ግኴጽ ደብዳቤ ፥ ኯኢሳዴሡ ዏንግስዴ ጠቅኲይ ዑኒስዳር
ዑንስዴር የዯከበሠ ድ ሃ/ዒርያም ደቪኯኝ
ሓጎስ ኣሟጋይ (ዶ/ር) ቀን 16/05/2010

“ በሁከዴና ብጥብጥ ዏሯናቀኴ ጏንዷኴ ይደኯም ”!!!
ዏነሻው ምንም ይሁን ምን በ2008 ዓ/ምበዒሢክኴኴውስጥበዴግሢይ ዯጏኲጆች ኲይ ያዯኮሟ ጥቃዴ
ዏሯጸዐ

ይዲጏቪኴ። በዏሆኑም የህይጏዴ፣የካኴ፣

የዒህበሢዊ፣ የሞሢኴ፣ የስነ-ኴቦና

እና ቁቪዊ

ጥቃዴን ያኯምንም ዏከኲከኴ ስዯናግደናኴ። ግጭደ በዯከቧዯባዶው ካባቢዎች የዏሢርና የጸጥዲ ሃይኴ
የዯቪዯሰበዴ ብሄር ዯኮር ጥቃዴ እንደነበር
ዓ/ምበውቪኔቁጥር 11/2009

የኢዴዮጵያ

በዯሢቁጥር 5.2,እና

የህዝብ ዯጏካዮችም/ቤዴበዑያዝያ 12/2009

5.4

ኣሟጋግጧኴ። እኔም ከደጋው ኯዒምኯጥ

ከጎንደር ዩኒቨርቩዱ ጏደ ዴግሢይ በዏሯናቀኳ የችግሠ ቧኯባ ነኝ ።በዏሆኑም የዴግሢይ ብሄሢዊ ክኴኲዊ
ዏንግስዴ ፣ በጏቅደ ከዒሢ ክኴኴ ኯዯሯናቀኴን የዴግሢይ ዯጏኲጆች ግዝያዊ የስሢ ምደባ ድርቇዋኴ።
እኔም በዏቐኯ ዩኒቨርቩዱ ዯዏድቤ እስከ ሁን

ኯ 16 ጏሢዴ ያህኴ

በግዝያዊነዴ በዏስሢዴ ኲይ

እቇኛኴኵህ። ይህም የሆነበዴ ምክንያዴ ከጎንደር ዩንቨርቩዱ ዏኴቀቅያ ባኯዒግኗዳ ነው። በግዝያዊ ዏስሢዴ
ደግሞ

የቁም እስሟኛ እንደዒኯዴ ይቆጠሢኴ።

ዯደጋጋዑ ችግር ዏጋኯጤ
ይህ እንዳኯ ሁኖ

በዏሆኑም

ዯሯናቃይ በዏሆኔ ብቻ

ቀጣይነዴ ኲኯው

በግኴጽ ያቪያኴ።

የጎንደር ዩኒቨርቩዱ ኣዏሢሮች በዴምህርዴ ውኴ ቧበብ (commitment) ብቻ ዏቧሟዴ

ድርቇው በንድ ደዏጏዝዯኛ

ሯጽሞ ከሯኴ

እንዲሁም የዳኝነዴና ጏኯድ ቩጧዏር ጏደ

በዒይቻኴ

651716

ብር

ክስ ዏስርዯውብኛኴ ።

1000000( ንድ ዑኴዮን) ብር ጠጋ በዑችኴ

እዳ

በሴርድ ቤዴ ያስሯርድቡኝ በዏሯሯጥ ኲይ ይቇኛኰ ። ይህን ክስ ቩዏቧርደ ዏነሻዶው ጥቃዴ ኯዒድሟስ
ብቻ እንደሆነና እንደሆነ ከዚህ በዲች የዯዘሟዘሠ ነጥቦች በግኴጽ ያስሟዳኰ።
1. ከዏቐኯ ጏደ ጎንደር በካኴ ሄዷ ጏደ ስሢ እንዲዏኴቨኝ በፅሁሴ ዒዏኴከቻ
ኯካዳዑክ

