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ናይል

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

    ኢ-ሜይል፡- bduinfo63@gmail.com or eyeruskasu@gmail.com     ድረ-ገጽ፡- http://www.bdu.edu.et       የፌስቡክ ገጽ፡- www.facebook.com/bduethiopia
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THE NILE 
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የስነ ፅሁፍ ምንነት... ገፅ 6

የጉበት ካንሰር ስርጭት... ገፅ 7

የወሩ እንግዳ     ...ገፅ 8

ምርምር በቆላድባ ወረዳ  ...ገፅ 9

ALLATRA SCIENCE ...page 10
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የባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ ማሪታይም አካዳሚ 
ለ15ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን 56 የመካኒካል 
ኢንጅነሪንግ እና 55 የኤሌክትሮ ቴክኒሻል ዲግሪ 

ከሁሉም የአገሪቱ በመጡ ለ6ወር ያሠለጠናቸውን 
ተማሪዎች አስመርቋል፡፡

በምረቃ ስነስርአቱ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ የባህር 
ምህንድስና ተቋም ዋና አሰልጣኝ ካፒቴን ሲደሪቱ 
አጉንተሪ ለተመራቂዎች ባደረጉት ንግግር ‹‹ አለም 
አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እውቀት ስለቀሰማችሁ 
በዘርፉ ብቁ ተወዳዳሪዎች ናችሁ፡፡ 
ከዚህ በኋላ በዓለም አቀፉ ገበያ ገብታችሁ ሀገራችሁን 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማሪታይም አካዳሚ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎችን አስመረቀ

ማገልገል ይጠበቅባችኋል ›› ሲሉ መልእክታቸውን 
አስተላልፈዋል፡፡ 
የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው 
ተገኝ በበኩላቸው የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የባህር ላይ 
የምህንድስና ዘርፉን ለማሳደግ ይሰራል በማለት 
ለተመራቂዎች ባስተላለፉት የስራ መልዕክት 
‹‹እናንተ የሀገራችሁ አምባሳደሮች ናችሁ፡፡ በስልጠና 
ቆይታችሁም አርአያዎች ስለነበራችሁ የእናንተን 
የመማር ማስተማር ስነ ዘዴ ወደ ሌሎች የትምህርት 
ዘርፎች ለማስፋት እንሰራለን›› ብለዋል፡፡ በስነስርአቱ 
የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የተመራቂ 
ቤተሰቦች እና ተጋባዥ እንግዶች ታድመውበታል፡፡

የ15ኛ ዙር ተመራቂ ተማሪዎች፣ ካፒቴኖች፣ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት እና አመራሮች፡፡

በ ወንዳለ ድረስ

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት 2ኛውን የአማራ 
ክልል የግብርና ፎረም አካሄደ

  በአምሳሉ ጥላሁን

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት የሲቪልና የውሀ 
ምህንድስና ፋኩሊቲ 2ኛውን 

የአማራ ክልል የግብርና ፎረም “Small 
Scale Irrigation and Agricultur-
al Technologies for Sustainable 
Development in AmharaRegion” 
በሚል ርዕሰ ጥር 2010 ዓ/ም በባሕር 
ዳር ከተማ አካሂዷል።

በዚህ መርሀ ግብር ላይ ተገኝተው 
የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት 
የአማራ ክልል አነስተኛና ጥቃቅን መስኖ 
ልማትና አቅም ግንባታ ድጋፍ ፕሮጀክት 
አስተባባሪ የሆኑት አቶ ማማሩ ጽድቁ 
ናቸው። እንደርሳቸው ገለጻ ይህ ፎረም 
የተቋቋመው በአማራ ክልል አነስተኛና 
ጥቃቅን መስኖ ልማት ላይ የሚታዩ 
የአቅም ክፍተቶችን ለማስወገድ፣ 
በግብርናው መስክ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ 
እንከኖችን ለመለየትና የመፍትሄ 

አቶ ማማሩ ጽድቁ

ወደ ገፅ 4 ዞሯል
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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
 እየሩስ ካሱ 

አርታኢ
ዘላለም ተስፋዬ

አምሳሉ ጥላሁን

ግራፊክስና ሌይአውት
እየሩስ ካሱ 

ዘጋቢዎች
 ትዕግስት ዳዊት፣ 

አምሳሉ ጥላሁን 

ሙሉጌታ ዘለቀ

ሙሉጎጃም አንዷለም

ፈንታ ማተሚያ ቤት ታተመ

አምደኞች
ወንዳለ ድረስ፣

ዳንኤል መኮንን፣ 

አወቀ ደርቤ፣ 

ዶ/ር ፋንታሁነ ቢያድግልኝ

 ደ/ር አበበ ሹመት 

Chalachew Tarekegne

Dr. Olga Andreeva, 

ፎቶ አንሺዎች
ታምራት አታላይ፣ 

ሙሉጌታ ዘለቀ፣

             አገሬ ዘለቀ እና    

ናይል ጋዜጣ የዩኒቨርሲቲውና የዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ልሳን ሆና ህዳር 2005 ዓ.ም ተመሰረተች፡፡

ቤተልሄም ወርቅነህ 

የኮምፒውተር ጽሁፍ

 መልሰው አደመ
  

መልእክተኞች

ይስሃቅ አቤልነህ እና 

መልሽው አጥናፉ

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

ስልክ፡- +251 583206088 ወይም 

+251 583207023 
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ርዕሰ-አንቀጽ

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

የአዘጋጇ መልዕክት 
    

        ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

ናይል ጋዜጣ በአዲሱ አመት እንደወትሮው ከናንተ ጋር በጥምረት ለመስራት ተሰናድቷል፡፡ 
ጋዜጣው ለናንተ ጠቃሚ ነው፣ ያዝናናል፣ ያስተምራል፣ መረጃ ያቀብላል የሚለውን ማንኛውንም 
አይነት ይዘት ያለውን ከናንተ የተቀበለውን መረጃ መልሶ ለናንተው ለውድ አንባቢያን ሊያቀርብ 
በሩን ከፍቶ እየጠበቃችሁ ይገኛል፡፡  እናንተም አለኝ የምትሉት ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 
G5-02E በሚገኘው ቢሯችን ድረስ በመምጣት ወይም በኢሜል eyeruskasu@gmail.com 
ይላኩልን፡፡ 

To follow the latest news about BDU, 
check out our website:

www.bdu.edu.et
facebook page:

www.facebook.com/bduethiopia 

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተያዘው 

ዓመት ግልጽና አሳታፊ የሆነ 

በሀገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት 

ታሪክ ፋና ወጊ ሆኖ የፕሬዝዳንታዊ 

ምርጫ አካሂዷል። በዚህም 

ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ ተሳታፊ 

የነበሩት የዩኒቨርሲቲው የአመራር 

ቦርድ፣ የኢንዱስትሪ ተወካዮች፣ 

መምህራን፣ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች 

እንዲሁም ተማሪዎች በተሳካና 

በትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው 

መመሪያ መሰረት ምርጫዉን 

ማከናወናቸው የሚያስመሰግናቸው 

ተግባር ነው። የዚህ ዩኒቨርሲቲ 

ጅማሮ አርአያነቱ ለሌሎች ከፍተኛ 

የትምህርት ተቋማት ትልቅ ትርጉም 

ያለው ነው። የአመራር ምድቡ 

ሁሉንም ያሳተፈ ሲሆን በእውቀት፣ 

በክህሎትና በአመራር ብቃትን 

ባማከለ መልኩ መከናወኑ በተቋሙ 

ውጤታማ ስርዓት ተተግብሮ ወደ 

ላቀ ደረጃ ለመስፈንጠር ፋይዳው 

የጎላ ነው። 

ዩኒቨርሲቲያችን ከ1.5 ቢሊዮን 

ብር በጀት የሚያንቀሳቅስ ከ50 

ሽህ በላይ ተማሪዎችን፣ ከ7 ሽህ 

በላይ መምህራንና የአስተዳደር 

ሰራተኞችን፣ ከ8 በላይ ግቢዎችን፣ 

ከ8 በላይ የርቀት እንዲሁም 

የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 

ማዕከላት ያሉት፣ ከ11 በላይ 

መልካም የስራ ዘመን ለአዲሱ ፕሬዝዳንት
የምርምር ማዕከላት እና 15 

የሚደርሱ የአካዳሚክ ክፍሎች 

ያሉት ተቋም በመሆኑና ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየተስፋፋ የሚሄድ በመሆኑ 

በየደረጃው የሚፈለገው አመራር 

በዚህ እጅግ ግዙፍ የሆነው 

ተቋም በማንቀሳቀስ በሀገሪቱም 

ሆነ በአህጉሪቱ ምርጥ የምርምር 

ተቋምነት የማሳደጉን ሂደት 

የሚያቀላጥፍ መሆን እንደሚኖርበት 

እሙን ነው፡፡ 

ለዚህም መሰል ተቋም ምርጫና 

ምርጫን ተከትሎ የአመራር 

ምደባን ማካሄድ ስልጡንና 

ዘመናዊነትን ከሚለወጠው ጊዜ 

ጋር አብሮ መሻሻልን መደገፍ 

ነው። ዩኒቨርሲቲውን ለመምራት 

ያሸነፈው ፕሬዝዳንት መልካሙን 

በማስቀጠል፣ የጎበጠውን 

በማቃናት፣ ሁሉንም ለውጤት 

በማንቀሳቀስ የተጀመረውን ወደ 

ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲነት 

የማሳደግ ስራውን በብቃት 

እንዲመሩ ናይል ጋዜጣ መልካሙን 

ሁሉ ትመኛለች። ለውጡን 

የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና አጋር 

አካላት በሙሉ እንደከዚህ ቀደሙ 

ከዩኒቨርሲቲው ጋር በቅርበት 

በመስራት የምናደርገውን ግስጋሴ 

እንድታግዙን ጥሪያችን እናቀርባለን።

የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ጽንሰ ሃሳብ 
ስልጠና ተሰጠ።

በ ትዕግስት ዳዊት

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና መከታተያ 

ዳይሬክቶሬት ከዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ግቢዎች ለተወጣጡ 

ከአምስት መቶ በላይ ለሚሆኑ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስልጠና 

ሰጠ።

ስልጠናውን የሰጡት በዩኒቨርሲቲዉ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና መከታተያ 

ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ኮማንደር ፈንታሁን አያሌው ሲሆኑ 

እንደርሳቸው ገለጻ ስልጠናው በሶስት ጉዳዮች ላይ እንደሚያተኩር 

ማለትም የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች በስራ ላይ ሊላበሱት የሚገባቸው 

ስነ-ምግባር፣

ሰራተኞች ስራቸውን ሲሰሩ ከሙስና ነክ ጉዳዮች ራሳቸዉን አጽድተዉና 

እራሳቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ ምንምን ማድረግ እንዳለባቸዉ፡ 

ስራዎችንም ሲሰሩህ ግን መሰረት አድርገዉ ከብልሹ አሰራር የጸዳ ስራ 

እንዲሰሩ ለማድረግ ታስቦ ስልጠናዉ እንደተዘጋጀ ተናግረዋል።

ዳይሬክተሩ አክለውም ህገ-ወጥ ስራዎች በዩኒቨርሲቲው ዉስጥ 

ተፈጽመዉ ከተገኙ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ክፍል ከሚመለከታቸው 

አካላት ጋር በመሆን ምርመራ እንደሚያካሂድና አጥፊ ሆነው 

በተገኙ አካላት ላይም ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድለ ሰልጣኞች 

ግንዛቤ መስጠታቸዉን ገልጸዋል፡፡  ስልጠናም ስለሙስና ምንነት እና 

በአንድ ሃገር እድገት ላይ ጥሎት በሚያልፈዉ ጠባሳ ዙሪያ ግንዛቤ 

እንደፈጠረላቸው እና ልምድ እንዳገኙበትም አንዳንድ ሰልጣኞች 

ገልጸዋል።
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የወሩ ክስተቶች...

To follow the latest news about BDU, 
check out our website:

www.bdu.edu.et
facebook page:

www.facebook.com/bduethiopia 

አቅጣጫ በማስቀመጥ በክልሉ ላይ 
ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር 
እንዲሁም ሞዴል የሰርቶ ማሳያ 
ቦታዎችን በማቋቋም የግብርና ሰርቶ 
ማሳያዎችን በመስራት ለማሳየትና 
በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው 
መንግስታዊ እንዲሁም መንግስታዊ 
ያልሆኑ አጋር አካላት በጋራ ተናበው 
እንዲሰሩ ለማድረግ እንደሆነ 
ተናግረዋል። 

በአማራ ክልል በመስኖ ልማት ላይ 
በተለይም መስኖና ኢነርጂ፣ ግብርና 
ቢሮ፣ አውስኮድ፣ አመልድ፣ የአማራ 
ዲዛይንና ቁጥጥር እንዲሁም 
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ 
ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነና በተለይ 
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከኖርዌይ 
መንግስት ጋር በመተባበር በክልሉ 
ላይ የተለያዩ የምርምር ስራዎች 
ሲያካሂድ እንደቆየና ፎረሙም 
ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ 
ስራዎችን እያከናወነ እንደሆነና 
2ኛውን የአማራ ክልል የግብርና 
ፎረም እንዳዘጋጀ ገልጸዋል።

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት ምክትል ሳይንቲፊክ 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ዜናማርቆስ 
ባንቴ እንደገለጹት የአማራ ክልል 
በተፈጥሮ ሀብት የታደለና በተለይም 
ለግብርና ስራ አመች መሆኑን 
ጠቅሰዉ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትም በክልሉ 
ላይ የተለያዩ የምርምር ስራዎች 
እየሰራ እንደሆነና በመስኖ ልማት 
እንዲሁም አነስተኛና ጥቃቅን መስኖ 
ልማት ላይ ትልቅ ትኩረት በመስጠት 
እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡ 
በተለይም በክልሉ ላይ የማህበረሰቡን 
ችግር የሚቀርፉ ምርምር በማካሄድ 
በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ መስራት 
እንደሚያስፈልግና በዘርፉ ያሉ 
ችግሮችን ለመቅረፍ እየተሰራ 
እንደሆነም ገልጸው በዚህ ጉባኤ 

ላይም በክልሉ ውስጥ አነስተኛና 
ጥቃቅን መስኖ ልማት ስራዎች 
እንዴት መሰራት እንዳለበትና 
በዘርፉ የሚታዩትን ችግሮች 
በመለየት የመፍትሄ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ አስፈላጊ እንደሆነ 
ጠቁመዋል፡፡ በቴክኖሎጂ ፈጠራ 
እና በአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ 
ልማት ስራዎች ዙሪያ ላይም 
የራሱን ድጋፍ እንደሚያደርግና 
በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 
ስራዎች ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ 
ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ 
ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራ 
እንደሚገኝ ተናግረዋል።

