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Motto
“Wisdom at the source of the Blue Nile”
Vision

To become one of the ten premier research universities
in Africa by 2025.

Mission
To contribute substantially to the nation and beyond through
high quality education, research and community services.
Core values
Pursuit of Wisdom;
Excellence;
Innovation;
Social responsibility;
Diversity;
Internationalization;
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Messages for Graduates
Message from the president

“The ultimate measure of a man is not
where he stands in moments of comfort
and convenience, but where he stands
at times of challenge […].’’
- Martin Luther King

Friew Tegegne Amogne (PhD)
Bahirdar University Presidient

Dear BDU Graduates of the 2019/20 academic year,
My heartfelt congratulations to you all for the great accomplishments in your studies!
Bahir Dar University (BDU) used to colorfully celebrate graduation ceremonies in its magnificent stadium
where entrance is not restricted to families and friends of graduates. This year it is such a historic moment in
itself that we are forced to exceptionally celebrate your graduation virtually. When it comes to education in the
digital age, however, this is becoming the trend and is likely to be soon the norm rather than the exception.
Dear Graduates:
In celebrating your academic accomplishments at this moment, I would like to specially express my pride in
you all for the perseverance and courage you have shown in the face of the COVID-19 pandemic that has challenged the entire world. As difficult as they are, it is such moments that give us the opportunity to test our grit
and determination in realizing our goals. As the great Dr. Martin Luther King, Jr. said, “The ultimate measure
of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge […]”. You have proven to yourselves and others that you do not relent before you cross the finish line!
As you are well aware, pursuing wisdom, one of BDU’s core values, goes beyond knowledge, skills and attitude.
In this regard, we expect our graduates to create value by living BDU’s values through Life Long Learning
(3Ls) and functioning as a proactive workforce with professional ethics. Building upon the traditions Ethiopians are proud of and combining indigenous knowledge with the contemporary one, which you acquired
during your stay at BDU, you will help solve the challenges of the 21st century that our people and our globe
are facing. Above all, it is my firm belief that you will best serve Ethiopia in realizing its aspiration to become
great and glorious again.
I sincerely wish you all a seamless transition!
Stay safe and remain connected with BDU!
Firew Tegegne Amogne (PhD)
President
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Message from the accadamic vice president

Essey Kebede(PhD)
Accadamic V/presidient

Dear Bahir Dar University graduates of the year 2020;
Congratulations on your achievement! You have accomplished a major milestone in your life in this very
challenging time in which not only us but the whole universe is severely tested by the global COVID-19
pandemic. Most of you were away from your families and loved ones. Some of you might have not been
exposed to a wide variety of cultures and languages in your previous lives. However, I believe that Joining
BDU created a great opportunity for you to demonstrate your commitment to learn and to face challenges
and your readiness to live in a diversified community. You have a proven experience in this regard and you
should be proud of what you have achieved.
Bahir Dar University, with a vision of becoming a prominent research university, has ample opportunities
to help you continue with your studies in the masters or doctoral Programs. Doors are also being opened
for post-doctoral research in some specializations, so this will be only your beginning. I am confident that
you will continue your relationship with Bahir Dar University and become good ambassadors of our university through your hard work and the successes thereof in your future undertakings. I urge you to keep
in mind the expectations of your family and your great country.
Congratulations once again on successfully completing your program and I wish you every success in your
future career !
Thank You !
Essey Kebede Muluneh (PhD)
Academic Vice President.
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Message from the information and
strategic communication vice president

Zewdu Emiru (PhD)
Information & Srategiec Communication V/
Presidient

Dear BDU graduates of the
2019/2020;
I am very pleased to congratulate
you all on your academic accomplishments at this very hard time
in history!
Annual Graduation at Bahir Dar
University as you all know has
been perhaps one of the most exciting and colorful events that always mark the end of academic
years in the university but leave life
long memories in the minds of all
graduates.

capacities to keep up systems
mainly t-learning, research and
community services even in the
future along with the existing
systems.
Dear graduates;
I am proud that at this hard time
you didn’t give up; you didn’t lose
faith but kept on your hard work
and hence you have come to see
this day for your graduation –the
day when you have proved that
no matter how difficult the time
is, dreams will come true!

lives of people and transforming
your country.
Hence, use the wisdom you have
got from your academic journey,
open your eyes wide and see what
is out there - the economic, social
and political context of Ethiopia.

However due to the COVID-19
pandemic virtual graduation has
become an option now.

You must play a role; you must exert your utmost effort to help to redeem the soul of this great nation,
Ethiopia; because you can! I have a
strong conviction that as graduates
of Bahir Dar University you will
make this practical and be a pride
to the university, your country and
As knowledge has no end, your beyond.
degrees are your wings to soar
higher with bigger dreams for Dream big, soar high and follow
further excellence in your life.
your dreams since the best is yet to

As much as COVID-19 has already
inflicted challenges to the world
it has also become a testing time
for us to see how much we should
capitalize on such technological

You should always remember
that as problem solving and capable graduates you have always
a moral obligation and mandate
to do your part in changing the

come!

I wish you all the best in your future endeavors!
Stay safe and remain connected
with BDU!
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Message from Scientific director ,
bahirdar institute of technology
On behalf of the Bahir Dar Institute of Technology-Bahir Dar
University (BiT-BDU), I extend
a sincere congratulations and
best of luck to all BiT students
who graduated in 2019. I have
no doubt that you will continue
to serve as worthy ambassadors for the institute and our
university by building upon
our reputation for excellence in
technology and engineering.
You are unique as your graduation happened in the critical
pandemic COVID 19 in the
world. I believe that you graduates of 2020 will achieve the
plan of building our country
to be in peace, healthy and in
fostering the development of the

country. As you embark upon and
progress through your careers, I
urge you to always remember why
you chose your respective field
and the sacrifices that you endured in order to make it happen:
to serve our communities and improve the quality of life and health
of its members with compassion,
honesty and integrity.
In the coming years, I would ask
that you not to be employee but
job creator and employer. Be
innovative and think beyond your
courses. In addition, I request not
to forget your institute and university, former professors, and fellow
and future graduate students. I
encourage you to give back to the
institute and university by sup-

Seifu Admassu Tilahun(PhD)
BIT Scientific Director

porting university activities, students, programs and scholarships.
We will always take great pride in
your achievements.
I would like again to congratulate
all our graduating students of
2020.
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Message from the Scientific Director of
College of Medicine and Health Sciences
Dear graduates of 2020:
I wish to congratulate you all and
extend the cheer of the faculty, administration and staff of College of
Medicine and Health Sciences, Bahir
Dar University on one of the notable
times of your journey towards more
success. This is a proud moment for
you and your loved ones!
Your graduation marks the end of
what you have been working hard
for since the first day of your enrollment as a student and the beginning
of taking full responsibility to translate what you have learned into
practical terms and become lifelong
adult learners. All of you are now
equipped with the necessary inputs
to make use of the opportunity of
enriching the lives of the community. I would like to remind you that
the engagements in your respective
careers are sacrifice-bound, and no
matter what there is nothing better than working for improving the
health and life qualities of the community with highest professional
ethics, compassion, kindness, social
responsibility and integrity.
You are now entering a new phase
in your life and becoming alumni of
the College. I have no doubt that you
will be exceptional representatives
of and earnest ambassadors for the
College building upon and promoting the College’s vision to be one of
the leading health institutions for
academic, research and service excellence in Africa, and the College’s
mission to improve the health of

the society and the community
through innovative health care,
competency-based
curricula,
operation excellence and application of advanced technologies. This will hugely support the
College’s four-pronged engagements in education, research,
community outreach, and clinical
services.
our country will face enormous
challenges in providing the essential services that are pivotal
to sustain life: feeding, quality
and affordable health care, and
education to its people. Your
high-level individual and collective professional responsibility
and commitment to strategically lead and advance clinical and
community medicine, and serve
all humankind in your utmost
capacity is, thus, of paramount
importance to tackle the challenges and build a better Ethiopia. Be assured that saving life
and shaping generations exceed
all humanly expectations; and
through such deeds, you guarantee immortality.
The fact that your graduation
happens amid the multifarious
ramifications of the Coronavirus
pandemic will make it unforgettable. The world is in the face of
a new state of normality in which
your roles will make a huge difference. The time has made get-togethers and crowd-celebrations
risky, yet your shared feelings of

Professor Yeshigeta Gelaw,(PhD)
Excutive Director of college of Medicine and
Health Science

pride and accomplishment are relished with health and safety taking
the frontiers. The future certainly
holds positive, and it will never be
too late to celebrate your graduation in the traditional sense with
family and friends.
I would like to thank your teachers,
clinical mentors, research supervisors and families for giving you
hands in making your dreams come
true.
Congratulations and best of luck
again, and the entire family of College of Medicine and Health Sciences, Bahir Dar University is very
proud of you!
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Message from the Scientific Director
institute
of Ethiopian textile and fasion technology

Abera Kechi(PhD)
EITEX Scientific Director

First of all I would like to say congratulation to all of the Ethiopian
Institute of Textile and Fashion
Technology (EiTEX), Bahir Dar
University graduates of the year
2020.

justifies you are starting entering
in to the first edge of knowledge
ocean for which you cannot cross
it throughout your life.

Your graduation is distinguishable from the usual graduations
since you have achieved graduation overcoming COVID 19 endemic challenges.

So with graduation you have started how to learn and know the
authentic learning and gaining
knowledge and skill is in practical world which determined by
your tireless effort by self-learning
throughout your life.

In general the graduation is very
joyful event in student’s life and
to their family too. Graduation
is an event of life changing phase
for students, since they are transferring to the life chapters which
need to take more responsibility
as an educated citizen. Graduation from university is not completing the knowledge, rather it

In this affection the graduates
from EiTEX, Bahir Dar University
are more responsible in economic transformation of the country
from agrarian based to industrial
economy, since textile, apparel and
leather industries have significant
role in the economic development
of a given country found in lower
level of economy development.

