
ሢቬን በሢቬ በማሟም ባህኴ ኟማንጏጣው ችግር ይኖርም!! 

ዓኯማኟሁ ሞቇቬ 1-13-18 

ሀቇሢችን ኟቀኟቧችውን ሳደሢኲዊ ኟቬተዳደር ቬርዓት ግንባታ ቈኴበት ናቷው ተብኵ 

ከታዏነባቷው ፕሮግሢሞች ንዱና ዋነኛው ኟትምህርት ፕሮግሢም ነው፡፡ ኟሳደሢኴም ሆነ 

ኟክኴኴ ዏንግቬታት ኟትምህርትን ሚና በቀኲኰ ኴተዏኯከቱትም ፡፡ ቇና ከጅምሠ ትኩሟት 

ቧጥተው በዏቬሢት ኯውጥ እያአበት ነው፡፡  

ኟከሴተኛም ሆነ ጠቃኲይ ትምህርት ኯሀቇሢችን ህዳቫ ትኴቁ ቅም በዏሆኑ በትኩሟትና ጥንቃቄ 

ኟሚዏሢ ዘርሴ ነው፡፡ ትምህርት በተቬሲሲ ቁጥር ዲሞክሢቩያዊነትና ኴማት ቈኴበት ያቇኛኰ ተብኵ 

ይታዏናኴ፡፡ በድንቁርናና ኢ-ቪይንቪዊ በሆነ ዏኯካከት ኲይ ተዏቬርቶ ህዝብና ህዝብን ማቀሢሟብ 

ጏንድና ቫትን በእኩኴነት ማኟት ፤ ሀይማኖትን ከሀይማኖት ማቻቻኴ ይቻኴም፡፡  

ዕውቀት ኯሁኰም ቪናደርቬ ቬንቀር ቧዎችን ኟሚያቇኴ፤ ዲሞክሢቩን ኟሚያንኳቬቬ ቬተቪቧብ 

በማህበሟቧባችን ዘንድ ቦታ ያቇኛኴ፡፡ ተብኵ ይታዏናኴ ፤እንዲህ ዓይነት ኋኲ ቀር ቬተቪቧብ ኟሚቮከም 

ማህበሟቧብ ቀቬ በቀቬ ይህን ቬተቪቧብ ጏደ ህቇ ዏንግቬታዊ ቬርዓት ያቀርበው እንደሚችኴ በርካታ 

ዏሟጃዎች ማቅሟብ ይቻኲኴ፡፡ ኯምቪኳ ኢሢቅ ፤ ቭማኳ ቢያ ቩሡያና  ቱኒቬያ ኟዏቪቧኰትን ዏጥቀቬ 

ብቻ በቂ ነው፡፡ 

 በብሄሢዊ ክኴኵችም ሆነ እንደ ሀቇር ከተዏዘቇቡት ዏርቂ ኟኴማት ቬሢዎች በትምህርት ዘርሴ 

ኟተዏዘቇበው ውጤት ከሴተኛ ነው፡፡ ቬኬቱ በክኴኵችና በሀቇር ብቻ ቪይጏቧን ህቈሢዊና ኯማቀሲዊ 

ዕውቅናም ተችሮታኴ፡፡ ዘርሰን ኯማኴማት ኟተቧሢው ቬሢ በዘርሰ ኴማት ብቻ ቪይጏቧን በሀቇሡቱ 



ሁኯንተናዊ እድቇት ኲይ ኟሢቨን ሚና እኟተጫጏተ  ይቇኛኴ ፡፡  ኟዘኲቂ ፤ሯጣን ፤ቀጣይነትና ዏኲ ህዝቡን 

በኟደሟጃው ተጠቃሚ ኟሚያደርግ ኴማትና ዲሞክሢቩ፤ዏቬሟት እኟተጣኯ  ነው ቬንኴም  ይህን 

ኟሚሯታተን ኟትምክህትና ጠባብ ሀይኴ ኟኯውም ማኯታችን ግን ይደኯም፡፡ 

  ሯጣን፤ቀጣይነት ያኯው፤ ኯዘኲቂ ኴማታችን እጅግ ተሯኲ ኟዏሆኑን ያህኴ እያቬዏዘቇብን ኟምንቇኝ 

ሯጣንና ቀጣይነት ያኯው ኟኢኮኖሚ ኴማት ኟማይዋጥኲቷው ጏቇኖች በሀቇር ጏይንም በውጭ ሀቇርም 

