
አደንዛዥ አስተሳሰብን ያዘለው፡ የዓብለሎም መንክር የብዕር ቱርፋት 

ሲመዘን…. 

 

በፅሕፊ ትዛዝ ዳዊት በሱፍቃድ  04-02-16 

ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃ ለአንድ ዓገር እድገት እና ለህዝቦች የጋራ ጥቅም ያለው ሚና የአንበሳውን ድርሽ ይወስዳል። መረጃ 

ሚዛናዊነቱ የተጠበቀና ለዓገርና ለዜጎች እንዲጥቅም  ተከሽኖ (በተገቢሁ ተፅፎ) ማህበረሰቡ ጋር የሚደርሱ ከሆነ ለማህበረሰቡ 

ያለሁ ፋይዳ ከፍተኛ ነው፡፡  በተለይ በህትመት፤ በብሮድካስት ሚድያዎች እና በማህበረሰብ ደረ-ገፆች የሚወጡ መረጃዎች 

በተቃራኒው ሚዛናዊነታቸሁ ካልተጠበቀ የሚያመጡት መዘዝ ከፍተኛ ነው።  

ሚዛናዊ የሆነ፤ ከራስ ጥቅም የፀዳና ነፃ የሆነ መረጃ ለዜጎች ያለው ጥቅም ከፍተኛ እንደ መሆኑ መጠን ሚዛናዊ እና ትክክለኛ 

ያልሆነ መረጃ በዓገር ላይ፣ በተቋማትና በዜጎች ላይ ያለው ኢአሉታዊ ችግሩ ከፍተኛ ነው። ከችግርም አልፎ ለዜጎች ሞትና 

የአካል ጉዳት እንዲሁም ለስነ-ልቦናዊ ችግር፤ ለተቋማት ውድቀትና ኪሳራ እንዲሁም የዓገር ሉአላዊነት ላይ የሚያደርሰውን 

ችግር ጆሮውን ለከፈተ፤ ልቡን ለመልካም ነገር ላዘጋጀ፤ እውቀቱን ለዜጎችና ለዓገር ጥቅም ላቆመ ሰው ሁሉም ነገር በግልፅ 

ይታየዋል።  

በአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ በመጋቢት 05/07/2008 ዓ.ም  በአበቢሎም መንክር በሚባል ሰው ተፅፎ ለንባብ የበቃ ፅሑፍ 

መኖሩ ይታወሳል። ፅሑፉ በሰሜን ኢትዮጺያ የሚገኙ ሶስት ዪኒቨርስቲዎች (መቐለ ዩኒቨርስቲ፤ ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ እና ጎንደር 

ዩኒቨርስቲን) በማንሳት ከተማሪዎችና መምህራን ያገኘውን መረጃ ከዩኒቨርስቲዎቹ ዶክመንትና ሪፖርት ጋር በማመዛዘን 

ተቋማቶቹ ሙሉ ለሙሉ “ዋሽተዋል” በሚል ድምዳሜ ሚዛናዊ ያልሆነ መረጃ ለማስነበብ ይሞክራል። ይሁን እንጂ “ለምን 

ይዋሻል” ብሎ  በመፅሃፍ መልሶ መዋሸት ችግሩን እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። 

ውድ አንባቢዎች ፀሓፊው “ለምን ይዋሻል” በሚል ርዕስ እንዳስቀመጠው በአራቱም ክንፎች ማለትም በ መማርና ማስተማር 

(academic) በ ጥናትና ምርምር (research) እንዲሁም በማህበረሰብ አገልግሎት (community service)  እና 

በመልካም አስተዳደር (good governance) ላይ በማተኮር ሃሳቡን ለማብራራት ይሞክራል።  

እኔም ካለኝ ሚዛናዊ መረጃ እና የዜግነት ግዴታ በመነሳት  “ለምን ይዋሽል“ በሚለው ፅሑፍ ላይ ያለኝን ማስተካከያ ለማድረግ 

እሞክረለሁ።  

መቐለ ዩኒቨርስቲ ከተመሰረተ ጀምሮ አሁን እስካለበት ደረጃ ድረስ በመመር እና ማስተማር፡ በጥናት እና ምርምር እንዲሁም 
በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፈ ብዙ ስኬትን በማስመዝገብ በኢትዮጰያ ግንባር ቀደም በመሆን አገራዊ ግዴታውን በመወጣት 
ላይ ይገኛል፡፡  



