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ምስጋና 

 

ይህ በኢትዮጵያ ሴት አርሶ አደሮችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል 2021(እ.አ.አ) በመለስተኛ እና አነስተኛ የመስኖ ልማት 

ድጋፍ ድርጅት (SMIS) እና የግብርና ዕድገት ፕሮግራም አቅም ልማት አመቻች ፕሮጀክት (AGP2-CDSF) ባለሙያዎች እና 

የቴክኒክ አማካሪዎች፤ በግብርና ሚኒስቴር የሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ባለሙያዎች እና የግብርና ዕድገት 

ፕሮግራም ትብብር የተዘጋጀ ነው፡፡ 

 

ማኑዋሉ ለህትመት የበቃው የካናዳ መንግሥት በካናዳ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች በኩል ባደረገው የገንዘብ ድጋፍ ነው፡፡  
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መግቢያ፡ ሴቶችን ማብቃት በኢትዮጵያ 

ሴቶችን ማብቃት ስንል ምን ማለታችን ነው?  

 

ሴቶችና ልጃገረዶች ግማሽ የሚሆነውን የዓለም ህዝብ ብቻ ሳይሆን ግማሽ የሚሆነውን የልማት አቅምም ይሸፍናሉ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ 

እኩልነት አለመኖር አሁንም ድረስ በዓለማችን ተንሰራፍቶ የሚገኝ በመሆኑ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልህቀትን ገድቧል፡፡ ስለዚህ ሴቶችን 

ማብቃት የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማምጣት እጅግ ወሳኝ ነው፡፡ ሴቶችን ማብቃት ማለት ሴቶች የራሳቸውን ሕይወት የመምራትና 

የመቆጣጠር አቅማቸውን ማሳደግና ስልታዊ ውሳኔዎችን የመወሰን ብቃታቸውን ማዳበር ነው፡፡1 ሴቶችን ማብቃት ከብዙ ክፍሎች 

የተዋቀረ ሲሆን፡- 

• ሴቶች ለራሳቸው ያላቸው ዋጋ እና በራስ መተማመን፤ 

• የተለያዩ አማራጮችን የማወቅና የመወሰን መብት፤ 

• የተለያዩ እድሎችንና ሐብቶችን የማግኘት/የመጠቀም መብት፤ 

• በቤት ውስጥና ከቤት ውጭ ያለ ሕይወታቸውን የመቆጣጠር መብት እና 

• ፍትሃዊ የሆነ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት ለማምጣት የማህበራዊ ለውጥ ሂደቱ ላይ ተጽኖ ማሳደር መቻል 

ናቸው፡፡ 

ሴቶችን ማብቃት ሊገለጽ የሚችለው በቤተሰብ ውስጥ እንዲሁም በሰፊው ማህበረሰብ ውስጥ ነው፡፡ ሴቶችን ማብቃት የሚያተኩረው 

ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነፃጸሩ ያሉበት ሁኔታ ላይ ብቻ ሳይሆን ሴቶች በራሳቸው ያሉበትን ሁኔታ፤ ሃላፊነትን የመቀበል የግል ብቃት፤ 

አይሆንም የማለት፤ ምክንያታዊነትና ከሌሎች ጋር በራሳቸው ተማምነው የሚያካሂዱት ተግባቦት እና በማህበረሰቡ በሴቶች ላይ 

የሚፈጸመውን ጭቆና (በማህበረሰብ፤ በህብረተሰብ ወይም በቤተሰብ ወይም በግለሰባዊ እንቅስቃሴ) መሞገትን ይጨምራል፡፡ ለኢትዮጵያ 

ሴት አርሶ አደሮች ደግሞ ማብቃት ዘርፈ ብዙ እይታዎች ያሉት ሲሆን፤ እኩል የመሬት ባለቤትነት መብት፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ 

በመሬታቸው በተገቢው መንገድ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው የመወሰን ችሎታ፣ ለማምረት (በማሳና በቤት ውስጥ) የሚያስፈልጉ 

ግብዓቶችን የማግኘትና የመጠቀም ችሎታ፣ የመከራከርና የመደራደር ችሎታ፣ እና ኢ-ፍትሐዊነትን የመሞገት ችሎታን ያካትታል፡፡ 

ሴቶችን ማብቃት ማለት የሴቶችን ሰብዓዊ መብት ማክበርን ይጠይቃል፡፡ የተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት ግብም የሥርዓተ- ፆታ 

እኩልነትን እንደ መሰረታዊ የሰብዓዊ መብት እንዲሁም ለዓለም የበለጠ ሰላም፣ ብልጽግናና ዘላቂነት ለማምጣት ዋና መሰረት መሆኑን 

አስፍሯል፡፡ ነገር ግን የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት አለመስፈን በሁሉም የዓለም ክፍል ችግር እንደሆነ ቀጥሏል፡፡ በንግግር እና በእውነታው 

መካከል ያለውን ክፍተት ለማጥበብ መተጋገዝን፣ ቀጣይነት ያለው ተግባር ከለውጣዊ አመለካከት ጋር፣ የይሆናል እምነትና እሴት በሁሉም 

የማህበረሰብ ክፍል፣ በመንግስት፣ በሲቪክ ማህበረሰብ ቡድኖች፣ ሴቶችና ልጃገረዶች እንዲሁም ወንዶች በትኩረት መያዝን ይጠይቃል፡

፡ ትምህርት፣ ሥልጠና፣ ግንዛቤ ማዳበር፣ በራስ መተማመንን መገንባት፣ አማራጮችን ማስፋት፣ በሐብት የመጠቀምና የማዘዝ መብትን 

ማሳደግ፣ ፆታዊ አድሎን እና ኢ-ፍትሐዊነትን የሚያባብሱ ተቋማትና አደረጃጀቶችን የማሸጋገር ተግባራት የሴቶችንና ልጃገረዶችን መብት 

ለመጠበቅና ለማብቃት ዋና መሳሪያዎች ናቸው፡፡ እነዚህ መሳሪያዎችና ዓላማዎች በዚህ ማንዋል ውስጥ ተካተዋል፡፡ 

ሴቶችን ማብቃት ለኢትዮጵያ ልማት ለምን አስፈላጊ ሆነ? 

የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት (አንቀፅ 35.1) ሴቶች ከወንዶች እኩል መብትና ጥበቃ እንደሚያገኙ ዕውቅና ይሰጣል፤ ነገር ግን በመላ አገሪቱ 

ለነዚህ መብቶች አለመረጋገገጥ ማሳያ የሚሆኑ ሴቶች የሚገጥሟቸው በርካታ ክፍተቶች እና እጥረቶች አሉ፡፡ ከግማሽ ያነሱ ጎልማሳ ሴቶች 

 
1 UN Commission on the Status of Women (2002). Agreed Conclusions on eradicating poverty, including through the 
empowerment of women throughout their life cycle, in a globalizing world. See https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102
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ማንበብና መጻፍ ይችላሉ (ከ 60% ወንዶች ጋር ሲነፃፀሩ)፤ በማንኛውም እድሜ ክልል የልጃገረዶች የትምህርት ተሳትፎ ከወንዶች ያነሰ 

ነው፡፡  ምንም እንኳን የጋብቻ ሕጋዊ ዕድሜ 18 ዓመት ቢሆንም ፣ በኢትዮጵያ እስከ 40% የሚሆኑ ልጃገረዶች ከ 18 ዓመት ዕድሜ በፊት 

ያገቡ ሲሆን ፣ 14% የሚሆኑት ደግሞ 15 ኛ ዓመታቸውን ሳይጨርሱ አግብተዋል፡፡ ሴቶች በቁጥር ግማሽ የሚሆነውን ህዝብ የሚሸፍኑ 

ቢሆንም 70 ከመቶ የሚሆነውን የምግብ ምርት በማምረት አስተዋፆ አላቸው፡፡2 ግብርና ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሐብትና ለህብረተሰቡ ኑሮ 

ማዕከላዊ ሚና አለው፡፡ በዓለም ባንክና የግብርና ሚኒስቴር መረጃ መሰረት 82 ከመቶ የሚሆነው ህዝብ የሚኖረውና የሚሰራው በገጠር 

ውስጥ ሲሆን የግብርናው ተቋም 80 ከመቶ የሚሆነውን የሥራ ዕድል፤  46 ከመቶ ጥቅል የሀገር ውስጥ ምርት እና 90 ከመቶ የውጭ 

ንግድ ገቢን ይሸፍናል፡፡3 አብዛኞቹ አርሶ አደሮችም ባለአነስተኛ ማሳ ሲሆኑ 85 ከመቶ የሚሆኑት ቤተሰቦች ከሁለት ሄክታር በታች መሬት 

ያላቸው ሲሆን 40 ከመቶ የሚሆኑት ደግሞ ከግማሽ ሄክታር በታች ይዞታ ያላቸው ናቸው፡፡ ከባለ አነስተኛ ይዞታ አርሶ አደሮች መካከል 

26 ከመቶ የሚሆኑት የእማወራ ቤተሰቦች ናቸው፡፡4 ባለትዳር ሴቶች በግብርናው ስራ እኩል የጉልበትና የክህሎት አስተዋጽኦ ያላቸው 

ይሁን እንጅ አስተዋጿቸው ሙሉ በሙሉ እውቅና ያልተሰጠው በመሆኑ ሴቶች በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥና ከጥቅም ተካፋይ ከመሆን 

አኳያ ከወንዶች ጋር ሲነጻጸሩ እኩል ተጠቃሚ አይደሉም፡፡ በተለያዩ ጫናዎች ምክንያት ማለትም የቤተሰብ የጉልበት ስራ እና ልጆችን 

የመንከባከብ ሃላፊነቶች፤ የውሳኔ ሰጭነት አቅም መቀነስ፤ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ፤ ኢ-ፍትሀዊ የመሬትን ተጠቃሚነት ከመሳሰሉት 

የተነሳ ሴት አርሶ አደሮች ከወንድ አርሶ አደሮች ጋር ሲነፃፀሩ እምብዛም ውጤታማ አይደሉም፡፡ ይህ የምርታማነት ልዩነት ሊወገድ 

የሚችል ከሆነ እንደ ዓለም ባንክ ግምት በየአመቱ 1.1 ቢሊዮን ዶላር በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ይጨምራል፡፡ 

የግብርና ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ ግብርና ዘርፍ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ስትራቴጂን ሴትና ወንድ አርሶ አደሮችም ሆኑ አርብቶ አደሮች 

ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ፤ የተመጣጠነ ምግብ እና የምግብ ዋስትናቸውን ለማሻሻል እና ለአየር ለውጥ ጠንካራ የመቋቋም አቅማቸውን 

ለማጎልበት እንዲሁም ከግብርና ልማት በእኩልነት እንዲሳተፉ እና እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው አጠቃላይ ዓላማ በማንገብ 

የተዘጋጀ ነው፡፡ በንግግር/ በሚወራውና በተግባር እየተሰራ ባለው ወይም መሬት ላይ ባለው መካከል ያለውን የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት 

ክፍተት ለማጥበብ  የሥርዓተ-ፆታ ምላሽ ሰጪ ፕሮግራሞችን ለማቀድ እና ተግባራዊ ለማድረግ የግብርና ሚኒስቴር ሠራተኞችና ውሳኔ 

ሰጪዎችን አቅም ማሳደግ፤ በተለያዩ ተዋንያን መካከል ቅንጅትን ማጠናከር፤ የሴት አርሶ አደሮችን የግብርና ምርት መጨመር እና 

ትርፋማነታቸውን ማሳደግ፤ በቤተሰብ ውስጥ እንዲሁም በዘርፉ መደበኛ እና መደበኛ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ የአነስተኛ ሴት አርሶ 

አደሮችን ውሳኔ የመስጠት አቅም ማሳደግ እና በሁሉም ደረጃዎች ለጾታ እኩልነት የተጠያቂነት ስርዓቶችን ማጠናከር ያስፈልጋል፡፡ ይህ 

ሴት አርሶ አደሮችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል ሴቶች በምርታማነታቸው እና በህይወታቸው ላይ አዎንታዊ ተፅእኖ እንዲኖራቸው 

በቤተሰብ እና በማህበረሰብ ደረጃዎች የላቀ የአመራር እና ውሳኔ ሰጪነትን ለማሳደግ የሚረዳ መሳሪያ ነው፡፡ 

 

ይህንን ማንዋል እንዴት መጠቀም እንችላለን? 

በዚህ ማንዋል ውስጥ የተካተቱ ታሪኮች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ስለሚኖሩ ሶስት ጓደኛሞች ሲሆን በላይነሽ፣ ሀዊ እና ሰናይት ይባላሉ፡

እነዚህ ጓደኛሞች በጣም የሚቀራረቡና እርስ በእርስ የሚወያዩ በመሆናቸው "ሶስቱ ወፎች" የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

የሚቀጥለው ክፍልም የጓደኛሞቹን የእያንዳንዳቸውን ሕይወት በመጠኑ ይዳስሳል፡፡ ሶስቱም ሴቶች እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው በዚህ 

መጽሐፍ ውስጥ በሚያጋጥሟቸው ክስተቶች ምክንያት ማደግ እና መለወጥ ይጀምራሉ፡፡ ይህ ለውጥና እድገትም ሴቶችን የማብቃት 

ሂደት ነው፡፡ 

 

 
2 Ministry of Agriculture and Natural Resources (2017) Gender Equality Strategy for Ethiopia’s Agriculture Sector  
3 World Bank (2014), Decomposition of Gender Differentials in Agricultural Productivity in Ethiopia, USAID (2015). Feed the Future Country Fact 
Sheet. http://feedthefuture.gov/country/ethiopia (accessed on 01.03.2016) and FAO (2014);Socio-economic context and role of agriculture. 
Food and Agriculture Policy Decision Analysis (FAPDA) Country Fact Sheet on Food and Agriculture Policy Trends: Ethiopia 
(www.fao.org/economic/fapda, www.fao.org/economic/fapda/tool 
4 2011 Demographic and Health Survey (DHS) 

http://feedthefuture.gov/country/ethiopia%20(accessed%20on%2001.03.2016
http://www.fao.org/economic/fapda
http://www.fao.org/economic/fapda/tool
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ጠቀሜታ 

የዚህ ማንዋል ጠቀሜታ የኢትዮጵያ ሴቶች በተናጠልና በጋራ የሚያካሂዱትን ራስን የማብቃት ስራ መደገፍ ነው፡፡ 

ዓላማ 

የዚህ ማንዋል ዓላማ የልማት ሰራተኞች፣ የሴቶች ጉዳይ ባለሙያዎች እና በወረዳ ደረጃ ያሉ የሁለተኛው የግብርና እድገት ፕሮግራም 

ተግባሪ ተቋማት የተለያዩ ባለሙያዎች፣ ሴቶች በተደራጀ ሁኔታ በውይይት ውስጥ እንዲሳተፉ፤ የግል ሕይወታቸውን እንዲያሻሽሉ እና 

በተናጠልና በጋራ ራሳቸውን ለማብቃት ክህሎታቸውን እንዲገነቡ ለማድረግ የሚያስችሉ መሳሪያዎችን ማሳየት ነው፡፡ 

ይህንን ማንዋል ማን ሊጠቀምበት ይችላል? 

ይህ ማንዋል የተዘጋጀው በማህበረሰብ ደረጃ የሚገኙ የሴቶች አደረጃጀቶች በሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ዙሪያ በማህበረሰብና በቤተሰብ 

ደረጃ የሚያካሂዱትን ውይይት ለማበረታታትና ለውጡን ለማገዝ ነው፡፡ በዚህ ማንዋል ውስጥ የተካተቱ መልመጃዎች የሚዳስሱት 

የማህበረሰቡ ዋና ችግር የሆኑ የግል ጉዳዮችን ነው፡፡ አመቻቾችም በተሳትፏዊ ልማት አቀራረብ ዘዴና ማህበረሰብ ውይይት በቂ ልምድ 

ያላቸው ቢሆኑ ይመረጣል፡፡ 

የማንዋሉ ክፍሎች 

ይህ ማንዋል በሶስት ሞጁሎች የተከፋፈለ ሲሆን፤ እያንዳንዳቸው ደግሞ ወደ ተለያዩ ክፍሎች እና ንዑስ ክፍሎች ተከፋፍለዋል፡፡ 

የሞጁሎቹ ፍሰት ከግለሰብ ለውጥ ወደ ቡድን አደረጃጀት እና የጋራ ለውጥ፣ ከዚያም ወደ ተሟጋችነት፣ የመብት ንቅናቄ እና ወደ 

ማህበረሰብ ለውጥ ይሸጋገራል፡፡ ይህ ፍሰት ሴቶችን የማብቃት ሂደት ለመወከል የታሰበ ነው፡፡ 

እያንዳንዱ ክፍል በሶስቱ ጓደኛሞች የተወሰነ የህይወት ክፍል ታሪክ ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ታሪኮቹ የተለየ የአፃፃፍ ስልትን በመጠቀም የተፃፉ 

ሲሆኑ ሲጀምሩ እና ሲጠናቀቁ ሶስት የኮከብ ምልክቶች (***) ተቀምጠዋል፡፡ ታሪኮቹም የኢትዮጵያን ሴቶች ችግሮችና ያሉበትን ሁኔታ 

አጉልቶ የሚያሳይ እንዲሁም እያንዳንዱ ሰው በራሱ የሕይወት ልምድን እንዲያይና በራሱ ችግር እንዴት መማር እንዳለበት አዳዲስ 

ነገሮችን እንዴት መልመድ እንዳለበት ለማሳየት የታሰቡ ናቸው፡፡ በእያንዳንዱ ክፍል መጀመሪያ አመቻቹ ታሪኮቹን ለቡድኖቹ ማንበብ 

ይኖርበታል፡፡ 

በአጠቃላይ ሰላሳ ክፍሎች የተካተቱበት ሲሆን እያንዳንዱ ክፍልም ታሪኩን በማንበብ ጀምሮ በቀረቡ ጥያቄዎች መሰረት ውይይቱን 

ለማመቻቸትና የቡድን ስራውን ለማጠናቀቅ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ይፈጃል ተብሎ ይጠበቃል፡፡ አመቻቹም ሴቶችን 

ለማበረታታትና አቅማቸውን ለማጎልብት እንዲሁም የነቃ ተሳትፎና መማማር እንዲኖር እነዚህን ደረጃዎች መከተል አለበት፡፡  

ሥርዓተ-ፆታ ተኮር የመማማር ስልቶችን በመጠቀም ማመቻቸት 

ከላይ እንደተገለጸው አመቻቹ በአሳታፊ ልማት፣ የሴቶች መብት ንቅናቄና ሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ዙሪያ ልምድ ያለው ቢሆን መልካም 

ነው፡፡ አመቻቹ በእያንዳንዱ ክፍል መግቢያ ላይ የተገለጹ መሳሪያዎችን/ቁሳቁሶችን ቀድሞ ማዘጋጀት እና ሁሉንም አስፈላጊ ክፍሎች 

ቀድሞ አንብቦ ለማመቻቸት ዝግጁ መሆን ይጠበቅበታል፡፡  

እያንዳንዱ የቡድን መሰብሰቢያ ቦታ ምቹ፣ በቂ ስፋት ያለው፣ በቀላሉ ማግኘት የሚቻል፣የሚታወቅ እና በእድሜ ለገፉና ለአካል ጉዳተኞች 

በቀላሉ ለመገልገል አመቺ መሆን አለበት፡፡ መሰብሰቢያ ቦታው ሴቶች በሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ሳይረበሹ መወያየት እንዲችሉ ጸጥ 

ያለ ቢሆን ጥሩ ነው፡፡ ሴቶች ለመሰባሰብ የሚመቻቸው ሰዓት መመረጥ መቻል አለበት፡፡ ከተቻለም የሕፃናት ማቆያ ቢመቻች ጥሩ 

ይሆናል፡፡ ወጭውን መሸፈን የሚቻል ከሆነም የሻይ ቡና አቅርቦት ቢኖር ጥሩ ነው፡  
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ስልጠናው ውጤታማ እንዲሆንና ሁሉም ሴቶች እኩል የመሳተፍ እድል እንዲያገኙ ለማስቻል በአንድ ጊዜ የተሳታፊ ብዛት ከ20-25 

ሴቶች ባይበልጥ ይመረጣል፡፡ ሁሉም ተሳታፊ ሴቶች ቀድመው ስልጠናው ለምን እንደሚያስፈልግ፣ ምን ለመስራት እንደታቀደ፣ 

የመጀመሪያው ስብሰባ መቼና የት እንደሚካሄድ እና ተጨማሪ መረጃ እንዴት ማግኘት እንዲሚቻል የሚገልጽ ፖስተር ወይም ማስታወቂያ 

ቀድሞ መላክ መይም በአመቺና ሴቶች በቀላሉ ሊያገኙት በሚችሉት ቦታ ማለትም በቤተ-ክርስቲያን፣ በመስጊድ፣ በገበያ ቦታ እና በጤና 

ተቋማት አካባቢ መለጠፍ ያስፈልጋል፡፡  

ሴቶች መዘመር፣ መደነስ፣ መወያየት እና እርስ በእሳቸው ቀልድ ማውራት ይወዳሉ፡፡ አብረው መማማር ያስደስታቸዋል፡፡ የመማሪያ 

አካባቢው ለሴቶች ተስማሚ፣ አዝናኝ እና አስደሳች እንዲሆን ያድርጉ፡፡ ይህ ከሆነ የበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ ይማራሉ እና 

የተማሩትን ስራ ላይ ለማዋል ይጥራሉ፡፡  

 

             ተጨማሪ ማብራሪያ ለአመቻቾች: ሥርዓተ-ጾታን ያማከለ የማመቻቸት ዘዴና ቋንቋ መጠቀም 

 ድጋፍ በምናደርግበት ጊዜ እንደ አመቻች ለሴቶችና ለወንዶች ለቤተሰቦቻቸውና ለራሳቸው የወደፊት ብሩህ ጊዜን እና የፆታ እኩልነትን 

ለማምጣት የለውጡ ዋና ተዋናይ መሆናችንን በመገንዘብ ሙያዊና ሃላፊነት የተሞላበት አገልግሎት መስጠት አለብን።  

ሁልጊዜ ሴቶች የቤት ውስጥና ህጻናትን የመንከባከብ ሀላፊነት ያለባቸው በመሆኑ፤ ይህም በስልጠና እንዳይሳተፉ ሊያግዳቸው 

እንደሚችል ማሰብ አለብን። በመሆኑም ፕሮግራሞችን ስናዘጋጅ መገንዘብ ያለብን ጥቅም ላይ የሚውሉት ቁሳቁሶች፤ የፕሮግራም 

መጀመሪያና መጨረሻ እንዲሁም የእረፍት ሰዓት ድልድል የሴት አርሶ አደሮችን ተሳትፎ የሚያሳድግ መሆን አለበት። የሥርዓተ-ፆታ 

አድሎአዊ ቋንቋዎች፣ አገላለጾች፣ ቀልዶች እና ድርጊቶች መወገድ አለባቸው ።  

ሴቶች ለቤተሰብ እንቅስቃሴዎች እና ለህፃናት እንክብካቤ ሁል ጊዜ ሃላፊነት እንዳለባቸው ማወቅ አለብዎት፣ ይህም በስልጠናዎች ላይ 

እንዳይሳተፉ ያደርጋቸዋል፡፡ ስለሆነም ዝግጅቶችን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉት ቁሳቁሶች፣ የፕሮግራሙ የመጀመሪያ 

እና የማብቂያ ጊዜ እንዲሁም የእረፍት / የእረፍት ጊዜ የሴቶች አርሶ አደር ተሳትፎ እንዲጨምር ማድረግ አለብዎት፡፡ የሥርዓተ-ፆታ 

አድሎአዊ ቋንቋዎች፣ አገላለጾች፣ ቀልዶች እና ድርጊቶች መወገድ አለባቸው፡፡ የገጠር ሴቶች አዲስ ነገር ለመሞከር የሥርዓተ-ፆታ 

አስተሳሰብን እና የማህበረሰቡን ጫና በመፍራት በራስ መተማመን ይጎላቸዋል። ስለሆነም አቅማቸውን ለመገንባት የተለያዩ አነቃቂ 

እና ተጨባጭ ታሪኮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው፡፡ 

ሁሌም ሁሉንም ሴቶች (እማወራዎችና ባለትዳር) ከምንሰጠው የአቅም ልማት ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መትጋት 

አለብን። ማንኛውንም ግለሰብ ማግለል በምንሰራው የአቅም ማጎልበት ስራ ላይ አሉታዊ ተጽኖ ስለሚኖረው፤ ማንም እንዳይገለል 

ማድረግ ይኖርብናል፡፡  

ሁል ጊዜ የሥልጠና ይዘቶችን እና መልዕክቶችን ቀላል እና ለስርዓተ-ፆታ ምላሽ ሰጭ ያድርጉ፡፡ ይህም ሙያዊ ድልን/ስኬት 

ያጎናጽፋል። 
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ሶስቱ ጓደኛሞች 

ሰናይት፡ ባለትዳርና ባለቤቷ አብሯት የማይኖር 

ሰናይት አብርሃ ሰላሳ ዓመት ዕድሜ ያላት የወልዴ ባለቤት ስትሆን የአራት ልጆች እናት ነች፡፡ 

ሦስት ወንዶች ሲኖሯት አንደኛዋ ልጇ ሴት ናት፡፡ ባለቤቷ ለቤተሰቡ ተጨማሪ ገቢ ለማስገኘት 

ስራ ፍለጋ ወደሌላ ቦታ ስለሄደ ሁሉንም የገቢ ማስገኛ፣ ትውልድ የመተካትና የማህበረሰባዊ 

ሚናዎችን ማከናወን ሙሉ በሙሉ የሰናይት ሀላፊነት ነው፡፡ 

ሰናይት ያደገችው ወንዶች በሚበዙበት ቤተሰብ ውስጥ ከስድስት ወንድሞቿ ጋር ነው፡፡ 

ቤተሰቦቿ ከአምስተኛ ክፍል ትምህርቷን እንድታቋርጥ በማድረግ በ18 ዓመቷ ነበር አስገድደው 

የዳሯት፡፡ በ19 ዓመቷም የመጀመሪያ ልጇን ወለደች፡፡ ከዚህ ባሻገር ሰናይት የተማረችና መጠነኛ 

በራስ መተማመን ያላት ሴት ናት፡፡ ሰናይት እንደ ሌሎች የአካባቢው ባለትዳር ሴቶች ያሏትን/የነገሯትን ብቻ የምትቀበል ስላልነበረች 

ባለቤቷ ወደቤት ሲመለስ ብዙውን ጊዜ ይጋጫሉ፡፡ ሰናይት በአካባቢው የሚሰጠውን የጤና ትምህርት አግኝታ ስለነበር በልጆቿ 

ዕድሜ መካከል የሶስት ዓመት ዕድሜ እንዲኖር ለማድረግ የወሊድ መከላከያ መድሐኒት ተጠቅማ ነበር፡፡ ይህም በህጻንነት ዕድሜዋ 

ትምህርት የማግኘቷ ውጤት እንደሆነ አድርጋ ታስባለች፡፡  

ሰናይትና ባለቤቷም እንስሳትን ያረባሉ፡፡ በሁለት በሬ፣ አስር በግና ፍየል፣ ጥቂት ዶሮዎችና በጓሮ አትክልት ልማት ኑሯቸውን ይመራሉ፡

፡ ከግብርናው ገቢ በተጨማሪም ባለቤቷ ከግብርና ስራ ውጭ የሚያገኘው ገቢ ቤተሰቡን ሊያጋጥሙ ለሚችሉ ድንገተኛ ነገሮች 

መጠባበቂያ መጠነኛ ቁጠባ እንዲኖራቸው አግዟቸዋል፡፡ ሆኖም ግን የባለቤቷ በቤት ውስጥ አብሮ አለመኖር በፈጠረባት የስራ ጫና 

ሰናይት በቀበሌው ውስጥ የሚሰጠውን የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት እንዳታገኝ አድርጓታል ማለት ነው፡፡ ሰናይት አልፎ አልፎ 

በቀበሌ የማህበረሰብ ስብሰባዎች መሳተፍ የምትፈልግ ቢሆንም የአካባቢው ማህበረሰብ ባሏ አብሯት ለማይኖር ሴት እና ለእማወራ 

ሴት የሚሰጠውን ቦታና ሊወራ የሚችለውን ሐሜት በመፍራት ለመሳተፍ ትፈራ ነበር፡፡ ሰናይት መልካም ፈገግታና ውብ ገፅታ ያላት 

እና ሁል ጊዜ ቆንጆ ሆና መታየት የምትፈልግ ሴት ነች፡፡ በአፍላ እድሜዋ መልካም አርያ ያደረገቻት ሴት መምህሯን ነበር፡፡ ሰናይት 

ቤተክርስቲያን መሄድ የምትወድ እና አረጋዊያንን እና የታመሙ ሰዎች የምትጎበኝ ጥሩ ልብ ያላት ሴት ናት፡፡ በዓል ማክበር እና በበዓል 

ቀንም ንጹህና ቆንጆ ልብስ መልበስ ትወዳለች፡፡ 

 

በላይነሽ፡- እማወራ 

በላይነሽ በ15 ዓመት ዕድሜዋ ከጓደኞቿ ጋር ከትምህርት ቤት እየተጫወቱ ሲመለሱ በደመቀ የተጠለፈች 

ሴት ናት፡፡ በላይነሽ ተገዳ መደፈሯና መጠለፏ ሀፍረት ለማስወገድ ሳትወድ በግድ እንድታገባና ወደ 

ደመቀ መኖሪያ ቀየ ሄዳ እንድትኖር ተደረገች፡፡ ይህ ታሪኳ እና የሴት ልጅ ግርዛት ሰለባ መሆኗ በጎጅ 

ልማዳዊ ድርጊቶች ዙሪያ ያላት ልምድ እንዲዳብር ረድቷታል፡፡ ይህንን ጎጅና ፍትሀዊ ያልሆነ ሁኔታ 

ፈጽሞ ላለመርሳትና ለመዋጋት ቃል ገብታለች፡፡  

አሁን በላይነሽ 32 ዓመቷ ነው፡፡ ባለቤቷንም በህመም ምክንያት በሞት ካጣች ሁለት ዓመታት 

ተቆጥረዋል፤ ሁለት ልጆች (አንድ ወንድ እና አንድ ሴት) ያላት ሲሆን የቤተሰቦቿ እጣ ፈንታ በእርሷ ላይ 

የወደቀ በመሆኑ ለቤተሰቧ ትልቅ ትኩረት ትሰጣለች፡፡ በላይነሽ ከአንድ ሄክታር በታች የሆነ የእርሻ ቦታ 

እንዲሁም አንድ በሬ እና ሁለት በጎች አሏት፡፡  

ባሏ እንደሞተባት ሴትም ሁልጊዜ የቤተሰቧን ገቢና ኑሮ ማሻሻል ላይ ትኩረት ታደርጋለች፡፡ በአካባቢው በጣም የተለመዱ እና ትልቅ 

ችግር የሆኑባት ነገሮች፡- የገቢ ማስገኛ፣ የምርታማ ስራን እና ትውልድን የመተካት፣ የቤት ውስጥ ስራን አቻችሎ ማስኬድ፤ ለማሳ ስራ 

የጉልበት ሰራተኛ እጥረት፣ እንዲሁም በሌሊት ማሳዋን የሚጠብቅላት ሰው ማጣት እና የምርት ስርቆት ናቸው፡፡ በዚህ ምክንያትም 
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መሬቷን ለማከራየት/ለእኩል ለመስጠት ተገዳለች፡፡  በዚህም ምክንያት በየምርት ዘመኑ መጨረሻም የምርቱ ክፋይ ለእኩል አራሹ 

ስለሚሰጥ የበላይነሽ አነስተኛ ድርሻም ለቤተሰቡ ቀለብ እና ለልጆች የትምህርት ክፍያ በቂ መሆኑን እርግጠኛ አይደለችም፡፡ በላይነሽ 

የማሳዋን ምርታማነት መጨመር ወይም ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ ተግባር በመስራት ገቢዋን መጨመር እንዳለባት ብታስብም እስከ አሁን 

ትክክለኛውን መፍትሔ ግን አላገኘችም፡፡ በላይነሽ ከሌሎች መማርና የተለያዩ ክህሎቶችን የማወቅ ፍላጎት እንዲሁም በቀበሌው  

የተለያዩ ስልጠናዎች ሲሰጡ መሳተፍ የምትወድ ቢሆንም እነዚህን ስልጠናዎች ግን በፈለገች ጊዜ ማግኘት አልቻለችም ነበር፡፡ 

አንዳንዴም ባለትዳር ሴቶች በእማወራ ሴቶች ላይ ያላቸውን የተዛባ አመለካከት እና ስጋት ስለምታውቅ በዚህ ነገር ላለመናደድ 

የቻለችውን ሁሉ ታደርጋለች፡፡ የሰናይትና የጫልቱ ጥሩ ጓደኛ በመሆኗም ደስተኛ ነች፡፡ 

 

ሃዊ፡- ባለትዳርና በልማዳዊ በወንድ የሚመራ ቤተሰብ ውስጥ የምትኖር 

ሃዊ የአሕመድ ባለቤት ስትሆን የ28 ዓመት ወጣት ናት፡፡ ከአቶ አሕመድ ጋርም ሶስት ልጆችን፡ ሁለት ሴትና አንድ ወንድ ልጅ 

አፍርተዋል፡፡ ሃዊ ያደገችው አንድ ወንድ ከአንድ በላይ ሚስት አግብቶ በሚኖርበት ቤተሰብ 

ውስጥ ስለሆነ እናቷን በቤት ውስጥ ስራ ማገዝ ወይም ተጨማሪ ገቢ ለማስገኘት በአነስተኛ 

ግንባታ ስራዎች እና በማሳ ስራ ተቀጥራ ትሰራ ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ሃዊ ትምህርት ቤት 

የመግባትም ሆነ ንባብ የማንበብ ዕድል አልነበራትም፡፡  

ሃዊ ከባለቤቷ እናትና ከሌሎች ዘመድ የቤተሰብ አባላት ጋር በአንድ ግቢ ውስጥ ትኖር ነበር፡፡ 

ከከበደ ቤተሰቦች የተሰጣቸው ግማሽ ሄክታር መሬት ብቻ ያላቸው ሲሆን በዚህ መሬትም ጤፍ፣ 

ስንዴና ሌሎች ሰብሎችን ያመርታሉ፡፡ ሃዊ ጥቂት ዶሮዎች እና አነስተኛ የጓሮ አትክልት ማሳ 

አላት፡፡ ሃዊ ትዳር ከመሰረተች በኋላ ትውልድ የማስቀጠል/የቤት ውስጥ ስራዎች በእርሷ ላይ ያረፈ ሲሆን በማሳ ስራም ከባለቤቷ 

ጋር ንቁ ተሳታፊ ነች፡፡ በምግብ ሰዓትም ሃዊ ባለቤቷና ወንዶች ልጆችዋ መጥገባቸውን ካረጋገጠች በኋላ ነው የምትመገበው፡፡ 

ብዙ ጊዜም ድካም ስለሚሰማት በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ በዕድሜ የገፋች መስላ ትታያለች፡፡ 

የሃዊ ባል በነሃዊ ቤተሰብ ውስጥ ዋና ውሳኔ ሰጭ ሲሆን አንዳንዴም እናቱ ወይም ሌሎች ዘመዶቹ ጣልቃ ይገባሉ፡፡ ሃዊ ሁል ጊዜ 

እንደ እድሜ እኩያዋ ሴቶች መሆን ብትመኝም ወደ የትኛውም ህዝባዊ ስብሰባ እንድትሄድ ባሏ አይፈቀድላትም፡፡ የጤና 

ኤክስቴንሽን አገልግሎት ለማግኘት እንኳን ብቻዋን መሄድ አትችልም፡፡ ሃዊ ዝምተኛና አይን አፋር ስለሆነች በማንኛውም ውይይት 

ላይ መሳተፍ አትፈልግም፡፡ ከበደም በቤቷ ጉዳይ እንኳን ሃሳብ እድትሰጥ አይጋብዛትም፡፡ ከቤተሰቧ የለመደችውና ከአሕመድ 

ያየችው ነገር ወንድ ሁልጊዜም ትክክል ነው ብላ እንድታስብ አስገድዷታል፡፡ ሃዊ ሁልጊዜም አሕመድ የበለጠ ያውቃል ብላ 

ስለምታስብ ስህተት እንደሆነ ብታውቅ እንኳን ምንም ሃሳብ አትሰጥም፡፡ ሁሉንም ልጆች ለማስተማር ስላልቻሉ ወንድ ልጃቸውን 

ብቻ ወደ ትምህርት ልከዋል፡፡ ሃዊም የሴት ልጆቿ አለመማር እና የወደፊት ዕጣ ፈንታቸው እጅግ ያሳስባታል፡፡ ሃዊ ሁልጊዜ 

ሁሉም ልጆቿ እኩል ደስተኛ ሆነው ማየት ትፈልጋለች፡፡ 
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ሞጁል 1፡ ራስን መለወጥ 

መግቢያ      

ራስን መለወጥ ማለት ያለንን አቅም ለማልማት መስራት ማለት ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ አጠቃላይ ሕይወታችንን ለመቀየር መትጋት 

ማለት ነው፡፡ ስለዚህ የህይወታችን ታሪክ የተገነባው በተለያዩ የህይወት ልምዶች ከሆነ ሕይወታችንን ለመቀየር የተሻለው መንገድ 

የሕይወት ልምዳችንን ማሻሻል ነው ማለት ነው፡፡ መሻሻል ለውጥን ይፈልጋል ለውጥ ደግሞ ስራን ይፈልጋል፡፡ ነገር ግን ይህንን አቅጣጫ 

መቀየር ፈታኝ ሊሆን የሚችለው ትግሉን ከየት መጀመር እንዳለብን ካለማወቅ ሊሆን ይችላል፡፡ በዚህ ክፍለ ትምህርት ውስጥ ሶስቱ 

ጓደኛሞች የሚፈልጉትን የሕይወት ለውጥ ለማምጣት ከየት መጀመር እንዳለባቸው መንገድ ይፈልጋሉ፡፡ 

ክፍል 1.1 ራስን መሆን፣ በራስ መተማመንና ምክንያታዊነት 

መግቢያ 

ምክንያታዊነት ማለት አንድ ሰው የሌሎችን ሃሳብና መብት በማክበር የራሱን ሃሳብና መብት በትክክለኛ፣ ታማኝና ቀጥተኛ መንገድ 

መግለጽ ማለት ነው፡፡ ምክንያታዊነት አንዳንዶቹ በተፈጥሮ የሚያገኙት ሲሆን ሌሎች ደግሞ በትምህርት ሊመጣ የሚችል ክህሎት ነው፡ 

በምክንያታዊነት ክህሎት የተካኑ ሰዎች በዕለት ከዕለት ኑሯቸው ውስጥ ከግለሰቦች ጋር ያላቸውን ግጭት በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንሱ 

ሲሆን በራሳቸው ላይ የሚፈጠረውንም ጫና ይቀንሳሉ፡፡  

 

ምክንያታዊነት ከቸልተኝነት ወይም ምክንያታዊ ያለመሆን ተቃራኒ  ሲሆን ይህም በራስ ጉዳይም ቢሆን ዝም ማለትና ሌሎች እንዲወስኑለት 

መጠበቅ ነው፡፡ ምክንያታዊነት ከግልፍተኝነትም የሚለይ ሲሆን ምክንያታዊነት ሌሎችን በማክበር የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ ሲሆን 

ግልፍተኝነት ግን የሌሎችን ጥቅም በማሳጣት የራስን ጥቅም ለማስቀደም የሌሎችን ፍላጎት ወይም መብት ሳይጠብቅ የራስን አጀንዳ 

ወደሌሎች መግፋት ማለት ነው፡፡ ምክንያታዊ መሆን ማለት የራስ ግብ ላይ ማተኮር፣ ራስን መርዳት እና ለራስ ታማኝ መሆን ማለት 

ነው፡፡ ራስን መሆን ማለት ለራሳችን የምንሰጠው ዋጋ ማለት ነው፡፡ በራስ መተማመን ማለት ደግሞ በራሳችን ችሎታ፣ ብቃትና ውሳኔ 

አሰጣጥ ላይ ያለን እምነት ማለት ነው፡፡ ምክንያታዊነት በትክክለኛ ሁኔታ መገኘትና የተግባቦት ባህሪ ነው፡፡ አንድ ሰው ጠንካራ ራስን 

የመሆንና በራስ የመተማመን ስሜት ሲያዳብር ምክንያታዊነትን በተፈጥሮ ሊያገኝ ይችላል፡፡ ሆኖም ምክንያታዊነት በተከታታይ 

በመለማመድና በመማር  እንዲሁም በሁለትዮሽ ውይይትና ተግባቦት ጊዜ ያለንን ቦታ በግልጽ በማክበር፣ እንዲሁም ግልፍተኛም ሆነ  

ቸልተኛ ባለመሆን መለማመድና መማር ይቻላል፡፡ ፍላጎታችን ምክንያታዊ በመሆን ራሳችን ማሳመን ስንችል እና ሌሎች ሲደግፉን ወይም 

አብረውን በሃሳብ ሲራመዱ ራሳችንና ህይወታችን ለመለወጥ ሃላፊነት ስንወስድ ራስን የማብቃት መጀመሪያ ይሆናል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 1.1.1 ምክንያታዊ መሆን 

ምክንያታዊነት በሴቶች የዕለት ከዕለት ኑሮ ውስጥ ከማህበረሰቡ የተለያዩ ሰዎች ጋር ግንኙነት ስለሚኖራቸው በጣም አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 

ሴቶች እይታቸውን፣ ስሜታቸውን እና ፍላጎታቸውን በመግለጽ፣ በቤት ውስጥና ከቤት ውጭ ከማህበረሰቡ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ 

ለመጠየቅ ሊያግዛቸው ይችላል፡፡ ለባለትዳር ሴቶችም ሆነ እማወራ ሴቶች ምክንያታዊነት ከሰዎች ጋር ያላቸውን ተግባቦት ለማሻሻልና 

የሕይወት ሚናቸውን ለመወጣት ትልቅ አስተዋፆ ሊኖረው ይችላል፡፡ ምክንያታዊ ሆነን ፍላጎታችንን፣ ተስፋችንንና ህልማችንን መግለጽ 

ካልቻልን እነዚህን የማሳካት እድላችን ዝቅተኛ ይሆናል፡፡ 

 

የአመቻቾች መመሪያ 
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የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ ፍሊፕ ቻርት፣ ማርከር ለአመቻቹ፤ ማስታወሻ ደብተርና እስክርቢቶ ለተሳታፊ 

የሚፈጀው ሰዓት፡ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው፡ ምክንያታዊነት ማለት ምን ማለት እንደሆነና ለሴቶች ለምን እንዳስፈለገ  

ተሳታፊዎች በመጨረሻ፡ ተሳታፊዎች አመቺ በሆነ መንገድ የምክንያታዊነት ክህሎትን በጋራ ይለማመዳሉ 

መመሪያዎች፡ ለተሳታፊዎች ታሪኮችን ያንብቡላቸውና ወደ ውይይቱና የቡድን ስራው ይቀጥሉ፡፡ 

 

*** 

ሃዊ ሁልጊዜም በራሷ ቤት ራሷን እንደማይመለከተው ሰው ትቆጥራለች፡፡ ስለጋራ ሃብታቸውም ሆነ ስለ ራሷ አካል እንኳን የማዘዝ መብት 

እንደሌላት ታስብ ነበር፡፡ በቤት ውስጥ አህመድ ብቸኛ ወሳኝ ሰው ነበር፡፡ አህመድ የወንድ የበላይነት ባለበት እና ወንድ የቤት አስተዳዳሪና 

የፈቀደውን ነገር ሁሉ የሚያደርግበት እንዲሁም ሁሉም በዝምታ እርሱ ያለውን የሚፈፅሙበት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደገው፡፡ አህመድም 

ይህንን የተማረው አባቱ በእናቱና በቤተሰቡ ላይ ሲያደርግ የነበረውን በማየት ነው፡  

 

ሃዊ በሕዝብ ስብሰባዎችም ሆነ መደበኛ ባልሆነ የመንደሯ ሴቶች ውይይት ላይ እንኳን እንድትሳተፍ ፈጽሞ አይፈቅድላትም ነበር፡፡ 

ለጓደኞቹም በኩራት እናቱን እንደ ጥሩ ሴት ምሳሌ በማድረግ የሴቶች ትክክለኛ ቦታ ኩሽና/ማዕድ ቤት ውስጥ እንደሆነ ያወራል፡፡   

 

ከዕለታት በአንዱ ቀን የሴቶች የልማት ቡድን መሪ ወደ እነሃዊ ቤት በመሄድ ሃዊንና አማቷን አንድ ግብረ ሰናይ ድርጅት የገጠር የገንዘብ 

ቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማህበር ለመመስረት በማሰብ በሚያካሂደው ስብሰባ እንዲካፈሉ ጋበዘቻቸው፡፡  

ሆኖም ሃዊ ከዚህ በፊት ስለ ገንዘብ ቁጠባና ብድር ሰምታ የምታውቅ ቢሆንም ስብሰባ ላይ እንድትሳተፍ በግል ስትጋበዝ ግን የመጀመሪያዋ 

ስለሆነ በተፈጠረው አጋጣሚ በጣም በመደሰት "የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር" አባል ለመሆን ምን ምን ማሟላት 

አለብኝ; ብላ ጠየቀች፡፡ 

 

የሴቶች የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢም "የማህበሩ አባል መሆን ከፈለግሽ እኛም በሃሳብ እያገዝንሽ ተመዝግበሽ አባል መሆን ትችያለሽ" 

አለቻት፡፡ "ይህ ማለት እኔ ብድር አግኝቼ የራሴን ንግድ መጀመር እችላለሁ ማለት ነው" አለች ሃዊ የቡድን መሪዋም "በትክክል" ብድር 

ማግኘት ትችያለሽ በቅድሚያ ግን ለተወሰነ ጊዜ ገንዘብ መቆጠብ ይኖርብሻል፤ ገንዘብ መቆጠብ እንድትችይም ቅድሚያ በገቢ ማስገኛ ስራ 

እና በንግድ ሥራ አመራር ዙሪያ ስልጠና እንሰጥሻለን አለቻት፡፡ የምትቆጥበው ገንዘብ ማግኘት እንደማትችል ስላወቀች የሃዊ ፊት በድንገት 

ጠቆረ፡፡ የራሷ የሆነ ምንም ገንዘብ የላትም፡፡ ያላት ነገር ሁሉ በአህመድ ቁጥጥር ስር በመሆኑ አህመድም የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት 

ስራ ማህበሩን እንድትቀላቀል ፈጽሞ አይፈቅድላትም፡፡ "ጓደኛዬ" አለች የቡድን መሪዋ የሃዊን ስጋት በመረዳት "በምትችይው አቅም ልክ 

ቁጠባ መጀመር ትችያለሽ የግድ ብዙ ገንዘብ መሆን የለበትም" አለቻት፡፡ በዚህ ሁሉ ጊዜ የሃዊ አማት በሁለቱ ሴቶች መካከል የሚካሄደውን 

የሃሳብ ልውውጥ አንድ በአንድ በጸጥታ ታዳምጥ ነበር፡፡ 

 

በውይይታቸው ሰዓት ልጆቿ የምግብ ትርፍራፊ አዲስ ለተፈለፈሉ ጫጩቶች እየሠጡ እየተጫወቱ ነበር፡፡ ሃዊ ተመለከተችና በድንገት 

ከእንቁላል እና በጓሮ ከተከለችው የቅመማ ቅመም ቅጠል ሽያጭ የምታገኘው አነስተኛ ገቢ ትዝ አላት፡፡  

"ወደ ቡድን መሪዋ በፈገግታ በመዞር ትንሽ ጊዜ ወስጄ ላስብበት እና መቼ እንገናኝ" ብላ ጠየቀቻት፡፡ ይህንን ስትል ግን ጉዳዩን በራሷ 

መጨረስ እንዳለባት እያሰበች ነበር፡፡ አሁን የራሷ የሆነ ገንዘብ መኖር አስፈላጊነት በደንብ ተረዳችና እንዴት አሁን ከምትሰራው በላይ 

የንግድ ስራውን አስፋፍታ መስራት እንደምትችል ቀድማ እያሰበች ነበር፡፡ ሃዊ አሁን በጣም ስለተነቃቃች ስለ አህመድ ረስታ ነበር፡፡ 
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ምክንያቱም የወንድ የበላይነት ባለበት ቤት ውስጥ ስለምትኖር ሁሉንም እቅዷን ለመፈጸም ባሏን ማስፈቀድ ነበረባት ነገር ግን ለዚያ ቀን 

ሁሉንም ነገር በመርሳት የገጠር ገንዘብ ቁጠባና ብድር ኅብረት ስራ ማህበሩ አባል ለመሆን አሰበች፡፡  

 

ከዚህ የቀን ቅዠቷም አማቷ ጉሮሮዋን ስትጠራርግና ስታስል ነቃችና አማቷ አብራት መኖሯን አስታወሰች፡፡ ሃዊ የአማቷን ፍላጎት ማወቅ 

ባለመቻሏ "እማማ" ይህ እድል ለኛ ጥሩ ነው አይደል; ብላ ጠየቀች፡፡  

አማቷም የንቀት ሳቅ እየሳቀች "እርግጠኛ ነሽ" ብላ መለሰችላት፡፡ አማቷም ታስብ የነበረው በሞት የተለያት ባሏ ምን ሊላት ይችል 

እንደነበር ነው፡፡ እሷም ብትሆን ባሏ ቢኖር እንደማይፈቅድላት ስለምታውቅ አሁንም ለሃዊ የቁጠባና ብድር ማህበሩ አባል እንድትሆን 

በጭራሽ ሊፈቀድላት አይገባም ይህ ፈጽሞ ማይታሰብ ነገር ነው ብላ በውስጧ አሰበች፡፡ 

 

የቡድን መሪዋም ከመሄዷ በፊት ለሀዊ የስብሰባውን ቀንና ቦታ ነገረቻት፡፡ የሃዊ አማትም የቡድን መሪዋን ተከትላ ስትወጣ ሃዊ ግን 

በሚቀጥለው ቀን ወደ ገበያ የምትወስዳቸውን እንቁላሎች ለመቁጠር ወደ ውስጥ ገባች፡፡ ሃዊ ከአሁኑ እንዴት በቂ ገንዘብ መቆጠብ 

እንዳለባት እና ብድሩን በማግኘት እንዴት ንግዷን እንደምታስፋፋ ማሰብ ጀምራለች፡፡ ለራሷም እንዲህ አለች ሃዊ ይህ ለአንች መልካም 

አጋጣሚ ነው ተጠቀሚበትና የራስሽንም የቤተሰብሽንም ኑሮ ቀይሪ አለች፡፡ በተለይ በገቢ ማስገኛ ስራ ስልጠና ልትወስድ መቻሏን ስታስብ 

ደግሞ የበለጠ በመደሰት ተጨማሪ ገቢ እንደምታገኝ ደግማ አሰበች፡፡ 

በራሷ የደስታ አለም ውስጥ እያለች በድንገት አህመድ ድምጹን ከፍ አድርጎ በቁጣ ሲጠራት ሰማች፡  "ዛሬ ጠዋት እዚህ ቤት መጥቶ የነበረ 

ማን ነው? ማነው የጠራት? ምን ልታደርግ መጣች; የሃዊን መልስ ሳይጠብቅ አህመድ ጥያቄዎችን ደጋግሞ ጠየቃት፡፡ በጣም ተቆጥቶ 

ነበር፡፡  

 

ሃዊም አህመድ እንዴት የሴቶች ልማት ቡድን መሪ ወደ ቤት መምጣቷን አወቀ ብላ አሰበች፡፡ ነገር ግን አማቷ ቡድን መሪዋን ለመሸኘት 

አብረው እንደወጡ አስታወሰች፡፡ አማቷ ሁሉንም ነገር ለአህመድ እንደ ነገሩት እርግጠኛ ሆነች፡፡ ምክንያቱም አማቷ በሃዊና አህመድ 

ትዳር ውስጥ ዘወትር ጣልቃ ይገቡ ነበር፡፡  
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ሃዊ ግራ ገባት፡፡ አህመድም ደጋግሞ እየጮኸ ሃዊን አበሳጫት፡፡ በድንገትም ሃዊ "በቃህ አህመድ! አንተ ሁል ጊዜ ምን መስራት እንዳለብኝ 

ምን መስራት እንደሌለብኝ ትነግረኛለህ፡፡ አሁን ግን ሰለቸኝ፡፡ ይህንን ዕድል ማጣት አልፈልግም" አለች፡፡   

"ምን"!; አለ አህመድ የሰማውን ማመን ተስኖት፡፡ "ማለት የፈለግሽውን ነገር ብለሻል"? አላት፡፡ ሃዊ በተናገረችው ነገር ደንግጣ አፏን 

ያዘች፡፡ ሀዊ ሁልጊዜ ዝምተኛ እና ይህንን ያህል ዓመት አብረው ሲኖሩ ለአህመድ ምንም አይነት መልስ ሰጥታው አታውቅም ነበር፡፡ ሃዊ 

ምን ይፈጠርባት ይሆን? 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቾች የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. የሀዊ የፍርሃት ምንጭ ምን ነበር? 

2. ቀጥሎስ በሀዊና በባለቤቷ መካከል ምን ሊፈጠር ይችላል? 

3. ተመሳሳይ ጉዳዮች በአካባቢያችሁ አጋጥሟችሁ ያውቃል? 

4. የሀዊ አማት ለምንድን ነው የሀዊ ሃሳብ ተቃራኒ የሆኑት? 

5. በአካባቢያችሁ ያሉ ሴቶች ፍላጎታቸውን ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ሲያቀርቡ የሚገጥማቸው ችግር ምንድን ነው? 

6. ይህ ችግር በእናንተ ላይ ቢከሰት ምን ታደርጋላችሁ? 

7. በእናንተ አካባቢ የገጠር ገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር አባል የሆኑ ሴቶች ታውቃላችሁ? እንደዚህ አይነት 

ማህበራት ለሴቶች ምን ጥቅም ያስገኛሉ? 

8. በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶች ለማገዝ ሌሎች ሴቶች ምን ሊያደርጉ ይገባል? ይህንን ችግር ለማስወገድ ሴቶች በጋራ ምን 

ሊሰሩ ይገባል? 

 

የቡድን ውይይት፡- ሴቶችና ምከንያታዊነት5  

አመቻቾቹ የሚከተሉትን ነጥቦች ከቡድኑ ጋር ይከልሱ፤ 

ሴት አርሶ አደሮች ሃሳባቸውን፣ ፍላጎታቸውን በራስ በመተማመን መንፈስ ለመግለጽና ሌሎችም የአመራር ጥበባቸውን እንዲያምኑበትና 

እንዲቀበሉት ለማድረግ ምክንያታዊነት አስፈላጊ ነው፡፡ ምክንያታዊ መሆን ማለት ራሳችን ዋጋ እንዲኖረው በማድረግ፤ መብቶቻችንን 

በተገቢው መንገድ እንድንጠቀምና ራሳችን እንድንሆን አጋዥ ነው፡፡ ይህም በሌሎች እንድንከበርና ሌሎችን እንድናከብር ያግዘናል፡፡ 

ምክንያታዊነት ራስን ከመሆን ወይም በራስ ከመተማመን ጋር ይያያዛል፡፡  

ለምክንያታዊነት የተሰጡ ጥቂት ትርጉሞች፤ የአንድን ሰው አስተያየት ወይም መብት በአዎንታዊና በራስ መተማመን መንፈስ መረዳት 

ማለት ነው (ቻምበርስ መዝገበ ቃላት) ወይም ሰዎች እንዲረዱን ሃሳባችን ወይም ፍላጎታችን ራስ በመተማመን መንፈስ መግለጽ ማለት 

ነው (ኦክስፎርድ መዝገበ ቃላት)፡፡ ቀጥለው የተዘረዘሩት የምክንያታዊነትን ምሳሌና ጠቀሜታ ያሳዩናል፡፡ 

• የራስን ሃሳብ፣ ፍላጎት እና ስሜት አስፈላጊ፣ ግልጽና ተዓማኒ በሆነ መንገድ መግለጽ ነው፡፡ 

• የሌሎችን መብት ሳንጥስ የራሳችንን መብትና ሃሳብ ተረጋግተን የመግለጽ ችሎታ ነው፡፡ 

• ለራስ መብት መቆምና መብታችንን ለሌሎች አሳልፎ አለመስጠት ማለት ነው፡፡ 

• ሌሎች ሰዎች የራሳቸው መጥፎ ባህሪ ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል እንዲረዱ ማድረግ ነው፡፡ 

• ግጭትን ለመፍታት በትክክለኛ ችግር ላይ አተኩሮ ከተችነት በመራቅ ማስረዳት መቻል ነው፡፡ 

 
5 Adapted from: SMIS Gender Team (2017) Leadership Training Module for Women’s Sub-Committees in Irrigation Water Users’ Associations.  Addis Ababa:  Small 

and Micro Irrigation Support Project.  http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/2018/02/Leadership_Manual_13Oct2017-Rev.Amen_.pdf     

http://smis-ethiopia.org/wp-content/uploads/2018/02/Leadership_Manual_13Oct2017-Rev.Amen_.pdf
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• ለአንደኛው ወገን ወግኖ ሌላኛውን መቃወም ማለት አይደለም፡፡ 

• ምን ዓይነት ባህሪን እንደሚቀበሉ እና እንደማይቀበሏቸው ከሌሎች ጋር ግልፅ መሆን  

እነዚህ ሁሉ ነጥቦች ለሴት መሪዎች በተለያየ ደረጃ፣ በቤት ውስጥ እና በማህበረሰብ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ናቸው፡፡  

 

የምክንያታዊነት አስፈላጊነት 

1. ምክንያታዊነት ፍላጎታችንን የማሳካት ዕድላችን ይጨምራል፡፡ 

ምክንያታዊነት እኛ ትክክለኛ፣ ቀጥተኛና ተዓማኒ የሆነ የተግባቦት ክህሎት እንዲኖረን ያስችላል፡፡ የምንፈልገውን ነገር ሳንቆጣ ወይም 

ግልፍተኛ ሳንሆን ማስረዳት ከቻልን ሰዎች እኛን ሊረዱበት የሚችሉበት ዕድል ይጨምራል፡፡ በተጨማሪም ሰዎች ሊረዱን ካልቻሉና 

ሳንቆጣ ሃሳባቸው ከተረዳን ጓደኛ ሆነን ልንቀጥል እንችላለን፡፡ 

2. ምክንያታዊነት እራሳችንን እንድንቆጣጠር ያግዘናል፡፡ 

እኛ ምን እንደፈለግን በራሳችን መወሰን እና ከዚያ ለማድረግ እድሎችን መፈለግ እንድንችል ያግዘናል፡፡ ይህም እንድንታገስ እና 

ራሳችንን እንድንቆጣጠር ያደርገናል፡፡  

3. ምክንያታዊነት ትልቅ በራስ የመተማመን ያመጣልናል፡፡ 

እንደተማርነው ራሳችን ስንቆጣጠር በራስ መተማመናችን ይጨምራል፡፡ ይህም በተራው ራሳችን የመሆንና ለራሳችን የምንሰጠውን 

ዋጋ ይጨምራል፡፡ስለዚህ ውጤታማና ጥሩ ስሜት እንዲኖረን ያግዛል፡፡ 

4. ምክንያታዊነት በሌሎች ላይ እምነት እንዲኖረን ያግዘናል፡፡ 

ሰዎች ፍላጎታቸውን ለመግለጽ ያግዛቸዋል፡፡ ታማኝነትንና ፍትሀዊነትን በመላበስ ሌሎችም እንደ እኛ እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን፡ 

5. ምክንያታዊ ሰዎች ብዙ ጓደኞች አሏቸው፡፡ 

ምክንያታዊነት ከሰዎች ጋር በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖረን የማድረግ ዕድልን ይጨምራል፡፡ እንዲሁም ስለራሳችን 

ጥሩ ነገር እንዲሰማን ያግዘናል፡፡ ሰዎችን እኩል ለማየት ስንሞክር ሰዎች በእኛ ላይ ያላቸው ዕምነት ይጨምራል፣ ይወዱናል ከእኛ 

ጋርም አብረው መሆን ይፈልጋሉ፡፡ እኛን የሚፈሩና እንደዝምተኛ ቆጥረውን ክብር ከማይሰጡን ሰዎች ይልቅ የሚያከብሩን ጓደኞችን 

እናበዛለን፡፡   

6. ጭንቀትን ይቀንሳል፤ ራሳችን በተቆጣጠርን ቁጥር ጭንቀታችን እንቀንሳለን፡፡ 

ነገሮችን እኛ በምንፈልገው መንገድ ለመስራት አንጨነቅም፡፡ ሌሎች ሰዎች እኛን እንዲቆጣጠሩን መፍቀድ የለብንም፡፡ በአንጻሩም 

ሌሎች ሰዎችን ለመቆጣጠር መሞከር የለብንም፡፡ እኛም የራሳችንን መዳረሻ መምረጥ መቻል አለብን፡፡ 

7. ግባችንን እናሳካለን፡፡ 

ውጤታማ ተግባቦት የጋራ ሆነ የግል ግብን ለማሳካት ያግዛል፡፡ ምክንያታዊነትም ግባችንን የማሳካት ዕድል መጨመር ብቻ ሳይሆን 

መብታችንን እና ክብራችንን ለማስጠበቅ ይረዳናል፡፡ 

ስለ ሴቶች ምክንያታዊነት የሥርዓተ-ፆታ የተዛቡ አመለካከቶች 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች ከመጠየቃችን በፊት የቡድን አባላትን ማህበረሰቡ በሴቶች የህዝብ ስብሰባዎች ላይ መሳተፍ ዙሪያ ያሉትን 

የተዛቡ የሥርዓተ ፆታ አመለካከቶች እንዲለዩ ጠይቁ፡፡ ለምሳሌ ሴቶች ዓይንአፋር ናቸው፣ ያልተማሩ ናቸው፣ በህዝብ ፊት መናገር 

አይችሉም፣ በሌሎች ወንዶችም ሆነ በባላቸው ፊት መናገር ያፍራሉ የሚባሉ ዓይነት የተዛቡ አመለካከቶችን ያካትታል፡፡ እነዚህ 

የዘረዘሯቸውን ስለሴቶች የተዛቡ አመለካከቶች በአሉታዊና በአዎንታዊ እንዲመድቡ ከጠየቃችሁ በኋላ ለምን እንዲህ እንደመደቡ 

እንዲሁም ሴቶች በሚሰሩት ገቢ ማስገኛና ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ጠይቋቸው፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚነገሩ 

ምሳሌያዊ አነጋገሮችን መጠቀም ይችላሉ፡፡ 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 18 
 

ተ. ቁጥር የተዛቡ አመለካከቶች አዎንታዊ አሉታዊ ለምን? 

1 ምሳሌ፡ ሴቶች ዓይን አፋር ናቸው    

 

አንቺ ምን ያህል ምክንያታዊ ነሽ? የቡድን አባላትን በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ እንዲወያዩ ጠይቁ 

1. በህዝብ ፊት መናገር ትፈሪያለሽ? ይህ ፍርሃት ከየት የመጣ ነው? 

2. እንደሴት ለራስሽ መብት መቆም ትችያለሽ? ወንድ ብትሆኚ ኖሮ ምን ልዩነት ሊኖር ይችል ነበር? ለምን ልዩነት ኖረ? 

3. ባለቤትሽ አንችን ሳያማክርሽ ምርት ወደ ገበያ ወስዶ፤ ሸጦ፤ በገንዘቡ የፈለገውን ቢያደርግበት ምን ታደርጊያለሽ? 

ሀ. ምንም እንዳላወቅሽና እንዳልሰማሽ ዝም ትያለሽ? 

ለ. በሚቀጥለው እርሱን ለማስተማር አንችም ሳታማክሪ እሱ እንዳደረገው ታደርጊያለሽ? 

ሐ. ለምን ይህንን እንዳደረገ ትጠይቂያለሽ? በሚቀጥለው አንችን ሳያማክር ይህንን ድርጊት እንዳይደግመው ትነግሪዋለሽ? 

ከላይ በተቀመጡት ሶስቱም ምላሾች ዙሪያ ተወያዩ፡፡ ስለ ምክንያታዊ ምን አሉ?  

ድራማ፡ ምክንያታዊነትን መለማመድ 

ደረጃ አንድ፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ ከአሁን በፊት ሰው እንዴት እንደተጠቀመባቸው በጸጥታ እንዲያስቡ እና እንዲያስታውሱ ጠይቁ፡፡ ምን 

ተከሰተ? ለምን? የራስሽን ጥቅም ለማስጠበቅ ልትናገሪ ትችይው የነበረው ነገር ምን ሊሆን ይችል ነበር? 

ደረጃ ሁለት፡ ሴቶችን ሶስት ሶስት በማድረግ በቡድን ይመድቡ፡፡ የቡድኑ አባላትን ሀ፣ ለ እና ሐ ብላችሁ ሰይሙ፡፡ እያንዳንዱ ቡድን 

ሶስት ድራማ ይሰራል ስለዚህ ሁሉም ሴቶች ምክንያታዊነትን ይለማመዳሉ፡፡ እንዲሁም ሌሎች የቡድን አባላት እንዴት 

ምክንያታዊ እንደሚሆኑ ይመለከታሉ፡፡ በመጀመሪያ "ሀ" የተባለችው ሴት ሌላ ሰው እንዴት እንደተጠቀመባት ታሪኳን 

ትናገራለች፡፡ ቀጥሎ በሚከተለው መሰረት ታሪኩን በቡድን በድራማ/ጭውውት መልክ ይሰሩታል፡፡ 

o "ሀ" የተባለችው ግለሰብ ራሷን ሆና ትተውናለች፤ ነገር ግን በዚህ ሰዓት ምክንያታዊነትን ትለማመዳለች፤ ተናግሬው 

ወይም አድርጌው ቢሆን ኖሮ ብላ የምታስበውን ነገር ታደርጋለች፡፡ 

o "ለ" የተባለችው ግለሰብ ጥቅም ያሳጣትን/የተጠቀመባትን ሰው ሁና ትተውናለች፡፡ 

o "ሐ" የተባለችው ግለሰብ ደግሞ ታዛቢ በመሆን ድራማው ሲጠናቀቅ አስተያት ትስጥ፡፡ በዚህም ውስጥ "ሀ" 

የተባለችው ግለሰብ በትክክል ምክንያታዊነትን አሳይታለች ወይ የሚለውን ነገር መግለጽ አለባት፡፡ 

ደረጃ ሦስት፡ ቀጥሎ የቡድን አባላት ሚና ይቀያየራሉ፡፡ "ሀ" የነበረችው ታዛቢ፣ "ለ" የነበረችው ደግሞ ታሪኳን ትናገራለች፡፡ "ሐ"የነበረችው 

ደግሞ የ"ለ"ን ጥቅም ያሳጣትን/የተጠቀመባትን ግለሰብ ሆና ትተውናለች፡፡ 

ደረጃ አራት፡ ከዚያ ለመጨረሻ ጊዜ ሚና ይቀያየሩ፡፡ "ለ" ታዛቢ ስትሆን "ሐ" ታሪኳን ትናገራለች "ሀ" ደግሞ በተራዋ "ሐ"ን 

የተጠቀመባት/ጥቅሟን ያሳጣት ሰው ሁና ትተውን፡፡  

 ደረጃ አምስት፡ በመጨረሻም ሁሉም የቡድን አባላት ራሳቸውን ሆነው እና ምክንያታዊነትን ተላብሰው መተወን ይችላሉ፡፡ ሁሉንም 

ተሳታፊዎች አንድ ላይ በማሰባሰብ በሚከተሉት ሀሳቦች ዙሪያ ተወያዩ፡፡ 

o ከድራማው ምን ተረዳችሁ? የትኛውን ወደዳችሁት? የትኛውንስ አልወደዳችሁትም? 

o ራሳችሁን በምክንያታዊነት ስትገልጹ ችግር ገጥሟችሁ ነበር? 

o ታዛቢ በነበራችሁ ጊዜ ምን ተሰማችሁ? 

o ከዚህ ተግባር ራሳችሁን በምክንያታዊነት ከመግለጽ አኳያ ምን አዲስ ነገር አገኛችሁበት? 
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ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍል ውስጥ ምክንያታዊነትን እና የሥርዓተ-ፆታ የተዛቡ አመለካከቶችን አውቀናል፡፡ ምክንያታዊነት ራስን ከመረዳት ጋር 

ይያያዛል፡፡ ምክንያታዊ ለመሆን ለራስ ዋጋ በመስጠት ራስን መሆን እና በሕይወትዎ የመደሰት መብት አልዎት፡፡ ምክንያታዊነት 

ትክክለኛ፣ ቀጥተኛ፣ ግልጽ እና ታዓማኒ የሆነ ተግባቦት ክህሎትን ማዳበር ነው፡፡ ውጤታማ ተግባቦት የጋራ ወይም የግል ግብን 

ለማሳካት የሚረዳ ነው፡፡ ምክንያታዊነት የራሳችንን መብትና ሉዓላዊነት በመጠበቅ ግባችን የማሳካት ዕድላችን ያሳድግልናል፡፡ 

ምክንያታዊነት ሴት አርሶ አደሮች ሃሳባቸውንና ፍላጎታቸውን በራስ በመተማመን መንፈስ በመግለጽ ሌሎች እንዲያደምጧቸው እና 

የመምራት ብቃታቸው ተቀባይነት እንዲኖረው ለማድረግ ይጠቅማል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 1.1.2 የራስን ግብ ማስቀመጥ 

የራስን ግብ ማስቀመጥ ለአዎንታዊ ውጤትና ስኬት እጅግ የጎላ ሚና አለው፡፡ የራሳቸውን ግብ ያስቀመጡ ሴቶች የህይወታቸውን የስኬት 

ካርታ ያስቀምጣሉ፤ ከየት እንደሚጀምሩ ይለያሉ፤ ቀጥለው የት እንደሚሄዱ ያውቃሉ እና የፈለጉበት መዳረሻ ለመድረስ ቀዳሚ ዓላማቸው 

ምን እንደሆነ ያውቃሉ፡፡ አንዴ ይህንን ካርታ ካስቀመጡ ካርታው ያስቀመጠው ሰው ምን ያህል ባቀደው መሰረት እየሄደ እንደሆነና 

እንዳልሆነ እንዲሁም ያስቀመጠውን ግብ ለማሳካት ምን ያህል እንደተቃረበ ማወቅ ይችላል፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልግ ቁሳቁስ፡- የግብ መለያ የጠረጴዛ ምልክት ለማዘጋጀት በርካታ አስር ሴንቲሜትር ዲያሜትር የሆኑ ወፍራም ወረቀት 

(ክላሰር) ወይም ባለቀለም ወረቀት፤ ብዙ ማርከር 

የሚወስደው ጊዜ፡ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት ያለባቸው፡ ግልጽ ግብ ማስቀመጥ ምን ጠቀሜታ እንዳለው 

በመጨረሻ ከተሳታፊዎች የሚጠበቅ፡ ግልጽ የሆኑና ግልጽ ያልሆኑ ግቦችን መለየት፡፡ 

ለወደፊት ያሰቡትን የግል ግብ መግለጽ፡፡ 

መመሪያ፡ የሚከተለውን ታሪክ ለተሳታፊዎች አንብቡላቸው፡፡ በመቀጠልም የመወያያና 

የቡድን ስራ ደረጃዎችን ተከተሉ፡፡ 

 

*** 

ባሏ የሞተባት ሴት ላይ የሚደርሰው ችግር ሁሉ የበላይነሽን ወገብ አጉብጦታል፡፡ ለዓመታት ያህል በላይነሽ ትፈራና ትጨነቅ የነበረው 

ልጆቿን ለማስተዳደር እንዴት ተጨማሪ ገቢ በራሷ ማግኘት እንዳለባት ነበር፡፡ ቀጥላም በጓሮዋ የእንስሳት መኖ ዘርና ችግኝ እንዴት 

ማምረት እንዳለባት አጥብቃ ታስብ ነበር፡፡ የአካባቢው አርሶ አደሮች የእንስሳት መኖ ችግኝና ዘር እንደሚገዙ አንዳንዴም በጤፍ 

እንደሚቀይሩ ታውቃለች፡፡ ቀንም ሌሊትም ስለ እንስሳት መኖ ብቻ ታስብ ነበር፡፡ 

 

አንድ ቀን ጠዋት ውሃ ለመቅዳት ስትሄድ ከሁለቱ ጎረቤቶቿ ጋር ተገናኘች፡፡ በእርግጥ ሃሳቧን የምታካፍለው ሰው ትፈልግ ስለነበር 

ያቀደችውን ለአካባቢው አርሶ አደር የእንሰሳት መኖ ችግኝና ዘር የማምረትና የመሸጥ ሃሳቧን ለመንገር ወሰነች፡፡ ሁለቱም ሴቶች በበላይነሽ 

ሐሳብ በጣም ተገረሙ፡፡ እነርሱም ማመን ተስኗቸው እየቀለደች ነው ወይስ የእውነቷን ነው በማለት በላይነሽ ላይ አፈጠጡባት፡፡ 

በላይነሽም ለእነሱ አስተያየት ትኩረት ሳትሰጥ እቅዷን አንድ በአንድ ማብራራት ጀመረች፡፡ በድንገት በአንደኛዋ ሳቅ ንግግሯን አቋረጠች፡ 

ሴትዮዋም "እውነቴን ነው እንዳትይኝ በላይነሽ" አለቻት፡፡ ሁለተኛዋ ሴት ጸጥ ብላ ስታዳምጥ ብትቆይም የሌላኛዋን ሳቅ ተከትላ በላይነሽ 

ላይ መሳቅ ጀመረች፡፡ 
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በላይነሽም ስሜቷ ስለተነካ ማውራቷን አቆመች፡፡ ሁለቱ ሴቶችም በላይነሽን በቆመችበት ትተዋት መንገዳቸውን ቀጠሉ፡ በላይነሽ በጣም 

ተከፋች፡፡ እቅዴ ምን ችግር አለበት? አለች በላይነሽ፡፡ ከዚህ በኋላም ይህንን እቅድ ለማንም ላለመናገር ለሁለቱ ሚስጥረኛ ጓደኞቿ ለሀዊና 

ሰናይትም ቢሆን ላለመናገር ወሰነች፡፡ 

እነሱም ቢሆኑ ሃሳቤን ሊያደናቅፉብኝ 

ይችላሉ ብላ አሰበች፡፡ የችግኝ ጣቢያዬን 

ለመመስርት የሚያግዘኝን ሰው መፈለግ 

አለብኝ፤ መስራት የፈለግሁትን ሳላሳካ 

በፍጹም አላቆምም አለች በላይነሽ፡፡ 

 

አንድ ቀን ጠዋት አክስቷ ወይዘሮ አበራሽ 

ወደሚኖሩበት ከተማ ሄደች፡፡ አክስቷ 

በብዙ ወጣቶችና ደላሎች የሚታወቅ 

የአንድ ትንሽ ግሮሰሪ ባለቤት ነበሩ፡፡ 

በላይነሽም ለአክስቷ እቅዷን እና ከየት 

መጀመር እናዳለባት እንደተቸገረች 

ለመንገር ወሰነች፡፡ አክስቷም በዝርዝሩ ላይ 

ለመወያየት ጊዜ እንደሌላት በመግለፅ 

በቀለን ጠርታ ለበላይነሽ ምክርና ድጋፍ 

እንደሚያደርግላት ነገረችው፡፡  

 

ለበቀለ ራሷን ካስተዋወቀች በኃላ በላይነሽ 

እንዲህ አለች "አክስቴ" ጥሩ ሰው 

እንደሆንክና በአንድ ወቅት የግብርና ልማት 

ጣቢያ ሰራተኛ እንደነበርክ ነግራኛለች፡፡ 

አሁን የመኖ ዘር ለመግዛት የአንተን ድጋፍ 

እፈልጋለሁ፡፡ በማለት ሁሉንም እቅዷን ዘርዝራ ነገረችው፡፡  

 

የበቀለ ፊት መፍካት ጀመረ፡፡ እንደዚህ ያለ ግሩም የንግድ ሃሳብ ያላቸውን ሴቶች ማገዝም እንደሚያስደስተው ገለጸላት፡፡ የእንስሳት መኖ 

ዘር ለመግዛት ምን ያህል ገንዘብ እንዳላትም ጠየቃት፡፡ በቀለም በጥቂት ቀናት ውስጥ ዘሩን ገዝቶ አክስቷ ቤት እንዲሚያስቀምጥላት 

ገለጸላት፡፡ በመጀመሪያ በዚህ ዋጋ ማግኘት መቻላችንን ላረጋግጥ አለና ወደ ውጭ ወጥቶ ለአንድ ሰው ደወለ፡፡ ከአፍታ በኋላም ተመልሶ 

መጥቶ በላይነሽ እድለኛ ነሽ በሁለት ሺህ ብር ሶሰት ኪሎ አግኝቼልሻለሁ አላት፡፡ በላይነሽም በቀለ በትክክል ሊረዳት እንደሚችል 

በመገንዘብ ምንም ሳታቅማማ ገንዘቡን አውጥታ ሰጠችው፡፡ ከዚህ በኋላ ታላቁን ህልሟን ለማሳካት እንደቀረበች ተሰማት፡፡ ለአክስቷም 

በቀለ በሁለት ቀን ውስጥ እንደሚያመጣላትና መጥታ እንደምትወስደው ነገረቻት፡ 

 

ከሶስት ቀን በኋላም በላይነሽ ከአክስቷ ምንም ነገር መስማት ስላልቻለች ዘሩ መምጣትና አለመምጣቱን ለማረጋገጥ ወደ አክስቷ ቤት 

ለመሄድ ወሰነች፡፡ በጉጉትም ስለዘሩ ጠየቀች አክስቷ ግን ምንም መናገር አልቻሉም፡፡ አክስቷም "ውዴ እኔ ያረጀሁ ቂል ነኝ በጣምም 

አፍሬያለሁ፡፡ ያሌባ እንደሄደ አልተመለሰም፡፡ ጓደኞቹም ምን ያህል ቂል እንደሆንሁ እያሳየኝ መሆኑን ነገሩኝ" ፡፡አለቻት ንዴት 
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በተቀላቀለበት ድምፅ፡፡ "አትጨነቂ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቃለሁ፡፡ እምልልሻለሁ ገንዘቡ እስኪመለስልሽ ድረስ እረፍት አይኖረኝም" 

አለቻት፡፡  

 

በላይነሽ ገንዘቧ እንደማይመለስ ውስጧን ተሰማት እና ከዚህ መጥፎ አጋጣሚ መማር እንዳለባትና ካሰበችው ዓላማ እንደማትደናቀፍ 

አሰበች፡፡ በላይነሽ በኀዘን የአክስቷን ቤት ለቃ እየወጣች ወደ ፊት ለመቀጠል ሌላ መፍትሄ አሰበች፡፡ አሁን የመትከያ ጊዜው ሳያልፍ 

ለመጠቀም ከቀበሌው የግብርና ልማት ጣቢያ ሰራተኛ ጋር መወያየት አሰበች፡፡ መጀመሪያም ሄዳ ማወያየት እንደነበረባት አወቀች፡፡ ሀዊና 

ሰናይትም ትክክለኛውን ምክር ሊሰጥዋት ይችሉ እንደነበር በማሰብ ተቆጨች፡፡ 

*** 

 

መወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቾች በሚቀጥሉት ጥያቄዎች የቡድን ውይይቶች እንዲካሄዱ ያበረታቱ 

1. የበላይነሽ ግብ ምን ነበር? 

2. በላይነሽ የሰራችው ስህተት ምንድን ነበር? 

3. ቀጥሎ ምን ሊከሰት ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? 

4. በአካባቢያችሁ ባሉ ሴቶች ላይ ተመሳሳይ ነገር ገጥሞ ያውቃል? 

5. ባላቸው የሞተባቸው ሴቶች ላይ የከፋ ሊሆን ይችላል? ለምን ይሆናል ወይም አይሆንም? 

6. ይህ ነገር በእናንተ ላይ ቢከሰት ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? 

7. በአካባቢያችሁ ያሉ ሴቶች የመረጃ/ምክር ምንጭ ምንድን ነው? 

8. ድጋፍ ወይም ምክር ስትፈልጉ ከመደበኛው አደረጃጀትና መደበኛ ካልሆነው አደረጃጀት ጋር ሲነፃፀር ምን ጠቀሜታ ወይም ችግር 

ይኖሩታል? 

9. ሌሎች ሴቶች በተመሳሳይ ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶችን ለመደገፍ ወይም ለማብቃት ምን ማድረግ አለባቸው? ይህን አይነት ችግር 

ለመመለስ ሴቶች እንዴት በጋራ መስራት ይችላሉ? 

 

የቡድን መልመጃ፡ ግብ ማስቀመጥ6 

ክፍል አንድ፡ ግቦችን መረዳት 

አመቻቾች ይህ ክፍል የሚያወራው ስለ ሕይወታችን ግብ መሆኑን ያብራሩ፡፡ እንደ አመቻች ሁለት ነገሮችን ማስታወስ አለብን፤ 

በመጀመሪያው ግብ የሚለው ጽንስ ሃሳብ ለአንዳንድ ተሳታፊዎች አዲስ ሊሆን ይችላል፡፡ ምክንያቱም ሕይወታቸው አስቸጋሪ ሁኔታ 

ውስጥ ስለሚሆን ይህንን ለመረዳትና ኑሯቸውን ለመለወጥ በራሳቸው ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ ላያምኑ ይችላሉ፡፡ አበረታቷቸው፡፡ 

በቡድን ውስጥ ባሉ ሴቶች አቅም ከልባችሁ ካመናችሁ እነሱም በራሳቸው ያምናሉ፡፡ በሁለተኛ ደግሞ እኛ ያለንን ልምድ ካካፈልናቸው 

ተሳታፊዎች ግብን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱና በራስ መተማመናቸው እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን፡፡ ይህም በአመቻቹና በተሳታፊዎች 

መካከል ጠንካራ መተማመን እንዲኖር ያስችላል፡፡ 

1. በመጀመሪያ ግብ ምን እንደሆነ ለተሳታፊዎች አብራሩ 

• ማድረግ የምንፈልገው ነገር ነው፡፡ 

• አሁን ካለንበት ሁኔታ የተሻለ ነው ብለን የምናስበው ነገር ነው፡፡ 

• ወደፊት ለመራመድ መስራት የምንፈልገው ነገር ነው፡፡ 

 
6 Kindervatter, Suzanne. (1987) Women Working Together for personal, economic, and community development.  New York:  OEF International, 
p. 33-37.   
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በህይወታችሁ ውስጥ ምን ዓይነት ግብ እንዳላችሁ ንገሯቸው፡፡ ግባችን መሆን ወይም መማር የምንፈልገው፣ የምንማረው፣ ወይም 

የተሻለ የምናከናውነው ማለትም አዲስ ስራ መጀመር፣ ብስክሌታችንን ለመጠገን አዲስ ክህሎት መማር ሊሆን ይችላል፡፡ አብራራ፡ 

ይህንን ለምን መረጥሽው፣ ይህ ለምን የበለጠ አስፈላጊ ሆነ፣ እንዴት ትረጅዋለሽ፡፡ ጥያቄ ካለ ይጠይቁ፡ 

2. ቀጥሎ ግባችን ግልጽ መሆን እንዳለበት ማሳወቅ አለብን፡፡ ግልጽ መሆን ማለት ግባችን ማን፣ ምን፣ እንዴትና መቼ የሚለውን 

መግለጽ አለበት፡፡ ለምሳሌ በሚቀጥሉት አራት ወራት ከገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ብድር በመውሰድ ዶሮ 

አረባለሁ፡፡ 

3. ግልጽ ግብንና ግልጽ ያልሆነ ግብን ጨዋታ እንደሚቀጥለው ይጫወቱ፡፡ እያንዳንዱን ግብ እያነበቡ ተሳታፊዎች እጃቸውን 

በማውጣት ግልጽ ግብ መሆኑን ይለዩ፡፡ 

4. በመቀጠል ከዚህ በታች የተቀመጡትን ግልጽ የሆኑና ያልሆኑ ግቦችን በማንበብ አብረው የተቀመጡትን ፎቶዎች ያሳዩአቸው፡፡ 

ተሳታፊዎችንም የትኛው ግብ ግልጽ የትኛው ግብ ደግሞ ግልጽ ያልሆነ እንደሆነና እንዲሁም ለምን ይህንን እንዳሉ ተሳታፊዎችን 

ይጠይቁ፡፡ 

 

"ግልጽ የሆነና ያልሆነ" ግብ ጨዋታ 

መመሪያ፡ እያንዳንዱን ዓረፍተ ነገር አንብቡ፡፡ይህ ዓረፍተ ነገር ትክክለኛ ግብ ነው የሚሉ እጃቸውን እንዲያወጡ ጠይቁ፡፡ በተመሳሳይ 

ግልጽ ግብ አይደለም የሚሉትንም እጅ እንዲያወጡ በማድረግ ለምን ግልጽ የሆነ ወይም ግልጽ ያልሆነ እንደተባለ በግልጽ እንዲያብራሩ 

ያድርጉ፡፡ ግልጽ ያልሆኑ ግቦችን ተሳታፊዎች ወደ ግልጽ ግብ እንዲቀይሯቸው ጠይቁ፡፡ ሁሉንም ዓረፍተ ነገሮች ተራ በተራ ያንብቡ፤ 

በአካባቢው የተለመዱ የሴት ስሞችን ይጠቀሙ፡፡ 

 

ሀ. አበባ የተሻለ ሕይወት እንዲኖራት ትፈልጋለች፡፡ ግልጽ ያልሆነ 

ለ. አበባ በሚቀጥለው ሐምሌ በጓደኞቿ እርዳታ ቤቷን መጠገን ትፈልጋለች፡፡  ግልጽ የሆነ 

ሐ. አበባ የአካባቢው ባለሙያዎች ሰዎችን እንዲያግዙ ትፈልጋለች፡፡ ግልጽ ያልሆነ 

መ. አበባ የአካባቢው ባለሙያዎች በዚህ ዓመት የማህበረሰብ ማዕከል እንዲገነቡ ትፈልጋለች፡፡ ግልጽ የሆነ 

ሠ. አበባ ተጨማሪ ገንዘብ ትፈልጋለች፡፡ ግልጽ ያልሆነ 

ረ. አበባ በሚቀጥለው ወር የኤሌክትሪክ ጥገና ሙያ ስልጠና በመውሰድ በተቻለ ፍጥነት የተሻለ 

ደመወዝ የሚያስገኝ ሥራ ማግኘት ትፈልጋለች  

ግልጽ የሆነ 

  

ግልፅ ያልሆነ ግብ ታሪክ 

ፋኖስ ጥሩ ገበሬ መሆን ትፈልጋለች፡፡ እርሷም በማሳዋ ላይ ጠንክራ የመስራት ግብ አስቀምጣ ነበር፡፡ ብዙ ነገሮችን ሞክራለች ነገር ግን 

የተሻለ ውጤት እንዴት ማግኘት እንደምትችል ግን እርግጠኛ አልነበረችም፡፡ 

ፋኖስ ሰብሏን ስትዘራ በአካባቢው ያገኘችውን የአፈር ማዳበሪያ አብዝታ 

ተጠቅማ ነበር፡፡ ሰብሏ ሲያድግም ብዙ ውሃ ሰጥታው ነበር፡፡ ሁል ጊዜም ፀረ-

ተባይ ትረጭ ነበር፡፡  

 

ይህንን ሁሉ አድርጋ ፋኖስ ምርቱ እስኪደርስ እየጓጓች ነበር፡፡ ነገር ግን ጊዜው 

ሲደርስ ምርቱ ካለፈው ዓመት ያነሰ በመሆኑ በጣም ደነገጠች፡፡ ፋኖስ በጣም 

ተጨነቀች፡፡ ፋኖስ ጥሩ አርሶ አደር ሁሉ ሊያደርግ የሚችለውን እንዳደረገች 

ታስብ ነበር፡፡ "ምንድን ነው የሰራሁት ስህተት?" ብላ ተጨነቀች፡፡ 
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ግልጽ የሆነ ግብ ታሪክ 

አልማዝ በሚቀጥለው ምርት ዘመን ምርቷን ለማሻሻል የሚያግዛትን ማንኛውም ዓይነት 

ትምህርትና ምክር በመጠቀም ብዙ ምርት የማግኘት ግብ አስቀመጠች፡፡ በአካባቢው የሚገኙ 

ዉጤታማ አርሶ አደሮችን እንዴት ውጤታማ የሆነ ምርት ልታመርት እንደምትችል ምክር 

ጠየቀች፡፡ በቀበሌ ያለውን የግብርና ልማት ጣቢያም ጎበኘች፡፡  

 

አልማዝም መሬቷ ለበርካታ ዓመታት አንድ አይነት ሰብል ሲያበቅል መቆየቱን ስላረጋገጠች 

በሚቀጥለው ግን ሌላ ሰብል ልትዘራበት አሰበች፡፡ በተጨማሪም አዲሱ ዓይነት ሰብል ምን 

ዓይነት የአፈር ማዳበሪያና ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልገው አወቀች፡፡ በምርት ስብሰባ 

ወቅትም አልማዝ በጣም ደስተኛ ሆነች፡፡ በአካባቢዋ ከፍተኛ ምርት ካመረቱ አርሶ አደሮች 

ተራ ቆመች፡፡ 

 

ክፍል ሁለት፡-   የራስን ግብ ማስተዋወቅና የግብ መለያ ሥም መለጠፍ 

1. ተሳታፊዎች ስለ ግብ ማሰብ ስለቻሉ፤ አሁን ሁሉም ተሳታፊዎች የራሳቸውን ግብ የሚያስቀምጡበት ሰዓት ነው፡፡ ግባችንን 

ከመምረጣችን በፊት ወደፊት ሕይወታችን ምን ደረጃ ላይ እንዲደርስ እንደምንፈልግ ግልጽ አድርገን ማብራራት መቻል አለብን፡፡ 

2. ተሳታፊዎች ከአምስት ዓመት በኋላ ሕይወታቸው ምን እንዲሆን እንደሚፈልጉ እንዲያስቡ ተሳታፊዎችን ጠይቁ፡፡ ታሪካቸውን 

እንዲለዩ ማበረታታትና ማስረዳት ያስፈልጋል፡፡ የት ትኖራላችሁ? ቤታቸው ምን ይመስላል? ከማን ጋር ይኖራሉ? በሕይወታችሁ 

የተለየ ነገር ምንድን ነው? ምን ይሰራሉ? ምን ዓይነት ስሜት ይሰማዋታል? ምን አሳኩ? 

3. ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ተሳታፊ የወደፊት ብሩህ ግቡን እንዲገልጽ ጠይቁ፡፡ ክብ በመስራት በተራ መጠየቅ ወይም ፈቃደኛ የሆኑትን 

እንዲናገሩ ማድረግ ይቻላል፤ ሆኖም ሁሉም ተሳታፊዎች ግባቸውን ለመግለጽ ዕድል ማግኘታቸውን ያረጋግጡ፡፡ 

4. መልካም የወደፊት ታሪካችን የረጅም ግዜ ግባችን እንደሚሆን ተሳታፊዎችን አሳስቡ፡፡ የረጅም ጊዜ ግባችንን ለመድረስ ብዙ የአጭር 

ጊዜ ግቦች ሊኖሩን ይችላሉ፡፡ አሁን ሁሉም ተሳታፊ የረጅም ጊዜ ታሪካቸው ወይም ግባቸውን በጽሞና እንዲያሰላስሉና ይህንንም 

ለመድረስ ምን ምን የአጭር ጊዜ ግብ እንደሚያስፈልጋቸው እንዲያስቡ አድርጉ፡፡ ይህ የአጭር ጊዜ ግብ ከሦስት እስከ ስድስት ወር 

ውስጥ ሊከናወን የሚችል ነው፡፡ ግባቸው ግልጽ መሆን እንዳለበት አስረዱ፡፡ ተሳታፊዎች ለጥቂት ደቂቃዎች አይናቸውን ጨፍነው 

ስለ ግባቸው እንዲያስቡ አድርጉ፡፡ 

5. ሁሉም ስለ ግባቸው ለመናገር ሲዘጋጁ ጥንድ ጥንድ እንዲሆኑ በማድረግ እርስ በእርስ እየገመገሙ አንዷ ለሌላዋ አስተያየት 

በመስጠት ግቡ ግልጽና የአጭር ጊዜ መሆኑን ይለዩ፡፡ አመቻቹም እየዞረ የጥንዶችን ግብ ያዳምጥ፡፡ ተሳታፊዎች ግባቸው ግልጽ 

ያልሆነና የአጭር ጊዜ ግብ ካልሆነ የተሻለ ግብ እንዲፈጥሩ አግዟቸው፡ 

6. አሁን ተሳታፊዎች የግብ ስያሜ ምልክት ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ አሁን የአባላት ግብ ስያሜ በፈለጉት መንገድ በጽሑፍ ወይም ግባቸውን 

ሊገልጽ በሚችል ምስል ማስቀመጥ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ ያህል አንድ የግብ መለያ ስያሜ አዘጋጅተን ካስቀመጥን ቀጥሎ ለተሳታፊዎች 

ቀላል ይሆናል፡፡ 

ተሳታፊዎችን በክብ ቅርጽ በመሰብሰብ እያንዳንዱ ተሳታፊ የግብ ስያሜ መለያ ያሳዩና ለምን ይህንን እንደመረጡ ይግለፁ፡፡ አሁን 

ሴቶች ግባቸውን ያሳኩ ያህል እንዲያስቡ ያበረታቱ፡፡ አስፈላጊ የሆነውን ግብም እንደመረጡ ይንገሯቸው፡፡ ይህንን የግብ 

ስያሜያቸውንም ምልክት ሁል ጊዜ ሊያዩት በሚችሉት ቦታ ላይ እንዲያስቀምጡ ይምከሯቸው፡፡ 
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ማጠቃለያ 

ይህ ክፍል በሕይወታችን ውስጥ ልናከናውናቸው፤ ልንደርስባቸው ወይም ልናሻሽላቸው ያሰብናቸውን ግቦች የማዘጋጀትን ጥቅም 

አሳይቶናል፡፡ ግብ በቅርብ ልናሳካው ያሰብነውን የአጭር ጊዜ ግብ ወይም ወደፊት ለማሳካት ያሰብነውን የረጅም ጊዜ ሊኖረን ይችላል፡

፡ በጣም ውጤታማ ለመሆን በተቻለ መጠን ግባችን ግልጽና የተወሰነ መሆን አለበት፡፡ ግልጽ ግብ ማለት በተቻለ መጠን ማን፣ ምን፣ 

የት፣ መቼ እና እንዴት የሚሉትን መግለጽ አለበት፡፡ የረጅም ጊዜ ግብን ለማሳካት በትናንሽ እና ተከታታይ የአጫጭር ጊዜ ግቦች 

በመከፈል እነዚህን እንደ ጉዞ ካርታ አመላካች ማየት ያስፈልጋል፡፡ 

 

ክፍል ትምህርት 1.1.3 የመጨረሻ ግብን ማሳካት 

ሁሉም ሰው አልፎ አልፎ ባልጠበቁት ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ሊገባ ይገባል፡፡ ይህንን የመቋቋሚያ ስልታችንም እኛ የምንጠቀምበትና 

የምንቆጣጠረው ሃብት መጠን እንዲሁም ያለንን ሃብት የማስተዳደርና የመምራት ችሎታ፤ ችግሩን የመቋቋም አቅማችን፤  እና ከሌሎች 

የምንፈልገውና ልናገኘው የምንችለው ድጋፍ ወሳኝ ናቸው፡፡ በዘልማድ ችግሮች ሲገጥሙን ከጎረቤት ወይም ከቅርብ ሰው ድጋፍና ምክር 

መጠየቅ የተለመደ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሴቶች ደግሞ ልምዳቸውን ማካፈል፣ ምክር መፈለግ እና ችግር ሲገጥም እርስ በእርስ መረዳዳትና 

መጥፎ ሁኔታን ተጋግዞ ማለፍ የተለመደ ተግባራቸው ነው፡፡ አልፎ አልፎም ከሌሎች የምናገኘው ምክር ገቢያችን ለማሳደግና ወጭያችን 

ለመቀነስ እጅግ የሚያግዝ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልግ ቁሳቁስ፡ ፍሊፕ ቻርትና ማርከር 

የሚፈጀው ጊዜ፡ ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል 

ተሳታፊዎች መረዳት ያለባቸው፡ ሁሉም ቤተሰብ አልፎ አልፎ ወጭና ገቢን ያለማመጣጠን ችግር ይገጥማቸዋል 

በመጨረሻ ተሳታፊዎች ማወቅ ያለባቸው፡ የተለያዩ የገቢ ማስገኛ አማራጭ መንገዶችን ይፈልጋሉ 

መመሪያ፡ ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡላቸው እና የውይይትና የቡድን ስራ ቅደም ተከተሉን ይከተሉ፡፡ 

*** 

ሰናይትና ወልዴ ከበላይነሽና ሃዊ በቅርብ ርቀት ይኖራሉ፡፡ አንድ ቀን ሰናይት ለባሏ እንዲህ አለችው፤ "የኔ ውድ ወልዴ አሁን ከማሳችን 

የምናገኘው ገቢ ወጭያችንን ለመሸፈን በቂ አይደለም፡፡ ልጆቻችን እያደጉና ወጭያቸው እየጨመረ ነው፡፡ የከፋው ነገር ደግሞ ምንም 

ለክፉ ቀን የቆጠብነው ነገር የለም፡፡"  

ወልዴም እንደዚህ አለ "አይ ሰናይት ስለገንዘብ እንደምትጨነቂ እኮ አውቃለሁ ግን ሙሉ በሙሉ አሉታዊ አትሁኚ፡፡ አሁን ማድረግ 

ያለብን በጀት ማዘጋጀት ነው፡፡ አሁን አብረን እንቀመጥና ወርሀዊ ወጪ እና ገቢያችንን እንስራ" 

 

ሰናይት የወርሃዊ በጀት የማዘጋጀቱ ሃሳቡ በጣም ጥሩ እንደሆነ ብታስብም፤ ይህን ወጪያቸውን ለመሸፈን ግን ተጨማሪ ገንዘብ 

ያስፈልጋቸዋል፡፡ ሁለቱም በጋራ ሆነው በመጀመሪያ ወጭዎቻቸውን ዘረዘሩ፡፡ ዝርዝሩንም በማየት የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን 

አሰሉ፡፡ ለሚገዙ የምግብ ወጭዎች ማለትም ዘይት፣ ስኳር፣ ቡና እና አንዳንድ የአትክልት ውጤቶች 300 ብር መደቡ፡፡ ለሳሙናና ንጽህና 

መገልገያ 50 ብር፤ ለጤናና ማህበራዊ አገልግሎት 100 ብር፤ ለቁጠባ  50 ብር መደቡ፡፡ ለግብርና ግብዓት መግዣ፤ ለልጆች የትምህርት 

ቁሳቁስ፤ አልባሳት እና ከበዓል ጋር ለተያያዙ ወጭዎችም በመመደብ ጠቅላላ በጀታቸውም ከ1000 ብር በለጠ፡፡ የገንዘቡን መጠን ወረቀት 

ላይ ሲመለከቱት በጣም ተገረሙ፡፡ በበጀት ላይ የተቀመጠውን ወጭ ለመሸፈን ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል፡፡  
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"እሽ" አለ ወልዴ "በአሁኑ ጊዜ የአካባቢያችን ወንዶች በሙሉ ወደባህላዊ ወርቅ ማውጣት ስራ እየሄዱ እንደሆነ ሰምቻለሁ፡፡ ብዙ 

ገንዘብም እያገኙ ነው፡፡ ለሚቀጥለው ስድስት ወርም አብሬያቸው እሰራለሁ፡፡ ከዚያም ለቤተሰባችን ወጭ መሸፈኛ የሚሆን ገንዘብም 

አመጣለሁ፡፡ ምን ታስቢያለሽ"; አላት፡፡ ሰናይትም "ይህ ጥሩ ሃሳብ ይመስለኛል፡፡ አንተ በማትኖርበት ጊዜም የማሳ ስራውን እኔ 

እሸፍናለሁ፡፡ በምትልከው ገንዘብም ጠቅላላ ወርሓዊ ወጭያችንንና የግብርና ግብዓቶችን እንዲሁም የትምህርት ቤት ወጭዎችን 

እንሸፍናለን" አለች፡፡ ስለዚህ ወልዴም በየወሩ 1000 ብር እንዲልክ ተስማሙ፡፡ ሰናይትም ከጓሮ አትክልት አምርታ የምታገኘውን ገቢ 

ለቁጠባ ማዋል ጀመረች፡፡  

 

ለመጀመሪያዎቹ አራት ወራት ወልዴ ገንዘቡን በወቅቱ ይልክ ነበር፡፡ ከዚያ በኋላ ግን ገንዘቡን መላክ አቆመ፡፡ በርግጥ ሰናይትም ወልዴን 

ማግኘት አልቻለችም ነበር፡፡ ሰናይት ከጓሮ አትክልት ሽያጭ የምታገኛት አነስተኛ ገቢም ሁሉንም ወጭ ለመሸፈን ማብቃቃት ነበረባት፡፡ 

ሰናይትም ምንም አይነት ቁጠባ መቆጠብ አልቻለችም፡፡ ስለሆነም በየዕለቱ መሰረታዊ ፍላጎቶችንም ለማሟላት የገንዘብ ችግር ይገጥማት 

ጀመር፡፡ ሰናይትም ምክር ፍለጋ ባሏ ወደ ሞተባት ጎረቤቷ በላይነሽ ሄደች፡፡ ሰናይትም እንደ እማወራ እንዴት ወጭዋን መሸፈንና መቆጠብ 

እንደቻለች በላይነሽን ጠየቀቻት፡፡  

በላይነሽም "ባንች ቦታ ብሆን ኑሮ የተወሰነ ወጭዬን እቀንስ ነበር፡፡ ለጊዜም በትንሽ ነገር ለመኖር ሞክሪ፡፡ ቁጠባን በተመለከተ የማህበሩን 

ሊቀ መንበር ጠይቂና ለተወሰነ ጊዜ እረፍት እንዲሰጡሽ ማድረግ ትችያለሽ" አለቻት ፡፡  

ሰናይት የበላይነሽ ምክር ትክክለኛ ሆኖ ብታገኘውም ከስጋቷ ግን መዉጣት አልቻለችም፡፡ ወልዴን ምን ገጥሞት ይሆን? ለምንድነው 

ማግኘትስ ያልቻለችው? ባሏ የሞተባት ሴት አይደለችም ግን እንደዚያ አይነት ስሜት እየተሰማት ነው፡፡ ያለወልዴ እንዴት በራሷ ብቻ 

መኖር ትችላለች? 

*** 

 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ በሚከተሉት ጥያቄዎች የቡድን ውይይት እንዲካሄድ ያነቃቁ 

1. ታሪኩ ስለምን ነበር? 

2. ሰናይትና ወልዴ ለምን የገንዘብ ችግር ገጠማቸው? 

3. ሰናይት ቀጥሎ ምን ሊገጥማት ይችላል? 

4. ተመሳሳይ ችግር ቢገጥማችሁ ምን ልታደርጉ ትችላላችሁ? ወጭን ለመቀነስና ገቢን ለማሳደግ ምን አይነት አማራጭ ልትወስዱ 

ትችላላችሁ? 
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5. ሴቶች እንዴት የገቢ ምንጫቸውን ላለማጣት ሊሰሩ ይችላሉ? 

6. ሁሉም ሴቶች ለዚህ ዓይነት ችግር ተጋላጭ ናቸው ብለው ያስባሉ? 

7. ወልዴ ከሰናይት ጋር ግንኙነት ያቋረጠው ለምን ሊሆን ይችላል? 

8. ሰናይት ወልዴን ለማግኘት ምን ምን ነገሮችን ማድረግ አለባት? በዚህ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሴቶችን የሚያግዙ ተቋማት 

በአካባቢያችሁ አሉ? 

 

የቡድን መልመጃ ፤ ገንዘብ የማግኛ መንገዶች7 

 

የዚህ ርዕስ ጠቀሜታ 

ብዙ ሴቶች ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ሰፊ ሀሳብ የላቸውም፡፡ ይህ አስተሳሰብም ሴቶች ተጨማሪ ገንዘብ በማግኘት ገቢን ለማሳደግ 

ከሚያደርጉት ስራ እንዲርቁ አድርጓቸዋል፡፡ ተሳታፊዎች የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ዘዴ አማራጮች ይወያያሉ፡፡ 

 

ደረጃዎች 

1. ይህ ስብሰባ ገንዘብ ለማግኘት ቀድሞውኑ ስለሚሠሩት ሥራና ለወደፊት ሊሠሩ ስለሚወዷቸው የሥራ ዓይነቶች መሆኑን 

ለተሳታፊዎች ይንገሩ ፡፡ 

2. ተሳታፊዎችን ከአራት እስከ አምስት አባላት ባሉት ቡድን ይከፋፍሏቸው፡፡ እያንዳንዱን 

ቡድን የተለያ ቦታ ላይ በማስቀመጥ ምን እንደሚሰሩ ያብራሩላቸው፡፡ ምን ስራ እንደሆነ 

የመገመት ጨዋታ ይጫወቱ ይህ ጨዋታ ስራን በምልክት ብቻ የመግለጽ  ጨዋታ ነው፡፡ 

እያንዳንዱ ሰው ለአምስት ደቂቃ ያህል ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት ምን ለመስራት 

እንደሚፈልጉ ያስቡ፤ ምንም አይነት ትምህርት ሆነ ልምድ የሚጠይቅ ቢሆንም እንኳን ከማሰብ 

አይገደቡ፡፡ ለምሳሌ ነርስ የመሆን፣ የማስተማር፣ የመማር፣ በግና ፍየል የማድለብ፣ ዶሮ ርባታ፣ 

ንብ ርባታ፣ የህግ ባለሙያ መሆን፣ የኤክስቴንሽን ባለሙያ መሆን፣ ልብስ መስፋት፣ የመንግስት 

ሰራተኛ መሆን፣ የጽህፈት ስራ መስራት፣ በግና ፍየል ማርባት፣ አትክልት ማምረት፣ የጉልት 

ንግድ፣ ሸክላ ስራ፣ ሽመና፣ ምግብ ማብሰል፣ የኤሌክትሪክ ጥገና ስራ፣ ሱቅ መክፈት፣ ተሸከርካሪ 

ጥገና፣ ፋብሪካ ውስጥ መስራት እና የመሳሰሉትን ሊመርጡ ይችላሉ፡፡ ቀጥሎ እያንዳንዱ ሰው 

ያሰበውን ተግባር በምልክት ድምጽ ሳያሰማ ይግለጽና ሌሎች የቡድን አባላት እንዲገምቱ 

ያድርጉ፡፡ አንድ የገቢ ማስገኛ ስራን በምልክት በማሳየት ተሳታፊዎችን ያሳዩ፡፡  

3. ሁሉም ቡድኖች እንዲሰባሰቡ አድርጉና የመጀመሪያው ቡድን የመረጠውን ስራ በምልክት እንዲገልጽ አድርጉ፡፡ ቀጥሎም ሁለተኛው 

ቡድን በተመሳሳይ ያድርጉና ሁሉም ቡድኖች በዚህ መልኩ ያቅርቡ፡፡ 

4. አሁን ጨዋታውን ይጀመር፡፡ አንዱ ቡድን በምልክት ያቅርብና በትክክል የገመተው ቡድን ነጥብ ይመዝገብለት (የሚገልጸው ቡድን 

አባላት መገመት አይችሉም)፡፡ በሁሉም ቡድን ግመታ ወቅት የገቢ ማስገኛ ስራውን በፍሊፕ ቻርት ላይ ይመዝግቡ፡፡ 

5. ሁሉም ቡድኖች ተመሳሳይ የሆነ ስራ ከመረጡ እንደገና ከመጀመሪያው ቡድን በመጀመር 20 ደቂቃ እስኪሞላ ሌላ ያልተገለጸ 

ተግባር ይሞክሩ፡፡ ማስታወሻ፡ ቡድኑ አንዴ ገቢ ማስገኛውን ከገለጸ በኋላ በሌላ ቡድን መደገም የለበትም፡፡ ምንም ዓይነት 

ድግግሞሽ መኖር የለበትም፡፡ በመጨረሻም ብዙ የገመተው ቡድን አሸናፊ ይሆናል፡፡ 

6. ሴቶች ለመረጡት የስራ ዘርፍ ተጨማሪ ሃሳብ በመስጠት ድጋፍ ያድርጉ፡፡ 

 
7 Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and community development.  
New York:  OEF International, p. 48.   

ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት 

ምን ላድርግ? 
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7. ቀጥሎ ሴቶች የተሻለ ገቢ ለማግኘት ሊሰሩ የሚችሉት ስራ የቱ እንደሆነ ተወያዩ፡፡ ውይይቱን ለመምራትም የሚከተሉትን ጥያቄዎች 

በመከተል ተወያዩ፡፡ 

o ከተዘረዘሩት ተግባራት ውስጥ የትኛው ስራ በሴቶች ሊሰራ ይችላል? (የተዘረዘሩትን አንድ በአንድ ተወያዩባቸው) 

o ተሳታፊዎች አንድ ስራ በሴቶች አይሰራም ካሉ፤ ለምን? ብለው ይጠይቁ እና ምክንያቱስ ትክክል ነው?  

o የበለጠ የሳባችሁ ገቢ ማስገኛ የቱ ነው? (ተሳታፊዎቹ አሁን ያላቸውን የገቢ ማስገኛ ስራ ማሻሻል ወይንም አዲስ 

የገቢ ማስገኛ ስራ መጀመር ወይንም ለሴት ልጆቻቸው ለወደፊት የተሻለ ዕድል የመምረጥ ፍላጎት አድሮባቸው ሊሆን 

ይችላል፡፡ 

o አሁን ባላችሁ የገቢ ማስገኛ ስራ ላይ ተጨማሪ ሁኖ ለመስራት የተሻለው ስራ የቱ ነው? 

o የአማራጩ አሉታዊና አዎንታዊ ጎን ምንድን ነው?  

o ከሰማችሁት ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ ተግባር ውስጥ ጥሩ ፈጠራ የሆነው የቱ ነው? 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍል የሚያሳየን በርካታ ሰዎች ገቢና ወጭን ለማመጣጠን ወይም ወደፊት ሲያቅዱ የቤተሰባቸውን ፍላጎት ለማሟላት 

ምን ያህል እንደሚታገሉ ነው፡፡ ከሌሎች ጋር መወያየት አዲስ ሃሳብ ለማፍለቅና ስትራቴጂ ለመንደፍ አጋዥ እንደሆነ 

ተመልክተናል፡፡ የኢትዮጵያ ሴቶች ደግሞ ችግር ሲገጥማቸው ልምዳቸውን ማካፈል፣ ምክር መጠየቅ እና እርስ በእርስ 

መደጋገፍ የተለመደ ተግባር ነው፡፡ አስታዉሱ ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት በርካታ አማራጮችን መፍጠር ይቻላል፡፡ 

               

ክፍል 1.2፡- የህይወት ክህሎቶች  

መግቢያ 

የህይወት ክህሎቶች የሚባሉት በዕለት ከዕለት ህይወታችን በሙሉ ለመሳተፍ አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶች ናቸዉ፡፡ ብዙዎቹን 

የህይወት ክህሎቶች ከመኖሪያ ቤቶቻችን እና ከማህበረሰባችን ከልጅነታችን እስከ ጎልማሳነታችን የምንማራቸዉ ሲሆን መሰረታዊ ንጽህና 

፣ ራስን መንከባከብ እና ከሌሎች ጋር ራሳችንን ማነፃፀር የመሳሰሉትን ያካትታል፡፡ መሰረታዊ ትምህርትና ቁጥር፣ ወይም ማንበብና መጻፍ 

እና ቀላል የሂሳብ ስሌቶችን መስራት የህይወት ክህሎቶች ተብለዉ ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ክህሎቶች ለህይወታችን በብዙ 

መንገድ ይጠቅሙናል፡፡  

እንደ ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት ህፃናት አድን ድርጅት(ዩኒሴፍ)፣ ዩኒስኮ እና የዓለም ጤና ድርጅት 

አገላለጽ የህይወት ክህሎቶች የሚከተሉትን ስልቶችና ቴክኒኮች ያካትታል፡፡ እነሱም፡- 

• ችግር ፈቺነት 

• ስኬታማ ተግባቦት 

• አርቆ አሳቢነት 

• የፈጠራ አስተሳሰብ 

• ዉሳኔ ሰጪነት 

• ሰዉ ከሰዉ የመግባባት ክህሎቶች 

• የራስ ንቃት ክህሎቶች 

• ለሌሎች ክብር መስጠት 

• ዉጥረትንና ጭንቀትን መቋቋም  

በህብረተሰቡ ዉስጥ ባለዉ የተዛባ የስርዓተ-ፆታ ልምዶችና አመለካከቶች ምክንያት የህይወት ክህሎቶችን ሴትን እና ወንድ ልጆች 

በእኩልነት አይማሩም፡፡ ለምሳሌ ምንም እንኳ ለሁሉም ጎልማሶች ጠቃሚ ቢሆኑም በብዙ ማህበረሰቦች ዘንድ ሴት ልጆች ብቻ ስለ 

ምግብ አሰራር፣ ስለቤት አያያዝ እንዲማሩ ይደረጋል፡፡ በአብዛኛዉ መደበኛ ትምህርት ከሴት ልጆች ጋር ሲወዳደር ለወንድ ልጆች ቅድሚያ 

ይሰጣል፡፡ መሰረታዊ እዉቀትና ማስላት የክህሎት ዓይነቶች ሲሆኑ ሰዎችን በአግባቡ እንዲሰሩና ገጸ-ብዙ የሆኑ የህይወት ችግሮችን 
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ለመፍታት ያስችላሉ፡፡ በበቂ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ዉጤታማ ዉሳኔዎችን ለማስተላለፍ እና በተዛባዉ የስርዓተ-ጾታ ግንኙነት ምክንያት 

ያላቸዉን ቦታ ለመጋፈጥ በሌላ አገላለጽ ለመብቃት ከተፈለገ ሴቶች በተሟላ አቅም የህይወት ክህሎት ሊኖራቸዉ ይገባል፡፡ 

ክፍለ ትምህርት 1.2.1፡ ማንበብና መጻፍ 

መጻፍና ማንበብ ለሴቶች መብት መከበርና ኢኮኖሚያዊ አቅም መጎልበት አንዱ ምሰሶ ነዉ፡፡ መጻፍና ማንበብ መቻል ገንቢ በሆነ መንገድ 

ለስርዓተ -ፆታ እኩልነትና የሴቶችን በሁሉም ደረጃዎች በሚገኙ የኃላፊነት ቦታዎችና በህይወታቸዉ ላይ ያላቸዉን የዉሳኔ ሰጪነት ሚና 

ለማሳደግ ይረዳል፡፡ እስካሁን ድረስ ሁለት ሶስተኛዉ የዓለማችን የመሀይሞችን ቁጥር የያዙት ሴቶች ናቸዉ፡፡ ኢትዮጵያ ዉስጥም ያለዉ 

ሁኔታ ተመሳሳይ ነዉ፡፡ መሃይምነት በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች ሴቶችን ተጎጂና ሌሎች አካላት ይህንን እድል ተጠቅመዉ በሴቶች 

ላይ የበላይ እንዲሆኑ ያደርጋል፡፡ መሰረታዊ ትምህርት እና የሂሳብ ስሌቶች የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ለማሳደግና የዉሳኔ ሰጪነት 

አቅማቸዉን ለማሳደግ ወሳኝ ናቸዉ፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልግ ቁሳቁስ፡ ምንም፡፡ 

የሚወስደው ጊዜ፡ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚጨብጡት ግንዛቤ፡ ያልተማሩ ሴቶች የሚያጋጥሟቸዉ ተግዳሮቶች፡፡ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች፡ መጻፍና ማንብብ ለማይችሉ ሴቶች ተቆርቋሪና ደጋፊ ይሆናሉ፡፡ 

ትዕዛዛት፡ ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡላቸዉ በኋላ ደረጃዎችን ጠብቀዉ ዉይይቱንና የቡድን ስራዉን ያስኪዱ፡፡ 

 

*** 

ሀዊ ተስፋ ቆርጣለች፡፡ የገጠር ብድርና ቁጠባ ማህበርን መቀላቀል ብትፈልግም ባለቤቷን አህመድን ማሳመን ይጠበቅባታል፡፡ አህመድ 

በተለምዶ ቤት መቆየትና የቤት ውስጥ ስራ ብቻ መስራት አለባት ብሎ ስለሚያምን ማንኛውንም ቡድን እንድትቀላቀል አይፈልግም፡፡ 

በተጨማሪም የአህመድ እናትም ቢሆኑ ከሃዊ ፍላጎት በተቃራኒ የገጠር ብድርና ቁጠባ ድርጅት አባል እንድትሆን አይፈልጉም፡፡ ግን ለምን 

አልፈለጉም? ሃዊ ቁጠባ ብትጀምር ብድር ለማግኘት ብቁ ስለምትሆን የእንቁላል ንግዷን ልታስፋፋ ትችላለች፡፡ ሃዊ ለአህመድ ለመንገርና 

ለማሳመን ወሰነች፡፡ ከእራት በኋላ አህመድ ሬድዮ እያዳመጠ ነበር፡ሃዊ በዝግታ በመሄድ ስለሆነ ጉዳይ ማናገር ትችል እንደሆነ አህመድን 

ጠየቀችዉ፡፡ አህመድም ራሱን በማወዛወዝ መስማማቱን ገለጸላት፡፡  

 

"አህመድ ጥዋት በመናደድህ በጣም አዝናለሁ፡፡ ይገባኛል ካንተ ጋር በቅድሚያ ሳልነጋገር እንግዳ መጥቶ እኔን ስለሆነ ጉዳይ ስላናገረኝ 

ተናደህ ነበር፡፡ ከምር በመንደራችን በሚገኘዉ የገጠር ቁጠባና ብድር ቡድንን መቀላቀል እፈልጋለሁ፡፡ የእንቁላል ዶሮዎቼ ማሳደግ እንዴት 

እንደምወድ ታዉቃለህ፡፡ አነሱም ጥሩ እንቁላሎችን እየጣሉልን ነዉ፡፡ እንቁላል ለመሸጥ ወደ ገበያ ስሄድ ሁሉም ሰዉ የእኔን እንቁላሎች 

ይሻሙባቸዋል ምክንያቱም ትኩስና ጣፋጭ በመሆናቸዉ ነዉ፡፡ ስለዚህ ስራዬን ማስፋፋት እፈልጋለሁ፡፡ ምን አልባትም በሳምንት አንድ 

ቀን ከመሸጥ በሳምንት ሁለቴ ልሸጥ እችላለሁ፡፡ ይህም ለቤተሰባችን ጥሩ ሊሆን ይችላል፡፡ ተጨማሪ ገንዘብ ሊኖረን ስለሚችል ልጆቻችን 

የተለያየ የምግብ ዓይነቶችን በመግዛት ልንመግባቸዉ እንችላለን፡፡ ከምናመርተዉ የእንቁላል ምርት በተጨማሪ ወተት፤ ስጋ፣ አትክልትና 

ፍራፍሬ ልንገዛ እንችላለን፡፡ የተለያየ ምግብ ለሁላችንም ጥሩ ቢሆንም በተለይ ለልጆቻችንና እና ለእናትህም ጭምር ጠቃሚ ነዉ፡፡ 

ስለዚህ አየህ እኔ ቅድሚያ ልሰጣቸው የምፈልጋቸው ነገሮች አሉኝ" ብላ በፈገግታ ንግግሯን አቆመች፡፡  ሀዊ የእሷ ጥረት ለቤተሰቡ ኑሮ 

መቃናት መሆኑን ይገነዘበዋል የሚል ተስፋ አሳድራለች፡፡   

 

አህመድ ትንሽ ካቅማማ በኋላ እንዲህ አለ "ሀዊ ታቂያለሽ ከቤት ዉጭ ከሌሎች ሴቶች ጋር ጊዜ እንድታባክኚ አልፈልግም፡፡ ራስሽን ችግር 

ዉስጥ እያስገባሽ እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ ነገር ግን በዚህ ወቅት ያመንሽበት እቅድ ስለሆነ በመንገድሽ መቆም አልፈልግም፡፡ ይሁን እንጂ 
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እኔን እዚህ ዉስጥ እንዳታስገቢኝ ወይም እኔን እርዳታ እንዳትጠይቂኝ፡፡ ይህ የአንቺ ጉዳይ ነዉ፡፡ እነዚህን ያልኳቸውን ነገሮች 

እንደተረዳሻቸዉ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡" አህመድ ሀዊ ስኬታማ ትሆናለች ብሎ አላመነም፡፡ በሳምንት ጊዜ ዉስጥ ሃሳቧን/እቅዷን 

እንደምትተወዉ አስቧል፡፡ 

 

"እሰይ! አመሰግናልሁ አህመድ፡፡ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ ታላቅ አክብሮት አለኝ" አለች ሃዊ፡፡ ሃዊ ነገ ለገጠር ቁጠባና ብድር ቡድን መሪዋ 

ቡድኑን ልትቀላቀል እንደምትችል እስክትነግራት እጅግ በጣም ጓጓች፡፡  

 

በሚቀጥለዉ ቀን በጥዋቱ ሀዊ የቤት ዉስጥ ስራዎቿን አጠናቃ በቀጥታ ወደ ገጠር ቁጠባና ብድር ቡድን መሪዋ ቤት አመራች፡፡ "እንደምን 

አደርሽ፡፡ በድጋሜ ስላገኘሁሽ ደስተኛ ነኝ፡፡ መልካም ዜና አለኝ፡፡ አንቺ ወደ ቤታችን የመጣሽበት ዓላማ ከንቱ አልነበረም፡፡ ቡድናችሁን 

ልቀላቀል ነዉ!" አለች ሃዊ በደስታ በተሞላ ስሜት፡፡ 

 

የቁጠባና ብድር ቡድን መሪዋ በበኩሏ "ኦህ ሀዊ! ይህ ትልቅ ዜና ነዉ፡፡ ትንሽ ስራ በዝቶብኛል ለአሁኑ የመመዝገቢያ ቅጾችን እንድትሞይ 

አሰጥሻለሁ፡፡ ስለዚህ በሚቀጥለዉ ሳምንት ስብሰባችንን ትቀላቀይናለሽ" አለቻት፡፡ የገጠር ቁጠባና ብድር ቡድን መሪዋ ለሀዊ በርካታ 

ቅጾችን ከሰጠቻት በኋላ እጇን በማዉለብለብ ተሰናበተቻት፡፡ 

 

ሀዊ በርካታ ቅጾችን በእጆቿ እንደያዘች ብቻዋን ቅጾቹ ላይ አፍጥጣ ቆማ ቀረች፡፡ ምን ታድርግ? መጻፍና ማንበብ ስለማትችል የገጠር 

ቁጠባና ብድር አባል ሆና ለመመዝገብ እንዴት ትችላለች? በጣም ሃፍረት ተሰማት፡፡ ነገር ግን ሃሳብ መጣላት፡፡ እርዳታ ለማግኘት ወደ 

ሰናይት ለመሄድ አሰበች፡፡ 
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ተቻኩላ በተቻላት ፍጥነት ወደሰናይት ቤት ገሰገሰች፡፡ እንደመታደል ሁኖ ሰናይት ቤት ዉስጥ ነበረች፡፡ "ኳኳ፣ ኳኳ፣ ቤቶች! ሰናይት ቤት 

አለሽ?" አለች ሃዊ፡፡ ሰናይት ኩሽና ዉስጥ ነበረች ነገር ግን ሀዊን በማየቷ ተደሰተች፡፡ "ሰላም ሀዊ? እንዴት ነሽ? በእጅሽ ምንድነዉ 

የያዝሽዉ?" አለቻት፡፡ ሃዊም "እነዚህ የገጠር ቁጠባና ብድር የአባልነት መመዝገቢያ ቅጾች ናቸዉ፡፡ በማንበብና ቅጾችን በመሙላት 

ልታግዥኝ ትችያለሽ?" አለቻት ሰናይትን 

 

"ሀዊ አህመድ ሊረዳሽ የሚችል ነገር አይደለም እንዴ? እስቲ ቅጾችን እንመልከታቸዉ፡፡ አዎ ሀዊ እነዚህን መረጃዎች በቃልሽ ካላወቅሽ 

ላግዝሽ አልችልም፡፡ የመታወቂያ ወረቀትሽና የመሬታቹ መረጃ ያስፈልግሻል፡፡ እነዚህ ሁሉ መረጃዎች ባለቤትሽ በመኝታ ቤታችሁ 

በጥንቃቄ አስቀምጧቸዉ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ፡፡ ስምሽን ልሞላልሽ አችላለሁ ነገር ግን ቅጾችን በሙሉ እንድሞላልሽ ከፈለግሽ 

ሌሎችን መረጃዎች ይዘሽ መምጣት ይኖርብሻል" አለቻት ሰናይት፡፡ 

 

ሀዊ በጣም ግራ ተጋባች፡፡ "ሰናይት ፣ የቡድኑ አባል መሆን እንደምችል አህመድ ነግሮኛል፡፡ ይህ ተግባራዊ የሚሆነዉ ግን አንድ ቅድመ 

ሁኔታ ሲሟላ ነዉ፡፡ ይኸዉም ሁሉንም ነገር በራሴ ብቻ መስራት ከቻልሁ ነዉ፡፡ ምንም አይነት እገዛ እንደማያደርግልኝ ነግሮኛል በራሴ 

ልወጣዉ ይገባል፡፡" 

 

ሰናይት በሀዊ ትክሻ ላይ ክንዷን አሳርፋ "ይህን ማድረግ አስቸጋሪ ነዉ ጓደኛዬ፡፡ አህመድ እንዲያግዝሽ ማሳመን አለብሽ፡፡" 

ሀዊ አህመድን ዛሬ እንዴት ለሁለተኛ ጊዜ ሀሳቡን ማስለወጥ እንደምትችል እያሰበች ሰናይትን ትታት ሄደች፡፡ 

*** 

የዉይይት ጥያቄዎችን አመቻቹ/ቿ ከታች የተገለጹ ጥያቄዎችን በማንሳት የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

ለአመቻቹ/ቿ ጥያቄዎች፡ 

1. ሀዊ ለምን ረዳት አልባነት ተሰማት? 

2. ቀጥሎ ምን ይሆናል? ሀዊ አህመድን አሳምና ድጋፍ ታገኛለች ብላችሁ ታስባላችሁ? ለማሳመን ምን ልትለዉ ትችላለች ብላችሁ 

ታስባላችሁ? 

3. በማህበረሰባችሁ ዉስጥ ተመሳሳይ ሁኔታ ያጋጠማት/ያጋጠማቸዉ ሴቶች አሉ? 

4. በማህበረሰባችሁ የተማሩ ሴቶች የበለጠ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም አላቸዉን? 

5. በማህበረሰባችሁ የተማሩ ሴቶች ላልተማሩ ሴቶች ድጋፍ ያደርጋሉ ለምሳሌ ሀዊ ለሰናይት እንዳቀረበችዉ ጥያቄ ዓይነት? 

6. ሴቶች በመማራቸዉ ምን ጥቅም ያገኛሉ? ለሴቶች ትምህርት አደጋዎች/እንቅፋቶች አሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? 

7. አንድ የምታዉቁት/የምታውቋት ሰዉ ትምህርት ለሴት ልጅ ጠቃሚ ስላሆነ ሴት ልጁን/ልጇን ከትምህርት ቤት 

እንደሚያስወጣት/እንደምታስወጣት ቢነግራቹ/ብትነግራቹ፤ ኃሳባቸዉን ለማስቀየር ምን ልትሉ ትችላላችሁ? 

8. በማህበረሰባችሁ ዉስጥ ሴቶች ማንበብና መፃፍ እንዲማሩ የሚደግፏችሁ ድርጅቶች አሉ? 

9. ሴቶች ምን ያህል በጋራ የሴቶች ትምህርት እንዲስፋፋ ይሰራሉ? 

10. የሴቶችን ትምህርት ለማስፋፋት እና ለማሻሻል ዉጪያዊ ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዉ ያምናሉ? 
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የቡድን ስራ፡ መሃይም መሆን ምን ስሜት ይሰጣል?8 

በቡድን ዉስጥ ሰዎች መማማርና መደጋገፍ እንዲሁም አንዱ የሌላዉን ሁኔታ መረዳት ወሳኝ ነጥብ ነዉ፡፡ አንዳንድ የቡድኑ አባላት የሆኑ 

ሴቶች ታዳጊ ህጻናት/ልጆች እያሉ ማንበብና መጻፍ ተምረዉ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ የቡድን ስራ የታለመዉ የተማሩ የቡድን አባላት 

ላልተማሩ የቡድን አባላት አጋርነትና ክብር ለማሳየት ነዉ፡፡  

• ቡድኑን ከ3-4 አባላት ወዳሉት ትንንሽ ቡድኖች ይክፈሏቸዉ፡፡ 

• እያንዳንዱ ቡድን ትክክለኛዉን የህይወት ገጽታ ማለትም ማንበብና መጻፍ የማይችል ሰዉ ምን ያህል እንደሚዋረድ እና 

እንደሚሸማቀቅ ወይም እንደሚበዘበዝ በድራማ መልክ እንዲያሳዩ ይጠይቋቸዉ፡፡ 

• ትንንሽ ቡድኖች ድራማዎችን ለጠቅላላዉ የቡድኑ አባላት እንዲያቀርቡ ይጠይቋቸዉ፡፡ አጫጭር ዉይይቶች እያንዳንዱ ድራማ 

ከቀረበ በኋላ ሊካሄድ ይችላል፡፡ ለምሳሌ "ሁኔታዉ ትክክለኛ ነዉ"? "ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ"? የመሳሰሉት፡፡ 

ዉይይት 

ከሁሉም ጭዉዉቶች ወይም ድራማዎች በኋላ ተሳታፊዎችን መሃይም እንደነበረ ሰዉ ራሳቸውን እንዲቆጥሩ ይጠይቋቸው፡፡ 

  ሀ) ምን ተሰማዎት? 

  ለ) ለምን ማንበብና መጻፍ አልቻሉም? 

  ሐ) የእርስዎ ስህተት ነዉ? ካልሆነ ማን ወይም ምን ነዉ መወቀስ ያለበት? 

 መ) ሰዎች እንዴት እንዲረዱዎት ይፈልጋሉ? 

 

ማጠቃለያ 

ይህ የትምህርት ክፍል ማንበብና መፃፍ የማይችሉ ሴቶች ያሉባቸዉን ችግሮች እና የቡድን መደጋገፍን አጉልቶ ለማሳየት 

ይሞክራል፡፡ የቡድን አባላት በተጨማሪ በአካባቢያቸው የሂሳብ ስሌቶችን እና መሰረታዊ ትምህርትን ለማዳረስ የተዘረጉ 

ፕሮግራሞችን በተመለከተ ያላቸዉን እዉቀት ያጋሩበት ነዉ፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 1.2.2፡ ግላዊ የመረዳጃ ትስስሮችን መመስረት 

በአብዛኛዉ ማህበረሰብ ዘንድ ህጻናትን መንከባከብ የሴቶች ስራ ተደርጎ ስለሚቆጠር ብዙ ሴቶች ጫናዉን ብቻቸዉን ይጋፈጡታል፡፡ 

አባቶች ባሉበት ጊዜ እንኳ በዚህ ስራ ውስጥ ስለማይሳተፉ አብዛኛዉን ጊዜ የልጆቻቸዉን ጤንነትና ደህንነት የመጠበቅና የመንከባከብ 

ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት እናቶች ናቸዉ፡፡ ምንም እንኳ አብዛኛዎቹ ሴቶች የሴቶችን የሶስትዮሽ ሚናዎች ማለትም የማምረት ስራ፣ የስነ 

ተዋልዶ ስራ እና የማህበረሰብ ስራ የሚወጡ ቢሆንም ብዙዎቹ ሴቶች ሁልጊዜ ልጆቿቸዉን የሚንከባከቡ ጥሩ እናት የሚል ተቀባይነት 

ለማግኘት ጫናዉን ይሸከማሉ፡፡ ይህም በምርት ስራ ላይ ለመሰማራት፣ በማህበረሰቡ ውስጥ በመሪነት ለመሳተፍ ወይም የግል ግቦቻቸዉን 

ለማሳካት በቂ ጊዜ እንዳይኖራቸው አድርጓል፡፡ ወንዶች በሌሉበት ወይም ልጆችን ለመንከባከብ ፈቃደኛ ባልሆኑበት ሁኔታ ሴቶች 

የመረዳጃ ትስስር መመስረት ሃላፊነትን ለመጋራት፣ ተራ በተራ ልጆችን በመንከባከብ ከቤት ዉጪ የሚሰሩ ስራዎች ውስጥ ለመሳተፍ እና 

የግል ዓላማዎችን ለማሳካት ያግዛል፡፡ 

 

 

 

 
8 Hope, A., and S. Timmel (1984). Training for Transformation: A Handbook for Community Workers, Book 1.  Gweru, Zimbabwe:  
Mambo Press, p. 111 
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ 20 የአካባቢ ቁሳቁሶችን ለምሳሌ አልባሳት፣ የኩሽና ቁሳቁሶች፣ ድንጋይ፣ ትንሽ አሻንጉሊት፣ ጫማ፣ የተጠቀለለ 

ክር የመሳሰሉትን የያዘ የጨርቅ ወይም የላስቲክ ቦርሳ፡፡ ቡድኖች የሚጽፉበት ወረቀቶችና እስክርቢቶዎች፡፡ 

ጊዜ፡ ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ተኩል  

ተሳታፊዎች የሚረዱት፡ የጠንካራ የመረዳዳት ትስስር መኖር እና በጋራ የመሥራት አስፈላጊነት 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች፡ በማህበረሰብ ውስጥ የመረዳዳት ትስስር ለመፍጠር ማሰብ እና መነሳሳት 

ትዕዛዛት፡ ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ደረጃዎችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በላይነሽ ተስፋ መቁረጥ የማታዉቅ ሴት ናት፡፡ የቤተሰቧን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ማንኛዉንም ስራ ትሰራለች፡፡ ወደ ህዝብ ስብሰባም ሆነ 

ከጓደኞቿ ቤት ቡና ለመጠጣት ወደ የትኛዉም ቦታ ስትሄድ ልጆቿን ይዛቸዉ ነዉ የምትንቀሳቀሰዉ፡፡ በላይነሽ የሚያግዛት ስለሌለ 

በብቸኝነት እራሷ ናት የምትንከባከባቸዉ፡፡ 

 

ሁልጊዜም ልጆቿን ይዛ መንቀሳቀሷ ምቾት ባይሰጣትም አማራጭ ግን የላትም፡፡ በተለይ በስብሰባዎች ስትሳተፍ በሙሉ ትኩረት 

አጀንዳዉን ለመከታተል ስለማትችል ደስተኛ አይደለችም፡፡ ህጻናቶቹ ከዚህ እዚያ እየተሯሯጡ እየተንጯጩ ተሳታፊዎችን ስለሚረብሹ፤ 

ሁሉም ሰዉ በላይነሽ ልጆቿን ይዛ ስትመጣ ይወቅሷታል፡፡ 

 

"አንድ ቀን የቀበሌዉ ሊቀመንበር እንዲህ ሲል ተናገረ፡፡ ከዛሬ ጀምሮ ህጻናትን ይዛችሁ ወደ ስብሰባ የምትመጡ ሴቶች ልጆቻችሁን ቤት 

ትታችሁ አስካልመጣችሁ ድረስ የእኔን ስብሰባ መሳተፍ የማትችሉ መሆኑን አስጠነቅቃለሁ፡፡ ትታችሁ ካልመጣችሁ ቤታችሁ ብትቆዩ 

ይሻላል፡፡" በላይነሽ የሊቀመንበሩ ማስጠንቀቂያ ለእርሷና ሌሎች እሷን መሰል ለሆኑ ጥቂት ሴቶች መሆኑን አዉቃለች፡፡  

 

ዛሬ ልዩ ቀን ነው፡፡ በላይነሽ ስብሰባዉ እንዲያመልጣት አልፈለገችም፡፡ ስብሰባዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ 

ሲሆን አዲስ የኮሚቴ አባላትም የሚሾሙበት ነዉ፡፡ እሷ ሁልጊዜ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ኮሚቴ አባል ሆና መመረጥ 

ትፈልጋለች፡፡ እንደ እማዎራነቷ ሴት አርሶ አደሮች ባጠቃላይ ከመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ጥቅማጥቅሞች እንደ አባል ተጋሪ 

ለመሆን ያሉባቸዉን እንቅፋቶች በሚገባ ታዉቀዋለች፡፡ የወረዳዉ የግብርና ጽ/ቤት ለሴት ገበሬዎች ባዘጋጀዉ የትዉዉቅ ስብሰባ ላይ 

ስለ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የአባልነት መመዘኛ መስፈርቶች፣ የአባላት መብቶችና ኃላፊነቶች እና ሴቶች በመስኖ ዉሃ 

ተጠቃሚዎች ማህበር በአባልነት ለመሳተፍ ያላቸዉን እድሎች ለማወቅ ችላለች፡፡  

 

ወደ ስብሰባዉ ለመሄድ ከፍተኛ ፍላጎት ስለነበራት በላይነሽ ጎረቤቷ ልጆቿን እንድታቆይላት ጠየቀቻት፡፡ ነገር ግን ጎረቤቷ "የራሴን ልጆች 

መንከባከብ ያልቻልሁ እንዴት ያንችን ልጆች ልንከባከብ እችላለሁ? ከስብሰባ ወደ ስብሰባ ከመሯሯጥ ለምን ቤትሽ አትቀመጪም?" 

አለቻት፡፡ 

 

በላይነሽ የቀራት አንድ አማራጭ ብቻ ነዉ፡፡ ይኸዉም ልጆቿ እንደማይረብሹ ተስፋ በማድረግ ወደ ስብሰባዉ ይዛቸዉ መሄድ፡፡ 

የስብሰባዉ አዳራሽ ዉስጥ እንደገባች ጸጥ እንዲሉ ለማሳመን እየሞከረች "ሊቀመንበራችን እዚህ እንደማይኖር ተስፋ አደርጋለሁ" ብላ 

አሰበች፡፡ ነገር ግን የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ጸሀፊ እሱ ስለነበረ ምኞቷ እዉነት እንደማይሆን ታዉቃለች፡፡ እሷና ልጆቿ ከኋላ 

ተቀምጠዉ ዉይይቱን መከታተል ጀመሩ፡፡ ሊቀመንበሩ በላይነሽንና ልጆቿን ከተመለከተ በኋላ በላይነሽን ገላምጧት ምንም ሳይናገር ዝም 

አለ፡፡ 
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ስብሰባዉ ከተገመተዉ ሰዓት በላይ ጊዜ ስለወሰደ ትንሹ ልጅ መነጫነጭ፣ የእናቱን ቀሚስ መጎተትና እማዬ ራበኝ ማለት ጀመረ፡፡ ጥቂት 

ዳቦ ከቤት ይዛለት መጥታ ስለነበር ሰጠችው፡፡ ነገር ግን ያሊበቃው ስላልቻለ ጮሆ "ቤት ዉሰጅኝ ፣ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ!" ብሎ 

ማልቀስ ጀመረ፡፡ በዚህ ጊዜ የሁሉም ሰዉ ትኩረት የበላይነሽ ልጅ ላይ ሆነ፡፡ ሁሉም ስብሰባዉ በለቅሶ ምክንያት በመረበሹ ማጉረምረም 

ጀመረ፡፡ ከበላይነሽ አጠገብ የተቀመጡ የስብሰባዉ ተሳታፊዎች ዝም እንድታሰኘዉ ወይም ወደ ቤት ይዛዉ እንድትሄድ ነገሯት፡፡ 

ሊቀመንበሩ ወደ እሷ እየመጣ መሆኑን ስትመለከት ምንም አማራጭ እንደሌላት ተረዳች፡ ኮሚቴ ሆና የመመረጥ ህልሟን በመተዉ 

የስብሰባ አዳራሹን ጥላ ወጣች፡፡  

 

ወደ ቤቷ ለመሄድ መንገድ ላይ እያለች፣ አይኗ እንባ እንዳቀረረ በላይነሽ ለራሷ "ቤት መቆየትና በስብሰባዎች አለመሳተፍ ልጆች ላሏቸዉ 

ሴቶች ብቸኛዉ አማራጭ ነዉን?" ብላ ተናገረች፡፡ 

*** 

 

የመወያያ ጥያቄዎች አመቻቹ/ቿ ከታች የተጠቀሱ ጥየቄዎችን በመጠየቅ የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. በታሪኩ ዉስጥ የተገለጸዉ የበላይነሽ ቁልፍ ችግር ምንድነዉ? 

2. በላይነሽ እማወራ ባትሆን ምን ያህል ችግሩ ይቀልላት ነበር? 

3. በማህበረሰባችሁ ልጆችን የሚንከባከብላቸዉ የሌላቸዉ ሴቶች በስብሰባዎች ለመሳተፍና በኮሚቴነት ለመሳተፍ እስከ ምን ድረስ 

ችግሮች ያጋጥሟቸዋል? 
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4. ህጻናት ወደ ስብሰባዎች እንዲመጡ መፈቀድ አለበት ብለዉ ያምናሉ? ይህንን እንዴት ማስተካከል ይቻላል? 

5. በእርስዎ አካባቢ ያሉ ሴቶች ልጆችን ለማቆየት እርስ በእርስ የመረዳዳት ልማድ አላቸው? እንደ በላይነሽ ያሉ ሴቶች ተራ በተራ 

ልጆቻቸውን መጠበቅ እንዲችሉ ሌሎች ሴቶችን ማግኘት ይቻላል? 

6. ሴቶች የመረዳጃና የአጋርነት ትስስሮችን እንዴት መገንባት ይችላሉ? የወንዶች ሚና ምን መሆን አለበት? 

7. የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር ኮሚቴ ሴቶች እንዲሳተፉ ልጆችን ለማቆየት በጎ ፈቃደኞችን ማደራጀት አለበት? 

 

የቡድን መወያያ የማስታወስ ጨዋታ9 

ቁሳቁሶች፡ 20 በአካባቢዎ ያሉ ቁሶችን ለምሳሌ ልብሶችን፣ የኩሽና መገልገያዎችን፣ ክር፣ ድንጋይ እና የመሳሰሉትን በላስቲክ ቦርሳ/ፌስታል 

መያዝ፡፡ 

1. የማስታወስ ጨዋታ መጫዎት ትፈልጋላችሁ በማለት ይጀምሩ፡፡ ለተሳታፊዎች የጨዋታዉን ዓላማ አይንገሯቸዉ፡፡ በቦርሳ 

የያዟቸዉን እቃዎች ጠረጴዛ ላይ ያስቀምጧቸዉ፡፡ ዕቃዎቹን ወደ ቦርሳው/ፌስታሉ ውስጥ ሲመልሱ ሁሉንም ተሳታፊዎች 

ዕቃዎቹን በሙሉ ለማስታወስ እንዲሞክሩ ይንገሯቸው፡፡ ሁሉንም ቁሶች አንድ በአንድ ወደ ቦርሳዉ ይክተቱ፡፡ ዕቃዎችን ወደ 

ቦርሳዉ ሲያስገቡ ይህ ምንድነዉ ብለዉ ይጠይቁ፡፡ ተሳታፊዎች እንዲመለከቷቸዉ እድል ይስጧቸዉ፡፡ ነገር ግን በጣም አያዘግዩ 

2. ዕቃዎቹን ወደ ቦርሳዉ ካስገቡ በኋላ አንድ ተሳታፊ ብቻውን በቦርሳዉ ዉስጥ ያሉ እቃዎችን ለማስታወስ እንዲሞክር እና ሌሎች 

የቡድን አባላት ደግሞ በጋራ ለማስታወስ እንዲሞክሩ ይንገሯቸው፡፡ ይህ ሙከራ እንጅ ዉድድር አለመሆኑን ይግለጹላቸዉ፡፡ ነገር 

ግን የግለሰቡንና የቡድኑን ዉጤት ማወዳደር አስፈላጊ ነዉ፡፡ አንዲት ፈቃደኛ ሴት ተሳታፊ በመጥራት እቃዎችን ለብቻዋ 

እንድታስታዉስ ይጠይቋት፡፡ ፈቃደኛዋን ተሳታፊ በመለየት እንዳይሰማሙ አድርጉ፡፡ ፈቃደኛዋ እና ቡድኑ በቂ ርቀት 

ስለሚኖራቸዉ እርስ በእርስ መሰማማት አይችሉም፡፡ 

3. ፈቃደኛዋ ሴት የምታስታዉሳቸዉን እቃዎች እንድትጽፋቸዉ ያግዟት፡፡ በመቀጠል ሌሎች ቡድኖችን የሚያስታዉሱትን እንዲጽፉ 

ያግዟቸዉ፡፡ 

4. ፈቃደኛዋን ግለሰብ ወደ ቡድኑ ይመልሷት፡፡ በመጀመሪያ የእርሷን ዝርዝር ያንብቡ፡፡ ዝርዝሩን እንዳነበቡ እቃዎችን ከቦርሳዉ 

ያዉጧቸዉ፡፡ ፈቃደኛዋን ለተሳትፎዋ ያመስግኗት፡፡ በመቀጠል የቡድኑን ዝርዝር ያንብቡት፡፡ በአብዛኛው ቡድኖች ከግለሰቦች 

በዚህ ጉዳይ ላይ የተሻሉ ናቸዉ፡፡ ነገር ግን ፈቃደኛዋ እንደተሸነፈች ሊሰማት አይገባም፡፡ 

5. የማስታወስ ጨዋታውን ዉጤት ይወያዩበት፡፡ በሁለቱ መካከል ያለዉ ዝርዝር ግልጽ መሆን አለበት፡፡ ሁለቱን ዝርዝሮች 

ያወዳድሩ፡፡ የትኛዉ ረጅም ነዉ? (በአጋጣሚ የቡድንና የፈቃደኛዋ ዝርዝር ተመሳሳይ/እኩል ከሆነ ምን ያህል ያልተለመደ እንደሆነ 

እና ቡድኖች የተሻለ የማስታወስ ችሎታ እንዳላቸዉ ይጥቀሱ፡፡) ቡድኑ ከግለሰብ በተሻለ ሁኔታ ተግባሩን ለምን መስራት ቻለ? 

ቡድኑ ግለሰቧ የሌላት ምን ጥንካሬ አለዉ? በዉይይቱ መጨረሻ ነጥቦችን በማጠቃለያ ሳጥን ላይ ያስቀምጧቸዉ/ያጉሏቸዉ፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት የጠንካራ ትስስሮችና በጋራ መስራትን አስፈላጊነት ለማጉላት ሞክሯል፡፡ የመረዳጃ ትስስሮች ለሁሉም 

ጠቃሚዎች ቢሆኑም በተለይ ታዳጊ ልጆች ላሏቸዉ እና እማዎራ ሴቶች የተለየ ጠቀሜታ አላቸዉ፡፡ ከግለሰብ ጋር ሲነጻጸር 

ቡድኖች ከግለሰብ በተሻለ የተሟላ መረጃ የመሰብሰብ ዐቅም አላቸዉ፡፡ ቡድን በርካታ አባላት አሉት፡፡ ስለዚህ የበርካታ 

አስተያየቶችና ኃሳቦች መፋጨት ጥሩ ዉሳኔ ለመወሰን ይረዳል፡፡ እርስ በእርሳችን ስንረዳዳ በተናጠል ከምንሰራዉ የተሻለ 

ውጤታማ ልሆን እንችላለን፡፡ 

 

 
9 SMIS 2017, Leadership Training Module for Women’s Sub-Committees in Irrigation Water Users’ Associations. 
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ክፍለ ትምህርት 1.2.3፡ ዉሳኔዎችን ማስተላለፍ 

አብዛኛዎቹ የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሴቶች የገንዘብ ማስገኛ ስራዎችን ለመስራት ዉስን አቅርቦት ያላቸዉ ሲሆን ብድር ለመዉሰድና ለመመለስ 

በራሳቸዉ አይተማመኑም፡፡ የራሳቸዉ የገቢ ምንጭ ቢኖራቸዉ እንኳ ከባሎቻቸዉ ውሳኔ ውጪ ብድር ለመበደር ወይም ትልቅ ወጪ 

ለማውጣት የሚወስኑበት ሁኔታ ዝቅተኛ ነዉ፡፡ ከዚህም የተነሳ ወሳኝ የቤተሰብ ጉዳዮች እንኳን ቢኖሩ ብዙ ሴቶች ባሎቻቸዉ እስኪወስኑ 

ወይም ሁኔታዎች እስኪባባሱ ድረስ ይጠብቃሉ፡፡ በአንዳንድ ሁኔታዎች ባሎች በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ ያንሳቸዋል፡፡ በሃሳብ ደረጃ ባሎች 

ሚስቶቻቸዉን ማበረታታት፣ በሚስቶቻቸዉ ላይ አመኔታ ማሳደርና የሴቶች ዉሳኔ ሰጪነት ለቤተሰቡ ደህንነት ወሳኝ መሆኑን በቤተሰብ 

ደረጃ መግባባት ያስፈልጋል፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ "በዒላማ መቆየት" የሚለዉን ትልቅ ምስል ለእያንዳንዱ የቡድን ተሳታፊ አንድ ቅጅ ይኑራቸዉ፡፡ እንዲሁም 

ምስሉን በትልቅ ወረቀት (ፊሊፕ ቻርት ወረቀት) ገልብጠዉ እንዲታይ በግድግዳዉ ላይ ይስቀሉ፡፡ 

ጊዜ፡ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚረዱት፡ ጥንካሬዎች ላይ ያተኮረ ዕቅድና እንዴት ዉሳኔ ሰጪነትን እንደሚያግዝ፡፡ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች፡ ግባቸዉን ለማሳካት የሚረዷቸዉን እና አሁን ያሏቸውን ጥንካሬዎችን ክህሎቶችን፣ መረጃዎችን፣ 

ድጋፍና ሌሎች ሀብቶች መዳሰስ፣ በተጨማሪም ክህሎቶችን ለመዳሰስ እና የጎደሏቸዉንም ለመዳሰስ ይችላሉ፡ 

ትዕዛዝ፡ ለተሳታፊዎች ታሪኩን ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና የቡድን ስራ ደረጃዎችን ይከተሉ፡፡ 

*** 

የሰናይት ባለቤት ወልዴ ከ6 ወር በፊት ገንዘብ ለማግኘት ወደ ባህላዊ የወርቅ ቁፋሮ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ሰናይት ቤቱን የማስተዳደርም 

ሆነ ልጆችን የመንከባከብ ሙሉ ኃላፊነት ተረክባለች፡፡ 

 

አንድ ቀን የ5 ዓመት ልጇ ፍጹም የእረፍት ማጣት፣ የመነጫነጭ እና የምግብ አለመብላት የመሳሰሉ ያልተለመዱ ባህሪያትን ማሳየት 

ጀመረ፡፡ የሰዉነቱ የሙቀት መጠን እየጨመረ ቢሆንም ሰናይት ትኩሳት እንዳለበት አልተገነዘበችም ነበር፡፡ የማያቋርጠዉ ለቅሶና ጩኸት 

ሰዉነቷ ዉስጥ ዘልቆ ገባ፡፡ ሰናይት ችግሩ ምን እንደሆነና ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ ገባት ሁለት ሌሊቶችን በለቅሶና በጭንቀት 

አሳልፋለች፡፡ በሦስተኛዉ ቀን ጎረቤቷ ሰናይትን ልትጠይቃት መጣች፡፡ ሰናይት አልጋ ላይ ተቀምጣ የተዳከመዉን ታማሚ ልጇን አይን 

አይኑን ታየወለች፡፡ 

 

"ምን ተፈጠረ?" አለቻት ጎረቤቷ፡፡ 

 

"አላዉቅም ልጄ ከታመመ ቆየ" አለች ሰናይት ላለማልቀስ እየሞከረች፡፡ 

 

"ምን?" አለች ጎረቤቷ "ለምን ወደ ክሊኒክ አትወስጂዉም?" 

 

ሰናይት መሬት መሬቱን እያየች በለሆሳስ "ባለቤቴ እዚህ በሌለበት ሰዓት ያለ እርሱ ፈቃድ ወደ ክሊኒክ መዉሰድ አልችልም፡ እርሱንም 

ቢሆን ማግኘት አልችልም፡፡ በተጨማሪም ለምርመራና መድሃኒት የምከፍለዉ ገንዘብ የለኝም፡፡ ስለዚህ ባለቤቴ በሚቀጥለዉ ወር ለፋሲካ 

እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ አለብኝ" አለቻት፡፡  
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"በፍፁም! ሰናይት ይህ ትክክል አይደለም፡፡ ልጅሽ በዚህ ዓይነት ሁኔታ ላይ እያለ እንዴት ለ6 ሳምንት ልትቆይ ትችያለሽ? በጣም እንደ 

ታመመ አይታይሺም? ምን ሊሆን እንደሚችል ማወቅ አይቻልም፡፡ እባክሽ ወደ ክሊኒክ እንዲሄድ በራስሽ ወስኚ፡፡ ባለቤቴ ጥቂት ገንዘብ 

እንዲያበድርሽ እጠይቀዋለሁ" አለቻት ጎረቤቷ፡፡ 

 

ሰናይት ግን የጎረቤቷን ምክር ለመቀበል ፈራች፡፡ ወልዴ እስኪመጣ ድረስ ለመጠበቅ ወስናለች፡፡ በ5ኛዉ ቀን ጥዋት ሰናይት በቅርብ 

ካለዉ ወንዝ ዉኃ ለመቅዳት ከመሄዷ በፊት ታላቁን ልጇን ፍጹምን እንዲጠብቀዉ ነግራዉ ሄደች፡፡ ውሃዋን ቀድታ ስትመለስ በድንገት 

ከቤቷ አቅጣጫ በድንገት ለቅሶና ጩኸት ሰማች፡፡ የውሃ እንስራዋን ጥላ ወደ ቤቷ መሮጥ ጀመረች፡፡  

 

ወደ ቤት ስትደርስ ፍጹም ወለል ላይ ወድቆ እየታገለና እየተንፈራፈረ አየችዉ፡፡ ታላቆቹ ልጆቿ ጎረቤቶቻቸዉን ቢጠሩም ሁሉም ሰዉ 

በድንጋጤ እና በፍርሃት ምን ማድረግ እንዳለባቸዉ አያዉቁም፡፡ 

 

"ወይኔ ልጄን ልጄን! ኡ . . . ኡ . . . ኡ አይሆንም! እንዳልዘገየሁ ተስፋ አደርጋለሁ" እያለች እየጮኸች አለቀሰች፡፡  

  

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ/ቿ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

 

1. በዚህ ታሪክ መሰረት ሰናይት ያጋጠማት ችግር ምንድነዉ? 

2. የእርሷ ችግር ከየት ነዉ የመነጨው? 

3. ቀጥሎ ምን ሊፈጠር ይችላል ብለዉ ያስባሉ? 

4. በማህበረሰባችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ያሉ ሴቶችን ታዉቃላችሁ? 
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5. እርስዎ ልጅዎ ድንገተኛ የጤና ችግር ቢያጋጥመዉና ገንዘብ ባይኖርዎ ምን ያደርጋሉ? 

6. ሴቶች ያለ ባሎቻቸዉ ተሳትፎና ስምምነት ቢወስኑ ምን ይከተለናል ብለዉ ነዉ የሚፈሩት? ሴቶች ባሎቻቸዉ በሌሉበት ጊዜ 

እንዴት አንዳንድ ጉዳዮችን መወሰን እንዳለባቸዉ ከባሎቻቸዉ ጋር ቀደም ብለዉ ማቀድና መስማማት ይችላሉ? 

7. ሴቶች ለሚወስኗቸዉ ዉሳኔዎች የበለጠ ምቾት እንዲሰማቸዉ በምን መንገድ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ? 

8. የሴቶችን በራስ መተማመንና ዉሳኔ የመስጠት አቅማቸውን ለመገንባት የሚሰሩ ተቋማት ወይም ድርጅቶች በአካባቢያችሁ 

አሉ?  

9. እርስዎ ምን አይነት ስልጠናና ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዉ ያስባሉ? 

10.  ሴቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሴቶችን አቅም ለማጎልበትና ለማብቃት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? 

 

የቡድን መለማመጃ/ስራ: በዒላማ መቆየት/ማተኮር10 

ይህ ልምምድ ተሳታፊዎች የአጭር ጊዜ እቅዶችን በማቀድ ወደ ረጅም ግቦቻቸዉ ለመንቀሳቀስ ያግዛቸዋል፡፡ ዒላማ ላይ መቆየት/ማተኮር 

የቡድን አባላት ግባቸውን ለማሳካት ያሉበትን ወቅታዊ ሁኔታ ካላቸው ወይንም ከሚያስፈልጋቸው ሀብት ጋር ለመገምገም የሚያስችላቸው 

የፈጠራ ዘዴ ነዉ፡፡ 

 

የአመቻቹ/ቿ መግቢያ፡ ከግል እሴቶቻችን ጋር በማጣጣም በህይወታችን ዉስጥ ስለምንፈልጋቸዉ ለዉጦች እና ልንደርስባቸው 

ስለምንፈልጋቸዉ ግቦች ለመወሰን ጊዜ አሳልፈናል፡፡ ግቦቻችንን ለማሳካት ከመስራታችን በፊት ምን ያህል ለማሳካት ቅርብ እንደሆኑ 

ማየት አለብን፡፡ ይህም ወደ ግባችን ለመድረስ ምን ማድረግ እንዳለብን ለማቀድ ያግዘናል፡፡ ይህንንም ምን እንዳለን እና ምን እንደሌለን 

ግን እንደሚያስፈልገን በመመልከት መስራት እንችላለን፡፡ ነገር ግን በዉሳኔያችን መሰረት መሄድ ያስፈልጋል፡፡ 

1. በፊሊፕ ቻርት ወይም ሰሌዳ ላይ ከታች በስዕል በተገለጸዉ መሰረት በዒላማ መቆየት ምልክቱን ይሳሉ፡፡ 

 

 

2. በዒላማ መቆየት ምልክቱ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት በጎ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ይጠይቁ፡፡ በጎ ፈቃደኛዋ ለቡድኑ ጥቂት የግል 

መረጃዎቿን ለማካፈል መስማማት አለባት፡፡  

3. በጎ ፈቃደኛዋ በቅርቡ ህይወቷን ለመቀየር ወይም የተለየ ለመስራት የወሰነችዉ የሆነ ጉዳይ ካለ ለቡድኑ እንድታካፍል በመጠየቅ 

ይጀምሩ፡፡ አመቻቹ/ቿ ዉሳኔዋን በቀለበቱ/ክቡ ዉስጥ "የእኔ ዉሳኔ" በሚለዉ ቦታ መፃፍ አለበት (ለምሳሌ የእርሷ ዉሳኔ የሴቶችን 

ራስ አገዝ መረዳጃ ቡድን መቀላቀል ሊሆን ይችላል)፡፡ ቀጥሎ ወደ መሃከለኛዉ ቀለበት/ክብ በመሄድ "የምፈልገዉ" ወደሚለው 

 
10 Bremmer, Jane, Noreen Crawford and Others (1988). Action on Health Barriers:  Health Promotion with Low Income Women.  
Toronto:  Opportunity for Advancement, pp.  117-119 

 

ጥንካሬ/ክህሎት 
መረጃ/እውቀት 

ሌሎች ነገሮች ድጋፎች 
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ይሂዱ፡፡ ሴትዮዋን በህይወቷ ዉሳኔዋን እንድትከተል ያነሳሳት ነገር  ምን እንደሆነ፣ እየሰራችበት ያለዉ የህይወቷ ትልቁ ግብ ወይም 

የራሷን ዉሳኔ የወሰነችበትን ምክንያት ይጠይቋት፡፡ ለምሳሌ ሴትዮዋ "ገንዘቤን በመቆጠብና በማጠራቀም ለሴት ልጄ ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርቷን እንድታጠናቅቅ ለማድረግ" ልትል ትችላለች፡ 

4. አሁን ወደ 3ኛዉ ቀለበት/ክብ "ምን አለኝ" ወደሚለዉ ይሂዱ፣ አንድ በአንድ በዉሳኔዋ እንድትቆም የሚረዳትን ያላትን ሀብት (የራሷ 

ወይም የጋራ) እንድትገልጽ ይጠይቋት፡፡ 

• ጥንካሬዎች/ክህሎቶች፡ ግቧን ለማሳካት ምን የግል ብቃት/ክህሎቶች አሏት? 

• መረጃ/እዉቀት፡ በዉሳኔዎቿ እንድትሄድ የሚረዳ ምን መረጃ አላት? 

• ድጋፎች፡ እነማን (ሰዎች፣ ድርጅቶች እና ቡድኖች) ይረዷታል? 

• ሌላ፡ በዚህ ምድብ ለእርሷ ሌሎች መልካም ተጽዕኖዎችን ማስቀመጥ ይቻላል፡፡   

የፈቃደኛዋን ተጨባጭ ሁኔታ በተመለከተ ጥያቄዎችን ይጠይቁ/ምልከታዎን ወይም የእርስዎን እይታ ያስቀምጡ፡፡ ይህ እርሷ ያላትን 

እና ለግቧ ወይም ዉሳኔዋ ጠቃሚ የሆኑ ጥንካሬዎችንና ክህሎቶችን በመጥቀስ ሊሆን ይችላል፡፡ 

5. ፈቃደኛዋን አሁን የሌላት ነገር ግን ግቧን ለማሳካት እንዲኖራት የምትፈልገዉን ይጠይቋት፡፡ ተመሳሳይ ፎርማት በመጠቀም "ምን 

አለኝ?" የሚለዉን ቀለበት/ክብ በመከተል ግቤ ጋር ለመድረስ "እኔ ምን እፈልጋለሁ" የሚለዉን ቀለበት/ክብ ይሙሉ - ማለትም 

ጥንካሬዎች/ክህሎቶች፣ መረጃ/እዉቀት፣ ድጋፍ እና ሌሎችን በመግለጽ፡፡ እነዚህን ፍላጎቶች ምንአልባትም ደረጃ አራት (4) ላይ ምን 

እንዳላት ሲጠይቁ እና ክፍተቶችን ሲጠይቋት ለይተዉት ሊሆን ይችላል፡፡ (ከደረጃ 3 - 5 ድረሰ 20 ደቂቃ ይፈጃል)፡፡ 

6. እያንዳንዱ ተሳታፊ በዓላማ የመቆያ ምስሉን እንዴት መጠቀም እንዳለበት መረዳታቸዉን ይጠይቋቸዉ፡፡ በመቀጠል ቡድኑን ጥንድ 

ሆነዉ እንዲካፈሉ ያድርጉ፡፡ ከተቻለ ከሚያውቁት ወይም ድጋፍ ከሚያደርግላቸው ወይም አስፈላጊ ከሆነ ትንሽ ግፊት 

ከሚያደርግባቸው ሰዉ ጋር እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ 

7. ጥንዶቹ እርስ በእርስ እየተመካከሩ በፊት በቀረበዉ ዘዴ መሰረት በዓላማ የመቆያ ምስሉን እንዲሰሩት/እንዲሞሉ እና እንዲረዳዱ 

ይጠይቋቸዉ፡፡ ተራቸዉን ጠብቀው እነዲሰሩ ያበረታቷቸው፡፡ የዚህ የቡድን ስራ ዋናዉ ዓላማ የግል ግባችንን ለማሳካት 

በሚያስፈልጉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ለማድረግ ግልጽ ግንዛቤ ለመያዝ ነዉ፡፡(30 ደቂቃ-ከ 15 ደቂቃ በኋላ ይቀያየሩ)፡፡ 

ከ30 ደቂቃ በኋላ ሁሉንም ጥንዶች ወደ ቡድኑ ይመልሷቸዉ፡፡ ዒላማ ላይ የማተኮር/መቆየት ስልት ለግለሰባዊ እድገት ጥንካሬን መሰረት 

ያደረገ ስልት እንደሆነ ይግለጹላቸዉ፡፡ ይህን አይነት ስልት ሰዎች ጥንካሪያቸዉን እንዲያጎሉ እና በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳ ራሳቸዉን 

እንደ ትልቅ ሀብት እንዲመለከቱ እና ጽኑ አድርገዉ እንዲያስቡ ያግዛል፡፡ ጥንካሬ ላይ መሰረት ያደረገዉ ስልት በርካታ ቁልፍ/ዋና ክፍሎች 

በልምምዱ እንደቀረበዉ፡ 

• ግብ ተኮርነት፡ ግቦችን ማስቀመጥ በህይወትዎ ዉሳኔዎችን ለማስተላለፍ ወይም ለዉጦችን ለማድረግ እንዲወሰኑ ለማነሳሳት ይረዳል፡ 

• ከጥንካሬዎች መጀመር፡ በአጠቃላይ አሁን ያለዎትን ጥንካሬዎችና ሀብቶች ማለትም ዉስጣዊ የሆኑ (እዉቀትዎ፣ ክህሎትዎ፣ 

ችግሮችን የመጋፈጥ ያለፈ ልምድዎ) እና ውጪያዊ አካባቢዎት (ማለትም ቤተሰብ፣ የጎረቤትና የማህበረሰብ ድጋፍ) በጎ ለዉጦችን 

ተግባራዊ ለማድረግ ይረዳሉ፡፡ በጥንካዎሬዎች ላይ ማተኮር ወደ ተስፋ ይመራል፡፡ 

• በአካባቢዉ የሚገኙ ኃብቶች፡ ማንኛዉም ሰዉ በአካባቢዉ ካሉ ጠቃሚ ከሆኑ ሀብቶች ጋር መገናኘት ይችላል፡፡ ሀብቶቹ ግለሰቦች፣ 

ማህበራት፣ ተቋማት ወይም ቡድኖች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

• ትርጉም ያለዉ ምርጫ፡ እያንዳንዱ ሰዉ በራሱ ጥንካሬ፣ ሀብት እና ተስፋ ባለሙያ (ኤክስፐርት) ነዉ፡፡ ጓደኞቻችን እና አጋሮቻችን 

ጥንካሬዎቻችንና ሀብቶቻችንን ለመለየት ሊያግዙን ይችላሉ፡፡ ነገር ግን አንድ ጊዜ ጥንካሬዎቻችንን ከለየን ዉሳኔዎችን ለመወሰን 

በራስ መተማመናችንን ከፍ ያደርገዋል፡፡ 
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በዒላማ መቆየት 

 

 

ማጠቃለያ 

ይህ የትምህርት ክፍል ሴቶች አስፈላጊ በሆነ ጊዜ በራሳቸዉ ዉሳኔ ለማሳለፍ በራስ መተማመን መኖሩ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ 

ለማጉላት ሞክሯል፡፡ ሴቶች ከባለቤቶቻቸዉ ጋር በመወያየትና መግባባት መወሰን ጥሩ ምርጫ ቢሆንም እንኳን፤ ለእያንዳንዱ ሴቷ 

ለብቻዋ መወሰን ለምትፈልገዉ ጉዳይ አብሮ ለመወሰን ማቀድ ግን ከባድ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ሴቶች በራሳቸው ጥንካሬ እና 

ከትዳር አጋራቸው ወይም ከቅርብ ዘመዶችዎ ባለፈ ከማህበረሰቡ የሚያገኙትን ድጋፍ ግልጽ በማድረግ በራስ የመተማመን አቅማቸውን 

በማሳደግ ላይ ማተኮር ይኖርባቸዋል፡፡ የሴቶች ስለዉስጣዊና ዉጪያዊ ጥንካሬዎቻቸው መገንዘብ ዉሳኔዎችን ለመወሰን የበለጠ በራስ 

የመተማመን ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡  

 

ክፍል 1.3፡ ሴቶችና ጤና 

መልካም ጤና ማለት የበሽታ አለመኖር ሳይሆን የተሟላ አካላዊ፣ አዕምሯዊ እና መንፈሳዊ ደህንነት ማለት ነዉ፡፡ ሴቶችና ወንዶች 

ሰዉነቶቻችን ተመሳሳይነት ስላለዉ ብዙ የጋራ የጤና ፍላጎቶች የምንጋራ ሲሆን ሌሎች የጤና ፍላጎቶች ደግሞ በስነህይወታዊ ልዩነቶች 

ምክንያት በተጨማሪም በማህበራዊና ባህላዊ ምክንያቶች ለምሳሌ በሥርዓተ-ጾታ ሚናዎች፣ በጾታዊ ጥቃቶች እና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች 

በወንዶችና በሴቶች መካከል ሊለያዩ ይችላሉ፡፡ በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች የጤና አገልግሎት ሰራተኞች ትኩረት የሚሰጡት በበሽታዉ 

ምልክቶች በታወቁ በሽታዎች ስለሆነ የሴቶችን የጤና ሁኔታ የሚያባብሱ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ይዘለላሉ፡፡ 

ክፍለ ትምህርት 1.3.1፡ የስነ ተዋልዶ መብቶችና መብቶች 

የስነ ተዋልዶ ጤና ማለት ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ የማንኛዉም ሁለንተናዊ ጤና እና የጾታና ስነ-ተዋልዶ መብቶችን ያካተተ ነዉ፡፡ ይህ 

መብት በተለይ ሴቶች ልጆችን ስለሚወልዱ እና እስካሁን በርካታ ሴቶች በእርግዝና እና በወሊድ ወቅት ስለሚሞቱ ለሴቶች በልዩ ሁኔታ 

ጠቀሜታ አለዉ፡፡ የእነሱ የስነ-ተዋልዶ የጤና መብቶች ለህብረተሰብ ጤና፣ ህልዉና እና ኢኮኖሚያዊ ልማት መሰረታዊ ጠቀሜታ 

ቢኖራቸዉም እንኳ ደካማ የስነ-ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ከሌሎች የተዛቡ የሥርዓተ-ጾታ ግንኙነቶች እና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ጋር 

በመጣመር በሴቶች ጤና ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፡፡  

ማህበራዊና ባህላዊ ጉዳዮች ሴቶችና ወንዶች የሚወልዷቸዉን ልጆች ብዛት፣ የመዉለጃ ጊዜና እርቀት በተመለከተ ለመወሰን እኩል 

ድምጽ እንዳይኖራቸው ተፅዕኖ ይፈጥራሉ፡፡ ልጅ ስለመዉለድ ምርጫ፣ የቤተሰብ ብዛትና የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን መጠቀም 

ወይም አለመጠቀም የወንዶች ኃላፊነት ተደርጎ ካለመወሰዱም በላይ አንዳንዴ የአማቶች ግፊትም ይታያል፡  

 

 

ጥንካሬ/ክህሎት 
መረጃ/እውቀት 

ሌሎች ነገሮች ድጋፎች 
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ ፊሊፕ ቻርት፤ በተናጠል ካርዶች የተጻፈ ወይም "የመብቶች መግለጫ" (ቀድሞ መዘጋጀቱን ያረጋግጡ) 

ካርዶችን ለማሳየት ማጣበቂያ እና ማርከሮች፡  

ጊዜ፡ ሁለት ሰዓት፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚረዱት፡ የሥርዓተ-ጾታና ሥነ-ተዋልዶ ጤና ጽንሰ- ኃሳቦች እና ያላቸዉን ግንኙነት፡፡ 

በስልጠናዉ መጨረሻ ተሳታፊዎች፡ ስለ ጾታዊ ጤናና መብት እና ስለ ስነ ተዋልዶ ጤናና መብት እና ለሴቶችና ወንዶች እና ለሰዎች 

ግንኙነት ያላቸውን ጠቀሜታ መግለጽ ይችላሉ፡፡ 

ትዕዛዝ: ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ደረጃዎችን ይከተሉ፡፡ 

*** 

ሃዊ የሁሉም የቤት ዉስጥ ስራዎች ኃላፊነት አለባት፡፡ አንዳንዴ ልጆቿ ያግዟታል፡፡ አንድ ቀን ጥዋት ሃዊ እንጀራ እየጋገረች ሳለ የ4 ዓመት 

ሴት ልጇ የአንድ ዓመት ልጅዋን በጀርባዋ አዝላ ወዲህ ወዲያ ትዘዋወር ነበር፡፡ ሃዊ ልጇ እሷ ስር ሲሄድ ስራ እንዳይከለክላት እና 

በእሳትም እንዳይቃጠል በመስጋት በጀርባዋ እንድታዝለዉ አድርጋ ነው፡፡ ነገር ግን ትንሿ ልጅ ከአንድ ሰዓት በላይ አዝላዉ ስለነበር 

ስለደከማት ህጻኑን ለማሰተኛት እሽ -እሩሩ በማለት እንዲያንቀላፋ አደረገቸዉ፡፡ ሃዊ ተነፈሰች፡ ነገር ግን ሴት ልጇ በዚህ እድሜዋ ዉጭ 

መጫዎት ሲኖርባት ስራ እያሰራቻት ስለሆነ ሃዊን የጥፋተኝነት ስሜት ተሰማት፡፡ እንኳን ልጅን መንከባከብ ለራሷም እንክብካቤ 

የሚያስፈልጋት ነች፡፡ ሃዊ ከእንግዲህ ተጨማሪ ልጆች እንደማይኖራት እና ያሉትን ለመንከባከብ ለራሷ ቃል ገባች፡፡ ባለፈዉ ልጇን 

ለማስመዘን ክሊኒክ በሄደችበት ወቅት የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ ስለቤተሰብ እቅድ የነገረቻትን  አስታዎሰች፡፡ ለተወሰነ ጊዜ ሌላ 

እርግዝናን ለመከላከል የወሊድ መከላከያ መድኃኒት ለመጠቀም ወሰነች፡፡ 

 

በሚቀጥለዉ ጊዜ ሃዊ ልጇን ይዛ ወደ ክሊኒክ በመሄድ ለጤና አክስቴንሽን ሰራተኛዋ የወሊድ መቆጣጠሪያ መዉሰድ እንደምትፈልግ 

ነገረቻት፡፡ ሃዊ ህጻን ልጇን ለመዉለድ በሄደችበት ጊዜ ለእርሷና ለባሏ የቤተሰብ ምጣኔ ዘዴዎችን እንዲጠቀሙ ማበረታታቷን 

አስታወሰች፡፡ ይሁን እንጅ አህመድ ሀሳቡን ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበረም፡፡ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዋ ብዙ የቤተሰብ ምጣኔ እቅድን 

የሚቃወሙ ወንዶችን በተመለከተ ብዙ ተሞክሮ አላት፡፡ እንደዚህ አይነት ባሎች ያሏቸዉ ሴቶች በዓመት በዓመት የሚወልዱና 

የራሳቸዉንና የህጻን ልጆቻቸዉን ጤና አደጋ ላይ የጣሉ ናቸዉ፡፡ 

 

የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ ያለባሎቻቸዉ ፍቃድ የወሊድ መቆጣጠሪያ የሚወስዱ በርካታ ሴቶችን ታዉቃለች፡፡ የወንዶችን የስነ-

ተዋልዶ ጤና ተጠቃሚነት ፍላጎት ማጣት በተመለከተ እና ለሴቶች የጾታና ስነተዋልዶ ጤና ያላትን ስጋት ለወረዳ አስተዳዳሪዉ 

ነግራዋለች፡፡ የወረዳ አስተዳዳሪዉም ሁኔታዉን ለመቀልበስ የወንዶች ተሳትፎ ለቤተሰብ ጤና እቅድ በሚል የማህበረሰብ ማንቂያ መድረክ 

ለማዘጋጀት ተስማምቶ ነበር፡፡ ነገር ግን ቃል ከተገባ አንድ ዓመት ቢሞላዉም ምንም የተፈጸመ ነገር የለም፡፡ 

 

በዚህ ምክንያት ሃዊ በእለቱ የሚዋጥ የወሊድ መቆጣጠሪያ እንክብል ለመዉሰድ ወሰነች፡፡ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛዋ እንክብሎችን 

ካመጣችላት በኋላ በትክክል እንዴት መዉሰድ እንዳለባት አስገነዘበቻት፡፡ ሃዊ አህመድ ሳያዉቅ ለ3 ወራት ያህል መድሃኒቶችን ተጠቀመች፡

፡ አህመድም ሆነ የአህመድ እናት ሃዊ የወሊድ መቆጣጠሪያ መድሃኒት እንድትወስድ ፈጽሞ ስለማይፈልጉ ሌላ ሰዉ እንዳያያት በልብሶቿ 

ደብቃ በጥንቃቄ መዉሰድ ነበረባት፡፡ 

 

በአንድ የዓመት በዓል ቀን ሁሉም ዘመዶች እና ቤተዘመዶች በዓሉን ለማክበር ወደ እነ ሃዊ ቤት መጡ፡፡ ወይ ጉዴ! ምን ማድረግ አለብኝ? 

በማለት ሃዊ አሰበች፡፡ መድሃኒቱን በየቀኑ መዉሰድ እንዳለባት ብታዉቅም እንግዳ ቤት ዉሰጥ ስለነበረ ፋታ አላገኘችም፡፡ ቤት ዉስጥ 

የነበሩት ሁሉም ሰዎች ከእርሷ ጋር ያወራሉ፣ ይደንሳሉ፣ ይዘፍናሉ፡፡ ሃዊ ለተወሰነ ጊዜ ወጣ ብላ ማንም ሳያያት መድሃኒቷን ለመዉሰድ 
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አሰበች፡፡ ከቤቷም ወጥታ ወደ መንገዱ አመራች፡፡ አህመድ ከቤት ዉጭ ማገዶ ለመሸከም ሰዉ እየጠበቀ መሆኑን ሃዊ አላወቀችም፡፡ 

እርሱ ግን ሃዊ ከቤት ወጥታ ስትሄድ ስላያት ጮክ ብሎ ጠራት፡፡ 

 

ሃዊ ባለችበት በድንጋጤ በረዶ ሆነች፡፡ ነገር ግን ወደ አህመድ ዙራ በተቆራረጠ ድምጽ "አህመድ ምን እያደረግህ ነዉ?" አለችው፡፡ "ይህንን 

የማገዶ እንጨት ለማስገባት የሚያግዘኝን ሰው እየተበኩ ነበር፡፡ አሁን ግን አብረን ልንሸከም እንችላለን" አላት፡፡  

ሃዊም አማራጭ ስለሌላት መስማማቷን በመግለጽ እንጨቱን ለማንሳት አጎነበሰች፡፡ መድኃኒቱን የያዘችበት ፓኮ ከጉንፏ ወጥቶ በአህመድ 

እግር አጠገብ ወደቀ፡፡  

 

አህመድ የተሸከመዉን እንጨት ጥሎ የወደቀዉን መድኃኒት የያዘ ፓኮ አንስቶ "ይህ ምንድነዉ?" አላት፡፡ ሃዊ እንደ ቆመች እና በተምታታ 

ድምጽ "ምን? ምንድነዉ? እኔ እንጃ እኔ አላዉቅም" አለች፡፡  

 

*** 
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የመወያያ ጥያቄዎች – አመቻቹ/ቿ ከታች የተገለጹ ጥያቀዎችን በማንሳት ያበረታቷቸዉ፡፡ 

1. በታሪኩ ዉስጥ ሃዊ ያጋጠማት ችግር ምንድነዉ?  

2. አህመድ የመድኃኒት ፓኮዉን ሲያይ ምንድነበር ምላሹ?  

3. በመቀጠል ምን ይከሰታል ብለዉ ያስባሉ? 

4. ሀዊ ያለ አህመድ እዉቅና የወሊድ መቆጣጠሪያ መድሃኒት ለመጠቀም መወሰኗን በተመለከተ ምን ያስባሉ? 

5. በማህበረሰብዎ ዉስጥ ብዙዎቹ ወንዶች ሴቶች የወሊድ መቆጣጠሪያ መድሃኒት መጠቀማቸዉን ይደግፋሉ ብላችሁ 

ታስባላችሁ? ለምን? 

6. ሴቶች ያለ ባሎቻቸዉ ድጋፍ የወሊድ መቆጣጠሪያ መድሃኒት መዉሰድ የተለመደ ነዉ? 

7.  በጣም ኋላ ቀር ልማዶች ባሉበት ማህበረሰብ ሴቶች የስነ ተዋልዶ መብቶቻቸዉን ተግባራዊ ለማድረግ ምን ማድረግ ይችላሉ? 

8. በስነ ተዋልዶ ጤናና ተዛማጅ ጉዳዮች ሚስቶችና ባሎች እንዴት በጋራ መወሰን ይችላሉ?  

9. ሴቶች የጾታና የስነ ተዋልዶ ጤና መብቶቻቸዉን ተግባራዊ ለማድረግ የጤና ባለሙያዎች ማገዝ ይችላሉ? ወንዶችን በምን 

መልክ ማሳተፍ አለባቸዉ?  

 

የቡድን መለማመጃ፡ የሥርዓተ-ጾታ እና የስነ ተዋልዶ ጤና መብቶች  

ደረጃ አንድ፡ ስለ ሥርዓተ-ጾታዊ መብቶችና የስነ ተዋልዶ መብቶች (45 ደቂቃ)   

ቀደም ብለዉ ገጽ 47-48 ላይ የሚገኘዉን የመብቶች መግለጫ ገጹን ፎቶ ኮፒ በማድረግ እና በተናጠል በመቁረጥ 

ወይም መግለጫዉን በተናጠል ወረቀት ኮፒ ተደርጎ መዘጋጀቱን እርግጠኛ ይሁኑ፡፡ 

ተሳታፊዎችን በ4 ቡድኖች ይክፈሏቸዉ፡፡ 

1. ካርዶችን ወይም መብቶች የተጻፉባቸዉን የወረቀት ቁራጮችን በዉዘዉ ይከፋፍሏቸዉ እና አራት ካርዶችን ወይም የወረቀት 

ቁራጮችን ለእያንዳንዱ ቡድን ይስጡ፡፡ እያንዳንዱ ካርድ/ቁራጭ ወረቀት ስለሰዎች ሥርዓተ-ጾታ የተጻፈ ሀረግ እንዳለው 

ይግለጹላቸዉ፡፡   

• ከፍተኛ ሊደረስበት የሚችል የጤና ደረጃ መብት 

• የሰዎች የደህንነት መብት 

• የጤና መረጃ እና ትምህርት የማግኘት መብት  

• የቤተሰብ ምጣኔ ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያ 

ለመጠቀም የመወሰን መብት 

• በሴቶች ላይ ከሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ነጻ 

የመሆን መብት 

• የወሲባዊ ትምህርት የማግኘት መብት 

• በእርግዝና ወቅት ህክምና የማግኘት መብት 

• በህይወት የመኖር መብት 

• የልጆችን ብዛትና የመዉለጃ ጊዜ በራስ የመወሰን መብት 

• በፈቃደኝነት ጋብቻ የመመስረት መብት 

• የግላዊነት መብት 

• የወሲብ እርካታ የማግኘት መብት 

• ለባል ወሲብ የመከልከል መብት 

• ልጆች ላለመዉለድ ቀዶ ጥገና የማድረግ/የመካንነት 

መብት 

• ፍቅር የመስጠትና የመቀበል መብት 

• ለማንኛዉም የጤና እክል ህክምና የማግኘት መብት 

2. ቡድን አባላት አንድ በአንድ በተሰጣቸዉ ካርድ ወይ ቁራጭ ወረቀት ላይ በተጻፈዉ ሀረግ ላይ እንዲወያዩ ይንገሯቸዉ፡ሁሉም 

ሰዎች ተመሳሳይ አስተያየት እንዲኖራቸዉ እንደማይጠበቅ ይግለጹላቸዉ፡፡ በቡድን አባላት መካከል የተለያዩ አስተያየቶች ካሉ 

ቡድኑ በጋራ የውይይት መድረክ ላይ ሪፖርት በሚያቀርቡበት ወቅት ማንጸባረቅ ይችላሉ፡፡ 

3. በእያንዳንዱ ሀረግ ላይ ለ 10 ደቂቃ ይወያዩ፡፡ ከዚህ በታች የተገለጹ ጥያቄዎችን እንደ መመሪያ ይጠቀሙባቸዉ፡  

• ይህ መብት ነዉ/ ይህ መብት ሊሆን ይችላል? ለምን መብት ሆነ/ ለምን መብት አይሆንም?   
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• መልስዎ አዎ ከሆነ ሴቶችና ወንዶች መብቶቻቸዉን እንዲጠቀሙበት የሚያስችሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸዉ? እነዚህ አስቻይ 

ሁኔታዎች ለወንዶችና ለሴቶች ተመሳሳይ ናቸዉ?  

• ለወንድ እና ለሴት እነዚህን መብቶች ለማረጋገጥ ተግዳሮት የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? ተግዳሮቶቹ ለወንድ እና ለሴት 

ተመሳሳይ ናቸው? 

4. ለጋራ መድረክ ፊሊፕ ቻርቶችን እንዲያዘጋጁ ለቡድን አባላት ይንገሯቸዉ፡፡ ካርዶቻቸዉን በፊሊፕ ቻርቱ ላይ በማጣበቅ ከሀረጎቹ 

ጎን የዉይይት ሃሳቦቻቸዉን እና ትንተናዎቻቸዉን መጻፍ ይችላሉ፡፡ የማንበብና የመጻፍ ችግር ካለ ያለ ፊሊፕ ቻርት በቃላቸዉ 

እንዲያቀርቡ ማድረግ ይቻላል፡፡ 

 

ደረጃ ሶስት፡ የጋራ መድረክ (1 ሰዓት)  

1. የቡድን ስራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ተራ በተራ ለጠቅላላ መድረክ እንዲያቀርቡ ይጠይቋቸዉ፡፡ ቡድኑ ፊሊፕ ቻርት የማይጠቀም 

ከሆነ እያንዳንዱ መግለጫዎች ወይም ዓረፍተ ነገሮች ያንብቡ እና በቡድኑ ማጠቃለያ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ ይስጡ በተለይ፤ 

• ይህ የተጻፈው ሀረግ መብት ነው ወይም አይደለም በሚለው ተስማምታችኋል? ሁሉም የቡድኑ አባላት ተስማምተዋል? 

ምክንያቶቻችሁ ምን ነበሩ? (አመቻቹ/ቿ መግለጫዎችን በፊሊፕ ቻርት ላይ በማስፈር የቡድኑን ሀሳብ አንድ በአንድ 

ማጠቃለል ይችላል/ትችላለች፡፡)  

2. እያንዳንዱ ቡድን ካቀረበ በኻላ ወደ ክርክር እንዳይገባ በመጠንቀቅ ከሌሎች ቡድኖች ለተወሰኑ ሰዎች ሀሳባቸውን እንዲገልጹ እድል 

ይስጡ፡፡ 

3. አራቱም ቡድኖች ካቀረቡ በኋላ አራቱም ፊሊፕ ቻርቶች በግድግዳዉ ላይ በግልጽ የሚታዩ መሆናቸዉን በማረጋገጥ የሚከተሉትን 

ጥያቄዎች እንደ መመሪያ በመጠቀም ክርክር ወይም ዉይይት ይክፈቱ፡፡   

• የምንስማማበትና የማንስማማበት ምንድነዉ?   

• አንዳንዶቹ መብቶች እናንተ የሌላችሁ ነገር ግን ከእናንተ የተለዩ ሌሎች (ለምሳሌ በሌላ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያዊያን፣ 

ሀብታም የከተማ ሴቶችና ወንዶች ወይም ምእራባዊያን አገሮች) ያላቸዉ ነዉ ብላችሁ ታስባላችሁ? 

