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ምስጋና 

 

ኣብ ኢትዮጵያ ሓረስቶት ደቂኣንስትዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማንዋል ብአ.ፈ 2021 ትካል ደጋፊ ማእኸለዎትን ኣናዑሽቱን 

ልምዓት መስኖን ኣብ ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ ፕሮጀክት ድጋፍ ወሃቢ ምዕባይ ዓቕሚ (AGP2-CDSF) ሰብሙያን 

ቴክኒካል ኣማኸርትን፤ ኣብ ሚኒስቴር ሕርሻ ዳይሬክቶሬት ህፃናት መናእሰይን ደቂኣንስትዮን ሰብሙያ ከምኡውን ብናይ 

ዕብየት ሕርሻ ምትሕብባር ዝተዳለወ እዩ፡፡ 

 

 

እዚ ማንዋል/መፅሓፍ ንሕትመት ዝበቕዐ ብናይ መንግስቲ ካናዳ ጉዳያት ዓለምለኸ ኣቢሉ ብዝገበሮ ናይ ገንዘብ ድጋፍ 

እዩ፡፡ 
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መእተዊ፡ ምብቃዕ ደቂኣንስትዮ ኣብ ኢትዮጵያ 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ማለት እዩ? 

ደቂኣንስትዮን ኣዋልድን ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ዝውክላ ብምዃነን ፍርቂ ፀጋውን እየን፡፡ ይኹንምበር ዘይምዕሩይ ስርዓተ ፆታ ኣብኩሉ 

ክፍሊ ዓለም ዝርከብ ኮይኑ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ምዕባለ ዓጊትዎ ይርከብ፡፡ ምብቃዕ ደቂኣንስትዮ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ 

ንምርግጋፅ ቁልፊ ጉዳይ ተገይሩ ተወሲዱ ኣሎ፡ 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ዓቕሚ ምፍጣር፣መናባብረአን ምምሕያሽ ምቁፅፃርን መማረፂ ስትራተጅታት ዝረኽባሉ ዕድል ናይ 

ምምችቻው ከይዲ እዩ፡፡ 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ክፋላት ዘካተተ እዩ: 

 ደቂኣንስትዮ ንባዕለን ስምዒት ዓርሰ እምነትን ንዓርስኻ ክብሪ ምሃብ;  

• መሰለን ክሕለን ዕድለን ባዕለን ክውስናን;  

• መሰል ምርካብ መማረፂታትን ሃፍትን;  

• ዕለታዊ ሂወተን ምምራሕ ዘኽእል መሰል ምርካብን ስልጣንን ዋንነትን ኣብ ገዛን ካብ ገዛ ወፃኢን; ከምኡውን  

• ዘሎ ኣንፈት ማሕበራዊ ለውጢ ዝሓሸ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ኩነታት ንምፍጣር ፅዕንቶ ናይ ምሕዳር ተኽእሎ  

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ክምዕብልን ክመሓየሽን ዝኽእል ኮይኑ ካብቲ ዝናኣሰ ስድራ ክሳብ መላእ ሕብረተ-ሰብ ዝስራሕ ተግባር እዩ። 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓላፍነትን ርክብን ዘማላኽት ኮይኑ ናይ ውልቀ ሓላፍነት እውን የጠቓልል። ደቂ 

ኣንስትዮ ናይ ውልቀን ብቕዓተን ተጠቒመን ኣብ መሰለንን ረብሐኣንን ንዝፍጠር ክፍተት ብዓርስ እምነት ሓሳብካ ምግላፅ፣ ልበ-

ሙሉእነት፣ሕብረተሰባዊ ማሕልኻታትን ጭቆናን፣ኣብ ሕብረተ-ሰብ፣ስድራን ንዝፍጠሩ ልዕልነት ንምምሕያሽ ባዕለን ዝገብረኦ ቃልሲ 

ዝሓትት ኮይኑ ኣይኸውንን ዝብል ተቓውሞ ከስማዓ ይግባእ። ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ክበቕዓ ኣለወን እንትባሃል ዝተፈላለዩ 

መትከላት ብምሓዝ እዩ። ምርግጋፅ ማዕርነት ኣብ መሰል መሬት ምውናን፣ኣብ ተጠቃምነት መሰረት ገይሮም ዝልዓሉ ጉዳያት ሓሳብ 

ምሃብን ምውሳንን፣ናይ ሕርሻ ፍርያታት ተበፃሕነትን ምቁፅፃርን ፣ድሌተን መሰረት ዝገበረን ስራሕ ዘቃልል ቴክኖሎጂ ማሕልኻታት 

ዝኾኑ ናይ ምቅላስን ምምሕያሽን ዘጠቓለለ እዩ። 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሰብኣዊ መሰል ደቂ ሰባት ንምርግጋፅ ዝሕግዝ እዩ።ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ካብ ዝተቐመጡ 

ዓበይቲ ዕላማታት ዘላቒ ልምዓት ሓደ ምርግጋፅ ፆታዊ ማዕርነት ፣ምርግጋፅ ሰላም፣ዝተማሓየሸን ዘላቕን ልምዓት ዘለዋ ዓለም ምፍጣር 

እዩ። ብዝተፈላለዩ መበገስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘይማዕርነታዊ ተግባራት ኣለዉ።ኣብ መንጎ ህልው ኩነታትን ዘይምዕሩይ 

ኣመለካኽታን ዘሎ ክፍተት ክመጣጠን ንምግባር ዝማዕበለ ኣተሓሳስባን ዝተዋደደ ስራሕን ይሓትት። በዚ መሰረት ዝማዕበለ 

ኣመላኻክታ፣ እምነት፣ ክብርታት ማሕበረ-ሰብ፣ መንግስቲ፣ ስቪል ማሕበራት፣ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ንምርግጋፅ ፆታዊ 

ማዕርነት ብዝተዋደደ መንገዲ ክሰርሑ ይግባእ። እዚ ንምዕዋት ድማ ትምህርቲ፣ ስልጠና፣ግንዛበ ምፍጣር፣ ዓርሰ-እምነት ንምምዕባል 

ህንፀት ምክያድ፣ መማረፅታት ምስፋሕ፣ ሃፍቲ ናይ ምርካብን ምቁፅፃርን ዓቕሚ ምውሳኽ፣ መዋቕር ምምሕያሽን ተግባራዊ ስራሕቲ 

ምፍፃም፣ ትካላት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ፀቕጥን ኣፈላላይን ንምፅባብ ዝተፈላለዩ መስርሓት ብምጥቃም ደቂ ኣንስትዮ ብምብቃዕ 

መሰለንን ረብሐአንን ክሕሎ ምግባር የድሊ።እዞም ደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕን ፆታዊ ማዕርነት ንምርግጋፅን ዝጠቕሙ ተግባራት ኣብዚ 

ማንዋል ተኻቲቶም ይርከቡ። 

ምብቃዕ ደቂኣንስትዮ ንምዕባለ ኢትዮጵያ ንምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኸውን? 

ኣብ ህገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንቀፅ 35.1 ከምዝተገለፀ ደቂኣንስትዮ ከም ሰውኡት ማዕረ መሰልን ከለላን ክህልወን ከምዘለዎ የቐምጥ፡ 

እንተኾነ ግና ኣብ መላእ እዛ ሃገር ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ንምርግጋፅ ብዙሓት ክፍተታትን ፀገማትን ይረኣዩ፡፡ ካብ ፍርቂ ንታሕቲ 
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ኣባፅሕ ደቂኣንስትዮ ዝተምሃራ እየን (ምስ 60ሚእታዊ ደቂተባዕትዮ እንትነፃፀሩ)፣ ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ዘለወን ተሳትፎ 

ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብኩሉ ዕድመ እንትነፃፀር ኣዝዩ ትሑትዩ፡፡ብተወሳኺ ህጋዊ ዕድመ መርዓ 18 ዓመት እዩ፤ እንተኾነ ግና ልዕሊ 

40ሚእታዊ ኣዋልድ ኢትዮጵያ ቅድሚ 18ዓመት ዕድመዐን  ዝምርዐዋ ኮይነን ካብኣተን 14ሚእታዊ ትሕቲ 15ዓመተን እየን ዝምርዐዋ፡፡ 

 

ደቂኣንስትዮ ፍርቂ ህዝቢ ዝውክላ ኮይነን ኣብ ምህርቲ ምግቢ ዘለወን ኣበርክቶ 70ሚእታዊ እዩ፡፡ ሕርሻ ዓንዲ ሕቖ ቑጠባ ኢትዮጵን 

መነባብሮ ህዝብን እዩ፡፡  መረዳእታ ባንኪ ዓለምን ሚኒስትር ሕርሻን ከምዘመላኽቶ 82ሚእታዊ ህዝቢ ዝነብርን ዝሰርሕን ኣብ ገፀር 

ኮይኑ፤ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ሕርሻ 80ሚእታዊ፤46ሚእታዊ  ኣታዊ ውሽጢ ሃገር (GDP) ከምኡውን 90ሚእታዊ ሰደድ ኣታዊ 

ኣበርክቶ ኣለዎ፡፡ መብዛሕቶም ሓረስቶት ኣብትሑት መነባብሮ ዝርከቡ እዮም – ሓረስቶት መራሕቲ ስድራ 85ሚእታዊ ትሕቲ ክልተ 

ሄክታር፤  40ሚእታዊ ድማ ትሕቲ ፍርቂ ሄክታር እንትውንኑ ካብቶም ኣብትሑት መነባብሮ ዝርከቡ መራሕቲ ስድራ ደቂኣንስትዮ 

26ሚእታዊ እየን፡፡ ሰብ ሓዳር ደቂኣንስትዮ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ጉልበትን ክእለትን ኣብምውፋይ ማዕረ ኣበርክቶ ኣለወን፡፡ 

ይኹንምበር እዚ ኣበርክቶ እዚ ኩሉሻዕ ኣፍልጦ ዝወሃቦ ኣይኮነን ከምኡውን ኣብውሳነ ምሃብን  ጥቕሚ ኣብምክፋልን ማዕረ ኣይኮናን. 

ብሰንኪ ብዙሓት ማሕልኻታት ፃዕቒ ስራሕ ኣብገዛን ምሕብሓብ ህፃውንትን፤ ትሑት ናይ ምውሳን ስልጣን፤ትሑት ብርኪ ትምህርቲን 

ብማዕረ መሬት ዘይምርካብን ደቂኣንስትዮ ሓረስቶት ምስ ተባዕትዮ እንትነፃፀር መፍረያይነተን ትሑት እዩ፡፡ እንድሕር እዚ 

መፍረያይነት ክፍተት ክጠፍእ እንተኺኢሉ ባንኪ ዓለም ከምዝገመቶ 1.1 ቢሊዮን ዶላር ኣመሪካ ናብታ ሃገር ቁጠባ በብዓመቱ 

ይውስኽ፡፡   

 

ሚኒስትር ሕርሻ ንናይ ኢትዮጵያ ሕርሻ ሓፈሻዊ ዕላማ ዘዐው ንክልቲኦም ደቂተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን ሓረስቶትን ኣርባሕቲ 

እንስሳትን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ዝሳተፉሉን ማዕረ ተጠቀምቲ ኮይኖም መነባብሮኦም፤ ስርዓት ኣመጋግበኦምን ውሕስና ምግብን 

ዘመሓይሽሉን ብኡ ኣቢሉ ድማ ንለውጢ ፀባይ ኣየር ዝፃወር ዓቕሚ ዝፈጥርሉን እዩ፡፡  ኣብ ማዕርነት ደቂኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዘሎ 

ክፍተት ክኾን ዘለዎን ሀዚ ኣብ ባይታ ዘሎን ንምፅባብ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ሕርሻ ዘለው ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ንስርዓተ ፆታ 

ምላሽ ዝህብን ናይ ምትላምን ምትግባርን ዓቕሚ ክዓቢ፤ኣብመንጎ ዝተፈላለዩ የእትወና በሃልቲ ምትሕብባር ምጥንኻር፤ ካብ ወሰኽ 

ምህርቲ ሕርሻ ደቂኣንስትዮ ተጠቀምቲን መትረፍትን ንክኾና ምግባር፤ ብብርኪ ስድራ ናይ ደቂኣንስትዮ ናይ ምውሳን ተራ ክዓቢ 

ምግባርን ከምኡውን ኣብ ስሩዓትን ዘይስሩዓትን ትካላት ዝህልየን ተሳትፎ ምሕያልን ኣብ ኩሉ ብርኪ ንማዕርነት ስርዓተ ፆታ መስርሕ 

ተሓታታይነት ምትእትታው ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ ደቂኣንስትዮ ናይ ምብቃዕ ማንዋል ደቂኣንስትዮ ሓረስቶት  ዝለዓለ መሪሕነትን ውሳነ 

ወሃባይነትን ኣብ ስድራን ሕብረተሰብን ንክረጋገፅን ኣዎንታዊ ፅልዋ ኣብ መፍረያይነትን ዝሓሸ ህይወት ንምምራሕን ከም መስርሕ 

ተዳልዩ ኣሎ፡፡  

 

ሜላ ኣጠቓቕማ እዚ ማንዋል 

ኣብዚ ማንዋል  ዘሎ ዛንታ ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ ማሕበረ-ሰብ ዝነብራ ሰለስተ ኣዕዋፍ (መሓዙት) ዘተኮረ እዩ። በላይነሽ፣ ለምለምን 

ሰናይትን ይበሃላ። እዘን ሰለስተ መሓዙት ዘይፈላለያን ኩሉ ግዜ ነኒባዕለን ዝቀላለዳን እየን። መፀውዒ ሳጎአን ሰለስተ ኣዕዋፍ እዩ።ኣብ 

ዝቕፅል ክፋል ዝተወሰነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሕረ ባይታን ናብራ ሂወትን ዝገልፅ እዩ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮን ናብራ ስድረአንን 

ብዝተወሰነ ከዕብያን ክልውጣን ይጅምራ እየን፤ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንባዕለንን ስድረአንን ዘጋጥምወን ኩነት ኣብዚ መፅሓፍ 

ተመላኺቱ ኣሎ። እዚ ዕቤትን ለውጥን ከይዲ ምብቃዕ ዘማላኽት  እዩ። 

ኣድላይነት 

እዚ ማንዋል ምድላው ዘድለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ገፀር ኢትዮጵያ ዝርከባ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ብውልቀን ብውዳበን 

ብምትሕግጋዝ ዝበቕዓ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ንምፍጣር እዩ። 
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 ዕላማ 

ዕላማ ናይዚ ማንዋል ሕርሻ ወኪላት፣ ቤት-ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ብብርኪ ወረዳ ዝርከቡ ናይ ፕሮግራም ዕቤት ሕርሻ ፈፀምቲ 

(AGP-2 IAS) እዚ ከም መስርሕ ብምጥቃም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሓሳበን ክገልፃ፣ ክሳተፋ፣ ዓቕሚ ክፈጥራን 

ክበቕዓን ብዝተዋደደ ኣግባብ ብምስራሕ መናባብረአን ከመሓይሻ ምግባር። 

እዚ ማንዋል ዝጥቀመሉ መን እዩ? 

እዚ ማንዋል እንትዳሎ ብደረጃ ማሕበረ-ሰብ ዝርከባ ልምዓት ጉጅለታት ንምብቃዕ ትኹረት ገይሩ ዝተዳለወ እዩ። በዚ መሰረት ሕድ 

ሕድ ዛንታን ቃለ ምልልስን ብደረጃ ስድራ፣ ማሕበረ-ሰብ፣ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዘሎ ዘይማዕርነታዊ ጉዳይ ስርዓተ-ፆታ ዘካተተን ለውጢ 

ንምምፃእ ዝተዋደደ ተግባርን ሓላፍነትን ዘማላኸት እዩ። 

መሳለጥቲ እዚ ማንዋል እንትጥቀሙ ኣሳታፊ ዝኾነ ሜላ ናይ ምጥቃምን ሕብረተ-ሰባዊ ወግዕታትን ኣባሃህላታትን ኣፍልጦን ተሞክሮን 

ክህልዎ ይግባእ። 

ሞጁልን ንኡስ ክፋላትን እዚ ማንዋል 

እዚ ሞጁል ሰለስተ ማንዋላት ዝሓዘ ኮይኑ ሕድ ሕድ ሞጅል ዓበይቲ ክፍልታትን ንኡስ ርእስታት ዘጠቓለለ እዩ። ከይዲ ፍሰት 

ትሕዝቶ እዚ ማንዋል ካብ ውልቀ ለውጢ ጀሚሩ ናብ ጉጅለ፣ ማንዛታትን ሕብረተ-ሰብን ናይ ምእማንን ምልዕዓልን ተግባር 

ብምፍፃም ሓበራዊ ለውጢ ምምፃእ የማላኽት። እዚ ከይዲ ድማ ናይ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ከይድታት ዘማላኽት እዩ። 

ሕድ ሕድ ንኡስ ክፋል ብዛዕባ ዛንታ ሰለስተ ኣዕዋፍን መናባብሮን መበገሲ ብምግባር ዝተዳለወ እዩ። እቲ ዛንታ ብዝተፈላለየ መጠንን 

መልክዕን ዝተራበሐ ኮይኑ መጀመሪኡን መወዳእትኡን ድማ ብናይ ሰለስተ ኣዕዋፍ ሰለስተ ኾኮብ (***) ምልክት ብምግባር እዩ። 

እቲ ዛንታ መበገሲኡ ህልዊ ኩነታትን ፀገምን ተሞክሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ብምግባር ዘለዉ ፀጋታትን ተሞክሮታትን ብምጥቃምን 

ትምህርቲ ብምውሳድን ሓድሽ ተግባር ምፍፃምን ለውጢ ምግባርን ዘማላኸት እዩ። መሳለጢ እዚ ዛንታ ኣብ ምጅማር እቲ ንኡስ 

ርእሲ ንተሳተፍቲ ጉጅለ ምንባብ ግድን ይኸውን። 

ብድምር 30 ንኡስ ርእስታት ዝሓዘ ኾይኑ ሕድ ሕዱ ካብ 1:30 ክሳብ 2:00 ሰዓት ዝውድእ እዩ። ስለዚ እቲ ከይዲ ዛንታ ብምንባብ 

ምጅማር፣ ካብቲ ዛንታ መሰረት ብምግባር ዝተዳለዉ ሕቶታት ጉጅለ ምይይጥ ምክያድ፣ ናይ ጉጅለ ዝቐረቡ መልመድታትን ገለፃን 

ብምጥቕላል ይካየድ። መሳለጢ እዚ ከይዲ ተኸቲሉ ምክያዱ ደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕን ተሳትፎአን ንምዕባይን ስለ ዝሕግዞ ዝለዓለ 

ትምህርቲ ምውሳድ ጠቓሚ እዩ። 

ደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕን ንስርዓተ-ፆታ ዝምቹው ከባብን ተግባርን ዘካተተ መሳለጢ ስትራተጂ ምድላው 

ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገለፀ መሳለጢ ኣሳታፊ ሜላ ስልጠና ምጥቃም፣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላትን ማዕርነት ሰርዓተ-ፆታን ምፍላጥን 

ተሞክሮ ምህላውን የድሊ። ሕድ ሕድ ክፍልታት ዛንታ ምንባብን ኣራቢሕካ ምድላውን ነቲ ከይዲ ዕውት ንምግባርን ተሳትፎ 

ንምሕያልን ጠቓሚ እዩ። 

ናይ ጉጅለ ኣኼባታትን ምይይጣትን ዝካየደሉ ቦታ ምችው፣ ሰፊሕ፣ ብቀሊሉ ዝርከብ፣ ንጉዳኣት ኣካል ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ግምት 

ዘእተወ፣ ፀጥታ ዘለዎን ንደቂ ኣንስትዮ ዝምቹን ክኾን ይግባእ። ዝከኣል እንተኾይኑ ስልጠና ኣብ ዝፅወዓሉ እዋን መፅንሒ ቆልዑ 

ምምችቻው፣ ቁርስን ልስሉስ መስተን ምቕራብ የድሊ። 

እዚ ስልጠና ውፅኢታዊ ንምግባር ደቂ ኣንስትዮ ብንቕሓት ዝሳተፋሉ ዕድላት ምምችቻው፣ መጠን ተሳተፍቲ ዘይምብዛሕ (ካብ 20 

ክሳብ 25) ክኾና ምግባር። ኣብቲ ዘተ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፃን ዝሳተፋን ምዃነን ብመፀዋዕታ ምርግጋፅ፣ ንምንታይ እቲ ጉጅለ ከም 

ዝጅመር፣ እንታይ ክትሰርሕ ትልሚ ከም ዝሓዝካ፣ ኣበይን ማዓዝን ናይ መጀመርታ ኣኼባ ከም ዝካየድን ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ከመይ 
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ከም ዝረኽባን ምግላፅን ምርዳእን የድሊ። ኣኼባ ዝኻየደሉ ቦታ ንተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐረበን ንኹለን ዘማእኸለን ማለት ቤተ-

ኸርስትያን፣ መስጊድ፣ ዕደጋን ጥዕና ጣብያን ክኸዉን ይግባእ። 

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስልጠና ግዜ ደርፍን ምዝንጋዕን ስለዝፈትዋ ዝተፈላለዩ ቀልድታትን ፀወታን ሕድ ሕደን ከቕርባ ይግባእ። ብናይ 

ሕድ ሕደን ተሞክሮን ዛንታን ይመሃራ፣ እቲ ትምህርቲ ብዘየሰላችዉን ምስቲ ከባቢ ዝተዛመደ፣ ንሰልጠንቲ ዘዛናግዕን ብምግባር ኣብ 

ሕድ ሕድ ክፍለ ግዜ ብተግባር ክማሃርን ዝወሰደኦ ተሞክሮ ክገልፃን ምግባር የድሊ። 

 

መሳለጢ ናይ ባዕሉ ዛንታ ምውሳኽ ይኽእል 

ንመመቻቸውቲ ተወሳኺ መብርሂ: ስርዓተ ፆታ ዘማእኸለ ናይ ምስላጥ/ምምችቻው ሜላን ቋንቋን ምጥቃም 

ከም መሳለጥቲ ንደቂኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ንስድረኦም ንባዕሎምን ናይ ቀፃሊ ብሩህ መፃኢን ማዕርነት ፆታን ንምምፃእ ናይቲ 

ለውጢ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃና ብምርዳእ ሙያዊ ሓላፍነት ብዝተመልኦ ግልጋሎት ክንህብ ይግባእ፡፡ 

ኩሉሻዕ ደቂኣንስትዮ ናይ ገዛ ውሽጢን ህፃናት ምሕብሓብን ሓላፍነት ዘለዎም ብምዃኑ፤ ንሱውን ኣብ ስልጠና ከይሳተፉ ክዓግቶም 

ከምዝክእል ክንሓስብ አለና። ብምዃኑ ፕሮግራማት እንትነዳሊ ክንርደኦ ዘለና ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ናውቲ፤ ናይ ፕሮግራም 

መጀመሪን መወድእን ከምኡውን ናይ ዕረፍቲ ሰዓት እንትንሰርዕ ናይ ሓረስቶት ደቂኣንስትዮ ተሳታፋይነት ዘዕቢ ክከውን 

ኣለዎ።ኣድላዊ ዝኾኑ ቋንቋታት ስርዓተ ፆታ፣ አገላልፃታት፣ ቀልድን ተግባርን ክዕለዩ ኣለዎም።  

ደቂኣንስትዮ ንምንቅስቓስ ስድራን ምሕብሓብ ህፃናትን ኩሉሻዕ ሓላፍነት ከምዘለወን ምፍላጥ ይግባእ፣ ንሱውን ኣብ ስልጠናታት 

ከይሳተፋ ይገብረን፡፡ ስለዝኮነ ምድላዋት ኣብዝገብርሉ ግዘ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ናውቲ ፣ናይቲ ፕሮግራም መጀመሪን መወድእን 

ከምኡውን ናይ ዕረፍቲ ግዘ ናይ ሓረስቶት ደቂኣንስትዮ ተሳትፎ ክውስኽ ምግባር ኣለዎም ፡፡ ደቂኣንስትዮ ገፀር ሓዱሽ ነገር 

ንምፍታን ናይ ስርዓተ ፆታ ኣተሓሳስባን ናይ ሕብረተሰብ ፀቕጢን ብምፍራሕ ዓርሰ እምነት ይጎድለን።  ስለዝኾነ ዓቕመን 

ንምጉልባት ዝተፈላለዩ ዘነቓቕሑን ጭቡጣት ታሪኻትን ምጥቃም ኣድላይ እዩ፡፡  

ኩሉሻዕ ኩለን ደቂኣንስትዮ (መራሕቲ ስድራን ሰብሓዳርን) ካብንህቦ ስራሕቲ ምዕባይ ዓቕሚ ተጠቀምቲ ምዃነን ንምርግጋፅ 

ምብርታዕ ኣለና። ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ምግላል ኣብ እንሰርሖ ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ስለዝህልዎ፤ ዝኾነ 

ሰብ ከይግለል ክንገብር ይግባእ፡፡  

ኩሉሻዕ ናይ ስልጠና ትሕዝቶን መልእኽትን ቀሊልን ንስርዓተ ፆታ መልሲ ወሃቢ ይግበሩ፡፡ ንሱውን ሙያዊ ዓወት/ዕውትነት 

የሳኽእ፡፡ 
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ሰለስተ መሓዙት (ኣዕዋፍ)  

ሰናይት: ዝተመርዐወት ኮይና ባዓል ገዛኣ  ሐዚ  ንስራሕ ዝገሸ እዩ  

ሰናይት ኣብርሃ 30 ዕድመ ዝገበረትን በዓል ገዛኣ ድማ ወልደገብርኤል ዝበሃል ኮይኑ ሓንቲ ጓል 

ኣንስተይቲ እትርከቦም ኣዶ ኣርባዕተ ቆልዑ እያ። በዓል ገዛኣ ንስድራ ተወሳኺ እቶት ንምርካብ 

ካብ ገዛ ወፅኡ ስራሕ ንምእላሽ ገይሹ ይርከብ። ሰናይት በዓል ገዛኣ ብዘይምህላዉ ኩሉ ሓላፍነት 

ማለት ኣታዊ ዝርከቦም፣ ኣታዊ  ዘይርከቦም፣ ስድራ  ምሕብሓብን  ኣብ ልዕሊኣ ዝተቐመጡ 

ሓላፍነታት እዮም። ሰናይት ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሕዎ ስድራ ዝዓበየት ኮይና ሽድሽተ 

ኣሕዋት ኣለውዋ። ወለዳ ኣብ ሓምሻይ ክፍሊ ካብ ትምህርቲ ኣቋሪፆም ኣብ 18 ዓመታ 

ኣመርዕየሙዋ። ሰናይት በሳልን ዓርሰ እምነት ዘለዋን ኮይና ከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ካባቢኣ 

ትሕትነት ዝስማዓ ኣይኾነትን። ኩሉ ግዜ ሰናይት ሰብኣያ ናብ ገዛ እንትመፅእ ትካተዖ እያ። ሰናይት 

ኣብ ከባቢኣ ዝርከብ ጥዕና ትካል ተጠቃሚትን ኣስተምህሮ ትረክብን ብምዃና መከላኸሊ ብምጥቃም ምጣነ ስድራ ብተግባር እተርእን 

ደቃ በቢ ሰለስተ ዓመት እናራሓሓቐት እትወልድ እያ። ሰናይት እዚ ትምህርቲ ዝተረዳኣ እብ እዋን ትምህርታ ዝዋሃብ ካብ ዝነበረ ትሕቲ 

ዕድመ መርዓን ሳዕብየኑን ዝብል ብምዝካር ኮይኑ ሞዴላ (መርኣያኣ) ድማ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ መምህራ እያ። 

ሰናይት ብተወሳኺ ናብ ቤተ-ክርስትያን ምኻድ፣ ዓበይትን ሑሙማትን ምርኣይ፣ ኣብ እዋን በዓላት ሕጉስቲ ምኻን፣ ክዳና ምፅራይን ኣብ 

በዓላት ሓደሽትን ደስ ባሃልትን ክዳውንቲ ምኽዳን ብጣዕሚ እትፎቱ እያ። 

ሰናይት ምስ በዓል ገዛኣ ብምዃን ሓንቲ ላሕሚ፣ ክልተ ብዕራይ፣ ዓሰርተ ጠለበጊዕን ቁሩብ ጨቛቁትን ብምሕላውን ናይ ገደና ኣሕምልቲ 

ብምዝራእን መናባብረኦም ዝመርሑ እዮም። ሰናይት ሰብኣያ  ብመሰረት ካብ ሕርሻ ዝረኽቦ  ኣታዊ  ዕቋር ብምዕቛር ኣብ ሓደጋ ግዜ 

ንምክልኻል ተረዲኡ ዝትግብር እዩ። ሰናይት ሐዚ ግን በዓል ገዛኣ ብዘይ ምህላዉ ኣታዊ ዘለዎሞን ዘይብለሙን ኩሎም ስራሕቲ ናብኣ 

ስለ ዝተደርበዩ ዝላዓለ ናይ ስራሕ ፅዕንቶ ኣለዋ። ሰናይት ኣብ ጣብያኣ ዝርከብ ኤክስቴንሽን /መሰልጠኒ ሓረስቶት/ ዝዋሃብ ትምህርቲ 

ንምክትታል ትፅገም እያ፤ ግን ሰናይት ካብ ዘይማዕበለ ኣመላኻኽታ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ዝመፅኡ 

ወረታትን ኣባሃህላታትን የፍራሓ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንሳ እውን ጓል ኣንሰተይቲ ስለዝኾነት እዩ። ሰናይት መልከዐኛን ፅቡቅ ፍሽክታ 

ዘለዋን ፅቡቅ ክትርኢ እትደሊ እያ።ነዚ ኩሉ ስራሕታን እምነታን ሞዴላ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ መምህራ እያ። 

ሰናይት ቤተ-ክርስትያን ምኻድ፣ ሽማግለታትን ሑሙማትን ምርኣይ እትፎቱ ሞዴል ሓረስታይ ጓል ኣንስተይቲ እያ። 

 

በላይነሽ: መራሒት ስድራ ጓል  አንስተይቲ  እያ  

በላይነሽ ጓል 15 ዓመት እንተላ ምስ ኣዕርኽታ እናተፃወተት ካብ ቤት ትምህርቲ እንትትምለስ ብገረዚሄር 

ተዘሪፋ ዝተወሰደት እያ። ብሓይሊ ንገረዚሄር ክትምርዖ ብምግባር ናብ ንሱ ዝነብረሉ ቁሸትን ገዛን 

ተወሰደት። እዚ መሕፈሪ ጠለፋን ብሓይሊ ዓሚፅካ ምድፋርን ዝገልፅ ድህረ ባይታ ዘለዋን ካብተን 

ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ስለዝኾነት ክውገድ ትደሊ። ብዛዓባ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ዝምልከት 

ብዝግባእ ዝተገንዘበት እያ። እዚ ማለት ብፍፁም ክትርሰዖም ዘይትኽእልን ንምርግጋፅ ፍትሒ 

እትቃለሶምን እያ።  ሐዚ በላይነሽ ጓል 32 ዓመት እያ።ብምክንያት ሕማም ባዓል ገዛኣ ብምት ቅድሚ 

ክልተ ዓመት እዩ።ንሳ ሐዚ ምስ ደቃ ሓደ ወድን ጓልን እትነብር ኮይና ንስድራኣ ብቆራፅነት ትከናከን 

እያ።ንደቃ ምርካዕ ንዓኣ ፅቡቅ እዩ።ናይ ባዕላ ንእሽተይ ናይ ሕርሻ መሬት ካብ ሓደ ሄክታር ዝናኣሰትን 

ሓደ ብዕራይን ክልተ ኣባጊዕን ኣለዋኣ። 

ስብኡተን ዝሞቱ ወይ በይነን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ትኹረተን ኣታዊአን ንምዕባይን መናባብሮ ስድረአን ንምምሕያሽን እዩ። 

ኣብዚ ዝገጥመን ፀገም ኣብ ኣታዊ ዘለዎምን ዘይብሎምን ግደታት ሰርዓተ-ፆታ ዘይምምጥጣንን መሬተን ንምልማዕ ሕፅረት ጉልበትን እዩ። 

ብተወሳኺ ምሸት ዝሕልወለንን ዝሕግዘንን ሰብ ዘይምህላውን ንስርቂ ምቅላዕን ኣብ ከባቢና ልሙድ እዩ። ዝራእተን ብዝግባእ ኣብ 

ምሕላው ፀገም ስለዝገጥመን መሬተን ከውፍራ ስለ ዝግደዳ ኣብ መወዳእታ ዝሓሰበኦ እቶት ዘይምርካብ ፀገም ይገጥመን። ኣብ እዋን 
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ዓፂድ ድማ ምህርተን ምስ ተወፋሪ ይካፈላ። በዚ መሰረት ወፃኢአን ንምሽፋን፣ ናይ ደቀን ንትምህርቲ ክፍሊት፣ ንምግብነት ዝኸውን 

ሕፅረት የጋጥመን። በላይነሽ ምህርቲ ከመይ ከም ዝዓቢ፣ መሬታ ከመይ ከም ዝሕግዛን ተወሰኽቲ ኣታዊ ዝርከበሎም መንገድታትን 

ትፈልጥ እያ፣ ግን ነዚ መፍትሒ ኣበይ ከም ዝርከብ ንምድላይ ትፅገም እያ። ካብ ካልአት ንምምሃርን ዝተፈላለዩ ክእለታት ንምምዕባል 

ድልውቲ እያ። ኣብ ጣብያኣ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠናታት ኣብ ዝዋሃብሉ ግዜ ንምስታፍ ዋላ እንተፈተነት ኣብ ግዜኦም ግን 

ኣይትረኽበሙን። መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ኣድልዎ ከም ዝበፅሐንን ከም ስግኣት ከም ዝረአያን  ትፈልጥ እያ። 

ባዕላ ነዚ ንምውጋድ ፅቡቅ ኮይና ከም ወንጀል ድማ ይስማዓ። ምስ ሰናይትን ለምለምን ፅቡቅ ዕርክነት ብምምስራታ ብጣዕሚ ተሓጎሰት። 

 

ለምለም: ብዓልቲ ሓደር እያ (ብባህላዊ ስብኣይ ዝመርሖ ገዛ) 

ለምለም 28 ዕድመ ዝገበረት ኮይና በዓል ገዛኣ ከበደ ይባሃል። ክልተ ኣጓላትን ሓደ ወድን ብድምር 

ሰለስተ ቆልዑ ኣለውዎም። ኣተዓባብያኣ ድማ ካብ ድኻታትን ቡዝሓት ኣንስቲ ናይ ምእታው ባህሪ 

ዘለዎም ስድራ እያ። ለምለም ኩሉ ግዜ ንወላዲታ ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕቲ ክትሕግዛ ትደሊ። ተወሳኺ 

እቶት ንስድራ ዝኾን ካብ ሕርሻን መዓልታዊ ናይ ጉልበት ሰራሕ ኣብ ህንፃ ስራሕትን እናሰርሐት 

ኣስተዋፀኦ ትገብር። በዚ ምክንያት ትምህርቲ ብፉፅም ስለ ዘይጀመረት ምንባብ ኣይትክእልን። 

ለምለም ምስ ቤተ-ሰብ በዓል ገዛኣን ሓማታን ኣብ ሓደ መረባ እያ ትነበር። ካብ ቤተ-ሰብ ከበደ 

ዝተውሃባ 0.5 ሄክታር መሬት ኣለዋ። ለምለም እቲ መሬታ ከም ጣፍን ስገምን ዝመሳሰሉ ዘብቁል ኮይኑ 

በተወሳኺ ቁሩብ ደራሁን ንእሽተይ ገደና ኣሕምልቲ ኣብ መረባ ኣለዋ። ድሕሪ ምምርዓዋን ናብራ 

ምምስራትን ኩሎም ኣታዊ ዘይብሎም ስራሕቲ ሓላፍነታ ኮይኖም ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ምስ በዓል ገዛኣ ብንጥፈት ትሳተፍ 

እያ። ኣብ ምሳሕ ሰዓት ለምለም ድሕሪ በዓል ገዛኣን ደቃን ምምጋቦም ምስ ኣረጋገፅት ኣብ መወዳእታ ትምገብ። ኩሉ ግዜ ድኻምን 

ምሕፃር ትንፋስን ይስማዓ። ለምለም ኣብ ዘይዕድሚኣ ዝኣረገት እያ። 

ለምለም ብዛዕባ ንገዛኣ ዘድልዩ ዕለታዊ ምግብታት ቀንዲ ውሳነ ትውስን እያ። ሓደ ሓደ ግዜ ሓማታን ካልአት ቤተ-ሰብን ኣብ ክልቲኦም 

ጉዳይ ጣልቃ ይኣትዉ እዮም። ለምለም ናብ ዝኾነ ኣኼባ ክትከድን ናብ ሰብ ክትሕወስን ኣይፍቀደላን፣ ስለዚ ምስ ከምኣ ዝበላን 

ማሓዙታን ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸብ ትምነ።  ብወነና ወይ ብናይ ባዕላ ውሳነ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ኣይትረክብን። ንሳ ኩሉ ግዜ ትሕትነትን 

ሕፍረትን ዝስማዓ ኮይና ኣብ ዝኾነ ውሳነ ዋላ ኣብ ገዛኣ ኣይትሳተፍን። ከበደ እንተኾነ ክትሳተፍ ዕድል ኣይህባን። ናይ ክልቲኦም ተሞክሮ 

ኣተዓባብያ ስድረኦም ኩሉ ግዜ ሰብኣይ እዩ ትክክል ወይ ዝመርሕ ካብ ዝብል ዝመፅኡ እዮም። ለምለም ኩሉ ግዜ በዓል ገዛኣ ዝበለፀ 

ምዃኑ ትኣምን፣ ዋላ እናተጋገየን ዘይትኽክል እናሃለወን ክትቃወሞ ወይ ክተስተኻኽሎ ትፈርሕ እያ። ለምለምን በዓል ገዛኣን ኩሎም 

ደቆም ክማሃሩ ዘይደልዩ እንትኾኑ ቅድሚያ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ደቆም ክምሃሩ ይፈቕዱ። ንምንዳድ ለምለም እዚ መበገሲ ይኸውን። 

ጓላ ብዘይምምሃራ ናይ መፃኢ ዕድላ ዝምልከት ትጭነቅ። ኩሉ ግዜ ደቃ ብማዕረ ክትሪኦምን ክሕጎሱን ትደሊ። 
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ሞጅል-1 ዓርስኻ ምልዋጥ 

 መእተዊ 

ዓርስኻ ምልዋጥ ማለት ብዛዕባ ናይ ባዕልና ዓቕሚ ምምዕባል እንኽእል ምዃና ዘማላኽት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብእንገብሮ 

ድኻምን ፃዕርን መናባብሮና ንምምሕያሽ ይጠቕመና። ስለዚ እቲ ዛንታ ካብ መናባብሮና ልምድን ተሞክሮን ብምእካብ ዝተዳለወ 

እዩ። መብዛሕቲኡ ግዜ ብቐጥታ ንመናባብሮና ዘለና ልምድናን ተሞክሮን ንምምዕባል ለውጢ የድሊ እዩ። በዚ መሰረት ለውጢ 

ንምምፃእ ድማ ጠንኪርካ ምስራሕ የድሊ። ግን ኣብ ከይዲ ናይ ለውጢ መጠንን ኣበይ ከም እንጅምርን ንምፍላጥ ንፅገም ኢና። 

ኣብዚ ክፋል ሰለስተ ማሓዙት ለውጢ ንምምፃእ ዝጀመራን ንቐፃሊ ዝሐሸ ናብራ ንምንባር ተስፋ ዘለወንን ንምርኣይ ዝፈተነ እዩ። 

 

ክፍሊ 1.1: ዓርስኻ ምፍላጥ፣ ዓርስ-እምነት፣ ልበ-ሙልእነት 

መእተዊ 

ልበ-ሙልእነት ማለት ስሚዒትካ፣ መሰልካን ድሌትካን ብግልፂ ናይ ምግላፅ ክእለት ማለት እዩ። ሓቀኝነት፣ ቅኑዕ ተግባር፣ ስሚዒትን 

መሰልን ካልኦት ምኽባርን ብዝብሉ ባህርታት ዝግለፅ እዩ። ልበ-ሙልእነት ኣብ ውስናት ብተፈጥሮ ክመፅእ ዝኽእል እንትኸዉን እዚ 

ማለት ግን ንኩሉ ኣይኮነን። ስለዚ ልበ-ሙልእነት ብምምሃር ዝመፅእ ክእለት እዩ። ኣብ ዝለዓለ ልበ-ሙልእነት ዝበፅሑ ሰባት 

ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ውልቆም ውሽጣዊ ጎንፅታትን ንዝገጥምዎም ናይ ናብራ ዕንቅፋታትን ምፍታሕ ክእለቶም ዝለዓለ እዩ። ዝተሓተ 

ጭንቀት ድማ ይህልዎም። 

ልበ-ሙልእነት ማለት ናይ ትሕትነት ተፃራሪ እዩ። ስቕ ምባልን ካልአት ብዛዕባኻ ክውስኑ ዘይምፍቃድ ማለት እዩ። ልበ-ሙልእነት 

ካብ ዓብላላይነት ዝተፈለየ እዩ። ልበ-ሙልእነት ንካልኦት ብምኽባር ማዕረ ብማዕረ ምይይጥ ምክያድ። ዓብላላይነት ማለት ግን 

ዓወት ናይ ካልኦት ስምዒትን መሰልን ብዘይምኽባርን ናይ ባዕልካ ኣጀንዳ ጥራሕ ብምትኳር ክተምፅእ ምድላይ እዩ። ልበ-ሙሉእ 

ምዃን ኣብ ዕላማኻ ምትኳር፣ ዓርስኻ ምግንዛብን ንባዕልኻ ሓቀኛ ምዃን እዩ። ልበ-ሙልእነት መበገሲ መሰረት ዝገበረን ባዕልኻ 

ክትፈልጥን ዓርሰ-እምነት ክተሕድርን ዝሕግዝ እዩ። ዓርስኻ ምፍላጥ ማለት እምነትን ግልፅነትን ኣብ ባዕልኻ ምፍጣር እዩ። ዓርሰ-

እምነት ማለት ድማ ንሓደ ተግባር ብብቕዓት፣ ብእምነትን ናይ ምውሳን ብቕዓት ምህላው እዩ። ልበ-ሙልእነት ናይ ምርድዳእ ባህሪ 

ምምፃእ ኮይኑ መብዛሕቲኡ ግዜ ብተፈጥሮ ዝመፅእ እዩ። ሓደ ሰብ ባዕሉ ንምፍላጥን ዓርሰ-እምነት ንምፍጣርን ብዝለዓለ ክጥንክርን 

ይግባእ። ብተወሳኺ ልበ-ሙልእነት ብትምህርትን ድሕሪ ቡዝሕ ልምምድን ብባህሪ ለዉጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ምስ ናይ ባዕልኻ 

ሓላፍነት ብግልፂ ምርድዳእን ግልፅነት ዝተመልኦ ምክብባር ክህሉ ምግባር። ዓብላላይ ወይ ትሑት ክትኮን የብልኻን። ንባዕልኻ 

ልበ-ሙሉእ ንምዃን ድሌትካ፣ ሓላፍነትካን ብምግላፅ ዓርስኻ ብምሕጋዝ ንውሕ ዝበለ ግዜ ምውሳድ የድሊ። ንባዕልኻ ዋጋን ክብርን 

ምሃብ ብምጅማር ከይዲ ምብቃዕ ክትጅምርን ክትቅፅልን ይግባእ። 

ንኡስ ክፋል 1.1.1: ልበ-ሙሉእ ምዃን  

ሙልእነት ንደቂ ኣንስትዮ ዕለታዊ ናብረአን ንምሽናፍን ምስ ማሕበረ-ሰበን ተኣሳሲረን ንምኻድን ዝለዓለ ግደ ይፃወት። ብተወሳኺ 

ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን፣ ድሌተን፣ ዝስመዐን ንምግላፅን ኣብ ገዘአን ሓገዝ ንምርካብ፣ ዝጠንከረ ዝምድና ንክህሉን ስራሕ ንምክፍፋልን 

ይጠቕመን። ልበ -ሙልእነት ንሰብ ሓዳርን መራሕቲ ስድራን ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ንምፍጣርን 

ዝሐሸ ናብራ ክነብራን ይጠቅም። እንድሕር ባዕልና ልበ-ሙልኣት ኮይና ድሌትና፣ ተስፋናን ሕልምናን ክንገልፅ እንተዘይክኢልና 

ድሌታትና ክንፍፅሞም ወይ ክንረኽቦም ኣይንኽእልን። 
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ናውቲ: ቻርትን ማርከርን ንመሳለጢ፣ ማስታወሻን ቢሮን ንተሳተፍቲ።   

ዝወስዶ ግዜ: ካብ 1:.50 ክሳብ 2: 00 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ልበ- ሙልእነት እንታይ ማለት እዩ? ንደቂ ኣንስትዮ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?  

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ: ብዛዕባ ልበ-ሙልእነት ዝገልፁ ክእለታት ኣብ ዝነብርሉ ቦታ ምልምማድ  

መምርሒ: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ብምንባብ ቅደም ሰዓብ ተኸቲሎም ብጉጅለ ክመያየጡን ክሰርሑን ምግባር  

*** 

ለምለም ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ገዛኣ ከም በዓልቲ ገዛ ዘይኮነትስ ከም ካሊእ ወይ ካብ ስድራ ወፃኢ እያ ትረኣ። ንሳ ኣብ ገዛኣ ዘለዋ 

ሃፍቲ ይኹን ዋላ ሂወታ ብማዕረ ናይ ምውናን ዕድል ኣይብላን።ኣብቲ ገዛ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ዝውሰን ብከበደ ጥራሕ እዩ። ከበደ 

ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝበዝሖ ስድራ ዝዓበየ ኮይኑ ሰብኣይ ናይ ገዛ መራሒ፣ ኩሉ ሰብ ሓሳቡ ዘይህብን ንሱ ዝሃቦ ዝቕበልን ዘይቃወምን 

ክኾን ኣለዎ ዝብል እናረአየ ዝዓበየ እዩ። ስለዚ ንሱ ሓዚ ድማ ኣቡኡ ንኣዲኡን ስድርኡን እናገበሮም ዝነበረ ተግባራት ቀዲሑ ዝሓዘ 

እዩ። 

ከበደ ለምለም ናብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኮነ ኣብ መንደራ ዝካየድ ጉጅለ ምይይጥ ደቂ ኣንስትዮ ክትሳተፍ ፍፁም ኣይፈቕደላን። 

ንኣዕርኽቱ ድማ ናይ ሰበይቲ ቦታ እንዳመጎጎ ክኾን ከም ዝግባእ ብኣብነት ኣዲኡ እናጠቐሰ ብኹርዓት ይዛረቦም። 

ሓደ መዓልቲ ሓንቲ መራሒት ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ንእንዳ ከበደ ብምኻድ ንለምለምን ሓማታን ብገባሪ ሰናይ ዝተዳለወ ኣኼባ 

ንምስታፍ ትዕድመን። እቲ ኣኼባ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገጠር ዕቋርን ልቓሕን ተጠቀምቲ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ለምለም ቅድም 

ኢላ እውን ብዛዕባ ዕቋርን ልቓሕን ሕብረት-ስራሕ ማሕበር ዝምልከት ሰሚዓ ነይራ እያ። ቅድሚኡ ኣኼባ ንምስታፍ ዝኾነ ፃዊዒት 

ወይከኣ ዕድመ በፂሕዋ ኣይፈልጥን። እዚ ዕድል ምርካባ ፅቡቕ ስሚዒት ተሰማዓ። 

ለምለም ብሃንቀውታ ሕቶ ሓተተት “እንታይ እዩ እቲ መዐቀኒ ኣባል ዕቋርን ልቓሕን (RUSACO) ንምዃን” በለት። 

“እንድሕር ድሌት ሃልዩኪ ክንሕግዘክን ክነማኽረክን ንኽእል ኢና። ስለዚ ምፂ እሞ ኣባል ኮይንኪ ተመዝገቢ” ኢላ እታ ኣዶ ወንበር 

ማሕበር ተጋደልቲ ትዛረባ። 

እዚ ማለት “ገንዘብ ናይ ምርካብ ዕድል፣ ናይ ባዕለይ ንግዲ” ክጅምር ይኽእል እየ ማለት ድዩ? ኢላ ሐተተት ለምለም። ልክዕ ኢኺ 

በለታ እታ መራሒት። ልቓሕ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለኪ ግን ቅድሚ ምልቃሕኺ ንዝተወሰነ ግዜ ዕቋር ዕቖሪ በለታ። ዕቋርኪ ድማ 

ይሕግዘኪ እዩ። ንሕና ድማ ኣታዊ ዝርከበሉ መንገድን ምሕደራ ንግድን ዝብል ስልጠና ክትወስዲ ክነማቻቹ ኢና። 

 ወድያውኑ ለምለም ገፃ ጭምድድ በለን ሕማቕ ነገር ተሰማዓን። ናይዚ ምኽንያት ድማ ንዕቋር ዝኸውን ገንዘብ ዘይትረክብ ምዃና 

ስለዝፈለጠት እያ። ናይ ባዕላ ዝኾነ ገንዘብ የብላን። ኩሉ ዝረኸበቶ ንከበደ እያ ትህቦ፤ ንሱ ድማ ናብ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ኣባል 

ክትከውንን ናይ ባዕላ ገንዘብ ክትውንን ብፍፅም ኣይፈቅድን።  

 መሓዛይ “መራሒት” ካብታ ትረኽብያ ገንዘብ ብንእሽተይ ምዕቛር ክትጅምሪ ትኽእሊ ኢኺ ትብላ፤ ቡዝሕ ገንዘብ ኣየድልየክን 

በለታ፡፡ 

ኣብዚ ግዜ ሓማት ለምለም ኾፍ ኢለን ብፅሞና ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ዝግበር ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ የዳምፃ ኣለዋ።   
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እናተማያየጣ እናሃለዋ ካብቶም ደቃ ሓደ ኣብ ጥቓ ዝሓቖፈት ደርሆ ኮይኑ ይፃወት ኣሎ። ንታ ዝተጫጨሐት ንእሽተይ ጫቒት ድማ 

ምግቢ ይደርብየላ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ለምለም ካብታ ትረኽብያ ንእሽተይ ገንዘብ ምዕቛር ምጅማር ትኽእሊ ኢኺ ዝብል ሓሳብ 

ዘከረት። እዚ ማለት ድማ ካብ እንቋቑሖን ካብ ፍርያት ገደና ኣሕምልትን ሸይጣ ካብ እትረኽበን ገንዘብ ዕቋር ክትጅምር ከም 

እትኽእል ምሕሳብ ጀመረት። 

 እታ መራሒት ብኩነታት ለምለም ብጣዕሚ ተሓጊሳ ተመለሰት። ለምለም ድማ መዓዝ ክረኽበኪ ይኽእል? ኢላ ትሓታ። ግዜ 

ክህበኪ እየ ኣዕሚቕኪ ሕሰቢ በለታ። እዚ ባዕላ ክትሰርሖ ከም እትኽእል ኣመነት። ሐዚ ለምለም ናይ ባዕልኻ ገንዘብ ምህላው 

ክንደየናይ ዝጠቅም ምዃኑ ተረደአት። ምስ ርእሳ ብዕምቆት ሓሰበት፣ ካብቲ ሐዚ ዘላቶ ብመሸጣ እትረኽቦም ኣታዊ ንምውሳኽን 

ወሰነት። ለምለም ሓቦን ተስፋን ተሰሚዕዋ ንከበደ ጠቕሊላ ረሰዐቶ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣወዳት ዝበዝሕዎ ገዛ ብምዕባያ ንኩሎም 

ስራሕታን ትልማን ንምትግባር ናቱ ፈቃድ ምሕታት ወሳኒ ስለዝኾነ እዩ። ሐዚ ግን ብዛዕባ እዚ ትጭነቕ ዘይኮነትስ መዓዝ ናብ ትካል 

ዕቋርን ልቓሕን ኣባል ትኾን ጥራሕ እያ ትሓስብ ዘላ። 

 ሓማታ ድማ ካብ ትሓስቦ ዝነበረት ናይ ቀፃሊ ትምኒት ቀስቂሳ ተቋርፃ። ለምለም ናይ ሓማታ ሓሳብን እንታይ ከም ዝበላኣን 

ኣይተረደአተንን ግን መሐጎሲት በለታ። እዚ ፅቡቕ ዕድል  ኣይኮነን ንዓና ማማ በለተን። 

ብትሑት ድምፃ እርግፀኛ ዲኺ? እናሳሓቐትን ቀልዲ ብዝተመልኦን ዘረባ ንሓማታ ትሓተን።ንሳ ትሓስብ ዘላ ብዛዕባ  ምሳኣ ዘየለ 

ክቡር በዓል ገዛኣ እንታይ ከም ዝብላ እያ። ሓማታ ባዕላ ናብ ጉጅለ ዕቋርን ልቓሕን ኣባል ኽትኮን ፍፅም ኣይትፈቅደላን፤ ክሕሰብ 

ኣይከኣልን። ንዕልታ እንተኾነት እውን ኣይትፈቅደላን፤ ንዓኣ እውን ኣምሂራታ እያ። 

ናይቲ ጉጅለ ኣመራርሓ ንክኽዱ ተዳልዮም ኣለዉ። ለምለም ናይቲ ኣኼባ መዓልቲ ቀሪቡ ምዃኑን ከም እትተርፍን ተረደአት። ሓማት 

ለምለም  ኣብ በሪ ጠጠው ኢለን ኣለዋ። ለምለም ድማ ተመሊሳ ኣብ ቀፃሊ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ እንቋቑሖ ንምሻጥ ቆፀረቶሙን ናብ 

መትሐዚ ኣቕሓ ጠርነፈቶም። ለምለም ብቐጥታ ክንደይ ገንዘብ ከምእትዓቁር ምግባጥ ጀመረት። ብመሰረት ዝዓቖረቶ ገንዘብ ልቓሕ 

ብምውሳድ ንግዲ ክተስፍሕን ክትጅምርን ስለ ዝደለየት እዩ። ባዕላ ንባዕላ ድማ “እዚ ፅቡቕ ዕድል እዩ ንለምለም” በለት። 
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ብዘይምጥርጣር ምቕባል፣ ናይ ባዕልኽን ስድራኽን ናብራ ክትልውጢ ትኽእሊ ኢኺ። ብዛዕባ ኣታዊ ዝርከበሎም መንገድታትን 

ንጥፈታትን ዝምልከት ዝረኸበቶ ስልጠና ሓሳብን ብጣዕሚ ፈተወቶ። 

ንባዕላ ፅቡቕ ተሰማዓ። ኩሎም ስድራ ደስ ኣይበሎሙን፣ ናይ ከበደ ዓውታ ዝተመልኦ ፃዊዒት ሰምዓት። ሎሚ ንጎሆ ናብዚ ገዛ መን 

መፂኡ ነይሩ? ንምንታይ መፂኣ? ናይ ለምለም መልሲ ከይሰምዐ እዚ ሕቶ ቀፀሎ፤ ብጣዕሚ ሓሪቑን እዩ። 

ለምለም ናይቲ ዕቋርን ልቓሕን መራሒት ናብ ገዛ ምምፃኣ ሓበሬታ ከበደ ከመይ ከም ዝረኸቦ ተገረመት። ሓማታ ኣብቲ ግዜ ኣብ 

በሪ ምንባረን ብምስትዋሰ ካብአን ከም ዝረኸቦ ብምሕሳብ ንከበደ ሓማታ ከም ዝነገረቶ ርግፀኛ ኮነት። ሓማታ ለምለም ኩሉ ገዜ 

ኣብ መንጎኦም ጣልቃ ዝኣትዋ እየን። 

ለምለም ሐዚ ግራ ኣትይዋን ተዳናጊራን እያ ዘላ። ከበደ ጎይቑ ብምቕፃል ክትናደድ ገበራ። ብኩሉ ነገር ዝሓዘነት ለምለም “በቃ 

ይኣክል” ከበደ ንስኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለኒ፣ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘይብለይ ነጊርካኒ ኢኻ፤ ትብሎ ብዛዕብኡ ቡዝሕ 

ደኺመ እየ፤ እዚ ዕድል ከምልጠኒ ኣይደልን። 

“ይቅርታ!” ከበደ መን እዩ ናትካ ክፍሊት ጥራሕ ዝኣምን? ንሱ እኹል እዩ ዲኻ ትብል? በለቶ።  

 ለምለም ኣፃብዕታ ብምንካስ ንባዕላ ተናደደት። ለምለም ኩሉ ግዜ ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ምስ በዓል ገዛኣ ሓቢሮም እንትነብሩ 

ትሕተኛን ዝኾነ ዘረባ መሊሳትሉን ኣይትፈልጥን። እዚ ምስማዕኻ እንታይ ኮይንካ እሞ? በለቶ 

*** 

መማያየጥ ሕቶታት መሳለጢ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለ ምይይጥ ምክያድን ምሕጋዝን 

1. ንለምለም ተስፋ ክትቆርፅን ክትሰግእን ዝገበራ መበገሲኡ እንታይ እዩ?  

2.  ኣብ ቀፃሊ ኣብ መንጎ ለምለምን በዓል ገዛኣን እንታይ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም ይኽእል ኢልኩም ትሓስቡ?   

3. እዚ ኩነታት ምስ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማሕበረ ሰብ ዘጋጥም ይመሳሰል ዶ?  

4.  ሓማት ለምለም ንምንታይ እየን ብተወሳኺ ንዓኣ ማሕለኻ ዝኾንኣ ትብሉ?  

5. ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ እምነት ብምሓዝ ድልየታትን ንምምላእ ኣብ ዝሙክራሉ እዋን ዘጋጥምወን ማሕለኻታት እንታይ እዮም? 

6. እዚ ኩነታት ንዓኻ እንተዘጋጥመካ እንታይ ምገበርካ?  

7. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማሕበረ ሰብ ሓደ ኣካል ናይ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ወይ ናይ ዕቋር ጉጅለ ምዃነን 

ትፈልጡ ዶ ? እዚ ጉጅለ ንደቂ ኣንስትዮ እንታይ ረብሓ ይህብ? 

8. ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕን ንምሕጋዝን እንታይ ክሰርሓ ይግባእ? ደቂ 

ኣንስትዮ እዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ነኒባዕለን ከመይ ይተሓጋገዛ?    

ናይ ጉጅለ መልመድታት –ደቂ ኣንስትዮን ልበ-ሙልእነትን1  

መሳለጢ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት መሰረት ብምግባር ምስ ጉጅለታት ምርድዳእ የድሊ 

ልበ -ሙልእነት ሓረሰቶት ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ንምግላፅ፣ ውፅኢታውያን ንምዃን፣ ዓርሰ እምነት ንከሕድራ፣ ብሕብረተ-ሰብን 

ኣመራርሓን ተቐባልነትን ክብርን ንኽረኽባ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ልበ-ሙሉእ ንምዃን ንባዕልኻ መን ምዃንካ ክትርእን ትኹረት 

ክትህብን ይግባእ። ንባዕልኻ ዋጋ ምሃብ፣ ናይ ምሕጓስ መሰል ምጥቃምን መንነትካ ምፍላጥን የድሊ። እዚ ድማ ባዕልኻ ክተኽብርን 

ብሰባት ክትኽበርን ይገብረካ። ልበ-ሙልእነት ምስ ዓርስኻ ምፍላጥን ዓርሰ እምነት ዝተኣሳሰረ እዩ። 

 
1 Adapted from: SMIS Gender Team (2017) Leadership Training Module for Women’s Sub-Committees in Irrigation Water 
Users’ Associations.  Addis Ababa:      
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ዝተወሰነ ትርጉም ልበ-ሙልእነት: ዓርሰ-እምነት ምህላውን ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ተጠቒምካ ንሓደ መሰል ወይ ሓሳብ ምግላፅ። 

(ቻምበር መዝገበ ቃላት) (Chambers Dictionary)፣ ሓሳብካ ብዝጠንከረ መንገዲ ብዓርሰ እምነት ምግላፅን ኮይኑ ሰባት 

እንታይነቶም ምፍላጥ እዩ። or e (Oxford Advanced Learners Dictionary).  

እዞም ቀፂሎም ተዘርዚሮም ዘለዉ ኣብነታት ልበ-ሙልእነትን ረብሓን ዝገልፁ እዮም። 

• ሓቀኝነት፣ ግልፅነት፣ ስሚዒትካ ወይ ሓሳብካ ብፅቡቅ ምግላፅ፣ ሓሳብካን ድሌታትካን ምግላፅ። 

• ብዕምቆት ንባዕልኻ ናይ ምግላፅ ክእለት፣ መሰል ካልአት ከይተዳፋእኻ መሰልካ ምክባር  

• ንመሰልካ ድልው ምዃንን ረብሓኻ ንካልኦት ኣሕሊፍካ ዘይምሃብን 

• ካልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ዘለዎም ባህሪ ክፈልጡን ከድንቑን ምግባር  

• ብስምዒት ንሰባት ካብ ምንቃፍ ምቑጣብ፣ ኣብ ሓቃዊ ዝኾኑ ነገራት ምትኳርን ጎንፂ ምፍታሕን 

• ሓደ ነገር ንምፍፃም ድልው ምዃንን ኣብዛሓ ዝብልዎ ምቕባልን 

• ንሰባት እንታይ ባህሪ ከም ዘለካ ምግላፅ፣ እንታይ ዓይነት ባህሪ ከም እትፎትን ትፀልእን ብግልፂ ምንጋር 

እዞም ኩሎም ጉዳያትን ዋና ነጥብታትን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ መሪሕነት ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ፣ መራሕቲ ስድራን ማሕበረ-ሰብን 

ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም።  

ረብሓታት ልበ-ሙልእነት 

1. ልበ-ሙልእነት ድሌታትናን ዕላማናን ንምዕዋት ዕድል ይፈጥር  

ልበ-ሙልእነት ግቡእ፣ ግልፅነት፣ ቅንዕናን ሓቃዊ ምርድዳእን ናይ ምግባር ክእለት እዩ። እንድሕር ንካልኦት ሰባት 

ከይዓብለልና እንታይ ከም እንደሊ እንተነጊርናዮም ሓገዝትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ንሳቶም ዋላ ኣይሓጉዙና 

ቅቡል ብምግባር ዓብላላይነት መንፈስ ከይፈጠርካ መሓዙትካ ምግባር የድሊ። 

2. ልበ-ሙልእነት ዝጎድለና ነገር ንምቁፅፃር ይሕግዝ 

ባዕልና እንታይ ክንሰርሕ ከም እንደሊ፣ ዘለውና ፀጋታት ምፍላይን እንደልዮ ነገር ንምፍፃም ባዕልና ክንውሰን የኽእለና። 

ባዕልኻ ድሕሪት ከም ዝተረፍካ ገይርካ ዘይምሕሳብ።  

3.  ልበ-ሙልእነት ዝለዓለ ዓርሰ -እምነት ይፈጥር 

4. ብመሰረት ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ልበ-ሙልእነት ምቁፅፃርን ክንሰርሖ ዝደለናዮ ነገርን ናይ ምፍፃም ዕድል እንተጋጥም 

ዓርሰ እምነት ይውስኽ። እዚ ለውጢ ድማ ብተወሳኺ ናይ ባዕልና ስሚዒት፣ ንባዕልኻ ግልፂ ምዃንን ባዕልኻ ምፍላጥን 

ክውስኽ ይገብር። ፅቡቕ ነገር ይስመዐናን ውፂኢታውያን ንኾንን። 

5. ልበ-ሙልአነት ኣብ ካልኦት ሰባት ዝለዓለ ዓርሰ-እምነት ክህልወና ይገብር 

  እዚ ካልኦት ሰባት ናይ ባዕሎም ድሌትን ባህግን ንክሃንፁ ይሕግዝ። ሓቂ ብምሓዝ፣ ብዝግባእ ኩነታት ብምሕጋዝን 

ምሳና ተመሳሳሊ ስራሕ ክሰርሑ ንምግባር ይጠቅም። 

6. ኣብ ልበ-ሙልእነት ዝበፅሑ ሰባት ቡዝሓት መሓዙት ኣለውዎም 

ልበ-ሙልእነት ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ዝምድናን ንምፍጣርን ፅቡቕ ነገር ብዛዕባኻ ክስመዐካን ዕድል ይፈጥር። ንሰባት 

እንቐርቦም ብስግኣት እንተኾይኑ ባዕልና እምነት ምጉዳል ንጅምር ኣለና ማለት እዩ። ንባዕልና ንምፍታው ምስ ባዕልና 

ቡዝሕ ግዜ ምጥቃም የድሊ። መሓዙትና ንኸኽብሩና እምነትና ወይ ቃልና ምኽባር የድሊ። ኣብ ክንዲ ስሚዕትካ ምፍታው 

ኩሎም ሰባት ኣብ ልዕለና ፅቡቕ ኣመለካኽታ ክህልዎም ምግባር ወይ ድማ ምሳና ጎንፂ ምፍጣር ኣየድልን። 

7. ጭንቂ ምውጋድ. ስሚዒትና ብዝግባእ ምቁፅፃር ጭንቀትካ ንምቕናስ ይጠቅም 

ኣብ ዝሓለፈ ጉዳይ ክንጭነቕ ኣይግባእን። ንባዕልና ካልኦት ሰባት ክመርሑናን ክቋፃፀሩናን ኣይግባእን። ብተወሳኺ ድማ 

ባዕልና እውን ንካልኦት ሰባት ክንቆፃፀር ክንሙክርን ክንሓስብን የብልናን። ናይ ባዕልና ክብሪ ተጠቒምና ናይ ምምራፅ 

መሰል ከምዘለና ምርዳእ የድሊ። 
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8. ዕላማኻ ምዕዋት 

ትርጉምን ውፅኢታውን ዝኾነ ምርድዳእ ምግባር ናይ ሕድ ሕድ ትልምን ዕላማን ንምዕዋትን ንምትሕግጋዝን ሓጋዚ እዩ። 

ልበ ሙልእነት ዕላማኻ ንምዕዋትን ንመሰልካ ናይ ምጥባቕን ብቕዓት ንምውሳኽ ይጠቅም። 

ልጋብ መንነት (Stereotype) ስርዓተ-ፆታ ደቂ ኣንስትዮን ልበ-ሙልእነትን 

ቅድሚ እዞም ዝቕፅሉ ሕቶታት ምሕታትካ ንጉጅለታት ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ማሕበረ-ሰብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝህቦም ልጋብ መንነትን 

ገለፃታትን ክዛረቡ ምሕታት። ኣብነት፦ ደቂ ኣንስትዮ ትሑታት፣ ዘይተምሃራ፣ ኣብ ህዝቢ ክዛረባ ዘይኽእላ፣ ኣብ ቅድሚ በዓል ገዘአን 

ወይ ዝኾነ ስብኣይ ንምዝራብ ዝፈርሓ ወዘተ። እዞም ልጋብ መንነት እዚኦም ኣብ ኣወንታን ኣሉታን ክምድብዎም ብምግባር ንምንታይ 

ከም ዝመደብዎም እውን ክገልፁ ምግባር። እዚኦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣታዊ ምርካብን ውሳነ ምሃብን እንታይ ፅልዋ ኣለዎም? 

ናይ ከባቢኦም ማሕበረ-ሰብ ምስላታት ተጠቒሞም ክዛረቡ ምግባር ። 

ታ.ቁ ዓይነት ልጋብ መንነት ኣወንታ ኣሉታ ንምንታይ? 

1 ኣብነት፣ ደቂ ኣንስትዮ ሓፋራት እየን    

2     

 ልበ ሙሉእ ኣብ ምዃን ከመይ ኢኹም?  ሕድ ሕድ ኣባላት ጉጅለ በዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክመያየጡ ምግባር 

1.  ኣብ እኩብ ህዝቢ ንምዝራብ ትፈርሒ ዶ?  እዚ ፍርሒ ካበይ መፂኡ ትብሊ? 

2.  ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ንባዕልኺ ድልውቲ ዲኺ? ምስ ደቂ ተባዕትዮ አፈላላይ ኣሎ ኢልኪ ትሓስቢ ዶ? ንምንታይ 

ኣፈላላይ ይህሊ?  

3. እንድሕር በዓል ገዛኺ ምሳኺ ከይተራዳደአ ናይ ሕርሻ ምህርትኺ ንዕዳጋ ወሲዱ ብምሻጥ እቲ ገንዘብ እውን እንተኣጥፊእዎ 

እንታይ ምገበርኪ? 

        ሀ  ንስኻ ግንዛበ ከም ዘይብልካ መሲልካ ንሱ እንታይ ይሰርሕ ወይ ዘይሰርሖ ምሕታት  

         ለ  ቀፂልካ ንዕኡ ብዘይ ምዝራብ ዝፍፀም ተግባር ምሃብ (ዕዮ ምሃብ)  

       ሐ. ንሱ እዚ ተግባር ክሰርሐሉ ዘይካኣለሉ ምኽንያት ክገልፅ ምግባር። ክሰርሖ ኣይደልን ዝበለን ስራሕቲ ብዘይ ናትካ ሓገዝን 

ድጋፍን ደጊሙ ክቆፅረን ምግባር ሰለስቲኦም ምላሽ ዋሃብቲ ብዛዕባ ልበ-ሙልእነት ዝበልዎ መበገሲ ሓሳብ ብምጥቃም ምይይጥ 

ምክያድ።  

ግደኻ ምፅዋት:  ልምምድ ብዛዕባ ልበ ሙልእነት 

ተግባር 1: ኩሉ ሰብ ብዕምቆት ክሓስብን ዝኾነ ሰብ ጠቓሚ ዘረባ ይዛረብ ዝብልዎ ክፅውዑ ምሕታት። እንታይ ኮይኑ? ንምንታይ? 

ብዛዕብኡ እንታይ ክትብሎ ትኽእል? ዝተፈላለዩ ተግባራት ስርሑ። ንስኻ ዝውሰድካ ረብሓ የለን? 

ተግባር  2፡ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝተፈላለየ ጉጅለ ብምምቃል ሰለሰተ ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ምምስራት። ዝተመስረቱ ሕድ ሕድ 

ጉጅለታት ሀ፣ለ፣ሐ ይባሃሉ፤ ሕድ ሕድ ጉጅለ ሰለስተ ግደኻ ምፅዋት ይስርሕን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ልበ ሙልእነት 

ይለማመዳን። ልበ ሙልእነት ንምግባር ዝተረፈ ነገር እንተሃልዩ ብምምላእ ልበ ሙልኣት ንምዃን ይሙክራ። 

• ብመጀመርታ ደረጃ “ሀ” ዝተብሃለ ሰብ ብዛዕብኡ ዝገልፅ ፅቡቕ ዛንታ ክዛረቦም ምግባር  

o “ ሀ” ዝተብሃለት ሰብ ብዛዕባኣ  ክትፃወት ምግባር፣ ኣብዚ ብዛዕባ ልበ ሙልእነት ልምምድ ምግባር፣ ዝኾነ ንሳ ትደልዮ 

ነገር ምስራሕ ወይ ምዝራብን ዝተፈላለዩ ተግባራት ክትሰርሕ ምግባር። 

o  “ለ” ዝተብሃለ ሰብ ብምውፃእ መርኣያኡ (ሞዴሉ) መን ምዃኑ ክፀርሕን ዝረኸቦ ረብሓ ክገልፅ ምግባርን የድሊ 
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o  “ሐ” ዝተብሃለ ሰብ ተዓዛቢ፣ ድሕሪ አቲ ሞዴል ዝኾነ ሰብ እንትዛረብ ምድማፅን ኣብ መወዳእታ ግብረ መልሲ ምሃብን። 

ብዛዕባ “ሐ” ዝተብሃለ ሰብ ዝኾነ ነገር ክትሓስብን ክትዛረብን “ሀ” ዝተብሃለ ይኽእል እዩ። “ሀ” ኣብ ልበ ሙልአነት መርኣያ 

(ሞዴል) ምዃን ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ዶ ? 

ተግባር 3: ብምቕፃል እቶም ጉጀለታት ክዘዋወሩን ክቀያየሩን ምግባር። “ሀ” ዝተብሃለ ሰብ ተዓዛቢ ይኸውን፣ “ለ” ዝተብሃለ ድማ 

ናይ ባዕሉ ዛንታ ዝዛረብን ዝፃወትን ሓሳብ ዘፍልቕን ይኾን፣ “ሐ” ዝተብሃለ ሰብ ድማ ብመርኣያነት ብምውሳድ ዝረኸቦ 

ረብሓ ይዛረብ። 

ተግባር 4: ጉጅለታት ሓደ ግዜ ክዘዋወሩ ምግባር። “ለ” ዝተብሃለ ሰብ ተዓዛቢ ምግባር፣ “ሐ” ዝተብሃለ ድማ ናይ ባዕሉ ዛንታ ክፃወት 

ምግባር። “ሀ”  ዝተብሃለ ሰብ ድማ ናይ ሰብ ሐ መርኣያ ብምውሳድ ዝረኸቦ ረብሓ ይዛረብ። 

ተግባር   5: ድሕሪ ኩሎም ጉጅለታትን ኣባላትን ብዛዕባ ልበ ሙልእነት ግዴኻ ምፅዋት መርኣያ ኮይኖም ምስራሖም ናብ ቦታኦም 

ክምለሱ ብምግባር ምይይጥ ምክያድ 

• ኣብዚ ግደኻ ምፅዋት እንታይ ተሰሚዕኩም ወይ ከመይ ሪእኽምዎ? ኣበይ ተሞችይካ?  ኣበይ ከ ዘይተመቸወካ 

/ዘይተስማዕመዐካ?  

• ኣብ መዳይ ፀገማት ብልበ ሙሉእነት ናይ ምቕባል ልምድን ተሞክሮ ኣለኩም ዶ? 

• ተዓዛባይ ኣብ ትኾነሉ ግዜ እንታይ ክትርኢ ትደሊ?  

• ኣብዚ መልመዲ ልበ-ሙሉእነት ንምትግባር ዘኽእል ሓድሽ ሓሳብ ረኺብካ ዶ? 

 

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ክፋል ልበ ሙሉእነት ዝብል ርእሲ ዝሓዘን ኣብ ናይ ስርዓተ-ፆታ ፍረጃታትን ደቂ ኣንስትዮን ልበ ሙሉእነትን ዝብሉ ዛዕባታት 

የጠቓልል። ልብ ሙሉእነት ምስ ንባዕልኻ ምርዳእ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ናይ ባዕልኻ ድሌት ምርኣይ፣ ዋጋ ምሃብ፣ ናይ ምሕጓስ መሰል 

ምህላውን መን ምዃንካ ምፍላጥን የጠቓልል።  ልብ-ሙልእነት ማለት ንባዕልኻ ዘይምስልቻውን ዝሰማማዕ ኩነታትን ናይ ምፍጣር 

ክእለት ኮይኑ ግልፅነት፣ ቅንዕና፣ ሓቀኝነት፣ ምርድዳእን ዝመሰሳሉ መትከላት የድሊ። ፅቡቕን ውፅኢታውን ምርድዳእ ምፍጣር ናይ 

ሕድ ሕድ ዕላማ ንምዕዋትን ንምክፋልን ሓጋዚ እዩ። ልበ ሙሉእነት ዕላማኻ ናይ ምዕዋት ክእለት ይውስኽን መሰልካን ክብርኻን 

ናይ ምጥባቕ ብቕዓት የዐቢ። ልብ ሙሉእነት ንሓረሰቶት ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ክገልፃ፣ ውፅኢታውያን ንምዃን፣ ዓርሰ እምነት 

ንምምዕባልን ተቐባልነትን ክብርን ብመዳይ መሪሕነት ንምርካብ ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። 

 

ንኡስ ክፋል 1.1.2: ናይ ውልቀኻ ዕላማ ምቕማጥ (Setting personal goals )  

ናይ ውልቀኻ ዕላማ ምንፃር ፍልፍል ዕውት ምዃንን ስራሕትኻ ብኣውንታ ንምፍፃም ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዕላመአን 

ዘቐምጣን ናይ ኣፈፃፅማ ኣንፈት ዘውፃኣን ሽቶአን ንምፍፃምን ንሂወተን ዘድሊ ንምምላእን እዩ። እዚ ድማ ካበይ ከም 

ትብገስ ምንፃር፣ ቀፂልካ እንታይ ትሰርሕ፣ ክትፍፅሞ እትደሊ ዕላማኻ እንታይ እዩ? ወይ ኣበይ ክትበፅሕ ከም ትደሊ ዝገልፅ ካርታ 

ምፍጣር የድሊ። እቲ ካርታ ምፅዳቕን ንምርግጋፅ ብምስኣል ኣበይ ከም ዘለኻ ምምልካት ወይ ድማ ንሳ እንድሕር ቅደም ስዓባት 

ዘየነፂራ ናብ ካሊእ ኽቢ ምትኳር፡፡  
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድልዩ ናውቲ:  10 ሳ.ሜ ዲያሜትር (4 ኢንች)፣ ስኴር ካርዲ ቦርድ ወይ ክቢ ጥንኩር ወረቀት፣ ሕብራዊ ወረቀት፣ ማርከራት፣ 

ቢሮ ዕላማ ምልክት ንምግባር ወዘተ። ስለዚ ኩሉ ተሳታፊ ሓደ ስም ምልክት ምስ ቡዝሕ መማረፂ ምግባር የድሊ። ካብ 

በላሕቲ ነገራት ምጥንቃቕን ናይ ድሕንንት ክዳን ምኽዳንን ስም ምልክት ምግባር። 

ዝወስዶ ግዜ:  1:50 ክሳብ 2:00 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ንምንታይ ንፁር ዕላማ ምቕማጥ ንደቂ ኣንስትዮ ጠቓሚ እዩ ንብል? 

