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እውነትን መፈለግና
ለሌላው ማሳወቅ
ማህበራዊ
ኃላፊነታችን ይሁን!

ናይል
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78ኛው

ናይል 6ኛ ዓመት፣ ቁጥር 06፣ የሚያዚያ 2011 ዓ.ም

ዓመት የኢትዮጵያ አርበኞች የድል

በዓል

በወንዳለ ድረስ

ለሰባ ስምንጠና ጊዜ የሚዘከረው የአርበኞች
የድል በዓል በባህርዳር ዩቨርሲቲ ቅጥር
ግቢ ሚያዚያ 27 2011 ዓ.ም በደመቀ
ሁኔታ ታስቦ ውሏል፡፡
በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት
ክፍል ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ በመክፈቻ
ንግግራቸው የኢትዮጵያዊያን የነፃነትና
የድል በዓል አባቶቻችን በጥረቶቻቸው
ብዙ ፈተናዎች በማሸነፍ በነፃነታቸው
እና ልዑላዊነታቸው ላይ ምንም ድርድር
እንደማያውቁ ያሳዩበት ታላቅ ድል
ስለመሆኑ አውስተዋል፡፡
በትምህርትና ስነ ባህሪ ኮሌጅ የሳይኮሎጂ
መምህር የሆኑት አቶ ታምሩ ደለለኝ
ባቀረቡት ፅሁፋቸው የጥንታዊት ኢትዮጵያ
ጀግኖች አርበኞች የትግል አሰላለፍ እና
የስነ ልቦና ጥንካሬቸውን በማውሳት
የወቅቱ አርበኞች ለሀገራቸው ነጻነት
የከፈሉትን መስዋዕትነት እና ያስገኙትን
ድል ሙያዊ ትንተና ሰጥተውበታል ፡፡
በፅሁፋቸውም ጣልያን በወረራው ወቅት
ጊዜዊ ድል ያደረጉበትን ቦታ ሳይቀር
መንገድ እና ሆቴል ስያሜ እየሰጠ ባለበት
ሁኔታ የኛ ትኩረት አለመስጠት ስህተት
መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

አርበኞች፡- በ78ኛው የአርበኞች የድል በዓል አከባበር ላይ-ባሕርዳር ዪኒቨርሲቴ

በውስጥ ገፆች
ስራ አጥነትን ያለቀነሰው የምጣኔ

6

ሀብት እድገት-------በውዱ ወርቁ

ከሞት በኋላ ዘላለማዊነት ወይስ...

ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ ?

--------በደስታ ተከስተ

የእኛ ዘመን ርዕስት------

7

በአቤል ግርማ

በተስፋሁን ጥላሁን

ብሩህ ዘመን...ብሩህ ጊዜ -----------------በመንግስቱ እባባይ
We need a shift of focus in ensuring

quality in higher education ----By Yinager Teklesellassie (PhD)

8
10
11
12

በዝግጅቱም
የጥንታዊት ኢትዮጵያ
ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት
አቶ ዳኝነት አያሌው ፣ አባት አርበኞች፣
እናት አርበኞችና የከተማው ወጣት
ማህበርን ጨምሮ የተለያየ የህብረተሰብ
ክፍሎች ታድመውበታል፡፡

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!
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Bahir Dar University
Motto of Bahir Dar University

Mission

“Wisdom at the Source of the Blue Nile”

The mission of Bahir Dar University is to
contribute substantially to the nation and beyond
through high quality education, research and
community services.

“ከዓባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ”

Vision
Core Values

The vision of Bahir Dar University is to become
one of the ten premier research universities in
Africa by 2025.

 Quality
 Discourse
 Innovation
 Integrity
 Democratic culture
 Social responsibility

ናይል ጋዜጣ
በኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት
የውስጥ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ክፍል
የሚዘጋጅ ወርሃዊ ጋዜጣ
ናይል ጋዜጣ የዩኒቨርሲቲውና የዩኒቨርሲቲው
ማህበረሰብ ልሳን ሆና ህዳር 2005 ዓ.ም ተመሰረተች፡፡

ዋና አዘጋጅ
ስንታየሁ ገብሩ

አርትኦት

አምደኞች
ነጋ ፍቅሬ
ውዱ ወርቁ
መንግቱ እባበይ

የኮምፒውተር ጽሁፍ
መልሰው አደመ

መልእክተኞች

በአዘጋጆቹ

ይናገር ተ/ስላሴ (ዶክተር)

ግራፊክስና ሌይአውት

ታምሩ ደለለኝ

ይስሃቅ አቤልነህ እና

ስንታየሁ ገብሩ

ትስፋሁን ጥላሁን

መልሽው አጥናፉ

ዘጋቢዎች

ፎቶ አንሺዎች

ስርጭት

ወንዳለ ድረስ

ታምራት አታላይ፣

የግቢ መረጃ ዴስክ አባለት

ሙሉጎጃም አንዱዓለም

ሙሉጌታ ዘለቀ፣

አድራሻ፡- ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበብ ህንጻ 5ኛ

አገሬ ዘለቀ 			

ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E፣ ባህር ዳር

ስልክ፡- +251 583206088 ወይም
ዲቦራ ማተሚያ ቤት ታተመ
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ርዕሰ-አንቀጽ
የሚከተለን ሃብት!
በማህበረሰቡ ዘንድ “ነካ ያደርገዋል” ተብሎ ከሚታወቅ ሰው
እንዲህ አይነት ነገር መስማት መቸም ጤነኛ ነኝ ለሚለው
አካል ሃፍረት ነው፡፡ወፈፌ ተብየው እንዲህ ነበር ያለው “አዋቂ
ሰው ብትጣላው አንኳን አደጋ አያደርስብህም፤ጊዜ የሰጥህና
ተነጋግረህ እነድተግባባ ያደርግሃል፡፡በአንፃሩ እውቀት ካነሰው
ሰው ጋር አይደልም መጋጨት ማሰብ በራሱ ፈጣን አደጋ
ያስከትላል፡፡አውቀት የጎደለው ሰው የበታችነት ስሜቱ ከፍ ያለ
ነው፡፡የበታችነት ስሜትን የሚያጎላ ሰብዕና ደግሞ ጉልበቱ ጊዜ
አይሰጥም፡፡አጥፍቶ መጥፋትንም ቢሆን ይመርጣል፡፡”
የዚህ ሰው ንግግር አውነትነት በትምህርት ተቋማቶቻችን
ላይ ይንፀባረቃል፡፡እውቀት ማንበብና መፃፍ ከመቻል የዘለለ
ስለመሆኑ ግን ልብ ይሏል፡፡ በየተቋማቱ የምናስተምራቸው
ተማሪዎቻችን ነገ የማይከተላቸውን ንባብና ፁህፍ ተኮር
የአስተምሮ ስርዓታችን ማሻሻል ለነገ መባል ያለበት ጉዳይ
አይደለም፡፡ጉዳዩን
በስራዓተ
ትምህርት
ወቀሳ
ማለፍ

ከትውልድ ኪሳራው አያድነንም፡፡ትምህርት እውቀት ይሆን ዘንድ
የሚሸተት፣የሚጎረስ፣የሚላመጥና የሚዋጥ መሆን አለበት፡፡በዚህ
ስርዓት ውስጥ ያለፈው ትምህርት በሰውነት ግንባታ ውስጥ የየራሱን
ድርሻ ይወጣል፡፡ተማሪዎቻችን ተመርቀው ሲወጡ አንዲህ ነው
ብለው የሚተነትኑት አገረኛ ፍሬ አብሯቸው ሊዘልቅ ያስፈልጋል፡፡
የሚሰሩት የመመረቂያ ፁህፍ መሬት ላይ መውረድ ባይችል ቢያንስ
ስለምንነቱ በደንብ መተንተን የሚችሉት መሆን አለበት፡፡ ጊዜ ሰጥተው
የሚደራደሩበት እውቀት እንጂ በፍጥነት ወስነው አደጋ የሚፈጥሩበት
ባዶነት አያሻቸውም፡፡በእውቀታቸው ለሌላው ደጀን መሆን የሚችሉበት
አውቀት እንጂ በበታችነት ስሜት ለበቀል የሚነሱበት ራስ ወዳድነት
አያስፈልጋቸውም፡፡ከልብ ላዘነ እንባ አይገድምና አስተማሪ የሚሰጠውን
ተማሪ የሚቀበለውን በጥንቃቄ ከሰበሰበና ካደራጀ ያልተገራውን
መግራት ከባድ ስራ አይደለም፡፡
ትውልድ ቅብብሎሽ ነውና መረቡ እውቀት ይሁን!
ከአባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ
መልካም ንባብ!

ፌደራሊዝም በኢትዮጵያ እውነታውና አቅጣጫው
በወንዳለ ድረስ
የሃገሪቷን ነባራዊ ሁኔታዎች ያገናዘበ
ስለመሆኑም እንደሚያጠራጥር ዶ/ር
ታየ በፅሁፋቸው አብራርተዋል፡፡

በባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ማህበራዊ
ሳይንስ
ፋክልቲ
አዘጋጅነት
‹‹ፌደራሊዝም
በኢትዮጵያ
እውነታውና አቅጣጫው›› በሚል
ርዕስ ተጋባዥ ምሁራን በተገኙበት
በዩንቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አዳራሽ
የግማሽ ቀን ውይይት ተካሄደ ፡፡

ፅሁፍ አቅራቢው አክለውም ሶስቱን
የመንግስት
ቅርፆች
አሃዳዊ፣
ፌደራላዊና ኮንፌዴሪሽን የሚሉትን
በመተንተን በኢትዮጵያ እና በሌሎች
አገሮች የፌደራሊዝም ባህሪያትና
ገፅታ በንፅፅር አቅርበዋል፡፡ በጉዳዩ
ዙሪያ
ከታዳሚው
የግልፅነት
ጥያቄዎች
ቀርበው
ምላሽ
ተሠጥቶባቸዋል፡፡

የመወያያ ፅሁፉ በታዋቂው ምሁር
ዶ/ር ታየ ብርሃኑ የቀረበ ሲሆን
በዋነኛነትም አቅራቢው በኢትዮጵያ
የፌደራልዝም
አመሰራረትና
አተገባበር፣ የፌደራሊዝም ምስረታ
መነሻ ሀሳብ ምንነትና አደረጃጀት
የሚሉ ሀሳቦች ላይ ተኩረት ያደረገ
ፅሁፍ አቅርበዋል፡፡
የኢትዮጵያ
ፌደራሊዝም
በጎሳ ላይ መሰረት
ያደረገ
መሆኑ
በአለማችን
ያልተለመደ አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን

ዶ/ር ታየ ብርሃኑ

የናይል መልዕክት

 ውድ

የናይል ጋዜጣ አንባቢያን

ናይል ጋዜጣ ለጥቂት ጊዚያት ከህትመት ርቃ ብትቆይም የነበራትን ሳትጥል አዲስ
ነገር ልትጨምር እነሆ ወደ ህትመት ተመልሳለች፡፡ ጋዜጣዋ ለናንተ ጠቃሚ ነው፣
ያዝናናል፣ ያስተምራል፣ መረጃ ያቀብላል የምትለውን ማንኛውንም አይነት ይዘት
ያለውን ስራ ከናንተ ተቀብላ ለእናንተ ታደርሳለች፡፡አለኝ የምትሉት የአዕምሮና የንባብ
ውጤት ጥበብ ህንጻ 5ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር G5-02E በሚገኘው ቢሯችን አሊያም በኢሜል
akakyebushta@gmail.com ያቀብሉን፡፡

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!
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ናይል 6ኛ ዓመት፣ ቁጥር 06፣ የሚያዚያ 2011 ዓ.ም

የመረጃ ገፅ
የማህበራዊ ሳይንስ ፋኩልቲ 6ኛውን አገር አቀፍ ጉባኤ አካሄደ
በሙሉጎጃም አንዱአለም

የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ

የህብረተሰቡን

ሳይንስ

ሁኔታ ለማሻሻል ማህበራዊ ሳይንስ

አስተዋውቀዋል፡፡

ፋይዳው

ባህር ዳር ከተማን የትምህርት ከተማ

ፕሮፌሰር ወልደአምላክ በውቀቱና
የዩኒቨርሲቲያችን

ፋኩልቲ

የሚያካሂደውን

በየዓመቱ

ጉባኤ

ለ6ኛ

ጊዜ

ሁለንተናዊ

የጎላ

የኑሮ

ስለሆነ

በተለይ

በመግለፅ

ዩኒቨርሲቲውን

በሰፊው

በተጨማሪም

ዩኒቨርሲቲ

ከአዲስ
ተጋብዘው

አበባ
የመጡት

በዩኒቨርሲቲው የመሰብሰቢያ አዳራሽ

በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት

ለማድረግ

ለሁለት ተከታታይ ቀናት በተለያዩ

ዘርፍ

አገልግሎት በኩል የሚያከናውናቸው

መምህርና

ዝግጅቶች አክብሯል

እንዳልሰራ ተናግረዋል፡፡ በተጨማሪም

ተግባራት

አመላካች

ያለው እንዳወቀ ሲሆኑ ፕሮፌሰር

በጉባኤው

ተናግረው

የማህበራዊ

የፋኩልቲው ዲን ዶ/ር ቃለወንጌል
ምናለ ጥሪውን አክብረው ለመጡት
ታዳሚዎች
ደህና

በሙሉ

መጣችሁ

የእንኳን

መልዕክታቸውን

አስተላልፈው ፋኩልቲው በ8 የቅድመ
ምረቃ፣ በ11 የድህረ ምረቃ እና በ3
የሶስተኛ ዲግሪ (PhD) ፕሮግራም

መስራት

ያለበትን

ከተለያዩ

ያህል

ተቋማት

ፋኩልቲዎች

በግንባር

የተቋቋመ

ቢሆንም

ያህል

መስራት

ቀደምትነት
የሚጠበቅበትን

እንዳልቻለ ጠቁመው የሰው ልጅ
በአግባቡ

ታንፆ

ስለ

የሚወጣበትና

እንዳሉት

የምርምር

ፅሁፍና ውይይት የማንቂያ ደወል

እንዲተላለፍ፣ፖለቲካም

በሳይንሳዊ

መለኪያ ለፖሊሲ ግብአት የሚሆን

ሆኖ እንደሚያገለግል እምነታቸው

ዘዴ

ማስተላለፍ

ጥናት ማድረግ እንደሆነ ገልፀው

መሆኑን

ገልፀው

ያለበትን መልዕክት እንዲያስተላልፍ

ይህን እውን እስከምናደርግ ለውጥ

ፋኩልቲው

የሚጠበቅበትን

እንዲሁም

ዘርፍ

የሚያመጣ ስራ እንዳልሰራን በማሰብ

በማፍራት

ረገድ

ጠንክረን መስራት ይኖርብናል ሲሉ

አገራዊ

ድርሻ

ክፍተቱን ጠቁመዋል፡፡

ለወደፊት
ሁሉ

ለመተግበር ማቀዱን አስገንዝበዋል፡፡

ያበሰሩት የዩኒቨርሲቲው ምርምርና

ኮሌጆችና

ወልደአምላክ
ስራዎች

በላይ ተቀብሎ

ዲኑ አክለውም ፋኩልቲው ከሌሎች

ሳይንስ

ፕሮፌሰር

ፋኩልቲም ታሪክ ሳይዛባ ለትውልድ

መርሃ-ግብሩ

እያሰለጠነ መሆኑን ገልፀዋል፡፡

እንደሆኑ

ተመራማሪ

አንጋፋ

በተውጣጡ ሙህራን የሚቀርበው

ከ5000 (አምስት ሺህ) ተማሪዎች
በተለያዩ ሙያዎች

በምርምርና ማህበረሰብ

ያስተላለፉት

በይፋ

ማህበረሰብ

መከፈቱን

አገልግሎት

ም/

ፕሬዘዳንት ዶ/ር ተስፋዬ ሽፈረው
ዩኒቨርሲቲው

በስምንት

ግቢዎች

በሶስቱም የስራ አምዶች ማለትም
በመማር

ማስተማሩ፣በምርምርና

ማህበረሰብ

አገልግሎት

በርካታ

ተግባራትን

እያከናወነ

መሆኑን

ባህር

መረጃዎችን

ዳር

ብቁ

ለማህበረሰቡ

ባለሙያ

ከፍተኛ

የሆነ

እንዳለበት
ጉባኤውን

ተገንዝቦ
ማክበር

ብቻ

በየአመቱ
ሳይሆን

የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ለመወጣት
የወደፊት

የትኩረት

አቅጣጫ

ማከናወን

እንደሚገባ

በርካታ ጥናታዊ ፅሁፍ ቀርበው ሰፊ
ውይይት ተካሂዷል፡፡

በአፅንኦት

ተናግረዋል፡፡
የጉባኤውን

ቁልፍ

መልዕክት

ፈጣንና

ድህረ-ገፃችን

አንዱ

በመርሃ ግብሩ ላይ በተለያዩ ሙህራን

በመለየት ክፍተቶችን የሚሞላ ስራ

ዩኒቨርሲቲ

ለማግኘት

በጂኦግራፊውም

ተግባራዊነት

ወቅታዊ

www.bdu.