In this esteem your role and responsibility is countless in all
aspects. So as an institute we are
enthusiastic, with the 2020 graduates considering your significant
contribution in the sectors education, research for enhancing industry’s productivity and product
quality with knowledge and skill
you gained from the university.
After graduation as alumni the
institute will work with all of you
without interruption for your career development and for your
sharing the experience for students learning in the institute
following you. Finally, I wish all
the best and successes in practical
world that you are abutting after
graduation.
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ች
ዎ
ሪ
ማ
ተ ይታ
ቂ
ቆ
ራ
ገ
መ ረ
ከ ተ የ ተደ
ጋር
ነስራ አደም (የጋዜጠኝነት እና ተግባቦት
ድህረ ምረቃ(MA)ተመራቂ )

ብሎኝ ነበር የተማርኩት በዚህም
በኩል
የህይወት
ባጭሩ በመምህራን
ተሞክሮቻቸውንና እውቀታቸውን
እያካፈሉን ጥሩ አሳልፈናል ፡፡
ነስራ አደም እባላለሁ የባህርዳር ጥበበ ዓባይ፡ ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
ዩኒቨርስቲ የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ሲነሳ ትዝ የሚለዎትን ሶስት
ነገሮች ብቻ ግለፁ ቢባሉ ምን ሊሉ
የማስተርስ ተመራቂ ነኝ፡፡
ጥበበ ዓባይ፡
በዚህ በኮረና ይችላሉ?
ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ተመራቂ ነስራ አደም ፡ መጀመርያ እራሴን
በመሆንዎ ምን አይነት ስሜት ተማሪ ነኝ ብሎ ማሳመን ከብዶኝ
ነበር ፣ የተማሪ ባህርይ መልመዱ
ፈጠረብዎ ?
ነስራ አደም፡ እንደተመራቂ ለምሳሌ፣ መረጃ መደበቅ የቡድን
ስታስበው በዚህ ሰዓት መመረቅ ስራ የተለያየ ሀሳብ ያላቸውን ወደ
እድለኛነት ነው ፡፡ ምክንያቱም ብዙ አንድ ሀሳብ ማምጣት ፈታኝ ነበር
ተግዳሮቶች ነበሩት ፣ ጥናታዊ ግንብዙ ተሞክሮ አግኝቸበታሁ፡፡
ጽሁፍስንሰራ ብዙ ተግዳሮቶች
ነበሩት ችግሮቹን በሂደት መፍትሄ ጥበበ ዓባይ፡ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ
ትምህርታችሁን
በ
እየፈለግን ከአማካሪየ እና ከዚህ ምክንያት
በይነ
መረብ
(
online
platform
ቀደም
ከተመረቁ
ተማሪዎች
ተሞክሮ
እየወሰድን
ይሻላል ) በማጠናቀቃችሁ ይታወቃል፡፡
መማር ማስተማር
የሚለውን
ሳይንሳዊ
መንገድ ስለዲጅታል
እየተነጋገርን
አልፈነዋል፡፡ ሂደቱ የሚሉት ነገር ካለ ?
ነስራ አደም ፡ ዩኒቨርስቲው
ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ የነበረው
የወሰደው
አማራጭ ሀሳብ የዲጂታል
አስቸጋሪ ነበር፡፡
ዘመን ላይ በመሆናችን ደስ ይላል
ጥበበ ዓባይ፡
በዩኒቨርስቲው ፡፡ ምናልባት የዲጀታል ቴክኖሎጂ
ባይጀመር አሁን እንደተመራቂ
ስለነበርዎ ቆይታ ያጫውቱን ?
ነስራ አደም ፡ በተለይ ያለፈው ባልጠየከኝ ነበር ፤ ከጊዜና ከውጪ
አመት ኮርሶችን ስንወስድ ብዙ አንጻር ተፅኖዋች ያመጣ ነበር፡፡
ነገሮች
የተማርኩበት
ነበር፡፡ ነገር ግን ጉልበትህን፣ ገንዘብህን
የሰውን ባህሪ ከመልመድ አንስቶ ከመቆጠብ ባሻገር እንዲሁም ዘንድሮ
አጋጣሚ የመደበኛ ተማሪ ነበርኩ እመረቃለሁ የሚለውን ሞራል
ከስራ ወጥቸ እረጀም ስዓት ስለሚገነባ ዩኒቨርስቲው ከጊዜው
በትምህት ማሳለፍ እና የሚዲያ ጋር የሚመጣን ቴክኖሎጂዎች
ሳይንሱን
በተግብር
ልምምድ መጠቀሙ ደስ ብሎኛል ፡፡ በብዙ
ያየሁበት ስለሆነ በጣም አስደሳች መልኩም ለየት ያለ የትምህርት
ነው ፡፡ ከዚያ ባሻገር ትምህርቱን ዘመን ነበር ፡፡
በጣም ፈልጌው ስለነበር በጣም ደስ ጥበበ ዓባይ፡ ከገጠመኝዎ ለመማር
ጥበበ ዓባይ፡ ራስዎን
ቢያስተዋውቁን ?

ስለ ህይወት ተሞክርዎ ያካፍሉን
ነስራ አደም ፡ በማንኛውም ሁኔታ
ብዙ የሚፈትኑ ነገሮች ሊገጥሙህ
ይችላሉ ፡፡ በህይወት የሚገጥሙ
ፈተናወችን እንደ ሴት ሁነህ
ስታየው በአንድ ላይ ተደራራቢ
ሀላፊነቶች
ሊኖር
ስለሚችል
ተሎ እጅ መስጠት አያስፈልግም
ነገሮችን በጽናት ማለፍ መልካም
ነው ፡፡ አንዴ ባይሳካ ሁለተኛው ፣
ሶስተኛው ይሳካል ብሎ መሞከር፤
ነገሮችን ደግሞ ደጋግሞ የመሞከር
ሂደት ወደ ተሻለ እና ወደ ተፈላጊው
ነገር ያደርሳል ብየ አስባለሁ ፡፡ ተሎ
ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም፡፡
ጥበበ ዓባይ፡
ሰለነበረን ቆይታ
እናመሰግናለሁ፡፡
ነስራ አደም: እኔም በጣም
አመሰግናለሁ!
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ዶ/ር አስናቀ ታገለ በሳይኮሎጂ ትምህርት ክፍል
መምህርና የኢዱኬሽናል ሳይኮሎጅ የPhD ተመራቂ

ጥበበ ዓባይ፡ ራስዎን ባጭሩ
ቢያስተዋውቁን ?
አስናቀ ታገለ እባላለሁ በሳይኮሎጂ
ትምህርት
ክፍል
መምህርና
የኢዱኬሽናል ሳይኮሎጅ የዚህ
ዓመት የPhD እጩ ተመራቂ
ጥበበ ዓባይ፡
በዚህ በኮረና
ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ተመራቂ
በመሆንዎ ምን አይነት ስሜት
ፈጠረብዎ ?
ዶ/ር አስናቀ፡- በዚህ ወረሽኝ ወቅት
የመማር ማስተማሩ ስራ በመቆሙ
ለኔ ጥናትና ምርምር ስራየን
በተረጋጋ መልኩ ለመጨረስ ፋታ
ያገኘሁበት ወቅት በመሆኑ ለእኔ
እንደጥሩ አጋጣሚ ወስጀዋለሁ፡
፡
በርግጥ
ኮረና
በአለማችን
ብሎም በሀገራችን እያሳደረ ያለው
ተዕጽኖ ቀላል ባይሆንም ነገር
ግን ትንሽየም ቢሆን ቴክኖሎጅን
ተጠቅመን
እንዲህ
ለስኬት
መብቃትም ጥሩ ተሞክሮ በመሆኑ
ከኦላይን ጋር ተያይዞ ያለውን
አጠቃቀማችን ይበልጥ ማሳደግና
ለአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ቅርብ
መሆን
ነገሮችን
ያቀልልናል፡፡
ለምን መሰለህ አሁን እንደምታየኝ

የመመረቂያ ጽሑፌን ሳቀርብ
ፈታኞች አሜሪካን ሀገርና አዲስ
አበባ ሆነው ነው እኔን እየፈተኑኝ
ያለው ከጊዜም ከጉልበት አንጻር
መልካም ቢሆንም የቴክኖሎጂ
አጠቃቀማችን ማሳደግ ግን ተገቢ
ነው፡፡
ጥበበ ዓባይ፡
በዩኒቨርስቲው
ስለነበርዎ ቆይታ ያጫውቱን ?
ዶ/ር አስናቀ፡- ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ
ዩኒቨርሲቲ ከሆነ እድሜው አጭር
ነው ነገር ግን ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ
በፊት ረጅም ታሪክ አለው እኔም
ተማሪ
የሆንኩት
ዩኒቨርሲቲ
ከመሆኑ በፊት ነበር በነበረኝ
ቆይታ በትምህርት ጥንካሬው
በተለይ ፔዳጎጅካል ሳይንስ እና
ፖሊቴክኒክ ተቀናጅተው አንድ
ዩኒቨርሲቲ
ከመሆናች
በፊት
የነበረው የትምህርት ጥንካሬ
እና
በተማሪዎች መካከል
ያለው ፍክክሩ ትውስታዬ ነው፡
፡ አሁን እየሰፋ ሲሄድ የሚሰማኝ
ስሜት የዩኒቨርሲቲው እንዲህ
በጣም ትልቅ መሆን እና የዚህ
ትልቅ ተቋም አካል በመሆኔ
በጣም ደስ ይለኛል፡፡ አሁን ላይ
የዩኒቨርሲቲው ተልዕኮ እየሰፋ
ነው፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው

ተደራሽነት ሳይ ወደፊት ቀና
ነገር ይታየኛል፡፡ በተለይ ለኔ
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሁኜ
ያሳፈልኩበት ነው፡፡ አሁን ደግሞ
መምህር ሁኜ እያገለገልኩ ነው፡፡
እና እንደግለሰብ መስራት ያለብኝ
አለመስራቴ
ይሰማኛል
እንጅ
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንደቤቴ
የምቆጥረው የህይዎቴ አንዱ
አካል ነው ብየ ነው የምገልጸው፡፡
ጥበበ ዓባይ፡ ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
ሲነሳ ትዝ የሚለዎትን ሶስት
ነገሮች ብቻ ግለፁ ቢባሉ ምን ሊሉ
ይችላሉ?
ዶ/ር አስናቀ፡- ሳቅ… ትዝ ይለኛል
እና ፍሬሽ እያለን ምግብ ልንበላ
ወደ ካፌ ሄደን ከጎኔ ያለው ፍሬሽ
ተማሪ ምንድን ነው የማዝዘው
ብሎ
ጓደኞቹን
ሲጠይቃቸው
እስኪ በር ላይ ያለችውን ጥብስ
ወይም ክትፎ ብለህ እዘዛት አሉት
ሲገባ ለልጅቱ ጥብስ ሲላት እሷም
አዲስ ተማሪዎች እንደሚሸወዱ
ስለምታውቅ ስቃ ዝም አለች፡፡ እና
ያነን ባሰብኩት ቁጥር ያስቀኛል፡፡
ሁለተኛው እኔ ተማሪ በነበርኩበት
ጊዜ ባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ የነበረው
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የተማሪዎች ፋኩሊቲ የትምህርት
ጥንካሬና
ላይበራሪ
ገብተን
መጽሐፍ ለማግኘት ሌሊት ብርድ
ልብስ ለብሰን ነበር የምንሰለፈው
ለምን መሰለህ መጽሐፉ በቁጥር
በጣም ትንሽ ስለነበር ስለማይደርስ
በወረፋ
ነበር
የምናነበው፡፡
ሦስተኛው ደግሞ አንድ የሂሳብ
መምህር ነበር ሪዘርቭ የሆኑ
መፅሐፎች አይወጡም ነበር እኔ
ግን ደፍሬ መምህሩን መጽሐፉን
እንዲያወጣልኝ ጠየኩት ነገር ግን
መምህሩ አንተ ከሌላው ተማሪ
ተለይተህ
ይህንን
መጽሐፍ
ብሰጥህ አድሎ ስለሆነ አንተም
እንደሌሎቹ
ላይበራሪ
ወረፋ
ጠብቀህ አንብብ አለኝ
ከዚህ
መምህር የተማርኩት አለማዳላት
ሚዛናዊነትን
ነው፡፡
በተለይ
አንድ አስተማሪ ለሁሉም ተማሪ
ማድረግ ካልቻለ በተለየ ለአንድ
ማድረግ አድሎ መፈጸም ነው
ያለኝን መቸም አልረሳውም፡፡
ጥበበ ዓባይ፡ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ
ምክንያት ትምህርታችሁን በ
በይነ መረብ ( online platform
) በማጠናቀቃችሁ ይታወቃል፡፡
ስለዲጅታል መማር ማስተማር
ሂደቱ የሚሉት ነገር ካለ?
ዶ/ር አስናቀ፡- እውነት ለመናገር

አሁን ነው በኦላይን ትምህርት
ለማካሄድ
የተሞከረው
ትችት
ለመስጠት ይከብዳል፡፡ አንድ ነገር
ሲጀመር ምን ጊዜም አስቸጋሪ ነው
የሚሆነው ዞሮ ዞሮ ግን ትምህርት
እንዳይቆም
በኦላይን
መሰጠቱ
በጥሩ ጎን አየዋለሁ፡፡ እኔ የጥናት
ወረቀቴን ያቀረብኩት በኦላይን
ነው እና በጣም ስሜቱ ቀዝቃዛ
ነው ሲጀመር ትምህርት የፊት
ለፊት ሙያ ነው በርቀት ይሆናል
ብዬ አላስብም ጭራሹን ከሚቆም
ቴክኖሎጅን ተጠቅሞ ማስቀጠሉ
ተገቢ ነው፡፡ የPhD ተማሪዎች
በዚህ መልኩ መቀጠሉ ብዙም
ተፅዕኖ አለው ብዬ አላስብም ችግር
የሚሆነው ምን መሰለህ ኦላይን
ሆነህ ኢንተርኔት ይጠፋል፡፡ ወይ
መብራት ይጠፋል እንዲህ ያሉ
ችግሮች አሉ፡፡ ነገር ግን ከነችግሩም
ቢሆን በጥሩ ጎን እወስደዋለሁ፡፡

ሲጀመር ነበር የገባሁት እና 6ኛ
ክፍል ጨርሸ ወደ 7ኛ ክፍል ስንገባ
ቤት ተከራይተን ነው የተማርነው
ምግብም በሳምንት አንድ ቀን ወደ
ቤተሰብ እየሄድን ነበር የምናመጣው
ይገርምሀል የምናመጣው ምግብ
ሳምንት ነበር የሚቆየው እና
ከመቆየቱ የተነሳ በጣም ይሸብት
ነበር ያም ሆኖ አልተማረርኩም
ያላማ ፅናት ስለነበረኝ ትምህርቱን
ቀጠልኩ በመሀል ግን አባቴ
ትምህርቴን እንዳቋርጥ ጠየቀኝ
ምክንያቱ ደብተርና የቤት ኪራይ
መክፍል አልቻለም ነበር ነገር ግን
ከትምህርቴ ጎን ለጎን የተለያዩ
የንግድ
ስራዎችን
በመስራት
የትምህርት ወጭየን በመሸፈን
ትምህርቴን በአግባቡ የጨረስኩበት
አጋጣሚ አይረሳኝም፡፡ ሰው የአላማ
ጽናት ካለው ምንም አይነት ችግር
ቢያጋጥም መወጣት ይቻላል ነገር
ግን
በጊዜአዊ ደስታ መታጠሩ
ጥበበ ዓባይ፡ ከገጠመኝዎ ለመማር ከአላማችን ሊያሰናክለን ስለሚችል
ስለ ህይወት ተሞክርዎ ያካፍሉን መጠንቀቅ ተገቢ ነው እላለሁ፡፡
ጥበበ ዓባይ፡ - ሰለነበረን ቆይታ
አቶ አስናቀ፡- አንተ ኢንተርቪው እናመሰግናለሁ፡፡
የምታደርገኝ እንደ PhD ተማሪ
ነው የተነሳሁት የትምህርት እድል ዶ/ር
አስናቀ:
እኔም
በጣም
ባልነበረበት 1975 ዓ.ም ነበር አመሰግናለሁ!
ከአንዲት ትንሽየ ገጠር አካባቢ
ነው፡፡ በዛን ወቅት የመደበኛ ት/ት

በተለይ ለኔ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ
ሁኜ ያሳፈልኩበት ነው፡፡ አሁን ደግሞ
መምህር ሁኜ እያገለገልኩ ነው፡፡ እና
እንደግለሰብ መስራት ያለብኝ አለመስራቴ
ይሰማኛል እንጅ ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ
እንደቤቴ የምቆጥረው የህይዎቴ አንዱ አካል
ነው ብየ ነው የምገልጸው፡፡
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፤ ተማሪዎች ኮሽ ባለ ቁጥር
ትምህርት የሚቆራረጥበት ጊዜ
በዩኒቨርስቲ ቆይታየ የማልረሳው
ነበር፡፡
ሌላው
የመምህራን
ቁርጠኝነት ትግስት፣ ተማሪዎችን
ዝቅ ብሎ ለማገልገል ያላቸው
ቁርጠኝነት በጣም የሚያስደስት
ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡
ጥበበ ዓባይ፡ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ
ምክንያት
ትምህርታችሁን
በ
በይነ መረብ ( online platform
)
በማጠናቀቃችሁ
ይታወቃል፡፡ ስለዲጅታል መማር
ማስተማርሂደቱ የሚሉት ነገር ካለ

ሀብታሙ አለባቸው የሰውነት ማጎልመሻ

ጥበበ ዓባይ፡ ራስዎን
ቢያስተዋውቁን ?

ባጭሩ

ሀብታሙ አለባቸው እባላለሁ
የሰውነት ማጎልመሻ ማኔጅመንት
ተማሪ ነኝ ፡፡
ጥበበ ዓባይ፡
በዚህ በኮረና
ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ተመራቂ
በመሆንዎ ምን አይነት ስሜት
ፈጠረብዎ ?
ሀብታሙ አለባቸው፡ ወቅቱ
በዋነኛነት
የኮቪድ
ወረርሽኝ
የተነሳበት ስለነበር በ ሁለት
አይነት ስሜት አሳድሮብኛል
አንደኛው የደህንነት ስጋት እና
በትምህርት የተወጠረንበት ጊዜ
ስለነበር
ተመራቂ
መሆኔም
እፎይታ ሰጥቶኛል ፡፡

