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07/04/2010ዓ/ም 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የትምክህተኞችና ጠባቦች ሴራ 
ሇማክሸፍ መታገሌ አሇባቸው፡፡ 

በሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በአንዲንዴ ዩኒቨርሲቲዎች አሌፎ አሌፎ ያሇመረጋጋትና 
የትምህርት ሂዯትን መስተጓጎሌ እያስከተሇ ነው፡፡ይህ አሌፎ አሌፎ የሚታየው 
አሇመረጋጋት መነሻው ትምክህተኞችና ጠባቦች በሚነዙት የማዯናገርያ ፕሮፖጋንዲ 
መሆኑን በግሌፅ እየተስተዋሇ ነው፡፡ይህ ሁኔታ ኪራይ ሰብሳቢነት ከስሞ የሌማታዊ 
ዱሞክራስያዊ ኣስተሳሰብ ሌዕሌና እስኪረጋገጥ ዴረስ ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታም ሉኖር 
ይችሊሌ፡፡የዚህ ፅሑፍ ዓሊማ እንዯዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲከሰት ተማሪዎች መከተሌ 
የሚገባቸውን የትግሌ አቅጣጫ ሇማመሊከት ነው፡፡ 

ያሇፈው ዘውዲዊው ስርዓት ነፃ አስተዲዯር የነበራቸው ህዝቦች መስተዲዴራቸውን በማፍረስ፣ 
አርሶአድሮች ከመሬታቸው በማፈናቀሌ የብሄር ብሄረሰብ ህዝቦች ቋንቋ፣ባህሌ፣ 
እምነት፣ታሪክ በመርገጥ አንዱት አሃዲዊ ስርዓት ያሊት ሃገር መሰረተ፡፡የኢትዮጵያ ብሄር 
ብሄረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው መረገጡ ሳያንስ በዴንቁረና፣ረሃብና እርዛት እንዱቀጡ 
በዘውዲዊው ኣገዛዝ ተበየነባቸው፡፡በስሌጣኔ የምትታወቅ ሃገረ ኢትዮጵያ የኋሌዮሽ ጉዞ 
ተያያዘችው፡፡ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰብ እስርቤት እስከመባሌ ዯረሰች፡፡ረሃብና እርዛት 
መሇያዋ ሆኑ፡፡ይህ የኋሌዮሽ ጉዞ ሇመግታት ትግሌ ተካሂዶሌ፡፡አርሶድሮች ባገኙት 
አጋጣሚ በማመፅ ዘውዲዊውን ስርዓት ተፋሌመዋሌ፡፡ሰርቶኣዯሮች በማህበር በመዯራጀት 
ሇኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ታግሇዋሌ፡፡የኢትዮጵያ አብዮት ወዯ ከፍተኛው ጠርዝ 
እንዱሸጋገር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መተኪያ ያሌተገኘሇትን ታሪክ ሰርተዋሌ፡፡ 

የቀዴሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የህዝባቸውን ጭቆና በትክክሌ በመገንዘብ መፍትሄ 
የሚለትን አቅጣጫ በማስቀመጥ ታግሇው ኣታግሇዋሌ፡፡አሁን ሇዯረስንበት እዴገትም 
የማይተካ የመሪነት  ሚናቸው ተጫውተዋሌ፡፡ሇዚህ ሲባሌ ክቡር ሂወታቸውን መስዋእት 
ኣዴርገዋሌ፡፡የብሄር ብሄረሰብ እኩሌነት እንዱሁም የሴቶችና ሃይማኖት መብት 
መከበር፣መሬት ሇአራሹ እንዱሰጥ እነዋሇሌኝ፣ማርታና ጥሊሁን ታግሇው ሂወታቸውንም 
ሰውተዋሌ፡፡ጥሊሁን ሇምን ሞተ?ጎበዝ ተሰማራ ጎበዝ ተሰማራ እንዯሆችሚን እንዯ ቸጎቬራ 
ዘምረው ህዝቡ ሇስሌጣን ባሇቤትነን እንዱታገሌ ቀስቅሰዋሌ፡፡ 

የነዚህ ተማሪዎች ንቅናቄና የህዝብ መነሳሳት የ1966ዓ/ም ኣብዮት እንዱፈነዲ ምክንያት 
ሆነ፡፡የ1966ዓ/ም ህዝባዊ አመፅ መሪ ዴርጅት ባሇ ማግኘቱ ምክንያት ወታዯራዊ ዯርግ 
ስሌጣኑን ተቆጣጠረ፡፡ 

