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ራዕይ 

Vision 

 

እ.ኤ.አ. በ2ዏ25 ከአፌሪካ 1ዏ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች አንደ ሆኖ 

መገኘት፡፡ 

Debre Markos University strives to be one of the top ten 

Universties in Africa by 2025. 

ተልዕኮ 

Mission 

 
ጥራቱን የጠበቀ ትምህርትና ስሌጠና በመስጠት ብቃት ያሊቸውን 

ባሇሙያዎች ማፌራት 

Producing competent, ethical and innovative graduates through 

providing quality instructional, Co-curricular and cultural involvement. 

አጋር አካሊትን በማሳተፌ ችግር ፇች ጥናትና ምርምር ማዴረግ፣ 

Carrying out problem solving research through the active involvement 

of stakeholders at local and national levels. 

ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገ የማማከርና የማህበረሰብ አገሌግልት በመስጠት 

ሇሃገራችን ሌማት የበኩለን አስተዋጽኦ ማዴረግ፣ 

Providing demand driven community and consultancy services that 

contribute to the national development objectives. 
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በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን 

ዲይሬክቶሬት እየተዘጋጀች ሇአንባብያን የምትዯርሰው 

ወርሃዊ ዜና መጽሔት በዩኒቨርሲቲው የተሇያዩ የሥራ 

ክፌልች የተካሄደ የተሇያዩ ሁነቶችን ዘገባ፣ የዩኒቨርሲቲውን 

የተሇያዩ እንቅስቃሴዎች እንዱሁም ላልች ቁምነገሮችን 

አካታ ሇንባብ ስትበቃ ቆይታሇች፡፡  

በዚህ እትም የየካቲት ወር 2010 ዓ.ም. ዜና መጽሔታችን 

በዩኒቨርሲቲው የተዯረጉ ውይይቶችንና ላልች ዘገባዎችን 

በስፊት ዲሳሇች፡፡ መሌካም ንባብ!  

ሇወርሃዊ ዜና መጽሔታችን መሻሻሌ የእናንተ የአንባቢያን 

አስተያየት ወሳኝ በመሆኑ ሇሚኖራችሁ ማንኛውም 

አስተያየት 

በዴረ ገጽ www.dmu.edu.et ወይም 

በኢሜሌ dmu.cc2008@gmail.com አዴርሡን!! 

 

http://www.dmu.edu.et/
mailto:dmu.cc2008@gmail.com
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የሌዩ ችልታ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ ተማሪዎች አቅማቸውን እንዱያጏሇብቱ 

እያዯረገ እንዯሆነ ተገሇፀ 

በወርቅነሽ ዯመም 

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሌዩ ችልታ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ የተሇየ ችልታና ተሰጥኦ 

ያሊቸውን ተማሪዎች ሇማበረታታትና ምቹ ሁኔታ ሇመፌጠር 5 ሞዳሌ ወረዲዎችን 

በመምረጥ በወረዲው ሇሚኖሩና በሳይንሱም ሆነ በቴክኖልጂው የተሇየ ችልታና ተሰጥኦ 

ሊሊቸው አካሊት ስሌጠና ሇመስጠት የስሌጠና ማንዋሌ በማዘጋጀት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በምስራቅ ጏጃም ዞን በዞን ዯረጃ በተዯረገው ውዴዴር የተሻሇ ተሳትፍ ያሳዩና በርካታ 

ተማሪዎችን ይዘው የተገኙ ወረዲዎች እንዯ ሞዳሌ ተዯርገው ተመርጠዋሌ፡፡ ወረዲዎቹ 

ቢቸና፣ ለማሜ፣ የጁቤ፣ ረቡ ገበያ እና ዴጏ ሲሆኑ በነዚህ ወረዲዎች ማዕከሌ ሇማቋቋምና 

ተማሪዎችን ሇማጠናከር በየወረዲው ያለ በሳይንሱም ሆነ በቴክኖልጂው የተሇየ ችልታና 

ተሰጥኦ ያሊቸው መምህራን፣ የወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት ኃሊፉዎች፣ ባሇሙያዎች እና በዞን 

ዯረጃ ያለ ባሇሙያዎችን አሰሌጥኖ ወዯ ሥራ ሇመግባት የስሌጠና ማንዋሌ በዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በተሇያዩ የትምህርት ክፌልች ባለ መምህራን እየተዘጋጀ እንዯሚገኝ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሌዩ ችልታ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ ኦፉሰር አቶ ገበየሁ ሽፇራው 

አብራርተዋሌ፡፡ 

 
ተማሪዎቹ የፇጠራ ስራቸውን ሲያሳዩ 
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በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሌዩ ችልታ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ የሚገኙ ተማሪዎች በፉት 

የነበራቸውን እውቀትና ክህልት እንዱሁም ተሰጥኦ የበሇጠ እንዱያጏሇብቱ ሇማዴረግ 

ዩኒቨርሲቲው የተሇያዩ ግብዓቶችንና መስሪያ ቦታዎችን አመቻችቶሊቸዋሌ፤ የማጠናከሪያ 

ትምህርትም እሁዴና ቅዲሜ እንዯሚሰጣቸው ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ 

ተማሪዎች ከሠሯቸው ስራዎች ውስጥ ጥቂቶቹ የላባ መቆጣጠሪያ፣ ሙቀትን ሇመከሊከሌ 

የሚያስችሌ ሄሌሜት፣ በሶሊር የሚሠራ መኪና፣ በተራሮች አካባቢ የሚከሰት አዯጋን 

ሇመቀነስ የሚያስችሌ፣ የእንቦጭ አረምን በቀሊለ ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ ጀሌባ፣ የቤት 

ውስጥ ቆሻሻ ማጽጃ፣ የውሃ ማጣሪያና ማቀዝቀዣ፣ የብር ማቅሇጫ፣ የቤት ስርቆትን 

ሇመሊከሌ የሚያስችሌ መሳሪያ፣ የካሌኩላተርና የእንግሉዝኛ አጋዥ መጽሏፌ ሶፌትዌር 

የተሇያዩ ኮድችን በማዘጋጀት፣ ሶሊር ስቶቭና የመሳሰለት እንዯሆኑ ሇማየት ተችሎሌ፡፡ 

የተሰሩ ስራዎችንም በተሇያዩ መገናኛዎች የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ ሇዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲና ላልች አካሊት የበሇጠ ሇማስተዋወቅ በቅርቡ በዩኒቨርሲቲው ኢግዚቪሽን 