• በቡድኖች መብቶች ናቸዉ ወይም መብቶች አይደሉም ባሏቸው ሀሳቦች ላይ ትኩረት ይስጡ፡፡ በነጥቦች ላይ ተጨማሪ 

ዉይይት እና ትንተናን ያበረታቱ፡፡ መብቶች አይደሉም ላሉ ተሳታፊዎች ወደ ፊት መብት ቢሆን እና ቢኖራቸዉ ጥሩ ነገር 

ሊሆን ይችላሉ ብለዉ ያስባሉ? 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት የሥርዓተ-ጾታ እና ስነተዋልዶ ጤና መብቶችን ያነሳል፡፡ እነዚህ ጽንሰ-ሀሳቦች በዓለም አቀፍ መድረኮች በስፋት 

ዉይይት የሚደረግባቸዉ እና በርካታ ዓለም አቀፍ ሰምምነቶች የተፈረሙባቸው ናቸው፡፡ የቃላቶቹ ትርጓሜ በዓለም አቀፍ ጤና 

ድርጅት እንዲህ ተሰጥቷል (ለቡድኑ ሊነበብላቸዉ ይችላል)፡፡ 

ወሲባዊ ጤና ማለት አካላዊ፣ ስሜታዊ፣ አዕምሯዊ እና ማህበራዊ ደህንነት ከወሲብ ጤንነት አንጻር ማለት እንጂ የበሽታ አለመኖር፤ 

ድክመት ወይም ስንፈት ማለት አይደለም፡፡ ወሲባዊ ጤና ለግብረ-ሥጋ ግንኙነት እና ለወሲብ ግንኙነቶች አዎንታዊ እና አክብሮት 

የተሞላበት አቀራረብ እንዲሁም ከግዳጅ፣ አድልዎ እና ጥቃት ነፃ፤ አስደሳች እና ደህንነቱ የተጠበቀ የወሲብ ልምዶች የመኖር እድልን 

ያጠቃልላል፡፡ የወሲብ ጤንነት እንዲኖርና እንዲጠበቅ የሁሉም ሰው ወሲባዊ መብቶች መከበር፣ መጠበቅና መሟላት አለባቸው፡፡  

የስነ ተዋልዶ ጤና ማለት የተሟላ አካላዊ፣ ስነልቦናዊ እና ማህበራዊ ደህንነት እና የበሽታ ወይም ህመም አለመኖር ወይም የጤና 

መጉደል ብቻ ሳይሆን በሁሉም ጉዳዮች ላይ ከስነተዋልዶ ተግባሮች፣ አሰራሮች እና ሂደቶች ጋር የተገናኘ ነዉ፡፡ የስነ ተዋልዶ ጤና 

የሚያመለክተዉ ሰዎች የሚያረካና ደህንነቱ የተጠበቀ ወሲባዊ ህይወት እንዲኖራቸው እና ዘር ለመተካትን መቼና እንዴትና የሚሉትን 

የመወሰን መብትን ይጨምራል፡፡ 
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ከፍተኛዉንና ሊደረስበት የሚችለዉን የጤና አገልግሎት የማግኘት መብት 

የሰዎች የደህንነት መብት 

የጤና መረጃና ትምህርት የማግኘት መብት 

የቤተሰብ እቅድ ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያ ለመጠቀም የመወሰን መብት 

በሴቶች ላይ ከሚፈጸም ጾታዊ ጥቃት ነጻ የመሆን መብት 

የሥርዓተ- ጾታ ትምህርት የማግኘት መብት 

በእርግዝና ጊዜ የህክምና ክትትል የማግኘት መብት 

በህይወት የመኖር መብት 

የሚወለዱ ልጆችንና የመዉለጃ ጊዜን የመወሰን መብት 

ጋብቻን በሙሉ ነጻነትና ስምምነት የመፈጸም መብት 

አርኪ ወሲባዊ ህይወት የማሳለፍ መብት 

ለባል ወሲብ የመከልከል መብት 

የመምከን/ በቀዶ ጥገና ልጅ ያለመዉለድ መብት 

ፍቅር የመስጠትና የመቀበል መብት 

በማንኛዉም ምክንያት የህክምና አገልግሎት የማግኘት መብት 

 

ክፍለ ትምህርት 1.3.2: በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች 

ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ብቻ ሳይሆኑ ለኢትዮጵያ ሴቶች የጤና ዕክሎች ማለትም የአካላዊ የጤና 

(ለምሳሌ መቆረጥ፣ ድብደባ ወይም የአጥንት ስብራት) በተጨማሪም የአዕምሮ ጤና (ለምሳሌ ፍርኃት፣ ጥርጣሬና ድባቴ) መንስኤዎች 

ናቸው፡፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች አካላዊ ጥቃትን፣ ጾታዊ ትንኮሳን ወይም አላስፈላጊ መነካካትን እና አስገድዶ መድፈር 

ወይም ያልተፈለገ ወሲባዊ ግንኙነትን ያካትታል፡፡ በተጨማሪም የቃላት እና የስነልቦና ጥቃቶችን ያካትታል፡፡ ሥርዓተ-ጾታን በተመለከተ 

ባሉ የተዛቡ ማህበራዊ ልምዶች ምክንያት እና ወንድን  የበላይ በሚያደርጉ ባህላዊ ልምዶች ምክንያት ብዙ ሴቶችና ወንዶች ኢትዮጵያ 

ዉስጥ እና በሌሎች ሀገሮች ሚስት የሆነ ነገር ስታበላሽ ወይም ባል ደስ ካላለዉ የመምታት መብት አለዉ ብለዉ ይረዳሉ፡፡ ሴቶች ስለ 

መብቶቻቸው፤ በአካባቢያቸዉ ምን እየተከናወነ እንዳለ እና ስላለው ሀብት ግንዛቤ እንዲኖራቸው በመብታቸው ዙሪያ የአቅም ግንባታ 

ስራዎች ማለትም ስልጠናዎችና የልምድ ልዉዉጦች ሊዘጋጁላቸው ይገባል፡፡  ሴቶች እና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለማስቆም 

የመጀመሪያዉ እርምጃ ንቃትን/ግንዛቤን ማሳደግ ሲሆን፣ ቀጥሎም ለመብቶቻቸዉ በፅናት እንዲታገሉ በራስ የመተማመናቸውን ማሳደግ  

እና በጋራ (ሴቶች በጋራ) መስራት ያስፈልጋል፡፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማጥፋት ወንዶች የራሳቸዉን አመለካከት እና 

ልምዶች ለመቀየር አብረው መስራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ ሰነድ ለአመቻች፣ ደብተር እና እስክርቢቶ ለተሳታዎች 

ጊዜ፡ አንድ ሰዓት 

ተሳታፊዎች የሚጨብጡት:  በስርዓተ ጾታ እኩልነት አለመኖር ምክንያት ሴቶች የሚደርሱባቸዉን ችግሮችና አድሎዎች ያጋራሉ  

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች:  በመብቶች እና በእኩልነት ዙሪያ የጋራ ውይይቶችን ጥቅም በመረዳት የተለያዩ ተግዳሮቶች 

ያሉባቸውን ሴቶች ለመርዳት በአካባቢያቸው ያሉት የሀብት ልየታዎች ያደርጋሉ፡፡ 

ትእዛዛት:  ታሪኩን ለተሳታፊዎች በማንበብ ደረጃዎችን ተከትለዉ ዉይቱንና የቡድን ስራዉን ያስቀጥሉ፡፡  
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*** 

አንድ ቀን ሰናይት ሃዊንና በላይነሽን ለቡና ጋበዘቻቸዉ፡፡ ሃዊ በአህመድ ጸባይ ምክንያት ብዙ ጊዜ ከቤት የመዉጣት ችግር አለባት፡፡ 

አህመድ ብዙ ጊዜ የሚነግራት "ጨዋ ሴት ቤት መዋል አለባት፣ ልጆቿን ትንከባከባለች፡፡ የቤት ዉስጥ ሰራዎችን ትሰራለች፡፡" ሁልጊዜ 

ጎረቤት ለቡና ስትጠራ ይህ አህመድ ያለው ነገር ጆሮዋ ላይ ያቃጭልባታል፡፡ ዛሬ ግን አህመድ ወደ ከተማ በመሄዱ ምክንያት ሃዊ ከሰናይት 

እና በላይነሽ ጋር ቡና ለመጠጣት ነጻነት ተሰምቷታል፡፡ ሰናይት ጓደኞቿን በደስታ ተቀበለቻቸዉ፡፡ አብረው የሚያሳልፉት ጊዜ ስላገኙ 

ደስ ብሏቸዋል፡፡    

 

በላይነሽ “ከዉሃ ቧንቧዉ አጠገብ ስላለችዉ ሴትዮ ሰምታችኋል? ባሏ ሁልጊዜ የሚደበድባትና ህል ጊዜ የሚጣሉት?" ብላ ጠየቀቻቸው 

ሰናይት "አሃ! አምስት ትንንሽ ልጆች ያላት ሴትዮ፡፡ ልጆቿ ተመሳሳይ አድሜ ላይ ያሉ መንትያዎች ይመስላሉ፡፡ ምን ተፈጠረ?" አለች 

በላይነሽ "በትክክል አውቃችኋታል፡፡ ትናንት ጥዋት በቤታቸዉ በኩል ሳልፍ ትልቅ ጠብ ነበረ፡፡ ምክንያቱን ስጠይቃቸዉ መንስዔዋ ሴት 

ልጃቸዉ ነበረች፡፡ ያክብር የለሽ ሰዉየ ልጅቷ እራሷ ገና ህጻን ብትሆንም እናቷን እንድታግዝ ከትምህርት ቤት አስወጣት፡፡ተመልከች ልጅ 

የሚወልዱት ምንም ሳያራርቁ በየዓመቱ ነዉ፡፡ ሚስትየዋ እራስዋ ቀስ በቀስ እየሞተች ያለች ነዉ የምትመስለዉ፡፡" 

 

ሃዊ ዝምታዋን በመስበር "እኛ ግን ምን አይነት ህይወት ነዉ ያለን? ነገሮች ሁል ጊዜ እንደዚህ ናቸዉ፡፡ የሴት ልጅ ህይወት በስቃይ የተሞላ 

ነዉ" አለች፡፡ በላይነሽም "አይደለም እህቶቼ! ከህይወታችን ጋር በተያያዘ ብዙ ለዉጦች እየተካሄዱ ነዉ፡፡ ባለፈዉ ወር በወረዳዉ የሴቶች 

ማህበር ጽ/ቤት ግብዣ ስለሴቶች መብት አዉደ ጥናት ተከታትያለሁ፡፡ ባካሄድነዉ ዉይይት የተማርሁት ችግሩ ያለዉ ለመብቶቻችን 

ስለማንታገል ራሳችን ጋ ነዉ፡፡ እያንዳንዷ ሴት ከወንድ ጋር ብትሆን እንኳ መብቷን ማስከበር መቻል አለባት፡፡ ባለቤቷ ወይም አጋሯ 

ጥሩ ሰዉ ካልሆነና የሚመታትና የሚያጠቃት ከሆነ ድምጿን ማሰማትና ስለመብቷ በየትኛዉም ሁኔታ መጠየቅ ወይም በመጨረሻ ፍቺም 

መጠየቅ ትችላለች" በቁጭት፡፡ 
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ሰናይት "አይሆንም፣ አይሆንም፤ እንደዚህ ቀላል አይደለም፡፡ በተለይ ልጆች ካለሽ፡፡ በዚህ ላይ ደግሞ ፍቺ ከፈፀምሽ ማህበረሰቡ ወዲያውኑ 

ያገልሻል፡፡ ማህበረሰቡን ለቀሽ ወደ ሌላ ቦታ እስካልተሰደድሽ ድረስ እንዴት ትኖሪያለሽ?" አለች፡፡ 

 

በላይነሽም "እባካችሁን የእኛ የሴቶችን አቅም አታሳንሱ፡፡ እኛ ሴቶች ከተደራጀንና አብረን ከሰራን አቅም ይኖረናል፡፡ እህቶቼ እስቲ ይህን 

ችግር በትኩረት ወስደን መፍትሄ እንፈልግለት፡፡ ድብደባዉ፣ የልጆች የትምህርት እድል ማጣት፤ ሰቆቃ፣ የግዴታ ጋብቻ፣ በራሳችን ንብረት 

እና ገቢ የመወሰን እድል ማጣት፤ ለነዚህ ሁሉ ችግሮች ተጠያቂው ማነዉ?  እኛ አንድ ላይ ካልተሰባሰብንና በጋራ ካልሰራን እነዚህስ 

ነገሮችስ መቼ ነዉ የሚቀየሩት? የተቆለለብንን አድልዎ ለመታገል አንድ ላይ መጥተን መደጋገፍ አለብን" አለች ስሜት በተሞላ ንግግር፡፡ 

 

ሃዊ እስካሁን እያቅማማች ቢሆንም በጓደኞቿ ማራኪ ቃላቶች ተስባ "በላይነሽ እኛ ደሀ የመንደር ሴቶች እነዚህን ሁሉ ችግሮች እንዴት 

እንደምንወጣቸው ባላዉቅም የጠቀስሻቸዉን ሀሳቦች ወድጃቸዋለሁ፡፡" በላይነሽ እንዲህ አለች "እህቴ እኔ ቃል እገባልሻለሁ፤ እኛ ይህንን 

መቀየር እንችላለን፡፡ ነገር ግን ከእናንተ አንድ ነገር እፈልጋለሁ፡፡ በችግሮቻችን ላይ እና አብዛኛዎቹ ሴቶች እና ልጃገረዶች በአካባቢያችን 

ውስጥ ስለሚገጥሟቸው ችግሮች መወያየታችንን እንቀጥል፡፡ ከዚያም ጥሩ ዉጤት እናገኛለን፡፡ ቡናችንን ከጨረስን በኋላ ይህንን ቦታ 

ቡና ብቻ የምንጠጣበት ሳይሆን በጋራ ችግሮቻችን ተወያይተን መዉጫ መንገዶችን የምንፈልግበት መሆን አለበት፡፡" ጓደኞቿም ተስማሙ፡ 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቿ/ቹ ከታች የተገለጹትን ጥያቄዎችን በመጠየቅ ያበረታቷቸዉ፡፡ 

1.    ከዉሃ ቧንቧዉ አጠገብ ያለችዋ ሴትዮ ምን ችግር አጋጠማት?  

2. ይህን አይነት ሁኔታ ለምን ይከሰታል?  

3. በታሪኩ ዉስጥ በተገለጸዉ መሰረት ሴቶችና ልጃገረዶች የሚያጋጥሟቸዉ ችግሮች ምን ምን ናቸዉ?  

(በታሪኩ ውስጥ የተገለጹ፡ የቤት ዉስጥ ጥቃት፣ የሚወልዷቸዉን ልጆች ብዛት እና የእርግዝና ጊዜን በተመለከተ ሴቶች የመወሰን 

አቅም ማጣት፣ የልጃገረዶችን የትምህርት መብት አለማክበር፣ የግዳጅ ጋብቻ፣ የሴቶች እንቅስቃሴ በባሎቻቸዉ መወሰኑ፣ የሴቶች 

የዉሳኔ ሰጪነት አቅም ማጣት፣ የሴቶች በራስ የመተማመን እጥረት፣ ባሎቻቸዉን የፈቱ ሴቶችን ማግለል)  

4. ተመሳሳይ ሁኔታ በአካባቢያቹ ተከስቶ ያውቃል? 

5. ከታሪኩ ምን ልንማር እንችላለን? 

6. በጾታዊ ጥቃት ምክንያት የሴቶች ጤና እንዴት ሊጎዳ ይችላል? የቃላት ጥቃት የጤና ችግር አያስከትልምን? 

7. ሴቶች መብቶቻቸዉ ባይከበሩላቸዉ ወይም ችግር ቢያጋጥማቸዉ ምን ማድረግ ይችላሉ?   

8. የጤና ተቋማት ጥቃት የሚያጋጥማቸዉን ሴቶች ለመርዳት ይችላሉ?  

9. ተመሳሳይ ችግር ያለባቸዉን ሴቶች የሚደግፉ ተቋማት ወይም ቡድኖች አሉ?  

 

የቡድን ስራ: ሴቶች መገለል ወይም ብዝበዛ ሲያጋጥማቸዉ ማን ሊረዳቸዉ ይችላል? 

በታሪኩ ለተገለጹ እያንዳንዱ ችግር ወይም እንቅፋቶች ሴቶች ሲያጋጥማቸዉ ወይም በጉዳዩ ላይ እንደ መረጃ ሰጪ ሆኖ ሊረዳቸዉ 

የሚችል በማህበረሰባችሁ ዉስጥ የሚያዉቋቸዉ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ካሉ ኃሳባቸዉን እንዲሰጡ ቡድኖችን ይጠይቋቸዉ፡፡ 

በታሪኩ ዉስጥ ያልተገለጹ ሌሎች ችግሮች ካሉ ተሳታፊዎች ሊጨምሩበት ይችላሉ፡፡ አመቻቿ/ቹ ከታች የተገለጸዉን አይነት ሰንጠረዞችን 

ቡድኖች እንዲሞሉት ሊያግዛቸዉ ይችላሉ፡፡ የዚህ ሰንጠረዥ ቅጅ በተሳታፊዎች እጅ መኖሩን ያረጋግጡ፡፡ 
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 የሴቶች የመብት ስጋቶች የሚቻል አካባቢያዊ ድጋፍ/መረጃ ሰጪ 

የቤት ዉስጥ ጥቃት  

ተደጋጋሚ/ያልታቀደ ልጅ መዉለድ  

ልጃገረዶችን ከትምህርትቤት ማስቀረት/አለማስገባት  

የግዴታ/ያለእድሜ ጋብቻ  

የሴቶች የመንቀሳቀስ መብት መገደብ  

የሴቶች የዉሳኔ ሰጪነት መብት ማነስ  

የሴቶች በራስ የመተማመን እጥረት  

ባሎቻቸዉን በፈቱ ሴቶች ላይ አድሎ መፈጸም  

ሌላ ችግር:________________________  

   

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት ኢትዮጵያ ዉስጥ ሴቶችና ልጃገረዶች የሚገጥሟቸዉን ችግሮች፣ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት እና ለእኩል 

መብቶች ክብር አለመኖር የመሳሰሉትን አጉልቶ ለማሳየት ሞክሯል፡፡ ብዙ ተግዳሮቶች ቢኖሩም እንኳ በጥንካሬዎች ላይ መሰረት 

ባደረገ ስልት እና በማህበረሰባቸዉ ዉስጥ ያሉ ሀብቶችን በማሳየት ችግሮቻቸዉን ለመፍታት በመደበኛነት የሚያግዟቸዉ 

ግለሰቦችና ቡድኖችን ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 1.3.3: ራስን ስለመጠበቅ 

የፆታ የስራ ክፍፍልን በሚፈጥሩ ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች እና አመለካከቶች የተነሳ ሴቶች የሶሰትዮሽ የስራ ጫና አለባቸዉ፡ገቢ 

ለማግኘት በምርት ስራ ላይ ከመሰማራታቸዉ በላይ ከፍተኛ ኃላፊነት የሚጠይቀዉን የስነ ተዋልዶ ስራ ማለትም ህጻናትን፣ የቤተሰብ 

አባላትንና ቤትን መንከባከብ እና በማህበረሰብ ደረጃ የሚከናወኑ ስራዎች ውስጥም በተጨማሪነት ይሳተፋሉ፡፡ የሶስትዮሽ የስራ ጫና 

ማለት በአብዛኛዉ ሴቶች በአማካይ በቀን ከ15-18 ሰዓት ይሰራሉ፡፡ አብዛኛዎቹ የቤት ዉስጥ እና የማምረት ስራዎች ከፍተኛ የጉልበት 

ወጪ የሚጠይቁ ቢሆንም በማህበራዊ ልምዶች ምክንያት ሴቶች የሚመገቡት ትንሽ እና ከቤተሰቡ መጨረሻ ሲሆን ቅድሚያ የሚሰጡት 

መጀመሪያ ለባሎች ቀጥሎ ለልጆቻቸዉ ነዉ፡፡ ከፍተኛ የስራ ጫና እና በቂ ያልሆነና ያልተመጣጠነ አመጋገብ ለከፍተኛ አካላዊና የስነልቦና 

ጫና ያጋልጣል፡፡ ይህም ማለት ከላይ በተገለጹ ችግሮች ምክንያት ሴቶች ራሳቸዉን ለማሳደግም ሆነ ራሳቸዉን ለመንከባከብ ብሎም 

የጤና አገልግሎቶችን ለማግኘት ምንም ጊዜ አይኖራቸዉም፡፡ 

 

የአመቻቶች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች:  ምንም፡፡ 

ጊዜ:  ከአንድ ሰዓት-አንድ ሰዓት ተኩል፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚጨብጡት፡ ራስን የመጠበቅ አስፈላጊነት፡፡ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች፡ ራሳቸውን ለመጠበቅ ስልት ይነድፋሉ፡፡፡ 

ትዕዛዛት፡ ታሪኩን ለተሳታፊዎቹ ካነበቡላቸዉ በኋላ ዉይይቱንና የቡድን ስራዉን ለማካሄድ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 
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ሰናይት፤ ወልዴ በየወሩ የሚልክላትን ሁልጊዜ መተማመን ስለማትችል በራሷ ጠንክራ መስራት እንዳለባት ተረድታለች፡፡ የወር አበባዋን 

ጊዜዉን ጠብቃ እንደማታይ እና የወር አበባ ስታይም ቢሆን ከፍተኛ ደም እንደሚፈስባት አዉቃለች፡፡ ለራስዋ እንዲህ አለች "አንዳንዴ 

ወልዴ ወደ ሌላ ቦታ ሂዶ እንዲሰራ ማድረጋችን ትክክለኛ ዉሳኔ ይሆን እንዴ ብዬ አስባለሁ፡፡ ብዙ መስራት እንዳለብኝ ይሰማኛል፡፡ 

ገንዘብ ለማግኘት መስራት፤ የእርሻ ስራ፤ አጠቃላይ የቤት ዉሰጥ ስራዎ፣ ልጆችን መንከባከብ እና ቤተሰባችንን በሁሉም የማህበረሰብ 

ጉዳዮች መወከል፡፡ ወልዴ የቤት ውስጥ ስራዎችን ባያግዘኝም እንኳን ቢያንስ አብዛኛውን የእርሻ ስራ እና የማህበረሰብ ስብሰባዎችን 

ያከናውን ነበር፡፡ አሁን እኔ በጣም ደክሞኛል፡፡"   

 

በቅርቡ ባሏን የሞተባትን በላይነሽን ለማግኘት ፈለገች፡፡ ምናልባት ከእርሷ ምክር ልታገኝ ትችላለች፡፡ እዉነቱ ሰናይት አንዳንዴ ራሷን 

እንደ መበለት/ባል እንደሞተባት/ ነዉ የምትቆጥረዉ፡፡ ባል ስታገባ ብቻዋን እንደምትሆንና ብዙ ኃላፊነቶችን እንደምትወጣ አታዉቅም 

ነበር፡፡ አሁን ወንድም ሴትም እንደሆነች እየተሰማት ነዉ፡፡ አንዳንዴ ፈጥና ለመጓዝ፣ ለማጎንበስ እና ሁሉንም የምትልጋቸዉ ስራዎች 

ለመስራት በቀሚሷ ላይ ሱሪ ብለብስ ብላ ትመኛለች፡፡ እንግዳ በሆነ ኃሳቧ ሳቀች፡፡ 

"ዉድ ጓደኛየ በላይነሽ እንደምነሽ፡፡ እንዴት እየኖርሽ ነዉ? ባልሽን በማጣትሽ የተሰማኝን ሀዘን ደግሜ ልነግርሽ እፈልጋለሁ" አለቻት 

ሰናይት፡፡ 

 

"ልታይኝ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ ሰናይት፡፡" አለች በላይነሽ፡፡ "መበለት መሆን አስቸጋሪ ነዉ፡፡ አንቺ ጥሩ ጓደኛዬ ነሽ በዚህ ወቅት 

በአንቺ መተማመን እችላለሁ፡፡ ምነው የተዳከምሽ ትመስያለሽ ቆዳሽም ገርጥቷል፡፡ በቂ እንቅልፍ አልተኛሽም እንዴ?" 

"ሁሌም ማታ ማታ የሽያጭ እንጀራ ለመጋገር ስለማመሽ ትንሽ ጊዜ ብቻ ነዉ የምተኛዉ" አለች ሰናይት፡፡ "እህቴ የአንቺን ምክር ለማግኘት 

ነዉ የመጣሁ፡፡ እንደምታዉቂዉ ባለቤቴ በማዕድን ማዉጫ ቦታ ሰርቶ ለእኛ ገንዘብ ለመላክ ሂዷል፡፡ መደበኛ ጊዜዉን ጠብቆ ገንዘብ 

ስለማይልክ ከወጪዎቼ ጋር ለማጣጣም ተቸግሪያለሁ፡፡ በፍጥነት ተጨማሪ ገንዘብ እፍልጋለሁ፡፡"    

 

"ሰናይት ምን ማለት እንዳለብኝ አላዉቅም፡፡ ቁጠባ እንኳን ቢቀር ለሴት ልጅ ቤተሰቧን መመገብ እና ወጪዎችን ለምሳሌ የትምህርት 

ቤት ክፍያን፣ የጤና ወጪዎችን፣ አልባሳት ማሟላት አስቸጋሪ ነዉ፡፡ ጸጉር ቤት መሄድ እንኳ ከባድ ነዉ፡፡ በነገራችን ላይ ራስሽን 

ትንከባከብያለሽ? የአይንሽ አካባቢ ቆዳ እየተሸበሸበ ነዉ አንቺ ለዚህ ገና ወጣት ነሽ" አለቻት በላይነሽ   

የበላይነሽን ጥያቄ ወደ ጎን በመተዉ ሰናይት ለመሄድ ተነሳች፡፡ ቤት ብዙ ስራ ይጠብቃታል፡፡ "እሽ በላይነሽ ስለምክርሽ አመሰግናለሁ፡፡ 

ይመስለኛል ወጪዎቻችንን መቀነስ አለብኝ፡፡"  

 

ሰናይት በፍጥነት ተራመደች ነገር ግን በድንገት ራስዋ ቀለለባትና አዙሯት ተንገዳደገደች፡፡ ድንዛዜዋን ለማስወገድ የተወሰነ ቆመችና 

መንገዷን ቀጠለች፡፡ ዛሬ ጥዋት ከቤት ከመዉጣቷ በፊት ቁርስ ስለመብላቷ ለማስታወስ ሞከረች ነገር ግን ያንን ለማሰብ ምንም ጊዜ 

አልነበራትም፡፡ እንደ እድል ሆኖ ኪስዋ ውስጥ ቁራጭ ዳቦ አገኘች፡፡ "ይችን ከበላሁ ለተወሰነ ተጨማሪ ሰዓታት ደህና እሆናለሁ” በማለት 

ራሷን አሳመነች፡፡    

 

ሰናይት ቤቷ እንደደረሰች ደንበኛዋ እንጀራ ለመግዛት እየጠበቃት አገኘችዉ፡፡ የአካባቢዋ መምህራንና የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች 

የሰናይት ዋነኛ ደንበኞች ነበሩ፡፡ ገንዘቡን ከደንበኛዋ ስትቀበለዉ የሆነ ስህተት ነገር እንደተከሰተ ሁሉ ብዥ አለባት፡የጸጉሯ ሁኔታ ተሰማት፣ 

ማሰሪያው ላልቶ ጸጉሯ ፊትዋ ላይ ተንጨባሯል፡፡ ቆም ብላ አሰበች፡፡ በዚህ ሳምንት ጸጉሬን የምሰራበት ጊዜ የለኝም፡፡ ምንአልባት ወልዴ 

ትንሽ ገንዘብ ከላከልኝ በኃላ፡፡ እንደማዞር ሲያደርጋትና እና ልቧ በጣም ሲመታባት ለአንድ ደቂቃ ያህል ለመቀመጥ አሰበች፡፡ እን?? ምን 

እየሆንኩ ነው? ሰናይት ተገረመች፡፡   
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ከመቀመጥ ራት ወደ መስራት እና ማዘጋጀት መሄድ እንዳለባት አሰበች፡፡ ልጆቿ ከትምህርት ቤት የሚመጡበት ሰዓት ተቃርቧል፤ ስለዚህ 

ተቀምጣ ቢያዩዋት ምን ይሏታል፡፡ ጠንካራ ሰራተኛ አይደለችም ብለዉ እንዲያስቡ አልፈለገችም፡፡ ሰናይት ቀይና ነጭ ሽንኩርት መላጥና 

መክተፍ ጀመረች፡፡ ልቧ ከበፊቱ የበለጠ መምታት እና ሰዉነቷንም ያልባት ጀመረ፡፡ "መጀመሪያ የጀመርሁትን ሽሮ ወጥ ልጨርስ" ብላ 

አሰበች፡፡ "ይሻለኛል" አለች ለራሷ፡፡    

 

ወዲያዉኑ ልጆች ከትምህርት ቤት እንደመጡ "እማየ፣ እማየ ብለዉ ተጣሩ፡፡" ነገር ግን ሰናይት መልስ ልትሰጣቸዉ አልቻለችም፡፡ የት 

ነው ያለችው?  ልጆቹ ማለቀስ ጀመሩ፡፡ እናታቸዉን ኩሽና ቤት ወለል ላይ አገኟት፡፡ ሽሮዉ አሯል፤ ሰናይት መንቃት አልቻለችም፡፡ 

 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቿ/ቹ ከታች የተገለጹትን ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. ሰናይት ራሷን እንድትስት ያደረጓት ሁኔታዎች ምንድናቸዉ? 

2. ቀጥሎ ምን ሊከተል ይችላል ብለዉ ያስባሉ? 

3. በዚህ ታሪክ ሰናይት ያጋጠማትን መጥፎ ሁኔታና ስሜት ተሰምቶዎት ያዉቃሉ? 

4. ሴቶች የድካም ስሜት ሲሰማቸዉ ምን አማራጭ አላቸዉ? 

5. እንዲህ አይነት ድካሞችን ለማስወገድ ሴቶች በህይወታቸዉ ዉስጥ ምን አይነት ለዉጦችን ማድረግ አለባቸዉ? 

6. እነዚህን ለወጦች ማምጣት ቀላል ነው ብለው ያስባሉ? ብቻቸዉን ለዉጡን ማምጣት ይችላሉ? 
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7. ራስን መንከባከብ ለሴቶች ቅንጦት ነዉ ወይስ ግለኝነት? ለወንዶችስ በዚህ መልኩ ነዉ የሚታያቸዉ?  

8. ሴቶች ይህን አይነት መዳከም/ጫና ለማስቀረት መለወጥ ያለባቸዉ ሌሎች ተግባራት ምንድናቸዉ? 

 

የቡድን ስራ: ራስን መጠበቅ11 

መረጃ ለአመቻቹ/ቿ: ስለሴቶች ራስን መጠበቅ/እንክብካቤ ለዘመናት ቢንሸራሸርም የራስን መጠበቅ/መንከባከብ ጽንሰ ኃሳብ ተቀባይነት 

ያገኘዉ በዓለም ጤና ድርጅት አማካኝነት እ.ኤ.አ በ1980ዎቹ ነዉ፡፡ በዓለም ጤና ድርጅት ገለጻ መሰረት ራስን መጠበቅ ማለት "ግለሰቦች፣ 

ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች ጤናን ለማሻሻል፣ በሽታን ለመከላከል፣ ህመምን ለመግታት እና ጤናን ለመመለስ የሚያከናዉኗቸዉ ተግባራት 

ሆነው፣ ማንኛውም ሰው በራሱ በተናጠል፤ ወይም ከባለሙያዎች ጋር በትብብር የሚከናወኑ ተግባራትን ያካትታል፡፡   

1. በታሪኩ ላይ የቡድን ዉይይት ከተደረገ በኋላ፤ ተሳታፊዎቹን ከ 3-4 አባላት ወዳለው ንዑስ ቡድን በማደራጀት የሚከተሉትን 

ጥያቄዎች በመጠየቅ ያነቃቋቸዉ፡፡ "ሰናይት ራሷን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ ምን ልታደርግ ትችላለች?" ከ3-4 ሀሳቦችን ይዘዉ 

መምጣት አለባቸዉ፡፡ ሀሳብ ለመለዋወጥ 15 ደቂቃ ይሰጧቸዉ፡፡ 

2. ወደ ዋናዉ መድረክ ከተመለሱ በኋላ ንዑሳን ቡድኖች "ሰናይት ራሷን በተሻለ ሁኔታ ለመጠበቅ ምን ልታደርግ ትችላለች?" 

ለሚለዉ ጥያቄ የዉይይት ነጥቦቻቸዉን ለጠቅላላዉ መድረክ እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ መልሶቻቸዉን ይጻፉ፡፡ ተሳታፊዎች 

ካልጠቀሷቸዉ የሚከተሉትን ነጥቦች ይጨምሩባቸዉ፡፡ 

• መደበኛና በቂ እንቅልፍ፣ 

• ጤናማ አመጋገብ፣   

• የሰዉነት እንቅስቃሴ፣ 

• በቂ እረፍት ማድረግ ወይም በአስቸጋሪ 

ስራዎች የሚያልፈዉን ጊዜ መቀነስ፣   

• ለአስቸጋሪ ስራዎች ድጋፍ መጠየቅ፣   

• በጎ ማሰብና ራሳችንን ማበረታታት፣ አሉታዊ ኃሳቦችን 

ማስወገድ፣ 

• ከሌሎች ሰዎች ጋር መልካም ጊዜ ማሳለፍ፣ 

• ከሌሎች ጋር ስለ ችግሮቻችን ማዉራት፣   

• በትርፍ ሰዓቷ መዝናናትና አስደሳች ተግባራትን መፈጸም፡

፡     

 

በአጠቃላይ ራስን መጠበቅ ማለት የሚከተሉትን ማለት እንደሆነ ይግለጹላቸዉ፡- ጭንቀት እንዳይበዛ እና በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን 

ጉልበታችንን እና ፍላጎታችንን እንዳናጣ ጥንቃቄ ማድረግ፡፡ ራስን መንከባከብ ንቁ ለመሆንና ንቁ ሆኖ ለመቆየት የምናደርገዉ ተግባር 

ነዉ፡፡ "ራስን መጠበቅ" ለሚለዉ ቃል አካባቢያዊ ትርጉም ካለዉ እና በኢትዮጲያ ባህል ውስጥ ተቀባይነት እንዳለው ተሳታፊዎችን 

ይጠይቋቸዉ፡፡  

3. ተሳታፊዎችን በህይወታቸዉ እና በስራ የሚያጋጥማቸዉን ጭንቀት ለመቆጣጠር እና ራሳቸዉን ዘና ለማድረግ የሚያደርጓቸዉን 

ሁለት ስልቶች ይጠይቋቸዉ፡፡ መልሶችን ከጻፏቸዉ በኋላ በብዙ ተሳታፊዎች የተገለጹ ስልቶችን ያጉሉት፡፡ ከተጠቀሱት ስልቶች 

በተጨማሪ በራሳችን ጸጥታና ሰላም መፍጠር እንደምንችል ይግለጹላቸዉ፡፡ 

 

    ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት ሴቶች ለራሳቸዉ ጤናማና ደህንነት እንዲሰማቸዉ ብቻ ሳይሆን ብዙ ልጆች፤ የቤተሰብ አባላት እና ሌሎች በእነሱ 

የሚደገፉ የማህበረሰብ አባላት ስላሉ ሴቶች ራሳቸዉን መጠበቅ/መንከባከብ ያለዉን ጠቀሜታ ለማጉላት ሞክሯል፡፡  

 

 
11 The Diepsloot Programme.  A Community Mobilisation Training Manual for Preventing men’s use of violence against women.  Booklet 1, 
Workshop Manual.  Johannesburg, RSA:  Wits-Sonke Innovation Project, pp.  197-200. 
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ሞጁል 2 የጋራ ለውጥ 

ሴቶችን በጋራ ማብቃት - ጓደኛሞች የአካባቢያቸው የሴቶች ቡድን ስለመመስረት 

መግቢያ 

ሴቶችን በቡድን ስራ ውሰጥ በተሳካ ሁኔታ ማሳተፍ በራስ መተማመናችውን ይጨምራል ብሎም የኑሮ ሁኔታችውን ያሻሽላል፡፡ ይህ ሁኔታ 

ለደሃና ለተገለሉ የብዙሃን ማህበረሰብ ክፍሎች ተመሳሳይ እውነታ ነው። የራስ አገዝ ቡድኖችን ማቋቋም ድህነትን ለመዋጋት፣ መሰረታዊ 

ዴሞክራሲን ለማስፋፋት እና ማህበራዊ ትስስርን ለመገንባት እንዲሁም ከፆታ እኩልነት ጋር በተያያዘ ማህበራዊ ለውጥን፣ ፍትሀዊ 

ተሳትፎና ተጠቃሚነትን ለማምጣት የሚያስችል ውጤታማ የማህበረሰብ ልማት ስትራቴጂ ተደርጎ ይታያል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የራስ አገዝ 

ቡድኖች ኢኮኖሚያዊ አላማ ኖሯቸው እንደ ገቢ ማስገኛ ወይም በግብይት ሂደት ውስጥ የመደራደር አቅማቸዉን ለመጨመር ሊቋቋሙ 

ይችላሉ፡፡ የአርሶ አደር ቡድኖች፤ የጋራ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ወይም መደበኛ ያልሆነ የግብርና ገቢ ማስገኛ ሥራዎች ላይ የተሰማሩትን 

ጨምሮ አብዛኛውን ጊዜ በጋራ ለመገበያየት፣ በግብርናዉ ዘርፍ ያለባቸዉን ጫናና ኃላፊነቶችን ለመጋራት ሊደራጁ ይችላሉ። በቡድን 

መሥራት የግለሰቦችን የተለያዩ፣ ዕውቀቶችን፣ ክህሎቶችና ሀብቶችን በተቀናጀ አግባብ በመጠቀም ከዚህ በፊት ሊተገበሩ ይችላሉ ተብሎ 

ያልታሰቡ አዳዲስ አማራጮችን አንዲያዩና አንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል፡፡ 

ክፍል 2.1 የሥርዓተ-ፆታ ግንዛቤ፤ አድልዎን ማወቅ፣ መብቶችዎን ማረጋገጥ 

መግቢያ 

በሀገራችን ያለዉ ባህላዊ አስተሳሰብ በጣም አባታዊ (patriarchal) ከመሆኑ የተነሳ፣ በጾታዊ ሚናዎች እና ሀላፊነቶች ከሚገለፅባቸው 

መንገዶች ውስጥ ወንዶች የቤት መሪ እና ሴቶች ደግሞ ለመሬት እና ሌሎች ሀብቶች በባሎቻቸው ላይ ጥገኛ ናቸው የሚለው ይገለጻል፡፡ 

በሀገራችን የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ በዋናነት በግብርና ላይ የተመሰረተ በመሆኑ እነዚህ የሥርዓተ-ፆታ ሚናዎች በዕለት ተዕለት በሚከናወኑ 

የግብርና ስራዎች ዉስጥ በግልጽ ይታያሉ፡፡ ለአብነት ከሚጠቀሱት መካከል ወንዶች እርሻን በማረስ፣ ሰብሎችንና እንስሳትን በመሸጥ 

ሥራ ላይ ሲሰማሩ፣ ሴቶች አረም በማረም፣ በመውቃት፣ አትክልቶችን በመንከባከብ፣ ልጆችን በመንከባከብ፣ ምግብ ማብሰል እና የፅዳት 

ስራ ሀላፊነት አለባቸው፡፡ ምንም እንኳን ሴቶች በግብርና ምርት እና በሌሎች መሰረታዊ የኑሮ እንቅስቃሴዎች ዉስጥ የላቀ ተሳትፎ 

እንዳላቸው ቢታወቅም ብዙውን ጊዜ የሚያበረክቱት አስተዋፅዖ እዉቅና ተሰጥቶት እንደ ሥራ አይታይም፡፡ የሴቶች የግብርና ኤክስቴንሽን 

ምክርና አገልግሎት ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸዉ ዝቅተኛ ነዉ፡፡ ይህም አብዛኛዉ የቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ወንዶች በመሆናቸዉ 

ወንድ አርሶ አደርን የቤት አስተዳዳሪ እና ውሳኔ ሰጪ ነው በማለት ወንዶችን የመፈለግ አዝማሚያ በመኖሩ እና ሴቶች የቤት ውስጥ የስራ 

ጫና ስለሚበዛባቸው እነሱን በቀላሉ ማሳ ውስጥ ማግኘት አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት ነው፡፡ በተጨማሪም ሴቶች በቤት ውስጥ ስራ እና 

ከልጆች እንክብካቤ ሃላፊነቶች ጋር በሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት በስልጠና ላይ ላይሳተፉ ይችላሉ፡፡ የግብርና ባለሙያዎች እና 

የመንግስት ሰራተኞች ከጊዜ ወደ ጊዜ የሴት አርሶ አደሮችን ተደራሽነት ለመጨመር አዳዲስ አካሄዶችን መጠቀም እንደሚያስፈልጋቸው 

ተገንዝበዋል፡፡ እየጨመረ ወደ ሴት አርሶ አደሮች መድረሳቸውን ለማረጋገጥ አዳዲስ ስልቶች/ዘዴዎችን መጠቀም እንዳለባቸው ያውቃሉ፣ 

ነገር ግን ሴቶችም እራሳቸውን ማደራጀት እና መብታቸውን መጠየቅ ይኖርባቸዋል፡፡  

ክፍለ ትምህርት2.1.1፡- ለብቻ የንግድ ሥራን የማካሄድ ተግዳሮቶች 

እርሻ ንግድ ነው፡፡ ስለዚህ በግብርና ሥራ ላይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው የንግድ ሥራን ለማካሄድ የሚረዱ መሰረታዊ ነገሮችን መገንዘብ 

አለበት፡፡ በተለይ ሴቶች ስለ እርሻ ንግድ ዘርፍ የበለጠ መረዳታቸው የበለጠ ነፃነት እንዲሰማቸው ይረዳቸዋል፡፡ የእርሻ ሥራን 

ለማስተዳደር ብዙ ሊታሰቡባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ፤ ነገር ግን አንድ ግለሰብ ሁሉንም ጉዳዮች በራሱ ለማከናወን ብዙ ተግዳሮቶች 

አሉ፡፡ በሀገራችን ኢትዮጵያ ሴቶችን በንግድ ሥራዎች እና እሴት በሚጨምሩ የግብርና ምርቶችን ላይ በሰፊው ማሳተፍ፤ የአጠቃላይ 

ሴቶችን ምርታማነት ለማጎልበት እና ብልጽግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው፡፡  
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ፍሊፕ-ቻርት እና ማርከሮች ቢያንስ 2 የተለያዩ ቀለሞች 

የጊዜ ወሰን፡- ከአንድ ሰአት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓታት 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው፡- በራስዎ ንግድ ሥራን ከማስተዳደር ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች 

ተሳታፊዎች ማድረግ ያለባቸው፡- የንግድ ስራን ስኬታማ እና ውጤታማ ሊያደር የሚችሉ ክህሎቶችን እና ባህሪያት ያስባሉ 

መመሪያዎች፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ ፡፡ 

 

*** 

በላይነሽ አብዛኛውን ጊዜዋን የምታሳልፈው በእርሻ ሥራ ላይ ነው፡፡ ለምግብነት አና ለገቢ ማስገኛነት ባላት አንድ ሄክታር መሬት ላይ 

ማሽላ፣ ጤፍና በቆሎ ታመርታለች፡፡ ከእርሻ ሥራ በተጨማሪ በቤት ውስጥ ሥራዎች ስለምትጠመድ እረፍት የላትም፡፡ መበለት 

እንደመሆኗ መጠን ለልጆቿም ሆነ ለራሷ የሚያስፈልጓትን ነገሮች ሁሉ የሟሟላት ሀላፊነት በሷ ጫንቃ ላይ የወደቀ ነው፡፡ 

 

በማለዳ ወፍ ሳይንጫጫ ከእንቅልፏ ትነቃለች፣ ለመላው ቤተሰብ ምግብ ታዘጋጃለች፣ ከዚያም ወደ እርሻዋ ትሄዳለች፡፡ ልጆቹ ከትምህርት 

ቤት ከመመለሳቸው በፊት፣ ቤቷን ታፀዳለች ውሃ ትቀዳለች የማገዶ እንጨት ትለቃማለች፡፡ ብዙውን ጊዜ ለራሷ "በአንድ ጊዜ ብዙ ሥራ 

መሥራት እንድችል ሁለት እጥፍ ያህል እጆችና እግሮች ቢኖረኝ ደስ ይለኛል” ትላለች፡፡ በላይነሽ የቱንም ያህል ሥራ መሥራት ቢኖርባትም 

ውጤታማ አርሶ አደር መሆን እንደምትችል ሙሉ እምነት አላት፡፡ 

 

በላይነሽ በአካባቢያቸው ከሚገኘው የልማት ሠራተኛ በተሰጠው ምክር እርሻዋን ለማስፋት የመጀመሪያውን ብድር ከገጠር ቁጠባና ብድር 

ህብረት ስራ ማህበር ወስዳለች፡፡ የብድሩ መጠንም 4,000 ብር ነው፡፡ በተጨማሪም የግብርና ባለሙያ የእርሻ ማሳዋን በብቃት 

እንድታስተዳድር የጉልበት ሠራተኛ እንድትቀጥር "የእራሻ ሥራ በአንድ ሰው ብቻ የሚሰራ ተግባር ባለመሆኑ ቢያንስ ለጊዜው አንድ 

የጉልበት ሠራተኛ ብትቀጥሪ ጥሩ ነው" ብሎ በነገራት መሰረት ተስማምታ በቀን በ100 ብር፣ በሳምንት 3 ቀን እንዲሰራ ከአንድ ሰው ጋር 

ተስማማች፡፡ የጉልበት ሰራተኛው ለበላይነሽ ለመግዛት የሚፈልገው ነገር ስላለ ሁሉንም ገንዘብ በአንድ ላይ በመጨረሻ እንደሚወሰወድ 

ገለፀላት፡፡ በላይነሽም ተስማማች፡፡ ሌላ ትልቅ ጭንቅ የሆነባት ወጪ የዘር እና የማዳበሪያ ግዢ ሲሆን ወደ 2,000 ብር ያስፈልጋታል፡፡ 

ከብድሩ ብዙ ገንዘብ አሁንም እንደቀራት አሰበች፡፡ ባሏ ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ ለራሷ ሆነ ለልጆቿ ልብስ ገዝታ ስለማታውቅ ከብድር 

ገንዘብ ላይ በተወሰነው ለልጆቿና ለራሷ ልብስ ገዝታለች፡፡ እንዲሁ የተወሰኑ የቤት ዕቃዎችንም ገዝታለች፡፡ ብዙ ገንዘብ ካገኘችና ጥቅም 

ላይ ካዋለች ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ ሳታውቅ ሁሉንም 4,000 ብር ወጪ አድርጋለች፡፡ በወጪው ስጋት ቢገባትም “ደህና፣ እሷ ሰብሎቼን 

ስሸጥ ሁሉንም እመልሳለሁ” ብላ ራሷን አጽናናች፡፡ 

 

ቀናት ቀናትን ወለዱ የበላይነሽም እርሻ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው፡፡ ጉልበት ሰራተኛውም አትክልቶች በመትከልና አረም በማረም ትልቅ 

እገዛ አድርጎላታል፡፡ አሁን ሁሉም አዝዕርቶች ጤናማ መሆናቸው ጥሩ ምርት እንደምታገኝ አመላክቷታል። በእርግጥ አንድ ኩንታል 

ማሽላና አንድ ኩንታል ጤፍ እንዲሁም ሁለት ኩንታል በቆሎንም ምርት አግኝታለች፡፡ በአቅራቢያው ባለው ገበያ ግማሹን ምርት ለመሸጥ 

የቀረውን ግማሹን ደግሞ ቀሪውን ዓመት ለመብላት አቅዳለች፡፡ ምርቷን ከሸጠች በኋላ ወደ ብድር ተቋሙ ሄዳ ብድርዋን ትከፍላለች፡፡ 

 

ገበያ ስትደርስ ብዙ ሰዎች በተመሳሳይ ጊዜ ምርታቸውን ለመሸጥ እየሞከሩ መሆናቸውን አስተዋለች፡፡ በእርግጥ፤ ከመከር በኃላ ስለነበር 

ሰዎች ተርበዋል ገንዘብም ይፈልጋሉ፡፡ ስለሁኔታው ብዙም አላሰበችም፡፡ ግን ጓደኞቿ የት አሉ? ዛሬ ለምን አልሸጡም? የሆነ ሆኖ ያላትን 

ሁሉ መሸጥ ቀላል ነበር፡፡ ደላላዎቹ ከእርሷ ለመግዛት ጓጉተው ነበር፡፡ ሁሉንም ነገር በ4,000 ብር ለመሸጥ ተስማማች፡፡ ይህ የገንዘብ 

መጠን ለእሷ ትርጉም ነበረው፤ ምክንያቱም የተበደረችው ይህን ያክል ብር ስለነበር ነው፡፡ ብድሯን ልትከፍል በመቻሏ ደስተኛ ሆነች፡፡ 
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ከሽያጭ በኋላ በቀጥታ ወደ ብድር ተቋሙ ሄደች፡፡ በላይነሽ “ጤና ይስጥልኝ ብድሬን ለመክፈል መጥቻለሁ” አለች፡፡ በእጇ የያዘችውን 

4,000.00 ብር ለገንዘብ ተቀባዩ አስረከበች፡፡ ገንዘብ ተቀባዩም ቆጠራውን ካጠናቀቀ በላ ለበላይነሽ እንዲህ አላት “እርስዎ ከ4,000.00 

ብር ብድርዎ ላይ የ26% ወለድ ዕዳ ይኖርዎታል ይህ ተጨማሪ ገንዘብ ደግሞ 1,040.00 ብር ይሆናል"፡ 

 

በላይነሽ ስለ ወለዱ ረስታ ነበር፡፡ በእርግጥ ያልጠበቀችው በመሆኑ ደነግጣ ነበር፣ ሆኖም ለገንዘብ ተቀባዩ ምን ያህል ግራ እንደተጋባች 

ላለማሳየት ሞከረች፡፡ “አሃሃሃ እንደዛ ነው፣ እሺ በቃ ይሁን፤ ነገ ተመልሼ እመጣለሁ፡፡ ገንዘብ ተቀባዩም በመስማማት ራሱን እየነቀነቀ 

“ይቻላል፤ ብድሩን ለመክፈል የአንድ ወር ጊዜ አለዎት። አሁን የመክፈል ግዴታ የለቦትም” አላት፡፡ በላይነሽ ከራሷ ጋር እየተሟገተች፣ 

ዕዳ እንዳይሆንብኝ አሁኑኑ መክፈል አለብኝ ብላ ወሰነች፡፡ አሁንም እኮ ባለዕዳ ሆኛሉ፡፡ ግን ተጨማሪውን 1,040.00 ብር ከየት 

አመጣለሁ? ብላ አሰበች፡፡ 

 

ገንዘብ ተቀባዩን ተሰናብታ ከወጣች በላ ወደ ቤቷ በድንዛዜ መጓዝ ጀመረች፡፡ ቤቷ ስትደርስም የጉልበት ሰራተኛው እየጠበቃት ነበር፡ 

“ሰላም ነሽ በላይነሽ፡፡ ከገበያ እንደተመለሱ አይቾት ነበር፡፡ ምርትዎን ለመሸጥ ተቻኮሉ ትንሽ ቆየት ቢሉ ዋጋውም የተሻለ ይሆን ነበር 

እኮ? የሆነ ሆኖ፣ ብዙ ትርፍ እንዳገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ጥሩ ምርት አግኝተዋል፡፡ አሁን ወደ አገሬ ልሄድ ስለሆነ ደሞዜን 

ለመቀበል ነው የመጣሁት፡፡ ለስድስት ሳምንታት ለሦስት ቀናት ሠርቻለሁ፣ ስለዚህ ያለኝ ደመወዝ 1,800.00 ብር ነው; አላት፡፡ 
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በላይነሽ በድንጋጤ ተዋጠች፡፡ ምርቷን ሽጣ ብድሯን መመለስ መቻሏን እንጂ የጉልበት ለሰራተኛው በመጨረሻ ትከፍይኛለሽ ብሏት 

ስለነበር ደሞዝ መክፈል እንዳለባት ረስታው ነበር፡፡ አሁን 1,040.00 የወለድ እና 1,800.00 የሠራተኛ ደሞዝ ዕዳ አለባት፡፡ ሽያጯን 

እንዴት እዳዋን ባገናዘበ መልኩ ማስላት ተሳናት? ግራ በመጋባት በቤት ውስጥ በማዳበሪያ የተከማቸውን ምርት ተመለከተች፡፡ ያ ለዓመቱ 

የቤተሰቧ ቀለብ ነበር፡፡ ነገር ግን ዕዳዋን ለመክፈል ከመሸጥ ሌላ ምን አማራጭ ነበራት? 

*** 

 

የውይይት ጥያቄዎች፡- አመቻቿ/ቹ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይት ማበረታታት አለባቸው 

1. በላይነሽ ምን ችግሮች አጋጥሟት ነበር? 

2. በላይነሽ ምን ማድረግ ነበረባት? ዕድሉ ቢኖሮት በላይነሽ የብድሩን ገንዘብ እንዴት እንድትጠቀም ይመክሯታል? 

3. በማህበረሰብዎ ውስጥ ተመሳሳይ ችግሮች ያጋጠሟቸውን ሴቶች ያውቃሉ? 

4. በላይነሽ የእርሻ ምርታማነቷን ለማሻሻል ምን ሌሎች አማራጮችን ልትሞክር ትችላለች? 

5. የበላይነሽ ሁኔታ በእማወራ ቤተሰቦች ላይ ብቻ የሚከሰት ነገር ነውን? 

6. አብዛኛዎቹ ያገቡ ሴቶች ስለ እርሻዎቻቸው የንግድ ውሳኔዎችን ለባሎቻቸው ይተዋሉ? በእነዚያ ውሳኔዎች ውስጥ እንዴት 

የበለጠ ተሳታፊ መሆን ይችላሉ? 

7. በአከባቢያቹ ያሉ ሴቶች የእርሻ ስራቸውን ለማስፋፋት የብድር አገልግሎት ማግኘት ቢፈልጉ ምን ዓይነት አማራጮች አሉ? 

እንደዚህ ዓይነቱን አገልግት (የብድር) ለማግኘት ለሴቶች ከባድ ነው ወይስ ቀላል? 

8. የብድር ክፍያዎችን እና የእርሻ ወጪዎችን ማስተዳደርን በተመለከተ ምን ተማሩ? 

9. ሴቶች ስለ ንግድ ክህሎቶች፣ ስለ ገንዘብ አያያዝ ወይም ስለ እርሻ አስተዳደር ክህሎት የበለጠ መማር ከፈለጉ ወዴት መሄድ 

ይችላሉ? 

10. በላይነሽ ያጋጠሟትን ዓይነት ችግሮች ለማስወገድ ሴቶች እንዴት ሊተባበሩ እና አብረው ሊሰሩ ይችላሉ?  

 

የቡድን መልመጃ፡- የንግድ ሥራ ክህሎት 

ክፍል 1: ድራማዊ ጨዋታ፡- ሻሼና አለሚቱ እና ትናንሾቹ የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቆቻቸው 

ለጭውውቱ (ድራማ) ከ6-8 ፈቃደ የሆኑ ተሳታፊዎችን ይጠይቁ፡፡ ሁለት ፈቃደኛች ከዚህ በታች ባሉት መግለጫዎች መሠረት ሻሼና 

አለሚቱን ወክለው ይጫወታሉ፡፡ ሌሎቹ ፈቃደኛ ተዋናዮች ቁሳቁሶችን ለመግዛት ወደ ሱቅ የሚሄዱ ደንበኞችን ሆነው ይጫወታሉ፡፡ 

ሻሼና አለሚቱ በሱቆቻቸው የሞባይል ካርድ፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ብስኩቶችን እና ትናንሽ የቤት እቃዎችን ይሸጣሉ፡፡ 

 

ዋና ገፀ-ባህሪያት፡- ሁለቱ የንግድ ሱቆች ባለቤቶች፤ ሻሼ እና አለሚቱ 

የሻሼ መገለጫዎች፡- ደንበኞቿ ሲመጡ ሞቅ ያለ ሰላምታ በማቅረብ በደንብ ታስተናግዳቸዋለች፡፡ ደንበኞቹ በሚገዙዋቸው ዕቃዎች ሁሉ 

ላይ ቅናሽ ቢፈልጉም ሻሼ በአማካኝ ዋጋ እንዲገዙ በማግባባት በትህትና ታሳምናቸዋለች፡፡ ሁሉንም የንግድ ሥራዎቿን ወጪና ገቢ በጥሩ 

ሁኔታ ትመዘግባለች፣ ሱቋን ለደንበኞች በጥሩ ሁኔታ ንጹህና ሳቢ አድርጋ በማዘጋጀት በደንብ ታስተናግዳቸዋለች፡፡ ደንበኞች ወደ ሱቋ 

በሚመጡበት ግዜ በሚቀጥለው ጊዜ ጥሩ አገልግሎት እንድትሰጣቸው ከዚህ በፊት የገዙትን ለማስታወስ ትሞክራለች፡፡ 

 

የአለሚቱ መገለጫ፡- ብዙ ጓደኞች አሏት፡፡ ብዙውን ጊዜ የሱቅ ዕቃዎችን እያነሳች ለጓደኞቿ በነፃ ትሰጣለች፡፡ በቤት ውስጥ አንድ ነገር 

ሲጎድል ያለ ገንዘብ ከሱቁ እንዲወስዱ ልጆችን ትልካለች፡፡ ስለ ንግዷ ምንም አይነት የወጪና የገቢ መዝገብ አትይዝም፡፡ ለደንበኞች 

ደንታ ቢስ እና ቸልተኛ ናት፡፡ ከጓደኞቿ ጋር እየተጫወተች ደንበኞቿ ወደ ሱቋ ሲመጡ ስለእነሱ ግድ አይሰጣትም፡፡ ስለዚህ ሁሉም 

ደንበኞቿ ከእርሷ ቀጥሎ የሚገኘውን የሻሼን ሱቅ ምርጫቸው ማድረግ ጀመሩ። በመጨረሻም ንግዷ እያሽቆለቆለ ሄዶ ሱቋ ተዘጋ፡፡ 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 56 
 

ድራማውን ከ 5-10 ደቂቃዎች ያካሂዱ፡፡ 

 

ክፍል 2፡- የአንድ ሥራ ፈጣሪ መገለጫ 

ደረጃ 1፡- ተሳታፊዎች ሻሼና ዓለሚቱ ንግዶቻቸውን ያከናወኑባቸውን የተለያዩ መንገዶች እንዲያስቡ እና በአካባቢያቸው ያሉ ሌሎች 

የሚያውቋቸውንም ነጋዴዎች እንዲያስቡ ጠይቋቸው፡፡ አንድ ሰው ጥሩ የንግድ ሰው ለመሆን ምን ዓይነት ባሕርያትና ክህሎቶች ሊኖሩት 

ይገባል? አንድን ሰው ጥሩ የንግድ ሰው ወይም ነጋዴ ሊያደርጉት ስለሚችሉ አስፈላጊ የንግድ ሥራ ክህሎቶች እና የግል ባህሪዎች ሀሳቦችን 

በማንሸራሸር እንዲወያዩ ያድርጉ። አመቻቹ በፍሊፕ ቻርት ወረቀት ላይ የሃሳቦችን ዝርዝር መያዝ ይጠበቅበታል፡፡ 

 

አንዳንድ ሊሆኑ የሚችሉ መልሶች ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ተዘርዝረዋል፡፡ ቡድኑ የተወሰኑትን እነዚህን ባህሪያት ወይም 

ክህሎቶች ካላወጣ አስተባባሪው እንደ ተጨማሪ ሊጠቁሟቸው ይችላል፡፡ 

 

ክህሎቶች ባህሪያት 

የአስተዳደር ክህሎት ምኞት ታማኝነት 

የድርድር ክህሎት ውሳኔ/ጽናት ውጤታማነት 

የተግባቦት ክህሎት ጠንክሮ መስራት  ለአስተያየት ክፍት መሆን 

ቴክኒካዊ ክህሎት ለጥራት አሳቢነት ፈጠራ 

የሂሳብ አያያዝ ክህሎት ማህበራዊነት በራስ መተማመን 

ዕቅድ የማዘጋጀት ክህሎት ትዕግሥት እና መቻቻል ሃላፊነት መቀበል 

የግብይት ክህሎት ግብ ተኮርነት የራስ ተነሳሽነት 

 

በቡድኑ የተሰራውን ዝርዝር በመመልከት እያንዳንዱን ባህሪ እና ክህሎት ለአንድ ተጨማሪ ጊዜ ያንብቡ እና የቡድን አባላቱ ያንን ባህሪ 

ወይም ክህሎት አለኝ ብለው የሚያስቡ ከሆነ ወይም ስለዚያ ክህሎት/ባህሪ አንድ የሚያውቁት ነገር ካለ (ራስን በራስ በማስተማር ወይም 

በልምድ የተማሩት፣ እንዲሁም በትምህርት ቤት ወይም ከስልጠና ፕሮግራም የተማሩት ነገር ሊሆን ይችላል) ተነስተው እንዲቆሙ 

ይንገሯቸው፡፡ ከእያንዳንዱ ክህሎት/ባህሪ ገለጻ በኋላ ስንት ሰዎች እንደቆሙ ሁሉም ሰው እንዲመለከት ያድርጉ፡፡ ከዚያ የሚከተሉትን 

ጥያቄዎች ይጠይቁ 

• የቆሙትን ሰዎች ይህንን ክህሎት/ባህሪ እንዳላቸው እንዴት እንዳወቁ ወይም ስለዚህ ክህሎት/ባህሪ ከየት እንደተማሩ 

ይጠይቋቸው፡፡ 

• የተቀመጡትን ሰዎች ደግሞ ይህ ክህሎት/ባህሪ ያስፈልገኛል ብለው ካሰቡ፤ ክህሎቱን ከየት መማር እችላለው ብለው ያስባሉ? 

ባህሪውንስ እንዴት ማዳበር ይችላሉ? 

 

ደረጃ 2፡- እርሻ ንግድ ነው? 

አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እርሻን እንደንግድ ሥራ አያስቡትም፡፡ ከላይ በፈሊፕ ቻርቱ ላይ ያለውን ዝርዝር ይመልከቱ፡፡ እነዚህ ሁሉ ክህሎቶች 

ለእርሻ ስራ ጠቃሚ ናቸው? ሴት አርሶ አደሮችም ከእርሻዎቻቸው ጥሩ ገቢ ለማግኘት በዝርዝሩ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ባህሪያት 

ይፈልጋሉ? ሌላ ቀለም መጻፊያ በመጠቀም ከተዘረዘሩት ክህሎቶች እና ባህሪያት ውስጥ ለሴቶች የበለጠ ጠቃሚ እና አስፈላጊ የሆኑት 

ላይ ምልክት ያድርጉ፡፡ በልየታው ወቅት አለመግባባቶች ካሉ፣ በሁለቱም ወገን ያሉ ሰዎች ሀሳባቸውን እንዲገልጹ በማድረግ ቡድኑ ወደ 

አንድ የጋራ ሀሳብ መምጣት ይችል እንደሆነ ይመልከቱ ፡፡ 
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ደረጃ 3፡- በአንድ ስራ ፈጣሪ፤ በተለይም ለሴት አርሶአደር ወይም ሴት ነጋዴ፤ ተነሳሽነት ላይ አዎንታዊ እና አሉታዊ ተጽዕኖ ስላላቸው 

ጉዳዮች በማንሳት እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ለአዎንታዊ ነገሮች እና ለአሉታዊ ነገሮች እንዳንድ ፍሊፕ ቻርት (ወረቀት) ይኑርዎት፡፡ 

መልሶቹ የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ 

አሉታዊ - ተነሳሽነትን ሊቀንሱ የሚችሉ ነገሮች አዎንታዊ - ተነሳሽነትን ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች 

• ለትንሽ ገቢ ጠንክሮ መሥራት 

• ከእውነታው የራቁ ተስፋዎች 

• በጣም ብዙ የቤት ውስጥ ሥራዎች 

• ከባድ የዕዳ ጫና 

• የገንዘብ እጦት 

• ከባድ የሥራ ጫና እና ለሌሎች እንቅስቃሴዎች ጊዜ ማጣት 

• በቂ ያልሆነ ወይም ምንም ክህሎት አለመኖር 

• ከቤተሰብ አባላት ድጋፍ አለመኖር 

• ከደንበኞች አሉታዊ ግብረ መልስ 

• ስርቆት ወይም ጥቃትን መፍራት ወዘተ 

• ጥሩ ገቢ 

• በሚሸጡ ምርቶች ላይ ከፍተኛ ፍላጎት መኖር 

• ተጨባጭ ግምቶች 

• በቂ ካፒታል 

• አዳዲስ ክህሎቶችን መማር 

• ከደንበኞች አዎንታዊ ግብረመልስ 

• ስለ ንግዱ በቂ ዕውቀት መኖር 

• ከቤተሰብ አባላት (ባል፣ ከልጆች) የሚደረግ ድጋፍ 

• በግቦች ላይ ትኩረት ማድረግ 

 

ደረጃ 4፡- ተሳታፊዎችን፤ ሴት አርሶ አደሮች ተደራጅተው በቡድን ቢሰሩ ከላይ የተዘረዘሩት አሉታዊ ነገሮች ሊቀንስ ይችላሉ 

 ብለው ያስቡ እንደሆነ ይጠይቋቸው? ከተደራጁ ሊቀንሱ ይችላሉ ብለው በሚያስቧቸው ነገሮች ትይዩ ምልክት ያድርጉ፡፡ 

 ተደራራጅተው በቡድን መስራት ሌላ ሊፈጥር የሚችለው አሉታዊ ወይም አዎንታዊ ጎን ካለ ጠይቀው በዝርዝሩ ላይ 

 ይጨምሩ፡፡ 

ተደራጅተው ሲሰሩ አዎንታዊ ጎኖች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ:- አስቸጋሪ ስራዎችን መጋራት፣ የተለያዩ ስራዎችን ለማጠናቀቅ 

ተጨማሪ ጉልበት፣ የተለያዩ ጥንካሬዎች ያሏቸው ሰዎች አንድ ላይ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ ጓደኝነት፣  በጋራ መቋቋም፣ እርስ በራስ 

መበረታታት፣  የድጋፍ ትስስርን መገንባት 

ተደራጅተው ሲሰሩ አሉታዊ ጎኖች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ:- ሌሎች የተሰጡትን ሥራዎች ካላጠናቀቁ ሊያሳጡዎት ይችላሉ፣ 

አነስተኛ ትርፍ ከሌሎች ጋር መጋራት ካለብዎት ፣ የማንነት ግጭቶች፣ የማስተባበር ተግዳሮቶች፡፡ 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ጊዜ ሴት አርሶ አደሮች ከእርሻ ንግድ ጋር በተያያዘ የሚገጥሟቸውን አንዳንድ ተግዳሮቶች አጉልቷል፡፡ የቡድን መልመጃው 

በግልም ሆነ በቡድን በእርሻ ንግድ ውጤታማ ለመሆን አስፈላጊ የሆኑ ባህሪያትን እና ክህሎቶችን አሳይቶናል፡፡ በቡድን በመደራጀት 

ግለሰቦች ካሉት የተለያዩ ጥንካሬዎች፣ ዕውቀት፣ ክህሎቶች እና ሀብቶች እንዲሁም ስራን በመጋራት ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ በመደራጀት 

አብሮ መሥራት ግለሰቦችን ለማብቃት፤ እና ከዚህ በፊት የማይቻሉ የሚመስሉ አዳዲስ አማራጮችን ለማምጣት እና የድጋፍ ትስስርን 

መገንባት ያግዛል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 2.1.2፡- ከግብርና ፕሮግራሞች ተጠቃሚ ለመሆን የሴቶች ተግዳሮቶች 

አንዳንድ ጊዜ በግንዛቤ እጥረት፣ አንዳንዴም በቤተሰብ ሃላፊነቶች ምክንያት ጊዜ በማጣት፣ በማህበራዊ ህጎች እና በተዛባ የማህበረሰባዊ 

አመለካከት ተጽእኖ ሳቢያ ሴቶች በስብሰባዎች እና ስልጠናዎች ላይ የመገኘት፤ እና የግብርና ኤክስቴንሽን ምክር አገልግሎት የማግኘት 

ዕድላቸው አነስተኛ ነው፡፡ ለብዙ አመታት፤ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ሰጭዎች፣ ወንዶችን የቤቱ መሪ እና ግንባር ቀደም የመረጃ 

ተቀባይ አድርጎ መቁጠር የተለመደ አሰራር ነበር፡፡ በአባወራ ስር የሚኖሩ ሴቶችም ወንዶች/ባሎቻቸዉ/ በማንኛውም የአቅም ግንባታ 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 58 
 

ፕሮግራሞች ላይ ከተሳተፉ መረጃውን ከባሎቻቸው ያገኛሉ የሚል ግምት ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ አካሄድ ሴት አርሶአደሮችን፤ 

እማወራዎችንም ሆነ በአባወራ ስር የሚኖሩ ሴቶችን እየጎዳ መሆኑን በመገንዘብ የግብርና ሚኒስቴር ሴቶችን በግብርና ኤክስቴንሽን ተደራሽ 

ለማድረግ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ዙረያ (ጊዜ እና ቦታ) ላይ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡     

 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች- አምስት ወረቀቶች፣ በትልቁ 1,2,3,4,5 የተፃፈባቸው (በአንድ ወረቀት አንድ ቁጥር) ማዘጋጀት፤ በተጨማሪም 

ቁጥሮችን የያዙትን ወረቀቶች በግድግዳ ላይ ለመለጠፍ የሚያስችል ማጣበቂያ ዝግጁ ማድረግ፡፡ የግምገማ ጥያቄዎች ቅጅን ከነጥብ 

መስጫ ሰንጠረዥ ጋር፡፡ ለእያንዳንዱ ጥያቄ አማካይ ውጤቶችን ለማስላት ካልኩሌተር ማዘጋጀት፡፡ 

የሚፈጀው ጊዜ፡- ከአንድ ሰአት ካምስት እስከ ሁለት ሰዓታት 

የተሳታፊዎች ግንዛቤ፡- የግብርና ኤክስቴንሽን እና የገጠር የምክር አገልግሎቶች ስርዓተ ፆታን ማማከል የሚችሉባቸው በርካታ 

መንገዶች ይረዳሉ 

ተሳታፊዎች ማድረግ ያለባቸው፡- ተሳታፊዎች በአካባቢያቸው የሚሰጡትን አገልግሎቶች እንደ ተጠቃሚ ሴት አርሶ አደር በመገምገም 

ያንን አመለካከት ለሌሎች ማስተላለፍ ይችላሉ፡፡ 

መመሪያዎች፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ደረጃዎች ይከተሉ ፡፡ 

 

*** 

ከዕለታት አንድ ቀን ሰናይትና በላይነሽ ከቤተክርስትያን ሲመለሱ በሰፈራችው ባለው የግብርና ማሰልጠኛ ጣቢያ ቅጥር ግቢ ውስጥ በርካታ 

ወንድ አርሶ አደሮች ሥልጠና ሲካፈሉ አዩ፡፡ ከተሳታፊዎቹ መካከል አንድም ሴት አላዩም፡፡ ሃዊ በላይነሽን “ለምንድን ነው ሴት አርሶ 

አደሮች ያልተሳተፉት?” ብላ ጠየቀቻት፡፡ 

 

በላይነሽም ቁጣና ቁጭት በተላበሰ መልኩ እንዲህ ስትል መልስ ሰጠች “እኔ እንደማስበው በግብርና ባለሙያዎች የተላለፈው መልዕክት 

ለወንዶች ያደላ ነው፡፡ የሚገርመው እኮ ስለ ሥልጠናው ሊነግሩኝ በጭራሽ አልመጡም፤ እነሱ የሚያነጋገሩትም የሚጠሩትም ወንዶችን 

ብቻ መሰለኝ፡፡ ነገር ግን ሁሉም ሴቶች አርሶ አደሮችም ሥልጠና ያስፈልጋቸዋል፣ ስለዚህ አሁኑኑ ተቀላቅለን ሁኔታውን እንከታተል!”፡፡ 

ሃዊ ለረጅም ሰዓት ከቤት ወጥታ መቆየቷ ቢያስጨንቃትም ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጉታ ስለነበረ ከበላይነሽ ጋር ወደ ግቢው ለመግባት 

ተስማማች፡፡ 

 

የቅጥር ግቢው በር አልፈው ወደ ውስጥ እንደገቡ የግብርና ባለሙያው አያቸውና ወደ አነሱ ቀርቦ ሰላምታ ሰጣቸው፡፡ በመቀጠልም 

ለምን ወደዚያ እንደመጡ ጠየቃቸው፡፡ እነሱም ስልጠናውን መከታተል እንደሚፈልጉ ነገሩት፡፡ እሱም “አሀሀ… ባልሎቻችሁ እና ወንዶች 

የቤተሰቦቻችሁ አባላት እኮ እዚህ አሉ? ወደ ቤት ሲመለሱ ያገኙትን ትምህርት ሊያካፍሉአችሁ ይችላሉ፡፡” 

 

በላይነሽ ቁጣ በተሞላ ኃይለ-ቃል “እዚህ ቀበሌ ሴቶች እንደ ገበሬ አይቆጠሩም ማለት ነው? ማንኛውንም ስልጠና ወይም ሌሎች 

የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ሲዘጋጁ ለምን ሴት አርሶ አደሮች አይጋበዙም? እማወራዎችስ? እነሱም እንደ አርሶአደር አይቆጠሩም ማለት 

ነው?” በቅርበት የነበረው የግብርና ባለሙያ ሱፐርቫይዘር የሚያወሩትን ሰምቶ ይቅርታ ለመጠየቅ መጣ፡፡ "በጣም ይቅርታ እንዲህ 

ዓይነቱን ስህተት አንደግመውም፡፡ እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ይከሰታል፣ ምክንያቱም ሴቶች በቤት ውስጥ ሥራዎች ተጠምደዋል ብለን 

ስለወሰድን ነው፡፡ እባካችሁ አሁን በስልጠናው ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ፡፡ የተወሰነ መረጃ ቢያመልጣችሁም፣ የተቀረው ግን ጠቃሚ 

ነው። በነገራችን ላይ በሚቀጥለው ሳምንት የጠብታ የመስኖ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የቲማቲም ምርት እንዴት ማምረት እንደሚቻል 

የሚገልፅ የሰርቶ ማሳያ ፕሮግራም አዘጋጅተናል” አላቸው፡፡  
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ሃዊም “መልዕክቱን ለጓደኞቼ አስተላልፋለሁ፡፡ ግን ሌሎች ሴት አርሶ አደሮችን ሁሉ ማሳወቅ እና መምጣት እንዲችሉ እናንተም 

መልዕክቱን በጊዜ አድርሷቸው፡፡ ቀድመው ከሰሙ ለመምጣት ጊዜያቸውን ያመቻቻሉ” አለች፡፡ 

 

በላይነሽም በመስማማት “የመንደራችንን ሴቶች ሁኔታ ከግምት በማስገባት ተገቢውን ቦታ መምረጥ እና አመቺ ጊዜን መወሰን አለባችሁ” 

በማለት ምላሽ ሰጠች፡፡ 

 

በዚያን ዕለት ሃዊና በላይነሽም ስልጠናውን እስከ መጨረሻ ተሳተፉ፡፡ በስልጠናው መጨረሻ ላይ ከግብርና ባለሙያው አርሶ አደሮች 

የግብርና ግብዓቶችን ማለትም (ማዳበሪያ፣ የተሻሻለ ዘር፣ ፀረ-ተባዮች ወዘተ) ከወረዳ ግብርና ጽ/ቤቶች እና ከግል ግብዓት አቅራቢ 

ድርጅቶች ማግኘት እንደሚችሉ የተላለፈውን መልዕክት ሰሙ፡፡ ከስልጠናው በኋላ ሃዊ እና በላይነሽ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ጠቃሚ 

የሆኑ መረጃዎችን ስለሚያገኙ ሁሉም ሴቶች በእነዚህ ስልጠናዎች ላይ መገኘት እንዳለባቸው ተወያዩ፡፡ ሁለቱም ጉዳዩን ለቀበሌ ሴቶች 

ማህበር ለማቅረብ እና ለመብታቸው ለመታገል ተስማሙ፡፡ 

 

ከሳምንት በኋላ የመንደሩ ሴቶች ለወርሃዊ ዕድር ስብሰባ ሲሰበሰቡ ሃዊና በላይነሽ ከግብርና ጣቢያ ያገኙትን ስልጠናና ግንዛቤ፣ እንዲሁም 

ከግብርና ባለሙያ እና ከሱፐርቫይዘር ጋር ያደረጉትን ውይይት ማካፈል ይችሉ እንደ ሆነ የዕድሩን ሊቀመንበር ጠየቁ፡፡ እንዲናገሩ ፈቃድ 

ካገኙ በኋላ በላይነሽ ጮክ ብላ “ብዙዎቻችን የዚህ ቀበሌ ሴቶች የእርሻ መሬታችንን ለሌሎች እያከራየን ቆይተናል፤ በምላሹም መሰረታዊ 

ወጪያችንን መሸፈን የማይችል አነስተኛ ገንዘብ ነው የምናገኘው፡፡ ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ምክንያቱን ታውቃላችሁ?” 

 

ብዙ ሴቶች እያጉረመረሙ ጎን ለጎን ማውራት ጀመሩ፡፡ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ከማህበርተኞች አንዷ የሆነችው ሰናይትና በመቆም “እኛ 

መሬታችንን በአግባቡ እንዴት አርሰንና አልምተን መጠቀም እንደምንችል በቂ ዕውቀትና ክህሎት የለንም፡፡ እኔ እንኳን የተሻሻሉ 

ግብዓቶችን እናኳን ከየት ማግኘት እንደምችል ምንም ዓይነት መረጃ የለኝም፡፡ ማንም ሰው በየትኛውም ሁኔታ በምክር የደገፈኝ 
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አልነበረም፣ የኔ ሕይወት እንግዲህ ይህንን ይመስላል” አለች፡፡ ሃዊ ሰናይት በተናገረችው በመስማማት ጭንቅላቷን እያወዛወዘች ትሰማት 

ነበር፡፡ 

 

በመቀጠል በላይነሽ “አዎ ሰናይት ያልሽው ነገር በሙሉ ትክክልና ያለ እውነት ነው፣ ነገር ግን ለእያንዳንዱ ችግር መፍትሄ አለ፡መፍትሄውም 

ምንድነው ያላችሁኝ እንደሆነ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በግብርና ባለሙያ በሚዘጋጀው በእያንዳንዱ ስልጠና እና ሰርቶ ማሳያ ላይ መገኘት 

አለብን፡፡ እኛ ቀደም ብለን በእነዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከልማት ሰራተኛ ጋር ተወያይተናል፡፡ የተስማማነውም በእያንዳንዱ ክስተት ወይም 

ዝግጅት ላይ መጋበዝና መሳተፍ የሴቶች መብት ነው በሚለው ነው፡፡ አንዴ የሚያስፈልገንን ዕውቀት፣ ክህሎትና መረጃ ካገኘን በኋላም 

እርስ በርሳችን መማማር አለብን፡፡ ያኔ የእርሻ መሬታችንን ማከራየት አቁመን በራሳችን አዋጭ የሆኑ ሰብሎችን ማምረት እንችላለን; አለች፡

፡ ንግግሯን ከጨረሰች በኋላ ሁሉም ሴቶች በስማማታቸው በጭብጨባና ድምፃቸውን በማሰማት ገለፁላት፡፡  

*** 

 

የውይይት ጥያቄዎች፡- አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ  

1. በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ ውስጥ በሃዊ እና በበላይነሽ ላይ ምን ተከሰተ? 

2. የልማት ጣቢያ ሰራተኞች በተለየ ሁኔታ ምን ምን ማድረግ ችለው ነበር? 

3. በእናንተ አካባቢ ሴቶች ከወንዶች እኩል የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል አገልግሎቶች እና ሌሎች የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች 

ተጠቃሚ ናቸው? 

4. እንደሚታወቀው በሀገራችን አርሶ አደር ሴቶች ከወንድ አርሶ አደሮች ጋር ሲነፃፀር የአነስተኛ መሬት ባለቤት ናቸው፤ ዝቅተኛ 

ምርት ያገኛሉ፤ እንዲሁም የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ተሳትፏቸው ዝቅተኛ ነው፡፡ ይህ የሆነው ለምን ይመስላችኃል? 

5. የግብርና ኤክሰቴንሽን አገልግሎት በሚሰጥ ባለሙያ ጥሩ አቀባበል ባለማግኘትዎ ለሚመለከተው አካል ቅሬታ አቅርበው 

ያውቃሉ? አቅርበው የሚያውቁ ከሆነ ለማን አቀረቡ? ምንስ ምላሽ ተሰጥዎት? ቅሬታ ማቅረብ ፈልገው ያላቀረቡ ከሆነ፤ ለምን 

አላቀረቡም?  

6. አንዳንዴ በሰዎች ዘንድ እንደ አላዋቂ ያስቆጥራል በሚል ስጋት ሴቶች እርዳታ መጠየቅ ወይም አንድን ነገር 

አላውቅም/አልገባኝም ማለት ይከብዳቸዋል ብለው ያስባሉ? እንዲህ ያለውን ስሜት ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት? 

7. ወደፊት በሴቶች ላይ ምንም ዓይነት አድልዎ የሌለበት እና ሁሉም ሰው ጥሩ እና ጥራት ያለው የግብርና ሥልጠና እና 

የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን በእኩልነት የሚሰጥበት ዓለም ይፈጠራል ብለን እናስብ፡፡ ይህ ቢሆን አሁን ባለው የአርሶ አደር 

ማሰልጠኛ ማዕከል እና ልማት ሰራተኛ ላይ ምን ዓይነት ልዩነት ይኖራል ብለው ያስባሉ? ምን ምን ለውጦችስ ይታዩዎታል? 

 

የቡድን መልመጃ፡ ለስርዓተ-ጾታ-ምላሽ ሰጭ የአርሶ አደር የግብርና ኤክስቴንሽን ምክር አገልግሎቶች12  

 

መግቢያ ለአመቻቾች፡- የኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን ተደራሽነት ማሻሻል መረጃን፣ ክህሎቶችን፣ ዕውቀቶችን፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን 

እና ሌሎች አምራች ሀብቶችን ለሴት አርሶ አደሮች ይበልጥ ተደራሽ በማድረግ በግብርና ላይ ያለውን የፆታ ልዩነት ለመዝጋት ይረዳል ፡፡ 

 

የግብርና ኤክስቴንሽን ምክር አገልግሎት ተደራሽነትን ማሻሻል የሴቶችን ክህሎት እና በራስ መተማመንን በማሳደግ አዳዲስ ኢኮኖሚያዊ 

ዕድሎችን ለመፍጠር፣ በቤተሰብም ሆነ በማህበረሰብ ውስጥ የሴቶች የውሳኔ ሰጭነት አቅምን ለማሻሻል ጉልህ ድርሻ ያለዉ ሲሆን 

በአጠቃላይ ለቤተሰብ ደህንነት፣ ለምግብና ስነ-ምግብ፣ ለትምህርት እና ለጤና መሻሻል ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያበረክታል፡፡ ስለዚህ 

 
12 Adapted from:H. Petrics, K Barale and S.K Kaaria (2018) The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool. Food and 
Agriculture Organization (FAO). 
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የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ተደራሽ፣ ተቀባይነት ያላቸው እና ለሴቶች ፍላጎት ተስማሚ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ የሚከተሉት ጥያቄዎች 

ከምግብና እርሻ ድርጅት (FAO) የሥርዓተ-ፆታ እና የገጠር አማካሪ ምዘና መሣሪያ በደንበኞች ደረጃ ከሚደረጉ የቃለ-መጠይቅ 

መመሪያዎች የተወሰዱ ናቸው፡፡  

 

ደረጃ 1፡- አመቻቾች በአንድ ወይም በሁለት ግድግዳዎች ላይ አምስት ወረቀቶችን በመጠቀም ከ1 እስከ 5 ቁጥሮች (አንድን ወረቀት ገጽን 

አንድ ቁጥር ብቻ) በመፃፍ ይለጥፏቸዋል፡፡ በእያንዳንዱ ቁጥር ስር/ ዙሪያ ሰዎች ለመቆም የሚችሉበት በቂ ቦታ መኖሩን ያረጋግጡ፡፡  

 

በዚህ መልመጃ ሁሉም ተሳታፊዎች በአካባቢያቸው የሚሰጡ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ምን ያህል የሴቶችን ፍላጎቶች እያሟሉ 

ስለመሆናቸው በሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ዙሪያ እየተንቀሳቀሱ መልስ እንደሚሰጡ ያስረዱዋቸው፡፡ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ትክክለኛ እና 

የተሳሳተ መልስ የለም፡፡ እያንዳንዱ ሰው ከራሱ የግል ተሞክሮ በመነሳት መልስ መስጠት አለበት፡፡ አስተባባሪው ለእያንዳንዱ ጥያቄ 

በእያንዳንዱ ቁጥር አጠገብ የሚቆሙትን የሴቶች ቁጥር በመመዝገብ ለእያንዳንዱ ምላሽ አማካይ ውጤት ያሰላል፡፡ 

 

ለእያንዳንዱ ጥያቄ ምላሹ በሚከተሉት የልኬት ትርጉም በተሰጣቸው ቁጥሮች ላይ የተመሠረተ መሆኑን ያስረዱ፡፡ ለእያንዳንዱ ውጤት 

ግምታዊ መቶኛዎች ተሰጥተዋል፡፡ 

 

1 2 3 4 5 

በጭራሽ 

(ከ10% በታች) 

አልፎ አልፎ 

(~20-25%) 

አንዳንድ ጊዜ 

(~40-50%) 

ብዙውን ጊዜ 

(~60-75%) 

ሁልጊዜ 

(ከ90% በላይ) 

 

ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ለእርስዎ “ሁልጊዜም” እውነት እንደሆነ ቁጥር 5 አጠገብ ይቆማሉ፡፡ ለእርስዎ ፈጽሞ ወይም በጭራሽ እውነት 

እንዳልሆነ ከተሰማዎት (ከአስር በመቶ በታች ከሆነ) ከ1 ቁጥር አጠገብ ይቆዩ፡፡ በእያንዳንዱ ሁኔታ ቁጥሩ በራስዎ አተረጓጎም ላይ 

የተመሠረተ መሆን አለበት። 

 

ደረጃ 2፡- አመቻቾች ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ጥያቄ በቅደም ተከተል ይጠይቋቸው፡፡ በእያንዳንዱ 

ጥያቄ በእያንዳንዱ ቁጥር ስር የቆሙ ሴቶችን ቁጥር አመቻቹ መመዝገብ ይኖርበታል፡፡ በጥያቄዎቹ እና በውጤት አሰጣጥ ትግበራ ወቅት 

ከሌሎች ጋር የተለየ አመለካከት ያላቸው የሚመስሉ አንዳንድ ተሳታፊዎች ባሉበት ቦታ ላይ የእነሱን አመለካከት ለቡድኑ ለማስረዳት 

ፈቃደኛ ከሆኑ ይጠይቋቸው፡፡ እንዲሁም አንድ ጥያቄ በጣም ጠንካራ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ውጤት ያስገኘበት ቦታ ካለ ይህ ለምን 

እንደሆነ የበለጠ ግብረ-መልስ ለማግኘት ይሞክሩ፡፡ እንዲሁም ለውይይቱ የሚሆኑ ሀሳቦች ካሉ ማስታወሻ ይያዙ፡፡ 

 

 1 2 3 4 5 አማካይ 

ውጤት* 

ሀ. ስለ ኤክስቴንሽን አገልግሎት ያለውን ግንዛቤ በተመለከተ       

ሀ1. ስለ ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች እያንዳንዱ ሰው መረጃን ያገኛል - የሚገለሉም ቡድኖች አይኖሩም        

ሀ2. በማህበረሰቤ ውስጥ ምን ዓይነት ሥልጠናዎች ወይም የልምድ ልውውጦች እየተከናወኑ እንደሆነ 

በደንብ እንደተረዳሁ ይሰማኛል 

      

ሀ3. ስለ ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ከባለቤቴ ወይም ከሌላ ወንድ የቤተሰብ አባል እሰማለሁ       

ሀ4. ስለ ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች በቀጥታ ከግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች እሰማለሁ       
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 1 2 3 4 5 አማካይ 

ውጤት* 

ሀ5. ስለ መጪው የኤክስቴንሽን ክስተቶች መረጃ ሴቶች በቀላሉ በሚያዩበት ቦታ ላይ ይለጠፋል       

ለ. የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ተደራሽነት በተመለከተ       

ለ1. ማን ሊሳተፍ ይችላል የሚለው የምርጫ መስፈርት ለሴት አርሶ አደሮች እንቅፋት አይፈጥርም       

ለ2. የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ለኔ ለመከታተል ምቹ በሚሆንበት ጊዜ ይከናወናሉ       

ለ3. የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ለእኔ መሳተፍ ቀላል በሚሆንበት ቦታ ይከናወናሉ       

ለ4. የኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ለስልጠና መርሃ-ግብሮች ጊዜ ወይም ቦታ ከመምረጣቸው በፊት 

ሴቶችን መቼ እንደሚመቻቸው ይጠይቋቸዋል 

      

ለ5. በኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ወቅት የሕፃናት እንክብካቤ ወይም ማቆያ ይገኛል       

ለ6. ምንም የህፃናት እንክብካቤ በማይኖርበት ጊዜ እንኳን፣ ልጆቼን ይዤ በመምጣት መሳተፍ እችላለሁ       

ለ7. ለብዙ ቀናት የሚቆይ የሥልጠና ፕሮግራም ላይ መከታተል እችላለሁ       

ለ8. ከቀበሌ ውጭ የሚሆነውን የሥልጠና መርሃ-ግብር መከታተል እችላለሁ       

ለ9. ከቤተሰብ አንድ ሰው ብቻ መሄድ የሚችልብት ስልጠና እንኳን ቢሆን ባለቤቴ የኤክስቴንሽን 

ሥልጠና እንድከታተል ይደግፈኛል 

      

ሐ. የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች አቅርቦትን በተመለከተ       

ሐ1. መረጃ በቀላሉ ለመረዳት በሚያስችል መንገድ ለእኔ ቀርቧል       

ሐ2. ማንኛውም ሰው በኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ውስጥ መሳተፍ ወይም ማንበብም ሆነ መጻፍ 

ባይችልም እንኳ በመረጃው ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል 

      

ሐ3. የተፃፈ መረጃ በምስል ወይም በሌላ ቅርጸት (ስዕሎች፣ ቪዲዮ) ይገኛል       

ሐ4. የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች በመረጥኩበት ቋንቋ ይሰጣሉ       

ሐ5. ሴቶች በአብዛኛዎቹ የኤክስቴንሽን ዝግጅቶች ላይ እንደ ወንዶች ብዙ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ       

ሐ6. ጥሩ አቀባበል እና ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እድል እንዳገኘሁ ይሰማኛል       

ሐ7. እውቀቴን ወይም አመለካከቴን ሳቀርብ አድናቆት እንዳለው ይሰማኛል       

ሐ8. ከወንድ ኤክስቴንሽን ወኪል ጋር ለመነጋገር ችግር የለብኝም       

ሐ9. መረጃ በመደበኛነት በሴት ባለሙያዎች ወይም በኤክስቴንሽን ወኪሎች ይሰጣል       

ሐ10. የኤክስቴንሽን መሪዎቹ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ከሆኑ በእኩል መጠን ይናገራሉ       

ሐ11. ሴት አርሶ አደሮች ብዙውን ጊዜ ለሰርቶ ማሳያ/የመስክ ጉብኝቶች ባለሙያ ሆነው ያገለግላሉ       

ሐ12. የኤክስቴንሽን መረጃን በራዲዮ ማግኘት እችላለሁ       

ሐ13. የኤክስቴንሽን መረጃ በሞባይል ማግኘት እችላለሁ       

መ. ምርምር፣ ክትትል እና ግምገማን በተመለከተ       

መ1. በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ላይ በመስክ ምርምር ውስጥ ተሳትፌያለሁ       

መ2. ፆታን ማእከል ያደረገ የቴክኖሎጂዎች ምርምር በመንደሬ ውስጥ እየተከናወነ ነው       

መ3. ስልጠና ከወሰድኩ በኋላ አንድ ሰው እውቀቴን ተግባራዊ ማድረግ መቻልና አለመቻሌን ሁልጊዜ 

ከእኔ ጋር ይከታተላል 
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 1 2 3 4 5 አማካይ 

ውጤት* 

መ4. ከአዲስ ቴክኖሎጂ ጋር ከተዋወኩ በኋላ አንድ ሰው ቴክኖሎጅውን ጥቅም ላይ እንዳዋልኩት 

ሁልጊዜ ከእኔ ጋር ይከታተላል 

      

መ5. የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ስለኤክስቴንሽን አገልግሎቶች እና የሥልጠና ፕሮግራሞች 

እኔን ግብረ-መልስ እንድሰጥ ይጠይቁኛል 

      

መ6. የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ወይም የሥልጠና ፕሮግራሞች 

ፍላጎቴን በተሻለ ሊያሟሉልኝ ስለሚችሉ መንገዶች ይጠይቁኛል 

      

 

ደረጃ 3፡- እንደ አስፈላጊነቱ ለእያንዳንዱ ረድፍ አማካይ ውጤቶችን ያስሉ።  

 

ማስታወሻ ለአመቻቾች በውጤት አሰጣጥ ዙሪያ- ለእያንዳንዱ ጥያቄ ረድፍ ተሳታፊዎች የግል አመለካከታቸውን ወደ ሚያንፀባርቅ ቁጥር 

ከሄዱ በኋላ በዚያ ቁጥር ውስጥ በእያንዳንዱ ቁጥር አጠገብ የቆሙትን ሴቶች ቁጥር ይመዝግቡ፡፡ አማካይ ውጤቱን ለማስላት በእያንዳንዱ 

አምድ ውስጥ ያሉትን የሴቶች ቁጥር በዚያ አምድ ቁጥር ማባዛት፣ ከዚያ ሁሉንም የውጤት ድምር ማከል እና በተሳታፊዎች ቁጥር 

ማካፈል፡፡ ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ እንደ ምሳሌ በአንድ ቡድን ውስጥ 20 ተሳታፊዎች ያሉት ቀርቧል፡፡ ውጤቱን ለማስላት 

ካልኩሌተርን መጠቀም ያስፈልጎት ይሆናል፡፡ አማካይ ውጤቶችን ለማስላት የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል ከክፍለ-ጊዜው በኋላ 

በማስላት ከዚያ በሚቀጥለው ክፍለ-ጊዜ ውጤቱን ለተሳታፊዎች ያሳውቁ፡፡ 

 

ስሌቱ ለማስላት ለምሳሌ፡- 1 2 3 4 5 አማካይ ውጤት * 

ሐ6. ጥሩ አቀባበል 

እንደተደረገልኝና ጥያቄዎችን 

ለመጠየቅ እንደቻልኩ 

ይሰማኛል 

5 8 4 2 1 (5+16+12+8+5)=46 

46/20= 2.3 5x1=5 8x2=16 4x3=12 2x4=8 1x5=5 

 

ደረጃ 4: ከሁሉም ጥያቄዎች በኋላ ቡድኑ ቁጭ ብሎ ስለ ልምምዱ እንዲወያይ ያድርጉ፡- 

• ከጥያቄዎቹ መካከል ያስገረሙዎት ነገር አለ? 

• እርስዎ (በቡድኑ ውስጥ እንደ ግለሰብ) በጥያቄዎቹ ምላሾች ከፍ ያለ ልዩነትን ወይም አነስተኛ ልዩነትን እየጠበቁ ነበር? 

ለምን? 

• ወንዶች በሚመሯቸው ቤተሰቦች እና ሴቶች በሚመሯቸው ቤተሰቦች ውስጥ የሚሰጡት ምላሾች ተመሳሳይ ናቸው ብለው 

ያስባሉ? ለምን? 

• በአካባቢዎ ስላለው የኤክስቴንሽን አገልግሎት እና ለሴት አርሶ አደሮች ተደራሽ እና ምላሽ ሰጪነት ከዚህ መልመጃ ምን 

መደምደሚያዎች ላይ ደርሰዋል? 

