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THE NILE 
እውነትን መፈለግና 
ለሌላው ማሳወቅ 

ማህበራዊ ኃላፊነታችን 
ይሁን!

Bahir Dar University hosts the annual consultative meeting of the Periperi U.

BDU’s Ethiopian Maritime Academy 14th batch of Cadets graduated in the presence of 
Professor Sarah Anyang the African Union Commissioner for Human Resources, and 
Science and Technology, Dr. Baylie Damtie (President of the university) and representatives of EMTI. 

“በጣም አደጉ የሚባሉ አገራት በአሁኑ ወቅት በጣም ከሚያስጨንቃችው አበይት 
ጉዳይ አንዱ የትምህርት ጥራት ነው፡፡” ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ቢሻው
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የአማካሪ ቦርድ አባላት 

ዶ/ር ፍቅረሰላም ጋረድ

አቶ አብይ መንክር 

አቶ እምቢያለ በየነ

ወ/ሮ ሰውነት አለሙ 

አቶ በላይነህ ወርቁ

ዶ/ር አልማዝ ጊዜው  

አቶ ቢሰማ ካሳ

ወ/ሮ መድኃኒት በላቸው

አቶ ቴዎድሮስ ካሳዬ

Motto of Bahir Dar University

 “Wisdom at the Source of the Blue Nile”

     “ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ” 

Vision  

The vision of Bahir Dar University is to become 
one of the ten premier research universities in 

Africa by 2025.

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 እና ባንቹ ታረቀኝ

ግራፊክስና ሌይአውት፡- እየሩስ ካሱ 

ዘጋቢዎች፡- ትዕግስት ዳዊት፣ ሙሉጎጃም  አንዷለም፣ አምሳሉ ጥላሁን እና ሙሉጌታ ዘለቀ

የካርቱን ስራ፡- ቅድስት ፋንታሁን 

አምደኞች፡- ፀጋዬ ካሳ (ዶ/ር)፣ ባንቹ ታረቀኝ እና ዳንኤል አሞኘ

ፎቶ አንሺዎች፡- ታምራት አታላይ፣ ሙሉጌታ ዘለቀ፣ ሀገሬ ዘለቀ እና ቤተልሄም ወርቅነህ 

የኮምፒውተር ጽሁፍ፡- መልሰው አደመ እና እናትነሽ ተሾመ  

መልእክተኞች፡- ይስሃቅ አቤልነህ እና መልሽው አጥናፉ

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

ስልክ፡- +251 583206088 ወይም +251 583207023 
ፈንታ ማተሚያ ቤት ታተመ
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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 

ለተያዘው የስኬት ጉዞ የበኩላችንን ድርሻ 
እናበርክት!

ዩኒቨርሲቲያችን በመማር ማስተማር፣ በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 
እንዲሁም በመልካም አስተዳደር ባለፈው አመት በርትቶ እየሰራ መቆየቱ 
የሚታወቅ ሀቅ ነው፡፡ በዓመቱ ብዙ የምርምር ስራዎች ተሰርቶ ተጠናቋል ፤ 
አዳዲስ ስራዎችም ተጀምረው በሂደት ላይ ይገኛሉ፡፡ በመማር ማስተማሩ ደግሞ 
ተማሪዎችን በመቀበል በአንደኛ፣ በሁለተኛ እና በሶስተኛ ዲግሪ አስተምሮ 
ያስመርቃል፡፡ ከዚህም ጋር በተያያዘ በየኮሌጆቹ፣ በየኢንስትቲዩቱ፣ በየፋካሊቲውና 
በትምህርት ክፍሎች  ዓለም አቀፋዊ እንዲሁም ሀገር አቀፋዊ ትምህርታዊ 
ጉባኤዎች ያካሂዳል፤ ማህበረሰብ ተኮር ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችንም ይሰራል፡፡ 

በየዓመቱ ጠንካራ ስራዎች እንዳሉ ሆነው ውስንነትም አይጠፋም፡፡ ከተቋም 
እስከ ግለሰብ ደረጃ ባለፈው አመት የነበረውን አፈጻጸም በመመካከርና 
በመገምገም፣ ጥንካሬያችንን አጎልብተን በመስራት ውስንነታችንን 
በመፍታትና መፍትሄ በማስቀመጥ በ2010 ዓ.ም ስኬታማ የመማር 
ማስተማር፣ የምርምርና የማህበረሰበ አገልግሎት የሚከወንበት እንዲሆን 
ለማድረግ ከእያንዳንዱ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ጠንካራ ስራ ይጠበቃል፡፡

ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ለተቋሙ ይጠቅማል ብሎ 
ያሰበውን ከባልደረባው ጋር በመወያየትና በመመካከር  ያቅሙን አስተዋፅኦ 
ቢያደርግ ወደ ስኬት ጎዳና ለመምጣት መንገዱን ማቅረብ ይችላል፡፡ 
በ 2009 ዓ.ም ዩኒቨርሲቲያችን ለማህበረሰቡ ችግር ፈቺ ጥናቶችን በቴክኖሎጂ 
በመታገዝ ሲሰራና ወደተግባር በመቀየር ወደ ማህበረሰቡ በመውሰድ 
ለውጦችን በማምጣት የተቻለውን ሲያደርግ ቆይቷል፡፡  በመማር ማስተማሩ 
ዘርፍም ቢሆን መምህራን ተማሪን ብቁ ለማድረግ የሚያስችላቸውን ስልት 
ቢነድፉና ተግባራዊ ቢያደርጉ፤ ተማሪውም ከቤተሰቦቹ የተጣለበትን አደራ 
ለመወጣትና እራሱን ወደ ተሸለ የህይወት ምዕራፍ ለማሸጋገር የበኩሉን 
ድርሻ ቢወጣ የተሸለ ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል፡፡ ስለሆነም የላቀ 
ውጤት ለማስመዝገብ በተለያየ ክፍል ውስጥ የሚገኘው የዩኒቨርሲቲው 
ማህበረሰብ እያንዳንዱን ነገር ሲተገብር ለተቀመጠው የዩኒቨርሲቲውን 
ራዕይ ስኬት ያለውን አስተዋጽኦ በመመርመር መሆን ይገባዋል፡፡
ይህን ዓመት በስራውም እንዲሁም በትምህርቱ ዘርፍ የስኬት 
አመት እንዲሆን የምናደርገው እኛ ጠንክረን ስንሰራ ነው፡፡ 

በእያንዳንዱ እርምጃችን በአዕምሮዋችን ይዘን የምንቀሳቀሰው የቁጭት 
ስሜት በአፍሪካ ከሚገኙት አስር ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እኔ 
የምሰራበት ዩኒቨርሲቲ ለምን አንዱ አይሆንም ብለን ትግላችንን ማፋፋም 
አለብን፡፡ በ2010 ዓ.ም ባለፈው ዓመት የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክረን 
በመቀጠል የተያዘውን ራዕይ ለማሳካት የበኩላችን አስተዋፅኦ ይጠበቅብናል፡፡

 ዩኒቨርሲቲያችን በ2017 ለተያዘው የስኬት ጉዞ የበኩላችንን ድርሻ 
እናበርክት!
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የወሩ ክስተቶች...
የግዕዝ ትምህርት በሁለተኛ ዲግሪ ለመስጠት 
የካሪኩለም ክለሳ አውደ ጥናት ተካሄደ 

በሙሉጐጃም አንዱአለም

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሂዩማኒቲስ ፋኩልቲ በሁለተኛ ዲግሪ #ኤም.ኤ. 
በግዕዝና ጥንተ ኢትዮጵያ ጥናት (M.A. in Geez and Ethiopia 
Classics) በተሰኘ ፕሮግራም ለማስተማር የካሪኩለም ክለሳ አውደ 
ጥናት አካሄደ፡፡

መርሃ ግብሩን በንግግር የከፈቱት የዩኒቨርሲቲው ስርዓተ ትምህርት 
መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር አለማየሁ ቢሻው የጥንቱ የኢትዮጵያ 
ስልጣኔ አሻራ ያለው በግዕዝ ውስጥ ስለሆነ ቋንቋው እንዲጠና መደረጉ  
ደግሞ ለሀገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት ጉልህ ፋይዳ እንደሚኖረው 
አስገንዝበዋል፡፡ 

የፋኩልቲው ዲን ዶ/ር ዳዊት አሞኘ በበኩላቸው ጥንታዊና የመካከለኛው 
ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ዕምነት፣ ባሕል፣ ፍልስፍና እንዲሁም 
ሌሎች ፖለቲካዊ ሳይንሳዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ተሰንደው የሚገኙት 
በግዕዝ ቋንቋ በመሆኑ የኢትዮጵያ የጥንታዊ መልክ ምን እንደሚመስል 
መፈተሽ ወይም ማጥናት ተገቢ ስለሆነ የፕሮግራሙ መከፈት ሀገራዊ 
ፋይዳ እንዳለው ገልጸዋል፡፡  

የፕሮግራሙ ታዳሚዎች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጋብዘው የመጡ 
የግዕዝ ምሁራን፣ የዩኒቨርሲቲው ምሁራንና በከተማው ያሉ የግዕዝ 
ሊቆች ተሳትፈዋል፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ የቋንቋው ባለቤት ብትሆንም 
እዚህ ትኩረት ሳይሰጠው በውጩ አለም እያስተማሩት፣ እየተማሩትና 
እየተመራመሩበት ስለሚገኝ በስፋትና በጥልቀት ቋንቋውን በተካኑት 
ምሁራን ትምህርቱ እንዲሰጥ አሳስበው በቀረበው ካሪኩለም ላይ ሰፊ 
ውይይት አካሂደዋል፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት 
ፕሮግራም (ISSD) የመስክ ምልከታ አካሄደ

በአምሳሉ ጥላሁን

በአሜሪካን ሀገር በሚኒሶታ ግዛት 
የሚኖረው ‘ችልድረን ሰርጀሪ 
ኢንተርናሽናል’ የተባለው የህክምና 
ዶክተሮች/ስፔሻሊስቶች ቡድን 
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሕክምና 
እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጋባዥነት 
በባሕር ዳር ፈለገ ሕይወት ሪፈራል 
ሆስፒታል እየተሰጠ ይገኛል፡፡ 

ህክምናው የከንፈር እና የላንቃ 
መሰንጠቅ  እንዲሁም ከአንገት በላይ 
በጆሮ አካባቢ የሚፈጠሩ እጢዎችን 
የቀዶ ጥገና ህክምና ለህፃናትና 
ለአዋቂዎች ከጥቅምት 20፣ 2010 
ዓ.ም ለአምስት ተከታታይ የስራ ቀናት 
ህክምናውን እንደሚሰጥ ተነግሯል፡፡
የቡድኑ አባላት በቁጥር 18 ሲሆኑ 
ከልዩ ልዩ የአሜሪካ ተቋማት 
የተወጣጣ የሐኪሞችና የሌሎች 
የጤና ቡድን መሆኑ ተገልጿል፡፡
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሕክምና እና 
ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የአካዳሚክ ጉዳዩች 
ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ፈንታሁን 
ቢያድግልኝ እንዳሉት በሀገራችን 

ውስጥ በተፈጥሮ የላንቃና 
የከንፈር መሰንጠቅ  የጤና ችግር 
ያለባቸው ዜጎች ቁጥር ቀላል 
የሚባል አይደለም፡፡ በመሆኑም 
የነዚህን ዜጎቻችን የጤና  ችግር 
ለመፍታት ሲባል  በባሕር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ ሕክምና እና ጤና 
ሳይንስ ኮሌጅ ከአሜሪካን ሀገር 
ከሚኖሩ የጤና ባለሙያዎች ጋር 
በመነጋገር የቀዶ ጥገና ህክምና 
እያደረጉ መሆኑኑ ተናግረዋል፡፡

ይህ የህክምና ፕሮግራም የባህር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሚያከናውናቸው 
የምርምርና የማህበረሰብ 
አገልግሎት ስራ አንዱ አካል 
መሆኑን አያይዘው ገልፀዋል፡፡
የህክምና ቡድኑ በቆይታው 
40 እና ከዚያ በላይ የሚሆኑ 
ዜጎቻችን የአገልግሎቱ ተጠቃሚ 
እንደሚሆኑ ተገልጿል፡፡

ከአሜሪካ የመጡ የህክምና ዶክተሮች/ ስፕሻሊስቶች 
የቀዶ ጥገና ህክምና እየሰጡ ይገኛሉ

በ ሙሉጌታ ዘለቀ

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD) 
የክልሉ አርሶ አደሮች ጥራት ያለው ዘር እንዲያገኙ እና የምግብ ዋስትና 
እንዲረጋገጥ ከአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲት፣ ከአዴት 
ግብርና ምርምር፣ ከአማራ ክልል ግብርና ቢሮ እንዲሁም በዘርፉ 
ተሰማርተው ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ጋር  በጋራ  እየሰራ ይገኛል፡፡
 በመስክ ምልከታው ወቅት ከባሕር ዳር ፣ከጎንደር ፤ከደብረ ታቦር ፤ከደብረ 
ማርቆስ ዩኒቨርስቲዎች እንዲሁም ከምዕራብ ጎጃም፤ ከአዊ፤ከምስራቅ 
ጎጃም፤ከሰሜን ጎንደር፤ከደቡብ ጎንደር ፤ከሰሜን ወሎ ዞኖች  የሚመለከታቸው  
ባለሙያዎች ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በክልሉ ውስጥ በዘር ዘርፍ 
ላይ የሚሰሩ የሥራ ክፍሎች በመስክ ምልከታው ወቅት ተገኝተዋል፡፡

በሰሜን አቸፈር ወረዳ ሳንክራ ቀበሌ ላይ በተደረገው የመስክ ምልከታ ላይ 
ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ እና የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የባሕር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም (ISSD/  አስተባባሪ 
የሆኑት ዶ/ር ደረጀ አያሌው ሲሆኑ እንደሳቸው ገለፃ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ 
ልማት ፕሮግራም (ISSD) በዋነኛነት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ከማገዝ 
አኳያና የዘር ስርዓትን ለማሻሻል ከዛሬ 7 ዓመት በፊት የተቋቋመ እንደሆነ 
እና በክልሉ ባለፉት ስድስት ዓመት ውስጥ የተሻሉና ጥራት አላቸው 
ተብለው የተመረጡ ዘሮችን በማባዛት በክልሉ ውስጥ እንዲሁም ከክልሉ 
ውጭ ምርትና ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ላይ እየሰራ እንደነበር እና 
እያደገ የመጣውን ማህበረሰብ ለመመገብ ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች ሲሰራ 
እንደቆየ ጠቁመዋል፡፡ በተለይ ሴት አርሶ አደሮችን በተለየ ሁኔታ ለመደገፍ 
እያመቻቸ የቆየ ቢሆንም በዚህ ዓመት ግን ወደተግባር እንደተገባ ተገልጿል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም በኔዘርላንድ 
መንግስት የሚደገፍ ሆኖ በኢትዮጵያ ላይ በሚገኙ አራት የመንግስት 
ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለትም ባሕር ዳር፣ ሀሮምያ፣ ሐዋሳ፣ 
መቀሌ ዩኒቨርስቲ እንዲሁም የኦሮምያ የዘር ልማት ኢንተርፕራይዝ ጋር 
በመተባበር በሀገሪቱ ላይ የሚታየውን የዘር ብዜት ችግር ለመቅረፍ እየሰራ 
እንደሚገኝ እና  ማዕከላቱ  ለማሕበራት፣ ለግል ዙር አባዦች እንዲሁም 
ለዘርፍ ባለሙያዎች የስልጠና፣  የልምድ ልውውጥ፣ የገንዘብ እርዳታ፣ 
የምክክር መድረክ ማዘጋጀት፣ ማስተዋወቅና የምርምር አገልግሎት በዋነኛነት 
ሲሰጡ እንደቆየና አሁንም እየሰጠ እንደሚገኝ አስተባባሪው ገለፀዋል፡፡ 
  
የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም 
(ISSD) ከስድስት ወረዳዎች 1200 አርሶ አደሮች በመምረጥ የአጭር 
ጊዜ ስልጠና በመስጠጥ ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን  በአሁኑ 
ወቅት ፕሮጀክቱ በዳጉሳ፣ በስንዴ፣በጤፍ፣በቆሎ፣በአተር፣በገብስ፣ማሽላ 
ወዘተ የሰብል ዝርያዎች  ላይ እየሰራ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡ 
 በመስክ ምልከታው ከሰሜን አቸፈር ወረዳ  የግል ዘር አብዥ ድርጅት 
(እናጌት) እንዲሁም ከቡሬ ወረዳ በቀጥታ የዘር ግብይት ስርዓት 
የተሳታፊ የዘር ብዜት ህብረት ሥራ ማህበር (ሰርተን እንደግ) የመስክ 
ምልከታው የተካሄደባቸው ማህበራት ናቸው፡፡ በመስክ መልከታው 
ወቅት አግኝቼ ቃለ መጠይቅ ያደረጉላቸው አርሶ አደር በትሀ አስማረ 
እና ይህዓለም ተሰራ እንዳሉት በመጀመሪያ ሲነገረን ሙሉ በሙሉ 
ለመቀበል ተቸግረው እንደነበር እና መንግስት ያመጣው ይጠቅም 
እንደሆነ እንጂ አይጎዳም በማለት ለሁለት ቀን የተሰጠውን ስልጠና 
እንደወሰዱ እና ወደስራ እንደገቡ ጠቅሰው ከቡቃየው ጊዜ ጀምሮ እስከ 
ፋሬው ድረስ ያለው ሄደት በጣም አስደሳች እንደሆነ ተናግረዋል፡፡  

በመጨረሻም ከመስክ ምልከታው የተገኙ ጠንካራና ደካማጐኖችን 
በማንሳት የተለያዩ ውይይቶችና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ተሳታፊዎች 
አስቀምጠዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የግብርናና 
አካባቢ ሳይንስ ኮሌጂ ዲን የሆኑት  ዶ/ር ሰለሞን አዲሱ  የመስክ 
ምልከታው አይን ከፋች እንዲሁም አስተማሪና አበርታች እንደነበር ገለፀው  
ዩኒቨርሰቲው ከመማር ማስተማሩ ባለፈ የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፉ 
ምርምሮችን እያካሄደ እንደሚገኝ እና ለአርሶ አደሮች እንዲሁም በዘር 
ዘርፍ ለሚሰሩ አካላት የረጅም እንዲሁም የአጭር ጊዜ ስልጠናዎች 
እንደሚሰጡ እና ከጐናቸው በመቆም በጋራ እንደሚሰራ  አሳስበዋል፡፡
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   የወሩ ክስተቶች...

ለዩኒቨርሲቲው መምህራን የህይወት ክህሎት 
የአሰልጣኖች ስልጠና ተሰጠ 

በሙሉጐጃም አንዱአለም

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የስርዓተ-ፆታ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ወደ ዩኒቨርሲቲው 
ለሚገቡ አዲስ ተማሪዎች ለሚሰጣቸው የህይወት ክህሎት/life skill/ ስልጠና 
ለመስጠት የአሰልጣኞች ስልጠና በፔዳ ግቢ ለ6 ተከታታይ ቀናት ተሰጠ፡፡

ፕሮግራሙ በይፋ መከፈቱን ያበሰሩት የስርዓተ-ፆታ ዳይሬክተር ተወካይ ወ/ሮ 
ብርሀኔ መንግስቴ ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክታቸውን 
አስተላልፈው ተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲው አዲስ ስለሚሆኑ በአጠቃላይ የህይወት 
እንቅስቃሴያቸው ላይ የሚገጥማቸውን ችግር ለይተው እንዲያውቁና የመፍትሄ 
አቅጣጫ ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የሚሰጠው የአሰልጣኞች 
ስልጠና ጉልህ ፋይዳ እንዳለው ተናግረዋል፡፡ 

የስልጠናው ተሳታፊዎች ከሁሉም ግቢዎች የተውጣጡ መምህራን ሲሆኑ 
በቁጥር የአንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት ሴቶች በመሆናቸው የሴቶችን ተሳትፎ 
ከማሳደግ አንጻር ጽ/ቤቱ ይበል የሚያሰኝ ስራ መስራቱን ያመላክታል፡፡ ከስልጠናው 
በህይወት ክህሎት ዙሪያ ሰፋ ያለ ግንዛቤ መጨበጣቸውን ታዳሚዎች ገልጻዋል፡

ሁሉ አእምሮው ጤነኛ ነው ማለት ይቻላል? የአእምሮ በሽተኛ 
ለመባልስ የግድ ልብስ ማውለቅ አለበት? ብዬ እራሴን ጠየኩ፡፡

በመንገዴ የማገኛቸው ሰዎች እነ እርሱ ብቻ ሳይሆኑ እኔም እርቃቸው 
ጀመር፡፡ብቻዬን መሄድን መረጥኩ፤ነገር ግን ይህ ውሳኔየ ትክክል እንዳልሆነ 
ተሰማኝ፡፡ ትንሽ እንደተጓዝኩ አንድ ግሮሰሪ አገኘሁ፡፡ወደ በሩ ጠጋ ብዬ 
ከመቆሜ አንድ ሰው ከውስጥ ወጣና ገና ምንም ሳላናግረው ‹‹ዞር በል 
ከዚህ ››አለኝ፡፡እኔም ከዚያው እንደቆምኩ በውስጤ አምላኬን መማጸን 
ጀመርኩ፡፡‹‹እባክህ ፈጣሪዬ ችግሬን ተረድቶ እርቃኔን የሚሸፍንልኝ ሰው 
ስጠኝ?አንተ ሁሉን ማድረግ ይቻልሀልና››አልኩኝ ልቤ በሀዘን ተሰበሮ፡፡

‹‹ዞር በል ብየሀለሁ!››አለ ለሁለተኛ ጊዜ በዛቻ ድምጽ፡፡አከታትሎም 

‹‹አዳሜ ህይወት ሲመረው ልብሱን እያወለቀ አበድኩ ይላል››አለ፡፡

እኔም ተስፋ በመቁረጥ ዘወር ስል አንድ ሰው አሮጌ ፎጣ ለብሶ ጉትት እያለ 
ይሄዳል፡፡አባቴ..አባቴ አልኩኝ እጀን ከደረቴ ላይ አጣምሬ፡፡ ዞወር ብለው 
‹‹ምን ሆነህ ነው››አሉኝ፡፡ገና አሁን አድማጭ አገኘሁ ብየ ልቤ በደስታ 
ጮቤ ረገጠ፡፡የደረሰብኝን ሁሉ ነግሬያቸው፡ ከላይ የለበሱትን አሮጌ ፎጣ 
ውልቅ አድርገው ፡በል አንካ ውሰድ ለጊዜው ከብርድ ይከላከልልሀል ፡፡

‹‹እኒህ የተረገሙ ‹‹ድባንቄ››ወስደው ዘረፉህ አየደል?›› 
አሉኝ በሀዘኔታ ስሜት፡፡የቦታውን ስም ስሰማ ተገረምኩ፡
፡ ቦታውን ባላውቀውም ስሙን ግን ሰምቸ አውቃለሁ፡፡

ሰውየው ተሰናብተውኝ ሲሄዱ እኔም አመስገኘ ተሰናበትኳቸው፡፡
ፎጣ በማግኘቴ በጣም ተደሰትኩ፡፡ከእራስ ጸጉሬ አስከ እግር ጥፍሬ 
ለበስኩና ማደርያ መፈለግ ጀመርኩ፡፡ከኮንዶምንየም ቤቶች ፈት 
ለፊት አዲስ የተጀመረ ፎቅ አየሁ ፡፡ወደ ውስጥ ለመግባት አሰብኩና 
ዘበኛ ካለው ደግሞ ከእርሱ ጋር ሰጣ ገባ መግጠሙ አስጠላኝ፡፡

ከአስፓልቱ  ወጣ ብየ ለአዲሱ ህንፃ ከታጠረው ቆርቆሮ ስር 
ለመተኛትና ጎህ ሳይቀድ  ከአጎቴ ቤት ለመሄድ ወሰንኩ፡፡  

መልክተኛው ...  ከገጽ 14 የዞረ

የዕዉቀት ጸሐይ የዘመናዊ ትምህርት መዉጫ ምስራቅ ናቸው። ዛሬ 

የሚወራለትን የትምህርት ፖሊሲ፤የተገነቡት ዩኒቨርስቲዎች ትናንትና 

የኔታ በእጃቸዉ አቡክተዉ መልክ ቅርጽና አካል ያጎናጸፉት የኔታ 

ባለ ደማቅ ሰርተዋል። የአሁን ተማሪዎችና የኛ ትዉልድ በአንድ 

አገር የምንኖር ባዕድ ሆነናል። ቀጣዩ ትዉልድ ሰለ የኔታ ክብርና 

ስራ ፍጹም አያዉቅም ማን ነግሮት; ስለ ቄስ ት/ቤትም አያዉቁም፡፡

አማረኛን በእንግሊዘኛ የሚያስተምሩ ት/ቤቶች በበዙበት የቄስ 

ት/ቤትን ታሪክ የየኔታን የእዉቀት ጮራ ማን አሳይቷቸዉ፡፡  

ትናንት ከሌለ የለም የዛሬዉ እንዲሉ ዘመን የማይሽራቸዉን 

የኔታን ትልቅ ሐዉልት ሰርቶ መዘከር ስራቸዉን መንገር ይገባል፡፡ 

አንድ መፅሐፍ ላይ ያነበብኩት አሁን ላይ ያሉት የኬንያ ትዉልዶች 

አያቶቻቸዉ በተማሩበት ት/ቤት ይማራሉ። የቄስ ት/ቤትና የኔታስ 

ለምንድን ነዉ የቀሩ የተዘጉ መዋህለ ህፃናት ስለበዙ ወይስ አፀደ 

ህፃናት ስለተገነቡ ነዉ ወይስ የቄስ ት/ቤት ኋላ ቀር ስለሆነ ብዙ 

ሳንይቲስቶች ዶክተሮች ፓይለንቶች በተለያየ ትልልቅ የስራ መስክ 

ያሉ ኋላ ቀር በተባለዉ የቄስ ት/ቤት ተምረዉ ከምዕራባዊያን ጋር 

ተወዳድረዉ አሸንፈዋል፡፡ ኋላ ቀር አስተሳሰባችን ወይስ የቄስ ት/ቤቶች?

“መድረሻህ እንዳይጠፋህ የመጣህበትን አስታዉስ”

ክብር ለየኔታ 
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Bahir Dar University’s In-
stitute of Disaster Risk 
Management and Food 
Security Studies has 

hosted the annual consultative 
meeting of Partners Enhancing Re-
silience for People Exposed to Risk 
(Periperi U) under the theme  
 “A call to engage: Deepening Risk 
Knowledge –Advancing Resilience).

In his introductory remark 
to the meeting Dr. Abrhamh 
Mebrat, director of the IDRMFSS, 
noted that the objective of 
hosting the annual consultative 
meeting is to share knowledge and 
experience on building disaster 
resilient community. The meeting 
would also be a beginning to work 
hand-in-hand to bring risk free 
and resilient Society, he added.
Natural hazards and human-in-
duced disasters are recurrent 
phenomenon in Africa causing loss 
of life and livelihoods, displace-
ment of people, damages to pub-
lic and infrastructures, and that 
it is by application of science and 

BDU hosts the annual consultative 
meeting of the Periperi U

By Amsalu Tilahun

technology through education, 
research and outreach endeav-
ors that we will reduce these 
problems, said BDU’s Vice-Presi-
dent for Research and Communi-
ty Service Dr. Mulunesh Abebe in 
her opening speech. In this regard, 

Bahir Dar University has intro-
duced Disaster Risk Manage-
ment education to be equipped 
with all the scientific capabili-
ties of forecasting and manag-
ing disaster and risks, she added.
Her Excellency Prof. Sarah Any-
ang, the African Union Com-
missioner for Human Resourc-
es, and Science and Technology, 
different Periperi U part-
ners, representatives from UN 
agencies, NGOs and Universi-
ties have attended the meeting.
Finally, Prof. Sarah and her team 
have visited BDU and discussed 
with BDU’s President about the 
contribution of universities in 
general and Pan African Univer-
sities (run by African Union) in 
Particular in the de-
velopment of Africa.
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 የጣና ፍቅር በእንቦጭ አረም 
             (water hyacinth) ሊገታ?

                በወንዳለ ድረስ

ጣና ሁሉ 
ነገራችን፣ 

የማንነታችን መገለጫ፣ 
መንፈሳዊና ቁሳዊ ሃብታችን 

ነዉ፡፡ይህንን ዉድ 
ሃብታችንን ግን በሚገባ 

አልጠበቅነውም... 
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የጣና ሃይቅ ደህንነትና 
ዘላቂነት፣ በጣና ተፋሰስ 
ውስጥ ከጊዜ ወደጊዜ 
እየተባባሰ የመጣዉ የአካባቢ 

መራቆትና የብዝሃ ህይወት ሃብት 
መመናመን የማያስጨንቀው 
ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም፡፡ 
ጣና ለኢትዮጵያ ብርሃን፣ ቀዝቃዛ 
እስትንፋስ፣ የታላቁ የግዮን ወንዝና 
የጢስ አባይ ፏፏቴ አብራክ ነዉ፡፡ 
ጣና ለአካባቢዉ አርሶ አደሮች የእለት 
ጉርስ፣ የመጠጥ ውሃ፣ የስራና 
የኑሮ መሰረት፣ የአባቶች ምርቃት 
ማሳረጊያ ነዉ፡፡ ጣና የኢትዮጵያዊያን 
የጥንታዊ እምነትና የታሪክ 
ማህደር፣ የገዳማውያን እናትና 
አባቶቻችን የአርምሞና የጸሎት 
ቤታቸዉ፣ ለብርቅ የአዕዋፋት፣ 
የባህር እንስሳትና ለደሴቶቹ 
ነዋሪዎች የምድርገነት፣ በኦሪትና 
በሃዲስ የመስዋዕት ማቅረቢያ 
የተቀደሰ ስፍራ ነዉ፡፡ የባለቅኔዎች 
ምስጢር፣ የአዝማሪዎች፣ 
የገጣሚያንና የፀሃፍት 
መጠበቢያ ማዕከላዊ ሃሳብ ነዉ፡፡
ጣና ለዘመን ተጋሪዎች የከተሜ 
ወጣቶች የፍቅር ጥያቄ ማቅረቢያ፣ 
የከንፈር ወዳጅነት ወግ መከወኛ፣ 
የመተጫጫና የአብሮነት መጠንሰሻ፤ 
የሰርግ ስነ-ስርዓት ማድመቂያ፣ 
የጫጉላ ሽርሽር መዉጫ ባጠቃላይ 
የፈጣሪ ስጦታ ልዩ የፍቅር ሃይቅ 
ነዉ፡፡ በአጠቃላይ ጣና ሁሉ 
ነገራችን፣ የማንነታችን መገለጫ፣ 
መንፈሳዊና ቁሳዊ ሃብታችን 
ነዉ፡፡ይህንን ዉድ ሃብታችንን 
ግን በሚገባ አልጠበቅነውም፣ 
የሚፈልገውን ያክል ጥበቃና 
እንክብካቤም አላደረግንለትም፡፡