እንዯሚካሄዴ አቶ ገበየሁ ሽፇራው ገሌፀዋሌ፡፡ 

በማዕከለ የሚሳተፈ ተማሪዎች ወዯ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በመምጣታቸው በተሇያዩ 

ግብአቶች አሇመሟሊት የሚያቋርጡት የነበረውን ሥራ የበሇጠ አጠናክረው እንዱሠሩ 

እንዲስቻሊቸውና በመዯበኛ ትምህርታቸው ሊይ በሚሰጠው ማጠናከሪያና በሚዯረገው 

የፈክክር መንፇስ ሇውጥ ማምጣት መቻሊቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሌዩ ችልታ ማበሌፀጊያ ማዕከሌ ኦፉሰር አቶ ገበየሁ ሽፇራው 

ስሌጠናው ከተሰጠ በኋሊ ሇወዯፉት ከተሇያዩ አካሊትና ት/ቤቶች ጋር የበሇጠ ተነጋግረው 

እንዯሚሰሩ ገሌፀዋሌ፡፡ 
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የቅዴመ መዯበኛ መምህራንን አቅም መገንባት ወሳኝ ነው ተባሇ 

በወርቅነሽ ዯመም 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አገሌግልት እና ሥነ-ትምህርትና ሥነ ባህርይ 

ተቋም ከምስራቅ ጏጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ጋር በመተባበር በዯጀን ወረዲ ሇሚገኙ 

94 የቅዴመ መዯበኛ አመቻች መምህራን በዯጀን ከተማ የ2 ቀን ስሌጠና ሰጠ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አገሌግልት የስሌጠናና ማማከር መኮንን አቶ 

ባሳዝነው ዴረስ እንዯገሇፁት ሇቅዴመ መዯበኛ አመቻቾች ስሌጠና መስጠት አሊማው 

ሇመዯበኛ ትምህርት ቁሌፌ እና መሠረት የሆነውን የቅዴመ መዯበኛ ትምህርት በዯጀን 

ወረዲ ምንም አይነት ስሌጠና ሳያገኙ በሌምዴ እያስተማሩ ሊለ አመቻቾች ስሇህፃናት 

አያያዝ፣ እንክብካቤ፣ ጤንነት እና የማስተማሪያ ዘዳን አውቀውት ህፃናትን በአግባቡ 

መንከባከብና መያዝ እንዱችለ ሇማዴረግ እና የነበረባቸውን የክህልት፣ ዕውቀትና 

አመሇካከት ክፌተት መሙሊት ሇማስቻሌ ነው፡፡ ስሌጠናው በሥነ ትምህርትና ስነ ባህሪ 

ተቋም መምህራን ድ/ር ተሰራ ቢተው፣ ድ/ር አባትሁን አሇኸኝ እና ድ/ር ውሃቢ ብርሃኑ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

በምስራቅ ጏጃም ዞን በተዯረገው የፌሊጏት ዯሳሳ ጥናት በአብዛኛው የቅዴመ መዯበኛ 

አመቻች መምህራን ህፃናትን የሚያስተምሩት ባሊቸው ሌምዴ እንዯሆነና ስሌጠና 

እንዯሚያስፇሌጋቸው በማረጋገጥ ከህፃንነት ጊዜ ጀምሮ እስከ መዲበር ምንነት፣ የሌጆችን 

 
የስልጠናው ከፊል ገጽታ 
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ባህርይ ምን እንዯሚመስሌና ምን እንዯሚፇሌጉ፣ የማስተማሪያ ስነ-ዘዳው ምን መምሰሌ 

እንዲሇበት፣ ሇህፃናት የጨዋታ አስፇሊጊነት፣ ከወሊጅ ጋር የሚኖረው ተግባቦት ምን መሆን 

እንዲሇበት፣ ጤንነታቸውን እንዳት መከታተሌ እንዯሚችለ፣ የሌጆች የአስተዲዯግ 

ዘይቤዎችን፣ እና የመሳሰለትን በተመሇከተ ስሌጠና መስጠት እንዲስቻሊቸው የዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በሥነ-ትምህርትና ሥነ ባህርይ ተቋም የሥነ-ባህርይ መምህር ድ/ር 

ውሃቤ ብርሃኑ አብራርተዋሌ፡፡  

የምስራቅ ጏጃም ዞን ትምህርት መምሪያ የቅዴመ መዯበኛ ፍካሌ ፐርሰን አቶ ዮሏንስ 

ሰውነት በበኩሊቸው ሰሌጣኞች /አመቻቾች/ ከስሌጠናው ያገኙትን ዕውቀት ተጠቅመው 

የነበረባቸውን ክፌተት በመሙሊት ህፃናትን በአግባቡ በመያዝ፣ በመንከባከብና በማስተማር 

ሇመዯበኛ ትምህርት ብቁ እንዱሆኑ ማዴረግ እንዱችለ ክትትሌና ቁጥጥር በማዴረግ 

ዴጋፌ የመስጠቱን ስራ በማጠናከር እንዯሚቀጥለ ገሌፀዋሌ፡፡ 

ሰሌጣኝ መምህራንም የተሰጣቸው ስሌጠና ጥሩ፣ ገንቢ እና ተገቢነት ያሇው እንዯሆነና 

ከስሌጠናው ባገኙት ግብዓት ሇወዯፉት ህፃናትን በጥሩ ሁኔታ መንከባከብና ማስተማር 

እንዯሚችለ ሏሳባቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

ሇሙዚቃ ውዝዋዜ፣ ስነ-ጽሁፌና ትያትር ባሇሙያዎችና አማተር ከያኒያን 

ስሇጠና ተሠጠ 

በእንዯሻው ያዛቸው 

 

 

 

 

ዯ/ማ/ዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሀዱስ ዓሇማየሁ የባህሌ ጥናት ተቋም ከምስ/ጏጃም ዞን 

ባህሌና ቱሪዝም መምሪያ ጋር በመተባበር በዞኑ ሇሚገኙ የሙዚቃና ውዝዋዜ ስነ-ጽሁፌና 

 

