ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

እሑድ ህዳር ፳፫ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፮ ቁጥር ፲፱

እየተባባሰ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የእርስ በርስ ግጭትና መንሰዔው!
የዚህን ዓመት የዩኒቨርሲቲ ትምህርት መከፈት ተከትሎ በቀጠለው የተማሪዎች የጎሳ ግጭት የእውቀት ቤቶች
የሆኑት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የእልቂትና ሰቆቃ ዜና የሚሰማባቸው ማዕከላት ሆነዋል። በአሶሳና በወለጋ
ዩኒቨርሲቲዎች በተነሳው የተማሪዎች የርስ በርስ ግጭት በብዛት የዐማራ የተማሪዎች የሆኑ አዲስ ገብ የድሀ
ገበሬ ልጆች እንደወጡ ቀርተዋል። በጭካኔና በዘረኝነት መንፈስ ተነሳስተው ወገኖቻችንን በለጋ እድሜ
እንዲቀጠፉና አካለጎደሎ እንዲሆኑ በመደረጉ የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እንገልጻለን። በግፍ ተጨፍጭፈው
ሕይወታቸው ባጭር ለተቀጨ ወገኖቻችን ፈጣሪ ነፍሳቸውን በአፀደ ገነት እንዲያኖረውና ለቤተሰቦቻቸውም
መጽናናትን፣ የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውም ፈውስንና የመንፈስ ጥንካሬን እንመኛለን።
እንደሚታወቀው አንድ ትውልድ ሥርዐተ መንግሥቱንና ሥርዓተ ትምህርቱን ይመስላል። አንድ በእድሜ የበሰሉ
የደቡብ ኮሪያ የትምህርት ሳይንስ ምሁር አገራቸው ከ1990ዎቹ በኋላ ናላዋን ሲያዞራት የነበረውን ብሔራዊ
የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ የቆመበትን ምክንያት ተጠይቀው የሰጡት ሳይንሳዊ መልስና የደቡብ ኮርያ
መንግሥት ተግባራዊ ያደረገው የመፍትሔ ሀሳብ ትውልድ የሥርዓተ መንግሥትና የሥርዓተ ትምህርት ነጸብራቅ
መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነበር።
የደቡብ ኮርያው ምሁር የአገራቸው ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ የተከሰተበትን መንስዔ ሲያስረዱ
«ሥርዓተ መንግሥቱ በስርዓተ ትምህርቱ ላይ ያደረገው ስርነቀል ለውጥ በትውልዱ ሥርዓት የተላበሰ

አስተሳሰብ [desciplinary thinking] እና ስብእና ላይ ያስከተለው የአመዛዛኝነትና የኃላፊነት
ስሜት መጓደል ትልቁ ምክንያት ነው» ሲሉ ነበር በየዩኒቨርሲቲው ይከሰት የነበረውን የተማሪዎች ቀውስ
መንስዔ በአግባቡ የተነተኑት።
የደቡብ ኮርያዊው ምሁር ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ መንስዔ ምልከታ መፍትሔውንም
በማመላከቱ የምሁሩ ጥልቅና ሳይንሳዊ የመንስዔ ትንተና የወለደው የሥርዓተ ትምህርት ለውጥ የተጓደለውን
የትውልዱን ሥርዓት የተላበሰ አስተሳሰብና ስብእና፤ እንዲሁም የአመዛዛኝነትና የኃላፊነት ስሜት በመቅረፍ በኮርያ
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እየተተባባሰ ያለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የእርስ በርስ ግጭትና መንሰዔው!