ጣና ከ20 በላይ ደሴቶችን እና 
ገዳማትን በውስጡ ያቀፈ ተፈጥሮዊ 
ሀይቅ ሲሆን በብዝሃ ሕይወት ሀብቱ 
ስብጥር በዩኒስኮ የተመዘገበው የጣና 
ሐይቅ በዉስጡ ከ67 ያላነሱ የዓሣ 
ዝርያዎች ይርመሰመሱበታል። 
ከዓሣዎቹ ሌላ በላዩ የሚንፈላሰሱት 
አዕዋፍ፣ በውስጡ የሚንቦራጨቁት 
ጉማሬዎች የሐይቁ ድንቅ ውበቶች 
ናቸዉ፡፡ በጣና ሐይቅ ዙሪያ ከሶስት 
ሚሊዮን ሕዝብ በላይ እንደሚኖር 
የሚነገር ሲሆን ለመጓጓዣ፣ 
መዝናኛ፣ እንዲሁም ለብዙዎች 
የገቢ ምንጭ መሆኑ ይታወቃል። 
ካለፉት ጥቂት የማይባሉ 
ዓመታት ወዲህ ግን ይህ ታላቅ 
ሐይቅ በእምቦጭ አረም ተወሮ 
የመጥፋት አደጋ ተደቅኖበታል። 
በውስጡ የሚያስተናግዳቸው 
ብዝሐ-ህይወትም እንዲሁ።
ባደጉት አገሮች ትንንሺ ሀይቆቻቸዉን 
ለመጠበቅ የአካባቢዉ ማህበረሰብ፣ 
ዩኒቨርሲቲዎች፣ መንግስትና 
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
የሚያደርጉት ጥበቃና እንክብካቤ 
ለማመን ይከብዳል፡፡ በሃይቆቻቸው 
አካባቢ ትንሽ ችግር ከተከሰተ 
የሁሉም ትኩረት ወደ ችግሩ 
ይሆናል፡፡ ሁሉም የየድርሻውን 
ይሰራል፣ እነዚህ ሃይቆችም በምላሹ 
ያላቸዉን ውበትና አገልግሎት 
በዘላቂነት ለኗሪዎች ይለግሳሉ፡፡ 
ጣና በአገራችን ከሚገኙ  ሐይቆች 
ትልቁ ሐይቅ ነው። በአሁን ሰዓት  
እንቦጭ የተባለ ተስፋፊ አረም በብዙ 
ሺ ሔክታር የሚቆጠር የጣናን 
ውኃማ አካል፣ በዙሪያው ያለውን 
ረግረጋማ ስፍራ፣  እንዲሁም 
የከብቶች ማሰማሪያ አካባቢ 

ወሮታል፡፡ ስለዚህ የጣና ሃይቅን 
ለመጠበቅ እኔና እናንተ እስከአሁን 
ምን አደረግን? መንግስትስ 
የሚጠበቅበትን ያህል ስራ ሰርቷል? 
ዩኒቨርሲቲዎቻችንስ ማድረግ 
የሚገባቸዉን ያህል አድርገዋል? 
የጣናን ህልዉናና የገጠሙትን 
ተግዳሮቶች ስናስብ ሁሌም ራሳችንን 
እነዚህን ጥያቄዎች እንጠይቅ፡፡
ጣና ታሟል፣ አርሶ አደሮች እንቦጭ 
ብለው የሚጠሩት መጤና በፍጥነት 
ተስፋፊ አረም ለሃይቁ የዉሃ 
ጥራትና መጠን እንዲሁም ለሃይቁ 
ብዝሃ ህይወት አሳሳቢ ስጋት 
ደቅኗል፡፡ በሃይቁ ላይ የተደቀኑትን 
ስጋቶች ማለትም የእንቦጭ አረም 
መስፋፋት፣ በጣና ተፋሰስ እየተባባሰ 
የመጣዉን የአፈር መከላትና ከፍተኛ 
ደለል ወደ ሃይቁ መግባት፣ እንደ 
ናይትሬትና ፎስፌት ያሉ ማዕድናት 
መጠን በሃይቁ መጨመር፣ የዉሃ 
አዘል መሬቶች መመናመንና የባህር 
ሸሽ እርሻ መስፋፋት፣ ከከተሞችና 
ከተለያዩ ድርጅቶች የሚወጡት 
በካይ ፍሳሾችና የጣና ሃይቅ የአሳ 
ሃብት መመናመን ዋና ዋናዎቹ 
የጣና የህመም አይነቶች ናቸዉ፡፡
በጣና ሃቅ ዙሪያ የተጠናቀቁት እንደ 
ቆጋና ጣና-በለስ ያሉ የመስኖና 
የሃይል ማመንጫ ፕሮጅክቶች፣ 
ወደ ሃይቁ በሚገቡ ዋና ወንዞች ላይ 
እየተገነቡ ያሉት የርብና መገጭ 
ግድቦች፣ የታቀዱት የግልገል አባይ 
የመስኖ ፕሮጀክቶች፣ ከሃይቁ ውሃ 
በሞተር በማውጣት ለማልማት 
የታሰቡት የመገጭ-ሰርባና መገጭ-
ሮቢት የፓንፕ መስኖ ፕሮጀክቶች 
በሃይቁ የዉሃ መጠን ላይ የራሳቸዉ 
ተጽዕኖ እንደሚኖራቸዉ ግልጽ 
ነዉ፡፡ በሌላ በኩል ክልላችንም 
ሆነ አገራችን በአለም በድህነት 

የሚጠቀሱ ከመሆናቸዉ አንፃር 
የዉሃ ሃብቶቻችንን ለልማት ማዋል 
መቻል አለብን፡፡ ነገር ግን የእያንዳንዱ 
የልማት ስራ ዝርዝር የአካባቢያዊና 
የማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖአቸዉ 
ተገምግሞ፣ የአካባቢዉ ማህበረሰብ 
መክሮበት፣ ፈልጎትና ስምምነቱ 
ታውቆ ከተተገበሩ በረከተ-መርገሙን 
በጋራ ለመቀበል ያስችላል፡፡
በሃይቁ ላይና በተፋሰሱ ከሚከናወኑ 
ዘርፈ-ብዙ ሰዉ ሰራሽና ተፈጥሮዓዊ 
ለውጦች ጎን ለጎን ጣና ሃይቅንና 
ተፋሰሱን ለመጠበቅና ለመንከባከብ 
የፌደራልና የክልሉ መንግስታት፣ 
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና 
ዜጎች በእዉቀት ላይ የተመሰረተ፣ 
የተቀናጀ የተፋሰስ እንክብካቤና 
የማህበረሰብ ልማት ስራዎችን 
የማከናወን ከባድ ሃላፊነት ከፊታችን 
ተደቅኗል፡፡ እነዚህ ስራዎች 
የሚያስከትሉት ውጤት በየጊዜዉ 
እየተገመገመ፣ በጣና የዉሃ 
መጠንና ጥራት ላይ የሚያስከትሉት 
ለዉጥ እየተጠና መስራት ካልተቻለ 
የቻይናዉ አለም አቀፍ ዜና ማሰራጫ 
እንደገለጠዉ "ጣና ሃይቅን በሞት 
አፋፍ ላይ ያደርሱታል"፡፡ ስለዚህ 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ የእንቦጭ 
አረምን ለመቆጣጠርና ለማጥፋት 
ሁሉም በጋራ እንዲነሳና ከታሪክ 
ተወቃሽነት ለመዳን የድርሻውን 
እንዲወጣ አደራ እላለሁ፡፡
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Will Space Science Nurture Development?

By Tsegaye Kassa (PhD) 
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Space Science and Technology

Developing countries are increasingly interested in space, but they also 
need to feed their people and improve health care. Are these goals in 
conflict?

The “space race” of decades past has evolved into a busy “space era”, with dozens of nations opening agencies and deploying rock-
ets and satellites. Missions to Mars and the Moon get headlines, but todaymuch of the activity is focused on Earth-observation, 
early warning of natural disasters and improved communication. And yet, in many discussions about space science and technol-
ogy for developing nations, there’s an undercurrent of doubt. Should they invest in space programs if that diverts resources from 

compelling needs such as education, health, and economic development?
Space research has long been carried out mainly by the United States, Russia and   Europe.  Now, some developing countries are nurturing 
their own ambitions. 
Here we raise three basic questions and present opinions reflected by scholars in the field of Space Science and technology.

Do developing countries really need space programs in 
light of the other challenges they face?

Space science has been effectively used in developed 
countries to improve and advance almost all socio-economic 
sectors including aviation, transportation, communication, water 
management, urbanization and others. Investment in peaceful uses of space 
science and technology in support of progress in developing countries 
must be an integral component of long-term national development.
Space enables tackling societal needs such as the digital divide with 
communication satellites, agriculture, natural resources, fisheries 
and environmental issues with Earth monitoring satellites, as well as 
different types of security (internal, alimentary, sanitary, environmental).  
In addition, the space industry provides jobs in quality and 
quantity: as an extension of the aerospace sector, more 
developing counties are entering the space sector both with foreign direct i
nvestment and with local supply chain small and medium enterprises.
Space programs are not the first priority for developing countries. 
Economic development and solving fundamental social problems 
are much more demanding for the governments. However, for large
 developing countries such as China, India and Brazil, space 
programs can be a useful tool to help development. Satellite 
communication and broadcasting can bring modern world information to the 
rural areas; satellite remote-sensing can give updated  
nformation of land use and disaster monitoring. Taking into account other
 benefits, such as the political effect and their service also to the national 
defense, it is not that expensive to have an independent space program.

Is there a model of “space science for the 
developing countries” that is different when 
compared to the US or the Soviet Union 50 years ago?

Building scientific and technical capacities is a general goal among
 developing countries. There must be a careful reflection on balancing the 
government budget for space systems and services to attend their 
societal needs and the budget to participate in space exploration in 
cooperation with developed countries. Nowadays, we are encountering 
a different and evolving economic scenario in the space sector; hence 

developing countries can take advantage of the best practices of developed 
countries and “jump” directly onto new schemes to foster their space sector. 
At the beginning of the space age, in the 1960s, there was a 
space race between the Soviet Union and the US. The political 
purposes were much more important than science and benefits for
 human beings. Even now, some of the space exploration programs are still 
aiming at gaining political power and influence. Developing countries have 
shortcuts to develop their own programs: they could start space 
programs from micro satellites or even cube-satellites. Once a satellite 
is in space and operating, the effect on the public is also huge and the 
government’s investment can get support from the general public very easily.
Effective space science applications in developing countries require 
enhanced capacity building, education, and regional investments in basic
 infrastructure and research. Developing countries should adopt systems 
that take advantage of what is available and planned, but also include 
scenarios that will allow them to escape being disadvantaged in future

What kind of return on investment could 
developing countries have from investments in space research?

Firstly, building a spacecraft requires knowledge 
from many disciplines such as mathematics, physics, 
mechanics, chemistry, electrical engineering and optical engineering. 
Secondly, if a satellite can carry an application payload, such 
as a transponder or a camera, it will bring solid return on
applications in communication, remote sensing and other fields. Finally, 
there is certainly a political return from the successful space mission.
To calculate the return on investment one has to be able to assess
investment benefits data and assess against the cost of 
investment, which is sometimes very hard to do. The kind of return on 
investment that could be adopted by developing countries will not only 
be thematic, but also regional specific. These will require a framework 
for their standardization to enable to make some comparison across 
various sectors, countries and regions. Several developing countries are 
already benefitting from the return on investment in the aeronautical field. 
The space field can be thought as a natural prolongation of the 
aeronautical world, but nowadays another sector is decidedly 
contributing: information technology and communications, for 
example in the expanding global navigation satellite system applications. 
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    እንግዳችን

 

የዚህ ወር እንግዳችን ከአሁን በፊት በናይል 3ኛ ዓመት፣ቁጥር 9 በጥቅምት ወር 2008 ዓ.ም እትማችን ላይ  እንግዳ 
አድርገናቸው ከትውልዳቸው እስከ እድገታቸውና የህይወት ተሞክሯቸው አጫውተውናል አሁን ደግሞ ዩኒቨርሲቲው 
ለ5ኛ ጊዜ የሰጠውን የፕሮፊሰርነት ማዕረግ ያገኙት ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ቢሻው ተሞክሮአቸውን ሊያካፍሉን ቆይታ 

አድርገዋል፤ ቃለ መጠይቁን እነሆ፡፡መልካም ንባብ!

ናይል፡- በቅርቡ በዩኒቨርሲቲው ለአምስተኛ ጊዜ የተሰጠውን 
የፕሮፌሰርነትማዕረግ በማግኘትዎ በናይል 
ጋዜጣ ስም እንኳን ደስ ያለዎት እላለሁ፡፡

 
ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-እንኳን አብሮ ደስ አለን፡፡

ናይል፡-የመጀመሪያ፣ የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዲግሪዎ አሁን 
ለደረሱበት ደረጃ የነበራቸው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል?

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-የምርምር ስራ የጀመርኩት ገና የመጀመሪያ 
ዲግሪየን እንደያዝኩ ነበር፡፡ በዚህም ከደቡብ ክልል ትምህርት 
ቢሮና ከጋሞጎፋ አስተዳድር መምህራን ማህበር የገንዘብ 
ሽልማትና ሰርቲፊኬት ተቀብያለሁ፡፡ ነገርግን የሁለተኛና 
የሶስተኛ ዲግሪዎቸ በባህሪያቸው የሚያተኩሩት በምርምር 
ላይ በመሆኑ ከሁለቱም እርከኖች የተገኘው የምርምር ልምድ 
አሁን ለደረስኩበት ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል፡፡
በተለይም የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት በምርምር ዙሪያ 
የሚያስፈልገኝን ተሞክሮ ከማግኘቴ ባሻገር  ከፍተኛ የሆነ 
የምርምር ፍላጎት እንዲያድርብኝ አስተዋጽኦው ነበረው፡፡ 
ይህም የሆነበት ምክንያት የተማርኩት ህንድ አገር ውስጥ 
የሚገኝ “ደልሂ ዩኒቨርሲቲ” ሲሆን ትምህርቱን ለማጠናቀቅ 
ሶስት አመት የግድ መቆይት ይጠይቃል፡፡ እኔ ግን የምርምር 
ስራውን በአንድ አመት ከአምስት ወር በማጠናቀቄ የምርምር 
አማካዬ የግድ አመቱ ሙላት አለበት ብላ ተጨማሪ ስድሰት 
ወር ካቆየችኝ በኋላ የምርምር ስራውዬን ተመልክታ 
ከዩኒቨርሲቲው ቫይስ ቻንስለር ልዩ ፈቃድ በመጠየቅ ሁለት 
አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንዳጠናቅቅ ረድታኛለች፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ አማካሪየ የምትሰጠኝ ምክርና ሙገሳ አሁን 
ለደረስሁበት ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቶልኛል፡፡ የሦስተኛ 
ዲግሪ (PhD) ትምህርት ሌላው ጠቀሜታው በየምርምር 
ኮንፈረንሶች ላይ የምርምር ስራዎችን ለማቅረብ እድል 
ስለሚሰጥ የምርምርን አቅም ለማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ 
በተለያዩ የምርምር ኮንፈረንሶች መሳተፍ ከተለያዩ አገራት 
ከሚመጡ ሙሁራን ተሞክሮ ለመቅሰም እድል ይሰጣል፤

ናይል፡-ለዚህ ያበቃዎትን የምርምርና የአካዳሚክ ህይወትዎን ቢያጫውቱን?
 
ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-ከአካዳሚያዊ ህይዎቴ መጀመር ደስ ይለኛል፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት እያለሁ በትምህርቴ ከመካከለኛ 
ተማኮዎች ጎራ ነበርኩ፡፡ ከ7ኛ እስከ 12ኛ  ክፍል ድረስ 
ግን ከ1ኛ -3ኛ ደረጃ በመውጣት ነው ያጠናቀቅሁት፡፡ 
የመጀመሪያ ዲግሪዬን የተማርሁት የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ 
በመምህራን ኮሌጅ ደረጃ እንደነበረ ነው፡፡ ከዚያም በአርባምንጭ 
መምህራን ኮሌጅ ተመድቤ በመምህርነት አገልግያለሁ፡፡ 
የሁለተኛ ዲግሪዬን የተማርኩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው፡፡ 
የሶስተኛ ዲግሪዬን ያገኘሁት በደልሂ ዩኒቨርሲቲ ህንድ 
አገር ነው፡፡ የሁለተኛ ዲግሪየን እንዳጠናቀቅሁ ለአንድ 
አመት መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ ከሰራሁ በኋላ 
ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተቀጥሬ በማገልገል ላይ እገኛለሁ፡፡

እኔ የምርምር ስራ ለመስራት መጀመሪያ ችግሩ ሊያሳምነኝ ይገባል፡፡ 
ችግሩን ከመረዳት በተጨማሪ በምርመር ለመሳተፍ ፍላጎቴን እፈትሻለሁ፡፡ 
ይህንን ለማለት ያስደፈረኝ ገና የመጀመሪያ ዲግሪየን ይዤ የሰራሁትን 

የምርምር ስራ መግለጽ በቂ ነው፡፡ ሒሳብን በማስተምርበት ወቅት ሁሉም 
ተማሪዎች ማለት ይቻላል የማካፈል ችግር እንዳለባቸው ተረዳሁ፡፡ 
ከዚህ በመነሳት ሁለት ጥያቄዎችን ለ500 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች፤ 
ለ50 የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም ሰልጣኞችና 14 ዲፕሎማ ምሩቃን 
የሚከተሉትን ጥያቄዎች እንዲመልሱ ሰጠኋቸው፡፡ ጥያቁዎቹ 21 
ሲካፈል ለ2 እና 7069 ሲካፈል ለ70 ነበሩ፡፡ ሁለት አይነት ምላሽ 
አግኝቻለሁ፡፡ በአብዛኛው መልሱን ሲስቱት መልሱን ያገኙት ጥቂቶች 
ደግሞ ከአንደኛው ወደ  ሁለተኛው ስሌት ሲሸጋገሩ ምክንያቱን 
ለማብራራት አልቻሉም ወይንም ለምን የሚለውን ጥያቄ መመለስ 
አልቻሉም፡፡ ከዚህ በመነሳት የማካፈል ጽንሰ-ሃሳብ በተማሪዎች አእምሮ 
ውስጥ (Concept mapping of division) የሚል ጥናት አካሄድሁ፡፡ 
ከጥናቱ ለመረዳት የቻልኩት ማካፈልን ለማስተማር የምንጠቀምበት 
ዘዴ የማባዛትን ጽንሰ-ሃሳብ በመጠቀም መሆኑን ተረዳሁ፡፡ 

እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች አንባቢያን ቢሞክሯቸው እና 
ለምን የሚለውን ምላሽ ለግላቸው ቢሞክሩት ደስ ይለኛል፡፡ 
በሁለተኛ(በማስትሬት) ዲግሪዬ ላይ የሰራሁት እኔ በምማርበት 
ወቅት  HIV/AIDS በጣም የተስፋፋበት ወቅት ስለነበረ HIV/AIDSን 
ለመከላከል መድሃኒትም ሆነ ክትባት ባለመኖሩ ብቸኛው አማራጭ 
የሰዎችን እውቀትና አመለካከት መቀይር ብቻ ነው፡፡ የሰዎችን 
እውቀትና አመለካከት ለመቀየር ትምህርት ብቸኛው አማራጭ ነው፡፡ 
ይህ በመሆኑ የቴሲስ ጥናቴ ያተኮረው የአማራ ክልል የአንደኛ 
ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል ስርዓተ-ትምህርት ኤችአይቪን በተመለከተ 
የተማሪዎችን እውቀት በማሳደግና አመለካከታቸውን በመቀየር 
ረገድ አደረጃጀቱን በመፈተሽ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የፒኤችዲ 
ዲግሪዬ የጥናት ዓላማ ድብቁና ዉስብስቡ ስርዓተ-ትምህርት 
(Hidden Curriculum) ብዛሀነትን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
በማስፋፋት ረገድ ያለው ሚና ምን እንደሆነ ማጥናት ነበር፡፡ ከላይ 
እንደገለጽኩት ለምረቃ ማሟያ የሰራኋቸው ምርምሮች አነሰም 
በዛም ወቅታዊና የህብረተሰቡን ችግር ትኩረት በመስጠት ነው፡፡

ናይል፡-በምን በምን ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምርምር ሰርተዋል? 
አሁንስ ምን እየሰሩም ይገኛሉ?

“በጣም አደጉ የሚባሉ አገራት በአሁኑ ወቅት በጣም ከሚያስጨንቃችው አበይት 
ጉዳይ አንዱ የትምህርት ጥራት ነው፡፡”  ፕሮፌሰር ዓለማየሁ ቢሻው
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እንግዳችን ...

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-የምርምር ስራዎቼ በጥቅሉ በመማር ማስተማር፤ 
በስርዓተ ትምህርት፤ በመምህራን ትምህርት፤ ሂሳብን 
በማስተማር፤ በብዛሀነትና በስርዓተ ጾታ ላይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ 

 ከስልጠና ዘረፍም በመውጣት የሰራኋቸው የፍልስፍና 
ትንታኔዎች አሉ፡፡  ለምሳሌ ከዶ/ር ብርሃኑ አብርሃ ጋር 
በመሆን “Bio Diversity: Science versus Value 

 laden Decision” በሚል ርዕስ ያሳተምሁት ጽሁፍ አለ፡፡ 
 በፖሊሲ አተገባበር ዙሪያ በርካታ ምርምሮችን አካሂጃለሁ፡፡ 

ለፖሊሲ ግብአት የሚሆኑ ጥናቶችን ለአማራ ክልል ትምህርት 
ቢሮ፤ ለትምህርት ሚኒስቴር እና ለሴቶች፤ወጣቶችና 
ህፃናት ቢሮ ሰርቻለሁ፡፡ በጥቅሉ ከ 47 ያላነሱ የምርምር 
ስራዎችን የሰራሁ ሲሆን 32ቱ በምርምር ጆርናሎች 
ታትመዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የምርምር ስራዎቼን በተለያዩ 
የአለም አገራት በተካሄዱ ኮንፈረንሶች አቅርቢያለሁ፡፡ 
በተለይም ጃፓን አገር ከ6 ጊዜ በላይ ጥናታዊ ጽሁፎቼን 
”በዋሰዳ፣በቶኪዮ እና ሒሮሽማ ዩኒቨርሲቲ“ አቅርቢያለሁ፡፡ 

 በምርምር ስራዎቼ ምክንያት ኬኒያታ ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው 
የሁለተኛው ዓለም አቀፍ የትምህርት ኮንፈረንስ የክብር 
እንግዳ እና የቁልፍ መልዕክት አስተላላፊ አድርጎ ጋብዞኛል፡፡ 

 በግሪክ አገር በሚገኘው አቴንስ የምርምር ተቋም በምርምር 
ዘርፍ የካዳሚ አባል ሆኛለሁ፡፡ ሂሮሽማ ዩኒቨርሲቲ 
ባቋቋመው “African Asian Educational Research-
ers’ Network” ጥራት ያለው ትምህርት በሚል ቡድን 
በመሳተፍ የጋራ ምርምሮችን በማካሄድ ላይ እገኛለሁ፡፡ 

 በዚህ ቡድን ውስጥ በርካታ የአፍሪካና የኤሲያ አገራት 
ይገኙበታል፡፡ አሁን በጋራ የምንሰራው ምርምር (Community 
of Learners) የሚል ሲሆን አላማው ጥራት ያለውን ትምህርት 
ለማረጋገጥ የባለድርሻ አካላትን ሚና ማሳደግ ላይ ያተኮረ ነው፡፡

 ከዚህ በተጨማሪ ከምርምር ስራ ጎን ለጎን 
የፍልስፍና ትንታኔ በማከናወን ላይ እገኛለሁ፡፡ 

የዘመናዊ ጥምህርት ከጀመረበት ከጥንታዊ ግሪክ ጀምሮ እስካሁነ ድረስ 
ሁሉም አገራት የትምህርት ጥራት ችግር እንዳጋጠማቸው በታሪከ 
ለመረዳት ችያለሁ፡ በጣም አደጉ የሚባሉ አገራት በአሁኑ ወቅት በጣም 
ከሚያስጨንቃችው አበይት ጉዳይ አንዱ የትምህርት ጥራት ነው፡፡ ከዚህ 
በመነሳት አንድ ጥያቄ ሁልጊዜ በአእምሮይ ይመላለሳል፡፡ ዘመናዊ ትምህርት 
ሲጀምርም የትምህርት ጥራት ችግር ከኖረ በአሁኑ ወቅት በጣም የበለጸጉ 
አገራትም የትምህርት ጥራት ችገራችን ነው ካሉ የትምህርት ጥራት 
የት ነው የሚገኘው? የሚል ነው፡፡ ይህን ጥያቄ ለመመለስ የፍልስፍና 
ትንታኔ እንደሚያስፈልገው በማመን ይህንኑ በማድረግ ላይ እገኛሉ፡፡ 

ሁለተኛው ከስልጠና ዘርፌ በመውጣት አዝጋሚ ለውጥ (Anti Thesis 
of Evolution) በሚል ርዕስ በማንበብ የፍልስፍና ትንታኔ በማድረግ ላይ 
እገኛለሁ፡፡ የፍልስፍና ትንታኔው ያተኮረው የፍጥረታትን አስተዳደግ፤ 
ከሰታትስቲክስ የሪግሬሽን ጽንሰ ሃሳባን፤ ከሂሳብ የሊሚት ጽንሰ ሃሳብን 
በመውሰድና ምልዑና ክፍልፋይ የሚሉ ጽንሰሃሳቦችን መነሻ በማድረግ 
ነው፡፡ በትኩረት ከሰራሁት ወደ አንድ ጥግ ያደርሰኛል ብዬ አምናለሁ፡፡

ናይል፡-ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ምሁራንና ተመራማሪዎች 
መካከል እርሶ አንዱ ነዎት፡፡ ምርምር ችግርን ለመፍታትና 
ሁለንተናዊ እድገት ለማምጣት ያለው ፋይዳ ምንድነው ይላሉ?

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-የምርምር አላማዎች በሁለት አብይት ክፍሎች 
ይጠቃለላሉ፡፡ አንደኛው የሰዎችን የማወቅ ጉጉትና ፍላጎት 
ለማርካት የሚከናዎን ምርምር ሲሆን ሁለተኛው ግን 
የማህበረሰቡን ችግሮች መፍታትና የህብረተሰቡን የወደፊት 
ራዕይ ለማሳካት የሚያስችሉ አዳዲስ አሰራሮችን በመዘርጋት 
ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ከሁለቱ አብይት አላማዎች የኛ አገር 
ዩኒቨርሲቲዎች ማተኮር ያለባቸው የህብረተሰቡን ችግር 
ከመፍታት አኳያ መሆን አለበት፡፡ በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ 
ዩኒቨርሲቲዎች ያሉባቸውን ማነቆዎች በመፍታት፡ የምርምር 
ባህልን በማስፈንና ሙሁራኑን በበቂ ሁኔታ በማሰልጠን 
በትኩረት ሊሰሩበት ይገባል፡፡ በዘመናዊው አለም እያንዳንዱ 
የሰዎች እንቅስቃሴ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በግልም ሆነ 

በጋራ የሚወሰኑ ጥቃቅንም ሆኑ ትላልቅ ውሳኔዎች ታዓማኒነት 
የሚኖራቸው እና አፈጻጸማቸው ውጤታማ የሚሆነው በትክክለኛ 
መረጃ ሲደገፉ ነው፡፡ የሰው ልጅ ከመቸውም በበለጠ ሁኔታ 
በምቾት የመኖር ፍላጎቱ እየጨመረ ቢሄድም በአንጻሩ ሂይወቱን 
በቀላሉ የመምራት ሁኔታም አየተወሳሰበ በሄደበት በአሁኑ 
ወቅት የመረጃ ጠቀሜታ የጎላ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የዕለት 
ተዕለት ኑሮውን ከመምራት በተጨማሪ ለውጥ ለማምጣትም 
ሆነ ራሱን ከአደጋ ለመከላከል የሰው ልጅ ቀጣዩን ዘመን 
መተንበይ ወሳኝ በሆነበት ወቅት መረጃ ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡

ይህ በመሆኑ አገራት ከመሳሪያ ሽቅድምድም በተጨማሪ በዕውቀትና 
በቴክኖሎጂ ላይ አድርገዋል፡፡ ይህ ሁሉ መረጃ የሚገኘው ደግሞ 
በምርምር መሆኑ አገራትም ሆኑ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 
ለምርምር ትኩረት ሰጥተው መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ምርምር 
ሲባል በሌላ አገር የተሰራን ምርምር በመገልጥ መተግበር ብቻ 
ሳይሆን በእኛም አገር ማህበረሳበችን ለበርካታ አመታት በውጤት 
ያከናወናቸውን ተግባራት በምርምር በመለየት ለትውልድ ማስተላለፍም 
ይጠበቃል፡፡ በተለይም ነባር ዩኒቨርሲቲዎች እስካሁን የተጠመዱበትን 
እንቶ ፈንቶ በመተው ግልጽ የምርምር ስርዓት በመዘርጋት፤ 
የድህረ ምረቃ ፕሮግራማቸውን በጥራት በማስፋፋትና በተመረጡ 
የህብረተሰቡ ችግሮች ላይ በማተኮር መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

እዚህ ላይ ትንሽ መግለጽ እፈልጋለሁ፤መጀመሪያ ከላይ 
ከተዘረዘሩት ተቋማት ጋር በመተባበር የማህበረሰቡን ቁልፍ 
ችገሮች መለየት፡፡ ከዚያም የምርምር ተቋማት ከፒኤችዲ 
መምህራን ጋር በመወያይት ወደ ምርምር አጀንዳ መቀየር፡፡ 

በመቀጠል የፒኤችዲና የማስተርስ ተማሪዎችን በተመረጡ የምርምር 
ርዕሶች ዙሪያ ምርምራቸውን እነዲያከናውኑ ማድረግ ወደ ሚፈለገው 
አቅጣጫ ሊመራን ይችላል፡፡ አስካሁን ባለኝ ተሞክሮ የአመራር ብቃትና 
ያልተበታተነ ትኩረት ቁልፍ ሚና እንደሚጫወት ለመገንዘብ ችያለሁ፡፡ 
ስለዚህ መጀመሪያ አመራሩ በዘመናዊ የከፍተኛ 
ትምህርት የአመራር ብቃቱን ሊያጎለብት ይገባዋል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉ ነባር አሰራሮች 
ለምርምር የማያመቹ መሆናቸውን ተገነዝቦ በሌላ መልኩ ደግሞ 
እነዚህ አሰራሮች የመንግስት የአሰራር ሂደቶች በመሆናቸው 
በሌላ አሰራር መተካት አስቸጋሪ መሆኑን በመረዳት ሁለቱን 
አጣጥሞ የምርምር ባህልንና አሰራርን ማሳደግ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ከተሞክሮ ለመገንዘብ የቻልሁት እነዚህ እስቸጋሪ የሆኑት አሰራሮች  
አለመቀየር እንደ ምክንያት በመጠቀም ላለማደጋችን የተሳሳተ ምክንያት 
በመደርደር ላይ እንገኛለን፡፡ በዚህ መልኩ ግን መቀጠል የለበትም፡፡ሌላው 
ዩኒቨርሲቲዎች በአካባቢው ከሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች፤ ከቢሮዎች፤ 
ከምርምር ተቋማት፤ከኢንዱስትሪውና ከሃይማኖት ተቋማት ጋር በቅርብ 
መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህም የተሞክሮ ልውውጥ ለማድረግ ከማገዙ 
በተጨማሪ የምርምር አጀንዳዎችን ለማሰባሰብ ትልቅ ሚና ይጫወታል፡፡

ናይል፡- የሰሯቸው ስራዎችን ለማህበረሰቡ ለማድረስ ምን ያህል 
ሰርተዋል? ስንት ጽሁፎችን በታወቁ ጆርናሎች ላይ አሳትመዋል? 

