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                                    የተደበቁየተደበቁየተደበቁየተደበቁ        እውነቶችእውነቶችእውነቶችእውነቶች    !!!!    

በሳውዲበሳውዲበሳውዲበሳውዲ    የምንኖርየምንኖርየምንኖርየምንኖር    ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን    

ቅሬታናቅሬታናቅሬታናቅሬታና    ክራሞታችንክራሞታችንክራሞታችንክራሞታችን    . . .. . .. . .. . .    !!!!    

ክፍል 15 

        ነቢዩ ሲራክ- ከሳውዲ አረቢያ 

ክራሞትክራሞትክራሞትክራሞት. . .. . .. . .. . .    

ላለፉት 15 አመት በከተምኩባት የመካከለኛው ምስራቅ አረብ ሃገር በሳውዲ አረቢያ አቅም በፈቀደ መጠን  

የኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያውያን ጋር ተዛማጅ በሆኑ ጉዳዮች ላይ መረጃ ማቀበል ከጀመርኩ እነሆ 

አመታት ተቆጥረዋል፡፡  በተለይም የሃገር ቤቱ ኑሮ ከብዷቸው የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ሲሉ በአደጋ ተከበው ፤ ባህር 

አቋርጠውና በርሃን ቆርጠው ስደቱን የሚቀላቀሉት ጨምሮ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በህጋዊ የስራ ኮንትራት 

ስም ወደ ሳውዲ በመግባት ላይ ስላሉ እህቶችና ወንድሞቻችን ዙሪያ ያገኘሁትን መረጃ ሳቅርብ ቆይቻለሁ፡፡ 

ዛሬም ቢሆን ትኩረቴ በስደተኛው ህይዎት ዙሪያ ይሆናል፡፡ በዚህ ዳሰሳ በቅድሚያ ማሳየት የምፈልገው 

በየአመቱ ለጸሎት ወደ ሳውዲ አረቢያ ለሃጅና ኦምራ ጸሎት ወደ መካና መዲና የሚመጡ ወገኖች በቆይታቸው 

በሚገጥማቸው ችግር ዙሪያ ሰፊ መረጃን መስጠት አይደለም፡፡ ያም ሆኖ የሚመለከታቸው አካላት መፍትሔ 

ላጣው ችግር መላ ይፈልጉልት ዘንድ በመጠቆም፤ ዳሰሳየን በሳውዲ የከተሙ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን 

ለመንግስት ያቀረቡትን ቅሬታና በስደተኛው የእለት ተለት ኑሮ የተከሰቱ አበይት አበይት ጉዳዮች ለማስቃኘት 

የዛሬ ብዕሬ ከቀለምና ከወረቀቱ ጋር አገናኝቻለሁ . . . እናም የፈቀዳችሁ ተከተሉኝ. . .      

ሙስሊምሙስሊምሙስሊምሙስሊም    የሐጅናየሐጅናየሐጅናየሐጅና    ኦምራኦምራኦምራኦምራ    ጸሎተኞችጸሎተኞችጸሎተኞችጸሎተኞች    ምሬትምሬትምሬትምሬት    . . .. . .. . .. . .    

  ሳውዲ አረቢያ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ሁለት ታላላቅ ቅዱሳን ቦታዎች መካና መዲና የሚገኙባት 

