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ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሇመምህራንና ሰራተኞች የማበረታቻ 
ሽሌማት ሰጠ 

ዯማዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በ2ዏዏ5 ዓ.ም. በጀት አመት የሊቀ አፇፃፀም ውጤት ሊስመዘገቡ 
አመራሮች፣ መምህራንና ሠራተኞች የማበረታቻ ሽሌማት ሠጠ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተቋማዊ ሇውጥ ጽ/ቤት ኃሊፉ የሆኑት አቶ ታፇረ መሊኩ እንዯገሇፁት 
የማበረታቻ ፕሮግራሙ ዓሊማ የሊቀ አፇፃፀም ሊሣዩ አመራሮች፣ መምህራንና ሰራተኞች ተገቢውን 
እውቅና ሇመስጠትና በማህበረሰቡ ዘንዴ የውዴዴር መንፇስ ሇመፌጠር ነው፡፡ የዩኒቨርሲቲውን የ2ዏዏ6 
ዓ.ም. እቅዴም በሊቀ መሌኩ ሇመፇፀም ፊይዲው የጐሊ ነው ብሇዋሌ፡፡  

በተጨማሪም የተሸሇሙት ሇበሇጠ 
ውጤት የሚጥሩበት ሽሌማቱን ያሊገኙት 
ዯግሞ ተፍካካሪ ሆነው ስራቸውን የበሇጠ 
አዴምተው በመስራት በተነሳሽነት 
ሇተሸሊሚነት የሚበቁበትን መዴረክ 
የሚፇጥር ነው ብሇዋሌ፡፡ በመሆኑም 
የማበረታቻ ሽሌማቱን እንዯ ስርዓት 
ሇመትከሌ መመሪያ 4 ወጥቶ በሴኔት 
መጽዯቁንና አጠቃሊይ ሂዯቱ 
በመመሪያው መሠረት መፇፀሙን 
አያይዘው ገሌፀዋሌ፡፡ የተሻሊ㕲ች 
ምሌመሊ ሁለን ያሳተፇ በመሆኑ 
የማበረታቻ ሂዯቱ በሁለም ዘንዴ 
ይሁንታ አስገኝቷሌ ብሇዋሌ፡፡ 

ሽሌማት ያገኙት የዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ መምህራንና ሠራተኞች የተመረጡት በቅዴሚያ 
ከዩኒቨርሲቲው ዕቅዴ ካስኬዴ እየተዯረገ በያዙት የግሇሠብ ዕቅዴ የሊቀ አፇፃፀም ያሊቸውና በሴኔቱ 
በፀዯቀው ተጨማሪ መስፇርት የሊቀ ውጤት ያስመዘገቡት መሆናቸው ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

በዚህም 56 መምህራን፣ 21 የአስተዲዯር ሠራተኞችና 7 አመራሮች በዴምሩ 84 ግሇሸቦች በ2ዏዏ5 ዓ.ም. 
የሊቀ የአፇፃፀም ውጤት በማስመዝገብ ተሸሊሚ ሆነዋሌ፡፡ 

በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የግዥ፣ ፊይናንስና ንብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት የፊይናንስ ኦፉሰር 
ወ/ሮ እናቴነሽ አስረስ በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ ከአስተዲዯር ሰራተኞች 1ኛ በመውጣት የብር መዲሉያ 
ተሸሊሚዋ እንዯገሇፁት  በ2ዏዏ5 ዓ.ም. የስራ አፇፃፀም የሊቀ ውጤት አስመዝግበው ተሸሊሚ መሆናቸው 
በጣም ዯስታን የፇጠረሊቸው ከመሆኑ ባሻገር ሇወዯፉቱ የበሇጠ ሇመስራት ያነሳሳቸው መሆኑን 
ጠቁመዋሌ፡፡ ሽሌማቱም በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ዘንዴ የውዴዴር መንፇስ በመፌጠር ሁለም 
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ሇተሻሇ ስራ እንዱተጋ ያዯርጋሌ ብሇዋሌ፡፡ አያይዘውም ተሸሊሚዎቹ 
የተመረጡበት አግባብ ከየክፌለ ባለ ሠራተኞችና የበሊይ ሃሊፉ በመሆኑ መረጣው ስራን ያማከሇና 
ፌትሃዊ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የአካዲሚክ ጉዯይ ም/ፕሬዚዲንት የሆኑት ድ/ር ንጉሴ ምትኩ 
እንዯገሇፁት የዛሬው ሽሌማት በ2ዏዏ5 ዓ.ም. የሊቀ አፇፃፀም ውጤት ያስመዘገቡትን ሠራተኞች እውቅና 
የምንሰጥበት ሇበሇጠ ውጤት ሇመስራት የምንነሳበት ነው፡፡ በመሆኑም በሚቀጥሇው ዓመት ላልች 
ተሸሊሚዎችን የምናይበት በቁጥርም የተሻሇ የሚሆንበት ዓመት እንዯሚሆን ጠቁመዋሌ፡፡ ሇዚህም 
ሁሊችንም ሇተሻሇ ውጤት ጠንክረን እንስራ የሚሌ መሌዕክታቸውን አስተሊሌፇዋሌ፡፡ 
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ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በተሇያዩ 
የትምህርት ዘርፍች ያሰሇጠናቸውን 

ተማሪዎች አስመረቀ 

ዯ/ማ/ዩ፡-ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በስዴስት 
ኮላጆች በአንዴ ትምህርት ቤት በተሇያዩ 
የትምህርት መስኮች ያሰሇጠናቸውን ከ1,7ዏዏ 
በሊይ ተማሪዎችን ሰኔ 29 ቀን 2ዏዏ5 ዓ.ም. 
ሇ5ኛ ጊዜ በዯማቅ ሁኔታ አስመረቀ፡፡ 

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት አቶ 
ይሌቃሌ ከፊሇ እንዯገሇፁት፣ የ2ዏዏ5 ዓ.ም. 
የምረቃ ስነ-ስርዓት ሇመጀመያ ጊዜ 147 
በምህንዴስና የትምህርት ዘርፌ በመጀመያ ዱግሪ 
እና 11 የሁሇተኛ ዱግሪ ተመራቂ ተማሪዎችን 
ማካተቱ ከዚህ በፉት ከነበሩት የምረቃ ስነ-
ስርዓቶች የተሇየ ያዯርገዋሌ፡፡ እንዯ ፕሬዝዲንቱ 
ገሇጻ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተቀበሊቸውን 
ተማሪዎች በስርዓተ ትምህርቱ የተቀረፀውን 
ዓሊማና ይዘት በሚገባ በመተግበር ብቁና 
ተወዲዲሪ ባሇሙያ አዴርጐ ሇማውጣት 
የሚያስችለ ስራዎችን ሇትምህርት ጥራት 
ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

የአማራ ክሌሌ ምክትሌ ርዕሰ መስተዲዯር፣  
የትምህርት ቢሮ ኃሊፉና እና የዯብረ ማርቆስ 
ዩኒቨርሲቲ የስራ አመራር ቦርዴ ሰብሳቢ አቶ 
ብናሌፌ አንዶሇም በበኩሊቸው በሏገራችን 
እየተንሰራፊ ያለት የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት 
ዛሬ የሚያዯርጉት ማንኛውም የማሠሌጠንና 
የማስተማር ተግባር የነገዋን ሀገር እጣ ፇንታ 