በተጨማሪም ዩኒቨርሰቲው በአገሪቱ ከሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች ግንባር ቀደም በመሆን በመማር ማስተማር፣ በጥናት እና ምርምር 
እንዲሁም በማህበረሰብ አገልግሎት ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል። ተቋሙ ከባዶ ተነስቶ ከጦር ካምፕነት ወደ ከፍተኛ ትምህርት 
ተቋምነት ከተሸጋገረ   ምንም እንኳን ገና ሁለት አስርት ዓመት  ያለሁ ቢሆንም በእነዚህ አጭር ጊዚያት ውስጥ አስገራሚ 
የእድገት ደረጃዎችን ያስመዘገበ ተቋም ነው። 

ከተመዘገቡት እድገቶች የተወሰኑትን ለመጥቀስ፡- 

 ከእጥፍ በላይ ተማሪ ቅበላ በማድረግ 

 አዳዲስ ኮሌጆችንና ኢንስቲትዮቶችን በመመስረት ቀጥታዊና ተጓዳኝ የትምህርት ፕሮግራሞችን ማሳፋፋት  

 በርካታ ህንፃዎችን ገንብቶ ለአገልግሎት ማብቃት 

 ስርአተ ትምህርት በማሻሻል 

 ጠንካራ የምርምርና የማህበረስባ አገልልግሎት በመገንባት እና በመፈፀም 

 ሳይንሳዊ እና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ በመዘርጋት  

 በዓገር ውስጥ እና ከዓገር ውጪ ካሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነቶችን በመዘርጋት እና በጋራ 
በመስራት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነትን ማግኘት ችሏል፡፡ 

መቐለ ዩኒቨርስቲ በአምስት ግቢዎች (በመገንባት ላይ ያሉትን ሶስት ካምፓሶች ስይጨምር) ተማሪ የመቀበል አቅሙ ከጊዜ-ጊዜ 

እየጨመረ ያለ የትምህርት ተቋም ነው። በአጠቃላይ ከ31 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በቅድመና ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች 

እንዲሁም በሶስተኛ ድግሪ (PhD) ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል። በተጨማሪም ከተመሰረተ ጀምሮ ከ75,000 (ከሰባ 

አምሰት ሺህ) በላይ ተማረዎች አስመርቁል፡፡ በዚህ መሰረት በአገራችን ያለውን የተማረ የሰው ሃይል እጥረት በማቀለል ከፍተኛ 
ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ከዚህ ጎን ለጎን የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ትኩረት ሰጥቶ እሰራ ሲሆን የሕብረተሰቡን ችግር 
ፈቺ የሆኑ ምርምሮችን በማስኬድ፦ 

 የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ትርጉም ያለው ዘመናዊ የግብርና ግባአቶችን ለሕብረተሰቡ በማስተዋወቅ፣ 

 የአርሶ አደሩን ምርታማነት የሚያሳድጉ ምርምሮችን በማከናወን፣  

 የወሊድ ነፃ ህክና እና ሌሎችም ህክምናዎችን አገልግሎት በመስጠት፣ 

 የተመረጡ እንሰሳትን የማዳቀልና የእንሰሳት ህክምና በመስጠት  

የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችን የማስፋፋት ወ.ዘ.ተ. ተሰማርቶ የህብረተሰቡን ችግር በመቅረፍ ረገድ ከፍተኛ አገልግሎት 
በመስጠት ላይ ይገኛል። በአሁን ሰዓትም በየአመቱ የሚቀበላቸው መደበኛ አዲስ ተማሪዎች ቁጥር አሳድጓል። 

እንደ መግቢያ ስለ መቐለ ዩኒቨርስቲ ይህን ያህል ካልኩኝ “ለምን ይዋሻል” በሚል ርዕስ በተፃፈው ፅሑፍ ላይ ሊታረሙ እና 

ሊስተካከሉ ይገባቻውል ብዬ የማምናቸውን ነጥቦች እንደሚከተለሁ ላቅርብ፡-  

የትምህርት ጥራት ለብቻው በአንድ አካል ላይ ተለይቶ የሚቆም እይደለም። ሊሆንም አይችልም። የትምህርት ጥራት 
የተማሪውን፣ የመምህራንን፣ የአስተዳደር አካላት፣ የቤተሰብ እና የአከባቢው ማህበረሰብ ድምር ውጤት ነው። ከእነዚህ ውስጥ 
አንዱ ቢጎድል የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ዋጋ ያስከፍላል። የትምህርት ጥራት በዩኒቨርስቲዎች አመራርና መንግስት ብቻ 
ሊረጋገጥ አይችልም። የእነዚህ አካላት ዋነኛ ድርሻ ምቹ የመማርና ማስተማር ምዕዳርን ማመቻቸት ነው። የትምህርት ጥራት 
በመምህር ጥረት ብቻ ሊመጣ አይችልም፡፡ የተማሪዎችን የነቃ ተሳትፎና ዝግጅትን ይጠይቃል። የትምህርት ጥረት በተማሪዎች 
የነቃ ተሳትፎና ዝግጅት ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ምቹ የመማር ማስተማር ሂደት እና የመምህራንን ብቃት እና 

