
Libraries in the U.S. have come
a long way from silent halls of
books. Today they are vibrant
centers for community engage-
ment that focus on helping
visitors access the information
they need. As part of efforts to
support library development in
Ethiopia, the U.S. Embassy held
a seminar on 21st Century Li-
brary and Information Services
as part of the celebration of the
50th year anniversary of the
John F Kennedy (JFK) Memo-
rial Library of the AAU. Panel-
ists include Fulbright Scholar
Joan Petit, U.S Embassy Ameri-
c a n  S p a c e s  D i r e c t o r
Teklemichael Tefera and
University  Library Director
Mesfin Gezahegn discussed the
changing needs of libraries in

Ethiopia with a group of 73
library and information profes-
sionals from the AAU and
other institutions in Addis
Ababa.

Panel Discussion on the 21st Century
Library and Information Services Conducted

Press Release from US Embassy
50th Year Anniversary of the John F Kennedy ( JFK )  Memorial Library of the AAU

Network Update

Link August issue starts with a
piece of press release news from
US Embassy, Addis Ababa, Ethio-
pia. To put Link - Up together I
search an internet and keep an eye
on publications to find articles of
interest to publish.

I found an impressive & informa-
tive article written by Alemayehu
Regassa (Associate Professor) in
pertinent to research at Universi-
ties, it is a thematic issue that it
can be a topic of discussion
among academician nowadays,  in
the future Link will share you
more ideas & experiences of others
researchers & scholars through
Link-Up in this  area.

Link offered you a story about an
Ethiopian prominent researcher
(who's who) & 3 AAU Journals
Made Public on  Open Access.
Other research article  conducted
by PhD candidates also included.
Link also made public background
& current status  of library auto-
mation at Hawassa University.

A story about the martyr Abune
Petros the late Ethiopian Patri-
arch (81 years ago) as well as
other articles,  pomes & news
related to library affairs  & read-
ing. News items gleaned from
various websites and pages that
the editor feel of interest to Link
readers/recipients are already
included.

Link-Up is an informal forum
for communication & exchange
of ideas to advocate library
profession. Other willing &
interested to view out your ideas
in the areas of librarianship are
asked to get in touch. As always
Link-Up welcome not only
articles about the library & infor-
mation field from read-
ers/recipients of Link at home &
around the world but also arti-
cles about on diverse fields of
your interest and topic areas.

Help Link-Up by sending
articles & ideas to fulfill the
role of Link-Up as knowledge
sharing forum for all by sharing
your    knowledge & experi-
ence via Link.

I would like to remind readers
that Link-Up is a networking
newsletter , and depends on its
readership for news items ,
research articles and informa-
tion to publish. Please inform
or send us items you want to be
made public to:

<awassa2001@gmail.com>
<mwlibrarian@hu.edu.et>

T h e  N e w s l e t t e r  o f  L i n k :  A  N e t w o r k  F o r  H a w a s s a  U n i v e r s i t y
L i b r a r i e s  D e v e l o p m e n t

LINK-UP

Special Points of Interest:

 Raising awareness among
library professionals and
library users - students,
academician &     re-
searchers through dis-
seminating     information
within     Hawassa Uni-
versity & beyond through
Current Awareness Ser-
vice i.e. informing them
l a t e s t  i n f o r m a t i o n
through  ideas and ex-
perience exchange.

 Promoting 21st   century
Library  &  Information
Services & the role of
libraries.

 Promoting reading habit
& culture
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There are a lot of definitions
given to the word “research” by
different scholars, which can
briefly be put as “a search for
knowledge through objective
and systematic method of find-
ing solution to a problem”. Most
of the research, in our context
(developing nations where a lot
of prevailing problems are
there) preferable to be applied
research targeting to solve cer-
tain problems or add values to
the existing technologies. How-
ever, how many of us carried
out research with this under-
standing?? How many of re-
search conducted so far solved
just a problem or added a value
to the existing technologies and
benefited our society? We might
have published paper on reputa-
ble local or international peer
reviewed journals and this may
have great contributions to the

scientific community, helped
us to promote our academic
rank, be reference for our stu-
dents & may be to junior re-
searchers, and benefited us with
semester research load & other
incentive packages. But should
these be all about the expected
o u t p u t  o f  o u r  r e -
search???Definitely not and
obviously should not be!!! In
universities, a lot of research
have been conducted so far and
the number of academic staff
being involved in research is
increasing from year to year
which is actually a promising
point when we think of educa-
tion quality. Because it is better
to have, research active-
instructors rather than having
only reader-instructors with
respect to the knowledge trans-
fer to students. However, we
don’t have to count the number
of researchers and research in
the universities as success as far
as our main beneficiaries (at
lease the nearby community and
a country at large) benefit noth-
ing from the output of our re-
search!!! We have to critically
think and sense this …

Research Conference

at Universities

What is the reason of organizing
research conferences/ work-
shops??? I am writing this issue
because I feel that we are miss-

ing our purpose.

The aim of the research confer-
ence at universities is to bring
together researchers from a
range of disciplines with the
intention of discussing research
outputs so as to share/ gain
experiences from each other,
especially from senior profes-
sors, to acquire idea for further
research, etc. But what we are
observing on the research con-
ference is somewhat deviating
from these facts. It is too sad to
hear from some of the senior
researchers/officials discussing
how flowery the events, the
quality of bags/notebooks/pens
prepared and about other ac-
companies of the conference
rather than focusing on how
educative the event is, which I  s
the central point. Some of the
officials/participants, which
were cordially invited to repre-
sent his/her institution, hardly
attend one presentation per day;
some attend two conferences at
two different universities on the
same day running here and
there. My Colleagues, why all
these?? What are we looking
for??? What are we longing
for???

Alemayehu Regassa (Associate
Professor) Director, Research
Programs Directorate, Hawassa
University,  Ethiopia.

Can be reached at Email:
<alemregassaa@gmail.com>

የዓለም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሰሩት ሥራ በአለም መድረክ
ስማቸውንና የሀገራቸውን ስም ያስጠሩ ፀሐፊ፣ አርታኢ፣ መምህር፣
አማካሪ እና ተመራማሪ የአለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታን
ከረዥሙ የሕይወት ጉዞአቸው በጥቂቱ ይዘንላቹሁ ቀርበናል፡፡

ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታ ከአዲስ አበባ 62 ኪሎሜትር በስተ
ምእራብ ርቀት ላይ በምትገኘዉ ኦሎንኮሜ በምትባል መንደር በ1950
እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ተወለዱ፡፡

የቄስ ትምህርታቸውን በአካባቢያቸው ሲከታተሉ ቆይተው የአንደኛ
ደረጃ ትምህርት በአካባቢያቸው ስላልነበረ 20 ኪሎሜትር በእግራቸው
ተጉዘው ተከታትለዋል፡፡

የአለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን
በጅማ የግብርና ቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጅ የተከታተሉ ሲሆን
የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በእፅዋት ሳይንስ ከአለማያ ኮሌጅ በ1973
ዓ.ም ወስደዋል፡፡ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ1976 በእፅዋት ሳይንስ
ሁለተኛ ዲግሪያቸውን እንዲሁም በ1978 በእጽዋት ማዳቀል እና
ዘረመል ኢንጂነሪንግ አሜሪካ ከሚገኘው ፔድሩ ዩኚቨርስቲ የዶክትሬት
ዲግሪያቸውን አግኝተዋል፡፡

ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታ ከሁለት መቶ በላይ የጥናት ጽሁፎችን
ለህትመት ያበቁ ሲሆን አራት መፅሐፎችን የአርትዎት ስራ ሰርተዋል፡፡

ላለፉት 28 አመታት በአሜሪካ በሚገኘው ፔድሩ ዩኚቨርስቲ ያገለገሉት
የአለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታ ዩኒቨርሲቲው አሉኝ ከሚላቸው
ተመራማሪዎችም አንዱ ናቸው፡፡ ዶክትሬታቸውን ከተመረቁ በኃላ ወደ
ሱዳን በመሄድ ማሽላ ላይ ምርምራቸውን ቀጥለዋል፡፡
በምርምራቸውም ድርቅን መቋቋም የሚችል የማሽላ ዝርያ ለአለም
ማህበረሰብ ማበርከት ችለዋል፡፡

በ150 እጥፍ ምርታማነትን የሚጨምር የማሽላ ዝርያን ለአለም
አበርክተዋል፡፡ ድርቅን መቋቋም የሚችል የማሽላ ዝርያ ላይ ባስገኙት
ውጤት ከአምስት ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ አፍሪካዊያን የምግብ
ዋስትንን ማረጋገጥ ችለዋል፡፡

ጥናታቸው በዚህ ሳያበቃ በአፍሪካ ምርታማነትን በ40 በመቶ
የሚቀንሰው እስትራጋ የሚባለውን አረም መቋቋም የሚችል የተሸሻለ
የማሽላ ዝርያን ኢትዮጲያን ጨምሮ ለ12 አፍሪካ ሀገሮች ማቅረብ
ችለዋል፡፡

ለእነዚህ እና መሰል የምርምር ስራዎቻቸው ከ17 በላይ ዓለም አቀፍዊ
፣ አህጉራዊ እና ሀገራዊ ሽልማቶችን አግኝተዋል፡፡ እንደ ፈረንጆቹ
አቆጣጠር በ2009 World Food Nobel Prize የተሸለሙ ሁለተኛው
አፍሪካዊ ለመሆን በቅተዋል፡፡ African Nationality Science Hero
Award ከተሸለሙ አፍሪካዊ ሰባት ተመራማሪዎችም አንዱ መሆን
ችለዋል፡፡

ከሰባ በላይ በሚሆኑ ዓለም አቀፍ እና ሀገራዊ ተቋሞች ዉስጥ
በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ የሰሩት የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር
ገቢሳ ኤጀታ የዓለም ህዝብ ቁጥር በጨመረ ቁጥር የምግብ ፍላጎት
እየጨመረ ይመጣል ይህን ለመቋቋም ሳይንስ ፣ ቴክኖሎጂ እና
የምርምር ፈጠራ ውጤቶች በመጨመር ይሄንን ችግር መቋቋም የግድ
የሚል ነው ይላሉ፡፡

ፕሮፌሰር ገቢሳ ኤጀታ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2011 በፕሬዘዳንት
ባራክ ኦባማ የዓለም አቀፍ የምግብ እና ግብርና ልማት ቦርድ ውስጥ
እንዲሁም ከ2014 ጀምሮ በዩናይትድ ኔሽን ሴክሬተሪ ጄነራል
ባኒኪሞን የ UN የሳይንስ አማካሪ ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ፡፡

ለበለጠ መረጃ ይህንን ገጽ /ሊንከ ይጎብኙ:

https://www.facebook.com/STICEthiopia/
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“The aim of the research conference at

Universities is to bring together

researchers from a range of disciplines

with the intention of discussing research

outputs so as to share/gain experiences

from each other, especially from senior

professors, to acquire idea for further

research, etc. But what we are

observing on the research conference is

somewhat deviating from these facts.”
Alemayehu Regassa
(Associate Professor)
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ለምርምር ሥራዎቻቸው
ከ17 በላይ ዓለም አቀፍዊ ፣
አህጉራዊ እና ሀገራዊ
ሽልማቶችን አግኝተዋል፡፡

እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2009 World Food
Nobel Prize

የተሸለሙሁለተኛው አፍሪካዊ ለመሆን
በቅተዋል፡፡

African Nationality Science Hero Award
ከተሸለሙ አፍሪካዊ ሰባት ተመራማሪዎችም

አንዱ መሆን ችለዋል፡፡
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Abstract— Low carbon sheet
metals are one of the widely
used materials in the industrial
sector, it will have a frequent
contact with different chemi-
cals, due to relative availability,
its cost and the like. The ma-in
drawback of this metal is it
corrodes easily when exposed to
different environment. The
research aims at investigating
the corrosion rate of low carbon
steel, specifically sheet metals

in the acidic me-
dium (Nitric Acid,
sulphuric acid and
h y d r o c h l o r i c
Acids each with
concentration of
1.0M, 1.5M and
2.0M). The sam-
ple coupons with
known weight
were immersed in
the sample media
(Nitric  Acid,
Sulphuric acid
and Hydrochloric

Acids) for five days and the
weight loss measurement were
taken with the interval of 24hrs.
Different research revealed  that
the presence of corrosion of low
carbon sheet metals in HCl,
HNO3 and H2SO4 solutions are
credited to the presence of wa-
ter, air and H+ which acceler-
ated the corrosion processes.