edu.et ወይም የማህበራዊ ትስስር ገፃችን www.
Facebook.com/bduethiopiaን ይጎብኙ፡፡
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የመረጃ ገፅ

ሕር ዳርን እንደቤቴ የተሰኘ ፕሮጀክት
በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ እየተተገበረ ነው
ባ

ህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ

ተጠቂዎች የአልባሳት ስጦታ አበረከተ
በሙሉጎጃም አንዱአለም

በትዕግስት ዳዊት
ከሃገሪቱ
የተለያዩ
አካባቢዎች
የሚመጡ
ተማሪዎች
በባሕር
ዳር
ዩኒቨርሲቲ
ቆይታቸው
የአካባቢውን ታሪክ ፣ባህል እና
ቋንቋ እንዲላመዱና ባህርዳርን እንደ
ቤታቸው እንዲቆጥሩ ያሚያስችል
ፕሮጀክት እየተገበረ ይገኛል ፡፡

በማድረግ የቤተሰባዊነት ስሜትን
ለመፍጠር እየሰራ መሆኑም
ተነግሯል፡፡
በትግበራ መራሃ ግብሩ ላይ መነሻ
ጽሁፍ የቀረበ ሲሆን ከተለያዩ
ተቋማት የመጡ ተሳታፊዎች
መሻሻል
ያለባቸውን
ሀሳቦች

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ህክምናና

አቶ ስሜነህ ደርሶ እና የኮሚቴ

ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለደቡብ አቸፈር

አባል የሆኑት አቶ ደረበ ነጋ

ወረዳ የዝሆኔ በሽታ ተጠቂዎች

በወረዳው

የጫማ

ግቢ ውስጥ ከዶ/ር ወንድማገኝ

ስጦታ

የማህበረሰብ

በማበርከት

አገልግሎት

ስራ

አከናውኗል፡፡
የኮሌጁ

ፋኩሊቲው ከአለፈው የገና በዓል
ጀምሮ ራቅ ካሉ ቦታዎች የመጡ
ተማሪዎች በዓልን ከባህርዳር ከተማና
አካባቢው ነዋሪዎች ጋር እንያሳልፉ

አንስተው ተወያይተዋል።
የማህበረሰብ
አገልግሎት
ዳይሬክተር አቶ አብይ መንክር
በበኩላቸው በገና በዓል ላይ
የተደረጉትን አድራጎቶች ላደረጉ
አካላት ልባዊ ምስጋና አቅርበው
የፋሲካ በዓልን ጨምሮ ቀሪ
በዓላት ላይም ተመሳሰይ ስራ
ለመስራት ሁሉም ሰው የየራሱን
አስተዋጽኦና ርብርብ እንዲያደርግ
ጥሪ አቅርበዋል።

ይላኩልን አስተያተዎን እንቀበላለን!
---------------------------------------------------------------------፡፡
----------------------------------፣-----------------፣----------------------------------------፡፡ይህ የረሰዎ ቦታ ነው!

ጤና

እጅ

ጣቢያ

የጫማ

ቅጥር

ስጦታውን

ተቀብለዋል፡፡

ምርምርና

ማህበረሰብ

አገልግሎት

ተጠሪ

ዶ/ር

ወንድማገኝ

እምቢአለ

ማህበሩ

እንደ

ፕሮጀክቱ
የዩኒቨርሲቲውን
ተማሪዎች ከከተማው ማህበረሰብ
ጋር ትርጉም ያለው ውህደት
እንዲኖራቸው የሚያግዝ መሆኑን
የማህበራዊ ሳይንስ ፋኩሊቲ ዲን
ዶ/ር ቃለ ወንጌል ምናለ ተናግረዋል፡
፡

ለዝሆኔ በሽታ

ኢትዮጲያ

አቆጣጠር

ስጦታውን
አባላት

የተረከቡት

ከአሁን

ወንድማገኝ

የኮሚቴ

በፊት

በኩል

በዶ/ር
ከፍተኛ

የህክምና አገልግሎት አግኝተው

በ2004 ዓ.ም የተመሰረተና ከ400

ከበሽታቸው

በላይ አባላት እዳሉት ገልፀው

በየጊዜው

ከአሁን በፊት በርካታ የበሽታው

እየተደረገላቸው

ተጠቂዎች ተከታታይ የህክምና

በአፅንኦት

አገልግሎት ስለተሰጣቸው ዘላቂ

አሁን ባለበት ሁኔታ እየተዳከመ

ፈውስ ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡

ስለሆነ እንዲጠናከር የሚያደርግ

፡

አካል

በርክክቡ ስነ-ስርዓትም የማህበሩ

አሳስበዋል፡፡

መፈወሳቸውንና
የጫማ

ተናግረው

መኖር

ስጦታ
መሆኑን
ማህበሩ

እንዳለበት

ሰብሳቢ አቶ ዳኛው ዋሴ፣በሂሳብ
ሹምነት እያገለግሉት የሚገኙት

ለመሸለም ዝግጁ ናችሁ!
ናይል በአመቱ መጨረሻ፡-ምርጥ ተሳታፊዎችን እውቅና ትሰጣለች!
-የአመቱን ምርጥ ፀሃፊ በልዩ ዝግጅት ትሸልማለች!
አሁኑኑ ይወስኑ!
በየትኛውም ርዕሰ ጉዳይ ላይ በመሳተፍ ለተቋማችን
ልዕልና ግባዓት ይሁኑ!
ናይል የሁላችንም!
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የምጣኔ ሃብት ገፅ
ስራ አጥነትን ያለቀነሰው
የምጣኔ ሀብት እድገት
ሰው የአለም ስልጣኔ በረከቶች ባለቤት
ነው፡፡ የዚህች ምድር የቴክኖሎጂ
ሁሉ አፍላቂም ነው፡፡ ሰው ዘመኑ
የሚበጀውን እውቀትና የሰውነት
ልዕልና ተጠቅሞ ካልተራመደም
ጥፋት ነው፡፡ ሰው በፈጠረው በረከት
ልክ ይባረካል፡፡ በፈጠረው ህፀፅ ልክ
ደግሞ ይቀፀፋል፡፡ የምጣኔ ሀብት
ልሂቃንም ሰውን አስመልክተው
የተለያዩ ብያኔዎችን ያስቀመጡ
ሲሆን የጋራ የሚደርጋቸውን ሀሳብ
ደግሞ የህዝቡን እድገት ቁጥር
የሚመጥን
የኢኮኖሚ
እድገት
ከሌለና ሰው ቁጥሩን ለአዳዲስ
አሰራርና ፈጠራ እስካላዋለ ድረስ
ህዝብ ሀብት እንደሆነው ሁሉ
እዳ መሆኑን አውስተዋል፡፡ ሰው
በደረሰበት እድገት ልክ የሚያድገውን
ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ የህዝብ ቁጥርን
ለአለም
እንዲስማማ
አድረጎ
መፍጠር ይችላል፡፡ የቴክኖሎጂ
እድገቱ የሚድህ ሆኖ የሰው ልጅ
ቁጥር ደግሞ የሚወነጨፍ ከሆነ
አለም ሲኦል ትሆናለች፡፡ ተፈጥሮ
ራሷን ለማደስና ሀብቶቿን በእጅጉ
እያደገ ላለው ህዝብ ለማዳረስ
ሚሊየን አመታቶች ይፈጅባታል፡
፡ ይህ ማለት ባለው ቴክኖሎጂና
ባለው አስተሳሰብ ብቻ ቁሞ የህዝብ
ቁጥርን መጨመር ህዝብ እርስ
በርስ በሚያደርገው ሽኩቻ እራሱን
አጥፍቶ አለምን ካላጠፋ በስተቅር
መሬት
ልትለወጥ
አትችልም፤
ነዳጅ በየአመቱ ልታድስ አትችልም፡
፡የአለም ሁሉም አላቂ ሃብቶቷ
በቴክኖሎጂ እየተተኩ ካልተሄደ
በስተቀር
አለም ላይ እድገትን
ማግኘት እንደምን ይቻላል?
የማልተስ የምጣኔ ሀብት ፅንሰ-ሃሳብ
‘’ምግብ ለማምረት የዘመነ ቴክኖሎጂ
በተጠቀምን ቁጥር የህዝብ ቁጥር
እድገት መኖሩ የማይቀር ነው፡፡ ይህ
የህዝብ ቁጥር እድገት በተቃራኒው
የህዝቦችን የነፍስ ወከፍ ፍጆታ
ይቀንሳል፡፡ የህዝብ ቁጥር እድገት
እስካልተመጠነ
ድረስ’’
ይላል
ያለው ቴክኖሎጂ የኑሮ ደረጃውን
አይለውጠውም፡፡
ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ሙህር
ሶሎው ‘’ቀጣይነት ያለው የቴክኖሎጅ
እድገት እስካለ ድርስ የዜጎች የኑሮ
ደረጃ እድገት አብሮ ይለወጣል፡
፡ በተራዘመ ጊዜ ግን የዜጎች
ምርታማነት ሊጨምር የሚችለው
ቁጠባ ሲጨምር አሊያም የህዝብ
ቁጥር እድገት ሲቀነስ ነው’’ ይላል፡፡
ከላይ
የጠቀስናቸውን
ሙህራን
ሀሳብም የወሰድን እንደሆነ ሰው
እዳ ነው ወይም ሀብት ነው
የሚል ድምዳሜ የላቸውም፡፡ ሰው
በሚፈጥረው ነገር ውስጥ እንዳለ
ግን ያመላክታሉ፡፡ ጦርነት ሲፈጥር
በጦርነት የሰው ልጅ ቁጥሩም ይሁን

ገቢው ይቀንሳል፡፡ የሚጠቀመው
ቴክኖሎጂ አድጎ በቁጥሩና በጥያቄው
ልክ ካልሆነም እንዲሁ ቁጥሩም
ይሁን ገቢው ይቀንሳል፡፡ ሰው የአለም
ባለቤት ስለሆነ የማይታየውን አይቶ
ያልደረሰበትንም ተንብዮ በቴክኖሎጂ
እንድትመች ያደርጋታል፡፡ ሰው
ሀብት ኖሮት ራሱንም ይሁን
ዝርያውን ማቆየት የማይችል ሲሆን
የህዝብ ቁጥርን በጦርነትና ግጭት
ሲቀንስ
ከርሟል፡፡
ተፈጥሮም
ህመምና
ቸነፈር
እያወረደች
ስትቀጣው የከረመችው የዛኔው
ሰው ዛሬ በደረሰበት ቴክኖሎጂ
ህመምና
ቸነፈርን
በቴክኖሎጂ
አክሞ እርስ በርስ የሚያደርገውን
የሀብት ሽሚያ ለመቀነስ ደግሞ
የቤተሰብ ምጣኔ እቅድ መጠቀምን
ምርጫው
አድርጓል፡፡
መድረሻ
የሌለው
የቴክኖሎጂ
እውቀቱን
ተጠቅሞ ለፈጠራቸው ስራዎች
ሰው ሲያስፈልገው በተመጣጠነ
ቁጥር
ከሀብቱ ጋር እንዲያድግ
ሆኗል፡፡ ይህ ሂደት የተከወነባቸው
የበለፀጉ ሀገራት በከፍተኛ መጠን
ማምረት በፈለጉ ጊዜ ካላቸው

በውዱ ወርቁ
የምጣኔ ሃብት ባለሙያ

መሰረታዊ መስፈሪያ አስተሳሰብ
ነው፡፡ አስተሳሰብ ከማህበረሰብ፣
ከግል የህይወት ልምድና ከመንግስት
ሊመነጭ ይችላል፡፡ ቤተሰብ ወይም
መንግስት
ያልሰጠን
ጤናማና
ውጤታማ አስተሳሰብ የእኛ ባዶነት
ተደምሮበት አሁን ላለንበት ድህነት
ዳርጎናል፡፡
በርካታ ወጣቶች ስራ
የላቸውም፡፡ ስራ ያላቸው ደግሞ
የሚከፈላቸው ገንዘብ በቂ እንዳልሆነ
ደጋግመው
ያነሳሉ፡፡
ባንጻሩ
መንግስት
ኢትዮጰያ
በከፍተኛ
የለውጥ ሂደት ውስጥ ያለች ሀገር
እንደሆነችና ኢኮኖሚያዋ ‘’በዳብል
ዲጂት’’ እያደገ እንደሆነ ተደጋግሞ
ይናገራል፡፡ ጥያቄው እያደገ ያለው
ኢኮኖሚ ትሩፋት ለማን ዋለ?
የሚለው ነው፡፡ የአደገው ኢኮኖሚስ
ሀገርን ለምን እዳ በእዳ አደረገ ስንል
ተደጋጋሚ ትያቄዎችን እናነሳለን፡
፡ ህዝብ የሌለን አይጠይቅም፡
፡ ኢሊት ግን ቀድሞ ይጠይቃል፡
፡ መልስም ራሱ ያዘጋጃል፡፡ በዚህ
አግባብ አደገ የሚባለውን ኢኮኖሚ
ህዝቡ በተለይ ወጣቱ አላውቀውም
ሲል መንግስትና ተማርን የሚሉት

ወኔው በሟሸሸ ካድሬ ወይም
ለግል ጥቅሙ በህዝብ ትክሻ ወደ
በትረ ስልጣን በመጣ አመራር
ነው፡፡ ሁለቱም ኢኮኖሚው ላይ
መኖር ላለበት ለውጥ የሚኖራቸው
ሚና
ደግሞ
አሉታዊ
ነው፡
፡ በጊዜው መጠናቀቅ የሚገባውን
ፕሮጀክት
በማጓተት
ሳይፈፀም
እንዲቀር
በማድግ
ፕሮጀክቱን
ተከትሎ ሊፈጠሩ የሚችሉ የስራ
እድሎችን ያመክኗቸዋል ወይም
ያቀጭጯቸዋል፡፡
በዚህ
ሰበብ
የመንግስት ወንበር በተነቀነቀ ቁጥር
መሰረታዊ የወጣቱን ጥያቄ የፍትሀዊ
ተጠቃሚነት፣ የስራ እድል ጥያቄ
በመጠምዘዝ የእነሱ የድካም ውጤት
እንዳይጋለጥ አጀንዳውን ቀይረው
ወጣቱን
በጭራቅ
እያስፈራሩ
የተደበላለቀ ስሜት እንዲፈጠርበትና
ተስፋ ቢስ እንዲሆን በማድረግ ለእኛ
ከመምረሯ አልፎ ለልጆቻችን እሬት
አድርገን አንድንፈጥራት መንገድ
እየጠረጉልን ነው፡፡ እኛም በተቀደደው
ቦይ እየፈሰስን እንግኛለን፡፡ አደገ
በሚባለው ኢኮኖሚ ልክ ያላደገው
የስራ እድል የሚያረጋግጥልን አደገ