የሚወስን ነው በማሇት ገሌፀዋሌ፡፡ በተጨማሪም  
ቀጣዩ የሏገራችን እዴገት የሚረጋገጠው ጥራቱና 
ተገቢነቱ በተረጋገጠ የትምህርት  ስርዓት 
ተቀርጾ በሚወጣ ትውሌዴ በመሆኑ 
ሇተግባራዊነቱ ሁለም ሉረባረብ ይገባሌ በማሇት 
ተናግረዋሌ፡፡   

በመጨረሻም ተመራቂ ተማሪዎች እንዯገሇፁት 
ሳይማር ያስተማራቸውን ማህበረሰብና 
የሀገራቸውን አዯራ ሇመወጣት ስራ ጠባቂዎች 
ሳይሆኑ ያካበቱትን ዕውቀትና ክህልት 
ተጠቅመው ስራ ፇጣሪዎች በመሆን ከራሳቸው 
አሌፇው ሇላልች የስራ ዕዴሌ ሇመፌጠርና 
ሀገራቸው የጣሇችባቸውን አዯራ ሇመወጣት 
ዝግጁ እንዯሆኑ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

በዩኒቨርሲቲው ከተመረቁት 17ዏዏ በሊይ 
ተማሪዎችን ከ4ዏዏ በሊይ ሴቶች ሲሆኑ 147ቱ 
ከቴክኖልጂ ኮላጅ በምህንዴስና ትምህርት ዘርፌ 
የመጀመሪያ ዱግሪ ተመራቂዎች መሆናቸውን 
ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የትብብር 
ስምምነት ተፇራረመ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከስዊዱን 
መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ከሂውማን ብሪጅ 
ኢትዮጵያ ጋር ባዮሜዱካሌ ኮላጅ በዯብረ 
ማርቆስ ሇመክፇት የትብብር ስምምነት 
ተፇራረመ፡፡ 

 

 

 

 

 

አቶ ይልቃል ከፋለ የመክፈቻ ንግግር ሲያዯርጉ 

 

 
ስምምነቱን ሲፈራረሙ 
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የትብብር ስምምነቱ ዓሊማም በባዮሜዱካሌ 
የትምህርት ዘርፌ ብቁ የሆኑ ባሇሙያዎችን 
ሇማፌራት የህክምና መሳሪያዎችን አተካከሌ፣ 
አጠቃቀም፣ አያያዝና ጥገና ሊይ ያሇውን 
የዕውቀት ክፌተት ሇመሙሊትና  የባዮሜዱካሌ 
ቁሳቁሶችን ሇማሟሊት የሚያስችሌ ነው፡፡ ይህም 
የህሙማኑን ዯህንነት በመጠበቅ  የሆስፒታልችን 
የህክምና ብቃትና ጥራት በማሻሻሌ እንዱሁም 
መንግስት በዘርፈ የሚያወጣውን ከፌተኛ ወጭ 
በማዲን ማህበረሰቡንና ባሇሙያዎችን ተጠቃሚ 
እንዯሚያዯርግ ተገሌጿሌ፡፡   

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ትብብርና አጋርነት 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ ጐጃም አዯመ 
እንዯገሇፁት ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
የትብብርና አጋርነት መስኩን የበሇጠ 
በማጐሌበት በናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የጀመረውን 
የጋራ መግባባት ውሌ ስምምነት አጠናክሮ 
ከሂውማን ብሪጅ ኢትዮጵያ ጋር የትብብር 
ስምምነት መፇፀሙ ተገቢና ሇዩኒቨርሲቲውም 
ሆነ ሇማህበረሰቡ ዕዯገት ወሳኝ መሆኑን 
ተናግረዋሌ፡፡ ዲይሬክተሩ አያይዘውም 
ዩኒቨርሲቲው ሇተማሪዎች፣ ሇመምህራንና 
ሇሠራተኞች እንዱሁም ሇማህበረሠቡ የተሇያዩ 
አጫጭር ስሌጠናዎችን እየሰጠ መሆኑን 
አስታውሰዋሌ፡፡ 

በትብብር ስምምነቱ የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዚዲንቶች፣ ዱኖችና ዲይሬክተሮች የተገኙ 
ሲሆን ከሂውማን ብሪጅ ኢትዮጵያ ዯግሞ 
የሂውማን ብሪጅ  ኢስት አፌሪካ ፕሮጀክት 
አስተባባሪና የኢትዮጵያ ዲይሬክተር የሆኑት    
አቶ አንሇይ አዲሙ፣ የሂውማን ብሪጅ አማካሪ 
አቶ አሊን ካርሌሰንና ቦግራንዴ ሰን 
ተገኝተዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
የወሠዲቸውን የጋራ መግባባትና ትብብርነት 
ውልች ትኩረት ሰጥቶና አጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 

የትብብር ስምምነቱም ሇስዴስት ዓመታት 
እንዯሚቆይና እንዯ ሁኔታው ሉታዯስ 
እንዯሚችሌ ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የጋራ 
መግባቢያ ሰነዴ ተፇራረመ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከናይሮቢ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሮ ሇመስራት የሚያስችሇውን 
የጋራ መግባቢያ ውሌ ስምምነት ተፇራረመ፡፡ 

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ትብብርና አጋርነት 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር፣ አቶ ጐጃም አዯመ 
እንዯገሇፁት ዩኒቨርሲቲው ከናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ 
ጋር የጋራ መግባባያ ውሌ ስምምነት መፇፀሙ 
ዩኒቨርሲቲያችን የካበተ ሌምዴ ካሇው ከናይሮቢ 
ዩኒቨርሲቲ ብዙ ሌምድችን ሇመካፇሌ 
እንዯሚያስችሇው ገሌፀዋሌ፡፡  

ስምምነቱ ሁሇቱ ዩኒቨርሲቲዎች በጋራ የምርምር 
ስራዎችን፣ የተማሪዎችና የመምህራን ዝውውር፣ 
የትምህርት፣ የባህሌና የቴክኖልጂ ሌውውጥ 
ሇማዴረግ አመች ሁኔታን የሚፇጥር መሆኑን 
ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

የሁሇቱ ሀገራት ዩኒቨርሲቲዎች ስምምነት 
በአንዴ አህጉር ከመኖራቸው ጋር ተያይዞ  
የባህሌ ሌውውጥ ሇማዴረግ ከማስቻለም በሊይ 
ባህሊቸውን የበሇጠ ሇማጐሌበትና ተማሪዎችና 
መምህራንን ተጠቃሚዎች በማዴረግ ባህሊቸውን 
ሇማጐሌበት የሚያስችሊቸው መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡ 

 
የውል ስምምነት ሲያካሂደ 
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በስምምነቱ የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዚዲንቶች፣ ዱኖችና ዲይሬክተሮች ሲገኙ 
ከናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የሶሻሌና ሂውማኒቲስ 
ሳይንስ ኮላጅ ፕሪንሲፓሌ ፕሮፋሰር ንጅሩ 
ኢኖስ ኤች ኒቲያ እና የአርትስ ፊካሌቲ 
አሶሽየት ዱን ፕርፋሰር ፒተር ዋሳምባ 
ተገኝተዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 
 