To fulfill the aim of this re-
search weight loss was calcu-
lated from the measured weight
values. And the calculated value
shows, the rate of attack in-
creases with increase in time
and molar concentration of the
acids, the weight loss and corro-
sion rate becomes high in Nitric
acid and the least in hydrochlo-

ric acids.  Finally, corrosion in Nitric
acid exhibits colourful appearance
due to the evolution of Nitrogen (II)
oxide gas.
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Department of  Physics
Hawassa University, Ethiopia

ashenafibeletescienceh@gmail.com

For further Information

Please visit :

International Journal of
Innovative Research  in
Advanced Engineering

(IJIRAE)
web site

The other two Institute of Edu-
cation and Research journals
that have entered the OA arena
are the Ethiopian Journal of
Higher Education (EJHE)
and the IER Flambeau.

All three journals are now
available through the
Ethiopian Journals Online
( E J O L )  w e b s i t e
http://ejol.aau.edu.et.
EJOL was set up as an
OA publishing platform in
a project supported by
EIFL. The website now
hosts a total of four jour-
nals.

EIFL (Electronic Information
for Libraries) welcomes the
news that all three journals of
the Institute of Education Re-
search of Addis Ababa Univer-
sity are now available in open
access (OA).

The announcement was made
on 27 June 2017 - the occasion
of the 50th birthday of one of
the three journals, the Ethiopian
Journal of Education (EJE) - by
Professor Darge Wole, the
journal’s editor-in-chief.

Speaking at the 50th anniversary
ceremony of EJE, Mesfin Gezahegn,
Head of Addis Ababa University
Libraries and Chair of the Consor-

tium of Ethiopian
Academic and
Research Librar-
ies (CEARL),
EIFL’s partner
library consor-
tium in Ethiopia,
p rov id ed  an
overvi ew of
EJOL, which will
soon host all
Addis Ababa
University jour-
nals in OA.
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Research Article
Corrosion Behavior of Low Carbonsteel (Sheet Metals)

in Selected Acidic Medium
ZekariasE. Gebreyes                 *Allah  J. Dekama                                 Ashenafi  L.Belete

Three Ethiopian Journals Go Open Access
By  Andrius krisciunas  Posted July 2017

The EJOL Team: from left, Solomon
Mekonnen (EIFL OA country coordina-
tor), Mesfin Gezahegn, Head of Addis
Ababa University Libraries, and assistant
university librarian Girma Aweke. Photo
by Nancy Pontika.

Electronic
Information

For
Libraries

A University Library
is not worth

Its Name
Without

e-Information Resources
(e-Journals & e-Books)!

Zekarias E. Gebreyes         &        *Allah  J. Dekama

(PhD Candidates)
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Background & Current Status
There are almost 34 public Universities in Ethiopia.
Ten of them are Addis Ababa, Jimma, Mekelle Arba
Minch, Hawassa, Haramaya, Bahir Dar,  Adama
Science & Technology, Gondar & Dilla Universities
are 2017  top ranking  Ethiopian  first generation
Universities , Hawassa University is  one them.
The former Debub University & currently named
Hawassa University was established at Hawassa on
25th of April 2000, by merging three ex-colleges in
Southern Ethiopia.
Currently, Hawassa University has already    up-
graded its capabilities through adding new  col-
leges, institutes and departments, programs and
research facilities. Side by side, it is actively
engaged in expansion activities to develop its
intake capacity consequent upon an increase in
number of students joining the University.
Nowadays, Hawassa University is a comprehensive
university engaged in the provision of education,
research, training, & community outreach  service
through its diversified areas of academic units.

In line with library movement , worldwide nowadays,
Hawassa University library system is moving from
conventional library work environment to the stage
of digital work environment. Library         automation
initiative was started by composed of individuals fro
the  University library system together with all
branch college Head Librarians, library staff and as
well as with few and far between ICT professionals.
Launch of automating the Hawassa University
Library system was November 2007. The automa-
tion was re-initiated and implemented with a wider
scope in August 2009 G.C. through sponsorship of
NORAD Project of Hawassa University at an expense
of almost 1,000,000 (One million ETB). The auto-
mation process was undertaken or led by the auto-
mation team composed of members from University
Library System, Informatics Department & ICT
Professionals. Finally Koha (Integrated Library
Management System) has already been installed &
became functional.

Hawassa University Library
System comprises of the
following  eight libraries,
Natural & Computational
Science College, Social Sci-
ences & Humanities College,
Business & Economics Col-
lege, Law & Governance
College, Institute of Technol-
ogy,   College of Agriculture,
Health & Medical Science
College, Wondo Genet College
of Forestry &    Natural Re-
sources Libraries.

Currently, we are also  striving to fit 21st Century in
order to provide a better library services so as to sat-
isfy the needs of techno-savvy library users or millennia
generation, it is our interest & ambition to make sus-
tainable the library automation  in order to make the
Library & Information Services more efficient & effec-
tive.

We have also an interest to improve the current system
Koha/ILMS if there is more user-friendly software in
collaborating with  pertinent bodies at home (the
current University top management) through  undertak-
ing system analysis & design  study of the library op-
erations & with  pertinent bodies at abroad( interna-
tional library professional organization alike Interna-
tional Federation of Library Association (IFLA) & Ameri-
can Library Association (ALA) through experience &
ideas exchange in order to be competitive with other
parent institutions' at  national & international level.
Comparing Hawassa University Library  with  other
University      Libraries  in Ethiopia , our library  is found
to be in a better situation in terms of infusing ICT into
the library and its general services. But on the other
hand it should be understood  that in order to satisfy
our library users or customers interest, much effort ,
and of course a great deal of development , remain
ahead in the sphere of Library work environment.

Hawassa University
Libraries need to serve
users with up-to-date
information technologies
to cope with the competi-
tive world. There has
been an increase in the
number of students
joining  in academic
programs of Hawassa
University  during the last
years and this trend is
set to continue in the
future too.
In order to satisfy the

needs of the students, academic & adminis-
trative   staff , & researchers and be able to
give them an efficient  library service it is
imperative to  organize and administer  HU
libraries in the light of modern trends of
Library & Information Science. The level of
financial commitment in terms of book and
journals acquisition , information handling
equipments , training of Library staff and so
on , needs great attention.

Acknowledgment
Much of the process achieved in this library
automation project was due to the tireless
effort & attention of the top University man-
agement  & as well as due to the active
participation of all HU  Library staff & some
HU ICT professionals. It is a great pleasure to
avail this opportunity to acknowledge all
participants from A-Z in the   Library Automa-
tion Project process during 2009.

After opening the OPAC webpage as depicted in the
above  OPAC System Interface diagram they will write
in a keyword (s) from title of the book or an author’s
name or  ISBN of a book  and click the GO button, so
as to find their special book of interest.

1. Automated Book Loan  Service.
An automated loan services that dramatically
brings down the time needed for book return/
Check in & book  loan/Check out.
2. Machine Readable Catalogue (MARC)
Operation
We import or download from Library of Congress
databases books bibliographic data/information
& upload into our library database/ILMS.
3. Online Public Access Catalog Web OPAC
Service.
To look for a book  users on their desktop, laptop,
tablet & mobile network they just open their web
browser, click on the address bar and write
http://lis.hu.edu.et or 172.22.18.49.

Benefits to Library Staff  &  Users

 Enables access to all books in different
libraries from a single point (from their library
or office).

 Enables to track library usage (how many
books they have borrowed/ in the last couple
of months or years.

 Increased operational efficiencies of the
library staff.

 Improve the quality, speed, accuracy &
effectiveness of services.

Relevant Links
Hawassa University Website :
http://www.hu.edu.et
HU Library Online Public Access Catalogue:
http://lis.hu.edu.et or 172.22.18.49
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Library Automation at Hawassa University
By

Mulugeta W/Tsadik, Librarian at Hawassa University, Ethiopia, July 2017.

The Automated Services - Currently Functional

Library users

while they are looking for

a special book of interest

Caption describing picture or graphic.

University of Hawassa  Library Automation Project Team Members
From left to right,

The late Mohammed Dabullo  Library  Director ,

Tesfaye Bayou (Assistant Professor.), Department of Informatics
Lecturer - Automaton Project Team Leader ,

Mulugeta W/Tsadik , Main Campus Head Librarian,
Yared Berhanu, ICT Director

“Above all, the timely support of
NORAD, IDG, an

American Library of Congress
(LC) & Koha Open Source

communities are an
unforgettable memories”



የኮንግረስ ቤተ መፅሀፍት በአለም ትልቁ ቤተ
መጽሐፍት ነው። ታዲያ የዚህ ቤተ መጽሐፍት
አስተዳዳሪ መሆን ቀላል ነገር አይደለም።
የአንድ የማንኛውም ቤተ መፅሀፍት
ዳይሬክተር እንደመሆን ቀለል ተደርጎ
የሚወሰድ አይደለም። ሁለት ምክንያቶች አሉ።

በመጀመሪያ የዚህ ታላቅ ቤተ መፅሀፍት
ዳይሬክተር እጩ የሚመረጠው በራሱ
በፕሬዝዳንቱ/ቷ ነው። ሴኔቱ የፕሬዝዳንቱን
እጩ ሲያፀድቀው ፣ ላይብረሪያኑ/ኗ ይህን
ግዙፍ ቤተ መጽሐፍት ማስተዳደር ይጀምራል።
ይህም የዚህ ቤተ መፅሀፍት ጉዳይ በመንግስት

ሳይቀር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑን
ያመለክታል።
በተለምዶ አንድ ፕሬዚዳንት በቀጥታ እራሱ
የሚሾመው የካቢኔ ሚኒስትሮችን ነው።
የኮንግረስ ቤተ መፅሀፍት የአንድ ሚኒስቴር

መስሪያ ቤትን ያህል ቦታ በመንግሥት
እንደሚሰጠው ያመለክታል። የኮንግረስ ቤተ
መፅሀፍት የመላው አሜሪካ የባህል ማእከል
ነው። ቤተ መፅሀፍቱ ከያዘው ስብስብ አንፃር፣
የአለምም ጭምር ነው ቢባል የሚበዛበት
አይሆንም። ባለው የመፅሀፍት ብዛት በመላው
አለም የሚወዳደረው ለንደን የሚገኘው
የብሪትሽ ቤተ መፅሀፍት ነው።

የምእራብያውያን አገራት መንግስታት ብልጥ
ናቸው። ካለ ቤተ መጽሐፍትና መሰል የእውቀት
ማእከሎች ፣ ስልጣኔ እንደማይገነባ ያውቃሉ ።

ለቤተ መፅሀፍት ግንባታ እና አስተዳደር ብዙ
ገንዘብ ይመድባሉ። ዜጎች ማንበብ ከሚችሉት
መፅሀፍት በላይ ማቅረባቸውን እርግጠኛ
መሆን ይፈልጋሉ። ታዲያ የዚህ ቤተ መፅሀፍት
የመጀመሪያ ሴት፣ የመጀመሪያ ጥቁር
ዳይሬክተር ፣ በ2016 በፕሬዚዳንት ባራክ
ኦባማ ተሹማለች።

ዳይሬክተሯ ካርላ ሀይደን ትባላለች። እነሆ
ከ2016 ጀምሮ አስራ አራተኛው የኮንግረስ ቤተ
መፅሀፍት ዳይሬክተር ሆና እያስተዳደረች
ትገኛለች።
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አእምሮ ይቅደም
በምስክር አገኘሁ

የመጀመሪያ ሴት፣ የመጀመሪያ ጥቁር ዳይሬክተር
By Tewodros Shewangizaw

ከአለም ሀገራት በመካነ አእምሮ (IQ) እድገት
ዝቅተኛ ደረጃን ከያዙ ሀገራት ውስጥ
ኢትዮጵያን አውጥተን ወደ ላቀ አእምሮ
ካላቸው ሀገራት ማስገባት ያስፈልጋል።

ይህን ለማድረግ ሰፋፊ የንባብ ቤቶች
በቴክኖሎጂ ዘርፍም የሚነበቡ መፀሀፍትን
በአማራጭነት የያዙ ድረገፆች እንደ book for
all ያሉ ስለመፀሀፍት የመወያያ ቡድኖች
ወ.ዘ.ተ መስፋፋታቸው የግድ ይላል።
ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል። እውነት
ነው።ነገር ግን አሁን ይህ መርህ ሀገራችን
የለም። "የጭፈራ ቤቶች ፣ የጫት ቤቶች
የመጠጥ ቤቶች ወ.ዘ.ተ በየቦታው እንደ
ክረምት አግቢ መፍላት ፣ደስታ መግዛት
የሚችሉ ሰዎች መበራከታቸውን ያሳያል።
በተዘዋዋሪም የሀገሪቱን ማደግ ያመለክታል።
ታዲያ ምናባህ ቆርጦህ ታማርራለህ ?የሚል
አይጠፋም።እኔን የሚያሳስበኝ ያእምሮ
ተቋማትና የተድላ ቤቶች ጎን ለጎን
አለማደጋቸው ነው።

የምርምር ማእከሎች ቤተ መዘክሮችና
ማተሚያ ቤቶች በግንባታ መስመር ላይ
አይታዩም።ከፈጠራ ፣ ከምርምር እና
እንቆቅልሾችን ከመፍታት የሚገኝ ደስታ
ደብዛው የለም።
ያለው ስጋዊ ደስታ ብቻ ነው።ታሪካችን
የሚመረመረው ፣ የጠፉብን ስልጣኔና ክብር
የሚመለሰው በንባብ አብዬት ይመስለኛል።
በአሜሪካ There are an estimated
119,487 libraries of all kinds in
the United States today. No single
annual survey። በኢትዮጵያስ ?

