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ናይል

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

እውነትን መፈለግና 
ለሌላው ማሳወቅ 

ማህበራዊ 
ኃላፊነታችን ይሁን!

እንኳን ለ2011 ዓ.ም የምረቃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ!

በውስጥ ገፆች
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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
በክፍሉ ሰራተኞች

ግራፊክስና ሌይአውት
ስንታየሁ ገብሩ 

ዘጋቢዎች
 ወንዳለ ድረስ

ሙሉጎጃም አንዱዓለም

ትዕግስት ዳዊት

ሙሉጌታ ዘለቀ

ዲቦራ ማተሚያ ቤት ታተመ

አምደኞች
ይናገር ተ/ስላሴ (ዶክተር)

ታምሩ ደለለኝ 

ፎቶ አንሺዎች
ታምራት አታላይ፣ 

ሙሉጌታ ዘለቀ፣

             አገሬ ዘለቀ    

ናይል ጋዜጣ የዩኒቨርሲቲውና የዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ልሳን ሆና ህዳር 2005 ዓ.ም ተመሰረተች፡፡

የኮምፒውተር ጽሁፍ

 መልሰው አደመ

  መልእክተኞች

 መልሽው አጥናፉ

ስርጭት

የግቢ መረጃ ዴስክ አባላት

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!

     የትም ትደርሳላችሁ!

ምንም ብናስብ ምንም ብናምን 

በተፈጥሮ በመፈጠርና በመኖር 

ሀቅ አንጠራጠርም፡፡ ተፈጥሮን 

የፈጠረ አንድ  ሃይል ፍጡራንን 

በየአይነቱ ሰራቸው፡፡ከፍጡራን 

መካከል ሰው ከግዑዛን  ተለየ፡

፡ ተፈጥሮን የማፍረስና የመስራት 

ስልጣንን ተቸረ ወይም ወሰደ፡፡ 

በጊዜ ዳኝነት እየተማራ ያልነበረውን 

አንዲኖር፣የነበረውን እንዳይኖር 

ወይም እንዲለወጥ በማድረግ 

ሂደት ውስጥ አልፎ  ዛሬን አደረሰን፡

፡ዛሬ በዛሬ ሰዎች ትሰራለች አልያም 

ትፈርሳለች፡፡

በመጣንበት የተፈጥሮ ወይም 

የታሪክ ዳራ ውስጥ የራስ ዳኛ ራስ 

መሆኑን ልብ እንላለን፡፡የተፈጥሮ 

ወይም የአለም የመቀየር እውነት 

ነገሮችን የራስ የማድረግ ጥረት 

ውጤት ነው፡፡አሳሾች የያዙት 

ዓለም ሲጠባቸው ሌላ ዓለም ፍለጋ 

አሰሳን ጀመሩ፡፡ ተሳክቶላቸውም 

ያልነበራቸውንና ያላዩትን አዩ፡፡

ሳይንቲስቶች በአሰሳ የተገኘችውን 

ሰፊ ዓለም ለማዳረስ ጊዜና ጉልበት 

ፈተናቸው፡፡ይህንንም ለማሸነፍ 

ሳይንሳዊ ግኝቶችን  መፈብረክ 

ጀመሩ፡፡ ምዕተ-ዓመት የሚፈጀውን  

የጉዞ ስልት ወደ ደቂቃዎችና ሰዓታት 

በመቀየር እንደፈለጉ ዓለምን ይዞሩ 

ዘንድ ምቹ  ሁኔታዎችን ፈጠሩ፡፡

ቅለትና ምቾትን ፍለጋ ላይ ያተኮረው 

የሳይንቲስቶች የመፍጠር ሱስ 

ምድር ካላት ድምበር አልፈው ጠፈር 

ማሰስንም አስቻላቸው፡፡ በዚህ ሂደት 

ውስጥ የሰው ልጅ ፈልጎ ያጣው ነገር 

አልነበረም፡፡

ፖለቲከኞች ከግለሰባዊ ጥቅማቸው 

ተነስተው እስከ አገራዊ ጥቅማቸው 

ድረስ የሚመቻቸውን ህግና 

ስልት እየነደፉ የሚመቻቸውን 

ነገር ዘረጉ፡፡እንደ እነ ናፖሊዮን 

አይነት ጦረኛ ፖለቲከኞች ዓለምን 

የመምራት ፍላጎት ውስጥ ዘፍቀው 

ብዙ ርቀትን ተጉዘዋል፡፡ በዘር 

የበላይነት ጥቁሮችን ለመቀራመትና 

ሀብታቸውን ለማስተዳደር የተመኙ 

ቢዝማርካዊያንም ብዙ አደረጉ፡

፡የአንድን አገር የበላይነት እውን 

ለማድረግ የተጉ ሂትለራዊያንም 

ለራስ በራስ የመስራት እምነት ወስጥ 

ያደሩ ነበሩ፡፡

ፈላስፎች በመጠየቅ ምርኩዝ 

እየተደገፉ የጠራ የመሰለውን 

እያደፈረሱ፣ የተፈራውን 

እየደፈሩ፣የማይነካውን እየነኩና 

የተዳፈነውን እየጫሩ  ሌላ የእሳቤ 

ቦይን ከፈቱ፡፡ ፈጣሪ የለምና ፈጣሪን 

አትመኑ፣አትከተሉ በሚል አምክንዮ 

እየሰደሩ እነሱን እንድናምንና 

እንድንከተል የተጉ ሁሉ ከማመን 

አልፈው መታመን እንጀምር የሚል 

የእችላለሁ መንፈስ የተጋባባቸው 

ነበሩ፡፡

ከላይ የተጠቀሱት ክውንቶች 

አድራጎታቸው ተቀባይነት ይኑረውም 

አይኑረውም የራሳቸውን ዓለም 

እራሳቸው መፍጠር ችለዋል፡፡

በሁሉም አዕምሮ ውስጥ የይቻላል 

መንፈስ አለ፡፡አሳሾች አዲስ ምድር 

ማግኘት ይቻላል ብለው አግኝተዋል፡

፡ሳይንቲስቶች ተፈጥሮን መቆጣጠር 

ይቻላል የሚል እምነት አዝለው 

አልቀሩም፤ፈታኙን ተፈጥሮ ቀላል 

እንዲሆን አስችለውታል፡፡ፖለቲከኞች 

ዛሬ ዓለም የምትመራበትን ስርዓት 

መፍጠር ችለዋል፡፡የራስን ራስ 

መስራት ሳይንስ አጥፊን የሰራ 

መጥፊያነቱ ለሌሎች ብቻ ሳይሆን 

ለራሱም የሚሰራ ነው፡፡አጥፊውን 

እና አዳኙን የመምረጥ ስራ ግለሰባዊ 

ሃላፊነትን ይጠይቃል፡፡

ውድ ተመራቂ ተማሪዎቻችን የራስ 

ዳኝነት ራስ ላይ ያረፈ ነው፡፡ የራስም ሆነ 

የሌሎች ምኞት በራስ ጥረት የሚገኝ 

ነው፡፡ርዕይ መያዝ ብቻ ሳይሆን 

ለእውንነቱ መስራትም ግድ ይላል፡፡

ርዕያችሁ በይቻላል ኮርቻ ላይ ያረፈ 

ከሆነ መንገዳችሁ ሁሉ ለመድረስ 

ይሆናል፡፡ የትናንት ባለታሪኮች የዛሬ 

ታላላቅ አሳቢያን የላቸውን ስም 

ያገኙት በሌሎች ቸርነት ሳይሆን 

በራሳቸው በጎ እሳቤና ታታሪነት 

ነው፡፡ የእናንተም እጣ-ፈንታ ይሄው 

ነው፡፡እውቀት የትም አለና የትም 

ተማሩ፤ ማወቅ አያልቅምና መቼም 

እወቁ፤የሚያደርስ ሃሳብ ከሚያደርስ 

መንገድ ጋር ያዙ የትም ትደርሳላችሁ፡

፡
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የኃላፊዎች መልዕክት!

ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ዕድሜ ያስቆጠረው ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የተሰጠውን ሀገራዊ ተልዕኮ ከመወጣት ጎን ለጎን በአፍሪካ ብሎም በዓለም 
ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን ሁለንተናዊ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል፡፡ በቅርቡ 
በወጣው ‘Webometrics’ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ዩኒቨርሲቲያችን 
በኢትዮጵያ 3ኛ ደረጃ የያዘ ሲሆን በአፍሪካ ደረጃ ከ100 ምርጥ የአፍሪካ 
ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን ችሏል፡፡ 

የትምህርት ጥራትን ከሚያመላክቱ መመዘኛዎች አንዱ የምሩቃኑ ቅጥር 
ሲሆን በዩኒቨርሰቲያችን ከሚመረቁት በአማካይ 80% የሚሆኑት በአንድ 
ዓመት ውስጥ ይቀጠራሉ፡፡ ይህ አሃዝ እስከ 88 የተመዘገበባቸው የትምህርት 
ክፍሎች እንዳሉም መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ የድህረ-ምረቃ መርሃ ግብር 
ተመራቂዎች አስተዋጽኦ የሚያደርጉበትን የምርምር ውጤቶች ህትመት 
ስናይ ደግሞ በ5 ዓመታት ውስጥ የ 50% ጭማሪ አሳይቷል፡፡ በተመሳሳይ 
ጊዜ 100 የሚሆኑ የዩኒቨርሲቲው የህትመት ውጤቶች በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ብዙ ተነባቢ ከሆኑ 10% ህትመቶች ውስጥ ለመሆን ችለዋል፡፡ ይህ 

የዩኒቨርሲቲያችንን እውቅና የሚያሳድግ ስለሚሆን የተመራቂዎቻችንን 
የመቀጠር ዕድል እንደሚያሰፋው እናምናለን፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን ከ2001 ዓ.ም 
ጀምሮ በይፋ በማሳዎቅ ተጨባጭ እንቅስቃሴዎችን እያካሄደ ይገኛል፡፡ 
ለዚህም ሁለት የስልታዊ ዕቅድ ዘመናትን አጠናቆ 3ኛውን አዘጋጅቷል፡
፡ ስለዚህ የመጀመሪያ ዲግሪያችሁን የጨረሳችሁ ለ2ኛ ዲግሪ፣ 2ኛ 
ዲግሪያችሁን የጨረሳችሁ ለ3ኛ ዲግሪ፣ ዶክትሬት ዲግሪያችሁን 
ለያዛችሁ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ለሚጀመረው የድህረ-ዶክትሬት ዲግሪ 
ትምህርታችሁ እንጋብዛችኋለን፡፡

በምንሰጣቸው አገልግሎቶች የጎደሉትን ለመሙላትና ያሉትን 
ስኬቶች አጠናክሮ ለማስቀጠል በምናደርገው ጥረት በየምትሄዱበት 
የዩኒቨርሲቲያችን አምባሳደሮች እንደምትሆኑና በሩቅም በቅርብም 
የስኬታችን አጋር እንደምትሆኑ እምነታችን የጸና ነው፡፡

መልካም የህይወት ዘመን ትምህርት ከሁለንተናዊ ስኬት ጋር 
ይሁንላችሁ!

ለ2011 ዓ.ም የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ 
ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ሰራተኞችና የተመራቂ 
ቤተሰቦች እንኳን ደስ አላችሁ !!!

  ፍሬው ተገኘ አሞኘ (ዶ/ር)

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

በዩኒቨርሰቲያችን 

ከሚመረቁት በአማካይ 80% 

የሚሆኑት በአንድ ዓመት 

ውስጥ ይቀጠራሉ፡፡
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            የኃላፊዎች መልዕክት!
የ2011 ዓ.ም የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ 

ተማሪዎች፣ የተመራቂ ቤተሰቦች፣ መምህራንና 

ሰራተኞች እንኳን ደስ አላችሁ! !