ዝግጅት ይጠይቃል……። የትምህርት ጥረትን ከማረጋገጥ አኳያ አንዱ አካል ላይ ብቻ ቆሞ  አንዱን አካል ብቻ ለይቶ መውቀስ 
ሞኝነት ነው። 

  



እቅድና ሪፖርትን በተመለከተ የቀረበው ሃሳብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ጋር ካለው እውነታ ጋር ይጋጫል። የተቋማት እድገትና ለውጥ 

ተቋማቶቹ ካላቸው ደካማጎኖች እና ጠንካራ ጎኖች የመገምገም ልማድ ይመነጫል። በዚህ ረገድ መቐለ ዩኒቨርስቲ የአሰራርና 

የአፈፃፀም ጠንካራ ጎኖችን እና ደካማ ጎኖችን የተለያዩ ባለ ድርሻ አካላት በማሳተፍ እቅድ ሲወጣ እና ሲተገበር እንዲሁም 

ከተፈፀመ በሁል የመገምገም ልማዱ ከፍተኛ ነው። 

ለዚህም ማሳያ የሚሆነው የ2007ዓ.ም የ እቅድ አፈፃፀምና የ 2008 ዓ.ም  እቅድ እንዲገመገምና አሳብ እንዲቀርብበት 

ከ3000 በላይ በየዘርፉ ያሉ አካዳሚክና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች እንዲሁም አዲስና ነባር ተማሪዎችን ጨምሮ ከ 20,000 

በላይ ተማሪዎች ተሳትፈውበታል። ከዚህም ባሻገር የቀረበው እቅድ በራሱ ደካማና ጠንካራ ጎኖችን ለይቶ የያዘ ነበር። 

የሚወጡ እቅዶች እና አፈፃፀማቸውን በተመለከተ ከትምህርት ሚኒስቴር፤ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም ከመቐለ 

ዩኒቨርስቲ የተወጣጡ ሱፐርፓይዘሮች ተቋቅመው በየደረጃው ክትትልና ግምገማ መከናወኑን እንዲሁም በመቐለ ዩኒቨርስቲ 

እንደ ምርጥ ተሞክሮ የተቀመጡ ስኬታማ ውጤቶችን ፀሃፊው አድበስብሶ ማለፉ ሙሉ ለሙሉ የተሳሳተ ግንዛቤ መያዙን 

ማሳያ ነው። 

በተለይ ከትምህርት ጥራት እና የመምህራን የስነ-ምግባር ችግር ጋር ተያይዞ ለተነሳው ሃሳብ በመቐለ ዩኒቨርስቲ እነዚህን 

ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት እና መመሪያዎችን በማውጣት እንዲሁም ከትምህርት ክፍል ሃላፊ እስከ 

ዩኒቨርስቲው ከፍተኛ አመራሮች ድረስ ቅርብ ክትትለ በማድረግ ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። 