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ: ንፁርን ዘይንፁርን ዕላማ ምፍላይ፣ ንቐፃሊ ክኾንዎ ዝደልዩ ውልቀ ዕላማ ምግላፅ 

መምርሒ: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ምንባብ፣ ተሳተፍቲ ድማ ነዘም ዝቕፅሉ ሕቶታት ብምጥቃም ብጉጅለ ይመያየጡን ይሰርሑን 

*** 

ብንእስታ በዓል ገዛኣ ዝሞታ በላይነሽ ኩሉ ግዜ ፀገም ምስኣ እዩ። ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ንደቃ ንምዕንጋልን እኹል ኣታዊ 

ንምርካብን ኩሉ ግዜ ትጭነቅን ትፈርሕን። ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ድሕር ገዛኣ ንምልማዕን ንከፍቲ ምግቢ ዝኸውን ዘርእን 

ኣትክልቲ ክተፍርን ምሕሳብ ጀመረት። ኣብ ጥቓኣ ብምዝራእ ቀለብ እንስሳን ፈልሲ ጣብያን ካብ ዝማሓደሩ ሓረስቶት ዘርኢ 

ዝምልከት ትምህርቲ 

ብምውሳድ ዓደገት። ሓዳ 

ሓደ ግዜ ብጣፍ እውን 

ትልውጦ እያ። ንቡዝሕ ግዜ 

ቀትርን ለይትን ብዛዕባ ቀለብ 

እንስሳን ቀለብ እንስሳን 

ጥራሕ እናሓሰበት ፀንሐት። 

ሓደ ንጎሆ ማይ ንምምፃእ 

ኣብ እትኸደሉ እዋን ክልተ 

ጎራባብታ ኣብ መንገዲ 

ትረኽበን። ብዛዕባ ሓደ ነገር 

ክትነግረን ደለየት። ናይ 

ቀፃሊ ትልማ ቀለብ እንስሳ 

ምምራትን ምሻጥን፣ ናይ 

ፈልሲ ጣብያ ምትካልን እሞ 

ንሓረስቶት ንምሻጥ ምዃኑ 

ክትነግረን ወሰነት። ክልቲአን 

ደቂ ኣንስትዮ ድማ በላይነሽ 

ዝተዛረበትን ሓሳብ 

ብምስማዕ ተደነቓ። 

ኣተኪረን ብምጥማት፣ 

ይገርም ትቕልድ ድያ ዘላ 

ወይ ክትስርሖ እያ ይብላ። 
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በላይነሽ ግን ንዐአን ቡዝሕ ትኹረት ኣይሃበተንን ግን ብዛዕባ ትልማ ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ ክትዛረበን ደለየት። ኩለን ብሓደ እየን፣ 

በላይነሽ ብፍላይ ብናይታ ሓንቲ ንቡዝሕ ግዜ እናሳሓቐት ዝፀንሐት ተደናገረት። ንዓይ ኣይትዛረብኒ ንስኺ ኮሰታራ ኢኺ ትብላ። 

እታ ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፀባየኛ እያ ግን ክሳብ ሐዚ ናይ ዓርካ ሪኢቶ እናሰምዐት እያ። ንሳ እውን ቀፂላ ብዛዕባ በላይነሽ ሰሓቕ 

ጀመረት።   

በላይነሽ ሕርቃን ስለ ዝተሰመዓ ምዝራብ ኣቋረፀት። እተን ክልተ ጎራባብታ ድማ ንበላይነሽ በይና ብምግዳፍ መንገደን ቀፀላ። በላይነሽ 

ሕማቕ ስሚዒት ተሰማዓ። እንታይ እዩ ናይ ትልመይ ስሕተት? ንተን ዓርሰ እምነት ዘስአናኣ ክልተ ሓዊሱ ንዝኾነ ሰብ ንዘይምዝራብ 

ወሰነት። ንለምለምን ሰናይትን ብዛዕባ እቲ ዝሓሰበቶ ክትሓተን ፈርሐት። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ፈልሲ ዝምልከት ዝሕግዘኒ ናይ ግድን 

ክደሊ ኣለኒ በለት። ክሳብ ዝሓሰብክዎ ዘዕውት ምንም ተስፋ ኣይቆርፅን። 

 ሓደ ንጎሆ ናብ ኣሞኣ ወ/ሮ ኣበራሽ ዝነብራሉ ከተማ ንምኻድ ወሰነት። ንሰን ንእሽተይ እንዳ መስተ ዘለወንን ብኩሎም መናእሰይ 

ኣብቲ ከተማ ብንግዲ ፍልጥቲ እየን። በላይነሽ ብዘዕባ ዝሓሰበቶ ትልሚ ንኣሞኣ ክትዛረበን ወሰነት፣ ግን ነዚ ሓሳብ ከመይ ከም 

እትጅምር ግራ ይኣትዋ። ኣሞኣ ምስ በላይነሽ ብዝግባእ ዝመያየጣሉ ግዜ የብለንን፣ ግን ምኽርን ሓገዝን ክገብረላ ንተስፋይ ፀወዐቶ። 

 ምስ ተስፋይ ድሕሪ ምልላያ በላይነሽ ንስኻ ፅቡቕ ሰብን ኣብ ናይ ሕርሻ ኤክስቴንሽን እትሰርሕ ምዃንካ ኣሞይ እያ ተዛሪባትኒ 

በለቶ። ስለዚ ዘርኢ ቀለብ እንስሳ ክገዝእ ስለዝደለኹ ናትካ ሓገዝ የድልየኒ እዩ። ብዛዕባ ዝሓሰበቶ ትልሚ ድማ ብዝግባእ ገለፀትሉ። 

ተስፋይ ብዘረባ በላይነሽ ገፁ ምብራህ ጀመረ። ብዛዕባኣ ክንደይናይ ሕጉስ ምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ንክዋፈራ 

ከም ዝሕግዝ ተዛረባ። ዘርኢ ንምዕዳግ ዘኽእል ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለዋ ሐተታ። ንዓኣ ብምፅንዕናዕ፣ እቲ ዘርኢ ክገዝአልኪ እየ 

ገንዘብ ድማ ኣብ ኣሞኺ ግደፍዮ ይብላ፤ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከምፀአልኪ እየ። ብመጀመርታ ብትክክለኛ ዋጋ ከም ዘምፀአልኪ ርግፀኛ 

ኩኒ፣ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ይፅወዖ እሞ ንደገ ወፂኡ ከደ። ምስ ተመለሰ ድማ ዕድለኛ ኢኺ ሰለስተ ኪሎ ብ2000 ቅርሺ ረኺበልኪ 

ይብላ። በላይነሽ ተስፋይ ትኽክለኛን ክሕግዛን ከም ዝኽእል ኣመነት። ብቀጥታ ድማ ብዘይምንም ጥርጥር እቲ ገንዘብ ሃበቶ። ድሕሪ 

እዚ ዕላማኣ (ትምኒታ) ንምዕዋት ሓደ ዓብይ ከይዲ ከም ዝኸደት ተሓጎሰት። ድሕሪ ክልተ ማዓልቲ እቲ ዘርኢ ተስፋይ ሒዙላ ከም 

ዝመፅእ ንኣሞኣ ተዛረበተን። ክመፅኣ እሞ ሒዛ ክትከድ ደለየት። 

 ድሕሪ ሰለስተ ማዓልቲ በላይነሽ ካብ ኣሞኣ ዝኾነ ነገር ኣይሰምዐትን።እቲ ዘርኢ በመሰረት ዝተኣተወላ ቃል ኣምፂኡላ ንምርኣይን 

ሒዛ ንክትከይድን ወሰነት። ብሃንቀውታ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘርኢ ጠየቐት፤ ግን ኣሞኣ ክትዛረባ ኣይካኣለትን። ድምፃ ክትሰምዕ 

ተፀበየት፣ ኣሞኣ ድማ «ዛሓፍተይ››ኣነ ዓባይ ዓሻ እየ፣ ኩሉ ግዜ ምስ ሕፍረት ይነብር በለታ። ሌባ ወሲድዎ እዩ፣ ክምለስ ኣይኽእልን። 

ማሓዝኡ ተዛሪቡኒ እዩ፣ ንሱ ዓባይ ዓሻ ምዃነይ ፈሊጡኒ እዩ ብምባል ኣሞኣ ሕርቃን ብዘለዎ ድምፂ ዘረባ ቀፀላ። ኣይትጨነቒ ፣ 

እዚ ምኽንያት ንፖሊስ ክዛረብ እየ በለተን። እዚ ከየፃረኹ ገንዘብኪ ክሳብ ዝምለስ ድቃስ ኣይወስደንን በለተን። 

 በላይነሽ ዝተወሰደ ገንዘባ ከም ዘይትረኽቦ ብደምቢ ትፈልጥ እያ። ንሳ ድማ ካብ ስሕተታ ክትምሃርን ከምዚ ዝበለ ሕማቕ ኩነታት 

ከየጋጥማ ክትጥንቀቕ ከም ዝግባእ ሓሰበት። በላይነሽ ተስፋ ብምቑራፅ ናብ እንዳ ኣሞኣ ገዛ ምኻድ ገደፈቶ፤ ግን ነቲ ዝጀመረቶ 

ንምቅፃል ሓደ ሓድሽ መፍትሒ ሓሳብ ኣምፀአት። ሓዚ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ምስ ኣብ ጣብያኣ ዘሎ ሕርሻ ወኪል ናይ ፈልሲ መትክሊ 

ግዜ ከይሓልፋ ተመያየጠት። ንሱ ምኽሪ ዝሃባ ናይ መጀመርያ እዋን እዩ። በላይነሽ፣ ለምለምን ሰናይትን ትኽክለኛ ምኽሪ ክህባኣ 

ከም ዝኽእላ ትፈልጥ እያ። ትሕትና ድማ ተሰማዓ፣ ምሽጥራ ክተካፍለን ኣይከኣለትን። 

*** 

መማያየጢ ሕቶታት – መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለ ምይይጥ ምክያድን ምሕጋዝን የድሊ።  

1. ናይ በላይነሽ ዕላማ እንታይ እዩ? 

2.  በላይነሽ ዝሰርሐቶ ስሕተት እንታይ እዩ?  
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3. ኣብ ቀፃሊ እንታይ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኢልካ ትሓስብ?   

4.  ኣብ ማሕበረሰብ ከባቢኹም ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ፀገም ይገጥም ዶ ወይ ተመሳሳሊ ድዩ?  

5.  ሓዳር ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ብዝላዓለ መንገዲ ነዚ ፀገም ይቃላዓ ዶ? ንምንታይ ይኾን ወይ ዘይኾነ? 

6. ንዓኹም ከምዚ ዓይነት ፀገም እንተዝገጥመኩም እንታይ ምገበርኩም?  

7.  ኣብ ማሕበረ ሰብ ከባቢኹም ደቂ ኣንስትዮ ፍልፍል ሓበሬታን ምኽርን ዝረኽባ ብምንታይ እዩ?  

8. ንስኻትኩም ንምሕጋዝ ወይ ምኽሪ ንምርካብ ኣብ እትደልይሉ እዋን ብንፅፅር ረብሓ ዘይስሩዕ ኔት-ወርክን ስሩዕ ትካልን 

ረብሕኡን ፀገሙን እንታይ እዩ?  

9.  ደቂ ኣንስትዮ ከምኣን ዝበላ እዚ ኩነታት እንተጋጥመን ባዕለን ንምብቃዕን ንምሕጋዝን እንታይ ክሰርሓ ይግባእ? ደቂ 

ኣንስትዮ ነኒባዕለን እዚ ፀገም ንምፍታሕ ከመይ ክተሓጋገዛ ይኽእላ?   

  

ናይ ጉጅለ መልመድታት: ዕላማ ምቕማጥ/ምንፃር/ 2 

ክፍሊ 1.1.2 – ዕላማ ምርዳእ  

መሳለጢ ኣብዚ ክፋል ብዛዕባ ዕላማ ንመናባብሮና ዝህልዎ ትርጉም ዝሓዘ ምዃኑ ምግላፅ የድሊ። ከም መሳለጢ መጠን ድማ ክልተ 

ነገራት ምዝካር ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ቀዳማይ ዕላማ ዝብል ሓሳብ ንዝተወሰኑ ተሳተፍቲ ሓዱሽ ክኾን ከም ዝኽእል ምርዳእ። 

ምኽንያቱ ኣነባብራና ንባዕሉ ዝተፈላለየ ፀገም ስለዘለዎ እዚ ሓሳብ ንምርዳእ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ብፍላይ መጀመርታ 

ናይ ባዕልኻ ለውጢ ምምፃእ ኣብ ዝብል ምሕጋዝን ምትብባዕን የድሊ። እንድሕር ኣብቲ ጉጅለ ዓቕሚ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ምህላወን 

ኣሚንካ ፅቡቕ ክኾን ይኽእል። ካልኣይ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ዕላማ ዝብል ሓሳብ ንምርዳእን ተሳተፍቲ ዓርሰ እምነት ንከሕድሩ ተሞክሮኻ 

ምክፋልን ፅቡቕ ሓጋዛይ ምዃንን የድሊ። ብዛዕባ ዕላማ ምስ ናይ ባዕልኻ ሂወት ኣዛሚድካ ምዝራብ። ብዛዕባካ ንተሳተፍቲ ብምፍላጥ 

ፅቡቕ ስምዒትን ምርድዳእን ክፍጠር ይኽእል። 

1. ብመጀመርታ ተሳተፍቲ ዕላማ እንታይ ማለት ምዃኑ ክገልፁ ምግባር: 

•  ዝኾነ ነገር ክንስርሕ ንደሊ ኢና 

• ብዛዕባ ሓደ ነገር ምሕሳብና ዘለናሉ ኩነታት ንምንፅፃርን ንምምሕያሽን ስለ ንደሊ እዩ። 

•  ንድሌትና ክንብል ስራሕ ንሰርሕ ኢና 

ስለዚ ብዛዕባ ዕላማ ምስ ሂወትናን ናብራናን ዘለዎ ምትእስሳር ምግላፅ። ዕላማኻ ናሃትካ ድሌታት ንምዕዋት፣ ንምምሃር፣ ንዝበለፀ 

ስራሕን ንክህልወካ ይጠቅም። ሓድሽ ስራሕ ንምርካብን ክእለት ንምምዕባልን ምስ ኩነታትካ ብዕዱላት መልክዕ ይዛመድ። 

ንምንታይ ንመርፅ ምግላፅ፣ ንምንታይ ጠቓሚ ይኸውን፣ ብዛዕብኡ ክንደይ ዝኣክል ተኳሳሕቲ ኢና ዝብሉ ንዝኾነ ሰብ 

ምሕታት። 

2.  ብምቕፃል ብዛዕባ ኣድላይነትን ረብሓን ዕላማ ግልፂ ምግባር “ግልፂ” ማለት ዕላማ ማለት መን፣ እንታይ፣ ከመይ፣ ማዓዝ  ዝብሉ 

ጉዳያት ብዝግባእ ይገልፅ። ኣብነት ኣብ ዝቕፅል ኣርባዕተ ኣዋርሕ ካብ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ገንዘብ ብምልቃሕ ደርሁ ከምፅእ 

እየ።  “ንፁር ዕላማ” ወይ “ዘይንፁር ዕላማ”  ብዝብሉ  ቀፂሉ ዘሎ ጨወታ ምጭዋት። ሕድ ሕድ ዕላማ ምንባብን ንተሳተፍቲ 

ምስኦም ዘሎ ዕላማ ንፁር ምዃኑ ምሕታት።  

3. ብምቕፃል ንፁር ዕላማን ዘይንፁር ዕላማን ዝብል ዛንታ ምንባብ። ኣብ ሕድ ሕድ ገፅ ዘሎ ምስሊ ምርኣይ። ንተሳተፍቲ ድማ 

ናይ መን ከም ዝመርፁ ምሕታት፣ ናይ መን ዕላማ ንፁር፣ናይ መን ዕላማ ዘይንፁር ? ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ?  

 

 
2 ፍልፍል መፃሕፍቲ /መጣቀስቲ/Adapted from:  Kindervatter, Suzanne. (1987) Women Working Together for personal, economic, 
and community development.  New York:  OEF International, p. 33-37.   
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(ንፁር ወይ ዘይንፁር) ጨዋታ 

መምርሒ: ኩሉ ሓሳብ ምንባብ፣ ኣየናይ ዕላማ ንፁር ትብሉ? ኢድኩም ኣውፅኡ ዝብል ሕቶ ምሕታት። ብምቕፃል ዘይንፁር ዕላማ 

ትብሉ ድማ ኢድኩም ኣውፅኡ ምባል። እቲ ዕላማ ንፁር ወይ ዘይንፁር ዝተብሃለሉ ምኽንያት ገለፃ ምግባር።ንዘይንፅር ዕላማ ዝበሉ 

ንፁር ዝበሉ ይሓትዎም። ናይ ከባቢኻ ስም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕድ ሕድ ሙሉእ ሓሳብ ምጥቃምን ሓደ ግዜ ምንባብን የድሊ።   

ሀ. ኣበባ ፅቡቕ ሂወት ከሕልፍ ይደሊ (ዘይንፁር) 

ለ. ኣበባ ኣብ ወርሒ ሓምለ ምስ ዓርከይ ተሓጋጊዘ ገዛ ክሰርሕ ይደሊ እየ።  (ንፁር) 

ሐ. ኣበባ ኣብ ከባቢኣ ንዝርከቡ ንቡዛሓት ሰባት ብግልፂ ክትሕግዝ ትደሊ (ዘይንፁር) 

መ. ኣበባ ኣብዚ ዓመት ናይ ማሕበረ ሰብ መአከቢ ክትሃንፅ ትደሊ (ንፁር) 

ረ. ኣበባ ብዙሕ ገንዘብ ትደሊ (ዘይንፁር) 

ሰ. ኣበባ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ብዛዕባ ፅገና ኤሌክትሪክ ትምህርቲ ክትወስድ ትደሊ እያ። ስለዚ 

ብቅልጠፍ ዝሐሸ ክፍሊት ዘለዎ ትእልሽ። 

(ንፁር) 

ዛንታ ዘይንፁር ዕላማ 

ፋና ጎበዝ ሓረስታይ ክትኮን ትደሊ። ኣብ ሕርሻኣ ጥንክርቲ ንምዃን ዘኽእላ ዕላማ ኣነፀረት። እንታይ ዓይነት ውፅኢታዊት ከም 

እትኾን ርግፀኛ ኣይኮነትን ግን ቡዝሓት ነገራት ሞከረት። ፋና ብዛዓባ ዝራእቲ ኣብ 

ዝተለመትሉ ግዜ ቡዝሕ መዳበርያ ካብ ከባቢኣ ዘሎ መኸዝን ተጠቐመት። ብዙሕ 

ማይ ኣስተየቶ። ንቶም ዝራእቲ ፀረ ፃህያይን ሓሳኹን ነፀገትሉ። 

“እንታይ እዩ ስሕተተይ” ብምባል ተገረመት። እዚ ኩሉ ሰሪሓ እስካብ ትእክቦ 

ብተስፋ ተፀበየት። ግን ግዚኡ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ምስ ዝሐለፈ ዓመት እንትነፃፀር 

እቲ ምህርቲ ዝተሓተ ስለዝኾነ ደንገፀት። ፋና ድማ ተረበሸት። ንሳ እዞም ኩሎም 

ነገራት ዝተጠቐመትሎምን ዝሰርሐቶሙን ፅቡቕ ሓረስታይ ንምዃን ስለዝነበረ። 

ዛንታ ንፁር ዕላማ 

ኣልማዝ ኣብ ዝቕፅል እዋን ምህርቲ ከመይ ከም ዝውስኽ ትምህርቲ ብምውሳድን ዝዋሃባ ምኽሪ ብምትግባር ካብ ዝራእታ ዝላዓለ 

ምህርቲ ንምርካብ ዕላማኣ ኣነፂራ እያ።ኣብ ጥቓኣ ካብ ዝርከቡ ዕውታት ዝኾኑ 

ሓረስቶት እንታይ ተጠቒሞም ወይ ተሓጊዞም ከምዝተዓወቱ ኣዛረበቶም። ኣብ 

ጥቓኣ ናብ ዘሎ ሕርሻ ወኪል ብምኻድ ድማ ሓበሬታን ምኽርን ረኸበት። 

 ኣልማዝ መሬታ ንቡዝሕ ዓመት ሓደ ዓይነት ዝራእቲ ይዝራእ ስለዝነበረ ካሊእ 

ዓይነት ክትዘርኦ ወሰነት። ብተወሳኺ እንታይ ዓይነት ሙሩፅ መዳበርያን ሙርፅ 

ዘርኢ ከም እትዘርኦ እንታይ ዝኣክል ማይ ከምዝደልን ብምግንዛብ ምእላሽ 

ጀመረት። ኣብ ግዜ ዓፂድን ምእካብ ዝራእትን ድማ ብዝራእታ ብጣዕሚ 

ተሓጎሰት። ኣልማዝ ኣብ ከባቢኣ ካብ ዝርከቡ ማሕበረ ሰብ ዝላዓለ ምህርቲ ካብ 

ዝረኸቡ ሓረስቶት ሓንቲ ብምዃና ብጣዕሚ ተሓጎሰት። 

ክፍሊ 1.2  ዕላማኻ ምምራፅን ምልክት ምግባርን “Goal Tame Tag” 

1. ሐዚ ተሳተፍቲ  ብዛዕባ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ተማሂሮም ኣለዉ።ኣብዚ ግዜ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ዕላማ ዝመርፀሉ እዩ። ስለዚ 

ቅድሚ ምምራፆም ገለፃ ምግባርን የድሊ። እዚ ድማ ኣብ ሂወቶም እንታይ ከም ዝደልዩን ዘተስፍዉን ንቐፃሊ ንምሕሳብን  

ንምትላምን ይሕግዞም።  
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2. ንተሳተፍቲ ካብ ሐዚ ጀሚሩ ንዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመት  ፅቡቕ ናብራ ንምንባር ንክሓስቡን ንክትልሙን ምሕታት። (ናይ ቀፃሊ 

ፅቡቕ ራኣይ) ከቐምጡ ምግባር። ናይ ባዕሎም ዛንታ ክፅሕፉ ምሕጋዝን ምብርታዕን። እንታይ ክህልወካ ትደሊ? ብዛዕባኻ 

ዝተፈላለዩ ነገር እንታይ ክህሉ ትደሊ? እንታይ ክትሰርሕ ትደሊ? ከመይ ተረጋግፆ? እንታይ ክተዕውት ትደሊ?“  ስለዚ ንኩሎም 

ተሳተፍቲ ናይ ባዕሎም ናይ ቀፃሊ ፅቡቕ ራእይ ክገልፁ ምሕታት። ብፍቃደኛታት መበገሲ ብምግባር ብክቢ መልክዕ ብምቕማጥ 

ምሕታት። ኣብዚ ኩሉ ተሳታፊ ናይ ቀፃሊ ራእዩ ዘካፍለሉ ዕድል ምርካቡ ምርግጋፅ የድሊ። 

3. ተሳተፍቲ ዘቕርብዎ ዛንታ ፅቡቕ ናይ ቀፃሊ ራእይን ናይ ነዊሕ እዋን ትልሞምን ምዃኑ ምስትዋስ የድሊ። ብዙሓት ናይ ሓፀርቲ 

እዋን ዕላማታት ክህልውና ብምግባር ንናይ ነዊሕ እዋን ትልምና ንምብፃሕን ንምዕዋትን ይሕግዙና። ስለዚ ተሳተፍቲ ናይ 

ባዕሎም ዛንታ ቀፃሊ ትምኒትን  ኣናሽተይ ዕላማታትን ነፂሮም ንቐፃሊ ዘለዎም ፅቡቕ ራእዮም ንምዕዋት ዝሕግዝዎምን ብዕሙቀት 

ክሓስቡ ምሕታት። ኩሎም ንቐፃሊ ዝደልይዎ ሓፂር ትልሚ ንባዕሎም ክመርፁ ምሕባር። ኣብ ዝቕፅል ካብ ሰለስተ ክሳብ 

ኣርባዕተ ወርሒ ክፍፀም ዝኽእልን ኮይኑ ንፁር ዕላማ ክኾን ምስትዋስ የድሊ። ብደምቢ ብምስትውዓልን ብምሕሳብ ክፍፀም 

ዝደልዩዎ ዕላማ ንምምራፅ ዝተወሰነ ግዜ ምሃብ የድሊ። 

4. ኩሎም ተሳተፍቲ ዕላመኦም ነፂሮምን ተዳልዮሙን ምዃኖም ብምርግጋፅ ብፅምዲ ኣተሓሒዝካ ዕላመኦም እንታይ ከም ዝብል 

ክዘራረቡ ምግባር። ሓደ ነቲ ካሊእ ኣብ ዘዳለዎ ትልሚ ሓፂር እዋንን ግልፂ ምዃኑን ብምርዳእ ግብረ መልሲ ምሃብ። መሳለጢ 

ኩሎም መፃምዲ ዝመረፅዎ ዕላማ ምስማዕን ምክትታልን የድሊ። እንድሕር ተሳተፍቲ ዕላማ ዘይነፂሮም፣ ዕላማ ሓፂር እዋንን 

ግልፅን  ተዘይኮይኑ ንክሰርሕዎ ምሕጋዝ የድሊ። 

5. ተሳተፍቲ ንዕላመኦም ብምስያም፣ ኣነፂሮምን ኣብራህሪሆምን እንታይ ከም ዝደልዩ ኣቐሚጦም እዮም። ብቓል ወይ ብምልክት 

ተጠቒሞም ስእሊ ብምስኣል ዕላመኦም ምውካል።ኣብዚ ነኒሕድሕዶም ኣብ ኣወፃፀኣ ቅርፂ ክተሓጋገዙ ይግባእ። እንድሕር ኣብ 

ናይ ስም ምልክት ምግባር ኣርኢናዮም ንተሳተፍቲ ብቐሊሉ ንምርዳእ ይሕግዞም። 

ተሳተፍቲ ናብ ቦተኦም ተመሊሶም ክቢ ክሰርሑ ምግባር። ኩሉ ተሳታፊ ናይ ዕላምኡ ስም ከርኢ፣ ዕላምኡ ክገልፅን ንምንታይ ከም 

ዝመረፆ መብርሂ ክህብ ምሕታት። ንደቂ ኣንስትዮ ምብርታዕን ክብሪ ብምሃብ ብፅቡቕ ክፍፅመኦ ምግባር። ዝመረፅዎ ዕላማ ንባዕሎም 

ብጣዕሚ ጠቓሚ እዩ። ኣብቲ ዝመረፅዎ ዕላማ ዝሃብዎ ስምን ምልክትን ኩሉ ግዜ ክሪእዎ ምግባር ዕላመኦም ንምዝካርን ንምስራሕን 

ይሕግዞም። 

መጠቓለሊ 

እዚ ክፈለ ግዜ ኣድላይነት ዕላማ ምንፃር ንውልቀ ናብራናን እንታይ ከም እንደልን ክንሰርሕ ከም ዝግባእን ዘብራህረሀ እዩ። ኣብ 

ሂወትና ፅቡቕ ነገር ክንርኢ ከም እንደልን ዕላማ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እንደልዮ ወይ ንመፃኢ እንታይ ክንሰርሕ ከም 

ንደሊ ዝገልፅ እዩ። ሰለዚ ድሌታትና ናይ ሓፂርን ነዊሕን እዋን እንትኾኑ ትልምና እውን በዚ ብምዝማድ ብምድላው ዕውታት 

ክንከውን ይግባእ። ዕላማኻ ኩሉ ግዜ ንፁር፣ ውሱን፣ ክትሰርሖ ትኽእል ማለት መን፣ እንታይ፣ ኣበይ፣ ማዓዝ፣ ከመይን ንዝብሉ 

ጉዳያት ምላሽ ዝህብ ክኾን ይግባእ። ናይ ነዊሕ እዋን ዕላማና ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ዝርዝር ቅደም ስዓባት 

ምዝርዛር ወይ ድማ ሓፂር ፍኖተ ካርታ ምድላው ወሳኒ እዩ። 

 

ንኡስ ክፋል 1.1.3:  ናብ ሓደ መደምደምታ ምብፃሕ (Making ends meet )  

ኩሉ ሰብ ሓዳ ሓደ ግዜ ዘይሓሰቦ ዝኾነ ፀገምን ማሕልኻን የጋጥሞ እዩ። ናታትና  ክብሪን ትልምን ዝውሰን ዝህልወና ገንዘብ፣ 

ከባብያዊ ፀጋታትን እዚኦም ናይ ምርካብ ዕድልን ምቁፅፃርን የድሊ። ዘለና ገንዘብን ሃፍትን ብኣግባቡ ናይ ምምሕዳርን፣ ዓርስና 

ምእማንን  እዚ ንምርካብ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም እንደልን ምፍላጥ ወሳኒ እዩ። ካብ ቀደም ጀሚሩ ጎራባብቲ ኣብ ዘጋጥሙ 

ፀገማት ብሓባር ምፍታሕን ምትሕግጋዝን ልሙድ ባህሊ እዩ።ኣብ ኢትዮጲያ  ተሞክረአን ምክፋል፣ምኽሪ ምሃብ፣ኣብ ዘጋጥም ፀገም 

ነኒባዕለን ምትሕግጋዝን ምትሕዝዛን ብዝበለፀ ይጥቀማሉ እየን።ሓዳ ሓደ ግዜ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ብምርካብ ነቲ ካሊእ ይሕግዝን 

ፀገም ዝፈትሕን ይኸውን፣ኣታዊኻ ንምዕባይ ወይ ወፃእታት ንምቕናስ ዝጠቅም ፅቡቕ ዕድል ኣብ መንጎአን ይፍጠር። 
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ናውቲ: ቻርት፣ማርከር  

ዝወስዶ ግዜ: ካብ 1:00   ክሳብ 1:50 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ኩሉ ብስድራ ደረጃ ሓዳ ሓደ ግዜ ኣታዋኡን ወፃኢኡን ናይ ዘይምምጥጣን ፀገም  

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ /ክፍፅምዎ/ዝግባእ: ኣታዊ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ፈጠራታትን ሜላታት ምሕሳብ ከም ዝደሊ 

መምርሒ: እቲ ዛንታ ብምንባብ ተሳተፍቲ ብጉጅለ ብምዃን ብቅደም ስዓብ ክመያየጡን ክሰርሑን ምግባር  

*** 

ሰናይትን ወልደገብርኤልን ዝነብርሉ ካብ በላይነሽን ለምለምን ርሕቐቱ ቀረባ እዩ።ሓደ ማዓልቲ ሰናይት ንባዓል ገዛኣ “ክብር በዓል 

ገዛይ” እዞም ካብ ሕርሻ እንረኽቦም ምህርትታት ንኩሎም ወፃኢታትና ዝሽፉኑ ኣይኮኑን ብተወሳኺ ደቅና ይዓብዩ ስለዘለዉ ብዙሕ 

ነገር የድልዮም እዩ። እዚ ድማ ዝኸፍአ ስለዝኾነን ምንም ዕቋር እውን የብልናን። ወ/ገብርኤል ድማ “እሃ ሰናይት” ብዛዕባ ገንዘብ 

ተጨኒቕኪ ከም ዘለኺ ተረዲአኪ እየ፣ግን ምንም ኣይብልናን። ስለዚ በጀትና ንምፍላጥን ንምምጥጣንን እንታይ ክንሰርሕ ይግባእ። 

በዚ መሰረት ኮፍ እሞ በሊ ወርሓዊ ዘድልየና በጀት ንስራሕ በለ። 

ሰናይት ድማ ወርሓዊ በጀት ምድላው እማ ፅቡቕ በለት ግን ክሳብ ሐዚ ወርሓዊ ወፃኢኦም  ምስ ገንዘቦም ኣይመጣጠንን። ክልቲኦም 

ብሓባር ኮይኖም ወርሓዊ ወፃኢኦም ብቅደም ሰዓብ ምዝርዛር ጀመሩ። ክልቲኦም ድማ ንሕድሕድ ዝገለፅዎ ወፃኢ ምስ በጀቶም 

ምትሕሓዝ ቀፀሉ። በጀቶም ንምግቢ መግዝኢ ከም ዘይቲ፣ ስኮር፣ ቡና፣ ኣሕምልትን 300 ቅርሺ፣ ንሳሙናን ናይ ፅሬት ኣቑሑን 

መግዝኢ 50 ቅርሺ፣ ንሕክምናን ማሕበረሰባዊ ግልጋሎትን 100 ቅርሺ፣ ኣብ ማሕበር ንምዕቋር ድማ 50 ቅርሺ ወሰኑ።ብተወሳኺ 

ንእታወታት ሕርሻ፣ ንቆልዑ ትምህርቲ ወፃእታት፣ንኣውደኣመታትን ዘድልዩ ወፃእታት ብድምር ልዕሊ 1000 ብር በጀት ኣቐመጡ። 

እቲ ዝርዝር ኣብቲ ወረቐት ተቐሚጡ ዘሎ መጠን ገንዘብ  ምስ ረአይዎ ተደነቁ። ስለዚ ነዞም ኩሎም ወፃእታት ንምሽፋን ዝለዓለ 

ኣታዊ ክህልዎም ከም ዝግባእ ተረድኡ። 
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“እሺ” በለ ወልደገብርኤል፣ ሎማዓንቲ ዝኾኑ ሰብኡት ናብ ባህላዊ ምእራይ ወርቂ ከም ዝኸዱ ሰሚዐ ኣለኹ።ዝላዓለ ገንዘብ ይረኽቡ 

እዮም። ስለዚ ምሳኣቶም ንሽድሽተ ወርሒ ዝኣክል ክፀንሕ እየ። በዚ መሰረት ተወሳኺ ገንዘብ ስለ ዝረክብ ንቶም ናይ ስድራና ዘድልዩ 

ወፃእታት ክሽፍን ይኽእል እየ። ስለዚ ሰናይት ኣብዚ ታይ ሓሳብ ኣለኪ? በላ፡፡ 

ሰናይት ድማ እዚ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ በለት።ንስኻ እንተኸይድካ ድማ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ባዕለይ ክሰርሕ እየ። እንድሕር ንስኻ ገንዘብ 

ሰዲድካለይ ድማ ንኩሉ ጠቕላላ ወርሓዊ ወፃኢና፣ እታወታት ሕርሻን ናይ ትምህርቲ ወፃእታትን ክሽፍነልና እዩ። በለቶ ብመሰረት 

ምይይጦም ድማ ወልደገብርኤል 1000 ቅርሺ ክሰደላን ተሰማምዑ። ሰናይት ድማ ካብ ናይ ገደና ኣሕምልትን ኣትክልትን ብምሻጥ 

ዝረኸበቶ ገንዘብ ክትዓቁር ወሰኑ። 

ኣብ መበል ራብዓይ ወርሒ ወልደገብርኤል ገንዘብ ሰደደላ። ወልደገብርኤል ገንዘብ ምልኣኽ ድማ ኣቋረፀ ።ሰናይት ድማ 

ንወልደገብርኤል ክትረኽቦ ኣይትኽእልን።ሐዚ ሰናይት ዝተወሰነ ገንዘብ ካብ ሕርሻ እትረኽቦም ኮይና ናብ ናይ ባዓል ገዛኣ ዕቋር እያ 

ተእትወን። ብዙሕ ገንዘብ ግን ክትዓቁር ኣይካኣለትን። ብተወሳኺ ንመሰረታዊ ነገራት ወፃእታት ንምሽፋን እውን ትፅገም ኣላ። 

ሰናይት ካብ በይና እትነብር ማሓዛኣ በላይነሽ ምኽሪ ክትረክብ ሓሰበት። ንበላይነሽ ወፃእታት ንምሽፋን ከመይ ከምእተማሓድርን 

መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝዓቑራን ሐተተታ። 

 በላይነሽ “ኣነ ኣብ ናትኪ ቦታ ተዝኸውን ዝተወሰነ ገንዘብ ወፃኢ ክገብር ነይረ እየ በለታ።  ቅድሚ ንምዕቛር ትኩረት ምሃብኪ 

ንባዕልኺ ፅቡቕ ንምንባር ሞኩሪ ።እንድሕር ዘይትኽእሊ ኮይንኪ ድማ ምስ ኣመራርሓን ኣባላትን ብምርድዳእ ንዝተወሰነ ግዜ 

ክተዕርፊ ትኽእሊ ኢኺ።   

 ሰናይት ነዚ ተግባር ንምፍፃም ካብ በላይነሽ ምኽሪ ክትረክብ እንተደለየት ክሳብ ሐዚ ስግኣታን ፍርሓትን ኣየቋረፀትን። 

ወልደገብርኤል እንታይ ክኾን ይኽእል? ንምንታይ ከይዳ ዘየረከበቶ? ሰናይት ዝተፋተሐት ኣይኮነትን ግን ክሳብ ሐዚ በይና ከም 

ዝኾነት ይስማዓ። ወልደገብርኤል ምሳኣ ዋላ ኣይሃሉ ብዘይ ወልደገብርኤል እንታይ ከም ትሰርሕ ኣይትፈልጥን። 

መማያጥቲ ሕቶታት መሰለጢ ነዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለ ምይይጥ ምክያድን ምሕጋዝን የድሊ 

1.  እዚ ዛንታ ብዛዕባ እንታይ ይገልፅ? 

2. ሰናይትን ወልደገብርኤልን ንምንታይ ሕፅረት ገንዘብ ገጢምዎም? 

3. ሰናይት ኣብ ዝቕፅል እንታይ ክትኮን ትኽእል ኢልኩም ትሓስቡ?  

4. እንድሕር ንስኹም ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንትዝገጥመኩም እንታይ ትገብሩ? እንታይ ዓይነት ሜላ ተጠቂምኩም ብኽነት 

ብምቕናስ ኣታዊኹም ተዕብዩ? 

5. ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ባዕለን ኣታዊ ምብኻን ከመይ ምክልኻል ይኽእላ?  

6.  ኩለን ደቂ ኣንስትዮ በዚ ዓይነት ፀገም ክጉዳኣ ይኽእላዶ ወይ ንኩለን ዝገልፅ ድኽመት ድዩ ? 

7. ወልደገብርኤል ምስ ሰናይት ምርድዳእ ዘቋረፀሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?  

8. ሰናይት ኣብ ናይ ወልደገብርኤል ስራሕቲ ዝኾነ ተግባር ክትፍፅም ትኽእል ዶ?  ንደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ፀገም 

እንትጋጥመን ሓገዝ ዝገብር ዝኾነ ትካል ወይ ማሕበር ኣሎ ዶ? 

ብጉጅለ ዝስራሕ መልመዲ: ክፍሊት ዝርከበሉ መንገዲ3 

 
3 ካብ ፅሑፋት (Adapted from:  Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and 

community development.  New York:  OEF International, p. 48.   
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ኣድላይነት/ዕላማ/ 

ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ገንዘብ ዝርከበሉ መንገዲ ኣብ ምፍላጥን ሓሳብ ምስፋሕ ይንእሰን እዩ።እዚ 

ሓሳብ መበገሲኡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ መሰልቸይትን ኣታዊ ዘይብሎሙን ስለ ዝፅመዳ እዩ። ስለዚ ተሳተፍቲ ብዛዕባ 

ዝተፈላለዩ ስራሕትን ክፍሊት ዝርከበሎም መንገድታትን ክመያየጡ ምግባር።  

 ቅደም ሳዓብ ተግባራት 

1.  እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ዓይነታት ስራሕቲ፣ ዝሐሸ ክፍሊት ዘለዎ ስራሕ ምስራሕን እንታይ 

ዓይነት ስራሕ ከም ትፈትዉን ዝገልፅ ምዃኑ ንተሳተፍቲ ምዝራብ። 

2. ተሳተፍቲ ካብ 4 ክሳበ 5 ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ ብምምስራት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ 

ኣቐሚጥካ ዝሰርሕዎ ተግባር ምሕባር ። ብዛዕባ ስራሕ ምግማት ጨወታ ኽፃወቱ 

ምግባር። እዚ ጨወታ ብምልክት እምበር ብቓላት ዝግለፅ ኣይኮነን።ንሕድ ሕድ ጉጅለ 

ን5 ደቂቃ ዝኣክል ብዛዕባ ገንዘብ ዝርከበሎም መንገድታት ክሓስቡ ዕድል ምሃብን ድህረ 

ባይተኦም ዝተምሃሩን ዘይተምሃሩን ኽኮኑ ስለዝኽእሉ ክፍሊት ዝረኽቡሉን ሐዚ 

ዝሰርሕዎ ስራሕ ክገልፁ ምግባር፤ ኣብነት፣ ነርስ፣ መምህርነት፣ ምህጣር ጠለ በጊዕ፣ 

ዝራእት ብምዝራእ ፣ ምርባሕ ንህቢ፣ ዳኛ፣ ሕርሻ ወኪል፣ ፃሓፊ፣ ኣትኽልቲ ምርባሕ፣ 

ምዝፋፍ ዓሳ፣ ንእሸተይ መንገዲ ስራሕቲ፤ ሸኽላ፣ ሽመና፣ ፀብሒ ምስራሕ፣ ፅገና 

ኤሌክትሪክ፣ ተንቀሳቓሲ ድንኳን፣ መካኒክ፣ ፋብሪካ ሰራሕተኛ ወዘተ ሕድ ሕድ ጉጅለ 

ክገልፅን ክዝርዝርን ብምግባር ንባዕላቶም ገንዘብ ዝረኽብሉ ክሕብሩ ምግባር ። 

3. ጉጅለታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ብምግባር ቀዳማይ ጉጅለ ብምፅዋዕ ብሕድ ሕድ ኣባላትን ጉጅለን ዝተዘርዘሩ ገንዘብ 

ዝርኽበሎም መንገድታት ክገልፁ ምሕባር። ብምቕፃል ኩሎም ጉጅለ ብቅደም ሳዓብ ክገልፁ ምግባር 

4. እቲ ጨወታ ንምጅማር ቀዳማይ ጉጅለ ካብ ዝገለፆም ክፍሊት ዝርከበሎም መንገድታት ሓደ ምፅዋዕ።ካልኦት ጉጅለታት 

ቀዳማይ ጉጅለ መጀመርታ ዝገለፆ ነጥቢ ብትኸክል ክግምቱ ምግባር (ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ክግምቱ ኣይግበርን) 

5. ድሕሪ ኩሎም ጉጅለታት ሓደ ስራሕ ክፅውዑ ብምግባር ምስቲ ቀዳማይ ንኡስ ጉጅለ ክሳብ ቡዝሓት ዓይነት ስራሕቲ ዝሓስቡ 

ምቕፃል። (ክሳብ 20 ደቒቓ ምውዳእ) ሓደ ጉጅለ ዝፀወዖ ገንዘብ መኽፈሊ መንገዲ እቲ ኻሊእ ጉጅለ ኽደግሞ ኣይብሉን። 

ኣብ መወዳእታ ጨወታ ብበዝሒ ብትኸክል ዝገመተ ተዓዋቲ ይኸውን።እንድሕር እቶም ዝተዘርዘሩ ስራሕቲ ዝውሕዱ 

ኾይኖም ናይ ባዕልኻ እውን ምውሳኽ። 

6. ንደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዓይነታት ስራሕቲ ዝሃበኦ ሓሳብ ኣመስግን። 

7. ብዘዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሐኦም ስራሕቲ ምይይጥ ምቕፃል።ደቂ ኣንስትዮ በይነን ገንዘብ ዝኽፈላሉ ስራሕ እንታይ ይሰርሓ? 

እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምጥቃም ምይይጥ ምምራሕ።ቃለ-ምልልስ ምጅማርን ምቅፃልን 

• ካብቶም ዝተገለፁ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሐኦም አየኖት እዮም?  (ኣብቶም ዝተዘርዘሩ ሓደ ብሓደ ክመያየጡ ምግባር) 

• እንድሕር ካብ ተሳተፍቲ ንሓደ ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ ኣይሰርሐኦን ኢሎም፣ንምንታይ? ዝብል ሕቶ ምሕታትን ምኽንያት 

ክገልፁ ምግባርን። 

• ንዓኽን ኣየናይ ገንዘብ መኽፈሊ መንገዲ ደስ ዝብልን ዝሕጕስን? (ተሳተፍቲ ምናልባት ኣብ ናይ ሐዚ ስረሐን ወይ 

ዝጀመረኦ ሓድሽ ስራሕ፣ንቐፃሊ ንደቀን 

ከም ፀጋ ዝደልየኦን ደስ ክብለን ይኽእል) 

• ኣብዚ ሐዚ ኩነታት ኮይንክን ኣየናይ ዓይነት ስራሕ ክትውስኻ ትደልያ? 

• መማረፂ ስራሕ ምእለሽ ዝህልዎ ረብሓን ጉድኣትን እንታይ እዩ? 

•  ተወሳኺ ኣታዊ ንምርካብ ዘኽእል ሓዱሽ ስራሕ ከመይ ምፍጣር ከም ዝካኣል ሰሚዕኽን ትፈልጣ ዶ? 

ቡዝሕ ገንዘብ 

ንክኽፈል እንታይ 

ክገብር ኣለኒ? 
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መጠቓለሊ 

ኣብዚ ክፍለ ግዜ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣታዊኦምን ወፃኢኦሙን ንምምጥጣን፣ ድሌቶምን ድሌት ስድረኦምን ንምምላእን ንቐፃሊ 

ንምዕባይ ሰፊሕ ቃልሲ ዝገብሩ ምዃኖም ንምግላፅ ዝፈተነ እዩ። ምስ ኻልኦት ሰባት ብምዝርራብን ብምትሕግጋዝን ሓዱሽ 

ሓሳብን ትልምን ምምዕባል ይከኣል እዩ።ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ልውውጥ ተሞኽሮ፣ምኽሪ ምክፋል፣ነኒባዕለን ምትሕግጋዝ፣ፀገም 

ምክፋልን እዋናዊ ጉዳያት እዮም።ዝተፈላለዩ ናይ ተወሳኺ እቶት ንምርካብ ዝሕግዙ ፈጠራታት ምህላዎም ምዝካር የድሊ። 

 

ክፍሊ 1.2: ክህሎተ-ህይወት 

 መእተዊ 

ክህሎተ ህይወት ማለት ደቂ ሰባት ኣብ ዕለታዊ ጉዕዘና ንምዕዋትን ሙሉኣት ንምግባርን ዝሕግዙ ክእለታት እዮም። ደቂ ሰባት ክህለተ 

ህይወት ኽነማዕብልን ኽንማሃርን እንኸእል ካብ ገዛናን ማሕበረ ሰብናን ኾይኑ ካብ ቁልዕነትና ክሳብ እንዓቢ ዝመፅእ ብቕዓት እዩ። 

መሰረታዊ ምጥፋእ ማሃይምነት፣ ናይ ምንባብን ምፅሓፍን ኽእለት፣ ምልምማድ ቁፅርታትን ከም መማዕበሊ ክህለተ ህይወት ኽሕሰቡ 

ይክእሉ እዮም። ናይዚ ምክንያት ድማ ብዝተፈላለየ መለክዒ ንሂወትናን መነባብሮናን ሓገዝቲ እዮም። 

ብመሰረት ስትራተጅን ብቕዓትን ድማ ዓለም ልኻዊ ትካላት ከምኒ ዩኒሴፍ (UNICEF)፣ ዩኔስኮ (UNESCO) ውድብ ጥዕና ዓለምን 

(WHO) ዝበሉ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ እዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ከም ክህለተ ህይወት ዝጥቀሱ እዮም 

• ፀገም ምፍታሕ 

•  ውፅኢታዊ ምርድዳእን ሓሳብ ምልውዋጥን  

•  ብዕሙቆት ምሕሳብ 

• መሃዛይ ምዃን 

• ውሳነ ምውሳን 

• ምስ ባዕልኻ ርክብ ናይ ምፍጣር ክእለት 

• ዓርሰ ግንዛበ ምፍጣር ክእለት 

• ናይ ሰባት ፀገም ከም ናትካ ምርኣይ 

• ስምዒትካ ምቑፅፃር 

ብምኽንያት ዘይምዑርይ ኣመለኻኽታ ስርዓተ-ፆታ፣ጅምላ ፍረጃ፣ናይ ሕብረተ-ሰብ ኣረኣእያን ዝወለዶ ብዛዕባ ማዕርነት ደቂ 

ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክህለተ ህይወት ዝዋሃብ ትምህርቲ ትሑት እዩ። ንኣብነት፣ኣብ መብዛሕቲኡ ማሕበረ ሰብ ንጓል ኣንስተይቲ 

ዝዋሃብ ኣስተምህሮ ከመይ ፀብሒ ከም እትሰርሕን ገዛ ትከናኸንን እምበር ካሊእ ሰለ ዘይዋሃበን እዚ ምስ ዓበያ ከም ክእለት ክሕግዘን 

ይግበር። ዕድል ስሩዕ ትምህርቲ ምርካብ እውን ወድን ጓልን እንትነፃፀሩ ብቕድሚያ ንደቂ ተባዕትዮ ይዋሃብ። መሰረታዊ ክእለታት 

ትምህርቲ ድማ መሰረታዊ ክህለተ ህይወት ስለዝኾኑ ደቂ ሰባት ኣብ ሂወቶም ንዘጋጥምዎም ቡዝሓት ዕንቅፋታት ንምፍታሕ 

ይሕግዝዎም። ትኽክለኛ ውሳነ ንምውሳን፣ ንዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ከመይ ከም ዝፍትሑ ንምርዳእን ኣፈላላይ ምህላው ውፅኢት 

ማዕርነት ስርዓተ-ፆታ ኣብ ማሕበረ ሰብ ዘይምርግጋፅ እዩ። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰራሕቲ ብብቕዓት ንምውፃእ ተወሳኺ 

ናይ ክህለተ ህይወት ትምህርቲ ምርካብ የድልያ። 

 

ንኡስ ክፋል 1.2.1:  ምንባብን ምፅሓፍን  

ምምሃር ንደቂ ኣንስትዮ መሰለን ንምርግጋፅ፣ ብኢኮነሚ ዓርሰን ንምኽኣል፣ ማዕርነተን ንምርግጋፅ፣ ናይ ምውሳን ዓቕመን ንምዕባይ፣ 

ናብ መሪሕነት ንምምፃእን መነባብሮአን ንምልዋጥን ወሰንቲ ዓንድታት ካብ ዝበሃሉ ሓደ እዩ። ክልተ ኢድ (2/3) ካብ ማሃይምነት 

ዘይጥፍኡ ህዝብታት ዓለም ደቂ ኣንስትዮ እየን። እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቂ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዘይምምሃረን ድማ ኣብ 

ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚ ተጎዳእቲ ብምዃን ንካልኦት ተጠቀምቲ ዝኾንሉ ዕድል ይፍጠር።መሰረታዊ ክእለታት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ 

ብኢኮኖሚ ንምዕባይን ናይ ምውሳን ዓቕመን ንምምሕያሽን ወሳኒ ተግባር እዩ። 

ለምለም ብበዓል ገዝኣ ዝግበረላ ሓገዝን ተቐባልነትን ተስፋ ቆረፅ እያ። ሓደ መዓልቲ ናብ ናይ ገጠርን ዕቛርን ልቓሕን / RUSACO/ 

ክትኣቱ ወሰነት። ግን በዓል ገዝአ ከበደ ነዚ ሓሳብ ይቃወሞ። ከበደ ንለምለም ዝቃወመሉ ምኽንያት ድማ  
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ናውቲ:  ኣየድልን 

ግዜ:  1:50 ክሳብ 2:00 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ንዘይተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ዝገጥምዎን ፀገማት  

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ: ደቂ ኣንስትዮ ምፅሓፍን ምንባብን ኽክእላ ምሕጋዝን ተበግሶ ምውሳድን  

መምርሒ:  እቲ ዛንታ ብምንባብ ተሳተፍቲ ብቅደም ሰዓብ ዕዮ ጉጅለ ክሰርሑ ምግባር 

ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ክትውዕልን ናይ ገዛ ስርሓቲ ክትሰርሕን እምበር ናይ ሕብረተሰብን መድረኻትን ክትሕወስ የብላን 

ኢሉ ስለዝኣምን እዩ።  ብተወሳኺ ኣዲኡ ንኸበደ እንተኾና እውን ናብ ትካል ዕቋርን ልቓሕን ክትኸይድ ድሌት የብለንን። ምኽንያቱ 

ድማ ጓል ኣንሰተይቲ ብስማ  ክትዓቁር፣ ክትልቃሕን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ስለዝኣምና እዩ። ለምለም ዘለዋ ንእሽተይ ናይ እንቋቁሖ 

ንግዲ ንምስፋሕ ስለ ዝደለየት ንከበደ ንምዝራብ ወሰነት።  

ከበደ ኣብ መደቀሲኡ ኮይኑ ሬድዮ እናሰምዐ እንከሎ ለምለም ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክትሓቶን ከዳምፃን ጠየቐቶ። ንሱ ድማ ብፅሞና 

ከም ዝሰምዓ ተስማመዐ።  

ከበደ ኢላ ብምቕፃል ይቅርታ ሎሚዓንቲ ንጉሆ ብዛዕባ ሓደ ነገር እንትነግረካ ከምዝተናደድካ ተረዲአ እየ፤ ግን መጀመርያ ምሳኻ 

ክረዳዳእ ስለ ዘለኒ እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ ከባቢና ናብ ዘላ ትካል ዕቛርን ልቓሕን ኣባል ማሕበር ክኾን ይደሊ እየ። ከም ትፈልጦ እዘን 

ክልተ ደርሆና ብጣዕሚ ከም ዝፈትወንን ፅቡቕ ምህርቲ ከም ዝህባን ትፈልጥ ኢኻ። ናይተን ደርሆ እንቋቑሖ ሒዘ ዕዳጋ እንትኸድ 

ድማ ዘይቀነዩን ሓደሽትን ብምዃኖም ኩሉ ሰብ ይጠልቦም። በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ንግዲ ከስፈሖ ይደሊ ኣለኹ።  

ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ዝሸይጥ ዝነበርኩ ናብ ክልተ ግዜ ከዕብዮ ወሲነ ኣለኹ። እዙይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ንምርካብን ንዕቤት ስድራናን 

ፅቡቕ ለውጢ ስለዝኾነ ካብ እንረኽቦ ኣታዊ ንደቅና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግቢ ገዚእና ንምግቦም። ካብ እንቛቑሖ ዝረኸብናዮ 

ገንዘብ ፀባ፣ ስጋ፣ ኣሕምልትን ፍራምረን ብምግዛእ ዝተመጣጠነ ምግቢ ንምገብ። ዝተመጣጠነ ምግቢ ድማ ንኩሉ ጠቓሚ ዋላኳ 

እንተኾነ ንኣዴኻ ሓዊሱ ብፍላይ ንደቕና ወሳኒ ስለዝኾነ ክትሰምዐኒ ይግባእ። ኣነ ክሳብ ሐዚ ዝገልፆም ዝነበርኩ ቅድመ ኩነት ትኽክል 

እየ በለት ለምለም። ብምቕፃል ድማ እቶም ዝገለፀቶም ሓሳባት ንስድራን ቤተሰብን ዝጠቅም ሓሳብ ምዃኖም ከም ዝርዳእ ተስፋ 

ገበረት።  

ንሱ ድማ ሓሳባ ብምእማን ዘረባ ቐፀለ፤ ለምለም ካብ ገዛ ወፃኢ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ግዜኺ ክተጥፍኢን ክትራኸብን ከም 

ዘይደሊ ትፈልጢ ኢኺ። እዚ ሐዚ እተልዕልዮ ዘለኺ ሓሳብ ድማ ንባዕልኺ ተወሳኺ ፀገም ስለዝኸውን ንትልምኺ ኣይቅበሎን። 

እዚ ሐዚ ንምትግባር ቅቡል ኣይገብሮን፣ ንዓይ ምሳኺ ክሳተፍን ክሕግዘክን ከይትሓትኒ ይብላ። እዚ ኩሉ ስራሕ ንዓኺ ስለዝኾነ 

እቲ ኹነታት ክትርድእኒ ትኾኒ ኢለ ተስፋ ይገብር። ከበደ ለምለም ክትዕወት እያ ዝብል እምነት እውን የብሉን። ብዛዕባ እዚ ሓሳብ 

ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ተዛረባ። ለምለም ከበደ በለት “እዚ ዕድል ክጥቀመሉ ስለዝፈቐድካለይ ንዓይ ፅቡቕ ዕድል ስለዝኾነ የቕንየለይ” 

በለቶ።  

ብፅባሒቱ ንጉሆ ለምለም ናብ ትካል ዕቛርን ልቃሕን ንምኻድን ነቶም ኣማራርሓ ብምዝርራብ ኣባል ንምዃንን ወሰነት። ምስ ወግሐ 

ናይ ገዛ ስርሕታ ወዲኣ ናብ መንበሪ ኣመራርሓ ዕቛርን ልቓሕን ብምኻድ ከመይ ሓዲሮም ብምባል ሓሳባ ምቕራብ ጀመረት። ንዐኦም 

ብምርካበይ ሕጉስቲ እየ በለቶም፤ ሓደ ፅቡቕ ሓሳብ ኣለኒ ድማ በለት፣ እቶም መራሒ ድማ ገዛና ትፈልጥዮ ዲኺ? በልዋ፤ ንሳ ድማ 

ናብ ማሕበርኩም ኣባል ክኸውን ደሊየ እየ መፂአ በለቶም።  
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«ለምለም እዙይ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ›› ሐዚ ስራሕ በዚሑኒ ስለዘሎ ኩሉ ቅጥዒ ክህበኪ እሞ ፅባሕ መልእኺ ክትህብኒ፣ ኣብ ቀፃሊ 

ሰሙን ኣብ ዝካየድ ኣኼባና ክትሳተፊ ኢኺ በልዋ። መራሒ እቲ ዕቋርን ልቓሕን ዝተፈላለዩ ቅጥዒታት ብምሃብ በሊ ሰላም ኢለምዋ 

ኸዱ። ለምለም እቶም ቅጥዒታት ኣብ ኢዳ ሒዛ ምስ ወፀት ሪኣየቶም፣ ምንባብን ምፅሓፍን ስለ ዘይትኽእል እንታይ እየ ዝገብሮ ኢላ 

ተጨናነቐት። ከመይ ገይራ ናብቲ ማሕበር ከም እትምዝገብ ሕፍረት ዋላ እንተተሰመዓ ናብ ሰናይት ብምኻድ ሓገዝ ንምርካብ 

ሓሰበት። ናብ እንዳ ሰናይት እቶም ቅጥዒታት ሒዛ ብቕልጡፍ ብምኻድን ከምትረኽባ ተስፋ ብምግባርን በሪ ብምንኩሕዃሕ ሰናይት 

ኣለኺ ዶ? በለት። 

ሰናይት ድማ ኣብ እንዳ መጎጎ ኮይና ለምለም ብምርኣያ ተሓጎሰት። ከመይ ኣለኺ ለምለም እንታይ ዳኣ እዩ ኣብ ኢድኪ ዘሎ? በለታ። 

ለምለም «ሰናይት እዚኦም ናይ ትካል ዕቛርን ልቓሕን መመዝገቢ ቅጥዒታት እዮም። እዚ ኣንቢብኪ ንምምላእ ክትሕግዝኒ ትኽእሊ 

ዶ? በለታ። ሰናይት ድማ ኣይኾንን ከበደ ባዕሉ ይሓግዝኪ በለታ። ነቲ ቕጥዒ ምስ ረኣየት ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ኢድ ለምለም ኣሎ። 

እዚ ክሕግዘኪ ኣይኽእልን ምኽንያቱ እቲ ቕጥዒ ናይ መሬት ሓበሬታ እውን ስለ ዘድሊ ካብ በዓል ገዛኺ ሓበሬታ ክህበኪ ኣብ ገዛ 

ሕተትዮ፣ ስምኪ ክመልአልኪ ይኽእል እየ ግን እዚ ሓበሬታ ክሳብ ዝመልኦ ዕረፍቲ ውሰዲ በለታ። ብተወሳኺ እንድሕር እዚ ቅጥዒ 

ኣነ ክመልኦ እንተደሊኺ ንደገ ውፂ በለታ፣ ለምለም ድማ ደንገፀት። ሰናይት ንከበደ ነጊረዮ እየ ግን ኩሉ ነገር ባዕለይ ንኽሰርሖ፣ 

ክሕግዘኒ ከምዘይኽእል ተስማዕሚዕና ኢና በለት። ሰናይት ኢዳ ናብ ጥቃ ጫልቱ ብምግባር መሓዛይ እዚ ከቢድ ስለዝኾነ ከበደ 

ንክሕግዘኪ ኣእምንዮ። ለምለም ንሰናይት ገዲፋታ ከደት። ንከበደ ከመይ ከም እተእምኖ ብዕምቆት እናሓሰበት ቆፀረኣ ንኻሊእ 

ማዓልቲ ቀየረት።     
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መማያየጢ ሕቶታት– መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለታት ክመያየጡን  ምብርታዕን የድሊ 

ሕቶታት ንመሳለጢ:  

1. ለምለም ሓጋዚ ምስ ሳኣነት እንታይ ተሰሚዕዋ?  

2. ቀፃሊ እንታይ ክፍጠር ይኽእል? ለምለም ንከበደ ክተእምኖ ትኽእል እያ ኢልኩም ትኣምኑ ዶ? ክተእምኖ እንታይ ክትሰርሕ 

ኣለዋ ትብሉ?  

3.  ከምዚ ዓይነት ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢኹም ትፈልጡ ዶ? 

4. ኣብ ከባቢኹም ዝተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ፅዕንቶ ኣለወን ዶ?  

5. ኣብ ከበቢኹም ዝተምሃራ ደቂ እንስትዮ ንዘይተምሃራ ይሕግዘአን ዶ? ከምቲ ለምለም ንሰናይት ንክትሕገዝ ዝሓተታ? 

6.  ደቂ ኣንስትዮ ምምሃረን እንታይ ይርባሓ? ደቂ ኣንስትዮ ምምሃር ንዝኾነ ውድቀት የቃልዕ እዩ ዶ ትብሉ? 

7. ዝኾነ እትፈልጥዎ ሰብ ጓሉ ካብ ትምህርቲ ከቋርፃ እንተዝነግረኩምን ትምህርቲ ንጓል ኣየድልን እንተይልኩም ነዚ ሓሳቡ 

ንምቕያር እንታይ ትገብሩ?  

8.  ኣብ ከባቢኹም ዝኾነ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ምንባብን ምፅሓፍን ንክኽእላ ዝሕግዝ ኣሎ ዶ?  

9. ደቂ ኣንስትዮ ንምሃርን ነኒባዕለን ንምትሕግጋዝን ብምንታይ ምልዕዓል ይከኣል?  

10. ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይምምሃር ፀገም ንምቅያር ደጋዊ ሓገዝ የድሊ ዶ?  

 

ናይ ጉጅለ መልመድታት: ዘይምምሃር ክንደያናይ ይስመዐካ?4 

እዚ ጉጅለታት ነኒበባዕሎም ንምምሃርን ኩነታት ንምፍላጥን ጠቓሚ ኮይኑ፣ ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ዝተምሃራን ምንባብን ምፅሓፍን 

ዝኽእላ ንተን ዘይተምሃራ ከኽብረአንን ክሕግዘአንን ይግባእ። 

• እቶም ጉጅለታት ካብ 4 ክሳብ 5 ዝሓዙ ናብ ንኡስ ጉጅለታት ምምቃል 

• እናራአኻ ምፅዋት ምስ ትኽክለኛ ሂወት ብምዝማድ ከዳልዉ ብምሕታት ምንባብን ምፅሓፍን ዘይኽእሉ ሰባት እንተሃልዮም 

ዘይክምችዎምን ከም ውርደት ክሓስብዎን ሰለዝኽእሉ ሕድ ሕድ ጉጅለ ከመይ ከሳትፎምን ክሕግዘሙን ከም ዝክእል ን15 

ደቂቃ ክሓስቡን ክትልሙን ምግባር። 

•  ጉጅለታት ጨወቶኦም ንኩሉ ጉጅለ ከቅርቡ ምግባር፣ድሕሪ ኩሎም ምቕራብ ሓፂር ምይይጥ ምግባር።ኣብነት እዚ ኩነታት 

ሓቂ ድዩ?  ከመይ ይኸውን እዚ? 

ምይይጥ 

ድሕሪ ኩሎም ጉጅለታት ምይይጦም ምቕራብ ሕድሕድ ሰብ ከም ዘይተምሃረ ኮይኑ ክሓስብ ምግባር 

ሀ. ከመይ ይስመዐኩም? 

ለ. ንምንታይ ምንባብን ምፅሓፍን ዘይለመድካ? 

ሐ. ናትኻ ስሕተት ድዩ? ኣይኮነን እንተኾይኑ ናይ መን እዩ? ወይ መን ተወቃሲ? 

መ. ሰባት ከመይ ክሕጉዝኻ ትደሊ? 

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ክፍለ ግዜ ኣብ ምንባብን ምፅሓፍን ዘይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥሙወን ፀገማትን ብምንፃር ጉጅለታት ዓርሶም 

ማእኸል ብምገባር ዝተመያየጡ እንትኾኑ ኣብ ገጠር ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ክእለታት ቋንቋን መደባት ሒሳብን 

ከመይ ክሕገዛ ከም ዝግባእ ዝገለፅ ሓሳብ ዝሓዘ እዩ። 

 
4 ካብ ፅሑፋት ዝተወሰደ: 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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ክፍለ ግዜ 1.2.2: ዓርስኻ ንምብቃዕ ዝሕጉዝኻ ኔት-ዎርክታት ምምዕባል 

ቆልዑ ምሕብሓብ ኣብ መብዛሕቲኡ ማሕበረ ሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ተገይሩ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ልዕሊአን ብርክት ዝበሉ 

ስራሕቲ ተፃዒኖም ይርከቡ።ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንቲ ኣብ ምክንኻንን ጥዕነኦም ምሕላውን ዝላዓለ ግደ ይፃወታ።ደቂ ኣንስትዮ 

ዋላ ሰብኡተን እንተሃለዉ ደቆም ኣብ ምሕብሓብ ዝሳተፉን ዝሕግዙን ብዘይምኻኣሎም ድርብ ሓላፍነት ማለት ኣታዊ ዘለዎም፣ኣታዊ 

ዘይብሎም፣ክንክን ማሕበረ-ሰብን ብጉልበትን ይሳተፋ።ደቂ ኣንስትዮ እዚ ኩሉ ተሸኪመን እናሰርሓ ኩነታት ደቀን እውን ንድሕሪት 

ገፀን ይጭነቓ። ብተወሳኺ ንዘተወሰነ ግዜ ድማ ኣብ ኣታዊ ዝርከቦን ማሕበረ-ሰብ ክንክንን  

እናሰርሓ ዕላመአን ንምስኻዕ እውን ብዘይዕረፍቲ ይሰርሓ። ኣብዚ ኩሉ ተፀሚደን እናሃለዋ ደቂ ተባዕትዮ ደቆም ኣብ ምሕብሓብ 

ድሌት ምትሓትን ተሳትፎ ዘይምግባርን ኣሎ።ደቂ ኣንስትዮ እዞም ኩሎም ሓላፍነት ምቅላልን ሓገዝን ስለዝደልያ ሐገዝቲ ኔት-

ወርክታት ብምምዕባል ዘለወን ናይ ስራሕ ፅዕንቶ ብምቅላል ካብ ገዛ ወፃኢ ዘለዉ ስራሕቲ ንምስታፍን ውልቀ ዕላመአን ንምዕዋት 

ትኹረት ክገብራ ይግባእ። 

መመርሒ ንመሳለጢ 

ዘድልዩ ናውቲ: ካብ ከባብያዊ ማተርያል ጨርቂ ወይ ላስቲክ ዝተሰርሓ 20 ቦርሳ፣ቁራፃት ጨርቂ፣እምኒ፣ንእሽተይ 

ባንቡላ፣ጫማ፣ናይ ክሽነ ኣቕሓ ወዘተ። ቢሮን ወረቐትን ንጉጅለታት ዝገለፅዎ ንምፅሓፍ 

ግዜ:  1፡00 ክሳብ 1፡30 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ:  ኣድላይነት ሓገዝቲ ኔት ወርክታት ምፍጣር 

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝክእሉ: ንደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዙ ስራሕቲ ምልምማድ  

መምርሒ:  እቲ ዛንት ድሕሪ ምንባብ ጉጅለታት ቅደም ሳዓብ ተኸቲሎም ዕዮ ጉጅለ ምስራሕ 

 

*** 

በላይነሽ መነባብሮ ስድራኣ ንምምሕያሽ ስራሕ ኣቋሪፃ ዘይትፈልጥ ፃዕራም ጓል አንስተይቲ ኣያ፤ ደቓ ናብ ዝኸደቶ ሒዛቶም እያ 

ትኽይድ። እዚ ማለት ናብ ኣኼባ፣ ናብ እኩብ ሕብረተ-ሰብ፣ ዋላ ምስ ኣዕርኽታ ሻሂ ቡና ኣብ ትብለሉ ግዜ ምሳኣ እዮም ዝኸዱ። 

ንባዕላ ዝሕግዛን ብድሕሪኣ ደቓ ዘፅነሐላን የለን።  

እዚ ተግባር ኩሉ ግዜ ዝምችዋ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ናብ ኣኼባ ኣብ እትኸደሉ ግዜ እቲ ኣጀንዳ ብዝግባእ ንምክትታልን ሓሳባ 

ንምግላፅን ስለትፅገም ሕጉስቲ ኣይኮነትን።  እቶም ቆልዑ ድማ ኣብ ግዜ ኣኼባ ናብኣ ይጉዩ፣ ድምፂ የስምዑን ንተሳተፍቲ ስለዝርቡሹን 

ዝኾነ ሰብ ይወቕሳ። 

ሓደ መዓልቲ ኣብ ግዜ ኣኼባ ኣመሓዳሪ ጣብያ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ኣኼባ ደቁ ሒዙ ዝመፅእ ሰብ መጠንቀቕታ ሂበ ኣለኹ። 

ዝኾነ ሰብ ደቁ ኣብ ገዛ ገዲፉ ይምፃእ ወይ ካብ ኣኼባ ይትረፍ በለ። ብዘይ ደቁ ክመፅእ ዘይኽእል እንተሃልዩ ኣብ ገዝኡ ይትረፍ። 

በላይነሽ እዚ ሓሳብ ብቐጥታ ንዓኣን ንዝተወሰና ከምኣ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ ተረደአት።  

 ሎመዓንቲ ንበላይነሽ ዝተፈለየ መዓልቲ እዩ፤ ምኽንያቱ ናይ መስኖ ምሕደራ ማይ ኮሚቴ (IWUA) ናይ ጠቕላላ ጉባኤ ስለ ዝኾነን 

ሓድሽ ኮሚቴ መረፃ ስለ ዝካየድ ክትተርፍ የደለይትን። 

 በላይነሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሚቴ ምሕደራ ማይ መስኖ ክትምረፅ ትደሊ እያ። ከም መራሒት ስድራ መጠን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ስድራ 

ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፀገም ስለ ትፈልጥን ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ መስኖ መስተ ማይ (IWUA) ኮሚቴ ክርባሓ ከም ዝኽእላ 

ስለ ትፈልጥ እዩ።ብመሰረት ዝረኸበቶ ሓበሬታ ቤት-ፅሕፈት ሕርሻ ወረዳ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ንምምራፅ ከም ዝተዋደደ ትፈልጥ 
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እያ።ንሳ ድማ ብዛዕባ ማይ መስኖ ኮሚቴ (IWUA) መምረፂ ረቛሕታት ፣ መሰልን ጉቡእ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሚቴ ክትሳተፍ 

ዝፈቅድ ዕድል ከም ዘለዋ ተማሂራ እያ። በዚ መሰረት ናብቲ ኣኼባ ክትኽድ ደለየት፤ ግን ናይቲ ኣመሓዳሪ ዘረባ ተስፋ ኣቑረፃ። 

በላይነሽ ንጎረቤታ ደቃ ክተፅነሐላ እንተጠየቐታ እታ ጎረቤታ ግን የተቐበለታን፤ ኣረ ደቀይ ምሓለኹ ኢላ ኣበየታ። ደቅኺ ከመይ 

ጌርኪ ኢኺ ተፅንሕዮም ኣኼባ ምስ ተወዳአ ቀልጢፈ ኽመፅእ እየ በለታ። 

በላይነሽ ዘለዋ መማረፂ ደቃ ሒዛ ናብቲ ኣኼባ ምኻድን ከይርብሹ ብምዝራብ ንሳቶም ድማ ከምዘይርብሹ ተሰማምዑ።ናብቲ 

መአከቢ ቦታ ምስ ኣተወት መራሒ እቲ ጣብያ ምንም ከም ዘይብላ ተስፋ ገበረት። ግን ፃሓፊት መስኖ ማይ ኮሚቴ (IWUA) እያ።  

ከም መጠን ፃሓፊት ባዕላ እውን ትኽክል ከም ዘይኮነት ኣመነት።   

.በላይነሽ ምስ ደቃ ኣብ ድሕሪት ኾፍ ብምባል ነቲ ኣኼባን ምይይጥን ይከታተሉ ኣለዉ። ኣመሓዳሪ እቲ ጣብያ ድማ ምስ ረአዮም 

ናብ በላይነሽ ገፁ ብምዛር ዝኾነ ዘረባ ይዛረባ። 

 

እቲ ኣኼባ ልዕሊ እቲ ዝተፀበየቶ ሰዓት ስለዝነውሐ እቲ ንእሽተይ ወዳ ምብኻይን ቀምሽ እናሐዘ ምጉታትን ጀመረ። ከም ዝጠመዮ 

ነዲኡ ተዛረባ። በላይነሽ ንእሽተይ ሕምባሻ ሒዛ ስለዝመፅአት ካብ ጅባኣ ኣውፂኣ ዋላ እንተሃበቶ ሐዚ እውን ክገድፎ 

ኣይከኣለን፣ብዓውታ ምብካይ ጀመረ።ገዛይ ውሰድኒ፣ ገዛይ ክኸድ እየ፣ ምስ በላ ኩሉ ሰብ ቀልቡ ናብ ወዲ በላይነሽ ገፁ ገበረ።ኩሎም 

ተሳተፍቲ ድማ ዓጎምጎም ዝብል ድምፂ ብምስማዕ ብረብሻ እቲ ቆልዓ ኣብ ጥቓኣ ዘሎ ተሳታፊ በላይነሽ ካብ ምርባሽ ተትቁጠቢ ወይ 

ገዝኡ ውሰድዮ በላ። መማረፂ ከም ዘይብላ ተረደአት ።ኣቦ ወንበር እውን ናብ ጥቓኣ መፅአ። በይዛኺ ውፅኢ ካብዚ ኣኼባ በላ።  

ኣዒንታ ብንብዓት ተሓፂባ ኮሚቴ ናይ ምምራፅ ዕድላ ገዲፋ ወፀአት።በላይነሽ ባዕላ ንባዕላ ገዛይ ክፀንሕ ኣለኒ በለት።ብተወሳኺ ደቂ 

ኣንስትዮ ናብ ኣኼባ ቆልዑ ሒዘን ክኽዳ የብለንን በለት።  
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መማያየጢ ሕቶታት– መሳለጢ እዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለታት ብምብርታዕ ምይይጥ ምክያድ 

1. ኣብዚ ዛንታ ንበላይነሽ ዝገጠማ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ?  

2. በላይነሽ ሓዳር ዘለዋ ተትኾን እዚ ኩነታት ምቐለላ ዶ?  

3. ኣብ ከባቢኹም ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ምሕብሓብ ዝሕግዘን ብዘይምህላው ኣብ ኣኼባታት ንከይሳተፋ ክንደይ ዝኣክል 

ፀገም ይገጥመን? 

4. ቆልዑ ናብ ኣኼባ ክመፅኡ ይግባእ ኢልኩም ትኣምኑ ዶ? እዚ ከመይ ክንቋፃፀሮ ንኽእል?  

5.  ኣብ ከባቢኹም ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ኣብ ምሕብሓብ ይተሓጋገዛ ዶ? በላይነሽ ንካልአት ደቂ ኣንስትዮ እንተትጥይቅን 

ንሳ እውን ብተመሳሳሊ ኻሊእ ግዜ ተተፅነሐን ፅቡቅ ዶ ነይሩ? 

6.  ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝተን ኣዕርኽትን ከመይ ክፈጥራ ይኽእላ? ግደ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ክኾን ይግባእ?  

7. ኮሚቴ ማይ መስኖ ብድሌት መፅንሒ ቆልዑ እንተዘዳሉ ብዝሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስታፍ ምክኣላ ዶ? 