ሁሇቱን ሀገራት ወክሇው የተሳተፈት አካሊትም 
በጋራ ስምምነቱ ሊይ ሰፉ ውይይት ያዯረጉ 
ሲሆን ጥናትና ምርምሮችን በጋራ ሇመስራት 
የሚያስችሊቸው መሆኑ ተገሌጿሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተሳታፉዎችም የጋራ 
ውሌ ስምምነቱ የሁሇቱ ሀገራት ተማሪዎች 
የባህሌ ሌውውጥ እንዱያዯርጉ ከማስቻለም 
በተጨማሪ ተማሪዎቹ ሰሇባህሊቸው ጥናትና 
ምርምር በማካሄዴ ባህሊቸውን እንዱያጐሇብቱ 
ሇማዴረግ ከፌተኛ ዴርሻ ይኖረዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
በተጨማሪም በስርዓተ ትምህርት የሌምዴ 
ሌውውጥ ሇማዴረግና በተማሪዎች መካከሌ 
የውዴዴር መንፇስ ሇመፌጠር ጉሌህ ሚና 
እንዯሚኖረው ገሌፀዋሌ፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሇክረምት 
ተማሪዎች ኦረንቴሽን ሠጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሇ2ዏዏ5 
ዓ.ም.  የመጀመሪያ ዓመት የክረምት ተማሪዎች 
የግቢና የአሠራር ስርዓት ትውውቅ አዯረገ፡፡   

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተከታታይ 
ትምህርት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር የሆኑት አቶ 
ይኸይስ አረጉ እንዯገሇፁት የኦረንቴሽኑ ዓሊማ 
ተማሪዎች ሇግቢው እንግዲ በመሆናቸው 
በተሇያዩ የዩኒቨርሲቲው ክፌልች የሚሠጧቸውን 
አገሌግልቶች፤ በቆይታቸው ሉያከብሯቸው 
የሚገቡ ስነ ስርዓቶችንና ህጐችን በተመሇከተ 
ዕውቅና ሇመፌጠር ነው፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች 
አገሌግልት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ 
አስቻሇው ታዯገ እንዯተናገሩት ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው አካዲሚያዊና 
አስተዲዯራዊ አገሌግልቶችን እንዯሚያገኙ 
ገሌፀዋሌ፡፡  

በአስተዲዯራዊ አገሌግልቱም ዩኒቨርሲቲው 
ከፕሬዚዲንት እስከ ዱፖርትመንት ዴረስ የራሡ 
አዯረጃጀት ያሇው መሆኑን ገሌፀው የተማሪዎች 
አገሌግልት ዲይሬክቶሬትም በአስተዲዯራዊና 
ተማሪዎች ጉዲዮች ም/ፕሬዚዲንት ስር ያሇ 
መሆኑን ጠቅሠው 25 ያህሌ አገሌግልቶችን 
እንዯሚሠጡ ገሌፀዋሌ፡፡ 

የሶሻሌ ሳይንስና ሂውማኒቲስ ኮላጅ ዱን አቶ 
ፇቃዳ መንግስቴ በበኩሊቸው ተማሪዎቹ አሁን 
እንዯ መምህር ሳይሆን የሚስተናገደት እንዯ 
ተማሪ በመሆኑ የተማሪ ስነ ስርዓትን በመሊበስ 
የተሻሇ ውጤት ሇማስመዝገብ የተሻሇ ጥረት 
ማዴረግ እንዲሇባቸው አሳስበዋሌ፡፡  

 
ተሳታፊዎች በከፊል 

 ለክረምት ተማሪዎች ትውውቅ ሲካሄድ 
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በመጨረሻም ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን በሚገባ 
በመከታተሌ በየትምህርት ዘርፊቸው ሇተሻሇ 
ውጤት መስራት እንዲሇባቸውና የዩኒቨርሲቲውን 
ሀብትና ንብረት በመንከባከብ በኩሌ የበኩሊቸውን 
ዴጋፌ እንዱያዯርጉ ጥሪ ቀርቧሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ 
ቡዴን ብሄራዊ ሉጉን ተቀሊቀሇ 

ዯ/ማ/ዩ፡- የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ 
ክሇብ በዴሬዲዋ ከተማ በ27 ክሇቦች መካከሌ 
ሲካሄዴ በነበረው ውዴዴር ወዯ ብሔራዊ ሉግ 
ከገቡ 7 ክሇቦች ውስጥ የአማራ ክሌሌን 
በመወከሌ ብሔራዊ ሉጉን ተቀሊቀሇ፡፡ 

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት አቶ 
ይሌቃሌ ከፊሇ ክሇቡ ምቹ ሁኔታ ሳይፇጠርሇት 
የቡዴኑ መሪዎች፣ አሠሌጣኞችና ተጫዋቾች 
በራሳቸው ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ስፖርቱን 
በመውዯዴ ባዯረጉት ጥረትና የመናበብ ስራ 
ያመጡት ውጤት በመሆኑ የዩኒቨርሲቲያችንንና 
የከተማችንን ማህበረሰብ በከፌተኛ ሁኔታ ያኮራና 
ያስዯሠተ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 

እንዯ ፕሬዝዲንቱ ገሇጻ፣ ስፖርት በአሁኑ ወቅት 
ጤና፣ ብቃትና ገንዘብ ስሇሆነ ይህንን ውዴ የሆነ 
ሃብት በመንከባከብ ማሳዯግና አስፇሊጊውን 
ዴጋፌ ማዴረግ የዩኒቨርሲቲው አመራሮች፣ 
የከተማችን ማህበረሠብ ኃሊፉነት ነው፡፡ 
በመሆኑም ክሇቡን በማዯራጀት፣ በማስተባበር 
ስፖርት በአካባቢው ነፌስ እንዱዘራበት፣ የተሇያዩ 

ክሇቦች መጥተው እንዱጫወቱ፣ ወጣቶች 
የሚዝናኑበት መዴረክ እንዱኖር እናዯርጋሇን 
ብሇዋሌ፡፡ 

በብሄራዊ ሉግ ክሇብ ውስጥ ግንባር ቀዯም 
ተጫዎቾች የሚፇሌቁበትና በዓሇማችን የሚታዩ 
ተጫዋቾች የሚወጡበት ክሇብ እንዯሚሆን 
እምነታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 
 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ ቡዴን 
መሪ አቶ ምንውየሇት አሠፊ ክሇቡ ሇብሄራዊ 
ሉግ ሉያሌፌ የቻሇው ብዙ ትግልችን አዴርጐ 
በመሆኑ ጥረቱን አጠናክሮ በሚቀጥሇው ዓመት 
ወዯ ፕሪሚየር ሉግ እንዯሚገባ እምነታቸውን 
ገሌፀዋሌ፡፡ ቡዴን መሪው እንዯገሇፁት ክሇቡ 
በምስራቅ ጐጃም ዞን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 
ወዯ ብሔራዊ ሉግ የገባው በዩኒቨርሲቲው 
አመራሮች፣ ማህበረሠብና ተጫዋቾች ባዯረጉት 
ከፌተኛ ጥረት ነው፡፡ 

የምስራቅ ጐጃም ዞን ስፖርት ኮሚሽን ኃሊፉ 
የሆኑት አቶ ውብሸት ሌንገር በበኩሊቸው የእግር 
ኳስ ክሇቡ በ2ዏዏ4 ተቋቁሞ በ2 ዓመት ውስጥ 
ሇከፌተኛ ውጤት የበቃው በዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሠብ፣ በክሇቡ መሪዎች፣ በአሠሌጣኞችና 
በተሇይም በስፖርተኞች ጥረት መሆኑን 
ገሌፀዋሌ፡፡ የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
የሚሠራቸው ስራዎች በርካታ ቢሆኑም ክሇቡን 
ከ14 የፕሪሚየር ሉግ ክሇቦች እንዱቀሊቀሌ 
በማዴረግ ዩኒቨርሲቲዉንና ወጣቶችን በስፖርቱ 

