የተሰጠ መግሇጫ
የካቲት 24 ቀን 2011ዓም
እንኳን ሇኢመማ 70ኛ ዓመት ምስረታ እዯረሳችሁ!!
ሇትምህርት ጥራት መጠበቅ የመምህራንን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻለ ወሳኝ ነው።
በኢትዮጵያ የመምህራን የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ የተጀመረው መናዊ እገሌግልት ሇሕዜብ የሚሰጡ መንግሥታዊ
ተቋማት ማሇትም ባንክ፣ቴላኮሙኒኬሽን፣ ትራንስፖርትና ትምህርት በአጼ ምኒሌክ መነ መንግሥት ተጀምሮ በአጼ
ኃይሇስሊሴ ከቀጠሇበት ጊዛ ጀምሮ ነው። መምህራን የካቲት 14 ቀን 1941 ዓም በዲግማዊ ምኒሌክ ት/ቤት በተሇያዩ የአንዯኛ
ዯረጃ ትምህርት ቤቶች በሚያስተምሩ 32 መምህራን የመምህራን ሕብረትን መሰረቱ።የሕብረቱም ሉቀመንበር አቶ
ሚሉዮን ነቅንቅ ነበሩ። ሕብረቱን የመሰረቱት 32ቱ መምህራን በዲግማዊ ምኒሌክ ት/ቤት በኖርማሌ ኮላጅ ይሰጥ
የነበረውን የሁሇት ዓመታት የመምህርነት ሙያ ሰሌጥነው የተመረቁ ናቸው።
ሕብረቱ እስከ 1953ዓም ዴረስ ያሇምንም ውጣ ውረዴና የምዜገባ ጥያቄ በመንግስት ሳይጠየቅ የዴርጅቱን ስራ በማካናወን
ቆየ። በ1953ዓም በነ ጄኔራሌ መንግስቱ ነዋይ የተካሄዯውን መፈንቅሊ መንግስት ሙክራ ዯግፏሌ በማሇት መንግስት
ሇሕብረቱ እውቅናና ሕጋዊ ሰውነት ነፈገ። የምዜገባ ፈቃዴ ጥያቄ በማንሳትም የሕብረቱን እንቅስቃሴ ማወክ ጀመረ።
በዙህም የመጀመሪያው የመንግስት ጣሌቃ ገብነት ተከሰተ። በመሆኑም እስከ 1957ዓም ሇ16 ዓመታት ሕብረቱ የሕጋዊ
ሰውነት ምዜገባና እውቅና ተነፍጎ ቆየ። በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነው የዓሇም የመምህራን ሙያ ዴርጅቶች ኮንፌዳሬሽን
በኢትዮጵያ አዱስ አበባ በአፍሪካ እዯራሽ 13ኛውን የኮንፌዳሬሽን ጠቅሊሊ ስብሰባ በነሏሴ ወር 1957 ዓም እንዱካሄዴ
በመወሰኑ፣ ኮንፌዳሬሽኑ የአሜሪካ ዴጋፍ የነበረው ስሇሆነ ንጉሱም ሇመሌካም ዜናቸው በማሰብ ስብሰባው በአዱስ አበባ
እንዱካሄዴ ፈቀደ። ከዙያም ሕብረቱ በመንግስት እውቅናና ተቀባይነት እግኝቶ ስሙን የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር
(ኢመማ)በሚሌ መጋቢት 14 ቀን 1957ዓም ሊሌተወሰነ ጊዛ የሚያገሇግሌ ፈቃዴና ሕጋዊ ሰውነት አገኘ።
ከዙያም ኢመማ ራሱን በማጠናከርና የክፍሇ አገር ቅርንጫፍ ጸ/ቤቶችን በማቋቋም በአገራችን ጥራት ያሇው ትምህርት
ሇሕዜብ ሌጆች ሁለ በዕኩሌነት እንዱሰጥ፣ እንዱዯረስ፣ የመምህራን መብት እንዱከበር፣የመምህራን የኑሮ ሁኔታ እንዱሻሻሌና
ባጠቃሊይ የኢትዮጵያ ሕዜብ መብት እንዱከበር ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት በመክፈሌ ትግሌ እካሄዶሌ። በስዯት
የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባሊት እስተባባሪ ኮሚቴ መምህራንን፣ ተማሪዎችን፣ ወሊጆችንና የኢትዮጵያን ሕዜብ
ባጠቃሊይ ሇኢመማ 70ኛ ዓመት ምስረታ እንኳን አዯረሳችሁ/አዯረሰን።
በዙህ መግሇጫ ማንሳት የምንፈሌገው መምህራን በማህበራቸው አማካይነት ሇትምህርት ጥራት ብዘ ትግሌ ማዴረጋቸውን
እንዱሁም ባዯርጓቸው የስራ ማቆም አዴማዎች፣ ሰሊማዊ ሰሌፎች ፣ ስብሰባዎች ሁለ የኑሮ ሁኔታቸው እንዱሻሻሌማሇትም
የመኖሪያ ቤት፣ የትራንስፖርት አገሌግልት፣ ሇቤት የሚያስፈሌጉ እቃዎችን ሇማሟሊት የሚያስችሌ የዯመወዜ ጭማሪ
እንዱዯረግ በተሇያዩ ወቅቶች ጠይቀዋሌ።የመምህራን የመብትና ሇኑሮ የሚያስፈሌጉ ጉዲዮች ጥያቄ ምሊሽ ባሇመሰጠታቸው
በትምህርት ጥራት ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ሉፈጥር ችሎሌ። መሰረታዊ ሇሰው ሌጅ አስፈሊጊ ከሆኑት ውስጥ ምግብ፣ መጠሇያ፣
ሌብስና የጤና አገሌግልት የሚጠቀሱ ናቸው። ይህ ሁለ በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚያስተምሩ ሇአብዚኛው መምህራን
ያሌተሟለ ናቸው። ሇትውስታ ያህሌ መምህራን ትምህርት በጥራት እንዱሰጥ፣ ሰብአዊና ዳምክራሲያዊ መብቶች እንዱከበሩ
በተሇያዩ ወቅቶች ያካሄደትን የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችንና የገጠማቸው ሳንካ በአጭሩ እናቀርባሇን።
በ1960ዓም የመጀመሪያውን የመምህራንን የመብት ጥያቄ በማንሳት የስራ ማቆም አዴማ ያዯረገው በአቶ ከበዯ ዯስታ
ፕሬዜዲንትነት ይመራ የነበረው የአዱስ እበባ መምህራን ማህበር ነበር። ይህ የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አካሌ የነበረው
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የአዱስ አበባ ማሕበር ያቀረባቸውን የትምህርት ጥራትና የመብት ጥያቄዎች ንጉሱ ተቀብሇው ሇጥያቄዎቹ መሌስ ይሰጣሌ
ብሇው ሸንግሇው በተግባር ሊይ የዋሇው ግን በወቅቱ የጽጥታ ሹም በነበሩት በኮልኔሌ በሊቸው ጀማነህ አማካይነት 20
መምህራንን ከአዱስ አበባ መምህራን መርጠው የገንብ ዴጎማ በማዴረግ ሇተጠየቁት ጥያቄዎች መሌስ እንዲይሰጥ
ሇማዴረግ የአዱስ እበባ መምህራንን ሇመከፋፈሌ ሙከራ ተዯረገ።ይህም በመምህራን የውስጥ ጉዲይ ሁሇተኛው
የመንግስት ጠሌቃ ገብነት ነበር። አዱስ እበባ መምህራን ማህበር ግን የእነዙያን ሰሊይ መምህራንን የመከፋፈሌ
እንቅስቃሴቸውን ተቋቁም ከአባሌነት ሰረዚቸው፤ በ19660ዓም የአዱስ አበባ መምህራን ማሀበር ያዯረገውን የስራ ማቆም
እዴማ አገር አቀፉ ማህበር አዴማው ያሇኔ እውቅና የተዯረገ ነው በማሇት ተቃወመ። ከአዱስ አበባ መምህራን ማህበር
የተበራሩትን 20ዎቹን መምህራን የአዱስ አበባ መምህራን አባሌ እንዱሆኑ ወሰነ።የኋሊ ኋሊ ግን የአዱስ እበባ መምህራን