ሃገር እንደመሆንዋ አመት በመጣ ባሰለሰ ቁጥር በሚሊዮን የሚቀጠሩ የኡምራና ሃጂ ጸሎተኞችን ከመላው  

አለም የሚጎበኟት ሃገር መሆኗ ይታወቃል፡ በሚሊዮን 

ከሚቆጠሩት ጸሎተኞች መካከልም በሺዎች የሚቆጠሩ 

ኢትዮጵያውያንም ወደ ሳውዲ ለጸሎት ይመጣሉ፡፡ በዘንድሮው 

የሃጅ ጸሎት ወደ ስምንት ሺህ የሚገመቱ ሃጃጅ ምእመናን 

ጸሎታቸውን አጠናቀው በሰላም የተመለሱ ቢሆንም 

በቆይታቸው ያሳለፉትን እንግልት በቅርብ ተከታትየዋለሁ፡፡ 

የጸሎተኞቹን ቅሬታና ስሞታ በራዲዮ ዘገባየ በወቅቱ 

አቅርቤዋለሁና ደግሜ ደጋግሜ እያነሳሁ ላሰለቻችሁ 

አልወደድኩም፡፡ ያም ሆኖ የሚሰማ ጀሮ ባገኝ እውነታውን በግርድፉ ለማስቀመጥ ወገኖቻችን ለጸሎት 

መጥተው በራሳቸው ዜጎች ድጋፍ እጦት ለተለያዩ ችግሮች ከሚዳረጉ የጥቂት ሃገራት ዜጎች መካከል 

ኢትዮጵያን ቅድሚያ ተጠቃሽ መሆናቸውን ማስረጃ እያጣቀስኩ መናገር የምንችል ዜጎች ቁጥር የትየለሌ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ጸሎተኞችም ከሃገር ቤት ጀምሮ ሳውዲ ገብተው ጸሎታቸውን ጨርሰው እስኪወጡ ሃላፊነት 

ወስዶ ባመጣቸው የሃጅ ኮሚቴ አሰራር ተማረው የማያባራ ሮሮ ማሰማታቸው ተለምዷል፡፡ ብቻ አንዴ 

አያያዙ ተሻለ ሲባል ሌላ ጊዜ የከፋ እየሆነ ግራ ማጋባቱ የተለመደ ሆኗል፡፡ በዚህ ረገድ ቅሬታ የሚቀርብበት 

ጸሎተኞችን ከማስተባበር ጀምሮ ታላቁን ሃላፊነት ተቀብሎ የሚያመጣቸው በእስልምና ጉባኤ የሃጅ ኮሚቴ 

ቢሆንም ገንዘባቸውን ከፍለው ለጸሎት የሚመጡ ዜጎች ተገቢውን አገልግሎትና ጥበቃ ስለማግኘታቸው 

የቆንስልና የኢንባሲ ሃላፊዎች የተሰጠባቸውን ሃላፊነት በአግባቡ ባለመወጣታቸው ችግሩ ከአመት አመት 

ከመቀረፍ ይልቅ እየገዘፈ ሔዷል፡፡ ሳውዲ ኑሮ የመሰረትነውም ቢሆን ሃጃጆችን የመጠበቅ የዜግነት የውዴታ 

ግዴታ ያለብን ቢሆንም የሚጠበቅብንን ስንሰራ አይስተዋልም፡፡ ሌላው ቢቀር እርባና ያለው ስራ ከመስራት 

በሽኩቻ የሚናጠውን የኮሚኒቲ መስሪያ ቤት ለወገን ድጋፍ ያደርግ ዘንድ ሃይላችን አቀናጅተን በመተባበር 
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ልናሰራው አቅሙ ቢኖርም የወገኖቻችን ስሞታ እየተቀባበልን ከማውራት ያለፈ ሰፊ ወገናዊ ስራ መስራት 

