
     በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ የአማራ  ክልል ተማሪዎች  ወደ ክልላቸው ይመለሱ! 

                              (ፍሥሓ አንዳርጌ) 

አዴፓ ለአማራ ህዝብ  መቆርቆር የሚጀምረው መቼ ነው? ከእንቅልፉ እስኪ ነቃ  ስንት አማራ  መፈናቀል፤ 

መሳደድና መገደል አለበት? ማንም እየተነሳ አማራን ቤተክርሲቲያን እንደገባ ውሻ ሲያሳድድ አዴፓ ምን ወስጥ 

ነው የተኛው?  

ህወሓት ላለፉት ሩብ ክፍለ ዘመን አማራ የትምህርት እድል እንዳያገኝ በተጠና ስልት  በተለይም በከፍተኛ 

ትምህርት ተቋም የመማር እድሉ በእጅጉ እንዲቀጭጭ አድርጎት ቆይቷል፡፡ ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋም የሚገቡ የተማሪዎች ቁጥር እንዲቀንስ  በመንግስት ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ቆቷል፡፡ 

በመንግስት የተጣለውን ይፋ ያልሆነ እገዳ ተቋቁመው ወደ ከፍተኛ ትምህርት ሲገቡ ተማሪዎች የሚጋጥማቸው 

ችግር  በጣም ብዙ ነው፡፡ ከሁሉም ችግሮች እየከፋ የመጣው ካለፈው አመት ማለትም 2010 ዓ.ም ጀምሮ 

በተማሪዎች ላይ የሚፈጸመው ግድያና ድብደባ ነው፡፡ በ2010 ዓ.ም በአዲግራት ዩኒቨርስቲ የደረሰው ግድያና  

ድብደባ የሚታወስ ነው፡፡ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ሙሉ ሰላማዊ ትምህርት ኖሮ አያውቅም፡፡ 

ድብደባና ማሳቀቅ የተለመዱ ተግባራት ከሆኑ አመታት ተቆጥረዋል፡፡ ትምህርት ሰላማዊና የተረጋጋ  መንፈስን 

ይጠይቃል፤ ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ በወደቁበት ተቋማት ትምህርት አይታሰብም፡፡ስለሆነም የአማራ ተማሪዎች 

ላለፉት ሩብ ክፍለ ዘመን ሙሉ አእምሮአቸውን የሚጠቀሙበት የትምህርት አካባቢ አግኝተው አያውቁም፤ ይህም 

በተማሪዎች ውጤት ላይ በሚያደርሰው ተጽኖ ምክንያት ለትምህርት ማቋረጥና  ዝቅተኛ ውጤት ይዳርጋል፡፡ 

ተከታታይ ተጽኖውም በተማሪዎች ቀጣይ ህይወት ላይ ይከሰታል፡፡ 

 

በዚህ ሁኔታ ሲታሰብ የአማራ ተማሪዎች  ከክልሉ ውጭ ወደ ተላያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሄዱት 

ለትምህርት ሳይሆን ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ ነው ማለት ይቻላል፡፡ አዎ! ለፖለቲካ ፍጆታ ብቻ ነው! የተማሪ ወላጆች 

በከፍተኛ ጭንቅት ላይ ኖረዋል፤ እየኖሩም ነው፤ ብዙ ወላጆች ውድ ሎጆቻቸውን በአረመኔዎች በመነጠቃቸው 

ለማገገም በሚያስቸግር ሁኔታ በሀዘን ተቆራምተዋል፤ ተሳፋ ቆርጠወል፤ የሐዘን ማቅ ለብሰዋል፡፡ 

አሁን አሁን ጀግንነት ይመስል  በግፍ የተገደሉ ተማሪዎችን እሬሳ ተሸክሞ ወደ ክልሉ መሄድ እየተለመደ መጥቷል፡፡ 

በሴት ተማሪዎች ላይ የሚፈጸመው የአስገድዶ መድፈርና የግድያ ሲታይ አማራ መንግስት  በሌላት ሀገር ውስጥ 

የሚኖር ህዝብ አስመስሎታል፡፡ ከአንድ ወር በፊት በአሶሳ በግፍ  3 ተማሪወች መገደላቸውና ከ40 ባላይ ተማሪዎች 

ከፍተኛ የአካላ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል፡፡  ነገር ግን ከዚህ አሳዛኝ ክስተት  መማር የተቻለ አይመስልም፡፡  በአሁኑ 

ወቅት በኦሮሚያ ክልል  ቡሌ ሆራ ተብሎ በሚጠራው ዩኒቨርስቲ የአማራ ተማሪዎች በከፍተኛ የህይወት ስጋት ላይ 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡  

ህወሓትና ኦነግ በጣምራ  በአማራ ህዝብ ላይ ላለፉት 40 ዓመታት ግፍ ሲፈጽሙበት ኑረዋል፤ እየፈጸሙም 

ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ሁለት ጸረ-አማራ ድርጅቶች እስካሉ ድርስ በአማራ ላይ የሚፈጸመው ግፍ ተጠናክሮና በአስከፊ 

ሁኔታ እንደሚቀጥል የአማራ ህዝብ ሊያውቀው ይገባል፡፡  

 አሁን ያለው መፍትሄ አንድ ብቻ ነው እርሱም የአማራ ክልል ተማሪዎች በአማራ ክልል በሚገኙ የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት እንዲማሩ ማድረግ  ነው፡፡ሌሎችም እንዲሁ፡፡ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በተግባር የሚገለጽ 

አንድነት የላትም፤ ሶስት ባላንጣ መንግስታት(ህወሓት፣ ኦነግና ኦዴፓ)  ነው በእሰጥ አገባ የሚተራመሱባት፡፡ 

ስለዚህ በተግባር አንድነት በሌለባት ሀገር ከአማራ ክልል የሄዱ ተማሪዎች የአንድነት መስበኪያ ሁነው 

ህይወታቸውን ሊያጡ አይገባምም፡ የክልሉ ምንግስትም  አዴፓ ዝምታውንና ከአሽርነት ስራው ወጥቶ 

ተማሪዎችን ወደ ክልላቸው በመመለስ በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን የሀዘን ብትር ሊያስቆም ይገባል፡፡  

የአማራ ህዝብም  አዴፓ እርምጃ ካልወሰደ ልጆቹን ወደ ክልሉ በማምጣት ከሞትና ከአካል ጉዳት ሊታደጋቸው 

ይገባል፡፡   



ተማሪዎችን ወደ ክልላቸው በመመለስ  የወደፊቱን  የአማራ ህዝብ  በምሁራን ድርቅ  ከመመታት እንታደግ!    

 

 

 

 