ማህበር የወሰዯው አቁም ትክክክሌ እንዯሆነ ከኢመማ የትግሌ ዴርሳን ማዋቅ ተችሎሌ።

በ1963ዓም ከሚያዜያ 13 እስከ 15 ቀናት በአዱስ አበባ የተዯረገው የኢመማ ሌዩ ጉባኤ የአዱስ አበባ መምህራን ማህበርን
ከኢመማ አባሌነት ሰረው።የመምህራን ትግሌ በአገሪቱ በሁለም ቦታዎች ቀጥል ሇአዱስ አበባ መምህራን በሰጡት ዴጋፍ
በመስከረም ወር 1966ዓም በአርባምንጭ በተዯረገው የኢመማ ጠቅሊሊ ጉባኤ አዱስ እበባ መምህራን ማሀበርን እንዯገና
በአባሌነት ተቀብል ኃይለን በማጠናከር በታህሳስ ወር 1966ዓም አዱስ አበባ በተዯረገው ሌዩ የኢመማ ጉባኤ ሴክተር
ሪቪው የተባሇውን የዴሃ ሌጆች ከ8ተኛ ክፍሌ በሊይ እንዲይማሩ የሚከሇክሇውን የትምህርት ፖሉሲ በመቃወም፣
ሇመምህራን የዯመወዜ ጭማሪ እንዱዯረግ በመጠየቅ መሌስ ሇመንግስት አቅርቦ ሇምሊሹ የጊዛ ገዯብ ሰጠ። መንግስት
ሇጥያቄዎቹ መሌስ ሇመስጠት ፈቃዯኛ ባሇመሆኑ መምህራን በኢመማ መሪነትና ጥሪ በየካቲት 11 ቀን 1966ዓም
በኢትዮጵያ ውስጥ በሙለ የዴሃው ሌጅ ይማር፣ ዴህነት ወንጀሌ አይዯሇም፣ የሴክተር ሪቪው ትምህርት ፖሉሲ ተግባር
ሊይ እንዲይውሌ፣ ሇአዱስ ተቀጣሪ መምህራን መነሻ ዯመወዜ ስኬሌ እንዱሻሻሌ፣ ሇነባር መምህራን ዯመወዜ ጭማሪ ፣
ዕዴገትና የዜውውር መብት እንዱኖር በመጠየቅ በወቅቱ የነበረውን መንግስት ከስሌጣን ሇማስወገዴ የረዲ አገር አንቀጥቅጥ
ሰሊማዊ ሰሌፍና አንዴ ወር የፈጀ የስራ ማቆም አዴማ ተዯረገ። የያኔው ኢመማ ሇአባሊቱ ታማኝና የአባሊቱ መብት
ሇማስከበር የቆመ ነበር። በመሆኑም የመምህራን ህብረት ር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ ሳይሇይ አንዴነቱ ከብረት የጠነከረ ነበር።
ሇተጠየቁት ጥያቄዎች መሌስ ባሇመሰጠታቸው ትግለ ቀጥል በጳጉሜን ወር 1967ዓም በጅማ በተዯረገው የኢመማ
ጠቅሊሊ ጉባኤ ዯርግ ያቋቋመውን የሥራዓተ ትምህርት ኮሚቴንና የትምህርት ዜግጅትን በመቃወም፤ስርዓተ ትምህርቱ
በትምህርት ባሇሙያዎች የመምህራንን፣የወሊጆችን፣ የተማሪዎችንና የትምህርት ባሇዴርሻዎችን ባከተተ መሌኩ እንዱቀረፅ፣
የመምህራን የዯመውዜ ጭማሪና ላልች ጥቅማጥቅሞች ማሇትም አበሌ፣ ዕዴገት፣ ዜውውር ጥያቄዎች ከላልች እገራዊ
ጥያቄዎች ጋር (ጊዛያዊ ሕዜባዊ መንግስት ይቋቋም፣ ዳምክራሲያዊ መብቶች ያሇገዯብ ይከበሩ ....ወተ) መሌስ እንዱሰጥ
ሇዯርግ መንግስት አቀረበ። መሌስ የማይሰጥ ከሆነ በሕዲር ወር 1968ዓም የስራ ማቆም አዴማ እንዯሚጠራ አሳወቀ።
ዯርግ ግን ሇጥያቄዎቹ መሌስ ከመስጠት ፈንታ ከጥቅምት ወር 1968ዓም ጀምሮ የማህበሩን ጽ/ቤት ጋ፣በማህበሩ
አመራርና አባሊት ሊይ የተሇያዩ ስሞችን በመሇጠፍ ገዯሇ፣ አሰረ፣ ከአገር እንዱሰዯደም አዯረገ። ሇሶስተኛ ጊዛ በማህበሩ
ሊይ መንግስት ጣሌጋ ገብነትን ፈጽመ። የማበህበሩን ፅ/ቤት ሇአራት ዓመታት(ከ1968_1971ዓም) ከጋ በኋሊ በግንቦት 20