ሇሙዚቃ ውዝዋዜ፣ ስነ-ጽሁፌና ትያትር ባሇሙያዎችና አማተር 
ከያኒያን ስሇጠና ሲሰጥ 
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ትያትር እና አማተር ከያኒያን ስሌጠና ሰጠ፡፡ ስሌጠናው ከየካቲት ዏ9/2ዏ1ዏ ዓ.ም. ጀምሮ 

ሇተከታታይ 5 ቀናት ከዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እና ከተሇያዩ ቦታዎች በመጡ 

አሰሌጣኞች ተሠጧሌ፡፡ አቶ ግዛቸው አንዲርጌ የሏዱስ ዓሇማየሁ የባህሌ ጥናት ተቋም 

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር በስሌጠናው ወቅት እንዯተናገሩት ስሌጠናው ክፌተታቸውን 

ሇመሙሊት ከሠሌጣኞች ፌሊጏትና ጥናት የወጣ ሲሆን ትያትርና ዲይሬክቲንግ፣ የሙዚቃ 

ውዝዋዜ እንዱሁም ሌቦሇዴና ግጥም አፃፃፌ ስርዓቶችን ሇማሻሻሌ የተዘጋጀ እንዯሆነ 

ተናግረዋሌ፡፡ ፊይዲውም የተሻሇ ክህልት ያሇውና ሇኪነ-ጥበብ ሌማት አወንታዊ 

አስተዋጽኦ ሇመፌጠር፣ ሇባህሌ ጥበቃ፣  ሇምርምርና ኪነ-ጥበብ ሌማት ሊይ እንዯተሰጠ 

ተናግረዋሌ፡፡ 

ወ/ሮ ሙለ ዓሇማየሁ በምስ/ጏጃም ዞን የባህሌና ቱሪዝም መምሪያ ተወካይ ኃሊፉ 

ስሌጠናው ሇጥበቡ ዝንባላ፣ ፌሊጏትና ተሰጥኦ ሊሊቸው ሰሌጣኞች ከያኒያንና ሙያተኞች 

አቅማቸውን በማጏሌበት የፇጠራ ስራቸውን በተሻሇ መንገዴ እንዱያቀርቡ ምቹ ሁኔታ 

የሚፇጥር እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ 

በዚህም ምክንያት ኪነ-ጥበብ የህብረተሰቡን እሴት ወግ፣ ባህሌና ቅርስ በመጠበቅ፣ 

በማስተዋወቅና ሇትውሌዴ በማስተሊሇፌ ረገዴ በሰሌጣኞች ሊይ የእኔነት ስሜትን በመፌጠር 

ከያኖቻችን ያቆዩንን ሃብቶችን ሌንጠብቅ ይገባናሌ ብሇዋሌ፣፡ ስሇሆነም የባህሌ 

እሴቶቻችንን በቀሊለ እንዲይበረዙና እንዲይሇወጡ ጠብቀን የራሳችንን የፇጠራ ስራ 

ውጤቶችን በመጠቀም፣ ሌምዲቸውን በመውሰዴ፣ ስሌጠናዎችን በመካፇሌ፣ ትክክሇኛ 

መረጃዎችን ከምንጫቸው በማሠባሠብና ሁለም ህ/ሰብ ሉዯርሰው በሚገባ መሌኩ ሉሠሩ 

እንዯሚባ ሇሠሌጣኞች አሣስበዋሌ፡፡  

አቶ ጥሊሁን ፀጋዬ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሏዱስ ዓሇማየሁ የባህሌ ጥናት ተቋም 

የሙዚቃ ባሇሙያ የጏጃም፣ የሸዋ ኦሮሞ፣ የጏንዯርና የትግራይ የአጨፊፇር ስሌቶች ሊይ 

መሠረታዊ የሆነ የባህሌ ውዝዋዜ ስሌጠና ሰጠዋሌ፡፡ የባህሊዊ ውዝዋዜ ምንነት፣ የመዴረክ 

አያያዝ ስሌቶች፣ የመዴረክ ቅንብሮች የሚለትን ጽንሰ ሃሳቦች መዴረክ ሊይ የተግባር 

ስሌጠና ሰጠዋሌ፡፡ በተጨማሪም የውዝዋዜ ህጏችን የሙዚቃ ታሪካዊ አመጣጥና ትርጉም 

የሚለትን ሏሳቦች ዯግሞ የንዴፇ ሏሳብ ስሌጠናዎችን ሰጠዋሌ፡፡ 
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አቶ ጳውልስ አእምሮ በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትያትርና የፉሌም መምህር የትወና ጥበብ 

ንዴፇ ሏሳብና የመዴረክ ሊይ ትወና ስራ በተግባር አሣይተዋሌ፡፡ አቶ እሡባሇው አእምሮ 

በሙለዓሇም የባህሌ ማዕከሌ የሙዚቃ ባሇሙያ በበኩሊቸው የተሇያዩ የሙዚቃ 

መሣሪያዎችን በ4ቱ የሏገራችን የሙዚቃ ቅኝቶች በማስገባት የአጨዋወት ስርዓቱን 

አሰሌጠነዋሌ፡፡ 

ድ/ር ዯመቀ ጣሰው በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የስነ-ጽሁፌ መምህር የስነ-ጽሁፌ ምንነትን 

ማወቅ፣ መረዲትና መፃፌ፣ ማህበራዊ ፊይዲውን መሇየት የመፃፌ ክህሌን (Creative 

writing) ማዲበር እንዱሁም ዘመናዊ የስነ-ጽሁፌ አፃፃፌ ሂስ አሠጣጥን ማዘመን ሇሚለ 

ርዕሠ ጉዲዮች ዙሪያ ሠፉ ትንታኔ ሠጥተዋሌ፡፡ 

የንዴፇ ሃሣብ ትምህርትን በተግባር ማስዯገፌ አስፇሊጊ ነው ተባሇ 

በወርቅነሽ ዯመም 

 

 

 

 

 

በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህግ ት/ቤት አሚከስ ሚዱያ ፕሮሞሽንና ኮሚኒኬሽን ጋር 

በመተባበር “ኢትዮጵያ እየተከተሇች ያሇችው እና ላልች የፋዯራሉዚም አማራጮች 

ሇብሔር ግንባታ /Nation building/ ያሊቸው ፊይዲ በንጽጽር” በሚሌ ርዕስ ተማሪዎችን 

ያሳተፇ በመምህራን መካከሌ የካቲት 22/2ዏ1ዏ ዓ.ም. ክርክር ተካሄዯ፡፡ 

 