• በዚህ መልመጃ ላይ ተመስርተው ለኤክስቴንሽን አገልግሎት ሰጪዎች ምን ዓይነት መልዕክቶችን ማስተላለፍ ይፈልጋሉ? 
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ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ-ጊዜ ሴቶች የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚገጥሟቸውን አንዳንድ ተግዳሮቶች አጉልቶ አሳይቷል፡፡ 

መልመጃው ወይም ልምምዱ ተሳታፊዎቹ በአካባቢያቸው የሚሰጠውን የኤክስቴንሽን አገልግሎት ምን ያህል ለስርዓተ ፆታ ምላሽ 

ሰጪ እንደሆነ በተቀመጡ መስፈርቶች ማለትም፡ ስለ አገልግሎቶቹ መረጃ ስለማግኘት፤ ተደራሽነት፣ አቅርቦት/የአቀራረብ ሁኔታ፤ 

እንዲሁም በክትትልን ድጋፍ ተግባራዊነት ዙሪያ ነጥብ/ውጤት እንዲጡ አድርጓል፡፡ የተለያዩ ምድቦች እና ጥያቄዎች ዝቅተኛ 

አማካይ ውጤቶችን በሚያሳዩበት ወቅት፣ እነዚህ አገልግሎቶችን በማጉላት ፆታ-ተኮር ሆነው ሊሻሻሉ እንደሚገባም ያመላክታል፡፡ 

ጥያቄው ከፍተኛ ውጤት በሚያስገኝበት ወቅት የኤክስቴንሽን አገልግሎቶች የሴት አርሶ አደሮችን ፍላጎት ለማርካት ጥሩ ውጤት 

የሚያስገኙባቸውን መንገዶች መሆኑን ያሳያል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 2.1.3፡- ከማህበረሰብ ተቋማት ሊረዱ/ሊያግዙ የሚችሉ ምንጮችን መለየት 

ከዚህ ቀደም ብሎ ባለው ክፍለ ጊዜ መግቢያ ላይ በተጠቀሱት ተመሳሳይ ምክንያቶች፣ የሀገራችን አርሶ አደር ሴቶች (እማወራና ባለትዳር 

ሴቶች) ብዙውን ጊዜ በተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎች ላይ መረጃ የማግኘት እንዲሁም ምርታቸውን እንዲያሻሽሉ ስለሚረዳቸው ስልቶች 

ወይም ስልቶች ላቸው ዕውቀት ውስን ነው፡፡ ሆኖም ሴቶች (እማወራና ባለትዳር ሴቶች) ለመረጃ እና ለአቅም ግንባታ ዕድሎችን ካገኙ፤ 

አደሮች የተሻሻሉ አሰራሮችን ለመቀበል እና አዲስ ትምህርትን ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ተነሳሽነት ያሳያሉ፡፡ እነሱም ያገኙት መረጃዎች 

ባሏቸው ማህበራዊ ትስስሮች አማካኝነት ለሌሎች አርሶ አደር ሴቶች ያካፍሉ፡ ይህም ሴት አርሶ አደሮችን ያማከለ የግብርና ኤክስቴንሽን 

አገልግሎቶችን የመስጠት እሴትን ያጠናክራል፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ለአመቻቾች በኃይል መስክ ትንተና መልመጃ የሚጠቀሙባቸውነወ ቀስቶች ለመሳል የሚያስችል ወረቀት 

የሚወስደው ጊዜ፡- ከ አንድ ሰዓት አስከ አንድ ተኩል 

ተሳታፊዎች ሊረዱት የሚገባዉ፡- ግባቸውን ለማሳካት ያሉ ተግዳሮቶች እና ዕድሎች 

ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ፡- በአካባቢያቸው ሊግዟቸው የሚችሉና አብረዋቸው ሊሰሩ የሚችሉ ተቋማትን ይለያሉ 

መመሪያዎች፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶችን ይከተሉ 

 

*** 

ሦስቱም ጓደኛሞች ማለትም ሃዊ፣ በላይነሽና ሰናይት ኑሯቸውን ለማሻሻል ችግሮች እያጋጠሟቸው ይገኛሉ፡፡ በላይነሽ ቤተሰቧን የምትመራ 

እምወራ እንደመሆኗ መጠን አብዛኛውን ጊዜ ልጆችን የመንከባከብ፣ የቤት ውስጥ ሥራዎች እና የእርሻ ሥራውን የማስተዳደር ስራ 

በዝቶባታል፡፡ ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሰብል ምርቷ እያነሰ መጥተዋል፡፡ የክህሎት ስልጠናን ለመከታተል እና አስፈላጊ ስብሰባዎች 

ላይ ለመሳተፍ ጊዜ የላትም፡፡ ሃዊ እንዲሁ በአራት ልጆቿ እንክብካቤ የተጠመደች ሲሆን ባለቤቷ በማህበረሰብ ስብሰባዎች ላይ መሳተፍን 

ጨምሮ ማንኛውንም የውጭ እንቅስቃሴ እንድትከታተል እምብዛም አይፈቅድላትም፡፡ የሰናይት ባል ቀደም ሲል በግብርና ማሰልጠኛ 

ጣቢያ ስልጠናዎችን ይከታተል ነበር፣ አሁን ግን የቤተሰብ ገቢን ለመደገፍ በአካባቢው የማዕድን ማውጫ ቦታ ስራ ላይ ይገኛል፡፡   

 

አንድ ቀን በላይነሽ ልጆቿ በቤት ውስጥ በወለሉ ላይ እየተጫወቱ ሳሉ ሬዲዮ ማዳመጥ ጀመረች፡፡ በሬዲዮ ስለ ግብርና እና ተዛማጅ 

ታሪኮች እየተላለፉ ነበር፡፡ በድንገት ከውጅራት መንደር የሆኑ ስኬታማ ሴት አርሶ አደሮች ከ0.25 ሄ/ር መሬት ከተመረተው ነጭ ሽንኩርት 

ሽያጭ 120,000 ብር አገኙ የሚል አንድ አስገራሚ ታሪክ በሬዲዮ ሲተላለፍ ሰማች፡፡ በላይነሽ ስለነዚህ ስኬታማ ሴት አርሶ አደሮች 
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ለመስማት እንድትችል ልጆቿ ዝም እንዲሉ ጮኸችባቸው፡፡ በላይነሽ በመገረም “እንዴት ከኔ በግማሽ የሚያንስ መሬት ያላቸው ሴት አርሶ 

አደሮች በአንድ የመከር ወቅት ውስጥ ይህን ያህል ገንዘብ እንዴት ማግኘት ቻሉ?; አለች፡፡ ወድያው ምን ማድረግ እና ከማን ጋር ምን 

መስራት እንዳለባት ማሰብ ጀመረች ፡፡ በድንገት አንድ ሀሳብ ወደ አዕምሯ መጣ እና “ለሃዊ እና ለሰናይት ጠርቼ ይህን አስደናቂ ዜና 

መንገር አለብኝ፡፡ ማን ያውቃል ምናልባት እነሱም እንደኔ ይሄን አስደናቂ ዜና ሰምተው ይሆናል” ብላ ከራሷ ጋር አወራች፡፡ 

 

በላይነሽ ለጎረቤቶቿ ለሃዊ እና ሰናይት ቡና ማፍላት ጀመረች፡፡ ቡናውም ሲደርስ ልጇ ቡና እንዲጠጡ እንዲጠራቸው ላከችው፡፡ ከአንድ 

ከአስራ አምስት ደቂቃዎች በኋላ ሃዊ እና ሰናይት ተከታትለው መጡ፡፡ እርስ በእርስ ሰላምታ ከተሰጣጡ በኋላ በላይነሽ “እህቶቼ እናንተ 

በድህነት እየተደሰታችሁ ሌሎች ሴቶች ከትንሽ መሬት እንደ ቀላል ነገር በገንዘብ ይጫወታሉ፡ ዛሬ ሬዲዮ አዳምታችኋል? በውጅራት 

መንደር ውስጥ ያሉ ሴቶች ከነጭ ሽንኩርት ሽያጭ ብቻ 120,000 ብር ያገኙ መሆኑን ሰምታችል? እኔ ከነሱ ሁለት እጥፍ የሚሆን መሬት 

አለኝ፤ ነገር ግን በየዓመቱ ዝቅተኛ ጥራት ያለው ጤፍና ባቄላ አገኛለሁ፡ አሁን አዝመራዬ ገንዘብ ለማፍራት ይቅርና ለቤተሰብ ፍጆታ 

እንኳን በቂ አይደለም፡፡” 

 

“ውይ በላይነሽ አንቺ ደሞ እያወቅሽ፣ ሬዲዮ ቢኖረንም እኔ ግን ለመስማት መች ግዜ ኖሮኝ ያውቅና” አለች ሃዊ ፡፡ 

 

ሰናይትም ምንም ባለመገረም “ሬዲዮው ምንም ቢናገር የእኛ ሁኔታ በውጅራት ቀበሌ ከሚኖሩ ሴቶች በጣም የተለየ ነው፡፡ ውጅራት 

ለዋናው መንገድም ሆነ ለወረዳው ከተማ ቅርብ ነው፤ ስለዚህ አርሶ አደሮች በቀላሉ የእርሻ ግብዓቶችን እና አዳዲስ መረጃዎችን ወዲያው 
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ያገኛሉ፡፡ ምናልባትም የእነሱ መሬት ከእኛ የተሻለ ጥራት ያለው ሊሆን ይችላል፡፡ ደግሞስ ነጭ ሽንኩርት እንደዚያ አትራፊ ምርት መሆኑን 

መንደራችን ውስጥም ያውቃል?” አለች፡፡ 

 

በላይነሽ ግን “በውጅራት መንደር ያሉ ሴቶች ያገኙትን እንዳናገኝ ማን ይከለክለናል? ማድረግ ያለብን ብቸኛው ነገር ለአዳዲስ ዘሮች ብድር 

ማግኘት እና ለትራንስፖርትና አዳዲስ የአትክልት እና የሰብል ዝርያዎችን ወደ ገበያው ለማምጣት ገንዘብ መቆጠብ መጀመር ነው፡፡ እነዚያ 

ሴቶች በጋራ የንግድ ሥራ መስርተዋል ሲል ሬዲዮው ተናግሯል፡፡ እነሱም የጋራ ፍላጎት ቡድን ብለው ጠርተውት ሁሉም ሀላፊነት 

ተጋርተዋል; አለች፡፡ 

 

ሃዊም “ባሉብኝ ብዙ የቤት ውስጥ የሥራ ጫናዎች እና በባለቤቴ አሕመድ ፍላጎቶ ለሁሉም የእርሻ ስራዎች ጊዜ ማግኘት ከባድ ነው ፡፡ 

ስራውን ከሌሎች ሰዎች ጋር ተከፋፍለን መስራት ከቻልን በእርግጥ ለእኔ ቀላል ይሆንልኛል ፡፡ ስለዚህ ጉዳይ እንዴት የበለጠ ማወቅ 

እንችላለን? አለች በመጓጓት፡፡  

 

ሰናይትም “ምናልባት በቀበሌያችን ያሉት የሴቶች ማህበር ስለዚህ ጉዳይ ያውቁ ይሆናል፡፡ ምናልባትም መፍትሄ እንድናገኝ ሊረዱን 

ይችላሉ፤ ወይም ደግሞ ቀጣይ የት መሄድ እንዳለብን ሊነግሩን ይችሉ ይሆናል፡፡ ግን የተሻሻሉ ዘሮችንና ማዳበሪያ እንዴት እንገዛለን? 

ግብዓቶችን በብድር እናገኛለን ብላችሁ ታስባላችሁ?” ብላ ሀሳብ የተቀላቀለበት ጥያቄ ጠየቀች፡፡ 

 

በላይነሽ “ለግብዓት እና ለማዳበሪያ የግብርና ባለሙያ ምክር ማግኘት ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ፡፡ ባለፈው ሳምንት በአርሶ አደር 

ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ በነበርንበት ጊዜ እኔ እና ሃዊ እንደሰማነው ከሆነ በዱቤ ሆነ በግዢ ይህንን የሚያመቻቸው የወረዳው ግብርና 

ጽ/ቤት ነው፡፡ እንደተረዳነው እነሱም የአርሶ አደር ችግሮችን ለመርዳት ዝግጁ ናቸው; አለች፡፡ 

 

ሃዊም አክላ “አዎ፣ ምናልባት ይበልጥ ግንዛቤው እንዲኖረን አሁን ስላወቁን ወደ አርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል ተመልሰን ሄደን 

እንዲያስረዱን መጠየቅ እንችላለን፡፡ ደግሞም ስለ ብድር አገልግሎት የገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበር ሰብሳቢን ልንጠይቅ 

እንችላለን፡፡ ስለዚህ ለስራዎቻችን ከወዲሁ እቅድ ማውጣት አለብን፡፡” 

*** 

የውይይት ጥያቄዎች፡- አመቻቾች ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይት ማበረታታት አለባቸው 

1. በዚህ ታሪክ ውስጥ ሦስቱ ሴቶች ምን ምን ተግዳሮቶች ነበሩባቸው? 

2. እነዚህን ተግዳሮቶች እንዴት ነበር የተቋቁሙት? 

3. በቀጣይስ ምን ማድረግ አለባቸው ብለው ያስባሉ? 

4. በአካባቢያችሁ ያሉ ሴት አርሶ አደሮች ተመሳሳይ ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል? በታሪኩ ውስጥ ከተጠቀሱት በተጨማሪ ሌሎች 

ምን ምን ተግዳሮቶች አሉ? 

5. እነዚህ ተግዳሮቶች ሁሌም ለሴቶች ተመሳሳይ ናቸው ወይስ በጊዜ ሂደት ይለወጣሉ? በምን ሁኔታ? 

6. እርስዎ እና ሌሎች ሴቶች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ካጋጠሟችሁ ምን ታደርጋላችሁ? 

7. ተግዳሮቶቻቸውን ለመፍታት ጉልበት እና ጊዜ ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎች ለሴቶች ይቀርባሉ ወይም ቀርበዋል? 

8. በማህበረሰብዎ ውስጥ ለሴት አርሶ አደሮች ስለ እርሻ ዘዴዎች፤ ስለ ተሻሻሉ ሰብሎች ወይም ስለ ቴክኖሎጂዎች ዋና የመረጃ 

ምንጮች ምንድናቸው? 

9. በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሴቶች የእርሻ ሥራቸውን ለማሻሻል አስፈላጊ ድጋፎችን ማግኘት የሚችሉባቸው አማራጭ 

መንገዶች አሉ? 
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10. በአጠቃላይ ወንድ አርሶ አደሮች፣ የሴት አርሶ አደሮችን ተግዳሮቶች ለመፍታትና ለመርዳት ፈቃደኛ ናቸው? የበለጠ ፈቃደኞች 

እንዲሆኑና መርዳት እንዲችሉ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት ብለው ያስባሉ? 

የቡድን መልመጃ፡- መሰናክሎች እና ዕድሎች በኃይል መስክ ትንተና ጊዜ 

ሁሉም አርሶ አደሮች የመሬታቸውን ምርታማነት ማሻሻል የሚፈልጉበት ምክንያት የተሻለ ምርት መሰብሰብ ስለሚያስችላቸው ነው። 

እስከ አሁን ሴቶች ስለሚገጥሟቸው መሰናክሎች እየተነጋገርን ቆይተናል፡፡  

 

ደረጃ 1፡- በቀኝ በኩል ባለው ቀስቶች ውስጥ ምርታቸውን ለማሻሻል በሴት አርሶ አደሮች ግብ ላይ ጋሬጣ ሆነው የሚቆሙ መሰናክሎችን 

ወይም ኃይሎችን ይዘርዝሩ፡፡ ከዚያም እንደ ቡድን ሆነው ሴቶች ግባቸውን እንዲያሳኩ መርዳት ስለሚችሉ ዕድሎች፣ ሀብቶች ወይም 

ሌሎች ኃይሎች በቡድን ይወያዩ፡፡ አንዳንድ ዕድሎች እንደ ጉልበት ወይም ጊዜ ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎች፣ የተሻሻሉ ዘሮች፣ ሥልጠና፣ 

የቤተሰብ አባላት ድጋፍ የመሳሰሉ ነገሮችን ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡ እነዚህን ኃይሎች በግራ በኩል ባሉ ቀስቶች ውስጥ ይጻፉ፡፡ አዎንታዊ 

ኃይሎችን የበለጠ ጠንካራ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? 

ግብ- የተሻሻሉ ምርቶች 

 

ዕድሎች- ለመለወጥ ሊረዱ የሚችሉ አጋጣሚዎች       እንቅፋቶችን- መለወጥ/መወገድ ያለባቸው  

                                          

                               

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ደረጃ 2፡- ከተሳታፊዎች ጋር በሃይሎች እና አስፈላጊ ሀብቶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እርምጃዎችን ለማቀድ ይወያዩ፡፡ ሂደቶቹ በቀጣይ 

ቅፅ ውስጥ ሊጠቃለሉ፡፡ 

ችግሮች 

1. ነባራዊ ሁኔታ 2. ተፈላጊ/ቀጣይ ሁኔታ 

3. መካች ኃይል (መሰናክሎች) 4. መልካም ዕድሎች 

5. እንቅፋቶችን ለመቀነስ/ለማስወገድ የሚረዱ እርምጃዎች 6. መልካም ዕድሎችን ለመጨመር እርምጃዎች 

7. የሚወሰዱ እርምጃዎች (ምን ያደርጋሉ እንዴት ያደርጉታል?) 
መቼ (የጊዜ ወሰን) 

 

  

8. የሚያስፈልጉ ነገሮች  

ለ 

ው 

ጥ 
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ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ጊዜ ሴት አርሶ አደሮችን የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች/ችግሮች የኃይል መስክ ትንተና በመጠቀም እንዴት መተንተን 

እንደሚችሉ የተመለከተ ሲሆን ከግብ ወደኋላ የሚመልሱዋቸውን መሰናክሎች እና ግባቸውን ለማሳካት የሚያስችሉዋቸውን 

ዕድሎች እና ሀብቶች እንዴት መለየት እንደሚቻልም ተካትተውበታል፡፡ የኃይል መስክ ትንተና እንዲሁ ሂደቶች እና የጊዜ ሰሌዳ 

ተካቶበት ወደ ሥራ ዕቅድ ሊለወጥ ይችላል ፡፡ 

 

ክፍል 2.2: የሴቶች ቡድን እና መሪነት 

የሴቶች የራስ አገዝ ቡድኖች በአካባቢያቸው መደበኛ ያልሆነ፣ በፈቃደኝነት ላይ በመመስረት ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ማህበራት ሲሆኑ 

ሴቶችን በአንድ የተወሰነ ቦታ ለተወሰነ ዓላማ የሚያሰባስቡና የጋራ ፍላጎቶችን የሚጋሩ ናቸው፡፡ እነዚህ የሴት አርሶ አደር ቡድኖች 

በውስጣቸው የሴቶች የቁጠባ ቡድኖችን፣ የሴቶች የአቅም ማጎልበቻ ቡድኖችን አንዲሁም ሁሉን ያካተተ የተቀናጀ ዓላማ ያላቸው 

ቡድኖችን ሊያካትቱ ይችላሉ፡፡ የራስ አገዝ ቡድኖች ኑሮአቸውን ለማሻሻል የሚረዱ አገልግሎቶችንና ጥቅሞችን እንዲሰጧቸው በግለሰቦች 

የተቋቋሙ ሆነው ከአባላቱ በሚዋጣ ገንዘብ የሚንቀሳቀሱ ናቸው፡፡ የሴት አርሶ አደር ቡድኖች በውስጣቸው የጋራ ፍላጎት ቡድኖች 

የሚባሉትን መደበኛ ያልሆኑ በግብርና የገቢ ማስገኛ ስራዎች ላይ የተሰማሩትን ማካተት ይችላሉ፡፡ በአጠቃላይ የራስ አገዝ ቡድኖች የጋራ 

ፍላጎት ያላቸውን ጨምሮ ውጤታማ የሚሆኑት ሴቶች በፈቃደኝነት ሲሳተፉበት፣ እርስበርሳቸው የጋራ ፍላጎትና ለጋራ ግቦቻችው ከፍተኛ 

ቁርጠኝነት ሲኖራቸው ነው፡፡ 

 

የሴቶች የራስ አገዝ ቡድን መሪዎች በአሳታፊ ውሳኔ አሰጣጥ ማመን አለባቸው፡፡ መሪዎቹ እያንዳንዱ አባል በውይይቱና በውሳኔ አሰጣጡ 

ሂደት ላይ አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ ማበረታታት እና ሁሉንም ቡድን የሚጠቅም ጥራት ያለው ውሳኔዎችን የሚያመነጩ ሁኔታዎችን 

ለመፍጠር የሚያስችሉ ሁሉንም ዘዴዎች መጠቀም አለባቸው፡፡ እነዚህ ጥራት ያላቸው ውሳኔዎች ለጥቂት ተጽኖ ፈጣሪ አባላትም ሆነ 

ለመሪዎቹ ፍላጎት ብቻ መሆን የለባቸውም፡፡ በአጠቃላይ ለሴቶች በሚሰጧቸው ሚናዎችና በማህበረሰብ ውስጥ ባሉ ልምዶች ሴት ልጆች 

እንዴት እንደሚያድጉ እንዲሁም ስነምግባር እንዲኖራቸው በሚያስተምሯቸው ተጽዕኖዎች ምክንያት ሴቶች አንድ ወይም ሁለት ሰዎችን 

ብቻ ከመጠቀም ይልቅ ለቤተሰቦቻቸውና ለማህበረሰባቸው ጠቃሚ የሆኑ ውሳኔዎችን በማሳለፍ እንዲታወቁ አድርጓቸዋል፡፡ የሴቶች 

የእናትነት ተፈጥሮ ከራሳቸው ፍላጎት ይልቅ የብዙሃንን ፍላጎት ማሰብና ማገልገል እንዲችሉ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡  

ክፍለ ትምህርት 2.2.1-በቡድን ውስጥ ለመሳተፍ መወሰን 

በጋራ በመቀናጀት ከሚሰሩ ተግባራት ተጠቃሚ ለመሆን የመጀመሪያው እርምጃ በቡድን መደራጀት ነው፡፡ በአጠቃላይ የራስ አገዝ 

ቡድኖች፣ ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ቡድኖች ጨምሮ ሴቶች በፈቃደኝነት በሚሳተፉበት ጊዜና የሚጋሩት ፍላጎትና ባህሪያት ሲኖር 

በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ እንዲሁም ለቡድኑ ውጤታማነት ከፍተኛ ቁርጠኝነት ይኖራቸዋል፡፡ የአባላቱ ብዛት በጣም ትልቅ ካልሆነና ሰፊ 

የብዝሃነት ልዩነት ከሌለ የራስ-አገዝ ቡድኖች አብዛኛውን ጊዜ በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ። እነዚህ አጠቃላይ መመዘኛዎች ሲሆኑ እነዚህን 

መመሪያዎች የሚገዳደሩ ጠንካራ የራስ-አገዝ ቡድኖችን እንደ ጥሩ ምሳሌዎች ማግኘት ይቻላል፡፡ አብሮ ለመስራት ፍላጎት ያላቸው ሴቶች 

በጋራ ብዙ መሰናክሎችን በጥረት፣ በቁርጠኝነትና በብሩህ አስተሳሰብ ይሻገሩታል፡፡  
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡-  “አዎንታዊ ምክንያቶች” እና “አሉታዊ ምክንያቶች” የተፃፈባቸው ሁለት የፊሊፕ ቻርት ገፆች  

የተሰጠ ጊዜ ፡- አንድ ሰዓት 

ተሳታፊዎች የሚከተለው ይረዳሉ :- ሴቶች እርስ በእርስ ለመደጋገፍና ለማደራጀት የራሳቸውን ቡድን ማቋቋም ይችላሉ  

ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ :-ጥሩ የራስ አገዝ ቡድን ለመባል የሚያስችሉ ምክንያቶችና ስልቶችን 

ይነድፋሉ 

መመሪያ:- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይትና ቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በላይነሽ፣ ሃዊ እና ሰናይት በእቅዳቸው መስራት ልክ በላይነሽ በሬዲዮ እንደሰማችው የነጭ ሽንኩርት አምራች የሴት አርሶ አደሮች ስኬታማ 

ለመሆን የእርሻ ምርታቸውን ለማሻሻል መስራት ጀመሩ፡፡ ሁሉም ሴቶች በዝርዝራቸው ውስጥ ከያዟችው ከተለያዩ ሰዎች ጋር ለመነጋገር 

ተስማሙ፡፡ 

 

በማግስቱ ከሰዓት በኋላ በላይነሽ ሥራዋን ከጨረሰች በኋላ ቀበሌያቸው ውስጥ የሚገኝ የልማት ጣቢያ ሰራተኛን ለማግኝት ሄደች፡፡ ልክ 

ስታገኘው “አንዴትነሽ በላይነሽ? ባለፈው ጊዜ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋም ውስጥ ሳገኝሽ ደስ ብሎኝ ነበር፡፡ ጥሩ መረጃ እንዳገኘሽ 

ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ስለዚያ ሥልጠና የምትጠይቂኝ ነገር አለሽ” አላት፡፡ 
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“አዎ ወንድሜ በብዙ ነገሮች ላይ ጥያቄዎች አሉኝ፡፡ እንደምትረዳኝ ተስፋ አደርጋለሁ” አለች በላይነሽ፡፡ በመቀጠልም #ከጥቂት ቀናት 

በፊት በቡድን በመደራጀት በጣም ትንሽ በሆነ መሬት ላይ ያመረቱትን ነጭ ሽንኩርት በመሸጥ ትልቅ ትርፍ ስላገኙ የሴት አርሶ አደሮች 

በሬዲዮ ሰምቼ ነበር፡፡ የጋራ ቡድን ብለው የሚጠሯችው መሰለኝ፡፡ እነሱ ከሠሩት ስራ መማር እፈልጋለሁ፡ ከመንግስት ፕሮግራም 

የተወሰኑ ግብዓቶችን ማግኘታቸውን በሬዲዮ ሰምቻለው፡፡ ስለዛ ታውቃለህ?” አለችው የሚላትን ለመስማት እየጓጓች፡፡ 

 

“ኦ በላይነሽ; አላት የልማት ጣቢያው ሰራተኛ፡፡ በጋራ ፍላጎት ቡድን ለተቋቋሙ ሴት አርሶ አደሮች ድጋፍ የሚሰጥ ፕሮግራም ነበር ነገር 

ግን ያ ፕሮግራም አሁን ተጠናቋል፡፡ በአሁን ጊዜ ለእነዚያ ቡድኖች አዲስ ግብዓት የሚሰጥ የለም፡፡ እኔ አላውቅም ግን ምናልባት ልረዳሽ 

ከቻልኩኝ” አላት ሀዘኔታ በተሞላ ድምፅ፡፡ በላይነሽ በጉዳዩ በጣም ቅር ተሰኝታ ከልማት ጣቢያ ሰራተኛው ስለሰማችው ነገር ለጓደኞቿ 

ለመንገር ሄደች፡፡  

 

ሃዊ በላይነሽን ካዳመጠች በኃላ “በላይነሽ አሁንም ትክክል ነሽ ይሄንን ነው እኛ የምንፈልገው፤ የሴት አርሶ አደሮች ጉዳይ ላይ የሚሰራ 

የጋራ ፍላጎት ያለው ቡድን፡፡ ከገጠር የገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበር መሪዋ ጋር ስነጋገር የራሳችንን የራስ አገዝ ቡድን ማቋቋም 

እንደምንችል ሀሳብ አቀረበችልኝ፡፡ ምናልባትም ለኛ ግብዓቶች የሚሰጡን የመንግሥት ፕሮግራሞች ባይኖሩም ለማንኛውም ያንን ማድረግ 

አለብን; አለቻት፡፡ 

 

"አዎ! ትክክል ነው፤ ቡድን ለማቋቋም ከወሰንን ማንም ሊያቆመን አይችልም፡፡ እኛም በአካባቢያችን ያሉ ሴቶችን ወደ ቡድናችን 

እንዲቀላቀሉ መጋበዝ እንችላለን; አለች ሰናይት፡፡ 

 

“እውነት ነው” አለች በላይነሽ በደስታ “እያንዳንዳችን ቢያንስ ሶስት ሶስት ጠንካራ ሴቶችን ከአካባቢያችን ጋብዘን የቡድናችን አባል 

እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን፡፡ ጉዳዮቻችንን የምናነሳበትና እርስ በራሳችን የምንረዳዳበት እንዲሁም ለችግራችን መፍትሄ የምንሰጥበት 

መደበኛ ስብሰባዎች ማድረግ እንችላለን፡፡ የቡድናችን ዋነኛው ዓላማ ሴቶች አንዳቸው የሌላውን ችግር እንዲፈቱና እንዲደራጁ መደገፍ 

መሆን አለበት; አለች ተረ በተራ እየተመለከተቻቸው፡፡ 

 

የተለያዩ ሀሳቦችን ካወጡና ካወረዱ በኋላ የቡድናቸውን ስም ‘የሴት አርሶ አደሮች መረዳጃ ቡድን’ ብለው በመሰየም ደስታቸውን 

በእልልታና በጭፈራ በመግለፅ ውይይታቸውን አጠናቀቁ፡፡ "የራሳችን ቡድን ለመመስረት ያደረግነው ውሳኔ ምንኛ አስደናቂ ውሳኔ ነው" 

አለች ሰናይት፡፡ ሦስቱ ጓደኛሞች በመጪው እሁድ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ የመጀመሪያ ስብሰባቸውን ለማድረግና አዲስ ጠንካራ ሴቶችን 

የቡድን አባል እንዲሆኑና በዚያ ስብሰባ ላይ እንዲሳተፉ ለመጋበዝ ተስማሙ፡፡ 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች - አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይት ያበረታቱ 

1. ሦስቱ ሴቶች ቡድን ለመመስረት ለምን ወሰኑ? 

2. በመቀጠል ምን ማድረግ አለባቸው? 

3. በአካባቢያችሁ እናንተ እና ሌሎች ሴቶች ተመሳሳይ ሁኔታዎች ቢያጋጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? 

4. በአከባቢያችሁ ማህበረሰብ ውስጥ መደበኛ ያልሆኑ የሴቶች ቡድን ማለትም እንደ የጋራ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ወይም የራስ-

አገዝ ቡድኖችን ያውቃሉ? ከእንደነዚህ ዓይነቶቹ ቡድኖች ጋር ያለዎት ተሞክሮ ወይም የሌሎች ሴቶች ተሞክሮ ምንድነው? 

5. ሴት አርሶ አደሮች ብቻቸውን ከመስራት ይልቅ በቡድን መደራጀት ምን ጥቅም አለው? 

6. ከሌሎች ሴቶች ጋር ቡድን እንዲቀላቀሉ ቢትጠየቁ ስለቡድኑ ማወቅ የሚፈልጉት አንድ ነገር ምንድነው? ቡድኑ እንዲቀላቀሉ 

ጥሪውን እንዲያቀርቡ ሊስቦት የሚችል አንድ ነገር ምንድነው? በቡድኑ እንዳይሳቡ ሊያደርጎት የሚችል አንድ ነገር ምንድነው? 
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የቡድን መልመጃ-   በአዕምሮ ማሰላሰል - ውጤታማ የራስ አገዝ ቡድን ባህሪያት 

አመቻቾች ከላይ ከተገለጹት ጥያቄዎች ከመጨረሻዎቹ ሁለት ጥያቄዎች ውስጥ የውይይት ነጥቦችን በማንሳት ስለ ጥሩ የራስ አገዝ ቡድኖች 

ባህሪያት የመወያያ ነጥብ ማውጣት ይችላሉ፡፡ 

 

የገጠር ሴቶች እንደግለሰብ ሳይሆን በቡድን በመሥራታቸው ክህሎቶቻቸውን እና ሀብቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ማዋሃድ እና መጠቀም 

እንደሚችሉ ያስረዱ፡፡ አመለካከቶችንና ሀሳቦችን በመለዋወጥ የተሻሉ አማራጮችን ማግኘት ይችላሉ። ስራን በጋራ መስራት ስራውን 

ቀላልና ውጤታማ ያደርገዋል። ከሁሉም በላይ አንድ ቡድን ከአንድ ግለሰብ የበለጠ የመደራደር አቅም አለው። በቡድን ስኬት ወይም 

ውድቀት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብዙ ምክንያቶች አሉ። 

 

ለመጨረሻው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ቡድኑ የሰጣቸውን ሀሳቦች በመዘርዘር ይጀምሩ፡፡ ሰዎች አንድ ቡድን ይበልጥ ማራኪ ያደርጉታል 

ብለው የሚያስቧቸውን ባህሪያት በ “አዎንታዊ ምክንያቶች” ተብሎ በተሰየመው ፍሊፕ ቻርት ላይ ይዘርዝሯቸው እንዲሁም አንድን ቡድን 

ማራኪ የማያደርጓቸው ባህሪያትን ደግሞ በ “አሉታዊ ምክንያቶች” ገጽ ላይ ይዘርዝሩ፡፡ 

የቡድኑ አባላት ሀሳባቸውን እስኪጨርሱ ድረስ ተጨማሪ አስተያየቶችን ይጠይቁ፡፡ ከዚያ ውጤታማ የራስ አገዝ መርሆዎች ተብለው 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መርሆዎች ይከልሱ እና ከላይ ያልተገለጹ ካሉ ጨምረው ይጻፉ (የስኬትአለመኖር እንደ አሉታዊ ባህሪ 

ሊያገለግል ይችላል)። ለምሳሌ፣ ትናንሽ ቡድኖች ከትላልቅ ቡድኖች በተሻለ የተሻለ ውጤታማ እንደሚሆኑ ይታወቃል፡፡ ምክንያቱም 

አባላት እርስ በእርሳቸው ይተዋወቃሉ፤ ይተማመናሉ እንዲሁም በጥቂቱ ኢ-መደበኛ አሰራርን በመከተል ሊሰሩ ይችላሉ፡፡  

 

ውጤታማ የራስ አገዝ ቡድኖች መርሆዎች እና የተለመዱ ባህሪያት (ከበርካታ ምንጮች የተውጣጡ)፡፡ 

• ከ15-20 ሰዎች ያያዙ አነስተኛ ቡድኖች 

• የቡድን አባላት ተመሳሳይ/ተቀራራቢነት አላቸው ወይም የሚጋሩት ተመሳሳይ ነገር አላቸው   

• አባላቱ ድሆችን ወይም ተመሳሳይ የገቢ ደረጃ ያላቸውን ሰዎች ያቀፉ ናቸው   

• አባላት ከአንድ አካባቢ የተውጣጡ ናቸው 

• አባልነት በፈቃደኝነት ነው (ማንም እንዲቀላቀል መገደድ የለበትም) 

• አባላት ለቡድኑ ስኬት ለመትጋት ፈቃደኝነታቸውን ያሳያሉ 

• ቡድኖች በመደበኛነት አይመዘገቡም 

• ቡድኖች በባህሪያቸው ፖለቲካዊ አይደሉም 

• ቡድኖች እራስን በማገዝ እና በጋራ መደጋገፍ ላይ ያተኩራሉ 

• ቡድኖች በጋራ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ውሳኔዎችን ይወስናሉ (ለምሳሌ በውይይት እና በመግባባት) 

• ቡድኖች በመደበኛነት ይገናኛሉ ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ ያህል ይሰበሰባሉ  

• የቡድን አባላት ሃላፊነትን ይጋራሉ 

• ቡድኖች የራሳቸውን ህግ እና መተዳደሪያ ደንብ ያዘጋጃሉ 

• ቡድኖች ከፍተኛ የዲሲፕሊን ደረጃን የጠበቁ ሲሆን ህጎችን በሚጥሱ ላይ ቅጣት ይጣላል 

• የቡድን አመራሮች እና ኃላፊዎች በጊዜ ሂደት በአባላቱ ይተካካሉ 

• የቡድን አባላት ለሥራ ማስኬጃ ወጪዎች፣ ለሌሎች ወጪዎች እና ለቡድን ቁጠባዎች በጋራ ያዋጣሉ 

• አባላት ከቡድኑ እርዳታ ማግኘት ወይም ከቁጠባቸው ላይ ብድር መውሰድ ይችላሉ 

• ቡድኖች ጥሩ የገንዘብ ሰነድ አያያዝ ያላቸው ሲሆን የቡድን ውሳኔዎችን መዝግበው ይይዛሉ 
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ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ጊዜ ውጤታማ የራስ አገዝ ቡድኖች ባህሪያትን ለምሳሌ አባልነት በፈቃደኝነት እንደሆነ፣ የቡድን አባላት አንዳቸው ለሌላው 

ስኬት ቁርጠኛ እንደሆኑ እና እንደሚተጉ እነዲሁም ተግባራትን ለማከናወን ኃላፊነቶችን ለመጋራት ፈቃደኛ መሆናቸውን ተመልክቷል፡

፡ በአጠቃላይ ውጤታማ የራስ አገዝ ቡድኖች ተመሳሳይ የገቢ መጠን ያላቸው፣ ከአንድ አካባቢ የመጡ እና የጋራ እሴቶች እና ብዙ 

የሚያመሳስሏቸው ነገሮች ያሏቸው እንዲሁም ውስን የአባል ያላቸው (15-20 አባላት) ተጠቃሚ የሚሆኑበት ነው፡፡ በቡድን 

በመደራጀት ግለሰቦች እርስ በእርሳቸው የተለያዩ ጥንካሬዎች፣ ዕውቀቶች፣ ክህሎቶች እና ሀብቶችን በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡ 

በአብሮነት መሥራት ግለሰቦችን አቅም ይሰጣቸዋል፣ ከዚህ በፊትም ይቻላሉ ተብሎ ያልታሰቡ አዳዲስ አማራጮችን እዲያዩና 

እንዲጠቀሙ እድል ይሰጣችዋል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 2.2.2 መተማመንን መገንባት፣ ሀሳቦችን እና ልምዶችን መጋራት 

ለውጤታማ  የራስ አገዝ ቡድኖች፣ የጋራ ፍላጎት ቡድኖችና የሴት አርሶ አደር ቡድኖችን ጨምሮ መተማመን እንደ መጀመሪያ ደረጃ 

ስኬት ይታያል፡፡ አባላት እርስ በእርሳቸው መተማመን እንዲሁም የቡድን መሪዎችን ማመን አለባቸው፡፡ ጥሩ መሪዎች ጥሩ አድማጮች 

መሆን እና ስለጠቅላላው የአባላት ጥቅም ማሰብ መቻል አለባቸው፡፡ በመሪዎች መተማመን ቃል ኪዳን በመግባት እና በመጠበቅ፣ 

ታማኝነትን በማሳየት፣ ለአዳዲስ ሀሳቦች አዕምሯቸውን ክፍት በማድረግ፣ የራሳቸውን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለቡድኑ ጥቅም በመስራት፣ 

ለሚወስዷቸው እርምጃዎች ኃላፊነትን በመውስድና በመወጣት ሊገነባ ይችላል፡፡ በሀገራችን ሴቶች በተለምዶ ከራሳቸው ፍላጎት ይልቅ 

የሌሎችን ፍላጎት እንዲያስቀድሙ ተፅዕኖ ተደርጎባቸው ስለሚያድጉ ይህ ባህርይ ሴቶች እንደ መሪ ጠንካራ መሰረት እንዲኖራቸው 

ሊያደርግ ይችላል፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ሰዎችን በበለጠ ስናውቃቸውና ስለእኛ አዎንታዊ ስሜት እንዳላቸው ስናምን የበለጠ 

የምንተማመንባቸው ይሆናል እንዲሁም በማንኛውም አዲስ ቡድን ውስጥ አባላት እርስ በእርሳቸው ለመተዋወቅ፣ ርህራሄ ለማሳየት እና 

የጋራ አዎንታዊ ልምዶችን ለመገንባት ጊዜ መውሰድ አለባቸው፡ 

 

የአመቻቹ/ቿ መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- በጥብቅ የተጠቀለለ የክር ወይም የሲባጎ/ቃጫ ኳስ፡፡ 

የሚወስደው ጊዜ፡- አንድ ሰዓት ተኩል 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ መገንዘብ ያለባቸው፡ -እምነት ለተሻለ የቡድን ሥራ እንዴት አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ ፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ሊረዱ ይችላሉ፡- የእምነት ቁልፍ ነገሮችን መለየት እና ከሌሎች ጋር ያላቸውን የመተማመን ግንኙነቶች 

ለማሻሻል አንድ ነገር ማድረግ ይችላሉ ፡፡ 

መመሪያዎች፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ፡ 

 

*** 

በላይነሽ፣ ሃዊ እና ሰናይት በሁለተኛው ስብሰባቸው ላይ በተስማሙት መስረት በአከባቢያቸው የሚኖሩ ሴቶችን አዲስ ለማቋቋም ባቀዱት 

የሴት አርሶ አደሮች መረዳጃ ቡድን ውስጥ እዲገቡ ጋበዙ፡፡ ሶስቱ ጓደኛሞች በአካባቢያቸው ሊያቋቋሙ ላሰቡት የሴቶች የልማት ቡድን 

ሌሎች በአካባቢያቸው ለሚገኙ ሴቶች ሃሳባቸውን በማጋራት እያንዳንዳቸው በትንሹ ሶስት ሴቶችን ለመጋበዝ መስማማታቸው 

ይታወሳል፡፡ ከተጋበዙ ሴቶች ውስጥ ሰባቱ በመጀመሪያው ስብሰባቸው ላይ ተገኙ፡፡ 
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ስብሰባው እስኪጀመር ድረስ ሃዊና ሰናይት የተወሰኑ ሴቶች ጨምሮ በአንድ ላይ ተቀምጠው አዲስ በተሰራው የመስኖ ልማት ፕሮጀክትና 

በውስጡ በያዘው አገልግሎቶች ዙሪያ መወያያት ጀመሩ፡፡ በስብሰባው ለመሳተፍ ከመጡት ውስጥ ሁለቱ ሴቶች ልጆቻቸውን ይዘው 

መጥተው ከእነሱ ጋር ሲጫወቱ አንዲት በእድሜ ገፋ ያሉ ሴትዮ በቅርብ ርቀት ተቀምጠው ሴቶቹ የሚያደርጉትን ይመለከታሉ፡፡   

 

በላይነሽ ስለ ሁኔታው ጥቂት ካሰበች በኋላ በተጋበዙ ሴቶች ፊት ቆማ ስብሰባውን ለመስጀመር ሞከረች፡፡ እሷን ጨምሮ ሃዊና ሰናይት 

በቡድን የማደራጀት ሀሳብ እንዴት እንዳመጡ፣ ስለ ቡድኑ ስያሜ እና ዓላማ፣ ሴቶች በቡድን በመደራጀት ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ 

ለመደገፍ የተቋቋመ ቡድን መሆኑን በላይነሽ በአጭሩ ለተሳታፊዎች አብራራች፡፡ ሁሉም ሰው እርስ በእርሱ እየተነጋገረ ማጉረምረም እና 

ጫጫታ ማሰማት ጀመረ፡፡ 

 

ሰናይት “እባካችሁ ዝም በሉ፡፡ እንደዚህ ዓይነት ልምድ ያለው ሰው ካለ ቡድናችንን እንዴት መመስረት እንደምንችል የላችውን ልምድ 

አካፍሉን” አለች፡፡ ግን ማንም አላዳመጣትም፣ ሴቶቹም ጥንድ ጥንድ ሆነው እያወሩና እየሳቁ ነበር፡፡ በላይነሽ  በማጨብጨብ 

ትኩረታቸውን ለመሳብ እየሞከረች  ሀሳብ ያለው እንዲያጋራ በማለት ጠየቀች፡፡ 

 

አንዲት አዛውንት ሴትዮ ጮክ ብለው “የሴቶች እድር እያለን ሌላ የሴቶች ቡድን መመስረት ለምን ያስፈልገናል?” ብለው ጠየቁ ብዙ 

ሴቶች ወደ ስብሰባው ከመምጣታቸው በፊት በጉዳዩ ላይ በግልጽ ስለተነጋገሩ ለአዛውንቷ ማስረዳት ጀመሩ፡፡ ተራቸውን ሳይጠብቁ 
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ሁሉም ሰው ማብራሪያ መጠየቅና ሀሳቦችን መጋራት ጀመሩ፣ በመሆኑም በክፍሉ ውስጥ ያለው ድምፅ መጠን ጨመረ። ልጆቹ በቅርበት  

እየጮሁ ይሯሯጣሉ፡፡ የሚደማመጥ ሰው አልነበረም፡፡ 

 

አንዲት ሴት እጇን ሳታወጣ ጮክ ብላ “የዚህን ስብሰባ ዓላማ ለምን አትነግሩንም? እዚህ ዝም ብዬ ተቀምጬ ጊዜዬን እያባከንኩ እንደሆነ 

ይሰማኛል” አለች፡፡ ሌላኛዋ ሴት ተነስታ “ምን እንዲያደርጉ ነው ምትፈልጊው? ሁሉም ሰው በአንድ ጊዜ እያወራ፡፡ "እባካችሁ ለተወሰነ 

ጊዜ ዝም እንበልና በላይነሽን እናዳምጣት" አለች፡፡ ከነዚህ ሁሉ ክርክሮች በኋላም ቢሆን እርስ በርሳቸው መደማመጥ አልቻሉም፡፡ ጥቂት 

ሴቶች በብስጭት ስብሰባውን ጥለው መውጣት ጀመሩ፡፡ 

 

በመጨረሻም አንዲት ጎልማሳ ሴትዮ እጃቸውን በማጨብጨብ የተሳታፊዎችን ትኩረት ለመመለስ ሞከሩ፡፡ "ሁላችሁም ለምን እንደ 

ልጆች ትሆናላችሁ? እዚህ ቦታ የተገኘነው ችግሮቻችንን ለመፍታት ነው፡፡ ሁሉንም ችግሮቻችንን መፍታት የምንችለው በጋራ ስንደራጅና 

መደጋገፍ ስንችል ነው፡፡ እባካችሁ እርስ በራሳችን እየተደማመጥን እንዴት በቡድን መደራጀት አንዳለብን በማቀድ የጋራ ፍላጎታችን ላይ 

መስራት ይኖርብናል"አሉ፡፡   

 

እንደምንም ፀጥታ ሰፈነ፡፡ ቢሆንም ከዚህ ሁሉ ተግዳሮት በኋላ የታቀደው የስብሰባ ጊዜ ያለቀ በመሆኑ በላይነሽ እንዴት ውይይቱን 

መቀጠል እንዳለባት ግራ ተጋባች፡፡ በላይነሽ ሁሉንም በስብሰባው ላይ የተገኙትን በማመስገን ስለ ራሳቸው እና ስለ ቤተሰቦቻቸው ጥቂት 

ነገር እንዲያካፍሉ ጠየቀቻቸው፡፡ ከዚያም የስብሰባቸው ማጠቃለያ ሰዓት በመድረሱ በላይነሽ በማጠቃለያ “እህቶቼ የዛሬ ስብሰባችንን 

በስምምነት ባለመጀመራችን አዝናለሁ፡፡ እባካችሁን እያንዳንዳቹ እርስበርስ ለመረዳዳት እና ያለንበትን ሁኔታ ለማሻሻል መደራጀት 

የምንፈልግ ከሆነ በደንብ እናስብበት፡፡ በሚቀጥለው ስብሰባችን ብዙ ነገሮችን እንደምናሻሽል ቃል እገባለሁ" አለች፡፡ ሴቶቹ በሚቀጥለው 

እሁድ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ሌላ ስብሰባ ለማድረግ ተስማምተው ስብሰባው ተጠናቀቀ፡፡  

*** 

መወያያ ጥያቄዎች፡- አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. ቡድኑን ስርዓት ማስያዝ ለሶስቱ ጓደኛሞች ለምን ከባድ ሆነባቸው? 

2. ሦስቱ ጓደኛሞች ከስብሰባው በፊት በተሻለ ሁኔታ ተዘጋጅተው ነበር ብለው ያስባሉ? በምን ዓይነት መልኩ? 

3. በቀጣዩ ጊዜ ሴቶቹ እርስ በእርስ ለመስማማት ምን ሊያነሳሳቸው ይችላል ብለው ያስባሉ? 

4. ከዚህ ቀደም እርስዎ በተገኙበት የሴቶች ቡድን ወይም በማህበረሰብ ቡድኖች ውስጥ ተመሳሳይ ሁኔታዎች አጋጥሞት ያውቃል? 

5. አንድ ጥሩ የቡድን መሪ ፈታኝ ስብሰባዎችን እንዴት በብቃት መምራት እንደቻለ አይተው ያውቃሉ? ውጤታማ ለመሆን ምን 

ማድረግ አለባቸው? 

6. መተማመን በጥሩ አመራር ውስጥ ምን ሚና ይኖረዋል ብለው ያስባሉ? 

7. አንድን ቡድን ስለ መምራት ጓደኛዎን መምከር ቢፈልጉ ምን ምክር ይሰጣሉ? 

8. በግለሰቦች መካከል መተማመንን የሚያጎለብቱ ምን ዓይነት ሁኔታዎች ወይም ድርጊቶች አሉ ብለው ያስባሉ? ምን ዓይነት 

ድርጊቶችስ እምነትን ይሸረሽራሉ ብለው ያስባሉ? 

 

የቡድን መልመጃ- የመተማመን ትስስር መፍጠር 

አመቻቹ/ቿ በክር ወይም በሲባጎ/ቃጫ የተሰራ መካከለኛ መጠን ያለው ኳስ ያዘጋጁ፡፡ ኳሱን በማንከባለል ይጀምሩ። ይህ እምነት 

የማጎልበት ልምምድ መሆኑን ለቡድኑ ይንገሩ፡፡ ቡድኖች በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩና ውጤታማ እንዲሆኑ እምነት ትልቅ ሚና አለው፡፡ 

ግለሰቦች በተናጥል በመጓዝ ሩቅ ቦታ ይድርሳሉ ብሎ መገመት አይቻልም፡፡ ድርጅቶች ወይም ቡድኖች በአባላቶቻችው መካከል 
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አዎንታዊና አስተማማኝ የስራ ግንኙነት ለመፍጠር በቂ ጊዜና ሀብቶችን መመደብ አለባቸው፡፡ የብዙ ድርጅት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት 

ቡድኖች ውስጥ መተማመን ከሌለ ግለሰቦች ድጋፍ የመጠየቅ ፍላጎታቸው ይቀንሳል፣ ስህተት የመፍጠር እድላቸው ይሰፋል፣ 

በድርጊታቸው ቶሎ ወደ ውሳኔ ያመራሉ፣ አንደኛው ሌላኛውን አባል ለመፈረጅ እድሎችን ያሰፋል፡፡ ከፍተኛ የመተማመን ደረጃ ላይ 

የደረሱ ቡድኖች አንዳቸው የሌላውን ችሎታና ጥንካሬ የመጠቀም፣ ስህተቶቻቸውንና ውስንነቶቻቸውን አምነው በመቀበል ድጋፍ 

የሚጠይቁ ሲሆን  ጥራት ያለው ሥራን የመስራት  ዕድላቸው ሰፊ በመሆኑ  ለጋራ ግባቸው በመግባባትና በመናበብ ይንቀሳቀሳሉ፡፡  

 

ከዚህ በታች ያለው ሥዕልዊ መግለጫ ከግለሰብ ባህሪያት 

በመነሳት ሰዎች “እምነት የሚጣልበትን ሰው” እንዴት 

እንደሚገልጹ ያሳያል፡፡ 

እነዚህን ባህሪያት በአራት ዋና ዋና ቦታዎች ከፍለን ልናይ 

እንችላልን  

• ጠባይ ወይም ቅንነት (እሴት፣ እውነተኛነት) 

• ዓላማ (ቁርጠኝነት፣ አስተማማኝነት) 

• እውቀትና ክህሎት (ብቃት፣ ትስስር) እና  

• ድርጊቶች ወይም ውጤቶች (ግንኙነቶችን መገንባት፣ 

ወጥነት ያለው መሆን) ናቸው።  

ሰዎች በእያንዳንዱ በሚያከናውኗቸው ተግባራት መተማመንን ይጨምራል ወይም ይቀንሳል፡፡ ከፍተኛ መተማመን እንደ ትርፍ ወይም 

ተቀማጭ ገንዘብ ይታያል፡፡ በዚህ እምነት ምክንያት ሌሎች ይበልጥ እንዲተባበሩ መንገድ ይከፍታል። ዝቅተኛ እምነት እንደ ግብር ወይም 

እንደ ወጪ ይቆጠራል፡፡  በእምነት ማነስ ምክንያት ሌሎቸ ሰዎች እንዳይተባበሩ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፡፡ መሪዎች  እምነትን ቁርጠኝነትን 

በመፍጠርና በመጠበቅ፣ ቅንነትን በማሳየት፣ ለአዳዲስ ሀሳቦች አዕምሮን ክፍት በማድረግ፣ ለራስ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለቡድኑ ጥቅም 

በመስራት እንዲሁም ለሚያከናውኗቸው ተግባራትና ድርጊቶች ኃላፊነትን በመውሰድ መገንባት ወይም ማዳበር ይችላሉ፡፡ አብዛኛውን 

ጊዜ ሰዎችን የምናምነው በበለጠ ስናውቃቸው ነው፡፡ ሰዎች ስለእኛ አዎንታዊ ስሜት እንዳላቸው ስናምን በቡድን ውስጥ መተማመንን 

የበለጠ ለመገንባት ሰዎችን ማወደስ፣ እርስ በርስ መሞጋገስና ማበረታታት፣ እውቅና መሰጠትና ሰዎች የሰሩትን ስራ ማድነቅ እምነት 

ለመገንባት ጥሩ ልምምድ ነው፡፡ ይህ በቡድን ውስጥ አዎንታዊ ስሜቶችንና እርስ በእርስ የመተማመን ስሜትን ይፈጥራል፡፡ ይህም 

ለእምነት ትስስር መልመጃ  ዋና ትኩረት ሆኖ ያገለግላል። 

 

የእምነት ትስስር መመሪያዎች: ቡድኑ ክብ በመስራት  እንዲቀመጥ ወይም እንዲቆም ያድርጉ። የክርኑን ኳስ ጫፍ በአንድ እጅ ይያዙ፡፡ 

አመቻቹ/ቿ በክብ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ የሚያውቁትን ግለሰብን ይመረጡ እና ስማቸውን ጮክ ብሎ ይጠራል፣ ከዚያ ስለዚያ ሰው 

የሚያደንቀውን አንድ ነገር ይናገራል። ስለ ባህሪያቸው ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ያከናወኗቸውን አንዳንድ ስኬቶች ወይም ስለእነሱ ሌላ 

አዎንታዊ ገጽታ ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚያ አሁንም የክሩን ኳስ ጫፍ በመያዝ ወደ ሰዎች መወርውር ወይንም ማንከባለል፡፡ ይህ በክብ 

በቆሙት መካከል አካላዊ ግንኙነትን ይፈጥራል። አሁን የክሩን ጫፍ የያዘ ሰው በክብ ውስጥ ያለውን ሌላ ሰው ይለያል ከዚያ ስሙን 

ይጠራል፤ ስለዚያ ሰው አድናቆት ያላቸውን አንድ ነገር ይናገራል ከዚያ ኳሱን ወደ እነሱ ይወረውራል ኳሷ ወደ ተነሳችበት እስከትመለስ 

ይኸው ሂደት ይቀጥላል፡፡ ሁሉም ክብ የሰሩ አባላት በእምነት እና በአድናቆት ድር ውስጥ እስኪገናኙ ድረስ ኳሱን መወርወርዎን ይቀጥሉ። 
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ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍለ ትምህርት ለውጤታማ የራስ-አገዝ ቡድኖች የመተማመን አስፈላጊነት በስፋት አይተናል፡፡ መተማመን አራት ዋና  

ባህሪያት  አሉት፡፡ እነሱም  ጠባይ ወይም ቅንነት (እሴት፤ እውነተኛነት); ፍላጎቶች (ቁርጠኝነት፤  አስተማማኝነት)፤ እውቀትና 

ክህሎቶች (ብቃት፣ ትስስሮች)፣ እና ድርጊቶች ወይም ውጤቶች (ግንኙነቶችን መገንባት፣ ወጥነት) መሆናችውን አይተናል።  መሪዎች 

በቡድን ውስጥ ቁርጠኛ በመሆን፣ በቅንነት፣ ለአዳዲስ ሀሳቦች አዕምሮአቸውን ክፍት በማድረግ፣ ከራሳቸው ፍላጎት የቡድን ፍላጎት 

በማስቀደም እንዲሁም ለሚያከናውኗቸው ተግባራትና ለሚወስዷቸው እርምጃዎችም ኃላፊነትን በመውሰድ እምነት ማዳበር ወይም 

መገንባት ይችላሉ፡፡ ሌሎችን ማድነቅና ማመን እርሶ ላይ መልሰው እምነት እንዲያጎለብቱ ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 2.2.3 በቡድን ውስጥ የመሪነት ሚና  

አንዲት ሴት መሪ ለቡድኗ ራዕይ ሊኖራት ይገባል፡፡ የወደፊቱ የሴት አርሶ አደሮች ቡድን ምን መምሰል እንዳለበት ራዕይ ሊኖራት እና 

ሌሎችም ለቡድኑ ራእይ መሳካት የበኩላችውን እንዲያበረክቱ ማድረግ መቻል አለባት፡፡ የሴት መሪዋ የአርሶ አደሩን ቡድንና ማህበረሰቡን 

ለማገልገል ጽኑ ፍላጎት ሊኖራት ይገባል፡፡ መሪዋ ስለቡድኑ ውጤታማነት በመተማመን ለቡድኗ እና ለማህበረሰቡ ጥቅም ስትል ከራስ 

ወዳድነት ነፃ በመሆን ለማገልገል ፈቃደኛ መሆን አለባት፡፡ ነገር ግን ጠንካራና ውጤታማ መሪነት ከስሜት ባለፈ ሌሎች ነገሮችንም 

ያካትታል፡፡ መሪነት ሊማሩት እና ሊተገበሩት የሚችሉት ብዙ ክህሎቶችን ያካትታል፡ 

የአመቻቾች መመሪያዎች 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች- ለአመቻቹ/ቿ ፊሊፕ ቻርት፣ 3 የተለያዩ ቀለም ያላቸው ማርከሮች (ለምሳሌ ሰማያዊ ፣ ቀይ፣ ጥቁር)   

የሚወሰደው ጊዜ - ከአንድ ሰዓት እስከ አንደ ካምስት 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ - በገጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶች አመራር ሁኔታ እና የአንድ ጥሩ መሪ ባህሪያትን ይገነዘባሉ፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ - የራሳቸውን የአመራር ባሕሪዎች በመገምገም እና ቀድሞውኑ በቤተሰቦቻቸው እና 

በማህበረሰቦቻቸው ውስጥ የመሪነት ሚናዎችን ስለሚጫወቱባቸው መንገዶች ማሰብ ይችላሉ፡፡  

መመሪያዎች፡ ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ ፡፡ 

*** 
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በቀጣዩ እሁድ ከቡድኑ ሁለተኛ ስብሰባ በፊት በላይነሽ፣ ሃዊ እና ሰናይት እንደ መጀመሪያው አይነት አስቸጋሪ ስብሰባ እንዳይኖር 

ለመወያየት ቀደም ብለው ተሰብስበው ነበር፡፡ ቡድኑ ይሰበሰባል ተብሎ ከተጠበቀው ጊዜ ቀደም ብሎ በመጀመሪያው ስብሰባ ለይ የቡድን 

ስርዓቱን ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያደረጉት አዛውንት ሴትዮ በላይነሽ እና ጓደኞቿ ወዳሉበት በመምጣት ቡድኑን እንዴት መምራት 

እንደሚቻል ልምዳቸውን ለማካፈል ሀሳብ አቀረቡ፡፡ ስሟ ወ/ሮ ንግስት እንደሆነ አስተዋወቀቻቸው፡፡ ንግስት ከጥቂት ዓመታት በፊት 

በአካባቢያቸው የሴቶች እድር መሪ የነበረችና በመጀመርያ ስብሰባቸው ላይ ያጋጠሟቸውን ነገሮች በደንብ ታስታውሳለች፡፡  

 

“ውድ ልጆቼ” አለች ወ/ሮ ንግስት፡፡ "ሌሎች ሴቶች እርስ በእርስ ለመደጋገፍ እንዲችሉ የሚተጉ እንደዚህ አይነት ጀግና ሴቶች በማየቴ 

ደስተኛ ነኝ፡፡ ነገር ግን በእንደዚህ ዓይነት ስብሰባዎች ውስጥ ንቁ እና ውጤታማ የቡድን ተሳትፎ እንዲኖራችሁ የሚመራችሁ ሰው 

ሊኖራችሁ ይገባል፡፡ የቡድን አመራር በጣም አስፈላጊ ነው፡፡”  

 

“የቡድን አመራር ማለት ምን ማለት ነው?” በማለት ሰናይት ጠየቀች፡፡ “በማንኛውም መንገድ እንደ ባለፈው ተስፋ አስቆራጭ ስብሰባ 

ማድረግ አንፈልግም” አለች አክላ፡፡ 

 

“አባላት ለማዳመጥ የሚስማሙበትን ሊቀመንበር እንዲመርጡ ማድረግ አለባችሁ፡፡ አንድ ሰው በቡድኑ ሳይመረጥ ለመምራት ከሞከረ 

ብዙውን ጊዜ አለመሰማትንና ብዙ ጩኸቶችን ያስከትላል፡፡ መሪዋ በደንብ የተገነዘበች፣ ተነሳሽነት ያላት፣ አቅም ያላት እና ራዕይ ያላት 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 78 
 

መሆን አለባት” ሁሉንም ተራ በተራ ከቃኘች በኃላ ወ/ሮ ንግስት ቀጠለች #ቡድኑ በተጨማሪም እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነቱን እንዲያውቅ 

እና የተሻለ ተነሳሽነት ባለው የቡድን መንፈስ እንዲሠራ የሚያደርግ ውስጣዊ መተዳደሪያ ደንብ ወይም ህግ ሊኖረው ይገባል” አለች፡፡ 

 

ሦስቱ ጓደኛሞች እርስ በርሳቸው እየተያዩ የዓይነ ግርዶሽ ከዓይኖቻቸው ላይ የተገለጠ ያህል ተሰምቷቸው ፈገግ ማለት ጀመሩ፡ የዛሬውን 

ስብሰባ እንዴት መምራት እንዳለባቸው በግልፅ ማየት ችለዋል፡፡ ከወ/ሮ ንግስት ጋር በጸጥታ በመነጋገር ላይ ሳሉ የቡድኑ አባላት ቀስ 

በቀስ እየመጡ ስብሰባውን ለመጀመር ዝግጁ ሆኑ፡፡ ሦስቱ ጓደኛሞች በከፍተኛ ዝግጁነት በራስ መተማመንና ፈገግታ ወደ ቡድኑ ሄደው 

ተቀላቀሉ፡፡  

 

ሰናይት እያንዳንዷን ሴት በደስታ ተቀብላ በመምጣታቸው አመሰገነቻቸው፡፡ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ የወጡት ሁለቱ ሴቶች ሳይቀሩ 

ወደዚህ ስብሰባ መምጣታቸውን አስተዋለች፡፡ ሁሉም ሴቶች እንደተሰበሰቡ ሰናይት “እህቶቼ በሙሉ ወደ ስብሰባው በመምጣታችሁ 

እናመሰግናለን; አለች፡፡ #ዛሬ በአጀንዳችን ላይ ጥቂት ግልጽ ተግባራት አሉን፡፡ በመጀመሪያ አንድ ሊቀመንበር እና ሌሎች መሪዎችን 

እንመርጣለን፣ ከዚያ የእያንዳንዱን አባል ሀላፊነቶች እና መብቶችን የሚገልጽ የቡድን ህጎችን እናዘጋጃለን፡፡ እነዚህም መተዳደሪያ ደንቦች 

ይባላሉ; እያለች የዛሬውን አጀንዳና ሂደት አብራራች፡፡  ሊቀመንበራቸውን ለመምረጥ ሰናይት አባላቱን እንደመሪ ልታገለግልን ትችላለች 

ብለው የሚያስቧትን ሴት ጥቆማ እንዲሰጧት ጠየቀች፡፡ ሴቶቹ ለጥቂት ሰከንዶች ዝም ካሉ በኃላ ሁሉም አንድ ላይ #በላይነሽ; #በላይነሽ; 

#በላይነሽ; ማለት ጀመሩ።  

 

ከፊት ለፊት የተቀመጠች ወይዘሮ እጇን ከፍ አድርጋ “በላይነሽ ትልቅ ሀሳብ ይዛ የመጣችና ሴቶች እንዴት እርስ በርሳቸው መደጋገፍ 

እንደሚችሉ የተረዳችና ጥሩ ራዕይ ያላት ናት፡፡ ስለሆነም የቡድናችን ሊቀመንበር እንድትሆን እጠቁማለሁ” አለች፡ ሁሉም እጃቸውን 

በማጨብጨብ ስምምነታቸውን አሳዩ፡፡ የሊቀመንበሯን ሹመት ተከትሎ ሰናይት ማንበብና መጻፍ በመቻሏ በአባላቱ ፀሐፊ እንድትሆን 

ተመረጠች፡፡ የተግባርና ኃፊነት ድርሻ ላይ ውይይቱን ለመጀመር በላይነሽ መድረኩን ተረከበች፡፡ ቡድኖችን በአሳታፊነት መምራት 

መቻሏን ወዲያውኑ በማሳየት አንድ አንድ ጥሩ ህጎችን እና ደንቦችን እንዲጠቁሙ ቡድኑን ጠየቀች፡፡ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁኔታ ሁሉም 

ተሳታፊዎች ሀሳቦች ስለነበሯቸው እጃቸውን አወጡ፡፡  

 

በሕጎቹ ውስጥ የሚካተቱ በርካታ ሀሳቦችን ጠቀሱ “እርስ በእርስ መደማመጥ” ፣ “በስብሰባ ላይ ለመናገር እጅ ማንሳት/ማውጣት” “በሌሎች 

አባላት የተነሱ ሀሳቦችን ማክበር” ፣ “በሰዓት መምጣት” እና “ንቁ ተሳትፎ ማድረግ”፡፡ ሰናይት ለመረጃ እንዲሆን የተነሱ ነጥቦችን በሙሉ 

በማስታወሻ ደብተሯ ላይ በመፃፍ ስራዋን ጀመረች፡፡ በተጨማሪ የሊቀመንበርና የፀሐፊ ሚናዎች እና ኃላፊነቶችንም አስቀመጡ፡፡ 

የሁሉንም ሀሳቦች ከተቀበሉ በኋላ ሰናይትና በላይነሽ በቡድኑ ውስጥ የተሰጣቸውን ሀላፊነት ምን ያህል እንደተረዱ ለማሳየት ለተሳታፊዎች 

የእያንዳንዳቸው ሀላፊነት ምን እንደሆነ ተናገሩ፡፡  

 

ሰናይት በበኩሏ “ፀሐፊ እንደመሆኔ ስለ ስብሰባው ቀን ለአባላት አስታውሳለው፣ ሊቀመንበሯ በሌለችበት ጊዜ  የእሷን ቦታ ተክቼ 

እሰራለሁ፣ የቡድን ስብሰባዎችንና ውሳኔዎችን ቃለ ጉባኤዎች እይዛለው” አለች፡፡ ከሰናይት በመከተል በላይነሽም “ስብሰባዎቻችንን 

አዘጋጃለሁ፣ አጀንዳዎችን እቀርፃለሁ፣ የሴት አባላትን ሙሉ ተሳትፎ አነሳሳለሁ እንዲሁም ስብሰባዎቻችንን እመራለሁ” አለች፡፡  ሁሉም 

አባላት ለመሪዎቻቸው በጭብጨባ አጋርነታቸውን ገለጹ፡፡ በመጨረሻም አዲሷ የቡድኑ ሊቀመንበር በላይነሽ የሁሉንም አባላት ተሳትፎ 

በማድነቅ የመደበኛ ስብሰባ ጊዜያቸውና ቦታቸው በቡድኑ አባላት ስምምነት መሰረት ዘወትር እሁድ ከጠዋቱ በ 3፡00 ሰዓት በቀበሌ 

አስተዳደር ጽ/ቤት ቅጥር ግቢ መሆኑን በማሳወቅ ስብሰባው መጠናቀቁን ገለጸች፡፡  

*** 
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የውይይት ጥያቄዎች - አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይት ማበረታታት አለባቸው 

1. ቡድኑ በላይነሽን መሪ አድርጎ ለምን መረጠ?  

2. ወ/ሮ ንግስት ቡድኖች የራሳቸውን መሪ መምረጥ አስፈላጊ ነው ያለችው ለምን ነበር?  

3. ይህ ስብሰባ ከቡድኑ የመጀመሪያ ስብሰባ የበለጠ ስኬታማ የሆነው ለምንድነው? 

4. ሌሎች ተመሳሳይ የሴቶች መረዳጃ ቡድን ቢደራጁ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ብለው ያስባሉ?   

5. በታሪኩ ውስጥ ያሉትን የሴቶች ቡድን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችሉ ሀሳቦች አላችሁ?  

6. የሴቶች መረዳጃ ቡድኖች ውጤታማ እንዲሆኑ የአመራር ችሎታ አስፈላጊ ነው ብለው ያስባሉ?  

7. ከቀረበው የሴቶች መረዳጃ ቡድን ታሪክ ምን እንማራለን?   

8. የሴቶች ቡድኖችን ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዷቸው ሌሎች ምን ነገሮች አሉ?   

9. የሴቶች መረዳጃ ቡድኖች በአካባቢዎ በተመሳሳይ ሁኔታ መመስረት የጀመሩ አሉ?  

10. እንደዚህ ዓይነት ተመሳሳይ የሴቶች መረዳጃ ቡድኖች በአካባቢያችሁ አሉ?  

 

የቡድን መልመጃ- ሴቶች እና መሪነት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ  

ይህ መልመጃ 3 ክፍሎች አሉት፡፡ በመጀመሪያ ተሳታፊዎችን መሪን እንዲገልጹ እና በጥሩ መሪ ባህሪያ ላይ እንዲወያዩ ይጠይቋቸው፡፡ 

ሁለተኛ - ከሴቶች ጋር ሲነጻጸር ወንዶች በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መደበኛ የመሪነት ሚናዎችን የሚጫወቱበትን የተለመዱባቸው 

ምክንያቶችን እንዲያስቡ ይጠይቋቸው፡፡ ሦስተኛ - ቀደም ሲል በተለያዩ የሕይወታቸው ገጽታዎች ውስጥ የመሪነት ሚናዎችን 

የሚረዱባቸውን መንገዶች በቡድን ይግለጹ፡፡ እያንዳንዱ ክፍል ከዚህ በታች ባለው መሰረት ተብራርቷል፡፡  

 

ክፍል 1. መሪ ማለት ምን ማለት ነው? የጥሩ መሪ መለኪያዎች ምንድን ናቸው?  

ተሳታፊዎችን “መሪን” እንዲገልጹ ይጠይቋቸው ፡፡ በፍሊፕ ቻርት ላይ የተሳታፊዎችን ምላሾች ይጻፉ። ምላሻቸውን ከሚከተለው ፍቺ 

አንጻር ይከልሱ፡፡ 

 

መሪ ማለት “ግቡን ለማሳካት በሰዎች ላይ መልካም ተጽዕኖን የሚያሳድር ሰው” ነው።  ሌሎች እርሷን ለመከተል እንዲገፋፉ አንዲት መሪ 

በግንባር ቀደምትነት በምሳሌነት ትመራለች።   

 

ተሳታፊዎችን እንደ መሪ ስለሚያደንቁት ሰው እንዲያስቡ ይጠይቋቸው፡፡ ሰውን ጥሩ መሪ ነው የሚያስብሉ ባህሪያ/መለኪያዎች ምንድን 

ናቸው? ተሳታፊዎች የጥሩ መሪ ባህርያትን ጥንድ ሆነው እንዲወያዩ ይጠይቋቸው፡፡ ከ 5 ደቂቃዎች ውይይት በኋላ እያንዳንዱ የቡድን 

አባል የተነጋገሩበትን አንድ ባሕሪ እንዲናገሩ ይጠይቁ፡፡ አመቻቹ/ቿ መልሶቹን በፍሊፕ ቻርት/ወረቀት ላይ መፃፍ አለባቸው፡፡ እያንዳንዱ 

ተሳታፊ አንድ ባህሪ ከሰጡ በኋላ ቡድኑ ተጨማሪ አስተያየቶችን/ሀሳቦችን ሰጥተው እስኪያበቁ ድረስ መጠየቆትን ይቀጥሉ፡፡ 

 

ከጥሩ መሪ ባህሪዎች መካከል ጥቂቶቹ ከዚህ በታች ባለው መልኩ ቀርበዋል፡፡ 

• የተሰጣትን ልዩ ሃላፊነት ለግል ጥቅም ሳይሆን ለመላው ህብረተሰብ ጥቅም ታውላለች  

• የምትመራቸው ሰዎች የራሳቸውን እና የማህበረሰቦቻቸውን ደህንነት ለማሻሻል እንዲችሉ ታስተምራለች ታነቃቃለች 

• እራሷን እና ሌሎችን ታከብራለች፣ በሁሉም ዘንድ ትከበራለች  

• አካባቢውን በደንብ የተገነዘበች - ቡድኖቹ በሚኖሩበት አካባቢ ምን እየተደረገ እንዳለ ታውቃለች   
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• ልማት ተኮር - ሰዎች የገቢ ማስገኛ ሥራዎችን እንዲጀምሩ ወይም በማህበረሰቦቻቸው ውስጥ የልማት መርሃ ግብሮችን 

እንዲያካሂዱ ታነቃቃቸዋለች  

• ባለራዕይ - በትልቁ ስዕል ላይ በማተኮር እና ሌሎችን ቀድማ በመመልከት ምን ማድረግ እንደሚቻል በዓይነ ሕሊና ታያለች  

• ታነቃቃለች - የምትመራቸውን ሰዎች በማሳተፍ ምን ማድረግ እንደሚቻል ታበረታታለች  

• ኃላፊነት መውሰድ - ለድርጊቷ ሁሉ ሃላፊነት ትወስዳለች 

• ማማከር - ሰዎችን ስለ ፍላጎቶቻቸውና ችግሮቻቸው ታማክራለች፤ ውሳኔ ከማስተላለፏ በፊት የሌሎችን አስተያየት ትቀበላለች 

• ከፍተኛ የአቋም ሰው - ተከታዮቿ የእሷን ባህርይ የመውሰድ ዕድላቸው ከፍተኛ መሆኑን በማስተዋል በምሳሌነት ትመራለች 

• በቅርብ የምትገኝ እና አስተማማኝ - ለምታገለግላቸው ቅርብና ቁርጠኛ ናት 

• አድልዎ የሌለባት - ሰዎችን በእኩልነትና በፍትሃዊነት የምታገለግል 

• መረዳት የምትችል - የሌሎችን ሁኔታ ታደንቃለች፣ ለአባላት ርህራሄን ታሳያለች 

• ራስን መቆጣጠር - ስሜቶቿን በቀላሉ ትቆጣጠራለች 

• ከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት - ኃላፊነቷን ለመወጣትና ሁል ጊዜ ለመስራት ዝግጁ ነች 

• ለቡድኑ አባላት እድገትና ልማት ምቹ ሁኔታን ትፈጥራለች  

• ሐቀኛ - ለአባላቱ ተጠሪ ናት እናም በስብሰባዎች ወቅት የተወሰዱ እርምጃዎችን ለአባላት ታሳውቃለች 

• በራስ መተማመን - ቡድኑ ምን ማድረግ እንዳለበት ግልፅ ራዕይ አላት፡፡   

ከላይ የተገልጹ ነጥቦች  ለተሳታፊዎች ያንብቡ እና ከራሳችው ነጥብ ጋር ያነጻጽሩ፡፡ ተሳታፊዎች  በዝርዝራቸው ላይ ሌላ ነጥብ ማከል 

ከፈለጉ ይጠይቁ፡፡  

 

ሁለት የተለያዩ የመጻፊያ ቀለሞችን ይምረጡ እና አንድ ቀለም ለወንዶች አንድን ደግሞ ለሴቶች ይሰይሙ፡፡ በተሳታፊዎች የተዘጋጀውን 

የአንድ ጥሩ መሪ ብቃት/ባህሪ ዝርዝር በመጠቀም ቡድኑን ይጠይቁ- ከተጠቀሱት ባህሪያት ውስጥ ሴቶች ላይ ብቻ ወይም በብዛት በሴቶች 

ላይ የሚታዩ አሉ? ቡድኑ የተወሰኑትን ከመረጡ በኋላ በ “ሴቶች” በተሰየመው ቀለም ያክብቡ፡፡ አሁንም ቡድኑን ይጠይቁ ከተጠቀሱት 

ባህሪያት ውስጥ ወንዶች ላይ ብቻ ወይም በብዛት በወንዶች ላይ የሚታዩ ባህሪያት አሉ? ቡድኑ የተወሰኑትን ከመረጡ በኋላ በ “ወንዶች” 

በተሰየመው ቀለም ያክብቡ፡፡ ውጤቱን ተወያዩበት፡፡ በቡድኑ ውስጥ ብዙ አስተያየቶች ነስተዋል? ያስተውሉ፡፡ ወንዶችም እና ሴቶች 

እንደ መሪ በብዛት ተመሳሳይ ብቃቶች ሊኖራቸው ይችላል፡፡  

 

ክፍል 2. በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሴት መሪዎች ለምን ያነሱ ሆኑ?  

ተሳታፊዎችን የሚከተሉትን እና ሌሎች ተዛማጅ መልሶችን እንዲሰጡ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ 

በገጠሩ ማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ብዙ ሴት አርሶ አደሮች በመደበኛ የአመራርነት ሚና ላይ ሲሳተፉ አይታዩም፡፡ ለመጥቅስ ያህል በመስኖ 

ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ወይም በሌሎች የፖለቲካ አመራርነት ቦታዎች ላይ አይታዩም፡፡ ለምሳሌ፡-  

• ከወንዶች አንጻር ሲታዩ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ስላላቸው 

• የመረጃ እጥረት 

• አናሳ የውሳኔ ሰጭነት አቅም   

• በአደባባይ ለመናገር መፍራት  

• በባለስልጣናት ዘንድ ሴቶች ዓይናፋር እና ዝቅተኛ የራስ መተማመን አላቸው ተብሎ ሰለሚታሰብ፣ የመሪነት ሚና መውሰድ 

አይችሉም እንዲሁም ለአመራርት ብቁ አይደሉም ተብለው ይታሰባሉ፡፡  
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• ባህላዊ መሰናክሎች - አንዳንድ ወንዶች ሚስቶቻቸው በስብሰባዎች ላይ እንዲገኙ አይፈቅዱም፡፡ 

• የሴቶች የሥራ ጫና  

• ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ለሴት መሪዎች ያላቸው አክብሮት አናሳ መሆኑ  

• የመስኖ እና የውሃ አያያዝ የወንዶች የስራ ጎራ እንደሆነ ስለሚታሰብ   

 

ለሴቶች የሚቀርቡ ጥያቄዎች፣   ከላይ ከተሰጡት ምክንያቶች ሁሉ  የትኛው እውነት ነው ብለው ያስባሉ? የትኛው ምክንያት ለመቅረፍ 

ቀላል ነው የትኛውስ ምክንያት ለመቅረፍ በጣም ከባድ ነው ብለው ያስባሉ?  

ሴቶች የማህበረሰብ መሪዎች እንዲሆኑ ለማበረታታት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተሳታፊዎች የሚከተሉትን እና ሌሎች ተዛማጅ መልሶችን 

እንዲሰጡ ጥያቄዎችን ይጠይቁ?  

• ወንዶች ሚስቶቻቸው የማህበረሰብ መሪዎች እንዲሆኑ መደገፍና ማበረታታት አለባቸው፡፡ ወንዶች የቤት ውስጥ ስራዎችን 

ማገዝ ይኖርባቸዋል ስለሆነም ሁለቱም መሪ ለመሆን ጊዜ ይኖራቸዋል፡፡ በቤታቸው ውስጥ ውሳኔዎችን በጋራ መወሰን 

አለባቸው፡፡ 

• ለሴቶችና ለወንዶች የመስኖ ውሃ አያያዝና አጠቃቀም ላይ ኃላፊነት መስጠት፡፡ እንደ መስኖ ማህበር ባሉ የማህበረሰብ ኮሚቴ 

ውስጥ ለሴቶች አባላት ድርሻን/ኮታን ማዘጋጀት፡፡  

• ልማዳዊ ተግዳሮቶችን ለማስወገድ የተለያዩ ስልጠናዎችን እና ድጋፎች ማዘጋጀት፣ ለምሳሌ በአደባባይም ሆነ በቡድን ውስጥ 

መናገር ለሚፈሩ ሴቶች በራስ መተማመናቸውን የሚጨምሩ ስልጠና መዘጋጀት አለበት፡፡  

• ማንበብና መፃፍ እንዲማሩ እና ሌሎች የትምህርት ዕድሎችን እንዲያገኙ ማድረግ፡፡  

• በሴቶች ላይ የሚታየውን አሉታዊ የሆኑ ባህላዊ አመለካከቶችን በተመለከተ ለማህበረሰቡ የማነቃቂያ ትምህርቶችን መስጠት  

• መድረኮችን ማመቻቸት፦ ሴቶች ተሰብስበው በማህበረሰብ ውይይቶችና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ተሳትፎ እንዲኖራቸው 

ማድረግ፡፡   

• ማበረታታት፣ ማደራጀት እና ድምጽ መሆን፡፡ ከሌሎች ሴቶች ጋር በአደባባይ ንግግርን ማድረግ እንዲለማመዱ ማድረግ፡፡  

ክፍል  3.  በሁኔታዊ አመራር ላይ ሀሳብ መስጠት  

ምንም እንኳን በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተወሰኑ መደበኛ የሆኑ የአመራር ቦታዎች ቢኖሩም፣ ማንኛውም ወንዶች እና ሴቶች በገዛ 

ቤተሰቦቻቸው፣ በአካባቢያቸው ወይም በማህበረሰቦቻቸው ውስጥ መሪ ሆነው የሚሰሩባቸው ብዙ መንገዶች አሉ፡፡ አንዳንድ ጊዜ 

በተወሰኑ ሁኔታዎች መሪ እንሆናለን፡፡ ለምሳሌ፡ ቤተሰብ/ወላጆች ለልጆቻቸው እንደ መሪ ናቸው፣ ትክክል የሆኑ ነገሮችን ለማስተማር 

ይሞክራሉ እንዲሁም እንዴት ጥሩ ሰው መሆን እንደሚችሉ ያሳይዋቸዋል፡፡ ብዙውን ጊዜ ድንገተኛ ሁኔታ ወይም ቀውስ ያጋጠመን ጓደኛ 

ወይም ጎረቤትን ስንረዳ ወደ አመራር ሚናዎች እንገባለን፡፡ ይህም ሁኔታዊ አመራር በመባል ይታወቃል፡፡   

ሀ) ተሳታፊዎች በሁኔታዎች የመሪነት ሚና ውስጥ የተገኙበት ጊዜ ካለ እና በዚያ ሚና ውስጥ ስላሳዩት ብቁ የአመራርነት ባሕሪያት 

እንዲያስቡ ጠይቁ፡፡ 5 ደቂቃዎችን በመስጠት ተሳታፊዎች በጥንድ ሆነው እንዲወያዩ ያድርጉ፣ በመቀጠል ጥቂት ፈቃደኛ 

ተሳታፊዎች ታሪኮቻቸውን እንዲያካፍሉ ያድርጉ፡፡  

ለ) ስለ ጥሩ መሪ የመሆን ባህርያትን በተመለከተ ተወያይተናል፡፡ የአመራር ችሎታዎን ለማጠናከር ምን ማድረግ ያስፈልጋል?  

• በቤት ውስጥ   

• በማህበረሰብ ውስጥ   

• የሴቶች ቡድን ውስጥ 
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ማጠቃለያ 

በዚህ ከፍል ትምህርት ውስጥ ስለ መሪነት ሃሳብ ማየት ችለናል፡፡ እንዲሁም ስለ ጥሩ መሪ ባህሪያት እና ከህሎቶች ተወያይተናል፡፡ 

በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ አናሳ የሴቶች የትምህርት ደረጃ ከማህበራዊ እና ልማዳዊ የስርዓተ-ዖታ ልማዶች አንድ ላይ በመሆን ጥቂት 

ሴቶች ብቻ በመደበኛ የአመራር ቦታ ላይ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ ነገር ግን አንዳንድ መደበኛ ባልሆኑ የአመራር ሚና ላይ ሴቶች ሃላፊነት 

ይወስዳሉ፡፡ ለምሳሌ፡ ልጆቻቸውን መቆጣጠር፣ አከባቢያዊ ኩነቶችን ማዘጋጀት/ በቀውስ ጊዜ ስዎችን መርዳት፡፡ ሴቶች 

ጥንካሬዎቻቸው ላይ በማተኮር የአመራርነትን ክሎቶችን በማዳበርና በመተግበር፣ አቅማቸውን በማሳደግ ከሁኔታዊ አመራር ወደ 

መደበኛ መሪነት ሚና መሸጋገር ይችላሉ፡፡ 

 

ክፍል - 2.3 ስራዎችን በጋራ ማቀድ 

ለሴቶች በቡድን መደራጀትና በጋራ ስራዎችን ማቀድ ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል፣ ለዕለታዊ ፍላጎታቸውም ሆነ ስልታዊ ፍላጎታቸው ምላሽ 

ለመስጠት እንደ አንድ መንገድ ሊያገለግል ይችላል፡፡ የሴቶች በጋራ መንቀሳቀስ የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማምጣትና፣ የሴቶችን አቅም 

ለማጎልበት ያግዛሉ፡፡ በቡድን መደራጀት ለሴት አርሶ አደሮች ብዙ ጥቅሞችን ያስገኛል፡፡ ከነዚህም መካከል የመደራደር አቅማቸውን 

ያሳድጋል፣ ለምርታማነት ሊውሉ የሚችሉ ሀብቶችን በቀላሉ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል እንዲሁም ለምርታቸው ገቢያ በቀላሉ እንዲያገኙ 

ያግዛል፡፡ የጋራ ፍላጎት ያላቸው የአርሶ አደሮች ቡድን አባላት በጋራ የሚያጋጥሟቸውን አደጋዎችን ሊቀንሱ ይችላሉ፣ የተለያዩ ወጭዎችን 

ይጋራሉ እንዲሁም መረጃዎችንና ክህሎቶችን ይለዋወጣሉ፡፡ ይህም አባላቱን ወደ ከፍተኛ ትርፍና የኢኮኖሚ አቅም ያሳድጋል፡፡ 

ክፍለ ትምህርት 2.3.1 -እንደ ሴት ቡድን ውሳኔ መስጠት  

በገጠሩ የኢትዮጵያ ክፍል በማህበረሰቡ ውስጥና በቤተሰብ ደረጃ የሴቶች የውሳኔ ሰጭነት ሚና አናሳ ነው፡፡ ሴቶች የራሳቸው ቡድን 

ሲኖራቸው የተለያዩ ውሳኔዎችን እንዲወስኑና ድምፃቸው እንዲሰማ እድል ይሰጣቸዋል፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የዝምተኛ ሴቶች  ፍላጎትና 

ቅድሚያ የሚሰጧቸው ጉዳዮች ንቁ ተሳትፎ በሚያደርጉ ሴቶችና በብዙሃን ውሳኔ መሰረት ችላ ይባላሉ፡፡ ሁሉም የቡድኑ አባላት 

የባለቤትነት ስሜት እንዲኖራቸው ለማድረግ ፍትሃዊ የመወሰን አቅም እና የጋራ መግባባት ለመፍጠር የሚደረግ ጥረት ሊኖር ይገባል፡፡ 

በቡድን ውስጥ የሁሉም ሰው ድምጽ ዋጋ የመስጠት ባህል ከዳበረ በቡድኑ የሚሳተፉ ሰዎችን የመተው ስሜት እና አለመርካትን ይቀንሳል፡

፡   

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች- ከታሪኩ ውስጥ የቡድን ሀሳቦች እያንዳንዳቸውን የሚዘረዝሩበት 8 መደበኛ ወረቀቶች (ለምሳሌ “የመሬት 

ኪራይ መሰረዝ” ወይም “የተሻሻሉ ዘሮችን መጠቀም” ተሳታፊዎች በምርጫ ደረጃ አሰጣጥ መልመጃ ውስጥ የሚጠቀሙበት ድንጋይ 

ወይም ዘር (እያንዳንዱ ተሳታፊዎ 6 ድንጋይ/ዘርን ይጠቀማሉ) 

የሚወስደው ጊዜ:አንድ ሰዓት ከ አምስትሰዓት    

ተሳታፊዎች ሊገነዘቡት የሚገባ-ሁለት የተለያዩ የዴሞክራሲ ውሳኔ አሰጣጥ ዓይነቶች (በአብላጫ ድምጽ መመራት እና የጋራ 

ስምምነትን መገንባት)   

ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ማድረግ ይችላሉ- የምርጫ ደረጃ አሰጣጥ ሂደትን መለማመድ ፡፡   

መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደት ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

ከስብሰባው ሁለት ቀን አስቀድሞ  በላይነሽ  ወደ ጎረቤቷ  ሰናይት  ስለ ቀጣዩ ስብሰባ ለማስታወስ ሄደች፡፡ በላይነሽ ወደ ሰናይት 

የመጣችበትን ጉዳይ ገልጻ #አንቺና ሃዊ ለሌሎች የቡድን አባላትን ስለ እሁዱ ጠዋት ስብሰባ እንድታስታውሷቸው እፈልጋለሁ;አለቻት፡፡ 
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ሰናይትም  በላይነሽን  ስለ ሀሳቧ በማመስገን ስለቀጣዩ ስብስባ ከሃዊ ጋር በመሆን ሌሎች የቡድን አባላትን ማስታወስ እንደሚችሉ 

በመስማማት ከበላይነሽ ጋር ተለያዩ፡፡  

 

እሁድ ጠዋት በላይነሽ “ዛሬ በምናደርገው ሦስተኛው ስብሰባችን በሰዓቱ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ; በማለት ጀመረች፡፡ 

#ዛሬ እዚህ የተገናኘነው ስለ ስራዎቻችን ለመወያየት እና ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ ነው፡፡ ምናልባት በዚህ የስብሰባ አጀንዳ ላይ 

የምትጨምሩበት ነጥብ ካላችሁ እባካችሁን ነፃ ሆናችሁ መናግር ትችላላችሁ; አለች በላይነሽ እጁን ያወጣ ሰው መኖሩን ለማረጋገጥ ዞር 

ዞር እያለች፡፡ አንዲት ችኩል የምትመስል ሴት እጇን ወደ ላይ አንስታ “እንደ ማስበው ሁላችንም በቤት ውስጥ የሚጠብቀን ሥራ አለን፣ 

ስለዚህ ተጨማሪ አጀንዳ አያስፈልግም” አለች፡፡ 

 

ሰናይት እጇን ወደ ላይ አንስታ “እኛ እዚህ የመጣነው የጋራ ፍላጎቾች ስላሉን ነው፣ ሁላችንም የእርሻ መሬት አለን፤ ሆኖም ብዙዎቻችን 

መሬታችንን ለሌሎች አርሶ አደሮች ያከራየንበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እያንዳንዳችን በራሳችን ባከራየነው መሬት 

ላይ እንደቀን ሰራተኛ ተቀጥረን መስራታችን ነው; አለች ሰናይት ቁጭት በተሞላ ድምፅ፡፡ ሰናይት በመቀጠል “እስቲ እኔ ያጋጠሙኝን 

ችግሮች ላካፍላችሁ፣ ካለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ከመሬት ዝግጅት በኋላ ባለቤቴ እኔንና አራቱ ልጆቼን በመተው ሌላ የገቢ ማስገኛ ስራ 

ለመስራት  ወደ ሌላ ቦታ ሄደ፣  ቀሪዎቹን የግብርና ሥራዎች በሙሉ፣ የቤት ውስጥ ሥራዎችን፣ የህብረተሰቡን ተሳትፎ እና ልጆቹን 

የመንከባከብ ሃላፊነት በኔ ላይ ሆነ፡፡ እኔ ራሴን እንደ  እማወራ ሴት ነው የምቆጥረው፡፡ አራት ልጆቼ እኔን ለመደገፍ ለአቅመ ሰራ 

አልደረሱም፡፡ ከእነዚህ ሁሉ ኃላፊነቶች የተነሳ የእርሻ መሬቴን ለማዘጋጀት አቅም ስለሌለኝ የእርሻ መሬቴን በትንሽ ገንዘብ ከማከራየት 

ዉጪ ሌላ አማራጭ አልነበረኝም፡፡ ቤተሰቦቼ የሚተዳደሩት በተከራየነው መሬትና በጥቂቱ ከጓሮዬ ከሚገኘው ገቢ ሲሆን ይህም 

የቤተሰቤን ፍላጎት ለማሟላት በቂ አይደለም፡፡ ለዚህም ነው ቡና ሰአት ላይ በላይነሽ ባጋራችን ታሪክ የተደመምኩት፡፡ ይህ የመሬት 

ኪራይ አሠራር ድህነታችንን እያባባሰውና ቶሎ ከዛ ውስጥ እንዳንወጣ እያደረገ ነው፣ ስለሆነም ይህንን የድህነት ሰንሰለት ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ መቁረጥ እፈልጋለሁ፡፡ ይህ ያጋራኋችሁ ታሪክ አብዛኛው እማወራ ሴቶችን እየተፈታተነ ያለ ሁኔታ ነው” አለች ሰናይት 

በስሜት እጇን እያወናጨፈች፡፡ በስብሰባው ላይ የነበሩ ሁሉም ሴቶች የሰናይትን ታሪክ ጭንቅላታቸውን ወደላይና ወደ ታች በማንቀሳቀስ 

በጥሞናና በመስማማት ያዳምጡ ነበር፡፡  

 

በመቀጠልም  ሊቀመንበሯ “በዚህ ላይ በመጨመር የራሱን ታሪክ ሊያጋራን የሚፈልግ አለ?” ብላ ጠየቀች፡፡ በአርባዎቹ አጋማሽ ዕድሜ 

ላይ ያለች አንዲት ሴት እጇን ወደ ላይ አንስታ “ይህ እውነት ነው ሰናይት፤ ይህንን አሰራርና ልማድ ማቆም አለብን፡፡ ወንድ አጋር ወይም 

ባል የሌላቸው ሴቶች እየከፈልነው ያለነውን ዋጋ ልንረዳው ይገባል፡፡ እናም ይህንን አሰራር ለማስቆም የተሻሉ አማራጮችን መፈለግ 

አለብን; አለች፡፡ አንዲት ሌላ ሴት በመነሳት  የራሷን ተሞክሮ/ታሪክ ማካፈል ጀመረች፣ “አያችሁ ችግራችን የመሬት ኪራይ ብቻ አይደለም 

መሬታችንንም እንዴት መልሰን የራሳችን እናድርግ የሚለው ላይም ችግር አለብን፡፡ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተከራዮቹ ከኛ የተሻሉና 

ጠንካራ ወንድ ገበሬዎች ናቸው፡፡ ስለዚህም መሬታችንን ለማስመለስ እነሱን ለማናገር እንፈራለን፡፡ የእርሻ መሬታችንን የምናከራየው  

ዋናው ምክንያት መሬቱን ለማረስ በቂ ጊዜ እና የተሻሻሉ ግብዓቶችን ለመግዛት የገንዘብ  እጥረት ስላለብን ነው” አለች፡፡   

 

ሌላ ሴት እጇን አዉጥታ በግብርናው ኤክስቴንሽን አገልግሎት ያላትን ተሞክሮ እንደሚከተለው መጥቀስ ጀመረች፣ “ባለፈው ሳምንት 

ባለቤቴ ባለመኖሩ በኤክስቴንሽን አገልግሎት አቅርቦት ምክክር ስብሰባ ላይ የመገኘት እድል ነበረኝ፣ በወንዶች መካከል ብቻዬን ተቀምጬ 

መናገር ፈርቼ ምንም ነገር ስለችግሬ ሳላነሳ ወደ ቤቴ ተመለስኩኝ፡፡ በስብሰባው ላይ የኤክስቴንሽን ሰራተኛው መገኘቴን የተገነዘበ 

አይመስልም፣ በጭራሽ ሊያነጋግረኝም አላሰበም፡፡” ብዙዎቹ ሴቶች ተመሳሳይ ልምዶች እንዳሏቸው ለመጠቆም ጭንቅላታቸውን 

በማነቃነቅ ገለጹ፡፡   
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አንዲት ሴት እጇን ካነሳች በኋላ “ሌላ አስፈላጊ ጉዳይ፤ “እኛ ለምናመርታቸው ምርቶች የገበያ ችግር አለብን፡፡ በተግባር ካየሁት ልምዶቼ 

በመነሳት ወደፊት ለመራመድ በጋራ ልንሰራበት የሚገባ አንዱ ጉዳይ ነው; አለች፡፡ ሊቀመንበሯ ፈገግ ብላ “ድንቅ ነው፣ እራሳችንን 

ለማደራጀት ቀድመን ብንጀምር የበለጠ መማር እንችል ነበር። ለጊዜው ውይይታችንን አንድ ላይ በማምጣት ወደ ዋናው ጉዳያችን እንለፍ 

አለች፡፡ ከቡድኑ ሃሳቦች አዲነሱ ጋበዘች፡፡ የቀረቡትን ሀሳቦች በሙሉ ሰናይት እንደሚቀጥለው አቀረበች፡ 

• የመሬት ኪራይ መሰረዝ  

• የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ለሴቶች ምቹ እንዲሆን ማድረግ 

• የተሻሻሉ ዘሮችን መጠቀም  

• የተፈጥሮ ማዳበሪያ/ኮምፖስት ማዘጋጀት  

• የቡድን ግብይት እና ለምርቶቻችን የገበያ ትስስር መፈለግ  

• ለግብርና ስራዎች ሠራተኞቻችንን በጋራ ለመጠቀም ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር/የጉልበት ልውውጥ 

• የቡድን ቁጠባና ብድር  

• ባህላዊ በዓላትን እና ሌሎች ክብረ በዓላትን ለማክበር እርስ በእርስ መረዳዳት  

 

በላይነሽም በመቀጠል "በጣም ጥሩ!  ህልሞቻችንን እውን ለማድረግ እነዚህ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው፡፡ ወላጆቻችን -አንድነት ኃይል ነው- 

ይላሉ አይደል ስለሆነም ለጊዜው ተግባራትን መዘርዘራችንን አቁመን እንደ ችግሩ/ጉዳዩ አስፈላጊነት በቅድመ ተከተል ማስቀመጥ 

እንጀምር” አለች፡፡  
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ሃዊ እጇን ከፍ አድርጋ “ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፡፡ በአንድነት ተሰባስበን ስለ ጋራ ጥቅሞቻችን እንድንወያይ ያነሳሳን ወ/ሮ በላይነሽ 

በሬዲዮን ሰምታ ያጋራችን ስለ ስኬታማ ነጭ ሽንኩርት አምራች አርሶ አደሮች መሆኑን አስታውሳለው፡፡ ስለሆነም የቡድን ግብይትና 

ለምርቶቻችን የገበያ ትስስር ማፈላለግ እንዲሁም ለሴቶች ተስማሚ የሆነ የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቶችን ማግኘት በቅደም ተከተል 

ያስፈልገናል ብዬ አስባለው፡፡ ምክንያቱም ምርቶቻችንን ለመሸጥ የገበያ ትስስር ያሰፈልገናል እንዲሁም ለሴቶች ምቹ የሆነ የኤክስቴንሸን  

አገልግሎት እንድናገኝ ይረዳናል; አለች፡፡  

 

ከሃዊ አጠገብ የተቀመጠች ሌላ ሴትም “ትክክል ነሽ! ለምርቶቻችን ያለብን የገበያ እጥረት ጥቅማችንን በማሳጣት በተደጋጋሚ እየተሰቃየን 

እንገኛለን፡፡ ለኤክስቴንሽን አገልግሎቶች ያለን ውስንነትም እንደ ትልቅ ችግር ማንሳት ይቻላል ያለው የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት 

ፍላጎቶቻችንን ያማከለ አይደለም” አሉ፡፡   

 

ሆኖም  በዚህ ሃሳብ  ሁሉም የቡድን አባላት አልተስማሙም፤  አንዲት ሴት የተናደደች መስላ እጇን ከፍ አድርጋ “እኛ ምርቶቻችንን 

ወዴት እንደምንሸጥ የማናውቅ ይመስልሻል እንዴ? ይልቁንም የጉልበት ሠራተኛ በልውውጥ መጠቀም የሚያስችሉ ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆን አለበት; አለች፡፡ ሌላ ሴት በመቀጠል “እኔ እንደሚመስለኝ ለኛ ቀዳሚ መሆን ያለበት 

ጉዳይ በላይነሽ ከሬዲዮን ሰምታ እንደነገረችን የነጭ ሽንኩርት አምራች አርሶ አደር ሴቶች እንዴት ገቢ ማግኘት እንችላለን የሚለው መሆን 

አለበት; አለች፡፡ በተነሱት ሃሳቦች ላይ አስተያየቶችን ሲሰጣጡ በሴቶቹ መካከል ትንሽ ያለመስማማት ጉዳይ ነበር፡፡    

 

ከቡድን አባላቱ ውስጥ ያለመስማማት ሁኔታዎች በመታየቱ በላይነሽ እንደ ከዚህ ቀደሙ ስብሰባ አለመግባባት ይፈጠራል ብላ ሀሳብ 

ገባት፡፡ ነገር ግን ንግስት አሳታፊያዊ መሪነት ዘዴንና በቡድኑ ውስጥ መግባባት መፍጠር የሚቻልበት ሁኔታን ምክር እንደሰጠቻት 

አስታወሰች፡፡ የስብሰባው ጊዜ እየተገባደደ መሄዱን ተገንዝባ ጉዳዮቹን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ እንዲጠናቀቅ 

በማለት ውሳኔ ስጠች፡፡   

 

በላይነሽም በመቀጠል “እህቶቼ፣ እኛ ጥሩ የጋራ ስጋቶችንና ችግሮች ዘርዝረናል፣ ነገር ግን ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች ላይ መግባባት 

ላይ ለመድረስ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገናል፡፡ በመጪው ሳምንት እያንዳንዳችሁ ስለዚህ ዝርዝር ጉዳዮች ማሰብ ትችላላችሁ፣ እናም 

በሚቀጥለው እሁድ እንደገና ስንገናኝ፣ እያንዳንዱ ሰው የመጀመሪያዎቹ ሶስት ቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች መሆን አለበት የሚላቸውን 

ያካፍለናል፡፡ ያኔም ወደ መግባባት እንደምንመጣ እርግጠኛ ነኝ; አለች፡፡ ሴቶቹም መስማማታቸውን ጭንቅላታቸውን ከፍ ዝቅ በማድረግ 

ገለፁላት፡፡ በመጨረሻም በላይነሽ በውይይት ላይ በመሳተፋቸው ሁሉንም የቡድን አባላትን አመስግና “ለዛሬ ስኬታችን ጥሩ ዘፈን ማን 

ይዘፍንልናል?” ስትል ጠየቀች፣ በአብዛኛው ውይይት ወቅት ዝም ብላ ስትቀመጥ የነበረች ሴት ደስ ብሏት እጇን አነሳ፡፡ መዝፈን ስትጀምር 

የተቀሩት የቡድኑ አባላት ተከትለዋት መዝፈን ጀመሩ፡፡   

*** 

የውይይት ጥያቄዎች - አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. ሴቶቹ ቡድኑ እንዲሰራበት የፈለጓቸው ችግሮች ምንድን ናቸው?  