አልቻልንም፡፡ ሃቁ ይህ በመሆኑ ከፍተኛ ገንዘባቸውን አፍስሰው ወደ መካና መዲና ለሃጅና ለኡምራ ጸሎት 

የሚመጡ ሙስሊም ምዕመናን አበሳና መከራ የከፋ ከመሆን የሚታደገው ጠፍቷል፡፡ በቅድመ ዝግጅትና 

ጉድለት፤ ያላቀዱት ቀርቶ አቀድን ያሉት የማይሳካላቸው ሃላፊዎች ለምን ችግሩን መቅረፍ እንደማይችሉ የራሱ 

የሆነ ምክንያት አለው ቢባልም ከኮሚቴው ጎን ሆነው የኢትዮጵያውያንን መብት ማስከበር ያለባቸው የቆንስል 

መስሪያ ቤት ሃላፊዎች፤ የዳዕዋ ማህበር የተደራጁትና ሌሎችም ጉዳዩ ያገባናል የሚሉ ዜጎች ለምን ለችግሩ 

መቋጫ እንደማያበጁለት ሊገባኝ ያልቻለ እኔ ብቻ ቢሆን ጥሩ ነበር፡፡      

የጅዳናየጅዳናየጅዳናየጅዳና    ሪያድሪያድሪያድሪያድ    ሙስሊምሙስሊምሙስሊምሙስሊም    ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን    ተቃውሞተቃውሞተቃውሞተቃውሞ    !!!!      

    በያዝነው ታህሳስ ወር ሁለተኛ ሳምንት መጀመሪያ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት የመጡ ልኡካን 

በዲያስፖራው ፖሊሲ ላይ ለመምከር ከጅዳና ከሪያድ አካባቢ ነዋሪዎችን ጋር ተሰብስበው ነበር፡፡ ነዋሪዎች 

በሁለቱም ቦታወች ጥሪያቸውን አክብረው በስብሰባ የተገኙ ቢሆንም የሆነው የተጠበቀው አልነበረም፡፡ 

በሪያድ ስብሰባው ለጥቂት ሰአት ከተካሄደ በኋላ መደናቀፉን የጅዳና አካባቢውን ነዋሪዎች ያወያዩት የልኡካን 

መሪ ከአምባሳደር ውብሸት ደምሴ በጨረፍታ ነግረውናል፡፡ በዋና ከተማዋ ሪያድም ሆነ በጅዳ የተሰበሰቡት 

ነዋሪዎች ዋና ጥያቄ "መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቷል" የሚል የተቃውሞ ድምጽ እንደሆነ 

የደረሱኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ . . . የማይታክተው ኢቲቪ ግን ስብሰባው የተሳካና የተመሰገነ እንደነበር 