     ዘውዱ እምሩ ጀምበሬ (ዶ/ር)
የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት

ውድ ተመራቂዎች፡

ከሁሉ አስቀድሜ የዓመታት የድካማችሁን ውጤት ለምታዩበት ለዚህ 
የምረቃ ቀን በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ፡፡ 

በዩኒቨርሲቲያችን በተለያዩ ዘርፎች ስትከታተሉት የነበረው 
የሶስት ወይም አራት ዓመታት ትምህርትና ስልጠና በምረቃችሁ 
ይጠናቀቅ እንጂ የሌላ ታላቅና ከዚህም በላይ በህይወት ተሞክሮ፣ 
በተጨባጭ ልምምዶችና በሙከራዎች ይበልጥ እውቀት፣ ክሂሎትና 
አመለካከታችሁን ወደምታዳብሩበት ትምህርት ቤት (የስራው ዓለም) 
የመግቢያ በራችሁ በመሆኑ ጉዟችሁ ተጀመረ እንጂ አላለቀም፡፡ ይህም 
የሚሆነው እውቀትና ክሂሎት በአንዱ መሰረት ላይ ሌላኛው እየተገነባ 
ሳያቋርጥ የሚያድግ እንጂ ጨረስኩት፤ በቃኝ ተብሎ የሚተው ንብረት 
ባለመሆኑ ነው፡፡

በዚህ ሰፊ የመማሪያ መድረክ (የስራው ዓለም) ደግሞ በዩኒቨርሲቲ 
ቆይታችሁ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የቀሰማችሁትን እውቀት፣ ክህሎትና 
አመለካከት በተግባር የምትፈትኑበት በውጤቱም ማንነታችሁን ሙሉ 
የምታደረጉበትና በፈጠራችሁት አቅምም ያስተማሯችሁንና ለዚህ 
ህልማችሁ መሳካት ጉልበት ለሆኗችሁ መምህራን፣ ወላጆቻችሁና 
ከሁሉም በላይ ለሀገራችሁ እድገት አስተዋጽኦ በማበርከት ውለታ 
የምትከፍሉበት ጊዜ ነው፡፡

ይህ ወቅት ደግሞ ከማንኛውም ጊዜ ይበልጥ አገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ 
ዘርፎች ያሉትን የዕድገት ፍላጎቶችና በተጨባጭ ያሉትን ፈታኝ ሁኔታዎች 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እየፈተሸ (እየተመራመረ) መፍትሄ የሚያመጣ 
የተማረ ሰው ሀይል ይበልጥ የምትፈልግበት ወቅት በመሆኑ ለዚህ ጥሪ 
እንደሀገር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ልታደርጉ በምትችሉበት አቅም ላይ 
በመድረሳችሁ ልትኮሩ ይገባችኋል፡፡

ይህንን አገሪቱ የምትፈልገውንና በምንም የማይተካ አስተዋጽኦ ለማበርከት 
ደግሞ በትምህርት በቆያችሁባቸው ዓመታት ከጨበጣችሁት ዕውቀትና 
ክህሎት በላይ በከፍተኛ ሃላፊነትና አገራዊ ፍቅር ለማገልገል መቁረጥ እጅግ 
ወሣኝ በመሆኑ ይህንን ሃላፊነት ትወጣላችሁ የሚል ከፍተኛ እምነቴን 
እየገለጽሁና በየተሰማራችሁበት የስራ መስክ ሁሉ ለትውልድ የሚተርፍ 
ውጤታማ ስራ የምትሰሩበት ዘመን እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ 

በድጋሜ ለእናንተንም ሆነ ለወላጆቻችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ፡፡

እንኳን ደስ አላችሁ!!!
በሶስተኛ፣ በሁለተኛና በመጀመሪያ ዲግሪ በ2011 ዓ.ም የዩኒቨርስቲያችን 
ተመራቂዎች፡- ከሁሉ አስቀድሜ አንኳን ለምረቃ በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ 
እያልኩ ቀጣይ የስራ ዘመኛችሁ በትምህርት ቆይታ  ጊዚያችሁ ያካበታችሁትን 
የንድፈ-ሃሳብ እውቀትና የተግባር ክህሎት ወደ መሬት የምታወርዱበት 
እንደመሆኑ መጠን አገራችሁን፣ቤተሰባችሁንና ራሳችሁን የምትጠቅሙበት 
እንዲሆን እመኛለሁ፡፡

እንድምታዉቁት አገራችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በለውጥ ሂደት ውስጥ ያለች 
በመሆኑ ለውጡ የመማር ማስተማር ሂደቱን በተወሰነ መልኩ ማወኩ 
አልቀረም፡፡በዚህ ጊዜ ውስጥ እናንተ እንደማንኛውም ዜጋ አንድም ስለአገራችሁ 
በመጨነቅ በሌላ በኩል ደግሞ ትምህርታችሁን ጠንክራችሁ በመከታተል 
ለፍሬ በመብቃታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል፡፡

ምርቃታችሁ የሚያመለክተው ከአንድ የእውቀት ደረጃ ወደ ሌላው የእውቀት 
ደረጃ መሸጋገራችሁን እንጂ ለበለጠ ልህቀት ለመብቃት ትምህርት የማቋረጥ 
ሂደት አለመሆኑን አውቃችሁ ከዩኒቨርስቲያችን የሸመታችሁትን እውቀት 
መሰረት አድርጋችሁ አገራችሁን አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደተሸለ እንድትጓዝ 
የበኩላችሁን አስተዋፅኦ እንድታበረክቱ አደራ እያልኩ በምትሰማሩበት የስራ 
መስክ  ሁሉ መልካም እንዲገጥማችሁ ልባዊ ምኞቴን እገልፃለሁ፡፡

አቶ ዘውዱ ፀጋየ
የሬጅስትራርና አልሙናይ ማኔጅመንት 

ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር



ናይል 6ኛ ዓመት የምረቃ በዓል ልዩ ዕትም፣ሐምሌ 2011 ዓ.ም6

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ

ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ 
ስምሽንና የትውልድ 
ቦታሽን ብትገልጭልን?

አብርሂ፡- ስሜ አብርሂ ፀሀይ 
እባላለሁ። ተወልጄ ያደግሁት 
በአማራ ክልል ምዕ/ጎጃም 
ዞን ሰከላ ወረዳ ጋፍቴጉንካን 
በምትባል የገጠር ቀበሌ 
ውስጥ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግሽና 
የትምህርት ቤት ህይወትሽ 
ምን እንደሚመስል 
ብታብራሪው?

አብርሂ፡- ከ1-8ኛ ክፍል የተማርሁት 
በአካባቢያችን ከሚገኝ 
ት/ቤት ነበር። እናትና 
አባቴ አርሶ አደር ነበሩ። 
እናቴ 5ኛ ክፍል እያለሁ 
በሞት ተለየችኝ። በዚህም 
ምክንያት እኔ ትምህርቴን 
እንደማልቀጥልና ያባቴ 
ማንም እንደሌለው፣ ከዚህ 
በኋላ አባቴን እያገለገልሁ 
ብቻ እንድኖር ጎረቤቶቻችን 
ፈረዱብኝ። በሰዎች ምክርና 
ባባቴ ፈቃድ አባቴን እያገዝኩ 
ትምህርቴን እቀጥልበት 
መንገድ ተፈጠረ፡፡ በዚህ 
መልኩ ከ1-8ኛ ክፍል 
ያለውን ካጠናቀቅኩ በኋላ 
በአካባቢያችን የ2ኛ ደረጃ 
ት/ቤት ባለመኖሩ የ2ኛ 
ደረጃ ትምህርቴን ለመማር 
በእግር የ4፡00 የእግር ጉዞ 
ስለሚወስድ ከአባቴ ተለይቸ 
ትምህርቴን መቀጠል ግድ 
ሆነ፡፡ በጊዜው ውጤቴ 
ከሌሎች ተማሪዎች 
የተሻለ ስለነበር እኔና አባቴ 
ተሸላሚ ነበርን። የመሰናዶ 
ትምህርቴን በፍኖተ ሰላም 
ዳሞት አጠ/መሰናዶ ት/
ቤት ተምሬ የዩኒቨርሲቲ 
አሁን ላለሁበት ት/ት ክፍል 
በቃሁ።

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልጪዋለሽ? ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርሽበት ነገር ምንድን 
ነው?

አብርሂ፡- በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
በ3 አመት ቆይታዬ በቀለም 
ትምህርት እንዲሁም 
ከቀለም ትምህርቴ ውስጥ 
ለትምህርት ክፍሉ ልዩ 

አመለካከትና አዲስ ግንዛቤ 
እንዲኖረኝ ሆኗል።  ከቀለም 
ትምህርት ውጭ በተማሪዎች 
መካከል ያለውን የእውቀት፣ 
የሀይማኖት፣ የቋንቋ ወይም 
የብሄር፣ የኢኮኖሚና 
የአመለካከት ልዩነቶች 
ለመረዳት ችያለሁ። እነዚህ 
ልዩነቶች ቢኖሩም በፍቅር፣ 
በመቻቻልና ተሳስበው 
እንደሚኖሩ በሰፊው 
ተረድቻለሁ።

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንች በኩል እንዴት 
አገኘሽው?

አብርሂ፡- መማር ማስተማሩ 
መምህር ተኮር ከመሆኑም 
በላይ ፈተና ተኮርተኑ ጎልቶ 
ይታያል። ይህም ማለት 
ተማሪዎች ምን ተማርን? 
ምን ለማወቅ ቻልን? ሳይሆን 
እንዴት አድርገን ብናነብ 
ፈተናውን ማለፍ እንችላለን 
የሚለውን ነው። ለዚህ 
ደግሞ የመምህሩ አስተዋጽኦ 
ከፍተኛ ነው። 

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታይዋለሽ? ላንች 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትይው አስተማሪ 
አለ? እንዴት? 

አብርሂ፡- እያንዳንዱ መምህራን 
የተለያየ የማስተማር 
ብቃትና ክህሎት አላቸው። 
ማለትም አንዳንድ መምህራን 
የሚያስተምሩን ለፈተና ነው። 
የኛ እውቀትም እስከፈተና 
ድረስ ይሆናል ማለት ነው። 
ሌሎች ደግሞ ያስተማሩን 
ለዘላለም አእምሯችን ውስጥ 
ተቀርጾ እንዲኖርና ግልጽ 
ባለሁኔታ እኛን ለመርዳት 
ይጥራሉ።

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታሽ የአጠናን ስልትሽ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለሽ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

አብርሂ፡- በዚህ ዩኒቨርሲቲ ቆይታዬ 
90% የሚሆነውን ጊዜዬን 
የማሳልፈው በትምህርት 
ላይ ብቻ ነው። መምህሩ 
ሲያስተምር ከ85% በላይ 
ያለውን መያዝና በደንብ 
መከታተል እችላለሁ። 
ነገር ግን ስለገባኝና ግልጽ 
ስለሆነልኝ ሌላ መጽሀፍትን 
ከማንበብ ወደኋላ አልልም። 
ሁሌም የተማርኩትን 
ደጋግሜ ማንበብ 
ያስደስተኛል። 

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትሽ ሚስጥሩ 
ምንድን ነው? 

