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ናይል

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

                                                              ናይል 4ኛ ዓመት፣ ቁጥር 8፣ የካቲት 2009                                                            

    ኢ-ሜይል፡- bduinfo63@gmail.com or gracetsegi@gmail.com     ድረ-ገጽ፡- http://www.bdu.edu.et       የፌስቡክ ገጽ፡- www.facebook.com/bduethiopia

Adviser-advisee 
bonding for a better 
shared responsibility

Yenus Nurie 

“የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስራት 
መምህር ወይም ተማሪ መሆን 

አይደለም፡፡ የማህበረሰብ አገልግሎት 
ለመስጠት ሰው መሆን ብቻ በቂ 

ነው፡፡” 

አቶ ሽፈራው ልመንህ

THE NILE 
እውነትን መፈለግና 
ለሌላው ማሳወቅ 

ማህበራዊ ኃላፊነታችን 
ይሁን!

President and Vice presidents of BDU have 
discussed with UK Ambassador to Ethiopia, 

Her Excellency Susanna Moorehead, on possi-
ble collaboration between UK universities and 
other organizations. She also visited Maritime 

academy lab.

Her Excellency, Ms. Be-
layenesh Zebadiya,  Am-

bassador of Israel to 
Ethiopia, shared the expe-
rience of Israel in science 

and technology at the An-
nual Science Conference 

of BDU

BDU signing Memorandum of Under-
standing with the embassy of Republic of 

Cuba.
Dr. Baylie Damtie, president of BDU dis-
cussed with Republic of Cuba ambassa-
dor to Ethiopia, H.E Ambassador Eman-
uel, at BDU on possible collaborations 
between BDU and Cuba Universities. 

The collaboration will focus especially in 
Medicine, Agriculture and Engineering. 
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የአማካሪ ቦርድ አባላት 

ዶ/ር ፍቅረሰላም ጋረድ

አቶ አብይ መንክር 

አቶ እምቢያለ በየነ

ወ/ሮ ሰውነት አለሙ 

አቶ በላይነህ ወርቁ

ዶ/ር አልማዝ ጊዜው  

አቶ ቢሰማ ካሳ

ወ/ሮ መድኃኒት በላቸው

አቶ ቴዎድሮስ ካሳዬ

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.

ዋና አዘጋጅ፡-
ፀጋነሽ  ሙሉጌታ

አርታኢ

ሂሩት አድማሱ

ግራፊክስና ሌይአውት፡-
ፀጋነሽ  ሙሉጌታ

ዘጋቢዎች፡-
ታድዬ አስማረ

አምሳሉ ጥላሁን 
ትዕግስት ዳዊት

ሙሉጎጃም  አንዷለም
ወንዳለ ድረስ

አምደኞች፡-
ባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

የኑስ ኑሬ
ደስታ ተከስተ

 ታምሩ ከፈለኝ

መተሳሰብ ክብሩ
ከሐብታሙ ያየውሰው
ሐብታሙ ባንታየሁ 

ፎቶ አንሺዎች፡-
ታምራት አታላይ
ሙሉጌታ ዘለቀ

ሀገሬ ዘለቀ 
የኮምፒውተር ጽሁፍ፡-

የሻለም መንግስቴ 
እናትነሽ ተሾመ  

ትራንስፖርት፡-
ማናለ ኃይሌ

መልእክተኞች፡-
ይስሃቅ አቤልነህ
መልሽው አጥናፉ

ስልክ፡- +251 583206088
       +251 583207023 

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
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ርዕሰ-አንቀጽ Public Lecture at BDU

የአድዋ ድል ለትውልዱ አበረታች 
የጉዞ ስንቅ ነው!

እውነትን መፈለግና ለሌላው 
ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን 

ይሁን!

የአዘጋጇ መልዕክት 
ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

ዩኒቨርሲቲያችን እነደ ትምህርት ተቋም የተመሰረተበትን 
54ኛ አመት እንዲሁም የቀድሞዎቹን ባሕር ዳር ፖሊ ቴክኒክ 
እና ባሕር ዳር መምህራን ኮሌጅ በማዋሃድ እንደ ዩኒቨርሲቲ 
የተቋቋመበትን 17ኛ አመት በሚያዚያ ወር በተለያዩ ዝግጅቶች 
ያከብራል፡፡ በዩኒቨርሲቲው ተምረው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ 
ግለሰቦች የልምድ ልውውጥ፣ የስፖርት ውድድር፣ የደም 
ልገሳ፣ የተለያዩ የሙዚቃ እና የስነ ጽሁፍ መርኃ ግብሮች 
የዝግጅቶቹ አካል ናቸው፡፡ 

እርስዎም በአሉን የደመቀ ለማድረግ ለዝግጅቱ የሚሆኑ 
ግብአቶችን ለጽ/ቤታችን በማምጣት፣ የቀድሞ ተማሪዎችን 
በመጋበዝ እና የበአሉ ታዳሚ በመሆን ለበአሉ ድምቀት 
የበኩልዎን አስተዋጽኦ ያበርክቱ! 

በ
የካትት ወር 121ኛውን 
የአድዋ የነጻነት ድል በመላው 
ሀገሪቱ መከበሩ ይታወሳል፡
፡ አድዋ የአንድነትና 
የጀግንነት መገለጫ ነው፤ 

ጀግኖች አባቶቻችን ከልዩነቶቻቸው 
ይልቅ አንድነታቸውን አጠንክረው 
ሀገራችንን አስከብረዋል፡፡ የአሁኑ 
ትውልድ ከጀግኖቹ የተቀበለውን 
አደራ በፅናት በመወጣት የበለጠ ታሪክ 
መስራት እንዳለበት ይጠበቅበታል፡
፡ ለሀገራዊ የልማትና እድገት 
ግስጋሴ መሰረት የሆነው የአድዋ 
ድል በዓል የኢትዮጵያ ሕዝቦች 
ቃል ኪዳናቸውን የሚያድሱበት፣ 
የሕዳሴ ጉዞአቸውን አፈፃፀም 
የቃኙበትና ለተሻለ አፈፃፀምና የጋራ 
ተጠቃሚነት ቁርጠኝነታቸውን 
የሚያረጋግጡበት መሆን አለበት፡፡ 
የሁሉም የሀገሪቱ ዜጐች በተለይም 
የወጣቱ ትውልድ የነቃ ተሳትፎ 
አስፈላጊ መሆኑ በተለያዩ ቦታዎች 
በተከበረው የአድዋ የድል በአል 
ላይ አጽንኦት ተሰጥቶታል፡፡ በዚህ 
ረገድ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
ከፍተኛ ሀላፊነት አለባቸው፡፡ 

አባቶቻችን ክንዳቸውን አበርትተውና 
በዓላማ ፀንተው ሀገራችንን ከቅኝ 
ግዛት ነጻ በማድረግ ከሀገራቸው 
ሉዓላዊነት፣ ከነፃነታቸውና 
ከማንነታቸው በላይ አንዳችም ነገር 
ባለማስቀደም በነፃነትና በተጋድሎ 
ታሪክ ዓለምን አስደምመዋል፡፡ 
በነፃነት ወዳድነታቸውና የአንድነት 
ፅናታቸው በአድዋና በሌሎች 
ጦርነቶች ላይ የተጐናፀፏቸው 
ድሎች የጥቁር ህዝቦች የነፃነት 
ተምሳሌቶች ሆነው የዘመናትን 
ድንበር ዘልቀዋል፡፡ 

የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ 
አበረታች የጉዞ ስንቅ ነው፡
፡ የአባቶቹን የጋራ ጠላትን በጋራ 
የመመከት እና አሳፍሮ የመመለስ 
አኩሪ ባህል በማስቀጠል የእድገት 
እንቅፋት የሆነውን ድህነት፣ 
ርሀብና ድርቅ እንዲሁም ሙስናን 
ለማስወገድ በጋራ መነሳት 
ይኖርበታል፡፡ በአባቶቻችን የፀናው 
የትግል አቋም ለጋራ እድገታችንና 
ዘላቂ ተጠቃሚነታችንን በአንድነትና 
በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቅብናል፡
፡ ሁሉም በተሰማራበት መስክ 
ውጤታማ በመሆን የሚጠበቅበትን 
ሀላፊነት መወጣት ይኖርበታል፡
፡ ትውልዱ በተለይ የተማረው 
ክፍል ትኩረቱን ወደ ልማትና 
እድገት በመቀየር የሀገሪቱን 
የድህነትና የርሀብ ታሪክ በመቀየር 
የሚጫወትው ሚና ከፍተኛ መሆን 
አለበት፡፡ 

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲም አባቶቻችን 
ብሔራዊ ማንነታቸውን እና 
ክብራቸውን በተጋድሎአቸው 
ጠብቀውና የጥቁር ሕዝቦች የነፃነት 
ተምሳሌት አድርገው ያቆይዋትን 

ሀገር ከድህነት እና ከኃላ ቀርነት 
በማላቀቅ መካከለኛ ገቢ ካላቸው 
ሀገራት ተርታ ማሳለፍ የሚችል 
በዕውቀት፣ ክህሎትና በአመለካከት 
ብቁ የሆነ ዜጋ ማፍራት 
ይጠበቅበታል፡፡ ዩኒቨርሲቲው 
የማህበረሰቡን ድጋፍና ያላሰለሰ 
ጥረት በመጠቀም ሀገራዊ ግቦችን 
መሠረት በማድረግ ራዕይ ጥበብ 
2017ን ለማሳካት ርብርብ እያደረገ 
ይገኛል፡፡ በዚህም በዕውቀት፣ 
ክህሎትና በአመለካከት ብቁ፣ ተገቢ 
የሆነ የሰው ኃይል የማፍራት 
ስራውን ማጠናከር፣ በቴክኖሎጂ 
ሽግግር ላይ ያተኮሩና ችግር ፈቺ 
የሆኑ ምርምሮችን ማካሄድ እና 
የህብረተሰቡን ፍላጐት ማዕከል 
ያደረገ የማህበረሰብ አገልግሎት 
ስራዎች ማከናወን ከፍተኛ ትኩረት 
የተሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ በተለይ 
ሀገር ወዳድ፣ ከጀግኖች አባቶቹ 
የተቀበለውን አደራ ለመፈፀም 
ለቆመለት አላማ መስዕዋት 
የሚሆን፣ ልዩነቶችን በማቻቻል 
ለሀገር እድገትና ብልፅግና የሚሰራ፣ 
የሀገሪቱን ሀብቶችና እሴቶች ወደ 
እውቀት በመቀየር የህብረተሰቡን 
ችግር ለመፍታት የሚጥር ብቁ ዜጋ 
ከማፍራት አንጻር ብዙ መሰራት 
ይኖርበታል፡፡  

በዕውቀት፣ ክህሎትና በአመለካከት 
ብቁ የሆነ ዜጋ በማፍራት ላይ 
ያለው ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ታሪካዊ ሁነቶችንና ክንውኖችን 
በትክክለኛ መረጃ ላይ በመመርኮዝ 
ዝክረ በአሉን በማክበር የአሁኑ 
ትውልድ የሚጠበቅበትን አደራ 
በማሳወቅ ሀላፊነቱን እየተወጣ 
ይገኛል፡፡ በዘርፉ የተሰማሩ ምሁራን 
በምርምር የተደገፈ እውቀቶችን 
በመተንተን፣ ትርጉም በመስጠትና 
እውነታውን በመለየት ለማህበረሰቡ 
ትክክለኛ መረጃዎችን ማድረስ 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሀገራዊው የለውጥ 
ሽግግር ሂደት እውቀትን ማዕከል 
አድርጐ እንዲከናወን ማድረግ 
የምሁራኑ ድርሻ በመሆኑ እንዲሁም 
ለስኬቱ ያልተገደበ ተሳትፎአቸው 
ወሳኝነት ስላለው ጠንክረው ሊሰሩ 
ይገባል፡፡ ሁሉም የዩኒቨርሲቲያችን 
ማህበረሰብም በተሰማራበት የስራ 
መስክ የሚጠበቅበትን ለማበርከት 
ዝግጁ በመሆን ሀላፊነቱን 
እንደሚወጣ እናረጋግጣለን፡፡

A Fulbright-Clinton Fellow at 
the African Union, Ms. Tsione 
Wolde Michale, delivering a 
public lecture on preserving 

the legacy of African American 
Culture and History

An NLA University College Pro-
fessor Terje Skjerdal delivering 
a public lecture on Ethiopian 

journalism



ናይል 4ኛ ዓመት፣ ቁጥር 8፣ የካቲት 2009 ዓ.ም4

  አበይት ዜናዎች

ኮሌጁ 4ኛውን ዓመታዊ የምርምር ጉባዔ 
አካሄደ

በአምሳሉ ጥላሁን

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና 
አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ዓመታዊ 
የምርምር ጉባዔ “Agriculture and 
Environmental Management for 
Sustainable Development” በሚል 
ርዕስ አካሄደ፡፡ 

በመርኃ ግብሩ መክፈቻ ላይ ተገኝተው 
የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር 
ያደረጉት የግብርናና አካባቢ ሳይንስ 
ኮሌጅ ዲን ዶ/ር ደሳለኝ ሞላ ባሕር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደ ዩኒቨርሲቲ ሶስት 
ታላላቅ አጀንዳዎች ማለትም መማር 
ማስተማር፣ ምርምር እና ማህበረሰብ 
አገልግሎት መስጠት ዋና የትኩረት 
አቅጣጫ አድርጐ እየሰራ እንደሆነ 
እና የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅም 
የዩኒቨርሲቲው የትኩረት አቅጣጫን 
ከግብ ለማድረስ በተለይም የአርሶ 
አደሮችን ችግር የሚፈቱ ምርምሮችን 
በመስራት ወደ አርሶ አደሮች እያዳረሰ 
እንደሚገኝና በተፈጥሮ ሀብት፣ 
በእንስሳት ሀብትና በሰብል ልማት ላይ 
ትኩረት በመስጠት እየሰራ እንደሚገኝ 
ገልፀዋል፡፡

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2017 ዓ.ም 
ከአፍሪካ አስር ምርጥ የምርምር 
ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን ራዕይ 
ሰንቆ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነና ከራዕዩ 
ለመድረስ ከመረጣቸው መንገዶች 
ዋናውና ትልቁ በተመረጡ የትኩረት 
መስኮች ምርምር ማካሄድ እና 
የምርምር ውጤቶች በተለያዩ ዘዴዎች 
ለተጠቃሚዎች ማድረስ እንደሆነ 
የተናገሩት የምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶ/ር 
ሙሉነሽ አበበ ናቸው፡፡

የዓለም ህዝብ የኑሮ ዋስትና 
የተመሰረተው በግብርና እንደሆነና 
የግብርና መሰረቱ አካባቢ በመሆኑ 
ግብርናና አካባቢ መስማማት ግድ 
እንደሚል ጠቁመው ነገር ግን የግብርና 

ሥራ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአካባቢ ላይ 
አሉታዊ ተፅዕኖው እየበረታ ከግብርናም 
የሚፈለገው ውጤት እየቀነሰ በመምጣቱ 
በአሁኑ ሰዓት በአለም ላይ ከዘጠኝ 
መቶ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሕዝቦች 
የምግብ ዋስትና እጥረት የተጋለጡ 
እንደሆኑ እና በተለይም በሀገራችን 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ እንደመጣ እና  
ግብርናና አካባቢ ምን ያህል እየተጠሉ 
እንዳሉ ማሳያ እንደሆነ ጠቁመው ነገር 
ግን ዘላቂ ልማት በሀገራችን ብሎም 
በአህጉራችን ለማምጣት ግብርናና 
አካባቢን ማስታረቅ አስፈላጊ እንደሆነ 
ዶ/ር ሙሉነሽ ተናግረዋል፡፡

በሀገራችን ከዛሬ አርባ ዓመት በፊት 
ጀምሮ የተፈጥሮ ሐብት ሥራ መስራት 
እንደተጀመረ፣ ብዙ ቢልዮን ችግኞች 
እንደተተከሉና ብዙ ሚልዮን ሄክታር 
ማሳዎች ላይ እርከን እንደተሰራ 
ጠቁመው ነገር ግን የመጣው ውጤት 
ሲታይ ግን በጣም አሳሳቢ እንደሆነ 
ቁልፍ መልዕክት ያስተላለፉት የአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ የውሃና መሬት 
ማዕከል ዳይሬክተር ዶ/ር ጌቴ ዘለቀ 
ናቸው፡፡ 

ከ1ኛ ደረጃ እስከ መሰናዶ ድረስ ስርዓተ 
ትምህርት ተቀርፆለት የተፈጥሮ ሐብት 
የትምህርት አይነት መስጠት እንዳለበት 
የግብርናው ዘርፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
እየተዘመነ መሄድ እንዳለበት የገለፁት 
ጥናታዊ ፅሁፍ ያቀረቡት የባሕር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ የግብርናና አካባቢ ሳይንስ 
ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ እንዲሁም 
የካስኬፕ ፕሮጀክት አስተባባሪ የሆኑት 
ዶ/ር ይኸነው ገብረስላሴ ናቸው፡፡ 

በጉባኤው ላይ ብዙ ጥናታዊ ጽሁፎች 
የቀረቡ ሲሆን የኮሌጁ መምህራንና 
ተማሪዎች እንዲሁም ጥሪ 
የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኮሌጅ 
አምስተኛውን አመታዊ የሳይንስ 
ጉባዔ “Scientific Thinking and 
Research for Solutions” በሚል 
መሪ ቃል ለሁለት ቀናት አካሄደ፡፡ 

ለጉባኤው ተሳታፊዎች የእንኳን ደህና 
መጣችሁ መልዕክት ያስተላለፉት 
የኮሌጁ ዲን ዶ/ር ደለለ ወርቁ ጉባዔው 
የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ምርምሮች 
ለዘላቂ መፍትሄን አላማ አድርጎ 
የተዘጋጀ ሲሆን የሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ምርምሮችን ለማጠናከርና ዘርፈ ብዙና 
የበርካታ ምሁራን ስብስብ በመሆኑ 
ምሁራን እና ተማሪዎቸ የሙያ 
ልምድ በመቅሰምና በመለዋወጥ 
ለማድረግ ከፍተኛ ሚና እንዳለው 
ገልጸዋል፡፡ ዶ/ር ደለለ አክለውም 
በጉባዔው ላይ የሚቀርቡት ጥናታዊ 
ጸሁፎች ዩኒቨርሲቲው በሳይንስና 
ቴክኖሎጂ እየሰራ ያለውን ስራ የበለጠ 
እንዲያጠናክር  ግብአት እንደሚሆኑ 
ጠቁመዋል፡፡    

በጉባዔው መክፈቻ ላይ የተገኙት 
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶ/ር ባይሌ 
ዳምጤ ለተሳታፊዎች  እንኳን ደህና 
መጣችሁ ብለው ለሳይንስ ኮሌጅ እና 
አጠቃላይ ለጉባዔው አዘጋጆች ምስጋና 
አቅርበዋል፡፡ ትምህርትና ሳይንስ 
አጠቃላይ ያለበትን ሁኔታ፣ ሳይንስ 
በሀገራችን እና ሳይንስ በአለም ላይ 
ያለበትን ሁኔታ ያስረዱት ዶ/ር ባይሌ 
ሳይንስ በየትኛውም የአለም ክፍልና 
ሁኔታ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ ስለሆነና 
የኢኮኖሚና የብልጽግና ዋነኛ ጡንቻ 
በመሆኑ ሳይንስን በአግባቡ ተረድተን 
ሀገራችንን ማሳደግ ይጠበቅብናል 
ብለዋል፡፡ 

ሳይንስ ለዘርፈ ብዙ ስልጣኔ መሰረት 
ነው ያሉት በኢትዮጵያ የእስራኤል 
አምባሳደር የተከበሩ አምባሳደር 
በላይነሽ ዘባዲያ እስራኤል በሳይንስና 
ቴክኖሎጂ ያላትን ተሞክሮ አካፍለዋል፡
፡ እስራኤል በጣም ትንሽ እና 70 
አመት ያልሞላት ሀገር ብትሆንም 
በዓለም ላይ ካሉ ከሀያላን ሀገራት 
ጋር ተወዳድራ በሳይንስና ቴክኖሎጂ 
2ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ የገለጹት 
የተከበሩ አምባሳደር በላይነሽ ዜጎቿ 
ሀገር ወዳድና ለሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ፍቅር ያላቸው መሆኑ ለዚህ አስተዋፅዖ 
አድርጓል ብለዋል፡፡ የተከበሩ አምባሳደር 
በላይነሽ ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ 
ባስተላለፉት መልዕክት ሀገርን 
በመውደድና ሳይንስና ፈጠራን ባሕል 
በማድረግ ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ 
እንዲሁም ያለ ሳይንስ እውቀት አለም 
የትም ቦታ ስለማትደርስ ለሳይንስ 
ትልቅ ቦታ በመስጠት ሀገራችሁን 
መቀየር አለባችሁ ብለዋል፡፡ 

በጉባዔው ላይ የሳይንስ ኮሌጅ ምሁራን 
የተለያዩ ጽሁፎች ያቀረቡ ሲሆን በኮሌጁ 
ምሁራን የታተሙ የተለያዩ የምርምር 
ስራዎች እና የኮሌጁ ቤተ-ሙከራዎች 
በተሳታፊዎች ተጎብኝተዋል፡፡ 
የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር 
የዝግጅቱ አካል ነበር፡፡ በእለቱ ከአማራ 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባሕልና 
ቱሪዝም ቢሮ፣ ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ 
መንግስት አካባቢ ደንና ዱር አራዊት 
ባለስልጣን እንዲሁም ከዋይዝ ቲም 
ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ የመጡ 
ባለሙያዎች፣ የኮሌጁ ተማሪዎችና 
ጥሪ የተደረገላቸው የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ የጉባዔው ተሳታፊዎች 
ነበሩ፡፡       

ሳይንስ ኮሌጅ 5ኛውን አመታዊ ጉባዔ 
አካሄደ

በትዕግስት ዳዊት

በባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የመሬት 
አስተዳደር ኢንስቲትዩት 
የመጀመሪያዎቹን የአርክቴክቸር ሀያ  
አምስት ተማሪዎች አስመረቀ፡፡ 

በምረቃው መርኃ ግብር ላይ 
የእንኳን ደኅና መጣችሁ ንግግር 
ያደረጉት የኢንስቲትዩቱ ዳሬክተር 
ዶ/ር አቻምየለህ ጋሹ የአርክቴክቸር 
መርኃ ግብር የተከፈተበት ዋና 
አላማ በሀገራችን በዘርፉ የሚታየውን 
የሰለጠነ የአርክቴክቸር ባለሙያ 
እጥረት ለመቅረፍ እና በሀገራችን 
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ 
ላይ አስተዋፅኦ በማድረግ አሻራቸውን 
ማሳረፍ የሚችሉ ባለሙያዎችን 
ለማፍራት እንደሆነ ተናግርዎል፡
፡ ኢንስቲትዩት ከአስር ዓመት በፊት 
የመሬት አስተዳደር ትምህርት ክፍል 
በመሆን ጥቂት የሆኑ መምህራንን 
በመያዝ የተቋቋመ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 
የሶስተኛና የሁለተኛ ዲግር ያላቸው 

ኢንስቲትዩቱ የመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን አስመረቀ

በአምሳሉ ጥላሁን

ከስልሳ በላይ መምህራን እንዲሁም 
ከዘጠኝ መቶ በላይ ተማሪዎች እንዳሉት 
የገለፁት ዶ/ር አቻምየለህ የአሁን 
ተመራቂ ተማሪዎችን ሳይጨምር 
ከ1250 በላይ ተማሪዎችን በማስመረቅ 
በትክክለኛ አቅጣጫ እየተጓዘ እንደሆነ 
እና አገራዊ ግዴታውንም እየተወጣ 
እንደሆነ ተቁመዋል፡፡ 

የወደፊቷ ኢትዮጵያ አሁን የሌሉ 
ከተሞች የሚፈጠሩባት ሀገር ስለምትሆን 
የራሳቸውን አሻራ የሚያስቀምጡበት 
እንዲሆን፣ ከምንግዜውም በላይ 
ተግተው የሚሰሩበት እና ሀገርን 
እንዲሁም ቤተሰብን የሚረዱበት ወቅት 
አሁን እንደሆነ እና በሙያው የሚታዩ 
ችግሮችን በመቅረፍ የበኩላቸውን 
አስተዋፅኦ ማድረግ እንዳለባቸው 
የተናገሩት የባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ 
ፕሬዚዳንት ዶ/ር ባይሌ ዳምጤ ናቸው፡
፡

