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THE NILE 
እውነትን መፈለግና 
ለሌላው ማሳወቅ 

ማህበራዊ 
ኃላፊነታችን ይሁን!

BDU graduates 5th batch Medical Doctors

ፖሊፔዳ እንጨት፣ ብረታ 
ብረት እና ህትመት ሥራዎች 
ማምረቻ ኢንተርፕራይዝ

በትዕግስት ዳዊት

ዩኒቨርሲቲው ወርክሾፕና 
የህትመት ሥራ አገልግሎት 

ሲሰጥ የነበረውን በአንድ በማደራጀት 
ኢንተርፕራይዙ ራሱን ችሎ 
እንዲያሰተዳድር፣ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ 
በማቋቋም፣ የመማር ማስተማርና 
የምርምር ሥራውን እንዲያግዝና 
የገቢ ምንጭ እንዲያስገኝ ታሳቢ 
በማድረግ በቦርድ ፀድቆ በዋና ሥራ 
አስኪያጅና በአጠቃላይ ሰራተኛ 
ተዋቅሮ በ2005 ዓ.ም ተመስርቶ 
እየሰራ ይገኛል፡፡

ኢንተርፕራይዙ በሀገሪቱ ምርጥ 
የእንጨት፣ የብረታ ብረትና ህትመት 
ምርቶች አምራችና አከፋፋይ ሆኖ 
ማየት የኢንተርፕራይዙ ራዕይ ነው 
ብለዋል፡፡  

ኢንተርፕራይዙ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
በመታገዝ ደረጃውን የጠበቀ የቤትና 
የቢሮ ዕቃዎችን እንዲሁም ህትመት 
በማምረት በጥራትና በብዛት 

በኢንተርፕራይዙ ወርክሾፕ የተሰራ
የእንጨት ውጤት

ወደ ገጽ 5 ዞሯል 

ባህልና ሙዚቃ
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Consultative meeting with universities to establish and strengthen center of 
excellence for entrepreneurship in public university.
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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
አምሳሉ ጥላሁን

ግራፊክስና ሌይአውት
እየሩስ ካሱ 

ዘጋቢዎች
 ትዕግስት ዳዊት፣ 

ሙሉጎጃም አንዷለም፣ 

አምሳሉ ጥላሁን 

ወንዳለ ድረስ
ፈንታ ማተሚያ ቤት ታተመ

የካርቱን ስራ
 ቅድስት ፋንታሁን 

አምደኞች
ደስታ ተከስተ፣  

ነፃነት መሰረት

ባንቹ ታረቀኝ

ፎቶ አንሺዎች
ታምራት አታላይ፣ 

ሙሉጌታ ዘለቀ፣

             አገሬ ዘለቀ እና    

ቤተልሄም ወርቅነህ 

ናይል ጋዜጣ የዩኒቨርሲቲውና የዩኒቨርሲቲው 

ማህበረሰብ ልሳን ሆና ህዳር 2005 ዓ.ም ተመሰረተች፡፡

የኮምፒውተር ጽሁፍ

 መልሰው አደመ
  

መልእክተኞች

ይስሃቅ አቤልነህ እና 

መልሽው አጥናፉ

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

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 

አስራ ሁለተኛው አገር አቀፍ የብሔር 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል የሰው 
ዘር መገኛ በሆነችው በአፋር  ክልል 
ርዕሰ መዲና ሰመራ ህዳር 29 ቀን 
2010 ዓ.ም በድምቀት ተከብሯል፡፡ 
ክብረ በዓሉ ‹‹በህገ መንግስታችን 
የደመቀ ህብረብሄራዊነታችን 
ለህዳሴያችን›› በሚል መሪ ቃል 
በህዝቦች ሁለንተናዊ ዕድገትና 
የጋራ ተጠቃሚነት ዙሪያ ትኩረቱን 
አድርጎ ተከብሯል፡፡ ይህንን ቀን 
አስመልከቶ ዩኒቨርሲቲያችን 
በዋናዉ ግቢ በሚገኘዉ አዳራሽ /
ኦድትሪየም ተማሪዎችና እንግዶች 
በተገኙበት  ክብረበዓሉን በድምቀት 
አክብረውታል፡፡ 

ይህ ክብረበዓል በአንድነታችን 
ውስጥ የልዩነታችንን ውበት 
አድንቀንና አክብረን እንድንውል 
አድርጎናል፡፡ እንዲሁም ለሀገራዊ 
አንድነት መጠናከር እና 
ለህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት 
መረጋገጥ የበኩላችንን አስተዋጽኦ 
ለማበርከትም ቃልኪዳናችንን 
እንድናድስ  አድርጎናል፡፡ 
   
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
እንደዚህ አይነቶችን ክብረበዓል 
ከማክበር ባሻገር የተማረ የሰው 
ሀይል መፍለቂያ ከመሆናቸው 
አንጻር አገርን ለማልማትም 
ሆን ለውጥን ለማምጣት ትልቅ 
አስተዋጽኦ አላቸው፡፡ ተቋማቱ 
ይህንን ሀላፊነት ለመወጣት በተሻለ 
ጥረትና በጋራ ተነሳሽነት የሀገራችንን 

የሀገራችንን ገፅታ ለመቀየር ወጣቱን 
ከጎናቸው ማሰለፍ ይጠበቅብናል!

ገፅታ ለመቀየር ዋነኛውን የለውጥ 
ኃይል በተገቢው መልኩ ከጎናቸው 
ማሰለፍ ይጠበቅባቸዋል፡፡ እንደነዚህ 
ዓይነቶቹን መልካም የግንኙነት 
መድረኮች በአግባቡ ተጠቅሞ 
የተማረው ኃይል አገራዊውን 
የአንድነትና የጋራ ተጠቃሚነት 
መንፈስ በእውቀትና በክህሎት 
እንዲመራውና እንዲያስተባብረው 
መልካም አጋጣሚዎችን መፍጠር 
የጉዳዩ ባለቤቶች ማለትም 
የተቋማቱ አመራሮች ድርሻ 
ይሆናል፡፡ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲም 
ለሀገርና ለህዝቦቿ ዘላቂ ጥቅም ላይ 
ወሳኝነት ባላቸው ብሄራዊ ጉዳዮች 
ዙሪያ ባላት ሙሁራን አማካኝነት 
ጥናትና ምርምርን በማካሄድ ላይ 
ትገኛለች፡፡ እንዲሁም ወሳኝ የሆኑ 
ርዕሰ ጉዳዮችን በመለየት መምከርና 
መዘከር እንዲሁም የየኒቨርሲቲው 
ተማሪዎችም ሆኑ የተቋሙ 
ማህበረሰብ ድርሻ መሆኑን ተገንዝቦ 
እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡

ከፍተኛ ተቋማት ትንሽቷ ኢትዮጵያ 
እንደመሆናቸው መጠን የተለያዩ 
ባህል፣ ወግና ልማድ አንድ ላይ 
አቻቸለው የያዙ ናቸው፡፡ ስለዚህ 
አገራዊ ለውጥ ለማምጣት የከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች 
የጎላ አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ 
ዩኒቨርሲቲያችን ድጋፉን አጠናክሮ 
እንደሚቀጥል እናረጋግጣልን፡፡

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና መከታተያ 
ዳይሬክቶሬት ከዩኒቨርሲቲው ሶስት ግቢዎች ለተወጣጡ 

ከ500 በላይ ለሚሆኑ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ስልጠና ሰጠ። 
የስልጠናው አሰልጣኝ የሆኑት የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና መከታተያ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር   ኮማንደር ፈንታሁን አያሌው ሲሆኑ 
የስልጠናው ትኩረት በሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው። 

1ኛ. የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች በስነ-ምግባር አኳያ በስራው ላይ 
ሊላበሰው የሚገባው ስነ-ምግባር ሀሳቦችን መሰረት ያደረገ የስነ-
ምግባር ስልጠና፣
2ኛ. ከሙስና ጋር በተያያዘም ሰራተኛው ስራውን ሲሰራ ከሙስና 
ራሱን አጽድቶ እና ሌሎችም እራሳቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ 
ምን ምን ማድረግ አለበት የሚሉና አጠቃላይ በሙስና ህጎች ላይ 
ያተኮረ ስልጠና
3ኛ. ስራዎችን ስንሰራ ህግን መሰረት አድርገን ከብልሹ አሰራር 
የጸዳ ስራ እንዲሰራ ከብልሹ አሰራር ጋር የተያያዙ ስልጠናዎችን 
እየሰጠ ሲሆን ኮማንደሩ አክለውም ዳይሬክቶሬቱ በዋነኛነት ሶስት 
ነገሮችን ይሰራል።
1. ግንዛቤ ማስጨበጫ (ከሙስና እራሱን የሚጠብቅ ዜጋ 
እንዲሆን ከብልሹ አሰራር ተቆጥቦ መልካም አስተዳደር እንዲሆን 
ግንዛቤ ይፈጥራል።
2. ህገ-ወጥ ስራዎችን ይመረምራል ተገቢ ያልሆኑትን ሙያዊ 
ምክር ይሰጣል።
3. ሙስና/ወንጀል/ ተፈጽሞ ከተገኘ ግን ከአቃቢ ህግ ጋር 
በመገናኘት ምርመራ እንዲደረግና አጥፊዎች እንዲቀጡ መረጃ 
ማሰባሰብና ለህግ እንዲቀርቡ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል።
ዳይሬክቶሬቱ ከዚህ ስልጠና በፊት በሁለት የዩኒቨርሲቲው ግቢዎች 
በቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንዲሁም በEitex ግቢ ለሚገኙ 
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብም ከዚህ ቀደም ስልጠና መስጠቱን 
ገልጸው ወደፊትም ለሌሎች የዩኒቨርሲቲው ግቢዎች ተከታታይ 
ስልጠና ይኖረናል ብለዋል።

የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ጽንሰ 
ሀሳብ ስልጠና ተሰጠ

በ ትዕግስት ዳዊት 

የወሩ ክስተቶች...
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የወሩ ክስተቶች...

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሃያ አንድ 
ሚሊዮን በላይ ብር ዋጋ የሚያወጡ 
መጽሀፍትን ለእንጅባራ እና ለደባርቅ 
ዩኒቨርሲቲዎች በስጦታ አስረከበ፡፡

ዩኒቨርሲቲው አዳዲስ 
ዩኒቨርሲቲዎችን ለመደገፍ 
ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ 
የመጽሀፍት ድጋፍ ማድረግ አንዱ 
ስለሆነ ለሁለቱም ዩኒቨርሲቲዎች 
ስልሳ ስድስት ሽህ አምስት 
መቶ ሰማኒያ ሰባት መጽሀፍትን 
ለእያንዳንዳቸው ለእንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ 33,293 መጽሀፍት 
እንዲሁም ለደባርቅ ዩኒቨርሲቲ 
33,294 መጽሀፍትን በአይነት 282 
የሳይንስ፣ የማህበራዊ ሳይንስ፣ 
የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ እንዲሁም 
የኮምፒውተር መጽሀፍትን 
እንደሰጡ የገለጹት የባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ አብያተ መጽሀፍት 
ዳሬክተር የሆኑት አቶ አንዳርጌ 
ጌራወርቅ ናቸው። ዳይሬክተሩ 
ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ወቅት ለሁለቱ 
ዩኒቨርሲቲዎች በስጦታ የሰጣቸው 
መጽሀፍት ከዩኒቨርሲቲው የተማሪ 
መጽሀፍት ጥምረት ውጭ በትርፍ 
የተቀመጡ በመሆኑ ተከማችተው 
ከሚቆዩ ለአዳዲስ ዩኒቨርሲቲዎች 
ቢሰጥ የአዲስ ዩኒቨርስቲዎች 
የመማር ማስተማሩን ሂደት 
ስለሚያግዙ ጥቅሙ የጎላ ስለሚሆን 
እንዲሰጣቸው ተደርጓል ሲሉ 
ገልጸዋል።

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት 
የመሩት ከፍተኛ አመራር ወደ 
ዩኒቨርሲቲያቸው በመሄድ 
ዩኒቨርሲቲው ያለበትን ሁኔታ 
የተመለከተ እንደሆነና በመማር 
ማስተማር፣ በምርምር እንዲሁም 
በማህበረሰብ አገልግሎት አብሮ 

ለመስራት ምክክር ያደረጉ እንደሆነና 
አሁን እየተደረገ ያለው የመጽሀፍት 
ስጦታ ሁለቱ ዩኒቨርሲቲዎች 
በጋራ ለመስራት ያላቸውን 
ፍላጎት የሚያሳይ እንደሆነና 
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ 
ወቅት የባለሙያ ድጋፍ እንዲሁም 
1,500 ወንበር ለመስጠት ቃል 
እንደተገባና ወደፊትም የእንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ አዲስ እንደመሆኑ 
መጠን የመምህር፣ የቤተ-ሙከራ 
እና የላብራቶሪ ችግር ሊገጥም 
እንደሚችል ነገር ግን እነዚህን 
ክፍተቶች ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ጋር አብሮ በመስራት ለማስወገድ 
እንደሚሰራ የገለጹት የእንጅባራ 
ዩኒቨርሲቲ የአስተዳድርና ልማት 
ም/ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶ/ር 
ጋርዳቸው ወርቁ ናቸው።

ዩኒቨርሲቲው ከመጀመሪያው 
ጀምሮ የተለያዩ እርዳታዎችን 
እንዳደረገላቸውና አሁንም 
የተደረገላቸው የመጽሀፍት ስጦታ 
ዩኒቨርሲቲው ሊያወጣ የሚችለውን 
ከፍተኛ ወጭ ያስቀረ እንደሆነና 
ለወደፊቱም በመማር ማስተማር፣ 
በምርምር እንዲሁም በማህበረሰብ 
አገልግሎት አብሮ ለመስራት 
ፍላጎተ እንዳላቸው እና የባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ አጋር ዩኒቨርሲቲያችን 
ነው ሲሉ የገለጹት የደባርቅ 
ዩኒቨርሲቲ የፕሬዝዳንት ጽ/ቤት 
ኃላፊ የሆኑት አቶ ዮሀንስ ባዬ 
ናቸው። 

የሁለቱም ዩኒቨርስቲ ሀላፊዎች 
ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ነባር እና 
ልምድ ያካበተ እንዲሁም አንጋፋ 
ዩኒቨርስቲ በመሆኑ በተለያዩ 
ዘርፎች አብሮ ለመስራት ፋላጎት 
እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡

ዩኒቨርሲቲው መጽሀፍትን ለአዳዲስ 
ዩኒቨርሲቲዎች በስጦታ አበረከተ

በ አምሳሉ ጥላሁን

የሰነ-ህዝብን ጥሩ አጋጣሚ መጠቀም ለሀገር 
እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተነገረ

በ አምሳሉ ጥላሁን

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ከሀገር አቀፍ ፕላን ኮሚሽን 
ጋር በመተባበር 4ኛውን 
የስነ-ህዝብ ልማት ጉባኤ 

አካሄደ። ይህ ጉባኤ ከዩኒቨርሲቲው 
የጂኦግራፊና የስነ-ህዝብ ጥናት 
ትምህርት ክፍል አማካኝነት ሲሆን 
ወጣቱን ለልማት በመጠቀም 
አስፈላጊነት ላይ የተመሰረተ 
ለሁለት ቀን የሚቆይ አገር አቀፍ 
ጉባኤ አካሂዷል። 

ሀገሪችን ኢትዮጵያ ሆነ አህጉራችን 
60 ፐርሰንት የሚሆነው ወጣት 
እንደሆነና ይህን የህዝብ ፀጋነቱን 
በመጠቀም ኢንቨስት ማድረግና 
መጠቀም እንደሚገባ የተናገሩት 
በመርሀ ግብሩ ላይ ተገኝተው 
የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት 
የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና 
ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል 
ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶ/ር ሙሉነሽ 
አበበ ናቸው። 

ኢትዮጵያ በወጣት የታደለች ሀገር 
እንደሆነችና ይህንን ወጣት ኃይል 
ለልማት በመጠቀም ፀጋ ወይም ጥሩ 
አጋጣሚ ሲሆን ካልተጠቀምንበት 
ግን እዳ ሊሆን እንደሚችልና 
ይህን አጋጣሚ በመጠቀም 
ወጣቱ ላይ ኢንቨስት በማድረግ 
በእድገት ጎዳና እንደተራመዱና 
በአሁኑ ወቅት ትልቅ የእድገት 
ማማ ላይ እንደሚገኙና በተለይም 
ትምህርትን፣ ጤናን፣ ኢኮኖሚን፣ 
ፈጠራን አጣምረው በመስራታቸው 
ውጤታማ እንደሆኑና በተቃራኒው 
ደግሞ ይህን የወጣት ክፍል 
አቀናጅተው ያልተጠቀሙ ሀገሮች 
እስከ አሁን ድረስ በድህነት ላይ 
እንደሚገኙ ነገር ግን ሀገራችን 
ኢትዮጵያም ሆነች አህጉራችን 
አሁን ትኩስ ሀይል እንዳላቸውና 
ይህን ሀይል ወደ አምራች ፀጋ 
ለማድረግ ወጣቶች ላይ ኢንቨስት 
ማድረግ፣ በትክክል መምራትና 
መጠቀም እንደሚያስፈልግ 
ምክትል ፕሬዝዳንቷ ገለፀዋል።

ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ 
ባለፉት ዓመታት  በትምህርት፣ 
በጤና እንዲሁም በኢኮኖሚ 
ላይ ብዙ ኢንቨስት እንዳደረገችና 
በዚህም ምክንያት ብዙ ጥቅሞች 
እንደተገኙበትና ከዚህ በላይ 
መስራት እንደሚያስፈልግ 
ገልፀዋል።

የስነ-ህዝብ ጥሩ አጋጣሚ 
መጠቀም ለሀገር እድገት ትልቅ 
አስተዋጽኦ እንዳለውና የስነ- 
ተዋልዶ ቁጥጥርን በመጨመር 
የህጻናትን እድሜ በመቀነስ 

ከ15 ዓመት በላይ ያሉ ወጣቶችን 
በትምህርት፣ በጤና፣ በፈጠራ፣ 
በኢኮኖሚ፣ እንዲሁም በቴክኖሎጂ 
እንዲበለጽጉ በማድረግ ወጣቱን 
መጠቀምና የሀገሪቱን እድገት ወደ 
ተሻለ ጎዳና መውሰድ እንደሚቻልና 
በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ 
ከ30 አመት እድሜ ክልል በታች 
የሚሆነው ወጣት 50 ሚሊዮን 
እንደሚሆንና ይህም ጥሩ አጋጣሚ 
እንደሆነ የገለጹት የመርሀ ግብሩ 
ዋና አዘጋጅ የሆኑት ዶ/ር አማረ 

ሰውነት ናቸው። 

ዶ/ር አማረ አክለውም በዚህ ጉባኤ 

ላይ ከኮሪያ፣ ከቬትናም፣ ከአሜሪካ፣ 

ከኬንያ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ 

13 ዩኒቨርሲቲዎች እና ከሁሉም 

ክልሎች ተሳታፊ እንደሆኑና 

ከ40 በላይ ጥናታዊ ጽሁፎች 

እንደሚቀረቡና የተለያዩ ልምዶች 

እንደሚገኙበት እንዲሁም የተገኘውን 

ልምድ በመሰነድ ለሚመለከተው 

አካል እንደሚሰጡና ለተፈጻሚነቱም 

ክትትል እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።

ሀገሪቱ ባለፉት 15 አመታት በሁሉም 

ዘርፍ ትልቅ ለውጥ እንዳሳየችና 

የስነ-ህዝብ ስራ የትምህርት፣ 

የጤናና የኢኮኖሚ ድምር ውጤት 

እንደሆና አሁን ሀገሪቱ እየተከተለች 

ያለችው የትምህርት፣ የጤናና 

የኢኮኖሚ ስራ የስነ-ህዝብ ስራውን 

እያቀለጠፈው እንደሚገኝ የገለጹት 

በመርሀ ግብሩ መዝጊያ ስነ-ስርዓት 

ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት 

የብሄራዊ ፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር 

ዶ/ር ይናገር ደሴ  ናቸው። ከዚህ 

በተጨማሪ ባለፉት አመታት 

በመንግስት በተሰራ ስራ በርካታ 

ወጣቶች ተጠቃሚ እንደሆኑና የዚህ 

እድል ተጠቃሚ ያልሆኑ ወጣቶች 

በተለያየ ምክንያት በመኖራቸው 

ባለፈው አመት እነዚህን ወጣቶች 

በገጠርም ሆነ በከተማ ተጠቃሚ 

የሚያደርግ የወጣቶች ፈንድ 

በማቋቋም እየተሰራ እንደሚገኝም 

ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት።
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በሀገራችን 864,218 የሚሆኑ 
የአካል ጉዳተኞች እንደሆኑ በ2007 
ዓ.ም የማእከላዊ ስታስቲክስ 
ያካሄደው መረጃ ያመለክታል። 
በአለም ላይ ከአንድ ቢሊዮን በላይ 
የአካል ጉዳተኞች እንዳሉ የተለያዩ 
መረጃዎች ይጠቁማሉ። አብዛኛዎቹ 
ደግሞ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት 
እንደሚኖሩ ይታወቃል። አካል 
ጉዳተኝነት የሰው አኗኗር አንዱ 
ገጽታ ነው። ማንኛውም ሰው ሊባል 
በሚችል ሁኔታ በህይወት ዘመን 
ጊዚያዊ ወይም ዘለቄታዊ ጉዳት 
ሊያጋጥመው ይችላል። የአካል 
ጉዳተኞች አያያዝ ላይ የተለያዩ 
ችግሮች ይታያሉ እንዲሁም ስለአካል 
ጉዳተኛነት ያለን ግንዛቤም ቢሆን 
ክፍተት ይታይበታል። አካል ጉዳተኛ 
የሆኑ ሰዎች የከፋ የኢኮኖሚያዊና  
ማህበራዊ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ 
የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ወይም 
መረጃዎች ያመለክታሉ። 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደጊዜ 
የህዝባችን ቁጥር እየጨመረ 
መጥቷል። እንዲሁም የአካል 
ጉዳኞችኛ ቁጥርም እየጨመረ 
ይገኛል። ስለሆነም ይህንን ከጊዜ 
ወደጊዜ እየጨመረ የመጣውን 
የአካል ጉዳተኞችን በትምህርት፣ 
በጤና፣ በማህበራዊ እንዲሁም 
በኢኮኖሚያው ጉዳይ ተጠቃሚ 
እንዲሆኑና ለሀገራችን እድገት 
የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ 
መስራት የሁላችንም ጉዳይ መሆን 
ይጠበቅበታል።

ስለሆነም ህዳር 24 ቀን 2010 ዓ/ም 
የአካል ጉዳተኞች ቀን በአለም አቀፍ 

ለ26ኛ ጊዜ እንዲሁም በሀገር አቀፍ 
ደረጃ ለ25ኛ ጊዜ “ሁሉን አቀፍ 
ጠንካራና ዘላቂ ማህበረሰብ እንገንባ” 
በሚል መርህ ቃል የሚከበረውን 
በዓል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም 

ተከብሮ ውሏል። በዝግጅቱ ላይ 
ተገኝተው ንግግር ያደረጉት 
የስርዓተ ጾታ ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር አልማዝ 
ጊዜው ሲሆኑ እንደርሳቸው ንግግር 
በአለማችን አንድ ቢሊዮን (15%) 
እንዲሁም በኢትዮጵያ 7.6% ወይም 
ስምንት ሚሊዮን የአካል ጉዳተኞች 
እንደሆኑና ይህንን ግምት ውስጥ 
በማስገባት ሀገራችን ኢትዮጵያ 
አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት 
ህግ እንዳወጣች፣ ፖሊሲ 
እንደቀረጸች እንዲሁም አለም አቀፍ 
ስምምነቶችንም እንደተፈራረመችና 
የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ባሉባቸው 
ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበረሰባዊና ስነ-
ልቦናዊ ጫና ምክንያት በተለያዩ 
ዘርፎች ላይ እኩል ተሳታፊ ሳይሆኑ 
እንደቀሩና መንግስት ከሰጣቸው 
መብቶች በተጨማሪ በአሁኑ ሰአት 
አካል ጉዳተኞች በተለያዩ ዘርፎች 
ላይ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ 
የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም 
እየተረባረቡ እንደሚገኝ ገልጸዋል።

የማህበረሰቡ ግንዛቤም ለአካል 
ጉዳተኞች ያላቸውን አመለካከት 
ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻል በመሄዱ 
በየአመቱ ወደዩኒቨርሲቲዎች 
የሚገቡ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 
ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ 
አንዱ አመላካች እንደሆነና የአካል 
ጉዳተኞችን በተመለከተ በሀገራችን 
የሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ትልቁን ድርሻ እንደሚወስዱ 
እንዲሁም የማህበረሰቡ አካል 
የሆኑትን የአካል ጉዳተኞችን 
እኩል ተጠቃሚነትና ተሳትፎ 
ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
እያደረጉ እንደሆነና ይህም በዋናነት 

የሚያተኩረው ወደዩኒቨርሲቲ ከገቡት 
ተማሪዎች የምረቃት መጠናቸውን 
መጨመር እንዲሁም ብቁ እና 

ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማስቻልና 
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስርዓተ 
ጾታ ዳይሬክቶሬት አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች ለዚህ ስኬታማነታቸው 
በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የተመቻቸ 
አካባቢና ለትምህርታቸው 
ውጤታማነት የሚያግዙ የተለያዩ 
ድጋፎችን እያደረገ እንደሚገኝ 
ዳይሬክተሯ ገልጸዋል።

በዚህ መርሃ-ግብር ላይ 
“Making disability rights real 
implementation of the UN 
convention on the rights 
of persons with disabilities 
in Ethiopia” በሚል ርዕስ 
የትምህርትና ስነ-ባህሪ ሳይንስ ኮሌጅ 
መምህርና ተመራማሪ በሆኑት ዶ/ር 
ጽጌ ገነት የቀረበ ሲሆን ከቀረበው 
ጥናታዊ ጽሁፍ በመነሳት የተለያዩ 
ጥያቄዎች እንዲሁም ማብራሪያዎች 
ከተሳታፊዎች ተነስተዋል። በዝግጅቱ 
ላይ የተገኙ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 
በዩኒቨርሲቲው መካከለኛና ከፍተኛ 
አመራሮች በኩል በየአመቱ የተለያዩ 
ስራዎችን ለመስራት ቃል የሚገቡ 
ሲሆን ነገር ግን በተግባር መስራት 
ላይ ትልቅ ክፍተት አለበት ሲሉ 
ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ምቹ 
የመማሪያ ክፍሎች፣ ሬጅስትራር፣ 
ቤተ መጽሀፍት ወዘተ የአካል 
ጉዳተኛ ተማሪዎችን ያገናዘቡ 
ግንባታዎች እንዲሁም መንገዶች 
እንደሌሉ እንዲሁም የአካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች የሚመራ መዋቅር 
ተሰርቶለት ልንገለገል ይገባ ነበር 
ሲሉ ቅሬታቸውን አቀርበዋል። 
በመጨረሻም በዩኒቨርሲቲው 
ስታዲዬም ውስጥ የሩጫ ውድድር 
በአካል ጉዳተኞች ተካሂዶ የመርሀ 
ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል።

የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች “በየዓመቱ ቃል ከመግባት ባለፈ በተግባር እየተሰራ 
አይደለም” ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ

ለደንበኛ ተደራሽ ማድረግ፣ 
ለሰራተኛውና ማህበረሰቡን 
የቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ 
ተመጣጣኝና ምክንያታዊ የሆነ 
ትርፍ በማትረፍ ለዩኒቨርሲቲው 
መማር ማስተማርና ምርምርና 
አገልግሎት አሰጣጡን ለማሳለጥ 
ቋሚ የገቢ ምንጭ መሆን 
የኢንተርፕራይዙ ተልዕኮ ነው 
ብለዋል፡፡

የኢንተርፕራይዙ ዓላማ 
ዩኒቨርሲቲውን ማገልገል፣ 
ዩኒቨርሲቲው ለሚያከናውናቸው 
መማር ማስተማርና የማህበረሰብ 
አገልግሎቶች ድጋፍ መስጠት፣ 
ኢንተርፕራይዙን ውጤታማ 
በማድረግ አገልግሎቶችን 
ቀጣይ እንዲሆን ማድረግ፣ 
የኢንተርፕራይዙን አገልግሎት 
አድማስ በማስፋት ተወዳዳሪነትን 
መጨመር፣ ለአካባቢው ብሎም 
ለክልሉ ተጨማሪ የኢኮኖሚ አቅም 
መፍጠር በዋናነት ይገለፃል፡፡ 

እንዲሁም ከዩኒቨርሲቲውና 
ከማህበረሰቡ ፍላጐት እድገት 
ጋር አብሮ የሚሄድ አገልግሎት 
ማቅረብ፣ ለዜጐች የሥራ እድል 
መፍጠር፣ ለአካባቢውና ከክልሉ 
ጋር ቅርበት ያለው የሥራ ግንኙነት 
መፍጠር፣ የዩኒቨርሲቲውን ገቢ 
መጨመር፣ ለአዳዲስ ምርቶችና 
አገልግሎቶች ትኩረት በመስጠት 
ገቢን ማሳደግ አላማው አድርጎ 
በመስራት ላይ ይገኛል፡፡

በ አምሳሉ ጥላሁን ከ ገጽ 1 የዞረ
ፖሊፔዳ እንጨት...

ኮሌጁ በአራት  የትምህርት ዘርፎች ላይ ያስጠናውን የስረዓተ-ትምህርት 
ክለሳ ለመገምገም አቅርቧል፡፡  ማለትም
 
1. Master of public health in nutrition
2. Master of public health in health promotion
3. Master of public health in health service and project
      management
4. Master of public health in water sanitation and hygiene.  
  ነበሩ፡፡  
በዚህም መሰረት ዩኒቨርሲቲው በ2017 ዓ.ም በአፍሪካ ካሉት 10 የምርምር 
ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ ለመሆን እየሰራ ያለውን ስራ የሚያሳካ ፕሮግራም 

የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጁ የስርዓተ ትምህርት ክለሳ አካሄደ
በትዕግስት ዳዊት

ነው ያሉት  የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ትምህርት ዲን ዶ/ር ፈንቴ 
አምባው ሲሆኑ ስርዓተ ትምህርቱ የተሰጡትን አስተያየቶች በመቀበልና 
በማሻሻል በቅርቡ ለመጀመር በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።

ስርዓተ ትምህርቱ በባህር ዳር የኒቨርሲቲ ምሁራን የተቀረጻ ሲሆን 
ከጎንደር፣ ከጅማ እንዲሁም ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ምሁራን 
ተገምግሟል። ሙያዊ የሆነ አስተያየትም ተሰጥቶበታል። እንዲሁም 
የስርዓተ ትምህርቱ ግምገማ  ወቅት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የዘርፉ 
ምሁራን ተሳታፊዎች ነበሩ፡፡ ስርዓተ ትምህርቱ ተገምግሞ ወደ ተግባር 
ሲገባ ዩኒቨርሲቲው የምርምር ትኩረቱን ለመተግበር እያደረገ ያለውን 
እንቅስቃሴ ይረዳል ተብሏል።
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ሀሜት አይሁንብኝና.... (ትዝብታዊ ወግ)

      በደስታ ተከስተ
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትራንስፖርት አገልግሎት

አንድ የሀገራችን ታዋቂ 

ደራሲ የነበረ በአንድ ወቅት 

ሲናገር እንደሰማሁት 

አንዳንድ ሰራተኛ ስለሆነ ሰው 

ጉዳይ ለማውራት ሲፈልጉ………. 

ሀሜት አይሁንብኝና አቶ 

እገሌ……….. በማለት ከመጀመሩ 

በፊት ያለጥርጥር እነዚያ ሰዎች 

የሀሜት ሱሰኞች መሆናቸውን 

ማወቅ ይቻላል ሲል ተናግሮ ነበር።

ውድ አንባቢያን ለዛሬ የማወጋችሁ 

ነገሬ ሀሜት አይሁንብኝና በአንዳንድ 

መ/ቤቶች ያሉ ሰራተኞችን ጉዳይ 

ከገጠመኝና ከታዘብሁት ሁኔታ 

በመነሳት ሀሜት በሚመስል 

አኳኋን እንድናወጋ ወድጃለሁ። 

ለዚህ ጽሁፍ አቀራረብ ስል እንጅ 

ሃላፊው ሀሜትና ሀሜተኞችን 

የማይወድ መሆኑን ልብ ይላል።

አንድ በብዙ ነገር የምግባባው ሰው 

በቅርቡ ሻይ እየጠጣን ያወጋኝን 

ገጠመኝ እንደ መንደርደሪያ 

ላስቀድም። ሀሜት 

እ ን ዳ ይ ሆ ን ብ ኝ ና 

ይህ የምግባባው 

ወዳጀ እንደኔው 

በአንድ መ/

ቤት ተቀጥሮ 

የ ሚ ሰ ራ 

ትጉ ሰራተኛ 

ነው። በትርፍ 

ጊ ዜ ው 

ደግሞ ኑሮን 

ለ ማ ሸ ነ ፍ 

ሲል ተበድሮና 

ተላቅቆ ባጃጅ 

ገዝቶ በትርፍ 

ጊዜው እየሰራ 

ይገኛል። እናም በዚሁ ስራ ላይ 

እያለ አንድ ሰው ያገኘውና ሲነጋገሩ 

ያ ሰው ወዳጀን እንዲህ ይለዋል። 

አንተ ጎበዝ ነህ በመንግስት መ/

ቤት እየሰራህ በጎን እንዲህ 

እንዲህ መትጋትህ ጥሩ ነው። 

እኔም እንዳንተ የመንግስት መ/

ቤት በሾፌርነት ሙያ ተቀጥሬ 

እየሰራሁ እገኛለሁ። በጎን ደግሞ 

የራሴን ቢዝነስ እየሰራሁ ነው። 

ይገርምሃል እስካሁን ደመወዜ 

ምን ያህል እንደሆነና ለምን 

ለምን ወጭ እንደሚሸፍንልኝ 

አላውቀውም። መኪናው ንብረትነቱ 

በመ/ቤቱ ስም ተመዝግቦ እንጂ 

ከፍተኛ ገቢ የማገኝበት እኔ ነኝ። 

ወንድሜ ጨዋታው በስልክ ነው። 

ይደወልልኛል ወጣ ብየ ሸቀል ሸቀል 

አድርጌ መለስ ነው። እንዲህ ባለ 

ሁኔታ እየሰራሁ እስካሁን አንድ 

መኪና ገዝቸ ለዘመዴ ሰጥቸ 

እየሰራሁ ነኝ። በቅርቡ ደግሞ ቤት 

ለመስራት እየተዘጋጀሁ ነው። እናም 

አንተም በርታ እንዲህ ነቄ ካልሆኑ 

አያዋጣም። ብሎ ሲናገር 

ወዳጀ በውስጡ እጅግ 

እ ን ደ ተ በ ሳጨና 

ሰ ው የ ው ን ም 

እንደታዘበው 

ነግሮኛል።

ሀ ሜ ት 

አይሁንብኝና 

አ ሁ ን 

እ ን ዲ ህ 

ያለው ሰው 

ለ ሚ ሰ ራ በ ት 

መ/ቤት አደገኛ 

ተምች እንጅ 

ሰራተኛ ተብሎ 

መጠራቱ ያስገርማል። እንዲህ 

ያለው ሰው ሄዶ ሄዶ የሀገርና የማ/

ሰብ ተግዳሮት እንደሚሆን ምንም 

አያጠራጥርም። ወገኖቸ ይህ ሰው 

ለአለበት መ/ቤት አላማ ራዕይና 

ተልእኮ ግድ የለውም በመ/ቤቱ 

የሚኖረው እስካልተነቃበት ድረስ 

ብቻ ነው። ዛሬ ከአንድ መ/ቤት 

እየሰረቀ ያሳደገው ካፒታል አድጎ 

ነገ ልማታዊ ባለሀብት ተብሎ 

ይጠራል። ከዚያም ለሀገር ግድ 

የሌለው ባለስልጣን ጋር ተገናኝቶ 

አንተ በስልጣንህ እኔ በገንዘቤ 

እየተባለ ዝርፊያው ይቀጥላል።

አማህ አትበሉኝና በየመስሪያ ቤቱ 

ያሉ አንዳንድ ሰራተኞች ተብለው 

የሚጠሩ ምግባራቸው ሲታይ 

ትዝብት የሚያጭር ነው ኮ። 

አንዳንድ ሰራተኞች እጅግ ሲበዛ 

እራስ ወዳድ ብልጣብልጦች ነቸው። 

ሁሉ ነገር ለእኔ ይሁን የማለትና 

የማድረግ አባዜ የተጠናወታቸው 

ናቸው። ሰዎችን በማሞኘት የተካኑ 

ናቸው። ያለእነርሱ አዋቂ ያለ 

አይመስላቸውም። ሲታዩ ሰራተኛ 

ይመስላሉ እንጂ ይህ ነው የሚባል 

ስራ ሰርተው አያስቆጥሩም። ሌሎች 

በሰሩት ስራ ተመስጋኝ ለመሆን 

ይጥራሉ። ድክመታቸውን ለማረም 

ሳይሆን ለማስተባበል ማንም 

አያክላቸውም። አማህ አትበሉኝና 

ጥቂት የማይባሉ የአንዳንድ መ/

ቤት ሰራተኞች ስራ የማይወዱ 

አልምጦች ናቸው። እንደነዚህ 

ላሉ ስራ ሰጥቶ ከማሰራት ይልቅ 

ቋጥኝ ድንጋይ ከመሬት መፈንቀል 

ይቀላል። እንደነዚህ በሰራተኛ ስም 

የተመዘገቡ ሰዎች ስንፍናቸውን 

የሚደብቁበት ትልቁ ችሎታቸው 

(ችሎታ ከተባለ) ምክንያትና ሰበብ 

ፈጣሪዎች ናቸው። ለእያንዳንዱ 

ጉዳይ ማመካኘት ይወዳሉ። 

መስራት አቅቶኝ ስንፍና ይዞኝ 

አይሉም። እነዚህ ሰዎች የስራ 

ሰዓት መውጫ ድረስ አልደርስም 

እያሉ ሰአት መቁጠር እንጂ ስራው 

ተሰራ አልተሰራ ዛሬ ምን ሰራሁ 

የሚል ባህል ፍጹም የላቸውም። 

እንደነዚህ ያሉ ግለሰቦች ያሉበት 

መ/ቤት ጥቁት ታታሪና ትጉህ 

ሰራተኞች ላይ የስራ ጫና ስለሚበዛ 

ብዙው ጊዜ ታታሪዎች ልባቸው 

ያዘነ ይሆናል።

ሀሜት አይሁንብኝና አንዳንድ 

የመንግስት ሰራተኞች ሀሜተኞችና 

ወሬኛዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ 

ስራ ከመስራት ይልቅ ቡድን 

ፈጥረው ባገኙት አጋጣሚ ስለመ/

ቤታቸውም ሆነ ስለግለሰቦች ከፍ 

ሲልም ስለሀገር ጉዳይ ሲቦተልኩ 

ይውላሉ። ከቢሮ ቢሮ እየዞሩ በወሬ 

አልሰማህም እያሉ የሚሰሩትን 

ስራ ማስፈታት ያውቁበታል። 

ኮሪደሮችና ሻይ ቤቶች በጫጫታ 

ድምጽ የሚሞሉት በእንደነዚህ 

ያሉ ሰዎች ነው። የሚጠሏቸውን 

ሰራተኞችን ለማጥቃት ይደልታሉ። 

ነገር ይሰራሉ። በውሸት የሰዎችን 

ስም ጥላሸት ይቀባሉ። የእነዚህ 

ሰራተኞች ተብየ ሌላው አደገኛ 

ሁኔታቸው በመ/ቤታቸው ስብሰባ/

ግምገማ/ በሚኖርበት ወቅት ጠንካራ 

የስራ ሃላፊዎች ወይም በሀቅ 

የሚሰሩ ሰራተኞችን ለማሸማቀቅ 

ሀሜት 
አይሁንብኝና 
አንዳንድ 

የመንግስት 
ሰራተኞች 

ሀሜተኞችና 
ወሬኛዎች 
ናቸው።

ወደ ገጽ 13 ዞሯል 
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በዩኒቨርሲቲው ስር ያሉ ፕሮጀክቶች ጉልህ ፋይዳ
በሙሉጎጃም አንዷለም

ባ
ህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

የሰነቀውን ራዕይ ግብ 

ለማድረስ በዋናነት 

የ ሚ ያ ከ ና ው ና ቸ ው 

ተግባራት መማር ማስተማር፣ 

ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 

ሲሆኑ በስሩ ባሉት ፕሮጀክቶች 

አማካኝነት ዘርፈ ብዙ የማህበረሰብ 

አገልግሎቶች እየሰጠ ነው። በተለያዩ 

አካባቢዎች ለማህበረሰቡ አንገብጋቢ 

ችግር የሆኑትን በመለየት አመርቂ 

ውጤት ያስመዘገቡ ስራዎች 

እየተከናወኑ ይገኛል። 

በግብርናው ዘርፍ ትኩረት ሰጥተው 

ከሚሰሩት ፕሮጀክቶች መካከል 

የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት 

ፕሮጀክት (INTEGRATED SEED 

SECTOR DEVELOPMENT/

ISSD/) እና የተሻሻሉ የግብርና 

ምርቶችን ለማስፋፋት የአቅም 

ግንባታ በኢትዮጵያ (ካስኬፕ) (Ca-

pacity Building for Scaling-up 

of Evidence-Based Best Prac-

tices in Agricultural Produc-

tion in Ethiopia /CASCAPE) 

የተሰኙ ፕሮጀክቶች በአማራ ክልል 

በተለያዩ የተመረጡ ወረዳዎች ላይ 

ካከናዎኗቸው መሬት የነኩ ተግባር 

ተኮር ስራዎች መካከል ከፊሉን 

ለማንሳት ያህል ISSD የተሰኘው 

ፕሮጀክት በሰሜን አቸፈር ወረዳ 

ሊበንና ሳንክራ ቀበሌ የሚኖሩ አርሶ 

አደሮችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል 

ከአጋር አካላት ጋር በመተባበር 

የሴቶችን ተሳትፎ ቢያንስ 50% 

ለማድረስ ታልሞ ከእቅድ በላይ 

75% ሴት አርሶ አደሮችን ያሳተፈ 

የሙከራ የዘር ብዜት ስራ በማሳቸው 

ላይ የተለያዩ የዳጉሳ ዝርያዎች 

ተዘርተው ይገኛሉ፡፡

የፕሮጀክቱ የስራዓተ ፆታና የገጠር 

ልማት ባለሙያ ወ/ሮ ብዙአየሁ 

አጥናፉ እንደገለጹት ፕሮጀክቱ አራት 

ዋና ዋና የስራ ክፍሎች ማለትም 

መደበኛ የዘር ስርአት፣መደበኛ 

ያልሆነ የዘር ስርአት፣የዘር ብዜት 

ህብረት ስራ ማህበራት እና የዘር 

እሴት ሰንሰለት ላይ ትኩረት ሰጥቶ 

የሚሰራ ሲሆን በተለይ በ 2009 

ዓ/ም መደበኛ ባልሆነው የዘር ስርአት 

ላይ ትኩረት በመስጠት በክልሉ 

በተመረጡ ስድስት ወረዳዎች ላይ 

የዘር ዘርፉን ለማጠናከር ከተለያዩ 

የምርምር ተቋማት የተለያዩ የሰብል 

ዝርያዎችን በማሰባሰብ 1195 

አርሶ አደሮች ዳጉሳ፣ጤፍ፣ስንዴና 

ማሽላ ሰብሎችን እንዲዘሩ 

ተደርጓል፤ከነዚህም መካከል 69 

ሴት አርሶ አደር ናቸው፡፡ 

ባለሙያዋ አያይዘውም በተለይ 

ሰሜን አቸፈር ወረዳ ለአካባቢው 

አርሶ አደር ገበያው አለባቸው በማሳቸው ውስጥ በስራ ላይ እያሉ

ማህበረሰብ ዋና የምግብ ሰብል 

የሆነውና በግብርና ኤክስቴንሽን 

ትኩረት ያልተሰጠውን የዳጉሳ 

ምርት 10 አዳዲስና የተለያዩ  

ዝርያዎችን በማቅረብ እያንዳንዱ 

አርሶ አደር ሶስት አይነት የዳጉሳ 

ዝርያ እንዲዘራ መደረጉን ተናግረው  

እነዚህን ተግባራት ለማከናወን 

በቅድመ ዝግጅት ወቅት 

ለሚመለከታቸው የክልል፣ የወረዳ 

እና የቀበሌ ባለሙያዎች የአቅም 

ግንባታ ሰራዎች የተሰሩ ሲሆን 

ለዚህ ተግባር በቅርበት እንዲያግዙ 

የተቀጠሩ የመረጃ ሰብሳቢዎች 

ስልጠና መሰጠቱን እንዲሁም ከዚህ 

በተጨማሪ አመራሩ እዉቀት ኖሮት 

እንዲመራዉ በክልል ደረጃ የግንዛቤ 

ፈጠራ ስራ መሰራቱን አስገንዝበዋል፡

፡በተጨማሪም ለባለሙያዎች 

በክልል ደረጃ፣ ለ 200 አርሶ አደሮች 

በቀበሌ ደረጃ የሁለት ቀን ተግባር 

ተኮር ስልጠና እንደተሰጠና ከተሰሩ 

ስራዎች ውስጥ አመርቂ ለውጥ 

ካስመዘገቡት ስራዎች መካከል 

በሊበን ቀበሌ ከዚህ በፊት በጥቁር 

አፈር ላይ ከመሬቱ ባህሪ አንጻር 

የቦለቄ ምርት የማይታሰብ ቢሆንም 

ፕሮጀክቱ ያቀረባቸውን የተለያዩ 

አዳዲስ ዝርያዎች በመሞከር 

ምርትና ምርታማነትን ለማረጋገጥ 

እንደሚቻል አመላካች ውጤት 

መታየቱን በተግባር አሳይተዋል፡፡

አርሶ አደር ገበያው አለባቸው 

የሊበን ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ ከዚህ 

በፊት በአካባቢያቸው የቦለቄ ሰብል 

ያልተለመደ መሆኑን ገልፀው አሁን 

ግን ምስጋና ለፕሮጀክቱ አቅርበው 

ከተለያዩ የምርምር ተቋማት 

የመጣውን አራት አይነት የቦለቄ 

ዘር በማቅረብና ስልጠና በመስጠት 

አሁን ባለበት የእድገት ደረጃ የተሻለ 

ውጤት ማግኘት እንደሚችሉ 

ተናግረዋል፡፡

ከዚህ በተጨማሪ አርሶ አደሩ 

በአሳታፊ የዝርያ መረጣ በፕሮጀክቱ 

ድጋፍ ቦለቄ፣ገብስ፣አተር፣ ባቄላ፣ 

ማሽላ ወይም በአካባቢው አጠራር 

ጅሁላ የተሰኙ አዳዲስ የሰብል 

ዝርያዎች በአርሶ አደሮች ማሳ 

የተዘሩ መሆናቸውን ከቦታ ቦታ 

በመዘዋወር ማየት ተችሏል። 

የአካባቢው አርሶ አደሮች 

ከማሳቸው ላይ ለሙከራ ቆርሰው 

መስጠታቸውንና ምንም እንኳ 

የምርቱን ሁኔታ ገና ወደፊት 

የሚታይ ቢሆንም “የሚያጠግብ 

እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል” 

እንዲሉ ቡቃያው ከተለመደው ዘር 

ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ የተሻለ መሆኑን 

ገልጸው የዝርያዎችን አይነት 

የፕሮጀክቱ ተጠቃሚ የሆኑ አርሷደሮች

ወደ ገጽ 10 ዞሯል 
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  በ ነፃነት መሰረት
ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃ ዝግጅት አቅርቦት አስተባባሪ

ባህልና ሙዚቃ

ሙዚቃ ለማህበረሰባዊ ህይወት ያለው አስተዋጽኦ

ባህል ማለት የሰው ልጅ ጥናት ውስጥ የአንድ ህብረተሰብ አኗኗር ነው። በዚህ ውስጥ ባህል የህብረሰብ 
ቋንቋ፣ ስነ-ጥበብ፣ ስነ-ጽሁፍ፣ ሙዚቃ፣ ጭፈራ፣ ሀይማኖት፣ ቴክኖሎጂ፣ አለባበስ፣ ስነ-ህንጻ፣ ህግ፣ 
አስተያየት፣ ፍልስፍና፣ አፈ-ታሪክና ሌሎች ብዙ ረገዶችን ያጠቃልላል። የባህል ጥናት ደግሞ ስነ-

ህብረተሰብ ወይም ስነ-ማህበረሰብ በሌላ አጠራር ሶሾዮሎጂ ይባላል።

ሙዚቃ የሰው ልጅ እያደር 
አሁን እስካለበት ደረጃ 
ከመድረሱ በፊት በተናጠል 
ሲኖር ከእለት ተእለት 
እንቅስቃሴው ከሚያጋጥሙት 
ችግር ብዙዎችን ለመፍጠር 
ችሏል። ከእነዚህም ውስጥ 
ለመገልገያነት የሚጠቅሙ ቁሳ 
ቁሶችን በሚፈጥሩት ግጭት፣ 
ድምጽን ብሎም ምትን 
ለማግኘት ሌሎች ከእነዚህ 
በመነሳትም ግብ የተባለውን 
መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት 
ሲማስን ውሎ እርፍ ሲልና 
ብቸኝነት ሲሰማው እንጨትን 

ከእንጨት አጥንትን ከአጥንት 
በማጋጨት ከሚፈጥረው 
ድምጽ እራሱን ሲያስደስት 
ኖሯል። የሰው ልጅ የተናጠል 
ኑሮ እነቅስቃሴ በተለያዩ ጊዜ 
በሚፈጠር የሁለትና የሶስት 
ሰዎች ግንኙነት እንደመግባቢያ 
ቋንቋነት በመገልገል በአንድ 
ጊዜ ከባድ አውታሮች 
ባጋጠመው ጊዜ እንደማበሪያነት 
ይጠቀሙበት ነበር። በዚህ 
ሁኔታ የተፈጠረ ድምጽ 
የተለያዩ ቁሶች በሚያወጡት 
ድምጽ ከአንድ በላይ ደረጃውን 
የጠበቁ ድምጾችን ሲያገናኙና 

የንግግር ቋንቋ እየተፈጠረ 
ሲሄድ ቃልን ከዜማ ጋር 
በማቀናጀት ለመግባቢያነት 
ተጠቅመውበታል። የሰው 
ልጅ በሙዚቃ የግል ችሎታ 
አንስቶ እስከ ቡድን ስራ 
እድገት አሳይቷል። የሰው 
ልጅ በተፈጥሮው ከቦታ ቦታ 
የሚያደርገው እንቅስቃሴ 
ለህብረተሰቡ ለመግባቢያ 
ባህላዊ ሙዚቃ ነው።

የሰው ልጅ ከማንኛውም ስራ 
መልስ በስራ የደከመውን 
አእምሮ ለማስደሰት ባህላዊ 

ሙዚቃ/ጭፈራ ነበር። የሰው 
ልጅ በተናጠል ህይወቱ 
ሲያዝን ሀዘኑን በመግለጫ 
ሲደሰት ደስታውን መግለጫ 
በተቃራኒው ጾታ ፍቅር 
ሲያዝን ለማንጎራጎር 
ተጠቅመውበታል። በአጠቃላይ 
አሁን እስከደረስንበት የእድገት 
ደረጃ ድረስ የሰው ልጅ 
ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ 
ሙዚቃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
አመልክቷል። ያለፈውን ታሪክ 
ለቀጣይ ለማስተላለፍ ሙዚቃ 
ጠቃሚ ነው። 

የሙዚቃ ትምህርት ቤት

የሙዚቃ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ የተከፈተው በ1887 ዓ/ም ነው። ሚኒሊክ ከሩሲያ የሙዚቃ አስተማሪ አስመጥተው 
ትምህርት ቤቱን በከፈቱበት ጊዜ ከመምህሩ ጋር አርባ የተለያዩ አይነት የሙዚቃ መሳሪያዎች መጥተው ነበር። አሁን 
ያለው አንጋፋው የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተመርቆ የተከፈተው ሰኔ 30/1962 ዓ/ም ነው።

የሸክላ መጫወጫ/ግራግፎን/

የመጀመሪያው ግራግፎን 
በ1889 ዓ/ም ሄንራይ 
አርሊንስ እና ኒኮላስ ሊዋንቲቭ 
ለሚኒሊክ አመጡላቸው። 
ይኸውም መጫወቻ ብቻ እንጂ 
ድምጽ አልነበረም። በኋላ 
ግን በአመቱ በ1890 ዓ/ም 
ከንግስት ቪክቶሪያ የተላኩ 
የእንግሊዝ መልዕክተኞች 
በመጡ ጊዜ ግራግፎኑንና 

ድምጽ መቅጃውን ይዘውላቸው 
መጡ። ኢትዮጵያ ውስጥ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጻቸው 
በዲስክ የተቀረጸው የሚኒሊክና 
የጣይቱ ነው። ዛሬ በእንግሊዝ 
ሀገር በለንዶን ከተማ ብሪቲሽ 
ኢንስቲትዩት ኦፍ ሪኮርድ 
ሳውንድ በተባለው ሙዚየም 
ውስጥ ይገኛል።



Nile 5th Year; Publication Number 02;  November 2017                        9

ከግጥም መንደር

ጥቁርና ነጭ

ጨለማ ይሉታል ቀን ጎሎ ሲከፋ፡

ብርሃን ይባላል ሲፈነጥቅ ተስፋ

ጥቁር ሰው ክፉ ነው 

ጥቁር ልብስ ሀዘን ነው

ጥቁር ባርነት ነው

ጥቁር ያው ጥቁር ነው፡፡

ፀዳል አለው ነጩ

ቀለም ነው በላጩ

ስም አለው ከኋላው

ነጭነት ፍቅር ነው፡፡

ኮኮቦች ሲያበሩ

ርግቦች ሲበሩ

እንግዶች ሲጠሩ

ቀለም ግን ይታያል

   አልያ ከጠቆረ 

ይጠላል ይጣላል፡፡

 ምንፈራው ሲጠቁር

ምንጠላው ሲጠቁር

መጥፎ እድልም ጥቁር

ጨለማ ከሌለ ጨረቃ አይታይም 

ጥቁር ሠው ከሌለ ፈረንጅ አይባልም

ጥቁረቱ ካልተየ ነጭነትም የለም

ብሌንህ ከሌለ አይንህም አያይም

ፀጉርህ ግን ከነጣ ሠው 

አይፈልግህም!!

ቃለአብ አብርሀም

ከጋዜጠንነትና ስነ-ተግባቦት ት/ክፍል

ሚስጥር
ሚስጥሬን ነግሬያት ሚስጥሯን 

ስሰማ፣

  ለሌላ ላንነግር ሁሌ ስንስማማ፣

ሚስጥር ሚስጥር ሆኖ ሌላ ሰው 

ከሰማ፣

ከቶ በዚህ አለም ምን ሚስጥር 

አለና?

ባንቹ ታረቀኝ

የስነጽሁፍ ባለሙያ

99999

99999

ካነበብኩት

“
ለምን እናዛጋለን?” ለሚለው 
ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት በተለያየ 
ጊዜ ጥናቶች ተሰርተዋል፡፡ እነዚህ 
ጥናቶች የተለያዩ ሀሳቦችን ይዘው 

ይቀርባሉ፡፡ ከሚስማሙበት አንደኛው 
ነጥብ የሰው ልጅ ከእናቱ ማህፀን ውስጥ 
ቆይታው ጀምሮ እስከ እርጅና ዘመኑ 
የማዛጋት ተግባርን እንደሚፈፅም 
አረጋግጠዋል፡፡ ይህ ተግባር ሰዎችን 
ብቻ ሳይሆን እንስሳትም ያካትታል፡
፡ ግን ለምን? ለምን ሰወችም ሆኑ 
እንስሳት ያዛጋሉ? 

አንድ የሆነ ሀሳብ ላይ ባይደረስም 
የተለያዩ ንድፈ-ሀሳቦች፣ ጥናቶችና 
ማላምቶች በተለያዩ አጥኝዎች 
ተቀምጧል፡፡ ከተቀመጡ ንድፈ-
ሀሳቦች ውስጥ አንደኛዉ ሲደክመን 
ወይም ድብርት ሲጫጫነን ይህ 
ተግባር እንደሚከሰት ያወራል፡፡ በዚህ 
የድካም ወቅት ያለን የአተነፋፈስ 
ስርዓት ከወትሮው የተለየና አስቸጋሪ 
ይሆንብናል፡፡ በዚህ ወቅት ያለን 
የአተነፋፈስ ስርዓት ከመደበኛው ዝቅ 
ያለ ስለሚሆን ወደ ውስጥ የምናስገባው 
የንፁህ አየር (ኦክሲጂን) መጠን አነስተኛ 
ይሆንብናል፡፡ በዚህ ወቅት ለማዛጋት 

እንገደዳለን፡፡ ምክንያቱም በምናዛጋበት 
ወቅት ወደ ውስጥ የምናስገባውን የንፅሁ 
አየር (የኦክሲጂን) መጠን ከፍ እንዲል 
ይረዳናል፡፡ በዛው ልክ የተቃጠለውን 
አየር ከፍ ባለ መጠን እንድናስወጣ 
ያግዘናል፡፡

ማዛጋት ልንቆጣጠረው የማንችለው 
ተግባር ሆኖ ነገር ግን ያለንን 
የአተነፋፈስ ስርዓት ለማስተካከል 
እንደሚያግዘን ጥናቱ ይናገራል፡፡ ሀሳቡ 
ያስኬዳል፡፡ ነገር ግን ሌሎች ጣናቶች 
እንደሚያሳዩት ወደ ውስጥ የምናስገባው 
የንፁህ አየር መጠን ከፍ ያለ ቢሆን 
እንኳን ማዛጋታችን እንደማይቀንሰው 
ይናገራሉ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ 
የተቃጠለን አየር (ካርቦንዳይኦክሳይድ) 
በተስተካከለ የአተነፋፈስ ሂደት 
ብናስውጣም ተግባሩን አያስተወንም፡፡ 
ምን ሊሆን ይችላል ታዲያ?

ልላኛው ንድፈ-ሀሳብ ማዛጋት 
ከሳንባችንና ከሳንባችን ሕብረ-ሕዋሳት 
ጋር ያገናኙታል፡፡ በዚኛው ጥናት ይህ 
ተግባር ሳንባችንንና የሳንባ ጡንቻዎችን 
እንዲለጠጡ ያግዛል የሚል ሀሳብ 
ይነሳል፡፡ በምናዛጋበት ወቅት የሳንባችን 

ጡንቻዎችና መገጣጠሚያዎች 
እንዲለጠጡ በማድረግ የልብ ምታችን 
እንዲጨምርና ይበልጥ ንቁ እንድንሆን 
ያደርገናል የምል ሀሳብ አለው፡፡

ሌሎች ሰዎች ደግሞ ይህንን ተግባር 
በሳንባችን አካባቢ ቅባታማነት ያለው 
ፈሳሽ ንጥረ ነገር (Surfactant) 
እንዲሰራጭና የአተነፋፈስ ስርዓቱን 
እንዲስተካከል የሚያደርግ ተግባር ነው 
ይላሉ፡፡ ስለዚህ በተቀመጠው በንድፈ-
ሀሳብ መሰረት ካላዛጋን በጥልቅ መተንፈ 
ከባድ ተግባር ይሆንብንና በጤናችን 
ላይ እክል ሊያጋጥመን እንደሚችል 
መገመት አይከብድም፡፡

ነገር ግን በተለምዶ ማዛጋት ተላላፊ 
የሆነ ተግባር መሆኑን በሁሉም 
ሰዎች ዘንድ የሚታወቅ ሀቅ ነው፡፡ 
በሚማሩብት ወይም በሚሰሩበት አካባቢ 
ሆነው ቢያዛጉ በአካባቢዎ ካሉ ሰዎች 
ጥቅቶች ማዛጋታቸው የማይቀር ነው፡
፡ እርሶ በግልዎ ስለማዛጋት እንኳን 
ቢያስቡ ማዛጋቶ አይቀርም፡፡ ይህንን 
ፅሁፍ በሚያነቡበት ወቅት ምን ያህል 
ግዜ ይህንን ተግባር ፈፅመዋል? ብዙ 
እንዳላዛጉ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡

ለምን እናዛጋለን?
በ እየሩስ ካሱ

መልዕክት ለበላዬ

         ብትዘነጋዉም ቅሉ……

ከአንተ በላይ እግዜሩ አለ ከበታችህ እኔ አለሁ

አማርጭ ስለሌለኝ ላገለግልህ ወድጃለሁ

ሰባዊነቴን  ዘንግተሀል…ይሁን እታገሳለሁ፤

ጫነኝ ዳዉላዉን ቢሻህ ለጉመኝና ጋልበኝ እንደ ፈረስ

 እሰግራለሁ  እንደ  ስናር  ያሰብከዉ ቦታ ለማድረስ

 ቡችላህ  ልምሰልህ  ከእግሮችህ ስር  ጅራቴን ልቁላ

     የሰጠህኝን ልቀበል የጣልክልኝን ልብላ

         እንደ በሬ ልጠመድ ሞፈር ቀንበሩን ልሳብ

            ከአቅሜ በላይ ልፍጋ ትካሻዬ  እስኪጎጠብ

          ያሻህን ልሁንልህ ተደሰትብኝ እንደ ልብ፤

                     

ይህ ሁሉ ሲሆን ታዲያ……..

ማሰቢያህ እየሟሸሸ ቀፈትህ ወደፊት  ይስፋ

የብዙ ምዱባኖች  ደፍቅ ከጨጓርህ ዉስጥ አይጥፋ

ደግሞም ልብ በልና አንድ እዉነታ አንድታዉቅ 

ድንገት አዘንብለህ ከከፍታህ ላይ ብትወድቅ

       ያን ግዜ የለሁበትም 

      ከአጠገብህ ድርሽ አልልም

              ለምን ብትል…..

ወትሮም ላይ የነበረ ስፍራዉ ያዳለጠዉ  ለት

አይሆኑ ሁናቴ ነዉ ነገር ሁሉ የሚሆንበት

ቅስሙ ስብርብር ብሎ ወጌሻም አይገኝለት

                ገባህ……

ደስታ ተከስተ
ባ/ዳር ዩኒቨርስቲ ትራንስፖርት አገልግሎት
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ለመለየት ያመች ዘንድ የሳይንሳዊ 

ስያሚያቸውን ለመያዝ ስለማይችሉ 

የተዘሩትን ሶስት ዝርያዎች 

ለመለየት ቀይ፣ ቢጫ እና አረንጓዴ 

የሚል መለያ ከግብርና ባለሙያዎች 

ተሰጥቷቸው የተሻለውን ለመለየት 

መለያውን ብቻ መግለጽ በቂ ስለሆነ 

በተሰጣቸው ስልጠና ሰፊ ግንዛቤ 

መጨበጣቸውን ብሎም ተጠቃሚም 

መሆናቸውን በማሳቸው ላይ ሰብሉን 

ሲንከባከቡ የነበሩት አርሶ አደሮች 

አስገንዝበዋል።

በፕሮጀክቱ ከታቀፉት 200 (ሁለት 

መቶ) አርሶ አደሮች መካከል 

150 ሴቶች መሆናቸውንና 

የትኛው የዝርያ አይነት የበለጠ 

ጠቀሜታ እንደሚሰጥ እንዲሁም 

በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ዘር 

በመልቀም፣በማበጠርና ጥራቱን 

በመጠበቅ ተወዳጅነት ያለውን የዘር 

አይነት ለይቶ ለማውጣት ሴቶች 

ልዩ ተሰጥኦ ስላላቸው ሰፊውን 

ድርሻ መውሰዳቸው የሚበረታታ 

ስራ መሆኑን የገለጹት የወረዳው 

የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ጽ/ቤት 

የስርዓተ ጾታ ስርፀት የስራ ሂደት 

አስተባባሪ አቶ ደሳለኝ አበበ ሲሆኑ 

ሴቶችን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ 

ከማድረግ አንጻር ፕሮጀክቱ እያከናወነ 

ያለውን አኩሪ ተግባር በአጽንኦት 

ተናግረው ዳጉሳ በባህሪው የተፈጥሮ 

ችግርን ተቋቁሞ ሳይበላሽ ለረዥም 

ጊዜ የሚያገለግልና ለአካባቢውም 

ማህበረሰብ የመኖር ህልውናቸውን 

የሚወስን ሰብል ሲሆን ከግብርና 

ጽ/ቤትና ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች 

ጋር  እየተሰራ ያለው ሰፊ የቅንጅት 

ከ ገጽ 7 የዞረ

በዩኒቨርሲቲው ስር...
ስራ ውጤታማ መሆኑን ጨምረው 

ገልጸዋል።

ሌላው ተመራጭ ቦታ በፋርጣ 

ወረዳ ደብረ ታቦር ከተማ አካባቢ 

አዲስ አለም የዘር ብዜትና የግብይት 

ህብረት ስራ ማህበር አማካኝነት 

ለአካባቢው ማህበረሰብ ዋና ሰብል 

የሆነው የድንች ዝርያ በበሽታ 

እየተጠቃ በመሆኑ ከበሽታ ነጻ 

የሆነውን ዘር የማባዛት ስራ በሰፊው 

ተሰርቶ የአካባቢው አርሶ አደር ነጻ 

የሆነውን ዘር ያገኝ ዘንድ ከአማራ 

ግብርና ምርምር ጋር በመተባበር 

ከኬንያ ተገዝቶ በመጣ የድንች 

እስክሪን ሸራ ውስጥ የዘር ብዜቱ 

የሚከናወንበት በመሆኑ የቅድመ 

ዝግጅት ስራውን ለመተግበር 

ከሆለታ የልምድ ልውውጥ 

መወሰዱንና እስክሪን ሸራ ውስጥ 

በርካታ ቁጥር ያላቸው ባልዲዎች 

ተቀምጠው በግብርና ምርምር 

የተግባር ስልጠና በተሰጡት አርሶ 

አደሮች እንክብካቤ አማካኝነት የዘር 

ማባዛት ስራ እየተከናወነ መሆኑን 

እንዲሁም ዘሩ ወደ ማሳ ሄዶ 

ከመዘራቱ በፊት የሚያጎነቁልበት 

ሌላ የድንች ማጎንቆያ አየር 

እንደልብ የሚያስገባና የሚያስወጣ 

ቤት ስላለ ከእስክሪን ሸራ  ውስጥ 

እንደወጣ በቀጥታ ከማጎንቆያው 

ስፍራ እንዲቆይ ተደርጎ ማጎንቆል 

እንደጀመረ ወደ አርሶ አደሩ ማሳ 

ወጥቶ መዘራት መቻሉን የገለጹት 

የፕሮጀክቱ የዘር እሴት ሰንሰለት 

ባለሙያ የሆኑት አቶ መስፍን 

አስታጥቄ ናቸው። አቶ መስፍን 

አክለውም የዘር ብዜት በማህበሩ 

አማካኝነት ከቤተ ሙከራ የወጣውን 

የድንች ዘር በሳይንሳዊ ዘዴ በአርሶ 

አደሩ ማሳ ላይ 

ማባዛት መቻሉ 

በ ኢ ት ዮ ጵ ያ 

የ መ ጀ መ ሪ ያ ው 

ስለሆነ ለሌሎች 

ክልሎች መነሻ 

የዘር ምንጭ 

እ ን ደ ሚ ሆ ን 

ተስፋ የተጣለበት 

መ ሆ ኑ ን 

ተናግረዋል።

የ ሁ ለ ቱ ን 

ፕሮጀክቶች ዓላማ 

ስናወዳድር ISSD በዋናነት ዘር 

የማብዛት አላማውን አንግቦ የሚሰራ 

ሲሆን ካሳኬፕ /CASCAPE/ 

ደግሞ የተሻሻሉ  ቴክኖሎጂዎችን 

ፓኬጅ (የተሻሻለ ምርጥ ዘር፤ 

አዋጭና ምርታማ የማዳበሪያ 

መጠንን ከዘመናዊ አሰራር ጋር)   

በመጠቀምና በአርሶ አደሩ ማሳ 

ላይ ሰርቶ በማሳየት አሰራሩ 

እንዲለመድና እንዲስፋፋ በማድረግ  

አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ማድረግ 

ነው። 

ካስኬፕ ራዕዩን ከግብ ለማድረስ 

በርካታ ተግባራትን እያከናወነ 

ይገኛል። በአማራ ክልል በተለያዩ 

የተመረጡ ወረዳዎች ላይ 

ውጤታማ ስራዎችን እያስመዘገበ 

ሲሆን በፋርጣ ወረዳ ህሩይ-አባ 

አረጋይ እና አውዘት በተሰኙ ሁለት 

ቀበሌዎች ላይ በለጠ የተሰኘውን 

ድንች፣ የቢራ ገብስን ጨምሮ 

የተለያዩ የገብስ ዝርያዎች፣ በሽታን 

የሚቋቋም የባቄላ ዘር፣ ጣፋጭ 

ግብጦ፤ ሮደስ ሳርና የመሳሰሉትን 

በተለያዩ የማዳበሪያ አይነቶችና 

መጠኑን በመለያየት በአርሶ አደሩ 

ማሳ ላይ የቅድመ ማስፋፋት ስራ 

መከናወኑን ያስገነዘቡት የፕሮጀክቱ 

አስተባባሪና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

ግብርና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ 

መምህርና ተመራማሪ ዶ/ር ይኸነው 

ገ/ሥላሴ ናቸው።

አስተባባሪው አክለውም ፕሮጀክቱ 

ከኔዘርላንድ መንግስት የገንዘብ 

ድጋፍ እየተደረገለት ማህበረሰቡ 

በዘልማድ ከሚያከናውነው የግብርና 

ስራ በተሻለ መልኩ ሳይንሳዊ በሆነ 

መንገድ ሰብሉን እንዲዘራና ምርትና 

ምርታማነቱን በማሳደግ ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን 

ገልጸዋል።

አቶ መስፍን አስታጥቄ
የፕሮጀክቱ የዘር እሴት ሰንሰለት ባለሙያ

ወ/ሮ ብዙአየሁ አጥናፉ
የፕሮጀክቱ የስርዓተ-ፆታና የገጠር ልመት ባለሙያ

ወደ ገጽ 15 ዞሯል 
የዘር ብዜቱ የሚከናወንበት ስክሪን ሸራ
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“
ልጅ የያዘውን አይለቅም’ 

አይደል የሚባለው? ብቻ 

የማይለቅ አባዜ ሆኖብኝ 

ስከራከር ግትር ነኝ፡፡ በነገሮቹ 

እምነት እያለኝ እንኳን የሌላን 

ሰው ሀሳብ መቀበልን እንደሽንፈት 

ስለምቆጥረው  ላለመሸነፍ ብዬ 

ድርቅ ማለት እወዳለሁ፡፡ አንዳንዴ 

ቁጭ ብዬ ሳስበው ይህ ባህሪዬ 

ከሰው እንዳያርቀኝና የምወዳቸውን 

እንዳያሳጣኝ እፈራለሁ፡፡ አሁን 

አሁን ትንሽ መሻሻል ቢኖረኝም 

እንብዛም የሚያስደስት አይነት 

መሻሻል አይደለም፡፡ “ወገኛ! 

የባጥ የቆጡን ይቀባጥራል 

እንዴ?” ትሉኝ ይሆናል፡፡ 

ይህንን እንድቀባጥር ያደረገኝ 

ከሰሞኑን አንድ ዶርም ያሳለፍኩት 

ገጠመኝ ነበር፡፡ በተላይ በዩኒቨርሲቲ 

/በካምፓስ/ ላይ እንዲህ አይነት 

አመለካከት ያለው ሰው ከሌላው 

ጋር አብሮ ለመኖር በጣም 

ይቸገራል፡፡ ምክንያቱም አብዘኛው 

ሰው የተስማማበትን ሀሳብ እሱም 

ተስማምቶበት ላለመሸነፍ ብቻ 

ብሎ ድርቅ የሚል 

ከሆነ ትንሽ 

አልሞት ባይ….(ትዝብት)

ይ ከ ብ ዳ ል ፡ ፡ 

ስለራሴ ስመጣላችሁ ከሰሞኑን 

ዶርም ባጋጣሚ ከዶርም ጓደኞቼ 

ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ አንዱ 

የዶርሜ ልጅ ስለሴት ርዕስ አነሳና 

ማውራት ጀመረ፡፡ በወሬው መሃል 

ስለ አጭር ቀሚስ አነሳ፡፡ እሱን 

አቋርጬ እኔ የራሴን አስተያየት 

“በነገርህ ላይ አጭር ቀሚስ 

የምትለብስ ሴት በሙሉ ሴሰኛ ነች::”  

በማለት ያልተጠና የራሴን ድስኩር 

በማንሳት ጀመርኩ፡፡ እኔ ብቻዬን 

እነሱ ደግሞ ለአምስት ሆነው 

የጦፈ ክርክር ጀመርን፡፡  ይባስ ብዬ 

“ሴትን ልጅ በአለባበሷ አመለካከቷን 

ማወቅ እንችላለን” ብዬ አረፍኩት፡፡ 

ከዛ በኋላ ምንቅጡ… እነሱ 

የራሳቸውን ሀሳብ አሳማኝ በሚሏቸው 

ሀሳቦች በማስደገፍ ሊያሳምኑኝ 

ይሞክሩ ጀመር፡፡ ከሀሳባቸው 

መካከል ያነሷቸው ነጥቦች “የሴቷ 

አለባበስ የአየር ሁኔታው፣ የስራዋ 

ፀባይ፣ የምትኖርበት ማህበረሰብና 

አካባቢ እንደዛ እንድትለብስ 

ሊያስገድዳት ይችላል፡፡ ሌላው….” 

እያሉ ሀሳባቸውን ይገልፁ ጀመር፡፡ 

እኔ ደግሞ ያ… አብሮኝ 

ያደገው ግትርነቴ አልተውህ 

ብሎኝ እንጨት እንጨት 

የሚል ሌላ እነሱን 

ለመቃወም ብቻ ሀሳብ 

እያነሳው እየጣልኩ 

ተ ሟ ገ ት ኳ ቸ ው ፡ ፡ 

በተለይ የጋዜጠኝነት 

ትምህርት ክፍል 

ተማሪ እንደመሆኔ 

መጠን ወደፊት  አንድ 

ሚዲያ ላይ ይሰራል 

ተብሎ ከሚታሰብ 

ሰው የማይጠበቅ ሀሳብ 

እንደምሰነዘር እየታወቀኝ 

ነገር ግን አልሸነፍ ባይ… 

ሆንኩኝና እርፍ፡፡ እዛው ክርክር 

ላይ እያለን ሌላኛው ጓደኛዬ  ስለ 

ሴትኛ አዳሪዎች ህይወት አነሳና 

‹‹አብዛኛውን ሰቶች ወደዚህ 

ህይወት እንዲገቡ ከሚያደርጓቸው 

ምክንያቶች  መካከል አንዱ እንደ 

አንተ አይነት ጠባብና ግትር የሆነ 

አስተሳሰብ ያለው ሰው ነው›› ሲለኝ 

የእውነት አሁን በጣም ተሰማኝ፡፡ 

ብቻ ወደዚህ የሀሳብ መረብ 

እንዴት እንደገባን አለዉቅም፡፡ 

አሁንም ላለመሸነፍ ሌላ መሽሎኪያ 

ሀሳብ አመጣሁ ‹‹ አሁን አንተ 

ያልከውን ተግር የሚያከናውኑ 

ሴቶች በአብዛኛው አጭር ቀሚስ 

በመልበስ አይደል; በማለት ጥሩ 

መልስ እንዳገኘው ተሰምቶኝ 

እየተኩራራው ወደ መጀመሪው  

ርዕሰ ጉዳይ ተመለስኩኝ፡፡ ነገር 

ግን በዛው ልክ ‹‹ የስራቸው ባህሪና 

ያሉበት ሁኔታ አስገድዷቸው 

ይሆናል፡፡›› በማለት ጥሩ የመልስ 

ጥፊ አንደኛው ጓደኛዬ አቀመሰኝ፡፡ 

ስንቶቻችን ነን በብርጭቆ ውስጥ 

ያለን ውሃ ሙሉው ግማሽ፣ ግማሹን 

ሙሉ በማለት አልሸነፍ ባይ…. 

የምንሆነው? እንደኔ አይነት ባህሪ 

ያላቸው ሰዎች በማይመለከታቸው 

ቦታ በማያውቁት ርዕሰ ጉዳይ 

ላይ ሀሳባቸውን በመሰንዘር 

እንደተሳሳቱና ልክ እንዳልሆኑ 

ሲነገራቸው ውስጣቸው 

እያመነና እየተቀበለ፡ ነገር ግን 

ላለመሸነፍ ግትር ባህሪያቸው 

አሸንፏቸው፤ ስህተታቸውን 

ማመን ውርደት መስሏቸው 

ሀገርንና ወገንን የሚበዲሉና 

የሚያሳቅቆ  ስንቶች ናቸው?

እርሶስ ከየትኛው ነዎት 

አማኝ አይስ ግትር?

   በ በረከት አካሉ
የ2ኛ አመት የጋዜጠኝነትና ስለ-ተግባቦት ት/ክፍል ተማሪ

ስንቶቻችን 
ነን በብርጭቆ 
ውስጥ ያለን 

ውሃ ሙሉውን 
ግማሽ፣ ግማሹን 
ሙሉ በማለት 
አልሸነፍ ባይ…. 
የምንሆነው?

የአደራ...
ከ ገጽ 13 የዞረ

ለክፉ ቀን ብለን ያጠራቀምናትን 
ገነዘብ እና ከጎረቤትም ተበድረን 
የሚያስፈልግሽን ነገር አሟልተን 
፣መርቀን ሸኘንሽ፡፡
ልጄ የአንድ አመት ትምህርትሽን 
ጨርሰሽ ስትመጭ ግን ያየሁትን 
ማመን አቃተኝ ፤እንኳን አቅፌ 
ልስምሽ ቀርቶ በድንጋጤ ባለሁበት 
ሀውልት ሆኘ ቀረሁ፡፡እውነት የእኔ 
ልጅ ተስፋነሽ ናት ይቺ? አልኩኝ 
ለእራሴ፤ያች እስከ እግር ጥፍሯ 
የሆነ ቀሚስ የምትለብስ፣ፀጉሯ 
የሀር ነዶ የሚመስለው ፡እንዲህ 
ከጉልበቷ በላይ ጭኗን አራቁቶ 
የሚያሳይ ልብስ የለበሰች? ያን 
የመሰለ ዞማ ፀጉሯን በርበሬ 
ያስመሰለችው? ብየ እራሴን 
በሁለት እጆቼ ይዠ እግዚኦ…
እግዚኦ…አልኩኝ፡፡

ልጄ በሀገሬ አንገቴን አስደፋሽኝ፤ 
የጎረቤት መሳቂያ እና መሳለቂያ 
አደረግሽኝ፤በተከበርኩበት ሰፈር 
ተዋረድኩ፡፡ አባትሽም ልቡ 
በሀዘን ስብር ብሏል፡፡ አንች 
እንዳትቸገሪ ብለን በሽተኛው 
አባትሽ በደካማ ጉልበቱ እየሰራ 
እኔ በእሳት እየተቃጠልኩ 
በላክንልሽ ገንዘብ አሸንጉሊት 
መስለሽ መምጣትሽ ለማመን 
ይቸግራል፡፡ ከዚያ ቀን ጀምሮ 
አባትሽ ለታናናሽ ወንድሞችሽ ጥሩ 
አመለካከት የለውም‹‹፤እናንተም 
እንደርስዋ  ስትሆኑ ሱሪያችሁን 
ከልኩ በታች ዝቅ አርጋችሁ  
ትሄዳላችሁ፤እናንተን ለማስተማር 
መድከሜ ለምን እንደሆነ 
አይገባኝም?››ይላል በመበሳጨት፡፡
እስኪ ልጠይቅሽ ልጄ :-ይህ ከላይ 
ደረትን ከታች ጭንን አራቁቶ 
መሄድ ፣በተፈጥሮ የተሰጠን 
የፀጉር ቀለም መቀየር፣አይንን 
መኳኳል፣ከንፈርን መቀባት እና 
እዩኝ፡ እዩኝ ማለት ለትምህርትሽ 
ምን የሚፈይድልሽ ነገር አለ? 
በፊት የምትጠቀሚባቸው ነገሮችስ 
ምን አጎደሉብሽ? ወይስ ቤተሰብ 
የማያውቀው ጎን ለጎን ተጨማሪ 
ስራ ይዘሻል?
ልጄ እኔ አናትሽ እንዳንቺ ፊደል 
ቆጥሬ ባልማርም እድሜዬ ብዙ ነገር 
አስተምሮኛል፤የሚጠቅምመውንና 
የሚጎዳውን ለይቸ አውቃለሁ፡፡ 
ይህ አንቺ የምትጠቀሚው ነገር 
ሁሉ የእኛ ሀገር ባህል ሳይሆን 
የባህር ማዶ ሰዎች ነው፡፡ ይህንም 
ያወቅሁት ከጎረቤታችን ከእነ 
አቶ ቢሆነኝ ቤት አልፎ አልፎ 
ቡና ተጠርተን ስንሄድ ‹‹ቃና›› 
በሚባለው የቴሌቪዥን ዝግጅት 
ላይ በተመለከትኩት ጊዜ ነው፡
፡ እናም በራስሽ ወርቅ ደምቀሽ 
በአላማሽ ፀንተሸ ከግብሽ መድረስ 
አለብሽ፡፡ በራሱ የሚተማመን ሰው 
ባህሉን አክባሪ ሀገሩንም አኩሪ 
ነው፡፡
ልጄ በመጨረሻ አደራ የምልሽ 
በሚቀጥለው ስትመጭ አለባበስሽን 
አስተካክለሽ ፣የሀገራችንን ባህልና 
ወግ ጠብቀሽ፣የድሮ ማንነትሽን 
መልሰሽ ለወንድሞችሽም ሆነ 
ለሰፈራችን ልጆች አርያ እንድትሆኝ 
ነው፡፡
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በማስተዋወቅ እና በማስፋፋት አምራቾች ጥራት ያለው ዘር እንዲጠቀሙ 
እየተሰራ ነው

            በትዕግስት ዳዊት  

ወደ ገጽ 15 ዞሯል 

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

ምርምርና ማህበረሰብ 

አገልግሎት ምክትል 

ፕሬዝዳንት እና የተቀናጀ የዘር 

ዘርፍ ልማት ተቋማዊ አማካሪ 

ዶ/ር ሙሉነሽ አበበ በአውደ 

ጥናቱ መክፈቻ ላይ ተገኝተው 

የሀገራችን ኢኮኖሚ በዋናነት 

የተመሰረተው እንዲሁም 

የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ግብርና 

በመሆኑ ሀገራችን ከግብርና መር 

ወደ ኢኮኖሚ መር ለመሸጋገር 

በምታደርገው ሽግግር በግብዓትነት 

የሚያገለግለው የግብርናው ዘርፍ 

በመሆኑ ለግብርናው ዘርፍ ደግሞ 

አንዱ ቁልፍና መሰረታዊ ነገር 

ጥራት ያለው ዘር (ምርጥ ዘር) 

ነው።ስለዚህ ይህ አውደ ጥናት 

ትኩረት  በዋናነት ምርጥ ዘር 

አቅርቦትን ማሳደግ በሚለው ጉዳይ 

ላይ በመሆኑ ዋነኛ ተሞክሮዎችን 

ለማግኘት፣ የምርጥ ዘር አቅርቦትን 

ለማሳደግና አጠቃላይ የእሴት 

ሰንሰለቱን ለማጠናከር የዛሬው 

ቀን እጅግ ጠቃሚ ነው ብለው 

ይህ ውይይት ወደፊት የምርጥ 

ዘር አቅርቦትን ለማሳደግ የተሻለ 

ስራ እንድንሰራ የሚጠቅም ነው 

ብለዋል።

ዶ/ር ሙሉነሽ አክለዉም የISSD 

ፕሮጀክት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

ጋር ከዚህ ቀደም ከሚሰራው 

ስራ በበለጠ የዘር ዘርፍ ልማት 

ላይ መስራት ይገባል ብለዋል። 

ከውይይቱም መልካም ተሞክሮችን 

ወስደን ጉድለቶቻችን ለይተን 

ወደፊት የተሻለ ጠንክረን እንድንሰራ 

አቅጣጫ የሚሰጥ እና የበለጠ ለስራ 

የሚያበረታቱ እና የሚያነሳሱ 

ተሞክሮዎችን እናያለን ብለዋል።

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርናና 

አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ መምህርና 

ተመራማሪ እንዲሁም የISSD 

project scientific coordina-

tor ረዳት ፕሮፌሰር ዶ/ር ደረጀ 

አያሌው እንደሚሉት የISSD 

project በኔዘርላንድ መንግስት 

የሚደገፍ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ 

በ5 ቦታዎች እየሰራ የሚገኝ ሲሆን 

5 ቦታዎችን በመምረጥ ስነ-ምህዳር 

ያገናዘበ እና ሰብል ስብጥር ይዘው 

ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ያመጣሉ 

ተብለው በሚታሰቡ ቦታዎች ላይ 

ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየሰራ 

ይገኛል። የISSD project ዋናው 

ዓላማው በሀገሪቱ ያለውን የዘር 

ስርዓት ከፍ በማድረግ ህይወት 

ያለው የዘር ስርዓት እንዲኖር እና 

ለአርሶ አደሮች የሚፈልጉትን ዘር 

ጥራቱን የጠበቀ ሆኖ በተፈለገ ሰዓት 

ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ለአርሶ አደሩ 

ለማድረስ እስከ 2015 ሲሰራ የቆየ 

ሲሆን  በአሁኑ ሰዓት ሁሉንም 

የምርምር ተቋማት አጋር በማድረግ 

በተለያዩ ክልሎች ውስጥ እየተሰራና 

የተፈለገው ዘር በተመጣጣኝ ዋጋ 

ለማቅረብ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ 

ቆይቷል።

የISSD project የአርሶ አደሮችን 

ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ላይ 

ሲሰራ የቆየ ሲሆን በሁለተኛው 

የISSD ዙር ደግሞ ከአሁን በፊት 

ትኩረት ያላገኙ ዘሮችን ነገር ግን 

በኒውትሪሽን እጅግ ጠቃሚ በምግብ 

ዋስትና እጅግ በጣም ጉልህ ጠቀሜታ 

ያላቸውን ሰብሎች በማውጣት እና 

በመለየት እንዲሁም ሴት አርሶ 

አደሮችን የዘር መረጣ ስርዓት እና 

የዘር ተጠቃሚ በማድረግ በርካታ 

ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። 

 ፕሮጀክቱ እስካሁን 9950 

አርሶ አደሮችን በዘር መረጣ ላይ 

አሰማርቶ መቆየቱን ገልጸው 

በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ዘሮችን 

በገበሬ ማሳ ላይ በመሞከር አርሶ 

አደሮች የተሳተፉበት ስራ እየተሰራ 

ይገኛል። 

ዶ/ር ደረጀ አክለውም ምርምር ላይ 

ትኩረት ያላገኙ የተለያዩ የሰብል 

ዝርያዎች ወደ አርሶ አደሮች ገብተው 

አርሶ አደሩ እንዲመርጥ እየተደረገ 

ነው ብለው የዛሬው አውደ ጥናት 

ጥራት ያለው ዘር በማስተዋወቅ 

እና በማስፋፋት አምራቾች ጥራት 

ያለው ዘር እንዲጠቀሙ እና 

የተመረጠው ዘርም የገበያ ትስስር 

እንዲፈጥር ከማድረግ አንጻር 16 

የሚሆኑ ከተለያየ ቦታ የመጡ የግል 

እና የመንግስት ዘር አምራቾች 

ተገኝተው አውደ ጥናቱ በአርሶ 

አደሩ እና በአቅራቢዎች የተመረጡ 

ዘሮችን በማምጣት የገበያ ትስስር 

እንዲፈጥሩ ተደርጓል። ኤግዚቢሽን 

በማካሄድም አርሶ አደሩ እና ዘር 

አቅራቢዎች ፊት ለፊት በማገናኘት 

ከዚህ ቀደም ተሞክሮ የማያውቅ 

በውይይቱ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች

የውይይቱ ተሳታፊዎች

ለማሳያ የቀረቡ የዘር ምርቶች
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ምርቅ የተቀላቀለበት ሂስ በማቅረብ 

በነገር ወጊዎች ናቸው። በተለይ 

ያለአግባብ እንዳይጠቀሙና ስራ 

እንዳይሰሩ የገሰጻቸው የስራ 

ሃላፊ ካለ አልያም መመሪያ እና 

አሰራርን የሚያጠብቅባቸው አለቃን 

ጭራቅ አድርገው የመሳል ሁኔታ 

ይታይባቸዋል።

ሀሜት አይሁንብኝና እነዚህ 

ወሬኛዎችና አሉቧልተኞች ቡድን 

ፈጣሪዎች ሰራተኛ ተብየዎች 

በአንድም በሌላ መልኩ ያለአግባብ 

ጥቅም እንዲያገኙ ያደረጋቸውን 

አልያም በማጭበርበር ብር ከሚገኝ 

ጥቅማ ጥቅም ተጋሪያቸው የሆነ 

የስራ ሃላፊ/አለቃ/ ካለ በየመድረኩ 

ላይ ፍጹም መለአክ አድርገው 

የመሄድና የመገምገም ከእርሱ ሌላ 

ሃላፊ እንደሌለ የማሞካሸትና መካብ 

የእነዚህ አይነት ሰዎች ስራ ነው።

ውድ አንባቢያን ሀሜት አይሁንብኝና 

በየመድረኩ የስራ ሃላፊዎችን እየተቹ 

ሲናገሩ እድልና አጋጣሚ አጥተው 

እንጂ እነርሱ ቦታውን ቢይዙት 

በአንድ ጀምበር አገር ገንብተው 

ተዓምር የሚሰሩ ምትሃተኞች 

ይመስላሉ። የመድረክ ንግግራቸውን 

ሰምተው ለአንዳንድ ቀለል ያለ 

የሃላፊነት ቦታ ሲያስቀምጧቸው 

ግን ማጠሪያው የሚያጥራቸው ብዙ 

የወሬና የሀሜት አበሳዎች በየመ/

ቤቱ ሞልተዋል። 

ሀሜት አይሁንብኝና ሌሎች ደግሞ 

አሉ ለሁሉ ነገር ግድ የሌላቸው 

የማይደንቃቸው የማይበርዳቸው 

በመ/ቤቱ ከመቀጠራቸው ውጭ 

ስለተቋሙ ራዕይና ተልዕኮ ጉዳይ 

የማያሳስባቸው ስራን በዘፈቀደ 

እንጂ በሀላፊነት ስሜት የማይሰሩ 

ወሩ ደርሶ ደመወዝ ከመቀበል ውጭ 

ምን ሰርቸ ምን ለውጥ አመጣለሁ 

ብለው እራሳቸውን የማይጠይቁ 

ኮሬዳሾች ግድየለሾች የመ/ቤቱ 

ለውጥ ቀርቶ እራሳቸው እንኳን 

ከያዙት ደረጃ ከፍ ለማለት የግል 

ማብቃት ዝንባሌ አይታይባቸውም። 

የያዙትን ይዘው መኖር ብቻ 

እንደነዚህ ያሉ ሰራተኞች የበዙበት 

መ/ቤት መ፣ንጊዜም እድገቱ የኤሊ 

ጉዞ ነው። ከአመት አመት የአሰራር 

ስርአቱ መሻሻል አያሳይም። አምናና 

ዘንድሮ ነው።

ሀሜት አይሁንብኝና አንዳንድ 

ሃላፊ ተብየዎችም በየመ/ቤቱ 

አሉታችሁ ገና ለሃላፊነት ሲታጩ 

ቀድሞ የሚታያቸው ቦታው 

የሚያስገኝላቸውን ክብርና ጥቅም 

እንጂ በቦታው ላይ ሆነው ሰርተው 

ለማሰራት ለውጥ ለማምጣት ጎልቶ 

አይታያቸውም። በሆነ አጋጣሚ 

ጥቅማቸው ሲጓደል አካኪ ዘራፍ 

በማለት ያጉረጠርጣሉ በክብራቸውና 

በጥቅማቸው እየመጣብኝ ነው 

ብለው ያሰቡትን ሰራተኛ የያዙትን 

ሃላፊነት መከታ በማድረግ በሰበብ 

አስባቡ ድባቅ ይመቱታል።

ሀሜት አይሁንብኝና እንደነዚህ 

አይነት ሀላፊ ተብየዎች ሁሉ ሰራተኛ 

አንቱ እያሉ እንዲያሸረግድላቸው 

ይፈልጋሉ። በሀላፊነታቸው ስር 

የሚኮለኩሉ አጨብጫቢዎችን 

በስውር ይሰበስባሉ። እንደነዚህ ያሉ 

ሀላፊዎች ባሉበት መ/ቤት አድሎና 

አድር ባይነት ይበዛል። ለእውነት 

የሚሰሩ ለሀቅና ለህሊናቸው 

የሚታገሉ ሰራተኞች ምንጊዜም 

ተጠቂ ይሆናሉ። 

ሀሜት አይሁንብኝና ለኪራይ 

ሰብሳቢነት የተጋለጡ የተባሉ 

አንዳንድ መ/ቤቶች ሁኔታ በሚገባ 

ቢጠና እንደነዚህ አይነት ሃላፊነት 

የማይሰማቸው የስራ አመራሮች 

የሚበዙባቸው ሰዎች እንደሚኖሩ 

እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል።

ውድ አንባቢዎች ሀሜት 

አይሁንብኝና ከብዙ በጥቂቱ 

የአንዳንድ የመንግስት ሰራተኞችንና 

ሃላፊዎችን ሁኔታ ለመግለጽ 

ሞክሪያለሁ። ያም ሲያማ ያም ሲያማ 

ለእኔ ስትል ስማ እንደሚባለው እኔና 

እናንተስ ከየትኞቹ ጎራ እንሆን? 

በምንሰራበት መ/ቤት ያሉ የስራ 

አጋሮቻችንን እንዴት እንያቸዋለን? 

እነርሱስ እኛን እንዴት ያውቁናል? 

ስራ ወዳድ በመሆናችን ወይስ….?

አበቃለሁ ሰላም ሁኑልኝ ኢትየጵያ 

ሀገራችንን እግዚአብሄር ይባርክ!! 

ከ ገጽ 6 የዞረ
ሀሜት...
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የአደራ ደብዳቤ
በ ባንቹ ታረቀኝ

የስነፅሁፍ ባለሙያ (ባህል ማዕከል)

ወደ ገጽ 11 ዞሯል 

ይድረስ ለውድ ልጄ ተስፋነሽ 
ዘገዬ ለጤናሽ እንደምን 
አለሽ? እኛ ከአንቺ 

ናፍቆትና ሀሳብ በስተቀር ደህና ነን፡
፡ ባለፈው ማክሰኞ በጎረቤት ስልክ 
ደውለሽ ላኩልኝ ያልሽንን ገንዘብ 
በኢትዮጲያ ንግድ ባንክ ስለላክንልሽ 
አውጭው፡፡

ልጄ  እባክሽን ብሩን  ለትምህርትሽ 
ከሚያስፈልግሽ ነገር ውጭ ለማይረባ 
ብልጭልጭ ነገር አታውይው  
ቆጥበሽ ተጠቀሚ፡፡ አባትሽም ያው 
የተለመደው ህመሙ ተነስቶበት 
ስራ  ካቆመ ሁለት ወር ሆነው፡፡ 
አረቄ ሸጬ ባጠራቀምኩት ገንዘብ 
ሀኪም ቤት ወስጄ ላሳክመው ዛሬ 
ነገ ስል ባቋራጭ የአንቺ መልዕክት 
ደረሰኝ፡፡ አባትሽም ይህን ሲሰማ 
ምንም እንኳ አሁን ያለሽበት ሁኔታ 
ባያስደስተውም የወለደ አንጀት 
አላስችል ብሎት ‹‹በሰው ሀገር 
ያለችው ትብሳለችና ላኪላት እኔ 
በሌላ ቀን እመረመራለሁ›› አለኝ፡፡ 
እኔም የእሱ ህመም ቢያሳስበኝም  
በሀሳቡ ተስማማሁ፡፡ 
ልጄ ሁለቱ ታናናሽ ወንድሞችሽም 
እንደምታውቂያቸው ለስራ ያልደረሱ 
ለመብል ያላነሱ ናቸው፡፡ አሁን 

የሁሉንም ሀላፊነት የያዝኩት እኔ 
ነኝ፡፡ 
እኔና አባትሽ ከተጋባን ጀምሮ 
እንዳለመታደል ሆኖ ከእለት ሆዳችን 
ያለፈ በቂ ገንዘብ ኖሮን አያውቅም፡፡ 
ኑሯችንን የምንገፋው እርሱ የቀን 
ስራ አየሰራ ፡እኔ አረቄ እያወጣሁ 
ነው፡፡ 
ምንም እንኳ ጥሪት  ባይኖረንም 
ከቤታችን ውስጥ ፍቅር 
እና ሰላም አለ፡፡ 
አንተ ትብስ አንቺ 
ትብሽ ተባብለን 
ያገኘነውን በልተን 
ያ ገ ኘ ነ ው ን 
ጠ ጥ ተ ን 
ስ ለ ም ን ኖ ር 
ድ ህ ነ ታ ች ን 
አይታወቀንም 
፤ሁል ግ ዜም 
በ ኑ ሯ ች ን 
ደ ስ ተ ኞ ች 
በ መ ሆ ና ች ን  
ጎረቤት ሁሉ  
ይቀናብን ነበር፡
፡ በተጋባን 
በ አ ም ስ ት 
አመታችን አንቺ 

ተወለድሽ፡፡ እኔና አባትሽም በጣም 
ተደሰትን፤ ከዚያም ‹‹ወደ ፊት 
እሷን አስተምረን ትልቅ ደረጃ ደርሳ 
ካለንበት  ችግር ታላቅቀናለች ብለን 
በማሰብ ስምሽን ተሰፋነሽ ብለን 
ጠራነው፡፡›› 

ሰባት አመት ሲሞላሽ ትምህርት ቤት 
አስገባንሽ፡፡ እንደ ሰው ጥሩ መብላት 
አዲስ መልበስ ሳያምረን አንቺ 
ከጓደኞችሽ እንዳታንሺ የአቅማችንን 
ሁሉ እንጥር ነበር፡፡ አንቺም 
አላሳፈርሽንም፤በትምህርትሽ 
ጎበዝ፣በፀባይሽም ጨዋና 
አንገትሽን የደፋሽ ነበርሽ፡ 
ስምንተኛ ክፍል ስትደርሽ 
ለቤቱ ሁለተኛ ልጅ የሆነውን 
ወንድምሽን ተገላገልኩ፡
፡ ከዚያም በሁለት አመቱ 
ሌላ ወንድ ልጅ ደገምኩ፡፡ 
አንቺም ሁለት ወንድሞች 
ኖሩሽ ፤ቤተሰባችን ከሁለት 
ወደ አምስት ከፍ አለ፤ 
ሀብችታችን ግን ባለበት 
ነው፤ከእጅ ወደ አፍ …..
  ከአመት አመት ኑሮ 
አየተወደደ በመምጣቱ ችግር 

አይኑን አፍጥጦ ወደቤታችን 

መጣ፡ እኔ እና አባትሽም እጅ 
ላለመስጠት ሌት ተቀን መስራት 
ጀመርን ፤ነገር ግን አባትሽ ጉልበቱ 
እየደከመ እና ጤናው እየተቃወከ 
መጣ ፤አልፎ አልፎም ስራ መቅረት 
ጀመረ፤እኔም የባለቤቴን ሁኔታ 
ሳስብ እጨነቅ ነበር፡፡ በዚያን ሰአት 
አንቺ ከጎኔ ሆነሽ ‹‹አይዞሽ ሁሉም 
ነገር ያልፋል›› ስትይኝ ለትንሽ 
ጊዜም ቢሆን ውስጤ ተስፋን 
ሰንቆ ሰላም ያገኝ ነበር፡፡ ያአንቺን 
የመጨረሻ ውጤት ለማየት በጉጉት 
እጠብቅ ነበር፡፡

ልጄ ወደ ዩንበቨርስቲ የሚያስገባ 
ውጤት አመጣሁ ስትይኝ ልቤ 
በደስታ ባህር ዋኘች፤አባትሽም 
ሲሰማ ህመሙን እረስቶ ከተኛበት 
የሳር ፍራሽ ላይ ተስፈንጥሮ 
ተነሳ፤ወንድሞችሽም እንደ ፈንድሻ 
ፈነደቁ፡፡ በዚያች ደሳሳ ጎጇችን 
ውስጥ ታላቅ ፈንጠዝያ ሆነ፡፡ ጎረቤት 
እና ዘመድ አዝማድ እንደየ አቅሙ 
ዳቦ፣ስኳር፣ብር እየያዙ በመምጣት 
እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉን ደስታች 
ወሰን አጥቶ ነበር፡፡ ከዚያም ወደ 
ዩኒቨርሲቲ የምትሄጅበት ቀን ሲደርስ 

“ልጄ 
እኔ 

አናትሽ 
እንዳንቺ ፊደል 
ቆጥሬ ባልማርም 

እድሜዬ 
ብዙ ነገር 

አስተምሮኛል
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ባ
ህር ዳር ዩኒቨርስቲ 
ማህበራዊ ግዴታውን 
ለ መ ወ ጣ ት 
የሚንቀሳቀስበትን አካባቢ 

ለማግኘት መንገዱ ተራራማና 
የተጎዳ በመሆኑ ቦታው ለመድረስ 
የጀመርነውን ጉዞ ከወዲሁ አስቸጋሪ 
አድርጎታል፡፡ መኪናው በጭቃ ሲያዝ 
በድንጋይ ታኮ እያስገቡ 
እና እየገፉ መጓዙ 
ከከባዱ  ቅዝቃዜ 
ጋር ተዳምሮ 
መ ን ገ ዱ ን 
ቢያራዝመውም 
ከዚህ ፈታኝ 
ጉዞ በኃላ 
ጭ ጋ ጋ ማ ው 
መ ል ካ ም ድ ር 
አ ካ ባ ቢ ው ን 
በ መ ሸ ፈ ኑ 
ለ ቀ ረ ፃ ም 
ሆነ ያለንበት 
ቦታ በግልፅ 
ለ መ መ ል ካ ት 
ባለመቻላችን መኪና 
ውስጥ ለደይቃዎች 
ለመጠበቅ ተገደን ነበር፡፡ 

ጭጋጉ ለብርሃን ቦታውን ሲለቅ 
እኛም ከፊትም ከኃላም፣ ከግራና 

ቀኝ ተራራዎች የከበበውን አስቸጋሪ 
መልካምድር ለመውጣት ስንነሳ 
በጭቃ እየወደቁ መነሳት በካባቢው 
የሚገኙ እጽዋትን በእጅ እየተደገፉ 
መሄድን ከወዲሁ ለመድነው 
ብቻ ምን አለፋችሁ ለአካባቢው 
መልካምድር ተገዝተው የሚኖሩ 
አርሶ አደሮችን ለማድነቅ ተገደድን፤ 
በዚህ አጋጣሚ ዩኒቨርስቲው ወደ 

ገጠር ወረድ እያለ ማህበረሰቡን 
የማገዝ ተግባሩን አጠናክሮ 
ቢቀጥል መልካም ነው 
እላለሁ፡፡

ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ 
በምዕራብ ጎጃም 
ዞን ይልማና 
ዴንሳ፣ ቋሪት 
እና ሰከላ አዋሳኝ 
በሆነው ብር አዳማ 
አካባቢ አስቸጋሪ 
መ ል ካ ም ድ ር 
ሳይገድበው ከከርሰ 
ምድር የሚፈልቁ 

ምንጮችን በማጎልበት 
እና በጥናትና ምርምር 

ላይ የተመረኮዙ ሀገር በቀል 
ችግኞችን በተራቆቱ ተራሮች 
በመሸፈንና በመንከባከብ፤ ለትውልድ 
የሚተላለፉ ስራዎችን በመስራት 
ዩኒቨርስቲው ማህበራዊ ግዴታውን 
እየተወጣ ይገኛል፡፡

በዚህ የማህበረሰብ እንቅስቃሴ  
ከተከናወኑ ተግባራት መካከል ነሐሴ 
8/2009 ዓ/ም በቦታው ተገኝተን 
ባደረግነው ቅኝት በዩንቨርስቲው 
ምርምርና ማህበረሰብ  አገልግሎት 
ጽ/ቤት ሀሳብ አፍላቂነት የተጀመረው 
ስራ በአዳማ ተራራ ለአባይ ገባር 
የሆኑ በርካታ ምንጮ በሚገኙበት 
የውሃ ማማ ላይ በምርምር የተደገፉ 
የተለያዩ እፅዋትን እንደ ኮሶ፣ 
ወይራና የሀበሻ ፅድ ከመትከል ጀምሮ 
እንክብካቤ እና ጥበቃ እንዲያገኙ 
ህብረተሰቡን ግንዛቤ እየሰጠ 
ሲሆን ይህን ቦታ መልሶ ማልማት 
የአንድ አካባቢ ጥቅም ብቻ ሳይሆን 
የሚሊዮኖች ሀብት የሆነውን የህዳሴ 
ግድብ በደለል ከመሞላት መታደግ 
ነው በማለት በወቅቱ አካባቢውን 
በተመለከትንበት ጊዜ ያነጋገርናቸው 
የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ግብርና 
ሳይንስ መምህር ዶ/ር ምኑየለት 
መንግስት እና የበጎ ፈቃድ አገልጋዩ 
በዩኒቨርስቲው ከፍተኛ የሰው ሀብት 
ባለሙያ የሆኑት አቶ ሽፈራው 
ምናለ ገልፀዋል፡፡ አክለውም ባህር 
ዳር ዩኒቨርስቲ በፕሮጀክት ደረጃ 
ጥናት በማድረግ  ከ2003 ዓ.ም 
ጀምሮ የተራቆቱ ቦታዎችን ስነ-
ምህዳር እንዲመለስ ለማድረግ 
ከሶስቱ ወረዳዎች ጋር ስምምነት 

ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት በአዳማ
             በወንዳለ ድረስ

በመፈራረም የችግኝ ጣቢያዎችን 
የማቋቋም፣ ያገር በቀል ችግኝ ተከላ 
እና በችግኝ የተሸፈኑ ተፋሰሶችን 
ከሰው እና ከእንስሳ ንክኪ ነፃ 
የማድረግ ስራ እየሰራ መሆኑን 
ተናግረዋል፡፡  
ዩኒቨርስቲው አገር በቀል ዛፎችን 
በመንከባከብ ለአካባቢው ህብረተሰብ 
ግንዛቤ የማስረፅ እና ማስተማሪያ 
ይሆን ዘንድ በሰፊው እየተንቀሳቀሰ 
ሲሆን ህብረተሰቡም አስቸጋሪው 
መልካምድር ሳይገድበው የተተከሉ 
ችግኞችን በመንከባከብ እና በመጠበቅ 
ስራ አስተዋፆ እንዲያደርግ የግንዛቤ 
ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በጉዟችን 
ወቅት ለመገንዘብ ችለናል፡፡

ይህን ቦታ በአንድ ወቅት  
በተመለከትኩበት ጊዜ የጎበኘሁትን 
የሰሜን ተራሮች ፓርክ በትዝታ 
ፈረስ ወደ ኃላ ሽምጥ እንድጋልብ 
አድርጎኛል፡፡ የአዳማ ተራራን 
ስመለከት በዙሪያው የሚገኙ 
ተራሮችን እንደ ጥብቅ ደኖች 
ከእንሰሳ እና ሰው ንክኪ ነፃ በማድረግ 
የተለያዩ እፅዋትና አራዊት መኖሪያ 
ከመሆን ባሻገር ለቱሪስት መስብ 
በመሆን ለአካባቢውን ብሎም 
ለአገር ጠቃሚ የመሆን  አማራጭ 
እንዳለው ለመገንዘብ ችያለሁ፡፡

...የአንድ 
አካባቢ 
ጥቅም 

ብቻ ሳይሆን 
የሚሊዮኖች 

ሀብት የሆነውን 
የህዳሴ ግድብ 

በደለል 
ከመሞላት 
መታደግ 
ነው፡፡
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 ያመሸህበት እደር

ባል በጣም አምሽቶ ይመጣና በር 
ያንኳኳል:- 
 ሚስት: ማነዉ 
 ባል: እኔ ነኝ 
 ሚስት: አንተ እስካሁን የት አባክ 
አምሽተህ ነዉ? 
 ባል: አሁን ወሬ ሳታበዢ ዝም 
ብለሽ በሩን ክፈቺ 
ማስት: አልከፍትም ምን 
ታመጣለህ እዛዉ ያመሸህበት 
እደር! 
ባል: አትከፍችም 
ሚስት: አዎ አልከፍትም 
ባል: ተይ ክፈች 
ምስት፡ አልከፍትም! 
ባል፡ እሽ እንደዛ ከሆነ የመዋኛ 
ገንዳ ዉስጥ ገብቼ ራሴን 
አጠፋለሁ ይልና ትልቅ ድንጋይ 
ወደ መዋኛዉ ወርዉሮ በር ስር 
ይደበቃል 
ሚስት የዉሀዉን ድምፅ ሰሞታ 

"ወይኔ ባሌ" ብላ ሮጣ ስትወጣ 
ባል ቤት ይገባና በሩን ይቆልፋል 
ማስት: አንተ ክፈትልኝ 
ባል: እዛዉ ያመሸሽበት እደሪ 
ሚስት: ስነ ስርአት ይኑር 
ባል: ሴትየዉ አትረብሺኝ 
ልተኛበት 
ሚስት: ክፈትልኝ እኮ ነዉ ምለዉ 

ባል: አልከፍትም 
ሚስት: እንደዛ ከሆነማ እ....ሪ 
ብዬ ነዉ ጎረቤት ምቀሰቅሰዉ 
ባል: ጥሩ በዚህ ሰአት ቢጃማ 
ለብሰሽ ከየት እንደምትመጪ 
ማስረዳት ከቻልሽ እ...ሪ ብለሽ 
ቀስቅሻቸዉ

ዘና ይበሉ

በሙሉጎጃም አንዱዓለም

(ካነበብኩት የተወሰደ)

የዚህ ወር ጥያቄ
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከተመሰረተ ዘንድሮ ስንተኛ አመቱ 
ነው? ስንተኛ የምስረታ አመቱንስ አክብሯል?

(ውድ የናይል ጋዜጣ አንባቢያን የዚህን ጥያቄ ምላሽ በ 
+251922394549 ቁጥር ላይ በፅሁፍ መልክት ይላኩልን፡፡ 
ቀድመው ትክክለኛውን ምላሽ ለላኩልን 3 መላሾች የሞባይል 
ካርድ ይሸለማሉ፡፡)

መልካም እድል!



Nile 5th Year; Publication Number 02;  November 2017                        15

ከ ገጽ 12 የዞረ
በማስተዋወቅ...

በተለምዶ ለተዘሩትና በፕሮጀክቱ 

ታቅፈው ከተዘሩት ሰብሎች መካከል 

ለአብነት ያህል ገብስን ብንወስድ 

የቢራ ገብስ ከአርሶ አደሩ ባሻገር 

አገራዊ ጠቀሜታ ስላለው ሁሉም 
የአካባቢው ነዋሪ ዘሩን ለማስፋት 
እሽቅድድም ላይ መሆኑንና ነባሩ 
የገብስ ዝርያ በአንዱ ዛላ ላይ 
በሁለት ድርድር ስለሚያፈራ ከ10-
14 ፍሬ ብቻ የሚያስገኝ ሲሆን 
አዲስ የመጣው የምግብ ገብስ (HB-
1307) ግን ባለስድስት ድርድር 

ሆኖ በአማካኝ ከ42-48 ፍሬዎችን 

ከአንዱ ዛላ ላይ ማስገኘቱን በተግባር 

ያዩ አረሶ አደሮች ደስታቸው 

ወደር እንደሌለው እንዲሁም 
ለቀጣይ በብዛት ለመዝራት ዝግጁ 
መሆናቸውን የገለጹት የአውዘት 

ቀበሌ የተፈጥሮ ሀብት ባለሙያ 
አቶ ብርሀኑ ጎበዜ ናቸው።

የአካባቢው ማህበረሰብ ዋና ሰብል 
ካደረገው ውስጥ አንዱ ባቄላ ሲሆን 

በተደጋጋሚ በበሽታ እየተጠቃ 

ምርቱ መቀነሱ ታይቶ በሽታውን 

ተቋቁሞ ምርት ሊሰጥ የሚችል 

ዝርያ ሙከራ መደረጉን እንዲሁም 
የቢራ ገብሱን የአካባቢው አርሶ አደር 
እንዲዘራ ከመደረጉ በፊት የአማራ 
ክልል የቢራ ገብስ የምክክር መድረክ 
ተቋቁሞ ሁሉም የሚመለከተው 
አካል ተወያይቶ ያለውን ጠንካራና 
ደካማ ጎን በመለየት የወደፊት 
የትኩረት አቅጣጫዎች አርሶ 
አደሩ፣ የብቅልና የቢራ ፋብሪካዎች 
በጥምረት በመስራት እስካሁን 
በውጭ ምንዛሬ የሚገዛውን 
በመቀነስና   በአርሶ አደሩ ምርት  
መሸፈን የሚያስችል አገር አቀፍ 

የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር 

የሚረዳ ስምምነት መደረጉን ዶ/ር 

ይኸነው አስገንዝበዋል።

ከ ገጽ 10 የዞረ

በዩኒቨርሲቲው ስር...

ዶ/ር ይኸነው ገ/ስላሴ
የፕሮጀክቱ አስተባባሪና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግብርና አካባቢ ሳይንስ 

ኮሌጅ መምህርና ተመራማሪ 99999

የገበያ ትስስር ስራ ተሰርቷል። በዚህ አውደ 

ጥናት ከ78 በላይ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።

በመጨረሻም ዶ/ር ደረጃ ስራችን በትንሽ 

ቦታ ተሰርቶ ብዙ ቦታ የሚደርሰው በብዙሃን 

መገናኛ እና ባሉት አጋር አካላት ትስስር 

በመሆኑ ተመርተው ገበያ ያጡ ገበያ እንዲያገኙ 

ተመርተው ደግሞ ወደ ገበያ እስኪወጡ ድረስ  

የሀይል እጥረት በማጣት እንዳይበላሹ የዘር 

ማበጠሪያ ማሽኖች ሳይሰሩና ሳይንቀሳቀሱ 

ይገኛሉ። ስለዚህ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት 

አርሶ  አደሮች ያመረቱትን ምርት በጥራትና 

ደረጃውን የጠበቀ በመሆኑ እነሱን ማበረታታትና 

ጥራትን ለመጠበቅ ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር 

በመተባበር ያቀረብናናውን ማሽኖች እንዲሰሩና 

አርሶ አደሮች የበለጠ ውጤታማ 

እንዲሆኑ የሀይል አቅርቦት በመለገስና 

በማስፋፋት የበለጠ ግብርናችንን ዘመናዊ 

እንዲሆን ድጋፍ እንፈልጋለን ብለዋል።

ተሳታፊዎችን በ6 ምድብ በመክፈል 

በምርጥ ዘር ጥንካሬዎች፣ ድክመቶች፣ 

መልካም እድሎችና ስጋቶች በሚሉ 

ጉዳዮች ላይ በጥልቀት የተወያዩ ሲሆን 

የበለጠ በመስራት ግብርናውን እናዘምን 

ብለው ጉድለታችን ላይ የበለጠ በመስራት 

ውጤታማ እንሆናለን፣ ጥራት ያለው ዘር 

ለመስራት ላይ እየተሰራ ቢሆንም ጥራት 

ያለውን ዘር ከማስተዋወቅ ላይ ሳይሰራ 

በመቆየቱ ከዚህ አውደ ጥናት በኋላ 

መልካም አጋጣሚዎችን በመለየትና 

ጥራት ያለው ዘር በማስተዋወቅ ላይ 

የበለጠ በመስራት ውጤታማ እንሆናለን 

ብለዋል።

የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር 

ዶ/ር አሰፋ ደረበ በዝግጅቱ የተገኙ ሲሆን 

በመዝጊያው ትኩረት የተነፈጋቸውን ሰብሎች 

በመለየትና አርሶ አደሩን የበለጠ የሚጠቅሙ 

ሰብሎችን እና  ለምርጥ ዘር ትኩረት ሰጥቶ 

በመስራትና በምርጥ ዘር ልማት ላይ ትኩረት 

የተነፈጋቸውን ሴቶችን 65 ፐርሰንት የበለጠ 

ያሳተፈ በመሆኑ ይህ ለሌሎች ተቋማት 

ተሞክሮና እና አርዓያ መሆን ያለበት ነው። 

የአርሶ አደሩን አቅም በመገንባት ረገድም 

ISSD የሚሰራው ተግባር አቅምን እያጎለበተ 

ወደውስጥ ምን ያህል እየሰራ በመሆኑ 

መመስገን አለበት። አርሶ አደሩን አሳምኖ 

ያለምንም ወጭ መስራት መቻሉ በጣም 

የሚደነቅ ነው ብለዋል። ወደፊት ISSD 

በምርምር ዘርፍ የበለጠ እንዲሰራ አሳስበው 

የአዴት ግብርና ምርምር ማዕከል የተለያዩ 

የምርምር ስራዎችን እንደሚሰራ ጠቅሰው 

ከ ISSD ፕሮጀክት ጋር ለመስራት ፍላጎት 

እንዳለው ጠቅሰዋል። 

የአማራ ክልል ግብርና ምርምር፣ የማህበራት 

ማደራጃና ማስፋፊያ ኤጀንሲ፣ የተለያዩ በዘር 

ዘርፍ ላይ የሚተሰማሩ የግልና የመንግስት 

ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎች የተለያዩ የዘር ዘርፍ 

ላይ የሚሰሩ ተቋማትና ድርጅቶች፣ አርሶ 

አደሮች እንዲሁም ከዋግኒንገን ዩኒቨርሲቲ 

(Wagningun University) የመጡ የተለያዩ 

የስራ ክፍል ኃላፊዎች በመርሀ ግብሩ ላይ 

ዶ/ር ደረጀ አያሌው
የISSD project scientific coordinator
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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፡፡ 

የአካል ጉዳተኞች ቀን በአለም አቀፍ ለ26ኛ ጊዜ እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ25ኛ ጊዜ “ሁሉን አቀፍ ጠንካራና ዘላቂ ማህበረሰብ እንገንባ” 
በሚል መርህ ቃል የሚከበረውን በዓል በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ተከብሮ ውሏል፡፡

የዝግጅቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ተማሪዎች በውይይትና የተለያዩ የስፖርት ውድድሮችን በማከናወን አክብረው ውለዋል፡፡

የISSD project ሰብል ስብጥር