በተለመደ አቀራረቡ ዘግቦታል. . . .በኢቲቪ ዘገባ ቅር መሰኘታቸውን 

የገለጹልኝ ወገኖች በርካታ ናቸው …ፕሮፓጋንዳውን ትተን ወደ 

እውነታው ስንመለስ በጅዳው ስብሰባ በዲያስፖራው ፖሊሲ ውይይት 

ብዙም ሳይገፋበት ያልታሰበው አጀንዳ ቦታውን ተክቶ ለሰአታት 

ከልኡካኑ ጋር  ጠንከር ያለ ውይይትና ጥያቄ ቀርቦ መልስ አለመገኘቱን 

የስብሰባው ተሳታፊዎች ገልጸውልኛል፡፡ በእለቱ ከቀርቡት ጥያቄወች 

መካከል  "መንግስት በህገ መንግስት ያከበረው መብታችን ይጠብቅልን 

፤ በቂ የእስልምና ሃይማኖት 

ልሂቃን ባሉባት ሃገር ከሊባኖስ የሃይማኖት አባቶችን ማስመጣት 

አግባብነት የለውም ፤ በሙስሊሙ መካከል ልዩነት የሚፈጥሩትንና 

የሃባሽን አስተምሮት የሚከተሉትን መንግስት አይደግፍ፤ ነጥሎም 

የገንዘብና የስልጠና ድጋፍ እንዲያገኙ ማደረጉን እንቃዎማለን፤ 

የፌዲራል መንግስት ሚኒስትር ባለስልጣናት የእስልምና ሃይማኖት 

ተከታዮችን "ውሃብይ አሸባሪ ነው" በሚል የሰጡትን ውንጀላ 

እንቃወማለን ፤ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባቱን ያቁም፤ 

ብዙሃን ሙስሊም ያልመረጣቸው የእስልምና ጉባኤ ሃላፊዎች አይዎክሉንምና ከስልጣን ይነሱ ፤ " የሚሉት 

ከተነሱት ዋና ዋና ሃሳቦች መካከል ጥቂቶቹ ነበሩ፡፡  

   በእርግጥ ሃሙስ የተደረገውን ስብሰባ በስራ ምክንያት መካፈል ባልችልም ሙሉ ስብሰባውን የሚያሳየው 

መረጃ ከእጀ ገብቷል . . . የአርቡን መረጃ ልውውጥ ግን በአካል ተገኝቸ ተመልክቸዋለሁ. . . ባልጠበቅኩት 

የነዋሪው ቁጣም ተገርሜያለሁ. . . የጅዳው አምባሳደር መርዋን በድሪ የነዋሪዎች ቅሬታ በተደጋጋሚ 

እንደደረሳቸው ሲያስረዱ ምክትል ቆንስል ኑረዲን ሙስጦፋ ከጅዳ ፤ከመካ፤ ከጣይፍ፤ ከመዲናና፤ ከጀዛን 

ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተጻፈውን አምስት ገጽ ደብዳቤና መረጃውን ተረክበው እንዳስተላለፉ 

አርብ መረጃ ለመስማት ለተሰበሰበው ነዋሪ አስረድተዋል፡፡ ለቀረበው ማስረጃ መልስ መስጠት ያልቻሉት 

ባለስልጣናት ፍጥጫውን በዲፕሎማሲያዊ ጥበብ ሲያልፉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ልኡክ መሪ ሆነው 

ስብሰባውን የመሩት አምባሳደር ውብሸት ደምሴ የነዋሪውን ጥያቄና ቅሬታ ከነሙሉ ስሜቱ ከራሳቸው ሪፖርት 

ጋር ከተሰጠው መረጃ ጋር ለመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደሚያቀርቡ ቃል ሲገቡ ተመልክቻለሁ፡፡  

 ሴቶችሴቶችሴቶችሴቶች    በሴቶችበሴቶችበሴቶችበሴቶች    ጉዳይጉዳይጉዳይጉዳይ    . . .. . .. . .. . . 

አርብ ምሽት ይህኛው ስብሰባ እንዳበቃ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሴቶች ዳይሬክተር የጀዳን ሴቶች ማህበር 

አባላት ለማነጋገር ቀጠሮ መያዛቸውን ሰምቸ ነበርና ማኪያቶዋን ፉት እያልኩ በኮሚኒቲው አዳራሽ ትንሽ 

 

 



3 | ገጽገጽገጽገጽ     

 

እንደቆየሁ ስብሰባው ተጀመረ፡፡ ብዙም ሳይቆይ በውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር የሴቶች ጉዳይ ከፍተኛ ባለስልጣንና የሴቶች ማህበር 

አባላት ስለ ጅዳው አዲስ ማህበር መጠናከርና በነዋሪው ችግር ዙሪያ 

መምከር ጀመሩ፡፡ በዚህ ስብሰባ የኮንትራት ሰራተኞች እንግልት 

ዘርዘር ብሎ ነበር በሴቶች አንደበት የቀረበው . . ."በሽዎች 

የሚቆጠሩ እህቶቻችን በህጋዊ መንገድ መጡ እየተባለ ባህር 

አቋርጠው ከሚመጡት በከፋ ለአደጋ እንደተጋለጡ ነው " ሲሉ 

ምሳሌ ሳይቀር እያቀረቡ ተናገሩ . . . በተለይም ተሰብሳቢ ሴቶች 

መንግስት ቁጥጥር የማያደርግባቸው ኤጀንሲዎችን ሲያዎገዙ 

የቆንስል መስሪያ ቤቱ የዜጎችን መብት ለማስጠበቅ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የተዳከመ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ ሴቶችም በበኩላቸው "መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባቱን እንቃዎማለን !"ሲሉ 

ድምጻቸውን አሰምተዋል፡፡   

የኮንትራትየኮንትራትየኮንትራትየኮንትራት    ሰራተኞችሰራተኞችሰራተኞችሰራተኞች    አበሳአበሳአበሳአበሳ    . .. .. .. . . 