ሀብታሙ
አለባቸው፡
ኦላይን
ቴክኖሎጂ
ችግር
የወለደው
ቢሆንም የተሻለ ሆኖ አግኝቸዋለሁ፡
፡ በቀጣይም ዩኒቨርስቲው ይህን
የተሻለ አማራጭ ሊጠቀምበት
ይገባል፡፡ ቀድመን አለመግባታችን
እንጂ
ቀላልና
ውጤታማ
ስርዓት መሆኑን ተገንዝበናል፡፡
ዩኒቨርስቲው ከመማር ማስተማሩ
ማኔጅመንት ተመራቂ
ባሻገር የምርምር እና ሌሎች
ጥበበ ዓባይ፡
በዩኒቨርስቲው
ተግባራት ማከናወን እንደሚችል
ስለነበርዎ ቆይታ ያጫውቱን ?
እኛም ያየንበት ሁኔታ ነበር፡
፡ በተጠናከረ ሁኔታ ሊቀጥል
ሀብታሙ አለባቸው፡ ከዚህ በፊት
ይገባል፡፡
በዲፕሎማ እና በዲግሪ ይሰማኝ
ጥበበ ዓባይ፡ ከገጠመኝዎ ለመማር
ከነበረው
በተሻለ
ዩኒቨርስቲው
ስለ ህይወት ተሞክርዎ ያካፍሉን
ከዓመት ዓመት ለውጦች እየታዩበት
ሲሆን የመማር ማስተማሩም ምቹ
ሀብታሙ አለባቸው፡ መጀመሪያ
በመሆናቸው ለኔ ጥሩ ነው ፡፡
በገጠሪቱ ኢትዮጵያ በመምህርነት
ጥበበ ዓባይ፡ ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
ቆይቻለሁ
በሂደትም
አሁን
ሲነሳ ትዝ የሚለዎትን ሶስት
በቢሮ ሀላፊነት የምገኝ ስሆን
ነገሮች ብቻ ግለፁ ቢባሉ ምን ሊሉ
በመጣሁባቸው መንገዶች ሁሉ
ይችላሉ?
በትግስት ደረጃ በደረጃ ትምህርቴን
በመማር እና በመስራት እገኛለሁ፡፡
ሀብታሙ አለባቸው፡ ወደ ዩኒቨርስቲ
ከገባንበት ጀምሮ ከዘበኛ ጀምሮ
ጥበበ ዓባይ፡
ሰለነበረን ቆይታ
አስተዳደር ሰራተኞች፣ ሌሎችም
እናመሰግናለሁ፡፡
አገልግሎት ሠጭዎች ጥሩ ቆይታ
እንዲኖር
አድርጎኛል
ሌላው
ሀብታሙ አለባቸው፡ እኔም በጣም
በወቅቱ በተፈጠረው የተማሪዎች
አመሰግናለሁ!
አለመረጋጋት ልዩ ትዝታ ነበር
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ጥሩነህ ፈንታሁን የባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ የሌዘር ፊዚክስ ሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂ

ጥበበ ዓባይ፡ ራስዎን
ቢያስተዋውቁን ?

ባጭሩ

ጥሩነህ
ፈንታሁን
የባ/ዳር
ዩኒቨርሲቲ የሌዘር ፊዚክስ ሁለተኛ
ዲግሪ ተመራቂ ተማሪ ነኝ
ጥበበ ዓባይ፡
በዚህ በኮረና
ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ተመራቂ
በመሆንዎ ምን አይነት ስሜት
ፈጠረብዎ ?
ጥሩነህ ፈንታሁን፡ለዚህ
የምርቃት
ቀን
ለመድረስ
በህይዎት ውስጥ በጣም በርካታ
ችግሮችን
አሳልፌአለሁ
ኮረና
ቫይረስ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ
ትምህርታችን
ለመከታተል
ተቸግረን ነበር፡፡ ከወረሽኙ በኋላ
ትምህርት የሚሰጠው በኢንተርኔት
ስለነበር የኮኔክሽን አለመኖርና
የመቆራረጥ ችግር የትምህርት
ሂደቱን ፈታኝ አድርጎብኝ ነበር፡፡
ይህንን ሁሉ ውጣ ውረድ አልፈን
በምረቃ ወቅት ቤተሰብ ይህን ደስታ
በጋራ መካፈል ይፈልጋል፡፡ ነገር
ግን በወረሽኙ ምክንያት የተቀዛቀዘ
የምረቃ
በዓል
እንደምናሳልፍ
ይሰማኛል፡፡

ጥበበ ዓባይ፡
በዩኒቨርስቲው በጣም በተፈጥሮ የታደለ ነው፡
፡ በተጨማሪም የተማሪ አቀባበሉ
ስለነበርዎ ቆይታ ያጫውቱን ?
የትምህርት
አሰጣጡ
በጣም
ጥሩነህ ፈንታሁን፡- የመጀመሪያ ወድጀዋለሁ፡፡
ዲግሪየን
ጎንደር
ዩኒቨርሲቲ
ሰርቻለሁ፡፡ በዚያን ወቅት ያለው ጥበበ ዓባይ፡ ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ
የወጣትነት ጊዜ ነበር ብዙ አላስፈላጊ ሲነሳ ትዝ የሚለዎትን ሶስት
ድርጊቶች የመፈፀም አጋጣሚ ነበር ነገሮች ብቻ ግለፁ ቢባሉ ምን ሊሉ
አሁን ግን ሰከን እያልን በመሆኑ ይችላሉ?
ነገሮችን በአስተውሎት መመልከት
የባሕር ዳር
ግድ ስለሚል በአብዛኛው ትምህርት ጥሩነህ ፈንታሁን፡ላይ
በማተኮር
አሳልፋለሁ፡ ዩኒቨርሲቲ ሲነሳ ትዝ ከሚሉኝ
፡ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ብቻ ሶስት ነገሮች ውስጥ አንደኛ ዳቦው
የምንማርባቸው ሳይሆን ግብረ- በጣም ተወዳጅ የማይረሳኝ ነው፡
ገብነትም
የምንማርበት
ነው፡፡ ፡ ሁለተኛው ባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ
ለምን መሰለህ ግቢ ማለት ትንሿ ሲባል ወደ አዕምሮየ የሚመጣው
ኢትዮጵያ ማለት ነው፡፡ ይህም ተማሪዎችን የሚያባርር/የሚጭር
ማለት
ከሁሉም
የኢትዮጵያ ነው የሚባል በተደጋጋሚ ስለሰማሁ
ጫፍ ያሉ ብሔሮች ይመጣሉ እሱ ነገር ትዝ ይመጣብኛል፡፡
የተለያየ ቋንቋ፣ባህል፣ ወግ እና ሌላውና ሶስተኛው የግቢው ውበት
ቱውፊት አላቸው፡፡ በመሆኑም ነው፡፡
የራስህን ባህል ልምድ ትሰጣለህ
አንተም ትቀበላለህ በመሆኑም ጥበበ ዓባይ፡ በኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ
የግቢ ህይዎት መቸም ቢሆን ምክንያት ትምህርታችሁን በ በ
አይጠገብም፡፡ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ይነ መረብ ( online platform
በተለይ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ) በማጠናቀቃችሁ ይታወቃል፡፡
መማር ማስተማር
ለየት የሚያደርገው እና አይረሴ ስለዲጅታል
ሂደቱ
የሚሉት
ነገር ካለ ?
የሚያደርገው
በዩኒቨርሲቲው
ውስጥ ያለው የተፈጥሮ ሀብት
አያያዝ ማለቴ ዛፎች መንገዱ ጥበበ ዓባይ፡ ከገጠመኝዎ ለመማር
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ስለ ህይወት ተሞክርዎ ያካፍሉን
ጥሩነህ ፈንታሁን፡- አብዛኛውን
ኮርስ ኮረና ከመከሰቱ በፊት
ነበር የጨረስነው፡፡ የመመረቂያ
ጽሑፉን
ግን
ኦላይን
ነው
የሰራነው፡፡ በነገራችን ላይ የኮረና
ወረሽኝ መጥፎ አጋጣሚ ከመሆኑ
በተጨማሪ
በተቃራኒው
ጥሩ
የሚባል አጋጣሚም ፈጥሮልናል፡
፡ ለምን መሰለህ ካሁን በፊት
ትምህርት በኦላይን አልነበረም፡
፡ የተለያዩ ሀሳቦች ቢኖሩም ያን
ያህል
ተግባራዊ
አልሆኑም፡፡
የኮቪድ መከሰት እንድንተገብረው
አድርጎናል፡፡
ስለዚህ
ሳንወድ
ተገደንም ቢሆን ወደ ኦላይን
ገብተናል፡፡ በበኩሌ ትምህርት ፊት
ለፊት ቢሰጥ ነው እወዳለሁ አበው
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እንደሚሉት “ነገር ባይን ይገባል
አይደል” የሚባለው ሆኖም ግን
ከምንም ይሻላል፡፡ መምህሮቻችን
የተለያዩ ማቴሪያሎችን በኦላይን
ይጭኑልናል እነሱን እያወረድን
ጥያቄዎች ካሉን መልሰን ለነሱ
በኢሜል እንልካለን፡፡
ጥሩነህ ፈንታሁን፡- እኔ ተወልጀ
ያደኩት ከባ/ዳር ከተማ ወጣ ብላ
ከምትገኝ መራዊ ከተማ ነው፡፡
አሁን ያለሁት ደረጃ እንድደርስ
አባቴ ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳል፡
፡ አባቴ ለትምህርት ያለው ፍላጎት
የተለየ ነበር፡፡ እኔም የሱን ራዕይ
ለማሳካት ጠንክሬ በመስራቴ ለዚህ
በቅቻለሁ፡፡ ማንኛው ሰው የአላማ
ጽናት ካለውና ከታገሰ ካሰበው

የማይደርስበት ምንም ምክንያት
የለም፡፡ አሁን ከመጣብን የኮረና
ቫይረስ ወረሽኝ ራሳችን ጠብቀን
መንግስትና የጤና ባለሙያዎች
የሚሰጡትን የመከላከያ መንገዶችን
ተግባራዊ
በማድረግ
አስካሁን
በወረሽኙ
ምክንያት
ያለፈውን
የትምህርት
ወቅት
በማካካስ
ትምህርታችንም
ሳይቋረጥ
በጥንቃቄ ይህን አስከፊ ጊዜ ማለፍ
እንደሚገባ እመክራለሁ፡፡
ጥበበ ዓባይ፡ - ሰለነበረን ቆይታ
እናመሰግናለሁ፡፡
ጥሩነህ ፈንታሁን: እኔም በጣም
አመሰግናለሁ!
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የተመራቂ ተማሪዎች መረጃ

2345
Female
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ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ
የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና

ስርጭቱን

ለመግታት ያከናወናቸው ተግባራት
ሙያዊ ድጋፍ

ሙያዊ ማማከር እና አገልግሎት

Working Document (የአሰራር
ሰነድ)