አብርሂ፡- ለስኬቴ ሚስጢሩ 
መጀመሪያ እግዚአብሄር 
ነው። በእኔ በኩል ደግሞ 
ከማወቅና አዋቂ ሰው ከመሆን 
በላይ ምንም የሚያስደስት 
ነገር እንደሌለ አምናለሁ።

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭሽ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

አብርሂ፡- የገቢ ምንጭ ክረምት 
ለአመት ትምህርት የሚሆነኝ 
የትኛውንም አይነት ስራ 
እየሰራሁ እሰበስባለሁ። ከዚህ 
በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲያችን 
በሚያደርግልን ድጋፍ 
እንዲሁም ጥሩ ውጤት 
ላስመዘገቡ ተማሪዎች 
ተብሎ የሚሰጠን ክፍያ 
ምክንያት እግዚአብሄር 
ይመስገን ተመራቂ እንድሆን 
በቅቻለሁ።

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትሽ ምን ይመስላል?

አብርሂ፡- በግቢ ውስጥ ማህበራዊ 
ህይወቴ ደስ የሚል ነበር፡
፡ ከመምህራን እንዲሁም 
ከተማሪዎች ጋር እግባባለሁ። 
በምችለው መጠንና በገባኝ 
ልክ እኔ የማውቀውን 
ለሌሎች ተማሪዎች ክለሳ  
እሰጣለሁ። 

ጥበበ አባይ፡- በህይወትሽ የገጠመሽ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 

አለፍሽው? 

አብርሂ፡- በህይወቴ ብዙ ውጣ 
ውረዶችን አሳልፊያለሁ። 
ገና የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ 
እያለሁ እናቴን በሞት 
አጣሁ። ከዚያ እስከመሰናዶ 
ድረስ አባቴን እየረዳሁና ጎን 
ለጎን ትምህርቴን እየተማርሁ 
በስቃይ አሳለፍሁ። ይባስ ብሎ 
የ1ኛ አመት የዩኒቨርሲቲ 
ተማሪ እያለሁ አባቴ ደግሞ 
ብቻዬን ጥሎኝ ሞተ። ከዚያ 
የደብተርና የእስክርቢቶ 
እንዲሁም የሌሎች ነገሮች 
ማሟያ ገንዘብ የሚረዳኝ 
አጣሁ። በአጠቃላይ 
ስቃዮችና ውጣ ውረዶች 
በህይወቴ ላይ ቢፈራረቁም 
እጅ ግን አልሰጠሁም። 
አሁንም ድረስ ፈተናዎችን 
ለመቋቋምና ለማለፍ ተስፋ 
ሳልቆርጥ መሆን ያለብኝን 
ብቻ እሆናለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለሽ ?

አብርሂ፡- ወደፊት ለሀገራችን 
ኢትዮጵያ የማስበውና 
የምመኘው ህዝቦቿ በሙሉ 
ስልጡን ሆነው የእውቀትና 
የብቁ ዜጋ ባለቤት እንድሆን፣ 
በአንዳንድ ፖለቲካኞች 
ምክንያት ዘር የሚባለው ነገር 
ጠፍቶ አንድ ኢትዮጵያ ሆና 
በሰላም እንድትኖርዘወትር 
ምኞቴ ነው።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን 
የምትፈልጊው አካል ካለ? 

አብርሂ፡- የማይገባኝን ህይወት 
በጸጋው የቸረልኝን 
ልዑል እግዚአብሄር 
አመሰግናለሁ። ለመላው 
በዩኒቨርሲቲ ላገኘኋችሁ 
ጓደኞቼ በእግዚአብሄር ስም 
አመሰግናችኋለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

አብርሂ፡- እኔም አመሰግናለሁ!

         አብራሂ ፀሃይ

      ከሳይንስ ኮሌጅ፣ ባዮሎጅ ት/ክፍል

          3.94 አማካይ ውጤት

የ2ኛ ደረጃ ትምህርቴን ለመማር 

በእግር 4 ሰዓት...
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ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምሽንና 
የትውልድ ቦታሽን 
ብትገልጭልን?

ኤደን ጥላሁን ፡- ስሜ ኤደን ጥላሁን 
እባላለሁ። የተወለድኩት 
ምስራቅ ጎጃም ሞጣ ከተማ 
ነው።

ጥበበ አባይ ፡- የልጅነት አስተዳደግሽና 
የትምህርት ቤት ህይወትሽ 
ምን እንደሚመስል 
ብታብራሪው?

ኤደን ጥላሁን ፡- በአጠቃላይ የልጅነት 
ጊዜዬን ከቤተሰቦቼና ከሰፈር 
ጓደኞቼ ጋር እየተጫወትኩ 
ነው ያሳለፍሁት። 

የትምህርት ቤት ህይወቴ 
ደስ የሚል ነበር፡፡ 1ኛ ደረጃ 
ተማሪ እያለሁ ስለትምህርት 
ብዙም ግንዛቤ ስላልነበረኝ 
ዝም ብዬ እመላለስ ነበር። 
ነገር ግን ከ2ኛ ደረጃ ስገባ 
ስለትምህርት ግንዛቤ 
ስላገኘሁ ትምህርቴን በደንብ 
መከታተልና ለትምህርቴ ሰፊ 
ትኩረት መስጠት የጀመርኩ፡
፡ 

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልጭዋለሽ ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርሽበት ነገር ምንድን 
ነው?

ኤደን ጥላሁን ፡- ዩኒቨርሲቲ በጣም 
ትልቅ ነገር ነው። በጣም 
ብዙ ነገር ያስተምራል፡
፡ ከሰው ጋር እንዴት 
መኖር እንዳለብን፣ ችግር 
በሚያጋጥሙን ጊዜ ችግርን 
በራስ እንዴት መፍታት 
እንዳለብን፣ ከተለያየ ማ/
ሰብ፣ ባህልና ሀይማኖት 
ከመጡ ልጆች ጋር 
እንዴት ተስማምቶ መኖር 
እንደሚቻል ያስተምራል።

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 

ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንች በኩል እንዴት 
አገኘሽው?

ኤደን ጥላሁን ፡- እንደኔ እይታ 
የመማር ማስተማሩ ሁኔታ 
እንደመምህሩ ይለያያል።

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታይዋሽ? ላንች 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትይው አስተማሪ 
አለ? እንዴት? 

ኤደን ጥላሁን ፡- አንዳንድ 
መምህራኖች በጣም 

የማስተማር ብቃት ያላቸው 
አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝም 
ብለው ክፍል ውስጥ ገብተው 
መውጣት ብቻ ሆኖ ነው 
ያገኘሁት። 

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታሽ የአጠናን ስልትሽ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለሽ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

ኤደን ጥላሁን ፡- የአጠናን ልማዴ 
በአብዛኛው በመምህራን 
የሚሰጡንን የተለያዩ አጋዥ 
ነገሮችን እና አንዳንዴ ደግሞ 
ላይብራሪ የሚገኙ አንዳንድ 
መጽሀፍቶችን አነባለሁ። 
እስካሁን ያለኝ አማካኝ 
ውጤት 3.95 ነው።

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትሽ ሚስጥሩ 

ምንድን ነው? 

ኤደን ጥላሁን ፡- ለስኬቴ ሚስጢሩ 
ከፈጣሪ በታች ያለኝን ጊዜ 
በአግባቡ በመጠቀሜና 
ከትምህርት ውጭ ያሉ 
ሁኔታዎችን ትምህርቴን 
እስካጠናቅቅ ድረስ ወደጎን 
ትቼ ትምህርቴ ላይ ብቻ 
ማተኮሬ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭሽ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

ኤደን ጥላሁን ፡- የገቢ ምንጭ 
ቤተሰቦቼ ናቸው። ገንዘቡም 
በቂ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ/ሽ ምን 
ይመስላል?

ኤደን ጥላሁን ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወቴ ከዶርም ልጆች 
ጋርም ሆነ ከክፍል ልጆች 
እንዲሁም ከመላው የግቢ 
ማ/ሰብ ጋር ጥሩ የሚባል 
ግንኙነት ነው ያለኝ።

ጥበበ አባይ፡- በህይወትሽ የገጠመሽ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍሽው? 

ኤደን ጥላሁን ፡- ያው 
እንደማንኛውም ሰው ብዙ 
ፈተና ይገጥመኛል። ነገር 
ግን ይሄ ነው የምለው ትልቅ 
ችግር አልገጠመኝም።

ጥበበ አባይ፡- ለወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለሽ ?

ኤደን ጥላሁን ፡- ለወደፊት 
ለኢትዮጵያ የምመኝላት 
አንድነትን ነው። በዘር፣ 
በሀይማኖት፣ በክልል 
ሳትከፋፈል አንድ ኢትዮጵያ 
ሆና ማየት እመኛለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን 
የምትፈልጊው አካል ካለ? 

ኤደን ጥላሁን ፡- በቅድሚያ 
ማመስገን የምፈልገው 
እግዚአብሄርን ነው። 
ከፈጣሪ በታች ደግሞ 
ቤተሰቦቼን በተለይ እናቴን 
በጣም አመሰግናለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

ኤደን ጥላሁን ፡- እኔም 
አመሰግናለሁ!

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ

        ኤደን ጥላሁን

      ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ፣ ማኔጅመንት ት/ክፍል

          3.95 አማካይ ውጤት

“ለስኬቴ ሚስጢሩ ከፈጣሪ 
በታች ያለኝን ጊዜ በአግባቡ 
መጠቀሜ ነው!”
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ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምህንና 
የትውልድ ቦታህን 
ብትገልጽልን?

ጫንያለው ፡- ስሜ ጫንያለው ዘውዱ 
ዳኛው ሲሆን የተወለድኩት 
በአማራ ክልል በምዕራብ 
ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ 
ሪም ቀበሌ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግህ 
እና የትምህርት ቤት 
ህይወትህ ምን እንደሚመስል 
ብታብራራው?

ጫንያለው፡- ተወልጄ ያደግሁት 
በገጠር ቀበሌ ስለሆነ 
አስተዳደጌ እንደማንኛውም 
የኢትዮጵያ የገጠር ልጆች 
ነው። የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርቴን የተማርኩት 
በሪም 1ኛ ደረጃ ት/ቤት 
ነው። የ2ኛ ደረጃ ትምህርቴን 
በመርዓዊ አጠቃላይ 2ኛ 
ደረጃና መሰናዶ ት/ቤት 
ተከታተልሁ። በሁሉም 
የትምህርት እርከኖች ጥሩ 
የሚባል ተማሪ ነበርሁ። 

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልፀዋለህ ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርክበት ነገር ምንድን 
ነው?

ጫንያለው፡- ዩኒቨርሲቲ ለኔ ህብረ-
ብሄራዊነት ያለባት ትንሿ 
ኢትዮጵያ ናት። ዩኒቨርሲቲ 
ውስጥ ከቀለም ትምህርቱ 
በተጨማሪ ብዙ ነገሮችን 
ተምሪያለሁ። የሌሎችን 
ብሄር ብሄረሰቦችን ባሕል፣ 
ወግና የመሳሰሉትን ነገሮች 
እንዳውቅ አግዞኛል። 

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 

ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንተ በኩል እንዴት 
አገኘኸው?

ጫንያለው፡- እኔ ባሕር ዳር 
ዩኒቨርሲቲን ፈተና ተኮር 
ነውም እውቀት ተኮር ነው 
ብዬ አጠቃልዬ መደምደም 
አልፈልግም፤ አልችልምም። 
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የሚገለጸው በውስጡ 
ባሉት ሁሉም ባለድርሻ 
አካላት ነው። ከመምህራን 
ስንነሳ እንደየባሕሪያቸው 
ትምህርቱን ፈተና 
ተኮርም እውቀት ተኮርም 
ያደርጉታል። ለምሳሌ 
እኛ ፋኩሊቲ ላይ የህንድ 
መምህራን ክፍተት ጎልቶ 
ይታያል። 

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታየዋለህ? ላንተ 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትለው አስተማሪ 
አለ እንዴት? 