  በህጋዊ የኮንትራት ስራ ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚላኩ ዜጎች ጉዳይ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል፡፡ በተለይም ለስራ 

የተሰማሩባቸው ቦታወች ያለመታወቅ፤ ከአሰሪዎቻቸው ጋር ባለመግባባት፤ በስራ ብዛትና በተመሳሳይ ችግሮች 

የአዕምሮ ሁከት የገጠማቸውን ጨምሮ መናገር የማይችሉት ችግር አንገፍግፏቸው ወደ ሃገር ቤት እንመለስ 

የሚሉት ተበራክተዋል፡፡ የተሳካላቸውና እድለኛ የሆኑ አንዳንዶች ከጥቂት ወራት ቆይታ በኋላ ወደ ሃገር ቤት 

መመለሱ ተሳክቶላቸዋል፡፡ ከትላልቅ ከተሞች ርቀው በትናንሽ ከተሞች ውስጥ የሚሰሩ ጩኽታቸው 

ያልተሰማ በርካታ እህቶች ወዴት አቤት እንደሚባል ግራ እየገባቸው እንባቸውን እያዘሩ ጭንቀታቸው 

አጋርተውኛል፡፡ ይህን መጣጥፍ እየሞነጫጨርኩ እያለ ጽሁፌን አንድ አፍታ ቆም አድርጌ ወደ ቆንስል መስሪያ 

ቤቱ የሚሰራ አንድ ወዳጀን በጅዳ ቆንስል መጠለያ ያሉትን ኮንትራት ሰራተኞች ቁጥር ምን ያህል ናቸው 

የሚል መረጃ ጠይቄው "በአሁኑ ሰአት አስር ሴቶችና አንድ ወንድ ናቸው፡፡" እንደሚገኙ ገልጾልኛል፡፡ 

ተመልከቱ ! እኒህ እድለኞች ናቸው . . . ባሳለፍነው ሳምንት ጅዳ አብሁር በተባለ የቀይ ባህር ዳርቻ መዝናኛ 

ቦታ በአንድ ሆቴል ሞታ ተገኘች የተባለችውን እህት መረጃ በትኩሱ ያካፈለኝ በአቅራቢያው የሚሰራ ወንድም 

ነው ፡፡ ይህንኑ መረጃ ለቆንስል መስሪያ ቤቱ ሃላፊዎች 

አስታውቄ ጉዳዩን እንደሚከታተሉት ገለጸውልኛል፡፡ ደግ ነው 

! የእቃና ልብስ ማጠቢያ መርዝ የተደፋባት ፤ የተሻለ የስራ 

እድል ያለ መስሏት የተደላደለ የህክምና ሙያዋን ፈንግላ 

የመጣችና ሀገር ቤት በሚገኝ አንድ ታዋቂ የሴቶች እግር ኳስ 

ቡድን ተጫዋች የነበረች እህት በኮንትራት መጥተው 

ያጋጠማቸው ፍጹም ያልጠበቁት ነበርና ዛሬ ተመጽዋች ሆነው 

ተመልክቻለሁ፡፡ "በስራ ብዛት ጤናችን ታወከ ! "የሚሉትና 

ጨምሮ በአሰሪዎቻቸው በቤተሰብ አባላትና በደላሎች ግፍ 

ተፈጸመብን ? ተደፈርን ? የሚሉት ሁሉ መረጃ ይደርሰኛል . . . ይህ መሰሉ ችግር ከቀን ቀን እየከፋ በመጣበት 

ቦታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ላለፉት አምስት ወራት ስራቸውን ጨርሰው በተሰናበቱት ዲፕሎማቶች ምትክ 

ሰራተኞች አለመላኩ የቆንስሉን ስራ ባያሽመደምደውም ስራው መሰራት ባለበት ፍጥነት እንዳይጓዝ 

ሰለማድረጉ እማኝ አያሻም፡፡ ይህ ሁኔታ እንደቀረው ችግር በራሱ ሊፈታ ያልቻለ አስገራሚና አሳዛኝ ክስተት 

እንደሆነ ቀጥሏል. . . እኔ የማደርገው መረጃውን ጀሮ ላለው ማሰማትና ማቅረብ ነው . . . ከዚህ ባለፈ ግን 

አቅሙ የለም. . . ብቻ ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ መያዣ መጨበጫ እንዳይጠፋን የብዙዎች ስጋት መሆኑ ከላይ 

በጠቀስኳቸው ስብሰባዎች ሳይቀር በነዋሪው ላይ ስጋት መፍጠሩ ተወስቷል ! ጀሮ ያለ ይስማ ! 

መፍትሄመፍትሄመፍትሄመፍትሄ    አፈላላጊአፈላላጊአፈላላጊአፈላላጊ    ኮሚቴኮሚቴኮሚቴኮሚቴ    . . .. . .. . .. . .   

   ከስራ የሚፈናቀሉትንና ለከፋ ችግር የተዳረጉትን ለመደገፍ በሚል መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ከህዝቡ 

ከኮሚኒቴውና የቆንስል ተወካዮችን በማካተት ከተዋቀረው ከስድስት አመታት ያላነሰ ጊዜ አስቆጥሯል፡፡ 

ኮሚቴው በቆንስሉ ምድብ ስራውን የሚያካሂድ አንድ ሰራተኛ በመቅጠር ለመፍትሄ ፍለጋው ስራ ላለፉት 

ስድስት አመታት ከህዝብ ከፍተኛ ገንዘብን እየሰበሰበ እንዳለ  አሁን ድረስ ይታወቃል፡፡ ያም ሆኖ ይህን ሁሉ 
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አመታት ኮሚቴው የሚሰራቸውን ስራዎች በሪፖርት መልክ ለህዝብ ማሳዎቅና ምርጫ በየሁለት አመት 

መደረግ እንዳለበት በምርጫው ወቅት ስምምነት ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ቢሆንም ኮሚቴው እየሰራ ስላለው 

ስራ ሪፖርት ማቅረብም ሆነ ምርጫ ሊጠራ ያልቻለበት እንቆቅልሽ ለማናችንም ግልጽ አይደለም፡፡ 

የተሰበሰበው ከፍተኛ ገንዘብ የተቸገሩት ሃኪም ቤት ይታከሙበት ፤  ይረዱበት  ከማለት ጀምሮ አዲስ ምርጫ 

ይደረግ በማለት በርካታወች ጥያቄ ቢያቀርቡም ቆንስል መስሪያ ቤቱም ሆነ ኮሚቴው ፈቃደኛ አልሆኑም፡፡ 

የተፈናቃይ ሰራተኞች ቁጥር እያደገ በመጣበት በዚህ አጋጣሚም አንዳንድ ነዋሪዎች ኮሚቴው ሪፖርቱን 

ያቅርቦ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ ፊርማ በማሰባሰብ ላይ ናቸው፡፡ . . . ሰሚ ከተገኘ ! 

ትምህርትትምህርትትምህርትትምህርት    ቤታችንቤታችንቤታችንቤታችን    . . . !. . . !. . . !. . . !  

   ከምስረታው ጀምሮ እስከ ቅርብ አመታ ለጅዳና አካባቢው ነዋሪ 

ኩራት ሲሆን አመታትን የገፋው 1900 ታዳጊ ልጆቻችን 

የምናስተምርበት በጅዳ የኢትዮጵያውያን አለም አቀፍ ትምህርት 

ዛሬ ዛሬ መኩሪያነቱ ያከተመ ይመስላል፡፡ ታላቁ የትምህርት 

ማእከል በመንግስት ሃላፊዎችና በኮሚኒቲው ድጋፍ እጥረትና በብቁ 

አስተማሪ እጦት አደጋ ከተጋረጠበት ከራርሟል፡፡ እኛ 

የምንታዘበውን ገለል አድርገን በቅርቡ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ያወጣውን መግለጫ ብንመለከት እየሆነ 

ያለውን አሳሳቢ ጉዳይ አመላካች ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ይህ የትምህርት ቤቱ አስተዳደር ጽሁፍ በስደት ፍዳችን 

እየከፈልን ትምህርት እንዲቀስሙ የላክናቸው ልጆቻችን ጥራት ያለው ትምህርት ማግኘት ቀርቶ በትምህርት 

ማዕከሉ የሚታየው ስነ ምግባር ጉድለትና ጋጠ ወጥነቱ በአጭር ጊዜ ካልተገታ ሊፈጠር የሚችለውን የከፋ 

ችግር ያመላክታል፡፡ አምና ትምህርት ቤቱ እንዲህ በገሃድ መግለጫ ሳያዎጣ ሁኔታው ያሳሰባቸው ወገኖች 

ህብረት ፈጥረው ፊርማን በማሰባሰብ በአዲስ መንገድ የወላጅ ኮሚቴ ማቋቋማቸው እርግጥ ነው፡፡ በቀጣይነት 

ኮሚቴው የገጠሙትን መሰናክሎች እያጠራ ወደ ቀጣይ ስራ ለመግባት እቅድ ነድፎ መተዳደሪያ ደንቡን 

ሊያስተዋውቅ ሲሞክር በመንግስት ተወካዮችና በአንዳንድ መምህራን ተቃውሞ እንዲሽመደመድ መደረጉ 

ለአሁኑ ችግር መባባስ ምክንያት መሆኑን በቅርብ አሳምሬ የማውቀው እውነት ነው፡፡ የትምህርት ማስተማሩን 

መደገፍ የሚችለው የወላጅ ኮሚቴ በወላጅ ሙሉ እውቅና ተሰጥቶት ቢቋቋምም ኮሚቴው መምህራንን 

ካላቀፈ ፉርሽ ተብሎ እንዲፈርስ ተደርጓል፡፡ ኮሚቴው ከጫወታ እንዲወጣ የተደረገው መምህራንን አላቅፍም 

ብሎ ሳይሆን "የወላጅ ኮሚቴውን የውስጥ መተዳደሪያውን ወላጁ ተወያይቶ ማጽደቁ ቅድሚያ ይሰጠው" 

በማለቱ ብቻ ነበር፡፡ ይህ አካሄድ ያልተመቻቸው የመንግስት ተወካዮችና አንዳንድ መምህራን "…ማህበሩ 

የመምህራን ተወካዮችን አካቶ ካልተመሰረተ የራሱን ህግ ማውጣት አይችልምና ህጋዊነት የለውም !" 

በማለታቸው ኮሚቴው ሊፈራርስ ችሏል፡፡ ያልተፈለገው ኮሚቴ በዚህ መልኩ ወደ መቃብር ከተሸነ ከወራት 

በኋላ እነሆ ዛሬ ችግሩ እየከፋ ሲመጣ አዲሱን ኮሚቴ በፈለግኩት መንገድ ለማዋቀር ስብሰባ ጠርተዋል፡፡ 

ወላጁ ግን አሁንም በሚሆነው ሁሉ ግራ እንደተጋባና የሚይዝ የሚጨብጠው እየጠፋበት ተስፍ ቆርጦ 

የሚሆነውን በርቀት መመልከቱን መርጧል፡፡  የትምህርት ቤቱ የበላይ ጠባቂ የሆኑት ክቡር ፕሬዚደንት ግርማ 

ወልደ ጊዮርጊስ ሆኑ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም የነገ ሃገር ተረካቢ የሃገር ተስፋዎች መፍለቂያ የሆነውን 

ትምህርት ቤት  በአፋጣኝ ከአደጋ ሊታደጉት ይገባል !   

     ውድ ወገኖቸ ላለፉት ጥቂት ወራት ጠፍቸ ብከርምም ከአምና ትዝታየ እስከ ሰሞኑ የጅዳዎች ክራሞት 

ይህን ካልኩ መልካም የልደት በአልን በመመኘት ለዛሬ በዚህ ላብቃ . . .  ቸር ይግጠመን  ! 

ታህሳስ 2004 

 