ሀገራችን ኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅ። አማን
ያሰንብተን።
ምስክር አገኘሁ/The writer can be
reached at:

For Further Information please visit : https://
www.facebook.com/groups/bookforall/
permalink/1542685595803434/

እንወያይ
የመወያያ ርዕስ

በሰው ልጅ የህይወት እንቅስቃሴ ውስጥ
ቀድሞ መልማት ያለበት የቁሳዊ አካሉ ነው
ወይስ አእምሮው ነው! የሚለው ሀሳብ
ይሆናል።

እኔ የሰው ልጅ የሰው ልጅ አእምሮው ከለማ
(mental fertility) ካለው ወንጀል ከ90
ከመቶ ይቀንሳል።

የአብርሆት(enlightenment) እንቅስቃሴ
ይጀመራል።የሰው ልጅ IQ   ( መካነ አእምሮ )
በከፍተኛ ሁኔታ በንባብ የበለፀገ
ይሆናል።አዳዲስ የቴክኖሎጂ ሀሳቦች ፣አዳዲስ
ኢንተርፕሪነሮች ይወለዳሉ።

በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፓለቲካዊ ጉዳዬች
ላይ የሚፊላሰፉና የተራቀቁ ተፅእኖ ፈጣሪ
ዜጎች ይወጣሉ።የሚል እምነት አለኝ።
በሀገራችን የሚታየው ግን ይህ አይደለም።

ለንባብ በህብረተሰቡ የሚሰጠው ግምት
ዝቅተኛነው።ከቤተ መፃህፍ ይልቅ ሲሻ ቤቶች ፣
ከቴክኖሎጂ መለማመጃ (technology
incubation center's) ይልቅ
ጭፈራቤቶች ከስፓርት ማዘውተሪያዎች
በይበልጥ ቁማር ቤቶች ይበዛሉ።ይህ ለምን
ሊሆን ቻለ።ኢትዬጵያ በሰፊው ልትሰራው
የሚገባት የቤት ስራ ይህ ይመስለኛል።

ከህንፃውም ግንባታ ፣ ከሰውነት ግንባታው
ይበልጥ ከሁሉም አእምሮ ይቅደም።
የኢትዮጵያ ደራስያን ማህበር ፣
የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ፅ/ቤት ፣
ወ-መዘክር ወ.ዘ.ተ ባለድርሻ አካላት ትኩረት
ሰጥተው መስራት ይገባቸዋል።

የምእራብያውያን አገራት መንግስታት
ብልጥ ናቸው።

ካለ ቤተ መጽሐፍትና
መሰል የእውቀት ማእከሎች ፣

ስልጣኔ እንደማይገነባ ያውቃሉ ።
ለቤተመፅሀፍት ግንባታ እና

አስተዳደር
ብዙ ገንዘብ ይመድባሉ።

ዜጎች ማንበብ ከሚችሉትመፅሀፍት
በላይ ማቅረባቸውን እርግጠኛ

መሆን ይፈልጋሉ።
የኮንግረስ ቤተ መፅሀፍት

Library of Congress

L IN K-UP

Dr. Carla Hayden

Pile of Books

የምርምር ማእከሎች
ቤተ መዘክሮችና
ማተሚያ ቤቶች

በግንባታ መስመር ላይ አይታዩም።
ከፈጠራ ፣ ከምርምር እና እንቆቅልሾችን

ከመፍታት
የሚገኝ ደስታ ደብዛው የለም።
ያለው ስጋዊ ደስታ ብቻ ነው።

ታሪካችን የሚመረመረው ፣ የጠፉብን ስልጣኔና
ክብር የሚመለሰው በንባብ አብዬት

ይመስለኛል።
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ርዕስ፦የዘመኑ ጥሪ ፤ ይህም ትዉልድ ያልፋል ከመቶ
ዓመት በኃላ ሁሉም ያንቀላፋል ስም ግን ....?

ፀሐፊ፦በገበየሁ ፍቃዱ አዲሱ

ገጽ ብዛት፦260

የታተመበት ዓ.ም. ፦2006

የታተመበት ቦታ ፦ ባሕርዳር߹ ኢትዮጵያ

አሳታሚ፦ኃይሉ ማተሚያ ቤት

ዋጋ፦49.99

ዕለተ ሰኞ ሰኔ 18 ቀን 2009 ዓ.ም. ከረፋዱ 11 ሰዓት
በኃላ በሰፈረ ሳላም በኩል ሽቅብ ወደ ሀዋሳ ፒያሳ በእግረ
ስጓዝ በአጋጣም የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ሕዝብ
ቤተመጻሕፍት ፊት ለፊት ከሚገኘዉ ማስተዋል
መጻሕፍት መሸጫ መደብር ጎራ አልኩና ለሽያጭ
የተደረደሩትን መጻሕፍት ርዕሶች መቃኘት ስጀመር
ለሽያጭ ከቀረቡት መጻሕፍትመካከል

የዘመኑ ጥሪ ፤ ይህም ትዉልድ ያልፋል ከመቶ ዓመት
በኃላ ሁሉም ያንቀላፋል ስም ግን ...........? የሚል
መጽሐፍ ላይ ቀለቤ አረፈና መጽሐፉን አንስቼ ገለጥ
ሳደረገዉ የክብር ስፖንሰር ሀዋሳ ዩነቨርሲቲ የሚል ከፊት
ሽፋን የመጽሐፉ የዉስጥ ገጽ ላይ ካነበብኩ በኃላ
መልካም ብዬ ስለመጻሐፉ ፍንጭ ጠቋሚ አሰተያየቶች
ለማወቅ በመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን ላይ የተሰጡትን
አስተያየቶቸ ካነበብኩ በኃላ መጽሐፉ ያዘለዉን ፍሬ
ነገር እና የሚያስተላልፈዉን መልዕክት ለማወቅ
መጽሐፉን ለማንበብ ወሰነኩና መጽሐፉን ገዛሁት፤

በመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን ላይ ስለመጽሐፉ የተሰጡ
አስተያየቶች እነደሚከተሉ ናቸዉ፤

 የመጽሐፍ ጥራት በከቨሩ በገበሩ አይወሰንምና
ዉስጥ ገብታችሁ ፍረዱ::

ፕሮፈሰር ዮሰፍ ማሞ
የ ሀ ዋ ሳ ዩ ኒ ቨ ር ሲ ቲ ፕሬዚዳንት የነበሩ

 ይህ መጽሐፍ ለቨዚነስ ታስቦ የተደከመበት
ሳይሆን ከተፈጥፘዊ የአእምሮ ምጥ በራሱ
ፈንቅሎ የወጣና ትዉልድን ለማትጋት ፈጣሪ
በ ሰ ዉ ላ ይ አ ድ ሮ ያ ዘ ጋ ጀ ዉ
የዘመንሽልማትነዉ::

ዶ/ ር በላይሁን ክብረት
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሪፈራል ሆስፒታል ኃላፊ የነበሩ

 መጽሐፉ በእዉነት አንጀት ያርሳል::
ለሁለንተናዉ ለ ዉ ጥ ያ ነ ሳ ሳ ል : :
እዉቀትንም በቃላት እያጣፈጠያጎርሳል:: በዚህ
ላይ ወቅቱንና ነባራዊ ሁኔታዉን በጥልቀት የ
መ ረ መ ረ ነ ዉ : : የአገላለጽ ብስለቱ ከወጣት
ገበየሁ ዕድሜ ጋር ሲነጻጸር አጀብ የሚያስብል
ነዉ::

ፕሮፈሰር ንጋቱ ረጋሣ
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቢዚነስና ልማት ም/ፕሬዚዳንት

የነበሩ

 መጽሐፉ በአንድ በኩል እስት የላሰ አርበኛ
ነዉ:: አገላለፁና ድምፀቱ እ ያ ማ ለ ለ ለ ለ ዉ
ጥ ያነሳሳል:: በሌላ በኩል ደግሞ ኮሜዲ ነዉ::
ግ ርም ት ንእ የፈ ጠ ረና እጢ ን እ የ ኮለ ኮለ
ያስፈነድቃል ::

ጋዜጠኛ አንተንህ ደምሰዉ
በአዲስ አበባ አዲስ ክፍለ ከተማ የዝክረ እትዮጵያ አዘጋጅ

በመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን ላይ ስለመጽሐፉ የሰፈሩ
የተለያዩ የግል አስተያየቶች እንደተጠበቁ ሆነዉ ።
እንደሚታወቀዉ አንዳንድ መጻሕፍት እንኳን ዘመን
ሊሻገሩ ወራት እና ዓመታትን ሳይስቆጥሩ ለወረት ያህል
ለ አ ፍ ታ ተ ነ በ ዉ ወ ዲ ያ ዉ ኑ ከነመጻፋቸዉም
ይረሳሉ ወይም በዘመነኛዉ አካሄድ ደግሞ soft copy
ከሆኑ ከኮምፒየተራችን ላይ delete ተደርገዉ ወደ
recycle bin የሚላኩ መሆናቸዉን ከማንኛዉም አንባቢ
የተሰወረአይደለም ::

አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ ከሀገር በቀል ደራሲያን ሥራዎች
አልወለድም – በአቤ ጉበኛ ߹ እሳት ወይ አበባ- የዓለም ሎሬት
ፀጋዬ ገ/ መድህን߹ ኦሮማይ - በበዓሉ ግርማ እና ፍቅር
እሰከመቃብር- በአዲስአለማየሁ.....ወዘተ ከፈረንጆቹ ደግሞ
የሼክስፕር ሥራዎቸ. ዘመን ተሻጋሪ ናቸዉ:: የንባብ
ተሞክሮችንን መለዋወጥ፣ ያነበብናቸዉን መጽሐፍት ለሁሉም
አንባቢዎች መጠቆም፣ ባነበብናቸው ላይ መወያየት
ወዘተ....የምንመኝውን ትውልድ ለመፍጠር መንደርደሪያዎች
ናቸው። ስለሆነም በLink—Up Library Newsletter አማካይነት
“የዘመኑ ጥሪ ፤ ይህም ትዉልድ ያልፋል ከመቶ ዓመት በኃላ
ሁሉም ያንቀላፋል ስም ግን ...........?” በሚል ርዕስ የዛሬ
አራት ዓመት ገደማ በገበየሁ ፍቃዱ አዲሱ የተጻፈ መጽሓፍ
እንዲታነቡ ላስተዋዉቃቸሁ ወደደኩ ።

እዚህ ላይ የመጽሐፉም ፀሐፊ ሆነ አንባቢዎች ልብ እንድትሉ
የመፈልገዉ አንኳር ነጥብ እኔ እንደ ቤተ-መጻሐፍት ባለሙያ
መጽሐፉን ማስተዋወቅ ሲሆን መጽሐፉን አንብቦ የመገምገሙ
እና የግል ግንዛቤ ላይ የመድረሱ ጉዳይ የአንባቢዉ ፋንታ
መሆኑን ነዉ ።
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የመጽሐፍ ትውውቅ
ከአዘጋጁ

አባቴማ ድሮ ስንዴ እያበጠረ
አንዳንዱን እንክርዳድ ይልቅም ነበረ
እኔ ግን ዘንድሮ ግርድ አነፍሳለሁ
ከእንክርዳዱመሀል ስንዴ እፈልጋለሁ

ደራሲ
ይስማዕከ ወርቁ

ፕሮፈሰር ዮሰፍማሞ
ፕሮፈሰር ንጋቱ ረጋሣ
ፐሮፈሰር ፍቅሬ ደሳለኝ
ደ/ር በላይሁን ክብረት

አቶ አያኖ በራሶ(PhD Candidate)

በአሁኑ ወቅት
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት

እና
ሌሎችም በዚህመጽሐፌ
በምስጋና አምዴሥር

የጠቀስኳችሁ ሁሉ በዚህ ዘመን
ኢትዮጵያ

አምጣ ከወለደቻቸዉ ልጆቿመካከል
ጥቂቶቹ ናችሁ::

ገበየሁ ፍቃዱ አዲሱ
(የመጽሐፉ ፀሐፊ)

ማስተዋል የመጻሕፍት መደብር

የመጽሐፉ የፊት ሽፋን የዉስጥ ገጽ

የመጽሐፉ የጀርባ ሽፋን

“Books are ships

which pass through

the vast seas of

time”