በዚህ ወቅትም ቢሆን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትግሊቸው ኣጠናክረው ቀጠለ፡፡ገሚሰቹ 
የተሳሳተ ኣቅጣጫ ተክትሇው በመጓዛቸው ምክንያት የመሰረትዋቸው ዴርጅቶች(ኢህኣፓና 
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መኢሶን) በውስጣዊ ግጭት ምክንያት ፈረሱ፡፡ይባስ ብልም ወጣቱ ተማሪ በተሳሳተ 
የትግሌ አቅጣጫ መርተው የቀይሽብር ሰሇባ ኣዯረጉት፡፡ 

የእነዋሇሇኝ፣ማርታ፣ጥሊሁን የጀመሩት ትግሌ በማጠናከር፣የ1966ዓ/ም ህዝባዊ ኣመፅ 
የከሸፈበትን ምክንያት መሪ ዴርጅት ባሇማግኘቱ መሆኑን በመተንተን በትክክሇኛ የትግሌ 
አቅጣጫ መጓዝ የቻሇው በትግራይ ተወሊጆች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተመሰረተው 
ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ(የትግራይ ተራማጅ ሓይሌ) ነበር፡፡ይህ የተራማጅ 
ተማሪዎች ማህበር ትክክሇኛውን መስመር በመከተሌ፣የተራዘመ የኣርሶዯሮች/የገጠር ትግሌ 
በማካየዴ ወዯዴሌ የበቃውን አንጋፋ ዴርጅት ህወሓትን ፈጠረ፡፡ወዯ ህወሓት የገቡ 
ተራማጅ የዪኒቨርስቲ ተማሪዎች የትግለን መስመር በማጥራት ታግሇዋሌ ህዝብም 
መርተው አታግሇው ሇዴሌ በቅተዋሌ፡፡ 

በኢህኣፓ ውስጥ ይታገለ የነበሩ ተራማጅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወዯ ፀረ ዱሞክራሲ 
ዴርጅትነት መሸጋገሩንና የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግሌ መምራት እንዯማይችሌ በማመን 
ከኢህኣፓ ተነጥሇው በመውጣት  ኢህዳንን/ብአዳንን/ በመመስረት የአማራ ህዝብ ትግሌ 
ከትግራይ ህዝብ ትግሌ ጋር በማቀናጀት ሇዴሌ በቅተዋሌ፡፡ 

ህወሓት፣ኢህዳን/ብአዳን፣ኦህዳዴና ዯኢህዳን የጋራ ግንባር በመፍጠር ኢህአዳግን 
እንዱመሰረት፣መሊውን የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማስተባበር ሇዴሌ 
ኢንዱበቃ የማይተካ የመሪነት ሚናቸውን የተጫወቱት የቀዴሞ ተራማጅ የዩኒቨርሲቲ 
ተማሪዎች ናቸው፡፡ትግሊቸው ከኣርሶዯሮች/ኣርብቶዲሮች፣ሰርቶዯሮችና¸የከተማ ነዋሪዎች  
አቀናጅተው በመምራታቸው ነው ሇዴሌ የበቁት፡፡ኢትዮጵያ ጀምራው የነበረ የኋሌዮሽ ጉዞ 
በማሰወገዴ ወዯ እዴገት ጎዲና እንዴትራመዴ ቀዯምት ተራማጅ የዪኒቨርሲቲ ተማሪዎች 
ኣስችሇዋታሌ፡፡ከነዚህ አንጋፋ ተራማጅ ተማሪዎች ውስጥ ታግሇው ያታገለ፣ የኢትዮጵያን 
ህዯሴ የቀየሱ፣የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ኣባት፣ የዴሃ ህዝቦች ተሟጓች የሚሌ 
መጠርያ የተሰጣቸው ታሊቁ መሪ መሇስ ዜናዊ ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

ቀዯምት ተራማጅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበሩት አሁንም ትግሊቸው አሊቋረጡም፡፡ 
በህዲሴው ጎዲና እየተጓዙ የራሳቸውን አሻራ በማኖር የተጀመረውን የህዝቦች የትግሌ ታሪክ 
ሇማስቀጠሌ ላትተቀን የሚጥሩ ተራማጅ የቀዴሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሁንም ዴረስ 
ኣለና ክብር ይገባቸዋሌ፡፡ 