ግብርና የግብርና ባለሙያዎችን ብቻ 
የሚመለከት ጉዳይ ሳይሆን የተለያዩ 
የሙያ መስኮችን የሚመለከትና 
የሚዳስስ ጉዳይ እንደሆነ የተናገሩት 
የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ 
ኢንስቲትዩት የሲቪልና የውሀ 
ምህንድስና መምህርና ተመራማሪ 
እንዲሁም የፎረሙ አስተባባሪ 
የሆኑት ዶ/ር ሰይፉ አድማሱ ሲሆኑ 
በዚህ ፎረም ላይ ለአርሶ አደሮች 
የሚጠቅሙ ጉዳዮች ምንድንናቸው 
ብሎ በመለየትና የክልሉን 
ህዝብ የሚጠቅሙ ስራዎችን 
ለመስራትና ምን እየተካሄደ ነው፡ 
ምን አይነት ጥረቶችስ አሉ፡ ማን 
ማን ጉዳዩች ላይ ትኩረት ሰጥቶ 
እየሰራ ነው፤ምን አይነት ሀሳቦች 
አሉ፤የሚለውን ለመገንዘብ እና 
ፖሊሲ አውጭዎችና አስተግባሪዎች 
እንዲሁም የሚመለከታቸው 
አጋር አካላት ከዚህ ውይይት ላይ 
ግንዛቤ በመውሰድ እንዲሰሩና 
የጋራ ግንኙነታቸውን እንዲያሰፉ 
ለማድረግ እንደሚያግዝም 
አስተባባሪው ተናግረዋል።

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ...
ከገፅ 1 የዞረ
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የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ምክትል 

ፕሬዝዳን ጽ/ቤት እንቦጭ 
አረምን ለማጥፋት በተለያዩ 
ግዚያቶች የተለያዩ ሙከራዎችን 
ሲያደርግ የቆየ ሲሆን በአሁኑ 
ሰአትም አረሙ በተከሰተበት 
በጣና ዳር ቆላድባ አካባቢ 
አረሙን ለማጥፋት በማሰብ 
የጂኦምብሬን ንጣፍ ማንጠፍ 
ተግባር አካሂዷል። የባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና 
ተመራማሪ እንዲሁም 
የፕሮጀክት ትብብር ዳይሬክተር 
የሆኑት ዶ/ር አዲስ መኮንን 
እንደሚሉት በጣና ሀይቅ ላይ 
እንቦጭ ከስምንት አመት በፊት 
የተከሰተ ሲሆን በአሁኑ ደረጃ 
ከተገመተው በላይ በፍጥነት 
በመስፋፋት ከሀይቁ ላይ እና 
በሀይቁ ውስጥ የሚገኙትን ብዝሀ 
ህይወት አደጋ ላይ እየጣለው 
ነው ብለዋል። በዚህም የሀይቁን 
ህልውና ለመታደግ የተለያዩ 
ዘዴዎች በተለያዩ ግለሰቦች 
ሲሞከር ቆይቷል። በምርምርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል 
ፕ/ጽ/ቤት ስር የሚገኘው 
ተመራማሪዎች የተለያዩ ሀገሮች 
ተሞክሮዎችን በመመልከትና 
ለአካባቢ ተስማሚና አዋጭ 
መጤ የእንቦጭ አረም ማጥፊያ 
ዘዴ በመምረጥ ሲሰራ ቆይቶ 
ከአብክመ የአካባቢ ደንና ዱር 
እንስሳት ጥበቃና ልማት 
ባለስልጣን፣ ከአማራ ፓይፕ 

በጣና ሀይቅ ላይ የጂኦምብሬን ንጣፍ 
ተካሄደ።

ፋብሪካ እንዲሁም ከሌሎች አጋር 
አካላት ጋር በመተባበር አረሙ 
በተከሰተበት አካባቢ በመሄድ 
በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ 
የጂኦምብሬን ንጣፍ አካሂዷል።
ዶ/ር አዲስ ጂኦምብሬኑን በዞኑ 
ካሉ የግብርና ባለሙያዎች 
እንዲሁም ከሚመለከታቸው 
አካላት ጋር ባለበሱበት ወቅት 
እንዳሉት ጂኦምብሬን የአረሙን 
የብርሀን አስተጻምሮውን 
በመከላከል የተፈጥሮ ህይወት 
ኡደቱን በማቋረጥ ወይም የጸሀይ 
ብርሀን በመንፈግ ሙቀቱ እና 
የአየር እርጥበቱ እንዲጨምር 
በማድረግ ደክሞና ባክቴሪያ 
መበስበስ ደርሶበት እንዲጠፋ 
የሚያደርግ በመሆኑ ተመራጭ 
የአረም ማጥፊያ ቴክኖሎጂ ነው 
ብለዋል።
አክለውም ይህ ተሞክሮ 
ውጤታማነቱ ታይቶ በብዛት 
የሚሰራበት ግዳይ እንደሆነና 
እስከዚያው ድረስ ግን ይህ 
የተነጠፈውን ጂኦምብሬን ብዙ 
ገንዘብ የወጣበት በመሆኑ 
የአካባቢው ነዋሪ ትኩረት ሰጥቶ 
የእኔ ብሎ መጠበቅ አለበት 
ብለዋል። በመጨረሻም ለባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል 
ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት፣ ለአማራ 
ፓይፕ ፋብሪካ እንዲሁም 
ለአብክመ የአካባቢ ደንና ዱር 
እንስሳት ጥበቃና ልማት 
ባለስልጣን ልባዊ የሆነ ምስጋና 
አቅርበዋል።

በሙሉጌታ ዘለቀ
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በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ 

የህክምናና ጤና ሳይንስ 

ኮሌጅ ለወራት ሲሰራ 

የቆየውን ድህረ-ገጽ ይፋ 

አድርጓል።

ኮሌጁ አዲሱን ድረ-ገጽ 

ባስመረቀበት እለት ለተገኙት 

ግለሰቦች የእንኳን ደህና መጣችሁ 

መልእክት ያስተላለፉት የኮሌጁ 

መምህር አቶ ጌታቸው ስጦታው 

እንደተናገሩት ኮሌጁ እንደ ሌሎች 

የዩኒቨርሲቲው ተቋማት እስካሁን 

የሚጠቀመው ድህረ-ገጽ ከዋናው 

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ድህረ-

ገጽ የተለጠፈ (child website) 

ሲሆን ድረ-ገጹ የቀድሞውን 

የኮሌጁ ተግባራትና አገልግሎቶች 

የማያስተዋውቅና በተለይም 

አዲሱን የኮሌጁን ድርጅታዊ 

መዋቅር ባካተተ ሁኔታ የድህረ-

ገጽ ይዘት ያልያዘ እንደነበር 

ጠቅሰዋል፡፡ 

በመሆኑም እንደ አዲስ 

የተስተካከለ ድረ-ገጽ በማስፈለጉ 

የተደራጀ ድረ-ገጽ ከቀድሞዉ 

የኮሌጁ ድህረ-ገጽ indica-

tive በመውሰድ አዲሱ ድህረ-

ገጽ ምን መምሰል እንዳለበት 

አስፈላጊ መረጃዎች ቀርበውና 

ተሰብስበው ስራው እንዲጀመር 

አቅጣጫ የሰጡት የኮሌጁ ዋና 

ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር የሽጌታ 

ባለው ሲሆኑ በተሰጠው አቅጣጫ 

መሰረትም የኮሌጁ የICT ልማት 

ጽ/ቤት ከዩኒቨርሲቲው አይ ሲ 

ቲ ልማት ዳይሬክተር ጽ/ቤት 

ጋር በተለይም ከe-learning 

ቡድን ጋር በመተባበር መሆኑ 

ተገልጿል።

የኮሌጁ የአካዳሚክና ምርምር  

ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ፈንታሁን 

ኮሌጁን የሚመጥንና የኮሌጁን 

የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ድረ-ገጽ 
ለትግበራ ዝግጁ ሆነ።

በ ትዕግስት ዳዊት

እንቅስቃሴ የሚያሳይ ድረ-

ገጽ ለመስራት ለወራት ያህል 

መሰራቱን ተናግረዋል። 

ዶ/ር ፈንታሁን እንደተናገሩት 

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራን 

ከ95 ፐርሰንት በላይ የሚሆነውን 

የፈለገ ህይወት ሪፈራል 

ሆስፒታል አገልግሎት እየሰጡ 

መሆናቸዉን ጠቅሰዉ ወደፊትም 

ይህ አገልግሎት ተስፋፍቶ 

ይቀጥል ብለዋል። ተቋሙ በባህር 

ዳር ዙሪያ በሚገኙ የህክምና 

ተቋማትንምበ ቁሳቁስም ሆነ 

በእውቀት በመደገፍ የስልጠና 

ተቋማት የማድረግ ራዕይ 

እንዳለዉ ዶ/ር ፈንታሁን አክለዉ 

ተናግረዋል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት 

ዶ/ር ባይሌ ዳምጤ እንዲሁም 

ተተኪው (አዲሱ) የዩኒቨርሲቲው 

ፕሬዝዳንት ዶ/ር ፍሬው 

ተገኝ የመረቁት ሲሆን ም/

ፕሬዝዳንቶች፣ ዲኖች፣ 

ዳይሬክተሮች እንዲሁም ሌሎች 

የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አካላት 

ተገኝተዋል፡፡ የህክምና ሳይንስ 

ኮሌጅ ከአጋር ድርጅቶች ጋር 

የበለጠ መስራት እንደሚገባው 

ለዚህም ያመች ዘንድ የሀኪሞች 

እንዲሁም የሰራተኞች መረጃ 

በተደራጀ መልኩ ድህረ-ገጽ ላይ 

መቀመጥ እንዳለበት እንዲሁም 

የተሟላ መረጃ ከድህረ-ገጽ 

ላይ ማስቀመጥና ድህረ-ገጽም 

በየጊዜው መሻሻልና የማይቋረጥ 

መሆን እንዳለበት አስተያየት 

ተሰጥቶበታል።

ያለፈው ወር ጥያቄ መልስ
ዩኒቨርሲቲያችን ከተመሰረተ 55 አመታትን ያስቆጠረ 

ሲሆን 54ኛ አመቱን አክብሯል፡፡

የዚህ ወር ጥያቄ
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እስካሁን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ 

ለስንት ሰዎች ሰጥቷል?

(ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን የዚህን ጥያቄ ምላሽ እንደተለመደው 

በ +251922394549 ቁጥር ላይ በፅሁፍ መልክት ይላኩልን፡፡ ቀድመው 

ትክክለኛውን ሙሉ ምላሽ የላኩልን 3 መላሾች ይሸለማሉ፡፡)

መልካም እድል!

******

ከጠቢቦች አንደበት

ጨዋ ሰው በሚደርስበት መጥፎ አጋጣሚ አይማረርም፡፡

  (ሕሩይ ወ/ስላሴ)

ሞኝ በመጨረሻ የሚፈፅመውን ብልህ መጀመሪያ ያደርገዋል፡፡

  (አክበር ፊሪድ)

ፈገግታ የማንኛውም ችግር ማቃለያና በተፈጥሮ የሚገኝ ተወዳዳሪ

  የሌለው መድሃኒት ነው፡፡

  (ፍራንክ ፍሌንቸር)

መሠረትህን የሚያውቅ ሰው አያሰድብህም፡፡

  (ዳግማዊ አፄ ምኒሊክ)

በተቀደሰ ስፍራ እንኳን መጥፎ ነገር አይጠፋም፡፡

  (አዲስ አለማየሁ)

የሶስት ሰዎች ሚስጥር የሚጠበቀው ሁለቱ የሞቱ እንደሆነ ነው፡፡

  (ቤንጃሚን ፍራንክሊን)

ዝምታ ከጩኸት የበለጠ ይሰማል፡፡

  (ሆረስ)

ድሃ የሚባለው ትንሽ ያለው ሳይሆን ብዙ እያለመ ብዙ የሚፈልግ 

  ሰው ነው፡፡    (ሰኔክ)

    ምንጭ፡- ካነበብኩት

    በ ም/ሳጅን ዳናኤል ሙሉጌታ

   ባህር ዳር
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   የስነ ፅሁፍ ብያኔ

እንደ አብዛኛዉ የእዉቀት 
ዘርፍ፣ ለስነ ፅሁፍም ሁሉን 
ሊያስማማ የሚችል አንድ 

ወጥ ብያኔ ማስቀመጥ አስቸጋሪ 
ነዉ፡፡ ስነ ፅሁፍ የሚጻፈዉ በሰዉ፣ 
ጉዳዩም ስለሰዉ፣ ተደራሺነቱም 
ለሰዉ ነዉ፡፡ ስለሆነም ከሰዉ ልጅ 
ህይወት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት 
አለዉ፡፡የሰዉ ልጅ ህይወት ደግሞ 
ባለ ብዙ ገፅ ነዉ፡፡በየጊዜዉ ይዞት 
የሚወጣዉ አድስ አስተሳሰብ፣ 
አመለካከት፣ የህይወት ፍልስፍና፣ 
በጥቅሉ የአኗኗር ዘይቤ አለዉ፡፡ 
ዘሪሁን (1992)፣ ስለ ስነ ጽሁፍ 
ብያኔ ሲሰጡ
ስነ ጽሁፍ በተለያዩ ቅርጾች በቋንቋ 
አማካኝነት የሚከሰት ስለሰዎች፣ 
በሰዎች፣ ለሰዎች የሚዘጋጅ 
የገጠመኝ ማንጸባረቂያና ህይወትን 
እና እዉነትን አጣምሮ የሚይዝ፣ 
ህልዉናዉ በቃልም በጽሁፍም 
የሆነ የፍጠራ ሰራ ነዉ፡፡
ስነ ፅሁፍ በዉስጡ በዋነኛነት ስነ-
ግጥምን፣ ተዉኔትን፣ ረጅምና 
አጭር ልቦለድን እንድሁም ከነዚህ 
ጋር ኪነ ጥበባዊ ተቀራራቢነት 
ያላቸዉን ፅሁፎችና የስነ ቃል 
ሀብቶችን የሚያጠቃልል ነዉ፡፡ 
ከማብራሪያዉ መገንዘብ 
እንደሚቻለዉ ስነ ፅሁፍ የሚለዉ 
ቃል የማንኛዉም የፈጠራ ዉጤት 
መጠሪያና በፈጠራ ስራ ላይ 
ለሚካሄዱ ምርምሮች እንድሁም 
ለትምህርት መስኩም ቢሆን ስያሜ 
በመሆንም ያገለግላል፡፡ 
የሚፈጠረዉም በደራሲዉ 
ሲሆን፣ በቋንቋ አማካኝነት 
የሰዉ ልጅ የተለያዩ ገጠመኞች 
የሚንጸባረቁበት፣ ህይወትን፣ 
እዉነትንና ዉበትን በአንድ አጣምሮ 
የያዘ ጥበብ ነዉ፡፡