ጫንያለው- ከአንዳንዶቹ በስተቀር 
ብዙዎቹ የእኛ ፋኩሊቲ 
መምህራን ብቁ ናቸው። ለኔ 
ስኬት ሁሉም መምህራኖቼ 
አስተዋጽኦ አድርገዋል። 

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታህ የአጠናን ስልትህ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለህ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

ጫንያለው፡- በዩኒቨርሲቲ ቆይታዬ 
የአጠናን ስልቴ ወጥና 
ተመሳሳይ ነው። ሁሌም 
አጠናለሁ ማለቴ ፈተና 
ከመድረሱ በፊት ከስር ከስሩ 
እንደተማርሁ አጠናለሁ። 
ብዙዎቹ የኔ ትምህርቶች 
ቁጥር ስለሚበዛባቸው ፈተና 
ከመድረሱ በፊት ቀድሜ 
በደንብ አነባቸዋለሁ። አሁን 
ያለኝ አማካኝ ውጤት 3.98 
ነው።

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትህ ምስጢሩ 

ምንድን ነው? 

ጫንያለው፡- ለኔ የስኬት ሚስጢር 
የምለው ለማቅዳቸው ነገሮች 
ሙሉ በሙሉ ትኩረቴን 
መስጠቴና የአቋም ጽናቴ 
(ሁሉንም የሚያጋጥሙኝን 
ነገሮች በአይበገሬነት ስሜት 
መወጣት መቻሌ ነው።) 

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭህ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

ጫንያለው፡- የገቢ ምንጮቼ ቤተሰቦቼ 
ናቸው። የሚላክልኝን ገንዘብ 
በአግባቡ ስለማውለው ብዙ 
የሚባል ባይሆንም በቂዬ 
ነው።

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ ምን ይመስላል?

ጫንያለው፡- ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 
ስኖር ከዶርም ጓደኞቼ፣ 
ከመምህራኖቼ እንዲሁም 
ከግቢው ማህበረሰብ ጋር ጥሩ 
ግንኙነት አለኝ። እኔ ተግባቢ 
የሚባል አይነት ሰው ነኝ። 

ጥበበ አባይ፡- በህይወትህ የገጠመህ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍከው? 

ጫንያለው፡- በህይወቴ ብዙም 
አስቸጋሪ የሚባል ጊዜ 
አልነበረኝም። ግን 2009 
ዓ/ም ትንሽ ፈትኖኝ ነው 
ያለፈው። በጊዜው በጣም 
አሞኝ ስለነበር ትምህርቴን 
አቋርጥ ይሆን የሚል 
ስጋት ላይ ደርሼ ነበር። 
ሆኖም ክፍል ውስጥ 
የሚሰጡ አሳይመንቶችን 
የወረደ ውጤት እያመጣሁ 
ቢሆን ሁሉንም ፈተናዎች 
ወሰድኋቸው። ፈጣሪም ከጎኔ 
ስለነበር መሰለኝ በማይታመን 
ሁኔታ ሁሉንም ትምህርቶች 
አሪፍ የሚባል ውጤት 
አምጥቼ አለፍኩ።

ጥበበ አባይ፡- ለወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለህ ?

ጫንያለው፡- ኢትዮጵያ “በልጆቿ 

የምትኮራ፣ ድንበሮቿ 
የተከበሩላት፣ ዘረኝነትና 
የሀይማኖት አክራሪነት 
የ ሌ ለ ባ ት ፣ የ አመ ለ ካ ከ ት 
ልዩነት የተከበረባት፣ ህግ 
የሚከበርባት፣ የዴሞክራሲ 
ስርዓት የሰፈነባት፣ 
ከበለጸጉት ሀገራት ተርታ 
የምትሰለፍ” ሀገር እንድትሆን 
እመኛለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

ጫንያለው፡- ማመስገን የምፈልገው 
በመጀመሪያ ፈጣሬዬን 
መድሃኒያለምን፣ ቤተሰቦቼን፣ 
ከጎኔ ለነበሩ ጓደኞቼና 
ለሁሉም ኤሌክትሪካልና 
ኮምፒውተር ምህንድስና 
መምህራን። ልዩ ምስጋና 
ለመምህር ሀብተማርያም 
አለሙ፣ ለመምህር ፋኑኤል 
መላክ፣ ለመምህር እሱባለው 
አዳም፣ ለመምህር ልጅአዲስ 
ጌትነት በአንድም በሌላም 
መልኩ ብዙ ነገር ከእናንተ 
ተምሪያለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

ጫንያለው፡- እኔም አመሰግናለሁ!

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ
        ጫንያለው ዘውዱ

      ከኤሌትሪካል ምህንድስና ት/ክፍል

          3.98 አማካይ ውጤት
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ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምህንና 
የትውልድ ቦታህን 
ብትገልጽልን?

መኳንንት፡- ስሜ ተማሪ መካንንት 
ወርቁ እባላለሁ። ተወልጄ 
ያደግኩት በሰሜን ጎንደር 
ዞን ልዩ ቦታው ቡርቧክስ 
በተባለች ትንሽ የገጠር ቀበሌ 
ውስጥ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግህ 
እና የትምህርት ቤት 
ህይወትህ ምን እንደሚመስል 
ብታብራራው?

መኳንንት፡- ከአባቴ ከአቶ ወርቁ 
ምትኩና ከእናቴ ከወ/ሮ 
ሙሉዬ ጫኔ ግንቦት 1 ቀን 
በ1988 ዓ/ም ተወለድኩ። 
ሦስት አመት እንደሞላኝ 
ወላጅ አባቴ በወቅቱ የኢትዮ-
ኤርትራ ጦርነት ስለነበር 
ሀገሩን ከጠላት ለመከላከል 
ያለምንም ቀስቃሽ ወዶ 
ዘመተ። የጌታ ፈቃድ ሆነና 
ሳይመለስ በዛው ቀረ። 
ስለሆነም የእኔና የወላጅ 
ቤተሰቦቼ የአብሮነት ህይወት 
ያን ጊዜ በአጭር ተቋጨ። 
እድሜዬ ለትምህርት በደረሰ 
ጊዜ በምንዝሮ 1ኛ ደረጃ 
ሙሉ ሳይክል ት/ቤት 
ተመዘገብኩ። የትምህርት 
ትርጉሙ ሲገባኝ የደረጃ 
ተማሪ መሆን ጀመርኩ፡፡

 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን 
በማክሰኝት 2ኛ ደረጃና 
መሰናዶ ት/ቤት ተምሪያለሁ። 

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልፀዋለህ? ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርክበት ነገር ምንድን 
ነው?

 መኳንንት፡- ዩኒቨርሲቲ በጣም ደስ 
የሚል፣ አስተማሪ እንዲሁም 

እውቀት እንደውቅያኖስ ውሀ 
የሞላበት አንጋፋ ተቋም 
ነው። ከቀለም ትምህርት 
በተጨማሪ ዩኒቨርሲቲ 
ውስጥ ብዙ ነገሮችን 
ተምሬበታለሁ። 

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንተ በኩል እንዴት 
አገኘኸው?

መኳንንት፡- በእውነት የትምህርት 
ስርዓቱ ቲዎሪ ብቻ በመሆኑ 
በጣም ከባድና መፍትሄ 
የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑና 
የተግባር ትምህርት 
መጨመር ያለበት ሆኖ 
የመማር ማስተማር ሂደቱን 
ግን ፈተና ተኮር/እውቀት 
ተኮር የሚያደርገው እራሱ 
ተማሪው ብቻ ነው። 

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታየዋለህ? ላንተ 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትለው አስተማሪ 
አለ እንዴት? 

መኳንንት፡- የመምህራን 
የማስተማር ብቃት ወደ 
ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ይዘው 
እንደገባሁትና እንደጠበቅሁት 
አላገኘኋቸውም። ስለዚህ 
የማስተማር ብቃት ያላቸው 
በርካታ መምህራን ቢኖሩም 
አንዳንድ መምህራን ደግሞ 
በተቃራኒው ናቸው።

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታህ የአጠናን ስልትህ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለህ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

መኳንንት፡- ለማንበብ 
የምጠቀመው ስልት 
እቅድ አወጣለሁ። ፀጥ 
ያለ ቦታና አእምሮን 
ለመሰብሰብ የሚያመች ቦታ 
እመርጣለሁ። 4.00 አማካይ 
ውጤትም አለኝ።

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትህ ምስጢሩ 
ምንድን ነው? 

መኳንንት፡- ስኬታማ ነኝ ብዬ 
ባላምንም ይህን ውጤት 
እንዳስመዘግብ ያደረገኝ ዋንኛ 
ሚስጥሩ ከውስጥ የመነጨ፣ 
አብሮኝ ያደገ የትምህርት 
ፋልጎት ነው፡፡  

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭህ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

መኳንንት፡- ወደ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት 
ከተቀላቀለሁ ጊዜ ጀምሮ 
እስካሁን ድረስ እራሴን በራሴ 
እየረዳሁ ነው የምማረው። 
ስለሆነም ከማንም ከወዴትም 
የገቢ ምንጭ አልነበረኝም። 

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ ምን ይመስላል?

መኳንንት፡- የግቢ ውስጥ ማህበራዊ 
ህይወቴ ደስ የሚል ነው። 
አብዛኛውን ጊዜ ከኔ ጋር 
ተመሳሳ ህይወት ካላቸው 
ተማሪዎች ጋር አብሬ 
አሳልፋለሁ፡፡

ጥበበ አባይ፡- በህይወትህ የገጠመህ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍከው? 

መኳንንት፡- ባሳለፍኋቸው የህይወት 
ዘመኔ ብዙ ፈተናዎችን 
አሳልፊያለሁ።        የቤተሰብ 
ፍቅር ማጣት፣      ከጎኔ 
ሆኖ አይዞህ በርታ የሚልና 
የሚደግፍ ሰው ማጣትና 
ለት/ት አጋዥ መሳሪያዎች 
ማጣት ሲሆኑ      ሁሉንም 
በትዕግስትና በፅናት 
አሳልፊያቸዋለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

መኳንንት፡- ለዚች ቅድስት፣ 
ክብርት፣ ድንቅና ታላቅ 
ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምን፣ 
ፍቅርን፣ ብልጽግናና 
እድገትን፣ አንድነትና 
አብሮነትን እመኝላታለሁ። 
እኔም በበኩሌ ሌትና 
ቀን በመስራት ህዝቦቿን 
ማገልገል እፈልጋለሁ፡፡ 

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

መኳንንት፡- ሁሌም ደግነታቸው 
ከአእምሮዬ የማይጠፋውን 
ወ/ሮ ካሳዬ ደረሰ (ከወላጆቼ 
ጋር ስለይ ያሳደገችኝ አያቴ) 
እጅግ አድርጌ ላመሰግናቸው 
እወዳለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

መካንንት፡- እኔም ስለጋበዛችሁኝና  
እድል ስለሰጥታችሁኝ እጅግ 
አመሰግነለሁ።

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ
መኳንንት ወርቁ

ከግብርና ኮሌጅ

አግሪካልቸራል ኢኮኖሚ ት/ክፍል

  4.00
   አማካይ ውጤት



ናይል 6ኛ ዓመት የምረቃ በዓል ልዩ ዕትም፣ሐምሌ 2011 ዓ.ም10

B
D
U

ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምህንና 
የትውልድ ቦታህን 
ብትገልጽልን?

