
በመ/ዩ ሞዛይክ የተዘጋጀ 10-18-17 

80 ሺህዎችን ያፈራ… 

…ከየትኛውም ጊዜ በላይ ስለተቋሙ የተሳሳተ መረጃ የሚነዙ ግለሰቦችን  በአገራችን ህግ መሰረት ተጠያቂ 

እንዲሆኑ ጠንክሮ ይሰራት ይጠበቅበታል 

 

መቐለ ዩኒቨርስቲ ባለፉት 25 ዓመታት የተቋቋመበትን ዓላም ከግብ ለማድረስ በመመር እና ማስተማር፣ በጥናት እና 

ምርምር እንዲሁም በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፈ ብዙ ስኬትን በማስመዝገብ በኢትዮጰያ ግንባር ቀደም በመሆን 

አገራዊ ግዴታውን በመጣት ላይ ይገኛል፡፡ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የመንግስት ከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ውስጥ በፍጥነት እያደጉ ካሉ ዩኒቨርስቲዎች አንዱ መሆኑን አረጋግጧል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ተልዕኮ 

መሰረታዊ ክፍሎች ማስተማር፤ ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት ናቸው፡፡  

ተቋሙ ምንም እንኳን ከተቋቋመ ገና አጭር ጊዜ የሆነው ቢሆንም በነዚህ ጊዚያት ብዙ የዕድገት ደረጃዎች 

ያስመዘገበ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው። ከተመዘገቡት ስኬቶች የተወሰኑትን ለመጥቀስ፡- 

 አዳዲስ ኮሌጆችንና ኢንስቲትዮቶችን በመመስረት ቀጥታዊና ተጓዳኝ የትምህርት ፕሮግራሞችን ማሳፋፋት፤  

 የተማሪ ቅበላን በማሳደግ፤ 

 የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የንድፍ ትምህርትቶች ሳይንሳዊ በሆኑ የተግባር ስርዓተ ትምህርትቶች 

እንዲደገፉ በማድረግ፤ 

 ጠንካራ የምርምርና የማህበረስባ አገልልግሎት ማከናውን፤   

 የስርአተ ትምህርት ማሻሻል እና ተግባረዊ ማድረግ፤ 

 በርካታ መሰረተ ልማቶችን  ገንብቶ ለአገልግሎት ማብቃት (ህንዎችን፤ ላይብረሪዎች፤ ላብራቶሪዎችና ዎርክሾፖች)  

 ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የቴክኖሎጂ ስርዓት በመገንባት፤ 

 ለዓገራችን ችግሮች መፍትሄ አፈላላጊ የሆኑ ዓለም አቀፍ እና ዓገር አቀር ውይይቶችን ማከናወን፤ 

 ዓለም አቀፍ ግንኝነቶችን በማስፋፋት፤ 

 የመምህራን ቁጥርን በማሳደግ እና በዓገር ውስጥ እና ከዓገር ውጪ የትምህርት እድልን በመስጠት እና 

በመደገፍ፤     

 ሳይንሳዊ እና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ በመዘርጋት ውጤታማ ስራ በማከናወን፤ 

 የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችን በማስፋፋት የህብረተሰቡን ችግር በመቅረፍ፤ 

 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፤ 

 ነፃ የህግ ድጋፍ እና የማማከር አገልግሎት ለማህበረሰቡ በማከናወን ዘርፈ ብዙ ስራዎች በማከናዎን ላይ 

ይገኛል፡፡ 

 

ዩኒቨርስው በአምስት ግቢዎች የተማሪ የመቀበል አቅም ከጊዜ-ጊዜ እየጨመረ ያለ ሰሆን በአጠቃላይ ከ33 ሺህ በላይ 

ተማሪዎችን በቅድመና ድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል። ይህ ፅሑፍ እሰከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ 

በሰባት ኮሌጆች እና አርባ ሶሰት ትምህርት ክፍሌች፤ በዘጠኝ ኢኒስቲትውቶች እና በአርባ ትምህርት ክፍሎች እንዲሁም አስር 



ትምህርት ቤቶችን አደራጅቷል፡፡ በጥቅሉ ከተመሰረተ ጀምሮ ከ80 ሺህ በላይ ተማረዎች በማስመረቅ በአገራችን ያለውን የተማረ 

የሰው ሃይል እጥረት በመቅረፍ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል።  

 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ  የምርምር ዩኒቨርስቲ ለመሆን እንዲያስችል በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ ታዋቂ 

ዩኒቨርስቲዎች፤ በዓገራችን መቀመጫቸውን ካደረጉ የተለያዩ አገራት ኤምባሲዎች እና መንግስታዊ እና መንግስታዊ 

ካልሆኑ ተቋማት  ጋር በድምሩ 42 የዓለም ዓገራትን የሚሽረፍኑ ከ80 በላይ የስምምነት ሰነዶችን በመፈራረም በጋራ 

በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

 

በህክምናው ዘርፍም ቢሆን ዓለም አሁን ያለበትን የሙያ እና የህክምና ቴክኖሎጂ ከዓገራችን ነባራዊ የህክምና ሁኔታ 

በማጣጣም ብቁ የሆኑ የህክምና ባለሙያዎችን በማፍራት እንዲሁም ለማህበረሰቡ በዘመናዊ የህክምና ቴክኖሎጂ 

በመታገዝ ለትግራይ ክልል እና ለአጎራባች ክልሎች (አማር ክልል እና አፋር ክልል) አከባቢዎች በህክመና ተደራሽ 

በመሆን በመስራት ላይ ያለ ተቋም ነው፡፡  

 