 

አቶ ይልቃል ከፋለ ንግግር ሲያዯርጉ  

 

አቶ ምንውየለት አሠፋና ታዳሚዎች 
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ከፌተኛ ተጠቃሚ በማዴረግ የአካባቢያችንን 
ገጽታ ማስተዋወቅ እንዱችሌ የምስራቅ ጐጃም 
ዞን ስፖርት ኮሚሽን የበኩሌን አስተዋጽኦ 
የሚያዯርግ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አባሊትና የዯብረ 
ማርቆስ ከተማ ማህበረሰብ ሇእግር ኳስ ቡዴኑ 
ዯማቅ አቀባበሌ አዴርገውሇታሌ፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የጋራ 
መግባቢያ ስምምነት ተፇራረመ 

ዯ/ማ/ዩ፡- የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከአዱስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በማስተማር፣ ምርምር እና 
በማህበረሠብ አገሌግልት በጋራ ሇመስራት 
የሚያስችሇውን ስምምነት ነሀሴ 16/2ዏዏ5 ዓ.ም. 
ተፇራረመ፡፡ 

 

 

 

 

 

የመግባቢያ ሰነደን ሲፇራረሙ 

አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዚዲንት ዩኒቨርሲቲያችን አዱስ በመሆኑ 
ትሌቅ አቅምና ሌምዴ ካሇው ከአዱስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ ጋር በጮቄ ተራራ ጥናትና ምርምር 
ሇማዴረግ ስምምነት ማዴረጉ ትሌቅ አቅም 
ሇመፌጠር ያስችሇናሌ ብሇዋሌ፡፡  

የጮቄ ተራራ ምርምር ሇአካባቢያዊ ሌማት ብቻ 
ሳይሆን ክሌሊዊና ሀገራዊ ፊይዲው የጐሊ ነው፡፡ 
ምርምሩ በምስራቅ አፌሪካና በሰሜን አፌሪካ 
ትሌቅ አቅም የሚፇጥር በመሆኑ የተናጠሌ ጉዞ 
ጥቅም ስሇላሇው ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር 
ሇማካሄዴ የጀመሩትን ትብብር አጠናክረው 
ሇመሄዴ የመምህራኑም ሆነ የአመራሩ 
ቁርጠኝነት መኖሩን ጠቁመዋሌ፡፡ 

የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ቴክኖልጂ 
ሽግግር ም/ፕሬዚዲንት ፕሮፋሰር መርሻ ፇጠነ 
አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምርምር ስምምነቶችን 
ከብዙ የውጭ ሀገራት ጋር ሲያካሂዴ የቆየ 
ቢሆንም ከአገር ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር 
የሚታሰበውን ያህሌ እንዲሌነበረ አስታውሰው 
ከሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በምርምር ስራዎች 
ቢሳተፌ ሇሀገሪቱ ዕዴገት ከፌተኛ ሚና 
እንዯሚኖረው በመግሇጽ ሇመጀመሪያ ጊዜ 
የትብብር ስምምነቱ ከዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
ጋር መፇረሙን ተናግረዋሌ፡፡  

ፕሮፋሰሩ አያይዘውም አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
በጮቄ ተራራ ሊይ ከ2 እና ከ3 ዓመታት በፉት 
በግለ ምርምር ሲያካሂዴ መቆየቱን አስታውሰው 
በአሁኑ ሰዓት ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
በባሇቤትነት በመያዝ በምርምሩ ሊይ ሉሠራ 
የሚገባው መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡ ስምምነቱም 
አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዯብረ ማርቆስ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን በሀገሪቱ ዋና የዕዴገት 
ጉዲይ ሊይ የበኩለን አስተዋጽኦ ሇማዴረግ 
የሚያስችሇው የወዯፉት የምርምርና የስምምነት 
ማዕቀፌ በመሆኑ ትሌቅ ቦታ እንሠጠዋሇን 
ብሇዋሌ፡፡ 

 

የአቀባበለ ከፉሌ ገጽታ 

 



   ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዜና መፅሄት                        Debre Markos University Newsletter 
 

7 

ቅጽ-2 ቁጥር-17 ሐምሌ 2005 -መስከረም 2ዏዏ6 ዓ.ም      Volume-2 Number- 17 Julay- September 2013 

የጮቄ ተራራ ፕሮጀክት አስተባባሪ የሆኑት ድ/ር 
በሊይ ስማኔ በበኩሊቸው ባሇፈት ዓመታት በግሌ 
ብዙ ሲሠራ ቢቆይም የጮቄ ተራራ የክሌለን 
የአየር ሁኔታ የሚቆጣጠር በመሆኑ በጋራ 
የሚሠራ ምርምር የሀገሪቱን የሌማት ጉዞ ዕውን 
ሇማዴረግ ጉሌህ ሚና እንዯሚኖረው ገሌጸዋሌ፡፡ 
የጮቄ ተራራ ምርምር በግብርና ብቻ ሳይሆን 
ሁለን አቀፌ ሇማዴረግ የታሠበ ነው፡፡ 
በመሆኑም በምርምሩ ሁለም ተመራማሪዎች 
ሇሀገሪቱ የዕዴገት ጥሪ ምሊሽ ሇመስጠት 
የሚያስችሊቸው መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 
 

 

 

 

 

 

 

ተሳታፉዎች በከፉሌ 
በመጨረሻም ስምምነቱ ሇአራት ዓመታት የሚቆይና 
እንዯሁኔታው የሚታዯስ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሇ2ኛ ዯረጃና 
መሰናድ ተማሪዎች ስሌጠና ሰጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሌዩ ተሰጥኦ 
ሊሊቸውና በትምህርታቸው ከፌተኛ ውጤት 
ሊስመዘገቡ የ2ኛ ዯረጃና መሠናድ ትምህርት 
ቤት ተማሪዎች በሳይንስና ቴክኖልጂ የትምህርት 
አይነቶች ስሌጠና ሠጠ፡፡ 
 

 

 

 

 