በስነ ፅሁፍ ብያኔና ምንነት ዙሪያ 
የሚነሱ አከራካሪ ጉዳዮች አሉ፡፡ 
አንደኛዉ ማንኛዉም የተጻፈ ነገር 
ሁሉ ስነ ፅሁፍ ነዉ የሚለዉ ብያኔ 
ነዉ፡፡ የዚህ ብያኔ አቀንቃኞች ስነ 
ፅሁፍን የሚበይኑት ማንኛዉም 
የተጻፈ ነገር ወይም በፅሁፍ ሰፍሮ 
የተገኘን ነገር ነዉ፡፡ ማንኛዉም 
የተጻፈ ነገር ደግሞ የሚባሉት 
የድንጋይ ላይ ጽሁፎች፣ የዉሎ 
ማስታዎሻዎች፣ የመስሪያ ቤት 
ደብዳቤዎች፣ የፍርድ ቤት ትዕዛዞችና 
የመሳሰሉት  ናቸዉ፡፡ 
ይህ ብያኔም በአሁኑ ሰዓት በሚገኙ 
የመስኩ ባለሙያዎች ዘንድ 
ተቀባይነትን አላገኘም፡፡ 
ብያኔዉ በአሁኑ ሰዓት ተቀባይነት 
እንዳይኖረዉ የሚያደርጉትም ሁለት 
ምከንያቶች አሉ፡፡ አንደኛዉ ‹‹ስነ 
ጽሁፍ ማለት በፅሁፍ ሰፍሮ የተገኘ 
ነገር ብቻ ነዉ›› የሚለዉ ሲሆን 
ሁለተኛዉ ደግሞ ‹‹ማንኛዉም 
የተጻፈ ወይም በፅሁፍ ሰፍሮ 
የተገኘ ነገር ሁሉ ስነ ፅሁፍ ነዉ›› 
የሚለዉ ነዉ፡፡
‹‹ስነ ፅሁፍ ማለት በፅሁፍ ሰፍሮ 
የተገኘ ነገር ብቻ ነዉ›› የሚለዉን 
ብያኔ ተቀባይነት እንዳይኖረዉ 
የሚያደርገዉ ስነ ፅሁፍ የሚባለዉ 
የኪነ ጥበብ ዘርፍ በፅሁፍ ሰፍሮ 
የሚገኝ ብቻ ሳይሆን በቃል መልክ 
የሚተላለፍ ነገርን የሚያካትት 
ስለሆነ በፅሁፍ ሰፍሮ የተገኘ ነገርን 
ብቻ ስነ ፅሁፍ ብሎ መበየኑ ስነ 
ቃልን ከዘርፉ ዉጭ ስለሚያደርገዉ 
ተቀባይነትየለዉም፡፡
ሁለተኛዉ ማንኛዉም የተጻፈ 
ወይም በፅሁፍ ሰፍሮ የተገኘ ነገር 
ሁሉ ስነ ፅሁፍ ነዉ የሚለዉን ብያኔ 
ዉድቅ የሚያደርገዉን ምክንያት 
ስንመለከት ስነ ፅሁፍ ምንም እንኳን 
ሰፊ ዲሲፕሊን ቢሆንም ድንበር 
ወይም ወሰን ሳያበጅ የተጻፈን 
ነገር ሁሉ ስነ ፅሁፍ ነዉ ብሎ 
መበየኑ ዲሲፕሊኑን ወሰን የለሽ 
ስለሚያደርገዉ ነዉ፡፡ ማንኛዉም 
ዲሲፕሊን የራሱ የሆነ መገለጫ 
ባህሪና የራሱ የሆነ ወሰን አለዉ፡፡ 

ከላይ ከቀረበዉ ሀሳብ የምንረዳዉ ስነ 
ፅሁፍ የሚባለዉ የተጻፈ ነገር ሁሉ 
ሳይሆን በቋንቋ አማካኝነት የተፈጠረ 
ሳቢነት፣ ዉበትና ማራኪነት ያለዉ 
ስራ መሆኑን ነዉ፡፡

የስነ ፅሁፍ ጠቀሜታ

ስነ ፅሁፍ በርካታ ጠቀሜታዎች 
አሉት፡፡ የተለያዩ ተግባራትንም 
ያከናዉናል፡፡ ስነ ፅሁፋዊ ስራዎች 
የተለያዩ መረጃዎችን፣ ሰብዓዊ 
ጉዳዮችን ያስተላልፋሉ፡፡ እያዝናኑ 
ያስተምራሉ፡፡ እነዚህ መረጃዎች 
ወይም ሰብዓዊ ጉዳዮች ታሪካዊ፣ 
ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ 
ማህበራዊ ወዘተ…ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

በዚህም የተነሳ ስለ ሰዎች ህይወት፣ 
ስለ ተፈጥሮ ወይም ስለ አካባቢያችን 
ያለን አመለካከትና የእዉቀት 
አድማስ ያሰፋል፡፡
ስነ ፅሁፍ በአንድ ሀገር ማህበረሰብ 
ህይወት ዉስጥ ያለፈን ታሪክ 
በማሳወቅ፣ ታሪክ ከትዉልድ 
ትዉልድ በማስተላለፍ በኩል 
እንዲሁም የአንድን አገር የወደፊት 
እጣ ፋንታ በመጠቆም በኩል 
ከፍተኛ የሆነ ተግባር አለዉ፡፡
ስነ ጽሁፍ የአንድን ማህበረሰብ 
የአኗኗር ዘየ፣ባህልን የማስተዋወቅ 
እንዲሁም የቱሪዝም ምንጭ 
በመሆን ያገለግላል፡፡ 
እንዲሁም አንድ ደራሲ አንድ 
ልቦለድ በሚደርስበት ወቅት 
የአንድን ማህበረሰብ የአኗኗር ዘዬ፣ 
የአመጋገብ ወይም አለባበስ ዘዬ 
በመግለጽ በኩል ከፍተኛ የሆነ 
ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ 
ለምሳሌ፡-የፍቅረ ማርቆስ ደስታን 
‹‹የዘርሲዎች ፍቅርና ከቡስካ 
በስተጀርባ›› የተሰኙትን ረጃጅም 
ልቦለዶች በምናነብበት ጊዜ የሀመርን 
ብሄረሰብ የአመጋገብ፣ አለባበስና 
የአኗኗር ባህል እናዉቃለን፡፡ 
በጽሁፉ ያወቅነዉን ባህልም 
በአይናችን ለማየት እንጓጓለን፡፡ 
በዚህም የተነሳ ወደ ቦታዉ በመሄድ 
እንጎበኛለን፡፡

ስነ ጽሁፍ የማህበረሰቡን የዉስጥ 
ስሜት፣ ብሶት፣ ጭንቀትና ፍላጎት 
መግለጫ በመሆን ያገለግላል፡፡ ለዚህ 
ስራም በአብዛኛዉ የሚያገለግለዉ 
የስነ ጽሁፍ ዘርፍ ስነ ቃል ነዉ፡
፡ በአጠቃላይ ስነ ጽሁፍ ዘርፈ 
ብዙ ጠቀሜታ ያለዉና ለአንድ 
ማህበረሰብ እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ 
የሚያበረክት የኪነ ጥበብ ዘርፍ 
ነዉ፡፡ 
          
የስነ ጽሁፍ የመኖረ ምክንያት

የስነ ጽሁፍ አብይ ጉዳይ ሰዉ ነዉ፡፡ 
የመኖሩ ምክንያት የሰዎች በምድር 
ላይ መገኘት ነዉ፡፡ የሰዉ ልጅ 
በህይወት ዘመኑ በርካታ ጉዳዮች 
ይገጥሙታል፡፡ ገጠመኞቹን ደግሞ 
በቸልታ ማለፍ አይፈልግም፡፡ በስነ 
ፅሁፍ ያሳዘነዉን፣ ያስደሰተዉን፣ 
ያስከፋዉን፣ ያሳሰበዉንና ሌሎች 
መሰል ስሜቶችንና ፍላጎቶቹን 
ለሌሎች ማካፈል ይፈልጋል፣ 
ስለሆነም በስነ ፅሁፍ ይጠቀማል፡፡ 
ከዚህም በተጨማሪ የሰዉ ልጅ 
ማህበረራዊ ፍጡር ስለሆነ 
ከተፈጥሮ ጋር የማይቋረጥ 
ግንኙነት አለዉ፡ ፡በዚህም ለራሱና 
ለተፈጥሮ ዉበት አድናቆት በዉስጡ 
መፈጠሩና አድናቆቱንም ለመግለፅ 
ያለዉ ፍላጎት የስነ ፅሁፍ የመኖር 
ምክንያት ነዉ፡፡ በርግጥ ሁሉም 
ሰዉ የመፃፍ ፍላጎት አለዉ ማለት 

አይቻልም፡፡ ያየዉንና የታዘበዉን 
በንግግርም ሆነ በፅሁፍ የማስተላለፍ 
ፍቅርና ትዕግስት ያለዉ ሰዉ የግድ 
ያስፈልጋል፡፡
ይህን ዘሪሁን(1992፣4)ሲገልፁ
የሰዉ ልጅ በተፈጥሮው የመግለፅ፣ 
ስለአየዉና ስለታዘበዉ፣ ስሜቱን 
ስለነካዉና ስላስጨነቀዉ ነገር 
የመናገር ፍላጎት አለዉ፡፡ 
ይህ ደግሞ ከማህበራዊነቱ ባህሪያዊ 
ግፊት የመጣ ነዉ፡፡ ሰዉ ስለ  
አለሙ የተገነዘበዉን በጎም ሆነ ክፉ 
ነገር ለሌሎች ማካፈል ይፈልጋል፡፡ 
በአጠቃላይ የገጠመኙን ልዩ ልዩ 
መልኮች ለሌላዉ መንገር ይወዳል፡፡ 
እንዲህ ያለዉ ዉደታ በሁሉም ሰዎች 
ዘንድ ሊኖር የሚችል ተፈጥሮአዊ 
ባህሪ ቢሆንም በከያኒያን ዘንድ 
የሚገኘዉ ላቅ ባለደረጃ ነዉ፡፡
ስነ ፅሁፍ መከሰቻዉ ንግግረና ፅሁፍ 
ነዉ፡፡ የመፃፍ ባህል ባልዳበረበት ጊዜ 
ማህበረሰቦች ህይወትና ህልማቸዉን 
ይገልፁ የነበረዉ በቃል ነበር፡፡
በዚህም ስነ ፅሁፍ ረጅም እድሜን 
ያስቆጠረ ባህል እንደሆነ መገንዘብ 
እንችላለን፡፡

 የስነ ፅሁፍ ምንጩ

የስነ ፅሁፍ ምንጭ የሰዉ ልጅ 
ከተፈጥሮ ጋር ያለዉ መስተጋብር 
ነዉ፡፡የሰዉ ልጅ በሚኖርበት 
አካባቢ ያለዉ ባህል፣ የአኗኗር 
ስርዓት፣ ወግ፣ ልማድ፣ ፖለቲካ፣ 
ሀይማኖትና የመሳሰሉት ክንዉኖች 
ለስነ ፅሁፍ ምንጮች ናቸዉ፡
፡ ስነ ፅሁፍ አሁን ያለበትን ቅርፅ 
እንዲይዝ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ካደረጉት መካከል መፅሀፍ ቅዱስ፣ 
ቁርዓን፣ በቅዱሳንና በአማልዕክት 
ላይ የሚነገሩ ታሪኮች፣ ተረቶች፣ 
ትዉፊታዊ ክንዉኖች ወዘተ… 
ይጠቀሳሉ፡፡ እነዚህንና ሌሎች እዚህ 
ያልተጠቀሱ ነገሮችን መነሻ/ምንጭ/ 
የሚያደርገዉ ስነ ፅሁፍ በዉስጡ 
የሚያነሳዉ ሰዋዊና ተፈጥሮዊ 
ጉዳዮችን በመሆኑ ምንጩ 
የማይነጥፍ መሆኑን መገንዘብ 
ይቻላል፡፡ 
ዘሪሁን(1992፣) ይህንን ሲገልፁ 
‹‹ስነ ፅሁፍ የሚቀዳዉ ከሰዉና 
ከተፈጥሮ በመሆኑ ምንጩ 
ማይደርቅና ዘላለማዊ ነዉ፡፡›› 
ይላሉ፡፡

የስነ ፅሁፍ ምንነት፣ ጠቀሜታ፣ የመኖር ምክንያትና ምንጩ

   ባህላችን

አዘጋጆች፡- የባህር ዳር ዩንቨርሲቲ የባህል ማዕከል የስነ ፅሁፍ ባለሙያዎች 

ስነ- ጽሁፍ 
የማህበረሰቡን 

የዉስጥ 
ስሜት፣ ብሶት፣ 
ጭንቀትና ፍላጎት 

መግለጫ 
በመሆን 

ያገለግላል፡፡

የመረጃ ምንጮች 

የኢፌዲሪ ባህል ቱሪዝም ሚኒስተር 
መሰረታዊ የስነ ፅሁፍ ማሰልጠኛ 

ሞጁል ጥቅምት 2008ዓ.ም

ዘሪሁን አስፋው፣ የስነ ፅሁፍ 
መሰረታውያን፣ አዲስ አበባ፣ 

1992ዓ.ም
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የጉበት ካንሰር ስርጭት፣ የምርመራ አማራጮች፣ ህክምናና 
መከላከያ ዘዴዎቹ በኢትዮጵያ

በ ዳንኤል መኮንን፣ አወቀ ደርቤ፣ ዶ/ር ፋንታሁነ ቢያድግልኝ እና ደ/ር አበበ ሹመት
ባህር ዳር ዩንቨርሲቲ፤ ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅና ፈለገ ህይወት ሆስፒታል

   ጤናችን

እንደ አለም የጤና ድርጅትና የአሜሪካ የህክምና ማህበር መጽሔት 
መረጃ መሰረት በዓመት 792,000 የሚሆኑ ሰዎች በጉበት 
በሽታ እንደሚያዙና ወደ 818,000 የሚጠጉ ሰዎች በዚሁ በሽታ 

