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ግቢዎቻችን በራዕይ ጥበብ 2017
በባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ
Wisdom at the Source of the 

Blue Nile

THE NILE 
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Why Written English 
Matters

By Yenus Nurie

በር ላይ…. 

በደስታ ተከስተ

ማንቆርቆሪያው
ታምሩ ከፈለኝ  

ህልም እልም 
(ክፍል 3)

ቤተልሄም ሃይለማርያም

ናይል

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተወሰኑ የሀገሪቱ ክፍሎች በአየር መዛባት ምክንያት በተከሰተው 
ድርቅ ተጋላጭ ለሆኑ ወገኖች የአምስት ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አደረገ፡፡

ዝርዝሩን ገጽ 5 ላይ ይመልከቱ 

የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ 
ኮሙዩኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት 
ዶ/ር ፍቅረሰላም ጋረድ 
ለአማራ ክልል የአደጋ 
መከላከልና ምግብ ዋስትና 
ማስተባበሪበያ ጽ/ቤት ኃላፊ 

አቶ ስለሽ ተመስገን የገንዘብ 
ቼክ ሲያስረክቡ

 

ቀኝ፡- በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ 
ኮሚሽን የጾታ ጉዳዮች አማካሪ እና የእናት ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ 
ወ/ሮ መአዛ አሸናፊ በሴቶች ቀን ልምዳቸውን ሲያካፍሉ
 
ከላይ፡- የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች አምባሳደር  
አሸናፊዎች  

ከታች፡- የዩኒቨርሲቲው ሴት ሠራተኞች 
የእግር ኳስ ቡድኖች በሴቶች ቀን
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የአማካሪ ቦርድ አባላት 

ዶ/ር ፍቅረሰላም ጋረድ

ዶ/ር ጌታቸው ፍስሃ 

አቶ እምቢያለ በየነ

አቶ አማረ ካሳው

አቶ በላይነህ ወርቁ

ዶ/ር አልማዝ ጊዜው  

አቶ ፈታሒ በቃሉ

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

ም/ዋና አዘጋጅ
             ሂሩት አድማሱ

አርታኢዎች
አብነት ሰለሞን

ግራፊክስና ሌይአውት፡-
ፀጋነሽ  ሙሉጌታ

ዘጋቢዎች፡-
የማነ ገብሩ

ታድዬ አስማረ

አምሳሉ ጥላሁን 

ትዕግስት ዳዊት

ሙሉጎጃም  አንዷለም 

አምደኞች፡-
ባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

የኑስ ኑሬ

ደስታ ተከስተ

አትክልት ዳኘው

ታምሩ ከፈለኝ

ቤተልሄም ሃይለማርያም

ፎቶ አንሺዎች፡-
ታምራት አታላይ
ሙሉጌታ ዘለቀ

የኮምፒውተር ጽሁፍ፡-
ታሪክ  ታደሰ

የሻለም መንግስቴ 
ፋንታነሽ ላቀው

ትራንስፖርት፡-
ማናለ ኃይሌ

መልእክተኞች፡-
ንብረት ታፈረ
አለምነሽ ሙሉ

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 ቁልፍ መልዕክት

ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

በናይል ጋዜጣ ለቀጣዩ ወር ዕትም ጽሁፍ ማበርከት 
የምትፈልጉ ሁሉ አዲሱ ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ 
ቁጥር 512 በሚገኘው ቢሯችን ድረስ በመምጣት ወይም 
በኢሜል gracetsegi@gmail.com በኢሜል አድራሻችን 
በመላክ ወይም በአካል በመምጣት  መሳተፍ የምትችሉ 
መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን፡፡

ዝግጅት ክፍሉ

ግቢዎቻችን በራዕይ ጥበብ 2017
ባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

To follow the 
latest news about BDU, check out our  

website:- 
http://www.bdu.edu.et    

facebook page:- 
www.facebook.com/bduethiopia

ዩኒቨርሲቲያችን በአሁኑ 
ወቅት ስምንት ግቢዎች 
አሉት፡፡ ግቢዎቹ በቁጥር 
እየጨመሩና እየሰፉ 

የሚሄዱ ናቸው፡፡ እነዚህ ግቢዎች 
ሠራተኞች፣ ምሁራንና ተማሪዎች 
በአንድ ቀን ካላቸው ሀያ አራት 
ሰዓታት ውስጥ ብዙውን ጊዚያቸውን 
የሚያሳልፉባቸው ናቸው፡፡ 
በመሆኑም ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ 
ለስራና ለኑሮ አመቺና ተስማሚ 
ሊሆኑ ይገባል፡፡ የዚህ አጭር ጽሑፍ 
አላማ ግቢዎቻችን በራዕይ ጥበብ 
2017 ምን ሁኔታ እንዲኖራቸው 
እንደሚፈለግና የኃላፊነት ጉዳዮችም 
ምን እንደሚመስሉ በመግለጽ 
ተጠቃሚዎች ክትትልና ድጋፍ 
እያደረጉ ውጤታማ የምንሆንበትን 
አግባብና የመወያያ ጉዳዮች 
እንዲሆኑ ዕድል ለመፍጠር ነው፡፡ 

አንድ ግቢ በራዕይ ጥበብ 2017 
አስተማማኝ የውሃ አቅርቦትና 
የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲኖረው 
አቅጣጫ ተቀምጧል፡፡ በዚህ 
አቅጣጫ መሰረት ሁሉም ግቢዎች 
የራሳቸው በራሱ መብራት ሲቋረጥ 
የሚነሳ ጄኔሬተር እንዲኖራቸው 
በታቀደው መሰረት የሁሉም 
ግቢዎች የተተከለ ወይም በመተከል 
ሂደት ነው፡፡ በዚህ አካሄድ በያዝነው 
አመት ሁሉም የራሳቸው ጄኔሬተር 
ይኖራቸዋል ማለት ነው፡፡ ወደፊት 
በሚከፈቱት ግቢዎችም ሁሉም 
ህንፃዎች ከጄኔሬተር ጋር የተገናኙ 
እንዲሆኑ አቅጣጫ ተይዟል፡
፡ ውሃን በተመለከተ ከከተማው 
የምናገኘው ውሃ እንደተጠበቀ ሆኖ 
ግቢዎች የራሳቸው የውሃ ጉድጉድ 
እንዲኖራቸው በስፋት እየተሠራ 
ነው፡፡ 

ዩኒቨርሲቲያች ያልተማከለ 
አስተዳደርን በመከተል ግቢዎቹ 
የራሳቸው አስተዳደርን በማቋቋም 
እራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ 
ማድረግ ወሳኝ ጉዳይ አድርጐ 
ይወስዳል፡፡ በዚህም መሠረት ምንም 
አትክልት ያልደረቀባቸው፣ ወንበርና 
ጠረጴዛ ያለ ቦታቸው የማይገኙባቸው 
ጽዳታቸው የተጠበቁና ውሃ 
በተለያዩ ዘዴዎች የሚያገኙ ጽዳት 
ያላቸው ሽንት ቤቶች ቢሮዎችና 

መንገዶች ያሏቸው ግቢዎች 
እንዲሆኑ እንዲያረጋግጡ በዋናነት 
ለየግቢዎች አስተዳዳሪዎችና 
ዲኖች ኃላፊነት ተሰጧል፡፡ በአሁኑ 
ወቅት በተጨባጭ ሲታይ የተለያዩ 
አፈፃፀሞች ይታያሉ፡፡ ሁሉንም 
አትክልቶች በሚገባ በመንከባከብ 
ገና ወደ ግቢው ሲገባ የሚያስደስትና 
ዋሉብኝ ዋሉብኝ የሚል ስሜት 
የሚፈጥሩ ግቢዎች አሉን፡፡ 
እነዚህ ሁኔታዎች የመጡት በግቢ 
አስተዳዳሪዎችና ዲኖች ጠንካራ 
አመራርነትና በጠንካራ ሰራተኞች 
ነው፡፡ በጋራ በመሥራት በአንዳንድ 
ግቢዎች ግን ይህ ስራ በሚፈለውን 
ደረጃ እየተካሄደ አይደለም፡፡ 

በእነዚህ ግቢዎች መምህራን ወደ 
ክፍል ሲገቡ ወንበር ከየቦታው 
የሚጓዝበት፣ የመማሪያ ክፍሎች 
ሳቢ ያልሆኑበትና አትክልቶችም 
ከመድረቃቸው የተነሳ መራቆታቸው 
ይታያል፡፡ ግቢዎቹ መሪዎቻቸውን 
እንዲሁም ሠራተኞችንና መምህራን 
የሞጋችነትና ጥራት የመፈለግ 
ሁኔታ ይስተዋልባቸዋል፡፡ 

በየግቢዎቻችን የምትሠሩ፣ 
የምትማሩና የምትመሩ 
የዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎች፣ 
ሠራተኞች፣ መምህራንና ኃላፊዎች 
ዩኒቨርሲቲያችሁ ለእናንተ ተስማሚና 
ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ከፍተኛ 
ትኩረት ሰጥቷል፡፡ የሁላችሁም 
ተሳትፎ፣ ሞጋችነትና በተለያዩ 
እርከን ያለንን አመራሮች ወጥሮ 
በመያዝ የማስራት ድጋፋችሁ ወሳኝ 
ነው፡፡ ባልፀዳ ሽንት ቤት መጠቀም፣ 
ንጹህ ባልሆነ አካባቢ መኖርና 
የአበቦችን ማዓዛ ያለማግኘት በኛ 
ላይ የተፈረደ ቅጣት አይደለም፡
፡ እኛ ባለመስራታችን የፈጠርነው፣ 
አሜን ብለን የተቀበልነውና 
የምንከባከበው ችግራችን ነው፡
፡ ሆኖም ግን ከፍተኛ ትኩረት 
ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል - የሁላችንም 
ኃላፊነት ነውና፡፡ በ2008 ዓ.ም 
ግቢዎቻችንን ከተስማሚነት አንፃር 
በማወዳደር ቀና ውድድር ለመፍጠር 
እንሞክራለን፡፡ 

ራዕይ ጥበብ 2017ን እናሳካለን!    

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመማር 
ማስተማር፣ በምርምርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት 
መልካም ተሞክሮዎች 

እያስመዘገበ ይገኛል፡፡ በመማር 
ማስተማር ዘርፍ በተለያዩ መርኃ 
ግብሮች በአንደኛ፣ በሁለተኛ እና 
በሶስተኛ ዲግሪ ከሀምሳ ሶስት ሺ 
በላይ ተማሪዎችን በማስተማር 
ሀገሪቱ የምትፈልገውን የሰው 
ሀይል ለማሟላት ከፍተኛ ርብርብ 
እየተደረገ ነው፡፡ በምርምር ተቋማት 
ብዙ የምርምር እና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ፕሮጀክቶች እየተቀረጹ 
የማህበረሰቡን ችግር ፈቺ እንዲሆኑ 
ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ በዚህም 
ማህበረሰብ ተኮር ችግር ፈቺ የምርምር 
ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ በየኮሌጆቹ፣ 
በየኢንስትቲዩቱ፣ በየፋኩልቲው ዓለም 
አቀፋዊና ሀገር አቀፋዊ ትምህርታዊ 
ጉባኤዎችን በማካሄድ ምሁራን 
ስራዎቻቸውን ለማህበረሰቡ ለማድርስ 
ጥረት በመደረግ ላይ ነው፡፡   

ከላይ የገለጽናቸው ጠንካራ ስራዎች 
የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ 
እንዲሁም በአፈጻጸም ላይ ያጋጠሙ 
ተግዳሮቶችና ውስንነቶች እንዲስተካከሉ 
ጥንካሬያችንን አጎልብተን በመስራትና 
ውስንነታችንን በማጥበብ ስኬታማ 
የመማር ማስተማር፣ የምርምርና 
የማህበረሰበ አገልግሎት የሚከወንበት 
እንዲሆን ለማድረግ ከእያንዳንዱ 
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጠንካራ 
ስራ ይጠበቃል፡፡ 

በዚህ ረገድ የዩኒቨርሲቲው አመራር 
ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ በራዕይ 2017 
ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲ ለመሆን 
በሚደረገው ያላሰለሰ ጥረት ተጨባጭ 
የሆኑ ስራዎችን ለመስራት እና 
ፍሬውን ከወዲሁ ለማየት የአመራሩ 
ጥረትና ትክክለኛ ውሳኔ መሰረት 
ነው፡፡ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሩ 
በእውቀትና በልምድ በመታገዝ 
ማህበረሰቡን በመያዝና በመምራት 
ዩኒቨርሲቲያችን የያዘውን የድህረ 
ምረቃን መርኃ ግብሮችን ማስፋፋት 
(የፒ.ኤች.ዲ፣ የማስትሬት ዲግሪ)፣ 
በቴክኖሎጂ የዕውቀት ሽግግር 
በማድረግ ሀብትን መፍጠር፣ ችግር 
ፈቺ የማህበረሰብ አገልግሎት 

መስጠት፣ የተሻሻለ የውስጥና 
የውጭ ተግባቦትና ፖርትነርሺፕ 
መገንባት እና ሌሎችን እቅዶች 
በማሳካት የራዕይ 2017ን የስኬት 
ጎዳና በማፋጥን ከተቀመጠለት ጊዜ 
አስቀድሞ ማሳካት ይቻላል፡፡ 

አመራሩ ተቋሙን እንደራሳችን 
በማየት በመማር ማስተማሩ ላይ 
ያለው ሀይል ጠንክሮ እንዲሰራ፣ 
የቴክኖሎጂ ሽግግር በተሳካ መልኩ 
እንዲከናወን እና ችግር በሚፈታ 
የማህበረሰብ አገልግሎት ላይ 
ትኩረት እንዲደረግ እንዲሁም 
የተለያዩ ችግሮች ሲከሰቱ በተጠና 
እና ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ 
እንዲፈቱ ቀዳሚ የመፍትሄ 
አካል በመሆንና የዩኒቨርሲቲውን 
ማህበረሰብ በማነቃቃትና የበለጠ 
ጠንክሮ እንዲሰራ በማበረታታት 
ለተቀመጠው ራዕይ ስኬት ያለው 
አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ 

ከፍተኛና መካከለኛ አመራሩ 
ውጤታማ ለመሆን ውሳኔዎች 
ሲወሰኑ የጉዳዩ ባለቤቶችን ማሳተፍ፣ 
ችግሮች ሲከሰቱ ፈጣን ምላሽ 
መስጠት እንዲሁም ምቹ የአሰራር 
ስርዓቶችን መቅረጽና ተግባራዊ 
ማድረግ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ 
ጉዳይ ነው፡፡ ችግሮችን የመለየት፣ 
የመተንተን፣ በመፍትሄዎቹ ዙሪያ 
ከሚመለከተው የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ ጋር በመወያየት 
አማራጮችን በየደረጃው በማስቀመጥ 
በዕቅድ ውስጥ ተካተው እንዲሰሩ 
ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ በየደረጃው 
ባሉ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ላይ 
ግልጽነትን ከማስፈንና አሳታፊነትን 
ከማረጋገጥ አኳያ የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ በንቃት እንዲሳተፉ 
ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም 
ሁሉም አመራር አቅሙን አሟጦ 
በመጠቀም የድርሻውን በብቃት 
ከተወጣ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት 
ቀላል ነው፡፡ ከራስ አልፎ ለትውልድ 
የሚተርፍን ቅርስ ማስቀመጥ 
ይቻላል፡፡ ለተሻለ ለውጥ የአመራሩ 
ሚና ወሳኝ ነው!

ለተሻለ ለውጥ የአመራሩ ሚና 
ወሳኝ ነው!
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  አበይት ዜናዎች...
ለዩኒቨርሲቲው አመራሮች የአመራር 

ክህሎት ስልጠና ተሰጠ

በአምሳሉ ጥላሁን

በግብርና ትምህርት የተማረ ከተማ 
መቀመጥ የለበትም ተባለ

በታድዬ አስማረ

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲት 
ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ 
ኮሙዩኒኬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት 

ጽ/ቤት አማካኝነት የተዘጋጀ የአመራር 
ክህሎት ስልጠና ለዩኒቨርሲቲ ከፍተኛና 
መካከለኛ አመራሮች ተሰጠ፡፡ 

ለዩኒቨርሲቲውም ሆነ ለሀገር እድገት 
ጠቃሚ የሆኑትን የዩኒቨርሲቲውን 
ራዕይና ተልዕኮ ለማስፈፀም አመራሩ 
ከዚህ በፊት በልምድና በትምህርት 
ያገኘውን የመምራት አቅም ለማሳደግ 
እንዲሁም የአመራር ክህሎቱን 
ለመጨመር ታስቦ የተዘጋጀ ስልጠና 
እንደሆነ የጽ/ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት 
ዶ/ር ፍቅረሰላም ጋረድ ገልጸዋል፡
፡ ስልጠናው የመጀመሪያ ምዕራፍ 
እንደመሆኑ መጠን የዩኒቨርሲቲው 
የበላይ እና መካከለኛ አመራሮች 
እንዲወስዱ ቢደረግም በቀጣይነቱ 
በተዋረድ ለሌሎች አመራሮችም 
እንደሚዘጋጅ ተናገረዋል፡፡ 

ሁሉም አመራር በየዘርፉ 
የሚጠበቅበትን እንዲወጣ፣ እንደ 
ቡድን በአንድ ዓላማ፣ ራዕይ እና 
ተልዕኮ ላይ በመሰማራት ውጤታማ 
ለመሆን አቅም ለማሳደግ እንደሆነ 
ገልጸው ከስልጠናው በኋላ ስልጠናውን 
የወሰዱት አመራሮች ባገኙት ልምድና 
ክህሎት በመጠቀም በስራቸው ላሉ 
አመራሮችና ሰራተኞች ልምዳቸውን 
እንዲያካፍሉና በጋራ የዩኒቨርሲቲውን 
ራዕይ ከግብ እንዲያደርሱ ዶ/ር 
ፍቅረሰላም አሳስበዋል፡፡

በስልጠናው መጨረሻ ላይ ንግግር 
ያደረጉት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት 
ዶ/ር ባይሌ ዳምጤ ዩኒቨርሲቲው 
ራዕይና ተልዕኮ አስቀምጦ በመስራት 
ላይ እንደሚገኝ ነገር ግን ይህን 
ራዕይና ተልዕኮ ለማስፈፀም የተለያዩ 
ችግሮች እንደሚያጋጥሙ ገልጸው 
ይህ ስልጠና የሚታዩብንን ተግዳሮቶች 
እንድናስወግድና ዩኒቨርሲቲው 
ላስቀመጠው ግብ መሳካት ከታች 
እስከ ከፍተኛ አመራር ዘንድ ያለው 
ትስስር የጠበቀ እንዲሆን ከፍተኛ እገዛ 
እንደሚያደርግ ተናግረዋል፡፡ ሁሉም 
አመራር ከስልጠናው ያገኘነውን 
ክህሎት በመጠቀምና በየተሰማራንበት 
የሥራ ዘርፍ በቅንነትና በታማኝነት 
ከሰራን ስኬታማ እንሆናለን ያሉት 

ዶ/ር ባይሌ ስልጠና ያዘጋጀውን 
የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ 
ኮሙዩኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤትን 
አመስግነው ወደፊትም ይህን አይነት 
ስልጠና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል 
ያላቸውን ተስፋ ተናግረዋል፡፡  

ስልጠናውን ከስምንት ዓመት በፊት 
ወስደውት እንደነበርና አሁን የተለያዩ 
ኃላፊነቶችን ወስደው በሚሰሩበት 
ወቅት ይህን ስልጠና መውሰዳቸው 
የበለጠ የአመራር ክህሎታቸውን 
እንደሚያሳድግ  የተናገሩት የስርዓተ 
ፆታ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶ/ር 
አልማዝ ጊዜው ስልጠናው ከዚህ 
በፊት የነበረብኝን ደካማ ጐን እንዳይ 
እንዲሁም ጠንካራ ጐኔን የበለጠ 
አጠናክሬ እንድሰራ ይረዳኛል ብለዋል፡
፡ የዩኒቨርሲቲውን ራዕይና ተልዕኮ 
ለማሳካት ሁሉም በተሰማራበት 
የሥራ ክፍል ውጤታማ ለመሆን 
በጋራ መሥራት እንደሚጠበቅባቸው 
በመግለጽ ከሌሎች የሥራ ክፍሎች 
ጋር ጥብቅ ትብብር በመፍጠር 
መሥራት እንደሚያስፈልግ አቅጣጫ 
ያሳየ ስልጠና እንደሆነ ዶ/ር አልማዝ 
ገልጸዋል፡፡ 

ስልጠናው ከነበረን እውቀት ላይ 
ሌላ ተጨማሪ ዕውቀት እንድናገኝ 
አድርጐናል ያሉት ደግሞ የቢዝነስና 
ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ማኔጂንግ ዳይሬክተር 
አቶ ምስጋናው ሙጨ አሁን ያለንበት 
ዘመን እውቀት ላይ የተመሰረተ 
አመራነት የሚያስፈልግበት ወቅት 
በመሆኑ ስልጠናው በዚህ ወቅት 
እንዲሰጥ መደረጉ በጣም አስፈላጊ 
ነው ብለዋል፡፡ ከስልጠናው በኋላ 
ክትትል ማድረግ እና ለተፈፃሚነቱ 
ቁርጠኛ እርምጃ መውሰድ ከሁሉም 
አመራር እንደሚጠበቅ አቶ ምስጋናው 
ገልጸዋል፡፡

ስልጠናው ከኢትዩጵያ ሥራ አመራር 
ኢንስቲትዩት በመጡ ከፍተኛ 
አማካሪዎች በሁለት መድረክ ማለትም 
የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች 
በፕሬዚዳንት ጽ/ቤት አዳራሽ 
እንዲሁም መካከለኛ አመራሮች ፔዳ 
ግቢ በሚገኘው ሴኔት አዳራሽ ለሁለት 
ቀናት በአጠቃላይ ለአርባ አመራሮች 
ተሰጥቷል፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ 
ጥናት ጽ/ቤት #Stop plagiarism» 
በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ በዩኒቨርሲቲው 
ሴኔት አዳራሽ የምክክር መድረክ 
አካሄደ፡፡

