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2ኛ ዓመት፣ ቁጥር 9፣ ጥቅምት 2007                                                            

የመሪነት ሚና በራዕይ ጥበብ 2017
በባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

Why Do 
People Age?

Melaku Wale (PhD)

የኢትዮጵያ 
ብሔር፣ 

ብሔረሰቦችና 
ህዝቦች  አጭር 

መግለጫ
             ተመስገን በየነ

የዩኒቨርሲቲው 
ተማሪ ማስታወሻ

            
           ፈታሒ በቃሉ

ናይል
THE NILE

ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ
Wisdom at the Source of the Blue Nile

Participants of Abay Research Centers’ seminar on indigenous knowledge

HE Shiferaw Shigute, Minister of Ministry of Education, FDRE, on BDUs’ performance 
exhibition in Hawassa

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ
Wisdom at the Source of the 

Blue Nile
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በኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ 
ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት 

ጽ/ቤት
የውስጥ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን 

ክፍል
የሚዘጋጅ ወርሃዊ ጋዜጣ

ዋና አዘጋጅ፡-
ፀጋነሽ  ሙሉጌታ

አርታኢዎች
             ሞገስ አብርሃ

መስፍን ወዳጆ                   
ሂሩት አድማሱ

ስልክ፡- 251 583206088 

ኢ-ሜይል፡- 
bduinfo63@gmail.com
gracetsegi@gmail.com 

ድረገጽ፡- http://www.bdu.edu.et
   
የፌስቡክ ገፃችን፡- 
www.facebook.com/bduethiopia 

ዘጋቢዎች፡-
አምሳሉ ጥላሁን

የማነ ገብሩ
ትግስት ዳዊት 

አምደኞች፡-
ባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

መላኩ ዋለ (ዶ/ር)
ፈታሒ በቃሉ

ሂሩት አድማሱ

ታምሩ ደለለኝ

                   ተመስገን በየነ
ስለሽ ሰማኸኝ  

አረጋዊ ሰለሞን

ጌታቸው ምስጋናው 

ግራፊክስና ሌይአውት፡-
ፀጋነሽ  ሙሉጌታ

ፎቶ አንሺ፡-
ታምራት አታላይ

የኮምፒውተር ጽሁፍ፡-
ፋንታነሽ ላቀው
ታሪክ  ታደሰ

ትራንስፖርት፡-
ማናለ ኃይሌ

መልእክተኞች፡-
ቃልኪዳን አወቀ
ንብረት ታፈረ

አበይት ዜናዎች

ዩኒቨርሲቲው የሴቶችን አቅም ለማሳደግ 
እየሠራ ነው

ትዕግስት ዳዊት

የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያ ሴቶች ማህበር (ኢትመባሴማ) ከፍሬድሪክ 
ኢበርት ስቴፊንግ (Fridrich Ebert Stiffung) ጋር በመተባበር ለባሕር 
ዳር ዩኒቨርሲቲ ለጋዜጠኝነትና እና ተግባቦት ተማሪዎች professional 

responsibilities for journalists በሚል ርዕስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናና 
በማህበሩ ክንውኖች ላይ ገለፃ ሰጥተዋል፡፡ በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ተገኝተው የእንኳን 
ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ 
ኮሙዩኒኬሽን ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሞገስ አብርሃ ዩኒቨርሲቲው 
የሴቶችን አቅም ለማሳደግ እየሠራ መሆኑን ገልፀው በ2006 ዓ.ም አዲስ ሴት 
መምህራንን መቅጠሩ የዚህ ማሳያ ነው ብለዋል፡፡ 

አቶ ሞገስ ዩኒቨርሲቲው ከማህበሩ ጋር ለመስራት ያላውን ፍላጎት  ገልጸው ማህበሩ 
የሴት ጋዜጠኞችን አቅም በመገንባት ሴቶች በሙያው ላይ ያላቸውን ተሳትፎ 
ከማሳደግ አልፎ በሃገሪቱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ 
ተሳታፊ እንዲሆኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት አስገነዝበዋል፡፡        

የማህበሩ የቦርድ ሰብሳቢ ወ/ሮ እምራኬብ አሰፋ ማህበሩ የተቋቋመበትን ዋና አላማ 
በመገናኛ ብዙኃን ሴቶች ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግና ቁጥራቸውን ለማበራከት፤ 
በመገናኛ ብዙኃን ስለሴቶች የሚቀርበውን የተሳሳተ ገጽታ ለመቀየር እንዲሁም 
ሴቶችን ለመረጃና ለመገናኛ ብዙኃን ቅርብ እንዲሆኑ ለማድረግና በመገናኛ ብዙኃን 
የሴቶችን የውሳኔ ሰጭነታቸውን ለማጎልበት ነው ብለዋል፡፡ 

በውይይቱ ላይም የመናገር መብት ምን ድረስ ነው? የጋዜጠኞችን ጥንካሬና 
ለሙያቸው እንዴት መገዛት እንዳለባቸው እና በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ የሴቶችን 
ተሳትፎ አስመልክቶ የተለያዩ ሃሳቦች ከመምህራንና ከተማሪዎች ተነስተው ውይይት 
ተደርጎባቸዋል፡፡ ይህ ማህበር በዋነኝነት ሴት የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎችን 
ይመልከትን እንጂ ሴቶችን የሚያበረታቱ ወንዶችን ተባባሪ አባላት እና ማህበሩን 
በገንዘብ የሚደግፉ ወንዶችም የክብር አባላት መሆን እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡ 
በዝግጅቱ ላይ የፍሪድሪክ ኢበርት ስቲፈንግ ተወካዮች፣ የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን 
መምህራን፣ ወንድ ተማሪዎችና ሴት ጋዜጠኞች ተሳታፊ ነበሩ፡፡

ማህበሩ ሴት የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎችን አቅም ለማጎልበት በመገናኛ ብዙሃን 
ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ እንዲሁም በሙያው የሴቶችን ውክልና 
ለመጨመር በ1991 ዓ.ም የተቋቋመ የሙያ ማህበር ነው፡፡ ማህበሩ በሰባት አባላት 
የተቋቋመ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በመንግስትና በግል የመገናኛ ብዙኃን፤ መንግስታዊና 
መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት፤ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች፤ በኮሙዩኒኬሽን 
ኤጀንሲዎችና በግል ሥራ ላይ የተሰማሩ ከ250 በላይ የመገናኛ ብዙኃንና የህዝብ 
ግንኙነት ባለሙያዎችን በአባልነት ይዟል፡፡ ማህበሩ ለትርፍ ያልተቋቋመና ከፍትህ 
ሚኒስቴር ህጋዊ እውቅ ያለው የሙያ ማህበር ሲሆን ሴቶች በሀገራቸው የፖለቲካና 
የአመራር ጉዳዮች ውስጥ ያላቸውን ዝቅተኛ ተሳትፎ ማሳደግ እንዲሁም ሴቶች 
በሀገራቸው የኢኮኖሚ የማህበራዊ እንዲሁም ስርዓተ-ፆታ ዙሪያ ያሉ ችግሮችን 
መታገልና የሴቶችን የትምህርት እድል ለማሳደግ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለና 
አባላቱን ወደ ተለያዩ አገራት እየላከ ያላቸውን እውቀት እንዲያሳድጉና እንዲያዳብሩ 
እንዲሁም የልምድ ልውውጥ እንዲያገኙ እያደረገ ይገኛል፡፡ 

ዩኒቨርስቲው ከNLA ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጋር ስምምነት ተፈራረመ  
የማነ ገብሩ

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኖርዌይ ከሚገኘው NLA ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ጋር በመማር ማስተማር የሰለጠነ የሰው ኃይል በማሰልጠን 
ላይ የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ሰነድ ተፈራረመ፡፡ ስምምነቱ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን 
ተማሪዎች በNLA ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እንዲሁም የኖሮይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን 

የሚከታተሉበት አግባብ ያካትታል፡፡ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶ/ር ባይሌ ዳምጤ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከኖርዌይ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር አብሮ ለመስራት ይህ የመጀመሪያው ስምምነት መሆኑን ገልጸው ለወደፊት ግንኙነቱ በኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ብቻ 
ሳይወሰን በሁሉም የእስካንዲኒቪያን ዩኒቨርሰቲዎችን በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ መስራት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል፡፡ 

በሁለቱም ተቋማት የ1ኛና የ2ኛ ዲግሪ ተማሪዎች በዓለም አቀፍ የጋዜጠኝነት ቴክኖሎጂ መስክ ተማሪዎችን ተቀብለው በማስተማር  
የጋራ ተጠቃሚነት መሠረት ያለው የመጀመሪያ ስምምነት ትግበራ በቅርብ ጊዜ እንደሚጀመርና ለውጤታማነቱም መስራታቸውን 
እንደሚቀጥሉ  የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሙዩኒኬሽን ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሞገስ አብርሃ 
ገለጸዋል፡፡ ስምምነቱ ፍሬ አፍርቶ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት የሚያስችለው ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንደሚተጉ አቶ ሞገስ 
አረጋግጠዋል፡፡  

የስምምነቱ መሠረታዊ ሃሳብ በሁለቱም ተቋማት የሚሠለጥኑ ተማሪዎች በአለም ዓቀፍ የጋዜጠኝነት ሙያ ተቀባይነት ያላቸው 
እና ሙያዊ ስነምግባር የተላበሱ ብቁና በቀጣሪ መስሪያ ቤቶች ተፈላጊ ባለሙያዎችን ለማሰልጠን የሚያስችል የመማር ማስተማር 
ሥረዓት ለመዘርጋት አልሞ የተዘጋጀ የጋራ ስምምነት ነው፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው ሀገር 
አቀፍ አውደ ርዕይ 

ላይ ተሳተፈ

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
ክልል ዋና ከተማ ሀዋሳ ላይ 

በተካሄደው 24ኛው የትምህርትና 
ስልጠና ጉባኤ ላይ ተካፈለ፡፡ 
ጉባኤው በ2006 ዓ.ም የትምህርት 
ዘመን የትምህርት ሂደቱ ምን 
እንደሚመስል የመከረበትና ለ2007 
ዓ.ም. የትኩረት አቅጣጫ ለመስጠት 
የተዘጋጀ ነው፡፡ 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዩኒቨርሲቲው 
በ2006 ዓ.ም በመማር ማስተማር፣ 
በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት 
በኮሙኒኬሽንና በውጭ ግንኙነት 
ያከናወናቸውን ሥራዎች ሀዋሳ ላይ 
በተደረገው አውደ ርዕይ ላይ አቅርቧል፡
፡ በአውደ ርዕዩ ላይ የዩኒቨርሲቲው 
የባሕር ዳር ቴክኖሎጂ ተቋም 
ሀይል ቆጣቢ ምድጃና ለ19 ቀናት 
ምግብ ሳይበላሽ የሚያቆይ መሳሪያን 
አቅርቧል፡፡ በተመሳሳይ የኢትዮጵያ 
ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ተቋም 
መምህራንና ተማሪዎች በተቋሙ 
የተሰሩ የተለያዩ የፋሽን አልባሳትን 
አሳይተዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲው በአውደ 
ርዕዩ ላይ ያቀረባቸውን ክንውኖች 
የጎበኙ ተሳታፊዎች ባዩት የቴክኖሎጂ 
ፈጠራ የተደመሙ ሲሆን ምርቶቹን 
በአጭር ጊዜ በገበያ ላይ ማየት 
እንደሚፈልጉም ተናግረዋል፡፡  
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መልዕክቶችና አስተያየቶች
ርዕሰ-አንቀጽ ቁልፍ መልዕክት

የመሪነት ሚና በራዕይ ጥበብ 2017
ባይሌ ዳምጤ (ዶ/ር)

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

ራዕይ ጥበብ 2017ን በሚገባ 
ለማሳካት በተለያዩ እርከኖች 
ያሉ የዩኒቨርሲቲያችን 

መሪዎች ሚና በጣም ትልቅ እንደሆነ 
በተለያዩ መድረኮች ይገለፃል፡
፡ ለመሆኑ መሪ የምንለው/ላት ምን 
ምን መስፈርቶች ሲሟሉ ነው? 
በዩኒቨርሲቲያችን ተጨባጭ ሁኔታስ 
በተለያዩ እርከኖች ያሉ መሪዎች 
ሚናቸው ምን መሆን አለበት? 
የመሪነት ጽንስ ሀሳብን በመውሰድና 
በተለይም የዩኒቨርሲቲያችንን 
ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ 
አመራሮቻችንን ስንፈትሽ የት ላይ 
እንገኛለን? የመሳሰሉትን ጥያቄዎች 
በማንሳት የመሪነትን ሚና መገንዘብ 
የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ተገቢ 
ነው፡፡ 

የዚህ ጽሐፍ አላማ የመሪነትን ጽንሰ 
ሀሳብ በሚገባ በመፈተሽ አካዳሚያዊ 
የመወያያ አጀንዳ ለመፍጠር ሳይሆን 
ዩኒቨርሲቲያችንን በመሠረታዊነት 
ለመቀየር በማለም በመተግበር 
ላይ ያለውን ራዕይ ጥበብ 2017 
እንዲሳካ የመሪነት ሚና ምን መሆን 
እንደሚገባው በማመላከት በተግባራዊ 
እንቅስቃሴያችን ላይ የሚያግዝ 
ሁኔታ ለመፍጠር ነው፡፡ መሪ 
የሚለውን ቃል ስንሰማ የሚመጣልን 
ጉዳይ አቅጣጫ የሚያመላክት፣ 
ተከታዮች ያሉት፣ ዋናው ሥራውም 
ወደ ተመረጠው አቅጣጫ አግባብቶና 
አሳምኖ የሚወስድ፣ ከተመሪዎችም 
የሚማር፣ በተጨባጭ ውጤት 
የሚያመጣ መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ 
በመሆኑም መሪ ቀድሞ አቅጣጫውን 
ማወቅና የተመረጠውም አቅጣጫ 
ትክክለኛነቱን በሚገባ በመረዳት ከልብ 
በመነጨ ስሜት መቀበል ይኖርበታል፡
፡ መሪውም የሚማልልለት አቅጣጫ 
ከሆነ ተመሪዎችን አስማልሎ ወደ 
አቅጣጫው ለማምጣት አያዳግትም፡፡ 
እንዲሁ ያለ በቂ ግንዛቤና መነሳሳት 
ሰዎችን መምራት ግን ያዳግታል፡
፡ መሪው በዩኒቨርሲቲያችን 
ተጨባጭ ሁኔታ ራዕይ ጥበብ 
2017 ብለን የምንጠራውን ራዕይ 
በሚገባ መረዳትንና ለዚህ ስኬት 
ከልብ የመነጨ ፍላጐት ሊኖረው 
ይገባል፡፡ እንደሚታወቀው የራዕይ 
ጥበብ 2017 ጭብጦች “ሰማያዊው 
መጽሐፍ” በተባለው የራዕይ 
2017ን በሚተነትነው ጽሑፍ 
ውስጥ ዩኒቨርሲቲው ትኩረት ሰጥቶ 
ለውጥኑ ስኬታማነት ካስቀመጣቸው 
መሰረታዊ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ 
የአመራሩ ሚናን ነው፡፡ ይህ ራዕይ 
ዩኒቨርሲቲውን እንዴት ሊቀይረው 
እንዳለመ፣ በተግባር እንዴት 
እንደሚፈፀም በሚገባ መረዳትና 
ለተግባራዊነቱ በሁሉም እርከኖች 
ያሉ የዩኒቨርሲቲያችን መሪዎች 
ኃላፊነት ነው፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ የምንጠቅሰው 
የመሪነት ሚና ከራዕይ ጥበብ 2017 
የተመነዘረውን የክፍሉን ዕቅድ 
አሳታፊ በሆነ መንገድ በሚገባ 
የማቀድንና ዕቅዱንም የጋራ የማድረግ 
ሥራን ያካትታል፡፡ የሚታቀደው 
ዕቅድ ሊተገበርና ሊለካ በሚችል 

አግባብ ማስቀመጥና ራዕይ ጥበብ 
2017ን ከማሳካት አኳያ ያለውን ሚና 
ማመላከት ይገባል፡፡ ዕቅዱን የጋራ 
ከማድረግ አንጻር በመሪው ሥር 
ያሉ ኃላፊዎችና ፈፃሚዎች የተግባር 
ድርሻቸውን ሊገነዘቡ በሚያስችልና 
የሥራቸውን ትርጉም በሚያሳይ 
መልኩ ሊሆን ይገባል፡፡ ዕቅዱን 
አሳታፊ በሆነ መልኩ በመተግበር 
ሥራው በሚገባ ሲሰራ ሁሉም 
ድርሻቸውንና የሚጠበቅባቸውን  
ውጤት ለማስገንዘብ ይጥራሉ፡፡ 

በሶስተኛ ደረጃ የምንጠቅሰው 
የመሪነት ሚና ተግባሮች በዕቅዱ 
መሠረት እየተከናወኑ መሆናቸውን 
ጠንካራ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት 
በመዘርጋት መከታተልና ትክክለኛ 
ሪፖርት ማቅረብን የሚያካትት 
ነው፡፡ ዕቅድ በተግባር እንዲፈፀም 
የመከታተልና የመደገፍ ሥራ 
እጅግ ወሳኝ የሚባል ሥራ ነው፡
፡ በዩኒቨርሲቲያችን ያለንበትን 
ሁኔታ ስንቃኘው በዚህ ረገድ 
በርካታ ሥራዎችን መስራት 
እንደሚጠበቅብን እና ወደ ላቀ ደረጃ 
ማሳደግ እንደሚገባ እንገነዘባለን፡
፡ በየደረጃው ያሉ ሃላፊዎች ግልጽ 
የሥራ ስምሪት በመስጠት ሥራ 
እንዲሠራ ያደርጋሉ፡፡ ግልጽ 
ተግባር የሰጠ መሪ ደግሞ የት ደረሰ 
ለማለትና ችግርም ካለ በተገቢው 
ሁኔታ አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት 
ይችላል፡፡ በክፍሉ ሥር ያሉ 
ሠራተኞችና ኃላፊዎች   የሀላፊውን/
ዋን ብቃትና በስሩ/ሯ ያሉትን 
ሠራተኞች የሚጠበቅባቸውን 
የስራ ድርሻ በሚገባ በመረዳት 
ይተገብራሉ፤ ለውጤታማነቱም 
በግልና በጋራ ይንቀሳቀሳሉ፡፡  

በራዕይ ጥበብ 2017 መስፈርት 
መሠረት መሪነትን ለመለካት 
ከፈለግን በመሪው ሥር ያሉትን 
ሥራ ኃላፊዎችንና ሥራ ፈፃሚዎች 
በመቅረብ የሥራ ድርሻቸውንና 
ሊያመጡ የሚፈለገውን ውጤቶች 
በመጠየቅ ብዙ ግንዛቤ መውሰድ 
ይቻላል፡፡

አንድ ፕሬዚዳንት ለእያንዳንዱ 
ም/ፕሬዚዳንት ግልጽ ተግባርና 
የሚጠበቁ ውጤቶችን በመግለጽ 
ሊያሠማራ ይገባዋል፡፡ በተዋረድም 
ሁሉም መሪዎች የሚጠበቅባቸውን 
ውጤቶች ለማስመዝገብ ግልጽ 
የተግባር ስምሪት ከሚጠበቁ ውጤቶች 
ጋር መስጠት ይገባቸዋል፡፡ በዚህ 
ሂደት ከላይ እስከ ታች ድረስ የተግባር 
ስምሪት ያለውና የሚጠበቁትን 
ውጤቶች የሚያውቅ የሰው ኃይል 
ስምሪት ይኖረናል ማለት ነው፡፡ 
በዚህ አግባብ የሚንቀሳቀስ የሰው 
ኃይል ደግሞ ራዕይ ጥበብ 2017ን 
ለማሳካት የሚያችል ቁመናና አቅም 
እንደሚይዝ አያጠራጥርም፡፡ ለዚህ 
ነው የመሪነት ሚናን በራዕይ ጥበብ 
2017 ከውጤትና ከተግባር ስምሪት 
ጋር በማስተሳሰር የምናስቀምጠው፡፡ 

ራዕይ ጥበብ 2017ን እናሳካለን!!!               

በጥቅምት ወር ማጠናቀቂያ አንድ ሀገር 
አቀፍ ዓውደ ጥናት በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
ዋናው ግቢ መካሄዱ የወሩ ዓብይ ክስተት 
ነበር፡፡ የጉባኤው ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ሀገር 
በቀል ዕውቀቶች የልማት መሰረቶች 
መሆናቸው በማሳየት እንዴት ተጠንተው 
ለልማት ይውላሉ የሚል ነበር፡፡ በርግጥም 
ማንኛውም ሀገር ለመሰልጠን መነሳት 
ካለበት የሚነሳው ከሀገር በቀል እውቀቶች 
ነው፡፡ በዓውደ ጥናቱ ከቀረቡት ዋነኛ ጉዳዮች 
መካከል ቅኔና መንዙማ ይገኙበታል፡፡ እነዚህ 
ሁለት የሀገር በቀል ዕውቀቶች በትልልቆቹ 
ክርስትና እና እስልምና ሀይማኖቶች ውስጥ 
የሚተገበሩ በመሆናቸው በውስጣቸው 
አቅፈውት የሚገኘው እውቀት ለዘመናት 
ተቆልፎበት በበቂ ሁኔታ አገልግሎት 
ላይ ሳይውል ኖሯል:: ዩኒቨርሲቲያችን 
ለሀገር በቀል ዕውቀቶች በሰጠው ትልቅ 
ትኩረት በእነዚህ የሀገር ሀብቶች ውስጥ 
የሚገኘው ዕውቀት በሚገባ ተጠንቶ ለሀገር 
ልማት የሚውልበትን መንገድ እያመቻቸ 
ይገኛል ወደ ፊትም ይህንኑ ስራ አጠናክሮ 
ይቀጥላል፡፡ የሀገር ልማት የማህበረሰብን 
ባህል ያላገናዘበ ከሆነ ስር ሰዶ ህብረተሰብን 
የመለወጥ አቅሙ ውስን ይሆናል፡፡ ጠንካራ 
የልማት ትስስር እንዲኖር ማህበረሰቡ 
በሚያውቀውና በሚከተለው የሕይወትና 
የኑሮ ስርዓት መሰረት ላይ መመስረት 
ይኖርበታል፡፡

ሀገር በቀል እውቀቶች ላይ ትኩረት መስጠት 
ለምን አስፈለገ; ማንኛውም ማህበረሰብ 
በረጅም ጊዜ የህይወት ልምዶቹና ገጠመኞቹ 
ያካበታቸው ዕውቀቶች ናቸው፤ ሀገር በቀል 
እውቀቶች፡፡ እዚህ ላይ በስልጣኔ ሊነሱ 
የሚችሉት እነጃፓን፣ ቻይና እንዲሁም 
ህንድ የሀገር በቀል እውቀቶቻቸውን 
በማጥናትና ከዘመናዊ ፍልስፍና ጋር 
በማዋሃዳቸው ነው በአጭር ጊዜ አለምን 
ያስደመመ ስረ ነቀል ለውጥ ማምጣት 
ችለዋል፡፡ በመሆኑም ሀገራችን ይህን 
ተሞክሮ በመውሰድ ሀገር በቀል እውቀቶችን 
በመፈተሽ በመሰነድና ከዘመናዊ አሰራር 
ጋር በማዋሃድ መገልገልና ወደፊት ማደግ 
የትኩረት ነጥብ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ ለምን 
ቢሉ ሀገር በቀል ዕውቀቶች የማህበረሰብ 
ማንነት የተገነባባቸው የማህበረሰቡ 
የምርምር ውጤቶች እና በምርምር ሂደት 
ውስጥ እንደ መረጃ መሰብሰቢያ መንገዶች 
የምንገለገልባቸውን ምልከታንና ሙከራን 
ተሞርኩዘው ለተፈጠሩ ክስተቶች(ችግሮች) 
የተሰጡ ምላሾች በመሆናቸው ነው፡፡ 
በዚህም ማህበረሰቡ በሀገር በቀል እውቀቶቹ 
ላይ  የማንነቱን አሻራ አትሞባቸዋል፡
፡ ዘመናዊነት ደግሞ በማንነት ላይ 
ካልቆመ ለስልጣኔ የምናደርገው ጉዞ ከንቱ 
ያደርገዋል፡፡ ለሀገር በቀል ዕውቀቶች በቂ 
ትኩረት መሰጠት ትሩፋቱ የላቀ ነው፡፡

