
የወላይታ ህዝብ ከኢትዮጵያዊ ወንድሙ መነጠልን የሚያስከትሉ 
የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርስቲ አሰራሮች 

በወላይታ ሶዶ የኒቨርስቲ የሚገኙ መመህራና አስተዳደር ሰራተኞች በወንድማዊ ስሜት 
እስከ ቅርብ ዓመታት በፍቅር፣ በሰላምና በመከባበር በአንድነት ዩኒቨርስቲያቸውን 
ሰያገለግሉ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም ዩኒቨርስቲው የአገራችን አንድነት በማጠናከር ረገድ 
የተጣለበት አገራዊ ግዴታ ሲፈፅም ነበረ ማለትም ይቻላል፤ ምክንያቱም ዩኒቨርስቲዎች 
ከመማር ማስተማርና ማህበረ-ሰብ አገልግሎት ባሻጋር ብዝሀነትን በማስተናገድ የኢትዮጵያ 
አንድነት የማጠናከር ቀዳሚ ሚና ስለሚኖራቸው፡፡ የወላይታ ህዝብ ጥቅም የሚረጋገጠውም 
በአከባቢው ዩኒቨርስቲ ስለተገነባለት ሳይሆን ከቀሪው ኢትዮጵያዊ ወንድሙ በፍቅር አብሮ 
ሲኖርና አገር ውስጥ የትም ተንቀሳቅሶ መስራት ሲችል ነው፡፡  

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በዩኒቨርስቲው ያልተለመዱና ጭራሽ አስደንጋጭ የሆኑ አሰራሮች 
እየታዩ ይገኛሉ፡፡ ይህ አሰራር እየፈፀሙ የሚገኙ ቡድኖችና ግለሰቦች ዓላማቸው የወላይታ 
ብሄርን የጠቀሙ በመምሰል ራሳቸውን የመጥቀም ብቸኛ አጀንዳቸው ነው፡፡ ከጅምሩ በዚህ 
ስብስብ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ግለሰቦች የግል ባህሪያቸው ሲፈተሸ በአከባቢው ነዋሪዎች 
የማይወደዱ፣ ከሌሎች የአከባቢው ተወላጆች በስልጣንም በገንዘብም በልጠው መታየት 
የሚፈልጉ፣ የሰናፍጭ ፍሬ የምታክል የሰው ርህራሄ የሌላቸው፣ ስለአከባቢው እድገት ደንታ 
የሌላቸው፣ ለብሄሩ ክብር የማይሰጡና በድምሩ የአገርና ህዝብ ፍቅር በውስጣቸው 
ያልተፈጠረላቸው ናቸው፡፡ 

ግን ለብሄሩ ጥቅም የቆሙ እንዲመስሉ በዩኒቨርስቲው ለደረሰው ወድቀት የሌላ ብሄር 
አባላት የሆኑ መመህራንና ሰራተኞች (በተለይ መምህራን) ይወነጅላሉ፡፡ እንደሚታወቀው 
ዩኒቨርስቲው በአቅርቦት፣ በበጀት አስተዳደር ግድፈትና በመልካም አስተዳደር ችግር ያለ 
ማጋነን ግንባር ቀደም ነው ለማለት ይቻላል፡፡ በመሰረቱ በዩኒቨርስቲው ውስጥ የሚታዩ 
ውድቀቶች ማለት የመሰረተ ልማት ችግር፣ የአቅርቦት እጥረትና የበጀት አስተዳደር 
ግድፈቶች እየተወነጀለ ካለው አስተማሪ ምንም ዓይነት ግንኝነት የላቸውም፡፡ ቢዚህ ዙርያ 
ከአሰራር አኳያ ቀጥተኛ ግንኝነት ያላቸው የዩኒቨርስቲው የበላይ አመራሮች (ፕሬዚደንትና 
ምክትሎቹ)፣ ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር አካባቢ የሚሰሩ በአስተዳደር ስራ ላይ የሚገኙ 
ግለሰቦች ናቸው፡፡ በዚህ ስራ ላይ የሚገኙ ደግሞ የአካባቢው ተወላጆች ናቸው፡፡ ሌላው 
አካል ግን በማንኛውም የሀላፊነት ቦታ ቢገኝም እንኳን ዩኒቨርስቲው አጋጥመውታል 
በተባሉ ውድቀቶች የሚኖረው አስተዋፅኦ ኢምንት ነው፡፡ 

በህዝቡ ስም ጥቅም አሳዳጆቹ ግን ዩኒቨርስቲው ሊወድቅ የቻለው የሌላ ብሄር አባላት 
በመማር ማስተማርና በሀለፊነት ቦታዎች ስላሉ ነውና እነሱ ማስለቀቅ አለብን በማለት 
በብሄርተኝነት ጭምብል ኪሳቸውን ለማፈርጠም በፈጠሩት ማወናበጃ፤ የሌላ ብሄር አባላት 
ሞራል በሚነካ፣ መንግስት የለም ወይ በሚያስብል ሁኔታ በቡድን በተፈበረኩ ምክንያቶች 
የጥፋተኝነት ቀለም እየቀቡ ከሀላፊነት ቦታ እንዲወርዱ፣ ከማንኛውም የሀላፊነት ቦታ 