መርኃ ግብሩን በንግግር የከፈቱት 
የጽ/ቤቱ ዲን ዶ/ር ዓለማየሁ ቢሻው 
ዩኒቨርሲቲው በ2017 ከአፍሪካ አስር 
ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች ጐራ 

በምርምሩ ዘርፍ ኩረጃን ማስወገድ እንደሚገባ ተገለፀ

በሙሉጐጃም አንዱአለም

ለመሰለፍ የሰነቀውን ራዕይ ለማሳካት 
የትምህርት ጥራት ወሳኝ ሚና 
ስላለው የሚሰሩ ምርምሮች ከባለቤቱ 
አእምሮ የፈለቁ፣ ያልተከለሱና አዳዲስ 
ርዕሰ ጉዳዮችን የሚዳስሱ እንዲሁም 
ችግር ፈች ሆነው ምንም ዓይነት 
ኩረጃ ሣይጨመር ወጥነት ባለው 
አሰራር እንዲካሄድ ለማስቻል ግንዛቤ 
ለመፍጠር ታልሞ የምክክር መድረኩ 
መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡ 

ህገወጥ ኩረጃን ለማስቆምና ምርምር 
ከመካሄዱ በፊት ቅድመ ስርዓቱን 
ለመዘርጋት የምክክር መድረኩ ጉልህ 
አስተዋፅኦ እንዳለው የተናገሩት 
ዶ/ር ዓለማየሁ ከውይይቱ መልስ 
ደንብና መመሪያ በማውጣትና ኩረጃን 
ለመከላከል የሚያግዝ ሶፍትዌር 
በማዳበር እንዲሁም የመምህራንን 
ተሞክሮ በመቀመር መመሪያው 
ተፈፃሚ እንደሚሆን ገልጸዋል፡

፡ ለወደፊት በሀገሪቱ ያሉትን 
ዩኒቨርሲቲዎች ያካተተ ሰፊ ውይይት 
ለማካሄድ ጽ/ቤቱ በዝግጅት ላይ 
መሆኑን አስገንዝበዋል፡፡

በውይይቱ ወቅት የተገኙ ምሁራን 
ያላቸውን ተሞክሮ በማንፀባረቅ 
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በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና 
አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ከአማራ 
ግብርና ቢሮ ጋር በመተባበር 

የተግባር ትምህርት ለሁለት ዓመት 
ተኩል ያሰለጠናቸውን የግብርና 
ባለሙያዎች ለሁለት ቀናት ባዘጋጀው 
አውደ ጥናት የምርምር ሥራቸውን 
በማስገምገም አስመረቀ፡፡ 

በአውደ ጥናቱ ላይ የዩኒቨርሲቲው 
አካዳሚክ ጉዳዮች ም/ፕሬዚዳንት ዶ/ር 
ማተቤ ታፈረ እንደተናገሩት በመማር 
ማስተማሩ ሂደት የመምህሩና 
የተማሪው ግንኙነት ውጤት ተኮር 
መሆን አለበት፡፡ መምህሩ ለተማሪው 
ተገቢውን እውቀት፣ ክህሎትና 
አመለካከት በማስተላለፍ ተጨባጭ 
ለውጥ እንዲያመጣ ማገዝ እንዲሁም 
ተማሪው በዩኒቨርሲቲ ቆይታው 
ተገቢውን እውቀት፣ ክህሎትና 
አመለካከት በማምጣት በተገቢው 
የምዘና ሂደት በማለፍ ለሀገሩ 
ተጨባጭ የሆነ ለውጥ የሚያመጣ 
መሆን እንዳለበት የገለጹት ዶ/ር 
ማተቤ መምህሩ የተማሪውን 
የዕውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት 
የሚለካ ምዘና በመመዘን የትምህርት 
ጥራትን ማስጠበቅ እና ጥራት 
ያለው ትምህርት በማስፈን ሀገራዊ 
አስተሳሰብ ያለው ዜጋ ማፍራት 
ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡ 

የግብርናው ትምህርት ዘርፍ 
በተግባር የተደገፈ በመሆኑ 
ተመርቀው የሚወጡ ተማሪዎችም 
በተግባር የገበሬውን ችግር በቅርበት 
በመፍታት አርሶ አደሩ ጋር ያሉትን 
ነባራዊ ችግሮች በመለየት ለመፍታት 
የሚችል መሆን እንዳለበት ዶ/ር 
ማተቤ ተናግረው በግብርና ሙያ 
ሰልጥኖ የተመረቀ ባለሙያ ከተማ 
የሚቀመጥ ሳይሆን ከገበሬው 
ጋር በመሆን የገበሬውን የግብርና 
ሥራ የሚያቀላጥፍና ውጤታማ 
የሚያደርግ መሆን አለበት ብለዋል፡፡

የግብርና እና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ 
ዲን ዶ/ር ደሳለኝ ሞላ የግብርና 
ቢሮ ዲፕሎማ ያላቸውን የግብርና 
ባለሙያዎችን ከየወረዳው በማወዳደር 
የላካቸውን ዩኒቨርሲቲው ለሁለት 
ዓመት ተኩል በማሰልጠን ያስመርቃል 
ብለዋል፡፡ ባለሙያዎቹ ለአንድ ዓመት 
ተኩል በኮሌጁ የንድፈ ሀሳብ እና 
የተግባር ትምህርት እንዲወስዱ 
ከተደረገ በኋላ ቀሪውን ጊዜ ወደ 
መጡበት ወረዳ ተመልሰው የገበሬውን 
ነባራዊ ሁኔታ በመለየት ገበሬው 
በግብርናው የእሴት ሰንሰለት ውስጥ 
እንዲፈታለት የሚፈልገውን ችግር 
ከገበሬው ጋር በመሆን በመለየት 
ምርምር በማካሄድ የመፍትሄ 
ሀሳብ እንዲያመጡ እንደሚደረግ 
ዶ/ር ደሳለኝ ገልጸው ባለሙያዎቹ 
የሚሰሩት ምርምር የተግባር ተኮር 
ምርምር በመሆኑ የተገኘው ውጤት 
በተግባር የገበሬውን ችግር የሚያሳይ 
ነው ብለዋል፡፡

የግብርና ባለሙያዎች ስልጠና 
ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አዛናው አበበ 
እንደተናገሩት ዩኒቨርሲቲው ሰልጣኞቹ 
በኮሌጁ ገብተው እንዲሰለጥኑ ከማድረግ 
በተጨማሪ ለምርምር ሥራ በሄዱበት 
የገጠር ቀበሌ ድረስ ገምጋሚ ባለሙያ 
በመላክና አማካሪ በመመደብ የዳሰሳ 
ጥናት እንዲካሄድ ከማድረግ ጀምሮ 
እስከ ምርምር ሥራው ፍፃሜ ድረስ 
ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል፡፡ 

ፕሮጀክቱ በግብርና ቢሮ ጥያቄ 
የተጀመረ ሲሆን ዩኒቨርሲቲው 
ባለሙያዎችን ማሰልጠን ከጀመረ 
አምስት አመታት አስቆጥሯል፡፡ 
ዩኒቨርሲቲው በርካታ ሙያተኞችን 
አሰልጥኖ በመስመረቅ የግብርናውን 
ዘርፍ በሳይንሳዊ ምርምር የተደገፈ 
እንዲሆን በማድረግ ረገድ ከፍተኛ 
ሥራ እየሰራ ይገኛል፡፡

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

http://www.bdu.edu.et    
facebook page:- 

www.facebook.com/bduethiopia
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ወደፊት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት 
እንዳለበትና የኩረጃ መንስኤዎችን ለይቶ በማውጣት መከላከል እንደሚቻል 
አሳስበዋል፡፡ ምሁራኑ አያይዘውም ምርምር በሚካሄድበት ወቅት መሟላት 
ያለባቸው ወሳኝ ነገሮች ከተሟሉና ችግር ፈች ምርምር ለሚያካሂድ ሰው 
ተገቢው ድጋፍና ክትትል ከተደረገለት ወጥነት ባለው መልኩ መስራት 
እንደሚቻል ተናግረዋል፡፡

በውይይት መድረኩ ላይ የዩኒቨርሲቲው መምህራንና የድህረ ምረቃ ተማሪዎች 
የተሳተፉ ሲሆን ማንኛውም ተማሪ ወይም ተመራማሪ ምርምር በሚሰራበት 
ወቅት በሌላ ወገን የተሰራውን ከመውሰድ ይልቅ በራስ የመተማመን መንፈስን 
በማዳበር ትክክለኛ የምርምር ስርዓቱን ተከትሎ ቢሰራ ውጤታማ ከመሆን 
ባሻገር የአእምሮ እርካታን ተጐናፅፎ ለሀገሩ አሻራ መጣል እንደሚችል 
ተናግረዋል፡፡

በምርምሩ ዘርፍ ኩረጃን ...
ከገጽ 4 የዞረ

ዓባይ የባህልና ልማት ጥናትና 
ምርምር ማዕከል 2ኛውን ዓለም 
አቀፍ የግዕዝ ዓውደ ጥናት 

“ግዕዝ ተመረመረ፤ ሕያውነቱም 
ተበሠረ” በሚል መሪ ቃል ከመጋቢት 
28 እስከ 29, 2008 ዓ.ም ድረስ 
አካሄደ፡፡

የማዕከሉ ዳይሬክተር ዶ/ር ሙሉቀን 
አንዷለም ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና 
መጣችሁ ንግግር ሲያደርጉ ኢትዮጵያ 
ከአለማችን እጅግ በጣም ጥቂት 
ጥንታዊና ባለታሪክ ከሆኑ ሀገራት 
መካከል አንዷና ዋነኛዋ እንደሆነች 
የታሪክ መዛግብት እንደሚመሰክሩ 
ተናግረው በውስጧም እጅግ ብዙ 
ዘመናትን የጠገቡ ተፈጥሯዊ እና 
አስደናቂ የሆኑ ሥነ-ህንፃ፣ ሥነ-
ጥበብ፣ ሐውልትና ሥነ-ጽሑፍ ባለቤት 
መሆኗን ረጅም ዘመናትን ተሻግረውና 
አስደናቂነትን ተላብሰው የዓለም አቀፍ 
ቱሪስቶች መስህብ የሆኑ ሥራዎች 
ምስክሮች እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
ዶ/ር ሙሉቀን አክለውም በስነ-
ጹሑፍና ሐውልት ላይ ከተፃፉ የታሪክ 
መረጃዎች መካከል በወቅቱ የነበረውን 
ጥበብ ተጠቅመው የተለያዩ እንሰሳት 
ቆዳን ፍቀው፣ ዳምጠው፣ አለዝበውና 
አለስልሰው፣ አበባና ቅጠል ሸምጥጠው፣ 
ቀለም በጥብጠው፣ ብዕር አሹለው፣ 
ስዕል ስለው ያዘጋጇቸው በግእዝ 
የተጻፉ የብራና መጻሕፍት በዓለም 
ደረጃ ተፈላጊነታቸው የጎላ እንደሆነ 
እና ባህላዊ፣ ሳይንሳዊ፣ ማህበራዊ፣ 
ፖሊቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 
ስላላቸው ለሀገር በቀል ዕውቀቶችና 
ለልማት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ 
ከፍተኛ እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶ/ር 
ባይሌ ዳምጤ ለአውደ ጥናቱ የመክፈቻ 
ንግግር ባደረጉበት ወቅት ዩኒቨርሲቲው 
ጥራት ያለው የመማር ማስተማር፣ 
ምርምር እንዲሁም የማህበረሰብ 
አገልግሎቶችን የማስፈጸሚያ ከፍተኛ 
በጀት በመበጀት ወደ ተግባር እንደገባ 
ገልጸው መንግስት ለዩኒቨርሲቲዎች 
የሰጠው ተልዕኮ ዕውቀትን፣ ባህልን 
የማስተላለፍ፣ የማዳበር እንዲሁም 
አዕምሯዊ ትንታኔ ለመስጠት እንደሆነ 
ተናግረዋል፡፡  
በሀገራችን የሚገኙ አብዛኞቹ መጽሐፍት 
የተጻፉት በምዕራባዊያን በመሆናቸውና 
የምዕራባዊያንን ዕውቀት፣ ባህልና 
ወግ የያዙ በመሆናቸው ከፍተኛ 
ተጽዕኖ እንዳላቸው ገልጸው ሀገር 
በቀል ዕውቀትን በመጠበቅና በመሰነድ 
ለተጠቃሚ ማድረስና ከትውልድ 
ትውልድ ተሻጋሪ እንዲሆን ማድረግ 
እንደሚያስፈልግ ፕሬዚዳንቱ 
አሳስበዋል፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና 
ተመራማሪ እንዲሁም በአማራ ክልል 
የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ዋና 
ፀሐፊ ፕሮፌሰር ዓብይ ይግዛው 
በመርኃ ግብሩ ላይ በመገኘት አንኳር 
ንግግር ባደረጉበት ወቅት የግዕዝ 
ቋንቋ ውልድ ቋንቋዎችን ከማበልጸግ 

  አበይት ዜናዎች...
2ኛው ዓለም አቀፍ የግዕዝ ዓውደ ጥናት 

ተካሄደ

በአምሳሉ ጥላሁን

አንጻር፣ ቋንቋው በስነ-ጽሑፍ ረገድ 
ስላደረገው አስተዋጽኦ፤ በቤተ ክህነት፣ 
በቤተ መንግስት፣ በእማሬ ከዋክብት፣ 
በፍልስፍና፣ በጤና፣ በታሪክ 
እንዲሁም በሌሎች ማህበረሰባዊ 
ጉዳዮች ቋንቋው ስላደረገውና 
በማድረግ ላይ ስላለው አስተዋጽኦ 
አስረድተዋል፡፡ የባዕድ ቋንቋ የራሳችን 
የሆኑ ቋንቋዎችን እስኪበረዝ ድረስ 
በጉራማይሌነት እየተጠቀምንበት 
እንደሆነና ይህን ችግር ለመቅረፍ 
ኢትዮጵያዊ ቋንቋዎችን በተለይ 
የግዕዝ ቋንቋን በመጠቀም ብዙ ርቀት 
መሄድ እንደሚቻል ጠቁመዋል፡፡  

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ትምህርት 
ቢሮ ምክትል ኃላፊና በአማራ 
ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች 
አማካሪ አቶ ይትባረክ ደምለው 
እንዳሉት ዓለም እንደዛሬው ሁሉ 
በየደጁ ሆስፒታሎች እና ሀኪሞች 
ሳይኖሯት፤ መድሃኒቶች በየበሽታው 
ዓይነት ተፈብርከው ሳይቀርቡለት፤ 
በልሳነ ግዕዝ በሊቃውንቶች በሸንበቆ 
ብዕር ተጽፈው እና ገቢራቸው ተበትኖ 
የተቀመሙ መድሃኒቶች ትውልዱን 
ከጨለማውን ዘመን ታድገው ወደ 
ብርሃን ዘመን ያበቁን መሆናቸውን 
ገልፀዋል፡፡ አቶ ይትባረክ አክለውም 
ባህላዊ ህክምና አገሪቱ አሁን 
ለደረሰችበት ዘመን የምርምርና ጥናት 
መነሻ ሆነው የሚያገለግሉ እንደሆኑና 
ግዕዝ ለኢትዮጵያዊያን ከታሪክ 
በላይ ኪነ ጥበባችን፣ አንደበታችን፣ 
የዜማ ምልክታችን፣ የመልዕክት 
ማስተላለፊያ ኮዳችን፣ የንግግር 
ለዛችን እንዲሁም ግዕዝ፣ አራራይና 
ዕዝል የተሰኙት የዜማ ምልክቶቻችን 
በየትኛውም የዓለም ክፍል 
የማይገኙ እና ብቸኛ ኃብቶቻችን፤ 
መኩሪያዎቻችንና የዘመናዊ ሙዚቃ 
ስልቶች መፈጠሪያ ማሕፀን ሆነው 
ያገለገሉ መሆናቸው ዓለም ያወቀው 
ገሃድ ሚስጢር እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በዓውደ ጥናቱ ላይ ጋዜጠኝነት፣ 
ቅኔ ዜና መዋዕላትና ስንክሳር ምንና 
ምን፤ ቅኔና ባለቅኔዎች፤ ዘመን-
አንቅጽ፤ የመካነ-ኢየሱስ የመጽሐፍት 
ትርጓሜ፤ የአብነት ትምህርት 
ለግዕዝ ቋንቋ ህልውና ያለው 
አስተዋጽኦ፤ የግዕዝ ውስብስባዊ 
ሐረግ፤ የግዕዝ ቋንቋ ትላንት፣ ዛሬና 
ነገ፤ በዘጌ የአቡነ በትረማርያም 
መንፈሳዊ ሕይወት ትንተና፤ 
የሙገሳና የተምሳሌታዊ ቃላት 
አገላለጾች በመልክአ ምኒልክ ጽሁፍ 
ውስጥ፤ የዘመናችን ባለቅኔዎችና 
ቅኔዎቻቸው፤ ‹‹የአጫብር›› ዜማ 
ትምህርት በአራቱ አድባራት›› 
እንዲሁም From classical Ethiopic 
to Amharic problems of Ge’ez 
Orthography በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው 
ውይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡ 

በመርኃ ግብሩ ላይ የቅኔ ዘረፋ፣ 
የበገና ድርደራና አቋቋም የቀረበ 
ሲሆን የዓውደ ጥናቱን ጠንካራና 
ደካማ ጎኖች ላይ ውይይት በማድረግ 
አውደ ጥናቱ ተጠናቋል፡፡ 

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተወሰኑ 
የሀገሪቱ ክፍሎች በአየር መዛባት 
ምክንያት በተከሰተው ድርቅ 

ተጋላጭ ለሆኑ ወገኖች የአምስት 
ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ አደረገ፡፡

የዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽንና 
ስትራቴጂክ ኮሙዩኒኬሽን ም/
ፕሬዚዳንት ዶ/ር ፍቅረሰላም 
ጋረድ የገንዘቡን ድጋፍ ዋና ዓላማ 
አስመልክተው እንደተናገሩት ድርቁ 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ምክንያት 
በመማር ማስተማሩ ላይ አሉታዊ ጫና 
እንዳይፈጥር የዩኒቨርሲቲው አመራር 
ውይይት ካደረገ በኋላ የጋራ ግንዛቤ 
ተወስዶ የተሰራ ተግባር መሆኑን በቼክ 
ርክክቡ ሥነ-ስርዓት ላይ ገልፀዋል፡፡

ዶ/ር ፍቅረሰላም አክለው ዩኒቨርሲቲው 
ከገንዘብ ድጋፍ በዘለለ ችግሩን በዘላቂነት 
ለመፍታት ያስችል ዘንድ በምርምር 
የተደገፈ መፍትሄ በማስቀመጥ በችግሩ 

ዙሪያ ምርምር የሚካሄድበትን ሰፊ 
ሥራ እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል፡
፡

በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው በክልሉ 
ውስጥ ያሉት በድርቁ የተጐዱ 
አካባቢዎችን በመለየት እንስሳት 
ምግብና ውሃ የሚያገኙበትን ስራዎች 
ለማከናወን በሂደት ላይ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡

በአማራ ክልል የአደጋ መከላከልና 
ምግብ ዋስትና ማስተባበሪበያ ጽ/ቤት 
ኃላፊ አቶ ስለሽ ተመስገን ገንዘቡን 
በተረከቡበት ወቅት እንዳሉት ድርቁ 
በተከሰተበት በሁሉም አካባቢ በሰውና 
በእንስሳት ሕይወት ጉዳት እንዳይደርስ 
በመንግስት ከተወሰደው እርምጃ 
በተጨማሪ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ያደረገው ድጋፍ አበረታችና አርአያ 
የሆነ ተግባር እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

ዩኒቨርሲቲው በድርቅ ለተጐዱ ዜጐች 
የገንዘብ ድጋፍ አደረገ

በየማነ ገብሩ

የሴቶች ቀን በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ተከበረ
በትዕግስት ዳዊት

በአለም አቀፍ ደረጃ ለ105ኛ ጊዜ ‘Planet 50 - 50 by 2030 STEP IT UP 
FOR GENDER EQUITY, A Pledge for Gender Equality and Women’s 
Empowerment’ እንዲሁም በኢትዮጵያ ለ40ኛ ጊዜ ‹መልካም አስተዳደርን 

በማስፈን የሴቶችን ተጠቃሚነትንና ተሳታፊነትን እናጎልብት›› በሚል መሪ ቃል 
የሚከበረው አለም አቀፍ የሴቶች ቀን በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተከበረ፡፡

በእለቱ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉትና የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉት  
የዩኒቨርሲቲው የፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ኃላፊ አቶ ታዬ ደምሴ ሴቶች ለሀገራችን 
እድገት ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ መቆየታቸውንና በትግሉም ብዙ ለውጦች 
ማምጣታቸውን ገልጸው የሴቶችን እኩል ተሳትፎ እና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ 
የሁላችንም ተሳትፎ ወሳኝ ነው ብለዋል፡፡ 

በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የጾታ ጉዳዮች 
አማካሪ እና የእናት ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ወ/ሮ መአዛ አሸናፊ የእለቱ የክብር 
እንግዳ በመሆን የህይወት ልምዳቸውን እና ለስኬት ያበቃቸውን ተሞክሯቸውን 
ለተሳታፊዎች አካፍለዋል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው ሙሁራን ሴቶችን የሚመለከቱ የተለያዩ ጥናታዊ ፁሑፎች 
የቀረቡ ሲሆን የስርዓተ ፆታ ዳይሬክቶሬት ተወካይ ወ/ሮ ብርሃኔ መንግስቴ 
የሴቶች ቀን አመጣጥንና አከባበርን አስመልክተው ፅሁፍ አቅርበዋል፡፡  

