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                                                            የተሰጠ መግለጫ 
ሰኔ 18 ቀን 2008 ዓ.ም 

 
ለትምህርት ትኩረት ሰጥተን እንቅስቃሴ ባለማድረጋችን ዋጋ እያስከፈለን ነው። 

 
የ2008 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ አገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና መሰረቁ በተለያዩ 
መገናኛ ዘዴዎችና ማህበራዊ ሚዲያዎች ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶት እየተተቸና በሕብረተሰቡ ዘንድም ዋና አነጋገሪ ጉዳይ 
ሆኖ እንደቀጠለ ነው። 
ተማሪዎች ገንዘባችውን፣ ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን ሰውተው ለፈተናው ተዘጋጀተው በመጠባበቅ ላይ እያሉ 
የሁሉም የትምህርት ዓይነቶች የፈተና ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ፈተናው ከሚሰጥበት ከግንቦት 22 ቀን 2008ዓ.ም 
በፊት ባሉት ቀናት በፌስ ቡክ ላይ ተለቆ ለሕዝብ ይፋ ተደርጓል። ፈተናው መሰረቁና መልሶቹም በማህበራዊ ሚዲያ 
መሰራጨቱን ተማሪዎች የጧቱን ፈተና በመፈተን ላይ እያሉ የወያኔ የትምህርት ሚኒስቴር ፈተናው አልተሰረቀም 
በማለት መግለጫ ሰጠ። መግለጫውን በሰጠበት የሰዓታት ልዩነት ውስጥ ፈተናው መሰረቁን አምኖ ፈተናውን ሰረዘ። 
ወያኔና ቅጥፈት የማይለያዩ ሰውና ጥላ ናቸው፤ በአንድ አፍ ሁለት ምላስ ይሏል ይኼ ነው።  የፈተናው መሰረቅና 
መሰረዝ  በተማሪዎች ፣ በመምህራን፣ በወላጆችና በአጠቃላይ በሕዝብ ላይ የፈጠረው ድንጋጤ፣ በአገርና በሕዝብ 
ሀብት ላይ ( 202 ሚሊዮን ብር በላይ)ያዳረሰው  ኪሳራና የሞራል ስብራት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። 
በተለይም ስንቅ ይዘው፣ ቤት ተከራይተውና ከሩቅ ቦታ መጥተው ትምህርታቸውን ሲማሩ በነበሩ ተማሪዎች ላይ 
የደረሰባቸው ኪሳራና የሚደርስባቸው ተጨማሪ ወጪ ፣ ፈተናው በድጋሚ ላለመሰረቁ ዋስትና አለመኖር፣ 
ተማሪዎችንና አስተማሪዎችን ጭንቀት ላይ ስለጣላቸው በሌላ ጊዜ የሚሰጠውን ፈተና በሙሉ እምነት ተረጋግተው 
ይሠራሉ ተብሎ አይገመትም።ይህን ጭንቀት ወላጆችም የሚጋሩት ነው የሚሆነው።  
በኦሮሚያ፣ በአማራና በደቡብ እንደ ኮንሶ ባሉ አካባቢዎች የወያኔ አገዛዝ  የመሬት ነጠቃና የመብት ረገጣ በማካሄዱ 
ተማሪዎችና መምህራን የሕዝብ አካል በመሆናቸው ከሕዝብ ጎን ቆመው በትግሉ ውስጥ ተሳታፊ በመሆን ተቃውሞ 
በማሰማታቸው መምህራንና ተማሪዎች ታሰረዋል። ከሶስት ወራት በላይ የመማር ማስተማሩ  ሂደት ተቋርጦ ነበር።  
ለዚህ ለጠፋው የትምህርት ክፍለጊዜ ቂመኛውና ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ ማካካሻ ሳያደርግ ነበር ፈተና እንዲቀመጡ 
የወሰነው ። ፈተናውንም ከሰረዘ በኋላ በእነዚህ ክልሎች ተማሪዎች ያልተማሩት ትምህርት በምን መልኩ ተሸፍኖ 
ፈተናውን እንደሚወስዱ ግልጽ ባላደረገበት ሁኔታ ነው ፈተናው ከሰኔ 27-30 /2008 ዓ.ም እንደሚሰጥ የወሰነው። 
ይህ አካሄድ በእነዚህ ክልሎች የሚገኙ ተማሪዎች በፈተናው እንዲወድቁ ከመፍረድ ሌላ በአንድ ወቅት አገሪቱ 