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡- የሰራኋቸውን የምርምር ውጤቶች ለማህበረሰቡ 
ለማድረስ የጎላ ስራ ተሰርቷል ብየ አላምንም፡፡ ነገር 
ግን በአለም አቀፍ ደረጃ በተዘጋጁ በበርካታ የምርምር 
ኮንፈረንሶች ላይ ስራዎቼን አቅርቢያለሁ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 
ከአራት ያላነሱ የምርምር ስረዎቼ በተመረጡ ችግሮች 
ዙሪያ የተከናወኑ በመሆናቸው ቀጥታ የአፈጻጸም መመሪያ 
ለማዘጋጀት አገልግለዋል፡፡ ለምሳሌ በትምህርት ሚኒስቴር 
ጥያቄ የተሰራው በከፍተኛ ትምህርት የሴት ተማሪዎችን 
ውጤት መቀንስና የትምህርት ብክነትን ለማጥናት የተሰራው 
ምርምር በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሴት ተማሪዎችን 
በተመለከተ የወጣውን መመሪያ ለማዘጋጀትአገልግሏል፡፡ 

በትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀውን ስርዓተ ጾታን አካቶ መስራት 
መመሪያ ለማዘጋጀት የጥናት ውጤቴ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡
 ወደ ገጽ 12 ዞሯል 
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መልክተኛው  
             በባንቹ ታረቀኝ

ወደ ገጽ 14 ዞሯል 

                          

ቀኑ ቅዳሜ ነበር፡፡ከምሽቱ ሦስት 
ሰአት አካባቢ ይሆናል፤ሀይለኛ 
ብርድ ተሰማኝና ድንገት ብንን 
ስል በጨለማ ከተዋጠ ቦታ 

ተጋድሜያለሁ፤ሰውነቴን ስዳስስ 
በድንጋጤ ክው ብየ ‹‹የጨው 
ሀውልት›› ሆንኩኝ፡፡ፈጽሞ 
ባይተዋር ሆነብኝ፤ፍርሀት…..  
ፍርሀት… አለኝ፡፡ ወባ እንዳለበት 
ሰው መንቀጥቀጥ ጀመርኩ፡፡
ከውስጥ ቡታንታዬ በስተቀር 
እርቃኔን ነበርኩ፤እግዜር እንደ 
ፈጠረኝ….እናቴ እንደወለደችኝ፡፡

ግራ ተጋባሁ ፤የት ነኝ? ከዚህ ቦታ 
መቼ መጣሁ? ቁጭ ብየ ዙሪያየን 
መቃኘት ጀመርኩ ፡፡በብዙ ሰዎች 
የተከበብኩ መሰለኝ፤ ደነገጥኩ የምን 
ሰዎች ናቸው? ምን ሊያደርጉኝ 
ይሁን? …አሁንም ደግሜ አየኋቸው፡- 

አይቀሳቀሱም፣ ምንም ድምጽ 
አያሰሙም፣ ባሉበት ቁመዋል ፤ 
ምንድን ነው ነገሩ? እኔ እስከምነቃ 
እየጠበቁ ነው? ከዚያስ ምን 
ሊያደርጉኝ? ብየ በሀሳብ ተወጠርኩ፡
፡ተነስቸ ወደ እነርሱ ለመሔድ 
ዳዳሁ፤ ግን ደግሞ እርቃኔን ነኝ….

መጨረሻውን ለማየት ዝም ብየ 
መጠበቅ ጀመርኩ፡-ትዕግስቴ አለቀ፡፡
ጸጥ ረጭ ያለ፡ በጨለማ የተዋጠ ቦታ 
ነው፡፡እንደ ምንም እራሴን አረጋግቸ 
የሆነውን ማሰብ ጀመርኩ………

አርብ እለት እኔ እና እናቴ 
ስንለቅመው የዋልነውን ቲማቲም 
በሦስት ካሳ አድርጌ ባህር ዳር 
ከተማ ወስጀ ለመሸጥ በጠዋት 
ተነሳሁ፡፡ እናቴ ወ/ሮ ክቤ ቁርሴን 
አቅርባልኝ  ከፊት ለፊቴ ካለው 
መደብ ትክዝ ብላ ቁጭ አለች፡፡

‹‹ምን  ሆነሻል? በጠዋቱ እንዲህ 
ፊትሽን ከስክሰሽ የተቀመጥሽ?›› 

አልኳት፡፡

‹‹ዛሬ በህልሜ ሳየው ያደርኩት 
ነገር፡ ለወግም አይመች››አለችኝ፡፡
አሁንም ከዚያ ስሜቷ ሳትወጣ፡፡

‹‹‹የክረምት ህልም እኮ አይደርስም 
ይባላል፡ ቅዠት ነው አትጨነቂ›› 
አልኳት፡፡

‹‹እስቲ እንዳፍህ ያርግልኝ፡፡›› ብላ 
ተነስታ ከወደ ጓዳ ወጥ አምጥታ 

ልትጨምርልኝ ስትል ፡- 

‹‹በቃ…በቃ››አልኳት፡፡

‹‹ኧግ! ውሃው በላኝ፡ ብላ እንጅ  
መች ነካኸውና?››አለችኝ፡፡

እናቴ በየወሬዋ ጣልቃ ‹‹ውሀው 
በላኝ››ማለት ይቀናታል፡፡

ቁርሴን በልቼ እንደ ጨረስኩ ልሄድ 
ስነሳ ‹‹እባክህ ልጀ! እግር መንገድህን 
ወንድሜን ጠይቅልኝ?››አለችኝ፡፡

‹‹እሺ ፡ አታስቢ ›› አልኳት፡፡

ሁለት የጎረቤት ጓደኞቸ 
ቲማቲሙን አያይዘውኝ ወደ 
አስፓልቱ ጉዞ ልንጀምር 
ስንል‹‹ሀብታሙ…….ሀብታሙ…›› 
እናቴ ነበረች የምትጣራ፡፡

«አቤት» ስላት፡-

«ንሳ--እንግዲህ፣የዋዛ 
እንዳታደርገው፣የወንድሜን ነገር፡፡»  

«በጊዜ ከጨረስኩ እሄዳለሁ አልኩሽ 
እኮ!» አልኳት፡፡

«ደህና ዋል ፤ ቸር  ይመልስህ፡፡» 

«አሜን ፤ ደህና ዋይ» ብየ 
ተሠናብቻት ጉዞየን ቀጠልኩ፡፡

ትንሽ እርምጃዎች እንደተጓዝኩ ዘወር 
ብዬ ሳያት፡ ከቤቱ በራፍ ላይ ቆማ 
ታየኛለች፡፡ሁኔታዋ አሳዘነኝ፡፡ምን 
አይነት አስደንጋጭ ህልም ብታይ 
ነው፣ እንዲህ የተጨነቀችው ? ብዬ 
አሰብኩ፡፡ምን ቢመሽ ባህር ዳር ከተማ 
፣ቀበሌ 14 የሚኖረውን የእናቴን 
ብቸኛ ወንድም ጠይቄ መምጣት 
እንዳለብኝ ለእራሴ ቃል ገባሁ፡፡

    እኔና እናቴ የምንኖረው 
በደቡብ ጎንደር ዞን፣ በደራ ወረዳ፣ 
በጅግና ቀበሌ፣ ጉማራ በምትባል 
አነስተኛ ጎጥ ውስጥ ነው፡፡ጉማራ 
ከባህር ዳር በግምት 40 ኪሎ 
ሜትር ያህል ትርቃለች፡፡በወረታና 
በሀሙሲት መካከል ትገኛለች፡፡

    አብዛኛው የአካባቢው ማህበረሰብ 
ሩዝ፣ሽንኩርትና ቲማቲም በማምረት 
ይተዳደራል፡፡አባቴ በአስራ ሁለት 
አመቴ፣ የአራተኛ ክፍል ተማሪ 
እያለሁ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ፡
፡ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እናቴ ሌላ ባል 
ሳታገባ እኔን ለማሳደግ ብዙ ችግር 
ተፈራርቆባታል፡፡እኔም ትምህርቴን 
በማቋረጥ በህፃን አቅሜ ህይወትን 
ለማሸነፍ ከእናቴ ጋር ብዙ ውጣ 
ውረዶችን አሳልፌያለሁ፡፡አሁን 
የ22 ዓመት ወጣት ነኝ፡፡ቁመቴ 
ረዘም ያለ፣የፊቴ ቆዳ ጠይም ሆኖ 
አይኔ ጎላጎላ ያለ፣ ወንዳ ወንድ 
የሚባል ዓይነት ቁመና ያለኝ ነኝ፡፡

 ከመስመሩ ዳር ስንደርስ 
የተሸከምነውን ቲማቲም አወረድን፡፡

ጓደኞቸን አመስግኘ ወደ 

ቤታችው እንዲመለሱ አደረግሁ፡፡

   ገበያ ቀን በመሆኑ የሚመጡት 
መኪናዎች ሁሉ እየሞሉ ስለሚመጡ 
ሊቆሙልኝ አልቻሉም፡፡ እስከ 
ስድስት ስዓት አካባቢ ቁሜ ጠበኩ፤ 
ግን ምንም ለውጥ የለም፡፡መኪና 
በመጣ ቁጥር እጀን ማውለብለቡ 
ሠለቸኝ፡፡ጠፍጣፋ ድንጋይ ፈልጌ 
ቁጭ ከማለቴ፡ ድንገት አንድ 
ሚኒባስ መጥታ ቆመችና ረዳቱ 
ብቅ ብሎ ‹‹ትሄዳለህ?›› አለኝ፡፡

 ‹‹አወ›› አልኩት በፍጥነት፡፡

   ቲማቲሙን ረዳቱ እያገዘኝ 
ከዕቃ መጫኛው ላይ ጫንና 
ጉዟችንን ጀመርን፣ በየመንገዱ 
ሰዎችን ሲያወርድና ሲጭን 
ስምንት ስዓት አካባቢ ደረስን፡፡

    በሁለት ሠራተኞች አሸክሜ 
የቀረውን እኔ ይዠ ወደ ገበያ ውስጥ 
ወሰድኩት፡፡ለሰራተኞች ሂሳባቸውን 
ከፍየ አሰናበትኳቸውና በጅምላ 
ለሚገዙ ነጋዴዎች እንዳወጣ 
ሸጥኩት ነገር ግን አርፍጀ በመምጣቴ 
የጠበኩትን ያህል ዋጋ አላወጣልኝም፡፡

   ወደ አጎቴ ቤት ለመሄድ 
ለልጆቹ የሚሆን ሙዝና ብርቱካን 
ወደሚሸጥበት አንድ ሱቅ ስሄድ፡ አንድ 
የትምህርት ቤት ጓደኛየን አገኘሁት፡፡
ቻላቸው ይባላል፣የክልሉ ኦዲት ቢሮ 
ተቀጥሮ ይሰራል፡፡ተሳሳምን፤ከዚያም  
ሻይ ‹‹ካልገዛሁልህ›› ብሎ 
ወጥሮ ያዘኝ፡፡የዚያን ጊዜ ነበር፡ 
ምሳ አለመብላቴ ትዝ ያለኝ፡፡

  እኔም ‹‹ሲሸኝ ጢስ ወጋኝ›› 
እንደሚባለው ትንሽ አንገራግሬ 
ግብዣውን ተቀበልኩ፡፡

  ወደ አንድ ምግብ ቤት ገባንና ሁለት 
ቀይ ወጥ አዘዘ፡፡ምግቡን ስንጨርስ 
ደግሞ አንድ፡ አንድ እንበል ተብሎ 
እንደምርጫችን ቢራ አዘዝን፡፡

  ከልጅነት እስከ አሁን ያሳለፍነውን 
ጊዜ ተጫዎትን፡፡አንድ አንድ 
የተባለው በወሬ እየተዋዛ ወደ 
ሁለት-----ሦስት-----አራት ደረስን፡፡
እኔ ብዙም የመጠጥ ልምዱ ስለሌለኝ 
ትንሽ ሞቅ ማለት ጀመርኩ፡፡
‹‹ጠጣ›› አለኝ አይ!በቃኝ አልኩት 
እርሱም ብዙ አልተጫነኝም፡፡

  በሞባይሌ ስዓት ሳይ ከምሽቱ 
ሁለት ስዓት ሆኗል፡፡‹‹ጊዜው 
እንዴት ይበራል›› አልኩ፡፡
እንዲህ መምሸቱን አላወኩም 
ነበር፡፡‹‹አይዞህ ገና ነው›› አለኝ፡፡
አከታትሎም፡- ‹‹አሁን ወዴት ነህ? 
ከእኔ ቤት እንሂድና እደር›› አለኝ፡፡

 እኔም አጎቴ ቤት ልሄድ 
እንደሆነ ነገርኩት፡፡

‹‹እንግዲያውስ ልሸኝህ?››አለኝ

‹‹ችግር የለውም አውቀዋለሁ፤በባጃጅ 
እሄዳለሁ›› አልኩት

   ቀበሌ ስንት ነው? አለኝ፡፡

‹‹አስራ አራት›› አልኩት፡፡

‹‹እንግዲያውስ በኩንትራት 
ሂድ›› ብሎኝ ተሰነባበትን፡፡

ከዋናው ቅርንጫፍ ዳሽን ባንክ ፊት 
ለፊት ባጃጅ ስለሚቆም ወደዚያ ስሄድ 
አንድ ባጃጅ አገኘሁና‹‹ኩንትራት 
ው ሰ ደ ኝ › › አ ል ኩ ት ፡ ፡ 

‹‹የት ነው? ›› አለኝ፡፡

‹‹አስራ አራት፤ ኤፍራታ›› 
አልኩት፡፡

‹‹ሀያ ብር›› አለኝ፡፡

‹‹አትቀንስም?›› አልኩት፡፡

‹‹እሽ አስራ አምስት፤ግባ›› አለኝ፡፡

ከዚያ የሚቀንስ ፍለጋ የተወሰነ 
እንደተጓዝኩ አንድ ባጃጅ ከአጠገቤ 
መጣችና አንድ ሰው አለ ሹፌሩ፡፡

‹‹የት ነህ ?›› አልኩት፡፡

‹‹አንተ የት ነህ ?›› አለኝ፡፡

‹‹ኤፍራታ›› አልኩት፡፡

...ግራ ተጋባሁ 
፤የት ነኝ? ከዚህ 

ቦታ መቼ መጣሁ? 
ቁጭ ብዬ ዙሪያዬን 
መቃኘት ጀመርኩ ፡፡

በብዙ ሰዎች የተከበብኩ 
መሰለኝ፤ ደነገጥኩ 

የምን ሰዎች 
ናቸው?
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ካነበብኩት ላካፍላችሁ
          ሙሉጎጃም አንዱአለም

ከግጥም መንደር 

እናትነት
      

የተፈጥሮ ሀረግ የሰዎች ሰንሰለት

በፅንሰት ውሳኔ ነፍስ የሚጋሩበት

በረከት ነው ምስጢር ልዩ ነው 

ትርጉሙ

የእናትነት ድርሻ በፍቅራዊ 

ጣዕሙ፡፡

በልዩ ቁርኝት ስጋ ነፍስ ተካፍሎ፡

አንዱ በሌላው ውስጥ በተአምር 

በቅሎ

በድንቅ ህሳዊ ግብሩ በረቀቀ

የሚታይ ዝምድና ከሁሉም የላቀ

ልጅነት በረከት እናትነት ፀጋ

ይህ ፍቅር ውድ ነው በተፈጥሮ 

ዋጋ፡፡

የስሜቱን ባህርይ ገመና ውስጠቱን

ውህደት አንድነቱን ፅናቱን 

ጥልቀቱን

የዕርካታውን መጠን መስዋዕትነቱን

የፅናት መሆንን ወግ ህይወትን 

መስጠቱን

የተባ አገላለፅ የሀሳብ ትንታኔ

ገልፆ አይጨርሰውም የመጠቀ ቅኔ፡፡

የስነ ስዕል ሀይል የሙዚቃው 

ቀመር

ማስረዳት አይችሉም ይህንን ረቂቅ 

ነገር

የነፍስና ስጋ ሕያው መስተጋብር

የተጠላለፈ የመዋሃድ ምስጢር

የሚታወቅበት ስሜቱ ግለቱ፣ 

ጥብቀት ቁርኝቱ፣ ዋጋው በምዘና

ፀንሶ በመውሰድ ነው በተፈጥሮ 

ሚና፡፡

ዘጠኝ ወራት ማርገዝ በምጥ ሞቶ 

መንቃት

ይህ ነው የሚያስረዳው ጉዳዮን 

በብቃት፡፡

የስሜት ትኩሳት የግጥም መድብል 

በፅሀይ መላኩ ግንቦት 2002
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እስቲ እዝነ ልቦናቹህን አረጋግታቹህ ባጃጅ ላይም ሆነ ታክሲ ላይ የሚለጠፉ 
ጥቅሶችን አንብቧቸው፡፡ አንዳንዶቹ በዘመነው ቋንቋ አንዳንዶቹ ደግሞ በተለመደው 

