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ናይል

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

እውነትን መፈለግና 
ለሌላው ማሳወቅ 

ማህበራዊ 
ኃላፊነታችን ይሁን!

ጠቅላይ ሚንስትሩ የተገኙበት የስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና የህክምና ዶክተሮች ምረቃ
በሙሉጎጃም አንዱዓለም

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ 
ኮሌጅ ላለፉት አመታት ያስገነባውን“ጥበበ 
ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል” ና 
ለ6ኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን የህክምና 
ዶክተሮችን የሶስት አገራት መሪዎች 
በተገኙበት በደማቅ ሀኔታ አስመርቋል፡
፡ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር 
አብይ አህመድ፣የኤርትራው ፕሬዘዳንት 
ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሌው ፕሬዘዳንት 
አብዱላሂ ሙሃመድ ፎርማጆ በስነ-ስዓቱ 
ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተዋል፡፡

ወደ ገፅ 4 ዞሯል

የጥበበ!ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልና የህክምና ዶክተሮች የምረቃ ስነ-ስርዓት በከፊል  

ኢትዮጵያዊነት ክብር 
ነው፡፡ብሄራዊ ማንነት 
ነው፡፡የዜግነት ማስከበሪያ 
መጨረሻውና መጠሪያው 
ኢትዮጵያዊነት ነው፡፡
አቶ በላይነህ ቀርቁ የወሩ የናይል 

እንግዳ
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Motto of Bahir Dar University

 “Wisdom at the Source of the Blue Nile”

     “ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ” 

Vision  

The vision of Bahir Dar University is to become 
one of the ten premier research universities in 

Africa by 2025.

ናይል ጋዜጣ
በኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት

የውስጥ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ክፍል
የሚዘጋጅ ወርሃዊ ጋዜጣ

Bahir Dar University
Mission 

The mission of Bahir Dar University is to 
contribute substantially to the nation and beyond 

through high quality education, research and 
community services.

Core Values

	Quality

	Discourse

	Innovation

	Integrity

	Democratic culture

	Social responsibility

ዋና አዘጋጅ
ስንታየሁ ገብሩ

አርትኦት
በአዘጋጆቹ

ግራፊክስና ሌይአውት
ስንታየሁ ገብሩ 

ዘጋቢዎች
 ትዕግስት ዳዊት፣ 

ወንዳለ ድረስ

ሙሉጎጃም አንዷለም

ዲቦራ ማተሚያ ቤት ታተመ

አምደኞች
ሙሉጎጃም አንዱአለም

ነጋ ፍቅሬ

ሂሩት አድማሱ

ቻላቸው ታረቀኝ

ውዱ ወርቁ 

ፎቶ አንሺዎች
ታምራት አታላይ፣ 

ሙሉጌታ ዘለቀ፣

             አገሬ ዘለቀ እና    

ቤተልሄም ወርቅነህ 

ናይል ጋዜጣ የዩኒቨርሲቲውና የዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ልሳን ሆና ህዳር 2005 ዓ.ም ተመሰረተች፡፡

የኮምፒውተር ጽሁፍ

 መልሰው አደመ
  

መልእክተኞች

ይስሃቅ አቤልነህ እና 

መልሽው አጥናፉ

አድራሻ፡- ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበብ ህንጻ 5ኛ 
ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E፣ ባህር ዳር

ስልክ፡- +251 583206088 ወይም 

+251 583207023 
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ርዕሰ-አንቀጽ

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

የናይል መልዕክት 
    

 ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

ናይል ጋዜጣ ለጥቂት ጊዚያት ከህትመት ርቃ ብትቆይም 
የነበራትን ሳትጥል አዲስ ነገር ልትጨምር እነሆ ወደ 
ህትመት ተመልሳለች፡፡ ጋዜጣዋ ለናንተ ጠቃሚ ነው፣ 
ያዝናናል፣ ያስተምራል፣ መረጃ ያቀብላል የምትለውን 
ማንኛውንም አይነት ይዘት ያለውን ስራ ከናንተ ተቀብላ 
ለእናንተ ታደርሳለች፡፡አለኝ የምትሉት የአምሮና የንባብ 
ውጤት ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E 
በሚገኘው ቢሯችን አሊም በኢሜል akakyebushta@
gmail.com ያቀብሉን፡፡ 

የብዙሃን ሃሳብ በሁለት መንገድ 
መንገድ ይጓዛል፡፡በስሜትና 
በምክንያት፡፡ብዙውን ጊዜ የስሜት 
መንገድ እንደ ደራሽ ጎርፍ ነው፡፡
ጎርፉን ጦረ ገፊው አንደሚመራው 
ሁሉ የስሜት መንገድን የሚመሩ 
የስሜት ፈረሰኞች ዕልፍ ናቸው፡፡
የስሜት መንገድ ተጓዦች ለመሰብሰብ 
ጊዜ አይፈጁም፤ለመበተንም 
አያለፉም፡፡ስለሚያጠፉት እንጂ 
ስለሚጠፋባቸው አያስቡም፡፡
እንቀማቸዋለን እንጂ ይቀሙናል 
ዘበት ነው፡፡ለእኛ እንጂ ለእነሱ 
የለም፡፡ስለመሮጥ እንጂ ስለመቅደም  
ማሰብ ከጎርፉ መነጠል ነው፡፡
ለድርጊቱ ምክንያት ለስኬቱም 
ስልት አይታሰብም፡፡የምንፈልገውን 
እንጂ የምናገኘውን አናውቅም፡፡
የስሜት መንገድ አይፈትንም፡
፡ቢጠቅምም ባይጠቅም ማለፍ 
ከከለከለ ይገረሰሳል፡፡የስሜት 
መንገድ የሚያጠፋውን አያውቅም፡
፡እኔነትን ከሰውነት ይነጥላል፡፡በራስ 
አምሳል ይጨክናል፡፡
የስሜት ጎዳና ሚዛን የለውም፡፡
ከኋላው የረሳውን ከፊት የሚገኘውን 
ይረሳል፡፡ሲሄዱት ቀና ሲመለሱት 
ከባድ ነው፡፡ምቱ በለው በለው 
ዜማው ጩሀት ነው፡፡
ሁለተኛው መንገድ ምክንያት 
ነው፡፡የምክንያት መንገድ እሾሁ 
ብዙ ነው፡፡ጥቂቱ የጓዝበት 
ብዙው የሚተርፍበት፡፡የራስን 
ደክመት፣ምግባርና ጥፋት 
ከሌላወ እኩል የሚመዝኑበት፡
፡የመንገዱን ስፋትና ጥበት 
ቀድመው የሚያጠኑበት፡፡
ለመሄድ ብቻ ሳይሆን ለመድረስ 

መገንጠል...
የሚታቀድበት፡፡የሚነዱበት ሳይሆን 
የሚመሩበት፤የሚከስሩበት ሳይሆን 
የሚተርፉበት ቀና መንገድ፡፡
የምክንያት መንገድ ፈረሰውን 
እያዩ   ስለመጠገን የሚስቡበት፡
፡እኛንም አነሱንም የሚያስብ፡
፡ሲሄዱት የሚፈትን 
ሲመለሱት የሚቀል፤ያልደረሱ 
ማይቆጩበት፤የደረሱ የሚርፉበት 
ከተሰመረ የማይጠፋ የብሁሉም 
መንገድ ነው፡፡
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአገራችንም ሆነ 
በተቋሞቻችን የስሜት መንገዶች 
መብዛታቸውን ታዝበናል፡፡
ከሰውነት የፈረሱና ከነፃነት 
ምርኩዘ-ሃሳብ ያፈነገጡ የስሜት 
ሆታዎች ከአንዴም ሁለት ሶስቴ 
ተ ደ ጋ ግመውብ ናል ፡ ፡ የ ቀ ረ ን ን 
ሳንሰበስብ የያዝነውን የሚበትን 
ስሜት መስመር በዝቶብናል፡፡
ነገን ላለመፀፀት ስሜት ከሚመራው 
መንጋነት መገንጠል ወሳኝ ነው 
እንላለን፡፡ለመን ቢባል፤ከመንጋው 
አፈንግጠወ በምክንያት ያመኑ 
አገር ቀይረዋልና፡፡የስት መንገድ 
ተገንጥለው ለምንና እንዴት ሲሉ 
የጠየቁ ያገራቸውን ታሪክ ዘመን 
አይሽሬ ከማድረግ ዘለው የግላቸወን   
ስም ከመቃብር በላይ አውለዋልና፡
፡በምክንያት ተፈትነን በሰውኛ 
ሚዛን ተለክተን ለመዝለቅ ስሜት 
ከሚሰፍረው ማንነት አንገንጠል 
እንላለን! 
መልካም ንባብ!

99999

  የመረጃ ገፅ

አመታዊ የገበሬ በዓል 

በሙሉጎጃም አንዱዓለም

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስር ያለው 
የተሻሻሉ የግብርና ምርቶችን 
ለማስፋፋት የአቅም ግንባታ 
በኢትዮጵያ /Capacity Building of 
Scaling up Production in Ethiopia 
(CASCAPE)/ የተሰኘው ፕሮጀክት 
በፋርጣ ወረዳ በአርሶ አደሮች ማሳ 
ላይ አመታዊ የገበሬ በዓል አከብሯል፡፡ 

የፕሮጀክቱ ዋና አስተባባሪ በባሕር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና አካባቢ 
ሳይንስ ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ 
ዶ/ር ይኸነው ገ/ስላሴ የበዓሉ ዋና 
አላማ ፕሮጀክቱ በተለያዩ አርሶ 
አደር ማሳዎች ላይ ያከናወናቸውን 
ተግባር ተኮር ስራዎች በመጎብኘትና 
በማስተዋወቅ ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ 
ቤቶች ከመጡት ባለድርሻ አካላት ጋር 
ከምልከታው በተገኘው ግብዓት ላይ 
ውይይት አካሂዶ የወደፊት የትኩረት 
አቅጣጫ ለመለየት ታልሞ እንደሆነ 
ገልጸዋል።

አርሶ አደሮችም በበኩላቸው 
ፕሮጀክቱ ከአሁን በፊትም 
የተለያዩ የቢራ ገብስ፣ድንችና 
ሌሎች የሰብል ዝርያዎችን 
በማምጣት ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
እንዳበረከተ  ገልፀው ምስጋና 

አቅርበዋል፡ ፡የአካባቢው 
መሬት ለም ባለመሆኑ 
ምክንያት አጥጋቢ 
ምርት ለማግኘት 
ስለማይቻል ፕሮጀክቱ 
ያመጣውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም  
በምርምር  የተገኙትን የከብት 
መኖ ዝርያዎች ማሳቸው 
ላይ በመዝራት በእንስሳት 
እርባታ ስራ ላይ ለመሰማራት 
መዘጋጀታቸውንም ገልፀዋል፡፡

       የቡና አመረረት ስልጠና 
ትዕግስት ዳዊት  

                                              

 ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሳይንስና 
ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር 
በመተባበር ለ 222 አርሶ አደሮች 
የቡና አመራረትና ድህረ ምርት 
አያያዝ ላይ የንድፈ ሀሳብና 
የተግባር ስልጠና ተሰጥቷል። 
ስልጠናው የአማራ ክልል የቡና 
ምርት፣ ጥራትና የገበያ ድርሻ 

ለማሳደግ አርሶ አደሮችንና 
የዘርፉ ባለሙያዎችን በማሰልጠን 
አማራ ክልል ያሉ ቡና አምራቾች 
ከዘርፉ የሚጠቀሙበትን ሁኔታ 
ለማመቻቸት ታልሞ መዘጋጀቱ 
ተነግሯል።የዚህን ስልጠና ማንዋል 

ያዘጋጁት የዩኒቨርሲቲው ምሁራን

ስልጠናው የተሰጠው አራት 
ባለሙያዎች ተሳትፎ በተዘጋጀ 
ማንዋል  ሲሆን የስልጠናው ዋና 
ይዘት የቡና አመራረትና ድህረ 
ምርት አያያዝ የሚል ነው፡፡ 
ዶ/ር ምናለሸዋ አጥላባቸው፣ዶ/ር 

መልካሙ አለማየሁ፣ ዶ/ር ዳንኤል 
አያሌውና ዶ/ር ብዙአየሁ ቀሪሰው 
የሰልጠና መምሪውን በማዘጋጀት 
የተሳተፉ ሙህራን ናቸው፡፡ 

የኢኮኖሚ ዋልታ የገቢ 
ምንጫችን...
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To follow the lat-
est news about 

BDU, 
check out our 

website:
www.bdu.edu.et
facebook page:
www.facebook.

com/bduethiopia 

ጠቅላይ ሚንስትሩ የተገኙበት የስፔሻላይዝድ 
ሆስፒታልና የህክምና ዶክተሮች ምረቃ

                            ከገፅ 1 የዞረ

የዩኒቨርሲቲው የሶስትዮሽ ስምምነት
በሙሉጎጃም አንዱዓለም

የኮሌጁ ዋና ስራ አስፈፃሚ 
ፕሮፌሰር የሽጌታ ገላው 
ሆስፒታሉና እጩ ተመራቂዎች 
በሶስቱ ሀገር መሪዎችና በከፍተኛ 
የመንግስት ባለስልጣናት ታጅበው 
በመመረቃቸው ድርብርብ ደስታ 
እንደተሰማቸውና ለፕሮግራሙ ልዩ 
ድምቀት እንደሰጠው ገልጸው ኮሌጁ 
ግዙፍና በከፍተኛ ፍጥነት እራሱን 
እያሳደገ  ያለ በመሆኑን ተናግረዋል፡
፡ሆስፒታሉ 2785 ተማሪዎችን 
ተቀብሉ በተለያዩ መርሃ-ግብሮች 

በማስተማር ላይ ያለ ሲሆን በዕለቱ 
128 ወንድና 44 ሴቶች በድምሩ 172 
ምሩቃንን ለሀገሪቱ ማበርከታቸውን 
አብስረው  ከነዚህ መካከል 111 
ወንዶችና 37ሴቶች በድምሩ 148 
ቱ የህክምና ዶክተሮች መሆናቸውን 
ገልፀው ቀሪ 20 ተመራቂዎች 
በተለያዩ የሙያ መስኮች በሁለተኛ 
ዲግሪ መመረቃቸውን ተናግረዋል፡፡

ለምረቃ የበቃው ሆስፒታልም 500 
አልጋና 11 የቀዶ ጥገና ክፍል ያሉት 
ሲሆን በቀን እስከ 2000 (ሁለት ሺ) 
ህሙማን ማከም እንደሚችል የታሰበ 
ቢሆንም የራሱ በጀት ስለሌለው 
ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች 
አለመሟላታቸውን አስገንዝበዋል፡፡

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዘዳንት 
ዶ/ር ፍሬው ተገኘ ጥሪውን 
አክብረው ለመጡ ለሶስቱም 
የሀገር መሪዎችና  ለከፍተኛ 
የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም 
ለፕሮግራሙ ታዳሚዎች የእንኳን 
ደህና መጣችሁና ለተመራቂዎችና 
ለወላጆቻቸው የእንኳን ደስ አላችሁ 
መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡
፡ዶ/ር ፍሬው በንግግራቸው 
ዩኒቨርሲቲውን ከምስረታው 
ጀምረው አሁን እስከደረሰበት ደረጃ 
ድረስ ያለውን ለውጥ በሰፊው 
አስተዋውቀው የሰነቀውን ራዕይ 
ለማሳካት ጥረት እያደረገ መሆኑንና 
ለወደፊት ሆስፒታሉ በሙሉ አቅሙ 
ስራውን ለማከናወን የመስግስት 
ድጋፍ እንደሚያስፈልገው በአፅንኦት 
ገልፀዋል፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ 
ሁኔታ በመከናወን ላይ ያሉት የኮሌጁ 
መሰረተ ልማቶች እንደተጠናቀቁ  
ሆስፒታሉ ስራውን እንደሚጀመርም 
አስገንዝበዋል፡፡

ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶ/ር አብይ 

አህመድ በበኩላቸው ለተመራቂዎችና 
ለቤተሰቦቻቸው የእንኳን ደስ 
አላችሁ መልዕክታቸውን 
አስተላልፈው ተመራቂዎች ለጌዜው 
የጀመሩትን ትምህርት በመጨረስ 
ቢመረቁም ትምህርት የማያልቅና 
የማይቋረጥ መሆኑን ተገንዝበው 
ሳይማር ያስተማራቸውን አርሶ 
አደር በቅን በማገልገል ወደ ላቀ 
ደረጃ እንዲደርሱና ለሀገር አለኝታ 
እንዲሆኑ በጥብቅ አሳስበዋል፡
፡ በመርሃ ግብሩ ላይ የሶስቱም 