ሙያዊ የማማከር ስራ በመስራት በመ.ኮ.ድ
የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች የህክምና
ማዕከል (Treatment Center) ከክልሉ
ጤና ቢሮ ጋር በመተባበር ማቋቋም፡፡
በማዕከሉ አገልግሎት እየሰጡ ካሉ
ባለሙያዎች መካከል ከግማሽ በላይ
የሚሆኑት የዩኒቨርሲቲያችን የህክምናና
ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህራን ናቸው፡፡

ቫይረሱን
ለመከላከልና
ስርጭቱን
ለመቆጣጠር
የሚሰሩ
ስራዎችን፣
የስራውን
ባለቤቶች፣
የመተግበሪያ
መንገዶች፣
የመረጃ
ፍሰቱን
እንዲሁም የተግባቦት መንገዶች ምን
መምሰል
እንዳለባቸው
የሚያሳይ
የአሰራር ሰነድ
ስራ ላይ አውሏል፤

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና
የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የጤና
ባለሙያዎች ስለ ቫይረሱ የግንዛቤ
ማስጨበጫ
የአሰልጣኞች
ስልጠና
የኮሌጁን
የጤና
ባለሙያዎች፣
የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ፣ የተማሪ
አመራሮችን
በማሰልጠን
ስልጠናው
ለበርካቶች
እንዲዳረስ
አድርገዋል፡

ሶፍትዌር
በዩኒቨርሲቲው
የኢንፎርሜሽን
ቴክኖሎጂ(IT)
ባለሙያወች
የተሰራ
የኮረና ቫይረስን(COVID-19) ለመከላከል
በሀብት
ማፈላለግ
በኩል
የሚሰሩ
ስራወችን የሚያቀላጥፍ Amhara Risk
Management Information System
የተሰኘ አዲስ ሶፍትውር አስተዋውቋል፡፡

የእንስሳት ሀብት ልማት
አጠቃቀም
የግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ከአማራ
ምሁራን መማክርት ካዉንስል እና
የአማራ ክልል የእንስሳት ሀብት ልማት
ማስፋፊያ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር
የእንስሳት ተዋፅኦ አጠቃቀም ዙሪያ
፤ትክክለኛ መረጃ ለማህበረሰቡ ይደርስ
ዘንድ ‘’በእንስሳት ሀብት ልማት ስራዎች
እና እንስሳት ተዋጽኦ አጠቃቀም ላይ
የኮሮና ቫይረስ (Covid-19) ወረርሽኝን
ለመከላከል
የሚከናወኑ
ተግባራት’’
በሚል ርዕስ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ
ማስጨበጫ
ማንዋል
አዘጋጅቷል፡፡

መመሪያ ዝግጅት
በክልሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ
ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ግለሰቦችን
ለመለየት
የሚያስችል
መመሪያ
ተዘጋጅቷል፤

በኢትዮጵያ ቴክስታይል እና ፋሽን
ቴክኖሎጂ(EiTex-BDU)
እስካሁን
ከ14 ሺ በላይ ጭምብሎች የተመረቱ
ሲሆን
ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና
ሌሎች
ማህበረሰቦች
ተከፋፍሏል፡
፡
ኢንስቲትዩቱ
ተጨማሪ
የፊት
ጭምብሎች በማምረት ላይ ይገኛል፡

(EiTex-BD) የፊት ጭምብሎች በማምረት ላይ

ሳኒታይዘር በባህር ዳር ቴክኖሎጂ
ኢንስቲትዩት (BiT-BDU)፣ በሳይንስ
ኮሌጅ፣ በህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ
ተመርቶ
ለ
‘ተስፋ
ለማህበረሰብ’
በጎአድራጎት
ድርጅት
ለባህርዳር
COVID-19 ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ እና
ሌሎች አካላት ተከፋፍሏል፡፡
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BIT ያመረታቸው የልብ ምት መለኪያ እና
ከንክኪ ነፃ የሆነ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ

የሳይንስ ኮሌጅ ሳኒታይዘር በማምረት ላይ

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ተቋም(BIT)

የኢትዮጵያቴክ ቴክስታይል እና ፋሽን
ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (EiTex- BDU)
በኮሮናቫይረስ (COVID-19 )የሚጠቁ
ታማሚዎችን
ለማከም
ለሚሰማሩ
የጤና
ባለሙያዎች
የሚያገለግል
ደረጃውን የጠበቀ አልባሳት (Shield)
ተሰርቶ ይፋ የተደረገ ሲሆን በቀን እስከ
400 አልባሳት በማምረት ለክሉ ብሎም
ለሀገሪቱ ምርቱን ለማቅረብ ዝግጁ
ሆኗል፡፡

ሳኒታይዘር በማምረት ላይ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስተር በናርጋ ጋርመንት የጤና ባለሙያወች
ምርትን ሲጎበኙ

አልባሳት

18

ጥበበ ዓባይ

ነሀሴ 2012

የዩኒቨርስቲው አመራሮች BiT ያመረታቸውን ማሽኖችን በመጎብኘት ላይ

BiT ያመረተው Disinfection tunnel for humans

BiT ያመረተው face shield

በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ ግዮን
ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በአማራ ክልል 6ኛ
በባህርዳር ከተማ 2ኛ የሆነ በአንድ ግዜ
96 ናሙናዎችን የሚቀበል የኮሮና ቫይረስ
መመርመሪያ ማዕከል
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ለይቶ ማቆያ
አንድ ነጥብ አራት ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ብርድ ልብስ
እና አንሶላዎችን ተገዝተው አገልግሎት እየሰጡ ነው

በዩኒቨርስቲው የተደረጉ ድጋፎች
በተለያዩ ግቢዎች የተደረጉ ድጋፎች
የህክምናና ጤና
ሳይንስ ኮሌጅ

20 ኩንታል የዳቦ ዱቄት

ዘንዘልማ ግቢ

20 ኩንታል ስንዴ
23 ሽህ ብር

EiTEX- BDU

26 ኩንታል የዳቦ ዱቄት

ፔዳ ግቢ

17.5 ኩንታል የዳቦ ዱቄት

የይባብ ግቢ

20 ኩንታል የዳቦ ዱቄት

ማሪያም ሳይት

13.25 የዳቦ ዱቄት
159 ሊተር ዘይት
318 ሳሙና
52,226 ብር

ከግብረ ሰናይ ድርጅቶችና ግለሰቦች ያገኘናቸውን 10 Forehead Infrared Thermometer (ከኮቪድ ጋር በተያያዘ የመጀመሪያ የሙቀት መመርመሪያ መሳሪያዎችን)፡• ለጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል፣
• ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ፣
• ለፈለገ ሕይወት ሆስፒታል፣
• ለአዲስ ዓለም ሆስፒታልና
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መጣጥፍ

ሙሉአዳም ተመስገን አካሉ,
ስራ ፈጣሪና የቴክኖሎጂ መመህር

muluadamt@gmail.com

ቴክኖሎጂና ቢዝነስ ከኮሮና ባሻገር
የትምህርት ተቋማት ከእውቅት
ባሻገር ክህሎት እና ጥበብ ላይ
ቢያተኩሩ
የሃገራችንን ችግሮች
ተረድቶ መፍትሄ የሚያፈላልግ
ተመራማሪ ማፍራት ይቻላል።
ካለዛ ግን በሰርተፊኬት እና በአጭር
ጊዜ ‘handout’ ጥናት የሚፈታ
ምንም ችግር እንደሌል
በአዲስ
አበባ ዩንበርሲቲ ፕ/ር የሆኑት
ዳንአል ቅጣው “እንሆ መንገድ
ለኢትዮጵያ“ በሚለው መጽሃፋቸው
አብራርተዋል፡፡ ብዙወቻችን ስለ
ገንዘብ እና ስራ ፈጠራ ያለን
አመለካከት የሚጀምረው ተምረን
ተመርቀን ስራ ያዙ ከተባለን በኋላ
ነው። ለዚህም ነው የተማርነውን
እና ያወቅነውን እውቅት ወደ
ተግባር በመቀየር የማህበርሰብን
ችግር ፈትተን የራሳችንን ህልም
እና ራዕይ
ለማሳካት ያቃተን::
‘’ገንዘብ የጥፋት ሁሉ ስር ነው. “
እየተባልን ነው ያደግነው መሰመር
ያለበት ግን የገንዘብ መብዛት ብቻ
ሳይሆን የገንዘብ ማጣትም የጥፋት
ስር መሆኑን ነው፡፡
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአለማችን
ፈርጀ ብዙ ተፅኖዎችን እያደረሰ
ይገኛል፡፡ በዚህ ፅሁፍ ከወረርሽኙ
ተፅኖ ባሻገር ስለሚኖሩ የስራና
የኑሮ ዘይቤዎች አተኩራለሁ፡፡
ብዙ ቢዝነሶች ክፉኛ ኪሳራ ውስጥ
ቢገቡም በዚህ ወረርሽኝ ከፍትኛ
እድገት ይሳዩ አሉ፡፡ በተለይም
የአሜሪካው
የኮሙዩኒኬሽን

ቴክኖሎጂ ዙም(Zom) በዋናነት
ይነሳል፡፡ በስደስት ወር ውስጥ
የደንበኞቹን ቁጥር
በ380በመቶ
ያሳዳገው ዙም በሃብትም ከ10
ቢሊዮን ወደ 42 ቢሊዮን የአሜሪካን
ዶላር አድጓል፡፡ ይህም በትውልድ
ቻይናዊ የሆነዉን ኤሪክ ዩአን
ከአለም 200 ቢሊይነሮች ውስጥ
አስገብቶታል፡፡
ሌላው በዚህ ወቅት ካደጉት
ዘርፎች ውስጥ የኮምፑተር ወይም
የኢንተርኔት
ጌም ዘርፍ ነው፡
፡ የቻይናዉ የቢዝነስ ማግኔት፣
ፖለቲከኛና ተጽኖ ፈጣሪው ማ
ኋቲንግ( ፖኒ ማ) ካፓኒ የሆነው
ቴንሴንት ቴሌኮም አገልግሎት
ስጪ ድርጅት ነው፡፡ ፖኒ ማ በ
ጃክ ማ ተይዞ የነበረውን የቻይና
የሃብት ደረጃ ሰንጠርዥ በተለይ
በጌም ያገኘው ገቢ የአሊባባውን
ጃክ ማ መብለጥ ችሎአል፡፡
የኦንላይን የፊልምና የሙዚቃ
ኢንዱስትሪም
ላይ
የተሰማሩ
ድርጅቶች ትርፍማ ሆነዋል ፡
፡ በተለይ የአሜሪካው ኔትፍሊክስ
የ30 በመቶ የትርፍ እድገት
እና አዲስ ከ10ሚሊየን በላይ
ደንበኞችን አፍርቷል፡፡ የኛ አገር
አርቲስቶች የጀመሩት አውታር
የተሰኘው የሞባይል መተግበሪያ
ትልቅ ጅምር ቢሆንም አርባ በመቶ
በላይ የሚወስደው ኢትዮቴ-ሌኮም
እና ከፍትኛ ግብር ቴክኖሎጂው
እንዳያድግ አድርጎታል፡፡

ደሊቨሪ/ባሉብት/ አገልግሎቶችም
በመላው አለም መነቃቃት ካሳዩ
አገልግሎቶች
ግንባር
ቀደም
ናቸው፡፡የምግብ
ግብአቶቸ፣
የጌጣጌጥና የመዋቢያ ቁሳቁስ፣
የልብስ
እና
የኢልክትሮኒክስ
ሽያጭ በድረገጽ ገበያው ከፍተኛ
ድርሻ አላቸው፡፡ በዚም በአለም
አቀፍ ደረጃ ቀዳሚውን ድርሻ
የሚይዘው አማዞን ትርፉ በእጥፍ
ያደገ ሲሆን
ከገቢው
ወደ
4ቢሊዮን ዶላር ከኮሮና ጋር
ለተያያዙ ድጋፎች እንደሚያዉሉ
ጄፍ ቤዞስ ተናግሮአል፡፡
የትምህርት ዘርፉን ስንመለከት
ከ20ሚሊዮን በላይ የሃገራችን
ተማሪዎች ትምህርት አቋርጠው
ቤት ውስጥ
ቁጭ
ብለዋል፡
፡
የመሰረተ ልማት ችግር፣
የኮምፒውተር እና የኢንተርኔት
አገልግሎት አለመዳረስ በተለይም
ክፉኛ ባሉበት እንዳይማሩ ማነቆ
ሆኗል፡፡ ይህ ዘርፍ በሚቀጥሉት
አመታት
ከፍተኛ
እድገት
የሚመጣበት ስለሆነ ብዙ ሰው
እንደሚሰማራበት ይጠበቃል፡፡ እዚህ
ላይ በርካታ የኦንላይን ትምህርቶች
በነጻ የተደረጉ ሲሆን እጅግ ከፍተኛ
ክፍያዎችን የሚጠዩቁት አለም
አቀፍ ሰርተፊኬት የሚያሰጡት
የጎግል፣ የማይክሮሶፍት፣ የአማዞን
ስልጠናዎችን ከተለያዩ ድረገጾች
ባለንበት በነጻ ማግኘትና መማር
ይቻላል፡፡
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የኢንትርኔት
እና
የሞባይል
የክፍያ
መንገዶች
ተደራሽ
ማድረግ ወረርሽኙን በመከላከል
ረገድ ሚናቸው ላቅ ያለ ነው፡
፡
በኮርባንኪንግ አገልግሎት
የአምስት አመት እቅድ ውስጥ
ያለ ተግባር ስለሆነ የሃገራቸን
ባለሙያዎች ከወዲሁ ዝግጁ ሆነን
መጠበቅ ያስፈልጋል፡፡ 12 ባንኮች
የሚያንቀሳቀሱት የሞባይል የክፍያ
መንግዶች እና በቅርቡ አስር አዳዲስ
የሞባይል ፔይመንት ገበያዉን
እንደሚቀላቅሉ
በዚህ
አመት
የወጣው የኢትዮጵያ ፊንቴክ ማፕ
ያሳያል፡፡ ነገር ግን ሁሉም ባንኮች
የአገርዉስጥ እና ከአንድ አካዉንት
ወደ ሌላ አካዉንት እንጂ በአለም
አቀፍ ደረጃ
የገንዘብ ዝወውር
የሚፈቅዱ ስላልሆኑ ቴክኖሎጂ
ላይ ለተሰማሩ ድርጂቶች ትልቅ
ተግደሮት ፈጥረዋል፡፡
ከወረርሽኝኙ በኋላ
ልናገኘው
የምንችለውን መልካም አጋጣሚ
ተጠቅሞ ወደ ፊት ለመቀጠል
እያንዳንዳችን ድርሻ ቢኖረንም
የመሪወች ሚና ላቅ ያለ ነው፡፡
መሪዎቻችን ዱባይ ለስራ ተልከው
ለራሳቸው ኤሌክትሮኒክስ ለኛ
የሓይቅ ዳር ፎቶ የሚልኩልን
ሳይሆን፤
ዱባይ
እንደምን
ሰለጠነች? ይንን በርሃ እንዴት
ወደ አረንጓዴ ቀየሩት? ከ70በመቶ
የሚሆኑ ነዋሪዎቿ ከሌላ አገር
የመጡ ሆነው
እንምን አብረን
መኖር አቃተን? ብሎ የሚጠይቅ
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‘‘ራዕያችንን ከፍ አድረገን ለምስራቅ አፍሪካ ፣
ለአፍሪካ ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ
አገልግሎት ለመስጠት እናስባለን፡፡ አሁን ያለው
ፖለቲካችን ግን ከክልል ውጪ ሄዶ ለመስራት
እንኳን የማያስችልና ሰላማዊና በውድድር ብቻ
የሚመራ አለመሆኑ መድረስ ከምንፈልግበት ቦታ
ወደ ኋላ ስለሚጎትተን በቶሎ መስመር እንዲይዝ
ምኞቴ ነው፡፡’’
ከመሪዎች ውሳኔ አለመስጠት
በተጨማሪ የማህበርሰብ አቀፍ
የቴክኖሎጅ ንቃተ ህሊና ማሳደግ
እና ለብዙሃኑ ተደራሽ እንዲሆን
መስራት ለቴክኖጅ አጠቃቀማችን
ወሳኝ ናቸው። በአለም አቀፍ
ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠል
ወጣቶችን
መሰረት
ያደረገ
በየአካባቢው የቴክኖሎጂ ክለቦችን
ማቁቁአም ያስፈልጋል። ለዚህ ጥሩ
ተሞክሮ ያላት ናይጀሪያ ናት።
ለምሳሌ
በጎግል ቴክኖሎጂዎች
ላይ
የዲቨሎፐሮች
ግሩፕ
በተለያዩ የናይጀሪያ ከተሞች ከ50
በላይ ክለቦችን በማቋቋም የስራ
ፈጠራን እና የቴክኖሎጅ እድገትን
አምጠጥተዋል።
በተመሳሳይ
በሃገራችን በአዲስ አበባ፣ አዳማ
እና ባ/ዳር ያሉት ሶስት ክለቦች
በማጠናከር
ሌሎች
ተጨማሪ
ክለቦችን
በማቋቋም
ሁሉንም
በየአካባቢያቸው ተጠቃሚ ማድረግ
ከአስር አመት በኋላ የአገራችን ያስፈልጋል፡፡
ሁኔታ ስንመለከት
በመንግስት
ውሳኔ ሰጭዎች ችግር ወደ ኋላ ሌላው ስለውጤታማ ቴክኖሎጅ
ማንሳት
እያስቀረን እንደሆነ ማሰብ ያሳዝናል። አጠቃቀም ስናወራ
ያለብን ነጥብ የቴሌኮም አገልግሎት
እና ተጠያቂነት ናቸው የአገራችን
የቴሌ ክፍያ በተለይ በVAS(Value Added Service) አገልግሎት
ውድ መሆን ከሌሎች አለም አቀፍ
ተወዳዳሪወች
ጋር
ተወዳድሮ
ማሸነፍ
የሚያስችል
አሰራር
ከማቀላጠፍ አኳያ ብዙ ስራዎች
ሊሰሩ
ይገባል፡፡
ቴክኖሎጂን
መጠቀም ስራን እና ህይወትን
ከማቅለሉ
እና
ከማቀላጠፉ
በተጨማሪ
የተጠያቂነት
እና
ግልጸኝነትን ማስፈን ያስችላል፡፡
መላ የሚመታና የህግ ማዕቀፍ
አዝጋጅቶ
የሚያሰራ
መሪ
ያስፈልገናል፡፡ የመሪዎችን ሚና
ለማሳየት የኬንያውን M-PESA
መልካም ተሞክሮ እናንሳ። እንደ
አውርፓውያን አቆጣጠር 2007
ላይ ሳፋሪኮም ከባንክ እጅግ ለራቁ
የኬንያ ገጠራም አካባዎች ገንዝብ
በሞባይል ለመክፈል እሚያስችል
ሃሳብ ይዘው ብቅ ሲሉ በውቅቱ
የቴክኖሎጂ
ሚኒስትር
የነበሩ
ብዙ ፍላጎት ባልነበረበት ወቅት
እንኳን ሃሳቡን በመረዳት ይሁንታ
መስጠት ብቻ ሳይሆን ሌሎች
አመራሮችን
በማሳመን
የህግ
ማእቀፍ በማዛጋጀት
የሄዱበት
ርቅት መላካም ተሞክሮ ነው፡
፡ በዚህም ኬንያ ለብዙ ወጣቶች
የስራ ዕድል የፈጠሩ ታላላቅ
የቴክኖሎጅ ኩባንያዎች ቢሮዎች
መገኛ ሆናለች፡፡
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ጥበበ ዓባይ
በአለም አቀፍ ደረጃ ያለንን
የንግድና ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት
ለማሳደግ በንግድ፣ በአገልግሎት
ስጪ ተቋማት እና በሀብረተሰቡ
መካከል
የገበያ
ትስስር
መፍጠር
እንዲሁም
ለውጭ
ገበያ
እንዲያቀርቡ
ድጋፍ
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በተለይ
ደግሞ በህብረት ስራ ማህበራት
ማደራች ኤጀንሲ ስር የተድራጁት
ከ20ሚሊዮን በላይ አባላት ያላችው
በግብርና እና ኢንዱስትሪ ዘርፍ
የተሰማሩ ማህበራት በገበያው
ዉስት ያላቸው ድርሻ ከ15በመቶ
ብቻነው፡፡ እነዚህን ማህበራት
በቴክኖሎጂ
ብናስተሳስራቸው
ገዢ እና ሻጭን ፣ ፈላጊና
ተፈላጊን ብናገናኝ የተሻለ ትስስር
በመፍጠር የኑሮ ውድነቱንም
ከህገወጥ ደላሎች በመከላከል
ማርግብ ይቻላል፡፡
የቴክኖሎጂ
እና
ኢኖቬሽን
ሚኒስቴር በቀጣይ የአስር አመት
ስትራቲጂ እቀዱ ከሁለት እስክ
ሶስት ሽህ ስታርታፕ የቴክኖሎጂ
ተቋማት
እንዲቋቋሙ
እቅድ
ይዟል፡፡ለአሁኑ መልካም ሃሳብ
ነው በየግዜው እቅዱ ሊሻሻል
እንደሚችል እምነቴ ነው፡፡ ይሁን
እና በአለም ላይ ከሚመሰረቱት
አዳዲስ የስራ ፈጠራ ጅምሮች/
Start Up/ እስከ 80በመቶ
በአምስት አመት ባልሞላ ጊዜ
እንደሚዘጉ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡
በተለይ ደግሞ የቴክኖሎጂ ጀማሪ
ድርጅቶች የሚፈርሱት ስብስባቸው
የተለያዩ ሙያዎች እና እውቅት
ጥምር አለመሆኑ ነው፡፡ ብዙወቹ
በተመሳሳይ ሙያ ላይ የተሰማሩ
ብቻ ተሰባሰበው ስራ ይሰሩና
በስራ ሂደት ውስጥ የሚገጥሙ
የማኔጅመንት ጉዳዮች፣ የህግ
ጉዳዮች
የሚከታተል
ሰው
አለመመደብ
በተለይ
ደግሞ
ስራቸውን ለተጠቃሚ የሚያደርስ
የማርኬቲንግ ባለሙያ አለመኖር
ስራቸው
የተሳካ
እንዳይሆን

ነሀሴ 2012

ያደርገዋል፡፡ ማንኛዉም አዲስ
ሃሳብ ቶሎ ወደ ፈላጊው ካልደረሰና
ካልተጠቀምንበት ትንሽ ቆይቶ
የህዝብ
እውቀት
ስለሚሆን
እንደፈጠራ ላይታይ ይችላል፣
ስለዚህ ቶሎ ቬንቸር ካፒታሊስቶች
ጋር ወይም ኢንቨስተር በማፈላለግ
ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል፡፡
ጀማሪ ቢዝነሶችን አዋጭነታቸዉን
በመገግምገም አክሲዎን በመግዛት፣
መነሻና
ካፒታል
በመመበጀት
ለራሳቸው ትርፍ የሚሰሩ ገለሰቦች
እና ድርጅቶ ናቸው፡፡ በኛ ሃገር
የባለሃብቶች የቴክኖሎጂ ቢዝነስ
እውቅት ማነስ እና ለቬንቸር
ካፒታል ለሚያመቻቹ ድርጅቶች
የህግ ማዕቀፍ አለመኖሩ በጣም
ወደኋላ ጎትቶናል፡፡
አሁን ላይ
በተላይ ዉጭ አገር
የሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን ለአገር ውስጥ
ቢዝነሶች እያሳዩት ያለው የአክሲዮን
ድጋፍ በጣም ደስ የሚል ነው፡
፡ በተለይ የመንግስት የልማት
ድርጅቶች እንደ ኢትዮቴሌኮም፣
ጥረት እና ሌሎች ጠንካራ አቅም
ያላቸው ግለስቦች እና ድርጅቶች
በጀማሪ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት
ቢያደርጉ ለዘርፉ እድገት ጉልህ
ሚና ይኖረዋል፡፡
ስጋቶች
መንግስት በፈለገው ጊዜ ኢንተርኔት
በሚዘጋበት
ሙሉ
በሙሉኢንተርኔት ላይ መስረት ያደረገ
አገልግሎት ሲቋረጥ በደንበኞች
ላይ ቅሬታን ስለሚፈጥር ተጨማሪ
የድጋፍ መስጫ አገልግሎቶችን
አብሮ
መጀመር
ያስፈልጋል፡፡
ምን አልባት ሌሎች የቴሌኮም
አገልግሎት ሰጭዎች ሲመጡ ይህ
ጉዳይ አሳሳቢ ላይሆን ይችላል
እኛም
የማህበራዊ
ሚዲያን
አገር ለማፍረስ ሳይሆን አገርን
ለመገንባት

አላማ
ብቻ
ስንጠቀምበት
ከስጋት ነፃ እንሆናለን፡፡
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ማነስ
ሌላው የቴክኖሎጂ አጠቃቀም
ተገዳሮትነው በራሳችን ቋንቋ
ስራዎችን
ይዘን
ብንቀርብ
ከሌሎች አገሮቸ በተሻለ የስራ
እደል ይፈጥርልናል::
የሳይበር
ጥቃት
እስካሁን
በግለሰብ ደረጃ ያን ይህል
የሚያሰጋ አይደለም፣ ነገር
ግን
ከድጂታል
ቴክኖሎጂ
ጋር አብሮ መሰራት ያለበት
መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡
የተኮረጀ
ቴክኖሎጂ
እና
ተመሳሳይ
አገልግሎቶችን
መጀመር ገበያው ከሚፈልገው
በላይ መብዛት ተጠቃሚነት
ማነስ ትልቅ ስጋት ይመስለኛል፡
፡ እዚህ ላይ አሁን እየበዙ
ያሉትን የታክሲ አገልግሎት
ሰጭዎች እየሄዱበት ያለውን
አስራር
ለማስርጃ
ላቅርብ፡
፡ አንድ የታክሲ አገልግሎት
ለመጀመር መኪና ከባለቤቶች
ወይም ከባንክ ጋር በብድር
ያስመጣሉ፣
የሞባይል
መተግበሪያውን ከውጭ ይገዛሉ፡
፡፡ ለሚጠቀሙበት ሶፍትዌር
ከፍተኛ ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ
ይከፍላሉ፡፡
ራዕያችንን
ከፍ
አድረገን
ለምስራቅ አፍሪካ ፣ ለአፍሪካ
ብሎም
በአለም
አቀፍ
ደረጃ ተወዳዳሪ አገልግሎት
ለመስጠት
እናስባለን፡
፡ አሁን ያለው ፖለቲካችን
ግን ከክልል ውጪ ሄዶ
ለመስራት እንኳን የማያስችልና
ሰላማዊና
በውድድር
ብቻ
የሚመራ አለመሆኑ መድረስ
ከምንፈልግበት ቦታ ወደ ኋላ
ስለሚጎትተን በቶሎ መስመር
እንዲይዝ ምኞቴ ነው፡፡
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ጣፋጭ ወግ ከእማሆይ ዓለምፈንቴ ይግዛው ጋር

በሰሎሞን ተሾመ (ዶ/ር)
ባህል ጥናት ትምህርት ክፍል

በቀጠሯችን መሰረት ከረፋዱ
አራት ሰዓት ዓባይ ማዶ በሚገኘው
መኖሪያ ቤታቸው ደርሰናል፡፡
እማሆይ ቤተክርስቲያን ለመሳለም
እንደሄዱ
አልተመለሱም፡፡
ልጆቻቸው በእንግዳ ተቀባይነት
ስሜት
እኛን
ለማስተናገድ
መጣደፍ ጀምረዋል፡፡ ከጥቂት
ደቂቃዎች በኋላ ቀይ፣ መልከ
መልካም፣ ንቁ፣ ንጹህ ነጭ ልብስ
የለበሱና መቋሚያ የያዙ አዛውንት
በደማቅ ፈገግታ ሰላምታ ሰጡን፡
፡ እኛም የወቅቱን ኮሮናዊ የአጸፋ
ሰላምታ በመስጠት ጎንበስ ብለን
እጅ ነሳን፡፡ የሕይወትና የስራ
ልምዳቸውን
እንዲያጫውቱን
ከሳምንት በፊት ቀጠሮ የያዙልን
እማሆይ ዓለምፈንቴ ይግዛው
ናቸው፡፡
የእማሆይ አካላዊና አዕምሯዊ
ቅልጥፍና እድሜ ካልሸፈነው
ውበት ጋር ተዳምሮ አንድ ጥያቄ
በቅድሚያ እንድንጠይቅ አስገደደን፡
፡ ለመሆኑ እድሜዎ ስንት ነው?
የሚል
እድሜዬን
በትክክል
አላውቀውም ግን ከሰማንያ በላይ
እሆናለው፡፡ የሚል ምላሽ ሰጡን፡፡
እድሜያቸውን ከእሳቸው ቅልጥፍና
ጋር
በአግርሞትእያወዳደርን
በማስታወሻ
የመዘገብናቸውን
ጥያቄዎች መጠየቅ ጀመርን፡፡
ከእምሆይ ጋር በጣም አስደሳች
ጊዜ አሳለፍን፡፡ ….. ከእማሆይ
ጣፋጭ ወግ መካከል ጥቂቱን
እነሆ….