በዓውደ ጥናቱ ላይ የቀረቡትን ቅኔና 
መንዙማን ብንመለከት ልዩ ልዩ ታሪኮች፣ 
መረጃዎች፣ ምክሮች፣ ግሳጼዎች፣ 
የተፈጥሮንና የሰው ባህሪያትን ገላጮች 
እና ሌሎች እምቅ ዕውቀቶች ይገኙባቸዋል፡
፡ እነዚህ እውቀቶች በቤተ እምነቶቹ 
ጣሪያ ስር ብቻ ተገልለው በመቀመጣቸው 
በተለይም ቅኔ በግዕዝ፣ መንዙማ ደግሞ 
በአረብኛ ቋንቋ መጻፍና መነገራቸው 
የሚነገሩበትን ቋንቋ የማያውቀው ሰፊው 
ህዝብ  ከቅኔውም ሆነ ከመንዙማው 
ቱሩፋት የሚጠበቀውን ያህል ተጠቃሚ 
ሳይሆን ዘመናት አልፈዋል፡፡ ይህ ሁኔታ 
እንዳይቀጥል የመስኩ ተመራማሪዎች 
በነዚህ ዕንቁ የሀገር ሀብቶች ላይ ጥናት 

በማድረግ፣ በመተንተንና በመተርጎም ጥቅም 
ላይ እንዲውሉ የበኩላቸውን እንዲወጡ 
ዩኒቨርሲቲው ድጋፍ ያደርጋል፡፡ 

ከሀገር በቀል እውቀቶች መካከል ጥቂቶቹን 
ባህላዊ አስተዳደር፣ ባህላዊ ህክምና፣ ባህላዊ 
ኮከብ ቆጠራ፣ ጥበብ፣ ፍልስፍናዎች ሌሎች 
ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶችን ማንሳት ይቻላል፡
፡ ከባህላዊ አስተዳደር ውስጥ የግጭት 
አፈታትን ስናይ እያንዳንዱ ማህበረሰብ 
የራሱ የሆነ ግጭትን የሚፈታበት ባህላዊ 
ስርዓት አለው፡፡ በዚህም የማህበረሰቡ የራሱን 
ደህንነት፣ ጸጥታና ሰላም ይጠብቃል፡፡ አልፎ 
አልፎ የሚከሰቱ ግጭቶች በዘመናዊ መንገድ 
በፍርድ ቤት ዳኝነት ከመስጠት ይልቅ 
ማህበረሰቡ በለመደው አኳሃን እንዲፈታቸው 
ማድረግ ባልረካበት የፍትህ አሰጣጥ በቂም 
በቀል ተነሳስቶ፣ ጊዜ ጠብቆ ከመበቀልና 
አላስፈላጊ የሰውና የንብረት ጥፋት ከመከሰት 
ይከላከላል፡፡ 

ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2017 በምርምር 
ከአፍሪካ ከሚገኙ 10 ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች 
ውስጥ አንዱ እሆናለሁ የሚል ርዕይ 
አንግቧል፡፡ ይህንንም ለማሳካት ትኩረት 
ከሰጠባቸው መስኮች መካከል ደግሞ ሀገር 
በቀል ዕውቀቶች የሚጠኑበት #ዐባይ የባህልና 
ልማት ጥናትና ምርምር ማዕከል$ ይገኝበታል፡
፡ በማዕከሉ ልዩ ልዩ ባህሎች ተጠንተው 
ለልማት ግብዓት የሚሆኑበት መንገድ 
ይቀየሳል፡፡ በዚህም ዩኒቨርሲቲው በሚገኝበት 
ክልል ያሉ ልዩ ልዩ ሀገር በቀል ዕውቀቶች 
እና ዕምቅ ሀብቶች ተጠንተው፣ተተንትነውና 
ተተርጉመው ለልማት ይውላሉ፡፡ ይህን 
ትርጉም ያለው ስራ ለመስራት ከመስኩ 
ጋር ትስስር ያላቸው ባለሙያዎች በማዕከሉ 
ተሳታፊ በመሆን ያላሰለሰ ጥረት እያደረጉ 
ነው፤ ከዚህም በላይ እንዲያደርጉ በዚህ 
ዙሪያ ተነሳሽነት ዝንባሌና ልምድ ያላቸውም 
ምሁራንን በማሳተፍ፣ የዩኒቨርሲቲው 
አመራር ደግሞ ለውጤታማነቱ አስፈላጊውን 
አመራር በመስጠት በጀት በመመደብና ምርጥ 
ተማሪዎችንና ተመራማሪዎችን በማፈላለግ 
እና ወደ ዩኒቨርሲቲው እንዲመጡ ይሰራል፡፡ 

ከሀገር በቀል ዕውቀቶች መለስ ስንል ደግሞ 
የእያንዳንዱ ተቋም ማህበረሰብ ባህል በተለየ 
ልናነሳው የምንችለው የተቋም ባህል አለ፡
፡ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚታወቅበተና 
የራሱ የሆነው የአሰራር ባህሉ ምንድን 
ነው? ሠራተኞቹ ለስራ ያላቸው ተነሳሽነትና 
የሥራ ባህል ምን ይመስላል? የሚለው ምን 
ጊዜም ሊጠየቅና መልስ ሊገኝበት የሚያሻ 
ጉዳይ ነው፡፡ እነዚህ ነጥቦች ለተቋሙ 
ዕድገት ውሳኝ ናቸው፡፡ ያለን የሥራ ባህል 
ለተቋማችን ዕድገትና ጥንካሬ የራሳቸው 
ድርሻ ይኖራቸዋል፡፡ በሰዓታችን ቢሮአችን 
ተገኝተን ባለጉዳዮችን በአግባቡ አስተናግደን 
የምንሸኝ ከሆነ በሥራ ባህላችን ወደ ዕድገት 
የሚያንደረድር መሆኑ አያጠራጥርም፡
፡ ከዚህ በተቃራኒ በየምክንያቱ በሥራ 
ቦታችን የማንገኝ፣ ባለጉዳይ ከፊታችን 
ሲቆም እንደኮሶ የሚመረንና የምናመናጭቅ 
ከሆነ እድገታችን የቁልቁል ይሆናል፡
፡ ተመራማሪዎችም ምርምራቸው 
የማህበረሰብን ህይወት አሁን ካለበት 
ወደ ሚበልጥ ህይወት የሚቀይር ያደርጉ 
ዘንድ ተግተው መስራት ይጠበቅባቸዋል፡
፡ ተማሪዎችና ተመራማሪዎች የተሳካ 
የመማር ሂደት መከወን ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
አለበለዚያ ግን በተለምዶ የሚባለው ደሴቶች 
እንሆናለን ማህበረሰቡ እዚያ እኛ እዚህ 
ይህ እንዳይሆን ምርምር ድልድያችን ሆኖ 
ሀገር በቀል ዕውቀቶችን በሚገባ በማጥናት 
ለልማት እንጠቀምበት፡፡ 

ሀገር በቀል ዕውቀትን ለመጠቀም የተጀመሩ 
ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ!
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አበይት ዜናዎች...

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከ USAID 
CIAFS (Capacity to Improve 
Agriculture & Food Security) 

ፕሮጀክት ጋር በመተባበር የአየር ንብረት 
ለውጥ በግብርና ምርትና በምግብ ዋስትና 
መረጋገጥ ላይ እያደረሰው ያለው ጫና 
ላይ የሚመክር አገር አቀፍ አውደ ጥናት 
በባሕር ዳር ከተማ አካሄደ፡፡ 

በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶ/ር 
ተስፋዬ ሽፈራው የአውደ ጥናቱን 
ጠቀሜታና  ከዩኒቨርሲቲው ራዕይ ጋር 
ያለውን ቁርኝት ሲያስረዱ ከዩኒቨርሲቲው 
መሠረታዊ ግቦች ማለትም መማር 
ማስተማር፣ ምርምርና ማህበረሰብ 
አገልግሎት ላይ ተቋሙ ለማከናወን 
ካስቀመጠው ዝርዝር ተግባራት ጋር አውደ 
ጥናቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ትልቅ 
እገዛ ይኖረዋል ተብሎ እንደሚታሰብና 
በአውደ ጥናቱ ላይ ከምሁራን የሚሰነዘር 
ገንቢ ሃሳብ ከንግግርና ከፅሁፍ የዘለለ ወደ 
ተግባር የምንቀይርበት አቅም ይፈጥርናል 
ብለዋል፡፡ 

የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ በአገሪቱ የአየር 
ንብረት ለውጥን የሚቋቋም ማህበረሰብ 
በመፍጠር በቀላሉ ሊተገበርና ሊስፋፋ 
የሚችል የምግብ ዋስትና ማረጋገጫ እና 
በአየር ንብረት ፀባይ የማይበገሩ ተግባራትን 
በአርሶ አደሩ ውስጥ አላምዶና ለመስራት 

የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የምሁራን 
ሚና ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ  

 የማነ ገብሩ

የሚያስችል ስኬታማ ተሞክሮዎች 
በመለየትና ትንተና በመስጠት ለፖሊሲ 
አውጭና ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 
ሥርዓተ ትምህርት ቀረፃ የሚረዳ ገንቢ 
ሃሳብ ከምሁራን ማሰባሰብና ሥርዓተ 
ትምህርት ለማስገምገም መሆኑ ተገልጿል፡
፡ 

በኢትዮጽያ አርሶ አደሮችና አርብቶ 
አደሮች በምግብ እራሳቸውን ለመቻል 
በሚያደርጉት ትግል ላይ የአየር ንብረት 
ተለዋዋጭነት በቁጥር በማይገመት መጠን 
አሉታዊ ጫና እየፈጠረባቸው መሆኑን 
የገለጹት የአውደ ጥናቱ ተሳታፊና CIAF 
ፕሮጀክት ዳይሬክተር ዶ/ር ተሾመ ለማ 
ናቸው፡፡ እንደ ዶ/ር ተሾመ ገለጻ በአገሪቱ 
በአየር ንብረት ለውጥ የማይበገርና 
ዘላቂነት ያለው አረንጓዴ ኢኮኖሚ 
መገንባት ከተፈለገ በአካባቢው ሳይንስና 
የተፈጥሮ ሃብት ስነ-ምጣኔ የሰለጠነ 
የሰው ኃይል ማፍራት አማራጭ የሌለው 
ተግባር ነው፡፡ በመጨረሻም የዶ/ር 
ተሾመን ሃሳብ የሚያጠናክር በአካባቢው 
ሳይንስና የተፈጥሮ ሃብት ስነ-ምጣኔ 
ትምህርት በሁለተኛ ድግሪ ተማሪዎችን 
ተቀብሎ ለማሰልጠን የሚያስችል 
ስርዓተ ትምህርት ለመቅረጽ ከባሕርዳር 
መቀሌና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎች በጋራ 
የተጠና ጥናት በዓውደ ጥናቱ አስተባባሪ 
ረዳት ፕሮፌሰር በሪሁን ተፈራ ቀርቦ 
በተሳታፊዎች ምክክር ተደርጎበታል፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስነ-ምግባርና 
ፀረ-ሙስና ዳይሬክቶሬት ከአቅም 
ግንባታ ማዕከል ጋር በመተባበር 

አዲስ ለተቀጠሩ መምህራንና የተማሪዎች 
ተወካይ በሙስናና ብልሹ አሰራር 
ተግባራትና የትግል ስልት ዙሪያ ስልጠና 
ሰጠ፡፡ ከብልሹ አሰራር የፀዳ ሙያዊ ስነ-
ምግባር የሚያስቀድም ትውልድ ለመፍጠር 
መምህራን የላቀ ድርሻ እንዳለባቸው 
የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሥነ-ምግባርና 
የፀረ-ሙስና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ 
ሮቤል ዳምጤ ተናግረዋል፡፡ 

የስልጠናው አላማ ሰልጣኞች በተለይም  
በ2006 ዓ.ም ለተቀጠሩ አንድ መቶ ሃያ 
ሶስት መምህራን ስራ ከመጀመራቸው 
በፊት ስለ ዩኒቨርሲቲው መተዳደሪያ ደንብ 
እንዲያውቁ በማድረግ የመማር ማስተማር 
ሂደት ላይ በሚደረገው የሙስና ወንጀልን 
መከላከልና ብልሹ አሠራርን የሚጠየፍ 
ትውልድ እንዲቀርጹ የሚያስችል የግንዛቤ 

ማስጨበጥ ስልጠና መሆኑ ተገልጿል፡፡ 
በስልጠናው ላይ ለመምህራኑ መማር 
ማስተማር ዘዴና ሞጁላር የትምህርት 
ስርዓት ላይ መሠረታዊ እውቀት ኖሯቸው 
ስራቸውን በቅንነት እንዲሠሩ እንዲሁም 
የተማሪዎች ውጤት አሰጣጥ ምን 
መምሰል እንዳለበት የሚገፅ  ማብራሪያ 
ተሰጥቷቸዋል፡፡ የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የአካዳሚ ጉዳዮች ኢክሲኪዩቲቭ 
ዳይሬክተር ዶ/ር ጥጋብ በዜ በስልጠናው 
ተገኝተው እንደተናገሩት የስነ-ምግባር 
ጉድለት በገንዘብ ወይም በሌላ ጥቅማጥቅም 
ብቻ አለመሆኑን ገልጸው ለተቀጠሩበት 
ሙያ የሚመጥን ሥራ አለማከናወን 
የስነ-ምግባር ጉድለት መሆኑን አውቀው 
መምህራን ሊለካ ወይም ሊቆጠር በሚችል 
መልኩ ስራቸውን መስራትና ሳምንታዊ 
ወርሃዊና የሴሚስተር እቅድ ኖሯቸው 
ሥራቸው በእቅድ የተመራና ለሚሠሩት 
ሥራ ታማኝ እንዲሆኑ ጠይቀዋል፡፡ 

በስነ-ምግባር ዙሪያ ስልጠና ተሰጠ
የማነ ገብሩ

ሀገር በቀል ዕውቀትን አስመልክቶ አውደ 
ጥናት ተካሄደ

አምሳሉ ጥላሁን

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የዓባይ ባህልና ልማት ጥናትና ምርምር ማዕከል ‹‹ሀገር 
በቀል ዕውቀት የዕድገት መሠረት ነው›› በሚል መሪ ቃል አገር አቀፍ አውደ 
ጥናት አካሄደ፡፡ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶ/ር ባይሌ ዳምጤ የሰው ልጅ 

ድንጋይን ከመጠቀም ጀምሮ ዛሬ ያለንበት ደረጃ እንደደረሰና ድንጋይን መጠቀም 
ከጀመሩ ሀገራትም በግንባር ቀደምነት ኢትዮጵያ እንደምትጠቀስ ጠቁመው 
ኢትዮጵያ በስነ-ህንፃና፣ በስነ-ጥበብ ግንባር ቀደም ሀገር እንደሆነችና አንድ ሀገር 
የምትለወጠው ከራሷ ሀገር በቀል ዕውቀት በመነሳት በመሆኑ ዩኒቨርሲቲውም 
ሀገር በቀል ዕውቀትን ለመጠበቅ፣ ለትውልድ ለማስተላለፍና ለሀገር እድገት 
ለማዋል እየሠራ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ 

የምርምር ማዕከሉ ዳይሬክተር የሆኑት ዶ/ር ሙሉቀን አንዷለም የአማራ 
ክልል የግዕዝና የአማርኛ ቋንቋ በስፋት የሚነገሩበት ክልል በመሆኑ በእነዚህ 
ቋንቋዎች ላይ ምርምር ማድረግና ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ አስፈላጊ እንደሆነ 
ተናግረዋል፡፡ ያደጉት ሀገራት አሁን የደረሱበት ደረጃ የደረሱት የራሳቸውን ሀገር 
በቀል ዕውቀት በአግባቡ በመጠቀማቸው እንጂ የሌላን ሀገር ዕውቀት በመኮረጅ 
ብቻ እንዳልሆነም አስረድተዋል፡፡ 

ቤተክርስቲያንና ቤተ-መስጊዶች ለሀገር በቀል ዕውቀት መሰረት በመሆናቸው 
በአብያተ ቤተ-ክርስቲያንና መስጊዶች የሚገኙና ከጊዜ ብዛት የተነሳ እያረጁ፣ 
እየተበላሹና እየጠፉ ያሉ ጥንታዊ የብራና መጽሐፍትን፣ ስዕሎችን፣ የሀውልት ላይ 
ጽሑፎችን ማስተዋል፣ መገንዘብና እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ስልጠና መስጠት 
የጥናት ማዕከሉ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል እንደሚገኙና ወደፊትም 
ባሕል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ፣ ስነ-ቃል፣ ሙዚቃ፣ መዝሙር፣ ቅኔ፣ መንዙማ ወዘተ 
በሚገባ አጥንቶና ተመራምሮ በውስጣቸው ያለውን ችግር በማውጣትና መፍትሄ 
በመፈለግ እንዲሁም በመቀዳደትና በመጥፋት ላይ ያሉትን በኮምፒዩተር በታገዘ  
መልኩ ለመሰነድ እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡ 

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሥርዓተ-
ፆታ ጽ/ቤት ከበእውቀት ፋና 
የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 

ማህበር ጋር በመተባበር ለአዲስ አካል 
ጉዳተኛ ተማሪዎች የእንኳን ደህና 
መጣችሁ መርሃ ግብር ለመጀመሪያ 
ጊዜ ያዘጋጀ ሲሆን ለአካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች እገዛ ላደረጉ ነባር 
ተማሪዎችም የምስጋና ሰርተፍኬት 
ሰጥቷል፡፡ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የፕሬዚደንት ጽ/ቤት ሀላፊ አቶ 
ምህረቴ ዋለ አካል ጉዳተኝነት 
ማለት አለመቻል አለመሆን 
ተገንዝበው እና መሰናክሎች 
ከተወገዱላቸው እና ምቹ የመማር 
ማስተማር ሁኔታ ከተፈጠረላቸው 
ስኬታማና ጠንካራ ሆነው 
እንደሚሠሩ ይህንንም ዩኒቨርሰቲው 
ሙሉ በሙሉ እንደሚያምንና 
ለዚህም ጠንክሮ እንደሚሠራ 
ተናግረዋል፡፡ ዩኒቨርሰቲው አካል 
ጉዳተኞችን አስመልክቶ የተጀመሩ 
ሥራዎችን እንደሚያጠናክር 
ተማሪዎችም መብትና ግዴታቸውን 
ለማስከበር ጠንክረው መሥራት 
እንደሚጠበቅባቸው አቶ ምህረቴ 

መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡

የስርተ-ፆታ ጽ/ቤት ዳይሬክተር ወ/
ሪት እንዳስ ቃሶ በበኩላቸው ጽ/ቤቱ 
ወደፊት ከማህበሩ ጋር ተረዳድቶ 
ለመሥራትና አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች ውጤታማና ተጠቃሚ 
የሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት 
ሰጥቶ ለመሥራት ቃል ገብተዋል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው ለአካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች የመማሪያ ስፍራዎችን 
ምቹና ተስማሚ ለማድረግ እየሠራ 
እንደሚገኝና ጽ/ቤቱም አካል ጉዳተኛ 
ተማሪዎች ስኬታማ እንዲሆኑ 
ለማድረግ ከጎናቸው እንደሚቆም 
የጽ/ቤቱ ከፍተኛ ባለሙያ ወ/ሮ 
ብርሃኔ መንግስቴ ገልፀዋል፡፡ 

በመርሃ ግብሩ ላይ የልዩ ፍላጎት 
መምህር አቶ ዘላለም ተመስገን 
ተሞክሯቸውን ለተማሪዎች ያጋሩ 
ሲሆን አዝናኝና አስተማሪ ዝግጅቶች 
ቀርበዋል፡፡ 

ጽ/ቤቱ የእንኳን ደህና መጣችሁ መርሃ ግብር 

አካሄደ
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ጥሰት
                               በሂሩት አድማሱ

    የኢትዮጵያ ቋንቋ(ዎች) እና ስነጽሁፍ ት/ክፍል - የስነጽሁፍ መምህርት

 nanihira@gmail.com

የዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ፡፡ ዩኒቨርሲቲ 
ደግሞ የተለያዩ ጥናቶች፣ የምክክር 
መድረኮችና ጉባኤዎች የሚካሄዱበት 

እንደመሆኑ የስራ አውዱ ንግግር 
ለማቅረብ የተመቸ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 
ስራ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ በንግግር 
መድረክ ከፍቼ አላውቅም፡፡ በያዝነው ወር 
መጀመሪያ ግን ወጣት ተመራማሪዎችን 
በማሳተፍ ልምድ ያካብቱ ዘንድ አንዳንድ 
መድረኮችን እንዲመሩ፣ በንግግር 
እንዲከፍቱ ዕድል ይሰጣቸው የሚል 
አቋም ስለተያዘ “ስነፅሁፍና ማህበረሰብ” 
በሚል ርዕስ በተዘጋጀው ዓውደ ጥናት 
ላይ  መርሃ ግብሩን በንግግር  እንድከፍት 
በአዘጋጁ አካል ጥያቄ ቀረበልኝ፡፡ ለተወሰነ 
ጊዜ አቅማማሁ፤ በዕውቀት፣ በእድሜ፣ 
በስራ ልምድ የሚበልጡኝ እንዳሉ በማሰብ 
የቀረበልኝን ጥያቄ ላለመቀበል አመነታሁ፡
፡ ለምን እኔ ተመረጥኩ? ስል በስነፅሁፍና 
ማህበረሰብ ዙሪያ ጥናታዊ ፅሁፎችን 
በማቅረቤ እና ወጣት ተመራማሪ 
ሴት ስለሆንኩ እንደሆነ ተነገረኝ፡፡ 
በምላሹም በእውነቱ እንደታሰነው ከሆነ 
ወጣቶች ልምዳቸውን የሚያካብቱበት፣ 
የሚገጥሟቸውን ተግዳሮቶች የሚፈቱበት 
ነፃ መድረክ ከተሰጣቸው ነገን በሚገባ 
ይመራሉ፡፡ ግራ አይጋቡም እንዲህ 
አይነት እድሎችን በመፍጠር እንዲሳተፉ 
ለማድረግ መሞከር የሚመሰገን ተግባር 
ነው ብዬ ሳላበቃ የሚሟገተኝን ውስጤን 
ለማሳመን ጥረቴን ቀጠልኩ፡፡ ዛሬ አንድ 
ካልተባለ ነገ ሁለት ማለት አይቻልም፡፡ 
ዛሬ በዕውቀት፣ በዕድሜና በስራ ልምድ 
ይበልጡኛል የምላቸው ሰዎች እዚህ 
ደረጃ ለመድረስ ቢያንስ የሆነ ቦታ ላይ 
አንድ ብለው ጀምረዋል፡፡ እኔ አንድ 
የምለው አሁን ሊሆን ይችላል አሁን! 
በሚል ከራሴ ሀሳብ ጋር በብዙ ማንገራገር 
ንግግር ለማድረግ ተስማማሁና ጥያቄውን 
ላቀረበልኝ አካል መስማማቴን ገለፅኩ፡፡