ሀገር መሪዎች የሪቫን ቆረጣ ስነ-
ስርዓት፣የተለያዩ የህክምና ክፍሎች 
ጉብኝት፣ የኬክ ቆረሳና ሌሎች 
ልዩ ልዩ ስነስርዓቶች ተከውነዋል፡
፡ 3.75 በማስመዝገብ የወርቅ 
ሜዳሊያ ተሸላሚ እጩ ተመራቂ 
ዶ/ር ተሾመ አለነንን ጨምሮ 
ለሆስፒታሉ ግንባታ ልዩ አስተዋፅኦ 
ላበረከቱ አካልት የሽልማት ስነ-
ስርዓት ተካሂዷል፡፡

ትምህርት የማያልቅና የማይቋረጥ 
መሆኑን ተገንዝባችሁ ሳይማር 
ያስተማራችሁን አርሶ አደር በቅን 

አገልግሉ፡፡
ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከጤና 
ልማት፣ ፀረ-ወባ ማህበር እና 
ከአብክመ ጤና ጥበቃ ቢሮ ጋር 
አብሮ ለመስራት በባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ ፕሬዘዳንት ጽ/ቤት 
የሶስትዮሽ ስምምነት ተፈራርሟል፡
፡

ስምምነቱን የተፈራረሙት የባህዳር 
ዩኒቨርሲቲ ፕሬዘዳንት ዶ/ር ፍሬው 
ተገኘ፣የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር 
አበባው ገበየሁ እና የጤና ልማትና 
ፀረ-ወባ ማህበር ኤክስኪዩቲቭ 
ዳይሬክተር ክቡር ዶ/ር አበረ 
ምህረቴ ናቸው፡፡

የስምምነቱ ዋና ዓላማ ከአሁን በፊት 
አሜሪካ አገር ከሚገኘው “ሳውዝ 
ዳኮታ ዩኒቨርሲቲ” ጋር በትብብር 
የሚሰራውን የወባ ቅድመ ትንባያ 
እና የአየር ንብረት መረጃዎችን 
በመሰብሰብ የሚሰራውን የምርምር 
ስራ በአገር በቀል ሙህራንና 
ሙያተኞች ለማሰራት ታልሞ 
እንደሆነ የክቡር ዶ/ር አበረ ገልፀዋል፡
፡በዘርፉ ስኬታማ የሆነው የአሜሪካ 
የቴክኖሎጂን  ተሞክሮ ለማሸጋገር 
ስለጠና እንደሚሰጥና ስራው 
የሚከወንባቸውን የአማራ ክልል 
ወረዳዎች ከፍ ለማድረግ መታሰቡን 
የክቡር ዶክተሩ ተናግረዋል፡፡ 

የማዕከላዊ አብያተ መጽሀፍት ሰራተኞች 
የውይይት መድረክ 
                     በሙሉጎጃም አንዱዓለም

የ
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
በማዕከላዊ አብያተ 
መጽሀፍት ስር ያሉ 
ሰራተኞች የ2010 

ዓ/ም የስራ አፈጻጸም ግምገማና 
የ2011 ዓ/ም እቅድ ላይ የግንዛቤ 
ማስጨበጫ ውይይት ለሁለት 
ተከታታይ ቀናት በዩኒቨርሲቲው 
የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተካሂዷል።

የአብያተ መጽሀፍት ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር አቶ አንዳርጌ ጌራወርቅ 
የስልጠናው ዋና አላማ ያለፈውን 
አመት የስራ አፈጻጸም ገምግሞ 
የተሻለ አፈጻጸም ያሳዩትንና ክፍተት 
ያለባቸውን ለመለየት እንዲሁም 

በወደፊት የትኩረት አቅጣጫዎች 
ላይ ለማነጣጠር ታልሞ የተዘጋጀ 
መሆኑን አስገንዝበዋል።

ከሁሉም ግቢ ቤተ መጽሀፍት 
የተወጣጡ ሰራተኞች  የተለያዩ 
ሃሳቦችን በነፃነት ያንሸራሸሩ ሲሆን 
የውጤት ተኮር (JEG) የሰራተኞች 
ድልድል ደስተኛ አለመሆናቸውንና 
ምደባው ባሳደረባቸው ተጽዕኖ 
አማካኝነት ሀሳባቸውን ለመግለጽ 
እንደተቸገሩ ተናግረዋል።

በውጤት ተኮር (JEG) የሰራተኞች ድልድል 
ደስተኛ አለመሆናቸውንና ምደባው ባሳደረባቸው 
ተጽዕኖ አማካኝነት ሀሳባቸውን ለመግለጽ 
እንደተቸገሩ ሰራተኞቹ ተናግረዋል።

ስለዩኒቨርስቲያችን ፈጣንና ወቅታዊ 
መረጃዎችን ለማግኘት ድህረ-ገፃችን 
www.bdu.edu.et እና የማህበራዊ 
ትስስር ገፃችን www.facebook.com/
bduethiopia ይጎብኙ፡፡
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   የመረጃ ገፅ

******

ገንፎ

በትዕግስት ዳዊት 

ከናሽናል ኮሌጅ ጋር የተደረገ አብሮ 
የመስራት ስምምነት 

                       
በሙሉጉጃም አንዱአለም

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ከናሽናል ኮሌጅ ጋር በተለያዩ 

የስራ ዘርፎች ላይ አብሮ 
ለመስራት በፕሬዘዳንቱ ጽ/ቤት  
ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡

ስምምነቱን የፈፀሙት የባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዘዳንት 
ዶ/ር ፍሬው ተገኘ እና የናሽናል 
ኮሌጅ ስራ አስኪያጅ ዶ/ር 
ባንቴ ወርቄ ሲሆኑ ስምምነቱ 
በወረቀት ላይ ብቻ እንዳይቀር 
የሁለቱም ተቋማት ኃላፊዎች 
በአንክሮ ገልፀዋል፡፡

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ፕሬዘዳንት ከአሁን በፊት በርካታ 
ስምምነቶች መፈረማቸውንና 
በርካቶች ወደ ትግበራው 
እንዳልተገባባቸው ገልፀው ይህ 
ስምምነት ግን በተለየ መልኩ 

በቅርብ ጌዜ የተግባር ተኮር ስራ 
መጀመር እንዳለበት አሳስበዋል፡፡

የናሽናል ኮሌጅ ስራ አስኪያጅም 
በበኩላቸው ተቋማቸው ከሌሎች 
የግል ድርጅቶች በተሻለ 
ሞዴልነት እንደሚገኝና ለወደፊት 
ከዩኒቨርሲቲዉ ጋር ውጤታማ 
ስራዎችን ለማከናወን ሙሉ 
ዝግጅቱን ያጠናቀቀና ወደ ተግበር 
ለመግባት የሚያበቃው ደረጃ ላይ 
መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡

ለህፃናት የተበረከተ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ
             በትዕግስት ዳዊት

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የኤች አይ 
ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል በግቢው ውስጥ ከሚሰሩ 
181 የሚደርሱ መምህራንና ሰራተኞች ከ2010 መስከረም ወር ጀምሮ 
በፈቃደኝነት በየወሩ እየተቆረጠ ወላጆቻቸውን በኤች አይ ቪ ኤድስ 
ላጡ እንዲሁም ለችግረኛ 5 ህጻናት በየወሩ 500 ብር በመርዳት ላይ 
ይገኛል።

የአጥንት ቀዶ ጥገና (ኦፕራሲዮን) ክፍል ምረቃ
በሙሉጎጃም አንዱአለም

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ “የአውስትራሊያንስ 
ዶክተሮሰ ፎር አፍሪካ” ከተሰኘ በጎ አድራጊ ድርጅት በተገኘ የገንዘብ 

ድጋፍ በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ያስገነባውን የአጥንት ቀዶ 
ጥገና (ኦፕራሲዮን) ክፍል ተመርቋል።በኢትዮጵያ የአውስትራሊያ 
አምባሳደር  ማርክ ፋውየርስ እና የባሕር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ 
አየነው በላይ በጋራ ክፍሉን መርቀው ከፍተዋል፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶ/ር ፍሬው ተገኘ ክፍሉ የሚኖረውን 
ሚና ጠቅሰው ለግንባታው ድጋፍ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል፡፡ 

ስንቶቻችን ነን ወላድ ጥየቃ ስንሄድ 
ገንፎ የምንበላበትን ምክንያት 
የምናውቅ?

ከምግቦች ሁሉ ገንፎ የተመረጠውስ 
በምን ምክንያት ይመስላችሗል?

እነሆ መልሱ

☞ ገንፎው አፈርን ይወክላል

☞ የገንፎው ጉድጓድ ደግሞ 
የመቃብር ጉድጓዳችንን ይወክላል

☞ ገንፎ የምንመገብባቸው 
ማንኪያዎችም ወደመቃብር ስንገባ 
አፈር የሚያለብሱንን አካፋዎች 
ይወክላሉ።

ወገኖቼ ገንፎ የምንመገበው 
በምክንያት ነው!

ውልደት እንዳለ ሁሉ ሞትም እንዳለ 

አስታውሰን ለተተኪው (አዲስ 
ለተወለደው) ትውልድ የሚተርፍ 
መልካም ስራ ሰርተን እንድንሞት 
ለማሳሰብ ነው።

አይገርምም?

       ለመሸለም ዝግጁ ናችሁ!

ናይል በአመቱ መጨረሻ፡-

-ምርት ተሳታፊዎችን እውቅና ትሰጣለች!

-የአመቱን ምርጥ ፀሃፊ በልዩ ዝግጅት ትሸልማለች!

አሁኑኑ ይወስኑ!

በየትኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ በመሳተፍ ለተቋማችን 

ልዕልና ግባዓት ይሁኑ!
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ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሁሌም 
እንደሚያደርገው በትምህርት 
ሚንስቴር የተመደቡለትን አዲስ 
ተማሪዎች ተቀብሎ ትምህርት 
አ ስ ጀ ም ሯ ል ፡ ፡ በ መ ሆ ኑ ም 
ተማሪዎቹ ወደ ዩኒቨርሲቲው 
ሲመጡ የተሰማቸውን ስሜት 
ጠይቀናቸዋል፡፡በወንዳለ ድረስ 
አመካኝነት የተጠናከረውን 
የተማሪዎች ሃሳብ እንደሚከተለው 
አስፍረናል፡፡
መቅደስ እባላለሁ የተፈጥሮ ሳይንስ 
ተማሪ ነኝ፡፡ ይዠው ከመጣሁት 
ፍርሃት የተነሳ ወደ ዩኒቨርስቲ 

ከወላጅ ጋር ነበር የመጣሁት ፤ 
ባህር ዳር እንደገባሁ መነሃሪያ ድረስ 
መኪና ይዘው ሲቀበሉኝ የነበረኝን 
ፍርሃት ሁሉ ቀስ በቀስ አጠፋው፡፡ 
ካሰብነው በፈጠነ መንገድ ምዝገባየን 
በማጠናቀቄ ወደ ጣና የባህር ላይ 
ጉዞ ከእናቴ ጋር ዘና ብለን ተለያየን 
፡፡ በዩኒቨርስቲው የቅድመ ዝግጅት 
ስራም  ተደሰትኩ ፤አቀባበሉም 
የባይተዋርነት ስሜት እንዳይሰማኝ 
አድርጎኛል፡፡

ቴክስታይል ተማሪ ነኝ፡፡ ወደ 
ዩኒቨርስቲ ለመምጣት ሳስብ የነበረኝ 
አመለካከት ወደ ግቢ እስክገባ ድረስ 
በጥርጣሬ እና በፍርሀት የታጠረ 

ነበር፤ በመሆኑ በሚያጋጥመኝ ሰው 
ሁሉ እምነት የለኝም ነበር ፡፡ እዚህም 
ከደረስኩ በኃላም ይዠው በመጣሁት 
ጥርጣሬ የተነሳ ተማሪ ለመቀበል 
የመጡ ተማሪዎችን ሳይቀር 
ሻንጣየን በያዙት ቁጥር እየበረገግኩ 
በቀላሉ መቅረብ ባልችልም በሂደት 
የተደረገልንን አቀባበል ስመለከት 
እጅግ ተደስቻለሁ ፡፡ ይህንንም 
ለቤተሰብ በመደወል ደስታየን 
ለማካፈል ችያለሁ ፡፡

መልካም እባላለሁ አዘር ሶሻል 
ሳይንስ ተማሪ ነኝ፡፡ ዩኒቨርስቲ 
እስክገባ ምን ያጋጥመኝ ይሆን 
የሚል ውስጣዊ ፍርሃት ነበረብኝ ፡፡ 
ምክንያቱም የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ 
አይደለሁም ፡፡ ባህር ዳር እንደገባሁ 
አንድ አይነት ቲሸርት የለበሱ ሰዎች 
ተማሪን እየተቀበሉ አየሁ ፤ ባየሁት 
ነገር ደስ አለኝ እነሱንም ቢሆን 
እንዳየኃቸው ተሎ አልቀረብኳቸውም 
፡፡ ሻንጣየን ሊያግዙ ሲቀርቡኝም 
አልሰጥም ብየ ትንሽ አንገራገርኩ 

ቀስ በቀስም ባጅ እያሳዩ ሲያግባቡኝ 
እና ወደ መኪና ሲያስገቡኝ እንደኔ 
እንግዳ ተማሪዎች ሳገኝ ተረጋጋሁ ፤ 
ዩኒቨርሲቲ ሲያደርስንም በአቀባበሉ 
ተደሰትኩ አለመረጋጋቱም ለቀቀኝ ፡
፡ ለቤተሰብ በመደወልም እንዲረጋጉ 
አደረኩ፡፡ ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀው 
የእንኳን ደህና መጣችሁ የሙዚቃ 
እና የቲአትር ድግስ ተገኝቸ ነበር 
፤ ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦች በአንድ 
አዳራሽ ተገኝተው ሲጨፍሩ ሳይ 
ደስታየ ወሰን አጣ ፡፡ ትንሽቷን 
ኢትዮጵያ በተግበር ስመለከት ደስ 
አለኝ ፡፡  

አበቡ እባላሁ የሶሻል ሳይንስ 
ተማሪ ስሆን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ከደረሰኝ ጀምሮ ሀሳብ ውስጥ ነበርኩ 
ምክንያቱም ከቤት ወጥቸ  ስለማላውቅ 
በሰላም ለመግባት ስጨነቅ የነበረ 
ሲሆን ነገር ግን መነሀሪያ ድረስ 
ተማሪ ለመቀበል ዩኒፎርም የለበሱ 
ስመለከት ጥርጣሬየ ባንዴ ባይጠፋም 
ቀረብኳቸው ፡፡ ነገር ግን ቀስ በቀስ 
ስረጋጋ ባየሁት ነገር ዩኒቨርሲቲውን 
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ተቋሞቻችንና የመሪዎቻችን ነገር !
በውዱ ወርቁ 

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለሙያና የምጣኔ ሃብት ምሩቅ

       “ገነትም ሆነ ገሀነብ ያለ ስጋ ዋጋ 
የላቸውም” እንዳለው ፈላስፋው 
የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ ዲሞክራሲ ያለ 
ተቋማት ትርጉም የላቸውም፡፡ ተቋማት 
በግለሰቦችና ቡድኖች መካከል ያለን 
ግንኙነት በመዳኘት ጤናማና የዘለቀ 
ዝምድና እንዲኖር የማይተካ ሚና 
ይኖራቸዋል፡፡ የሰው ልጅ ተስማምቶ 
የገነባቸው ተቋማት የሌሉ እንደሆነ 
እንኳን የአካባቢውና የቤቱ ጌታ ሊሆን 
ቀርቶ በደመነፍስ ስሜቱና አዕምሮው 
ውስጥ የሚፈራረቀውን ሀሳብ እንኳን 
የመግዛት አቅም አይኖረውም፡፡ የሰው 
ተፈጥሯዊ ችሮታ ግላዊነት (እኔነት) 
ነው፡፡ ይህ ግለኝነት የሚያሸንፈው 
የሰው ልጅ ችግርን ለመፍታት ወይም 
ጥያቄን ለመመለስ በተቸረው ልዩ ጥበብ 
የወጡ የተለያዩ ፍላጎቶችን አስማምቶ 
የሚዳኝበት ተቋማትን ፈጠረ፡፡ 