እንደሚሞቱ፤ ከእነዚህም ውስጥ 86% የሚሆኑት በታደጊ ሃገራት 
እንደሚገኙ ያመለክታል፡፡ የጉበት ካንሰር በገዳይነቱ ከሳንባ ካንሰር ቀጥሎ 
በሁለተኛ ደረጃ ይመደባል፡፡ 
በአፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ በጉበት ካንሰር ተጠቂ ሃገር ሞዛቢክ ስትሆን 
በኢትዮጵያ ብሎም በሌሎች ታዳጊ ሃገራት የዚህን በሽታ ስርጭትና 
ተያያዥ ሁኔታዎችን የሚገልፅ በቂ መረጃ የለም፡፡
ላንሴት የተባለው ጉዙፍ የቢሪታኒያ የጉበትና ጨጓራ መጽሔት በ2016 

እ.ኤ.አ ሪፖርቱ መሰረት በአፍሪካ፤ የጉበት ካንሰርን በመቆጣጠር ረገድ 
ብዙ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ይገለፃል፡፡ ከዚህም መካከል ግንዛቤን 
በመፍጠር፤ በሽታውን ለማከም የሚያስችሉ ተቋማትን በመገንባትና 
የሰለጠኑ ባለሙያዎችን በማፍራት ዕረገድ ብዙ መጓዝ እንደሚጠይቅ 
ገልጿል፡፡ ሌላው በ2008 እ.ኤ.አ የታተመው የላንሴት ካንሰር መጽሔት 
እንደሚያመለክተው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሃገራት በዚህ በሽታ 
የተያዙ ሰዎች በሽታው እንዳለባቸው ባወቁ በአማካኝ 2 ወራት ውስጥ 
ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋሉ፡፡ ይህም የሆነበት ዋና ዋና ምክንያቶች፡- 
በሽታው ከሌሎች በሽታዎች ጋር ተቀራራቢ ምልክቶች ስላሉት ሳይታወቅ 
ስለቀርና በሽተኞች ዘግይተው ወደ ጤና ተቋማት ስለሚሄዱ ነው፡፡

የጉበት ካንሰር ስርጭት
የጉበት በሽታ ካለባቸው ሰዎች ውስጥ 
ከ16.1%-19.2% የሚሆኑት በጉበት 
ካንሰር የተጠቁ ናቸው፡፡
በጥናቱ የተካተቱትን ምርምሮች 
የተጠኑበትን ጊዜና የመረጃ አሰባሰብ 
ሂደታቸውን ስናይ አማካይ የጉበት 
ካንሰር ተጠቂዎች ቁጥር ከዚህ በላይ 
ሊሆን እንደሚችል ይገመታል፡፡

ዋና ዋና የጉበት ካንሰር 
መንስኤዎች

1ኛ) አንደኛውና ዋነኛው የዚህ በሽታ 
መንስኤ ጉበት አካባቢ የሚፈጠር 
ጠባሳ (ለምጥ፣ cirrhosis) 
መኖር ነው፡፡ ይህ ጠባሳ በተለያዩ 
ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል፡፡ ይህ 
ጠባሳ አንድ ጊዜ ከተፈጠረ የጉበት 
ህዋሳት የመራባት ሂደታቸው 
እንድዘገይና በርቢ ሂደት ላይ ደግሞ 
ችግር ሲገጥማቸው የማስተካከል 
(Self regeneration capaci-
ty) አቅማቸው ደካማ  እንድሆኑ፡፡ 
80 በመቶ የሚሆኑ የጉበት ካንሰር 
ተጠቂዎች ይህ ጠባሳ በጉበታቸው 
ላይ ይታይባቸዋል፡፡ 

2ኛ) ሄፓታይተስ ቢ በተባለው የጉበት 
ቫይረስ መጠቃት ነው፡፡ ይህ ቫይረስ 
የጉበት ህዋሳት ወደ ካንሰርነት 

አንዲለወጡ የሚያደርገው በ3 ዋና 
ዋና መንገዶች ነው፡፡ (1ኛ) ለረጅም 
ጊዜ የጉበት ህዋሳትን በማጥቃት 
የጉበት ጠባሳ እንዲፈጠር በማድረግ፣ 
(2ኛ) የቫይረሱ ህብለ በርሄ (DNA) 
ከጉበት ህዋሳት ህብለ በርሄ ጋር 
በመጣመር የጉበት ሕዋሳት ትክክለኛ 
የርቢ ሂደት እንዳይኖራቸው(Muta-
tion እንዲፈጠር) በማድረግ ነው; 
(3ኛ) ይህ የጉበት ቫይረስ ልዩ የሆነ 
ንጥረ-ነገር (ኘሮቲን) በማምረት 
የጉበት ህዋሳት ተፈጥሮአዊና 
ትክክለኛ የርቢ ሂደታቸውን 
እንዲያጡ፣ ችግር ሲገጠማቸው 
ደግሞ የማስተካከል ስራ (Self 
renewal & repair) እንዳይሰሩ 
በማድረግ ወደ ካንሰርነት እንዲቀየሩ 
ያደርጋቸዋል፡፡በሃገራችን የተሰሩት 
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 
ከጠቅላላው ህዝብ ውስጥ የዚህ 
ቫይረስ ሥርጭት እስከ 16.8 
በመቶ ይደርሳል፡፡

3ኛ) በሄፖታይተስ ሲ በተባለ 
ቫይረስ (HCV) በመጠቃት 
ነው፡፡ቫይረሱ የራሱ የሆኑ 
የሚያመርታቸው ኘሮቲኖች አሉት፡
፡ እነዚህ ኘሮቲኖች የጉበት ካንሰርን 
የሚቆጣጠሩ ሌሎች ኘሮቲኖችን 
(ፒ53 አና ሪቲኖ ብላሰቶማ) ሥራ 
በማስተጓጐል፤ ከፍተኛ የሆነ 
የጉበት ጠባሳ እዲፈጠር፤ የጉበት 
ህዋሳት ከፍተኛ የሆነ የኦክስጅን 
ክምችት (Oxitative stress) 
እንዲኖራቸው በማድረግ የጉበት 
ህዋሳት ወደ ካንሰርነት እንድቀየሩ 
ያደርጋል፡፡ በሃገራችን የተደረጉት 
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 
በስርጭት አንፃር ከ ሄፓታይተስ 
ቢ ያነሰ ሲሆን እስከ 10% በመቶ 
እንደሚሆን ይገመታል፡፡

4ኛ) አራተኛው አጉበት ካንሰር 
መንስኤ ደግሞ አፍላ ቶክሲን (Af-
latoxin) የተባለው ንጥረ ነገር ነው፡
፡ ይህ መርዛማ ንጥረ ነገር በብዛት 
የሚገኘው እንደ ሱፍ፤ ሩዝ፣ በቆሎ፣ 

የጉበት ካንሰር ምልክቶች

የድካም ስሜት፣ የምግብ ፍላጐት 
መቀነስ፣ ከፍተኛ የሆነ የክብደት 
መቀነስ፣ ጨጓራ አካባቢ የማቃጠል 
ስሜትና ህመም፣ የአይን ቢጫ 
መሆን፡ የጉበት አካባቢ  እብጠትና 
ህመም  መኖር ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡፡

ገብስ፣ ማሽላ፣ ለውዝ በመሳሰሉት 
የምግብ ሰብሎች ውስጥ ነው፡
፡ በኢትዮጵያ 595 የምግብ ሰብል 
ናሙና ተወስዶ በተደረገ አንድ 
ጥናት እስከ 30 በመቶ የሚሆኑት 
የምግብ ሰብሎች በውስጣቸው ይህን 
ንጥረ ነገር እንዳላቸው ተመላክቷ፡
፡ ከሰብሎቹ ውስጥ ደግሞ ለውዝ 
እና ማሻላ በከፍተኛ ሁኔታ  ይህ 
መርዛማ ኬሚካል እንዳላቸው 
ተመልክቷል፡፡ 
በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የክብደት 
መጨመር ፤ውፍረት፤የስኳር በሽታ 
ካለና በጉበት ቫይረሶች ከተያዝን 
ወደ ጉበት ካንሰርነት የመቀየር 
እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ 

የህክምና አማራጮች
የጉበት ካንሰር ወዲያው ሲጀምር 
ከታወቀ መዳን የሚችል በሽታ ነው፡፡ 
ነገር ግን በየጊዜው የጤና ምርመራ 
የማድረግ ባህላችን በጣም ዝቅተኛ 
ስለሆነ ቀድሞ የመታወቅ እድሉ 
በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ ስለሆነም በእኛ 
አገር ደረጀ አጥጋቢ የሆነ ህክምና 
የለውም፡፡ የጉበት ካንሰር የህክምና 
አማራጮች እንደ ካንሰሩ ደረጃ 
የተለያዩ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው 
ደረጃ ካንሰር (Stage 0) ከሆነ 
የጉበት ንቅለ ተከላ(Transplanta-
tion) እና የተጠቃውን ክፍል ቆርጦ 
የማውጣት (resection) ህክምና 
በማድረግ ነው፡፡ 

ሁለተኛው ደረጃ (Stage A) 
ከሆነ ደግሞ በጨረር፣ በኬሚካል 
ወይንም በሙቀት አማካኝነት ወደ 
ካንሰርነት የተቀየረውን የጉበት 
ክፍል በመምታት የካንሰር ህዋሳት 
እንዲሞቱና ተጠቂዎች እስከ 5 ዓመት 
ያለህመም እንዲቆዩ የሚያደርግ 
የህክምና አማራጭ ነው፡፡ መካከለኛ 
ደረጃ (Stage C) ደረጃ ከሆነ ደግሞ 
ብቸኛው አማራጭ በጉበት የደም 
ቧንቧ ኬሚካል በመላክ የካንሰር 
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   የወሩ እንግዳ

የዚህ ወር እንግዳችን አቶ ጴጥሮስ ክበበው ይባላሉ፡፡ አቶ ጴጥሮስ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ በተቋቋመው የባህር ዳር 
ዩኒቨርስቲ የውጤታማ ትግበራ ክፍል /Delivery Unit/ ኃላፊ ሲሆኑ በዋናነት ስለ ውጤታማ ትግበራ ምንነትና ፋይዳ 

በተመለከተ ሀሳቦችን ሊያካፍሉን ከናይል ጋር ቆይታ አድርገዋል፤ ቃለ መጠይቁን እንካችሁ ብለናል፡፡
መልካም ንባብ!

‹‹በምጥ ጣር የተያዙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎችን እናዋልዳለን! 
ኑ በጋራ ሆነን ተግባሮቶቻችንን ውጤታማ እናድረግ›› 

አቶ ጴጥሮስ ክበበው

ናይል፡- የዚህ ወር እትማችን እንግዳ ለመሆን ፍቃደኛ በመሆንዎ በናይል 

ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል ስም እያመሰገን፡ በቅድሚያ ስምዎትንና የስራ 

ኃላፊነትዎትን ቢገልፁልን

አቶ ጴጥሮስ፡- ጴጥሮስ ክበበው እባላለሁ፡፡ በባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የስነ-

ዜጋና ስነ-ምግባር እንዲሁም የስነ-አመክንዮ ትምህርት መምህር ነኝ፡

፡ ከዚሁ ጎን ለጎንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አዲስ በተቋቋመው የባህር 

ዳር ዩኒቨርስቲ የውጤታማ ትግበራ ክፍል /Delivery Unit/ ኃላፊ ሆኜ 

በማገልገል ላይ እገኛለሁ፡፡

ናይል፡- Deliverology የሚለው ጽንሰ ኃሳብ አዲስ እንደመሆኑ መጠን 

ስለዚህ ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጡን

አቶ ጴጥሮስ ፡- የውጤታማነት አሰራር ሥርዓት (Deliverlogy) ማለት 

በየደረጃው የሚገኙ የሲቪል ሰርቪስና የመንግስት የልማት ተቋማት 

አመራሮችና ፈጻሚዎች ቅድሚያ ትኩረት ሰጥተው ያቀዷቸውን ውጤት 

ተኮር እቅድች በተቀመጡ የትግበራ መከታተያ ስታንዳርዶች መሰረት 

በስኬታማነት የማስተግበር/የመተግበር እና የታለመውን ውጤት 

ለማስመዝገብ የሚከተሉት የውጤታማነት የአመራርና የአሰራር ሥርዓት 

ነው። 

በዚህም ዩኒቨርሲቲ ይህ የውጤታማ ትግበራ ክፍል አንድ ዋና ተጠሪ፣ 

አንድ Career Person፣ አንድ የኢንተርንሺፕ አስተባባሪና አንድ ዳታ 

አናሊስት በአጠቃላይ አራት ከመምህራን መካከል የተመደቡ አባላትን 

አካቶ እየሰራ ይገኛል፡፡

ይህ አሰራር በሀገራችን ውስጥ የተለመደ እና በመተግበር ላይ ያለ 

የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሞች እንደ አሰራር ሂደት መሰረታዊ ለውጥ (Busi-

ness Process Re-engineering) ፣የሚዛናዊ ውጤት ተኮር አሰራር 

ስኮር ካርድ (Balanced Score Card)፣ካይዘን፣ ወዘተ ጋር ተቀናጅቶ 

ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው፣ የቅድሚያ-ቅድሚያ የሆኑና በቁጥራቸው 

ጥቂት ሆነው ግን ትልልቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጨባጭ ለውጦችን 

የሚያስከትሉ ውጤቶች ላይ በአትኩሮት የመረባረብ የአሰራር ሥርዓት 

ነው። 

ስለዚህ የውጤታማነት ትግበራ የአሰራር ሥርዓት ከዘውትር እመርታን 

ከማያስገኙ አድካሚና በርካታ ተግባራት ከመተብተብ አባዜ ወጥተን 

በቁጥር እጅግ በጣም ጥቂት ሆነው ግን በልማታችን ላይ እጅግ የጎላ 

አዎንታዊ ድርሻ ያላቸውና እመርታዊ ለውጥ በሚያስከትሉ ስትራቴጂክ 

ግቦች ላይ በማተኮር አሰራርን የመምረጥና በውጤታማነት ላይ አትኩሮ 

የመረባረብ ጉዳይ ነው።

በመሆኑም የውጤታማ ትግበራ አሰራር ቀደም ሲል ከምንሰራበት 

የአሰራር ዘዴ ማለትም ለዕቅድ ዝግጅት 90 ፐርሰንት ለትግበራ ግን 10 

ፐርሰንት ብቻ ሲውል ከነበረው፤ ለዕቅድ ዝግጅት 10 ፐርሰንት ብቻ 

በማዋል የተቀረውን 90 ፐርሰንት ግን ለትግበራ በማዋልና የቅድሚያ 

ቅድሚያ እንዲሰጣቸው በተለዩት ላይ በልዩ ትኩረት በመረባረብ 

ውጤታማ ለማድረግ የሚስችል የአሰራር ሥርዓት ነው፡፡

ናይል፡-በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የተለያዩ የስራ ክፍሎች እንዳሉ 

ይታወቃል፤ ይህ የውጤታማ ትግበራ ክፍል በቅርብ ጊዜ የተዋቀረ 

ነው፡፡ መቼ እና እንዴት እንደተዋቀረ ቢያብራሩልን

አቶ ጴጥሮስ ፡- ይህ የውጤታማ ትግበራ ክፍል /Delivery Unit/ 

የተዋቀረው በ2009 ዓ.ም ነሐሴ ወር ነው፡፡ ሙሉ በሙሉ ወደሥራ 

የገባው ግን ከጥቅምት ወር 2010 ዓ.ም. ጀምሮ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

