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ኢትዮጵያ የጋራ አገራዊ መግባቢያ ቋንቋ እንዳይኖራት 

የሚያደርገው ስርዓተ ትምህርት አደገኛነት 

የአገሪቱ ህገ መንግሥት አንቀጽ 5፣ ቁጥር 2፣ “አማርኛ የፌዴራሉ መንግሥት የሥራ ቋንቋ ይሆናል” ሲል፤ እንደዚሁም 
መንግሥት 1994 እኤአ ያወጣዉና፣ አሁንም ድረስ በትምህርት ሚኒስቴር ድረ-ገጽ ላይ የሚገኘው፣ የትምህርትና ስልጠና 
ፖሊሲ ቁጥር 3.5.4፣ አማርኛ ቋንቋ ለአገራዊ ተግባቦት በትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት አይነት መሰጠት 
እንዳለበት ይደነግጋል።1 በተጨማሪም ትምህርት ሚኒስቴር ለረጅም ጊዜ ያስጠናዉና በብዙ ባለሙያዎች የተመራው ጥናት 
ለአገራዊ መግባቢያነት አማርኛ በአጠቃላይ በአገሪቱ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እንደ አንድ የትምህርት አይነት ተጠናክሮ 
መሰጠት እንዳለበት ምክረ-ሃስብ አቅርቧል።2 

ለብዙ ኢትዮጵያዉያን ግልጽ ባይሆንም፣ ከአለው ህገ መንግሥት ወይም ትምህርት ሚኒስቴር ካስጠናው የትምህርት ፍኖተ 
ካርታ ፍጹም ተቃራኒ የሆነና፣ አማርኛን እንደ ትምህርት አይነት መሰጠት እንዳለበት የማይጠቅስ፣ ስርዓተ-ትምህርት 
ተነድፎ  ከመስከረም 2015 ዓ/ም ጀምሮ በአገሪቱ  በስውር ተግባራዊ ተደርጓል። እንዲሁም ይህን አገራዊ ቋንቋን 
አስመልክቶ ያወጣውን ፖሊሲ በህግ ለማጽናት መንግስት አጠቃላይ የትምህርት አዋጅ (ረቂቅ) የሚል በድብቅ እያዘጋጀ 
እንደሆነ ግልጽ ሆኗል።  

በ ጁላይ 2-6፣ 1991 እኤአ ህወሃትና ኦነግ የተቆጣጠሩት የሽግግር መንግስት የሰላምና የዲሞክራሲ ኮንፈረንስ  በሚባለው 
የፖለቲካ ስብሰባቸው የተወሰነውን የፖለቲካ ዉሳኔ፣ መንግስት የትምህርት ፖሊሲ ብሎ እንዳወጣውና የአገሪቱን አንድነት 
እንዳዳከመውና ህዝቡን እንደከፋፈለው ይታወሳል። አሁንም ከታሪክ ያልተማሩና የወቅቱን ስልጣን የተቆጣጠሩ አመራሮች፣ 
ትምህርት ሚኒስቴር ያስጠናውን የትምህርት ፍኖተ ካርታ ምክረ ሃሳብ በመቃረን፣ ኢትዮጵያን እንደ ድርና ማግ 
ያስተሳሰራትንና ለዘመናት የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ የጽሁፍና አገራዊ መግባቢያ፣ ለድፍን ጥቁር ሕዝቦች ኩራት 
የሆነዉን፣  የአማርኛ ቋንቋ እንደ አንድ የትምህርት አይነት እንዳይሰጥ የሚያበረታታ ፖሊሲ በድብቅ አውጥተው፣ 
ከመስከረም 2015 ዓ/ም ጀምሮ በሥራ አውለዋል።   

ይህንም አሳሳቢ ጉዳይ አስመልክቶ፣ በ People to People (P2P) Inc. እና Global Ethiopian Scholars Initiative 
(GESI) በተሰኙት ድርጅቶች በጋራ የተዘጋጀ፣  በዉጭና በአገር ዉስጥ የሚኖሩ ምሁራንን ያሳተፈ ሙያዊ ዉይይት 
ታኅሣሥ 1 ቀን 2015 ዓ/ም ተካሂዷል።  