መቐለ ዩኒቨርስቲ የመምህራንን አቅም በመገንባት ረገድ በዓገር ውስጥ ከሚገኙ እና ዓለም አቀፍ የትምህርት ተቋማት ጋር በጋራ 

በመሆን በዓገር ውስጥ እና ከዓገር ውጪ የትምህርት እድሎችን በመፍጠር እንዲህም መምህራን በራሳቸሁ ፈልገው 

የሚያገኙዋቸሁን የትምህርት እድሎች በገንዘብ እና በቁሳቁስ ድጋፎችን በማድረግ በመምህራን የአቅም ግንባታ ሰፊ ስራ 

በመስራት ላይ ይገኛል፡፡  

ለዚህም ማሳያ የሚሆነው በአሁን ወቅት ከ127 በላይ መምህራን በዶክትሬት ድግሪ (PhD)፤ 817 መምህረን በሁለተኛ 

ድግሪ (MA) እና 394 መምህራን በመጀመርያ ድግሪ ያለቸውን መምህራንን በመያዝ ከ31,000 (ከሰላሳ አንድ ሺህ) በላይ 

ተማሪዎች በመጀመርያ ድግሪ፤ በሁለተኛ ድግሪ እና ሶስተኛ ድግሪ (PhD) በማስተማር ላይ ይገኛል፡፡      

በ2008 ዓ.ም ብቻ የዩኒቨርስቲው መምህራን በዓገር ውስጥ እና ከዓገር ውጪ (በተለይ በአውሮፓ) 435 መምህረን 

በዶክትሬት ድግሪ (PhD) እና በሁለተኛ ድግሪ (MA) ትምህርታቸሁን በመከታተል ላይ ይገኛሉ፡፡ ከዚህም ባሻግር መካከለኛ 

እና አጭር ስልጠና በማዘጋጀት የመምህራንን አቅም ለመገንባት ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡  

ተቋሙ በተለይ የሴት መምህራንን እጥረት ለፍታት አቅም ያለቸሁን እና በትምህርታቸሁ ብልጫ ያስመዘገቡ ሴት መምህራንን 

በ2007 ዓ.ም 10 (አስር) መምህራን እንዲሁም በ2008 ዓ.ም 137 (አንድ መቶ ሰላሳ ሰባት) መምህራንን ቀጥሩዋ ል 

(ውድ አንባቢዎች፡ ልብ አድርጉልኝ የሴት መምህራንን ቁጥር ብቻ ነው ለመጥቀስ የሞከርኩት፡፡ ወንድ መምህራን እና 

በሁለተኛና ሶስተኛ ድግሪ ማዕረግ የተቀጠሩ መምህራን ቁጥር አላካተትኩም)፡፡  ይህ ቁጥር ተቋሙ የመምህረንን ቁጥር 

ለማሳደግ እና የትምህርት ጥራት ላይ አተኩሮ መስራቱን አጉልቶ ያሳይል፡፡  



የሴቶች ጥቃትን በተመለከተ መቐለ ዩኒቨርስቲ በሴት ተማዎች ላይ ሊደርስ የሚችል ጾታዊ ትንኮሳን አሰቀድሞ ለመከላከል እና 

ጾታዊ ትንኮሳ የሚያደርሱ መምህራን እና ተማሪዎች ካሉም በህግ እንዲጠየቁ የሚያደርግ የጸራ ትንኮሳ ደንብ እና ጀንደር 

ፖሊሲ በማውጣት እንዲሁም  የጸረ ትንኮሳ በተመለከተ የሚከታተሉ ኮሚቴዎችን (ሁለት የህግ ክፍል አገልግሎት 

ባለሙያዎች፤ ከስራ-ዓት ጾታ ጽ/ቤት፤ ከተማሪዎች አገልግሎት፤ ከዲሲፕሊን ኮሚቴ እና የይግባኝ ኮሚቴዎችን)  በማቋቋም 

በጉዳዩ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ በመስራት ላይ መሆኑ ኢትዮጲያ ውስጥ ካሉ ዩኒቨርስቲዎች ግንባር ቀደም ያደርገዋል፡፡ በተለይ 

የፀረ ትንኮሳ ደንቡን በተመለከተ በመምርያ ደረጃ ተዘጋጅቶ ለ8200 (ስምንት ሺህ ሁለት መቶ) ሴት ተማሪዎች በመጻሓፍ 

መልክ ታትሞ በእጃቸሁ እንዲደርሳቸሁ ተደርጓል፡፡ 

ተቋሙ በተለይ የስር-ዓተ ጾታ ጉዳይን በተመለከተ መቅደም ያለበት የግንዛቤ ማስጨበጭያ ስረ መሆኑን በማመን የተለያዩ 

ግንዛቤ ማስጨበጭያ ምድረኮችን ለመምህረንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች እንዲሁም በዋናነት ለሴት ተማሪዎች በተደጋጋሚ 