የአርክቴክቸር ሙያ ዘመናዊ ኢትዩጵያን 
ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዳለው 
እና ሁልጊዜ የፈጠራ ባለቤት በመሆን 
ሀገራቸውን የበለጠ የምትዘምንበት 
መንገድ መፈተሸ እንዲሁም ሀገራቸው 
በከተሞች ውበት፣ በህንጻዎች ማማርና 
በዘላቂነት ባህሪያቸው በዓለም ተወዳዳሪ 
ብቻ ሳይሆን ልቀት ያላቸው ታዋቂ 
ለማድረግ መጣር እንዳለባቸው የገለፁት 
የዕለቱ የክበር እንግዳ በአማራ ክልል 
የሚገኙ የመንግስት ከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማት ፎርም ፀሐፊ እንዲሁም 
በባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የእንግሊዘኛ 
ቋንቋ መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር 
ዓብይ ይግዛው   ውበትና የደረጃ 
ልቀት ያላቸውን ህንጻዎች ዲዛይን 
በማድረግና በመገንባት ረገድ ጀማሪዎች 
እንዳልሆንንና የላሊበላን ውቅር 
ህንጻዎች፣ በጎንደር እና በአክሱም 
ያሉን ኅያዋን አሻራዎች ምስክሮች 
እንዳሉን እና ዛሬ ደግሞ እናንተ 

ተመራቂ የሆናችሁ ተማሪዎች ዘመናዊ 
እውቀትን አክለው የበለጠ እንዲሰሩ 
እና ለቀጣዩ ትውለድ የራሳቸውን 
አሻራ አሰቀምጠው እንዲያለፉ ንግግር 
ያደረጉት የዕለቱ የክበር እንግዳ የሆነት 
በአማራ ክልል የሚገኙ የመንግስት 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ፎርም 
ፀሓፊ እንዲሁም በባሕርዳር ዩኒቨርስቲ 
የእንግሊዘኛ ትምህርት ክፍል መምህርና 
ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ዓብይ 
ይግዛው ናቸው፡፡

በተማሩት ሙያ ራሳቸውን አበልፅገው 
ለሀገራቸው ጥሩ የሆኑ ስራዎች 
በመስራት የሙያ ግዴታቸውን 
እንደሚወጡ የገለፁት በዕለቱ ተመራቂ 
እንዲሁም ከፍተኛ ውጤት በማምጣት 
ተሸላሚ የሆኑት አርክቴክት አቡበክር 
በላይ እና አርክቴክት ገነት ሞላ ናቸው፡፡
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በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባሕር 
ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 
Appropriate Scale 

Mechanization Consortium በተባለ 
ፕሮጀክት ወቅቱን የጠበቀ ስልጠና 
እና ቴክኖሎጂ ልውውጥ በዳንግላ 
ከተማ ዙሪያ ደንግሽታ ቀበሌ ለሚገኙ 
የአካባቢው ገበሬዎች የአንድ ቀን 
ስልጠና ተሰጠ፡፡

ኢንስቲትዩቱ ዩኒቨርሲቲው በመማር 
ማስተማሩ፣ በምርምር እንዲሁም 
በማህበረሰብ አገልግሎት ላይ ትልቅ 
ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ እና 
በተለይም የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች 
የማህበረሰቡን ችግር ሊፈቱ የሚችሉ 
ምርምሮችን እንዲሰሩ እያደረገ 
እንደሚገኝ የገለፁት በኢንስቲትዩቱ 
የመካኒካል ትምህርት ክፍል መምህርና 
ተመራማሪ እንዲሁም የፕሮጀክቱ 
አስተባባሪ የሆኑት ዶ/ር አሰፋ አስማረ 
ናቸው፡፡ የፕሮጀክቱ ዋና ዓላማ ባህላዊ 
የእርሻ አሰራርን በቴክኖሎጂ በመታገዝ 
ዘመናዊ ማድረግ፣ ሴቶች ላይ 
የሚፈጠረውን የሥራ ጫና መቀነስ 
እና የቴክኖሎጂ ልውውጥ ማድረግ 

ችግር ፈቺ የሆኑ ምርምሮችን ወደ ማህበረሱቡ ለማድረስ ከፍተኛ 
ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ተጠቆመ

በአምሳሉ ጥላሁን
እንደሆነ ዶ/ር አሰፋ ጠቁመዋል፡፡

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለማህበረሰቡ ችግር 
ፈቺ የሆኑ ምርምሮችን በመስራት ወደ 
ማህበረሰቡ በመውረድ በተግባር እየሰራ 
ያለው ሥራ ዩኒቨርሲቲው ከአካባቢው 
ማህበረሰብ ጋር ያለው ትስስር ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እየጨመረ እንደመጣ 
የሚያሳይ ነው ያሉት የዳንግላ ከተማ 
የግብርና ጽ/ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ 
አጉማሴ ታመነ ናቸው፡፡ ዩኒቨርሲቲው 
በዳንግላ ከተማ ዙሪያ ላይ በሚገኘው 
ደንገሽታ ቀበሌ ላይ ከዚህ በፊትም 
በከርሰ ምድር ውሃ አጠቃቀም ላይ 
በመስራት ብዙ ለውጥ እየታየ እንደሆነ 
የጠቆሙት አቶ አጉማሴ አሁን ደግሞ 
የአርሶ አደሮችን ጊዜ እና ጉልበት 
የሚቆጥብ ዘመናዊ የበቆሎ መፈልፈያ 
ማሽን ወደዚህ ቀበሌ በማምጣት 
እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እና 
አርሶ አደሮች ከቴክኖሎጂ ጋር እንዴት 
መላመድ እንዳለባቸው የተግባር ስልጠና 
በመሰጠቱ ወረዳው ለዩኒቨርሲቲው 
ትልቅ አክብሮት እንዳለው እና 
ወደፊትም ከዩኒቨርሲቲው ጋር በቅርበት 
እንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡ 

ፕሮጀክቱ የአርሶ አደሮችን ጊዜ እና 
ጉልበት የሚቆጥብ ቴክኖሎጂ ይዞ 
በመምጣቱ በጣም ደስተኛ እንደሆኑ 
እና የሁልጊዜ ምኞታቸው እንደነበር 
የገለፁት አርሶ አደር ምንይችል 
አያሌው እና አርሶ አደር ተረፈ ጓዴ 
ናቸው፡፡ በተለይ አርሶ አደር ተረፈ ጓዴ 
ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂ 
ምነው ወደ ቀበሌያችን በመጣ እያሉ 
እንደሚመኙ ገልጸው አሁን ባሕር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ ይዞት የመጣው የበቆሎ 
መፈልፈያ ማሽን የአርሶ አደሩን ጊዜና 
ጉልበት በሰፊው የሚጠይቅ የነበረው 
ስራ የሚያስቀር በተግባርም እንዳዩት 
የአንድ ወር ሥራን በሃያ ደቂቃ ውስጥ 
ሲያልቅ በማየታቸው ምነው ልጅ 
እያለሁ በመጣ የሚል ቁጭት ውስጥ 
እንደከተታቸው ተናግረዋል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ጊዜ ሶስት የበቆሎ 
መፈልፈያ ማሽን እየሰራ እንደሆነ 
እና ለደንግሽታ ቀበሌ አንዱ ማሽን 
እንደሚሰጣቸው በፕሮጀክቱ አስተባባሪ 
በኩል ተገልጿል፡፡ 

ለዩኒቨርሲቲው 
ኃላፊዎች ስልጠና 

ተሰጠ
በወንዳለ ድረስ

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ አቅም 
ግንባታ መረኃ ግብር ማዕከል 
ከጥራት ማረጋገጫና ማሻሻያ 

ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በ 
Stress Management ዙሪያ 
ለዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክና 
የአስተዳዳር ኃላፊዎች ስልጠና 
ተሰጠ፡፡

የአቅም ግንባታ ፕሮግራም ማዕከል 
ዳይሬክተር ዶ/ር መስከረም ለቺሳ 
በማንኛውም ደረጃ ለሚታዩ የሥራ 
ድካሞች እየተሰጠ ያለውን ጥሩ ያልሆነ 
ምልከታ እና ሲደጋገም በስራም ሆነ 
በግል ህይወት ላይ ያለውን ተፅዕኖ 
ለመቅረፍ በኃላፊነታቸው ምክንያት 
የበለጠ ጫና ላይ ላሉ ሰዎች 
ስልጠናው እንደተዘጋጀ ገልጸው 
ሰልጣኞችም ከራሳቸው ልምድ 
በመነሳት በስልጠናው ያገኙትን 
ዕውቀት ወደ ተግባር በመለወጥ 
ጤናማ የሥራ አካባቢን በመፍጠር 
የዩኒቨርሲቲውን ራዕይ ማሳካት 
እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል፡
፡ ዶ/ር መስከረም የዩኒቨርሲቲው 
ኃላፊዎች ለስራ አስፈላጊ የሚሉትን 
የስልጠና ፍላጐት ቢያሳውቁ ማዕከሉ 
ጥያቄውን ለማስተናገድ ዝግጅ 
መሆኑን ገልፀዋል፡፡

ከጐንደር ዩኒቨርሲቲ በአሰልጣኝነት 
የተጋበዙት አቶ ብዙነህ ተስፋዬ 
በበኩላቸው ሰልጣኞች በሰለጠኑት 
ልክ ወደ መጡበት የሥራ ቦታ 
ተመልሰው እራሳቸውንና ከላይ እስከ 
ታች ያሉትን ሠራተኞች ማገዝና 
መደገፍ እንደሚኖርባቸው ገልጸው 
በስልጠናው ለ stress የሚያጋልጡ 
ምንጮችን በመለየት ወደ መፍትሄው 
መቅረብ እንደሚችሉ ተናግረዋል፡፡

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በግልገል አባይ 
ወንዝ መግቢያ ያሉ ውሃ አዘል መሬቶች 
ማገገምና ዘላቂ ልማት (Rehabilitation 
and Sustainable Utilization of Little 
Abbay River Mouth Wetlands) 
ኘሮጀክት አማካኝነት በወንዙ ተፋሰስ 
ዙሪያ የተከናወኑ ስራዎች የመስክ 
ጉብኝት ተደረገ፡፡ በጉብኝቱ የሁለት 
የሞተር ጀልባዎች ርክክብም ተካሂዷል፡
፡ 

የኘሮጀክቱ አስተባባሪዎች የዩኒቨርሲቲው 
ምሁራን ዶ/ር ምንውየለት መንግስት፣ 
ዶ/ር ዋሴ አንተነህ እና ዶ/ር አማረ 
ሰውነት ሲሆኑ ኘሮጀክቱ ከተጀመረ 
ሁለት ዓመታትን ያሳለፈ እንደሆነና 
የአካባቢውን ውሃ አዘል መሬት መሪ 
እቅድ ማውጣት፣ ለተማሪዎች እና 
ለተመራማሪዎች እንዲሁም ለአካባቢው 
ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 
መስጠት፣ የደንገል ተከላና እንክብካቤ፣ 

ጣና ሀይቅ የድረሱልኝ ጥሪ ማሰማቱን የዩኒቨርስቲው ሙህራን 
ገለፁ

በሙሉጎጃም አንዱአለም

የብዝሀ ህይወት ሀብት የሆነውን ጣና 
ሀይቅን መጠበቅ የኘሮጀክቱ ዋና ዋና 
ዓላማዎች እንደሆኑ ተገልጿል፡፡ 

ከእነዚህ አላማዎች መካከል ከ85 እስከ 
90 በመቶ የሚደርሱት የተከናወኑ 
እንደሆኑ እና የአካባቢውን ስራ አጥ 
ወጣት በማደራጀት በአሳ ማስገር ሥራ 
ተሰማርተው እራሳቸውን እንዲችሉ 
ፕሮጀክቱ ማስቻሉን የገለጹት 
የፕሮጀክቱ አስተባባሪዎች በተለይ 
በአባይ ተፋሰስ አካባቢ የሚኖሩ ሁለት 
ቀበሌዎች - ከሰሜን አቸፈር ወረዳ 
እስቱሚት ቀበሌ እና ከባህር ዳር ዙሪያ 
ወረዳ ልጆሚ ቀበሌ - ከ4500 በላይ 
ነዋሪዎች በመኖራቸው ኘሮጀክቱ በተሻለ 
ዘዴ ኑሮአቸውን እንዲመሩ ጉልህ 
አስተዋፅኦ ማበርከቱን ጠቁመዋል፡፡  

በመስክ ጉብኝቱ የ CEPF 
(Eastern Afromontane Regional 

implementation Team) አማካሪ 
አቶ አብዱራሀማን ኩብሳን ጨምሮ 
የዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራሮች፣ 
ምሁራን እንዲሁም የአካባቢው 
ማህበረሰብ የተሳተፈ ሲሆን 
የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ም/ኘሬዚዳንት ዶ/ር 
ሙሉነሽ አበበ ከጉብኘቱ በኘሮጀክቱ 
በርካታ ያልጠበቋቸው ነገሮች ተሰርተው 
እንዳገኙ እንዲሁም ለወደፊቱ በደለል 
በመሞላት ምክንያት ተጎጅ የሆነውን 
ሀይቅ ለመታደግ ሁሉም እርብርብ 
ማድረግ እንዳለበት ገልጸዋል፡፡ ዶ/ር 
ሙሉነሽ በኘሮጀክቱ አማካኝነት 
የተገኙትን ሁለት የሞተር ጀልባዎች 
ቁልፍ ለእስቱሚቱ ቀበሌ አስተዳደር 
ለአቶ ንጋቱ ተመስገንና ለልጆሚ 
ቀበሌ አስተዳደር ለአቶ የሸዋስ አቤ 
አስረክበዋል፡፡  

To follow the latest news about BDU, 
check out our website:
www.bdu.edu.et

facebook page:
www.facebook.com/bduethiopia 

ውድ የናይል ጋዜጣ 
አንባቢያን

በናይል ጋዜጣ ለእናንተ 
ይመጥናሉ ያልናቸውን 

የተለያዩ ጽሁፎች ማቅረብ 
እንደምንቀጥል እየገለጽን 
ለቀጣዩ ወር ዕትም ጽሁፍ 
ማበርከት የምትፈልጉ ሁሉ 
በኢሜል አድራሻችን በመላክ 
ወይም በአካል በመምጣት  

መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን 
በአክብሮት እናሳውቃለን፡፡

ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ 
ቁጥር 512 

በኢሜል 
gracetsegi@gmail.com 

ዝግጅት ክፍሉ
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ህልመኛው
(አጭር ልብ ወለድ)

 በደስታ ተከስተ

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፀጥታ አገልግሎት

#
እኔ 

የገረመኝና 
... የኢትዮጵያ 

ሴቶችን ከማብቃት 
አንፃር የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት ዋና 
ፀሐፊ ሴት መሆናቸው ነው፡

፡ በእውነት ይህንን ዜና የሴቶች 
ጉዳይ ቢሮ ቢያደምጠው ኖሮ 

ጋዜጠኛ ቢልልኝ ታላቅ ሽልማት ያገኝ 
ነበር…»

የአንድ መኝታ ክፍል አጋሮቹ የቻሉትን 
ያህል ሲያጠኑ አምሽተው በእየ 
አልጋቸው ላይ እንቅልፍ ወስዷቸዋል፡
፡ እርሱ ግን እስካሁንም በአልጋው 
ላይ በጀርባው እንደተጋለለ ላፕቶፕ 
ኮምፒውተሩን በጭኑ ላይ አስደግፎ 
እያነበበ ነው፡፡ ቢልልኝ ተስፋ የሁለተኛ 
አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሲሆን ገና 
ከልጅነቱ ጀምሮ ሲመኘው የኖረውን 
ታዋቂ ጋዜጠኛ የመሆን ምኞቱን 
ለማሳካት ጠንክሮ እየተማረ ይገኛል፡፡

በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤቶች ላይ እያለ በሚኒ-ሚዲያ ክበብ 
ውስጥ ተሳታፊ ስለነበር የጋዜጠኝነት 
ፍቅርና ፍላጐት ያደረበትም ለዚሁ 
እንደሆነ ይናገራል፡፡ ቢልልኝ ተስፋ 
ከሚታወቅበት አንዱ ጉዳይ ከፍተኛ 
የሆነ ሀገራዊ ስሜት ያደረበት ወጣት 
በመሆኑ ጭምር ነው፡፡ ሀገር ማለት 
ለእርሱ ሁለተናው ናት፡፡ ከፍተኛ የጦር 
መኮንን የሆኑት አባቱ ከልጅነቱ ጀምሮ 
ኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲኖረውና 
የሀገሩን ባህልና ወግ ጠንቅቆ እንዲያውቅ 
አድርገዉ አሳድገዉታል፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በግሉ ጥረት ያካበተው 
የማንበብ ልምዱ ስለሀገሩ ሁኔታ ገና 
በለጋ እድሜው ሁለተናዊ ግንዛቤና 
እውቀት እንዲላበስ አስችሎታል፡፡

ከጓደኞቹ ጋር ስለ ቤተሰብ ሁኔታ ጨዋታ 
ተነስቶ ሲያወራ #ለእኔ ቤተሰቦቼ የሁሉ 
ነገሬ መሰረቶቼ ናቸው፡፡ በይበልጥም 
አባቴ፡፡ ከፍተኛ የሆነ የሀገር ፍቅር 
ስሜት እንዲኖረኝ ተፅዕኖ ፈጥሮብኛል፡
፡ ትዝ ይለኛል እናቴ በቤታችን የሚበላ 
ቂጣ ስትጋግር ኢ.ት.ዮ.ጵ.ያ የሚሉትን 
ፊደላት በሊጡ ላይ ቅርፅ ታወጣለች 
ከዚያም ቂጣው በስሎ ከወጣ በኋላ 
አባቴ በጥንቃቄ ቀስ እያደረገ በፊደላቱ 
ቅርፅ መሰረት ይቆርስና… እኔን ፊት 
ለፊቱ አስቀምጦ… #ይህች ፊደል 
ማን ትባላለች;» ይለኛል #ኢ»  ስለው 
ድገማት እያለ ሶስትና አራት ጊዜ 
ካስባለኝ በኋላ በል #አፍህን ክፈት 
ላጉርስህ» የለኝና እጐርሳለሁ በዚህ 
ዓይነት ሁኔታ በሁሉም ፊደላት ቅርፅ 
የተዘጋጀውን ተመግቤ እንደጨረስኩ 
#ጐበዝ የኔ አንበሳ ልጅ… ስታድግ አንተ 
የኢትዮጵያችን ተስፋ ነህ በርታ ሀገርህን 
ውደዳት ወገንህን ጥቀም…» እያለ 
አናቴን በፍቅር ያሻሸኝ ነበር… እያለ 
ሲናገር… ጓደኞቹ ውሸት እየመሰላቸው 
#አካብዴ» እያሉ ቢተርቡትም እርሱ 
ግን እውነት የሆነውን ጉዳይ ነበር 
የሚያወራላቸው፡፡

ሰዓቱን ሲመለከት 8፡30 ሰዓት ሆኗል 
የድካም ስሜት ቢጫጫነውም ገና 
ለመተኛት አልወሰነም አይኑ ስለፈዘዘበት 
ኮምፒውተሩን ዘግቶ በተጋለለበት 
ያሰላስል ጀመር፡፡ ከአነበበው ፅሁፍ 
ጋር እያያዘ ሀሳቦች በአይምሮው 
ተመላለሱበት….

የሀገሩ ድሃ መሆን ሲያስብ ሁልጊዜ 
ወደ ልቡ እልህና ቁጭት ይገባዋል፡፡ ፤፤ 
ይህች ሀገር ታሪኳ እንደሚያስረዳው 
ከሆነ በጥንት ጊዜ አውራ ከሚባሉት 
ሀገሮች መካከል ቀደምትና ገናና 
እንደነበረች ተገልጿል፡፡   

ዛሬ ግን ያ… ሁሉ ስልጣኔና ስም ዝናዋ 
ተንዶ እንዲህ የሀገሮች ጭራ ተርታ 

መሰለፍ ምን ይሆን… የትውልድ 
ክፍተቱ መቼና እንዴት ተፈጠረ… 
ይህን ክፍተት ለመሙላት ከዚህ 
ትውልድ ምን ማድረግ ይጠበቃል፤፤ 
እያለ የምክንያት ሀሳቦችን በልቦናው 
ይደረድራል፡፡ ስለወደፊቱም ያልማል፡
፡ ኢትዮጵያ ሀገሩ ከድህነት ተላቃ 
እራሷን የመትችልበትን ህዝቦቿ ወደ 
ነበረው የስልጣኔ ማማ የሚወጡበትን… 
ሁሉም ጠግቦ የሚያድርበትን #የበለፀገች 
ኢትዮጵያን መፍጠር» የሚቻልበትን 
ሁኔታ በግሉ መፍትሄ ይሆናሉ 
ያላቸውን ሀሳቦች ይቀምራል፡፡

በንባብና በትምህርት ካገኘው እውቀት 
ተነስቶ የሌሎች አጉራትን ልምድ 
በሀገሩ ላይ ቢተገበር አዋጭ እንደሚሆኑ 
ያገናዝባል… ትውልዱ ቁጭትና እልህ 
ገብቶት እንደ ጥንት አያቶቹ የራሱን 
ታሪክ ቢሰራ የት… እንደሚደረስ 
ሲያስብ ተስፋው ይበልጥ ይለመልምና 
በደስታ ውስጡ ይፈካል፡፡ ይህ ሁሉ 
የሚሆነው በሀሳቡ ነው፡፡ 

ደግሞ እንዲህ ያስብ ጀመር፡፡ እርሱ 
ታዋቂ ምሁር ጋዜጠኛ ሆኖ በአንድ 
አለም አቀፈ ሚዲያ ውስጥ እየሰራ 
እያለ… ወዲያው ስለ ትውልድ ሀገሩ 
አንድ ዜና ደረሰው ዜናውን በራሱ 
ድምፅ በሚስብ የአነባበብ ዘዬ ሲያነበው 
ደስ ተሰኘ፡፡ በልቦናው የመጣለትን 
ዜና ከሀሳቡ ሳይጠፋበት በወረቀት 
ላይ ሊያሰፍረው ወደደና ከአልጋው 
ላይ ተስፈንጥሮ በመነሳት የልብስ 
ማስቀመጫ ሳጥኑን (ሎከር) ከፍቶ ነጭ 
ወረቀት አውጥቶ እንደገና አልጋው ላይ 
ተመቻችቶ በመቀመጥ መፃፍ ጀመረ፡፡ 

ፅፎ ሲጨርስ በቀስታ ሲያነበው ለራሱ 
ፈገግ አለ፡፡ በወስጡ ያለው ሀገራዊ 
ፍቅር ሲቀሰቀስ ምኞቱ እውን የሆነ 
ስለመሰለው ድምፁን ከፍ አድርጐ 
ያነባል፡፡ 

#ይህ አለም አቀፍ የራዲዮ ጣቢያ 
ድምፅ ነው አድማጮች አሁን የደረሰን 
ዜና አለ ቀጥለን እናቀርበዋለን…» ካለ 
በኋላ ጥቂት የዝምታ ክፍተት ሰጥቶ… 
ቀጠለ፡፡ በአውሮፓና በኢሲያ ሀጉራት 
በከፍተኛ ሁኔታ ረሀብ ተከስቶ ባለበት 
ባሁኑ ወቅት ታላቋ ሀገር ኢትዮጵያ 
ከልገሳው የተረፉትን የስንዴና  የበቆሎ 
ምርት በጣና ሀይቅና በአባይ ወንዝ 
ውስጥ መድፋቷን ከመስራት አፍሪካ 
የደረሰን ዜናዉ ያመለክታል ዜና ጨምሮ 
እንደገለጠው ከሆነ በተለይም በዓባይ 
ወንዝ ውስጥ የተዳፈው እህል ግብፅ 
ድረስ በመዝለቁ በአሰዋን ግድብ ላይ ደለል 
ሰርቶ እንደሚገኝና የካይሮ ነዋሪዎች 
ስንዴውን በጆኒያ እያፈሱ በየቤታቸው 
እያከማቹ መሆናቸው ተጠቅሷል፡፡ 
የወቅቱ የተባበሩት መንግስታት ዋና 
ፀሀፊ የሆኑት ኢትዮጵያዊቷ ተወላጅ 
ወ/ሮ ምንትዋብ ጥጋቡ ሀገሪቱ በርሃብ 
ለተጐዱ ሀጉራት ተጨማሪ እርዳታ 
መስጠት ሲገባት ምርቷን መድፋቷ 
አግባብነት እንደሌለው ተናግረዋል፡፡