ልታፈራ የምትችለውን የተማረ የሰው ኃይል በማሳጣት በአገርና በሕዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ለመፈጸም የታቀደ የወያኔ 
ተልዕኮ አካል ነው። አንዴት ተማሪዎች ሳይማሩ ፈተና እንዲቀመጡ ይደረጋል?ከየትስ አገር የተገኘ ልምድ ነው? ይህ 
ጉዳይ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚመለከት ነው፤ ዝም የሚባልበት ጉዳይ አይደለም። 
ይህን ከሰኔ 27-30/2008 ዓ.ም ፈተና እንዲሰጥ የተወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ የኦሮሚያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና 
ድምፃችን ይሰማ ፈተናው ይሰጥበታል የተባለው የጊዜ ሰሌዳ ከሮማዳን ፆም ፍቺ ጋር የተገናኘና ተማሪዎችም 
ተረጋግተው በማጥናት ፈተናውን መፈተን እንዲችሉ ፈተናው እንዲለወጥና የሚሰጥበትም ቀን እንዲራዘም 
መጠየቃቸው ይታወሳል።ይህን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ወዶ ሳይሆን በግድ ፈተናው ከሐምሌ 4- 7/2008 ባሉት ቀናት 
እንደሚሰጥ የተወሰነ መሆኑን የወያኔ የትምህርት ሚኒስቴር በመገናኛ ዘዴዎቹ አሳውቋል።አያይዞም ይህ ውሳኔ 
የተወሰነው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ( መጅሊስ) ባቀረባው ጥያቄና በተደረገ ውይይት ነው ቢልም 
የአገዛዙ አካል የሆነው መጅሊስ እንዲህ ያለ ጥያቄ ለመጠየቅም ሆነ ለማሰብ የሞራል ድፍረት ያገኛል ተብሎ ከቶም  
አይጠበቅም። ይልቁን ትኩረተ መደረግ ያለበትና ህዝቡ ማወቅ ያለበት የወያኔ ትምህርት ሚኒስቴር ለሕዝብ ክብር 
የሌለው በመሆኑ ሙስሊም ወገኖቻችን በትግላቸው ያገኙትን የሮማዳን በዓል ቀን በዓመታዊው የትምህርት ካሌንደር  
ላይ መዝግቦ ያለ መያዙ ጉዳይ ነው። 
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ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦርቶዶክስ አምነት ተከታይ የሆኑ ወገኖቻችን ሐምሌ 5 ቀን 2008ዓ.ም የሐዋሪያት ፆም ፍቺ 
የሚውልበት ቀን በመሆኑ የፈተናው ጊዜ መራዘም አለበት በማለት ጥያቄ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ።ለዚህ ጥያቄያቸው 
“የሃይማኖት እኩልነት አረጋግጬለሁ” የሚለው አገዛዝ ምን ዓይነት ምላሽ ሊሰጥ እነደሚችል መጠበቁ ሳይሻል 
አይቀርም። 
በ2007ዓ.ም የ10ኛና የ12ኛ ክፍሎች አገር አቀፍ ፈተና የተወሰኑ የትምህርት ዓይነቶች ጥያቄዎች ተሰርቀው ወጥተው 
የጥያቄዎቹ መልሶች ተማሪዎች እንዲያገኙ የተበተኑ መሆናቸውን አስመልክቶ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 
ትምህርት ቢሮ  ተብዬው መግለጫ ማውጣቱ ይታወሳል። በመግለጫው የ10ኛና የ12ኛ ክፍሎች ፈተና አገር አቀፍ 
ፈተና የተወሰኑ ትምህርት ዓይነቶች  የጥያቄ መልሶች ለምሳሌ በአፋርና በአዋሳ ተሰርቀው የተሰራጩ በመሆኑና ይህም 
ድርጊት በክልላችን ተማሪዎች ውጤት ላይ ተፅዕኖ በመፍጠር ዝቅተኛ ውጤት ቢያገኙ ትምህርት ቢሮው 
እንደማይቀበል ገልጾ የክልሉ ተማሪዎች ፈተና ከሌሎች ክልሎች ተለይቶ እንዲታረም ጠይቆ ነበር። ለተሰጠው 