2. በቡድኑ ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች አንድ ዓይነት አመለካከት አላቸው?  

3. በዚህ ስብሰባ ላይ ቡድኑ ምን ያህል እየሰራ/እየተንቀሳቀሰ ነው? ምን የተሻሻለ ነገር አለ ብለው ያስባሉ?  

4. በአካባቢያችሁ ያሉ ሴት አርሶ አደሮች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግሮች ያጋጠሟቸው አሉ?  

5. በአካባቢያችሁ ውስጥ የሴቶች የራስ አገዝ ቡድን ሊያጠናቸው የሚገቡ ሌሎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች እንዳሉ 

ይሰማዎታል?  
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6. ቡድኑ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች እንዴት ለይቶ ማወቅ እንዳለበት ሃሳብ አለዎት? በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ በድምጽ ብልጫ 

ቢወስኑ ጥሩ ሀሳብ ይመስሎታል? በቡድኑ ውስጥ ያሉት የብዙሃን አስተያየት የአናሳዎችን አስተያየት ማሸነፍ አለበት ብለው 

ያስባሉ? ከሆነ ለምን? ካልሆነስ ለምን? 

 

የቡድን መልመጃ- የምርጫ ደረጃ አሰጣጥ እና የጋራ መግባባት ግንባታ  

ይህ የደረጃ አሰጣጥ መልመጃ በንግድ አዋጭነት እና ለጋራ ፍላጎት ቡድኖች የንግድ ሥራ ችሎታ ላይ የአቅም ልማት ድጋፍ ሰጭ ፕሮጀክት 

የአሠልጣኞች ስልጠና አውደ ጥናት ውስጥ የንግድ ሥራ ሀሳቦችን ለመምረጥ መመሪያ የተወሰደ ነው፡፡  

 

አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች በተዘረዘረው ስለ ሁለቱ ዋና ዋና የዴሞክራሲያዊ ውሳኔ አሰጣጥ ዓይነቶች ማስረዳት አለበት - የአብላጫ ደንብ 

እና መግባባት  

ውሳኔዎችን እንዲያደርጉ እና ችግሮችን እንዲፈቱ ለማገዝ ከቡድኖች ጋር ሊያገለግሉ የሚችሉ ብዙ ቴክኒኮች አሉ፡፡ በአንዳንድ ድርጅቶች 

ውስጥ መሪው ለሁሉም ቡድን ሁሉንም ውሳኔዎች ይሰጣል፣ ግን ይህ በአባላቱ መካከል አለመርካትን እና ቅሬታን ሊፈጥር ስለሚችል 

ለሴቶች ለማጎልበ ለሚቋቋሙ ቡድኖች የሚመከር አይደለም። በትንሽ ቡድን ውስጥ የእያንዳንዱን አባል ሀሳብ እና አመለካከት ዋጋ 

የሚያገኝበት፤ በእኩልነት እና በፍትሃዊነት ከግምት ውስጥ የሚገባበት ዴሞክራሲያዊ የውሳኔ አሰጣጥ ዘይቤን መጠቀሙ የተሻለ ነው፡፡ 

ሁለት ዋና ዋና የዴሞክራሲያዊ ቡድን ውሳኔ አሰጣጥ ዓይነቶች አሉ-“አብላጫ ደንብ” እና “መግባባት”፡፡  

 

በትርጉሙ “የአብላጫ ደንብ” ማለት አንድ ነገር ከ 50% በላይ (ግማሽ) በላይ የቡድን አባላት ከተስማሙ ሁሉም አባላት ባይስማሙም 

ተቀባይነት ያለው ውሳኔ ይሆናል ማለት ነው፡፡ የፖለቲካ ምርጫዎች ብዙውን ጊዜ “ቀለል ያለ አብላጫ ድምፅ” ደንብ ይከተላሉ፣ ይህም 

ማለት ከ 50% በላይ ድምጾችን ብቻ ካሸነፉ እንደ አሸናፊ ሆነው ተመርጠዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ልዩነቱ ከ 1% በታች ሊሆን 

ይችላል - ለምሳሌ ምርጫው በሁለት ነገሮች መካከል የሚደረግ ቢሆን እና “አሸናፊው”- አማራጭ ሀ - 50.3% ድምጾችን ከተቀበለ፣ 

ያልተመረጠው - አማራጭ ለ - ከአሸናፊው ብዙም ያልተናነሰ ድምፅ 49.7% ኖሮት ተሸናፊ ሊሆን ይችላል። የዚህ ፈታኝ ሁኔታ አማራጭ 

ለ - አጥብቀው ይደግፉ ከነበሩት መካከል ብዙዎች ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ እናም ቡድኑ ለእነሱ አመለካከት ተገቢ እንዳልሆነ 

ይሰማቸዋል፡፡ በአብላጫ ድምጽ የሚመጣውን እርካታ ለመቀነስ የሚሞከርበት አንደኛው መንገድ አነስተኛውን ተቀባይነት ያለው ስኬት 

ከፍ ያለ መቶኛ ወይም “እጅግ በጣም ብዙን” መወሰን ነው - ለምሳሌ ግማሽን ከማወዳደር ይልቅ 2/3 ወይም 3/4ን መፈለግ። 

  

ሰፊ ተጽዕኖ ባላቸው ውሳኔዎች፣ ለአብዛኛው ብልጫ ሁል ጊዜም ደካማ ጎን ሊኖረው ይችላል፣ ይህም ሁልጊዜ በተወሰነ ደረጃ “ያሸንፋል 

ወይም ይሸነፋል”፡፡ አናሳ ድምፅ ያገኙ ጉዳዮች ባለቤት የሆኑ ሰዎች ምን ይሆናሉ? ከቡድኑ/ ከማህበረሰቡ የተገለሉ እንደሆኑ ሊሰማቸው 

ይችላል፣ ብዙዎች ለፍላጎታችን ወይም ለአስተያየቶቻችን ደንታ የላቸውም ብለው ያስባሉ፡፡ ውሳኔዎች በሚተገበሩበት ጊዜ ለቡድኑ 

ችግሮች በመፍጠር ንቁ ተቃዋሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ እነሱ ውሳኔውን በረቂቅ፣ በአፋኝ መንገዶች በማገድ፣ ወይም በአፈፃፀም ውስጥ 

ባለመሳተፍ ዝምተኛ ተቃዋሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ወይም አንዳንድ አባላት ቡድኑን ሙሉ በሙሉ ለመልቀቅ ሊወስኑ ይችላሉ፡፡ 

በአብላጫ ደንብ፣ ነገሮችን ለየት ብለው የሚያዩትን ሰዎች አመለካከት ለቡድኑ እንዲረዳ ምንም መስፈርት የለም፡፡ ድምፆች ሲቀሩ 

ድርጅቶች ብዙውን ጊዜ ግባቸውን ለማሳካት በዝግታ ወይም ያለ ምንም እድገት ዋጋ ይከፍላሉ ፡፡ በዚህ ምክንያት የጋራ መግባባት ውሳኔ 

ለትንሽ ቡድኖች ይመከራል፡፡ መግባባት ማለት በቡድኑ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ከውሳኔው ጋር ይስማማል ወይም ውሳኔው ለቡድኑ 

የተሻለው መሆኑን ይቀበላል ምክንያቱም ጥንቃቄ የተሞላበት ውይይት ተካሂዷል እናም ሁሉም ሰው በውይይቱ ውስጥ ድምፁ እና 

አመለካከቱ እንደተሰማ ይሰማዋል   
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መግባባት ሁሉም ሰው የግለሰቡን እና የቡድን ፍላጎቶቹን ለማሟላት በአንድነት እየሰራ መሆኑን ያመለክታል፡፡ መተማመንን የሚፈልግ 

ነገር እርስ በርሱ ከመቃወም ይልቅ እርስ በእርሱ በጋራ ይሠራል፡፡ መግባባት ለሁሉም ተቀባይነት ያላቸው "ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርጉ" 

መፍትሄዎችን ይፈልጋል፡፡ ሁሉም በውሳኔ ላይ ከተስማሙ ሁሉም እንዲፈፀም የበለጠ ቁርጠኝነት ይኖራቸዋል፡፡ የጋራ መግባባት 

መገንባት የሁሉንም ተሳትፎ ይፈልጋል፣ እና ጊዜ ይወስዳል። በአብላጫ ደንብ እና በስምምነት ውሳኔ አሰጣጥ መካከል ያለው ልዩነት 

ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ሊጠቃለል ይችላል ፡፡   

 

 የአብላጫ ህግ የጋራ ስምምነት 

ግብ ለማሳመን ለመረዳት 

እይታ ዒላማ ብቻ ሁሉንም 

ትኩረት የምንናገረው ነገር እንደተደመጥን ማሰብ 

ውጤት እያንዳንዱ ለራሱ የጋራ ትኩረት 

ክህሎቶች ክርክር ለጋራ ስምምነት ክፍት፤ አለመፍረድ 

አዲስ አሰራር  1. አልስማማም ከማለት ይልቅ ይህ ለምን ተባለ ብሎ መጠየቅ 

2. ምክንያትና ማሳመኛውን ማድመጥ 

  

ብዙ አማራጮች ሲወያዩና አንድ ቡድን በመካከላቸው ለመወሰን ሲሞክር፣ ልክ ከላይ ባለው ታሪክ ውስጥ፣ አንዳንድ ዓይነት ድምፆች 

ወይም “የምርጫ ደረጃ” የጋራ መግባባት ግንባታ ጊዜውን ለማሳጠር የሚረዱባቸው መንገዶች አሉ፡፡ ከዚህ በታች ያለውን መልመጃ 

መስራት የምርጫ ደረጃን ለመረዳት ይረዳዎታል፡፡ 

የምርጫ ደረጃ  

አመቻቹ/ቿ 8 ወረቀቶችን በክፍሉ ዙሪያ ማሰራጨት፡፡ በእያንዳንዱ ወረቀት ላይ ከላይ ባለው ታሪክ ውስጥ ከተዘረዘሩት 8 የቡድን 

ቅድሚያ ሀሳቦች መካከል አንዱ የተፃፈበት፡፡ ሴቶች በተሻለ ሁኔታ በቀላሉ እንዲለዩ በካርዱ ላይ ጉዳዩን በሚገልጹ ስዕሎች ቢፃፍ የተሸለ 

ይሆናል፡፡  

• የመሬት ኪራይ ችግርን መሰረዝ  

• ለሴቶች የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት  

• የተሻሻሉ ዘሮችን መጠቀም  

• የተፈጥሮ ማዳበሪያን ማዘጋጀት  

• የቡድን ግብይት እና ለምርታችን የገበያ ትስስር መፈለግ  

• ለግብርና የሠራተኛ ልውውጥን ማዘጋጀት  

• የቡድን ቁጠባ እና ብድር  

• ባህላዊ በዓላትን እና ሌሎች ባህላዊ ክብረ በዓላትን ለማክበር እርስ በእርስ መረዳዳት  

ተሳታፊዎች ከሶስቱ ጓደኞች ጋር የሴት አርሶ አደሮች ድጋፍ ቡድን አባላት እንደሆኑ እንዲያስቡ ይጠይቋቸው፡፡ ለእያንዳንዱ ተሳታፊ 6 

ጠጠሮችን ወይም ዘሮችን ይስጡ፡፡ እነዚህ ድምፃቸው ናቸው፡፡ ተሳታፊዎች እነዚህን ድምፆች ከ8ቱ ገጾች መካከል ማሰራጨት ይችላሉ 

ሆኖም ግን ለቡድኑ ለመስራት በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለው ባሰቡዋቸው ጉዳዮች ላይ በመመርኮዝ ያስቀምጡ፡፡ ሁሉም ድምፆች 

ከተሰጡ በኋላ በእያንዳንዱ ወረቀት ላይ አመቻቹ/ቿ የተቀበለውን አጠቃላይ የድምፅ ቁጥር መፃፍ አለበት ከዚያም በድምጽ ቁጥሮች ላይ 

ወረቀቶቹን በመሬቱ ላይ ወይም በግድግዳው ላይ ያደራጁ፡፡  

 

ድምጽ መስጠቱ በራሱ የመጨረሻ ውሳኔ አይደለም፡፡ ስለ ውጤቱ መናገሩ ለቡድኑ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ በውይይቱ ወቅት ሁሉም 

ተሳታፊዎች ክፍት አዕምሮን ለመጠበቅ፣ ፍርድን ለማቆም እና አዲስ መሬት በመፈለግ ላይ ለማተኮር ብዙ ይስማማሉ፡፡ ውይይቱ የግል 
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ድምጾችን ስለመጠበቅ ወይም አልስማማም ለማለት መሆን የለበትም፣ ግን ሌሎች ለምን የተለየ ስሜት እንደሚሰማቸው ለመረዳት 

መሞከር እና በሌላ መንገድ ስለ ጉዳዮች ለማሰብ ዝግጁ መሆን አለባቸው፡፡ ለውይይቱ ሁሉም ሰው ሃሳቡን ለማካፈል ጥሩ እድል 

እንዲያገኝ ተሳታፊዎችን ከ5-6 ባነሰ ቡድን ይከፋፍሏቸው፡፡ እያንዳንዱ ቡድን በአጠቃላይ የደረጃ አሰጣጥ ውጤቶችን ለመወያየት 20 

ደቂቃ ሊኖረው ይገባል፣ ያንን ደረጃ እንደሁኔታው ይቀበሉት ወይም በማንኛውም መንገድ ያስተካክሉት እንደሆነ ወደ መግባባት መምጣት 

አለባቸው፡፡ እያንዳንዱ ቡድን የስምምነት ደረጃቸውን ለታላቁ ቡድን እንዲያቀርብ እና ለሚያደርጉት ማናቸውም ለውጦች ማረጋገጫ 

እንዲሰጥ ይጠየቃል፡፡ 

  

በአነስተኛ ቡድኖች ውስጥ በመጀመሪያ በጣም አስፈላጊ ስለሆኑት ከ2 እስከ 3 ዋና ዋና ጉዳዮች እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ካለ ተሳታፊዎቹን 

ይጠይቁ፡፡ ለምን ተደነቁ? ቡድኑ አስፈላጊ ናቸው ግን ያን ያህል አጣዳፊ አይደሉም የሚሏቸው ከእነዚህ ጉዳዮች ውስጥ አሉ - ከተወሰነ 

ጊዜ በኋላ በእነሱ ላይ ቢሠራ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን እንደ ተቀዳሚው ቅድሚያ አይደለም? የሚሏቸውስ? ከዚያ በታችኛው ደረጃ 

ስላላቸው 2-3 ጉዳዮች እና ከዚያ በኋላ መካከል ያሉትን ደግሞ በተመለከተ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ ለእርስዎ የሚያስደንቅ ነገር 

ነበር ወይም ስለሱ እርግጠኛ አለመሆን ይሰማዎታል? የትኛውም ጉዳይ ከፍ ያለ ወይም ዝቅተኛ ደረጃ ሊኖረው እንደሚገባ በጥብቅ 

ይሰማዎታል?  ለምን? በእነዚህ ውይይቶች ላይ በመመስረት ትንሹ ቡድን በምንም መንገድ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ዝርዝር እንደገና 

ማዘጋጀት ወይም ለመወሰንና ላለመወሰን ያንን አቋም ለጠቅላላው ቡድን ለማቅረብ መዘጋጀት አለበት፡፡  

 

እያንዳንዱ አነስተኛ ቡድን የጋራ መግባባት አመለካከታቸውን ካቀረቡ በኋላ አመቻቹ/ቿ ሁሉንም ቡድን በውይይት ሊመራ ይችላል፡፡ 

አንዳንድ ቡድኖች ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች በተመሳሳይ መንገድ እንደገና አስተላልፈዋልን? የአንዳንድ ቡድኖች ምክንያታዊነት 

አቀራረብ ጉዳዮች በደረጃ እንዴት መመደብ እንዳለባቸው የማንንም ሰው አስተሳሰብ ቀይረው ይሆን? ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች 

ቅደም ተከተል እንዴት መቀየር እንዳለበት ከቡድኖቹ ውስጥ ግልፅ ለውጦች እየታዩ ናቸው? ግለሰቦች ለጠቅላላው ቡድን የተወሰነ ለውጥ 

እንዲያቀርቡ ጊዜ ይስጡ። ከ20 ደቂቃዎች በኋላ ይወያዩ፣ ወይም ተጨማሪ አስተያየቶች ከሌሎች ቡድኖች ይጠይቁ-  

• እያንዳንዱ ሰው የእነሱ አመለካከት በቡድኑ እንደተሰማ እና እንደታሰበ ተሰምቶታል?  

• ጊዜ እያለፈ ሲሄድ እና ሌሎች ጉዳዮችም ከጊዜ በኋላ ሊጨመሩ እንደሚችሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት በዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች 

ላይ በጋራ ለመስራት ሁሉም ሰው መስማማት ይችላል?  

ለእነዚያ ሁለት ጥያቄዎች መልሱ አዎ ከሆነ ያኔ እርስዎ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል ማለት ነው፡፡ ለተሳተፈው በሙሉ ምስጋና 

ሊቀርብላቸው ይገባል፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍለ-ትምህርት በአሳታፊ ፣ በዴሞክራሲያዊ ውሳኔ አሰጣጥ በኩል የቡድን ሥራን ለማሻሻል የሚረዱ ውሳኔዎችንና መንገዶችን 

አሳይቶናል፡፡ አባላት የሚሰማቸውን ስሜት ተቀባይነት ማግኘቱን እና ስምምነት እና መግባባትን ለመገንባት ከድምፅ ምርጫ ይልቅ 

የጋራ መግባባትን መፍጠር የበለጠ ውጤታማ ነው፡፡ 

 

ክፍል ትምህርት 2.3.2: - ውሳኔ እና እንደምታ መስጠት  

የሰብል ምርጫ የሚከናወነው በአብዛኛው የንግድ ነክ ሀሳቦችን እና የእያንዳንዱን የእሴት ሰንሰለት ሳይጨምር በነባር አርሶ አደሮች 

ተሞክሮ ብቻ ነው፡፡ በንግድ ሥራ ሂደት ላይ የእውቀትና የክህሎት እጥረት አርሶ አደሮችን ለኪሳራ የሚያጋልጥ ሲሆን ይህም በመረጃ 

እጦት ምክንያት በሴቶች ላይ የተባባሰ ነው፡፡ የሴቶች ቡድን ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚወስኑ እርምጃዎችን ማወቅ እና በጥልቀት 

ማቀድ እና ከእውነተኛው አተገባበር በፊት ያቀዱትን የእያንዳንዱን እቅዶች ጥቅም እና ጉዳት ማየት እና የጋራ መግባባት መገንባት 

አለባቸው፡፡  
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች - የንግድ ስራ ሃሳብ ዝርዝር ቅጅዎች፣ ከተቻለ የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ ሃሳብ መመሪያ 

የሚወስደዉ ጊዜ - አንድ ሰዓት ተኩል 

ተሳታፊዎች ሊገነዘቧቸው የሚገባ - በሴቶች ቡድን ውስጥ እንዴት የንግድ ስራ ሃሳብ መምረጥ እንደሚቻል 

ተሳታፊዎች ማድረግ ያለባቸው - የተዘጋጀውን ቅፅ በመጠቀም የንግድ ስራ ሀሳቦችን ማመንጨት እና ማወዳደር 

መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደት ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በቡድኑ አራተኛው ስብሰባ በላይነሽ፣ ሰናይት እና ሃዊ በሴቶቹ ቡድን ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ምን መሆን እንዳለብት ለማወቅ 

የጋራ መግባባት ግንባታ ልምምዱን መርተዋል፡፡ በውይይቱ የምርጫ ደረጃ አሰጣጥ እና የቡድን ውይይትን የተጠቀሙ ሲሆን፤ ሁሉም 

አባላት አስተያየቶቻቸው እንደተሰሙ ተገንዝበው በመደምደሚያዎቹም ተስማምተዋል፡፡ ቡድኑ ለመጀመር የፈለገው የመጀመሪያው ጉዳይ 

የግብርና ምርቶች የጋራ ግብይት ነበር፡፡ ግን ምን ዓይነት ምርት ማምረት እንዳለባቸው ገና አልወሰኑም ፡፡  

 

ከሳምንቱ በአንደኛው ቀን ሰናይት ስለ መጪው የሥልጠና መርሃግብሮች ለማወቅ እና በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ያንን መረጃ ለቡድኑ 

ለማካፈል እንድትችል ወደ አርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል ጎራ ብላ አንድ የቀበሌያቸውን የልማት ሰራተኛ አገኘች፡፡ “ሰናይት፣ አንቺን 

በማየቴ ደስ ብሎኛል” አላት፡፡ "ካልተሳሳትኩ፤ አንቺም ከነበላይነሽ ጋር የአዲሱ የሴት አርሶ አደሮች ድጋፍ ቡድን አባል ነሽ አይደል?" 

ሲላት ሰናይት የቡድኑ ፀሐፊ መሆኗን አረጋገጠችለት፡፡  

 

“ኦ በጣም ደስ ይላል፡፡ ይህንን ማኑዋል ወደ በላይነሽ ለማድረስ ፈልጌ ነበር፡፡ ከሳምንታት በፊት ነጭ ሽንኩርት እያመረቱ ከሽያጩ ጥሩ 

ገቢ ስላገኙ የሴቶች የጋራ ፍላጎት ቡድን የተሳካ ታሪክን ከሬዲዮ እንደሰማች ነግራኛለች" አላት፡፡ “ልክ ነህ ወንድሜ፡፡ ሁላችንም በታሪኩ 

በጣም ተደስተናል እናም ተነሳስተናል" አለች ሰናይት፡፡ "ቡድናችን እንደነሱ ስኬታማ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን” አለች በመቀጠል፡ 

 

"ለጋራ ፍላጎት ቡድኖች የግብዓት ድጋፍ የሚያደርገው ፕሮግራም ስላለቀ ምንም ልረዳት እንደማልችል አንድ ቀን ለበላይነሽ ነግሬያት 

ነበር፡፡ ነገር ግን ባልደረባዬ ጠበቃ የሆነ የጋራ ፍላጎተ ቡድን የንግድ መመሪያ መጽሐፍ እንዳለን አስታወሰኝ፡፡ መመሪያው ለአነስተኛ 

የግብርና ንግድ ቡድኖች የንድግ እንቅስቃሴዎቻቸውን በተሻለ መንገድ እንዴት ማቀድ እንደሚችሉ፣ የአዋጭነት ጥናት እንዴት 

እንደሚደረግ እና የንግድ እቅድ እንዴት እንደሚዘጋጅ፣ እንዲሁም ወጭዎችን እና ገቢዎችን እንዴት እንደሚከታተሉ ጨምሮ ያትታል፡፡ 

አንድ ቅጂ አግኝቻለሁ - አንዴ ጠብቂኝ ላምጣላቹ!” አላት፡፡ 

  

ሰናይት በጣም ተደሰተች - ተቀዳሚ ስብሰባቸው የሚያመርቱትንና የሚሸጡትን ምርት መወሰን ስለሆነ ይህ የሚቀጥለው ስብሰባቸውን 

ለመምራት የሚያስፈልጋቸው ሊሆን ይችላል፡፡ የግብርና ባለሙያውን በደስታ አመስግና ከሩጫ በማይተናነስ ፍጥነት መመሪያውን ለሃዊና 

በላይነሽ ለማሳየት ወደእነሱ ሄደች፡፡ የሚቀጥለው ስብሰባ ካገኙት አዲስ መረጃ የተነሳ በጣም አስደሳች እንደሚሆን ወሬው ተሰራጨ፡፡ 

ሁሉም ሰው እንደ ቀድሞው ሊቀመንበሩ ወይም ፀሐፊው ሳያስታውሷቸው ወደ አምስተኛው ስብሰባ በሰዓቱ መጡ፡፡ የቡድኑ አባላት 

እርስ በእርስ ሰላምታ ሲሰጣጡ በውስጣቸው የደስታ ስሜት ይሰማቸው ነበር፡፡  

 

በላይነሽ “ሁላችሁም እንኳን በደህና መጣችሁ! በአጀንዳው ላይ ለመነጋገር ሁሉም ሰው ሰዓት አክባሪ እና ደስተኛ ሁኗል ብዬ መናገር 

እችላለሁ፡፡ ዛሬ ለመወያየት የመጀመሪያውን ትኩረታችን ስለ ምን እንደሆነ ማን ሊያስታውሰን ይችላል?” አለች፡፡ ከሁለት ሳምንት በፊት 

ዘፈኑን የመራችው እቴቱ የምትባል ወጣት ሴት “አዎ እኔ እችላለሁ; አለች፡፡ "ዛሬ አንድ ላይ ምን ማምረት እንደምንችልና በአንድ ላይ 
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ምርታችንን የምንሸጥ ከሆነ የት ገበያ እንደምንሸጥ ባለፈው ሳምንት ሰዎች በብዛት ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመን፣ ቃርያ፣ ሰላጣ እና ቆስጣ 

እንደሚያመርቱ ገልፀው ነበር፡፡” ሁሉም በአድናቆት አጨበጨቡላት፡፡ ሌላ ሴት እጇን ከፍ አድርጋ “ውድ ጓደኞቼ የተጠቀሱትን 

አትክልቶች ለመሸጥ እና ገበያዎችን ለማግኘት ከፈለግን ስለ ምርቱ መጠን፣ ስለ ጥራቱ፣ ስለ ምልመላው፣ ስለጥራቱ እና ስለ ሸማቾች 

ፍላጎት ማሰብ አለብን” አለች፡፡  

 

በላይነሽ ሰናይት ከግብርና ባለሙያው የተቀበለችውን የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ መጽሐፍ ቅጂ አነሳች፡፡  

 

“እህቴ ትክክል ናት፣ ብዙ አስፈላጊ ነገሮችንም ጠቅሳለች። በዚህ ሳምንት ቀበሌያችን ለሴቶች እና ለወጣቶች የግብርና ንግድ ሥራዎች 

ይህን የንግድ ሥራ መመሪያ መጽሐፍ ቅጅ ሰጡን፡፡ አብረን ልንጠቀምበት የምንችለው እጅግ በጣም ጥሩ ምክሮች አሉት፡፡ እና 

ከመጀመሪያዎቹ ምክሮች አንዱ የንግድ ስራ ሀሳባችን ጥሩ መሆኑን ለማወቅ የአዋጭነት ጥናት ማካሄድ አለብን የሚለው ነው” አለች 

በላይነሽ፡፡ ሰናይት አክላ “የመመሪያ መፅሃፉ በራሳችን ልምድ እና እውቀት ላይ በመመርኮዝ እንዲሁም ለራስ ጥሩ ገበያ መኖሩን 

በማረጋገጥ የንግድ ስራዉን እራሳችን መምረጥ አስፈላጊ ነው ይላል፡፡ እህታችን ዛሬ እንዳስታወሰችን ሁላችንም ቲማቲም፣ ጎመን፣ በርበሬ፣ 

ሰላጣ እና ቆስጣ እያመረትን ነው፡፡ ስለእነዚህ አትክልቶች በተመለከተ ልምድ ያለውና ሊያካፍል የሚፈልግ ሰው ይኖር ይሆን?” አለች፡፡ 
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“ባለፈው ዓመት የደረሰብኝን ላካፍላችሁ” አለች አንዲት ሴት፡፡ “የተትረፈረፈ ቲማቲም ነበረኝና የት እንደምሸጥ እና ዋጋ ስለማላውቅ 

ምርቴን በአቅራቢያው ወደነበረው ገበያ ወሰድኩ፡፡ በገበያው ውስጥ ቲማቲም የሚሸጡ ብዙ ሰዎች ነበሩና አነስተኛ ምርቴን ለመሸጥ 

ተሠቃይቼ ነበር በመሆኑም ባገኘሁት የሽያጭ መጠን ደስተኛ አልነበርኩም፡፡ እንዲሁም አንዳንድ ምርቶቼ በትራንስፖርት ላይ ተበላሽቶ 

ስለነበር ምንም ገቢ አላገኘሁበትም ማለት እችላሁ፡፡ ስለሆነም ስለ ዋጋ መረጃ፣ ለማን እንደምንሸጥ፣ ስለሸማቾች ፍላጎት እና ስለጊዜያዊ 

ማከማቻ ማዕከላዊ መጋዘን ማሰብ ይኖርብናል; አለች፡፡ ሃዊ አክላ “አዎ የምርት መበላሸት ከባድ ችግር ነው፡፡ በቤተሰቦቼ ውስጥም ሰላጣ 

ተበላሽቶብናል፡፡ ለወደፊት ምርታችንን እንዴት ማከማቸት፣ ማሸግ/መደርደር እና ማጓጓዝ እንዳለብን ማጤን አለብን; አለች፡፡  

 

በላይነሽ መመሪያውን አነሳች፡፡ “ይህ መጽሐፍ አንዳንድ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሊሆኑ የሚችሉትን የንግድ ሀሳቦቻችንን 

በማወዳደር አንድ የተሸለውን መምረጥ እንደምንችል ይነግረናል፡፡ እስቲ አሁን መሰረታዊ ሰብሎቻችንን እናነፃፅር ጥቅል ጎመን፣ ቲማቲም፣ 

ቃሪያ እና ሰላጣ ወይንም ቆስጣን፡፡ ሰናይት በጥያቄዎቹ እየመራችን አንድ የሚያሸንፍ ሳብ እንመርጣለን” አለች በላይነሽ፡፡   

ሰናይት በንግድ ሀሳብ ማመሳከሪያ ዝርዝር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ጥያቄዎች እያነበበች ነጥብ መስጠት ጀመሩ፡፡ በመጨረሻም ጥቅል 

ጎመን ብዙ ነጥቦችን በማግኘት ብዙ አባላት ለገበያ ለማምረት ፍላጎት ያሳዩበት የሰብል ዓይነት ሆኖ ተመረጠ፡፡ ጥቂት ለሌሎቹ አትክልቶች 

የበለጠ ፍላጎት ያሳዩ ሴቶች የነበሩ ቢሆንም ሃዊ “በአሁኑ ወቅት ጎመናችን ሊደርስ ስለሆነ ጥሩ ገበያ ለመፈለግ ተነሳስተናል” ስለሆነም 

በመጀመሪያ በማለቷ ባሳቧ በመስማማት ከጎመን በመጀመር ወደ ሌሎቹም ሰብሎች በሄድ እንደሚችሉ ተስማምተዋል፡፡ ሴቶቹ 

በአካባቢያቸው ካሉ ሌሎች አትክልቶች ጋር ሲነፃፀሩ በአንፃራዊነት ጎመን የሚሸጡ ሰዎች ጥቂት እንደሆኑ የተሰማቸው ቢሆንም ጥቅል 

ጎመን ከሁሉም ምርቶቻቸው ለማቆየት በጣም ቀላሉ እና ወዲያውኑ ወደ ገበያ ለመሄድ የማያስገድዳቸው ነበር፡፡ የተቀሩት የቡድኑ አባላት 

በጥቅል ጎመን የጋራ ግብይት ላይ ጥሩ ውጤት ካገኙ በሽያጭ እቅዳቸው ውስጥ ሌሎች ሰብሎችን ለመጨመር ተስማሙ፡፡ ሴቶቹ አብረው 

በመስራት ያገኙትን ለውጥ እልል በማለት በደስታ ገለፁ፡፡ በሚቀጥለው ሳምንት ለጥቅል ጎመን ግብይታቸው ምን ማድረግ እንደሚገባቸው 

በዝርዝር ዕቅድ ላይ እንደሚሰሩ ተስማምተዋል፡፡  

*** 

የውይይት ጥያቄዎች - አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. ምን ማድረግ እንዳለበት በመወሰን ውስጥ የሴቶች ቡድን ምን ዓይነት እድገት አድርጓል? 

2. ሴት አርሶ አደሮች በዚህ ወቅት አንድ አይነት ሰብሎችን እያመረቱ ነው ወይንስ እያንዳንዱ ሰው የተለያየ ነገር እያመረተ ነው?  

3. ቡድኑ የጋራ ፍላጎትን ጥሩ ስሜት እያዳበረ ነው ብለው ያስባሉ? ለምን ወይም ለምን አይሆንም?  

4. በአካባቢዎ ያሉ ሴቶች ከድህረ ምርት መሰብሰብ ጋር የተያያዙ ችግሮችን እንደ የሰብል መበላሸት/መበስበስ ችግሮችን አንስተዋል? 

ምን ዓይነት ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው?   

5. በአካባቢዎ የጋራ ፍላጎት ቡድን ያቋቋሙ ሴት አርሶ አደሮችን ያውቃሉ? የእነሱ ንግድ ምን ያህል ስኬታማ ነው?   

6. ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን? ታሪኩን ከራሳችን ሕይወት ጋር እንዴት ማዛመድ እንችላለን? ታሪኩ በሌሎች ሴቶች እውነተኛ 

ሕይወት ውስጥ ጠቀሜታ አለው? 

7. በአከባቢዎ የማይገኝ የአትክልት ዓይነት ለመግዛት ፍላጎት ገጥሞዎት ያውቃል? ይህንን አትክልት የማምረት ሀሳብ ወደ አዕምሮዎት 

መጥቶ ነበር? ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት "ይህ እንዴ የንግድ ሀሳብ ሊሆን ይችላል" ብሎ የማሰብ ልምድ ነበሮት?  

8. በአካባቢዎ ስላለው አንድ ዓይነት አትክልት አቅርቦትና ፍላጎት መረጃ እንዲሰበስቡ ቢጠየቁ፣ እንዴት ነው የሚሰበስቡት? ወዴት 

ይሄዳሉ? ከማን ጋር ትነጋግራላችሁ? ምን ዓይነት ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ? 
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የቡድን መልመጃ - ሊኖሩ የሚችሉ የንግድ ሀሳቦችን እንዴት ለይቶ ማወቅ እና ማወዳደር ይቻላል ከግብርና ዕድገት ፐሮግራም 

ምዕራፍ ሁለት እና ከአቅም ልማት ድጋፍ ሰጭ ፕሮጀክት የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ መመሪያ መጽሐፍ ለጋራ ፍላጎት ቡድን 

የተወሰደ ጠቅላላው የንግድ ዑደት ከዚህ በታች ባለው ሥዕል ውስጥ ይታያል፡፡ 

  

 

የንግድ ሃሳብን መምረጥ የንግድ ዑደት የመጀመሪያ ክፍል መሆኑን አመቻቹ/ቿ ማስረዳት አለበት፡፡ ይህ ልምምድ እምቅ የንግድ ሥራ 

ሀሳቦችን በማመንጨት እና በመገምገም የቡድን አባላትን ይመራቸዋል፡፡ አንዳንድ ሊሆኑ የሚችሉ የንግድ ሀሳቦችን ካገኙ በኋላ የበለጠ 

ዝርዝር የሆነ መደበኛ የንግድ ሥራ የአዋጭነት ጥናት ማካሄድ ይችላሉ፡፡  

ሊሆኑ የሚችሉ የንግድ ሥራ ሀሳቦችን እንዴት ማመንጨት እና ማወዳደር እንደሚቻል  

ደረጃ 1 እዚህ የመጀመሪያው እርምጃ ከሴቶች የቡድን አባላት ጋር መሰባሰብ ነው፡፡ በቤተሰብዎ ውስጥ ስለሚጠቀሙባቸው ሁሉም 

ምርቶች እና አገልግሎቶች እና በዙሪያዎ ለሽያጭ ስለሚመለከቷቸው ነገሮች ሁሉ ያስቡ፡፡ እያንዳንዳቸው እነዚህ ዕቃዎች ለንግድ ሀሳብ 

ሊሆኑ የሚችሉ ምንጮች ናቸው፡፡ የንግድ ሥራ ሀሳቦች በማንኛውም ሁኔታ ሊነሱ ይችላሉ ግን የሚከተሉትን አራት አካባቢዎች ከግምት 

ውስጥ ማስገባት በጣም ጥሩ የሃሳብ ምንጮች ይሆናሉ፡፡  

ሀ) ነባር ዕውቀትዎ እና ክህሎትዎ - ከሴቶች የቡድን አባላት ጋር በቤተሰብ ሕይወትዎ ውስጥ ቀድሞውኑ ያከናወኗቸውን ተግባራት ወይም 

ቀደም ሲል የነበሩትን ክህሎቶች በዝርዝር ይጻፉ፡፡ ራስዎን መጠየቅ ያለብዎት ጥያቄ “ምን ማድረግ ወይም መሥራት ላይ ጥሩ ነኝ?” 

የሚል ነው፡፡ 

ለ) ያሉ ሀብቶች- ከሴቶች የቡድን አባላትዎ ጋር በመንደራችሁ ውስጥ የሚገኙትን ሀብቶች እና በእነሱ ሊደረጉ ወይም ከእነሱ ሊሠሩ 

የሚችሉ ነገሮችን ይዘርዝሩ፡፡ ራስዎን መጠየቅ ያለብዎት ጥያቄ “አሁን ባገኘኋቸው ሀብቶች ምን ማምረት እችላለሁ?” የሚል ነው፡፡   

ሐ) በመንደሩ ውስጥ የማይገኙ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ከጋራ ፍላጎት ቡድን አባላት ጋር በራስዎ መንደር ውስጥ ማግኘት 

የማይችሏቸውን ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ይዘርዝሩ፡፡ እነዚህ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች አዘውትረው የሚያስፈልጉ እና 

ሰዎች ከሌላ መንደሮች፣ የንግድ ማዕከላት ወይም ወረዳዎች ለማግኘት እንደሚጓዙ ያረጋግጡ፡፡ መጠየቅ ያለብዎት ጥያቄ “በመንደሬ 

ውስጥ ምን ጎደለ?” የሚል ነው፡፡   
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መ) አካባቢያዊ ተቋማዊ ፍላጎት- ከቡድንዎ ጋር እንደ ሆስፒታሎች፣ ሆቴሎች፣ የሥልጠና ተቋማት፣ እርሻዎች፣ ፋብሪካዎች ወ.ዘ.ተ. ያሉ 

በወረዳዎ ያሉ እርሻ ወይም ሌሎች ምርቶችን ሊፈልጉ የሚችሉ ተቋማት ካሉ ይወያዩ፡፡ የሚከተለውን ጥያቄ ይጠይቁ “ቀጣይነት 

ያለው መደበኛ ፍላጎት ማን ሊኖረው ይችላል?” 

 ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ በገጠር ማህበረሰብ ውስጥ ሊተገበሩ የሚችሉ ጥቂት የንግድ ስራ ሀሳቦችን ይሰጣል፡፡   

ወተት ማምረትና ማቀነባበር (ቅቤ፣ አይብ…) 
የአትክልት ምርት (ጥቅል ጎመን፣ ካሮት፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ድንች፣ ነጭ 

ሽንኩርት) 

እንቁላል ምርት የባልትና ምርቶች 

በግ፡ ፍየልና ከብት ማድለብ የድንች ዘር ማባዛት 

የአንድ ቀን ጫጩት ማሳደግ ንብ ማነብና ማር ምርት 

አሳ እርባታ የፍራፍሬ ችግኝ እርባታ 

ዳቦ መጋገር የእንስሳት መኖ 

የቲማቲም ድልህ ማዘጋጀት የእደ ጥበብ ስራዎች 

 

ደረጃ 2: ሁሉንም ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን ካሰቡ በኋላ እያንዳንዱ አባል ስለ 1 ወይም 2 የንግድ ሀሳቦች እንዲያስብ ይጠይቁ እና በልዩ 

ወረቀቶች ላይ ይፃፉ፡፡ ሁሉንም ሀሳቦች ለቡድኑ ያጋሩ እና ከዚያ ተመሳሳይ የንግድ ስራ ሀሳቦችን በአንድ ላይ ያሰባስቡ፡፡ ለአንዳንድ 

የቡድን አባላት አወዛጋቢ የሆኑ ሀሳቦችን ያስወግዱ - ሀሳቡ ለእነሱ ትርጉም የማይሰጥ ከሆነ ሰዎች ምርት ለማምረት አይተባበሩም፡፡ 

ከቡድንዎ ውስጥ ማንም ስለመረጡት ምርት ምንም ዕውቀት ወይም ልምድ ከሌለው እሱን የንግድ ሀሳብ ይተውት፡፡ ነገር ግን ሁሉም 

ሰው ለሃሳቡ በጣም ፍላጎት ካለው እና ለመማር ጊዜ እና ፍላጎት ካለው ስኬታማ ስራ ሊሰራ ይችላል፡፡  

ደረጃ 3: ካሉበት ሁኔታ ጋር በጣም የሚዛመዱትን (ማለትም ከቀደመ እውቀትዎን፣ ክህሎቶችዎ እና ሀብቶችዎ ጋር) እና በቡድን አባላት 

መካከል ከፍተኛ ፍላጎት የፈጠረውን ሀሳብ ለመምረጥ በቡድንዎ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን ሀሳቦች ይወያዩ፡ይህንን ለማድረግ አንደኛው 

መንገድ 1 ወይም 2 አባላት እያንዳንዱን ሀሳብ ለቡድንዎ እንዲያቀርቡ በማድረግ በማወያየት ነው፡፡  

ደረጃ 4፡ ከዚህ በታች ባለው የማረጋገጫ ቅፅ ላይ 3 ቱን ወይም 4 ቱን ምርጥ ሀሳቦች በማስገባት ይሞክሩ፡፡ ለተነፃፀሩ ሀሳቦች ሁሉ 

ለጥያቄው “አዎ” የሚል መልስ መስጠት ከቻሉ የማረጋገጫ ምልክት (√) በሳጥኑ ውስጥ ያስገቡ፡፡ ለጥያቄው “አይ” የሚል መልስ ከሰጡ 

ሳጥኑን ባዶ ይተዉት፡፡ ሁሉንም ሀሳቦች በአንድ ጊዜ ለአንድ እምቅ ሀሳብ (አንድ አምድ) በአንድ ጊዜ ውስጥ ይሂዱ ሁሉንም ሀሳቦች 

በተመለከተ ከተጠየቁ በኋላ በእያንዳንዱ አምድ ውስጥ ያሉትን አጠቃላይ ምልክቶች ይደምሩ፡በመደበኛ የንግድ ሥራ የአዋጭነት ጥናት 

ውስጥ የበለጠ ነጥብ ያላቸው ሀሳቦች ከፍተኛ አቅም ሊኖራቸው ይችላል፡፡  

በዚህ ደረጃ በጣም አስፈላጊው ነገር የትኛውም የቡድን አባላት በቡድኑ ውስጥ እየተከናወነ ያለውን ሀሳብ በጥብቅ አለመቃወሙ ነው፡፡ 

የቡድን አባላት ድምጽ ሳይሰጡ በምርጥ እምቅ ሀሳቦች ላይ መግባባት ላይ መድረሳቸው ተመራጭ ነው፡ከአባላቱ የግልጽነት ጥያቄዎች 

ካሉ በጭራሽ ችላ አይበሏቸው፡፡ ለእያንዳንዱ ለሚመለከታቸው የቡድን አባላት ግልፅነት ያላቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ይመልሱ፡፡ ሁሉም 

የቡድን አባላት በተስማሙበት የንግድ ሀሳብ ላይ ለመስራት ስምምነት እና ቁርጠኝነት ያላቸው መሆኑ በጣም አስፈላጊ ነው፡  

አመቻቹ/ቿ ከሶስቱ ሴቶች ጋር የሴት አርሶ አደር ድጋፍ ቡድን አባል እንደሆኑ እንዲያስቡ በማድረግ ከዚህ በታች ያለውን ቅፅ እንዲሞሉ 

ያግዟቸው፡፡ አረፍተነገሩ ትክክል በሆነባቸው ቦታዎች ይህን ምልክት ያድርጉ (√)፡፡   
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የንግድ ሃሳብ ነጥቦች 

ተ.

ቁ  

የንግድ ሃሳብ ጥያቄዎች   ሃሳብ 1. 

ጥቅል ጎመን  

ሃሳብ 2. 

ቲማቲም  

ሃሳብ 3. 

ቃሪያ  

ሃሳብ 4. 

ቆስጣ  

1 ይህ እንዴት እንደሚመረት ቢያንስ አንድ የቡድን አባል ያውቃል?           

2 ይህ ሃሳብ አብዛኛውን አባላት አስደምሟል?           

3 በአካባቢው ያሉ ሰዎች ይህንን ምርት በቋሚነት ይፈልጉታል?          

4 አሁን በአካባቢው ጥቂት ሻጮች አሉ?          

5 ምርቱን ለማምረት የቡድን አባላት አስፈላጊ የእጅ መሳሪያዎች አሏቸው?          

6 ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በአካባቢው በተመጣጣኝ ዋጋ ይገኛሉ?          

7 ይህንን ለማምረት በቂ መሬት አለ?          

8 ምርት የት ቦታ እንደሚሸጥ ያውቃሉ?            

9 ያለብልሽት ለተወሰነ ጊዜ መከማቸት ይችላል?          

10 ያለብልሽት ምርቱን ለተጠቃሚ ማድረስ ይቻላል?          

11 ይህንን በማምረት ውስጥ አብዛኛው የቡድን አባላት በንቃት ሊሳተፉ 

ይችላሉ?   

        

12 ይህንን ለማምረት ጊዜ ይኖርዎታል?          

13 ቤተሰቦችዎ ሃሳብዎን ይደግፋሉ?          

  አጠቃላይ የምልክቶቹ (√) ድምር         

 

 ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት ለአንድ መደበኛ ላልሆነ የሴት አርሶ አደር ቡድን ወይም የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ስራ ሀሳብ ከየት እና እንዴት 

እንደሚመነጭ አሳይቷል፡፡ የንግድ ሀሳብን ለመምረጥ ቡድኑ ቀድሞውኑ የተወሰነ ዕውቀት ወይም ልምድ ያለው ከሆነ እና ለእሱ 

አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶች እና መሳሪያዎች ያሉት ከሆነ የንግድ ሥራ ሀሳቡን መምረጥ ጥሩ ይሆናል፡፡ በምርቱ አቅርቦት በአካባቢው 

ገበያ ያለውን ክፍተት እና ውድድር ማየትም አስፈላጊ መሆኑ ታይቷል፡በተጨማሪም ምርት ማቆያ ቦታ፤ ቶሎ ለብልሽት የመዳረጉ 

ሁኔታ እና ማጓጓዣ የበለጠ የንግድ ሀሳቡን ውስብስብ ሊያርጉት ስለሚችሉ ሊታዩ ይገባቸዋል ተብሏል፡፡ ለሴት አርሶ አደሮች የቤተሰብ 

አባል ድጋፍ የሚያገኙበት አይነት ምርት መሆኑ የበለጠ ጥቅም ይኖረዋል፡፡ 

 

ክፍል ትምህርት 2.3.3 እቅድ ማውጣት እና መጀመር  

 

እቅድ ማውጣት አንድ ሰው ከየት መጀመርና ወደ የት መሄድ እንዳለበት እንዲያውቅ የሚያደርግ ነው፡፡ ግባቸውን ለማሳካት ሴቶች እቅድ 

ያስፈልጋቸዋል፡፡ ጥሩ እቅድ ግብን እና እቅዱ ለምን እንዳስፈለገ ለመለየት ያግዛል፡፡ በመቀጠልም ምን? ማን? መቼ? እና እንዴት? የሚሉ 

ጥያቄዎችን ይመልሳል፡፡ በሌላ አባባል ዕቅድ የሚወሰዱትን ተጨባጭ እርምጃዎች፣ የሚከናወኑ ስራዎችን፤ ማን እንደሚሳተፍ፤ ኃላፊነቶች 

እንዴት እንደሚጋሩ፤ እንዲሁም ሁሉም ተግባራት የሚከናወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ እና ግባቸውን ለማሳካት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን 

ለመለየት ይረዳል፡፡ ጥሩ እቅድ የሚጀምረው ፍፃሜን አርቆ በማየት ነው፡ ለአርሶ አደር ፍፃሜን ማየት ማለት ሰብላቸውን እንዴት፤ የት፤ 

መቼ፤ እና ለማን እንደሚሸጡ ያካትታል፡፡ አብዛኛው የኢትዮጲያ እርሶአደሮች በገበያ መረጃ እጦት፤ በደላሎች ፍርሀት እና በማጓጓዣ 
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ላይ በሚያጋጥማቸው የምርት ብክነት ምክንያት ምርቶቻቸውን በአካባቢያቸው ባሉ አነስተኛ መንደሮችና ገበያዎች በአነስተኛ ትርፍ 

መሸጥን ይመርጣሉ፡፡ በጋራ በመስራት እና ግልጽ እቅድ በማዘጋጀት ሴቶች አደጋዎችን መቀነስ እና ገቢያቸውን ማሻሻል ይችላሉ፡፡ 

 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች - አንድ ፍሊፕ ቻርት በአራት ቦታ ተቆራርጦ የምርት ስም፤ የመሸጫ ዋጋ፤ የምርት ቦታ እና ማስታወቂያ 

የተፃፈበት 

የሚወስደዉ ጊዜ - ከ አንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል 

ተሳታፊዎች ሊገነዘቧቸው የሚገባ - የጥሩ እቅድ ክፍሎችን (ለምን፤ እንዴት፤ ማን፤ መቼ፤ ምን) እና ምርቶቻቸውን ለመሸጥ ሊታሰቡ 

የሚገባቸው ጉዳዮች (ምርት ፣ ዋጋ ፣ ማስተዋወቂያ ፣ ቦታ) 

ተሳታፊዎች ማድረግ ያለባቸው - የገበያ ጥናት በማከናወን የደንበኞችን ፍላጎት እና የገበያ ተወዳዳሪዎችን ያውቃሉ፤ ከባለሙያዎች 

ስለ ግብይት መረጃ ይጠይቃሉ፡፡  

መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በቀጣዩ እሁድ ሊቀመንበሯ በላይነሽ በሴት አርሶ አደሮች የድጋፍ ቡድን ስድስተኛ ስብሰባ ላይ ሁሉንም ሰው በደስታ ተቀብላ ሰናይትን 

ስላለፈው ስብሰባ ጠቅለል ያለ ነገር እንድትናገር ጋበዘቻት፡፡ 

 

ሰናይት በበኩሏ “ሁላችንም እንደምናስታውሰው ባለፈው ስብሰባ ላይ ለምርታችን የቡድን ገበያ ማፈላለግ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ በመሆኑ 

ቀደም ሲል በጋራ እያለማናቸው ላሉት ምርቶች - ጥቅል ጎመን፤ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ሰላጣ/ቆስጣ- ተጨማሪ የገበያ መረጃ ለመሰብሰብ 

ወስነናል፡፡ እኛ አራቱን ምርቶች የማረጋገጫ ዝርዝር በመጠቀም አነፃፅረን በመጨረሻ የተመረጠው ጥቅል ጎመን በአካባቢያችን ጥቂት 

ተፎካካሪዎች ስላሉ እና ጥቅል ጎመን ሁላችንም እያመረትነው ካሉ አትክልቶች ሁሉ የተሻለ ሳይበላሽ መቆየት የሚችል ስለሆነ ነው" አለች 

ሰናይት፡፡ አቤና የምትባለዋ ሌላኛዋ ሴትም አክላ “እናም የዛሬ ስብሰባችን እንዴት መጀመር እንዳለብን እቅድ ማውጣት እንደሆነ 

ተስማምተናል” አለች፡፡ 

 

በላይነሽም በማስከተል ስለ እቅድ ለማሰብ ጥሩ መንገድ “አምስት ጓደኞችን” መጠቀም የተሸለ እንደሆነ ማብራራት ጀመረች "ይህ ማለት" 

አለች በላይነሽ “ይህ ማለት ለምን፣ እንዴት፣ ማን፣ መቼ እና ምን የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለብን ማለት ነው” 

  

• ለምን? ወደ ግብ ለመስራት ምክንያቶች (ተነሳሽነት)  

• እንዴት? የሚያስፈልጉ ተግባራት እና የምንሄዳቸው ሂደቶች   

• ማን - ዕቅዱን የሚያከናውን ሰው (ሰዎች)  

• መቼ? ግቡን ለማሳካት ለሚሰሩ ስራዎች በሙሉ የጊዜ ሰሌዳ  

• ምንድን? የሚያስፈልጉ የግል እና የማህበረሰብ ሀብቶች   

ሴቶቹ በእነዚህ ሀሳቦች ላይ የተወያዩ ሲሆን ሰናይት በእያንዳንዱ ጥያቄ ስር ያሉትን ነጥቦች መዝግባለች፡፡ በመጨረሻም እንዲህ ያለ እቅድ 

አዘጋጁ፡፡   
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የድርጊት መርሃ ግብር፡ ጥቅል ጎመንን በጋራ ለመሸጥ  

ይህን ለማድረግ 

ለምን ፈለግን?  

ዓላማ 

እንዴት መስራት እንችላለን? የትግበራ 

ደረጃዎች/ሂደቶች 

መቼ 

እናከናውናለን? 

ጊዜ 

ማን ያከናውናቸዋል ኃላፊነት 

የሚወስድ 

ለመስራት ምን 

ያስፈልጋል? 

የሚያስፈልጉ ሃብቶች 

• ረጅም የቆይታ 

ጊዜ  

• ለማከማቸት 

ቀላል  

• በንጥረ ነገር 

የበለጸገ 

• የተጠቃሚዎች 

ፍላጎት በተለይ 

በፆም ወቅት 

   

• ምርት ፈላጊ ምግብ ቤትና ሱቆችን 

ማፈላለግ  

• የደንበኞችን ምርጫ ለማወቅ የገበያ 

ጥናት ማካሄድ  

• ጥራት ያለው ጥቅል ጎመን ማምረት  

• በአካባቢው የምርት መሸጫ 

ቦታዎችን ማፈላለግ   

• ምርትን እንዴት ማሰባበሰብና 

ማጓጓዝ እንዳለብን መወሰን  

• ግብዓት መግዛትና ለአባላት 

ማከፋፈል  

• የጥቅል ጎመን ዘር ማፍስና ማሰደግ  

• የጥቅል ጎመን ምርት ሽያጭና ገቢ 

መዝገብ 

• በዓመት ሶስት 

ጊዜ ማምረት  

• በሳምንት 

ውስጥ ያሉ 

የፆም ቀናት   

• ረቡዕና አርብ 

ምርት 

ማሰባሰብ    

• ሁሉም ጥቅል ጎመን ለማምረት 

ቦታ ያላቸው የቡድን አባላት 

በሳምንት ከ 5-10 ጥቅል ጎመን 

ለጋራ የሽያጭ ገበያው ማቅረብ  

• ሶስት አባላት የደንበኞችን 

ፍላጎት ለመጠየቅ ፈቃደኛ 

ሆነዋል 

• ሶስት አባላት የአካባቢ ምግብ 

ቤቶችንና ሱቆችን የጎመን 

ፍላጎት መለየት  

• ሶስት አባላት ረቡዕና አርብ 

ለቡድኑ ጎመን መሸጫ ቦታ 

ለማፈላለግ ተስማምተዋል  

• የቡድኑ ፀሀፊ መዝገብ ትይዛለች 

• በዕቅዳችን መፅናት  

• ግብዓት፡ የጥቅል 

ጎመን ዘር፣ ማዳበሪያ   

• ማጓጓዣ ጋሪ ወይም 

አህያ  

• ከአካባቢ ምግብ 

ቤትና ሱቆች ጋር 

ስምምነት ማድረግ  

• የመሸጫ ቦታ 

ማመቻቸት  
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ይህንን እቅድ ካወጡ በኋላ በቡድን ተከፋፈሉ   

• ቡድን ሀ - 3 ሴቶች ስለ ደንበኛ ምርጫ ለመጠየቅ ወደ ገበያ ሄዱ፣  

• የቡድን ለ - 3 ሴቶች የአካባቢ ምግብ ቤቶችን እና የምግብ ሻጮችን ጎብኝተው አሁን ጥቅል ጎመን ከየት እንደሚያገኙ እና 

ቡድናቸውን እንደ አዲስ አቅራቢ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆናቸውን ይጠይቃሉ  

• የቡድን ሐ - 3 ሴቶች የገበያ መሸጫ ቦታ ለማግኘት ወይም ቦታን ከሌሎች ሻጮች ጋር ለማጋራት አማራጮችን ይመለከታሉ፡፡  

በላይነሽ የጋራ ፍላጎት ቡድን የንግድ ሥራ መመሪያ መጽሐፍ ለመሠረታዊ የገበያ ጥናት የጥያቄዎች ዝርዝር እንዳለው በመንገር 

ለመጀመሪያው ቡድን የደንበኞችን ፍላጎት ለማወቅ ጥያቄዎቹን መጠቀም እንደሚችሉ በማሳወቅ ሰጠቻቸው፡፡ 

ሊቀመንበሯ በላይነሽ በመጨረሻ “ዛሬ የሚገርም ስራ ነው የሰራነው፡፡ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ፤ በተለይም ሰናይት፤ ጥቅል ጎመንናችንን 

እንዴት እንሸጣለን እና እንዴት ገበያ እናገኛለን የሚለውን እቅዳችንን ስለመዘገበችልን" አለች፡፡  

*** 

የውይይት ጥያቄዎች - አመቻቹ/ቿ ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. የሴቶች ቡድኑ ምን አይነት ለውጦችን አምጥቷል? 

2. በጥናት ምርምር ወቅት የተዘነጉ ነጥቦች አሉ ብለው ያስባሉ? 

3. በስብሰባው መጨረሻ ከተሰማሩ ቡድኖች ውስጥ የትኛውን ቡድን ቢቀላቀሉ ያሰደስቶታል? ለምን? 

4. ከቡድኑ እቅድ የጎደለ ነገር አለ ብለው ያስባሉ ወይም እንዲሻሻል የሚመክሩት ነገር ምንድን ነው? 

5. ካሎት ልምድ በአካባቦዎ ያሉ ሴት አርሶ አደሮች የሚያመርቱትን ነገር ከመወሰናቸው በፊት ምን ያህል የገበያ ጥናት ያደርጋሉ? 

እነዚህን ውሳኔዎች ከማረጋቸው በፊት ከግምት የሚያስገቧቸው ሌሎች ነገሮችስ ምንድን ናቸው? 

6. ስለገበያ እውቀት ለማግኘት በአካባቢዎ ምን አይነት ባለሙያ፤ ስልጠና ወይም ትምህርት ምንጮች አሉ? 

7. ምርታቸውን ለገበያ በማቅረብ እና ጥሩ ትርፍ በማግኘት ረገድ በጣም ጥሩ ናቸው የሚሏቸውን ገበሬዎች (ወንድ ወይም ሴት) 

ያውቃሉ? የስኬታቸው ምክንያት ምንድን ነው ብለው ያስባሉ? 

8. ሴት አርሶ አደሮች ከወንዶች በተለየ ከግብይት ጋር የተያያዙ የሚያጋጥሟቸው ችግሮች አሉ? ለእነዚያ ችግሮች ምን ዓይነት 

መፍትሔዎች ያስፈልጋሉ? 

 

የቡድን መልመጃ- ስለ ቡድን ግብይት ማሰብ እና የደንበኞች ምርጫ ጭውውት  

የተሳካ ንግድ እንዲኖርዎ ምርቶችዎን ወይም አገልግሎቶችዎን መሸጥ መቻል አለብዎት፡፡ የግብይት ዕቅድዎ ለምርቶችዎ ዋጋ እንዴት 

እንደሚያወጡ/እንደሚተምኑ፣ የት ለመሸጥ እንደሚያቅዱ፣ ዋና ደንበኞችዎ ማን ሊሆኑ እንደሚችሉ እና ተፎካካሪዎቻችሁን እንዴት 

እንደሚይዙ መገለፅ አለበት፡፡ ከግብይት ጋር በተያያዘ ለማሰብ ቁልፍ ጉዳዮች በ4 በመመደብ ይታወቃሉ፡፡ እነዚህም፡ ምርት፣ ዋጋ፣ 

ማስተዋወቂያ እና ቦታ ናቸው፡፡  
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ለመሠረታዊ የገበያ ጥናት ጥያቄዎች- ደንበኞች ሊሆኑ የሚችሉት የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች  

• ይህንን ምርት ወይም አገልግሎት ለምን ይገዛሉ?  

• በአሁኑ ጊዜ ከማን ነው የሚገዙት?  

• ለምን ከእነሱ ይገዛሉ?  

• በአንድ ጊዜ ምን ያህል ይገዛሉ?  

• በየስንት ጊዜው ነው የሚገዙት?  

• ከዚህ ምርት ጋር የሚዛመዱ ምርጫዎች አሉዎት (ለምሳሌ መጠን፣ ቀለም፣ ጣዕም፣ ማሸግ፣ ሌሎች የጥራት ስጋቶች)?  

• ቢገኝ አዲስ አቅራቢን ይሞክራሉ?  

• ብዙውን ጊዜ የሚከፍሉት ዋጋ ምን ያህል ነው? ዋጋው ይለያያል/ይለዋወጣል?  

• ሁሉንም በአንድ ጊዜ መክፈል አለብዎት ወይንስ ሌሎች የክፍያ አማራጮች ወይም የዱቤ አገልግሎቶች አሉ?   

ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉትን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች  

• የእርስዎ ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለየት ያሉ ናቸው ብለው ያስባሉ? (ለምሳሌ ጥራት እና ሁኔታ)  

• ለምርቶችዎ ምን ያህል ዋጋ እያስከፈሉ ነው (ማምረት ከሚፈልጉት ጋር በሚመሳሰል በማንኛውም ምርት ላይ ያተኩሩ)?  

• ይህንን ምርት (ዘር ፣ ማዳበሪያ ፣ ወዘተ) ለማዘጋጀት ግብዓትዎን እና አቅርቦቱን ከየት ያገኙታል?  

• ከዚህ ገበያ በተጨማሪ ምርቶችዎን ወዴት ይሸጣሉ? ከሚያገኙት ትርፍ አንጻር የትኛው ገበያ ይሻሎታል? 

• ምርትዎን/አገልግሎትዎን እንዴት ያስተዋዉቃሉ?  

• ይህንን ስራ ሲጀምሩ ምን ችግሮች አጋጥመዎታል?  

ባለሙያዎችን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች (ለምሳሌ የወረዳው ግብርና ጽ/ቤት፤ የልማት ሰራተኛ)  

• ስለ ንግድ ሀሳባችን ምን ይላሉ?  

• በንግድ ሥራችን ውስጥ ስለሚፈለጉት ግብአቶች፣ መሣሪያዎች ወይም ቴክኖሎጂ ወጪዎች እና አቅራቢዎች ምን ያውቃሉ?  

• የትኞቹ ሸቀጦች ወይም አገልግሎቶች ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው? እንዴት?  

• ምርታችንን ለማምረት ልናስብባቸው የሚገቡ ቁልፍ የጥራት ታሳቢዎች ምን ይመስሉዎታል?  

• ምን ችግሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ ብለው ያስባሉ? እነሱን እንዴት መከላከል እንችላለን?  

ጭውውት - የገበያ ጥናት - ስለ ደንበኛ ምርጫዎች መጠየቅ  

ከላይ የተጠቀሱትን ጥያቄዎች ለደንበኞች በመጠየቅ ስለ ጎመን የገበያ ዳሰሳ ጥናት እንዲያደርጉ ከ7-8 የሚሆኑ ፈቃደኞችን ይጠይቁ፡፡ 

ሌሎች አባላት ተመልካች/ታዛ በመሆን ይሳተፉ፡፡   

• 2 ተሳታፊዎች ደንበኞችን የሚጠይቁ የሴቶች አርሶ አደር ድጋፍ ቡድን አባላት ሚናን ይጫወታሉ  

• 2 ተሳታፊዎች ተወዳዳሪዎችን የሚጠይቁ የሴቶች አርሶ አደር ድጋፍ ቡድን አባላት ሚናን ይጫወታሉ 

• ሌሎች ፈቃደኞች የገበያ ተጠቃሚ ደንበኞችን በመወከል ስለፍላጎታቸው ይጠይቃሉ 

ከጭውውቱ በኃላ፤ አንድን የፍሊፕ ቻርት ወረቀት አራት ትንንሽ ቦታ በመቆራረጥ ምርት፣ ዋጋ፣ ማስተዋወቂያ እና ቦታ ብለው ይጻፉ፡፡ 

ጭውውቱን ሲከታተሉ የነበሩ ተሳታፊዎችን ጥቅል ጎመንን ለመሸጥ በአራቱ የግብይት ነጥቦች ላይ ሃሳብ እንዲሰጡ ያድርጉ፡፡ 
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ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት ለሴት አርሶ አደር ቡድኖች እና የጋራ ፍላጎት ቡድን የግብይት ጉዳይ እንደ አንድ አስፈላጊ የንግድ ጉዳይ 

ከግምት ውስጥ ገብቷል፡፡ ማንኛውም ዓይነት የተሳካ ንግድ እንዲኖርዎ ምርቶችዎን ወይም አገልግሎቶችዎን መሸጥ መቻል 

አለብዎት፡፡ የግብይት ዕቅድዎ ለምርቶችዎ ዋጋ እንዴት እንደሚያወጡ፣ የት ለመሸጥ እንዳቀዱ ፣ ደንበኞችዎ እነማን እንደሆኑ 

እና ተፎካካሪዎቻችሁን እንዴት እንደምትይዙ አሳይቷል፡፡ በግብይት ወቅት ሊታሰብባቸው የሚገቡ 4 ነጥቦችም ምርት፣ ዋጋ፣ 

ማስተዋወቂያ እና ቦታ መሆናቸውን አብራርቷል፡፡ 
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ሞጁል ሶስት 

የማኅበረሰብ ለውጥ 
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ሞጁል-3 የማኅበረሰብ ለውጥ 

ሴቶች የሚፈጸሙባቸውን ጾታዊ መድሎዎች እንዲፈቱ ሴቶችን ማብቃት 

ሴቶችን ማብቃት ጠቀሜታው ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለመላው ቤተሰብ እና ለማኅበረሰቡ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ በርካታ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት ሴቶች የገቢ ሁኔታ ሲሻሻል ያገኙትን ገቢ ለልጆቻቸው እና ለቤተሰቦቻቸው ጥቅም መልሰው ያውላሉ፡፡ ሴቶች 

ከሚያገኙት ገቢ ውስጥ አስከ 90% ለቤተሰባቸው ሲያውሉ ወንዶች ግን ከሚያገኙት ገቢ ከ30-40% 13ያውላሉ፡፡ በመሆኑም የሴቶችን 

የትምህርት፣ የሥርዓተ-ምግብ፤ የጤና እና የገቢ ሁኔታ ማሻሻል ለማኅበራዊ ትስስርና ለሰላም እንዲሁም ለጋራ ደህንነት የጎላ አስተዋፅዖ 

ያበረክታል፡፡ 

 

ይህ ጽሁፍ የሴቶች መብቶችን ለማስጠበቅ እና የሥርዓተ-ፆታ እኩልነትን ለማሻሻል ለውጥ የሚያመጣ የጋራ እርምጃ ድጋፍን እንዴት 

ማዘጋጀት እና መገንባት እንደሚቻል ይዳስሳል፡፡  

ክፍል ትምህርት 3.1፡ የሴቶች መብቶች 

ሰብዓዊ መብቶች መሰረታዊ መብቶች እና ነፃነቶች ሲሆኑ ልዩነት ሳይደረግ ለሁሉም የሰው ልጆች እኩል ሊከበርላቸው ይገባል፡እነዚህ 

መብቶች በእያንዳንዱ የሰው ልጅ ላይ በእኩልነት ሊከበሩ የሚገባቸው ቢሆንም የባህላዊ፣ ልማዳዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎች 

ብዙ ሴቶች ሰብዓዊ መብቶቻቸውን እንዳይጠቀሙ እንቅፋት ሆኖባቸዋል፡፡ 

 

ዓለምአቀፍ የሰብዓዊ መብት ህጎች ሲረቀቁ ወንድን ታሳቢ/ማእከላዊ በማድረግ ሲሆን በብዙ ሁኔታ ደግሞ ህጉ እራሱ የሚዘጋጀው 

በወንዶች ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዓለም ዙሪያ ያሉ የሴቶች እንቅስቃሴዎች በሴቶች ላይ በየቀኑ የሚደርስባቸውን ጥቃት እና አድልዎ 

ትኩረት እንዲያገኝ እና ይህ ጥቃት ዋነኛ የሴቶች መሠረታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሆነ እንዲታወቅ ዘመቻ አካሂደዋል ፡፡ 

 

በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ማንኛውንም አይነት መድሎ ለማስቀረት በ1979 እ.ኤ.አ የወጣ ስምምነት በሴቶች ላይ የሚደርሱ ሥርዓተ-ጾታ 

ተኮር መድሎዎችን ለማስቀረት ቁልፍ ድርሻ የነበረው ከመሆኑም በተጨማሪ ለሴቶች የተወሰኑ የሰብዓዊ መብቶች መከበር አስተዋጽዖ 

አበርክቷል፡፡ ስምምነቱ በሚደነግገው መሰረት ሴቶች መብቶቻቸውን እንዲያስከብሩም ረድቷል፡ ኢትዮጵያም ይህንን አለማቀፍ ስምምነት 

ተቀብላ ፈርማለች፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ህገ-መንግሰት ሴቶች ከወንዶች እኩል መሆናቸውን ቢያረጋግጥም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሴቶችና ልጃገረዶች ይነንን መብት 

ሴት ሆነው ስለተፈጠሩ ብቻ ተነፍገዋል፡፡ ህገ-መንግስቱ እያንዳንዱ ሰው ትምህርት የማግኘት መብት፣ ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት፣ 

ከኃይል ጥቃትና ከስቃይ ነጻ የመሆን መብት እንዳለው ይደነግጋል፡፡ ነገር ግን በየዕለቱ በበርካታ ሴቶች ላይ በገሃድ እየተፈጸመ ያለው 

የመብት ጥሰት ከእውነታው በጣም የተለየ ነው፡፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን መከላከልና በአግባቡ ተፈጻሚ ማድረግ 

ህገ-መንግስታዊ ግዴታ እንደሆነ ህገ-መንግስቱ ይደነግጋል፡፡ 

የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ አቅም ማሳደግ ትክክለኛና ሊፈጸም የሚገባው መሰረታዊ ተግባር ነው፡፡ የሴቶች መብቶች ሰብአዊ መብቶች ናቸው፤ 

ሰብዓዊ መብቶችን ማክበር የሥርዓተ-ጾታ እኩልነትን ማክበር ነው፡፡ የሰውን ልጅ ሰብአዊ ልማትና ምጣኔ ሃብታዊ እድገት ለማረጋገጥ 

ሴቶችን ማብቃት የግድ ይላል፡፡ የስርዓተ-ጾታ እኩልነት ከአንድ አገር የተሻሻለ የትምህርትና የጤና አገልግሎት አቅርቦትና ተደራሽነት፣ 

ከፍተኛ የነፍስ ወከፍ ገቢ፣ ፈጣንና ሁሉን አቀፍ ኢኮኖሚያዊ እድገትና ዓለማቀፋዊ ተወዳዳሪነት ጋር የተሳሰረ ነው፡፡   

 
13 FAO ( 2011), Gender equality and Development  World Development Report. 
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ክፍለ ትምህርት 3.1.1፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸም አድሎ  

በማኅበረሰቡ ውስጥ የሴቶች የበታችነት ከሚንጸባረቅባቸው ድርጊቶች አንዱ ሴቶች በቤተሰብ መደበኛ ውሳኔ አሰጣጥ ውስጥ ያላቸው 

ድርሻ ዝቅተኛ መሆኑ ነው፡፡ ይህም በራስ ጉዳይ ላይ የመወሰን መብት ማጣትን ያስከትላል፡፡ ምክንያቱም የሴቶች የበታችነት ስሜት እና 

የተዛባ የስርዓተ-ጾታ አመለካከት ሴቶች የውስጣቸውን አውጥተው በአደባባይ እንዳይናገሩ አድርጓል፡፡ በመሆኑም ሴቶች በማኅበረሰቡ 

ውስጥ የሚገባቸውን ተገቢ ቦታ እንዳያገኙ፣ ፍላጎታቸው ችላ እንዲባል፣ መብቶቻቸው እንዳይከበር እና ሌሎች እንዲጠቀሙባቸው 

ተደርጓል፡፡ የሴቶችን መብታቸውን የማስጠበቅ እና ለፍላጎቶቻቸው የመቆም አቅማቸውን ማጎልበት ለራሳቸው ሴቶቹ ለውጥን ያመጣል 

እንዲሁም በአጠቃላይ ማህበረሰብን ለማድረግ ይረዳል፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚስፈልጉ ቁሳቁሶች፡ የቡድን ልምምዱ የማህበረሰብ ጉብኝትን ያካትታል 

የሚወስደው ጊዜ፡ ሁለት ሰዓት (አንድ ሰዓት የማህበረሰብ ጉብኝትን ጨምሮ) ፣ 

ከተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው፡ ሰዎች ችግሮችን በተለየ መንገድ ስለሚለማመዱ፤ ከማህበረሰብ ችግሮች ጋር በተያያዘ 

የተለያዩ አመለካከቶች እና ቅድሚያ የሚሰጥዋቸው ጉዳዮች እንዳሏቸው ይረዳሉ 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ፡ በማኅበረሰቡ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመለየት የዳሰሳ ጥናት ያካሂዳሉ፣ የተለዩ ችግሮች ከተለያዩ እይታዎች 

አንጻር ይተነተናሉ፡፡ 

መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደት ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

እሁድ ከጠዋቱ 3፡00 የሴት አርሶ አደሮች ድጋፍ ቡድን ስብሰባ በአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ማዕከል ተጀምሯል፡፡ ቡድኑ በጋራ መስራት 

ከጀመረ ወራቶች ተቆጥረዋል፡፡ በስብሰባው መክፈቻ የግብይት ቡድኑ ሰብሳቢ በላይነሽ ቡድኑ ሥራውን ለማስቀጠል ያጋጠመውን ችግርን 

እንደሚከተለው ተናገረች፡- 

• የገበያ መረጃ እጥረት 

• በመደራደር አቅም ማነስ ምክንያት መጭበርበር 

• ምርታቸውን ወደገበያ ሲያጓጉዙ ተገቢው ክብርና እንክብካቤ አለማግኘት 

 

አንድ ተሳታፊ እጃቸውን በማውጣት በዛሬው ስብሰባ “በጣም ጠቃሚ ነጥብ ነው የተነሳው እኛ ምንም ዓይነት የገበያ መረጃ የለንም፡፡ 

የገበያ መረጃ ሳይኖረን ማምረት በጨለማ ውስጥ ያለእጅ ባትሪ ከመንቀሳቀስ ጋር ተመሳሳይ ነው” በማለት የችግሩን አሳሳቢነት ለማሳየት 

ሞክረዋል፡፡ 

 

በላይነሽ እና አንድ ተሳታፊ ሃሳቡን በመደገፍ ለሥራቸው መሰረታዊ ችግር የሆነው የገበያ መረጃ እጥረት በመሆኑ በተቻለ መጠን ለችግሩ 

አፋጣኝ መፍትሄ መፈለግ አለብን አሉ፡፡ 

 

በላይነሽ "ወደ ሌላኛው ችግር እንለፍ" በማለት ሃሳብ አቀረበች "ሌላኛው ችግር የምርት ዋጋ መዋዥቅና በገበያ ዋጋ የመደራደር አቅማችን 

ዝቅተኛ በመሆኑ የምርታችን ገዥዎች ለምርታችን የሚከፍሉት ዋጋ ከገበያ ዋጋው በታች መሆኑ ሌላኛው ችግር ነው"፡፡  

 

ሰናይትም "እውነት ነው ደንበኞቻችንን እንዴት መያዝ እንዳለብን ልምዱ ስለሌለንና የመደራደር ክህሎት እጥረት ስላለብን ምርታችን 

ጥሩ ዋጋ እያስገኘልን አይደለም" አለች፡፡ 
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 ከቡድኑ አባላት አንዷ እንዲህ ሲሉ ጥያቄ አቀረቡ “ከሚበዘብዙን ምርት ተረካቢዎች ጋር ለምን አብረን እንቀጥላለን?  ከተሳሳትሁ 

ይቅርታ፡፡ ነገር ግን የበለጠ ታማኝ ደንበኞችን ማግኘት ይኖርብናል፡፡ ያለዚያ ትርፋማ ልንሆን አንችልም” አሉ 

 

ሌላዋ ወጣት ሴት እጇን ከፍ በማድረግ ምርቶቻችውን በሚያጓጉዙበት ወቅት ሴቶች በመሆናቸው ምክንያት ብቻ የሚደርስባቸውን 

ተፅኅኖ እና ጥቃት በምሬት ገለጸች፡፡  

 

ሌላዋ በእድሜ ገፋ ያሉ ሴት በተጨማሪ "ምርት በማጓጓዝ ወቅት የሚደርስብን የጾታ ጥቃት ብቻ ሳይሆን ለምርት ማጓጓዣ የሚጠይቁን 

ክፍያ ከፍተኛ ነው፡፡ የጠየቁትን ክፍያ ለመክፈል ካልተስማማን ምርታችንን መሬት ላይ እስከመወርወር ይደርሳሉ፡፡ ስለዚህ ችግሩን 

ለማስወገድ የሆነ ነገር ማድረግ ይገባናል" አሉ፡፡  

 

ሌላዋ ተሳታፊ እንዲህ አለች “ከምርት አጓጓዦች ጋር ስንጨቃጨቅ ኪስ አውላቂዎች እና ሌቦች ጥቃት ያደርሱብናል፡፡ ስለዚህ ምርታችንን 

በማጓጓዝ የተፈጠረው ችግር ተጨማሪ ገንዘብ እንድናወጣ፣ ምርታችን እንዲበላሽ እና በጤንነታችን ላይ አደጋ ደቅኗል፡፡ በመሆኑም 

በምርት ማጓጓዝ ያጋጠመንን ችግር ለማስወገድ መፍትሄ ማፈላለግ ይጠበቅብናል” አለች ብሶት እና ንዴት በተሞላው ድምፅ፡፡ 

 

አንዷ የቡድኑ አባል እንዲህ አለች “ሰናይት ታስታውሻለሽ አንድ የባጃጅ ሾፌር ጥቅል ጎመኑን መሬት አቧራው ላይ ሲወረውርብን ምስጋና 

ይግባው ለዚያ ጨዋ ሰው እንጅ ሾፌሩማ የገንዘብ መልሳችንንም ይዞት ሄዶ ነበር" አለች፡፡  

 

ብዙ ከተወያዩ በኃላ በላይነሽ ችግሮችን በግልጽ ላቀረቡ ተሳታፊ ሴቶች አድናቆትና ምስጋና በማቅረብ በሚቀጥለው ስብሰባ ችግሮች ላይ 

ብቻ ከማተኮር ይልቅ በእለቱ ለተለያዩ ችግሮች አማራጭና የመፍትሄ ሃሳቦች እንዲቀርቡ በአጽንዖት አሳስበው የእለቱ ስብሰባ መጠናቀቁን 

አብስረዋል፡፡ 

*** 
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የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ/ቿ የሚከተሉትን የመወያያ ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ውይይቱን ያበረታቱ 

1. በሴቶች የተለዩ 3 ዋና ዋና ችግሮች ምን ምን ናቸው? 

2. ሦስቱ ችግሮች በሴቶች የግብርናና የግብይት ሥራ ላይ ያሳደሩት ተጽዕኖ እንዴት ይገለጻል? 

3.  ችግሮቹ በሴቶች የስራ እንቅስቃሴ ላይ ብቻ ነው ጉዳት የሚያሳድሩት? ወይስ በወንዶቹም ላይ ጉዳት ያደርሳሉ? 

4.  ችግሮቹ በሁለቱም ፆታዎች ተጽዕኖ የሚያደርሱ ከሆነ በሴቶች እና በወንዶች ላይ በተመሳሳይ ደረጃ ተጽዕኖ ያደርሳሉ? 

5. እንዴትና ለምን እነዚህ ችግሮች ሴቶች ላይ ጉዳት እንደሚያደርሱ አብራሩ? 

6. በመጨረሻ በላይነሽ ለተሳታፊ ሴቶች በችግሮች ላይ ብቻ ሳይሆን መፍትሄዎች ላይ ትኩረት ብንሰጥ የሚል ሃሳብ 

አቅርባለች፡፡ እርስዎ በዚህ ሃሳብ ይስማማሉ? ለምን? 

7. የሴቶች ቡድን ያጋጠሟቸውን 3 ችግሮች ለመፍታት ምን የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባሉ? 

 

የቡድን መልመጃ፡-የችግር ልየታ ጥናት ማድረግ14 

የችግር ልየታ ጥናት የአንድን አካባቢ ችግሮች ለመለየትና ችግሮችን በደረጃ ለማስቀመጥ የምንጠቀምበት ስልት ነው፡፡ የአንድን አካባቢ 

ችግሮች ለማጥናት ችግሮችን የሚለዩ ሰዎች ችግሩን ለመለዬት ወደ ተመረጠው ማኅበረሰብ በመሄድ ከተለያዩ የማኅበረሰብ ቡድኖች ጋር 

ጊዜ ወስደው ይወያያሉ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የችግር ልየታ ማድረግ ብዙ ጊዜ የሚጠይቅ ቢሆንም እንኳን ቀድሞውኑ ማህበረሰባቸውን 

በደንብ ለሚያውቅ የሴቶች ቡድን ግን የአንድ ሰዓት ጉብኝት እንኳን ውጤታማ ሊሆን ይችላል ፡፡  

 

ደረጃ 1፡ በመጀመሪያ ሴቶች የኅብረተሰቡን ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንዲያስቡ መጠየቅ፡፡ ሁሉም የቡድኑ አባሎች ሊኖሩ በሚችሉ 

ችግሮች ዙሪያ ሃሳብ እንዲሰጡ ይጠይቁ ከዚያ ሁሉም ሰው ለማህበረሰቡ ጉብኝት አጋር እንዲመርጥ ያድርጉ ፡፡ የተማሩ የቡድን አባላት 

ዝርዝር መረጃዎችን መዝግበው መያዝ ይችላሉ፡፡ በልየታው ወቅት ሊመለከቷቸው የሚገቡ ጉዳዮች የሚከተሉትን ሊያጠቃልል ይችላል 

ከጤና ጋር የተያያዙ ችግሮች፣ ከመኖሪያ ቤት፣ ሴቶችን ከማብቃት፣ ከትራንስፖርት፣ ከአረጋዊያን፣ ከግብርና፣ ከህጻናት፣ ከአካባቢያዊ 

ተቋማት፣ ማኅበራዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት፤ ውሃ/መብራት/ ነዳጅ፣ ንጽህና እና መሬት፡፡ ለምሳሌ ያክል የማህበረሰብ ችግሮች ዝርዝር 

ከዚህ በታች እንደሚከተለው ተመላክቷል፡፡ 

ቡድኑ ማህበረሰቡን መጎብኘት የማይችል ከሆነ፤ ሀሳቹን በውይይት ካጎለበቱ በኃላ የቡድኑን አባላት በአነስተኛ ንዑስ ቡድን መከፋፈል 

እንዲወያዩ ማድረግ፡፡ እያንዳንዱ ንዑስ ቡድን ከ3-4 ችግሮችን ወስዶ በጥልቀት መወያየት ይችላል፡፡ 

 

የተለዩ የማህበረሰብ ችግሮች (ለምሳሌ) 

 

ደረጃ 2፡ ተሳታፊዎች ለማኅበረሰብ ጉብኝት በሚዘጋጁበት ጊዜ ያግዟቸው፡፡ ችግሮችን ለማወቅ ሁለት ቁልፍ መንገዶች ምልከታና 

የማኅበረሰብ ውይይት እንደሆኑ ይንገሯቸው፡፡ ተሳታፊዎችን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቁ፤- 

 
14 Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and community development.  New York:  
OEF International, p. 83.   

• ለማምረትና ለመሸጥ በማህበር ተደራጅተው የሚሰሩ 

ቡድኖች አለመኖር 

• በቅርብ ርቀት የጤና ጣቢያ አለመኖር 

• የልጆች ማቆያ ማዕከላት አለመኖር 

• በማኅበረሰቡ አባላት የሚፈለገው የቴክኒክ እውቀትና 

ልምድ አለመኖር      

• የኤሌክትሪክ አገልግሎት አለመኖር 

• የመንገድ መበላሸትና የህዝብ መጓጓዣ አለመኖር፣ 

• የፖሊስ አለመኖር፣ 

• የስነ-ምግባር ችግር ያለባቸው የመንደር ነዋሪዎች 

• ነዋሪዎች እርስ በርስ አለመተባበር እና አለመረዳዳት 

• የቧንቧ ውሃ አለመኖር 
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• መረጃውን ለመሰብሰብ የትትሆናላችሁ? (ገበያ፣ ትምህርት ቤት ግቢ፣ የእርሻ ማሳ፣ መንገድ ላይ፣ ወዘተ…) 

• ማንን ታነጋግራላቹ? (የአካባቢ መሪዎችን፣ ከሱቅ ውጭ ቁጭ ያሉ ሰዎችን፣ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎችን፣ በስራ ቦታ ያሉ 

ሰዎችን፣ ወዘተ…) ከተለያዩ አካላት እይታ አንጻር መረጃ መሰብሰቡን በምን ያረጋግጣሉ? (ከወጣቶች፣ ከሽማግሌዎች፣ 

ከወንዶች፣ ከሴቶች፣ ከአካል ጉዳተኞች ወዘተ…)   

• ምን ይላሉ? 

ደረጃ 3፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ ከ45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ውስጥ እንዲመለሱ ያስገንዝቡ፡፡ ብዙ ሰዓት የሚወስዱ ከሆነ ጥናቱ የበለጠ 

የተሟላ ይሆናል፡፡ ይሁን እንጅ በአንድ ሰዓት ውስጥ ስለማኅበረሰብ ችግሮች በርካታ ሃሳቦችን ማግኘት ይችላሉ፡፡ ቡድኑ የማኅበረሰብ 

ተወካዮችን በአካል የማያገኝን/የመጎብኘት እድል የማያገኝ ከሆነ ንዑስ ቡድኑን የማኅበረሰብ ችግር ልየታ ውይይት እንዲያደርጉ 

ያግዙዋቸው፡፡ 

 

ደረጃ 4፡ የማኅበረሰብ ችግር አጥኝዎች ከማኅበረሰብ ጉብኝት ሲመለሱ በላይ በጋራ ውይይት ያካሂዳሉ፡፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ የማኅበረሰብ 

ችግር ልየታ ጥናት የሄዱበትን ሂደት እና ከማኅበረሰቡ አባላት ማንን እንዳናገሩ ለሌሎች እንዲያካፍሉ ያድርጉ፡፡ የቡድኑን አባላት 

በማኅበረሰቡ በተነሱ ችግሮች ዙሪያ ምን እንደተሰማቸው ይጠይቁ፡፡ በችግሮቹ ይስማማሉ ወይስ አይስማም? በተለየ የገረማቸው እና 

ለቡኑ አባላት ማካፈል የሚፈልጉት ያጋጠማቸው ታሪክ ካለ የቡድኑን አባላት ይጠይቁ፡፡  

በማኅበረሰብ ውይይት የተለዩ ችግሮች በሚቀጥለው ስብሰባ ውይይት ይደረግባቸውና ይተነተናሉ፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍል እያንዳንዱ ሰው በራሱ እይታ ችግሮች እንደሚገጥሙት/ችግሮች እንዳሉት ሁሉ ማንኛው ሰው በራሱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው 

ችግሮችም እንዳሉት አሳይቷል፡፡ የሴቶችን ድምጽና እይታ በተለየ ሁኔታ መረዳት ካልተቻለ በስተቀር ለማኅበረሰብ ችግሮች የሚሰጡ 

መፍትሄዎች የሴቶችን ፍላጎቶች ሊያሟሉ ይችላሉ ብሎ ማጠቃለል አይቻልም፡፡ ሁሉም ሴቶች ተመሳሳይ እንዳልሆኑ መገንዘብ ጠቃሚ 

ነው፡፡ በአንድ ማኅበረሰብ ውስጥ ያሉ ሴቶች እንኳን በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ ፍልጎቶች ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ለምሳሌ፡- ህጻን 

ልጅ ላላቸው እናቶች የልጆች ማቆያ ማዕከል አለመኖር ቁልፍ ችግር ሊሆን ይችላል፤ ይህ ግን በእድሜ ለገፉ እናቶች ደረጃ የሚሰጠው 

ችግር ላይሆን ይችላል፡፡  

 

ክፍለ ትምህርት 3.1.2፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ መድሎዎችን ለማስወገድ በመፍትሄ አማራጮች ላይ ውይይት ማካሄድ 

በኢትዮጵያ የገጠር አርሶ አደር ሴቶች በጣም ስራ ቢበዛባቸውም በጋራ ፍላጎቶቻቸው ላይ የመወያየት እድሉን ካገኙ ችግሮቻቸውን 

ለመፍታት በርካታ ሃሳቦችን ማፍለቅ ይችላሉ፡፡ በመሆኑም በጋራ እንዲደራጁ ወይም እንዲንቀሳቀሱ የሚያግዛቸውን ከውጭ የመጣን 

የለውጥ ወኪል መጠበቅ አያስፈልጋቸውም፡፡ ሴቶች የማህበረሰብ ጉዳዮችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች የመመልከት፣ እንዴት መቀጠል 

እንዳለባቸው የጋራ መግባባት ላይ የመድረስ እና ግባቸው ላይ ፍላጎት ካላቸው ወይም ተመሳሳይ የኑሮ ዘይቤዎች ወይም ፍላጎቶች 

ካሏቸው ሌሎች ጋር ህብረት የመፍጠር ብቃት አላቸው፡፡ በመሆኑም ተቋማዊ ድጋፍ ሊሰጡ የሚች አካላትን ለምሳሌ እንደየሴቶች ጉዳይ 

ቢሮዎች ያሉ ተቋማትን ማፈላለጉ ለለውጥ መነሻ ይሆናል  
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡-የተቆራረጡ ባለቀለም ወረቀቶች፣ ለምርጫ ድምጽ መስጫነት የሚያገለግሉ (ማንኛውም ቀለም ለእያንዳንዱ 

ተሳታፊ 3)፤ መጣበቂያ እና ፍሊፕ ቻርት ወረቀት 

የሚወስደው ጊዜ፡- ከአንድ  ሰዓት እስከ አንድ ተኩል 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው፡-ተሳታፊዎች የማኅበረሰብ ችግሮችን ከተለያዩ እይታዎች እንዴት መተንተን እንደሚቻል  

ተሳታዎች በመጨረሻ፡-ተሳታፊዎች በራሳቸው እምነት በጣም አስፈላጊ ናቸው የሚሏቸውን የማኅበረሰብ ችግሮችን በደረጃ መለየት 

ይችላሉ፡ 

መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ፡፡ 

*** 

እንደተለመደው ዛሬ የቡድኑ ሰብሳቢ በላይነሽ እና የቡድኑ ፀሃፊ ሰናይት ከቡድኑ አባላት ጋር በምርት ግብይት ላይ በገጠሟቸው ችግሮች 

አማራጭ የመፍትሄ ሃሳቦች ዙሪያ ለመወያየት ከቡድኑ አባላት ፊት ተገኝተዋል፡፡ በላይነሽ እንዲህ በማለት ጀመረች “ባለፈው ሳምንት 

ከገበያ መረጃ ጋር የተያያዙ የገጠሙንን ተግዳሮቶች ተወያይተናል፡፡ በመሆኑም ዛሬ ስላጋጠሙን ችግሮች መፍትሄዎችን እንፈልጋለን፡፡ 

የዛሬው የመጀመሪያ የውይይት ነጥባችን የሚሆነው ለምርቶቻችን ወቅታዊ የገበያ መረጃ ስለማግኘት ይሆናል፡፡ ለምርታችን ወቅታዊ 

ዋጋዎችን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን?” ብላ በጥያቄ ውይይቱን አስጀመረች፡፡ 

 

አንዲት ወጣት እጇን ስታወጣ በላይነሽም እንድትናገር እድል ሰጠቻት፡፡ ወጣቷ ሴትም “እኔ የማቀርበው ሃሳብ የእጅ ስልክ ብንገዛ ሁለት 

ችግሮችን ልንፈታ እንችላለን እንደኛ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ መረጃ እናገኛለን ሁለተኛ ደንበኞቻችንን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን” አለች፡፡ 

በላይነሽ ወጣቷን ሴት ስለተሳትፎዋ ካመሰገነች በኋላ አባላቱን እንዲህ ስትል ጠየቀች “የቀረበው መፍትሄ ጥሩ አማራጭ ነውን? በእህታችን 

በቀረበው ሃሳብ ትስማማላችሁ? 

 

አባላቱ መስማማታቸውን ራሳቸውን በማወዛወዝ ገለጹ፡፡ 

 

በላይነሽ ቀጠለች “በዚህ የመፍትሄ ሃሳብ ከተስማማን የእጅ ስልክ መግዣ ወጭውን መሸፈን እንዴት እንችላለን? ማን ነው የእጅ ስልኩን 

የሚይዘው? በእርግጠኝነት ስልኩን ለተገዛበት ዓላማ መዋሉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል? 