ከኴማት ቈዞችን ኟሚያደናቅሴ ቧሱ ቬሢ ቩቧሠ ቆይተዋኴ፡፡ ሁንም እኟቧሠ ናቷው፡፡ 

በሀቇሢችን ሁኯት ዓይነት ኟፖኯቲካኴ ኢኮኖሚዎች ንዱ ኳኲውን ኯማጥቃት ኟሞት ሽሟት ትግኴን 

እያደሟቈ ኟሚቇኝበት ኟሽግግር ጏቅት ነው ብኵ ዏናቇር ይቻኲኴ፡፡ ኟኴማታዊ ፖኯቲካኴ ኢኮኖሚና በሀቇር 

ውቬጥ ዲቬ ምዕሢሴ ከሴቶ ሀቇሢችንን ከተዏፅዋችነትና ኴዏና ተሢ ውጥቶ በከሴተኛ ሴጥነት በማደግ 

ኲይ ከሚቇኙ ጥቂት ሀቇሮች ንዷ ኯማድሟግ በቅቷኴ፡፡ 

ኟኪሢይ ቧብቪቢነት ፖኯቲካኴ ኢኮኖሚ ሁኯት እግሠን በተኯያኟ ቦታ ተክኵ ኟቇሢችንን ኟዕድቇትና ኯውጥ 

ዕቅድ በተሟቊቊ ዏንቇድ እንዳይቀጥኴ፤ ኟተኯያኟ ኟጥሲት ቬኴት ቀይቭ ሯጣን ኴማታችን እንዲንቀሢሯሴ 

ኴስ ተርስም እንዲቀኯበቬ ኯማድሟግ ኟማይሯነቅኯው ድንቊይ ኟኯም፡፡ ኟከሴተኛ ትምህርት ተቋማት 

ብዛኛውን ኟህብሟተቧባችን  ጏጣቱ ኟሚቇኙበት ኟዏሆናቷውን ያህኴ ኯኪሢይ ቧብቪቢ ኟፖኯቲካኴ 

ኢኮኖሚው ሀይኴ ኯሁከትና ብጥብጥ ኯማነቪቪት ኟተዏች ካባቢ ድርጎ እኟተንቀቪቀቬ ይቇኛኴ፡፡ ኟተቪካ 

ውጤት ባያቇኝም ኟጥሲት ቫሢውን ቩያሢምድ ቆይቷኴ፡፡  

ኯዘኲቂ ኴማታችን ካኯው ሲይዳ ዘርሰን በጥንቃቄና በተቇቢ ዏንቇድ ዏምሢት ኯነቇ ኟማይባኴ ተግባር 

ነው፡፡ ከሴተኛ ኟትምህርት ተቋማት ኟጥናትና ምርምር ፤ኟባህኴ  ኟዳይቨርቬቲ ማዕከኴ ናቷው፡፡ በሁኑ 

ቧዓት ቧሳ ኟማህበሟቧብ ቇኴግኵት ችግር ሯች ጥናትና ምርምር ማከናጏን ይጠበቅባቷዋኴ፡፡  ኟቅርብ 



ዜ ተሞክሮ እንደሚያቪኟው ደግሞ ይሀን ኟተቀደቧ ዓኲማ እንዳይቪካ በክሮ ኟሚቧሠ ሀይኵችና ከዋናው 

ኟዏማር ማቬተማር ፤ኟምርምር ቬሢ ኯማቬተጓጎኴ ኟሚጥሠ ጏቇኖች ኯይቶ በቃችሁ ማኯት ይጠይቃኴ፡፡  

 ጏቅቱ ትምህርት ኟሚጀዏርበት በዏሆኑ ኟህብሟተቧቡን ኟቇኴግኵትና ምርት ይቅሟብኴኝ ጥያቄ ቧበብ  

ምክንያታዊ ባኴሆኑ ዚያዌ ችግሮች ዘኲቂ ጥቅማችንን ጏደ ሚያቪጡ ድርቶች ዏቆጠብ ኯብን ፡፡ 

ኪሢይ ቧብቪቢና ትምክህተኞች በሚቀዱት ቦይ ከዏሴቧቬ ባሻቇር እንደ ከሴተኛ ኟትምህርትና ምርምር 

ተቋም ኟዳበሟ ሀቪብ በቧኯጠነ ዏንቇድ ቀርቦ ኟቊሢ ማደማደሚያ ዏያዝ ይጠይቃኴ፡፡ 

ዏኴካም ኟትምህርትና ምርምር ዘዏን ይሁንኴን!!!!  

 