በውይይቱ እንደተገለጸው፣ አማርኛ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች የተቀመረና ከየማህበረሰቡ አስተዋፅዖ የተውጣጣ 
ልሳን በመሆን በዘመናት ዐድጎና በልፅጎ የኢትዮጵያውያን የጋራ አገራዊ መግባቢያ ከመሆኑ ባሻገር፣ በዓለምም የታወቀ፣ 
ለትምህርትና ለሥነ ጽሑፍ የበቃ፣ አፍሪካውያን የሚኮሩበትና ወደፊትም በስፋት ሊገለገሉበት ብቃት ያለው  ቋንቋ ነው። 
አማርኛ የፌደራል መንግስት የስራ ቋንቋ ከመሆኑም በለይ፣ በሃገራችን በአፍ-መፍቻ ወይንም እንደ ሁለተኛ ቋንቋ በመነገር 
ተቀዳሚው ቋንቋ ነው።   

ይህ ሃቅ እየታወቀ፣  ትምህርት ሚኒስቴር ከመስከረም 2015 ዓ/ም ጀምሮ ተግባር ላይ ያዋለው ፖሊሲ በሃሰተኛ ትርክትና 
በጥላቻ ላይ የተመረኮዘ፣ አደገኛና የሕዝብን አንድነት የሚሸረሽር፣ የዘዉግ ፖለቲካ ዉሳኔ መሆኑን በውይይቱ መድረኩ ላይ 
ምሁራኑ በጥናት ላይ በተመርኮዘ ዘገባቸው አስረድተዋል። 

ከሁሉም በላይ፣ ለሺህ አመታት በነጻነት የኖረችዋንና አኩሪ ታሪክ ያላትን አገራችንን፣ በአፍሪካ ብቸኛ የሆነውን አገራዊ 
የጽሁፍ ቋንቋ ከትምህርት አይነት በማውጣት፣ የጋራ አገራዊ ቋንቋ በማሳጣት፣ ዜጎች በአገራቸው የጋራ ቋንቋ መግባባት 
እንዳይችሉ በማድረግ፣ የአንድነት መሰረቷ እንዲናጋ የሚያደርግ አደገኛ ፖሊሲና አካሄድ መሆኑ በአፅንኦት ተገልጿል።  

 
1 https://moe.gov.et/storage/Books/Education%20and%20Training%20Policy%20of%20Ethiopia.pdf 
 
2 https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/ethiopia_education_development_roadmap_2018-2030.pdf 

 

https://p2pbridge.org/
https://ethioscholars.org/
https://moe.gov.et/storage/Books/Education%20and%20Training%20Policy%20of%20Ethiopia.pdf
https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/ethiopia_education_development_roadmap_2018-2030.pdf
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የኢትዮጵያ ዋና ሃብቷ ወጣት ዜጎቿ እንደመሆናቸው መጠን፣ ወጣት ዜጎች ደግሞ የሚገነቡትና አገራዊ ማንነት የሚኖራቸው 
ጥራት ባለው ትምህርት ታንጸውና ተቀራርበው ሲያድጉ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት አስቸጋሪ የሰላም እጦት ምክንያት 
ትልቁን ድርሻ የሚወስደው የአገሪቱ የዘውግ ፖለቲካ ስርዓት ነጸብራቅ የሆነውና ጥራቱ የወደቀው የትምህርት ስርዓት 
መሆኑንም ምሁራኑ አስታውሰዋል።  

በይበልጥም፣ የትምህርቱ ጥራትና ፋይዳ ተሻሽሎ፣ አገሪቱን ከገባችበት ችግር ለማውጣትና ለአገር አንድነት ቁልፍ ሚና 
ይጫወታል ተብሎ ሲጠበቅ፣ አሁንም መንግሥት ትምህርትን ዜጎችን በቋንቋና በብሄር ለመከፋፈል በመጠቀም አደገኛ 
ሁኔታን እየፈጠረ መሆኑ ተነግሯል።   

ከዉይይቱ መረዳት እንደተቻለው፣ በኢትዮጵያ ጸንቶ የኖረው የረጅም ጊዜ የዳበረ ጽህፈትና ቋንቋ፣ ከኢኮኖሚና ማህበራዊ 
ጥቅሙ አልፎ፣ አገራችንን በአንድነትና በነጻነት ለማስጠበቅ ካለው ሚና አንጻር ሲታይ፣  በትምህርት ቤቶች እንዳይሰጥ 
የሚደረገው አዝማሚያ የሚያመጣው ጉዳት መጠነ-ሰፊና ለመጪው ትውልድ የተወሳሰበ ችግርን የሚያወርስ ነው። 
የዳበረውን አገራዊ ቋንቋ ከትምህርት መመሪያ መሰረዝ አገርን ይጎዳል፤ ህዝባችንን ከማቀራረብ ይልቅ ያራርቃል፤ በተዘዋዋሪ 
መንገድ ዜጎች ተንቀሳቅሰው የመሥራት መብታቸውን ይነፍጋል፤ እንዲሁም አገር ከመገንባት ይበልጥ ወደ አገር መናድ 
ያመዝናል።  