በእለቱ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች አምባሳደር ምርጫ የተካሄደ 
ሲሆን በዳኞች ለተመረጡ አንደኛ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ለወጡ ተማሪዎች እናት 
ባንክ የገንዘብ ሽልማት በወ/ሮ መአዛ አሸናፊ አማካኝነት አበርክቶላቸዋል፡፡  

ለእለቱ ድምቀት የሰጠ በዋናው ግቢ የስፖርት አካዳሚ ስታዲየም በሴት 
አስተዳደር ሠራተኞች መካከል የእግር ኳስ ውድድርም ተካሂዷል፡፡ 



ናይል 4ኛ ዓመት፣ ቁጥር 2፣ መጋቢት 2008 ዓ.ም6
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የግጥም ጥግ 
ለብዙ እንውደድሽ

ኢምንት ከቶ አልዋሽም

ትንግርት ይበል አለም

እኔ እንደምወድሽ

  ልንገር እስኪ ሳልዋሽ

         ከልቤ መሆኑን የኔ ያንችን መውደድ

     ይወቁብኝና የሚያብድ ካለ ይበድ

ላንች ያለኝ ክብር

ላንች ያለኝ ፍቅር

አያሻም መዘርዘር

                    ከፈለጉ እነርሱም እኔ እንደምወድሽ

                    ከልካይ ሳይኖራቸው ከልብ አፍቅረውሽ

                    ኢትዮጵያዬ ብለን በጋራ እንጠብቅሽ

      

መምህሬ
           

            መቸም ይሁን መቸም

   ያንተን ደህና መሆን ይፈልጋል አለም

                        አንተ ካጣህ ጤና

                      ሁሉም ነገር መና

                  አንተ ሰላም ስትሆን

                 የጐበጠው ቀና ጨለማው ብርሐን

                        አንተ የዕውቀት አባት

                      የሆንክ የሕዝብ ኩራት

                   የሙያዎች አውራ

                 መምሕር ባንተ እንኩራ

                         ማንም ይሁን ማንስ

                       ሐኪም በል መሐንዲስ

                       ፓይለንትም ይሁን ጉሙን የሚበጥስ

                       ባንተ እኮ ነው ጋሸ ሁሌም ይበልህ ደስ

                    አንተ የዕውቀት አባት የድንቁርና ፀር

                  ጥጋብ የሚሆነው የሚጠፋው ችግር

                  አንተ ስላለህ ነው አያሻም ድርድር

                          ስለዚህ መምህሬ የዕውቀት አባት

                        ረጅሙን ዕድሜ መልካም ማንነት 

                        አሟልቶ ይስጥልኝ ጌታ በዕውነት

ከወንዳለ ፈረደ (ዘዋሪው)

 ማስታወሻነቱ፡- ለዕውቀት አባቶች

ውድ አንባቢዎቻችን 

በየካቲት ወር እትማችን ላይ 120ኛው የዓድዋ የድል በዓል በዩኒቨርሲቲው በሶሻል 
ሳይንስ ፋኩልቲ ታሪክና ቅርስ አስተዳደር ት/ክፍል እና በአማርኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ 
ተቋም (አቋማተ) አማካኝነት የተዘጋጀ መሆኑን እየገለጽን በጊዜው ባለመጠቀሱ 
ይቅርታ እንጠይቃለን፡፡ 

አዳራሹ በግንባር ቀደም አርሶ 
አደሮች ተሞልቷል! የስብሰባው 
መሪ ጉሮሯቸውን ጠራረጉና “… 
የግብርና research centers 
የሚያወጧቸውን technologyዎች 
መጠቀም production እንደሚጨምር 
አያጠያይቅም፣ ምርቱ qualityውን 
የጠበቀ ከሆነ export የማይሆንበት 
ምንም reason የለም፡፡” 

አንዱ አርሶአደር ከጎኑ ያለውን 
ጓደኛውን #እንዲያው ከከተማ ሰው 
ጋር እኮ መግባባት ተቸገርን ብዙውን 
እኮ በፈረንጅ አፍ ነው የሚናገረው፡፡
” አለ፡፡ የሰውየው ጉራማይሌ አነጋገር 
ሊገባው ባለመቻሉ፡፡ 

ጓደኛውም መለሰ “ችግሩ የከተማው 
ሰው አይደለም እባክህ ይህ ፊደል 
ቆጠርኩ የሚለውና ‘ምሁርነት ከኔ 
በላይ ላሳር‘ የሚለው ነው ግራ 
እያጋባን ያለ፡፡” 

ሰብሳቢው ግን ”ማስተማሩን” ቀጥሏል፡
፡ #natural fertilizer ካካባቢያችን 
material ማዘጋጀት እንችላለን፣ 
ዋናው commitment ነው፡፡”

ብዙም ባቀራረቡ ያልተደሰቱት እነዚሁ 
አርሶ አደሮች ታዲያ ዝም ብሎ 
ከማዳመጥ ውጪ ምርጫ ስለሌላቸው 
ትምህርቱን #በጥሞና» ይከታተላሉ፡
፡ አንዱን ጠጋ ብየ “እንዴት ነው 
ትምህርቱ? ጠየቅሁት፡፡ “ትምህርቱ 
ምን… በፈረንጅ አፍ የሚነገረው 
አይገባንም” አለኝ፡፡ 

“ለምንድን ነው በአማርኛ 
የማያስረዳችሁ? ለምንስ 
አትጠይቁም?” ጥያቄየን ቀጠልኩ፡፡ 

ትህትና በተሞላው ሁኔታ “አይ ጋሽዬ 
‘ምሁር’ ስለሆኑ እኮ ነው፡፡” አለኝ፡
፡ ”በውሎ ግምገማ ግን የፈረንጅ 
አፍ እንዳይጠቀሙ እንናገራለን፣ 

የቋንቋ ጉራማይሌ 
አለን

 

አለምነው መኮንን       

                    alemnew2003@gmail.com

አንዳንዶቹ ይቅርታ ይጠይቁና 
ለጊዜው ይተውታል! ግን ቆይተው 
ደግሞ ይረሱትና ወደ ፈረንጁ ኦፍ 
ይገባሉ፣ ለምዶባቸዋል፡፡” በማለት 
በሹክሹክታ ነገረኝ፡፡ 

አስተማሪው እያስተማረ ነው፡፡ 

“ግብርናው ካላደገ ወደ 
Industrialization በፍፁም 
transform ማድረግ አንችልም፣ 
ግብርናው እንደ spring board ሆኖ 
ሊያገለግል ይገባል፡፡ በዚህ ረገድ 
የleadership ሚና ወሳኝ ነው፡፡ 
በተፈጥሮ ሀብት ሥራ ያከናወንነው 
ተግባር በmodelነት የሚወሰድ 
ነው፡፡ ይህ sustainability 
እንዲኖረው በአርሶ አደሩ ዘንድ 
የawareness creation ሥራ 
መስራት ያስፈልጋል፡፡ ለዚህ ደግሞ 
leadership ከናንተ shoulder 
ላይ ወድቋል፡፡ Responsiblity 
ሊሰማችሁ ይገባል፡፡” 

የግንባራቸውን ላብ እፊታቸው 
ካለው ጠረጴዛ ላይ ከተቀመጠው 
ሶፍት ወስደው ጠረጉና “ የተፈጥሮ 
ሀብት ሥራ እየመጣ ያለውን 
የclimate change side effect 
ለመከላከል ይረዳል፣ soil በflood 
እና በerosion እንዳይጠረግ 
ያግዛል፣ ደለልም ለህዳሴ ግድባችን 
challenge አይሆንም፡፡” 

“…የዛሬውስ ደግሞ የባሰው ነው፡፡” 
ይላል አንዱ አርሶ አደር በዘረጋት 
የማስታወሻ ደብተር ላይ አንድም 
ነገር ለመኳል ተቸግሮ፡፡ 
#አስተማሪው» ትምህርቱን 
አጠናቀቀ፡፡ 

“Ok ባጠቃላይ በዚህ ዓመት 
በሠራነው ሥራ proud ነን፡፡ Next 
በሌሎች issuዎች ላይ እንነጋገራለን 
ready ሁኑ ለዛሬ ያለኝ ይህ ነው 
thank you!” 

አንድም አርሶ አደር ምላሽ 
አልሰጠም! አላጨበጨበምም፡
፡ ምክንያቱም ትምህርቱ ማለቁን 
በሚያመለክት መንገድ አይደለም 
“ምሁሩ» አርሶ አደሩን የተሰናበቱት፡
፡ የአገሬ አርሶ አደር thank you ምን 
ማለት አንደሆነ ምኑ ይገባዋልና;! 
ውይይቱ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የአንዳንዶቹን አስተያየት ለመቀበል 
ሞከርኩ፣ የጠየቅኋቸው ሁሉም ግን 
ትምህርቱ አልገባቸውም፡፡ ምክንያቱ 
ደግሞ መምህሩና ደቀመዝሙሩ 
የሚግባቡበት ቋንቋ “ፍየል ወዲህ 
ቅዝምዝም ወዲያ” በመሆኑ ነው፡
፡ የቋንቋ “ ጉራማይሌ” ይሉታል 
አንዳንዶቹ፡፡ ይህ እንግዲህ በንግግር 
የምንሰማው ነው፡፡ 

ቸር ይግጠመን!

“…የዛሬውስ 
ደግሞ 
የባሰው 

ነው፡፡” ይላል አንዱ 
አርሶ አደር በዘረጋት 
የማስታወሻ ደብተር 
ላይ አንድም ነገር 
ለመኳል ተቸግሮ፡፡ 
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ወደ ገጽ 14 ዞሯል

በር ላይ…. 
በደስታ ተከስተ

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፀጥታ አገልግሎት 

ጥርት ባለው ሰማይ በብርሃኗ 
ነግሳ የደመቀችው ጨረቃ ከፀኃይ 
አትተናነስም ጊዜው ወደ እኩለ 
ለሊት እየተቃረበ ነው፡፡ የግቢው 
መብራት ከጨረቃዋ ብርሃን ጋር 
ተዳምሮ የምገኝበትን ዩኒቨርሲቲው 
ግቢ መብራት አድምቆታል፡፡ አልፎ 
አልፎ በግቢው ውስጥ የተማሪዎችን 
እንቅስቃሴ እመለክታለሁ፡፡

የዘብ ተራዬ አልቆ ለተረኛ ባልደረባዬ 
ሥራዬን አስረክቤ እረፍት እስከ 
ማደርግ ቸኩያለሁ፡፡ ከጠዋቱ 12፡00 
ሰዓት ጀምሮ ያለ እረፍት በሥራ ላይ 
ነኝ በዩኒቨርሲቲው ግቢ መውጫና 
መግቢያ በር ላይ ነው የጥበቃ ቀጠናዬ 
ቀኑን ሙሉና እስከ ምሽቱ 4፡00 ሰዓት 
ድረስ ከሥራ ባልደረቦቼ ጋር በመሆን 
ገቢ ወጭውን መታወቂያ በመጠየቅና 
የሚፈተሸውን በመፈተሽ አገልግሎት 
ስንሰጥ ውለን እናመሻለን፡፡

ሥራዬ አድካሚ ቢሆንም ብዙ አይነት 
ባህሪ ያላቸውን ሰዎች ስለማስተናገድ 
ደስተኛ ነኝ ደንበኞቹ እንደ መልካቸው 
ባህሪያቸውም የተለያየ ነው፡፡ 
#መታወቂያ አሳይ» ሲባል የሚቆጣና 
የሚገላምጥ፣ #ወዴት ነህ» ሲባል ቀና 
ከመመለስ ይልቅ #እዚህ ነዋ!» በማለት 
በቁጣ መንፈስ የሚመልስ፣ #ተፈተሽ 
ሲባል» ለምን እፈተሻለሁ; ብሎ 
የሚያንገራግርና ለጠብ የሚገላገል 
… እንዳለ ሁሉ ድንጉጥና ትሁት፣ 
እርጋታ የተሞላ … የተጠየቀውን 
በትህትና መልሶ በአክብሮት ሰላምታና 
ምስጋና ሰጥቶ የሚስተናገድ ደንበኛ 
ሞልቷል፡፡ 

ደንበኞቼ ለእኔ የህይወት ልምድ 
አስተማሪዎቼም ጭምር ናቸው 
ሰው ልማር ካለ በብዙ መንገድ 
መማር ይችላል፡፡ ከሰዎች ባህሪያት 
ብዙ ትምህርት ይገኛል ባይ ነኝ፡፡ 
በይበልጥ ደግሞ አሁን በምሰራበት 
ተቋምና ከሥራዬ ጠባይ ብዙ ነገሮችን 
እያገኘሁበት ስለሆነ ተመችቶኛል፡፡

ያለወትሮዬ ዛሬ ሰውነቴ ሁሉ በድካም 
ስሜት ዝሏል፡፡ የሞባይሌን ሰዓት 
አስር ጊዜ እመለከታለሁ ሰዓቱ ፍቅቅ 
አልልህ ብሎኛል፡፡ እንደወትሮው 
ቢሆን ኖሮ በዚህ ሰዓት አ.ጠ.ቃዎች 
ከበር ውጭ ቆመው የሚናገሩትን ወሬ 
እየሰማሁ… እነቃቃ ነበር፡፡ ዛሬ ግን 
የፈተና ወቅት ስለሆነ ሁሉም ተማሪ 
በየቦታው ተወሽቆ ይቸክላል (ያጠናል) 
ላይብረሪዎች የሚጣበቡበት የመማሪያ 
ክፍል አካባቢዎች በተማሪዎች 
የሚጨናነቁበት ብዙ የመማሪያ 
ወንበሮች ከየመማሪያ ክፍሎች እየወጡ 
በየበረንዳውና በየአታክልቶች ሥር 
የሚገኙበት ወቅት ነው፡፡ በመሆኑም 
አ.ጠ.ቃዎች እንደወትሮው ከምሸቱ 
4፡00 ሰዓት ሆኖ በር ከተዘጋ በኋላ 
በመምጣት #አስገቡን» አናስገባም! 
ክፈቱልን #አንከፍትም» በሚል 
አታሀራ ውስጥ አልገቡም፡፡ በዚህ 
ወቅት ድንገት ከግቢው ቢወጡም 

የደንባቸውን አድርሰው በጊዜ ስለሚገቡ 
የፈተናው ሰሞን አልቆ የተለመደው 
ህይወት እስኪጀመር ከአ.ጠ.ቃዎች 
የቃላት ስድብና የሞራል ትንኮሳ… 
እኔና የሥራ ባልደረቦቼ መዝናናትን 
እናገኝበታለን፡፡

አ.ጠ.ቃዎች ማለት አጫሽ፣ ጠጪና 
ቃሚ የሚባሉ ተማሪዎች ስያሜ ነው፡
፡ እነዚህ ደንበኞቼ የግቢው በር ከተዘጋ 
በኋላ አምሽተው ስለሚመጡ ከበር 
ዘበኛው ጋር የሚፈጥሩት አተካራ 
የተለመደ ነው፡፡

ተንቀሳቃሽ ስልኬን ከኪሴ አውጥቼ 
ሰዓት ተመለከትኩ፡፡ ብዙም ባይገፋም 
ደቂቃዎች እያለፉ የማረፊያ ሰዓቴ 
እየተቃረበ መጥቷል ከተቀመጥኩበት 
ተነስቼ እየተንቀሳቀስኩ አካባቢውን 
በመቃኘት ላይ ሳለሁ… ነፍሱ… 
ፍ…ፍ ሬንድ…. በናትህ ክፈትና 
አስገባኝ፡፡ የሚል ድምፅ ከውጭ በኩል 

ተሰማኝ፡፡ ማነህ…; አንተ ቁም…! 
እንዳትንቀሳቀስ እያልኩ የያዝኩትን 
የጦር መሳሪያ ሳመቻች #ኧረ ፍ…
ሬንድ አረጋጋው የመሸብኝ ተማሪ… 
ነኝ፡፡ ምነው በአንድ ጊዜ አቧራ 
አነሳሽ» አለኝ በስካር መንፈስ አንደበቱ 
እየተሳሰረ፡፡ በዚህ ሰዓት የምን ተማሪ 
ነህ ውሸታም… ሌባ… ዱርዬ… 
እያልኩ መሳሪያዬን አዘቅዝቄ ወደ 
በሩ ተጠጋሁ ከአ.ጠ.ቃዎች አንዱ 
ነው፡፡ ተማሪ መሆኑንም አወቅኩት፡
፡ #በጊዜ አትገባም ነበር;! ምን 
ትሰራለህ እስከዚህ ሰዓት;!» አልኩት 
በቁጣ፡፡ #በእናትህ ዘመድ መጥቶብኝ 
እርሱን ሳስተናግድ ሳላውቅ ሰዓት 
አልፎብኝ ነው ፍሬንድ በማሪያም 
ከፍተህ አስገባኝ ነፍሱ በእናትህ 
ያ..ው… ይገባሃል አይደል» አለኝ 
ያደገና የተንጨበረረ የራስ ፁጉሩን 
በእጁ እየፈተለ፡፡ በሙሉ ዓይኑ እኔን 
ላለማየት ወደ መሬት ይመለከታል፡
፡ የተለመደ የአ.ጠ.ቃዎች የውሸት 
ምክንያት ስለሆነ #በል አሁን ከዚህ 
አካባቢ ዘወር በል በሩን ልቀቅልኝ» 
ስለው #እንዴ ፍሬንድ… ወዴት 

እሄዳለሁ… ይኸ ግቢ እኮ ቤቴ ነው 
ሰው ቤቱን ጥሎ የት ያድራልን» አለኝ፡
፡ በንግግሩ መሀል ስቅታ እያሰማ… 
#ሰካራም… ቤትና ትምህርት ቤት 
እንኳን መለየት አቃተህ…» ስለው 
#ኧረ ነፍሱ ይግባሽ እንጂ ለእኛ 
ተማሪዎች እኮ ይኸ ዩኒቨርሲቲ 
ቤታችን ማለት ነው፡፡ እዚህ ከተማ 
ዘመድ … ጓደኛ… ቤተሰብ የምለው 
የለኝም፡፡ እስቲ ቆም ብለን እናስብ 
አቦ… በዚህ ሰዓት ወዴት ነው ሂድ 
የምትለኝ? ኧረ በእናትህ…ፍሬንድ… 
ከፍተህ አስገባኝ» #አንተ እንዳውም 
ተማሪ አትመስለኝም ተማሪ ብትሆን 
ኖሮ በዚህ የፈተና ወቅት በዚህ ሰዓት 
በእንዲህ ያለ ሁኔታ አትገኝም ነበር፡
፡»

#ገብርኤልን ተማሪ ነኝ ከፈለግህ 
አይዲዬን ላሳይህ… እንደውም እኔ 
ማለት ከዲፓርትመንቴ ሰቃይ ተማሪ 
ነኝ፡፡ እንደዚህ ስታዬኝ የዋዛ 

እንዳልመስልህ ፍሬንድ…» አለኝ 
ደረቱን በእጁ እየደበደበ፡፡ #ኧረ እባክህ 
አንተ ብሎ ሰቃይ፡፡ የጐበዝ ተማሪ 
መገለጫው እንደዚህ ጠጥቶ እያመሸ 
መምጣት ነው እንዴ;» ስለው #ኧረ 
አባት… በናትህ… ክፈትልኝ ገብቼ 
ዶርም ልተኛ ብርዱ እኮ ገደለኝ…»

#ይህን ካሰብክ አረቂህን ስትጋት 
ከምታመሽ የትምህርት ቤቱን 
ደንብና መመሪያ አክብረህ በሰዓቱ 
አትገባም ነበር፡፡ እስቲ እራስህ አስብ 
ምን ይጠቅምሀል መጠጥ ቤት 
ያሳለፍክበትን ጊዜ ላይበረሪ ገብተህ 
ብታነብበት ይሻል ነበር…» አልኩት 
መካሪ በመምሰል፡፡ #ነብሱ ውጤት 
የሚመጣው ላይብረሪ በገባ ሳይሆን 
ትምህርት በገባው ነው፡፡ ደግሞ ምክርና 
ቦክስ ለሰጭው ቀላል ነው ቢባልም 
ለሰጠኸኝ ምክር አመሰግናለሁ፡፡» አለኝ 
ለመሳቅ እየሞከረ… ዝም አልኩት፡፡

#ፍሬንድ ኧረ በእናትህ አትድረቅ 
ከፍተህ አስገባኝ፡፡» #የዩኒቨርሲቲውን 
መመሪያና ደንብ አላነበብክም እንዴ; 

በቃ አትጨቅጭቀኝ ዘወር በልልኝ 
ብዬሃለሁ! አልኩት የተናደድኩ መስዬ፡
፡ #ኧረ አባት ሃርድ አትበጭቅ… 
በማሪያም አስገባኝ…» ሲለኝ አሁንም 
ዝም አልኩት፡፡ #ፍሬንድ አዳም 
እንደ አንተ ቢሆን ኖሮ እፀ በለሷን 
ከሄዋን ተቀብሎ በመብላት እንዲህ 
ለመከራ አይዳርገንም ነበር...» 
ሲለኝ #ምን ለማለት ፈልገህ ነው» 
አልኩት ነገሩን እንዲቀጥል ፈልጌ 
#ማለቴ ለመብላት ሲግደረደር ጊዜ 
ስለሚወስድ እግዚአብሄር ደርሶ 
ያስጥለው ነበር፡፡ ኧረ ፍሬንድ 
በእናትህ ይልቅ መግደርደሩን ትተህ 
ክፈትልኝ፡፡» እያለ ሲቀጥል… ቆይ 
እስቲ ለምን ትጠጣለህ…; አልኩት 
ለምን እንደጠየኩት ለራሴም በውል 
አልገባኝም፡፡ እሱ ግን ቀጠለ፡፡ #ኧረ 
አባት እንደሱ አይባልም; ብጠጣስ 
መብቴ ነው፡፡ ደግሞስ አትጠጣ 
የሚል ህግ አለ;» ሲለኝ… #በእርግጥ 
መጠጣት መብትህ ነው ግን ደግሞ 
ሰክረህ በመምጣት እዚህ መትፋትና 
ሰው መረበሽ መብትህ አይመስለኝም» 
ስለው #ኧረ ነፍሱ በእናትህ አታካብድ 
ቀለል አድርገው እንጂ፡፡ መፅሐፍ 
ቅዱስ እንኳን አትጠጣ አይልም፡፡» 
ሲለኝ #አላነበብከው ይሆናል እንጂ 
ይላል፡፡» አልኩት በሀይማኖት ጉዳይ 
ያለችኝን ጥቂት እውቀት እያሰላሰልኩ፡
፡ 

#ኧረ….ፍሬንድ አንተ እራስህ 
መፅሐፉን አላነበብክም ማለት ነው 
እኔ ከዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ 
ደጋግሜ አንብቤዋለሁ፡፡ አትስከር 
እንጂ አትጠጣ አይልም ነብሱ 
እንዲያውም ፋዘር ትልቅ የሀይማኖት 
መሪ ነው፡፡ ገባህ….ፍሬንድ መጠጣትና 
መስከር ይለያያሉ» #ምን ይለየዋል 
ከጠጣህ መስከርህ አይቀርም፡፡» #ኧረ 
ፍ…ሬንድ እግዚአብሄር በትዛዛቱ 
አይሳሳትም እስቲ አስበው… አትጠጡ 
ብሎ ቢናገር እኮ… ውሃና ሌሎች 
የማያሰክር መጠጦችንም አትጠጡ 
ማለት እኮ ነው፡፡ ነገር ግን አትስከር 
የሚለው ቃል የሰው ልጅ ከሚያሰክር 
መጠጥ እራሱን እንዲቆጥብ 
ያስተላለፈው ትዕዛዛት ነው» አገላለጡ 
ቢደንቀኝም ያላወኩትን ማብራሪያ 
ማግኘቴ ውስጤ ቢታወቀኝም… 
ማነህ…ተማሪ… በቃ… በቃህ 
በሀይማኖት ጉዳይ መከራከር 
አልወድም ደግሞስ ይህን ያህል 
ካወቅህ ለምን ለራስህ አትተገብረውም 
ነበር፡፡ በል አሁን ዘወር በል ከበሩ ላይ 
አልኩት የተሰላቸሁ መስዬ፡፡ ከጥቂት 
ደቂቃዎች ዝምታ በኋላ…

#አይ ሀገሬ ኢትዮጵያ ሰው 
አይወጣልሽ፡፡ ደግ ሰው አይገኝብሽ፡፡ 
ቀና ሰው አይኖርብሽ፡፡ አሁንስ ምርር 
አለኝ ወዴት አባቴ ሄጄ ልገላገልሽ…» 
እያለ ይናገር ጀመር፡፡

እዚህ ከተማ ዘመድ 
… ጓደኛ… ቤተሰብ የምለው 

የለኝም፡፡ እስቲ ቆም ብለን እናስብ 
አቦ… በዚህ ሰዓት ወዴት ነው 

ሂድ የምትለኝ?
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እንግዳችን

 

የዚህ ወር እንግዳችን በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፀጥታና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ ሰራተኛ ናቸው፡፡ የሴቶችን ቀን (March 8) 
አስመልክቶ የህይወትና የስራ ተሞክሯችውን ከናይል ጋዜጣ ዘጋቢ ትዕግስት ዳዊት ጋር ቆይታ አድርገዋል፡፡ ቃለ መጠይቁን 

እነሆ፡፡ መልካም ንባብ!