ናይ ጉጅለ መልመድታት– ብምዝካር ምጭዋት5 

ዘድሊ ናውቲ: ካብ ላስቲክ ዝተስርሑ 20 ቦርሳ፣ቁራፅ ጨርቂ፣ናይ ክሽነ ኣቃሓ፣እምኒ 

1. ንተሳተፍቲ ዕላማ እቲ ጨወታ ብዘይ ምንጋር ብምዝኽኻር ጨወታ ምስ መን ክትፃወቱ ትደልዩ?.  ኩሎም ኣቁሑት ካብቲ ቦርሳ 

ናብ ጠረጲዛ ምውፃእ።. ንተሳተፍቲ ኩሉ ኣቓሓ ናብቲ ቦርሳ ክተእትዎ እንተለኻ ክዝክሩ ከም ዝግባእ ምዝራብ። እቲ ኣቓሓ 

ኣብ እተእትወሉ ግዜ ንተሳተፍቲ ዕድል ብምሃብ እዚ እንታይ እዩ? ምባል ግን ብቕልጣፈ እምበር ብቐስታ ክኾን ኣይግባእን ። 

2. እቶም አቑሑት ኣብ ውሽጢ ቦርሳ እንተለዉ ሕድ ሕዶም ክዝክሩን ክገልፁን ምግባር።ካሊእ ጉጅለ ብተመሳሳሊ ንቶም ኣቁሑት 

ክዝክሩን ክገልፁን ዝግበር ኮይኑ እዚ ምፍታን እምበር ውድድር ኣይኮነን። ውፅኢት ፃዕረ ውልቀን ጉጅለን ግን ምውድዳር 

የድሊ።ሓደ ፈቃደኛ ንዝኾነ ባዕሉ ክዝክር ዝኽእል ምሕታት። እቶም ድሌት ዘለዎም ካብቶም ኾፍ ዝበሉ ጉጅለታት ብምፍላይ 

ንሕድ ሕዶም ከይሰማምዑ ምግባር። ፈቃደኛታትን ጉጅለታትን ክረሓሓቑን ክሰማምዑን ኣይብለሙን።    

3.   ንቶም ፈቃደኛታት ዝኾኑ ብምርኻብ ነቶም ዝዘከርዎም ኣቑሑት ክፅሕፉ ምሕጋዝ፣ ቀፂሉ ምስ ካልአት ኣባላት ጉጅለ 

ምርኻብን ክፅሕፉ ምሕባርን። 

4.  ሕድ ሕድ ጉጅለ ናብ ቦትኡ ክምለስ ብምግባር መጀመርታ ዝዘርዘርዎም ከንብቡ ምእዛዝ። ከንብቡ እንተለዉ እቲ ኣቕሓ ካብቲ 

ቦርሳ ምውፃእ። እቶም ብድሌት ዝተሳተፉ ብዝግባእ ዝመለሱ ምዃኖም ምርግጋፅን ነቲ ጉጅለ ምንባብ። ጉጅለታት ካብ ብውልቀ 

ዝሰርሕዎ ዝበለፀ ምኻኑ ካብዚ ተግባር ምርዳእ።ስለዚ ከም ዝወደቐት ክስማዓ ኣይብሉን። 

5. ኣብ ጨወታ ምዝካር መሰረት ዝገበረ ምይይጥ ምክያድን ኣብቶም ክልተ ዝተዘርዘሩ ዘሎ ኣፈላለይ ግልፂ ምግባር።እንተዘይኮይኑ 

እቶም ብድሌት ዝዘርዘሩ ዝለዓለ ናይ ምዝካር ክእለት ኣለዎም። እቶም ክልተ ዝተገለፁ ምውድዳር፣ ኣየናይ ይነውሕ? (እንድሕር 

ውልቀን ጉጅለ ተመሳሳሊ ነጥቢ ገሊፆም እዚ ከመይ ልሙድ ዘይኮነ? ጉጅለታት ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ይዝክሩ።ንምንታይ ኣባላት 

ጉጅለ ካብ ውልቀ እቲ ተግባር ብዝበለፀ ፈፂመምዎ? ኣብ ጉጅለታት ዘሎ ጥንኻረ ኣብ ውልቀ ንምታይ ዘይህሉ? ኣብ መወዳእታ 

ምይይጥ ኣብቲ ታሕቲ ዘሎ መጠቃለሊ ነጥቢ ምግላፅ። 

መጠቓለሊ 

 ኣብዚ ክፈለ ግዜ ኣድላይነት ምፍጣር ሓጋዚ ኔት-ወርክን ብሓባር ምስራሕ ዝብል ዘብራህረሀ እንትኾን ኔት-ዎርክ ንዝኾነ ሰብ 

ኣድላይ እዩ። ብፍላይ እዚ ንድቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን መራሕቲ ስድራን ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ። ጉጅለ ዝለዓለ ሓደ ነገር ንምፍፃምን 

ሓበሬታ ንምርኻብን ምስ ውልቀ እንትነፃፀር ዝለዓለ ዓቅሚ ኣለዎ።ጉጅለ ዝተፈላለዩ ኣባላት ዝሓዘ ስለዝኾነ ብዝሕ ሓሳብ፣ ሜላን 

ብምጥቃም ዓርሲ ብዓርስኻ ተሓጋጊዝኻ ዝሐሸ ውሳነ ንምውሳንን ውፅኢት ንምምፃእ የኽእል። 

 
5 ፍልፍል ፅሑፍ (Adapted from): SMIS 2017, Leadership Training Module for Women’s Sub-Committees in Irrigation Water 
Users’ Associations. (መሰልጠኒ ማንዋል ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ንእስ ኮሚቴ ማሕበር  ማይ መስኖ) ዝተወሰደ 
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ንኡስ ክፋል 1.2.3:  ውሳነ ምውሳን  

 መብዛሕቲኣን ኣብ ገጠር ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘብ ናይ ምንቅስቓስን ብዓርሰ እምነት ልቓሕ ተለቂሐን ኣብ 

ምምላስን ዘሎ ግንዛበ ዝተሓተ እዩ። ዋላ ኣብ ገዘአን ዘሎ ናይ ባዕለን  ኣታዊአን ፣ ልቓሕ ዝልቃሓ ውሕዳትን ብዝሕ ገንዘብ ዝውድእ 

ንብረት ንምዕዳግን ብባዓል ገዘአን ዝውሰን እምበር ባዕለን ናይ ምውሳን ዕድል ኣይረኽባን። እዚ ናይ ምውሳን ዓቅሚ ምትሓት 

ዝወለዶ ዋላ ንስደረአን ዘድሊ ወሳኒ ኩነታት ይሃሉ፤ ንባዓል ገዘአን ይፅበያ። ኣብዚ ሰብኡት እውን ዝተሓተ ግንዛበ ኣለዎም። እዚ 

ግን ሰብኡት ንኣንስቶም ኣብ ገንዘብ ምውሳን ንስድራ ብጣዕሚ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ክሕግዝወን ይግባእ። 

መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ናውቲ:  ሓደ ዓብይ ቅዳሕ  “ብዕላማ ኣብ መድረኽ ምዕናዕ ዝገልፅ ስእሊ)  

(ኣብ ገፅ 35 ዘሎ) ንሕድሕድ ተሳተፍትን ጉጅለን ምድላው። ቅዳሕ ናይቲ ስእሊ ኣብ ቻርት ጌርኻ ኣብ መንድቅ ምስቃል። 

ዝወስዶ ግዜ:  1:50 ክሳብ 2:00 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ኣብ ትልምኻ ምትኳርን ንምውሳን ከመይ ከም ዝሕግዘካን ምርዳእ 

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ:  ናይ ምጥንኻር ኩነታት ምፍታሽ፣ ክእለት፣ ሓበሬታ፣ ዝተፈለለዩ ውሳነ ንምውናን ዘኽእል ዕላማ 

ንምዕዋት ምሕጋዝን፣ ክእለትካ ፣ ፍልጠትካ ምፍታሽን ናይ ምሕጋዝ መንፈስ ምህላው። 

 መምርሒ:እቲ ዛንታ ድሕሪ ምንባብ ተሳተፍቲ ብጉጅለ ኮይኖም ብቅደም ሳዓብ ተኸቲሎም ምይይጥ ምክያድ 

 

*** 

ኣይተ ወልደገብርኤል ባዓል ገዛኣ ንሰናይት ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ናብ ባህላዊ ምእራይ ውርቂ ከይዱ ኣሎ። ክሳብ ሐዚ ኩሉ ናይ ገዛ 

ስራሕትን ምሕብሓብ ቆልዑን ናይ ሰናይት ሓላፍነት እዩ።   

ሓደ መዓልቲ ወዲ ሓምሽተ ዓመት ወዳ ዝኾነ ፍፁም ዘይተለመደ ባህሪ ይፅለኦ ፣ ይጋጫገጭን ምብላዕ ይኣብን። መጠን ሙቆት 

ሰብነቱ ይውስኽ፣ ግን ሰናይት ዓሶ ክትሕዞ ትኽእል እያ ኢላ ኣይኣመነትን።ንሱ ድማ ኣብ ጥቓ ሰናይት ኮይኑ ብዓውታ ምብካይ 

ቀፀለ። ሰናይት እንታይ ከም ዝኾነን እንታይ ከም እትገብርን ተጨነቐት።ብፍርሒ ክልተ ለይቲ ሙሉእ ብብኽያትን ብፍርሕን 

ኣሕሊፋቶ። 

ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ሓንቲ ጎረቤታ ንሰናይት ንምርኣይ ትመፅኣ። ሰናይት ኣብቲ ቅድሚ ዓራት ኾፍ ኢላ ዝሓመመ ወዳ እናረአየት 

እያ ዘላ። እቲ ወዳ  ግን ግዲሽ ኣይብሎን።   

እታ ጎረቤታ ድማ, “እንታይ ኾይኑ?” ኢላ ሓተተታ። ሰናይት ዓይኑ ዓይኑ እናረአየት ንዘይ ምብካይ እናፈተነት ኣይፈለጥኩን ወደይ 

ካብ ዝሓምም ነዊሕ ገይሩ እዩ።ትብለን   

 «እንታይ?” ትብል እታ ጎረቤት ብድንጋፀ፣ ንምንታይ ናብ ሕክምና ዘይትወስድዮ?   

ሰናይት ናብ መሬት ተደፊኣ ስቕ በለት። «ብዜካ ፈቃድ ባዓል ገዛይ ናብ ጥዕና ትካል ክኽድ ኣይኽእልን ንሱ ድማ ሐዚ ኣብዚ የለን፣ 

ክረኽቦ ኣይክእልን፣ ንመመርመርን መድሓኒት መዐደጊ ዝኸውን ገንዘብ እውን እንተኾነ የብለይን። ሰለዚ ክሳብ ባዓል ገዛይ ኣብ 

ቀፃሊ ወርሒ ንፋሲካ ኣውደኣመት ዝመፅእ ኣብ ገዛ እየ ከፅነሖ።  

ዋይ! ኣይኸውንን ሰናይት፣ ትኽክል ኣይኮንክን። እዚ ወድኺ ከምዚ ኢሉ ንሽድሽተ ሰሙን ከመይ ኢሉ ይፀንሕ? ትሪእዮ ኣለኺ 

ከመይ ኢሉ ከም ዝሐመመ? እንታይ ክኽውን ከም ዝኽእል ኣይንፈልጥን። በይዛኺ ወስኒ ባዕልኺ ናብ ሕክምና ሒዝክዮ ንምኻድ 

ፈትኒ ። ንባዓል ገዛይ ክሓቶ እየ ቁሩብ ገንዘብ ከለቅሐኪ። ግን ሰናይት ምኽሪ ጎረቤታ ንምቕባል ተፀገመት።ክሳብ ባዓል ገዛኣ ዝመፅእ 

ክትፅበ ወሰነት። ኣብ መበል ሓምሸይ ማዓልቲ ንጎሆ ሰናይት ንቲ ዓብይ ወዳ ክሳብ ካብ ሩባ ማይ እተምፅእ ኣብ ድሕሪ ፍፁም ኾፍ 

ኢሉ ንኽሕልዎ ተዛረበቶ፡፡ 
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ኣጋጣሚ ኣብ ጥቓ ገዛኣ ብኽያትን ኣውያትን ትሰምዕ እሞ ናብ ገዛኣ ብጉያ ትምለስ።ናብ ገዛኣ ምስ ተመለሰት እቲ ዝሓመመ ወዳ 

ፍፁም ኣብ ምድር ቤት ወሪዱ እናንቀጥቀጠ ይፋሓኽ ኣሎ።እቲ ዓብይ ወዳ ድማ ብፍርሒ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዘይፈልጥ 

ጎረቤት ክፅውዕ ከደ። ዋይ ወደይ ዋይ ወደይ! እናበለት በኸየት። ተስፋ እናገበርኩ ብጣዕሚ ኣዝንጊዐዮ አየ።   

መማያየጢ ሕቶታት – መሳለጢ እዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለ ምይይጥ ምክያድን ምክትታልን የድሊ። 

1. ኣብዚ ዛንታ ዘጋጠመ ፀገም እንታይ እዩ? 

2. እቲ ብጣዕሚ ዘፀገማ ነገር ከበይ ዝመፅአ እዩ? 

3. ኣብ ቀፃሊ እንታይ ክኾን ወይ ከጋጥም ይኽእል ትብሉ? 

4. ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጡ ዶ? 

5. ውላድኩም ብድንገት ተዝሓመኩም እሞ ግን ገንዘብ እንድሕር ዘይብልኹም እንታይ ትገብሩ? 

6.  ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ተሳትፎ ወይ ስምምዕነት ሰብኡተን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ውሳነ ንምውሳን ዝፈርሓ እንታይ ስዓቤን 

ከይመፅአን እዩ? ደቂ ኣንስትዮ ምስ ባዓል ገዘአን ብዛዕባ ምምራሕ ስድራን ንምትላምን ንምውሳንን ኣብ ስምምዕ እንትበፅሑ 

እንታይ ይርባሓ? ዋላ በዓል ገዘአን ኣብ ዘይብሉ። 

7.  ደቂ ኣንስተዮ ኣብ ውሳነአን ፅቡቕ ስሚዒት ክስመዕንን ውፅኢታውያን ክኾናን ሓገዝ ከመይ ክረኽባ ይኽእላ? 

8. ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ እምነት ከሕድራን ናይ ምውሳን ዓቕሚ ከዕብያን ዝሕግዝ ትካል ወይ ማሓውር ኣሎ ዶ?  

9. ነዚ ፀገም ንምፍታሕ እንታይ ዓይነት ስልጠና ወይ ሓገዝ የድሊ? 

10. ደቂ ኣንስትዮን ንከምአን ዝበላ ንምብቃዕ እንታይ ክሰርሓ ይግባእ? 
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ናይ ጉጅለ መልመድታት: ዒላማ ምንፃር6 

እዚ መልመዲ ተሳተፍቲ ናይ ነዊሕ ዕላመኦም ንምዕዋት ዝሕግዞም ሓፂር ትልሚ ከዳልዉን ይሕግዝ። ኣብ ዕላማካ ምትኻር ዝብል 

ምጭዋት ተጠቒሞም ብጉጅለ ብምዃን ህልዊ ኩነታት ኣጠቓቕማ ሃፍቶም ክግምግሙን ዕላመኦም ንምስኻዕ ክሰርሑን ምግባር። 

መምርሒ ንመሳለጢ: ኣብ መነባብሮና ለውጢ ዘምፅእ ውሳነ ንምውሳንን ለውጢ ምምፃእን ከም እንደሊ ብዛዕብኡ ብዝሕ ግዜ 

ወሲድና። ስለዚ ስራሕ እንሰርሕ ዕላማ ንምስኻዕ፣ ኣብ ሂወትና ለውጢ ንምምፃእን እዩ። ዕላማና መሰረት ዝገበረ ስራሕ ምስራሕ 

ብመጀመርታ ዘለና ክፍተት ነፂርና ነዚ ንምዕፃው ዝሕግዝ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ።እዚ ድማ ትልሚ ምውፃእ፣ትኽክለኛ ቅደም 

ሳዓብ ምኽታልን የድሊ። እዚ ንምስራሕ ኣብ ኢድና ዘሎን ዘየለን ብምፍላጥ በዞም ዝስዕቡ ቅደም ሳዓብ ተከቲልና ውሳነ ንውስን።  

ሜላ ኣተገባብራ: 

1.  ዕላማ ምትኳር ዝገልፅ  ዓብይ ቻርት  ምስኣል፣ምስቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ መብራህርሂ ምቅማጥ። 

 

2. ኣብ ዕላማኻ ምፅናዕ ፈተነ ንምክያድ ምሳኻ/ምሳኺ ንምስራሕ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ምሕታት፡፡እቶም ፍቓደኛታ ሰባት ናይ 

ውልቆም ሓበሬታ ነቲ ጉጅለ ንምክፋል ድሌት ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ፡፡ 

 3. እቲ ንጥፈት ክሰርሑን ሰሪሖም ከርእዩን ፈቃደኛታት ንዝኾኑ ምሕታት።ከመይ ዕላማ ምትኳር ዝብል ጨወታ ዝፍፀም ምስራሕ 

( “Staying on Target”) ማእኸል ዕላማ ነጥቢ ምስራሕ። 

4  ኣብ ፈቓደኛታት ዝኾኑ ብሕቶ ምጅማርን ንጉጅለ ውሳነኦም ከካፍሉ ምግባር።ንሳ ቀደም ኣብ ሂወታ ዝኾነ ኩነታት 

ኣጋጢምዋ እንትነብር ሓዚ እዚ ንምቕያር ትደልን ዝተፈላለዩ ተግባራት ትፍፅምን እያ። መሳለጢ ናታ ውሳነታት ኣብቲ 

ክቢ ክፅሕፎን ክዝርዝሮን ይግበር። “ናተይ ውሳነ.” (ንኣብነት ፣ናታ ውሳነ ናብ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ልምዓት ጉጅለ ደቂ 

ኣንስትዮ ምፅንባር እየ።) ስለዚ ናብቲ ማእኸል ክቢ ምስማርን“ኣነ እንታይ ይደሊ”.  ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወተን ዘሐጉሰንን 

ውሳነ ንምውሳን ምሕታት። ኣብ ሂወታ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ንምስኻዕ እትሰርሖን ዝተወሰነ ውሳነ ክትህበሉን እትደሊ እንታይ 

እዩ። ንኣብነት፣እታ ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብ ምዕቋር ይደሊ ክትብል ትኽእል፣ ስለዚ ጓለይ ክሳብ ትምህርታ እትውድእ ናይ 

ምክፋል ዓቕሚ ይህልወኒ) 

5 ካብ ማእኸል ብምብጋስ ናብ ሳልሳይ ክቢ ብምዛር እንታይ ኣለኒ? ሓደ ነገር ብምውሳድ ንተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘሎ ሃፍቲ፣ 

ብውልቀ ወይ ብጉጅለ ምሕታት። ስለዚ ናይ ባዕለን ኣመለካኽታ ተጠቂመን ንምውሳን ይሕግዘን። 

•  ጥንኻር (ክእለት):  ናይ ውልቃ ሽቶ ንምዕዋት ዝሓገዝዋ ብቅዓታትን ክአለታትን እንታይ እዮም? 

 
6 ፍልፍል ፅሑፋት(Adapted from:) Bremmer, Jane, Noreen Crawford and Others (1988). Action on Health Barriers:  
Health Promotion with Low Income Women.  Toronto:  Opportunity for Advancement, pp.  117-119 
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•  ሓበሬታ፣ፍልጠት:  በናይ ባዕለ ከይዲ ንምኽታልን ንምውሳንን ዘክአልዋ ሓበሬታ እንታይ እዩ? 

• ሓገዝ:  ውልቀ ሰባት፣ትካላት፣ጉጅለን እንታይ ሓጊዘምዋ? 

• ኻልኦት: እዚ ክፋል ንስራሓ ኣውንታዊ ኣስተዋፅኦ ይህብ ዶ?   

 ብመሰረት ዝተገበረ ትዕዝብቲ ድሌት መሰረት ዝገበረ ኣብ ጥቓኣ ካብ ዘለዉ ንህልዊ ተግባራታ ንምሕጋዝ ምሕታትን 

ትዕዝብቲ ምቕፃልን። 

6 ፈቃደኛታት ኣብ ዝኾኑ ንሳ ሽቶታታ ንምዕዋት ዘይተኸተለቶም ብምዕዛብ ብተመሳሳሊ ከይዲ ኣብ ክቢ ኮይኖም እንታይ 

ኣለኒ ብዝብል ብምምላእ« ኣነ እንታይ ይደሊ› ዝብል ክቢ ክሰርሑ ምሕታት። ክእለት/ጥንካረ፣ ሓበሬታ/ፍልጠት፣ ሓገዝን 

ኻልኦትን ፀጋታት ሽቶ ንምዕዋት ከም ዘድልዩ ። ኣብ ዝሓለፈ ተግባር ዝተወሰኑ ድሌታት ዝተገለፁ ሰለ ዝኾኑ (ተግባር 4) 

እንታይ ክፍተት ኣለዋ ኢልካ ኣብ እትሓቶም ግዜ ( ብቅደም ሳዓብ 3 ክሳብ 5 ተግባራት 20 ደቒቓ ምጥቃም) 

7 ኣጠቓቕማ ናይ ዕላማ ነጥቢ ምዕዋት ቻርት ክንደያናይ ዝተረደኦም ምኻኑ ምርግጋፅ የድሊ። እቶም ብጉጅለ ዝነበሩ ብፅምዲ 

ክኾኑ ምሕታት።ዝካኣል እንተኾይኑን ብዝግባእ እንተተረዲእዎም ሓገዝቲ ምግባር፣ ክደፍኡ ምሕባር 

8 ) ብፅምዲ ምዕዋት ናይ ዕላማ ነጥቢ ብተመሳሳሊ ሜላ ተጠቒሞም ከማሓይሹ፣ከም መማኸርቲ ንሕድ ሕዶም ክተሓጋገዙ 

ምግባር። ኣንፈት ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም።እታ ነጥቢ ብግልፂ ብምስኣል ኣብ ንሶም ዝደልዩዎን ክበፅሕዎ ዝደለዩ ሽቶን 

ከትኩሩ ምኽኣል።(30 ደቒቓ  ክሳብ 15 ምጥቃምን ምግላፅን) 

ድሕሪ 30 ደቒቓ እቶም መፃምዲ ናብ ሙሉእ ጉጅለ ክምለሱ ብምግባር ኣብቲ ዕላማ ነጥቢ ምዕዋት እንታይ ከም ዝሰርሑን 

ዝተረድኡን ጥንካረ ንዕቤት ውልቀ ስብእና ዘለዎ ግደ ክገልፁ ምግባር። ከምዚ ዓይነት ከይዲ ደቂ ሰባት ንክጥንክሩ፣ ዓርሶም ከም 

ሃፍቲ ክዕዘቡን ሕማቕ ኩነታት እንተጋጥሞም ባዕሎም ንምድሓን ይሕግዝ።ስብእና መሰረት ዘለዎ ከይዲ ዝተፈላለዩ ቁልፊ  ክፍልታት 

ዝሓዘን ብልምምድ ዝምዕብልን ከይዲ እዩ። 

• ሽቶ ምትኳር: ሽቶ ምሕንፃፅ ለውጢ ንምምፃእን ውሳነ ንምሃብን ስለ ዝሕግዝ ተባራቲዕኻ ንምስራሕ ጠቓሚ እዩ።. 

• ብጥንካረ ምጅማር: ኣብ ባዕልኻ ዘሎ ሃፍትን ጥንካረን ብስፍሓት ብምድህሳስ ናይ ውሽጥኻ ፍልጠት፣ ክእለት፣ ንፀገማት 

ብጥንካረን ፅንዓትን ምሕላፍን ደጋዊን ከባብያዊ ትሕቶታት ስድራ፣ ጎራባብትን ማሕበረ ሰባዊ ሓገዛትን ብምጥቃም 

ምጅማር ይኽኣል። ናይ ጉልበት ምንጭታት ኣብ ደቂ ሰባት ኣውንታዊ ለውጢ ንምትግባር ዝሕግዙ እንትኾኑ ንቀፃሊ ዘሎ 

ተስፋ ብኣግባቡን ብምጥኻርን ኣብ ምምራሕ የተኹር። 

• ናይ ከባቢኻ ፀጋ (ሃፍቲ): ዝኾነ ሰብ ምስ ከባቢኡ ብምትእስሳር ዘሎ ፀጋ ምጥቃም ይክእል።ተፈጥራዊ ፀጋታት ውልቀ፣ 

ማሕበራት፣ ትካላትን ጉጅለታት ክኾኑ ይኽእሉ። 

• ትርጉም ዘለዎ መረፃ: ኩሉ ሰብ ንውልቁ ምጥንኻር፣ ምህፍታምን ተሰፋ ምግባርን ባዓል ዋና ባዕሉ እዩ።ኣዕርኽትን 

ማንዛታትን እዞም ፀጋታትና ንምፍላይ ክሕግዙና ዝኽእሉ እንትኾኑ ቅድሚያ ክንሪኦ ዝግባእ ግን ናይ ባዕልና ስብእናን 

ምውሳንን ክእለትናን እዩ። 

መጠቓለሊ 

  ኣብዚ ክፋል ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ዓርሰ እምነት ክህልወን ምኽኣል ዝተፈላለዩ ውሳነታት ንምውሳን ዘኽእልን ኣድላይ ምዃኑን 

ዝገልፅ እዩ።ምስ ባዓል ገዛኻ ብዛዕባ ናይ ቀፀልቲ ጉዳያት ብምይይጥ ምርድዳእን ኣብ ሐደ ሓሳብ ምብፃሕን መማረፂ ዘይብሉ 

ሓሳብ እዩ።እዚ ንምፍፃምን ኣካል ትልሚ ንምግባርን ንኩሉ ዓይነት ምይይጥ ንምትግባር ግን ከቢድን ደቂ ኣንስትዮ በይነን 

ክውስነኦ ዝደልያሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ፤ነዚ  ምኽንያት ንምፍታሕ ባዕልኻ ምእማን፣ ዓርሰ እምነት ምፍጣር፣ ናይ ባዕልኻ ጥንካረ 

ምሓዝን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ንዝኾነ ድማ ኣብ ካባቢኻ ዝርከቡ ማሕበረ-ሰብን ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብን ባዓል ገዛኻ ንምርዳእ ሓገዝ 

ምሕታት። ደቂ ኣንስትዮ ብዓርሰ እምነት ንምውሳን ውሽጣውን ደጋውን ዓቕምታተን ምምዕባል የኽእለን። 
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ብዛዕባ ሽቶ /ዒላማ/ ምዝራብ 

 

 

 

ክፍሊ 1.3: ደቂ ኣንስትዮን ጥዕናን 

ፅቡቕ ጥዕና ምህላው ማለት ናይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዝተማለአ ምዃን እንትኾን ኣካላዊ፣ ኣእምራዊን መንፈሳውን ጥዑይ ምዃን 

እንትኾን ምንም ዓይነት ሕማም ዘይምህላው ማለት ግን ኣይኮነን።ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተመሳሰሊ ናይ ጥዕና ድሌት 

እንትህልዎ መበገሲኡ ድማ ተመሳሳሊ ኣካል ስለ ዘለዎም እዩ።ብተወሳኺ ምኽንያት ዝህሉ ናይ ተፈጥሮ ኣፈላላይ ድማ ዝተፈላለየ 

ድሌት ጥዕና ይህልዎም።ብምኽንያት ማሕበረ-ሰባዊ ኣመለካኽታን ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ግድ-ስርዓተ ፆታ፣ 

ስርዓተ-ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓት፣ ጎዳእቲ ልምድታት እንትፍፀሙ ግልጋሎት ጥዕና ዝህቡ ኣካላት ግን ኣብ ምልክታት ሕማም 

ትኹረት ምሃብ ኣሎ።ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕቤተን ንድሕሪት ክቀርያ ይገብሩ። 

ንኡስ ክፋል 1.3.1: መሰላትን ስርዓተ-ምርባሕን   

 ስርዓተ ምርባሕ ማለት ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኣካላት ክፋላት ዝሓዘን እዩ።ዝኾነ ሰብ ፆታዊ ርክብ፣ጥዕና ሰነ-ተዋልዶን 

ናይ ጥዕና ናይ ምጥቃም መሰል እንትህልዎ ብፍላይ እዚ መሰል ንደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ጠቓምን ኣገዳስን እዩ። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ 

ጠቓሚ ዝኾነሉ ምኽንያት ምውላድ፣ቆልዑ ምምጋብ፣ምጥናስን ምሕራስን ምሰአን ዝተተሓሐዘ ስለዝኾነ እዩ።መሰል ስርዓተ-ምርባሕ 

ንደቂ ሰባት ኣገዳሲ ኮይኑ ጥዕና ንምርካብ፣ዕግበት ምርካብ፣ምዕባይ ኢኮነሚ፣ ምስ መፃምዲ ናይ ጥዕና ተበፃሓይነት ምርካብ፣ፆታዊ 

ማዕርነት ንምርግጋፅን ንደቂ ኣንስትዮ ዝጎድኡ ልምድታትን ተግባራት ንምውጋድ ይሕግዝ።ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ 

ምጥቃም ምጣነ ስድራን ምውሳን በዝሒ ዕያልን ብማዕረ ንከይዛተዩን ከይውሱን ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰባውን ባህላውን 

መበገስታት ብምህላዎም ንጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ጠንቅታት ይኾኑ። ስለዚ ምጥናስ፣ ምውላድ ብዝሓት ቆልዐን ዝውሰን ብድሌትን 

ፀቅጥን ደቂ ተባዕትዮ እምበር ብደቂ ኣንስትዮ ኣይኮነን። 

መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ማተርያል:  ቻርት፣ቅዳሕ መሰላት ስነ-ተዋልዶ ዝገልፅ ሓሳብ ዝሓዘ ወረቐት ካብ ገፅ 41 ብምውሳድ ናብ ኣናእሽተይ 

ወረቓቕቲ ምቑራፅን ኣብ ዝተፈላለዩ ካርድታት ምቕማጥን ብኣግባቡ ዝተዳለዉ ምዃኖም ምርግጋፅ፣መጣበቂ ማስትሽ፣ማርከር  

ዝወስዶ ግዜ: 2 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ:   ፅንስ ሓሳብን ዝምድናን ጥዕና ዘለዎ ፣ፆታዊ ርክብን ስነ-ተዋልዶን ይርድኡ 
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ተሳተፍቲ ኸጭብጥዎ ዝግባእ:  መሰል ፆታዊ ርክብን ስነ-ተዋልዶን ብምግላፅ ፣ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝህልዎ ረብሓ 

ምብርህራህ። 

መምርሒ:  እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምንባብ ንሕድ ሕድ ቅደም ሳዓብ ተኸቲሎም ብጉጅለ ክሰርሑ ምግባር 

 

*** 

ለምለም ኩሉ ናይ ገዛ ስራሕቲ ሓላፍነት ወሲዳ እትሰርሕ እያ። ደቃ እውን ክሕግዝዋ ኣይክእሉን።ሓደ መዓልቲ እንጀራ እናሰንከተት 

እንተላ ጓል ኣርባዕተ ዓመት ዝኾነት ውላዳ ናብቲ ዘላቶ ከባቢ ምስ ወዲ ሓደ ዓመት ሓዋ ይኸዱ።  ለምለም ንጓላ ነቲ ቆልዓ ክትሕዞ 

ክመፅእ ከም ዘይብሉን ነገረታ፣ ምኽንያቱ ንሳ ፀብሒ ኣብ ምስራሕን እንጀራ ምስንካትን ስለ ዘላ ሓዊ ከይነድድ ስለ ዝፈርሐት 

እዩ።ግን እቲ ቆልዓ ምስታ ንእሽተይ ሓፍቱ ንልዕሊ ሓደ ሳዓት ስለዝፀንሐ ኣብ ርጉድ ዝበለ ጨርቂ ገይራ ኣብቲ ፀብሒ ትሰርሐሉ 

ከባቢ ክተድቅሶ ሓሰበት።ሓዚላ ሩሩ ሩሩ ትብሎ እሞ እቲ ህፃን ብቕልጡፍ ይድቅስ።ለምለም ሕማም ይስማዓ ኣሎ፣ ብተወሳኺ 

መደቀሲ ጨርቂ ትስእኖ ጓላ ብጣዕሚ ንእሽተይን ኣብ ደገ ክትፃወት ዝግባኣ እንትኾን ግን ንኣዲኣ ኣብ ምሕጋዝ ተፀሚዳ ኣላ።ለምለም 

ባዕላ ንባዕላ ንቶም ተወሊዶም ዘለዉ ምክንኻን እምበር ብዝሓት ቆልዑ ምውላድ ከም ዘየድሊ ኣመነት።ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሰብ ሙያ 

ጥሙር ጥዕና ቤተ-ሰብ ብዛዕባ ክብደት ወዳ ኣብ ዝተዛረባኣ ግዜ ዘከረት። ንዝተወሰነ ግዜ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀም ባዕላ 

ወሰነት።ወዳ ሒዛ ድማ ናብ ጥዕና ጣብያ ትኸድ እሞ መከላኸሊ ጥንሲ ክትጥቀም ከም ዝደለየት ንታ ባዓልቲ ሙያ ጥዕና ትነግራ።  

እታ ጥሙር ጥዕና ድማ ምስ ባዓል ገዛኣ ክትመፅእ ትነግራ እሞ ብሓባር ኮፍ ኣቢላ ምጣነ ስድራ ክጥቀሙ ተምህሮም።ኣቶ ከበደ 

ድማ ነዚ ሓሳብ ኣይቕበሎን ይብል።  እታ ባዓልቲ ሙያ ደቂ ተባዕትዮ ንምጣነ ስድራ ከም ዝቃወሙን ዘይቕበሉን ምኻኖም ቡዝሕ 

ልምድን ተሞክሮን አለዋ። ደቂ ተባዕትዮ ሰበይቶም በቢዓመቱ ቆልዓ ክትወልድን ስለ ዝደልዩ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሓደጋ ይእቱ። 

ብዝሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብኸምዚ ዝሳቐያን ብዘይፈቓድ ሰብኡተን መከላኸሊ ዝጥቀማ ምህላውን ትፈልጥ እያ። እታ ባዓልቲ 

ሙያ ጥሙር ጥዕና ንወረዳ ኣመሓዳሪ ብዛዕባ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ጉዳይ ርክብ ግብረ ስጋን ስነ-ተዋልዶን ዘለዎም ናይ ኣረዳድኣ ሕፅረት 

ገለፀትሉ።ነዚ ዝተረደአ ኣመሓዳሪ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ደቂ ተባዕትዮ ዝሓወሰ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ናይ ግንዛበ ምዕባይ ስራሕ ንምክያድ 

ዝሕግዝ ወፃእታት ንምሽፋንን ንምክያድን ተሰማመዐ። ግን እዚ ስምምዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ቃል ዝተኣተወ እንትኾን ክሳብ ሐዚ 

ዝተፈፀመ ተግባር ኣይኮነን።   

ለምለም ኣብቲ መዓልቲ ዝዋሓጥ መካላኸሊ ጥንሲ ንምጥቃም ክትጅምር ወሰነት።እታ ባዓልቲ ሙያ እውን እቲ ክኒና ኣጠቓቕማ 

ዝምልከት ድሕሪ ኣስተምህሮ ምሃባ ክትጥቀም ሂባ ሰደደታ።  

ለምለም እቲ መከላኸሊ ንባዓል ገዛኣ ኣቶ ከበደ ብዘይምንጋር ንሰለስተ ወርሒ ተጠቐመት።ባዓል ገዛኣን ሓማታን ሰለ ዘይፈልጡ እቲ 

መከላኸሊ ኣብ ሕቡእ ተቕምጦን ብሕቡእ ትጥቀምን ስለዝኾነት ማንም ሰብ ክፈልጦ ኣይትደልን።  

ሓደ ማዓልቲ ብምኽንያት ባዓል ናብ ገዘኦም ቤተ-ሰብ ብሓባር ንምጭዋት ይተኣካኸብ።ዝተኸበርኪ ለምለም እንታይ ክሰርሕ ከም 

ዘለኒ እስቲ ኣምህርኒ።እቲ ክኒን በቢማዓልቱ ዝዋሓጥ ኮይኑ ግን ንምውሳድ ግዜ ኣይረኸበትን።ኩሉ ኣብ ጥቃኣ ኮይኑ ይዛረብን 

ይስዕስዕን  ስለዘሎ ነዚ ተጠቂማ ክኒና ክተውፅእ  ደገ ኸይዳ ክትውሕጥ ደለየት። ናብ ፅርገያ ገፃ ትኸድ እሞ ኸበደ ክኣምን ዘይክእል 

ምኻኑ ምስ ፈለጠት  ኣብ ትወፅአሉ ምስ ወፀአት ደገ ፀውራ ሒዙ ትመፅእ ይራኸቡ።ከበደ ለምለም ካብ ገዛ እንትትወፅእ ስለዝረኣያ 

ዓው ኢሉ ይፅዋዓ። 

 ለምለም ፍዝዝ በለት፣ ግን ናብ ከበደ ምልስ ኢላ ትሕት ብዝበለ ድምፂ ከበደ እንታይ ትሰርሕ ኣለኻ? በለቶ  

 ከበደ« ዝኾነ ነገር ይፅበ ኣለኩ’’ በላ። ናብ ዝኾነ ቦታ ኣመልኸታ ግን እዚ ክንሽከሞ ንኽእል ዶ? መማረፂ የለን።ለምለም ተሰማሚዓ 

ነቲ ዕንፀይቲ ተሸኪማ ከደት።  
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እቲ ዕንፀይቲ እንትትድርቢ እቲ መከላኸሊ ክኒና ይወድቃ እሞ ኣብ የማናይ እግሪ ከበደ ይወድቕ ። እዙይ ከ እንታይ እዩ?ይብላ። 

ለምለም ፍርሒ ብዝተመልኦን ድንጋፀን ዝተሓዋወሶ ድምፂ  እንታይ? እንታይ? ኣይፈልጦን ትብል። 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት – መሳለጢ ነዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ክመያየጥ ምግባርን ምሕጋዝን 

1. ኣብዚ ዛንታ ንለምለም ዝገጠማ ፀገም እንታይ እዩ?  

2. ከበደ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ ዝረአየሉ ግዜ እንታይ ምላሽ ሂቡ?  

3. ኣብ ቀፃሊ እንታይ ኩነታት ክፍጠር ይክእል ኢልኻ ትግምት? 

4. ለምለም ከበደ ብዘይፈልጦ መንገዲ መካላኸሊ ክትጥቀም ምውሳና ብዛዕባኣ እንታይ ንብል?  

5.  ኣብ ከባቢኹም ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ መከላኸሊ ክጥቀማ ፈቃደኛታት ድዮም?  ንምንታይ? 

6. ደቂ ኣንስትዮ ብዘይድጋፍ ሰብኡተን መከላኸሊ ጥንሲ ክጥቀማ ልሙድ ድዩ? 

7.  ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረ ሰብ ዘሎ ልምድን ዘይምዕሩይ ኣመላካኽታን ንምስባርን  መሰል ናይ ምርባሕ ኣካላተን 

ንምጥቃምን  እንታይ ክገብራ ይግባእ?   

8. ሰብኣይን ሰበይትን ምስ  ምሕላው ጥዕና ሰነ-ተዋልዶ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ከመይ ክውስኑን ክሰማምዑን ይክእሉ?  

9.  ሰብ ሙያ ጥሙር ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጉዳይ ፆታዊ ርክብን መሰል ምርባሕ ኣካለትን ንክትግብራን ክለማመዳን ከመይ 

ክሕግዘአን ይክእላ?  ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ክሳተፉ ይክእሉ (እንድሕር ኣብ ከሉ ዝፍፀም ኾይኑ)?  
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ናይ ጉጅለ መልመድታት: መሰል ጥዕና ዘለዎ ፆታዊ ርክብ፣መሰል ናይ ምርባሕ ኣኻላት7 

ቀዳማይ ተግባር:  ኣብ ዙርያ መሰላት ጥዕና ዘለዎ ፆታዊ ርክብን ምርባሕ ኣካላትን ዝምልከት ን45 ደቂቃ ምይይጥ ምክያድ 

ኣብ ገፅ 41 ዘሎ ፅሑፍ ብዘዕባ መሰል ዝገልፅ ፅሑፍ ብቕዳሕ ንተሳተፍቲ ንሕድ ሕዶም ብምሃብ እቲ ወረቐት ናብ 

ኣናእሽተይ ምቁራፅን ብካርዲ ምዕዳልን የድሊ። 

ተሳተፍቲ ናብ ኣርባዕተ ጉጅለ ምምዳብ.   

1.  እቶም መሰላት ዝገልፁ ናብ ኣናእሽተይ ወረቓቕቲ ቀዲድኻ ብምድላው 4 ካርዲ ንሕድ ሕድ ጉጅለ ብምዕዳል ሕድ ሕዶም 

ወረቐት ዝሓዝዎ ሓሳብ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ደቂ ሰባት ብምትሕሓዝ ገለፃ ምግባር።  

• ዝለዓለን ብቕዓት ዘለዎ መሰል ጥዕና ምርካብ 

• መሰል ውልቀ ድሕንነት 

• ናይ ጥዕናን ትምህርትን ሓበሬታ ናይ ምርካብ 

መሰል  

• መሰል ምጥቃም መከላኸሊ ጥንስን ምጣነ 

ስድራን 

•  መሰል ነፃነትን ምክልኻል ጥቅዓትን ደቂ 

ኣንስትዮ 

• ናይ ፆታዊ ርክብ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል 

• ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ጥዕና ተበፃሕነትን ክትትልን 

ናይ ምርካብ መሰል 

• መሰል ድሕንነትን ብሂወት ምንባርን 

• መሰል ኣራሓሒቕካ ምውላድን መጠን በዝሒ 

ዝውለዱ ቆልዑ ምውሳንን 

• ኣብ ነፃን ድሌትን ዝተመስረተ መርዓ ናይ ምፍፃም 

መሰል 

•  በይንኻ  ናይ ምንባር መሰል 

• ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ናይ ምርካዕ መሰል 

•  ኣብ ገዜ ፆታዊ ርክብ ንበዓል ገዛኻ ኣይኮንን ናይ 

ምባል መሰል 

• መሰል መጥባሕቲ ምግባርን ቡዝሕ ቆልዑ 

ኣይደልን ናይ ምባል መሰል 

• ፍቕሪ ናይ ምቕባልን ምሃብን መሰል 

• መሰል ናይ ጥዕና ክትትል ምርካብ ንዝኾነ ምክንያት 

2. ኣብ ሕድ ሕድ ካርዲ ዝሓዞ ፍረ -ሓሳብ ጉጅለታት ንክመያየጡ ምእዛዝ።ኩሉ ሰብ ተመሳሰሊ ሓሳብ ክህልዎ ኣይኽእልን እንድሕር 

ጉጅለታት ዝተፈላለየ ኣመላካኽታ ሃልዩዎም።ጉጅለታት ብመሰረት ምይይጥ ዝሓዝዎ ሓሳብ ንተሳተፍቲ ክገልፁ ምግባር። 

3.   እዞም ቀፂሎም ዘለዎ ሕቶታት ከም መበገሲ ብምጥቃም ኣብ ሕድ ሕድ ካርዲ ዘሎ ሓሳብ ን10 ደቒቓ ምይይጥ ምግባር፣:   

• እዚ ናይ ግድን መሰል ድዩ?  ንምንታይ ወይ ዘይኾነሉ ምኽንያት?   

•  እንድሕር መልስካ እወ ኮይኑ፣እዚ መሰል ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ንምፍፃምን ኣሰልቺ ንምዃን ምክንያት  ክኾኑ 

ዝኽእሉ እንታይ እዮም ? እዞም መሰልቸዊ ተግባራት ዝባሃሉ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሰልቲ ድዮም ወይ 

ይፈላለዩ? 

•  ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን በዚ መሰሎም ሕጉሳት ንከይኾኑ ዕንቅፋታትን ዝኾኑ አየኖት እዮም? 

4.  ዘዳለውዎ ካርዲ ኣብቲ ቻርት ከጣብቕዎን ክፅሕፉን ምግባር ፣ምግላፅን ትንተና ምክያድን።ዝፅሕፍ ሰብ ኣብ ጉጅለ ምህላው 

ንተሳትፎ እቲ ጉጅለ ፅቡቕ ኮይኑ ብቓል ግብረ መልሲ ምሃብን ካብቲ ቻርት ወፃኢ ክውሰኽ ምሕታት። 

ሳልሳይ ተግባር: ተሳተፍቲ (1 ሰዓት)    

1.  ድሕሪ ምጥቅላል ጉጅለ ምይይጥ ሕድ ሕድ ጉጅለ ዘዳለዎ ቻርት ምግላፅ። ቻርት ዘየዳለወ ጉጅለ እንተሃልዩ ዝሓዝዎ ሓሳብ ወይ 

ሓረግ ከንብቡ ድሕሪ ምእዛዝ ንፅር መብርሂ፣ መጠቃለሊ ምሃብ የድሊ። 

 
7 ካብ እዞም ዝቅፅሉ ፅሑፋት ዝተወሰደ(Adapted from:  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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•  እዚ ሓሳብ ትኽክል እዩ ኢልካ ትስማማዕ ዶ? ወይ ኣይትሰማማዕን?  ዝኾነ ዝሰማማዕ ኣሎ ዶ? ቀንዲ ምክንያትካ 

እንታይ እዩ?  (መሳለጢ  ሕድ ሕድ ሓሳብ ናብቲ  ቻርት ምእታውን መጠቓለሊ ንሕድ ሕዱ ምሃብን)  

2.  ድሕሪ ጉጅለታት ርኢቶን ገላፀን ምክያዶም ዝተወሰነ ዕረፍቲ ብምሃብ ናብ ዝለዓለ ክትዕ ብዘየምርሕ ኣገባብ ምክታዕ ወይ 

ምይይጥ ምክያድ። 

3.  ኣርባዕቲኦም ጉጅለታት ምውደኦም ብምርግጋፅ 4 ቻርትታት ኣብ መንደቕ ብዝርአ መልክዕ ምቕማጥን ነዚ ከም መበገሲ 

ተጠቒሞም በዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ክትዕን ምይይጥን ምክያድ። 

• ኣበያናይ ኢኹም ትሰማምዑ? ንኣይንኡ ከ ዘይትሰማምዑ?  ንምንታይ 

•   ንስኻ ዘይተቀበልኻዮም ወይ ምሳኻ ዘየለዉ ነገራትን ሓሳባት ብካልኦት ተቐባልነት እንትረኽቡ ትኽክል እዮም ኢልካ ትኣምን 

ዶ?( ኣብነት ኣብ ካሊእ ከባቢ ኢትዮጵያ ፣ ሃፍታማት ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮ ወይ ናይ ምብራቕ ዓድታት) 

4. ጉጅለታት ትኽክል ኣይኮነን ኣብ ዝበልዎም ጉዳያት ትኹረት ብምሃብ ንምንታይ ከም ዝብሉ ምብርታዕ ምክታዕን ገይሮም ትንተና 

ክህቡ ምግባር።ተሳተፍቲ ንምንታይ ነዚ ኣይኮነን ኢሎም፣እዚ ንቐፃሊ ናብ ፅቡቕ ነገር ንምምፃእ ይክኣል ዶ? ንቀፃሊ ከመይ ክኾን 

ይድለ? 

 

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ክፋል እንታይነት ፆታዊ ርክብን ምርባሕ ኣካላትን መሰል ርክብን ዝገለፀ ኮይኑ እቲ ዋና ሓሳቡ ድማ ብሰፊሑ ኣብ ዓለም 

ልኻዊ መድረክ ምይይጥ ዝተገበረሉ እዩ። በዚ መሰረት ደቂ ሰባት ኣብ ጉዳይ ፆታዊ፣ ርክብ ዓለም ለኻዊ ብርክት ዝበሉ ስምምዓት 

ዘለዉ እንትኮኑ መሰል ጥዕና ዘለዎ ፆታዊ ርክብ፣ መሰል ናይ ምርባሕ ኣኻላት ብኣብነት ዝጥቀሱ እዮም። ብመሰረት ውድብ ጥዕና 

ዓለም ንሕድ ሕድ መሰላት እዚ ዝስዕብ ትርጉም ዝሃቦም ኾይኑ ንጉጅለ ሓሳቡ ምርዳእን ምንባብን የድሊ። 

ጥዕና ዘለዎ ፆታዊ ርክብ ፤ማለት ብኣካል፣ ብስነ-ልቦና፣ ብስምዒትን ማሕበረ-ሰብ ንምህናፅ ድልው ኣብ ዝኾንካሉ ዝግበር ርክብ 

ማለት እዩ። እዚ ማለት ንሕማም ብዘየቓልዕ፣ ኣካል ብዘይጎድእን  ኣወንታዊ ኣመላካኽታን ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ክኾን 

ይግባእ። ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ፆታዊ ርክብ ዘሐጉስ፣ ጥንቓቀ ዝተመልኦ፣ ብዘይምግዳድ፣ ፀቅጥን ጥቅዓትን ብዘይብሉ ኣገባብ ምፍፃም 

የድሊ። ስለዚ ጥዕና ዘለዎ ርክብ ንምፍፃም ድልው ምኻንን ናይ መፃምድካ መሰል ምፍፃም ርክብ ብምክባር ድሕንነት ብዘለወን 

ብዘሕጉስን ከይዲ ምፍፃም ማለት እዩ። 

ጥዕና ምርባሕ ኣካላት፣ ምሕላው ማለት ዝተማለአ ኣካላዊ፣ ስነ-ልቦናዊ፣ ጥዑይ ማሕበረ-ሰብ ምፍጣር እንትኾን በተወሳኺ ካብ  

ሕማም ነፃ ዝኾነ ናይ ምርባሕ ኣከልን ስርዓትን ምህላው እዩ ። ናይ ምርባሕ ኣካላት ጥዕና ምሕላው ደቂ ሰባት ዘዕግብን ድንነቱ 

ዝተሓለወ ፆታዊ ርክብ ክፍፅሙ ይሕግዝ።ኣብ ድሌትን ነፃነትን ዝተመስረተ ርክብ ናይ ምፍፃም ዓቅሚ የዐብን ፣ማዓዝን ከመይን 

ከም ዝራከቡ ይፈልጡ። 
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መሰል ተበፃሓይነት ዝተማለአ ግልጋሎት ጥዕና 

መሰል ውልቀ ድሕንነት 

መሰል ናይ ናይ ጥዕናን ትምህርትን ሓበሬታ ምርካብ 

መሰል መከላኸሊ ጥንስን ምጣነ ስድራን ምጥቃን 

መሰል ነፃነት ምክልኻል ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ 

ብዛዓባ ፆታዊ ርክብ ትምህርቲ ናይ መሰል ምርካብ 

ኣብ ግዜ ጥንሲ ናይ ሕክምና ግልጋሎትን ክንክንን ናይ ምርካብ መሰል 

ብሂወት ናይ ምንባር መሰል 

መሰል ዓርስካ ምሕላውን ኣራሓሕቕካ ምውላድን 

መሰል ድሌት መሰረት ዝገበረን ፀቕጢ ዘይብሉን መርዓ 

መሰል ብውልቀ ምንባር 

ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ናይ ምዕጋብ መሰል 

ምስ ባዓል ገዛኻ ፆታዊ ርክብ ክፍፅም ኣይደልን ዝብል መሰል ምህላው 

መጥባሕቲ ናይ ምግባርን ቡዝሓት ቆልዑ ኣይደልን ምባልን መሰል 

ፍቅሪ ናይ ምሃብን ምቕባልን መሰል 

ንዝኾነ ምክንያት ግልጋሎት ጥዕናናይ ምርካብ መሰል 

 

 

ንኡስ ክፋል 1.3.2: ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ  

ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ክባሃል እንተሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰል ጥራሕ እንተይኮነስ፤ብተወሳኺ ጠንቂ ጥዕና፣ ኣካላውን ኣእምራውን 

ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና እዩ። ንኣብነት ኣካል ሙቑራፅ፣ በሰላ ምግዳፍ፣ ሕቖ ምስባርን ዝመሳሰሉ መጉዳእቲ ዘስዕብ ኮይኑ ኣካላዊ 

መጥቃዕቲ፣ ፆታዊ መጥቃዕቲ፣ በዘይድሌት ምንኻእ፣ ምዝራፍ፣ ብሓይሊ ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ፣ ፀርፊ፣ ምፍርራሕ ወዘተ የጠቓልል። 

ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ከባብታት ዓለምን ብምኽንያት ዘሎ ልምዲ፣ ኣመለካኽታን ደቂ ተባዕትዮ ልዕልነት ዝነገሰሉን ማዕርነት ደቂ 

ኣንስተዮ ዝተሓተሉን ኩነታት ኣሎ። ደቂ ተባዕትዮ ኣንስቶም ንዐኦም ዘሐጉስ ስራሕ እንተዘይሰሪሕን ክወቕዕወን ከም ንቡር ተገይሩ 

ዝውሰድ ጉዳይ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ምልዕዓል፣ ግንዛበ ምፍጣር፣ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ሃፍቲ ብስልጠናን ብተሞክሮ መሰለን ክፈልጣ 

ምግባር። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስተዮን ኣባፅሕን ዝበፅሑ ጥቕዓታት ንምዕጋት ክፍፀሙ ዝግበኦም ተግባራት ብቕድም ሳዓብ እንትንርኢ 

ግንዛበ ምፍጣር፣ ዓርሰ እምነት ከሕድራን ንመሰለን ብዝቓለሳሉ መልክዕ ምቕናይ፣ ዝተዋደደ ስጉምቲ ምውሳድ፣ ነኒባዕለን  

ምትሕግጋዝን ደቂ ተባዕትዮ ግንዛበ ብምፍጣር ናይ ባህሪ ለውጢ  ከምኡውን ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ክውገድ ምስራሕን ንፅባሕ 

ዘይባሃል ጉዳይ እዩ። 

ሓደ መዓልቲ ሰናይት ንበላይነሽን ለምለምን ቡና ክተስትየን ትዕድመን እሞ ለምለም ግን ብምኽንያት ናይ በዓል ገዛኣ ፀባይ ንምምፃእን 

ገዛኣ ገዲፋ ንምኻድን ተፀገመት።ኣቶ ከበደ ንለምለም ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛኣ ክትቅመጥ፣ ደቃ ክትንከባኽብ፣ ናይ ገዛ ስራሕቲ ክትሰርሕን 

ትዕግስተኛ ክትኮንን ስለዝነግራ ጎራባብታ ቡና እንትፅውዓኣ እዚ ሓሳብ ናብ ርእሳ ይመፅእ። 
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ማተርያል:  ሞጅል(ጥራዝ) ንመሳለጢ፣መስታወሻን ቢሮን ንተሳተፍቲ 

 ግዜ :  1 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ: ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥሙ ፀገማትን ኣፋላላያትን ብምክንያት ዘይምርግጋፅ ፆታዊ ማዕርነት ንደቂ 

ተባዕትዮ እውን ዝብፅሑ ፀገማት እዮም።.  

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ: ኣብ ጉዳይ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ማዕርነትን ዘሎ ብምይይጥ ብምርኣይ ነዚ ዕንቅፋት 

ንምፍታሕን ንምሕጋዝን ዝጠቅም ከባብያዊ ሃፍቶም ክፈልዩ ምክኣል። 

መምርሒ:  እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ብምንባብ ብቅደም ሳዓብ ብጉጅለ ክመያየጡን ክሰርሑን ምግባር 

*** 

ሎሚ ግን ከበደ ናብ ከተማ ከይዱ ስለ ዘሎ ለምለም ብነፃነት ምስ ሰናይትን በላይነሽን ቡና ክትሰቲ ወሰነት።ሰናይት ኣዕርኽታ 

ብምምፀአን ብጣዕሚ ተሓጎሰትን ብሓባር ንዝተወሰነ ግዜ ፀንሓ።   በላይነሽ ንሕድ ሕደን ሕቶ ትሓተን። ብዛዕባ ለደይ ሰሚዕክን 

ዶ? ሰብኣያ ኩሉ ግዜ ዝወቅዓን ብጭቅጭቅ እትነብርን እያ።  ሰናይት “ዋይ! ለደይ ሓሙሽተ ኣናእሽተይ ቆልዑ ኣለውዋ ግን 

ተመሳሰልትን ማንታ ዝመስሉን እዮም። እንታይ ኾይና? 

በላይነሽ “ብትኽክል ፈሊጥክያ።ትማሊ ንጎሆ ብጥቓ ገዘኦም ክሓልፍ ከለኹ እንዳ ከቢድ ጎንፂ ነይሩ።ናይቲ ጎንፂ ምኽንያት ድማ 

ባዓል ገዛኣ ሕማቕ ባህሪ ዘለወን ዘይራዳደን ብምኻኑ ጓሉ ካብ ትምህርቲ ክትቀሪ እሞ ንኣዲኣ ንክትሕግዛ እዩ፣ ግን ባዕላ ቆልዓ 

እያ።ኣብ ርእሲ ርእሲ ከየራሓሓቐት በቢዓመቱ እትወልድ ብምኻና ንህልውናኣ ዘጣራጥር እዩ። ጫልቱ ቅፅል ኣቢላ ዋይ እንታይ 

ዓይነት ናብራ እያ ትነበር ዘለ በለት። ስለዚ ብዛዕባ እዚ እስቲ ንሕሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብራ ስቃይ እዩ።በላይነሽ ድማ” ኣይኾነን 

ሓፍተይ! ምስ መነባብሮናን ሂወትናን ዝተዛመዱ ቡዝሕ ዝተማሓየሸ ለውጢ ኣሎ እዩ።ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ 

ወረዳና ፃዊዒት ተገይሩለይ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ተሳቲፈ ነይረ ቡብዝሕ ትምህርቲ ረኺበ እየ።ብዝሕ ምይይጥ ተገይሩ 

ግን መልዐሊ እቲ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ባዕልና ንመስልና ዘይምቅላስ እዩ። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እንትነብራ መሰለን 

ባዕለን ክሕልዋ ይግባእ።ጎበዝ ጓል ኣንሰተይቲ በዓል ገዛኣ ክወቕዓ፣ ክፀርፋ እንተሎ ድምፃ ተስምዕ፣ መሰላ ክሕልወላ ምሕታትን 

ክሳብ ክትፋታሕ ክትሓቶ ይግባእ።  

ሰናይት እዚ ብጭራሽ ኣይኸውንን! እዚ ቆልዑ ሒዝካ ኢኻ ክትፋታሕ፣ ዳሓር ኸዓ ሕብረተ-ሰብ የግልለካ፣ ስለዚ ተፀጊምካ ምንባር 

ወይ ተሰዲትካ ናብ ካሊእ ከባቢ ምልቃቕ እምበር። 

በላይነሽ «ግደፊ ዓርስኺ ኣይተንእሲ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ተወዲብናን ብሙሉእ ዓቕሚ እንድሕር ሰሪሕናን ለውጢ ክመፅእ 

እዩ፤ዝሓፍተይ ሓሳበይ ስምዕኒ  እሞ እዚ ፀገም ብትኹረት ንርአዮን መፍትሒ ነቀምጠሉን። መውቓዕቲ፣ ስቓይን ደቅና ናይ ትምህርቲ 

ዕድል ዘይምርካብ፣ ኣገዲድካ ምምርዓው፣ ሃፍትኻን ንብረትካን ዘይምውናን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ዘሎ ሓላፍነት ዝወስድ 

መን እዩ? እዚ ንምቅያር ደቂ ኣንስትዮ ክንሓስበሉን ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕን ይግባእ።ባዕልና ብምውዳብን ብምትሕግጋዝን ኣብ 

ልዕለና ንዝበፅሕ ዝኾነ ይኩን ፀቕጥን ጭቆናን ክንቃለስ ይግባእ።   
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ለምለም ክሳብ ሐዚ ናይ ማሓዙታ ሓሳብን ገለፃን ግር እናበላ እዩ። በላይነሽ እዚ ሓሳብ ደጊምኺ ክትገልፅለይ ይደሊ፣ ብተወሳኺ 

ናይ ቁሸትና ደቂ ኣንሰተዮ እዚ ፀገም ክንደያናይ ከም ዝፈልጠኦን ዝቆፃፀረኦን ብዝሕ ኣይፈልጥን በለት። ናይ በላይነሽ መልሲ ድማ 

እዛ ሓፈተይ እዚ ፀገም ክንቅይሮ ከም እንኽእል ቃል ክኣትወልኪ እየ ግን ካባኺ ሓደ ነገር ይደሊ እየ።ኣብ ዘለና ፀገም መሰረት ገይርና 

ምይይጥና ንቐፅል በለት።እዚ ፀገም ኣብ ማሕበረ-ሰብና ብበዝሒ ንደቂ ኣንስትዮ  ዘጥቅዕን ስለዝኾነ እዚ ኣብ ምፍታሕ ፅቡቕ ውፅኢት 

ክንረኽብ ንክእል ኢና። ቡና ብሓባር ምስታይና ንምሕጋስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ፀገማትና ክንዝትን መፍትሒ ክነቕምጥን 

እዩ።ኣሕዋተይን ኣዕርኽተይን በዚ ትሰማማዓ ዲኽን? 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት፣መሳለጢ ጉጅለ ምይይጥ ንምክያድ እዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ክጥቀም ይግባእ 

1. ኣብቲ ጥቓ ማይ ቡንቧ እትነብር ለደይ እንታይ ኣጋጢሙዋ?  

2.  ከምዚ ዓይነት ፍፃመ ንምንታይ ኣጋጢሙ?  

3.  ኣብዚ ዛንታ ዝተገለፁ ዕንቅፋታት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እንታይ እዮም?( ኣብዚ ዛንታ ዝተገለፁ ፅዕንቶ ውሽጢ ገዛ፣ 

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳን በዝሒ ስድራን ፕሮግራም ምጥናስን ምትሓት፣ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ትምህርቲ ዘይምኽባር፣ 

ብፀቅጢ ምምርዓው፣ ደቂ ኣንስትዮ ብሰብእተን ምኽንያት ኣብ መድረካት ዘይምስታፍ፣ናይ ምውሳንን ምምራሕን ዓቅሚ 

ምትሓት፣ ዓርሰ እምነት ምትሓት፣ ምግላል ዝተፋታሓ ደቂ ኣንስትዮ) 

4.  ኣብ ከባቢኽን ዝርከብ ማሕበረ ሰብ ምስዚ ዛንታ ዘሎ ፍፃመ ይመሳሰል ዶ?  

5. ካብዚ ዛንታ እንታይ ተማሂርና? 

6. ስርዓተ-ፆታ መሰርት ዝገበረ ጥቅዓት ንጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ፅዕንቶ የሕድር? ካብ ናይ ቃል ፀርፍን መጥቃዕትን ጥዕና 

ካብ ምጉዳእ ናፃ ድዩ? 

7.  ደቂ ኣንስተዮ ዝተፈላለዩ ፀገማት እንትበፅሕወንን መሰለን እትጣሓስን እንታይ ክገብራ ይግባእ?   

8. ናይ ጥዕና ኣቕርቦታት ምህላው ደቂ ኣንስትዮ ፀገም እንትበፅሓን ክሕግዘን ይክእል ዶ?  

9.  ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እንተጋጥመን ከም ውልቀ፣ ጉጅለን ትካልን ዝሕግዝ ኣሎ ዶ?  
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ብጉጅለ ዝስርሑ መልመድታት : ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎን ጥቅዓትን እንተበፅሓን መን ክሕግዘን ይክእል? 

ንሕድ ሕድ ፀገምን ዕንቅፋትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዛንታ ብዝርዝር ተፈልዩ ዝተቀመጠ እዩ።ተሳተፍቲ ብዛዕባ እዚ ብውልቀሙን 

ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ማሕበረ-ሰብን ዝፈልጥዎ ንክዛረቡ ምሕታት፣ እዚ ፀገም እንተጋጥም ክፈትሕን ዝኽእልን ደቂ ኣንስትዮ 

ዝሕግዝን መን ኣሎ? ብዝብል ሕቶ መሰረት ተሳተፍቲ ካልኦት ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ምውሳኽ፣ እንድሕር ኣብዚ ዛንታ 

ዘይተገለፀ፤መሳለጢ ንጉጅለታት ብምሕጋዝን ብምብርታዕን ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሰደቃ ፀገማት ኽገልፁ ምግባር።እቲ ቅዳሕ ሰደቓ ምስ 

ተሳተፍቲ ክፀንሕን ንባዕሎም ክጥቀምሉ ምግባርን 

መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ጥሕሰትን ዝምልከት ብኸባቢ  ወይ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ዝግበር ሓገዝ 

ናይ ውሽጢ ገዛ ጥቅዓት  

ኣራሓሒቅኻ ዘይምውላድ (ምጣነ ስድራ ዘይምጥቃም)  

ካብ ማአድ ትምህርቲ ምቑራፅ  

ብዘይድሌትን ትሕቲ ዕድመን ምምርዓው  

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኻትን ምልዕዓል ተሳትፎ ምትሓት  

ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውሳን ዓቅመን ምትሓት  

ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ እምነት ምንኣስ  

ዝተፋታሓ ደቂ ኣንስትዮ ምግላል  

ካልአት ፀገማት:  

ካልአት ፀገማት  

 

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ክፍለ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥሙወን ሓበራዊ ዕንቅፋታት ንምግላፅ ዝፈተነ ኾይኑ ፆታ-መሰረት 

ዝገበረ ጥቕዓት፣ መሰል ማዕርነት ዘይምክባርን ኻልአት ፀገማትን የጠቓልል።ኣብዚ ዛንታ ብዝማዕበለ ኣገባብ ዝተገለፀ ኾይኑ ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረ-ሰበን ዝበፅሑ ፀገማት ንምፍታሕ  ውልቀ ሰብ ሃፍትን ካልኦት ዝተወደቡ ገበርቲ ሰናይን ዝላዓለ ሓገዝ 

ክገብሩ ይግባእ። 

 

ንኡስ ክፋል 1.3.3: ዓርስኻ ምሕላው 

ደቂ ኣንስትዮ ብምክንያት ዘይምዕሩይ ኣመለካኽታ ሕብተረ-ሰብ፣ ልምዲ ፣ ትፅቢት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ስራሕ 

መቀሎን ዘሎ ዝተመጣጠነ ብዘይምኻኒ ናይ ገዛን ደገን ስራሕቲ እናሰርሓ ድርብ ሓላፍነት ሒዘን  ይርከባ።ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣታዊ 

ዝርከቦም ስራሕቲ ዝሳተፋ እኻ እንተኮና ዝበዝሐ ድማ ኣብ ኣታዊ ዘይብሎም ቆልዑን ስድራን ምክንካን፣ስራሕቲ ውሽጢ ገዛን 

ማሕበረ-ሰብ ምክንካንን ተፀሚደን ይርከባ።በዚ ድርብ ሓላፍነት ብምህላዉ ድማ ብማእከላይ ኣብ ማዓልቲ 15 ክሳብ 18 ሳዓት 

ይሰርሓ።ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕን ኣታዊ ዝርከቦም ተግባራትን ዝለዓለ ጉልበት ስለ ዝድልዩ ዝለዓለ ጉልበት ንኸውፃኣ 

ይግደዳ።ብምክንያት ዘይምዕሩይ ኣመለካኽታ ስርዓተ-ፆታ ደቂ ኣንስትዮ  ንእሽተይ ክምገባ፣ ምስ ደቀንን ስድራን ክምገባ፣ ቅድሚያ 

በዓል ገዘአንን ደቀንን ክምገቡ ኽገብራ ስለ ዝሕሰብ እኹል ምግቢ ኣይረክባን።ብምክንያት ሕልክላኽ  ዝበዝሖ ስራሕን ከበድቲ 

ሓላፍነትን ሒዘን እኹሉን ዝተመጣጠነ ምግቢ ስለ ዘይረክባ ንዝተፈላለዩ ፀገማት ፍዚኻላውን ኣእምራውን ጭንቀት ይቓላዓ። ደቂ 

ኣንስትዮ እኩል ግዜ ስለ ዘይረክባ ባዕለን ንምሕላው፣ ዝማዕበለ ኣካል ንምፍጣርን ዝሕግዝ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ኣይረኸባን። 
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 መሳለጢ ክኽተሎም ዝግባእ መምርሕታት 

ዘድሊ ናውቲ:  ኣየድልን  

ዝወስዶ ግዜ:  1:00 ሳዓት ክሳብ 1:50 

ክርድእዎ ዝግባእ:  ኣድላይነት ዓርስካ ምሕላው 

ተሳተፍቲ ኽክእልዎ ዝግባእ: ሰብነትኻ (ንባዕልካ) ንምክንኻን ዝሕግዙ ሜላታት ምምሕያሽ  

መምርሒ: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምንባብ ተሳተፍቲ ብጉጅለ ብቅደም ሳዓብ ክሰርሑ ምግባር 

ሰናይት ኣብዚ ሐዚ እዋን ፃዕራም፣ ህርኩትን ሰራሕተኛ ኾይና ንበዓል ገዛኣ በቢወርሒ ስደደለይ ምባል ዝገደፈቶ እያ። ሓደ እዋን 

ሰናይት ወርሓዊ ፅግያኣ ብዘይስሩዕ ፕሮግራም ምምፅኡን ብዝሕ ደም ይፈሳ ምህላዉን ተዓዘበት፣ ባዕላ ንባዕላ ድማ  በዓል ገዛኣ 

ወለገብሪኤል ኣብ ገዝኡ መፂኡ ክሰርሕ ኣለዎ ኢላ ወሰነት።ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ብምስታፍ ኣቶት ከም ዝርኸብ፣ ናይ ገዛ ስራሕቲ 

ክመርሕ፣ ደቁ ክኽናከን፣ መራሒ ስድራ ወኪሉ ኣብ ናይ ሕብረተ-ሰባዊ ተሳትፎታት ክነጥፍ ወሰነት።ወለገብሪኤል በዓል ገዛይ ኣብ 

ገዛ ኣይሕግዘንን ዘሎ፣ እንተናኣሰ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ይቆፃፀር፣ ኣብ ናይ ሕብረተ-ሰብ ኣኼባታት ይሳተፍ።ኣነ ብዙሕ ደኪመ እየ። 

ኢላ ምስ ባዕላ ተመያየጠት። 

 ሰናይት ምኽሪ ንምርኻብ ቅድም ኢሉ ባዓል ገዛኣ ብሞት ዝተፈለያ ወ/ሮ በላይነሽ ከይዳ  ንምዝታይ ወሰነት። ሰናይት ሓዳ ሓደ ግዜ 

በዓል ገዛኣ  ከም ዝሞታ ሰበይቲ ይስማዓ።ሰናይት ክትምርዖ ከላ በይና ክትነብር ከም ትክእልን ብዙሕ  ሓላፍነት ከም ዝፅበያን 

ምንም ኣፍልጦ ኣይነበራን። ሐዚ ግን ኩሉ ኣብ ባዕላ ስለ ዝኾነ ከም ስብኣይን ሰበይትን ኾይና እያ ትሰርሕ። በዚ መሰረት ስራሕ 

ንምስላጥ፣ ክትደንን ከላ ንዘይምስኻፍን ኣብ ትሕቲ ቀምሻ ስረ  ትዓጥቅ።ባዕላ ንባዕላ ድማ ትስሕቅ እዚ ብምግባራ። 

 ሄሎ በላይነሽ፣ ዝኸበርኪ ማሓዛይ፣ ከመይ ኣለኺ፣ ከመይ ኣሎ ናብራ? በዓል ገዛኺ ብሙማቱ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ፤ እና ይመፅእ 

ስለ ዘለኹ ተቀበልኒ። 

 “በላይነሽ ድማ ንዓይ ክትሪኢ ብምምፃእኪ የቀንየለይ ፣ በይንኻ ምንባር ከቢድ እዩ  በለታ። ንስኪ እምንቲ ማሓዛይ ምኻንኪ 

ይፈልጥ፣  ክሕግዘኺ ድማ ይግባእ። ኣብዚ ሐዚ ግዜ ግን ደኪምኺ ፣ ስብየት ኣውፅኢኽን ነብስኪ ከፊእወን እዩ ዘሎ። ንምኻኑ 

እኩል ዕረፍትን ድቃስን ትረክቢ ዶ? በለታ፣ ሰናይት ድማ ኩሉ ግዜ እንጀራ ስለ ዝሸውጥ  ኣብ ስራሕ ሰለ ዘምሺ ብጣዕሚ ንእሽተይ 

እየ ዝድቅስ  ፣ ካባኺ ምክሪ ንምርኻብ ድማ እየ መፂአ ዛሓፍተይ። ከም ትፈልጥዮ በዓል ገዛይ ምሳይ የለን ንዓና ገንዘብ ንምስዳድ 

ኢሊ ናብ ስራሕ ወፂኡ እዩ ዘሎ። ግን እቲ ዝልእኾ ገንዘብ እውን በቢውርሑ ኣይመፅእን፣ ብጣዕሚ ኢና ተፀጊምና ዘለና ንወፃኢና 

ኣይሽፍንን። 

በላይነሽ ድማ ዘረባ ሰናይት ኣግሪሙላ እንታይ ከም ትብለኺ ሰናይት ኣይተረደአንን በለታ፣ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ 

፤ ማለት ስድራ ንምምጋብን ካልአት ወፃእታት ንምሽፋንን፣ ናይ ትምህርቲ ክፍሊት፣ ሓሚምኻ መሐከሚ፣ ንክዳንን ሰለ ዝበዝሕ 

ክትዓቁር የትሓስብን።ብዝኾነ ንባዕልኪ ትሕልዊ ዶ? ገፅኪ ተጨምዲዱ እዩ ዘሎ፤ ግን ንእሽተይ ኢኪ ንስኺ እኾ።  

 ሰናይት ናይ በላይነሽ ሕቶኣ ንምምላስ ገዲፋ ክትከድ ወሰነት።ኣብ ገዛ ብዝሕ ስራሕ ኣለኒ ስለዚ ንምክርኪ የቀንየለይ በላይነሽ በለታ። 

ሰናይት ብጣዕሚ ሐዚናን ተቆጢዓን ብፍጥነት ብምውፃእ ጉዕዘኣ ቀፀለት ። ርእሳ ስለ ዘሐማን ዝተጨነቀትን እዚ ንምምሕያሽ ብዝሕ 

ግዜ ወሲድላ። ኣብቲ ዕለት ቁርሲ ምብላዓ ንምዝካር ሞከረት፣ግን ብስራሕ ብጣዕሚ ተፀሚዳ ምንባራ ተረዳኣ። ከም ዕድል ኣብ 

ጅባኣ ንእሽተይ ሕምባሻ ረከበት፣  እዚኣ እንተበሊዐ ንቁሩብ ሳዓታት ከፅነሐኒ ይክእል እዩ ኢላ ንነብሳ ኣእመነት።  

 ሰናይት ኣብ ገዛኣ ምስ በፅሐት ሓደ ዓሚላ እንጀራ ንምግዛእ እናተፀበያ ፀንሐ።መምህራንን ሓካይምን ናይ ሰናይት ቀንዲ ዓማዊል 

እዮም። እቲ እንጀራ ክገዝእ ዝመፅአ ዓሚላ ቅርሺ ትትቅበሎ እንተላ ፅቡቅ ከም ዘየላ ስለ ዝተዓዘበ፣ ርእሳ ኣሲራ፣ ፀጉራ ተበቲኑ፣ 
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ኣብ ገፃ ይንበብ ኣሎ።ኣብዚ ሰሙን ፀጉረይ ንምትሓዝ ግዜ ኣይብለይን፣ ምናልባት ወለገብሪኤል ገንዘብ እንተሰዲዱለይ ክስራሕ እየ 

ኢላ ሓሰበት።ንዝተወሰነ ግዜ ብዕምቆት ሓሰበት፣ ርእሳ ድማ መሊሱ ኣሕመማ፣ ትርግታ ልባ ወሰከ፣ እንታይ እዩ ናተይ ፀገም? ንባዕላ 

ተገረመት። 

ቅድሚ ኾፍ ምባላ ፅቡቅ ዝባሃል ድራር ንምርኻብ ሓሰበት። ደቓ ካብ ቤት ትምህርቲ ቀልጢፎም መፅኡ፣ ደቂ እንተሪኦሙኒ እንታይ 

ክብሉ ይኾኒ? ደቓ ኽጭነቁን ክሓስቡን ኣይትደልን ጥንቅርቲ ሰራሕተኛ እያ።ትርግታ ልባ ወሲኹን ብርሃፅ ነብሳ ትኣለከት።እዚ ሽሮ 

ምስራሕ ወዲአ ኣለኹ ደጊም በለት።   

ደቓ ብቅልጡፍ ካብ ቤት ትምህርቲ መፂኦም ማማ ማማ ኢሎም ፀውዕዋ፤ ግን መልሲ ክትህቦም ኣይኽኣለትን። ናበይ ከይዳ? ደቓ 

ብዓውታ ፀውዑ።ኣብ እንዳሞጎጎ ኣትዮም ኣዲኦም ኣለሹ። ሽሮ ተሰሪሑ ኣሎ ግን ሰናይት ካብ ምድቃሳ ክትነቅሕ ኣይደለየትን። 

 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት፣መሳለጢ ጉጅለ ምይይጥ ብምብርታዕ እዞም ቀፂሎም ዘለዎ ሕቶታት ክጥቀም ይግባእ 

1. ሰናይት ናብ ውድቀት ዘምርሕዋ ምኽንያታት እንታይ እዮም? 

2. ንቀፃሊ እንታይ ክኾን ኢልኩም ትሓስቡ? 

3. ከም ናይ ሰናይት ውድቀት ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ ዶ? 

4. ደቂ ኣነስትዮ ካብ ድክመተን ንምልቃቅ እንታይ ዓይነት መፍትሒ የድሊ? 

5. ደቂ ኣንስትዮ ውድቀት እንተጋጥመን እንታይ ዓይነት ለውጢ ክጥቀማ ይሙክራ ካብ ድኽመተን ንምልዓል? 

6.  እዚ ለውጢ ንምፍፃም ቀሊሊ ድዩ?  በይነን ክፍፅመኦ ይክእላ? 
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7. ዓርስኻ ምክንኻን ንደቂ ኣንስትዮ ከም ውልቃውነት ዘጥቀዐን ይሕሰብ ድዩ? እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ኸ ይባሃል?  

8.  ደቂ ኣንስትዮ ካብ ከምዚ ዝበለ ድኽመት ንምልቃቅ ካሊእ እንታይ ዓይነት ተግባር ምፍፃም ይኽኣል? 

 

ብጉጅለ ዝስራሕ መልመዲ፣ነብስኻ ምክንኻን8 

ሓበሬታ ንመሳለጢ፣ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ምሕላው ዝብል ፅንስ ሓሳብ ብ1980ታት ብውድብ ጥዕና ዓለም ዝተሓንፀፀ ሓሳብ እዩ። 

ውድብ ጥዕና ዓለም ዓርስኻ ምክንኻን ማለት ናይ ውልቀኻ ፣ ስድራን ማሕበረ-ሰብን ኩነታት ኣብ ጥዕና፣ ምክልኻል ሕማም፣ ምቅናስ 

ሕማምን ብትኹረት ብምስራሕ ሙሉእ ጥዕና ንምርኻብ ደቂ ሰባት ባዕሎም ኣቐዲሞም ክፍፅምዎ ዝግባእ ተግባር ብዝብል ይገልፆ። 

1. ድሕሪ ጉጅለ ምይይጥ ናይቲ ዛንታ ተሳተፍቲ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ጉጅለ ክሰርሑ ድሕሪ ምግባር ናይ መዘኻኸሪ ሕቶ 

ምሕታት።ሰናይት ዓርሳ ንምክንኻን ዝሰርሐቶም ፅቡቓት ተግባራት እንታይ እዮም? ነዚ ምይይጥ 15 ደቒቓ ብምሃብ ካብ ሰለስተ 

ክሳብ ኣርባዕተ ሓሳባት ከምፅኡ ይግባእ። 

2.  ተሳተፍቲ ድሕሪ ናብ ቦተኦም ምምላሶም ኣብቲ ጉጅለ ብዛዕባ ሰናይት ዓርሳ ንምክንኻን ዝሰርሐቶም ፅቡቓት ተግባራት ኣብ 

ዝብል ሕቶ ዝተረዳድእዎ ሓሳብ ክገልፁ ምግባርን፤ ዝገለፅዎ ምፅሓፍን: ተሳተፍቲ ባዕላቶም እቲ ዝድለ ሓሳብ ዘይገለፅዎም 

እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ምውሳኽ። 

•  ስሩዕን እኹልን ድቃስ ምርካብ 

• ዝተመጣጠነ ምግቢ ምምጋብ 

•  ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር 

• እኹል ቁርሲ ምምጋብ፣ ዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ከበድቲ ስራሕቲ ምስታፍ 

• ኣብ ከበድቲ ተግባራት ክትሕገዝ ምሕታት (ድጋፍ ምሕታት) 

• ንባዕልኻ ምትብባዕን ኣወንታዊ ሓሳብ ምሕሳብ፣ ንባዕልኻ ዘይምንኣስ 

• ምስ ኻልኦት ሰባት ንምርኻብ እኹል ግዜ ምህላው 

• ኣብ ዝኸብድካ ነገራት ንካልኦት ምዝራብ 

• ሕጉስ ምዃን፣ ንስራሕቲ ከይተጨነቕካ እናተዝናነኻ ምፍፃምን ብፕሮግራም ምስራሕ 

ብዘዕባ ዓርስኻ ምክንኻን ብዝግባእ ምግላፅ ፣ብዝሕ ዘይምጭናቕን ጉልበትና ብኸንቱ ብዘይምጥፋእ ድሌትና መሰረት ዝገበሩ 

ዕለታዊ ስራሕቲ ምፍፃም።ዓርስኻ ምክንኻን ኣብ ኢትዮጵያ ዝድነቕ ባህሊ ኮይኑ ንዓና ዘድልየናን ክንሰርሖ ዝግባእን ተግባር 

ብንቕሓት ምፍፃም ማለት እዩ። ንተሳተፍቲ ብከባቢኦም ብምንታይ ከም ዝግለፅ ክዛረቡ ምሕታት። 

3. ተሳተፍቲ ኩሉ ግዜ ስራሕ እንትሰርሑ ዝዘናግዕለሙን ጭንቀቶም ንምቁፅፃርን ዝጥቀምሎም ክልተ ነገራት ክፅውዑ 

ምግባር።እዞም ተግባራት ዝጥቀምሎም ንምንታይ መንገዲ ምኻኑ ዝተወሰነ ከብርሁ ምግባር።ስለዚ እዞም ተግባራት ስትራተጂ 

ምኻኖም ድሕሪ ምግላፅ እዚኦም  

ንሕና ብሰላም ክነብር ስለዝሕግዙ ትኹረት ክንህቦም ይግባእ። 

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ንኡስ ክፋል ደቂ ኣንስትዮ ንባዕለን ምክንኻን ዝህልዎ ረብሓ ብዝተወሰነ ክገልፅ ዝፈተነ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕነአን 

ክሕልዋን ክንኽን ክገብራን ይግባእ።ደቂ ኣንስትዮ ድሕንነተን ባዕለን ክሕልዋ ዝድለየሉ ምክንያት ድማ ኣብ ትሕቲኣን ብዝሕ 

ስድራን ማሕበረ-ሰብን ፅግዕተኛ ስለ ዘሎ እየ። 

 
8 መጣቐሲ ፅሑፍ(Source:  Lindorfer, Simone and Judith Baessler.  2013.  Training Manual for Women‘s Empowerment (Basic 
Level).  Medica Mondiale Liberia, pp.  41-43.   