ንግግር እንዳደርግ ግብዣ ከቀረበልኝ ቀን 
አንስቶ እስከ ማደርግበት ቀን ድረስ ከማሰብ 
አልቦዘንኩም፡፡ የተባለውም ቀን እየገሰገሰ 
ደረሰ፡፡ ንግግር በማደርግበት ቀን በማለዳ 
ተነስቼ ተፍ ተፍ ማለቴን ተያያዝኩት፡
፡ ገላዬን ለብ ባለ ውሃ ታጠብኩ፡
፡ የምለብሳቸውን ልብሶች አስቀድሜ 
አዘጋጅቼ ነበርና የረጠበው ገላዬን በፎጣ 
አደራርቄ ለስለስ ያለ ሽታ ያለውን ሎሽን 
ተቀባሁ፡፡ በመቀጠልም ያዘጋጀሁትን 
ልብስ አንድ ባንድ ለበስኩ፡፡ መደቡ ሮዝ 
ሆኖ ጥቁር ጣልጣል ያደረገበት አጠር 
ያለ ቀሚስ ለበስኩ፡፡ ቸኮላት ከመሰለው 
የፊቴ ቀለም ጋር የተስማማ ነበር፡
፡ የጆሮ ጌጥ፣ የአንገት ሀብል እንዲሁ 
አጠለኩ፡፡ ያረኳቸው ጌጦች ከለበስኩት 
ልብስ ጋር ተመሳጥረው ልዩ ውበትን 
አጎናጸፉኝ፡፡ ብዙ ጊዜ እንዲህ ስለብስ 
ሰዎች አድናቆት ይቸሩኛልና አለባበሴ 
ደስ አለኝ፡፡ በመቀጠል ካሉኝ ጫማዎች 
ውስጥም ቁመቴን ዘለግ ሊያደርግ 
የሚችለውን ጫማ መርጬ ተጫማሁና 
መስታወት ተመለከትኩ እምር ብያለሁ፡
፡ ለመጀመሪያ ጊዜ በንግግር መድረክ 
በምከፍትበት ቀን በሰዎች ፊት ስቆም 
የማያሳጣ አለባበስ መልበስ እንዳለብኝ 
በማመኔ ነበር ጊዜ ሰጥቼ መለባበሴን 
የተያያዝኩት፡፡ በመስታወቱ ፊት ለፊት 
የምትንቀሳቀሰዋን ሴት እየተመለከትኩ 
“የኔ ቆንጆ እንዴት አምርብሻል” አልኳት፡
፡ ልክ እንደ ሌላ ሰው፡፡ “አመሰግናለሁ 
አዜብ ድንቁ” አልኩ ለራሴ ምስል መልሼ፡፡ 
በራሴ ትዕይንት እየሳቅሁ ሰው ቢኖር ምን 
ይለኝ ይሆን እያልኩ ሰዓቴን አየት አደረኩ 

ከጠዋቱ 01፡30 ይላል፡፡ ቁርሴን እንደነገሩ 
ቀማምሼ የተዘጋጀሁበትን ንግግር አንድ 
ጊዜ ከለስኩት፡፡

በቃሌ ልል የምችለውን አነበነብኩ........ 
“የዕለቱን መርሃ ግብር በንግግር 
የምትከፍትልንን  የዩኒቨርሲቲያችን 
ወጣት ተመራማሪ ወ/ሪት አዜብ ድንቁ 
ናት፡፡ ወ/ሪት አዜብ ድንቁ በስነፅሁፍ ዘርፍ 
የተለያዩ የምርምር ስራዎችን በመስራትና 
በማቅረብ፣ በተለይ ስነፅሁፍ ለማህበረሰብ 
ያለውን ፋይዳ በማስገንዘብ ረገድ ተጨባጭ 
ስራዎችን በመስራት ያሳየች ለሌሎች 
ወጣቶች አርዓያ ልትሆን የምትችል 
ወጣት በመሆኗ የዛሬውን መድረክ 
በንግግር እንድትከፍት ተመርጣለች፡፡ 
ስለሆነም ወ/ሪት አዜብ ድንቁ ወደመድረክ 
እንድትመጪና በንግግር አውድ ጥናቱን 
እንድትከፍቺልን በአክብሮት እጋብዛለሁ፡፡” 
ድምቅ ያለ ጭብጨባን በምናቤ አድምጬ፤

“አመሰግናለሁ፡፡”

“ስነፅሁፍ የሰዎችን ህይወት በተከሸኑ ቃላት 
የሚቀርብ ህይወትን አጉልቶ የሚያሳይ 
እውነትን የሚገልጽ የኪነጥበብ ዘርፍ ነው፡
፡ የስነፅሁፍ ተቀዳሚ ዓላማ ማዝናናት 
ቢሆንም ቁምነገርም የሚቀርብበት የለውጥ 
መንገድን አመላካች ነው፡፡ ማህበረሰብና 
ስነፅሁፍ አይነጣጠሉም፡፡ በስነፅሁፍ 
የአንድ ማህበረሰብ ትናንት ይወሳበታል፣ 
ዛሬ ይኖርበታል፣ ነገ ይተነበይበታል፡
፡ የአለማችን የበለፀጉ ሀገሮች ስነፅሁፍን 
ተጠቅመው ህዝባቸውን አስተምረዋል፣ 
አስጠንቅቀዋል፣ ለውጠዋል፡፡ ከቴክኖሎጂ 
አንጻርም ስነፅሁፍ ጉልህ ድርሻ ያበረከተ 
እና በማበርከት ላይ የሚገኝ ባለብዙ 
ፈርጅ ጥቅም የሚያስገኝ ጥበብ ነው፡፡ 
በዓለማችን ላይ የተፈጠሩ ድንቅ ግኝቶች 
አስቀድመው በስነፅሁፍ የተተነበዩ ናቸው፡
፡ ስነፅሁፍ የአሁኑን ትውልድ ሊለውጥ 
የሚችል ለተተኪው ትውልድ ደግሞ ቅርስ 
የሚሆን የፈጠራ ስራ ነው፡፡ በሰለጠኑ 
ሀገራት ዘንድ የስነፅሁፍ ዋጋ እጅግ ከፍ 
ያለ ነው፡፡ እነአሜሪካ፣ ሩሲያ፣ እንግሊዝና 
ፈረንሳይ ከስልጣኔያቸው ጋር አብሮ 
የሚነሳ የዳበረ የስነፅሑፍ ባህልና ታሪክ 
አላቸው፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ በኪነጥበብ 
ፈር ቀዳጅ ሀገር እንደመሆኗ በስነፅሁፍ 
ከፍ ያለ ደረጃ ላይ መድረስ ሲኖርባት 
አሁን ያለችበት ደረጃ ከሚጠበቀው በታች 
ነው፡፡ 

የቀደሙት የስነፅሁፍ ባለሙያዎች 
እነ ከበደ ሚካኤል፣ ዮሐንስ አድማሱ፣ 
እነ መንግስቱ ለማ፣ ሀዲስ አለማየሁ፣ 
እነዳኛቸው ወርቁ፣ አቤ ጉበኛ እና በኮሌጅ 
ቀን ግጥሞች ደግሞ በርከት ያሉ ገጣሚያን 
እና ሌሎች በስነፅሁፋቸው ለለውጥ 
ሰርተዋል አልፎም  በወቅቱ የነበረውን 
ስርዓት በመቃወም እስከመናጥና ለለውጥ 
መንገድ እስከመጠቆም ደርሰዋል፡፡ አሁን 
ያለው የስነፅሁፍ እንቅስቃሴ ማህበረሰብን 
ከመጥቀም፣ ከመለወጥና ከማዘመን 
አንጻር ያለው ፋይዳ እምብዛም ነው 
የሚል ክርክር አለ፡፡ ስነፅሁፍን ተጠቅሞ 
ከማደግና የህዝብን ንቃተ ህሊና ከማስፋት 
አንፃር እዚህ ግባ የሚባል ስራ ተሰርቷል 
ብሎ አፍ ሞልቶ መናገር አይቻልም፡
፡ ማህበረሰብን ለመጥቀም ስርዓተ 
ትምህርት ውስጥ በአንደኛ፣ በሁለተኛ 
እና በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የስነፅሁፍ 
ትምህርቶች ትኩረት ተሰጥቶባቸው 
ቢቀረፁ ትውልዱ መጓዝ ወዳለበት 
አቅጣጫ ለመምራት፣ የራሱን ማንነት 

ጠብቆ ሀገሩን ወዶና ሰንደቅ ዓላማውን 
አክብሮ በራሱ የሚተማመን እንዲሆን 
ለማድረግ ትልቅ ድርሻ ያበረክታሉ፡፡ ይህን 
ውጤት ለማምጣት ደግሞ የስነፅሁፍ 
ባለሙያው፣ የሀገር መሪው እና ባለሀብቱ 
ተረባርበው የስነፅሁፍ ሀብት በማሳደግ 
የድርሻቸውን መወጣት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 
በኪነጥበብ መስኩ በመጠቀም ማህበረሰብን 
መለወጥ የሚቻል ሲሆን ይህን 
ለማድረግ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መረጃ 
በመሰብሰብ፣ በመመርመር፣ በመተንተንና 
በመተርጎም ያለውን ተጨባጭ ፋይዳ 
ማስረዳት ይጠይቃል፡፡ በዘርፉ የሰለጠኑና 
ምርምር የሚሰሩ በርካታ ምሁራን 
በሀገራችን ያሉ ሲሆን እንዲህ አይነት 
መድረኮች ደግሞ የጥናት ግኝቶች ይፋ 
የሚደረጉበት ከመሆናቸው ባሻገር 
የስነጽሁፍና የማህበረሰብን ትስስር ወደ 
አንድ የሚፈለግ ደረጃ ለማድረስ እና ወደ 
ወሳኝ ምዕራፍ እንዲሸጋገር ለመጠቆም 
የሚያግዙ ድልድዮች ናቸው ብዬ 
አምናለሁ፡፡ የዛሬው መድረክም የተለያዩ 
ባለሙያዎችንና የመንግስት ሀላፊዎችን 
ያቀፈ እንደመሆኑ በሚቀርቡት ጥናታዊ 
ፅሁፎችም ሆነ በምናደርጋቸው ውይይቶች 
ማህበረሰብን ለመለወጥ መሳሪያ የሆነውን 
ስነፅሁፍ ለማሳደግ የሚሆን ጭብጥ 
እንደምንይዝ እምነት አለኝ፡፡ በመጨረሻም 
ለዚህ ዝግጅት መሳካት ጥረት ያደረጉትን 
አካላት እያመሰገንኩ የዛሬው “ስነፅሁፍና 
ማህበረሰብ” በሚል ርዕስ የተዘጋጀው አውደ 
ጥናት መከፈቱን በደስታ አበስራለሁ፡፡ 
በድጋሚ አመሰግናለሁ፡፡’’

ራሴ ለራሴ አጨበጨብኩ፡፡ ማንም ሰው 
ራሱን ጎዶሎ አድርጎ እንደማያስብ ሁሉ 
ንግግሬን እንከን አልባ አድርጌ በመቁጠር 
ራሴ ለራሴ ተናግሬ፣ ራሴ ታዳሚ ሆኜ 
ሳዳምጠው ጥሩ ዋጋ ያለው ሆኖ ተሰማኝ፡
፡ ሰዓቴን ተመለከትኩ፡፡ ከጠዋቱ 2፡00 
ሰዓት ሆኗል፡፡ ልቤ ስቅል አለ፡፡ ቦርሳዬን 
አንግቼ ተጣድፌ ወጣሁ፡፡ ዩኒቨርሲቲያችን 
ቅጥር ግቢ ለመድረስ በተዝናና መልኩ 
40 ደቂቃ ይፈጃል፡፡ ያለኝ አንድ ሰዓት 
የሚያኮራ ቢሆንም የታክሲ ነገር ደግሞ 
አስተማማኝ አይደለም፡፡ ሰፈሬ ራቅ ያለና 
አዲስ እንደመሆኑ ሶስት ታክሲ ይዜ ነው 
ስራ ቦታ የምንደርሰው፡፡ አንዱንና አጭሩን 
በ10 ደቂቃ ተገላገልኩት፡፡

ሁለተኛውን ታክሲ ለመያዝ መጋፋት 
ነበረብኝ፡፡ አቤት ወረፋው እንደዛሬ መኪና 
እንዲኖረኝ ተመኝቼ አላውቅም፡፡ ከሁለት 
ሶስት ታክሲ ግፊያ በኋላ ጫናው ቀለል 
ስላለ አራተኛው ታክሲ ውስጥ ገባሁ፡
፡ የታክሲ ረዳቱ አስር ግዜ ጠጋ ጠጋ 
በሉ እያለ ሰው ማጨቁን ተያይዞታል፡፡ 
ሚኒባሱም ለመንቀሳቀስ ደቂቃዎችን ወሰደ፡
፡ አሁን አንድ ሰዓቱ ተሸራርፎ በደቂቃ 
መሰላት ጀምሯል፡፡ ደቂቃ በመቁጠር ላይ 
ነኝ፡፡ ወይ ዛሬ! እንዴት ታረገኝ ይሆን 
እያልኩ ሰዓቱ እንዳይረፍድ የምከለክል 
ይመስል አስር ጊዜ ሰዓቴን እያየሁ 
መንገድ ጀመርን፡፡ ያለሁበት ታክሲ መያዝ 
የሚችለው ሹፌሩንና ረዳቱን ጨምሮ 
አስራ አራት ሰው ሲሆን በመጠጋጋት ሃያ 
ሆነናል፡፡ ሹፌሩ ለጥ ያለውን አስፖልት 
ያለችግር ይፈስበት ጀመር፡፡ አነዳዱ ላይ 
ምንም ችግር አላየሁበትም፡፡ መንገዱን 
እንዳጋመስን፤ 

“ማረሚያ ቤት፣ ፖሊ፣ ጊዮርጊስ ወራጅ 
አለ;” ረዳቱ ጠየቀ፡፡

“የለም” የሚል ምላሽ ከብዙ ዝምታ በኋላ 

ከኋላ ተሳፋሪዎች ተሰማ፡፡

“በጋምቢ በኩል ንዳው፡፡” አለ ረዳቱ፡፡ 
ሹፌሩም በዝምታ በተጠቀሰው አቅጣጫ 
ነዳው፡፡ ከሹፌሩ ኋላ የተቀመጠው ሰው 
ግን በንዴት ጨሰ፡፡

“ለምንድን ነው ሰው የምታንገላቱት;”

“ትራፊክ እንዳይዛቸው!” አለች ለሌላኛዋ፡፡

“ማረሚያ ቤት፣ፖሊ፣ ጊዮርጊስ 
ወራጅ ከሌለ ይሄ አቋራጭ ነው፡፡ ምን 
ታመጣለህ;!”

“ዝም በል አንተ ውርጋጥ! የማመጣውንማ 
አሳይሃለሁ”

“ምንም አታመጣም ባክህ!”

“ምን እንደማላመጣ አሳይሃለሁ፡፡ 
በለፈለፍክበት አፍህ ትለምነኛለህ፡፡”

“ምን ብዬ” ረዳቱ የፌዝ ሳቅ ሳቀ፡፡

ሌሎች ተሳፋሪዎች ተው ተው አሉ፡
፡ ረዳቱ ኮስተር ብሎ ሂሳብ መሰብሰቡን 
ተያያዘው፡፡በባህር ዳር ጨርቃ ጨርቅ 
ፋብሪካ በኩል አልፈን የጋምቢ ቲቺን 
ሆስፒታልን መንገድ እንደተያያዝን 
ከሹፌሩ ኋላ የተቀመጠው ሰው እጁን 
በመስኮት አውጥቶ ሚኒባሱን በመምታት 
#አቁመው!$ አለ፡፡ ሁላችንም ደነገጥን 
ተሳፋሪው በተከፈተው የታክሲ መስኮት 
በኩል ራሱን አውጥቶ በስተግራ በኩል 
ከሌላ ሰው ጋር እያወራ የሚያልፈውን 
ሚኒባስ ያላየውን ትራፊክ እያየ #ቶፊቅ 
ና ይህን ጉድ ተመልከት፡፡ ሰላሳ ሰው 
ጭኗል፡፡$ አለ፡፡

ቶፊቅ የተባለው ትራፊክ አንደኛውን 
አስፓልት ተሻግሮ እኛ ወዳለንበት ሚኒባስ 
ቀረበ፡፡ “አሳይሃለሁ አላልኩህም;!” አለው 
በተራው በፌዝ እየሳቀ፡፡ ሹፌሩ ለረዳቱ 
መንጃ ፈቃዱን አቀበለው፡፡ ረዳቱም 
ራሱን እየነቀነቀ በሩን ከፈተው፡፡ ትራፊኩ 
በተዝናና መልኩ መንጃ ፍቃዱን ተቀብሎ 
በትርፍ የተጫኑትን ሰዎች መቁጠር 
ጀመረ፡፡

#ይገርምሃል፡፡ ይህን ሁሉ ትርፍ ጭኖ 
ምን ታመጣለህ ይለኛል!$

#ማን;$

#ረዳቱ$

ትራፊኩ ስሜቱን መቆጣጠር ተሳነው፡፡ ህግ 
አስከብራለሁ ብሎ ህግ አፈረሰ፡፡ ረዳቱን 
በጥፊና በጡጫ ያጣድፈው ጀመረ፡፡ ህግ 
አስከባሪ ለምን ህግ አያከብርም; በጥፋት 
ላይ ሌላ ጥፋት! ለጊዜው የምሄድበትን 
ጉዳይ ረስቼ ከፊቴ የሚከናወነውን ነገር 
መመርመር ጀመርኩ፡፡ ሚኒባሱ ከልክ 
በላይ መጫኑ አንድ የህግ ጥሰት ሲሆን 
ትራፊኩ ደግሞ ያለምንም ፍርድ ረዳቱን 
በጥፊና በጡጫ ማጣደፉ ሌላው ጥሰት 
ነው፡፡ ያረፈበትን ዱላ መቋቋም የተሳነው 
ረዳት #ኧረ እኔ አላልኩም$ አለ፡፡ ውስጥ 
የነበረው ሰውዬ ከተቀመጠበት እንደ እባብ 
ተወርውሮ በመነሳት የረዳቱን ጉሮሮ 

ወደ ገጽ 10 ዞሯል
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የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ማስታወሻ
(ከመስከረም ወር ዕትም የቀጠለ)                                             በፈታሒ በቃሉ

ሣጅን ሞባይሉን ከኪሱ እያወጣ 
አሁን የት ነው መደወል የምትፈልገው? 
አለኝ እኔም ለመደወል እንደምፈልግ 

እንዴት አወቅህ? ስለው እየሣቀ እኔ ምን 
እንደምታስብ ጠፍቶኝ ነው? እየተውነው 
እንጅ እንኳን ይችን የዝንብ ጠንጋራም 

እናውቃለን፡፡

ክሊራንስ 

ከሌሊቱ ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን  
የምኝታ ቤታችን አባላት እንደ 
ሁልጊዜው ሁሉም ወደ መፀዳጃ 
ቤት በመሄድ ፊታቸውን 

እየታጠቡ በመምጣት ማንበባቸውን 
ቀጠሉ፡፡ እኔ ደግሞ መታወቂያዬንና 
የምግብ ካርዴን እንዴት እንደማወጣ 
እያሰብሁ ነው፡፡ ከዚያ ባሻገር ደግሞ 
ስለሔርሜላ ውበትና መቼ አግኝቻት 
ናፍቆቴን እንደምገልጽላት? አወጣለሁ 
አወርዳለሁ፡፡ የእናቴ ሁኔታም 
እንዲሁ፤ …..

የሌሊቱ ጨለማ ንግሥና ሲያልቅ 
ለብርሃኑ ቦታውን መልቀቁ  የተፈጥሮ 
ሕግጋት በመሆኑ፣ እንዳይነጋ የለምና 
እንዲሁ በኃሳብ ስብሰከሰክ ነጋ ፡
፡ በጠዋት ልነሣ ሳስብ ከባድ ሥራ 
ስሠራ እንዳደርሁ ሁሉ መላ ሰውነቴ 
እንክትክት አለብኝ፡፡ እንቅልፍ ሲጠፋ 
እንዲህ ያደርጋል እንዴ አልሁና 
ምንአልባት አሞኝ ይሆን በማለት 
እንደ ምንም ተነሣሁና ወዲያና 
ወዲህ ስንቀሳቀስ ቆይቼ አንድ ሰዓት 
ተኩል ሲል ክሊኒክ በመሄድ ካርድ 
እንዲያወጡልኝ ተመዝግቤ ቁርሴን 
ከበላሁ በኋላ ለመታከም መጠባበቅ 
ያዝሁ፡፡ 

ካርድ ወጥቶልኝ ከነርሷ ዘንድ 
እንደገባሁ ስሜን በመጥራት ምኔን 
እንደታመምሁ ጠየቀችኝ እኔም 
በተለይ የሚያመኝ ነገር የለም፡፡ ነገር 
ግን መላ ሰውነቴ በጣም እንክትክት 
ብሎብኛል፡፡ ስላት መቼ እንደጀመረኝ 
ስትጠይቀኝ ዛሬ ሌሊት እንቅልፍ 
ሳይወስደኝ እንዳደርሁና በጠዋት ስነሣ 
የድካም ስሜት ሲሰማኝ፣ ለሁሉም 
ነገር ምርመራ ማድረጉ ይሻለኛል 
በሚል መምጣቴን አስረዳኋት፡፡ 
በመቀጠልም ምነው ሰሞኑን ፈተና 
አለ? እንዴ! አለችና ትናንት ደግሞ 
እሁድ ስለነበር ከተማ ወጥተህ መጠጥ 
ነገር ሞክረሃል? በማለት  ጠየቀችኝ፡
፡ እኔም ከተማ ወጥቼ ነበር ነገር 
ግን መጠጥ አልጠጣሁም፡፡ በማለት 
ስመልስላት፤ የደም ግፊቴንና የልብ 
ምቴን ለካችና በወረቀት ላይ የሆነ ነገር 
ጽፋ ‹‹ለሁሉም ደምህን፣ ሽንትህንና 
ዐይነ ምድርህን አስመርምር›› አለችና 
ወደ ላቦራቶሪ ክፍል ላከችኝ፡፡ ከዚም 
የታዘዝሁትን ሰጠሁና ከሁለት 
ሰዓት በኋላ ውጤቱን እንድወስድ 
የላብራቶሪው ባለሙያ ነግሮኝ ወጣሁ፡
፡

ከክሊኒክ እንደወጣሁ በቀጥታ ወደ 
ግቢው ፖስታ ቤት ስሔድ ደብዳቤ 
ከመጣላቸው ዝርዝር ውስጥ ስሜን 
ስላየሁት ደብዳቤውን እንዲሰጠኝ 
ፖስተኛውን ስጠይቀው መታወቂያ 
እንዳሣየው ጠየቀኝ፤ እንደሌለኝ 
ስነግረው እኔን ከምንም ሳይቆጥረኝ 
‹‹ስታመጣ ትወስዳለህ›› ብሎ ሌሎችን 
ማስተናገድ ገባ፡፡ 

እኔም በሁኔታው አዝኜ በቀጥታ ወደ 
ተማሪዎች አገልግሎት በመሄድ የምግብ 
ካርዴ እንደጠፋኝ ስነግራቸው ስሜን 
በመመዝገብ ‹‹ድንገት ተይዞብህ ከሆነ 
ይህን ክሊራንስ አዙረህ በማስፈረም 
‹ነፃ ነው› የሚል ስታመጣና ሰላሣ ብር 
ስትከፍል ሌላ ይሰጥሃል፡፡ እስከዚያው 
ግን ለዛሬና ለነገ ጊዚያዊ መመገቢያ 
ወረቀት ትወስዳለህ›› አለኝ፡፡ 

በመቀጠል ደግሞ ወደ ሪጅስትራር 
በመሄድ ሌላ መታወቂያ ለማውጣት 
የክሊራንስ ፎርም ተቀበልሁና ዝርዝሩን 

ስመለከተው ብዙ ነው፡፡ ወዲያው 
በዝርዝሩ መሠረት በእያንዳንዱ ክፍል 
በማዞር ሣስፈርም ቆይቼ ወደ ስፖርት 
ማስተር ስሄድ ተቀበለና ‹‹ፈርመህ 
የወሰድኸውና ያልመለስኸው የስፖርት 
ትጥቅ አለብህ›› አለኝ ‹‹አዎ አሁን 
አመጣዋለሁ›› በማለት ቶሎ ብዬ ወደ 
መኝታ ቤት በመሄድ አመጣሁት፤ 
ስሰጠው ግን ‹‹በጊዜው እንድትመልሱ 
በማስታወቂያ ተገልፆ ነበር፤ ነገር 
ግን ለምን እስከ ዛሬ አቆየኸው? 
እንዲያውም እስከ አሁን በማቆየትህ 
ቅጣት አለብህ›› አለኝ፡፡ እኔም ዝም ብዬ 
በመቆም ስመለከተው እሱ የሆነ ነገር 
ሲጽፍ ቆዬና ቀና ሲል አሁን ምንም 
ገንዘብ እንደሌለኝ፣ የነበረኝን አምስት 
መቶ ብርም ከመታወቂያዬና ከምግብ 
ካርዴ ጋር ሌባ እንደወሰደብኝ፤ አሁን 
ደግሞ ይኸው እንደገና ለማወጣት 
ስድሣ ብር እንደሚያስፈልገኝ 
ስነግረው አሳዘንኩት መሰለኝ ‹‹ለሌላ 
ጊዜ እንደዚህ እንዳታደርግ›› ብሎ 
ፈረመልኝ፡፡ ከዚያም ከዝርዝሩ ውስጥ 
ሁለቱን ፈራሚዎች ስላጣኋቸው በሌላ 
ጊዜ ለማስፈረም ለራሴ ቀጠሮ ያዝሁ፡፡