በተያያዘ ዜና የዓለም ሀያሏ ሀገር 
ኢትዮጵያ መጭውን የዓለም እግር 
ኳስ ጨዋታ ለማዘጋጀት በመመረጧ 
ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገች እንደምትገኝ 
ተገልጧል፡፡ በርካታ ተጨማሪ 
ስታዲዮሞች እየገነባች እንዳለችና 

በተለይም በደንበጫ ከተማ ላይ አምስት 
መቶ ሺ ተመልካቾችን የሚይዝ በአይነቱ 
ልዩ የሆነ #በላይ ዘለቀ ስታድዬም» 
ግንባታ ተጠናቆ መመረቁ ተጠቅሷል፡
፡ የሀገሪቱ ብሄራዊ ቡድን አሰልጣኝ 
እንደተናገሩት ከሆነ ዋንጫውን 
በሀገራቸው ላይ እንደሚያስቀሩት 
ለጋዜጠኞች ጠቁመዋል፡፡ የሀገሪቷ ጠ/
ሚኒስተር በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ላይ 
ብሄራዊ ቡድናቸው ዋንጫውን የማይበላ 
ከሆነ ስልጣኔን በገዛ ፈቃዴ እለቃለሁ 
ማለታቸው ይታወሳል፡፡ የዕለቱ ዜና 
በዚህ አበቃ ቢልልኝ ተስፋ ነኝ…» 

በማለት ቀና ሲል ሞቅ ያለ ጭብጨባ 
አጀበው በድምፁ ከእንቅልፋቸው የነቁት 
የዶርም አባላቶቹ ነበሩ፡፡

ቢልልኝ እፍረት ነገር የተሰማው 
መሰለ፡፡ #በል አሁን ይህን ቅዠታም 
ራዲዮ ዝጋልን እንተኛበት» ሲል 
አንደኛው ተማሪ #ፍሬድ ምነው ንፋስ 
ሳብሽ እንዴ;» አለው ሌላኛው እየሳቀ 
#ምን አልባት በህልሙ እንዳይሆን 
በመጀመሪያ እናረጋግጥ» አለ ከመካከል 
በአግራሞት ሲያዳምጥና ሲመለከት 
የቆየው ቢልልኝ ቀስ ብሎ ተሸፋፍኖ 
ቢተኛም የጓደኞቹ ንግግር ግን ሞቅ 
እያለ ቀጥሏል፡፡

#ስሙኝ ማ… እናንተ… ቲቸር 
አለሙ ይህን ዜና ቢሰሙት ምን ሂስ 
እንደሚሰጡት አስባችሁታል;» አለ 
ለወሬ የቸኮለ በሚመስል አኳኋን፡፡

#እንደ እኔ ከሆነ ዜናው የአገባብና 
የአወቃቀር ችግር ያለበት ይመስለኛል፡
፡ ነገር ግን አነባበቡ ከድምፅ አወጣጡ 
ጋር አሪፍ ነው» ሲል አንዱ #እኔ 
ያስገረመኝ ዜናው ያካተታቸው ሀሳቦች 
ናቸው፡፡ ልብ ብላችሁ ከሆነ ኢትዮጵያን 
ሀብታምና ሀያል ሀገር ለማድረግ ሲባል 
አውሮፓና ኢሲያ አህጉራትን በርሃብ 
መቅጣት ምን የሚሉት ቅዠት ነው፡
፡ ሌሎች ሀገሮች ካልተራቡና ካልደኸዩ 
በቀር ኢትዮጵያ ልትበለፅግ አትችልም 
ተብሏል እንዴ 

ይመስለኛል ይኸ ከሀበሻ የምቀኝነት 
አስተሳሰብ የመነጨ ሳይሆን አይቀርም 
ደግሞ የቅናትም ይመስለኛል…» አለ 

አንደኛው ተናጋሪ… ሌላው ሲቀጥል 
#ልብ ብላችኋል አባይ ወንዝ ውስጥ 
የተለቀቀው እህል አሰዋን ግድብ ላይ 
ደለል መፍጠሩ… ወይ… ዓባይ ወንዝ 
አፈር ወሰደብን ግንድ አገላበጠብን ስንል 
ኖረን ደግሞ ስንዴና በቆሎ  ይውሰድ፤፤ 
ለነገሩ ቢልልኝ ያልተገነዘበው ነገር ያለ 
ይመስለኛል፡፡ #የእህል ጡር አለው 
ብሎ ምግብ ከተመገበ በኋላ ገበታ ስሞ 
በሚነሳ ማህበረሰብ የሚኖርባት ሀገር 
እንዴት… እህልን ያህል ወንዝ ውስጥ 
ይደፋል;» ሲል ሌላው ቀበል አድርጐ 

#እሱ እንኳን ችግር የለውም ፤፤ዛሬ 
የጠገበ ሆድ ነገ የሚራብ አይመስለውም» 
በሚለው እሳቤ ሊሆን ይችላል» አለ፡፡ 
ሌላው ደግሞ ቀጠለ 

#እኔ የገረመኝና በአንድ በኩል ደስ ያሰኘኝ 
ቢኖር… የኢትዮጵያ ሴቶችን ከማብቃት 
አንፃር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
ዋና ፀሐፊ ሴት መሆናቸው ነው፡፡ 
በእውነት ይህንን ዜና የሴቶች ጉዳይ 
ቢሮ ቢያደምጠው ኖሮ ጋዜጠኛ ቢልልኝ 
ታላቅ ሽልማት ያገኝ ነበር…» አለ 
ለመሳቅ እየሞከረ #እንደ እኔ ከሆነ 
ለህልማኛው ቢልልኝ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ 
ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትም 
ታላቅ ሽልማት ሊያበረክትለት የሚችል 
ይመስለኛል ዜናው ልማታዊ ይዘት 
ያለው በመሆኑ በጥልቀት ከመታደስ 
አንፃር ታይቶ ቢልልኝ ተስፋ በሀገር 
ፍቅር አስተሳሰብ እራሱን በልማታዊ 
ዲሞክራሲያዊ መስመር ውስጥ 
በመክተቱ ለሌሎች ጋዜጠኞች አርዕያ 
የሚሆን ይመስለኛል፡፡» አለ፡፡

ቢልልኝ ተሸፋፍኖ ቢተኛም የጓደኞቹን 
ንግግር እየሰማ በአንዳንዶቹ… በውስጡ 
ደስ እያለው በአንዳንዶቹ ደግሞ… 
ብሽቀት እየተሰማው ያደምጣል 
የዶርሞቹ አባላት ቀጥለዋል፡፡ አንዱ 
አውርቶ ሳይጨርስ ሌላው ጣልቃ 
እየገባ… ሂስና ትችት ይጐደጐዳል፡
፡ #እኔ ግን የእስፖርት ዜናው 
ተመችቶኛል ኢትዮጵያ የአለም ዋንጫን 

ወደ ገጽ 12 ዞሯል 
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Adviser-advisee bonding for a better shared 
responsibility

By Yenus Nurie, Faculty of Humanities, BDU

... the basic
communication 
skills that are 
essential for 

strengthening the 
bondage are also 

missing from 
the students’ 

side.

Despite a number of 
research courses 
have recently been 
provided in both 
undergraduate and 

graduate classes, many of our 
students have showed lack of the 
basic research skills, and this hue 
and cry has been the strong claim 
of university instructors who have 
continuously noticed the growing 
rate of student failure. Meanwhile, 
teachers have continued to blame 
students, for the lack of competence 
and learning problems. Equally 

important, however, is that a few 
teachers have also been blamed 
for lack of passion and personal 
commitment to educational research. 
In sum, as research requires a shared 
responsibility, it is difficult to blame 
someone alone for the failure. 
All things considered, however, I 
argue that none of the faults can be 
beyond handling if we are dedicated 
to examining our own monitoring 
mechanisms and adjust the best 
remedy to curb the problem.  

In the first place, the most decisive 
factor for better or worse of research 
is the advisor-advisee relationship. 
To succeed in reaching this goal, 
both students and teachers need 
to manage their relationship right 
from the outset, and this rapport 
should also be nurtured reciprocally 
throughout their project.  Although 
this relationship is mutual, I 
personally believe that teachers 

can have greater moral power than 
students to nurture a strong working 
relationship. Therefore, this paper 
places an increased emphasis on the 
role of teachers, who are the most 
invaluable assets of education in 
bridging the gap by bonding a close 
rapport with their students.

Granted that the current relationships 
need urgent attention, therefore, it 
sounded very convincing to me to 
pose the following questions as a call 
for reconsideration. How humble 
all of us have been to empathize 

the feeling of our 
students?  How 
many of us have been 
accessible to our 
advisees by availing 
at office in person 
and by assisting 
logistic supports 
and appropriate 
resources?  How 
many of us have 
been responsive 
for submitted 
student papers? In 
connection, how 
many of us exert our 
unreserved potential 
to avoid the long 
time lag between 
submitted papers 
and the feedback 
expectancy from us? 
Leaving the answers 
entirely up to you, 

let me now share with you the actual 
experiences that sharply contrasted 
with the underlying principles 
discussed so far.

Although the complaints still need 
to be tested empirically, an everyday 
student discourses pertaining to 
research working practices show 
several defective practices. For 
example, most students claim that 
they have been estranged, alienated 
or left unsupported while they 
were undertaking their research.  
Evidently, a number of students 
felt estranged from their advisors 
for several months as the total 
research procedures were not clearly 
familiarized. This may be due to 
lack of teachers’ commitment to 
familiarizing advisees, or may be 
because students might have lost 
confidence to ask their advisors for 
further advice. 

It has also been a common dismay 

of our students that they have 
suffered much from alienation when 
doing their senior essay or thesis 
with no obvious reason. Sometimes, 
I even heard some students saying, 
“We prefer not to go to see our 
advisors”, for the constant fear of 
talking to them. The major cause 
of this problem can be either due 
to the students’ reluctance to work 
together with their advisers, or 
advisers might have refrained from 
emboldening their relationship 
with mutual respects. For whatever 
reason, however, the scenario 
suggests that the most decisive 
values for beginner researchers, 
such as creating supportive learning 
environments and building students’ 
confidence have been largely 
missing from the advisers’ side. 
To complicate the matters, the 
basic communication skills that 
are essential for strengthening the 
bondage are also missing from the 
students’ side.

On the whole, my fear is that our 
students’ lack of research skills, 
coupled with the absence of good 
supervision from their advisers, 
could eventually make things 
worse. Indeed, we can imagine 
how it doubles the problem when 
they experience unsympathetic and 
unfriendly academic connections 
with their advisors. Undoubtedly, 
this unfavorable context will be 
difficult for students to be relaxed, 
and bears no close supervision on the 
teachers’ side. As a result, fraught 
with difficulty and stress, students 
may develop negative attitudes 
towards research.

The cause of this painful academic 
relationship can be due to the 
emotional intelligence of some 
advisers who seek funding for the 
extra burdensome.  Regardless of 
the consequences, this demand 
has been one of the most unsolved 
mysteries and the major causes of 
the decline of quality education in 
higher institutions.  In fact, although 
it is a multifaceted problem, low 
quality research is attributed to 
this unanswered demand. In brief, 
distressed by the miserable payment 
for research papers, many advisers 
seemed to have little time to check 
on the student’s progress. As a result, 
advising has been a ‘mere’ formality 
and a ‘nominal’ part of their job for 

many advisers.

Let me now turn into pinpointing 
how to mitigate the problem so 
that advisers can closely supervise 
the progress of students. First, like 
the majority of the teachers, who 
have been dedicated to serving 
their students, these teachers need 
to be oriented to be fully conscious 
of the need to establishing strong 
rapport with their students.  Second, 
they need to establish emphatic 
communication with their students 
and create welcoming environments. 
Moreover, teachers need to be 
committed to maximizing the ability 
of students as part of their academic 
rigor. Finally, it needs to be clear 
that, this paper makes suggestive 
remarks, not for all teachers, but 
for those who need to revisit their 
professional spirit.

Simultaneously, the university 
management needs to do a lot to 
get the miserable adviser-advisee 
relationships reversed, and set 
new working trends that can be 
achieved by a shared responsibility. 
It is an established fact that people 
need reinforcement to carry out 
their duties effectively. In simpler 
terms, when teachers are offered 
a decent standard of payment for 
what they do, they feel comfortable. 
Consequently, they will assume a 
strong sense of responsibility. On 
the contrary, if they realize that their 
job and effort are greatly exploited, 
they are not motivated to do as such, 
and hence their commitment fades, 
nor are they effective in their work. 
Accordingly, such kind of non-
committal response will demean 
the teaching profession, thereby 
aggravating teachers’ working spirit, 
and by common consent, teachers 
will suffer from having a devastating 
low morale.

Taken together, the university 
management should allocate 
more resources and optimum use 
of advising load that realizes the 
teachers’ standard of profession. 
It also needs to provide abundant 
training opportunities for students 
to supplement their research skills. 
All in all, the research trends and 
practices at BDU need urgent 
and systematic changes if we are 
genuinely longing for the vision of 
the university to come true.

		99999



ናይል 4ኛ ዓመት፣ ቁጥር 8፣ የካቲት 2009 ዓ.ም8

እንግዳችን

 

የዚህ ወር እንግዳችን በባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የሰው ሀብት ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሽፈራው ልመንህ ናቸው፡፡ አቶ 
ሽፈራው  የህይወት ተሞክሯቸውን ሊያጫውቱን ከናይል ጋዜጣ ዘጋቢ ወንዳለ ድረስ ጋር ቆይታ አድርገዋል፤ ቃለ መጠይቁን 

እነሆ፤ መልካም ንባብ!

“የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስራት መምህር ወይም ተማሪ መሆን አይደለም፡፡ 
የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው፡፡”

አቶ ሽፈራው ልመንህ

ናይል፡- በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ በመሆንዎ በዝግጅት ክፍሉ ስም 
እያመሰገንኩ ሙሉ ስምህን፣ የትውልድ ቦታና የአስተዳደግ ሁኔታህን 
ብትገልፅልን?

አቶ ሽፈራው፡- ስሜ ሽፈራው ልመንህ እባላለሁ፤ የተወለድሁት በቀድሞው 
ጎጃም ክፍለ ሀገር በቆላ ደጋዳሞት አውራጃ በቋሪት ወረዳ ሻት 
እንዲርያስ በሚባል የገጠር ቀበሌ ነው፡፡

ናይል፡- የትምህርት እና የስራ ህይወትህ ምን ይመስላል?

አቶ ሽፈራው፡- የልጅነት አስተዳደጌ እንደማንኛውም የገጠር ልጅ የሚሰራውን 
በመስራት ነው የአደኩት፤ የትምህርቴ ሁኔታ የመጀመሪያ 
ደረጃ ትምህርቴን በአደኩበት አካባቢ ከ1ኛ-4ኛ ክፍል ተማርሁ፤ 
ከ5ኛ ክፍል እስከ 8ኛ ክፍል ትምህርቴን በቋሪት 1ኛ እና 
መለስተኛ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  ነው የተማርሁት፡፡

ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ትምህርቴን በአዴት ከፍተኛ 2ኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ነው:: የተማርሁት በወቅቱ ወደ ክፍተኛ 
ትምህርት ተቋም የሚያስገባ ውጤት አልመጣልኝም ነበር:: 
ነገር ግን በወቅቱ የነበረኝ ውጤት ለመምህራን ማሰልጠኛ 
ተቋም ወይም ለጤና እረዳትነት የሚያወዳድር ነጥብ ስለነበረኝ 
በሁለቱም ተወዳድሬ ፈተናውን አልፌ ነበር:: ይሁን እንጅ 
እናቴ በእነዚህ ሙያዎች በአንዱ ሰልጥኘ የምመደብበት ቦታ 
ቢበዛ የከተማ ወረዳ እንደሆነ እና ለወደፊት እድገቴ አሉታዊ 
ተፅእኖ ስለሚኖረው  ተፈትኘ ባለፍሁበት ባንዱ ስልጠና 
ከመሄድ ይልቅ ከተማ ገብቸ የጥበቃ ሥራም ቢሆን እየሰራሁ 
የተሻለ ትምህርት እንድማር ወይም በትረፍ ስአትም ቢሆን 
ጋራዥ እንድማር የእናትነት ምክሯን ለገሰችልኝ፡፡ እኔም 
የእናቴን ምክር በመስማት ወደ ባህር ዳር ከተማ መጥቸ፤ ባህር 
ዳር ከተማ ውስጥ  የ8ኛ ክፍል ያጠናቀቅሁበትን የትምህርት 
ማስረጃ በመያዝ የሥራ ማስታወቂያ ሲወጣ መወዳደር 
ጀምርሁ ከዚያም  ለሁለተኛ ጊዜ በተመዘገብሁበት በምራብ 
ጎጃም ትምህርት መምሪያ ለባህር ዳር ከተማ ትምህርት 
ቤቶች የጥበቃ ሠረተኛ ሁኘ ተቀጠርሁ፡፡ ከዚያም ከሐምሌ 
1986 ዓ.ም እስከ ሰኔ 1987 ዓ.ም ድረስ የትምህረት ቤቶች 
የጥበቃ ሠራተኛ ሁኘ ከሰራሁ በኋላ ከሐምሌ 1/1988 ዓ.ም 
ጀምሬ የጣና ሀይቅ ትምህርት ቤት የቤተ መጽሐፍት አስነባቢ 
በመሆን እስከ 1994 መስከረም ሰረቸአለሁ፡፡ ከዚያም አዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ለትምርት ቤቶች የሚሰጠው የትምህርት 
እድል ነበርና ውድድሩን እኔም ተወዳድሬ ስለነበር በ1994 
ዓ.ም ለመማር ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሄድሁ በዚህም 
በቀኑ ፕሮግራም  በትምህርት እቅድና አመራር ዲፕሎማየን 
አግኝቻአለሁ፡፡ ትምህርቱ እንዳለቀ ትምህርት ሚኒስተር 
ወደነበርንበት ክልል እና ዞን እንድንመለስ በሰጠው ትዕዛዝ 
መሰረት እኔም ወደ ባህር ዳር  ተመልሽ በባህር ዳር ከተማ 
አቅም ግንባታ ጽ/ቤት እስታትስቲሽያን ባለሙያ ሁኘ ለአስር 
ወር እንደሰራሁ ሁኔታው አልተመቸኝ ስራውን አgረጥኩት፡
፡

ናይል፡- ባሕር ዳር ዩኒቨርስቲን መቼ ተቀላቀልክ?

አቶ ሽፈራው፡- በ1996 ዩኒቨርሲቲው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከፍተኛ የሬጅስትራር 
ባለሙያ ቅጥር ሲያወጣ  ተወዳድሬ ፈተናውን በማለፍ 
ቅጥሩን አሟልቸ ሥራ ጀመርሁ፡፡ ከዚህም ምክንያቱን 
ባላውቀውም የተወዳደርሁበትን የሥራ መደብ ለሰባት 
ቀን እንደሰራሁ በደብዳቤ ወደ ሰው ኃይል ክፍል ተዛውሬ 
እንድሰራ ተደረኩ ከዚያም በምደባ ቤተመጽሐፍት አኩዚሽን 
፣ የገቢ ማመንጫ አስተባባሪ በመሆን ከሰራሁ በኋላ ከ 
2001 ዓ.ም ጀምሮ  በሰው ኃብት ከፍተኛ ባለሙያነት 
በመስራት ላይ እገኛለሁ፡፡

ናይል፡- በዩኒቨርስቲው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ብቸኛ የአስተዳደር 
ሰራተኛ በመሆን ለመስራት ያስቻለህ ምንድን ነው ?

አቶ ሽፈራው፡- በዩኒቨርስቲው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት የመጀመሪያ 
መሆኔን እርግጠኛ መሆን አልችልም ምክንያቱም እኔ 
የማውቀው እኔ የምሠራውን እና መቸ እንደጀመርሁ እንጅ  
ሌሎች የሚሰሩትን ማወቅ የሚችለው ክፍሉ ነው፡፡

ናይል፡- የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎቱን መቼና እንዴት ጀመርክ ?

አቶ ሽፈራው፡- መነሻህ ምንድን ነው ለሚለው ብር አዳማን መሰረተ ትምህርት 
ዘምቸ ነው፡፡ ቦታውን የማውቀው እና አካባቢው የጮቄ 
ተራራ ሰንሰለት አካል እና ከፍታውም ከባህር ወለል በላይ 
3666 ሜትር ከፍታ ያለው እንደሆነ፣እጅግ የበርካታ 
ወንዞች መነሻ  እንደሆነ፣ ከዚህ በፊት ጥቅጥቅ ያለ 
ደን እንደነበረ እና አሁን ግን  ደኑም አልቆ ውሃውም 
በጣም እንደቀነሰ በወቅቱ አግኝቻቸው የነበሩት አዛውንት 
አጫውተውኝ ነበር፡፡

ሥራውን ሳስበው የቆየሁት በረከት ላሉ አመታት ነው፡
፡ በ2000 ዓ.ም በነሐሴ ወር በወቅቱ የመሬት አስተዳደር 
ዳይሬክተር ለነበሩት ለዶ/ር ፍሬው ተገኘ  ቦታውን ጠቅሸ 
እየተጎዳ ያለ ቦታ እንደሆነ እና እሳቸው የሚመሩት ተቋም 
ቦታውን ቢያየው ሀሳቡን አነሳሁላቸው፡፡ እሳቸውም ሀሳቡን 
እንዳብራራላቸው ጠየቁኝ እኔም ይህን ቦታ የበርካታ 
ውንዞች መነሻ መሆኑን የጮቄ ተራራ ሰንሰለት መሆኑን 
ከዩኒቨርሲቲው በቅርብ እርቀት ላይ እንደሚገኝ እና 
አካባቢውም  ለምርምር ማዕከል እንደሚሆን ገለጽሁላቸው፡
፡ በሀሳቡ ተስማምተው እሳቸው የሚጠቀሙበትን መኪና 
እና ሁለት የተለያዩ ባለሙያዎችን እኔን ጨምሮ ነሐሴ 
27/2000ዓ.ም ሂደን የዳሰሳ ጥናት በማድረግ ተመለስን 
ውጤቱንም በሪፖርት መልኩ ቀረበላቸው፡፡

በ2001 ዓ.ም  በመጀመሪያው ግማሽ አመት ዩኒቨርሲቲው 
በአዲስ መደራጀት ጀመረና ካሉት ምክትል ፕሬዚዳንቶች 
በተጨማሪ ሁለት በመጨመር በአዲስ መልኩ ሲደራጅ 
አንዱ የምርምርና ማህበረስብ አገልግሎት ም/ፕሬዚዳንት 
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እንግዳችን ...