የስሌጠናው ዓሊማ በሳይንስና ቴክኖልጅ ከፌተኛ 
ችልታ ሊሊቸው የመጀመሪያ፣ የ2ኛ ዯረጃና 
የመሠናድ ተማሪዎች በክረምት ወቅት በተግባር 
የተዯገፇ ትምህርት ሇመስጠት፤ በ2ኛ ዯረጃና 
መሠናድ ትምህርት ቤቶች የሚሠጡ 
ትምህርቶችን ጥራት ሇመሻሻሌ፣ ከተሇያየ ቦታና 
ባህሌ የሚመሇመለ ተማሪዎች እርስ በእርስ 
የመተዋወቅ፣ የመማርና የመቻቻሌ ባህሌ 
እንዱያዲብሩ ሇማገዝና የተማሪዎችን እርስ በርስ 
የመማማር ዘዳ ዯጋፉዎችንና ፇፃሚዎችን 
ሇማፌራትና አቅም ሇመጨመር መሆኑ ሇማወቅ 
ተችሎሌ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው ስሌጠናውን ያዘጋጀው 
የመንግስትን አቅጣጫ በመከተሌ በሳይንስና 
ቴክኖልጂ የትምህርት አይነቶች ሌዩ ተሠጥኦ 
ሊሊቸው የሁሇተኛ ዯረጃና የመሠናድ ተማሪዎች 
ሲሆን ፕሮግራሙም በምርምርና ማህበረሰብ 
አገሌግልት ምክትሌ ፕሬዚዲንት በማህበረሠብ 
አገሌግልት ዲይሬክቶሬት አስተባባሪነት 
የሚተገበር STEM Center (ሳይንስ፣ ቴክኖልጂ፣ 
ኢንጅነሪንግ እና ሒሣብ) በሚሌ ስያሜ 
በማቋቋም የክረምት ማበሌፀጊያ ፕሮግራም 
መሆኑን በማህበረሠብ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት 
የስሌጠናና ማማከር ኦፉሰር የሆኑት አቶ 
ሙለጌታ ተስፊ ጠቁመዋሌ፡፡ 

ሰሌጣኞች ስሌጠናውን የተከታተለት 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ሙለ አገሌግልት 
ተሟሌቶሊቸው ሲሆን ከመዯበኛ ስሌጠናቸው 
በተጨማሪ የህይወት ክህልት፣ የኤች.አይ.ቪ/ 
ኤዴስ መከሊከሌ እና የመሌካም ስነ ምግባር 
ስሌጠና እንዱሁም የምክር አሌግልት 
መውሰዲቸው ተገሌጿሌ፡፡ 

ሰሌጣኝ ተማሪዎች የተመሇመለት ከዯብረ 
ማርቆስ ከተማ ወረዲ እና ከጐዛምን ወረዲ 
ትምህርት ጽህፇት ቤቶች ሥር ከሚገኙ 
የሁሇተኛና የመሠናድ ትምህርት ቤቶች ናቸው፡፡ 

 

 
ተማሪዎች በክፍል ውስጥ 
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በስሌጠናው 128 ወንዴ እና 27 ሴት በዴምሩ 
155 ተማሪዎች በተግባር የተዯገፇ የአይ.ሲ.ቲ፣ 
የፉዚክስና የሂሣብ ትምህርት የአንዴ ወር 
ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ 

የ2ዏዏ5 ዓ.ም. የሥራ አፇፃፀም ግምገማና 
የ2ዏዏ6 ዓ.ም. እቅዴ ትውውቅ ተካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡- የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህራን 
እና ሰራተኞች የ2ዏዏ5 ዓ.ም. እቅዴ አፇፃፀም 
ግምገማና የ2ዏዏ6 ዓ.ም. እቅዴ ትውውቅ 
ተካሄዯ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

እንዯ ዩኒቨርሲቲው የእቅዴ ዝግጅት ክትትሌና 
ግምገማ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ አብዩ 
ተጐዲ ገሇፃ የ2ዏዏ5 ዓ.ም. እቅዴ አፇፃፀም 
በአጭርና በረጅም ጊዜ የሚፇቱ ችግሮችን 
በመሇየትና በመፌታት አገሌግልት አሰጣጡ 
ዯንበኞችን እንዱያረካ ተዯርጓሌ፡፡ የምርምር 
ስራዎችም ሀገራዊና ተቋማዊ የትኩረት 
አቅጣጫዎችን መሰረት በማዴረግ ተሰርተዋሌ፡፡ 
በዩኒቨርሲቲው የትምህርት ሌማት ሰራዊት 
ሇመገንባት የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት 
በየትምህርት ክፌለ በማቋቋም የተማሪዎች የርስ 
በርስ መተጋገዝና ውጤታማነት እንዱጐሇብት፣ 
የዩኒቨርሲቲውን ገቢና ወጭ ሇመቆጣጠር 
የአይቤክስ ምዝገባ፣ ገቢ እየተሰበሰበባቸው ያለ 
ተግባራትን አጠናክሮ የማስቀጠሌ ስራ እንዱሁም 
የትምህርት ጥራትና አግባብነት ፓሉሲን 
በአግባቡ በመተግበር የሚሰጠው ትምህርት 

ጥራቱንና አግባብነቱ የተሻሇ እንዱሆን 
ተዯርጓሌ፡፡ 

እንዯ ዲይሬክቶሬቱ ገሇጻ የመማር ማስተማር 
ስርዓቱ አሳታፉ ሇማዴረግም ተማሪ ተኮር የሆነ 
ስሌጠና በመተግበር ተማሪዎችን የመዯገፌና 
የማብቃት ስራ ተሰርቷሌ፡፡ የመምህራንና 
ሰራተኞችን አቅም ሇማሳዯግ ሌዩ ትኩረት 
ተሰጥቶ የተሠራ ሲሆን የግንኙነት ስራዎችም 
በህትመቶች፣ በዌብሳይት እና በኤላክትሮኒክስ 
ሚዱያ በመሳሰለት ተሰርተዋሌ፡፡ በአጠቃሊይም 
በውይይቱ በእቅዴ አፇፃፀም ወቅት ያጋጠሙ 
ዋና ዋና ችግሮች፣ የነበሩ ዴክመቶችና የተሰጡ 
መፌትሄዎች ተገሌጸዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም የ2ዏዏ6 ዓ.ም. እቅዴ ሲዘጋጅ 
የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅደን፣ 
የዩኒቨርሲቲው የአምስት ዓመት ስትራቴጅክ 
እቅዴና በ2ዏዏ5 በጀት አመት እቅዴ አፇፃፀም 
የተገኙ መሌካም ተሞክሮዎችን መሰረት 
በማዴረግ የተዘጋጀ መሆኑን የገሇፁት 
ዲይሬክተሩ የሇውጥ ፕሮግራሞችን ማስቀጠሌ 
የበጀት ዓመቱ ቁሌፌ ተግባር መሆኑን ገሌፀው 
አስራ ሦስት ግቦችን የያዘ ዝርዝር እቅዴም 
ቀርቦ ውይይት ተካሂድባቸዋሌ፡፡ ተሳታፉዎችም 
በቀረበው እቅዴ ሊይ ጥያቄዎችንና 
አስተያየቶችን ያቀረቡ ሲሆን ከመዴረክ 
ማብራሪያና ምሊሽ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ 

6ኛው ብሄራዊ የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን  
በዓሌ ተከበረ 

ዯማዩ፡- ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 6ኛውን 
ብሔራዊ የሠንዯቅ ዓሊማ ቀን በዓሌ በፓናሌ 
ውይይት አከበረ፡፡ 

የፓናሌ ውይይቱ ጽሁፌ አቅራቢዎች  መምህር 
አየነው ማሞ፣ መምህር ምስጋናው ጋሻውና 
መምህርት ቤተሌሔም ባይተሳው የሰንዯቅ ዓሊማ 
ምንነትና በትምህርት ተቋማት  የሰንዯቅ ዓሊማ 

 