ም/ፕሟዚደንዴ

ቅርቤያኵህ።

እንዲሁም

በቃኴና

በስኴክም

ኯፕሟዚደንዴና
በዯደጋጋዑ

ኣነጋግሡያቿኵህ።

ነቇር ግን

በጎ ዏኴስ ቧጡኝ ኣኴቻኰም። በክቨ ምክንያዴ እኔን ኯዒስቀጣዴ

የዏሟጡ ይዏስኲኰ፣
2. በዩንቨርቩዱ ውስጥ የንድ ዏምህር ስሢ በዲፓርዴዏንዴ ደሟጃ

ዏሆኑን ይዲጏቃኴ። በዏሆኑም

በጎንደር ዩንቨርቩዱ ኯሱዚክስ ዴምህርዴ ክሴኴ (ዲፓርዴዏንዴ) ጏደ ዏቐኯ ዩንቨርስዱ ዝውውር
እንዲሯቀድኴኝ

ዏኯከዴኩኝ። ጥያቄዬን በዏቀበኴ፣ እኔ በቧኯጠንኩበዴ የዐያ ዘርሴ በቅድዏ

ምሟቃም ሆነ በድህሟ ምሟቃ ምንም ዓይንዴ ፕሮግሢም በዲፓርዴምዏንደ
በዒጽደቅ ዝውውሠ እንዲጸድቅና እንዲዯቇበር
ሆኖም ግን የጎንደር ዩንቨርቩዱ የበኲይ ዏሢሮች

እንደኳኯ በቃኯ ቈባኤ

ኯጎንደር ዩንቨርቩዱ የበኲይ ዏሢር ጠይቀዋኴ።
ዏኴስ ቧጡኝ ኴቻኰም።

3. ዏቐኯ ዩኒቨርቩዱ እኔ በቧኯጠንኩበዴ የዐያ ዘርሴ ዳዲስ ፕሮግሢሞች በድህሟ ምሟቃና በቅድዏ
ምሟቃ እንደከሯዯ በዏግኯጽ፣ ኯጎንደር ዩንቨርቩዱና ኯዴምህርዴ ዑኒስዳር

እንዲኯቁኝና ግዴዲም

ካኯ በዏቐኯ ዩንቨርቩዱ እንዲጧርስ የዑጠይቅ የዴብብር ደብዳቤ ጽሯዋኴ። ኯዯጻሯው ደብዳቤ ግን
ዏኴስ የኯም
ክስ ከዏዏስሟደ በሱዴም ቢሆን
እንደሆኑ

የጎንደር ዩንቨርቩዱ ዏሢሮች ክስ ኯዏዏስሟዴ በዏንደርደር ኲይ

በዏጥቀስ፣ ዏሴዴሄ እንዲቧጠኝ

ኯጠቅኲይ ዑኒስዯር ጽ/ቤዴ እና ኯዴምህርዴ ዑኒስዯር

ያቀሟብኩዴ ዒዏኴከቻ፥


ከዲዶኯ ሁን ባኯሁበዴ ከግዚያዊነዴ ጏጥዶ ዯሟጋግዶ ዏስሢዴ እንድችኴ ጏይም ደግሞ



ጏደ ነበርኩበዴ ዩንቨርቩዱ በጏቈ ዏዏኯስ እንድችኴ እንዲያዏቻችኰኝ ጥያቄ ቅርቤኵህ

 ከጠቅኲይ ዑኒስዯር ጽ/ቤዴ ከድ ሷዋንግዛው ከዑባኰ ቧው ጋር በስኴክ ከቧኔ /2009 ዓ/ም ዷምሮ
እስከ ጥቅምዴ 2010 ዓ/ም ዯነጋግሟናኴ ። በስኴክ ቇንዘቤ ከዏጧሟሽ ውጭ ኯውጥ ኴነበሟም፣ ውቪኔ
ኲቪጏቁኝም።
 ከዴምህርዴ ዑኒስዳርም በዶ/ር ቪዐኤኴ ጸሃሱ በስኴክ የዯነቇሟኝ እጠቅቪኵህ

“ ጎንደር ኯዏሄድ

የዑከኯክኴ የኯም፣ ከጎንደር በህግ ግባብ ካኯቀቁ ደግሞ ጎንደር ዩንቨርቩዱ የዏክቧስ ዏብደ የዯጠበቀ
ነው” የዑኴ ነበር።
 እንዲሁም ጏደ ጎንደር