ቀን 1983ዓም ከስሌጣን እስከተወገዯበት ዴረስ ማሕበሩን እንዯ አንዴ ፖሇቲካ ክንፍ አዴርጎ ከመጠቀሙም በሊይ
ያሇመምህራን ፈቃዴ ከዯወወዚቸው ሊይ ገንብ እየወሰዯ በሚሉዮን የሚገመት ገንብ ርፏሌ።
ወያኔ/ኢህአዳግ በጉሌበት ስሌጣን ሊይ እንዯወጣና የሽግግር መንግስት እንዯመስረተ በመምህራን በኩሌ ጥራት ያሇው
ትምህርት ሇሕዜብ ሌጆች በዕኩሌነት እንዱሰጥ ፣የመምህራን የአካዲሚክ ነፃነት እንዱከበርና የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ
ያገናበና የመምህራንን የኑሮ ሁኔታ ሉያሻሽሌ የሚችሌ የዯመወዜ ጭማሪ እንዱዯረግ በማሳሰብ ከሁለም በአገሪቱ ከሚገኙ
የመምህራን ተወካዮች የተጋጁ 20 ጥያቄዎችን በሰኔ 20 ቀን በትምህርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት በተዯረገው ሌዩ
የመምህራን ምክር ቤት ስብሰባ የተመረጠ አስተባባሪ ኮሚቴ በሕምላ ወር 1984ዓም ሇሽግግር መንግስት አቀረበ።
ሇጥያቄዎቹ መሌስ በመስጠት ፈንታ ወያኔ ስራዬ ብል በቁርጠኝነት የተንቀሳቀሰው መምህራንን በክሌሌ በመከፋፈለ ሊይ
ነበር ። ይህም በኢመማ ሊይ ሇአራተኛ ጊዛ የመንግስት ጣሌቃገብነት ነበር። መምህራን እኛ የምንዯራጃው በሙያችን (
በመምህርነት) ነው በማሇት የወያኔ ሴራ በማክሸፍ በሰኔ 20 ቀን 1984ዓም ከተዯረገው ሌዩ የመምህራን ምክር ቤት
ስብሰባ የተመረጠው አስተባባሪ ኮሚቴ የመምህራንን ጉባኤ ሇመጥራት ኃሊፊነት የነበረው በመሆኑ በሕምላ ወር 1984ዓም
ከሁለምየአገሪቱ ክፍልች ተወካይ እንዱሌኩ በዯብዲቤ ጠየቀ። ተወካዮችን ሇመሊክ እምቢ ካሇው ከትግራይ ክሌሌ
የመምህራን ተውካዮች በስተቀር ከቀሩት የአገሪቱ ክሌልች የመምህራን ተወካዮች በተገኙበት በየካቲት ወር 1985ዓም
14ኛው የኢመማ ጉባኤ ተካሄድ በድ/ር ታዬ ወሌዯሰማያት የሚመራ አዱስ የኢመማ እመራር መረጠ።ይህ ከሆነ በኋሊ
ወያኔ ከፍተኛ ዴጋፍ እየሰጠ የጦር ኮር አባሊትን ሲቪሌ ሌብስ ሇብሰው መምህራን መስሇው ተሇጣፊ “ኢመማ” በመጋቢት
4 ቀን 1985ዓም መሰረተ።
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የተሇጣፊው ማህበር መሪ ሆኖ የተመረጠው በኢትዮ_ኤርትራ ጦርነት ወቅት በሻዕብያ ሰሊይነት ከኢትዮጵያ የተበራራው
አቶ ዮሏንስ ሀጎስ ነበር። በዙህ ተሇጣፊ ማሀበር ሕጋዊ የኢመማ አመራር ተከሶ የማህበሩ ባንክ ሂሳብ ውስጥ የነበረው 12
ሚሉዮን ብር ኢመማ እንዲያንቀሳቅስ ተዯረገ። ይህም የኢመማን እንቅስቃሴ ሇመግታት ሆን ተብል የተወሰዯ እርምጃ ነው።
በ1988ዓም የማህበሩ ፕሬዜዲንት ድ/ር ታዬ ወሌዯሰማያት ካንዴ የዓሇም አቀፍ የትምህርት ባሇሙያዎች
ዴርጅት(Education International = EI) አባሌ ከሚስተር ቤዴያኮ ( የጋና ተወሊጅ ከሆኑት) ጋር ከዉጪ አገር ቦላ