ሲቋቋም ለዚህ ክፍል ዶ/ር ፍሬው ተገኘ ሆነው ተሾሙ በዚሁ 
አመት የመሬት አስተዳድር ዳይሬክተር እያሉ በቀረበላቸው 
ሪፖርት መሠረት ቦታው ድረስ በመሄድ ቦታውን አይተው 
በዚሁ አመት ጥናት የሚየካሂድ ከተለያዩ የሙያ መስኮች 
11 አባላት ያለው ኮሚቴ ተቋቋመ፡፡ ኮሚቴውን በወቅቱ 
የነበሩት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶ/ር የሺመብራት 
መርሻ አምነውበት ጥናቱ ተካሄደ ጥናቱም በ2001 ዓ.ም 
ተጠናቀቀ፡፡

በ2002 ዓ.ም ሐምሌ 11 ቀን  የአዴት ፈረስ ቤት 
ቋሪት መንገድ ምረቃ የሚካሄድበት ቀን ነበር እና እኔም 
ለምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዚዳንቱ እና 
ለፕሬዚዳንቷ በእለቱ የመሰረት ችግኝ በክብር እንግዳው 
ማስተከል እዳለብን ሀሳቡን አቀረብሁላቸው ሁለቱም 
በሃሰቡ ተስማሙ፡፡ እኔ ከምረቃ ቀኑ አንድ ቀን ቀደም ብዬ 
በእለተ አርብ  ሃያ አገር በቀል የኮሰ ችግኞች አንዷን በሀያ 
ብር ገዝቼ በክብር እንግዳው በወቅቱ ምክትል ጠቅላይ 
ሚኒስቴር በነበሩት በአቶ አዲሱ ለገሰ የመሠረት ችግኙ 
ተከላ ተካሄደ፡፡ ሥራውም አንድ ተብሎ ተጀመረ፡፡

በ2003 ዓ.ም የችግኝ ተከላ መካሄድ ነበረበት በመሆኑም 
ችግኝ  እንዲሰጡን  ለአመልድ እና ለደቡብ ጎንደር 
አስተዳደር ግብርና መምሪያ በወቅቱ የምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ም/ፐሬዚዳንት የነበሩት ዶ/ር ተስፋየ ሽፈራው 
የትብብር ደብዳቤ ጻፉ እኔም ደብረ ታቦር በመሄድ ኮሶ ፣ 
ወይራ እና የሀበሻ ፅድ በድምሩ 25,000 ችግኝ  በጭነት 
መኪና ጭኜ ብር አዳማ ተራገፈ፤ ተከላውም ህብረተቡን 
አስተባብረን በመትከል የልማት ሥራው ሁለት ተባለ፡፡
በ2004 ዓ.ም በተለመደው ሂደት ከደብረታቦር 30,000 
ችግኝ አምጥቸ ተከላው ተካሂዷል፡፡በ2005 ዓ.ም እኔም 
በተለያዩ ምክንያት መከታተሉን አቋረጥሁት፡፡ በመሆኑም 
በ2006 ዓ.ም ዶ/ር ምንውየለት መንግስት ህዳር 26 /2006 
ዓ.ም እሳቸው እንዲያስተባብሩ  እና እኔም አሳቸውን 
እንዳግዝ የሚል ደብዳቤ ተጻፈልኝ ሆኖም ግን በነበረው 
ክፍተት በ2006 ዓ.ም እና በ2007 ዓ.ም  እዚህ ግባ የሚባል 
ሥራ አልተሠራም፡፡  በ2008 ዓ.ም ግን በተጠናከረ መልኩ 
ሥራ ተሰርቷል፡፡ ለ2009 ዓ.ም  ተፋሰሱን የመያዋስኑት 
ወረዳዎችን በማስተባበር እንደሚሰራ እቅድ ተይዛል፡፡

ናይል፡- በዩኒቨርሲቲው የሚደረግልህ ድጋፍ ምንድን ነው ?

አቶ ሽፈራው፡- እስከ አሁን ክፍያ የለውም ክፍያህ ሊሆን የሚችለው የአምሮ 
እርካታ ብቻ ነው:: ክፍያ የምትፈልግ ከሆነ የማህበረሰብ 
አገልግሎት የሚለውን እየተገበርህ ሳይሆን አንደማንኛውም 
ስራ በክፍያ የምትሰራው ይሆናል:: ይህ ደግሞ ማህበረሰብ 
አገልግሎት ሊሆን አይችልም ሆኖም ግን በገንዘብ የሚከፈል 
ሳይሆን  እርካታ የምታገኝበት ነው::

አብዛኛው የዩኒቨርሲቲው ህብረተሰብ የማህበረሰብ 
አገልግሎት እንደምሰራም አያውቅም፤ የተደረገልኝ 
ለሚሰራው ሥራ የተሸከርካሪ ድጋፍ ይደረጋል፡፡ ግን 
አጥጋቢ አይደለም በመሆኑም በግል ትራንስፖርት ለብዙ 
ጊዜ ሂጄ አውቃለሁ፡፡

ናይል፡- ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ፋይዳ ምን ይመስላል ? 

አቶ ሽፈራው፡- ለማህበረሰቡ የሚሰጠው ጥቅም  ወይም ፋይዳ ምን አለ 
መሰለህ ጥቅም ሲባል የተለያዩ ጥቅሞች አሉ በዚህ በብር 
ዓዳማ ተፋሰስ የሚሰጠው ዋና ዋና ጥቅም

	በዋናነት የአካባቢውን ስነ -ምህዳር 
ይጠብቃል፡፡

	በበጋ ወራት የሚደርቁ ምንጮች አሁን 
መጠናቸው ጨምሯል:: ይህ በአጭር ጊዜ 
የሚመጣ ውጤት ሲሆን በረጅም ጊዜ 
የሚመጡ ውጤቶች ደግሞ፡-

	የአካባቢውን ወጣቶች በማደራጀት በንብ ማነብ 
ሥራ፣ በደን ውጤቶች በእንስሳት  እርባታ 
እንዲሁም በደጋ አትክልትና ፍራፍሬ እና 
በራሱ በደን ማልማት እንዲሰማሩ በማድረግ 
ጠቀሜታ ሲኖረው በዚህ ሰዓት ግን ደርቀው 

የነበሩ ምንጮች ሲፈሱ ከማየት የበለጠ 
ጥቅም ይኖራል?

ናይል፡- ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎትን ለመደገፍ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን 
እንደሚያከናውን ይታወቃል፡፡ በመሆኑም የዩኒቨርሲቲውን 
እንቅስቃሴ፤ ጥረትና ውስንነት ባንተ እይታ ምን ይመስላል ?

አቶ ሽፈራው፡- ጥረቱ የሚበረታታ ነው ምክንያቱም የተቋቋመበት ጊዜ በጣም 
አጭር በመሆኑ በዚህ አጭር ጊዜ የጀመራቸው ሥራዎች 
ሰፊ ናቸው፤ ብዙ እቅዶችን የአቀደ ይመስለኛል፡፡ ህዝብን 
ለማገልገል በጥቂት ሰውች ብቻ ውጤት አይመጣም 
በመሆኑም ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ ይገባል፡፡

ናይል፡- የማህበረሰብ አገልግሎቱ የበለጠ እንዲደራጅ የተሻለ ሀሳብ ነው 
የሚሉትን ቢያካፍሉን?

አቶ ሽፈራው፡- የማህበረሰብ አገልግሎት የበለጠ እንዲደራጅ እና ተደራሽ 
እንዲሆን ከተፈለገ  በእኔ እምነት ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ 
የእኔ ነው በሚል ከውስጥ የመነጨ ስሜት ትብብር 
ቢያደርግ ምክንያቱም የማህበረሰብ ስራ ተሰርቶ የሚታየው 
ውጤት ጥሩ ቢሆን መጥፎ ዩኒቨርሲቲው የሚመሰገንም 
የሚወቀሰውም ምስጋናው ለሁሉም የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ ነው ወቀሳውም እንዲዚያው በመሆኑም ሁሉም 
የእኔነት ስሜት እንዲኖረው ቢሆን ጥሩ ነው፡፡

ናይል፡- ሌሎች የአንተን ፈለግ እንዲከተሉ ያደረከው ጥረት ካለ ?

አቶ ሽፈራው፡- ሌሎች ወደ እዚህ ሥራ ለመግባት የሚያበረታታ ነገር 
ባለመኖሩ ሌሎች እንዲገቡና እንዲሰሩ ያደረኩት ጥረት 
የለም፡፡ እኔ ግን ከዚህ ሥራ ለቀናት አይደለም ለሰዓት 
ማቋርጥ አልፈልግም፡ 
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አቶ ሽፈራው፡- የአስተዳደር ሠራተኛ የማህበረሰብ አገልግሎት መስራት 
አይችልም የሚለው አባባል ለእኔም ተነግሮኝ ያውቃል ግን 
የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስራት መምህር ወይም ተማሪ 
መሆን አይደለም የማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት ሰው 
መሆን ብቻ በቂ ነው፡፡ ነገር ግን የአስተዳደር ሠራተኛ በቀን 
ስምንት ሰዓት መስራት ወይም በስራ ገበታው ላይ መገኘት 
አንዳለበት የሲቪል ሰርቪስ አዋጁ ስለሚደነግግ ይመስለኛል፡
፡ ይህን አበባል የሚጠቀሙት ይሁን እንጅ ቅንነቱ እና 
ቁርጠኝነቱ ካለ በትርፍ ሠዓት ቅዳሜ እና እሁድ መስራት 
ይቻላል፡፡

ናይል፡- በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልዕክት ካለ ?

አቶ ሽፈራው፡- የማበረታቻ ሁኔታዎች ቢፈጠሩ ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲው 
አመታዊ ስብሰባ ላይ የሰርተፍኬት ሽልማት የመስጠት፣ 
የነጻ ትምህርት የመስጠት፣ የሥራ መሳሪያ የመሸለም እንደ 
ላፕቶፕ ኮምፒዩተር እንደነዚህ ያሉ የተለያዩ የማበረታታት 
ሥራዎች ቢፈጠሩ ሁሉም ይነቃቃል፡፡ እንዲሁም በምርምርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ሥር

•	 የጽፈት ቤት ኃላፊ ቢኖረው፤
•	 የራሱ የሆነ የግዥ ሠራተኛ እና 

የፋይናንስ ሠራተኛ እንዲኖረው 
ቢሆን፤

•	 ያሉት ተሸከርካሪዎች በጣም አነስተኛ 
በመሆናቸው ቢጨመርለት ህዝብ 
የማገልገል ተደራሽነቱ  የበለጠ 
ሊሆን ይችላል፡፡ 

ናይል፡- ስለነበረን ቆይታ በዝግጅት ክፍላችን ስም እናመሰግናለን፡፡

አቶ ሽፈራው፡- እኔም አመሰግናለሁ፡፡ 
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‹‹ልቀቅ …››
ምዕራፍ አንድ

ከሐብታሙ ያየውሰው
የኢትዩጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ስነ-ፅሑፍ አማርኛ ት/ክፍል ተማሪ 

የላንባዲና ሬድዮ ኘሮግራም ም/ዋና አዘጋጅ

እንዳይታደር 
የለም በእጇ 

ኩራዝ እንደጨበጠች 
ከልጇ ጋር በላበት 

የተጠመቀውን ፊቱን 
እያናፈሰች አደረች፡
፡ ተሽሎት ዋለ! ነገር 
ግን ፊቱን በጣም 
አገርጥቶታል፡፡

“ኧረ!... ኧረ… ረ… ረረረ… ኧረ! ዛሬ 
አኪሞች አድነው ሰደውሃል ማለት 
ነው? ትናንት ራስህን ችለህ መልመድ 
ያቃተህ ሰውዩ! ሆ-ይ-ይ የፈትህ መሀባ 
እኮ ይቀዳ መስሏል አንተው! እንዲው 
ዛሬ ምኪያልን ሸጋ አኪሞችን ነው 
ያጋጠመህ!” አለች ወ/ሮ አገሬ፡፡ 

አቶ መብት ንግግሯን  ሰማው እንጂ 
አላዳመጠውም “ኧ -ኧ አንቺ ባክሽ 
አሁን ብዙ አትለፍልፊ!  እህ… 
እህ  ምንገዱም ጣሀዩም ተጨምሮ 
አራጅቶኛል ነው እምልሽ እህ - እሀ 
- እህህህህ - እህ ቀስቅሶብኛል! ቶሉ 
በይ ሰኔሉን አምጭልኝ ጠሀይ ጠሀይ 
ብሎኛል፡፡ እዚህ እደጅ ላይ ልወድቅ 
ነው” አለ አቶ መብት፡፡ “እህ ዛ - ዛ - 
ዛዲያ ህክምናው እንዴት ነው አንተው? 
በሽታህንስ ተምን ላይ አደረሱት?” 
በማለት ፋታ ሳትሰጥ ድርቅ ብላ 
ጠየቀችውና ሰኔሉን ለማምጣት ወደ 
ቤት ገባች ወዲያው ሰኔሉን ጠቅልላ፣ 
ዲሪቶ መሳይ የተቀደደች ቀሚስ ለብሳ! 
ሰኔሉ የተሰራበት ሸካራው ጎን ያንን 
ቀሚሷን እንደ ጉመሮ ጠፍሮ ይዞባት 
ስለነበር እያስለቀቀች #ዛዲያሳ እኮ ነው 
እምልህ;”  አለች፡፡ 

“እረ ወዲያ የዛሬ ጊዜ አኪም ምን ዋጋ 
አለው ብለሽ ነው! እንዴው ለገንዘቡ እዳ 
መውረድ ነው እንጂ! ኧ - ኧ - ኧኧ 
- ኧ አዎ… አዎ አምሳ ብር ከፍዬ 
ሰላሳ ከኒና ወረወረልኝ አንድ የተረገመ 
አኪም ተብየ በወጉ እንኳን የህመሜን 
ልክ ሳይመረምር! እ - እ - ረረ ኧረረ 
ወገቤን ከተከተኝ  እህ - እህ - እህ” 
አለና እንደመንጠራራት ብሎ ሰውነቱን 
ለፀሀይ አሰጣላት፡፡

“እሱስ ተወው! የከኒናው ብዛት ምን 
ያደርጋል? ዋናው ነገር ህመምህን 
ይሻልህ እንጂ”  አለች ወገቧ አካባቢ 
እየደባበሰች፡፡ አቶ መብት የለበሳት 
ቁራጭ ፎጣ ስለነበረች በጉልበቱ ልክ 
ነው የለበሣት በድንገት አገሬ ወደ እሱ 
በአይነ ቁራኛ ተመለከተች! እግሩ አቧራ 
ሁኗል፡፡ በብርሃን ፍጥነት በቅርብ 
ወዳለችው ቁጥቋጦ ሮጥ አለችና 
አንዲት ቁራጭ ቅጠል ይዛ የእግሩን 
አቧራ አራገፈችለት፡፡ ወ/ሮ አገሬ ከበደና 
አቶ መብት አድማስ ረጅም እድሜ 
በትዳር ቆይተዋል ባይባልም  የሰባት 
ዓመት ወንድ ልጅ ወላጆች ሆነዋል፡፡ 
የሚኖሩትም አቶ መብቱ በአማችነት 
ከሷ ዘንድ በመምጣት አግብቷት ነው፡፡ 
እሷም የሰው ደሀ ናት፡፡ ሀብትም ቢሆን 
ያው ከእጅ ወደ አፍ ነው! በዚያ ላይ 
በሽታውም አንዴ እሷን አንዴ እሱን 
ይፈራረቅባቸዋል፡፡ በተለይ ግን መብቱ 
ላይ ይበረታበታል፡፡ 

ከሀኪሞች የተቀበለው ክኒን ለአምስት 
ቀን ማለትም በቀን ስድስት ስድስት 
እንዲወሰድ ነበር የታዘዘው፡፡ ነገር 
ግን በአንድ ቀን ሁሉንም መድሀኒት 
ወስዶ የሚሻለው ስለመሰለው ሁሉንም 
በበነጋታው ለመዋጥ ሲዘጋጅ “አንተ 
ሠውየ ኧረ ተው ጥሩ አይደለም ልብህን 
ይነካሀል ያውም አፍን ሳትሽረው 
በባዶ ሆድህ» አለች አገሬ፡፡ “ይልቅ 
አረቄ አምጭማ በውሃ ሳይሆን በአረቂ 
ነው የምውጠው! በሽታውን ከስሩ 
ይነቅልልኛል በይ ቶሎ በይማ”፡፡

“ኧረ ተው ጥሩም አላደረግህ አንተ 
ተው … ተው እኔ ተናግሬያለሁ”፡፡  

“ኧረዲያ አያ ተፋለጥም እንደዚህ 
አድርጎ ከኒና ውጦ ነው ወዲያው 
ተሽሎት ለስራ የበቃ እንዴው አንች 
እኮ ዝም ብለሽ ሁልጊዜ ጐኔ ከምንጣፍ 
ቢሆን ትወጃለሽ፣ አሁን ዝም  ብለሽ 
ያልኩሽን”፡፡  

“ኧረ እኔማ አቅም ኖሮኝ አላስተውህ 
ወይ ቄስ ሆኘ እንኳን አልገዝትህ! 
ዝምብየ ማየት ነው እንጂ» አለችና 
የጠራ ውሃ የመሰለ አረቄ በአንድ 
ጠርሙስ ከክኒኖች ጋር አመጣችለት፡
፡ ልጃቸውም ስላባት በድንገት ከተፍ 
አለ “ባባ - ባባ - ባባ  ተሻለህ?”  አለ 
አንዲት የቀላች ማንጎ ይዞ እየበላ”፡
፡ #አዎ አዎ ልጄ ሊሻለኝ ነው» አለ፡
፡ ወዲያው አመጣችና ሰጠችው፡፡ አገሬ 
ግማሹን ክኒን አስቀርተዋለች፡፡ “ሌሎች 
ክኒኖችሳ አንቺ; አላት፡፡ “ኧረ ማታ 
አይጢቱ ስታንጎዳጉድ ነበር፣ ወስዳ 
በአንዱ ጉድጓድ ጥላው ነው እንጂ 
አፈር ትብላና እንዴው የማትቀምሰው 
ነገር የላት እች አስማታም” አለች ድርቅ 
ብላ፡፡ ቀሪዎቹን በአረቂው በጥብጣ 
በአንድ ትንፋሽ ጨለጣቸው፡፡ ከትንሽ 
ቆይታ በኃላ አያይም አይሰማም በዚያው 
እንደእንቅልፍ አሸለበው፡፡፡ ወ/ሮ አገሬ 
በሆዷ “የፈራሁት ነገር! እንዴው 
ሁሉንም ውጦት ቢሆን ኖሮማ ገሎት 
ኖሮ አይደል!፡፡ ኧረ እንዴው ኪዳነምረት 
ባክሽ አድኘልኝ የዛሬ ወር የወርቅ ጥላ 
አስገባለልሻለሁ” አለች፡፡ ሁለት እጇን 
ወደ ሰማይ ቀስራ፡፡ 

እንዳይታደር የለም በእጇ ኩራዝ 
እንደጨበጠች ከልጇ ጋር በላበት 
የተጠመቀውን ፊቱን እያናፈሰች 
አደረች፡፡ ተሽሎት ዋለ! ነገር ግን ፊቱን 
በጣም አገርጥቶታል፡፡ #እስቲ አንተው 
እህል ቢጤ ተልከፍከፍ” አለችና እንጀራ 
ሰጥታው ትንሽ በላ፡፡ እስከ ሳምንት 
ድረስ የተሻለው  መሰለው፡፡ ዞሮ ግን 
ከሣምንት በኃላ አመመው፡፡ አገሬ 
ድጋሜ ወደ ሀኪሞች ዘንድ እንዲሄድ 
አልወደደችምና አንድ ሃሣብ ብልጭ 
አለባት፡፡ ነገር ግን እሱን ካልተሻለውና 
እራሱን ችሎ መራመድ ካልቻለ 
የማይሳካ ሀሣብ ነው፡፡ የፀነሰችውን 
ሀሣብ አስወረደችው፣ ያለ ምክንያት 
አይደለም፡፡ ትንሽ ቢሻለውና በእግሩ 
አዝግሞ የሚደርስ ከሆነ በማለት ነው 
እንጂ፡፡

ያሰብነው ሳይሳካ ወይም ተሳክቶ 
እናገኛለን በዚች ኘሮባብሊቱ /
probability/ በሆነች ህይወት ውስጥ፡
፡ እናም አገሬ እንዳሰበችው ከሰሞኑ 
ህመሙ እየታገሰለት መጣ፡፡ ከምሶሶዋ 
ስር ዙሪያውን በጭቃ ከተሰራችው 
መደብ ቢጤ ተቀምጣ፣ “አንተጌ 
እንዲው ነቃ ታልህማ አንድ ጨዋታ 
ላጫውትህ?» አለች፡፡

“እህ -- እህህ - ህ - እህ ምንድን ነው?» 
አለ ሳል እያቃሰተው፡፡ 

“እኔማ ታለቃ እጅጉ ዘንድ ደሞ ህደህ 
ብታየው አይከፋም ብየ ነበር? ያኪሞችን 
ነገርማ እግዲያ አየኸው አይደል፡
፡ የራስህም እንደሆነ የሚገጭህን 
ዛርም እንደሆነ ይወርዳል፤ ያ መናጢ 

አጋንንትም ከሆነ በአለንጋ ተቀጥቅጦ 
ከመድረሻው ይደርሣል»፡፡ 

“ጣሩን መሠለ አለው! እሱማ መቸስ 
ልሞክረው እንጂ፣ አንድ ጊዜ አምላክ 
ሲጣላኝ ጎኔን ከምንጣፍ ያደረገውን 
ምናባቴ አደርግ ብለሽው ልሞከረው 
እንጂ ያው ቄስ ናቸው ቅር የሚላቸው 
ከተሻለኝና ለዚያው ካበቃኝ ንሰሀ 
መግባት ነው፡፡ 

አባ ቄስ ደምመላሽ የንስሃ አባታቸው 
ነው፡፡ ሁልጊዜ ከአባ አለቃ እጅጉ ዘንድ 
መሄድ እንደሌለባቸው አጥብቀው 
ያወግዛሉ፤ አባ አለቃን ሣይጣናዊ ስራ 
እንደሚሰራ በመኮነን፡፡ 

ዕለተ ሰኞ ማለዳ ደም ደም ሲመስል 
አገሬ ተነስታ እንደ ስንቅ ቢጤ ቋጥራ 
ልጇን “ስላባት… ስላባት” ብላ ተጣራችና 
“ወይ” ሲላት አባትህን እንሂድ በለው” 
አለችው፡፡ ተያይዘው ወደ አባ አለቃ 
ጉዞ ጀመሩ፡፡ 

ከአባ አለቃ ቤት እንደደረሱ ወዲያውኑ 
በአስተባባሪያቸው አማካኝነት ማረፊያ 
ተሰጣቸውና “ዛሬ ሠዓት ስላሣለፋችሁ 
ጠመቃውን ነገ ትጀምራላችሁ” ብሎ 
የሚያርፉበትን ቤት አሳይቷቸው ወደ 
መጣበት ተመለሠ፡፡ እንደነሡ ከመጡት 
ታማሚዎች ጋር ስብር ቅልስ ብለው 
ተቀመጡ፡፡ መቼም የታማሚዎች 
ሽታና ጫጫታ ከህመም በላይ ነው 
ህመም ይጨምራል፡፡ ልክ ከተቀመጡት 
ፊት ለፊት አንድ ታማሚ በእግር 
ብረትና በሠንሰለት እግሩንና እጁን 
ታስሮ ይለፈልፋል፡፡ ሰገራዉንና ሽንቱን 
እንኳን መቆጣጠር ተስኖት የለበሰው 
ልብስ ጭምልቅልቁ ወጥቶ! ሸታው 
ያንገሸግሻል፡፡  ያለማቋረጥ ይለፈልፋል፡
፡ “አይ ብርታቱ አይ በክፉ ቀን መለከፍ፣ 
አይ ጉድ!” አለች ወ/ሮ አገሬ ሆዷን 
ብሷት፡፡ ትንሽ እንደማቅማማት አለችና 
ከአጠገቧ የተቀመጠችውን ሴትዮ 

“አንችየ እንዴው ምን አግኝቶት 
ይሆን?” አለቻት፡፡ 

“እህ ያው አስማታም ጋኔል 
ይሆናል እንጂ፤ እየው ሰባት 
ዓመቱ ነው አሉ፤ እስከዚያው 
ድረስ እንልፋ ብለው ቤተሰቦቹ 
ጭምር ይታገላሉ፡፡”  

“እንዴው ፈጣሪ ግን ምን 
አርግ አለው? ይህን ሁሉ 
ጣጣ ያወርደበት፡፡ አሁን ይሄ 
አስኳል ልጅ አድጎ ሳይጨርስ 
አለች፡፡  ካጠገባቸው ተቀምጣ 
ስታወራ የነበረችው ሴትዮ» 
በሉ አይዞአችሁ ቡና ከዳሜ 
ተረኛ እኔ ነኝ” አለችና 
የተቀመጡበትን የወላለቀች 
ጎጆ ቤት ለቃ ወጣች፡፡ 