    ሀይማኖታችንም ይሁን ባህላዊ 
አኗኗራችን በሰዎች መካከል ሊኖር 
የሚችልን ግንኙነት የሚዳኙ 
ግሩም ህግጋቶች አሏቸው፡፡  
በቀጣይ ዴሞክራሲ ከተቋማት፣ 
ዴሞክራሲ ከኢኮኖሚና ተቋማት 
ከኢኮኖሚ ጋር የሚኖራቸው ዝምድና 
ላይ በስፋት የማነሳ ሆኖ ለዛሬው 
የተቋማትን ምንነትና ሚና አስመልክቶ 
የቀጠለውን ብያለሁ፡፡ መልካም ንባብ!! 
በእኛ በሰዎች መካከል የግንኙነታችን 

ማዕቀፍ በደንብና በህግ ከተመራ 
የፍላጎታችን መጠን ዛሬን ከመኖር 
የዘለለ በመሆኑ በእንስሳት መካከል 
እንዳለው ደመነፍሳዊ ግንኙነት የመሆን 
እድል የለውም፡፡ እንስሳት ዛሬ ያገኙትን 
በጋራ ወይም ተቀማምተው ከተመገቡ 
በኋላ ነገ የሚባል ስለመኖሩ የሚያውቁት 
ነገር የለም፡፡ ነገ በሌለበት ደግሞ ሁነቶች 
የሚከዎኑበትን ቀን ዛሬን የህግና 
ስርዓት መገንቢያ እንዲሆን መታተር 
ወይም መድከም ለእንስሳቱ ሳይሆን 
ምክንያታዊ ለሆነው የሰው ልጅ እንኳን 
አክሳሪ ነው፡፡ነገ ላላቸው ፍጡራን ነገን 
አንጥረው የሚመለከቱበት መስታዎት 
ወይም መነፅራቸው ተቋሞቻቸው/ 
ህግና ደንቦቻቸው ናቸው፡፡ 

     አንዲት ሀገር ምን ያክል በተፈጥሮ 
ሀብት እና በሰው ጉልበት የተሞላች 
ብትሆንም በሰው ልጆች እርስ በእርስና 
በተፈጥሮ መካከል የሚኖረው ዝምድና 
በህገ ደንብ እስካልተገደበ ድረስ በይና 

ተበይ በመሆን ሊጨራረሱ ይችላሉ፡፡ 
ሁሉን ለእኔ የሚለው የሰው ልጅ ባህሪ 
በተቋማዊ አሰራር ካልተወሰነ በስተቀር 
ሁሉን በአንዴ  አሟጦ መጠቀምን 
እንጂ እየተጠቀመ ማልማትን ሊመርጥ 
አይችልም፡፡  ሁሉን ለእኔ የሚለው 
አንደኛው የሰው ልጅ ምነው የኔን የሚል 
ሌላ ቡድን መፈጠሩ ግድ ነው፡፡ በሁለቱ 
መካከል የሚፈጠረው ግጭት የመኖርና 
ያለመኖር በመሆኑ አሸናፊውን አስቀርቶ 
የተሸነፈውን ያጠፋል፡፡ 

መርህ አልባ በሆነ መንገድ ያሸነፈው 
ቡድን አሸናፊነት ዘላለማዊ ስላልሆነ 
ሌላ ሽኩቻና ሌላ እልቂት ይጠብቀዋል፡
፡ በግጭትና እልቂት መካከል ተፈጥሮ 
በሁሉት መንገድ ይጎዳል፡፡ አንደኛው 
በግጭቱ ምክንያት ትኩረት በመነፈጉ 
ሲሆን ቀጣዩ ሊለማ ባለመቻሉ / 
በሽኩቻ ቅርምት በመሟጠጡ/ 
ምክንያት ነው፡፡ የተራቆተች ተፈጥሮ 
ህዝብ ማጀገን ቀርቶ ማሳደር አትችልም፡፡  
ይህን የተረዳው ዘመናዊው ሰው 
በዝምድናዎች መካከል ሊኖር የሚችልን 
መስተጋብር ሊዳኝ የሚችል ደንብ/ ህግ/ 
መስርቷል፡፡ ይህንም institution ይሉታል 
ፈረንጆቹ፤ ወደ አማርኛ ሲተረጎም 
ተቋማት የሚል ትርጉም ሊሰጠው 
ይችላል፡፡ ዘመናዊ ተቋማት ዘመናዊው 
የሰው ልጅ መክሮ የመሰረታቸው 
መደበኛ ህግጋት፣ የገበያ ስርዓት፣ 

ስምምነቶችና መዋቅሮች… ሲሆኑ 
ጥንታዊው ሰው እና የዛሬው ዘመናዊው 
ሠው የተቀበላቸው ኢ-መደበኛ ተቋማት 
ደግሞ ሀይማኖት፣ ልማድና እሴቶች … 
ናቸው፡፡ የእነዚህ መደበኛና ኢ-መደበኛ 
የሆኑ ተቋማት መዳበርና አለመዳበር 
በየሀገራት መካከል አሁን ላሉት 
ልዩነቶች ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል፡፡ 

    ፍልስፍናውን ወይም ሌላውን 
አመክንዮ እንተወውና ዛሬ ላይ 
በምዕራቡ አለምና በአፍሪካ መካከል 
ለሰፋው ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና 
ማህበራዊ የእድገት ልዩነት ምንጩ 
የተቋማት ልዩነት ነው፡፡ምዕራባዊያን 
ዘመናዊ ተቋማትን በማጠናከርና የሰው 
ሀብት ልማት ላይ በማተኮር ዛሬ ላሉበት 
ደርሰዋል፡፡ ዘግይተውም ቢሆን የገባቸው 
የኢሲያ ሀገራትም እንዲሁ ባህላዊና 
ዘመናዊ ተቋማት ላይ በመስራት 
በከፍተኛ ፍጥነት የዜጎቻቸውን ህይወት 
ቀይረው እኛን ለመርዳት ችለዋል፡፡  
አፍሪካ ተፈጥሮ ያደላት በርካታ ሀብት 
ቢኖራትም በእርስ በእርስ ጦርነትና 
አስከፊ ስደት ውስጥ ትማቅቃለች፡፡ 
ለዚች አህጉር ድህነት መንስኤዎች በርካታ 
ተብለው ሊጠቀሱ ቢችሉም መሰራታዊና 
ሚዛን የሚደፋው ግን የተቋማት እድገት 
አናሳ መሆን ወይም ሽባነት ነው፡፡ 
በሀገራችን የተመሰረቱ በርካታ ተቋማት 

ለይስሙላ መሰየማቸውና ተገቢውን 
ስራ አለመስራታቸው የግለሰቦችን 
የበላይነት አግንኖ ከህግና መመሪያ 
በላይ አንዲኖሩ ይባስ ብሎ የኖርንበትን 
የሞራል እሴት አጥተን አንዱን አንዱ 
እንዲጨርስ ወይም እንዲበላ ሆኗል፡፡ 

    ተቋማት በሌሉበት ሀገር ግለሰቦች 
የመዋኛ ባህራቸው ይሰፋና 
በየአቅጣጫው እየገቡ ሊያባሉንና 
ሊያናክሱን ይችላሉ፡፡ በኋላም እርስ 
በርሳቸው ይጫረሳሉ፡፡ አፍሪካም የዚህ 
ውጤት ናት፡፡ በኢትዮጵያም አድዋ 
ላይ ከተሰራው ድል በላይ ስንት አሳፋሪ 
የእርስ በርስ ግጭት ተካሂዷል፡፡ አሳፋሪ 
ታሪክ ሆኖ እንደዠብድ የሚወደስና 
ክብር የማይሰጠው ቢሆንም በርካቶች 
የሚሸልሉበት፣ የሚወነጃጀሉበት 
አስቀያሚ ጥፋት ተካሂዷል፡፡ የእርስ 
በርስ ግጭት የወረደ እርካሽና 
የታሪካችን ጎደሎ ክፍል ቢሆንም 
ዛሬም ድኩማን መሪዎች ሳይቀሩ እንደ 
አዲስ ፋሽን የሚቀሰቅሱና በርቀት 
ቆመው የሚያፋልሙን ሞልተዋል፡፡  

       ዛሬ አለም በየሴኮንዱ ብዙ ሁነት 
እያስተናገደች ፈጣን ሩጫ ውስጥ ናት፡
፡ ሰዎች የየራሳቸውን ሚና ለመወጣት 
የሚታትሩባት የፈጠራ መድረክም 
ናት፡፡ ተመራማሪው ይመራመራል፣ 
ሃኪሙ ህሙማንን ይፈውሳል፣ 
መምህሩ ጥበቡን በሚገባው ልክ 
ይዘራል፣ ጋዜጠኛው የመረጃ ሚዛኑን 
ይጠብቃል፣ ፈጣሪዉ የፈጠራ ምናቡን 
ይደፋል፣ ሀገር መሪዉ ህዝቦቹን ቀድሞ 
ይመራል፣ህግ ፈፃሚው ህጎችን 
ያስፈፅማል ይፈፅማል፣ ህግ 
አውጭው ህግ ያወጣል ህግ ያድሳል፣ 
ዳኛው ወንጀለኛን ይቀጣ ዘንድ ህግን 
ይተረጉማል… ፡፡ ይህ የእያንዳንዱ ሞያና 
ዜጋ ሃላፊነት ነው፡፡ ተቋማት ባሉበት 
ዜጎች ሚናቸውን እንጂ ከሚናቸው 
ሊያልፉ ወይም ሊያንሱ አይችሉም፡
፡ ሁለቱም ሃላፊነት ስላለባቸው፡፡ ይህን 
ማድረግ ላልቻለችው ሃገራችን ዛሬም 
እንደትላንቱ በዜጎች መካከል የተፈጠረ 
ጦርነት በሚመስል መልኩ የስልጣን 
ሃላፊነታቸውን በአግባቡ የማይወጡ 
መሪዎች የግጭት ነጋሪት እየተጎሰሙ 
ንፁሃን ወንድማማቾችን እያናከሱ 
ይገኛሉ፡፡ 

 
    ኢትዮጵያ በባህላዊ ተቋሞቿ 
የማትናቅ ትልቅ ሀገር ነች፡፡ ገዳን የመሰለ 
ድንቅ የዲሞክራሲ ስርዓት ባለቤት 
፣ ሽምግልናን የመሰለ ድንቅ ባህላዊ 
ዳኝነት፣ የሃይማኖትና የእምነቶት  
መንፈሳዊ ተቋማትን ተችራ በተፈጥሮ 
የታደለች ሀገር ነች፡፡ ዛሬ በተቀላቀልነው 
አለማቀፋዊ ውድድር ውስጥ ሆነን 
ሉላዊነትን ሊመጥን የሚችል ተቋም 
በማጣታችን ባህላዊ ተቋሞቻችን 
ደብዛቸው ጠፍቶ ሳለ ባህር ላይ 

ኢትዮጵያ ሽማግሌ ተጠምታለች፤ሀቀኛ መሪ 
ተርባለች፤ ከሰመመኗ የሚያነቃት ሀቀኛ ፖለቲከኛ 
ትሻለች::ለዚህ ደግሞ የሰው ሃይል ልማት መፍጠሪያ 
ዩኒቨርሲቲዎች ትልቁን ሃላፊነትን ይወስዳሉ፡፡

ወደ ገፅ 13 ዞሯል
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   የእንግዳ ገፅ 

ውድ የናይል አንባብያን 
“ማን ያርዳ የቀበረ 
ማን ይናገር የነበረ” 

እንዲሉ ስለትናንቱ ለመናገርም 
ሆነ ስለዛሬው ለመመስከር ከእድሜ 
ባለፀጎቻችን እንደመጠቀም ሚዛናዊ 
ምርጫ አይኖርም፡፡በዚህ ወር የናይል 
እትማችን ስለትናንቱ አውስተው 
ስለዛሬው ይመክሩን ዘንድ በመንግስት 
አገልግሎት 36 አመታትን በማስቆጠር 
እስኪደክሙ ሰርተው ለጡረታ የበቁ 
አንድ አንጋፋ ሰው ይዘን ቀርበናል፡
፡አቶ በላይነህ ወርቁ ይባላሉ፡፡
በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና 
ተግባቦት ትምህርት ክፍል ውስጥ 
ሲያገለግሉ የኖሩና ትምህርት ክፍሉን 
በመመስረትም ግንባር ቀደም የሚባሉ 
ሰው ናቸው፡፡የትምህርት ተቋማት 
አንድነት የተሞላበት ተግባቦትን 
እንዴት ሊገነቡ ይችላሉ ሰንል 
ለመጠየቅ አልመን በህየወታቸውና 
መሰል ጉዳዮች ዙሪያ ተጨዋውተናል፡
፡መልካም ንባብ !

ናይል፡- ጋሽ በላይነህ ጊዜዎን 
ሰውተው ለዚህ ቃለ-ምልልስ 
ስለተባበሩን በዩኒቨርሲቲው ስም 
ከልብ እናመሰግናለን።

አቶ በላይነህ፡- እኔም አመሰግናለሁ።

ናይል፡- የተወለዱበትን 
ቦታናማህበረሰብ በመጠየቅ እንጀምር?

አቶ በላይነህ፡- እሺ የተወለድኩበትም 
ያደግሁበትም ማህበረሰብ 
ኢትዮጵያዊ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ 
በኢትዮጵያዊነት ስለማምን ነው 
ይህን የምለው። ከዚህ ቀጥሎ ሁሉም 
እንደሚለው ሰፈር ወይም መንደር 
መጥቀስ ካስፈለገ የተወለድኩት 
ጎጃም ውስጥ ነው። ኢለመንታሪ 
የተማርኩትም በዚሁ ክፈለ-አገር 
ነው።ከዚያ በኋላ በደብረ ማርቆስ 
መምህራን ማሰለልጠኛ /teacher 
training center/ ለሁለት አመት 
ኮርስ ወስጀ በመምህርነት ተሰማርቸ 
ቆይቻለሁ። በመምህርነት ወደ 11 
አመት  ከሰራሁ በኋላ ወደ ውጭ 
ሄድኩኝ። ወደ ውጭም የሄድኩት 
በስኮላርሽፕ የትምህርት እድል አግኝቸ 
ነበር። በወቅቱ የነበረው የስኮላርሽፕ 
እድል ወደ ቀዳሞዋ ሶቭየት ህብረት 
ሀገር ነበር። በዚህ ሁኔታ በሁለተኛ 
ዲግሪ ጆርናሊዝምን(ጋዜጠኝነትን) 

ተምሬ ከ6 አመተ ቆይታ ወደ አገር 
ቤት ተመለስኩ፡፡ወደ አገር ቤት 
ስመለስ ወቅቱ 1984 ዓ.ም ነበር፡፡
ከዚህ በኋላ በቀድሞው ማስጣወቂ 
አንዲሁም በአማራ መገናኛ ብዙሃን 
ለ22 አመታት ያክል አገልግያለሁ፡
፡በኋላም ባህር ዳ ዩኒቨርሲቴ 
ተወዳድሬ ገባሁና ወደ መምህርነት 
ሙያየ ተመሸ ለ14 አመታት ያክል 
አገለገልኩ፡፡

ናይል- ስለዚህ የመንግስት ስራ 
አገልግሎት ስንት አመት ሆነ ማለት 
ነው?  

አቶ በላይነህ፡- የመንግስት ስራ 
አገልግሎቴ 36 አመት ከ8 ወር 
አካባቢ ነው፡፡

ናይል፡- አሁን በጡረታ ላይ ነው 
የሚገኙት? 

አቶ በላይነህ፡- አዎ አሁን የምገኘው 
በጡረታ ላይ ነው።

ናይል፡- በእኛ አገር ስርዓት ሰዎቻችን 
ጡረታ ከወጡ በኋላ የሰሩበት 
መስሪያ ቤትም ይሁን ያገለገሉት 
መንግስት የሚሰጣቸው ትኩረት በቂ 
ነው ብለው ያምናሉ?

አቶ በላይነህ፡- አይ…  በኢትዮጵያ 
ጡረታ የወጣ ማለት የተሰባበረ ጣሳ 
ውዳቂ፣ የጠጣህበት ጣሳ ወይም 
መንገድ ላይ እንደተጣለ ጣሳ ማለት 
ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች 
ልምድ ያካበቱ ከሆኑ ልምዳቸውን 

መንግስት እስከመጨረሻው መጠቀም 
አውጥቶ ጥሎ ይረሳቸዋል፡፡ይህ 
ሲባል ሁሉምንም ተቋማት ላይወክል 
ይችላል፡፡ርግጥ ለወጣቱም እድል 
መስጠት ወሳኝ ነገር ነው፡፡

ናይል፡- እርሰዎ እንደሚሉት ወጣቱ 
ወደስራ ሲመጣ ከታላላቆቹ ልምድ 
መውሰድ ቢችል ምን አለበት? 