Francis Bacon



እንግዲህ የጽሁፉን ብልት እዚሁ ልጠቁማችሁ።
በመጀመሪያ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት
እንደሆነ ይተነትናል። ገጽ 12

በተለይም የአፍሪካዉ ንፍቀ ክበብ። አንዱ
በሌላዉ መቃብር ላይ የአበባ ጉንጉን ለማስቀመጥ
ተፍተፍ ይላል። አንዱ ሌላዉን ለመቸንከር
ሚስማር ያቃብላል። ገጽ 74

በሀሳብና በስሜት መራራቅ߹ በቅናትና ጥላቻ
መጠዛጠዝ߹ በተንኮልና ሴራ መጠላለፍ߹ በጎጥና
በሰፈር መተራረድ ነግሷል። በሄዱበት ሁሉ በሰዉ
ቁመት ልክ ገደል የሚቆፍር ተበራክተዋል።
ገጽ 75

ሀይማኖቶችም የበጎነት አብዮትን ማስፈን
አልተቻላቸዉም። ለነገሩ ሀይማኖቶች ምን ያህሉ
ወ ደ  አ ዳ ራ ሽ  ገ ባ  የ ሚ ለ ዉ  ነ ዉ
የሚያስጨንቃቸዉ። ሀይማኖቶች ሁሉ የሰዉ
ልጅ ፈጣሪ ዘንድ መድረስ የሚችለዉ በእኛ
መንገድ ብቻ ነዉ ይላሉ።

ታዲያ የጨረታ ዉድድር በመሰለ በዚህ
አስተምሮም ትዉልድ ግራ ከመጋባት ዉጭ
እ ን ዴ ት ስ  አ ደ ብ  ሊ ገ ዛ  ይ ች ላ ል ?
ዩ ኒ ቨ ር ሲ ቲ ዎ ቻች ን ም  የ ብ ሔ ር ተ ኝ ነ ት ߹
የፅንፈኝነት߹ የሴሰኝነትና የሱሰኝነት ጣቢያ
እየመሰሉ ባሉበት በዚህ ወቅት በጎ መሆን ፈተና
ዉስጥ ቢገባስ ምን ይደንቃል? ገጽ 78

የሕግ የበላይነት ከሰዎች የበላይነት በተቃራኒ
የቆመ ነዉ። ሀ ና ለ በሕግ ፊት እኩል ናቸዉ።
ጉልበት ያለዉም ጉልበት የሌለዉም ሀብት
ያለዉም ሀብት የሌለዉም ጭምር። ተግባራቱን
ስንመረምር ግን ስልጣን አልያም ባለሀብት ላይ
ሄዶ ይነገራገጫል። ሁሉም እንስሳ እኩል ናቸዉ
አንዳንዶቹ ደግሞ የበለጠ እኩል ናቸዉ  (ጆርጅ
ኦርዌል)። ገጽ 84

ዳኛ ተከሳሹን ጥፋተኛ ነህ አይደለህም? ሲለው
ተከሳሹ መልሶ ያሴራችሁብኝን መረጃ መቼ
ሰማሁ? ብሎ መለሰ የምትባል ተረትም አለች።

በዉስጥ እያሴሩ ላዩን ማለት ፈገግ

የሄነዉ ዘመኑ ስልታዊ ማፈግፈግ

ገጽ 86

እንግሊዝም መጣ ደርሶ ተመለሰ

ኢጣሊያንም መጣ ደርሶ ተመለሰ

ክፋት ብቻ ቀረ ቤት እያፈረሰ

ገጽ 88

ፖሊሱም ፀጥ ብለህ ቀጥል ዳኛዉም አፍህን
ዘግተህ ዉጣ߹ ሰባኪዉም ዝም ብለህ እመን
ፖለቲከኛዉም እኔን ብቻ አይተህ ተከተል ...
በሚል የማይጠይቅና ሞራል  አልባ ትዉልድ
ለመፍጠር መትጋቱ ክልብ ሊታረምና ሊጤን
ይገባዋል። ገጽ 106

የ ኃ ላ ፊ ነ ት  ቦ ታ ዎ ች  በ ት ክ ክ ል ኛ ና
በሚመጥናቸዉ ሰዎች ሊመሩ ይገባል። ህዝቡን
አግባብቶ እና ተንከባክቦ መምራት ሲገባዉ
ህዝቡን እንደበግ በዱላ የሚመራ ከሆነ߹ .........

ገጽ 113

ተጥዶ ያልፈላ ተሹሞ ያልበላ እያሉ
ለአለቆቻቸዉ ጭራቸዉን እየቆሉ በቃሪያ
እንደሚበላ የህዝቡን ንብረት የሚጠቀልሉ እንዲያ
ሲልም በጅራፍ የሚቆሉ ለአለቆቻቸዉ ማር
እያላሱ ህዝቡን አፈር የሚያስልሱ ከዶላርም በላይ
በድንጋይ ወርቅ የሚመነዝሩ߹ ለበርካታ ሰዉ
የሚበቃዉን ግጦሽ ብቻቸዉን የሚነጩ ተዉ
እረፉ ሊባሉ ይገባል። ገጽ 118

በእከክልኝ ልከክልህ በላሽ አላሽ ትንኝ
የማያስገባ መረብ ሰርቶ እሸሼ ገዳሜ መደለቁ
ስህተት ነዉ። በመረቡ እንዳይጠለፉ አይተዉ
ዝም የሚሉም ብዙዎች ናቸዉ አልያም የጥፋቱ
ተጋሪዎች ናቸዉ። “ A dog with a bone in its
mouth can’t do two things” በአፉ አጥንት
የያዘ ዉሻ መጮህም መንከስም አይችልም። ገጽ
119

የዘመኑ ልጆች ደግሞ ከመጥሚጣ በላይ
የሚያቀጥሉ ናቸዉ። ጊዜያቸዉን በምግብ ዓይነት
ጥናት የሚገድሉ ናቸዉ። ለምሳሌ የድሮ ልጆች
ቤት እንግዳ ሲመጣ ጓዳ ነበር የሚደበቁት።
የአሁኑ ጊዜ ልጆች ደግሞ እንኳንስ ሊደበቁ
ይቅርና እንግዳውን  እንደ ርዕስ ብሔር የራሳቸዉ
ክፍል ዉስጥ አስገብትው ካነጋገሩ  በኃላ ነዉ ወደ
ዋናዉ ቤት መርተዉ ይዘዉት የሚገቡ߹ ....ገጽ 136

መንገድ ላይ ብቻዬን በመሄድ ላይ ሳለሁ አንድ
ሰዉዬ  ከበዓል ገበያ መልስ ብቻዉን እንዲህ
ያወራል።  ምነዉ ፈጣሪ ይህን የመሰለ የጅብ
ሆድና ስለት የአዞ ጥርስ ሰጥቶ ስጋ ይነሳኛል።
ዘመድ ዘንድ ሄጄ በዓሉን እንዳላሳልፍ እንኳን
በዚህ ዘመን ዘመድን ዘመድ ጥልቶታል። ዘመድ
ተብዬዉ እራሱ ኑሮወ እንደመርግ ተጭኖታል።
በስም የስጋ ዘመድ እንጂ ስጋ የሚያበላ አሁን
ከወዴት ይገኛል። ግበረ ስጋ በረከሰበት ጊዜ
እንዴትስ ከረሜላ የምታክል ስጋ ሰማይ ጥግ
ትደርሳለች ። ገጽ 142

ት ዉ ል ድ ን  የ ሚ ያ ጠ ፉ  የ ት ዉ ል ደ
አትዮጵያዊያንን አንገት የሚያስደፉና የሚያሳፍሩ
ጭፈራ ቤቶች እንደተበራከቱ አይተናል። በዚህ
ዉስጥ ሴቶቻችን የጨለማ ንጉስ ሆነዉ
ተሹመዋል።  ገጽ 185

ዛሬ የመማርና የማወቅ ዋጋ ምንም በመሰለባት
ሀገራችን ለመመራመርና ለንባብ የሚነሳሳ ሰዉ
ማግኘት ቢቸግር አይደንቅም። ይልቁንም
በከተሞቻችን እንደ አሸን የፈላዉ ቡቲክ
በዋነኛነት በሴቶች አልባሳትና ጌጣጌጦች ተሞልቶ
ለተመለከተ አንደ እኔ ዓይነቱ ..... በየዕለቱ
የሚያስጨንቀዉ የዩኒቨርሲቲ መምህር ......
አይፈረድበትም ። ገጽ189

ጊዜዉን ከመጽሐፍ ንባብ ይልቅ ለቪዲዮ
ፊልሞች ያስረከበ ትውልድ ስለ ሀገሩ ይቅርና
ስለእራሱ የሚያስበዉን መገመት አያዳግትም።
ገጽ 206

መልካም ንባብ

የኢሜይል አድራሻዉን ወስጄ ተለያየን ።

መጻሕፍት ለሁሉም!

የሰዉ ልጆች እይታ ወይም ዓይን ሁልጊዜ ከተለመዱ
ክስተቶች ወይም ነገሮች ይልቅ አዳዲስ እና ወጣ ባሉ
ያልተለመዱ ከስተቶቸ ላይ የማረፍ ፍጥነቱ ከፍተኛ
ነዉ።

በዚሁ ላይ በመንተራስ በሀዋሳ ከተማ መዝናኛ
ቦታዎችና ጎዳናዎች ላይ በጎ ያልሆኑ እና በጎ የሆኑ
መስለዉ ከታዩኝ እይታዎቼ መካከል ከበዙዎቹ በጥቂቱ
በሁለት ነገሮች ዙሪያ እይታዎቼን በመጠኑ ላካፍላቸሁ
ወደደኩ እነርሱም ፤

1. በእንግሊዘኛ ቋንቋ የፊደ|ላት አጻጻፍ ግድፈት
የሚታይባቸዉ የማስታወቂያ ጽሁፎች በጥሩ የጽሁፍ
አጣጣል ተከሽነዉ በየአደባባዩና ጎዳናዎች ላይ ለሕዝብ
እይታ የሚቀርቡበት ምክንያት ሆን ተብሎ በማወቅ
ወይስ ባለማወቅ? ይህ ዲርጊት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ
በሀዋሳ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የኢትዮጵያ ከተሞች
ሁሉ መታየት ከጀመረ ዉሎ አድሮ ሰነባብቷል
።ለማንኛዉም ጉዳዩ ......ን ጥያቄ ዉስጥ የሚያስገባ
መሆኑ ከሁላችንም የተሰወረ አይደለም።

2.የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ወጣቶች የዕለት ኑሮአቸዉን
ለመደጎም ሲጣጣሩ ማየት ያስደስታል። በእዉነቱ
ሊበረታቱ ይገባል።

በምን መልኩ߹ ምንም እንኳ የአንዳንዶቹ መጻሕፍት
ዋጋ ዉድ ቢሆንም ቢያንስ ከእነዚህ ወጣቶች አቅም
በፈቀደ መጠን የሚሸጡትን መጻሕፍት ገዝቶ
ማንበብና ሌሎችም ገዝተዉ እንዲያነቡ ማስተዋወቅ
ወጣቶቹን ከመጥቀም ባሻገር የንባብ ልምድ እና
ባሕልን ከማዳበር አንጻር መጠነኛ አስተዋጽኦ
እንደሚኖረዉ ለሁላችንም ግልጽ ነዉ።

ከሀዋሳዉ South  Star International Hotel ቅርብ
ርቀት ላይ የሀዋሳ መስቀል አደባባይ ፊት ለፊት
በ30//10/2009 ዓ.ም. አንድ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ
ባልደረባ ጎዳና ላይ መጻሕፍት ዘርግተዉ ከሚሸጡ
ወጣቶች ላይ ለማንበብ የሚፈልጋቸዉን መጻሕፍት
ሲ ገ ዛ በ አ ጋ ጣ ሚ አ ገ ኙ ሁ ት ።
የእግዚአብሔር ሰላምታ ከተለዋወጥን በኃላ በየጊዜዉ
ሁለት ሁለት መጻሕፍት ገዝቶ የማንበብ ልምድ
እንዳለዉ ነግሮኝ ያነሳሁትን ፎቶ በ Link-Up Library
Newsletter ላይ እንዲጠቀም ፍቃድ ጠይቄዉ
ያለምንም ማንገራገር ከፈቀደልኝ በኃላ ልልክለት
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የመጽሐፍ ትዉዉቅ ..ከገጽ 7 የቀጠለ
ከቡዙ በጥቂቱ ከመጽሐፉዉስጥ የተቀነጨቡ