ሰዓቴን ስመለከት የክሊኒኩ ቀጠሮ 
አልፎኛል፡፡ ከዚያም በፍጥነት ወደ 
ክሊኒክ ሄድሁ፤ የመረመረችኝን ሐኪም 
ስጠይቃት ‹‹ቁጭ በል›› አለችኝና 
‹‹በላቦራቶሪው ምርመራ ውጤት 
መሠረት ምንም ነገር የለብህም፡፡ ነገር 
ግን የጭንቀት መንፈስ ይታይብሃል፡
፡ ችግር አለ እንዴ?›› ስትለኝ ‹‹አዎ 
ትናንትና በሌቦች መታወቂያዬንና 
የተወሰነ ገንዘብ ስለተሠረቅሁ ትንሽ 
ተናድጃለሁ ስሜት ውስጥ ነበርሁ›› 
በማለት ስመልስላት ‹‹ለዚህ ነው 
እንጅ ሙሉ ጤነኛ ነህ ስለዚህ ራስህን 
ለማረጋጋት ሞክር፡፡›› አለችና ‹‹ምን 
አልባት ራስህን የሚያምህ ከሆነ 
ለማስታገሻ የሚሆን መድሀኒት 
አዝዤልሃለሁ፡፡›› አለችና የመድሀኒት 
ማዘዣውን ሰጠችኝ፡፡ 

እኔም እንኳን የታወቀ በሽታ 

አልተገኘብኝ እንጅ ካሁን በኋላ 
እንኳን ለራሴ እኔ አውቃለሁ በማለት 
የታዘዘልኝን ማስታገሻ ከመድሀኒት 
ቤት ተቀብዬ ምሣዬን በመብላት 
ከሰዓት በኋላ ክላስ ገባሁ፡፡ ክላስ ገብቼ 
ስከታተል ቆዬቼ ክፍለ ጊዜው ሲያልቅ 
መምህሩ  ብቻዬን ይዞ ‹‹ሰሞኑን 
ለምንድን ነው ከክላስ የምትቀረው?›› 
አለኝ እኔም ‹‹ትንሽ ችግር ሰለነበረብኝ 
ነው፡፡ አሁን ግን ችግሩ በመጠኑ 
እየተቃለለ ስለሆነ ከአሁን በኋላ 
አልቀርም›› ስለው ‹‹ከሆነ 

ጥሩ ነው፡
፡ እኔም እንዳትቀር በማለት ነው፡
፡ ደህና ሁን›› ብሎኝ ሄደ፡፡ ወዲያው 
ሊጨቀጭቀኝ ነው ብዬ ፈርቼ ስለነበር 
ቶሎ ለቆኝ በመሄዱ ደስ አለኝ፡፡ 

ከክፍል እንደወጣን ወደ ምኝታ ቤት 
በጋራ ስንሄድ ጠዋት የህመም ስሜት 
ስለነበረብኝ ክሊኒክ እንደነበርሁና 
ከተመረመርሁ በኋላ ክሊራንስ 
እያስፈረምሁ መቆየቴን ስነግራቸው፣ 
ምኔን እንዳመመኝ፣ ስለጤንነቴም 
ከጠየቁኝ በኋላ ለረቡዕ ዕለት ገቢ 
የሚሆን አሣይሜንት ዛሬ ጠዋት 
መሰጠቱን ነገሩኝ፡፡ እኔም ስለተሰጠው 
አሳይሜንት ስጠይቃቸው የተሰጠውን 
ጥያቄ አሳዩኝ፡፡ ወዲያው ምኝታ 
ቤታችን እንደደረስን  ማስታወሻችንን 
አስቀመጥንና  እያወራን እያለ ሣጅን 
ወደ ውጭ እየወጣ  የእኔን ስም 
በመጥራት የሚፈልገኝ ሰው እንዳለ 
ነገረኝ፤ ተያይዘን ወጣን፡፡

ሣጅን ሞባይሉን ከኪሱ እያወጣ ‹‹አሁን 
የት ነው መደወል የምትፈልገው?›› 
አለኝ እኔም ‹‹ለመደወል እንደምፈልግ 
እንዴት አወቅህ?›› ስለው እየሣቀ 
‹‹እኔ ምን እንደምታስብ ጠፍቶኝ ነው? 
እየተውነው እንጅ እንኳን ይችን የዝንብ 
ጠንጋራም እናውቃለን፡፡›› አለና ‹‹በል 
ምረጥ መቼም አንድ ሦስት ስልኮችን 
ስለምታውቅ ለአንዳቸው ወይም 
ከፈለግህ ለሦስታቸውም መደወል 
ትችላለህ›› ሲለኝ ‹‹እሽ መጀመሪያ ለሻሼ 
ልደውልላትና መታወቂያ የማወጣበት 
የተወሰነ ገንዘብ እንድታበድረኝ 
እጠያቃታለሁ፡፡›› ስለው ‹‹ሻሼ ደግሞ 
ማን ነች?›› አለኝ፡፡ እኔም ‹‹ሻሼ ማለት  
ሔርሜላን ለማግኘት በመፈለግ ላይ 
እያለሁ በአጋጣሚ ያገኘኋት ንፁህ 
እህት ናት፡፡›› አልሁና በእሷና በእኔ 
መካከል ያለውን ግንኙነት ስነግረው፤ 
ሲያዳምጠኝ ቆዬና ‹‹በዚች አጭር ጊዜ 
ያልሞከርኸው ነገር አልነበረም ማለት 
ነው፡፡›› አለኝ፡፡

ሣጅን ዝም ብሎ ሲያስብ ቆዬና ‹‹ታዲያ 
እሷ ገንዘብ እንደምትሰጥህ እርግጠኛ 
ነህ?›› ሲለኝ ‹‹አዎ እንዲያውም 
የሞባይል አፓራተስ እሰጥሃለሁ 
ብላኛለች፡፡›› ስለው ‹‹እንዴት ነው? 
ሁለቱንም ነው የወደድሃቸው? 
እንዴ!›› አለኝ፡፡ እኔም የ‹‹ወደድኋት 
ሔርሜላን ነው፣ ሻሼ ግን ንፁህ 
እህቴ ናት፡፡ ‹‹እህቴ ስትል የእውነት 
እህትህ ወይንስ ባሕር ዳር ከመጣህ 
ያፈራሃት እህት›› ብሎ ጠየቀኝ፡፡ 
እኔም በአጋጣሚ ተዋወቅን ከዚያም  
የገጠመኝን ችግር ለመጀመሪያ ጊዜ 
የነገርኋት ለእሷ ነው፡፡ 

‹‹ሻሼ የዋህ ከመሆኗ የተነሣ ብዙ 
እየረዳችኝና እየመከረችኝ ያለች 
ሰው ናት›› በማለት ከመጀመሪያ 
እስከአሁን የነበረውን ሁኔታ ነገርሁት፡
፡ ሲያዳምጠኝ ቆይቶ ‹‹እንግዲያውስ 
የምትወድህ እሷ ናት ማለት ነው›› 
ሲለኝ ‹‹በእርግጥ እንደምትወድኝ 
ነግራኛለች፡፡ ይሁን እንጅ ከሔርሜላ 
ጋር ያለኝን ሁኔታ ስነግራት ሁሉን 
ነገር ትታ ለእኔ ማሰብ ጀምራለች›› 
አልሁት፡፡ እሱም አንገቱን በማወዛወዝ 
‹‹ሊሆን ይችላል፡፡›› አለና ‹‹በቃ ሌላ 
ጉዳይ ከሌለህ በስተቀር ገንዘብ ለመበደር 
ብለህ እሷን መጠየቅ የለብህም፡
፡ ስለዚህ ክሊራንስህን ጨርስ እንጅ 
እኔ እሰጥሃለሁ፡፡ ብቻ ደውለህ ሰላም 
ልትላት ትችላለህ፡፡›› ብሎ ስልኩን 
ሊሰጠኝ ሲል ስልኩ ጮኸ፡፡ ለተወሰኑ 
ሴኮንዶች ሲመለከተው ቆየና  አነሳው፡
፡ እንዳነሳው ‹‹ሄሎ ማን ልበል›› አለና 
ከወዲያ የሚባለውን ባልሰማም ‹‹አዎ 
እሽ›› ሲል ቆየና ‹‹አብሮኝ አለ›› ብሎ 
ስልኩን ሰጠኝ እኔም ተቀበልሁና 
‹ሄሎ› ስል ‹ተስፋሁን እንደምን አለህ? 
እደውላለሁ ብዬ እያሰብሁ ዘገየሁ፡
፡ አንተም ቢሆን መምጣት ነበረብህ 
ምክንያቱም ሲም ካርድ ስላወጣሁልህ 
እንድትወስደው ብዬ ነው› አለችኝ፡
፡ ‹ነገሩስ ባልከፋ ግን ትናንትና እኮ 
ሳላውቅ ሌባ ዘረፈኝ፡፡› ስላት ደንገጥ 
ብላ ‹‹ምን ወሰዱብህ›› አለችኝ እኔም 
የወሰዱብኝን ሁሉ በዝርዝር  ነገርኋት፡
፡ ከዚያም ‹‹እና ምን በጀህ›› በመማለት 
ስትጠይቀኝ ‹‹በቃ መታወቂያ ሳይኖረኝ 
የትም መንቀሳቀስ ስለማልችል  
እንደገና ለማውጣት ክሊራንስ 
እያስፈረምሁ ነው፡፡›› አልኳት፡፡ ‹‹እና 
መቼ ትጨርሳለህ?›› አለችኝ እኔም 
‹‹መቼ እንደምጨርስ አላውቀውም፡
፡ ምክንያቱም ክሊራንስ የሚፈርሙ 
ሰዎች እንዲህ በቀላሉ የሚገኙ ሆነው 
አልተገኙም በይ እንግዲህ›› ብዬ 
ስልኩን ልዘጋው ስል ‹‹ነገ ጠዋት 
ስልኩን ላምጣልህ እንዴ?›› አለች፡፡ 
‹‹ከቻልሽ ጥሩ ኃሳብ ነው፡፡ ከመጣሽ 
ከአራት  ሰዓት ተኩል በኋላ ብትመጭ 
ይሻላል፡፡ ምክንያቱም ጠዋት ክላስ 
ስላለኝ አታገኝኝም  ደግሞ ስትመጭ 
በዚህ ስልክ ደውይ ደህና ሁኝ›› 
በማለት ስልኩን ዘጋሁት፡፡ 

በሚቀጥለው እትም ይቀጥላል!!!
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What kind of question is 
this? After all, it is not 
only men and women 
who age. Well, aging 

is a common characteristic of all life 
forms. 

We ask this question because it is 
only humans who are aware of the 
changes that happen on them. Other 
animals cannot figure out they are 
aging. Certainly, the smartest animal 
on Earth is man. We know that our 
ancestors lived for a very long time in 
the past for tens of thousands of years, 
if not for millions. In contrast to man, 
a hyena or a cheetah never knows that 
its ancestor lived something like 10 
thousand years ago or before.  

Therefore, humankind is aware of his/
her place on the planet. And he/she 
knows his/his destiny as an individual 
or as a group, and even tries to change 
it for good.  In addition, s/he knows 
s/he is mortal. Other animals do not 
know that one day they die or they age. 

We agree that aging is evident. It 
happens before our eyes. Then what 
exactly is happening as people age? 
Before we answer this question, we 
better state some elementary biology 
in relation to human development. 
Humans, and for that matter other 
animals, are simply a group of cells 
working in harmony. Again elementary 
biology says that cells are the basic 
units of life. When cells that make up 
us are healthy and well, we are well. 
The first life form is believed to have 
been unicellular. It is also believed 
to have been started in a primordial 
soup in the so-called pond. That cell 
had been inundated with water, so are 
cells today still inundated in water. 
Yes, our cells are immersed in water. 
Remember our body is 75% water, and 
in effect, each cell is immersed in water 
in our body.  Much of the intercellular 
and intracellular space is filled with 
water. That is why we say cells are still 
in the ocean or in the pond, the very 
site the first life is believed to have 
originated. The cells of course arrange 
themselves in characteristic patterns 
such as tissues, organs, systems and 
eventually the human person. The 
orderly arrangement of cells becomes 
us. 

The human person being an amalgam 
of cells is a reflection of cells. Each 
cell has a lifetime, just like us. Plus 
each cell is programmed to behave in a 
certain characteristic fashion. 

Here we see the factors for aging: 
telomeres and free radicals. 

1. Telomeres

These are keys to aging and cancer. 
Inside the nucleus of a cell, our genes 
are arranged along twisted, double-
stranded molecules of DNA called 
chromosomes. At the ends of the 
chromosomes are stretches of DNA 
called telomeres, which protect our 
genetic data, make it possible for cells 
to divide, and hold some secrets to 
how we age and even get cancer. 

Telomeres have been compared with 
the plastic tips you find on shoelaces, 
because they keep chromosome ends 
from conflicting and sticking to each 
other or to the wrong one, which would 
destroy or scramble an organism’s 
genetic information and eventually 
destroy it.

Yet, each time a cell divides, the 
telomeres get shorter. When they get 
too short, the cell can no longer divide; 
it becomes inactive or “senescent” 
or it dies. This shortening process is 
associated with aging, cancer, and a 
higher risk of death. 

The more frequent this shortening takes 
place, the less frequent cells divide. 
That means the person whose cells do 
not divide frequently enough is an old 
person. The cells are not replaced as 
often and the person stays with a few 
old cells. This is why old people have 
deep wrinkles on their faces because of 
the void which should have been filled 
by more cells. Old people have not 
only a few cells but also disabled cells. 
A telomere shorter than the optimum 
means it lacks a part of its body just like 
a person with a disability. A disabled 
person suffers from a loss of some part 
of the body or appendage. Not only 
telomeres but also cells as a whole get 
smaller. Cells lose a part of their body 
and progressively get smaller.  

In contrast, young people not only 
steadily and constantly replace old 
cells but they also have many cells 
stacked together per unit area and the 
face looks tight, full and attractive. Old 
people’s face looks loose and wrinkled 
because of lack of many healthy cells. 

Like the rest of a chromosome, 
including its genes, telomeres are 
sequences of DNA, chains of chemical 
code. Like all DNA, they are made of 
four nucleic acid bases.

In white blood cells, the length of 
telomeres ranges from 8,000 base 

pairs in newborns to 3,000 base pairs 
in adults and as low as 1,500 in elderly 
people. An entire chromosome has 
about 150 million base pairs. Each 
time it divides, an average cell loses 
30 to 200 base pairs from the ends of 
its telomeres.

Cells normally can divide only about 
50 to 70 times, with telomeres getting 
progressively shorter until the cells 
become senescent or die.

Telomeres do not shorten in tissues 
where cells do not continually divide, 
such as heart muscle.

It is likened as a terminator gene. Man 
is programmed to end living through 
this mechanism. Had the chromosome 
been able to divide without losing 
a part of it every time it divides, we 
would have lived until eternity. The 
Bible says the symbolic first man, 
Adam, lived for centuries. Did his 
cells divide without losing a section at 
that time? 

Function of telomeres in chromosomes: 
Without telomeres, the main part of 
the chromosome, the part with genes 
essential for life, would get shorter 
each time a cell divides. So telomeres 
allow cells to divide without losing 
genes. Cell division is necessary for 
growing new skin, blood, bone, and 
other cells.

Without telomeres, chromosome 
ends could fuse together and corrupt 
the cell’s genetic blueprint, possibly 
causing malfunction, cancer, or 
cell death. Because broken DNA is 
dangerous, a cell has the ability to 
sense and repair chromosome damage. 
Without telomeres, the ends of 
chromosomes would look like broken 
DNA, and the cell would try to fix 
something that wasn’t broken. That 
also would make them stop dividing 
and eventually die.

Telomeres get shorter each time a cell 
divides. Before a cell can divide, it 
makes copies of its chromosomes so 
that both new cells will have identical 
genetic material. To be copied, a 
chromosome’s two DNA strands must 
unwind and separate. An enzyme (DNA 
polymerase) then reads the existing 
strands to build two new strands. It 
begins the process with the help of 
short pieces of RNA. When each new 
matching strand is complete, it is a bit 
shorter than the original strand because 
of the room needed at the end for this 
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small piece of RNA. It is like someone 
who paints himself into a corner and 
cannot paint the corner.

Telomerase counteracts telomere 
shortening. An enzyme named 
telomerase adds bases to the ends of 
telomeres. In young cells, telomerase 
keeps telomeres from wearing down 
too much. But as cells divide repeatedly, 
there is not enough telomerase, so the 
telomeres shorten and the cells age.

Telomerase remains active in sperm 
and eggs, which are passed from one 
generation to the next. If reproductive 
cells did not have telomerase to 
maintain the length of their telomeres, 
any organism with such cells would 
soon go extinct. 

Telomeres and cancer: As a cell begins 
to become cancerous, it divides more 
often, and its telomeres become very 
short. If its telomeres get too short, 
the cell may die. Often times, these 
cells escape death by making more 
telomerase enzyme, which prevents the 
telomeres from getting even shorter. 

Many cancers have shortened 
telomeres, including pancreatic, bone, 
prostate, bladder, lung, kidney, and 
head and neck.

Measuring telomerase may be a way to 
detect cancer. And if scientists can learn 
how to stop telomerase, they might be 
able to fight cancer by making cancer 
cells age and die. In one experiment, 
researchers blocked telomerase 

Continued on page 11
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የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች  አጭር መግለጫ
ተመስገን በየነ

የፎክሎር (የባህል ጥናት) ትምህርት ክፍል መምህር

E-mail:- folkloreculturebdu@gmail.com

ዉድ አንባቢያን በዚህ አምድ የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መጠሪያ 
ስም፣ ቋንቋ፣ መገኛ ዞን እና ክልል ዝርዝር ቀርበዋል፡፡ ከእያንዳንዱ ክልል 
በናሙናነት የተመረጡ የብሔርና ብሔረሰቦች ፎቶ ግራፍ በአስረጂነት ተካተዋል፡
፡ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታቹሁ በፊት ስለ ኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 
ክብረ በዓል (ፌሥቲቫል) ይዘትና ፋይዳ ጥቁምታ የቀረበ መሆኑን በአክብሮት 
እገልፃለሁ፡፡ መልካም ንባብ!

አገራችን ኢትዮጵያ ከሰማንያ በላይ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መገኛና 
መኖሪያ ናት፡፡ እነዚህ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መንፈሳዊና ቁሳዊ የባህል 
እሴታቸውን በመጠበቅ እና በማስቀጠል፤ ግላዊና ማኅበራዊ መስተጋብራቸውን 
በማጠናከር፤ አገር በቀል ዕውቀታቸውን መሰረት በማድረግ የአኗኗር ሥርዓታቸውን፣ 
እምነት፣ ፍልስፍና፣ ሃገረሰባዊ ትውን ጥበብ፣ ልማድ፣ ሥነ-ቃል፣ ቁሳዊ ባህል፣ 
ገጠመኝ፣ ልምድ፣ ሀይማኖት፣ ስርዓተ ክብራቸውን እና ከየት መጥነታቸውን (origin) 
ወዘተ. በቋንቋቸው ይገልጻሉ፡፡ 

አገሪቱ የበርካታ ቅርሶች እና ባህሎች ባለቤት እና መገኛ እንደመሆኗ መጠን 
የሁሉንም ብሔርና ብሔረሰቦች ሁለንተናዊ መስተጋብርና ባህል በአንድ መድረክ 
በማገናኘት፣ አገራዊ አንድነትን በማጠናከር እና የስብጥር ብዝሃነትና ሕብረ-ባህል 
ግንዛቤን በማስተዋወቅ ረገድ ህዳር 29 የሚከበረው ክብረ በዓል (ፌስቲቫል) ጉልህ 
ፋይዳ አለው፡፡

የህዳር 29 ክብረ-በዓል/ፌስቲቫል ደግሞ የብሔርና ብሔረሰቦችን ስብጥር ብዝሃ 
ሕብረ-ባህል በአንድ ማዕድ በማገናኘት፤ አገራዊ ስሜትንና ብሔራዊ መግባባትን 
በመፍጠር፤ የሰላም፣ የአንድነትና የመተጋገዝ ባህልን በማዳበር፤ ኢኮኖሚያዊ፣ 
ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ስነ-ልቦናዊ፣ የባህል ትውውቅና ትስስርን በማስገኘት፤ 
የብሔረሰቦችን ትውን ጥበብ እና ቁሳዊ ባህልን ለቱሪስት ተደራሽ በማድረግ፤ 
የቱሪስት መስህብ ሐብቶችን እና ባህላዊ እሴቶችን ያስተዋውቃል፡፡ ጠቅለል 
ባለመልኩ አገራዊ ሥዕል፣ ምስል እና ዝንቅ ባህልን በመግለፅና ተደራሽ በመሆን 
ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጾ በማበርከት ላይ ይገኛል፡፡  

ባህል ደግሞ የማህበረሰቡን አጠቃላይ ስነ-ልቦና፣ ታሪክ፣ አኗኗር፣ ፍልስፍና፣ እምነት፣ 
ርዕዮተ ዓለም ወዘተ የሚገልጽ ሰፊ ጽንሰ ሃሳብ ነው፡፡ ስለሆነም ማህበረሰቡ በረጅም 
ዘመን ታሪኩ ያከማቸውን መንፈሳዊና ቁሳዊ ባህል (ሃገረሰባዊ ልማድ፣ ትውን ጥበብ፣ 
አመጋገብ፣ አለባበስ፣  እደጥበብ፣ ባህላዊ ኪነ ሕንፃ፣ ሥነቃል፣…ወዘተ) ለመከወንና 
ለመተወን፤ የመኖር ህልውናውን ለመጠበቅ እና ለማስቀጠል ሲል በሚከውናቸው 
እንቅስቃሴዎች ምክንያት የሚከሰቱ፣ ከአካባቢውና ከተፈጥሮ ጋር ባለው ሁለንተናዊ 
መስተጋብር እና ትግል የሚፈጠሩ አያሌ ተመክሮዎች፣ ገጠመኞች እና ልማዶች 
ወዘተ ክምችት እውቀት በባህል ሥር ይካተታሉ፡፡

ለዚህም ነው! ኢትዮጵያ የበርካታ ባህል ስብጥር እና ህብረ-ብሔር (Cultural 
Diversities and multination’s) መገኛ ሀገር በመሆኗ “የባህል ሙዝየም” የሚል 
ስያሜ የተሰጣት፡፡ ከዚህ አንፃር የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓልን ነፍስ 
ያለው በአራት እግሩ የሚንቀሳቀስ ሙዝየም  ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ስለዚህ የበዓሉን/ፌስቲቫሉ/ አገራዊና ሁለንተናዊ ፋይዳ ምሁራዊ፣ ሙያዊና 
ትምህርታዊ (Professional and Academic Discourse)  በሆነ መልኩ ውይይትና 
ምክክር በማካሄድ፣ በመስኩ ሰፊ ጥናትና ምርምር በማድረግ የክብረ በዓሉ/
ፌስቲቫሉ/ን አንድምታ (አወንታዊና አሉታዊ/ተግዳሮት) መርምሮ አገራዊ 
አንድነትን በሚያጠናክርና በሚያስተሳሥር መልኩ፣ ሰላም፣ ልማት፣ እድገት እና 
የቱሪስት መስህብ ሃብት የሚሆንበትን መንገድ ለማመላከትና ለማመቻቸት፤ በዘርፉ 
የሚያጋጥሙ ችግረችን ለመቅረፍ ከመስኩ ምሁራን የሚጠበቅ ትልቅ አገራዊ 
ሃላፊነትና ግዴታ ይመስለኛል፡፡ 