አቶ በላይነህ፡- አዎ! ለምሳሌ 
እኔ ከኖርኩበት ትምህርት ክፍል  
አርአያነትን መውሰድ ይቻላል፡፡ የኔ 

ትምህርት ክፍል (ጆርናሊዝምና 
ኮሙኒኬሽን) ዲፓርትመንት 
ልምድህን እነፈልጋለን ብሎ 
በተጋባዥነት ኮርስ እነድሰጥ 
ያደርገኛል፡፡ በእድሜ ዘመን የተማሩ 
ሰዎች በዙሪያው መኒራቸውም 
ጥሩ ነው፡፡ ሁሉም ወጣት ሲሆን 
አንዳንድ ጊዜ ኮንፍሊክት ይኖራል 
አንዳንድ ነገሮች ሰላማዊ አትሞስፌር 
ለመስራት የተለያየ እድሜ ያላቸው 
ሰዎች መካከል ላይ መኖሩ፤ ቅይት 
መሆኑ እራሱ ተገቢ ነው፡፡

 ናይል፡ አንድ ተቋም ተቋም ለመባል 
ሰራተኞችና በስራተኞቹ መካከል 
የተፈጠረው ስርዓት ጥምረት 
እንደሆነ ይታወቃል፡፡ተቋማችን/
ዩኒቨርሲቲያችን ሲመሰረት በውስጡ 
የአካዳሚክ ክፍሎች አሉ ፤ በነዚህ 
ክፍሎች ውስጥ ደግሞ ግለሰቦች 
ወይም ባለሙያዎች አሉ፡፡ እርስዎ 

እንደ አንድ ባለሙያ ለዩኒቨርሲቲው 
ያበረከቱት ነገር ምንድን ነው?

አቶ በላይነህ፡ አመሰግናለሁ ጥሩ 
ጥያቄ ነው። እኔ ወደዚህ ተቋም ስመጣ 
ብዙ ልምዶች ነበሩኘ፡፡ እንደ አገር 
በ12 አመት የሚዲያ ስራ ልምዴ ላይ 
የሚዲያ መዋቅር እንዴት መገንባት 
እንዳለበት፣ የሚዲያ ፖሊሲው ምን 
መሆን አለበት የሚሉትን ነገሮች 
አካብቻለሁ። ዛሬ በብዙዎች ዘንድ 
ስሙ ጥሩ ስም ያለው የአማራ 
መገናኛ ብዙሃን ለመመስረት ዋጋ 
ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ፡፡
ምንም እንኳን የመቀመጫ ወንበር 
እና የመፃፊያ ጠጴዛ ሳይኖር ድንጋይ 
ላይ እየተቀመጥን እንዲቀጥል 
አድርገናል፡፡ዛሬ እንደምታየው 
ያለበት ዘመናዊ አሰራር ላይ 
ደርሷል፡፡ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ስገባ 
በጣም አዳግቶኛል፡፡  ኢንስቲቲዩሽኑ 
(ተቋሙ) ውስጥ ስገባ ሚዲያ 
የማሰልጠኛ (የጆርናሊዝምና 
የኮሙኒኬሽን) ዲፓርትመንት 
ለማቋቋም እንቅስቃሴ ማድረግ 
ጀምሬ ስለነበር ቻሌንጆች (ፈተናዎቹ) 
በጣም ብዙ ነበሩ፡፡ እጅግ በጣም 
ፈተና አለው፡፡  ምክንያቱም 
ማቴሪያል(ግባዓት) የለም፡፡ 
የአገራችን ጆርናሊዝም(የጋዜጠኝነት) 
ማቴሪያሎች እንኳን በአገራችን 
አልገቡም ነበር፡፡የነበረው ብቸኛ አካል 
“የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማሰልጠኛ 
ኢንስቲትዩሽን” የሚባል ዲፕሎማ 
ማሰልጠኛ እሚሰጥ አዲስ አበባ 
ነበር። በኋላ  ዩኒቲ ኮሌጅ ደግሞ 
በዲፕሎማ ፕሮግረም ጆርናሊዝም 
ከፍተው በዲፕሎማ ደረጃ ያሰለጥኑ 
ነበር፡፡ ይህንን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ 
ወደ ዲግሪ ቀይረን ለመስጠት 
ጥረቱን ጀመርን፡፡ ፕሮግራም 
መጀመሪያ ላይ  4 አመት የሚቆይ 
ተደርጎ ነበር የተቀረፀው፡፡ የዚህን 
ፕሮግራም ካሪክለም አስተካክሎ 
ለሙያው የሚመጥኑ መምህራንን 
መልምሎ ለማምጣት ስራው ፈታኝ 
ነበር፡፡ በተጨማሪ ሌሎች ተጓዳኝ 
ፕሮግራሞችን (ኤክስቴንሽንና  
ዲስታንስ (የርቀት)) ፕሮግራሞችን 
መክፈት እጅግ በጣም አስቸጋሪ 
ነበር። በአጋጣሚ ጆርናሊዝምና 
ኮሙኒኬሽን ዲፓርትመንት ቅጥር 
ሲጀመር እኔ ብቻ ተቀጥሬ ስለነበር 
ሌትና ቀን ሀላፊነት መውሰድ 
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ነበረብኝ፡፡ ሌላ ከጎን የሚያግዝ 
መምህር አልነበረም። በአጠቃላይ 
እኔ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ፡፡ ለራሴ 
መስራት የምችለውን ነገሮች ትቸ 
ብዙ ጊዜ አጥፍቻለሁ፡፡ ይህ ደግሞ 
አይቆጨኝም፡፡ በጣም ያስደስተኛል፡፡ 
አሁን ባለንበት ደረጃ ስናየው አንድ 
ተቋም ወይ ት/ት ክፍል እንዲሁ 
የመጣ ሊመስለን ይችላል ነገር ግን 
ብዙ ፈታኝ ነገሮች አሉ ፡፡  መንግስት 
በጀት ብቻ ነው የሚያቀርበው፡፡ 
አንድ ትምህርት ክፍል ለመክፈት 
ስትሞክር የዩኒቨርሲቲው አመራር 
አካላት አንተ ላሰብከው ፍላጎት 
ላይኖራቸው ይችላል። ያንን ሃላፊነት 
አንድ ሰው መሸከም ማለት ነው። 
ያም ሆነ ይህ ግን አሁን ቢወሩ 
ምንም ጥቅም የማይሰጡ በርካታ 
ውጣ ውረዶችን አልፌ በአሁኑ ሰዓት 
ፒ ኤች ዲ(PhD)  ደረጃ የደርሰን 

ትምህርት ክፍል ለዩኒቨርሲቲው 
ብሎም ለአገሪቱ አበርክቻለሁ፡፡ይህን 
ማለት ለእኔ የተከልከው ተክል አድጎ 
ፍሬ አፍርቶ ፍሬውን እንደመበላት  
እንደመላት ነው። 

ናይል፡ ስለዚህ በጋዜጠኝነት 
ትምህርት ክፍል ውስጥ እርሰዎን 
እንደ መስራችና የመጀመሪያ 
መምህር አድርጎ መውሰድ ይቻላል?

አቶ በላይነህ፡ በሙያው ሰልጥኖ 
ጆርናሊዝም የሚያስተምር መምሀር 
እኔ  ብቻ ነበርኩ፡፡ በኋላ ወደ 4 
የሚሆኑ መምህራን ተቀጠሩ፡፡ በዚህ 
መልኩ  በአሁኑ ሰዓት ነአገሪቱ 
ሚዲያ በሁሉም ቋንቋዎች የሚሰሩ 
ጋዜጠኞችን አሰልጥነን ሰጥተናል፡
፡ ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን  
ማዴቱን ተወብለን ቀጥረን 

   የእንግዳ ገፅ 

የምንልካቸው ተመራቂዎቻችን 
ብዙ ነበሩ፡፡ አሁንም በአገር ውስጥ 
ቴሌቪዥን የምናያቸውና በውጪም 
የሚሰሩ ብዙ ናቸው።

ናይል፡ ዛሬ ላይ ተማሪዎቸዎ  
ተጽኖ ፈጣሪ ሆነው በቴሌቪዥን 
ሲመለከቷቸው ምን ይሰማዎታል?

አቶ በላይነህ፡ በጣም ደስ ይላል…
(ሳቅ) ይኸው እገሌ መጣ እገሌ መጣ 
ማለቱ ሳይሆን እንደልጆችህ ፊል 
ታደርጋለህ፡፡ ምክንያቱም አብረህ 
ብዙ አሳልፈሃል ፣ ችሎታቸውን 
ታቃቸዋለህ እና ጥሩ ችሎታ ያላቸው 
ሁሉ ተንታኝ ሆነው ሲቀርቡ በጣም 
ደስ ይላል፡፡

ናይል፡ እርስዎ የተግባቦት መምህር 
ሆነው አገልግለዋል፤ ትምህርት 
ክፍል እንዲከፈት አድርገዋልና 
ተግባቦት ደግሞ ለሀገር ሰላም፣ 

ለሀገር እድገትና ሁለንተናዊነት 
አስተዋጽኦ አለው፡፡ የኛን ዩኒቨርሲቲ 
ጨምሮ አብዛኛዎቹ ተቋማት 
ተግባቦት በተሞላበትና አገራዊ 
አንድነትን በሚሰብክ መልኩ መማር 
ማስተማርን እንዴት ሊመሩ ይችላሉ 
?

አቶ በላይነህ፡ አዎ ተማሪዎቻችን 
ከመሰረቱ ከተለያየ ቦታ የተለያየ 
ቋንቋ የተለያየ ካልቸር ጋር ጋር 
ነው ዩኒቨርሲቲ የሚመጡት፡፡ 
እኔ ከተማ አማርኛ ብቻ ከሚናገር 
ማህበረሰብ ውስጥ ቆይቼ ዩኒቨርሲቲ 
ውስጥ ስገባ ኢትዮጵያ የምትባል 
መንደር ውስጥ ውስጥ የገባሁ ነው 
የሚመስለኝ፡፡ አዎ ኢትዮጵያዊነት 
እሳቤ ያለው የት ነው? ዩኒቨርሲቲ 
ውስጥ ነው። ገና ስሰማ አለፍ ስል 
ኦሮሞኛ ቋንቋ የሚናገር ይመጣል 
በዚያ ሶማሊኛ ቋንቋ የሚናገር ከዚያ 
እልፍ ስል አፋር  እልፍ ስል ኦሮምኛ 
እሚናገር እንዲያ አይነት የተለያዩ 
ቋንቋዎችን ከዚያ ሲሄድ ደግሞ 
ማለት ነው ለምን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 
ስገባ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የገባሁ 
ማለት ነው።  ተማሪዎችን በቡድን 
ስንመድብ ቋንቋና ዘር አንመርጥም፡፡ 

ፕረዘንቴሽን በሚያቀርቡበት ጊዜ 
አንዱ የኦሮምኛ ሌላው የትግሬኛ 
ቀሪውም የየራሱን ዘየ (አክሰንት) 
ታያለህ ግን በጋራ የምታየው 
ነግር የጋራ ነጥብ ነው፡፡ ወጣቱ 
የሚፈልገው ነጻ የሚያደርገውና 
እንደሚያውቅና ጀኒውን 
(ምክኒያታዊ) እንደሆነ ሪኮግናይዝ 
(እውቅና መስጠት) ትልቁ ነገር 
ነው። ወጣቱ  በአዛዥና በታዛዥ 
መካከል ከማድረግ ይልቅ በራሱ 
ሪስፖንሲብል (ሃላፊነት) እንዲሆን 
ማድረግ ጥሩ ነው፡፡ ተቋማት 
ወይም መምህራን የሚጠበቅባቸው 
ማስተማር እንጅ አያውቅም ብሎ 
መደምደም አይደለም፡፡ እድሜ 
ለቴክኖሎጂ አንጂ ወጣቱ ስለ 
አንድነት ያውቃል፡፡ የዶ/ር አብይ 
ድጋፍ ሰልፍ አ/አ የወጣው ህዝብ 

የተሰበሰበው አብዛኛው ወጣቱ ነው፡፡
ይህ የተሰበሰበ ወጣት የብዙ ባህል፣ 
የብዙ ቋንቋና የብዙ ብሄር ትርቅም 
ነው፡፡ 

ኢትዮጵያዊነት ክብር ነው፡፡
ብሄራዊ ማንነት ነው፡፡የዜግነት 
ማስከበሪያ መጨረሻውና መጠሪያው 
ኢትዮጵያዊነት ነው፡፡አንድ 
እሚያደርገን ኢትዮጵያዊነታችን 
እንጂ መንደራችን አይደለም፡፡
ኬጥም ልምጣ ከየት የማማርጠው 
ሌላ አገር የለኝም፡፡አገር አገር 
ናት፡፡አታልፍምም አትመጣምም፡
፡ጭንቅላትህ የሚሰፋው አገር 
ሲሰፋ ነው፡፡እኔ የተወለድኩት 
ጎጃም ነው፤በረካታ የማላውቃቸው 
የኢትዮጵያ ክፍሎች አሉ ነገር ግን 
በኢትዮጵያዊነት ልክ አዕምሮየ የሰፋ 
ስለሆነ ሁሉም የኔ ነው ብየ አስባለሁ፡
፡ለምስሌ እኔ በአማራ ክልል ብጫ 
የተወሰንኩ ከሆነ ጎንደሬ እባላለሁ 
ወይም ሽዋ እባላለሁ አልያም 
ሌላ…እሄኔ አስተሳሰቤም እየጠበበ 
ይመጣል ማለት ነው፡፡

የመስፋትን ጉዳይ ከወጣቱ ጋር 
መነጋገርና ተግባቦት መፍጠር 
አስፈላጊ ነው፡፡በዚህ በኩል ብዙ 
ስራ እየተሰራ አይመስለኝም፡፡
እንዴት ከወጣቱ ጋር ተግባቦት 
መፍጠር ይቻላል ብለን ስንጠይቅ 
የሚመለከተው አካል ለወጣቱ 
የሚቀሉና በቀላሉ ተናግረው 
ሊያሳምኑ የሚችሉ ሰዎችን 
ማምጣትና መጠቀም አስፈላጊ ነው፡
፡በዚህ ጉዳይ ላይ ዩኒቨርሲቲዎች 
ለተማሪዎቻቸው ጥሩ ምግብ 
አዘጋጅተል፤ጥሩ ምግብ አዘጋጅተናል 
ከማለት ባለፈ አስተሳሰቡን ሊገነቡ 
የሚችሉ ጉዳዮችንም ማዘጋጀት ወሳኝ 
ነው፡፡ለመጥቀስ ያክል የውይይት 
መድረኮችን መፍጠር፣ልምድ 
ያላቸውን ሰዎች መጋበዝና 
ሌሎችንም ማድረግ ይቻላል፡፡አንድ 
ክፈለ-አገር ብቻ መስርቸ ሰው ልሆን 
አልችልም፡፡ነግዶ አትርፎ ግብር 
ለመክፈል እንኳን ከአንደኛው ቅቤ፤ 
ከሌላኛው ቡና ከተቀረው እህል 
መጫንና ማንቀሳሰቀስ ስችል ነው፡
፡ወጣቱ ሚፈልገው ይህንን ነው፡
፡ለወጣቱ ጥሩ ራዕይ ልናሳየው 
ይገባል፡፡በተለየ መልኩ በዚህ ወቅት 
ተግባቦት አስፈላጊ ነው፡፡መዋቅር 
መቅረፅ ብቻውን ውጤታማ 
አያደርግም፤በመዋቅሩ ላይ ተግባቦት 
መፍጠር ግድ ይላል፡፡ይህኔ ወጣቱ 
አብሮ መኖርንና በጋራ የመኖር 
ጥቅምን ይረዳል፡፡

ናይል--ስለዚህ…?