ሰጥቷል፡፡ ከዚህም ባሻግር ተቋሙ ከተመሰረተ ጀምሮ በዩኒቨርስቲ ደረጃ የስር-ዓተ ፆታ ጽ/ቤት በዳይሬክተር ደረጃ በማቋቋም 

እንዲሁም በሁሉም ኮሌጆች እና እንስቲትውት ደረጃ የስር-ዓተ ፆታ ጽ/ቤት በማደራጀት እና በማቋቋም ዘርፈ ብዙ ልውጦችን 

ማምጣት መቻሉን ታምኝነት፣ ቅንነት እና ሚዛናዊት የጎደለሁ የፀሐፊው የብዕር ትሩፋት ከዘነጋቸሁ ነጥቦች ከብዙ ጥቂቶች 

ናቸሁ፡፡ 

አደንዛዥ ህጽ እና አደንዛዥ አስተሳሰብን መቐለ ዩኒቨርስቲ አጥብቆ ይቃወማል፡፡ አደንዛዥ አስተሳሰብ የሚባለሁ ልክ እንደ 

ዓብለሎም መንክር  አይነት የተሳሳተ፣ ሚዛናዊነት የጎደለሁ፣ በጭፍን እና በድቅድቅ ጭለማ ውስጥ ያለ መረጃን በተሳሳተ 

መልኩ ወደ ህብረተሰቡ ለማድረስ ግብግብ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ናቸሁ፡፡ የጠበበ አስተሳሰብ ያላቸሁ፤ ከዓገር ጥቅም የግል 

ጥቅምን የሚያስቀድሙ እና ዓላማ ቢስ እና ምኞታቸሁ በሙሉ በውድቀት አጥር የተከበበ ስዎችን አደንዛዥ እና የደነዘዘ 

አስተሳሰብ ያላቸሁ ስዎች ልንላቸው እንችላለን፡፡ ለእራሳቸው እና ለዓገር አይጠቀሙምና የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲኖረቸሁ 

አንድም ተግቶ መፀለይ፤ ሁለትም የቅርብ ድጋፍ እና ክትትል ለነዚህ ስዎች ያስፈልጋልና የድርሽችንን ልንወጣ ይገባል ብዬ 

አምናለሁ፡፡ 

ለማንኛሁም ወደ ዋናው ጉዳዬ ልመልሳቸሁ እና መቐለ ዩኒቨርስቲ አደንዛዥ ሱስን ለመከላከል እየወሰዳቸሁ ያለሁን አበረታች 

እንቅስቃሴ በትንሹ እንይ፡፡ አደንዛዥ እፅን አበክሮ የሚቃወመው መቐለ ዩኒቨርስቲ በ2006 ዓ.ም እና 2007 ዓ.ም በዋናው 

ግቢ እንዳይሱስ ካምፓስ ዙሪያ ከአጥር ውጪ ያሉ ሱቆችን ለአደንዛዥ ሱሶች ተማሪውን ያጋልጣሉ ተብለው የታሰቡ እና 

በተግባርም ሲታዩ የነበሩትን የዩኒቨርሰቲው ከፍተኛ አመራሮች ከመቐለ ከተማ አስተዳደር ጋር በጋራ በመሆን ከ38 በላይ 

ሱቆችን ሙሉ ለሙል እንዲነሱ በማድረግ ህጉ በሚፈቅደው ሁኔታ እና በአስራር ደንብ መሰረት ለቁጥጥር እና ለክትትል 

እንዲያመች ህጋዊ ሲቆችን በመለየት ለወጣቱ እና ለአከባቢው ማህበረሰብ የስራ እንደል መፍጠር እንዲያስችል ወደ 

ዩኒቨርስቲው ግቢ ገብተው ቀጥተኛ ቁጥጥር በማድረግ ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት ተችሏል፡፡ 

በአደንዛዥ እጽ የተያዙ ወጣቶችን ከሱስ አገግመው ለዓገር እና ለወገን እንዲጠቅሙ ለማድረግ የድርሻዬ አበረክታለሁ ብሎ 

የሚያምነው መቐለ ዩኒቨርስቲ ከዩኒቨርስቲው ከተመረቁ ጥቂት ተማሪዎች ጋር በመተባበር አደንዛዥ ሱስ እና አደንዛዥ 

አስተሳሰብ ከዓገር እንዲጠፋ መቋሚያ መቐለ ዩኒቨርስቲ ፀረ አደንዝዥ ሱስ ማህበር በመመስረት ለመጀመርያ ጊዜ በኢትዮጲያ 



ብቸኛውን እና የመጀመርያውን የአደንዛዥ ሱስ ማገገሚያ ማዕከል በመቐለ ከተማ በግዙፍ ህንጻ ላይ በ2007 ዓ.ም 

ክፍቱዋል፡፡ ድካም ባይሆንባጩ ነበር መገበዝ:: 

ማገገሚያ ማዕከሉ ከተመሰረተ ጀምሮ ይህን ፅሑፍ እስከዘጋጀውበት ጊዜ ውስጥ ብቻ በአደንዛዥ ሱስ ተዘፍቀው በህመም 

ደረጃ ላይ የነበሩ 65  ወጣቶች በ1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ከሱስ ነፃ ሆነው እና ከህመማቸው ተፈውሰው ወደ 

ቤተሰቦቻቸሁ እንዲቀላቀሉ አደርጓዋል፡፡ በአሁን ሰዓት ተጨማሪ 26 ወጣቶች በማገገሚያ ማዕከሉ ከሱስ እንዲያገግሙ 

ከፍተኛ የሆነ የህክምና አገልግሎት በማህበሩ አባለት እና ከመቐለ ዩኒቨርስቲ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል በተውጣጡ 

ባለሞያዎች የህክምና አገልግሎት እና ክትትል እየተደረገላቸሁ ይገገኛል፡፡ 

ከዚህም ባሻግር ዩኒቨርስቲው ከአከባቢሁ ማህበረሰብ፤ ከትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን፤ ከትግራይ ክልል ውጣቶች እና 

ስፖርት ቢሮ እና ከዓገር ሽማግሌችዎች ጋር በጋራ በመስረት ግንዛቤ በመፍጠር እና አደንዛዥ እፆችን እንዳይኖሩ የሚከላከሉ 

ህጎች እንዲወጡ በመደገፍ እና የወጡ ህጎች እንዲተገበሩ በማድረግ ከሚመለከተው አካል ጋር እጅ እና ጓንት ሆኖ (በቁርኝት) 

በመስረት ላይ እንዳለ ይታወቃል፡፡ በተጨማሪም ከላይ ከጠቀስኳቸው አካላት እና ከተለያዩ ተቋማት የተውጣጡ ፎረሞችን 

በማቋቋም እና በመደገፍ አደንዛዥ ሱስ እና አደንዛዥ አስተሳሰብን በመከላከል ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥን ያመጣ ብቸኛው 

ዩኒቨርስቲ ነው፡፡  

በነገራችን ላይ በመቐለ ዩኒቨርሰቲ በሁሉም ካምፓሶች እና ኢንስቲትውቶች ግቢ ስትገቡ በሁሉም መግቢያ በሮች የእንኳን ደህን 

መጣችሁ መልክትን አስቀድሞ “ እንኳን ወደ ማይጨስበት የመቐለ ዩኒቨርስቲ በስላም መጡ ‘Well came to Noon 

smoking campus’” የሚል መልዕክት ያዘለ ቢልቦርድ ያገኛሉ ይቀበላጭሁል፡፡ የዚህን መልክት ፍቺ ለናንተ ጤናማ 

አስተሳሰብ ላላችሁ ውድ አንባቢዎቼ ትቻዋለሁ፡፡ 

ጤናማ ዜጋ ስለ ዓገሩ ጥሩ ያልማል፤ ጥሩ ያስባል፤ ጥሩ ይናገራል፤ ጥሩ ይፅፋል፡፡ ፀሓፊው “ዓብለሎም መንክር”  በማስመሰል 

አባዜ ተጠምዶ በኢ.ህ.አ.ዴ.ግ (በኢትዮጲያ ህዝቦች አብዬታዊ ዴሞክራሲ ግንባር) ጉያ ውስጥ ለመሸሸግ እየሞከረ 

የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ቱርፋት የሆኑትን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተዛባና ሚዛዊ ባልሆነ እና በድብቅ የግል ጥቅምን ለማረመድ 

በሚያስችል መንገድ ለመተቸት መሞከር ከሞኝነትም በላይ ጅልነት ነው፡፡ በርግጥ ተቋማቶቹ የአሰራር ክፍተት ሊኖርባቸው 

ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ ፅሓፊ ያሰፈረው አሳቦች ሚዛናዊነት የሌላቸው እና በህዝብ ጥቅም ላይ ሳይሆን የግል ጥቅም ላይ 

የተንጠለጠሉ ናቸው፡፡ 

ቅን መሆን ለራስ ነው፡፡ መልካም መስርትም ለራስ ነው፡፡ ጤናማ አስተሳሰብ እና ሚዛናዊ የሆነ እውቀት መያዝ ፋይዳው 

ለራስም ለዓገርም ከፍ ነው፡፡ ማን ነበር? "ስለ ኢትዮጲያ በጎ በጎ አስብ፣ መልካም ተናገር፣ ጥሩ ጥሩውን እይ ያለው?" 

የአባቶቻችን ውኔ፣ ጀግንነት፣ ቅንነት፣ ሚዛናዊት እና ዓገር ወዳድነት ይውረሰን፡፡     

 

   

                        



        

 