በሀዋሳ ከተማ መዝናኛ ቦታዎችና ጎዳናዎች ላይ ትዝብት እና አድናቆት
ከአዘጋጁ

የሕግ የበላይነት ከሰዎች የበላይነት

በተቃራኒ የቆመ ነዉ።
ሀ ና ለ በሕግ ፊት እኩል ናቸዉ።

ጉልበት ያለዉም ጉልበት የሌለዉም

ሀብት ያለዉም ሀብት የሌለዉም ጭምር።

ተግባራቱን ስንመረምር ግን

ስልጣን አልያም ባለሀብት ላይ ሄዶ

ይነገራገጫል።

ሁሉም እንስሳ እኩል ናቸዉ አንዳንዶቹ

ደግሞ የበለጠ እኩል ናቸዉ

(ጆርጅ ኦርዌል)።

L IN K-UP

አሁን አሁን ግን ገጠሩን ስልጣኔ አጥለቅልቆታል
ሲባል ሰምቻለሁ ።

በጤና ኤክስቴንሽኖች በሳተላይት ምሁራኖች
በልማት ቡድንና በህዋስ ጠርናፍዎች እዉቀት

ተቀምሞ ከከተማ ወደ ገጠር export እየተደረገ
ነዉ አሉ። በአይኔ በብረቱም አየሁ እንጂ።

Yes, No, Woke, Donke, Blother
የሚሉ ወፈፌዎችንም ሰማሁ እኮ።

አማርኛን እንደ ነዉር እየቆጠሩ እንግዳ ወደ ቤት
ይዘዉ ሲገቡም Come ከቤት ለመዉጣትም  ቀደም
ብለዉ ወጥተዉ Come ሲሉ አየሁና ተገረምኩ።

ከእንቅልፍ በመንቃት እና ባለመንቃት
መካከል የሚደረግ ትግል።
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በሀዋሳ ከተማ ጎዳናዎች ላይ መጻሕፍት እያዞሩ ከሚሸጡ ወጣቶች መካከል በከፍል
የመጻሕፍት ሱቅ በደረቴዎች

የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ለንማንበብ የሚፈለጋቸዉንመጻሕፍት እያማረጠ ሲገዛ

በሀዋሳ ፍቅር ሐይቅ ፊደል የወጣቶች መዝናኛ ማህበር አካባቢ

bred instead of bread

Well Come instead of Welcome
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ንባብ በግለሰብም ሆነ በማሕበረሰብ ሕይወት ዉስጥ ትልቅ ቦታ
ሊኖረዉ የሚገባ መሰረታዊ ክህሎት ነዉ። የሰዉ ልጅ ስብዕናዉን
የሚቀርፅበት እና የማንነቱና የምንነቱ መገለጫ የሁኑትን በህላዊ
ትረካዊ እና ሥነ ጥበባዊ ቅርሶቹና ዕሰቶቹ እንዳይጠፉ ለቀጣዩ ትዉልድ
ጠብቆ የሚያቆይበት የሚያስተላልፍበትም ዓይነ ተኘ መሳሪያም ነዉ።
ማንብብ የማይችል ግለሰብም ሆነ ማህብረሰብ አካባቢዉን የማወቅና
የመግለጽ ብቃቱ በመስማትና በማየት ላይ ብቻ የተመሠረተ በመሆኑ
ለማንኛዉም የፈጠራናም ሆነ የእዉነታ ጽሁፍ ዕዉቆቶች እንግዳና
ባይትዋር ይሆናል። ስለ ሕይወትና ስለ ተፈጥሮ ... ስለ ከባቢያዊና ዓለም
አቀፍ ኩነቶች ያለዉ ግንዛቤ ዉስንና የተዛባ ይሆናል ።

የዳበረ የንብብ ልምድ በቋንቋ የመጠቀም ብቃታችንን
ከማሳደጉም በላይ ሂሳዊ አስተሳሰብና ማዛናዊ የሆነ ግንዛቤ
እንዲኖረን ያደርጋል። የዳበረ የንባብ ልምድ የሌሎችንም ሀሳብና
ስሜት በቀላሉ ለመረዳትና  ከማንኛዉም አቅጣጫ ለሚሰነዘሩ
አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ አስተያየቶች ምክንያታዊና በሳል߹
ቁጥብና ገላጭ በሆኑ ቃላት ፈጣን ምላሽን መስጠት የሚያስችል
ብቃትና ክህሎት ያስታጥቀናል።  ንባብ በአንድ ጉዳይ ላይ
ትኩረትን ሰብሰቦ የማሰብና የማሰላሰል ጠቃሚ ልምድና ብቃትን
ያጎናጽፈናል ታላላቅ ሳይንቲስቶችና ኢንጂነሮች߹ ሰመ ጥር
ደራሲያን߹ ጸሐፌ ተዉኔቶች߹ ሰዓሊያን ߹ ገጣሚዎች እና
ባለቅኔዎች ወዘተ የሚፈጠሩበት በዳበረ የንባብ ምንባዊ ዓለም
ዉስጥ ነዉ። ምንባዊ ወደ ሆነዉ የንባብ ዓለም ዉስጥ ስንገባ ߹
ግዑዙንና ገሀዱን ዓለም ጥለን߹ በታላቅ ፀጥታና ተመስጦ߹
በስፍራና በጊዜ በመይለካ ና በማይወሰን ߹ ጥልቅነቀ የትየለሌ
ወደሆነዉ የዕዉቀትና የጥበብ ዓለም ውስጥ እንገባለን ።

ከዚህ ምናባዊ የንባብ ዓለም ከምናገኘዉ ድንቅ ትኩረትና
የተመስጦ ተሞክሮ ߹ በህይወት ጉዞአችን ዉስጥ ሊያጋጥሙን
የሚችሉትን ተግዳሮቶችና ፈተናዎች እነዴት መወጣት
እንደምንችል እንማራለን።  ዉስብስብ ችግሮችን  የመፍታት
ብቃታችንን እናሳድጋለን። ከንባብ ጋር የሚኖረን ጥብቅ
ትስስርና ቁርኝት ለሕይወትና ለተፈጥሮ የምነሰጠዉን  ዋጋና
ክብር በእጅጉ ይጨምራሉ።  የተለያዩ ጥናቶች
እንደሚያመለክቱት߹ የዳበረ የንባብ ልምድ ያላቸዉ ግለሰቦች߹
የንባብ ልምድ ከሌላቸዉ ግለሰቦች ይልቅ በሦስት እጥፍ
የተፈጥሮ እንክብካቤና የበጎ አድራጎት (ሰባአዊ) ድርጅቶች
በሚያደርጓቸዉ እንቅስቃሴዎች ዉስጥ ንቁ ተሳታፊዎች ናቸዉ።
ይህ ዓይንቱ ንቁ ተሳትፎ አንባቢያንን በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች
ከማድርጉም ባይ ለግለሰቦችም ሆነ  ማህበረሰቦች ደህንነት በእጅጉ
ተቆርቋሪና ኃላፊነት የሚሰማቸዉ ዜጎች እንዲሆኑ
አስችሏችዋል። ንባብ ጭንቀትንና ዉጥረትን በማስወገድ ዘና
እንድንል ይረዳናል። በንባብ አዉድ ዙሪያ የተካሄዱ የተለያዩ
ጥናቶች ጭንቀትን እንደሚቀንስ ደርሰዉበታል። ለስድስት
ደቂቃ ፀጥ ብሎ ማንበብ የልብ ምትን  ያረጋጋል ። የተኮማተሩ
የአካሎቻንን ጡንቻዎች ዘና እንደሉ ያደርጋል።

ንባብ እራሳችንን ለማሰደስትና ለማዝናናት ያስችለናል። በደራሲያን
በጸሐፌ ተዉኔቶችና በገጣሚያን የፈጠራ ሥራዎች ዉስጥ የምንገኛቸዉ
ገጸ ባህሪያት በተሳሉበት ምናባዊ ዓለም ዉስጥ የሚያደርጉት ልብ
አንጠልጣይ እንቅስቃሴ߹ ለአእምሮአችን ምናባዊ ፍሰሀን ያጎናጽፈዋል ።
ንባብ ከማዝናናትም ባሻገር የሕይወት ክህሎታችንን በማሳደግ
ያስደንቀናል ።

ንባብ ከፊልምና ከቴሌቨዥን ከምናገኘዉ መረጃዎች ይልቅ
የአስተሳሰባችንን አድማስ የማስፋትና ምናባዊ እይታችንን የማሳደግ
ብቃት እንዳለዉ የተለያዩ መረጃዎች ያመላክታሉ። የሚያሳዝነዉ ግን
አስቂኝ ፊልሞችና የቴሌቨዥን ፕሮግራሞች ከሌሎች ነገሮች ጋር ተዳምረዉ
ንባብ በብዙ ሰዎች ሕይወት ዉስጥ ቦታ እንዲነፈገዉ ምክንያት ሆነዋል።
አንድ ሰዉ አዘዉትሮ ቴሌቨዥን የሚመለከትና እምብዛም የማያነብ
ከሆነ߹ የማንበብ ችሎታዉ ብቻ ሳይሆን በትክክል የማሰብና የማመዛዘን
እንዲሁም ሀሳቡን አቀነባብሮ የመግለጽ ችሎታዉ ሊቀንስ እንደሚችል
በጥናት ተደርሶበታል። ማር ዎልፍ የተባሉ ጸሐፊ߹ “የአንባቢ አእምሮ
ታሪክና ሳይንስ” (The Story & Science of the Reading Brain) በተሰኘ
መጽሐፋቸዉ እንዲህ ብለዋል። “ሲታነብ ለማሰብ ወይም አንድን ነገር
ለማሰላሰል ጊዜ ይኖርሃል። የማሰቢያ አፍታን ታገኛለህ ። በሌላ በኩል
ፊልም ወይም ቴሌቭዥን ስትመለከት አልያም ሬዲዮ ወይም ቴፕ
ስታዳምጥ ወደ ዉስጥህ የማየትና የማሰብ ጊዜን አታገኝም ። ይህ የንባብ
ሂደት ዉስጥ የምታገኘዉ አፍት የማሰብና የማስታወስ ችሎታህን በእጅጉ
ያዳብረዋል። “

ለማጠቃለል በተፈጥሮ ሳይንስ߹ በማህበረሰብ ሳይንስ
በፍልስፍና߹ ታሪክ߹ በስነ-ጥበብና በሌሎችም ዘርፎች ያለን ዕዉቀት
ሊሰፋና ሊያድግ የሚችለዉ በንባብ ነዉ። ንባብ በዕዉቀትና በጥበብ
የተካነ߹ ማንነቱንና ምንነቱን የተረዳ߹ ሁሉን ጠያቂና ተመራማሪ߹

በየተሰማራበት የሙያ መስክ ስኬታመ የሆነና እራሱንም ሆነ ሀገርን
የሚጠቅምና የሚያሳድግ߹ ደስተኛና የተረጋጋ ሕይወት ያለዉ ዜጋ
እንዲኖረን ያስችለናል። ከታሪክ ሂደት መረዳት እንደሚንችለዉ߹
መጪዎችን ዘመንና ትዉልድ መቆጣጠርና መምራት የሚችሉት
በፈርጣማ ጡንቻዎቻቸዉ የሚያስቡ አምባገነኖች ሳይሆኑ በዳበረ
የንባብ ልምድ የበለፀገ አእምሮና ብሩህ አስተሳሰብ ያላቸዉ አንባቢ
ማህበረሰቦች ስለመሆናቸዉ አንዳችም ጥርጥር ሆነ ብዥታ ሊኖረን
አይገባም። እናም እናንብብ! አሁንም እናንብብ! እናንብብ! ግን
እንዴትና ደግሞም ለምን?

ሀሮልድ ብሩም የተባሉ ጸሐፊ "ለምንና እንዴት ማንበብ
አለብን?" (How to read and why) በተሰኘዉ መጽሐፋቸዉ߹ እንዴት
ማንበብ እንዳለብን ሲያብራሩ ߹ "ስታነብ ለምታነበዉ ጽሁፍ ልብህ
ክፍት ይሁን ߹ የምታነባቸዉን ፊደላት በፍቅር በእርጋታናበጽሞና
በዉስጠኛዉ ጆሮህ እያዳመጥክ በጸጥታ አንብብ። ስናነብ ትክክለኛ
የልብ ዝንባሌ ሊኖረን ይገባል። ስናነብ ትክክለኛ የልብ ዝንባሌ ከሌለን
ወደ ተሳሳተ ድምዳሜ ልንደርስ እንችላለን።ስናነብ እራሳችንን
በባለታሪኮቹ ዉስጥ አድርገን ስሜታቸዉን ለመጋራት እንችል ዘንድ
በፍቅርና በወዳጅነት መንፈስ ሆነን እናንብብ።" ጸሐፊዉ ለምን
ማንበብ እንዳለብን ሲገልጹም߹ የምናነበዉ ምክንያታዊነታችንን
ለማሳደግ እንዲያም ሲል አጠቃላዩን ንቃተ-ህሊናችንን ለማዳበር እናም
ደግሞ ከህመማችን ለመፈወስ መሆን አለበት። ማንነታችንን
ካለገኘንና እራሳችንን መሆን ካልቻልን߹ለሌላዉ ምን መሆን
እንችላለን? ሲሉም ይጠይቃሉ። ምክራቸዉን እንስማ ߹
ጥያቄያቸዉንም ለመመለስ እንዘጋጅ።

አመለካከት ማንኛዉንም ድርጊት ለማድረግም ሆነ ላለማድረግ
የመገፋፋት ሀይል አለዉ። ለአንድ ድርጊት የሚኖረን አዎንታዊ
አመለካከት߹ ለድርጊት የሚያነሳሳን ሲሆን አሉታዊ-አመለካከት
ደግሞ ያንን ድርጊት በንቃት እንዳናከናዉን ተነሳሽነታችንን
እንደሚቀነስዉ በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ። በዚህ ሀሳብ
መነሻነትም- ለንብብ ያለንን ተነሳሽነት የሚወስነዉ ለንባብ ባለን
አዎንታዊ ወይም አሉታዊ አመለካከት ላይ የተመሰረተ ነዉ ማለት
ይቻላል።

በዘርፉ የተካሄዱ የተለያዩ ጥናቶች ߹ በልጆች የማንበብ ልምድ
ላይ አዎንታዊ ተፅዕኖ ከመፍጠር አንጻር ግንባር ቀደሙን ሚና
የሚጫወቱ ወላጆች ና መምህራን መሆናቸዉን ይገልጻሉ።ወላጆች
የልጆቻቸዉን የንባብ ልምድ ከማዳበር አንጻር ሁለት ወሳኝ ሚናዎችን
ይጫወታሉ። እንድም "ድርጊት ከቡሁ ቃላት ይልቅ ይናገራል" (action
speaks louder than words) እንዲሉ የዳበረ የንባብ ልምድ ያላቸዉ
ወላጆች መኖሪያ߹ በተለያዩ ጋዜጦች߹ መጽሔቶችና መጽሐፍት
የተሞላ እንደመሆኑ߹ የንባብ ጠቀሜታን በተመለከተ ለሕፃናት ግልጽ
መልዕክትን  ( ያለምንም ንግግርና ገለጻ ) ማስተላለፍ ይችላሉ። በዚህ
ሂደት ዉስጥም ወጣቶች የንባብ ባህልን ከቤተሰቦቻቸዉ ይወርሳሉ
ማለት ነዉ። እናም ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ለመከታተል
߹ አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ወይም ለመዝናናት ከሌሎች ዘዴዎች
ይልቅ ንብብን ምርጫቸዉ ያደርጋሉ። በሌላም በኩል ወላጆች
ባካበቱት የንባብ ልምዳቸዉ አማካኝነት ለልጆቻቸዉ አዝናኝና
አስተማሪ ድርሳናትን በማንበብ በልጆቻቸዉ የንባብ አመላካከት ላይ
አዎንታዊ ተጽዕኖን ማሳደር ይችላሉ።

ከወላጆች ቀጥሎ የህጻናትና የወጣቶችን የንብብ ባሕል በማሳደግ
ረገድ ጉልህ ሚና መጫወት የሚችሉት መምህራን እና ት/ቤቶች
ናቸዉ። ተማሪዎች እንዲያነቡ የሚያበረታቱ መምህራንና በባለሙያ
የሚታገዙና በአግባቡ የተደራጁ ቤተ - መጻሕፍት ያላቸዉ ት/ቤቶቾ
ዉስጥ የሚማሩ ወጣቶች ከሌሎች ይልቅ በእጅጉ የተሻለ የንብብ
ልምድ እንደሚኖራቸዉ ይታመናል።

ይሁንና እስካሁን ድረስ የወጣቶቻችንን የንባተቸብ ልምድ
በተመለከተ ሰፊና የተቀነቀጀ አገር አቀፍ ጥናቶች መደረጉን እርግጠኛና
ባልሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተደረጉ ጥናቶች
እንደሚገ\ልጹት ከሆነ ወጣቶቻችን ለንብብ ያላቸዉ አጠቃላይ
አመለካከት በአብዛኛዉ አሉታዊ እንደሆነ አመላካች ናቸዉ።

ፕሮፈሰር አለም እሼቴ በቅርቡ በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ
ያካሄዱት የጥናት ዉጤት ይህንኑ እዉነት ፍንትዉ አድርጎ ያሳየናል።
ፕሮፈሰሩ ወጣቶች ለምን እንደማያነቡ ላቀረቡላቸዉ ጥያቄ
ከሰጧቸዉ ሰበቦች መካከል እስቲ ጥቂቱን ለአብነት ያህል
እንመልከተዉ ፦

 ንባብን ከቤተሰቤ አልለመድኩትም በአካባቢዬ ብዙ
ቤተመጻሕፍት ስለሌለ አንብብ አንብብ አይለኝም።

 ይሄ የአዉሮፓ እግር ኳስ እያለ በየት በኩል ላንብብ ።

 ትላልቅ መጻሕፍትን ሳይ ተስፋ ስለሚያስቆረጡኝ
አላነብም ።

 የሚሰለቹ መጻሕፍት በመብዛታቸዉ ምክንያት አላነብም።

 በጊዜ ማጣት ምክንያት አላነብም ።

 ለምን እንደማላነብ ራሴም ምክንያቱን አላዉቅም።

 መጽሐፍ የማላነበዉ ለዓይኔ ስለምፈራ ነዉ።

ወጣቶቹ ላለማንበባቸዉ የጠቀሷቸዉን ሰበቦች ጠቅለል
አድርገን ስንቃኛቸዉ߹ ለወጣቶቻችን የንባብ ችግር ዋነኛዉ
ምክንያት߹ የንባብ ፍላጎት ማጣት ሆኖ እናገኛዋለን።

ለዚህም ከወጣቶች የንባብ ልምድ ጋር ተያያዥነት ባላቸዉ የጥናት
ድርሳት እንደ ምክንያት የሚጠቀሰዉ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች
ጫና߹ ( እዚህ ላይ የእነ ቃና߹ የእነ ዲኤስ ቲቪ߹ የእነ ኤምቢሲ߹ የእነ
ኤምቲቪ ወዘተ ... ቻናሎች ለአብነት ይጠቀሳሉ። )
በተጨማሪም በሉላዊነት ሳቢያ߹ ገደብ ያልተበጀላቸዉና
ከምዕራቡ ዓለም በብርሃን ፍጥነት እየተሰራጩ ያሉ
የአሉታዊና መጤ ጎጂ ልማዶች መስፋፋትና ወረራ ߹
እንዲያም ሲል ወላጆች߹ መምህራንና ት/ቤቶች የንባብን
ባህል ከማዳበር አንጻር መጫወት የሚገባቸዉን ሚና
በአግባቡ መጫወት አለመቻላቸዉ ነዉ።

በመጨረሻም በተለይ ሕፃናቱንና ወጣቶችን ወደ
ንባብ ባህልና ልምድ ለማምጣት ሁላችንም የድርሻችንን
ማድረግ እንደሚገባን መዘንጋት የለብንም።

እናንብብ !

እናንብብ!

PAGE 8

ንባብ ለምን . . . ንባብ ለምኔ?
በታደለ ለገሰ (ከሀዋሳ)

“በሚገባ ያነበበች ሴት አደገኛ ፍጡር ናት！”
“A well read woman is a dangerous creature.”

By Tewodros Shewangizaw

ወጣቶቹ ላለማንበባቸዉ የጠቀሷቸዉን ሰበቦች

ጠቅለል አድርገን ስንቃኛቸዉ߹

ለወጣቶቻችን የንባብ ችግር ዋነኛዉ ምክንያት ߹

የንባብ ፍላጎት ማጣት ሆኖ እናገኛዋለን።

ለዚህም ከወጣቶች የንባብ ልምድ ጋር ተያያዥነት
ባላቸዉ የጥናት ድርሳት እንደ ምክንያት የሚጠቀሰዉ

የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ጫና߹

( እዚህ ላይ የእነ ቃና ߹ የእነ ዲኤስ ቲቪ ߹የእነ
ኤምቢሲ ߹የእነ ኤምቲቪ ወዘተ ... ቻናሎች ለአብነት
ይጠቀሳሉ ።) በተጨማሪም በሉላዊነት ሳቢያ ߹

ገደብ ያልተበጀላቸዉና ከምዕራቡ ዓለም

በብርሃን ፍጥነት እየተሰራጩ ያሉ

የአሉታዊና መጤ ጎጂ ልማዶች መስፋፋትና ወረራ߹

እንዲያም ሲል ߹ወላጆች መምህራንና ት/ቤቶች

የንባብን ባህል ከማዳበር አንጻር መጫወት
የሚገባቸዉን ሚና

በአግባቡ መጫወት አለመቻላቸዉ ነዉ።

ንባብ ከፊልምና ከቴሌቨዥን ከምናገኘዉ
መረጃዎች ይልቅ የአስተሳሰባችንን አድማስ

የማስፋትና ምናባዊ እይታችንን የማሳደግ ብቃት
እንዳለዉ የተለያዩ መረጃዎች ያመላክታሉ።

የሚያሳዝነዉ ግን አስቂኝ ፊልሞችና የቴሌቨዥን
ፕሮግራሞች ከሌሎች ነገሮች ጋር ተዳምረዉ

ንባብ በብዙ ሰዎች ሕይወት ዉስጥ ቦታ
እንዲነፈገዉ ምክንያት ሆነዋል። አንድ ሰዉ

አዘዉትሮ ቴሌቨዥን የሚመለከትና እምብዛም
የማያነብ ከሆነ߹ የማንበብ ችሎታዉ ብቻ ሳይሆን

በትክክል የማሰብና የማመዛዘን እንዲሁም
ሀሳቡን አቀነባብሮ የመግለጽ ችሎታዉ ሊቀንስ

እንደሚችል በጥናት ተደርሶበታል።

“አእምሮዋ ምላጭ የሆነች ሴት ሙሉ በሙሉ ሴት አትመስለኝም።
ሲልቪ ስለ ኢትዮጲያ የምትጠይቀኝን ጥያቄዎች ለመመለስ እራሱ ብዙ
አስፕሮ መዋጥ ይጠበቅብኝ ነበር።

አሁን አንዲት ጅል ቢጤ ፈረንሳዊት አግኝቻለሁ። መጽሐፍ ባለበት ዝር
አትልም። በጣም ተስማምታኛለች”

ታዲያ ይህ አባባል ሲገለበጥ እያንዳንዷ ከነጭራሹ የማታነብ ሴት ሁሉ
ጅልና ተራ ናት አይልም።

ይህ አባባል በመጀመሪያ ወደ አእምሮዬ የጠራት የትኩሳቷ ሲልቪ ናት።
ስብሀት እንደነገረን ሲልቪ አፏ ሰፊ፤ ፈረንሳይኛዋ የማይጠገብ፤ ወሲብ በጣም
የምትወድ፤ በሳልና ማንበብ ነፍሷ የሆነ፤ እራሷም አጫጭር ልብወለዶችን
መጻፍ የምትሞካክር ውብ ፈረንሳዊት ናት።

ሲልቪ በመጀመሪያ ከስብሀት ጓደኛ ተመስገን ጋር የፍቅር ግንኙነት ነበራት።
ስብሀት ተመስገንን ፍለጋ ከቤቱ ሲሄድ ሲልቪን ብዙ ግዜ ያገኘታል። ተመስገን
ከሌለ ከሲልቪ ጋር ወሬ ይጀምራሉ።

ቀስ በቀስ ይቀራረባሉ። ስለ ታላላቅ ደራሲዎችና ስላነበቡት መጽሐፍት
ለረጅም ሰዓት ያወራሉ። ስነ-ጽሁፍ ይበልጥ ያቆራኛቸዋል። ግንኙነታቸው
ወደሚቀጥለው ደረጃ ተሸጋግሮ ሲልቪ እና ስብሀት ፍቅር ይጀምራሉ።
የቀድሞ ጓደኛዋን ተመስገንንም ምክንያት ፈጥራ ትለየዋለች።

ከቆይታ በኋላ ተመስገን ሌላ አዲስ የሴት ጓደኛ ይይዛል። ስብሀትም ከሲልቪ
ጋር በመለያየቱ ይቆጭ እንደሆነ ተመስገንን ይጠይቀዋል። ተመስገንም
ሲመልስ፦

“A well-read woman is a dangerous creature.”