አቶ በላይነህ--ስለዚህ ተቋማት 
ሰላማዊና አንድነት የተሞላበት 
መማር ማስተማርን ለመፍጠር 
ኢትዮጵያዊነትን መስበክ አለባቸው፡
፡ለዚህ ደግሞ ተግባት ወሳኝ ሚና 
ይጫወታል፡፡ተግባቦት ከሌለ ሰላም… 
ሰላም… ቢባል ቃሉ ብቻውን ፈዞ 
ነው የሚቀረው፡፡በርግጥ ይህንን 

ተማሪዎችን በቡድን ስንመድብ ቋንቋና ዘር 

አንመርጥም፡፡ ፕረዘንቴሽን በሚያቀርቡበት ጊዜ 

አንዱ የኦሮምኛ ሌላው የትግሬኛ ቀሪውም የየራሱን 

ዘየ (አክሰንት) ታያለህ ግን በጋራ የምታየው ነግር 

የጋራ ነጥብ ነው፡፡

ወደ ገፅ 15 ዞሯል
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በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በሴት ተማሪዎችና በአስተዳደር ሰራተኞች ላይ የሚፈጸሙ 

ጾታዊ ትንኮሳዎች በሙሉጎጃም አንዱአለም

ሪፖረትር

በተፈጥሮ ሴቶች ከወንዶች 
የተለየ ፍላጎት፣ጥያቄ፣ልምድና 
ችግር ቅድሚያ የሚሰጧቸው 
ጉ ዳ ዮ ች ፣ አ ገ ል ግ ሎ ቶ ች ና 
ምርቶች ይኖራሉ፡፡እነዚህን 
ጉዳዮች በተቋማትና በባለድርሻ 
አካላት ዘንድ የተለየ ትኩረት 
ተሰጥቷቸው የሴቶችን ተፅዕኖ 
የማሳደር፣የማሳመንና የመግባባት 
ክህሎት በመጠቀም ተሳታፊ 
ማድረግ ሲቻል የስርዓተ-ፆታ 
ስብጥር ግቡን አሳክቷል ሊባል 
ይችላል፡፡

ሁላችንም ከልብ በመነጨ ቁጭት 
አይተንና ተመልክተን ከሆነ በሚዲያ 
የሚተላለፉት ማስታወቂያዎቻችን 
የሴቶችን የበታችነትና የወንዶችን 

የበላይነት አጉልተው የሚያሳዩ 
ስለመሆናቸው ጥናት ላያሻው 
ይችል ይሆናል፡፡ የስርዓተ ፆታን 
የተዛቡ አመለካከቶች የሚያስተጋቡ 
ስለሆኑ በማንኛውም ፕሮግራም 

የሚነገሩት ቋንቋዎች የሁለቱንም 
ፆታ ለመወከልና ተዋፅኦውን 
ማመጣጠን የማይችሉ መሆናቸውም 
እውን ነው፡፡

ጾታዊ ትንኮሳ ምንድን ነው? 
የሚለውን ሀሳብ ብናነሳ የጥቃቱ 
ሰለባ የሆኑ ሴቶችን፣ ጥቃት 
የፈፀሙ አካላትን፣ አሊያም ድርጊቱ 
ሲፈጸም የተመለከቱትን በማጤን 
የጉዳዩን ክብደትና ቅለት መረዳት 
ይቻል ይሆናል። ነገር ግን አካላዊ፣ 
ስነ-ልቦናዊና ወሲባዊ ጥቃቶች 
በየጓዳ ጎድጓዳው የሚፈጸሙትን 
ጠቅሰን ባንጨርስ እንኳ በሴቶች 
ላይ የሚፈጸሙ ጎጅ ልማዳዊ 
ድርጊቶችን ከመከላከልና ከማስወገድ 
አኳያ የህብረተሰቡን አመለካከት 

ለመቀየር የተቻለም አይመስልም፡
፡ለዚህም ማሳያ የህግና የፖሊሲ 
ማሻሻያዎች በየጊዜው እየወጡ 
ተተግብረዋል ቢባልም የሴት ልጅ 
ግርዛት፣ ጠለፋና ያለእድሜ ጋብቻን 

በመጠኑ ከመቀነስ የዘለለ ነገር 
አልተመዘገበም።

በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ጾታዊ 
ትንኮሳን ለመከላከልና ለማስወገድ 
እስከምን ድረስ እየተሰራ እንደሆነ 
መልሱን ለአንባቢያን ልተወው.....

 ጥቃቅኖችን  ትተን  ጎልተው 
የወጡትን ብናነሳ “ከስንዴ መሀል 
እንክርዳድ” እንዲሉ በምሁራን 
መሀል ምግባረ-ብልሹ አይታጡምና 
የተቀጠረበት የስራ መደብና 
የትምህርት ዝግጅቱ በውል 
የማይታወቅ ውስጥ ውስጡን 
የተለያየ አስጸያፊ ድርጊቶችን 
የሚፈጽም የነገ አገር ተረካቢ 
ትውልድ አንጸው ከሚያወጡ 
ምሁራን መሀል ተቀላቅሎ ድመት 
አይጥን እንደምታድን ሁሉ ሴቶችን 
የሚያድን አንድ ሰው ስለመኖሩ 
እናውጋ።

ጉዳዩን ተጨባጭ ለማድረግ 
በዩኒቨርሲቲው በተፈጸመ እውነተኛ 
ታሪክ ላይ እንመርኮዝ፡፡ ለጉዳዩ መረጃ 
ስሰበስብ የተመለከትኳቸው ጉዳዮች 
የታሪኩን ባለቤት አዳኙ የሚል 

ስም እንደሰጠው ተገድጃለሁ፡፡አዳኙ 
የመጀመሪያ አመት ተማሪዎች ወደ 
ዩኒቨርሲቲ ሲቀላቀሉ ሁሉም ነገር 
ከብዶና አስፈሪ ሆኖ እንደሚታያቸው 
በውል የተገነዘ፣የሚያጠምድበትን 

ዘዴ የሚያውቅና ችግራቸውን 
ለማቃለል በሚል ሰብዓዊ ጭምብል 
ለብሶ የሚቀርብ ግለሰብ ነው፡፡ አዳዲስ 
ሴት ተማሪዎች የሚፈልጉትንና 
የሚወዱትን ነገር በማስቀደም 
በወንድማዊ መንፈስ ይቀራረብና 
ሙሉ በሙሉ እምነት ሲጥሉበት 
ከመጋረጃው በስተጀርባ የተደበቀውን 
ሰይፍ በመምዘዝ ሳይወዱ በግድ 
እሱ የሚፈልገውን ድርጊት ብቻ 
እንዲፈጽሙ ያስገድዳቸዋል። አዳኙ 
የሚጠቀምባቸው የረቀቁ ስልቶች 
አስገራሚ ከመሆናቸውም አልፈው 
ቦታና ጊዜ አይመርጥም፡፡  ቀንም 
ይሁን ሌሊት ደውሎ አሁን ካላገኘሁሽ 
የትምህርትሽ ጉዳይ አለቀለት የሚል 
ንጉሳዊ መልዕክት ያስተላልፋል። 
ይህ ዘዴው የሚፈልጋቸው ልጆች 
ቁጥራቸው በርካታ ስለሆኑ ሁሉንም 
በተያዘላቸው ቀጠሮ ለመግኘት 
ቀኑንም ሌቱንም ሰዓቱን ከፋፍሎ 
ለመጠቀም አስቦ የሚያደረግው 
ይመስላል። 

የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ተማሪዎች 
የመጀመሪያ አመት እንደመሆናቸው 
መጠን ችግራቸውን አውጥተው ለሌላ 
ለመናገር ሀፍረትም፣ ፍርሀትም 
ሌላም ሌላም ነገር ሊይዛቸው ይችላል፡
፡  በዋናነት ሴት ልጅ የውስጧን 
አውጥታ እንዳትናገር ቀፍድደው 
የያዟት ተግዳሮቶች እንዳሉ በውል 
የተረዳው አዳኝ አንዷን ተረኛ ተማሪ 
በሚከተለው መለኩ ስለማጥመዱ 
በክስ መልኩ የቀረቡ ዶክመንቶች 
ያስረዳሉ፡፡አዳኙ ይችን አዲስ ተማሪ 
የተማሪዎች ሬጅስትራር አካባቢ 
ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ያገኛትና 
ስለትምህርት ይጠይቃታል፡፡ማወቅ 
ያለባችሁ ነገር አለ በሚል ሰበብ ወደ 
ቢሮው ይዟቸው ይዘልቃል፡አንዱን 
የትምህርት አይነት በመምርጥ 
ከኢንተርኔት በመለቃቀም ለጥቂት 
ጊዜ ካስረዳቸው በኋለ ወንድ ጓደኛዋን 
የሞባይል ጋርድና ማስቲካ እንዲገዛ 
ይልከዋል፡፡ከመቅጽበት ኢንተርኔት 
ተቋረጠ በሚል ሰበብ ማስረዳቱን 
ያቆምና በማንኛውም ሰዓት መርዳት 
እንደሚፈልግ ይነግራታል፡፡

ማስታወቂያዎቻችን የሴቶችን የበታችነትና 

የወንዶችን የበላይነት አጉልተው የሚያሳዩ 

ስለመሆናቸው ጥናት ላያሻው ይችል 

ይሆናል፡፡

B
D
U
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   የጥበብ ገፅ
       በልሀ ልበልሀ
                   ቀደምት የሀገራችን ሙግት

                            ከባንቹ ታረቀኝ--የስነ-ፅሁፍ ባለሙያ

ከሳሽ----ጌታዬ እግዚአብሄር ያሳይዎ፣

             ክርስቶስ ያመልክትዎ፣

             ድንገት ተኝቼ አንድ አፍታ፣

             ላሜን ሰረቀኝ የማታ፣

             ልጠይቀው ይፈቀድልኝ የኔ ጌታ፡፡

             የማታ ተጠየቀኝ የአጤ ስርአቱን የመሰረቱን፣

             የነገር ስልቱን፡፡

ተከሳሽ ………--እሽ ልጠየቅህ

ከሳሽ-………….ላም ጠፍታኝ ከደጋ ስወርድ ቆላ ፍለጋ፣

                ልጅህ ከደጅህ ይዟል ሙዳ ስጋ፣

                ስለዚህ የላሜ ከፋይ አንተ ነህ አትስጋ፡፡

ተከሳሽ ……… እሽ ተጠየቀኝ ያጤ ስርአቱን፣

                  የመሰረቱን የነገር ስልቱን፡፡

                  ላም ብትጠፋም ከደጋ፣

                  ብትወርድም ቆላ ፍለጋ፡፡

                  ከቤቴ በላይ ያለው ተራራ፣

                  መናሀሪያው የጅብ ያሞራ፡፡

                  ጅብና አሞራ ሲጋፉ፣

                  ሙዳ ስጋ ተፉ፣

                  ነፍስ ያላወቀ ልጅ አንስቶ ወደ አፉ፡፡

                 ስለዚህ ነገርክን አንሳ፣

                 ግን ክርክርክን ለሌላ ሰው አትርሳ፡፡

ከሳሽ-----------እሺ ተጠየቀኝ፣

                እሽ ልጠይቅህ፣

               ምሽቴ ነጭ ጋጋሪ፣

               ፈረሴ ሰጋሪ፣

               መጣሁብህ እንደ ውሃ ፈስሸ፣

               እንደ ጋጃ ሳር ነፍሸ፡፡

ተከሳሽ……….. .እሽ ተጠየቀኝ፣

                እሽ ልጠየቅህ፣

                ምሽትህ ነጭ ብትጋግር፣

                አንድ እንግዳ አውላ አታሳድር፡፡ 

                ፈረስህ ቢሰግር ፡አንድ ጦር አትበግር፡፡

                እንደ ጋጃ ሳር ብትነፍስ፣

                አጭደህ ለፈረስ፡፡

ዳኞች……………. ከሳሽ ተከሳሽ ቀረብ በሉ፣

                 ከአፈ ንጉስ ፍርዳችሁን ተቀበሉ፡፡

አፈ ንጉስ --------   የማታ አንተነህ፣                     

                 የማታ ለምን ስጋን በልተሀል፣

                 ማር ቅቤ ሆኖ ጥሞልሀል፣

                  ላምን ከመክፈል ጥርስ ድነሀል፡፡

                  አንተ በድሉ ላም ከጠፋብህ በማታ፣

                   ቢሮጡ አትገኝም አትልፋ፣

                   ሂድ ሌሎችን ጠብቅ በተስፋ፡፡

ለሃሳብ ግት ዝግጁ ነዎት?

የአገር አሳቢ ልሂቃን ከተቋማት ይፈልቃሉ!

ሃሳበዎ ለአገረ-ለውጥ ሚና እንደሚኖረው አይጠራጠሩ!

የቀጣይ እትም የሙግት ሃሳብ፡-

አዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ከአፈፃፀም ችግር ወጥቶ ከአለብን ያለብንን 

የትምህርት ጥራት ችግር ያሻሽላል፣ይፈታል ወይስ በለመድነው ያስጉዘናል?
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የማለባበስ አባዜ

በነጋ ፍቅሬ

        ከህክምና ኮሌጅ

በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ 
አንድ ጽሁፍ በብዙ ሰዎች 

ዘንድ ተቀባይነት አግንቶ ሲዘዋወር 
ተመልክቼ አነበብኩት፤ ጽሁፉ 
የዳንኤል ክብረት/ ሙዓዘ ጥበባት/  
ጽሁፍ ነበር።  እንደወትሮ የአጻጻፍ 
ብልሃቱ  ከሳይንሳዊ/ ማህበራዊ/ 
ተረት ጀምሮ ተረቱን ከእውነታ 
ጋር በማዛመድ ምክር በማዛነቅ 
ይጨርሳል። ከምርምራዊነቱ 
ይልቅ ምክርነቱ ያይላል። ታሪኩን 
የሚጀምርበት ተረት ነብራዊ ሁኔታው 
የሚያሳየን የተሻለ መነጽር ነው 
ብሎ ስለሚገምት በአሰኘው መልኩ 
ለመናገር እና ለመምከር እድሉን 
ያመቻችለታል። ለሚያነበውም 
ከእውቀት ይልቅ በመገረም ውስጥ 
ያለ አሜን ባይነትን ፈጥሮ  የማለፍ 
እድሉ ሰፊ ነው። (ከጽሁፉ ስር 
የሰፈሩ አስተያየቶች(comment) 
ለዚህ ማስረጃ ይመስሉኛል።) ይሄ 
ጽሁፍ በግጥም መልክ ቢቀርብ 
ኖሮ ባወራረዱና ባተያዩ እንግዳነት 
ተማርኬ ቆሜ አጨበጭብ 
ነበር፤ ግን ግን ግጥም ስላልሆነ 
ልንመረምረውና ልንሞግተው ግድ 
ይላል። (በርግጥ ግጥም ቢሆንም 
አይቀርለትም።)

ጦማሩ   “የድኅረ ወሊድ ጭንቀት” 
የተሰኘ ርእስ ሲኖረው፤ በአጭሩ 
ሲጠቃለል ሃገር ለውጥ እና ተስፋን 
እንደ እናት ተመስላ ስለተገላገለች 
የድህረ ወሊድ ጭንቀት ላይ 
ትገኛለች፤ ስለዚህ ይህን ለውጥ 
ተከትሎ ህዝቡ ስሜታዊ እና ቁጡ 
ሆኗልና ልንታገስ ይገባል የሚል 
ነው።  

እንደዚህ ዓይነት ጽሁፎች ዋነኛ 
ግባቸው ማጽናናት ስለሆነ ማጽናኛ 
በመስጠት ነገሩን እንዳንመረምረው 
ይከለክሉናል። ይህን ለማድረግ 
ይረዳቸው ዘንድ የሚስቡት 
ተረት ወይንም ሳይንሳዊ እውነታ 
ከነባራዊ ጉዳይ  ጋር ባይዛመድ 
እንኳ ባልተገባ መልኩ ሰብረው 
ገብተው ሊጠቀቀሙበት ይችላሉ። 
ከዚህ በተጨማሪ ያለንበትን 
መሰረታዊ ችግር አቃሎ በማሳየትና 
ያልተገባውን ስያሜ በማሸከም ችላ 
እንድንለው ያደርጉናል። ማዘናጋት 
ዋነኛ ግባቸው ነው፤ ነገር ግን 
ሲያዘናጉን ተዘናጉ እያሉ ሳይሆን 
ትኩረታችንን ሊነጥቅ በሚችል እና 
ለሚፈጠረው ነባራዊ ክስተት ሊሆን 
የሚችል ተረት በመንገር መደነቅ 
ውስጥ ጥለውን ያልፋሉ፤ ስለዚህ 
ከዋናው ነባራዊ ጉድያ ይልቅ ነገሩ 
የተያያዘበት መንገድ መስጦን 
ይቀራል። እስቲ በመጀመሪያ 
የድኅረ ወሊድ ጭብቀት ሳይንሳዊ 
ትንታኔውን እንመልከት፡-

የድኅረ ወሊድ ጭንቀት ምንድን 
ነው ?