ዩንቨርቩዱ በዏሄድ

እንዲዏኴቨኝ ያቀሟብኩዴ ዒዏኴከቻም

ዏኴስ

ኲቇኝም። ውድቅ ዯደርቇዋኴ። የክቨ ሂደዴ ግን በዒሲጠን ኲይ ናዶው ። በዏሆኑም ኯሶስዯኛ ግዜ
የሴ/ቤዴ ቀጠሮ ዯይዘዋኴ ።

ቩዷዏር እንደ ዯሯናቃይ
ነበሟበዴ። ይህ

ኯደሟቧብኝ የሞሢኴ፣ የስነ-ኴቦና እና የዒህበሢዊ ቀውስ የዒኯዘብ ስሢ ዏቧሢዴ

ባኴዯቧሢበዴ ሁኔዲ ሁኜም ጏደ ጎንደር ዩኒቨርቩዱ

እንዲዏኴቨኝ/እንዲኯቁኝ

ያቀሟብኩዴን ጥያቄ ውድቅ ድርቇዋኴ፣ ኯዴምህርዴ ዑኒስዳርና ኯጠቅኲይ ዑኒስዳር

የቀሟበው ዒዏኴከቻ

ዋጋ ቧጡዴ ኴቻኰም።
ከዚህ የምንሟዳው

የጎንደር ዩኒቨርቩዱ ዏሢሮዷ ኯጥቃዴ ቆርጠው ዏነቪዲዶው ያቪያኴ።

በዏሆኑም ያኯ

በድኳ ከዏቐኯ ጏደ ጎንደር በሴ/ቤዴ ቀጠሮ ዏንቇኲዲዴ፣ በኢኮኖዑ ፣ ዒህበሢዊ ፣ በሞሢኴ እና በስነኴቦና ኲይ ከባድ ቀውስ እያደሟቨብኝ ይቇኛኰ። ቈዳዩ በግዜ ካኴዯቋጧ ደግሞ በምኴኴስ ጏቅዴ የህይጏዴ
ዋጋ ያስክሴኯኝ ይችኲኴ።
ስኯዚህ

እንዲዲጏቅኴኝ

የኯብኝም። ኯዏሯናቀኳ

የምሯኴቇው፣ በዏሯናቀኳ ምክንያዴ ከዯሯጠሟው ክሴዯዴ ውጭ ምንም ችግር
ምክንያዴ የሆነው ችግርም እኔ የሯጠርኩዴ ይደኯም። እንዲሁም የኢዴዮጵያ

የህዝብ ዯጏካዮች ም/ቤዴበውቪኔ ቁጥር 11/2009 ዓ/ም
ከዒቋቋም ንጻር ያስቀዏጠውን

ውቪኔ

ዯሢ ቁጥር 5.4 እና 7(2) ዯሯናቃዮችን

በዏንቇስዴ ካኲዴ በሆኑዴ

የጎንደር ዩንቨርቩዱ ዏሢሮች

ጏደ ጎን ዯጥኯዋኴ።
ምንም ጥሲዴ በኳኯብኝ ቧው በጎንደር ዩንቨርቩዱ ዏሢሮች ሴኲጎዴ ብቻ በጥቃዴ ዒንቁርዴ ኲይ እቇኛኵህ።
በዏሆኑም በዏሯናቀኳ ብቻ ኯዯደሢሢቢ ችግር ዏዳሟጌን በግኴጽ ያቪያኴ ። እንደ ግኯ ቧብ ደህንነዳ
ከዯጠበቀ የቦዲም ሆነ የካባቢ ምርጫ የኯኝም።

ስኯዚህ የዯዏቧሟዯብኝክስ ዯቋርጦ

የጎንደር ዩንቨርቩዱ

ዏሢሮች ሁንም ቢሆን ጏደ ስሢ እንዲዏኴቨኝ ጏይም እንዲኯቁኝ ይደሟግ ዘንድ በዴህዴናእጠይቃኵህ።

ዏኴካች

ከሓጎስ ኣሟጋይ (ዶ/ር)

ስኴክ ቁጥር 09-1470-7056: e-mail ፥ hagos.aregaya@gmail.com