“የሀገራችን መሪዎች ደካሞች ከመሆናቸው
የተነሳ የሚተነፍሱት ሁሉ የሚያጣላ
እንጂ የሚያስታርቅ አይደለም፡፡”
የሰው ቁጥር በተጨማሪ የምርት
ሂደታቸውን ለማገዝ አፍሪካዊያን
ጠብደል ባሪያዎች ወደየ ግዛታቸው
አስገብተዋል፡፡ የነዚህን ወመኔዎች
ጉልበት
በመጠቀምም
በርካታ
ምርቶችንና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን
ለአለም አበርክተዋል፡፡ እዚህ ላይ
የምንረዳው ሰው በሀሳቡ ውስጥ
ሀብቱና
ውጤቱ
የቴክኖሎጂው
ምጥቀት መሆኑን እንጅ በጉልበት
ታስቦ በጉልበት የሚከወን እንደሌለ
ነው፡፡
የሆነው ሁኖ ኢትዮጵያ የወጣቶች
ሀገር ናት፡፡ የመልማት ተስፋዋ
እጅጉን አስጎምጅ ነው፡፡ ምክንያቱም
የወጣት ሀገር ማለት ሰፊ አምራች
ሀይል ያለባት ማለት ነውና፡፡ ሰፊ
አማራች ሀይል ያለባት ሀገርና
ሰፊ የመልማት ተስፋ ያላት ሀገር
እንደምን ድህነት ተፈረደባት ካልን
ደሀ ስለሆንን የሚል መልስ ቢሰጥ
ትክክል ይሆን ይሆናል፤ድህነት
በብር (በሀብት መጠን) የሚለካው
ከሂደት በኋላ ነው፡፡ የድህነት

ሀገሪቱ እድገት ላይ ነች ሲሉ ከከረሙ
በኋላ መንግስት ራሱ ሳይቀር
የሀገሪቱ እድገት መሰረት የሌለው
የአየር ባየር እንደሆነ አምኗል፡፡
ስለሆነም የሀገሪቱ በርካታ ቁጥር
የሚይዘው ወጣቱ ክፍል ለዕለት
ጉርሱ ስራ አጥቶ በየቀኑ ሰበብ
እየፈለገ አደባባይ ሲወጣ ይውላል፡
፡ እዚህ ሀገር የአየር ላይ ትርፍና
የአየር ላይ ንግድ በእጂጉ የሰፋ
ነው፡፡ ብድር እና እርዳታ ወደ ሀገር
ውስጥ ገብቶ የታለመለትን አላማ
ሳያሳካ በገበያው ላይ ያልተገባ የዋጋ
ጭማሬ ፈጥሮ ለወጣቱና እንደ ሀገር
ለሀገሪቱ ትርጉም ያለው የኢኮኖሚ
እድገት ሳያመጣ የሚቀረው፡፡
በአብዛኛው የእኛ ሀገር የሀብት
ባለቤትም ሆነ ነጋዴው መንግስት
ነው፡፡ በመንግስት የተያዘ ሀብት
ደግሞ
በመንግስት
ሹማመንት
የመመራት እድሉ አያጠያይቅም፡፡
በመሆኑም ሀገራችን የተበደረችላቸው
ታላላቅ (ሜጋ) የመንግስት የልማት
ፕሮጀክቶች የሚመሩት የቢዝነስ

የሚባለው ኢኮኖሚ አርቲፊሻል
በመሆኑን ነው፡፡ ይሂን ሀሳብም
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያረጋግጡ
ሀገራችን እድገት አላስተናገደችም
ይልቁንስ በብድርና እርዳታ ሰበብ
ከውጭ ስታስገባው የነበረውን ገንዘብ
ገበያው ላይ በመርጨት የገበያ
ግሽበት
በመፍጠር
ከፈጠርነው
ጫና በተጨማሪ የተቆለለ እዳን
ላለው ትውልዱና ለቀጣይ ትውልድ
አውርሰናል
ብለዋል፡፡ እኔ
ግን የምለው የተጠቀሰው ሀሳብ
እውነትነት ቢኖረውም ሀገራችን
የምትከተለው ምድብ አልባ የኢኮኖሚ
ስርዓት የፈጠረው ወይም እነዚህ
ድልብ የሕዝብ ተቀላቢ ካድሪዎች
የተበጀተውን የመንገድ ፕሮጀክት
ጠቅልለው ካላሸሹት በስተቀር ወደ
ገበያው የወጣው የእርዳታ ገንዘብ
እንደተባለው በወቅቱ ዋጋ ላይ ተፅኖ
ቢኖረውም በተራዘመ ጊዜ ማስገኘት
ወደ ገፅ 15 ዞሯል
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የፍልስምና ገፅ
ከሞት በኋላ ዘላለማዊነት ወይስ...
ሊቁን ደቂቁን፣ ንጉሱን ሎሌውን፣
ባለጸጋውን
ገበሬውን
ሁሉንም
ፍጡር(ሰው)
የሚያስጨንቀው፣
የሚያፈላስፈው አንድ ነገር አለ
“ሞት”። ከሞትን በኋላ ምንድን ነው
የምንሆነው? በዚህ አርዕስት ላይ
ጥቂት የማባሉ ሰዎች ጊዚያቸውን
ሰውተው መርምረዋል፣ ጽፈዋል፣
አስተምረዋል። ዳሩ ግን ከመላምት
ውጭ ተጨባጭ ነገር አለተገኘም።
ይህን ጉዳይ ይበልጥ ትኩረት
እንድንሰጠው
የሚያደርገን
በቀጥታም
ይሁን
በተዘዋዋሪ
ለህይወት ያለን እይታ የሚወሰነው
ለሞት ባለን አመለካከት መሆኑ
ነው። ማለትም የሰው ልጅ ንቃተ
ህሊናው፣
አላማው፣
ማህበራዊ
ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ግንኙነቱ፣
ደስታና ስኬቱ ከሞት ጋር የጠበቀ
ግንኙነት ይኖረዋል ማለት ነው።

“እኛ

ስጋችንም ነፍሳችንም ይሞታሉ።
ሌላው ደግሞ ዴቪድ ሂቶም የተባለ
ፈላስፋ የተናገረው ነው። አእምሮ
ስራውን ያቆመበት ቀን የህይወታችን
መጨረሻ ይሆናል። በመቀጠልም
እንዲህ ሲል ያብራራል።
እኛ የአስተሳሰባችን ውጤት ስንሆን
አስተሳሰባችን ደግሞ የአእምሯችን
ውጤት ነው። ስለዚህ በተዘዋዋሪ
እኛ የአእምሯችን ውጤት ነን
ማለት ይሆናል። ለዚህ ቀላሉ
ማሳያ ደግሞ በአእምሮህ ማሰብ
ስታቆም የምትሆነውን መመልከት
ትችላለህ። እንግዲህ ከብዙ ሀሳብህ
ውስጥ አንዱ ዘላለማዊነት ነው።
በተዘዋዋሪ ዘላለማዊነት የአእምሮህ
ውጤትና አእምሮህ ሞቶ ሲበሰብስ
አብሮ የሚበሰብስ አስተሳሰብ ይሆናል
ማለት ነው።

ከአቤል ግርማ
3ኛ አመት ሲቪል ኢንጂኔሪንግ ተማሪ

ሁለተኛው መላምት፡- ሰው ከሞተ
በኋላ ነፍሱ ሌላ ስጋ ውስጥ
ገብታ እንደገና ትወለዳለች የሚል
አስተምሮ ነው። በሌላ አገላለጽ
ሰዎች እንደየስራቸው ዳግም ሌላ
ሰው ወይም ፍጡር ሆኖ መፈጠርን
(reincarnation) የሚሰብክ እሳቤ
ነው። ለምሳሌ በህይወት ዘመኑ
መጥፎ የነበረ ሰው ከሞተ በኋላ
እንደገና አይጥ ወይም ጊንጥ
ሆኖ ሊወለድ ይችላል። አንድ
ፈገግ የሚያደርግ የጥንት ታሪክ
እንመልከት። ፓይታጎረስ የሚባል
የምዕራብ ሰው አንድ ቀን በጎዳና ላይ
ሲሄድ አንድ አዛውንት ውሻቸውን
በዱላ ሲቀጠቅጡ ተመልክቶ “በዚህ
ውሻ ጩኸት ውስጥ የሚሰማኝ
በቅርብ የሞተው ጓደኛዬ ድምጽ
ነውና እባክዎ አይምቱት” በማለት
ውሻውን ከመደብደብ አስጥሎታል

የአስተሳሰባችን ውጤት
ስንሆን አስተሳሰባችን ደግሞ
የአእምሯችን ውጤት ነው!”
ወደሀሳቤ
ከመግባቴ
በፊት
የኃይለጊዮርጊስ
ማሞን
(ጥበብ
ከጲላጦስ)፣ የሪክ ዊረንን(ትርጉም፣
አላማ መር ህይወት) እና የብሩህ
አለምነህን (ፍልስፍና) መጽሀፍትን
ዋቢ በማድረግ ከዚህ ቀደም “ከሞት
በኋላ ምን አለ?” ለሚለው ጥያቄ
የቀረቡትን መላ ምቶች በጥቂቱም
ቢሆን እንመልከት:የመጀመሪያው መላምት፡- ሞት
የሁሉም ነገር መጨረሻ ነው።
ዘላለማዊ ህይወት የሚባል ነገር
የለም። ይህን ሀሳብ የሚደግፉ
ሰዎች ከቀረቡት አመክንዮ ውስጥ
ጥቂቶቹን እነሆ። ነፍስና ስጋ
መነጣጠል ስለማይችሉ የሞትን ቀን

ይባላል።
ሶስተኛው
መላምት፡ሞት
ወደዘላለማዊ ህይወት የምንወለድበት
እለት
ነው።
ከሞት
በኋላ
መጨረሻው የማይደርስበት ህይወት
ይጠብቀዋል። ሀሳቡን ያብራራ ዘንድ
አንድ ምሳሌ እንመልከት። እናታችን
ማህጸን ውስጥ ያሳለፍናቸው 9
ወራት የህይወት የዝግጅት ጊዜ እንጂ
የነገር ሁሉ ፍጻሜ እንዳልሆኑ ሁሉ
ይህ ህይወትም ለሚቀጥለው ሂደት
የዝግጅት ጊዜ ነው። በሶስተኛው
መላምት ላይ መርሳት የሌለብን ነገር
ዘላለማዊ ህይወት በሁለት የሚከፈል
ሲሆን
በምድር
ህይወታቸው
ጽድቅን የሰሩ መንግስተ ሰማያትን
ሲወርሱ
በተቃራኒው
ደግሞ
ሀጥአን ወደጥልቁ(ገሃነም) ለዘላለም
ይወረወራሉ። ታላቁ የግሪክ ፈላስፋ
ሶቅራጥስ ከሞት በኋላ ህይወት
መኖሩን እንዲህ ሲል ገልጾታል።
የነፍስ ታላቋ ጋደኛዋ ሞት ብቻ ነው
ምክንያቱም ከስጋ እስር ቤት ነጻነት
ያወጣታልና።
አራተኛውና የመጨረሻው መላምት፡
- እንደሶስተኛው ከሞት በኋላ
ዘላለማዊ ህይወት እንዳለ ቢቀበሉም
ገሃነም ወስጥ መቃጠልን ግን
ሽንጣቸውን ገትረው ይከራከራሉ
ይቃወማሉ። ለዚህም የሚያቀርቡት
አመክንዮ ውስጥ
1. በዚኅ ምድር ላይ የማደርገውን
የማደርገው በስጋዬ ብቻ ነው። ስጋዬ
ደግሞ እዚሁ በስብሶ የሚቀር ነገር
ነው፤ ገነት የሚገባው ነፍስ ከሆነ
በስጋ እዳ አይጠየቅም።
2. አምላክ ፍቅር ነውና ዘላለማዊ
ስቃይን/ገሃነምን/
አይፈጥርም።
ስለዚህ ኃጢያት ብንሰራም ፈጣሪ
ሩህሩህና
ሁሉን
ቻይ
ስለሆነ
መንግስተ ሰማያትን እንጂ ገሃነምን
አንወርስም።አንድ ሰው
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የትዝብት ገፅ

		

ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ ?
የኔ ዘመን ትውልድ ሰክሯል...
ተሳክረናል። እድሜ ለማህበራዊ
ሚዲያ
ስካራችንን ቅመም ሆኖ
ያግዘናል። ያኔ ድሮ ፖለቲካና
ኤሌክትሪክን በሩቁ እየተባለ አፍ
እንዳልተዘጋ፤ ፖለቲካን ሽሽት እግር
ወዳደረሰበት እንዳልተሰደደ ሁሉ፤
በዚህ ዘመን ላይ ግን ትንሹም፣
ትልቁም፣ ከተሜውም፣ ገጠሬውም
ፖለቲከኛ መስሎ በፖለቲካ ወሬና
ድርጊት ቅጣምባሩ ጠፍቶት ሲናውዝ
ውሎ ሲናውዝ እያደረ ነው።
ከሁሉ የከፋውና የስካራችን ጥግ
የሚያሳየው
“ኢትዮጵያ
ወይም
ሞት” የሚለውን ትውልድ አልፎ
“ብሄር ወይም ሞት” በሚለው
መንጋ በፖለቲከኛ ዘመን ላይ
መሆናችን ነው። ዘጠና ዘጠኝ
ሚሊዮን አክቲቪስት ነኝ ባይ
የበዛበት ሀገር ሆነናል። ቢገባውም
ባይገባውም፤
ቢያውቀውም
ባያውቀውም የሰከረ ሃሳብ ሲጋራና
ሲያጋራ የሚውል ትውልድ ሆኗል፡
፡ ይህ ብቻ አይደለንም እኔን ብቻ
ስሙኝ የእኔ ብቻ ትክክል ነው የኔ
ሀሳብ ካልሆነ ሞቼ እገኛለሁ የሚል
አባዜ ተጠናውቶታል። በምክንያት
አንደግፍም፤
በምክንያቶች
አንቃወምም፤ ስሜት ብቻ የሚነዳን፤
ቆሞ ማሰብና አስተውሎ መራመድ
የማንችል
ትውልዶች
እየሆንን
ይመስለኛል።
እንደሰው ማሰብ ተስኖን በመንጋ
እየተመራን በመንጋ እንፈርዳለን።
መብት
ተጣሰ
ፍትህ
ተጓደለ
ዲሞክራሲ ራበኝ ብለን በአንድነት
ታግለን ዋጋ ከፍለን ድል አገኘን
ብለን እንዳላዜምን ሁሉ እንዲህ
ሆነ ስንባል እንዴት ማን አደረገው?
ለምን አደረገው? ብለን ሳናጣራ
እውነት ይሁን ውሸት ሳይታወቅ
በመንጋ ፍርድ መኖር ቀጥለናል።
ይህን ሁሉ ያመጣብን የዘር ፖለቲካ
ነው፡፡ እንደሀገር ማሰብ አቁመናል።
አብዛኛዎቻችን ስላደግንበት መንደርና
ብሄር እንጂ ኢትዮጵያዊነታችንን
ጥለናል የሚል ሀሳብ አለኝ።

በብሄርተኝነት ተውጠናል በጎጥና
በመንደር ጠበናል እንደሀገር ለመኖር
የሚያስችሉንን
እሴቶቻችንን
ጥለናቸዋል
በሚያስብል
ደረጃ
ላይ ደርሰናል። በዚህ ወቅት “ኧረ
ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ?” በማለት
የሚጮህ ሰው ማጣታችን ገርሞኛል።
ምን አለበት ሰው ሁሉ በብሄርና
በጎጥ ፖለቲካ በተሳከረበት በዚህ
ወቅት “ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ?”
እያለ ድምጹን ከፍ አድርጎ የሚጮህ