አገላለፅ ብቻ ብዙ መልዕክቶችን ማግኘት ይቻላል፤እኔ ያየኋቸውን ላካፍላቹህ፡-

        በሌላ ውድቀት አትሳቅ ጊዜ በአንተ ላይ ምን እንደሚያመጣ አታውቅምና፡፡

   ዝናብ ሳለ ዝሪ እናት ካለች ኩሪ፡፡

  እውነተኛ ጓደኛ የበረሀ ጥላ ነው፡፡

  ህይወት ትግል ሞት ግልግል፡፡

 ሞባይል ለጣለ ሲም እንመልሳለን፡፡

 መኖርህ ማንንም ካልጠቀመ መሞትህ ማንንም አይጎዳም፡፡

 ሴት ሆይ ወንድን ልጅ አትንከባከቢው እናቱ ትመስይውና ሚስት ፍለጋ ይወጣል፡፡

 ልብ ካላየ ጆሮ ጥሪ አይቀበልም፡፡

የወራት ጭማሪ
        የአዲስ ራዕይ
ችቦ አብሪ
        የተስፋ ዘማሪ
የዓመት መካተቻ
        የአዲስ ዓመት ፈረስ
ለህጻናት ድግስ።
       የፀደይ ኮረቻ
ሊቃውንት አባቶች
       አበቅቴ መጥቅውን
ቆፍረው ያገኙሽ
       ከፀሐይ ከጨረቃ
ከክዋክብት ዓለም
      ለመቁጠር ካቃቱን
በተመስጦ ርቀው 
      ፍጹም ያራቀቁሽ
አምስት ስድስት
      አርገው
ጳጉሜ  ብለው የሰየሙሽ
      ቆጥረው ቀምረው  የወለዱሽ
እኛም  የወደድንሽ።
       የይቅርታ ዓለሜ
የኃጢአት ማስተረያ
      ለከበደዉ ሸክሜ
 እናቷ የህልሜ   
      ተስፋና ውጥኔ።
የጥቅምት የሐምሌ
     የጥር የሚያዝያ
የወራት እኩያ
     ሰላምሽ ይብዛ እያልን

እጅ  እንነሳለን 
     እንደምን ነሽ ጳጉሜ
ተጨማሪዋ እድሜ።
     የሐበሻ ፀጋ
የአቢሲኒያ ዕንቁ ዋጋ።
      ህጻን ከሚያሳድግ
ክፉን ከሚታደግ
     ከሩፋኤል ፀበልሽ
አጠጭኝ ከዉሀሽ
     በዝናብሽ እርጭኝ
ለንስሃ አብቂኝ።
      ወር ጠብቆ
ለሚኖር ተሳቆ
      ለመንግሰት ቅጥረኛዉ
ቤት ኪራይ ላስነባዉ
     ደሞዝ ባትከፍይም
ብለንሻል ሰላም።
የወራት ጭማሪ
        የአዲስ ራዕይ
ችቦ አብሪ
        የተስፋ ዘማሪ
የዓመት መካተቻ
        የአዲስ ዓመት ፈረስ
እንደ ምን ነሽ ጻጉሜ።
 

ከዳንኤል አሞኘ ታሪኩ
     ተጻፈ መስከረም 10/2010 ዓ.ም

(የግጥም ጥግ)

እንደ ምን ነሽ ጳጉሜ
ከግጥም መንደር
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እንግዳችን...  ከገጽ 9 የዞረ

         

በትምህርት ሚኒስቴር የመምህራንን መመልመያ መስፈርት 
ለማዘጋጀት የተጠናውን ጥናት በመምራት ከጓድኞቼ ጋር ሰርቻለሁ፡፡ 
ከዚህ በተጨማሪ የምርምር ስራዎቼ በተለያዩ አገር አቀፍና ዓለም 
አቀፍ ጆርናሎች በመታተማቸው ለአንባቢያን እንዲደርሱ ለማድረግ 
ተሞክሯል፡፡ እዚህ ላይ ለመግለጽ የምፈልገው የምርምር ስራውን 
የሰራው ባለሙያ ለህብረተሰቡ ውጤቱን ለማስተላለፍ ከሚያደርገው 
ጥረት በተጨማሪ ጥናቱ በቀጥታ የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች 
በየዩኒቨርሲቲው የሚከናወኑ ጥናቶችን በመከታተል ባለሙያው ለመስራ 
ቤቱ ሰራተኞች የሚያብራራበትን መድረክ ማመቻቸት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
ይህ ሲሆን አንደኛ አጥኝው ከባለሙያዎች ግብኣት በማሰባሰብ ጥናቱን 
ሊያሳድገው ይችላል፡፡ ሁለተኛ መስሪያ ቤቶችም በዘርፉ የተጠኑ ጥናቶችን 
እንደግብዓት በመጠቀም አሰራራቸውን ማሻሻል ይችላሉ፡ ይህ ሲሆን 
ምርምር እያደገ ይሄዳል፡፡ የምርምር ስራዎችም በጥቅም ላይ ይውላሉ፡፡

ናይል፡-እዚህ ደረጃ ለመድረስ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፈዋል፡፡ እስቲ ስለ 
እነዚህ ውጣ ውረዶች እና የወሰዷቸውን መፍትሄዎች ያካፍሉን? 

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-  ምርምር መስራት ከፍተኛ ጊዜና ገንዘብ 
የሚጠይቅ ነው፡፡ ሌላው ምረምሩ ከተሰራ በኋላ ማሳተምም 
ተጨማሪ ጊዜና አእምሮ ይጠይቃል፡፡ እያንዳንዱ የምርምር 
ጆርናል የራሱ ቅርጽና ይዘት አደረጃጀት አለው፡፡ በተለይ በተለያዩ 
ጆርናሎች ማሳተም የሁሉንም ጆርናሎች ፍላጎት ማሟላትን 
ይጠይቃል፡፡ ስለዚህ ምርምርን ሰርቶ ማሳተም ይበልጥ አድካሚ 
የሚያደርገው የተሰራውን ምርምር ከየጆርናሎች ቅርጽ አኳያ 
ማስተካከል ነው፡፡ ይህን ስል ግን የማይቻል ነው ማለቴ አይደለም፡፡ 

 እንዲያውም እየለመድነው ስንሄድ በቀላሉ መስራት ይቻላል፡፡ 
 ስለዚህ ምርምሩን መስራትና ማሳተም መጀመር ነው፡፡

ናይል፡-በመማር ማስተማር እንዲሁም በማህበራዊ ህይወትዎ 
የማይረሱት አስደሳች ወይም አሳዛኝ ገጠመኝ ካለዎት?  

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-   ምርምር በምሰራበት ወቅት ሁለት ገጠመኞቼ 
ሁልጊዜ ይገርሙኛል፡፡ አንደኛው “The Role of American 

 Advisors in the Ethiopian Curriculum development” በሚል 
ርዕስ ጥናት ለማድረግ ከጽሁፍ ከማገኘው መረጃ በተጨማሪ በወቅቱ 
የነበሩ ሰዎችን አፈላልጎ ቃለ-መጠየቅ ማድረግ ተጨባጭ ያደርገዋል 
ብዬ በማመኔ አሜሪካኖች በነበሩበት ወቅት በስርዓተ ትምህርት 
መምሪያ ሲሰሩ የነበሩትን ባለሙያዎች ከትምህርት ሚኒስትር ስም 
ዝርዝራቸውን ወስጄ ሳፈላልግ በአብዛኛው በሞት የተለዩ ቢሆንም 
ከአንድ ወር ማፈላለግ በኋላ አሁን በግልጽ ባላስታውሰውም 
ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ ይመስለኛል በወቅቱ ስርዓተ 
ትምህርት መምሪያ ሲሰራ የነበረ ሰው አገኘሁ፡፡ ሰውየው በጥሮታ 
ከተገለሉ በኋላ የራሳቸውን ማተሚያ ቤት ከፍተው እየሰሩ ነበር፡፡ 

 ያገኘኋችውም በማተሚያ ቤታቸው ነው፡፡ እራሴን አስተዋውቄ 
የመጣሁት በኢትዮጵያ ትምህርት የአሜሪካኖችን ሚና ለማጥናት 
ነበር ብየ ሳልጨርስ ዱላ አንስተው በከተማ እያሳደዱ ያሯሯጡኝን 
አልረሳውም፡፡ የሚገርመው ሰውየው በእድሜ የገፉ ቢሆንም በሩጫ 
ግን ከኔ አልተናነሱም፡፡ ምናልባትም የኔ ሩጫ የህልም እስኪመስለኝ 
ድረስ ተደርሶብኛል፡፡ ደርሰው ምን እንዳደረጉኝ መገመት ይቻላል፡፡

ሌላው እስካሁን ድረስ እንቆቅልሽ የሆነብኝ የምርምር ስራዬን 
ከጨረስሁ በኋላ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ Ethiopian Journal of Ed-
ucation ምርምሩን ለማሳተም ልኬ የጆርናሉ ቦርድ የጻፈልኝ ደብዳቤ 
ነው፡፡ ደብዳቤው ለ8 ገምጋሚዎች ልከን 8ቱም ምላሽ ስላልሰጡን 
ከዚህ በኋላ ለተጨማሪ ገምጋሚ ከይቅርታ ጋር የማይልኩት 
መሆኑን በመግለጽ ነበር፡፡ ግራ የገባኝም እንዴት 8 ሰው ሁሉ 
ምላሽ ላለመስጠት ፈለገ የሚለው እስካሁን ድረስ ሳይገባኝ ቀርቷል፡፡ 
በህይዎቴ ከገጠሙኝና አስተምረውኝ ካለፉት መካከል አንዱን ማካፈል 
እፈልጋለሁ፡፡ በህንድ ዋና ከተማ ደልሂ የፒኤችዲ ትምህርቴን በምከታተልበት 
ወቅት ህንድን ከጎረቤት አገሮች ሰርገው የገቡ ሰዎች ጥቃት ያደርሳሉ፡፡ 
በዚህም ጥቃት 80 ሰዎች ሲሞቱ በርክት ያሉ ሰዎች ቆስለዋል፡፡ በዚህ ጊዜ 
ህንዳዊ ጓደኛዬን እናንተ ህንዶች ፈሪ ናችሁ ለምን ጦርነት አትገጥሙም 
ስለው የመለሰልኝ ምላሽ የሚገርም ነበር፡፡ ምላሹ በጥቃቱ 80 ሰዎችን 
አጥተናል፤ ጦርነት ብንገጥም ደግሞ ከዚያ የበለጠ ብዙ ሰዎችን እናጣለን፡፡ 
ስለዚህ በትዕግስት ደክሞአዋቸው እስኪተውን ድረስ መከላከል ላይ ማተኮር 

ይሻላል ብሎ ነበር የመለሰልኝ፡፡ ይህ ምላሽ በህይዎቴ እጠቀምበታለሁ፡፡

ናይል፡-ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2017 አፍሪካ ውስጥ ከሚገኙ 
10 ምርጥ የምርምር ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን 
ራዕይ አስቀምጦ እየሰራ ይገኛል፡፡ራዕዩን ለማሳካት አሁን 
እየተሰራ ካለው በተጨማሪ ምን መደረግ አለበት ይላሉ? 

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-   የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ተቋም 
የመሆን ራዕይውን ለማሳካት አመራሩ ስለራዕይው እና ራዕይው 
ስለሚሳካበት አሰራር ጥልቅና ግልጽ እውቀት ሊኖረው ይገባል፡፡ 
አመራሩ የመወሰን አቅሙን ደረጃ በደረጃ ሊያሳድግ ይጠበቅበታል፡፡ 

 ሌላው ትኩረት የሚሻ ጉዳይ በምርምር ተቋማት፤ በድህረ ምረቃ 
ፕሮግራሞችና በእንደስትሪው ያለው ትስስር የተጠናከረ መሆን ነው፡፡ 

 የምርምር ተቋማት ከኢንደስትሪው ጋር በመተባበር የምርምር 
አጀንዳዎችን ይቀርጻሉ፡፡ በመቀጠል ከድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ጋር 
በመተባበር ወደ ምርምር ርዕሶች ይቀይሩታል፡፡ በተመረጡ የምርምር 
ርዕሶች መምህራንና የድህረምረቃ ተማሪዎች እንዲሳተፉ በማድረግ 
የምርምር ክህሎትንና ባህልን በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ማስፈን 
ይቻላል፡፡ ሌላው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ በዩኒቨርሲቲው 
ውስጥ የግለሰቦች የስልጠና ዘርፍ፤አቅምና ችሎታን ያገናዘበ አሰራር 
ሊሰፍን ይገባል፡፡ ወጣት ተመራማሪዎች ልምድ ካካበቱ ሙሁራን 
ጋር በጥምረት በምርምር ሊሳተፉ የሚያስችል አሰራር የተጀመ 
ቢሆንም በሚፈለገው መልኩ ስላልሄደ ግልጽ የአሰራር  ስርዓት 
በመዘርጋት የመምህራኑን የምርምር አቅም ማሳደግ ይጠበቃል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ ሳልገልጸው የማላልፈው ጉዳይ የህትመት ጉዳይ ነው፡፡ 
የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የራሱ የሆነ የህትመት ህግ ከማውጣት ይልቅ 
አንድ በእውን ስለመኖሩ የማናውቀው ሰው(ጀፍሪ ቢል) ባወጣው ህግ 
ይተዳደራል፡፡ አኔ ይህን የምገልጽበት መንገድ ወላጆቻችን ታግለው ነጻ 
ሲያወጡን ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በግድ በቅኝ ካልተገዛሁ እንደማለት ነው፡፡ 
አንባቢያን እዚህ ላይ በግልጽ እንድትረዱኝ አፈልጋለሁ፡፡ ባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ ጥራት ያለው የምርምር ስራ እንዲሰራለት የሚያደርገውን 
ጥረት እየተቃወምኩ ሳይሆን የራሱን ከባቢ ሁኔታ ያገናዘበ ዓለም አቀፍ 
ደረጃን ግምት ውስጥ ያስገባ ወጥ የአሰራር መመሪያ ማውጣት ሲገባው 
አንድ ትልቅ ተቋም በአንድ ግለሰብ አመለካከት መመራቱ ላይ ነው ችግሩ፡
፡ አሁንም ጊዜው አልረፈደምና መምህራኑን ወደ ምረምር ለመሳብ ግልጽ 
አሰራር መዘርጋት ይጠበቅበታል፡፡ ለምሳሌ ጀፍሪ ቢል በተወሰነ ወቀት 
“ዌብሳይቱን” ዘግቶ እንደነበር አውቃለሁ፡፡ በዚህ ጊዜ ዩኒቨርሲቲው 
ፈጣን ውሳኔ በመስጠት የራሱን አሰራር መዘርጋት ነበረበት እላለሁ፡፡ 
ዩኒቨርሲቲው የምርምር ተቋም ለመሆን የሌሎች ተቋማት አሰራርም የበኩሉን 
ድርሻ ይጫወታል፡፡ በዩኒቨርሲቲው የሚሰራው ምርምር ችግር ፈቺ እንዲሆን 
ኢንደስትሪው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ያሉባቸውን 
ችግሮች ከዩኒቨርሲቲው ጋር በመተባበር ለመፍታት ያላቸው አመለካከት 
ወሳኝ ነው፡፡ ይህ ካልተሳካ ዩኒቨርሲቲው ወደእነዚህ ተቋማት በተደጋጋሚ 
በራቸውን በማንኳኳት ወደሚፈለገው ትብብር ማምጣት ይጠበቃል፡፡ 
ባህርዳር ዩነቨርሲቲ የምርምር ተቋም ለመሆን አቅም እንዳለው ግን ሳልገልጽ 
አላልፍም፡፡ በእርግጠኝነት ራዕይውን እንደሚያሳካም አልጠራጠርም፡፡

ናይል፡-ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እንዲሁም 
ለአንባቢያን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለዎት?

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡-    ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በግልጽ ማስተላለፍ 
የምፈልገው ተመራማሪ ለመሆን ምርምርን ለመጀመር ወሳኝ 
መሆኑን ነው፡፡ የመጀመሪያው የምርምር ስራ ምንም ያህል ጥራት 
የጎደለው ቢሆን መነሳሳትን፤ ክህሎትንና ድፍረትን ይሰጣል፡፡ 

 በእርግጠኝነት በሁለተኛውና በሶስተኛው የምርምር ስራ የተሻለ 
ውጤት ይገኛል፡፡ ስለዚህ ሁሉም ሰው ተመራማሪ ለመሆን 
ምርምርን መጀመር አለበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአካባቢው ከሚገኙ 
የስራ ባልደረቦቻችን ጠቃሚ ተሞክሮ የሚገኝ መሆኑን ተገንዝበን 
ሁልጊዜም ከጓደኞቻችን ለመማር ዝግጁ መሆን ይጠበቅብናል፡፡

ናይል፡-ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ በዝግጅት 
ክፍላችን ስም በጣም እናመሰግናለን!