ውዴ አንባብያን አዱሱ ትውሌዴ ምን እየሰራ ነው?ብሇው መጠየቃቸው ኣይቀርም፡፡    

የአዱሱ ትውሌዴ ተማሪዎች ቀዯምት ተማሪዎች ባካሄደት ትግሌ ጨቋኝ ስርኣት 
ተገርስሶሊቸዋሌ፡፡የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጭቆና ቀንበር ሊይመሇስ 
ተቀብረዋሌ፡፡በምትኩም ፍትሃዊ ዱሞክራስያዊ ስርዓት እየተገነባ ይገኛሌ፡፡ብሄሮች 
ብሄረሰቦች ራሳቸውን ማስተዲዴር ችሇዋሌ፡፡ህዝቦች ቋንቋቸው የማሳዯግ፣ባህሊቸው 
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የማስተዋወቅ፣እምነታቸው በነፃነት የማራመዴ፣የመዯራጀት የመናገር መብት 
ተከብሯሌ፡፡ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የስሌጣን ባሇቤት ሆነዋሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ በራሃብተኝነት የምትታወቅበት ታሪክ ተቀርፏሌ፡፡ፈጣን እዴገት ኣሇቸው 
ከሚባለት ሃገራት ተርታ ሇመሰሇፍ በቅታሇች፡፡በዱፕልማሲ መስክም ከፍተኛ ውጤት 
ማስመዝገብ የቻሇች ሃገር ሆናሇች፡፡ 

አዱሱ ትውሌዴ በሰሊም የሚማርበት፣በአፍ መፍቻ ቋንቋው የሚናገርበት፡ህግና ስርዓትን 
ተከትል የሚዯራጅበትና መብቱ የሚከበርበት ስርዓት ተፈጥሯሌ፡፡ 

ሇአዱሱ ትውሌዴ ሃገሪቱ የምትጠይቀው ነገር ቢኖር ሰሊም፣ሌማትና ዱሞክራሲ 
በተረጋገጠበት ሃገር በእውቀቱ በተግባሪዊ ስራው ተወዲዲሪ ሁኖ መገኘትና ሊቡን በማፍሰስ 
እውቀቱን በመጠቀም የግሌ ሂወቱን መሇወጥና ሃገሪቱን መገንባት ነው፡፡ 

ከሊይ በተጠቀሰው መሰረት የአሁኖቹ ተማሪዎች ሁኔታ ስናይ ኣብዛኞቹ ተማሪዎች ሃገሪቱ 
ባስቀመጠችው ኣቅጣጫ ሊባቸውን አንጠፍጥፎው እውቀታቸውን ተጠቅሞው ሇሇውጥ 
እየተንቀሳቀሱ ናቸው፡፡የራሳቸውን ኑሮ በማሻሻሌ ሇሃገር ግንባታ ላትተቀን እየታገለ 
ናቸው፡፡ቁጥራቸው የማይናቁ የአሁኑ ትውሌዴ ተማሪዎች ፖሇቲካዊ ኣመራር በመስጠት 
የቀዯምት ተራማጅ ተማሪዎች ኣዯራ ተቀብሇው እየተገበሩት ናቸው፡፡ነገር ግን በጣም 
ጥቂት የሚባለ ተማሪዎች ጠባቦችና ትምክህተኞች ባዘጋጁት ወጥመዴ ውስጥ ገብተው 
ሲዯናበሩ እየተመሇከትን ነው፡፡የብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች መብት በማያሻማ ሁኔታ በህገ 
መንግስቱ መሌስ አግኝቶና ተግባራዊ ሆኖ ሳሇ ትግራዋይ፣ኣማራ፣ኦሮሞ ኢትዮጵያ ሶማሌ 
ወዘተ በሚሌ በዘርኝነት የጎሪጥ የሚታያዩበትና እርስ በርስ የሚተራመሱበት ሁኔታ እየታየ 
ነው፡፡ቀዯምት ተራማጅ ተማሪዎችና መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ታግል ያሸነፋቸው የከሰሩ 
ፖሇቲኮኞች በሚሇቁት የተዛባ ፕሮፖጋንዲ ባዘጋጁት ጭቃ ውስጥ ገብተው የሚጨማሇቁ 
ተማሪዎች አሁንም ዴረስ እያየን ነው፡፡ 