በተሰጠን አገልግሎት ለዩኒቨርሲቲው ይጠቅመዋል የምለው ተማሪዎችን 
በአግባቡ መያዝ፣ ደህንነታቸውን መጠየቅ፣ ሕልውናቸውን መጠበቅ 

አለብን እላለሁ፡፡ 
ወ/ሮ ቀለበት ንጋቱ

ናይል፡- በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ በመሆነዎ በናይል ጋዜጣ 
ዝግጅት ክፍለ ስም እናመሰግናለን!

ወ/ሮ ቀለበት:- እኔም አመሰግናለሁ፡፡

ናይል፡- የትውልድ ቦታዎን እና አስተዳደግሽን ብትነግሪኝ?

ወ/ሮ ቀለበት:- ወ/ሮ ቀለበት ንጋቱ እባላለሁ፡፡ የተወለድኩት ሰሜን ጐንደር 
ጃንአሞራ ወረዳ ልዩ ስሙ መካነማርያም የምትባል ጎጥ ሲሆን 
አስተዳደጌም የገበሬ ልጅ ነኝ፤ ከዚያም ኢህአፓ እና ደርግ ከፍተኛ 
በደል በሚያደርሱበት ቦታ ነበር ጃንአሞራ ከዚያም በ1980 ዓ.ም 
ወረራና አሠቃቂ ጦርነት ነበር:: ሰዎችን ረሸናቸው፣ አዝመራውን 
በሙሉ አቃጠለባቸው በመጨረሻ አባቴን አስረውት ሄዱ እናቴም 
ነፍሰጡር ስለነበረች ከቤት አትወጣም ነበር፡፡ በዚያ ሰዓት 
በመንደራችን በምትገኘው ማርያም ቤተክርሲቲያን ሲቀድሱ የነበሩ 
ቄሶችን እዛው መቅደስ ውስጥ ረሽኖ ከጣላቸው በኋላ ከወንዝ 
ማዶ አስከሬን ለማንሳት ሰዎች ሲሯሯጡ ተመልሶ መጥቶ 
ማን አንሱ አላችሁ በማለት የሟቾቹ አስክሬን እንዳይነሳ ወድቆ 
እንዲቀር አሞራ እንዲበላው ተደረገ፡፡ ከ15 ቀናት በኋላ  ወረዳ 
ላይ እንዲህ ዓይነት አስቸጋሪ ነገር ነበር መግባትና መውጣት 
አይቻልም ነበር፤ በመጨረሻም ላይ ኢህአፖና ደርግ ከተታኮሱ 
በኋላ ደርግ አፈገፈገ በወሩ ኢህአዲግ ገባ በዚያን ሰዓት ሕዋሀት 
ነው የሚባለው ብኤደን የምትባለው ድርጅት ገና ለጋ ነበረች 
ሕወሀት የሚባል ድርጅት ነበር በዚያን ሰዓት ሆ ብለህ ተነስ 
የኢትዮጵያዊ ውጤት ሀገር እየጨፈጨፈ ሕዝብ እየጨፈጨፈ 
አዝመራ በቁም እያቃጠለ መኖር አልመረረህም ወይ የሚል 
ነገር ተነሳ በዚያን ሰዓት ከእኛ ወረዳ 370 ወንድ እና 33 ሴት 
ሆነን ወጣን፡፡ በዚያን ሰዓት የወጣንበት ምክንያት ቤተሰቦቻችን 
እና ከብቶቻችን እየተገደሉ እና አዝመራችንን እየተቃለ እያየን 
እንዴት መኖር እንችላለን ብለን ተነስተን ሄድን፡፡ በዚያን ሰዓት 
ትግራይ ውስጥ አጽረገ ገባን፡፡ ከአጽረገ 2 ወር ገደማ እንድንቆየን 
ዛሪማ ቦታ ገብተን 6 ወር ስልጠና ከሰለጠንን በኋላ ወደ ጦርነት 
ገባን፤ ከዚያም በትግራይ አድርገን ወደ  ጦርነት ገባን ጦርነቱም 
አሰቃቂ ነበር ነገር ግን ጦርነቱን ተጋፍጠንና ተቋቁመን ወንዶችም 
ሴቶችም አብረን መስዋዕት በመክፈል ለሀገራችን ደህንነት መቆም 
አለብን፤ ብለን ተነሳን የሞተው ሞቶ የተረፍነው ጦርነቱን ቀጠልን 
የተጠቃለለ ወታደራዊ ስልጠና እንደገና አዲግራት ላይ ወሰድን፡፡ 
በወሩ በትግራይ አድርገን አቆራርጠን ወሎ ውስጥ ነው የገባን፡፡ 
ወሎ ውስጥ ስንገባ እኔ ግራኝ ካሶ ከተባለ ቦታ ላይ ጭንቅላቴን 
ተመታሁ፡፡ ህክምና ተደርጎልኝ ወደ ትግሉ ተቀላቀልኩ፡፡ ወደ 
ኋላ ማፈግፈግ የለም፡፡ አንድ ጓደኛዬ ነበረች እጅዋን ተመታ 
ቆሰለችና ጣቷን ተቆረጠች፡፡ በዛን ሰዓት ሕክምና የነበረ አዲግራት 
ነበር ተመለሽና ሕክምና አድርጊ ብትባል አልታከምም ብላ 
ቁስልዋን ችላ ከሠራዊቱ ጋር አብራ ወጊያ ገባች እስዋን በጣም 
ነው የማዳንቃት የወጣን አብረን ነው የአንድ አካባቢ ልጆች ነን፡
፡ ከዚያ እሷ አዲስ አበባ ጃንሜዳ ላይ ተሠዋች እኛም በመጨረሻ 
ትግሉ ካለቀ በኋላ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ከተማ ገብተን 
ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቀል፡፡

ናይል፡- በትግል የቆዩበት ጊዜ ከመቸ እስከ መቸ ነበር? በትግል ወቅትስ   
ያጋጠመዎን ገጠመኝ ካለ ቢያጫውቱን?

ወ/ሮ ቀለበት፡- በትግል የቆየሁት ከ ጥር 1980 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 1990 
ዓ.ም ሲሆን የነበርኩበት ክፍል ላብ አደር ክፍለ ጦር ነበር፡፡  

በትግሉ ወቅት በነሐሴ ወር ባደረግነው ጦርነት ላይ የማረሳውና 
ፈታኝ ግዳጅ የገጠመን ነገር በትግራይ ክልል በማይጨው በ1982 
ከተሰለፈነው ሠራዊት መካከል በጠላት ተከበን አባላቱ ተበታትነን 
ሶስት አባላት ብቻ ከመሐል ምሽግ ላይ የደርግ ወታደሮች ከበቡን 
ከተከበብነው ሶስት ሰዎች መካከል ሴት እኔ ብቻ እና ሁለቱ 
ወንዶች ነበሩ በዚህን ጊዜ በጠላት እጅ ተይዘን መረጃ ከምንሠጥ 
እራሳችን በቦንብ ማጥፋት አለብን ብሎ ከሶስታችን አንዱ ታጋይ 
ጌትነት የተባለው ጓድ ቦንቡን ፈቶ ሊጥለው ሲል እኔ ቆይ 
እስቲ ትንሽ እንዋጋ ትንሽ እንየው በማለት እጁን ያዝኩት እና 
አዘገየሁት ከዚያም በመዋጋት ላይ እንዳለን ከመካከላቸው ተለይተን 
መቅረታችን ሲተወቅ ጓደቻችን እንደገና ተደራጅተው በማጥቃት 
ከቦን የነበረውን የደርግ ወታደር በአንድ አቅጣጫ ደምስሰው ቦታ 
ሲያስከፍቱልን እኛም ከብዙ ሰዓት ውጊያ ድካም በኋላ ከጓደቻችን 
ጋር ተገናኘን ይች ቀን ለኔ ምንጊዜም በህይወቴ የማትረሳኝ 
የመጀመሪያ ክፉ ገጠመኝ ቀን ብዬ አስባታለው፡፡ በወልድኩ በ3ኛ 
ቀኔ ደግሞ ከግዳጅ ላለመቅረት ብዬ ልብሴን ማጠብ ስላለብኝ 
ልጄን ከሸራ ቤት ውስጥ በብርድልብስ ጠቅልዬ አስቀመጨ 
ወደ ወንዝ ልብሴን ላጥብ ሄድኩኝ እና አጥቤ ስመለስ ታጋዮቹ 
ልጁን ከብርድልብሱ ውስጥ አግኘተውት አንሰተው አቅፈውት 
አገኘዋቸው፡፡ አራስ በመሆኔ እንድሄድ ግን አልፈቀዱልኝም ነበር፡
፡  ሐምሌ 23/ በ1983 በወለድኩኝ በ3ኛ ቀኔ በወለድኩበት ሸራ 
ድንኳን ውስጥ እንዳለሁ ደርግ ያለንበትን ቦታ ባየር ሲደበድበው 
ልጄን በእቅፌ ትጥቄን በወገቤ ይዤ ለሁለት ሰዓት ያህል  
ተጉዣለሁ፡፡ 

ናይል፡- በትግል ወቅት የምትመገቡአቸው ምግብችና የምትጠቀሙባቸው  
ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው?



Nile 4th Year; Publication Number 2; March 2016                        9

እንግዳችን ...

ወ/ሮ ቀለበት፡- የምንመገባቸው ወደሐክር፣ ፋፋና ብርኩታ የሚባሉትን 
እና ከሱዳን የሚመጣልን ትልልቅ ምስር ነበር፡፡ እነዚህን ስንቆች 
የምናበስለው በድንጋይ አቡክተን በድንጋይ ጋግረን በድንጋይ ላይ 
በልተን፣ ድንጋይ ስር ተኝተንና ድንጋይን ከለላ አድርገን ተዋግተን 
ነበር፡፡ ዋርካ ዛፍ ስር ተደራጅተን በመወያየት አላማችን ሰንቀን 
ግባችን አሳክተን፣ አንድ ኮዳ ውሃ ከ10 በላይ ሁነን ጠጥተን 
የውሃ ጥሙን በመቋቋም አላማችን አሳካን፡፡ 

ናይል፡- የትዳር ህይወትሽ ከትግል በፊትና ከትግል በኋላ ምን ይመስላል?

ወ/ሮ ቀለበት፡- በ1983 ዓ.ም በትግል ላይ እያለው  የትግል አጋሬን በትዳር 
ተጋባን እና ከዚያ በፊት መጋባት ቀርቶ ማሰብ እንኳን ፈፅሞ 
አይቻልም ነበር፡፡ ነገር ግን ከ1982 ጀምሮ መጋባት ስለተፈቀደ 
ከታጋይ መልካሙ ባዬ ጋር የነበረንን ግንኙነት ወደ ትዳር 
ቀይረን እየኖርን እያለ በትግል ላይ እያለሁ አርግዠ ንሮ እስከ 
7 ወር ድረስ ሳላውቀው በመሆኑ ተበሳጨውና ማስወረድ ፈለኩ 
ግን አይቻልም ተባልኩኝ፡፡ የትዳር አጋሬን ሰሜን ሸዋ መራቤቴ 
ከተባለች ቦታ ከደርግ ወታደር ጋር በተደረገ ጦርነት ተሰዋ(ሞተ)፡
፡ በአረፈ በሶስተኛ ቀኑ ወንድ ልጅ ተገላገልኩኝ፡፡ አኗኗራችን 
እንደ ወታደርም እንደ ማህበረሰቡም መኖር ጀመርን፡፡

       1987 ዓ.ም ነው በቁስለኝነትና በተለያዩ ምክንያቶች አማካኝነት 
ከወታደር ቤት ተቀነስኩ፡፡ መስራት በሚችሉበት ቦታ ሆነው 
ማገልገል አለባቸው ተብሎ እኔም ጅማ ውስጥ ጦላይ የሚባል ካምፕ 
ገባሁ፡፡ መንግስት ትምህርታችሁን ተምራችሁ ሕይወታችሁን 
ማሻሻል ትችላላችሁ በማለት ሁኔታዎችን አመቻቸልን፤ በዚያን 
ሰዓት በአንድ ካምፕ ነው የምንኖር ትምህርት ጀመርኩ፡፡ እስከ 
7ኛ ክፍልም ተማርኩ፤ ባህር ዳር መጥቸ ትዳር መሠረትኩ፡፡  
ልጄን እንደምንም ብዬ በማሳደግ 7 ዓመት ሲሆነው ወደ ባሕር 
ዳር ይዤው መጣሁ፡፡ ከውጊያና ከአየር ድብደባ የተረፈ ህፃንም 
አድጎ ተምሮ ሥራ ይዞ እራሱን ችሎ እኔንም በመጥቀም ላይ 
ይገኛል፡፡ በ1991 ዓ.ም ከአሁኑ ባለቤቴ ጋር ተጋባን፡፡ የማረቢያ 
ቤት ፖሊስ ነው፣ 2 ልጆች ወልደናል፡፡ ቤተሰብ የሌላቸው 2 
ልጆችን አሳድጌ እስከ 10ኛ ክፍል አስተማረን ከባሕር ዳር ከተማ 
አስተዳደሩም የቀበሌ ቤት ተቀብዬ በስማቸው አድርጌ እራሳቸውን 
ችለው እየኖሩበት ይገኛሉ፡፡ አሁንም ከልጆቼ ሌላ 3 ቤተሰብ 
የሌላቸውን ልጆች ያለምንም ረዳት በመያዝ እያሳደኩ እገኛለሁ፡
፡  ከሶስቱ ልጆች አንዱ አካል ጉዳተኛ ነው፡፡ በኖረኝ ብዙ ነገር 
ማድረግ እፈልጋለሁ፡፡ ድሀን አይዞህ/ሽ ማለት እና መርዳት 
እወዳለሁ፡፡ በሕይወቴ ተካፍየ መብላት ነው የምወደው፡፡ እኔም 
እግዚያብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዚያ ሁሉ ፈተና ወጥቸ ዛሬ 
በሲቢል አለም ቤት ትዳር መስርቼ ልጆችን ወልጄ ተመስገን 
ጌታዬ እያልሁ እኖራለሁ፡፡

  
ናይል፡- ከመከላከያ ከተመለሱ በኋላ ምን ምን ሠሩ?

ወ/ሮ ቀለበት፡- በረሀ ስትኖር ዘንዶ፣ እባብ አለ ያ ደግሞ ለልጆች መጥፎ 
ስለሆነ ከእንግዲህ በረሀ በቃኝ መረረኝ ብዬ ከመከላከያ /ከጅማ/ 
በራሴ ፈቃድ ቦርድ ወጥቼ 85.00 ብር ቦርድ ይዤ  ወደ ባሕር 
ዳር መጣሁ፡፡ ባሕር ዳር መጥቼ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቀልኩ 
ማህበራዊ ኑሮ ለመኖር የማህበረሰቡን ባሕሪይ መረዳት በጣም 
ከባድ ነው፡፡ በበረሀ እና በጦርነት ከሳለፍኩት ከማህበረሰቡ ጋር 
ተዋህዶ መኖር በጣም ከባድ ሆነብኝ፡፡ በዚያን ሰዓት የት ወደቃችሁ 
ብሎ ያስታወሰን አካል አልነበረም፡፡ ከድርጅቱ የተሰጠን ምላሽ 
ቢኖር ሰርታችሁ የምትበሉተን ህይወታችሁ የሚቀየርበትን ነገር 
እናንተው ፈልጉ አሉን፡፡ በዚያን ሰዓት እኛም ድርጅቱን ወደ 
ማማረር ደርሰን ነበር፡፡ በመጨረሻ ላይ ወደፊት በምን ኑሮ 
ነው መኖር የምንችለው ብዬ 20 ሆነን መሰል ጓደኞቾን ይዤ 
ተደራጀን፤ መዘጋጃ ቤት የተወሰነ ድጋፍ እንደሚያደርግልንና 
እኛ እራሳችን የምንችልበት Project ቀረፁ ተባልን ከዚያም ቦታ 
አጠናን እና ወፍጮ ቤት እንድንሠራ መረጥን 15 ሰዎች ቀረን 
ተስፋ ቆረጥን ያ ሰዓት በጣም ከባድ ነው፡፡   የማህበሩ ቦርድ 
ሰብሳቢ በመሆኔ ጉዳዩን ለማስፈፀም ወደ መዘጋጃ በእግሬ ለ5 
ዓመታት ቀን ከሌሊት ተመላለስኩ፤ በኋላ ልዩ ዞን ወደ ማዘጋጃ 
ሲቀላቀል 20ሺህ ብር በጀት ይለቀቅላቸውና ብሩን እንሰጣቸው 
በዚህ ይቋቋሙ ካነሳቸው ደግሞ ብድር ይሰጣቸው የሚል 
ውሳኔ  ተወሰነልን፡፡ ከዚያም ብሩ መዘጋጃ እንደገባ እኛም በሃሳብ 
መከፋፈል ያዝን፡፡ 5 ዓመት የተከራከርንበት ገንዘብ የተፈቀደልን 
እዚያው መዘጋጃ ቤት ተበልቶ ቀረ ማን እንደበላው እንኳን 
ሳይታወቅ አናውቅም ተብሎ ቀረ፡፡ በኋላ አዲስ የተቀጠረ አቶ 
ታደሰ የሚባል በሰዓቱ የነበረ ከንቲቫ አገኘን፤ ጉዳያችን አስረዳነው 
ወላጅ አልባ ልጆችን የምናሳድግና ከግዳጅ ተመላሽ መሆናችንና 
20ሺህ ብር ተፈቅዶልን እንደነበር አስረዳናቸው፡፡ አቶ ታደሰ ብሩ 

እንዲወሰንልን አደረጉ፤ በኋላ ገንዘቡ እና 2 ቋት ተወሰነልን፡፡ 
በኋላ ዩኒሴፍ በእርዳታ ያመጣው ፀሐይና ዝናብ ሲፈራረቅበት 
ተቀምጦ የኖረ ወፍጮ ከዚያ ነበር፡፡ ያ ይሰጣቸው ተባላ ተሰጠን 
ቦታ ደግሞ ማመቻቸት ያዝን፡፡ 3 ወር ተመላልሰን በ4ተኛው 
ወር ቀጥታ በወቅቱ የከተማው ከንቲባ  ወደ ነበሩት ሄድኩ፡፡  
ለከንቲባው ለምንድን ነው እስካሁን መፍትሄ ያልተሰጠን ብዬ 
ስጠይቃቸው የማልረሳው አጋጣሚ አንድ መዘጋጃ ውስጥ የሚሰራ 
ሰው “አንች ሴቲዬ አትሞች ወይም አትታመሚም ከእግርሽ ብረት 
የተገጠመልሽ” አለኝ፡፡ ከብዙ እሰጣ ገባ በኋላ ከንቲባው ቦታውን 
ፈቀደልኝ፡፡  የሚገርመው የማህበሩ አባላት እንኳን እናግዝሽ 
እንኳን አላሉኝም፡፡  ብቻየን ተስፋ ሳልቆርጥ ፌሮ ብረት ስሚንቶ 
ከተጫነበት መኪና ላይ ተጭኖ እየሄድኩ ሰው ሁሉ ምናለ ልጆችሽን 
ብታሳድጊ እያለ እየፈረደብኝ/እየተጠቋቆመብኝ ወፍጮው ተተከለና 
ሥራ ጀመረን:: እግዚአብሔር ይመስገን ከመንግስት የተበደርነው 
48ሺህ ብር ነበር፡፡ ያን ከፈልን የተፈውን ማህበሩ በወር 330.00 
ብር ይከፍለኛል፡፡ ይችን የማገኛትን ገንዘብ ቤተሰብ የሌላቸውን 
ልጆችም ስለማስተዳድር ኑሮ ከባድ ነበር፡፡ 

ናይል፡- ወደ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ መቼ ተቀላቀሉ?