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 50 
 

 

ሞጁል 2 

ናይ ሓባር ለውጢ 



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 51 
 

ሞጁል 2: - ናይ ሓባር ለውጢ 

ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ምብቃዕ - መሓዙት ናይ ከባቢ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ይምስርታ  

መእተዊ 

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሓበራዊ ተግባር ዕውት ብዝኾነ ኣግባብ ኣትየን ክሳተፋ ምግባር ኩነታት ናብረኣን ይመሓየሽ፣ ዓርሰ እምነተን 

ዓርሰ ኣፍልጦአንን ይውስኽ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንካልኦት ብዙሓት ኣብ ትሑት ናይ መነባብሮ ደረጃ ንዝርከቡ ወይ 

ፍሉይ ጠመተ ንዘድልም ክፋላት ጉጅለ ሕብረተሰብ እውን የካትት። ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ምጥያሽ ድኽንት ንምቅላስ ፣ ሱር 

ዝሰደደ ዲሞክራሲ ንምስፍሕፋሕ፣ ማሕበራዊ ርክብ ንምጥንኻርን ምስ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ካብ መሰረቱ 

ማሕበራዊ ለውጢ ንምምፃእን ዘኽእል ስትራተጂ ብምዃኑ ውፅኢታዊ ናይ ማሕበረሰብ ልምዓት ስትራተጂ ተባሂሉ ኣፍልጦ ክወሃቦ 

ተገይሩ እዩ። ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ መብዛሕትኡ ግዜ እቶት ንምርካብ ወይ ኣብ ናይ ከባቢ ዕዳጋ ናይ ምድርዳር ሓይሊ ንምውሳኽ 

ብሓባር ንምስራሕ ዓሊሞም ዝምስረቱ ኢኮኖሚያዊ ዕላማ ዘለዎ ወዳበታት እዮም። ናይ ሓባር ድሌት ዘለዎም ጉጅለታትን ኣብ ስሩዕ 

ዘይኮነ ናይ ሕርሻ ንግዲ ስራሕቲ ዝሰርሑ ወዳበታትን ሓዊሱ ናይ ሓረስቶት ጉጅለታት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ሓባር መሸጣ፣ ኣብ 

ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ ፅዕንቶታትን ስራሕ ሓላፍነትን ንምምቕቓል ይውደቡ። ብጉጅለ ምውዳብ ውልቀ ሰባት ባዕሎም ንባዕሎም 

ንምትሕግጋዝ፣ ዝተፈላለዩ ጥንካረታት፣ ፍልጠታት፣ ክእለታትን ሃፍትታትን ክረኽቡን ኣዋዲዶም ክጥቀሙን የኽእሎም። ሓቢርካ 

ምስራሕ ንውልቀ ሰባት ሓይሊ ይህብ፣ ቅድሚ ሀዚ ይክኣሉ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዝነበሩ ሓደሽቲ መማረፂ ሓሳባት 

ንምምንጫው ይሕግዝ።  

 

ክፋል 2.1: ግንዛበ ስርዓተ ፆታ፣ ኣድልዎ ምፍላጥ፣መሰለን ምርግጋፅ  

መእተዊ 

ናይ ኢትዮጵያ ባህላዊ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ኣባዊ እዩ። ኣብ ግደ ስርዓተ ፆታን ሓላፍነትን ዘሎ ነፀብራቕ እንትርአ ደቂ ተባዕትዮ 

ናይ ገዛ መራሕቲ ወይ ድማ ላዕለዎት ኮይኖም እንትርአዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብኡተን ኣብ መሬትን ካልኦት ሃፍትታትን 

ፅግዕተኛታት እየን ።ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዋናነት መነባብርኡ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ብምዃኑ እዞም ግደታት ስርዓተ ፆታ በቢመዓልቱ 

ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕት ዝተተሓሓዙ ተግባራትን ብግልፂ ክርአዩ ይኽእሉ። ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስራሕቲ ማሕረስ፣ ዝራእቲ ኣብ 

ምእካብን እንስሳት ኣብ ምሻጥን እንትነጥፉ፤ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፃህያይ ኣብ ምፅሃይ፣ ዓውዲ ኣብ ምልማፅ፣ ናይ ውሽጢ ገዛ ዝትከሉ 

ኣትክልቲ ኣብ ምምሕዳር፣ ቆልዑ ኣብ ምንክብካብ፣ ምግቢ ኣብ ምብሳልን ገዛ ኣብ ናይ ምፅራይ ስራሕትን ይሳተፋ። ዋላ እኳ ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሕርሻን ካልኦት ኣድለይቲ ናይ መነባበሮ ምምሕያሽ ስራሕቲ ብዋናነት ዝልዓለ ኣስተዋፅኦ ዝገብራ እንተኾና 

መብዛሕትኡ ግዜ ዝገብርኦ ኣስተዋፅኦ ኣይፍለጥን። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤክስቴንሽን ግልጋሎት ናይ ምርካብ ዕድለን ዝንኣሰ እዩ። 

ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኤክሰተንሽን ሰራሕተኛታት ደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶት ከም መራሕቲ ስድራን ወዳእቲ 

ነገርን ገይርካ ናይ ምውሳድ ዝንባለ ኣለዎም።፣ ከምኡ እውን መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዘለወን ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕትን 

ናይ ስድራ ሓላፍነትን ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ሙሉእ መዓልቲ ክሰርሓ ከም ዘይኽእላን ዝተደረታን ከም ዝኾናን ገይርካ ምውሳድ 

ብምህላዉ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዘለወን ናይ ውሽጢ ገዛ ሰራሕ ፅዕንቶን ናይ ቆልዑ ምሕብሓብ ሓላፍነትን ብዝፍጠሩ ጎንፅታት 

ምክንያት ኣብ ዝዳለዉ ናይ ሕርሻ ዓውደ መፅናዕቲ ስልጠናታት ክርከባ ኣይኽእላን ።እንተመፃ እውን ብትኹረት ክከታተላ 

ኣይኽእላን። ኣብ ዘርፊ ሕርሻ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ሰባትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ናይ ኤክስተንሽን ግልጋሎታት ናብ መራሕቲ 

ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ምብፀሖም ንምርግጋፅ ሓደሽቲ ሜላታት ኣቀራርባ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ይፈልጡ፣ደቂ ኣንስትዮ ክዓ ባዕለን 

ብቆራፅነት መሰለን ከረጋግፃ ይደልያ።  
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ንኡስ ክፋል 2.1.1:- ስራሕቲ ንግዲ  ኣብ ምክያድ ጥራሕ ዘጋጥሙ ብድሆታት  

ሕርሻ ንግዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ክነጥፍ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ናይ ንግዲ ስራሕቲ ንምክያድ ሰብ መጀመርያ ብዛዕባ 

መሰረታዊ ኣተሓሕዛ ንግዲ ዝሐሸ ኣፍልጦ ክህልዎ ይግባእ።ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ንግዲ ሕርሻ ብዝበለፀ ምርዳእ ዝበለፀ 

ነፃነት ንክህልወን ይሕግዘን። ሓደ ውልቀ ሰብ ኩሉ ነገር በይኑ ንምትእንጋድ እንትሓስብ ስራሕቲ ንግዲ ሕርሻ ንምምሕዳር ፈታኒ 

ይኾኖ። ብጠቕላላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መፍረያይነትን ዕቤትን ንምልዋጥ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ንግዲ፣ ኣብ ዝተቀነባበረ ሕርሻዊ ስራሕትን 

ካልኦት ጉዳያትን ተሳትፎአን ክውስኽ ምግባር ወሳኒ እዩ። 

መምርሒ ንመሳለጥቲ 

ዘድልዩ ናውትታት: ተገንፃሊ መመዝገቢ ሰፊሕ ወረቐት(ቻርት)፣ እንተንኣሰ ክልተ ዝተፈለለየ ሕብሪ ዘለዎም ማርከራት 

ዝወስዶ ግዜ: 1:30-2:00 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ብባዕልኻ ስራሕቲ ንግዲ ምስ ምምሕዳር ዝተተሓሓዙ ብድሆታት 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ: ዕዉትነት ንክህሉ ዘኽእሉ ክእለትን ናይ ውልቀ ባህርያትን ይሓስቡ 

መምርሕታት: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ክንበበሎም ብምግባር ንምይይጥን ንናይ ጉጅለ ስራሕን ዝሕግዙ ዝስዕቡ ተግባራት ምኽታል 

*** 

በላይነሽ መብዛሕትኡ ግዚኣ ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ እያ ተሕልፎ። ከም ጣፍን ምሽላ ባሕርን ዝበሉ ምህርቲ ብኢዳ እናጠሓነት 

ንቀለብ ስድራን ንካልኦት ተወሳኺ ፍልፍል እቶትን ዝውዕል እተፍርየሉ ሓደ ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ መሬት ኣለዋ።።ካብ ናይ ሕርሻ 

ስራሕቲ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕቲ ትፅመድ።ዝፈተሐት ከም ምዃና መጠን ኩሉ ነገር ንባዕላን ንደቃን ክትሰርሕ 

ኣለዋ። 

በላይነሽ ኩሉሻዕ ካብ ምድቃሳ ኣንጊሃ ትነቅሕ። ንኹሎም ስድራ ዝኸውን ምግቢ ኣዳለያ ናብ ሕርሻ ቦታ ትኸይድ። ቆልዑ ካብ ቤት 

ትምህርቲ ቅድሚ ምምላሶም ገዛ ተፅሪ፣ማይ ተምፅእን ዕንፀቲ ኣርያ ተምፅእ።መብዛሕትኡ ግዜ ንባዕላ “ብዙሕ ኣእዳውን ኣእጋርን 

እንተዝህልወኒ ነይሩስ ካልኦት ተወሰኽቲ ስራሕቲ ብሓደ ግዜ መሰራሕኹዎ ነይረ” እናበለት ትምነ።በላይነሽ ብዘይ ዕረፍቲ ክንድዚ 

ዝኣክል ዝተደራረቡ ስራሕቲ ዋላ ትስራሕ ሀዚ እውን ዕውትቲ ሓረስታይ ከም እትኸውን ርግፀኛ እያ።በላይነሽ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘሎ 

ሕርሻ ወኪል ብዝተውሃባ ምኽሪ ናይ ሕርሻ ቦትኣ ንምስፋሕ ናይ መጀመርያ ልቓሕ ካብ ገጠር ትካል ዕቋርን ልቃሕን 4000 ቅርሺ 

ወሲዳ።እቲ ሕርሻ ወኪል “በላይነሽ ናይ ሕርሻ ቦታ በይንኺ ንክተመሓድርዮ ክኸብደኪ እዩ።ኣብተን ናይ ዕቤት ዝራእቲ እዋናት ኣብ 

ሰሙን ሰለስተ መዓልቲ ንመዓልቲ 100 ቅርሺ እናኸፈለኪ ብሸቃላይ ክተስርሕዮ ኣለኪ በላ“። በላይነሽ እቲ ዝተውሃባ ምኽሪ 

ተቐበለቶ፤ ምስቲ ሸቃላይ እውን ተስማዕመዐት። እቲ ሸቃላይ ኣብ መወዳእታ ዝግዛእ ነገር ስለ ዝነበሮ ኩሉ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ 

ጠቕሊላ ንክትህቦ ንበላይነሽ ተዛረባ። ክሰብ ሀዚ ዝገበረቶ ዓብዪ ወፃኢ ንመግዝኢ ምሩፅ ዘርእን መዳበርያን ጥራሕ ዝኸውን 2000 

ቅርሺ ጥራሕ እዩ።በላይነሽ ካብ ዝተለቀሐቶ ልቓሕ ሀዚ እውን ብዙሕ ተረፍ ገንዘብ ከም ዘለዋ ሓሰበት። ሰብኣያ ካብ ዝመውት ግዜ 

ጀሚሩ ንባዕላ ይኹን ንደቃ ሓዱሽ ክዳውንቲ ገዚኣ ስለዘትፈልጥ ካብቲ ዘውፀአቶ ልቓሕ እቲ ዝተወሰነ ቀሚሽን ሙሉእ ክዳንን 

ገዚኣትሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ንገዛ ዝውዕል መመገቢ ሽሓነ እውን ገዚኣትሉ።ከምዚ እናገበረት ብዙሕ ወፃኢ ገበረት። ከይተፈለጣ 

ድማ እቲ 4000 ብር ተወዲኡ። እህህህህ ድሓን!! ምህርተይ ሸይጠ ክምልሶ እየ ኢላ ድማ ሓሰበት። 

 ግዜ ይኸይድ ኣሎ ናይ ሕርሻ ሰራሕታ እውን ብፅቡቅ ይሳለጥ ኣሎ ።እቲ ሸቃላይ እውን ኣብ ተኸላን ፃህያይን ፅቡቅ ሓገዝ እናገበረ 

እዩ። ዝራእቲ በላይነሽ እውን ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዕቤት ኣሎ። በዚ እውን ዝኽዘን ብዙሕ ምህርቲ እትረክብ ትመስል ። ብሓቂ ካብቲ 

ዝረኸበቶ ምህረቲ ሓደ ኩንታል ጣፍ ሓደ ኩንታል ምሸላ ባሕሪ ብድምር ክልተ ኩንታል ጥሒኖቶ ነይራ።ካብቲ ዝተኣከበ ምህርቲ 

ፍርቁ ኣብ ቀረብኣ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ንክትሸጦ እቲ ዝተረፈ ድማ ንቀለብ ዓመት ንክውዕል ኢላ ትልሚ ኣውፂኣ። ብመሰረት 

ዘውፀአቶ ትልሚ ዝረኸበቶ ምህርቲ ሸይጣ ልቓሓ ንምምላስ ናብ ቤት ፅሕፈት ትካልን ዕቋርን ልቓሕን ከይዳ። 
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ናብ ዕዳጋ እንትመፅእ ብዙሕ ሰብ ጥረ ገንዘብ ንምሓዝ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዘፍረይዎ ምህርቲ ንምሻጥ እናፈተኑ ምዃኖም ተዓዘበት። 

ሰብ ብምኽንያት ፀገም ዘፍረዮ ምህርቲ ብሕሳር ኣብ ዘይግዚኡ ሸይጡ ንጥሜት ይቃላዕ ፤ዝሮዝሮ እቲ ፀገም ትኽክል ከም ዝነበረን 

ሰባት ጠምዮም ገንዘብ ዘድልዮም ነይሮም። በላይነሽ ስለ እዚ ኩነታት ብዙሕ ኣይሓሰበትን። ግን ምሓዙታ ኣበይ ነይረን? ንምንታይ 

ለማዓንቲ ዘይሸጣ? ብዝኾነ ዘለዋ ኩሉ ንምሻጥ ቀሊል ነይሩ። እቶም መንጎኛታት(ደለልቲ) ካብ በላይነሽ ንክዕድጉ ይህንጠዩ ነይሮም። 

ንኹሉ 4000 ቅርሺ ንክትሸጦ ተስማዕመዐት። እዚ መጠን ቅርሺ ንዓኣ ዓበዪ ትርጉም ኣለዎ ምኽንያቱ እቲ ዝወሰደቶ ልቓሕ ክንድኡ 

ስለ ዝኾነ ።ክትከፍሎ ምኽኣላ ሕጉስቲ እያ ።  

በላይነሽ ድሕሪ መሸጣ ቀጥታ ናብቲ ናይ ልቓሕን ዕቋርን ትካል ቤት ፅሕፈት ከደት። በላይነሽ “ጥዕና ይሃበለይ ልቐሐይ ንምምላስ 

መፅየ ኣለኹ” በለት ።4000 ብር ነቲ ተሓዚ ገንዘብ ኣረከበቶ። እቲ ተሓዚ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ቆፂሩ ምስ ወደአ ኦው በላይነሽ ናይ 

4000 ቅርሺ ልቓሕኺ ናይ 26 % ወለድ 1040 ቅርሺ ተወሳኺ ዕዳ ኣለኪ በላ።  

በላይነሽ ብዛዕባ እቲ ወለድ ረሲዓቶ ስለ ዝነበረት ንእሽተይ ድንግፅ በለት።ክንድዚ ከም ዝተደናገረት ግን ነቲ ተሓዚ ገንዘብ 

ንዘይምርኣይ ፈተነት። ዋይ እወ ትኽክል ኢኻ ረሲዐዮ እየ ነይረ ፤እተን ወለድ ፅባሕ ሒዘልካ ክመፅእ እየ ድማ በለቶ ።  

እቲ ተሓዚ ገንዘብ ድማ ርእሱ ብምንቅናቅ እሺ ፀገም ኣይብሉን እዚ ዕዳ ናይ መኽፈሊ እዋን እውን ሓደ ወርሒ ስለ ዘለኪ እዚ ሀዚ 

ምክፋል ኣየድልን በላ።  

በላይነሽ “ዕዳይ ሀዚ ክዓፁ ነይረ እዘን 1040 ቅርሺ ካበይ እየ ዘምፀአን” እናበለት ንባዕላ ንባዕላ ሓተተት። 
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ነቲ ተሓዚ ገንዘብ በል ድሓን ኩን ኢላ እናዕወንወነት ንገዝኣ ተመለሰት። ክሳብ እትምለስ እቲ ሸቃላይ ኣብ ገዛ እናተፀበያ 

ነይሩ።በላይነሽ ከመይ ውዒልኪ? ካብ ዕደጋ ምስ ተመለስኪ እኮ ርእየኪ እየ። እቲ ፍርያት ግን የመና ቀልጢፍኪ ኣይሸጥክዮን? 

ብዝኾነ ፅቡቕ ትርፊ ረኺብኪ ከም እትኾኒ ተስፋ ይገብር።ሎሚ ዘበን ፅበቕ እቶት ኢኺ ረኺብኪ። እሞ ኣነ እውን ሀዚ ናብ ቁሸተይ 

ክምለስ ስለ ዝደለኹ ኣብ ስራሕ ናይ ዝፀናሕኹሉ ናይ ሽዱሽተ ሰሙን 18 መዓልቲ ብ100 ቅርሺ ተራቢሑ 1800 ቅርሺ ደመወዘይ 

ዶሞ ክትህብኒ ይብላ። 

በላይነሽ ኣብ መዋጥር ኣትያ ነበረት። እቲ ምህርቲ ንምሻጥ ብዝነበራ ታሕጓስ ናይቲ ሸቃላይ ደመወዝ እውን ረሲዓቶ ነበረት።ኣብ 

መወዳእታ ሙሉእ ደመወዙ ይሓታ ከም ዘሎ ናብ ኣእምሩኣ መፀላ።ሀዚ ናይ ወለድ 1040 ቅርሺ ናይ ሸቃላይ ደመወዝ 1800 ወዘፃኢ 

ከም ዘለዋ ኣመነት። ስለዚ በላይነሽ ኣብ መሸጣኣ ከመይ ብዝተስሓሓተ መንገዲ ክተስልሕ ትኽእል? 

በላይነሽ ከይፈተወት ኣብ ውሽጢ ገዛ ተኸዚኑ ናብ ዝነበረ ምህርቲ ዝሓዘ ክሻ ተመልከተት።እዚ ድማ ንስድርኣ ቀለብ ዓመት ተባሂሉ 

ዝተኸዘነ እዩ። ዘለዋ ዕዳ ንምኽፈል ካብ ምሻጥ ካሊእ እንታይ መማረፂ ነይሩዋ? 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት:-መሳለጥቲ ብመሰረት እዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ነቲ ጉጅለ ምይይጥ ከተባብዑ 

ኣለዎም 

1. በላይነሽ እንታይ  ፀገም ኣጋጢምዋ ነይሩ? 

2. በላይነሽ ብዝተፈለየ ነገር እንታይ ክትገብር ኣለዋ? ናይ ልቓሕ ዕድል እንነተረኺባ ከመይ ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋ እንታይ 

ንመኽራ? 

3. ኣብ ከባቢኹም ካብ ዘሎ ማሕበረተሰብ  ከም ናይ በላይነሽ  ፀገም ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጡ ዶ? 

4. በላይነሽ ናይ ሕርሻ ምህርታ/ማእቶታ/ ብዝበለፀ ንምምሕያሽ ካሊእ እነታይ  መፍትሒ ክትሙክር ትኽእል ? 

5. እዚ ኣብ በላይነሽ ዘጋጠመ ኩነታት ኣብ መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ  ጥራሕ  ዘጋጥም ነገር  ድዩ? 

6. መብዛሕትአን ዝተመርዐዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሕርሻ ስራሕት ንግዳዊ ውሳነታትን ንሰብኡተን ይገድፋሎም? ኣብዞም ውሳነታት 

ውሽጢ ብኸመይ ተሳተፍቲ ክኾና ይኽእላ? 

7. ደቂ ኣንስትዮ ልቓሕ ወሲደን ናይ ሕርሻ ሰራሕተን ንምምሕያሽ እንተደለየን ብቐሊሉ ኣብ ከባቢአን ብቐሊሉ ዝጥቀማሉ  

እንታይ ዝተዳለወ መማረፂ ኣሎ ? ንደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ክረክባ ምግባር ይኸብድ ዶ? 

8. ብዘዕባ ናይ ሕርሻ ወፃእታት ምምሕዳርን ናይ ልቓሕ ክፍሊታትን  ኣመልኪቱ ካብ ዝቐረበ ዛንታ እንታይ ተማሂርኩም? 

9. ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ክእለት ንግዲ ፣ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ወይ ኣተሓሕዛ ሰራሕቲ ሕርሻ ኣመልኪቱ ዝበለፀ ትምህርቲ ክረኽባ 

እንተደልየን ናበይ ክኸዳ ይግበአን?  

10. ኣብ በላይነሽ ዘጋጠመ ዓይነት ፀገም ንምውጋድ ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ሓቢረን ክትሓጋገዛ ይኽእላ? 

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ;- ናይ ስራሕቲ ንግዲ ክእለት 

ክፍሊ 2 ግደ ፀወታ - ናይ ትዕበን ለተብርሃንን ኣናእሽተይ ናይ ኣቑሑት ድኳን 

ነቲ ግደ ዝፃወታ ካብ 6-8 ፍቓደኛታት ምሕታት። እተን ክልተ ፍቓደኛታት ብመሰረት ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ትዕበን ለተብርሃንን 

ድሕረ ባይታ ወኪለን ይፃወታ።ካልኦት ፍቓደኛታት ተሳተፍቲ ዓማዊል (ዓደግቲ) ኮይኖም ናብቲ ድኳን እናኸዳ ንሕድሕድ ገፀ ባህሪ 

ወኪለን ይፃወታ። ሕድሕድ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ድኳን ውሽጢ ናይ ሞባይል ስልኪ ካርዲ፣ መሰተታት፣ቁርስታትን ኣናእሽተይ ናይ ገዛ 

ኣቑሑትን ይሸጣ። 
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ዋና ገፀ ባህርያት- ክልቲአን ነጋዶ ደቂ ኣንስትዮ (ትዕበን ለተብርሃንን) 

ናይ ትዕበ ድሕረ ባይታ- ዓማዊላ እንትመፁ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ኢላ ብፅቡቕ ኣቀባብላ ተተኣናግዶም። እቶም ዓማዊል ኣብ 

ዝገዝእዎም ኣቑሑት ኣብ ኩሎም ናይ ዋጋ ቅናስ ክትገብረሎም ይደልዩ። ትዕበ ፅቡቕ ናይ ንግዲ ክእለት ስለ ዘለዋ ብማእኸላይ ዋጋ 

ንክዕድጉ ኣእሚናቶም። ኩሎም ንግዳዊ ስራሕታ (ኣታዊኣን ወፃኢኣን) ብዝግባእ ትምዝግብ፣ ናይ ድኳና ኣቑሑት ብስርዓት ትሕሉ፣ 

ምስ ዓማዊላ ብዝግባእ ትረዳዳእን ትራኸብን። ናብ ዱኳና ንዝመፀ ሰብ ፅቡቕ ግልጋሎት ትህቦ፣ ብተጠቀምቲ ብበዝሒ ዝጥለብን 

አቕሓ እናስታወሰት በቢግዚኡ አናፈለየት ኣብ ድኳና ክማላእ ብምግባር ንዓማዊላን ካልኦት ተጠቀምትን ብውልቅኣ ፅቡቕ ግልጋሎት 

ንክትህብ ኩሉ ግዜ ፃዕሪ ትገብር።     

ናይ ለተብርሃን ድሕረ ባይታ- ለተብርሃን ብዙሓት መሓዙት ኣለውዋ።ዝበዝሕ ግዜ ካብቲ ናይ ድኳን ኣቑሑት እናመረፀት ንኣዕርኽታ 

ብነፃ ትህበን። ኣብ ገዛ ዝኾነ ነገር እንተጎዲሉ ካብቲ ድኳን ብዘይ ገንዘብ ኣልዒላ ንኣባላት ስድራ ኣኪባ ትሰደሎም።ናይ ንግዲ 

ኣታዊኣን ወፃኢኣን ፈፂማ መዝጊባቶ ኣይትፈልጥን። ለተብርሃን ብዛዕባ ዓማዊል ምንም ግዲ ዘይብላን ሸለልተኛን ሰብ እያ። ዓማዊል 

ናብ ድኳን እንትመፁ ምስ ማሓዙታ እናተፃወተት ብዛዕበኦም ምንም ኣይግድሻን።ኣብ መወዳእታ ኩሎም ዓደግቲ ናይ ለተብርሃን 

ድኳን ገዲፎም ኣብ ጎና ናብ ዝርከብ ናይ ትዕበ ድንኳን ምርጨኦም ገበሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ለተብርሃን ንግዲ ጠቕሊሉ ወደቐ።  

እዚ ናይ ፀወታ ግደ ካብ 5-10 ደቒቓ ኣብ ዘሎ ግዜ የካይድዎ። 

ክፍሊ 2.1 ናይ ሓደ ስራሕ ፈጣሪ(ኢንተርፕርነር) መግለፂ  

ተግባር 1-ናይ ትዕበን ለተብርሃንን ንግደን ዘካየዳሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ከምኡ እውን ኣብ ናይ ከባቢአን ዕዳጋን ማሕበረሰብን 

ውሽጢ ዝተራኸበኦም ካልኦት ነጋዶ ክሓስቡ ንተሳተፍቲ ምሕታት። 

ሓደ ሰብ ወናኒ ፅቡቕ ኣካያዲ ስራሕ ንግዲ ንምዃን እንታይ ዓይነት ባህርያትን ክእለትን ክህልዎ ይግባእ? ሓደ ሰብ ፅቡቕ ናይ ንግዲ 

ስራሕ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣድላዪ ናይ ንግዲ ስራሕ ክእለትን ውልቃዊ ባህርን ብብቅዓት ይረድኡ። መሳለጥቲ ዝተልዓሉ ዝርዝር 

ሓሳባት ኣብ ፀፊሕ ተገንፃሊ ወረቐት(ቻርት) ሓደ ብሓደ ብዝርዝር ክሕዝዎም ኣለዎም። 

ብውሱን መልክዑ መልስታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ተዘርዚሮም ኣለዉ። እንድሕር እቲ ጉጅለ እቶም ኣብ ታሕቲ 

ተገሊፆም ዘለዉ ባህርታትን ክእለታትን ብዝተወሰኑ ክወፁ እንተዘይገይርዎም መሳለጥቲ ከም ተወሳኺ ክጥቁሙዎም ይኽእሉ። 

ክእለታት ባህርያት 

ናይ ምምሕዳር ክእለታት ባህጊ እምነት/ተኣማንነት 

ናይ ምልዛብ ክእለት ወሰን/ፅንዓት ውፅኢታውነት 

ናይ ርክብ ክእለት ጠንኪርካ ናይ ምስራሕ ብቕዓት ንግብረመልሲ ክፍቲ ምዃን 

ሞያዊ ክእለት ንፅሬት ምግዳስ ምህዞ/ፈጠራ 

ናይ ሒሳብ ኣተሓሕዛ ክእለት ማሕበራውነት ብባዕልኻ ምትእምማን 

ናይ ምትላም ክእለት ትዕግስትን ምክእኣልን ማእኸላይ ክሳራ ተቐባሊ 

ናይ ሰነ መሸጣ ክእለት ዕላማ ተኮር ዓርሰ ተበግሶ 

 

በቲ ጉጅለ ዝተሰርሑ ዝርዝራት ብምምልካት ሕድሕድ ነጥቢ ተወሳኺ ግዜ ሂቦም ከንብብዎምን ክግንዘብዎምን ድሕሪ ምግባር 

ንቶም ኣባላት ጉጅለ ከምዚ ዝበለ ውልቃዊ ባህሪ ኣለዎም ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖም ወይ ብዛዕባ እዚ ዓወደ ክእለት ዝፈልጥዎ 

ነገር ዘየለ እንተኾይኑ (ካብ ዓርሰ ምምህር፣ ካብ ተሞኩሮ፣ ካብ ቤት ትምህርት ወይ ካብ ስልጠና ፕሮግራም ዝተምሃረ ዝኾነ ሰብ 

እንትሃልዩ ብዛዕባ እዚ ዓውዲ ኣፍልጦ ኣለኩም ዶ ዝብል ሕቶ ምሕታት። ብመሰረት እቶም ዝቐረቡ ሕድሕድ መማየጢ ነጥብታት 
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ዝተገበረ ምይይጥን ዝተውሃበ መልስን ብዛዕባ እቲ ዓውዲ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ክንደይ ሰባት ጠጠው ከም ዝበሉ ኩሉ ሰብ 

ይርኣዮም። ብምቕፃል ዝስዕቡ ሕቶታት ይሕተቱ። 

• ብዛዕባ እዚ ክእለት ኣበይ ኢኻ/ኺ ተማሂረካዮ/ክዮ? ወይ እዚ ባህሪ እዚ ከመይ ክህልወካ/ኪ ክኢሉ? (ነቶም ጠጠው 

ዝበሉ ሰባት ምሕታት) 

• እዚ ክእለት ንምርካብ እንድሕር ትደሊ/ዪ ኮይንካ/ኪ ኣበይ ትምህርቲ ይውሰድ ኢልካ/ኪ ትሓስብ/ቢ ነይርካ/ኪ ወይ 

እዚ ባህሪ ምስ ባዕልኻ ብኸመይ ምምዕባል ይክኣል? (ነቶም ኮፍ ዝበሉ ሰባት ምሕታት) 

ተግባር 2.:- ማሕረስ ንግዲ ድዩ? 

ሓደሓደ ግዜ ሰባት ንሕርሻ ከም ዕማም እምበር ከም ንግዲ ገይሮም ኣይሓስብዎን። ተሳተፍቲ ኣብ ፀፊሕ ተገንፀሊ ወረቐት (ፍሊፕ 

ቻርት) ዘሎ ዝርዝር ይመልከቱ። እዞም ዝተገለፁ ክእለታት ኩሎም ኣብ ውሽጢ ሕርሻ ይጠቕሙ ዶ? ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ 

ናይ ሕርሻ ስራሕተን ፅቡቕ ኣታዊ ንክረኽባ እዞም ተዘርዚሮም ዘለዉ ክእለታትን ባህርያትን ኩሎም የድልዩወን ዶ? ብምቕፃል ካሊእ 

ዓይነት ቀለም ዘለዎ ማርከር ብምጥቃም ንደቂ ኣንስትዮ ጠቐምቲ ዝኾኑ ክእለታትን ባህርያትን ምርግጋፅ። ንኹሉ ዘየስማዕምዕ ሓሳብ 

እንድሕር ድኣ ሃልዩ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለዉ ሰባት ኣመለኻኽትኦም ንከብራህርህሎም ምግባርን እቲ ጉጅለ ናይ ሓባር ምርድዳእ 

ዝበፅሐ ምዃኑ ምርግጋፅ  

ተግባር 3 ናይ ሓደ ስራሕ ፈጣሪ ተበግሶን፣ ምልዕዓልን ናይ ሓንጎል ምስልሳልን ብኣወንታን ኣሉታን ዝፀልዉ ነገራት (ብፍላይ 

ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ነጋዶ ደቂ ኣንስትዮ) 

ንኣወንታዊ ፅልዋ ሓደ ገፅ ፀፊሕ ተገንፃሊ ወረቐት(ቻርት) ከምኡ እውን ንኣሉታዊ ፅልዋ ካሊአ ሓደ ገፅ ወረቐት ይሃልኹም። 

እዞም ዝስዕቡ መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ መማረፅታት ከካትት ይኽእል 

ኣሉታ-ተበግሶ ወይ ምልዕዓል ክቅንሱ ዝኽእሉ ነገራት ኣወንታ ተበግሶ ወይ ምልዕዓል ክውስኹ ዝኽእሉ ነገራት 

• ብንእሽተይ ኣታዊ ጠንኪርካ ምስራሕ 

• ካብ ሓቂ ዝርሓቑ ትፅቢታት 

• ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕቲ 

• ከቢድ ናይ ዕዳ ፅዕንቶ 

• ናይ ፋይናንስ ሕፅረት 

• ከቢድ ናይ ስራሕ ሸኽምን ካልኦት ስራሕቲ ንምስራሕ ግዜ 

ምስኣንን 

• እኹል ዘይኮነ ወይ ምንም ክእለት ዘይምህላው 

• ካብ ኣባላት ስድራ ሓገዝ ዘይምርካብ 

• ካብ ዓማዊል ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ምርካብ 

• ኣደዳ ስርቂ ከይትኸውን ምፍራሕ 

• ፅቡቅ ምላሽ 

• ናይ ዝሽየጡ ምህርታት ልዑል ጠለብ 

• ሓቃዊ(ጋህዳዊ) ትፅቢት 

• እኹል ካፒታል 

• ሓደሽቲ ክእለታት ምምሃር 

• ካብ ዓማዊል ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ምርካብ 

• ብዛዕባ ንግዲ እኹል ፍልጠት ምህላው 

• ካብ ኣባላት ስድራ ዝግበር ሓገዝ (ናይ ብዓል ገዛ፣ናይ 

ቆልዑ) 

• ኣብ ዕላማታት ትኹረት ምግባር 

 

 

ተግባር 4;- እዞም ኣብ ላዕሊ ተገሊፆም ዘለዉ ብኣሉታ ዝፀልዉ ነገራት ብፍላይ ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣሉታዊ ፅልዋ 

ሓቢርካ ብምስራሕ ክቕንሱ ይኽእሉ ኢልኩም ትሓስቡ ዶ?ኢልካንተሳተፍቲ ምሕታት። ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ምስራሕ ካልኦት ክኾኑ 

ዝኽእሉ ወይ ኣሉታዊ ነገራት ክውስኽ ይኽእል ዶ? እዚኣቶም ናብቶም ዝርዝራት ይወስኹ።ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም ማርከራት  

ብምጥቃም  ኣብ ጥቓ እዞም ምክንያታት ምልክት ይግበሩ።ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ኮይንካ ምስራሕ  ካልእ ክኸውን ወይ ክምዕብል 

ዝኽእል ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ ፅልዋ ክፍጠር ይኽእል ዶ?እዚ እውን ናብቲ ዝተገለፀ ዝርዝር ሓሳብ ይወሰኽ።  
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ብጉጅለ ሓቢርካ ብምስራሕ ክኾኑ ወይ ክምዕብሉ ካብ ዝኽእሉ ኣወንታዊ ጎንታት እዘም ዝስዕቡ ክካትቱ ይኽእሉ።  

ከበድቲ ስራሕ ምክፍፍል፣ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብሓደ ግዜ ንምጥንቓቕ ተወሰኽቲ ሓገዝ፣ ዝተፈላለየ ጥንካረ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ 

ኣስተዋፅኦ ይገብሩ፤ ምሕዝነት፣ ንዘጋጥም ክሳራ ምምቓል፣ባዕልኻ ንባዕልኻ ናይ ምትብባዕ ክእለት፣ናይ ምትሕግጋዝ መርበብ 

ምህናፅ። 

ብጉጅለ ሓቢርካ ብምስራሕ ክኾኑ ወይ ክምዕብሉ ካብ ዝኽእሉ ኣሉታዊ ጎንታት ዝብሃሉ  

እንድሕር ዝተውሃበን ዕማም ብእዋነን እንተዘይተዋፂአን ከስእንወን ይኽእሉ፣ እቲ ዝተረኸበ ትርፊ ናብ ብዙሓት ስለ ዝከፋፈል 

ብውልቀ ዝርከብ ትርፊ ምውሓድ፣ናይ ውልቀ ሰባት ጎንፂ፤ናይ ምትሕብባር ፀገማት።  

መጠቓለሊ 

ኣብዚ ንኡስ ክፋል እዚ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ስራሕቲ ማሕረስ/ሕርሻ/ ከም ንግዲ ገይርካ ኣብ ምውሳድ ተተሓሒዙ ዘጋጥምወን 

ሓደሓደ ብድሆታት ክብራህርሁ ተገይሩ። እቶም ልምምዳት ውፅኢታዊ ናይ ንግዲ ስራሕ ሰብ ንምዃን ኣድለይቲ ዝኾኑ ክእለታትን 

ናይ ውልቀ ባህርያትን ብምምልኻት ኣብዚ ጉዳይ ሕድሕድ ሓረስታይን ስራሕ ፈጣርን ምስ ናይ ጉጅለ ንግዳዊ ስራሕቲ ሕርሻ 

ብዝተተሓሓዘ ተመያይጦም። 

ኣብ ጉጅለ ብምውዳብ ውልቀሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝተፈላለዩ ጥንካረታት፣ ፍልጠታት፣ ክእለታት፣ ሃፍታትን ተግባራትን 

ምክፋል ይኽእሉ። ብጉጅለ ምስራሕ ንውልቀ ሰባት ሓይሊ ክህቦም ይኽእል። ቅድም ዘይነበሩን ዘይሕሰቡን ዝነበሩ ሓደሽቲ 

ሓሳባትን መማረፅታትን ብምምንጫው ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ስርዓት ክህነፅ፡፡ይገብር። 

 

ንኡስ ክፋል 2.1.2:- ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሕርሻ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ከይኾና ዝገብሩ ብድሆታት 

ሓደ ሓደ ግዜ ብሰንኪ ሕፅረት ግንዛበ፣ብሰንኪ ናይ ስድራ ሓላፍነት ዝፍጠር ሕፅረት ግዜ፣ብሰንኪ ድሑር ሕብረተሰባዊ ስርዓትን 

ልምድን ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝግበሩ አኼባታት ክንድትዝድለ ዘይምርካብ ፣ኣብ ዝወሃቡ ሞያዊ ስልጠናታትን ናይ ግልጋሎት 

ኤክስቴንሽን ምኽሪ ግልጋሎታትን ናይ ምርካብ ዕድለን ዝንኣሰ እዩ።ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ናይ ሕርሻ ኤክስተንሽን ግልጋሎት 

ወሃብቲ ኣካላት መራሕቲ ስድራ ደቂ ተባዕትዮ ከም ቁልፊ ተቐበልቲ ሓበሬታ ተገይሩ እናተወሰደ ፀኒሑ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ 

ሓደር ደቂ ኣንስትዮ ብዓል ገዘአን እንድሕር ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ዝወሃብ ስልጠና ተሳቲፉ እቲ ሓበሬታ ብብዓል ገዝአን ኣቢሉ 

ይበፅሐን ከም ዘሎ ተገይሩ ይሕሰብ።ይኹን እምበር ብሚንስተር  ሕርሻ እዚ ስትራተጂ  እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይረብሕ ምዃኑ ምስ 

ኣረጋገፀ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለወን መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ፣መራሕቲ ስድራ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሰብ ሓዳሮም ሓቢሮም ኣብ ዝውሃቡ 

ናይ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ስራሕቲ ሓቢሮም ስልጠና ንክወስዱ ትኹረት እናተውሃቦ ይርከብ።ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብርግፀኝነት 

ንክርከባ ኣብ ዝምችወን ግዜን ቦታን እቲ ግልጋሎት ንክረኽባ  ፍሉይ ትኹረት ንክውሃቦ ተገይሩ። 

መምርሕታት ንመሳለጥቲ  

ዘድልዩ ናውቲ- ኣብ ሓደ ወረቐት ሓደ ቁፅሪ ማለት እውን 1፣2፣3፣4 ፣5 ዝብል ብፉሩይ ዝተፅሓፉ ፅሑፍ ዘለዎም 5 ናይ ኮምፒተር 

ወረቓቕቲ፣ነቶም ወረቓቕቲ ኣብ መንደቕ መጠባበቒ ዝኸውን ኮላ ወይ ፕላስተር፣እቶም ሕቶታት ዝሓዘ ኮፒ፤ ኣብ ዝቐርቡ 

ሕድሕድ ሕቶታት ንዝውሃቡ መልስታት ዝምዝገበሉ ወረቐት፣ማእኸላይ ውፅኢት ምስላሕ ዘድሊ ካልኩሌተር 

ዝወስዶ ስዓት:-ካብ 1:30 -2:00 ስዓት  

ተሳተፍቲ  ዝርድእዎ ;- ናይ ግብርና ኤክስተንሽንን ናይ ገጠር ምኽሪ ግልጋሎትን  ስራሕቲ  ስርዓተ ፆታ ተኮር ክኸኑ ዝኽእልሎም 

ብዙሓት መንገድታት  
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ተሳተፍቲ ክፈልጥዎ ዝግባእ:-ተሳተፍቲ ኣብ  ከባቢኦም ዝህብዎም ግልጋሎት ከም ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዓማዊል ካብ ዘለዎም 

ፍሉይ ኣረኣእያ ብምግምጋም እቲ ዘሎ ኣመለካክታ ንካልኦት ምምሕልላፍ ይኽእሉ ። 

መምርሕታት:- ንተሳተፍቲ እቲ ዛንታ ክንበበሎም ድሕሪ ምግባር ብመሰረት እቲ ተቀሚጡ ዘሎ ቅደም ስዓብ ብጉጅለ ክመያየጥሉ 

ምግባር 

*** 

ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ለምለምን በላይነሽን ድሕሪ ቤተ ክርስትያን ኣብ ከባቢ መሰልጠኒ ሓረስቶት እንትንቀሳቀሳ ብርክት ዝበሉ 

ናይ ከባቢአን ደቂ ተባዕትዮ ሓረስቶት ኣብ ናይ ሕርሻ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዝመስል ስልጠና ክሳተፉ ርአያ።ካብቶም ተሳተፍቲ ዋላ 

ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣይረአያን። ለምለም ኣብዚ ጉዳይ አመልኪታ በላይነሽ “ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ ኣብቲ ስልጠና 

ዘየለዋ” ኢላ ሓተተታ። 

በላይነሽ “ኣነ ከም ዝሓስቦ በቶም ሕርሻ ወኪላት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኣድልዎ ዘለዎ እዩ። ብዛዕባ ስልጠና መፅዩ ዝተዛረበኒ 

ኣካል የለን። ንሳቶም ዝዛረብዎም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ምናልባት ሀዚ እንድሕር ኩለን ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና 

ዝደልያ ኮይነን ኣብቲ ስልጠና ክንሕወስ ኣለና” ብምባል ብቁጥዐ መለሰትላ። ለምለም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ገዛ ወፅያ ብምፅንሓ 

ምክንያት ንግዚኡ ንእሽተይ ዋላ እንተተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ንምፍላጥ ካብ ዝነበረ ልዑል ድሌት ምስ በላይነሽ ናብቲ 

መሰልጠኒ ሓረስቶት ንክኣትዋ ተስማዕማዓ።  

እቲ ሕርሻ ወኪል ድሕሪ ሰላምታ ምልውዋጡ ንምንታይ ናብቲ መሰልጠኒ ሓረስቶት ከም ዝመፃ ሕቶ አቕረበለን።ኣብቲ ስልጠና 

ክሳተፋ ከም ዝደልያ ድማ ተዛረበኦ።ንሱ ድማ “ዋ! ሰብኣይኪ እኮ ኣብዚ ኣሎ? ብዛዕባ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ናብ ገዛ ምስ 

ተመለሰ ከካፍለኪ ይኽእል እዩ” በላ ንበላይነሽ።  

 

በላይነሽ ድማ ኣብዚ ቁሸት ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓረስቶት ኣይቑፀሩን? ዝኾነ ስልጠና ወይ ካሊእ ናይ ኤክስተንሽን ግልጋሎት ውዳበታት 

እንትውደቡ ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ፃውዒት ዘይግበረለን? ኩሉ ነገር ደቂ ተባዕትዮ እዮም ገበርቲ ሓደግቲ ኢልኩም ስለ እትሓስቡ 

ድዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣይምልከተንን?” ብምባል ብድፍረት ተዛረበቶ። 
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 ናይቲ ሕርሻ ወኪል ተቖፃፃሪ(ስፖርቫይዘር) ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ በላይነሽን እቲ ሕርሻ ወኪልን ዝነበረ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ሰሚዑ 

“ይቅርታ ንምሕታት መፀ። ብጣዕሚ ይቅርታ!! የጋጥም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕቲ ተፀሚደን እየን ኢልና ስለ ዝወሰድና 

እዩ ዘየሳተፍናየን ዝኾነ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ፈፂምና ኣይንደግምን። ዝተወሰነ ዝሓለፈክን ነገር ዋላ እንተሃለወ ሀዚ እውን ግን 

ምስታፍክን ጠቓሚ ስለ ዝኾነ በጃኻትክን ኣብዚ ስልጠና ክትሳተፋ ኣለክን። ንዝተንጠባጠቡ ኣካላት ኣብ ፓኬጅ ምፍራይ ምህርቲ 

ኮሚደረ ኣብ ናይ መስኖ ቴክኒክ ኣመልኪቱ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን መድረኽ ክነዳሉ ኢና” በለ።  

ለምለም “እቲ መልእኽቲ ንኣዕርኽተይ ባዕለይ ከዛረበን እየ። ካልኦት ኩለን ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ክሰምዓን ኣብቲ ስልጠና 

ብንፃነት ንክሳተፋን ኣቐዲምኩም እቲ መልእኽቲ ባዕልኹም ክባፃሕ ክትገብሩ ኣለኩም” በለቶ።  

በላይነሽ ድማ “ናይ መንደርና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣድላዪ ቦታን ምቹው ግዜን ክትመርፁ ኣለኩም” ብምባል 

ተስማዕመዐት። 

 ክልቲአን መሓዙት ንናይ መወዳእታ ስልጠና መዓልቲ ተፀበያ። ሓረስቶት ናይ ሕርሻ እታዎታት (መዳበርያ፣ ምሩፅ ዘርኢ፣ ፀረባልዕ፣ 

ወዘተ) ካብ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ካብ ናይ ውልቀ ቸርቸርትን ምርካብ ከም ዝኽእሉ ካብ ሕርሻ ወኪላት 

ሓበሬታ ሰሚዐን። ድሕሪ ስልጠና ለምለምን በላይነሽን ናብ ገዝአን እንትምለሳ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ንምርካብ ብዙሓት ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብቲ ስልጠና ክርከባ ከም ዘለወን ተመያየጣ። ክልቲአን ብዛዕባ እቲ ዝተመያየጠኦ ናብ ጣብያ ማሕበር ደቂ ኣንስተዮ 

ንከቅርብኦን ንመሰለን ንክቃለሳን ተስማዕማዓ።  

ድሕሪ ሰሙን ናይቲ ከባቢ ደቂ ኣንስትዮ ንወርሓዊ ኣኼባ እንትእከባ ለምለምን በላይነሽ ካብ ማሰልጠኒ ሓረስቶት ዝረኸበኦ ስልጠናን 

ምስ ስፖርቫይዘር ሕርሻ ወኪል ዘካየድኦ ምይይጥን መሰረት ገይረን ዝረኸበኦ ተመኩሮን ንከካፍላ ነታ ኣዶመንበር ሓተተኣ። በላይነሽ 

ንምዝራብ ዕድል ምስ ተውሃባ ዓው ኢላ “መብዛሕተና መሬትና ንካልኦት ኢና ነካርዮ/ነወፍሮ/፣መሰረታዊ ወፃእታትና ምሽፋን 

ዘየኽእል ቁርብ ቅርሺ ኢና ንረክብ። እዚ ንምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ንፈልጦ ዶ? 

 በዚ ጉዳይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዕጉምጉም እናበላ ምዝራብ ጀመራ።ድሕሪ ዝተወሰነ ሰናይት ጠጠው ኢላ “ንሕና መሬትና 

ብብዕልና ብኣግባቡ ከመይ ንሕርሻ ከም እነውዕሎን ክንንጥቀመሉን ከም እንኽእል እኹል ፍልጠትን ክእለትን ኣይብልናን።ንባዕለይ 

እኳ ዝተመሓየሹ ዓይነት እታዎታት ካበይ ምርካብ ይኽእል ንዝብል ናይ ሓበሬታ ፀገም ዝተቓላዕኹ ኣይኮንኩን። ማንም ዝመኽረኒ 

እውን የለን። እዚ ናተይ ሂወት አዩ።” ለምለም በዚ ሓሳብ ብምስምዕማዕ ርእሳ ትንቕንቕ ነይራ። 

በላይነሽ “ትኽክል ንሕድሕድ ፀገም ሰናይት መፍትሒ ኣለዋ።ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ ብሕርሻ ወኪላት ዝተዳለወ ስልጠናን ተመኩሮ 

ልውውጥን ክንርከብ ኣለና። ኣብ ሕድሕድ ኩነት ደቂ ኣንስትዮ ንክሳተፋ ምዕዳም መሰል እዩ። ሓደ ዘድልየና ፍልጠት ፣ክእለትን 

ሓበሬታን ድሕሪ ምርካብና ባዕልና ንባዕልና ክንለዋወጥ ኣለና።ሽዑ ናይ ሕርሻ መሬትና ንካልኦት ምውፋር/ምክራይ ገዲፍና ብብዕልና 

ትርፊ ዘለዎም ዝራእቲ ክነምርት ንኽእል ኢና” ኢላ ዘረባኣ ምስ ወደአት ኩለን ደቂ ኣንስትዮ በዚ ጉዳይ ደስስ ከም ዝበለንን ከም 

ዝተስማዕማዓ ብሓደ ድምፂ ኣጣቓዓላ። 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- ካብዚ ንታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም መሳለጥቲ ነቲ ጉጅለ ምይይጥ ከበረታትዕዎ ኣለዎም 

1. ለምለምን በላይነሽን ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት እንታይ ኣጋጢምወን? 

2. እቶም ሕርሻ ወኪላት ኣብ መሰለጠኒ ሓረስቶት ብዝተፈለየ ኩነታት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም?  

3. ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ፣ኣብ ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ዝወሃቡ ግልጋሎታትን ኣብ ካልኦት ናይ  

ኤክስተንሽን ግልጋሎታትን ብማዕረ ተጠቀምቲ ንኾና ይግበር ዶ?   
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4. ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ደቂ ተባዕትዮ እንትነፃፀር ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዝንኣሰ መሬት ከም ዘለዎን፣ትሑት ናይ ምህርቲ 

ኣታዊ ከም ዘለዎን፣ ናይ ሕርሻ ኤክስተንሽን ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ዕድለን ዝንኣሰ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ። ንምንታይ?  

5. ብናይ ሕርሻ ወይ ናይ እንስሳት ኤክስተንሽን ብዝውሃብ ዝነበረ ምኽሪ ኣገልግሎት ብዝተተሓሓዘ ቅሬተአን ከስምዓ ይኽእላ 

ዶ?  መልሶም እንድሕር እወ ኮይኑ ቅሬተአን ንመን ኣቕሪበን? ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ነገር ተፈጢሩ?  ቅሬተአን ከስምዓ 

እንተዘይኽእላ ነይረን ከ እንታይ መኾነ ነይሩ?  

6. ሓደሓደ ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ንምሕታት ወይ ንምውሳን ብምፍርሐን ምንም ነገር ከም ዘይፈልጣ ገይርካ ንምቕባል ይኸብድ 

ዶ? እዚ ስሚዒት ንምቅናስ ከ እንታይ ምግባር ይክኣል?  

7. ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዓይነት ኣድልዎ ዘይብሉ፣ ኩሉ ሰብ ፅቡቕ ፅሬት ዘለዎ ናይ ሕርሻ ስልጠናን ናይ 

ኤክስቴንሽን ኣግልጋሎትን ብማዕረ ዝረኽበሉ ግዜ ከም ዘሎ ኣብ ዓይነ ህልናኹም ስኣልዎ? ኣብ መንጎ መሰልጠኒ ሓረስቶትን 

ኣብዚ ዓለም ውሽጢ ስለ ዘዉ ናይ ሕርሻ ወኪላትን ዘሎ ኣፈላላይ እንታይ እዩ? እንታይ ለውጥታት ከ ርኢኹም? 

ናይ ጉጅለታት መልመዲ-ኣሳታፍን ውፅኢታውን ብዝኾነ ኣግባብ ንስርዓተ ፆታ መልሲ ዝህቡ ናይ ሓረስቶት ኤክስተንሽን 

ግልጋሎታት9፡፡  

ናይ መሳለጥቲ መእተዊ፡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤክስቴንሽ ግልጋሎት፣ ብሓበሬታ፣ ክእለት፣ ፍልጠት፣ ሓደሽቲ ቴክኖሎጅታትን 

ካልኦት ኣፍረይቲ ሃፍትታትን ተሓጊዙ ተበፃሕነቱ ክመሓየሽ ምግባር ኣብ ውሽጢ ሕርሻ ዘለዉ ናይ ስርዓተ ፆታ ኣፈላላያት ንምፅባብ 

ይሕግዝ። 

ብዝበለፀ ናይ ኤክስቴንሽን ምኽሪ ግልጋሎት ተበፃሕነት ምውሳኽ ንደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ብምሃብ ሓደሽቲ 

ክእለታትን ዓርሰ እምነትን ንክረኽባ የኽእለን። ፍልጠት ኣብ ገዛ ውሽጢ ይኹን ኣብ ማሕበረሰብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውሳነ 

ውሃባይነት ንምሕያልን ንምምሕያሽ ቁልፊ እዩ።  ከምኡ እውን ኣብ ኣጠቓላሊ ድሕንነት ሕብረተሰብ ፣ ኣብ ስርዓት ኣመጋግባ፣ ኣብ 

ትምህርትን ጥዕናን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅዕንቶ ኣለዎ። ስለዚ ንናይ ሕርሻ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ተበፃሕነት፣ ተቐባልነት ዘለዎን 

ንድሌታት ደቂ ኣንስትዮ ዝስማዕማዕን ክኸውን ምግባር ኣድላዪ እዩ።  

ተግባር 1:- ኣብ ሓደ ወረቐት ሓደ ቁፅሪ ጥራሕ ካብ 1 ክሳብ 5 ተባሂሎም ክፅሓፉ ብምግባር ዝተፅሓፉ ወረቐቅቲ ሓደብሓደ ጎናንጎኒ 

ሓምሽቲአም ኣብ መንደቕ ክልጥፍዎም መሳለጥቲ ይግባእ። ኣብ ሕድሕድ ወይ ኣብ ዙርያ እቲ ቁፅሪ ተለጢፍሉ ዘሎ ቦታ ተሳተፍቲ 

ጠጠው ዝብልሉ ቦታ ዘለዎ ምዃኑ ምርግጋፅ 

በዚ መልመዲ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀስ ናይ ሕርሻ ኤክስተንሽን ኣገልግሎታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሌታት ብዛዕባ ዘማልአ 

ምዃኑ ብመሰረት ዝቐርቡ ሕቶታት ከመይ ክምልሱ ከም ዝግባእ ንተሳተፍቲ ምርዳእ። ንሕድሕድ ሕቶ ትክክልኛን ዝተስሓሓተን 

መልሲ የለን። ሕድሕድ ሰብ ብናይ ባዕሉ ተሞኩሮ መሰረት መልሲ ክህብ ኣለዎ። 

መሳለጥቲ ንሕድሕድ ሕቶ ኣብ ጥቓ እቲ ሕድሕድ ቁፅሪ ጠጠው ኢለን ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብምሕታት ንሕድሕድ ዝተውሃቡ 

መልስታት ማእኸላይ ውፅኢት ምስላሕ። ናይ ሕድሕድ ሕቶ መልሲ በዚ ዝስዕብ ዝተቐመጠ ቁፅራዊ ሚዛን (ስኬል) ዝተደረኸ ምዃኑ 

የረድኡ። ንሕድሕድ ውፅኢት ንምትርጓም እዚ ግምታዊ ዝኾነ ምኢታዊ ተዋሂብዎ ኣሎ። 

1 2 3 4 5 

ዋላ ሓንቲ 

(ካብ 10% ንታሕቲ) 

ሓሊፉ ሓሊፉ 

(ካብ 20-25%) 

ሓደሓደ ግዜ 

(ካብ 40-50%) 

ዝበዝሕ ግዜ 

(ካብ 60-75%) 

ኩሉ ግዜ (ካብ 

90% ንላዕሊ) 

 
9 ፍልፍል ፅሑፍ (Adapted from): H. Petrics, K Barale and S.K Kaaria (2018) The Gender and Rural Advisory Services Assessment 
Tool. Food and Agriculture Organization (FAO) ዝተወሰደ 
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እንድሕር እቲ መግለፂ ንዐአን ኩሉ ግዜ ሓቂ ከም ዝኾነ እንድሕር ተሰሚዕዎን ኣብ ትሕቲ ቁፅረ 5 ጠጠው ክብላ ኣለወን።ዋላ ሓንቲ 

ንኣኣተን ፈፂሙ ሓቂ ወይ ሓቂ ከም ዘይኮነ እንተተሰሚዕወን (እቲ ግዜ ካብ 10% ንታሕቲ እንተኾይኑ) እቲ ትሕቲ ቁፅሪ 1 ጠጠው 

ክብላ ይገበር። ኣብ ሕድሕድ ጉዳይ እቲ ቁፅሪ ብናይ ባዕሎም ትርጉም ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ።  

ተግባር-2:- መሳለጥቲ ንሕድሕድ ሕቶታት ሓደብሓደ ብተኸታታሊ ምሕታት 

 ኣብ ትሕቲ እቲ ቁፅሪ ኣብ ዘሎ ዓምዲ ኣብ ሕድሕድ ውፅኢት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ ክግንዘቡ ኣለዎም።ኣብ ናይ መልመዲ 

ሕቶታትን ኣውሃህባ ውፅኢትን ግዜ ካብ ካልኦት ዝተፈለየ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ዝመስሉ ሓደሓደ ተሳተፍቲ እንተሃልዮም 

ኣምለኻኽተኦም ነቲ ጉጅለ ንከረድኡ ፍቓደኛታት ምዃኖም ይሕተትዎም። ከምኡ እውን ሓደ ሕቶ ብጣዕሚ ጠንካራ ኣወንታዊ ወይ 

ኣሉታዊ ውፅኢት ክርከብ ዝተኽኣለ ንምንታይ ከምዝኾነ ዝበለፀ ግብረ መልሲ ንምርካብ ይፈትኑ። ኣብ እዋን ምይይጥ ከመላኽትዎም 

ዝኽእሉ ሓደሓደ መስታወሻታት የቐምጡ። 

 1 2 3 4 5 ማእኸላይ 

ውፅኢት* 

  ሀ.ግንዛበ ብዛዕባ ግልጋሎት ኤክስተንሽን        

1ሀ. ብዛዕባ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ሕድሕድ ሰብ ሓበሬታ ይረክብ።ዝኾነ ይኹን ጉጅለ 

ኣይግለልን 

      

2ሀ. ኣብ ማሕበረሰበይ ውሽጢ እንታይ ዓይነት ስልጠናታት ወይ ሰልፍታት እናተፈፀሙ 

ከም ዝኾኑ ብደንቢ ከም ዝተረዳእኹ ይስመዐኒ 

      

3ሀ.ብዛዕባ ሓበሬታ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ካብ ብዓል/ቲ ገዛይ ወይ ካብ ካልእ ናይ 

ቤተሰብ ኣባል ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ እየ ዝሰምዕ  

      

4ሀ. ብዛዕባ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ብቀጥታ ካብ ሕርሻ ወኪል ወይ ካብ ኤክስተንሽን 

ሰብ ሞያታት እየ ዝሰምዕ 

      

5ሀ.ብዛዕባ ናይ መፃኢ ኩነት ናይ ኤክሰተንሽን ሓበሬታ ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ክሪእኦ 

ኣብ ዝኽእላ ቦታ ተለጢፉ 

      

ናይ ኤክስተንሽን ኣገልግለት ተበፃሕነት       

1ለ. መን ክሳተፍ ኣለዎ ኣብ ዝብል መመልመሊ ረቛሒ ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዕንቅፋት 

ኣይፈጥርን 

      

2ለ. ግልጋሎት ኤክስተንሽን ብግዚኡ ክትትል ምግባር ንኣይ ቀሊል እዩ        

3ለ. እቶም ዝወሃቡ ናይ ኤክተንሽን ግልጋሎታት ኣነ ብቐሊሉ ክረኽበሉ ኣብ ዝኽእል 

ቦታ ይፍፀሙ 

      

4ለ. እቶም ሕርሻ ወኪላት /ናይ ኤክስተንሽን ወኪላት/ ቅድሚ ናይ ስልጠና ፕሮግራምን 

ስልጠና ቦታ ምምራፆም ንደቂ ኣንስትዮ መዓዝ ክርከባ ከም ዝኽእላ ይሓትወን 

      

5ለ. ኣብ ግዜ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ህፃናት ምንክብኻብ የድሊ       

6ለ. ዋላ ምንም ናይ ህፃናት መሐብሐቢ ግልጋሎት ኣይሃሉ ደቀይ ሒዘ ብምምፃእ ክሳተፍ 

ይኽእል እየ  

      

7ለ. ንብዙሕ መዓልትታት ኣብ ዝፀንሕ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ክሳተፍ ይኽእል እየ       

8ለ. ካብ ጣብያ ወፃኢ ኣብ ዝካየድ ናይ ስልጠና መርሃ ግብሪ ምክትትል ይኽእል እየ       

9ለ. ካብ ስድራ ሓደ ሰብ ጥራሕ ክከይድ ዋላ እንተተገበረ ኣነ ኣብቲ ናይ ኤክስተንሽን 

ስልጠና ንክከታተል ብዓል ገዛይ ይሕግዘኒ እዩ 
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 1 2 3 4 5 ማእኸላይ 

ውፅኢት* 

ሐ. አቕርቦት ግልጋሎት ኤክስተንሽን       

1ሐ.  ንኣይ ብቐሊሉ ብዝርደአኒ መንገዲ ሓበሬታ ቀሪቡ       

2ሐ.  ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ናይ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ምስታፉ ዋላ ምንባብን 

ምፅሓፍን ኣይኽኣል ካብ ሓበሬታ ተጠቃሚ ክኽውን ይኽእል እዩ 

      

3ሐ. ብምስሊ ወይ ብኻሊእ ቅርፂ(ስእሊ፣ቪድዮ) ዝተፅሓፈ ሓበሬታ የድሊ        

4ሐ. ግልጋሎታት ኤክስተንሽን ብዝመረፅኩዎም ቋንቋታት ይወሃቡ       

4ሐ. ኣብ መብዘሕትኦም ግልጋሎታት ኤክስተንሽን ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ 

ብዙሓት ሕቶታት ይሓታ 

      

5ሐ. ኣቀባብላን ሕቶታት ምሕታትን ከም ዝኽኣልኩ ይስመዐኒ        

7ሐ. ፍልጠተይ ወይ ኣመለኻኽታይ ከቕርብ ምኽኣለይ ኣድናቖት ከም ዘለዎ መሲሉ 

ይስመዐኒ 

      

8ሐ. ምስ ወዲ ተባዕታይ ሕርሻ ወኪል ንምዝርራብ ምንም ፀገም ኣይብለይን       

9ሐ. ስሩዕ ሓበሬታ ብሰብ ሞያ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ሕርሻ ወኪላት ይወሃብ        

10ሐ. እንድሕር ናይ ኤክስተንሽን መራሕቲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኮይኖም 

ብማዕረ መጠን ይዛረቡ 

      

11ሐ. ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ሕርሻ ምርኢትን ናይ ፊልድ 

ዑደትን ከም ሰብ ሞያ የገልግላ  

      

12ሐ. ናይ ኤክስተንሽን ሓበሬታ ብሬድዮ ምርካብ ይኽእል እየ       

13ሐ. ናይ ኤክስተንሽን ሓበሬታ ብሞባይል ምርካብ ይኽእል እየ       

መ. መፅናዕቲ ፣ክትትልን ገምጋምን       

1መ. ብሓደሽቲ ቴክኖሎጅታት ኣብ ናይ ፊልድ መፅናዕቲ ተሳቲፈ         

2መ. ኣብ መንደረይ ብዛዕባ ንስርዓተ ፆታ ምላሽ ዝህብ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው 

መፅናዕቲ እናተኻየደ እዩ  

      

3መ. ስልጠና ድሕሪ ምክትታለይ ፍልጠተይ ተግባራዊ ዝገበርክዎ ምዃነይን ዘይ 

ምዃነይን ንምርኣይ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ምሳይ ኮይኑ ይከታተለኒ 

      

4መ. ምስ ሓደሽቲ ቴክኖሎጅታት ድሕሪ ምፍላጠይ እቲ ቴክኖሎጂ ከም ዝተቐበልኩዎ 

ንምርኣይ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ምሳይ ኮይኑ ይከታተለኒ 

      

5መ. ናይ ኤክሰተንሽን መኮነናት ብዛዕባ ናተይ ግልጋሎት ኤክሰተንሽንን ናይ ስልጠና 

ፕሮግራምን ግበረመልሲ ንክህቡ ይሓቱኒ 

      

6መ. ናይ ኤክሰተንሽን መኮንናት ናይ ኤክሰተንሽን ግልጋሎትን ናይ ስልጠና 

ፕሮግራማትን ድሌተይ ብዝሐሸ መንገዲ ከማልኡለይ ዝኽእሉ መንገድታት ይሓቱኒ። 

      

 

ተግባር 3:-ናይ ሕድሕድ መስርዕ (ROW) ማእኸላይ ውፅኢት የስልሑ። 

መሳለጥቲ ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ኣብ መስታወሸኦም እንትምዝግቡ ንሕድሕድ ሕቶ ብመስርዕ (ROW) ተሳተፍቲ ናይ ውልቀ 

ኣመለኻኽተኦም ናብ ዘንፀባርቕ ቁፅሪ ድሕሪ ምኻድ ኣብቲ እተን ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ዝበላሉ ዓምዲ ይመዝግቡ። ማእኸላይ 

ውፅኢት ንምስላሕ ኣብ ሕድሕድ ዓምዲ ውሽጢ ዘለዋ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ቁፅሪ ዓምዲ ምርባሕ። ብምቕፃል ናይ ኩሎም 
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ውፅኢታት ብምድማር ንቁፅሪ ተሳተፍቲ ምምቃል።20 ተሳተፍቲ ዘለዉዎ ጉጅለ ካብዚ ንታሕቲ ከም ኣብነት ቀሪቡ ኣሎ።እቲ ውፅኢት 

ንምስላሕ ምእንቲ ክሕግዞም ካልኩሌተር ምጥቃም ይደልዩ ይኾኑ።እቲ ማእኸላይ ውፅኢት ንምስላሕ ዝተወሰነ ግዜ ክወስድ ስለ 

ዝኽእል ድሕሪ እቲ ክፍለ ግዜ ኣስሊሖም ኣብ ዝቕፅል ክፍለ ግዜ እቲ ሓበሬታ ንተሳተፍቱ ይመልሱ። 

ናይ ምቁፃር ኣብነት 1 2 3 4 5 ማእኸላይ ውፅኢት* 

ሕጉስ ዝኾነ ኣቀባብላን ሕቶታት 

ምሕታትን ከም ዝኽኣልኩ ይስመዐኒ 

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 

 

ተግባር 4:-እቲ ጉጅለ ኮፍ ክብል ድሕሪ ምግባር በዞም ቀፂሎም ዝቐርቡ ሕቶታት ብዛዕባ እቲ መልመዲ ክመየየጡ ይግበሩ 

• ካብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ኣግራሞት ዝፈጠረሎም ሕቶ  ኣሎ ዶ? 

• ንሶም/ሰን (ኣብቲ ጉጅለ ውሽጢ ከም ውልቀ ሰብ) ኣብቲ ዝተውሃበ መልሲ ኣፈላላይ ከም ዝህሉ  ትፅቢት ዶ 

ነይርዎም? ንምንታይ?  

• ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝመርሕኦም ቤተሰብ ውሽጥን  ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝመርሐኦ ቤተሰብ ውሽጥን ዝህብዎም 

መልስታት ተመሳሰልቲ እዮም ኢሎም/ለን ይሓሰቡ/ባ ዶ?ንምንታይ ወይ ንምንታይ ዘይኮ? 

• ኣብ ከባቢአን ዘሎ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ምላሽ ኣብ ምሃብን ተበፃሒ ኣብ ምዃንን ዘሎ 

ኩነታት እቲ መልመዲ ኣብ ምንታይ መደምደምታ በፂሑ? 

• እዚ መልመዲ መሰረት ገይሮም ንግልጋሎት ኤክሰተንሽን ወሃብቲ ኣከላት እንታይ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ይደልዩ? 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤክስተንሽን ግልጋሎት ንምርካብ ዘጋጥምወን ሓደሓደ ብድሆታት ጎሊሆም ክርኣዩ ገይሩ። 

እቲ ልምምድ ብዛዕባ እቶም ግልጋሎታት ሓበሬታ ንምርካብ ዓቕሞም፣ ተበፃሕነቶም፣ ዝወሃብሉ መንገድን ናይ ክትትል ዓይነትን 

ወሲኹ ብዙሓት መመዘንታት ብምጥቃም ናይቲ ከባቢ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ናይ ስርዓተ ፆታ ምላሽ ንምሃብ “ነጥቢ” ንክገብሩ 

ንተሳተፍቲ ሓቲቱ።እዚ ዝኽሰት እዩ።ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባትን ሕቶታትን ትሑት ማእኸላይ ውፅኢት ኣብ ዝቕበልሉ ግዜ 

ንስርዓተ ፆታ ምላሽ ብዝህብ መልክዑ ክመሓየሹ ኣብ ዝኽእሉ ግልጋሎታት ከጉልህ ይኽእል።እቲ ሕቶ ዝልዓለ ውፅኢት ዘርክብ 

እንተኾይኑ እቲ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሌት ንምርዋይ ፅቡቕ ውፅኢት ዘርክበሎም መንገድታት የርኢ። 

 

ንኡስ ክፋል 2.1.3:-ካብ ትካላት ማሕበረሰብ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዕቑራት ምንጭታት ምፍላይ 

ኣብ መእተዊ ብዝተገለፀ ተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሕ ግዜ ዝተመሓየሹ ናይ ሕርሻ 

ቴክኖሎጅታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ከምኡ እውን ምህርተን ንምምሕያሽ ዝሕግዝወን ሜላታት ወይ ፍልጠታት ውሱን እዩ። ሓደ 

ግዜ ናይ ሓበሬታን ናይ ዓቕሚ ምዕባይን ተጠቀምቲ እንድሕር ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ዝተመሓየሹ ኣሰራርሓ ንምቕባልን 

ሓዱሽ ትምህርቲ ተግባራዊ ንምግባርን ዝልዓለ ምልዕዓል የርእያ። ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ነባር ማሕበራዊ መርበብ 

ምትሕግጋዝ ተጠቒመን ነዚ ሓበሬታ ናብ ተግባር የውዕልኦ። እዚ ድማ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሕርሻን ሃፍቲ እንስሳን 

ኤክስተንሽን ግልጋሎት ስራሕቲ ትኹረት ገይረን ንክሰርሓ ይሕግዘን።   
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መምርሕታት ንመሳለጥቲ 

ዘድልዩ ናውቲ፡ ፎቶ ኮፒ (“force field” arrows diagram )፣ ተገንፃሊ ፀፈሕ ወረቐት (ስእሊ መስአሊ ቻርት) -ንመሳለጥቲ 

ዝተመደበ ስዓት;-ካብ 1:00-1:30 ስዓት 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ ደቂኣንስትዮ ንሰነሳተን ንምድግጋፍን ንምውዳብን ናይ ባዕልተን ጉጅለ ንምጥያሽ ይክእሉ፡፡ ብሓባርውን 

ይሰርሑ:: 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ : :-ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለ ንምባል ዘኽእሉ ምኽንያታትን ስልትታትን ምቕማጥ ፡፡ 

መምርሕታት: - እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

*** 

ሰለስቲአን መሓዙት ናብረአን ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብርኦ ፃዕሪ ብድሆታት እናጋጠምወን እዮም። በላይነሽ መራሒት ስድራ ጓል 

ኣንስተይቲ ከም ምዃና መጠን መብዛሕትኡ ግዚኣ  

ቆልዑ ኣብ ምንክብኻብን ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕትን ኣብ ምስራሕ ተሕልፎ። ናይ ሕርሻ ስራሕቲ እውን ባዕላ ስለእተመሓድር ብዙሕ 

ግዜ ብስራሕ ዝተፀመደት እያ። ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኩነታት ዝራእታ እናቐነሱ እዮም። ኣብ ኣገደስቲ ኣኼባታትን ኣብ ናይ ክእለት 

ስልጠናን ንምስታፍ ግዜ ኣይብላን።ለምለም እውን ኣርባዕተ ቆልዑ ስለ ዘለዉዋ ከምኣ ብስራሕ ዝተፀመደት እያ፣ ሰብኣያ እውን ኣብ 

ናይ ማሕበረሰብ ኣኼባታት ምስታፍ ይኹን ኣብ ደገ ወፅያ ዝኾነ ነገር ክትከታተልን ክትሰርሕን ብበዝሒ ኣይፈቕደላን። ናይ ሰናይት 

ሰብኣይ ቅድም ክብል ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረሰቶት ስልጠና ይከታተል ነይሩ ሀዚ ግን ናይ ስድራ ኣታዊ ንምርካብ ኣብቲ ከባቢ 

ኣብ ዝርከብ ናይ መኣድን መውፅኢ ቦታ ንምስራሕ ተሊሙ። ከም ዕድል ኮይኑ ንሱ ዋላ ሓንቲ ገንዘብ ኣይሰደላን። መሰረታዊ ናይ 

ሕርሻ እታዎታት ንምግዛእ ትፅገም።  
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ሓደ መዓልቲ በላይነሽ ተኹሉን ፍቕረን ዝብሃሉ ደቃ ኣብቲ ምድሪቤት እናተፃወቱ እንተለዉ ንሳ ኣብ መደብ ኮፍ ኢላ ሬድዮ ተዳምፅ 

ነበረት።ብሬድዮ ብዛዕባ ሕርሻን ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰር ታሪኽ  ዘለዎ መደብ ተመሓላለፈ።ካብ መንደር ውጅግራ ዝመፀት ዕውትቲ 

ጓል ኣንስተይቲ ሓረስታይ ካብ 0.25 ሄክታር መሬት ካብ ዝፈረየ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሽያጥ 120,000 ቅርሺ ረኺባ ከም ዝነበረት ዝገልፅ 

ዘደንቕ ዛንታ ብሬድዮ ይጋዋሕ ኣሎ። በላይነሽ ናይዛ ዕውቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓረስታይ ዛንታ ሙሉእ ንሙሉእ ንምስማዕ ነቶም ቆልዑ 

ዓው  

ኢላ “ሱቕ በሉ” በለቶም። በላይነሽ “ካብ ናተይ ካብ ብፍርቂ ንታሕቲ ዝንእስ መሬት ዘለወን ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ናይ 

ዝራእቲ ወቕቲ ክንድዚ ዝኣክል ቅርሺ ብኸመይ ከፍርያን ከምርታን ክኢለን ትብል። ምስ መን ኮይና እንታይ ክትገብር ከምዘለዋ 

እውን ምሕሳብ ጀመረት። ሃንደበታዊ ሓደ ሓሳብ ናብ አእምሮኣ መፀላ ከምዚ ድማ ሓሰበት ”ናብ ለምለምን ሰናይትን ደዊለ እዚ 

ኣገራሚ ዜና ክዛረበን እየ።ንሳተን እዚ ምድማፅ ዝኽእላ ከም ዝኾና መን ይፈልጥ?” 

በላይነሽ ንጎረባብታ፣ ንለምለምን ሰናይትን ዝኸውን ቡና ምድላው ጀሚራ ፍቕረ ወዳ ድማ መፅየን ቡና ንክሰትያ ንክፅወዐን ናብ 

ሰናይት ለኣኸቶ። ድሕሪ 15 ደቒቓ ለምለምን ሰናይትን ተኸታቲለን መፃ። ነንሕድሕደን ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጠን ወይዘሮ በላይነሽ 

“ኣሕዋተይ ንሕና ምስ ድኽነት ሓቢርና ንነብር ካልኦት ደቂ ኣንስዮ ክዓ ካብ ንእሽተይ መሬት ገንዘብ ረኺበን ከም ድሌተን ብገንዘብ 

ይፃወታ። ኣብ ውጅግራ ዝተብሃለ መንደር ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ካብ መሸጣ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጥራሕ 120,000 ቅርሺ ዝረኸባ ደቂ ኣንስተዮ 

ከም ዘለዋ ብሬድዮ ሰሚዕኽን ዶ” ካብዚ ብመጠን ክልተ ዕፅፊ መሬት ኣለኒ ነገር ግን ብብዓመቱ ትሑት ፅሬት ዘለዎ ጣፍን 

ምሸላባሕርን ይረክብ። ካብዚ ምህርቲ ሸይጠ ቅርሺ ንምርካብ ይትረፍ ንቐለብ ስድራ እውን እኹል ኣይኮነን”።  

ለምለምን “ሬድዮ ዋላ እንተሃለወኒ ንምስማዕ ግዜ ከም ዘብለይ በላይነሽ ትፈልጢ ኢኺ” በለት። 

ሰናይት ንበላይነሽን ንለምለምን እንትምልስ “እቲ ዝነበረን ሀዚ ዘሎን ዋላ ብሬድዮ እንተተዘረበ ያው እቲ ናትና ኩነታትን ኣብ መንደር 

አልዓሳን ምስ ዝነብራ ደቂ ኣንስተዮን ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ። አልዓሳ ናብ ዋና መንገዲ ቀረባ እዩ፣ናብ ናይታ ወረዳ ከተማ ቀረባ 

እዩ፣ብዛዕባ ናይ ሓረስቶት ሓደሽቲ ዝራእቲ እታዎታትን ዝምልከት ብቐሊሉ ሓበሬታ ይረኽቡ፣ምናልባት እውን እቲ ናታቶም መሬት 

ዝሐሸ ፅሬት ዘለዎ እዩ። ከምኡ እውን ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣብ መንደርና ትርፊ ዘለዎ ምህርቲ ምዃኑ መን ይፈልጥ”? 