ውድድር እንዲገለሉ በአጠቃላይ በዩኒቨርስቲው አሰራር ተማረው በራሳቸው ፍቃድ 
እንዲለቁ እየተገደዱ ይገኛሉ፡፡ የሌላ ብሄር አባላት በዩኒቨርስቲው የሁለተኛ ዜጋ ደረጃ 
ይዘው ይገኛሉ የሚለው በተሻለ ይገልፀዋል፡፡ የችግሩ ሰለባዎች ልምድ ካካበቱበትና ለብዙ 
ዓመታት ልፋታቸውን ካፈሰሱበት ዩኒቨርስቲ ሆዳሞቹ በፈጠሩት ሴራ በገፍ እየለቀቁ 
ይገኛሉ፡፡ ጉዳቱ ከፍ የሚያደርገውም ከለመደውና ኑሬዬን ወደ ፊት እመራበታለሁ ብሎ 
ካቀደበትና መኖር ከጀመረበት ወላይታ አገሩ ሲለቅ የሚደርስበት የኢኮኖሚ ውድቀት፣ 
ማህበራዊ ቀውስ፣ ስራ ፍለጋና አዲስ የስራ ቦታ የመላመድ ፈተና ምን ያህል ከባድ 
እንደሆነ መገመቱ ቀላል ነው፡፡ ከሰለባዎቹ አንዳንዶቹ በጥቂት ሆዳሞች ቢበደሉም 
በወላይታ ህዝብ የብሄር ጥላቻ የቋጥሩም ይገኛሉ፤ ይህ ግን ትክክል አይደለም፡፡ ህዝቡ 
በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያውቀው ነገር የለውም፡፡   

እነዚህ ቡድኖችና ግለሰቦች በሌላው ብሄር አባል ጥርስ የነከስበት ምክንያት በኪራይ 
ሰብሳቢ አሰተሳሰብ መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም፡፡ የቡድኑ አባላት በአካባቢው ስም ያለ 
ምንም ውድድር ቅድምያ የሀላፊነት ቦታ ካልያዙ በትክክለኛው የውድድር መስፈርት 
ማሸነፍ የማይችሉበት በርካታ ምክንያቶች ሲኖሩ ዋናዎቹ ግን በዩኒቨርስቲው የስራ ልምድ 
አላካበቱም፣ በመማር ማስተማር ዜጋ የመቅረፅ ፍላጎትና ስነ-ምግባር የሌላቸውም፣ 
እንዲሁም አንዳዶቻቸው የአካዳሚክ አቅም ችግር የሚታይባቸው፣ ስልጣን በአከባቢ 
ተወላጅ ስም እናገኛለን ብለው ይሰሩበት ከነበረ ሌላ የኢትዮጵያ ቦታ የተሰባሰቡ ናቸው፡፡ 
ከፍተኛ በራስ የመተማመን ችግር የሚታይባቸውም ናቸው፡፡    

ዩኒቨርስቲው በዚህ ዘረኛና ሌላ ብሄር ባገለለ መልኩ እንዲመራ እያደረጉ ካሉ ግለሶቦች 
በዋናነት የዩኒቨርስቲው ፕሬዚደንትና የበላይ አመራሮች ተወቃሽ መሆናቸው አይቀርም፡፡ 
ምክንያቱም የሌላ ብሄር አባላት በተልካሻ ምክንያት ከሀላፊነት ቦታቸው ሲሻሩና 
የአከባቢው ልጆች ያለምንም ውድድርና ከአሰራር ውጪ ሲሾሙ የውስጥ ለውስጥ 
መልማዮችና ደላሎች ቢኖሩም ፕሬዚደንቱና የበላይ አመራሮች ካላቸው የሀላፊነት ቦታ 
ምክንያት ቀጥተኛ ተሳታፊ ናቸው፡፡ ፕሬዚዳንቱ የሰው ወሬ ሳያላምጡ ጆራቸው ከፍተው 
ይሰማሉ እየተባለም ይወራባቸዋል፡፡ ስለ ፕሬዚደንቱ በዘሀባሻ.ኮም ከአሁኑ በፊት በሰፊው 
ስለ ተፃፈ የምጨምረው ነገር አይኖርም፡፡  

እዚህ ላይ ሁላችን ልናውቀው የሚገባ ነጥብ ቢኖር በዚህ የኪራይ ሰብሳቢነት በሽታ 
ተልክፈው የሚገኙ ግለሰቦች በዩኒቨርስቲው ውስጥ የሚገኙ መላው የአከባቢው ተወላጆች 
ናቸው ማለት አይቻልም፡፡ የተወሰኑ የአከባቢው ተወላጆች ነን ባዮች ግን በዩኒቨርስቲው 
ጫና በመፍጠር ከፍተኛ ሚና ያላቸው ግለሰቦች ናቸው፡፡ የነዚህ ኪራይ ሰብሳቢዎች 
አሰራር አምርረው የሚቃወሙ የአገር ፍቅር ያላቸው በርካታ የብሄሩ ተወላጆች 
በዩኒቨርስቲው እንዳሉ ማወቅ አለብን፡፡       

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!! 

አገር ወዳዱ  



ከወላይታ ሶደ 