በደስታ ተከስተ
ከባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ትራንስፖርት ክፍል

ወዴት ነሽ?” ብሎ መጮህ ከባድ
ዋጋ ያስከፍል ይሆናል። ቢሆንም
ግን ዘረኛውንም ብሄርተኛውንም
ጎጠኛውንም
ጤነኛውንም
ከሚመጣው የሀገር ጥፋት መታደግ
ነውና እንደኔ “ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ?”
እያሉ ከመጮህ ውጭ አማራጭ ያለ
አይመስለኝም። ከፖለቲካ ስካራችን
የሚያበርደንና
ከያዘን
አንጎበር
የሚያላቅቀን አንድ የሚጮህ ሰው
ድምጹ ያስፈልገናል።

የኔ ዘመን ትውልድ
ሰክሯል... ተሳክረናል።
ሰው ቢመጣልን ምናልባት ስካራችን
ይበርድልን ይሆን? አዎ!
አገሬ
ብሎ የሚጮህ አንድ ኢትዮጵያዊ
ምሁር እንዴት እንጣ? ህዝቤ
ብሎ የሚጮህ እውነተኛ አስታራቂ
የሀገር ሽማግሌ ለምን አይፈጠርም?
ምዕመኖቸ
ብለው
የሚጮሁ
እምነተኛ የሐይማኖት መሪዎች
ከወዴት አሉ? “ኢትዮጵያ ወዴት
ነሽ?” የሚሉ አንድ ባለቅኔ እንዳሉት
“ሰው ማለት ሰው የሚሆን ነው
ሰው የጠፋ እለት” አዎ ኢትዮጵያዊ
ማለት ኢትዮጵያዊ የሚሆን ነው
ኢትዮጵያዊ የጠፋ ዕለት እላለሁ።
ዛሬ ላይ ኢትዮጵያዊነት ችግር
ገጥሞታል። በዚህ ወቅት ላይ
ታዲያ ማነው እውነተኛ ጀግና
ደፍሮ ስለ ኢትዮጵያዊነት ድምጹን
የሚያሰማን? ለቆላው፣ ለደጋው፣
ለወንዝ ለሸለቆው፣ ለጋራ ተራራው፣
ለአእዋፋት ለአራዊቱ፣ ለሰማይ
ለምድሩና
ለገጠር
ለከተማው
“ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ?” እያለ
የሚጮህ ሰው ያስፈልገናል። እርግጥ
ነው ሰሚና አድማጭ ላይኖር
ይችል ይሆናል። ሰሚ ማጣት ብቻ
አይደለም በዚህ በዘር ፖለቲካ በሰከረ
ማህበረሰብ መካከል ሆኖ “ኢትዮጵያ

ታላቁ
የክርስቲያኖች
መጽሀፍ
እንደሚነግረን የፍቅር መስራችና
አባት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ
በምድር
ላይ
አገልግሎቱን
ከመጀመሩ በፊት አይሁዳውያንን/
እስራኤላውያንን/ “መንግስተ ሰማያት
ቀርባለችና ንስሃ ግቡ” እያለ በመጮህ
መንገድ የሚጠርግ ዮሀንስ የሚባል
ነብይ ነበር። የእርሱን ድምጽ የሰሙ
ሁሉ ለሚመጣው የመዳን ቀን ንስሃ
እየገቡ ይጠመቁ ነበር። ዛሬም ለእኛ
ኢትዮጵያውያንን ወደ ልቦናችን
የሚመልሰን
በኢትዮጵያዊነት
መንፈስ እየጮኸ የሚያነቃን ሰው
ያስፈልገናል። መብትና ግዴታውን
ጠንቅቆ
ያልተገነዘበ
ማህበረሰብ
በበዛበት ሀገር የዲሞክራሲን ዳቦ
እንደሻው
እንዲገምጥ
ማድረግ
ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ የሚያመዝን
ይመስለኛል። ዲሞክራሲ ያለገደብ
ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ይውደም
ዘረኝነት ይለምልም እንደማለት
ይመስላል። በዚህ ወቅት ላይ
የሀገራችንን ማሕበረሰብ ሁኔታ
ለሚታዘብ ሰው ግራ ያጋባል።
“ስንኖር
ኢትዮጵያዊ
ስንሞት
ኢትዮጵያ ነን” ተብሎ ሲነገር
የሰማ ወጣት በስሜት አቅሉን ስቶ
ውሎ ሳያድር ባነር ጽፎና አስጽፎ

ቲሸርት ለብሶ ለድጋፍ አደባባይ
ወጥቶ ኢትዮጵያ የኛ መመኪያ
እያለ የዘመረ ዜጋ በሌላ ጊዜ ደግሞ
“ይሄ የኛ ያም የኛ በማለት የወጣ
የፌስቡክ
ፖለቲከኛ
አይተናል።
“የእከሌ ደም የኔም ደም ነው” ብሎ
ለጋራ ነፃነት የዘመተ ትውልድ
ባለበት
በየማህበራዊ
ሚዲያው
ስርቻ ተወሽቀው አንዱን ከአንዱ
የሚያባሉ ብዞዎች ናቸው፡፡ በስብሰባ
አዳራሽ ውስጥ ገብቶ የሌላውን
ዲሞክራሲያዊ መብት ማፈን ጥይት
እየተኮሱ ማስፈራራት በዚህችው
ሀገራችን ውስጥ የታዘብነው ሀቅ
ጉዳይ ነበር።
በዚህ ወቅት ላይ በስመ ፖለቲካ
ምህዳር መስፋት ሰበብ ብዙ ድምጾች
ይሰማሉ። ነገር ግን አብዛኞቹ
የምንሰማቸው ድምጾች የራሳቸው
እሳቤ በሌላው ላይ ለመጫንና
ተከታይ ለማግኘት የሚሽቀዳደሙ
እንጂ ስለ ኢትዮጵያዊነትና አብሮ
ተከባብሮ
ልዩነትን
እንደጌጥና
ውበት ወስዶ ሁላችን የምናምንባትን
ኢትዮጵያን ሊፈጥሩልን የሚችሉ
አይደሉም። በየምሽቱ የቴሌቪዥን
ቻናሎቻችን እየቀያየርን ስንመለከት
የምንሰማው ርዕሰ ጉዳይ ከአስር
በላይ የተከፋፈለች ሀገር ውስጥ
የምንኖር እስኪመስለን ድረስ ግራ
እንጋባለን። በነዚሁ ሚዲያዎች
ላይ እየቀረቡ ዲስኩር የሚያሰሙት
አንዳንድ ምሁራንም ሆኑ የፖለቲካ
መሪዎችም ቢሆኑ እኔ የተናገርሁትና
የኔ ሀሳብ ብቻ ትክክል ነው ይህች
ሀገር እኔ ያልኩትን ካልተተገበረባት
ፈራሽ ትሆናለች እያሉ ከማሟረት
በስተቀር ለዚህ የመፍትሄ ያለህ
ለሚል ንጹህ ዜጋ ጠብ የሚል ነገር
አላመጡም።
እንዲያውም
አንዳንድ
በሀገሪቷ
ላይ ስምና ዝና ያላቸው ሰዎችም
ቢሆኑም የዘመኑ የብሄር ፖለቲካ
የተጠናወታቸው
ይመስላሉ።
ጥሩ ጥሩ ነገር ተናገሩ ብለን
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የታሪከ ገፅ

		

የወልወል ግጭት

በታምሩ ደለለኝ
ከብሄቬራል ሳይንስ

ክፍል አንድ
ሞታችሁ ለእኛ ህይወት
ስቃያችሁ ለእኛ ልማት
ውርደታችሁ ለእኛ ክብር
እንዲሆን
መንፈሳዊ ወኒያችሁ ላስገደዳችሁ
ሁሉ
እዳችሁን ለመክፈል ባልችልም
እንዳለብኝ አምናለሁ፡፡
የኢትዮጵያ አምላክ እዳውን ከፋይ
ትውልድ ይላክላችሁ ብለው ‹‹
መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ
›› በሚል በ2005 ባሳተሙት
መጻህፋቸው
ላይ
መክፈል
የማይችለውን
የቀደምቶቻችንን
ውለታ
እንደገልጹት
ፕሮፌሰር
መስፍን ወልደ ማርያም፤እኔም

ያስቀመጡትን
ትንታኔያቸውን
ለዚህ ገፅ እንዲበቃ ብየ ቀነጫጭቤ
ለማስቀመጥ ሞክሬአለሁ፡፡ እነሆ
መልካም ንባብ::
ቤኔቶ ሞሰለኒ (ዱቼ) የአስራ
አምስት አመት ልጅ በነበረ ጊዜ
‘’ኮሎኒያሊስቷ’’ ጣሊያን አድዋ ላይ
በምንሊክ ጦር ድል ሆኖ ከፍተኛ
ውርደት
የደረሰባት
መሆኗን
ሲሰማ ‹‹ይህን ብድር የኛ ትውልድ
መመለስና
የአገራችንን
ታሪክ
ማደስ›› አለብን ብሎ እንደነበር
በአፈ ታሪክ ይነገራል፡፡ ዱቼ ይህን
ተናግሮ ነበር ከተባለ ከ38 አመታት
በኋላና የጣሊያን ፍጹማዊ ጠቅላይ
ገዥ (Totalitarian ruler) ከሆነ
ከ12 አመታት በኋላ ኢትዮጵያን

፡ ጠብመንጃ እራሱ ተኩሶ እራሱ
ይጮሀል እንዲሉ ጣሊያን እዚህ ግባ
የማይባል ትጥቅ ያነገተውንና የሳሳ
የድንበር ጠባቂ ቁጥር ይታይበት
የነበረውን የሀገራችንን የምስራቁን
ድንበር ሰበብ ፈልጋ ትንኮሳ በማድረግ
ወረራዋን አሀዱ ብላ ለመጀመር
ተነሳች፡፡
ለዚህ
ግብሯ
ማስፈጸሚያ
የተመረጠው ሰበብ (Pretext) ደግሞ
ወልወል የተባለው ለከብት አርቢዎች
ዋስትና የሆኑ ብዙ የውሃ ጎድጓዶች
(በሱማሊኛ ኤላዎች) የሚገኙበትን
የኡጋዴን ክፍል መያዝ ሆነ፡፡ ምንም
እንኳን በ1908 በኢትዮጵያና ጣሊያን
መካከል
በተደረገው
አጠቃላይ
ስምምነት
ሀገራችን
ከጣሊያን

ስለኔ መኖር፣ ስለኔ የማንነት ኩራት

“

ለሞቱልኝ የሀገሬ ልጆች እዳ አለብኝ!

”

ስለኔ መኖር፣ ስለኔ የማንነት
ኩራት ለሞቱልኝ የሀገሬ ልጆች እዳ
አለብኝና የፅሁፍ ውበትና ምጣኔ
ባይኖረኝም ክብራቸውን ለመግለጽ
ላደርገው በምችለው በዚሁ መንገድ
ሞከርኩ፡፡
ታሪካችውን ለማስታወስ ማርክ ዛከር
በርግ በፈጠረልኝ ገጽ ላይ ከመፃፍ
ባለፈ በዩኒቨረሲቲያችን አንደበት
በሆነችው ናይል ጋዜጣ በተከታታይ
እትም ላወሳቸው ወደድኩ፡፡ ከዚያ
በፊት ግን ዳግም ጣሊያን ሀገራችንን
ወርራ የቀደምቶቻችንን ህይወት
በአለም አቀፍ ህግ በተከለከሉ ገዳይ
ጋዞች (ሙስታርድ ጋዝ) እና ቦምቦች
እንዲሁም
ሀይማኖታዊም
ሆነ
ተፈጥሯዊ ሞራል በማይፈቅደው
ርህራሄ
አልባ
በሆነ
መንገድ
ዘመናዊ ሽብርተኝነት ከሚፈፅመው
የጭካኔ ልክ በላይ ኢትዮጵያዊያንን
ለመጨፍጨፍ እና ጉዳት ለማድረስ
ምን አነሳሳት?
ዘውዴ ረታ በ2005 ዓ.ም ‹‹የቀዳማዊ
ኃይለስላሴ መንግስት፡ 1930-1955”
በሚል ባሳተሙት ዳጎስ ያለ ገፅ
ባለው (809 ገጾች) መፅሀፋቸው
ላይ
ለኢትዮ-ጣሊያን
ጦርነት
ዳግም መቀስቀስ መንስኤ ብለው

በጦር ሀይል ወግቶ የአድዋውን
ብድር ለመመለስና አገሪቱን ቅኝ

ግዛት በማድረግ የጣሊያን ገበሬዎች
የገጠማቸውን የእርሻ መሬት ችግር
ለመፍታት ወስነ፡፡ ሆኖም ልክ እንደ
ጣሊያን ሀገራችን በወቅቱ የዓለማቀፉ
መንግስታት ማህበር (League of
Nations) አባል ስለነበረች በቀጥታ
ይህን ፋሽስታዊ ‘’ኢምፔሪያሊስትክ’’
ፍላጎቷን በማህበሩ እድርተኛ ላይ
መፈጸም እንደማትችል ተረዳች፡

ሶማሌ (ሞቃዲሾ) ጋር ያላት ወሰን
ያልተወሰነ ቢሆንም፤ ጣሊያን እራሷ
ቅኝ ግዛቷን ለማሳወቅ በወቅቱ
ባዘጋጀችው ካርታ ላይ ወልወል
ከድንበሯ ወደ መቶ ኪሎ ሜትር
ገብቶ የሚገኝ የኢትዮጵያ መሬት
እንደነበር ተመልክቷል፡፡ የሌባ
አይነደረቅ መልሶ ልብ አድርቅ
እንዲሉ ካፒቴን ሲማሩታ በተባለ
የ “ባንዳ” መሪ እየተመራ የጣሊያን
ሰራዊት ሳይታሰብ የኢትዮ-ብሪቲሽ
ሱማሌ ላንድ ድንበር አካላይ
ኮሚቴዎች ህዳር 23/1934 ወልወል
ላይ ተከማችቶ አገኙት፡፡ የሰራዊቱ
ክምችት S.0.4 እና S.0.7 በተባሉ
የጣሊያን የጦር አውሮፕላኖች ሽፋን
እየተሰጠው እንደነበር በተጋጋሚ
ለኢትዮ-ብሪቲሽ የድንበር ኮሚቴ
ዝቅ
ብለው
በመብረር
ማን
አለብኝነታቸውን አሳዩ፡፡ ቦታውንም
ልቀቁ ቢባሉ አንለቅም በማለት
በእምቢተኝነታቸው ዘለቁ፡፡ ሆኖም
የኢትዮጵያ አነስተኛ የድንበር ጠባቂ
ሰራዊት ጥይት ሳይተኩስ በትግስት
መጠባበቁን ቀጠለ፡፡
የባንዳው
ሰራዊት
ተበሳጭቶ
ጦርነቱ ሲጀመርለት ወደ መሀል
ሀገር
ሊያደርግ
የሚፈልገውን