1959 ዓ.ም፤

ልዩ ዓመት

እማሆይ በቀድሞው የባህር ዳር
ፖሊ ቴክኒክ ሰራተኛ ሆነው
የተቀጠሩት ጥቅምት፣ 1 ቀን
1959 ዓ.ም ነው፡፡ መጀመሪያ
የተቀጠሩት በተማሪዎች ምግብ
ቤት ውስጥ በእንጀራ ቤት ነው፡፡
የተቀጠሩትም በ25 ብር ደሞዝ
ነው፡፡

‘‘ሳይክል የጋለብኩ
የመጀመሪያ ሴት ነኝ ’’

ከአንድ አመት በኋላ ከእንጀራ
ቤት ወደ ወጥ ቤት ተዛወሩ፡
፡ በተማሪዎች ምግብ ቤት
ለዘጠኝ አመታት አገልግለዋል፡
፡ስራቸውን መቀየር ስለፈለጉ
ማታ ማታ የልብስ ስፌት
ሙያ በግላቸው ገንዘብ ከፍለው
ተምረው
ስለጨረሱ
ወደ
ልብስ ቤት ተዛወሩ፡፡ የልብስ
ስፌት ሙያ ያሰለጠናቸው አቶ
እስከለዓለም
የሚባሉ
የስራ
ባልደረባቸው ናቸው፡፡

በወቅቱ የፖሊ ቴክኒክ ልብስ ቤት
ለተማሪዎች ቱታ፣ ለሰራተኞች
ሽርጥ፣ ለመምህራን ቱታና ገዋን፣
ለቢሮ መጋረጃ ያዘጋጅ ነበር፡፡
በልብስ ቤት አስራ ሁለት አመት
ሰሩ፡፡ እማሆይ ዓለምፈንቴ በፖሊ
ቴክኒክ ለሀያ ሶስት አመታት
አገልግለው
በገዛ
ፍቃዳቸው
ጡረታ በመውጣት የግላቸውን
ሆቴል ቤት በመክፈት መስራት
ጀመሩ፡፡
1959 ዓ.ም ለእማሆይ ልዩ
ትውስታ
አለው፡፡
ዓመቱ፤
እሳቸው ስራ የተቀጠሩበት ነው
ከመሆኑም ባለፈ፣ የባህር ዳር
ፖሊ
ቴክኒክ
ያሰለጠናቸውን
ተማሪዎች
ለመጀመሪያ
ጊዜ
ያስመረቀበት
ነው፤
ዓመቱ፤
እማሆይ ለመጀመሪያ ጊዜ ንጉሰ
ነገስት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴን
በአካል ያዩበት ነው፡፡

ለተመራቂ ተማሪዎች ቡፌ
ይዘጋጅ ነበር
የተማሪዎች የምረቃ ቀን ሲደርስ
የፖሊ ግቢ በኢትዮጵያ ሰንደቅ
ዓላማ፣ የእንኳን ደስ አላችሁ
መልክዕክት በተጻፈበት አቡጀዲ፣
በአበባ … ይደምቃል፡፡ ተማሪዎች
በአዲስ ልብስ ይዋባሉ፡፡ ቤተሰቦች
የልጆቻቸውን ፍሬ በማየታቸው
በደስታ
ጸዳል
ፊታቸው
ይደምቃል፡፡ የተማሪዎች የምግብ
አዳራሽ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ
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ምግብ ሽታ ይታወዳል፡፡ ይህ ቀን
ልዩ ነው፡፡ በወቅቱ የምረቃ እለት
የሚዘጋጀው ምግብ ቡፌ ነው፡፡
ቡፌውም የዶሮ ወጥ፤ የበግ ስጋ
በተለየየ አይነት፣ ፓስታ ፉርኖ፣
አትክልት፣ ፍራፍሬ … ሁሉንም
ያሟላ ነው፡፡ ቡፌው የሚዘጋጀው
ለተመራቂ ተማሪዎችና እነሱን
ለማስመረቅ ከመላው የሀገሪቱ
ክፍል ለመጣው ቤተሰብ ጭምር
ነው፡፡ በዚህ እለት ጡረታ የወጡ
ሰራተኞች በሙሉ ተጋብዘው
ይመጣሉ፡፡
እለቱ
ለባህር
ዳር
ከተማ
ነዋሪዎችም ልዩ ቀን ነው፡፡
በወቅቱ የፖሊን ምረቃ ቀን የባህር
ዳር ከተማ ነዋሪ በሙሉ በጉጉት
የሚጠብቀው ነው፡፡ ምክንያቱም
ማንኛውም የከተማው ነዋሪም
ሆነ በእንግድነት የመጣ ግለሰብ
ወይም ከተማዋን አቋርጦ የሚሄድ
መንገደኛ ሁሉ ምሳ የሚጋበዝበት
ነው፡፡ ፍላጎት ያለው ግለሰብ
በግቢው በመገኘት የሚበላበት
የሚጠጣበት የደስታ ቀን ነው፡፡
ተማሪዎችን የሚመርቁት ንጉሱ
ናቸው
የፖሊ ቴክኒክ ያሰለጠናቸውን
ተማሪዎች ካስመረቀበት ከ1959
ዓ.ም ጀምሮ የመንግስት ለውጥ
እስከሚመጣ ድረስ ተማሪዎቹን
የሚመርቁት ንጉሱ እራሳቸው
ነበሩ፡፡ ንጉሱ ከመኳንቶቻቸው
ጋር
በመሆን
ተማሪዎችን
ለመመረቅ በየአመቱ ይመጣሉ፡

፡ ንጉሱ ለምረቃ ሲመጡ ከአዲስ
አበባ በአውሮፕላን ውስኪ፣ ጠጅ፣
ጠላና ለስላሳ መጠጥ ጭነው ነው፡፡
ንጉሱ ተማሪዎችን ከመረቁ በኋላ
የትምህርት
ቤቱ
ኃላፊዎች፣
ሰራተኞች፣
የአካባቢው
አስተዳዳሪዎችና ታላላቅ ሰዎች
ተጠርተው እሳቸው ለማረፊያ
እንዲሆናቸው ባሰሩት የቤዛዊት
ቤተመንግስት ተገኝተው የምሳ
ግብዣ ያደርጋሉ፡፡ ንጉሱ በቤዛዊት
ቤተመንግስት የሚያደርጉት የምሳ
ግብዣ እማሆይ በልዩ ስሜት
የሚያስታውሱት ስርዓት ነው፡
፡ ንጉሱ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ
ተማሪዎችን ለመመረቅ የሀገሪቱ
ፕሬዚዳንት ኮረኔል መንግስቱ
ኃይለማርያም ለበርካታ አመታት
ይመጡ ነበር፡፡
በባህር ዳር ከተማ እንዳሁኑ
ብዙም ሳይክል የለም፡፡ ሳይክል
የነበራቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው፡፡
በወቅቱ ሳይክል የሚጋልብ ወንድ
ብቻ ነው፡፡ የመጀመሪያ ባለቤቴ
አቶ መርሃ ጥበብ ዘውዴ ሳይክል
ነበራቸው፡፡
እሳቸው
ናቸው
ሳይክል መጋለብ ያለማመዱኝ፡፡
መጋለብ ስችል የጣሊያን ሳይክል
ገዙልኝ፡፡ ወደ ስራም ስሄድ ወይም
ለሌላ ጉዳይ ስንቀሳቀስ ሳይክል
እየጋለብኩ ነው፡፡
በወቅቱ
ሴት
ልጅ
ሳይክል
አትጋልብም ነበር፡፡ እኔ ነኝ በባህር
ዳር ከተማ ሳይክል የጋለብኩኝ
የመጀመሪያ ሴት ነኝ፡፡ እኔ ሳይክል

መጋለቤ ብዙ ሰው እንደነውር
ያየው ነበር፡፡ እኔም ሳይክል
መጋለብ እንድተው ለባለቤቴና
ለወላጆቼ
ምክርና
ተግሳጽ
በየጊዜው ይመጣ ነው፡፡ እኔ ግን
የሰው ትችት ምንም አይመስለኝም
ነበር፡፡ ሳይክል በጣም ስለምወድ
መጋለቤን አላቆምኩም፡፡ እኔም
ለተከታታይ
ሀያ
አምስት
አመታት ሳይክል ጋልቤያለሁ፡
፡ ከእኔ ቀጥሎ ጨርቃ ጨርቅ
ፋብሪካ የምትሰራ ሴት ሳይክል
መጋለብ ጀመረች፡፡ ከዛ በኋላ
ሴት ሳይክል መጋለብ በስፋት
እየተለመደ
መጣ፡፡
በማለት
አጫወቱን፡፡
የእማሆይ የማስታወስ ችሎታ
አስደናቂ ነው፡፡ አንደበታቸው
ርቱዕ ነው፡፡ የእኛን ጥያቄ
በእርጋታ አድምጠው፣ በእርጋታ
ምላሽ የሚሰጡ ናቸው፡፡ የእድሜ
ተመክሮ፤ ንቁ አዕምሮ፤ ጤነኛ
አካል፣
ከፍተኛ
የማስታወስ
ችሎታ፤ እድሜ ያልሸፈነው
ውበት፤
የሰውነት
ጥንካሬ
በአንድ ላይ …… እድሜያቸው
ሰማንያ
ዓመት
ከሚበልጥ
አዛውንት ላይ እንዲህ መገኘት
እምብዛም የተለመደ አይደለም፡፡
በመጨረሻም ሁላችንም በእሳቸው
ጥንካሬ
እየተደመምን..…
የእማሆይ ዓለምፈንቴን ምርቃት
አሜን በማለት ተቀብለን….
ለእሳቸውም ፈጣሪ እድሜና ጤና
አብዝቶ እንዲሰጥልን ተመኝተን፣
በደስታ ተሰነባበትን፡፡

ጥበበ ዓባይ
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