የአገራችንና የድፍን አፍሪካ ኩራት የሆነዉን የጽሁፍ ቋንቋችንን አዳብረን፣ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ቋንቋ ማድረግ ሲገባ፣ 
ለኮምፑዩተር ቴክኖሎጂ ተመራጭ የሆነዉንና የዳበረዉን አማርኛን በትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት አይነት ይሰጥ 
የሚለዉን ፖሊሲ መቀየሩ፣ አገር-በቀል እውቀትን እናሳድጋለን፣ አገራዊ ምክክርና መግባባት እንፈጥራል፣ የሚለው 
መንግሥት ሕዝቡን የሚያስተባብር፣ አገር የሚገነባ፣ ወደፊት በአንድነቷ የሚያስቀጥል፣ አስተማማኝና ግልጽ ራዕይ 
እንደሌለው ያረጋግጣል።   

ይህ ክስተት የትምህርቱ ዘርፍ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የአጠቃላይ የአገራችንና የዜጎቿ ህልውና አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነና፣   
በአስቸኳይ ሊስተካከል ስለሚገባው፣ ምሁራኑ የሚከተሉት ነጥቦች ተግባራዊ እንዲደረጉ መክረዋል። 

1. አገሪቱ የዘውግ ፖለቲካ በፈጠረው ችግር ተወጥራ እያለ፣ ሕዝብ ያልመከረበት ፖሊሲና ህግ በድብቅ አዘጋጅቶ 
ማውጣት አገርንና መንግስትን አደጋ ላይ እንደሚጥል ታውቆ፣ አሁንም ድረስ ባለው የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እና 
ራሱ መንግሥት በባለሙያዎች ባስጠናው ጥናት መሰረት፣ በህገ መንግሥቱ የአገሪቱ የፌደራል የሥራ ቋንቋ የሆነውን 
አማርኛ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ለአገራዊ መግባቢያነት በአገሪቱ ትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት አይነት 
እንዲሰጥ እንዲደረግ።  

2. በዘውግ ፖለቲካ ዉሳኔ ታሪክን ማጥፋትና ወደ ኋላ መመለስ ለጊዜያዊ ፖለቲካ ቢያመችም፣  የሕዝብን አንድነት 
የሚያናጋና አገሪቱንም ለዉጭ አደጋ የሚያጋልጥ መሆኑ ታውቆ፣ በአመራር ላይ ያለው መንግሥት፣ የትምህርትና ቋንቋ 
ፖሊሲን ከተራ የዘዉግ ፖለቲካ እንዲለይና፣ የቋንቋ ጉዳይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይበልጥ ማቀራረቢያ ማገናኝና 
ማስተባበሪያና አገር መገንቢያ እንጂ የመከፋፈያና የጥላቻ መሳሪያ እንዳይሆን።  

3. በትምህርት፣ በቋንቋ፣ በታሪክና በስርዓተ-ትምህርት ጉዳዮች ውስጥ የፖለቲካ  ጣልቃ-ገብነት በአስቸኳይ እንዲቆም፤ 
ጉዳዩን ለዘርፉ ባለሙያዎች እንዲተው የሚል አቋም ላይ ተደርሷል። ለባለሙያዎቹም ስራ የኢትዮጵያ ህዝብና፣ አለም-
አቀፉ ህብረተሰብ ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይገባል። 

4. መንግሥት አማርኛ ቋንቋን በማበልጸግ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂ፣ የኮምፒዩተር፣ እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት መማሪያና 
የምርምር ቋንቋ እንዲሆን፣ ሌሎችም የአገራችን ቋንቋዎችም ተደጋግፈው የሚዳብሩበት ስልታዊ እቅድ በማውጣት ስራ 
እንዲሠራ።  

5. በቋንቋና የክልል መዝሙር ሰበብ የኢትዮጵያ ለጋ ህጻናትን በዘዉግ መለያየት ወይንም በውስጣቸው የጥላቻ ዘር 
መዝራት አሳፋሪና አደገኛ ተግባር መሆኑ ታውቆ፣ ችግሩ ከቁጥጥር ዉጭ ከመውጣቱ በፊት በአስቸኳይ እንዲቆም 
እንዲደረግ። 

ይህን ሃገራዊ መግባቢያ ቋንቋ ጉዳይ አስመልክቶ መንግስት እየተከተለ ያለው አገር-ጎጂ ፖሊሲ ተስተካክሎ፣ ትምህርቱ 
ለአገር አንድነት፣ እድገትና ሰላም አስተዋጾ እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን። 
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