ያ እራሱን መቆጣጠር ያቃተው 
ሕመምተኛ ልጅ የታሰረበትን 
ሠንሠለት እያንቆጫቆጨ፣ 
እየወደቀ እየተነሣ አሁንም 
ይለፈልፋል አንዳንድ ጊዜ 
ልዩ ቃናና ዜማ ያለው ግጥም 
ነገር ያሠማል፡፡ 

        ሱሱ --- ሱ - ሱ -- ሱሱ 

        ከሰው ላይ ፈረሱ

       ቼ --- ቼቼ   ቼ -- ቼ -- ቼቼ 

       ከሰው ላይ ወጥቼ ---- እያለ 
ያዜማል፡፡ ደግሞ ትንሽ ዝም ያለ 
ይመስልና 

       ብሮ ወሸባ በሉለት

      ብሮ ወሸባ በሉለት

     ለዚያ ለዚያ ለዘማች ሰራዊት እያለ 
ይቀባጥራል፡፡ 

ታዲያ ይህንን ሁሉ እየሰማ በጎጆዋ 
ውስጥ ሞልቶ እንደ ጉንዳን እርስ በርሡ 
ተጫጭኖ የተኛውና የተቀመጠው ሰው 
ሁሉ በአስተባባሪው በአበጀ አማካኝነት 
ተቀስቅሶ ድኪያ ወደሚደረግበት 
ቦታ እንዲያመራ ተደረገ፡፡ ዙሪያውን 
በትልልቅ የጫት ቁጥቋጦዎች 
የተሸፈነች በቆርቆሮ ከተሰራች ጎጆ 
ሄደና እንደ ቤተክርስቲያን እያማተበ 
ገብቶ ዙሪያውን በረድፍ በረድፍ 
ተቀመጠ፡፡ ቤቷን ቀይና በዝንጉርጉር 
መጋረጃዎች አስጊጠዋታል፡፡ ከዚያም 
አንድ የቃጭል ድምፅ ተሰማ ፡፡ ይህንን 
ተከትሎ እጣንና ሰንደል ተጨሰ፡፡ 
ከትንሽ አፍታ በኋላ በመካከለኛ መጠን 
ባላቸው ነጫጭ ስኒዎች ቡና ቀረበ፡
፡ ከመብት ቡናውን ቀመሠውና “ኧረ 
ይሄ ቡና ጥሬ ጨው የለውም” አላት 
አገሬን፡፡ አዎ ልክ ነህ” ግን እሱ እ… 
እ…እ… ዝም ብለህ ጠጣው” አለችና 
አይን ለአይን ተያይተው ወደ ድባቡ 
ዞሩ፡፡ ወዲያውኑ አንድ የቃጭል ድምፅ 
አቃጨለ፡፡ ተከትሎ የአታሞ ድምፅ 
ቀጠለ፡፡  ጭብጨባውም ነገሠ፡፡ ከውስን 
ሰዎች በስተቀር ሁሉም ተነስቶ ጉሪውን 
ጀመረ፡፡ ከአንድ 30 ደቂቃ በኃላ ቃጭል 
ተቃጨለና ጉሪን አቁሞ ወደ ቀደምዋ 
ጎጆ ሁሉም ሰው ተመለሰ፡፡ 

በበነጋታው ማለዳ ሁሉም ለመጠመቅ 
አጥማቂው እስኪመጣ ድረስ ወረፋ 

ወደ ገጽ 12 ዞሯል 
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ፍናፍንት ምእራፍ አራት

በታምሩ ከፈለኝ (የሻረግ)
(www.facebook.com/ደቀ ከፈለኝ ወየሻረግ)

የ3ኛ አመት የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ስነፅሁፍ ትምህርት ክፍል ተማሪ

ወደ ገጽ 15 ዞሯል 

ባለወልድ ቤተክርስቲያን 
ውስጥ የተገኙት ፖሊሶች 
ወደ ለቀስተኞቹ ሲጠጉ 
አጭር ምንሽር ይዛ ወደነሱ 

የምትመጣዋን የሹሜን አይተው ቆም 
አሉ፡፡ የሹሜ ጠመጃዋን በቀኝ እጇ 
ይዛ በዝምታ ተጠጋቻቸውና እነሱ 
የቆሙበት ጋር ልትደርስ በግምት 
አራትወይም አምስት እርምጀ ሲቀራት 
ቆም አለች፡፡ 

አርባ ሽንሽን ቀሚሷን ከፊት 
በኩል መሬት እንዳይጠርግ ሰብስባ 
ስለቋጠረችው ከስር የለበሰችው 
ቅልጥሟላይ የተጣበቀው ሱሪ ይታያል፡፡ 
ፀጉሯ ተንጨፍሮ ቆሟል፡፡ ትከሻዋላይ 
ያሰረችው ለምድ ከቀኝ ትከሻዋ በኩል 
ወደኋላ ዞሮ ይመናተላል፡፡

መሰረትና ሸዋንግዛው ከኋላ ቆመው 
የሚሆነውን ይከታተሉ ጀመር፡
፡  ራሄል የተተኮሰበት ድኩላ መስላ 
ሸዋንግዛው ጎን ቆማለች፡፡ ጠጋ ብላ 
ያዝ ስታደርገው ነጠቅ አድርጓት 
ወደፊት ይመለከት ጀመር፡፡  እትዬ 
አሰግድ ወደራሄል እተመለከቱ ወደኋላ 
እንድትመለስ በሚጠቁም ሁኔታ 
ይጠቅሷታል፡፡ ስጋት ፊታቸውን 
ቲማቲም አስመስሎታል፡፡ ራሄል ግን 
አላየቻቸውም፡፡

ሶስት ፖሊሶች ታጣፊ ክላሻቸውን ይዘው 
ከፊት ቆመዋል፡፡ ከነሱ ኋላ ሁለት 
ያልታጠቁ ፖሊሶች ቆመው የየሹሜን 
ሁኔታ ግራ በመጋባት ይመለከታሉ፡፡ 
ሁኔታዋ አስፈርቷቸዋል፡፡ 

“ሸዋንግዛው የቱ ነው?” ከኋላ ከቆሙት 
ፖሊሶች በካከል አንድኛው መናገር 
ጀመረ፡፡

“እኔ ነኝ!”

“ለምንህ ፈለከው?”  የሹሜ ቀበል አርጋ 
መለሰች፡፡ ወደኋላ ዞርብላ ሸዋንግዛውን 
አየችውና አንድ ነገር ባይኗ ነገረችው፡
፡ መሰረት ሸዋንግዛውን ያዝ አደረገና 
አንሾካሾከለት፡፡ 

“ጣቢያ ተፈልጎ ነው!” ፖሊሱ መለሰ፡
፡ ፍርሃት እንዳረበበበት ያስታውቃል፡
፡ እተናገረ ዞርዞር ሲል ብዙ እጆች 
ቦድነው ዱላቸውን አቆንድሸው 
ተመለከተ፡፡ ባቆነደሹት ዱላ ቀንድበው 
ቀንድበው እንደሚጥሉት ስለተጠራጠረ 
ስራውን በልቡ እረገመ፤ እነሱን 
የሚያግባበትንም መንገድ ማስተካከል 
እንዳለበት ተረዳ፡፡ 

“እኮ ለምን? ሰው ወንድሙን አልቅሶ 
መቅበር አይችልም!? ሃዘን ላይ ነው፤ 
ሌላ ቀን አናግሩት!” የሹሜ ቆፍጠን 
ብላ ተናገረች፡፡

      ፨    ፨     ፨     ፨

የመሃልሜዳ አተቃላይ ሆስፒታል 
ሀኪሞች ከፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ ተነስቶ 
የመጣላቸውን ሰው ይዘው ይጣደፋሉ፡፡ 
ሰውዬውን አጅበው የመጡት ፖሊሶች 
ሃፍረት አሸማቋቸዋል፡፡ ወሬው ባንዴ 
ናኝቶ ሰውዬው እንዴት ተመቶ 
እንደወደቀ ሁሉም ያወራል፡፡

“ወንድ ነው! እናቱ የወለደችው!”

“አረጉድነው ጎበዝ፤ ዛሬ ደግሞ ግድያው 
ፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ ላይ ሆኖ አረፈው” 

“ፖሊሶቹ ምን እየሰሩ ነበር?”

“አረ እንደው ምንው እንዲህ አይነቱን 
እናት መንታ መንታ በወለደች”

አላፊ አግዳሚው ሚያወራው ይሄንኑ 
የግድያ ጉዳይ ብቻ ነው፡፡ ፖሊሶች 
ጆሯቸው እያንዳንዱን ወሬ 
እየጠለፈ ሲያመጣላቸው 
ተሸማቀው እራሳቸውን 
ጠሉ፡፡ ዘመድ ነኝ ያለሰው 
ወደነሱ ይቀርብና እንዴት 
ነው ነገሩ ይላቸዋል፡
፡ የሚመልሱት ስላጡ 
“ተረኛ አልነበርንም እያሉ 
ይመልሳሉ” በዚህ መኃል 
የተመቺው ዘመዶች እሳት 
ለብሰው እሳት ጎርሰው 
ሆስፒታል ግቢ ደረሱ፡፡ 

አንዲት ሴት “ድሮም ፈርቼ 
ነበር ይቅርብህ እያልኩህ 
ጉድ ሆንከው… እሺ 
ልጆቹን ምን ላርጋቸው? 
ምን ላብላቸው? ምን 
ላልብሳቸው? የት ጥለኸኝ 
ትሄድ” እያለች ስታለቅስ 
ሁሉም ባዘኔታ ከንፈሩን 
ይመጥላት ጀመር፡፡ ከጎኗ 
አይኑ በልህ ተጎልጉሎ 
ሊወጣ የደረሰ ሰው ቆሞ 
ሰውን ይገረምማል፡፡ ጭስ 
የጠገበ ጅናም ዱላውን 
‘አሽቃብጦ’ ይዞታል፡
፡ የተወሰኑት ወደ 
ህክምና ክፍሉ እየገሰገሱ 
ካልገባን ይሉ ጀመር፡፡ 
ፖሊሶች ወደነሱ ቀርበው 
ሊያረጋጉ ሲቃጡ “እናንተ ዞር በሉ!” 
ሲል ጮኸባቸው ባለዱላው፡፡ ፖሊሶች 
ለምን እንደተቆጣ ቢያውቁም የሱን 
ቃል ሰምቶ መመለስ የሞት ሞት 
ስለመሰላቸው እንዳልሰማ ሆነው 
ተመለሱ ማለታቸውን ቀጠሉ፡፡

ባለ ዱላው “እናንተው አስገድላችሁት 
ስታበቁ ምንድነው የምትሉት?” ብሎ 
ጮኸባቸው፡፡ የተሰበሰበው ሰው በሳቅ 
አውካካ፡፡ ፖሊሶቹ ይገቡበት ጉድጓድ 
ጠፋባቸው፡፡ 

“አፍህ ትርፍ አይናገር ወንድም” 
አንድኛው ፖሊስ መለሰ፡፡ ከቅድም 
ጀምሮ ብቻውን ሲብሰለሰል ነበር እንጂ 
ካንድም ሰው ጋር ሲነጋገር አልታየም፡
፡ 

“እኔ ሃቅ ነው የተናገርኩት” ባለዱላው 
መለሰ፡፡ 

“እና እኛ ምን ብለን አስገደልነው በል!?” 
አንድ አይኑን እንደማጨንቆር እያደረገ 
እየተመለከተው ጠየቀ - ፖሊሱ፡፡

“እሱን እናንተው ብትመልሱት 
አይሻልም፡፡ ሰምተናል እኮ መሃላችሁ 
ሳል እንደተመታ፡፡ አሁን ዞር በል 
ወንድማችንን እንይበት፤ የማን 
ወንድም ወድቆ ማን እንደሚቀር ኋላ 
እናያለን!” 

“እሱን አሁን ማየት እንደማይቻል 

ሃኪሞቹ ተናግረዋል ስለዚህ ውጪ 
ሆናችሁ መቆት ይኖርባችኋል፡፡” 
ፖሊሱ መለሰ፤ ድምፁ ውስጥ እልህ 
አድፍጧል፡፡ 

አንዲት ነጭ ጋወን የለበሰች ሃኪም 
“አዎ እዚሁ መቆየት አለባችሁ አለበለዛ 
ሃላፊነቱን አንወስድም” ብላ ተቆናጥራ 
ወደ ውስጥ ገባች፡፡

    ፨     ፨     ፨      ፨

ሸዋንግዛው በፖሊሶች ታጅቦ ወደ 
መኪናው ሲሄድ ራሄል የሹሜ 
ላይ ተለጥፋ ትንሰቀሰቅ ጀመር፡
፡ የሹሜ በልህ ወደ ፖሊሶቹ መኪና 
እያየች ቆማ ሳል መኪናው ካካባቢው 
ተፈተለከ፡፡ አባባ ዘርጋው የትንሹ 
ልጃቸው ሞት ሃዘን ሞልቷቸው ሳል 
የትልቁ መታሰር ሲጨመር ተንገበገቡ፡
፡ እርጅና ባሻከረው ድምፃቸው 
እየጮሁ ያለቅሱ ጀመር፡፡ አይናቸው 
ላይ ጠብ ያለች እንባ የለችም እንጂ 
ሃዘናቸው ስር እንደሰደደ እድሜ 
ያጨማደደው ፊታቸው ይመሰክራል፡
፡ ሀዘናቸውን ያዩ ካህናት ወደሳቸው 
ቀርበው እየተቆጡ ወደቤት እንዲሄዱ 
ሲያደርጓቸው ራሄል ከሰው ሁሉ 
ቀድማ ወደቤት ትገሰግስ ጀመር፡፡ 
እትዬ አሰገደችም ራሄልን ተከትለው 
ከኋላ ከኋላዋ እያደከደኩ ተከተሏት፡፡

ለቀስተኛው ወደ ቤት እየሄደ ሳል 
ራሄል ቤት ደርሳ መኪናዋን አስነስታ 
ተመለሰች፡፡ የሹሜ የራሄል ሃሳብ 
ስለገባት አስቆመቻትና ወደ መኪናው 
ገባች፡፡ መሰረትም ተከተላት፡፡ 

ከአዲስ አበባ ጀምሮ ተከትሏት 
የመጣው ሹፌሯ ጣሰውና አሰገደች 
እጃቸውን እያውለበለቡ እንድታቆም 
ቢተይቋትም ሊሳካላቸው አልቻለም፡
፡ ራሄል ፖሊሶቹ ላይ ለመድረስ 
መኪናውን ታሶነጭፈው ጀመር፡፡ 

ሸዋንግዛውን  የያዘችውን የፖሊስ 
መኪና የሚያከንፋት መቶ አለቃ ዳኜ 
ሸረሸር የሚባለውን ቦታ እንዳለፈ 
ወደኋላ ዞሮ ሁሉንም ተመለከታቸው፡፡  
ሸዋንግዛው በሁለት ፖሊሶች መሃል 
በትካዜ ተቀምጧል፡፡ ሀለቱ ፖሊሶች 
በተጠንቀቅ ተቀምጠዋል፡፡ የቅድሙን 
ፍርሃታቸውን እያስታወሰ ፈገግ አለና 
በፊት ለፊቱ መስታዎት ወደፊት 
ይመለከት ጀመር፡፡ 

ብዙም ሳይነዳ መሃል ሜዳ ሆስፒታል 
ጋር ስለደረሰ መኪናውን አቁሞ ወረደና 
ወደ ሆስፒታሉ አመራ፡፡ 

“ቸንቶ ወዴት ነው?” ከኋላ በኩል 
አለስራ ከተቀመጡት ሁለት ፖሊሶች 
መሃል አንድኛው ጠየቀ፡፡ 

“እስኪ የቅድሙን ጉዳይ እንዴት 
እንደሆነ ላጣራ” አለ ባይኑ እየጠቀሰው፤ 
ከንፈሩን አሸራሞ ወደሸዋንግዛው 
እየጠቆመው፡፡ ተጠንቀቀው እያለው 
እንደሆነ ስለገባው “ይሁን” እያለ ላይ 
ታች ከንፈሩን አባልጦ ጭንቅላቱን 
በአወንታ ወዘወዘ፡፡

ሸዋንግዛው በሃሳብ  ስለተዋጠ  የፖሊሶቹን 
መጠቃቀስ አልተመለከተም፡፡ ከራሱ 
ጋር ሙግት ጀምሯል፡፡ የመታሰሩ 
ጉዳይ እርግጥ እንደሚሆን ስለጠረጠረ 
የአባቱ ጉዳይ አሳስቦታል፡፡ ፖሊሶቹ 
እንዴት ሊደርሱበት እንደቻሉም 
ግራ ገብቶታል፡፡ የሊቀመንበሩን 
መሳሪያ መያዙም ነገሩን ሊያከርበት 
እንደሚችል ገምቷል፡፡ 

ቀና ብሎ ሲመለከት ሆስፒታሉ 
ጋር ቆመዋል፡፡ እሱ መኪና ውስጥ 
እንደተቀመጠ እንደቆቅ በነቁ ፖሊሶች 
እየተጠበቀ ነው፡፡ ከጎንና ከጎኑ ያሉት 
ፖሊሶች ያዙትን ክላሽ ትቶ ከፊት 
ለፊቱ ከተቀመጡት ፖሊሶች ውስጥ 
አንድኛው የታጠቀው ስታር ሽጉጥ ላይ 
አፈጠጠ፡፡ ባለስታሩ ሰው የሸዋንግዛው 
አይን ያረፈበትን ሲመለከት ጠንቀቅ 
ብሎ ተቀመጠ፡፡ 

መቶ አለቃ ዳኜ ሆስፒታል ሲገባ 
የሆስፒታሉ ግቢ በለቀስተኞች 
ተጨናንቆ ደረሰ፡፡ አንድ ሰውዬ አይኑን 
እያጉረተረጠ ተመለከተው፡፡ የዱላ 
አያያዙ ያርዳል፡፡ ጅናም ዱላው ደም 
የሚጠግብ አይመስልም፡፡ ሰውዬው 
ከእንባው ጋር እየታገለ ብቻውን ወደ 
ውጪ ወጣ፡፡ አንዲት ሴት እጆቿን 
ጭንቅላቷ ላይ ጭና ትንሰቀሰቃለች፡
፡ መቶ አለቃ ወደ ሆስፖታሉ ዘለቀ፡፡

ራሄል መኪናዋን እያከነፈች 
ወደከተማው ልትገባ ስትል ሸዋንግዛው 
የተወሰደበትን መኪና ስላየች 
ከመኪናው ኋላ መኪናዋን አቆመች፡፡
የሹሜ ልውረድ ብትልም ሸዋንግዛው 
ስለተቆጣት እዛው ሆና አሻግራትመከት 
ጀመር፡፡ 

መቶአለቃ ዳኜ እየተጣደፈ ከሆስፒታል 
ወጥቶ ጭንቀርላቱን እያወዛወዘ 
ወደመኪናው ገባና መኪናውን አስነስቶ 
አከነፈው፡፡ የሱን መኪና መነሳት 

ሸዋንግዛው 
በሃሳብ  ስለተዋጠ  

የፖሊሶቹን 
መጠቃቀስ አልተመለከተም፡

፡ ከራሱ ጋር ሙግት 
ጀምሯል፡፡ የመታሰሩ 

ጉዳይ እርግጥ እንደሚሆን 
ስለጠረጠረ የአባቱ ጉዳይ 
አሳስቦታል፡፡ ፖሊሶቹ 
እንዴት ሊደርሱበት 

እንደቻሉም ግራ ገብቶታል፡
፡ የሊቀመንበሩን መሳሪያ 
መያዙም ነገሩን ሊያከርበት 
እንደሚችል ገምቷል፡፡ 
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ወረፋቸውን ይዘው ተቀመጡ፡፡ ከትንሽ 
አፍታ በኃላ ማታ ላይ ቡና ተጠጥቶበት 
ከነበረችው ጎጆ ወጥቶ፣ ቁሙቱ ረዘም 
ያለ፣ ነጭ በነጭ የለበሠ፣ ከግንባሩ ገለጥ 
ያለና በአንድ እጁ ነጭ ጭራና በሌላኛው 
እጅ ደግሞ ከእጀታዋ ላይ ቃጭል 
የተንጠለጠለበት ከጠፈር የተሰራች 
አለንጋ የያዘ ግርማ ሞገሱ የሚያስፈራ 
በአቶ አበጀ ታጅቦ ከተጠማቂዎች ዘንድ 
ከተፍ አለ፡፡

“እንዴት አደራችሁ;” አለ እጅግ እንደ 
ቦንብ አንጥሮ በሚለቅ ድምፅ ፡፡ ሁሉም 
ከታማሚዎች ውጭ መሬት ላይ 
በግንባሩ በመደፋት የአክብሮት ሰላምታ 
መለሡሰለት፡፡ 

“ተነሱ… እ ተነሱ ተነሱ! አሁን 
በመጀመሪያ አዳዲስ ታማሚዎችን 
የያዘችው በቀኝ በኩል ተሰልፉ፣ 
የሰነበታችሁት ደግሞ በግራ በኩል 
ሁኑ!” ሲል ሁሉም በግንባሩ ከተደፉበት 
ቀና አለ፡፡ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከአዳዲስ 
ተጠማቂዎች የመጀመሪያ ተረኛ መብቱ 
ሆነ፡፡ የማለዳው ብርድ እያንቀጠቀጠው 
ትንሽ ጥብቆ ውስጥ ሱሪ ብቻ አጥልቆ 
ተቀምጧል፡፡ አባ አለቃ ወጣና“ 
የታማሚውን የመፅሐፍ ስም ንገሪኝ 
አላት አገሬን፡፡ “ወለ…ተ  እም  ወለ…
ለለ… ማነው  ገብ…ረ ረ አዎ ግብረ 
ሚኪያሀል ይባላል”  አለች በድንጋጤ 
መንፈስ፡፡  

አባለቃ ጭራውን አስቀምጦ፣ አለንጋውን 
ጠንከር አድርጎ በመያዝ ከአልንጋው 
እጀታ ላይ የተንጠለጠለችውን ቃጭል 
በተደጋጋሚ አንቃጨላት፡፡ ውሃውን 
ተሸክሞ “ወደ ፀሀይ መውጫ ፊቱን 
አዙሪልኝ” አላት አገሬን፡፡ 

#ኦ-ሚካኤል… ኦ-ማካኤል… 
ኦመተንብል ከናሪያ ድምፀ ሱራፊል 
ዝምዕሩሣን ልዑል ወንዘ ልዑል ልዑላን 
ልዑል ጊዜ ቅርበኒ በምዕረት ወሳይ…»፡
፡ 

እያለ ፊቱ ላይ ውሃን ያፈስበት ጀመረ፡፡ 
ከዚያም “ልቀቅ… ልቀቅ… ልቀቅ አንተ 
ሰይጣንም ሆንክ ዛርም ከሆንክ ፈልፍየ 
ነው የማስወጣህ” በማለት በያዘው 
የጠፍር አለንጋ ከመብቱ ጀርባ ላይ ያለ 
የሌለውን ሀይል ተጠቅሞ አሳረፈበት፡፡ 

የአለንጋው ስሜት በጣም ስላመመው 
መብቱ መፉጨርጨር ጀመረ፡፡ በአንዴ 
በሲባጐ ገመድ እጅና እግሩን ታሰረ፡፡ 

ከአለንጋው ተመራረቀለት፡፡ “ማነህ 
ተናገርና ልቀቅ… ልቀቅ…; እያለ 
ቀጠቀጠው፡፡ መብቱ ራሱን ሳተ፡፡ 
አሁንም ያልደረሰ ገላውን  በአለንጋ 
አደረሰለት፡፡ ሽንጡ አካባቢ በስተመጨረሻ 
አንዴ ሲመተው መብቱ ተሣተው እና 
ከወደ መቀመጫው ድምፅ ተሰማ 
“ልቀቅ አንተም አንድ ደውየ ነህ!” አለ፡
፡ የመብቱ ጀርባ በአንድ አቀበት መሬት 
ላይ መቱን እንደተሰራ ክትር እርከን 
የአለንጋው አሻራ /ሰንበር/ ተጋድሞ፤ 
ደም ጎርሶ ይታያል፡፡ ከዚያም ከዛም 
ከማርና ከጫት የተዘጋጀ (አውዛ) 
እንዲጠጣ ተደረገና የሁለት ወር ቀጠሮ 
ተሰጥቷቸው ወደ ቤታቸው ተመለሡ፡፡ 

ወደ ማታ አካባቢ አባ ቄስ ደመላሽ ወደነ 
መብቱ ቤተ መጡ፡፡ አገሬ ሁሉንም ነገር 
ለአባ ቄሴ ተናገረች፡፡ ድጋሜ ወደ አባ 
አለቃ መሄድ እንሌለባቸው በመገዘት 
“እንዲው ይሄ ነገር የዘመነኛው ቡዳ 
ሊሆን” አሉ፡፡

“እህ እሁንማ እኔም እኮ ፈራሁ 

ቄሴ! ለታኪሙም ታከመም ታየው 
አልተሻለውም፣ ታለቃም ሄደ ያው 
አልተሻለውም እንዲያው ባለፈው የአቦ 
ለት ያ አስማታም ቡዳ ከገበያ ስንመለስ 
አግኝቶን ነበር፣ ኧረግ -ኧረግ ካልክስ 
እንደዚያ ነው”፡፡

“ማን!”