በተለይ ከፍተኛ የመንግስት  አመራር አካላትና የመስኩ ምሁራን በመቀራረብ 

የኢትዮጵያ ካርታ እና የክልል ሰንደቅ አላማ ጥቁምታ

የክብረ በዓሉን/ፌስቲቫሉን ጠቀሜታና አገራዊ ምስልን በውል በሚያንፀባርቅ 
መልኩ በየዓመቱ የሚካሄዱ ዝግጅቶች፣ መረጃዎችና ማስረጃዎች ሙያዊ በሆነ 
መልኩ ተሰንደውና ተደራጅተው ለባህል እና ለታሪክ ወዘተ ተመራማሪ ባለሙያ 
ተደራሽ የሚሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት አንዱ ዓቢይ ተግባር ነው፡፡ 

ስለሆነም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም/ዩኒቨርሲቲዎች/ የኢትዮጵያ ብሔር፣ 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባህልን ሁለንተናዊ  መስተጋብር፣ ቁሳዊ እና መንፈሳዊ 
ዕሴቶችን (Material and Spiritual Values) ትምህርታዊና ሙያዊ (Academic 
and Professional) በሆነ ስልት በዘርፉ ጥልቅ ምርምርና እና ጥናት በማካሔድ 
አገራዊ ጠቀሜታውን እና ቀጣይነቱን አጉልቶ ማሳየት ይጠበቃል፡፡ የብሔረሰቡን 
ማንነት እና ምንነት የሚያንጸባርቁ ባህሎችን በማጥናት እና በመሰነድ በወረዳ፣ 
በክልልና በአገር ደረጃ በመንግስታዊ እና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የባህል 
ዘርፉ ትኩረት ተሰጥቶት ቢሰነድና ቢጠና ከፍተኛ አገራዊ ጠቀሜታ እንደሚኖረው 
ይታመናል፡፡

ከዚህ በመቀጠል የኢ/ብ/ብ/ህን (የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች) መጠሪያ 
ስም፣ ቋንቋ፣ መገኛ ዞን፣ ክልል እና አስረጂ ፎቶ ግራፎችን እንደሚከተለው በቅደም 
ተከተል ቀርበዋል፡-

1. የኢ/ብ/ብና ህዝቦች አጭር መግለጫ (Profile)

1.1 ክልል አንድ፡- ትግራይ 

 

ፎቶ ግራፍ1፡- የትግራይ ብ/ብ/ህ (የትግሬ እና ኢሮብ) ከፊል ገፅታ 

            የትግራይ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን 

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ

1 ትግራይ ትግረኛ በሁሉም የትግራይ ክልል
2 ኩናማ ኩናምኛ ምእራባዊ ዞን

3 ኢሮብ ሳሆ ምሥራቃዊ ኢሮብ ዞን

       1.2 ክልል ሁለት፡- አፋር 

       

ፎቶ ግራፍ2፡- የአፋር ብ/ብ/ህ (አፋርና አርጎባ) ከፊል ገፅታ

 የአፋር ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን መዘርዝር

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ

1 አፋር አፋርኛ በሁሉም የአፋር ዞን

2 አርጎባ አርጎብኛ በአማራ ክልል አዋሳኝ ዞኖች(ሰሜን 
ሸዋ/ደቡብ ወሎ/ኦሮምያ ዞን/

1.3 ክልል ሶስት፡- አማራ

     

          

ፎቶ ግራፍ3፡- የአማራ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ
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የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች  አጭር መግለጫ
ተመስገን በየነ

የፎክሎር (የባህል ጥናት) ትምህርት ክፍል መምህር

E-mail:- folkloreculturebdu@gmail.com

የአማራ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ የቋንቋ እና መገኛ ዞን 

ተ.ቁ  መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 አማራ አማርኛ በሁሉም የአማራ ዞን
2 አገው አዊ አዊኛ አገው አዊ ዞን
3 አገው ህምራ ህምጥኛ ዋግ ህምራ ዞን

 4 ኦሮሞ                    ኦሮምኛ                  የኦሮሞ ብሄረሰብ ዞን

1.4 ክልል አራት፡-ኦሮሚያ 
                 

ፎቶ ግራፍ4፡- የኦሮሞ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

   የኦሮሚያ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን 

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 ኦሮሞ ኦሮምኛ በሁሉም የኦሮሚያ ዞን

1.5 ክልል አምስት፡-ሶማሊያ
        

ፎቶ ግራፍ5፡- የሶማሌ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

  የሶማሌ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 ሱማሌ ሱማሌኛ በሁሉም የሶማሌ ዞን/ክልል

1.6 ክልል ስድስት፡- ቤኒሻንጉል-ጉሙዝ 
     

 

ፎቶ ግራፍ6፡- የቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

 የቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 ሺናሻ ሺናሽኛ መተከል

2 ማኦ ማኦ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ
3 ኮሞ ኮሞኛ ማኦ ኮሞ ልዩ ወረዳ
4 ጉሙዝ ጉሙዝ ያሶ/ሲርባባይ/ካማሺ/መተከል…

5 በርታ በርታ አሶሳ/ኩምሩክ/ሆመሻ/ባምባሲ/
አዳ…

1.7 ክልል ሰባት፡- ደቡብ 
      

ፎቶ ግራፍ7፡- የደቡብ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

 

የደቡብ  ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን መዘርዝር

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 ሐመር ሐመር አፎ ደቡብ ኦሞ
2 ማሌ ማሌኛ ደቡብ ኦሞ
3 በና በንኛ ደቡብ ኦሞ
4 ባጫ ባጪ ደቡብ ኦሞ
5 አሪ አሪኛ ደቡብ ኦሞ
6 ካራ ካራሆፓ ደቡብ ኦሞ
7 ዲሜ ዲሜኛ ደቡብ ኦሞ
8 አርቦሬ አሆ አርቦሬ ደቡብ ኦሞ
9 ዳሰነች አፍ ዳሰነች ደቡብ ኦሞ
10 ፀማይ ፀማኮ/ፀማኩላ ደቡብ ኦሞ
11 ብራይሌ ኦንጎታ ደቡብ ኦሞ
12 ኩዌይጉ ኩዌጉኛ ደቡብ ኦሞ
13 ሙርሲ ሙርሲኛ ደቡብ ኦሞ
14 ሙርሌ ሙርሌ ደቡብ ኦሞ
15 ቦዲ ቦዲኛ ደቡብ ኦሞ
16 ኛንጋቶም አፍ ኛንጋቶም ደቡብ ኦሞ
17 ኮሬ ኮረቴ ሰገን
18 ማሾሌ ማሾሌኛ ሰገን
19 ሞስዬ ሞስታታ ሰገን
20 ደራሼ ዲራሽታት ሰገን
21 %ሌ አሌኛ ሰገን
22 ኩሱሜ ኩሱምኛ ሰገን
23 ቡርጂ ዳሻቴ ሰገን
24 óንሲታ አፍ óንሶ ሰገን
25 ካፊቾ ካፊኖኖ ካፋ
26 ናኦ ናኦኛ ካፋ
27 ጫራ ጫርኛ ካፋ
28 ጋሞ ጋሞኛ ጋሞ ጎፋ
29 ጎፋ ጎፍኛ ጋሞ ጎፋ
30 ዛይሴ ዘይሴቴ ጋሞ ጎፋ
31 ኦይዳ ኦይድኛ ጋሞ ጎፋ
32 ጊዲቾ ጊዲቾኛ ጋሞ ጎፋ
33 ቤንች ቤንችኛ ቤንች ማጂ
34 ዲዚ ዲዚኛ ቤንች ማጂ
35 ሸኮ ሸኮኛ ቤንች ማጂ
36 ዝልማሙ ባሌሲ ቤንች ማጂ
37 ሱርማ ሱርምኛ ቤንች ማጂ
38 መኤኒት መኤንትኛ ቤንች ማጂ
39 ከምባታ ከምባትኛ ከምባታ ጠምባሮ
40 ጣምባሮ ጣምባርሳ ከምባታ ጠምባሮ
41 ዶንጋ ዶንጊሳ ከምባታ ጠምባሮ
42 ማረቆ ሊቢዲኛ/ማረቆኛ/ ጉራጌ
43 ቀቤና ቀቤንኛ ጉራጌ
44 ጉራጌ ጉራጌኛ ጉራጌ
45 ሸካቾ ሸኪኖኖ ሸካ
46 መዠንገር መዥንገር ሸካ
47 ባስኬት ባስኬትኛ ባስኬቶ ልዩ ወረዳ
48 ኮንታ ኮንታሶ ኮንታ ልዩ ወረዳ
49 የም የምሳ የም ልዩ ወረዳ
50 ሀላባ ሀላቢሳ ሀላባ ልዩ ወረዳ
51 ወላይታ ወላይተኛ ዎላይታ
52 ዳውሮ ዳውሮኛ ዳውሮ
53 ሐዲያ ሀዲይኛ ሐዲያ
54 ሲዳማ ሲዳምኛ ሲዳማ
55 ጌዴኦ ጌዴኡኛ ጌዴኦ
56 ስልጤ ሥልጢኛ ስልጤ

1.8 ክልል ስምንት፡- ጋምቤላ

ፎቶ ግራፍ9፡- የጋምቤላ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

የጋምቤላ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ ቋንቋ እና መገኛ ዞን
ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት ዞን/ልዩ ወረዳ
1 መንዠንገር/ማጃንግ መዠንገር ጐደሬ ልዩ ወረዳ 
2 ኑዌር ኑዌርኛ ኑዌር፣ላሪ፣አበቦ፣መታር
3 ኦፓ ኡፖ ኢታንግ ልዩ ወረዳ 
4 አኙዋ አኙዋ አኙዋ አበቦ ጐግ ፣ዲማ፣ ጆሮ 

 5       ኮሞ                         ኮሞኛ 

ፎቶ ግራፍ10፡- የሐረሪ ብ/ብ/ህ ከፊል ገፅታ

የሐረሪ ክልል ብ/ብ/ህ መጠሪያ ስም፣ 
ቋንቋ እና መገኛ ዞን 

ተ.ቁ መጠሪያ ስም ቋንቋ የሚገኝበት 
ዞን/ልዩ ወረዳ

1 ሐረሪ አዴሬኛ በሁሉም 
የሐረሪ ዞን/
ልልል

ቸር ያሰንብተን

………………………..//………………………

N.B. በእዚህ ጽሁፍ ላይ የቀረቡት በፌደሬሽን ምክር ቤት ውክልና ያላቸው ናቸው  
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አነቀው፡፡ ታክሲው ውስጥ የነበሩ ሰዎች 
ለመገላገል ጣልቃ ገቡ፡፡  የጋለው ግጭት 
እንደምንም እንደመብረድ አለ፡፡ እኔም 
ሰዓቴን እየተመለከትኩ ከቻለም መቁጠሩን 
እንዲያቆም እየፀለይኩ መቁነጥነጤን 
ቀጠልኩ፡፡

በታክሲው ውስጥ በትርፍ የተጫኑት 
ሰዎች ቁጥር ስድስት ነበር፡፡ ትራፊኩም 
የቅጣት ማዘዣ ለመፃፍ ሲንደረደር በቁጣ 
የጋለው ሰውዬ በርዶ፡፡ #ቶፌ በቃ ማረው፣ 
አስተምረው$ አለ፡፡ በፍጹም እንዲህ 
አይነት ጥፋት አይቼ አልምረውም፡፡ 
#ሹፌሩ ሳይሆን  ረዳቱ ነው ጥፋተኛው፡
፡ እባክህ ተወው፡፡$ አለው በሚያስተዛዝን 
ድምፀት፡፡ መጀመሪያ ናና ተመልከት ብሎ 
የጠራ ሰውዬ መልሶ ከንዴቱ ርህራሔው 
በለጠበትና ተማፃኝ ሆነ፡፡ “ከመቅጣት 
አልመለስም ባይሆን ለሌላው ጊዜ ይማር፡
፡ እንደጫንከው ሰው ልክ ቢሆን ስድስት 
መቶ ብር ነበር የምቀጣህ፡፡ ሁለተኛ 
እንዳይለምድህ” ብሎ አስተማሪ ያለውን 
የመቶ አርባ ብር ቅጣት ፃፈበት፡፡ 

ትራፊኩ ለቆን ሚኒባሷ ተንቀሳቅሳ ሰላሳዋ 
ደቂቃዋም እንደቀልድ ነጉዳ መንገዳችንን 
ቀጠልን፡፡ ከግርግሩ አርፈን ገሚሱ 
ሹፌሩን ሲያወድስ ሌላው ረዳቱን ሲገስፅ 
መውረጃች ደርሶ ሁላችንም ወረድን፡፡ 
ቀጣዩን ታክሲ ለመያዝ የሆነውን ሁሉ 
እያሰላሰልኩ ተጣደፍኩ፡፡ አምስት ደቂቃ 
ብቻ ናት የቀረችኝ፡፡ ልቤ አዳራሹ ውስጥ 
ገብቶ እግሬ ግን ደጅ ነው፡፡ አንድ ባጃጅ 
ሲጣደፍ መጥቶ አጠገቤ ቆመ፡፡ #ፔዳ 
ነሽ እሙዬ;$ አለኝ፡፡ ንግግር ሳላበዛ 
ዘልዬ ገባሁ፡፡ የሙሉ ሰው እከፍልሃለሁ 
ንዳው አልኩት፡፡ ሹፌሩ ንግግር ሳያክል 
ባጃጁን አከነፈው፡፡ ደረስኩ፡፡ 02፡58 
ዋናው ግቢ በር ላይ ነኝ፡፡ እስከ አዳራሹስ 
ማን ይውሰደኝ፡፡ ያደረኩት ጫማ በችኮላ 
ስራመድ እያወለካከፈ ምቾት ነሳኝ፡
፡ እንደምንም ተጠዳድፌ 03፡05 ደቂቃ 
አዳራሹ በር ላይ ደረስኩ፡፡ ሰው ግጥም ብሎ 
ሞልቷል፡፡ አንዳንዶቹም ቆመው መድረክ 
መድረኩን ይመለከታሉ፡፡ መቼም በንግግር 
መድረክ የሚከፍት ሰው መቀመጫው 
ከመድረኩ ፊት ነው በሚል እሳቤ ወደ 
ግራና ወደቀኝ ሳልመለከት ወደፊት 
ወንበር ገሰገስኩ፡፡ ሰው ያልተቀመጠበት 
አንድ ክፍት ቦታ አግኝቼ ተቀመጥኩ፡
፡ በአይኔ አካባቢዬን ቀስ ብዬ ቃኘሁ፤ 
የስራ ባልደረቦቼን በአይኔ ሰላም አልኩ፡፡ 
በመቀጠልም በረጅሙ ተንፍሼ ለመድረኩ 
በመድረሴ በውስጤ ደስ እያለኝ ዓይኖቼን 
መድረኩ ላይ አሳረፍኩ፡፡ ወዲያው 
በዕለቱ የሚቀርቡትን ዝግጅቶች ዝርዝር 
የያዘ የመርሃ ግብር ወረቀት ደረሰኝ፡፡ 
የማየውን ማመን አቃተኝ፡፡ ከመደረክም 
የሚቀርበው ሙዚቃ ተቋርጦ ንግግር 
ተጀመረ የመርሃ ግብሩ አስተዋወቂ  
በዕለቱ ንግግር እንዲያደርጉ የተጋበዙትን 
ሰው በአክብሮት ጠራ፡፡

#የዛሬውን መድረክ በንግግር የሚከፍቱልን 
ዶ/ር ወንደሰን አልማው ናቸው፡፡ ዶ/ር 
ወንደሰን በአፍሪካ የቋንቋ አካዳሚ 
ውስጥ ለ30 ዓመታት በማስተማር፣ 
በመመራመር እና ማህበረሰብን በማገልገል 
የሚጠበቅባቸውን የተወጡ አንጋፋ 
የቋንቋ ባለሙያ ናቸው፡፡ ስለሳቸው 
ይህን ያህል ካልኩ የዛሬውን መድረክ 
እንዲከፍቱልን በአክብሮት እጋብዛለሁ፡
፡ በጭብጨባ ሸኙልኝ፡፡$ ቸብ ቸብ ቸብ 
የሚል ድምጽ ተሰማ፡፡ ድምጹ ለጆሮዬ 
ከሩቅ እንደሚሰማ የገደል ማሚቶ ሆኖ 
አስተጋባብኝ፡፡

ጥሰት
ከገጽ 5 የዞረ

የኮርስ ባለቤትነትና አሰጣጥ ...

ከገጽ 13 የዞረ 

የእጅ ማፍታቻ
ከገጽ 12  የዞረ

የዘመናዊ ሙዚቃ በስተግራቸው ደግሞ 
ሃይማኖታዊ ዝማሬ ይሰሙ ነበር፡
፡ ከእለታት አንድ ቀን ሊቃውንቱን 
ጠርተው “ሰው የማይበድል፣ የሰው 
የማይወድ፣ የሱ የሆነውን ብቻ የሚፈልግ 
ህዝብ ማን እንደሆነ ምከሩና ንገሩኝ!” 
ብለው ቢያዝዙ፣ መክረው ዘክረው 
ሲያበቁ “ንጉስ ሆይ፣ መልካሙ ህዝብ 
ገበሬው ነው!” አሏቸው፡፡ እሳቸውም 
“እንግዲያውስ እሁድ እሁድ ከመልካሙ 
ገበሬ ጋር ሃሴት ሳደርግ እውላለሁ” 
ብለው ይወስናሉ፡፡ 

እንዳሉትም እሁድ እሁድ ረፋድ ላይ 
ገበሬውን በቤተመንግስቱ እያስጠሩ 
አብረው እየበሉ፣ እየጠጡ ይጫወቱ 
ነበር፡፡ አንድ ቀን ግን እንዲህ ሆነ፡፡ 
ንጉሱ እንደተለመደው ዙፋናቸው ላይ 
ሆነው ከገበሬው ጋር ሲጫወቱ ከቆዩ 
በኋላ አንዱ ገበሬ ከወይኑ አብዝቶ ጠጥቶ 
ኖሮ ይሰክራል፡፡ በስካር መንፈስና ኃይል 
ተቀስቅሶም ወንጀል ይሰራል፡፡ በወቅቱ 
ሰው ቀና ብሎ የማያያቸውን ጠቢቡን 
ንጉስ ተንጠራርቶ በጥፊ ያላጋቸዋል፡፡ 

ጠባቂዎቻቸውም እጅግ ተደናግጠውና 
ተቆጥተው የሰከረው ገበሬ ላይ 
እያጉረጠረጡ “ንጉስ ሆይ ህጉ እንኳንስ 
ንጉሱን የደበደበ ቀና ብሎ ያየ እንኳን 
ይገደል ይላል፡፡ ታዲያ ይህን ገበሬ ምን 
እናድርገው?” ይሏቸዋል፡፡ ንጉሱም 
በጣም ተቆጥተው ገበሬውን ባዩት ጊዜ 
ስካሩን ተረድተው “እስኪ ማረፊያ ቤት 
ይቆይ” አሉ፡፡ ጠባቂዎችም በመገረም 
ገበሬውን እያንደረደሩ ወደማረፊያ ቤት 
አድርሰውት ሲመለሱ ንጉሱን ዝንጀሮው 
አጠገብ ያገኟቸዋል፡፡ ንጉሱም “ከወይኑ 
አምጡልኝ!” አሉ፤ ወይኑም መጣ፤ 
ዝንጀሮውንም እስኪሰክር አጠጡት፡፡ 
በሰከረም ጊዜ ለቀቁት፡፡ በጤናው እያለ 
አንበሳው ባለበት አካባቢ የማያልፈው 
ዝንጀሮ  በስካር መንፈስ ሆኖ ዘሎ 
ወጣበት፡፡ ንጉሱም “አያችሁ፣ ይህን ገበሬ 
አስክሬ እንዲደፍረኝ ያደረግሁት እኔ 
ነኝ::” አሏቸው፡፡ ገበሬውም እንዲፈታ 
አዘዙ፡፡ ገበሬውም ወጣ፣ የገበሬው 
ሰንበቴም ከቤተመንግስቱ አብሮ ወጣ፡፡       

ቸር እንሰንብት!!!
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ደግሞ በሁሉም ደረጃ (በመጀመሪያ፣ 
በሁለተኛና በፒኤችዲ ዲግሪ) በሚቀረጹ 
የትምህርት ፕሮግራሞች ላይ 
ይስተዋላል፡፡ የዚህ ዓይነቱ የኮርስ ቀረጻ 
የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶች ቢኖሩትም 
የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት 
ውስጥ በማስገባት ለመጀመሪያና 
ለሁለተኛ ዲግሪ ለሚዘጋጁ ስርዓተ-
ትምህርቶች ተገቢ ቢሆንም ለፒኤችዲ 
ዲግሪ ፕሮግራም ስርዓተ-ትምህርት ግን 
ተገቢ ነው ብዬ አላስብም፡፡ ምክንያቱም 
ተማሪው ትምህርታዊ በሆኑ ምክንያቶች 
ለመውሰድ የማይፈልጋቸውን ኮርሶች 
አስገድዶ ወይም እኔ አውቅልሃለሁ 
በሚል እንዲወስድ ያደርጋልና፡፡ 
ለምሳሌ አንድ የፒኤችዲ ዲግሪ ተማሪ 
ለሚያደርገው ምርምር የሚያስፈልገው 
Qualitative Research እና በስሩ 
የሚገኙ የተለያዩ ተዛማች የምርምር 
እወቅትና ክህሎቶችን ሊያስጨብጡ 
የሚችሉ ኮርሶችን ሊሆን ይችላል፡
፡ ነገር ግን በስርዓተ-ትምህርቱ ውስጥ 
Quantitative Research ከተካተተ 
ይህ ተማሪና የምርምር ትኩረቱ 
ባይፈልጉትም ኮርሱን የግድ እንዲወስድ 
ይደረጋል፡፡ ይህ ደግሞ አስፈላጊ 
መስሎ አይታየኝም፡፡ ምክንያቱም 
ተማሪዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ 
ዲግሪ ትምህርታቸው ወቅት አጠቃላይ 
ይዘት ያለቸውን የምርምር ዘዴ ኮርሶች 
ይወስዳሉ ተብሎ ይታሰባል፡፡ ስለዚህ 
በፒኤችዲ ዲግሪ ደረጃ ተማሪው 
ሊወስድ የሚገባው የምርምር ዘዴ 
ኮርስ ለዲግሪው ማሟያ ለሚያካሂደው 
ምርምር ያግዘኛል ብሎ የሚያስበውን 
መሆን አለበት፡፡ ተማሪው ቀደም ባሉት 
የትምህርት ጊዜያት (በመጀመሪያና 
በሁለተኛ ዲግሪ) በቂ የሆነ እውቀት 
አልጨበጥኩም ብሎ የሚያስብ ከሆነ 
ወይም ወደፊት ለሚሰራቸው የምርምር 
ስራዎች ይጠቅመኛል ብሎ ካሰበ በፍላጎቱ 
አማራጭ ኮርሶችን መውሰድ ይችላል፤  
ተገዶ ግን ሊሆን አይገባም፡፡

በሌላ በኩል የፒኤችዲ ተማሪዎቻችን 

የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ ብቻ ያጠናቀቁ ስላልሆኑ፣ 
በሚያጠኑት የትምህርት መስክ 
ለትምህርቱ ደረጃና ለሚጠበቀው 
የምርምር ስራ የሚመጥን በቂ 
ንድፈሃሳባዊ እውቀት አላቸው ወይስ 
የላቸውም ብሎ መጠየቅም ተገቢ ነው፡
፡ ለዚህ የምናገኘው መልስ አዎ ወይም 
አይደለም ሊሆን ይችላል፡፡ ስለዚህ 
በቂ ዝግጅት ያላቸውንና የሌላቸውን 
ተማሪዎች ሳይለዩ፣ ኮርሶቹ በስርዓተ-
ትምህርቱ አስቀድሞ ስለተካተቱ ብቻ 
በጅምላ ተመሳሳይ ኮርሶችን እንዲወስዱ 
ማድረግ እንደማስገደድ ወይም እኔ 
አውቅልሃለሁ እንደማለት ይቆጠራል፡፡ 
እዚህ ላይ ምንም እንኳን በፒኤችዲ ዲግሪ 
ፕሮግራም ኮርስ የማይሰጡ የተወሰኑ 
የውጪ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ቢኖሩም፣ 
በአሁኑ ወቅት በእኛ ሀገር አውድ 
ይህን እንከተል ለማለት አልደፍርም፤ 
አልልምም፡፡ ይሁን እንጂ በየትኛውም 
ሀገር በሚሰጥ የፒኤችዲ ዲግሪ 
ፕሮግራም ውስጥ አንጻራዊ በሆነ መልኩ 
የበለጠ ትኩረት የሚሰጠው ለምርምር 
ስራው እንጂ ለኮርሶች እንዳልሆነ 
ማስተዋል ተገቢ ነው፡፡ አብዛኛውን 
ጊዜ እንደሚስተዋለው ለፒኤችዲ 
ዲግሪ ተማሪዎች የሚዘጋጁ ኮርሶች 
ተማሪዎች በዚህ ደረጃ ቢወስዷቸው 
ከዚህ በፊት በመስኩ ከነበራቸው የበለጠ 
ጥልቅ እውቀት እንዲኖራቸው ያስችላሉ 
ተብለው የሚታሰቡ ናቸው፡፡ አንዳንዴም 
ከሌላ ተዛማጅ የትምህርት መስክ 
ፕሮግራሙን የሚቀላቀሉ ተማሪዎች 
ሊኖሩ ስለሚችሉ ለእነዚህም በትምህርት 
መስኩ መሰረታዊና ጥልቀታቸውም 
መካከለኛ ሊባሉ የሚችሉ ኮርሶችን 
እንዲወስዱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት 
ተገቢ ነው፡፡ ይህ የሚሆነው ግን ኮርሶችን 
በስርዓተ-ትምህርት ውስጥ አስገብቶና 
የግድ አድርጎ ሳይሆን እንደአማራጭ 
በማቅረብ መሆን አለበት፡፡ 

ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይህንን 
ተግባራዊ ለማድረግ ዋነኛውና መሰረታዊው 

ነገር የፒኤችዲ ዲግሪ ፕሮግራም ስርዓተ-
ትምህርቱ ከሌሎች ጉዳዮች በተጨማሪ 
የፕሮግራሙን ዓላማና አላማውን 
ለማሳካት ሲባል ተማሪዎች እንዲወስዱ 
የሚጠበቅባቸውን አጠቃላይ የኮርስና 
የመመረቂያ ጽሁፍ (dissertation/
thesis) ጫና (load) ከመግለጽ ባለፈ 
ዝርዝር ኮርሶችን ባያሰፍር ተመራጭ 
ነው፡፡ ይህ መሆኑ በርካታ ጠቀሜታዎች 
አሉት፡፡ አንደኛ ተማሪዎች ከዚህ በፊት 
በነበራቸው የትምህርት ዝግጅት ወቅት 
ከወሰዷቸው ኮርሶች የተሻለ ይዘትና 
ጥልቀት የሌላቸውን ኮርሶች ሳይፈልጉ 
እንዲወሰዱ ከማድረግ ያድናል፡፡ ሁለተኛ 
ከሌላ ተዛማጅ የትምህርት መስክ 
ፕሮግራሙን የሚቀላቀሉ ተማሪዎች 
በአንድ ትምህርት ላይ መሰረታዊ እውቀት 
ያንሰኛል ብለው ካሰቡ ለሁለተኛ ዲግሪ 
ተማሪዎች ከሚሰጡ ኮርሶች በመምረጥ 
እንዲወስዱና በቂ እውቀት እንዲኖራቸው 
ያግዛል፡፡ 

የተለያዩ የምርምር ዘዴና ተዛማጅ 
ኮርሶችን በአማራጭነት ማቅረብ 
ተማሪዎች ፍላጎታቸው ተሟልቶና 
የተሻለ የምርምር ዘዴ እውቀትና ክህሎት 
ኖሯቸው ምርምራቸውን እንዲያደርጉ 
ያግዛል፡፡ የዚህ አይነቱ አካሄድ አንድ 
ተማሪ የምርምር ስራው ከሚፈልገው 
የምርምር ዘዴ በተጨማሪ ሌሎች 
የምርምር ዘዴዎችንም የበለጠ ማወቅ 
እፈልጋለሁ ቢል ሰፊ አማራጭ ስለሚኖር 
ፍላጎቱ የተገደበ አይሆንም፡፡ የዚህ 
አይነቱ የኮርስ አሰጣጥ በዩኒቨርሲቲው 
ውስጥ አልፎ አልፎ የሚስተዋለውን 
ኮርሱ ከተቀረጸ በኋላ ኮርሱን የሚሰጥ 
መምህር የለምና አስተማሪ እስኪገኝ 
ተብሎ ከሚመጣ መጉላላትም ያድናል፡፡ 
ምክንያቱም ተማሪዎች ከፍላጎታቸው ጋር 
የሚዛመዱና ለሚያደርጉት የምርምር ስራ 
አጋዥ የሚሆኑ ንድፈሃሳቦችን በጥልቀት 
እንዲያገኙ የሚያስችሉ ሌሎች አማራጭ 
ኮርሶች ይኖራሉና ነው፡፡ አተገባበሩ 
እንዴት ሊሆን ይችላል? የፒኤችዲ ዲግሪ 
ፕሮግራም ስርዓተ-ትምህርት ሲቀረጽ 
ኮርሶችን ከመወሰን ይልቅ በተለያዩ መስኮች 
ምን ያህል ክሬዲት ሃወር ይውሰዱ 
የሚለውን መወሰን፡፡ ለምሳሌ በምርምር 
ዘዴና ተዛማጅ ጉዳዮች ይሄን ያህል 
ክሬዲት ሃወር፣ በዋና የትምህርት መስክ 
ይሄን ያህል ክሬዲት ሃወር፣ ክትምህርት 
መስኩ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው ሌሎች 
ኮርሶች ይሄን ያህል ክሬዲት ሃወር፣ 
ወዘተ እያሉ ማስቀመጥ፡፡ እንዲህ ከሆነ 
ተማሪው ፍላጎቱን መሰረት በማድረግና 
ከአማካሪው ጋር በመነጋገር ኮርሶችን 
እየመረጠ ይወስዳል፡፡ እንዲህ መሆኑ 
ተማሪዎች የሚፈልጓቸው ነገር ግን 
ከትምህርት ክፍላቸው ውጪ የሚሰጡ 
ኮርሶችንም  እንዲወስዱ ያስችላል፡
፡ በተጨማሪም ትምህርት ክፍሎችም 
በራሳቸውም ሆነ በሌሎች ትምህርት 
ክፍሎች ስር ያሉ ተማሪዎች የሚፈለጉ 
ናቸው ብለው የሚያስቧቸውን ኮርሶች 
እንዲቀርጹ ያደርጋል፡፡ ለፕሮግራሙ 
ይጠቅማሉ የሚባሉ የምርምር ዘዴና 
ተዛማች ኮርሶች ግን በድህረ ምረቃ 
ትምህርት ቤት ዲን ቢሮ አስተባባሪነት 
እንዲዘጋጁና እንዲሰጡ ማድረግ  መልካም 
ነው፡፡ 

በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቀጣይ 
ውይይት ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ 
abebawy2001@yahoo.com በሚለው 
አድራሻዬ ጻፉልኝ፡፡ ቸር እንሰንብት!
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activity in human breast and prostate 
cancer cells growing in the laboratory, 
prompting the tumor cells to die. But 
there are risks. Blocking telomerase 
could impair fertility, wound healing, 
and production of blood cells and 
immune system cells. This is true 
because you have prevented cell 
replacement in a drive to stop cancer 
cells. 

Telomeres and aging: Geneticist 
Richard Cawthon and colleagues at 
the University of Utah found shorter 
telomeres are associated with shorter 
lives. Among people older than 60, 
those with shorter telomeres were 
three times more likely to die from 
heart disease and eight times more 
likely to die from infectious disease.

While telomere shortening has been 
linked to the aging process, it is not yet 
known whether shorter telomeres are 
just a sign of aging — like gray hair — 
or actually contribute to aging.

If telomerase makes cancer cells 
immortal, could it prevent normal cells 
from aging? Could we extend lifespan 
by preserving or restoring the length 
of telomeres with telomerase? If so, 
would that increase our risk of getting 
cancer?

Scientists are not yet sure. But they 
have been able to use telomerase in 
the lab to keep human cells dividing 
far beyond their normal limit, and the 
cells do not become cancerous.

If we used telomerase to “immortalize” 
human cells, we may be able to mass 
produce cells for transplantation, 
including insulin-producing cells to 
cure diabetes, muscle cells for treating 
muscular dystrophy, cartilage cells for 
certain kinds of arthritis, and skin cells 
for healing severe burns and wounds. 
An unlimited supply of normal human 
cells grown in the laboratory would 
also help efforts to test new drugs and 
gene therapies.

How big is the role of telomeres in 
aging? Some long-lived species like 
humans have telomeres that are much 
shorter than species like mice, which 
live only a few years. Nobody knows 
why. But it is evident that telomeres 
alone do not dictate lifespan.

Cawthon’s study found that when 
people are divided into two groups 
based on telomere length, the half 
with longer telomeres lives an average 
of five years longer than those with 

Why Do People Age? ...

continued from page 7 
shorter telomeres. This study suggests 
that lifespan could be increased five 
years by increasing the length of 
telomeres in people with shorter ones.

People with longer telomeres still 
experience telomere shortening as they 
age. How many years might be added 
to our lifespan by completely stopping 
telomere shortening? Cawthon 
believes 10 years and perhaps 30 years. 

After age 60, the risk of death doubles 
every 8 years. So a 68-year-old has 
twice the chance of dying within a 
year compared with a 60-year-old. 
Cawthon’s study found that differences 
in telomere length accounted for only 
4% of that difference. And while 
instinct tells us older people have a 
higher risk of death, only 6% is due 
purely to chronological age. When 
telomere length, chronological age, 
and gender are combined (women live 
longer than men), those factors account 
for 37% of the variation in the risk of 
dying over age 60. So what causes the 
other 63%?

A major cause of aging is “oxidative 
stress.” It is the damage to DNA, 
proteins, and lipids (fats) caused by 
oxidants, which are highly reactive 
substances containing oxygen. These 
oxidants are produced normally 
when we breathe, and also result 
from inflammation, infection, and 
consumption of alcohol and cigarettes. 
In one study, scientists exposed worms 
to two substances that neutralize 
oxidants, and the worms’ lifespan 
increased an average 44%.

Another factor in aging is “glycation.” 
It happens when glucose, the main 
sugar we use as energy, binds to some 
of our DNA, proteins, and lipids, 
leaving them unable to do their jobs. 
The problem becomes worse as we 
get older, causing body tissues to 
malfunction, resulting in disease and 
death. Glycation may explain why 
studies in laboratory animals indicate 
that restricting calorie intake extends 
lifespan.

Most likely oxidative stress, glycation, 
telomere shortening, and chronological 
age, along with various genes, all work 
together to cause aging.

Telomeres and other diseases: People 
with a disease named dyskeratosis 
congenita have telomeres that get 
short much more quickly than normal. 
These people endure premature aging 
and death. They face a higher risk of 

life-threatening infections, leukemia 
and other blood cancers, intestinal 
disorders, cirrhosis of the liver and 
pulmonary fibrosis, a deadly stiffening 
of lung tissue. They also are more 
likely to endure gray hair, balding, 
poor wound healing, spots on the 
skin, intestinal disorders, softening 
of the bones, and disabilities. The 
implication is that telomeres may play 
a role in all those conditions, because 
they all involve tissues in which 
cells divide often. There also is some 
evidence linking shortened telomeres 
to Alzheimer disease, hardening of the 
arteries, high blood pressure, and type 
2 diabetes.

Prospects for human immortality: 
Human lifespan has increased 
considerably since the 1600s, when 
the average lifespan was 30 years. By 
2012, the average US life expectancy 
was nearly 79. Reasons for the increase 
include sewers and other sanitation 
measures, antibiotics, clean water, 
refrigeration, vaccines and other 
medical efforts to prevent children and 
babies from dying, improved diets, 
and better health care.

Some scientists predict average life 
expectancy will continue to increase, 
although many doubt the average will 
ever be much higher than 90. But a 
few say vastly longer lifespans are 
possible.

Cawthon says that if all processes 
of aging could be eliminated and 
oxidative stress damage could be 
repaired, “one estimate is people could 
live 1,000 years.” 

2. Free Radicals

Free radicals are a byproduct of normal 
cell function. When cells create energy, 
they also produce unstable oxygen 
molecules. These molecules, called 
free radicals, have a free electron. This 
electron makes the molecule highly 
unstable. The free radical bonds to 
other molecules in the body - causing 
proteins and other essential molecules 
to not function as they should. Luckily, 
antioxidants can minimize free radical 
damage. 

Much of the intercellular space is filled 
with these molecules and because they 
are extremely reactive, they destroy 
the cells and the cells die. It is like 
animals preyed upon by predators. 
Zebras may be eaten partly by a hyena 
and somehow survive if they manage 

to heal the wound which is created as a 
chunk of meat is taken by the predator. 
In the case of the cell, a part of the cell 
gets destroyed and slowly gets smaller 
and eventually dies. 

Antioxidants - the Free Radical 
Sponge: Antioxidants are substances 
found in plants that soak up free 
radicals like sponges. If your body has 
plenty of antioxidants available, it can 
minimize the damage caused by free 
radicals. Get your antioxidants from 
eating plants. There is some evidence 
that we can only get the full antioxidant 
benefits from eating real plants and 
other foods. Supplements appear not 
to be as effective. 

How Free Radicals Cause Aging: This 
theory asserts that many of the changes 
that occur as our bodies age are caused 
by free radicals. Damage to DNA, 
protein cross-linking and other changes 
have been attributed to free radicals. 
Over time, this damage accumulates 
and causes us to experience aging. 

The Evidence: There is some evidence. 
Studies have shown that increasing the 
amount of antioxidants in the diets of 
mice and other animals can slow down 
the effects of aging. This theory does 
not fully explain all the changes that 
occur during aging. It is likely that free 
radicals are only one part in the aging 
equation. 

3. Conclusion

Telomeres and free radicals may not 
be the one and only reasons for aging. 
Other factors such as life style (nutrition 
and physical exercise) and heredity 
certainly play a role. Therefore, 
until such a time when manipulating 
cellular structures becomes available 
to the public, we need to control our 
life style. We need to engage our body 
to do physical exercise and enjoy 
balanced diet. Human evolution has 
never been easy. Man had to endure the 
vagaries of nature. To survive, he had 
to fight the supremacy of beasts and 
the harsh environment. It was not only 
his mind that mattered but his physical 
endurance as well. This endurance still 
holds. 
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ይቺ ፅሁፍ የእጅ ማፍታቻ ናት፤ 
አንድ ተማሪዬ ደውሎ ብትፅፍ 
አነብልሃለሁ ስላለኝ የተፃፈች፡፡ 

በእርግጥ የዚህች ጋዜጣ ወዳጅ በመሆኔ 
በተማሪዬ በጋዜጣዋ እንድፅፍ ስጋበዝ 
ለመፃፍ ተበረታትቻለሁ፡፡ ከዚያ በላይ 
ግን እኔ የጋዜጠኝነት አስተማሪ እሱ 
የጋዜጠኝነት ተማሪ ሆነን፣ ተማሪዬ 
የተማረውን የሚተገብር እኔ ግን 
የማስተምረውን የማልሞክር መሆኔን 
ሳስብ እንደማፈር ብየም ጭምር ነው፡
፡ ለማንኛውም ጊዜው የተማርነውንና 
የምናስተምረውን የምንተገብርበት ለኛ 
ለመምህራንና ለእናንተ ለተማሪዎች 
እንዲሆን እየተመኘሁ፣ ጋዜጠኝነትን 
በክፍል ውስጥ ከማስተማር በአደባባይ 
ወደመተግበር በመሸጋገሬም ራሴን እንኳን 
ከንድፈ ሀሳብ ወደ ተግባር ተሻገርህ 
እያልኩ ወደ ጉዳዬ ልግባ፡፡ 

በቅርቡ ወደ ታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ 
ጎራ ብዬ ነበር፡፡ በ17ኛው መቶ ክፍለ 
ዘመን የተገነቡትን እፁብ ድንቅ የጥበብ 
ስራዎችን ጎበኘሁ፡፡ ሀገሬ በኪነ ህንፃ 
የት ደርሳ እንደነበር ሳይ ተደመምሁ፡፡ 
በጉብኝቴ ብዙ ነገሮች ያስደነቁኝ ቢሆንም 
በዚህች ፅሁፍ ግን ስለ ወቅቱ ጠቢባን 
የሃገሬ ልጆች ማንነት የሚያሳዩ አንዳንድ 
ነገሮችን ብቻ ለማንሳት ወደድኩ፡፡ ፅሁፌ 
የታሪክ መፃህፍትን ዋቢ በማድረግ ወይም 
በጥልቀት በመመርመር ላይ የተመረኮዘች 
አይደለችም፤ ወጣቱ የፋሲለደስ ግንብ 
አስጎብኝ በቃሉ ከወረዳቸው ውስጥ 
ጎብኝው እኔ ሰምቼ እንዳስታወስኳቸው 
የጻፍኩትእንጂ፡፡ 

 ጓደኝነት ፡- ተዋነይና ባካፋ

በልጅነታቸው ጓደኛሞች ነበሩ፡-ተዋነይና 
በካፋ፡፡ አብረው ይውላሉ፤ አብረው 
ይተኛሉ፤ አብረው ይዝናናሉ፡፡ ከእለታት 
አንድ ቀን ጎን ለጎን ተቀምጠው እየተፀዳዱ 
ያወራሉ፡፡ ተዋነይ በካፋን፡-

“አንተኮ የንጉስ ዘር በመሆንህ የጊዜ 
ጉዳይ እንጅ መንገስህ አይቀርም” ይለዋል፡
፡ በካፋም ተዋነይን “እንዳፍህ ሆኖ እኔ 
ልንገስ እንጂ አንተን እሾምሃለሁ” 
ይለዋል፡፡ 

ይህን ከተባባሉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተዋነይ 
ለትምህርት ወደ ጎንጅ ቆለላ ባካፋ በስደት 
ወደ ኦሮምያ ይሄዳሉ፡፡ ከብዙ ጊዜ ቆይታ 
በኋላ ባካፋ ወደ ጎንደር ተመልሶ መጣ፡
፡ ተዋነይ እንደገመተውም ንጉስ ሆነ፡
፡ ተዋነይም ዘግየት ብሎ ትምህርቱን 
አጠናቆ ወደ ጎንደር ይመለሳል፡፡ ወደ 
ፋሲል ቤተመንግስት ጠጋ ብሎም 
“ንጉሱ ማን ይባላሉ?” ብሎ ቢጠይቅ፣ 
የቤተመንግስቱና የነገስታቱ ዘቦች “ባካፋ” 
ይሉታል፡፡ በጣም በመገረም “እሱማ 
ጓደኛዬ ነበር’ኮ፣ እስቲ አስገቡኝና 
ልገናኘው” ይላቸዋል፡፡ “አይፈቀድም!” 
ብለው ቢከለክሉት፣ “ባይሆን አንዲት 
ደብዳቤ ስጡልኝ” ይላቸዋል፡፡ ዘቦችም 
“እሽ ጣፍና አምጣው” አሉት፡፡ ተዋነይም 
ደብዳቤውን ከመቅፅበት ፅፎ ሰጣቸው፡፡ 
ደብዳቤው እንዲህ ይላል፤

“እኔ የአብርሐም ሚስት ሳለሁ፣ አንተ 
የአብርሐም አባት ሳለህ የተባባልነውን 
ረሳኸው ወይ?”

ዘቦቹ ደብዳቤውን ለባካፋ በሰጡት ጊዜ 
ብዙ ከሳቀ በኋላ “አስገቡት” ብሎ አዘዘ፤  
የአብራሐም ሚስት ሳራ፣ የአብርሐም 
አባት ታራ ሲሆኑ ቃል የገባህልኝ እኔ 
ሳራ አንተም ስታራ ነበር ማለቱ ነው፡፡ 
ጥበበኛው ተዋነይም ቤተመንግስት ገብቶ 

ህይወት ዘመኑን ሙሉ በመመራመር፣ 
በመፃፍ፣ እንቅልፍ ሳያፈታው ኖረ፡፡ 

አስጎብኝዬ የተዋነይ መኖሪያ የነበረውን 
ግንብ በጣቱ ሲጠቁመኝ የበዕውቀቱ ስዩም 
ግጥም ትዝ እያለኝ፣ ጠቢቡ ተዋነይን 
በአካል ያየሁት እየመሰለኝ፣ ከአድማስ 
ወዲያ ያለውን ፈዛዛ ብርሃን እያየሁ 
ፈዝዠ ቀረሁ፡፡ 

የእንስሳት ተሟጋቹ ኢያሱ

አፄ ኢያሱ የአፄ ፋሲል ልጅ 
ሲሆኑ በንግስናቸው ወቅት እጅግ 
ከሚታወቁባቸው ስራዎች መካከል 
ለተበደለ የነበራቸው የፍርድ አሰጣጥና 
ለእንስሳት የነበራቸው ክብር ይጠቀሳሉ፡
፡ በዘመኑ ከቤተ መንግስቱ በስተምስራቅ 
አንድ ትልቅ ደወል አስተክለዋል፡
፡ ተበደልኩ የሚል ሰው ካለ መጥቶ 
ይደውለዋል፡፡ ዘቦቹም በሩን ይከፍቱና 
ወደ ንጉሱ ያስገቡታል፡፡ ተበዳይ ነኝ 
ባዩም በደሉን ያስረዳና እውነተኝነቱ 
ተጣርቶ ፍርድ ይሰጠዋል፡፡ 

ከእለታት አንድ ቀን ዶፍ ዝናብ እየጣለ 
ሳለ ደወሉ ደጋግሞ ይደወላል፡፡ ዘቦቹም 
ኃይለኛው ዝናብ እስኪያባራ አላደርስ 
ብሎት ደወል የሚደውለውን ሰው 
ለማወቅ ጓጉተው ቢወጡ በአካባቢው 
ምንም ሰው የለም፡፡ በምትኩ ጀርባዋ 
የተመላለጠ፣ ለብዙ ጊዜ የተቀየደው 
እግሯ የተላላጠ አህያ ከደወሉ አጠገብ 
ቆማ ይመለከታሉ፡፡ ዘቦቹም አህያዋን 
እየነዱ ወደ ንጉሱ ወሰዷት፡፡ ንጉሱም 
በመጫን ብዛትና በመቀየድ ስቃይ 
የተበደለችዋን አህያ ባዩ ጊዜ እጅግ በጣም 
አዘኑ፡፡ ከመቀመጫቸውም ተነስተው 
ኩታ አምጥተው አለበሷት፡፡ ከዚያ ጊዜ 
በኋላ የእለት ምግቧን እየተመገበች 
እንድትኖር ፈርደውላት እድሜዋን ሙሉ 
ሳትጫን ኖረች፡፡ 

በተጨማሪም አዋጅ ነጋሪዎችን 
በየቦታው በማሰማራት አህዮችና ሌሎች 
የቤት እንስሳት አላግባብ እንዳይበደሉ 
አስነግረዋል፡፡ ዶሮ እግሯ ታስሮ፣ 
በዱላ ተንጠልጥላ እራሷ ወደ መሬት 
ተዘቅዝቆ፣ እግሯ ወደ ሰማይ ተንጋጦ 
እንዳይሄድ በማስነገራቸው ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ ብዙው ሰው ዶሮን በጥራር 
መሸከም ጀመረ፡፡