    የውይይቱ ሂዯት ከፊል ገጽታ 
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ቀን ማክበር አስፇሊጊነት፣ የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሰንዯቅ 
ዓሊማ አዋጅና የሠንዯቅ ዓሊማ እሴቶች 
በኢትዮጵያ በሚለ ርዕሰ ጉዲዮች የመነሻ ጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 
መምህር አየነው ማሞ የሰንዯቅ ዓሊማ ምንነትና 
በትምህርት ተቋማት የሰንዯቅ ዓሊማ ቀን ማክበር 
አስፇሊጊነትና ዓሊማ ሊይ ጽሁፌ ያቀረቡ ሲሆን 
በሰንዯቅ ዓሊማ እሴቶች፤ መገሇጫዎች፣ ታሪካዊ 
ዲራና አሇማቀፊዊ ሌምዴ እንዱሁም የበዓለን 
ፊይዲ በሚለ ርዕሰ ጉዲዮች ሊይ ጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡  

መምህር ምስጋናው ጋሻው በበኩሊቸው 
በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ሪፐብሉክ የሠንዯቅ ዓሊማ 
አዋጅ 654/2ዏዏ1 ሊይ የመወያያ ጽሁፌ 
አቅርበዋሌ፡፡ በዚህም የሠንዯቅ ዓሊማ ምንነት፣ 
ቀሇማትና ቅርጽ፣ መጠንና አጠቃቀም፣ ሥነ-
ስርዓት፣ በሠንዯቅ ዓሊማ ሥነ-ስርዓት 
የተከሇከለና ቅጣት የሚያስከትለ ተግባራት 
እንዱሁም ስሇብሔራዊ መዝሙር ምንነት፣ 
አጠቃቀምና የስነ ስርዓት ዯንቦች ክሌከሊዎች 
ሊይ ሠፉ ገሇፃ አቅርበዋሌ፡፡ 

መምህርት ቤተሌሔም ባይተሳው በበኩሊቸው 
የአዱሲቷን ኢትዮጵያ የሠንዯቅ ዓሊማ እሴቶች፣ 
የእምነትና የሀይማኖት ነፃነትና እኩሌነት 
በአዱሲቷ ኢትዮጵያ፣ የሠንዯቅ ዓሊማ እሴቶችን 
በመጠበቅ የወጣቶችና የሴቶች ሚና በሚለ ርዕሰ 
ጉዲዮች የውይይት ጽሁፌ አቅርበዋሌ፡፡ 

በቀረቡት የመወያያ ጽሁፍች ሊይ ሰፉ ውይይት 
የተዯረገባቸው ሲሆን ከተሳታፉዎችም ጥያቄዎች 
ቀርበው በተሳታፉዎችና በአቅራቢዎች ምሊሽ 
ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ 

 

 

 

 
በመጨረሻም የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
የአካዲሚክ ጉዲዮች ም/ፕሬዚዲንት የሆኑት ድ/ር 
ንጉሴ ምትኩ በሠንዯቅ ዓሊማ ጉዲይ ማንኛውም 
ዜጋ እንዯማይሇያይና ሁሊችንም ሉያግባቡን 
በሚችለ ብሔራዊ ጉዲዮች በጋራ ጠንክረን 
መስራት ያሇብን መሆኑን በመግሇጽ የፓናሌ 
ውይይቱ ስሇ ሠንዯቅ ዓሊማ የነበረንን ግንዛቤ 
ያዲበረሌን መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡ 

የህይወት ክህልት የአሰሌጣኞች ስሌጠና 
ተሰጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ከዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሁለም 
ኮላጆች ተመርጠው ሇመጡ መምህራን የህይወት 
ክህልት የአሰሌጣኞች ስሌጠና ተሰጠ፡፡ 

የስሌጠናው አሊማ ዩኒቨርሲቲው በዘንዴሮው 
ዓመት የተቀበሊቸውን አዱስ ተማሪዎች 
ሇማሰሌጠንና እንዳት ህይወታቸውን መምራት 
እንዲሇባቸው ሇማስገንዘብ እንዯሆነ ታውቋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ዶ/ር ንጉሴ ምትኩ ንግግር ሲያዯርጉ 

አወያዮች ጽሁፋቸውን ሲያቀርቡ 

 

 
የስልጠናው ሂዯት ከፊል ገጽታ 
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በስሌጠናው ተማሪዎች ራሳቸውን አውቀው 
ላልችንም በማወቅ አብሮ በመኖር ብሌሀት፣ 
ራስን በመገንዘብ፣ በራስ በመተማመን፣ 
የተግባቦት ክህልት በማዲበር፣ የአቻ ግፉት 
በመቋቋም፣ በጊዜ አጠቃቀም፣ እቅዴ ማውጣት 
እና በዕቅዴ መመራት በሚለ ሃሳቦች ዙሪ ሰፉ 
ውይይት ተዯርጓሌ፡፡ 

ሇአምስት ቀናት በቆየው ስሌጠና 18 /አስራ 
ስምንት/ ተሳታፉዎች የተካፇለ ሲሆን የዯብረ 
ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሥርዓተ ጾታ፣ ኤች.አይ.ቪ/ 
ኤዴስና አካሌ ጉዲተኞች ዲይሬክቶሬት 
ስሌጠናውን አዘጋጅቶታሌ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ቡሬ ካምፖስ 
አዱስ ተማሪዎችን ተቀበሇ 

ዯ/ማ/ዩ፡- የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በቡሬ 
ካምፓስ የምዯባ ዕጣ የዯረሳቸውን 181 
ተማሪዎች በማኔጅመንት፣ አካውንቲንክ፣ አግሪ 
ቢዝነስና ሆርቲ ካሌቸር የትምህርት ዘርፍች 
ሇማሰሌጠን ሇመጀመሪያ ጊዜ መቀበለ ተገሇፀ፡፡ 

የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ቡሬ ካምፓስ ዱን 
የሆኑት አቶ ጠግቤው ዋሇ ተማሪዎቹን እንኳን 
ወዯ ቡሬ ካምፓስ በዯህና መጣችሁ በማሇት 
ካምፓሱ ሇተማሪዎቹ ምቹ እንዯሆነና ሁለንም 
አገሌግልቶች ከመጡበት ዕሇት ጀምሮ ማግኘት 
እንዯሚችለና የምግብ ካርዴ እንዯተዘጋጀሊቸው 
ገሌፀዋሌ፡፡ በዚህም ተማሪዎች እንዯገቡ በግቢው 
የምሳ ግብዣና የመኝታ ክፌልች ምዯባ 
ተዯርጐሊቸዋሌ፡፡ 
 

 

 

 

 

አቶ ጠግቤው ዋሇ ተቋሙ ተማሪዎችን ሇመቀበሌ 
ዝግጅት የጀመረው ከ2ዏዏ5 የትምህርት ዓመት 
ጀምሮ እንዯሆነና ዝግጅቱን በክረምት ወቅት 
እንዯጨረሠ ገሌፀው ሁለም ነገር እየተሟሊ 
በመሆኑ ተማሪዎች የሚቸገሩበት ጉዲይ 
እንዯማይኖር ጠቁመዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

የቡሬ ከተማ ወረዲ አስተዲዯር ከንቲባ የሆኑት 
አቶ ብርሃኑ ታዯሰ በበኩሊቸው የቡሬ ከተማ 
ተስማሚ የአየር ንብረት ያሊት መሆኑን 
በመግሇጽ የእንኳን ዯህና መጣችሁ ንግግር 
አዴርገዋሌ፡፡ አያይዘውም ተማሪዎቹ በተቋሙ 
ቆይታቸው የሚያጋጥሟቸውን ማንኛውንም 
ችግሮች ሇመፌታትና ዴጋፌ ሇማዴረግ ከተማ 
አስተዲዯሩ በቀጣይ ከተማሪዎች ጋር በቅርበት 
በሚያካሂዲቸው የውይይት ፕሮግራሞች 
እንዯሚገናኙ ገሌፀዋሌ፡፡ ዋናው የአቀባበሌ 
ፕሮግራምም በከተማዋ ነዋሪዎች ወዯፉት 
በዯማቅ ሁኔታ እንዯሚካሄዴ ጠቁመዋሌ፡፡ 