እውነት ነው፤ ፅሁፉ እንደሚለው 
የድኅረ ወሊድ ጭንቀት እናቶች 

ከወለዱ በኋላ የሚያጋጥማቸው፣ 
ከአንድ ወር እስከ አንድ ዓመት ሊዘልቅ 
የሚችል የጭንቀት ዓይነት ነው፡፡ ነገር 
ግን ልጅ መውለድ የሚያስከትለውን 
አዲስ ሁኔታ፣ ጠባይ፣ የሰውነትና 
የስሜት ለውጥ ለማስተናገድ 
በሚደረገው እናታዊ ትግል ምክንያት 
የሚከሰት አይደለም፤ (ምክንያቱ ይሄ 
ቢሆን ኖሮ መቼም እናትነትን ከእናት 
ሆድ ተምሮ የሚመጣ ስላልሆነ 
የመጀመሪያ ልጆቻቸውን የሚገላገሉ 
እህቶች ሁሉ ለህመሙ በተጋለጡና 
ከዚህ ቀደም የወለዱ ደግሞ ከዚህ 
በሽታ ነጻ በሆኑ ነበር።) ስያሜውንም 
ያገኘውም የሚከሰትበት ሰዓት ድኅረ 
ወሊድ ላይ ስለሆነ እንጂ በወሊድ 
ምክንያት ስለተከሰተ አይደለም። 

የድኅረ ወልዲ ጭንቀት መነሻ 
ምክንያቱ በውል ይሄ ነው ተብሎ 
ባይታወቅም ለህመሙ የሚጋለጡት 
ወይም የመጋለጥ የሚጨምሩ 
ነገሮችን (risk factors) ምሁራኖች 

ያስቀምጣሉ። 

ከእነዚህ መካከል ደግሞ በዋነኝነት 
ከዚህ ቀደም እንዲህ አይነት የጭንቀት 
ህመም መኖር ይጠቀሳል።(A personal 
history of depression (prior to 
pregnancy or postpartum) a 
major risk factor of PPD) ከዚህ 
በተጨማሪ፡- 

- አስጨናቂ የኑሮ ሁኔታ 

- ከቤተሰብ ድጋፍ አለማግኘት 

- ያለ ዕቅድ የተከሰተ እርግዝና 

- ብቸኛ ወይም ያለትዳር አጋር መሆን 

- ቤተሰባዊ የአእምሮ ህመም ታሪክ 
ካለ ወዘተ...

የአሁን የሃገራችን ሁኔታ ከድኅረ 
ወሊድ ጭንቀት ጋር ተመሳስሎሽ 
አለው እንኳን ልንል ብንችል ለውጥና 
ተስፋ በመውለዷ ምክንያት የመጣ 
ሳይሆን ለውጡና ተስፋው ያባባሰው 
ቀድሞ የነበረ፣ ያልተፈታ መሰረታዊ 
ህጸጽ የወለደው ሊሆን ነው 
የሚችለው። ዲ/ን ዳንኤል ክብረት ግን 
ይህ የሳይንስ እውነታ ከትርክቱ ጋር 
አብሮ ስለማይሄድለት እንዳላየ በማለፍ 
የድኅረ ወሊድ ጭንቀት ምክንያትን 
በወሊድ ምክንያት በሚፈጠር እናት 

የመሆን ትግል አድርጎ በማቅረብ 
ሁለት የማይመሳሰሉ ጉዳዮችን 
የግድ አጣሞ ለማመሳሰል እና 
ለማያያዝ ሲሞክር ይታያል። 

ለምን ማለባበስ የለብንም?

ከታሪክ ይሁን ከመጣንበት 
ማህበራዊ ውቅራት የተነሳ  ለሰው 
ልጅ ዋጋ የማንሰጥ መሆኑ በእነዚህ 
ሦስት ዓመት ብቻ ያየናቸው 
ግድያዎች፣ ስደቶች እና እንግልቶች 
በቂ ማሳያ ይመስሉኛል። (በበሽታ 
እና በመኪና አደጋ የሚጠፋው 
የሰው ህይወት ሳይጨመር ነው።) 
ለሰው ልጅ ዋጋ ማጣታችን ብቻ 
ሳይሆን የሰብዕና መለኪያዎቻችን 
የተዛባ መሆን ገሃድ እየወጣ ነው። 
ስህተት ሊያጋጥም ይችላል፤ 
ስህተት ከተሰራ በኋላ ግን መከተል 
ያለበት ጸጸት ነው። (በሰው 
የስብእና መገምገሚያ መስፈርት 
በመላው ዓለም ቅቡልነት ያገኘ 
ጉዳይ ነው፤ የእኛም ሃይማኖቶች 
የሚስማሙበት ጉዳይ ነው።) 
አሁን አሁን ስህተት ከማሳፈሩ 
ይልቅ ጀብደኝነት ሆኖ መወራት 
ተጀመሯል። ጀግንነት እና ቂልነት 
ድንበራቸው በቅጡ መለየት 
ስላለተቻለ ተቀላቅለዋል።

ታሪክ አረዳዳችንና ታሪክን በቅጡ 

አስቀምጦ ለትውልድ አቆይቶ 
የማሳለፍ ሁኔታችን ከጥንት ጀምሮ 
የተዳከመ ቢሆንም(ገና ከጠዋቱ 
ይህንን የተገነዘብው የህክምና 
ባለሞያውና ነጋድራስ በክታቡ ላይ 
ስለታሪክ አጻጻፍ ለመጻፍ ምን 
አይነት ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት 
ለመምከር የተገደደው ለዚህ 
ይመስላል። ) ባሳፋሪ ሁኔታ በአሁኑ 
ወቅት ታሪክን እንደማንኛውም 
የሸቀጥ እቃ ባሰኘው መልኩ መሸጥ 
መለወጥ፣ መጠምዘዝ ተጀምሯል። 
ታሪክ እንደታሪክነቱ እውነት እንደ 
እውነትነቱ የሚገደው ጠፍቶ 
ታሪክን ባሰኘን መልኩ መተርጎምና 
ወደራስ መጎተት ተንሰራፍቷል። 
ከዘመናት በፊት በሰው ደረጃ 
የተሰራን ስራ አሁን የጎሳ ቀለም 
አላብሶ ማቅረብ ለምደን ነው? 
ከእለት እለት ህይወታችን 
እንቅስቃሴ ጋር የተዋህደን? 
(ይሄም ከእውነት ይልቅ ለጎሳችን፣ 
ለሃይማኖታችን ክብር እና ትርጉም 
እንዳለን ሲያሳይ በተጨማሪም  
ለብዙ ብጥብጦች መንስኤ የሆኑን 
የታሪክ ትርክቶችችን ተረቶች 
እንደሆኑ ይጠቁማል።)

የመንፈሳዊ እደገት ማስተማሪያ 
እና ማንቂያ ሊሆኑን ይገቡ 
የነበሩት ተቋማት በመንፈስም ሆነ 
በቁመና ተዳክመዋል። በሙስናንም 
ሆነ ዝምድናን ተከትሎ በሚመጣ 
መሿሿም እኒሁ አካላት ከመንግስት 
መስሪያ ቤቶች በላቀ ሁኔታ 
መሪነቱን ይዘዋል። ሃይማኖታዊ 

ህግጋቱን  በተግባር እየኖሩ 
ያስተምሩናል ብለን የምንጠብቃቸው 
የሃይማኖቱ አባቶች በስልጣን ሽኩቻ 
ውስጥ ቆይተው ነገረ-ታሪኩን በቅጡ 
ሳንረዳው እርቃቸው የተፈጸመው 
በቅርቡ ነው። ከዚህ በተጨማሪ 
ከቅርብ ታሪካችን ብንመለከት 
እንኳን የመንግስትና የሃይማኖታዊ 
ተቋማት ቁርኝትና ተደጋጋፊነት 
ጥብቅ ነበር፤ እንደውም የአጼ 
ቴዎድሮስ ውድቅት ካፋጠኑት 
ነገሮች መካከል ከቤተክርስቲያኒቱ 
ጋር መፋታቱ ይጠቀሳል። አጼ 
ኃይለ ሥላሴም ለለረዥም ዘመን 
ንግስናቸው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር 
የነበራቸው ትስስር አስተዋጾ ነበረው። 
ታሪክም ሳይንስም በቅጡ የማያቀው 
የደርግ መንግስት ከተከተለው 
የሶሻሊዝም ፍልስፍና በመነሳት 
ጠቡም ከሃይማኖት ጋር ስለነበር 
ሃያ እንኳን ሳይሞላው መሪውን 
ለስደት ባለስልጣኖችን ለእስር 
መዳረጋቸው ማሳያም ይሆነናል። 
በዘመነ ኢህአዴግ መንግስት 
የሃይማኖቱን አባቶች እስከመሾም 
ይደርሳል ተብሎ እስኪታማ ድረስ 
የሃይማኖት ተቋማትና የመንግስት 
ቁርኝት ጥብቅ ነው፤  በዚህም የተነሳ 
መንፈሳዊ ተቋማት የሃይ ባይነትም 
ሆነ የእርቅ ሚናቸውን እንዲያጡ 
ሲያደርጋቸው በተቃውሞ ውስጥ 

ላሉ አካላትም ለእነዚሁ ተቋማት 
አመኔታ ሳይኖራቸው ቆይተዋል። 

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አጣዳፊ እሳት 
መጫሪያ ክብሪት ባልነበረበት ዘመን 
የገጠሩ ማህበረሰብ፣ ማለዳ የእሳት 
ችግር እንዳይገጠመውና እሳት ፍለጋ 
ሰፈሩን በመዞር እንዳይታክተው፣  
አዳፍኖ እንደሚያቆየውና ሲያሰኘው 
እንደሚጭረው የተዳፈነ እሳት 
ሆኗል። እንዴት? ለምን? የሚሉ 
ጥያቄዎች ሳይጠየቁ ውጤታቸውን 
ያየናቸው ነገሮች እየተቀሰቀሱ 
እንደቀልድ የሰዎችን ህይወት 
እየቀጠፉ እያለፉ ነው። 

ስለዚህ ለሚከሰቱ አሳፋሪና 
አስደንጋጭ ችግሮች አላብሶና 
ያልያዙትን ስም አሸክሞ ከመጓዙ 
ወጥተን  መመርመር መጀመር 
ያለብን ይመስለኛል። የተከሰተ 
ችግር መብረዱ ብቻ ሳይሆን 
ለወደፊት እንደማይከሰት ርግጠኛ 
የሚኮንበትን የመፍትሄ መሰረት 
ጥሎ ማለፍ ወሳኝ ነው። 

እንዲህ ያልያዙትን ስም እያሸከምን 
ያዳፈንናቸው ጉዳዮች ብዙ 
ናቸው፤ ለሚከሰቱብን ጉዳዮች 
የሚገባቸውን ስም አንንፈጋቸው፤ 
ከተርቱ ይልቅ ወደ እውነታው 
እንጠጋ፤ የተዳፈነውን ገልጠን 
እንመርምረው፤ የሚታረቀውን 
እናርቅ፤ የሚጠፋውን እናጥፋው፤ 
ያልሆነ ስም እና ምክንያት 
መደርደሩን እናቁም፤ አለባብሶ 
ከማለፍ አባዜያችን እንውጣ።  

ከተርቱ  ይልቅ  ወደ  እውነታው 
እንጠጋ፤ የተዳፈነውን ገልጠን 
እንመርምረው!

   የሃሳብ ገፅ
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   የሃሳብ ገፅ
መወጣጫ

በሂሩት አድማሱ

የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ሥነጽሑፍ - አማርኛ ት/ክፍል

የሥነጽሑፍ መምህር

ዝርው ግጥም

እንደምንም ብላ ወጣች፣ራሷን ካስቸገራት ነገር በላይ አድርጋ ቻለች፡፡ ኋላዋን ረስታ 
ወደፊት ተጓዘች፡፡ ማንም ላይ ጉዳት የማትሰራ ሙሉዕ ሴት ሆነች፡፡ ኑሮዬ ብላ 
የጀመረችውን ትዳር ለማሳካት ደፋ ቀና ስትል ሕይወቷ ባጭሩ ይህንን ይመስል ነበር፡፡

ሳታገባ

ልጅነቷ በፈተና ቢሞላም በአሸናፊነት ተወጥታ ራሷን አውጥታለች፡፡ ራሷን፣ ሀገሯንና 
ስራዋን እየወደደች መኖር ጀምራለች፡፡ ስራዋም ሆነ የምታገኘው ውጤት ከውበቷ ጋር 
ተደምሮ ሙሉ አድርጓታል፡፡ሕይወቷን ለጉድ ትወደዋለች፡፡ ራሷ ከሯሷ ጋር ታወራለች፡
፡ አንድ ቀን ‹‹ለምን ለብቻዬ;›› አለች፡፡ ለምን ለራሴ ብቻ; ለሌላ መትረፍ አለብኝ ብላ 
ወሰነች፡፡ ሌላን ሰው እንደሯሷ አድርጋ ወደደች፣ ወስናም ወደ ቀጣዩ የሕይወት ምዕራፍ 
አለፈች፡፡

ስትገባ

ጎጆ ቀልሰው አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ ተባብለው በጋራ ቤት ገነቡ፡፡ መልስ ቅልቅል 
ከዘመዶቻቸው ጋር በሉ፡፡ ደስ አላት፤ አምሳያዋን ለማየት ጓጓች፡፡ ቆይታ አረገዘች፡፡ 
በጊዜው ወለደች፤ ብቸኛዋ በዛች ተትረፈረፈች፡፡

እናት

እናት ስትሆን ሀላፊነት በዛባት፡፡ ልጆቿ ሲጮኹ ባሏም ሲጮህባት፣ ያነሰች መሰላት 
ከልጆቿ በታች፣ ሌት ተቀን እንዲህ ታሰላስላለች ‹‹በቃ ሕይወቴ ይህ ነው; አይደለም! 
አይደለም! ይህ ሕይወት የሚበዛ እንጂ በኩሽና የሚቀር አይደለም፡፡›› ‹‹ትንሽ ቅንጣት 
ስንዴ አፈር ውስጥ ገብቶ ካልሞተ ፍሬ እንዳያፈራ›› እንዲል መጽሐፉ ትንሽ ጊዜ 
መቀበሬ ግድ ነው እያለች፡፡ ሕይወት ቀጠለ፡፡ ቆይ ልጆች ይደጉ ስትል የኔ ይድርሳል 
ወደፊት ይካካሳል፡፡ ልጆችም ‹‹ማሚ አንቺን አይደለም ባባን ነው ‘ምንፈልገው›› ሲሏት 
ጥቂት ቢከፋትም ‹‹ይሁን ሲገባቸው እኔንም ይላሉ አይደለም ባባን ብቻ!›› ብላ ተስፋ 

እያደረገች መኖሩዋን ቀጠለች፣ ሄዶ ሄዶ ቀኑ፣ ሸበተ ፀጉሩ፣ አለቀ 
ዘመኑ፡፡

ወደ መጨረሻ

ደልድላ ቤቷን ሰርታ፡፡ ተግታ ባሏን ልጆቿን ወድዳ በአፍና በዐይን 
አንሳ፤ ልጆቿን ለወግ አድርሳ እሷም እንደሌላው ሄደች ተሸኝታ፡፡ 
ለሌላው ድልድይ ሆና የሕይወትን ትርጉም በልጆቿ አይታ፣ ‹‹ይኸው 
ነው የእኔ ሕይወት በቃ!›› እንዳለች ተጨማሪ ጥቂት ዕድሜን ብትሻም 
አጥታ፣ እንዲሁ እንደባከነች እንደተብከነከነች አፈር ላይ ሰከነች፡፡

ከዘመናት በኋላ

በሷ ጫንቃ አልፎ ልጇ ሄደ መጠቀ በእውቀት ዘመነ ተራቀቀ፡፡ 
ሰው ሁሉ በሱ ተደመመ፡፡ ለወገን ለሀገር ምሳሌ ሆነ፤ መሪም ሆኖ 
ተመረጠ፣ ቆይቶ ሲያስበው ኋላውን እናቱን አገኛት መሰረቱን፡፡ እናቴ 
ቢል ቢጠራት ድምጽም የላት፣ አካል የላት፡፡ ብቻ መንፈሷ ይሠማኝ 
ይሆን; እያለ ያመሰግናት ጀመረ፡፡ 

*** ክብር ለእናቶች ያደረጉ መስዋዕት ሕይወታቸውን! ዕድል ያላችሁ 
ሁሉ ሴቶችን አክብሩ፡፡ ሞተው ሳይሆን ኖረው እናቶች ይመስገኑ 
ይሸለሙ!!

እንደተጣለ ኩበት ከወዲያ ወዲህ 
እንወዛወዛለን፡፡ በግላችን አጥር 
ውስጥ ሆነን መኖር ለማንችል 
እኛ በባህላዊ መንገዶች ብቻ 
ግንኙነታችን አጀግነን መቀጠልም 
አዳጋች ስለሚሆን ከባህላዊ 
ተቋሞቻችን ተነስተን አለምንና 
ዘመኑን የሚመጥን ተቋማትን 
መገንባት ለነገ የማይባል አጣዳፊ 
ግዳጅ ነው፡፡ በግለሰቦችና በተቋማት 
የተመሰረተው 