በላይነሽ ብግዲኣ “ ኣብ መንደር አልዓሳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኸበኦ ንኸይንረክብ መን እዩ ዝኽልክለና? ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና 

ነገር ጥራሕ ንሓደሽቲ ዝራእቲ መግዝኢ ልቓሕ፣ ንመጉዓዓዚ ዝኸውን ንእሽተይ ቅርሺ ምቑጣብ ምጅማር፣ ሓደሽቲ ኣትክልትን ናይ 

ዘርኢ ዓይነታትን ካብ ዕዳጋ ምምፃእ እዩ። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ኮይነን ናይ ንግዲ ስራሕቲ ከም ዝሰርሓ እውን ብሬድዮ 

ተገሊፁ ።ንሳተን ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ኢለን ይፅውዐኦ ኩለን ናይ ስራሕ ሓላፍነት መቐሎ ገይረን። 

ለምለም ከም ዝበለቶ” ብምኽንያት ናይ ገዛ ስራሕቲ ፅዕንቶን ናይ ከበደ ድሌትን ንኹሉ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ንምስራሕን ግዜ ንምርካብ 

ከቢድ እዩ።እቲ ስራሕ ንካልኦት ሰባት ንምክፋል እንተኽኢለ ንኣይ ኣብ ምምሕዳሩ ብርግፀኝነት ቀሊል ይኾነለይ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ 

ጉዳይ ዝበለፀ ከመይ ምፍላጥ ንኽእል?   

ሰናይት” ምናልባት ኣብ ጣብያና ዘለዋ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፈሊጠን መፍትሒ ንክንረክብ ክሕግዘና ይኽእላ 

ወይ ክዓ ኣብ ቀፃሊ ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና ክሕብራልና ይኽእላ። ዝተመሐየሸ ዝራእትን መዳበርያን ከመይ ንገዝእ። እታዎታት 

ብልቓሕ ክንረክብ ኢና ኢልና ንሓስብ ዶ?” ዝብል ሓሳብ ኣቕረበት። 

በላይነሽ “ብዛዕባ እታዎታትን መዳበርያን ካብ ሕርሻ ወኪላት ምኽሪ ምርካብ የድልየና እዩ ኢለ ይሓስብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 

መሰልጠኒ ሓረስቶት ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ንኣይን ንለምለምን ልቓሕ ይኹን ካልእ ዘመቻቹ ናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ እዩ።ንሳቶም 

ኣብ ናይ ሓረስቶት ፀገም እንትህሉ ከረድእዎም ትፅቢት ይግብር”።  
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ለምለም ወሲኻ ”ምናልባት ንሕና እውን ንምምያጥ ናብ መሰልጠኒ ሓረስቶት ተመሊሰና ክንሓትት ንኽእል ኢና  “ምናልባት ብዛዕባ  

ናይ ገጠር ዕቋርን ልቓሕን (RUSACO)መሪሕነትን ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ።ብዙሓት ዝስርሑ ነገራት ኣለዉ። ትልሚ እውን 

ክነውፅእ እዩ ዘለና “ኢለን ተስማዕማዓ። 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት-መሳለጢ ካብዚ ንታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ናይ ጉጅለ ምይይጥ ከበረታትዕዎ ኣለዎም 

1. ኣብዚ ታረክ ውሽጢ ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነታት ብድሆታት ነይርወን? 

2. ነዞም ብድሆታት ከመይ ተቛቚመንኦ  ነይረን? 

3. ቀፂሉ እንታይ ክገብራ ኣለወን ኢለን /ሎም ይሓስቡ/ባ? 

4. ኣብ ከባቢኹም ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ተመሳሳሊ ብድሆ ዘጋጠመን  ኣለዋ ዶ? ኣብ ውሽጢ እዚ ዛንታ ካብ 

ዝተገለፁ ብተወሳኺ ካልእ እንታይ ፈተንቲ ኩነታት ምሕሳብ ይኽእሉ? 

5. እዞም ብድሆታት ኩሉ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ተመሳሰልቲ ድዮም ወይስ ብግዜ ይለዋወጡ? ብምንታይ መንገዲ?  

6. ንሶምን/ሰንን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮን ተመሳሳሊ ኩነታት እንድሕር ኣጋጢምኩም  እንታይ መገበርኩም? 

7. ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝሕግዙ ጉልበትን ግዜን  ቆጠብትን  ቴክኖሎጅታት ይርከቡ?   

8. ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ቴክኒካት፣ ዝተመሓየሹ ዝራእቲ ወይ ቴክኖሎጂታት 

ቀንዲ ናይ ሓበሬታ ፍልፍል  እንታይ እዩ? 

9. ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሕርሻ ስራሕተን ንምምሕያሽን ኣድለይቲ ደጋፋት ንምርካብን ዘኽእልልም 

መማረፂ መንገድታት ኣለዉ ዶ?  

10. ብጠቅላላ ናይ ሓረስቶት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብድሆታት ንክፍትሑ ፍቓደኛታት ድዮም?ዝበለፀ ፍቓደኛታት 

ንክኾኑን ክእለት ንክህልዎም ክግበር ዘለዎ እንታይ ይመለኩም?  

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ-  ናይ መሰናኽላትን ዕድላትን ትንተና ንምክያድ ዘገድድ  ኩነታት  

ኩሎም ሓረስቶት  ዝሐሸ  እቶት ንምሕፋስ ናይ መሬቶም ምህርቲ ክመሓየሸሎም  ይደልዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝገጥምወን 

ማሕልኻታት እናተዘራረብና  ነይርና። 

 

ተግባር 1- ኣብ ወሽጢ እቲ ብየማን ገፅ ዘሎ ቀስቲ  ምህርቶም  ንምምሕያሽ  ኣብ ልዕሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት  ሽቶ ዘጋጥሙ 

ማሕልኻታት ወይ ሓይልታት ይዘርዝሩ።ድሕሪ እዚ ከም ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ሽቶአን ንከሳኻዓ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዕድላት፣ ሃፍትታት 

ወይ ካልኦት ሓይልታት ብጉጅለ ኮይኖም ሓሳቦም የሰላስሉ።ሓደሓደ ዕድላት ከም ጉልበት ወይ ግዜ  ቆጠብቲ ቴክኖሎጂ፣ 

ዝተመሓየሹ ኣዝርእቲ ፣ ስልጠናታት፣ ካብ ኣባላት ስድራ ዝግበረልካ  ሓገዝን ካልኣት ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ነገራትን የጠቃልል።  እዞም 

ሓይልታት ብፀጋማይ ወገን ኣብ ዘሎ ቀስቲ ውሽጢ ይፅሓፉ።እቶም ኣወንታዊ ሓይልታት ዝበለፀ ጥንካረ ንክህልዎም ዝገብሮም 

እንታይ እዩ? 
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ሽቶ- ዝተመሓየሹ ምህርታት 

 

ተግባር 2:-ምስ ተሳተፍቲ ኣብ ምጉልባትን ኣድለይቲ ምስ ዝኾኑ ሃፍትታትን ፅዕንቶ ንምምሕዳርን ዝሕግዙ ስጉምትታት ንምውሳድ 

ዘኽእል ትልሚ ንምትላም ይመያየጡ። እቶም ስጉምትታት ኣብቲ ናይ ስራሕ ወረቐት ክጠቓለል ይኽእል።  

  

ፀገም 

1. ህልዊ ኩነታት 2.  ተደላዪ ኩነታት 

3. መሰናክላት/ሐይሊ ምክልኻል 5.  ሓይሊ ምሽክርካር/ዕድላት 

4.  መሰናኽላት ንምቅናስ /ንምውጋድ ዝሕግዙ 

ስጉምታት 

6. ዕድላት ዝውስኹ ስጉምትታት 

7. ስጉምታት እንትውሰዱ /እንታይ ክትገብር ኢኻን ከመይ ክትገብር ኢኻን/ መዓዝ?/ናይ ግዜ መስመር/ 

  

  

8.  ኣድለይቲ ሃፍትታት:  

 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጠምዎን ማሕለኻታት ዝምልከት እንትኸውን ካብ ሽቶአን ንድሕሪት ዝምልስወን 

ክልቲአም መሰናኽላት ዝምልከት ኣገዳዲ ናይ ሞያዊ ትንተና ብምጥቃም ንሓደ ፀገም ብኸመይ ክትንትንዎ ከም ዝኽእሉ ሓሳብ 

ዝተውሃበ እንትኸውን ሽትኦም ንምዕዋት ዘኽእሎም ዕድላትን ሃፍትታትን ይህብ።ናይ ሓይሊ ሞያዊ ትንተና ከምኡ እውን 

ብደረጃን ግዜ ሰሌዳን መሰረት ናብ ናይ ስራሕ ትልሚ ክልወጥ ይኽእል። 

 

ክፋል 2.2- ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለን ኣመራርሓን 

ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ብደረጃ ከባቢ ስሩዕ ብዘይኮነ ኣግባብ ብዓርሰ ፍቓድን ብባዕልተንን ኣብ ዝመሓደራ 

ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ንዝተወሰነ ዕላማ ኣብ ሓደ ዝተሰወነ ከባቢ ዝእከባን ኣብ ናይ ሓባር ድሌትን ዝካፈላን ውዳበታት እየን።እዞም 
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ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁጠባ ጉጅለታት፣ናይ ደቂ ኣንስትዮ መፃሕፍቲ ጉጅለታት ወይ ዝተዋደደ 

ዕላማ ዝሓዙ ጉጅለታት የጠቓልል። ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ናይ ባዕልተን ናብራ ወይ ኩነታት ናብራ ኣባላት ንምምሕያሽ 

ዝሕግዙ ግልጋሎታትን ጥቕምታትን ንምርካብ ካብ ናይ ባዕለን ኣባላት ናይ ገንዘብ ድጋፍ ይግበረለን።ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ 

ጉጅለታት ከም ጉጅለታት ሓባር ድሌት (CIG) ዝበሉ መደበኛ ዘይኮኑ ናይ ሕርሻ ምህርትታት ከጠቓልል ይኽእል። ብሓፈሻ 

ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ሓባር ድሌት (CIG) ሓዊሱ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ዝኸውን ደቂ ኣንስትዮ ብዓርሰ ፍቓደን ኣብ 

ዝሳተፋሉ ግዜ ካብ ውልቀ ሓሊፉ ንኻልኦት ዝተርፍ ናይ ሓባር ድሌት ስምዒት እንትስመዐንን ናይ ሓባር ዕላማ ንምዕዋት ጠንካራ 

ዝኾነ ተበግሶን ክህልወን እንተሎን እዩ። 

ኣመራርሓ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣወሃህባ ውሳነ ክኣምና ኣለወን።እተን ኣመራርሓ ኣብ 

ዝግበሩ ምይይጣትን ዝውሃቡ ውሳነታትን ሕድሕድ ኣባላት ናይ ባዕለን ኣስተዋፅኦ ንክገብራ ከተባብዐአን ይግባእ። እተን ኣመራርሓ 

ነቲ ጉጅለ ንምጥንኻር ዝጠቕሙ ምቹዋት ኩነታት ንምፍጣርን ነቲ ጉጅለ ዝጠቕሙ ፅሬት ዘለዎም ውሳነታት ንምውሳን ዘኽእሉ 

ኩሎም መማረፂ መንገድታት ክጥቀማ ኣለወን። ኣብ ዝውሰን ዝኾነ ይኹን ውሳነ ናይ ውሱናት ተሰማዕነት ዘለወን ኣባላት ወይ ናይ 

ውል ኣመራርሓ ድሌት ክኸውን የብሉን።ብሓፈሻ ብሰንኪ ፅዕንቶ ማሕበራዊ ሕግታት ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ስነምግባር 

ሃልይወን ንክዓብያን ንክመሃራን ንምግባርን ኣብ ዝውሰን ውሳነ ንሓደ ወይ ንክልተ ሰባት ካብ ምጥቃም ንቤተሰበንን ንመላእ 

ሕብረተሰብን ዝጠቅም ሓቃዊ ውሳነታት ብምሕላፍ ይፍለጣ። ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎን ናይ ኣዶነት ተፈጥሮኣዊ ባህሪ ካብ ናይ ባዕልተን 

ድሌት ሓሊፉ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ድሌታት ክሓስባን ክሰርሓን ይሕግዘን። 

ንኡስ ክፋል 2.2.1 ኣብ ጉጅለ ንምስታፍ ምውሳን 

ካብ ናይ ሓባር ተግባር ተጠቃሚ ንምዃን ናይ መጀመርያ ብርኪ ጉጅለ ምምስራት እዩ።ብሓፈሻ ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት 

ማለት ጉጅለታት ሓባር ድሌት (CIG) ሓዊሱ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ዝኾና ድሕሪ እቲ ጉጅለታት ምምስራተን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ 

ጉጅለ ብዓርሰ ፍቓደን እንተተሳቲፈን፣ ካብ ውልቀ ሓሊፉ ንኻልኦት ዝተርፍ ናይ ሓባር ድሌት ስምዒት እንትስመዐንን፣ ናይ ሓባር 

ዕላማ ንምዕዋት ጠንካራ ዝኾነ ተበግሶ ክህልወን እንተሎ እዩ። ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቕ ስራሕቲ 

ዝሰርሑ ኣባላት እቲ ጉጅለ ብኹለመዳይ ምጥን ዝበሉ እንተኾይኖም እዩ (የመና ዝበዝሑን ዝተሓናፈፁን ክኾኑ ኣይግባእን)። ደቂ 

ኣንስትዮ ብሓባር ክሰርሓ ምኽኣለን ንዘጋጥምወን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ብልዑል ቆራፅነትን ፃዕርን ንክዋፅኦኦ 

ይሕግዘን። 

መምርሕታት ንመሳለጥቲ 

ዘድልዩ ናውትታት- 2 “ኣወንታዊ ምኽንያት”ን “ኣሉታዊ ምኽንያት” ዝብል ፅሑፍ ዘለዎ ተገንፃሊ ፀፊሕ 

ወረቐት(ቻርት)፣ንተሳተፍቲ ዝኸውን ማስታወሻን ቢሮን 

ዝወስዶ ግዜ 1:00 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን ንምድግጋጋፍን ንምውዳብን ናይ ባዕለን ጉጅለ ብምጥያሽ ብሓባር ክሰርሓ 

ይኽእላ። 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ : ፅቡቕ  ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ  ጉጅለ  ንክህሉ ዘኽእሉ ስትራተጂካዊ ምኽንያታት እንታይ 

ምዃኖም   

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

*** 

በላይነሽ፣ለምለምን ሰናይትን ትልሚ ኣውፂአን ናይ ሕርሻ ምህርተን ንምምሕያሽን ካብተን በላይነሽ ፃዕዳ ሽጉርቲ ሸይጠን 

መነባብሮአን ዝለወጣ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ምህላወን ብሬድዮ ዝሰመዐቶ ብዝበለፀን ዕዉታት ንክኾና ብትልመን መሰረት ምስራሕ 

ጀመራ።ሕድሕደን ብዝርዝረን መሰረት ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ንምዝርራብ ተስማዕማዓ። 
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ብፅባሒቱ ድሕሪ ስዓት በላይነሽ ስርሓ ወዲኣ ነቲ ጣብያ ሕርሻ ወኪል ምህላዉ ክትሪኦ ከደት። ረኸበቶ ድማ። እቲ ሕርሻ ወኪል 

“ከመይ ውዒልኪ በላይነሽ!! ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ንኣኺ ምርኣየይ ብጣዕሚ ሕጉስ ነይረ። ፅቡቕ 

ሓበሬታ ከም ዘሃብኩኺ ድማ ተሰፋ ይገብር።ብዛዕባ እቲ ዝተውሃበ ስልጠና ንኣይ እትሓትዮ ሕቶ ኣለኪ ድዩ? ”በላ። 

በላይነሽ ድማ “ዝሓወይ! እወ ኣብ ብዙሓት ዛዕባታት ሕቶታት ኣለዉኒ ።ከም እትሕግዘኒ ድማ ተስፋ ይገብር” በለቶ።ቅድሚ ዝተወሰነ 

መዓልታት ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ጉጅለ መስሪተን ብጣዕሚ ንእሽተይ ኣብ ዝኾነት መሬት ዝሐሸ ምህርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ 

ብምርካብ ዝረኸበኦ ምህርቲ ብምሻጥ ዓብዪ ከስቢ ብዛዕባ ዝረኸባ ደቂ ኣንስትዮ ብሬድዮ ሰሚዐ ።ከም ሓደ ናይ ሓባር ጉጅለ 

ገይሮም እዮም ዝፀውዕዎ ይመስለኒ።ብዛዕባ እዚ ከመይ ከም ዝሰርሕዎ ክመሃር ደልየ።ካብ ናይ መንግስቲ ፕሮግራማት ዝተወሰነ 

እታዎት ከም ዝረኸቡ እውን ኣብቲ ሬድዮ ተገሊፁ እዩ።ብዛዕባ እዚ ኣፍልጦ ኣለለካ/ኪ ዶ”? 

 

እቲ ሕርሻ ወኪል “እወ በላይነሽ ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ንዘጣየሹ  ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ዝገብር ፕሮግራም ነይሩ ሀዚ ግን 

ስርሑ ወዲኡ ጠጠው ኣቢሉ እዩ። ከምዚአን ንዝበላ ዝፍጠራ ሓደሽቲ ጉጅለታት ዝውሃብ  ሓዱሽ እታዎት የለን።ኣነ ክሕግዘኪ 

እንተደኣ ትምሕፀንኒ ኣሊኺ ኣይፈልጥን”።  

በላይነሽ  በቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ጕህያ ብዛዕባ እቲ ዝረኸበቶ ሓበሬታ ንተን መሓዙታ  ክተካፍለን ከደት ።ለምለም ”በላይነሽ ሀዚ 

እውን ትኽክል እዩ ንሕና እንደልዮ ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ  ጉዳይ ንምትእንጋድ ናይ ሓባር ድሌት ዘለዎ ጉጅለ ምምስራት እዩ። 

ምስ ናይ ገጠር ዕቋርን ልቓሕን (RUSACO)”መራሒተይ  ከዘራርብ እንተለኹ ናይ ባዕልትና ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለ ክንምስርት 

ከም እንኽእል ሓሳብ አቕሪባትለይ።ዋላ ንኣና እታዎታት ዝህቡ ናይ መንግስቲ ፕሮግራም ኣይሃልዉ ብዝኾነ ክንሰርሖ ኣለና። 
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”እወ!” ንምንታይ ዘይኸውን? ጉጅለ ንምምስራት እንድሕር ወሲንና ማንም ጠጠው ከብለና ዝኽእል የለን።ንሕና ኣብ ከባቢና ዘለዋ 

ደቂ ኣንስትዮ  ናብ ጉጅለና ንክኣትዋ ክንዕድመን ንኽእል ኢና።”ድማ በለት ሰናይት 

”እወ” በለታ በላይነሽ “ንሕድሕድና እንተንኣሰ ሰለስተ ንቑሓት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ከባቢና ኣምፀኢና  ናይ ጉጅለና ኣባላት  ንክኾና 

ክንሰርሕ ኣለና። ብዛዕባ ዘለዉና ኣጀንዳታት ኣልዒልና እንመያየጠሉ፣ ንዝልዓሉ ቅሬታታትን ጥርዓናትን ውሳነታት እንውስነሉን ዓርሰ 

ብዓርስና እንትሓጋገዘሉን ስሩዕ ናይ መአከቢ መዓልቲ ምግባር ንኽእል ኢና።ናይ ጉጅለና ዋና ዕላማ ደቂ ኣንስትዮ ንክውደባን ባዕለን 

ንባዕለን ፀገማተን  ንክፍትሓን ምድጋፍ ክኸውን ኣለዎ።“  

ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክንሽራሸሩ ድሕሪ ምግባር “ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረሰቶት ድጋፍ ጉጅለ” ብምስያም ብጎይላን ሳዕሲዕትን ኣኼበአን 

ዛዘማ።  ” ሎማዓንቲ ናይ ባዕልና ጉጅለ ንምምስራት ከመይ ዝበለ ዘገርም ውሳነ ኢና ወሲና ” በለት ሰናይት።ሰለስቲአን መሓዙት 

ኣብ ዝቕፅል ስንበት ስዓት 9:00  ናይ መጀመርያ ኣኼበአን ንከካይዳን ሓደሽቲ ኣባላት ኣብቲ  ኣኼባ ንክሳተፋ ፃውዒት ንክግበረለንን 

ተስማዕማዓ። 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጢ በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት  ብምጥቃም  እቲ ጉጅለ ምይይጥ ከበረታትዕዎ ኣለዎም 

1. ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ንምምስራት ንምንታይ ወሲነን?  

2. ቀፂለን እንታይ ክገብራ ኣለወን? 

3. ንሰንን ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ዝርከባ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኩነታት እንድሕር ዘጋጥመን 

ኮይኑ እንታይ ምገበርኩም/ክን? 

4. ኣብ ማሕበረሰብ ውሽጢ ከም ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለታት ወይ ናይ ዓርሰ ሓገዝ ጉጅለታት ዘለዉ ስሩዓት ዘይኮኑ ናይ 

ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለታት ይፈልጡ ዶ? ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ዓይነት ጉጅለታት ዘለዎም ተሞኩሮ ወይ ናይ ካልኦት ደቂ 

ኣንስተዮ ተመኩሮ እንታይ እዩ? 

5. ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ነንበይነን ምስራሕ ጉጅለ መስሪተን ብሓባር ምስረሐን እንታይ ረብሓ ኣለዎ?  

6. ሓደ ጉጅለ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንክሕወስ  እንድሕር ሕቶ ቀሪቡልካ/ኪ ብዛዕባ እቲ ጉጅለ ክፈልጥዎ/ኦ ዝግባእ ሓደ 

ነገር እንታይ እዩ?ናብቲ ጉጅለ ንክሕወሱ ሕቶ ንከቅርቡ/ባ  ዘግብሮም/ን ሓደ ነገር እንታይ እዩ?እቲ ጉጅለ ንከይፈትውዎ  

ዝገብሮም ነገር እንታይ እዩ? 

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ:- ምምዕባል ኣእምሮ- ውፅኢታዊ ናይ ዝኸነ  ጉጅለ ዓርሰ  ምትሕግጋዝ ባህርያት 

መሳለጥቲ ካብ ዝሓለፉ ምይይጣት ውሽጢ ክልተ ሕቶታት ብምልዓል ብዛዕባ ፅቡቕ ናይ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ባህርያት ኣብ 

ኣእምሮኦም ንከሰላስልዎም ምግባር ይከኣል። 

ናይ ገጠር ደቂ ኣንስትዮ ከም ውልቀ ሰባት ዘይኮነስ ከም ጉጅለ ብምስርሐን ክእለተንን ሃፍተንን ብዝሓሸ ኩነታት ምውዳድን 

ምጥቃምን ከም ዝኽእላ የረድኡዎም/ን። 

ንሳቶም/ተን ኣመለኻኽታን ሓሳባትን ምልዋጥን ዝሐሸ መማረፂ ምምራፅን ይኽእሉ። ሓቢርካ ምስራሕ ስራሕቲ ብቐሊሉን 

ብዝፈኾሰን መንገዲ ንክፍፀሙ ይሕግዝ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ሓደ ጉጅለ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝሓየለ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ኣለዎ።ኣብ 

ናይ ጉጅለ ዓወት ወይ ውድቀት ፅዕንቶ ዘሕድሩ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። 

ንናይ መወዳእታ ሕቶ መልሲ ንምሃብ እቶም ጉጅለታት ዝሃብዎ ሓሳብ ብምዝርዛር ጀመሩ።ሰባት ሓደ ጉጅለ ብዝበለፀ ስሓቢ 

ዝገብርዎ እንታይ እዮም ኢሎም ዝተሰምዕዎም ዝገለፅዎ ባህርያት“ ኣወንታዊ ምኽንያታት” ኣብ ዝብል ዝሓዘ ገፅ ብዝበለፀ  መፅልኢ 

ንክኸውን ዝገብር ባህሪ  እዩ ኢሎም ዝገለፅዎ  ድማ “ኣሉታዊ ምኽንያት” ተባሂሉ ኣብ ዝተሰየመ/ ዝተዳለወ/ ገፅ  መመዝገቢ ተገንፃሊ  

ፀፊሕ ወረቐት(ቻርት) ዘርዝርዎም። 
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እቲ ጉጅለ ሓሳቡ ክሳብ ዝውድእ ተወሳኺ ርኢቶታትን ንክህቡ ይሕተቱ።ድሕሪ እዚ በዞም ኣብ ታሕቲ ተገሊፆም ዘለዉ መትከላት 

ውፅኢታዊ ዝኾነ ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ይኸልሱሎም። በቶም ተሳተፍቲ ዘይተገለፀ ዝተረፉ ሓሳብ እንተሊኡ ኣብቲ ተገንፃሊ 

መመዝገቢ ፀፊሕ ወረቐት ይወስኹ።(ናይ ዕውትነት ምኽንያት ተፃራሪ ወይ ዘይምህላው ከም ኣሉታዊ ባህሪ ኮይኑ ከም ዘገልግል 

ንከስተውዕሉ ይግበሩ) 

ንኣብነት-ኣናእሽተይ ጉጅለታት ካብ ዓበይቲ ጉጅለታት ብዝሐሸ ስራሕን ተቐባልነትን ኣለዎም።ምኽንያቱ እቶም ኣባላት ባዕሎም 

ንባዕሎም ስለዝፋለጡ፣ስለዝትኣማመኑ፣ብቐረባን ብቐሊሉን ስሩዕ ኣሰራርሓ ብምሓዝ ንክሰርሑ ስለዝሕግዞም እዩ። 

መትከላትን ዝተለመዱ ባህርታትን ውፅኢታዊ ናይ ዝኾነ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ (ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝተወሰደ) 

• ካብ 15-20 ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ ንእሽተይ ጉጅለ 

• ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ተመሳሰልቲ እዮም፣ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ፍቕሪ ብሓባር ይካፈሉ 

•  ድኻታት ወይ ተመሳሳሊ ናይ ናብራ ደረጃ ዘለዎም ሰባት ብኣባልነት ሓቚፉ ዝሓዘ ጉጅለ  እዩ  

• ኣባላት ካብ ተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ዝተውፃእፅኡ እዮም 

• ኣባልነት ብናይ ባዕልኻ ፍቓድ እዩ (ኣባል ንምዃን ዘገድድ ኣካል  የለን) 

•  ኣባላት ንጉጅለኦም ቃል ንምእታው ፍቓደኛታት እዮም 

• ብስሩዕ ዝተመዝገቡ ጉጅለታት ኣይኮኑን 

• ብባህሪኦም ፖለቲካዊ ጉጅለታት ኣይኮኑን 

• ዴሞክራስያዊ ብዝኾነ መንገዲ  ውሳነታት ብሓባር ዝወስዱ ጉጅለታት እዮም (ብምይይጥን ብምትእምማንን) 

• በቢሰሙኑ ሓደ ግዜ ብስሩዕ ዝእከቡ ጉጅለታት እዮም 

• ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ንተግባርን ሓላፍነትን ይካፈሉ 

• ጉጅለታት ናይ ባዕሎም  ሕገ ደምቢ ወይ መተሓዳደሪ ደንቢ የዳልልዉ 

• ጉጅለታት ብዝልዓለ ደረጃ  ናይ ድስፕሊን ስርዓት  ይሕልዉ/ሕጊ እንድሕር ጥሒሶም በቲ ሕገ ደምቢ መሰረት ይቕፅዑ 

• ናይቲ ጉጅለ ኣመራርሓን ናይቲ ቢሮ ሰብ ዋናን በቢግዚኡ ይቀያየሩ 

• ንናይቲ ጉጅለ ኣባላት ንስራሕ መካየድን ንምንቅስቃስን  ዝግበር ወፃኢ ወይ ንናይቲ ጉጅለ ቁጠባ ንምጥንኻር ብሓባር  

ግደኦም የበርክቱ 

• ኣባላት ካብቲ ጉጅለ ሓገዝ ምርካብ ወይ ካብ ናይ ሓባር ቁጠባ ልቓሕ ምውሳድ ይኽእሉ 

• ጉጅለታት ፅቡቕ ናይ ሒሳብ መዝገብ(ቃለጉባኤ)ን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ይሕዝ 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣባልነት ብፍቓድካ ምዃኑ፣ናይቲ ጉጅለ ኣባላት እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ቃል ኪዳን ንምምእታውን፣ስራሕቲ 

ንምስራሕ ይኹን ሓላፍነት ንምክፋልን ፍቓደኛታት ከም ዝኾኑ ፣ውፅኢታዊ ናይ ዝኾነ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ሓደሓደ 

ባህርያት እንታይ ከም ዝኾነ ገምጊሙ። ብሓፈሻ ውፅኢታዊ ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ተመሳሳሊ ናይ ኣታዊ ደረጃ 

ዘለዎም፣ ካብ ተመሳሳሊ ማሕበረሰብ ዝመፁን ናይ ሐባር ዕላማን ዘለዎም፣ብሓፈሻ ውፅኢታዊ ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ካብ 

ምጡናት ኣባላት ተጠቃሚ ይኸውን (ካብ 15-20 ኣባላት)። ብጉጅለ ብምውዳብ ውልቀ ሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝተፈላለዩ 

ጥንካረታት፣ፍልጠታት፣ክእለታትን ሃፍትታትን ክጥቀሙ ይኽእሉ።ሓቢሮም ብምስርሖም ውልቀ ሰባት ሓይሊ ይህቦም። ቅድሚ 

ሀዚ ይክኣሉ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዝነበሩ ሓደሽቲ መማረፅታት ንክምንጭዉ ይገብር። 
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ንኡስ ክፋል 2.2.2. እምነት ምህናፅ፣ሓሳብን ተሞከሮን ምክፋል 

ውፅኢታዊ ዝኾኑ ጉጅለታት ዓርሰ ምትሕግጋዝ ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለን ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለን ንክህሉ እምነት ወሳንን 

ቁልፍን እዩ። ኣባላት ጉጅለ ባዕሎም ንባዕሎም ክትኣማመኑ ኣለዎም።ኩሉ ኣባል ነቶም ናይ ጉጅለ ኣመራርሓ ኣባላት ክኣምኖም 

ኣለዎ።ፅቡቓት መራሕቲ ፅቡቓት መድመፂ ይደልዩ ከምኡ እውን ኩሉ ኣባል ብዘዕባ ረብሓን ፅቡቕ እቲ ነገርን ጉጅለ ክሓስብ 

ይገብሩ። እምነት ድልውነት ብምፍጣር፣ ቅንዕና ብምርኣይ፣ ሓደሽቲ ሓሳባት ንምቅባል ክፍቲ ብምዃን፣ ናይ ሓባር ውሳነ ንምውሳንን 

ንምምራሕ ብምትእማን፣ብናይ ሓባር ድሌት ተጋዛኢ ብምዃንን ንናይ ባልኻ ተግባር ሓላፍነት ብምውሳድን ኣቢሉ ብመራሕቲ 

ይህነፅ። ኣብ ኢትዮጵያ ባህላዊ ብዝኾነ ኣተሓሳስባ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ባልዕለን ድሌት ናይ ካልኦት ድሌት ቅድምያ ክህባ 

የተባብዕ። እዚ መገለፂ እዚ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ንክኾና ዘግብር ጠንካራ መሰረት ከም ዝኾነ ተገይሩ ድማ ይውሰድ። መብዘሕትኡ 

ግዜ ሰባት እንኣምኖም ብዝበለፀ ክንፈልጠም እንተለና ወይ ብዛዕባና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ /ስምዒት/ ኣለዎም አልና እንትንሓስቦም 

እዩ። ኣብ ዝኾነ ሓዱሽ ጉጅለ ኣባላት ነንሕድሕዶም /ባዕሎም ንባዕሎም /ንክፋለጡ ግዜ ይወስደሎም። 

ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት 

ዘድልዩ ናውቲ-ፕላስቲክ ኩዕሶ፣ብደምቢ ዝተጠቕለለ ፈትሊ፣ፍሕሶ፣ዝተፈተለ ጡጥ ወይ ጭሕጊ 

ዝወስዶ ግዜ:-1:30 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: እምነት ንዝበለፀ ናይ ጉጅለ ስራሕ ከመይ  ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ: ሓደሓደ ናይ እምነት ቁልፊ ነገራት ምፍላይን ምስ ካልኦት ዘለዎም ናይ ምትእምማን ርክብ 

ንምምሕያሽን ሓደሓደ ነገራት ምግባር ይኽእሉ። 

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ 

*** 

ባላይነሽ፣ ለምለምን ሰናይትን ሓደሽቲ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝመስረተኦ ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ጉጅለ ንምስታፍ ንካልኣይ 

ግዜ ኣኼባ ንምክያድ ብዝሐዘኦ ትልሚ መሰረት ኣብ ጎረቤተን ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ክፅውዐአን ገበራ። ንሕድሕደን ኣብ ከባቢአን 

ናይ ባዕልተን ናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ  ምትሕግጋዝ ጉጅለ ንክህልወን ሓሳብ ንከካፍላን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንተንኣሰ ሰለስተ 

ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ጉጅለ ሒዛ ንክትመፅእን ፃወዒት ክትገብርን ኣለዋ ብዝብል ብዝተኣታተወኦ ቃል መሰረት ፃውዒት ካብ 

ዝተገበረለን ደቂ ኣንስትዮ ናይ መጀመርያ ኣኬበአን  ንምክፋል ሸውዓተ ሓደሽቲ ደቂ ኣንስትዮ መፃ። 

እቲ ኣኼባ ክሳብ ዝጅመር ለምለምን ሰናይትን ሓዊሱ ካልኦት ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ኮፍ ኢለን ብዛዕባ ዝተሰርሐ ሓዱሽ  

ናይ መስኖ ልምዓት ፕሮጀክትን ኣብዚ ዝተኻተቱ ትካላትን ኣመልኪተን እናተመያየጣ ነይረን። ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ደቀን ሒዘን ስለ 

ዝመፃ  ምስ ደቀን ይፃወታ ፤ሓንቲ ብዕድመ ድፍእ ዘበላ ወላዲት ድማ ርሕቕ ኢለን ኮፍ ኢለን ስለ ዝነበራ ነተን ደቂ ኣንስትዮ 

ይዕዘበአን ኣለዋ እምበር ምንም  ዝገብርኦ ተሳትፎ የለን።  

ወይዘሮ በላይነሽ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ከመይ ገይርካ እዩ ምክያድ ዝክኣል ኣብ ዝብል ንበይና ብውሽጣ ዋላ እንተሓሰበት ብድፍረት 

ኣብ ቅድሚ እተን ዕድመ ዝተገበረለን ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ኢላ እቲ ኣኼባ ንክጅመር ሙኮራ ገበረት። በላይነሽ ባዕላ ፣ለምለምን 

ሰናይትን ናይቲ ጉጅለ ሓሳብ ከመይ ከም ዘምፀአኦ፣ብዛዕባ ናይቲ ጉጅለ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ፣ እቲ ጉጅለ ዝተውሃቦ መፀውዒ 

ስያመን ክሳብ ሀዚ ዝበፅሖ ደረጃን እንታይ ከም ዘመስል ንክርደኣ ፃውዒት ከም ዝተገበረለን ብምሕባር ፤እቲ ጉጅለ ናይ ዝተመስረተሉ 

ምኽንያትን ዕላምኡን ደቂ ኣንስትዮ ብውዳበአን ኣቢለን ባዕለን ንባዕለን ንክደጋገፋን ንዘጋጥሙወን ፀገማት ንክፈትሓን ምዃኑ ኣሕፅር 

ኣቢላ ገለፀትለን።ኩሉ ባዕለን ንባዕለን ምጉርምራምን ጫው ጫው ምባልን ጀመራ። 
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ሰናይት “በይዛኽን ሱቕ በላ” ከምዚ ዓይነት ልምዲ ዘለዎ ሰብ እንተሃልቱ በጃኽን ከመይ ገይርና ጉጅለ ምምስራት ከም እንኽእል 

ሓሳብ ኣካፍላና” ዋላ እንተበለት ማንም ዝሰምዓ የለን።እተን ደቂ ኣንስትዮ ፅምዲ ፅምዲ ኮይነን የውግዓን ይስሕቓን ነይረን።በላይነሽ 

ትኹረተን ንምስሓብ ብኢዳ እናጣቐዐት ሓሳብ እንተሊእወን ንከካፍላን ንክሓተን ገበረት። 

ሓንቲ ብዕድመ ዝደፋኣ ዓባይ ሰበይቲ ካብ መቐመጢአን ትስእ ኢለን” ናይ ደቂ ኣንስትዮ እድር እናሃለወና ካሊእ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ጉጅለ ምምስራት ንምንታይ የድሊ? ”በላ።ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ናብቲ ኣኼባ ምምፅአን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብግልፂ 

ተረዳዲአን ስለ ዝነበራ ብተመሳሳሊ ንዓኣ ንንምርዳእ  እውን ጀመራ።ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ታረአን ከይሓለዋ መብራህርሂ ምሃብን 

ሕቶ ምሕታትን ስለ ዝጀመራ ኣብቲ ክፍሊ ዝነበረ ድምፂ ካብ መጠን ንላዕሊ ወሰኸ። ብዙሕ ከይፀንሓ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሒዘንኦም 

ዝመፁ ቆልዑ እውን ኣብቲ ክፍሊ ካፍቲ ናፍቲ እናበሉ እናበኸዩ ይጎዩ ነይሮም።ጠቕሊሉ ምድምማፅ ዝብሃል የለን። 

ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ከየውፀአት ዓውው ኢላ ”ናይዚ ኣኼባ ዕላማ ንምንታይ ዘይትገልፅልና? ኣብዚ ሱቅ ኢለ ኮፍ ኢለ 

ምውዓለይ ግዘይ ከም ዘባኸንኩ መሲሉ እዩ ዝስመዐኒ። ”ብተወሳኺ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ተላዒላ “እንታይ ክገብራለን ድኣ እየን 

ዝደልያ?” ኩልኽን ብሓደ እናዋጋዕኽን ኢኽን።በይዛኻትክን ንዝተወሰነ ግዜ ሱቕ በላእሞ ንበላይነሽ ነዳምፃ።”  ድሕሪ እዚ ኩሉ 

ክርርክር ሀዚ እውን ዋላ እንተኾነ ክሰማማዓ ኣይክኣላን።ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ብሕሱም ምንዳድ ካብቲ ኣኼባ ለቒቐን ምውፃእ 

ጀመራ። 

ኣብ መወዳእታ ኣብ ጥቓ በላይነሽ ኮፍ ኢለን ዝነበራ ዓባይ ሰበይቲ ብኢደን ዓውው ኣቢለን ብምንጭብጫብ ትኹረተን ምስሓብ 

ጀመራ። ከምዚ ድማ በላ ”ኩልኽን ንምታይ ከም ቆልዑ ትኾና? ፀገማትና ንምፍታሕ ኣብዚ ኣለና።ተወዲብና ሓደ ንቲ ኻሊእ 
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እንትንድግፍ ኩሉ ፀገማትና ይፍታሕ ባይዛኻትክን ባዕልና ንባዕልና ንምስምማዕን ናይ ሓባር ድሌታትና ንምትእንጋድን ጉጅለና ከመይ 

ከም እንምስረት ንተልም ።” 

ኣብ መወዳእታ እቲ ጉጅለ ተረጋግአ ። በላይነሽ ድሕሪ ከምዚ ዝበለ ብዙሕ ፀገም ብከመይ ክትቅፅል ከም ዘለዋ ዓርሰ እምነት ስለ 

ዘይነበራ ኣቐዲሙ ንክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ኣኼባ ግዜ ሓሊፉ። ንኹለን ደቂ ኣንሰትዮ ናብቲ አኼባ ምምፀአን ድሕሪ ምምስጋን 

ሕድሕድ ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ባዕላን  ቤተሰባን ዝተወሰነ ክተካፍል ሓተተተን። ከምኡ እናገበራ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ስምምዕ 

ኣኼባ ግዜ  በፅሓ።በላይነሽ “ኣሕዋተይ ኣኼባና ብስምምዕ ብዘይ ምጅማርና ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ”።በጃኽን ዝኾነ ሰብ ኣብ ጉጅለ 

ተወዲቡ  ባዕሉ ንባዕሉ ንምድግጋፍን ኩነታት ንምምሕያሽን  እንተደልዩ  ብጉጅለ ኮይኖም ምስራሕ ብዛዕባ ዝደልዩ ኩሎም ሰባት 

ክሓስብ ይኽእል?ኣብ ዝቕፅል ኣኼባና ዝበለፀ ምምሕያሽ ክንገብር ኢና። እተን ደቂ ኣንሰትዮ ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ስዓት 9:00 ካልእ 

ኣኼባ ንምግባር ተስማዕምዓ።እቲ ኣኼባ ከምዚ ዓይነት ዕውት ዝኾነ ምይይጥ ድሕሪ ምክያድ ተዛዘመ። 

 *** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ናይ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. ንሰለስቲአን መሓዙት እቲ ጉጅለ ንምምዕርራይ ንምንታይ ከቢዱወን ኢልኩም /ን ትሓሰቡ/ባ?  

2. ሰለስቲአን መሓዙት ቅድሚ ኣኼባ ብዝሐሸ ኩነታት  ምድላው ይኽእላ ዶ ነይረን ኢልኩም ትሓሰቡ?ብምንያይ መንገዲ? 

3. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝቕፅል ግዜ  ባዕለን ንባዕለን ንክስማዕማዓ እንታይ ከለዓዕለን ይኽእል ኢልኩም ትሓስቡ?  

4. ንሰን ኣብ ዝተረኸባሉ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ወይ ናይ ማሕበረሰብ ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኩነታት ይፍጠር 

ዶ? 

5. ፈተንቲ ንዝኾኑ ኩነታት ብብቕዓት ኣልዩ ዝመረሐ  ውፅአታዊ ዝኾነ መራሒ ርኢኹም ትፈልጡ ዶ?ውፅኢታዊ ንምዃን 

እንታይ ክገብር ክኢሉ? 

6. እምነት ፅቡቕ መሪሕነት ንክህሉ  እንታይ ግደ ይፃወት?  

7. ብዛዕባ ሓደ ጉጅለ ምምራሕ ንመሓዘኦም/ን ምኽሪ እንድሕር ሃልይዎም/ወን  እንታይ ይመኽርዎም/ወን? 

8. ኣብ መንጎ ውልቀ  ሰባት ምትእምማን ንክህሉ ዝገብሩ  ነገራት ወይ ተግባራት እንታይ እዩም?እምነት ዝሽርሽሩ ነገራት ከ? 

ናይ ጉጅለ መልመዲ- ዝተኣመነ መርበብ ምፍጣር 

መሳለጥቲ ማእኸላይ መጠን ዘለዎ ፕላስቲክ ኩዕሶ፣ብደምቢ ዝተጠቕለለ ፈትሊ፣ፍሕሶ፣ዝተፈተለ ጡጥ ወይ ጭሕጊ የድሊ።እቲ 

ኩዕሶ  ብጥብቂ ብምሽክርካር  ይጀምሩ። 

እዚ ምንቅስቃስ እምነት ምህናፅ ምዃኑ ነቲ ጉጅለ የረድኡ። ጉጅለታት ወይ ጋንታታት ብዝሐሸ ኩነታት ንክሰርሑ ምትእምማን 

በጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ውልቀ ሰባት ሱቕ ኢሎም ክወራወሩ ወይ ክረዳድኡ ትፅቢት ኣይግበረሎምን። 

ኣብ መንጎ ኣባላት ኣወንታውን ዘተኣማምንን ናይ ስራሕ ርክብ ንክህሉ ትካላት ወይ ጉጅለታት እኹል ዝኾነ ሃፍትን ግዜን ክምድባ 

ኣለወን። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ መብዛሕትኦም ድርጅታትን ጉጅለታትን እምነት ኣብ ዝጎድለሉ  ግዜ  ውልቀ ሰባት ሓገዝ ናይ 

ምሕታትን ምሃብን ዕድሎም ይትሕት፣ ስሕተት ናይ ምፍጣር ዕድሎም ይሰፍሕ፣ መምርሕን ኣሰራርሓን  ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ 

ካልኦት ኣባላት ፈረድቲ ናይ ምዃን ዕድሎም ይሰፍሕ። ዝልዓለ ናይ ምትእምማን ደረጃ ዘለዎም ጋንታታት ወይ ጉጅለታት ድማ 

ዘዎም ክእለትን ጥንካረን ሓቢሮም ይጥቀሙ፣ ስሕተታትን ውስንነታትን እንተጋጥሙ ኣሚኖም ይቕበሉ፣ ዝልዓለ ፅሬት  ዘለዎ ስራሕ 

ይሰርሑ፣ ከም ሓደ ኮይኖም ተስማዕሚዖም ኣብ ናይ ሓባር ዕላማ ይሰለፉ። 

ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ስእሊ ሰባት “እሙን ሰብ” ብከመይ ከም ዝግልፅዎ ከም ቁልፊ ነገራት ኮይኖም የርእዩ። 
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እዞም መለለይታት እንትምልከቱ ኣርባዕተ ዋናዋና ቦታታት ክርዩ ይኽእሉ። ባህሪ ወይ ተኣማንነት ( ናይ እሴት ስርዓት፣ ቅንዕና)፣ 

ድሌታት (ቆራፅነት፣ ተኣማንነት)፣ ፍልጠትን ክእለትን (ብቕዓት፣ መርበብ ምትሕግጋዝ)፣ ተግባራት ወይ ውፅኢታት (ርክብ ምፍጣር፣ 

ዘይምቅይያር) 

ሓደሓደ ተንተንቲ ኣብ መንጎ ሰባት ኣብ ዝግበር ርክብ  ከም ናይ ባንኪ ሒሳብ ዓይነት ምትእምማን ክህሉ ይግባእ ኢሎም 

ይዛረቡ።ንሶም/ሰን ብዝወስድዎም ሕድሕድ ስጉምቲ ናይ እምነት መለለይኦም እናወሰኸ ወይ እናቐነሰ እዩ። ዝልዓለ እምነት 

እንትህልዎም እቲ ሰብ ስለዘይጥርጥሮም ኣብ ዝህብዎ ግልጋሎት ትርፊ ወይ ተቐማጢ ገንዘብ ይኸፍል። ብዘለዎም እምነት ምክንያት 

ምስኦም ብዝበለፀ ይትሓባበር።ዝተሓተ እምነት እንትህልዎም ከም ግብሪ ወይ ከም ወፃኢ እዩ። ምኽንያቱ ካሊእ ሰብ ዝዛረብዎ ቀነስ 

ይገብር ወይ ናይ ምትሕብባር ዓቕሙ ይንእስ። ምትእምማን ብመራሕቲ ቃል ብምእታውን ቃልካ ብምሕላውን፣ ተኣማንነት 

ብምርኣይ፣ ንሓደሽቲ ሓሳባት ክፍቲ ብምዃን፣ ንናይ ጉጅለ ጥቕሚ ብምስራሕ፣ ኣብ ተግባራትን ውፅኢታትን ሓላፍነት ብምውሳድ 

ክህነፅ ይኽእል። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብዝበለፀ እንኣምኖም እንትንፈልጦም፣ ብዛዕባና ዘለዎም ኣመለኻኽታ ኣወንታዊ እዩ ኢልና 

እንትንኣምን፣ ኣብ ጉጅለ ወይ ኣብ ጋንታ ውሽጢ ምትእምማን ንምፍጣር ልምምድ እንትገብሩን ንሰባት እንተመስግኑን፣ ባዕሎም 

ንባዕሎም ንክትኣማመኑን ንክፋለጡን ፃዕሪ እንትገብሩ፣ ሓደ ናይቲ ሓደ ጥንካረን ዕውትነትን ባዕሎም ንባዕሎም  ብምድግጋፍን 

ብምብርትታዕን  ክሰርሑ እንተለዉ እዩ። እዚ ኣብቲ ጉጅለ ኣወንታዊ ዝኾነ ስምዒትን ዓርሰ ብዓርሰ ምትእምማንን ይፈጥር። እዚ 

ናይ ዝተኣመነ መርበብ ልምምድ ትኹረት እዩ። 

እምነት ዝሕደረሎም ናይ መርበብ መምርሕታት: እቲ ጉጅለ ኮፍ ክብሉ ወይ ብክቢ ቅርፂ ጠጠው ክብሉ ይግበሩ።ኣብቲ ፍኑው 

ዝኾነ ጫፍ ኩዕሶ ዘሎ ክሪ ብሓደ ኢዶም ይሓዙ። መቀላጠፊ ወይ መራሒ ካብ ውሽጢ እቲ ጉጅለ ንእሽተይ ንዝፈልጡ ካልኦት 

ሰባት ይመርፅ።ኣስማቶም ዓው ኢሉ ይዛረብ። ድሕሪ እዚ ብዛዕባ እዞም ሰባት ካብ ዘድንቕዎ  ሓደ ነገር ክዛረቡ ይገብር። ብዛዕባ 

ባህሪኦም ፅቡቅ ነገር ክኸውን ይኽእል።ብዛዕባ ዘካየድዎም ሓደ ሓደ ዓወታት ወይ ብዛዕበኦም ካሊእ ኣወንታዊ ጎኒ ክኸውን ይኽእል። 

ሀዚ እውን ነቲ ፍኑው ዝኾነ ጫፍ ኣብ ዝሕዝሉ ግዜ ነቲ ኩዕሶ /ጥቕላል/ ናብ ባዕሎም ይደርብዩ ወይ የሽከርክሩ። እዚኣብ ከባብኩም 

ወይ ኣብ መንጎ  ዙርያ እቲ  ክቢ ምስ ዘለኹም ኣባላት/ጉጅለ/ ኣካላዊ ርክብ ይፈጥር።ነቲ ሀዚ ነታ ፍሕሶ /ክሪ/ሒዙ ዘሎ ሰብ ካብ 

ውሽጢ እቲ ጉጅለ /ክቢ/ ካሊእ ሰብ ይፈሊ።ስሙንን  ብዛዕባ እዚ ሰብ ዘለዎ ኣድናቖት ሓደ ነገር ይዛረብ።ድሕሪ እዚ ኣብ መጀመርያ  

ንዝተቐበልዎ  ኣብ መወዳእታ ብምሓዝ እቲ ኩዕሶ ክውርውራ  እዩ።ኩሎም ናይቲ ክበብ ኣባላት ብእምነትን ብኣግራሞትን ኣብቲ 

መርበብ ውሽጢ ክሳብ ዝራኸቡ እታ ኩዕሶ/ጥቅላል/ ምውርዋር ይቐፅሉ። 
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መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ውፅኢታዊ ስራሕ ንክሰርሑ ናይ ምትእምማን ኣድላይነት ክንደይናይ ምዃኑ 

የረድእ። ናይ ምትእምማን ኣርባዕተ ዋናዋና ክፍልታት ኣለዉ። ባህሪ ወይ ተኣማንነት ( ናይ እሴት ስርዓት፣ ቅንዕና)፣ ድሌታት 

(ቆራፅነት፣ መተኣማመኒ)፣ ፍልጠትን ክእለትን (ብቕዓት፣ መርበብ ምትሕግጋዝ)፣ ተግባራት ወይ ውፅኢታት (ርክብ ምፍጣር፣ 

ዘይምቅይያር)። መራሕቲ ቃል ብምእታውን ቃልካ ብምሕላውን፣ ተኣማንነት ብምርኣይ፣ ንሓደሽቲ ሓሳባት ክፍቲ ብምዃን፣ 

ንናይ ጉጅለ ጥቕሚ ብምስራሕ፣ ኣብ ተግባራትን ውፅኢታትን  ሓላፍነት ብምውሳድ ኣብ ጉጅለታት እምነት ምህናፅ ይክኣል። 

ንኻልኦት ዘለዎም ኣድናቖት ምግላፅን ተኣማኒ ምዃን ካልኦት ኣብ ልዕሌኻ ዘለዎም እምነት ይዓቢ ። 

 

ንኡስ ክፋል 2.2.3 ኣብ ውሸጢ ጉጅለ ናይ መሪሕነት ግደ ምውሳድ 

ሓንቲ መራሒት ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጉጅልኣ ራእይ ክህልዋ ይግባእ።ናይቲ ጉጅለ ናይ ቀፃሊ ኣወንታዊ ርእዮት ምርኣይ ክትክእል 

ኣለዋ ።ከምኡ እውን ካልኦት እቲ ራእይ ብሓባር ንምህናፅ ሓሳባተን ንከበርክታ ክትገብር ኣለዋ።ሓንቲ መራሒት ጓል ኣንስተይቲ 

ንናይ ሓረስቶት ጉጅለን ማሕበረሰብን ንምግልጋል ሓቀኛ ድሌት ክህልዋ ይግባእ። 

እታ መራሒት ነቲ ናይቲ ጉጅለ ውፅኢት ንምምፃእ እትኣምን፣ነቲ ጉጅለን ማሕበረሰብን ጥቕሚ ክትብል ካብ ንዓርስኻ ምቕዳም ነፃ 

ኮይና ንምግልጋል ፍቓደኛ ክትከውን ኣለዋ።ነገርግን ጠንካራ ፣ውፅኢታዊ ኣመራርሓ ልዕሊ ፍቕራዊ ስምዒት የካትት።መሪሕነት 

ቡዝሓት ክምሃሩን ክትግብሩን ዝኽእሉ   ክእለታት የካትት።  

ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት  

ዘድልዩ ናውቲ:  ተገንፃሊ ፀፊሕ መመዝገቢ ወረቐት(ቻርት)፣ሰለስተ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለወም ማርከራር (ሰመያዊ፣ ቀይሕን 

ፀሊምን)-ንመሳለጥቲ፣ 

ዝተመደበ ስዓት:  1:00-1:30  
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ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ናይ  ዘለዋ ደቂ ኣንሰትዮ ኩነታት መሪሕነትን ባህርያት ፅቡቕ መራሕን  

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ :ናይ ባዕልን ናይ መሪሕነት ባህርያት ብምግምጋም ኣብ ውሽጢ ስድርአንን ማሕበረሰበንን ናይ 

መሪሕነት ግደአን  ብዛዕባ  ዝዋፃኣሉ መንገድታት ምሕሳብ ይኽእላ 

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

*** 

ኣብ ቀፃሊ ሰንበት ቅድሚ እቲ ናይቲ ጉጅለ ካልኣይ አኼባ በላይነሽ፣ ለምለምን ሰናይትን ከምቲ ናይ መጀመርያ ዓይነት ዝነበረ 

መሰላቸዊ ኣኼባ ከይግበር ንምምያጥ ቅድም ኢለን ተኣኪበን ነይረን። እተን ኣባላት ጉጅለ ቅድሚ መምፅኢ ስዓተን ምእኻሉ(  ቅድም 

ኢሉ) እታ ኣብ ናይ መጀመርያ አኼባ ኣብ መወዳእታ ስዓት ስርዓት ንክሕዝ ዝገበረት ዓባይ ሰበይቲ ናብ ገዛ እንዳ በላይነሽ ቅድም 

ኢላ ብምምፃእ እቲ ጉጅለ ከመይ ምምራሕ ከም ዝክኣል ልምዳ ንምክፋል ሓሳብ ኣቕረበት።ናይታ መሓዛኣ ሽም ንግስቲ ከም ዝኾነ 

፣ቅድሚ ዝተወሰኑ እዋናት ኣብቲ ከባቢ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እድር መራሒት ከም ዝነበረትን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣኼበአን ዘጋጠመን 

ነገራት ብደምቢ ከም ትዝክር ነገረተን። 

ንግስቲ ከምዚ በለት“ክቡራት ደቀይ”ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን ንክደጋገፋ ከምዚ ከማኽን ዓይነት ዝበላ ደፋራት ደቂ 

ኣንስትዮ ብምርኣየይ ብጣዕሚ ሕጕስቲ እየ። ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝበሉ ኣኼባታት ንቑሑን ውፅኢታውን ናይ ጉጅለ ሰራሕ 

ንክህልወክን ዝመርሓኽን ሰባት ክህልዋኽን ይግባእ። ጉጅለ መራሒ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ። 

ሰናይት “ጉጅለ መራሒ ማለተን እንታይ ማለት እዩ?” ብምባል ሓተተተን። ወይዘሮ ንግስቲ ”ብዝኾነ መንገዲ  ከም ናይቲ መወዳእታ 

ተስፋ ዘቑርፅ ኣኼባ ምግባር ኣይንደልን።” 
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ኣባላት ንምድምማፅ እትስማዕማዓላ ኣዶመንበር ክትመርፃ ክትገብራ ኣለክን። ሓደ ሰብ በቲ ጉጅለ ከይተመረፀ ንምምራሕ እንተሞኲሩ 

መብዛሕትኡ ግዜ ተሰማዒ ኣይኸውንን።ከምኡ እውን መራሒ ብደንቢ ዝተገንዘበ፣ ምልዕዓል ዘለዎ፣ ሓይልን ራእይን ዘለዎ ክኸውን 

ኣለዎ። ”እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ሕድሕድ ሰብ ሓላፍነቱ ንክፈልጥን ብዝሐሸ ናይ ምልዕዓል መንፈስ ንክሰርሕ ዘግብር ውሽጣዊ 

መተሓዳደሪ ደንቢ ክህሉ ይግባእ።” 

ሰለስቲአን መሓዙት ነኒባዕለን ዓይኒ ንዓይኒ እናተጠማመታ ፍሽኽ ምባል ጀመራ። ኣብቲ ናይ ለማዓንቲ ኣኼባ ብኸመይ ከም 

ዝመርሐኦ ብዝበለፀ ብግልፂ ክሪኣ ክኢለን።ምስ ንግስቲ ብቐጥታ ክሳብ ዝዘራረቡ  ዝተወሰና ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ምትእኽኻብ 

ጀመራ። ከምኡ እውን እቲ ኣኼባ ንምጅማር ድልዋት ነይረን። ሰለስቲአን መሓዙት ብዝልዓለ ድልውነትን ዓርሰ ምትእምማንን ፍሽኽ 

እናበላ ናብ ጉጅለአን ኣምርሓ። 

ሰናይት ንሕድሕድ ጓል ኣንስተይቲ ብዝደመቐ ኩነታት ተቐቢላ ስለዝመፃ ኣመስገነተን።ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቐዲመን ዝወፃ ክልተ 

ደቂ ኣንስትዮ  ከይተረፈ  ናብዚ  ካልኣይ ኣኼባ ምምፀአን ኣስተውዐለት። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኣከባሉ ግዜ ሰናይት “ኣሕዋተይ 

ብምልኡኽን  ናብዚ ኣኼባ ብምምፃእኽን ብጣዕሚ የመስግነክን።ለማዓንቲ ኣብ ኣጀንዳና ሓደሓደ ግልፂ ተግባራት 

ኣለዉና።ንምጅማር ሓንቲ ኣዶመንበርን ካልኦት ኣመራርሓን ክንመረፅ ኢና፣ብምቕፃል ናይ ሕድሕድ ኣባል መሰልን ሓላፍነትን 

ዘንፀባርቑ ናይ ጉጅለ መተሓዳደሪ ደንቢ ምድላውን  እዩ።ኣዶ መንበር ንምምራፅ ሰናይት ነተን ኣባላት መራሒተን ኮይና ክተገልግለን 

እትኽእል ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንክመርፃ ሓተተተን። እተን ደቂ ኣንስትዮ ‘በላይነሽ’፣‘በላይነሽ’፣‘በላይነሽ’፣‘በላይነሽ’ እናበላ ይፅውዓ 

ነበራ። 

ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኢላ  ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ብምውፃእ ”እዚ ክቡር ሓሳብ ሒዛ ዝመፀትን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን 

ንክትሓጋገዛ ፅቡቕ ራእይ ዘለዋን በላይነሽ ስለ ዝኾነት ኣዶ መንበር በላይነሽ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበት።ኩለን ደቂ 

ኣንስትዮ በዚ ሓሳብ ከምዝተስማዕማዓ ብጭብጨባ ገለፃ።ብድሕሪ ኣዶ መንበር ምምራፅ ሰናይት ድማ ምንባብን ምፅሓፍን ስለ 

እትኽእል  ፅሓፊት ኮይና በተን ኣባላት ተመረፀት። 

ብዛዕባ ሕግታትን ሓላፍነታትን  እቲ ጉጅለ ንምውቓር ምምያጥ ንምጅማር በላይነሽ እቲ ናይ መሪሕነት መድረኽ ተረከበት።እቲ 

ኣኼባ ኣሳታፊ ብዝኾነ ኣግባብ ምምራሕ ከም ዝኽኣለት ሽዑንሽዑ ንምርኣይ እቲ ጉጅለ ሓደሓደ ፅቡቓት ሕግታትን ኣሰራርሓታትን 

ንኽጥቁም ሓተተት። ኩለን ተሳተፍቲ ብዝብሃል መልክዑ ሓሳብ ስለ ዝነበረን ኢደን ኣውፅኣ። 

ኣብቶም  ሕግታት ክውሰኹ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓሳባት ጠቒሶም “ምድምማፅ፣ ኣብ ኣኼባ ንምዝራብ ኢድካ ምውፃእ፣ ብኻልኦት 

ኣባላት ዝተልዓሉ ሓሳባት ምኽባር፣ ብስዓትካ ምምፃእን ንቑሕ ተሳትፎ ምግባርን”። ሰናይት እውን ብመሰረት ዝተውሃባ ሓላፍነት 

ዝተብሃለ ኩሉ ኣብ መስታውሻ ደፍተራ ሓደ ብሓደ ብምምዝጋብ ስርሓ ጀመረት።ናይ ኣዶመንበርን ፅሓፊትን ስራሕን ሓላፍነትን 

እውን ኣቐመጣ።ኩለም ሓሳባት ክዝተየሎም ድሕሪ ምግባር በላይነሽን ሰናይትን እተን ኣባላት ኣዐርዩ ምእንቲ ግልፂ ክኾነለን ምስ 

ዘለወን ግደ ኣተሓሒዘን መጠቓለሊ ሓሳብ ሃባ። 

ሰናይት ”ፅሓፊት ከም ምዃነይ ብዛዕባ ናይቲ ኣኼባ መዓልቲ ንኣባላት ክዛረብ እየ፣ ኣዶመንበር ኣብዘየለትሉ ስዓት ተኪአ ክሰርሕ 

እየ፣ ናይቲ ጉጅለ ኣኼባታት ብደቒቓታት ክሕሉን ናይ ኣኼባ ቃለጉባኤ ክሕዝ እየ።”በለት 

በላይነሽ ድማ “ኣነ እውን ኣኼባ ከመቻቹ እየ፣ ኣጀንዳታት ከዳሉ እየ፣ ናይ ኩለን  ኣባላት ተሳትፎ ከለዓዕል እየ፣ ከምኡ እውን 

ኣኼባታት ክመርሕ እየ”በለት። 

ኩለን ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎኒ መራሕተን ኩሉ ግዜ ከም ዝስለፋን ሓገዘን ንምርኣይን ኣንጨብጨባ።ኣብ መወዳእታ ሓዳሽ 

ናይቲ ጉጅለ ኣዶመንበር በላይነሽ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ብምድናቕ ስሩዕ ናይ መአከቢ ስዓት ኩሉ ግዜ ሰንበት ስዓት 9:00 

መአከቢ ቦታ ኣብ ቀፅሪ ጣብያ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ምዃኑ ብምሕባር እቲ ኣኼባ ብዕውት ኣግባብ ተዛዚሙ። 
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*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ናይ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. እተን ጉጅለ ንበላይነሽ  ንምንታይ መራሒተን ገይረን መሪፀንኣ?  

2. ንግስቲ  እቲ ጉጅለ ናይ ባዕሉ መራሒ ምምራፅ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ ዝበለትሉ ምኽንያት እንታይ ነይሩ? 

3. እዚ ኣኼባ ካብ ናይ መጀመርያ ብዝተፈለየ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ? 

4. ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምትሕግጋዝ ጉጅለ እንድሕር ወዲበን ተመሳሳሊ ፀገም ክፍጠሩ ይኽእሉ ዶ? 

5. ኣብቲ ዛንታ ዘለዋ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ውፅኢታውያን ንክኾና ሓሳብ ኣለዎም ደ? 

6. ናይ ደቂ ኣንስተዮ ድጋፍ ጉጅለ ውፅኢታዊ ንክኸውን ናይ ኣመራርሓ ክእለት ወሳኒ እዩ ኢሎም ይሓስቡ ዶ? 

7. ካብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ጉጅለ ዛንታ እንታይ ንምሃር? 

8. ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድጋፍ ጉጅለ ውፅኢታዊ ንከይኾን ዝገብሩ እንታይ ካልኦት ነገራት ኣለዉ? 

9. ኣብ ከባቢአን ብተመሳሳሊ ካሊእ ናይ ደቂ ኣንስተዮ ድጋፍ ጉጅለ ንምምስራት ክጅምራ ይኽእላ ዶ? 

10. ኣብ ከባቢአን ተመሳሳሊ ናይ ደቂ ኣንስተዮ ድጋፍ ጉጅለ ኣሎ ዶ? 

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ- ደቂ ኣንስትዮን  ኣመራርሓን ገጠር ኢትዮጵያ 10 

ናይ ምይይጥን መልመድታትን መምርሒ 

እዚ መልመዲ ሰለስተ ክፍልታት ኣለውዎ።ብመጀመርያ ተሳተፍቲ ብዛዕባ እንታይነት መራሕን ባህርያት ፅቡቕ መራሕን ክገልፁ 

ይሕተትዎም። ካልኣይ ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ምስ ደቂ ኣንስትዮ እንትነፃፀር መሪሕነት ብስሩዕ ንደቂ ተባዕትዮ ምሃብ ዝተለመደሉ 

ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክሓስቡ ምግባር። ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ዕለታዊ መነባብርኦም  ብዛዕባ ዝወስድዎም  ዝተፈላለዩ  ናይ 

መሪሕነት ግደኦም ከንፀባርቑ ምግባር።ሕድሕድ ክፍሊ ካብዚ ንታሕቲ ተብራሀሪሁ ኣሎ። 

ክፍሊ 1. መራሒ እንታይ እዩ? ናይ ፅቡቕ መራሒ ብቕዓት እንታይ እዩ? 

ብዛዕባ ናይ መራሒ ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ሓሰበን/ም ንክገልፁ/ፃ ንተሳተፍቲ ይሕተትዎም።  

ምላሽ ናይተን ተሳተፍቲ ኣብ ተገንፃሊ መመዝገቢ ፀፊሕ ወረቐት (ቻርት) ይመዝግቡ። እቲ ዝተውሃበ መልሲ ምስ ዝቕፅል ትርጉም 

ኣተሓሒዞም ይኸልሱ። 

መራሒ ማለት ኣብ ልዕሊ እኩባት ሰባት ሽትኡ ንምዕዋት ፅዕንቶ ዝፈጥር ሰብ ማለት እዩ።ሓንቲ መራሒት ካልኦት ተደፋፊአን ንዓኣ 

ንክኽተላ ኣብ ኩሉ ዓውደ ስራሕ ንባዕላ መርኣያ /ኣብነት/ ኮይና እትመርሕ እያ። 

ከም መራሒ ብዛዕባ ዘድንቕዎ ሰብ ክሓስቡ ንተሳተፍቲ ይሕተትዎም። እዚ ሰብ መራሒ ንክኸውን ዘግበርዎ ባህርያት ወይ ጠባያት 

እንታይ እዮም። ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ባህርያት ፅቡቕ  መራሒ ብፅምዲ ኮይኖም ንክመያየጡ ይሕተትዎም።ድሕሪ ናይ 5 ደቒቓ 

ምይይጥ ሕድሕድ ጉጅለ ካብ ዝተዘራረብሉ  ሓደ ባህሪ/ጠባይ/ ንክህቡ ይሕተቱ።መሳለጢ እቶም ዝተብሃሉ ኩሎም ኣብ ተገንፃሊ 

ፀፊሕ መመዝገቢ ወረቐት ይመዝግቡ።ሕድሕድ ጉጅለ ሓደ ሓደ ባህሪ ምስ ሃቡ ተወሰኽቲ እታዎታት ንምርካብ ርኢቶታት ንክህቡ 

ይግበሩ።   

 

 
10 ፍልፍል ፅሑፍ (Adapted from):  SMIS ጉጅለ ስርዓተ ፆታ (2017) ዝተወሰደ 



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 80 
 

ካብ ባህርያት ፅቡቕ መራሒ/ት ዝብሃሉ 

• ዝተውሃባ ሓላፍነት  ንሕብረተሰብ ረብሓ እምበር ንውልቀኣ ኣይተውዕልን።   

• ንእትመርሖም ሰባት ድሕንነቶምን ናይ መነባብሮ ኩነታቶምን ንምምሕያሽ ንክክእሉ ትመርሕ/ተምህር/ 

• ንባዕላን ንካልኦትን ተኽብር። ብኻልኦት እውን ትኽበር 

• ንኹሉ ነገር ብድንቢ ትግንዘብ/-ኣብ እተመሓድሮ ከባቢ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ብዝግባእ ትፈልጥ። 

• ልምዓት ተኮር እያ።ሰባት  ናይ እቶት መርከቢ ስራሕቲ ክጅምሩ ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ናይ ልምዓት መርሃግብርታት 

ንከዳልዉ ተተባብዕ። 

• ብዓልቲ ራእይ እያ። ኣብ ዓብዪ ስእሊ ብምትኳር ንኻልኦት ቀዲማ ብምርኣይ እንታይ ክግበር ከም ዝክኣል ብዓይነ ህሊንኣ 

ትከታተል። 

• ሓይሊ ውሃቢት እያ። ኣብ እትሰርሖም ስራሕቲ እንታይ ምግባር ክም እትኽእል ንእትመርሖም  ሰባት ብቅንዕና ተሳትፍ 

• ሓላፍነት ዝስመዓ እያ።ንዝፈፀመቶ ተግባር ተፀዋዒት እያ።ኣብ እትገብሮም ኩሉም ተግባራት ዝልዓለመዐቀንታት ትጥቀም። 

• መማኸሪት እያ።ንሰባት ብዛዕባ ድሌቶምን ፀገማቶም ተማኽር።ቅድሚ ምውሳና ናይ ካልኦት ርኢቶታት ትደሊ። 

• ኣብ ቁዋማ ፅንዕቲ እያ።ተኸተልታ ናታ ባህሪ ናይ ምቕዳሕ ዕድሎም ሰፊሕ ብምዃኑ መርኣያ ኮይና ትመርሕ። 

• ተኣማኒት እያ ።እትህቦም ግልጋሎታት ንእተገልግሎም ኣካላት ብቖራፅነት ተበፃሒት ንክኸውን ትገብር። 

• ኣድልዎ ዘይብላ/ዘይትገብር/ እያ። ንሰባት ብማዕረ እትርእን ፍትሓዊትን እያ። 

• እትረዳዳእ እያ። ናይ ካልኦት ኩነታት ተድንቕ፣ንዕኡ ድማ ልዑል ክብሪ ትህብ። 

• ዓርሳ እትቆፃፀር እያ። ንስምዒታት ብብቕዓት  ትመርሕ። 

• ዝልዓለ ናይ ሓላፍነት ስምዒት ኣለዋ።ብዝተውሃባ ግቡእ መሰረት ኩሉ ስዓት ንምስራሕ ድልውቲ እያ። 

• ናይ ኣባላት ዕቤትን ልምዓትን ንምርግጋፅ ንጉጅለታት ምቹው ዝኾነ ኩነታት ንምፍጣር ተበረታትዕ። 

• ሓቀኛ እያ።ኣብ ዝግበሩ ኣኼባታት ብዛዕባ ዝውሰኑ ውሳነታት ንኣባላት ብግልፂ ትዛረብ። 

• ብዓርሳ እትተኣማመን እያ። ኣብቲ ጉጅለ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ግልፂ ራእይ ኣለዋ። 

እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዝርዝር ንተሳተፍቲ የንብብሎም እሞ ምስቲ ንሳቶም ዝገለፅዎ ዝርዝር የነፃፅርዎ። ተሳተፍቲ ናብቲ ዝርዝር ካልእ 

ክውስኽዎ ዝደልዩ  ነገር እንትሃልዩ ይሕተትዎም። ክልተ ዝተፈላለዩ ሓባርቲ ቀለማት ይምረፁ እሞ እቲ ሓደ ቀለም ንደቂ ተባዕትዮ 

እቲ ካልኣይ ቀለም ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኢሎም ይሰይምዎ። 

ብተሳተፍቲ ናይ ሓደ ፅቡቕ መራሒ ባህርታት እዮም ተባሂሎም ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ብምጥቃም ነቲ ጉጅለ ኣብዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ 

ጥራሕ ብበዝሒ ይርከቡ  ኢሎም ዝሓስብዎም ባህርታት ኣለዉ ዶ? ብምባል ይሕተቱ?እንድሕር እወ ኣለዉ ኢሎም ጠቊሞም ነቲ 

ዝጠቆሙዎ ሓሳብ በቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕብሪ  የኽብብዎ።ብምስዓብ ኣብዚ ኣብ ደቂ ተባዕዮ ጥራሕ ብበዝሒ ይርከቡ  ኢሎም 

ዝሓስብዎም ባህርታት ከ ኣለዉ ዶ? ብምባል ይሕተቱ?እንድሕር እወ ኣለዉ ኢሎም ጠቊሞም ነቲ ዝጠቆሙዎ ሓሳብ በቲ ናይ ደቂ 

ተባዕትዮ ሕብሪ  የኽብብዎ። እቲ ውፅኢት ተመያየጥሉ። 

ኣብዚ ጉጅለ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣለዉ ዶ?ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ከም መራሒ ብዙሓት ተመሳሰልቲ ብቕዓታት 

ክህልዎም ከም ዝኽእል ክርድኡ ይግባእ። 

ክፍሊ 2: -ቁፅሪ ኣመራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ንምንታይ ይውሕድ? 

ተሳተፍቲ እዞም ዝስዕቡን ካልኦት ተዛመድትን መልስታት ንክህቡ  ሕቶታት ይሕተቱ። 

ኣብ ናይ ገጠር ማሕበረሰብ ውሽጢ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ማይ መስኖ ተጠቀምቲ ማሕበራት (IWUAS) ኣብ ዝበሉ ናይ 

ውሳነ ምሃብ ግደታት ወይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ቦታታት በዞም ዝስዕቡን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብስሩዕ ኣይሳተፋን። 
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• ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እንትነፃፀር ትሑት ናይ ትምህርቲ ደረጃ ስለ ዘለወን 

• ናይ ሐበሬታ ሕፅረት ስለ ዘለወን። 

• ውሳነ ናይ ምሃብ ሓይሊ ሕፅረት ስለ ዘለወን። 

• ኣብ መድረኽ ንምዝራብ ስለ ዝፈርሓ 

• ብዓይኒ ደቂ ተባዕትዮ ሰበስልጣን ደቂ ኣንስትዮ ዓቅሚ ዘይብለን፣ናይ መሪሕነት ግደአን ክዋፃኣ ዘይኽእላ፣ሓፋራት፣ዓርሰ 

እምነት ዘይብለን ፣ዝተሓተ ኣቋም ዘለወን እየን ዝብል ኣሓሳስባ ብምህላዉ  

• ባህላዊ ፅዕንቶታት- ሓደሓደ ደቂ ተባዕትዮ ኣንስቶም ኣብ አኼባ ክሳተፋ ኣይፈቕዱን 

• ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስራሕ ፅዕንቶ ምህላው 

• ብደቂ ኣንትዮ ይኹን ብደቂ ተባዕትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ክብሪ ዘይምሃብ 

•  ምሕደራ መስኖን ማይን  ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግዝኣት ገይርካ ምውሳድ ምህላው 

ካብቶም ተዋሂቦም ዘለዉ ኩሎም ምኽንያታት እቲ ሓቂ ኣይናይ እዩ ኢለን ይሓስባ? ንምምሕያሽ ቀሊል ወይ ንምልዋጡ ብጣዕሚ 

ከቢድ እዩ ኢልክን እትሓስብኦ ነገር ከ ኣይናይ እዩ  ዝብል ሕቶ ነተን ደቂኣንስትዮ ይሕተቱ። 

ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማሕበረሰብ መራሕቲ ንክኾና እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ንተሳተፍቲ  ይሕተቱ? 

ንተሳተፍቲ  እዞም ዝስዕቡን ካልኦት ተዛመድትን መልስታት ንክህቡ  ሕቶታት ይሕተቱ። 

• ደቂ ተባዕትዮ ኣንስቶም ናይ ማሕበረሰብ መራሕቲ ንክኾና ክድግፍዎን ኣለዎም። ክልቲኦም ናይ መሪሕነት ቦታን ግዜን 

ንክረኽቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕትን ውሳነታትን ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ክማቐሉ ኣለዎም። 

• ኣብ ኣተሓሕዛን ምሕደራን መስኖ ማይ ኮሚቴ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሓላፍነት ይሃቡ።ከም IWUAS ዝበሉ ናይ 

ማሕበረሰብ ኮሚቴ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣባልነት ምኢቲሚኢታዊ ክኸውን ክግበር ኣለዎ። 

• ዘለዉ ባህላዊ  ፅዕንቶታት ንምውጋድ ዝተወሰነ ስልጠናታትን ድጋፋትን ምድላው ማለት እውን ብቐሊሉ ኣብ መድረኽ 

ምዝራብ ንዘይኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ተግባራዊ ስልጠና ንምሃብ ምድላው። 

• ኣብ ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ካልኦት ናይ ትምህርቲ ዕድላትን ምስታፍ። 

• ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርኣዩ ሕማቓት ባህላዊ ኣመለኻኽታ ንምቕራፍ ብትኹረት ምስራሕ 

• ደቂ ኣንስትዮ ምስ ካልኦት ተኣኪበን ኣብ ናይ ማሕበረ ሰብ ምይይጥን ከይዲ ኣወሃህባ ውሳነን ኣስተዋፅኦ ንክገብራ  ካልኦት 

መማረፅታት ምሕሳብ    

• ሓሳባተን ብነፃ ይገልፃ፣ ድምፀን ይስምዓ፣መእመንትን ውዱባትን እየን ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኽ መደረ 

ይለማመዳ። 

ክፍሊ 3: ምንፅብራቕ ኩነታዊ መሪሕነት  

ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ውሑዳት ቁፅሪ ዘለዎም ስሩዓት ዝኾኑ ናይ መሪሕነት ቦታታት ጥራሕ  ዋላ እኳ እንተሃለዉ ታራ ደቂ 

ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ቤተሰቦም፣ ከባቢኦም ወይ ማሕበረሰቦም ውሽጢ ከም መራሕቲ ኮይኖም ዘገልግልሎም ዝተፈላለዩ 

መንገድታት ኣለዉ።ሓደሓደ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት መራሕቲ ንኸውን።ንኣብነት  ስድራ ንደቁ ሓደ ዓይነት መራሒ እዩ። 

ትኽክልኛ  ነገር ንክመሃራን ከመይ ፅቡቓት ሰባት ክኾና ከም ዝኽእላን ንምርኣይ ይምኩራ። ኣብ መሓዙትና ወይ ጎራብትና ዝኾነ 

ሃንደበታዊ ሓደጋ  ወይ ቀውሲ  ኣብ ዘጋጠሞም እንትንሕግዝ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ መሪሕነት ግደ ንኣቱ። እዚ ኩነታዊ መሪሕነት 

ተባሂሉ ይፅዋዕ። 
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ሀ. ተሳተፍቲ ኣብ ኩነታዊ ናይ መሪሕነት ግደ ዝተረኸብሉ ግዜ ኣብዚ ናይ መሪሕነት ግደ ብዛዕባ ዘርአይዎ ናይ ኣመራርሓ ባህሪን 

ንክሓስቡ ይሕተቱ። ብፅምዲ ንምምይያጥ 5 ደቂቓ ንተሳተፍቲ ይሃቡ።ድሕሪ እዚ ዝተወሰኑ ፍቓደኛታ ዝኾኑ ተሳተፍቲ ታሪኾም 

ከካፍሉ ይሕተቱ። 

ለ. ፅቡቕ መራሒ ንምዃን ብዛዕባ ዘድልዩ ባህርያት ብዝምልከት ድሕሪ ምዝርራብ ናይ ኣመራርሓ ክእለቶም  ንምጉልባት  እንታይ 

ይገብሩ? 