አይሮፕሊን ማራፊያ እንዯዯረሱ ድ/ር ታዬ ወሌዯሰማያትን በመነጠሌ በመጀመሪያ ማዕከሊዊ እስር ቤት አሰሯቸው።
በመቀጠሌም የሀሰት ክስ ፈብሪካው ከርቼላ እንዴታሰሩ አዯረገ።በ1985 ዓም በኢመማ ስር የተቋቋመው የአባት/የነባር
መምህራን ሉቀመንበር የነበሩት አቶ ከበዯ ዯስታ (የቀዴሞው የአዱስ አበባ መምህራን ማህበር ፕሬዜዲንት)ከድ/ር ታዬ
ወሌዯሰማያት ጋር አብረው ማዖከሊዊ እስር ቤት እንዱታሰሩ ተዴርጎ በእስር ሊይ እያለ በመታማመቸው አስፈሊጊውን
ሕክምና እንዲያገኙ በወያኔ በኩሌ ተፀእኖ በመዯረጉ በእስር ቤት ውስጥ ህይወታቸው አሌፏሌ፤ በሚያዜያ ወር 1989ዓም
የኢመማ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባሌ መምህር አሰፋ ማሩ በጠራራ ጽሏይ ከቤቱ ወጥቶ ወዯ ኢመማ ቢሮ ሲሔዴ በመንገዴ
ሊይ በወያኔ ነፍሰ ገዲዮች ተገዯሇ፤ በ1985 ዓም 42 የዩኒቨርሲቲ መምህራን (በአብኛው ባንዴ ጎሳ ሊይ ያነጣጠረ) ከስራቸው
ተወገደ። በኢመማና በአባሊቱ ሊይ የወያኔ ጥቃት የከፋ ሆነ፤ በወያኔ ትዕዚዜ በፍርዯገምዴሌ ዲኞች ውሳኔ የማህበሩ ጸ/ቤትና
ንብረት ( በባንክ የሚገኛን በሚሉዮንየሚቆጠር ብር ሇተኤጣፊው እንዱሰጥ ተዯረገ)። ተሇጣፊው ማህበር የወያኔ ፖሇቲካ
ክንፍ ሆኖ አገግልት መስጠቱን ቀጠሇ። ኢመማ ግን አሁንም የወያኔ እስረኛ ነው። የሰራተኛው፣ የመምህራን ፣ባጠቃሊይ
የሙያ ማህበራት ከእስር ይፈቱ።
ማህበሩን ከወያኔ ቁጥጥር ነፃ ሇማውጣት የመምህራን ትግሌ ቀጥል የስራ ማቆም እዴማዎች በአዱስ አበባ፣ በጎንዲር፣
በወል፣ በጎጃም፣ በአርባምንጭ ተካሄዯዋሌ፤ ዯመወዜ እንዱጨመር፣ የመኖሪያ ቤት ሇመስራት ቦታ እንዱሰጣቸው
በተዯጋጋሚ ጠይቀዋሌ፣ በተሇያዩ ወቅት ከተሇያዩ ት/ቤቶች መምህራን በጋራ በሚያዯርጉ ስብስባዎች፣ በየትምህርት ቤቱ
ዓመታዊና ሌዩ ሌዩ ስብሰባዎችና ኮንፍረንሶች መምህራን የኑሮ ሁኔታቸው ሉሻሻሌ ባሇመቻለ ሇማስተማር የሚያስችግርበት
ዯረጃ መዴረሱን ገሌጽው በመንግስት በኩሌ እርዲታና የዯመወዜ ጭማሪ እንዱዯረግሊቸው ቢጠይቁም የሚሰማቸው
ጠፍቷሌ።በዙህም ምክንያት ብዘ መምህራን ከመምህርነት ሙያ ሇቀዋሌ። በቂ ሌምዴና ስሌጠና የላሊቸው የ10ኛ ክፍሌ
ፈተና ያሊሊፉ ተማሪዎች የ1ኛ ዯረጃ ት/ቤቶች በአማራ ክሌሌ እንዱያስተምሩ በማዴረግ በትምህርትና በትውሌደ ሊይ ግዴያ
እየተፈጽመ ይገኛሌ። በቅርቡ ድ/ር አቢይ አህመዴ ከ3ሺ መምህራን ጋር ውይይት በተዯረገበት ወቅት ከመምህራን ሇቀረበው
የዯመወዜ ጭማሪ ጥያቄ ድ/ር አቢይ ሇመምህራን ዯመወዜ ብንጨምር ነጋዳዎች በዕቃዎች ሊይ ዋጋ ይጨምራለ ብሇው
የመሇሱት መሌስ በፍጹም ተቀባይነትና አግባቢነት የላሊው መሌስ ነው። በላልች የመንግስት መ/ቤቶች ጭማሪው ቆሟሌ
ወይ? በምን ምክንያት ነው መምህራን የዯመወዜ ጭማሪ ጥያቄ ሲያነሱ ነጋዳዎች የዋጋ ጭማሪ ያዯርጋለ የሚባሇው?