ምንይችል፡- ስሜ ምንይችል 
አለነ ብዙአየሁ እባላለሁ። 
ተወልጄ ያደኩት ዳንግላ 
ወረዳ በምትገኝ ውንብሪ 
ማርያም ከምትባል ትንሽ 
ቀበሌ ነው፡፡ 

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግህ 
እና የትምህርት ቤት 
ህይወትህ ምን እንደሚመስል 
ብታብራራው?

ምንይችል፡- እድሜዬ ለትምህርት 
እስኪደርስ ድረስ ፍየል 
በመጠበቅና ቤተሰቦቼን 
በመርዳት ነው ያሳለፍኩት። 
እድሜዬ ለትምህርት ሲደርስ 
አፈጎ 1ኛ ደረጃ ሙሉ 
ሳይክል ት/ቤት ተመዝግቤ 
የ1ኛ ደረጃ ትምህርቴን 
አጠናቀቅኩ። ከዚያም 2ኛ 
ደረጃ ትምርቴን በዳንግላ 

ከተማ ውስጥ ከሚገኘው 
መንገሻ ጀምበሬ ከሚባል 
ት/ቤት ተማርኩኝ። በዚህ 
ወቅትም በትምህርቴ ጎበዝና 
ለሌሎች ምሳሌም ነበርኩ። 

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልፀዋለህ? ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርክበት ነገር ምንድን 
ነው?

ምንይችል፡- ዩኒቨርሲቲ ለኔ በጣም 
ትልቅ ነገር ነው። ይህንም 
ስል ከዩኒቨርሲቲ ትምህርት 
ብቻ ሳይሆን በርካታ 
ልምዶችን አካብተንበት 
የምንወጣበት ትልቅ ተቋም 

በመሆኑ ነው። 

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንተ በኩል እንዴት 
አገኘኸው?

ምንይችል፡- እንግዲህ በእኔ በኩል 
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
እውቀት ተኮር ነው ባይ 
ነኝ። ነገር ግን ፈተና 
ተኮር ማድረግ የሚፈልጉና 
የሚያደርጉም ይታያሉ። 

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታየዋለህ? ላንተ 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትለው አስተማሪ 
አለ? እንዴት? 

ምንይችል፡-አንዳንድ መምህራኖች 
አሉ በደንብ በሚገባን መልኩ 
በግልጽ ቋንቋ የሚያስተምሩ። 
ስለሆነም ለኛ ውጤታማነት 
የመምህራን ሚና ከእኛ 
በመቀጠል ከፍተኛ ነው።

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታህ የአጠናን ስልትህ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለህ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

ምንይችል፡- በዩኒቨርሲቲ 

ቆይታዬ የአጠናን ስልቴ 
ፕሮግራምን መሰረት 
ያደረገና የተማርኩትን 
በየቀኑ በመከለስ አጠናለሁ።  
ይህንንም በማድረጌ 3.96 
አማካኝ ውጤት ይዣለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትህ ምስጢሩ 
ምንድን ነው? 

ምንይችል፡-የስኬቴ ሚስጢሩ 
ጥናትን ለነገ ሳልል በርትቸ 
ማንበቤ ነው ።

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭህ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

ምንይችል፡- አሁን ባለሁበት ሁኔታ 
የገቢ ምንጭ ከወንድሜ 
ከአቶ ይበሉ አለነ ነው። 
ገንዘቡም በቂ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ ምን ይመስላል?

ምንይችል፡- የእኔ የግቢ ማህበራዊ 
ኑሮ በጣም ጥሩ ነው። 
ከሁሉም ሰው ጋር ጥሩ 
የሆነ ግንኙነት አለኝ።

ጥበበ አባይ፡- በህይወትህ የገጠመህ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍከው? 

ምንይችል፡- አንድ ወቅት ከአንድ 
አስተማሪ በስህተት ተረድቶኝ 
ትንሽ አለመግባባት ሽፈጥሮ 
ተጨንቄ ነበር፡፡ይሁን 
እንጂ አስተማሪው መልሶ 
ስለተረዳኝ ነገሩ ችግር 
ሳይፈጥርብኝ ተፈታ፡፡

ጥበበ አባይ፡- ለወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለህ ?

ምንይችል፡- በእኔ አቅም ለኢትዮጵያ 
የምመኝላት ነገር ቢኖር 
በህዝቦቿ መካከል ዘላቂ የሆነ 
ሰላም፣ ፍቅርና መቻቻል 
እንዲኖር እመኛለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

ምንይችል፡- በዚህ አጋጣሚ 
ለማመስገን የምፈልገው 
በመጀመሪያ ደረጃ እናቴ ወ/ሮ 
ቢተውሽ ፈንቴ በሁለተኛ 
ደረጃ ወንድሜን ይበሉ 
አለነን ነው። እነዚህ ሰዎች 
እስካሁን ላለው ህይወቴ 
መሰረቶች ናቸው።

ናይል፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

ምንይችል፡- እኔም አመሰግናለሁ!

“የስኬቴ ሚስጢሩ 
ጥናትን ለነገ ሳልል 
በርትቸ ማንበቤ ነው”

        ምንይችል አለነ

      ከመሬት አስተዳደር ት/ቤት

          3.96 አማካይ ውጤት

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ
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ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምህንና 
የትውልድ ቦታህን 
ብትገልጽልን?

ናትናኤል፡- ስሜ ናትናኤል ኮከብ 
ኮይራ ሲሆን የተወለድኩት 
በደቡብ ክልል በጋሞጎፋ ዞን 
በጨንታ ወረዳ በደኮ ሎሻ 
ቀበሌ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግህና 
የትምህርት ቤት ህይወትህ 
ምን እንደሚመስል 
ብታብራራው?

ናትናኤል፡- በቤታችን 8 ልጆች 
ስንሆን እኔ የቤታችን 4ኛ ልጅ 
ነኝ። ብዙም ጥሩና የተመቻቸ 
አስተዳደግ አልነበረኝምና ዋጋ 
የሚያስከፍል ህይወት ነበር።  
ይህን በመሰለ መሰረት 
ላይ የተገነባው የትምህርት 
ህይወቴ በወረዳየ በነበረኝ 
ቆይታ በት/ቤቴ ተሸላሚና 
ተፎካካሪ ተማሪ አድርጎኛል። 

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልፀዋለህ ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርክበት ነገር ምንድን 
ነው?

ናትናኤል፡- ዩኒቨርሲቲ የሁሉ ነገር 
አስተማሪ ናት። ዩኒቨርሲቲ 
የምትጠፋበትም እራስህን 
የምታገኝበትም ናት። 
ህይወት የውሳኔ ውጤት 
ነችና ለሰው ሁሉ አእምሮ፣ 
ፈቃድና ስሜት አለው። 
በዩኒቨርሲቲ ስትኖር ሁሌም 
ጽንስ/እርግዝና/ ማለትም 
ራእይ ሊኖርህ ይገባል። 
ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ለኔ የነገ 
ትዳሬን፣ ማህበራዊ ኑሮዬን፣ 
ራስን መግዛትን ሁሉ ከቀለም 
ትምህርት ባሻግር የትም 
ማላገኘውን ትልቅ የህይወት 
መርህ ያስተማረኝ የባለብዙ 
ተስፋዎችና ባለራእዮች 
የሞሉባት ትንሿ ኢትዮጵያ 
ናት።

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 

በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንተ በኩል እንዴት 
አገኘኸው?

ናትናኤል፡- ሙሉ በሙሉ ሳይሆን 
በከፊል እስማማለሁ። 
ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰፋ 
ያሉ መጽሀፍትን ማንበብ 
ስፈልግ ከጊዜ ጥበት የተነሳ 
በውስን እውቀት እንድሄድ 
ያስገድደኛል።  ስለዚህ 
በአማካኝ ብዙ ተማሪ 
የማይረባ ቦታ ላይ ከሚውል 
ይሻላል። ነገር ግን ፈተና 
ተኮር ካደረገው አንዱ 
አንዳንድ መምህራን ፈተና 
መመዘኛ መሆኑን ዘንግተው 
ተማሪውን መሸወጃ መንገድ 
ይፈልጋሉ። በዚያን ጊዜ 
ትምህርቱ ግቡን ያጣል 
አላማውን አያሳካም።

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታየዋለህ? ላንተ 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትለው አስተማሪ 
አለ? እንዴት? 

ናትናኤል፡- አዎ፤ ሊካድ በማይችል 
በአስር ጣት ብፈርምላቸው 
እንኳን የልቤ የማይደርስልኝ 
ወደፊት እንደሷ/ሱ አይነት 
መምህር ብሆን ደስ 
ይለኛል ያልኋቸው ሁሌም 
የምኮራባቸው መምህራኖች 
እንዲሁም አባትም የሆኑ 
አሉ። ስለዚህ የኔ ግማሽ 
ፐርሰንት በላይ የመምህራኖቼ 
ሲሆን ቀሪው የጓደኞቼና 
የጥረት ውጤት ናቸው። 
መምህራኖቼ በእኔ ህይወት 
ትልቅ አሻራ አላቸው። 

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታህ የአጠናን ስልትህ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለህ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

ናትናኤል፡- በግቢ ላይ ባለኝ ቆይታ 
የአጠናን ስልቴ ጊዜዬን 

በአግባቡ መጠቀም ነው፡፡ ጊዜ 
ከእግዚአብሄር የተሰጠ አደራ 
ነውና በአግባቡ ተጠቀም! 
በሚል መርህ ቃል እራሴን 
እቆጣጠራለሁ። እስካሁን 
ድረስ በፈጣሪ እርዳታና 
ቸርነት ያለኝ አማካይ 
ውጤት 3.95 ነው። 

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትህ ሚስጥርህ 
ምንድን ነው? 

ናትናኤል፡- ትልቁ እግዚአብሄር 
ነው ምክንያቱም የህይወቴን 
አላማ እንዳውቅ በጣም 
የረዳኝ በወጣትነቴ በውስጤ 
ከተፈጠሩ ትላልቅ ጥያቄዎች 
በመነሳት መጽሀፍ ቅዱስ 
ማንበቤ ነው። 

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭህ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

ናትናኤል፡- ያው የገቢ ምንጭ 
ከቤተሰቦቼ ነው። በቂ 
አልነበረም ነገር ግን ብዙም 
ከፍቶኝ አያውቅም።

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ ምን ይመስላል?

ናትናኤል፡- በተፈጥሮዬ 
sanqueinistic character 
ስላለኝ በጣም እየወደድኩት 
ባለኝ የተግባቦት ስጦታ 
ሰፊ የማህበራዊ ኑሮ ኑሬ 
አልፌያለሁ፤ ተጠቅሚያለሁ 
ደስተኛም ነኝ። 

ጥበበ አባይ፡- በህይወትህ የገጠመህ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍከው? 

ናትናኤል፡- የ3 ወይም የ2 አመት 
ከምናምን እያልሁ አዲስ 
አበባ የካቲት 12 ሆስፒታል 
ሞቷል ተብሎ አባቴም 
ተስፋ ቆርጦ ሳለ ዛሬዬን 
ያየው ቸሩ መድሃኒያለም 
ክብር ይግባውና እንደገና 

እስትንፋሴን መልሶ የመኖር 
እድል ሰጠኝ። 

ጥበበ አባይ፡- ለወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለህ ?