ግስጋሴ
በኢትዮጵያ
ሰራዊት
ታጋሽነት ሊመክን እንደሆነ ሲረዳ
በታህሳስ 5/1934 በአውሮፕላን
ታግዞ የወልወል ግጭትን አስነሳ፡
፡ በዚህም ውጊያ ታዋቂውን የጦር
አለቃ ፊታውራሪ አለማየሁ ጎሹን
ጨምሮ 107 ወታደሮቻችን ሲሞቱ
45 ደግሞ ቆሰሉ፡፡ ከዚህ እምብዛም
ያልተናነሰ ክስረት ግን በጥልቀት
ሰራዊቱን ካደራጀው የፋሺስት ኃይል
90 ያህሉ ተገድለዋል (በነገራችን ላይ
የፊታውራሪ አለማየሁ ጎሹ አስከሬን
የትውልድ መንደሬ በሆነችው ጅጅጋ
ከተማ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን
ከቤተልሄሙ በስተግራ ከወልወል
መጥቶ በክብር አርፏል-በልጅነት
ካየሁት የማስታውሰው)፡፡
እራሱ
በድሎ
እራሱ
አለቀሰ
እንዳለች አስቴር አወቀ ግጭቱን
ተከትሎ መሰሪው የዱቼ መንግስት
እዩልኝ
ኢትዮጵያ
ወረረችኝ
በማለት
በአሉቧልታ
መድረክ
የዓለምን መንግስታት አጨናነቀ፡
፡
በዚህም
የተነሳ
በተበዳይ
ኢትዮጲያ ላይ ጫና በረታ፡፡ በዚህ
ሳያበቃም የሚከተለውን አወጀ:1. ወልወል ከብዙ አመታት ጀምሮ
የጣሊያን ግዛት ሆኖ የኖረ ነው
2. ታህሳስ 1934 ዓ.ም የኢትዮጲያ
ወታደሮች የወልወልን ወሰን ጥሰው
በመክፈት ባደረሱት ከፍተኛ አደጋ
ቁጥራቸው ለጊዜው ሊታወቅ ያልቻለ
የብዙ ዜጎቻችን ህይወት አልፏል፡፡
በ
መ
ሆ
ኑ
ም
፤
1. የሐረርጌው ገዥ ደጃዝማች
ገብረማሪያም ጋሪ ወልወል ድረስ
መጥተው በዚያ ለሚገኘው ሰፈራችን
የይቅርታ
ልመና
በማቅረብ
ለገናናው
የጣሊያን
መንግስት
ባንዲራ የክብር ሰላምታ እንዲሰጡ፤
2. ግጭቱን ፈጥረው አደጋውን
ያደረሱት
የኢትዮጵያ
የጦር
ሀላፊዎች
ተይዘው
ተገቢው
ቅጣት
እንዲፈፀምባቸው፤
3. በጣሊያን ሶማሌ ግዛት ውስጥ
ወንጀል ከፈፀመ በኋላ ሸሽቶ ወደ
ኢትዮጵያ የገባው ኡመር ሰመተር
የተባለው ዜጋችን እጁን ተይዞ ወልወል
ለሚገኙት ኃላፊዎች እንዲሰጥ፤
4. በጣሊያን ሱማሊያ ዜጎች ላይ
ለተፈፀመባቸው ግፍ የኢትዮጵያ
መንግስት
200,000
የማሪያ
ትሬዛ
ብር
ካሳ
እንዲከፈል
ያስፈልጋል
ሲል
እብሪተኛው
የሞሶሎኒ
መንግስት
ጠየቀ፡፡
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የኛ ዘመን እርስት
ከቀኑ 8፡00 አካባቢ ነው። ትኋን
ከወረሳት የተቀደደች የሳር ፍራሽ ላይ
ጋደም ብዬ የትኋን አር ያዝጎረጎራትን
መጽሀፌን ከመደርደሪያው አነሳሁና
ገለጥ ገለጥ ማድረግ እንደጀመርሁ
ከግቢው በር ላይ አንድ ድምጽ
አስተጋባ። ከተኛሁበት ቀና ብዬ
አዳማጥሁ።
ከዚህ ቤት
መድሀኒቴ

አለሽ

ወይ

የረሀብ

ውጭና አለሁ በይኝ ወለላይቱ እናቴ
........... እመይቴ
............... ተጣጥፏል አንጀቴ።
በሚያምርና ውስጥን በሚሰረስር
ዜማ እያንጎራጎረ ወደ ውስጥ ዘለቀ።
ውስጤን አንዳች ነገር ነዘረኝና

ይመሰክራል። ከንፈራቸው ኩበት
መስሎ ሲታይ ውሀ ጠጥተው
የማያውቁ ይመስላል።
ምነው አባቴ? የሚል የሴት ድምጽ
ከትልቁ ቤት ተሰማ .......... ባለቤት
ድምጽ ነው። ከሱጋ ቁጭ ይበሉ
አሉ ሴትዮዋ አከታትለው
እሽ እናቴ የርሀብ መድሀኒቴ
ተጣጥፏል አንጀቴ።
እመይቴ
አሁንም
ብሶታዊ
እንጉርጉሮውን
አቀለጠው።
እንባውን
ይረጫል።
ሴትዮዋ
ምግብ ይዛ ወጣችና አቅርባላቸው
ውሀ ጨመረቻቸውና ዘወር ስትል
ምግቡን ወደ ልጆቹ አስጠጋና
ምስጋናውን በእንጉርጉሮ ጀመረ።

ግን የሰው ልጅ የመኖር
ጣሪያው ምን ያህል ነው?
እስከመቼ
እንደሚኖርስ
የሚያውቅ አለ?”

3ኛ አመት የማኔጅመንት ተማሪ

እንባውን ይጠርጋል። በአንድ እጁ
የሚመገቡ ልጆችን እራሳቸውን
እየዳሰሰ እንዲበሉ ያበረታታቸዋል።
እነሱን አየሁና ፊቴን አዙሬ የትኋን
ማት የወረሳት የሳር ፍራሼን
አመስግኜ ተመለስሁ። ከበሩ ላይ ቆማ
እንደኔ በትኩረት የምትከታተላቸው
የቤቱ ባለቤት በሁኔታው ተገርማ
ከየት ነው የመጡት አባ? አለችና
ጠየቀችው። ከልመና እስከ ምስጋና
በሚያምርና አንጀት በሚበላ ዜማ
ሲያንጎራጉር ገርሟታል። ሰውዬው
አሁንም በእንሁርጉሮ
ሀገሬስ ወዲያ ነው ጉም የጋረደው
እሳትና ነፋስ ያወናበደው
ውሀው እየሞላ የገረመደው
እሳትና ነፋስ ውሀውም ባንድ ላይ
መስማማት ከሌለ
ሀገር ተበከለ
እርስት ተነቀለ። ሴትዮዋ በግርምት
ይከታተሉታል።
እኔም በሩ ላይ ቁሜ ሁለቶችንም
እታዘብ ጀመር። እውነት ነው
የሰው ልጅ ከውሀ፣ ከእሳትና

BDU

“

በተስፋሁን ጥላሁን

ከተኛሁበት ተነስቼ በሩን ከፍቼ
ቆምሁኝ። እራሱን በተቀደደ ሻሽ ሸብ
አድርጎ ከቡትቶ የተሰራ አኮፋዳውን
በጎኑ ሸርጦ ይዟል። ሁለት ትናንሽ
ልጆች በኋላው ይከታተሉታል።
በተቀደደው ልብሳቸው የሚታየው
ለጋው ገላቸው የሀገራችንን ክልሎች
ካርታ ይመስል በጥቁር መስመር
ተዝጎርጉሮ
የሀሩሩን
ብርታት

እናቴ የወይን ዘለላ
ቤትሽ እህል ይሙላ
መከራና ችግር ከቤትሽ ይራቁ
መላ ቤተሰብሽ በፍቅር ይሳቁ
እንደኛ ከመሆን እግዜር ይጠብቅሽ
የሰላም ሰገነት ፍቅር ይሁን ቤትሽ
እያለ ሲመርቅ ይቆይና ባንድ እጁ

ከነፋስ የተፈጠረ ነው የሚል ታሪክ
ሰምቻለሁ። ታዲያ ከሶስት ባህሪያት
ስጋ የተፈጠረው ሰው የሚል
ፍጡር አንዱ እሳት ሲሆን ውሀው
ካልቀዘቀዘው፣ ውሀ ሲሆን እሳቱ
ካልሞቀው፣ ነፋስ ሲሆንም እንዲሁ
ሶስቱም መጣጣም ካልቻሉ ሰውነት
ከንቱ ይሆናል የሚል እምነት
አለኝ እያልሁ ሳንሰላስል የሰውየው

ሀዘን ውስጤን ገብቶ እንደክረምት
የመሬት
መንሸራተት
ሰውነቴ
ሲርድ ተሰማኝና ትንፋሼን ዋጥ
አድርጌ እንደገና ማሰብ ጀመርሁ።
ባለፈው
የኢትዮጵያ
ቴሌቪዥን
8.8 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊዎች
በሀገራቸን እንደሚገኙ የዘገበውን
ዜና
አስታውሳለሁ።
ይገርማል
ይህ የህዝብ ቁጥር ከአጠቃላይ
ህዝብ በፐርሰንት ቢሰላ ስንተኛውን
ፐርሰንት ይሆናል? ቤዬ ማሰብ
ጀመርሁና ፐርሰንት ምናምን መባሉ
ለምን ይጠቅማል? የተጠቀሰው
ቁጥር አይበቃም? ብዬ እራሴን
ጠየቅሁና
በመልሱ
ተስማምቼ
ተውሁት።
ግን የሰው ልጅ የመኖር ጣሪያው ምን
ያህል ነው? እስከመቼ እንደሚኖርስ
የሚያውቅ አለ? ታዲያ በዚህ
ላልታወቀ ጊዜ/እድሜ አትምጣብኝ፣
ውጣልኝ፣ የኔ ነው መባባሉና ሰውን
ሰው መግደሉ መጨካከኑ ምንድን
ነው?
እያልሁ
ሳስብ
ቆየሁና
የሶሻል ሚዲያውንና የተጠቃሚውን
መወናበድ አስታወስሁ። ድሮ እንደዛሬ
የሶሻል ሚዲያ በሌለበት ዘመን
የሰው ልጅ እየተጎዳም ቢሆን ጉዳዩን
ሲያውቀው በሰላም ይኖር ነበር። ልክ
ካላየሁ አያየኝም አይነት። ብንጎዳም
ሳናይና ሳንሰማ ስለነበር ይገርመንም
አይገርምም ዛሬ እየሰማንና እያየን
ስለሆነ መቻል ሲያቅተን መነታረክ
ጀመርን። ከአድማስ ማዶ ያሉን
አንድ ችግር ካልጋችን ጋደም ብለን
እናያለን እንሰማለን። እናም ይሄ
ጥቅም ሳይሆን ጉዳት ሆኖብን
እየተበጣበጥን እየተጎዳዳን ነው። እና
እስከ መቼ? እስኪ ግንዛቤ እንፍጠር
ማንም እብድ በወረወረው ደንጋ
ሁላችንም አንሸበር።
የኛ አባቶች ያወረሱንን መተሳሰብና
መፈቃቀርን ቀብረን የሰይጣናዊ እሳቤ
አንግሰን ልጆቻችን ዘረኝትን ካወረስን
የነገዋን ኢትዮጵያ የሚያድናት ማን
ነው? ከ80 በላይ ብሄር ያላት የፍቅር
ሀገር የብዝሀነት ተምሳሌት ለአንድ
ብሄር አልያም አንዱ ተገፍቶ አንዱ
እየኖረ እውን ልትሆን አትችልምና
እባካችሁ ዘረኝነት ይብቃ መልክቴ
ነው።
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ልዩ ገፅ
ብሩህ ዘመን... ብሩህ ጊዜ!
ጊዜ
ወደፊት
ይነጉዳል….ዛሬን
ትላንት፤ ትላንትን ደግሞ ዛሬ
እያደረገ ውልብ ይላል፡፡ ምድርም
ሹረቷን ቀጥላለች…..ቀንና ሌሊትን፤
ወራትን፤ ወቅቶችን፤ ዓመታትን
እንዲሁም ዘመናትን እያፈራረቀች፡
፡ የሰው ህልውናም ከጊዜና ከቦታ
ተለይቶ
አይተረጎምም፡፡
ሰው
ምንጊዜም ለአዲስ ነገር ይጓጓል፤
ተስፋም
ያደርጋል፡፡
ህይወትም
በጊዜ ፍሰት ውስጥ በአያሌ ክስተቶች
ታጅባ፤ በገጠመኞችም ተሞልታ
ትወዛወዛለች….እንደ
ዥዋዥዌ፤
አንዴ
ወዲያ….ደግሞ
ወዲህ፡፡
ሲላትም ሽቅብና ቁልቁል፤ ወይንም
ደግሞ የአዙሪት፡፡ ዘመናችን የሰላም
እንዲሆን
እያንዳንዳችን
የሰላም
ጠበቃዎች፤ የሰላም አምባሳደሮች
መሆንን ይጠይቀናል፡፡ ያለፈው
ሁሉ አልፏል፡፡ ትናንትናን ሳይሆን
ነገን ነው ለመቀየር እድል ያለን
እና ዘመናችን የስኬትና የብልፅግና
እንዲሆንልን የልማት አርበኝነትን፤
የተግባር ጀግንነትን፤ የስነ-ምግባር
ጥበብን፤
የጉንዳን
ህብረትን፤
እንዲሁም የፅናት፤ የቁርጠኝነትና
የይቻላል መንፈስን በየልቦናዎቻችን
ማሳዎች መዝራትን ይጠይቀናል፡፡
በተጨማሪም ዘመናችን በወርቃማ
ውጤቶች የሚታጀበው በእያንዳንዳችን
የአዕምሮ እርሻ ውስጥ በሚበቅሉ
ብርሃናማ አስተሳሰቦች መሆኑን
ልብ ማለት ይኖርብናል፡፡ እነዚህ
አስተሳሰቦች ሰማይ መቧጠጥን፤
እንዲሁም
ዳገት
መውጣትን
አይጠይቁንም፡፡ ይልቁንም ከቅንነት፤
ከበጎነት፤ ከይቅር ባይነት እና
ከመልካምነት የሚፈልቁ ህብር፤
ክብርና ፍቅር ናቸው፡፡ የአዕምሮ
ማሳዎቻችን ቡቃያዎች፡፡ ደግነት፤
ቅንነት፤ በጎነት፤ ይቅር ባይነት፤
መልካምነት፤ አወንታዊ አመለካከት
ሕይወትን ስኬታማ ወደሆነ የከፍታ

ወደ
ብልፅግና፤
የማይቻለውን
ወደ ሚቻል፤ መበታተንን ወደ
መተሳሰብና አብሮነት የሚቀይሩ
መግናጢሳዊ
ኃይሎች
ናቸው፡
፡ እናም በእያንዳንዳችን የአዕምሮ
ማሳና ጎተራ ደግነት፤ ቅንነት፤
በጎነት፤ ይቅር ባይነት፤ መልካምነት
እና
አወንታዊ
አመለካከት
የተትረፈረፈበት እንዲሆን በማድረግ
የጀግንነት ኒሻኖችን በልቦናዎቻችን
መደርደር አለብን፡፡ ይህ ሲሆን ነው
ዘመኑ ወርቃማ እና የብሩህ ተስፋ
ዘመን ማድረግ የሚቻለው፡፡

ማማ ላይ የሚያደርሱ ግዙፍ
ኃይል ያላቸው አሳንሰሮች ናቸው፡
፡ እነዚህ ግዙፍ ኃይሎች በግለሰብ፣
በቤተሰብ፣ በአካባቢ፣ በሀገር ብሎም
በዓለም ላይ ጥላቻን ወደ ፍቅር፤
ግጭትን ወደ ሰላም፤ ድህነትን

በማፍረስና ትውልዱን በመከፋፈል
ወንጀል ተሰማርተን እንድንቀጥል
ያስገድደናል፡፡ በእንደዚህ አይነቱ
የጅል
ተግባር
ከመጠመዳችን
የተነሳ ጊዜ በራሪና የሚባክን ሀብት
መሆኑን ዘንግተን አዲስ ታሪክ

ሀገር የሰዎች ስብስብ ነው፤
ሕዝብ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ማለት
ደግሞ
ብሔር፤
ብሔረሰቦችና
ሕዝቦች
በጋራ፤
በመተሳሰብ፤
በመቻቻል የሚኖሩባት፤ እንዲሁም
በልዩነት ውስጥ ውበትና አንድነትን
ተጎናፅፈው
ሊኖሩባት
የሚገባ
የብዝሃነት እናት ምድር ናት፡
፡ አብሮነቱ እንዲቀጥል ለማድረግ
ደግሞ ራዕይ ያላቸው፤ በስነ-ምግባር
የታነፁ፤ መልካም ስብዕና ያላቸው፤
የተግባቦት ክህሎትን የተላበሱ፤
የዕውቀት ጥማተኞች፤ ምንጊዜም
ለመሻሻል የሚጥሩ አመራሮች፤
ሰራተኞች፤ ሙያተኞች፤ ነጋዴዎች፤
መምህሮች፤ተማሪዎች፤ ወላጆች፤
ከያንያን፤ ፖለቲከኞች፤ ወዘተ…
መሆን ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ
ነው፡፡
ለዚህ ደግሞ አሁን እየኖርንበት
ያለው ዘመን ሁለት ምርጫዎችን
አሰልፎ ምረጡ እያለን ይገኛል፡
፡ መጥፎ እና አስደሳች ምርጫ፡
፡ መጥፎውና አሳዛኙ ዜና በፌስ
ቡክ የአሉባልታ ወሬ ተነሳስተን
፣ የትላንት አባቶቻችንን ገናና
ታሪክ ረስተን፤ በቂምና በጥላቻ
ተሞልተን ፤ በብሄርና በመንደር
አስተሳሰብ
ተውጠን፤
ሀገርን

በመንግስቱ እባባይ
3ኛ ዓመት የጋዜጠኝነትና
ተግባቦት ተማሪ
ሰሪዎች በመሆን ፈንታ ትላንት
የተገነባን የሀገር ታሪክ አፍራሽ
ሆነን መቅረታችን አያጠያይቅም፡፡
መልካሙና በጣም አስደሳቹ ምርጫ
ደግሞ ሰከን ብለን ማሰብ ከቻልንና
ሃገራችንን ወደተሻለ የስኬት ጎዳና
ለማሸጋገር
ከመረጥን
ከትላንት
የተሸለ እድል ዛሬ ያለ መሆኑ
ነው፡፡ በተለይ በ21ኛው መቶ
ክፍለ ዘመን የሰለጠነ አስተሳሰብ
ባለቤቶች ነን ብለን የምናስብ ከሆነ፤
መፍጠር ቢያቅተንም ቢንስ ቢያንስ
ወላጆቻችን ያወረሱንን አንድነት፣
መቻቻል፣ በልዩነት ማጌጥ፣ በደምና
በአጥንት መስዋዕትነት የተገነባ
የሀገር
ፍቅርን፣
ጀግንነትን፣
ይቅር ባይነትን… ወዘተ ተቀብለን
ለትውልድ ማስተላለፍን ልንረሳ
አይገባንም፡፡ ሙሉ ጊዜያችንንም
ለእነዚህ
መልካም
አስተሳሰቦች
ማዋል ይኖርብናል፡፡ ደስ የሚለው
ነገር ደግሞ የጊዜ አብራሪዎቹ /
the pilots / እኛ መሆናችን ነው፡
፡ ይህም ብቻ አይደለም የሰው
ልጅ አለኝ ከሚለው ሃብት ሁሉ
የላቀው ሃብት በእኩል መጠን በእጁ
የገባው ጊዜ መሆኑ ነው፡፡ በጊዜ
ውስጥ ጉልበት፤ ዕውቀት፤ ስኬት፤
ብልፅግና መኖሩ ነው፡፡ እናም
በየተሰማራንበት
ሁሉ
ፍሬያማ
ውጤትን ለማስመዝገብ በዘመናችን
ላይ ሁሉ በጊዜ የለኝም አስተሳሰብ
መራመድን ይጠይቀናል፡፡ ሀገራችን
ሰርተን የምንበለፅግባት፤ አውድማና
ጎተራዋ ሙሉ የሚሆንባት፤ ሰላሟ
የበዛላት፤ ወልደን የምንስምባትና
ለወግ ማእረግ የምንበቃባት ፤
ፍቅር የሚትረፈረፍባት፤ እንዲሁም
በመቻቻል፤ በመከባበር፤ በፍትህና
በእኩልነት የተገነባ ጠንካራ አንድነት
የሚፀናባት እንድትሆን እያንዳንዳችን
የተጣለብንን ሀገራዊ አደራ ልንወጣ
ይገባል፡፡

መጪው ዘመን የኢትዮጵያ ከፍታ
ይሁንልን !
መነሻ ሃሳብ -በሲሳይ ደርቤ
በመጠኑ ተሸሽሎ የቀረበ

ጉርሻ
ፊት ምግብ እያለ ማዕዱ ተጨንቆ፣
እጆቹ ተይዘው ልቦናው ተሰርቆ።
ቁጭ ብሎ ያየዋል ምግቡን
አተኩሮ፣
ለመብላት አስቦ እጆቹን ቀስሮ።
ቢያስበው ቸገረው ጉርሻ ቢጤ
አማረው፣
አፉን ከፈተና አ ብሎ ጠበቀው።
መስራት እየቻለ የሰው እጅ ጠብቆ፣
ያለውን ሳይበላ ተበላሸ ወድቆ።
እንዲ ናት የኛ ቤት፣
ማዕዱ ተቀምጦ ሌላ ማዕድ
ማየት።
ቡፌ ምግብ ይዘን፣
በወንበር ተቀምጠን፣
የኛ ያልሆነውን ሌላ ወንበር ስበን፣
ምግባችንን ይዘው ሲበሉ እናያለን።
ማየቱም ጥሩ ነው እንዴት
እንደበሉት፣
በዳር ጀመሩና መሀል አደረሱት፣
መሀሉም ሊያልቅ ነው አባዩ
ያለበት፣
ተቆርሶ ተቆርሶ ቦታው ሲጠብበት፣
ማዕዱ ይነሳል ወደነበረበት።
ማዕዱ ሲነሳ የበላ ያለቅሳል፣
ያልበላ ይስቃል፣
ተራውን ጠብቆ በምላቱን
ያውቀዋል።
በተራ በተራ እንዲህ ከተበላ፣
ተረኛ ነን እኛም
ለማጥፋት አንተኛም።
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የትምህርት ገፅ
We need a shift of focus in ensuring
quality in higher education
Quality assurance is a relatively
new term in higher education
institutions in Ethiopia, and recently
it has become more important
because of the myriad of problems
our higher education system is
facing. Understanding what quality
assurance is can be too difficult
for some of us, and we may doubt
if quality assurance can really
improve quality of education in
institutions of higher learning. There
are also several debates about its
effectiveness and about the methods
we can use to assure quality in higher
education. As you might know, there
is a governmental agency responsible
for assessing or evaluating quality
in higher education institutions
in Ethiopia. Each university in
Ethiopia is also expected to conduct
its own internal quality evaluations
every few years. In my opinion, the
contribution of quality evaluation
to improving quality is not huge.
Therefore, we have to shift our
focus from evaluation, monitoring
and controlling the teachinglearning process to identifying the
needs of teachers and students and
to supporting them so that they
become motivated and committed to
their teaching and learning.

into whether all the students at
a specific educational level have
reached similar levels of education.
Systemic evaluation involves the
use of external exams, but they
are not used to measure individual
students. Hence, individual students
are not given results, and the results
cannot be used for promotion. The
results from systemic evaluation are
used by the government to see the
standards of education in the whole
of a country. Inspection is usually
associated with schools, and it is
used to monitor quality of education
as well as general aspects of schools.
Inspection can provide feedback to
the government about the quality of
education in the country.
As you can imagine, there are some
debates about quality assurance
in higher education or in any
other sector. One of the criticisms

Simply put, quality assurance in
higher education can be seen as a
means of keeping track of standards in
education with the aim of improving
it. Traditionally, several methods of
monitoring and improving quality
in education have been used. The
most common methods are external
examinations, systemic evaluation

against, particularly, total quality
management systems is that an
organization may put all its resources
and energy into complying with
the requirements of a total quality
management system in order to get

and inspection. External exams are
tests that are prepared by a central
body and all students found at
a specific educational level in a
country take the exam. External
exams can help to get insights

an accreditation instead of thinking
creatively and consciously about
quality. The other criticism against
total quality management systems
is that people who do quality
evaluations might not be experts

By Yinager Teklesellassie (PhD),
Faculty of Humanities

in the thing that they evaluate.
Another related criticism is against
the belief or practice that quality
evaluation should be done by people
outside the institution because
people working for the institution
cannot be trusted in evaluating their
institution. However, people also

students’ internal capability to learn,
and improving quality evaluation
systems to increase teachers’ and
students’ commitment to teaching
and learning.
n my experience as a quality
assurance coordinator I have

”
ask

the question if we should
trust outsiders who evaluate
our institutions.

There are some writers on quality
assurance in higher education who
argue that the focus and purpose
of quality assurance should be
different from what we have
been doing so far. For example,
Ming Cheng of University of
Wolverhampton is very critical of
the fact that quality evaluation has
made teachers feel detached from
the process of quality evaluation
and that quality evaluation does not
encourage teachers and students to
improve quality. She argues that
quality should not be a procedure
that teachers and students should
follow, but it must be a useful force
that individual teachers and students
use to increase their commitment to
teaching and learning. Ming Cheng
argues that quality can be achieved
through rebuilding trust in academic
professionalism,
developing

observed that my duties and
responsibilities have mainly been
to monitor, evaluate and control
what teachers do; in fact, I am also
expected to do a few things related
to students such as measuring their
satisfaction before they leave the
university. I am not exactly sure that
monitoring things like how many
assessments teachers have given and
how much of the content they were
able to cover in a specific duration
would help to improve quality of
education. Of course, it may give us
some information about how well
teachers are doing their job. Sadly,
however, we don’t usually use this
information to take further action,
for example, to help teachers give
assessments at the right time with
the necessary type and amount
of feedback. Furthermore, the
information we get is not usually
reliable, and department heads also
collect similar information about
assessment and feedback; therefore,

Go to next page
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there is a duplication of efforts.

I think in our efforts to ensure
quality at our university we should
focus on teachers and students
who are the main stakeholders
of higher education. Moreover,
to ensure quality of education at
BDU, we need to shift our focus
from evaluation, monitoring and
controlling to identifying the needs
of teachers and students and trying
to satisfy those needs. We know
most of what the academic staff and
students need; what we have to do
is to make sure that those needs are
satisfied. If we think we don’t know
what they need, we can ask them.
When we have satisfied, motivated
and committed academic staff and
students, we may not need to go
from classroom to classroom to
check if ‘day one, class one’ is being
implemented. Satisfying the needs
of teachers and students will not be
easy because satisfying some of the
needs of teachers and students may
take years and millions of birr.

Undoubtedly, satisfying the needs
of teachers and students should
also be coupled with making sure
that teachers and students are
accountable to what they do or don’t
do. One of the biggest challenges we
are facing in our higher education is
lack of accountability in teachers
to which we have to find a solution
soon. The new draft which the
Ministry of Science and Higher
Education is preparing can be one
solution to lack of accountability.
This new draft proposes that
teachers in higher education should
be employed on a two-year contract.
I hope that fulfilling the needs of
teachers and students and holding
them accountable will bring about a
huge improvement in the quality of
higher education.

ጉዞ ወደ ጎንድር

በወንዳለ ድረስ
ርፖርተር

ከተማ ወደ ሰሜን ተራሮች እንሰሳት የሚገኙት በሰሜን
በልዩ የመሬት አቀማመጡ

ብሔራዊ ፓርክ ስንጓዝ በ22 ተራሮች

ተመልካችን የሚስበው እና

እና በ30 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ፡፡ በመሆኑም የተፈጥሮ

የብቸኛ እፅዋትና የእንሰሳት

ላይ የምናገኛቸው የውናኒያ ሚስጥርንና

ዝርያዎች መፍለቂያ

እና የኮስያ የመሬት ገፅታ የማደንቅበትን

የሆነው የሰሜን ተራሮች

የተመልካችን

ብሔራዊ ፓርክ ከኢትዮጵያ

ቀልብን

ዋና ከተማ አዲስ አበባ

አግራሞትን

እየፈጠረ የደረሰበት

ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ

የተፈጥሮን

ድንቅነት ለመመልከት ደባርቅ ገባሁ ፡፡

በ854 ኪሎ ሜትር ወይም

ለማድነቅ የተመቹ ስፍራዎች

ከጎንደር ከተማ በተመሳሳይ

ናቸው ፡፡

አቅጣጫ በ127 ኪሎ ሜትር
ርቀት ላይ ይገኛል፡፡
የሰሜን

አይን

አስሮ

ስበው እርካታ

ፓርክ

እረቂቅነትን
ህሊናዊ
የምጎናፀፉበትን

በመያዝ ይህን ስፍራ ለመጎብኘት እና

እነዚህን

የእሳት

ውብና

ቃጠሎ

ብርቅየ

የእንስሳትና የወፍ ዝርያዎችን

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሰሜን በምናቤ
ተራሮች

ብሔራዊ

ፓርክ

እያምሰለሰልኩ

አንድ ለትራንስፖርት

ምቹ

ተራሮች

ብሔራዊ አካል እየሆነ የመጣው እና ባልሆነው የፓርኩ ውስጥ
ፓርክ
ከልዩ
የመሬት ከደባርቅ
ከተማ
በቅርብ ለውስጥ ኮረኮንች መንገድ
አቀማመጥ
በተጨማሪ ርቀት የሚገኘው የሊማሊሞ እየተጓዝነ ቦታው ለመድረስ
በየትኛውም አለም የማይገኙ ተራራም
እንደ ዋልያ አይቤክስ፣ ቀይ የተፈጥሮ
ቀበሮ፣

ሌላው
ቦታ

ውብ ብቸኩልም

፤

ከውጣ

መገለጫ ውረዶቹ በኃላ ቦታው ስደርስ

ጭላዳ

ዝንጀሮ፣ ስፍራ ነው፡፡ የፓርኩ መነሻ በተመለከትኩት ነገር አዘንኩ፡
የሚኒሊክ ድኩላ የመሳሰሉ ከሆነው
ደባርቅ
ከተማ ፡
ብርቅየ እንስሳት፣ እፅዋትና እንዲሁም ፓርኩ ውስጥ
ለበርካታ አመታት ዘርፈ
የአእዋፍ
ዝርያዎችን ተገንብተው የሚገኙ ሰሜን
ብዙ የችግር ጊዜ ያሳለፈው
ይዘዋል፡፡ በኢትዮጵያ ብቻ ሎጂና ሌሎች ሆቴሎችና
የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ
የሚኖሩት
ከ16
የወፍና ሎጂዎች ሁሉም አገልግሎት
ፓርክ ከችግሩ ከወጣ ከአንድ
የአጥቢያ እንስሳት መካከል ለመስጠት የተዘጋጁ እና
ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ
6ቱ
የሚገኙት
በሰሜን የከብር ዘብ ናቸው ፡፡
ተመልሶ ወደ ነበረበት ችግር
ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ
ባጠቃላይ
የሰሜን ለመግባት እና ለወደፊት
ብቻ ነው፡፡
ተራሮች ብሔራዊ ፓርክና በሚያስቆጭ ሁኔታ በእሳት
ከዚህ ፓርክ በቅርብ ርቀት አካባቢው
እፁብ
ድንቅ እየወደመ ይገኛል ፡፡ የኔም
ላይ ውበታቸው ተመልካችን የመሬት አቀማመጥ ያለው ጉዞ
ከመነሻው
መልካም
የሚያማልሉ ልዩ የስበትን በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ፤ ቢሆንም ባየሁት የፓርኩ
ሀይል
የተላበሱ
የብቸኛ አንዳንዶቹ የዚሁ ፓርክ ቃጠሎ እጅግ አዝኜ እና
እንሰሳትና ዕፅዋት መናኸሪያ ብቻ ንብረት የሆኑ እንደ ተክዠ ተመለስኩ ፡፡
የሆነ አካባቢ ይገኛል ፡ ዋሊያ አይቤክስ ያሉ ብርቅ
፡ ለአብነት ያህል ከጎንደር
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ከሞት ኋላ ዘላለማዊነት ....
...ከገፅ 7 የዞረ
3. ክፉ በመስራቱ የፈጣሪ ወዳጅነት
ቢቀርበት የዲያቢሎስ ግን ወዳጅ
ይሆናል። ዲቢሎስ ደግሞ ወዳጁን
ራሱ ባዘጋጀው እሳት አያቃጥልም
(ገሃነምን የፈጠረው ዲያቢሎስ ነው
ብለው የሚያስቡ)።
4. አንዳንዶች እንዲህ ይገልጻሉ።
ገሃነም የምትገባ ነፍስ ዘላለም
ትጠፋለች
እንጂ
ለዘላለም
አትቃጠልም ምክንያቱም ጥፋቱና
ቅጣቱ አይጣጣምም።
በትንሹም ቢሆን ከሞት በኋላ
ይሆናል ተብለው ስለሚታሰቡ ነገሮች
ተመልክተናል። አብዛኛው ማለት
ይቻላል ሀሳባቸው/ ምርምራቸው
የተመሰረተው ሞት ላይ አብዝተው
ትኩረት በማድረግ ወይም ስለወደፊቱ
በመተንበይና ምድር ላይ ያለውን
ህይወት በመመርኮዝ ነው። እኔ
ግን እላችኋለሁ ስለወደፊቱ እናውቅ
ዘንድ
ጅማሯችንን
እንመርምር
ወይም በመጀመሪያ ሶስት መሰረታዊ
ጥያቄዎችን እንመልስ።
-ወደ ምድር እንዴት መጣን?
-ለምንስ መጣን?
-ወደ ምድር ከመምጣታችን በፊት
የት ነበርን?
የመጀመሪያውን ጥያቄ ስንመረምር
ሞት ምን እንደሆነ ወይም እንዴት
እንደምንሞት የሚያስረዳን ሲሆን
ሁለተኛው ጥያቄ ለምን እንደምንሞት
ያሳውቀናል። የመጨረሻው ደግሞ
ከሞት በኋላ ያለውን እጣፈንታችንን
ፍንትው አድርጎ የሚያሳየን ይሆናል።
እንደብዙ ፈላስፎች ከላይ የተገለጹትን
ጥያቄዎች
ሳይመልሱ
ስለሞት
እውነታውን ለማግኘት መሞከር
ቁልፉን ሳይዙ በሩን ለመክፈት
እንደማገል ይመስለኛል። ይበልጥ
ግልጽ ለማድረግ ያስተዋልሁትን
እውነት በወግ መልክ ላቅርብላችሁ።
መምህሩ ለወጣት ተማሪዎች እንዲህ
ሲል ጥያቄ አቀረበ፡- “ከብዙ አመታት
በኋላ እድሚያችሁ ሲገፋ/ስትጃጁ
ምን የምትሆኑ ይመስላችኋል?”
ተማሪዎችም
ያለመታከት
ብዙ
መልሶችን
አቀረቡ።
ቢሆንም
መልሱን ሊያገኙት አልቻሉም።
በመጨረሻም ፍንጭ ይሰጣቸው ዘንድ

ኢትዮጵያ ወዴት

....

...ከገፅ 8 የዞረ
ጠየቁ። መምህሩም እንዲህ አላቸው
“የወደፊቱን ታውቁ ዘንድ የኋላውን
መርምሩ።” በዚያችን ቅጽበት አንድ
ተማሪ መልሱን አገኘሁት ብሎ
ተነሳ። መምህሩም ተናገር አሉት።
የሰው ልጅ በጣም ሲያረጅ እንደህጻን
ይሆናል።
መምህሩም
በራስ
መተማመን ስሜት ፈገግ አሉና
“እንዴት?” አሉት። ተማሪውም
ቀጠለ። ጥያቄው ስለወደፊት /
ስለመጭው ጊዜ/ ቢሆንም መልሱን
የምናገኘው ግን ወደኋላ በመመለስ
ነው። ይህም ማለት “ወደኋላ አርቀን
መመልከት በቻልን ቁጥር ወደፊት
አርቀን የማየት እድል ይኖረናል።”
ወደዛሬው አርእስታችን ስንመልሰው
የሰው ልጅ እድሜው ሲገፋ ምን
እንደሚሆን
ለማወቅ
ወደኋላ
ተመልሰን
የህጻንነት
ባሕሪውን
እንደመረመርን ሁሉ ከሞት በኋላ
ያለውን እውነት ለማወቅ ከመወለዱ
በፊት ያለውን ጊዜ መመርመሩ
ያለጥርጥር መልሱን ያስገኝልናል።
ጠጅ በብርሌ ነገር በምሳሌ እንዲሉ
ተጨማሪ
ምሳሌ
ላቀርብላችሁ
ወደድኩ።
ረጅም ህንጻ የመገንባት እቅድ
ቢኖረን አላማችን ወደላይ ህንጻ
መገንባት ቢሆንም ስራችንን ግን
የምንጀምረው ከመጨረሻው ፎቅ
ሳይሆን በተቃራኒው አቅጣጫ ምድር
ውስጥ ነው። ከላይ ከተገለጸው ሀሳብ
በመነሳት /ለህይወት የለን እይታ
የሚወሰነው ለሞት ባለን አመለካከት
ነው።/ በሀገራችን ጉዳይ አንድ
ነገር ማለት እንችላለን። ይኸውም
ኢትዮጵያ
ላይ
የሚስተዋለው
ጎሰኝነት ምንጭ ለሞት የምንሰጠው
ትርጓሜ ነው። ስለዚህ ሁሉም
ሰው ቢያንስ ለሀገሩ ሰላም ሲል
እውነታውን መፈለግ ይኖርበታል
ባይ ነኝ። በመጨረሻም በቅዱስ
መጽሀፍ (ትንቢተ ኢሳያስ) ውስጥ
የሰፈረ አንድ ኃይለ ቃል ልናገርና
ልሰናበት።

“የወደፊቱን ለማየት ወደኋላ
መመልከት አለብህ”

ልናጨበጭብላቸው
ሲቃጣን
ወዲያውኑ በሌላኛው ገጽታቸው
ሲታዩ ያልተባለ ታሪክ እያጣቀሱ
የከሌ ብሄር ጨቋኝ ነበር እከሌ
የተባለው ንጉስ የእነ እንትናን
ብሄረሰብ ገድሏል እያሉ በመረቅ
የተለወሰ ምርቅ ሀሳባቸውን ሊግቱን
ሲዳዳቸው ታዝበናቸዋል።
“ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው” ሲባል
አዎ ኢትዮጵያዊነት ከሱስም በላይ
ነው አብሮ መኖሩ፣ መፋቀሩ፣
የብሄር ብሄረሰቦች ወግና ባህል
ደምቆ ሲወጣ ለኢትዮጵያዊነት ጌጥ
ነው። ልዩነታችን ውበታችን ነው።
ኢትዮጵያችን ለሁላችን በቂ ናት”
ብሎ መስበክ ይገባው የነበረ ምሁር
የተገላቢጦሽ
ኢትዮጵያዊነትን
ጥላሸት የሚቀባ የኢትዮጵያን ህዝብ
የሚያሳንስና የሚያጠብ የዘር ፖለቲካ
ሲያቀነቅን መስማትና ማየታችን
“ኧረ ኢትዮጵያ ወዴት ነሽ?” ብለን
እንድንጠይቅ ተገደናል።
የዚህ ጽሁፍ ባለቤት ፖለቲከኛና
የየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባልም
ተከታይም አይደለም አንድ ተራ
ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነው። እንደ
ዜግነቱ ስለሀገርና ወገኔ ጉዳት
ግድ ይለኛል የጠለቀ እውቀት
ባይኖረኝም የኢትዮጵያን ፖለቲካና
ፖለቲከኞችን ሁኔታ ስታዘብ ከበፊት
ጀምሮ ግርምት ፈጥሮብኛል። ደርግ
ወደስልጣን እንደመጣ “ኢትዮጵያ
ትቅደም ያለምንም ደም” በማለት
ከበሮ እየደለቀ በአደባባይ እንዳልፎከረ
ከቤተ መንግስቱ የጀመረው ደም
መፍሰስ መላ ሀገሪቱን አዳርሶ
ኢትዮጵያን የሀገራት ጭራ አድርጓት
አልፏል። የወታደሩን መንግስት
ለመጣል ከበረሀ ጀምሮ ደም እያፈሰሰ
ህይወት እየገበረ ዙፋን ላይ የወጣው
ሀይል በወቅቱ ዲሞክራሲ ያለገደብ
ብሎ ሲያውጅ እንደዛሬው ፌስቡክ
ባልኖረበት ወቅት የወሲብ መጽሄቶች
እንደአሸን ፈልተው ነበርና የዚያ
ዘመን አፍላ ወጣቶች አልጋቸው
ላይ ተንጋለው የወሲብ መጽሄቶችን
ሲኮመኩሙ ሰነባብተው እንዳበቁ
መስቀል አደባባይ ላይ እየተሰባሰቡ
የመብት
ጥያቄዎችን
ማንሳት
እንደ ጀመሩ “ይህች ባቄላ ካደረች
አትቆረጠምም” በማለት ገፊና አግላይ
እንዲሁም ከፋፋይ የዘር ፖለቲካ

ማራመድ ሲጀምር ኢትዮጵያዊነት
ሸፍጥ ተሰራባት። እስከ ቅርብ ጊዜ
ለብዙዎች ሞትና ስቃይ ምክንያት
ሆኗል። የአንድ ወጣት እድሜ
ማብቂያ ገደማ ያስቆጠረ ይህ ስርዓት
በለውጥ ሂደት ኢትዮጵያ የተስፋ
ጭላንጭል ብታይም ባለፉት ጊዚያት
የተዘራው የጥላቻና የመከፋፈል
ዘርና በፖለቲካው ውስጥ ያለው
ሸፍጥና ተንኮል በቂምና በጥላቻ
እየታሸ በዘረኝነት ምጣድ እየተጋገረ
ህዝባችንን ለተጨማሪ ስቃይና ሰቆቃ
እየዳረገው ይገኛል።
እንዲህ ያለውን የፖለቲካ ህመም
ለመፈወስ ነበር “ኢትዮጵያ ወዴት
ነሽ?” የሚል ጥያቄ አንስቶ የሚጮህ
እውነተኛ ምሁር የሚያስፈልገው
እውነተኛ ሀገር አስታራቂ ሽማግሌ
የሚያስፈልገን እውነተኛ ሰላም፣
ፍቅር፣ አንድነትና ፈጣሪ መፍራትን
የሚሰብክ
የሐይማኖት
አባትና
መሪ የሚያስፈልገው። ብዙዎች
በየሚዲያው እየቀረቡ ኢትዮጵያ
በመንታ መንገድ ላይ እንደሆነች
ይነግሩናል ይህን እኛም ተራ
ዜጎቿ አላጣነውም፡፡ አዎ! በመንታ
መንገድ ላይ ነን ፤በተስፋና በስጋት
እናም ዛሬ ስጋቶቻችንን አስቀርቶ
ተስፋውን የሚያለመልምልን ለነገም
ብሩህ ኢትዮጵያ መንገድ ጠራጊ
ሰው ያስፈልገናል።
ታዲያ ይህ ሰው ማነው? አዎ! ይህ
ሰው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዉያንን
በእውነት የሚወድ አንድ ምሁር
ነው፡፡ ይህ ሰው ኢትዮጵያዊነትን
ከልቡ ያዋሃደ አንድ የሀገር ሽማግሌ
ነው። ይህ ሰው ፈጣሪን የሚፈራ
በእውነት
የፍቅር
ሰው
የሆነ
የሀይማኖት አባትና መሪ ነው። ይህ
ሰው ኢትዮጵያዊነት ኩራቱ የሆነ
አንድ ዜጋ ነው። ያ ዜጋ ታዲያ
ማነው? አዎ ያ ዜጋ አንተና አንቺ
እኔና እናንተ ነን። “ኢትዮጵያ ወዴት
ነሽ?” በማለት በጋራ ድምጻችንን
ከፍ አድርገን እናሰማ። ለነገም ብሩህ
ኢትዮጵያ ድምጽ ሆነን መንገድ
እንጥረግ። ዘረኝነትንና ከፋፋይነትን
ተቃውመን እኛ ብናልፍ እንኳን
መጭውን
ትውልድ
እንታደግ
እላለሁ!
ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ! ሰላም
ለሰው ልጆች ሁሉ ይሁን!
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ስራ አጥነትን ያለቀነሰው...
ከገፅ 6 የዞር

ሀገራችን ጠላት ሳይኖራት በጠላት
እያስፈራሩ
ህዝብ
እንዳይሰራ
ማስተኛት ምን የሚሉት እብደት
ነው፡፡
የባለስላጣናት
እድሜ
እንዲራዘም ሲባል ብቻ ወጣቱን
የብሄር ማደንዘዣ መርፌ በመውጋት
ከእውነቱ ወጥቶ አንዱን አጥቂ
አንዱን ተጠቂ አድርጎ እንዲጓተት
ማድረግ ምን የሚሉት ቅዘት ነው፡
፡ ሀገር መሪዎቿን ትመስላለች፡
፡ መሪዎች የሚተነፍሱት አየር
በቅፅበት በእያንዳንዱ ህዝብ ዘንድ
ይደርሳል፡፡ የሀገራችን መሪዎች
ደካሞች
ከመሆናቸው
የተነሳ
የሚተነፍሱት ሁሉ የሚያጣላ እንጂ
የሚያስታርቅ አይደለም፡፡ የሀገራችን
መሰረታዊ ችግር ድህነት ነው፡
፡ የድንበር እንበለው የብሄር ጥያቄ
መሰረታዊ
የጥያቄ
ምንጫቸው
የተጠቃሚነት፣ የኔ ይሁን አይነት
ነው፡፡ ብዙ ባላት ሀገር የብሄር
ወይም የድንበር ጥያቄ የእኛን ያክል
ሊሆን አይችልም፡፡ ያላቸው ሀገሮች
ጥያቄ የክብር፣ ወይም የልታወቅ
ጥያቄ ሊሆን ይችላል፡፡ ‘’ፅድቁስ
ቀርቶ በወጉ በኮነነኝ’’ እንዳለው
ተኮናኝ ክብርና ልታወቅ ማለት
በድሀ ሀገር እንዴት ይሆናል፡
፡ የትኛውን ታሪክስ ሰርተን ነው
ታሪካችን እንዲነገር የአደባባይ ጥያቄ
ማድረግ የምንችለው፡፡ የሀገራችን
መሰረታዊ ችግር አሁንም አሁንም
ድህነት ነው፡፡ ድህነት የወለደው
የበርካታ ስራ አጥ ወጣቶች ጩኸት
ደግሞ የት ተነስቶ የት እንደሚያርፍ
የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ ድህነት
እንቅልፍ ነው፡፡ የሆነ ጊዜ ይኖራል
ስናባርረው ግን ይባረራል፡፡ እኛ
ያልቻልነው ሀገራችን ለማልማትና
ለማበልፀግ ያለን ፍላጎትን ማምጣት
ነው፡፡ ስራ ያዝን ካልንም ካዙሪት
ያልወጣ እዚያው እሽክርክሪት ውስጥ
መዋላችን ነው፡፡ ስራችን ለሌሎች
ስራ ፈላጊዎች መወጣጫ የሚሆን
ውጤቱ እያደገ፣ እየጎመራና እያፈራ
የሚሄድ እንጂ ታይቶ የሚጠፋ
የውሸት ስራ መሆን የለበትም፡፡ እኛ
ሀገር ስራ የምንለው ግን ሀሳብን
ጨምቆ ለራስ፣ ለማህበረሰቡና ለሀገር
ማበርከት መቻልን ሳይሆን ሳንደክም
ገቢ የምናገኝበትን ነው፡፡ ብዙው ሰው
ተቀጣሪ ወይም ባለስልጣን መሆን
ይፈልጋል፡፡ መገንዘብ ያልቻለው
ግን የምንቀጠረው ሀሳቡን ጨምቆ
ሀብት ካደረገ ሰው መሆኑን፣
ባለስልጣን ሆነን የምንቆራጠጥባቸው
መንበሮችን
በድካም
የተመረቱ
መሆናቸውን ነው፡፡
እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ስራ
አጥነትና የብሄር ግጭት አጀንዳው
ሊሆን አይገባም፡፡ ግብርናው በአመት
አንድ ጊዜ አምርቶ የሚመግበን
ህዝቦች መሆናቸን አጢነን በአመት
አንድ ጊዜ የነበረውን ወደ ሁለት
ጊዜ ብንቀይረው አሁን የሚመገበው

እጥፍ መመገብ ቻልን ማለት
አይደል፡፡ በአመት ሶስት ጊዜ
ማምረት
እንዲችል
ብናደርግስ
ግብርናው ላይ አሁን ያለውን
የምርት መጠን ብቻ በማምረት
እንኳን እስከ ሶስት መቶ ሚሊዮን
ህዝብ መመገብ እንችላለን ማለት
ነው፡፡ ኢትዮጵያ የግብርናን አቅም
አሟጣ ብትጠቀም እንኳን እስከ
ሶስት መቶ ሚሊዮን ህዝብ መመገብ
የሚችል መሬት እያለን በአመት
አንድ ጊዜ ለምናመርት መሬት
ሲሻንም ጢሻ አልብሰነው ለሚከርም
መሬት በየቀኑ ስንቧቀስ እንውላለን፡
፡ ‘’ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ’’
ማለት ይህ ነው፡፡ ግብርናው ባለበት
የማምረት አቅም የመስኖ ቴክኖሎጂ
በመጠቀም
እንዲህ
መመገብ
ከቻለ በዘር ጥራት፣ በማዳበሪያ
አጠቃቀምና በማምረቻ ቴክኖሎጂ
ብንደግፈው ደግሞ በረብጣ ዶላር
የምንሸምታቸውን የሰብል ምርትና
የግብርና ውጤቶች የሆኑ የምግብ
ምርቶችን ሀገር ውስጥ አምርቶ
ለመተካት የተውስብስብ ቴክኖሎጂ
የተውሰበሰበ የታሪክ ተቃርኖ ውስጥ
ሳንገባ በአጥር ጊዜ ውስጥ መመለስ
መስራት የምንችለው ትልቅ ሀቅም
ነው፡፡ በተመሳሳይ የግብርና ምርትና
አሳድጎ ወደ ምርት ማቀነባበሪያ
ኢንዱስትሪዎች ለመግባት የግብርና
ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ
ትልቁ ቀዳሚ እርምጃ ነው፡፡ ይህ
የግብርና
ምርትና
ምርታማነት
የሚከወነው
በሰው
እንደመሆኑ
በርካታ ስራ ፈላጊዎችን ሰብስቦ
የመያዝ አቅሙን በብዙ እጥፍ
አበዛንለት ማለት ነው፡፡ ሰው ሌላ
ከሚለው ብሄር ጋር የሚጣለው
የጥቅም ግጭት ስላለ ግጭቱ የሌላ
ብሄር ከሚለው ጋር ብቻ ሳይሆን
ቤተሰብ ውስጥም የተንሰራፋ ስለሆነ
የሚፈጠረውን የቤተሰብ፣ ጎረቤት፣
ማህበረሰብ፣ የሌላ የሚለውን ብሄር
ግጭት በማስቀረት የተስተካከለ፣
የአዕምሮ ጤናው ያደገ ማህበረሰብ
መፍጠር እንችላለን፡፡ ይህን ሳናደርግ
በድለላ፣ አየር በአየር ንግድ፣
እንደተባለው
በውጭ
እርዳታና
ብድር የተገኘ ጠፊ ገንዘብን ወይም
ያለ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የተገኘን
ሀብት የእድገት ማሳያ የምናደርግ
ከሆነ እያደገ የመጣው ስራ አጥ
ቁጥር የሀገሪቱ
ትልቁ ጥያቄ
ይሆናል፡፡ የአንድ ሀገር እድገትን
ለማፋጠን
አለም
የተስማማበት
ንግድ አምራችን ከገዥ በማገናኘት
የሀገራችን ኢኮኖሚ ማሳደግ ሲገባን
እንትና ውጣልኝ እንትና አልይህ
ለኢትዮጵያ የማያዋጣ የከሰረ አካሄድ
ነው፡፡
የሚሰራ ስራ ሲኖር ሰው
በእጅጉ አስፈላጊ ነው፡፡ የአንዱ ሀብት
ወደ ሌላው መዘዋወር አለበት፡፡ በየ
ክልሉ በርከታ ሞያተኞችንና ተራ
ዜጎችን አቅፈው ማበልፀግ የሚችሉ
አቅሞች አሉ፡፡ በያሉበት እየገቡ እንደ
ኢኮኖሚ ጠቀሜታቸው ማልማትና
መጠቀም ጊዜ የሚሰጠው ተግባር
መሆን የለትም፡፡
ከግበርናው በተጨማሪ ኢትዮጵያ
ገጠር ሀገር ነች፡፡ በርካታ መሰረተ

ልማት የሚያስፈልጓት፣ በጣም ብዙ
ፈላጎቶች ያሉባት ሀገር፡፡ ይች ሀገር
የዜጎቿን የመሰረተ-ልማት ተጠቃሚ
ለማድረግ
የመንገድ፣
የውሃና
መብራት፣ የጤና
የመሳሰሉትን
አገልግሎት ማቅረብ ይኖርባታል፡
፡ ይሄን ስራ ለመከወንም በጣም
በርካታ የተማረና የሰለጠነ ሰው
ያስፈልጋል፡፡ ይህ ደግሞ ብዙ የስራ
እድል የሚፈጥር ትልቅ አቅም
ነው፡፡ ስራ ለማግኘትም ሆነ ሀገርን
ለማልማት አቅም ጠፍቶ አያውቅም፡
፡ የጠፋው ህዝብን የሚመራ፣
የሚያስተባብር፣ የሚነቃ፣ የሀገሩ
ድህነት
የሚያንገሸግሸው
ነው፡
፡ ብዙው ሰው ስራ እንደሌለው
እያወቀ
ጦርነትን
ሲሰብክ፣
ለጦርነት
ሲዘጋጅ
ይስተዋላል፡፡
ሰው በጦር የሚያተርፈው ስለሌለ
አፍሪካ ከድህነት የጨለማ አዙሪት
መውጣት አልቻለችም፡፡ ትምህርት
ችግርን ለመፍታት የተመሰረተ ሁነኛ
ተቋም ሆኖ ሳለ ትምህርት አለም
ለምትፈልገው ችግር መፍቻነት
ባለመዋሉ በቅንጭቡ ባቃረምናት
ትንሽ እውቀት የግጭት ነጋሪት ብቻ
እንነፋበታለን፡፡
ሀገሪቱ
መፍጠንና
መዳን
ይኖርባታል፡፡ የድህነቷ ወጌሻ ደግሞ
የወጣቱ ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ነው፡፡
ምንም ፍላጎት ባረካባት ሀገር ውስጥ
ብዙ የገበያና የስራ እድል አለ ማለት
ነው፡፡ የተሰራ መንገድ ለሌላት
ሀገር መንገድ ሰሪዎች ያስፈልጋሉ፡
፡ የተማሩ መንገድ ሰሪዎች ደግሞ
ባለዕራዮችን ከማገልገል ወጥተው
ለራሳቸው
ራዕይና
ሀገራቸውን
ለማገልገል
እንዲችሉ
የፋይናስ
አቅርቦት
ተመቻችቶላቸው
በራሳቸው ሊሰሩ ይገባል፡፡ በህገወጥ መንገድ ለውጭ ተቋራጮች
የሚሰጠው የመንገድ ስራ በሀገር
ውስጥ መሀንዲሶች ይሰራ ዘንድ
መንግስት የትምህርት ስርዓቱንም
ሆነ የኢኮኖሚ ፖሊሲውን የወጣቱ
የስራ ፈጠራ ላይ እንዲያተኩር
ቢያደርግ እድገቱ በቀጥታ ወጣቱ
ላይ
ስለሚያርፍ
የተረጋጋችና
የምንዋደድባት ሀገር መመስረት
ያስችላል፡፡ በአሉታዊ አስተሳሰብ
የተሞሉ፣ ተስፋ የቆረጡ የሙያ
ባለቤቶች፣
አኩራፊ
መምህራን
ባሉባት ሀገር እድገትን ማሰብ ቅዠት
ይሆናል፡፡ በመሆኑም መንግስት
እያንዳንዱ
ዜጋ
ለኢኮኖሚው
ባበረከተው ልክ ገቢ እንዲኖረው፣
የስራ ፈጠራ እንዲጎለብት፣ ደስተኛ
ሞያተኞች፣
ሀቀኛ
ሙህራን
እንዲኖሩ መስራት ሲኖርበት እኛ
ዜጎች ደግሞ ሁሌም የላቀችዋን
እውነት በመፈለግ የተሻለች ሀገር
እንድትኖረን መትጋት ይኖርብናል፡፡
ሰላም

ከአባይ ጓዳ ጥበብ ሲቀዳ!

የነበረበት ጥቅም የት ከተተው?
መንግስት
መርቶ፣
መንግስት
ነግዶ፣ መንግስት ተቆጣትሮ ሆነ
እንጅ ለዚህ ሁሉ ውሸትና ቀውስ
ተጠያቂው መንግስት ነው፡፡
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የጥበብ ገፅ
ስነ ቃል፡-የባህላችን አጉሊ መነፀር

ሸጋው መስፍንና ባንቹ ታረቀኝ
የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ባህል ማዕከል የሥነ
ፅሁፍ ባለሙያዎች

ስነ ቃል ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል የሚተላለፍ አፋዊ ስነ
ፅሁፍ ነው፡፡ስለሆነም የስነ ፅሁፍ ዕውቀት ባልዳበረበት ዘመን
ማህበረሰቦች ባህልና እሴቶችን ለትውልድ የሚያስተላልፉት
በስነ ቃሎች አማክኛነት ነበር፡፡በአሁኑ ሰዓት በገጠራማው
የሀገራችን ክፍሎች ስነ ቃሎችን በስፋት የመጠቀም ሁኔታ

እንዳልረባሽ አውቀሽ ብትለቂልኝ ምነው፡፡
ጎባን፡-ፊቷን አትታጠብ መስታየት አታይ፣
የሷን ባል ቢቀሟት ኩነኔ አለው ወይ፡፡

ይታያል፡፡
ስነ ቃል ዘርፈ ብዙ የስነ ፅሁፍ ዓይነት ሲሆን ከነዚህም
ውስጥ አንዱ የሆነውን የጎባን(የጣውንት) ቃል ግጥምን
እንደሚከተለው ለማሳየት ሞክረናል፡፡

ወንድ ከሚስቱ ውጭ ውሽማ(ቅምጥ) ሲኖረው ሚስቱና
ቅምጡ ጎባን ይሆናሉ፡፡በሌላ በኩል አንድ ሴት ባል አግብታ
ባሏ

ሌላ

ሚስት

ሚስት፡-እግሬን ባልታጠብ መስታየት ባላይ፣
የልጆቼን አባት ልትቀሚኝ ነወይ፡፡
ጎባን፡-እጅ እጅ እያለችው እንዳደረ ጎመን፣

ጎባን(ጣውንት) ማለት ባብዛኛው በገጠራማው አካባቢ አንድ

ከፈታችና

ሚስት፡-ሲጀመር ሲወጠን እንዝርቱ የእኔ ነው፣

ካገባ

አዲሷናየተፈታችው

ሚስት ጎባን ይሆናሉ፤ስለሆነም ጎባንነት የሚወዱትን ነገር
መጋራት በመሆኑ ለበቀልና ለብሽሽቅ ይዳርጋል፡፡በመሆኑም

ባሏ ቢጠየፋት በኔ ልታመሃኝ፡፡
ሚስት፡-ወይ ወደ አንዱ አትሄድ ወይ ባል አታገባ፣
እንደጠፍ ቤተክርስቲያን ካንዱ ተደርባ፡፡
ጎባን፡-ባልሽን ያዢ እንጂ በመቀነትሽ፣
እኔማ ካገሬ የት ልሂድልሽ፡፡

ንዴታቸውን በስነቃል አማካኝነት ይወጡታል፡፡ይህን ስነ
ቃል የሚጠቀሙትም አብዛኛውን ጊዜ በሰርግ ስነ ስርአት
ላይ ፣በክርስትና በማህበር…በመሳሰሉት ማህበራዊ ጉዳዮች
በዘፈን አማካኝነት ነው፡፡
እኛም

ለማሳየት

ጎባኖቻቸውን

የወደድነው

ለማጣጣል

የሚጠቀሙባቸውን
እንደሚከተለው

ጎባኖች

የሚበሻሸቁበትንና

(የበታችነታቸውን)

ስነቃላዊ

ግጥሞች

አዋቅረናቸዋል፡-

ለማሳየት
አሰባስበን

ሚስት፡-ይቅርብኝ ውሰጅው ከእጀ ፈልቅቀሽ፣
የቀማኛ አገር ነው ላንችም አይሆንሽ፡፡
ውሰጅው ውሰጅው ውሰጅው ሳላይ፣
ለውሻ ዳረጎት ጥየ አላውቅም ወይ፡፡
ጎባን፡-ባልሽ እኔን ወዶ አንቺ እኔን ጠልተሽ፣
እንደ ሽሮ ዱቄት ብን ብን ያርግሽ፡፡
ሚስት፡-እንኳን ሽሮ ዱቄት በርበሬም ልሁን፣

ሚስት፡-አይንሽን መልሽው እባክሽ ጎባኔ፣
አንችን ንቆ እኮ ነው የመጣው ወደኔ፡፡
ጎባን፡-እራቱን አብልተሽ ስደጅው በጊዜ፣
እኔ እሻለዋለሁ የመኝታው ጊዜ፡፡
ሚስት፡-እራቱን አብልቼ የምሰድልሽ፣
እህል አይበቅልም ወይ ጥንቢት ባገርሽ፡፡
ጎባን፡- እህልስ ይበቅላል ድንብላል ታብሽ፣

ከዛሬ ጀምሮ የመጣ እንደሆን፡፡
ጎባን፡-ከፊት ነበር እንጂ ባሌ አካሌ ማለት፣
ተይዞ የለም ወይ በብረት ሰንሰለት፡፡
ሚስት፡-ጎባኔ ጎባኔ አልብየሽምና፣
ውን ውን አትበይ እንደ አህያ ጅና፡፡
የማንም ትርፍ ነሽ አይደለሽ ማደጎ፣
ፈንግጦሽ ይመጣል ክፍት እንዳደረ እርጎ፡፡

የእኔ ፈጭታዬ ገረዴ አንች ነሽ፡፡

ጎባን፡-መልክሽ አይጥ መሳይ ሙያሽም አንኩሮ፣

ሚስት፡-አንች ጥቁር ዶሮ የጥቁር ዶሮ እግር፣

እባክሽ ልቀቂው መሮታል ዘንድሮ፡፡

ጎባኔ ናት ብዬ ለሰውም አልነግር፡፡
ጎባን፡-እቴ ጥንቢት ኩሲት የወደቀ ግራር፣

ሚስት፡-እንደ አጭር ሚኒሽር ቢወለውሉት፣
መልክ ያለ ቁምነገር መች ይሆናል ቤት፡፡

ወትሮም የቀና ሰው ብዙ ይናገራል፡፡

እውነትን መፈለግና ለሌላው ማሳወቅ ማህበራዊ ኃላፊነታችን ይሁን!