ተማሪዎች የሚሰሩቸውን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎች በሰው ሃይል እና በገንዘብ በመደገፍ እንዲሁም 

የሰሩቸውን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የፈጠራ ስራዎች በማወዳደር ከ40 በላይ ፕሮጀክቶችን በመደገፍ እና የገበያ 

ትስስር ለመፍጠር የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ ያለ ሲሆን ከዩኒቨርስቲው የተመረቁ ተማሪዎችን በዓገር ውስጥ 

እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በማስቀጠርም ቀዳሚ ነው፡፡ 

 

ዩኒቨርስቲው የጀመራቸውን ስኬቶች አጠናክሮ ለማስቀጠል እና በ2025 ከአፍሪካ ምርጥ 25 ዩኒቨርስቲዎች አንዱ 

ለመሆን ያነገበውን ርዕይ ከግብ ለማድረስ እንዲረዳ የአጭር፣ የመካከለኛ እና የእረጅም ጊዜ እቅድ በመንደፍ 

በዋናነት ደግሞ ተከታታይነት ባለው የአምስት ዓመት ስትራቴክ ፕላን በመደገፍ ተግባራዊነቱን በአንክሮ በመከታተልና 

መልካም ተሞክሮዎችን በማስቀጠል እና የታዩ ክፍተቶችን በፍጥነት ጥናታዊ መፍትሄ በመስጠት ግቡን ለመምታት 

በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

 

ተቋሙ በተለያየ ጊዜ መንግስት እና ዓለም አቀፍ ተቋማት በሚያወጧቸው የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

የትምህርት ጥራት እና የአገልግሎት ጥራት ደረጃ ግንባር ቀደም በመሆን ቀዳሚ ነው፡፡ ዩኒቨርስቲው 

በ06/02/2010 ዓ.ም በአሶሳ ዩኒቨርስቲ በተጀመረው ዓገር አቀፍ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤ 

(ITC) ላይ ቀዳሚ ደረጃ በመያዝ የሚቀርቡ አጠቃል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተግዳሮቶች እና የወደፊት 

አቅጣጫዎችን በአንክሮ በመውሰድ በፍጥነት ተግባራዊ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡         

 

ዩኒቨርስቲው ያስመዘገባቸውን ውጤቶች ለማስጠበቅና በመልካም ሁኔታ ለመገኘት ከማህበረሰቡ፤ ከዩኒቨርሲቲዎች፤ 

ከመንግስት እና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስረት ቁርጠኛ ነው፡፡ እነዚህን ጥረቶችም ከግብ 

ለማድረስ የሁሉንም ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ አጥብቆ መስራት ያስፈልጋል፡፡ 

 

ይሁን እንጂ በተለያየ ጊዜ ማንነታቸው የማይታወቁ የመረጃ ምንጮች እንዲሁም ህጋዊ ሆነው በሃላፊነት እና 

በተጠያቂነት ይሰራሉ ተብለው የሚጠበቁ ሚዲያዎች ስለ መቐለ ዩኒቨርስቲ የተሳሳተ፤ ምንጩ የማይታወቅ እና 

ሚዛናዊ ያልሆነ መረጃ ለማህበረሰባችን እንዲደርስ በማድረግ የተቋሙን ስም የማጠልሸትና የማጥፋት ዘመቻ 



ተደርጓል፡፡ ይህንንም ተቋሙ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ስለተቋሙ የተሳሳተ መረጃ የሚነዙ ግለሰቦችን  በአገራችን ህግ 

መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠንክሮ የሚሰራ ሲሆን አሁን የጀመረውን ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ በይበላጥ በማዘመን፤ 

ቀልጣፋ በማድረግ እና ስለ ተቋሙ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን በፍጥነት ለማህበረሰቡ ለማድረስ ይተጋል፡፡   

 

በመጨረሻም የዛሬውን ፅሑፍ የምናጠቃልልው የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ክንደያ ገ/ህይወት በአንድ ወቅት 

ባስተላለፉት መልዕክት ይሆናል፡ 

 

"በዩኒቨርሲቲው ለተከናወኑት የታሪክ ስኬቶች የተቋሙ ሙሉ ሰራተኞችና አጋሮቻችን ጥረት 

እንደመሆኑ መጠን ተቋሙ ችግር ሲገጠመው ከዛ ችግር ውስጥ ተስፈንጥሮ እንዲወጣ የሁሉንም 

አስተዋፅኦ ይጠይቃል፡፡ አሁን ላይ ማየት የጀመርነው የስኬት ኢደትም እንዲቀጥል አሁንም ድረስ 

የተቋማችንን ማኅበረሰብ እና አጋሮችን ያላሰለሰ ጥረት እና ቁርጠኝነት ይጠይቃል፡፡ ስለዚህ 

በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ተሳትፎዎን እና ድጋፍዎን እንዲቀጥሉ እጋብዝዎታለሁ፡፡ የዚህ ምርጥ 

ዩኒቨርሲቲ ማኅበረሰብ አባል በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል እናም አብረን በአንድነት የጀመርነውን 

ዓላማችንን ተባብረን ከግብ እናደርስለን እጠይቃለው፡፡" 

 

ቸር ይገጠመን! 

 

 