የቡሬ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ተሻሇ ጥበቡ 
በበኩሊቸው የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ቡሬ 
ካምፓስ መከፇት ከተሇያዩ የሀገሪቱ አካባቢ 
የሚመጡ ተማሪዎችን የባህሌና የታሪክ  ትስስር 
የበሇጠ ከማጠናከሩም በሊይ ሀገራችን 
የጀመረችውን የዕዴገት ጉዞ በጋራ አጠናክሮ 
ሇመጓዝ ያስችሊሌ ብሇዋሌ፡፡ ይህንንም 
የፇቀዯሊቸውን የፋዯራለንና የክሌለን መንግስት 
ብልም የዩኒቨርሲቲውን በሳሌ አመራር 
እንዯሚያዯንቁ ገሌፀዋሌ፡፡  

 
አቶ ብርሃኑ ታዯሰ የእንኳን ዯህና መጣችሁ 

ንግግር ሲያዯርጉ 

 

አቶ ጠግቤው ዋለ ተማሪዎችን ሲቀበሉ 
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በመጨረሻም በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የሰው 
ሀብት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር 
የሆኑት አቶ ምንውየሇት አሰፊ ዯብረ ማርቆስ 
ዩኒቨርሲቲ በቡሬ ካምፓስ የተቀበሊቸውን 
ተማሪዎች በዕውቀት፣ በአመሇካከትና በክህልት 
ብቁና ተወዲዲሪ ሇማዴረግ የመምህራንና 
ሰራተኛው ሃይሌ እየተሟሊና እየተዯራጀ መሆኑን 
ገሌፀዋሌ፡፡ የዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከቡሬ 
ማህበረሠብ ጋር ሇወዯፉት የበሇጠ ተቀራርበው 
እንዯሚሠሩ ገሌጸው የቡሬ ከተማ ማህበረሠብም 
ሊዯረገው አቀባበሌና የምሳ ግብዣ ምስጋና 
አቅርበዋሌ፡፡ 

ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና 
ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 
መምህራንና  ሰራተኞች በብዝሃነት አያያዝ፣ 
የአክራሪነትና ጽንፇኝነት ዝንባላዎችና 
መፌትሄዎቻቸው ዙሪያ ስሌጠና ተሰጠ፡፡ 

 

 

 

 

 

ስሌጠናውን በንግግር የከፇቱት የዯብረ ማርቆስ 
ዩኒቨርሲቲ አካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ 
ፕሬዚዲንት ድ/ር ንጉሴ ምትኩ እንዯገሇፁት 
ከፌተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር 
ማስተማር፣ ምርምርና ማህበረሰብ አገሌግልት 
ስራዎቻቸውን ሇማሳካት የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብም በጉዲዩ መግባባት ሊይ መዴረስ፣ 
ሀገራዊ እዴገቱን መዯገፌ እንዱሁም 

በአክራሪነትና በጽንፇኝነት ጉዲይ የጋራ አቋም 
መያዝ አስፇሊጊ ነው፡፡ 

እንዯ እርሳቸው ገሇጻ በአክራሪነትና ጽንፇኝነት 
ዙሪያ ስሌጠናው መሰጠቱ የተሇያየ ቋንቋና 
እምነት ያሊቸው ወጣት ተማሪዎች ሇአክራሪነት 
ተጋሊጭ እንዲይሆኑና የችግሩን ምንጭ 
በመረዲት እና ብዛሃነትን በማስተናገዴ ችግሩን 
ሇመፌታት ነው ብሇዋሌ፡፡ 

ስሌጠናውን የሰጡት የአማራ ክሌሌ አስተዲዯርና 
ፀጥታ ቢሮ የህዝብ ግንኙት ኃሊፉ አቶ አየሇ 
አናውጤ እንዯገሇፁት የሃይማኖት ብዝሃነት 
የሀገራችን ተጨባጭ መገሇጫ ነው፡፡ እስከ አሁን 
የነበረን  የአይሁዴ፣ የክርስትና እና እስሌምና 
ሃይማኖቶች በሀገራችን በሰሊም አብሮ የመኖር 
የቆየ ታሪክም ሇአሇም ህዝብ የምናበረክተው 
እሴት መሆኑን ጠቁመዋሌ፡፡ የኢፋዱሪ ህገ 
መንግስትም ባሇፈት ስርአቶች የነበረውን የተዛባ 
ግንኙነት መሰረታዊ በሆነ መሌኩ በማስተካከሌ 
ሇብዝሀነት እውቅና ሰጥቷሌ፡፡ 

የዜጐችን የእምነት ነፃነትንና እኩሌነትን 
ሇመናዴና ሃይማኖታዊ መንግስት ሇመመስረት 
መንቀሳቀስ የአክራሪነት እና ጽንፇኝነት ዝንባላ 
ነው ያለት አቶ አየሇ ይህን ችግር ሇመፌታት 
የህገ መንግስት ሌዕሌናና የሚዛናዊ አስተሳሰብ 
ትምህርትን ማስፊፊት ያስፇሌጋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
በመጨረሻም ከተሳታፉዎች ሇተነሱ ጥያቄዎች 
ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ 

አዱስ ሇተቀጠሩና ትምህርት አጠናቀው 
ሇተመሇሱ መምህራን ስሌጠና ተዘጋጀ 

ዯ/ማ/ዩ፡- በዝውውር ሇመጡ፣ አዱስ ሇተቀጠሩና 
ትምህርታቸውን አጠናቀው ሇተመሇሱ መምህራን 
የአራት ቀናት ሥሌጠና ተሠጠ፡፡ 

 

 

የስልጠናው ተሣታፊዎች ከፊል ገጽታ 
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ሥሌጠናውን ያዘጋጀው የዩኒቨርሲቲው 
ፕሮግራም ቀረፃና ሌማት ዲይሬክቶሬት ነው፡፡ 
እንዯ ዩኒቨርሲቲው የስሌጠና ኦፉሰር አቶ አፅብሃ 
ገ/እግዚአብሔር ገሇፃ የሥሌጠናው ዓሊማ 
መምህራን ስሇሞጁሊራዜሽን ምንነትና 
የትምህርት አቀራረብ ግንዛቤ በመፌጠር 
በአግባቡ እንዱተገብሩ ሇማዴረግ እንዱሁም 
የተከታታይ ምዘናን ምንነትና አተገባበር 
እውቀታቸውን ሇማስፊት መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ 
እንዯ እርሳቸው ገሇጻ የሥሌጠናው መዘጋጀት 
ስሇዩኒቨርሲቲው ህግና አሰራር እውቅና 
ሇመፌጠር፣ የቢ.ኤስ.ሲን ምንነት ሇማሳወቅና 
ስሇአሳታፉ መማር ማስተማር ዘዳ ሇማስገንዘብ 
ረዴቷሌ፡፡ 

 

 

 

 