ሰው ወዳዱ ዳዊት

ከዚያው ቤተ መንግስት ሳንወጣ 
ከአንበሳው ቤት ፊት ለፊት፣ ከምንትዋብ 
ግንብ ጎን፣ የአፄ ዳዊት ግንብ ቆሟል፡፡ 
አፄ ዳዊት ጥበበኛና የጥበብ አድናቂ ነበሩ፡
፡ በግቢያቸው የሚወዷቸው አንበሶችና 
ዝንጀሮዎች ነበሯቸው፡፡ ባለጥቁር 
ጭራ የኢትዮጵያ ብርቅዬ አንበሶችን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ያላመዱ ሰው ናቸው፡፡ 

አፄ ዳዊት ሞተው ብዙ ዘመን አልፎ 
እንኳን አንበሶቹ በቤተመንግስቱ ብዙ 
ታሪክ አይተዋል፡፡ ለአብነት እንኳ 
የደርቡሾችን ውጊያ፣ የጣልያኖችን 
ወረራ፣ የመንግስታትን ፍርርቅ 
ታዝበዋል፡፡ በመጨረሻም አንዷ በ1989 
ዓ.ም ቤቷን ገንጥላ ወጥታ ጉዳት 
ልታደርስ ስትል በኖረችበት ግቢ ውስጥ 
በጥይት ተመትታ ተገድላለች፡፡ ዘሮቿም 
ወደ ሸዋ ኮብልለው አንበሳ ግቢ ከትመው 
ይኸው እሰከዛሬ በዚያ አሉ፡፡  

ጥበብ ወዳዱ ዳዊት ባስገነቡት ህንፃ 
መካከል ተቀምጠው በስተቀኛቸው 

ትውልድ በመቅረጽና በርካታ 
ተማሪዎችን ለፍሬ በማብቃት ላይ 
የሚገኘው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 

ተማሪዎችን እያስመረቀና የሙያ ባለቤት 
እያደረገ ሀምሳ ሁለት ዓመታትን ተጉዟል፡
፡ በ2007 ዓ.ም የትምህርት ዘመንም 
እንደ በፊቱ ሁሉ አዳዲስ ተማሪዎች 
የጥበብ ማዕዱን ለመቋደስ ዩኒቨርሲቲውን 
ተቀላቅለዋል፡፡ የእውቀት፣ የምርምር እና 
የጥበብ ውቅያኖስ የሆነውን ባህር ዳር 
ዩኒቨርሲቲ የተቀላቀሉት ተማሪዎች 
ዋና የሚያስለመዳቸው ነባር ዋናተኛ 
መፈለጋቸው አልቀረም፡፡ የአዲስ 
ተማሪዎችን ጥያቄ የተረዱት ነባር 
ተማሪዎች የዋናውን መስመር ለማሳየት 
ተነሱ፣ በልምምድ ብዛት ጠንካራ ዋናተኛ 
መሆን እንደሚቻልም ተናገሩ፡፡ አዲስ 
ተማሪዎችም የህይወት መስመሩን ቁልፍ 
ከነባራቸው ለመበቀልና እራሳቸውን 
ፈልገው ለማግኘት ተዘጋጁ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው በየዓመቱ ለአዲስ 
ተማሪዎች አቀባበል ማድረግ ልማዱ 
ነው፡፡ ዘንድሮም ከባህር ዳር መናኸሪያ 
ጀምሮ የትራንስርት አገልግሎት 
በማመቻቸትና ሌሎች ለተማሪዎች 
የሚያስፈልጉ ግልጋሎቶችን በመስጠት 
የተማሪዎች ጉዞ ቀላልና ከመደናገጥ ነፃ 
አድርጐታል፡፡ ገና ተማሪዎቹ ወደ ጣና 
ፈርጧ ባህር ዳር ከተማ ከመድረሳቸው 
የተጀመረው ተማሪዎችን የመቀበል ሰናይ 
ተግባር ከአጠቃይ ዩኒቨርሲቲያዊነት 
አልፎ በተለያዩ ግቢዎች ተከፍሎ ወደ 
እያንዳንዱ ትምህርት ክፍል ደርሷል፡፡

የእንኳን ደህና መጣችሁ ዝግጅት 
በማዘጋጀት የአካውንቲንግ ትምህርት 
ክፍልን የቀደመ አልነበረም፡፡ ተማሪዎቹ 
በደማቁ ዝግጅታቸው በየትኛውም ዓለም 
እኛ የማናውቀው ገንዘብ የለም፤ ታማኝ 
መሆናችን የማንኛውም ገንዘብ ለመቁጠር 
አስችሎናል፤ የሂሳብ ስራና ኦዲትንግ 
ከእኛ በላይ ላሳር እያሉ ሌሎች ቁም 
ነገሮችን በቀልድ ፣በሙዚቃና ስነ-ፁሁፍ 
አጅበው ደስታቸውን እየገለፁ በጨርቃ 
ደመቀው አምሽተዋል፡፡ የጆኦግራፊ 
ተማሪዎች ቀጠሉ በእነ ማጅላን ማሉ፤ 
ዓለምን ዙረናል እያሉ ከጥቁር ሰሌዳው 
በአረንጓዴ ጠመኔ የዓለምን ካርታ ሳሉ፤ 
ተማሪዎች እኛ ባንኖር የዛሬዋ ልዕለ 
ኃያል ሀገር አሜሪካ መኖሯ አንኳን 
አይታወቅም ነበር በማለት ለትምህርት 
ክፍላቸው ያላቸውን ፍቅር ገለፁ፤ 
በጆኦግራፊኛ እየጨፈሩ፣ እርሰ በእርስ 
እየተዋወቁና የልምድ ልውውጥ እያደረጉ 
ለዋናው ግቢ /ፔዳ/ ድመቀት ሆነው 
አምሽተዋል፡፡

ከጆኦግራፊ ተማሪዎች ቀጥለው የአማርኛ 
ቋንቋ እና ስነ- ፁሁፍ ት/ክፍል ተማሪዎች 
ተራውን ተቀበሉ፡፡ ሀኪሞች በሽተኛን 
ብቻ ያክማሉ ደራሲያን ግን ሀኪሞችንና 
በሽተኞችን ያክማሉ በማለት ደራሲያን 
አሞካሹ፤ ስለ ጥበብ ዘመሩ፤ በጥበብ 
ተግባቡ፤ በስነ-ፅሁፍ ደመቀው ግጥም፣ 
መነባንብ ፣ቀልድና ጭውውት ከምንጩ 
ቀድተው እየጐነጩ በታላቁ ግቢ /ፔዳ/ 
ነግሰው አመሹ፡፡ የህግ ተማሪዎች ቀጠሉ 
ያለፍትህ የተረጋጋ ዓለምን መፍጠር 
አይቻልም አሉ፤ ህጐችን በመተርጐምና 
ፍትሀዊ ፍርድ መስጠት ጥፋተኞችን 

ለማስተማር የዳኛ ሚና ቀላል አለመሆኑን 
ተናገሩ፤ ሀብታም እና ደሀ፣ ጉልበተኛ 
እና ደካማ፣ ደፋርና ፈሪ ተከባብረው 
የሚኖሩት ህግና የዳኞች ፍትሃዊ ስላለ 
ነው፤ ለሙያቸው ያላቸውን ፍቅር ገለፁ፤ 
ከፍትህ ጋር ግንኙነት ባለቸው አዝናኝና 
አስተማሪ ዝግጅቶች ታጅበው በይባብ ግቢ 
ስለፍትህ እየዘመሩ አምሽተዋል፡፡

ዝግጅቱ አሁንም እንደቀጠለ ነው፡
፡ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ተማሪዎች 
ቀጠሉ፤ እኛ የድምፅ አልባዎች ድምፅ 
ነን፤ እውነትን ለመፈለግ ዝግጁ ነን፤ 
ሀገር እንገነባለን፤ ስለ እውነትና ስለ 
ህዝብ ጥቅም እንከራከራለን እያሉ “ከውቧ 
ከተማ በሚገኘው ሌላ ውብ የእውቀት 
ከተማ” ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ድምፃቸውን 
ከፍ አድርገው እየጨፈሩና ልምዳቸውን 
ለተተኪዎቻቸው እያካፈሉ በጨረቃ 
ደመቀው አምሽተዋል፡፡

የፊዚክስ ተማሪዎች ተተኩ፡፡ ተፈጥሮ 
በእኛ ናት፤ ስለተፈጥሮ ማወቅ እራስን 
ማወቅ ነው፤ ፊዚክስ የሌሎች ሳይንሶች 
እስትንፋስ ነው እያሉ የፊዚክስ 
ባለሙያዎችን እያደነቁ ስለ ፊዚክስ 
ሲዘምሩ አመሹ፡፡ የስታትስቲክስ 
ተማሪዎች ቀጠሉ፡፡ ማንኛውም ልኬት 
የሚያስፈልገው ነገር ያለእኛ ግቡን 
አይመታም፤ መረጃን ለመሰብሰብ፣ 
ለመተርጐምና ለመተንተን የስነ-ልኬት 
ባለሙያዎቹ እኛው ነን እያሉ የትምህርት 
ክፍሉ ያፈራቸውንና በአሁኑ ወቅት 
በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በማስተማር 
ላይ የሚገኙ ሁለት መምህራንን ጋብዘው 
ልምድ ሲቀስሙና ሲመካከሩ አመሹ፡፡ 
ሌሎች የትምህርት ክፍሎችም ዝግጅቱን 
በተለየ መልኩ አሳምረው በማሰናዳት 
ውድድር አስመስለውታል፡፡ ኬሚሰትሪ 
፣ጅኦሎጁ ፣ኢኮኖሚክስና ስነ-ህይወት 
የእንኳን ደህና መጣችሁ ዝግጅት ካዘጋጁ 
ትምህርት ክፍሎች ጋር ይካተታሉ፡፡

ለእነዚህን ዝግጅቶች አስፈላጊውን ግብዓት 
በማሟላት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የተማሪዎች ህብረት ኃላፊነቱን እየተወጣ 
ይገኛል፡፡ በተለይ ጉዳዩ በቅርበት 
የሚመለከተው የህብረቱ የህዝብ 
ግንኙነት ዘርፍ የተማሪዎችን የእንኳን 
ደህና መጣችሁ ዝግጅት በተሳካ መልኩ 
በማጠናቀቅ በኩል ብዙ ርቀት ተጉዟል 
ማለት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ ዝግጅቶቹን 
ለማዘጋጀት ዘረፍ በርካታ ተግዳሮቶች 
ገጥመውታል፡፡ የድምፅ ማጉያ መሳሪዎች 
(ማየክራፎንስ) ፣ሞንታርቮ፣ ሰፊ 
አዳራሽ፣ የቡና ማፊያ እቃዎች በበቂ 
ሁኔታ አለመኖር ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 
እነዚህን ተግዳሮቶች ተቋቁሞ ዝግጅቱ 
በተሳካና በአስደሳች ሁኔታ እንዲጠናቀቅ 
ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ በዝግጅቱ 
ወቅትም ተማሪዎች ላሳዩት መልካም 
ስነ-ምግባርና ለዩኒቨርሲቲው ንብረቶች 
የመቆርቆር ስሜት ምስጋና ይገባቸዋል፡
፡በአጠቃላይ ለአዲስ ተማሪዎች የተደረገ 
አቀባበል ትዝታ ጥሎ ያለፈ፤ ተማሪዎች 
እርስ በእርስ የተዋወቁበት፤ አንዳንድ 
መምህራን ለተማሪዎቻቸው መልዕክት 
ያስተላለፋበትና አዳዲስ ተማሪዎች 
ስለሚያጠኑት ትምህርት ምንነት ሙሉ 
እውቀት ያገኙበት የትውውቅ መድረክ 
ነበር፡፡  

የአዲስ ተማሪዎች አቀባበል 
በጌታቸው ምስጋናው 

3ኛ ዓመት የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን ተማሪ

የእጅ ማፍታቻ
በ ስለሺ ሰማኸኝ

የጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን  መምህር  

ወደ ገጽ 10 ዞሯል 
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የኮርስ ባለቤትነትና አሰጣጥ በዩኒቨርሲቲያችን

አበባው ይርጋ አዳሙ (ዶ/ር)

የጎልማሶች ትምህርትና የማህበረሰብ ልማት ት/ክፍል መምህር 

ወደ ገጽ 10 ዞሯል 

እንደ መግቢያ
ስለ ስርዓተ-ትምህርት ቀረጻና አተገባበር 
ጽንሰ-ሃሳባዊ ወይም አጠቃላይ ገለጻ 
መስጠቱ በሙያው የበለጠ ትምህርትና 
ልምድ ባላቸው ምሁራን ቢሆን የተሻለ 
ስለሆነ ላልጨርሰው አልጀምረውም፡፡ ነገር 
ግን በመስኩ ካለኝ አጠቃላይ ዕውቀትና 
እንደ መምህር ካየኋቸውና ካለኝ 
ተሞክሮዎች በመነሳት በዩኒቨርሲቲያችን 
ውስጥ የሚካሄዱ የኮርስ ባለቤትነትና 
አሰጣጥን መሄሱ ለመማማር ያግዛል ብዬ 
ስላሰብኩ እንዲህ እላለሁ፡፡ በጽንሰሃሳብ 
ደረጃ አንድ ተቋም የትምህርት ፕሮግራም 
የሚከፍተውና ተማሪዎችን ተቀብሎ 
የሚያስተምረው በሃገሪቱ በመስኩ የሰለጠነ 
የሰው ሀይል ፍላጎት ሲኖር ወይም ባደጉት 
ሀገሮች ዘንድ እንደሚስተዋለው ሀገሪቱ 
መልካም የትምህርት፣ የፖለቲካ፣ የባህልና 
የኢኮኖሚ ግንኙነት ባላት ሀገሮች ውስጥ 
በመስኩ የሰለጠነ የሰው ሀይል ፍላጎት ያለ 
እንደሆነ ነው፡፡ በሃገራችንም ያለው ዋነኛ 
አካሄድም ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ 

ይሁን እንጂ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች 
(በተለይም ከ1999/2000 ዓ.ም. ጀምሮ 
የተከፈቱት) ቀደም ሲል የተቋቋሙ 
ዩኒቨርሲቲዎች ይሰጧቸው የነበሩ 
የትምህርት ፕሮግራሞችን ተፈላጊነታቸው 
በውል ሳያጠኑ እንዳሉ በመውሰድ 
ተማሪዎችን ተቀብለው ያስተምራሉ፡
፡ እንዲህ አይነት አካሄድ የራሱ የሆኑ 
ተግዳሮቶች ያሉት ቢሆንም የዚህ ጽሁፍ 
ዋነኛ ዓላማ ባለመሆኑ ወደ ትንታኔ 
አልገባም፡፡ ዋናው ቁም ነገር አንድ 
የትምህርት ፕሮግራም ሲከፈት በአንድም 
ሆነ በሌላ መልኩ ለሀገር ዕድገት 
የሚያስገኘው ጠቀሜታ ከግምት ውስጥ 
በማስገባት እንጂ የከፍተኛ ትምህርት 
ተቋማት የሚሰጡትን የትምህርት 
ፕሮግራም ዓይነት ለማስፋፋት ሲሉ ብቻ 
ወይም በተቋማቱ ውስጥ ያሉ ምሁራን 
ለራሳቸውና ለስራ ባልደረቦቻቸው ስራ 
ለመፍጠርና እነሱ የሰለጠኑበትን የሙያ 
መስክ ለማስተዋወቅ ሲባል ብቻ መሆን 
የለበትም፡፡ 

ከላይ እንደገለጽኩት የዚህ ጽሁፍ ዋነኛ 
ዓላማ የስርዓተ-ትምህርት ቀረጻና አተገባበር 
በስሩ ከሚያካትታቸው ጉዳዮች መካከል 
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚስተዋለውን 
የኮርስ ባለቤትነትና አሰጣጥን መተቸት 
ነው፡፡ እዚህ ላይ አንባቢያን ትችት መንቀፍ 
ወይም ማጣጣል እንዳልሆነ ይረዱኛል ብዬ 
አስባለሁ፡፡ ትችት የአንድን ነገር ጠንካራና 
ደካማ ጎን በመለየት ጥንካሬው የበለጠ 
እንዲጎለብት፣ ድክመቱ ደግሞ እንዲሻሻል 
የሚያስችል ሙያዊ አስተያየት ነው፡፡ 
በዚህ ባህርይው የግል ስሜት ነጸብራቅ 
ብቻ ከሆነው መደበኛ አስተያየት ይለያል፡
፡ ይህ ጽሁፍ በዋነኝነት የሚያተኩረው 
ከኮርስ ባለቤትነትና አሰጣጥ ጋር ተያይዞ 
የሚስተዋሉ ድክመቶችን በመለየት 
ለድክመቶቹ መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ 
ሃሳቦችን በማቅረብ ላይ ነው፡፡

የኮርስ ባለቤትነት (Course 
Ownership)

በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ከኮርስ ቀረጻና 
አተገባበር ጋር ተያይዞ ከሚስተዋሉ 
ችግሮች መካከል አንዱ የኮርስ ባለቤትነት 

ጉዳይ ነው፡፡ “የኮርስ ባለቤት” ተብሎ 
መጠራት ያለበት ኮርሱን ሊያስተምር 
የሚችል መምህር እንጂ ኮርሱ የሚገኝበት 
ትምህርት ክፍል አይደለም የሚል 
አቋም አለኝ፡፡ ይህ ብያኔ ከዚህ በታች 
የማነሳቸውን ሀሳቦች በተመለከተ የጋራ 
መግባባት እንዲኖረን ያስችለናል ብዬም 
አስባለሁ፡፡ አንዳንድ ኮርሶች የተለያዩ  
የትምህርት ፕሮግራሞችን በሚከታተሉ 
ተማሪዎች ዘንድ ተፈላጊ ሆነው ይገኛሉ፡
፡ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑን አጠቃላይ 
ይዘት ያላቸውን የምርምር ዘዴ ኮርሶች 
(Qualitative Research, Quantitative 
Research) እናንሳ፡፡ እነዚህና ሌሎች 
አንዳንድ ኮርሶች በባህሪያቸው ትምህርት 
ክፍል ዘለል ቢሆኑም የባለቤትነት ታርጋ 
ለመለጠፍ ሲባል በኮርሶች ዋና ስያሜ 
ላይ ድህረ-ቅጥያ መጨመር በተለያዩ 
ትምህርት ክፍሎች ዘንድ የተለመደ 
ሆኗል፡፡ ለምሳሌ Qualitative Research 
Methods in Social Psychology, 
Action Research for Educational 
Managers, Research Methods in 
Gender and Development, Research 
Methods in Geography, Research 
in Management, Curriculum Design, 
Implementation and Evaluation in 
Adult and Non-Formal Education, 
Research Methods in Special Needs 
and Inclusive Education፡፡ 

የዚህ አይነት ችግር በተወሰኑ ትምህርት 
ክፍሎች ብቻ የሚታይ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲ 
አቀፍ እንዲሁም ሀገር አቀፍ ነው፡
፡ እንደዚህ አይነት አካሄዶች ድንበር 
ለመከለልና “የእኛ” ለማለት ካልሆነ በስተቀር 
ኮርሶቹ በተለያዩ የትምህርት ፕሮግራሞች 
ሲሰጡ የተለያዩ የሚያደርጋቸው 
አይነተኛ ባህሪ የላቸውም፡፡ ጥሩ ሊባሉ 
ከሚችሉ የማስተማር ዘዴዎች አንዱ 
ለኮርሱ የሚቀርቡ ምሳሌዎችና የሚሰጡ 
ልምምዶች ከተማሪዎች የትምህርት 
ፕሮግራም ጋር በማዛመድና በማቀናጀት 
ማቅረብ ነው፡፡ ይህም ቢሆን የኮርሱ 
አጠቃላይ ይዘት ከፕሮግራም ፕሮግራም 
ይቀየራል ማለት አይደለም፡፡

ከኮርስ ባለቤትነት ጋር በተያያዘ 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ምን ችግር 
ተስተዋለ? 

1ኛ) ድንበር ከፍሎ “የእኛ” እና “የእነሱ” 
የሚል ጎራ መፍጠርንና በትምህርት 
ክፍሎችና በመምህራን መካከል አላስፈላጊ 
ውዝግቦች እንዲነሱ ምክንያት ሆኗል፡
፡ ይህም በትምህርት ክፍሎች እንዲሁም 
በትምህርት ፕሮግራሞች መካከል ጥሩ 
ትብብር እንዳይኖር እንቅፋት ይሆናል፡፡ 

2ኛ) ወጪ ቆጣቢ ያልሆነ የትምህርት 
አሰጣጥ እንዲተገበር ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ 
በኮርስ ባለቤትነትና በተያያዥ ምክንያቶች 
በተለያዩ ትምህርት ክፍሎች ውስጥ 
ከላይ የተጠቀሱ የምርምር ዘዴ ኮርሶች 
የሚወስዱ የሁለተኛና የሶስተኛ ዲግሪ 
ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ 
የሚገኙ ተማሪዎች ቁጥር ትንሽ ቢሆንም 
ኮርሶቹን የሚሰጡት በየትምህርት ክፍሉ 
ያሉ መምህራን ናቸው፡፡ የሰውና የቁስ 
ሃብት ባልተትረፈረፈባት ሃገር እንዲህ 
አይነት የትምህርት አሰጣጥ በየትኛውም 
ኢኮኖሚያዊም ሆነ ትምህርታዊ ሳይንስ 
የሚደገፍ አይመስለኝም፡፡ 

3ኛ) ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ውስጥ 
አንጻራዊ በሆነ መልኩ በኮርሱ የበለጠ 
የትምህርት ዝግጅትና እውቀት ባለው 
መምህር እንዳይማሩ ያደርጋል፡፡ 
“የእኛ” የሚለው ድንበር-ከላይ አካሄድ 
የሌላ ትምህርት ክፍል መምህራንን 
ስለማያሳትፍ፣ በኮርሶቹ በቂ የትምህርት 
ዝግጅትና እውቀት ያለው መምህር 
በትምህርት ክፍሉ ባይኖርም ተማሪዎች 
“ዋርካ በሌለበት እንቧጮ አድባር ይሆናል”  
የሚለው አባባል ተግባራዊ ይደረግባቸዋል፡
፡ 
4ኛ) በአንድ የትምህርት መስክ የሰለጠነ 
የሰው ሃይል በዩኒቨርሲቲው ውስጥ እያለ፣ 
“የእኛ” በሚል አባዜ አንዳንድ መምህራን 
በትምህርት፣ በምርምርና በስልጠና 
ያካበቱት ዕውቀትና ክህሎት ሳይኖራቸው 
አንዳንድ ኮርሶችን ከተማሪዎች ቀድመው 
በማንበብ ብቻ ያስተምራሉ፡፡ ይህም 
በመስኩ በተለያየ መልኩ ስፔሻላይዝ 
የማድረግ ዓላማን ይጻረራል፤ ደርሶ 
ሁለ ገብ መሆንንና በደቦ ማስተማርን 
ያበረታታል ፡፡ 

ሌላው ከኮርስ ባለቤትነት ጉዳይ ጋር ተያይዞ 
የሚስተዋለው ችግር የሚከተለው ነው፡፡ 
አንዳንድ ኮርሶች ስያሜያቸው/ይዘታቸው 
የሁለት ትምህርት ዘርፎች ጥምረት 
ሊሆን ይችላል (ለምሳሌ Psychology 
for Managers, Psychology of Adult 
Learning)፡፡ ይህ ችግር እንደቀደመው 
ሁሉ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ባሉ የተለያዩ 
ትምህርት ክፍሎች ውስጥ የሚታይ 
እንደሆነ ማስታወሱ ተገቢ ነው፡፡ አንዳንድ 
ትምህርት ክፍሎች እንደነዚህ አይነት 
ኮርሶች በትምህርት ክፍላቸው ለሚገኙ 
ተማሪዎች ስለሚሰጡ “የኮርሶቹ ባለቤት 
እኛነንና እኛው ብቻ ነን የምንሰጠው” 
ብለው ውሃ የማያነሳ ክርክር ሲገጥሙ 
ይስተዋላሉ፡፡ ከመሰል ኮርሶች ይዘት ጋር 
ቅርበት ያላቸው ሌሎች ትምህርት ክፍሎች 
ደግሞ “ኮርሱን መስጠት ያለብን እኛ ነንና 
እናንተ ዞር በሉ” ሲሉ ይደመጣሉ፡፡ ለዚህና 
ከዚህ በፊት ከኮርስ ባለቤትነት ጉዳይ 
ጋር ተያይዞ ለተነሳው ችግር መፍትሄ 
ሊሆን ይችላል የምለውን ሀሳብ ከማቅረቤ 
በፊት አንድ ጥያቄ ልሰንዝር፡፡ ኮርሶች 
የሚቀረጹት ማንን ታሳቢ አድርገው 
ወይም ማንን ተጠቃሚ ለማድረግ ነው? 
የዚህ ጥያቄ መልስ ከኮርስ ባለቤትነት ጋር 
ለሚነሱ ክርክሮች በተወሰነ መልኩ መልስ 
ይሰጣል ብዬ አስባለሁ፡፡ 