የውጤታማ ትግበራ (Deliverology) በከፍተኛ ትምህርት የውጤታማነቱ 

መድረሻ መለኪያ ተደርጎ የተወሰደው የምሩቃኖች የመቀጠር ጉዳይ 

ነው፡፡ 

ትምህርት ሚኒስቴር በአምስተኛው የትምህርት ሴክተር የተቀመጠዉን 

የተማሪዎች የመቀጠር ምጣኔ በተመረቁ በአስራ ሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ 

ወደ ገፅ 11 ዞሯል
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ወደ ሄድንበት ሰሜን ጎንደር ዞን ቆላድባ ወረዳ ሰፊውን የእርሻ 

ቦታ የሚያዋስነው ጣና  በእንቦጭ የተወረረውን ባህር ሸሽ 

ቦታዎች አርሶ አደሩ ለእርሻ ማዋሉ በህሩን በደለል መሞላት ይበልጥ 

ተጋላጭ ያደርገው መሆኑን ለመገንዘብ ችያለሁ፡፡ የወረዳው አካባቢ 

ጥበቃ ጽ/ቤት ለአርሶ አደሩ አማራጭ ቦታዎችን በመስጠት ጣናን 

ከጥፋት ሊታደገው የሚገባ ይመስለኛል፡፡          

                                                                                  ለጣና ሃይቅ ደህንነትና ዘላቂነት አሳሳቢ የሆነው በሃይቁ ተፋሰስ 

ውስጥ ከግዜ ወደግዜ  እየተባባሰ የመጣው የአካባቢው መራቆትና 

የብዝሃ-ህይወት ሃብት መመናመን የማያስጨንቀዉ ኢትዮጵያዊ ያለ 

አይመስለኝም፡፡ ጣና ለአካባቢዉ አርሶ አደሮች የእለት ጉርስ ፣ የመጠጥ 

ውሃ ፣ የስራና የኑሮ መሰረት ፣ ለብርቅ የአዕዋፍት እና የባህር 

እንስሳት መራቢያ ነዉ፡፡  ይህንን ውድ ሃብት ግን የእንቦጭ አረም 

ካለው በፍጥነት የመራባት አቅም አንፃር በሚገባ አልጠበቅነውም ፤ 

የሚፈልገዉን ያክል ጥበቃና እንክብካቤም አላደረግንለትም፡፡ ስለዚህ 

ለአካባቢው ስነ-ምህዳር ጥበቃ ይረዳ ዘንድ በአጠቃቀሙ ዙሪያ የህግ 

ማዕቀፍ ቢወጣለት ጥሩ ይመስለኛል፡፡ 

ካለፉት ጥቂት የማይባሉ ዓመታት ወዲህ ግን ይህ ታላቅ ሐይቅ 

በእምቦጭ አረም ተወሮ የመጥፋት አደጋ የተደቀነበት ሲሆን በአሁን 

ሰዓት  እንቦጭ የተባለው ተስፋፊ አረም በብዙ ሺ ሔክታር የሚቆጠር 

የጣናን ውኃማ አካል ፣ በዙሪያው ያለውን ረግረጋማ ስፍራ ፣ 

እንዲሁም የከብቶች ማሰማሪያ አካባቢዎችን እንደወረረው በቦታው 

ተገኝቼ ለመታዘብ ችያለሁ፡፡ 

አርሶ አደሮች እንቦጭ ብለዉ የሚጠሩት መጤ እና በፍጥነት ተስፋፊ 

አረም ለሃይቁ የዉሃ ጥራትና መጠን እንዲሁም ለሃይቁ ብዝሃ ህይወት 

አሳሳቢ ስጋት ደቅኗል ፡፡ በሃይቁ ላይ የተደቀኑትን ስጋቶች ማለትም 

የእንቦጭ አረም መስፋፋት ፣ በጣና ተፋሰስ እየተባባሰ የመጣዉን 

የአፈር መሸርሸርና ከፍተኛ የሆነ ደለል ወደ ሃይቁ መግባት ፣ እንደ 

ናይትሬትና ፎስፌት ያሉ ማዕድናት መጠን በሃይቁ መጨመር፣ 

የዉሃ አዘል መሬቶች መመናመንና የባህር ሸሽ እርሻ መስፋፋት ፣ 

ጣናን ለመታደግ የሚደረገውን ጥረት የበለጠ ውስብስብ ያደርገዋል፡፡ 

በመሆኑም ጉዳዩ ይበልጥ የሚመለከተው አካል ለአካባቢው ማህበረሰብ 

ምርምር በቆላድባ ወረዳ
በ ወንዳለ ድረስ

በጥናት ላይ የተደገፈ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ቢሰጥ መልካም 

ነው፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል 

ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት እንቦጭ አረምን 

ለማጥፋት በተለያዩ ግዚያቶች የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርግ የቆየ 

ሲሆን በአሁኑ ሰዓት አረሙ ከተከሰተባቸው ቦታዎች መካከል በሰሜን 

ጎንደር ቆላድባ ወረዳ አቸራ ቀበሌ አረሙን ለማጥፋት የተሞከረው 

የጂኦሜምብሬን ንጣፍ ማንጠፍ ስራ ውጤት ለመገምገም በባሕር ዳር 

ዩኒቨርሲቲ የፐሮጀክት ትብብር ዳሬክተር የሆኑት ዶ/ር አዲስ መኮንን 

እና በኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ስር የሚገኙ የሚዲያ 

ባለሙያዎችን ጨምሮ ጥር 2010 ዓ.ም ወደ ቆላድባ አቸራ ቀበሌ 

የተጓዝን ሲሆን ከአንድ ወር በፊት እንቦጭ አረምን በጅኦሜምብሬን 

አፍኖ እዛው ላይ ማጥፋት የሚለውን አማራጭ ሀሳብ በመስክ የምርምር 

ስራ ተደርጓል፡፡

ዶ/ር አዲስ መኮንን እንደተናገሩት የእምቦጭ አረምን ለ1 ወር ያህል 

ጂኦሜምብሬን የአረሙን የብርሃን አስተዋጾውን በመከላከል እና የተፈጥሮ 

ህይወት ኡደቱን በማቋረጥ ወይም የጸሀይ ብርሀን በመንፈግ ሙቀቱን 

እና የአየር እርጥበቱን እንዲጨምር በማድረግ አረሙ ደክሞና በባክቴሪያ 

ተጠቅቶ እንዲጠፋ የሚያስችለውን የሙከራ ስራ ተመልክተናል፡፡

በዋናነት የእንቦጭ አበባ እንዳያብብ እና ባለበት እድገቱን በመግታት 

ቅጠሉ የመቃጠል ባህሪ ያሳየ ሲሆን ሌላው በዘር መራቢያ አካሉ ላይ 

የመድረቅ ምልክቶች አስተውለናል፡፡

በዚህም መሰረት የምርምሩን ውጤት ይበልጥ ለመሆን የሚያስችል 

ተጨማሪ ጊዜ በመጠየቁ በጅኦምብሬን ከለበሱት የእንቦጭ አረም ግማሹን 

በቂ የፀሀይ ብርሃን እንዲያገኝ መከላከያውን ማንሳት በሌላ በኩል 

የቀረውን የእንቦጭ አረም እንደለበሰ በመተው  በልዩነት ስንመለከተው 

በስፋት የመራባት አቅሙ መዳከሙን ለመገንዘብ ችለናል ፡፡

ጅኦሜምብሬን የለበሱት የእንቦጭ አረም 

በጅኦምብሬን ከለበሱት የእንቦጭ አረም በቂ የፀሀይ ብርሃን 
ያላገኙ እና ያገኙ፡፡
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In November 2017 the presentation on Allatra science took place in Ba-

hirDar University. The students had the opportunity to get acquainted 

with the research conducted by the international scientific commu-

nity - Allatra science group, namely, the application of septon in the area 

of climate engineering, production of free energy and the study of the 

human consciousness inexperimental scientific project “PYRAMID” as a 

proof-of-concept demonstration. The Report “Primordial Allatra physics” 

was also introduced to the audience as it gives an understanding to many 

events and riddles of antiquity, as well as facts revealed during the archae-

ological discoveries, in particular, in terms of technical achievements of 

ancient people. This article offers a brief summary of the recent research 

conducted by Allatra science group.

Allatra science - is an international community of scientists, not in-

different to the global problems of the mankind, association of the honest 

and talented people working in the advanced fields of science. These are 

people of Honor and Conscience who came to science not for the sake of 

money and glory, but for the sake of development of the science itself for 

the benefit of society and higher human purposes. It is a spiritual and intel-

lectual foundation of an independent world science which in present con-

ditions allowsto solve quickly global challenges, threats and risks of our 

times, including those of all-planetary character. This is aninternational 

platformwhich unites the progressive scientists of the world not only from 

the field of physics but also from the interdisciplinary scientific fields.

The Report “Primordial Allatra physics” contains information on the origin 

and structure of elementary particles, basic building blocks which make 

up matter, interrelation of elementary particles and cosmology in relation 

to uniform field theory, electromagnetic and gravitational interactions, al-

ternative energy sources. It shows importance, scale and timeliness of the 

latest knowledge in the field of fundamental and applied physics. Thanks 

to the knowledge of the Primordial Allatra physics humanity makes an 

evolutionary change in science as physics is the basis of allnatural scienc-

es, allowingto develop any scientific disciplines qualitatively and in a new 

way and makingbreakthroughs in quantum physics,biophysics, chemical 

physics, geophysics, astrophysics and so on. Research works in these sci-

entific areashave already brought tremendousresults, including those in 

the sphereof studying of new technologies forproduction and obtaining 

inexhaustible energy and in the area of climate engineering.

The artifacts reveal that this knowledge was known in ancient times as 

the doctrine of discrete (intermittent) structure of matter, indivisible parti-

cles, was widely spread between people in different epochs and cultures. 

In remote antiquity, it was integral and reflected spiritual and material 

principles of the world and a man. In the nature there is a continuous 

process of movement and transformation of matter at different levels of 

its organization, at different speed, with different phase states, physical 

and other conditions, etc. Science has proved that if the human eye cannot 

see these transformations it does not mean that these processes do not 

exist. It is interesting that a man as a biological creature and a resident 

of the three-dimensional world, is substantially limited in his perception 

(and, consequently, cognition) of the surrounding reality. In other words 

if somebody does not tell him about some phenomena which exist outside 

the visible world and does not teach him to use them, then it will be im-

possible for him to do that himself.

 In the conditions of global climate change on the planetwhich, unfortu-

nately, is inevitable in the next decades humanity must be aware of the 

existing risks and threats in order to have a real chance to survive. In the 

field of climate engineering, a number of successful researchworks have 

been conducted. The scientific activity in this direction allows to moni-

tor climate; to determine, taking into account a multi-factoranalysis, the 

ALLATRA SCIENCE
Dr. Olga Andreeva,

 Participant of Allatra International Public Movement.

Cont’d to page 15
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80 ከመቶ በላይ ማድረስ እንደ ግብ 

ይዞ የ36ቱ ዩኒቨርስቲዎች በቢሾፍቱ 

ከተማ ለ15 ቀናት ወርክሾፕ 

በማዘጋጀት የሁሉም ዩኒቨርስቲዎች 

የውጤታማነት ትግበራ እቅድች 

በአማካሪ ድርጅቶች (Delivery As-

sociates) እንዲዘጋጁ ከማድረጉም 

በተጨማሪ እያንዳንዱ ዩኒቨርስቲም 

በእቅዶቹ ላይ የግንዛቤ ስልጠናዎች 

እንዲሰጡ በተሰጠዉ አቅጣጫ 

መሰረት ስልጠናዎቹ ሲሰጥ ነበር፡፡ 

በእቅዱ የተቀመጡትን ችግሮችና 

የተለዩ መፍትሄዎቻቸዉን 

በማካተት በከፍተኛ የትምህርት 

ዘርፍ የምሩቃን የመቀጠር ምጣኔ 

በ2012 ዓ.ም 80 ከመቶ በላይ 

ለማድረስ የአመራሩን የቅርብ 

ክትትልና ስራዉን በታቀደለት ጊዜና 

አግባብ የመፈፀምና የየእለት ተግባር 

አድርጎ የሚከታተልና የሚደግፍ 

ክፍል እንዲዋቀር ማድረግ አስፈላጊ 

ሆኖ ስለተገኘ ነው ይህ ክፍር 

የተዋቀረው፡፡

ናይል፡- በዚህ ዩኒቨርሲቲስ 

ስለተዋቀረበት ዓላማና አስፈላጊነቱ፣ 

እንዲሁም ለወደፊት ሊያከናውናቸው 

ያሰባቸውን ተግባራት ቢያብራሩልን

የባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የውጤታማ 

ትግበራ ቡድን የተቋቋመበት 

ዋና ዓላማ በ2020 እ.ኤ.አ. 