 

የክርክሩ ከፊል ገጽታ 
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በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህግ ት/ቤት ዱን አቶ ወሌዯተንሳኤ ፇንቴ እንዯገሇፁት 

የክርክሩ አሊማ ተማሪዎች በንዴፇ ሃሣብ የተማሩትን ትምህርት እንዳት እንዯሚጠቀሙ 

ሇመፇተሽ፤ ሀሣብን በነፃነት የሚገሌጽና ተከራክሮ የሚያሳምን ዜጋን ሇማፌራት 

እንዱያስችሌ እና በዩኒቨርሲቲዎች የክርክርን ባህሌ በተማሪዎች መካከሌ ሇማዲበር ነው፡፡ 

ከተከራካሪዎች አንዯኛው ቡዴን የብሔር ተኮር ፋዳራሉዝም ሇሀገሪቱ ያሇውን ጠቀሜታ 

በመግሇጽ ብሔር ተኮር ፋዯራሉዝምን በመዯገፌ ሲከራከር ተቃራኒው ተከራካሪ ቡዴን 

ዯግሞ የብሔር ተኮር ፋዯራሉዝም የሚያስከትሇውን ተጽዕኖ በመግሇጽ ሃሣቡን ተቃውሞ 

በላሊ አማራጭ ፋዯራሉዝም ሥርዓት መመራት አስፇሊጊ እንዯሆነ ሃሳባቸውን በመግሇጽ 

ተከራክረዋሌ፡፡ 

ሁሇቱም ተከራካሪ ወገኖች ክርክራቸውን ከጨረሱ በኋሊ በዲኞች ከተዘጋጁ ጥያቄዎች 

ሇእያንዲንደ ተከራካሪ ቡዴን አንዴ አንዴ ጥያቄ ተጠይቆ ተከራካሪዎች ማብራሪያ 

ሰጥተዋሌ፡፡ ዲኞች የተከራካሪ ቡዴኖችን ውጤት ከሇዩ በኋሊ በአሚካስ ሚዱያ ፕሮሞሽንና 

ኮምኒኬሽን የተዘጋጀ ሽሌማት ሇእያንዲንዲቸው ተከራካሪዎች ተበርክቶሊቸዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም ክርክሩ ተማሪዎችን በማሳተፌ ቀጣይነት ኑሮት ሇሁለም የህግ ተማሪዎች 

በማዲረስ በንዴፇ ሃሣብ የተማሩትን በተግባር ሌምምዴ እንዱያዯርጉና ሃሳባቸውን በነፃነት 

መግሇጽ እንዱችለ ቢዯረግ ጥሩ ነው ሲለ ተከራካሪዎች አሳስበዋሌ፡፡ 

የማህበረሰብ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት ከጭራ ወንዝ ተፊሰስ አርሶአዯሮች 

ጋር የውይይት መዴረክ አካሄዯ 
በእንዯሻው ያዛቸው 

 

 

 

 

 
 

በጭራ ወንዝ ተፊሰስ ዙሪያ ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር ውይይት ሲካሄዴ 
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ዯ/ማ/ዩ፡- በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህበረሰብ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት በጭራ ወንዝ 

ተፊሰስ ዙሪያ የተሠሩ ተግባራትንና ያጋጠሙ ተግዲሮቶች ሊይ የውይይት መዴረክ 

አካሄዯ፡፡ በውይይቱም ወ/ሮ ወርቅነሽ ጥሩነህ የግብርናና ተፇጥሮ ሃብት ኮላጅ ዱን 

የተሠሩ ስራዎችን ሇማስቀጠሌ እና ያሌተሠሩትን ዯግሞ የተፊሠሡ ተሣታፉዎች፣ 

የወረዲና የቀበላ አስፇፃሚዎች ዩኒቨርሲቲዎችና ላልች ማህበረሰቦች የየራሳቸውን ዴርሻ 

ሇመውሠዴ ባሳተፇ መሌኩ ሉተገበሩ እንዯሚገባ ተጠቁሟሌ፡፡ በመሆኑም የተፊሠሥ 

ቦታውን በቀጣይነት የተሻሇ ሇማዴረግ በርካታ አርሶአዯሮችን በተፊሠሡ ሇማቀፌ የተሻሇ 

የተፇጥሮ ሀብት ሥራ መስራት እንዯሚባም ተናግረዋሌ፡፡ 

አቶ አበዮት ሞሊ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሠብ ሌማት መኮንን በጭራ ወንዝ 

ተፊሰስ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት እና ያጋጠሙ ተግዲሮቶች የሚሌ መነሻ ጽሁፌ 

አቅርበው በተሳታፉዎች ውይይት ተዯርጏበታሌ፡፡ በመሆኑም በየዓመቱ ግዙፌ የሆነ አፇር 

በጏርፌ እና በሠው ሠራሽ ስራ እየተሸረሸረ በመሄደ በአገር ዯረጃም ወዯ 58% የሚዯርስ 

የአፇር መጠን እየታጠበ የአፇር ሇምነትን እየቀነሰ እንዯሚሄዴ ገሌፀዋሌ፡፡ ይህም 

የግብርና ምርትና ምርታማነትን በመቀነሱ ሇበርካታ ችግሮች ሲዲርገን ቆይቷሌ፡፡ 

ሥሇሆነም ይህን ችግር ሇመታዯግ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከዞን ግብርና መምሪያ ስናን 

ወረዲ ግብርና ጽ/ቤት በየጠዴ ቀበላ በተፊሰሱ የታቀፇ አርሶ አዯሮች በመተባበር አመርቂ 

የተባሇ ስራ በጭራ ወንዝ ሊይ ከ2ዏዏ5 ዓ.ም. ጀምሮ 15 ሄክታር መሬት ከእንስሳት ንኪኪ 

ነፃ በማዴረግ የተጀመረ ስራ እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ ከ5ዏዏ በሊይ የሳር፣ የችግኝ ተከሊ፣ 

የእርከን ስራዎች እና የመሣሠለት ስራዎች እንዯተሠሩ ተናግረዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም በተፊሠሡ ውስጥ ሲሠሩ የቆዩ ተግባራትን በማስቀጠሌ፣ በፉት ከነበሩት 

የተፊሠሡ ተሳታፉዎች ቁጥራቸውን በመጨመር፣ ስራዎችን የተፇጥሮ ሀብትን፣ የእንስሳት 

ሃብትን በተሻሇ መሌኩ ሇማስኬዴ እየሠራ እንዯሚገኝ አብራርተዋሌ፡፡ በዚህም ዘርፌ 

በተፊሠሡ የታቀፈ 34 አርሶአዯሮችን ቦረቦርን ሇማዲን በባድ መሬት ሊይ ከተተከለ 

የእንስሳት መኖ ሳር ዝርያዎች ከ45ዏዏዏ ብር በሊይ የሚገመት የመኖ ሳር እንዱሠበሠብ 

ተዯርጓሌ፡፡ 
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ከዚህም በተጨማሪ የጭራ ወንዝ ተፊሰስ የማህበረሰብን ሁሇንተናዊ እዴገት ሇማፊጠን 

የእንስሳት ምርታማነት የሚያሻሽለ ተግባራትን ሇማምጣትም በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

3 ምርጥ የዋሸራ አውራ በጏችንም በማዲቀሌ ምርታማነትን ከፌ ማዴረግ የሚያስችለ 

ሥራዎችንም እንዱሠራ ገሌፀዋሌ፡፡  

ድ/ር ብርሃኑ ዓሇሙ ወንዝ ተፊሰስ አካባቢ ሇበርካታ ጊዜያት የእንስሳቱንና የሠዎችን 

ህይወት ሲፇታተን የቆየውን አሇቅት ተብል የሚጠራውን የአሇቅት ጥገኛ ትሊትሌ በሽታን 

ሇመከሊከሌ ሊዯረጉት የምርምር ሥራ ውጤታማ ሆነው ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር 

የአሇቅት ትሊትሌን ማጥፊት ችሇዋሌ፡፡ ይሁን እንጅ የአርሶ አዯሩ ተሳትፍ ዝቅተኛ 

እንዯነበርና ወዯፉት ሉስተካከሌ እንዯሚገባ በአንክሮ አሳስበዋሌ፡፡ ይሁን እንጅ በስራው 

ወቅት የተፊሠሡ አባሊት ሙለ በሙለ ተግባብተው ያወስራት፣ ከወረዲው ግብርና ጽ/ቤት 

እና ከዩኒቨርሲቲው የዴጋፌና ክትትሌ ማነስ፣ የተፊሠሡን የማስተግበሪያ ዯንብ አውቆ 

ሇመተግበርና ያሇማስተግበር ችግር መኖር፣ ሌቅ ግጦሽን ሙለ በሙለ ያሇማስቆም፣ 

በዩኒቨርሲቲው ላልች ተጨማሪ የልጅስቲክ አቅርቦት ማነስ ያጋጠሙ ዋና ዋና 

ተግዲሮቶች እንዯነበሩ በውይይቱ የተነሱ ሃሳቦች ነበሩ፡፡  

በመጨረሻም በጭራ ወንዝ ተፊሰስ ስራ ተጨማሪ መሬት ከእንስሳት ንኪኪ ነፃ ማዴረግ፣ 

ነባር የተፊሰስ አባሊትን በማጠናከር አዲዱስ አባሊትን ማፌራት፣ የማሳ ሊይ እርከን 

ማከናወን፣ በተጏደ የቦርበር መሬቶች ሊይ የተሇያዩ አካሊዊ የተፇጥሮ ሀብት ስራዎችን 

በመስራት፣ በዛፌ ችግኝ በመሸፇን፣ የንብ እርባታ ስራ በማስጀመር፣ የአትክሌትና ፌራፌሬ 

ቦታዎችን በመሇየትና በመትከሌ፣ አሇቅትን በተጠናከረ መሌኩ በማስወገዴ የተፊሠሱን 

የምርምር ሳይት በማዴረግና ላልች ስራዎች በቀጣይ የሚከናወኑ ተግባራት መሆን 

እንዲሇባቸው ከአርሶአዯሮች፣ ከዞንና ወረዲ ግብርና ባሇሙያዎች ከዩኒቨርሲቲ 

ባሇሙያዎችና ማህበረሠብ አባሊት ተነስተው በውይይት የዲበሩ ሃሳቦች እንዯነበሩ 

ሇመገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 
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ዩኒቨርሲቲዎች በፇጠራ የታገዘ የሰውን ትኩረት ሉስብ የሚችሌ ስራ መስራት 

እንዯሚገባቸው ተገሇፀ 

በስማቸው አየነው 

 

 

 

  

 

ዯ/ማ/ዩ፡-የአማራ ክሌሌ የዩኒቨርሲቲዎች የፀረ-ኤች አይቪ/ኤዴስ ፍረም የስዴስት ወር የስራ 

አፇፃፀም ግምገማ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተካሔዯ፡፡ 

አቶ ዯሳሇው ጌትነት የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዲይሬክቶሬት 

ዲይሬክተር እንዯገሇፁት ኤች አይቪ/ኤዴስ በሀገር ዯረጃ ወረርሽኝ በሚባሌ መሌኩ ስርጭቱ 

የተስፊፊ በመሆኑ በተሇይ ዯግሞ በዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ወጣቶች በከፌተኛ ዯረጃ ተጠቂ እየሆኑ 

ይገኛለ፡፡ በመሆኑም በአማራ ክሌሌ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች በፍረሙ መሌካም ተሞክሮዎች 

ማስፊትና የበሰሇ ውይይት በማዴረግ ችግሩን ሇመቅረፌ የሚያስችሌ ስትራቴጅ መንዯፌ 

ይገባቸዋሌ፡፡ 

የፍረሙ ሰብሳቢ ሲ/ር ማርታ አስማረ ፍረሙ በግንቦት ወር 2009 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን 

ዩኒቨርሲቲዎች ያለባቸውን ችግሮች በመቀናጀት መፌታት እንዱችለና ከላልች አጋር 

ዴርጅቶች/መስሪያቤቶች ጋር ያሊቸውን ቅንጅታዊ አሰራር ሇማጠናከር በማቀዴ እንዯሆነ ገሌፀው 

የመዴረኩ ዋና አሊማም ዩኒቨርሲቲዎች ኤች አይቪ/ ኤዴስን በመከሊከሌ ረገዴ ያከናወኗቸውን 

ተግባራ በመገምገም መሌካም ተሞክሮዎችን ሇማስፊት ያሇመ እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡ በቀጣይም 

ፍረሙን የማጠናከር ስራ እንዯሚሰራ ተናግረዋሌ፡፡ 

 

የውይይቱ ከፉሌ ገፅታ 
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በፍረሙ ሊይ የተገኙት የአብክመ ጤና ጥበቃ ቢሮ የኤች አይቪ/ኤዴስ ዘርፇ ብዙ ምሊሽ 

የማስፊትና የማጠናከር የስራ ሂዯት ባሇሙያ የሆኑት አቶ ዯስታ መራዊ የኤች አይቪ/ኤዴስን 

ስጋት ሇመቀነስ እያዯረጉት ያሇው ስራ በጣም አበረታችና ጥሩ ቢሆንም ማህበረሰቡ ትኩረት 

እየሰጠው ባሇመሆኑ በፇጣራ የታገዘ የሰውን ትኩረት ሉስብ የሚችሌ ስራ መስራት እንዯሚገባቸው 

በመናገር የክሌለ ጤና ጥበቃ ቢሮም ከፍረሙ ጋር ተቀናጅቶ ሇመስራትና ፍረሙን ሇማጠናከር 

በርትቶ እንዯሚሰራ ገሌፀዋሌ፡፡ 

በፍረሙ ሁለም ነባር ዩኒቨርሲቲዎች ባሇፈት ስዴስት ወራት የኤች አይቪ/ኤዴስን ስርጭት 

በዩኒቨርሲቲዎች ከመከሊከሌናከመቆጣጠር አኳያ የሰሯቸውን ተግባራት ሪፖርት እንዱያቀርቡ 

ተዯርጓሌ፡፡ የፍረሙ ተሳታፉዎች በበኩሊቸው የዯ/ማ/ዩ ያዘጋጀው ሁሇተኛው ዙር የአማራ ክሌሌ 

ዩኒቨርሲቲዎች የፀረ-ኤች አይቪ/ ኤዴስ ፍረም የተሳካ እንዯነበር በመናገር ሁለም ዩኒቨርሲቲዎች 

በርካታ ወጣቶችን ሚያስተናግደ በመሆኑ ሇኤች አይቪ/ኤዴስ ተጋሊጭነታቸውን ሇመቀነስ 

ከውይይቱ ያገኟቸውን ተሞክሮዎች ወስዯው በየዩኒቨርሲቲዎቻቸው በመተግበር ውጤታማ ስራ 

እንዯሚሰሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ኦስትሪያ ሀገር ከሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ጋር 

በመተባበር የጂ አይ ኤስ ስሌጠና ሠጠ   

ስማቸው አየነው 

 

 

 

 

 

 

 

ስልጠና እየተሰጠ 
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ዯ/ማ/ዩ፡- በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአፒር /APPEAR Project/ ሇመሬት አስተዲዯር 

ተቋም ባሇሙያዎችና ከGIS ጋር ተያያዥነት ያሇው ስራ ሇሚሰሩ ላልች ባሇሙያዎች 

የGIS ስሌጠና ሠጠ፡፡ 

ስሌጠናውን የሠጡት ተመራማሪ አቶ ማርቪን ኩትቻን ስሌጠናው መሠረታዊ የGIS 

አጠቃቀም ስሌጠና እንዯሆነ እና የሚያተኩረውም በመሬት አስተዲዯር ዙሪያ መሆኑን 

በመግሇጽ ዋና አሊማውም ሇመሬት አስተዲዯር ባሇሙያዎች የGIS ቴክኖልጂን ማሳወቅ 

እና እውቀትን ማሸጋገር መሆኑን አስረዴተዋሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ  የቢዝነስና ሌማት ም/ፕሬዚዲንትና የAPPEAR ፕሮጀክት አስተባባሪ ድ/ር 

ሳይህ ካሳው የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከኦስትሪያ ሀገር ከሚገኙ TUW እና BOKU 

ዩኒቨርሲቲዎችና እንዱሁም ከባህርዲር ዩኒቨርሲቲ የመሬት አስተዲዯር ተቋም ጋር ትብብር 

እንዯመሠረቱ በመግሇጽ በምርምር፣ በመማር ማስተማር እና በማህበረሠብ አገሌግልት 

ዙሪያ ሉተገበር የሚችሌ ፕሮጀክት በማዘጋጀት ሇ4 ዓመት ያህሌ የሚቆይ ፇንዴ ማግኘት 

እንዯተቻሇ አስረዴተዋሌ፡፡ 

የዚህ ፕሮጀክት ዓሊማ በዋናነት በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመሬት አስተዲዯር ተቋም 

መክፇትና ያሇውን የሠሇጠነ የሠው ሀብት እጥረት መቅረፌ ነው በዚህም የአቅም ግንባታ 

ስራ እንዯተካተተ እና በዘርፈ የዲበረ ሌምዴ ያሊቸው ተመራማሪዎች ከኦስትሪያ 

በመምጣት አጫጭር ስሌጠናዎችን እየሠጡ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡  

ድ/ር ሳይህ ካሳው አያይዘውም በዘርፈ ብዙም የሠሇጠነ የሠው ሃይሌ የማይገኝበት በመሆኑ 

እና በርካታ ሀገራዊ ችግሮችን ሉፇቱ የሚችለ ሥራዎች መሠራት እንዲሇባቸው በማመን 

ፕሮጀክቱን መተግበር የመሬት አስተዲዯር ተቋም ባሇሙያዎችን አቅም ማሳዯግና 

ቁጥራቸውን መጨመር ዋና ትኩረት እንዯሆነ አስረዴተዋሌ፡፡  

በዚህ መሠረት በGIS ዙሪያ የተሠጠው ስሌጠና ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመሬት 

አስተዲዯር ተቋም ባሇሙያዎች፤ ሇግብርናና ላልች  የትምህርት ክፌልች ባሙያዎች 

እንዱሁም ከወረዲና ዞን ሇተውጣጡ ከGIS ጋር በተያያዘ ስራ ሇሚሠሩ ሇተመረጡ 

ባሇሙያዎች በዴምሩ ሇ24 ባሇሙያዎች ሇተከታታይ 5 ቀናት ያህሌ በተግባር የተዯገፇ 
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ስሌጠና መሠጠቱን አስረዴተዋሌ፡፡ እንዱሁም የመሬት አስተዲዯር 2ኛ አመት 42 

ተማዎች የሪሞት ሴንሲንግ /remote sensing/ ኮርስ በዘርፌ ከፌተኛ ሌምዴ ባሇው 

ፕሮፋሠር/ ተመራማሪ እንዯተሠጠ ገሌፀዋሌ፡፡ 

ስሌጠናውን የተከታተለ ሙያተኞች በበኩሊቸው የዚህ አይነት ስሌጠናዎች መሰጠታቸው 

ያሇባቸውን የክህልት እና እውቀት ክፌተት የሚሞሊ ከመሆኑ ባሻገር ሌምዴም ያገኙበት 

እንዯሆነ በመግሇፅ ላልች ስሌጠናዎችም መሰጠት ቢችለ ጥሩ እንዯሆነ አስተያየታቸውን 

ሰጥተዋሌ፡፡ 

የትምህርት ጥራትን ሇማሻሻሌ የአመራሮች ሚና ከፌተኛ መሆኑ ተነገረ  

በእንዯሻው ያዛቸው 

 

 

 

 

 

ዯ/ማ/ዩ፡- የምስ/ጏጃም ፣ የምዕ/ጏጃም እና የአዊ ዞኖች የትምህርት አመራሮች የትምህርትን 

ጥራት ሇማሻሻሌ የፓናሌ ውይይት አካሄደ፡፡ ውይይቱ ከትምህርት ጥራት ስኬት አንፃር 

የአመራሮች ሚና ምን ይመስሊሌ በሚሌ ርዕሠ ጉዲይ በፌኖተ-ሠሊም ከተማ ከየካቲት    

23-25/2ዏ1ዏ ዓ.ም. ተካሂዶሌ፡፡ 

ድ/ር በሇጠ ያዕቆብ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአካዲሚክ ኤክዝኪዩቲቭ ዲይሬክተር 

በውይይቱ ወቅት እንዯተናገሩት በሀገራችን የትምህርት ዯረጃዎች እየጨመረ በአንፃሩ ግን 

የትምህርት ጥራት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን የተሇያዩ ጥናቶች ያመሇክታለ፡፡ 

በዚህም ረገዴ ብቁ ዜጋ፣ የተስተካከሇ አመሇካከት ክህልትና እውቀት፣ የሀገሪቱንም ሇውጥ 

ተሸክሞ የማህበረሰቡን ፇጣን ሇውጥ እና እዴገት ማምጣት የማይችለ ዜጏችን መመሇከት 
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እየተሇመዯ እንዯመጣ ተናግረዋሇ፡፡ስሇሆነም በዞን ፣ በወረዲና በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ 

የትምህርት አመራሮች በጋራ በመተባበር ሇት/ት ጥራት አሌመውና ከመቼውም በሊይ 

ሉሠሩ እንዯሚገባ ድ/ር በሇጠ ተናግረዋሌ፡፡ ይህ ሲሆን ሇተሇያዩ የስራ መስኮች ብቁ፣ 

ጠንካራ ተወዲዲሪ ሥራ ፇጣሪ ዜጋን መፌጠር እንዯሚቻሌ ተገሌጿሌ፡፡  

ስሇሆነም የትምህርት አመራሩ በሁለም በተሇየ ችግሩን በየዯረጃው በመሇየት፣የራሱን ዴርሻ 

በመውሠዴ፣ ውስብስብ የሆነውን የማህበረሰቡን ችግር ቀዴሞ በመረዲትና ተገቢ ምሊሽ 

በመስጠት ቀጥተኛ ዴርሻ ያሊቸው በመሆኑ በትኩረትና በምክንያታዊነት ሉሠሩ እንዯሚገባ 

አሳስበዋሌ፡፡  

አቶ ገበየሁ ሽፇራው እና አቶ እሸቱ ክብረት በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ስነ-ትምህርት፣ 

ስነ-ባህሪ ተቋም መምህር በትምህርት አመራሮች የሚስተዋለ መሌካም ተሞክሮዎች እና 

ተግዲሮቶችን አቅርበው የፓናሌ ውይይት ተዯርጏበታሌ፡፡ የትምህርት ጥራት ውዴቀት፣ 

የአመራሮች ሚና በትምህርት ትራት ሊይ አመራርነት፣ የርዕሳነ-መምህራንና ባሇዴርሻ 

አካሊት በትምህርት ጥራት ሊይ ያሊቸው ሚና ሇትምህርት ጥራት ተጠቃሽ መሌካም 

አጋጣሚዎች፣ ተግዲሮቶች እና ላልችንም በስፊት የዲሠሠ እንዯነበር ከጽሁፈ 

ተገንዝበናሌ፡፡ 

ከዞን ትምህርት መምሪያ፣ ከወረዲ ትምህርት ጽ/ቤት፣ በየዞኑ ከሚገኙ ሁሇተገኛ ዯረጃ 

ት/ቤቶች የተውጣጡ ርዕሳነ መምህራን እና የዩኒቨርሲቲ ከፌተኛ የትምህርት አመራሮች 

በውይይታቸው በተቋማትና በባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ የመገፊፊትና ጤና ያሌሆነ ፈክክር 

መኖር፣ የትምህርት ስርዓቱ በንዴፇ ሏሳብ ብቻ የተሞሊበት መሆን፣ በብቃትና 

በቁርጠኝነት ስራዎችን አሇመስራት፣ የትምህርት ስራን በዘመቻ መስራትና ወቅታዊ ብቻ 

ማዴረግ፣ የተማሪና የመምህራን የስነ-ምግባር ችግር መታየት፣ በአመራርነት የሚወጡ 

አመራሮች በተገቢው መንገዴ ተመሌምሇው ያሇመምጣት፣ ሙያን በተጠያቂነትና በብቃት 

ያሇመስራት፣ የወሊጆች ሇሌጆቻቸው የሚሠጡት ትኩረትና ክትትሌ አናሳ መሆን እና 

የመሣሠለት ሇትምህርት ጥራት ውዴቀት ጉሌህ ሚና እንዯነበራቸው ተናግረዋሌ፡፡ 

አቶ ታዯሠ ጤናው በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአካ/ጉዲዮች ም/ፕሬዚዲንት በውይይቱ 

ተገኝተው እንዯተናገሩት የትምህርት ጥራት በዋናነነት በግብዓት፣ በሂዯትና በውጤት 
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የሚመዘን ቢሆንም ይህንን አስተሳስሮ በእውቀት፣ በክህልትና በአመሇካከት ሉመራ 

የሚችሌ የትምህርት አመራር እንዯሚያስፇሌግ በመግሇጽ የትምህርት አመራሮች በተሇይ 

የትምህርት ግብዓቶችን በዕቅዴ በመምራት የተማሪን ዱስፕሉን በጥብቅ ሇመቆጣጠር፣ 

የኩረጃን ባህሌ በጽኑ በመቃወም፣ የወሊጅ ት/ቤት ግንኙነትን በተጠናከረ መሌኩ 

በማስቀጠሌ፣ መምህራን በስሌጠናና በሌምዴ ሌውውጥ ተሞክሮአቸውን ሇማሳዯግ፣ ከተሇያዩ 

ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመፌጠርና በመረዲዲት ብቁ፣ ስራ 

ፇጣሪና አገር ተረካቢ ትውሌዴ ሌንፇጥር ይገባሌ በማሇት አሳስበዋሌ፡፡ 
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Practical activities are perennial than mere theories  

 

 

 

 

 

DMU: - Debre Markos University School of law cooperated with Amicus media promotion and 

communication conducts debate/reasonable arguments under the theme of Ethiopia with 

federalism and other federalism alternatives roles for nation building in March 01/2018. 

Mr. Woldetensay Fentie addressing the objective of the debate to the students speaks as it is to 

examine, create people with rational, free and openly discussion of their schooling learnt 

theoretically to practical and build strong habit of debating amongst university students.  

The discussant in one hand fan of nation federalism benefits every nation from multi disciplinary 

issues. On the other hand, the refuters disagree of nation federalism are currently bringing 

different discriminations raised from the narrow thinking of nations supremacy over others.  

Therefore, nation federalism rather segregates the units of nations in diversity, of Ethiopia, they 

said. In this regard, Ethiopia should rather follow federalism alternatives so that nations would be 

simply and strongly united.  

Listening the justifications, each groups raised their ideas for convincing, the judges nominated 

picks complicated questions. Thence, the debaters responded turn by turn so that the judges 

summarized their own balanced decisions standing from the groups justification listened 

critically.   

 

Partial view of the traning 
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Therefore, the defender took the award from Amikus medie promotion and communication for 

the debater.  

Eventually, the debaters noticed the program to continue for the other time to participate other 

students to make their theoretical lessons eternal through practical performance on the actual 

stage.  

Debre Markos University Community service Directorate conducts panel 

discussion with chirawonz watershade farmers  

 

 

 

 

 

DMU: - Debre Markos University community service directorate conducts panel discussion with 

chirawonz watershed farmers on the practices and challenges of watershed practices.   

W/ro Workinesh Tiruneh, Agriculture and National resources colleges’ dean raising her cradle 

idea states that activities in chirawonz Watershed have long been began and brought incredible 

achievements so far.  On this regard, woreda, kebele, University and other community leaders 

and others sustain the fore began activities and to began some other untouched deeds.  

In doing so, new entrants, water shade farmers nearby would be initiated to set similar activities 

to save soil degradation and removal of fertile soil.  

 

The panelist presenting on the discession 
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Mr. Abiyot Molla, Debre Markos University community service development officer presenting 

his springboard for discussion elaborates the major activities has been performed in chirawonz-

yeted kebele since 2005 E.C.  

Hence, huge amount of fertile soil estimated 58% countrywide are taken away so that soil 

fertility decreased, agricultural productivity are decreased from time to time. Looking these 

problems inwardly, Debre Markos University cooperated with Sinan Worda agricultue office and 

East Gojjam Agriculture department have done restless efforts.  

For that matter, fencing 15-hectars plot of land, the three organs have worked on awareness 

creation, planting more than 5000 seedlings, building dames, demarcating other vulnerable areas, 

preserving natural resources, animal husbandry and others. This is to care especially to embark 

farmers besides the 34 existed farmers in chirawonz water hade.  

Dr. Berhanu Alemu, Debre Markos University College Agriculture and Natural Resource animal 

science department dean presenting his turn clarifies that as preserving the natural recourses, 

chirawonz watershed farmers are also becoming beneficiary from the removal of annelids 

parasitic worm from their animals.  

However, blaming the former community’s participation, the panelists noticed the society in 

general should cooperate to get rid of the parasitic worm.  

Finally, the participants enquired to fully engage in the activity of all stakeholders: including 

Debre Markos University imparting rules and principles of the watershed, offering logistics, 

preserving areas from cattle grazing, working physical resources. Furthermore, the participants 

anticipate the watershed to make research site, plants and fruit areas, together with all stakes 

communicating hearty. 
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Debre Markos University has given GIS training for Land 

Administration Institute Experts 

 

 

 

 

  

DMU:-DMU with the collaboration of Technical University of Vena by APPEAR Project; has 

given GIS training for Land administration Institute experts and other workers with which their 

works are related to GIS. 

Mr.Cutchan Marvin said that the aim of the training is to introduce the advanced use of GIS 

technology for land administration experts and transferring knowledge for the university 

focusing on land management and practical use of GIS technology. And he suggested that other 

trainings like, remote sensing and related technologies should be continued.  

Dr. Sayih Kasaw, DMU Business and Development vice president and APPEAR Project 

Coordinator stated that DMU has made a partnership agreement with Austria Universities( TUW 

and BOKU) and BDU Land administration Institute to work together in research , education and 

community service areas. Thus DMU has got a four years project to be implemented in DMU. 

Dr. Sayih Kasaw, also explained, operating/establishing land administration institute and 

alleviating skilled manpower problem are the main objective of the project by focusing on 

capacity building and increasing skilled manpower in number. Thus, scientists from Austria are 

providing capacity building trainings for 24 experts from DMU and the nearby community in 

 

On the training 
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GIS and other land management technology.  In addition, all 2
nd

 year land management students 

have been delivered remote sensing course training by another professor from TUW. 

Participants on their turn explained that the training was crucially offered and helps them to fill 

their knowledge and skill gaps on basic and advanced use of GIS technology; on land 

management. Furthermore, they suggested that, such kind of training should be continued to 

build their capacity on other technologies in advance so that they are able to handle problems 

they are entangled with throughout their activities.  