መግለጫና ለተጠየቀው ጥያቄ የተሰጠው ምላሽ ምን እንደሆነ ባይታወቅም የተማሪዎቹ ፈተና ተለይቶ እንዲታረም 
አልተደረገም። በዚህም ምክንያት የክልሉ ተማሪዎች በ2007 ዓ.ም በፈተናው ያገኙት ውጤት ከሌሎች ዓመታት ጋር 
ሲነፃፀር ዝቅተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህም የሚያመለክተው የክልሉ መሪ ነን ባዮችም ጥርስ የሌለው አንበሳ 
መሆናቸውን፣ ተሰሚነትና ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑን ነው። ለነገሩማ አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንዲሉ ምን 
ይጠበቃል?  
የማንቂያ ደወል የሆነውን የአማራን ክልል መግለጫ የተከታተሉት የትምህርት ሚኒስቴርም ሆነ የአገር አቀፍ ፈተናዎች 
ድርጅት የፈተና ጥያቄዎች እንዳይወጡ የፈተናው ጥያቄዎች ሊወጡ በሚችሉባቸው ቦታዎች ማለትም  በፈተናው 
ዝግጅት፣ ሕትመት፣ ስርጭትና አመራር ላይ የጥንቃቄ እርምጃ ባለመውሰዳቸው የ10ኛና የ12ኛ ክፍሎች አገር አቀፍ 
ፈተናዎች  በዚህም ዓመትም ሊሰረቁ ችለዋል ። የፈተናው ሾልኮ መውጣትም ሆነ መሰራጨት ለፈተናው ቅርበት 
ካላቸው ሰዎች ሊሆን እንደሚችል ጥርጥር የለውም። ይህም በአገር አቀፍ ፈተናዎች ድርጅት ውስጥ የተንሰራፋውን 
ብልሹ አመራርና አሰራር እንዲሁም ክትትልና ቁጥጥር የላላ መሆን ውጤት ብቻ ሳይሆን የአገዛዙን ደንታቢስነትና 
ለትውልድና ለአገር አለማሳብን የሚያመለክት ነው።  የፈተናው መሰረቅና ይህን ተከትሎ 250, 000  ፈተናውን 
ለመውሰድ ይቀመጡ በነበሩ ተማሪዎች ፤ አንዲሁም መምህራን፣ ወላጆችና በአጠቃላይ ህዝቡ ላይ የፈጠረው 
ድንጋጤ ቀላል አይደለም።  መሰረዝ የነበረበትም የሁለቱም የ10ኛና የ12ኛ ክፍሎች  ፈተናዎች መሆን ነበረበት።ወያኔ 
ግን የሰረዘው የ12ኛ ክፍል ፈተናን ብቻ ነው።የ10ኛ ክፍል ፈተና በሰርቆት እንዲታለፍ ፈቅዷል። ይህ በአገርና በህዝብ 
ላይ የተፈጸመ እኩይ ተግባር ነው።  
 ከላይ በአጭሩ የቀረበው የሚያመለክተው በትምህርት ምዘናና ግምገማ ዘርፍ ላይ አገዛዙ እየፈጸመ ያለውን ወንጀል 
ነው። በኢትዮጵያ የዘመናዊ ትምህርት ታሪክ ተደርጎ የማይታወቀው ብሔራዊ ፈተና ተሰርቆ በማህበራዊ ሚዲያ 
ጥያቄዎችና መልሶች ተለቀዋል።ይህ የወያኔ የሙስና፣ የብልሹ አሰራር ውጤት ነው።ይህን እኩይ ተግባር ለመቃወም 
በጋራ እንቅስቃሴ ባለማድረጋችን ከፍተኛ ዋጋ እየስከፈለን ነው። 
 በትምህርት ዘርፍ ላይ ወያኔ እየፈጸመ ያለውን የትውልድና የአገር ግድያ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በጋራ 
እንዲታገል፣ ትምህርት ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች ላሉ ተማሪዎች ያልተማሩት ትምህርት በቂ ጊዜ ተሰጥቶ 
እንዲማሩ፣ ብሔራዊ ፈተናው የህብረተሰቡን የእምነት ሆነ የበዓል ቀናትን ሳይነካ እንዲሰጥና ትምህርት 
በተቋረጡባቸው አካባቢ ለሚያስተምሩ መምህራን ተጨማሪ ክፍያ እንዲደረግላቸው በስደት የኢትዮጵያ መምህራን 
ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ይጠይቃል። 
 

  
ትምህርትንና አገርን ከውድቀት ለማዳን ሁላችንም በጋራ እንታገል!!! 

የተማሪዎች የመማር መብት ይጠበቅ!!! 
 

 
 
 
 
 
 