ከዩኒቨርስቲያችን በመደበኛው 

ፕሮግራም የሚመረቁ የቅድመ-

ምሩቃን ተማሪዎች በተመረቁ በ12 

ወራት ውስጥ ወደ ሥራ ዓለም 

የመግባት ምጣኔ አሁን ካለበት 

70 ፐርሰንት ወደ 90 ፐርሰንት 

የማድረስ ታስቦ ሲሆን፤ ይህንንም 

ሀሳብ ለማሳካት ያስችላሉ ተብለው 

የተለዩ ሰባት ስትራቴጂዎችን 

ለመተግበር በሚደረገው የመላው 

የዩኒቨርስቲው ማህበረሰብ የዕለት 

ተዕለት እንቅስቃሴ በመምራትና 

በማስተባበር፣ በመደገፍ፣ 

የተገኙትን ውጤቶችን፣ ያጋጠሙ 

ተግዳሮቶችን፣ የተወሰዱ 

የመፍትሔ ዕርምጃዎችን በቅርበት 

በመከታተል በቂና ተአማኒነት 

ያላቸውን መረጃዎችን እየሰበሰበ 

በየጊዜው (በየሳምንቱ) ለትምህርት 

ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ ነው፡፡ 

የቅድሚያ ቅድሚያ ሰጥቶ በትኩረት 

የሚሰራባቸው ሰባቱ ስትራቴጂዎች 

የሚከተሉት ናቸው፡-

1. የተማሪዎች የመማር 

ውጤታማነት ማሻሻል 

2. የተማሪዎች የእንግሊዝኛ ቋንቋ 

ማሻሻል

3. የመምህራን አፈፃፀምና ማትጊያ 

ሥርዓት ማሻሻል

4. የመምህራን አቅም 

ግንባታ፣ማስተማር ስነ-ዘዴና ቋንቋ 

ማሳደግ 

5. ከኢንዱስትሪዎች ጋር ያለውን 

ትስስር ማጎልበት 

6. የተማሪዎችን ክህሎት 

የሚያሳድጉ ኢንተርንሺፕ 

ፕሮግራሞችን ትግበራ ማስፋት 

7. ጥራት ያለው መረጃ 

እቅድ፣ትግበራ፣ ክትትልና ድጋፍ 

የመጠቀምን አሰራር ማሻሻል

በዚሁም መሰረት በአገራችን ከሚገኙ 

ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አንዱ 

የሆነው የባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ 

የተጣለበትን አገራዊ ዓላማ 

ለማሳካት ከትምህርት 

ሚኒስቴር በተሰጠዉ 

የትኩረት አቅጣጫዎች 

መሰረት የዉጤታማ ትግበራ 

(Deliverlogy) በመጠቀም 

ከዩኒቨርስቲዉ የሚመረቁ 

ተማሪዎች የተቀጣሪነት ደረጃ 

አሁን ካለዉ አማካይ 70% 

በ 2012 ዓ.ም ወደ 90% 

በማሳደግ አቅዶ በመስራት ላይ 

ይገኛል፡፡ 

ናይል፡- ከፍ ሲል እርስዎ 

እንደገለጹት የውጤታማ 

ትግበራ ክፍል የተቋቋመበትን ዋና 

ዓላማ ለማሳካት በዋናነት ከየትኞቹ 

የዩኒቨርስቲው የሥራ ክፍሎች ጋራ 

ነው በቅርበት የሚሰራው?

አቶ ጴጥሮስ ፡- ከላይ ለመግለጽ 

እንደሞከርኩት የዚህ ክፍል 

ዋና ዓላማ የሆነውን የተመራቂ 

ተማሪዎቻችንን ወደስራ ዓለም 

የመግባት ምጣኔ ከ80 ፐርሰንት 

በላይ ለማድረስ በዩኒቨርስቲው ካሉ 

ከሁሉም የሥራ ክፍሎች ጋር አብሮ 

ተባብሮ የሚሰራ ክፍል ሆኖ በዋናነት 

ግን ከሰባቱ ስትራቴጂዎች አንጻር 

በጣም በቅርበት የሚሰራባቸው 

ክፍሎች የዩኒቨርስቲው አካዳሚክ 

ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት፣ 

ከዩኒቨርስቲው ጥራት ማረጋገጫና 

ማስጠበቂያ ዳሬክቶሬት፣ High-

er Diploma Program (HDP)፣ 

እንግሊዘኛ ቋንቋ ማበልፀጊያ ማዕከል 

(English Language Implemen-

tation Center)፣ University In-

dustry Linkage (UIL), የስራ-

ፈጠራ ቢሮ (Entrepreneurship 

Office)፣ ሬጅስተራር እና አለሙናይ 

ጉዳዮች (Registrar and alumni 

Affairs) እና ከሌሎችም ጋር ነው፡፡

ናይል፡- የታቀደውን ለማሳካት 

ክፍላችሁ በተለየ መልኩ ለተማሪዎች 

በተላይም ለተመራቂዎች ሊሰጥ 

ያቀደው ስልጠና ካለ ቢገልጹልን

አቶ ጴጥሮስ፡-  ምሩቃን 

ተማሪዎቻችን የቱንም ያህል 

የገበያው ዓለም የሚፈልገውን 

ዕውቀት፣ ክህሎት እና አመለካከት 

ጨብጠው ቢወጡም ራሳቸውን 

ለገበያው ለማቅረብና ብቁ ተፎካካሪ 

ሆነው ለመቅረብ የሚያስችላቸውን 

ክህሎት (Soft Skills) ከመጨበጥ 

አንጻር ግን ሰፊ ክፍተት ይታያል፡፡ 

ስለዚህ ይህንን ሰፊ ክፍተት 

ለመሙላት በዚህ የውጤታማ 

ትግበራ ክፍል ሥር ይህንን 

ስራ የሚሰራ Career Center 

ተቋቁሟል፡፡

በዚህ በውጤታማ ትግበራ ክፍል 

ሥር በተቋቋመው Career Center 

አማካኝነት ምሩቃን ተማሪዎቻችንን 

በ Soft Skills ለማብቃት በተለይ 

ከስነባህሪ የትምህርት ክፍል፣ ከቋንቋ 

የትምህርት ክፍል፣ ከጋዜጠኝነትና 

ስነ-ተግባቦት ትምህርት ክፍሎች 

ጋር በቅርበት እንሰራለን፡፡ በነዚህ 

የትምህርት ክፍሎች በሚገኙ 

ምሑራኖቻችን አማካኝነትም 

ለተመራቂ ተማሪዎቻችን ልዩ ልዩ 

ስልጠናዎችን በስፋት እንሰጣለን፡፡

ለአብነት ያህል በቅርቡም የኢትዮጵያ 

አየር መንገድ አወዳድሮ ለመቅጠር 

የሚፈልጋቸውን 2.75 እና ከዚያ 

በላይ ነጥብ ያላቸውን የምህንድስና 

እና የሳይንስ ምሩቃን ተማሪዎቻችን 

CV Writing and Mock Interview 

ላይ ስልጠና ሰጥተናል፡፡ ወደፊትም 

ለሁሉም ምሩቃን ተማሪዎቻችን 

ተመሳሳይ ስልጠና እንሰጣለን፡፡

ሌላው Tracer Study በተመለከተም 

ከባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ በ2007 

እና በ2008 ዓ.ም. ተመርቀው 

የወጡ ተማሪዎቻችን ላይ የዳሰሳ 

ጥናት በማካሄድ ስንቱ ሥራ 

ዓለም ውስጥ እንደገቡ፣ ሥራ ላይ 

የገቡትም በተመረቁበት የሙያ 

መስክ መሆኑንና አለመሆኑን፣ 

የገበያው ፍላጎት እኛ ከምንሰጣቸው 

ፕሮግራሞችና ኮርሶች ጋር 

መጣጣሙን ወዘተ ለመለየት 

የሚያስችል ጥናት ለማካሔድ 

ዝግጅት አጠናቀን መረጃ የሚሰበስቡ 

የዩኒቨርስቲያችንን መምህራን 

ከየትምህርት ክፍሉ እንዲላክልን 

አድርገን ከሁለትና ሦስት ቀናት 

በኋላ መስክ እንዲወጡ ለማድረግ 

አቅደናል፡፡  

የዚህ ጥናት ውጤትም 

ፕሮግራሞቻችንን ለመፈተሸና 

መከለስ የሚገባቸውን ለመከለስና 

አዳዲስ መከፈት የሚገባቸው 

ፕሮግራሞችም ካሉ ለመክፈት 

የሚያስችል ግብዓት ይሰጠናል 

ብለን እንጠብቃለን፡፡

በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ የምፈልገው 

ብዙዎች ይህ በዘንድሮው ዓመት 

በዩኒቨርስቲያችን የተዋቀረው 

የውጤታማ ትግበራ ክፍልን ቀደም 

ሲል በዩኒቨርስቲው ከተቋቋሙ 

(እንደ የለውጥ ትግበራ፣ የጥራት 

ማረጋገጫና ማስጠበቂያ እንዲሁም 

ከአቅም ግንባታ ጋር) ያመሳስሉታል፡

፡ ከነዚህስ ቢሮዎች ምንድን ነው 

የሚለየው፣ የመወራረስን ነገር 

‹‹ይህ 
የውጤታማ 

ትግበራ ክፍል 
ድካማችሁን 

ሊያስረሳና የድካማችሁን 
ያህል ውጤታችሁን 

እንድታጭዱ 
ሊያደርጋችሁ 

መጣላችሁ፡፡

በምጥ ጣር የተያዙ... 
  ከ ገፅ 8 የዞረ

ወደ ገፅ 12 ዞሯል
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ኖሮት /Duplication of Efforts/ አላስፈላጊ የሥራ ድግግሞሽና የዕውቀት፣ 

የገንዘብና የጊዜ ብክነት አይፈጥርም ወይ የሚሉ ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ 

ያነሳሉ፡፡ 

ከዚህ አንጻር በመጠኑም ቢሆን  ለማብራራት እንደሞከርኩት ቀደም 

ሲል በዩኒቨርስቲያችን የተቋቋሙ የለውጥ ማስተግበሪያ ጽ/ቤቶች 

ከተተበተቡባቸው እና ትኩረት ሰጥተው በመስራት የሚጠበቀውን ያህል 

ውጤታማ እንዳይሆኑ ካደረጋቸው አሰራር ወጥተው ውስን በሆኑና 

ሲተገበሩ የጎላ ለውጥ የሚያስመዘግቡ ዓላማዎች በመለየትና የቅድሚያ 

ቅድሚያ በመስጠት ተረባርቦ ውጤታማ እንዲሆኑ ድጋፍና የቅርብ 

ክትትል ያደርግላቸዋል፡፡

ይህ ግንኙነት እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በሂደት የሚጋጩ (overlap) 

የሚያደርጉና Duplication of Efforts የሚፈጥሩ ተግባራትን በመለየት 

በሂደት መፍትሔ የሚያሻቸው ሲያጋጥሙን እየታየ ከትምህርት 

ሚኒስቴርም በሚሰጠን አቅጣጫና ከዩኒቨርስቲያችን ከፍተኛ አመራር 

ጋርም በመወያየት ለማስተካከል ይሞከራል ብዬ አምናለሁ፡፡

ናይል፡- ከላይ የተዘረዘሩት ተግባራት ለዩኒቨርሲቲውም ሆነ ለዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ የሚያበረክተው አስተዋፅኦ ምን ይሆናል ብለው ያስባሉ?

አቶ ጴጥሮስ ፡- የውጤታማ ትግበራ ክፍል ተልዕኮ በትምህርት 
ሚኒስቴርና በባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ የተመረጡ ልዩ የጋራ ግቦች ላይ 

ትኩረት በመስጠት አፈጻጸማቸዉን በመረዳት፤ የዳሰሳ ጥናት በማድረግ፤ 

ምክረ-ሃሳብ በመስጠትና አዳዲስ የአሰራር ዘዴዎችን በማስተዋወቅ 

የትኩረት አቅጣጫዎችን እንዲሳለጡ መርዳት ነዉ፡፡

በመሆኑም የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ካሉ ምርጥ አስር የምርምር 

ዩኒቨርስቲዎች ተርታ የመሰለፍ ራዕዩን ለማሳካት በግንባር ቀደምትነት 

መስራት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የዚህ ክፍል ለዩኒቨርስቲው ማህበረሰብ 

የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የሚያስተምሯቸውን ተማሪዎች ወደ ሥራ 

ዓለም የመግባት ምጣኔ ከፍ በማድረግ ዩኒቨርስቲውን ብቁና ተፎካካሪ 

ማድረግ ነው፡፡

ናይል፡-የአሰራር ስርአቱ በሌሎች ተቋማት ላይ የትግበራ ሙከራ 

ተካሂዶበታል? ከተተገበረ ተሞክሮ ተወስዷል? ወይስ ለመጀመሪያ እዚህ 

ተቋም ነው የተጀመረው?

አቶ ጴጥሮስ ፡- ይህ የአሰራር ሥርዓት መጀመሪያ ላይ ሥራ ላይ 

የዋለው በእንግሊዝ አገር ሲሆን የጽንሰ ኃሳቡ ጠንሳሽም Sir Micheal 

Barber ይባላል፡፡ የቀድሞው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት 

Tony Blair በመጀመሪያ የምርጫ ዘመናቸው ለሕዝባቸው ሊፈጽሙ 

ቃል ገብተው ነገር ግን ያልፈጸሟቸውን በሁለተኛ የምርጫ ዘመናቸው 

ለመፈጸም የተጠቀሙት የአሰራር ሥርዓት ይህ የውጤታማ ትግበራ 

ሲሆን ካቀዱት ውስጥም ከ80 ፐርሰንት በላይ ያሉትን በሁለት ዓመት 

ውስጥ ሊያሳኩ ችለዋል፡፡

ወደ አገራችን ስንመጣ ይህ የውጤታማ ትግበራ ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ 

የሆነባቸው መስሪያ ቤቶች  ግብርና፣ የእንዱስትሪ ፓርኮች፣ የአዲስ አበባ 

ከተማ መስተዳድር እና ጉምሩክ ሲሆኑ፤ በነዚህ በተሞከረባቸው ሴክተር 

መስሪያ ቤቶችም ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ ከዚህ ተሞክሮ በመነሳትም 

በትምህርት መስክ በትምህርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት በሁሉም በአገሪቱ 

በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዘንድሮው ዓመት ተግባራዊ መሆን 
ጀምሯል፡፡

ናይል፡- ክፍሉ ያቀደውን ግብ ያደርስ ዘንድ ከዩኒቨርሲቲው የበላይ 
አመራሮች ጀምሮ እስከ ታች ስራ ፈፃሚዎችና ተማሪዎች ድረስ ምን 
ይጠበቃል?

