የተሰጠ መግሇጫ
ግንቦት 19 ቀን 2011ዓም
የሕክምና ባሇሙያዎች ያቀረቡት ጥያቄ የምሌዏተ ሕዝቡም ነው።
በተሇያዩ ሆስፒታልች የሚሠሩ ሏኪሞችና እጩ ተመራቂ ሀኪሞች ህሙማንን ሇማከም ፣ ሇመርዲት ፣ ስራቸውን በሚገባ
ሇመከወን የሚያስችሌ የህክምና መገሌገያ ቁሳቁሶች እንዱሟለ፣ የሊቮራቶሪ እቃዎች ከጎዝ አንስቶ ያሇው እንዱሁም
የመዴኃኒት እጥረት እንዱቀረፍ ፣ በየጊዜው እያዯገ ካሇው የኑሮ ውዴነት ሇመቋቋም በመጠኑም ቢሆን የሚያስችሌ የዯመወዝ
ጭማሪ እንዱዯርግሊቸው ከበርካታ ወራት በፊት ሇሚመሇከታቸው የመንግስት አካሊት ጥያቄዎቻቸውን አቅርበው ምሊሽ
ባሇማግኘታቸው በያዝነው ግንቦት ወር 2011ዓም ከመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በአዱስ አበባ በተሇያዩ ሆስፒታልች የሚሰሩ
ሀኪሞች፣ በጎንዯር፣ በባሕርዲር ፣ በአክሱም፣ በጅማ፣በአዋሳና በአሠሊ ሠሊማዊ ሰሌፍ አካሄዯዋሌ።በስዯት የኢትዮጵያ
መምህራን ማህበር አባሊት አስተባባሪ ኮሚቴ የሕክምና ሙያተኞች ያቀረቡትን ጥያቄዎችንም ሆነ ያዯረጉትን ሠሊማዊ ሰሌፍ
ይዯግፋሌ።
የሕክምና ሙያተኞቹ ካነሷቸው ጥያቄዎች አንደ የጤናው ፖሉሲ ይቀየር የሚሌ ነው።የወያኔ/ኢህአዳግ አገዛዝ
ሇፕሮፖጋንዲ ፍጆታ እንዱውሌ በማሳብ ብቻ ያሇምንም ጥናት አዱስ በተከፈቱት ዩኒቨርሲቲዎች የሕክምና ፋካሌቲ
እንዱከፈትና ሥሌጠናም እንዱካሄዴ አዴርጓሌ።ነገር ግን የሕክምናው ዘርፍ ትምህርቱን በጥራት ሇመስጠት የሚያስችለ
ግብአቶች የተሟለ ባሇመሆናቸው ( የሰው ኃይሌንም ይጨምራሌ ) በጥራቱ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ አሳዴሯሌ። ከዚህ
የተነሳ ነው ሏኪሞቹ የጤናው ፖሉሲ እንዱቀየር አበክረው የጠየቁት ። ይሄው የጤናው ፖሉሲ በአገራችን ውስጥ
ተግበራዊ እየተዯረገ ካሇው ትውሌዴ ገዲይ የትምህርት ፖሉሲ ጋር ተመሳሳይነት አሇው ። በ1986ዓም በትምህርት
ባሇሙያዎች ሳይሆን በወያኔ ካዴሬዎች ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የሆነው ትውሌዴ ገዲይ የትምህርት ፖሉሲን በድ/ር ታዬ
ወሌዯሰማያት ይመራ የነበረው የቀዴሞው የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር ከመነሻው ተቃውሟሌ።ተግባራዊ ከሆነም
በትውሌደና በአገሪቱ ሊይ የሚያዯርሰውን አዯጋ በተዯጋጋሚ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አሰምቷሌ። ነገር ግን ሰሚ አሌተገኘም።
በዚህም የተነሳ የማህበሩ አባሊትና አመራሩ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሇዋሌ። አሰፋ ማሩ በጠራራ ፀሏይ ተገዴሎሌ። ብዙዎች
ሇስዯትና ሇእስር ተዯርገዋሌ። የማህበሩ ንብረትና በባንክ የተቀመጠ 11 ሚሉዮን ብር ገንዘብ በወያኔ ተዘርፏሌ፤ ጽ/ቤቱ
ማህበሩን ሇማይወክሇው የወያኔ አገሌጋይ ሇሆነው ተሇጣፊ መምህራን ማህበር እንዱሰጥ ተዯርጓሌ።የትምህርቱ አስተዲዯር
ከሊይ ከትምህርት ሚኒስትር እስከ ት/ቤቶች ዴረስ ሙያና ችልታ በላሊቸው ካዴሬዎች እጅ እንዱወዴቅ ተዯርጎ ችልታና
የብዙ ዓመታት ሌምዴ ያሊቸው መምህራን ስራቸውን እንዱሇቁ በማዴረጋቸው በአገሪቱ ዉስጥ የትምህርት ጥራት ውዴቋሌ።
በአሁኑ ሰዓት በአገሪቱ ያለት የሙያና የሲቪክ ማህበራት በሙለ አመራሩ የተያዘው ሇስርዓቱ አገሌጋዮች በሆኑ ካዴሬዎች
ነው። ማህበራት ከእስር ካሌተፈቱ ፣ ነጻ ከሌሆኑ - የአባሊት ጥያቄዎች ተሰሚነት የማግኘቱ እዴሌ የጠበበ ነው፤ ትግለንም
ወዯፊት ሇመግፋት በተወሰነ ዯረጃ አስቸጋሪ ይሆናሌ። ከተሇጣፊ ነጻ የሆኑ ማህበራትን ሇመመስረት ትግለ መቀጠሌ
ይኖርበታሌ።
መምህራንና ላሊው የህብረተሰብ ክፍሌ የሕክምና ባሇሙያዎች ያቀረቡትን የሕዝብና የመብት ጥያቄችን በመዯገፍ ከጎናቸው
እንዱቆሙ ፣ መምህራን እያዯገ የሚሄዲውን የኑሮ ውዴነት መቋቋም እንዯተሳናቸው በመግሇጽ፣ጥያቄያቸውም የሕሌውና
ጥያቄ መሆኑን በማሳሰብ፣ የመምህራን ዴምጽ እንዱሰማ ሇማዴረግ፣ ተሇጣፊ ተወግድ ነጻ የመምህራን ተወካዮች ከትምህርት
ቤት መሰረታዊ መምህራን ማሀበር ጀምሮ እስከ አገር አቀፍ መምህራን ማህበር አመራር ዴረስ እንዱመረጡ ሇማዴረግ
ትግሌ እንዱያካሄደ በስዯት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባሊት አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳስባሌ።
የህክምና ባሇሙያዎች ጥያቄዎች መሌስ ያግኙ !!!
መብትን ማስከበር የሚቻሇው ነጻ ማህበራት ሲኖሩ ብቻ ነው !!