እንዯ አቶ አፅብሃ ገሇጻ ስሇሞጁሊር ስርአተ 
ትምህርት አቀራረብና የተከታታይ ምዘና 
አፇፃፀም እንዱሁም አተገባበር ዙሪያ መምህራን 
ግንዛቤያቸውን እንዱያጐሇብቱ ማዴረግ 
ያስፇሇገው በመማር ማስተማሩ ዘርፌ የሚከናወኑ 
አካዲሚያዊ ሥራዎችን በማከናወን ብቁ 
ተወዲዲሪና ስራ ፇጣሪ ተማሪዎችን አሰሌጥኖ 
ሇማስመረቅ ይረዲ ዘንዴ ሳይንሳዊ የትምህርት 
አቀራረብና የተከታታይ ምዘና ስርዓት ሊይ 
ጥሌቅ እውቀት ሇማስጨበጥ ነው፡፡ 

ሇዩኒቨርሲቲ ፓሉሶች የአቅም ማጐሌበቻ 

ስሌጠና ተሰጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፓሉሶች 
የአቅም ማጐሌበቻ ስሌጠና በዯብረ ማርቆስ 
ወረዲ ፖሉስ ጽ/ቤት ባሇሙያዎች ተሰጠ፡፡ 

 

 

 

 

 

እንዯ ዩኒቨርሲቲው የጠቅሊሊ አገሌግልት 
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ ስማቸው ይግዛው 
ገሇፃ የስሌጠናው ዓሊማ ዩኒቨርሲቲው ጥበቃ 
ፖሉስ ክፌሌ ስብስብ ከፖሉስ፣ ከመከሊከያ እና 
ከሚሉሽያ ተቋማት ሲያገሇግለ የነበሩና በተሇያዩ 
ምክንያቶች የሇቀቁ እንዱሁም ከሲቪሌ 
ማህበረሰቡ ተመሌምሇው የተቀጠሩ በመሆናቸው 
በፖሉሳዊ ሙያ የበሇጠ ግንዛቤ ያሇው የጥበቃ 
ሰራተኛ መፌጠር ነው፡፡ 

በስሌጠናው የጥበቃ ምንነት፣ አስፇሊጊነት፣ 
የተቋሙ የጥበቃ ሁኔታ፣ የፌተሻ ምንነት፣ 
የጥበቃ ፖሉስ ሰራተኞች ስነ ምግባር፣ ተግባርና 
ኃሊፉነት እንዱሁም የግጭት አፇታት ዘዳዎች 
የሚለ ሃሳቦች ተዲሰዋሌ፡፡  

በስሌጠናው ማጠቃሇያ የተገኙት የዯብረ ማርቆስ 
ዩኒቨርሲቲ አስተዲዯርና ተማሪዎች ጉዲይ 
ምክትሌ ፕሬዚዲንት አቶ ኃይሇየሱስ ውደ 
ስሌጠናው ሰፊ ሊሇ ሰዓትና ሌምዴ ባሊቸው 
ባሇሙያዎች መሰጠቱ ቀዯም ባለት ጊዜያት 
ከተሰጡ ሥሌጠናዎች እንዯሚሇይ ገሌጸው 
ተሳታፉዎች ከስሌጠናው የተገኙትን ሃሳቦች 
በማጐሌበትና የተሻሇ አቅም በመፌጠር የሊቀ 
አፇፃፀም እንዱያስመዘግቡ አሳስበዋሌ፡፡ 
በመጨረሻም ስሌጠናውን ሇሰጡት ኢ/ር ቀሇሜ 
ስርፀ፣ ረዲት ኢ/ር አሌማው ወርቅዬ እና ዋና 
ሳጅን ዯርቤ ውዴነህ የምስክር ወረቀት 
አበርክተዋሌ፡፡ በስሌጠናው 86 የዩኒቨርሲቲው 
ፖሉሶች ሇ3 ቀናት መሳተፊቸውን ሇማወቅ 
ተችሎሌ፡፡ 

የመምህራን ስልጠና ከፊል ገጽታ 

 
የዩኒቨርሲቲው ፖሊሶች በስልጠና ላይ 
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በብዝሃነትና አክራሪነት ዙሪያ ስሌጠና 
ተሰጠ 

ዯ/ማ/ዩ፡- ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 
በብዝሃነት አያያዝ፣ አክራሪነትና ጽንፇኝነት 
ዙሪያ ስሌጠና ተሰጠ፡፡ 

እንዯ ዩኒቨርሲቲው የአካዲሚክ ጉዲዮች ምክትሌ 
ፕሬዚዲንት ድ/ር ንጉሴ ምትኩ ገሇፃ 
ዩኒቨርሲቲዎች የተሇያዩ ቋንቋዎች፣ እምነቶችና 
ማንነቶች ያሊቸው በርካታ ወጣት ተማሪዎች 
መኖሪያ በመሆናቸው፤ የዚህ ስሌጠና መሰጠት 
ተማሪዎች በብዝሀነት ዙሪያ ግንዛቤ ጨብጠው 
እራሳቸውን ከአክራሪነት እና ከጽንፇኝነት 
ዝንባላ በማጽዲት ችግሩን ሇመዋጋትና 
ዓሊማቸውን ዲር ሇማዴረስ ያግዛሌ ብሇዋሌ፡፡ 

እንዯ ምክትሌ ፕሬዚዲንቱ ገሇጻ ስሌጠናው 
የተማሪዎችን የአክራሪነትና የጽንፇኝነት ግንዛቤ 
ከማስፊት በተጨማሪ ሰሊማዊ የመማር ማስተማር 
ሁኔታ በመፌጠር የዩኒቨርሲቲውን ተሌዕኮዎች 
ማሳካት ያስችሊሌ፡፡ 

ስሌጠናውን የሰጡት የአማራ ቴክኒክ ሙያና 
ኢንተርፕራይዞች ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃሊፉ 
አቶ ባዝዘው ገሊው በበኩሊቸው አገራችን የብዙ 
ብሄሮች፣ ሃይማኖቶች እና ማንነቶች መገኛ 
መሆኗን ገሌፀው ይህ ብዙሀነት ዴንቅ እሴታችን 
መሆኑን እና የኢፋዱሪ ህገ መንግስትም 
ሇብዙሀነት እውቅና መስጠቱን ጠቁመዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በስሌጠናው የአክራሪነትና ጽንፇኝነት 
ዝንባላዎችና ስሌቶች፣ ሴኩሊሪዝምና የመሌካም 
አስተዲዯር ጉዲዮች፣ የአክራሪነትና ጽንፇኝነት 
አዯጋዎች እንዱሁም ችግሩን በአስተማማኝ ዯረጃ 
ሇመቅረፌ መስራት ስሊሇባቸው ስራዎች በስፊት 
ተዲሷሌ፡፡ 

እንዯ አቶ ባዝዘው ይህን ዴንቅ እሴት ሇመናዴ፣ 
የሃይማኖት ነፃነትን ሇመጨፌሇቅ እንዱሁም 
መንግስታዊ ሃይማኖት ሇመመስረት መንቀሳቀስ 
የአክራሪነትና ጽንፇኝነት መገሇጫ ስሇሆነ 
ሌንዋጋው ይግባሌ ብሇዋሌ፡፡ በመጨረሻም 
ከተማሪዎች የተሇያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምሊሽ 
እና ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ተማሪዎች በስልጠና ላይ 