 

አንድ ሌላ አባል እጇን አንስታ እንዲህ ስትል ሃሳብ አቀረበች “በቡድን የቆጠብነው ጥቂት ገንዘብ ስላለ የእጅ ስልክ ለመግዣት መጠቀም 

እንችላለን” አለች፡፡ 

 

ወዲያውኑ ሌላኛዋ የቡድኑ አባል የቀረበውን ሃሳብ በመቃወም ጮኸች፡፡ በላይነሽ ጠረጴዛውን በማንኳኳት “ፀጥታ! እባካችሁ የቡድኑን 

ህግ አናክብር” አለች፡፡ 

 

ሴትዮዋም “አዝናለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጓደኞቼ’’ አለች፡፡ በላይነሽ እንድትቀጥል ነገረቻት፡፡ 

 

“እኔ ሃሳቡን የተቃወምሁበት ምክንያት ከቁጠባ ገንዛባችን ወጭ ሆኖ የእጅ ስልክ ይገዛ የሚለውን ነው፡፡ ምክንያቱም ገንዘቡን የቆጠብነው 

ለግብርና ግብዓት መግዣ ነው፡፡ የቆጠብነውን ገንዘብ ከምናጠፋው እያንዳንዳችን ገንዘብ አዋጥተን የእጅ ስልክ ብንገዛ ያሻላል” አለች፡፡  

ሁሉም ተሳታፊዎች በቀረበው ሃሳብ በመስማማትት ስምምነታቸውን በጭብጨባ ገለጹ፡፡ 

 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 107 
 

በላይነሽ አንዲህ አለች “አሁን የእጅ ስልኩ በመገዛቱ ተስማምተናል፣ ማን ኃላፊነት ወስዶ ከተማ ሄዶ ይግዛው? ቡድኑን ወክሎ ስልኩን 

ማን ይያዘው? በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መወያዬት ይገባናል” አለች፡፡ 

 

አንድ በእድሜ ጠና ያሉ የቡድኑ አባል እጃቸውን በማንሳት እንዲህ አሉ “የእጅ ስልኩን ዋጋ በተመለከተ መረጃ መስጠት እችላለሁ. ከወር 

በፊት ለልጄ ሞባይል ገዝቻለሁ ዋጋውም 500 ብር ነው፡፡ ሰናይት፣ በላይነሽና ሀዊ ሶስቱ ዕርግቦቻችን የእጅ ስልኩን እንዲገዙ ሃሳብ 

አቀርባለሁ፡፡ በተጨማሪም ጸሐፊያችን ሰናይት የእጅ ስልኩን በመያዝ የገበያ መረጃ በመሰብሰብ ለአባላት ብታቀርብ እና ማንኛውም 

አባል በማንኛውም ጊዜ ለንግድ ተግባር መረጃ ሲፈልግ ስልኩን ተውሶ ተጨማሪ አገልግሎቶችን በመጨመር መጠቀም እንዲችል ቢደረግ 

ጥሩ ይመስለኛል" አሉ፡፡ 

 

ሌላኛዋ ሴት እጃቸውን በማውጣት ቀደምት ተናጋሪዋ ባቀረቡት ሃሳብ መስማማታቸውን ገለጹ፡፡ በላይነሽ ተጨማሪ ሃሳብ ካለ ስትጠይቅ 

ሰናይት እጇን በማውጣት ቅድም የተናገሩት ሴትዮ የስልኩን ዓይነትና ዋጋ ስለሚያውቁ ከእነሱ ጋር ስልኩን እንዲገዙ ስትጠይቅ ሴትዮዋም 

ከግዥ አባላት ጋር አብረው ወደ ሱቅ ለመሄድ ተስማሙ፡፡ 

 

እሽ አለች በላይነሽ “ሁላችንም ከተስማማን 500 ብር ለእጅ ስልክ መግዣ ስለሚያስፈልግ ሁላችንም በሚቀጥለው ስብሰባ ስንመጣ 

እያንዳንዳችን 50 ብር ይዘን መምጣት ይጠበቅብናል” አለች፡፡ በላይነሽ የገበያ መረጃ ችግርን ለመፍታት በተደረገው ፈጣንና ሰላማዊ 

ውሳኔ የተደሰተች መሆኗን በመግለጽ ወደ ሚቀጥለው አጀንዳ ለማለፍ ስትል አንድ ወጣት ሴት ወደ ሰብሰባው ክፍል በመግባት ለቡድኑ 

ሰላምታ ሰጠች፡፡  
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በላይነሽ በፈገግታ “እንደምን አደርሽ” አለች፡፡ በአፀፋው ሴቶች ሰላምታ አቀረቡ፡፡ በወረዳው ግብርና ጽ/ቤት የስርዓተ-ጾታ ባለሙያ 

የሆነችው ሃና ነበረች በበላይነሽ ግብዣ በዚህ ስብሰባ ላይ የተገኘችው፡፡ በላይነሽና ሰናይት ሃና በመካከላቸው ባለው ወንበር እንድትቀመጥ 

ጋበዟት፡፡ በላይነሽ ባለፈው ስብሰባ በሴቶች የተለዩ ችግሮችን ለሃና መንገር ጀመረች፡፡  

1. የገበያ መረጃ አለመኖር 

2. ምርታቸውን ሲያጓጉዙ ተገቢው እንክብካቤና ክብር አለመሰጠት  

3. በመደራደር አቅም ማነስ ምክንያት የሚፈጠር መጭበርበር፤ መሆናቸውን አስታውሳ የገበያ መረጃን ተደራሽ ለማድረግ ቡድኑ 

የእጅ ስልክ ለመግዛትና ለመጠቀም መስማማቱን በላይነሽ ለሃና ገለፀችላት፡፡ 

 

ሃናም የአትክልት ገዥዎች ብዝበዛና ለሴቶች በማይስማማ የምርት አጓጓዦች ሂደት ሴቶችን ለጾታ ጥቃትና ለጓሮ አትክልት ምርት ብልሽት 

መዳረጋቸውን በተመለከተ የራሷን አማራጭ መፍትሄ ሃሳብ እንዲህ ስትል አቀረበች፡፡ ፡፡ 

 

"ክቡራት በስብሰባችሁ እንድገኝ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ፡፡ የምመክራችሁ ሁለት የምርት አጓጓዦችን በቋሚነት በመለየት ምርታችሁን 

ማጓጓዝ በምትፈልጉበት ወቅት ስልክ መደወል አንደኛው ሲሆን ሌላኛው ከምርት ገዥዎች ጋር የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና የገበያ 

ዋጋን ለማሳካት ሦስት አማራጮችን አቀርባለሁ፡፡ አንደኛ ከደንበኞች ጋር የግብይት ኮንትራት ውል መያዝ ለምሳሌ፡- ሬስቶራንቶች፣ 

ሆቴሎች፣ ወዘተ፤ ሁለተኛ አዳዲስ የገበያ አማራጭ መዳረሻዎችን መለየት፣ እንዲሁም ሦሰተኛ ሌሎች ደንበኞችን/የገበያ መዳረሻዎችን 

በመፈለግ የሽያጭ አማራጮችን ማስፋፋት" በማት የመፍትሄ አማራጮችን አቀረበች፡፡ በመጨረሻም እድሉ ስለተሰጣት አመስግና ሌላ 

ስራ ስላለባት ከስብሰባው አስፈቅዳ ሄደች፡፡ 

 

አባላት በማጨብጨብ ሃናን ከሸኟት በኃላ ሃና ስለተናገረችው አማራጭ መፍትሄ ሁሉም በማሰብ የመግዛት አቅምን ከፍ ለማድረግ በርካታ 

ደንበኞችን መለየት የተሻለ መፍትሄ እንደሆነ ተስማምተው ምርትን ለማጓጓዝ የቀረበውን አማራጭ መፍትሄ ግን አልተስማሙበትም፡፡ 

ምክንያቱም ከሁለት አከፋፋዮች ጋር ብቻ መዋዋል ምቹ እንዳልሆነ ገልጸው ከሁሉም አጓጓዦች ጋር መግባባት ምርታቸውን በወረዳው 

ውስጥ በሁሉም አካባቢዎች መሸጥ የሚያስችላቸው እንደሆነ ተስማሙ፡፡ ምርትን ማጓጓዝ መሰረታዊ ችግር ቢሆንም ሁሉንም ችግሮች 

በአንድ ቀን መፍታት ስለማይቻል ይህንን ችግር እንዴት መፍታት እንዳለብን አስበን በሚቀጥለው ስብሰባችን እንወያያለን በማለት 

ስብሰባቸውን አጠናቀቁ፡፡ 

*** 

 

የመወያያ ጥያቄዎች፡- አመቻቹ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ውይይትን ማበረታታት ይጠበቅበታል 

1. የገበያ መረጃ ችግርን ለመፍታት ሴቶች ምን የመፍትሄ አማራጭ ሃሳብ አቀረቡ?  

2. ሃና የምርት ተቀባዮችና አጓጓዦች የሚፈጥሩትን ችግር ለመቅረፍ ምን የመፍትሄ ሃሳብ አቀረበች? 

3. የሴቶች ቡድን የገበያ መረጃ ችግርን ለመፍታት ለቡድኑ አባላት የእጅ ስልክ መግዛት ወስኗል፡፡ ይህ አማራጭ የቡድኑን የገበያ 

መረጃ አቅርቦት ችግር ሊፈታ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን? 

4. ሃና ለቡድኑ ስላቀረበችው የመፍትሄ ሃሳብ ምን ትላላችሁ? እናንተ የዚህ ቡድን አባል ብትሆኑ የሃናን ምክር ትቀበሉት ነበር? 

5. የትኛውን የታሪክ ክፍል ነው በጣም የወደዳችሁት? በሴቶች የተመረጠው የግብይት መረጃ ለማቅረብ የእጅ ስልክ መግዛት? 

ሃና የሴቶች ቡድን የገጠመውን ችግር ለመፍታት ያቀረበችውን የመፍትሄ ሃሳብ? ለምን? ምክንያታችሁን አብራሩ? 

6. የእናንተ የሴቶች ቡድን አንድ ችግር ቢገጥመው ችግሩን እንዴት ይፈታዋል? 
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የቡድን መልመጃ፡ ችግሮችን በቅደም ተከተል መለየት15 

የዚህ መልመጃ መነሻው ባለፈው ከማኅበረሰቡ የተሰበሰቡና የተለዩ ችግሮች ወይም ከተካሄደው የማኅበረሰብ ጥናት የተገኙ ውጤቶች 

ናቸው፡፡ 

ደረጃ 1፡ በዚህ ክፍል ተሳታፊዎች ስለችግር ልየታ የተደረገውን ውይይት ሃሳብን በነጻነት የማፍለቅ እና የማኅበረሰብ ውይይት 

እንዲያስታውሱ ማድረግ፡፡ ተሳታፊዎችን ከዚህ ቀደም በመሰረቱት አነስተኛ ቡድን ማደራጀት፡፡ ሁለት ፍሊፕ ቻርት ወረቀቶችን 

በግድግዳው ላይ በአግድም መለጠፍና ፍሊፕ ቻርቶችን በ5 አምዶች መክፈል፤   

ችግር ለምን ቀዳሚ ደረጃ 

ተሰጠው? 

ማን ነው ደረጃን 

የለየው? 

በሴቶች እይታ ትክክል 

ነው?  

በተሰጠው የችግር ልየታ ደረጃ 

የማይስማማ ቡድን አለ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

ወዘተ 

    

 

ደረጃ 2፡ እያንዳንዱ ጥንድ ወይም አነስተኛ ቡድን ያገኙትን ውጤት ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማድረግ፡፡ ውጤቱን አመቻቹ በአምዶቹ ላይ 

ይጽፋል፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን አንድ ችግር በአንድ ጊዜ መስጠት፣ ቀጥሎ ሁለተኛውን፣ ሦስተኛውን እንዳስፈላጊነቱ ሁሉም ችግሮች 

እስኪሽፈኑ ድረስ፣ 

• ምን ዓይነት ችግር አገኛችሁ ወይም ምን ተማራችሁ? 

• ይህ ችግር ለምን ዋና ሆነ? 

• ይህ ችግር ዋና መሆኑን ማን ነገራችሁ (ለምሳሌ፡ የነገራችሁ ሰው ወንድ፣ ሴት፣ ወጣት፣ በእድሜ የገፋ፣ የአካባቢ መሪ፣ 

ድሃ/ከማኅበረሰቡ የተገለሉ ቡድን) ችግሩን ከሌሎች ጋር በመነጋገር ሳይሆን ራሳቸው የለዩት ችግር ከሆነ በራሳቸው የተለየ ብለው 

ይፃፉብት፡፡ 

ደረጃ 3፡ ሁሉም ችግሮች ከተዘረዘሩ በኋላ ሁሉም ቡድን በመጨረሻዎቹ ሁለት አምዶች እንዲወያይ ማድረግ፣ 

• እያንዳንዱ ችግር እንደ ቡድን በሴቶች ላይ በቀጥታ የሚያሳድረው የተለየ ጫና መኖሩን መገንዘብ፡፡ ለምሳሌ በመንደሩ ጤና 

ጣቢያ አለመኖር ሴቶች በቀጥታ የችግሩ ተጠቂዎች እንዲሆኑ ያደርጋል ምክንያቱም ህጻናት እና በእድሜ የገፉ አረጋውያን 

ሲታመሙ ወደ ጤና ጣቢያ የማድረስና የማሳከም ኃላፊነት የሴቶች በመሆኑ ነው፡፡ይህ ደግሞ ተጨማሪ ጊዜና ገንዘብ ይጠይቃል፡ 

• እያንዳንዱ ችግር ሙሉ በሙሉ የማይመለከተው የማኅበረሰብ ክፍል አለ?   ይህን ማሰብ ለሁለት ምክንያቶች ይጠቅማል አንደኛ 

አንዳንዱ ሰው በችግሮች ዙሪያ የራሱ የሆነ የተለየ እይታ ስላለው ሲሆን ሁለተኛ ቅድሚያ የሚሰጠውን ችግር ለመቅረፍ 

ደጋፊዎችን ለመመልመል የሚፈልጉ ከሆነ ፍላጎት ሊያሳዩ ስለሚችሉ ሊያነጋግሯቸው የሚገቡ የመጀመሪያ ሰዎች አይደሉም፡፡ 

ደረጃ 4፡ ለመለየት ድምጽ መስጠት፡፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ 3 ስኩዌር ወይም ባለቀለም ወረቀት እና ትንሽ ቁራጭ ማጣበቂያ ፕላስተር 

መስጠት፡፡ ከተዘረዘሩት ችግሮች ቀዳሚ የሆኑትን ሶስት ችግሮች ብቻ እንዲመርጡ ያድርጉ፣ 

 

 
15 Kindervatter, Suzanne (1987).  Women Working Together for personal, economic, and community development.  
New York:  OEF International, p. 84. 
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አመቻቹ ሁሉንም የተዘረዘሩ ችግሮችን ካነበበ/ካነበበች በኋላ ድምጽ የመስጠት ሂደቱ፡፡ ተቀደሚ የሚሏቸው ሶስቱ ችግሮች የትኞቹ 

እንደሆኑ እያንዳንዱ ተሳታፊ በተናጠል መወሰን ይገባዋል፡፡ ለተሳታፊዎች በአስር ደቂቃ ውስጥ ድምጽ በመስጠት ድምጽ የሰጡበትን 

ባለቀለም ወረቀት በፍሊፕ ቻርቱ ላይ የመረጧቸውን ችግሮች ወደ ጎን በቅደም ተከተል ይለጥፋሉ፡፡ ያስታውሱ አንድ ሰው ከሶስት ችግር 

በላይ መምረጥ አይችልም፡፡ አመቻቹ ሦስት የተለያዩ ችግሮች ላይ ድምጽ በመስጠት በምሳሌ ያሳያል፡፡ ከዚያ በኋላ ምሳሌዎችን በማንሳት 

ተሳታፊዎች ድምጻቸውን መለጠፍ ይጀምራሉ፡፡  

 

ደረጃ 5፡ ውይይት፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ ድምጽ የሰጠበትን ወረቀት ለጥፎ ከጨረሰ በኋላ ብዙ ተሳታፊ ቅድሚያ የሰጣቸውን ችግሮች 

በመቁጠር መለየት እና ቅድሚያ በተሰጣቸው ችግሮች ዙሪያ መወያየት፡፡ በህይወታችን ውስጥ ብዙ የተለያዩ ችግሮች እንደሚገጥሙንና 

ነገር ግን ሁሉንም ችግሮችን በአንድ ጊዜ መፍታት እንደማንችል ይንገሯቸው፡፡ በጣም አስቸኳይ ናቸው ከምንላቸው ችግሮች ወይንም 

በማኅበረሰቡ ላይ ጫና ከሚያሳድሩት፤ ወይንም ሊፈቱ ከሚችሉ ችግሮች በመነሳት ሌሎቹንም ችግሮች መፍታት ይቻላል፡፡ 

 

ተሳታፊዎች የተዘረዘሩ ችግሮችን እንዲመለከቱ መጠየቅ፡ 

• የትኞቹ ችግሮች ናቸው በብዛት የተመረጡት? 

• ለምን እነዚህ ችግሮች ተመረጡ? 

• ሴቶች እነዚህን ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉ ይመስላችኋል? ለምን? 

 

ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍል ውስጥ የማኅበረሰብ ችግሮች ላይ ያተኮረ ሲሆን ችግሮችን ስርዓተ-ፆታን ጨምሮ ከተለያዩ እይታዎች አንጻር ለማየት 

እስችሏል፡፡ ችግሮችን በተለያዩ እይታዎች ማየትና የተለያዩ አመለካከቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት አንድ ቡድን ምናልባት አጋር 

ወይም ተቃዋሚ ሊሆኑ የሚችሉ እና ያንን ችግር ለመቅረፍ ምንም ዓይነት ፍላጎት የሌላቸው ወገኖችን ለመለየት ያስችላቸዋል (ይህ 

አርእስት በሚቀጥለው ክፍለጊዜ የበለጠ ይብራራል)፡፡  

እያንዳንዱ ማህበረሰብ በርካታ ችግሮች የሚያጋጥሙት ስለሆነ፤ ሁሉንም ችግር በአንድ ጊዜ ለመፍታት መሞከር የማይቻል ነው፡፡ 

ስለዚህ ችግሮችን በቅደም ተከተል ማስቀመጥ እና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን መለየት አስፈላጊ ነው፡፡ ስለዚህም በጣም አጣዳፊ ናቸው 

ብለን ከምናስባቸው ችግሮች ወይም ለማስተካከል በጣም ቀላል በሆኑት በመጀመር ከዚያ ሌሎች ችግሮችን መፍታት እንችላለን፡፡  

 

ክፍለ ትምህርት 3.1.3፡ ሴቶች የሚደርስባቸውን መድሎ ለመከላከል በጋራ መንቀሳቀስ  

አስቸጋሪና ውስብስብ  የሆኑ ችግሮችን ለመከላከልና ለማስወገድ  ለምሳሌ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ መድሎዎችን ለመከላከልና 

ለማስወገድ  በርካታ ጥረቶችን እና ረጅም ጊዜን ይጠይቃል፡፡ በተለይ ችግሮቹ  ከማኅበረሰቡ ጋር ለረጅም ጊዜ አብረው  የኖሩ ከሆኑ 

በጥቂት ቡድኖች ጥረት ብቻ  ሊፈቱ አይችሉም፡፡ ችግሮችን ለመፍታት የብዙ አካላትን ትብብርና ድጋፍ ይጠይቃል፡፡ አንዳንድ ችግሮች 

ብዙውን የማኅበረሰብ ክፍል ይጎዳሉ፡፡ ለምሳሌ የሴቶች ጾታዊ አድሎና ጥቃት በተለይ በመጓጓዣ አገልግሎት የሚስተዋሉ ችግሮች፡፡ ይህ 

ችግር በርካታ ሰዎችን ስለሚጎዳ፤ ምንም እንኳን በአንድ አነስተኛ የሴቶች የራስ አገዝ ቡድን ቢጀመር፤ ይሄ ቡድን እዴት አደጋውን ማራቅ 

እንዳለበት አውቆ ከሰራ፤ በርካታ ሰዎች ይህ ችግር እንዲሻሻልና እንዲቀየር የሴቶችን ጥረት በፈቃደኝነት ለመደገፍና ለመተባበር ፍቃደኛ 

ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ለውጥ ለሚፈልጉ ሴቶች እንዴት አጋሮችን መለየት እና መገንባት እንደሚቻል ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡  
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የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልግ ቁሳቁስ፡ ፍሊፕ ቻርት ወረቀት፣ የተለያዩ ቀለም ያላቸው ማርከሮች፣ በደረጃ የተለዩ የማኅበረሰብ ችግሮች (ብዙ ድምጽ 

ያገኙ ችግሮች- ከባለፈው የትምህርት ክፍለ ጊዜ የተወሰደ) 

የሚወስደው ጊዜ፡- ከአንድ ሰዓት እስከአንድ ተኩል  

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው፡ ችግርን ለመፍታት ትብብርን እንዴት መገንባት  

እንደሚቻል  

ተሳታፊዎች በመጨረሻ፡ የአከባቢን ችግሮች ከለውጥ አጋሮች እና ከተቃዋሚዎች እይታ አንፃር በመገምገም የጾታ እኩልነትን የሚደግፍ 

የደጋፊዎች ጥምረት እንዴት እንደሚገነባ ያቅዳሉ፡፡መመሪያዎች- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡ ከዚያም ለውይይት እና ለቡድን ሥራ 

የሚረዱትን ሂደቶች ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

 

በቀጣዩ ሳምንት ሴቶች እንደገና በስብሰባ ተገናኙ፡፡ እያንዳንዳቸው ለእጅ ስልክ መግዣ የወሰኑትን ብር 50 አምጥተዋል፡፡ ሁሉም ስለ 

መጓጓዣ ጉዳይ ለመነጋጋር ጓጉተዋል፡፡  

 

በላይነሽ ስብሰባውን በመጀመር “እንደምን አደራችሁ! ምርታችንን ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ችግር እየገጠመን ይገኛል፡፡ እስቲ ሰፋ አድርገን 

ችግሮቹ ምን እንደሆኑ እንወያይ? ገጠመኞቻችሁንም እንስማ” አለች፡፡ ሴቶች ስለገጠማቸው የትራንስፖርት ችግር ለመናገር ጓጉተዋል፡፡ 

 

“ሾፌሮችና ረዳቶቻቸው ለኛ ክብር አይሰጡንም፣ አንዳንዴ በፍጥነት ወደ መኪናቸው የማንወጣ ወይም ፈጥነን ከመኪናቸው የማንወርድ 

ከሆነ ይዘልፉናል/ይሰድቡናል፤”  

 

"አዎ፤ ይጮሁብናል፤ ምን ማድረግ እንዳለብን ይነግሩናል፡፡ አንዳንዴ እፈራቸዋለሁ፤"  

 

“አንድ ቀን የሾፌሩ ረዳት ከኋላዬ ወደ መኪናው ገፈተረኝ በጣም የተዋረድኩ ሆኖ ተሰማኝ፤"  

ለመክፈል ገንዘቤን ለማውጣት እየሞከርኩ እያለ ከመካከላቸው አንዱ ልብሴን ጎተተ፤ ለሴቶች ምንም አክብሮት የላቸውም፤   

 

"እነሱ እኛንናም ሆነ እቃዎቻችንን በተገቢው መንገድ አይንከባከቡም፡፡ አንድ ጊዜ አንዱ የምወደውን ቆንጆ የ አትክልት ጆንያዬን ወደ 

መኪናው አናት ሲወረውረው ስፌቱ ተተርትሮ አትክልቶቼ ወደ መሬት ወደቁ፡፡ አይኔ እያየ መንገድ ላይ ጥያቸው ከመሄድ ውጪ አማራጭ 

አልነበረኝም፤; 

 

"እቃዎቻችንን መኪናው ላይ ሲጫኑ ጥንቃቄ አይደረግላቸውም፡፡ አንዳንድ ጊዜ ዶፍ ዝናብ ሲጥል አትክልቶቻችን በውሃ ይሞላሉ፣ 

ይጨፈላለቃሉ፤”  

 

"በጣም አስከፊ የሚሆነው ደግሞ መዳረሻችን ስንደርስ ነው፡፡ የእቃዎቻችንን እስር ከመኪናው ጫፍ ወደ መሬት ስለሚወረውሩት 

የሚያምሩ አትክልቶቻችን ይቀጠቀጣሉ፡" 
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"በጣም አሰደንጋጭና አስፈሪ ነው፡፡ ብዙ የእቃ መያዣ ጆንያዎች አሉኝ ሁሉንም በአንድ ጊዜ ወደ መሬት ሲወረወሩ መያዝ፣ መቆጣጠርና 

መጠበቅ አልችልም፡፡" 

 

"በዕቃችን ክብደት መሰረት ሊያስከፍሉን ሲገባ እነሱ ግን የፈለጉትን ያክል ያስከፍሉናል፡፡ እንደማንጨቃጨቅ ስለሚያውቁ ከሚገባው 

ዋጋ በላይ ያስከፍሉናል፤" 

 

"አዎ ሴቶችን ከሚገባው በላያ ያስከፍሉናል ነገር ግን ወንዶችን ከሚገባው በላይ አያስከፍሏቸውም፡፡ ወንዶች ከሾፌሮች ጋር እንዴት 

መግባባት እንዳለባቸው ያውቃሉ፡፡ እኛ ሴቶች መብቶቻቸችንን ለመጠቀም ጠንካሮች አይደለንም፤" 

"ለትራንስፖርት ከሚገባው በላይ ስለምንከፍል ከምንሸጠው አትክልት የምናገኘው ትርፍ ዝቅተኛ ነው፡፡ አንዳንዴ የማገኘው ትርፍ በጣም 

ትንሽ ስለሆነ ለምን እንደምንሸጥ እራሱ አይገባኝም፤" 

 

የሴቶችን ቅሬታ ካዳመጡ በኋላ በላይነሽ "በሾፌሮችና በአጓጓዦች እየደረሰብን ያለው መንገላታት በጣም ከባድና አስከፊ ነው፡፡ ይህ 

ችግር የገበያ መረጃና ደንበኞችን ከማግኘት ይለያል፡፡ እነዚህን ችግሮች በጋራም ሆነ በተናጠል ልናስተካክላቸው እንችላለን፡ነገር ግን 

ለሥራችን በጣም አስፈላጊ የሆነውን የትራንስፖርት ችግር ግን ለብቻችን መፍታት የምንችለው ችግር አይደለም; አለች፡፡" 

 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 113 
 

ሀዊም በመቀጠል "ሁል ጊዜ የምንጠቀምባቸው አጓጓዦች የአካባቢው ብቻ አይደሉም፣ አናውቃቸውም፣ ብዙዎቹ ከክልሉ ዋና ከተማ 

የሚመጡ ናቸው፡፡ አንዳንዶቹ በመላ አገሪቱ የሚዘዋወሩ ናቸው፡፡ በመሆኑም ሁሉንም አግኝተን ስለሴቶች ያላቸውን አመለካከት 

በመነጋገር ለማስቀየር ምቹ አይደለም፡፡ ይሁን እንጅ በወረዳችን ውስጥ በችግሩ ተጠቂ የሆንነው እኛ ብቻ አይደለንም" አለች፡፡ 

 

በእድሜ ገፋ ያሉ ሴት "እኛ ብቻ አይደለንም የችግሩ ተጠቂዎች፡፡ በዋናው የገበያ ቀን ወደ ወረዳው ዋና ከተማ የሚመጡ በመቶዎች 

የሚቆጠሩ ሴቶችን እንመልከት በምርት አጓጓዦች የሚደረግላቸው አያያዝ ከእኛ የተለየ ነውን? አይደለም! ልክ እንደኛ ክብራቸውን 

የተነፈጉና የተዋረዱ ናቸው" አሉ፡፡ 

 

ሰናይትም "አዎ ሁላችንም ትራንስፖርት እንፈልጋለን ተመሳሳይ ሾፌሮችንና ምርት አጓጓዦችን እንጠቀማለን፡፡ በርግጥ የትራንስፖርት 

ጉዳይ በራሳችን ለመፍታት በጣም ከባድ ነው፡፡ ስለዚህ ለምን ከሌሎች የሴቶች የግብይት ቡድኖች ጋር በጋራ አንንቀሳቀስም? አትክልት 

ለመሸጥ የሚመጡ ሴቶችን እናውቃቸዋለን፡፡ ለምን አናናግራቸውም ሁኔታውን ለመለወጥ ከእኛ ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ" አለች፡፡ 

 

ሴቶቹ ሌሎች ሴቶች ተመሳይይ ችግር ገጥሟቸው እንደሆነ ተገናኝቶ መነጋገር የሚለው ሀሳብ አስደስቷቸዋል፡፡ በሚቀጥለው የገበያ ቀን 

ከሌሎች የሴቶች ቡድኖች የመጡ ጓደኞቻቸውን ለማነጋገር ተስማሙ፡፡ ለውጥ ማምጣት ይችሉ ይሆን? 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች- አመቻቹ/ቿ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በማንሳት የቡድን ውይይትን ማበረታታት ይጠበቅበታል 

1. ሴቶች በትራንስፖርት ሥርዓት ላይ ያላቸው ቅሬታ ምንድን ነው? 

2. የሴቶች ቅሬታ ተገቢ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 

3. በሴቶች ከተነሱ ቅሬታዎች ውስጥ በጣም ከባድ ነው ብላችሁ የምታስቡት የትኛው ነው? 

4. በታሪኩ መሰረት በትራንስፖርት አገልግሎት የተጎዱ የተወሰኑ ሴቶችና ናቸው ወይስ ለሁሉም ሴቶች የጋራ ችግር ነው?  

5. ሾፌሮችና የመጓጓዣ አገልግሎት ሰጭዎች ለሴቶች ክብር የማይሰጡት ለምን ይመስላችኋል? 

6. በታሪኩ ላይ ያሉ ሴቶች በትራንስፖርት አገልግሎት ዙሪያ ያቀረቡዋቸውን ቅሬታዎች የሚያመሳስሏቸው ነገሮች አሉ? 

7. ምርትዎን ገበያ አውጥተው ለመሸጥ የሚጠቀሙት የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ምን ይመስላል? 

  

የቡድን መልመጃ፡ ተባባሪዎችና ተፎካካሪዎችን ምረጡ16 

የቡድን ሥራው እስኪሰራ ድረስ አመቻቹ ነጥቦችን ይገመግማል፡፡ 

ማንኛውም ቡድን የማኅበረሰብ ችግሮችን ለመፍታት ከፈለገ በጉዳዮቹ ላይ ተባባሪዎችንና ተፎካካሪዎችን መለየት አስፈላጊ ነው፡፡ ተባባሪ 

ማለት አንድ ሰው ወይም ቡድን በአንድ ጉዳይ ላይ እናንተ ከምትሰሩት ሥራ ጋር ተመሳሳይ ፍላጎት ያለውና ፈቃደኛ የሆነ ማለት ነው፡፡ 

ተፎካካሪ ማለት አንድ ሰው ወይም ቡድን የእናንተ ሃሳብ ወይም ግብ እንዳይሳካ ተቃራኒ ሃሳብ ያለውና እንቅፋት የሚሆን ማለት ነው፡፡ 

ተባባሪን መለየት፡- ለራስ መብት ለመከራከር የተባባሪዎች መኖር አስፈላጊ ነው፡፡ 

ተመሳሳይ የፖሊሲ ፍላጎት ካላቸው ሌሎች ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ጋር መተባበር 

ዓላማችንን በበለጠ ለማሳካትና ተጽዕኖ ለመፍጠር ይረዳል፡፡ ትብብር በግለሰብ፣ 

በቡድን እና በተቋማት መካከል ሊፈጠር ይችላል፡፡ ብዙ የራስን መብት የማስከበር 

እንቅስቃሴዎች የተገኙ ልምዶች እንደሚያሳዩት የጋራ ጥረቶች፣ ክህሎቶችና ሃብቶችን 

 
16 Sprechman, Sofia and Emily Pelton (2001).  Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change:  A Resource Manual 
for CARE Program Managers.  Atlanta, USA:  CARE. 

ጥምረት /COALITION/ ማለት ወደ አንድ የጋራ 

ግብ በተቀናጀ መልኩ አብረው የሚሰሩ የድርጅቶች 
ቡድን ነው፡፡ ለራስ መብት በመሟገት ውስጥ 
የጥምረት ዓላማ ብዙውን ጊዜ ከፖሊሲ ለውጥ ጋር 
ይዛመዳል፡፡ 
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በአግባቡ መጠቀም፣ ጉዳትን ለመቀነስ፣ ዋና ዋና የፖሊሲ ጉዳዮች ትኩረት እንዲያገኙ ለማድረግና ውጤታማ የፖሊሲ ለውጥን ለማምጣት 

ጠቃሚ ነው፡፡  

ተመሳሳይ የፖሊሲ ለውጥ ለመከተል ከሚስማሙ ከሌሎች ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች ጋር ጥምረት የሚገነባው በተወሰኑ የፖሊሲ 

ጉዳዮች እና ግቦች ላይ ነው ፡፡ ችግሩ ከተፈታ ወይም ለውጥ ከመጣ በኋላ ጥምረቱ ሊቋረጥ ወይም ሌሎች ጉዳዮችን ለመፍታት ሊቀጥል 

ይችላል፡፡ ጥምረት አጋርነት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል፡፡ ይሁን እንጅ ጥምረት የአጭር ጊዜ ግንኙነት ሆኖ በተወሰኑ የፖሊሲ ጉዳዮች 

ላይ ያተኩራል፡፡ ይህም ማለት በጥምረት ለመስራት የተያዙ ግቦች ከተሳኩ በኋላ ግንኙነቱ ያበቃል ማለት ነው፡፡ 

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠየቅ አጋሮችን ለዩ 

• የትኞቹ ድርጅቶች፣ ቡድኖች እና ግለሰቦች በተመሳሳይ ችግሮች ወይም ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ ለመስራት እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ? 

• ጥምረት ተመስርቷል ወይስ ወደፊት ለመመስረት ይፈልጋሉ ይመሰረታል? 

• የእርስዎ ቡድን ለሌሎች ድርጅቶች ጥረት እንዴት አስተዋፆ ማበርከት ይችላል?  

• ሌሎች ድርጅቶች ቡድንዎ ምን ሚና እንዲጫወት ሊፈልጉ ይችላሉ፤ እርስዎስ ምን አስተዋፅዖ ያደርጋሉ ብለው ይጠብቃሉ? 

• ጥምረት መመስረት ምን ጥቅም አለው? ምንስ ጉዳት አለው? 

• እናንተ እስከአሁን እንደአጋር አድርገው ያለቆጠሯቸውን በአካባቢያቸው ያሉ ማንኛውንም ነባር ድርጅቶች፤ ሌሎች ቡድኖች 

ወይም ድርጅቶች ለጥረታቸው እንደ አጋር የተመለከቱት አለ?  

የጥምረት ስትራቴጅ የአንድን ጉዳይ የመፈጸም ለራስ እድል የመሟገት እድልን ከፍ ስለሚያደርግ አስፈላጊ ነው፡፡ የአካባቢ ቡድኖችን 

አቅም በመገንባት የፖሊሲ ጉዳዮችን ለመፈጽምም ያስችላል፡፡ 

ለራስ መብት በጥምረት የመሟገት ጥቅሞች 

• ሀብትን ፣ ልምድን ፣ ተዓማኒነትን እና ታይታነትን ይጨምራል 

• በመደጋገፍ የፖሊሲ ውጤታማነትን ይጨምራል 

• አነስተኛ ልምድ ያላቸው የጥምረት አባላትን አቅም ያዳብራል 

• በራሳቸው ለመከራከር ፍላጎት ላላቸው የጥምረት አባላት ዋስትና ይሰጣል 

• የደህንነት ከለላ ይሰጣል፡፡ 

 

ተቃዋሚ/ተፎካካሪዎችን መለየት 

የፖሊሲ ግብዎን ማን ሊቃወም እንደሚችል ማወቅ ለራስ መብት የመሟገት ስትራቴጂ አካል ነው፡፡ ይህ አጋሮችዎን ለይቶ የማወቅ ያህል 

አስፈላጊ ነው። የተቃዋሚዎችዎን ምክንያትና እርስዎ ባቀዱት የፖሊሲ ለውጥ ምክንያት ስጋት ለምን ሊሰማቸው እንደቻለ ከተረዱ የበለጠ 

ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ለምሳሌ፡- የወሊድ መቆጣጠሪያ ፖሊሲ ለማሻሻል የሚደረግ ቅስቀሳ ከኃይማኖት መሪዎች ተቃውሞ 

ሊገጥመው ይችላል፡፡ 

 

ለራስ የመሟገት ስትራቴጂ በተቃዋሚዎችዎ ላይ ያነጣጠሩ መልዕክቶችን እና እንቅስቃሴዎችን ሊያካትት ይችላል፡፡ በዚህ ምክንያት 

ተቃዋሚዎቸ/ተፎካካሪዎች ለእርስዎ ለራስ የመሟገት ተነሳሽነት ሁለተኛ አድማጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ተቃዋሚዎቻችዎ አስተያየቶቻቸውን 

እንዲለውጡ ለማሳመን ወይም ቢያንስ ሊያራምዱት በሚፈልጉት የፖሊሲ ለውጥ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ለማርገብ ማድረግ የሚችሉት 

ነገር እንዳለ መገምገም አስፈላጊ ነው፡፡ 
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ተቃዋሚዎችን/ተፎካካሪዎችን መለየት 

• በአመለካከትዎ የማይስማሙ፣ በአሁኑ ጊዜ እንደ ችግር ከሚመለከቱት ተጠቃሚ የሆኑ ወይም የታቀደውን ለውጥ የሚቃወሙ 

ድርጅቶች፣ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች አሉ? 

• እነዚህ ድርጅቶች፣ ቡድኖች ወይም ግለሰቦች በእራስዎ ለመብት የመከራከር ሥራ ላይ ምን ዓይነት ስጋት ይፈጥራሉ? 

• የተፎካካሪዎችን ተጽዕኖ እንዴት ለመቀነስ ምን ማድረግ ይጠበቅቦታል?   

 

 

የቡድን ሥራ (50 ደቂቃ) 

አመቻቹ/ቿ ተሳታፊዎችን በ4 አነስተኛ ቡድኖች እያንዳንዳቸው ከ4-6 አባላት ባሏቸው ይከፋፍላሉ፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን አንድ አንድ 

ፍሊፕ ቻርት ወረቀት ይስጡ፡፡ ከዚህ በኋላ ተሳታፊዎች ግማሹ አረንጓዴ፣ ግማሹ ደረቅ የሆነ እንድ ዛፍ በፍሊፕ ቻርቱ ላይ እንዲስሉ 

ይጠይቁ፡፡ ቀጥሎ የተመለከተውን ስዕል ምሳሌ በማድረግ ይሳሉና 

ያሳዩዋቸው፡፡ በእያንዳንዱ ቡድን አንድ የቡድኑ አባል ሰብሳቢና እንድ 

ጽሀፊ/ሰዓሊ ይሰይሙ፡፡ መፃፍ የማይችሉ ከሆነ ያግዙዋቸው፡፡ 

በደረጃ የተለዩ ችግሮችን ካለፈው ሳምንት ስብሰባ በዝርዝር ያሳዩ፡፡ 

እያንዳንዱ ቡድን ከላይ በደረጃ ከተዘረዘሩ ችግሮችን እንዲመርጡ ያድርጉ፡

፡ በአጠቃላይ በ4 የተለያዩ ችግሮች ላይ ውይይት ይደረጋል 

• ቡድኖች ዛፉን ለራስ የመከራከር ሥራ የሚፈልግ ችግር እንደሆነ 

እንዲያስቡ ይንገሯቸው 

• የራሳቸውን ዛፍ እንዲስሉና በመረጡት የራስ መብት የመከራከርያ ርዕስ 

ይሰይሙት፣  

• በአረንጓዴው የዛፉ ቅርንጫፎች በኩል በተመሳሳይ በፖሊሲው ላይ 

ፍላጎት ያላቸውና ዛፉ ፍሬያማና አረንጓዴ ሆኖ እንዲቆይ የሚያደርጉ 

ተባባሪ የሆኑ ግለሰቦች እና ድርጅቶች ይዘረዘራሉ፡፡ 

• በሌላ በኩል በደረቀው የዛፉ ቅርንጫፍ ለራስ የመከራከር ሥራው ውጤታማ እንዳይሆን የሚያደርጉ ተቃዋሚዎች/ተፎካካሪዎች 

ይዘረዘራሉ፡፡ 

• 20 ደቂቃ ለቡድን ውይይት ይስጡ 

• ከ20 ደቂቃ የቡድን ከውይይቱ በኋላ ቡድኖች በጋር ተመልሰው እያንዳንዱ ቡድን በ5 ደቂቃ ውስጥ በሰራው የቡድን ሥራ 

መሰረት ማን ተባባሪ፣ ማን ተቃዋሚ ሊሆን እንደሚችል ለተሳታፊዎች ያቀርባሉ፡፡ 

• ሁሉም ቡድኖች የቡድን ሥራቸውን አቅርበው ከጨረሱ በኋላ አጠቃላይ ውይይት ያድርጉ፡ 

o ከቡድን ሥራው ስለተባባሪ እና ተቃዋሚ ምን ተማራችሁ? 

o በየቡድናችሁ ሁሉም አባላት ለራስ የመከራከር ሥራ ማን ተባባሪ፣ ማን ተቃዋሚ እንደሆን ተስማምታችኋል? 

o ለራስ የመከራከር ሥራ ተባባሪ ወይም ተቃዋሚ የሆኑ ግለሰቦችን ወይም ቡድኖችን በተለየ መንገድ የተረዳ ቡድን 

ታስታውሳላችሁ? 

o በቡድኑ አባላት የቀረቡትን የተባባሪዎችን እና የተቃዋሚዎችን ዝርዝር መሠረት በማድረግ ከተዘረዘሩት አራቱ ችግሮች 

ውስጥ ለውጥን በፍጥነት ለማምጣት ከፍተኛ አቅም ይኖረዋል ብለው የሚያስቡት የትኛውን ነው፡፡ 
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ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍል ስርየሰደዱ እና በአንድ ቡድን ለመፍታት አስቸጋሪ የሆኑ ችግሮችን ለምሳሌ እንደ ሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የጾታ አድሎዎችን 

ለመፍታት መተባበር አስፈላጊ መሆኑን አሳይቷል፡፡ ተባባሪና ተቃዋሚን እንዴት መለየት እንደሚቻል እና ጥምረት የመፍጠርንም 

ጥቅም አሳይቷል፡፡ እያንዳንዱ የቡድን እትብት የዛፎቹን ምስል ማቆየቱን ያረጋግጡ - ምስሎቹ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እንደገና ጥቅም 

ላይ ይውላሉ። 

 

ክፍልትምህርት3.2 ትስስር መፍጠር፡-ሴቶች ለለዉጥ በጋራ መስራት 

የሴቶች መረዳጃ ቡድኖችና ጥምረቶች የሴቶች መብቶች እንዲከበሩ እና እንዲጠበቁ ለማድረግ ወሳኝ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ፡ከመደበኛ 

ቡድኖች በተጨማሪ መደበኛ ያልሆኑ ማህበራዊ ትስስሮች እና በገበያዎች፣ ቤተክርስቲያኖች፣ ማህበራዊ ክብረ በዓሎች፣ የመታሰቢያ ሥነ 

ሥርዓቶች እና ዉሃ ሲቀዱ የሚካሄዱ ስብስቦች ሴቶች ስጋቶቻቸዉን እና ልምዶቻቸዉን እንዲጋሩና እርስ በእርስ እንዲማማሩ ምቹ 

እድሎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ መደበኛ ዉይይቶች እና ስጋቶቻቸዉን መለዋወጥ ለሴቶች እርስ በእርስ ለመደጋገፍ ወሳኝ የሆኑ የመተማመን 

እና የመተጋገዝ ግንኙነቶች ይገነባሉ፡፡ ሴቶች በአካባቢያቸዉ ላይ እየተከናወኑ ስላሉ ጉዳዮች እና በግንኙነት ትስስሮች ውስጥ የሚገኙ 

ሴቶች በሚያጋጥሟቸዉ ችግሮች ላይ ያላቸዉ ግንዛቤ መጨመር፤ ሴቶችን የበለጠ ለለዉጥ በጋራ እንዲሰሩ ሊያነሳሳቸዉ ይችላል፡፡ 

ከሌሎች ቡድኖችና ድርጅቶች ጋር ትስስር መዘርጋትና ግንኙነት መፍጠር የሴቶችን በራስ መተማመን እና በህዝብ መድረኮች ላይ የመናገር 

ክህሎት፣ የአመራርና የመደራደር እና ሌሎችንም ክህሎቶች ለማሳደግ ምቹ ሁኔታ ነዉ፡፡ 

ክፍለ ትምህርት 3.2.1: ትስስሩ የሴቶችን ችግር እንዲመልስ ማነቃነቅ  

ሴቶች በአካባቢያቸዉ ስለሚከናወኑ ኩነቶችና በትስስራቸው ውስጥ የሚገኙ ሴቶች በመደበኛነት የሚያጋጥሟቸዉን ችግሮች በተመለከተ 

ያላቸዉ ግንዛቤ ለለዉጥ በጋራ እንዲሰሩ ሊያነሳሳቸዉ ይችላል፡፡ ከአካባቢ መሪዎች ጋር ለምሳሌ መምህራን፣ የጤና ሰራተኞች፣ ሌሎች 

የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ወይም የገበሬዎች ቡድኖች፣ ሌሎች የሴቶች ቡድኖች፣ በተጨማሪም ከመደበኛ ተቋማት መዋቅሮች የቀበሌ 

አመራሮች፣ የልማት ጣቢያ ሰራተኞች፣ የአካባቢ የሴቶች ጉዳይ ሰራተኞች እና ከሌሎች የመንግስት መምሪያዎች የስርዓተ-ጾታ ተወካዮች 

ጋር ትስስር መፍጠር አዳዲስ ኃሳቦችን ለማግኘት፣ ተጨማሪ ግንኙቶችን ለመፍጠር እንደ ጥሩ የድጋፍ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ከአዲስ 

ድርጅት ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እና ለእርስዎ ዓላማ ድጋፋቸውን በሚሰጡበት በእያንዳንዱ ጊዜ ከእነሱ ሰፊ ጥምረቶች ጋርም ለመገናኘት 

እድል ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

አመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች: ፍሊፕ ቻርት ወረቀት እና ማርከር የትስስር ካርታዎችን ለመሳል፡፡ የእያንዳንዱ ቡድን አጋር/ተፎካካሪ ዛፍ 

ስእል ካለፈዉ ክፍለ ትምህርት፡፡ 

የሚፈጀው ጊዜ:  ከአንድሰዓት ተኩልእስከ ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው: ከሌሎች ግለሰቦች እና ቡድኖች ጋር እና ከአጋሮቻቸዉና ወዳጆቻቸዉ ጋር ትስስር የሚገነቡበትን 

ዘዴ፡፡  

ተሳታዎች በመጨረሻ፡ የትስስር ካርታ መሳልና መተንተን እና አዉታሮቻቸዉን/ጥምረቶቻቸውን እንዴት መገንባት እንዳለባቸዉና 

ቀዳሚ ለህብረተሰቡ ችግሮች እንዴት መሟገት እንዳለባቸዉ እቅድ ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ 

መመሪያ:  ለተሳታፊዎች ታሪኩን ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡  

 

*** 
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በአንድ የገበያ ቀን ሁሉም የቡድኑ አባል ሴቶች አትክልቶቻቸውንና ፍራፍሬዎቻቸውን በመሸጥ ተጠምደው ዋሉ፡፡ የሚደንቅ ቀን ከሁሉም 

ጎረቤት ቀበሌዎች በርካታ ሰዎች ነበሩ፡፡ ሶስቱ ወፎች፡- በላይነሽ፣ ሰናይትና ሀዊ እና ሌሎቹም ሴቶች ጓደኞቻቸዉን አገኟቸዉ፡፡ 

ጓደኞቻቸዉ ደግሞ ከሌሎች ተመሳሳይ የትራንስፖርት ችግርና ቅሬታ ካላቸው ሴቶች ጋር አስተዋወቋቸዉ፡፡  

 

ሌሎች የግብርና እና የግብይት ቡድኖችን የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች የተሻለ አግልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የጀመሩትን 

እንቅስቃሴ እንዲቀላቀሉ እንጋብዛቸው ወይስ አያስፈልግም በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ለመወያየት ከጥቂት ቀናት በኋላ አስሩ ሴቶች በድጋሚ 

ተገናኙ፡፡ 

 

በላይነሽ የቡድኑን አባላት ስብሰባቸውን እንዲጀምሩ በመጠየቅ እንዲህ በማለት ጀመረች "እንደምን አደራችሁ! ገበያ ላይ ትርፋማ ጊዜ 

እንደነበራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ የእኔ ጎመን በደህና ዋጋ ተሸጧል፡፡ ከሽያጩም በላይ ብዙ አዳዲስ ጓደኞችን በማግኘቴ ደስተኛ ነኝ፡፡ 

በሴት ገበሬዎች ላይ በሹፌሮችና ባልደረቦቻቸዉ የሚፈጸመዉን ማንገላታት በተመለከተ ብዙ ታሪኮችን ሰምቻለሁ፡፡ በጉዳዩ ላይ 

ያናገርኋቸዉ ብዙ ሰዎች ሁሉ በኛ ጉዳይ ላይ ፍላጎት ያላቸዉ ይመስላሉ” አለች፡፡ 

 

“አዎን” አለች ሰናይት፡፡ “የጎረቤታችን መንደር የሴት አርሶ አደሮች ቡድን እኛን መቀላቀል ይፈልጋል፡፡ በእርግጥ መንደራቸዉ ከእኛ 

መንደር ብዙም አይርቅም፡፡ ስለዚህ የማህበሩ ሊቀመንበር የሚቀጥለዉን ስብሰባችን ለመሳተፍ እንደሚፈልጉ ነግራኛለች፡፡ ቢያንስ የስራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ይሳተፋሉ፡፡ ማህበራቸዉ አጠቃላይ አስራ አምስት አባላት አሉት፡፡” 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 118 
 

“ደስ የሚል ዜና ነው” አለች በላይነሽ፡፡ “ሌሎቹስ?” 

 

ከወጣት ሴቶች መካከል አንዷ እጇን አወጥታ እድሉ ሲሰጣት ተነሳችና “መልካም ከሚቀጥለዉ ከተማ ከሚኖሩ ሴቶች የተወሰኑትን 

አግኝቻቸዋለሁ፡፡ እኛን መቀላቀል ይሻሉ፡፡ በተለይ በባህላዊ ተግባራት የተለየ ፍላጎት አሳይተዋል” አለች፡፡   

“እቃዎቻችንን የምናጓጉዝበት ሁኔታ እንዲለወጥ የምናደርገዉን ጥረት ሊያግዙን ፍላጎት አላቸዉ? አርሶ አደሮች ናቸዉ?” በማለት በላይነሽ 

ጠየቀች፡፡   

 

“አይ ፣ እነሱ በዋነኝነት የባሕል ልብሶች እና የውበት ምርቶች ሻጮች ናቸው ፡፡ ነገር ግን አሁንም በአካባቢያቸው ባሉ ክብረ በዓላት 

እንድናግዛቸው ስለሚፈልጉ አሁንም ከእኛ ጋር ለመቀላቀል ይፈልጋሉ; አለች ወጣቷ ፡፡ 

ሀዊም “በዚህ ሰዓት የእኛን አጀንዳ በተመለከተ የሚያግዙን አጋሮች መፈለግ አለብን፡፡ የመጓጓዣ ዘዴዉ ለሴት ገበሬዎች ፍትኃዊ እንዲሆን 

ለመለወጥ እንፈልጋለን፡፡ከሌሎች ማህበራዊ ቡድኖች ጋር ጥምረት ስለመፍጠር የጀመርነዉን ዉይይታችንን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ ያለብን 

ይመስለኛል” አለች አክብሮቷን ለማሳየት እየሞከረች፡፡   

 

ብዙዎቹ ሴቶች በማጉረምረም መስማማታቸዉን ገለጹ፡፡ “ስለዚህ እንቀጥል” አለች በላይነሽ፡፡ “እኛን መቀላቀል ፍላጎት ስላላቸዉ ሌሎች 

ቡድኖችስ?” 

 

ከቡድኑ በእድሜ ገፋ ያሉት ሴት ምላሽ ሰጡ፡፡ “አዎ ለረጅም ጊዜ የወረዳ ሴት አርሶ አደሮች ግንባር ቀደም ቡድን አባል ነበርኩ፡፡ ይህ 

ቡድን ከወረዳዉ ዉስጥ ከእያንዳንዱ ቀበሌ የተዉጣጡ የሴት አርሶ አደሮች ቡድን ነዉ፡፡ በስራ አስፈጻሚ የሚመራ 50 አባላት አሉን፡፡ 

የትራንስፖርት ጉዳይ ለዚህ ቡድን ወሳኝ ስለሆነ በገበያ ቀን ስራ አስፈጻሚዉ እኛን ለመደገፍ ወስኗል፡፡”  

 

አስሩ ሴቶች ተነሱ፣ አጨበጨቡ፣ በእግሮቻቸዉን መሬት እየመቱ እልል አሉ፡፡ ይህ ትልቅ አጋርነት ነው፡፡  

“ይህ የሚደንቅ ዜና ነዉ” አለች በላይነሽ፡፡ “የወረዳዉ ሴት አርሶ አደሮች ግንባር ቀደም ቡድን አጋር ከሆንን ከእያንዳንዱ ቀበሌ ተወካዮች 

ይኖሩናል ማለት ነዉ፡፡”   

 

“ትክክል ነዉ” አለች ሌላ ሴት “ነገር ግን እኔ ሌላ አስተያየት አለኝ፡፡ ከማዶ ማህበረሰብ አንድ ሰዉ አናግሬ ነበር፡፡ በግብርና የሚተዳደሩ 

አስር ጥንዶች ያሉበት የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቤተሰብ አለ፡፡ እነሱን ማሳተፍ እንችላለን?  እኛን ለመቀላቀል ፍላጎት አላቸዉ፡፡”   

“የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቤተሰቦች?” አለች አሮጊቷ ሴት “ያ ማለት በቡድኑ ዉስጥ ሴቶችና ወንዶች አሉበት ማለት አይደለምን? እኔ 

እንደ ማስበዉ ይህ እንቅስቃሴ ሴቶች የሚጋጥማቸዉን ትራንስፖርት በተመለከተ ነዉ፡፡ ለምን ወንዶችን እናሳትፋለን? ወንዶች ነገሮችን 

ሊያወሳስቡብን ይችላሉ፡፡ ከሁሉም በላይ ሁሉም ሹፌሮችና ረዳቶቻቸዉ ወንዶች ናቸዉ፡፡ ሴት ሹፌሮች ቢኖሩን ኑሮ ይህ ችግር 

አይፈጠርብንም ነበር” አለች፡፡  

 

የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቤተሰብን የመካተት ሀሳብ የሰነዘረችዋ ሴት “አዎ በስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቡድኑ ዉስጥ ወንዶችም 

ሴቶችም አሉበት፡፡ ነገር ግን እነዚህ ወንዶች በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ አድሎዎች እና ኢፍትኃዊነት እንዲስተካከሉ እና እኩልነት እንዲሰፍን 

ትኩረት በመስጠት የበኩላቸዉን አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚሰሩ ናቸዉ፡፡ ከእኛ ጎን ለመቆም ፍላጎት አላቸዉ፡፡ አስቡት እስኪ ሹፌሮች 

እኮ ሴቶችን እንደሚያንገላቱት ወንዶችን አያንገላቱም ብለናል፡፡ ስለዚህ ማን ከወንዶች የተሸለ እነዚህን ሹፌሮችና ረዳቶች ሊመክርልን 

ይችላል? እናም ልናናግራቸዉ የምንፈልጋቸዉን አካላትና ባለስልጣናት ጋር እነሱ የተሻለ እዉቀትና ልምድ አላቸዉ ብየ አስባለሁ፡፡ ስለዚህ 
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የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቤተሰብ ቡድን ብናሳትፍ መልካም ነው፡፡ይመስለኛል በአቅራቢያችን ሁለት የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ 

ቤተሰብ ቡድኖች አሉ፤ ሁሉም እንዲቀላቀሉን መጋበዝ አለብን ብየ አምናለሁ” አለች፡፡  

 

የእሷን ማጠናከሪያ ኃሳብ ካዳመጡ በኋላ ሁሉም ሴቶች አጨበጨቡ፡፡ ጭብጨባዉ መስማማታችንን ለመግለጽ መሆኑን በላይነሽ 

ስትጠይቅ፤ ሁሉም በአንድ ድምፅ አዎ የሚል መልስ ሰጧት፡፡   

 

አንዲት የመጨረሻ ተናጋሪ ሴት እንዲሰሟት ጠይቃ “እኛ እየተነጋገርን ያለነዉ ስለ አትክልትና ፍራፍሬ ሻጮች ነዉ ነገር ግን እኔ የምናገረዉ 

በዶሮ እርባታ ላይ ስለተሰማሩ ማለትም እንቁላልና ዶሮ የሚሸጡ ሴቶችን በተመለከተ ነዉ፡፡ እኛን ሊቀላቀሉ ይችላሉ? እነርሱም 

ምርቶቻቸዉን ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ከፍተኛ ችግር አለባቸዉ፡፡ ከማዶ ማህበረሰብ ስለሆኑ ብዙም እሩቅ አይደሉም፡፡ አብዛኛዎቹ 

የቡድኑ አባላት ሴቶች ሲሆኑ ጥቂት ወንድ አባላትም አሉዋቸው፡፡ የትራንስፖርት አገልግሎቱ እንዲቀየር ለመስራት ማቀዳችንን ሲሰሙ 

ከፍተኛ እፎይታ ተሰምቷቸዋል፡፡ ይህን አይነት ተግባር ለመስራት ለረጅም ጊዜ ሲመኙት የነበሩት ነዉ ነገር ግን የመናገር ድፍረት 

አልነበራቸዉም” አለች፡፡  

 

ሁሉም ሴቶች ደስ አላቸው፡፡ ለራሳቸዉ ለመስራት ይዘዉት በተነሱት ጉዳይ ኩራት ተሰማቸዉ፡፡ የዶሮ እርባታ ቡድኑ የእነሱ 

ዘመቻ/እንቅስቃሴ አካል እንዲሆኑ ተስማሙ፡፡ በተለያየ አይነት የግብርና ተግባራት የተሰማሩ ቢሆንም የሚጋሯቸዉ የጋራ ጉዳዮች 

አሏቸዉ፡፡   

 

“ይህንን የትራንስፖርት ችግር ለመፍታት ብዙ ቡድኖች ፍላጎት አሳይተዋል፡፡ ይህ ታላቅ ነገር ነዉ፡፡ የመጀመሪያ ስብሰባችንን በሚቀጥለዉ 

ሳምንት እንዲካሄድ ጥሪ እናስተላልፍ፡፡ ትራንስፖርት በሚጠቀሙ ሴት አርሶ አደሮች የሚደርስባቸዉን ኢፍትኃዊነት ለመታገል የተቋቋመ 

የወረዳው ጥምረት እንሆናለን” በማለት በላይነሽ ስብሰባዉን አጠናቀቀች፡፡    

*** 

 

የመወያያ ጥያቄዎች – አመቻቹ/ቿ ከታች የተገለጹ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. ሴቶቹ ምን አይነት ቡድኖች የራሳቸዉን ጥምረት እንዲቀላቀሏቸዉ ይፈልጋሉ? 

2. አንድ ቡድን እንዲቀላቀላቸዉ አልተመረጠም?  የትኛዉና ለምን? በዚህ ዉሳኔ ይስማማሉ? 

3. የተለያዩ ቡድኖችን ማሳተፍ ምን ጥቅም አለዉ?   

4. የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ ቤተሰቦች ለትስስሩ አባል ምን ተጨማሪ እሴት አላቸው?  የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበር 

ጉዳይስ?  የዶሮ አምራች ቡድንስ?   

5. ትልቅ ችግር ሲያጋጥም ብቸኛ መሆን ነዉ ወይስ ሌሎችን መቀላቀል ይሻላል?  ለምን?   

6. ከሌሎች የግብርና ቡድን ሴቶች ጋር ተገናኝታችሁ ታዉቃላችሁ?  ምን የጋራ ጉዳይ አላችሁ?  በእናንተ ቡድንና በእነሱ 

ቡድን መካከል ያያችሁት ልዩነት አለ?   

7. የእናንተ ቡድን የገበያ ችግርን ለመፍታት ከሌሎች ቡድኖች ጋር ግንባር መፍጠር ቢፈልግ ምን አይነት ቡድኖችን 

ትመርጣላችሁ?  ሴትና ወንድ አባሎች ያሏቸዉን ቡድኖችንስ ትመርጣላችሁ?   
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የቡድን ዉይይት: የቡድን ትስስርን መሳል፡፡17 

ይህ የቡድን ስራ ባለፈዉ ክፍለ ትምህርት በአራቱ የቡድን ዉይይት ዋና ሀሳቦ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ተሳታፊዎች በተመሳሳይ 4 ቡድኖች 

ይከፈላሉ/ሁሉም አባላት በፊት በነበሩበት ቡድን ውስጥ ይሆናሉ፡፡ 

ደረጃ አንድ: ተሳታፊዎችን በባለፈዉ ዉይይት መሰረት በትንሽ ቡድን ይክፈሏቸዉ፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን አንድ የፊሊፕ ቻርት ወረቀትና 

ማርከር ይስጧቸዉ፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን አጋር/ተቃዋሚ ዛፍ ካለፈዉ ትምህርት ይስጧቸዉ ወይንም የለዩዋቸውንአጋር እና ተቃዋሚ 

አካላት እንዲያስታውሱ ያግዟቸው፡፡ 

 

ደረጃ ሁለት 2: የጥምረት ካርታ ይሳሉ፡፡ ከታች የተገለጸዉን ምሳሌ በማየት በፍሊፕ ቻርቱ የቡድን ጥምረት ካርታ ይሳሉ፡፡ አመቻቿ/ቹ 

ለተሳታፊዎች የትስስር ካርታዉን እንዴት መስራት እንዳለባቸዉ ከታች ያለዉን ካርታ/ስዕል በማባዛት እና በመስጠት ማሳየት ይቻላል፡፡  

ሁሉም ቡድኖች ለቅስቀሳቸዉ ቁልፍ ጉዳዮቻቸዉን/ችግሮች በመካከለኛዉ ክብ ስዕል ውስጥ በመፃፍ ይጀምሩ፡፡በክቡ ዙሪያ አጋር ናቸዉ 

ብለዉ ለለዩዋቸዉ እና ለዚህ ቅስቀሳ ፍላጎቶቻቸዉን ወይም ስጋታቸዉን ለሚያጋሯቸዉን ድርጅቶች፣ ቡድኖች እና ግለሰቦች የተለያዩ 

ሳጥኖችን ያስቀምጡ፡፡ ባለፈዉ ክፍለ ትምህርት መጨረሻ አጋር ብለው ከለዩዋቸው ውስጥ አንዱን ሳጥን በመውሰድ፤ ለዚህ አጋር ለሆነው 

ግለሰብ ወይም ቡድን አጋር ሊሆን የሚችል እና ለእናንተ ጥምረት/ትስስር አጋር መሆን የሚችል ሌላ ቡድን ወይ ግለሰብ እንዲያስቡ 

ያድርጉ፡፡ እነዚህ አዳዲስ ሳጥኖች ከዚህ በታች ባለው ምሳሌ ውስጥ በሰማያዊ ላይ እንደሚታየው የአውታረ መረብ ትንተና ሁለተኛ ዙር 

መፍጠር ሊጀምሩ ይችላሉ ፡፡ 

ተሳታፊዎች የሚያዉቁት/ግንኙነት ያላቸዉ ወይም ከእነሱ የመብት ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ፍላጎት ያላቸውን ማንኛዉንም ተቋማት በጥልቀት 

እንዲያስቡ ያበረታቷቸዉ፡፡ ለትስስር ካርታቸዉ ስራ 20 ደቂቃ ይስጧቸዉ፡፡ 

 

ደረጃ ሶስት: የጥምረት ካርታዎችን ያነጻጽሩና ይተንትኑ፡፡ በ20 ደቂቃ ዉስጥ በተቻለ መጠን ሁሉም ቡድኖች ካጠናቀቁ ካርታዎችን 

በግድግዳዉ ላይ በተቀራረበ ሁኔታ ይለጥፏቸዉ፡፡ ተሳታፊዎች በቅርበት በቆሙበት አራቱን ካርታዎች ለ10 ደቂቃዎች በሚከተለዉ 

መንገድ ይተንትኗቸዉ፡፡  

• በካርታዉ ላይ የተጠቀሱት ስሞች የማካተቻ መስፈርቱን (በጋራ ለመቀስቀስ ከቡድናችሁ ጋር የጋራ ፍላጎት ስለመኖሩ) 

ያሟላሉ? 

 
17 The Policy Project (1999). Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual.  Washington, DC:  The Futures Group 
International, p. I-6. 
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• የትኞቹ ድርጅቶች/ግለሰቦች ከአንድ በላይ ካርታ ላይ ታዩ? እነዚህን ስሞች በማርከር ያስምሩባቸዉ/ያድምቋቸዉ፡ 

• ቡድኖቹ ከጥምረት ካርታዉ ዉስጥ ከሁለተኛዉ ረድፍ በምን ያህል መጠን ማየት ችለዋል? ማለትም ለቡድኖቹ አጋሮች አጋር 

የሆኑ ሌሎች ቡድኖች/ግለሰቦች/ድርጅቶችን? የሚቀጥለዉን ረድፍ/ንጣፍ ለማስፋት እንዴት መስራት ይችላሉ?  

ደረጃ አራት: የጥምረት ግንባታ ስልት: በክፍሉ ዉስጥ ካሉ ማንኛዉም ተሳታፊ በጥምረት ካርታ ዉስጥ በተጠቀሱት ማንኛዉም ቡድን 

አባል የሆነ ካለ እና በችግሩ ስለተነሳዉ ጉዳይ ግንኙነት ለመፍጠር ፈቃደኛ ከሆነ ይጠይቋቸዉ፡፡ ከተሳታፊዎቹ ጋር አጋርነት/የጋራ ግንባር 

ለመፍጠር በአንድ ወይም ብዙ ጉዳዮች ቅድሚያ የሚሰጧቸዉ ቡድኖች የትኞቹ እንደሆኑ ይወያዩ፡፡ የተለየ ባለቀለም ማርከር በመጠቀም 

ቅድሚያ የሚሰጣቸዉን ቡድኖች/ድርጅቶች ያክቡ፡፡ እነሱን/ያንን ቡድን/ድርጅት ለማግኘት የተስማማዉን ሰዉ ስም ይጻፉ፡፡ የጋራ 

ስልታችሁን ለመስራት 15 ደቂቃ መድባችሁ በጋራ ስሩ፡፡ በትስስር ካርታዉ ላይ በተቀመጠዉ መሰረት እያንዳንዱ ተሳታፊ ቢያንስ 

ከአንድ ድርጅት/ቡድን ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ኃላፊነት እንደወሰደ ያረጋግጡ፡፡ 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት የግንኙነት ጥምረቶች በፍጥነት እንዴት እንደሚመሰረቱና እንደሚያድጉ ተመልክቷል፡፡ በየጊዜዉ የእርስዎን 

ጉዳይ የሚደግፍ ግለሰብ/ቡድን ባገኙ ቁጥር እርስዎም ከእነርሱ ሰፊዉ ጥምረት የመገናኘት እድልም ያገኛሉ፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት3.2.2: ከሌሎች ቦታዎች ከሚገኙ የሴቶች ቡድኖች ጋር የጋራ ግንባር መፍጠር 

የሴቶች ቡድኖች አንዴ ከተለያዩ ቡድኖች ጋር መገናኘትና የጋራ ግንባር መፍጠር ከጀመሩ ተቋማት ድጋፍ ለማግኘትና የራሳቸዉን ጥረት 

ከኢመደበኛ አዉታሮች ወደ ተደራጀ፣ እና መዋቅር ያለዉ ተቋም እንዲሸጋገሩ ሊረዳ ይችላል፡፡ ትስስሮች እንዴት በጋራ መስራት 

እንዳለባቸዉ ከተረዱ ለምሳሌ ተግባቦትና ዉሳኔ ሰጪነት ላይ አባላት ከተስማሙ ዉጤታማ ይሆናሉ፡ 

አመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች: ፍሊፕ ቻርት ወረቀት እና ማርከር  

የሚፈጀው ጊዜ: ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው: ጥምረቶችን ለማቋቋም እና ለማቆየት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እና ለምን አስፈላጊ እንደሆኑ 

ተሳታዎች በመጨረሻ፡ ጥምረቶችን ለማቋቋም እና ለማቆየት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ይዘረዝራሉ፡፡ 

መመሪያ: ለተሳታፊዎች ታሪኩን ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡  

*** 

ኢፍትኃዊነትን ለመታገል የተቋቋመዉ የትራንስፖርት ተጠቃሚ የወረዳ ሴት አርሶ አደሮች ጥምረት የመጀመሪያ ስብሰባዉ ከሳምንት 

በኋላ ተካሄደ፡፡  

 

አስሩም የሴት አርሶ አደር ቡድን አባላት ተሳትፈዋል፡፡ ነገር ግን ብዙ አዳዲስ ሰዎች የማዶ መንደር የገበሬዎች ቡድን ስራ አስፈጻሚ፣ 

የወረዳዉ የሴት አርሶ አደሮች ፈጠራ ቡድን፣ የስርዓተ-ጾታ መልካም አርያ/ሞዴል ቤተሰቦች ቡድን እና የዶሮ አምራቾች ቡድን 

ከተሳታፊዎች መካከል ነበሩ፡፡ ከ20 ሰዎች በላይ ተሳታፊ ነበሩ፡፡ 

 

ስብሰባዉ ሊጀምር ሲል የአካባቢው የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር በድንገት ወደ ስብሰባ ክፍሉ ገባ፡፡ “ስለ ስብሰባዉ 

የሰማሁት ከሃዊ ባለቤት አህመድ ነዉ፡፡ እኔ መጠየቅ የምፈልገዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች የሴቶች ንኡስ ኮሚቴ በዚህ እንቅስቃሴ 

መሳተፍ ስለመቻሉ ነዉ፡፡ ደህንነቱ የተጠበቀ የትራንስፖርት አግልግሎት ለሴት አርሶ አደሮችና ለእቃዎቻቸዉ ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ 

ነዉ” አለ፡፡   
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“እንኳን ደህና መጣህ!” አለች በላይነሽ፡፡"ይህ የመጀመሪያ ስብሰባችን ነዉ፡፡ ስለዚህ እኛ ወደ ጥምረት ለሚመጡ አዲስ አባላት 

ጥምረታችን ክፍት ነዉ፡፡” ቁርጠኛ አባላት በመጡ ቁጥር ጥምረታችን የበለጠ መስራት ይችላል፤ ብላ በውስጧ በማሰብ ፈገግ አለች፡፡ 

ሰውዬውም በማመስገን ተመልሶ ወጣ፡፡ 

 

በላይነሽ መናገር እንደጀመረች ሶስት ተጨማሪ ሴቶች ሌሎችን ለመቀላቀል ወደ ስብሰባዉ ክፍል ገቡ፡፡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበር ሊቀመንበር ከሴቶች ንኡስ ኮሚቴዎቹ ጋር ተመልሶ መጥቶ ከኃላ ወንበር ተቀመጡ፡፡   

 

በላይነሽ ሁሉንም እንኳን ደህና መጡ በማለት ወደ ስራቸዉ ገቡ፡፡ “እንደምታዉቁት ሁላችንም እዚህ የመጣነዉ የሴት አርሶ አደሮች እና 

እቃዎቻቸዉ ያለባቸዉን የትራንስፖርት መስተንግዶ ችግር ለማሻሻል መወሰድ ባለበት እርምጃ ዙሪያ ለመነጋገር ነዉ፡፡ ከሁሉም በፊት 

ስለ አካባቢያችን የትራንስፖርት ሁኔታ የእናንተን አስተያየት ማወቅ እንፈልጋልን፡፡ እናንተ የቡድኖቻችሁና ኮሚቴዎቻችሁ ስራ 

አስፈጻሚዎች ስለሆናችሁ ሴት አባሎቻችሁን መወከል ትችላላችሁ፡፡” 

አንድ በአንድ እያንዳንዱ ተወካይ ባለፈዉ ስብሰባዎቻቸዉ የቀረቡ ቅሬታዎችን በዝርዝር አቀረቡ፡፡ ከእነዚህ መካከል፡-   

• ሴቶችን አለማክበር፣  

• ትንኮሳ፣ መጮህ እና መነካካት፣  

• ወደ መኪናዉ ሲገቡና ሲወጡ ደህንነቱ ያልተጠበቀና ጥንቃቄ የጎደለዉ አያያዝ፣  

• ትክክለኛ ምዘና ወይም ሚዛን ባለመኖር ምክንያት ከፍተኛ ክፍያ፣  

• ጥንቃቄ በጎደለዉ የመጫንና ማዉረድ ልምዶች ምክንያት ምርቶቻችን መጎዳት፡፡ 

 

ሁሉንም የሴቶችን ታሪኮች ካዳመጡ በኋላ ሴቶቹ አጋጠመን ብለዉ ያቀረቧቸዉን ችግሮች አጋጥሟችሁ ያዉቃል በማለት በላይነሽ 

ወንዶችን ጠየቀች፡፡  
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ከስርዓተ-ጾታ መልካም አርዓያ ቤተሰብ ቡድኖች አንደኛዉ ወንድ “አዎ ይህን ዓይነት ባህሪ በሴቶች ላይ ሲፈጸም ብዙ ጊዜ አይቻለሁ እና 

በእነዚህ የትራንስፖርት ሰራተኞች ሴቶች ከሰዉ በታች እንደሆኑ ተደርገው ሲንገላቱ ሳይ ይሰማኛል” ብሎ ምላሽ ሰጠ፡፡ 

 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ሊቀመንበርም “እኔ ብዙ ጊዜ ትልልቅ እቃዎችን ተሸክመዉ ወደ ገበያ የሚሄዱ ሴቶችን አግዛለሁ፡፡ 

ሲጭኑና ሲያወርዱም አግዛቸዋለሁ፡፡ ነገር ግን መንገዳችን የተለያየ ከሆነ እንዴት እንደምትሆን አላውቅም፡፡ ከሸክሟ ጋር ቶሎ ቶሎ 

መራመድ ስለማችል ሹፌሩ ያንገላታታል” አለ፡፡  

 

የወረዳ ሴት አርሶ አደሮች ፈጠራ ቡድን ንብረት ክፍል ኃላፊ “ሹፌሮች ሴቶች በዚያ መንገድ ሲያንገላቷቸዉ አይደንቀኝም፡፡ በቀላሉ 

ይረቷቸዋል፤ እነሱን ማስፈራራትና ከሚገባዉ በላይ ጫና መፍጠር እንደሚችሉ ያዉቃሉ፡፡ ችግሩ እቃዎችን በትራንስፖርት ማጓጓዝን 

በተመለከተ ደረጃ/ህግ አለመኖሩ ነዉ፡፡ ቢኖርም እንኳ በሹፌሮች አይተገበርም፡፡ ፖሊሶችም ይህ ሁሉ እየተፈጸመ እያዩ ምንም 

አይናገሩም፡፡ ማናቸዉም ለሴቶች ክብር የላቸዉም?” አለች፡፡ 

 

ከዶሮ አምራቾች ቡድን አንድ ወንድ እጁን አወጣ “አንድ ደቂቃ እንዉሰድና ከሹፌሩ ወገን ሁነን እንየዉ እስኪ፡፡ ሹፌሮች በፖሊስ 

ይዋከባሉ፣ በመንገድ የሚያገኟቸዉን በመጥፎ ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎችን ይጭናሉ፣ ከሚያሻቅበዉ የነዳጅ ዋጋ ጋር ይታገላሉ፡፡ በእርግጥ 

እነዚህ ምክንያቶች ሴት ደንበኞቻቸዉን ለማንገላታት ማሳመኛ ሊሆኑ አይችሉም፤ ነገር ግን በሴቶች ላይ ለምን እንደሚቆጡ ግን 

ማብራራት ይቻላል፡፡ የሴቶችን ጓዞች ባለመጎተት ፈጥነዉ መሄድና ማትረፍ ይፈልጋሉ፡፡ እኛ ወንዶች በተለምዶ ጓዝ ስለማናበዛ በአንዳንድ 

ሁኔታዎች ቀላል ደንበኞች ነን; አለ፡፡  

 

ሃዊም በመቀጠል “ነገር ግን ያ ለሹፌሮች ጸባይ ምክንያት ሆኖ መቅረብ አይችልም፡፡ ሴቶችን ማዋከብ ስለሚችሉ ያደርጉታል፡፡ እኛ ሴቶች 

ትራንስፖርት ላለመጠቀም ብንቃወም ምን ይሆናሉ? ለ አንድ ሳምንት ቤት ብንቆይ ምን ይሆናሉ? ይቸገራሉ፡፡ እኛ ሴቶች ከወንዶች 

በሁለት እጥፍ የሚበልጥ ትራንስፖርት እንጠቀማለን” አለች፡፡ 

 

ሌላ ሴት ከስርዓተ-ጾታ መልካም አርዓያ ቤተሰብ ቡድን “አዎ! መቼም መንዳት ሁልጊዜም ከሹፌሮች ቁጥጥር ዉጪ አይሆንም፡፡ 

መኪኖቻቸዉን አያስጠግኑም፡፡ በጣም ከመፍጠናቸዉም በላይ በጥንቃቄ አይነዱም፡፡ አንዳንድ ጊዜ እየነዱ የሚያንቀላፉበት ሁኔታም 

አለ” አለች፡፡ 

 

በላይነሽም “አዎ እነዚህ ሁሉም ሁኔታዎች የተዛመዱ እና ሴት ደንበኞች በሹፌሮች እንዴት ተጽዕኖ እንደሚደርስባቸዉ ያሳያሉ፡ ነገር ግን 

ሁላችንም ለውጥ እንደሚያስፈልግ እንስማማለን አይደል?" የሁሉንም መልስ ለማወቅ ትንሽ አረፍ ብላ ቀጠለች"ሴቶች ግን ከዚህ የበለጠ 

መንገላታት አይኖርባቸውም፡፡ ሴቶች ልክ እንደ ወንዶች ሰብዓዊ መብት አላቸው" አለች፡፡   

ሁላቸዉም በዚህ ነጥብ ተስማሙ፡፡ ችግሩን በተለያየ አቅጣጫ ቢያዩትም የትራንስፖርት ጉዳይ የሰብዓዊ መብት ጉዳይ ጥሰት መሆኑን 

በመገንዘባቸዉ ደስተኞች ነበሩ፡፡ አሁን ይህን ጥሰት ለማስቆም ምን ማድረግ እንደሚገባቸው መረዳት አለባቸዉ፡፡  

 

የሚቀጥለዉን የስብሰባ ቀን ከተስማሙ በኋላ በላይነሽ ስብሰባዉ መጠናቀቁን ገለጸች፡፡ አዲስ ነገር በመጀመሯ ደስተኛ ብትሆንም ምን 

መሆን እንዳለባት ስታስብ ፍርሃት ይይዛታል፡፡   

*** 
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የመወያያ ጥያቄዎች – አመቻቹ/ቿ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠየቅ የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. ሹፌሮች በሴቶች ላይ ለሚያሳዩአቸዉ ክብረ ነክ ባህሪያት ምክንቶች ምንድን ናቸዉ?   

2. በታሪኩ ዉስጥ ስለሴቶች የሚቆረቆሩ ወንዶች ነበሩ?   

3. ሹፌሮች ለሴቶች ክብረነክ የሆኑ ባህሪያትን ለምን ያሳያሉ ብለዉ ያስባሉ?   

4. በታሪኩ መጨረሻ በላነይሽ “ሴቶች እንደ ወንዶች እኩል የሰብአዊ መብት አላቸዉ” ይህን ነጥብ የተናገረችበት ምክንያት ለምን 

ይመስልዎታል?   

5. የሰብዓዊ መብቶች ምንድናቸዉ?  የሴቶች መብቶች የሰብዓዊ መብቶች ናቸዉ?   

6. ሴቶች ችግሮች የሚያጋጥሟቸዉ መብቶቻቸዉ ትኩረት ባለማግኘታቸው ነዉ?   

7. በአሁኑ ጊዜ የማህበረሰባችሁ ሴቶች እያጋጠሟቸዉ ያሉ የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች የትኞቹ ናቸዉ?  

  

የቡድን ስራ: ለዉጤታማ ትስስር ተጨባጭ ትኩረቶች 18 

 

ደረጃ አንድ: ተሳታፊዎችን በ 4 ቡድኖች ይክፈሏቸዉ፡፡ በዚህ ዉይይት እንደባለፈዉ ክፍለ ትምህርት ተሳታፊዎቹ በበፊቱ ቡድናቸዉ 

መቀጠል ካልፈለጉ በስተቀር ተመሳሳይ ቡድን መሆን የለበትም፡፡ 

ተሳታፊዎች ስለ ቀረጿቸዉ የተለያየ አይነት ቅሰቀሳ ለራስ የመከራከሪያ አጀንዳዎች እና ስራቸዉን ሲጀምሩ ሊያጋጥማቸዉ የሚችሉ 

እንቅፋቶችን ይጠይቋቸዉ፡፡ ስለዚህ እያንዳንዱ ቡድን ለጥምረታቸው ራዕይ መሳካት ጠቃሚ ስለሆኑ ተቋማዊ ጸባያት እና ወሳኝ ጉዳዮች 

ማሰብ አለባቸዉ፡፡ 

ጥምረትን ለመመስረት ተግባራዊ ሀሳቦችን ማለትም ጥምረትን ለመመስረት ምን ያስፈልጋል የሚለውን እንዲለዩ ሁለት ቡድኖችን 

ይመድቧቸዉ፡፡ ሌሎችን ሁለት ቡድኖች ደግሞ ጥምረቱን ስለማስቀጠል ተጨባጭ የትኩረት ነጥቦች ማለትም ስራዉን ለማሰቀጠል ምን 

ያስፈልጋል? የሚለዉን እንዲለዩ ይመድቧቸዉ፡፡  

 

ደረጃ ሁለት: ለእያንዳንዱ ቡድን የፊሊፕ ቻርት ወረቀት ዝርዝሮችን እንዲያሰፍሩበት ይስጧቸዉ፡፡ የትንንሽ ቡድኖች ዉይይት ለ20 

ደቂቃ ያስቀጥሉ፡፡ አመቻቹ/ቿ ወደ ሁሉም ቡድኖች በመንቀሳቀስ እንደ ቡድኖች አደረጃጀት (ጥምረት ለመመስረት አስፈላጊ የሆኑ ወይም 

ጥምረት ለማስቀጠል) ከታች የተገለጹ ጥያቄዎችን በማንሳት ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

 

የግንኙነት ትስስሮችን መመስረት  

• ጥምረትን እንዴት ይተረጉሙታል?  

• የጥምረት ዓላማ ወይም ተልዕኮ ምንድን ነዉ?  

• የትኞቹ ድርጅቶች/ግለሰቦች ይህንን ተልዕኮ ይጋራሉ?  

• ጥምረትን ለመመስረት ምን ያህል ድርጅቶችን ትጋብዛላችሁ?  

• እንዴት ትጋብዟቸዋላቹ?  

• ለመጀመሪያ ስብሰባ ምን አይነት አጀንዳ ይቀርጻሉ?  

• ከመጀመሪያዉ ስብሰባ ምን ዉጤት ይፈልጋሉ?  

• ስንቶች ለመቀላቀል ወሰኑ?  

• ምን አይነት ቁርጠኝነት ለማድረግ ወሰኑ?  

• ቀጥሎ ምን ይመጣል?  

 
18 The Policy Project (1999). Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual.  Washington, DC:  The 
Futures Group International, p. I-10. 
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ጥምረቶችን ማስቀጠል  

• የጥምረት ተልዕኮ ምንድነዉ?  

• አባላቱ ምን ያህል ብዙ ናቸው?  

• የቡድኑ ክህሎቶችና ኃብቶች ምንድናቸዉ? ክፍተቶች የት ጋ ናቸዉ?  

• የሚፈለጉትን ክህሎቶች/ሀብቶች ያሏቸዉን አባላት እንዴት መሳብ ትችላላችሁ?  

• ዉሳኔዎች እንዴት ነዉ የሚተላለፉት?  ዉሳኔዎች በብዙኃን ዉሳኔ ወይስ በስምምነት? 

• ሁሉም አባላት እኩል መረጃዉ እንዲኖራቸዉ ምን ታደርጋላችሁ?  

• የኃይል ሚዛንን እንዴት ታመጣጥናላችሁ?  

• ግጭቶች እንዴት ነዉ የሚስተናገዱት/ የሚፈቱት?  

• አባላት የድርጊት መርኃ ግብር የሚያዘጋጁት እንዴት ነዉ?  

• የተግባራት ምደባና ተግባራትን የማስተባበር ስራ እንዴት ነዉ?  

• የጥምረት ሂደቶች እንዴት ይመዘገባሉ? ሰነዶች/መዝገቦች የት ይቀመጣሉ?  

• የተግባራት ክትትልና ግምገማ እንዴት ይካሄዳል?  

• መሰለቻቸትን/መዳከምን እንዴት መቀነስ ወይም ማሰወገድ ይቻላል? 

 

ደረጃ ሶስት: 20 ደቂቃዉ ከተጠናቀቀ በኋላ ትናንሽ ቡድኖች ሪፖርት የሚያቀርቡበት ጊዜ ነዉ፡፡ ጥምረትን ስለመመስረት ከሰሩ ሁለት 

ቡድኖች አንዱን ቡድን የሰሩትን ስራቸውን እንዲያቀርቡ ይጠይቋቸው፤ ሁለተኛው ጥምረትን ስለመመስረት ጥምረትን ማስቀጠል ላይ 

ከሰሩት ቡድኖች አንደኛው ቡድን ስራውን እንዲያቀርብ ይጠይቁ፡፡ ሁለተኛዉ ጥምረትን ስለማስቀጠል የሰራው ቡድን ከቀረበው ዝርዝር 

የቀረ ሀሳብ ካለ ከራሱ ዝርዝር ተጨማሪ ነጥብ እንዲሰጥ ይጠይቁ፡፡ ማስታወሻ ለአመቻቹ/ቿ፡- በዝርዝሩ ላይ ተጨማሪ ሀሳቦችን 

ለማመንጨት ከላይ የተዘረዘሩትን ጥያቄዎች ይመልከቱ፡፡ 

በትንሹ ሁለቱ ዝርዝሮች ከታች የተገለጹ መሰረታዊ ነጥቦችን ማካተት አለባቸዉ፡፡    

 

ጥምረትን ለመመስረት የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነጥቦች  ጥምረትን ለማስቀጠል የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነጥቦች 

• ግልጽ ዓላማ  

• ቁርጠኛ አባላት 

• የተልእኮ መግለጫ 

• የጋራ ራዕይ 

• ግልጽ ደንቦች  

• የላላ ወይም በከፊል የተዋቀረ ድርጅት 

• የተግባቦት ስርዓት 

• የጋራ አመራር 

• መተማመን   

• የአባላቱ ሰፊ ተሳትፎ 

 

ሁሉም አባላት የተገለጹትን መሰረታዊ ነጥቦችንና ለምን ጥምረትን ለመመስረትና ለማስቀጠል እንዳስፈለጉ መረዳታቸውን ያረጋግጡ፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት በጥምረት ላይ አተኩሯል፡፡ ጥምረቶች ዓለም አቀፍ ናቸዉ፡፡ መረጃ ለመለዋወጥ ብቻ እንኳ ቢሆንም ሁሉም 

ሰዉ የጥምረት ወገን ነዉ፡፡ አንዳንድ ጥምረቶች ለምሳሌ  "ለራስ መብት የመከራከሪያ ጥምረት” በአንድ ጉዳይ ላይ የፖሊሲ፣ የህግ 

ወይም የፕሮግራም ለዉጥ ለማምጣት በጋራ መስራትን የመሳሰሉ ተጨማሪ ተግባራት አላቸዉ፡፡ ለራስ መብት የመከራከሪያ 

ጥምረት የፖሊሲ ለውጥን ለማምጣ ወሳኝ መሳሪያዎች ናቸዉ፡፡ ይሁን እንጅ ጥምረቶችን ዉጤታማ ለማድረግ ብዙ መሰረታዊ 

ነጥቦች በጋራ መምጣት አለባቸዉ፡፡ 
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ክፍለ ትምህርት 3.2.3:  በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ አድሎዎችን ለመመለስ ለጋራ ድርጊት መስማማት 

የጥምረት አባላት በተደጋጋሚ ከባድ ዉሳኔዎችን እንዲያስተላልፉ ይጠራሉ፡፡ አባላት ራሳቸዉን በአስቸጋሪ የቅስቀሳ ጉዳይ ላይ ዉሳኔ 

እንዲሰጡ ወይም አንድ ዝቅተኛ የህዝብ ተቀባይነት በሌለው ወይም አወዛጋቢ በሆነ ጉዳይ ወይም በሀብት ዉስንነት ምክንያት ጉዳዩን 

ስለማሰቀጠል ወይም ስለመተዉ ምርጫ ዉስጥ ራሳቸውን ሊያገኙት ይችላሉ፡፡ ለጥምረት ዓላማዎች አጠቃላይ መሳካትና መቀጠል 

የመልካም ዉሳኔ አሰጣጥ ሂደት ወሳኝ ነዉ፡፡ በቡድኑ ዉስጥ ለሚካሄዱ ግልጽ ዉይይቶች ጥሩ የማዳመጥና የማቅረብ ክህሎቶች አስፈላጊ 

እንደሆኑ ሁሉ ስሜታዊ ከመሆን መቆጠብም አስፈላጊ ክህሎት ነው፡፡ በተዛባዉ የስርዓተ-ጾታ አመለካከት እና ልምዶች ምክንያት በገጠሪቱ 

ኢትዮጵያ ያሉ ሴቶች  የሌሎችን ፍላጎት እንዲያሟሉ እና ጥሩ አድማጭ እንዲሆኑ ተደርገው ነው የሚያድጉት፡፡ ይሁን እንጅ ጥምረቶች 

ውጤታማ እንዲሆኑ ሴቶች በራሳቸዉ የሚተማመኑና ከሌሎች ጋር መግባባት የሚችሉ መሆን አለባቸዉ፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች:  ፍሊፕ ቻርት፣ ማርከሮች፣እና ማጣበቂያ፣የ6ቱ የዉሳኔ አሰጣጥ ደረጃዎች ፣ በቡድን ዉይይቱ 3 የሀሳብ 

ገለጻዎች የቡድን ዉሳኔ አሰጣጥ መመሪያ ቅጅዎች፡፡ 

የሚፈጀው ጊዜ:  ከአንድ ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት፡፡ 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው:  በጥምረት ዉሳኔ አሰጣጥ ውስጥ ያሉ እንቅፋቶችና ዉጤታማ ዉሳኔ አሰጣጥ የሚያካትቷቸዉ 

ሂደቶች፡፡ 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ:  በቡድን አባላት መካከል ስምምነት የተሞላበት ዉሳኔ ለማሳለፍ ዉይይቶችን መምራት ይችላሉ፡ 

ትዕዛዛት:  ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በሚቀጥለዉ ስብሰባ የሴት አርሶ አደር ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን ኢፍትኃዊነትን ለመታገል የተመሰረተዉ ጥምረት በቁጥር በጣም 

ጨምሯል፡፡ ከመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች የሴቶች ንኡስ ኮሚቴ ፣ የስርዓተ-ጾታ ሞዴል ቤተሰቦች፣ የወረዳ ሴት አርሶ አደሮች ፈጠራ 

ቡድን፣ የዶሮ አምራቾች ቡድን በተጨማሪ ብዙ የሴት አርሶ አደሮች ቡድኖች ነበሩ፡፡ በእርግጥ በትንሿ የስብሰባ ክፍል ዉሰጥ ከ30 በላይ 

ሰዎች ነበሩ፡፡ ሁሉም ሰዎች እያወሩ ስለነበረ የጥምረቱ አባላትን ስርዓት ማስያዝ ለበላይነሽ ከባድ ነበር፡፡ በመጨረሻ ሁሉም ጸጥ ሲሉ 

በላይነሽ ስብሰባዉን ጀመረች፡፡    

“ወደ ወረዳዉ የሴት አርሶ አደር ትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ኢፍትኃዊነትን ለመታገል ወደ ተመሰረተዉ ጥምረት እንኳን በደህና 

መጣችሁ” አለች፡፡ “እቃዎቻችንን ከእርሻ ወደ ቤትና ወደ የተለያዩ ገበያዎች ስናጓጓዝ የትራንስፖርት ችግር እንዳለብን ሁላችንም 

ተስማምተናል፡፡ ሴቶች በሹፌሮችና በረዳቶቻቸዉ አድሎ ይደረግባቸዋል፡፡ እንዋከባለን፣ እንጭበረበራለን፣ እቃዎቻችን ይወረወሩብናል፣ 

ጉዳትም ይደርስብናል፡፡ ይህ ሁኔታ የአዕምሯችን ሰላምን ትተነዉ እንኳ ምርቶቻችን፣ ሽያጫችን እና ትርፋችን እንድናጣ ያደርገናል፡፡ 

ሴቶች በትራንስፖርት በሚደርስባቸዉ አድሎ ላይ እርምጃ መዉሰድ እንፈልጋለን፡፡ ከየት ነዉ መጀመር ያለብን?  ችግራችንን እንዲሰማልን 

ለማን ነዉ ማመልከት ያለብን?”     

 

ከሴት አርሶ አደሮች ቡድን መካከል አንዲት ሴት ጮክ ብላ “የዚህን ወረዳ የትራንስፖርት ኃላፊነት የሚመለከተዉ ማነዉ?”  አለች፡፡ 

 

አንድ ሌላ ሰዉም “መልካም! እንግዲህ የወረዳዉ ባለስልጣን መሆን አለበት ምክንያቱም እዚህ ለሚፈጸመዉ ሁሉ ኃላፊነት አለባቸዉ” 

አለ፡፡   
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ከስርዓተ-ጾታ ሞዴል ቤተሰቦች ቡድን አንድ ወንድ እንዲህ አለ “ሁሉም መምሪያዎች የየራሳቸዉ ባለስልጣን አላቸዉ፡፡ ለመንገዶችና 

አዉራ ጎዳናዎች ኃላፊ የሆነ ክፍል አለ፡፡ እርግጠኛ ነኝ ስለትራንስፖርትና ሹፌሮች በተመለከተ የሚሉት ይኖራል”   

 

ከዶሮ አምራቾች ቡድን ሌላ ወንድ “አዎ ለመንገዶችና አዉራ ጎዳናዎች ትክክል ነዉ፡፡ ነገር ግን እኔ እንደማስበዉ ትራንስፖርትና የትራፊክ 

ህጎችን በተመለከተ ፖሊስም ብዙ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ እነሱ የመንገዶችን ሁኔታ፣ አሽከርካሪዎች ከመጠን በላይ አለመጫናቸዉን፣ 

የፍጥነት ሁኔታቸዉን ወይም በግዴለሽነት መንዳታቸዉን ይቆጣጠራሉ፤ ስራቸዉ ስነስርዓት ማስከበር ነዉ” አለ፡፡ 

 

“አዎ የትራንስፖርት ጣቢያ አስተዳደርም አለ፡፡ ከሹፌሮች የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባሉ፡፡ በጣቢያቸዉ ማን መስራት እንዳለበት ደረጃ 

ሊኖራቸዉ ይገባል፡፡ የእኛ ችግር የሚጀምረዉ ከዚህ ቦታ ነዉ፤ ጩኸቱ፣ እቃዎቻችንን መወርወሩ፤ በዚህ ሁኔታ ጉዟችንን ጀምረን 

እናጠናቅቃለን; አለች የሴት ገበሬዎች ፈጠራ ቡድን አባል የሆነችው አንዲት ሴት በስሜት ተሞልታ፡ 

 

ሰናይትም የራሷን አስተያየት ሰነዘረች፡፡ “በመልእክቶቻቸን ሁሉንም አካላት ትኩረት ማድረግ አለብን፡፡ ነገር ግን አንድ የረሳነዉ ጠቃሚ 

መምሪያ አለ፡፡ ያም የሴቶች ጉዳይ፡፡ እነሱ በወረዳዉ ዉስጥ ሴቶችን በተመለከተ ለሚከናወን ማንኛዉም ነገር ኃላፊነት አለባቸዉ፡፡ እኛ 

እያገጠመን ያለዉን ችግር አሳሳቢነት በተመለከተ ግንዛቤዉ ላይኖራቸዉ ይችላሉ፡፡ ልንነግራቸዉ ይገባል” አለች፡፡   

 

“እኔ የገበያ አስተዳደሩ ወደ ገበያ የምናመጣዉ ምርት በትራንስፖርት ሰራተኞች/አጓጓዦች እንዴት እንደሚስተናገድ ማወቅ ይፈልጋሉ ብየ 

አስባለሁ፡፡ ገበያዉ የሚፈልገዉ ከፍተኛ ጥራት ያለዉ፣ ያልተጎዳ ወይም ያልተበላሸ ምርት ነዉ፡፡ ምርት ወደ ገበያ ባመጣን ቁጥር በጥራት፣ 

በብዛት እና በዓይነት ከሆነ ገበያዉ ስለሚያብብ ከሩቅ ቦታዎች ሁሉ በርካታ ሰዎችን ሊስብ ችሏል” ይህ ኃሳብ የተገለጸዉ በእድሜ ከገፉ 

ሴቶች መካከል በአንደኛዋ ነዉ፡፡   
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ሌላ ወንድ ተናጋሪ ጮክ ብሎ “ተጠቃሚ አካል ረስተናል ያም የራሳችን የግብርና ቦርድ ነዉ፡፡ እኛ ጥራት ያለዉ ፍራፍሬና አትክልት 

ለገበያዎቻችን እና ለሸማቾች በጥንቃቄ ስለማቅረባችን/አለማቅረባችን ማወቅ ይፈልጋሉ፡፡ የኤክስቴንሽን ክፍሉ ምርቶቻችንን እንዴት 

መሰብሰብና ማከማቸት እንዳለብን እና ህብረት ስራ ማህበራት ደግሞ እንዴት መሸከፍና ወደ ገበያ ማቅረብ እንዳለብን ያሰለጥኑናል፡፡ 

ስለትራንስፖርት ችግራችን ማወቅ ይፈልጋሉ” አለ፡፡ 

በላይነሽ ይህን እድል በመጠቀም “ሁላችሁንም ጥምረታችን አባላትን ስለሰጣችሁት ሀሳብ አናመሰግናለን፡፡ ሴት የትራንስፖርት 

ተጠቃሚዎች ያለባቸዉን አድሎ ይመለከታችኃል ያላቿቸው አካላትን እንደሚከተለው ገልፀናል፡፡   

• የወረዳ ባለስልጣን 

• የመንገዶችና አዉራ ጎዳና መምሪያ 

• የፖሊስ መምሪያ 

• የትራንስፖርት ጣቢያ አስተዳደር 

• የሴቶች ጉዳይ መምሪያ 

• የገበያ አስተዳደር 

• የግብርና ቦርድ –የኤክስቴንሽን ክፍል፣ የማህበራት ክፍል፡፡ 

ሁኔታዉ እንዲለወጥ፤ እንዲሻሻል እና እንዲያዳምጡን ለእነሱ ምን ማለት እንዳለብን መወሰን አለብን” አለች፡፡   

“በእነዚህ መምሪያዎች የሚሰሩ የተወሰኑ ሰዎችን በደንብ የምናዉቃቸዉ እንደሚሆኑ አስባለሁ፡፡ እኔ የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያ 

በትራንስፖርት ችግር ላይ ያለዉን አስተያየት ማናገር እፈልጋለሁ፡፡ እሱ የእኔ ጓደኛ ነዉ፡፡ ምንአልባትም የግብርና ቦርድ ዳይሬክተር 

የመንገዶችና የአዉራ ጎዳና ዳይሬክተርን እንዲያናግረዉ ተጽእኖ ማድረግ ይችል ይሆናል” ይህ ኃሳብ የተሰጠው ከወንዶቹ ከአንዱ ነዉ፡፡  

 

“መልካም የሴቶች ጉዳይ መምሪያ ዳይሬክተር ከትምህርት ቤት ጀምሮ የድሮ ጓደኛየ ናት፡፡ ስለዚህ ጉዳይ ላናግራት እፈልጋለሁ፡ ከፖሊስ 

መምሪያ ጋር ልታሸማግለን ትችላለች፡፡ እርሷ በጣም የተከበረች ናት በተደጋጋሚ ከፖሊስ ጋር ስለ ሴቶች መብቶች መጣስ ትነጋገራለች” 

አለች በእድሜ ከገፉ ሴቶች አንዷ፡፡   

 

ሁለት ሴቶች እርስ በእርሳቸዉ ያንሾካሹካሉ፡፡ በላይነሽ ሁለታቸዉ የሚያወሩትን ለቡድኑ ማጋራት የሚፈልጉ እንደሆነ ጠየቀቻቸው፡፡ 

“አዎ” አንደኛዋ ምላሽ ሰጠች "የትራንስፖርት ጣቢያዉ ኃላፊ አማቼ ነዉ፡፡ ምን እንደሚያስብ እና ከዚህ በፊት ቅሬታ ቀርቦላቸዉ 

የሚያውቅ እንደሆን እጠይቀዋለሁ፡፡”   

 

“እና” አለች ሌላዋ ሴት “እኔ በብዛት ከገበያ ኃላፊዎች ጋር እገናኛለሁ፡፡ ይህ የትራንስፖርት ችግር በስራ ላይ እንቅፋት የሚደቅን ከሆነ 

የበለጠ ለማወቅ ይፈልጉ ይሆናል” አለ፡፡    

 

“ጥሩ” አለች በላይነሽ በደስታ ስሜት “መደበኛ ያልሆኑ ጉብኝቶችን እንጀምር፡፡ አንድ ለአንድ አካሄድ ወይም በትንሽ ቡድኖች ጉብኝት 

እናካሂድ፡፡ የእኛን ጉዳይ በመደገፍ ከእኛ ጎን ይቆማሉ ብለን ከለየናቸዉ ሰዎች ጋር መጀመር አለብን፡፡ በኃላፊነት ላይ ያሉ ተጨማሪ 

ሰዎችን ማግኘት ከቻልን እና በችግራችን ዙሪያ እርስ በእርስ ከተነጋገሩበት ከወረዳ ባለስልጣኑ ጋር በቀጥታ ከመሄድ ይልቅ የተሻለ እድል 

ይኖረናል፡፡ በሚቀጥለዉ ሳምንት ስልታችንን የማዳበር ስራ ለመቀጠል እንገናኛለን” አለች፡፡   

የጥምረቱ አባላት በመጀመሪያ ጉብኝቶች ዙሪያ እቅድ አውጥተው እና ተወያይተው ተበታተኑ፡፡  

*** 
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የመወያያ ጥያቄዎች – አመቻቿ/ቹ ከታች የተገለጹትን ጥያቄዎች በማንሳት ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. የጥምረቱ አባላት የትራንስፖርት ችግራቸዉን ለማጋራት ያሰቧቸዉ ጽ/ቤቶች ለትራንስፖርት አገልግሎት ኃላፊነት አለባቸዉ 

ብለዉ ያሰቧቸዉን ነዉ፡፡ የትኞቹን ጽ/ቤቶች ለመጎብኘት ወሰኑ?    

2. ሴቶች በትራንስፖርትና በሹፌሮች ካለባቸዉ ችግር ጋር በተያያዘ በጥምረቱ አባላት ከተለዩት ጽ/ቤቶች መካከል ችግሩን 

በተመለከተ የትኛዉ ጽ/ቤት የበለጠ ቀረቤታ አለዉ ብለዉ ያስባሉ? 

3. ጥምረቱ ችግሩን ወደ ተለያዩ ጽ/ቤቶች ለመዉሰድ ለምን ወሰነ?  እያንዳንዱ ጽ/ቤት የሴቶችን ችግር ከምን አቅጣጫ ሊያዩት 

ይችላሉ? ፖሊስ? ግብርና? ሴቶች ጉዳይ?  መንገድና አዉራ ጎዳና?  የትራንስፖርት ጣቢያ? የገበያ ተቆጣጣሪ?   

4. የሴቶች ቡድኖች ለችግሮቻቸዉ የተለያየ አይነት ድጋፍ ማግኘት ለምን ጠቃሚ ይሆናል?   

5. በቡድንዎ አብዛኛዉ ሴቶች የሚያጋጥማቸዉን ችግር ይምረጡ፡፡ በወረዳዎ ካሉት ጽ/ቤቶች ለዚህ ችግርዎ ከየትኛዉ ድጋፍ 

ይፈልጋሉ?  እነዚህ ጽ/ቤቶች ለምን መረጡ?  እንዴት ሊረዷችሁ ይችላሉ?  

 

የቡድን ዉይይት ዉሳኔ አሰጣጥ:  የቡድን ስምምነት መድረስ19 

ማስታወሻ – አመቻቹ/ቿ በተጨማሪ የምርጫ ደረጃ እና ስምምነት መገንባት ልምምድ ከ ክፍል 2 ክፍለ ትምህርት 2.1 ለዚህ ክፍለ 

ትምህርት መዘጋጃ ሁለቱም ዉሳኔ ሰጪነትን ስለሚያመለክቱ መከለስ ይጠበቅበታል/ይጠበቅባታል፡፡ 

 

የአመቻቹ/ቿ መግቢያ (ጊዜ–15 ደቂቃዎች): የጥምረት አባላት ብዙዉን ጊዜ ከባድ ዉሳኔዎችን ለመወሰን ሊጠሩ ይችላሉ፡፡ አባላት 

በጉዳዮቻቸው ላይ ጠንካራ ስሜት ሊኖራቸው ይችላል፣ ሆኖም ከበርካታ አስፈላጊ አማራጮች ውስጥ መምረጥ ሊያስፈልግ ይችል 

ይሆናል፡፡ እንዲሁም አባላት ለራስ መብት እንዴት መከራከር እንዳለባቸው ወይም ሀላፊነትን ማን መውሰድ እንዳለበት የተለያየ ሀሳብ 

ሊኖራቸው ይችላል፡፡ የጥምረት ዉጤታማነት እና ቀልጣፋነት በአብዛኛዉ የሚወሰነዉ በዉሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ በሚኖረዉ መልካም 

አሰራር ነዉ፡፡  

 

ዝግጅት እና ተግባቦት ለዉሳኔ አሰጣጥ ጠቃሚ ነጥቦች ናቸዉ፡፡ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ ለማካሄድ የትስስሩ አባላት ትክክለኛና 

ተጨባጭ መረጃ ያስፈልጋቸዋል፡፡ በዉይይቶቻቸዉ ወሰኖቻቸዉንና ግቦቻቸዉን እንዴት ማስቀመጥ እንዳለባቸዉ ማወቅ 

ያስፈልጋቸዋል፡፡ ጥሩ አድማጭነትና የማቅረብ ክህሎት ስሜታዊነትን ከዉይይቱ አጀንዳ ለማራቅ እና ለወይይቱ ግልጽነት አስተዋጽኦ 

ያደርጋል፡፡ 

ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚከተሉት መመሪያዎች አስፈላጊ ናቸው- 

• ሁሉም ሰዉ ተናግሮ መሰማቱንና ሀሳቡ/አቋሙ መካተቱ እንደተሰማው ማረጋገጥ፡፡  

• ጥያቄ ይጠይቁ እና ዉሳኔ ላይ ከመድረስዎ በፊት የሁሉም ሰዉ አስተያየት መካተቱን ያረጋግጡ፡፡ 

• አባላቱ ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸዉ ወይም ተሳትፏቸዉን ማቆም እንደሌለባቸዉ ነገር ግን ልዩነትም ካለ ልዩነትን በሰላማዊ 

ምግባር መግለጽ እንዲችሉ ያበረታቷቸዉ፡፡  

• እያንዳንዱ የሚደግፈዉ ስምምነት ላይ እስኪደረስ ድረስ በጉዳዩ ላይ በሚገባ መወያየት፡፡   

• ስምምነት ማለት ሁሉም አባላት 100 ፐርሰንት ተስማሙበት ማለት አለመሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ይሁን እንጅ ሁሉም 

ሰዉ በመርህ ደረጃ ዉሳኔዉን መደገፍ አለበት፡፡   

በዚህ መንገድ ዉሳኔዎችን ማስተላለፍ የስምምነት ዉሳኔ አሰጣጥ የሚባል ሲሆን ዋነኛ ባህሪዉ ከታች በሰንጠረዥ ተቀምጧል፡ 

 
19 The Policy Project.  1999.  Networking for Policy Change:  An Advocacy Training Manual.  Washington, DC:  The Futures Group International, 
p. I-41. 
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የስምምነት ዉሳኔ አሰጣጥ ቁልፍ ባህሪ 

ዓላማዉ የተለያዩ የእይታ ነጥቦችን ለመረዳት 

ትኩረቱ በተለያዩ አቋሞች ላይ ሳይሆን በጠቅላላ ሀሳቡ ላይ ያተኩራል 

አፅንኦት የመሰማት ስሜት 

ዉጤቱ ሁላችንም በጋራ አለንበት የሚል እሳቤ፤ ምንም እንኳ 100 ፐርሰንት የተስማሙበት ውሳኔ ባይሆንም ዉሳኔው ግን 

መቀበልና ለመተግበር የሚስማሙበት ነው፡፡ 

ቁልፍ 

ክህሎቶች 

• ፍረጃን ማቆም 

• አዲስ መሰረት መፈለግ 

• “አልስማማም” ከማለት ይልቅ “ለምን እንደዚህ አልሽ” ብሎ መጠየቅ 

• መሰረታዊ እምነቶች እና ግምቶችን ማዳመጥ 

ስኬታማ ጥምረቶችን ለመገንባት ኃሳቦችን ማሰስና አሳታፊ የዉሳኔ አሰጣጥ ሂደት ዋነኛ ነጥቦች ናቸው፡፡ ይህ መንገድ ግለሰብ አባላት 

የጥምረቶች ተግባራት ላይ የባለቤትነት ስሜት እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ 

 ከዉጤታማ አሳታፊ የዉሳኔ አሰጣጥ ቁልፍ ክፍሎች መካከል   

• ዝግጅት፣  

• መረጃ ማግኘት፣ 

• ለዉይይቶች ጣሪያን/ገደብንና ግብን መወሰን ፣  

• ጥሩ የማዳመጥና የማቅረብ ክህሎቶች እና  

• በዉይይቱ አጀንዳ ላይ ከሚፈጠር ስሜታዊነት መራቅ፡፡   

 

የቡድን ዉሳኔ አሰጣጥ ጭዉዉት (ጊዜ – አንድ ሰዓት) 

የዚህ ልምምድ ዓላማ የቡድን ዉሳኔ አሰጣጥን ለመለማመድና የዉጤታማ ዉሳኔ አሰጣጥ ደረጃዎችን ለመማር ነዉ፡፡   

ደረጃ አንድ: በ “ስድስቱ የዉሳኔ አሰጣጥ ደረጃዎች” ይከልሱ፡፡   

ደረጃ ሁለት: ተሳታፊዎችን በሶስት ቡድን ይክፈሏቸዉ፡፡ የዉጤታማ አሰጣጥ ሰድስቱን ደረጃዎች ቅጅ፤ አንድ የትዕይንት ቅጅ (ወይም 

ትዕይንቶቹን ያንብቡላቸው) እና የፊሊፕ ቻርት ወረቀት እና ማርከር ይስጧቸዉ፡፡ እያንዳንዱን ቡድን ትዕይንቶችን በጭውውት/ድራማ 

መልክ እንዲሰሩ እና የተጠየቁትን ውሳኔ እንዲወስኑ ይጠይቋቸው፡፡ የከለሱዋቸውን የዉሳኔ አሰጣጥ መርሆዎችንና ሂደቶችን እንዲጠቀሙ 

ያድርጓቸው፡፡ ትዕይንቱ ወይም ድራማው ለ20 ደቂቃ ይሰራል፡፡ 

ለእያንዳንዱ ትንሽ ቡድን ተግባራት (አመቻቿ/ቹ ይህን በፊሊፕ ቻርት ዉይይት ላይ ያሉ ቡድኖች በሙሉ እንዲያዩት መጻፍ አለበት/ባት፡

፡) 

• ለቡድንዎ የተመደበዉን ትዕይንት ያንብቡ  

• ሂደቱን በትክክል በመከተል ዉሳኔ ለመስጠት የጥሩ ዉሳኔ አሰጣጥ መርሆዎችን ይከተሉ፡፡ 

• የቡድን ዉሳኔ ለመድረስ የተከተሏቸዉን ደረጃዎች በፍሊፕ ቻርት ይጻፉ፡፡  

• ዉሳኔ ላይ እንዴት እንደደረሱ በማብራራት ለቡድኑ ሪፖርት ያቅርቡ  
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ደረጃ ሶስት: ቡድኖችን ወደ ጠቅለላ መድረክ በመመለስ በእያንዳንዱ ቡድን ምን እንደሆነና የራሳቸዉን ልምድ እንዲያቀርቡ ይጠይቁ፡፡ 

ትዕይንቱን እና ለመወሰን የተጠየቁትን በማንበብና በማጠቃለል ይጀምሩ፡፡ ነገር ግን እያንዳንዱ ቡድን ሪፖርት በሚያቀርብበት ጊዜ በጣም 

ማተኮር ያለበት ዉሳኔ ላይ ለመድረስ ባለዉ ሂደት ላይ ሲሆን ዉሳኔዉ ላይ ብዙ ትኩረት ማድረግ የለባቸዉም፡፡ ለእያንዱ ሪፖርት 

አቅራቢ ቢበዛ 10 ደቂቃ ይመደቡለት፡፡ 

ትዕይንት 1 በቡድን ዉሳኔ መስጠት 

እርስዎ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ የስራ አስፈጻሚ ኮሜቴ አባል ነዎት፡፡ የወረዳዉ የግብርና በጀት በ20 ፐርሰንት እንዲሁም 

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከል አመታዊ በጀት በተመሳሳይ መጠን ሊቀንስ ነዉ፡፡ ብዙ አማራጮችን ካዩ በኋላ የኮሚቴ አባላት 

ከሁለቱ የልማት ሰራተኛ አንደኛዉን ለማባረር ተስማሙ፡፡ የ47 ዓመት ጎልማሳ የሆነዉና 15 ዓመት የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ 

የስራ ልምድ ያለዉ የልማት ሰራተኛ በማህበረሰቡ ከፍተኛ አክብሮት አለዉ፡፡ ከዚያ በፊት የማህበረሰብ በጎ ፈቃደኛ ነበር፡፡ ሁለተኛዉ 

የልማት ሰራተኛ የ23 ዓመት ወጣት ሲሆን አርሶ አደሩን በአዳዲስ ቴክኖሎጅዎችና ስልቶች ስለመድረስ አዲስ ኃሳብ አለዉ፡፡ የአርሶ 

አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ ሰራተኛ ሆኖ በቆየባቸዉ ስድስት ወራቶች የአርሶ አደሮችን ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል ተጨባጭ ትምህርት 

አዳርሷል፡፡ 

ስራ: በሁኔታዉ በመወያየት የትኛዉን ሰራተኛ እንደሚያባርሩ ዉሳኔ ላይ ይድረሱ፡፡ 

 

ትዕይንት 2፡ በቡድን ዉሳኔ መስጠት 

እርስዎ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነዎ፡፡ የወረዳዉ የግብርና በጀት በ20 ፐርሰንት እንዲሁም የአርሶ 

አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ አመታዊ በጀት በተመሳሳይ መጠን ሊቀንስ ነዉ፡፡ አንድ የዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅት የእርስዎን ፕሮፖዛል 

ተቀብሎ በጊዚያዊነት የገንዘብ ድጋፍ ሊያደርግ ተስማምቷል፡፡ የገንዘብ ድጋፉ 25 ፐርሰንት የስራ ማስኪያጃ እና አርሶ አደሮችን በመስኖ 

እርሻ ለማሰልጠን የሚያስችል ነዉ፡፡ የገንዘብ ድጋፉ ግን ሊሳካ የሚችለዉ ጥቅም ላይ ዉሎ የማያዉቅ አዲስ የጥሬ ዘር እና ጸረ አረም 

በማህበረሰብዎ ለመሞከር የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያው ፈቃደኛ ከሆነ ብቻ ነዉ፡፡ 

ስራ:  በሁኔታዉ ላይ በመወያየት በሙከራ ፕሮግራሙ ለመሳተፍ በመስመማት ስጦታዉን ለመቀበል ወይም ባለመስማማት ዉሳኔ 

ላይ ይድረሱ፡፡  

 

ትዕይንት 3. በቡድን ዉሳኔ መስጠት 

እርስዎ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነዎት፡፡ የወረዳዉ የግብርና በጀት በ20 ፐርሰንት እንዲሁም 

የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ጣቢያ አመታዊ በጀት በተመሳሳይ መጠን ሊቀንስ ነዉ፡፡ 

የወረዳዎ መረጃ የሚያሳየዉ የወረዳዉ ስራአጥ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን ነዉ፡፡ የኮሚቴዉ አባላት ወጣቶችን በጋራ ፍላጎት 

ቡድን ለማደራጀት እና የቀበሌ እርሻ መሬት ለመስጠት ይፈልጋሉ፡፡ ኮሚቴዉ የወጣቶች ስራ ፈጠራ አማካሪ ቦርድ የመሰረቱ ሲሆን 

የኣማካሪ ቦርዱ ተወካዮች በእርሻ መሬት አሰጣጡ ላይ መተማመኛ መሆን ይፈልጋሉ፡፡ ይሁን እንጅ የተወሰኑ የማህበረሰብ ቡድኖች 

የመሬት እደላዉን በመቃወም መሬቱ የማህበረሰቡ የጋራ መሬት ስለሆነና ሌሎች ቡድኖችም የይገባኛል ፍላጎት ስለሚኖራቸዉ ጽ/ቤቱ 

ለወጣት የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ከማከፋፈሉ በፊት ከማህበረሰቡ ፈቃድ ማግኘት እንዳለበት ገልጸዋል፡፡ 

ስራ: በሁኔታዉ ላይ በመወያየት ለወጣት የጋራ ፍላጎት ቡድኖች ከመስጠታቸዉ በፊት የማህበረሰቡን ፈቃድ ስለማስፈለጉና 

አለማስፈለጉ ዉሳኔ ላይ ድረሱ፡፡ 

                                                       

ደረጃ አራት: አጠቃላይ ዉይይት፡ ሁሉም ቡድኖች ካቀረቡ በኋላ ስለ ተግባር ልምምዱ ሁሉንም ተሳታፊዎች የሚከተሉትን ጥያቄዎች 

በመጠየቅ ወደ አጠቃላይ ዉይይት ይምሯቸዉ፡፡ 

• የእናንተ ሂደት ከስድስቱ ደረጃዎች አንጻር እንዴት ይወዳደራል?  
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• ስምምነት ለመድረስ ምን ያህል አስቸጋሪ ነበር? 

• በዚህ ልምምድ ስለ ዉሳኔ አሰጣጥ ምን ተማሩ? 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት የጥምርት ዉሳኔ አሰጣጥን አመልክቷል፡፡ አብዛኛዉን ጊዜ የጥምረት አባሎች ከባድ ዉሳኔዎችን ለመወሰን ሊጠሩ 

ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም በዉስን ሀብቶች ምክንያት ከአጣብቂኝ ጉዳዮች መምረጥ ሊጠበቅባቸዉ ይችላል፡፡ ለራሳቸዉና አጋሮቻቸዉ 

ጥረቶች አጠቃላይ መሳካት የዉሳኔ አሰጣጥ ሂደታቸዉ ወሳኝ ነዉ፡፡ በርካታ አማራጭ መፍትሄዎችን በማካተት የሚደረግ ዝግጅት 

ለዉሳኔ አሰጣጥ ወሳኝ ነጥብ ነዉ፡፡ ድጋፍ ለመሳብና ቀጣይ ድጋፍ ለማግኘት በዉሳኔ አሰጣጥ ሂደት የጥምረት አባላትን ድምጽ 

መስማትና ማሳተፍ ወሳኝ ጉዳይ ነዉ፡፡ በዚህ ምክንያት ጥምረቶች በስምምነት ላይ የተመሰረተ የዉሳኔ አሰጣጥ እንዲኖር መስራት 

አለባቸዉ፡፡ 

 

 

 

ክፍል ትምህርት 3.3፡ ለራስ መከራከርና ድርድር ክህሎት ለሴቶች 

የሥርዓተ-ፆታ ግንኙነት የኃይል ትስስር ነው፡፡ እስከ አሁን በዓለም ላይ በተመዘገቡ ታሪኮች መሰረት ወንዶች ውሳኔ የመስጠትን የአንበሳ 

ድርሻ ይወስዳሉ፡፡ ይህም ተወራራሽ የሆኑ የሥርዓተ-ፆታ ልማድና ባህላዊ አመለካከትን ወለደ፡፡ ይህ አመለካከትም በሴቶችና በወንዶች 

መካካል ያለውን ለራስ መብት የመከራከርና በድርድር ግጭትን መቋቋም ችሎታ ላይ በፆታዎች መካከል ልዩነት እንዲፈጠር አድርጓል፡፡ 

የገጠሪቱ ኢትዮጲያ ሴቶች የተሰጣቸውን ሰብዓዊ መብት ለማስጠበቅና ለሌሎች መብትም ጭምር እንዲቆሙ አቅማቸውን ማጎልበት እና 
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ማብቃት ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ ሴቶችን ማብቃት ማለት የሴቶችን አቅም በማጎልበት ድምፃቸው እንዲሰማ ማድረግ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ 

ያለውን ጎጅ ልማዳዊ አመለካከትና ድርጊት ለመለወጥ እና ለመብታቸው ለመከራከርና ለማስከበር እንዲሁም የአገልግሎቶችና ሀብት 

ፍትሀዊ ክፍፍል እንዲኖር የፖሊሲና የአወቃቀር ለውጥ ለማምጣት አቅማቸውን መጨመር ማለት ነው፡፡ ለራስ የመከራከርና የድርድር 

ክህሎት ሴቶችን ለማብቃት ዋና ክፍል ሲሆን ሴቶች መብታቸውን፣ ፍላጎታቸውንና አመለካከታቸውን አዎንታዊ በሆነ ግልጽና ውጤታማ 

መንገድ እንዲገልጹ ያስችላቸዋል፡፡ የተለያዩ ሥነ ሥርዓቶችን በማዘጋጀት ፣ ዘመቻ በማካሄድና ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ወይም የሕግ 

ድጋፍን በመጠየቅ ለራስ ጥብቅና መቆም ተግባር ሊከናወን ይችላል ፡፡ 

 

ክፍል ትምህርት 3.3.1፡ ለሴቶች መብት ግልጽና ሁሉን ገላጭ የሆነ መልዕክት ማዘጋጀት 

በኢትዮጵያ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ባህላዊ ምክንያቶች ከሥርዓተ-ፆታ ችግሮች ጋር በመደረብ እና ባለብዙ ገጽታ ችግሮች 

በመጨመር ለሴቶች አቅም አለመጎልበት ትልቅ አስተዋፆ አድርገዋል፡፡ በባህሪያቸው እርስ በእርስ የተሳሰሩ ችግሮች ሴቶች ለመብታቸውና 

ለራሳቸው ለመከራከር ግልጽና ሁሉን አቀፍ መልዕክት ለማዘጋጀት ፈታኝ ችግር ሆኖባቸዋል፡፡ የሴቶችን ስልታዊ ፍላጎት ለማሻሻልና 

ለመግለጽ ሴቶች ግልጽ በሆነ ሁኔታ ችግራቸውን ለማስተላለፍ የሚፈልጉትን መልእክት መግለፅ ማስቻል አለባቸው፡፡ ያለግልጽ መልዕክት 

ኃላፊነት ባላቸው ሰዎች ተሰሚነት ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡፡ 

 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች:  ፍሊፕ ቻርት እና ማርከሮች ለቡድን ስራ፤ የችግር እና የመፍትሄ መተንተኛ ዛፎች ምስል ያለበት ወረቀት 

(ለእያዳንዱ አነስተኛ ቡድን ሁለት ሁለት ቅጅ ይበቃል) 

የሚፈጀው ጊዜ: ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት የሚጠበቅባቸው: የችግሩን ጥልቀት በመተንተን፣ ሊሆኑ የሚችሉትን መፍትሄዎች በመለየት እና ባለድርሻ አካላትን 

በመተንተን ለራስ መብት የመከራከር ስራ እቅድ እንዴት እንደሚጀመር 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ:  የችግር ዛፍ እና የመፍትሔዎች ዛፍ ትንተናን ማከናወን። 

ትዕዛዛት:  ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡ በኋላ ለዉይይትና ለቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በተከታዩ የስብሰባ ቀን የወረዳው የሴት አርሶ አደሮች ኢፍትሐዊ የትራንስፖርት አጠቃቀም መከላከያ ጥምረት እንደተለመደው ሁሉም 

ሰው በጣም እየተገረመ በሚመለከታቸው በርካታ መስሪያ ቤቶች ያደረጉትን የጉብኝት ሁኔታ ያወሩ ጀመር፡፡ በላይነሽ የስብሰባውን 

ለማስጀመር "ሁላችሁም እንዴት አደራችሁ፡፡ እባካችሁ አሁን እንረጋጋና በጉብኝት ስላያችሁት ነገር እንስማ፡፡ ዛሬ ወደ ወረዳ ባለስልጣናት 

በወሰድነው መልዕክት እና ከእነዚህ ተጽኖ ፈጣሪና ወሳኝ አካላት ጋር ባካሄድነው ስብሰባ ላይ በመመስረት ውሳኔ ማሳለፍ አለብን" አለች፡ 

 

የግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ዘንድ ለመሄድ ፈቃደኛ የነበረው ሰውዬ መጀመሪያ ለመናገር ፈቃደኛ ሆነ፤ "ጓደኞቼ! የግብርና ኤክስቴንሽን 

ባለሙያው በሴቶች ምርት የማጓጓዝ ሂደት ስለሚደርስባቸው ጥቃት ግንዛቤ የለውም፡፡ ነገር ግን ስለዚህ ሲሰማ ጉዳዩን መፍትሄ እንዲያገኝ 

ወደ ወረዳ ግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ ለመሄድ ወሰነ፡፡ በስብሰባው ላይም አብሬው እንድሄድ ጠይቆኝ ከሁለት የቡድን አባሎቼ ጋር በመሆን 

ሄድን፡፡ በእርግጥ ሴቶችን ይዤ መሄዴ ጥሩ ነበር ምክንያቱም ሁሉም የገጠማቸውን ነገር በትክክል መናገር ችለዋል፡፡ እንደ ግብርና 

ጽ/ቤት በሴቶች ምርት ማጓጓዝ ወቅት የሚገጥማቸው ችግር የግብርና ኤክስቴንሽንን እና የኅብረት ስራ ማህበራትን ስራ የሚያደናቅፍ 

ነው፡፡ ከፌደራል መንግስትም እማወራ ሴቶችና ባለትዳር ሴቶችን በሁሉም የግብርና ተግባራት ውስጥ እንድናካትት የሚገልጽ ደብዳቤ 

ተጽፎልናል፡፡ ይህን መመሪያ መፈጸማችን ለፌደራል ሪፖርት ማድረግ አለብን፡፡ ስለዚህ ልክ እንደ ወንዶች ሴቶችም በግብርና አገልግሎት 

ተጠቃሚ መሆን መቻል አለባቸው፡፡ የግብርና ሚኒስቴር የሥርዓተ-ፆታ ፖሊሲም የሚለው ይህንን ነው፡፡ የሴቶችን የአትክልትና ፍራፍሬ 
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ምርት ለማሳደግም በርካታ ስልጠና ተሰጥቷል ስለዚህ ሴቶች ያመረቱትን ምርት ለገበያ በማቅረብ ገቢያቸውን ማሳደግ አለብን፡፡ ለሴቶችም 

ስለ ስርዓተ-ምግብ ተኮር ግብርና ስልጠና በመስጠት ያመረቱትን ምርት እንዴት ቤተሰባቸውንም ሆነ እራሳቸውን መመገብ እንዳለባቸው 

ማወቅ አለባቸው፡፡ ነገር ግን ሴቶች ያመረቱትን ምርት በትራንስፖርት ምክንያት መሸጥ ካልቻሉ ባያመርቱት ይሻላል፡፡ ይህ ደግሞ ከገቢ 

ማጣት ባሻገር የቤተሰባቸው የስርዓተ-ምግብ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡ የወረዳው የግብርና ጽ/ቤትም ትስስሩ ለወረዳ አስተዳደር 

የሚያደርገውን መብት የማስከበር እንቅስቃሴ አብሮ ያግዛል ብለዋል; በማለት ተወካዩ በግብርና ፅህፈት ቤት የነበረውን ቆይታ በሚገባ 

አብራራ፡፡ 

የጥምረቱ አባላትም በጭብጨባ ስምምነታቸውን ገለፁ፡፡ እስከ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው፡፡  

 

በእድሜ የገፉት ሴትም ቀጥለው ሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት ሄደው ያገኙትን ለመናገር ተነሱ፡፡"ለውድ ጓደኞቼ የምነግራችሁ ሴቶች ምርት 

ይዘው ወደገበያ ሲሄዱ ስለሚደርስባቸው ጥቃት ስነግራት ባለሙያዋን አልገረማትም ነበር፡፡ በእርግጥ በርካታ ሴቶች በትራንስፖርት 

አሽከርካሪዎች የደረሰባቸውን ችግር ሄደው ነግረዋታል፡፡ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ሴቶች በነፃነት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ገልጿል፡፡ 

ስለዚህ ያለንን ቅሬታ በሙሉ ይዘን ወደ ፖሊስ እንድንሄድ መከረችን፡፡ ፖሊስም በትክክል የሴቶችን መብት የሚጥሱና ጥቃት የሚፈጽሙ 

አሽከርካሪዎች የትኛውን ህግ እንደጣሱ ሊነግረን ይችለል፡፡ ወደ ፖሊስ አዛዡ በመሄድም ባለፈው የተነጋገርንበትን በሙሉ ነገርነው፡፡ 

የፖሊስ አዛዡም በሴቶች ላይ ጥሩ ባህሪ የማያሳዩ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ቢያውቁም ይህንን ያህል የከፋ መሆኑን እንደማያውቁ ነገሩን፡፡ 

በመጨረሻም የሴቶች ጉዳይ ሃላፊዋ እና የፖሊስ አዛዡ ጉዳዩ ለእነሱ ከደረሰ ህጉ በአግባቡ እንዲከበር እንሰራለን ብለዋል; አለች፡፡ እንደገና 

የሴቶች ትስስር አባላት በድጋሚ አጨበጨቡ፡፡ እያንዳንዱ ሪፖርት ሲቀርብ በራስ መተማመናቸው እየጨመረ ሄደ፡፡  

 

በላይነሽም ወደ መናኸሪያ አስተዳደር ተልካ የነበረችውን ሴት ጋበዘቻት፡፡ ሴትዮዋም "የመናኸሪያ ትራስፖርት ስራ አስኪያጁን አነጋግሬው 

ነበር፡፡ እሱ ግን ጉዳዩን እንደችግር አልወሰደውም፡፡ ሹፌሮች ይህንን የሚያደርጉት ለቀልድ እና ለጫወታ እንደሆነና ይሄ ደግሞ ማንንም 
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እንደማይጎዳ ያስባል፡፡ ይሄ ሊያስከፋ እንደማይገባ እና ሁሌም ወንዶች በሴቶች ላይ የሚያሳዩት ነገር እንደሆነ ሊያብራራልኝ ሞከረ፡፡ 

ለማንኛውም የትራንስፖርት ህብረቱ ጠንካራ ነው ስለዚህ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ ሸኘኝ" አለች እንዴት ባዘለ ድምፅ፡፡  

 

ይህንን ሪፖርት ሲሰሙ ሁሉም በረጅሙ ተነፈሱ፡፡ ሁሉም ሰው በአንድ ደምፅ ከጎናቸው ሊሆን አይችልም፡፡ ነገር ግን የትራንስፖርት 

መናኸሪያ ህግ ስላለው እሱን ደግመው ማየት እንዳለባቸው እና ይህም ህግ አሽከርካሪዎች የሚያሳዩት ባህሪ የተገባ እንዳይደለ ተወያዩ፡፡ 

አሁንም አንድ ተጨማሪ ሪፖርት ቀረበ፡፡  

 

"እኔ ወደ ገበያ አስተዳደር ሄጀ ነበር" አለች አንዷ በጎ ፈቃደኛ ሴት፡፡"ስራ አስኪያጁም ጉዳያችንን ይደግፋል፡፡ ሻጭም ሆነ ገዢ 

የሚጠቀሙበት የአካባቢ ትራንስፖርት አስቸጋሪና አሰልች ከሆነ የንግድ ስራው ችግር ውስጥ ይወድቃል፡፡ ገበያ፣ ምርትና ትራንስፖርት 

እጅ ለእጅ ተያይዘው መሄድ መቻል አለባቸው፡፡ ደግሞም ሴቶች ቀዳሚ የአትክልት፣ ፍራፍሬና ሌሎች የምግብ ሰብሎች ዋና አቅራቢ 

ስለሆኑ ያለምንም ችግር ከቤት ወደ ገበያና ከገበያ ወደቤት መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ሴቶች ለመሸጥ ያመጡትን 

ምርት በአጓጓዡ ተጎዳ ማለት በገበያው ላይ የሚፈጥረው ተጽኖ በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡ እኛ ገበያው ጥራት ባለው ምርት እንዲታወቅ 

እንፈልጋለን፡፡ ሴቶች በገበያው አትራፊ እንዲሆኑ ምርት አጓጓዦች መተባባር መቻል አለባቸው ብሏል" አለች፡፡ 

 

ጥምረቱ አባላትም ይህ ጥሩ ሃሳብ በመሆኑ ከጭንቀታቸው ተነፈሱ፡፡ ሰናይትም በተናጋሪዎች የቀረበውን ሪፖርት ቃለ-ጉባዔ እየመዘገበች 

ነበር፡፡  

 

"ሁሉም ሰው ይህ ምን አይነት መልዕክት እንዳለው መረዳት መቻል አለበት" አለች በላይነሽ፡፡ "የትራንስፖርት ስርዓቱ ለሴቶች ተስማሚ 

አይደለም ማለት፡የግብርና ቢሮ ሥርዓተ-ምግብ ተኮር ግብርና ላይ የሴቶች ተሳትፎና ገቢ መጨመር ትርጉም ያጣል ማለት ነው 

ምክንያቱም ሴቶች በገበያ ተኮር ምርት ላይ ያላቸው ፍላጎትና ተነሳሽነት ዝቅተኛ ይሆናል፡፡  

 

የሴቶች ከጥቃት ነፃ ሆነው የመንቀሳቀስ መብታቸው በአሽከርካሪዎች መጣስ የለበትም፡፡ ይህም ሴቶች ለንግድ ስራ ሲንቀሳቀሱ 

መጨቃጨቅና መጭበርበር ሴቶች ትራንስፖርት ለመጠቀም እንዲፈሩ ያደርጋል፡፡ የወረዳው ጥራት ያለው ምርት ለተጠቃሚው የማቅረብ 

ፍላጎትም ምርቱ ስለሚበላሽ ችግር ውስጥ ይገባል፡፡ ይህ ለንግድ ስራ ብቻ አይደለም፡፡ 

 

ሴቶችን መበጥበጥና ከሚገባው በላይ ማስከፈል በሴቶች አካላዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ ችግር ይፈጥራል፡ እኛ ሴቶችን 

ከዚህ ችግር የሚከላከል ህገ-መንግስት፣ ህጎች እና መመሪያዎች አሉን፡፡ እነዚህ ህጎች መከበር አለባቸው፡፡ አሽከርካሪዎችም ማክበር 

አለባቸው፡፡ እኛ አሁን ወረዳ አቀፍ የሆነ የሴቶችን ችግር ግምት ውስጥ ያስገባ የትራንስፖርት አገልግሎትና ለሴቶች ክብር የሚሰጥ 

አሽከርካሪም ያሰፈልገናል" አለች፡፡  

 

የሴቶች ጥምረት አባላትም በላይነሽ ሁሉንም ሃሳብ በጥሩ ሁኔታ ተረድታ በተገቢው መንገድ ስላጠቃለለች ቆመው አጨበጨቡላት፡፡ 

አሁን ለችግራቸው የበለጠ ድጋፍ ለማግኘት ለሁሉም አካላት አድርሰዋል፡፡ 

*** 

 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ/ቿ በሚከተሉት ጥያቄዎች መሰረት የቡድን ውይይት እንዲካሄድ ማበረታታት አለበት 

1. በታሪኩ መጨረሻ በላይነሽ በሴቶች የትራንስፖርትና የአሽከርካሪዎች ችግር ዙሪያ ማጠቃለያ ሰጥታለች፡፡ የጠቀሰቻቸው ነጥቦች 

ምን ነበሩ? 

2. በላይነሽ ባቀረበችው የማጠቃለያ መልዕክት መሰረት ከሚከተሉት ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነው የቱ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? 
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• ሴቶች የሚሸጡት ምርት 

• የሴቶች ገቢ 

• የሴቶች መብት 

• ሴቶችን ከጥቃት የሚከላከሉ ህጎች 
3. ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን? 

4. ብዙ ጽ/ቤቶች ሴቶችን ከጥቃት ለመከላከል የተለያዩ ህጎችን ጠቅሰዋል፡፡ የተጠቀሱት የትኞቹ ነበሩ? የሴቶችን መብት ለማስጠበቅ 

ለምን ህግና ደንብ አስፈለገ? 

5. ሴቶችን ለመከላከል የትኞች ህጎች (ብሔራዊ፣ አካባቢያዊ) በተግባር ውለዋል? እነዚህ ህጎች ስራ ላይ በትክክል ውለዋል ብለው 

ያስባሉ? ካልሆነ ለምን? 

 

የቡድን ስራ፡ ለራስ መከራከርን መረዳት20 

ደረጃ አንድ፡ ፍንጭ መስጠት - ለራስ መከራከር ማለት ምን ማለት ነው? 

• በእነሱ አረዳድ መሰረት ለራስ መከራከር ማለት ምን ማለት ነው በማለት ተሳታፊዎችን ይጠይቁ፡፡ ስለ ራስ መከራከር 

የመጣላቸውን ሃሳብ እንዲያካፍሉ አድርጉ፡፡ አመቻቾች የሚሰጡትን ሃሳቦች በፍሊፕ ቻርት ላይ ያስፍሩ፡፡ 

• ቀጥሎ ጥንድ ጥንድ በመሆን ለራስ መከራከር እንዴት ለግል ህይወት እንደሚጠቅማቸው ይወያዩ፡፡ በዚህ መልኩ 5 ደቂቃ 

ከተወያዩ በኋላ በፈቃደኝነት መናገር የሚፈልግ ካለ ከ 5-6 ሰው ለራስ መከራከር እንዴት የግል ሕይወትን ለመቀየር 

እንደሚያግዝ ይግለጹ፡፡ 

ለማጠቃለል ያህል፡ ለራስ መከራከር የሚለው ሃረግ የመጀመሪያው የላቲን ሰርወ ቃል መሰረት ለድጋፍ ሌሎችን መጥራት ማለት ነው፡፡ 

ትክክለኛው ለራስ የመከራከር ትርጉምም ጉዳያችንን ወደ አጀንዳ ለማምጣት፣ ለችግሩ መፍትሔ መስጠት እና ለችግሩና ለመፍትሄው 

ድጋፍ ለማድረግ በጋራ የመቆም ሂደትና መሳሪያ ማለት ነው፡፡ 

 

ደረጃ ሁለት፡ የችግር ዛፍ ትንተና (40 ደቂቃ) 

የመተባባርና መሰናክል ዛፍ እንዲሁም የጥምረት ትንተና መልመጃ በሰሩት መሰረት ተሳታፊዎችን በአራት ትንንሽ ቡድኖች ይክፈሉ፡፡ 

ቅድሚያ በተሰጣቸው አራት ችግሮች መሰረት እያንዳንዱ ቡድን ጥልቅ የሆነ ትንተና በችግሮች፣ በመፍትሔ ሃሳቦችና አድማጭ ሊሆኑ 

በሚችሉት አካላት ላይ ይሰራሉ፡፡ 

 

የችግር ዛፍ ትንተና የማጠቃለያ መመሪያ 

የቡድን አባላት የራሳቸውን ስዕል በፍሊፕ ቻርት ከዚህ ጋር በተያያዘው ስዕላዊ መግለጫ መሰረት (ነገር ግን በእያንዳንዱ ደረጃ 

የቻሉትን/የፈለጉትን ያህል ሳጥን ያስገቡ) ማስፈር ይጠበቅባቸዋል፡፡ ደረጃዎችን ከዚህ ቀጥሎ ባለው ቅደም ተከተል መሰረት ማስቀመጥ 

አለብን፡፡ 

ደረጃ 0.  ችግሩ 

• በተቀባው የገጹ አጋማሽ የቡድኑ ትኩረት የሆነውን የማህበረሰቡን ችግር ይፃፉ (ደረጃ 0) 

ደረጃ (-1).  የችግሩ ምክንያት  

• ይህ ችግር ለምን እንደተከሰተ ጠይቁ፡፡ የመጀመሪያዎቹ የችግሩ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? ቀጥተኛ ምክንያቱ ከችግሩ በታች 

ባለው ቦታ ይጻፍ፡፡ 

 
20 Sentayehu Tadesse and Belay Tefera (2010). Life Skills Training Manual. Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Youth and Sport, 
Addis Ababa, Ethiopia, P.  174-178 
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ደረጃ (-2). የምክንያቱ ምክንያት 

• ቀጥሎ የዚህ ምክንያት መንስኤ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ?  ይህም ሁለተኛ ወይም የራቀ ምክንያት ነው፡፡ ቀጥተኛ ያልሆኑ 

ምክንያቶች ቀጥተኛ ከሆኑ ምክንያቶች ቀጥለው ይመጣሉ፡፡ 

ደረጃ (+1). ቀጥተኛ ዉጤት 

• ቀጥሎ ችግሮቹ ያመጡትን ውጤት ማየት ነው፡፡ የዚህ ችግር በማህበረሰቡ ውስጥ ያስከተለው ዋና ውጤት ምንድን ነው? 

ብላችሁ ጠይቁ፡፡ እነዚህ የችግር ውጤቶች ከችግሩ አንድ ደረጃ ከፍ ብለው ይጻፉ፡፡ 

ደረጃ (+2). ቀጥተኛ ያልሆነ ውጤት 

• ቀጥሎ ይህንን ጠይቁ፡፡ በእነዚህ ቀዳሚ ውጤቶች የተነሳ ምን ውጤት/ተጽኖ ተከተለ? የችግሩ ቀጥተኛ ያልሆነ ወይም ሁለተኛ 

ውጤት ምንድን ነው? እነዚህንም ከላይ ይጻፉ፡፡ 

 

ደረጃ 3፡ የመፍትሔ ሃሳብ ትንተና ከ አጋር አካላት ልየታ ጋር (40 ደቂቃ) 

 የመፍትሔ ዛፍ የሚሰራው በችግር ዛፍ ላይ ያሉትን አሉታዊ ዓረፍተ ነገሮች ወደ አዎንታዊ ዓረፍተ ነገር በመቀየር፤ እያንዳንዱን ችግር ፣ 

ምክንያቱ ወይም ውጤቱ አሁን እንደተፈታ በመገመት ነው፡፡ የመፍትሔ ዛፉን ለማጠናቀቅ እያንዳንዱ ቡድን አዲስ የፍሊፕ ቻርት 

ወረቀት በመያዝ በችግር ትንተና ዛፍ ላይ የተቀመጠውን ዓይነት ሳጥን ይሳሉ፡፡ ከዚያ ዋናውን ችግር እና አሉታዊ መንስኤዎቹን በሙሉ 

ከተተገበሩት መፍትሄዎች የተነሳ አዎንታዊ ጥቅሞች ይሆናሉ ብለው በችግር ትንተና ዛፍ ላይ የተቀመጡትን ሳጥኖች በሙሉ በተቃራኒ 

ይፃፋሉ፡፡  

• ደረጃ (0) ምሳሌ አንድ፡ የዋና ችግር ዓረፍተ ነገር ሴቶች አርሶ አደሮች ምርታቸውን ወደገበያ ሲያመጡ በትራንስፖርት 

አሽከርካሪዎች ፍትሀዊ ያልሆነ ነገር ይገጥማቸዋል ቢሆን ይህንን ዓረፍተ ነገር በመገልበጥ መፍትሄ ሲቀመጥ የትራንስፖርት 

አሽከርካሪዎች ሁሉንም ሰው እኩል በክብር ያስተናግዳሉ ይሆናል፡፡ 

• ደረጃ (+1) ምሳሌ ሁለት፡ ከላይ ለተገለጸው ዋና ችግር (ምቹ ያልሆነ ትራንስፖርት) ውጤት ሴቶች በትራንስፖርት ወቅት 

ምርታቸውን በመበላሸቱ ምክንያት ገቢያቸውን ያጣሉ ቢሆን በመፍትሄ ዛፍ ላይ ዋና ጉዳይ ከተፈታ ዓረፍተ ነገሩ እንደዚህ 

ሊገለበጥ ይችላል ሴቶች ያመረቱትን ምርት በመሸጥ ገቢያቸው ያድጋል ሊሆን ይችላል፡፡ 

• ደረጃ (-1) ምሳሌ ሶስት)፡ ዋናው ችግር ሴቶች በቤት ውስጥ ጥቃት ይንገላታሉ ቢሆን እና ቀዳሚ ምክንያቱ የወንዶች ብዙ 

የአልኮል መጠጥ መጠጣት ቢሆን በመፍትሔ ገጹ ላይ እንደዚህ ገልብጦ መፃፍ ይቻላል፡፡ ወንዶች የአልኮል መጠጥ መጠን 

ይቀንሳሉ ወይም ወንዶች በመጠጥ ቤት የሚያሳልፉትን ጊዜ መቀነስ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ሁሉንም ችግር ወደ መፍትሔ ከቀየርን በኋላ በቀኝ በኩል ባለዉ አምድ ዋና አጋር አካል ማን እንደሆነ ወይም ለዚህ ችግር መፍትሄ 

ለማግኘት ማሳመን ያለብን ማንን እንደሆነ ማስቀመጥ አለብን፡፡ 

• ደረጃ (0) ከላይ ባለው ምሳሌ መሰረት፤ ዋና አጋር አካላት ትራንስፖርት አገልግሎት አቅራቢዎችና ምናልባት የትራፊክ ፖሊሶች 

ሊካተቱ ይችላሉ፡፡ 

• ደረጃ (-1) ከላይ ባለው ምሳሌ መሰረት፤ ዋና አጋር አካላችን ብዙ ገንዘብ ወይም ጊዜ በመጠጥ የሚያሳልፉትን ወንዶች ሊሆን 

ይችላል፤ የመጠጥ ቤት ባለቤቶችም አጋር ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

አጋር አካላት መለየትና ከመፍትሔ ሃሳብ ጋር በየደረጃው ማስቀመጥ ለራስ መከራከር እቅድ መነሻ ሊሆን ይችላል፡፡ ለዋና ችግሮች 

መፍትሔ ለመፈለግ አሁን ግባችንን (ወደፊት መድረስ የምንፈልግበትን) እና አብሮን ሊሰራ የሚችለውን አካል ማወቅ ችለናል ማለት 

ነው፡፡ 
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ማጠቃለያ 

በዚህ ንዑስ ክፍል የቀረበው ለራስ የመከራከር ስልትን ለመንደፍ ሊካሄዱ የሚችሉ ዝግጅቶችንና የምርምር ስራዎችን ነው፡፡ 

ምርምር በሶስት ቁልፍ ሁኔታዎች አስፈላጊ ይሆናል፡፡ መጀመሪያ ችግሩንና የችግሩን መንስኤ በጥልቀት ማወቅ ያስፈልጋል፡፡  

በዚህ ቀዳሚ የምርምር ክፍል የችግር ትንተና ዛፍ መጠቀም አለብን፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ምርምር ለተገኘው ችግር መፍትሄ ሊሆን 

የሚችል ሃሳብ የምናገኝበት ነው፡፡ በዚህ ክፍልም የመፍትሔ ትንተና ዛፍ እንጠቀማለን፡፡ ሶስተኛ ደግሞ ለራስ መከራከር ስራ 

አጋር አካላት እና ዒላማ የሚደረጉ ወሳኝ አካላትን ማወቅ ይኖርብናል፡፡ አንድ ጊዜ የወደፊት አዎንታዊ መፍትሄዎችን ለመለየት 

የሚያግዙ አጋር አካላትን ከለየን በኋላ ቀጥለን አሳማኝ ሊሆን የሚችል መልዕክት ማዘጋጀትና ለእቅዳችን መሳካት መኖር 

ያለባቸውን አካላት የሚያካትት ዕቅድ ማዘጋጀት ነው፡፡ 
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ክፍልትምህርት 3.3.2፡ ስለሴቶች መብት በህዝብ ፊት መናገር 

 

በኢትዮጵያ የገጠር ሴቶች በሕዝብ ፊት ለመናገር በአብዛኛው ያፍራሉ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ የተዛቡ አመለካከቶች፣ ባህል፣ የትምህርት ማጣት 

እና ያላቸው ልምድ አናሳ መሆን ሴቶች በሕዝብ ፊት ለመናገር እንዳይችሉ ዋና ዋና እንቅፋቶች ናቸው፡፡ ሴቶች በአብዛኛው ወንዶች 

ባሉበት መናገር አለመፈለግና አንዳንዴም የሴቶችን ችግር ወንዶች እንዲናገሩላቸው የመፈለግ ሁኔታዎች አሉ፡፡ ይሁን እንጅ  ለመብታቸው 

ለመከራከር ሴቶች በራሳቸው መተማመን፣ ምክንያታዊ መሆንና በህዝብ ፊት መናገር መቻል አለባቸው፡፡ በህዝብ ፊት መናገርና ጥሩ 

ተግባቦት ለሴቶች ሁሉን አጋጣሚ ዕድሎች እንዲጠቀሙባቸው እና ወደ ፈለጉት ከፍታ ለመውጣት አጋዥ ናቸው፡፡ መብታቸውን 

ለመጠየቅም ይሁን እኩል ዕድል ለማግኘት በሚደርጉት ዘመቻ/እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም ሴቶች እርስ በእርስ ለመግባባት እንዲሁም 

ጠንካራ እና ተደማጭ ለመሆን ሴቶች በራስ የመተማመን መንፈስና በሕጋዊነት መናገር አለባቸው፡፡ 

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ፡ ፍሊፕ ቻርት ከአንድ ደቂቃ መልዕክት ስዕላዊ መግለጫ ጋር 

የሚፈጀው ጊዜ፡ ከሁለት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ተኩል 

ተሳታፊዎች መረዳት ያለባቸው፡ ለራስ የመከራከር መልዕክት ዋና ዋና ክፍሎች ምን ምን ናቸው 

ተሳታፊዎች በመጨረሻ፡ አራቱን ዋና ዋና የመልዕክት ክፍሎች ያካተተ ለራስ የመከራከሪያ መልዕክት ማዘጋጀት፡፡ 

መመሪያ፡ ለተሳታፊዎች ታሪኩን ያንብቡ ቀጥሎም የውይይትና የቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ 

 

*** 

ከባለፈው ስብሰባ በኃላ፤ የሴቶች ፍትሃዊ ያልሆነ የትራንስፖርት አገልግሎትን ለመዋጋት የወረዳ ሴቶች ጥምረት ስብሰባ ከተካሄደ በኃላ 

የጥምረቱ አባላት ወደየቡድኖቻቸው በመሄድ በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ እንዲያስጨብጡ እና በላይነሽ በአጭሩ ያጠቃለለቻቸውን ልዩ ልዩ 

መልዕክቶች ለማስተላለፍ ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር፡፡ ብዙ ሰዎች ችግሩን ከተረዱ፤ የመጓጓዣ ስርዓቱን ለመለወጥ ይሰራሉ፡፡ ስለዚህ 

የጥምረቱ አባላት ማለትም ከወረዳ ግንባር ቀደም ሴት አርሶ አደሮች፣ የሴት አርሶ አደሮች ቡድን፣ የዶሮ አርቢዎች ቡድን፣ የሥርዓተ-ፆታ 

መልካም አርያ ቤተሰቦች እና የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ተውጣጡት ተወካዮች ለአባላቶቻቸው እንዲሁም ለማህበረሰቡ 

እንዲያስተዋውቁ ተደርጓል፡፡ ለእነዚህ ስብሰባዎችም ፕሮግራም ወጥቶላቸው ሶስቱም ወፎች የተቻላቸውን ያህል ስብሰባዎች ለመሳተፍ 

ተስፋ አድርገዋል፡፡  

 

በላይነሽ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስብሰባን እንድትሳተፍ ስትመደብ በዚህ መድረክ ሶስት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማሀበር 

የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ አባላት ለማህበሩ መልእክቱን ያስተላልፋ፡፡  

ሶስቱ ሴቶች ከስብሰባው በፊት ከበላይነሽ ጋር ተገናኙ፡፡  

 

"በላይነሽ እኛ ያለውን ለሴቶች ምቹ ያልሆነ የትራንስፖርት ችግር በአግባቡ ማስረዳት የምንችል አልመሰለንም፡፡ በተለይ ባለፈው አንች 

እንዳጠቃለልሽው አድርገን መናገር አንችልም፡፡ ምክንያቱም በህዝብ ፊት መናገር እንፈራለን፡፡ ስልጠና ወስደናል ግን በደንብ መለማመድ 

አለብን" አሉ፡፡  

 

በላይነሽ ፈገግ ብላ "ከእናንተ በላይ ችግሩን ማን ሊናገር ይችላል? ከእናንተ በላይ የተጎዳ ሰው ማን ነው? እስኪ የስልጠና ማንዋላችሁ 

በህዝብ ፊት ስለመናገር ምን እንደሚል እንመልከት እና ከመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስብሰባ በፊት እንለማመድ" አለች፡፡ በዚህ 

መሰረት አራቱ ሴቶች፤ በላይነሽና ሶስት መስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ አባላት ለመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበር ስብሰባ መዘጋጀት ጀመሩ፡፡ 
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በመጨረሻም ሁሉም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት ለስብሰባው ተገኙ፡፡ ወንዶችንም ሴቶችንም ጨምሮ አንድ መቶ ነበሩ 

ነገር ግን በአብዛኛው ወንዶች ነበሩ፡፡ የማህበሩ ሰብሳቢም የመክፈቻ ንግግር ካደረገ በኋላ ወደዕለቱ አጀንዳ ዝርዝር ገባ፡፡ ሁሉም አባል 

ይህ ስብሰባ በሴቶች ንዑስ ኮሚቴ አነሳሽነት የተካሄደና ለእነሱ ትኩረት የሰጠ እንደሆነ አወቀዋል፡፡ በመጨረሻም የእነሱ ተራ ደረሰ፡፡ 

 

"የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የመስኖ አውታራችን ውጤታማ እንዳይሆን ስላደረገ ወሳኝ ጉዳይ 

እነግራችኋለሁ፡፡ እንደምታውቁት በመስኖ አውታሩ ተጠቃሚ የሆኑ ሴት አርሶ አደሮች አትክልትና ፍራፍሬ በተለይም በጓሯቸው፡፡ 

የግብርና ልማት ሰራተኛውም የአትክልትና ፍራፍሬ ምርት አምርተን ለቤት ፍጆታና ለገበያ ሽያጭ እንድናውል በጣም ደክሟል፡፡ አሁን 

ግን የምርት ሽያጩ አደጋ ገጥሞታል፡፡  

 

ምርታችንን ወደ ተጠቃሚዎች እና ገበያ ለማቅረብ ትራንስፖርት እንጠቀማለን፡፡ ነገር ግን ይህ የትራንስፖርት ስርዓት ለሴቶች ምቹ 

አይደለም፡፡ እኛ ሴቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ስንጠቀም የሚገጥመንን ነገር ልንገራችሁ፡፡ በዚህ ሰዓት ሶስቱም ሴቶች አንድ ላይ 

ቆሙና ተራ በተራ በአሽከርካሪዎች የገጠማቸውን የትራንስፖርት ችግር አብራሩ፡፡  

"ሁልጊዜም ተመሳሳይ ክብደት ያለው ምርት ይዤ እሄዳለሁ የምከፍለው የትራንስፖርት ክፍያ ግን በጣም የተለያየ ነው፡፡ በቃ በአጠቃላይ 

ዋጋውን የሚያወጡት አሽከርካሪዎች ናቸው፡፡ እኔ ሂሳቡንም እንዴት እንደሚሰሩት አላውቅም በየጊዜው ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስከፍሉኝ"  

 

"አንድ ቀን አንድ ሳጥን ቲማቲም ይዤ ወደገበያ ስሄድ የሚኒባስ ሹፌሩ ቲማቲሙን ከመኪናው የኋላ ኪስ እንጅ ከላይ እንዳያደርገው 

ነግሬው ተስማምተን ወደመኪናው ከገባሁ በኋላ እኔ ሳላውቀው ከላይ አድርጎታል፡፡ በዚህ ጊዜ ሁሉም ቲማቲም መንገድ ላይ 

እየተንጠባጠበ አልቆ ምንም ነገር የምሸጠው ሳይተርፈኝ ቀረሁ፡፡ በዚያ ቀን ብዙ ገንዘብ ነበር ያጣሁት፡፡ አሽከርካሪውንም ቢያንስ የተወሰነ 

ገንዘብ እንዲከፍለኝ ስጠይቀው አፊዞ ሳቀብኝ፡፡"  

 

"አሽከርካሪዎች ሰውና ዕቃን እንኳን መለየት አይችሉም፡፡ አንድ ቀን ልክ ገበያ ስደርስ ረዳቱ እቃዬን በፍጥነት ከመኪናው ውስጥ 

ወረወረው፤ እሱ ሲገርመኝ እኔንም አስከትሎ ወረወረኝ፡፡ እኔም እቃዬም መሬት ላይ አረፍን በጣም ነበር የተጎዳሁት፡ እንደዚያ ቀን 

ውርደት ተሰምቶኝ አያውቅም፡፡ ደግሞስ የሹፌሮቹ ሳቅና ሹፈት" አለች ሀዘን በተሞላ ድምፅ፡፡  

 

ሲያጉረመርሙ ተናጋሪዋ ሰምታ "ይህ ድርጊት ለሴቶች ብቻ የተሰጠ እንጅ ለወንዶች አይመስልም፡፡ እኛ እንደ ሴት መብታችን ተጥሷል፤

የትራንስፖት ስርዓቱ ለሴቶች ተስማሚ አይደለም፡፡ አሽከርካሪዎችም ለእኛ ችግርና ጉዳይ ምንም ስሜት የላቸውም፡፡ይህ ደግሞ እኛ 

የንግድ ስራ እንዳንሰራና የመስኖ አውታራችንን ትርፋማነት ዋጋ ያሳጣዋል" አለች፡፡ "ሁላችንም የምንፈልገው ይህን ችግር እንደራሳችሁ 

በማየት ለሴቶች ተስማሚ ያልሆነውን የትራንስፖርት ስርዓት ለማስተካከል እድታግዙንና ከጎናችን እንድትሆኑ ነው፡፡ ስላዳመጣችሁን 

በጣም እናመሰግናለን" በማለት አጠናቀቁ፡፡  

 

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር ሰብሳቢ ተነሳና የሴቶችን ንዑስ ኮሚቴ አባላት አመሰገነ፡፡ ስለችግሩ ስለነገራችሁን እናመሰግናለን፡፡ የእኛ 

ማህበር ሴት አባላት እንደዚህ አይነት ችግር እንደሚደርስባችሁ አናውቅም ነበር፡፡ እስኪ ምን ማድረግ እንችላለን በሚለው ሃሳብ ላይ 

እንወያይ አለ፡፡ በርካታ የማህበሩ አባላት እጃቸውን አወጡ፡፡ አንድ ሰው ተነሳና "ሴቶች ወደገበያ ሲሄዱ በተራ አብረን መሄድ እንችላለን" 

አለ፡፡ አንድ በዕድሜ የገፉ ሴትም ተነሱና እንደዚህ አሉ፡፡ "እኔ የማስበው ለተወሰኑ ቀናት ትራንስፖርት አለመጠቀም ጥሩ ይሆናል፡፡ 

ለምን እንደማንጠቀም ሲጠይቁን ከአሁን በፊት እንዴት ያደርጉን እንደነበር እንዲያስቡ እና ወደፊት እንዴት እንደሚያስተካክሉ ደግመው 

እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል" አሉ፡፡  
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የማህበሩ ጸሀፊ ደግሞ የሚከተለውን ሃሳብ አቀረበ፡፡ "እኔ የማስበው ወደ ወረዳ አስተዳደር በመሄድ ችግሩን ማስረዳት ይኖርብናል፡፡ 

የሚመለከታቸው አካላት እርምጃ እንዲወስዱ ማድረግ አለብን ከዚያም የመጣውን ለውጥ መከታተል እንችላለን፡፡ ያን ጊዜ ሴቶች 

ምርታቸውን በተገቢው መንገድ የማቅረብ መብት ይከበራል" አለ፡፡  

 

ውሳኔ ተላለፈና ስብሰባው ሊጠናቀቅ ሆነ፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ አባላትም በህዝብ ፊት የመናገር 

አቅማቸው የማህበሩን አባላት እንዳሳመነና ለመብታቸው ከጎናቸው እንዲቆሙ ማድረጉን ሲያዩ ተደሰቱ፡፡  

 

ወደ ቤቷ ስትመለስም በላይነሽ ሴቶቹ ምክንያታዊና አሳማኝ በሆነ መልኩ ስለተናገሩ ኮራችባቸው፡፡ ቀጥላም ሰናይትና ሀዊን በማህበረሰቡ 

ስብሰባዎች ላይ ለማገዝ አሰበች፡፡ በሳምንቱ መጨረሻ የወረዳ የሴቶች የትራንስፖርት ችግር አስወጋጅ ጥምረትም በሁሉም የወረዳዉ 

ክፍል ስለ ትራንስፖርት ፍትሃዊ አለመሆን ማሳወቅ ቻለ፡፡ አሁን ወደሚቀጥለው ደረጃ ለመሄድ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋገጠች፡፡ 

*** 
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የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ/ቿ የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም የቡድን ውይይቶች እንዲካሄዱ ያበረታቱ 

1. በላይነሽ የተከታተለችው ስብሰባ የየትኛውን ቡድን ነበር? 

2. ስብሰባውን ለምን ተከታተለች? የሴቶችን ንዑስ ኮሚቴ ለማገዝ ምን አደረገች? 

3. ምን ያህል ሴቶች በማህበሩ ስብሰባ ተናገሩ? እያንዳንዳቸው ሴቶች ምን አሉ? 

4. የሴቶችን ንዑስ ኮሚቴ አባላት ስለችግራቸው አሳማኝ በሆነ መንገድ ተናግረዋል ብለው ያስባሉ? የማህበሩ አባላትስ 

አመኗቸው? 

5. የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ አባላት በትራንስፖርትና በአሽከርካሪዎች የገጠማቸውን ችግር ለማህበሩ አባላት በሙሉ መናገሩ ምን 

ጠቀማቸው? 

6. በእናንተ አስተያየት ንግግርን የሚያሳምረው ምንድን ነው? የገጠማችሁን ችግር በህዝብ ፊት የማቅረብ ዕድል ቢኖራችሁ 

አድማጩን እንዴት ልታሳምኑ ትችላላችሁ? 

 

የቡድን መልመጃ፡ ለራስ የመከራከር መልዕክትን ማድረስ21 

የአመቻቹ ማስታወሻ፡ የመጨረሻው ተግባር የሚሆነው ተሳታፊዎች ለውሳኔ ሰጭዎች ለራስ መብት የመከራከሪያ መልዕክት አዘጋጅቶ 

ማቅረብ ይሆናል፡፡ ይህ መልመጃ ውጤታማ የሚሆነው አመቻቹ በትስስሩ አባላት የተዘጋጀውን ለራስ የመከራከር ዓላማ ላይ የተሞረከዘ 

ድራማዊ ጨዋታ ማዘጋጀት ከቻለ ነው፡፡ ከተቻለም ለእያንዳንዱ ቡድን የተለዩ ጉዳዮች በሶስተኛው ክፍል መግቢያ ላይ የተገለጹትን 

በአራቱ የተለዩ ችግሮች ላይ ያተኮሩ የቡድኑ ዓላማና ዒላማ ለተደረጉ አድማጮች የመተባበርና መሰናክል ዛፍ እና ትስስር ስዕላዊ 

መግለጫን ይጠቀሙ፡፡ አራቱ ምሳሌ የሆኑ ድራማዊ ጨዋታዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡ 

 

ክፍል አንድ፡ የአንድ ደቂቃ መልዕክት 

1. ግልጽ እና አጭር የሆነ መልዕክት ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ በማስታወስ ተግባሩን ለተሳታፊዎች ያስተዋውቁ፡፡ 

2. በፍሊፕ ቻርት ወረቀት ላይ የአንድ ደቂቃ መልዕከት ስእላዊ መግለጫን ይሳሉ፡፡ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚከተሉትን ሀሳቦች 

ይጠቀሙ፡ 

• የአንድ ደቂቃ መልዕክት የሚከተሉትን አራት ክፍሎች ያካትታል 

o ዓረፍተ-ነገር፡ ዓረፍተ ነገር የመልዕክቱ አንኳር ነው፡፡ ተናጋሪው ሰው የንግግሩን ጽንስ ሃሳብ በተለያዩ ጠንካራ 

ዓረፍተ ነገሮች መግለጽ መቻል አለበት፡፡ 

o ማስረጃ፡ ማስረጃ ዓረፍተ ነገራችን ወይም ማዕከላዊ መልዕክትን ለማጠናከር የሚያግዝ ትክክለኛ መረጃ ወይም 

ቁጥር የያዘ ነው፡፡ መልዕከቱ አድማጩ በቀላሉ ሊረዳው እንዲችል ውስን የሆኑ መረጃዎችን መያዝ አለበት፡፡ 

ለምሳሌ፡- 4,253,800 በመውለድ ዕድሜ ላይ ያሉ አዋቂዎች የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል 

ከማለት ይልቅ በመውለድ ዕድሜ ላይ ካሉ 5 አዋቂዎች ሁለቱ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው ብንል 

ይመረጣል፡፡ 

o ምሳሌ፡ ማስረጃዎች ከቀረቡ በኋላ ተናጋሪው ሰው በታሪኩ ላይ ስለሚያውቀው ሰው ምሳሌ ወይንም የራሱን ታሪክ 

ሊጨምርበት ይችላል፡፡ ይህም ንግግሩን ተዓማኒ ያደርጋል፡፡ 

o የሚወሰድ ርምጃ፡ የሚወሰድ ርምጃ ማለት አድማጮች መልዕክቱን ከሰሙ በኋላ እንዲያደርጉ የምንፈልገው ተግባር 

ነው፡፡ ለራስ መብት የመከራከር መልዕክት ዓላማ አድማጮችን በግልጽ ለድርጊት የሚጋብዝ መሆን አለበት፡፡  

 

 
21 The Policy Project (1999). Networking for Policy Change: An Advocacy Training Manual.  Washington, DC:  The 
Futures Group International, p. III-54. 
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3. የሚከተለውን በቤት ውስጥ ጥቃት ለመከላከል የሚሰራ ትስስር ያዘጋጀውን በምሳሌነት እንመልከት፡፡ 

• ዓረፍተ ነገር፡ በሴቶች ላይ የሚፈጸም የቤት ውስጥ ጥቃት መቆም መቻል አለበት፡፡ በሴቶች ላይ የሚደርስ ጥቃት 

ረጅም ጊዜ በዝምታ ያስቆጠረና ሴቶችም በዝምታ የተሰቃዩበት ነው፡፡ የችግሩ ስፋትና አሳሳቢነትም ተዘንግቶ 

ቆይቷል፡፡  

• ማስረጃ፡ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ባለስልጣን በፈረንጆች 2016 የተካሄደው የጤናና ሥነ ሕዝብ ጥናት 

መረጃ መሰረት ከ15 አስከ 49 ዕድሜ ካላቸው ሴቶች መካከል ቢያንስ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት አካላዊ ወይም 

ወሲባዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል፡፡ 

ምሳሌ፡ የእኛ ትስስር አልማዝ የምትባልን ሴት ያግዛል፡፡ ከአንድ ዓመት በፊት አልማዝ ስራ ለመፈለግ ባለቤቷ ከቤት ባልነበረበት 

ጊዜ እናትነትንና የቤተሰብ ገቢ አስገኝነትን አጣምራ ትሰራ ነበር፡፡ ነገር ግን ባለቤቷ ምንም ሳይዝ ከተመለሰ በኋላ ሕይወቷ እንደ 

በፊቱ ፈጽሞ መሆን አልቻለም፡፡ አልማዝ ያገኘችውን ምርት በአግባቡ መምራት ስላልቻለች ከገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበር 

የወሰደችውን ብድር እንኳን መመለስ አልቻለችም፡፡ ልጆችዋም በትምህርት ቤት በመጥፎ ስነምግባር የታወቁ ሆኑ፡፡ አልማዝ 

በቤት ውስጥ ጥቃት ከሚሰቃዩ ሚሊዮን ሴቶች መካከል አንዷናት፡፡ 

4. ተሳታፊዎችን ከመልዕክቱ ምን እንደጎደለ ይጠይቁ፡ ሊሰራ የሚፈለገው ነገር ጎድሏል፡፡ ትስስሩ ፖሊሲ አውጭው አካል ጥቃት 

አድራሾችን በጥብቅ ለመቅጣት ዝግጁ ነው? ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች መጠለያ ለመስጠትስ? መልዕክቱ በግልጽ ከአድማጩ 

የሚፈልገው ነገር መግለጽ መቻል አለበት፡፡ 

 

ክፍል ሁለት፡ ለራስ መብት የመከራከር ድራማዊ ጨዋታ (አንድ ሰዓት ተኩል) 

 

ደረጃ አንድ፡ ለእያንዳንዱ ቡድን ተቀራራቢ የሆኑ ድራማዊ ጫዋታዎችን አድርሱ፡፡ ለተሳታፊዎች ጉዳዩን የሚያነቡበትና ጥያቄ 

የሚያነሱበት ጊዜ ስጡ፡፡ 

 

ደረጃ ሁለት፡ እያንዳንዱ ቡድን ድራማ በተሰጣቸው ጉዳይ ዙሪያ የ10 ደቂቃ ንግግር ማዘጋጀትና ማቅረብ እንዳለባቸው ያስረዱ 

 

ደረጃ ሶስት፡ ድራማውን ሲሰሩ በብዙሃን መገናኛ ቃለ መጠይቅ የሚደረግላቸው ከሆነ ተሳታፊዎች የአንድ ደቂቃ መልዕክት ስእላዊ 

መግለጫን እንዲመለከቱ ያበረታቱ፡፡ 

 

ደረጃ አራት፡ በድራማው የተቀመጠውን መልዕክት ለማዘጋጀትና ሰው ለመመደብ 45 ደቂቃ ይስጡ፡ 

 

ደረጃ አምስት፡ ተሳታፊዎች የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ እንዲጠቀሙ አበረታቱ፡፡ 

 

ደረጃ ስድስት፡ የቡድን አባላት ድራማውን ለማቅረብ ሲዘጋጁ ወንበሮችን በቲያትር ቤት አቀማመጥ አስተካክሉ፡፡ የጉዳዩን ማጠቃለያ 

በማስቀደም የድራማውን ይዘት እያንዳንዱ ቡድን እንዲያቀርብ ጋብዙ፡፡ 
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ደረጃ ሰባት፡ ከእያንዳንዱ ድራማ ቀጥሎ ከሁሉም ተሳታፊ ቡድን ግብረ መልስ ጠይቁ፡፡ ውይይቱን ለመምራትም የሚከተሉትን ጥያቄዎች 

ተጠቀሙ 

• ማዕከላዊ የራስ መብት መከራከሪያ መልዕክቱ ግልጽ ነበር? ምንድን ነበር? 

• ራሳችንን እንደ መልዕክት ተቀባይ ቡድን እንቁጠር፡፡ መልዕክቱን ተረድተዋል፣ አሳምኖዎታል፣ እንዲሁም ለተግባር 

አነሳስቶዎታል? 

• የትኛው የተግባቦት ዘዴ አድማጩን የበለጠ ሊያነሳሳ ችሏል? 

• የመልዕክቱ ውጤታማ ክፍል የቱ ነበር? 

• በዚህ ላይ ምን ሊጨምሩ ይችላሉ ወይም እርሶ ቢሆኑ በተለየ መንገድ እንዴት ሊሰሩ ይችሉ ነበር? ውጤታማ የሆነ ለራስ 

የመከራከር መልዕክት ለማዘጋጀትና ለማዳረስ መሰረታዊ የተግባቦት እውቀት፣ ውጤታማ መልዕክት እንዴት ይሰራል የሚል 

እውቀት፣ መልዕክቱን ከሁሉም ክፍሎች ጋር የማዘጋጀት ክህሎት እና በተለያዩ መምረጫ መስፈርቶች መሰረት ትክክለኛውን 

የማሰራጫ ዘዴ መምረጥ ያስፈልጋል፡፡  

 

የድራማዊ ጨዋታ ድርጊት ምሳሌ 

ድርጊት አንድ 

አሁን ራሳችንን የሴቶችና ልጃገረዶችን መብት ለማስጠበቅ የተሰባሰቡ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ትስስርን ወክለው እንደሆነ 

ያስቡ፡፡ በህዝብ ተወካዮች ክትትል አማካኝነት ድርጅታቹ የሕፃናት ደህንነት ኮሚቴ አነስተኛ የህግ ረቂቅ እየተዘጋጀ መሆኑን አውቋል፡

፡ ህጉን ካነበባችሁ በኋላ ይዘቱ ከእናንተ ግብና ራዕይ ጋር አብሮ የሚሄድ መሆኑን ተረዳቹ፡በዚህ መሰረት ከህጻናት ደህንነት ኮሚቴ 

ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ጋር ለመወያየት ስብሰባ ማድረግ ፈለግጋቹ፡፡ አሁን ህጉን ለመደገፍ የፈለጋቹ መሆኑን የሚያሳይ የኮሚቴ 

አባላትን ሊያሳምን የሚችል የ10 ደቂቃ ድራማ አዘጋጁ፡፡ 

 

ድርጊት ሁለት 

የእርስዎ ትስስር የሥርዓተ-ፆታ እኩልነት ለማምጣት በገጠር ውስጥ የሚሰራ ነው፡፡ ድርጅታቹ በሚሰራበት አካባቢ አንድ የንፁህ 

ውሃና ንጽህና ላይ የሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅትፕሮጀክት  ከመጣ በኋላ ነበር ሃሳቡ የመጣላቹ፡፡ ከድርጅቱ ጋር በተካሄደ ውይይት 

በፕሮጀክታቸው ውስጥ ምንም አይነት የሥርዓተ-ጾታ ትኩረት የሰጠ ዕቅድ እንዳልተካተተ ተረዳቹ፡፡ ትስስሩም የፕሮጀክቱን ጠቀሜታ 

ቢረዳም ፕሮጀክቱ የበለጠ ውጤታማና ዘላቂ  እንዲሆን በዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ጊዜ የሥርዓተ-ፆታ ጉዳይን ቢያካትት ጥሩ 

እንደሚሆን ተረዳቹ፡፡ ስራው የሚሰራበት መንደር ኮሚቴም ጉዳዩን ለመረዳት ልዩ ስብሰባ አካሄደ፡፡ የትስስሩ አባላትም እይታችሁ 

እንድታቀርቡ ተጋበዛችሁ፡፡ አሁን በፕሮጀክቱ ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ትንተና መካተትን አስፈላጊነት ለኮሚቴው ለማስረዳት የሚያግዝ 

የ 10 ደቂቃ ድራማ አዘጋጁ (ሌሎች ተሳታፊዎች የመንደር ነዋሪውን እንዲጫወቱ ማድረግ ይቻላል፤ ነገር ግን ድራማው የበለጠ ሳቢ 

እንዲሆን የተለያዩ ተቺዎችን ማካተት ጥሩ ነው፡፡)    

 

ድርጊት ሶስት 

እርስዎ የቤተሰብ ምጣኔ/ስነ ተዋልዶ ጤና ትስስር የስነ ተዋልዶ ጤና ትምህርትና አገልግሎት ለመስጠት እየሰሩ ይገኛል፡ባለፈው ዓመት 

የትምህርት ሚኒስቴር አነስተኛ የስነ ተዋልዶ ጤና ሰርቶ ማሳያ የጤና መመሪያ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ስርዓተ-ትምህርት 

ለማካተት አቀደ፡፡ የእናንተ ሃሳብ በአካባቢው ባለው የሀይማኖት ተከታዮች ተቃውሞ ምክንያት የትምህርት ሚኒስቴር አገልግሎቱን 

መቀጠል እንደማይችል ገለፀ፡፡ የህዝብ ድጋፍ ለማግኘትና ትምህርት ሚኒስቴር ስራውን እንዲያሰፋው የእናንተ ትስስር ለወጣቶች 

የስነ-ተዋልዶ ጤና ትምህርትና አገልግሎት ጥቅምና ጉዳት ላይ ያተኮረ ክርክር ለማካሄድ አሰበ፡፡ ይህን ክርክር የሚያሳይ የ 10 ደቂቃ 

ድራማ አዘጋጁ፡፡ 
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ድርጊት አራት 

የእናንተ ትስስር ዘላቂ የሆነ የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀም ላይ ይሰራል፡፡ ላለፉት በርካታ ዓመታት ትስስሩ ይሰራ የነበረው አሁን በቅርቡ 

ለግል ባለ ሀብት የተሸጠው ሰፊ ደን ድንበር አካባቢ ካሉ የገጠር ነዋሪዎች ጋር ነበር፡፡ አንድ ቀን በርካታ የትስስሩ አባላት በዞን 

አስተዳደር በተዘጋጀው ስብሰባ በዞኑ አስተዳደር ጽ/ቤት ተሰባስበው ነበር፡፡ ደኑን የተረከበው የኢንቨስትመንት ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ 

በአስተዳደር ጽ/ቤቱ ግቢ ውስጥ ለሌላ ስራ መምጣቱን አረጋገጡ፡፡ አሁን ዋና ስራ አስኪያጁን በመቅረብ ለተወሰኑና ጥያቄ ላላቸው 

የአካባቢው ነዋሪዎች ጉብኝት እንዲያዘጋጅ ማግባባት ፈለጋችሁ፡፡ ቀጥላችሁ የኢንቨስትመት ድርጅቱ ስራ አስኪያጅ በኢንቨስትመንት 

ድርጅቱ እቅድ ችግር የደረሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች የመጀመሪያ ጉብኝት እንዲፈቅድ ማሳመኛ የአስር ደቂቃ ድራማ አዘጋጁ፡፡ 

   

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍል ግልጽ የሆነ መልዕክት ማዘጋጀት ጠቀሜታን አሳይቷል፡፡ በተለይ ለውሳኔ ሰጭ አካላት አሳማኝ ለማድረግ፡፡ ግልጽ የሆነ 

ችግር የማሣያ መልዕክት አጭርና ግልጽ መሆን መቻል አለበት፡፡ በተቻለ መጠን መልዕክታችሁን ከ1-2 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ አቅርቡ፡

፡ መልዕክታችሁ አራት ዋና ዋና ክፍሎች መያዝ አለበት፡ ግልጽ የችግሩ ገላጭ ዓረፍተ ነገር፣ ችግሩን የሚያሳዩ ውስን ማስረጃዎች፣ 

በሰዎች የተመሰለ ምሳሌ እና እንዲሰራልን የምንፈልገውን ነገር በግልጽ ማስቀመጥ ናቸው፡፡ 

 

ክፍል ትምህርት 3.3.3፡ ስለሴቶች መብት ለማስረዳት ባለስልጣናትን መቅረብ 

በአብዛኛው ጊዜ ውሳኔ ሰጭ አካላት ወንዶች ሲሆኑ ሀይልና የመቆጣጠር አቅም አላቸው፡፡ በኢትዮጵያ የገጠር ሴቶች አብሯቸው ያደገው 

አስተሳሰብ ያላቸውን ሃሳብም ሆነ እይታ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ እንደማይችሉ በመሆኑ በአብዛኛው በውሳኔ ሰጭ አካላት ፊት 

መናገር ይፈራሉ፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ባላቸው ዝቅተኛ ቦታ፣ ባላቸው አነስተኛ የትምህርት ደረጃ የተነሳ ባለስልጣናትን ቀርቦ 

ስለመብታቸው መከበር እንዴት መናገር እንዳለባቸው እና በራስ የመተማመንም ሆነ የአቀራረብ ልምድ ችግር አለባቸው፡፡ አብዛኛውን 

ጊዜ ፍትሃዊ ያልሆነ አሰራር እንዲቀር የሚከራከሩ ሴቶች "ችግር ፈጣሪ" የሚል ቅጽል ስም ለውጡን በማይፈልጉ ወይም ባለው የተዛባ 

ሁኔታ ተጠቃሚ በሆኑ ሰዎች ይሰጣቸዋል፡፡ ብዙ ሴቶች ይህንን ስያሜ በመፍራትና በጎረቤቶቻቸው፣ በደንበኞቻቸው ላለመጠላት 

ወይንም ልጆቻቸውንና ባለቤታቸውን በማህበረሰቡ እንዳይገለሉ ለማድረግ ሲሉ ይህንን ከማድረግ ይቆጠባሉ፡፡ 

ሴቶች ለመብታቸው እንዲቆሙ ለማድረግ ከመሪዎቻቸው ጋር ጥሩ ግንኙነት የሚያደርጉበትና በጥቅማቸው ዙሪያ የሚደራደሩበትን 

ዕውቀትና ክህሎት ማስታጠቅ የሚያስፈልግ ሲሆን ይህ በመሆኑም ጥረታቸውን የሚያጣጥሉ ሰዎችን አስተሳሰብ ለመቀየር ትልቅ 

አስተዋፅዖ ይኖረዋል፡፡ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ መሪዎችና ድጋፍ ከሚሰጡ ግለሰቦች ጋር ትብብር መፍጠር ለመብት ተከራካሪ ሴቶች 

ማግለልንና መገለልን እንዲታገሉ ይጠቅማቸዋል፡፡  

የአመቻቾች መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ፡- ከባለስልጣናት ጋር መግባባት የሚል የመመሪያው አምስት ቅጅ፣ 

 አንድ ቅጅ ለአንድ ቡድን መስጠት 

የሚወስደው ጊዜ፡- ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች መረዳት ያለባቸው፡- ከውሳኔ ሰጪ አካላት ጋር በአግባቡ ለመግባባት እንዴት 

ማቀድ እንዳለባቸው 

ከተሳታፊዎች የሚጠበቅ፡- የተግባቦት ክህሎታቸውን ለማሻሻል በድራማ መልክ መለማመድ፡፡ 

መመሪያ፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡላቸው ቀጥሎም የውይይትና የቡድን ስራ ደረጃዎችን ይከተሉ፡፡ 

*** 
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ዛሬ ወደ ወረዳ አስተዳደር ሄደው ስለገጠማቸው ችግር ያስረዱበት ቀን ነው፡፡ በላይነሽ ባለፈው ሳምንት ቀድማ ቀጠሮ አስይዛ ነበር፡፡ 

ምክንያቱም ቀድመው በወረዳው አስተዳደር ውስጥ ላሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ የስራ ክፍሎች አስረድተው ሰለነበር ሁሉም ሰው ይህንን ወሳኝ 

ስብሰባ ይጠብቅ ነበር፡፡ ሁሉም ሰው የወረዳው የሴት አርሶ አደሮች የትራንስፖርት ችግር አስወጋጅ ጥምረት ባነሳው ጉዳይ ላይ ለመወያየት 

ይሰባሰባሉ፡፡ 

 

የወረዳው አስተዳደር የስብሰባ አዳራሽ ብዙ ሰው መያዝ እንደማይችል በማወቃቸው ከእያንዳንዱ የጥምረት አባል ተቋም አንድ ተወካይ 

ብቻ በስብሰባው እንዲገኝ አደረጉ፡፡ ከያንዳንዱ የተመረጡት ሰዎች ጥሩ ተናጋሪ የሆኑ ነበሩ፡፡ አንድ ለየት ያለው ነገር ሶስቱ ወፎች 

በቡድናቸው ተወክለው መገኘታቸው ነበር፡፡ የያንዳዱ የሴት አርሶ አርሶ አደሮች ቡድን ተወካዮች፣ አንድ ተወካይ ከዶሮ ዕርባታ ቡድን፣ 

አንድ ወንድና አንድ ሴት የሥርዓተ-ፆታ መልካም አርያ ቤተሰብ ተወካዮች፣ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ከመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር 

እና አንድ ሴት ከወረዳው ግንባር ቀደም ሴቶች ቡድን አብረዋቸው ነበሩ፡፡ 

 

ከወረዳው አስተዳዳሪና ከፀሃፊው በተጨማሪ ባለፈው ጊዜ ያነጋገሯቸው ሁሉም ሰዎች፡- የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ፣ የግብርና ጽ/ቤት ኃላፊ፣ 

የመንገድና ትራንስፖርት ጽ/ቤት ኃላፊ፣ የፖሊስ ጽ/ቤት ኃላፊ፣ የንግድ ጽ/ቤት ኃላፊና የመናኸሪያ ኃላፊ ተገኝተው ነበር፡፡ ከወረዳው 

አስተዳደር ጽ/ቤት ኃላፊ ቀጥሎ አንድ እንግዳ ሰው ተቀምጦ ነበር፡፡ በላይነሽ የዚህን ሰው ማንነት ለማወቅ አጥብቃ ፈለገች፡፡ የወረዳው 

አስተዳር ፀኃፊ ስብሰባውን ከከፈተ በኋላ ተሳታፊዎች ራሳቸውን እንዲያስተዋዉቁ ጋበዘ፡፡ በጠረጴዛ ዙሪያ ያሉትም በየተራ ስማቸውንና 

የመጡበትን ተቋም አስተዋወቁ፡፡ በላይነሽ ከእንግዳው ሰው በስተቀር ሁሉንም ታዉቃቸው ነበር፡፡ አዲሱ ሰውም ስለሺ እባላለሁ ከወረዳ 

አሽከርካሪዎች ማህበር ነው የመጣሁት አለ፡፡ በላይነሽም አሽከርካሪዎች ህጋዊ ተቋም እንዳላቸው ባለማወቋ ተገረመች፡፡  

 

የወረዳ አስተዳዳሪውም ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ አለ፡፡ አሁን የተሰበሰብነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያወቅነው በመጣነው አንድ 

ጉዳይ ዙሪያ ለመወያየት ነው፡፡ በእርግጥ እዚህ ያላችሁ የተቋም ተወካዮች ባለፈው ሳምንት በሴት አርሶ አደሮች ላይ የገጠመውን ችግር 

እየመጣችሁ ስታወያዩኝ ነበር፡፡ ሁላችሁም እንደ አመቻችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ጥሩ ሥራ ሰርታችኋል፡፡ ነገር ግን አሁን ዋና የችግሩ ባለቤት 

ከሆኑት ሴት አርሶ አደሮች መስማት እፈልጋለሁ፡፡ 

 

ሀዊ እንድትናገር ተመረጠች፡፡ ሀዊ ባለፉት ጊዜያት በህዝብ ፊት የመናገር ክህሎቷን እያዳበረች የመጣች ሲሆን በተለይ ደግሞ በአካባቢው 

ሰዎች ቡድናቸው አድናቆትን እያገኘ መምጣቱን በሰማ ጊዜ ባለቤቷ አህመድ ሊደግፋት በመቻሉ ጥሩ ተናጋሪ ሆናለች፡፡ ሀዊ በራሷ 

መሻሻልና በአህመድ መለወጥ በጣም ኮራች፡፡ አሁን ሁለቱም የሥርዓተ-ፆታ መልካም አርአያ ቤተሰብ ሆነዋል፡፡ ከመናገሯ በፊት ሀዊ 

ደስታና በራስ መተማመን ተሰማት፡፡  

 

የወረዳው አስተዳዳሪ፣ ፀኃፊ፣ የተለያዩ ተቋማት፣ የስራ ክፍል ኃላፊዎችና ስራ አስኪያጆች እንዲሁምና የማህበራት ስብሳቢዎች ለእኛ 

ጉዳይ ስለተሰባሰባችሁና ስለተቀበላችሁን አመሰግናለሁ፡፡ አሁን ልንናገር ምንፈገው በወረዳችን በሴቶች ላይ እያገጠመ ያለ ችግርን ነው፡

፡ እነዚህ ሴት አርሶ አደሮች የወረዳውን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ ተግተው የሚሰሩ ናቸው፡፡  

"በየዕለቱ ሴት አርሶ አደሮች መሰናክሎች ይገጥሟቸዋል፡፡ የትራንስፖርት ችግር ሴቶች ምርታቸውን በመሸጥ የምርታቸው ተጠቃሚ 

እንዳይሆኑ ትልቅ እንቅፋት ሆኗል፡፡ እኛ ሴቶች ወደገበያ ስንሄድና ከገበያ ስንመለስ ትራንስፖርት እንጠቀማለን፡፡ ነገር ግን ትራንስፖርት 

ስንጠቀም ፍትሀዊ ያልሆኑ ችግሮች ይገጥሙናል፡፡ ሴቶች ሁልጊዜ የገጠማቸውን ችግር ይነግሩናል፤ አሽከርካሪዎች ይጮሁባቸዋል፣ ምንም 

አይንት ክብር አይሰጧቸውም፣ ተገቢ ያልሆነ ዋጋ ይቀበሏቸዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ምርታቸው ሲጓጓዝ ሲጫንና ሲወርድ ያበላሹባቸዋል፤ 

ይሰብሩባቸዋል፡፡"  
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"ይህ ችግር የተለመደ የሴቶች የዕለት ከዕለት ገጠመኝ ሲሆን በወንዶች ላይ ግን አይከሰትም፡፡ ሴቶች ትራንስፖርት ሲጠቀሙ 

በአሽከርካሪዎች ፍትሃዊ ያልሆነ አድሎ ይፈጠርባቸዋል፡፡ ይህም ኑሯቸውን፣ ገቢያቸውንና በራስ መተማመናቸውን አዛብቷል፡፡ ይህም 

ለሁሉም ሰው ብሎም ለሴቶች መብት መጠበቅ በህገ-መንግስቱ የተደነገገውን እና ልዩ ልዩ ህጎችን የጣሰ ተግባር እንደሆነ እናውቃለን፡፡ 

እኛ ሴት አርሶ አደሮች እንደ ማንኛውም ሰው ትራንስፖርት የመጠቀም መብት አለን፡፡ እኛ አሁን የምንፈልገው ወረዳ አቀፍ የሆነ ለሴቶች 

ምቹ የሆነ የትራንስፖርት ስርዓት እንዲፈጠር እና ለሴቶች ክብር የሚሰጡ አሽከርካሪዎች እንዲኖሩ ነው፡፡" አለች ሀዊ፡፡ 

 

እያንዳንዱ ሰው ሀዊ የተናገረችውን በጥሞና ያዳምጣት ነበር፡፡ ንግግሯ አሳማኝ ስለነበር የወረዳው አስተዳዳሪም እጁን ደረቱ ላይ አድርጎ 

ሲያዳምጣት ከቆየ በኋላ ስትጨርስ በረጅሙ ተነፈሰ፡፡ አስተዳዳሪውም "አመሰግናለሁ ሀዊ፡፡ የወረዳችን ሴቶች ምርታቸውን 

በትራንስፖርት ወደገበያ ይዘው ሲሄዱ የሚደርስባቸውን ችግር በሚገባ ገልጸሻል፡፡ ሌሎችስ ምን ትላላችሁ?" አለ፡፡ የሴቶች ጉዳይ 

ተወካይም "ይህ ችግር በጣም አሳሳቢ መሆኑ ላይ የተስማማን ስለሆነ አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል፡፡ በህጉ መሰረትም የሴቶች 

መብት ሊከበር ይገባል፡፡" አለ፡፡  

 

የትራንስፖርት ማህበራት ተወካይ በድንገት ተነሳና በቁጣ "እናንተ ሴቶች ችግር ፈጣሪ ናችሁ፡፡ አሽከርካሪዎች እናንተን ፈጽሞ 

አያንገላቱም፡፡ እነሱ ጭነው በተቻለ መጠን በፍጥነት ወደመዳረሻቸው መሄድ ነው የሚፈልጉት፡፡ ምክንያቱም ብዙ በተጓዙ ቁጥር ብዙ 

ገቢ ያገኛሉ፡፡ ይህ ተራ የገንዘብ ስሌት ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ከሴቶች መብት ጋር አይገናኝም፡፡ እናንተ የሌለ ነገር አጋነናችሁ" አለ፡፡ "አንዴ 

አቁም" አለ የፖሊስ ተወካዩ፡፡ "እያልህ ያለኸው አሽከርካሪዎች በሴቶች ላይ መጮኻቸው፣ መገላመጣቸው፣ ማታለላቸው እንዲሁም 

ምርታቸውን ማበላሽታቸው ትክክል ነው እያልህ ነው? ይህ ከሆነ ህጉ ብዙ ጊዜ ተጥሷል ማለት እንችላለን፡፡" አለ፡፡ የወረዳው አስተዳዳሪ 

በመጨረሻው ተናጋሪ አንገቱን ነቀነቀ፡፡ የትራንስፖርት ማህበር ተወካዩንም እንዲህ አለው "ሴቶች ምርታቸው ሳይበላሽ ከቦታ ቦታ 

ያለችግር የመንቀሳቀስ መብት አላቸው፡፡ ላለፉት ሁለት ሳምንታት የወረዳው የሴቶች ፍትሃዊ ያልሆነ ትራንስፖርት አጠቃቀም አስወጋጅ 

ኮሚቴ ትስስር አባላት በትክክለኛ ተግባራቸው ድጋፍ አግኝተዋል፡፡ ከዚህ በኋላ የሆነ የማስተካከል ስራ መሥራት የኛ ተግባር ይሆናል፡" 
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ሶስቱ ወፎች አብረው ተቀምጠው እጅ ለእጅ ተያይዘው ነበር፡፡ የወረዳ አስተዳዳሪው ቀጠለና "አሁን ልዩ ግብረ ኃይል አቋቁሜ በሴቶች 

ላይ በትራንስፖርት ዘርፍ እየደረሰ ያለውን ችግር በጥልቀት እንዲጠና ይደረጋል፤ ይህም ለደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ ሰነድ ለማዘጋጀት 

ይጠቅመናል፡፡ በሰነዱ ውስጥ በግልጽ መቀመጥ ያለበት አሽከርካሪዎች ሁሉንም ደንበኛ እንዴት በስርዓት ማስተናገድ እንዳለባቸው 

በተለይ ደግሞ ሴት አርሶ አደሮችን በህጉ መሰረት ማስተናገድ እንዳለባቸው ይሆናል፡፡ የዚህ ግብረ ኃይል አባላትም የሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት፣ 

የግብርና ጽ/ቤት፣ ፖሊስ፣ መንገድና ትራንስፖርት፣ መናኸሪያ አገልግሎት፤ የንግድና ገበያ ቁጥጥር፣ የአሽከርካሪዎች ማህበር እና የሴት 

አርሶ አደሮች የትራንስፖርት ችግር አስወጋጅ ትስስር ኮሜቴ ይሆናሉ፡፡ ልዩ ግብረ ኃይሉ  ስምንት አባላት ሲኖሩት የሴቶች ትራንስፖርት 

ምቹነት ግብረ ሃይል ተብሎ ይጠራል፡፡ የዚህን ሰነድ ረቂቅ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ጠረጴዛየ ላይ ማየት እፈልጋለሁ፡፡ ስብሰባው 

ተዘግቷል" አለ፡፡  

 

ይህ ተግባር ብዙ የለፉበት ነበር፡፡ የትስስሩ ዓላማም ተሳክቷል፡፡ አሁን ለችግራቸውም ደጋፊ አግኝተዋል፡፡ መብታቸውን ለማስጠበቅም 

ሰነድ ሊዘጋጅ ነው፡፡ ሶስቱ ወፎችም በስብሰባው ላይ የተገኙትን ሁሉ አመስግነው ከአዳራሹ ወጡ፡፡ አሁን ፀሃይ እያዘቀዘቀች ስለሆነ 

ሁሉም ነገር ጸጥ ብሏል፡፡ ሀዊ፣ ሰናይትና በላይነሽም እጅ ለእጅ ተያይዘው ይጓዛሉ፡፡ ሶስቱም ወፎች እንደ አንድ እያሰቡ የሚያልሙት 

የሴቶችን ኑሮ ለማሻሻል መሰራት ያለበትን ቀጣዩን ፕሮጀክት ነበር፡፡ 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች፡ አመቻቹ/ቿ የሚከተሉት ጥያቄዎች በመጠየቅ የቡድን ዉይይቱ እንዲካሄድ ያበረታቱ 

1. ስብሰባው የተካሄደው የት ነበር? በስብሰባውን የተሳተፉት እነማን ነበሩ? 