• ኣብ ውሽጢ ገዛ 

• ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ 

• ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ ምትሕግጋዝ  ጉጅለ ውሽጢ  

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል እዚ ብዛዕባ ናይ ኣመራርሓ ፅንስሓሳብ ዝተመልከተ እንትኸውን ሓደ መራሒ ፅቡቅ ባህርያትን ክእለታትን ንክህልዎ 

ኣብ ዘግብሩ ነጥብታት ተመያይጡ። ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ናይ ደቂ ኣንስተዮ ትሑት ናይ ትምህርቲ ደረጃ ምስ ዘለዉ ማሕበራውን 

ናይ ስርዓተ ፆታ ልሙድ ባህርታትን ብምትእስሳር ቁፅሪ ደቂ ኣንስተዮ ኣብ ብስሩዕ  መሪሕነት ንክቅንሳ ገይርዎን።ይኹን እምበር ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ዘይስሩዕ ዝኾነ ስራሕቲ ግን ናይ መሪሕነት ግደ ይሕዛ። ንኣብነት ቆልዑ ምምካር፣ ከባብያዊ ክብረ ብዓላት ምውዳብ፣ 

ፀገም ንዘለዎም ሰባት ኣብ ምሕጋዝ።ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥንካረታተን ብምትኳር፣ ናይ ምምራሕ ክእለተን ብምልምማድ፣ ካብ ኩነታዊ 

መሪሕነት ናብ ስሩዕ ናይ ኣመራርሓ ቦታታት ንምስግጋር እምነት ንምርካብ  የኽእለን። 

 

ክፋል 2.3 ተግባራት ሓቢርካ ምትላም 

ንደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ምዃንን ተግባራት ብሓባር ምትላምን ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዉዎ።ተግባራዊ ይኹን ስልታዊ ድሌታት 

ንምቕራፍ ከም ሓደ መንገዲ ኮይኑ ከገልግል የኽእል።ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓባር ስጉምቲ ዝበለፀ ናይ ስርዓተ ፆታ ማዕርነት ን 

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮን ክውን ንክኸውን ይሕግዝ። ጉጅለታት ንሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድርዳር ዓቕመን ንክዓቢ፣ ኣምረቲ 

ዘለዎም ሃፍቲ ተበፃሒ ንክኸውን ከምኡ እውን ንምህርቶም መሸጢ ዝኸውን ክፍቲ ናይ ዕዳጋ ኩነታት ናይ ምርካብ ዕድሎም 

ንከመሓይሹ ይሕግዞም። ናይ ሓደ ሓረስታይ ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ኣባላት ሓደጋታት ብሓባር ንክቕንሱ፣ ዝተፈላለዩ ወፃእታት 

ከምኡ እውን ሓበሬታታትን ክእለታትን ከማቕሉ ይኽእሉ። እዚ ኩሉ ናብ ዝሐሸ ትርፍን ኢኮኖሚያዊ ዕቤትን ይመርሐም። 

ንኡስ ክፋል 2.3.1 ከም ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ውሳነ ምሃብ  

ኣብ ገጠር  ኢትዮጵያ ብቤተሰብ ይኹን ብማሕበረሰብ ደረጃ  ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምውሳን ዓቕመን ዝንኣሰ እዩ።ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ናይ ባዕልተን ጉጅለ ምህላዉ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ባዕልተን ውሳነ ክውስናን ድምፀን ንከስምዓን ዓብዪ ዕድል ክፈጥረለን ይኽእል።ኩለን 

ናይቲ ጉጅለ ኣባላት  ናይ ባዓል ዋናነት ስምዒት ንክህልወን ፍትሓዊ ከይዲ ኣወሃህባ ውሳነን ናይ ሓባር ምርድዳእ ንምፍጣር ዝግበር 

ፃዕሪ ክህሉ ይግባእሓደ ጉጅለ ናይ ኩሉ ሰብ ድምፂ ልዕል ኣቢሉ ናይ ምርኣይ ባህሊ ምፍጣር እንድሕር ክኢሉ እቶም ኣባላት ናይ 

ምግላል ስምዒት ከይስመፆምን ዕግበቶምን ከይቕንስን  ይገብር። 

ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት  

ዘድልዩ ናውቲ: ዛንታ መሰረት ገይሩ ካብ ሕድሕድ ጉጅለ ንዝልዓሉ ሓሳባት ንምዝርዛር ዘድሊ 8 ስሩዕ መጠን ዘለዎም ወረቓቕቲ፣ 

ሕድሕድ ተሳታፊ ኣብ መረፃ ኣወሃህባ ደረጃ ንልምምድ ዝጥቀሙሎምን 6 ጭንጫ ወይ ዘርኢ 

ዝወስዶ ግዜ 1:30  
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ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ክልተ ዝተፈላለዩ ናይ ዴሞክራሲ ዓይነታት ኣወሃህባ ውሳነ (ናይ ኣብዝሓ ሕጊ ድምፂ ምሃብን ናይ ሓባር 

ምርድዳእን) 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ : ናይ መረፃ ደረጃ ከም ህንፀት ምስምማዕ ኮይኑ ይትግበር 

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

 

*** 

በላይነሽ  ካብ ናይ ኣኼባ መዓልቲ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ቅድም ኢላ “ከመይ ሓዲርኪ ሰናይት ብዛዕባ ናይ ቀፃሊ አኼባና ንምስትዋስ 

እየ መፅየ።ምሳኽን ምስ ለምለምን ንጉሆ ሰንበት ኢና ክንራኸብ፤ ንካልአት እውን ኣተሓሳስበአን።ፅባሕ ከም እትገብርኦ ተስፋ ይገብር”  

በለታ። ”ስለ ዘዘኻኸርክና ነመስግን። ኩሉ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ። ንለምለም እውን ተዛሪበያ እየ ኣይትጨነቒ” በለታ ሰናይት።  

 

ሰንበት ናይ ኣኼባ ስዓት በፂሑ። “ናብ 3ይ ኣኼባና ብስዓትክን ስለ ዝመፃኽን ከመስግነክን ይደሊ።ሎማዓንቲ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና 

ብዛዕባ  እንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ንምምይያጥ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ኣጀንዳ ክውሰኽ ኣለዎ እትብልኦ ነገር እንተሃልዩ ነፃ ኮይንክን 

ክትቅፅላ ትኽእላ ኢኽን” በለተን በላይነሽ።ሓንቲ ድሒራ ዝመፀት ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ኣውፂኣ ከምዚ በለት ”ኣብዚ ዘለና ኩልና ኣብ 

ገዛ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ይመስለኒ። ስለዚ ተወሳኺ ኣየድልየናን እኳድኣስ ኣብተን በላይነሽ ዝበለተን ነትኩር እሞ ካሊእ 

እንተሊኡ ካሊእ መዓልቲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ” በለት። 

ሰናይት ኢዳ ኣውፂኣ” ናብዚ መፂና ዘለና ኩልና ናይ ሓባር ድሌት ስለ ዘለና እዩ።ኩልና እኮ ናይ ሕርሻ መሬት ኣለና ፣ግን መሬትና 

ኣብ ክንዲ ባዕልና ምጥቃም ንኻልኦት ሓረስቶት ኢና ነካረዮ/ነወፍሮ/ ዘለና።እቲ ዘሕዝን ነገር ክዓ ኣብ ዘካረናዮ/ዘወፈርናዮ/ ናይ 

ባዕልና መሬት ሸቃሎ ኮይንና ምስራሕና እዩ”። ሰናይት ብምቕፃል “ኣነ ዘለኒ ፀገም ክነግረክን ፣ብዓል ገዛይ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ 
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ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ብምልኡ፣ ናይ ውሽጢ ገዛ ስራሕትን ማሕበራዊ ተሳትፎን ንኣይን ንኣርባዕተ ደቀይን ገዲፉልና ተወሳኺ እቶት 

ንምርካብ ናብ ስራሕ ከይዱ።ኣነ ንባዕለይ ከም መራሒት ስድራ ገይረ እየ ዝወስድ”።ኣርባዕቲኦም ደቀይ እውን ኣናእሽተይ ስለ ዝኾኑ 

ብዙሕ ኣይሕግዙንን። መሬተይ ብእሽተይ ገንዘብ ከየካረኹ ባዕለይ ክጥቀም ሓሳብ ነይሩኒ ኮይኑ ግን ብዘለኒ ብዙሕ ሓላፍነት ሕርሻይ 

ንምድላው ናይ ጉልበት ሕፅረት ስለዘለኒ ኣይኮነን። ስድራይ ዘማሓድር ካብዘን ዝረኸብኩን ናይ ክራይ ገንዘብን ካብ ንእሽተይ ካብ 

ገደናን ዝርከብ ኣታዊ  እዩ።እዚ ድማ ድሌት ቤተሰበይ ንምምላእ እኹል ኣይኮነን። እዚ መሬት ምክራይ /ምውፋር/ ዝብሃል ድኽነትና 

ንክናዋሕ እናገበረ እዩ።እዚ ድኽነት ዝብሃል ነገር ንሓንሳብን ንሓዋሩን ክነወግዶ ኣለና ኢለ ተስፋ ይገብር። እዚ ድማ ናይ 

መብዛሕተአን ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ተሞኩሮ እዩ። ”ኩለን ኣብቲ ኣኼባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንሰናይት እናዳመፃ ርእሰን  ንላዕልን 

ንታሕትን እናነቅነቓ ብታሕጓስ የዳምፃ ነይረን”። 

እታ አዶመንበር “ዝኾነት ክውስኽ ትኽእል” እያ ኢላ ሓተተት። ኣብ ከባቢ ኣርባዓታት ክሊ ዕድመ እትርከብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 

ኢዳ ኣውፂኣ “ናይ ሰናይት ትኽክል እዩ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ጠጠው ክነብሎ ኣለና።ሓጋዚ ሰብኣይ ዘይብልና ደቂ ኣንስትዮ እንኸፍሎ 

ወፃኢ ክፈልጥዎን እዚ ኣሰራርሓ ጠጠው ዝብለሉን መማረፂ ክንእልሽ ኣለና። ” ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ትስእ ኢላ ናታ ተመኩሮ 

ምክፋል ጀመረት። “ርኢኽን ፀገምና ናይ መሬት ክራይ ጥራሕ ዘይኮነስ መሬትና ከመይ ምምላስ ከም እንኽእል እውን ሽግር ኣለና 

።ምክንያቱ ሓደሓደ ተኻረይቲ/ተወፈርቲ/ ዝሐሹን ጉልበት ዘለዎም ኣወዳትን እዮም። ስለዚ መሬትና ንምምላስ ድምፅና ንምስማዕ 

ንፈርሕ። ናይ ሕርሻ መሬትና ንምክራይ/ንምውፋር/ ዘገድደና ዘሎ ዋና ምኽንያት ኣቲ መሬት ንምስራሕ ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረትን 

ዝተመሓየሹ እታዎታት ንምግዛእ ሕፅረት ፋይናንስን እዮም” በላ። 

ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ብምውፃእ ኣብ ሕርሻ ኤክስትንሽን ስራሕቲ ዘለዋ ተመኩሮ ብኸምዚ ዝስዕብ ምግላፅ ጀመረት ”ኣብ 

ዝሓለፈ ሰሙን ብዘይ ምርካበይ ኣብ ቀረብ ግልጋሎት ኤክስተንሽን ምኽክር ኣኼባ ናይ ምርካብ ዕድል ነይሩኒ ኮይኑ ግን ካብቲ 

ጉጅለ ኣነ ጥራሕ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝነበርኩ ንከይዛረብ ሓፊረ ብዛዕባ ናተይ ይኹን ናይ ካልኦት ፀገማት ምንም ከየልዐልኩ 

ተመሊሰ። እቲ ሕርሻ ወኪል እውን ኣነ ኣብቲ ምኽክር መድረኽ ምርካባይ ኣይተገንዘበን። ጠቕሊሉ እውን ኣየዛረበንን።” ብዙሓት 

ደቂ ኣንስትዮ ተመሳሳሊ ተመኩሮ ከም ዘለወን ርእሰን ነቅነቓ። 

ካልእ  ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ  ኣውፂኣ “ተወሳኺ ጠቓሚ ነገር ኣለኒ” ንሕና ናይ ፍርያት ናይ መሸጣ  ፀገም ኣለና ። ካብ ዘለኒ ልምዲ 

ብምብጋስ ንቕድሚት ንምጉዓዝ ሓቢርና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ሓደ ጉዳይ እዚ እዩ።” በለት 

እታ ኣዶመንበር ፍሽክ ኢላ”ዋውውው ባዕልና ኣቐዲምና እንተንውደብ ነይርና ዝበለፀ ክንመሃር ነይርና። ንግዚኡ ምይይጥና ኣፅብብ 

ነብሎ እሞ እቲ ቀንዲቀንዲ ነጥቢ ምዝርዛር ንጀምር።”   

ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሓሳባት ዝርዝር  ብምልኦም  ሰናይት ብኸምዚ ዝስዕብ ገለፀቶም:- 

• ናይ ክራይ መሬት ሽግር ምስራዝ 

• ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግልጋሎት ሕርሻ ኤክስተንሽን  

• ዝተመሓየሹ ዝራእቲ ይጠቐማ 

• ኮምፖስት የዳልዋ 

• ናይ ጉጅለ መሸጣን ምትእስሳር ዕዳጋን ይደልያ 

• ናይ ሕርሻ ሰራሕተኛ ምድላው 

• ናይ ጉጅለ ዕቋርን ልቓሕን 

• ባህላዊ ብዓላትን ካልኦት ክብረ ብዓላትን ንምኽባር ባዕሎም ንባዕሎም ይረዳድኡ።“ 
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ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕልምና ጋህዲ ንምግባር እዞም ነጥብታት ኣድለይቲ እዮም።” ዝበለት ወይዘሮ በላይነሽ ብወለድና ሓደ ዝብሃል 

ኣበሃሀላ ኣሎ ንሱ እውን ”ውዳበ ሓይሊ እዩ” ይብሉ። ስለ ዝኾነ ንግዚኡ ምንቅስቃሳትና ብምግዳፍ ንሕድሕድ ፀገም ንምቕራፍ ከም 

ኣድላይነቱ ቀዳምነት ምሃብ ንጀምር።  

ለምለም ኢዳ ብምውፃእ “ንሕድሕድክን ከመስግነክን ይደሊ።ብሓደ ተኣኪብና ናይ ሓባር ፀገምና ንክንማየጥ ዘለዓዐለና ወይዘሮ 

በላይነሽ ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣፍርየን ውፅኢታውያን ናይ ዝኾና ሓረስቶት ደቂ ኣንስተዮ ብሬድዮ ካብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ምዃኑ 

የስታውስ እየ።ስለዝኾነ እውን ናይ ጉጅለ መሸጣ ንክንገብር ከም ዘለና ሓሳብ የቕርብ ኣለኹ።ምህርትናን ናይ ሕርሻ ኤክስተንሽን 

ግልጋሎታትን ብቕደም ስዓብ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ንክንረክብ ቀዳምነት ክንህቦም ዝግብኡ ጉዳያት እዮም። ምኽንያቱ 

ንምሻጥ ዕዳጋ ምትእስሳርን ንደቂ ኣንስትዮ ዝስማዕማዕ ናይ ሕርሻ ኤክስተንሽን ግልጋሎታትን ክንረክብ ይግበአና።  

ኣብ ጎኒ ለምለም ዝተቐመጠት ሓንቲ ካልእ ሰበይቲ “ትኽክል እያ” ምህርትና ንምሻጥ ብዘለና ናይ ዕዳጋ ተበፃሕነት ፀገም ጥቕሚ 

ከይንረክብ ብምግባር እናተሰቀቐና ኢና ።ንናይ ኤክስተንሽን ግልጋሎታት ዘለና ውስንነት እውን ፀገም እዩ። ዘሎ ናይ ሕርሻ 

ኤክስተንሽን ኣገልግሎት ድሌትና ዘማልእ ኣይኮነን” ኢለን።  

ግን ኩለን ኣይተስማዕመዓን።ሓንቲ ዝተናደደት ትመስል ጓል ኣንስተይቲ ”ንሕናስ ሕማቓት ኢና! ፍርያትና ኣበይ ከም እንሸይጥስ 

ይጠፍአና ኢልኪ ትሓስቢ? እኳድኣስ ናይ ሰራሕተኛታት  ምውዳድ እዩ  ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ”። ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ “ንኣይ 

ከም ዝስለኒ ከምእዘን ፃዕዳ ሽጉርቲ ሸይጠን ዝተለወጣ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ እቶት ዝረኸብና መሲሉ ተሰሚዑኒ። ” በዞም ዝልዓሉ 

ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ ወግዕታት ነይሮም። ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝገበርኦ ኣኼባ ናብ ጭቕፅቕን 

ምብታንን ከየምርሕ በላይነሽ ተጨኒቓ ነይራ።ኮይኑ ግን ናይ ንግስቲ ናይ መሪሕነት ጥበብን ኣተኣላልያ መድርኽን ናብ ርእሳ 

መፀላ።ስዓት ከይዱ ስለ ዝነበረ ኣብ ናይ ቀፃሊ መድረኽ ክጠቓለል ወሰነት። 

በላይነሽ ነተን ጉጅለ እዚ ርኢቶ ዝሃበተን እንትኸውን”ኣሕዋተይ ፅቡቓት ናይ ሓባር ስግኣታትን ፀገማት ዘርዚርና፣ ቀዳምነት ኣብ 

ዝውሃቦም ጉዳያት ናይ ሓባር ስምምዕ ንምብፃሕ ግዜ ስለ ዘይብልና ኣብ ቀፃሊ ስንበት እንትንራኸብ ሕድሕድ ሰብ ናይ መጀመርያ 

ሰለስተ ቀዳምነት ክንህቦም ዝግብአና ነገራት ፈሊና ክንመፅእ ኣለና።ሽዑ ናብ ሓደ ምርድዳእ ከም እንበፅሕ ርግፀኛ እየ በለተን። ኩለን 

በዚ ተስማዕምዓ።ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መድረኽ ንዝተሳተፋ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ብምምስጋን ”ንዝነበረና ዕዉት ውዕሎ ብደርፊ ስለ 

እንዓፅዎ ፅቡቕ ደርፊ ዘለዋ ብምባል ሓተተት” ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ምይይጥ ሓሳብ ከይሃበት ዝውዓለት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ 

ብምውፃእ  ደርፊ ምድራፍ ጀመረት።ካልኦት ድማ ጠጠው ብምባል ተቐበላኣ። 

*** 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም እቲ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. እተን ደቂ ኣንስትዮ በቲ ጉጅለ ክሰርሑን  ዝደልየኦም ፀገማት ነገራት እንታይ እዮም ?  

2. ኣብቲ ጉጅለ ዘላዋ ኣባላት ኩለን ሓደ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣለወን ዶ? 

3. ኣብቲ ኣኼባ  እቲ ጉጅለ እንነታይ ዝኣክል እናሰርሐ እዩ? እንታይ ዝተመሓየሹ ነገራት ከ ኣለው? 

4. ኣብቲ ማሕበረሰብ ውሽጢ ዘለዋ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ፀገማት እናተጋፈጣ ድየን? 

5. ኣብ ከባቢኦም ከምኦም ዓይነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ኣቐዲሞም ከፅንዕዎም ዝግብኡ ነገራት ከም 

ዘለዉ ይስመዖም ዶ? 

6. እቲ ጉጅለ እቶም ትኹረት ክወሃቦም ዝግበኦም ነገራት  መጀመርያ ከመይ ፈልዩ ክፍልጦም ከም ዘለዎ  ሓሳብ ኣለዎም 

ዶ?ኣብ ሕድሕድ ጉዳይ ድምፂ እንተሂቦም ፅቡቕ ሓሳብ ይኸውን ዶ?ኣብቲ ጉጅለ እቲ ናይ ብዙሓት ሓሳብ ነቲ ናይ 

ውሑዳት ሓሳብ ከሸንፎ ዶ ኣለዎ? ንምንታይ ኮይኑ ወይ ዘይኮነ? 
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ናይ ጉጅለ መልመዲ:  ድሌታት ምስራዕን ሓበራዊ ምርድዳእን 

መሳለጥቲ ካብዚ ንታሕቲ  ብዛዕባ ዝተዘርዘሩ ክልተ ዋና ዋና  ዓይነት  ኣወሃሀባ ዴሞክራስያዊ ውሳነታት (ናይ ኣብዛሓ ድምፂ 

ምክባርን ምስምማዕን) ከረድኡዎም  ይግባእ። ምስ ጉጅለታት  ወሳነታት ንምሃብን ፀገማት ክፈትሑ ንምሕጋዝን  ከገልግሉ ዝኽእሉ 

ብዙሓ ቴክኒካት ኣለዉ።ኣብ ሓደሓደ ትካላት  መራሒ ናይ ኩሉ ጠቅላላ ጉጅለ ውሳነ ባዕሉ ይህብ።  እዚ ኣብ ኣባላት ቅሬታ ወይ 

ናይ ዘይ ምዕጋብ  ኩነታት ስለ ዝፈጥር ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ ንምብቃዕ  ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣይምከርን። ኣብ ንእሽተይ ጉጅለ  

ናይ ሕድሕድ ኣባል  ኣስተዋፅኦን ኣመለኻኽታታን ብዝዕድም፣ ብማዕረን ብፍትሓውን ኣእምሮን ኣግባብ ዝምራሕ ዴሞክራስያዊ 

ዝኾነ ናይ ውሳነ ኣወሃህባ ሜላ ምጥቃም ዝሐሸ እዩ። 

ክልተ ዋና ዋና  ዓይነት  ኣወሃሀባ ዴሞክራስያዊ ውሳነታት ኣለዉ ። ንሳቶም እውን ናይ ኣብዛሓ ድምፂ ምክባር ን ምርድዳእ ይብሃሉ። 

ኣብዛሓ ድምፂ ምክባር ማለት ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ኣብ ሓደ ነገር ካብ 50% (ፍርቂ)ንላዕሊ እንድሕር ተስማዕሚዖም እቲ ውሳነ 

ተቐባልነት ዘለዎ ውሳነ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ መረፃ መብዛሕትኡ ግዜ ቅልል ዝበለ ናይ ኣብዛሓ ድምፂ ደንቢ 

ይኽተሉ።እዚ ማለት ካብ 50% ንላዕሊ  ጥራሕ ድምፂ እንድሕር ረኺቦም ከም ኣሸነፍቲ ተገይሮም ይውሰዱ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣፈላላይ 

ካብ 1% ንታሕቲ ክኸውን ይኽእል።ንኣብነት ኣብ ክልተ መማረፅታት ሀን ለ ን መማረፂ ሀ 50.3 % ድምፂ እንትረክብ እቲ ዘይተመረፀ 

መማረፂ ለ ድማ ድማ 49.3% ድምፂ ረኺቡ ማለት እዩ። በዚ ኩነታት እቶም 49.3% በቲ ዝተወሰነ ውሳነ ደስተኛታት  ስለ ዘይኮኑ 

እቲ ጉጅለ ንኣኣቶም ከም ዘይምቹ ገይሮም ይወስድዎ።ብውሳነ ኣብዝሓ ድምፂ ዝመፅእ ናይ ዘይምዕጋብ  ኩነታት ንምቕናስ ካብ 

ዘኽእሉ መንገድታት ሓደ ኣብቲ ኣብዝሓ ድምፂ ንክውሰን ተሳትፎ ዝገብሩ ኣካላት ቁፅሮም ክበዝሕ እንተንኣሰ 2/3 ክኸውን ምግባር 

ምኽኣል እዩ።  

ሰፈሕ ፅዕንቶ ኣብ ዘለዎመ ውሳነታት ኩሉ ግዘ ነቲ  ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ውሳነ  ሕጊ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ።እዚ ማለት ኩሉ 

ግዜ ብዝተወሰነ የሸንፉ ወይ ይሽነፉ ማለት እዩ።እዚ ንዝንኣሰ ኣመለኻኽታ ዘለዎመ ሰባት እንታይ ይኸውን? ካብቲ ጉጅለ ወይ 

ማሕበረሰብ ከም ዝተፈለዩ መሲሉ ክስመፆም ይገብር። ንድሌታቶምን ሓሳባቶምን ትርጉም ከም ዘይወሃቦ ገይሮም 

ይሓስቡ።ውሳነታት ኣብ ዝትግበርሉ ግዜ ኣብቲ ጉጅለ ፀገም ብምፍጣር ቀንዲ ተቓወምቲ ክኾኑ ይኽእሉ።ብዝረቐቐን ብዝኸፈአን 

መንገዲ ብምእጋድን ኣብ ኣፈፃፅማ ብዘይምስታፍ ክቃወሙ ይኽእሉ።ሓደሓደ ኣባላት ካብቲ ጉጅለ ሙሉእ ብሙሉእ ንክለቁ ክውስኑ 

ይኽእሉ። ኣብናይ ኣብዝሓ ሕጊ ንነገራት ፍለይ ዝበለ ኣመለኻኽታ ንዘለዎም ሰባት ዘተኣናግድ መዐቀኒ የለን።ዝተውሃቡ ድምፅታት 

እንትባኽኑ ትካላት መብዛሕትኡ ግዜ  ሽተኦም ንምዕዋት ኣብ ዝትሓተ ወይ ለውጢ ኣብ ዘይግሉ ጉዳይ ዋጋ ይኸፍሉ።  

በዚ ምኽንያት ኣብ ኣናእሽተይ ጉጅለታት  ኣብ ስምምዕ ዝተበፀሐ ውሰነ ክህሉ ይምከር። ምስምዕማዕ ማለት ኣብቲ ጉጅለ ዘሎ 

ሕድሕድ ሰብ በቲ ውሳነ ይስማዕማዕ ወይ አቲ ውሳነ ነቲ ጉጅለ ዝሐሸ ምዃኑ ምቕባል ማለት እዩ።ናይ ምትእምማን ዋና ስሕበት 

ማእኸል  ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ዝግበር ምይይጥ እዩ።እዚ ማለት ጥንቃቐ ዝተመለኦ ንኹሉ ብማዕረ ኣሰታታፊ ብዝኾነ ኣግባብ 

ምይይጥ እንድሕር ተኻይዱ እቲ ተሳታፊ ዝሃቦ ድምፅን ሓሳብን ተቐባልነት ከም ዝረኸበ መሲሉ ይስመፆ።ምስምማዕ ኩሉ ሰብ ናይ 

ባዕሉን ናይ ካልኦት ጉጅለታትን ድሌት ንምምላአ ካብ ምቅዋም ባዕሉ ንባዕሉ እናተሓጋገዘ ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ምግንዛብ 

ይሓትት።ኣብ ምትእምማን ኣብ ኩሉ ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ንኹሉ ተጠቃሚ  ከግብር ዝኽእል መፍትሕታት ይደሊ።ኩሎም 

እንድሕር ኣብ ውሳነ ተስማዕሚዖም ኣብ ኣፈፃፅማ ዝበለፀ ቅርፀኝነት ንክህልዎም ይሕግዞም።ናይ ሓባር ምትእምማን ንምህናፅ ናይ 

ሓባር ተሳትፎ ይደሊ።ብዙሕ ግዜ ድማ ይወስድ። 

ኣብ መንጎ ናይ ኣብዛሓ ሕግን  ብስምምዕነት ዝውሃብ ውሳነን ዘሎ ኣፈላላይ ብከምዚ ዝስዕብ .ተጠቃሊሉ ቀሪቡ ኣሎ። 

 

 



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 87 
 

 ናይ ኣብዝሓ ሕጊ ሓበራዊ ምርድዳእ ወይ ምስምማዕ 

ዕላማ ምእማን ንምርዳእ 

መበገሲ/ስሕበት ማእኸል/ ኣንፈት ናይ ኩሉ ስእሊ 

ትኹረት ክትብሎ እትደሊ ዝተሰመዐካ  

ውፅኢት ንሕድሕድ  ብሓባር 

ክእለት ክትዕ ውሳነ ምሕላፍ 

ሓዱሽ ተግባር  1.ኣብ ክንዲ “ኣይስማዕማዕን” ምባል ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ 

ምሕታት 

 2.ናይ ካልኦት እምነታትን ሓሳባትን ምድማፅ 

   

ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተገሊፁ ዘሎ ዛንታ እቲ ጉጅለ እንትመያየጥ ኣብ መንጎአን ዘሎ ነገር ንምወሳን እንትምኩራ ብቐሊሉ ናይ ሓባር 

ምምርድዳእ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ውሳነታት ንምውሳን ወይ ንምምራፅ ዘኽእሉ መማረፅታት ኣለዉ። 

ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ መልመዲ ምስራሕ ብዛዕባ ምርጫ ኣውሃህባ  ደረጃ ንምርዳእ ይሕግዞም። 

መምርሕታት ናይ ድሌታት ምስራዕን  ሓበራዊ ምርድዳእን 

መሳለጢ ኣብቲ ክፍሊ 8 ወረቓቕቲ ንተሳተፍቲ ምብታን።ኣብ ሕድሕድ ወረቐት እቲ ኣብ ላዕሊ ተገሊፁ ዘሎ ዛንታ ካብ 8 ጉጅለ 

ብቐዳምነት ካብ ዝስርዑ ሓሳባት ሓደ ብዝሐሸ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ንክፈልየኦ ኣብቲ ካርዲ እቲ ጉዳይ ብዝገልፁ ስእልታት 

ክፅሓፍ ኣለዎ።   

• ናይ  መሬት ክራይ ፀገም ምስራዝ 

• ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግብርና ኤክስተንሽን ግልጋሎት ይደያ 

• ምሩፅ ዘርኢ ይጠቐማ 

• ኮምፖስት የዳልዋ 

• ናይ  ጉጅለ መሸጣ ወይ ንምህርተን  ዕዳጋ ምትእስሳር  ይደልያ 

•  ሕርሻ  ንምልውዋጥ ሰራሕተኛታት ምውዳድ 

• ናይ ዕቛርን ልቓሕን ጉጅለ ምምስራት 

• ባህላዊ ክብረ ብዓላት ንምኽባር ባዕለን ንባዕለን ይተሓጋገዛ 

ተሳተፍቲ  ሰለስቲአን መሓዙት  ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ድጋፍ ጉጅለ  ኣባላት ከም ዝኾና ንክሓስቡ ይሕተትዎን። 

ንሕድሕድ ተሳተፍቲ 6 ፀፀር እምኒ ወይ ዘርኢ ይሃብዎም። እዚኣቶም ናያቶም ድምፂ/መረፃ /እዮም። ተሳተፍቲ እዞም ድምፅታት 

ናብ ሸሞንቲኦም ገፃት ምብታን ይኽእሉ። ኮይኑ ግን ነቲ ጉጅል ንምስራሕ ብጣዕሚ ኣድለይቲ እዮም ኢሎም ምስ ዝሓስብዎም 

ጉዳያት ብምምርኳስ (ኣብ ሕድሕድ ድምፂ 1 ድምፂ ወይ 6ቲአም ድምፅታት ኣብ ሓደ ወረቐት  ወይ ኣብ ማእኸሎም  ዘሎ ሓደ ነገር 

መሳለጢ ከርእዮም ኣለዎ) ኩሉ ድምፂ ምስተውሃበ ኣብ ሕድሕድ ወረቐት መሳለጢ ዝተቐበሎ ጠቅላላ ድምር ቁፅሪ  ድምፂ   ክፅሕፎ 

ኣለዎ። ድሕሪ እዚ መሳለጢ እቲ ኣብ ወረቐት ዝተፅሓፈ ቁፅሪ ድምፂ ኣብ መንደቕ ብምልጣፍ እቶም ጉጅለታት ክሪእዎ ምግባር ። 

ድምፂ  ጥራሕ  ምሃብ ናይ መወዳእታ ውሳነ  ኣይኮነን።ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ምስቲ ጉጅለ ምዝራብ ብጣዕሚ ኣድላዪ እዩ።ኩሎም 

ተሳተፍቲ  መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እዋን ምይይጥ ክፍቲ ብዝኾነ ኣእምሮ ክምያየጡ፣ ክውስኑን ኣብ ሓደሽቲ ነገራት ከተኩሩን 

ይስማዕምዑ።እቲ ምይይጥ ናይ ውልቀ ድምፂ ንምኽልካል ወይ ንዘይምስማዕ ክኸውን ኣይብሉን።ካልኦት ዝተፈለየ ስምዒት ከም 

ዝስመፆም ንምርዳእ ምምኳርን ብኻሊእ መንገዲ ብዛዕባ እቶም ጉዳያት ንምሕሳብ ድሉዋት ክኾኑ ኣለዎም። 
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ኩሉ ሰብ ኣብቲ ምይይጥ ሓሳቡ ንምክፋልን ፅቡቕ ዕድል ንክረክብን እቶም ተሳተፍቲ ካብ 5-6 ዝንኣሰ ጉጅለ 

ይኸፋፍልዎም።ሕድሕድ ጉጅለ ኣብ ጠቕላለ ደረጃ ኣወሃህባ ውፅኢት ንምምይያጥ 20 ደቒቓ ክወሃቦም ኣለዎ።እቲ ደረጃ  ከም 

ኩነታቱ ክቕበልዎ ኣለዎም ወይ ዝስተኻኸል ነገር ኣለዎ ዝብሉ እንተኾይኖም ድማ ንምስትኽኻል ናብ ናይ ሓባር ምርድዳእ 

ምብፃሕ።ሕድሕድ ጉጅለ ናይቲ ስምምዕነት ደረጀኦም ናብቲ ዓብዪ ጉጅለ ንክቐርብን ንዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ለውጢ መረጋገፂ 

ንክህብን ይሕተቱ።ኣብ ኣናእሽተይ ጉጅለታት መጀመርያ ብጣዕሚ ኣድለይቲ ብዛዕባ ዝኾኑ ኣብ 2-3 ጉዳያት ዝተደናገረ ወይ ርግፀኛ 

ዘይኮነ ተሳታፊ እንድሕር ሃልዩ ንተሳተፍቲ ይሕተቱ።ንምታይ ተደኒቖም?እቶም ጉጅለታት ኣድላዪ ኮይኑ ዝስመፆም ወይ  ካብዞም 

ጉዳያት  ብጣዕሚ ኣፃደፍቲ  ዘይኮኑዎም  ካብዞም ጉዳያት ገሊኦም ኣለዉ።ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብኣቶም እንተዝስራሕ ፅቡቕ 

ክኸውን ይኽእል ግን ከምቲ ቀዳመዋይ ቅድሚት ኣይኮነን። ብድሕሪኡ ታሕተዋይ ደረጃ  ንዘለዎምን ኣብ ማእኸል ንዘለዉን 

ብዝምልከት ድማ ተመሳሳሊ ሕቶ ይሕተቱ። ንዐኦም ዘገረሞም ነገር ነይሩ ዶ ወይስ ብዛዕብኡ ርግፀኛ ናይዘይምዃን እዩ ዝስመፆም? 

ዝኾነ ጉዳይ ኣብ ልዕል  ወይ ትሕት ኣብ ዝበለ  ደረጃ ክስራሕ  ከም ዝኽእል ተሰሚዕዎም ዶ ንምንታይ? 

ብመሰረት እቲ ምይይጥ እቲ ንእሽተይ ጉጅለ ብዝኾነ መንገዲ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዝርዝራት መሊስካ ምእዛዝ ወይ ንዘይምወሳን 

ምውሳን ።እዚ ቅዋም ንጠቕላላ እቲ ጉጅለ ንምቕራብ ምድላው ምግባር የድሊ።  

ሕድሕድ ንእሽተይ ጉጅለ ናይ ሓባር ምርድዳእ ኣመለኻኽተኦም ከቕርቡ ምስተገበረ መሳለጢ ንኹሎም ጉጅለታት ኣብ ምይይጥ 

ክመርሕ ይኽእል።ናይ ሓደሓደ ጉጅለታት ቀዳምነት ዝወሃቦም ነገራት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብተወሳኺ ክመሓላለፍ ገይሮም ዶ?ናይ 

ሓደሓደ ጉጅለ ምኽንያታዊ ብዝኾነ ኣቀራርባ ብደረጃ ከመይ ክምድቡ ከም ዘለዎመ ናይ ዝኾነ  ሰብ  ኣተሓሳስባ ቀይሮም ይኾኑ ዶ?  

ቀዳምነት ንዝወሃቦም ነገራት ብቕደም ሰዓብ ብኸመይ ክቅየር ከም ዘለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉጅለ ግልፂ ዝኾኑ ለውጥታት እናተርኣዩ 

ድዮም? ውልቀሰባት ንጠቕላላ እቲ ጉጅለ ዝተወሰነ ለውጢ ንከቕርቡ 20 ደቒቓ ይሃብዎም።ወይ ተወሳኺ ርኢቶታት እንተዘይሃልዩ 

በዞም ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ነቲ ጉጅለ ይሕተቱ። 

ሕድሕድ ሰብ ናይቶም ውልቀ ሰባት  ኣመለኻኽታ ኣብቲ ጉጅለ ከም ዝተሰመዐ ወይ ከም ዝተሓሰበን ኮይኑ ዶ  ይስመዐን? 

• ሕድሕድ ሰብ ናይቶም ውልቀ ሰባት  ኣመለኻኽታ ኣብቲ ጉጅለ ከም ዝተሰመዐ ወይ ከም ዝተሓሰበን ኮይኑ ዶ  ይስመዐን? 

• ግዜ እናሓለፈ እንትኸይድ  ካልኦት ጉዳያት ድሕሪ ግዜ ክውስኹ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዋናዋና ጉዳያት 

ብሓባር ንምስራሕ  ኩሉ ሰብ ክስማዕማዕ ይኽእል ዶ? 

• ነዞም ክልተ ሕቶታት መልሶም እወ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ንሳቶም ኣብ ናይ ሓባር ምርድዳእ በፂሖም ኣለዉ ማለት 

እዩ።ኩሉ ሰብ ምእንቲ ደስ ክብሎ ንዝገበሮ ተሳትፎ ምስጋና ክቐርበሉ ይግባእ። 

 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ብዛዕባ ኣወሃህባ ውሳነን ኣሳታፍን ዲሞክራስያውን ብዝኾነ ኣግባብ ናይ ጉጅለታት ስራሕ ንምምሕያሽ ዝሕግዙ 

መንገድታት ኣመላኺቱ። ኣባላት ከም ዝሰምዑ ንክስምፆም ንምግባር ፣ 

ናይ ሓባር ስምምዕነትን ምርድዳእን ንምፍጣር ህንፀት ናይ ሓባር ምርድዳእ ካብ ውሳነ ኣብዛሓ ድምፂ ዝበለፀ ውፅኢታዊ እዩ። 
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ንኡስ ክፋል 2.3.2 ንውሳነን ዝህልዎ አንደምታ/ሳዕቤን ቃል ምእታው 

መብሕትኡ ግዜ ብሓረስቶት ዝግበር ናይ ዘርኢ መረፃ እቶም ሓረስቶት ካብ ዘለዎም ልምድን ተመኩሮን እምበር ብዛዕባ ንግድን 

ኩነታት ዕዳጋን ኣፍልጦ ሃልይዎም ዳህሳስን ገምጋምን ኣካይዶም ኣይኮኑን። ኣብ ሓረስቶት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ናይ ፍልጠትን ክእለትን 

ሕፅረት ምህላው ንክሳራ ዘቃልዕ እንትኸውን ብሰንኪ ዘለወን ናይ ሓበሬታ ፀገም  

እቲ ተቓላዕነት  ብዝበለፀ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይገድድ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ኣብ ዝውሰኑ ውሳነታት ኣብ ዝትለሙ ትልምታት 

እንታይ ክገብራ ከም ዘለወን ፣ ናይ ዝተለመኦ ሕድሕድ ኣቕሓ ጥቕምን ጉድኣትን ምርኣይን ናይ ሓባር ምርድዳእን ክሃንፃ ኣለወን። 

 ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት  

ዘድልዩ ናውቲ:   ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳብ ዝርዝር ቅጥዕታት፣እንተተኻኢሉ ናይ AGP -2-CDSF ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ናይ 
ንግዲ መምርሒ ፅሑፍ (CIGS ወይ ንDAS) 

ዝተመደበ ስዓት:  1:30  

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ መረፃ ሓሳብ  ናይ ንግዲ ስራሕቲ ከመይ ምሕሳብ ከም 
ዝክኣል  

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ : ናይ መረጋገፂ ዝርዝር ብምጥቃም ናይ ንግዲ ሓሳብ ምምንጫውን ምውድድርን 

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

 

*** 

ኣብ መበል 4ይ ግዜ ናይቲ ጉጅለ ኣኼባ በላይነሽ፣ ሰናትን ለምለምን እተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ መጀመርያ ናይ ኣንፈት ትኹረታት 

ክኾኑ ብዛዕባ ዘለዎም ናይ ሓባር ምርድዳእ ህንፀት ኣካይደን።ንሳተን ናይ መረፃ ደረጃ ኣወሃህባን ጉጅለ ምይይጥን ይጥቀማ 

ነይረን።ኩለን ኣባላት ኣመለኻኽተአን ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተሰመዐን። በቲ መደምደምታ እውን ተስማዕማዓ። እተን ጉጅለ 

ንምጅማር ዝደለየኦ ናይ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ብሓባር ምሻጥ እዩ። እንታይ ዓይነት ምህርቲ ከፍርያ ከም ዘለወን ግን 

ኣይወሰናን።  

ሰናይት ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ  መፃኢ ናይ ስልጠና መርሃ ግብሪ  ንምፍላጥን ናይ ቀፃሊ ኣኼባ ነተን ኣባላት ጉጅለ ሓበሬታ 

ንምሃብን ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ጠጠው ኢላ ኣላ።ኣብዚ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ናብኡ ንክትከይድ ዝፀወዓ ናይቲ ጣብያ 

ሕርሻ ወኪል ርኣየቶ። ሰናይት “ኣብዚ ሰለ ዝርኣኹኺ   ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ “በላ ።ምስ በላይነሽ ኣብተን ሓደሽቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ድጋፍ ጉጅለ ኣባላት ሓንቲ ዲኺ?  ሰናይት ናይቲ ጉጅለ ፅሓፊት ከም ዝኾነት ነገረቶ።  

”ዋው ፅቡቕ እዩ።እዚ ማነዋል እዚ ናብ በላይነሽ ከባፅሖ ደልየ ነይረ።ቅድሚ ሰሙን ፃዕዳ ሽጉርቲ ኣፍርየን ካብ መሸጣ  ፅቡቕ ምህርቲ 

ብዛዕባ ዝረኸባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ታሪኽ ብሬድዮ ፕሮግራም ክም ዝሰመዐት ነጊራትኒ ነይራ “በላ። 

”ዝሓወይ ትኽክል ኢኻ ኩልና ብጣዕሚ ተሓጒስና ብታሪከን እውን ተላዓዒልና” ጉጅለና እውን ከምኣተን ዕውትቲ ከም እትኸውን 

ተስፋ ንገብር”በለቶ ሰናይት።  

ንበላይነሽ ንጉጅለ ሓባር ድሌት ደቂ ኣንስትዮ ናይ እታዎት ድጋፍ ዝገብር ፕሮግራም ሀዚ ከምዘየለ ነጊረያ ነይረ። ይኹን እምበር 

ሓለቓይ ክሕግዝ ዝኽእል ናይ CIG ንግዲ መምርሒ መፅሓፍ ዝብል መምርሒ ከም ዘሎ ኣስታወሱኒ።እቲ መምርሒ ኣናእሽተይ ናይ 

ሕርሻ ንግዲ ጉጅለታት ንናይ ንግዲ ምንቅስቃሳቶም ብዝሐሸ መንገዲ ከመይ ምትላም ከም ዝክኣል፣ ናይ መዋፃኣይነት ፅንዓት መዓዝ 

ከም ዝካየድ፣ ናይ ንግዲ ትልሚ ከመይ ከም ዝዳሎ ፣ወፃኢአንን ኣታዊአንን ከመይ ምምዝጋብን ምቁፅፃርን ከም ዝክኣል ምኽሪ 

ይህብ።ሓንቲ ቅጥዒ ረኺበ ኣለኹ ከምፀአልክን“ በለተን።  
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ሰናይት ብጣዕሚ ተሓጎሰት። ዘካይደኦ እዋናዊ ኣኼበአን  ብዘዕባ  ዝሸጥኦ ምህርትቲ  ምውሳን ስለ ዘኾነ አዚ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባ 

ንምምራሕ ዘድልዮም ክኸውን ይኽእል።ነቲ  ሕርሻ ወኪል ኣመስገነቶ። ብታሕጓስ  ንገዝኣ ንምምላስን እቲ መምርሒ ንበላይነሽን 

ለምለምን ንምርኣይን እናጎየየት ነበረት። 

ናይ ዝቕፅል ኣኼባ በቲ ሓዱሽ ሓበሬታ ብጣዕሚ መሐጎሲ ከምዝኸውን ሓበሬታ ናብ ኩሉ ተበተነ።ኩሉ ሰብ ከምቲ ናይ ካሊእ 

መዓልቲ ብኣዶመንበር ወይ ፅሓፊት ቅስቀሳ ከይተገበረለን ናብ 5ይ ኣኼብአን ብስዓተን ተረኸባ። ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ባዕለን ንባዕለን 

ሰላምታ ተለዋወጣ ። 

በላይነሽ ”ንኩልኽን እንኳዕ ብድሓን መፃኽን ”ድሕሪ ምባል ሎማዓንቲ እንመያየጠሉ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና አንታይ እዩ መን 

ከስታውሰኒ ይኽእል? “ በለት።ቅድሚ ክልተ ሰሙን እቲ ሙዚቃ ዝመረሐት ስላስ ዝተብሃለት ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ፍቓደኛ 

ነበረት።እሺ ኣነ ይኽእል እየ ብምባል”ሎመዓንቲ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል፣ ምህርትና እንድሕር ክንሸይጥ ኮይንና ኣበይ ከም 

እንረክብ ክንዘራረብ ኢና። መብዘሕትአን ከም ዝገለፀኦ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰባት  ኮሚደረ ጥቕልል ሓምሊ፣ በርበረ፣ ሰላጣን ናይ 

ስዊዝ ቼድ.....ትኽክል ድየ”?  

ትኽክል ኢለን ኩለን ኣንጨብጨባላ። ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ኢደ ኣውፂኣ “ዝኸበርክን መሓዙተይ፣ እተም ዝተጠቐሱ ኣትክልትታት 

ንምሻጥን ዕዳጋ ንምርካብን እንነተደሊና ብዛዕባ መጥን ምህርቱ፣ ብዛዕባ ፅሬቱ፣ ብዛዕባ መቐመጢኡ/መኸዘኒኡ/፣ ብዛዕባ ፍልልዩ፣ 

ብዛዕባ ድሌት ገዛእቲ ክንሓስብ ኣለና” በለት። 

 በላይነሽ እቲ ናይ ጣበያ ናይ ሕርሻ ወኪል ብሰናይት ኣቢሉ ዝልኣኸላ ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ናይ ንግዲ መምርሒ መፅሓፍ 

ኣልዐለት። ”ሓፍተይ ትኽክል እያ ብዙሓት ኣደለይቲ ነገራት ጠቂሳ። ኣብዚ ሰሙን ጣብያና ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ናይ ሕርሻ 

ንግዲ ስራሕቲ ናይዚ ናይ ንግዲ መምርሒ መፅሓፍ ሂቡና ኣሎ።ሓቢርና ክንጥቀመሉ እንኽእል ብጣዕሚ ፅቡቓት ምኽርታት 

ኣለዉዎ።ካብ ዘለዉ ምኽርታት ናይ መጀመርያ ሓደ ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳባት ፅቡቕ ምዃኑ ንምፍላጥ ናይ መዋፃኣይነት መፅናዕቲ 

ክንካይድ ኣለና” ዝብል እዩ። 

ሰናይት ወሲኻ “እቲ ናይ መምርሒ መፅሓፍ ምስ ናይ ባዕልትና ተመኩሮን ፍልጠትን  ብምምርኳስ ከምኡ እውን ንዕኡ ፅቡቕ ዕዳጋ 

ምህላውን ብምርግጋፅ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ባዕልና ምምራፅ ኣድላዪ እዩ ይብል። ሓፍትና ሎማዓንቲ ከም ዘስታወሰትና ኩልና ብዛዕባ 

ሰባት  ኮሚደረ ጥቕልል ሓምሊ፣ በርበረ፣ ሰላጣን ናይ ስዊዝ ቼድ እናምረትና ኢና ።ብዛዕባ እዞም ኣትክልቲ ከተካፍልኦ ዝድለ ልምዲ 

ዘለዎ ኣካል ይህሉ ዶ ይኸውን?” ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ “ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበፀሐኒ ከካፍለክን” ዝተትረፍረፈ ከሚደረ ምስ 

ኣትክልተይ ነይሩኒ፣ ኣበይ ክም ዝሽየጥን ዋጋ ክንደይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጥኩን አብ ቀረባይ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ወሰድኩዎ። ኣብቲ 

ዕዳጋ ውሽጢ ኮሚደረ ዝሓዙ ሰባት ብዙሓት ነይሮም። ንምሻጥ ብዙሽ ተፀጊመ።ብዘረኸብኩዎ ኣታዊ እውን ሕጉስ ኣይነበርኩን።ስለ 

ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ዋጋ ሓበሬታ፣ንመን ከም ዝሽየጥ፣ ናይ ገዛእቲ ድለትን ግዝያዊ መኸዘንን ወሰኽና ክንሓስብ ኣለና። ለምለም ወሲኻ 

“እወ ብዛዕባ ምብልሻው እዚ ከቢድ ፀገም እዩ።ኣብ ቤተሰበይ እውን ዝተበላሸወ ናይ ሰላጣ ፍርያት ነይሩ። ፍርያትና ቅድሚ ግዚኡ  

ከምይ ምኽዛን፣ ምዕሻግን ምጉዕዓዝን ከም እንኽእል ክንሓስብ ኣለና። 

በላይነሽ እቲ መምርሒ ኣልዒላ “እዚ መፅሓፍ ሓደሓደ መሰረታዊ ሕቶታት ብምሕታት ክኾኑ ዝኽእሉ ናየ ንግዲ ሐሳባት ክነወዳድር 

ከም ዘለና ይዛረብ።ስለዚ ሓደ ሓሰብ ካበ ኩሉ ዝሐሸ ኮይኑ እንተተረኺቡምርኣይ ንኽእል።መሰረታዊ ዝራእትና ነነፃፅር፣ ኮሚደረ 

፣ጥቕልል ሓምሊ፣ በርበረ፣ ሰላጣን ናይ ስዊዝ ቼድ። በቶም ሕቶታት  ሰናይት ክትመርሕ ትኽእል እያ ሓደ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቕ 

መሲሉ ይርኣየና።”  
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ሰናይት ኣብ ናይ ንግዲ ሓሳባት ዝርዝር መከታተሊ ውሽጢ ዘለዉ ኩሎም ሕቶታት ኣንቢባቶም።ኣብ መወዳኣታ ጥቕልል ሓምሊ 

ምፍራይን ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ድሌትን ዘለዎም ብጣዕሚ ብዙሓት ኣባላት ዘለዋ ይመስላ።ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ንካልኦት ኣትክልቲ 

ዝበለፀ ድሌት ዝነበረን ዋላ እንተኾና ለምለም ግን ከም ዝበለቶ “ኣብዚ ሀዚ እዋን ጥቕልል ሓምልና እናበፅሐ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ዕዳጋ 

ንምርካብ ተለዓዒልና ኣለና ስለ ዝኾነ ብመጀመርያ ብጥቕልል ሓመሊ ክንጅምር ኣለና ብዝብል ተስማዕምዓ።እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 

ከባቢአን ምስ ዘለዉ ካልኦት ኣትክልቲ እንትነፃፀር ብኣንፃራዊነት ጥቕልል ሓምሊ ዝሸጡ ሰባት ውሑዳት ከም ዝኾና 

ተሰማዕሚዐን።”እተን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩሎም ዓይነታት ምህርተን ተስማዕሚዐን ንምፅናሕ ብጣዕሚ ቀሊልን ናብ ዕዳጋ ንምኻድ 

ኣየድልየንን።ተኣኻኺበን። ስለዝኾነ ብጣዕሚ ተለዋዋጣይነት ተሰመዐን። ዝተረፉ ጉጅለ ጥቕልል ሓምሊ ኣብ ናይ ሓባር ምሻጥን 

ምዕዳግን ፅቡቕ ጅማሮ እንተረኺበን ብናይ ሽያጥ ትልሞን ንናይ ካልኦት ምህርቲ ንምውሳኽ ምምዃር ፍቓደኛታት ምዃነን 

ተስማዕሚዐን። 

እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝረኸበኦ ዕቤት ሓቢረን ብምርካብ ኣኽቢረንኦ።ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ጥቕልል ሓምሊ ንምግዛእን ንምሻጥን እንታይ 

ክገብራ ከም ዝግበአን ብዝርዝር ትልሚ ከም ዝስርሓ ተስማዕሚዐን። 
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ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም እቲ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. እንታይ ክገብራ ከም ዘለወን ብምውሳነን እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ እንታይ ዓይነት ዕቤት ገይሩ? 

2. ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ወቕቲ ዝኾኑ ዝተለመዱ ዝራእቲ እናምረቱ ድዮም ወይስ ሕድሕድ ሰብ ዝተፈለየ ነገር 

እናተገበረ እዩ? 

3. እቲ ጉጅለ ናይ ሓባር ድሌትን ፅቡቕ ስምዒትን እናማዕበለ እዩ ኢሎም ዶ ይሓስቡ? ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ወይ ዘይኮነ? 

4. ኣብ ከባቢኦም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንያት ምብልሻው ድሕረ ምህርቲ  ብዘጋጥም ክሳራ  እናማረሩ ድዮም? እንታይ 

ዓይነት ፀገም እናጋጠሞም ? 

5. ኣብ ከባቢኦም ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ ዘቋቖሙ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ይፈልጡ ዶ? ናያተን ንግዲ ክንደይናይ ዝኣክል 

ዕወት እዩ? 

6. ኣብ ከባቢኦም ዘይርከብ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ናይ ምግዛእ ድሌት ገጢምዎም ይፈልጥ ዶ? ኣብዚ ከባቢ ናይ ንግዲ ስራሕ 

ዕድል ከም ዝነበረ ይሓስብዎ ዶ?እዚ ናይ ንግዲ ስራሕ ዕድል ክኸውን ይኽእል ዶ?ኢሎም ንክሓስቡ ዘግብር ካሊእ ዓይነት 

ተመኩሮ ኣጋጢምዎ  ዶ? 

7. ኣብ ከባቢኦም ብዛዕባ ዘሎ ሓደ ዓይነት ናይ ኣትክልቲ ኣቕርቦትን ድሌትን መረዳእታ ንክስብስቡ እንተትሕተቱ ከመይ 

እዮም ዝጓዓዙ? ናበይ ትኸይድ ኣለኻ? ንመን ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ? እንታይ ዓይነት ሕቶ ኢኻ ትሓትት ዘለኻ? 

ናይ ጉጅለ መልመዲ-ክህልዉ ዝኽእሉ ናይ ንግዲ ሓሳባት ከመይ ምፍላይን ምውድዳርን ይክኣል11 

 

ዑደት ንግዲ  

ጠቅላላ ዑደት ንግዲ እንታይ ከም ዝመስል ካብዚ ንታሕቲ ብዘሎ ስእሊ ምርኣይ ይክኣል። 

ናይ ንግዲ ሓሳብ ምምራፅ ናይቲ ንግዲ ዑደት ናይ መጀመርያ ክፋል ምዃኑ መሳለጢ ከረድእ ኣለዎ።እዚ መልመዲ ዕቑር ናይ ንግዲ 

ስራሕ ሓሳባት ብምፍላቕ ኣብ ምግምጋም ከይዲ ንኣባላት ጉጅለ ይመርሖም። ሓደሓደ ክኾኑ ዘይኽእሉ ናይ ንግዲ ሓሳባት 

እንተረኺቦም ዝበለፀ ናይ ንግዲ ስራሕ መዋፃኣይነት መፅናዕቲ ምክያድ ይኽእሉ። 

 
11 ካብ ፕዕሕ(AGP) ን ፕሮጀክት ድጋፍ ወሃቢ ምዕባይ ዓቕሚ(CDSF)ን (2018) ናይ ጉጅለ ሓባር ድሌት (CIGS)  መምርሒ ንግዲ  መፅሓፍ ዝተወሰደ፡፡ 
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ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ስራሕ ንግዲ ከመይ ምፍላቕን ምውድዳርን ከም ዝክኣል   

ተግባር 1- እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እተን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለታት ምስ ኣባላተን ምእካብ እዩ።ኣብ ውሽጢ ገዝአን ብዛዕባ 

ዝጥቀመኦም ኩሎም ፍርያታት፣ ግልጋሎታትን ኣብዝረአየን ንመሸጣ ዝመልከኦም ነገራት ኩሎም ይሕሰባ። እዞም ኣቑሑት ንናይ 

ንግዲ ሓሳብ ክኾኑ ዝኽእሉ ፍልፍላት እዮም።ሓሳብ ስራሕ ንግዲ ብዝኾነ ኩነታት ክልዓሉ ይኽእሉ እዮም። ግን እዞም ዝስዕቡ 

ኣርባዕተ ከባብታት ንሶም ኣብ ግምት ውሽጢ ንምእታው ብጣዕሚ ፅቡቓት ናይ ሓሳብ ፍልፍላት እዮም። 

ሀ. ነባር ፍልጠቶምን ክእለቶምን-ምስ ኣባላተን ኣብ ህይወት ቤተሰበን ቀዲመን ዝገበረኦም ተግባራት ወይ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ 

ክእለታት ብዝርዝር ይፅሓፉ። ባዕለን ክሓትኦ ዝግበአን ሕቶ “ብምስርሐይ ወይ ብምግባረይ እቲ ፅቡቕ እንታይ እዩ?” ዝብል 

እዩ። 

ለ. ዝርከቡ ሃፍትታት-ምስ ኣባላተን ኣብ መንደረን ዝርከቡ ሃፍትታትን ምስኣቶም ክግበሩ /ክስርሑ/ ዝኽእሉ ነገራት 

ይዘርዝራ።ባዕለን ክሓትኦ ዝግበአን ሕቶ “ሀዚ ብዝረኸብኩዎም ሃፍትታት እንታይ ምፍራይ ይኽእል?” ዝብል እዩ። 

ሐ. ኣብቲ መንደር ዘይርከቡ ፍርያታት ወይ ኣገልግሎታት ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ (CIG) ምስ ኣባላተን ኣብ መንደረን 

ክትረኽበኦም ዘይኽእላ ፍርያታት ወይ ግልጋሎታት ይዘርዝራ። እዞም ፍርያታት ወይ ኣገልግሎታት ብበዝሒ ዝደልያ ምዃነንን 

ሰባት ካብ ካልእ መንደር፣ ናይ ንግዲ ማእኸላት ወይ ወረዳታት ንምኻድ ክጉዓዛ ከም ዘለወን የረጋግፁ። ክሓተኦ ዘለወን ሕቶ 

”ኣብ ውሽጢ መንደረይ እንታይ ጎዲሉ”? ዝብል እዩ። 

መ. ጠለብ ከባብያዊ ትካላዊ - ምስ ጉጅለአን ኣብ ወረደአን ካብ ዘለዉ ትካላት ከም ሆስፒታት፣ ሆቴላት፤ ናይ ስልጠና ትካላት፣ 

ሕርሻታት፣ ፋብሪካታትን ሰሚናራትን ናይ ግብርና ወይ ካልኦት ፍርያታት ክደልዩ ዝኽእሉ ትካላት እንተሊኦም ይመያየጣ። እዚ 

ዝስዕብ ሕቶ ይሕተታ ”ቀፃልነት ዘለዎን ስሩዕ ዝኾነን ድሌት መን ክህልዎ ይኽእል”? 

እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ኣብ ገጠር ማሕበረሰብ ውሽጢ ክትግበሩ ዝኽእሉ ውሑዳት ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳባት ዝገልፅ እዩ።  

ፀባ ምምራት ወይ ፀባ ምቅንብባር (ጠስሚ፣ ኣጅቦ) ናይ ኣትክልቲ ምህርቲ (ጥቕልል ሓምሊ፣ ካሮት፣ 

ቀይሕ ሽጉርቲ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ድንሽ ሓዊሱ) 

ናይ እንቆቑሖ ፍርያት ናይ ባልትና ምህርቲ 

በጊዕ፣ ጤል  ወይ ከፍቲ ምህጣር ምብዛሕ ዘርኢ ድንሽ   

ናይ ቀትሪ ፍርያት ደርሆ ምርባሕ ንህብን ምህርቲ መዓርን 

ዓሳ ምፅማድ ናይ ፍራምረ ተኽሊ ፈልሲ 

ዳቦ ምስንካት ናይ መኖ ምእካብ 

ናይ ሾርባ ምድላው ናይ ዘንቢልን ምንፃፍን ሽመና ወይ ስራሕቲ ኣይኖ ምስራሕ  

ተግባር 2: ኩሎም ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባት ከሰላስሉ ድሕሪ ምግባር ሕድሕድ ኣባል ብዛዕባ 1 ወይ 2 ናይ ንግዲ ሓሳባት ንክሓስቡ 

ይሕተቱ እሞ ኣብ ፍሉይ ወረቐት ይፅሓፉ።ኩሎም ሓሳባት ነቲ ጉጅለ የካፍሉ።ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳባት ናብ ሓደ 

ይኣክቡ። ንናይቲ ጉጅለ ኣባላት ኣወዛገብቲ ዝኾኑ ሓሳባት ክውገዱ ይግበሩ። እቲ ሓሳብ ትርጉም ዘይብሉ እንተኾይኑ ሰባት ስራሕ 

ንምስራሕ ወይ ምህርቲ ንምፍራይ ኣይተሓባበሩን። ካብቲ ጉጅለ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ እቲ ምህርቲ ምንም ፍልጠት ወይ ልምዲ ዘይብሉ 

እንተኾይኑ ሓሳባት ይሃቡ። 

ተግባር 3: ምስ ዘለወን ኩነታት ብጣዕሚ ምስ ዝዛመዱ (ማለት ናይ ቀደም ፍልጠተን፣ ክእለተን ሃፍተን)ን ኣብ መንጎ እተን ኣባላት 

ዘሎ ድሌትን  ንምምራፅ ኣብቲ ጉጅለ ብዘለዉ ሕድሕድ ሓሳባት ይመያየጡ። እዚ ንምግባር እቲ ሓደ መንገዲ ዝልዓለ ዓቕሚ ዘለወን 

1 ወይ 2 ኣባላት ንጉጅለአን ብሕድሕድ ሓሳብ ክክራኸራ ብምግባር ንካልኦት ክንደይ ዝኣክል ከም ዘእመና ምርኣይ እዩ።.   

ተግባር 4: ካብዚ ንታሕቲ ብዘሎ መረጋገፂ ዝርዝር 3 ወይ 4 ዝሐሹ ሓሳባት ይሞኩሩ። ንዝነፃፀሩ ሓሳባት “መልሰን እወ እንተኾይኑ” 

ኣብቲ ሳንዱቕ ናይ ü ምልክት ይግበሩ።ንመልሶም “ኣይኮነን“ እንተኾይኑ ድማ  እቲ ሳንዱቅ ክፍቲ ይሕደግዎ። ኩሎም ሓሳባት 
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ኣመልኪቶም ሕቶታት ድሕሪ ምሕታት ክኸውን ናብ ዝኽእል ሓሳብ (ሓደ ዓምዲ) ምዃድ።ኣብ ሕድሕድ ዓምዲ ውሽጢ ንዘለዉ 

ናይ ምርግጋፅ ምልክት ይግበሩ። ብስሩዕ ናይ ንግዲ ኣዋፃኣይነት መፅናዕቲ ብዝበለፀ ንምምርማርዝልዓለ ናይ ምርግጋፅ ምልክት 

ዘለዎም ሓሳባት ዝልዓለ ዓቕሚ ክህልዎም ይኽእል።ኣብዚ ደረጃ እዚ ብጣዕሚ ኣድላዪ ዝኾነሉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ እቲ 

ጉጅለ ምስቲ ብጥብቂ ዝምርመር ዘሎ ሓሳብ ብጥብቂ ዘይቃወሙ ምዃኖም እዩ።ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ድምፂ ከይሃቡ ኣብ ክኸውን 

ዝኽእል ሓሳብ ኣብ ናይ ሐባር ምርድዳእ ምብፅሖም ዝስማዕማዕ እዩ።ግልፂ ክግበሩ ዝግበኦም ሕቶታት እንድሕር ሃልዮም ሸለል 

ክብልዎም የብሎምን። ግልፅነት ንዘድልዮም ኩሎም ሕቶታት ንሕድሕድ ንዝምልከቶም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ይመልሱ። ኩሎም 

ኣባላት ጉጅለ ናብ ዝተስማዕምዕሉ ናይ ንግዲ ሰራሕ ንምእታው ናይቲ ጉጅለ ስምምዕነትን ቅርፀኝነትን ክህልዎም ይግባእ። 

መሳለጢ ኣባላት ጉጅለ እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ምስ ምስ ዝተወሰነ ምህርቲ እቲ መግለፂ ትኽክል እንተኾይኑ ኣብ ሕድሕድ ሳፁን 

ናይ “ራይት” ምልክት ንከቐምጡ መምርሒ ይሃቡ። 

ዝርዝር መረጋገፂ ሓሳብ ስራሕ ንግዲ      

ተቁ ዝርዝር መረጋገፂ ሓሳብ ስራሕ ንግዲ ሕቶታት 

 

ሓሳብ ቁፅሪ 

1 

ጥቕልል 

ሓምሊ 

ሓሳብ 

ቁፅሪ 2 

ኮሚደረ 

ሓሳብ 

ቁፅሪ 3 

በርበረ 

ሓሳብ 

ቁፅሪ 4 

ሰላጣ 

1 ኣብ ጉጅለኦም ውሽጢ እንተንኣሰ 1 ሰብ እዚ ከመይ ከም ዝስራሕ ወይ 

ከም ዝዓቢ ይፈልጥ? 

    

2 እዚ ሓሳብ ንምብዛሕትኦም ኣባላት የሐጉሶም?     

3 ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባት እዚ ብስሩዕ ይደልይ?     

4 ሀዚ ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ነባራት ሸየጥቲ ውሑዳት እዮም?     

5 ናይ ቲ ጉጅለ ኣባላት ንሶም ንምስራሕ ዘድልዮመ ሓደሓደ መሳርሕታት 

ቀደሙ እውን ነይርዎም? 

    

6 ጥረ ኣቕሓ ወይ እታዎታት ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡን ተመጣጠንትን 

እዮም? 

    

7 እዚኦም ንምዕባይ ወይ ንምፍራይ ዘድሊ መሬት ኣለዎም?     

8 እዚኦም  ኣበይ ከም ዝሽየጡ ይፈልጡ?     

9 ከየበላሸኻ  ወይ ከዚንካ ምቕማጥ ይክኣል?     

10 ፍርያቶም ብዘይ ምንም ጉድኣተ ንዕዳጋ ወይ ናብ ዓማዊል ምብፃሕ 

ብቐሊሉ ይክኣል? 

    

11 እዚ ንምግባር ኩለን ወይ መብዛሕትአን ኣባላት ጉጅለ ብንቕሓት ክሳተፋ 

ይኽእላ? 

    

12 እዚ ንምግባር ወይ ንምዕባይ ግዜ ኣለዎም?     

13 ቤተሰቦም እዚ ሓሳብ ይድግፍ?     

 ጠቕላላ ቁፅሪ  ✓     
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መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል እዚ ናይ ንግዲ ሓሳባት ካበይ ከም ዝመፁ፣ ከምኒ ጉጅለ ሓባር ደሌት ዝበሉ ስሩዓት ዘይኮኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ሓረስቶት ጉጅለታት ፅቡቅ ናይ ንግዲ ሓሳብ ንክህልዎም ዝገብር እዩ።እቲ ጉጅለ ካብ ቀደሙ ዝተወሰነ ፍልጠት ወይ ልምዲ 

ዘለዎ፣ንባዕሉ ኣድላዪ እታዎታን መሳርሕታትን ዘለውዎ ክልቲኦም ናይ ንግዲ ስራሕ ሓሳብ ንምምራፅን ንምጅማርን ፅቡቓት 

እዮም። ናይቲ ከባቢ ናይ ዕዳጋ ክፍተታትን ውድድርን ምርኣይ ኣድላዪ እዩ። ከም መኸዘኒ፣ ናይ ምብስባሰ ዓቅምን ናይ 

ትራንስፖርተ ድሌትን ዝበሉ ምኽንያታት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝበለፀ ወይ ዝንኣሰ  ክወሳሰብ ክገብሩ ይኽእሉ።ንደቂ ኣንስትዮ 

ብቤተሰበን ኣብ  ናይ ንግዲ ሓሳብ ምምራፅ ዝግበረለን  ድጋፍ ሓደ ከም ኣገዳሲ ተገይሩ ክውስድ ይኽእል። 

 

ንኡስ ክፋል 2.3.3:  ትልሚ ምውፃእን ምጅማርን 

ትልሚ ምውፃእ ሓደ ሰብ ካብ ዝጀመረሉ ቦታ ናብ ዝደለዮ ቦታ ብኸመይ ከም ዝበፅሕ ዘርኢ ካርታ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሽቶአን 

ንምዕዋት ትልሚ ከውፅኣ ኣለወን።ፅቡቕ ትልሚ ሽትኡ ወይ ዕላምኡ ይፈሊ።እዚ ነቲ ትልሚ ንምህላው “ንምንታይ” እዩ።ብድሕሪኡ 

“እንታይ” ”መን” ”ኣበይ” ”መዓዝ” ን“ብኸመይ” ዝበሉ ካልኦት ቁልፊ ሕቶታትን ምምላስ ይቕፅል።ብኻሊእ ኣገላልፃ ሓደ ትልሚ  

ክግበሩ ዝግበኦም ጭቡጣት ስጉምትታት ፣ ተግባራት ወይ ደረጃታት፣ ኣብ ሕድሕድ መንከም ዝሳተፍ፣ ብኸመይ ሓላፍነት ከም 

ዝካፈል ከምኡ እውን ናይ ስራሕቲ ግዘ ገደብ ብምፍላይ ክውሰዱ ዘኽእሉ/ዝግብኡ እታዎታትን ቁልፊ ደረጃታትን  ክፈልይ ይግባእ። 

ፅቡቅ ትልሚ ዝጅምር መወዳእትኡ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው እዩ።ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ ምህርቶም ብኸመይ ከም ዝሸጡ፣ 

አበይ፣ መዓዝን ንመንን ከም ዝሸጡ የጠቓልል። ኣብ ውሽጢ ገጠር ኢትዮጵያ ዘለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ናይ ዝራእተን 

ኣታዊ ሓበሬታ የብለንን። ብሰንኪ ማእኸለዎት ደለልትን ናይ ትራንስፖርትን ምክንያት ክሳራ ስለ ዝፈርሓ ኣብ መንደረን ኣብ ዝርከብ 

ዕዳጋ ቦታ ብንእሽተይ ትርፊ ንምሻጥ ይመርፃ። 

ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት  

ዘድልዩ ናውቲ: ብትርብዒት መልክዕ ኣብ ኣርባዕተ ዝተኸፈለ ናይ (ምህርቲ፣ ዋጋ፣ ማስታወቅያን ቦታን) ዝገልፅ ምልክት ዝተገበረሉ 

ተገንፃሊ ፀፊሕ ወረቐት(ቻርት)  

ዝተመደበ ስዓት:  ካብ 1:00-1:30 ስዓት 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ናይ ፅቡቕ ትልሚ ባእታታት (ንምንታይ፣ ብኸመይ፣ መን፣ መዓዝን ኣበይን) ከምኡ እውን ናይ ሕርሻ ምህርቲ 

ናብ ዕዳጋ ንምቅራብ ኣብ ግምት ውሽጢ ዝኣትዉ ቁልፊ ጉዳያት(ምህርት፣ ዋጋ፣ ማስታወቅያን ቦታን)  

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ: ናይ ዓማዊል ምርጫ ንናይ ተወዳደርቲ ኣሰራርሓን ንምምርምር ናይ ዕዳጋ ፅንዓት የካይዱ። 

መምርሕታት: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

 

*** 

ኣብ ቀፃሊ ሰንበት አዶመንበር በላይነሽ ኩለን ደቂ ኣንስተዮ ሓረስቶት ድጋፍ ጉጅለ ናብቲ ኣኼባ ስለዝመፃ ብታሕጓስ ተቐበለተን። 

በላይነሽ ካብ ናይ ዝሓለፈ ኣኼባ ንሰናይት መጠቓለሊ ንክትህብ ሓተተታ። ሰናይት ብግድኣ “ኩልና ከም እነስታወሶ ኣብ ዝሓለፈ 

ኣኼባና ንዘፍረናዮ ምህርቲ ናይ ጉጅለ ዕዳጋ ኣብ ምትእልላሽ ትኹረት ዘድልዮ ጉዳይ ብምዃኑ ቅድም ክብል ብሓባር እናምረትናዮም 

ብዛዕባ ዘለዉ ዕቑራት ምህርትታት (ኮሚደረ፣ በርበረ፣ ሰላጣን ናይ ስዊዝ ቼድን )” ተወሳኺ ሓበሬታታት ንምእካብ ወሲንና። 

ኣርባዕቲኦም ምህርትታት ናይ መረጋገፂ ዝርዝር(ቸክሊስት) ብምጥቃም ኣነፃፂርና። ኣብ መወዳእታ ጎመን መሪፅና።ምኽንያቱ ኣብ 

ከባቢና ናይ ጎመን ዝነኣሱ ተወዳደርቲ ስለ ዝነበሩን ኩልና እናዕበናዮም ካብ ዘለዉ ኣትክልትታት ብቐሊሉ ክበላሾ ዘይኽእል ስለ 
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ዝኾነ እዩ።” ኣባዲት ብምውሳኽ “ከምኡ እውን ናይ ሎምዓንቲ አኼባና ከመይ ከም እንጅምር ትልሚ ምውፃእ ከም ዝኾነ 

ተስማዕሚዕና”። 

 

ብዛዕባ ፅቡቕ ትልሚ ንምሕሳብ ፅቡቕ መንገዲ “5 መሓዙት ” ምጥቃም ምዃኑ ወይዘሮ በላይነሽ ኣረደአተን።እዚ ማለት (ንምንታይ፣ 

ብኸመይ፣ መን፣ መዓዝን ኣበይን ብዝብል ክንሓትት ኣለና)፡፡ 

❖ ንምንታይ? ምኽንያታት(ምልዕዓል)ናብ ሽቶ ንምስራሕ  

❖ ብኸመይ? ዘድልዩ ንዝተወሰኑ ደረጃታት ወይ ተግባራት  

❖ መን? እቲ ትልሚ ዝፍፅምዎ ሰባት 

❖ መዓዝ? ሕድሕድ ምንቅስቃስ ብግዜ ሰሌዳ ይካየድ 

❖ እንታይ? ኣድላዪ ናይ ውልቀን ማሕበረሰብን ሃፍቲ።  

ደቂ ኣንስትዮ በዞም ሓሳባት ዝተመያየጣ እንትኾን ሰናይት ኣብ ትሕቲ ሕድሕድ ሕቶ ዘለዉ ነጥብታት መዝገበቶ።ኣብ መወዳእታ 

እቲ ዘዳለወኦ ትልሚ ነዚ ዝስዕብ ይመስል። 

 

 

 

 



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 97 
 

 

መተግበሪ ትልሚ: ሓምሊ ብሓባር ምሻጥ   

ንምንታይ   

እዚ ንገብር? 

ዕላማ 

ብኸመይ ንገብሮ? 

ንእንወስዶ ስጉምቲ 

መዓዝ ኢና 

ክንገብሮ? 

ግዜ ሰሌዳ 

መን ክገብሮ እዩ? 

ሰብ 

ሓላፍነት ንክስመፆ 

እንታይ የድልየና?  