አቶ ጴጥሮስ ፡- የውጤታማነት አሰራር በዋነኛነት የከፍተኛ አመራሩን 
ቁርጠኝነትና በየደረጃው ያለውን አስፈጻሚና ፈጻሚ ስር ነቀል የአስተሳሰብ 
ትራንስፎርሜሽን ማካሄድ ይጠይቃል። በመሆኑም የውጤታማ ትግባራ 
ስኬት የተለወጠ ባህልና እምነት ያስፈልገዋል፡፡ የሚቀየረው ባህልና 
እምነት የይቻላል መንፈስ ተላብሶ በመንቀሳቀስ ሁሉም ወደዚህ እንዲገባ 

በማድረግ ቅድሚያ የተሰመረባቸውን ሰባት ስትራቴጂዎች ላይ በመረባረብ 

መስራት አለበት፡፡ እንዲሁም ትግበራውን በማይቀለበስ መንገድ ማስቀጠል 

ነው፡፡ ይህም ሂደት በአንድ ጊዜ ተጀምሮ በአንድ ጊዜ የሚያልቅና ውጤት 

ወዲያው የሚገኝ ሳይሆን በሂደት የሚመጣ ስለሆነ የተለያዩ መስኮችን 
መልሶ ማየት ይጠይቃል፡፡ ለዚህም ቢሮው በከፍተኛ ቁርጠኝነት በመስራት 
ላይ ይገኛል፡፡

ናይል፡- በመጨረሻም ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የሚያስተላልፉት 
መልዕክት ካለ

አቶ ጴጥሮስ ፡- በዚህ አጋጣሚ አጠቃላይ ለዩኒቨርስቲው ማኅበረሰብ 

የማስተላልፈው መልዕክት ቢኖር፤ እስካሁን ድረስ የዩኒቨርስቲውን 

ሦስት ዋና ዋና ተልዕኮዎች ማለትም፤ መማር ማስተማር፣ ምርምር እና 

የማበረሰብ አገልግሎት ዕውን ለማድረግ፤ ብሎም ዩኒቨርስቲው ከሰባት 

ዓመት በፊት ሰንቆ የያዘውንና ለማሳካት ደፋ ቀና እያለ ያለበትን በ2017 

ዓ.ም. በአፍሪካ ከሚገኙ ምርጥ የምርምር ዩኒቨርስቲዎች አንዱ የመሆን 

ራዕይ ለማሳካት ብዙ ርቀት ሔዳችኋል፡፡ ሊበረታቱ የሚገቡም በርካታ 

ስኬቶችን አስመዝግባችኋል፡፡ ነገር ግን የወጣነውንና የወረድነውን ያህል፣ 

በደከምነው መጠን ያህል ውጤታማ ልንሆን አልቻልንም፡፡ ስለዚህ ይህ 

የውጤታማ ትግበራ ክፍል ድካማችሁን ሊያስረሳና የድካማችሁን ያህል 

ውጤታችሁን እንድታጭዱ ሊያደርጋችሁ መጣላችሁ እላለሁ፡፡ 

በአጭሩ ከራሱ ከክፍሉ ስያሜ ስንነሳ (ታሪካዊ አመጣጡና የተለመደው 

በጤና ተቋማት ካለው የማዋለጃ ክፍል ጋር ይመሳሰላል) እናም መልዕክቴ 

በአጭሩ ስቋጭ በምጥ ጣር የተያዙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎችን እናዋልዳለን! 

ኑ በጋራ ሆነን ተግባሮቶቻችንን ውጤታማ እናድረግ የሚል ነው፡፡

በምጥ ጣር የተያዙ... 
    ከ ገፅ 11 የዞረ

99999

 ዘና ይበሉ 

     በአንድ ክፍል ውስጥ ለተማሪዎች ብዙ የቤት ስራ በመስጠት የሚታወቅ አስተማሪ ነበር። 
    ተማሪዎቹ ስለማይወዱት በአካሉም ግዙፍ ስለሆነ "በሬው" ብለው ስም አወጡለት 

    ከዕለታት አንድ ቀን አስተማሪው አቡሽን እንዲህ ብሎ ጠየቀው፡- 
     አስተማሪ፡- አቡሽ ዶሮ ምን ትሰጠናለች? 

አቡሽ፡-እንቁላል 
     አስተማሪ፦ በጣም ጥሩ ንብ ምን ይሰጠናል?? 

አቡሽ፡-ማር 
    አስተማሪ፡- ጎበዝ! በሬስ ምን ይሰጣል? 

    አቡሽ፦የቤት ስራ!! ብሎት እርፍ
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ተህዋስያን ወደሌላው የሰውነት 
ክፍል እንዳይሰራጩ በማድረግ እስከ 
1 ዓመት ከ6 ወር ጊዜ እንዲኖሩ 
የሚያደርግ ህክምና ነው፡፡ ከፍተኛ 
ደረጃ (Advanced stage) ከሆነ፡ 
በቅርቡ ገቢያ ላይ የዋለ Sorafenib 
የሚባል በአፍ የሚወሰድ ውድ 
መድሃኒት አማራጭ ሲሆን እሰከ 6 
ወራት ያለህመም እንዲቆዩ ያደርጋል 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ለመጨረሻው 
ደረጃ ዋናው ህክምና ታማሚዎች 
በቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩና 
ተያያዥ የሆኑ ህመሞችን በማከም 
ብቻ ቀሪ ጊዚያቸውን በፍቅር 
እንዲያሳልፉ የሚደረገው ህክምና 
(Palliative care) ነው፡፡

በመሆኑም በአሁኑ ሰዓት ካንሰርን 
ሙሉ በሙሉ ማዳን የሚችል 
መድሀኒት መፈለግ ከፍተኛው 
የምርምር መስክ ሲሆን ለዚህም 
ምርምር በማለት በርካታ ሀገራት 
በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር 
ይመድባሉ::

መከላከያው
ዋ ና ው የ መ ከ ላ ከ ያ 
ዘዴው ከመንስኤዎች ራስን መጠበቅ 
ነው፡፡ በሃገራችንን ጨምሮ ጥቅም 
ላይ እየዋለ ያለው ሄፓታይተስ ቢ 
ለተባለው ጉበት ቨይረስ ክትባት 
በመስጠት ነው፡፡ 
ሄፖታይተስ ሲ የተባለው ቫይረስ 
እስካሁን ድረስ ክትባት ያልተገኘለት 
ሲሆን በቅርቡ ሶፎስቡቪር (Sofos-
buvir) የተባለ ፈዋሽ መድሃኒት 
ተገኝቶለታል፡፡ ለአንድ ታካሚ ለ3 
ወራት የሚወሰዱ 84 ፍሬዎች 
የሚያስፈልጉ ሲሆኑ እነዚህን 
ፍሬዎች ለመግዛት 84 ሺህ 
የአሜሪካን ዶላር ያስፈልጋል፡፡
ከዋጋው አንፃር ሲታይ እንደ 
ኢትዮጵያ ላሉ ድሃ አገራት ለዚህ 
ቫይረስ መድሃኒት አልተገኘለትም 
ቢባል ይቀላል፡፡ ከዚህ ውጭ ግን 
ቡና፣ አረንጓዴ ሻይ፣ አትክልትና 
ፍራፍሬ አዘውትሮ መጠቀም 
የጉበት ህዋሳት ጠንካራና በቀላሉ 
ወደ ካንሰር እንዳይቀየሩ በማድረግ 
ረገድ አስተዋጾ እንዳላቸው በርካታ 
ጥናቶች ይጠቁማሉ፡፡

መወሰድ ያለባቸው ተግባራት

በምርምር ረገድ በአገራችን በዘርፉ 
ብዙ ያለተሰሩ ስራዎች አሉ፡፡ 
በሙያው የሰለጠኑ የሰው ሃይል 
በማፍራት ረገድና የጉበት ካንሰርን 
ማከም የሚያስችሉ ተቋማት 

በመገንባት ዕረገድ ብዙ መሥራትን 
ይጠይቃል፡፡ በአገራችን ይህን 
በሽታ አስመልክቶ የአሰራር 
መመሪያ (Guidline) ያስፈልጋል፡
፡ የህብረተሰቡን ንቃተ-ህሊና 
በማሳደግ ረገድና ስለበሽታው 
ግንዛቤ የሚፈጥሩ መረጃዎችን 
በማሰራጨት ዙሪያ ብዙ መሰራት 
አለበት፡፡ ለምሳሌ የጤና ኤክስቴንሽ 
ባለሞያዎችን፣ የአካባቢ መሪዎችን 
የማህበረሰብ ሪድዮ ኘሮግራምን ፣ 
ማህበራዊ ድረ-ገጾችን፤ የፀረ ካንሰር 
ማህበራትንና አመታዊ የምርምር 
ሥብሰባዎችን እንደ አማራጭ 
በመጠቀም ስለ ችግሩ ስፋትና 
አሳሳቢነት ከባለ ድርሻ አካላት ጋር 
መዋያየትና መረጃዎችን መለዋወጥ 
ያስፈልጋል፡፡ ሌላው ወደ አገሪቱ 
የሚመጡትን የኢንቨስትመንት 
አማራጮች ለአካባቢና ለህብረተሰብ 
ጤና ተስማሚ መሆናቸውን 
መፈተሽ ያስፈልጋል፡፡ በተመሳሳይ 
ፀረ-ተባይ እና ማዳበሪያ ኬሚካሎች 
አጠቃቀም ዙሪያ በተለይ ለገበሬው 
በስፋት የጥንቃቄ (Safety issues) 
ትምህርቶች መሰጠት አለባቸው፡፡
በአጠቃላይ የጉበት ካንሰርን 
የመከላከል ሥራ የጤና ተቋማትና 
የመንግስት ብቻ ስላልሆነ የሁሉም 
ሰው አጀንዳ እንዲሆን የማድረግ 
ስራ መሰራት አለበት፡፡

 የመረጃ ምንጭ

ኢትዮጵያ ልማት መጵሔት 2017 
እ.ኤ.አ ፤ ቅጽ 31፣ ቁጥር 3፡ ገፅ 44-
56 (English Version) ይመልከቱ

የምርመራ ዘዴዎች

በአሁኑ ሰዓት በአለም አቀፍ ደረጃ  
የጉበት ካንሰርን ለመመርመር 
በርካታ መሳሪያዎችና  ቴክኒኮች 
ጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ ከእነዚህም 
ውስጥ አንዱ በጉበት ህዋሳት 
አማካኝነት የሚመረተውና በደም 
ውስጥ የሚገኘውን ኘሮቲን (Alfafe-
to protein, AFP) መጠን በመለካት 
ነው፡፡ ይህ ኘሮቲን ዋና ስራው 
የሰውነታችነን በሽታን የመከላከል 
አቅም ማዳከምና የካንሰር ህዋሶች 
እንዲያድጉ ማድረግ ነው፡፡ ስለዚህ 
የዚህ ኘሮቲን መጠን በደም ውስጥ 
መጨመር የጉበት ካንሰርን ሊጠቁም 

ስለሚችል ተጨማሪ ምርመራ 
እንዲደረግ ያግዛል፡፡ ነገር ግን ይህ 
ኘሮቲን በደም ውስጥ መኖሩ ብቻ 
የጉበት ካንሰር መኖሩን ሙሉ 
በሙሉ አያረጋግጥም ወይንም 
ደግሞ የሱ በደም ውስጥ አለመኖር 
የጉበት ካንሰር የለም ለማለት 
አያስደፍርም፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ በአሁኑ ጊዜ የደም 
ናሙና በመጠቀም የጉበት ካንሰርን 
ሊያመላክቱ የሚችሉ ምርምር 
እየተደረገባቸው ያሉ በርካታ ተቋሚ 
ኘሮቲኖች አሉ፡፡

ሌላው የጉበት ካንሰር ምርመራን 
ሊያግዝ የሚችለው ከጉበት 
ውስጥ በቀጭን መርፌ  ናሙና 
በመውሰድ የካንሰር ህዋሳት መኖር 
አለመኖራቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡ 
ይህ ዘዴ ካለው ውስብስብ ሂደት 
አንፃር በሃገራችን ብዙም ጥቅም ላይ 
እንዲውል አይመከርም፡፡ ለምሳሌ 
እጅግ በሰለጠነ ስነ ደዌ ባለሙያ 
(Senior Pathologist) መሰራት 
አለበት፡፡ 

ሌላው ናሙናውን ለመውሰድ 
የጉበት ዕብጠት ርዝመቱ ከ 1ሤ.ሜ 
በላይ መሆን ይኖርበታል፡፡ 
እንዲሁም ደግሞ ይህን ናሙና 
ለመውሰድ በሌሎች ፎቶ አንሺ 
መሳሪያዎች (Imaging tech-
niques) መታገዝ አለበት፡፡

3ኛውና በስፋት ጥቅም ላይ 
የሚውለው የምርመራ ሂደት 
ደግሞ የሰውነት ውስጥ ፎቶ አንሺ 
መሳሪያዎችን (Imaging tech-
niques) በመጠቀም ነው፡፡ ከነዚህ 
ፎቶ አንሺ መሳሪያዎች ውስጥ 
ለጉበት ካንሰርና ሌሎች በሽታዎች 
በሥፋት ጥቅም ላይ በመዋል 
የሚገኘው አልትራ ሳውንድ (US) 

ይባላል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ወደ ሃገራችን 
በመግባት ላይ የሚገኝና በሽታውን 
በመለየት ረገድ የተሻለ የሚባለው 
ማግኔቲክ ሪዞናንስ ኢሜጅግ (MRI) 
ነው፡፡ ከእነዚህ ባለፈ በበለፀጉ ሃገራት 
ጥቅም ላይ የሚውሉ በርካታ ፎቶ 
አንሺ መሳሪያዎች አሉ፡፡

የጉበት ካንሰር... 
  ከ ገፅ 7 የዞረ
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by the rural cat instinctively. Oth-
erwise, if we fail do this, either we 
are morally degenerated by mod-
ernization; or, we are getting more 
egoist (extreme selfish) since our 
private toilets in our homes are not 
managed as we are managing the 
public toilets here in our 
university. And lastly, this writer 
would also like to conclude with 
the nice dictum emphasized by 
Garrett Hardin in his notable arti-
cle (1968:1243) stated as: 
"The population problem has no 
technical solution; it requires a 
fundamental extension in morali-
ty".
This dictum reminds the necessity 
of extending morality and moral 
education to alleviate all rounded 
societal problems which include 
problems associated with popula-
tion growth. Shortly, if moral decay 
continues to plague us; I am afraid, 

our survival will be at a great risk in 
every encounter of our daily lives! 
In my view, there is no number one 
enemy for society's well-being than 
rampant moral degeneration of cit-
izens which is demonstrated by; 
for example, mismanaging public 
property, degrading humanity and 
societal values, governed by prin-
ciples of extreme egoism (self-cen-
tredness), among many others. 
Thus, if we need to survive and lead 
a healthy life, all of us should work 
hard to make moral responsibili-
ty and excellence our daily mottos 
and religions. These practices will 
help us to achieve possession of the 
virtue of considerateness; that is, 
feeling the feelings of others; for 
instance, in this case,  sharing the 
feelings of our 'brothers' and sisters 
who are doing the cleaning job of 
scattered defecates here and there 
and making a moral decision not to 
defecate improperly in the toilets. 
That is it!