          መርህ አልባ የእርስ 
በርስ ግንኙነት ሲሻው የሚቀጥል 
ሲሻው የሚበጠስ መሆን የለበትም፡
፡ በመርህ ላይ የተመሰረተ ዘመንን 
የሚሻገር መስተጋብር እንዲሆን 
ጠንካራ ተወዳዳሪ ተቋማትን 
መፍጠር የግዴታም ግዴታ ነው፡፡  
ዛሬ ላይ የሚስተዋለው የእንትና 
ክልል ከንትና ክልል ጋር የሚደረግ 
ግጭት ተቋማዊ ባልሆነ አመክንዮ 
የሚፈጠር የደካማ መሪዎች 
የድክመት ውጤት ማወራረጃ ስልት 
ነው፡፡ መርህን ተከትሎ እስከኖረ 
ድረስ መቸም ይሁን በምንም 
ሁኔታ ህዝብ ከህዝብ  ሊተላለቅም 
ሊጋጭም አይችልም፡፡ በእርቀት 
የነገር መርዝ የተሸከመ ሮኬት 
እያስወነጨፉ  መጣልህ የሚሉ 
ደካማ ግንጥል መሪዎች ወይም 
ወኪል ተብዮዎች የሚፈጥሩት ጦስ 
በሰባዊ ፍጡራን ላይ ከሚያደርሰው 

የህይዎት ኪሳራና ኢ-ሰባዊ ድርጊት 
በተጨማሪ የተንሸዋረረ መሰረት 
የሌለው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ 
ውስጥ ያስገባናል፡፡ መሰረት የሌለው 
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ደግሞ 
መነሻውና መድረሻው ስለማይታወቅ 
ከምን ተነስቶ ምን መሆን እንደሚችል 
መተንበይና መናገር አይቻልም፡
፡ በግጭት እና ትርምስ ውስጥ 
በምትኖር ሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ 
ሸባ ነው፡፡ በሴኮንዶች ይወድማል፤ 
በሴኮንዶች ሃብታም ይፈጠራል፡
፡ የእድገቱ መሰረቶች ኢኮኖሚያዊ 
እንዳልሆኑ ሁሉ የመውደሙ 
ምክንያቶችም ኢኮኖሚያዊ ሊሆኑ 
አይችሉም፡፡ በተንሸዋረረ ኢኮኖሚ 
ደግሞ በኢኮኖሚ የተገለሉ ቡድኖች 
በሃብታሞች ላይ ጦርነት ያውጃሉ፣ 
ግጭት ይቀጣጠላል፡፡ እድገት ላይ 
የነበረ ኢኮኖሚ ስለሚወድም ሁሉም 
አንድ ወለል ላይ ይነጠፋል፡፡  
እንደዚህ አይነት ውጥንቅጥ ሀገርን 
መገንባትና ማስተዳደር ቀርቶ 
የራስን ስሜት መረዳታና ቤተሰብን 
መምራት እንኳን የማያስችል አደገኛ 
ሁኔታ ነው፡፡ 

    ኢትዮጵያ ሽማግሌ ተጠምታለች፣ 
ሀቀኛ መሪ ተርባለች፣ ከሰመመኗ 
የሚያነቃት ሀቀኛ ፖለቲከኛ 
ትሻለች፤ ለዚህ ደግሞ የተቋማት 
መዳበሪዎችና የሰው ሃይል ልማት 
መፍጠሪዎች ይሆናሉ የሚባሉት 

ዩኒቨርሲቲዎች ትልቁን 
ሃላፊነትን ይወስዳሉ፡፡ ሸምጋይ 
ሙህር፣ አስታራቂ አመክንዮ፣ 
አስታራቂ ክርክር፣ ሚዛናዊ ዘገባ… 
እንዲፈልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ደግመው 
ደጋግመው መስራትና መስራት 
ይኖርባቸዋል፡፡ ባልተጠሩበት ሰርግ 
ከመዝፈን ወጥተው ለተቋቋሙለት 
አላማ፣ ህዝብ አምኖ ለሰጣቸው 
ተልኮ መስራት፣ ከሞቀበት 
መዝፈንን አቁመው የቀዘቀዘው 
እንዲሞቅ፣ የፈላው እንዲበርድ 
መስራት፤ ከፓርቲ ተልኮ ወጥተው 
ህዝባዊ ስራ ላይ መሰማራት 
ይጠበቅባቸዋል፤ ዩኒቨርሲተዎች 
በህዝብ የተቋቋሙ ተቋም አልሚ 
ህዝባዊ ተቋሞች ናቸውና፡፡ 
ለዛሬው አበቃሁ 
ሰላም!

የተቆሞቻችንና የመሪዎቻችን........
                             ከገፅ 7 የዞረ

ልትገል አትሙት

-------------------

ፍቅህን ልትነግረኝ 

ሺ ልሙት አልከኝ፤

ሞትክን ልታደገው

ልቤን አሳምኘው፤

ውሳኔው ሲረጋ 

እኔም ከፈልኩ ዋጋ፤

የራሴን ሳልጀምር

ላንተ ብቻ ስኖር

በራስህ ሳታፍር፤

ማበልክን ስትነግረኝ

ሺ ውሸት ሞተህ 

እውን ሞት ሰጠኸኝ፡፡

Get Your 

wisdom!



ናይል 6ኛ ዓመት፣ ቁጥር 01፣ የህዳር 2011 ዓ.ም14

በተጨማሪም የዩኒቨርሲቲውና 
የተማሪዎች ጉዳይ ባጠቃላይ 
በቁጥጥሩ ስር ስለመሆኑ 
ይነግራታል፡፡በዙሪያዋ ለመፈጠሩ 
ችግሮች ከጎኗ ስለመሆኑ ገልፆ 
ሌላ ለመርዳት ያመቸው ዘንድ 
ስልክ ይጠይቃታል፡፡ተማሪዋም 
እሱን በማግኘቷ እራሷን እንደ 
እድለኛ በመቁጠር ያለምንም 
ማመንታት ስልክ ቁጥሯን 
ትሰጠዋለች።የተላከው ጎረምሳ 
የታዘዘውን ሸምቶ ሲመለስ 
አዳኙ ስራውን አጠናቆ ስለነበር 
ሁለቱንም የሸኛቸዋል። አዳኙ 
ስራውን ሲቀጥል በዚያው እለት 
ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ላይ ደውሎ 
የማናግርሽ ስላለኝ ቢሮ ብቅ በይ 
የሚል መልዕክት ያአስተላልፋል፤ 
እርዳታውን እንደልዩ ስጦታ 
የምታየው ተማሪ ትዕዛዙን 
አክብራ ስትሄድ እራት አብረን 
እንብላ የሚል ጥያቄ ይርብላታል። 
ተማሪዋ ይህኔ መጠርጠር 
ት ጀ ም ራ ለ ች ፤ ም ክ ን ያ ት ም 
ትፈጥራለች፡፡ ያለ እኔ ምግብ 
የማትበላ ጓደኛ ስላለችኝ እሷን 
ትቼ መብላት አልችልም የሚል 
ማስተባበያ ብታቀርብም አዳኙ 
ተጨማሪ የማሳመኛ ተረቶችን 
ማዥጎድጎድ ይቀጥላል፡፡እሱ 
ለእሷ ወንድም፣ መምህርና 
ተቆርቋሪ.... ብዙ ብዙ መሆን 
እንደሚችል ያስረዳል፡፡ተማምነው 
ለራት እንደተቀመጡ ምሽት 1፡00 
ይሆናል፡፡ሲመሽ ቤተ-መጽሀፍት 
ከምትገባ ይልቅ ቢሮ ብታነብ ጥሩ 
እንደሆነ ሃሳብ ያቀርባል፡፡እንስቷ 
ጥርጣሬዋ እየጨመረ መጣና 
የሴት ጓደኛዋን ጠርታ ባጋራ 
አስተማሪው ቢሮ ውስጥ እስከ 
ምሽቱ 5፡00 ሰዓት ድረስ ጭብል 
የለበስ ፅንሰ-ሃሳቡን በማስጠናት 
ሰበብ ሲናዛ አምሽቶ ያለስኬት 
ይሸኛቸዋል፡፡

ወቅቱ የፈተና በመሆኑ በማግስቱ 
ደውሎ ፈተና እንዴትና ከየት 
እንደሚወጣ የሚያመላክት 
ወረቀት ሊሰጣት እንደፈለገ 
ይነግራታል፤ዕለቱ ቅዳሜ ስለነበር 
ተማሪዋ ከቤተሰብ የተላከላትን ብር 
ለማውጣት ወደባንክ በሄደችበት 
ወቅት ነበርና፤ ያለችበት ድረስ 
ይሄዳል። ሲገናኙ ከቀኑ 8፡30 
ነበር፡፡አዳኙ ጠጥቶ የማውቀውን 

መጠጥ ጠጣሁ በሚል ሰበብ በሰከረ 
ሰው አንደበት እንድትስመው 
ይጠይቃታል፡፡ ተማሪዋ በድንጋጤ 
መርበትበት ትጀምራለች፡፡አዳኙም ወደ 
አንድ ጥቅ እየጎተተ እንድትስመው 
ማስገደዱን ይቀጥላል፡፡ለማምለጥ መላ 
ብትዘይድም የሰውየው ስካር የትወና 
ነበርና አልተቻላትም፡፡እንግልቱ 
ሲበዛባት እሪታዋን ታቀልጠዋለች፡፡
አስተናጋጆችን ጨምሮ በአካባቢው 
የነበሩ የህንፃ ግንባታ ሰራተኞች 
ለመገላገል ጣልቃ ይገባሉ፡፡አዳኙ 
ትወናው እንከን እንደገጠመው 
ተገንዝቦ ፊቷን በጥፍሩ አንዳልሆነ 
ያደርገዋል፡፡

 ባህርዳርን ጠንቅቃ የማታውቀው 
እንስት በሰዎች አርዳታ ከአደጋው 
ታመልጣልች፡፡አዳኙም ለሌላኛዋ ሴት 
ጓደኛዋ ደውሎ ሰላም ስለመግባቷ 
ይጠይቃል፡፡ስለኩንም እንድታነሳለት 
እንድትረዳው ይጠይቃል እግረ 
መንገዱንም ለተረኛነት ያመቻቻታል፡
፡

 በስካር መንፈስ ስለማድረጉና 
የሰከረ ሰውም የሚያደርገውን 
እንደማያውቅ አስረድቶ ሌላ ዙር 
ይጀምራል።ይቅረታም ይለምናል፡፡ 

የበሌላኛው የተግባር ልምምድ ርፖረት 
እንዲያደርጉ ያዘዘውን የቤት ስራ 
መሰብሰብ ይጀምራል፡፡በአዳኙ አይን 
ውስጥ ያለችው ባለታሪክ ግን በአጋጣሚ 
ክፍል ባለመገኘቷ ደውሎ ለምን 
እንዳልመጣች ደውሎ ይጠይቃል፡፡
ለሆነ ጉዳይ ወደ ከተማ መውጣቷን 
ተናግራ ሪፖርቱን ስትመለስ 
እንደምትሰጠው ትነግረዋለች፡፡ በ30 
ደቂቃ ውስጥ ወዳለችበት ሲከንፍ 
ይደርሳል፡፡ባጋጣሚ ልጂቱ ከዚህ 
በፊት አብሯት እንዳይሆን በአዳኙ 
ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ወንድ 
ጓደኛዋ ጋር ነበረች፡፡  ቅን በሞመስል 
አሳቤ ተቀላቀላቸውና ጣና በጀልባ 
ብንዝናና የሚል ሃሳብ ያቀርባል፡፡
ሁለቱም ይደበግጣል፡፡ልጅትም ወንድ 
ጓደኛዋ አብሮ ካለ ሃሳቡን ለመቀበል 
ትስማማለች፡፡ሁለቱም ተስማምተው 
ወደ ጣና ዳርቻዎች ያመራሉ፡፡አዳኙም 
ልጁን ምክንያት ፈጥሮ ዞር እንዲል 
ያስጠነቅቀዋል፡፡ልጁም የሚደርስበትን 
የውጤት ማጣት አደጋ እያሰበ 
ምክንያት ፈጥሮ ይለያቸዋል፡፡ ይህኔ 
እንስቷ የተቃውሞ ድምፅ እያሰማች 
ከአዳኙ ለመሸሽ ብትሞክርም ማንም 

የሚገላግልና የሚታደጋት ሰው 
እንደሌለ ያስፈራራታል፡፡ይህ ድረጊት 
የሚከወንበት ሰዓት ቀን መሆኑ 
ደግሞ ይበልጥ ያስገርማል፡፡ልጅቱ 
ከአዳኙ ለማምለጥ አንድ የስጦታና 
የባህል ልብስ መሸጫ ሱቅ ትገባለች፡
፡አዳኙም ፍቅረኛው በማስመሰል 
ማሬ ወለላየ እያለ በሶች ፊት 
ማቆላመጥ ይጀምራል፡፡ልጂትም 
ውሸቱን እንደሆነ እና ከሰውየው 
እንዲየስጥሏት ትማጠናለች፡፡
የአካባቢው ሰዎችም ግራ ይጋባሉ፡
፡አዳኙ የማሳመኛ ምክንያቶቹን 
አጠንክሮ ይቅጥላል፡፡የረጅም ጊዜ 
የሚወዳት ፍቅረኛው እንደሆነችና 
በተንሽ ነገር የተፈጠረ አለመግባባት 
መሆኑን አስረድቶ ያሳምናቸዋል፡
፡የአካባቢው ሰዎች ለማስታረቅ 
ጥረት ማድረግ በጀመሩበት ሰዓት 
አዳኙ ድንገት ሹለክ ብሎ ይጠፋል፡
፡ከአካባቢው ለመሰወሩ ሰበቡ ደግሞ 
የስራ ባልደረበው ወደ ሱቁ እየመጣ 
መሆኑነን መመልከቱ ነበር፡፡

ይኔ ተደብቆ ሲከታተላቸው 
የነበረው የወንድ ጓደኛዋ ያለችበት 
ሱቅ አስወጥቶ ወደ ግቢያቸው 
ለመመለስ ባጃጅ ላይ ይሳፈራሉ፡
፡መንፈስ በሚመስል መልኩ 
ከየት መጣ ሳይባል አዳኙ ባጃጅ 
ውስጥ ዘው ብሎ ይገባል፡፡ሁለቱ 
ጓደኛሞች በሁኔታው ተበሳጭተው 
የእልህ እምባ ይተናነቃቸዋል፡፡
አዳኙም በጀብደኝነት ተሳልባቸው 
ይለያቸዋል፡፡

አዳኙ አላማውን ለማሳካት ዘርፈ 
ብዙ ትረቶችን ማድረግ ይቀጥላል፡
፡ምሽት 5፡00 ላይ ሳይቀር 
ቢሮ እንድትሄድ የሚደርጉ 
ማስፈራሪያዎችን ያደርጋል፡፡ስጋቱ 
የበዛባት እንስቷ አነድ ቀን ምሽ 
ት ቢሮ ለመሄድ ትስማማለች፡፡ 
ብቻዋን ግን አልነበረም፤ከጓደኞቿ 
ጋር በመመካከር አብረዋት 
በመሄድ የአዳኙ ቢሮ መስኮት 
ዙሪያ ያንዣብባሉ፡፡አዳኙም አጋር 
አማን ብሎ መብራት ያጠፋል፡፡
ያላት አማራጭ መስማማት ብቻ 
እንደሆነም ያስረዳታል፡፡የመብራቱን 
መጥፋት የተመለከቱት ተማሪዎች 
ወደመስኮት ተጠግተው በተነጋገሩት 
መሰረት በመስኮት እንድታመልጥ 
ይረዷታል፡፡ አጥማጁ አሁንም 
ሴራውን አላቋረጠም፤በምሽ ቢሮ 

ድረስ እየመጣች እያስቸገረችው 
እንደሆነ ለሴት ጓደኞቿ ደውሎ 
ይናገራል፡፡ተማሪዎቹም የአዳኙ 
ሁኔታ ድራማ አስኪመስላቸው 
ድረስ ይገረማሉ፡፡