አንድ ኮርስ የሚቀረጸው በስርዓተ 
ትምህርቱ ውስጥ በተጠቀሰው መሰረት 
ተማሪዎች ትምህርታቸውን ሲያጠናቅቁ 
የሚጠበቅባቸውን እውቀት፣ ክህሎትና 
አመለካከት እንዲያዳብሩ ከማስቻል አንጻር 
ያለውን ጠቀሜታ መሰረት በማድረግ 
ነው፡፡ ይህም በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ 
ኮርሶች የሚቀረጹትና መቀረጽም ያለባቸው 
ልናፈራ ያሰብናቸውን ተማሪዎች መሰረት 
ባደረገ መልኩ እንደሆነ ያሳየናል፡፡ ኮርሱ 
ለትምህርት ክፍሉ ተማሪዎች ስለሚሰጥ 
ማስተማር ያለባቸው በትምህርት 
ክፍሉ ብቻ ያሉ መምህራን ናቸው 
ብሎ ማለት ደግሞ ኮርሱ ተማሪውን 
ሳይሆን መምህሩን ታሳቢ ያዳረገ 
አተገባበር አይነተኛ ማሳያ ነው፡፡ ይህ 
አይነት አካሄድ በትምህርት ክፍሎችና 
በመምህራን መካከል ቅሬታ ከማሳደሩ 
በተጨማሪ ከምንም በላይ ለተማሪዎች 
የማይጠቅምና የዩኒቨርሲቲውን አጠቃላይ 
አላማ የሚጻረር ነው፡፡ ስለሆነም ኮርሶችን 

በትምህርት ክፍል መጠርነፍ ከእኛ 
ከምሁራን የማይጠበቅ ከመሆኑ ባሻገር 
የተሻለ እውቀት፣ ክህሎትና አመለካከት 
ያለው ዜጋ ለማፍራት የሚደረግ ጥረትንም 
የሚያደናቅፍ ነውና አንድ ሊባል ይገባል፡፡

ስለሆነም ከላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው 
ስርዓተ-ትምህርት ሲቀረጽ ኮርሶች 
የሚዘጋጁት ተማሪው በትምህርት መስኩ 
ሲማር የተሻለ እውቀት፣ ክህሎትና 
አመለካከት እንዲኖረው ለማድረግ 
የሚኖራቸውን አስተዋጽኦ ከግምት 
ውስጥ በማስገባት መሆን አለበት፡፡ ማን 
ያስተምረዋል የሚለው በሁለተኛ ደረጃነት 
የሚታሰብ ነው፡፡ ይህ ከሆነ፣ አንድ 
ኮርስ በቅድሚያ በሚገባ ከተዘጋጀ በኋላ 
መሰጠት ያለበት በመስኩ ብቁ የትምህርት 
ዝግጅት ባለው መምህር መሆን አለበት፡
፡ ይህ መምህር በትምህርት ክፍሉ 
የሚገኝ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው (አብዛኛው 
ተሞክሮ ይህን የሳያል)፤ ካልሆነ ግን 
በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ከሚያገለግልበት 
ከየትኛውም ትምህርት ክፍል ተጋብዞ 
ኮርሱን እንዲያስተምር መደረግ አለበት፡፡ 
ምክንያቱም ተማሪዎች የበለጠ ተጠቃሚ 
የሚሆኑት በዚህ መምህር የተማሩ 
እንደሆነ ነው፡፡

እና ምን ይደረግ? የሌሎች ሃገሮች 
ተሞክሮ እንደሚያሳየው የምርምር ዘዴና 
መሰል ትምህርት ክፍል ወይም ፕሮግራም 
ዘለል ኮርሶች በአንድ ተቋም ወይም ክፍል 
ይዘጋጁና ሁሉም ተማሪዎች በጋራ 
በተለያየ ጊዜ እንዲወስዷቸው ይደረጋል፡
፡ እንዲህ ዓይነት የኮርስ አሰጣጥ 
ወጪንና የመምህራንን ጊዜ ይቆጥባል፤ 
ተማሪዎች በኮርሱ የተሻለ የትምህርት 
ዝግጅትና እውቀት ባላቸው መምህራን 
እንዲማሩ ዕድል ይሰጣል፤ በትምህርት 
ወቅት ከተለያዩ የትምህርት መስክ 
የሚመጡ ተማሪዎች በቡድን ውይይት 
ላይ ከሚሰነዝሯቸው አስተያየቶችና 
ከሚያመጧቸው ተሞክሮዎች ከኮርሱ 
የሚያገኙት እውቀትና ክህሎት የበለጠ 
እንዲዳብር አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡ ይህ 
ተሞክሮ ጥሩና በእኛ ዩኒቨርሲቲ አውድም 
ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ስለሆነ ተግባራዊ 
ቢደረግ መልካም ውጤት ያመጣል የሚል 
ሃሳብ አለኝ፡፡ ይህንን ማን ተግባራዊ 
ያድርግ? መሰል ኮርሶች ትምህርት ክፍል 
ዘለል ስለሆኑ ኮርሶቹን የማዘጋጀትና 
የመስጠት ሃላፊነቱ በዩኒቨርሲቲው 
ውስጥ በቅርቡ የተቋቋመው የድህረ 
ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን ቢሮ ቢሆን 
ይመረጣል፡፡ ይህ የስራ ጫናን ያመጣል 
ወይም አተገባበር ላይ ችግር ይፈጥራል 
ተብሎ ከታሰበ በፋኩልቲ ወይም በኮሌጅ 
ደረጃ ቢሰጡ መልካም ነው፡፡ 

የኮርስ አሰጣጥ
በሀገራችን ለአንድ የትምህርት ፕሮግራም 
ስርዓተ-ትምህርት ሲቀረጽ ከሚካተቱ 
አበይት ጉዳዮች መካከል ለፕሮግራሙ 
አስፈላጊ የሆኑ ኮርሶችን መቅረጽ 
ይገኝበታል፡፡ የኮርስ ቀረጻው ተማሪዎች 
የሚወሰዷቸውን ኮርሶች ብዛትና 
አይነት መወሰንንም ይመለከታል፡፡ ይህ 
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አደራ የበላች
ሁለት ሰዓት ገብታ፣

ወደ ስራ ቦታ ፣ 

ጥቂት ስራ ሰርታ ፣

 ይበልጡን አወርታ ፣

 አራት ሰዓት ወጥታ ፣

 በሻይ አመካኝታ ፣

 በአምስት ተመልሳ ፣

 ወንበር ተኮፍሳ ፣ 

ፌስቡክ ላይ አፍጥጣ ፣

 ወሬ ተለዋዉጣ ፣ 

በድንገት ስትጨርስ ፣ 

ምሳ ሰዓት ሲደርስ ፣ 

ወጣች ተሽቀዳድማ ፣ 

በዚህ ማን ሊታማ ፣    

ገባች ሰባት ሰዓት ፣ 

ፊርማዋን ፈርማ ፣ 

በጅምላ እያዛጋች ፣

 ስራዋን ጀመረች፣ 

ጥቂት ስራ ሰርታ ፣

 ይበለጡን አውርታ ፣

ደረሰ ሰዓቱ ፣

ለሻይ መጠራቱ ፣

ዘጠኝ ሰዓት ሄዳ ፣ 

አንድ ሰዓት ወስዳ ፣

በአስር ተመለሰች ፣ 

ፈጠንኩኝ እያለች ፣

ቃል ኪዳን ረስታ ፣ 

አደራዋን በልታ፣ 

እነዲህ እየሰራች ፣

ጊዜ እየገደለች ፣

አለብኝ አደራ ፣ 

ሌት ከቀን ልሰራ ፣

ብላ ታወራለች ፣ 

ሀቅ እያስመሰለች ፣

በሙታን ስም ምላ ፣

ተጣድፋ ቸኩላ ፣  

አሁን ቸኮለች ፣

ደጋግማ ነገረች ፣

አደሰችው ቃሏን ፣

ማለች መኃላዋን ፣

የማይደርስ ቀን መስሏት ፣

 ስንቶች የታዘቧት ፣

ሙያ በልብ ብላ ፣

ነገር ሳታጎላ ፣

ይሻል ነበር ለእሷ ለስጋ ለነፍሷ ፣

ስራ ብትሰራ ድነቄም ባላደራ ፡፡

                                   ከጂድ ድናድ

                              ባህር ዳር ዪኒቨርሲቲ 

የ ግ ጥ ም  ጥ ግ
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አሁን አሁን በተለያዩ የመገናኛ 
ብዙኃን በስፋት የሚዘገበውና 
የአለምን ህዝብ አነጋጋሪ የሆነው 

ጉዳይ የኢቦላ  በሽታ ነው፡፡ የኢቦላ በሽታ 
በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ እና 
በፍጥነት ከሰው ወደ ሰው በመተላለፍ 
በበሽታው ከተያዙት ውስጥ 90 በመቶ 
የሚደርሱትን በአጭር ጊዜ ውስጥ 
ለሞት የሚዳርግ በሽታ ነው፡፡ ቫይረሱ 
ከሰው ወደ ሰው በፍጥነት የሚተላለፍ 
በመሆኑ ብዙዎችን አስደንግጧል፡፡ 
በተለይ በምዕራብ አፍሪካ ባሉ ሶስት 
ሃገራት ማለትም በጊኒ፣ ላይቤርያና 
ሴራሊዮን ቫይረሱ እየተስፋፋ ይገኛል፡
፡ ይሁን እንጂ በሽታውን መከላከል 
ይቻላል፡፡ በሽታው ሰውን ብቻ ሳይሆን 
እንደ ጦጣና ዝንጀሮ ያሉ እንሰሳትንም 
ያጠቃል፡፡

እስካሁን በተደረገው የጥንቃቄ 
እርምጃና ምርመራ በሽታው በኢትዮጽያ 
እንዳልተገኘ ይታወቃል፡፡ ሆኖም ግን 
ቅድመ ጥንቃቄ ማድረጉ አስፈላጊ 
መሆኑ እሙን ነው፡፡ በቅርቡ ቫይረሱን 
አስመልክቶ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ 
በዳንግላ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን፣ 
ለኮሙዩኒኬሽንና ለህዝብ ግንኙነት 
ባለሙያዎች ባዘጋጀው ስልጠና ላይ 
ተገኝቼ ነበር፡፡ ስለቫይረሱ ምንነት፣ 
መተላለፊያና መከላከያ መንገዶች 
እንዲሁም የበሽታው ምልክቶቸ ሲታዩ 
የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን አስመለክቶ 
ትንሽ ለማለት ወደድኩ፡፡           

የኢቦላ በሽታ በወረርሽኝ መልክ 
የተከሰተው እንደ አውሮፓውያኑ 
የዘመን አቆጣጠር በ1976 ሲሆን 
ይኸውም በዲሞክራቲክ ሪፖብሊክ 
ኮንጎ ውስጥ ኢቦላ በተሰኘ ወንዝ አካባቢ 
በሚገኝ አንድ መንደርና በሱዳን ገጠራማ 
አካባቢ ነው፡፡ የቫይረሱ ምንጭ ምን 
እንደሆነ እስካሁን በውል ባይታወቅም 
ባሉት ማስረጃዎች ላይ በመንተራስ 
ግን በሽታው መጀመሪያ የሌሊት ወፍ 
ላይ እንደተከሰተ ይታመናል፡፡ በሽታው 
በ1976 ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ እስከ 
ታህሳስ 2013 (እንደ አውሮፓውያኑ 
የዘመን አቆጣጠር) ድረስ 23 ወረርሽኝ 
የተከሰተ ሲሆን 2388 ሰዎች በቫይረሱ 
ተይዘው ከእነዚህ ውስጥ 1590 ሰዎችን 
ለህልፈተ ህይወት ዳርጓል፡፡ አሁን ላይ 
የተከሰተው ወረርሽኝ የጀመረው በጊኒ 
ታህሳስ 2013 ነው፡፡ (በጊኒ ጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር ለመጀመሪያ ጊዜ ለአለም 
ጤና ድርጅት ሪፖርት የተደረገው) 
ከዚያም በሽታው ወደ ላይቤርያ፣ 
ሴራሊዮን እና ናይጄርያ የተሰራጨና 
የተዛመተ ሲሆን 1201 ህመምተኞች 
መካከል 672 ሰዎችን ለሞት በመዳረግ 
በጣም አስከፊና አስደንጋጭ ወረርሽኝ 
ሆኗል፡፡ 

የኢቦላ በሽታ ምልክቶች 
በኢቦላ በሽታ የተጠቃ ሰው 
በመጀመሪያዎቹ ቀናት ከፍተኛ የሆነ 
እና ድንገተኛ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ 
ማለት፣ ከፍተኛ የድካም ስሜት እና 
ራስ ምታት ይታይበታል፡፡ ከዚያም 
የቆዳ ሽፍታ ይከሰታል፡፡ ከነዚህ 
ምልክቶች በኃላም ማስመለስ/ትውከት፣ 

የሆድ ህመም፣ የጉሮሮ ህመም እና 
የተቅማጥ ህመም ያስከትላል፡፡ እነዚህ 
ምልክቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ በመባባስ 
ወደ ጉበት ህመም፣ ክብደት መቀነስ፣ 
መቃዠት፣ የኩላሊትና የሳንባ ህመም 
ሲሸጋገሩ አንዳንድ ጊዜም ከሁሉም 
የሰውነታችን ክፍት ቦታዎች ደም 
መፍሰስ እና የዋና ዋና የሰውነታችን 
አካላት በአንድ ጊዜ ስራ ማቆም 
ሊከሰት ይችላል፡፡ አንድ ሰው በኢቦላ 
በሽታ አምጪ ተህዋስ ከተለከፈበት 
ጊዜ ጀምሮ ምልክቱ እስከሚታይበት 
ጊዜ ድረስ የሚወስድበት ጊዜ ከ2 
እስከ 21 (በአመዛኙ ከ8 እስከ 12) 
ቀናት አይበልጥም፡፡ በሽተኛው ከላይ 
የተጠቀሱትን ምልክቶች ካሳየበት 
ጊዜ ጀምሮ በሽታውን ሊያስተላልፍ 
ይችላል፡፡ ይሁን እንጂ በበሽታው ተይዞ 
ምልክቶቹን ማሳየት ባልጀመረባቸው 
ቀናት በሽታው አይተላለፍም፡፡ 

የኢቦላ በሽታ እንዴት 
ይተላለፋል?

 ከታመመው ሰው ቁስል፣ 
ደም፣ ትውከት፣ አይነምድርና 
ሽንት ጋር በቀጥታ በመነካካት 
ወይም እነዚህ ፈሳሾች ወደ 
ጤነኛ ሰው አይን ተረጭተው 
ከገቡ፣

 ከህመምተኛው ሰው በወጣ 
ፈሳሽ የተበከለ ጨርቅና 
በመጠቀም፣

 ንጽህናቸው ባልተረጋገጠ 
ወይም ሌሎች ህሙማን 
የተጠቀሙበትን መርፌ 
ሳይቀቅሉ በመጠቀም፣

 የኢቦላ በሽታ ታማሚ 
የተጠቀመበትን መርፌና 
ስለት ያለባቸውን መሳሪያዎች 
በመጠቀም፣

 በኢቦላ በሽታ የሞተውን እንሰሳ 
ስጋ በመመገብ 

ለኢቦላ በሽታ ተጋላጭ 
የሆኑት እነማን ናቸው?

የኢቦላ በሽታ ከታመመ ሰው 
የሚወጣውን ደምና ሌሎች የሰውነት 
ፈሳሾች ጋር በቀጥታ በመነካካት 
የሚተላለፍ በመሆኑ ከታመመው 
ሰው ጋር የሚኖር ማንኛውም ሰው 
በበሽታ ሊያዝ ይችላል፡፡ በሽተኛውን 
በምንመግብበትና በምንከባከብበት 
ጊዜ የእጅ ጓንትና ሌሎች መከላከያ 
መሳሪያዎች ሳያደርጉ ከሰውነት ፈሳሽ 
ጋር ንክኪ የሚፈፅሙ ከሆነ በቀላሉ 
በበሽታው ሊያዙ ይችላሉ፡፡ በኢቦላ 
በሽታ የሞተውን ሰው አስከሬን ያለ እጅ 
ጓንትና ሌሎች የመከላከያ መሳሪያዎች 
የምንነካካ ከሆነ በቀላሉ በበሽታው 
ልንጠቃ እንችላለን፡፡ 

ታማሚው የህክምና እርዳታ 
ማግኘት ያለበት መቼ ነው?

አንድ ሰው የኢቦላ በሽታ በተከሰተበት 
አካባቢ ከነበረና በኢቦላ በሽታ ከተያዘ 
ወይም ከተጠረጠረ ሰው ጋር ንክኪ 
ፈጽሞ ከሆነ በአፋጣኝ የህክምና እርዳታ 

ማግኘት አለበት፡፡ ሰዎችን ከበሽታው 
ለመታደግም አስቸኳይ ህክምና 
መስጠት አስፈላጊ ነው፡፡ የበሽታውን 
መስፋፋት የመግታት እርምጃና 
በሽታውን የመከላከል ሂደቶችም የግድ 
በአፋጣኝ ሊከናወኑ ይገባል፡፡ 

በኢቦላ በሽታ መያዙ የተጠረጠረ 
ወይም የተያዘ ሰው ከገጠመን 

ምን ማድረግ አለብን?
 ታማሚውን በምንረዳበት 

ጊዜ ሰውነታችንን ከበሽታው 
መከላከል የሚያስችለንን 
የእጅ ጓንት፣ የአይን መከላከያ 
መሳሪያ (ጎግል) እና የአፍንጫና 
የአፍ መሸፈኛ ማስክ መጠቀም 
አለብን፣

 የታመመው ሰው ወዲያውኑ 
ለአስፈላጊ ህክምናና እርዳታ 
በአቅራቢያው ወደሚገኘው 
ጤና ተቋም መውሰድ አለበት፣

 ማንኛውም በኢቦላ በሽታ 
የተጠረጠረ ሰው በሚገኝበት 
ወቅት ወዲያውኑ በአቅራቢያው 
ወደሚገኘው ጤና ተቋም 
ወይም ጤና ጽሕፈት ቤት 
ወዲያውኑ ሪፖርት ማድረግ 
አለብን፡፡ 

 በበሽታው መያዙ የተጠረጠረ 
ወይም የታመመ ሰው 
የተጠቀመበት አልባሳትና 
መኝታውን በበረኪና ማጠብ 
ይኖርብናል፡፡ 

የኢቦላ በሽታን እንዴት 
ልንከላከል እንችላለን?
 የእጅ ጓንት፣ የአይን 

መከላከያ መሳሪያ(ጎግል) እና 
ሌሎች የሰውነት መከላከያ 
መሳሪያዎችን በመጠቀም 
በበሽታው ከተጠቃ ሰውነት 
ውስጥ ከሚወጣው ማንኛውም 
ፈሳሽ ጋር በቀጥታ 
ባለመነካከት፣ 

 ያለ እጅ ጓንት በበሽታው 
የተጠቃውን ሰው ቁስል 
አለመንካት፣

 በኢቦላ በሽታ የተያዘው ሰው 
የተጠቀመውን መርፌና ሌሎች 
ስለት ያላቸውን መሳሪዎች 
አለመጠቀም፣

 በኢቦላ በሽታ መያዙ 
የተጠረጠረና የሞተ እንሰሳን 
ስጋ አለመመገብ፣

 የኢቦላ በሽታ ስርጭትን 
ለመግታት በኢቦላ በሽታ 
የሞተውን ሰው አስከሬን 
በምንካበት ጊዜ ጓንትና ሌሎች 
የመከላከያ መሳሪዎችን 
በመጠቀም ሰውነታችንን 
ከየትኛውም የሰውነት ፈሳሽ 
 ንክኪ መከላከልና የቀብር 
ስነስርአትም በአጭር ጊዜ 
ውስጥ እንዲፈፀም ማድረግ፣ 
እንዲሁም ከቀብር በኋላ 
ያለውን ስነ-ስርዓት ማሳጠር፣ 

 የታመመውን ሰው ከረዳን 
ወይም በኢቦላ በሽታ የሞተውን 
ሰው አስከሬን ከነካን በኋላ 

እጃችንን በውሃና በሳሙና 
በደንብ መታጠብ አለብን፡፡ 

በቤት ውስጥ መወሰድ 
ያለበት ጥንቃቄ

 በኢቦላ በሽታ የተጠቃ ወይም 
የተጠረጠረ ሰውን በተቻለ 
መጠን ለብቻው በተዘገጀ ቦታ 
መለየት አለበት ፡፡ 

 በበሽታው የተጠቃ  ወይም 
የተጠረጠረ ሰውን ወደ ጤና 
ተቋማት በምንወስድበት ወቅት 
ከታማሚው ጋር አላስፈላጊ 
ንክኪ መደረግ የለበትም፡፡ 

 በበሽታው የተጠቃ ወይም 
የተጠረጠረ ሰውን ወይም 
የሰውነት ፈሳሽ ጋር ንክኪ 
ከተፈጠረ ወዲያውኑ እጃችንን 
በውሃና በሳሙና መታጠብ 
አለብን፡፡ 

 በኢቦላ በሽታ የተጠቃውን 
ሰው በምንረዳበት ወይም 
በምንከባከብበት ጊዜ የእጅ 
ጓንት፣ የአይን መከላከያ 
መሳሪያ (ጎግል)፣ የፊት መሸፈኛ 
እና ሌሎች የሰውነት መከላከያ 
መሳሪያዎች መጠቀም አለብን፡
፡ 

 በኢቦላ በሽታ የተጠቃ ወይም 
የተጠረጠረ ሰው የሰውነት 
ፈሳሽ መሬት ከበከለ በረኪና 
ይጨምሩበት፣ ከ15 ደቂቃ 
በኃላም ይፀዳ፤ በቆሻሻ የተነካኩ 
ቁሳቁሶችና ልብሶች መቃጠል 
አለባቸው፡፡ 

 በኢቦላ በሽታ ታሞ የሞተ 
ሰው የቀብር ስነ-ስርኣት 
ስናከናውን ከአስከሬን ጋር 
ንክኪ አለማድረግ፣ የጋራ እጅ 
መታጠቢያ አለመጠቀም፡፡

 የቀብር ስነ-ስርዓት ሲፈፀም 
አስከሬኑ በፕላስቲክ ከረጢት 
መጠቅለል አለበት፡፡ የቀብር 
ስነ-ስርዓቱም በሰለጠነ የጤና 
ባለሙያ ምክር መታገዝ 
አለበት፡፡ 

ተጨማሪ መረጃ ካስፈለግዎ፤ 

የአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና 
አደጋ ቁጥጥር ማዕከል 

     ስልክ፡ 058-2221714፤ 
     ነፃ የስልክ መስመር 888

ብሄራዊ የህብረተሰብ ጤነ አደጋ 
ቁጥጥር ማዕከል

ነፃ የስልክ መስመር 8335

ጥቂት ስለኢቦላ 
በፀጋነሽ ሙሉጌታ 
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BDU’s community celebrating the 7th Ethiopian National Flag Day

BDU and NLA (Norwegian University) signing Memorandum of Understanding 

  Ethiopian Women Association (EMWA) orientation workshop on women’s participation in media at BDU 