ወ/ሮ ቀለበት፡- መከላከያ ሞኮድ ማስታወቂያ ሲወጣ በፍተሻ የሥራ መደብ 
ተወዳድሬ አንድ ዓመት ያህል ሰራሁ፣ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
በ2005 ዓ.ም ላይ ባወጣው ማስታወቂያ  ተወዳድሬ 1305.00 
ብር ደሞዝ ተቀጠርኩ፡፡ በዚህ አጋጣሚ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ሕይወቴን ቀይሮታል ማለት እወዳለሁ፡፡ በ2005 ዓ.ም ፀጥታና 
ደህንነት እየሠራሁ እያለ ለሠላም አስከባሪ ግዳጅ ተጠራሁ፡
፡  አርብ ማታ ተደውሎ በአስቸኳይ እሁድ አዲስ አበባ ገባሁ፡
፡ በሰላም አስከባሪነት ሶማሊያ አንድ ዓመት ከ6 ወር ቆየሁ፡
፡ ሶማሊያ ጦርነት አለ፣ የምንጓዝ ለሊት ነው፣ ውሃ ጥሙን 
ተቋቁመን ነው የቆየሁት፡፡  እግዚያብሔር ይመስገን ስመጣ ትንሽ 
ገንዘብ ሠጥተውኛል፡፡ በፊት ቦታ ተሰጥቶኝ አልሰራሁበትም 
ነበርና ያንን ገንዘብ ቤት ሠራሁበት፡፡ ከሶማሊያ ሰላም አስከባሪነት 
እንደተመለስኩ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወደ ሥራዬ  ልመለስ ይገባል 
ብዬ ጥያቄ ባቀርብም 15 ቀን ተመላልሼ ጉዳዬን የሚያይልኝ 
በማጣቴ የዩኒቨርሲቲውን ፕሬዚዳንት ማነጋገር አሰብኩ፡፡ እሱም 
መፍትሄ የማይሰጠኝ ከሆነ ወደ ፍርድ ቤት እሄዳለሁ ብዬ ወስኜ 
ነበር፡፡  ሆኖም ግን  ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶ/ር ባይሌ  ሥራ 
እየሰራሁ እያለ ለሠላም አስከባሪነት ተጠርቼ በድንገት ስለሆነ 
ፍቃድም ሳልጠይቅ መሄዴን እና አሁን ስለተመለስኩ ወደ ሥራዬ 
ልመለስ ብዬ ጠየኳቸው፤ ወዲያው ወደ ሥራዬ እንድመለስ 
የሚል ትዕዛዝ አስተላልፈውልኝ ወደ ሥራዬ ተመለስኩ፡፡ በዚህ 
አጋጣሚ ዶ/ር ባይሌን ላመሰግናቸው እወዳለሁ፡፡

ናይል፡- አሁን በዩኒቨርሲቲው ፀጥታና ደህንነት እየሰራሽ ነው፤ ከስራሽ ጋር 
በተያያዘ የምትሰጭው አስተያየት ካለ ቢያጫውቱን 

ወ/ሮ ቀለበት፡- በተሰጠን አገልግሎት ለዩኒቨርሲቲው ይጠቅመዋል የምለው 
ተማሪዎችን በአግባቡ መያዝ፣ ደህንነታቸውን መጠየቅ፣ 
ሕልውናቸውን መጠበቅ አለብን እላለሁ፡፡ መስተካከል አለበት 
የምለው ደግሞ ለሠራተኞች ጥቅማጥቅም፣ የደንብ ልብስ እና 
ለደንብ ማስከበሪያነት የሚረዱ ቁሳቁሶችን በአስቸኳይ መስጠት 
አለበት፡፡ ሌላው ደግሞ መኪና /Service/ የለንም ፀጥታና ደህንነት 
የዩኒቨርሲቲው ሕልውና ስለሆነ በአግባቡ ሊይዘን ይገባዋል 
ጥቅማጥቅሞችን ተሟልቶ የኔባይነት ተሰምቶት እንድንሠራ 
እገሌን ጠይቅ ከእገሌ ጋር ሂድ የሚለውን ብሮክራሲ አስወግዶ 
ውሳኔ ማስተላለፍ አለበት፡፡ የፀጥታና ደህንነት ሥራው ከባድ 
ስለሆነ ሰው ጥሩ አሰተያየት መስጠትና ማክበር አለበት፡፡ ሌላው 
ደግሞ አንዳንድ መምህራን በር ላይ እነሱ ብቻ እንደሚያውቁ እና 
እኛ እንደማናውቅ እሰጣ ገባ ይገጥመናል ይሄ መሻሻል አበለት፡፡

ናይል፡- ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካል እድሉን ልስጥሽ?

ወ/ሮ ቀለበት፡- ማመስገን የምፈልገው ዶ/ር ባይሌ ሳልንገላታ ወደ ሥራዬ 
ስለመለሱኝ አመሰግናለሁ፤ ከሴትም ሴት ከወንድም ወንድ ሆኜ 
እዚህ መድረሴ ከእግዚያብሔር ጋር ሆነ እራሴን ነው የማመሰግነው፡
፡ እናንተም እንግዳ ስላደረጋችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ፡፡

ናይል፡- እኛም በናይል ጋዜጣ ዝግጅት ክፍለ ስም እናመሰግናለን!
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Why Written English Matters
By Yenus Nurie  (Department of English Language and Literature)  

The world has become a small 
village due to globalization; 
consequently, countries across the 
globe have been rapidly integrated 
to exchange information, advance 
technology and boost their economy. 
Globalization has also aspired 
reasonable competitions among 
countries to deliver world class 
products; otherwise they will be out 
of the loop. To put it simply, every 
nation has to interact with others 
through the system to invest in the 
economic, social and educational 
skills. 

Equally important is the inevitability 
of a common language that can bind 
all together, and facilitate various 
international communications, 
or mitigate the possibility of 
miscommunication across the 
world. In such kind of sophisticated 
situation; therefore, there is no 
doubt that it has been only English 
that ultimately could hold the world 
together. To be specific, due to its 
historical advantage and hence 
its pervasive presence elsewhere, 
English has gained its potential 
to enlighten our understanding of 
the momentum. Today, besides 
its utility for social and economic 
mobility, the relentless vitality it 
serves for international business, 
politics and diplomacy cannot be 
underestimated. 

This paper is not intended to inform 
readers what is the obvious or the 
definitive fact; rather, it is a personal 
reflection aimed at elucidating upon 
the vitality and priority of why we 
need to invest in written English 
as interlanguage in this highly 
globalized world. In fact, I firmly 
believe that indigenous languages 
are our values, and hence they have 
to be developed. However, as it 

will be premature to invest in 
them for the economic, social and 
educational functionality, I feel 
that the role of this global language 
presently should be underscored.

Therefore, this paper highlights the 
need to arouse curiosity on the role 
of written English for our education 
and business interest and to figure 
out why everyone has to focus 
on writing to excel in science and 
technology, which is the core of our 
mission. It is also intended to remind   
experts and professionals in various 
fields to utilize their potentials 
and pay considerable attention for 
writing skills.

Having enumerated contexts that 
have contributed to the ‘imposition’ 
of English as the international lingua 
franca, and illuminated some of the 
communicative functions of English 
across lingual borders let me now 
illustrate how writing can affect our 
private as well as national demands.

The main reason for my propensity 
is that as English is the language 
of science, anyone who needs to 
transform knowledge to his/her 
students will have no alternative 
but written English.  Second, as an 
academician, one who aspires to 
get his research papers published 
in a credible journal should have a 
good command of written English. 
Since academic researchers 
in every discipline increase in 
number, written English will be 
ever more important than today.  It 
is also generally considered that 
empowered individuals who can 
communicate in written English 
will be the most advantaged from 
various scholarships. 

Assignment writing and written 

examinations are the most 
significant parts of a student’s life 
throughout the entire duration of a 
college or university. In 
such cases, basic writing 
skills that help students 
to efficiently address 
what they are asked are 
mandatory.  Needless to 
say, students’ ability to 
communicate in written 
English is a fundamental 
c o m m u n i c a t i v e 
competence that serves 
them as an ambassador 
to their instructors.

English is also the dominant language 
for international businesses, which 
in turn shows the essence of 
proficiency in written English to 
communicate with your partners 
through the electronic media that 
pervade in every firm, company or 
organization. As a business person, 
you may chat with your partner 
with the most sophisticated media. 
To get access for international 
communication and to benefit from 
these global opportunities, you 
should be competent in written 
English. 

There is no doubt that the newly 
emerging social media have come 
to dominate every aspect of our 
lives. In this increasingly globalized 
world; therefore, it will be 
incredible for us to think interaction 
with our partners abroad or local 
without written communication. 
To be honest, without having the 
basics of written English, to search 
for information, or chat with your 
friends on facebook, tweeter and 
others, or to send a message through 
email will be absolutely challenging.

Surprisingly, nowadays, more and 
more people are excessively using 
the social media, which again 
exhibits the dire need of being 
eloquent in writing.  Even in a 
situation where you want to find 
jobs on the internet, it is usually 
unthinkable to communicate with 
employers if you do not have the 
ability to write in English. As time 
passes, it is my well-founded guess 
that our lives will be massively 
controlled by these media which 
implicates that without Written 
English the world would be a much 
harder place to live in.

A further advantage that is in favor of 

written English is that job prospects 
are largely determined 

by our proficiency of writing 
applications and reports. A company 
or a firm may request you to show 
your ability of reporting, or ask 
you to demonstrate your efficiency 
of writing job applications. An 
employer may want you to confirm 
your potential in academic writing 
provided that the job specifications 
you are applying require the same.

To conclude, considering the 
manifestations it produces for our 
academic vision, and taking all the 
present-day roles of written English 
into account, I would generally 
claim that very little academic 
attention has been directed to 
increase writing proficiency. Indeed, 
I cannot deny the fact that ELIC 
provides an inspirational series 
of continuous trainings known as 
“how to publish a research article 
in 12 weeks” that aims to enable 
researchers write their research 
papers as efficiently as possible. 
Although it has paid considerable 
attention to provide extensive 
trainings to reach out the academic 
community, I wonder whether the 
center, which is located in the main 
campus alone, is compatible enough 
to provide such academic accesses 
in full capacity for all each colleges 
and institutions of the university. 
Thus, it is imperative to suggest that 
ELIC needs to extend its mission in 
each campus.

Finally if we take all the pragmatic 
reasons discussed together, it will 
not be mysterious for anyone 
to realize that in this computer 
era and globalized world where 
writing surpasses speaking in many 
occasions, our focus of attention 
must be shaped in such priority. 

There is no 
doubt that the newly 

emerging social media have 
come to dominate every 

aspect of our lives

As an academician, one 
who aspires to get 

his research papers 
published in a credible journal 
should have a good command 

of written English
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ከመመኘት እስከ መሰልቸት
አትክልት ዳኘው 

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ግቢ የጋይዳንስና ካውንስሊንግ ባለሙያ 

‹‹ደስተኛ አሳማ ከመሆን 
ሀዘንተኛ ሶቅራጠስን 
ብሆን እመርጣለሁ›› 
ያለው ፈላስፋ ሃሳብ 
ካነበብኩ ዕለት ጀምሮ 
ማሰብ መቻል ታላቅ 

የተፈጥሮ ፀጋ እና ‹‹ጠላቶቻችን›› 
እንኳን በቀጥታ መቆጣጠር 
የማትችሉት ድንቅ ተሰጥኦ ነውና 
መኖሬን አረጋግጥ ዘንድ በአገኘሁት 
ርዕስ ዙሪያ ማሰብን እወዳለሁ፡፡ 
በእርግጥ ማሰብ ትርጉሙ የተለያየ 
ቢሆንም በዚህ መጣጥፍ ማሰብ 
የሚለውን በጥልቀት መተንተን 
ወይም ስለ ነገሮች ማንነትና 
ምንነት እስከ ምናምንት ማሰላሰልን 
ለማመልከት ነው፡፡ በዚህ ቅፅበት 
ህፃን ሆነን አብሮን ቢኖርም ጎልቶ 
የማይወጣውን፣ ለአቅመ አዳምና 
ለአቅመ ሔዋን ስንደርስ ብዙ ሀይላችንን 
የምናፈስበትን፣ የህይወታችንን የጉዞ 
አቅጣጫ የሚዘውረውን  በፍትወት 
ስሜታችን ውስጥ አብይ የሆነውን 
የፆታዊ ፍቅር ውበትን ከማድነቅና 
መመኘት እስከ መሰልቸት ድረስ 
ያለውን ስሜት አስቤ የእናንተንም 
በመቆስቆስ እንድታስቡበት ነው 
(ድፍረት ካልሆነብኝ ህይወታችንን 
እንድንፈትሽ ነው)፡፡ 

ነገሩ እንዲህ ነው ብዙ ፍቅረኛ 
ፈላጊዎች ወይም በአካላዊ ውበታቸው 
‹‹ቆንጆ›› ፍቅር ስላላጋጠማቸው 
ያገኙትን ያፈቀሩ ምስኪን አፍቃሪዎች 
አካላዊ ውበት እኮ ምንም አይሠራም 
ዋናው አስተሳሰቡ(ቧ) ነው እንጂ እያሉ 
ራሳቸውን ሲሸነግሉ ይገርመኛል፡፡ 
አንዳንድ አፍቃሪዎች ተክለ ቁመናን 
መሠረት ሳናደርግ ማፍቀር ችለናል 
ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ ለመሆኑ እነዚህስ 
ቢሆን አካላዊ ውበት ቢመረቅላቸው 
አንፈልገውም፤ አስተሳሰብ ብቻ በቂ 
ነው ይሉ ይሆን? እነዚህ አካላዊ 
ውበትን መሠረት ሳናደርግ አፈቀርን 
የሚሉትስ ቢሆን አካላዊ ውበትን 
ማካካሻ በማግኘታቸው እንጂ ማፍቀር 
ስላለብን ብቻ አፈቀርን ቢሉን ራሳችሁን 
ሸነገላችሁ እንላቸዋለን፡፡ በእርግጥ 
ገፀውበትን (ውጫዊ ቁንጅናን) መሠረት 
ካላደረጉ የፍቅረኞቻቸው ቅጥነትና 
ውፍረት፣ አካለ አካለ ሙሉነትና አካለ 
ጉዳተኝነት፣ ድንክነትና መለሎነት፣ 
ቅላትና ጥቁረት ወዘተ ግምት ውስጥ 
አያስገቡም ማለት ነው፡፡ እንደ 
እነዚህ አይነት ሰዎች ‹‹መልክ ታጥቦ 
አይጠጣም›› የምትለዋን የፀፀት አባባል 
በብዛት ሲጠቀሟመት ይሰማሉ፡፡ ወይ 
የግምት ጣጣና ያለማወቅ አባዜ! 
ሁልጊዜም ይህን ስሰማ የአህያዋና 
የጅብን ተረት ያስታውሰኛል፡፡ ነገሩ 
እንዲህ ነው ከእለታት አንድ ቀን 
ጅብ ከወንዝ አፋፍ ከጎሬው አጠገብ 
ቁጭ ብሎ መምሸቱን እየተጠባበቀ 
እያለ ውሃ ለመጠጣት ወደ ወንዝ 
የምትጣደፍ አህያ ያይና ‹‹ነይ 
አልበላሽም፤ ወደ እኔ ነይ አልበላሽም›› 
ይላታል በመደጋገም፡፡ አህያዋም 
‹‹ምርጫ ስለሌለኝ መምጣቱንስ 
እመጣለሁ፤ ነገር ግን ልትበላኝ 
ባታስብ ነይ አልበላሽም የሚለውን 

ምን አመጣው›› አለችው ይባላል፡፡ 

እናማ በውስጠ ህሌናችሁ 
ስለፍቅረኞቻችው ገፀ ውበት (አካላዊ 
ቁንጅና) ባይፀፀቱ ኖሮ ‹‹መልክ ታጥቦ 
አይጠጣም›› የምትለዋን የፀፀት 
አባባል ምን አመጣት እላችኋለሁ፡፡

ለመሆኑ በእያንዳንዳችን ውስጥ 
ውበትን የማድነቅ ተፈጥሯዊ ዝንባሌ 
የለም ወይ? ከፍትወታዊ ስሜት 
የሚመነጨው በውበት የመማለል 
ዝንባሌ ስጋዊ ፍላጎታችንን ገዝተን 
ለመንፈሳዊ አላማ አውለናል የሚሉትን 
ሳይቀር ሊፈታተን እንደሚችል ማሳያ 
ቢሆነን  የተቀለደን ቀልድ እዚህ ጋ 
እናስታውስ፡፡ አንድ ወጣት መነኩሴ 
አያቱን ለመጎብኘት ከከተማ ወደ 
ገጠር ይዘልቅና አያቱ ቀዬ ደርሶ 
ሰላምታ ተለዋውጠው ስለደህነታቸው 
ተጠያይቀው የናፍቆታቸውን ሲያወጉ 
ሰነበቱና የልጅ ልጃቸው እድሜ 
ከአቅመ ጉልምስና ወደ ፍኖተ እርጅና 
መሸጋገሩ ያሰጋቸው አያት ለልጅ 
ልጃቸው፣ ‹‹የእኔ ልጅ አምላካችን 
ለአዳም ሔዋንን ከግራ ጎኑ ፈልቅቆ 
የፈጠራት በጉድለቱ እንድትሞላ፣ 
በጉድለቷ እንዲሞላ እና አንዳቸው 
በአንዳቸው ውበት እንዲደምቁ 
ነው፡፡ እና የኔ ልጅ አንዷን ቡና 
አጣጭ ለምን አታገባም?›› ቢሉት 
ጎልማሳው፣ ‹‹አይ አባባ በዛሬ ዘመን 
ለትዳር የምትሆን ሴት ጠፋች እንጂ 
ማግባቱን መች ጠላሁት›› አላቸው፡
፡ አያት ለልጃቸው የምትመጥን ሴት 
በመጥፋቷ እየተቆጩ፣ ‹‹ምነው ልጄ 
በከተማ የምትኖር ሴት ሁሉ ሙያ 
የለሽ ሆናብህ ነው ወይስ ሌላ ችግር 
ነው?›› ቢሉት፣ ‹‹ጎልማሳውም አይ 
አባባ የእኔን ፍላጎት የምታሟላ 
መጥፋቷ ነው እንጂ›› አላቸው፡፡ 
‹‹እስቲ በል ንገረኝ እንዴት አይነት 
ሴት ነው የፈለግከው?›› አሉ፡፡ 
ጎልማሳውም፣ ‹‹እኔማ የምፈልጋት 
ቁመቷ መለሎ፣ አይኗ እንደ አለሎ፣ 
ፀጉሯ ዞማ፣ ዳሌዋ የሚያስደምም፣ 
አረማመዷ ግሩም፣ አፍንጫዋ 
ስንደዶ፣ ሙያ ያላት፣ ፀባይዋ ሰናይ 
ወዘተ …›› እያለ ሲዘረዝሩላቸው 
‹‹ኸረ ተወኝ ልጄ እንዲህ አይነት 
ባገኝስ እኔ ራሴ አልመነኩስም ነበር›› 
አሉት ይባላል፡፡ አባባሉ የፈጠራም 
ይሁን ሀቅ አካላዊ ውበት ሲሰሙት 
ራሱ ምን ያህል እንደሚያስጎመጅ 
እና በወጣትነት ዘመን ብቻ ሳይወሰን 
ጉልበት ሲደክም መንፈስ ሲሰክን 
እንኳን ያለውን ሀይል ያሳየናል፡፡ 

ይህ ውበትን የማድነቅ እና የመማለል 
ተፈጥሯዊ ዝንባሌ ጤናማ ለሆነ ሰው 
ሁሉ በተለያየ ደረጃ ያለና የሚኖር 
ሆኖ ሳለ የሚታየውን አካላዊ ቁንጅና 
የማናደንቅበት ምክንያት ይኖር 
ይሆን? በማድነቅ ውስጥ ደግሞ 
ምኞት ይቀሰቅሳል፡፡ ምኞት ራሱ ወደ 
መሻት ይመራናል፡፡ መሻት ካለ ደገሞ 
መሻታችንን እውን ለማድረግ እስከ 
መስዋዕትነት ልንደርስ እንችላለን፡፡ 
ምኞታችንን ማህበራዊና ሀይማኖታዊ 
ህጎችን ስንተላለፍ የሚገጥመንን 
ክብር ማጣት በመፍራት በእንጭጩ 

ልንቀጨው ወይም ወደ ውስጣችን 
አምቀን እውቅና ለመንፈግ እንሞክር 
ይሆናል፡፡ ምክንያቱም በሰው 
ልጆች ዘንድ ትልቁ ስሜት ተደርጎ 
የሚወሰደውን የመደነቅና የተፈላጊነት 
ስሜታችንን ሊያሳጣን ስለሚችል! 
ለምሳሌ አንድ ባለትዳር የሆነ(ች) 
ሰው መመኘታቸውን በነፃነት 
ቢገልፁ ከሌሎች የሚደርስባቸውን 
‹‹አመንዝራ›› የተሰኘውን የውግዘት 
ጦር የሚያስከትለውን የግብረገብና 
ሀይማኖታዊ ጣጣ ተከትሎ 
የሚገጥማቸውን ቀውስ በመፍራት 
መመኘታቸውን መጨቆንን (ወደ 
ውስጥ ማመቅ፣ በሌላ ነገር ለማካካስ 
መሞከር፣ ላልተገባ ወቀሳ ወዘተ …) 
እንደ መፍትሔ ይጠቀሙበታል፡
፡ እንደ እኔ አይነት ከእነዚህ ህጎች 
ራሱን ነፃ ለማውጣት የሚፍጨረጨር 
ያያትን ያደንቃል፣ አድንቆም 
ይመኛል፣ ተመኝቶም ይፈልጋል፣ 
ፈልጎ ሊያገኝ ወይም ላያገኝ ይችላል፡
፡ ካገኘ የሚሠጠውን ደስታ ተቋዳሽ 
ይሆናል፡፡ ካላገኘም መመኘት የግል 
ሀብቱ ነው እና መመኘቱን ይቀጥላል፡
፡ የእኔም መመኜት ቀጥሎ አንድ 
ምሽት መፅሐፍ ለመከራየት ወደ 
ደንበኛዬ መፅሐፍት መደብር 
ስገሰግስ  አዲስ በተከፈተ ቡና ቤት 
ከሲኒ ድርድር ጀርባ ‹‹እንደ’ሷ ያለች 
ባገኝ እኔ ራሴ አልመነኩስም ነበር›› 
የምታሰኝ ኮረዳ በአስደንጋጭ ፈገግታ 
ተውባ ተመለከትኩ፡፡ ሐሳቤ ለሁለት 
ሲከፋፈል ይሰማኛል፡፡ አንዱ ሃሳቤ 
‹ምን  እየሆንክ ነው? እንደዚያ 
ስትጣደፍ የነበረው በቶሎ ደርሰህ 
በቶሎ ለመመለስ አይደለም ወይ? 
አለኝ፡፡› ሌላኛው ‹ይህችን እምቡጥ 
ፅጌረዳ የመሰለች ልጅ ሳታያት እና 
ሳታደንቃት እንዴት ታልፋለህ? 
ተረቱስ ቢሆን ‹እሸት እና ቆንጆ 
አይተለፍም› አይደል የሚባለው?› 
ሲለኝ ራሴን ረከቦቱ ጥግ አገኘሁት፡
፡ እንኳንም ተመለስኩ የሚያስብል 
ውበት፣ ስም የሚያስረሳ ደም ግባት 
ያላት ወጣት ናት፡፡ መመላለሱን 
ልማድ አደረግኩትና ስሜን በስሟ 
ተለዋውጠን ስምረት መባሏን 
አወቅኩ፡፡ ከእኔ ቀጥሎ በመመላስ 
‹‹ሪኮርድ›› ያለው በማህበረሰቡ 
ከፍ ያለ ቦታ የተሰጠው ፍላጎቶቹን 
ለማህበረሰቡ ፍላጎት የሰዋ ‹‹የተከበረ 
ሰው›› የሚባል አይነት በሀምሳዎቹ 
መጨረሻ የሚገኝ፣ ከመወፈሩ የተነሳ 
የማጅራቱ ግንድ በተፈጥሮ ልማት 
ስራ ሲቆፈር ያልጎደጎደ ዕርከን 
የሚመስል ሰውዬ ከመተያየታችን 
ብዛት ከመነጨ መተዋወቅ የተለመደ 
ሰላምታ ወርውሮልኝ ከጎኔ ተሰየመ፡
፡ ‹‹የተከበረ›› እያለ ሰው ሁሉ 
የሚያሸረግድለት ሰውዬ ከጎኑ አብሬው 
ስሆን ምንም ምቾት አይሠማኝም፡፡ 
እንዲያውም የሌሎችን ተሻምቶ በልቶ 
ወይም መሥራት ያለበትን ያህል 
ባለመሥራቱ ያለመጠን እንደወፈረ 
ስለሚሰማኝ ሳየው በሁለት እግሩ 
የቆመ ዝሆን ይመስለኛል (ቅናት 
ይሆን?)፡፡ ሰውየው እንደ እኔ 
ባይሆንም መመላለሱን አብዝቶታል፡፡ 
ይህ ሰው ስምረትን ተመኝቷት ይሆን 

ብዬ ተጠራጠርኩት፡፡  በእርግጥ 
እሱ እንደ እኔ ብዙ አያወራትም፡
፡ ከእኔ በላይ ግን በአይኑ የወሲብ 
እሳት ሲተፋ አስተውላለሁ (ቅናት 
ካልመሰለብኝ)፡፡ ብዙ አረንጓዴ 
የብር ነዶ እያወጣ በብር ምኞት 
እንድትቃጠል ለማድረግ ይጥራል፤ 
የሆነ ያልሆነውን እያወራሁ ሳስቃት 
መናደዱ እንዳይታውቅበት አይናችንን 
ይሸሻል ወዘተ…፡፡ እኔ ደግሞ የሰውየው 
ባህርይ እያበሳጨ ያሳዝነኛል፡፡ በተለይ 
ሰዎች እንዲሰግዱለት ራሱን አይነኬ 
አድርጎ ማሰቡ፡፡ ያም ሆኖ ግን ቡናው 
እስኪደርስ - ለመሆኑ ቡናው ቢደርስም 
ቶሎ መድረሱን ስለማንወደው ጊዜ 
ለመሸኘት ምሽት የከሰል እሳት ከጠፋ 
በኋላ መገናኜትን ልማድ አድርገነው 
አንዳንድ ሃሳቦችን እንለዋወጣለን፡
፡ በአንድ ምሽት ስምረት ባለመኖሯ 
እየተከዝኩ የታናሽ እህቷን መኖር 
በዘነጋሁበት ቅፅበት ‹‹ጌታው ምነው 
ዘጋኸኝ›› የሚል ድምፅ ሰምቼ ስባንን 
‹‹የተከበረው ሰውዬ›› ከጎኔ ቁጭ 
ብሎ፤ መምጣቱን አላየሁትም ነበርና 
ከግማሽ ሰመመኔ በመንቃት ‹‹እ… 
እ… በነፃነት ስለማሰብ ማለት የሰው 
ልጅ ከማህበራዊ፣ ሀይማኖታዊ እና 
ግብረገባዊ ህጎች ራሱን ነፃ አድርጎ 
መኖር ስለማይችል በፍፁም ነፃነት 
ሊያስብ አይችልም የሚለውን ሀሳብ 
እያሰላሰልኩ ነበር፡፡›› አልኩት፡፡ 
የተከበረው ሰውየም አላዋቂ በሚል 
አሳሳቅ ስቆብኝ በነፃነት ማሰብ 
ከባድ እንዳልሆነና እርሱም ልማድ 
እንዳደረገው ሲነገረኝ ተገረምኩ፡፡ 

ይህ ሰው እድለኛ ነው ማለት ነው 
ብዬ በመገረም፣ ‹‹አንድ ጥያቄ 
ልጠይቅህና በነፃነት የማሰብ ልማድህ 
በምን ደረጃ እንዳለ ላረጋግጥ?›› 
ስለው ፈቃደኛ መሆኑን በጭንቅላቱ 
ውዝዋዜ ገለፀልኝ፡፡ የመጀመሪያ ጥያቄ 
‹‹ባለትዳር ነህ?›› ‹‹አዎ ለዚያውም 
የአስር ዓመት›› አለኝ በኩራት፡፡ 
‹‹አስር ዓመት ሙሉ ከአንዲት ሴት 
ጋር ስትኖር አይሰለችህም?›› ስለው 
ሰውየው በቅፅበት ፊቱን ፈትሎ፣ 
ስሜታዊ ሆኖ አስፈሪ ገፅታ ያለው 
ፍጡር ሆነ፡፡ ‹‹ሳይህ ጤነኛ ትመስለኝ 
ነበር፤ እንዴት ትዳር ይሰለቻል ብለህ 
ትጠይቀኛለህ?›› በማለት ጤነኝነቴን 
ጥያቄ ምልክት ውስጥ ከተተው፡፡ ‹‹አይ 
በነፃነት የማሰብ ልምድ አለኝ ስላልከኝ 
በአንፃራዊ ሁኔታ ከእምነት ሳይሆን 
ከምክንያት፣ ከአንተ ሃሳብ የተለየውን 
እንደ ስህተት ሳትቆጥር ሌላው በራሱ 
ትክክል መሆኑን አምነህ ከማክበር፣ 
አንዱን ትክክል ለማድረግ ሌላውን 
ስህተት አለማድረግን፣ ነገሮችን 
እንደአመጣጣቸው ለማስተናገድ ዝግጁ 
መሆንን፣ ፍፁምነትን አለመጠበቅን፣ 
የግል ፍላጎትህንና ስሜትህን 
ጠንቅቀህ ከመረዳት በመነጨ 
እሳቤ ተመርተህ ስለማንኛውም 
ነገር ብጠይቀህ ምክንያታዊ ሆነህ 
ታስረዳኛለህ በማለት ነው፡፡ ጥያቄውን 
መመለስ ካልፈለክ›› ብዬ ቀና ስል 

ወደ ገጽ 12 ዞሯል
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ማንቆርቆሪያው ...
ከገጽ 13 የዞረ

ከመመኘት እስከ 
መሰልቸት ...

ከገጽ 11 የዞረ

በአስተያየቱ ቀንድ የቀረው ክፉ መንፈስ 
አድርጎ እንደሳለኝ ተረዳሁ፡፡ ግን ደግሞ 
እልህ ያዘኝና፣ ‹‹ለመሆኑ መሰልቸት በሰው 
ልጅ ሁሉ ያለ እና አዲስ ነገሮችን እንድንሻ 
የሚገፋፉ ስሜት ሆኖ ሳለ አንተ የተለየህ 
ነህ ወይ? ለምን እውነቱን ትሸሻለህ?›› 
በማለት የጥያቄ እሩምታ አወረድኩበት፡፡ 

የተከበረው ሰውየም፣ ‹‹አምላክ አዳምንና 
ሔዋንን ሲፈጥር አንድ ላንድ እንዲኖሩ 
ስለሆነና የአምላክን ትዕዛዝ ስለማከብር በእኔ 
ልብ ውስጥ መሰልቸት ቦታ የለውም!›› 
ብሎኝ ሳያበቃ አምላክ ከጥበቡ ያደላት፣ ደም 
ግባትን ከብዙ ፉንጋዎች ነጥቆ የሰጣት፣ 
እንዲያው የውበት መነፅር የሆነችዋ ስምረት 
ሰበር ሰካ እያለች ስትራመድ በተመስጦ 
ሲያያት ስላየሁት ማየቴን አልወደደውም፡
፡ በተራዬ ዛሬ እንዲህ ያስዘነጣት፣ ረከቦቷን 
አስትቶ ያዋላት ከሌላ እድለኛ ወንድ ጋር 
ቀጠሮ ቢኖራት ነው እንጂ እያልኩ በሃሳቤ 
ስብሰለሰል ወደ ጀመረልኝ ሀሳብ ተመልሶ 
‹‹አየህ የአሁን ዘመን ልጆች ትዳርን 
እንደጦር ትፈሩታላችሁ፡፡›› (እኔን ይሁን 
እሷን) በሚያስቸግር አገላለፅ፡፡ ‹‹ግን ትዳር 
የአምላክ ትዕዛዝ ተግባራዊ የሚደረግበት 
ቅዱስ ነገር ነው፡፡›› በማለት ቋጨው፡
፡ እኔም፣ ‹‹ይህን እናቆየውና ይህች ልጅ 
እንደምታያት ውብ ናት፤ ደስ አላለችህም? 
አታምርም? አምላክ ያደላት አይመስልህም? 
ይህችን ውብ አይቶ ለራሱ የማይመኛት 
ደንዳና ልቦና ይኖር ይሆን? አንተ እና 
እኔ ከዚህ የምንመላለሰው ቡናዋ ከሁሉ 
ስለሚበልጥ ነው? ውበቷ ጠርቶን?›› በማለት 
አይናዓይኑን አየሁት፡፡ በድጋሜ ስለጤንነቴ 
እየተጠራጠረ፣ ‹‹ስማ ጌታው አዳም እና 
ሔዋንን አምላክ ሲፈጥር አንድ ላንድ 
እንዲወሰኑ በማሰብ በቀመር ፈጥሯቸዋል፡፡ 
እናማ እኔም ለምን እመኛታለሁ?›› በማለት 
ምኞቱን ሲጨቁነው ደመነፍስ ሹክ አለኝ፡
፡ ለምን ከተባለ በምኞት አይኑ ልብሷን 
ሲያወልቅ ተከታትየዋለሁና፡፡ ካሜራ መልሶ 
ማያ ቢኖር በተፈጥሮ ካሜራው (አይኑ) 
እንቅስቃሴው ሁሉ ተቀርፆ እንደሚኖር 
አልጠራጠርም፡፡ ‹‹በትዳር ውስጥ የአምላክ 
ትዕዛዝ በመኖሩ መሰልቸት የለም ካልከኝ 
በአምላክ የተፈጠረውን ሰውንና የሰውን 
ባህርይ እንደመካድ እቆጥረዋለሁ፡፡ አዳምና 
ሔዋን አንድ ላንድ እንዲወሰኑ በማሰብ 
ነው ያጣመራቸው ላልከኝ ደግሞ አዳም 
እና ሔዋን ቢሰለቻቹ አንዳቸው አንዳቸውን 
በመተው ለየብቻ ከመኖር ውጭ አማራጭ 
የላቸውም፡፡ ዛሬ ግን ብዙ አምሳለ አዳም እና 
ብዙ አምሳለ ሔዋን በምድር በመኖራቸው 
መሰለቻቸቱን፣ ማህበራዊ፣ ግብረገባዊና 
ሀይማኖታዊ ህጎች ገድበዋቸው እንጂ 
መሰለቻቸቱ መጠኑ ከቁጥጥር ውጭ 
ሲሆን ህጎቹን ተላልፈው አዲስ ፍለጋ 
መሔዳቸው አይቀሬ ነው፡፡ ምክንያቱም 
ምርጫ አላቸውና፡፡›› አልኩት፡፡ ለሶስተኛ 
ጊዜ ጤንነቴን በመጠራጠር በነፃነት የማሰብ  
ልማዱን አሳይቶኝ ለዚህ ዓላማ ብቻ 
የሚውለውን (ይመስለኛል) የብር ነዶውን 
አውጥቶ ለማስጎምጀት ሲሞክር ንዴቴን 
መቆጣጠር ስላልቻልኩ ቤቱን መልቀቅን 
ምርጫ አድርግያለሁ፡፡

ወቀሳንም ሆነ ሙገሳን ለማስተናገድ 
ዝግጁ ነኝ
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የቀረውን የቡና አተላ አተኩሮ እያየ ማውራት ጀመረ

“የሸዋጌጥ”

“አቤት”

“ማንቆርቆሪያ ብቻ ነው የጠፋሽ”

“እ. . .እ . . . አዎ” ተደናገጠች

“የዋህ. . . የዋህ ነሽ ለመሆኑ የበረታ ጠላጥ አለሽ”

“አረ በፍፁም”

“አንቺማ መች ጠላት አረግሻቸው እነሱ ናቸው 
እንጂ” ለራሷ እያዘነች ከንፈሯን መጠጠች፡፡ 
ካዳሚዋም አገዘቻት፡፡ “ለማንኛውም ደርሰሽባቸዋል 
ምቀኞችሽ ከምድር አሸዋ ከሰማይ ከዋክብት የበዙ 
ናቸው፡፡ ማንቆርቆሪያሽን የወሰደችው ግን ያቺ . . 
.” የሸዋጌጥ ልቧ ቆመ፡፡ ተላቷን ለማወቅ ጓጓች፡፡  
ሰውዬው ቀጠለ “. . . ቀዩዋ፣ ቷት ማታ ቤተስኪያን 
የምትሄደው የዛ ካቦርት የሚለብሰው ሰውዬ ሚስት 
. . .”

“የጋሽ ሸዋንቆጨው ሚስት” አቋረጠችው፡፡

“እ. . . እሷ ናት የወሰደችብሽ ደጅሽም አይጥ ምናምን 
እየገነዘች የምትጥለው እሷ ናት፡፡ ቶሎ ደረስሽባት 
እንጂ አሳቧማ ልትገልሽ ነበር፡፡ 

“እና አሁን መፍትሄው ነው”

“ስለሱ አታስቢ፤ እኔ እሰጥሻለሁ፡፡ ግን መዳኒቱን 
የሚያስቀምጥ ሰው ያስፈልግሻል፡፡ መዳኒቱን ሴት 
አትነካውም፡፡

“እርሶ ይፈልጉልኝ እንጂ እኔማ ከየት አባጤ 
አመጣዋለሁ፡፡” 

“እን ባስቀምተውማ ጥሩ ነበር፡፡ ግን. . .”

“ግዴለም ጌታዬ እርሶ ያርጉልኝ እሚደረገውን ሁሉ 
አደርጋለሁ”

“ደግ በቃ ውጪ ጠብቂኝ አንድ ነሁለት ሰዎችን 
አስተናግጄ ከተማ ስለምዎርድ አብርን ሄደን 
አስቀምጥለሻለሁ፡፡ ታድያ ማደሪያ አዘጋጂልኝ”

“ግዴለም እኔ ቤት ያድራሉ”

“ጥሩ አንቺም ተዘጋጂ”

“ደግ” እዛው እንደጠቀመጠ ማጓራት ጀመረ፡፡ ውጪ 
የተሰበሰቡት ሰዎች ድቤ ይደበድባሉ፤ አንዳንዶች 
ያጓራሉ፡፡ ካዳሚዋ የሸዋጌጥ ከጠንበረከከችበት 
አነሳቻትና  አሶጣቻት፡፡ ወደቡናዋም ተመልሳ 

ከሙዳይ ውስጥ እጣን ዘግና ማጨሻው ውስጠይ 
ጨመረችው፡፡ ጭሱ ከማጨሻው ላይ እየተትጎለጎለ 
ተነሳ፡፡ በርካታ የጭስ አሎሎዎች እየሰራ ወደላይ 
ወጥቶ ተመለሰ፡፡ ቤቱን ጭስሞላው ሌላ ጠረኛ ገባ፡፡ 

የሸዋጌጥና ዘውዴ እያወሩ ሰውዬው እስኪጨርስ 
ጠበቁት፡፡ የሸዋጌጥ ጠላቷን ስላወቀች ደስ ብሏታል፡
፡ ዘውዴ ኩራት ተሰምቷታል፡፡ ሁለቱ እየተቻወቱ 
ቆይተው ጀምበር ስታዘቀዝቅ አንድ ሰው መጥቶ 
መልክት ነገራቸው፡፡ ተነስተው ወደ ጓሮ ሲሄዱ 
ስውዬውን አገኙት፡፡ እንደቅድሙ አያስፈራም፡
፡ ድምፁም ያንያህል ወፈወራም አይደለም፡፡ ጉዞ 
ጀመሩ፡፡ 

ጀምበር ስታዘቀዝቅ መሃል ሜዳ ከተማ ደረሱ፡፡ 
ሸዋጌጥ ቤት ገቡ፡፡ ሸዋጌጥ እንግዶቿን ለማስተናገድ 
ነጠላዋን ጥላ ተፍ ተፍ ማለት ጀመረች፡፡ ቡና 
ለማፍላት ተሰናዳች፡፤ ከሰል አያያዘች፣ ስኒና ጀበናዋን 
አጣጥባ ደከረች፡፡ ቡናው እስኪፈላ ቆሎ እየበሉ ጠላ 
እንዲጠጡ ጠላልትቀዳ ጠላ ቤት ሔደች፡፡ ጠላቤቷ 
ጠባብ ሆና ዙሪያዋን ጋኞች ጠቀምጠውባታል፡፡ ከዳር 
ያለውን ጋን ከፍታ ጠላ ቀድታ ጋኑን እንደነበረ 
ስተከድን ያልጠበቀችውን ኘገር አየች፡፡ 

ሰውዬውና ዘውዴ ዋናው ቤት ተቀምጠው ያወራሉ፡
፡ ሰውዬው የቤቱን ዙርያ እየተመለከተ አቃዎችን 
ይቃኛል፡፡ የሸዋጌጥ እየተንደረደረች ገብታ ፊታቸው 
ስጥቆም ደነገጡ፡፡ አቋቋሟ ያስፈራል፡፡ የጠቆጣ ነብር 
መስላለች፡፡ 

“ውጡልኝ እናንተ ቅሌታሞች፡፡”

“ምነው ችግር አለ” ተየቀ ሰውዬው፡፡ በጣም 
ደንግጧል፡፡

“በዚህ ማንቆርቆሪያ አናትህን ሳልልህ  ውጣ፡፡” በጇ 
የያዘችውን ማንቆርቆሪያ ሲያዩ ደነገጡ፡፡ ደንግጠው 
ወጡ፡፡ 

የሸዋጌጥ ራሷን ወቀሰች፡፡ ከነጋሼ አምባ መሃል ሜዳ 
ድረስ የጋሽ ሸዋንቆጨውን ሚስት ስም እያጠፋች 
መምጣቷ ነደዳት፡፡ ሰኞለት ጠላ ልታቀናንስበት 
ጠላቤት ይዛው የገባችውን ማንቆርቆሪያ ይዛው 
እንዳሎጣች ትዝ ያላት አሁን ነው፡፡  

እምታረገው ተፍቷት በንዴት ተዟዙራ ነጠላዋን 
ይዛ ወጣች፡፡  እግሯ እንደመራት ስትሄድ ከሩቅ 
የቤተክርስጢያን ድምፅ ተሰማት፡፡ ቄሱ የማታውመ 
አውደምህረት ትምህርት አልቆ ከማሳረጋቸው በፊት 
መልእክት እያስተላለፉ ነው፡፡ የሸዋጌጥ ወደዛው 
ገሰገሰች. . .
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ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

የናይል ጋዜጣን ተነባቢነት ለማሳደግ የዝግጅት ክፍሉ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል፡፡ 
እርስዎም አስተማሪ  እና አዝናኝ ናቸው የሚሏቸውን የተለያዩ ጹህፎች፣ ማህበራዊ፣ 
ሳይንሳዊ፣  ኢኮኖሚያዊ እና ቴክኖሎጂ ነክ ጉዳዮች፣ የካርቱን ስዕሎች፣ ቀልድ፣ 
ግጥም እና የመሳሰሉትን ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 512 ድረስ በመምጣት 
ወይም በኢሜል gracetsegi@gmail.com በመላክ መሳተፍ ይችላሉ፡፡  

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፡፡

ዝግጅት ክፍሉ
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ማንቆርቆሪያው
ታምሩ ከፈለኝ(የሻረግ) ፪ኛ አመት የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ስነፅሁፍ ትምህርት ክፍል 

www.facebook.Com/ደቀ ከፈለኝ ወየሻረግ

ወደ ገጽ 12 ዞሯል

ነጫጭ ነጠላ ለብሰው 
አንዳንዶቹ በጃቸው የፀበል እቃ 
አንጠልጥለው፣ ሌሎቹ ደግሞ 
ቄጠማ ይዘው  አልፎ አልፎም 

ህፃናት ልጆቻቸውን አስከለትለው 
ወደየቤታቸው ከሚለሱት ሰዎች 
ጀርባከሩቅ የሚሰማ የቤተክርስቲያን 
ድምፅ ይሰማል፡፡ 

“. . . እንደ እግዚኣብሄር ያለ 
ማንም የለ፡፡ በአለም ሁሉ ብትዞሩ፤ 
ጉራንጉሩን ብታስሱ፤ ከፍታውን 
ብቶጡ እርሱን የሚመስል አታገኙም፡
፡ እርሱ ሁሉን ያውቃል፤ ለህመማችን 
መዳኒት እሱ ነው፤ ተስፋ ባጣን 
ጊዜ ተስፋችን እሱ ነው፤ መፀናናት 
ባቃተን ጊዜ መፅናኛችን እሱነው፡
፡  እኔና እናንተ ደጃችው እየሄድን 
የምናፈነድድላቸው አዋቂነን ባዮች 
እንኳን ለኛ ለራሳቸውም የማየውቁ 
ደካሞች ናቸው፡፡ ሁሉን የሚያውቅ 
እግዚያብሄር ብቻ ነው፡፡”  

ወደየቤታቸው ለመሄድ ቢቸኩሉም 
የቤተክርስቲያኗ ትምርት እስከሚያለቅ 
ቤተክርስቲያኗ ግቢ ውስጥ 
የተቀመጡት ምእመናን እልልታውን 
አቀለጡት፡፡ መምህሩ የምእመናኑ 
እልልታ ድፍረት የሰጣቸው ይመስል 
በመጨረሻ የተናገሩትን አረፍተ ነገር 
ቅድም ከተናገሩበት ቅላፄ የበለጠ ከፍ 
አድርገው ደገሙት፡፡ 

“ሁሉን የሚያውቅ እግዚያብሄር ብቻ 
ነው፡፡”

የሸዋ ግጥ እልልታውን ካቀለጠችው 
በኋላ ቀጣዩን ጥምርት ለመስማት 
ጆሮዋን አቆመች፡፡ ያሰውከተለቻት 
የመቸረሻ ልጇ የኔነሽ ጎኗ ተቀምጣ 
ሳር እየነጨች ስትጫወት አይታ እጇን 
ጧ አድርጋት ተቆጣቻት፡፡ “አንቺ ልጅ 
ሳር አትንጪ ዛሬ ገብሬል ነው፡፡”

የኔነሽ እጇን ሰበሰበች፤ የሸዋጌጥ 
ልቧን ወደ ትምርቱ መለሰች፡፡

ቤተክርስቲያኗ በእለቱ 
የምታስተላልፈው ትምህርት 
ሲጠናቀቅ ተቀምጠው የነበሩት ሁሉ 
ተነሱ፡፡ የሸዋጌጥም ወደ ገረገራው 
ተጠግታ ከተሳለመች በኋላ  የኔነሽን 
አስከትላ ወደቤቷ ሄደች፡፡

ቤቷ እንደገባች ከሰል አቀጣጥላ ስኒና 
ጀበናዋን አጣጥባ ቡና ለማፍላት 
ማቶት፣ ማጨሻ የመሳሰሉ የቡና 
እቃቿን ሰበሰበች፡፡ ማንቆርቆሪያዋን 
ስትፈልገው ጠፋባት፡፡ ትናንትም 
ፈልጋ አጥታው ነበር፡፡ “ማን 
ወሰደው ይባላል” ራሷን ጠየቀች፡
፡ ማንቆርቆርያዋን ሊወስድ የሚችል 
ማነው፡፡ 

በውስጧ የቀረ እንጥፍጣፊ ተስፋዋን 
ሰብስባ ፈለገችው የለም፡፡ አይታው 
እንደሆነ ልትጠይቅ የኔነሽን ጠራቻት፡
፡

“የኔነሽ”

“እመት እማይ ጠራሽኝ” ከጓዳ ወጣች፡

፡ በጇ ጥረሾ ይዛለች፡፡

“ማንቆርቆሪያውን አይተሷል እንዴ”

“የቱን “

“በቤቱ ስንት ማንቆርቆሪያ ነው ያለው”

“አረ አላየሁትም፡፡ ትናንት ቡና 
አፍልተሸበት አልነበር፡፡ የት አረግሽው፡
፡”

“ኧዳዶ የትነው ሳፈላበት ያየሽኝ”

“ያየሁሽ መስሎኝ ነው፡፡”

“እስቲ ሂጂና ዘውዴን ጠይቂያት”

“እሺ” የኔነሽ እየሮጠች ወጣች፡፡ 
የሸዋጌት ግራ በመጋባት ስሜት ቤቷን 
ተዟዙራ አየች፡፡ ማንቆርቆሪያው 
የለም፡፡ ተቀምጦ በማያውቅበት አልጋ 
ስር እንኴን ፈለገችው፤የለም፡፡ ድንክ 
ስር አየችው፤ የለም፡፡ ጭስ ቤት 
ፈለገችው፤ የለም፡፡ “ለማን ሰጥቼው 
ይሆን” ራሷን ጠየቀች፡፡ ለማንም 
አለመስጠን አስታወሰች፡፡ ታድያ ማን 
ወሰደብኝ ለምንስ ወሰዱት እነኚህ 
ምቀኛ ጎረቤቶች ምን ሊያደርጉብኝ 
ይሆን የወሰዱብኝ” በርካታ ሃሳቦች 
በአእምሮዋ ተመላለሱ፡፡ ሃሳቦቿን 
ፈራቻቸው፡፡ ደነገጠች፡፡ ብዙ  
ጎረቤቶቿን ጠረጠረቻቸው፡፡ አረበቡን፣ 
ሸዋጣይን፣ አምሳለን፣ ጤናዬን፣ 
ሸዋዬን፣ የጋሽ ሸዋንቆጨውን ሚስት፣ 
ዘውዴን. . .

“ማንቆርቆሪያሽ የት ሄደ የሰዋ” 
ዘውዴ እየገባች ጠየቀጫት፡፡ ከኋላዋ 
የኔነሽ ተከታላታለች፡፡ የሸዋገየት 
ዘውዴን እያሰበጫት ስለመጣች 
ደንገጥ ብላ “ምናውቄ ብለሽ ዘውዷ! 
ይሄው ከትናንት ጀምሮ የት እንደገባ 
አላውቅም”

“እንዴ!”

“እውነቴን እኮ ነው፡፡”

“ታድያ ምን እየጠበቅሽ ነው፡፡ የዛሬ 
ሰው ወስዶ ምን እንደሚያረግብሽ ምን 
ታዊኢያለሽ”

“እኔም የፈራሁት እሱን ነው፡፡ ስው 
እንደሆነ እንደጣውንቱ ነው የሚያየኝ 
ሲነጋ ደጄ ወድቆ የማየው ነገር ሁሉ 
ደስ አይልም፡፡ በዛላይ ሲያቃዠኝ ነው 
የማድረው፡፡ . . .  አረ እንጃልኝ እኔስ”

“እንዴ የሸዋ ዝም አትበይ እንጂ ምን 
እስኪያደርጉ ነው የምጥጠብቂው 
ታዲያ”

“ምን ላርግ ዘውዷ እስኪ ምከሪኝ”

“አይ አንቺ አሁን ጠፍቶሽ ነው” 
ተዟዙራ አየችን ወደጆሮዋ ጠጋ ብላ 
አንሾካሾከችላት፡፡ 

“እሱስ ጠፍቶኝ አይደለም የት ልሂድ 
ብዬ እንጂ እስኪ የምታውቂው ካለ 
ጠቁምኝ እኔ የማውቃቸው ሃገሩ ሁሉ 
ሳይጠግባችው ወደ ቆላ ወርደዋል 

አሉ”

“አይዞሽ እኔ ሌላ እጠቁምሻለሁ፡፡”

“እውነት” እጇን ዘረጋችላት

“አይምሽልኝ” የተዘረጋውን እጇን 
መታች፡፡ “ነገ ጠዋት ተዘጋጅተሸ 
ጠብቂኝ፡፡ ዛሬ የሚገዛዛውን ገዝተሸ 
እደሪ”

“ደግ በቃ እኔም በማንቆርቆሪያዬ 
አስተብትቦ ሊያሳብደኝ የተዘጋጀ 
ጠላቴን ቀድሜ ልወቀው፡፡ እየገናነዙ 
ደጄ ለሚጥሉት ፈጣሪ ያውቃል፡፡”

ዘውዴ ወደበቷ ተመለሰች፡
፡ የሸዋጌጥ ዘውዴን በመጠርጠሯ 
እራሷን እየወቀሰች የኔነሽ ወለም 
ዘለም ሳትል ቤቱን እንድትጠብቅና 
ቡናውን እያፈላች እንድትጠብቃት 
ጥብቅ መመሪያ ሰጥታ እሚገዛዛውን 
ልትገዛዛ ወደጉልት ሄደች፡፡

ከጉልት ስትመለስ ዘውዴን አስጠርታ 
ቡና እየጠጡ የገዛችውን እቃ 
አሳየቻት፡፡ ዘውዴም ቡናዋን ጠጥታ፤ 
በተገዛው እቃ ተደስታ፤ ማንቆርቆሪው 
እንደሚገኝ ተስፋ ሰጥታና ጠዋት 
ሰማይ ያህያ ሆድ ሳይመስል 
ተገናኝተው ጉዞሊጀምሩ ተስማምተው 
ተለያዩ፡፡ የሸዋጌጥ በማንቆርቆሪያዋ 
መጥፋት እየተብከነከነች፤ ጎረቤቶቿን 
እየጠረጠረች ነግቶ የትኛዋ እንደሆነች 
ለማወቅ ጓጉታ ልቧ እንደተሰቀለ 
አይነጋ የለ ነጋ፡፡

        ............ // ...........

ዘውዴና የሸዋጌጥ በቀጠሯቸው 
መሰረት ተገናኝተው ጉዞ እንደጀመሩ 
ዘውዴ ጠየቀች፡፡

“የኔነሽ ዛሬ የት ልቱል ነው”

“ምን ለብሼ አክስቷጋ ትወጣለች”

“እህትሽ እኮ በቀደም ገደንቦ ጎርጊስ 
የተሻገርኩ ለት አግንቻት ሰላም ስላት 
ዝም አለችኝ” 

“አይ ሷ ነገር ዘንግታሽ ይሆናላ”

“ይሆናል”

ፀሃይ ጮራዋን ስትፈነጥቅ የመንዝ 
ጌራቀያ መሃልሜዳ ከተማን ለቀው 
ባቅራቢያው ካለው ወረዳ ነጋሴአምባ 
ደረሱ፡፡ ወሬ ወሬያቸውን እያሉ 
በፍጥነት ነበር የተራመዱት፡፡ የሸዋጌጥ 
ወደዚህ አካባቢ መጥታ ስለማጣውቅ 
እግሯ ፈራ ፈራ ሲል ዘወዴ ቀደም 
ቀደም በላ እየሄደች አንድ ሰፊ ግቢ 
በር ላይ ቆሙ፡፡  የሸዋ ጌጥ ዘውዴን 
ተከትላ ወደውስጥ ሲዘልቁ አንዲት 
ትንሽ ጎጆ ውስጥ በርካታ ሰዎች 
ተሰብስበው ደረሱ፡፡ እነሱን ተቀላቀሉ፡
፡

የሸዋጌጥ እንደገባች ሰዎቹን መለየት 
አልቻለችም ነበር፡፡ እየቆየ እየቆየ 
ታዩዋት፡፡ አንድ ሁለት ጎረቤጾቿ 
ቀደመዋት ደርሰዋል፡፡  እትዬ 

ይመኛሹም አሉ፡፡ አንገቷን ዝቅ 
እያደረገጭ ሰላምታ ሰጠቻቸው፡፡  
የተገናኙበት አጋጣሚ አሳፍሯታል፡
፡ የትዬ ይመኛሹ ነገር ግን በታም 
ገርሟታል፡፡  አጎቴ ጋር ይሃጣ 
ልወጣ ነው ብለዋት ከሄዱ ሳምንት 
አልፏቸዋል፡፡ 

ተራቸው ሲደርስ እንደቤተኛነቷ 
ዘውዴ የተገዛዛውን ሁሉ ይዛ ገብታ 
ተመልሳ የሸዋ ጌጥን ጠራቻት፡፡ የሸዋ 
ጌት ወደትልቁ ቤት ስትገባ አይኗን 
ተጠራጠረች፡፡ 

ቤቱ መለስተኛ አዳራሽ ያክላል፡፡ ወለሉ 
ላይ ሰኜል ተነጥፏል፡፡ ግድግዳው 
ዙሪያውን ቀይ መጋረጃ ለብሷል፡፡ ቤቱ 
በጭስ ተፋፍኗል፡፡ ፊት ለፊት አንድ 
ሰው በስስ ነጭ መጋረጃ ተጋርዶ 
ተቀምቷል፡፡ ትርጉሙ የማይታወቅ 
የሆነ የሆነ ኘገር ይናገራል፡፡ ድምፁ 
በጣም ወፈወራም ነው፡፡ ከስሷ መጋረጃ 
ውጪ በስተግራ  በኩል በርካታ 
ስኒዎች ከተደረደሩበት ትልቅ ረከቦት 
ጀርባ አንዲት ልጅ ተቀምጣለች፡
፡ ሰፊ የለሊት ልብስ ለብሳለች፡
፡ ጠይም ናት፡፡ ፊቷ ክብ፤ አይኖቿ 
ትልልቅ፤ አፍንጫዋ ደፍጠጥ ያለ 
የደም ገንቦ ነገር፡፡ ከቀኟ የተቀመጠው 
ከሰል ማንደጃ ላይ የተጣደውን ባለ 
ሁለት ፍንጭ ስኒ እያስተዋለች 
ታርገበግባለች፡፡

ከመጋረጃው ጀርባ የተቀመጠው 
ሰውዬ ከጎኑ ካነሳው ማስታወሻ ላይ 
ዘውዴ ያጻፈችውን አንብቦ በጎርናና 
ድምፁ ተናገረ፡፡

  “ያምቦጭቃዋ ልጅ የየኔነሽ እናት

  የመጣች ከደጄ ማንቆርቆሪያ 
ጠፍቷት

  ያቺ መልከ መልካም ትቅረብ 
የሸዋጌጥ” ብሎ እንደማጓራት አረገው፡
፡

“ቀርቤያለሁ ጌታዬ” እየተጠጋች 
መለሰችለት፡፡

“መቅረብሽማ መች ጠፋኝ፤ ሁሉን 
አሟልተሻል”

“በሚገባ አስቀድሜኮ ልኬያለሁ”

“አውቃለሁ አውቃለሁ አውቃለሁ. . 
. ካዳሚያችን እስኪ አንድ ስኒ ቡና 
ስጫት! “

 ከረከቦቱ ጀርባ ያለችው ልጅ 
ቀድታ አቀረበችላት፤ የሸዋጌጥ 
ከተንበረከከችበት ቀና ብላ ተቀበለቻት 
“ግጥም አርገሽ ጠጪው” ተናገረ፡፡ 
ድምፁ ሰባት ጠብደል ጎረምሳ የዋጠ 
ይመስል ያስገመግማል፡፡

“ተቀብላ ጨለጠችው” ካዳሚዋ ስኒውን 
ጠቀብላ አቀበለችው፡፡ ስኒው ውስጥ 
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#አሁን አንተ ምን ሆንኩኝ ብለህ 
ነው እንደዚህ የምትናገረው ሀገር 
በእንዳንተ አይነቶች ማማረር 
ሲገባት ከነ ምናምናችሁ ተሸክማ 
እየኖረች… ጭራሽ በአንተ ብሶ 
ሀገርን ታማርራለህ»  #ኧረ ፍሬንድ 
በመድኃኒአለም አስገባኝ…» ሲለኝ 
#አላስገባም አልኩህ እኮ አይገባህም 
እንዴ… ችኮ… ነህ…» #ምናለ ፍሬንድ 
ደግ ሰው ብትሆን ምናለበት ቀና ሆነህ 
ሰባአዊነት ቢሰማህ፡፡ አየህ ነፍሱ 
ሀገሬን ገና በወጣትነቴ እንድጠላና 
እንድማረር የሚያደርገኝ እንደዚህ 
ያለ ነገር እኮ ነው፡፡ ስማ ነፍሴ… እኔ 
ማለት እኮ ለዚህች ሀገር የነገ ተስፋ 
ማለት ነኝ አሁን አንተ ተመለስ ሂድ 
ከዚህ እያልከኝ ነው፡፡ እና ተመልሼ 
ወደ ከተማ ስሄድ አይበለውና አንድ 
አደጋ ቢደርስብኝ ምን ትጠቀማለህ; 
እሺ አላሳዝንህም;… ለፍተው 
ደክመው ያሳደጉኝና የድካማቸው 
ውጤት ለመብላት እየጠበቁ ያሉ 
ቤተሰቦቼስ… እሺ እነሱን ተዋቸውና 
በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ወጭ 
እያወጣች የምታስተምረኝ ሀገሬ 
ቢሆንስ መጉዳት አይደለም;! የዚህ 
ዩኒቨርሲቲ መመሪያና ደንብ ከዚህ 
ሀሳብ ይበልጣል ኧረ ነፍሱ እንዲህ 
ያለውን ሁኔታ እንኳን አገናዝበህ 
አስገባኝ በእናትህ…» አለኝ በሚያሳዝን 
ድምፅ፡፡ ማነህ ወንድሜ ነገርኩህ 
እኮ በቃ! አላስገባህም መመሪያና 
ደንቡ አይፈቅድም ደግሞ እኔ አንተ 
እንደምትለው ሰብአዊነት ተሰምቶኝ 
ባስገባህ… ነገ ጠዋት ለምን; ተብዬ 
ከደመወዜ ላይ እቀጣለሁ፡፡ እስቲ 
አንተ እራስህ በእኔ ቦታ ሆነህ 
አስበው ከዚችው ደመወዜ ላይ ቅጣት 
ተጨምሮባት…» አልኩት ተረጋግቶ 
እንዲያስተውል በማሰብ፡፡ ከዝምታ 
በኋላ ቀጠለ #ፍሬንድ ብዙ ቤተሰብ 
አለህ እንዴ; ሲል ጠየቀኝ #ማለት» 
አልኩት ምን ለማለት እንደፈለገ 
ለማወቅ #ማለት ልጆች አሉህ;» 

#የለኝም»

#አግብተሃል;»

#ምነው ልትድረኝ አሰብክ እንዴ 
አላገባሁም…» 

#እሺ የራስህ መሬት… መኖሪያ ቤት 
ምናምን አለህ;» ዛሬ ደግሞ ምን 
አይነት አ.ጠ.ቃ ገጠመኝ እያልኩ 
በልቤ #የለኝም» አልኩት መልሼ… 
እድሜህ ስንት ይሆናል;» አለኝና 
ከላይ እስከታች በሙሉ አይኑ 
ይመለከተኝ ጀመር፡፡ መልስ ለመስጠት 
ስዘገይበት ጊዜ… #ማለቴ አሁን 
እኔ ስመለከትህ በሰላሳዎቹ አጋማሽ 
ትመስለኛለህ፡፡ ግን እስካሁን ሚስት 
አላገባህም! ልጆች የሉህም! የራሴ 
የምትለው ትንሽ ቁራሽ የምትሆን 
መሬት፣ ቤት የለህም፡፡ አሁን አንተ 
ለዚች ሀገር ዜጋ ነህ; አሁን አንተ 
ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ታስባለህ; 
አንዲት ሀገር ዜጋዋ 18 ዓመት 
ከሞላው በኋላ የራሴ የሚለው ነገር 
ካላፈራ ወይም እንዲያፈራ ካልተደረገ 
ምን ዋጋ አላት;! አለና ዝም አለ…. 
#ማነህ ወንድሜ…የስነ-ልቦና ጫና 
አሳድሬበት ያስገባኛል ብለህ የምታስብ 
ከሆነ… ተሳስተሀል፡፡ ደግሞ እኔ… 

ስለምትናገረው ፖለቲካ አያገባኝም…» 
አልኩት የኑሮዬን ብሶት ነካክቶ 
ውስጤን በስሜት ሊኮረኩረኝ መሆኑ 
እየተሰማኝ፡፡

#ኧረ… አባት… እንደዚያ ማለት 
ፈልጌ አይደለም፡፡ አየህ ፍሬንድ የእኔ 
የወደፊት ራዕይ እንዲህ ያለውን 
የሀገርና የማህበረሰብ ችግር ለመቅረፍ 
ነው የምማረውም ለዚሁ ዓላማ ነው» 
አለኝና ፊቱን ወደመጣበት የከተማው 
አቅጣጫ አዙሮ ይመለከት ጀመር፡፡