2. ሀዊ ከተናገረች በኋላ የትራንስፖርት አሽከርካሪዎች ማህበር ተወካይ ምንድን ነበር ያለው? ፖሊሱስ ምን ብሎ መለሰለት? 

3. በመጨረሻ የወረዳ አስተዳዳሪው ምን ለማድረግ ወሰነ?  

4. በአስተዳዳሪው ውሳኔ የሶስቱ ወፎች ምላሽ ምን ነበር? 

5. ታሪኩ በሚያስደስት ሁኔታ ነበር የተጠናቀቀው? 

6. ሶስቱ ወፎች ለሴቶች ምቹ የሆነ ትራንስፖርት ለማምጣት ያደረጉት ጥረት ተሳክቷል ብላችሁ ታስባላችሁ? ይህንን ስኬታማነት 

ዕውን ለማድረግ የሄዱበትን መንገድ ደረጃ በደረጃ መጥቀስ ትችላላችሁ? 

7. በታሪኩ መጨረሻ ሶስቱ ወፎች የሴቶችን ኑሮ ለመቀየር ሌላ ፕሮጀክት እያለሙ ነበር፡፡ የእናንተ ቡድን ይህንን ፕሮጀክት 

እንዲሰራ ቢጠየቅ ፕሮጀክቱ ምን ሊሆን ይችላል? ይህን ለመስራትስ ምን ታደርጋላችሁ? 

 

የቡድን ስራ፡ ከባለስልጣናት ጋር መነጋገር/መግባባት፡ ድራማና ውይይት22 

የአመቻቿ/ቹ መግቢያ፡- የማህበረሰብ ችግሮችን ለመፍታት በፕሮግራማችሁ ውስጥ የተካተቱ ሴቶች በአካባቢው ካሉ ባለስልጣናት 

ማለትም የአካባቢ መሪዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የባንክ ሰራተኞች፣ ፖሊስ እና የመሳሰሉትን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ይፈልጋሉ፡ 

ሴቶች ብዙውን ጊዜ እነዚህ ሰዎችን ለማናገር አይደፍሩም ምክንያቱም አብዛኛዎቹ ወንዶች ስለሆኑ፡፡ ይህ ተግባር ተሳታፊዎች ኃላፊዎችን 

እንዴት መቅረብና ጥያቄያቸውን ማቅረብ እንዳለባቸው በተግባር የሚለማመዱበት ነው፡፡    

ደረጃ አንድ፡- የልምድ ልውውጥ፡- በቅርቡ በተካሄደ ስብሰባ ተሳታፊዎች ችግራቸውን በመፍታት ዙሪያ ሊረዷቸው የሚችሉ ጠቃሚ 

ግለሰቦችን እንዴት መቅረብ እንዳለባቸው እንዲያስቡ ጠይቋቸው፡፡ ከእነሱ መካከል ከአሁን በፊት ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት የአካባቢ 

አመራር አካላትን ወይም ባለሙያዎችን የጎበኘ ካለ ፈቃደኛ ከሆነ ልምዱን ለሌሎች እንዲያካፍሉ ጠይቁ፡፡ 

 
22 Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and community development.  New York:  OEF International, 
p. 87.   



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 150 
 

• ልምዳችሁ ምን ይመስል ነበር? 

• በግንኙነቱ ሂደት ምን ተከሰተ? ዓላማችሁን አሳክታችሁ ነበር? 

• እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር መድገም ብትፈልጉ ከበፊቱ በተለየ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ? በምን መንገድ? 

ደረጃ ሁለት፡ ድራማዊ ጨዋታ/ጭውውት፡ ተሳታፊዎችን በአምስት ቡድን ይክፈሉ፡፡ ከአምስት ያነሰ ቡድን የሚኖር ከሆነ አንድ ቡድን 

ሁለት ቀልዶችን ሊሰራ ይችላል ወይም በቁጥር አነስ ያለ ቀልድ ሊሆን ይችላል፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን መመሪያና የተለያዩ አማራጮችን 

የያዘ ማስታወሻ ይሰጣቸው እና የራሳቸውን ቀልድ ቁጥር አክብቡላቸው፡፡ ለእያንዳንዱ ቡድን አባላት ተግባራቸውን በአግባቡ 

እስከሚገነዘቡ ድረስ የቀልዱን ዝርዝር በደንብ ያንብቡላቸው፡፡ የቡድን አባላት ከራሳቸው ሁኔታ ጋር የሚሄድ የጉዳዩን ተመሳሳይ 

በራሳቸው አገላለጽ ያዘጋጁ፡፡ እያንዳንዱ ቀልድ መካሄድ ያለበት በሌሎች የቡድን አባላት ፊት መሆን አለበት፡፡ ለእንዳንዱ ቡድን 

ቀልዱን/ድራማውን ለማዘጋጀት 20 ደቂቃ ይስጡ፡፡ ቀጥሎም እያንዳንዱ ድራማ በአምስት ደቂቃ ውስጥ መጠናቀቅ አለበት፡፡ 

ደረጃ ሶስት፡- ውይይት፡- ከዚህ ሁሉ ስራ በኋላ በቀልዱ ላይ ምን እንደተረዱ ለማረጋገጥ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ 

• በቀልዱ ምን ተሰማችሁ? ተመችቷችሁ ነበር? ወይስ አልተመቻችሁም? 

• በቀልዱ ላይ ምን ተከሰተ? ምን እንደተከሰተ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር አለ? ድራማ/ቀልድ የሰሩትስ ተዋኒያንስ ምን 

ለማስተላለፍ ነው የሞከሩት? 

• በቀልዶቹ ላይ ከባለስልጣናት ጋር ለመግባባት ምን ዓይነት ተግዳሮቶች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ቀረበ? 

• በድራማው ላይ ያያችሁት ችግር በዕውነተኛ ህይወታችን ላይ ከሚያጋጥመን ተመሳሳይ ነበር እንዴ? እንዴት? እንዴት 

ይለያል? 

• ከድራማው/ቀልዱ በቀጣይ ማስታወስ የምትፈልጉት ወይም በቀጣይ ባለስልጣናትን ለማነጋገር ስትፈልጉ ለመጠቀም 

የወደዳችሁት ነገር አለ? 

ለአመቻቿ/ቹ ማስታዎሻ፡- እያንዳንዱ ተሳታፊ የተወሰኑ የትምህርት ክፍሎች ላይ የተረዱትን እንዲዘረዝሩ ወይንም ባለሥልጣናትን 

በሚገናኙበት ወቅት መጠቀም የፈለጉትን ሀሳብ እንዲለዩ ያበረታቱ፡፡ የራስዎን ሃሳብና ልምድም ለተሳታፊዎች ያካፍሉ፡፡ ተሳታፊዎች 

ለባለስልጣናት ክብር መስጠትና ማድነቅ እንደሚገባቸው ሊያተኩሩ ይችላሉ፡፡ በራሳቸው እንዲተማመኑም ያበረታቷቸው፡፡  

 

ለማጠቃለል፡ ከባለስልጣናት ጋር ቀርቦ ለማነጋገር የቀረቡ ሃሳቦችን ያጠቃሉ፡፡ ተሳታፊዎችንም ወደፊት ሊያደርጉ ያሰቡትን ባለስልጣናትን 

ቀርቦ የማነጋገር እቅድም እንዲገልጹ ይጠይቁ፡፡ 

 

መመሪያ ፡- ባለስልጣናትን የመቅረብና መግባባት ድራማ አዘገጃጀት 

 

ቀልድ ማለት አጭር ድራማ ወይም ጨዋታ ነው፡፡ የቡድን አባላት ተዋናይ ይሆኑና እንደዋና ባለቤት ይተውናሉ፡፡ ተጫዋቾች የራሳቸው 

ቃላትንና ታሪኩን ይፈጥራሉ፡፡  

ድራማውን ለማዘጋጀት የትኛው የቡድን አባል የትኛውን ገጸ-ባህሪ መወከል እንዳለበት ይወስኑ፡፡ የተዋናዮችን ስያሜም መወሰን 

ያስፈልጋል፡፡ እያንዳንዱ ገጸ-ባህሪ ምን እንደሚልና እንደሚሰራ መወሰን ይገባል፡፡ ድራማው ሳቢና እውነተኛ ለማስመሰል መጣር 

አለብን፡፡ የራሳችንን ግምት/እይታ እንጠቀም፡፡ 
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የቡድን አባላት ለማቀድና ቀልዱን/ድራማውን ለመለማመድ 20 ደቂቃ ይኖራቸዋል፡፡ እያንዳንዱ ድራማ/ቀልድ ሲቀርብ ከአምስት 

ደቂቃ በላይ መፍጀት የለበትም፡፡ 

• ቀልድ/ድራማ አንድ፡ አንቺና ጓደኞችሽ በአቅራቢያችሁ ካለ አበዳሪ ተቋም ብድር ማግኘት ፈለጋችሁ፡፡ ከአበዳሪ ተቋም ኃላፊ ጋር 

ለመገናኘት የመጀመሪያ ቀጠሯችሁ ነው፡፡ 

• ቀልድ/ድራማ ሁለት፡ የአክስትሽ/የአጎትሽ ልጆችና የአንች ታላላቅ ልጆች ትምህርት ለመጀመር ተዘጋጅተዋል፡፡ ልጆችን 

ለማስመዝገብ ትምህርት ቤቱን በጋራ መጎብኘት አለባችሁ፡፡ 

• ቀልድ/ድራማ ሶስት፡ የአካባቢው ጤና ባለሙያ ስለልጆችሽ ህመምና ክትባት ስለመውሰዳቸው ሊጠይቅሽ ወደ ቤት ይመጣል፡፡ 

ባለቤትሽ ቤት ውስጥ የለም፡፡      

• ቀልድ/ድራማ አራት፡ የአካባቢው ሴቶች ቡድን በርካሽ አገልግሎት የሚያገኙበት የህብረት ስራ ማህበር ህንጻ አዲስ በሚገነባው 

መንገድ ምክንያት ሊፈርስ እንደሆነ ተጨንቀዋል፡፡ በችግሩ ዙሪያ ለመወያየት የእናንተ ቡድን ወደአካባቢው ባለስልጣናት 

ይሄዳል፡፡ 

• ቀልድ/ድራማ አምስት፡ በአካባቢሽ በሚገኝ ፋብሪካ (ወይም ምግብ ቤት፣ እርሻ… ወይም ሌላ ቦታ) ስራ መቀጠር ፈለግሽ፡፡ 

ለቀጣሪው ድርጅት ባለቤት የቅጥር ጥያቄ የምታቀርቢበት የመጀመሪያ ግንኙነትሽ/ትውውቅሽ ነው፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

 

ይህ የትምህርት ክፍል ያተኮረው ውሳኔ ሰጭ የሆኑ ባለስልጣናትን እንዴት መቅረብና ጉዳያችን ማስፈጸም እንደምንችል ነው፡፡ 

ከመሪዎች ወይም ውሳኔ ሰጭዎች ጋር ስብሰባ እንዳለን ካወቅን ቀድመን ምን መልዕክት እንዳለንና እንዴት ማቅረብ እንዳለብን ማሰብ 

አስፈላጊ ነው፡፡ ከተቻለ ልንናገር ያሰብነውን ነገር እንዴት ማቅረብ እንዳለብን ቀድመን እንለማመድ፡፡ ባለፈው ክፍል  ያየነውን "የአንድ 

ደቂቃ መልዕክት" አስታውሱና ሊይዛቸው የሚገቡ አራቱን ክፍሎች ማለትም ዓረፍተ ነገር፣ ማስረጃ፣ ምሳሌና ማስተላለፍ የምንፈልገው 

ቁልፍ መልዕክት የሚሉትን አስቡ፡፡ ባለስልጣናትን ስናነጋግር ክብር ሰጥተን መሆን አለበት፡፡ በተጨማሪም በራሳችን፣ በመልዕክታችንና 

በጉዳያችን ላይ በራስ መተማመን ሊኖረን ይገባል፡፡ 

 

ክፍል 3.4፡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች 

መግቢያ 

ኢትዮጵያ ብዙ የሚደነቁ እና መጠናከር ያለባቸዉ  የበለጸጉ እና ጠቃሚ ባህላዊ ልምዶች ያሏት ቢሆኑም  በማህበረሰቡ ባህልና ልምድ 

ዉስጥ ያሉ እና ስር የሰደዱ ሁሉም ድርጊቶች ጥሩ ናቸዉ ማለት አይደለም፡፡ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ሴቶች በአብዛኛው ባህሎችና 

ብሄረሰቦች ተግባራዊ በሚደረጉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የተጋለጡ ወይም በሂደቱ ሰለባ የመሆን ሁኔታ በሰፊው ይታያል፡፡ ጎጂ ልማዳዊ 

ድርጊቶች ማለት በዋናነት በሴቶችና በልጃገረዶች ላይ የሚፈጸሙ፣ አብዛኛዉን ጊዜ ከአፈ-ተረቶች የሚመነጩ እና የሚጠናከሩት ደግሞ 

በሃይማኖትና በባህላዊ ልምዶች ነዉ፡፡ በኢትዮጵያ በተካሄዱ የቅኝት ጥናቶች በዋናነት የተለዩ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች አምስት ሲሆኑ 

እነሱም የሴት ልጅ ብልት ትልተላ እና መቁረጥ፣ እንጥል መቁረጥ፣ የወተት ጥርስ ማስነቀል፣ ያለእድሜ ጋብቻ፣ የጠለፋ ጋብቻ ሲሆኑ 

በተጨማሪም ሌሎች ልማዶች ለምሳሌ ያህል የምግብ ክልከላዎች፤ በአጠቃላይ 140 ልማዶች ሴቶችን እና ህጻናትን የሚጎዱ ጎጂ ልማዳዊ 

ድርጊቶች በሚል ተለይተዋል፡፡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስወገድ በተለያዩ አካላት ጥረት ቢደረግም አሁን በሰፊው በየአካባቢው 

እየተተገበሩ ይገኛሉ፡፡ 
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ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በተጎጂዎች ላይ ዘርፈ-ብዙ ተጽዕኖ አላቸዉ፡፡ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ዉስብስብ የጤና ችግሮች ሊያስከትሉ 

የሚችሉ ሲሆን ለነፍሰጡር እናቶችና ለሚያጠቡ እናቶች ለህይወት አስጊ የሆኑ ዉስብስብ ችግሮችን የሚፈጥሩ እና እስከሞት የሚያደርሱ 

ናቸዉ፡፡ ለሴቶችና ለልጃገረዶች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ከፍተኛ ስቃይ፣ ፍርሐትና ጥርጣሬ፣ የረጅም ጊዜ የአዕምሮ ጤና ችግር 

የሚያስከትሉ እና በአጠቃላይ ወደጎልማሳነት የዕድሜ ደረጃ የሚያደርጉትን ጉዞና ዕድገታቸዉን የሚጎዳ ተግባር ነዉ፡፡  

የሴቶችና ልጃገረዶች ጤና ሲቃወስና ሰቆቃ ሲኖር የትኩረት ማነስና ዝቅተኛ ምርታማነት፣ በምርታማ ተግባራትና በዉሳኔ አሰጣጥ ሂደት 

በንቃት የመሳተፍ ዐቅማቸዉን ስለሚቀንስ፣ የወደፊቱን ትዉልድ እና መሪዎች የመንከባከብና የማሳደግ ሚናቸዉን ስለሚቀንስ 

በማህበረሰብና በአጠቃላይ በአገር ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ 

ያለ እድሜ ጋብቻና የሴት ልጅ ብልት ትልተላ በጋብቻ ሂደት ያልተረጋጋ ትዳርና የቤተሰብ ህይወት እንዲኖር ከማድረጉም በተጨማሪ 

ዘር በመተካትና በቤተሰብ እቅድ ላይ ተጽእኖዉን ያሳርፋል፡፡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሴቶችና ልጃገረዶች የተሻለ ገቢና የስራ እድል 

እንዳያገኙ ወይም እንዲወሰኑ ያደርጋል፡፡ ሴቶችና ልጃገረዶች በኢኮኖሚ ጥገኛ እንዲሆኑ ስለሚያደርጋቸው በቤተሰብ ደረጃው አነስተኛ 

የኢኮኖሚና የመደራደርና አቅም እንዲኖራቸው የሚያደርግ ሲሆን በዚህም ምክንያት በተለያዩ ትዉልዶች በአኮኖሚያዊ ጉስቁልናና 

ጥገኝነት የሚገለጽ ነዉ፡፡ 

ችግሩ ከማህበራዊ፣ ባህላዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ጋር የተወሳሰበ ስለሆነ የዘርፈ-ብዙ ምላሽ እንዲኖር ይጠይቃል፡፡ የሴቶችንና 

የልጃገረዶችን መብቶች ጥበቃ የሚያጠናክሩና በጎጂ ልማዳዊ ድርጊት እንዳይጠቁ ጥበቃ የሚያደርግላቸው፣ በተጨማሪም በጎጂ ልማዳዊ 

ድርጊቶች የተጎዱ ሰዎች እንዲያገግሙ የሚያስችሉ ተግባራት አስፈላጊ ናቸው፡፡ የሚወሰዱት እርምጃዎች ሁሉንም የማህበረሰብ አባላት 

የሚያሳትፉና ችግሩን ከስሩ ለመንቀል በማህበረሰቡ ደረጃ በሚደረገዉ ጥረት የተለያዩ ባለ ድርሻ አካላት የተቀናጀ ተሳትፎ ያስፈልጋል፡፡   

እንደመነሻ ጀማሪ ባለሙያዎች፣ የመብት ተሟጋቾች፣ ሴቶች በአጠቃላይና ማህበረሰቡ በሙሉ በጋራ ለመቆም እንዲያስችላቸው ጎጂ 

ልማዳዊ ድርጊቶች በተጠቂዎች፣ በቤተሰቦቻቸዉ እና በማህበረሰቡ የሚያስከትሏቸዉን አካላዊ፣ ስነልቦናዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተጽእኖዎች 

እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሰነድ ሴት አርሶ አደሮች በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚታዩ የታወቁ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ እንዴትና 

ለምን እንደሚተገበሩ እና ተጽእኖዎቻቸዉን እንዲረዱት ያደርጋል፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 3.4.1: ጠለፋና ያለ እድሜ ጋብቻ 

በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ከ18 ዓመት በታች የሚደረግ ጋብቻ ያለ እድሜ ጋብቻ ስለሆነ በህግ ተቀባይነት የለዉም፡፡ ያለ እድሜ ጋብቻ 

ከሚካሄድባቸዉ ምክንያቶች አንዱ ከብረ-ንጽህናን ለማስጠበቅ ነዉ፡፡ ይህ በጣም የተለመደ ያለ እድሜ ጋብቻ ምክንያት ነዉ፡፡ 

በመጀመሪያ ጋብቻዋ ድንግል ያልሆነች ልጃገረድ ክብር የለሽ፣ ለትዳር ብቁ ያልሆነች፣ ለቤተሰቧም አሳፋሪ ተደርጋ ትቆጠራለች፡፡ 

ሙሽራዉ በጭካኔ ይደበድባታል፣ የከፈለዉን ማጫ/ጥሎሽ ይወስድባትና ከቤቱ ያባርራታል፡፡ ስለዚህ ያለእድሜ ጋብቻ በማህበረሰቡ 

ዘንድ መገለልን ለማስቀረት እንደመፍትሔ ይጠቅማል፡፡ አንዲት ልጃገረድ በህይወቷ ቀድማ ጋብቻ ካልፈጸመች ህብረተሰቡ "ቆማ ቀረች" 

ብሎ ይጠራታል፡፡ ይህም ማለት ለትዳር የማትፈለግ ሴት እንደማለት ነው፡፡   

ጠለፋ ማለት በህገወጥ መንገድ ሴትን ለጋብቻ ወይም አስገድዶ ለመድፈር ተሸክሞ መዉሰድ ነዉ፡፡ አስገድዶ መድፈር ጠላፊዉ ልጃገረዷን 

በአካባቢያዊ ሽምግልና ወይም ጥቂት ካሳ ለልጅቷ ቤተሰብ በመክፈል ለማቆየት በተለምዶ እንደ ዋስትና የሚጠቀምበት መንገድ ነዉ፡፡ 

አንድ ጊዜ ከተጠለፈችና ከተደፈረች ልጃገረዷ ሌላ ባል የማግኘት ዕድሏ አነስተኛ ነዉ ተብሎ ይታመናል፡፡ ለዚህ ነዉ አብዛኛው 

ማህበረሰብ ጠለፋ የተለመደ ባህል ነዉ ብሎ የሚያስበዉ፡፡ 
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የአመቻቿ/ቹ መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች: የመጽሐፉን ቅጅዎች: የእኔ ህይወት ዛፍ – በተሳታፊ ቁጥር ልክ ለማዳረስ በቂ ቅጅዎች እና እርሳስና 

እስክርቢቶ ለእያንዳንዱ ሰዉ እንዲስሉበትና የየራሳቸዉን የህይወት ዛፍ ታሪክ እንዲጽፉ/እንዲሞሉ ይደረግ፡፡ 

የሚፈጀው ጊዜ:  ከ ሁለት ሰዓት- ሁለት ሰዓት ተኩል፡፡ 

ተሳታፊዎች ሊረዱት የሚገባ:  በርካታ የጠለፋ ጋብቻ ዉጤቶችን፡፡ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች: የጠለፋ ጋብቻን ለመቀነስ ስልቶችን ይነድፋሉ፡፡  

መመሪያ፡- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ያንብቡላቸው ቀጥሎም የውይይትና የቡድን ስራ ደረጃዎችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በላይነሽ እባላለሁ፡፡ በልጅነቴ የአሰቃቂ ጥቃት ሰለባ ነበርሁ፡፡ የ15 ዓመት ልጅ እያለሁ እና ከወረዳዉ ከተማ በ100 ኪሎ ሜትር እርቀት 

በሚገኝ የገጠር ቀበሌ ነዋሪ ነበርሁ፡፡ አንድ ቀን ያልተጠበቀው ድርጊት እስኪያጋጥም ድረስ በተለምዶ ረዥሙን መንገድ ከቤት ወደ 

ትምህርት ቤት የምንጓዘዉ ከጓደኞቼ ጋር ነበር፡፡ አንድ ቀን ከትምህርት ቤት ወደ ቤት እየተመለስሁ በነበርሁበት ጊዜ ደመቀ በተባለ 

የ29 ዓመት ሰዉ የሚመራ 7 ፈረሰኞች ተከበብሁ፡፡ በያዙት አለንጋ መግረፍ ጀመሩ፡፡ እኔና ጓደኞቼ ብናለቅስና ብንጮህም በአካባቢያችን 

የሚደርስልንና የሚረዳን አንድም ሰዉ አልነበረም፡ በግዴታ ፈረሱ ላይ እንድወጣ አደረጉኝ፡፡ ምን እየተካሄደ እንደነበረ ሊገባኝ ስላልቻለ 

በወቅቱ ያደረግሁት አንድ ነገር ቢኖር ለአምላኬ ይህን ነገር እባክህ ህልም አድገርዉ፤ በእኔ ላይ እየተካሄደ ያለዉ ነገር እዉን አይሁን፡፡ 

ከፈረሱ ዘልየ ብወርደም እየጎተቱ መልሰዉ ፈረሱ ላይ ያወጡኛል፡፡ በሂደት ከደመቀ ቤተሰቦች ቤት እንደደረስን በትንሽ ክፍል ዉስጥ 

አስገብተዉ ዘጉብኝ፡፡ 
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ደመቀ ማታ ተመልሶ የጭካኔ ተግባር ፈጸመብኝ፡፡ ጭንቅላቴን ስለመታኝ ህሊናየን ስቼ ነበር፡፡ ደመቀ ግዙፍ ሰዉ ስለነበረ ልገፈትረው 

አልቻልኩም ነበር፡፡ ክብረ ንጽህናየን ስለወሰደዉ ሌሊቱን ሙሉ ስደማ ነበር ያደርሁት፡፡ ህመሙ የሚገለጽ አልነበረም፣ በተለይም 

አስደንጋጭ የነበረዉ የደፈረኝ ሰዉየ ‘"ባሌ"እንደሚሆን ስገነዘብ ነዉ፡፡ 

 

የደመቀ ቤተሰቦች የእኔን መጠለፍና መደፈር ከምንም አልቆጠሩትም፡፡ በተጨማሪም ለጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ተጠቂዎች ግዴለሽ ነበሩ፡

፡ ለእነሱ ልጃቸዉ የፈጸመዉ ነገር ለዘመናት በትዉልዶች ሲፈጸም የነበረ፣ ትክክለኛና ተቀባይነት ያለው ተግባር መሆኑን ነዉ፡፡ ይባስ 

ብሎ እናቱ ፈገግ በማለት “ልጄ እንኳን ደስ አለህ፡፡ ልጄ ኮርቸብሃለሁ ዛሬ ወንድ ሆነኃል፡፡” አሉት ፡፡ እኔን እያየች “ይህ ምንም አይደል፡

፡ እኔን ጨምሮ ብዙ ሰዎች ያገቡት በዚህ መንገድ ነዉ፡፡ ምንም የተፈጠረብን ነገር የለም፡፡ ጥሩ ህይወት መስርተን በልጆች ተባርከናል፡

፡ ምራቴ (የልጄ ሚስት) አይሰማሽ ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል፡፡”  

 

የደመቀ ቤተሰቦች እኔን ለልጃቸው ሚስት ለማድረግ ከቤተሰቦቼ ጋር በሽምግልና ተስማሙ፡፡ ሽምግልናዉ የተካሄደዉ በሰፈሩ 

ሽማግሌዎች ሲሆን በአንዲት ላምና ሁለት በጎች ደመቀን እንዳገባዉ ሽምግልና ቀረበ፡፡ ቤተሰቦቼ በሽምግልናው የተስማሙት 

ያቋረጥሁትን ትምህርት ደመቀ መማር እንድችል የሚፈቅድ ከሆነ ብቻ ነዉ፡፡ ይሁን እንጂ ጋብቻዉ ወዲያዉኑ እንደተፈጸመ እርጉዝ 

መሆኔንና ትምህርቴን መቀጠል እንደማልችል ተረዳሁኝ፡፡ አንድ ልጅ ከወለድሁ በኋላ አከታትየ ወለድሁ፡፡ ሁለተኛ ልጅ ከወለድሁ 

በኋላ ደመቀ በጽኑ ህመም ምክንያት ህይወቱ አለፈ፡፡ በተጠለፍሁ በሰባት አመቴ ራሴን የያልተማረች 22 ዓመት ሴት አዳሪ (እማዎራ) 

ሁኜ አገኘሁት፡፡   

 

ብቻየን ልጆቸን ለማሳደግና ለማስተዳደር በጣም ከባድ ነበር፡፡ ነገር ግን ከዚያ በኋላ ህይወቴ በመልካም ነገር መቀየር ጀመረ፡፡ ኢትዮጵያ 

ዉስጥ በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚፈጸሙ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ የጠለፋ ጋብቻ፣ የሴት ልጅ ብልት ትልተላን፣ ያለ ዕድሜ ጋብቻን 

ለመዋጋትና የሴቶችንና ልጃገረዶችን መብት ለማስከበር የሚሰራ ፕሮግራም እንድሳተፍ እድል አገኘሁ፡፡ ዛሬ ለሌሎች ተመሳሳይ ሰቆቃ 

ላጋጠማቸዉ ድምጽ ለመሆን በቅቻለሁ፡፡ ለማህበረሰቡ እና ለወጣት ልጃገረዶች በተለያዩ መድረኮች ተገኝቴ ምክር እሰጣለሁ፡፡ “ያለ 

እድሜያችሁ እንዳታገቡ፡፡ የልጅነት ጊዜያችሁን ወደ ትምህርት ቤት ሂዱ ተደሰቱበት፡፡ ልጅነቴን ተዘርፊያለሁ፡፡ ትምህርትም 

አምልጦኛል፡፡ ያለ ምንም የባዶነት ዓመታትን አሳልፊያለሁ፡፡ ሁሉንም ነገር ዘግይቼ ተረዳሁት፡፡" እያልኩ እነግራቸዋለሁ፡፡ 

*** 

የመወያያ ጥያቄዎች – አመቻቿ/ቹ ከታች የተዘረዘሩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ የቡድን ወይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. በበላይነሽ ህይወት ዉስጥ ምን ተፈጠረ? 

2. ይህ ለምን ሊሆን ቻለ? 

3. በአካባቢዎ የእርሷን አይነት የህይወት ገጠመኝ ያጋጠማት ሴት ያዉቃሉ? ምን ተፈጠረ? 

4. ይህ ድርጊት በእርስዎ ወይም በታናሽ እህትዎ ወይም በልጅዎ ላይ ቢፈጸም ምን ሊያደርጉ ይችላሉ?  

5. ህብረተሰቡ የጠለፋ ጋብቻን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ወይም ለመቀበል ምን ምክንያቶች ይጠቀማል/ያቀርባል?  

6. የእነሱን መከራከሪያ ነጥቦች ለመቃወም ምን አይነት ኃሳቦችን መጠቀም ይቻላል ብለዉ ያስባሉ? 

7. ሌሎች ሴቶችና ልጃገረዶች ወደፊት ከጠለፋ ጋብቻ ለመታደግና ተጠቂ እንዳይሆኑ ለመከላከል ምን እርምጃዎች ሊወሰዱ ይችላሉ? 

8. ሴቶች ችግሩን ለማስወገድ እንዴት በጋራ መስራት ይችላሉ? 
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የቡድን ስራ: የህይወቴ ዛፍ (2 ሰዓት)23 

ማስታወሻ፡ ይህ ስራ መጀመሪያ በግል የሚሰራ ሲሆን ቀጥሎ በትንንሽ ቡድኖች ከተጋሩ በኋላ በጋራ መድረክ ይወያዩበታል፡ 

ደረጃ 1፡ ማስተዋወቅ፡ አመቻቿ/ቹ በብዙ ባህሎች ዛፉ “ህይወት” የሚወክል የጋራ ትርጉም አለዉ፡፡ ይህ መለማመጃ ሴቶች ዛሬ ያሉበት 

ደረጃ ላይ ለመድረስ በሚገባ እንዲረዱ እና የራሳቸዉን ህይወት በደንብ እንዲያንጸባርቁ የዛፉ ምስል ይረዳቸዋል፡፡ (ስለ ቡድን ስራዉ 

እየገለጹ ወደ ዉጭ ወጥተዉ ዛፍ ፈልገዉ ስሩን፣ ግንዱን፣ ፍሬዎችን እና ዕምቡጦችን ተመልክተዉ ወደ ስብሰባ አዳራሹ ይመለሱ፡፡)    

ደረጃ 2: መግለጽ:  በሰነዱ(መጽሐፉ) ላይ በተቀመጠዉ መሰረት ስር፣ ግንዱ፣ አበባና ፍሬ  ያለዉን የዛፉን ቅጅ ለእያንዳንዱ ተሳታፊ 

ይስጡ፡፡ አንድ ቅጅ ትእዛዛትን ለማስተላለፍ ለራስዎ ይያዙ፡፡ ከታች በተቀመጠዉ አቅጣጫ መሰረት ፍሊፕ ቻርት በመያዝ የተለያዩ 

ህይወት ዛፋቸዉን እንዴት ”መሰየም” (ስም መስጠት)  እንደሚችሉ አሳዩቸዉ፡፡ እያንዳንዱን ነጥብ ካነበቡ በኋላ በራስዎ አገላለጽ 

ይድገሙት፡፡ 

• ስሩ የመጡበትን ቤተሰብና ማህበረሰብን እና ሌሎች ሰዎች ወይም ኩነቶች ደግሞ ወጣት እያሉ በጎም ይሁን መጥፎ 

ተጽዕኖን ያደረጉ ነገሮች የሚያመለክት ነዉ፡፡ በስራችን በሆነ እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ደስተኛ ላንሆን እንችላለን፡፡ ነገር ግን 

ሁሉም ስሮች የህይወታችንን ዛፍ ቀርጸዉታል፡፡ 

• ግንዱ የዛሬዉን ሁለንተናዊ ህይወታችንን የሚወክል ነዉ፡፡ ምን እንደሚሰሩ፣ ከማን ጋር እንደሚኖሩ፣ስራዎትን፣ 

ቤተሰብዎንና ማህበረሰብዎትን ያጠቃልላል፡፡  

• ፍሬዎቹ የሚያመለክቱት ሁሉንም ስኬትዎን ነዉ፡፡ በጥረትዎ ማሳካት የቻሏቸዉን ትንንሽ፣ ዕለታዊ ስኬቶች ወይም 

ታላቅ ስኬቶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ለእያንዳንዳቸዉ የተለየ ፍሬ ይስጧቸዉ፡፡ 

• እምቡጡ የሚያመለክተዉ ትንሽም ይሁን ትልቅ የወደፊት ተስፋዎችን የሚያመለክቱ ናቸዉ፡፡ 

ስለ “ስያሜ” ገለጻ በሚያደርጉበት ጊዜ ተሳታፊዎች ስሮችን፣ ግንዱን፣ ፍሬዎችን ወይም አበባዎችን (ለምሳሌ ለስሮች ልጅ ሁነዉ 

ያደጉበትን ቤት ወይም ልጅ ሆነዉ የረዳቸዉን መምህር ፊት ወዘተ…  ስእል መሳል ይፈልጉ ይሆናል) ተሳታፊዎች በቃላት ወይም ትንንሽ 

ነገሮችን በስእል ወይም ምልክቶችን እንዲያሰቀምጡ ይንገሯቸዉ፡፡ ለ “ስኬቶች” (“ፍሬዎች”) ክፍል ትልልቅ ስኬቶችን በመፈለግ ማተኮር 

የለባቸዉም፡፡ ነገር ግን በህይወታቸዉ ዉስጥ ደህና ሰርተናል ብለዉ የሚያስቡትን ለምሳሌ ልጆችን ማሳደግ የተመለከተ ሊሆኑ ይችላሉ፡

፡ በቂ ጊዜ ወስደዉ ሁሉም ተሳታፊዎች በትእዛዛቱ ላይ ግልጽ መሆናቸዉን ያረጋግጡ፡፡  

ደረጃ 3፡ በጋራ መሳል፡- አሁን በስሩ ትእዛዛት በድጋሜ ይጀምሩ (በማሳያ ወይም በፍሊፕ ቻርት ሊሆን ይችላል)፡፡ ወደ ራስዎ የተቀዳ 

(ፎቶ ኮፒ) ዛፍ ሂደዉ በጹሁፍ ወይም በስእል የራስዎን ጥቂት የስእል ምሳሌዎች ያሳዩ፡፡ ምሳሌዉ እዉነተኛ ወይም ፈጠራ በራስዎ 

ፍቃድ መሰረት ሊሆን ይችላል፡፡ ዋናዉ ነጥብ ግን “ግላዊ ግንዶች“ ምንነት ማሳየት ነዉ፡፡ ተሳታፊዎች በተመሳሳይ እንዲሰሩ ይንገሯቸው፡ 

ሲጨርሱ ባለ ቀለም መሳያቸዉን ወይም እርሳሳቸዉን ያስቀምጡ፡፡ ሁሉም ተሳታፊዎች ከጨረሱ በኋላ ወደሚቀጥለዉ የዛፉ ክፍል 

ከስሩ ወደ ግንዱ፣ ከግንዱ ወደ ፍሬዉ፣ ከፍሬዉ ወደ እምቡጡ/አበባዉ ይሸጋገሩ፡፡ ለእያንዳንዱ ክፍል ማጠናቀቃቸዉን ተሳታፊዎች 

እርሳስ/ባለ ቀለም መሳያቸዉን እንዲያስቀምጡ በማድረግ እያረጋገጡ ለሚቀጥለዉ ክፍል ትእዛዞችን እያስተላለፉ፣ በእርስዎ ዛፍ ላይ 

ምሳሌዎችን እያሳዩ እያንዳንዱ ተሳታፊ ግንዱን፣ ፍሬውን፣ እና እምቡጡን በምሳሌዉ መሰረት እንዲሰሩና እንዲያጠናቅቁ መደረግ 

አለበት፡፡ ለተሳታፊዎች በእያንዳንዱ ክፍል በቂ ጊዜ መሰጠቱን ያረጋግጡ፡፡ ማይም ተሳታፊዎች ቀላል ስእሎችን በመፈለግ እያንዳንዱን 

የዛፍ ክፍል እንዲገልጹ ያበረታቷቸዉ፡፡ ይህ ክፍል 40 ደቂቃ ይወስዳል፡፡ 

 
23 Lindorfer, Simone and Judith Baessler (2013). Training Manual for Women‘s Empowerment (Basic Level).  Medica Mondiale 
Liberia, pp.  33-35.   
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ደረጃ 4፡ መጋራት፡- ሁሉም ከጨረሱ በኋላ ተሳታፊዎችን በ3 ወይም በ4 ቡድኖች ከከፈሏቸዉ በኋላ እርስ በእርሳቸዉ ሰእሎቻቸዉን 

እንዲለዋወጡ ይደረግ፡፡ ሰዎች ደህንነት ተሰምቷቸዉ በብቃት የሚያቀርቡበት አካባቢ ይፍጠሩላቸው፡፡ ተሳታፊዎች የራሳቸዉን የዛፍ 

ክፍላቸዉን በፈለጉት መንገድ ለማቅረብና ለማካፈል ነጻ መሆናቸዉን ነገር ግን እያንዳንዱን ነገር የማቅረብ ግዴታ የሌለባቸዉ መሆኑን 

ያስምሩበት፡፡ ተሳታፊዎች የቡድን አባሎቻቸዉ በሚናገሩት ላይ አስተያየት ሳይሰጡ መስማት እና መገኘት ብቻ እንዳለባቸዉ 

ይጠይቋቸዉ፡፡ ሁሉም ተሳታፊዎች በንኡስ ቡድኖች የቀረቡ ነገሮች ምስጢራዊ እና ከትንሹ ቡድን ዉጪ መደገም የሌለባቸዉ መሆኑን 

መረዳታቸዉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡  ለዚህ ስራ በግምት 30 ደቂቃ ይስጡ፡፡ ቡድኖችን ተመልክተዉ መጨረስ ካልቻሉ 15 ደቂቃ 

ይጨምሩላቸዉ፡፡ ይሁን እንጅ በ30 ደቂቃ ዉስጥ ከጨረሱ ለመከለስ 5 ደቂቃ ይጨመርላቸዉ፡፡   

ደረጃ 5:  ይወያዩ:- ተሳታፊዎችን ወደ ዋናዉ መድረክ ይመልሷቸዉ እና ቀደም ብለዉ የተዘጋጁና የታተሙ ጥያቄዎችን አንድ በአንድ 

በርጋታ ያንብቡላቸዉ፡፡ ወደሚቀጥለዉ ክፍል ከማለፋቸዉ በፊት በእያንዳንዱ ጥያቄዎች ላይ እንዲወያዩ የተወሰነ የዉይይት ጊዜ 

መፍቀድ ያስፈልጋል፡፡ 

• ልምምዱ እንዴት ነበር? ቀላሉ ምን ነበር? ከባዱ/አስቸጋሪዉ ምን ነበር?   

• ልምድዎን ሲያካፍሉ እንዴት ተሰማዎት? ቀላሉ ምን ነበር? ከባዱ/አስቸጋሪዉ ምን ነበር?   

• የሌሎችን የህይወት ዛፍ ሰትሰሙ እንዴት ተሰማችሁ? ቀላሉ ምን ነበር? ከባዱ/አስቸጋሪዉ ምን ነበር?   

 

እያንዳንዱን ተሳታፊ በቡድኑ የነበረን የግልጽነት ደረጃን ወይም የግልጽነት ባህል ወደፊት የበለጠ ምን ያህል መዳበር እንዳለበት ምን 

እንደተሰማት እንድትገልጽ እያንዳንዷን ተሳታፊ ይጋብዙ፡፡ እርስዎ እንዲገለጽልዎ የሚፈልጉት እና ማወቅ የሚፈልጉት ዛፎቻቸዉን 

ሲያካፍሉ በግላቸው ምን እንደተሰማቸዉ እንደሆነና ከሁሉም በላይ የቡድን ጓደኞቻችው የነገሯቸዉን እንዳይደግሙት ያስምሩበት፡፡ 

 

ተሳታፊዎች ስለ ህይወት ዛፎች ሲገልጹ በህይወታቸዉ ዉስጥ ተመሳሳይ ገጠመኞችና ልምዶች የነበራቸው ስለመሆኑ ይጠይቋቸዉ፡፡ 

ተሳታፊዎች ሴት ወይም ልጃገረድ በመሆናቸዉ የደረሰባቸውን ጉዳት ለምሳሌ ወላጆች እነሱን ከማስተማር ይልቅ ወንድ ልጆቻቸዉን 

ለማስተማር በመምረጣቸዉ፣ በጦርነት ምክንያት ባሎቻቸዉ ሲሸሹ ልጆቻቸዉን ለመንከባከብ ብቻቸዉን መቅረታቸዉ፣ ወዘተ…  

ለቡድኖች ያካፈሏቸዉን ገጠመኞች ይጠይቋቸዉ፡፡ ሴቶች ከወንድ የቤተሰባቸው አባላት፣ ከማህበረሰቡ እና ከህብረተሰቡ አንጻር 

ተመሳሳይ መብት፣ ሥልጣንና ዕድሎች እንዳይኖራቸው መደረጉ “የሴቶች ጭቆና” ተብሎ ሊጠራ ይችላል በሚል ያጠቃሉት፡፡ የተወሰኑ 

ሴቶች የሚያጋጥመዉ ችግር የግለሰብ ችግር ብቻ ሳይሆን የብዙ ማህበረሰቦች ህጎችና መዋቅሮች አካል ነዉ፡፡ ይህ ስልጠና ተሳታፊዎች 

መርዳት የምንችለዉ ግለሰብ ሴቶችን ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ ለማህበረሰባችን ለዉጥ አስተዋጽኦ በማድረግ የሴቶች ችግሮች አንድ ቀን 

ከስሩ እንዲመነገል አስተዋፅዖ ማድረግ እንደሚችሉ በተገቢዉ ሁኔታ እንዲረዱ ያስችላቸዋል፡፡ 

 

  ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት አስቸጋሪና አሰቃቂ ጉዳይ የሆነውን ጠለፋና አስገድዶ መድፈር እና የግዴታ ጋብቻ በተለያየ መጠን በመላዉ 

ኢትዮጵያ የሚተገበር ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ዳስሷል፡፡ ለረጅም ጊዜ በቆዩ በባህላዊ ልምዶች ምክንያት አብዛኛዎቹ ማህበረሰቦች 

እንደ ትክከለኛ ባህል ቢቆጥሩትም በልጃገረዶችና በሴቶች ላይ የስነ ልቦናና የአእምሮ ጤና ቀውስ የሚያስከትል የሰብዓዊ መብት 

ጥቃት ነዉ፡፡ ምንም እንኳ ጎረቤቶቻቸዉና ጓደኞቿቸዉ ላይገነዘቡ ቢችሉም ለብዙ ሴቶች የህይወት ዛፋቸዉ አካል ነዉ ፡፡ 

ለሁሉም ሰዉ ትናንት ያጋጠሟቸው በጎም ሆነ መጥፎ ልምዶች ዛሬ ለሚገኙበት ደረጃ አስተዋጽኦ ያላቸው ስለሆነ በዚህ እዉነታ 

ምክንያትም እኛ ለራሳችንና ለሌሎች ርህራሄ ማሳየት አለብን፡፡ 
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ክፍለ ትምህርት 3.4.2: የሴት ልጅ ብልት ትልተላ/መቁረጥ 

የሴት ልጅ ብልት ትልተላ ዓለም አቀፋዊ ችግር ሲሆን በሁሉም ብሄረሰቦች ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ይቻላል፡፡ ይህ ድርጊት በሴቶችና 

ልጃገረዶች ላይ የሚፈጸም የሰብዓዊ መብት ጥቃት መሆኑ ታዉቋል፡፡ በኢትዮጵያ ድርጊቱ የሰብአዊ መብት ጥቃት ስለሆነ ክልክል ነዉ፡

በኢትዮጵያ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በተመለከተ የሚጠቀሰዉ ዋነኛዉ አዋጅ ቁጥር 414/1996 ሲሆን የኢፌዲሪ የወንጀለኛ መቅጫ 

ህግ 1996 ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መፈጸምና ማስፈጸም ወንጀል መሆኑን ይጠቅሳል፡፡ 

 

የሴት ልጅ ብልት ትልተላ የሚፈጸምበት ዕድሜና ባህላዊ ምክንያቶች ከክልል ክልል ቢለያዩም የሴት ልጅ ብልት ትልተላ/መቁረጥ 

በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ዉስጥ ይፈጸማል፡፡ በብዙ ቦታዎች ድርጊቱን ለመፈጸም ዋነኛዉ ምክንያት ሀይማኖት ነዉ ቢባልም በመጽሐፍ 

ቅዱስም ሆነ ቅዱስ ቁርዓን ላይ አልተገለፀም፡፡ ድርጊቱን ለመፈፀም ብዙዉን ጊዜ ከሚጠቀሱ ሌሎች ምክንያቶች መካከል የሴቶችን 

የሞራል ጸባይ ለመጠበቅ ወይም ድንግልናን ለመጠበቅ፣ ሴትን ልጅ ጨዋ ለማድረግ እና ለጽዳትና ለደስታ ሲባል ነዉ፡፡ የሴት ልጅ 

ብልት ትልተላ አካላዊ የጤና ችግሮችን ለምሳሌ ጠባሳ፣ ልጅ አለመዉለድ፣ በወሊድ ጊዜ የተራዘመ ምጥ፣ ኢንፌክሽኖችና ዉስብስብ 
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የጤና ችግር፤ የስነ ልቦና ችግሮች ለምሳሌ ድባቴ፣ ራስን ዝቅ አድርጎ ማየት እና ከአደጋ በኋላ ያለ ሰቆቃን ያካትታል፡፡ በተጨማሪም 

በተጠቂዎች ላይ ማህበራዊ የጤና ችግሮች የሚያስከትሉ ሲሆን በተዘዋዋሪ በሌሎች ላይ በጾታዊ ፍላጎትና እርካታ ማጣት እና ድባቴና 

ስቃይ ምክንያት የጎላ ተጽኖ ያደርጋል፡፡ 

 

እነዚህ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ጉዳቶች በቀጥታ በምርታማነታቸው ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ሲሆን፣ በሥራቸው ላይ 

የትኩረት ማነስና ዝቅተኛ ዉጤትን ማስከተል፤ በዉሳኔ ሰጪነት ሚና እና በምርት ስራዎች የመሳተፍ ችሎታቸዉን የመቀነስ፤ የወደፊቱ 

ትዉልድና የህብረተሰቡ መሪዎች የሆኑት ልጆችን በአግባቡ እንዳይንከባከቡና እንዳያሳድጉ ተጽእኖ ያሳድርባቸዋል፡፡ 

የአመቻቹ/ቿ መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች፡- ምንም 

የሚፈጀው ጊዜ:  ከ አንድ ሰዓት ተኩል - ሁለት ሰዓት 

ተሳታፊዎች ሊረዱት የሚገባ: - የሴት ልጅ ብልት ትልተላ ሴቶችን፣ ልጃገረዶችንና ማህበረሰቡን እንዴት እንደሚጎዳ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች :-  ስለ ጥቃት ዑደት እና የሴት ልጅ ብልት ትልተላን ስለመቀነስ ይነጋገራሉ፡፡ 

መመሪያ:- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና የቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

 

*** 

በላይነሽ ሁልጊዜም የምትደነቅበት ነገር ቢኖር ማህበረሰቡ በተለይ በሽማግሌዎች በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ ለዓመታት የግንዛቤ 

ማስጨበጥ ፕሮግራሞችና የማህበረሰብ ዉይይት ከተካሄደ በኋላ ምንም አይነት እርምጃ አለመዉሰዳቸዉ ነዉ፡፡ በላይነሽ እሷ 

እንደተሰቃየች ሌላ ልጃገረድ እንድትሰቃይ ስለማትፈልግ እና በሴት አርሶ አደሮች ድጋፍ ቡድን የመብት ተሟጋች ስለሆነች እና በምቹ 

ትራንስፖርት ቅስቀሳ እና በማህበረሰባዊ ጉዳዮች በከፍተኛ ደረጃ እየተሳተፈች ስለምትገኝ ችግሩ እንዲፈታ ትፈልጋለች፡፡ የሴት 

ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችን ኢፍትኃዊነት ለመዋጋት የተደራጀዉ ማህበር/ትስስር ስኬታማ ከሆነ በኋላ በላይነሽ ጎጅ ልማዳዊ 

ድርጊቶችን በተለይም የሴት ልጅ ብልት ትልተላን ለመዋጋት በጎረቤቷ ከሚገኙ ልጃገረዶች በመጀመር ተጨማሪ ኃይሏን ለመጠቀም 

ወስናለች፡፡ 

 

ዛሬ በቡና ፕሮግራማቸዉ በላይነሽ በድጋሜ ስለ ልጅነት ስቃይዋ እየተናገረች ነበር፡፡ በላይነሽ የተገረዘችዉ 10 ዓመቷ ላይ ቢሆንም 

ትናንት እንደተፈጸመባት አድርጋ ታስታዉሳለች፡፡  

 

በመሬቱ ላይ አፍጣ በላይነሽ የሚከተለዉን ተናገረች፡፡ “አንድ በተረገመ ቀን እናቴ የምትገረዢበት ትክክለኛዉ ጊዜ ላይ ስለምትገኚ እና 

ወደ ሙሉ ሴትነት የምትሸጋገሪበት ትክክለኛ ጊዜ ደርሷልና ትገረዣለሽ በማለት ነገረችኝ፡፡ በሚቀጥለዉ ቀን ራሷን ገራዥ ብላ የምታስብ 

እና ግርዛትን እንደ ዋነኛ መተዳደሪያ ያደረገች ሴት ሰዉነቴን ልትቆርጥ ወደ ቤታችን መጣች፡፡”ሃዊና ሰናይት አይናቸዉ እንባ አቅርሮ 

አይናቸዉን እየሸፈነዉ ያዳምጧት ነበር፡፡ እነርሱም ተመሳሳይ ታሪክ ስላላቸዉ የበላይነሽን ታሪክ ሲሰሙ ለመርሳት የሞከሩትን 

የራሳቸዉን ታሪክ እንዲያስታዉሱ አደረጋቸዉ፡፡   

 

በላይነሽ እያለቀሰች እንዴት እንደያዟትና መሬት ላይ ጥለዋት ብልቷን እንደቆረጡት ገለጻዋን ቀጥላለች፡፡ “ጎረቤቶቻችን በሙሉ የእኔን 

ስቃይ ለማየት እኛ ቤት ነበሩ፡፡ ከእኔ በስተቀር ለሌላዉ ሰው ልክ እንደ ዓመት በዓል ነበር፡፡ ገራዧ እግሮቼን በማሰር መሬት ላይ ጠበቅ 

አድርገዉ እንዲይዙኝ አዘዘች፡፡ ሴትየዋ ምላጭ ይዛ ወደ እኔ መቅረብ ስትጀምር ማልቀስ ጀመርሁ፡፡ አንድ እጅ አይኖቼን ወዲያዉኑ 
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ስለሸፈነዉ የሆነዉን ሁሉ ማየት አልቻልሁም ነበር፡፡ ስለታሰርሁና መሬት ላይ ስለተጣልሁ ሰዉነቴን ማንቀሳቀስ አልቻልሁም፡፡ እናቴ 

እርጂኝ እያልሁ ብጣራም ለማስጣል የደረስልኝ አልነበረም፡፡ በጣም መጥፎዉ ደግሞ ሴትዮዋ ከቆረጠች በኋላ መስፋቷ ነዉ፡፡ በልጅነት 

ካጋጠማት ሰቆቃ እረፍት ለማግኘት በላይነሽ ለተወሰነ ጊዜ አይኗን ጨፈነች፡፡ ቀጥላም ያሳለፍሁትን ህመም ቃላቶች አይገልጹትም፡፡”   

እናቷ አይናቸዉ እንባ እያቀረረ ብትመለከትም እርሷን ለማጽናናትና ምቾት እንዲሰማት ለማድረግ ሁሉም ነገር ደህና ይሆናል ያሏትን 

ታስታዉሳለች፡፡ “ገራዧ እንደተኛሁ እንዲተዉኝና ፈጥኖ እንዲድንልኝ ሰዉነቴን እንዳልታጠብ ነገረቻቸዉ፡፡ እግሮቼና መሬቱ በደም 

ተሸፍኗል፡፡ አሰቃቂ ነበር፡፡”   

 

 

በላይነሽ ጸጥ ብላ ከቆየች በኋላ በረጅሙ ተንፍሳ “ከዚያ በኋላ ጥለውኝ በሄዱት መሬት ላይ እንዴት እንደተኛሁ አላዉቅም፡፡ ከተኛሁበት 

ስነቃ እናቴ የእኔን መንቃት እየተጠባበቀች አጠገቤ ነበረች፡፡ አጥብቃ ካቀፈችኝ በኋላ "አይዞሽ ሁሉም አልፏል አሁን ሁሉም ወንድ 

ሊያገባሽ የሚፈልግሽ ሴት ሆነሻል፤ በማህበረሰባችንም ክብር ይሰጥሻል" አለችኝ፡፡ ተያይዘን ማልቀስ ጀመርን፡፡   

 

የሃዊና ሰናይት አእምሮ ምንም እንኳ የተለያየ ልምድ ካላቸዉ አካባቢዎች ቢሆኑም በየራሳቸዉ የልጅነት መጥፎ ትዝታዎች ተሞልቶ 

ነበር፡፡ “የግርዛት አተገባበሩና ስነ ስርዓቱ ሁሉ ለሴቶች በግርዛት ጊዜም ሆነ ከዚያ በኋላ አስጨናቂ ነዉ፡፡” አለች ሰናይት፡፡ “በተጨማሪ 

ስለእርሱ ጉዳይ ቅዠት የሚመስል ነገር በውስጤ አለ፡፡ ከባሌ ጋራ የመጀመሪያ የግብረሥጋ ግንኙነት ያደረግሁት ከተገረዝሁ ከአንድ ቀን 

በኋላ ነዉ፡፡ በአሰቃቂ ህመም እየተሰቃየሁ እና በቁስሉ እደማ ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ ልማድ በእኔ ማህበረሰብ ለሚኖሩ ሴቶች ሁሉ 

የተለመደ ነበር፡፡” ማልቀሷን ቀጥላ “አሁን እኛ ልምዶቻችንን እየተለዋወጥን ነዉ፤ ስለችግሩ መናገር ቀላል ነዉ፡፡ ለራሴ ይዠዉ እየኖርሁ 
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ነዉ፡፡ እንዲት ታዳጊ ሴት በግንኙነት ጊዜ  በከፍተኛ ህመም ምክንያት ራሷን መሳቷን አሁን አስታዉሳለሁ፡፡ ሴት በመሆናችን ምክንያት 

ለምን እንደምንሰቃይ አላዉቅም፡፡”   

 

“የሆነ ነገር አስታወሽኝ፡፡ ለተገረዘች ልጃገረድ ልጅ መዉለድ በራሱ እንደሞት ፍርድ ነዉ፡፡ በጤና ጣቢያ ባልወልድ ኑሮ ዛሬ እዚህ 

ከእናንተ ጋር አልገኝም ነበር፡፡ ነርሷ ከማይቻለዉ መትረፌን ነግራኝ በማዋለጃ ክፍል 6 ቀናት ከቆየሁ በኋላ እንድወጣ አደረገችኝ፡፡” 

አለች ሃዊ በተሰበረ ልብ፡፡ 

 

በጓደኝነታቸዉ ጊዜ ሁሉ እንደዚህ አይነት በእንባ የታጀበ የቡና ስነ ስርዓት  ኑሯቸዉ አያዉቅም፡፡ ሁላቸዉም በልጅነት ጊዜያቸዉ 

ያጋጠማቸዉን እያስታወሱ አለቀሱ፡፡ በድንገት ሃዊ  ትንፋሽዋን ዋጥ አድርጋ ተመስጣ መናገር ጀመረች፡፡ “ጓደኞቼ ታዉቃላችሁ 

ማህበረሰባችን በጣም ወግ አጥባቂና ለዉጥ በቀላሉ የሚቀበል አይደለም፡፡ ለለውጥ ፈቃደኛ መስለው ቃል ይገቡና ግርዛትን የተቃወሙና 

ሴት ልጆቻቸውን ያላስገረዙ ሰዎችን የማግለል ስራቸውን እንደቀሉበት ነው፡፡ እምነቶቻቸዉንና እሴቶቻቸዉን ካላከበርን እና 

ካልተከተልን ያሸማቅቁናል፡፡ ልምዶቻቸዉና ደንቦቻቸዉ መቀየር አይፈልጉም፡፡ እኔ ራሴም ብሆን ልጄ እንድትገረዝ ባልፈልግም 

የሽማግሌዎችን ግፊት መቋቋም አልቻልኩም፡፡ እኔንና ቤተሰቤን ከማህበራዊና ሃይማኖታዊ ተግባራት ሊያግዱን እንደሚችሉ 

አስጠንቅቀዉኛል፡፡ እኛ መሄጃ ቦታ ስለሌለን እነሱን መቋቋም አልችልም፡፡ ሌላ ምርጫ እንዳልነበረኝ ይሰማኛል፡፡ እራሴን ይቅር ማለት 

አልችልም፡፡ ”ሃዊ በእንባ በመታጠቧ ከዚህ በላይ መናገር አልቻለችም፡፡ 

 

ከተወሰነ ጊዜ ጸጥታ በኋላ ጣቷን እየጠቆመች ሰናይት መናገር ጀመረች፡፡ “እስካሁን ድረስ ይህን ድርጊት በርካታ ሴቶች ሲያበረታቱት 

ማየት አስገራሚ ነዉ፡፡ በምድር ላይ እናት እርሷ ያሳለፈችዉን መከራ የራሷ ልጅ እንድትፈጽመዉ እንዴት ታስገድዳለች? የተማሩ ሰዎች 

ሳይቀሩ ድርጊቱን በስውር ይደግፋሉ፡፡ ስለዚህ ይህ አሳዛኝ ድርጊት የሚያበቃ ይመስላችኋል? እኔ አላስብም፤ አሁን አሁን ደግሞ ብዙ 

ወንዶች ያልተገረዘች ሚስት ለማግባት አይፈልጉም፡፡ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ባላዉቅም ትንንሽ የዋህ ልጃገረዶቻችንን ለማዳን 

አንድ ነገር ማድረግ አለብን፡፡”  

 

“እኛ ባለፍንበት መንገድ ማንም ማለፍ የለበትም፡፡ ህመሙን ለመግለጽ አይቻልም፡፡” አለች በላይነሽ፡፡ በመጨረሻ ሶስቱ ሴቶች 

በማህበረሰባቸዉ የሚገኙ ልጃገረዶችን ለድርጊቱ ለመጠበቅ ተስማምተዋል፡፡ ወደ ቀበሌ አስተዳዳሪዉ፣ የማህበረሰብ ፖሊስ እና 

የሴቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት ጉዳይ ጽ/ቤት አብረው ለመሄድ አቀዱ፡፡    

                                                      *** 

የመወያያ ጥያቄዎች –አመቻቿ/ቹ ከታች የተገለጹ ጥያቄዎችን በመጠቀም የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1. በላይነሽ፣ ሰናይትና ሃዊ በታዳጊነታቸዉ ምን አጋጥሟቸዉ ነበር? 

2. ሀዊ ግርዛትን እየተቃወመች የሃዊ ልጅ ለምን ተገረዘች? 

3. ሶስቱ ሴቶች ያጋጠሟቸዉን አይነት ልምድ ያጋጠማት የምታዉቋት ሴት አለች እንዴ?  

4. ከሴት ልጅ ብልት ትልተላ ተጠቃሚ የሚሆነዉ ማነዉ? 

5. የሴት ልጅ ብልት ትልተላን ለማስቀጠል በማህበረሰብዎ የሚቀርቡ ማሳመኛዎች ምንድናቸዉ?  በቀረቡት ማሳመኛዎች ላይ የእርስዎ 

አስተያየት ምንድነዉ? 

6. በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ በጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶች ምክንያት የሚከሰቱ ጥቂት ችግሮች ምንድን ናቸዉ? በአጠቃላይ በማህበረሰቡና 

በቤተሰቦቻቸዉ ላይ የሚያስከትሏቸዉ ችግሮች ምንድን ናቸዉ? 

7. በአካባቢዎ የሴት ልጅ ብልት ትልተላን ከመቀነስ አንጻር በሚደረግ ጥረት በቂ ለውጥ አለ ብለዉ ያምናሉ?  
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8. የኢትዮጵያ መንግስት የሴት ልጅ ብልት ትልተላንና ሌሎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመቀነስ ያቀደዉ የሚያዉቁት ነገር አለ? ምን 

የሰሙት ነገር አለ? 

9. የሴት ልጅ ብልት ትልተላን የማስቆም ኃላፊነት ያለበት ማን እንደሆነ ያምናሉ? ለምን? 

10. የሴትን ልጅ ብልት ትልተላ ለማጥፋት ምን መደረግ አለበት ብለው ያስባሉ?  በሴት ልጅ ብልት ትልተላ ላይ የህብረተሰቡን ግንዛቤ 

ሊያሳድጉ የሚችሉ ምን አይነት ዘዴዎች አሉ ብለዉ ያስባሉ? 

11. የሴቶችን ሰብአዊ መብቶች ለማስጠበቅ፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል እና ሴቶችን በተቀናጀ መንገድ ለማንቃትና ሴቶች ምን 

ማድረግ አለባቸው? 

 

የቡድን ስራ:  እንደሴትነታችን ያለን ተሞክሮ እና ጨካኝ የመሆን እምቅ አቅም24 

ደረጃ አንድ:- እንደ የሴት ልጅ ብልት ትልተላ አይነት ፈታኝ ጉዳዮች ላይ ከተወያዩ በኋላ ተሳታፊዎች ምን እያሰቡ እንደሆነ ይጠይቋቸዉ፡ 

ዛሬ የራሳችንን የህይወት ልምድ ማንጸባረቃችን ላይ እንደምንቀጥል እና ባለፈዉ ክፍለ ትምህርት ባየነዉን የህይወት ዛፍ እንደምንገነባ 

ይግለጹላቸዉ፡፡ 

ደረጃ ሁለት፡ ተሳታፊዎች በህይወት ዛፋቸዉ ልምምድ ወቅት ባጋሩት አንድ ጉዳይ ላይ በስም ለመጥቀስ ሲያድጉ በህይወታቸዉ 

ያጋጠማቸዉ በርካታ ሰቆቃ/ጉዳት ይመልሷቸዉ፡፡ ብዙዎቹ ስቃዮቻችንና ህመሞቻችን ማህበረሰቡ ባጠቃላይ ሴቶችን የሚጨቁኑ 

መሆኑን ተሳታፊዎችን ያስታዉሷቸዉ፡፡ “የጭቆና ህመም/ሰቆቃ በህይወቴ ላይ ምን ያህል ተጽእኖ አሳድሯል” የሚል ጥያቄ በመጠየቅ 

ተሳታፊዎች ሃሳባቸዉን እንዲያጋሩ ይጠይቁ፡፡ የተወሰነ የሃሳብ ማጋሪያ ጊዜ ይመድቡ (በፍሊፕ ቻርት መጻፍ አያስፈልግም)፡፡  

 

ደረጃ ሶስት:  ህመሙ/ስቃዩ አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በሌሎች ሰዎች ላይ ጭካኔ እንዲያሳዩ እንደሚያደርጋቸው ተሳታፊዎች አስተያየት 

መስጠት ካልቻሉ ራስዎ ምክረ ኃሳብ ይስጡ፡፡ በማህበረሰባቸዉ ሴቶች በሌሎች ሰዎች ላይ ጨካኝ እንዲሆኑ የሚያደርጓቸዉ 

ምክንያቶችን በተመለከተ ያላቸዉ ልምድ ምን እንደሆነ ተሳታፊዎችን ይጠይቋቸዉ፡፡ ጥቃት ሲባል አካላዊ፣ የስነ ልቦናዊ ጭካኔ፣ ስም 

መጥራት፣ መራቅ/መተዉ እና ሌላዉን ለመጉዳት የታሰበ እንደሆነ ያስታውሱ፡፡  

ተሳታፊዎች በሚያነሱት ኃሳብ ላይ በመመስረት ከታች የተገለጹት ነጥቦች በሙሉ እንዲዳሰሱ/እንዲሸፈኑ መነሻ ጥያቄዎችን እያነሱ 

ይጠይቋቸው፡፡ 

• አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በሌሎች ሴቶች ላይ ጨካኝ ናቸዉ? (ለምሳሌ ቅናት፣ በሁለተኛ ሚስቶች ጥቃት፣ ምራቶቻቸዉ ላይ 

ወንድ ልጅ ካልወለዱ የሚያደርሱባቸው ጥቃት፣ ወዘተ...)፡፡ ይህ ለምን እንደሚፈፀም ያስባሉ? 

• አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በልጆቻቸዉ ላይ ጨካኝ ናቸዉ? (የእንጀራ ልጆቻቸዉን ወይም የሁለተኛ ሚስት ልጆችን መምታትና 

መቅጣት)፡፡ ይህ ለምን ይፈጸማል ብለዉ ያስባሉ? 

• አንዳንድ ጊዜ ሴቶች በወንዶች ላይ ጨካኝ ናቸዉ? (ይህ አካላዊና ስነልቦናዊ ጥቃትን ያካትታል) ይህ በምን ምክንያት 

የሚፈጸም ይመስላችኋል? 

እዚህ ላይ ችግሩ ቢኖርም እንኳ ከአለም አቀፍ ምርምሮች እንደተረዳነዉ ቁጥሮቹ ወንዶች በሴቶች ላይ ከሚያደርሷቸዉ ጥቃቶች አንጻር 

ዝቅተኛ ብቻ ሳይሆኑ ሴቶች በወንዶች ላይ የሚያደርሷቸዉ ጥቃቶች ወንዶች በሴቶች ላይ ለሚያደርሱባቸዉ ጭቆናና ጥቃት ምላሽ 

ነዉ፡፡ በሴቶች ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ወንዶች ራሳቸዉ አብዛኛዉን ጊዜ በህይወታቸዉ የጥቃት ኡደት ተጎጅዎች ናቸዉ፡፡  

 
24 Lindorfer, Simone and Judith Baessler (2013). Training Manual for Women‘s Empowerment (Basic Level).  Medica Mondiale 
Liberia, p.  37.   
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ደረጃ አራት 4:   በሴትነታችን የተሸከምነዉ መከራ በጣም ከፍተኛ/ኃይለኛ ስሜት ሳናስብበት ሊመጣ ይችላል፡፡ ለምሳሌ በህልሞች 

ወይም ከሰዎች ጋር አለመግባባትና መካረር ሲፈጠር በድንገት በስሜታዊነት ስንገባ ምንአልባትም ለምን ያን ያህል ኃይለኛ ስሜት ሊኖረን 

እንደቻለ ሳንረዳ ሊሆን ይችላል፡፡ መጥፎ ስሜቶችንና ልምዶችን ስንረዳና እዉቅና ስንሰጥ እና ከአእምሯችን እንዲወጡ አለመገደብ 

ስንችል ራሳችንን መፈወስ እንችላለን ሌሎችንም በተገቢዉ መንገድ መርዳት እንችላለን፡፡ ይህን የጥቃት ዑደት (ማለትም የእኛ መጨቆንና 

አንዳንዴ ለሌሎች ጭካኔ ማሳየት) ማስቆም የምንችለዉ ይህንን ስቃይ እዉቅና በመስጠትና ተለዋዋጭነቱን በመረዳት ነዉ በማለት 

ልምድ በማጋራት ያጠቃልሉ፡፡ 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት አስቸጋሪዉንና አሰቃቂዉን የሴት ልጅ ብልት ትልተላ እና ግርዛት በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት መሆኑን 

ለማስተናገድ ሞክሯል፡፡ የሴት ልጅ ብልት ትልተላ ሲፈጸም አሰቃቂና የሚያም ቢሆንም ከድርጊቱ በኋላ ለረጅም ጊዜ የሚቀጥል 

ሲሆን አሉታዊ የጤና ችግሮች በማስከተል የሴቶችን አጠቃላይ ኑሮ ያዉካል፡፡ ሁሉም ሴቶች የሆነ አይነት ህመም/ሰቆቃ 

አጋጥሟቸዋል፡፡ ይኸዉም የበታች በመደረግ ወይም መብቶቻቸዉን በመንፈግ ወይም የጾታዊ ጥቃት ተጠቂ በመሆን ይገለጻል፡፡ 

አንዳንዴ የራሳችን ህመም ሌሎችን እንድናሰቃይ የሚገፋፋን በተለይ በፊት ያጋጠመንን ከባድ ስሜት ለማስወገድ ወይም ለማገድ 

በምንሞክርበት ጊዜ ነዉ፡፡ ለሌሎች ርህራሄ ከማሳየታችን በፊት ለራሳችን ማሳየት መቻል አለብን፡፡ 

 

ክፍለ ትምህርት 3.4.3:  የሴቶች መብቶችን ማቀንቀን 

አንድነት ጥንካሬና ኃይል ነዉ፡፡ የሴቶች ዐቅም ማሳደግ ተጨማሪ ድምጽ ለማግኘትና ለመብቶቻቸዉ በጋራ መነሳትና የጋራ ጥረት 

ማድረግ ወሳኝ ነዉ፡፡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሴቶችን ሰብዓዊ መብቶች የሚጥሱ ሲሆን የአካላዊ ነጻነትንና የሰዎችን ደህንነትም 

እንዳይጠበቅ ያደርጋል፡፡ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሴቶችን የበታችነትና ጭቆና ማስቀጠያ መሳሪያ ነዉ፡፡ ቀጣዩን የልጃገረዶች ትዉልድ 

ለወደፊቱ ከጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ነፃ ለማድረግና ሴቶችና ወንዶች ዛሬ በማህበረሰባቸዉ ዉስጥ በጋራ መቆምና መቀስቀስ አለባቸዉ፡

ወንዶችና ወንድ ልጆች ባመኑና ከሴቶችና ልጃገረዶች ጋር በጋራ በቆሙ ጊዜ ፈጣን ለዉጥ ዕውን መሆን ይችላል፡፡ 

የአመቻቿ/ቹ መመሪያ 

የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች: - ፍሊፕ ቻርት እና ማርከር ለአመቻቿ/ቹ፡፡ 

ጊዜ:- 2 ሰዓት፡፡ 

ተሳታዎች ሊረዱት የሚገባ:-  አጠቃላይ ሰብዓዊ መብቶችና የሴቶች መብቶች በተናጠል፡፡ 

ከስልጠናዉ በኋላ ተሳታፊዎች:-  ስለሴቶች መብት ይቆማሉ፡፡ 

መመሪያ:- ታሪኩን ለተሳታፊዎች ካነበቡላቸዉ በኋላ ለዉይይትና የቡድን ስራ ሂደቶችን ይከተሉ፡፡ 

*** 

ከወረዳዉ ሴቶች፣ ወጣቶችና ህጻናት ጉዳዮች ጽ/ቤት ጋር ያደረጉት ዉይይትና የሰሟቸዉ ጉዳዮች በላይነሽንና ጓደኞቿን ለአካባቢያቸዉ 

ሴቶች መብት መታገል እንዳለባቸዉ የበለጠ አነሳስቷቸዋል፡፡ በመጀመሪያ ንቃት ለመፍጠር የቤት ለቤት ግለሰቦችን ትኩረት አድርገዉ፣ 

ማህበራዊ ስብሰባዎችን የቡና ስነ ስርዓቶችን አካተዉ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ የዛሬዉ ስብሰባቸዉ የቤት ለቤት ዘመቻቸዉ ዉጤት ነዉ፡፡  

 



ሶስቱ ወፎች፡ ሴቶችን ለማብቃት የተዘጋጀ ማንዋል Page 163 
 

በዚህ የጋራ ጥረቶቻቸዉ በላይነሽ፣ ሀዊ እና ሰናይት በማህበረሰባቸዉ ‘ሶስቱ ወፎች’ በመባል ይታወቁ ነበር፡፡ በጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶች 

ዙሪያ ዕድል ባገኙ ቁጥር በራሪ ጽሁፎችንና ፖስተሮችን ያሰራጫሉ፡፡ በተለይ በላይነሽ ትምህርት ቤቶችና የኃይማኖት ቦታዎች ድረስ 

ትሄዳለች፡፡ ዓላማዋን የሚደግፉ በርካታ ተከታዮች አሏት፡፡ 

የቀበሌ አስተዳዳሪዉ ስለጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በጠራዉ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ እየሄዱ በላይነሽ “ከሰራናቸዉ ሁሉም ነገሮች በጣም 

ያስደሰተኝ ነገር የኃይማኖት መሪዎችንና የቀበሌ አስተዳዳሪዎችን በእኛ ወገን እንዲሰለፉ ለማሳመን መቻላችን ነዉ፡” አለች፡፡   

 

“የማይሰማዉ ካልሆነ በስተቀር የህይወት ታሪክሽ ማንኛዉንም ሰዉ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ እንዲነሳ ያሳምናል” አለች ሰናይት 

የጓደኛዋን በላይነሽን ጀርባ መታ መታ እያደረገች፡፡   

 

“ምንም መንገድ የለም” አለች ሀዊ ፈገግ እያለች፡፡ “የእኛ ትልቁ ስኬታችን ባለቤቴን አህመድን ማሳመኔ ነው፡፡ ምን ያህል ወግ አጥባቂና 

ተናዳጅ እንደነበር ታወቁታላችሁ፡፡ እሱን ከእኛ ጎን አሰለፍን ማለት የእኛን ኃሳብ የሚደግፉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉን ማለት 

ነዉ፡፡” በሀዊ ኃሳብ በመስማማት በላይነሽና ሰናይት ተሳሳቁ፡፡   

 

“ትክክል ነሽ፡፡ አሁን አህመድ በሁሉም ዘመቻዎቻችንና ስብሰባዎቻችን እንድትሳተፊ ይፈቅድልሻል፡፡ የሴቶች ቦታ ማዕድ ቤት ነዉ ይል 

ነበር፡፡ አንዳንዴ ይገርመኛል፡፡ በስብሰባዎች ላይ የጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ፈጻሚዎችን ህግ ፊት ማቆም አስፈላጊነት በቁርጠኛነት ሲናገር 

ስሰማ ተዓምር ነዉ የሚመስለኝ” አለች በላይነሽ፡፡ 

 

ዛሬ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ የሚደረግ የመጀመሪያው ስብሰባ ነዉ፡፡ ሁሉም ሰዉ ስለስብሰባዉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ 

መስማታቸዉን ያዉቃሉ፡፡ በቀበሌ አስተዳዳሪዉ ዝርዝር የመክፈቻ ንግግር ስብሰባው ከተጀመረ በኋላ በላይነሽ መድረኩን ተረከበች፡፡ 

የቀበሌ አስተዳዳሪዉ የተናገረዉን በመድገም ‘የሴቶች መብቶች የሰብአዊ መብቶች ናቸዉ’ አለች፡፡ የተሳታፊዎች እልልታና ጭብጨባ 

ያልተጠበቀ እና አስገራሚ ነበር፡፡   

 

በላይነሽ ከተናገረች በኋላ ተሳታፊዎች የራሳቸዉን ስሜት ማጋራት እንደሚችሉ ተሰምቷቸዋል፡፡ ተሳታፊዎች ካካፈሏቸዉ የህይወት 

ልምዶች መካከል በግርዛትና ያለእድሜ ጋብቻ ምክንያት የፊስቱላ ተጠቂ የሆነች ሴት እና ብቸኛ ሴት ልጁን በጠለፋ ምክንያት ያጣ 

አባት ያቀረቧቸዉ ልብ ሰባሪ ገጠመኞች ተሳታፊዎችን በእንባ ያራጩና የራሳቸውን ህይወት እንዲቃኙ አድርጓቸው ነበር፡፡ ከዚያ በኋላ 

ተሳታፊዎች ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በህይወታቸዉ ያስከተለዉን ተጽዕኖ በተመለከተ ወደ ተሟሟቀ ዉይይት እና ክርክር ገቡ፡፡ 

 

በዉይይቱ ማጠናቀቂያ ‘ሶስቱ ወፎች’ በማህበረሰቡ ወግ መሰረት ሽማግሌዎችንና የኃይማኖት መሪዎችን ወደ ፊት በመጥራት መድረኩን 

ለቀቁላቸዉ፡፡ ሽማግሌዎች ሁሉም ተሳታፊዎች እንዲነሱና እጅ ለእጅ በመያያዝ የሴት ልጅ ብልት ትልተላን፣ ጠለፋን እና ያለ እድሜ 

ጋብቻን ላለመተግበር ቃል እንዲገቡ/መሃላ እንዲፈጽሙ አደረጉ፡፡ የጋራ ዉሳኔያቸዉን በሚሽሩ አካላት ላይ የሚወሰዱ የቅጣት 

አይነቶችን በግልጽ አስቀመጡ፡፡ በመቀጠል ከበላይነሽና ጓደኞቿ ጋር ህግ የሚጥሱ ሰዎችን ወደ ቀበሌ አስተዳዳሪዉ የሚያቀርቡ 

ከያንዳንዱ መንደር በጎ ፈቃደኞችን መደቡ፡፡   

 

አሁን በላይነሽ፣ ሀዊና ሰናይት የሴቶች ሊግ ማህበር አባል ናቸዉ፡፡ ከትምህርት ቤቶች ጋር በቅርበት ጠንክረዉ በሰሩ ቁጥር ልፋታቸዉ 

ፍሬ ማፍራቱን ቀጥሏል፡፡ በርካታ ልጃገረዶች ወደ ትምህርት ቤት በመምጣት መመዝገብ የጀመሩ ሲሆን የሚያቋርጡ ሴት ተማሪዎች 

ቁጥርም በከፍተኛ ቁጥር ቅናሽ አሳየ፡፡ አሁን ሶስቱ ወፎች ሴቶችን በዙሪያቸዉ በማሰባሰብ ለድርጊቱ ተጋላጭ ለሆኑ ሴቶችና ልጆች 

የማህበረሰብ ማዕከል/ጣቢያ ለማቋቋም አቅደዋል፡፡ 
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*** 

የመወያያ ጥያቄዎች – አመቸቿ/ቹ ከታች የተገለጹትን ጥያቄዎችን በማንሳት የቡድን ዉይይቱን ያበረታቱ፡፡ 

1.  በማህበረሰቡ ስበስባ ምን ተከሰተ? 

2. የሽማግሌዎችና የኃይማኖት መሪዎች ሚና ምን ነበር? ሶስቱ ወፎች ሽማግሌዎችና የኃይማኖት መሪዎች በስብሰባቸዉ 

እንዲሳተፉ ለምን ፈለጉ? 

3. ሽማግሌዎችና የኃይማኖት መሪዎች የማህበረሰብ ተግባራትን በግንባር ቀደምነት በሚመሩበት ስብሰባ ተሳትፈዉ ያዉቃሉ? 

ያ ስብሰባ ከዚህ ስብሰባ ጋር የሚለይበት ወይም የሚመሳሰልበት እንዴት ነበር? 

4. በማሀበረሰብዎ ስለ ሴቶች መብቶች በተሻለ መከበር የሚሟገቱ የሴቶች ቡድኖች አሉ? ካሉ ምን አይነት ተግባራት ወይም 

ሁነቶች ያዘጋጃሉ? አብዛኛዉን ጊዜ ማነዉ የሚሳተፈዉ? 

5. ለሴቶች መብቶች መከበር በንቃት የሚሳተፉ የምታዉቋቸዉ ወንዶች አሉ? እነዚህ ወንዶች በሌሎች ወንዶች ላይ ምን ያህል 

ተጽእኖ ማሳደር ይችላሉ? 

6. ሴቶች የሴቶችን መብት ለማሰከበር ከሌሎች ሴቶች ጋር ብቻ ነዉ መስራት ያለባቸዉ? የወንዶች መሳተፍ ጥሩ ኃሳብ ብለዉ 

ያምናሉ? ለምን ወይም ባይሳተፉስ? የስርዓተ ጾታ እኩልነት ትግል ዉስጥ የወንዶች ሚና ምን ሊሆን ይገባል? 

7. በዚህ ሰነድ በተለያዩ ክፍለ ትምህርት ክፍሎች በተጠቀሰዉ መሰረት ሴቶች የሴቶችን መብቶች በጋራ ለማራመድ 

ስለመቆማቸዉ ምን ትምህርት አገኛችሁ? ይህን ትምህርት በህይወትዎ እንዴት ይጠቀሙበታል? 
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የቡድን ስራ: ለማህበረሰቦች ለዉጥ ምቹ ሁኔታዎችንና መቋቋምን/ተግዳሮቶችን መተንተን  

ደረጃ አንድ: የጾታዊ ጥቃት ተጠቂዎችን ለማገዝ እነሱን በተናጠል መርዳት ብቻዉን በቂ አለመሆኑንና የቤተሰቦችን፣ ማህበረሰቡንና 

ህብረተሰቡን አመለካከትና ባህሪይ መለወጥ ያስፈልጋል፡፡ የእነሱን አመለካከት መቀየር ከተቻለ ሴቶች በማህበረሰቡ ዉስጥ የተሻሻሉ 

አገልግሎቶችን ማግኘት እንዲችሉ፣ ምቹ የኑሮ ሁኔታ እና እኩል አካባቢ እንደሚኖራቸዉ ለተሳታፊዎች ይግለጹላቸዉ፡፡ በዚህ መንገድ 

ጾታዊ ጥቃቶች በሂደት ይቀንሳሉ፡፡ ሰነዱን በመመልከታቸው ያሰባሰቡት ዕውቀትና የቀሰሙት ትምህርት በሂደት በአካባቢያቸዉ 

ማህበረሰብ እንደ ለዉጥ አመቻችነት ለመስራት ጠንካራ አቅም እንዳላቸዉ ያስታዉሷቸዉ፡፡ 

 

ደረጃ ሁለት፡ “በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማስቆም ማህበረሰቡ ምን መስራት አለበት?” የሚል ጥያቄ የተጻፈበት የፊልፕ ቻርት 

ወረቀት ግድግዳዉ ላይ ይለጥፉ፡፡ የሚያስታዉሱት በማህበረሰባቸዉ የተከናወነ ኩነት ወይም ዘመቻ ለምሳሌ “የ16 ቀናት ማነቃቂያ” 

ዘመቻዎች ባለፉት አመታት የተከናወነ ወይም ማንኛዉም ተናጠላዊ ኩነት በስፋት በተነገሩ የሴቶች ጥቃቶች ዙሪያ በክልልዎ የተካሄደ 

ኩነት ካለ ተሳታፊዎችን ይጠይቋቸዉ፡፡ ተሳታፊዎቹ የሚገልጿቸዉን የተለያዩ አይነት ኩነቶች ወይም ተግባራትን ይጻፉ፡፡ በመቀጠል 

ኃሳብ ሰጪዎቹ ስለገለጿቸዉ ስላለፉት ኩነቶች (ኩነቱን ማን እንዳዘጋጀዉ፣ ማን እንደተሳተፈና እንደተከታተለ የሚያስታዉሱትን?) 

በትንሹ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡብት ይጠይቋቸዉ፡፡ 

 

ደረጃ ሶስት: የተጠቀሱ ልዩ ልዩ አይነት ተግባራትን ስፋት በመገምገም ከታች ከተገለጸዉ ዝርዝር ጋር ያነጻጽሩ፡፡ ከእነዚህ አይነት 

ተግባራት ያልተጠቀሰ ካለ አመቻቹ/ቿ “ስለ.......... ጉዳይስ? ይህን አይነት ተግባራዊ ሲሆን አይታቸሁ ታዉቃላችሁ? በማህበረሰብዎ 

ተግባራዊ ሊሆን ይችላል የሚችል ነገር ነዉ ብለዉ ያስባሉ? በሚል ጥያቄ መሰል አስተያየቶችን ያቅርቡላቸው፡ 

• የማህበረሰብና የኃይማኖት መሪዎች፣ ሽማግሌዎች፣ ፖለቲከኞች እና ሌሎች ተሰሚነት ያላቸዉ ሰዎች ስለሴቶች ጥቃት ጎጂነት 

በአደባባይ መናገር ይችላሉ፡፡  

• ማህበረሰቡ በሴቶች ላይ በሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ላይ የተቃዉሞ ሰልፎችን ማዘጋጀት ይችላል፡፡ 

• ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸዉ ሴቶች ማህበረሰቡ የጤና አገልግሎት እና የህግ ድጋፍና መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 

• አካባቢያዊ ሬድዮዎች በጾታዊ ጥቃቶች ዙሪያ መልእክት ማሰራጨትና ሴቶች ከየት ድጋፍ ማግኘት እንደሚችሉ ማብራራት 

ይችላሉ፡፡  

• የትምህርት ቤት ፕሮግራሞች ወንድ ልጆችንና ልጃገረዶችን ስለ ጾታዊ ጥቃትና መልካም የግንኙነት ክህሎቶች ሊያስተምሩ 

ይችላሉ፡፡  

• ጸረ-ጾታዊ ጥቃት ፖስተሮችን በትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ አስተዳደር ጽ/ቤቶች ህንጻ ግድግዳዎች ላይ መለጠፍ፡፡ 

ደረጃ አራት:  ዕምቅ ተግባራትን በመገምገም ተሳታፊዎችን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይጠይቋቸዉ፡፡ 

• ከተገለጹት ተግባራት መካከል በአካባቢዎ በስፋት በጣም የሚታወቁት የትኞቹ ናቸዉ፡፡? 

• እንደ እነዚህ አይነት ተግባራትን ሰዎች ለምን ይወዷቸዋል? 

▪ ለምሳሌ ከፍተኛ ያልተማረ ማህበረሰቦች ባሉበት አካባቢ ፖስተሮች ወይም ዘፈኖች በጣም ተቀባይ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

በሌላ በኩል በከፍተኛ ድህነት በሚኖሩ አካባቢዎች ደግሞ መልዕክት የተጻፈባቸዉ ቲ ሸርቶች ተፈላጊ ሊሆኑ ይችላሉ፡ 

• እዚህ ከተጠቀሱት ተግባራት ዉስጥ በጣም ዉድ የሆኑት የትኞች ናቸዉ? ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸዉስ? 

• ለውጥ ለማምጣት ከፍተኛ ዋጋ/ኃይል ያላቸዉ ምን አይነት ተግባራት ናቸዉ ብለዉ ያስባሉ? በጣም ታዋቂ/ዝነኛ ከሆኑ 

ተግባራት ጋር እንዴት አወዳደሯቸዉ? ስለእነሱ የተለየ ነገር አለ? 

▪ የተወሰኑ ኩነቶች በመጀመሪያ ማራኪ ሊመሰሉ ቢችሉም ዉጤታማ የግንዛቤ ማሳደጊያ ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣ ወይም 

ማደራጀት እንደማያስፈልግ ማጉላት ያስፈልጋል፡፡ የግንዛቤ ማሳደግ ስራ ጎረቤትዎን በአስገድዶ መድፈር ላይ ያላቸዉን 

አመለካከት በማናገር ሊሆን ይችላል፡፡  
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ደረጃ አምስት: የለዉጥ አመቻቾች በማህበረሰቡ ዉስጥ በሚገባ የሚሰሩ ዘዴዎችንና መሣሪያዎችን ማወቅና በህብረተሰቡ ውስጥ 

የሚያጋጥሟቸዉን መሰናክሎችን/መቋቋሞችን ምንጮች መረዳት መቻል እንዳለባቸዉ ለተሳታፊዎች ይግለጹላቸዉ፡፡ ተሳታፊዎች 

ለዉጥን የሚቃወሙ የተወሰኑ ሰዎች ወይም ቡድኖች ለምሳሌ የ16 ቀናት ቅስቀሳ ወይም ዘመቻ አጋጥሟችሁ ያዉቅ እንደሆነ 

ይጠይቋቸዉ፡፡ አንድ የፊሊፕ ቻርት ገጽ “ተቃዉሞ” በሚል በመጻፍ ይለጥፉና በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ተሳታፊዎች ኃሳባቸዉን 

እንዲሰነዝሩ ያበረታቱ፡ 

• ሰዎች ተቃዉሟቸዉን የሚያሳዩት በምን መንገድ ነዉ? (ለምሳሌ ባል ሚስት በህዝባዊ ሰልፍ ላይ እንዳትሳተፍ በመከልከል) 

• በማህበረሰቡ ዉስጥ እንደነዚህ አይነት ተግባራትን የሚቃወሙት የትኞቹ ሰዎች ናቸዉ? 

• በዚህ ተቃዉሞ ጀርባ ያለዉ ምንድነዉ ብለዉ ያስባሉ? 

• ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ሴቶችን የሚጎዱ ቢሆንም እንኳ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እና በጾታዊ ጥቃቶች ላይ የሚፈለገዉን 

ለዉጥ ለማምጣት በሚደረገዉ ጥረት ላይ ሴቶች ተቃዉሟቸዉን ያሳያሉ? ይህ የሚሆነዉ ለምንድነዉ ብለዉ ያስባሉ? 

• ጾታዊ ጥቃትን በመሳሰሉ ጉዳዮች ዝም ማለትና ለለዉጥ ተቃዋሚ በመሆን መካከል ልዩነት አለ? 

• መገለልን መፍራት ለአንዳንድ ሰዎች ዝምታ ወይም ለዉጥን መቋቋም ላይ ምን አስተዋጽኦ አደረገ? 

• ለዉጥን ስለ መፍራትስ? ያደግሞ ለዝምታ ወይም ለዉጥን ለመቋቋም እንዴት አስተዋጽኦ አደረገ? 

• ለዉጥን የመፍራት ጉዳይ በቂ ምክንያት እንደሚሰጠዉ ያረጋግጡ፡፡ ለውጥን መቋቋም የሚመነጨዉ ወንዶች የያዙትን 

ተፅዕኖ የመፍጠርና የመወሰን ቦታ ሴቶች በከፍተኛ መጠን ተጽእኖ ፈጣሪ ከሆኑ የያዝነውን ቦታ እናጣለን ብለዉ ስለሚፈሩ 

ብቻም አይደለም ለዉጥን የሚፈሩ ሴቶች ደግሞ ለውጡ በቤተሰባችንና በማህበረሰባችን ዘንድ ያለንን ቦታ ይፈታተንብናል 

ብለዉ በማሰብ ጭምርም ነዉ፡፡ ስለዚህ አንዳንድ ሴቶች ነገሮች ባሉበት እንዲቀጥሉ ይፈልጋሉ፤ በተለይም ከነበራቸው 

ልምድ በመነሳት በወንድና ሴት መካከል የሚኖረው ግንኙነት መልካም ያልሆነና አብረዉ ተግባብተውና ተስማምተው 

መኖር ይችላሉ ብለዉ አይገምቱም፡፡ ተሳታፊዎች ምስክርነታቸዉን ወይም ኃሳባቸዉን እንዲያካፍሉ ጊዜ መድቡላቸዉ፡፡ 

አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙት ተሳታፊዎች ለዉጥን በተመለከተ ስለሚፈሩት ነገርና እንቅፋቶች ወይም የሚጨመር ካለ 

ይጠይቋቸዉ፡፡ እንደ አመቻች ይህን ፍርኃት የሚገልጽ የራስዎትን ምሳሌ ያሳዩአቸዉ፡፡ ለዉጥ ለሁሉም ሰዉ ከባድ ነዉ፡፡ 

 

ደረጃ ስድስት: የለዉጥ ተቃዉሞ ዉይይትዎን ስለሰዎች ፍርኃት እኛ ርህሩህ መሀን እንደሚገባን በመግለጽ ያጠቃሉ፡፡ በትኩረት መያዝ 

እንዳለብንና በፍርኃታችን ላይ በቀጥታ መስራት እንደሌለብን ነገር ግን ሴቶችንም ሆነ ወንዶችን በመርዳት ከሰራን የሚፈለገዉ ለዉጥ 

ከመጣ ሁሉም ሰዉ ማየትና መጠቀም ይችላል፡፡ ስለዚህ ስልቶቻችን እያንዳንዱ ሰዉ ከለዉጥ እንዴት ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል 

ማስመር አለብን፡፡ ሌላ የፊሊፕ ቻርት “ለዉጥን መፍራት መቀነስ” በሚል ርዕስ ግድግዳዉ ላይጽፈው ይለጥፉና በሚቀጥለዉ ጥያቄ 

ከተሳታፊዎች ኃሳባቸዉን ይቀበሉ፡፡ “ጾታዊ ጥቃትን ለመቀነስ በተያያዘ የለዉጥ ፍርኃትን በብልኃት ለመቀነስ ምን ምን መንገዶች አሉ?” 

የተሳታፊዎችን አስተያየቶች ይጻፉ፡፡ ሁሉንም ተሳታፊዎች ለሰጡት ኃሳብ ያመስግኗቸዉ፡፡ 

 

ማጠቃለያ 

ይህ ክፍለ ትምህርት እና ሰነዱ ባጠቃላይ ማህበራዊ ለዉጥ ለማምጣት እና የስርዓተ ጾታ እኩልነትን በማረጋገጥ ለዉጥ ለማምጣት 

የሴቶች በጋራ መቆምና መስራት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ለማጉላት ሞክሯል፡፡ ነገር ግን ለዉጥን ለማወቅ ከባድ መሆኑን፣ ጊዜ 

የሚወስድ መሆኑን፣ ኃይልንና ፈጠራን እና ርህራሄን/በጎነትን ተቃዉሞን ለማሸነፍ እና አደረጃጀቶችንና ግንባር ለመፍጠር 

የሚጠይቅ መሆኑን፣ መቋቋምን ለመቀነስም ርህራሄ እንደሚያስፈልግ ግንዛቤ መዉሰድ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ሰነድ ዉይይት ላይ 

የተሳተፉ ሴቶች በሙሉ የማህበረሰብ ለዉጥ አመቻቾች ለመሆን በቂ ዕዉቀትና ግንዛቤ አላቸዉ፡፡ የተሻለ ነገን ለመፍጠር 

ላደረጋችሁት ስራ የዛሬዎቹ ልጃገረዶች ያመሰግኗችኋል፡፡ 

 