ዘድሊ ሃፍቲ 

• ነዊሕ ናይ 

መደርደሪ 

ህይወት 

• ንምኽዛኑ 

ቀሊል 

• ዝተመጣጠነ 

• ብፍላይ ኣብ 

እዋን ፆም 

ዝልዓለ ናይ 

ሸማቶ 

ድሌት 

• ኣብ ከባቢአን ኣብ መንጎ ቤት 

ብልዕን ናይ ብልዒ ኣቕርቦትን 

ገዛእቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ይድለያ 

• ናይ ዓማዊል ድሌት ንምርኣይ ናይ 

እቶት መፅናዕቲ የካይዳ 

• ፅሬት ዘለዎ ናይ ጥቕልል ሓምሊ 

ምህርቲ ንክገዝኡ ዝኽእሉ ምርኣይ 

• ኣብ ከባብአን ዕዳጋ/ዝሽየጠሉ 

ቦታ/ይድለያ 

• ዝተኣከቡ ምህርትታትን 

ትራንስፖርትን ከመይ ከም 

ዝውደቡ ምውሳን 

• ኣብ መንጎ ኣባላት ጉጅለ ዘርእን 

መዳበርያን ብምግዛእ ይክፋፈላ 

• ናይ ዝራእቲ ዝንባለን ናይ ጥቕልል 

ሓምሊ ፃህያይን 

• ናይ ዝተሓፈሰ ምህርቲ ጥቕልል 

ሓምሊ ሽያጥን ናይ ናይ እቶት 

መዝገብን የቐምጣ 

• ኣብ ዓመት 

3 ግዜ 

ዝፈርዩ 

ዝራእቲ 

• ኣብ ናይ 

ፆም 

መማልታት 

በቢ ሰሙኑ 

• ወቐቱ 

ሓልዩ 

ረብዑን 

ዓርብን 

ምህርቲ 

ምስብሳብን 

ምህካብን 

• ጥቕልል ሓመሊ ንምልማዕ 

ቦታ ዘለዎን ኩለን ኣባላት 

ኣብ ብሰሙን ካብ 5-10 

ጥቕልል ሓመሊ ንናይ ሓባር 

መሸጣ ከፍርያ ይኽእላ 

• 3 ኣበላት ብዛዕባ ናይ 

ዓማዊል ምርጫ ንምሕታት 

ተስማዕሚዐን 

• 3 ኣባለት ንናይቲ ከባቢ ቤት 

ብልዒ ወይ ጥቕልል ሓምሊ 

ንዘድልዮም ንምሻጥ 

ተስማዕሚዐን 

• 3 ኣባላት ምህርቲ ጥቕልል 

ሓምሊ ኣብ ናይ ዕዳጋ 

ኣዳራሽ ረብዑን ዓርብን 

ወቕቱ ሓልዩየን ንክሽጣ 

ተስማዕምዓ 

• ናይቲ ጉጅለ ፅሓፊት እቶም 

መዛግብቲ ምሕላው 
 

• ምስ ትልመን 

ንምትእስሳር 

ዘለወን ቁርፀኝነት 

• እታዎታት (ናይ 

ጥቕልል ሓምሊ 

ምሩፅ 

ዘርኢ፣መዳበርያ) 

• ጥቕልል ሓመሊ 

ንምጉዕዓዝ ጋሪ 

ወይ ኣድጊ  

• ምስ ናይቲ ከባቢ 

ቤት ብልዒ ወይ 

ቤት ቁርሲ 

ዝተውሃበ 

ስምምዕነት,  

• ንዕዳጋ መደብር 

ዝኸውን ቦታ 

(መሸጢ ቦታ) 

 

እዚ ትልሚ ክውፅእ ድሕሪ ምግባር  ብጉጅለ ይከፋፈላ። 

• ጋንታ ሀ-3 ደቂ ኣንስተዮ ብዛዕባ ናይ ዓማዊል ምርጫ ንምሕታት ናብ ዕዳጋ ይኸዳ 

• ጋንታ ለ-3  ደቂ ኣንስተዮ ንዝሓመሙ ምርኣይ፣ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ቤት ብልዕን ቤት ቁርስን ሀዚ ጎመን  ካበይ ይረኽቡ 

ከምዘለዉ ምሕታት እንድሕር እቲ ጉጅለአን ከም ሓዱሽ መቕረቢ ገይሮም ዘይሐስብዎ  

• ጋንታ ሐ-3  ደቂ ኣንስትዮ ናዕዳጋ ቦታ ኣዳራሽ ንምርካበ ወይ ምስካልኦት ሰባት ተስማሚዐን ብሐባር ዝሸጣሉ መማረፂ 

የመላኽታ። 

ወይዘሮ በላይነሽ ከም ዘመላኸተቶ ናይ ሓባር ድሌት ጉጅለ መፅሓፍ ንመሰረታዊ ናይ ዕዳጋ ፅንዓት ሕቶታት ዝርዝር ከም ዝነበረት፣እዚ 

እውን ንናይ መጀመርያ ጉጅለ ዝሃበት ብምዃና  ዓማዊል  ብዛዕባ ክኾኑ ዝኽእሉ ምርጫታት ንምሕታት ክሕግዘን ይኽእል። እታ 

ኣዶመንበር “ንኹልኽን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንዝገበርክንኦ ኩሉ እግዚኣብሔር ይባርኽክን ብፍላይ ክዓ ሰናይት ዘፍረናዮ ጥቕልል 

ሓምሊ ብኸመይ ከም እንሸጦን ከመይ ዕደጋ ክንረክብ ከም እንኽእል ዘዳለናዮ ትልሚ ክትፅሕፈልና ስለ ዝኽኣለት ” 
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ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም እቲ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ እንታይ ዓይነት ለውጢ ገይሩ? 

2. ዝተፈላለዩ ናይ መፍረዪ መማረፅታቶም ኣብ ዝትንተንሉ ግዜ ዘምለጠን ቁልፊ ነጥቢ ይህሉ ዶ ይመስለን ? 

3. ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ኣብ ናይ ክትትል ስራሕ ዝተመደባ ሰለሰተ ጉጅለታት ናበይናይ  ክሕወሳ ይደልያ?ንምንታይ? 

4. እቲ ናይቲ ጉጅለ መተግበሪ ትልሚ ኣብ ውሽጡ ዝጎደለ ነገር ወይ ከመሓይሾ ዝኽእል  ዝኾነ ነገር ኣሎ ዶ?  

5. ካብ ናይ ባዕለን ተመኩሮ ብምብጋሰ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት እንታይ ዓይነት ዝራእቲ ከመ ዝዘርኡ ቅድሚ ምውሳኖም 

ኣብ ከባቢኦም እንታይ ዝኣክል ናይ ዕዳጋ ፅንዓት እናገበራ እየን? ከምዚኦም ዝበሉ ውሳነታት እንትገብራ ኣብ ግምት 

ዘእትወኦም ካልኦት ነገራት ከ እንታይ እዮም? 

6. ንሰን ናይ መሸጣ ፍልጠት ንክህልወን ኣብ ከባቢአን ስልጠና ወይ ትምህርቲ ክረክባሉ ዝኽእላ ፍልፍል ይርከብ ዶ?፣ 

7. ምህርተን ናብ ዕዳጋ ብምቕራብን ፅቡቕ ትርፊ ብምርካብን ብጣዕሚ ፅቡቕ ከም ዝኾኑ እትግምተኦም ሓረስቶት(ተባዕታይ 

ወይ ኣንስታይ) ትፈልጣ ዶ? ዕዉታት ንክኾኑ ዘኽአሎም ነገር እንታይ እዩ ኢልክን ትሓስባ። 

8. ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈለዩ ምስ ምትዕድዳግን ምሻጥን ዝተተሓሓዙ ዝተፈለየ ፀገም የጋጥምወን 

ዶ? እዞም ፀገማት ንምቕራፍ እንታይ መፍትሒ ምቕማጥ የድሊ? 

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ- ብዛዕባ ምፅዋት ግደ ስነ መሸጣ ድሌት ዓማዊልን ምሕሳብ ፡ ካብ AGP2 ፣ CDSF (2018) ካብ CIG ንግዲ 

መፅሓፍ ዝተውሰደ 

ዝኾነ ሰብ ዕዉትዝኾነ ንግዲ ንክህልዎ ምህርቱ ወይ ግልጋሎቱ ክሸይጥ ኣለዎ።ናይ መጠሻ ትልሙ ንናይ ምህርቱ ዋጋ ከም ዝውስን፣ 

ንምሻጥ ኣብ ዝትልመሉ ናይ ዓማዊሉን ተወዳደርቱንን ዒላማ እንታይ ከም ዝኾነ ክግለፅ ኣለዎ። ብዛዕባ መሸጣ ዝትትሓሓዘ 

እንትሓስብ ዝልዓሉ ቁልፊ ጉዳያት 4”Ps” ይብሃሉ።ንሳተም እውን: PRODUCT(ፍርያት), PRICE(ዋጋ), PROMOTION(ምፍላጥ), 

ን PLACE(ቦታ) እዮም። 

ተሳተፍቲ እዞም ቁልፊ ኣርባዕተ ቦታታት  ክምልከቱ ድሕሪ ምግባር ዕዳጋ ፅንዓት ከመይ ከም ዝካየድ ናይ ፅንዓት ዕዳጋ ክፍልታት 

ግደ ይፃወቱ። 

 

ፍርያት ዋጋ ምፍላጥ 
ቦታ 



 
 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 99 
 

ስነ መሸጣ;- ምህርቲ + ዋጋ +ምፍላጥ + ቦታ  

• ድሌት ዓማዊል ንምፍላጥ 

• ሰባት ብዛዕባ ዘምርትዎ ፍርያትን ዝህብዎ ግልሎትን ንምፍላጥ 

• ምህርቶም ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ይሸጡ 

• ሰባት ዝደልይዎን ዝፈትውዎን የፍርዩ ይሸጡ 

• ምህርቶም ወይ ግልጋለቶም ስሓቢ ንክኾን ይገብሩ 

• ምህርቶም  ብኻልኦት ንክግዛእ ትኽክለኛ  ዋጋ የቐምጡ  

ናይ ፅንዓት ዕዳጋ መሰረታዊ ሕቶታት: 

ዓማዊል ክኾኑ  ንዝኽእሉ ምሕታት 

• እዚ ምህርቲ ወይ ኣገልግሎት ንምንታ ይገዝኡ? 

• ሀዚ ካብ መን እዮም ዝገዝኡ? 

• ንምንታይ ካብኡ ይገዝኡ? 

• ብሓደ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ይገዝኡ? 

• ክንደይ ግዜ እዮም ዝገዝኡ? 

• ምስ እዞም ምህርትታት ምስ ዝመሳሰሉ ምርጫ ኣለዎም ዶ? (ንኣብነት መጠን፣ ጣዕሚ፣ ምዕሻግን ካልኦት ናይ ፅሬት 

ስግኣታትን) 

• ሓደ ሓዱሽ መቅረቢ እንተዝርከብ መመኮሩ ዶ? 

• እዚ ምህርቲ ንምግዛእ ንዐኦም ዝበለፀ ምቹው  ዝኾነ ቦታ ኣሎ ዶ? 

• መብዛሕትኡ ግዜ ዝኸፍልዎ ዋጋ ክንደይ ዝኣክል እዩ?  

• ኩሉ ብሓደ ግዜ ድዮም ዝኸፍልዎ ወይስ ናይ መኽፈሊ መማረፂ ኣለዎም? 

ተወዳደርቲ ክኾኑ ንዝኽእሉ ምሕታት :   

• ናቶም ምህርቲ ወይ ግልጋሎት ፍልይ ዝበለ እዩ ኢሎም ዶ ይሓስቡ? 

• ንምህርቶም እንታይ ዓይነት ዋጋ የኽፍሉ?ካብ ናይ ካሊእ ዋጋ ይፍለ ድዩ? 

• እዚ ምህርቲ ንምድላው (ዘርኢ፣ መዳበርያ ወዘተ) እታዎታትን አቕርቦታትን ካበይ ይረኽቡ ? 

• ካብዚ ምህርቲ ብተወሳኺ ምህርቶም ከመይ ይሸጡ? ካብ ዝረኽብዎ ትርፊ ንዐኦም ዝስማዕማዕ ቦታ ኣበይ እዩ? 

• ምህርቶም ወይ ግልጋሎቶም ከመይ የፋልጡ? 

• ናይ ንግዲ ስራሕ ንምጅማር ወይ ኣብ ምክያድ እንታይ ፀገም ኣጋጢምዎም ነይሩ? 

ንሰብ ሞያታት ዝሕተቱ (ንኣብነት ንሕርሻ ወኪላት፣ ንወረዳ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ):  

• ብዛዕባ ናይ ንግዲ ሓሳብና እንታይ ይብሉ? 

• ንናይ ንግዲ ስራሕትና ዘድልዩ  እትዎታት፣መሳርሕታት ወይ ቴክኖሎጅታት፣ ወፃእታትን ኣታውታትን እንታይ ይፈልጡ?  

• ዝልዓለ ተጠላብነት ዘለዎመ ግልጋሎታት ወይ ሸቐጣት ኣይናይ እዩ? ንምንታይ? 

• ፅሬት ዘለዎ ምህርቲ ኣብ ምፍራይ ክንሓስቦም ዝግቡእና ቅድመ ኩነት እንታይ ይመስሎም? 

• እንታይ ፀገማት ከጋጥሙና ይኽእሉ? ከመይ ከ ክንክላኸሎም ንኽእል? 
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ናይ ግደ ፀወታ-ፅንዓት ዕዳጋ -ብዛዕባ ናይ ዓማዊል /ምርጫ/ ሕርያ ምሕታት 

ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሕቶታት ብምጥቃም ን7 ወይ 8 ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ንዓማዊልን ንተወዳደርትን ብዛዕባ ናይ 

ጎመን ፅንዓት ዕዳጋ ዳህሳስ ግደ ክፃወቱ ይሕተቱ።ካልኦት ኣባላት ተዓዘብቲ ይኾኑ። 

• ንናይ ቀፃሊ ዓሚልን ተወዳዳርን ቃለ መሕትት ንምግባር ሓቢረን ዝሰርሓ  2 ፍቓደኛታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ 

ምትሕግጋዝ ኣባላት ግደ ክፃወታ ኣለወን። 

• ናይ ቅድሚት ተወዳደርቲ ግደ ዝፃወቱ 2 ፍቓደኛታት ሰራሕተኛታት(እንታይ ዝኣክል ሓበሬታ ከም ዘካፍሉ 

ይጠንቀቑ) 

• ካልኦት ሰብ ዓርሰ ፍቓድ  ብዛዕባ ሕርየኦም (ምርጨኦም)  እንትሕተቱ ኣብ ዕዳጋ ውሽጢ ናይ ዓማዊል ግደ ክፃወቱ 

ኣለዎም። 

ድሕሪ ፀወታ ብትርብዒት መልክዕ ኣብ ኣርባዕተ ዝተኸፈለ ናይ (ምህርቲ፣ ዋጋ፣ ማስታወቅያን ቦታን) ዝገልፅ ምልክት ዝተገበረሉ 

ተገንፃሊ ፀፊሕ ወረቐት  ይከፋፈሉ። ንተሳተፍቲ ካብቲ  ዝተገበረ  ፀወታ  ምስ እዞም ኣርባዕተ ባእታታትን ዝተዛመደ ናይ ጥቕልል 

ሓምሊ መሸጣ  ፅቡቅ ፍልጠት ዝረከቡ ምዃኖም ይሕተትዎም። 

ኣብቲ ጉጅለ ይምያየጡ 

• ንዓማዊል ወይ ተወዳደርቲ ሕቶታት ከመይ ምሕታት ከም ዝክኣል  ምሕሳብ ቀሊል ወይ ከቢድ ዶ ነይሩ?በቲ ዝተገበረ 

ናይ ሕድሕድ ፀወታ ግደ እንታይ ተሰሚዑካ/ኪ?፣ንሶም/ሰን እቲ ግደ ብዝተፈለየ መካየድዎ ዶ ነይሮም? እንድሕር እወ 

ኢሎም ብኸመይ? 

• ብትኽክለኛ ናይ ዕዳጋ ትዕዝብቲ እናገበሩ እንተኾይኖም  ብዙሓት ሰባት ብዝሃብዎም መልስታት ትኽክለኛ እዮም ኢሎም 

ዶ ይሓሰቡ? 

• ሰባት ሓቀኛታት ኣይኮኑን ኢሎም እንተሓሲቦም ካብ ሓደ  ወይ ካብ ካሊእ ሓበሬታ ንምፅራይ እንታይ ዓይነት ሜላ 

ክጥቀሙ ይኽእሉ?  

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ናይ መሸጣ ጉዳይን ንናይ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮን ንናይ ሓባር ደሌት ጉጅለን ንግዲ ስራሕን ኣድላዪ ምዃኑ 

የልዕል። ዕዉት ዝኾነ ንግዲ ንክህልዎም ምህርቶም ወይ ግልጋሎቶም ክሸጡ ኣለዎም።ናይ መጠሻ ትልሞም ንናይ ምህርቶም 

ዋጋ ከም ዝውስኑ፣ንምሻጥ ከም ዝተልምሉ፣ ናይ ዓማዊሎምን ተወዳደርቶምን ዒላማ እንታይ ከም ዝኾነ ክግለፅ ኣለዎ። ብዛዕባ 

መሸጣ ዝትትሓሓዘ እንትሓስቡ ዝልዓሉ ቁልፊ ጉዳያት 4”Ps” ይብሃሉ።ንሳተም እውን: PRODUCT (ፍርያት), PRICE(ዋጋ), 

PROMOTION(ምፍላጥ),ን PLACE(ቦታ) እዮም። 
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ሞጅል 3 

ሕብረተሰባዊ ለዉጢ 
(Community Change) 
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ሞጅል 3፦ ሕብረተሰባዊ ለዉጢ (Community Change) 

ደቂ ኣንስትዮ ንክበቅዓ ዝዉሰዱ ስጉምትታት (Empowering Women to Take Action)  

ምምሕያሽ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ረብሓኡ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ስድራ ኢሉ’ዉን ንማሕበረሰብ እዩ። መፅናዕቲ 

ከምዝሕብሮ መነባብሮ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ እንትመሓየሽ ካብ ዝረኽበኦ ኣታዊ ኣብ ረብሓ ደቀንን ስድራአንን ክዉዕል ናይ ምግባር 

ዕድለን ዝሰፍሓ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 90% መጠን ኣታዊአን ኣብ ስድራ እንተጥፍኣ ብኣንፃሩ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ካብ 30%-

40% ጥራሕ ወፃኢ ከምዝገብሩ የመላኽት። ብምዃኑ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምሕያሽ ትምህርቲ፣ ዝተመጣጠነ ምግብን ጥዕናን 

ምስ ማሕበረሰብ ንማሕበራዊ ሓድነትን ሰላምን ከምኡ’ዉን ንሕብረተሰብ ደሕንነት ናይ ባዕለን ኣስተዋፅኦ ይገብራ።   

እዚ ሞጅል መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንክሕሎን ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ንምምሕያሽን ንለዉጢ ሓባራዊ ድጋፍ ከመይ ክዳሎን ክምስረትን 

ከምዝከኣል ጠመተ ይገብር።  

ክፍሊ 3.1፦ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ (Women’s Rights) 

ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ዘርኢ ወዲ ሰብ ክረጋገፅሉ ዝግበኡ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን እዮም። እዞም መሰላት ንኩሉ ብማዕርነት 

የገልግሉ፣ ነገር ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ፣ ማሕበረሰባዊ ልምድታትን ደንብታትን፣ ብምኽንያት ኢኮኖሚያዊ 

ድሌታትን መሰለን ከይፈልጣ ይግበር።  

መብዛሕቲኦም ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝዳለዉሉ እዋን ዝተሓሰበ ዓይነት ዜጋ (መብዛሕቲኡ እዋን ነቲ ሕጊ 

ዝፅሕፎ ሰብ) ነይሩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ምንቕናቓት /ተቓዉሞታት በቢመዓልቱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ 

ዝበፅሑ በደላትን መድልዎታትን ዝበለፀ ትኹረት ክዉሃቦምን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዝኾነ 

ክግንዘቡ ዘመቻ ኣካይደን እየን። 

ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ኩሎም ዓይነት መድልዎታት ንምቅራፍ ዝተገበረ ዉዕሊ ስምምዕነት (CEDAW) ፆታ መሰረት 

ዝገበሩ መድልዎታት ብምፍታሕን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ፉሉይ ሓለዋ ዝገብር ቀንዲ ዓለም ለኻዊ ስምምዕነት እዩ። እዚ ስምምዕነት 

ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ለኻዊ ረቒቅ መሰል ዝድንግግ እንትኾን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት መሰልን ግዴታን ከምዘለወን 

ብዝተቐመጠ ኩነት ደቂ ኣንስትዮ ተረባሕቲ ንክኾና ኢትዮጵያ ተቐቢላ ዘፅደቐቶ እዩ።   

ኣብ ኢትዮጵያ ምንም እንኳዕ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ሕገ መንግስቱ ዝተደንገገ እተኾነ’ኳ ብሚሊዮን ዝቑፀራ 

ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን ጥራሕ ሰብኣዊ መሰልን ተሓዲገን እየን። ማንም ሰብ ትምህርቲ ናይ ምምሃር፣ ብነፃነት ናይ ምዝራብ፣ ካብ 

ዓመፅን ስቓይን ነፃ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎ። ግን ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዕለታዊ ሓቂ ዝተፈለየ እዩ። መሰላት ደቂ ኣንስትዮ 

ምሕላዉን ተበፃሓይ ክኸዉን ምግባርን ሕገ መንግስታዊ መስፈርት እዩ።  

ምዕባይ ኢኮኖሚያዊ ዓቅሚ ደቂ ኣንስትዮ ትክክልን ብልሕን ዝተመልኦ ጉዳይ እዩ። መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣዊ መሰላት እዮም፤ 

ሰብኣዊ መሰላት ንምርግጋፅ ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ምኽንያት ምዃኖም ጋህዲ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብምብቃዕ ክርከቡ ዝኽእሉ 

ረብሓታት ልምዓት ሓይሊ ሰብ፣ ኢኮኖሚያዊን ስራሕቲ ንግድን ዝለዓሉ እዮም። ማዕርነት ስርዓተ ፆታ ማለት ሓንቲ ሃገር ዝሓሸ 

ትምህርትን ጥዕናን ዝለዓለ ኣታዊ ሕድሕድ ዉልቀ ሰብ፣ ቅልጡፍን ኩሉ ዘማእኸለን  ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ዓለም ለኻዊ ተፎኻካርን 

ምዃን እዩ።  

ንኡስ ክፋል 3.1.1 ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ መድልዎታት (Discrimination against women) 

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዉሽጢ ማሕበረሰብ ኣብ ስድራን ካልኦት ስሩዕ ናይ ዉሳነ ወሃባይነት ዘለወን ናይ ሓላፍነት ቦታ ትሑት እዩ። እዚ 

ድማ ኣብ ዉሳነ ዉሃባይነት ሕፅረት ዉክልና ደቂ ኣንስትዮ ከምዘሎ የመላኽት።  ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንያት ኣስተምህሮ ልምድታት 



 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 103 
 

ስርዓተ ፆታ ኣብ ደገ ወፂአን ከይዛረባን ብዘለወን ናይ ዉሳነ ወሃባይነት ቦታን መብዛሕቲኡ እዋን ኣብ ንግድን ተወዲብካ ኣብ 

ምስራሕን ተረባሕቲ ኣይኾናን። ምናልባት ድሌታተን ዕሽሽ ክበሃል ይኽእል፤ መሰለን’ዉን ክብሪ ኣይወሃቦን። ደቂ ኣንስትዮ 

ንምብቃዕን መሰለን ፈሊጠን ንድሌታትን ጠጠዉ ንክብላን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ክልወጣ ይግባእ። ነገር ግን ማሕበረሰብ’ዉን 

ብኩለመዳይ ፍትሓዊ ብዝኾነ ክሕግዝ ይግባእ።   

መምርሒ መተሓባበሪ 

ዘድልዩ ናዉቲ፦ ምንም ኣየድልን ብጉጅለ ዝስራሕ ዑደት ማሕበረሰብ ዘካተተ እዩ 

እዋን ፃንሒት/ዝወስዶ ግዘ፦ 2 ሰዓት (1 ሰዓት ንዑደት ማሕበረሰብ ሓዊሱ) 

ተሳተፍቲ ይግንዘቡ፦ ሰባት ምስ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ዝተሓሓዙ ዝተፈላለዩ ኣመለኻክታን ቀዳምነት ዝህብዎምን ኣለዉ። 

ምኽንያቱ እዞም ፀገማት ብዝተፈላለየ መልክዑ ስለዝለማመድዎም እዩ። 

ተሳተፍቲ ይኽአሉ፦ ኣብ ዉሽጢ ማሕበረሰብ ዘለዉ ፀገማት ምፅናዕን ብኣንፃር ፅገማት ናይቲ ማሕበረሰብ ምትንታንን ይኽእሉ። 

መምርሕታት፦ እቲ ታሪክ ንተሳተፍቲ ያንብብሎም/ባሎም ካብኡ ድማ ንምይይጥን ጉጅለ ስራሕን ዝሕግዙ ብርክታት 

ይጠቀሙ/ማ 

 

*** 

ኣኼባ ጉጅለ ደጋፊ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ሰንበት ንጉሆ ሰዓት 3:00 ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) እንትካየድ እዚ 

ጉጅለ ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ ሓቢሩ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣብዚ ናይ ጀመርያ ኣኼባ ኣዶ ወንበር እቲ ጉጅለ ወ/ሮ በላይነሽ ከም 

ዝበለኦ እዚ ጉጅለ ንምንቅስቓሳቱ ዝዓግቱ እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ገጢሞምዎ ኣለዉ። 

• ሕፅረት ፅንዓት ዕዳጋ  

• ብምኽንያት ሕፅረት ናይ ምእማን ዓቅሚ ኣብ እዋን ምድርዳር ምትላል ምህላዉ 

• ፍርያት ብኣግባቡ ደሕንነቱ ተሓልዩ ዘይምጉዕዓዝ    

ሓንቲ ተሳታፊት ጓል ኣንስተይቲ ኢዳ ብምዉፃእ “ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼባ ከልዕሎ ዝደልዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ጉዳይ ሓበሬታ ዕዳጋ 

የብልናን። ዝኾነ ነገር ክንገብር ይግባእ፤ ሓበሬታ ዕዳጋ ከይሓዝና ፍርያት ምፍራይ መብራህቲ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ዉሽጢ ፀልማት 

ምስ ምንቅስቃስ ተመሳሳሊ እዩ።”   

ወ/ሮ በላይነሽ ነቲ ሓሳብ ደጊፈን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እዉን ከምእቲ ሓደ ፀገም ሓበሬታ ዕዳጋ ፀገም ምዃኑ ብምርድዳእ ብዝተኸኣለ 

መጠን ብቅልጡፍ መፍትሒ ክእለሽ ከምዘለዎ ሓሳብ ተቐሚጡ።   

ብምቅፃል ወ/ሮ በላይነሽ “ናብቲ ካልአዋይ ፀገም ዝቕባበ/ሕሳር ዋጋን ምስ ዓደግቲ ዘለና ትሑት ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ተጠቒሞም 

ካብ ዘሎ ነባራዊ ዋጋ ዕዳጋ ንታሕቲ ንምኽፋል ዝጥቀምሎም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንስገር” ኢለን።  

ሰናይት “እወ” ናብ ዓደግቲ ንምቕራብ ልምዲ ኣይንስእንን ብተወሳኺ’ዉን ብፅቡቕ ዋጋ ንምድርዳር ዘኽእል ክእለት/ዓቕሚ 

ኣይንስእንን” ኢላ። 

ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ሓንቲ “ንዓና ምስ ዝምዝምዙ ዓደግቲ ንምንታይ ንፀንሕ? እንተተጋግየ ይቅርታ ግበራለይ እምበር ዝሓሹን 

ዘተኣማምኑን ዓማዊል ክንእልሽ ይግባእ። እነተዘይኮይኑ ግን መትረፍቲ ኣይንኾንን።” 

ሓንቲ መንእሰይ ኢዳ ብምዉፃእ ኣብ እዋን ምጉዕዓዝ ፍርያት ዘጋጥምዉን ሙግልእላእን ምንግልታዕን ቅሬታኣ ኣቕረበት።  
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ሓንቲ ሽማግለ ወሲኸን “እቲ ፀገም ትንኮሳ ጥራሕ ዘይኮነስ እዞም ናይ መኻይን ተሓጋገዝቲ ልዑል ክፍሊት ክንከፍል ይሓቱና። 

ዝሓተቱና ንምኽፋል እንተዘይተስማዕሚዕና ንብረትና ናብ መሬት ይሽንድዉዎ። ስለዝኾነ ሓደ ነገር ክንገብር ይግባእ።” 

ካልእቲ ሰበይቲ ከምዚ ክትብል ካሊእ ጉዳይ ኣልዐለት “ምስ እዞም መጓዓዓዝቲ ኣብ እንጨቓጨቐሉ እዋን ሰረቕቲ ክዘርፉና 

ክተናኾሉናን ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ፀገም መጓዓዝያ ምክንያት ምጥፋእ ገንዘብ፣ ብልሽት ምህርቲን ጠንቂ ጥዕናን ክኸዉን ስለ 

ዝኽእል ፀገም መጓዓዝያ መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ።”  

ካብ ኣባላት ሓንቲ “ሰናይት እቲ ናይ ባጃጅ ገናሒ ካዉሎና ከምሓመድ ናብ መሬት እንትሽንድዎ ትዝክራ’ዶ? ምስጋና ነቲ ለባም 

ሰብኣይ ላውጣና ክንረክብ ክኢልና። እንተዘይኮይኑ ንዓና ከይሃበ ከባርረና ነይሩ።” 

ወ/ሮ በላይነሽ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝነበርወን ፀገማት ምግላፀን ብምንኣድ እቲ ኣኼባ ከጠቃልለኦ ወሰና። እንተኾነ’ዉን ኣብ ዝቕፅል 

ኣኼባ ፀገማት ጥራሕ ሒዝካ ካብ ምምፃእ መፍትሒ ሓሳብ እዉን ከምፅኣ ከምዘለወን ብኣፅንኦት ገለፃለን። 

መመያየጢ ሕቶታት፦ መሳለጢ/ት ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ንክመያየጥሎም ከተባብዕ ወይ ክተባብዓ ይግባእ።  

1. ብደቂ ኣንስትዮ ዝተነፀሩ ፀገማት እንታይ እንታይ እዮም? 

2. ሰለስቲኦም ፀገማት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕርሻን ከይዲ ንግዲ ዕዳጋን እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣሕዲሮም ኢሎኩም ትሓስቡ? 

3. እዞም ፀገማት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ መሰረት ዝገበሩ ድዮም ወይስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ’ዉን ፅዕንቶ የሕድሩ 

እዮም? 

4. እዞም ፀገማት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብተመሳሳሊ መንገዲ ፅዕንቶ የሕድሩ’ዶ? 

5. እዞም ፀገማት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከመይን ንምንታይን ፅልዋ ከምዘሕድሩ እንብሎ ነገር ይህልወና’ዶ? 
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6. ኣብ መወዳእታ ወ/ሮ በላይነሽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀገማት ጥራሕ ትኹረት ካብ ምግባር ብዝሓለፈ ኣብ መፍትሒ ሓሳባት 

ከድህባ ኣለወን ኢለን። ብናተን ሓሳብ ትስማዕማዑ’ዶ? 

7. ብጉጅለ ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ ንዘጋጠሙ ሰለስተ ፀገማት እንታይ መፍትሒ ሓሳብ ተቅርቡ/ባ? 

 

ናይ ጉጅለ መልመዲ፦ ፅንዓት ፀገማት ምክያድ1  

“ፅንዓት ፀገማት” ናይ ከባቢያዊ ፀገማት ፈሊኻ ንምፍላጥን ኣየናይ ቀዳምነት ክዉሃቦ ከምዘለዎ ንምዉሳንን ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ። ፀገማት 

ነፂርካ ንምዉፃእን ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ንምምይያጥን ናብቲ ማሕበረሰብ ተሳተፍቲ ብምልኣኽ ናይ ፀገማት ፅንዓት ምክያድ 

ይከኣል እዩ። ኣብ ዳህሳስ ምስ ጉጅለታት ማሕበረሰብ ዝበዝሐ እዋን ምሕላፍ ብዙሕ ሓበሬታ ንክትረክብ ይሕግዝ፤ ግን ኣቐዲመን 

ንማሕበረሰበን ዝፈልጣ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓደ ሰዓት ፃኒሕት ጥራሕ ዉፅኢታዊ ክኸዉን ይገብሮ እዩ፤  

ተግባር 1:- ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ብዛዕባ ዘለዉ ፀገማት ሕብረተሰብ ክሓስባ ብምሕታት ይጀምሩ/ራ። ብዛዕባ ክህልዉ ዝኽእሉ 

ይነታት ፀገም ሓሳብ ንክህቡ ንኩሎም ጉጅለታት ይሕተቱ/ታ፤ ብምቅፃል ሕድሕድ ሰብ ንዳህሳስ ማሕበረሰባዊ ሽርክና/partner ንክመርፅ 

ይግበሩ/ራ። ዝተምሃሩ ኣባላት ጉጅለ ዝርዝሩ ብምግልባጥ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ዳህሳስ ክርአዩ ዝግበኦም ብዛዕባ ጥዕና፣ ገዛ፣ 

ስራሕ ስእነት፣ መጓዓዝያ፣ ኣረጋዊያን፣ ሕርሻ፣ ህፃናት፣ ከባቢያዊ /ሃገር ቦቀል ትካላት፣ ኣወሃህባ ግልጋሎት ሕብረተሰብ፣ መስተ ማይ፣ 

መብራሕቲ፣ ነዳዲ፣ ስነ ፅሬትን መሬትን እዮም።    

 

እንድሕር እቲ ጉጅለ ናብቲ ማሕበረሰብ ወሪዱ ዳህሳስ ዘይገብር ኮይኑ ንኣባላት እቲ ጉጅለ ናብ ዝተፈላለዩ ኣናእሽተይ ጉጅለታት 

ብምምቃል ሕድሕድ ጉጅለ ካብ 3-4 ፀገማት ክወስድ ብምግባር ብመልክዕ ንዉፀተ ሓሳብ (ምስልሳል) /Brainstorming ብዕሙቐት 

ክመያየጥሎም ምግባር ይከኣል እዩ።  

 

ኣብነት ዝርዝር ፀገማት ማሕበረሰብ ከምዚ ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ። 

ኣብነት ፀገማት ማሕበረሰብ 

• ብሓባር ዘፍርያን ናብ ዕደጋ ዘቕርባን (ዝሸጣን) 

ጉጅለታት ዘይምህላዉ   

• ኣብ ቀረባ ናይ ጥዕና ትካል ዘይምህላዉ 

• መሐብሐቢ ህፃናት ዘይምህላዉ 

• ንዘለዎም ናይ ቴክኒክን ክእለትን ሕፅረት ፍልጠት 

ዝደልዩ ኣባላት ማሕበረሰብ ዘይምህላዉ 

• ሕፅረት መብራህቲ  

• ሕፅረት መጓዓዝያን ምችዉነት መንገዲን ዘይምህላዉ  

• ሕፅረት ፖሊስ  

• ፀገማት ኣማሓዳሪ ቁሸት 

• ሕፅረት ማይ ቡንባ 

• ዓርሲ ንዓርሶም ዘይተሓባበሩን ዘይተሓጋገዙን ነበርቲ እቲ 

ቁሸት  

ተግባር 2፦ ተሳተፍቲ ናብ ማሕበረሰብ ዑደት እንትዳለዉ ይምርሕዎ/ኦ። ፀገማት ንምፍላጥ እቶም ክልተ ቀንዲ ጉዳያት ንሕብረተሰብ 

ምሕታትን ነቲ ከባቢ ምዕዛብን ምዃኖም ይንገርዎም/ኦም።   

• ናበይ ትኸይድ ኣለኻ?/ትኸዲ ኣለኺ? (ዕዳጋ፣ ትምህርቲ፣ በረኻ፣ ፅርጊያታት ወዘተ ዝመሳሰሉ) 

• ምስ መን ይዘራረቡ? (መራሕቲ፣ ሕብረተሰብ፣ ምስ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዘለዉ ሰባት፣ ምስ ናይ ስራሕ ሰባትን ዝመሳሰሉን)  

• እርግፀኛ ኮይንኻ ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ካብ ዘለዎም ሰባት መረዳእታ ብኸመይ ምእካብ ይከኣል? (መናእሰይ፣ ዓበይቲ፣ 

ደ/ተባ፣ ደ/ኣን፣ ጉድእ ኣካላት ዝመሳሰሉ)   

• እንታይ ትብል/ሊ?.   

 
1 Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and co 83.mmunity 
development.  New York: OEF International, p. 83.   
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ተግባር 3፦ ኩሉ ሰብ ኣብ ዉሽጢ 45 ደቒቃ ድሕሪ 1 ሰዓት ክምለሱ ከምዘለዎም ይሓብሩሎም። ነዊሕ እዋን ምዉሳድ እነተኺኢሎም 

እቲ ፅንዓት ዝተማልአ ይኸዉን። ኮይኑ ግን ኣብ ዉሽጢ 1 ሰዓት ብዛዕባ ፀገማት እቲ ማሕበረሰብ ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ክርኽቡ 

ይኽእሉ እዮም። እቲ ጉጅለ ናብ ማሕበረሰብ ከይዱ ከፅንዕ እነተዘይኪኢሉ ብዛዕባ እቲ ማሕበረሰብ በቢ ጉጅለ ኮይኖም ንክመያየጡ 

ይሓግዝዎም። 

ተግባር 4፦ ድሕሪ ምክያድ ማሕበረሰባዊ ዳህሳስ ተሳተፍቲ ተኣኪቦም ምይይጥ የካይዱ። ተሳተፍቲ ኣብ እዋን ምክያድ ማሕበረሰባዊ 

ዳህሳስ ንመን ከም ዝሓተቱን ሜላ ከይዲ እቲ ዳህሳስን ንዝተወሰነ ሰዓት ሓሳብ ክህቡ ይግበሩ፤ ተሳተፍቲ እቲ ማሕበረሰብ የጋጥምዎ 

ብዘለዉ ዓይነት ፀገማት ዝነበሮም ምስምዕማዕ ወይ ድማ ዘይምርድዳእ ክንደይናይ ዝኣክል ከምዝተሰመኦም ይሕተቱ፤ ብዛዕባ 

ማሕበረሰብ ዝተፈለየ ዝሰምዕዎ ፀገም ወይ ዛንታ እንተሃልዩ ንካልኦት ከካፍሉ ይሕተትዎም።  

ካብቲ ዳህሳስ ዝተረኸቡ ርካቦታት ኣብ ዝቅፅል ኣኼባ ምይይጥ ክግበረሎም እዩ። 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ሕድሕድ ሰብ ብኣንፃር ዘለዎ ልምዲ እቶም ፀገማት ብናይ ባዕሉ ኣመለኻክታ ዝተፈላለየ ቀዳምነት ክዉሃቦም 

ከምዝኽእል ኣመላኺቱ እዩ። ፍሉይ ሓሳባት ደቂ ኣንስትዮ ከይሰማዕኻ ናይ ሕብረተሰብ መፍትሕታት ድሌታት ደቂ ኣንስትዮ 

ከማልኡ ኣይኽእሉን። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓይነት ከምዘይኮና ክስተብሀለሉ ዝግባእ ጉዳይ እንትኸዉን ኣብ ዉሽጢ ሓደ 

ማሕበረሰብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ እዉን ብምኽንያት ዝተፈላለየ ኩነታተን ናብ ዝተፈላለየ ድሌታት ከምርሑ ይኽእሉ። ንኣብነት 

ህፃናት ቆልዑ ንዘለወን ኣዴታት ድጋፍ ክንክን ህፃናት ምስኣን ቁልፊ ፀገም ክኸዉን ይኽእል፤ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ግን 

ቀዳምነት ኣብ ዝህበኦም ጉዳያት ነዚ ክፀርሓ ኣይኽእላን። 

 

ንኡስ ክፋል 3.1.2፦ ምይይጥ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ ጥቅዓታት መማረፅታት መፍትሒ ፀገማት  

ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ዝርከባ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ስራሕ ዝበዝሖ ናብራ ይመርሓ። ነገር ግን ኣብ ናይ ሓባራዊ ድሌታተን ንምምይያጥ 

ዕድል እንትረኽባ ፀገማተን ንምቅራፍ መፍትሒ ሓሳብ ክቕርባ ይኽእላ እየን። ክዉደባን ብሓባር ክንቅሳቐሳን ዝድግፈን ናይ ደገ ኣካል 

ክሳብ ዝመፅእ ምፅባይ ኣየድልየንን። ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ማሕበረሰብ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይ ንምርኣይ ተኽእሎ፣ ከመይ ክቕፅል 

ከምዘለዎ ሓባራዊ ምርድድኣ ምብፃሕን ተመሳሳሊ መነባብሮ፣ ድሌት ዕላማ ምስ ዘለወን ሕብረት ምፍጣር ይኽእላ። ከም ቤት 

ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሉ ትካላዊ ድጋፍ ምሃብ ዝኽእሉ ሓገዝቲ ምትእልላሽ ጠቓሚ እዩ።     

መምርሒ ንመተሓባበሪ 

ዘድልዩ ናዉቲ፦ ንድምፂ መዉሀቢ ዘገልግል ኣናእሽተይ ሕብሪ ዘለዎም ወረቓቅቲ ወይ ድማ ክልጠፉ እክእሉ ማስታወሻታት 

(ሕድሕድ ሰብ 3 ድምፂ ይህልዎ) እንድሕር ዝልጠፍ ቻርት ዘየሎ ንድምፂ ምቅረፂ ዝኸዉን ቴፕ ምጥቃም ፣  

ንዉሓት ጊዜ፦ ካብ 1:00 ክሳብ 1:50 ሰዓት  

ተሳተፍቲ ይግንዘቡ፦ ፀገማት ማሕበረሰብ ብኣንፃር ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ከመይ ከምዝትንተን     

ተሳተፍቲ ይክእሉ፦ ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ኢሎም ዝኣመንሎም ፀገማት ማሕበረሰብ ቀዳምነት ምሃብ   

መምርሒ፦ እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም ካብኡ ንምይይጥን ጉጅለ ስራሕን  ዝሕግዙ ቅደም ሰዓባት ይከተሉ፤ 

 

*** 
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ከምቲ ልሙድ ሎማዕንቲ ናይቲ ጉጅለ ኣዶ ወንበር በላይነሽን ፀሓፊት ሰናይትን ብዛዕባ ኣብ እቶተን ዘጋጠመን ፀገም መፍትሒ ሓሳብ 

ንምምይያጥ ኮፍ ኢለን ኣለዋ። በላይነሽ ነቲ ጉዳይ ብምልዓል “ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መረዳእታ ዕዳጋ ተታሒዙ ዝፍጠሩ ፀገማት 

ተዘራሪብና ኢና፤ ሎሚ ድማ መፍትሒኦም ክንእልሽ ኢና። ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና ምስ ተበፃሕነት ሓበሬታ ዕዳጋ ዝተሓሓዝ እዩ። 

ብምቕፃል እዋናዊ ዋጋ ዕዳጋ ምህርትና ንምርካብ እንታይ ክንገብር ኣለና?” ዝብል ይኸዉን።  

ሓንቲ መንእሰይ ኢዳ ምስ ኣዉፀአት ንክትዛረብ በላይነሽ ዕድል ሂባታ። “ሓበሬታ ዋጋ ዕዳጋ ንምርካብን ዕቑር ዓማዊል ንምፍጣርን 

ብዝብሉ ክልተ ምክንያታት ሞባይል ክንገዝእ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ” በለት።  

በላይነሽ ንዝቕረበቶ ሓሳብ ብምምስጋን ንኣባላታ “እዚ ፅቡቅ ሓሳብ ይመስለኒ? ብናይ ሓፍትና ሓሳብ ትስማዕማዓ ዶ? 

ኣባላት’ዉን ከምዝተስማዕማዓ ርእሰን ብምንቕናቕ ገለፃ። 

በላይነሽ ብምቕፃል “በዚ መፍትሒ ሓሳብ እንድሕር ተስማዕማዕና ናይ መዐደጊ ወፃኢ ምሽፋን ንክእል’ዶ? መን እንተሓዞን 

ንዝተሓሰበሉ ዕላማ ምዉዓሉን ከመይ ክነረጋግፅ ንክእል?”   

ካልኣይቲ ኢዳ ብምዉፃእ “ኣብ ጉጅለና ዝተወሰነ ዝተዓቖረ ገንዘብ ኣሎ ስለዚ ሞባይል ንምግዛእ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና በለት።” 

ብቕፅበት/ሃንደበት ዝኾነት ሰበይቲ ዓዉ ኢላ ነቲ ሓሳብ ብምቅዋም “ኣይኾንን! “ኣይኾንን!” እንትትብል በላይነሽ ነቲ ጠረጴዛ 

ብምንኩሕዃሕ “በይዛኺ ናይቲ ጉጅለ ሕጊ ኣኽብሪ!” በለታ። 

እታ ሰበይቲ’ዉን “ይቕርታ ግበራለይ መሓዙተይ” በለት! 

በላይነሽ “ፀገም የብሉን ቀፅሊ” በለታ።  

“ካብ ዝዓቖርናዮ ገንዘብ ኣልዒልና ሞባይል ክንገዝእ የብልናን ኢለ ዝተቓወምክሉ ምኽንያት እቲ ገንዘብ ንመግዘኢ እታወት ሕርሻ 

ዝዓቖርናዮ ስለዝኾነ ንሞባይል መግዘኢ ዝኸዉን ካልእ ገንዘብ ተነዋፅእ ዝበለፀ ይኸዉን” በለት።  

ኩለን ነዚ ሓሳብ ከምዝተስማዕመዓ ብልዑል ስምዒት ኣጣቓዓ። 

በላይነሽ ከምዚ በለት “ሓዚ ሞባይል ንምግዛእ እንድሕር ተስማዕማዕና ከተማ ከይዱ ንክገዝእ ሓላፍነት ዝወስድ መን እዩ? ንጉጅለ 

ወኪሉ እቲ ሞባይልከ መን ይሓዞ?”  

ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኢዳ ብምዉፃእ “ብዛዕባ ዋጋ እቲ ሞባይል ሓበሬታ ክህበክን ይኽእል እየ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንወደይ ሞባይል 

ብብር 500.00 ገዚአ ነይረ። እቲ ግዝኢት’ዉን ናትና ሰለስተ ኣዕዋፍ ሰናይት፣ በላይነሽን ለምለምን ተዝገዝአኦ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። 

ካብኡ ድማ እቲ ስልኪ ፀሓፊትና ሰናይት ክትሕዞን ኩነታት ዕደጋ ሓበሬታ እናአከበት ክትነግረናን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እዚ ማለት 

ድማ እቲ ሞባይል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ንንግዲ ዝዓለመ ካርዲ እናመልአ ክጥቀመሉ ከምዝኽእል ብምርዳእ እዩ” ኢለን።  

ካልእቲ ሰበይቲ ኢዳ ብምዉፃእ ቅድም ክብል ናይ ዝተዛረባ ሰበይቲ ሓሳብ ከምእትድግፍ ተዛረበት።  

በላይነሽ ካሊእ ተወሳኺ ሓሳብ እንተሃልዩ ሓተተት። 

ሰናይት ኢዳ ብምዉፃእ ከምዚ ክትብል ሓሳብ ሃበት። “ኣብቲ ሞባይል ምግዛእ ዓባይ ሓፍተይ ምሳና ተትኸይድ ምክንያቱ ዓይነት 

ይኹን ዋጋ ሞባይል ስለትፈልጥ።” 

ዓባይ ሓፍታ’ዉን ምስአን ከይዳ ሞባይል ንክተጋዝአን  ተስማዕመዐት።  
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ወ/ሮ በላይነሽ “ሕራይ” እንድሕር ኩላትና ተስማዕማዕና ነቲ ሞባይል መዐደጊ ዝኸዉን 500 ብር ንምእካብ ካብ ሕድሕድ ዓሰርቴና 

50 ብር ክነዋፅእ ይግባእ። ስለዚ በይዛኽን ኣብቲ ቀፃሊ ኣኼባና ቅርሺ ሒዝክን ምፃ። ሓበሬታ ዕዳጋ ናይ ምርካብ ፀገም ሰላማዊ 

ብዝኾነ መንገድን ብፍጥነትን ክፍታሕ ብምኽኣሉ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኮይና ናብ ቀፃሊ ኣጀንዳ ክትሓልፍ ክትብል ሓንቲ መንእሰይ 

“ከመይ ሓዲርክን!” ዝብል ሰላምታ ሂባ ናብቲ ጉጅለ ተሓወሰት፤ በላይነሽ ፍሽክ በለት።         

እተን ደቂ ኣንስትዮ’ዉን ብሰላምታ ተቐበላኣ። ካብ ወረዳ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ተወካሊት ስርዓተ ፆታ ሃና እያ። ናብዚ ኣኼባ በላይነሽ 

እያ ዓዲማታ። በላይነሽን ሰናይትን ኣብ መንጎአን ኮፍ ንክትብል ጠየቓኣ። በላይነሽ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተነፀሩ 

ፀገማት ክትነግራ ጀመረት።  

1. ሕፅረት ሓበሬታ ዕዳጋ፣  

2. ኣብ እዋን ምጉዕዓዝ ምህርቲ ዝገጥመን ምንግልታዕን ብልሽት ምህርትን፣ 

3. ኣብ ምድርዳር ዕዳጋ ብሰንኪ ምንኣስ ዓቅሚ ምድርዳር ዘጋጥም ምትላላት ዝብሉ ከም ዝኾነን ንሕፅረት ሓበሬታ 

ዕዳጋ ሞባይል ምግዛእ መፍትሒ ሓሳብ ሒዘን ከም ዝመፃን ሓበረትላ።  
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ሃና ኣብ እዋን ምጉዕዓዝን ምሻጥን ኣሕምልቲ ዘጋጥሙ ፀገማትን ስርዓተ ፆታ መሰረት ዝገበሩ ትንኮሳታትን መማረፂ መፍትሒ 

ዝበለቶም ሓሳባት ከምዚ ዝስዕብ ኣቕረበት። ኣትን ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ኣኼባ ስለ ዝዓደምክናኒ የቐንየለይ። ሓዚ ኣነ ዝምዕደክን 

ብቀዋሚነት ዘገልግሉ ክልተ መጓዓዝያ መሪፅካ ብምሓዝ ምህርትኽን ክተጓዓዕዛ ኣብ እትደልያሉ እዋን ንዐኦም ደዊልካ ምፅዋዕ፣ ምስ 

ዓደግቲ ንዘሎ ፀገም ድማ ሰለስተ መፍትሒ ሓሳባት ኣለኒ።  ከም ምስ ኣብያተ ምግብን ሆቴላት ዝበሉ ዓማዊል ዉዕሊ ምእሳር፣ 

ሓደሽቲ ዓማዊል ምፅናዕ፣ ካልኦት መማረፅታት ዕዳጋ ብምእላሽ ምህርትኽን እትሸጣሉ ዕዳጋ ብምስፋሕ ብዝተኸኣለ መጠን ብርክት 

ዝበሉ ዓማዊል ንምርካብ ይሕግዝክን። በላ ኣነ ካሊእ ዘይተርፈሉ ጉዳይ ስለ ዘለኒ ክኸይድ “ይቅርታ ግበራለይ” ብዉነ ስለ ዘዳመፅክናኒ 

ካብ ልቢ የመስግን። 

ሃና እናወፅአት እንተላ እተን ኣባላት ኣጣቓዓላ። ኩለን ብዛዕባ ሃና ዝበለቶ ይሓስባ ነይረን። ዋላ’ኳ ብርክት ዝበሉ ዓማዊል ብምሓዝ 

ዕዳጋ ምስፋሕ ከምዝከኣል ብናታ ሓሳብ ተተስማዕማዓ ብዛዕባ መጓዓዝያ ዘቕረበቶ ሓሳብ ግን ክልተ መጓዓዝያ ጥራሕ ንኩለን 

ከተኣናግድ ስለ ዘይኽእል ኣይተስማዕማዓሉን። ፍርያተን ኣብ ኩሉ ከባቢ እቲ ወረዳ እናኸዳ ክሸጣ ይደልያ፤ ኮይኑ ግን መጓዓዝያ 

ድማ እቲ ዝዓበይ ፀገም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ወረዳ ዘለዉ ኩሎም መጓዓዝያታት ክጥቀማሎም ከም ዝግባእ ብምሕሳብ ኩሎም ፀገማት 

ብሓደ መዓልቲ ክፍትሑ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈለጣ ኣብ ዝቕፅል እዋን ኣኼባ ንምምይያጥ ወሰና።   

*** 

መመያየጢ ሕቶታት፦ መሳለጢ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ክመያየጡ ይገብር  

1. ፀገም ሓበሬታ ዕዳጋ ንምፍታሕ ደቂ ኣንስትዮ መፍትሒ ሓሳብ ከመይ ከቕምጣ ይኽእላ? 

2. ንፀገማት ዓደግትን መጓዓዝያን ሃና ዘቕረበቶ መፍትሒ ሓሳብ እንታይ እዩ?  

3. ኣባላት ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ብሓባር ዝጥቀማሉ ሞባይ ንምግዛእ ወሲነን ኣለዋ። እዚ ብሓባር ንምጥቃም ዝወሰነኦ ቅድመ 

ምድላዉ ይሰርሕ ኢሎም’ዶ ይሓስቡ?  ንምንታይ? ወይ ንምንታይ እዩ ዘይኸዉን? 

4. ሃና ነቲ ጉጅለ ብዛዕባ ዘቅረበቶ ሓሳብ እንታይ ተሰሚዑኩም? ኣባል እዚ ጉጅለ ተትኾኑ ሓሳባ ምትቐበልኩምዎ’ዶ? 

5. ኣየናይ ክፋል ዛንታ ብዝበለፀ ፈቲኽምዎ? እተን ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ሓበሬታ ዕዳጋ ንምቕራፍ ከመይ ሞባይል ክገዝኣ ከም 

ዘለወን ዝወሰንኦ ክፋል ወይስ ሃና ዝሃበቶ መፍትሒ ሓሳብ? ንመልስኹም ዘለኩም ምክንያት እንታይ እዩ? 

6. ጉጅለኽን ከምዚ ዓይነት ፀገም እንተዘጋጥመክን ብኸመይ ትፈትሐኦ? 

መልመዲ ጉጅለ፦ ቀዳምነት ዝዉሃቦም ፀገማት ምንፃር1  

ናይዚ መልመዲ መበገሲ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ጊዜ ዝተልዓሉ ዝርዝር ፀገማት ማሕበረሰብ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ጊዜ ካብ 

ዝተኻየደ ማሕበረሰባዊ ፅንዓት ዝተረኸቡ ርካቦታት እዮም   

ተግባር 1፦ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ጊዜ ብዛዕባ ዝተኻደ ዳህሳስ ማሕበረሰብን ፀገማትን መሰረት ብምግባር ዝተሰርሐ ንዉፀተ ሓሳብ 

/ምስልሳል ኣእምሮን ንተሳተፍቲ የዘኻኽርዎም። ቅድም ክብል ፅምዲ ፅምዲ ወይ ድማ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ተመስሪተን ዝነበራ ናብ 

ዝነበርኦ ክምለሳ ይግበሩ። ብመሰረት ዝስዕብ ሰንጠረዥ ኣብ መንድቅ ክልተ ቻርት ብምጥቃዕ ብ5 ዓምዲ ይምቀልዎ።  

 ተ/ቁ ፀገም ንምንታይ 

ይጠቅም? 

ጠቓሚ ምዃኑ መን 

ነጊርኩም? 

ደቂ ኣንስትዮ ብእኡ እንታይ 

ዓይነት ኣመላኻኽታ ኣለወን? 

ዘይግደስ ጉጅለ ኣሎ’ዶ? 

1.  

2.  

3.  

     

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

International, p. 84.   
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ተግባር 2፦ መተሓባበሪ እተን 3 ናይ መጀመርያ ዓምድታት ምምላእ ንክኽእል ንሕድሕድ ፅምዲ ወይ ጉጅለ ናይቲ ዳህሳስ ርካቦም 

ክዛረቡ ይግበሩ። ሕድሕድ ጉጅለ ብሓደ ጊዜ ሓደ ፀገም ክህብ ኣለዎ። ኩሎም ፀገማት ክሳብ ዝልዓሉ ዕድል ይሃብዎም።  

• ብዛዕባ እንታይ ፀገም ረኺብካ/ኪ ወይ እንታይ ተማሂርካ/ኪ? 

• እዚ ፀገም ንምንታይ ኣድላይ ኮይኑ ተወሲዱ? 

• እዚ ፀገም ወሳኒ ምዃኑ መን ነጊርወን? (ኣብነት ወዲ ተባዕታይ/ጓል ኣንስተይቲ፣ መንእሰይ/ሽማግለ፣ መራሒ/ፅዕንቶ ፈጣሪ፣ 

ድኻ ወይ ዝተባረረ ኣባል ጉጅለ ዝነበረ)። እቲ ፀገም እንድሕር ብትዕዝብቲ ዝርኣይዎ ኮይኑ ንካሊእ ሰብ ካብ ምሕታት 

ባዕሎም ይፅሓፍዎ።   

ተግባር 3፦ ኩሎም ፀገማት ምስ ተዘርዘሩ ኩሉም ኣባላት ጉጅለ ዝተረፋ ክልተ ዓምድታት ኣብ ግምት ብምእታዉ ክመያየጡ 

ይግበሩ። 

• ንሕድሕድ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ (ከም ጉጅለ) ብዛዕባ እቲ ፀገም ዘተፈለየ ኣመለኻኽታ ከምዘለወን ይሕሰቡ። ንኣብነት፦ 

ፀገሙ እቲ መንደር ጥዕና ትካል ዘይብሉ እንተኾይኑ ንዝሓመመ ቆልዓ ወይ ሽማግለ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምሽካም ሓላፍነት 

ስለዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ፀገም ፉሉይ ኣመለኻኽታ ክህልወን ይኽእል፤ ስለዚ ናብ ካሊእ መንደር ዝኸዳ እንተኾይነን 

ተወሰኺ ጊዜን ገንዘብን ይሓትት።  

• ንሕድሕድ ፀገም ኣብ ዉሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ነቲ ፀገም ዘይግደሱ ወይ ድማ ንማንም ዘይጠቅሙ ጉጅለታት ከም ዘለዉ 

ይሕሰቡ። እዚ ብክልተ ምኽንያታት ምሕሳብ ጠቓሚ እዩ። ሓደ ሕድሕድ ሰብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ከም ዘለዎ 

የዘኻኽረኩም፤ ካልኣይ ድማ ቀዳምነት ዝዉሃቦም ፀገማት ንምቕራፍ ደገፍቲ ምምልማል እንተደልዮም እዞም ድሌት 

ዘይብሎም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ብቀዳምነት ከዘራርብዎም ዝግበኡ ሰባት ኣይኮኑን።   

ተግባር 4: ቀዳምነት ንዝወሃቦም ፀገማት ድምፂ ምሃብ፦ ንሕድሕድ ተሳተፍቲ ንመዉሀቢ ድምፂ 3 ካርዲ ወይ ብዓል ሕብሪ ቁርፅራፅ 

ወረቐትን ቴፕን ይሃብዎም። ቀዳምነት ክዉሃቦም ይግባእ ንዝብልዎም ሰለስተ ፀገማት ጥራሕ ድምፂ ክህቡ ከም ዘለዎም ይንገርዎም። 

መሳለጢ ኩሎም ዝርዝር ፀገማት ብምንባብ ከይዲ ኣወሃህባ ድምፂ ክጅመር ኣለዎ። ሕድሕድ ሰብ ብዉልቀ ክዉስን ከም ዘለዎ 

ይሓብርሎም። ኣየኖት 3 ፀገማት እዮም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ኢላ እትሓስቦም። ብምቕፃል ተሳተፍቲ ቀዳምነት ንዝዉሃቦም ፀገማት 

ድምፂ ንምሃብ ኣብቲ ሕብራዊ ወረቐት ምልክት ክገብሩ 10 ደቂቓ ከም ዘለዎምን ን3 ፀገማት ጥራሕ ድምፂ ክህቡ ከም ዝግባእን 

የዘኻኽርም። መሳለጢ ኣብ ዝተፈላለዩ 3 ፀገማት ድምፂ ብምሃብ ብኣብነት ከርእዮም ድሕሪ ምግባር ነቲ ብኣብነት ዘርአዮም ከወግዶ 

ኣለዎ። 

ተግባር 5: ምይይጥ፦ ኩሎም ብዛዕባ “ቀዳምነት ዝዉሃቦም ፀገማት” ምስ ወድኡ ኣብ ዉሽጢ መነባብሮና ብዙሓት ፀገማት ከም 

እንርእይ ይሓብሩሎም። ኩሎም ዘገማት ብሓደ ጊዜ ክንቐርፎም ኣንኽእልን። ግን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ኢልና ዝሓሰብናዮም 

ፀገማት ወይ ንብዙሕ ሰብ ዝጎድኡ ወይ ድማ ብቐሊሉ ክፅገኑ ምስ ዝኽእሉ ምጅማር ንኽእል። ኣስዒብና ካልኦት ፀገማት ክንቐርፍ 

ንኽእል ኢና። 

ተሳተፍቲ ነቶም ዝተዘርዘሩ ፀገማት ንክርእዩ ግበሩ፦ 

• ብጣዕሚ ሕበራዊ ካርድታት ኣየኖት ፀገማት እዮም? 

• እዞም ፀገማት ንምንታይ ተመሪፆም? 

• ደቂ ኣንስትዮ ክፈትሐኦም ዝደልየኦም ፀገማት እዚኦም ድዮም? ንምንታይ? ወይ ድማ ንምንታይ ዘይኸዉን? 
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መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ፀገማት ትኹረት ዝገብር እንትኸዉን እቶም ፀገማት’ዉን ብዓይኒ ስርዓተ ፆታ ምግንዛብ 

ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ኣመለኻክታታት ርእዩ ኣሎ። ንፀገማት ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ኣብ ግምት ዉሽጢ ብምእታዉ ሓደ 

ጉጅለ ምናልባት ሓጋዚ ክኸዉን ዝኽእልን ተቓዋሚ ክኸዉን ዝኽእልን እቲ ፀገም ንምቕራፍ ንዝሙክሩ ድሌት ዘለዎም ዉድባት 

ንምፍላይ ይሕግዝ። (ኣብ ዝቕፅል ክፍለ ጊዜ ብተወሳኺ ዝድህሰስ ርእሲ)።  

ሕድ ሕድ ማሕበረሰብ ብዙሓት ፀገማት ዘጓንፍዎም እንተኾነ’ኳ ኩሎም ፀገማት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ንምቕራፍ ምሙካር ግን 

ዘይከኣል እዩ። ብምኽንያት እዚ ቀዳምነት ምሃብ ጠቓሚ እዩ። ንሕና ብጣዕሚ ህፁፃት እዮም ኢልና ኣብ እንሓስቦም ፀገማት 

ወይ ብቐሊሉ ንምስትኽኻል ብጣዕሚ ቀለልቲ ብዝኾኑ ክንጅምር ንኽእል። ድሕሪኡ ካልኦት ፀገማት ምፍታሕ ንኽእል።   

 

ንኡስ ክፋል 3.1.3: መድልዎ ንምቅላስ ኣብ ዓብይ መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔትወርክ ዝተኣኻኸባ ደቂ ኣንስትዮ 

ከም መድልዎ ዝበሉ ሱር ዝሰደዱ ፀገማት ምትእንጋድ ብዙሕ ፃዕርን ጊዜን ይሓትት፤ ብፍላይ ንነዊሕ እዋን ንዝነበሩ ፀገማት። ከም 

እዚኦም ዝበሉ ፀገማት ብኣናእሽተይ ጉጅለታት ተግባራት ጥራሕ ምፍታሕ ቀሊል ኣይኮነን። ብዙሓት ይግበአኒ በሃልትን ደገፍትን 

ክሓትት ይኽእል። ሓደ ሓደ ጉዳያት ኣብ ዉሽጢ ሓደ ማሕበረሰብ ንዘለዉ ብዙሓት ሰባት ፅዕንቶ የሕድሩ። ኣብነት፦ ኣብ ልዕሊ 

ደቂ ኣንስትዮ ኣድልዎን ብግልጋሎት መጓዓዝያ ምንግልታዕን ብዙሓት ሰባት ዝተጎድኡ ስለ ዝኾነ ንለወጢ ዘመቻ ብርክት ዝበሉ 

ሰባት ክሕወሱን ክድግፉን ፈቓደኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዋላ’ኳ ብሓንቲ ንእሽተይ ጉጅለ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ጥራሕ እንተተጀመረ እዛ ጉጅለ ካብ ይግበአኒ በሃልቲ ድጋፍ ንምርካብ ትልሚ ክሳብ ዘዉፀአት እዋን፤ ለዉጢ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ 

ይግበአኒ በሃልቲ ምንፃርን ምርድዳእን ከመይ ከም ዝከኣል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።     

ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ደቂ ኣንስትዮ ከም ብሓድሽ ተኣኪበን ሕድሕደን ንሞባይል መግዘኢ ሓምሳ ሓምሳ ብር ኣዋፂአን ኣምፃኣላ። 

ብዛዕባ ጉዳይ መጓዓዝያ ንምዝታይ ተሃንጥየን ነይረን።  

በላይነሽ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ፀዊዓ ትእዛዝ ሃበተን። “ከመይ ሓዲርክን ምህርትና ኣብ ምጉዕዓዝ ፀገማት የጋጥመና ኣሎ። እቶም ፀገማት 

እንታይ ምዃኖም ግልፂ ክንገብሮም ንኽእል ዲና? እስቲ ልምድኽን ኣካፍላና።   

እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ብዛዕባ ዘጋጥመን ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ንምዝራብ ኩለን ሃንቀዉ በላ። 

“እቶም ገናሕትን ተሓጋገዝቶምን ንዓና ክብረት የብሎምን። ሓደ ሓዳ ጊዜ ናብ መኪና እንትንኣቱን እንትንወፅእ ቅልጥፍ እንተዘይልና 

ይፀርፉና።” 

“እወ ብሓቂ  ዓዉ ኢሎም እንታይ ክንገብር ከምዘለና ይዛረቡና። ሓደ ሓደ ጊዜ ይፈርሖም እዮ።” 

ሓደ እዋን ናይቲ ገናሕን ሓጋዝን ብድሕሪተይ እናዳፍአ ናብ መኪና ከእትወኒ እንትፍትን ብጣዕሚ ዝተዋረድኩ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ።”   

“ሒሳብ ንምኽፋል ገንዘብ ምዉፃእ እንትፍትን ካብ መንጎኦም ሓደ ርእሰይ ዓትዒቱ ሓዘኒ ብፍፁም ንደቂ ኣንስትዮ ምንም ዓይነት 

ክብሪ የብሎምን።” 

ንሳቶም ንዓና ብፅቡቕ ኣየተኣናግዱናን ከምኡ’ዉን ንብረትና ብኣግባቡ ኣይሕዝዎን፣ ሓዲኡ ፅቡቕ ኣሕምልትን ፍረምረን ዝሓዘ ጆንያይ 

ናብ ልዕሊ እቲ መኪና እንትሽንድዎ እቲ ዝተሰፈየ ተፈቲሑ ዝተወሰነ ኣሕምልቲ ናብ መሬት ወደቐ። እቲ ፅቡቕ ኣቦካዶ ስለ 

ዝተጨፍለቐ ኣብ ወሰን እቲ መንገዲ ደብርየዮ ክኸይድ እየ ተገዲደ።”   
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“ንብረትና ኣብ ልዕሊ መኪና/ፖርቶመጋለ እንትኸዉን ኣይሕልይዎን። ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ጉዕዞ እናሃለና ማይ ይወቅዕ እቶም 

ኣሕምልቲ ብማይ ይበላሸዉ።”  

እቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ድማ ኣብ መዕረፊና እንትንበፅሕ ኩሎም ንብረታትና ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ይድብርይዎም። ናብ መሸጢ ቦታ 

እንትንወስዶ እቶም ፅቡቓት ኣሕምልትን ፍረምረታትን ይዉቅዑን ይበላሸዉን።” 

 

“ብጣዕሚ መስካሕከሒ እዩ፤ ብዙሕ ሻንጣታት ኣለዉኒ ግን ኩሎም ብሓደ ጊዜ ክሕዝ ኣይክእልን። ኩሎም ሻንጣታት ናብ መሬት 

እንትድብርይዎም እንታይ ይግበር ከምዘሎ ምቁፅፃር ክሳብ ዝስእን ሻንጣታተይ ክሕሉን ክከላኸልን ኣይክእልን።” 

ንሳቶም ብኣንፃር እቲ ክብደት ሒሳብ ገሚቶም ከኽፍሉና ይግባእ። ነገር ግን ዝሓተቱና ከም እንኸፍል ስለ ዝፈልጡ ንኬሻ ንሶም 

ብዝደለይዎ ግምት ይሓቱና።    

“እወ ንሶም ካብ ዓቐን ንላዕሊ የኽፍሉና ግን ንደቂ ተባዕትዮ ኣይሓዉስን። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ንሹፌራት ከመይ ክሕዙ ከም ዘለዎም 

ይፈልጡ እዮም። መሰልና ንምሕላዉ ክንድኡ ዝኣክል ጠንካራታት ኣይኮናን” ኢለን። 
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ንመጓዓዝያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብዝኸፈልና ቁፅሪ እንረኽቦ መጠን ትርፊ ትሑት ይኸዉን። ሓደ ሓደ ጊዜ ኣሕምልቲ ምሻጥ ዝሓሸ 

ዋጋ ከም ዘለዎ ይሓስብ እቲ እሳር ንእሽተይ እዩ ዝገብሮ።”  

በላይናሽ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ቅሬታ ምሰ ሰምዐት “እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። በዞም ኣሽከርከርትን መጓዓዝያን ዝበፅሑና ናይ 

ኣተሓሓዛ በደላት ዝኸፍአ እዩ” ኢላ።    

እዚ ፀገም ሓበሬታ ዕዳጋ ካብ ምርካብን ዓደግቲ ካብ ምንፃርን ዝተፈለየ እዩ። እዚኦም ብደረጃ ጉጅለን ዉልቀን ክንኣልዩም ንኽእል 

ኢና። ጉዳይ መጓዓዝያ ንስራሕትና ብጣዕሚ ኣድላይን ጠቓምን ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ፀገም ግን በይንትና ክንፈትሖ 

ኣይንኽእልን። 

ለምለም ከምዚ ክትብል ተዛረበት፤ “ኩል ጊዜ እንጥቀመሎም መጓዓዝያታት ናይ ከባቢና ኣይኮኑን። ንሕና ኣይንፈልጦምን 

መብዛሕቲኦም ካብ ክልል ዋና ከተማ እዮም ዝመፁ። ከምኡ’ዉን ገለገሊኦም ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዘሽከርክሩ እዮም። ምስኦም 

ምዝርራብን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእይዎ ባህሪ ንምቕያር ዘኽእል ኩነት የለን። ነገር ግን ብእርግፀኝነት ኣብዚ ወረዳ ከምዚ 

ዝበለ ፀገም ዘጋጥመና ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን።”  

እተን ዓባይ ሰበይቲ መለሳ፣ “ኣይ ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን። ኣብ እዋን መዓልቲ ዕደጋ ናብ ወረዳ ዋና ከተማ ዝመፃ ብኣማኢት ዝቑፀራ 

ደቂ ኣንስትዮ ተመልከታ። ኣሽከርከርቲ ንዓና ካብ ዝገብሩና ብዝተፈለየ እንታይ ዘተኣናገድወን ነገር ኣሎ ድዩ? የለን ልክዕ ከማና 

የንገላትዕወንን ክብሪ እዉን ኣይህብወንን” ኢለን። 

ሰናይት “እወ፣ ኩላትና መጓዓዝያ የድልየና እዩ። ንሕና’ዉን ተመሳሰልቲ ኣሽከርከርትን መጓዓዝያ ማሕበራትን ክንጥቀም ኢና። እዚ 

ናይ መጓዓዝያ ጉዳይ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንሕና ጥራሕ ወሲድና ክንፈትሖ ኣይንክእልን። ንምንታይ ካልኦት ናይ ደቂ ኣንስትዮ 

ጉጅለታት ነጋዶ ክሳተፋ ዘይንገብር? ኣብዚ ዕዳጋ ፍርያተን ዝሸጣ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንፈልጥ ኢና። ንምንታይ ኣዘራሪብና እቲ 

ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ምሳና ተሓዊሰን ንምስራሕ ድሌት ዘለወን ምዃነን ዘይንርእየን?  

እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተራኺበን ኣብ ተመሳሳሊ ፀገም መጓዓዝያ ክዝትያ ምዃነን ብጣዕሚ ተሓጒሰን። ኣብ 

ዝቅፅል መዓልቲ ዕዳጋ ምስ ካልኦት ዝመፃ መሓዙተን ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮ ንምዝርራብ ተስማዕሚዐን። ለዉጢ ከምፅኣ ዶ ይኾን?   

*** 

ናይ መመያየጢ ሕቶታት፦ መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ክመያየጥሎም የተባብዕ።  

1. ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምጥቃም መጓዓዝያ ዝነበሩ ቅሬታታት እንታይ ነይሮም? 

2. ቅሬታታት ደቂ ኣንስትዮ ትክክል እዩ ኢሎም’ዶ ይሓስቡ? 

3. ካብ ኩሎም ቅሬታታት ኣየኖት ቅሬታታት ብጣዕሚ ከበድቲ ኢዮም ኢሎም ይሓስቡ? 

4. ብመሰረት እቲ ዛንታ ብምኽንያት መጓዓዝያ ዝተጎድኣ ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ድየን ነይረን ወይስ ኣብ ኩለን 

ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ዝተለመደ ፀገም እዩ? 

5. ናይ መኪና ኣሽከርከርትን መጓዓዝትን ንተጠቀምቲ ግልጋሎት ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ምሃብ ዝጎደሎም ንምንታይ 

ይመስለኩም? 

6. ኣብቲ ዛንታ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጠመን ቅሬታታት ፀገም መጓዓዝያ ምዝማድ ይኽእሉ’ዶ? 

7. መጓዓዝያ ተጠቒሞም ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ወሲዶም ኣብ ምሻጥ ዘለዎም ተሞክሮ  እንታይ እዩ?  
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መልመዲ ጉጅለ፥ ደገፍትን ተቓወምትን ምንፃር1  

እተን ጉጅለታት ክሳብ ዝመያየጣ መሳለጢ ነዞም ነጥብታት ዳግም ክርእዮም ይግባእ።  

ንማሕበረሰባዊ ፀገማት መፍትሒ ክህብ ንዘድሊ ዝኾነ ይኹን ጉጅለ ናይ ሓገዝቲ ወይ ደገፍቲ ስትራቴጂ ኣብ ዘዳልወሉ እዋን 

ክድግፉን ክቃወሙን ዝኽእሉ ኣብ ግምት ምእታዉን ምፍላይን ኣድላይ እዩ። ደገፍቲ ንዓላማኹም ዝድግፉ ወይ ዝተወሰነ ድሌት 

ዘለዎምን ንስኹም እትሰርሕዎ ተመሳሳሊ ጉዳያት ንምክትታል ድሌት ዘለዎም እዮም። ተቓወምቲ ብኣረኣእያኹም ወይ ዕላማኹም 

ዘይስማዕማዑ ፃዕርኹም ንምድንቓፍ ክፍትኑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም። 

ደገፍቲ/ተሓባበርቲ ምንፃር፦ ተሓባቢርካ ንምስራሕ ሓገዝቲ ምህላዎም ወሳኒ 

እዩ። ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ተመሳሳሊ ድሌት ምስ ዘለዎም ካልኦት ዉልቀ ሰባት ወይ 

ጉጅለታት ብምትሕብባር መብዛሕቲኡ እዋን ፅዕንቶ ፈጣራይነቶም ከዕብዩ 

ይኽእሉ። እዞም ሓገዘቲ ዉልቀ ሰባት፣ ካልኦት ጉጅለታት ወይ ድማ ስሩዓት 

ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ብዙሓት ተሞክሮታት ተሓባቢርካ ምስራሕ 

ክምዘመላኽቶ ናይ ብርክት ዝበሉ ትካላትን ዉልቀ ሰባትን ሓባራዊ ፃዕርታት፣ 

ክእለታትን ሃብትን ንምቅናስ ሓደጋ፣ ቁልፊ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ትኹረት ንምስሓብን ዕዉት ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ንምምፃእን ዕድሎም 

ሰፊሕ እዩ። 

ተመሳሳሊ ኣብ ዝተወሰኑ ጉዳያት ፖሊሲን ዕላማን ለዉጢ ንምኽታል ምስ ዝስማዕማዑ ካልኦት ድርጅታት ወይ ዉልቀ ሰባት ብስሩዕ 

ዝተመስረተ ጥምረት እዩ። ናይ ሓደ ፀገም ለዉጢ እንተተረኺቡ ወይም እንተተቐሪፉ ጥምረት ጠጠዉ ክብል ይኽእል። ወይ ካልኦት 

ናይ ሓባር ጉዳያት ንምፍታሕ ክቕፅል ይኽእል። ጥምረቱ ናይ ምትሕብባር ክኸዉን ይኽእል፤ እዚ ዝዉስኖ  ናይ ምትሕብባር 

መትከላት ኣካል እቲ ርክብ ብዝኾነ መጠን እዩ። ኮይኑ’ዉን ሓዳ ጥምረት ኣብ ዝተወሰነ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ዝተመስረተ ናይ ሓፂር 

እዋን ርክብ ክኸዉን ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ይግባእ። ብምዃኑ ድማ ሓንሳዕ እቶም ሽቶታት ድሕሪ ምፍፃም እቲ ርክብ ጠጠዉ 

ክብል ይኽእል።  

 ዝስዕቡ ሕቶታት ብምሕታት ሓገዝትኻ ምልላይ፦  

• ኣገደስቲ ወይም ኣብ ተመሳሳሊ ፀገማት ዝሰርሑ ዘለዉ ኣዮኖት ካልኦት ትካላት፣ ጉጅለታትን ዉልቀ ሰባትን እዮም? 

• ዝተመስረተ ጥምረት ኣሎ’ዶ? ወይስ ገና ንምምስራት ድሌት ኣለኩም? 

• ናትኩም ጉጅለ ንፃዕሪ ካልኦት ትካላት ከመይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል?   

• ምስ ሕድሕዶም ጥምረት/ሕብረት ምምስራት ጥቅሙን ጉድኣቱን እንታይ እዩ? 

• ካልኦት ጉጅለታት ወይ ድርጅታት ቅድም ክብል ከም ዓርኮም ገይሮም ክቆፅርዎም ዘይኽእሉ ፃዕርታት ከም ክብሪ 

ዝዉስኹ ተሓባባሪ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ነባር ትካል ኣሎ’ዶ? 

 

ናይ ጥምረት ስትራቴጂታት ተበግሶ ዕዉት ናይ ምዃን ዕድል ንምዉሳኽ ከምኡ’ዉን ናይ ከባቢ ጉጅለ ናይ ፖሊሲ ድሌታቶምን 

ዓቅሚን ምዕባይ ወሳኒ ክኸዉን ይኽእል አዩ።  

ምስ መሳርሕትኹም ከመይ ርክብ ክተዕብዩን ክተጠናኽሩን ከምእትኽእሉ ብምትሕብባርን  ብምምኽኻርን ምስራሕ።  

 
1 Sprechman, Sofia and Emily Pelton (2001).  Advocacy Tools and Guidelines: Promoting Policy Change:  A Resource Manual 
for CARE Program Managers.  Atlanta, USA:  CARE. 

ጥምረት/ሕብረት፦ ማለት ንሓደ ናይ ሓባር ዕላማ 

ብዝተዋደደ መልክዑ ሓቢሮም ዝሰርሑ ጉጅለ ትካላት ማለት 

እዩ። መብዛሕቲኡ ጊዜ ተሓባቢርካ ምስራሕ ናይ ምዉዳድ 

ዓላማ ፖሊሲ ለዉጢ ይዛመድ። 
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      ረብሓታት ብሕብረት ምምኽኻር ፦  

• ሃፍቲ፣ ተሞክሮ/ልምዲ፣ ተኣማንነትን ግልፅነትን ይዉስኽ  

• ዝተሳኽዐ ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ዕድል ይዉስኽ  

• ትሑት ልምዲ ዘለዎም ኣባላት ጥምረት ናይ ምትሕብባር ልምዲ የዕቢ . 