እርሱ በዝምታ ውስጥ ሆኖ ሲመለከት 
እኔ እናገር ጀመር #አይ…ይ… ማነህ 
ተማሪ ዕራይህና አላማህ ጥሩ ነበር ነገር 
ግን በዚህ ሁኔታህ ከቀጠልክ ያሰብከው 
ቦታ የምትደርስ አይመስለኝም ቅርብ 
ወራጅ ነህ፡፡ ባለ ራዕይና የዓላማ ሰው 
ትኩረቱ ሁሉ በራዕዩ ዙሪያ ብቻ ነው 
እንደማይህ አንተ ግን አጫሽ፣ ቃሚና 
ጠጪ ሆነህ የዚህን ግቢ መመሪያና 
ደንብ እንኳን ማክበር አቅቶህ ያለ 
ሰዓት እየመጣህ… ያልተገባ ስነ-
ምግባር ታሳያለህ፡፡ ባለ ራዕይ ማለት 
እኮ መጀመሪያ እራስን ከማስተካከል 
ነው የሚጀምር፡፡ ካልሆነ ግን ከንቱ 
ምኞተኛና ተስፈኛ ሆኖ መቅረት ነው፡
፡ ገባህ;!» አልኩት የሩቅ ሀሳብ ራዕዩን 
በልቤ እያደነኩ፡፡ ወዲያው መልስ 
አልሰጠኝም አሁንም በተመስጦ 
ውስጥ እንዳለ በርቀት ወደ ከተማው 
አቅጣጫ ይመለከታል፡፡ ሁኔታው ግራ 
ስለገባኝ #ማነህ ወንድሜ አትቁም 
ሂድ አላስገባህም ስለው ዘወር ብሎ 
ለደቂቃዎች ሲመለከተኝ ከቆዬ በኋላ 
#ነፍሱ ምን ነበር ያልከኝ ቅርብ 
ወራጅ ነህ ኖ…ኖ…ኖ… እኔ ቅርብ 
ወራጅ አይደለሁም፡፡ ራዕዬ ሳይፈፀም 
አላማዬን ሳላሳካ በመንገድ አልቀርም፡
፡ አየህ ፍሬንድ አንተ እየተናገርከኝ 
እያለ እኔ ዝም ብዬ ወደ ከተማው 
አቅጣጫ አንድ ነገር እመለከት ነበር፡
፡ ምን እያየሁ እንደሆን ልንገርህ 
ፍሬንድ; #ንገረኝ! ግን ስለነገርከኝ 
በር ከፍቼ አላስገባህም» 

#አየህ ነፍሱ እ… እ… ምን ታዬኝ 
መሰለህ፡፡ ከድቅድቅ ጨለማ ባሻገር 
ድንቅ የሆነ ደማቅ ብርሃን… አዎ 
አሁን ካለው የሀገሬና የወገኔ ችግር… 
ብዙ ፈተናዎች … ባሻገር አንድ ብሩህ 
ቀን ይመጣል በዚያ ድንቅና ብሩህ 
ቀን ደስታና ተድላ ይኖራል፡፡ እመነኝ 
ፍሬንድ ለዚህ እራሴን አዘጋጃለሁ 
ዛሬ ብልሹ ያልከው የህይወቴ ገፅታ 
ሊነጋ ሲል ይጨልማል እንደሚባለው 
የወጣትነት እክል ነው እመነኝ 
ነፍሱ በዚህ ዓመት ተመራቂ ነኝ፡
፡ ከምርቃት በኋላ እኔና አንተ በዚህ 
በር ላይ በአካል አንገናኝ ይሆናል 
በዚያ በሚታየኝ የሀገሬ ብሩህና 
ደማቅ የብርሃን በረከት ውስጥ አብረን 
ተካፋዮች ነን…» አለኝና አሁንም 
ፊቱን ወደ ከተማው ዞሮ ጥቂት 
ከተመለከተ በኋላ ወደዚያው አቀና፡፡

የግጥም ጥግ 
እንደ ጉድ…

ምናኔ አልገባን ለፅድቅ አልታደልን፣

ልክ እንደ ዘኪዎስ ዛፉ ላይ ተቀምጠን፣ 

ጉንጫችን እስኪዝል በልዞ ጥርሳችን፣

ጫት የሚሉት ቅጠል እንደ ጉድ አኘክን፡፡

በዚያ ቅዠት ዓለም በማይጨበጠው፣

ስንት ፎቅ ገነባን ስንቱን ገረመድነው፡፡

ያጣነውን ነገር እንደ ጉድ አገኘን

…እንደ ጉድ አፈስነው፡፡

    »      »       »

ካፌ ተቀምጠን ማኪያቶ አዘን

ብዙ ጊዜአት ወስደን ሰዓታትን ፈጅተን

ስለ ሴት ልጅ ውበት አካላት ቁጅና

እንደ ጉድ አውርተን እንደ ጉድ ሻፈድና

ያንን ማኪያቶ እስክንጨርስ ድረስ

እንደ ጉድ ተነተን ያውሮፓን እግር ኳስ፡፡

    »      »       »

ጃንቦ ሀውስ ገብተን ብርጭቆ ጨብጠን

ጠረንጴዛ ከበን ቦታ አልበቃ እስኪለን

እያንደቀደቅን ያላበውን ቢራ

ስለ ፖለቲካ እንደ ጉድ ተወራ

መንግስትን አማነው

አጥብቀን ነቀፍነው

ስንቱን ባለ ስልጣን ሹምሽር አደረግን

በስካር ሞቅታ ፓርላማ ውስጥ ገብተን

ከሰፈር ተነስተን የአለምን ሁኔታ

እንደ ጉድ ዳሰስነው በወሬ ቱማታ፡፡

    »      »       »

ይኸ ሁሉ ሲሆን … 

ከወሬ በስተቀር ከስሜት በስተቀር የለም የሚፈርድ 

እኛ ባለንበት ሌላው ቀድሞን ሲሄድ

እስቲ እንሞክረው ደግሞ በዚህ ጐራ 

ሁሉን ነገር ትተን ለለውጥ የሚሆነን እንደጉድ እንስራ፡፡

ያልቆረበ ፀዳቂ
በድቅድቅ ጨለማ 

በቆፈናም ምሽት

በተስፋ ቢስ ህይወት

#የእራት ያለህ» ብላ 

      … ለቆመችው እንስት

ቀርቦ የጐበኛት ገላዋን ያሞቃት

 ሆዷን የሞላላት መንዝሮ ከኪሱ

ተፅፎ ባናይም ፀዳቂ ነው እርሱ፡፡

በደስታ ተከስተ (ባሕር ዳር ዩኒቨርስቲ ፀጥታ አገልግሎት)
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ህልም እልም 
(ክፍል 3)

ቤተልሄም ሃይለማርያም
2ኛ አመት የኢኮኖሚክስ ተማሪ

www.facebook.com/betelhemhailemariam

“እሁሁሁ. . .” አለች በመገላገል 
ስሜት፡፡ ምንም ያክል ፈልገውት ቢሆን 
ለካ ክፋትም ሲደርስ ያስደነግጣል፡
፡ ስልኩን ከዘጋችው በኋላ አልጋዋ 
ጫፍ ተቀምጣ ለረጅም ሰዓት አሰበች፡
፡ አስተዳደጓ ያሳደረባት የመገፋት 
ስሜት ነገሮችን በግራ ጎናቸው ብቻ 
እንድትመለከት እስገድዷታል፡፡ የችግር 
መፍትሄም ችግር መስሎ ይታያታል፡
፡ የተከበረ ባለስልጣን የነበረው አባቷ 
የሰፈሩ አድባር የነበሩት እናቷ ለሷ 
የውድቀትና የውርደት መንስኤዎቿ 
ናቸው፡፡ ለራሳቸው ክብርና ማዕረግ 
ሲሉ የሷን ሃሳብ የማያዳምጡ ራስ 
ወዳዶች፡፡

የ10ኛ ክፍል ተማሪ እያለች ታይቶ 
የማይታለፈው ውበቷ ያስጎመጀው 
አጎቷ ደፈራት፡፡ ለማንም የማትናገረው 
ቅሌቷ ስለነበር ውስጥ ውስጧን 
እያሳከካት ታቅፋው ተቀመጠች፡
፡ እሷ ብትደብቀውም ጉዷ ግን 
አይኑን አፍጥጦ ጥርሱን አግጥጦ 
መጣ፡፡ አረገዘች፡፡ ትምርቷ ተቋረጠ፡
፡ ቤተሰቦቿ ግን ከሷ ሕይወት 
ይልቅ የሚያሳስባቸው  “የአቶ 
ታመነ ልጅ ስትንዘላዘል አረገዘች” 
ተብሎ በየለቅሶውና እድር ቤቱ ቆሎ 
መቆርጠሚያ መሆናቸው ስለነበር 
ባራተኛ ወሯ “አሟት ፀበል ሄዳለች” 
ብለው አሶርተው ገጠር የሚገኝ 
ዘመዶቻቸው ጋር ወልዳ እንድትታረስ 
ላኳት፡፡ አዘነች፡፡ ልቧ ላይጠገን 
ተሰበር፡፡ አይደለም ወልዶ ለመታረስ 
ለምንም በማይመች የገጠር መንደር 
የሷና ያልታደለው ልጇ እጣ ፈንታ 
ተወሰነ፡፡

 በህይወቷ ይሆናል ብላ ያልገመተችው 
ነገር በተማሪነት እርግዝና ለዛውም 
ካጎቷ ከሁሉም በላይ ደሞ ወደ ገጠር 
መላኳ. . . አማራጭ ግን አልነበራትም፡
፡ የማታውቅበትን አዛባ መዛቅና 
እንጨት መልቀም ተጋፈጠችው፡
፡ ስሟን እንኳ  አስተካክሎ 
የሚጠራት ሰው በሌለበት መንደር 
ፍፁም የመገለልና የብቸኝነት ረመጥ 
ለበለባት፡፡  ሰው ራባት፡፡ የማይረሱ 
አሰቃቂ የርግዝና ወራት ካሳለፈች 
በኋላ መውለጃዋ ደርሰ፡፡ የሞትንም 
ደጃፍ አንኳኩታ ተመለሰች፡፡ እሷ 
በሞትና በህይወት መካከል ተጠልላ 
የልምድ አዋላጆች ተሰብስበው  ሆዷን 
በቂቤ እያሹ ባለፈው ገደል ስለገባው 
በሬ፤ ስለግንቦት ልደታ የድግስ ወጪ. 
. . ያወራሉ፡፡ ከወሬው አረፍ ሲሉ 
ደግሞ “ማሪያም ማርያም” እያሉ 
ሲያስምጧት ቆይተው ልጇ እንደወጣ 
ህይወቱ አለፈ፡፡ የልጇ መሞት 
የብቸኝነት ጎዳናዋን ይበልጥ አሰፋው፡
፡ እናት መሆን የመጨረሻ መፅናኛዋ 
ለሆነች ሴት የተሰቃየችበት ልጇን 
ማጣት ከህመሞች ሁሉ የላቀ ህመም 
ነው፡፡ ቢሆንም አላማረረችም የአጎቷ 
ልጅ እናት ከመሆን የማይሻል ነገር 
የለምና ተቀበለችው፡፡

ነገር ግን በምጥ ወቅት የወሰደቸው 

ባህላዊ መድኃኒትና ያጋጠማት 
የማህፀን መሰንጠቅ ተዳምረው 
አረማመዷን አበላሽተው የዘላለም ጠባሳ 
አሳረፉባት፡፡ ሞዴል የመሆን ህልሟ 
ላያድግ ረገፈ፡፡ እንባ የማያጥበው 
ሃዘን፤ ይቅርታ የማያሽረው ጥላቻ 
በልቧ ታተመ፡፡ ባግባቡ እንኳ 
ሳትታረስ ሁለት ሆና ሄዳ አንድ ሆና 
እያነከሰች ወደ ቤተሰቦቿ ተመለሰች፡፡ 
ቤተሰቦቿ በሃዘን ቢቀበሏትም ከንፈር 
መጠጣቸው የይስሙላ እንደሆነ 
ስለገባት ጥላቻ ያረገዘውን 

አንጀቷን ሊያራሯት አልቻሉም፡፡ 
የሰው ዘር በሙሉ ጨካኝ እና ራስ 
ወዳድ እንደሆነ አምና ተቀበለች፡፡ 
እሷም የዚህ ማህበር አባል ናትና ክፉ 
ከማድረግ የሚያስቆማት አንዳች ሃይል 
አልነበረም፡፡ ቁንጅናዋን ወጥመድ 
አደረገችው፡፡ የቤተሰቦቿን ቤት ጥላ 
እዛው ከተማ የሚገኘው የአያቷ 
ቤት መኖር ጀመረች፡፡ የምትጓጓለት 
የሞዴሊንግና የተዋናይነት ህልሟ 
በአረማመዷ ምክንያት ቢኮላሽም 
ለፍላጎቷ ግን ሌላ መሽሎኪያ 
አበጀችለት፡፡ 

ከታዋቂ ተዋንያንና የፊልም 
ባለሙያዎች ጋር በመባለግ ምስል 
እየቀረፀች እንደ ማስፈራሪያ 
በመጠቀም ፊልም እንዲያሰሯት 
ማስገደድ ጀመረች፡፡ የመጀመሪያ 
እቅዷ በድል ተጠናቀቀ፡፡ 

ብዙዎች ቆመው ያጨበጨቡለት 
ከአስራአምስት በላይ ፊልሞችን 
ዳይሬክት ያደረገውን ባለትዳርና 
የአራት ልጆች አባት አጠመደችው፡
፡ ተመቻችቶ መረቧ ውስጥ ወደቀ፡
፡ አንድ ቀን ምሽት አብረው አደሩ፡
፡ አዳራቸውን ቪዲዮ ቀርፃ አቀናብራ 
ካንድ ብጫቂ ወረቀት ጋር በፀሃፊው 
በኩል እንዲደርሰው አደረገች፡፡ 
“እስክሪብቱን መቼ መጥቼ ልውሰድ?” 
ይላል ብጫቂው ወረቀቱ፡፡ ድንጋጤው 
ልክ አልነበረውም፡፡ ሃሳቧ ገብቶታል፡
፡ ካንዴም ሁለት ሶስቴ ፊልም 
እንዲያሰራት ጠይቃው በእግሯ 

ምክንያት ለስክሪን እንደማትሆን 
ነግሯታል፡፡ አሁን ግን አማራጭ 
የለውም፡፡ እምቢ ቢላት አገር 
ያጨበጨበለትን የፊልም ባለሙያ 
በሴኮንዶች ውስጥ የወደቀ ዛፍ 
እንደምታደርገው ያውቃል፡፡ ስህተቱን 
የሚሸፍንበት አንዳችም ማምለጫ 
አልነበረውም፡፡ 

በሁለት ወር ውስጥ መሪ ተዋናይ 
ሆና የምትሳተፍበት እስክሪፕት በጇ 
ገባ፡፡ ከዚህ በኋላ ማንም አላቆማትም፡

፡ 
ስትጓጓለት የነበረው እውቅናና ዝና 
ባለቤት ሆነች፡፡ ከያንዳንዱ የፊልም 
ባለሙያና ተዋናይ ጋር በተኛችባቸው 
ሌሊቶች የምትቀርፃቸው ምስሎች 
ለሷ ከአየር በላይ አስፈላጊዎች ነበሩ፡፡ 

መፅሄትና ጋዜጣው ሁሉ አካል 
ጉዳተኝነቷን ተቋቁማ ስኬትን 
የተጎናፀፈች ድንቅ ሴት እያሉ መዘገብ 
ጀመሩ፡፡ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ 
አገሪቱ ላይ አሉ ከሚባሉ ተዋናዮች 
አንዷ ሆነች፡፡ ይህ ለርሷ የርካታዋ 
ጥግ ነበር፡፡ በዝናዋ አትደራደርም፡
፡ ሊያስቸግራት የሞከረ ዳይሬክተር 
ካጋጠማት እስከ ህይወቱ ድረስ ዋጋ 
ታስከፍለዋለች፡፡ ይቺ ናት በቀል 
የወለዳት ኤልሳ፡፡ 

መጨረሻው ግን ያስፈራል፡፡ “ሲያልቅ 
አያምር” ይላሉ አያቷ ሁሌ ስትወጣ 
ስትገባ ከደጃቸው ተቀምጠው፡፡ እሷ 
ግን አይደለም ጀምበር ላዘቀዘቀችበት 
ሽማግሌ ለማንም ቢሆን ጆሮ 
አልነበራትም፡፡ አያቷ እውነቱን 
ደረሱበት፡፡ ስራዋ እግር አውጥቶ በር 
አንኳኩቶ መጣ፡፡ በዚሁ የማስፈራሪያ 
መንገድ አራት ፊልሞችን ያሰራት 
ዳይሬክተር በካነሰር በሽታ ምክንያት 
ሊሞት ሶስት ወር እንደቀረው 
ሲነገረው እስከዛሬ ስትልክለት 
የነበረውን ምስልና ብጫቂ ወረቀት 
ሰብስቦ ላያቷ ሰጣቸው በቴሌቭዥን 
ባደረገው ቃለ ምልልስ ደግሞ ስለ 
ልጅቷ ባህሪ አስቸጋሪነትና ሴሰኝነት 
ተናገረ፡፡ ይኸኔ የካበችው ሁሉ ተናደ፡
፡ ትናንት ሲያጨበጭቡላት የነበሩ 

መዳፎች  ዛሬ አጨበጨቡባት፡፡ ትናንት 
የታክሲ እንኳ እኔ ካልከፈልኩ ሲል 
የነበረው ዛሬ ታክሲ ውስጥ እንዳትገባ 
አመናጨቃት፡፡ ትናንት ፈርሚልኝ፣ 
ፎቶ እንነሳ ሲሉ የነበሩ ሁሉ ዛሬ 
ባጠገቤ እንዳታልፊ ማለት ጀመሩ፡፡ 
ለዚህ አይደል ታዲያ ገጣሚው 

“. . . ዝና ነጭ ሻሽ ነው በስህተት 
ይጎድፋል 

ጋን ሙሉ ወተትም ባንድ ዝንብ 
ይደፋል” ብሎ ያሰናኘው፡፡ 

ስብራቷ ገደብ አልነበረውም፡፡ ቢሆንም 
ግን አልተፀፀተችም፡፡ ከምትፈልግበት 
ለመድረስ ከዚህ የተሸለ አማራጭ 
አልነበራትም፡፡ አሁን የሚያሳስባት 
ባያቷ እጅ የገቡት ሲዲዎች እንጂ 
ለዛኛው መልስ እንደማታጣለት 
ታውቃለች፡፡ ቢያንስ ጠይቆኝ እንቢ 
ስላልኩት ነው ብላ ማስተባበል ትችል 
ይሆናል፡፡ መቼም ሰው ወደ ነፈሰበት 
ስለሆነ ጊዜ ቢፈጅም ታስተካክለዋለች፡
፡ አያቷን ግን. . . አያቷን ግን . . 
. ሲዲዎቹን እንዲሰጧት በተደጋሚ 
አሳስባቸዋለች፡፡ ትንሽ ቅንነታቸውም 
ስለሚሰማት በትህትና ጠይቃቸዋለች፡
፡ እሳቸው ግን ከዚህ ተግባር 
እንዲያውም ከሙያው ፈፅሞ 
እንድትርቅ ነግረዋታል፡፡ 

ያያቷ መልካም አሳቢነት እዚህ ላይ 
ያበቃል፡፡ “ልጄ፣ ልጅ ስለሆንሽ መስሎሽ 
እንጂ ትክክል ባልሆነ መንገድና 
የራስሽ ባልሆነ ነገር ያተረፍሽው ዝና 
ሳያረጅ ይሞታል፤ ለዚያውም ከነ 
ቅሌቱ፡፡” ነገር ግን ይህን ማሳሰቢያ 
መስማት አትፈልግም፡፡ ትክክለኛው 
መንገድ የትኛው ነው? ቤተሰቦቿ 
ያወረሷት ራስ ወዳድነት ወይስ አጎቷ 
የነቀሳት የማይፋቅ ስግብግብነት? 
የራሷ ያልሆነውስ የትኛው ነው? ከነ 
ሰቀቀኑ አብሯት የሚኖረው አካል 
ጉዳቷ ወይስ አዳሜ የጥበብ ሰው 
ጉዱን አዝሎ የሚስገበገብለት ገላዋ? 
አያቷ ግን ይህን መመለስ አይችሉም፡
፡  የሸክሙን ክብደት የሚያውቀው 
የተሸከመው ብቻ ነዋ! ያልበላውን 
የሚያክ፣ በሰው መንገድ የሚገባ ሁሉ 
አፀፋውን ለመቀበል ራሱን ያዘጋጅ፡፡ 

አያቷን ከነ ያዙት ሚስጥር 
ልታስገድላቸው ወሰነች፡፡ ገዳይ 
ላከችባቸው፡፡ እሳቸው ግን 
የተደገሰላቸውን ሳያውቁ በየ መጠጥ 
ቤቱ “ኤልስዬን የጠላ ጠላቴ ነው፡፡” 
እያሉ ይፈነካከታሉ፡፡ 

ካልጋዋ ጠርዝ እንደተቀመጠች ምን 
ማድረግ እንዳለባት አብዝታ አሰበች፡
፡ ነገ በጠዋት አያቷን ዋስ ሆና ከስር 
ማስፈታት፣ ዋስ ሆና ሌላ ማሰሪያ 
መተብተብ . . .  እሾህን በሾህ!

ይቀጥላል!
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እናት መሆን 
የመጨረሻ መፅናኛዋ 

ለሆነች ሴት 
የተሰቃየችበት ልጇን ማጣት 
ከህመሞች ሁሉ የላቀ ህመም 

ነው፡፡
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ጎህ ማተሚያ ቤት ታተመ

 የፎቶ ማህደር 
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ እና በባሕር ዳር ከተማ ትምህርት መምሪያ ትብብር 

የተዘጋጀ የ10ኛ ክፍል የአሸናፊዎች አሸናፊ የጥያቄና መልስ ውድድር

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

facebook page:- 
www.facebook.com/bduethiopia