ናትናኤል፡- ብዙ የተደረገለት ሰው 
ብዙ ይጠበቅበታል። ሀገሬ 
ለኔ ሁሉ ነገሬ ናትና ያላትን 
ሳትነፍገኝ አስተምረኛለች፡
፡ ስለዚህም ከእኔ ብትጠብቅ 
እርሷ ትክክል ናት። እኔም 
ለሀገሬ ሰርቼ የማበርከት 
ራእይ አለኝ። 

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

ናትናኤል፡- ከሁሉም በማስቀደም 
ኑሮውን እንድኖርለት ሞቴን 
የሞተልኝን የማይገባኝን 
ህይወት በጸጋው የቸረልኝን 
ልዑል እግዚአብሄር 
አመሰግናለሁ። በመቀጠል 
አባቴ ኮከብ ኮይራንና እናቴን 
ጋሌ ማናዬን እንዲሁም 
በጣም የምሳሳላቸውና 
የምወዳቸው ውድ እህትና 
ወ ንድሞቼን ፣ ለወ ንድሜ 
በለው እና ለመላው 
በዩኒቨርሲቲ ላገኘኋችሁ 
ጓደኞቼ በእግዚአብሄር ስም 
አመሰግናችኋለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

ናትናኤል፡- እኔም አመሰግናለሁ!

        ናትናዔል ኮከብ

      ከቴክስታይልና ፋሽን ቴክኖሎጂ ተቋም

          3.95 አማካይ ውጤት

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ

  ህይወት የውሳኔ ውጤት ነችና 
ለሰው ሁሉ አእምሮ፣ ፈቃድና 
ስሜት አለው።
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ጥበበ አባይ፡- በቅድሚያ ስምህንና 
የትውልድ ቦታህን 
ብትገልጽልን?

ተገኘ፡- ስሜ ተገኘ አታሌ ፈንታ 
ይባላል። ተወልጄ ያደግሁት 
በማእከላዊ ጎንደር ዞን በምዕ/
በለሳ ወረዳ ነው።

ጥበበ አባይ፡- የልጅነት አስተዳደግህ 
እና የትምህርት ቤት 
ህይወትህ ምን እንደሚመስል 
ብታብራራው/?

ተገኘ፡- የልጅነት አስተዳደጌን 
በተመለከተ የመጀመሪያ ልጅ 
እንደመሆኔ መጠን ቤተሰቦቼ 
በጥሩ ሁኔታ እየተንከባከቡ 
አሳድገውኛል። የረኝነትን 
ህይወትን ተከትሎ ትምህርት 
መጣ። በትምህርቴ ጥሩና 
ጎበዝ የምባል ነበርኩ፡፡

ጥበበ አባይ፡- ዩኒቨርሲቲን እንዴት 
ትገልፀዋለህ? ከቀለም 
ትምህርት በተጨማሪ 
የተማርክበት ነገር ምንድን 
ነው?

ተገኘ፡- አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት 
ዩኒቨርሲቲ ትንሿ ሀገር ናት። 
እኔም በዚህ እስማማለሁ፡
፡ ምክንያቱም ከተለያዩ 
አካባቢዎች የሚመጡ 
ተማሪዎች ስብስብ ናትና። 
እናም ለእኔ ዩኒቨርሲቲ 
ማለት ሁሉ ነገሬ ነው። 

ጥበበ አባይ፡- አንዳንድ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ  
የመማር ማስተማር ሂደቱ 
ፈተና ተኮር እንጅ እዉቀት 
ተኮር ሆኖ አይታይም 
ይላሉ፡፡ ባንተ በኩል እንዴት 
አገኘኸው?

ተገኘ፡- በዚህ አባባል አላምንም፡፡ 
ምክንያቱም የዩኒቨርሲቲው 
የመማር ማስተማር ሳይሆን 
ፈተና ተኮር የመማር 
ማስተማር ሂደት ያለ 

በተወሰኑ መምህራኖች ላይ 
ነው።

ጥበበ አባይ፡- የመምህራንና 
የማስተማር ብቃት 
እንዴት ታየዋለህ? ላንተ 
ውጤታማነት ልዩ ቦታ 
አለው የምትለው አስተማሪ 
አለ እንዴት? 

ተገኘ፡- ምንም እንኳ መምህራንን 
የምተችበት አቅም ላይ 
ባልደርስም በ3 አመት 
ቆይታዬ ውስጥ አቅምም 
የማስተማር አቅምም 
የሚያንሳቸው መምህራኖች 
አጋጥመውኛል። ይህን 
ስል ግን ብዙ በሳልና ጎበዝ 
መምህራኖች የሉም ማለቴ 
አይደለም። ለውጤታማነቴ 
ልዩ ቦታ የምሰጠው በጣም 
የምወደውና የማከብረው 
የትምህርትን ጣእም 
ያሳወቀኝ መምህር ተስፋዬ 
መላኩ ይባላል። 

ጥበበ አባይ፡- በዩኒቨርሲቲው 
ቆይታህ የአጠናን ስልትህ 
ምን ይመስላል? እስካሁን 
ያለህ አማካይ ውጤት ስንት 
ነጥብ ነው? 

ተገኘ፡- የአጠናን ስልትን በተመለከተ 
ምንም እንኳ ብዙዎቹ 
መምህራን ሀንዳ አውት 
ቢሰጡም የእኔ የአጠናን 
ስልት ግን መጽሀፍ ተኮር 
ነው። እስካሁን ያለኝ አማካኝ 
ውጤት 3.95 ነው።

ጥበበ አባይ፡- ለስኬትህ ሚስጥርህ 
ምንድን ነው? 

ተገኘ፡- እኔ እንደማስበው ለስኬቴ 
ሚስጢሩ ነው የምለው 
አላማ ነው። አላማ ለማሳካት 
ብዙ ውጣ ውረዶች እንዳሉ 
የማይዘነጋ ነው። ይሁንና 
አላማ ያነገበ ሰው እነዚህን 
ውጣ ውረዶች በትእግስትና 

በጽናት መታገል መቻል 
አለበት። ከዛ በኋላ 
የሚመጣው ስኬት በጣም 
ጣፋጭ ይሆናል።

ጥበበ አባይ፡- የገቢ ምንጭህ ከማን 
ነው? ገንዘቡስ በቂ ነው? 

ተገኘ፡- የገቢ ምንጭ ከቤተሰቦቼ 
ነው። ገንዘቡ በቂ ባይሆንም 
በጓደኞቼ ድጋፍና ማበረታቻ 
እስከዚህ ደርሻለሁ።

ጥበበ አባይ፡- የግቢ ማህበራዊ 
ህይወትህ ምን ይመስላል?

ተገኘ፡- እንደኔ አረዳድ ከሆነ 
በግቢ ውስጥ ያለኝ 
ማህበራዊ ህይወት ጥሩ 
ነው ብዬ አስባለሁ። 
ይህም ማለት ከጓደኞቼ 
ጋር አውርቼ፣ ተጫውቼ፣ 
የሚያስፈልገኝን እየረዱኝ 
የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ 
የምችለውን እየረደኋቸው 
እስከዚህ ደርሰናል ወደፊትም 
እንቀጥላለን።

ጥበበ አባይ፡- በህይወትህ የገጠመህ 
ፈተና ነበር? ካለ እንዴት 
አለፍከው? 

ተገኘ፡- አንድ ሰው ስራ ሲሰራ 
ያውም ለብዜ ጊዜ የሚሰራ 
ስራ ሲሰራ ነገሮች አልጋ 
በአልጋ ይሆናሉ ብሎ ማሰብ 
ሞኝነት ይሆናል። ችግሮች 
ቢኖሩም እንደአመጣጣቸው 
አስተናግዳቸዋለሁ፡፡

 ጥበበ አባይ፡- ለወደፊት ለኢትዮጵያ 
ምን ትመኛለህ?

ተገኘ፡- እኔ ለኢትዮጵያ ለወደፊት 
የምመኝላት ከድህነት፣ 
ከመከፋፈል፣ ከዘረኝነት፣ 
ከኪራይ ሰብሳቢነት፣ 
ከሙስናና ከሌሎች ችግሮች 
ተላቃ ካደጉት አገሮች ተርታ 
ተሰልፋ ማየት ነው።

ጥበበ አባይ፡- ማመስገን የምትፈልገው 
አካል ካለ? 

ተገኘ፡- በመጀመሪያ ለፈጣሪዬ ከዛ 
በመቀጠል ለቤተሰቦቼ፣ 
ለጓደኞቼ፣ ለመምህራኖቼና 
እኔ ከዚህ ደረጃ እንድረስ 
ለረዱኝ ከፍ ያለ ምስጋናዬን 
ማቅረብ እፈልጋለሁ።

ጥበበ አባይ፡- ለነበረን ቆይታ 
እናመሰግናለን፡፡ 

ተገኘ፡- እኔም አመሰግናለሁ!

”

የስኬታማ ተመራቂ ተማሪዎች ተሞክሮ
          ተገኘ አታሌ

      ከቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ

          3.95 አማካይ ውጤት
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    ፈቃዱ ማዘንጊያ

     ከኬሚካል ምህንድስና

    3.87 አማካይ ውጤት

ስሜ ፈቃዱ ማዘንጊያ እባላለሁ። ተወልጄ ያደግሁት ከጎንደር 
ከተማ በግምት 65 ኪ/ሜ ርቃ በምትገኘው “ቤዛሆ” ቀበሌ 
ነው። የእኔና የቤተሰቦቼ መተዳደሪያ የግብርና የሙያ ዘርፍ 
ነው።። አሁን ላይ ያለው ዘረኝነት፣ ብሄርተኝነትና መከፋፈል 
ጠፍቶ ማየት ነው የምፈልገው። (i am against racism) 
በቅድሚያ ሰብዓዊነት ቢኖር ምኞቴ ነው።

    ሀብታም ተሾመ

   ከሂዩማኒቲስ ፋኩሊቲ፣ ፎክሎር ት/ክፍል

    3.87 አማካይ ውጤት

ስሜ ሀብታም ተሾመ ይባላል። የተወለድኩት ሸዋ ሲሆን ያደግኩት 
ደግሞ አዲስ አበባ ነው።ለወደፊት ለኢትዮጵያ የምመኝላት “ሮጠን 
ቀደምናቸው ቆመን ጠበቅናቸው ጥለውን ሮጡ” የሚለውን 
ሳይሆን “ትልቅ ነበርን ትልቅም እንሆናለን” የሚለው እውን 
እንዲሆንላት ነው የምመኘው

    ቁምላቸው በቀለ

  ከሶሻል ሳይንስ ፋኩሊቲ፤ ጂኦግራፊ ት/ክፍል

    3.65 አማካይ ውጤት

ስሜ ቁምላቸው በቀለ እባላለሁ። የተወለድኩበት ቦታ በደቡብ ክልል 
ዳውሮ ዞን ውስጥ ነው።በተማርኩት ሙያ ሀገሬን በማገልገል የበለጸገች 
ሀገር ስትሆን ማየት እመኛለሁ። በተጨማሪም እኔን ለሚሰሙኝ 
ሰዎች ሁሉ ሀገራቸውን እንዲወዱና እርስ በርስ እንዲስማሙ ከዛም 
የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለሀገራችን እንዲሰሩ አደራ እላለሁ።

    ኤልያስ ክብረት

      ከህግ ትምህርት ቤት

    3.90 አማካይ ውጤት

ስሜ ኤልያስ ክብረት ምትኩ እባላለሁ። የተወለድኩት በአማራ 
ብሄራዊ ክልል በድሮው ሰሜን ጎንደር ዞን የላይ አርማጭሆ ወረዳ 
ነው።ኢትዮጵያ በቅዱሳን መጽሀፍት ከ40 በላይ የተጠቀሰች፣ የአለም 
ታላላቅ ጸሀፍት ገናናነቷን የመሰከሩላት፣ ክርስትና እና እስልምናን 
በሰላማዊ መንገድ የተቀበለች፤ በእርግብ የምትመሰል የሰላም ሀገር 
ናት። ወደ ሰላምና የስልጣኔ ልእልና እንድትመለስ ከልቤ እመኛለሁ።