ፕሮፌሰር ዓለማየሁ፡- እኔም አመሰግናለሁ፡፡

99999
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ትኩረት
              በወንዳለ ድረስ

99999

ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ 
አንጋፋና ዕድሜ ጠገብ 
የትምህርት ተቋም ሲሆን 
ከመማር ማስተማር ባሻገር 

በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት 
ማህበራዊ ግዴታውን በመወጣት 
አካባቢውን እያገለገለ ይገኛል፡፡ 
ዩኒቨርስቲያችን በ2025 በአፍሪካ 
ከሚገኙ 10 ምርጥ የምርመር 
ዩኒቨርስቲዎች አንዱ ለመሆን 
የሰነቀውን ረዕይ ለማሳካት ተግቶ 
በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ስለሆነም 
የቆመለትን አላማ ከግብ ለማድረስ 
ከታችኛው የእርከን ደረጃ እስከ 
ላይኛው የስልጣን አካል ያለው 
ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ሁሉም የስራ ክፍል ባለድርሻ 
ለዩኒቨርስቲው የሚያደርገው 
አስተዋፅኦ ቢለያይም ለዛሬው 
ትኩረቴን ወደሳበው እና የመማር 
ማስተማሩን የተሳለጠ ለማድረግ 
ቁልፍ ድርሻ ወዳለው የስራ 
ክፍል ልውሰዳችሁ፡፡ የሪጅስትራል 
ሁለቱ የዩኒቨርስቲው ግንባር 
ቀደም ተዋንያኖች መምህርና 
ተማሪ በመማር ማስተማሩ ሂደት 
በየፊናቸው ዘርተው ኮትኩተውና 
አጭደው የሚሰበስቡበት የውጤት 
ቋትና ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን 
የሚያገኙበት  መናህሪያ ነው፡፡ 

በዩኒቨርስቲው ለተማሪዎች 
የመግቢያ ምዝገባ ማድረግ 
(ከህይወት ታሪክ እስከ 
ትምህርት ማስረጃ 
ማደራጀት)፣ መታወቂያ 
አዘጋጅቶ መስጠት፣ 
በየቀኑ ከማቋረጥ እስከ 
መልሶ ቅበላና ውጤት 
ምዝገባ ወዘተ ስራዎች 
እና የተማሪዎች የድካም 
ውጤት በሴሚስተሩ 
ብሎም በየአመቱ ፍሬ 
ከገለባ የሚለዩበት ወንፊት 
ከመሆኑ ባሻገር ብቸኛው 
መተላለፊያ መንገድ ነው፡፡ 
ታዲያ ዛሬ ላይ ይህ ክፍል 
አሁን ያለበትን ሁኔታ 
ለተመለከተው ምነው 
ብድር ከፋይ አጣ ያስብላል፡፡  
ከረጅም አመታት በፊት 
በተማሪነት እገልግሎት 
አገኝበት የነበረው እና  
የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደት 
አሁንም ድረስ ብዙም መሻሻል 
ያልታየበት  ሪጅስትራል ከቅርብ 
ጊዜ ወዲህ ግን ከዘመኑ ጋር 
የሚሄዱ አሰራሮችን በመከተል 
የተማሪዎችን ፋይል በኢንተርኔት 
የታገዘ አሰራር በማደራጀት 
(SIMS) ስራ እየተሰራ ነው፡፡ 

ቢሆንም የሚገርመው ግን 
ይህ ክፍል ለአገልግሎት 
አሰጣጥ ምቹ አለመሆኑ ብቻ 
ሳይሆን የተማሪዎች ፋይል 
ተለይተው የሚደራጁበት በቂ 
ቦታ (መደርደሪያ) ካለመኖሩ 
ባሻገር እንኳንስ ባለጉዳይ 
ተጨምሮበት በተራ ካልሆኑ 
መራመድ በማይቻልበት ሁኔታ 
አሁንም ድረስ የክፍሉ ጥበት 
አቤት የሚለው አካል በማጣት 
ባይተዋር ሆኖ ይገኛል፡፡

ነገር ግን የጠቀስኳቸውን ጨምሮ 
ሌሎችንም የስራ ክፍሉን ችግሮች 
መቅረፍ ለነገ የማይባል ሲሆን 
አሁን አሁን ዩኒቨርስቲው በውጭ 
ተገልጋዮች እየታማ የሚገኘበትን 
ምቹ ያልሆነ አገልግሎት አሰጣጥ 
ለመቀልበስ እና የዩኒቨርስቲውን 
መልካም ገፅታ ለማምጣት 
ወ ሳ ኝ ስ ለሆ ነ 

የሚመለከተው አካል ሀሳቡን 
ተቀብሎ ምላሽ ቢሰጠው 
መልካም ነው እላለሁ፡፡   
እኔ ሰራበት የነበረውን ሬጅስትራል 
ብንመለከት ለአገልግሎት መጓደል 
እንደምክንያት የሚፈጠሩ 
ወይም የሚጠቀሱ ዘርፈ ብዙ 
ሁኔታዎች መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

ከክፍሉ ሰራተኞች ብጀምር 
በአንዳንድ ሰራተኞች ላይ 
የሚታየው ለስራው  ያለን ፍላጎት 
አናሳ መሆንና አገልግሎቱን 
ለመስጠት ተነሳሽነት አለመኖር ፤ 
ሌላው ለስራው ተገቢውን ክፍያ 
አይከፍለኝም ብሎ ማሰብ፤ በሶስተኛ 
ደረጃ ስለአገልግሎት አሰጣጥ 
ግንዛቤ አለመኖር ይታይባቸዋል፡፡ 

ከዩንቨርስቲው የሚጠበቁትን 
ብንመለከት፡- የመጀመሪያው 
ለሪጅስትራል አመቺ የሆነ የስራ 
ቦታ አለመስጠት ማለትም 
በስራ ባህሪያቸው አንድ አይነት 
የሆኑት በአንድ አካባቢ ማድረግ 
ቢቻል ይህም ማለት አንድ 
ተማሪ ሪጅስትር ለማድረግ ስሊፕ 
በማውጣት ከዚያም ለአማካሪው 
ማስፈረምና ክፍያ መፈፀም 
የሚሉትን ጉዳዮች ለማከናወን 
ከአንድ ሰዓት በላይ ሊወስድበት 
እና ሊጓዝ ይችላል፡፡ 
ታዲያ ዩኒቨርስቲው 
ከሚያስተናግደው የተማሪ 
ቁጥር አንፃር ተገቢ ነው 
ተብሎ አይታሰብም፡፡

ሌላው በተለይም 
በዋናው ግቢ በሚገኙ 
ሪጅስትራል ክፍሎች 
ፋይልና ሰራተኛ 
እኩል ተደርድረው 
ባሉበት ሁኔታ፣ 
በአንድ ጠረጴዛ 
በተራ ለመጠቀም 
የሚፈጥሩት ትርምስ 
ወደ ክፍሉ ገብቶ 
መውጣት ብቻውን 
ባለ ጉዳዩን ከማሳቀቁ 
ባሻገር ለሰራተኛውም 
ቢሆን ስራን 
አቀላጥፎ ለማከናወንና 
የተገልጋዩን እርካታ 
ለማሻሻል ትልቅ 
ተግዳሮት ከመሆኑ 
ባሻገር ምቾትን 
የሚነሳ ሆኖ ይገኛል፡፡ 

በአጠቃላይ አንድ የውጭም 
ሆነ የውስጥ ተገልጋይ 

አገልግሎቱ እንዲፈጥንለት 
ከፈለገ የሚታወቅ ሰው ወይም 
በተለምዶ እስታፍ ይዞ መምጣት 

“ሪጅስተራል 
መምህርና 

ተማሪ በመማር 
ማስተማሩ ሂደት 

በየፊናቸው ዘርተው 
ኮትኩተውና አጭደው 

የሚሰበስቡበት 
የውጤት ቋትና ዘርፈ 
ብዙ አገልግሎቶችን 

የሚያገኙበት  
መናህሪያ ነው::” 

የተለምደ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት 
የውጪ ባለጉዳይ ስለዩኒቨርስቲው 
ጥሩ ያልሆነ ግንዛቤ ይዞ ይሄዳል፡፡ 
እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ዛሬ 
ላይ እያየነው ያለውን ፈጣንና 
ምቹ ያልሆነ ያገልግሎት 
አሰጣጥን ሊወልድ ችሏል፡፡ 

በታዘብኩት መጠን የዩኒቨርስቲውን 
የአገልግሎት አሰጣጥ በአንድ 
የስራ ክፍል መነሻ በማድረግ 
እንዲህ ብገልፀውም ለወደፊት 
ተገልጋዩን በማካተት በጥናት 
ላይ ተመርኩዤ ሰፊ ትንታኔ 
ለመስጠት እሞክራለሁ፡፡
 
እዚህ ላይ ሳልጠቅሰው የማላልፈው 
ጉዳይ አንድ የባንክ ባለሙያ 
ስራውን በአግባቡ እንዲፈፅም 
ተገቢውን ስልጠና እና ጥቅማ 
ጥቅም እንደሚበረከትለት ሁሉ 
የገንዘብ ወጪና ገቢ ባይሰራበትም 
ከገንዘብ በላይ የሰው አዕምሮ 
ውጤት ወይም የመምህርና ተማሪ 
የልፋት ውጤት ወጪና ገቢ 
የሚሰራበት እና የዩኒቨርስቲው 
የውጪ እና የውስጥ አገልግሎት 
አሰጣጥ የሚፈተንበት ሪጅስትራል 
አንኳር የስራ ሂደት በመሆኑ የተለየ 
ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እላለሁ፡፡ 
ምክንያቱም አሁን የምናየውን 
አገልግሎት አሰጣጥ ማስተካከል 
ከተቻለ የዩኒቨርስቲውን ገፅታ 
ለመገንባት የአንበሳውን ድርሻ 
ይወጣል፡፡ ስለዚህ ዩኒቨርስቲውን 
ከመምህርና ተማሪ ነጥሎ 
ማየት እንደማይታሰብ ሁሉ 
ለሪጅስትራል ትኩረት አለመስጠት 
የዋህነት ይመስለኛል፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ በስራ ቦታው 
ለምትገኙ ሰራተኞች ማስተላለፍ 
የምፈልገው መልዕክት ስራችሁ 
ህብረተሰቡን የሚጠቅም እስከሆነ 
ድረስ ሶስተኛ ወገን ሳትጠብቁ 
ለአገልግሎቱ መሻሻል ልትሰሩ 
ይገባል፡፡ ምክንያቱም መልካምነት 
መጀመሪያ የሚጠቅመው 
ቅን አገልጋዩን ነው፡፡   
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‹‹ግባ›› አለኝ፡፡

‹‹ስንት ነው የምትወስደኝ?›› አልኩት፡

‹‹ሁለት ብር›› አለኝ፡፡

‹‹በጣም ተደሰትኩ›› አስራ ሦስት 
ብር አተረፍኩ አልኩኝ በውስጤ 
ወደ ውስጥ ስገባ ሁለት ወጣቶች 
ነበሩ፤ ከመሀል አስቀመጡኝ፡
፡ትንሽ እንደተጓዝን አንገቴን 
የሆነ ነገር ተሰማኝ፡፡ከዚያ በኋላ 
ምን እንደሆንኩ አላውቅም፡፡ 

የክት ልብሴን ለብሸ ነበር የወጣሁት፡
፡የአጎቴ ልጆች ሲያዩኝ ገበሬ ብለው 
እንዳይስቁብኝ ወደ እነ እርሱ ቤት 
ስሄድ የምለብሰው አንድ ጅንስ 
ሱሪና አንድ ቆዳ ጫማ አለኝ፡
፡አሁን እርሱ የለም፤እርቃኔን 
ቀርቻለሁ፡፡ሞባይሌም ሆነ 
የያዝኩት ብር ተወስዷል፡፡

የሞት ሞቴን ብድግ አልኩ፤ወደ ሰዎች 
ለመሄድ፡፡እርቃኔን መሆኔ ስቆም 
ደግሞ ይባስ አሸማቀቀኝ፤አስፈራኝ…
ምን ማድረግ እችላለሁ?

ቀስ እያልኩ መራመድ ጀመርኩ፡፡
የእግሬ ኮሽታ ብርግግ…ብርግግ…
ያሰኘኛል፡፡አሁንም እየተጠጋሁ…
እየተጠጋሁ ሄድኩኝ፡፡እነእርሱ ግን 
ምንም  አይንቀሳቀሱ፡፡ጠጋ ብየ ሳይ 
ገረመኝ፤በእራሴም ሁኔታ አፈርኩ፡
፡እንዲያ ሲያስጨንቁኝ የነበሩትን 
ነገሮች አወቅኳቸው፤ዛፎች ነበሩ፡
፡ከዚያው ቆሜ ማድረግ ያለብኝ 
ነገር አሰብኩ፡፡ጨለማውም 

መጀመሪያ እንዳየሁት ድቅድቅ 
የሚባል አይነት አይደለም፡፡

ወደ ከተማው መሄድ አለብኝ፡፡ሰው 
ወደ ሚገኝበት ፤ችግሬን ነግሬው 
እርቃኔን ወደ ሚሸፍንልኝ፡፡ወይስ 
ከዚህ ሆኘ ልጩህና ሰው ሲሰበሰብ 
የሆንኩትን ልንገሪቸው?የቱ 
ይሻለኛል? አያልኩ በሀሳብ ስምታታ 
ቆይቸ ወደ ከተማ ለመሄድ 
ወሰንኩ፡፡አሁን ትንሽ ስለተረጋጋሁ 
በአካባቢየ ያሉትን ነገሮች 
በደንብ ለመመልከት ሞከርኩ፡፡

የዛፎቹ አይነት ምን ምን እንደሆኑ 
ለማወቅ ቢያስቸግርም የተለያዩ 
ዛፎች በተለያየ መጠን እንዳሉ 
መገመት እንያስቸግርም፡፡ከበላየ ቀና 
ብየ ሳይ ትልቅ ተራራ ይታየኛል 
ከተራራው ፊቴን አዙሬ ስመለከት 
የከተማው መብራት ኮከብ መስሎ 
ይታያል፤ከዛፎቹ መጨረሻ ላይ ዳር 
ለዳር አነስ ያለ የደንጋይ ካብ አለ፡
፡ያንን አልፌ አንድ አስር እርምጃ 
እንደተጓዝኩ አስፓልት አገኘሁ፡
፡ቀኘን ይዠ ወደ ፊት፡ ወደ 
ዋናው አስፓልት ጉዞ ጀመርኩ፡፡
ሰላሳ ሜትር ያህል እንደ ሄድኩ 
ዋናውን አስፓልት አገኘሁት፤የአዲስ 
አበባን መውጫ፡፡ከፊት ለፊቴ ቤት 
የመሰለ ነገር አየሁና ወደዚያ 
ተጠጋሁ፡፡ በትልቁ የተጻፈ ነገር 
አየሁ፤አነበብኩት ‹‹ናይል ማደያ›› 
ይላል፡፡ወደ ከተማው ጉዞ ስጀምር

ከርቀት አልፎ አልፎ 

ውሾች ሲጮሁ ይሰማሉ፡፡

ከኋላዬ አንድ መኪና መጣ፡፡
መብራቱ ከፊት ለፊቴ ሲበራ 
እርቃኔ ተጋለጠ፡፡ደነገጥሁና ወደ 
ጎን አፈገፈግሁ፡፡አልፎ ሄደ፡፡ ይህ 
ፍርሀቴ የትም እንደማያደርሰኝ 
ተሰማኝና እንደምንም ተደፋፍሬ 
ሌላ ከመጣ ወደ ከተማ እንዲወስደኝ 
ለመማጸን ከአስፓልቱ ዳር ለዳር 
መጓዝ ጀመርኩ፡፡ወዲያው አንድ 
ሚኒባስ መጣ ፤ይወስደኛል ብየ 
ተስፋ በማድረግ እጀን ብዘረጋም 
ከቁብም ሳይቆጥረኝ ተፈተለከ፡፡

አሁንም ተስፋ ባለመቁረጥ 
ጉዞየን ቀጠልኩ፤በብርድ 
አየተንቀጠቀጥኩ፤ደግነቱ ዝናብ 
አልዘነበም፡፡ትንሽ እንደ ተጓዝኩ 
አንድ አባ ዱላ መጣ፡፡እረዳቱ 
በመስኮት አየኝና አንዲሁ አልፎኝ 
ሄደ፤ እራሴን ታዘብኩት፡፡ከመቼ 
ወዲህ እርቃኑን የሆነን ሰው 
ከመኪና ውስጥ ማን ያስገባዋል?

ከናይል ማደርያ ሀያ ሜትር ያህል 
እንደተጓዝኩ ከእስፓልቱ ግራና 
ቀኝ የቆመ ባህር አለ፡፡ከዚያ አካባቢ  
የእንቁራሪቶች ድምጽ የቦታውን 
ጸጥታ አውከውታል፡፡ሀያ አምስት 
ሜትር ያህል እንደተጓዝኩ የተከመረ 
እንጨት አገኘሁ፡፡ከዚያ ውስጥ 
ለማደር አሰብኩና ብርዱን ፈራሁ፡፡

ወደ ከተማው እየቀረብኩ በሄድኩ 
ቁጥር ፍርሀቴ እየጨመረ መጣ፡፡
ከወደ ሰፈር አንዲት ባጃጅ መጣች፡፡

ተናደድኩ ፤ድንጋይ እንስተህ በላት፡ 
በላት አለኝ፡፡ ‹‹አይጥ በበላ ዳዋ 
ተመታ››ሲሆንብኝ ነገሩ ተውኩት፡፡

ሸዋ በር ግሮሰሪ አካባቢ ስደርስ 
ነጠላ የለበሱ ሁለት ሴቶች ጎን ለጎን 
ሆነው እያወሩ ከፊት ለፊቴ መጡ፡
፡ቀርቤ ልጠይቃቸው ወይስ እንዴት 
ላድርግ?እያልኩ ሳስብ በአጋጣሚ 
አንዷ ቀድማ አየችኝና ‹‹አባዬ 
ድረስ››ብላ በመጮህ ወደ መጣችበት 
መሮጥ ስትጀምር ጓደኛዋም 
ምን እንደሆነች ሳትጠይቃት 
አብራት መሮጥ ጀመረች፡፡

ባለሁበት ደንዝዠ ቀረሁ፡፡ትንሽ 
እንደ ሮጡ እንደገና ዘወር ብለው 
አዩኝና ወደ እኔ እየጠቆሙ 
ይንሾካሾኩ ጀመር፡፡ከዚም ፈጠን 
ፈጠን ብለው መጓዝ ጀመሩ፡፡

ብርዱ ከውስጥ አጥንቴ ድረስ ዘልቆ 
ገባ፡፡እራሴን ጠላሁ፤ ሰው ሆኘ 
መፈጠሬን፤ከሰው ውጭ የሰውን 
ማንነት በልብስ የሚለካ ከፍጥረት 
ሁሉ ማን አለ?ከነ ተረቱስ ‹‹ልብሴን 
ኖር በለው››አይደል የሚባል፡፡ማን 
ተመልካች፡ማንስ ሰሚ ኖሮት?

ለነገሩ በእነ እርሱ አልፈርድም ፤እኔም 
የዛሬውን አያርገውና፣አንድ ሰው 
እርቃኑን ሲሄድ ካየሁት አእምሮው 
ጤነኛ አይመስለኝም ነበር፡፡ከባለቤቱ 
በስተቀር የውስጡን ማን ያውቃል?

ልብስ ለብሶ የምናየው 

Tips on Global warming!
Mr. X: On TV and newspapers ev-

eryone talks about global 
warming. They say gasoline 
cars cause the problem and 
that the gasoline tax needs 
to be increased to stop it. 

Ms. Y: You are so smart; Greenhouse 
gases such as CO2 and methane 
emitted from burning fossil fuels 
contribute a lot to global warm-
ing. Various measures are stud-
ied to cut those gases. The intro-
duction of “environmental tax” 
on oil and coal is one of them.

 
Mr. X:  When did the Earth start warming?
 
Ms. Y: The Earth has gone through 

warm and cold climates in 
 cycles that last thousands of 

years or tens of thousands of 
years since its birth about 4.6 
billion years ago. The Earth is 
currently thought to be in a 
warm period, from the view-
point of long-term climate 

changes. However, greenhouse 
gas emissions including CO2 
have increased especially since 
the Industrial Revolution be-
gan around 1750. The recent 

 warming trend reflects its impacts. 

Mr. X: I know that the invention of the 
steam engine led to the rapid 
industrial development. Coal 
provided the power to drive 
the steam engines! Thanks to 

 inventions during this period, our 
life has become full of conve-
niences. Is that a cause of glob-
al warming?! We did not need 
the Industrial Revolution at all?!

 
Ms. Y: Wait! I, and even TV, would not 

exist without those inventions. 
Mr. X: Our present life has been 
 established based on 
 people’s achievements of that 

time. They, however, never 
 imagined we would face the 

crucial problem resulting from 
their inventions. Chlorofluoro-

carbons (CFCs) are another 
example of what had provided 
us with convenience but later 
turned out to be harmful. CFCs, 
used in air conditioners, are 
found to destroy the ozone layer. 

In 1898, a Swedish chemist 
S. Arrhenius suggested that CO2 
could cause global warming. The 
issue then began to be discussed at 
the U.S. Congress in the 1980s, and 
soon became of worldwide concern. 

Ms. Y: What will happen if the 
Earth keeps warming?

 
Mr. X: Scientists make predictions 
based on various scenarios. They say 
that the temperature will rise about 
1 to 5 °C in the next 100 years. 

Ms. Y: Is that all?? We can ignore that. 

Mr. X: No. Even though the rise 
would not be severe enough 
to directly kill animals, it could 
cause ecological disorder. 

Global warming could reduce 
crop yields as well as plants 
which animals depend on. 

It would also cause sea levels to rise 
by melting glaciers. Most parts of 
low-lying islands like Maldives will be 
submerged. The occurrence of extreme 
weather events such as heat waves 
and typhoons is estimated to increase. 
Ms. Y: That is a big problem! What 

can we do to avoid that? 
Mr. X: The whole world needs to
  tackle global warming together. 
 Every one of us is also able 

to contribute to stopping 
the problem through energy 

 saving. Setting your air 
 conditioner’s thermostat to 

a moderate temperature, or 
 turning off the engine while 
 parking, for example. Many small 

things make a great difference. 

By TsegayeKassa (PhD)
Source: United Nations Outer 

Space Program.
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  የኔታን ያያችሁ 
            ከዳንኤል አሞኘ ታሪኩ 

ከኢትዮጵያ ቴክስታል ፋሽን ቴክኖሎጅ ኢኒስቲትዩት ቤተ መጻህፍት ክፍል
 ሪፈረንስና ኢንፎርሜሽን ባለሙያ

“ከአቅማቸዉ በላይ በወገባቸዉ ሻንጣቸዉን አንግበዉ ሲታዩ 

ጠፈርተኛ ይመስላሉ” በዕዉቀት ስዩም  ነዉ ስለ ዘንድሮ የኬጂ ተማሪ 

ህጻናቶች እንዲህ ሲል የተናገረዉ። ህጻናቶችን የሚገልጽ ቋንቋ 

ይመስለኛል እኔ ደግሞ ልክ የአሜሪካን ወታደሮችን ይመስሉኛል 

የአሜሪካ ወታደር በወገቡም በደረቱም ብዙ ነገሮች ይሸከማል፡፡ 

እንዲያዉም አንድ ወዳጄ ታንኩን ብቻ ነዉ በሽንጣቸዉ የማይዙት ያለኝ 

ትዝ ይለኛል የኛ ታናናሾች የኬጅ ተማሪዎች በትልቁ ሻንጣቸዉ የማይዙት 

ነገር የለም ደብተር ፣ እስክርቢቶ፣ ዉኃ፣ ሶፍት ፣ ምሳ፣ አሻንጉሊት ፣ 

ተገጣጣሚ መጫዎቻ ብቻ ምን አለፋችሁ ቤቱ ብቻ ነዉ የሚቀራቸዉ፡፡

በወገባቸዉ ያዘሉት ሻንጣከብዷቸዉ እንደ ኤሊ ሲያዘግሙ 

እንደ ልብ አላንቀሳቅስ ብሏቸዉ ሲታገሉ ይስተዋላል፡፡ 

አሁን ላይ ያሉ ህፃናት የሚያዩትን የሚሰሙትን በዝምታ ማለፍ አይችሉም 

በልጅነት እዉቀታቸዉ ይጠይቃሉ። ለማወቅ ካላቸዉ ጉጉት የተነሳ 

መች፣ ለምን፣ እንዴት ፣ ማን፤ የት የሚሉ ጥያቄዎችንያዥጎደጉዳሉ 

የጎረቤቴን ልጅ ከትምህርት ቤት ይዤ እየተመለስኩ ዛሬ ምን እንደተማሩ 

ምን አዲስ ነገር እንዳጋጠማት ከጓደኞቿ  ጋር እንዴት እንደዋለች; 

ስጠይቃት ለሁሉም ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ ትሰጠኛለች A-Ap-

ple B.Banana እያለች እስከ z ትወርዳለች፡፡ ደግሞ ትዘምርልኛለች 

በመንገድ የምታየዉን ለምን እንዴት መቼ  እያለች ታጣድፈኛለች ፡፡ 

ዛሬ ከምንጊዜም በተለየ ያልጠበኩት ጥያቄ ጠየቀችኝ፤ ህፃን ሳለህ የት 

ተማርህ? ያስተማረችህ ሚስ ማን ትባለች? ጥያቄዎችን በፍጥነት መመለስ 

አልቻልኩም ቆይ ግን እኔ የት ነዉ የተማርኩት? እንዴትስ ያለ ሻንጣ 

ነበረኝ? እንደገና ራሴን ጠየኩት ማንስ ነበር መምህሬ? በአንድ ዋርካ ዛፍ 

ስር ፊታቸዉ የገረጣ ትህትናና ደም ግባት የሆናቸው እዉቀት ሞገሳቸው 

ጋቢያቸው የወየበ ጥምጥማቸው የበረዶ ክምር የመሰለ ፊታቸው በሪዝ 

የተሸፈነ የእዉቀት ማማ የእዉቀት ዳርቻ በአንድ ዋርካ ዛፍ ስር የፊደል 

ገበታ ተሰቅሎ በድንጋይ ወንበሮች የኔታን ከበን ቁጭ ብለን በሚያስገመግም 

ድምጻቸው ሰላምታ ሰጠውን በቆረጧት የባህርዛፍ እንጨት ሀ=ግዕዝ 

ሁ=ካዕብ ሂ=ሣልስ ሃ=ራብዕ ሄ=ኃምስ ህ=ሳድስ ያስብሉን ነበር፡፡ 

የኔታ ስነፍና የሚያረፍድ ተማሪ 

አይወዱም፡፡ ድካም መሰልቸት 

ተስፋ መቁረጥ ብሎ ነገር የለም 

የነፍስ አባት የቀለም አባት 

በሁለቱም በኩል የተሳሉ 

ሁነዉ ተማሪዎቻቸዉን 

በሁለት በኩል ይስላሉ። 

እንደ ዛሬዎቹ የመዋዕለ 

ህፃናት መምህር ወፍራም  

ደሞዝ  አይከፈላቸዉም፡፡

በወር አንድ ብር ከአንድ ተማሪ፡

፡ የየኔታ ተማሪዎች ለወገባቸዉ 

ሻንጣ ብሎ ነገር የለም ሀ ሁ 

መቁጠሪያ ትንሽ መፅሐፍ አሊያም 

ወንጌል ወይ ዳዊት መቀመጫዉ ላይ የተቀደደ ሱሪ፤ ዝንብ የሚወረዉ 

ሻይ የተደፋበት ቲሸርት እንጅ ተመመሳሳይ የሆነ የደንብ ልብስ የለም፡፡ 

የምሳ መቋጠሪያ ሳህን ለብቻዉ የዉሃ መጠጫም አንሸከምም፡፡  

በሽሮፕ ዕቃ ዉሃ ሞልተን በዉስጡ አተር፣ ባቄላ፣ 

ሽንብራ የተገኘዉን ከተን ወደ ት/ቤታችን እንሮጣለን፡፡ 

ት/ቤታችን ዋርካ ዛፍ መምህራችን የኔታ ናቸዉ፡፡ 

የኔታ የቀለም ልጆቻቸዉን የሚወዱ በእኩል አይን የሚያዬ ጐበዙን 

የሚያተጉ ሰነፉን የሚያበረታቱ ድንቅ መምህር፡፡የኔታ ግብረገብነቱን 

ከቀለሙ አይለዬትም ቀለሙንም ከግብረ ገብነቱ አያርቁትም ሁለቱን 

በአንድ አዋህደዉ በቀለሙ (በፊደሉ) የመጠቁ በግብረገብነቱ(በምግባሩ) 

የታወቁ ተማሪዎችን ያፈራሉ፡፡ የኔታ በፍቅር በመስቀላቸዉ እየባረኩ 

ጭራቸዉን ከግራ ቀኝ እያወራጩ በእጃቸዉ እየዳሰሱ ባርጩማ 

ወንበራቸዉ ላይ ቁጭ ብለዉ ዕዉቀት ያስርጻሉ፡፡ ለሚዘገዩ ተማሪዎች 

እየተቆጡ እየገሰፁ ከዚያም አለፍ ሲል በጥቁር አለንጋቸዉ ወገባቸዉን 

እየዥለጡ ከእዉቀት ሌማት ቆርሰዉ ያጐርሳሉ። “የኔታዬ እራበነ እራበነ 

ትንሽ አለንጋ ያቀምሱነ” የሚል ተወዳጅ የቄስ ት/ቤት መዝሙር ነበረን፡፡ 

የኔታ ካለ ነገራቸዉ ሳይሰስቱ በደሞዛቸዉ ማነስ ሳያዝኑ ጨለማዉን 

ድንቁርና በዕዉቀት ብርሃን ይገልጹታል፡፡ ፅሐይ ዝናብ ሲመታቸዉ 

ለጤና በማይስማማ የጋለ ድንጋይ ተቀምጠዉ ያለ ደሞዝ ብራሃን 

የፈነጠቁ የኢትዬዽያ ባለዉለታ የዘመናት ጀግና የሀገር መከታ የኔታ። 

ዛሬ የኔታን ያያችሁ የኔታ የት ናቸዉ? “ኢትዮዽያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ 

ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ” ብሎ የገጠመዉ ማን ነበር? 

ዛሬ ሀገራችን ለምትመራበት የትምህርት ፖሊሲ የመሰረት ድንጋይ 

የጣሉ የማዕዘንም ድንጋይ የሆኑ የኔታ ናቸዉ። ታዲያ የኔታ የት 

አሉ? የኔታንስ ያያችሁ ከወዴት ናችሁ? የኔታ የኦርቶዶክስ ብቻ 

አልነበሩም የሀገር ሃብት እንጅ ሁሉም ከሳቸዉ ተምሯል። በወላጆቻችን 

የተወደዱ በየሰፈሩ የተከበሩ ባለግርማ ሞገስ ትዉልዱ የሞቃቸዉ 

“የኔታዬ 
እራበነ እራበነ 
ትንሽ አለንጋ 
ያቀምሱነ

    ”
ወደ ገጽ 5 ዞሯል
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ከፎቶ ማህደር 

 እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ  ኃላፊነታችን ይሁን!

ከአሜሪካ የመጡ የህክምና ዶክተሮች/ ስፕሻሊስቶች የቀዶ ጥገና ህክምና ቡድን እና ታካሚዎች በፈለገ ህይወት 
ሪፈራል ሆስፒታል

            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፡፡ 

The Eighth anual conference on the Amhara Regianal state Economic Development

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የዘር ዘርፍ ልማት ፕሮግራም(ISSD) የመስክ ምልከታ እየተካሄደ