#ያ ሰላቢ ታደሠ ነውጂ  ሌላ ለማን 
የሚጠረጠር አለ»

“ታደሠ… ታደሠ… ታደሠ ተፈራ” 

“አዎን እሱ! አሁንማ ቡድነቱ ታውቆበት 
አይደለ፣ የአያ ገልጋይም ልጅ 
ለፈለፈችበት፣ አባ አምሳሉን እንዳየኸው 
አድፍኒት ሆኖ ገደለው፣ እንኳን ሌላ 
ጅብ ሁሉ እየጋለበ ነው አለ! ባለፈው 
የዛሬ ወር ግድም ረጭታዎች ኧ - ኧ 
የወባ መድሀኒት እየዞሩ ሚረጩት 
ማነው ጠረ - ወባ ረጭታዎች ሊረጩ 
ከሱ ቤት እንደገቡ ከማጀት ውስጥ ጅብ 
አግኝተው በድንጋጤ ቤቱንም ሳይረጩ 
ትተውት ነው አሉ የወጡ፡፡ 

“ይህም ሆነ አያ! ሀይይ -ይ ይገርማል 
እኮ እናንተ! እንዲው እስኪ እግዜር 
ያሳያችሁ ለሀብት እየተባለ የውም 
ጥለነው ለምናልፈው አይ አይ…፡፡ ኧረ 
ባህክሽ ድንግል ጠብቂን፡፡» 

“እና እንዴው ምን ይሻላል ቄሴ;” 

“ኧ ጥሩዋን አልቲት ግዥና በጥብጠሽ 
አጠጭው፣ ቀሪውን ደሞ በነጭ 
ሸንኩርትና በጤና አዳም ቀምመሽ 
አሽቺዉ፡፡

“ዛሬማ አልቲቱስ ይገኝ ይሆን ብለህ 
ነው; ከሱቅ ጠፋቶአል እኮ እንዴው 
ወንዝ አሻግረን ፣ እየደገምክ በጢስ 
ብናጥነው ይሻል እንደሆነ?”

“ልክ ነሽ ጥሩ ሀሣብ ነው፣ እንግዲያውስ 
ዛሬ አሁን የተሻገርን ማሪያም ማህበር 
ልባርክ ልሄድ ነው የሚያግዙን 
ሰዎችን ይዤ እመጣና እንሞክረዋለን፣ 
እንዲያውም በትኩሱ ስናስጨንቀው 
ነው የሚለቅ ” አለና ጉዞ ጀመረ፡፡ 

ልክ ከምሽቱ ሁለት ሠዓት አካባቢ ወደ 
አስር የሚሆኑ ሰዎችን ይዞ ከተፍ 
አለ፡፡ “ማነሽ ወ/ሮ አገሬ ቶሎ በይ 
ጭስ አዘጋጅ” አለ አባ ቄሴ፡፡ “ኧረግ 
እሽ” አለችና ድፍን ቅል ከደበቀችበት 
አውጥታ በእሳት አቃጠለች አባ ቄሴ 
ጋር የመጡት ሰዎች ተራ በተራ እየገቡ 
መብቱን “እግዚአብሔር ይማርህ? እንደ 
ምን አደረገህ? አንተየ ኧረ አንዴው 
አፍህ የማይተርፍ ሰውዬ ምን አርግ 
አለህ; አሉ በህብረት፡፡ #አሜ… ሜን 
እንደዜ አስቦኝ ተነስቶ ነው እንጂ” አለ 
በሚቆራረጥ ድምፅ፡፡ የሰዎች አፋቸው 
ጋን ጋን ይሽታል፡፡ አብዛኞቹ አይናቸው 
ቀልቶ አነጋገራቸው ይቆራረጣል፡፡ 
ብቻ የስካር ምልክት ይታይባቸዋል፡፡ 
“በሉ እንግዲያስ ያዙትና እንሂድ አንተ 
ስላባት… ኧረ ስላባት ንሳማ ኩበት 
ጨምርልኝ” አለች፡፡ አንጠልጥለው 
እንደ ኳስ እየተቀባበሉ ይቋት ወንዝ 
ዳርቻ ላይ አስቀመጡት፡፡ ሰዓቱ 
ትንሽ መሸት ያለ ነው፡፡ በወንዙ 
ዳርቻዎች ረዘም ረዘም ያሉ ጀጀባዎች 
ይንቀሣቀሣሉ፣ በወንዙ ውስጥ ያሉ 
የተለያዩ እንስሣቶችም የተለያዩ ድምፅ 
ያሠማሉ፡፡ ከዚያም ወ/ሮ አገሬ #ለሠው 
ሰው ነው ልብሱ የተባለው እውነት ነው 
እናንተ ባትኖሩ ምን ይውጠኝ ነበር” 
አለች፡፡ በአንድነት “አረገኝ ኧረገኝ ምን 
ደሞ አፈር ለሚበላው ጉልበት ይሻለው 

እንጂ ደሞ አሉ፡፡ “ኧረ እሱማ” አለች፡፡ 

የመብቱን ልብስ አስወልቀው በአንዲት አፈ ሰፊ ቅል ከወንዙ ውሃ እያመላለሱ 
#ልቀቅ… ልቀቅ አንተ ቡዳ፣ ማነህ ተናገር የት ነው ያገኘኸው በል ተናገር በል 
ልቀቅ… ልቀቅ ነግሬሀለሁ! ዘርህን ከማስቆጥርህ ቀስ ብለህ ብትለቅ ይሻላል; 
እያሉ በመስቀሉ ትክሻውን፣ ደረቱንና ፊቱን ቸበቸቡት፡፡ ውሃውንም ከአናቱ ላይ 
እያንቆረቆረ አባ ቄሴ… 

#ኦ-ሚካኤል… ኦ-ሚካኤል ኦ - ሰማያት አለፋ ለስበትየ ፃዕሩ ይትምንና ወይት 
ገደፍ ጊዩርጊስ ኩነኒ ከመ አገፉ ለሠርጎ ልብስከ ሠማያዊ አምነ ፀፈራ መሀልፉ 
ንስሂት ሀበኒ በተስፋ…» እያለ በመስቀሉ ግንባሩን ይደበድበዋል፡፡

ለድብደባ ያደለው ሰውየ ከድካም ላይ ድካም ጨመሩበት፡፡ በመጫኛ አሠሩትና 
ክብብ ብለው በጋቢያቸው ጭሱ እንዳይወጣ በማፈን አስጨንቀው ያስቀባጥሩታል፡
፡ ከትንሽ ቆይታ በኃላ ራሱን ስቷል! የሚናገረውን አያውቅም፡፡ ትንሽ እንደመታገስ 
ሲሉትና ያፈኑትን ሲያስለቅቁት ኧ-ኧ…ኧረ  ተው ገደላችሁኝ” አለ እጅግ በሚያሳዝን 
ጣረሞት በበዛበት ድምፅ፡፡ ወዲያውኑ ሰፋ ያለ ባሕር ቢጫ ፈልገው ይዘውት ገቡና 
ከውሃው እያጠለሙ “ልቀቅ… ልቀቅ ተናገር ማነህ? እያሉ ደጋገሙት፡፡ በአፍና 
በአፍንጫው ደም መውጣት ጀመረ፡፡ ሆዱን ከበሮ አሳክሎ ነፍቶታል፡፡ ከትንሽ 
ደቂቃዎች በኃላ መብቱ ይችን ዓለም በጭንቀት ተሰናበታት፡፡ ነገሩ ሁሉ ግራ 
የሚያጋባን ሚያሳዝን ሆነ፡፡ ሁሉም ተደነጋግጠው አስከርዩን ይዘው ተመለሡ፡፡ 
ሰይጣን ልቀቅ፣ ቡዳ ልቀቅ እያሉ ከዚች ዓለም መብቱን አስለቀቁ፡፡ ለሩቅ ዘመዶቹ 
ተላከ፡፡ ወ/ሮ አገሬ አበደች ፊቷን ነጨች፡፡ በበነጋታው ማለዳውን የመብቱ ወንድም 
ክላሹን ይዞ እየተኮሠ ገባ፡፡ አገሬን ጠርቶ የአሟሟቱን ሁኔታ ጠየቃት፡፡ ሠው 
የገደለው መስሎት በርግጥ ሠው ነው የገደለው፡፡ እናም ሁሉንም ነገር ነገረችው፡
፡ ማንጎራጎር ጀመረ፡፡ 

በአለንጋ ገርፈው ውሃ ውስጥ አስጥመው በጭስ አፈነው፣ 

ጋኔል ነው ሠይጣን ነው ቡዳ ነው ብለው፣ 

እግዜር ይማርህ ብየ ሳልጠይቀው ምን ከፋህ ወንድሜ ብዬ ሳልጠይቀው፣ 

ባልተወለደ አንጀት ጣሩነን አብዝተው ህመሙን ብሶቱን እኔ ሳልረዳው፣ 

ልቀቅ…ልቀቅ ብለው ወንድሜን አስተኙት መቃብሩን ምሰው አፈሩን አልብሰው፣ 

በል ይሄው ይሻልሃል ሂድና እረፈው፣ 

የበደልህነን ልክ የስቃይህንን ልክ ፈጣሪ ይክፈለው፡፡

እያለ ሲያንጐራጉር ዋለ! #ዘመድ ያዝሃል እንጅ አብሮ አይሞትም» ነውና ነገሩ 
አፈሩን ያቅልልህ» ብለው ሁሉም ሄዱ፡፡ አጉል ልማድ ይሠዳል ጉድጓድ፡፡ ወ/ሮ 
አገሬ ከልጇ ጋር እያለቀሰች ያን አስከርየን የወጣበት ቤት ተረከበች፡፡ 

እንድትበላ ምኞት አለኝ» ሲል አንዱ #ደንበጫ ከተማ ላይ የተገነባው ስታዲዮም 
አሪፍ ነው… በተለይ በጀግናው #በላይ ዘለቀ» ስም መሰየሙ አኩርቶኛል፡፡ 
የዚህች ሀገር ጀግኖች ምንጊዜም በየትውልዱ ሊታሰቡ ይገባቸዋል»አለ ወደዚያው 
አካባቢ ተወላጅ የሆነው ተማሪ፡፡ #እኔ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ 
ጊዜ ስልጣኔን በገዛ ፈቃዴ እለቃለሁ ያሉ ባለሥልጣን የገጠመኝ በቢልልኝ ዜና 
ውስጥ ነው፡፡ ያውም ቡድናቸው ዋንጫ ባለማስገኙቱ፡፡ ፈጣሪ ለዚያ ያብቃን፡፡
» አለ እስካሁን ዝም ብሎ ሲያደምጥ የቆዬ ተማሪ፡፡ #እኔ ያልገባኝ ነገር ቢኖር 
አንድ ጉዳይ ነው፡፡» አለ ከመካከላቸው በእምነት አጥባቂነቱ የሚታወቀው ተማሪ 
#ምንድን ነው;» አሉት ሌሎቹ፡፡ በትራስ ስር አስቀምጦት የነበረውን መፅሐፍ 
ቅዱስ እየደባበሰ፡፡

#እኔ ያልገባኝና ጥያቄ የሆነብኝ ምን መሰላችሁ… እ.እ.እ. ኢትዮጵያ ሀገራችን 
የዓለም ሀያል ሀገር እስክትሆን ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ወደዚህች ምድር 
አይመጣም እንዴ ማለቴ የዓለም መጨረሻ አይሆንም ወይ;» ብሎ ሲናገር ሁሉም 
በአንድነት ሳቁ፡፡ ቢልልኝም አንሶላው ውስጥ እንደተሸፈነ ለመሳቅ ሞክሯል፡፡ 

#ለማንኛውም ህልመኛውን ቢልልኝን ላመሰግነው እወዳለሁ በቅን ልቦናው 
ቅን ሀሳብ በመመኘቱ ጌታ ይባርከው ምኞቱ እንዲሳካለት ልፀልይለት ይገባል» 
ሲል ቢልልኝ በተኛበት ሆኖ በለሆሳስ ድምፅ #አሜን» አለ፡፡ ቢሆንም ሁሉም 
ነገር ቆሞ እንቅልፍ እንዲወስደው ስለፈለገ ከታሸፋፈነበት በመገለጥ #ስሚ 
እያንዳንድሽ እስካሁን ሁልሽን ሰምቼሻለሁ፡፡ ስለ እኔ ህልምና ራዕይ ማንም 
አያገባውም ከአሁን በኋላ ማንሽም ብትሆኝ አፍሽን ዝጊ ስለኔ ማንም እንዲያወራ 
አልፈልግም» በማለት የተናደደና የተቆጣ መስሎ ሲናገራቸው ሁሉም እኔ 
የለሁበትም በሚል ስሜት ይመስላል የዶርም አባላቶች ፊታቸው በየአንሶላቸው 
ደበቁ፡፡ ቢልልኝም የወደፊት ህልምና ራዕዩን በልቡ እንደገና እያሰላሰለ እንቅልፍ 
እስኪመጣለት ይጠባበቅ ጀመር፡፡ ይብዛ ይነስም ሁሉም ሰው በጐ የሆነ የራሱ 
ህልምና ምኞት አለው፡፡

ህልመኛው   
ከገጽ 6 የዞረ
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ማንነትን የሚያዋድቅና ሞራልን የሚገድል ንግድ
(ሃይ ባይ የሌለበት ግብርና ኪሣራ የለሽ ንግድ!)

ክፍል ሶስት

በመተሳሰብ ክብሩ
ከ29 ቀን በኋላ አምስት ወጣቶች የባጃጅ  
ኮንትራት ይዘው በባህር ዳር ከተማ ህዳር 
11 ክፍለ ከተማ አባይ ማዶ ገበያውን 
አልፈው አዲስ አለም ሰፈር ወደ ሚገኘው 
አዲስ ከተከፈተው አዲስ አለም ሆስፒታል 
አካባቢ ደርሰው የህዝብ አምባን የበጎ 
አድራጎትና ልማት ድርጅት ቢሮ ደረሱ፡፡ 

ወጣቶች የጠበቁት ትልቅ ግቢ ያለውና 
በርካታ ክፍሎች ያሉት ህንጻ ነበር፡፡ 
የግለሰብ መኞሪያ ቤት ስድስት የመኝታ 
ክፍሎችና ሳሎን መፀዳጃ ቤት ከአንድ 
ለሱቅ የተሰራ ክፍል ውስጥ ቢሮ ሆኖ 
የሚያገለግል ለኗሪዎቸ ብዙ የማያዝናና 
ነው፡፡

ቢሮው ውስጥ የድርጅቱ መስራችና 
ዳይሬክተር፣ የአስተዳደር፣ የሒሳብ 
ባለሙያና ፀሀፊ፣ከነመገልገያ የቢሮ 
ቁሶቻቸው ጋር ተፋጥጠው ተቀምጠዋል፡
፡ ፀሀፊዋ ፊትለፊት የተቀመጠች በመሆኗ 
የእንገዶችን መምጣት ተመልክታ ‹‹ 
እባካችሁ ግቡ›› ስትል የወጣቶችን ዓይን 
ዓይን እየተመለከተች ጋበዘቻቸው፡፡

ኢንጂነር ነብዩ ቀደም አለና‹‹ድርጅቱን 
መጎብኘት ፈልገን ነው፡፡ ይቻላል?››ሲል 
ጠየቀ፡፡ ወጣቷ  ፀሀፊም በጣም ይቻላል 
ግቡ ብላ በሞቀ ፈገግታ ተቀበለቻቸው፡
፡ ሁሉም ሰራተኞችና ኃላፊው በሰላምታ 
ተቀብለው ወንበር ጋበዟቸው ፡፡ ስለድርጅቱ 
አወቃቀርና ይዘትና ስለእርዳታ አሰጣጥ 
ስርዓቱ ተወያዩ፡፡  እርዳታን በተመለከተም 
ሁሉም ነገር ለድርጅቱ ይሰጥና ዘላቂነት 
ባለው መልኩ አሁን ላይ ላሉትና ወደፊት 
ልመናን ተፀይፈው መደገፍ ለሚገባቸው 
ነው አገልግሎት ላይ የሚውለው ስትል 
የማህበራዊ ልማትና እንክብካቤ ኃላፊዋ 
አስረዳች፡፡

ኢንጅነር ነብዩም ‹‹እኛ የመጣነው 
መጀመሪያ ስለድርጅቱ ዓላማና ተግባር 
ለማወቅና ህጋዊነቱን አረጋግጠን 
በምንችለው  አብረን ለመስራት ነውና 
ዳይሬክተሩን አግኝተን መነጋገር 
እንፈልጋለን አለ፡፡ የንግግሩን ድምጸት 
የሰሙት ዳይሬክተሩም ስራቸውን 
ገትተው ወደ እንግዶቹ ዞረው ራሳቸውን 
ካስተዋወቁ  በኋላ ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ 
ለመስጠት ቀጠሉና ድጋፍና እንክብካቤ 
ወደ ሚደረግላቸው ሰዎች መኝታ ክፍሎች 
ወሰዷቸው፡፡

በጉብኝቱም ላይ ከወንድ አዛውንቶች ክፍል 
ጀምረው ሁሉንም ክፍሎች እየጎበኙ እያሉ 
ወጣት አብርሐምና ትርንጎ ከየአልጋዎች 
ጠርዝ ላይ እየተያዩ የአንሶላና የብርድ 
ልብስን ፣የአልጋ ስር ወለሉን የየማዕዘኑን 
ግድግዳዎች ፅዳት ያስተውላሉ፡፡ በዓይን 
ለዓይን በመተያየትም አድናቆታቸውን 
ተገላለፁ፡፡

በመጨረሻም የምግብ ማብሰያዎችን እና 
የመፀዳጃ ቤቱን ፅዳት ልብ ካሉ በኋላ 
ዳይሬክተሩ አሁን ወደ ቢሮ ገብታችሁ 
መነጋገር እንችላለን አሉ፡፡ ኢንጅነር 
ነብዩም ይቅርታ መጣን፡፡ አንዱ 
ከመግባታችን በፊት ለአንድ አምስት 
ደቂቃ እኛው ስላየነውና ስለወደፊቱ 
እንወያይና ወደ እርስዎ እንመጣለን፡፡ 
በጣም ነው የምናመሰግነው አለ፡፡

ዳይሬክተሩም ወደ ቢሯቸው ገቡና 
ከየክፍሉ ወንበር እንዲያሰባስቡ ለቢሮው 
ሰራተኞች አዝዘው ወደ ገቱት ስራ 
ተመለሱ፡፡ ድንገት ተንቀሳቃሽ ስልካቸው 
የጥሪ ድምፅ አሰማ፡፡ ተሎ አንስተው 
ማነጋገር ይዘዋል፡፡ ከባህር ዳር ከተማ 
ሰራተኞችና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ 
ነው የተደወለው፡፡

በጎዳና ላይ በአሳዛኝ ሁኔታ የወደቁ 
አረጋውያን ናቸው፡፡ ወደ ድርጅቱ መግባት 
እንደሚፈልጉ አረጋግጠናልና በቂ አልጋና 

አስፈላጊ ነገሮች አላችሁ ዎይ? የሚል 
ጥያቄ በአንድ ፈጣንና ትኩስነት ባለው 
ወጣት ጥያቄው ቀረበላቸው፡፡

‹‹አለን፡፡ በደስታ ነው የምንቀበለው 
ግን ወደ ድርጅቱ ከመግባታቸው በፊት 
በድርጅቱ ውስጥ ሆነው አስፈላጊውን 
ድጋፍና እንክብካቤ እንዲያገኙ አካላዊና 
አእምሮአዊ ደህንነት ያላቸው ከሆኑ 
በድርጅቱ የአኗኗር ስርዓት መሰረት 
ለመተዳደር በቂ ግንዛቤየተሰጣቸውና 
በሁኔታው አምነው ለመኖር በቂ ፍላጎት 
ያላቸው መሆናቸውን የአረጋገጣችሁ 
ከሆነና የማንነት ማረጋገጫ ሙሉ 
መረጃ ማለትም አድራሻቸውን በፅሁፍ 
አረጋግጣችሁ ከአስረጅ ባለሙያ ጋር 
ላኩልን በአክብሮት እንቀበላለን፡፡›› ብለው 
ቀጠሮ ተለዋውጠው ስልኩን ዘግተው 
የጀመሩትን ለማጠናቀቅ ቀጠሉ፡፡

ወጣቶች ወደ ቢሮው እንኳኩተው ዘለቁ፡
፡ ሁሉም የቢሮው ሰዎች ተነስተው 
‹‹ንቨሩ›› ብለው እንዲቀመጡ ጋበዟቸው፡
፡ ወጣቶችም ተያዩና አብርሐም ቀድሞ 
እንዲጠይቅ አደረጉት ሁሉም በየተራ 
አስተያየታቸውን በአክብሮትና በአድናቆት 
እያመሰገኑ ከገለፁ በኋላ በየተራ 
ድርጅቱ መቼ ተመሰረተ ህጋዊ ፈቃድ 
ካለው ማየት እንችላለን ወይ? ድጋፍና 
እንክብካቤ የምትሰጧቸውን ሰዎች 
ማን ነው የሚመርጥላችሁ?  የበጀት 
ምንጫችሁ ከሀገር ውስጥ ነው ወይስ 
ከየት ነው ? ዘላቂነቱስ ምን ያክል 
ያስተማምናል? በርካታ ሀገር በቀል 
ድርጅቶችን  አንዳንዶቹ ድርጅቶች 
በወገን ስምነው የሚከብሩና ራሳቸውን 
የሚታደጉና የፖለቲካ ተዕልኮ ያላቸው 
እንደሆነ ይደመጣል፡፡እናንተስ ከዚህ ምን 
ያክል የፀዳችሁ ናችሁ ብለን እንውሰድ?

ቅድም ዳይሬክተሩ በቃል እንዳስረዱን 
የድርጀቱ ተልዕኮ ልመናንና ጥገኝነትን 
ከማህበራዊ ጠንቅ ችግሮች ጋር 
በማመናመን መስራት የማይችሉ ሆነውና 
የኔባይ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን የድሃ 
ድሀ አገራውያንን፤ የከፋ የጤና ችግር 
ያለባቸውን ፤ አካል ጉዳተኞችን፤ ለጎዳና 
የተጋለጡ አይዟችሁ ባይና አለኝታ ያጡ 
ህጻናትን ህይወት በመታደግ የሰው ልጅ 
በሀገሩ በወገኑና በመንግስቱ መካከል 
እያለ በወገን ፍቅር ተደግፎና ተስፋው 
ለምልሞ መኖር እንዲችል ምቹ ሁኔታ 
መፍጠር ነው ብለዋል፡፡ 

1ኛ- ዓላማዎቹን በዝርዝር ቢያስረዱን 
ብለው የዳይሬክተሩን አይን አይን 
ተመለከቱና ዓላማውም በመስፋቱ እኋ 
ላይ ድርጅቱ የሚዝ የሚጨብጠውን 
አጥቶ አይፍረከረክም ወይ?  ለምን 
አቅሙን መጥኖ አያልምምና ጥቂት 
በጥቂት እየተገበረ አይጓዝም?

2ኛ-ልመና እንኳን በኛ ሀገር በአደጉትና 
በሰለጠኑት ሀገሮች ያለነውና ልመና 
ይመናመን ስትሉ ሰው ከሰው ያውም 
በሀገሩ እንዳይለምን የሚያስገድድ የህግ 
ማዕቀፍ አለ ዎይ?

3ኛ-ከዚህ ቀደም ሰዎችን በካምፕ ወስኖ 
ማስቀመጥጡ ውድቀት እንጂ ስኬት 
አልታየበትም ፣የጎንደሩን ድኩማን 
ድርጅት፣የባህር ዳሩን መስከረም ት/
ቤት አሁን የሆነውን ሌሎችንም ማንሳት 
እንችላለን ፡፡ ለምን በህፃናት፣ በሴቶችና 
ወጣቶች ላይ አላተኮራችሁም?

4ኛ-አላማችሁ እንደተነሳችሁት ሁሉ 
ከህብረተሰቡም ሆነ ከመንግስት ዘላቂ 
አመኔታ የምታገኙና ዓላማችሁ የሚሳካ 
ይመስላችኋል ዎይ?

5ኛ-በግለሰብ ተመስርቶ ይህንን ዓላማ 
ግብ ማድረስስ ይቻላል ዎይ?

6ኛ-ኑሮ ካልረከሰ ሰው እድሜው 
ሲገፋና በጡሮታ ደመወዝ መተዳደር 
ሲያቅተው ወደ ልመና እንዳያስብ 
የሚያስችል በምግብ፣በአልባሳት፣በልዩ 
በልዩ ፍላጎቱ፣በጤንነቱ ላይ የማህበራዊ 
ዋስትና ደህንነቱ ዙሪያ በዘላቂነት አለኝታ 
ለመሆን በቂ የመዋቅራዊ አደረጃጀትና 
የበጀት አቅም አላችሁ ዎይ?

7ኛ- እንዲህ መቀበላችሁን የሰማ 
የከተማውም ሆነ በዙሪያ ገጠሩና የሌሎች 
ከተሞች የችግሩ ተጋላጮች ሲሰባሰቡ 
በከተማዋ ኗሪ ጤንነት፣አስተዳደራዊ 
ሰላም፣ፀጥታና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
ሁነት ላይ የከፋ ተፅዕኖ አያሳድርም 
ዎይ? ጥያቄ በጥያቄ ተደራረበ ...

ዳይሬክተሩ በብስለትና በተረጋጋ 
አስተውሎት ትኩረት ሰጥተው የተደራረቡ 
ጥያቄዎችን በእርጋታ ካዳመጡ በኋ እኔ 
ምላሹን ከመስጠቱ በፊት ከእናንተ ውስጥ 
ለጥያቄዎችሁ እኔ ምላሽ አለኝ የሚል ካለ 
ሀሳብ እንለዋወጥና እኔ የቃልና የፅሁፍ 
መረጃ ምላሽ እንደሰጥ ይፈቀድልኝ አሉ 
በታላቅ ትህትና፡፡

ለጋራ የሚያስማማ ምላሽ ሀሳብ ከጥያቄ 
አቅራቢዎች ተገለፀ፡፡ ዳይሬክተሩም አንድ 
ድርጅት አንድን ድርጊት ሲፈፀም ሲነሳ 
ስለሚተገብረው ጉዳይ /ድርጊት/ በቂ 
መረጃ ፣በቂ ትምህርት አሰባስቦ ለሚሰራው 
ስራ የሰው ሃይሌንና የአሳቢውን ሁነት፣ 
የተግባሩን ተአማኒነትና ዘላቂ አዋጭነት 
አውቆ፣ተደራጅቶና አደራጅቶ ፤ከመስኩና 
ከሴክተሩ መስሪያ ቤቶች ልምድ ፤ክህሎት 
የአፈፃፀም ስልትና መመሪያ አንፃርና 
ከሀላፊነቱ፤የልማት ፤የአስተዳደር 
ፖሊሲ፤ ስትራቴጅና ፕሮግራምና የህገ 
መንግስቱ ማዕቀፍ ጋር አጣጥሞ ከሀገሪቱ 
ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር የሚበጀውን 
ከሚመለከተው ህጋዊ ተቁም ፍቃድ 
ስራውን የሚጀምረው እኛም እየሰራን 
ድሪጊቱንም በስልታችን  እየመራልን 
እየፈጸመነው አውቀነው ተረድተነውና 
አምነንበት የገባነውን ይህንን ሁሉ 
አዳምረን መስራት እንችላለን ለማለት 
ነው ፡፡

የይቻላል መንፈስን ይዘን ነውና  የገባነውን 
ይኸው ስድስት ዓመት ሙሉ ድክመታችን 
በመለየት የበለጠውጤታማ ለመሆኑ 
ታጠቅን ተነስተናል ደግሞም ይሳካልናል፡
፡ ወደ ጥያቆችሁ ዝርዝር ምላሽ ሲገባ 
የእናንተ ጥያቆ የብዙ ልባም ሰዎች 
ጥያቄ ነው ሆኖም ምላሹን ሳናስተውለው 
ቀርተን ውጣ ወረዱ ቢከብድም እያደረ 
ይሳካል ፡፡ከውጭ እነ ሄነሪ ዱና ቀይ 
መስቀልን ሲጀምሩ እነ ኔልሰን ማንዴላ 
የነጻነት ትግልን ሲጀምሩ እነ ማዘር ቴረዛ 
የበጎ አድራጎት ስራ ሲጀምሩ እነ ማህተም 
ገንዲ በማንነት ክብርና ልዕልና ሲነሱ? እነ 
ፊደል ካስትሮልና ቸጎቤራን ከሀገራችንም 
እነ መይሰው ካሳ አጼ ተወድሮስ አንድነት 
ሀይል መሆኑን አልመው ሲነሱ? እነ 
አብረሃም ደቦጭን ሞገስ አስግዶምን እና 
እነ አቡነ ጴጥሮስ ለነጻነት ወይም ሞት 
ብለው ሲነሱ እነ አበበች ጎበና እና  እነ 
ቢኒያም መቅዶኒያም  ለበጎ አድራጎት 
ስራ  አልመው ሲነሱ በሂወት ምግብ 
አከፋፋይነትና በትምህርት ልማት ላይ 
እነ ሊቁ ተስፋ ገብረ ስላሴ ፣በሀይማኖት 
ብርሀንነትና ምስጋና የእነ ቅዱስ ያሬድና 
የየገዳማቱ አባቶች እና የየሙሲሊሙ 
ዓሊሞችን ሸሆች ትምህርትና ጉባዔያትን 
አነሳስ ብዙ ብዙ የሙህራን ጥረትና ትጋት 
እናስተውል ሲጀምር ዝናው አድካሚና 
አስፈሪ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ከዕለት ዕለት 
ወጥነታቸው መሰረት እየያዘ ዛሬ ካለንበት 
ሁነት ደርሷል፡፡ የኛም ጥረት በይቻላል 
መንፈስ የተጀመረ ነው ብለው ማብራራት 
ያዙ፡፡

አስፍቶና አርቆ አልሞ መነሳት 
መድረሻውን ለይቶና አጢኖ ለሚንቀሳቀስ 

ተቋም የይቻላል መንፈስን ይዞ 
ከተራመድንና እንዴት እንደሚሰራና 
ችግሮች ቢያጋጥሙትም እንዴት 
እንደሚፈታ አውቆ ከተጓዘ ችግሩ 
የማይከብድ በመሆኑ ነው፡፡ 

ለመጀመሪያ ጊዜ አውሮፕላን ለመስራት 
ወንድማማቾች ሲነሱ እብድ ሃሳብ 
አራማጅ ወጣቶች ተብለው ነበር ዛሬ ግን 
ሰው አልባ ዓልሞ ግብ አድራሻ እውሮፕላን 
መስራት ተችሏል ፡፡ ጨረቃና ማርስንም 
ማሰብ ብቻ አይደለም መኖሪያ ለማድረግ 
እንደሚቻል እየተገለጸ ነውና እኛም 
ልመናን፣ የጥገኝነት፣  አስተሳስብንና 
የማህበረሰብ ጠንቅ ችግር ተጋላጭነትን 
ማመናመን የሚችልበት ሁነት መፍጠርን 
የምናበስርበት ዘመን ስለሚታየን ነው ፡፡

ኢትዮጲያ ውስጥ የሚጨበጥ ተግባርን 
የሚያረጋግጥ የማህበራዊ ዋስትናና 
ደህንነት ተቋም መመስረት ከተቻለ 
የህብረተሰቡን የቆየ የመተሳሰብና 
የመደጋገፍ ባህል ትንሳዔ መፍጠር 
የሚችል በመሆኑ ልመናንና ደህንነትን 
ማመናመን የሚከብዱ ስለማይሆን 
የአደጉና የበለፀጉ ሀገሮች ለኛ 
ሀገር ማነጻጸሪያ አይሆኑም ባህላዊ 
መስተጋብራችን የተለየ ፣ የተወደዱ እና 
የዳበረ ነውና ፡፡

በአንድ ሀገር እየኖሩ  በመተሳሰብ፣ 
በመረዳዳት፣ በመቻቻልና በመግባባት 
መኖር ለኛ ሀገር አዲስ አይደለም ፡
፡የገዳማትን፣ የጀምያና የገዳ ስርዓት 
አኗኗርንና በአንድ  መንደር 
ሰበላም፣በፍቅርና በመረዳዳት መኖርን 
የምናውቅበት በመሆኑ ይልቅስ ሳንካዎችን 
ለይቶና ዘላቂነቱን አረጋግጦ መግባት ብቻ 
ነው የሚጠየቀን፡፡ የሜቅዶንያን የካምፕ 
ጅምር አኗኗርንም ልብ ይሏል ፡፡

የሚጨበጥ ዓላማ ያለው ተግባር ዳር 
እንደሚደርስ ይታወቃልና ህዝባችን 
የሚፈልገው የሚዳሰስና የሚታይ 
ቀጣይነት ያለውና በጎነትን በመሆኑ 
አያጠራጥረንም ድሮም የአንድ ጽኑ 
ትግል መስራች ግለሰብ ነውና ከታመነበት 
እልፎች ከጎን ስለሚሆኑ ታማኝነትና 
ተቀባይነትን እንደምናፈራ እርግጠኞች 
ነን ይሳካልናል ፡፡ አዎ ይሳካልናል ፡፡

    ከላይ እንደተሞከረው በጀታቸን 
የህዝባችን አመኔታ በመሆኑ 
አይቸግረንም፡፡ አባይም ተገድቧል፡፡ 
ልማቱም አይቀሬ ነውና እኛም  የልማት 
መነሻ ወረት ካገኘን ሰርተን ነው ዘላቂ 
ልማት የምናመነጨውና አይቸግረንም 
ነው መልሳችን፡፡

በመሰረቱ የህዝብ አምባ የትግበራ መስራች 
መነሻ ከተማ ባህርዳር ትሁን እንጂ ውጤቱ 
እየታየ በሌሎች ከተሞች እና ቀበሌዎች 
የሚስፋፉ በመሆኑና በጋራ ጥምረት 
የሚመራ ተግባር በመሆኑ ሰው ካለበት 
የሚፈናቀል ባለመሆኑ የተጠቀሰው ችግር 
አንድን ከተማ የሚያሰጋት አይሆኑም፡፡ 
ይልቅስ በልመና የተሰማሩ ሰዎች ሁሉ 
የችግር ተጋላጮች ባለመሆናቸው ወደ 
ሌሎች ከተሞች ሽሽት ነው የሚያያዙት ፡፡ 
ሊታይ የሚችለው ብለው ወጣቶችን እያዩ 
በንግግሬን አበቃሁ አይነት ፈገግ አሉ፡
፡ ሁሉም የተረጋጋ አጥጋቢ ምላሾችን 
አድምጠው በዝምታ ተግባቡ፡፡

ድንገት ሶስት ወጣቶች ሁለት የችግሩን 
ተጋላጭ አረጋውያንን ሁለት ህጻናትን 
ይዘው መኪናቸውን ከግቢው ፊትለፊት 
አቁመው ወደ ድርጅቱ ዘለቁ፡፡ 
የድርጅቱ ሰራተኞች ሁሉም ወጥተው 
ተቀብሉአቸውና ማረፊያና  መስተንግዶ 
ከሰጡ በኃላ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 

ወደ ገጽ 14 ዞሯል 
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ማንነትን የሚያዋድቅና ...

ከገጽ 13 የዞረ
መምሪያ በኩል እንዲመጡ አረጋግጠው 
ቅያር ልብስ በማዘጋጀት ሰውነታቸውን 
እንዲታጠቡና ለብሰው የመጡት እድፍ 
የተወጋ ልብስ በፍል ውሃና በኬሚካል 
እንዲቀቀል አዘዙ፡፡ አንደኛው አዛውንት 
ፈጠን አሉና ወዜን አለቅም አሉና ታገሉ፡፡ 
የድርጅቱ ሃላፊ አረጋግተው ድርቶ ጥሪት 
ካለው ይመዝግብ፡፡ ገንዘቡም ከሆነ በባንክ 
ገቢ ይሆንና ስትወጡ ትወስዱትአላችሁ፡፡ 
ሰነድም ከሆነ በአደራ ይቀመጥላችሁአል 
አረጋውያኑ አንዳች ግን ይቀርበን 
እንወጣለን አሉ::

መብታችሁ ነው በዚህ ካልተስማማችሁ 
ተመለሱ አሉ አንደኛው አዛውንት 
የስም አባቴ እንደምታዩት አንድ እግሬ 
ተቆርጠዋል 81 አመቱ ነው፡፡

ለልጆችና የልጅ ልጅ ብዬ ነው እንጂ 
የምለምንው ለኔ ከዚህ ቀደም ሁለት ቋት 
ወፍጮ ገዝቻለሁ፡፡ 120 ዚንጎ ቆርቆሮ 
ቤትም አለኝ፡፡ ባለቤቴ ከሞተች ወዲህ 
ግን ከእነሱ መሄዴ ቀርቷል፡፡ አምጣ ነው 
እንጂ ለኔ ከእነሱ መሄዴ  አልበጀኝም 
፡፡ ልመና ያተረፈልኝ ገንዘብ ማግኘት 
ቢሆንም ዝናቡ ፣ አቧራው፣ ጠራራ ፀሀዩ፣ 
ውርጩ እና  የሰው ፊት አሰቅቆኛል፡፡ እኔ 
ምፈልገው አሁን ላይ እያመመኝ በመሆኑ 
በልቼ አርፌና ከቢጤዎቸ እየተጫወትኩ  
ዳዊቴን ደግሜ በሰዓት ተኝቼ መነሳት 
ከቻልኩና ድርጅቱም የሚዘልቅ  ተሆነ 
የያዝኩትን 17 ሺህ ብር እንኳ እናንተው 
ብትረከቡት እመረጣለሁ፡፡ ባይሆን 
ፈርማችሁ ተቀበሉኝ አሉ፡፡

የመጀመሪያው እምቢ ባይ አረጋዊ 
እንግዳም  ‹‹ምነው›› አንተ ስንትና  ስንት 
የሰው ዓይን ገርፎህ ቆጥበህ ያኖርክውን 
ጥሪት ነው አሳልፈው ቁጭ ብሎ ለሚበላ 
የምታስርበው ? ወይኔ በሞትኩት 
እግርህ ቢቆረጥ ሆድህ አልተቆረጠ? 
ምን መተማመኛ ኖሮህ ነው ባይሆን 
ዳኛ ይጠራ ከዚያ ሁላችንም የምንለውን 
‹‹እንበል›› አሉና አበቃሁ አሉ፡፡ 

የድርጅቱም ሀላፊ ግድ የለም እነዚህ 
ሁሉ የሁላችንም እማኝ ናቸው አትቸገሩ፡
፡ ይልቅስ ቁጭ እንበል በአካባቢው 
ያለው የኮሚኒቲ ፖሊስ፣ የክ/ከተማ 
አስተዳድር፣  የከተማው አስተዳድር  
ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ 
ሰራተኞችን እናንተም ወጣቶች ኑ ብለው 
እማኝ አስቀመጡ፡፡

እግራቸው የተቆርጠው አረጋዊ እንግዳ 
ሱሪ ኪስ በሁለት እጥፍ የጅማት ክር 
ተደርቦ ተሰፍቷል፡፡ እርሱ ተረተረ ብር 
5000.00( አምስትበ ሺህ ብር ተገኘበት፡
፡ የደረታቸው  ሸሚዝ ኪስ በውስጥ 
በማዳበሪያ ክር የተሰፋ ነው፡፡ እርሱም 
15000.00 አስራ አምስተ ሺህ ብር 
ተገኘበት፡፡ የደረቡት ድሪቶም ተፈተሸ፡
፡ የሁለት ባንክ ሂሳብ ደብተር ይዞአል 
1ኛው ብር 37000.00 ሁለተኛው ብር 
346 000 ይዞል የአራጣ ብድር ሰነዶችም 
ተያይዘዋል፡፡ ከአንገት ስራቸው የዋለው 
ሰረጢትም  አስራ ሰባት ሺህ ብር 
(17000.00) ነው የተገኘበት፡፡  

ታዳሚው ጉድ አለ፡፡ ይህ ብር እና ሰነድ 
በህጋዊ መንገድ በራሳችሁ ስም በአደራ 
ይቀመጥላችኋል፡፡ ለምትፈልጉት ነገር 
ለማዋል ሌላ ጊዜ በጋራ እንመክራለን፡፡ 
ወደፊት ወደ ስራና ልማት መግባት እንጂ 
እጃችሁ ለምፅዋት መቀበል  አይዘረጋም፡፡ 
ቀሪውን እንወያያለን አሉና እርስዎስ ምን 
አሉ ብለው ወደ መጀመሪያው አረጋዊ 
እንግዳ  ተመለከቱ፡፡ 

አይ አባቴ ተንግዲህ ልመና እንቆማለን፡፡ 
ቀሪ እድሜአችን ይኸው ድርጅት በፍስሀና 
በደስታ የሚኖረን ተሆነ ተንጊድህ ልመና 
ይብቃን፡፡ ግን የቀሪ ህወታችን ጉዳይ 
ሊያሳስበን ይገባል፡፡ ይኸውም የኔ አኮፋዳ 
ደረቴ ኪሴና አደራ ያስቀመጥኩ ብር 
እስረክቢያለሁ፡፡   ተንግዲህ መንግስት  
ያውቃል ብየ ነው፡፡ በምን ልታከም? 
በምን ልተዳደር? በምን ልብላ ቤ አላስብም  

ሃሳቤ ሁሉ በናንተ ላይ ተወድቀልኝ 
የሰው ፊት እሳት ነው፡፡ልመናን ምየ   
አቆማለሁ፡፡ አሉና ራሳችው የያዙትን 
ብርና ሳንቲም ይዘረግፉት ጀመር… 
ገንዘቡም በስርዓትና በእርጋታ ተቆጠረ፡
፡ በጥቅሉ  የብሩ መጠን 761 896 
45.00 ሆነ፡፡ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶችም ሆኑ 
የመንግስት ሰራተኞች  እና የድርጅቱ 
ሰራተኞች በጣም ተገረሙ  ፡፡

የሁለቱም ሰዎች ገንዘብና ሰነድ ሳይውል 
ሳያድር በየሰዎች ስም በየ ባንክ ሂሳብ 
ቁጥራቸውና የአደራ ሰንድ ሳጥናቸው ገቢ 
ሆነ፡፡ የሂሳብ ደብተራቸው ተሰጣቸውና 
ፎቶ፣ፎቶ ኮፒና ሰነድ ዝግጅት  ቶሎ 
ቶሎ ተብሎ ተያይዞ ተጠናቋል፡፡ 

አንድ ግርማቸው ያማረ አዛውንት 
የዝግጅቱን መጠናቀቅ ልብ እንዳሉ 
ከድርጅቱ ሃላፊ ጋር ለመነጋገር ወደ 
ቢሮ ጎራ አሉ፡፡ስራችሁንና ዓላማችሁን 
ስለወደድኩት ነው ወደ ድርጅታችሁ 
ጎራ ያልኩት፡፡ በወታደራዊ  ህክምና 
እና አመራር ሙያ ውስጥ ቆይቻለሁ፡
፡ ወታደራዊ ማዕረጌም ኮረሌል  ሲሆን 
የህክምና ትምህርቴም በቀዶ ህክምናና 
በልዩ ሀኪምነት የተመሰረተ ነው፡
፡ ቤቴንም ሆነ የጡረታ ደመወዜን 
ለድርጅቱ አስገብቼ ትንሽ የትራንስፖርት 
እና የሻይ እየተሰጠኝ ቀሪ እድሜየን 
በማህበራዊ ዋስትና መድህን ማረጋገጫ 
ተቋም ተሰልፌ ለማለፍ ወስኜነው 
የመጣሁትአሉ፡፡ 

ዳይሬክተሩም  አባላቶችን ይዘው በአንክሮ 
ካዳምጧቸው በኋላ ቤቱን ልጆች ካሉዎት 
ለእነርሱ ይሁን  ለእኛ እርሲዎ ይበቁናል 
አሉ፡፡ ኮረኔል ዶክተር ፍስሀ ተካልኝ ግን 
አይ ልጆች ሁሉም ራሳቸውን የቻሉ 
ናቸው ፡፡ ይህ የኔ ድርሻ ነው፡፡ በአሁኑ 
ሰዓት የትዳር ጓደኛየም ህሌናየ ብቻ 
ነው፡፡ጓዝና ጉዞየን ጨርሻለሁ ፡፡ ድሮም  
ዓላማየ የህዝብ ነበር፡፡ ዛሬ ላይ ጥሪቴን፤ 
ቀሪ አገልግሎቴንም ሆነ እውቀቴን  ለዚህ 
ቅዱስ ዓላማ ነው የማውለውና አያስቡ፡
፡ ይልቅስ የመግቢያ ቅደም ተከተል 
መሙያ መጠየቅ ካላችሁ አስሞሉኝ፡
፡  እናንተ ሳታውቁኝ ነው እኔ በደንብ 
አጥንቼ ስለአወቁችሁና ስላመንኩባችሁ 
ነውና የመጣሁት ተቀበሉኝ ብለው 
ፍርጥም አሉ፡፡

 እንደ እርስዎ ያሉ በጎ አድራጊ ወገኖች 
ደግነታቸውን ብቻ ሳይሆን የአገልግሎት 
ፍላጎታቸውን ይዘው ሲመጡ በጣም ነው 
ደስ ብሎን የምንቀበለው እርስዎ ደግሞ 
ጥሪት ፤ገንዘብ ዕውቀትና ቀና ህሌና ነው 
ይዘው የመጡልን፡፡ ስለዚህ በኛ በኩል 
የስራ አመራሩ አባል ሆነውልን ሁለንተናዊ 
የድርጅት እንቅስቃሴችን ተረድተው 
አብረውን እንዲሰሩ ነው የምንፈልገው ፡
፡ የሚገርመው በየቤታቸው ሃብት ይዘው 
አንሺ ፣ጣይ፣ ከዋኝ፣ ደጋፊና ተንከባካቢ 
በማጣት የሚቸገሩ ብዙ ሰዎች አሉ ፡
፡እንደነዚህ ያሉ ወገኖችን በየቤታቸው 
በመድረስ ጭምር ወገናዊ አለኝታነታችን 
በህክምና መድረስ እንፈልጋለን፡፡

ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም ፈላጎዎች 
በፈለጉን ሰዓት ሳይሆን የምንገኘው በጎ 
ፈቃደኛ የህክምና ሰዎች ሲያመቻቸውና  
ደስ ባላቸው ጊዜ በመሆኑና ፈላጊዎችን 
በፈለጉን ጊዜ መደበኛ ባለሙያ ይዘን 
በመድረስ አንረዳቸውም ነበር፡፡ ስለዚህ 
እርስዎን በማግኜታችን የድርጅቱን  
ቁልፍ ችግር መፍታት ቻልን ማለት 
በመሆኑ ደስተኞች ነን፡፡

ከእንግዲህ ግን መደበኛ ተንቀሳቃሽ  
ህክምና አገልጎሎቶችን ቤት ለቤትና 
በመንደር ደረጃ ለማድረስ የጎደለውን 
የሰው ሀይል በመሙላት የልባችንን 
እናደርሳለን፡፡ በጀት ካገኜንም አንድ የጤና 
መኮነን ፣አንድ የኪሊኒክ ነርስ ቀጥረን 
አገልግሎታችን የምናፋጥን በመሆናችን 
ተደስተናል፡፡ ይሁን እንጂ አንድ ችግር 
አለብን፡፡ እንደ እርስዎ ያሉ ፍቃደኞችን 

አገልግሎት በተሟላ መልኩ ለማሟላት 
የቦታ ችግር ያለብን በመሆኑ ለግል 
መኖሪያ ክፍል እስክናዘጋጅልዎት ድረስ 
ለጊዜው ከቤትዎ እየተመላለሱ ቢያግዙን 
የሚል ሀሳብ አለን ቅር እንዳይልዎት 
አሉ ዳሬክተሩ፡፡

ኮለኔል ዶክተር ፍሰሃ ያደለው ጠቅልሎ 
የላመ፣የጣመ በሌለበት መከራን ደስታ፣  
ብርዱን ሙቀት፣ በረሀውን ገነት አድርጎ 
ከሰው ድምጽ ርቆ ይኖራል፡፡ እንኳን ከዚህ 
አለም ቦታ ነውና ይልቅስ የኔ ዓላማ እንደ 
ሰዎች ሆኜ ለመኖር ነው ፍቀድልኝ አሉ፡፡
ፈገግታቸውን ሞልተው በመለገስ ፡፡

ድንገት የቢሮው ስልክ እቃጨለ ‹ሄሎ 
ከየት ነው› የጸሃፊዋ ድምጽ ነበር ‹‹ከፈለገ 
ህይወት ሆሲፒታል አካባቢ ነው ፡፡አንድ 
እናት በተለምዶ ቀበሌ 17 ከሚባለው 
አካባቢ በላይ ዘለቀ ቀበሌ ኗሪ የሆኑ 
በጥብቅ ታመው ወጣቶች አግኝተዋቸው 
ሲያሳክሟቸው ከቁዩ በኋላ አርፈዋል ፡፡ 
ሴትዮዋ ምንም አይነት ልጅ ፣ዘመድ፣ወገን 
አለመኖራቸው ታውቋል፡፡ይህ በእንዲህ 
እንዳለ  በድረታቸውና በጭኖቻቸው 
መካከል ተደግፈውና አጥብቀው ይዘውት 
ከቆዩት ትራስና ልብሶቻቸውቸ ወላልቆ 
ሲታጠቡ  በጥቅል ብር 138000.00( 
አንድ መቶ ሰላሳ ሺህ ብር )ተገኝቷል 
ሴትየዋ ወደ ቀብር እንዲሄዱ ሲወሰን 
ፖሊስና ሌሎች አባላት ባሉበት ብር 
ለእናንተ ድርጅት እንዲሰጥ ተወስናል፡፡
እና መጥታችሁ ብትረከቡን››፡፡

ስልኩን ዳይሬክተሩ ተቀብለዉ በእርግጥ 
ልጅ፣ትዳር፣የቅርብ ዘመድና ወዳጅ 
የላቸዉም ወይ? ለመሆኑ በራሳቸዉ 
ገንዘብ ነበር  ሲታከሙ የቆዩት? ነው  
ሌላ አጋዥ ነበራቸው ብለዉ መጠየቅ 
እንደጀመሩ ወጣቱ ፖሊስ ይህ ሁሉ 
ተጣርቷል፡፡የ46ብር መድሃኒት እንዲገዙ 
ታዞላቸዋል እንኳን ሳምንት ሙሉ ይሄን 
ሁሉ ብር ይዘዉ ሌላ ብር ሲለምኑ ነበር 
ለከፋ ችግር የተዳረጉት ፡፡ በእርግጥ 
ምንም አይነት ዘመድ የላቸዉም ፡፡ 
በህይወት እያሉም ባህርዳር ከተማን  ቋሚ 
አድራሻቸው አድርገዉ የኖሩት፡፡ ይሁን 
እንጅ በየከተማና ገጠሩ እየዞሩ ሲለምኑ 
ይኖሩ እንደ ነበር አጣርተናል፡፡ሟች 
ሳይጠቀሙበት ጥለውት የሄዱት ገንዘብ 
ለድርጅታችሁ በጥሬዉ መስጠቱ አስፈላጊ 
ባለመሆኑ አድራሻችሁን ናየባንክ ሂሳብ 
ቁጥራችሁ ለሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ 
ቢሮ ስለገለጸልን በኢትዮጵያ ንግድባንክ 
ሂሳብ ቁጥራችሁ ነዉ የምናስገባዉ፡
፡ ስለዚህ አሁን የደወልንላችሁ እዉቅና 
እንዲኖራችሁ ብቻ ነዉ፡፡ ቢቻል ግንም 
ምፅዋትንና ተመጽዋችነት የራሱ ስርአት 
እንዲኖረዉ ለማድረግ ብትችሉ መልካም 
ነዉ፡፡ እናመሰግናለን በሚል ቃል ስልኩ 
ተዘጋ፡፡

ይቅርታ ኮረኔል ልመና ከባድ ሱስ ነዉ በቂ 
ገንዘብ እያለዉ የበለጠ ለማካበት የሚለምን 
አለ፡፡አሁን የተደወለዉ ስልክ ሴትዮዋ 
በበቂ ሁኔታ መታከም የሚያስችል ብር 
ይዘዉ ልመና ሲያሳድዱ ነዉ የሞቱት 
ሌሎችም አራጣ አበዳሪዎች አሉ፡፡ብዙ ብዙ 
መስራት የሚችሉ ሁሉ መለመንን አንደ 
ጌጥና የሀብት ማሰባሰቢያ አቋጭ መንገድ 
የሚቆጥሩ አሉ፡፡ በእርግጠኝነት የችግሩን 
ሰለባዎች ለመለየት መሰራት አለበት፡፡ ያኔ 
አላማችን ግብ ሊመታ ይችላል አስከዚያ 
ግን ኮረኔሉም ቀጠሉና ዓለም ጓዟ ብዙ 
ነው፡፡መለመን የሚገደደውንና ሰርቶ 
መብላት የሚችለውን ከሚመለከታቸው 
አጋር አካላት ጋር ሆኖ በማጥራት 
መስራት ይጠበቅብናል፡፡  

ይሁን እንጂ የአላማ ጽናት፣ የአላማ ፍቅር 
መሰረት አድርገንና ከችግሩ እየተማርን 
ድርጅቱ እውቅና እንዲኖረው መስራት 
አለብን ፡፡በስራችን ላይ ብዙ ፈታኝ ነገሮች 
ሊያጋጥመን ይችላል፡፡ መፍትሄውም 
በራሱ ይመጣል፡፡እኔ ወታደር ቤት 
መቆየቴ ብዙ ብዙ አስተምሮኛል፡፡ 
መደናገጥና ተስፋ መቁረጥ ሊነበብብኝም 

ሊጀምረኝም አይችልምና እያስተዋልን 
እንሰራዋለን አሉ፡፡

አንድ 42 ኪሎ የማህጸን እጢ ያለባቸዉ 
እናት በቀዶ ህክምና ሙያ ከችግራቸዉ 
ተፈዉሰዋል፡፡ የሆስፒታሉ የዉስጥ ደዌ 
ስፔሻሊስት ዶክተር ራሄልና ዶክተር 
ኮረኔል ፍስሃ ከሌሎች የህክምና ባልደረቦች 
ጋር ሆነዉ እየተገረሙ በማዉራት 
ላይ ናቸዉ፡፡ ዳይሬክተሩ የድርጅቱን 
አገልግሎት መስጫና ክሊኒክ ልዩ ልዩ 
የስራ ክፍሎችና መስሪያ ቦታዎች ፕላን 
ለማሰራት ከበጎ ፈቃደኛ አርክቴክቶች 
ሲቪል መሃንዲሶችና ሌሎች በጎ ፈቃደኞች 
ሰዎች ጋር ሞቅ ያለ ጭዉዉት ይዘዋል፡
፡ሌሎች በጎ አድራጊዎች ለድረጅቱ ድጋፍ 
የሚዉል ቁስና ገንዘብ ገቢ ለማድረግ 
ከሂሳብ ባለሙያዎችና ገንዘብ ተቀባይዋ 
ፊት ተሰልፈዋል፡፡ 

ቀዶ ህክምና የተደረገላቸውን የማህፀን 
ታካሚዋን ይዘው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የጤና ኮሎጅ በጎ ፈቃደኞች ዶክተር 
ራሄል፣ ሁለት የዩኒቨርሲቲው የህክምና 
መምህራንና ተማሪዎች ከኮሌኔል ዶክተር 
ፍስሃ ጋር በድርጅቱ ተገናኝተው ታካሚዋ 
ያገገሙ በመሆናቸው የመኝታ ክፍልና 
አስፈላጊ እገዛዎች እንዲያገኙ ካደረጉ 
በኋላ የድርጅቱን ኗሪ ወገኖች በመጎብኘት 
የአባልነት ፎርም በመሙላት ላይ ናቸው 
፡፡ 

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የቴክስታይልና 
ጋርመንት ፋሽን ኢንስቲቲውት ተማሪዎች 
ከደም ባንክ በጎ ፈቃድ ለጋሾች ጋር 
በመሆን ለድርጅቱ ኗሪዎች ሙዝ፣ቡና፣ 
ከሰል፣ ፈንድሻ፣ ዳቦ፣ ጨፌ፣ቡና፣ 
ብርቱካን፣ ብስኩት፣ የእግር ሹራብና 
የኤሌክትሪክ ባለሁለት አፍ ምድጃ በጋራ 
ይዘው መጥተዋል፡፡ 

በድርጅቱ የሚኖሩት አረጋውያንና 
አካል ጉዳተኞች ደስታቸው ጨምሯል፡
፡ የግቢው መስተንግዶ ያስደስታል፡
፡  በአዛውንቶች ፀሎት ዳቦው ከተቆረሰ 
በኋላ ብስኩቱ፣ዳቦው፣ ሙዙና ብርቱካኑ 
በመታደል ላይ ነው፡፡  እየተበላ እየተጠጣ 
ነው ፡፡ በዓሉ እንዲደምቅ ዶክተር 
ራሄል ሁለት ሳጥን ለስላሳ አዘዘች፡፡ 
በዚህ ድምቀት ላይ እያሉ የሰራተኞችና 
ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ አመራሮች  ጉዳዩ 
የሚመለከታቸውን አጋር አካላትይዘው 
ደረሱ፡፡ በግብዣ ስነ ስርዓቱ ላይ 
በመድረሳቸው በጋራ ተደሰቱ፡፡ ቀጠሉና 
አንደኛው ባለስልጣን ከደጋፊ አካላት 
የሚሰጥ እርዳታ መቀበያ ህጋዊ ደረሰኝና 
የአባልነት ቅፅ ማስሞያ አላችሁ ዎይ?  
ፈቃዳችሁስ ታድሷል ብለው   ከጠየቁ 
በኋላ እኔም ከማገኞት ደሞዜ በየወሩ 
ብር አንድ መቶ በቋሚነት እከፍላለሁ፡
፡ ለአሁን ይኸው ወደ ፊት በባንክ 
ሂሳብ ቁጥራችሁ አስገባለሁ፡፡ ሁሉም 
እንደርሳቸው አሉ፡፡ ዶክተር ራሄል እኔ 
በበኩሌ ሙያዊ  እውቀቴንና ትህትየን 
ዘወትር ሳልሰለች ከመደበኛ ስራየ ባሻገር 
የማበረክት ሲሆን በየወሩ  ሁለት መቶ 
ብር  ከሚቀጥለው ወር ጀምሬ የአመት 
ክፍያውን በአንዴ በንግድ ባንክ ሂሳብ 
ቁጥራችሁ አስገባለሁ፡፡ በእንቅስቃሴአችሁ 
ተደስቻለሁ፡፡ አመሰግናለሁ አለች፡፡

የመንግስት ሉዑካኑ ለበጎ ስራ የግለሰብ 
ቤት ተከራይቶ ሳይሆን የሚቀጥለው 
ራሱን የቻለ ሰፊ ቦታ ሊኖረው ይገባል ፡
፡አንደኛ ሰዎች ተጨናንቀው ነው ያሉ፡
፡ ሁለተኛ ድርጅቱ መስፋት አለበትና 
በመንግስት በኩል እንዲጎበኝ እናደርጋለን 
፡፡ እናንተም የመነሻ ሀሳብ የሚሆን 
ፕሮጀክት ቅረጹና ለሰራተኞ ማህበራዉ 
ጉዳይ ቢሮ አቅርቡ፡፡ ጥያቄው  በእነርሱ 
በኩል በስሎና ተደራጅቶ ለመንግስት 
ይቀርባል አሉ፡፡

 ድግሱ የበለጠ ደስታ ፈጠረ፡፡ ፕሮጀክት 
ቀረፃው ከነበረው ተጨምቆና ተደራጅቶ 
በመፃፍ ላይ ነው፡፡ 

ይቀጥላል!
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ፍናፍንት ...
ከገጽ 11 የዞረ

“ላንባዲና”
ዳገቱ ቁልቁለት መስሎ እየታየን፣ 

ጨለማው ጋረደ መንገድ አሳጥቶን፣

ካሠብነው ሳንደር ጋሪጣ ላይ ጥሎን፣

በድንገት ተሠበርን ጎደለ አካላችን፣ 

እስከሚነጋ እያልን ባለንበት ወድቀን፣ 

መጥቶ የሚያነሣን እኛ እየጠበቅን፣

ነበርን እስከዛሬ  እንዲሀ እየኖርን፣ 

ከእንግዲህ በኃላ ላንባዲና እያለ ብርሃን ፈንጣቂ 

ጨለማ ቢኖርም አይኖርም ወዳቂ፡፡ 

ሀብታሙ ያየውሰው 

2ኛ ዓመት የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ስነ-ፅሁፍ አማርኛ ት/ክፍል 
ተማሪ  

ውጤቱ ነውና
ውጤቱ ነውና ሁሉን የሚያኮራ፣

አሁንም አሁንም አሁንም እንስራ፣

በጊዜያዊ ችግር ቶሎ ሳንፈታ፣

ውስብስቡን ሁሉ አልፈን በደስታ፣

በራስ መተማመን ዕውቀትን ጨምረን፣

ከውድቀት ለመዳን መስራት ነው ጠንክረን፣

መንገዱ ረጅም ነው ችግር የበዛበት፣

ውጣና ውረዱ ቁልቁለት አቀበት፣

አስበን ነውና የተነሳንበት፣

ጊዜውን በጊዜው ተግተን እንስራበት፣

ለዚህች በተፈጥሮ ለታደለች ሀገር፣

ምን ሰርተንላታል ውለታ ቢቆጠር፣

አሮጌውን ትተን አዲስ መምረጣችን፣

ለተሻለ ህይወት ዕድገት ነው ተስፋችን ፡፡

ሐብታሙ ባንታየሁ 

የ2ኛ አመት የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጹሁፍ አማረኛ ት/ 
ክፍል ተማሪ እና

የላንባዲና ራዲዮ ዋና ስራ አስኪያጅ
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ተከትሎ ሌላ መኪና ከኋላው 
ሲነሳ በስፖኪዮው ውስጥ ወደኋላ 
ተመለከተ፡፡ መኪናውን አጤዳስ 
እንዳየው አስታወሰ፡፡ እዚህ ገጠር 
ውስጥ እንዲህ አይነት መኪና 
ምን ሊያደርግ መጣ? እያለ ራሱን 
እየጠየቀ ነበር፡፡ ለማጣራት ፈልጎ 
የነበረ ቢሆንም የተፈጠረው አጋጣሚ 
እድሉን እንዳልሰጠውና እንዳስረሳወው 
አስታወሰ፡፡ አሁን ደግሞ ከኋላው 
ሲከተለው ግራ ተጋብቶ የመኪናውን 
ፍጥነት ቀንሶ ውስጡ ያሉትን ሰዎች 
ለመመልከት ሞከረ፡፡ መኪናውን 
የያዘችውን ሴት ቅድም ሸዋንግዛው 
ላይ ተለጥፋ ያያት መሰለውና በደንብ 
ለመመልከት ፍጥነቱን ቀንሶ አተኮረ፡
፡ ከጎኗ የሹሜን አያት፡፡ 

የሱን ፍጥነት መቀነስ ተከትሎ 
ራሄልም የመኪናዋን ፍጥነት ቀንሳ 
ትከተለው ጀመር፡፡ ራሄል ከፊቷ 
ባለው መኪና የኋላ መስታወት 
በኩል የምትመለከተው ወንድሟ 
አንጀቷን በልቶታል፡፡ በፖሊሶቹ 
መኃል አንገቱን ደፍቶ እንደቆዘመ 
ነው፡፡ መቶአለቃ መኪናውን ፍጥነት 
ጨምሮ ተወነጨፈ፡፡

መቶአለቃ ዳኜ ፖሊስ ጣቢያው ደጅ 
ደርሶ ከመኪናው ወረደና የኋላውን 
በር ከፈተ፡፡ ከኋለኛው በር በኩል 
የጠቀመጡት ሁለት ፖሊሶች 
ሸዋንግዛውን አጅበው ወረዱ፡፡ 
ሸዋንግዛው መሬት ላይ እንደቆመ 
ቅድም ተቀምጦበት ወደነበረው ቦታ 
ተመለከተ፡፡ በቦታው ላይ ምንም የለ፡
፡ 

“ቁም አንተ ፈሳም!” አለ አንድ ድምፅ 
ከኋላው፡፡ መቶ አለቃ በፍጥነት 
ወደኋላው ሲዞር ቅድም ከሆስፒታል 
የወጣው ሰውዬ ዱላውን አመቻችቶ 
ወደሸዋንግዛው ሲጠጋ ተመለከተው፡
፡ “እንዳትንቀሳቀስ፤ አንተ የኔን 
ወንድም የገደልከው እዚህ አይደለል? 
እኔና አንተም እዚሁ ይለይልናል” 
ብሎ ዱላውን ሲነዝር ሸዋንግዛው 
ከፖሊሶቹ መኃል እንዳለ በደኋላው 
ሸሸት ብሎ ቆመና የታሰረበትን ካቴና 
ለመመንጨቅ ይታገል ጀመር፡፡ 
ፖሊሶቹ ባለዱላውን ያዙና ዱላውን 
ቀሙት፡፡ 

ከፖሊስ ጣቢያው መኪና ኋላ አዲስ 
ሞዴል ሃይሉክስ መኪና መጥቶ 
ተደነቀረ፡፡ የሹሜና ራሄል በፍጥነት 
ወርደው ወደፊት ገሰገሱ፡፡ ከኋለኛው 
በር መሰረት ወረደና ቅድም 
ያደፈጠበትን ቦታ ለማየት ወደኋላው 
ዞር አለ፡፡ ወዲያው እነ ራሄልን 
ተከትሎ ወደሸዋንግዛው ሄደ፡፡ 

ሸዋንግዛው በፖሊሶቹ እንደተያዘ 
ራሱን ነፃ ለማድረግ ሲፍጨረጨር 
ባለዱላው ፖሊሶቹ እንዲለቁት 
ይፍጨረጨራል፡፡ ፖሊሶቹ 
እየገፈታተሩ ወደፖሊስጣቢያው 
አስገቡትና ፈትሸውት ምንም 
አለመያዙን ካረጋገጡ በኋላ አንድ 
ክፍል ውስጥ አስገብተው ቆለፉበት፡
፡ በተቆለፈበት ክፍል ውስጥ እንዳለ 
“ድህነት ነው የጎዳኝ! እንደሱ ታጥቄ 

በነበር የቆመ ሰው አይደለም ተኩሼ 
ወፍ ከሰማይ ማውረድ እንደምችል 
አሳየው ነበር፡፡ ወይኔ ወይኔ ወይኔ” 
እያለ ይለፈልፍ ጀመር፡፡

ሸዋንግዛው ራሄልን ሲያይ ቀና 
ብሎ ደረቱን ነፋ አደረገ፡፡ ቢያንስ 
አባታቸውን ከመጦር እንደማትቦዝን 
ውስጡ ሹክ አለውና ቀለል አለው፡፡ 
ቀና ብሎ ተመለከታት፡፡ መደናገጧ 
ቀለል ያለላት ትመስላለች፡፡ መሰረትን 
ሲመለከት ስጋት ልቡን ገባው፡
፡ እሱንም እንዳይዙት “ካካባቢው 
ዞር በል” ሊለው ቢፈልግም እንዴት 
እንደሚነግረው ግራ ገባው፡፡ 

የሹሜ ባለዱላው ሰውዬ ወደገባበት 
ቤት በጥርጣሬ ትመለከታለች፡
፡ መሳሪያዋን አሊያዘችም፡፡ አይኗን 
ወደመሰረት መሳሪያ ጣል አደረገች፡፡ 

መሰረት መሳሪያውን እንዳንጠለጠለ 
እነመቶአለቃን ተከትሎ ሲሄድ 
ተረኛው ፖሊስ “ከሱ ማለፍ 
አትችልም!” አለው አግድም 
የተቀመጠውን ብረት እያሳየው፡
፡ መሰረት ቆም ብሎ አስተዋለውና 
ዝም ብሎ ባለበት ቆመ፡፡ የሹሜና 
ራሄልም ባሉበት ቆሙ፡፡ መቶ 
አለቃው ሸዋንግዛውን ይዞ ወደ ቢሮ 
ገባ፡፡ 

የሹሜና ራሄል ቁሙየተባሉበት ቦታ 
ቆመው ያለቅሱ ጀመር፡፡ የሹሜ 
እንደልጇ ያሳደገችውን ያጎቷን 
ልጅ፤ ራሄል ሁሌ የማትጠግበው 
ወንድሟን በሞት መነጠቃቸው 
አንገብግቧቸዋል፡፡ መሰረት እነሱን 
ለማረጋጋት ብጥርም በበኩሉ ውስጡ 
በሃዘን ተሞልቷል፡፡

“መሰረት” ሸዋንግዛው እገባበት ቢሮ 
በርላይ ቆመ ሰጋጋ ፖሊስ ተጣራ፡፡

“አቤት” መሰረት ልቡ እፈራ መለሰ፡፡

“አንድ ጊዜ ውስጥ ተፈልገህ ነበር፡፡” 

መሰረት ቆፍጠን ብሎ ተነሳና 
ሄደ፡፡ የሹሜ ደነገጠች፡፡ ሰጋጋው 
ፖሊስ የመሰረትን መሳሪያ ተቀብሎ 
አስቀመጠለትና ወደውስት አስገባው፡፡ 

ይቀጥላል. . . 

መታሰቢያነቱ ያልገባቸው ኩስ 
እንደነካው ለበቅ ወዲያ ላሽቀነጠሩት 
ለደራሲ ዳኛቸው ወርቁ፤ እንዲሁም 
ሞተው ሳለ ህያዋንን(እኔን መሳይ) 
ለሚበልጡ ለበአሉ ግርማ፣ ለብርሃኑ 
ዘሪሁን፣ ደበበ ሰይፉ፣ ገ/ክርስቶስ 
ደስታ፣ ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን፣ 
ስብሃት ገ/እግዚያብሄር፣ ሀይሉ ገ/
ዮሃንስ(ገሞራው)  በሌላ ቅንፍ ውስጥ 
– በርግማንህ ውስጥ ምርቃት 
መኖሩ ሲታወቅ ጉድ ይፈላ ይሆናል! 
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 Photo Gallery

All-Africa Students’ Union Secretary Gener-
al, Peter Kwasi Kodjie, and Executive Com-
mittee Member for East-Africa AASU, Mr. 

Tilahun Dires, with president of BDU

The famous Ethiopian athletes, Haile Geb-
resellasie and Gebregziabher Gebremari-
am, delivering a public lecture at BDU on 
athletics and professionalism in Ethiopia 

BDU-IUC Program launching workshop opening ceremony with 
the presence of H.E Ato Gedu Andargachew, President of Amhara 

National Regional State, Mr. Jozef Naubts, first Secretary of 
Embassy of Belgium to Ethiopia, Dr. Bayle Damtie, President of 

Bahir Dar University, Prof. Dr. Freddy Mortier, Vice-Rector/Chan-
cellor of Ghent University and other researchers

BDU- NORHED project 
implementation planning 

meeting