    ከነዐን ዲታ

  ከብሄቬራል ሳይንስ ፤ሳይኮሎጂ ት/ክፍል

    3.77 አማካይ ውጤት

 ስሜ ከነአን ዲታ ይባላል። የትውልድ ቦታዬ ደግሞ አዲስ አበባ ነው።
ለሀገራችን ቀጣይ ዘመናት የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የብልጽግና 
እንዲሁም ህዝቦቿ በዘር፣ በቀለም፣ መጋጨቱን ጥሎ በአንድነት 
እንዲሰራ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግበትና እግዚአብሄር በምድራችን 
የሚታይባት እንድትሆን እመኛለሁ።

    መልካሙ ታደሰ

      ከመካኒካል ምህንድስና

    3.86 አማካይ ውጤት

ሆን የትውልድ ቦታዬ ደግሞ በደቡባዊ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል 
በሸካ ዞን ማሻ ወረዳ ይና በምትባል ቀበሌ ውስጥ ነው።
እኔ ወደፊት ለኢትዮጵያ የምመኘው በጣም ብዙ ነው። ስግብግብ፣ 
ጠባብ ያልሆነ ሀገሩን የሚወድ መሪ ኖሯት ማየት(ቁርጠኛ የሆነ)። 
ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት፣ መተሳሰብ ሰፍኖባት ማየት። በሳይንስና 
ቴክኖሎጂ አድጋ ከፍ ብላ ማየት(የራሴም ሚና ኖሮበት)::

    መልኬ ገዳሙ

    ከሲቪል ምህንድስና

    3.87 አማካይ ውጤት

መልኬ ገዳሙ ተባባል እባላለሁ። የትውልድ ቦታ በደ/ጎንደር ዞን 
በደራ ወረዳ አንበሳሜ ከተማ ነው። ለወደፊት ለኢትዮጵያ ሰላምን፣ 
እድገትንና ብልጽግናን ሰዎች ተከባብረውና ተቻችለው ዘር፣ 
ቀለምና ሀይማኖት ሳይለይ የሚኖርባት፣ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች 
ለምልመው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመኖር የሚጓጓባት ሀገር እንድትሆን 
እመኛለሁ።ለፖለቲከኞቻችን የማስተላልፈው መልዕክት ቢኖር 
በምታምኑት ሁሉ ልለምናችሁ ለእናንተ የስልጣን የተለወጣችሁት 
ለምንድን ነው? እኛ የኢኮኖሚያዊ ለውጥን እንጂ ብጥብጣዊ ለውጥን 
አንፈልግም።

    አንሙት አንዳርጌ

    ከኬሚካል ምህንድስና

    3.87 አማካይ ውጤት

ስሜ አንሙት አንዳርጌ መንግስት እባላለሁ። የተወለድሁት በአማራ 
ክልል ምዕ/ጎጃም ዞን ደምበጫ ወረዳ ልዩ ስሙ የዙንኪት በሚባል 
ቀበሌ ነው።ለኢትዮጵያ ለወደፊቱ የምመኝላት የተማረ የሰው ሀይል 
ያለባት፣ ሰላም የሆነች፣ ከዘረኝነትና ከሙስና የጸዳችና ሁሉም 
በርትቶ ሰርቶ የለማች ሀገር ብትሆን ምኞቴ ነው።

    ዮሃንስ ጌታነህ

    ከሜካኒካል ምህንድስና

    3.86 አማካይ ውጤት

ዮሀንስ ጌታነህ እባላለሁ። የትውልድ ቦታ በምዕ/ጎጃም ዞን ደምበጫ 
ወረዳ አዲስ አለም ቀበሌ ነው::ለኢትዮጵያ የምመኝላት የምመካባት 
ብቻ ሳይሆን የምትመካብን፣ ሰላም የሰፈነባት ሀገር እንድትኖረን 
እመኛለሁ።
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መጣጥፍ

የምሩቃን ተማሪዎችን  የመሰናበቻ 
ቃላት (Last words) ተመለከትኩ 
፤ምስጋና ለቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ፍቅረኛ 
እና የትዳር አጋር እንዲሁም ለፈጣሪ 
ይጎርፋል፡፡ ከእያንዳንዱ ተማሪ ፎቶ 
ስር ምስጋና የማያቀርበውም ስለ ራሱ 
ተስፋ በሚያሳይ መልኩ "This is just 
the beginning" ብሎ ይፎክራል፡፡ 
ሌላውም እስካሁን ባሳካው ከመደሰት 
ይልቅ "ለአንድ ዲግሪ 360 ዲግሪ ዞርኩ" 
እያለ ያማርራል ፡፡ ቀሪው ፎቶውን 
የላዩን ታች፤ የታቹን ላይ አድርጎ 
"ዘቅዝቄ ዘቀዘቋችው" እያለ ያላግጣል፡፡ 
ባስ ያለው ደግሞ "ኡ ኡ ኡ መምህራን 
ጥበብን ገድሏት" ሲል ስሙኝ ይላል ፡
፡ አንድ ቃል ያሳወቀህ አባትህ፡ ሁለት 
ቃል ያስተማረህ ደግሞ ፈጣሪ ነው 
ብለው ፡ የኔታ (የኔ ጌታ) እያሉ ፊደል 
ያስቆጠሯቸውን መምህራኖቻቸውን 
እንደሚጠሩ ቆሎ ተማሪዎች ባይሆኑ 
እንኳን እዚህ እንዲደርሱ ኮትኩተው 
ያሳደጓቸውን፡ የቀለም ወላጆቻቸውን 
ማመስገን እንዴት ይዘነጋሉ?! በርግጥ 
ልክ እንደ ወላጆች፡ መምህራን 
መምህርነታቸውን የሚያመሰግኑበት 
ዋነኛ ጊዜ ቢኖር ያስተማሯቸው 
ተማሪዎች ፤ ለእንዲህ ያለ ወግ በቅተው 
የሀገር ተስፋ ሆነው ሲመለከቱ ነው፡፡ 
በኣጭሩ ተማሪ በመምህር፤ መምህር 
ደግሞ በተማሪ ህይወት ውስጥ 
እንዴት ትርጉም እንደሚፈጥር የቴዲ 
ስታላርድና የአምስተኛ ክፍል መምህሩ 
ሚስ ቶምስን ታሪክ አጓጊና አሳዛኝ 
በሆነ መንገድ ESL in Canada የተባለ 
ድረ ገጽ ያሰፈረውን እንደሚከተለው 
ተርጉሜዋለሁ፡፡ 
መልካም ንባብ! መልካም ምረቃ!  

መምህርቷ በዓመቱ የመጀመሪያ ክፍለ 
ግዜዋ ላይ አምስተኛ ክፍል ተማሪዎች 
ፊት ለፊት ቆማ ለተማሪዎቿ ሐሰት 
ነገረቻቸው፡፡ እንደ ብዙሀኑ መምህራን 
ተመለከተቻቸውና ሁለችሁንም 
እወዳችኃላሁ አለቻቸው፡፡ ይህ ሊሆን 
የሚችል አልነበረም ምክንያቱም 
ከመጀመሪያው የመቀመጫ ተርታ 
ከወንበሩ ሸርተት ብሎ ቴዲ ስታላርድ 
የተባለው ተማሪ ተቀምጦ ነበርና፡
፡ መምህርት ቶምስን ቴዲን ከዓመት 
በፊት አይተዋለች፡፡ ከህፃናቱ ጋር በደንብ 
እንደማይጫወትም ታውቀዋለች፡
፡ አልባሳቱ በቆሻሻ የላቆጡ ናቸው፡
፡ ሁሌም ቢሆን ገላውን ማጠብ 
የሚያስፈልገው አይነት ነበር፡፡ እናም 
ደስ የማያሰኝ ሊሆን ይችላል፡፡ ሁኔታው 

መምህርት ቶምሰንን ወፍራም 
ቀይ ስክሪቢቶ ተጠቅማ ደማቅ “X” 
ምልክትና ግዙፍ “F” በፈተና ወረቀቶቹ 
ላይ እንድታደርግ  የሚገፋፋት አይነት 
ነበር፡፡ በምታሰተምርበት ት/ት ቤት ግን 
የተማሪዎችን ድህረ ታሪክ የሚያሳይ 
ማህደር ማንበብ ግዴታዋ ነበር፡፡
ማንበብም ጀመረች እናም የሁሉን 
አንብባ እስክትጨርስ የቴዲን እንዲቆይ 
አደረገች፡፡ ሆኖም ግን የሱን ማህደር 
ተራው ደርሶ ስታገላብጥ ነገሩ አስገራሚ 
ነበር፡፡ 

የቴዲ የአንድኛ ክፍል መምህር “ቴዲ 
ብሩህ አይምሮ ያለው ቀልድ አዋቂ እና 
ስራውን በንጽህና የሚያከናውን ሰናይ 
ምግባር ያለው ልጅ ነው፡፡ ከሱ ጋር 
መዋል ደስተኛ ያደርጋል፡፡’’ ብሎ ፅፏል፡፡  
የሁለተኛ ክፍል መምህሩ በበኩሉ ‘’ቴዲ 
እጅግ ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡ በብዙዎች 
የክፍል አጋሮቹ የሚወደድ ሆኖም እናቱ 
በጠና ከታመመች በኃላ ግራ ተጋብቷል 
፡፡ቤቱ ውስጥ ያለው ህይወትም 
ከብዶታል’’ ብሎ ጽፋል፡፡
የሶስተኛ ክፍል መምህሩ ሲጽፍ 
“የእናቱ ሞት ከባድ መከራ ሆኖበታል፡
፡ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ 
ይፍጨረጨራል፡፡ ሆኖም ግን አባቱ 
እሱን ለማገዝ ፍላጎት የለውም::
 
የቴዲ አራተኛ ክፍል መምህር ደግሞ 
ይህን አስፍሮ ነበር ፡ “ቴዲ የተገለለና 
ለት/ት ፍላጎት የሌለው ነው፡፡ ብዙ 
ጓደኞችም የሉትም ክፍል ውስጥም 
አንዳንዴ ይተኛል”፡፡

አሁን መምህርት ቶምስን ችግሩ ገባት፡፡ 
በራሷም አፈረች፡፡ ከዚህ የበለጠ ሀፍረት 
ደግሞ ተማሪዋቿ ከቴዲ በቀር  ውብ 
በሆነ አብረቅራቂ ና ብሩህ መጠቅለያ 
ለገና ስጦታ ሲያመጡላት ተሰማት፡፡ 
የእሱ ስጦታ እንደነገሩ ከመጠጥ 
መሸጫ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ በተገኘ 
ቡናማ ቀለም ባለው መጠቅለያ የቀረበ 
ነበር፡፡ መምህርት ቶምስን በሌሎች 
ህፃናት ስጦታ መሀል ለመክፈት ስታስብ 
ህመም እየተሠማት ነበር፡፡ ስጦታውን 
ስትከፍተው አንዳንዶቹ ህፃናት መሳቅ 
ጀመሩ፤ ያመጣላት አብረቅራቂ የእጅ 
አምባር፣አንዳንዶቹ ዶቃዋቹ የወላለቁ 
እና ሩብ ያህል መጠን ብቻ የቀረውን 
የሽቶ ጠርሙስ ስለነበር ፡፡ ሆኖም 
የወላለቁት የዶቃ አምባሮች ምን ያህል 
ድንቅ እንደሆኑና የሰዓት ማሰሪያ ክንዷ 
ላይ ሸቶውን በመርጨት አሽትታ 

