
 

የተሰጠ መግለጫ 
 ሚያዝያ 28  ቀን 2007 ዓ.ም 

በአገዛዙ ግፍ ቤንዚን በራሳቸው ላይ በማርከፍከፍ የሞቱ መምህራን ቁጥር ሁለት ደረሰ። 
 

በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም የሕብረተሰብ ክፍል በአጠቃላይ በመምህራን ላይ በተለይ የሚደርሰው በደል ከፍተኛ ደረጃ 
ደርሶ ይገኛል። መምህራን የሙያ ክብራቸውን ፣ የአካዳሚክ ነፃነታቸውን፣ ሰብአዊ መብቶቻቸው ተነፍገዋል። ሙያ 
ማህበራቸው ኢመማ ለተለጣፊዎች ተሰጥቷል። የማህበሩ በባንክ የነበረው ወደ 12 ሚሊዮን የሚገመት ገንዘብ በወያኔ 
ተዘርፏል። መምህራን ለመብታቸው የሚከራከር አካል አጥተው በችግር ላይ ወድቀዋል።በዚህም ምክንያት በሕዝብና 
በመምህራን ላይ በአገዛዙ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ በደል ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለዓለም ለማሳወቅ መምህራን ራሳቸውን 
በጋዝ በማቃጠል መስዋዕት እየሆኑ ነው። 
ቅዳሜ ሚያዝያ 18 ቀን 2007ዓ.ም(April 25, 2015) በሀድያ ዞን በሶሮ ወረዳ በግንቢቹ ከተማ በሁመሮ ከፍተኛ ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቤት የፊዝክስ መምህር የነበረው ወንድሙ አብርሃም በወረዳው ም/ቤት የም/ቤቱ አባላት በስብሰባ ላይ በነበሩበት 
ወቅት በራሱ ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ሕይወቱን አጥፍቷል። ለመምህሩ ሕይወቱን እንዲያጠፋ ምክንያት የሆነው የመድረክ  
ድርጅት አባል በመሆኑ ሩቅ ቦታ ተመድቦ ከነበረበት ት/ቤት ወደ ሌላ ቦታ ዝውውር  ጠይቆ በመከልከሉና ከዚሁም ጋር 
ተያይዞ የሶስት ወር ደመወዙ ሳይከፈለው ስለቆየ ነበር። አቤቱታውን ወደሚመለከተው አካል ሄዶ ቢያመለክትም በከንቱ 
ከመመላለስ በስተቀር ጉዳዩን የሚሰማና ፍትህ የሚሰጥ አካል በመጥፋቱ ረሃብም ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ ራሱን ለማጥፋት 
ወሰነ። ቅዳሜ ሚያዝያ 18 ቀን 2007ዓ.ም ከወረዳው ም/ቤት ፊት ለፊት ተቃውሞውን ማሳያ የወያኔን ባንድራ በማውረድ 
በለበሰው ቱታ ልብስ  ላይ ቤንዚን  በማርከፍከፍ ክብርት ለኩሶ ደመወዙን ከልክለው ለችግር ያጋለጡትና ለጥያቄው መልስ 
ለመስጠት ፈቃደኛ ያልነበሩት የም/ቤቱ አባላት ወደ ተሰበሰቡበት የስብሰባ አዳራሽ ለመግባት ቢሞክርም የተወሰኑት 
የም/ቤት አባላት የሰብሰባ አዳራሹን በር በመዝጋት የተወሰኑት መምህር ወንድሙን በዱላ ድብደበ ወደ ም/ቤቱ እንዳይገባ 
በማድረግና ሊያድኑትም ሳይሞክሩ በመቅረታቸው አካሉ ተለብልቦ ሕይወቱ አልፏል።መምህር ወንድሙ አብርሃም 
የተወለደው እዚያው በሶሮ ወረዳ ውስጥ በሸኖ ቀበሌ ነው።  
 ከዚህ ቀደም ህዳር ወር 2004ዓ.ም መምህር የኔሰው ገብሬ በአገሪቱ ፍትህ መታጣቱንና በሕዝብ ላይ የሚደረሰውን ዘርፈ 
ብዙ በደል በማስተጋባት በዳውሮ ከተማ በራሱ ላይ  ነዳጅ አርክፍክፎ መስዋዕት እንደሆነ ይታወሳል።በቅርቡ በአፋር ክልል 
ከሰል በማምረትና በመሸጥ ንግድ ሥራ ላይ ተሣመርተው የነበሩ የአካባቢው ተወላጆች የሆኑ በባለሥልጣኖች ትዕዛዝ 
ያከማቹት ግምቱ አንድ ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ከሰል እንዲቃጠል በመደረጉ አንደኛው መርዝ ጠጥቶ ሁለተኛው ራሱን 
አቃጥሎ መሞታቸው በሚዲያ ተላልፏል።በአደባባይ ያልወጣውን ቤቱ ይቁጠረው ከማለት ውጪ ሌላ ማለት 
አይቻልም።ይህን ድርጊት ኢመማ በጥብቅ ያወግዛል።ለዜጎች ሠርቶ የመኖር ዋስትና ፣ በፈለጉበት አካባቢ የመኖር መብት 
እየተጣሰ በዘፈቀደ የሚወሰድ እርምጃ ኢፍትሐዊና  ሕገወጥ  ስለሆነ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶችና ለዲሞክራሲ 
ቆመናል የሚሉ መንግሥታት ከመሸንገያ ቃላት ባለፈ ውጤታማ እርምጃ እንዲወስዱም እንጠይቃለን። ውጤት የሚገኘው 
ግን በኢትዮጵያውያን ትግል መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። በወያኔ በሚደርሰው አስከፊ ተግባር በመማረር ብዙዎች ከአገር 
ወጥተው በምድረ በዳ በረሃ በውሃ ጥምና በርሃብ ያልቃሉ፣ ከፊሉ በባህር ውስጥ ሰጥመው የአሳ እራት ይሆናሉ፣ ሌሎች 
የውስጥ አካሎቻቸው እየወጡ ለከበርቴ አገሮች ለሽያጭ ይቀርባሉ። በአገር ውስጥም በዱላ የሚነረትና አካሉ የሚጎድል ፣ 
ሲበዛም በጥይት የሚደበደብ ፣ በገፍ ለእስር በመዳረግና በኢሰብአዊ ድርጊት ለአእምሮ ሁከትና ለሰነልቦና ድቀት መጋለጥ 
በየዕለቱ የሚታዩ ክስተት ሆነዋል።አንድ ዜጋ በመንግስት ስም በተቀመጠ ቡድን ተማሮ ህይወቱ በእንደዚህ ያለ ዘግናኝ 
ሁኔታ ሲጠፋ ማየት ለዜጎች ሁሉ ነግ በእኔ የሚያሰኝና እንቅልፍ የሚነሳ ነው። 
 
በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ለኢትዮጵያ ሕልውናና ለሕዝቧ ሉዓላዊነት ጸር የሆነው 
ወያኔ የባሰ ጥፋት ከማድረሱ በፊት እንዲወገድ ሁሉም ዜጋ ያለመለያየት በመቆም ሕዝባዊ አመጽ በማካሄድ እንዲታገል ጥሪ 
ያስተላልፋል። 
 

በጋራ ትግል የጋራ እርምጃ!! 
የአንዱ ዜጋ ጥቃት የሁሉም ዜጎች ጥቃት ነው!! 

 