Cont’d from page 14
Tales of the Urban... ዘና ይበሉ

  
 ቀዝቃዛ ወተት

     አቤ አንድ ካፌ ገብቶ የሚጠጣ ነገር ሲያዝ... 
          አቤ፡- የሚጠጣ ነገር ምን አለ? 
          አስተናጋጅ፡- ትኩስ ወተትና ቀዝቃዛ ወተት!! 
          አቤ፡- ዋጋውስ ስንት ነው? 
 አስተናጋጅ፡- ትኩስ ወተት 1 ብር ቀዝቃዛ ወተት 2 ብር

 
አቤ ትኩሱን ወተት አዘዘና አስተናጋጅዋ እንደቆመች 
እየተቃጠለ ቶሎ ቶሎ መጠጣት ጀመረ።

       አስተናጋጅ፡-ምነው ረጋ ብለህ አትጠጣም?
  አቤ፡- አሀ አንቺም አራዳ ሆነሽ ከቀዘቀዘ ሁለት ብር  
  ለማስከፈል ነው!! ብሎ አንድ ብሩን ሰጣት
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Many of you who are 
reading this reflection 
may first pay attention 

to the abbreviation TQM and still 
may guess that it does mean Total 
Quality Management. Your guess 
is right since most of the time we 
are accustomed to using it in this 
sense. Today, however, this writer 
has used this acronym to mean one 
of the pressing problems in our uni-
versity and which probably may be 
related to problems associated with 
commonly owned public proper-
ties; which Garet Hardin called it 
Tragedy of the Commons. If it does 
not mean Total Quality Manage-
ment, then what will it be?  I don’t 
need to take you longer more than 
this in suspense. Here is the an-
swer: it does mean Toilet Quality 
Management.
When Garet Hardin had written his 
ground breaking article which was 
called Tragedy of the Commons in 
1968, it did not mean actually prob-
lems related to commonly owned 
public properties like the one I am 
going to seriously reflect on it in this 
piece of work. Hardin, in his work, 
showed us the grave problems expe-
rienced by commonly owned public 
resources like rivers, lakes, forests, 
grazing lands, and fishes available 
in oceans or lakes. In his analysis, 
he informed us the irresponsibility 
of the public to properties common-
ly owned and the possible endanger 
of both flora and  fauna species ex-
tinction. Though Hardin was not 
talking about the commonly owned 
properties like Public Toilets and 
Roads, this writer still observed 
public irresponsibility related with 
commonly owned public properties 
like public toilets and roads which 
can be considered as Tragedy of the 
Commons. 

I hope many of us used to visit toi-
lets at least once in working days. 
And, it is common to observe with 
our naked eyes improper handling 
of water, tissues,  papers, and most 
often scattered both solid and liquid 
defecates outside the toilet holes. It 
is also common to observe muds 
and shoe prints on the places de-
signed to sit over on them.
Very recently, even I observed the 
toilet room full of scattered def-
ecates here and there; and  I was 
really feeling disappointed for our 
sisters and 'brothers' who are em-
ployed to do this cleaning job. I feel 

that we are alienating our 'brothers' 
and sisters from their humanity. I 
was thinking to fix photographs of 
it as an empirical evidence; but pre-
ferred to refrain from doing it for 
moral reasons.

After all, our sisters and 'brothers' 
who are doing the cleaning job are 
human beings with dignified hu-
man values. They are our citizens 
that are highly in need of our co-
operation to properly manage our 
wastes during our visit of the pub-
lic toilets in the university.
We can imagine that the public who 
used to visit the toilets is the 
university community. The univer-
sity community (teachers, admin-
istrative staffs, and students) are 
among the educated segments of  
our society. Then, it becomes very 
paradox for me to observe why we 
are getting irresponsible to take 
care of our property (toilet room) 
for the sake of our health? Who is 
to blame for? Or, is really modern-
ization (being educated) preaching 
us to be morally degenerated and 
egoist? Because, I am absolutely 
sure that we are not managing our 
private toilets in our homes as we 
are managing our toilets in the uni-
versity.

I feel that modernization is really 
corrupting us; of course, not only 
human beings but also animals. 
Very recently, I visited my relatives 
who are rural residents. I spent a 
night there. Among many animals, 
they  have a cat; call it rural cat. 
Very surprisingly, near the evening, 
I was chatting with my relatives 
outside the house. While chatting 

with them, I observed the rural cat 
digging a  ground to bury its wastes; 
chasing rats to cook her dinner but 
missed it since the rat entered to 
nearby hole which later forced the 
cat to make a kind of begging noise 
for milk; usual food of rural cats 
during absence of prey (rat). At this 
time, I also remembered my uncle 
with whom I was staying during 
my Bachelor Degree study in Ba-
hir Dar town and who used to have 
cat; call it urban cat. My urban un-
cle was embittered by the cat since 
'she' used to defecate under the sofa 
and the sleeping bed; fail to chase 
rats; and waiting for food includ-
ing 'kollo', bread, injera [imagine 
not usual food for carnivorous] and 
meat. I remembered him when he 
was declaring that he does not need 
a cat any more since 'she' is lazy.  
Actually, I saw problems from my 
urban uncle. He could not coach or 
train his cat properly about how to 
manage both 'her' liquid and solid 
defecates. 
Ironically, shall our university 
organize a coaching or training 
session about how to manage solid 
and liquid wastes of us? How much 
budget is needed for it? 
Very Funny!

I was deeply comparing the rural 
cat and the urban cat taking the 
experiences of my stay with both 
my urban uncle and rural relatives. 
And, I questioned myself: What 
makes a rural cat hard worker and 
moral?(since it searches prey and 
buries its waste). What makes the 
urban cat lazy? (since it fails to 
search prey and unable to manage 
its wastes). I feel that both of them 
are cats. What is the difference be-
tween them? is it the place they 
live: Rural and Urban? So, does 
urbanization which is part and par-
cel of modernization mean degen-
eration of morality and laziness to 
both animals and human beings? It 
needs further study.

Based on the rural cat's experienc-
es, I remembered again the quality 
of our university’s public latrines. 
Why we, as human beings, are not 
able to manage our solid and liquid 
wastes properly like the rural cat? 
Or, does it mean we are corrupted 
by modernization? I am absolutely 
sure that we have a better mind than 
the rural cat who is managing 'her' 

waste instinctively.
Of course, according to biolo-
gists, the action of the rural cat is 
not waste management. It is terri-
tory demarcation!  Animals of the 
felids family or species demarcate 
their territory and undergo fierce 
fighting when violators of the terri-
tory crosses the boundary. Remind 
that fighting for a territory is natu-
ral! Thus, it is no wonder if human 
beings are fighting for a territory. 
Similarly, according to biologists, 
the action of the urban cat to fail to 
manage 'her' wastes is not laziness 
but a sign of sickness. However, 
in my view, the biologist's analy-
sis should be revisited! Urban cats 
are getting corrupted and degener-
ated. Their failure to manage their 
wastes; as I observed, is not sign 
of sickness. Instead, it seems to me 
degeneration and laziness!
Though the aim of the reflection is 
not to compare rural and urban cat, 
it is aimed to convey the message 
that human beings though they do 
have higher level of thinking, can 
learn so many things from animals. 
For instance, according to Plato, 
human beings can learn sex man-
agement from the Animal World. 
That is, he does mean that animals 
used to do sex when they need to 
produce offspring.
 
By the same token, he states that 
human beings have to do sex when 
they do need it for reproduction. 
According to him,  the moral justi-
fication for human beings to do sex 
is to reproduce themselves. Other-
wise, they have to abstain from do-
ing it. Though his assumption is too 
ideal to be practised by the modern 
man who is nearly culturing  the do-
ing of sex as his/her everyday crav-
ing like: breakfast, lunch, supper , 
and dinner, it seems sensible to take 
a lesson from his moral advise that; 
at least, we can learn something 
from the animal world.

The writer of this reflection; using 
analogical method of reasoning, 
would like to argue that: we can 
learn waste management from the 
animal world. That is to say, we 
need to burry both our liquid and 
solid defecates properly as practised 
by the coached urban cat or as prac-
t i s e d 

Tales of the Urban and Rural Cats: TQM in Our University?
Chalachew Tarekegne (PhD Candidate)

Department of Political Science and International Relations, Bahir Dar University

“The 
p o p u l a t i o n 

problem has no 
technical solution; 
it requires a fun-
damental ex-
tension in 

morality”. Cont’d to page 13
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course of further developments re-

lated to climate change; to identify 

quite accurately the “focal” or the 

so called “problem area” on the 

planet, which will trigger irrevers-

ible changes in the near future, to 

find compensatory mechanisms of 

nature and to start the necessary 

local or general adaptive actions, 

directed to change climatic condi-

tions (for more details see the re-

port “

On the Problems and Consequenc-

es of Global Climate Change on 

Earth.EffectiveWaysto Solve These 

Problems “, http:// allatra.org/re-

ports/o-problemahi-posledstvi-

jah-globalnogo-izmenenija-klima-

ta-na-zemle).Due to the entering 

of the planet Earth into the cycle 

of the irreversible climate changes, 

that has to do with the astronomical 

processes and their cyclicity, there 

is the urgent need for finding the 

inexhaustible source of energy that 

has become the center of research 

of many scientists worldwide.

The achievements of Allatra phys-

ics increases the effectiveness of 

preparation for globalnatural disas-

ters by many times.The geological 

history of our planet indicates that 

the Earth has already repeatedly ex-

perienced such phases of global cli-

mate change. A thorough analysis of 

the growing number of natural di-

sasters and extreme weather events 

around the world,  the dynamics of 

which you сan track on the inter-

national analytical platform (www.

geocenter.info), demonstrates that 

climate change on Earth takes place 

for reasons beyond human control 

and requires a real consolidation of 

efforts of the scientists worldwide.

However, due to the intensive de-

velopment of a consumer society 

over the last fifty years any signif-

icant advanced scientific develop-

ment and achievements, innovative 

technologies of civilization, are 

used, first of all, to create a new 

type of weapon, to improve meth-

ods of manipulation and control 

of the consciousness of people. 

Basically, the harm or benefit of 

any epochal discovery depends on 

the domination of one or another 

worldview of the majority: selfish 

(consumer) or spiritual and creative 

vector of thinking. Scientists note 

with concern that over the last 50 

years there have been no major dis-

coveries in the world in the field of 

natural sciences. There are many 

reasons for that, but the main one 

lies in the intensive development of 

a consumer society.

Today, scientific and experimental 

studies of the field structures (sep-

ton fields) are also carried out by 

scientists in the area of human en-

ergy structure with the 

help of the experimen-

tal equipment of new 

generation - apparatus 

“PYRAMID” (for more 

information please re-

fer to https://allatra-sci-

ence.org/en/piramida). 

The equipment that 

has no analogues in the 

world opens up mon-

umental opportunities 

in the area of quantum 

physics and was successfully tested 

in Kiev in November 2017 during 

the public presentation at the Coor-

dination Center of the ALLATRA 

International Public Movement. 

This study has become an import-

ant priority in the context of current 

realities. 

Everyone who wishes, regardless 

of distance and time, can personal-

ly participate in an unusual experi-

ment - to impartially perceive at a 

distance the work of both the Op-

erator, located in the “PYRAMID” 

apparatus, and the work of the ap-

paratus itself. The uniqueness of 

this experiment is that this intan-

gible instantaneous interconnec-

tion takes place outside of time and 

space. In modern quantum physics, 

it is called “nonlocality.” However, 

its nature has yet to be explored. 

The scientists are now only at the 

point of theoretical understanding 

that all the quantum particles in the 

universe, which are or have ever 

been in the same state, remain in-

ternally connected with each other.

In addition, due to this project, it 

can be experimentally demonstrat-

ed where the consciousness is loca-

tedand gives a clear understanding 

of the processes happening not only 

at the molecular level but also at the 

level of interrelation of elementary 

particles.Now days the neurophysi-

ologists arrive at the conclusion that 

consciousness is not in the neurons 

Cont’d from page 10
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of the brain as neurons –are the or-

dinary transistors of the signals. A 

modern science is the observation 

from the outside, the uniqueness of 

this experiment is the opportunity 

to observe the phenomena from in-

side and here the difference is huge.

Allatra physics gives an under-

standing of the foundations, thanks 

to which it is possible to bring sci-

ence to new frontiers, to direct so-

ciety in a spiritual and constructive 

direction. As it is known, any trans-

formation in this world depends on 

the strength of the potential and the 

point of its application.

The participants of the presentation 

agreed that the achievements of Al-

latra physics qualitatively change 

the life of human civilization as ev-

erything in this world is made up 

of elementary particles. And when 

we know what elementary parti-

cles consist of and how to control 

it, we can create any living and 

non-living object, copy and clone 

it (including phenotypically and 

genetically identical organisms); 

in other words, to reproduce it in 

quality and quantity many times as 

needed. It is known that absolutely 

all modern technologies are based 

on fundamental scientific research, 

and physics plays the leading role 

here.
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ከፎቶ ማህደር 

 እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ  ኃላፊነታችን ይሁን!

            ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን
ናይል ጋዜጣ በአዲሱ አመት እንደወትሮው ከናንተ ጋር በጥምረት ለመስራት ተሰናድቷል፡፡ ጋዜጣው ለናንተ ጠቃሚ ነው፣ ያዝናናል፣ 
ያስተምራል፣ መረጃ ያቀብላል የሚለውን ማንኛውንም አይነት ይዘት ያለውን ከናንተ የተቀበለውን መረጃ መልሶ ለናንተው ለውድ 
አንባቢያን ሊያቀርብ በሩን ከፍቶ እየጠበቃችሁ ይገኛል፡፡  እናንተም አለኝ የምትሉት ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E 
በሚገኘው ቢሯችን ድረስ በመምጣት ወይም በኢሜል eyeruskasu@gmail.com ይላኩልን፡፡ 

በጣና ሀይቅ ላይ የእንቦጭ አረምን ለማጥፋት የተደረገው የጂኦሜምብሬን ንጣፍ

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማሪታይም አካዳሚ ያስመረቃቸው ተመራቂ ተማሪዎች፣ ካፒቴኖች፣ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት እና አመራሮች፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሲቪልና የውሀ ምህንድስና ፋኩሊቲ 2ኛውን የአማራ ክልል የግብርና ፎረም