ውድ የናይል ተደራሲያን እውን 
ትውልድን ለመቅረፅ በተመሰረተ 
ተቋም ይህን መሰል ድረጊት 
የሚከዉኑ ሰራተኞች አሉት ቢባሉ 
ያምኑ ይሆን? እኛም ለስራዓተ-ፆታ 
ዳይሬክተር የቀረቡ የክስ ሰነዶችን 
በተመለከትን ጊዜ ያነበብናቸው 
ታሪኮች ግርምት ፈጥረውብናል፡፡
አባይን በጭልፋ እንዲሉ ለማንቂያ 
ይሆን ዘንድ የአንድ ተማሪን የፆታ 
ጥቃት እንደ አብነት ተጠቀምን አንጂ 
በየቢሮው የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች 
እልፍ እንደሚሆኑ ይታመናል፡፡

ውድ አንባቢያን የሴት ተማሪዎቻችን 
ጥቃት እንዲህ መረን በለቀቀ ሁኔታ 
ሲፈፀም ክስ ያቀረቡ ተማሪዎች 
ተገቢው ፍትህ ተሰጧቸው ይሆን? 
ካልሆነስ ችግሩ ምን ይሆን? ሰንል 
መጠየቃችን አልቀረም፤ይሁን እንጂ 
የጥቃት ፈፃሚዎች ያልታወቀ ከለላ  
ሃላፊነት ወስደው መረጃ የሚሰጡ 
ሰዎችን አሳጥቶታል፡፡ አንዱ 
ተማሪዎቹን ንቁና ብቁ ለማድረግ 
ሌት ከቀን ሲጥር ሌላው እንክርዳድ 
ደግሞ እንዲህ እንደ አዳኙ ከሆነ 
የተቋማችን ስም ጥላሸት የሚቀባ 
ተግባር መሆኑ እሙን ነው ። 
“እረፍ! ቁሚያለሁ ለማለት አጥሬን 
አትደገፍ” እንዲል ባለቅኔው 
እረፉ መባል ያለባቸው ሰበበኞች 
በየዙሪያችን አይጠፉምና የሁላችንም 
ድርሻ መሆን አለበት እንላለን፡፡
ይህን ታሪክ የደፈሩ ተማሪዎች 
አወጡት፤የፈሩna የተሸማቀቁትንስ 
ማን ደጀን ይሁናቸው?  የትንሿ 
ኢትዮጵያ ተምሳሌት የሆነው 
ተቋማችን እንደስሙ ተግባሩ የገዘፈና 
በስነ-ምግባር የተሞሉ ሰራተኞች 
የበዙበት እንዲሆን እንመኛለን፡፡

ፆታዊ ትንኮሳ......
            ከገፅ 10 የዞረ

›››››››››››››

                  

               ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹
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የናይል እንግዳ... 
                        ከገፅ 9 የዞር 

ለማድረግ የሃሳብና የሚዲያ ነፃነት 
አስፈላጊ መሆኑን መዘንጋት 
አያስፈልግም፡፡በተቋማት በተለይ 
በትምህርት ተቋማት ሰላማዊ 
አንድነትን ለመፈጠር የዘውግ 
ፖለቲካን ቅጥ ማስያዝና የዜግነት 
ፖለቲካን ማቀንቀን አስፈላጊ 
ይመስለኛል፡፡የመጣው አገራዊ 
ለውጥ የዘውግ ፖለቲካን አስወግዶ 
እራሱ የዘውግ ፖለቲካን መድገም 
የለበትም፡፡ነገሩ አንዳይደገም ማድረግ 
የሚጫለው የወጣት ሃይል ሲኖር 
ነው፡፡

ናይል--የለውጥ ሞተር ሊሆን 
የሚችል ወጣት ማፍራት 
የሚጫለው እንዴት ነው ይህንን 
ሃይል ለመፍጠር የሚያስችል ምቹ 
ቦታስ የት ነው?

አቶ በላይነህ--እንዴት ለሚለው 
ለወጣቱ ሀላፊነት መስጠትና 
ይመለከተናል የሚል አሰተሳሰብ 
መፍጠር ያስፈልጋል፡፡እኛ ታላላቆች 
ወጣቶቹን አትችሉም ሳይሆን 
ትችላላችሁ ማለት መቻል አለብን፡
፡የዘውግ ፖለቲካ ያሳጣንን ብዙ 
ነገር ማሳወቅ አስፈላጊ ነው፡፡ይህን 
ለማድረግ ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቴ 
ካሉ ተቋማት ውጪ የተሻለ ቦታ 
የለም፡፡

ናይል፡ እርሰዎ እንደገለፁት 
የሰፈርተኝነት ስሜቱ እየበዛ ስለሄዳ 
ወላጆች ልጆቻቸውን ራቅ ወደ 
አለ ዩኒቨርሲቲ ለመላክ ሲቸገሩ 
እናስታውላለን፡፡ለወላጆች ምን 
እሚሉት ነገር አለ?

አቶ በላይነህ፡- ወላጅ ምንጊዜም 
ተጨናቂ ነውና ይህን ቢያደርግ 
አይፈረድበትም፡፡ነገር ግን ይህን 
ነገር እያደረጉ መቀጠሉ መፍትሄ 
አይሆንም፡፡ወላጆች ያለምንም 
ፍርሃት ልጆቻቸውን ወደተቋማት 
መላክ አለባቸው፡፡ተቋማት ደግሞ 
ተማሪዎቻቸውን እንደቤተሰብ 
የመጠበቅ ሃላፊነታቸውን መወጣት 
ግድ ይላቸዋል፡፡ወላጆች ልጆቻቸውን 
ጥያቄ ሲኖራቸው በሰላማዊ መንገድ 
እንዲጠይቁ፣በአመፅና በሁከት 
ከመሳተፍ እንዲቆጠቡ መክሮ 
የመላክ ሃላፊነት አለባቸው፡፡
ተቋማትም ወላጆችና ተማሪዎች 
ከስጋት ነፃ የሚሆኑበትን ስርዓት 
መፍጠር ይገባቸዋል እላለሁ፡፡

ናይል፡ በርግጥ “ለአገሬ ምን አደረኩ 
እንጂ አገሬ ምን አደረገችልኝ” 
አይባልም፡፡ ይሁን እንጂ በ36 አመት 
የመንግስት አገልግሎተዎ ውስጥ 
እንደ ዜጋ ለሌላው የተደረገ እርሰዎ 
ቀረብኝ  ወይም አልተደረገልኝም 
የሚሉት ነገር አለ?

አቶ በላይነህ፡ አዎ፡፡ (ዝመታ) የራስን 
ጉዳይ አንስቶ እንዲህ ሆንኩ እንዲህ 
ሆንኩ ማለት ከባድ ቢሆንም ብዙ 

ጉዳዮች አሉ፡፡የኢህአዴግ መንግስት 
አገሪቱን እንደተቆጣጠረ ከራሺያ 
ወደ ኢትዮፕያ ስመለስ ጓደኞቸ 
ተው ብለውኝ ነበር፤ነገር ግን አገሬን 
ማገልገል አለብኝ ብየ መጣሁ፡
፡ የዘውግ ፖለቲካ ፖለቲከኞች 
ሰዎችን ከፖለቲካ ጋር እንዴት 
እንደሚያያይዟቸው ይገርማል፡፡
በእኛ አገር ፖለቲካ ውስጥ በግለሰብ 
ጥቅም  ዙሪያ የገዥ ፓርቲ አባል 
መሆንና አለመሆን ለውጡ ከፍተኛ 
ነው፡፡የፓርቲ አባል ለሆኑ ሰዎች 
ቅድሚያ ይሰጣል፡፡እኔ በቀድዋ 
ራሽያ በሁለተኛ ዲግሪ በክብር 
ተመርቄ ነው የመጣሁት ነግር ግን 
ከዛ በኋላ ምንም አይነት የትምህርት 
እድልና ስልጠና ተሰጦኝ አያውቅም፡
፡የ3ኛ ዲግሪ ለመማር በተደጋጋሚ 
ባመለክትም በተደጋጋሚ ሪጀክት 
ተደርጊያለሁ፡፡ለምን እንደተደረኩ 
እንኳን በቂ ምክንያት አይሰጠኝም፡፡
ያቅሜን በመስራት ለዚህ ደሃ ህዝብ 
ውለታ ከፍያለሁ ብየ አስቢያለሁ፡
፡ለአገር የሚጠቅም የሚዲያ 
ተቋም መስርቻለሁ፣ትምህርት 
ክፍል መስርቻልሁ፣ትውልድ 
ቀርጫለሁ፤ ይህን ማድረግ 
ነበረብኝ የሚል ፀፀት የለብኝም፡
፡አንዳንዶቹ እድሜልካቸውን በዚህ 
ደሃ ህዝብ ገንዘብ ተምረው ለራሳቸው 
ምቾት ብቻ አንደሚሰሩ እናውቃለን፡፡
ከትምህርት እድ በተጨማሪ የጡረታ 
ዘመኔ ሲደርስ እንዲራዘምልኝ ጠይቄ 
አልተፈቀደልኝም፡፡ለወደፊቱ  ለሰራ ሰው 
እንደዜጋ እኩል ተጠቃሚነትን ማስፈን 
ጥሩ ነው፡፡

ናይለ፡- በመጨረሻ ቀረ የሚሉትና 
በውስጠዎ የሚመላለስ ነገር ካለ ?

አቶ በላይነህ፡-ወጣቶች ላይ 
ትቂት ማለት እፈልጋለሁ፡፡
ለወደፊቱ እጣ ፈንታችን ወጣቶች 
በሳል ሆነው ራሳቸውን በእውቀት 
እንዲያበለፅጉ፣መፅሃፍትን በመፃፍም 
ሆነ በሌሎች መድረኮች እውቀታቸውን 
ለተቀረው ህብረተሰብ እንዲያሸጋግሩ  
መሆን አለበት፡፡አሁንም ምንም አይነት 
ማሳበቢያ ላይሆን ይችላል፡፡ለሚጣው 
ለውጥ ወጣቱ ግንባር ቀደም ተሳታፊ 
መሆን አለበት፡፡በርግጥ እኔ ፖለቲከኛ 
አይደለሁም ነገር ግን አገር ስትቆም ብቻ 
ነው ስርዓት ሊኖር እሚችለው፡፡ወጣቶቹ 

የፈለጉት ህልም ላይ መድረስ የሚችሉት 
አገር ሰላም ሲሆን ነው፡፡

ናይል፡- ጋሽ በላይነህ ምንም እንኳን 
በጡረታ ላይ ቢሆኑም ይመለከተኛል 
ብለው ልምድና ሃሳበዎን ለመጋራት 
ጊዜ ስለሰጡን በናይል ጋዜጣ ስም ከልብ 
እናመሰግናለን፡፡

አቶ በላይነህ፡- እኔም በጣም 
አመሰግናለሁ!

which later was developed to a 
coherent document by a group 
of experts for implementation. 
My draft, unfortunately, lost 
with my removable disk in 
2003 while I was moving 
from class to class to teach 
here in BDU. The initial name 
given by me as “Development 
Committees” was scattered 
into different committees by 
the group of experts and the 
only earlier committee that 
worked on Parent- Teacher- 
Student got more recognition 
together with the arrival of the 
new committees. 

Though there were many things 
to be told, I was satisfied with 
the job since the committees 
were formally institutionalized 
at Kebele level. Yet, whether 
the  different committees 
established at Kebele levels 
in Ethiopia are functioning 
strongly to the standard of 
Panchayat Raji Intuitions 
(PRIs) or not needs comparative 
study. In this opportunity, I 
would like to emphasize that 
this is a potential topic for high 
level research. 

Please bear in mind that the 
aim of this reflection is not to 
narrate what things have been 
done by me so far. But, it aims 
to convey two messages; firstly, 
a good leader or boss can have 
significant positive effect on 
the interests and motives of 
subordinates. 

Secondly, and the most 
important one that I would like 
to convey to readers of this piece 
of work are the experiences 
I have discovered during my 
present and earlier studies 
in rural development related 
themes. These experiences are 
related to my interactions with 
farmers and their perceptions to 
research activities conducted by 
university researchers, public 
sectors experts, and NGOs  
in four zones of the Amhara 
regional state. Whether I am 
right or wrong, their perception 
instigated me to coin the title 
“Voices of farmers: Questions 
on Our Research and Services” 
perhaps which will serve us to 
obtain information about their 
feelings and evaluate ourselves 
in line with our current and 
future research activities.

It is noted that research is a 
means to either to discover or 
extend theoretical knowledge 
or solve community-related 
problems. 

Voice of farmers...
continued from page 16

Part two will continue..
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 እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ  ኃላፊነታችን ይሁን!

            ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን
ናይል ጋዜጣ ለጥቂት ጊዚያት ከህትመት ርቃ ብትቆይም የነበራትን ሳትጥል አዲስ ነገር ልትጨምር እነሆ ወደ ህትመት ተመልሳለች፡፡ ጋዜጣዋ 
ለናንተ ጠቃሚ ነው፣ ያዝናናል፣ ያስተምራል፣ መረጃ ያቀብላል የምትለውን ማንኛውንም አይነት ይዘት ያለውን ስራ ከናንተ ተቀብላ ለእናንተ 
ታደርሳለች፡፡አለኝ የምትሉት የአምሮና የንባብ ውጤት ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E በሚገኘው ቢሯችን አሊም በኢሜል akakyebush-

ta@gmail.com ያቀብሉን፡፡ 

Chalachew Tarekegn

PhD Candidate, Department of Political 

Science and International Studies

Part 1

My ambition to be a researcher 
in rural development-related 
themes like rural poverty, 
food insecurity, agriculture/
rural extension went back to 
my employment as a Public 
Relations expert in the ANRS 
Disaster Prevention and 
Preparedness Commission 
(DPPC). During that time, my 
boss gave me a book to be read 
entitled: “Rural Development: 
Putting the Last First”. Though 
I was born in rural Ethiopia, 
it was during that time that I 
came across the challenges 
experienced by rural people. 
The author of the book argued 
that rural poverty is often unseen 
or misperceived by outsiders. 
Robert Chambers (the author) 
contends that researchers, 
scientists, administrators and 
fieldworkers rarely appreciate 
the richness and validity of 
rural people’s  knowledge 
or the hidden nature of rural 
poverty. Many claim that 
this is a challenging book 
for all concerned with rural 
development, as practitioners, 
academics, students or 
researchers. In this opportunity, 
I would like to thank my boss 
though I don’t need to mention 

his name for the time being. 
This is a good example to the 
saying that a good boss coaches 
and empowers subordinates.

My interest in rural 
development related themes 
was further influenced and 
impressed by numerous 
political philosophers during 
my Political Sciences (MA) 
study like that of Rousseau 
particularly in his discourse on 
the moral effects of the arts and 
sciences which is stated as:

“We have physicists, 
geometricians, chemists, 
astronomers, poets, musicians, 
and painters in plenty; but we 
have no longer a citizen among 
us; or if there be found a few 
scattered over our abandoned 
countryside, they are left to 
perish there unnoticed and 
neglected”

 Also, the introduction of 
influential scholars in the 
optional courses and in the 
fields of development have 
impressed me still now: For 
instance, Todaro (Economic 
Development), Gunder 
Frank (The Development of  
Underdevelopment), Graham-
Hancock (Lords of Poverty), 
Nurkse  who pioneered 
balanced growth in both the 
industrial and agricultural 
sectors of the economy, Albert 

O. Hirschman who criticized 
Nurkse and pioneered the 
strategy of unbalanced growth,  
Amartya Sen (Development as 
Freedom), Arthur Lewis (Nobel 
Prize winner in economics in 
1979) and who helped Ghana 
to draw up its first Five-Year 
Development Plan (1959-1963) 
after it gained independence in 
1957, Theodore Schultz (Nobel 

prize winner with Lewis) who 
contributed much to agricultural 
economics, the importance of 
high investment in vocational 
and technical education (human 
capital theory),  the Mahalanobis 
(Large is Beautiful) Versus the 
Schumacher (Small is Beautiful)  
Debate, the Gandian Oceanic 
Circle Model of Development 
, and  additional books of 
Chambers, among many others.

Particularly, the introduction 
of the Gandian Oceanic Circle 
Model of Development in the 
optional courses and which 
is still strongly functional in 
India in the forms of Panchayat 
Raji Institutions (Rule of Five 
People at Local Level) highly 
motivated me to have the same 
institutions in Ethiopia. Thus, 
I brought in the idea of having 
“Development Committees at 
Kebele Level in Ethiopia” and 
developed a draft during my 
senior expert position in the 
Bureau of Capacity Building 
where I had been assigned to 
work following my return. The 
idea was welcomed by both 
regional and federal institutions 
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