እነዚህ ጠባቦችና ትምክህተኞች ባዘጋጁት ጭቃ ውስጥ ገብተው እየተጨማሇቁ ያለ 
የተዯናገሩ ወጣት ተማሪዎች ዴርጊት ምክንያት የመማርና የማስተማር ሂዯት 
እየተስተጓጎሇ ይገኛሌ፡፡ሰሊም ወዲድቹ ተማሪዎች ስነሌቦናቸው እየተጎዲ ነው፡፡ይህ ሁኔታ 
ከቀጠሇ የሃገሪትዋን የሰሊም፣ሌማትና ዱሞክራሲ ጉዞ እንቅፋት መሆኑ ኣይቀርም፡፡ 

ሃገሪቷ ባስቀመጠችው ኣቅጣጫ ሇመጓዝ የሚፈሌጉ ተማሪዎች፣የከሰሩ ፖሇቲከኞች 
የሚፈጠር መዯናገር ከመመከት ኣንፃርም የሚቀር ነገር ስሊሇ ነው ችግሩ እተባባሰ ያሇው፡፡ 
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ይህንን ችግር ማስቆም ይገባሌም ይቻሊሌም፡፡ይህን እንዳት ማስቆም እንዯሚቻሌ 
ወዯማየት እንሸጋገር፡፡ 

1. የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ተማሪዎች የትምክህተኞችና ጠባቦች ሴራ ሇማክሸፍ 
መታገሌ ኣሇባቸው 

የቀዴሞ የዩኒቨርስቲ ተራማጅ ተማሪዎች ትግሌ የመጨረሻ ግባቸው ፡ዴህነትና ኋሊ 
ቀርነትን ያስወገዯ  የሰሇጠነ አንዴ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብን መፍጠር 
ነው፡፡ይህ ሕሌማቸው እውን የሚሆኖው አሁን በመማር ሊይ ያሇና ወዯፊትም 
የሚማር ወጣቱ ትውሌዴ እጅ የወዯቀ ነው፡፡ይህ ትውሌዴ አዯራውን ተረክቦ 
ዓሊማቸው ወዯ ግብ ሇማዴረስ የትምክህተኞችና ጠባቦች ሴራ በማክሸፍ ሌማታዊና 
ዱሞክራስያዊ ስርኣት ግንባታ የራሱን ሚና መጫዋት ኣሇበት፡፡ 

2. በሚማሩበት የትምህርት ተቋም ሰሊምና መረጋጋት ሰፍኖ የትምህርት ሂዯት 
ሳይተጓጎሌ እንዱቀጥሌ በተዯራጀ መንገዴ መታገሌ ኣሇበት፡፡ 
አሁን በመማር ሊይ ያለት ተማሪዎች ሆነ በቀጣይነት ወዯ ትምርት ገበታ የሚገቡ 

ተማሪዎች  መማር መማር መማር ዓሊማቸው ማዴረግ ይገባቸዋሌ፡፡ይህንን 
ዓሇማ ሇማሳካት ሰሊም የሰፈነበት የትምርት ተቋም መኖርን ይጠይቃሌ፡፡ሰሊም 
የሰፈነበት የትምርት ተቋም ሇመፍጠር ዘርኝነትን የሚኮንንበት፣የብሄር ብሄረሰቦችና 
ህዝቦች መዝሙር የሚዘመርበት፣የተማሪ መብት የሚከበርበትና የዜጎች መከባበር 
የሰፈነበት የትምህርት ማህበረሰብ መፍጠር ሲሆን፣ ይህንን ማዴረግ የሚቻሇው ግን 
በተዲረጀ መንገዴ ዘረኝነትን የሚሰብኩ በማጋሇጥና ወዯ ህግ በማቅረብ የህግ 
የበሊይነት በማረጋገጥ ነው፡፡  

3. የትምርት ተቋማት ኣመራሮችና መምህራን ከተማሪዎች በጥብቅ ተሳስረው መስራት 
ኣሇባቸው 
የከፍተኛ ትምርት ተቋማት፣ ኣመራሮችና መምህራን በጣት የሚቆጠሩ ከዘረኛ 
አስተሳሰብ ያሌፀደ፣የተዯናገሩ ተማሪዎች ሇሚፈጥሩት ሁከት ተጨማሪ ቤንዚን 
የሚያርከፈክፉ አለ ተብል በትምህርቱ ማህበረሰብ ይወራሌ፡፡ስሇሆነም የትምርት 
ተቋማት ኣመረሮችና መምህራን ከዚህ ዘረኛ ኣስተሳሰብና ተግባር ራሳቸውን 
ማፅዲትንና የተማሪዎችን ሰሊምና መረጋጋት እንዱኖር  ትሌቅ አስተዋፅኦ ማበረከት 
ይኖርባችዋሌ፡፡ 

4. ማህበራዊ ሚዴያ ሇሰሊም፣ ሇሌማትና ሇዯሞክራስያዊ ስርዓት ግንባታ መጠቀም 
የማህበራዊ ሚዴያ ቴክኖልጂ ኣጠቃቀም ጎጂም ጠቃሚም ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ነገር 
ግን ጠቃሚውንና ጎጂውን ሇይቶ ካሇመገንዘብ የተነሳ ማህበራዊ ሚዴያን ተጠቅመው 
ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራጂ ዓሊማ ያሊቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠሊቶች 
እየተጠቀሙበት እንዲሇም ግንዘቤ ውስጥ ሳያስገቡ የሚሇቁትን መርዛማ ፕሮፖጋንዲ 
እንዯወረዯ ተቀብሇው ወዯ ብጥብጥ የመግባት ኣዝማምያም እየታየ ነው፡፡ይህ ሂዯት 
በፍጥነት መቆም ኣሇበት፡፡ 
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ተማሪ በማህበራዊ ሚዴያ ጠባብነትና ትምክህተኝነት(ዘርኝነትን) መፋሇም 
ይገባዋሌ፡፡በተጨማሪም መረጋጋት እንዲይፈጠር የሚያዯርጉ መሌእክቶች 
መመከት፣መከባበርን የሚያጠናክሩ፣ሰሊምና መረጋጋት ሇመፍጠር የሚያግዙ 
የትምርት ሂዯትን የሚያጎሇብቱ  ስራዎችን መስራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

5. የተማሪ ወሊጆች ሇሰሊም ዘብ መቆም አሇባቸው 
ወሊጆች ሌጆቻቸውን ተምረው ሇወግ ሇማእረግ እንዱበቁ በመሌካም ስነ-ምግባርንና   
የህግን የበሊይነት እንዱያክብሩ የማነፅ ሚናቸው መጫወት ይገባቸዋሌ ፡፡   

6. ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣በዙርያቸው የሚገኝ ህዝብና መስተዲዴሮች ሇዘሊቂ 
ሰሊምና ሇተረጋጋ የትምርት ሂዯት ተቀናጅተው መስራት ኣሇባቸው፡፡ 
ዘሊቂ ሰሊምና የተረጋጋ የትምህርት ሂዯት እንዱኖር ከተፈሇገ የከፍትኛ ትምህርት 
ተቋማት ማህበረሰብ፣በአከባቢው ከሚኖር ህዝብና መስተዯዲር የተቀናጀ ስራ 
መስራት ይጠይቃሌ፡፡ዪኒቨርስቲዎችና በተቋሙ ዙርያ የሚገኙ መስተዲዯሮችና 
ህዝብ የጋራ መዴረክ በማዘጋጀት ህዝቡና ዩኒቨርሲቲዎች የሚዯጋገፉበት ሁኔታ 
መፈጠር ኣሇበት፡፡ይህንን ሂዯት በተጠናከረ መንገዴ ማስቀጠሌ ይገባሌ፡፡      

7. መንግስት ስርዓትና ሕግ የማስከበር ስራውን አጠናክሮ መቀጠሌ ኣሇበት 
የተረጋጋ የመማርና የማስተማር ስርዓት ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ ከተፈሇገ ሕግ 
መከበር ኣሇበት፡፡ህግ የማስከበር ጉዲይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሉተግበረው የሚገባ 
ተግባር ነው፡፡መንግስት ይህንን ሂዯት ተጠናክሮ ሇማስቀጠሌ የሚያስችሌ ስራዎችን 
መስራት ይጠበቅበታሌ፡፡ 
 

ታጁ ሙሓመዴያሲን tajumuhamedyassin@gmail.com 

  

 