ስትክበው ህፃናቱ ፀጥ አሉ፡፡ 
 
ቴዲ ያን ቀን ከት/ት ቤት ዘግይቶ 
መምህሩን  በመጠበቅ “መምህርት 
ቶምሰን ዛሬ    የእናቴ ጠረን ይሸተኝ 
እንደነበር አይነት ሸታ ከአንቺ ዘንድ 
ተሰማኝ” አላት፡፡ በዚህ ንግግሩ 
ምክንያት   ህፃናቱ ወደቤታቸው ሄዴው 
ካበቁ በኃላ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያህል 
አነባች ከዚያች ቀን ጀምራ ማንበብን፤ 
መፃፍንና ሂሳብን ማስተማር አቆመች፡፡ 
በምትኩ ህፃናትን ማስተማር ጀመረች፡
፡ መምህርት ቶምሰን በተለይ ለቴዲ 
ትኩረት ሰጠችው፤ አብራው በሰራች 
ቁጥር አይምሮው እንደገና መስላት 
ጀመረ፡፡
በጣም ባበረታታችዉ ቁጥር በፍጥነት 
ይማር ጀመር፡፡  በአመቱ መጨረሻ 
ቴዲ በክፍሉ ዉስጥ ካሉ እሳት ከላሱ 
ተማሪዎች አንዱ ሆነ፡፡  ሁሉንም 
ተማሪዎች እኩል እወዳለሁ ብላ 
ብትዋሽም ቴዲ ግን ልዩ ትኩረት 
የሚሰጠዉ ተወዳጁ ተማሪዋ ሆነ፡
፡ ከአመት በዃለ ከበራፏ ስር እስካሁን 
በህይወቱ ያጋጠመችው ምርጧ 
መምህር እርሷ መሆኗን የሚመሰክር 

የቴዲን ማስታወሻ አገኘች፡፡ 
 
የቴዲን ቀጣይ ማስታወሻ እስክታገኝ 
ስድስት አመታት አለፉ፡፡  ከዚያ ሁለተኛ 
ደረጃ ት/ቱን ከክፍሉ ሶስተኛ በመሆን 
አጠናቀቀ፡፡  አሁንም እሷ በህይወቱ 
ካጋጠሙት መምህራን ሁሉ ምርጧ 
ናት፡፡ አራት አመት ካለፈ በኃላ ሌላ 
ደብዳቤ አገኘች፡፡  ነገሮች አንዳንዴ 
አሰቸጋሪ የነበሩ ቢሆኑም በት/ቤት 
ትምህርቱ ላይ ተጣበቆ  እንደቆየ፤ 
በመጨረሻም ከፍተኛ በሆነ መዓረግ 
በቅርቡ እንደሚመረቅ ይገልፃል፡፡

መምህርት ቶምሰን አሁንም 
ቢሆን በህይወቱ ካጋጠሙት ሁሉ 

ምርጧ እና ተወደጇ መምህር እሷ 
እንደሆነች ደገመላት፡፡ ተጨማሪ  
አራት አመታት አለፉ፡፡ ሌላ ደብዳቤ 
ደረሳት፡፡  የመጀመሪያ ዲግሪዉን 
እንዳጠናቀቀና ጥቂት ትምህርቱን ገፋ 
አድርጎ ለመቀጠል መወሰኑን ገለፀላት፡
፡  ደብዳቤዉ እስካሁን ካስተማሩት 
መምህራን ሁሉ ምርጧ እና ተወዳጇ 
እንደሆነች ይገልፃል፡፡ አሁን ስሙ ረዘም 
ብሏል፡፡ ደብዳቤዉ ተፈርሞበታል 
ዶ/ር ቲዎዶር ኤፍ ስታላርድ ይላል፡
፡ ታሪኩ በዚህ አያበቃም ምክንያቱም 
ተጨማሪ ደብዳቤ በዚያዉ ፀደይ ወራት 
ደረሳት፡፡  ቴዲ እጮኛ እንደያዘና ሊያገባ 
እንደሆነ ይጠቅሳል፡፡ አባቱ ከጥቂት 
ወራት በፊት እንዳለፉና መምህርት 
ቶምሰን በተለምዶ የሙሽራዉ እናት 
እንድትቀመጥበት ብቻ በሚዘጋጀዉ 
ልዩ ወንበር ላይ ለመቀመጥ ፈቃደኛ 
መሆኑዋን ትስማማ እንደሆነ ይጠይቃል፡
፡ በእርግጥም መምህርት ቶምሰንም 
ተስማማታለች፡፡  ከዚህ በተጨማሪ ሌላ 
ምን ሊኖር እንደሚችል ገምቱ?

እነዛ ብዙ ዶቃዎች የሚጎሉትን የእጅ 
አምባር እጇ ላይ አጠለቀቻቸዉ፡፡ ያኔ 

ቴዲን በገና ወቅት እናቱን ያስታወሰዉን 
ሽቶ መቀባቷንም አረጋገጠች፡፡ እርስበርስ 
ተቃቀፉ፡፡ ዶ/ር ስታላርድ በመምህርት 
ቶምሰን ጆሮ እንዲህ ሲል አንሾካሾከ፡-  
“ስለተማመንሽብኝ አመሰግናለሁ ሚስ 
ቶምሰን! አመሰግናለሁ እኔ አስፈላጊ ሰዉ 
እንደሆንኩ እንዲሰማኝ ስላደረግሺኝ 
እናም ለዉጥ ማምጣት እንደምችል 
ስላሳየሽኝ፡፡” መምህርት ቶመሰን 
በሹክሹክታ መለሰች፡፡ እንዲህም አለች፡
- “ቴዲ ያልከዉ ሁሉ ስህተት ነዉ፡፡ 
አንተ ነህ ለዉጥ ማምጣት እንደምችል 
ያሰተማርከኝ፡፡  አንተን እስካገኝ እንዴት 
ማስተማር እንዳለብኝ አላዉቅም ነበር፡፡
” ልብ ያለው ልብ ይበል!

ትምህርትን ወይስ ተማሪን ማስተማር? 
ትርጉምን ፍለጋ፣ እርካታና ምስጋና

በታምሩ ደለለኝ አበበ

የስነ-ልቦና ትምህርት መምህር

‘‘አንድ ቃል ያሳወቀህ አባትህ፡ 
ሁለት ቃል ያስተማረህ ደግሞ 
ፈጣሪ ነው...’’
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I think attending the graduation 
ceremonies of your students should 
be an occasion on which you feel 
proud and excited. Your pride and 
excitement at a graduation ceremony 
may come from the fact that you 
believe that you have played a big 
role in the success of your students’ 
educational career. I wish I felt the 
same way, but for many years now 
I have avoided attending graduation 
ceremonies of my students because 
at graduation ceremonies I feel that 
most of the things I see are fake or 
pretentious. I think most students 
are more interested in what they 
wear on their graduation day and the 
pictures they take on that day than 
their education. I suspect that not a 
small number of students are able 

to graduate not because they have 
worked hard but because they have 
used some dubious ways. What I am 
saying is not a rumor; I can back 
it up with enormous anecdotal or 
empirical evidence. We know the 
level of cheating that exists during 
exams, in the assignments students 
submit and the research reports that 
they write. In my opinion, these 
kinds of students should not be given 
the honor and privilege to participate 
in the official graduation ceremony 
organized by the university. There 
are also students who are not able to 
acquire even the minimum amount 
of knowledge and skills you expect 
to see in them after staying here for 
three or more years because they 
haven’t worked hard. For example, 

in my department there are students 
who are not able to speak and write 
in English but who are going to 
receive their bachelor’s degrees in 
English. In my opinion, graduation 
ceremonies should be only for those 
who have worked hard and who are 
able to demonstrate that through 
high GPAs and high moral integrity.

First of all, do we really need 
graduation ceremonies? Over many 
years now graduation ceremonies 
have turned out to be chaotic and 
maybe less enjoyable because of 
the sheer number of graduates. 
Nowadays, it is common to see 
thousands of people turn up at a 
specific location for a graduation 
ceremony and sit in the sun or rain 

for hours with too little to see for 
enjoyment. The time after the official 
closing of the graduation ceremony 
is particularly unruly and what you 
see immediately after the ceremony 
on the faces of many students 
who graduate and their families 
are fatigue and discomfort. And I 
usually ask myself why people go to 
great lengths to celebrate graduation 
ceremonies on the campuses of 
universities if the only thing they 
gain is boredom and discomfort. The 
financial cost many families incur as 
a result of travelling long distances 
for their children’s graduation 
ceremonies and staying in hotels for 
a few days also worries me hugely. 
However, if we really think that 
we can’t imagine higher education 

without graduation ceremonies, 
I think we need to make some 
adjustments to make graduation 
ceremonies more enjoyable, less 
costly and motivating. 

My argument is that attending a 
graduation ceremony should not be a 
privilege, but it should be something 
earned through hard work. One of 
the ways that students demonstrate 
their hard work is through good 
GPA and only those who graduate 
with distinction should be given the 
honor and privilege to be invited to 
a graduation ceremony. The total 
number of students who graduate 
with distinction from a university in 
a given academic year will be in the 
few hundreds, and it will be possible 

to organize a more orderly and 
enjoyable graduation ceremony for 
them and their families, which they 
would remember for a long time to 
come. When we organize graduation 
ceremonies only for those who have 
worked hard, we are sending a clear 
message to everyone that we value 
hard work and we are ready to 
recognize it. 

You may ask if students who 
graduate with low GPAs shouldn’t 
be given the opportunity to celebrate 
their graduation. I am totally for the 
idea that students with low GPAs 
should celebrate their completion 
of their studies. However, they 
should regrettably not be given the 
chance to take part in the official 

graduation ceremony for practical 
and other reasons. I have already 
alluded to the practical reasons for 
not allowing everyone to celebrate 
the official graduation ceremony in 
our universities, which are the large 
number of students who graduate and 
our inability to organize orderly and 
memorable graduation ceremonies. 
The other reason is that I have seen 
many students who don’t deserve 
the honor of an official graduation 
ceremony because they cheated their 
way through graduation or they have 
been indolent. Students with low 
GPAs can borrow the graduation 
gown from the university and can 
have private ceremonies with their 
families and friends, which is, I 
think, the most important thing 
for most students who graduate. 
I think if students know that they 
have to work hard to be invited to a 
graduation ceremony that they may 
not forget, that can be one small 
motivating factor for students to be 
more serious with their studies. 

I have taken a very extreme position 
when it comes to who should be 
invited or allowed to celebrate the 
official graduation ceremony in our 
universities. I think this belief of mine 
is shaped by the disappointment I 
feel because we don’t have a system 
which recognizes and appreciates 
hard work. I think our students 
should know that not working hard 
and graduating with a low GPA 
affect them not only in the labor 
market after graduation, but they 
should also know that we will not 
treat them equally while they are on 
campus unless they work hard. We 
will, of course, support them but 
unless they work hard they have to 
know that some of their privileges 
can be curtailed.  

Who should graduation   
ceremonies be for? 

   By Yinager Teklesellassie(Ph.D),
 
     Faculty of Humanities

‘‘The financial cost many families incur as a result 

of travelling long distances for their children’s 

graduation ceremonies and staying in hotels for a 

few days worries me hugely.’’



ናይል 6ኛ ዓመት የምረቃ በዓል ልዩ ዕትም፣ሐምሌ 2011 ዓ.ም16

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ  ኃላፊነታችን ይሁን!

      ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ


