በ35ኛው ዙር የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ሥነ ሥርዓት
የፕሬዚደንቱ አጭር መሌዕክት
ሐምላ 21 ቀን 2010 ዓ.ም. (July 28, 2018)
ክቡራትና ክቡራን
እንደምን አረፈዳችሁ
 ፈጣሪ ሇዚህች የተቀደሰች ቀን በሰሊም ስሊደረሰን በቅድሚያ ክብር ምስጋና ይድረሰው፡፡
 ዛሬ የተሰባሰብነው እጩ ተመራቂዎችን እንኳን ደስ አሊችሁ ሇማሇት ስሇሆነ፣

ተመራቂዎችንና ሇዚህ ደረጃ እንድትደርሱ የረዷችሁን ሁለ በአንድ ሊይ እንኳን ደስ
አሊችሁ እያሌኩ መሌካም የሥራ ዘመን ይግጠማችሁ እሊሇሁ፡፡
 የዛሬ ተመራቂዎች በዚህች በዛሬዋ ቀን፣ ትሊንትናና ነገም በሀገራችን መሪዎችና በአሜሪካ

በሚገኙ ካህናት አባቶችና ወገኖቻችን ታሪክ በሚሠሩበት ወቅት ሊይ ስሇሆናችሁ
ትውስታው አብሯችሁ እንደሚኖር አምናሇሁ፡፡ እኔ ዕድሜ ጠገብ ዲያስፓራ ስሇሆንኩና
ሀገርን መጥቶ መርዳትን ከጀመርኩ 20 ዓመትን ስሊስቆጠርኩ የዲያስፖራን በጐና
ጠቃሚ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ስሇምገነዘብ ወገኖቻችን ወደ ሀገራቸው እንዲመጡና
በሀገራችን ሌማት ሊይ እንዲረባረቡ ምኞቴ ከፍ ያሇ ነው፡፡
 በላሊ በኩሌም በሀገር ውስጥም ሰሊም፣ አንድነትና ፍቅር በአንክሮ የሚሰበክበት ጊዜ ሊይ

በመድረሳችንም ይህም ሇዚህ ዓመት ተመራቂዎች ላሊው ዓቢይ ትዝታ እንደሚሆንሊችሁ
እገምታሇሁ፡፡
 ስሇዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ቀደም ብል በዶ/ር ብርሃኑ በቀረበው ዘገባ ሊይ የምጨምረው ቢኖር

ዩኒቨርሲቲው ሇተማሪዎች አማራጭ የሆነ የትምህርት ጥራት የሰፈነበት ቤት እንዲሆን
በርትተን እንደምንሠራና ከKG እስከ PHD ፕሮግራም በዩኒቨርሲቲው እንዲካተት
እንደምናደርግ በማረጋገጥ ነው፡፡ ይህንንም ሇማድረግ የቀድሞዎቹንና የዘንድሮ
ተመራቂዎቻችንን የማበረታታት ድጋፍ እንሻሇን፣ አትርሱን፡፡ Alumina ሁኑ፡፡
ጨምራችሁም ተማሩ፡፡
1፡2

 ምረቃውን በሚመሇከት እስከ ትሊንት ድረስ ሉቀመንበራችንን ሼህ መሐመድ ሁሴን አሉ

አሌ-አሙዲ ሉመጡ ይችሊለ በማሇት እንጠባበቅ ነበር፡፡ አሌሆነም፣ ስሇሆነም እሳቸውን
በሌባችን አዝሇን ሥነ-ሥርዓቱን እሳቸውንም ተክተን እናካሂዳሇን፡፡
ተመራቂዎች
ያሇ መስዋዕትነት ውጤታማ መሆን (No Success without Sacrifice) እንደማይቻሌ
ተገንዝባችሁ በትምህርት ጊዜ ጥረት እንዳደረጋችሁ ሁለ በሥራው ዓሇምም ይህንኑ
በቀጣይነት ብታደርጉ የህይወት እርካታን ስሇምታገኙ በርቱ እሊሇሁ፡፡
 የሉቀ መንበራችንን አሁን ካለበት ሁኔታ እንዲሊቀቁ ሇማድረግ ክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር አቢይ

አህመድ ያደረጉትን ጥረትና ያስገኙትን ከፊሌ ተስፋ ሰጭ ውጤት በማድነቅ ከሌብ
በመሊ የሚድሮክ ሠራተኞች ስም አመሰግናቸዋሇሁ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በሚድሮክ ቴክኖልጂ
ግሩፕ በሳምንት ሁሇት ቀን ሠራተኞች በህብረት በመሰባሰብ ሉቀ መንበራችን እንዲሇቀቁ
አስታዋሽነትን ያነገበ ሰሌፍ "Campaign" እያደረግን እንገኛሇን፡፡ እናንተም በጸልት
እንድታግዙን እንጠይቃሇን፡፡
 በመጨረሻም ያ ሇስፖርተኛው፣ ሇአርቲስቱ፣ ሇደራሲው፣ ሇጋዜጠኛው፣ ሇተማሪው፣

ሇተቸገረው ወዘተ እጁን የሚዘረጋው ሉቀመንበራችን፣ ሲደረግሊቸው የማወደስ
መዝሙርና ከበሮ ይመቱ የነበሩት ሁለ አሁን ሲቸገር የት ገቡ? አፋሌጉን! አዎ
አፋሌጉን!
ተመራቂዎች፣ ወሊጆችና አጋሮች በድጋሚ እንኳን ደስ አሊችሁ እሊሇሁ፡፡
ፈጣሪ በጐ ሠሪዎችን ያብዛሌን፣ ሰሊምና ፍቅር ሇሁሊችንም ይሁን፡፡
አመሰግናሇሁ!!!
ዶ/ር አረጋ ይርዳው
የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት
(ሐምላ 21 ቀን 2010 ዓ.ም.)
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