በየቀኑ የማስተማር እቅዴ አጋጅቶ በሁለም የትምህርት ዯረጃ ያለትን የሕዜብ ሌጆች በማስተማር ሇአገር ዕዴገትና ስሌጣኔ
ወሳኝ ሚና ሇሚጨወታው መምህር ኦሮሮ ትኩረት የማይሰጠው?
ሇትምህርት ጥራትና ሇመምህራን መብት በተዯረገው ትግሌ የእገርንና የህዜብን የመብት ጥያቄዎች በማንሳት በራሳቸው
ሊይ ቤንዙን በማርክፍከፍ ክቡር ህይወታቸውን የሰጡት እና መምህር የኔ ሰው ገብሬና ጌታቸው እብርሃም ሁሌጊዛ
የሚታወሱ ናቸው። ሕይወታቸውን ሇበጎ ዓሊማ ስለ ሰውተዋሌ።
በአሁኑ ወቅት አብኛው መምህራን የመጨራሻውን የእርከን ጭማሪ ዯረጃ ዯርሰዋሌ፤ ምንም የሚጨመር ገንብ የሇም።
ጭማሪው ቆሟሌ። የላልች መስሪያ ቤቶች በአንዴ የትምህርት ዯረጃና ባንዴ መን ተቀጥረው የሚገኙ ሠራተኞች የዯመወዜ
ጭማሪና ዕዴገት ባንጻሩ አሌቆመም። የኑሮ ውዴነት በየጊዛው እየጨመረ በመሄዴ ሊይ ነው። በዙህ በእቃዎች ሊይ
በየጊዛው የገበያ ሽያጭ ሇውጥ በፍጥነት በሚሇዋወጥበት / እየጨመረ በሚሄዴበት ሁኔታ መምህራን ራሳቸውን አረጋግተው
ትምህርት ሇማስተማር በሚችለበት ዯረጃ ሊይ አይዯለም። ይህ በጣም አሳሣቢ ጉዲይ ነው። በመሆኑም የትምህርቱን ጥራት
ሇመጠበቅ የመምህራንን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻለ ወሳኝ ነው።
መምህራንን በትምህርት ጥራትና የመብት ጥያቄዎች ሊይ በማስተባበር ሇዴሌ የሚያበቃው ሙያ ማህበራቸው ኢመማ ነው።
ይህ ማህበር ባሁኑ ወቅት መምህሩ ባሌወክሊቸው የወያኔ ካዴሬዎች እጅ ስሇሚገኝ ማህበሩን ነፃ ሇማዴረግ ከትምህርት ቤት
መሰረታዊ መምህራን ማህብር ጀምሮ እስክ አገር አቀፍ ዴረስ በአዱስ መሌክ ሇማዋቀር መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ወሊጆችና
ከትምህርት ተጠቃሚ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዜብ በመተባበር መስራት እንዯሚገባቸው በስዯት የኢትዮጵያ መምህራን
ማህበር አባሊት አስተባባሪ ኮሚቴ ጥሪ በዴጋሚ ያቀርባሌ።
ዴሌ ሇመምህራን ትግሌ!!
ኢመማ ከወያኔ/ ኢህአዳግ ቁጥጥር ነፃ ይሆናሌ!!

3