አዬ፣ ምነው እመ ብርሃን? ኢትዮጵያን
ጨከንሽባት?
ምነው ቀኝሽን ረሳሻት?
እስከመቼ ድረስ እንዲህ፣ መቀነትሽን
ታጠብቂባት?
ልቦናሽን ታዞሪባት?
ፈተናዋን፣ ሰቀቀኗን፣ ጣሯን ይበቃል ሳትያት?
አላንቺ እኮ ማንም የላት….
አውሮጳ እንዲሁ ትናጋዋን፣ በፋሽስታዊ ነቀርሳ
ታርሳ፣ ተምሳ፣ በስብሳ
ሂትለራዊ እባጭ ጫንቃዋን፣ እንደኮረብታ
ተጭኗት
ቀና ብላ እውነት እንዳታይ፣ አንገቷን ቁልቁል
ጠምዝዟት
ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት
ሥልጡን፣ ብኩን፣ መፃጉዕ ናት፤ ….
እና ፈርቼ እንዳልባክን፣ ሲርቀኝ የኃይልሽ
ውጋገን
አንቺ ካጠገቤ አትራቂ፣ በርታ በይኝ እመ
ብርሃን
ቃል ኪዳኔን እንዳልረሳት፣ እንዳልዘነጋት
ኢትዮጵያን፡፡
አዎን፣ ብቻዬን ነኝ ፈራሁ
እሸሸግበት ጥግ አጣሁ
እምፀናበት ልብ አጣሁ
እማማ ኢትዮጵያን መንፈሴ፣ ተፈትቶ
እንዳይከዳት ሠጋሁ …
አዋጅ፣ የምሥራች ብዬ፣ የትብት ምግቤን
ገድፌ
ከእናቴ ማኅፀን አርፌ
ከአፈርዋ አጥንቴን ቀፍፌ
ደሜን ከደሟ አጠንፍፌ
ከወዟ ወዜን ቀፍፌ
በሕፃን እግሬ ድሄባት፣ በህልም አክናፌ ከንፌ
እረኝነቴን በሰብሏ፣ በምድሯ ላብ አሳልፌ
ከጫጩት እና ከጥጃ፣ ከግልገል ጋር ተቃቅፌ፤
በጋው የእረኛ አደባባይ፣ ክረምት እንደወንዙ
ፍሳሽ
በገጠር የደመና ዳስ፣ በገደል ሸለቆ አዳራሽ
ከቆቅ እና ከሚዳቋ፣ ከዥግራ ጠረን ስተሻሽ
በወንዝ አፋፍ ሐረግ ዝላይ፣ መወርወር
መንጠልጠል ጥሎሽ
ከፍልፈል ጋር ሩጫ ስገጥም፣ ከቀበሮ
ድብብቆሽ
ከናዳ ጫፍ ሣር አጨዳ፣ ለግት ላሜ ትንሽ
ግጦሽ
ለጥጃዬ የሌት ግርዶሽ
ለጥማድ በሬዎች ራት፣ ለማታቸው ትንሽ
ድርቆሽ
ለግልገሌ ካውሬ ከለል
እማሳው ሥር ጎጆ መትከል
ለፀሐይ የሾላ ጠለል፣ ለዝናብ የገሳ ጠለል

ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ፣ ያበባ እምቡጥ ሲፈነዳ
የግጦሽ ሣር ሲለመልም፣ ሲሰማሩ ሰደድ ሜዳ
አዝመራው ጣል ከንበል ሲል፣ ከብቱ ለሆራ
ሲነዳ
ፈረስ ግልቢያ ስሸመጥጥ፣ ከወፎች ዜማ ስቀዳ
ልቤ በንፋስ ተንሳፎ፣ በዋሽንት ዋይታ ሲከዳ
…..
ያቺን ነው ኢትዮጵያ የምላት
እመ ብርሃን እረሳሻት?
ያቺን የልጅነት የምሥራች? የሕፃንነት ብሥራት
የሣቅ የፍንደቃ ዘመን፣ የምኞት የተስፋ ብፅአት
ያቺን የልጅነት እናት?
አዛኚቱ እንዴት ብለሽ፣ ጥርሶችሽን ትነክሺባት?
ሥሜን በሥምሽ ሰይሜ፣ ባገልግሎትሽ ስዋትት
ከዜማ ቤት እቅኔ ቤት፣ ከድጓ ቤት እመጻሕፍት
ካንቺ ተቆራኝታ ዕድሌ፣ ካንቺ ተቆራኝታ ነፍሴ
ከቀፈፋ ደጀሰላም፣ ከቤተልሔም ቅዳሴ
እኰ፣ ቀፎ ዳባ ለብሶ
ቅኔ ዘርፎ ግስ ገሦ
መቅደስ አጥኖ ማኅሌት ቆሞ
በልብስ ተክህኖ አጊጦ፣ በብር አክሊል ተሸልሞ
እመ ብርሃን ያንች ጽላት፣ ነፍስ ላይ በእሳት
ታትሞ
የመናኒው ያባ ተድላ፣ ረድ ሆኜ፣ አብሮኝ
ታድሞ
ሕይወቴ እምነትሽን ጸንሶ
ሥጋ ፈቃዴ ተድሶ
ለሕንፃሽ መዲና ቆሞ፣ ለክብርሽ ድባብ ምሰሶ
ሥሜን በሥምሽ ሰይሜ፣ ሆነሺኝ የእምነቴ
ፋኖስ
ለዋዜማሽ ግሸን ማርያም፣ ለክብርሽ ደብረ
ሊባኖስ
ስሮጥ፣ በወንበሩ አኖርሺኝ፣ በአንበሳው
በቅዱስ ማርቆስ
ታዲያ ዛሬ ኢትዮጵያ ስትወድቅ፣ ከምትሰጪኝ
የፍርሃት ጦስ
ምነው በረኝነት እድሜ፣ ዓይኔን በጓጎጣት የሎስ
የጋኔል ጥንብ አንሳ ከንፎ፣ ወርዶ በጨለማ
በርኖስ
ባክሽ እመ ብርሃን ይብቃሽ፣ ባክሽ ምስለ ፍቁር
ወልዳ
ጽናት ስጪኝ እንድካፈል፣ የእናቴን የኢትዮጵያን
ፍዳ፣
ከነከሳት መርዝ እንድቀምስ፣ ከነደደችበት እቶን
የሷን ሞት እኔ እንድሞታት፣ ገላዋ ገላዬ
እንዲሆን፡፡
…..
አዎን፣ ብቻዬን ነኝ ፈራሁ
እምፀናበት ልብ አጣሁ፡፡ …

/ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን/

"...... አብነ ጴጥሮስ የተባሉ የገናናው
የጣሊያንመንግስት ላይ ስለሸፈቱ ዛሬ
ሐምሌ 22 ቀን አሁን በአምስት ሰዓት አራዳ
ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስትያን ይገደላሉና

እንድትሰበሰብ ተብላችኃል ...."
".... እግዚያብሔር

ይፍታችሁ ....እግዚያብሔር ይፍታችሁ .....
ልጆቼ ለጠላታችሁ ለፋሽስት አትገዙ

ልጆቼ ...እንኳን እናንተመሬቷም እንዳትገዛ
ገዝቻለሁ። ...እመብርሐን ብቻዬን ነኝ
ትዕዛዝሽ ተቆራኘኝ ምላሴን በቃል ኪዳን
ምንጭ አርጊያት ..... አንደበቴን የእውነት

ብርሐን አድርጊያት ... ...
ልጆቼ በመንፈስ ጀምራችሁ በሥጋ

እንዳታልቁ ....
ለሀገራችሁመልካም ፍሬ ፈንታ አማኬላ

እንዳትሆኑባት ለጠላታችሁ
አትገዙ ...እንኳን እናንተ ምድሪቷ እንዳትዛ
ገዝቻለሁ .... ልጆቼ እግዚያብሔር

ይፍታችሁ...."
++++++++++++ /// +++++++++++++++

፦ "ታሪካዊ ተወኔቶች "
ገፅ 30 -31 ።

፦ፀጋዬ ገ/መድሕን።
፦ አሳታሚ አ/አ ዬንቨርስቲ ፕሬስ
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ህዝቦችን ከሰንደቃቸው፣ አስተሳስሮ ያቆየ፡፡
ሀገር ቋንቋ ነው ልጄ፣ የሁለንተናሽ መስታወት፤
ሲከፋሽ ትሽሽጊበት ፣ ሲደላሽ ትኳኳየዪበት ።
የኔ ልጅ ፣
አያት ቅም አያትሽ ፣ሰላም ሲሆን ከወልቂጤ
አድማስ ማዶ ሸቅጦ፣
ሲያቀና ወረቱን፤
ለእኔና ለአንቺ መኖሪያ፣ ሲያቀና ቀዬና ቤቱን፤
ሀገር ጠላት ሲደፍራትም፣ ጦሩን ሰብቆ እየፎከረ፤
ከኦሮሞው ከትግሬው፣ ከአፋሩ ከወላይታው፣ . . .
ከሁሉም የጦቢያ ልጆች ፣
አጥንቱን እየማገረ፤
ሀገር ይሉት መግባቢያ ፣ሰንደቅ ይሉት መለያ ፣
ሲያቆይልሽ፤
በጉራግኛ ማትገልጭው፣ በጎጥ የማትገድቢው፣
ስንት አለ ታሪክ መሰለሽ!
እና የእኔ ልጅ፣
ለዚህ ነው ሀገር ይሉት ቋንቋ፣ ላንቺ
የሚያስፈልግሽ፤
ከወልቂጤ አድማስ ማዶ፣ ለተሳሰረ ታሪክሽ፤
ከወልቂጤ አድማስ ማዶ ፣ ለተወጠነው
እድገትሽ።
እና ልብ በይ ልጄ ! ሀገር ማለት ቋንቋ ነው፣
ባንደበት አይናገሩት፤
በጆሮ አያዳምጡት።
ከሁሉም በላይ ልጄ ፣
ተፈጥሮ ከቸረው በረከት ፣ የላቡን ፍሬ የሚበላ፤
ሀገር ማለት ወገን ነው፣ የእኔ የምትይው ከለላ።
ትመኪበት ጥሪት፣ ትደምቂበት ብርሃንሽ፤
የሰብዕናሽ ግማሽ ውል ፣ወገን ነው ማሕተምሽ፡፡
ዜጋው ነው ልጄ ሀገርሽ።
መሬትማ የእኔ ልጅ፣
በእምነትሽና እውቀትሽ፣ ከልለሽ ካላበጀሽው፤

ሀገር ማለት ልጄ፣ ሀገር ማለት፣
እንዳይመስልሽ የተወለድሽበት ቦታ ፣
የተወለድሽበት አፈር፤
እትብትሽ የተቀበረበት ፣ ቀድመሽ የተነፈሽው
አየር፤
ብቻ እንዳይመስልሽ።
ሀገር ረቂቅ ነው ቃሉ፤
አገር ውስብስብ ነው ውሉ።
ሀገር ማለት ልጄ ፣
ሀገር ማለት ምስል ነው ፣በህሊና የምታኖሪው፤
ከማማ ማህጸን ከወጣሽበት ቀን ጀምሮ ፤
በጠባሽው ጡት፣ ወይም ጡጦ ፣
በዳህሽበት ደጃፍ፣ በወደቅሽበት ፈፋ፤
በተማርሽበት ትምህርት ቤት፣
በተሻገርሽው ዥረት ፤
በተሳልሽበት ታቦት ፣ወይ በተማፀንሽው ከራማ ፤
በእውቀትሽና በህይወትሽ፣
በእውነትሽና በስሜትሽ ፣
የምትቀበይው ምስል ነው ፣ በህሊናሽ
የምታኖሪው፤
ስትወጅ ሰንደቅ ታደርጊው፡፡
ቢያስጠላሽ የማትቀይሪው።
ሀገር ማለት የኔ ልጅ ፣
ሀገር ማለት ቋንቋ ነው በአንደበት አይናገሩት፤
በጆሮ አያዳምጡት፤
አማርኛ ኦሮሞኛ ፣ አፋርኛ ቅማንተኛ፤
ጉራግኛ ወይ ትግርኛ፣ ብለው የማይፈርጁት ።
የኔ ልጅ፣
አማራውና አፋሩ፣ ኦሮሞው ሲዳማው ፣
ጉራጌኛሽን ባይሰማ፤
ያለገባው እንዳይመስልሽ ፣ ሀዘን ደስታሽን
ያልተጋራ።
የየልቦናችንን ሀቅ፣ ፍንትው አድርጎ እያሳየ፤

ለእድገትሽ ውጥን ካልሆነ ፣ለተስፋሽ
ካልተመገብሽው፤
መሬትማ ባዳ ነው፣ ላለማው የሚለማ፤
ለተስማማው የሚስማማ።
ዥረቱም ግድ የለውም ፣ ቦይ ለማሰለት ይፈሳል
ተራራውም ደንቆሮ ነው ፣ ለቦረቦረው ይበሳል።
መሬቱ አደለም የኔ ልጅ፣ እድርተኛው ነው
ሃገርሽ፤
ስትቸገሪ ታድጎ፣ ስትታመሚ አስታሞ፣ ስትሞቺ
አፈር ሚያለብስሽ።
በእጅሽ ያለ ብሩህ ጽጌ ፣ ሰው ነው ልጄ ሀገርሽ፤
ወገን ነው ልጄ ሀገርሽ።
እና የኔ ልጅ፣
ሀገር ረቂቅ ነው ቃሉ፤
ሀገር ውስብስብ ነው ውሉ።

//////////////////////////=/////////////////////////////////
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ሀገር ማለት የኔ ልጅ
በዶ/ር በድሉ ዋቅጅራ

ሰቆቃወ ጴጥሮስ "ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት.........."
ከእሳት ወይ አበባመድብል

L IN K-UP

የዛሬ 81 ዓመት ሐምሌ 21 - "እናንተ በሀገራችሁ ሽፍታ በመባላችሁ
አይክፋችሁ፡፡ሽፍታነት ቅድስና ነው፡፡አሁንም አውግዥለሁ ለሀገራችሁ
ሸፍቱ፡፡ሙቱ፡፡መሞት ፅድቅ ነው"- አቡነ ጼጥሮስ ሀምሌ 21 ቀን
1928 ዓም፡፡

አቡኑ የምስራቁን ጦር ሰብስበው ከሀዲን እና አለቅላቂን
በመስቀላቸው አወገዙ፡፡አርበኞችን በቡራኬያቸው አፀኑ፡፡
ባንዳዎች የአቡኑን ስብከት ለግራዚያኒ ተናገሩ፡፡አቡኑ
ተፈለጉ፡፡አልሸሹም፡፡እንደግሪኩ ጦቅራጠስ የእውነት ፅዋን በሞት
ሊቀበሉ ተዘጋጁ፡፡ወደሞት እየቀረቡ ህዝባቸውን ባረኩ፡ ሀምሌ 21
ቀን 1928 ዓም፡፡
ብጹዕ አቡነ ጴጥሮስ ወደ ችሎቱ ቀረቡ። ለፍርዱም የተሰየሙት ዳኞች
ሦስት ሲሆኑ እነዚህም ጣሊያኖች እና የጦር ሹመኞች ነበሩ።
የመካከለኛው ዳኛ ኮሎኔል ነበር። የቀረበባቸውም ወንጀል ፤ ሕዝብ
ቀስቅሰዋል፤ ራሳቸውም አምፀዋል፤ ሌሎችም እንዲያምጹ አድርገዋል
የሚል ነበር።

ዳኛውም-- ካህናቱም ሆኑ የቤተ-ክህነት ባለስልጣኖች ሊቀ ጳጳሱ አቡነ
ቂርሎስም የኢጣሊያን መንግስት ገዥነት አሜን ብለው ሲቀበሉ፤
እርስዎ ለምን አመፁ? ለምን ብቻዎን አፈንጋጭ ሆኑ? በማለት ጥያቄ
አቀረበላቸው።

አቡነ ጴጥሮስ የሚከተለውን መለሱ.. " አቡነ ቄርሎስ ግብፃዊ ናቸው።
ስለ ኢትዮጵያ እና ስለ ኢትዮጵያዊያን የሚገዳቸው ነገር የለም። እኔ ግን
ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሓላፊነት ያለብኝ የቤተ-ክርስትያን አባት እኔ ነኝ፤
ስለዚህ ስለ ሀገሬ እና ስለ ቤተ-ክርስትያኔ እቆረቆራለሁ። ከዚህ በቀር
ለናንተ ችሎት የማቀርበው ነገር የለም። ለፈጣሪዬ ብቻ የምናገረውን
እናገራለሁ። እኔን ለመግደል እንደወሠናችሁ አውቃለሁ።

ስለዚህ በእኔ ላይ የፈለጋችሁትን አድርጉ፤ ተከታዮቼን ግን አተንኩ
አሉ።

የሞት ፍርዱ ተፈረደ። ሕዝብ በተሠበሠበበት የአሁኑ አደባባይ ላይ
እንዲገደሉ ተወሠነ ። በወቅቱ እዚያው ነበርኩ የሚለው ጋዜጠኛ
ፓ ጂ ያ ሎ እ ን ዲ ህ ይ ገ ል ፀ ዋ ል ።
የመግደያው ቦታ ተዘጋጁቶ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮሰ ተወሠዱ። ፊታቸውን
ወደ ተሰበሰበው ሕዝብ አድርገው ቆሙ። በሕዝቡና በጴጥሮስ መሀል
ያገር ተወላጅ ወታደሮቸ ቆመው ሕዝቡ እንዳይጠጋ ይከላከላሉ። አቡነ
ጴጥሮስ ሰአታቸውን አውጥተው አዩ። ወዲያውም አጠገባቸው
ያለውን ጣሊያናዊ ለመቀመጥ እንዲፈቀድላቸው ጠየቁት። ቀና
ብለው ሠገነት ላይ ወደተቀመጥነው ጋዜጠኞችና መኳንት አይተው
የመቀመጥ ጥያቄቸውን ትተው ቀና ብለው ቆሙ። ከፊታቸው
ለቆሙት ገዳዮቻቸው ተመቻቹላቸው ። አቡኑ ረጋ ብለው ተራመዱ፤
ካራሚኚየሪዎቹም ከመግደያው ቦታ እስኪቆሙላቸው ጠበቁ።

ከቦታው ሲደርሱ አስተርጓሚ ተጠግቶ አይንዎ እንዲሸፈን ይፈልጋሉን
? አ ላ ቸ ው ። እ ሣ ቸ ው ም ሲ መ ል ሡ
የእናንተ ጉዳይ ነው፤ እንደወደዳችሁና እንደፈለጋችሁ አድርጉ፤ ለአኔ
ማንኛውም ስሜት አይሠጠኝም አሉ።

ከዚሀ በኋላ ጴጥሮስ ፊታቸውን ወደ ግድግዳ እንዲያዞሩ ተደረገ።
እሣቸውን ቀድሞ በመግደል ክብር የሚፈልጉት ስምንት
ካራማኚያሪዎች ከጴጥሮስ 20 እርምጃ ያህል ርቀው በርከክ አሉ።
በአስተኳሹም ትዕዛዝ ተኮሱ። ጴጥሮሰ ጀርባቸው በጥይት ተበሳሳና
ከመሬት ወደቁ። ሬሣቸውም ከከተማ ውጭ ተወስዶ በሚስጢር
ተቀበረ-- በማለት በዐይኑ ያየው ጋዜጠኛ ይህን ጽፏል።

ወገኔ ይህ የአቡነ ጴጥሮስ ሰማዕትነት ለእኛ በዚህ ዘመን ላለነው ሀገር
ተረካቢ ወጣቶች እጅግ ግሩም የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍልን
ነው። ደግሞም በአደባባይ በጥይት ተደብድበው የሞቱት ለእኔ ነው ፣
ለአንተ ነው ፣ ለአንቺ ነው ፣ ለኢትዮጵያ ነው ። ትልቅ መንፈሳዊነት፤
ትልቅ ልዕልና፤ የከፍታ ማሳያም የጠራ የኢትዮጵያዊነት ስብዕና
ማሳያም መስታወት ናቸው ።

ምንጭ፣ ያሬድ ሹመቴ

ሰማዕቱብፅዕ አቡነ ጴጥሮስ

የብፅዕ አቡነ ጴጥሮስ ሐዉልት
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ



1. Offer a sincere thank you. Do it verbally, or better yet, write a personal note (Certificate
of Appreciation ) to thank an employee for a job well done.

2. Ditch trash and trinkets. If you're offering material rewards, make them items staff will
really appreciate, rather than throwaways that will end up in the trash.

3. Give the gift of time. Your staff will really appreciate time off to catch up on errands or
recoup after wrapping up a time-intensive project.

3. Foster an environment of inclusiveness. Communicate regularly with employees; share
information and ask for feedback and ideas.

Source: Daphne Woolf, managing partner, Collin Baer Group Ltd

One of the Right way to Recognize and Reward Employees is

to - Be specific, Meaningful and Timely

Handing out rewards at year-end does little to encourage results you want throughout the
entire year. At the same time, be careful to avoid creating a sense of entitlement by tossing
out rewards aimlessly.

Source: Daphne Woolf, Collin Baer Group, Toronto, Razor Suleman, I Love Rewards Inc., Toronto

Based upon the aforementioned Law & Governance College Library which is situated at
Main Campus of Hawassa University has given a reward of  an Appreciation Certifi-
cate to the selective hard workers of a Year 2009 Eth.C. (Loan & Public  Service Teams)
of its  Library Staffs’ listed below:
1. Genet Alehubel 2.Temesgen Girma 3.Bekelech Million 4.Abaynesh Dea
5. Sintayheu Fantu 6. Medihanit Getachew 7. Hana Tefaye 8. Abaynesh Ayza
9. Hirut Ayele 10. Senait Shibru 11. Abaynesh Bekele.

ዜና - ቤተመጻሕፍት
ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ

ግብርና ኮሌጅ ቤተመጻሕፍት

ለተጠቃሚዉ ማሕበረሰብ (ተማሪዎች߹ መምህራን߹
ሠራተኞች እና ተመራማሪዎች) የሚሰጠዉ
የአገልግሎት አሰጣጥ የሥራ ጫና ሂደት በማይኖርበት
ወቅት ዓመቱን ሙሉ በሥራ ላይ የደከመን አእምሮ
ማዝናናት ለሥራ ተነሳሽነት እና ውጤታማነት አጋዥ
መሆኑ ግልጽ ነዉ፡፡

ስለሆነም የተወሰኑ የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ግብርና ኮሌጅ
ቤተመጻሕፍት ሠራተኞች በእራሳቸዉ ተነሳሽነት
ሐምሌ 15/11/09 ዓ.ም በሀገራችን ስምጥ ሸለቆ
ዉስጥ ወደ ሚገኘዉ የሳቫና ላንገኖ ፓርክ በመጓዝ
ፓርኩን ጎብኝተዉ ተመልሰዋል፡፡

የግብርና ኮሌጅ ማኔጅመንት የሠራተኞቹ የጉብኝት
ፕሮግራም እንዲሳካ የመጓጓዧ ትራንስፖርት አቅርቦት
ድጋፍ በማድረግ ተገቢዉን ትብብር አድርጓል፡፡
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Library is an information centre,
the Librarian is an information officer.

You will    find Link –Up  on
face book

@lgclib

Do You Want this Library Newsletter?
To Continue as a Network for

Hawassa University Libraries’ Development
Link Seek Your Active Participation:

PLEASE
 Send to Link Your Research Articles.

 Send to Link Your Special Topic of Interest

The subject matter that appears in this library newslet-
ter can include stories that focus on current technolo-
gies & innovations in your field. You can write about a
variety of topics but try to keep your articles short.
Your participation will develop your professional  experi-
ence, gives you an opportunities for national & interna-
tional  networking and expand your experience to reach
out your target  audiences.
This Library Newsletter can be not only a great promo-
tional tool  to promote library services & library profes-
sion but also create credibility and build Hawassa Uni-
versity identity among peer institution’s, employees,
customers and the surrounding community.
Link-Up is published both in electronic and print
bilingually (English & Amharic) at least quarterly, so
that it’s considered a consistent source of information
that Library & Information Professionals, Library users
(students, academic & administrative staff and
researchers) as well as affiliate recipients of Link-Up
will look forward to Link arrival.

The Editor

News From Main Campus Library
Don't Have a Recognition and Rewards Budget?

Here are Free Ways to Show Staff they're Appreciated.

LINK-UP
is a network designed for all to

communicate with each other so as to keep all
updated with news, comment, analysis &

selective research articles.

What Do You Want Link-Up to Contain?
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ወደ ሳቫና ላንገኖፓርክ ለጉብኝት ከተጓዙት
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ
ግብርና ኮሌጅ

ቤተመጻሕፍት ሠራተኞች በከፊል

በሕግ እና ጎቨርናንስ ኮሌጅ ቤተመጻሕፍት
አገልግሎት አሰጣጥና አደረጃጀት ዙሪያ

ላበረከቱት የሥራ አስተዋጽኦ
በ2009 ዓ.ም. የዓመቱ ትጉህ ሠራተኛ

በመሆን የተመረጡ ስለሆነ
ይህ የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል::

In recognition of  your outstanding  perform-
ance & ongoing contributions

as hard worker
in the process of service provision &

organizing our library.
I value what you have done & continue to do &

I assure that you have  been awarded this
certificate.

ሙሉጌታ ወ/ጻድቅ—የቤተመጻሕፍት ኃላፊ
Mulugeta W/Tsadik - Head Librarian

ሐምሌ 2009 ዓ.ም. July 2017

የምስክር ወረቀት Certificate of Appreciation

ብርሃኑ ቦጋለ - የቤተመጻሕፍት ዳይሬክተር
Berhanu Bogale –Library Director

I hereby express my sincere appreciation to
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