ልሳነ ምድር ተከስቶ የነበረውን ብሔራዊ የተማሪዎች የየእለቱ ነውጥና ብጥብጥ ከመግታት አልፎ ደቡብ ኮሪያ በአለም
ላይ ጥራት ያለው የትምህርት ስርዓት መዘርጋት ከቻሉ ጥቂት አገሮች ውስጥ ግንባር ቀደም ቦታ እንድትይዝ
አስችሏታል።
በአገራችን እንደሰደድ እሳት እየተዛመተ ያለውን ብሔራዊ የተማሪዎች የእለት ከእለት ነውጥና ብጥብጥ «የለውጡ
አደናቃፊዎች» በተባሉት ማሳበቡ በብሔራዊ ደረጃ እየተከሰተ ላለው የተማሪዎች የእለት ከእለት መገዳደል መፍትሔ
ሊሆን አይችልም። ዛሬ በየዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ወጣቶች በጎሳ እየተቧደኑ እርስበርስ በመከሳከስ ሞትን
እያነገሱ ያለው የሥርዓተ መንግሥቱንና ሥርዓተ ትምህርቱ አቤልና ቃኤል አድርጎ ስለፈጠሯቸው ነው።
በዛሬዋ ኢትዮጵያ የሁለት ሰዎች የሀሳብ ልዩነት የወለደው ሙግት ወይንም ጠብ እንኳ ወደ ጎሳ ግጭት
የማያድርግበት ሁኔታ የለም። ዛሬ ላይ እንኳን በተማሪዎች ዘንድ ቀርቶ በዩኒቨርሲቲ መምህራን መካከል የሁለት ሰዎች
የሀሳብ ሙግት ጠብ ቢያስነሳ በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሌሎች "የዩኒቨርሲቲ ምሁራን" ከሁሉ ነገር አስቀድመው
የሚሰነዝሩት «ሀሳብ» ቢኖር የሁለቱ ጠበኞች «ብሔር ምንድን ነው?» ብሎ መጠየቅ ነው። እንደዚህ አይነት
«ምሁራንን» የያዙ የትምህርት ተቋማትና ሥርዓተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ ኢትዮጵያን በጎሳ አጥር ተከልለው
ወደኋላ እያዩ እርስ በርስ እየተከሳከሱ ሞትን እንዲያነግሱ የሰለጠኑ ጎሰኞች አገር ሆና እየየነው ያለውን የዩኒቨርሲቲ
የተማሪዎች የርስበርስ መገዳደል «የለውጡ አደናቃፊዎች» በተባሉት ማሳበቡ መፍትሔ ሊሆን አይችልም።
ሕገ መንግሥት ተብዮው የወለደው ሥርዐተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ የተዋቀረበት ርዕዮት ዓለም ሳይቀየር
ለጊዜው እሳቱን ማጥፋት ቢቻልም ሥርዐተ መንግሥቱና ሥርዓተ ትምህርቱ የወለደው የትውልዱ ሥርዓት የተላበሰ
አስተሳሰብና ስብእና ብልሽት ሳይስተካከል እንኳን የትምህርት እመርታና የተጓደለው የትውልዱ የአመዛዛኝነትና
የኃላፊነት ስሜት ሊቀረፍ ይቅርና እየታየ ያለው የተማሪዎች ቀውስ ከቶ ሊፈታ አይችልም! ስለዚህ የትምህርት ተቋሙ
የነገ የአገሪቱ ተረካቢ ትውልድ በዘረኝነት ተተብትቦና ታውሮ፣ ማመዛዘን ተስኖት በለጋ እድሜ ገዳይና ሟች
የሚሆንበት ተቋም ከመሆን እንዲገታ፣ ተማሪዎች በየትኛውም የትምህርት ተቋም ከጎሳ አስተሳሰብ በፀዳ መንገድ
እውቀትን በጋራ እንዲገበዩ እንዲደረግበት፣ አስፈላጊ ሁኖ ከተገኘም የወጣት ተማሪን ደም ያለአግባብ ማፍሰስ
እንዲቆም አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በጥብቅ ያሳስባል።

ፈለገ አሥራት የትውልድ ቃል ኪዳናችን ነው!
የዐማራው ሕልውና መጠበቅ ለእትዮጵያ አንድነት መጠበቅ ዋስትና ነው!
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

እሑድ ህዳር ፳፫ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፮ ቁጥር ፲፱
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