• ባዕሎም ንምክታዕ ድሌት ንዘለዎም ኣባላት ጥምረት ዉሕስና ይህብ  

• ደሕንነት ይሕሉ  

ተቓወምቲ ምፍላይ/ምንፃር፦ ናይ ምፅራርን ምድጋፍን ስትራቴጂ ኣካል ናይ ፖሊሲ ዓላማኦም መን ክቃወም ከም ዝኽእል ምፈላጥ 

እዩ። እዚ ከም ሓገዝትኹም ፈሊኹም ናይ ምፍላጥ ዝኣክል ኣድላይ እዩ። ናይ ተቓወምትኹም ምኽንያታት እንድሕር ተረዲእኹምን 

ንሶም ብዝተለምዎ ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ምኽንያት ስግኣት ክስመዖም ስለ ዝኽእል ዝበለፀ ዉፅኢታዊ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብነት ምስ 

መከላኸሊ ጥንሲ ዝተትሓሓዘ ኣብ ፖሊሲታት ለዉጢታት ዝደሊ ተበግሰኡ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ተቓዉሞ ከጋጥሞም ይኽእል።   

ናይ ጥብቅና/ተሓላቅነት ስትራቴጂ ኣብ ልዕሊ ተቓወምትኹም ዘነጣጠሩ መልእኽታትን ምንቅስቓሳትን ከካትት ይኽእል። በዚ 

ኩነታት ተቓወምቲ ንዐኦም ናይ ጥብቅና ተበግሶ ካልኣይ ሰማዒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ተቓወምትኹም ሪኢቶታቶም 

ክልዉጡ/ክቅይሩ ንምእማን ወይ እንተንኣሰ ከሰጉምዎ ብዘደለይዎ ኣብ ልዕሊ ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ዘለዎም ፅዕንቶ ንምንካይ ክገብርዎ 

ዝኽእሉ ነገር ከምዘሎ ምግምጋም ኣድላይ እዩ። 

ተቓወምቲ ምንፃር/ምፍላይ፦  

• ብኣመለኻክታኹም ዘይስማዕማዑ፣ ኣብዚ ሓዚ እዋን ከም ፀገም ምስ ዝርእይዎ ተጠቓሚ ዝኾነ ወይም ዝተዓቀደ ለዉጢ 

ዝቃወሙ ድርጅታት /ትካላት፣ ዉልቀ ሰባት ኣለዉ’ዶ? 

• እዞም ትካላት/ድርጅታት፣ ጉጅለታትን ዉልቀ ሰባትን ንጥብቅናኦም ምዕዋት እንታይ እዩ? 

• ናይ ተቓወምቲ ፅዕንቶ ንምንካይ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? 

ንእሽተይ ጉጅለ ዕዩ (50 ደቂቃ) 

እቲ መሳለጢ ንተሳተፍቲ ካብ 4-6 ኣባላት ብምምዳብ ናብ 4 ኣናእሽተይ 

ጉጅለታት ክመቕሎም ኣለዎ። ንሕድሕድ ጉጅለ ሓደ ሓደ ቻርት/ወረቀት ብመሃብ 

ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ምስሊ ብኣብነት ብምርኣይ ናይቲ ኦም ፍርቁ ዝጠጠዓ/ዝለምዐ 

ፍርቁ ድማ ዝደረቐ (ጨንፈሩ ጥራሕ) ንክስእሉን ሕድሕድ ሰብ ንክርዶኦን ብሓደ 

ገፅ እቲ ወረቐት ኣብነት ብምስኣል የርእይዎም። ሕድሕድ ጉጅለ ሓደ ብምፅሓፍ 

ወይ ብምስኣል ዝሕግዞም ሰብ ምህላዉ የረጋግፁ።  

ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ክፍለ ጊዜ ቀዳምነት ዝዉሃቦም ዝርዝር ፀገማት የርእይዎም። 

ተሓባቢርካ ንምስራሕ ካብ ዘድልይዎም ቀዳምነት ዝህብዎም ፀገማት መንጎ ሓደ 

ፀገም ንክመርፁ ይንገርዎም። ሕድሕድ ጉጅለ ዝተፈለየ ፀገም ክወስድ ኣለዎ። 

ብኣጠቓላሊ ኣርባዕተ ፀገማት ምይይጥ ይግበረሎም (ሕድሕድ ጉጅለ ሓደ)። 

እቲ ጉጅለ ነቲኦም ከም ናይ ባዕሎም ጉዳይ ሓጋዚ/ጥብቅና ዝደሊ ምዃኑ ኣብ 

ግምት ከእትዩ ይግባእ። 

ኣእዋም ክስእሉን ጥብቅና ብዘድልዩ ጉዳያት ስም ከዉፅእሎምን ይንገርዎም 
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• በቲ ልሙዕ ክፋል እቲ ኦም ወይ ትካላት ኣብ ጉዳይ ፖሊሲ ተመሳሳሊ ድሌት ዘለዎምን ተሓባቢሮም ብምስራሕ ልሙዕነት 

ናይቲ ኦም ክሕሎን ዉፅኢታዊ ክኸዉን ዝደልዩን ሕድሕድ ዉልቀ ሰባትን ትካላትን ይዘርዘሩ።  

• እቲ ደረቅ ክፋል ናይቲ ኦም ድማ ልሙዕነትን መፍረያይነትን እቲ ኦም ንምሕላዉ ብጥምረት ንምስራሕ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ 

ማሕነቖታት ዝኾኑ ጉዳያት ይዘርዝሩ።      

ነቶም ጉጅለታት ንምይይጥ 20 ደቓይቅ ይሃብዎም  

ኣብ መወዳእታ ኩሉም ጉጅለታት ናብ ሓደ ክእከቡ ብምግባር ሕድሕድ ጉጅለ ብዛዕባ ዝሓዞ ጉዳይ ን5 ደቂቃ ዝኣክል ከቅርብ 

ይገበር።  

ሕድሕድ ጉጅለ ምስ ኣቕረበ ኣጠቓላሊ ምይይጥ የካይዱ 

• ካብዚ ምይይጥ ብዛዕባ ደገፍትን ተቓወምትን እንታይ ተማሂሮም?  

• ናይ ጉጅለኹም ደገፍትን ተቓወምትን እንመን ምዃኖም ተረዳዲእኹም’ዶ? 

• ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ደገፍቲ ወይ ተቓወመቲ ብዝምልከት በቲ ጉጅለ ዝተዘርዘሩ ዉለቀ ሰባት ወይ ድማ ጉጅለታት 

ዝተዓዘብክምዎ ነገር ኣሎ’ዶ? 

•  ብዝርኣይዎ ናይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ደገፍቶምን ተቓወምቶምን መሰረት ብምግባር ካብ ኣርባዕቲኦም ፀገማት ብሓደ ጉጅለ 

ዝተተንተነ ብቅልጡፍ ለዉጢ ንምምፃእ ዝለዓለ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢሎም’ዶ ይሓስቡ? 

 መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዉ ሱር ዝሰደዱ መድልዎታት ንዝኾነ ጉጅለ በይኑ ንምፅዋር ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነሉ 

እዋን ሓገዝቲ ናይ ምትእልላሽ ድሌቱ ሓፍ የብሎ። ደገፍቱን ናይ ምቁዋም ተኽእሎ ዘለዎምን ከመይ ፈልዩ ከም ዝፈልጥን ንለዉጢ 

ጥምረት/ሕብረት ከም ዝምስርትን ዘለዎ ዋጋ ይሽፍን። ሕድሕድ ጉጅለ ጉዳይ እቲ ኦም ሓሊዮም ክፀንሑ የረጋግፁ፤ ኣብ ዝቅፅል 

ክፍለ ጊዜ ዳግም ክንጥቀመሎም ኢና።  

 

ክፍሊ 3.2: መስርሕ ስርዓት ርክብ ንለዉጢ ብሓባር ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ 

ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮን መስርሕ ስርዓት ርክብን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክኽበሩን ክሕለዉን ንምግባር ወሳኒ ግደ 

ክፃወቱ ይኽእሉ እዮም። ካብ ስሩዓት ጉጅለታት ብተወሳኺ ዘይሱርዓት ማሕበራዊ ምትእስሳር ሓረስቶት፣ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት፣ 

ኣብ ናይ ማሕበረሰብ በዓላትን ምቅዳሕ ማይን ዘመሳሰሉ ቦታታት ዝፍጠሩ ኣኼባታት ደቂ ኣንስትዮ ፀገማተን ንምልዓልን 

ንምምይያጥን፣ ተሞክሮ ንምልዉዋጥን ንምምህሃርን ፅቡቅ ኣጋጣሚታት ክኾኑ ይኽእሉ። ኩሉ ጊዜ ምምይያጥን ፀገማትካ 

ምልዉዋጥን ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንባዕለን ንምትሕግጋዝ መሰረት ዝኾኑ ናይ ምትእምማንን ምድግጋፍን ርክብ የጠናኽሩ። ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ከባቢ ማሕበረሰበን ብዛዕባ ዝፍፀሙ ጉዳያት ግንዛበን ብልምዲ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዉሽጢ ኔትወርክ ዘጋጥምወን 

ፀገማት ንለዉጢ ብሓባር ንክሰርሓ የለዓዕለን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታትን ትካላትን ርክባት ምፍጣር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ 

እምነት፣ ኣብ ህዝቢን ኣመራርሓን ዝግበር ንግግር/መደረን ናይ ምድርዳር ዓቅምን ይሃንፅ።    

ንኡስ ክፋል 3.2.1: ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ንምቕራፍ ምልዕዓል ኔት ወርክ 

ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢ ማሕበረሰበን ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ተግባር ግንዛበን ብልምዲ ኣብ ኔት ወርከን ዘጋጥም ዘሎ ሓባራዊ ፀገምን 

ብሓባር ተወዲበን ንለዉጢ ንክሰርሓን የለዓዕለን። ኣብ ከባቢአን ዘለዉ ከም መምህራን፣ ሰብ ሙያ ጥዕና ኤክስቴንሽን ኣመራርሓን 

ካልኦት ናይ ሓባር ድሌት ዘለዎም ጉጅለታትን ወይም ማሕበር ሓረስቶት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ ከምኡ’ዉን ስሩዕ መንግስታዊ 

መሓዉር ዘለዎም ከም ኣመራርሓ ጣብያ፣ ሰብ ሙያ ሕርሻ፣ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ጉዳይ ስርዓተ ፆታ ትኹረት ክረክብ 
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ይገብር። ኩሎም ንምድጋፍን ንተወሳኺ ርክባትን ፅቡቕ ምንጭታት ይኾኑ። ምስ ሓደሽቲ ድርጅታት/ትካላት ኣብ ዝራኸብሉ እዋንን 

ንናቶም ዕላማ ድጋፎም ኣብ ዝረኽብሉ ሕድሕድ ጊዜን ምስ ናታቶም ሰፊሕ ኔት ወርክ ንምርኻብ’ዉን ዕድል ክረኽቡ ይኽእሉ።  

መምርሒ መሳለጢ 

ዘድልዩ ናዉቲ: ካርታ ኔት ወርክ ንምስራሕ ቻርትታትን ማርከራትን፣ ካብ ናይ ሕሉፍ ንኡስ ክፋል ናይ ደገፍትን ተቃወምትን 

ስእሊ ኦም  

ንዉሓት ጊዜ:  ካብ 1.5 ክሳብ 2 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ይግንዘቡ: ምስ ካልኦት ዉልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብኔት ወርክ ብምትእስሳርን ሓባራዊ ርክብ ንምፍጣርን ዝኽእልሉ 

ኩነታት ይግንዘቡ።   

ተሳተፍቲ ይኽእሉ: ካርታ ኔት ወርክ ምስኣልን ምትንታንን ቀዳምነት ኣብ ልዕሊ ዝዉሃቦም ፀገማት ማሕበረሰብ ንምክታዕን 

ስርዓት ርክቦም ከም ዝሃንፁን ከም ዘማዕብልዎን ትልሚ ምዉፃእ ይኽእሉ።  

መምርሕታት: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም ብምቅፃል ንምይይጥን ጉጅለ ዕዮን ዝሕግዙ ብርክታት ይከተሉ። 

 

*** 

ኣብ እዋን መዓልቲ ዕዳጋ ኩለን ዓሰርቲአን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ጉጅለ ኣሕምልትን ፍረምረን ብምሻጥ ተፀሚደን ኣለዋ። ካብ ኩሉ 

ጎረባብቲ ጣብያታት ብዙሕ ሰብ ዝነበረሉ ዓብይ መዓልቲ ነይሩ። ሰለስቲአን ኣዕዋፍ በላይነሽ፣ ሰናይትን ለምለምን ካልኦት ደቂ 

ኣንስትዮን ንመሓዙተን ዝረኸበአን እንትኸዉን መሓዙተን ብዛዕባ መጓዓዝያ ተመሳሳሊ ቅሬታ ከም ዘለወን ንካልኦት ሰባት ኩለን 

ኣፋለጥአን።  
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ድሕሪ ዘተወሰነ መዓልትታት ዓሰርቲአን ደቂ ኣንስትዮ ከም ብሓድሽ ብምርኻብ ካልኦት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ንግድን ዝሰርሓ 

ጉጅለታት ብምዕዳም ኣብ መጓዓዝያ ዘሎ ፀገም  ዝሓሸ ግልጋሎት ትራንስፖርት ክረኽባ ብምሕታት ናብቲ ናተን ሓሳብ ንክፅምበራ 

ንዓድመን’ዶ ብዝብል ጉዳይ ተዛትየን።    

በላይነሽ ነቲ ጉጅለ ንምእዛዝ ንኣባላት ፀዊዓተን ኣላ፤ “ከመይ ሓዲርክን ኩልኽን በቲ ዕዳጋ መትረፍቲ ከም ዝነበርክን ተስፋ ይገብር። 

ናተይ ካዉሎ ፅቡቕ እየ ሸይጠ ሕጉስቲ ድማ ነይረ፤ ብተወሳኺ ብዙሓት ማሓዙት ብምርካበይ’ዉን ሕጉስቲ እየ። ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ ብኣሽከርከርትን ተሓጋገዝቶምን ከመይ ከም ዝተበደላ ብዙሕ ነገር ሰሚዐ። ዘዘራረብክወን ኩለን ኣብ ናትና ጉዳይ ድሌት 

ዘለወን ይመስለኒ።  

“እወ፤” በለት ሰናይት ካብ ቀረባ መንደር/ቁሸት ዝመፃ ገባራት ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮ ምሳና ክፅምበራ ይደልያ እየን። ከም ዝፍለጥ 

ናተን መንደር/ቁሸት ካባና ብዙሕ ዝረሓቐ ስለ ዘይኮነ ኣዶ ወንበረን ኣብ ዝቕፅል ኣኼባና ክርከባ ክም ዝደልያ ገሊፀናለይ ኣለዋ። 

በዝሒ ጠቅላላ ኣባላተን 15 እንትኸዉን እንተወሓደ ፈፀምቲ ስራሕ ኣብ እንገብሮ ኣኼባ  ክሳተፋ እየን። 

“ፅቡቕ” በለት በላይነሽ፤ ብዛዕባ ካልኦት ከ? 

ሓንቲ መንእሰይ ኢዳ ብምዉፃእ “ደሓን፣ ኣነ ካብቲ ዝቕፅል ከተማ ዝመፃ ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ረኺበ ነይረ፤ ንሳተን እዉን ምሳና 

ክፅምበራ ይደልያ እየን። ብፍላይ ኣብ ናይ ባህላዊ ምንቅስቓስ ድሌት ኣለወን፤   

 “ኣቑሕትና ኣብ ምጉዕዓዝ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምቕያር ንዓና ንምሕጋዝ ድሌት ኣለወን’ዶ? ገባራት ድየን?” ክትብል በላይነሽ ሓተተት።   

“ኣይ ንሰን ብዋናነት ናይ ባህላዊ ክዳንን ምህርቲ ፅባቐታትን ዝሸጣ እየን። ነገር ግን ኣብ ከባቢአን ብዘለዉ በዓላት ክንሕግዘን ስለ 

ዝደልያ ሓዚ’ዉን ምሳና ክፅንበራ ይደልያ እየን” ትብል እታ መንእሰይ።    

 ለምለም “ኣብዚ ሓዚ እዋን ዕላማና ዝርደኡና ደገፍቲ ንደሊ ኢና፣ ስርዓት ትራንስፖርት/መጓዓዝያ ንገባራት ደቂ ኣንስትዮ ፍተሓዊ 

ንክኸዉን ለዉጢ ንደሊ ኢና። ኣነ ከም ዝሓስቦ ምናልባት ንማሕበራዊ ምንቅስቃሳት ምስ ካልኦት ጉጅለታት ንፀምበር ዝብል 

ምይይጥና ንካሊእ እዋን ክነመሓላልፎ ኣለና።” ስነ ስርዓት ዘለዋ ምቑልልቲ ንምዃን ትሙክር ነይራ።  

መብዛሕቲን ደቂ ኣንስትዮ ብምስምዕማዕ ኣጉተምተማ።  

በላይነሽ “እንበኣርከስ ንቐፅል” በለት፤ ምሳና ንክፅንበራ ድሌት ምስ ዝነበረን ካልኦት ጉጅለታት ከ? 

 ብዕደመ ዝዓበያ ኣባል እቲ ጉጅለ ዝኾና ወላዲት መለሳ፤ “እወ ንነዊሕ እዋን ኣነ ናይ ወረዳ ጉጅለ ምህዞ /Innovation ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ ኣባል ነይረ። እዚ ኣብ ወረዳ ካብ ዝርከባ ሕድሕድ ጣብያታት ከክልተ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝተዉፃእፀአ ጉጅለ አዩ። 

ብስራሕ ፈፃሚ ዝምራሕ 50 ኣባላት ኣለዉና። ጉዳይ መጓዓዝያ ነዚ ጉጅለ ብጣዕሚ ከቢድ ብምዃኑ ፈፃሚ ስራሕ ንዓና ንምሕጋዝ 

ኣብ እዋን  መዓልቲ ዕዳጋ ዉሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ።”  

ኣሰርቲአን ደቂ ኣንስትዮ ብታሕጓስ ካብ ምቅማጠን ተሲአን እናዓለላን እናጣቅዓን ብእግረን መሬት ወቅዓ፣ እዚ ዓብይ ድጋፍ ነይሩ። 

 “እዚ ዘሓጉስ ዜና” እዩ በለት በላይነሽ። “እንድሕር ናይ ወረዳ ገበራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ መሃዝቲ ኮይኑ ካብ ሕድሕድ ጣብያ 

ዉክልና ንረክብ ኢና!” 

“ሓቂ እዩ” ግን ካሊእ ሓሳብ ኣለኒ በለት ካሊእቲ ሰበይቲ። ካብ ማሕበረሰብ “Y” ንዝኾነ ሰብ ኣዘራሪበ ነይረ። ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ 

ዝተዋፈሩ 10 ፅምድታት (ሰብ ሓዳር) መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ (Gender model family) ዝኾኑ ኣለዉዎም። ምሳና ክካተቱ 

ክንገብር ንኽእል’ዶ? ንሶም ምሳና ክፅምበሩ ድሌት ኣለዎም። 
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እተን ዓባይ ሰበይቲ “መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ” ማለት ኣብቲ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣለዉዎ ማለት ድዩ? እዚ 

ተበግሶ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጓዓዝያ ዘሎ ፀገም እዩ ኢለ ይሓስብ። ደቂ ተባዕትዮ ምክታት ንምንታይ የድልየና? ደቂ ተባዕትዮ 

ነገራት ክተሓላለኹ ክገብሩ ይኾኑ። ድማ ኩሎም መሽከርከርትን ተሓጋገዝቶምን ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ደቂ ኣንስትዮ ገናሕቲ 

መኪና/ኣሽከርከርቲ እንተዝህልዋ እዚ ኣይምተፈጠረን ነይሩ። 

ነቲ ሓበሬታ ዝሃባ ሰበይቲ “እወ ኣብ ኣባላት ጉጅለ መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለዉ። ግን እዞም 

ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ንዝበፅሐን ዘይማዕርነታዊ ጉዳያት ቃንዛ ዝስመዖም ስለ ዝኾኑ ማዕርነት ንምርግጋፅ ግደኦም እናተዋፅኡ 

እዮም። ምሳና ብሓባር ጠጠዉ ክብሉ ይደልዩ እዮም። እሰቲ ሕስብ ኣብላ ገናሕቲ መኪና ንደቂ ኣንስትዮ ዝገብር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ 

ከም ዘይገብሩ ቅድም ክብል ተዘራሪብናሉ ኢና። ስለዚ መን እንተሓገዘናን እንተመኸረናን ይሓይሽ? ብምዃኑ ድማ ንሕና ክነዘራርቦም 

ንዝንደልዮም ኣመራርሓን ሰበ ስልጣንን ዝሓሸ ልምድን ቅርበትን ዘለዎም ይመስለኒ። ስለዚ ኣባላት ጉጅለ መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ 

ምሳና ንክፅምበሩ ክንፈቅደሎም ዘለና ይመስለኒ። ብርግፅ ኣብዚ ወረዳ ክልተ ጉጅለታት መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ኣለዉ። ክልቲአም 

ንክፅምበሩና ክንዕድሞም ዘለና ይመስለኒ።” 

ድሕሪ ተቀባልነት ምርካቡ ምስማዕማዐን ኩለን ኣጣቐዓ። እዚ ማለት ተስማዕሚዕና ኣለና ማለት ድዩ? ክትብል በላይነሽ ምስ ሓተተት 

ኩለን እወ በላ። ሓንቲ ናይ መጨረሻ ንክሰምዓዓ ሓተተት፤ “ብዛዕባ መሸጣ ኣሕምልትን ፍረምረን እናተዘራረብና ምዃኑ ተረዲአ 

ኣለኹ፤ ነገር ግን ዶርሆን እንቋቁሖን ብምሻጥ ምስ ኣብ ስራሕቲ ምርባሕ ዶርሆ ዝሳተፉ ጉጅለታት ምሳና ክፅምበሩ ዝኽእሉ ምዃኖም 

ሓቲተዮም ነይረ። ንሶም’ዉን ንብረቶም ኣብ ምጉዕዓዝ ከቢድ ፀገም ኣለዎም፤ ንሶም ካብ ማሕበረሰብ “X” እዮም ብጣዕሚ ርሑቅ 

ኣይኮኑን። ናቶም ጉጅለ መብዛሕቲአን ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና ዝተወሰኑ ደቂ ተባዕትዮ’ዉን ኣለዉ። ስርዓት መጓዐዝያ ንምቕያር 

እንታይ ትልሚ ከምዘለና እንትሰምዑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝበሎም። ንነዊሕ እዋን ከምዚ ዝበለ ስራሕ ንምስራሕ ዝደልዩ ግን ንምዝራብ 

ድፍረት ዘይነበሮምን እዮም።”  

ኩለን ደቂ ኣንስተዮ ደስ በለን፤ ንመሰለን ጠጠዉ ንምባል ብዝገብርኦ ነገር ኩርዓት ተሰመዐን። ጉጅለ ምርባሕ ዶርሆ’ዉን ኣካል ናተን 

ተበግሶ ክኸዉን ተስማዕማዓ። ምንም እንኳዕ ብዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሕርሻ ዝተዋፈራ እንተኾነ ሓዚ እዉን ተመሳሳሊ ስግኣታት ናይ 

ሓባር ይገብራ ነይረን።    

እዚ ፀገም መጓዓዝያ ንምቅራፍ ብዙሓት ጉጅለታት ምሳና ንምፅንባር ድሌት ኣለዎም። እዚ “ዕዉት” ሰራሕ እዩ፤ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን 

ፈላማይ ኣኼባ ክንፅዉዕ ኢና። ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምጥቃም መጓዓዝያ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ስራሕ ኣብ ምቅላስ ናይ ወረዳ ኔት 

ወርክ ክንኸዉን ኢና።” ኢላ በላይነሽ ነቲ ኣኼባ ኣጠቓለለቶ።    

*** 

ናይ መመያየጢ ሕቶታት፦ መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ክመያየጥሎም ይገብር። 

1. ከመይ ዓይነት ጉጅለታት እዮም ኣብቲ ኔት ወርክ ንክሳተፉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝመረፀኦም? 

2. ሓደ ጉጅለ ኣባል ኔት ወርክ ክኸዉን ኣይተመረፀን። ኣየናይ ጉጅለ እዩ? ንምንታይ? በዚ ሓሳብ ትስማዕማዕ ዶ? 

3. ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ክሳተፉ ምግባር እንታይ ረብሓ ኣለዎ? 

4. ጉጅለታት መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ እንታይ ተወሳኺ ረብሓ ናብ ስርዓት ርክብ ሓበሬታ ከምፅኡ ይኽእሉ? ምሕደራ 

ማሕበራት መስኖ ማይ፣ ጉጅለ ምርባሕ ዶርሆን ኸ?  

5. ኣብ ከቢድ ሓደጋ እንትንኣቱ በይንኻ ምዃን ዶ ይሓይሽ ምስ ካልኦት ምፅንባር? ንምንታይ? 

6. ምስ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ተራኺብኩም ዶ? እንታይ ረኺብኩም?  ናይ ሓባር ዝገብረኩም ነገር 

እንታይ ኣሎ? ኣብ መንጎ ጉጅለኹምን ካልኦት ጉጅለታትን እንታይ ኣፈላላይ ተዓዚብኩም? 

7. ጉጅለኹም ፀገም ኩነታት ዕዳጋ ንምቕራፍ ምስ ካልኦት ጉጅለታት ዝፅምበር እንተኮይኑ ምስ ኣየናይ ዓይነት ጉጅለ ክኾኑ 

ይመርፁ? ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣባላት ንዘለዉዎ ጉጅለ ይመርፁ’ዶ? 
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ጉጅለ ዕዮ: መስርሕ ርክብ ጉጅለ ካርታ1  

እዚ መልመዲ ካብ ሕሉፍ ክፈለ ጊዜ ዕዮ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ትኹረት ዝነበሮም ኣርባዕተ ጉዳያት ዝቕፅል ስራሕ እዩ። ተሳተፍቲ 

ከም ናይ ሕሉፍ ኣርባዕተ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ይኸዉን።  

ተግባር-1: ተሳተፍቲ ከምቲ ሕሉፍ እዋን ናብ ኣርባዕተ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ምቀልዎም። ንሕድሕድ ጉጅለ ሓደ ቻርትን ሓደ ማርከርን 

ይሃብዎም። ከምኡ’ዉን ንሕድሕድ ጉጅለ ናይ ዝሓለፈ ደገፍቶምን ተቓወምቶምን ዝሓዘ ምስሊ ኦም ይሃብዎም። 

ተግባር-2: መስርሕ ርክብ ካርታ ይስኣሉ፦ ካብዚ ንታሕቲ ዝርአ ዘሎ ኣብነት ብምጥቃም ኣብቲ ቻርት መስርሕ መርበብ ካርታ 

ይስኣሉ። መሳለጢ መስርሕ ካርታ ኔት ወርክ ከመይ ክጅምሩ ከምዘለዎም ንተሳተፍቲ ገለፃ ክገብረሎም ይኽእል አዩ። 

ሕድሕድ ጉጅለ ነቲ ጥብቅና/ሓገዝ ዘድልዮ ቀንዲ ዉራዮም ኣብ ማእኸል ናይቲ ክቢ ብምግባር ይጀምሩ። ብምቕፃል ብዙርያ እቲ 

ክቢ ነቶም ትካላትን ጉጅለታትን ደገፍቲ ከም ዝኾኑ ዝፈልጥዎም ትካላት፣ ጉጅለታትን ዉልቀ ሰባትን ኣብ ሳንዱቅ እቲ ካርታ 

ምቅማጥን ነቶም መካተዒ ጉዳያት ዘለዎም ኣገዳስነት ወይ ድማ ድሌት ከካፍሉ ይኽእሉ። ኣብ መወዳእታ ክፍለ ጊዜ ዝተሓበሩ 

ኩሎም ደገፍቲ ነፂሮም ምስ ዘርዘሩ እቲ ጉጅለ ሓደ ሳንዱቅ ብምዉሳድ ናይቲ ዉልቀ ሰብ ወይ ጉጅለ ደገፍቲ ወይ ስርዓት ርክብ 

መን ክኸዉን ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ይከኣል ከምዝኾነ ነቲ ጉዳይ ደጋፊ ክኸዉን ይኽእል። ከም እቲ ኣብ ሰማያዊ ሳንዱቅ ዝርአ 

ዘሎ ኣብነት ሓደሽቲ ሳንዱቓት ስርዓት ርክብ ትንተና ክንጅምር ንኽእል።  

 ንተሳተፍቲ ዝኾነ ዘዘራርብሉ ወይ ዝፈልጥዎ ዝኾነ ኤጀንሲ ኣብ ጉዳይ ጥብቅና ኣስፊሖም ንክሓስቡ የተባብዕዎም። እቶም ጉጅለታት 

ካርታ ኔት ወርክ ንምስራሕ 20 ደቂቃ ይሃብዎም።       

 

ተግባር-3: መስርሕ ስርዓት ርክብ ካርታታት ምንፅፃርን ምትንታንን፦ 

ኣብ ዉሽጢ 20 ደቓይቕ ኣርባዕቲኦም ጉጅለታት ካርታ ምስኣል እንድሕር ወዲኦም ኩሎም ኣብ መንድቅ ኣፀጋጊዕኻ ብምጥቃዕ 

ተሳተፍቲ ብቀረባ ጠጠዉ ኢሎም ንኣርባዒቲኦም ካርታታት ብምርኣይ ንምትንታንን ንምዉድዳርን 10 ደቓይቅ ይሃብዎም።  

 
1 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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• ኣብቲ ካርታ ዘለዉ ኩሎም ኣሽማት ናይ ምክታት ረቑሓታት የማልኡ’ዶ (ምሰ ናይ ጉጅለኹም ጉዳይ ንጥብቅና ሓደ ዓይነት 

ድሌት ምህላዉ)?  

• ኣየኖት ትካላት ወይ ድማ ዉልቀ ሰባት እዮም ካብ ኣብ ሓደ ካርታ ንላዕሊ ዘተገለፁ? ነቶም ኣሽማት ብማርከር ምልክት 

ይግበርሎም። 

• ጉጅለታት ብካርታ ኔት ወርክ ካልኣይ ርብራብ ምርኣይ ዝጀመሩ ናይ ዝፀንሓ ምፍላጦም ብቐፃሊ ንምስፋሕ ከመይ ክኸዱ 

ይኽእሉ?  

ተግባር-4: ምድላዉ ስትራቴጂ መስርሕ ስርዓት ርክብ፦ 

ኣብ ዉሽጢ እቲ ክፍሊ ካብ ዘለዉ ዝኾነ ተሳታፊ ኣብ  መስርሕ ስርዓት ርክብ ካርታ ዉሽጢ ካብ ዝኾነ ካሊእ ዝተሓበረ ጉጅለ 

ኣባል እንተኮይኑን ቀዳምነት ካብ ዝዉሃቦም ፀገማት ብዛዕባ ሓደ ናይ ሓባር ድሌት ዝኾነ ናብቲ ጉጅለ ንምብፃሕ ፈቓደኛታት 

እንተኮይኖም ነቲ ጉጅለ ይሕተቱ። ብሓዲኡ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምስ ዝኾኑ ተሟገቲ ሰብኣዊ መስል ብሓደ ንምፅንባር ምርካብ 

ቀዳምነት ዝዉሃቦም እነተኾይኖም ምስ ተሳተፍቲ ይመያየጡ። ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ሓባሪ ብምጥቃም እቶም ቀዳምነት ዝዉሃቦም 

ጉጅለታትን ትካላትን ብምኽባብ (ክቢ ብምግባር) ናብቲ ጉጅለ ንምብፃሕ ዝተስማዕመዐ ሽም ኣባል እቲ ጉጅለ ይፅሓፉ። ብሓደ 

ኣብቲ ስትራቴጂ ንምስራሕ እንተነኣሰ 15 ደቓይቕ ብምጥቃም ሕድሕድ ተሳታፊ ኣብ ዉሽጢ መስርሕ ስርዓት ርክብ ካርታ ብዉሕዱ 

ንሓደ ትካል ናይ ምርካብን ምብፃሕ ሓላፍነትን ዝወስድ ከም ዘለዎ ንምርግጋፅ ይፈትኑ።    

    መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ጠመተ ዝገበሮ መስርሕ ስርዓት ርክብ /Net work ብቅልጡፍ ከመይ ከም ዝህነፅን ከም ዝምዕብልን እዩ። ኣብ 

ሕድሕድ እዋን ምስ ሓደሽቲ ትካላት ዉልቀ ሰብ፣ ብዝተራኸቡ ቁፅሪ ንናትኩም ንዕላማ ድጋፍ ብዝረኸቡ ቁፅርን ምስ ናታቶም 

ሰፊሕ መስርሕ ስርዓት ርክብ ናይ ምርካብ ዕድል ይረኽቡ። 

 

ንኡስ ክፋል 3.2.2: ካብ ካልኦት ከባቢታት ምስ ዝመፃ ጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮ ጥምረት ምፍጣር 

ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ምስ ዝመፁ ሰባት ሓደ ጊዜ ናይ ምርኻብን ምትሕብባርን ከይዲ እንተጀሚሩ 

ተበግሶአን ስሩዕ ብዘይኮነ መስርሕ ስርዓት ርክብ ወይ ድማ ብዝበለፀ ዝተወደበን ዝተዋደደን ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት 

ንምቅያር/ምልዋጥ ትካላዊ ዝኾነ ድጋፍ ምርካቡ ጠቓሚ ክኸዉን ይኽእል እዩ። መስርሕ ስርዓት ርክቦም ብዝበለፀ ዉፅኢታዊ 

ክኸዉን ዝኽእል ኣባላት ከመይ ብሓባር ከም ዝሰርሑ ሓባራዊ ግንዛበ እንትህልዎምን ከም ምርድዳእን ዉሳነ ኣወሃህባን ዝበሉ 

ኣድለይቲ ስራሕቲ ብስርዓት ዉዕሊ እንትፍፅሙን እዩ። 

 

            መምርሒ መሳለጢ:  

ዘድልዩ ናዉቲ:  ንጉጅለ ልምምድ ናይ ሕብረተሰብ ምይይጥ ምክያድ፣ 

ንዉሓት ጊዜ/ፃኒሕት እዋን:  2 ሰዓት (1 ሰዓት ናይ ሕብረተሰብ ምይይጥ ሓዊሱ) ፣ 

ተሳተፈቲ ይርደኡ:  ብሕብረተሰብ አረኣእያ ቀዳምነት ዝወሃቦም ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ምርዳእ፡፡ ምኽንያቱ ሕብረተሰብ ኣብ 

ፀገማት ዘለዎ ልምዲ ዝተፈላለየ ዝለዝኾነ እዩ፡፡ 

ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ክፍፅሙ ይኽእሉ: ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘለዉ ፀገማት ንምፍላይ ፅንዓት የካይዱ፣ ዝተነፀሩ ፀገማት 

ካብ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ኣንፃር ይትንተኑ፡፡ 

መመርሕታት:  እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ምስ ኣንበብሎም ንምይይጥን ጉጅለ ዕዮን ዝሕግዙ ተግባራት ይስዓቡ  

*** 
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ኣብ ምጥቃም መጓዓዝያ ኣብ ልዕሊ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ከይዲ ንምቅላስ ናይ ወረዳ መስርሕ ስርዓት ርክብ 

ፈላማይ ኣኼባኡ ልክዕ ድሕሪ ሰሙን ተኻይዱ።  

ኩለን ዓሰርቲኤን ኣባላት ጉጅለ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ብሙሉእ ተረኺበን ነይረን። ግን ካልኦት ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ 

ነይሮም፤ ካብ “X” መንደር ዝመፃ ናይ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ጉጅለ፣ ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ፈጠራ/ምህዞ፣ 

ጉጅለታት መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታን ጉጅለ ምርባሕ ደራሁን ብጠቕላላ ልዕሊ 20 ሰባት ነይሮም።  

እቲ ኣኼባ ክጅመር እንትብል ብኣጋጣሚ ናይቲ ከባቢ መስኖ ማይ ተጠቀምቲ ኮሚቴ ኣካቢ ናብቲ ክፍሊ ኣተወ። ብዛዕባ እዚ ኣኼባ 

ካብ ሰብኣይ ለምለም ኣቶ ከበደ እየ ሓበሬታ ሰሚዐ። ናትና ናይ ምሕደራ መስኖ ማይ ንኡሰ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ (IWUA) ኣብዚ 

ተበግሶ ክፅምበር ዝኽእልን ዘይኽእልን ምዃኑ ክሓትት ይደሊ። ጉዳይ መጓዓዝያ ገባራት ደቂ ኣንስትዮን ምህርተንን ደሕንነቱ ንክሕሉ 

ሓዲኡ ቀደምነት ዝዉሃቦ ጉዳይ እዩ” ኢሎም።   

“እንኳዕ ደሓን መፃእኹም” በላ ወ/ሮ በላይነሽ። እዚ ፈላማይ ኣኼባና ስለ ዝኾነ ንሓደሽቲ መስርሕ ስርዓት ርክብ ኣባላት ክፉት እዩ። 

ንባዕላ ሓሰበት ናይዚ መስርሕ ስርዓት ርክብ ቁርፀኛ ኣባላት ዝሓሻ እየን። 

ሓደ ጊዜ ምስ ተዛረበት ሰለስተ ተወሰኽቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስአን ንክፅምበራ ናብቲ ክፍሊ ኣተዋ። ናይ ምሕደራ መስኖ ማይ (IWUA) 

ኣቦ ወንበር ምስ እዘን ኣባላት ንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ ፀንሓ። 

በላይነሽ ንኩሉ ሰብ ብደስታ ተቐቢላ ናብ ጉዳያ ኣተወት። “ከምቲ ዝፍለጥ ኩላትና ገባራት ደቂ ኣንስተዮ ኣብ እዋን ኣወሃህባ ግልጋሎት 

መጓዓዝያ ዘሎ ኩነታት ንምምሕያሽ ከመይ ስጉመቲ ክንወስድ ከም እንኽእል ንምምይያጥ ኣብዚ ተረኺብና ኣለና። ፈለማ ብዛዕባ 

ናይ ከባቢና መጓዓዝያ ዘለኩም ሪኢቶ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና። ንስኻትኩም ናይ ጉጅለታትኩም ከምኡ’ዉን ናይ ኮሚቴታት ፈፀምቲ 

ስራሕ ኢኹም፤ ንደቂ ኣንስትዮ ኣባላትኹም ክትዉክሉ ትኽእሉ። 

ሕድሕድ ተወካሊ ቅድም ክብል ኣብ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ከም ዝተዘርዘሩ ተመሳሳሊ ቅሬታታት ሓደ ብሓደ ገሊፆም። 

• ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዘይምሃብ፣ 

• ትንኮሳ፣ ዓዉ ኢልካ ምዝራብ፣ ምንካእ  

•  ናብ መካይን እንትኣትዋን ካብ መካይን እንትወፅኣን ደሕንነቱ ዘይተሓለወ ኣወሃህባ ግልጋሎት  

• ብምኽንያት ትኽክለኛ ዘይኮነ ግምት ልዑል ዋጋ ምኽፋል 

• ልምዲ ብዘይብሎም ካብ መኪና ንብረት ኣዉረድትን ፀዓንትን ምህርቲ ምብልሸዉ 

በላይነሽ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብ ምስ ሰምዐት ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ዝተዛረበኦ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ልምዶም 

ምስክርነቶም ንክህቡ ሓተተቶም።  

ካብ ጉጅለ ኣባላት መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ሓደ “እወ! ብዙሕ ጉዜ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዝበለ ባህሪ ሪኢየ ኣለኹ፤ 

ብምዃኑ ድማ ደቂ ኣንስትዮ በዞም መጓዓዝያን ካብ ሰብ ትሒተን ክረአያ ብምግባሮም ብጣዕሚ የሕምም እዮ” እንትብል መለሰ።         

ናይ ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ (IWUA) ኣቦ ወንበር “ዓበይቲ እሳራት ንብረት ናብ ዕዳጋ ንዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ ብዙሕ 

እዋን ጣልቃ ይኣቱ እየ። እንትፅዕናን እነተዉርዳን ይሕግዘን፤ ሓደ ጊዜ ዝኾነት ሰበይቲ ምስ ሓገዝክዋ ኣነን ንሳን ናብ ሓደ ከባቢ/ቦታ 

ዘይንኸይድ እንተኾይንና እንታይ ክትገብር ከም እትኽእል ኣይፈልጥን፤ ብምኽንያት ቅልጥፍ ኢላ ዘይምኻዳ እቲ ኣሽከርካሪ /መራሒ 

መኪና ይፀርፋ ነይሩ።” 
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ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ምሃዝቲ ጉጅለ ተሓዚት ገንዘብ “ሹፌራት ንደቂ ኣንስትዮ በዚ ኩነት እንተሓዝ’ዉን ኣይገርምን። 

ንሳቶም ቀሊል ምሩኻት እዮም፤ እቲ ፀገም ንመጓዓዝያ ንብረት ስሩዕ ዝኾነ ተመን ዋጋ ኣብቲ ከባቢ ዘይምህላዉ እዩ። እንተሃልዮ  

ድማ ብርግፀኝነት ኣሽከርከርቲ ነቲ ደንቢ እናተኸተሉ ኣይኮነን፤ ፖላዊስ እዉን ሓገዝቲ ኣይኮኑን፤ እዚ ኩሉ እናርኣዩ ስቅ ይብሉ፤ 

ንደቂ ኣንስተዮ ክብሪ ዘለዎ የለን።”  

ካብ ጉጅለ ምርባሕ ደርሁ ኣባላት ሓደ ኢዱ ኣወፂኡ “ሓደ ደቒቃ ወሲድና ናይ ኣሽከርከርቲ ኣመለኻክታ ንተዓዘብ። ኣሽከርከርቲ 

ብፖላዊስ ትንኮሳ ይበፅሖም፤ ሰባት ሒዞም ፅገና ብዘይተገበረሉ ብጣዕሚ መፀገሚ ብዝኾነ መንገዲ ይኸዱ፣ ከምኡ’ዉን ወሰኽ ዋጋ 

ነዳዲ የተሓሳስቦም ኣሎ። እዞም ምኽንያታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዓማዊሎም ብፅቡቕ ከተኣናግዱ ኣየኽእሎምን። ነገር 

ግን ምናልባት ንምንታይ እዮም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዮም ሓራቓት ዝኾኑ ዝብል ምግላፅ የድሊ ይኾን። ብዘይ ናይ ደቂ 

ኣንስትዮ ፅዕነት ከይተጓነፁ ቀልጢፎም ክኸዱ ይደልዩ፤ ነገር ግን መትረፍቲ ክኾኑ ኣይኽእሉን። መብዛሕቲኡ ጊዜ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ 

ፃዉራ ኣይንሕዝን፤ ንዕኡ’ዉን እዩ ንሕና ብዝተወሰነ መልክዑ ብቐሊሉ ዓማዊል ዝኾና። 

 ለምለም “እዚ ግና ምኽንያት ባህርያት ኣሽከርከርቲ ክኸዉን ኣይኽእልን። ዓቅሚ ንዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምጥቃዕ ይርሕቁ። 

ንሕና ደቂ ኣንስትዮ መጓዓዝያ ምጥቃም እንተንገድፎ እንታይ ምኾኑ? ንሓደ ሰሙን በቃ ኣብ ገዛና ኮፍ ተንብል ከ? ኣሽከርከርቲ 

ይጉደኡ፤ ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ዕፅፊ ካብ ደቂ ተባዕትዮ መጓዓዝያ ንጥቀም ኢና” በለት።   

ካብ ጉጅለ መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ካሊእቲ ሰበይቲ “እወ! ብተወሳኺ ድማ መብዛሕቲኡ ጊዜ እንተሽከርክሩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ 

ብዝኾነ እዩ፤ መካይኖም ፅገና ኣይግበረለንን፤ ሓደ ሓደ ጊዜ እናሽከርከሩ ይታኸሱ!” 
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በላይነሽ “እወ! ኩሎም እዞም ጉዳያት ምትእስሳር ዘለዎምን እንትኸዉን ኩለን ዓማዊል ደቂ ኣንስትዮ ብኣተሓሕዛ ኣሽከርከርቲ ከመይ 

ፅዕንቶ የሕድራ፤ ግን ለዉጢ ክነምፅእ ከምዘለና ኩላትና ተስማዕሚዕና እንዲና? ደቂ ኣንስትዮ ካብ ድሕሪ ሓዚ ብከምዚ ክተኣናገዳ 

ኣይኽእላን፤ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ኣለወን” ኢላ።   

ኩሉ ሰብ በዚ ነጥቢ ተስማዕሚዑ። ፀገሙ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ እንተርኣይዎ’ዉን ጉዳይ ትራንስፖርት ከም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል 

ብምርኣዮም ሕጉሳት ነይሮም። ሓዚ ነዚ ጠጠዉ ንምባል እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎም ክፈልጡ ነይርዎም። 

ድሕሪ ቀፃሊ ናይ ኣኼባ መዓልቲ ኩሎም ምስማዕማዖም እቲ ኣኼባ ኣጠቓሊላ ክትዓፅዎ ከምዘለዋ በላይነሽ ተዛረበት። ሓድሽ ነገር 

ብምጅማሩ ሕጉሰቲ እያ እንታይ ከምዝኾን ከዓ የጨናንቓ።     

***   

መመያየጢ ሕቶታት፦ መሳለጢ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ክመያየጡ ይገብር 

1. ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝጎደሎ ናይ ሹፌራት ባህሪያት እነታይ እዮም? 

2.   ኣብ ዉሽጢ እቲ ዛንታ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ንዛዕባታት ደቂ ኣንስትዮ ስሚዒታዊ ዶ ነይሮም? 

3.  ባህሪ እቶም ሹፌራት ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝጎደሎ ኮይኑ ዝዉሰድ ንምንታይ ይመስለኩም? 

4. ኣብ መወዳእታ እቲ ዛንታ በላይነሽ “ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ሰብኣዊ መሰል ኣለወን” ኢላ ንምንታይ ንሳ 

ነዚ ነጥቢ ተልዕል ኢሎም ይሓስቡ? 

5. ሰብኣዊ መሰላት እንታይ እዮም? መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣዊ መሰላት ድዮም? 

6. ደቂ ኣንስትዮ መብተን ሰለዘይተሓለወ ንፀገማት ይቃልዓ ዶ ኣለዋ? 

7. ኣብዚ ሓዚ እዋን ኣብ ከባቢኹም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ዓይነት ጥሕሰት መብኣዊ መሰል የጋጥመን ኣሎ? 

 

ጉጅለ ዕዮ: ንዕዉት መስርሕ ስርዓት ርክብ ተግባራዊ ግምታት1 

ተግባር-1: ንተሳተፍቲ ኣብ 4 ጉጅለታት ይምቀልዎም። ኣብዚ እዋን እተን ጉጅለታት ከም ሕሉፍ ክፍለ ጊዜ ተመሳሳሊ ምግባር 

ኣየድልን። ግን ተሳተፍቲ ተመሳሰልቲ ጉጅለታት ከፅንሑ እንተመሪፆም ይከኣል እዩ።  

ተሳተፍቲ ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ዝተፈላለዩ ናይ ጥብቅና ራእይን በቶም ጉዳያት ጥብቅና ጠጠዉ ምባል እንትጅምሩ ከጋጥምዎም 

ዝኽእሉ ፀገማት ክሓስቡ ይሕተትዎም። ብምቅፃል ሕድሕድ ጉጅለ ብዛዕባ ዕወትነት መስርሕ ስርዓት ርክብ /ኔት ወርክ ራእይ ትካሎም 

ኣድለይቲ ዝኾኑ ናይ ኣወዳድባ ባህርያትን ባእታታትን ክሓስብ ኣለዎ።  

መስርሕ ስርዓት ርክብ /ኔት ወርክ ናይ ምምስራት ተግባረዊ ሓሳባት ናይ ምልላይ ስራሕ ዝሰርሑ ክልተ ጉጅለታት ይመድቡ። 

(ማለት’ዉን ማርሕ ስርዓት ርክብ ንምስራት እንታይ የድሊ? እቶም ካልኦት ክልተ ጉጅለታት መስርሕ ስርዓት ርክብ ናይ ምሕላዉ 

ተግባራዊ ሓሳባት ናይ ምፍላይ ስራሕ ንክሰርሑ ይመድብዎም። ማለት’ዉን አቲ ስራሕ ንክቅፅል ንምንታይ ኣድላይ ኮይኑ? 

ተግባር-2: ሕድሕድ ጉጅለታት ባህርያት/ባእታታት ንክዝርዝር ቻርት ይሃብዎም። ኣናእሽተይ ናይ ጉጅለ ምይይጣት ን20 ደቃይቅ 

ክቅፅል ግበሩ። መተሓባበሪ/መሳለጢ ብመንጎ ጉጅለታት እናተንቀሳቐሰ ቀፂሎም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ምይይጥ ንምክያድ 

ምልዕዓል ክገብር ይኽእል (እቲ ጉጅለ ምስረታ መስርሕ ስርዓት ርክብ ወይ ፅገና እናርኣየ እንትኾነ)። 

 
1 ካብ:  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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መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ወርክ ምጥያሽ/ምፍጣር 

• መስርሕ ስርዓት ርክብ ከመይ ይግለፅ? 

• ዕላማ ወይ ልኡኽ መስርሕ ስርዓት ርክብ እንታይ እዩ? 

• ኣየኖት ትካላት ወይ ዉልቀ ሰባት እዮም ነዚ ልኡኽ ሓባር ዝገብርዎ? 

• መስርሕ ስርዓት ርክብ ንምምስራት ክንደይ ዝኣኽሉ ትካላት ይዕድሙ? 

• ከመይ ኢኻ ትዕድሞም? 

• ንናይ ፈላማይ ኣኼባ እንታይ ኣጀንዳ ከትሕዙ ይኽእሉ? 

• ካብ ናይ መጀመርያ ኣኼባ እንታይ ዉፅኢት ትፅቢት ይገብሩ? 

• ንምፅንባር ዝተስማዕማዑ ክንደይ እዮም? 

• እንታይ ዓይነት ቃል ክኣትዉ ፈቓደኛታት እዮም? 

• ቀፂሉ እንታይ ይመፅእ? 

መስርሕ ስርዓት ርክብ ምሕላዉ 

• ልኡኽ መስርሕ ስርዓት ርክብ እንታይ እዩ? 

• በዝሒ ኣባላት  ክንደይ እዩ? 

• ክእለታትን ሃብትታትን እቲ ጉጅለ እንታይ እዮም? ክፍተታቱ ኸ ኣበይ እዩ? 

• ሞያን ሃብትን ዘለዎም ኣባላት ከመይ ክስሕቡ ይኽእሉ? 

• ዉሳነታት ከመይ ይትግበሩ? ዉሳነታት ብኣብላጫ/ብኣብዛሓ ደንቢ ወይስ ብስምምዕነት ይኾኑ?  

• ኩሎም ኣባላት ንክፈልጡ ብኸመይ ይረዳደኡ?  

• ሓይሊ ሚዛን ከመይ ይሕልዉ? 

• ጎንፅታት ብኸመይ ተዋዲዶም ይፍተሑ? 

• ኣባላት መተግበሪ ትልሚ ብኸመይ የዳልዉ? 

• ስራሕቲ ከመይ ይምደቡን ንጥፈታት ከመይ ይዋደዱን? 

• ምንቅስቓሳት መስርዕ ስርዓት ርክብ ከመይ ይምዝገቡ? መዛግብቲ ኣበይ ይቕመጡ? 

• ምንቅስቃሳት ከመይ ይከታተሉን ይግምግሙን? 

• ስምዒት ባርዕ ከመይ ምንካይ ወይ ምዉጋድ ይከኣል?   

ተግባር-3: ድሕሪ 20 ደቓይቅ ኣናእሽተይ ጉጅለታት ሪፖርት ዝገብራሉ እዋን እዩ። “መስርሕ ስርዓት ርክብ ኣብ ምጥያሽ” ካብ 

ዝሰርሑ ጉጅለታት ነቲ ሓደ ንጠቅላላ ኣባላት ጉጅለ ዝርዝር ዝሰርሕዎ ከቅርብ ይግበር። እቲ ካልኣይ ጉጅለ ካብቶም ዝተዘርዘሩ 

ዝተፈለየ እንተሃልይዎ ንከቅርብ ይሕተትዎ። በቲ ካልኣይ ዝቀረበ ሓድሽ ሻሳብ ናብቲ ናይ መጀመርያ የካትትዎ። መተሓሳሰቢ 

ንመሳለጢ/መተሓባበሪ፦ በቶም ጉጅለታት ኣብ ዝቐረቡ ዝርዝራት ንምዉሳኽ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ዝርዝራት ይርኣዩ።  

“መስርሕ ስርዓት ርክብ ምሕላዉ” ዝምልከት ካብ ዝሰርሑ ጉጅለታት ነቲ ሓደ ዝርዝር ዝሰርሕዎ ንጠቅላላ ጉጅለ ከቅርብ ሕተትዎ።  

እቲ ካልኣይ ጉጅለ ካብቶም ዝተዘርዘሩ ዝተፈለየ እንተሃልይዎ ንከቅርብ ይሕተትዎ። በቲ ካልኣይ ዝቀረበ ሓድሽ ሻሳብ ናብቲ ናይ 

መጀመርያ የካትትዎ። መተሓሳሰቢ ንመሳለጢ/መተሓባበሪ፦ በቶም ጉጅለታት ኣብ ዝቐረቡ ዝርዝራት ንምዉሳኽ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ 

ዝርዝራት ይርኣዩ። 

ብዉሕዱ ክልቲኦም ጉጅለታት እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት/ባእታታት ከካትቱ ኣለዎም 
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መስርሕ ስርዓት ርክብ ንምጥያሽ ዘድልዩ   ጉዳያት   መስርሕ ስርዓት ርክብ ንምሕላዉ ዘድልዩ   ጉዳያት   

• ንፁር ዕላማ/ሽቶ   

• ዉፍያት ኣባላት   

• ልኡኽ   

• ናይ ሓባር ራእይ 

• ንፁር ሕገ ደንቢ   

• ነፃ ወይ ሓዉሲ ትካላዊ መዋቅር /መሓዉር   

• ስርዓት ርክብ 

• ሓላፍነት/መሪሕነት ምምቓል   

• እምነት   

• ፊሕ ተሳትፎ ኩሎም ኣባላት 

ኩሎም ተሳተፍቲ በቶም ዝተዘርዘሩ ጉዳያት ዝተረደኦም ምዃኑ ንምርግጋፅን መስርሕ ስርዓት ርክብ /ኔት ወርክ ንምጥያሽን 

ንምሕላዉን ንምንታይ ኣድለይቲ ከም ዝኾኑ የረጋግፁ። 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ትኹረት ዝገበሮ ኣብ መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ወርክ እዩ። መስርሕ ስርዓት ርክባት ዓለም ለኻዊ አዮም 

/ንኩሉ ጉዳይ እዮም ዘድልዩ። ሓበሬታ ንምልዉዋጥ እንተኾነ’ኳ ኩሉ ሰብ መስርሕ ስርዓት ርክብ እዩ። ከም “ተሟገቲ/ተጣበቅቲ 

መስርሕ ስርዓት ርክብ” ዝበሉ ዝተወሰኑ መስርሕ ስርዓት ርክባት ተወሳኺ ዕላማ ኣለዎም። ሓደ ጉዳይ  ብዝምልከት ኣብ 

ፖሊሲታት፣ ሕግታት ወይ ድማ ፕሮግራማት ለዉጢ ንምምፃእ ብሓባር ምስራሕ። ንዕዉትነት ለዉጢ ፖሊሲ ናይ 

ጥብቅና/ተሟገቲ መስርሕ ስርዓት ርክባት ብርቱዓት መሳርሕታት አዮም። እንተኾነ እዉን ነቲ መስርሕ ስርዓት ርክብ ዉፅኢታዊ 

ንምግባር ብዙሓት ኣካላት ኣብ ሓደ ክእከቡ ኣለዎም። 

 

 ንኡስ ክፋል 3.2.3: መድልዎታት ደቂ ኣንስትዮ ንምዉጋድ/ንምቅራፍ ብናይ ሓባር ስጉምቲ ምስምዕማዕ 

መብዛሕቲኡ እዋን ኣባላት መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ወርክ ከበድቲ ዉሳነታት ክዉስኑ ይፅወዑ እዮም። እቶም ኣባላት ኣፀጋሚ ኣብ 

ዝኾነ መካተዒ ጉዳይ ወሲዶም ንክመያየጡ ክዉስኑ ኣለዎም። ብዙሕ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ዘይብሉ ወይ መካተዒ ጉዳይ ኮይኑ ዉስን 

ሃብቲ ዘለዎ ናይ ምምራፅ ኣድላይነት ከጋጥሞም ይኽእል። ኣብ ከይዲ ዉሳነ ኣወሃህባ ክንደይናይ ዝኣክል ብትኽክል ከምዝሰርሑ 

ንጠቅላላ ፃዕሮም ዉፅኢታዊነትን ንመስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ዎርክ ቀፃልነት ኣድላይ እዩ። ፅቡቅ ናይ ምድማፅን ኣቀራርባን ክእለት 

በቲ ጉጅለ ንዝግበሩ ምይይጣት ግልፅነት ኣስተዋፅኦ ይገብሩ፤ ስሚዒታዊ ካብ ምዃን ወይ ካብ ምሕራቅ ናይ ምቁጣብ ክእለት’ዉን 

ከምኡ። ብምኽንያት ደንቢ ስርዓተ ፆታን  ማሕበራዊ ተሳትፎን ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ መድመፅቲ ክኾናን 

ድሌታት ካልኦት ኣብ ግምት ከእትዋን ተገይሩ እዩ። ኣብ ዉሽጢ መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ወርክ ዉፅኢታዊ ንምዃን ግን ደቂ 

ኣንስትዮ ባዕለን ክበቕዓን ዘለወን ኣመለኻኽታ ምስ ካልኦት ክዘራረባ ምግባር ኣድላይ/ጠቓሚ እዩ።         

መምርሒ ንመሳለጢ/መተሓባበሪ 

ዘድልዩ ናዉቲ፦ ቻርት፣ ማርከር፣ ቴፕ፣ ናይ ኣወሃህባ ዉሳነ ቅደም ሰዓብ 6ተ ሃንድ ኣዉት ኮፒታት፣ ኮፒታት/ቅዳሓት ሰለስቲኦም 

ፍፃመታት ናይ ጉጅለ ኣወሃህባ ዉሰነ  

ንዉሓት ጊዜ: ካብ 1:50 ክሳብ 2:00 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ይርደኡ፦ ብኔት ወርክ ዉሳነ ኣብ ምሃብ ብድሆታት/ፈተናታትን ኣብ ኣወሃህባ ዉሳነ ቅደም ሰዓባት ምህላዎምን 

ይርደኡ። 

ተሳተፍቲ ይኽእሉ፦ ኣብ መንጎ ኣባላት ጉጅለ ዉሳነ ኣብ ምሃብ ከመይ ናብ ናይ ሓባር ምርድዳእ ከምዝበፅሑ ይግንዘቡ። 

መምርሒ፦ እቲ ታሪኽ/ዛንታ ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምንባብ ቅደም ሰዓባት ከይዲ ጉጅለ ምይይጥ ይከተሉ።  

*** 
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ኣብ ካልኣይ አዋን ኣኼባ፣ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ መጓዓዝያ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ጉዳይ ንምቅላስ ናይ ወረዳ መስርሕ ስርዓት 

ርክብ/ኔት ወርክ በቁፅሪ ዓብዩ ኣሎ። ናይ ምሕደራ መስኖ ማይ ንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ፣ ናይ ኣባላት ጉጅለ መርኣያ ስድራ ስርዓተ 

ፆታ፣ ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ መሃዝቲ/ፈጠርቲ፣ ናይ ጉጅለ ምርባሕ ደርሆ፣ ብተወሳኺ እዉን ጉጅለታት ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ ዝመሳሰሉ ብዙሓት ነይሮም። ብርግፅ ኣብ ዉሽጢ ንኡሽተይ መአከቢ ኣዳራሽ ልዕሊ 30 ሰባት ነይሮም። ኩሉ ሰብ ብሓደ 

ጊዜ ይዛረብ ስለ ዝነበረ በላይነሽ ናይ ኣባላት ኔት ወርክ /መስርሕ ስርዓት ርክብ ናብ መምርሒ ንመሃብ ተፀጊማ ነይራ። ኣብ መወዳእታ 

በላይነሽ ነቲ ኣኼባ ምስ ጀመረት ኩሎም ፀጥ በሉ። 

ገባራት ደቂ ኣንስትዮ መጓዓዝያ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ጉዳይ ንምቅላስ ናብ ናይ ወረዳ መስርሕ ስርዓት ርክብ /ኔት ወርክ 

እንኳዕ ደሓን መፃእኹን/ም። ንብረትና ካብ ሕርሻ ናብ ገዛን ዝተፈላለዩ ዕዳጋታትን ናይ ምጉዕዓዝ ፀገም ከምዘሎ ኩላትና 

ተስማዕሚዕና ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ብኣሽከርከርትን መጓዓዝያን መድለዎ ይግበረለን።  ንሕና ንጥቓዕን ንጭበርበርን፤ ንብረትና ጉድኣት 

ይበፅሖ። እዚ ኩነታት ብኣእምሮና እንስእኖ ሰላም ኣብ ግምት ከየእተወ ምህርቲ፣ መሸጣን ትርፍን ክንስእን ይገብረና ኣሎ። መጓዓዝያ 

ኣብ ዝጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝግበር መድልዎ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ። ካበይ ንጀምር? ጉዳያትና ንክስመዑ ናብ መን ጥርዓን 

ክነቕርብ ይግባእ? 

ካብ ጉጅለ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ኢዳ ኣዉፂኣ “ኣብዚ ወረዳ ብዛዕባ መጓዓዝያ ተሓታቲ መን እዩ? በለት። 

ሓደ ሰብ “ደሓን! ሰበ ስልጣን ወረዳ ክኾኑ ኣለዎም፣ ኣብዚ ወረዳ ንዘጋጥሙ ፀገማት ኩሉ ተሓተቲ እዮም” በለ። 

ካብ መንጎ መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ሓደ “ሰበ ስልጠን ወረዳ ንኩሎም መምርሕታት ላዕለዋይ እዩም። ንመንገድን መጓዓዝያን ግን 

ሓላፍነት ዘለዉ ሓደ ኣካል ኣሎ። ብርግፀኝነት ንሳቶም ኣብ ልዕሊ መጓዓዓዝትን ኣሽከርከርትን ዝተወሰነ ሪኢቶ ክህልዎም እዩ” በለ። 

ካሊእ ኣባል ጉጅለ ምርባሕ ደርሆ “እወ! እዚ ብዛዕባ መንገድን ትራንስፖርትን ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከም ዝሓስቦ ፖሊስ ብመጓዓዝያን 

ብትራፊክ ደንብን ብዙሕ ዘራኽቦ ነገር ኣሎ። ንመንገድታትን ኣሽከርከርቲ ልዕሊ ዓቐን ከይፅዕኑ፣ ብፍጥነት ወይ ብዕሽሽተኝነት 

ከየሽከርክሩ፣ ይቆፃፀርሩ፤ ናቶም ስራሕ ሕጊ/ደንቢ ምኽባር እዩ” ኢሎም።  

“እወ! ናይ ትራንስፖርት ጣብያ ምምሕዳር እዉን ኣሎ። ካብ ኩሎም ሹፌራት ገንዘብ የኽፍሉ፤ ካብቲ ጣብያ መን እንታይ ክሰርሕ 

ከምዝኽእል ደረጃ ክህልዎም ይግባእ። ዓዉ ምባል፤ ንብረት ምሽንዳዉ፣ ጉዕዞና እንጅምረሉን እንዉድአሉን” ዝብሉ ፀገማትና ኣብዚ 

እዮም ዝጅምሩ። እዚ ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ መሃዝቲ ኣስተዋፅኦ ነይሩ።   

ሰናይት ዝገበረቶ ኣስተዋፅኦ ቀፀለት፤ “ብመልእኽትና ነዞም ኩሎም ኣካላት ክነፍልጦም ይግባእ”። ነገር ግን ሓደ ኣድላይ ኣካል 

ዝረሳዕናዮ ኣሎ፤ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ። ኣብ ዉሽጢ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን በደል ሓላፍነት ኣለወን። 

ክብደት ናይ ዘጋጥመና ዘሎ ፀገም  ዘይክፈልጣ ይኽእላ፤ ስለዚ ጉዳዩ ክንነግረን ይግባእ” በለት። 

“ኣነ ዝሓሰቦ ድማ ንመሸጣ እነቅርቦ ምህርቲ መጓዓዐዘቲ ከመይ ከተኣናጉድና ከም ዘለዎም ኣማሓዳሪ ዕዳጋ ክፈልጥ ይግባእ ዝብል 

እዩ። ፅሬት ዘለዎ እምበር ዝተበላሸወ ወይ ማህሰይቲ ዝበፅሖ ምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ኣይጥለብን። ናብ ዕዳጋ እነቅርቦ ምህርቲ በዝሒ፣ 

ፅሬትን ዝተፈላለዩ ዓይነታትን ዘለዎ እንተኾይኑ እቲ ዕዳጋ ብዝበለፀ እናዓበየን ካብ ርሑቅ ንዝመፁ ብዙሓት ሰባትን ይስሕብ” 

እንትብላ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ገሊፀን። 

ካሊእ ሰብ ድማ “ጠቐምቲ ዝኾኑ ረሲዕና ኢና፤ ናይ ባዕልና ቦርድ ሕርሻ! ፅቡቅ ፅሬት ዘለዎም ኣሕምልትን ፍራምረን ናብ ዕዳጋናን 

ዓደግትናን ደሕንነቱ ብዝተሓለወ ንምብፃሕ ድሌት ኣለዎ። ናይ ኤክቴንሽን ክፍሊ ምህርትና ከመይ ከም እንእክብን ከም እንኽዝንን 

ከሰልጡንና እዮም፤ ሕበረት ስራሕ ማሕበራት እዉን ንብረትና ከመይ ከም እንዕሽግን ኦዲት ከም እነቅርብን ይምዑድና። ስለዚ ፀገም 

ጉዳይ ትራንፖርት/መጓዓዝያ ክፈልጡ ይደልዩ።  
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በላይነሽ ዝተሸመቶ ኣብዚ እዋን እዩ። ኣባላት ኔት ወርክ /መስርሕ ስርዓት ርክብ  ብዛዕባ ዝሃብክምዎ ሓሳብ የቐንየለይ። ናይ ደቂ 

ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ትራንስፖርት መድልዎ ኣመልኪቱ መልእኽትና ነዞም ዝስዕቡ ኣካላት ሰማዕቲ ገይርና ሓቢርና ኣለና።  

• ንኣማሓዳሪ ወረዳ 

• ንቤት ፅሕፈት መንገዲ ኣዉራጎደና  

• ንቤት ፅሕፈት ፖሊስ 

• ንቤት ፅሕፈት ትራንስፖርት 

• ንቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ 

• ንኣማሓዳሪ ዕዳጋ 

• ንቦርድ ሕርሻ፣ ክፍሊ ኤክስቴንሽን፣ ክፍሊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት 

ንሶም ንክሰምዑን ጉዳይና ዝሓሸ ለዉጢ ንከምፅእን እንታይ ክንብሎም ከምዝግባእ ሓዚ ንወስን። 

“ኣነ ነዞም ክፍልታት ዝሰርሑ ዝተወሰኑ ሰባት ንዓና ብዝግባእ ዝፈልጡና ይመስለኒ፣ ብዛዕባ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ምስ ኤክስቴንሽን 

ኣናእሽተይን ደቀቅትን መስኖ ከዛርብ ይደሊ፤ ንሱ ዓርከይ እዩ። ምናልባት ቦርድ ሕርሻ ምስ መንገድን ኣዉራጎደናን ዳይሬክተራት 

ኣብ ዝገብርዎ ኣኼባ ፅዕንቶ ከሕድር ይኽእል እዩ” ዝብል ሓሳብ ካብ ሓደ ሰብኣይ ዝመፀ እዩ።  
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“ድሓን! ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ አዋን ትምህርቲ ጀሚሩ ናይ ነዊሕ ጊዜ ዓርከይ እያ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስኣ ክዘራረብ 

ይደሊ፤ ምስ ክፍሊ ፖሊስ ክትዘራረብ ትኽእል እያ ኢለ ይሓስብ። ንሳ ብጣዕሚ ተቐባልነት ዘለዋ ስለዝኮነት መብዛሕቲኡ እዋን 

መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝገሃሰሉ ምስ ፖሊስ እናተራኸበት ትዘራረብ እያ” በላ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ። 

ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብሕሹኽሽኽታ ይዘራረባ ነይረን፤ በላይነሽ ክልቲአን ዝዘራረባሉ ሓሳብ ድሌት እንተሃልይወን ነቲ ጉጅለ ንከካፍላ 

ምዃነን ሓተተተን። 

ካብ መንጎአን እታ ሓንቲ “እወ እወ” ክትብል መለሰት። ናይ ትራንስፖርት ጣብያ ሓላፊ ሓመይ እዩ፤ ንሱ እንታይ ከምዝሓስብን 

ቅድሚ ሓዚ ከምዚ ዓይነት ቅሬታ ከምዘለዎም ክሓቶ ይኽእል እየ።  

 እታ ካልኣይቲ ሰበይቲ ኣነ ብዙሕ ጊዜ ምስ ናይ ዕዳጋ ላዕለዎት ሓለፍቲ ይራኸብ እየ፤ ፀገም ጉዳይ መጓዓዝያ ንስራሕቲ ንግዲ ዘስዕቦ 

ሓደጋ ኣሎ ኢሎም ዝሓስቡ እንተኮይኖም ከለዓዕሎም ይገብር እዩ።  

”ፅቡቕ! በለት በላይነሽ፤ ስሩዕ ብዘይኮነ ዳህሳስ ንጀምር። ሓደ ንሓድ ብምትእስሳር ወይ ብኣናእሽተይ ልኡኻት ምድህሳስ ንኽእል 

ኢና። ንሕና ዘነፀርናዮም ሰባት ዓላማና ንክወስዱ ክነእምኖም ኣለና። ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ነቲ ፀገም ተረዲኦም 

ነንባዕልቶም ንክዘራረብሉ ምግባር እነተኺኢልና ምስ ወረዳ ሰበ ስልጣን ብቀጥታ ናብ ላዕሊ እንተከይድና ዝሓሸ ዕድል ንረክብ ኢና። 

ስትራቴጅና ንክምዕብል መፃኢ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና።”  

*** 

መመያየጢ ሕቶታት: መተሓባበሪ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብጉጅለ ክመያየጡ ይገብር 

1. ኣባላት እቲ ኔት ወርክ ኣብ ጉዳይ ትራንስፖርት ሓላፍነት ኣለዎም ንዝብልዎም ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት ፀገማቶም 

ንምክፋል ወሲኖም ኣለዉ። ነየኖት ኣብያተ ፅሕፈት ከ ክድህስሱ ወሲኖም? 

2. ብኣባላት ኔት ወርክ ድህሳስ ክካየደሎም ካብ ዝተትሓዙ ኩሎም ኣብያተ ፅሕፈት ብመጓዓዓዝትን ኣሽከርከርትን ንደቂ 

ኣንስትዮ ዘጋጥመን ፀገም ብጣዕሚ ሓጋዚ ክኾን ይኽእል እዩ ኢሎም ይሓስቡ? ኣየኖት ድማ ብወገን መጓዓዓዝትን 

ኣሽከርከርትን ይኾኑ? 

3. ኔት ወርክ/መስርሕ ስርዓት ርክብ ፀገማቶም ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳ ኣብያተ ፅሕፈት ንምብፃሕ ንምንታይ ወሲኖም? 

ሕድሕድ ቤት ፅሕፈት ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ዓይነት /ዝተፈየ ኣመለኻኽታ ሃልይዎ እዩ? (ፖሊስ፣ ሕርሻ፣ ጉዳይ 

ደቂ ኣንስትዮ፣ መንገዲ ኣዉራጎደና፣ ትራንስፖርት ጣብያ፣ ተቖፃፃሪ ዕዳጋ)? 

4. ንጉጅለታት ደቂ ኣንስትዮ ፀገማተን ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ድጋፋት ምርካብ ንምንታይ ኣድልዩ? 

5. ኣብ ዉሽጢ ጉጅለኹም ካብ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕቲአን ዘጋጠመን ፀገም ይምረፁ። በየናይ ወረዳ ቤት ፅሕፈት 

ሓገዝ ይደልያ? ንምንታይ እዞም ኣብያተ ፅሕፈት? ከመይከ ይሕግዙኹም? 

 

ጉጅለ ዕዮ:  ዉሳነ ብምሃብ ጉጅለ ኣብ ምርድዳእ ምብፃሕ 1 

መዘኻኸሪ: መሳለጢ/መተሓባበሪ ናዚ ሞጅል 2፣ ክፍለ ጊዜ 3.1 ዘሎ ናይ ምርጫ ኣወሃህባ ደረጃን/ብርክን ናይ ሓባር ምርድዳእ 

ምምዕባል መልመድን ክክልስዎ ኣለዎም፤  ክልቲኦም’ዉን ዉሳነ ዉሃበቲ እዮም። 

 
1 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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መእተዊ ንመሳለጢ/መተሓባበሪ (ጊዜ 15 ደቃይቅ): ኣባላት መስርሕ ስርዓት ርክብ ከበድቲ ዉሳነታት ንክዉስኑ ብዙሕ እዋን ፃዉዒት 

ይገብሩ ኣለዉ። ኣትም ኣባላት ብጉዳዩ ጥንክር ዝበለ ስምዒት ክህልዎም ይኽእል፤ ብምዃኑ ድማ ካብ ብርክት ዝበሉ ጠቀምቲ 

መማረፅታት ዉሽጢ ምምራፅ ኣድላይ የድሊ ይኸዉን። እቶም ኣባላት ምንቅስቓስ ጥብቅና ከመይ ተግባራዊ ክግብሩ ከምዝኽእሉ 

ወይ ነቶም ተግባራት መን ሓላፍነት ክወስድ ከምዘለዎ ዝተፈላለዩ ሪኢቶታት ክህልዎም ይኽእል። መስርሕ ስርዓት ርክብ/ኔት ወርክ 

ክንደይናይ ዝኣክል ቅልጡፍን ዕዉትን ከምዝኾነ መብዛሕቲኡ ዝዉሰን ዉሳነ እቶም ኣባላት ኣብ ከይዲ ዉሳነ ኣወሃህባ ብዝሰርሕዎ 

እዩ። 

ኣብ እዋን ኣወሃህባ ዉሳነ ምድላዉን ምርድዳእን ምግባር ኣድለይቲ ጉዳያት እዮም። ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ምርጫታት ንምግባር 

ኣባላት ኔት ወርክ ትክክለኛን ዘተኣማምንን ሓበሬታ ይደልዩ፤ ከምኡ’ዉን ጉዜን ዕላማን ከመይ ክዉስኑ ከምዘለዎም ክፈልጡ ይግባእ። 

ፅቡቅ ናይ ምድማፅን ናይ ኣቀራርባ ክእለትን ንምይይጡ ግልፅነት ግደ ከምዘለዎን ምይይጥ ምስ ዝግበረሉ ርእሰ ጉዳይ ስምዒታዊ 

ርሕቐትናይ ምትራፍ ክእለት’ዉን ኣለዎ።   

ኣብ ምርድዳእ ንብፃሕ ዝኽተልዎም መምረሕታት እዞም ዝስዕቡ እዮም 

• ምዝራብ ዝደልዩ ኩሎም ካብኡ/ኣ ከምዝተሰምዓን ናቱ/ታ ቅዋም ምዃኑ የረጋግፁ። 

• ኣብ ዉሳነ ቅድሚ ምብፃሕ ናይ ኩሉ ሰብ ሪኢቶ ዝተቀረበ ምዃኑ ሕቶ ብምሕታት የረጋግፁ። 

• ኣባላት ኣብ ስምምዕነት ንምብፃሕ ጥራሕ ተስፋ ከይቆርፁ ምትብባዕን ናይ ሓሳብ ኣፈላላዮም ብዝተረጋገዐ መንፈስ ክገልፁ 

ምግባርን። 

• ኩሉ ሰብ ክድግፎ ስምምዕነት ክሳብ ዝብፃሕ እናተመያየጥሉ ንዘሎ ጉዳይ ብቀፃልነት ይዘራረብሉ። 

• ነቲ ስምምዕነት ምርዳእ ኩሉ ኣባል ሚኢቲ ብሚኢቲ ይስማዕማዑ እዮም ማለት ዘይክኸዉን ይኽእል። 

በዚ ኩነታት ኣብ ዉሳነ ምብፃሕ ናይ ሓባር ምርድዳእ ዉሳነ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እንትኸዉን ቀንዲ ቀንዲ ባህርያቱ ድማ ኣብ ዝስዕብ 

ሰንጠረዥ ይርከብ።   

ቀንዲ ቀንዲ ባህርያት ስምምዕነት ኣወሃህባ ዉሳነ  

ዓላማ ዝተፈላለዩ ኣመላኻክታታት ንምርዳእ 

ትኹረት ትኹረቱ ኣብ ጠቅላላ እቲ ስእሊ እምበር ኣብ ዝተፈለየ ቦታ ኣይኮነን  

ኣፅንኦት ስምዒትካ ምድማፅ 

ዉፅኢት ኩላትና ብሓደ ኢና በቲ ዉሳነ 100% እንተዘይተስማዕማዐ እዉን ንሳቶም ክቅበልዎን ንምትግባር ክስማዕማዕሉ 

ዝኽእሉ ዉሳነ እዩ 

ቀንዲ ክእለት • ምእጋድ ፍርዲ 

• ካሊእ ባይታ ምእላሽ 

• “ኣይስማዕማዕን” ካብ ምባል የግዳስ ንምንታይ ከምዚ ትብል ኣለኻ ኢልካ ምህታት 

• መሰረታዊ ንዝኾኑ እምነታትን ግምታትን ምድማፅ 

ሓሳባት ምምርማርን ኣሳታፊ ከይዲ ኣዉሃህባ ዉሳነን ምጥቃም ዕዉት መስርሕ ስርዓት ርክብ ንምህናፅ ቀንዲ ቀንዲ ጉዳያት እዮም። 

ናይ ሕድሕድ ዉልቀ ኣባላት ኔት ወርክ ምንቅስቓሳት ናተይነት ዝስመዖም በዚ ከይዲ እዩ። ዉፅኢታዊ ኣሳታፊ ኣወሃህባ ዉሳነ 

ብዙሓት ክፍልታት ኣለዎ። ኣብነት፦  

• ምድላዉ 

• ተበፃሕነት ሓበሬታ 

• ኣብ እዋን ምይይጥ ግዘን ዕላማን ምቅማጥ 

• ፅቡቅ ናይ ምድማፅን ናይ ምቅራብ ክእለትን 

• ካብ መመያየጢ ርአሰ ጉዳይ ብስምዒት ምርሓቅ.  
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ግደኻ ምፅዋት ኣወሃህባ ዉሳነ ጉጅለ: (ንወሓት ጊዜ 1:00 ሰዓት) 

ዓላማ እዚ መልመዲ ናይ ጉጅለ ኣወሃህባ ዉሳነ ንምልምማድን ቅደም ዉፅኢታዊ ናይ ዉሳነ ኣወሃህባ ስጉምትታት ንምምሃርን እዩ።  

ተግባር-1: “ዉሳነ ንምሃብ 6ተ ብርክታት” ኣብ ዝብል ዝሃብዎ ፅሑፍ ይከልሱ  

ተግባር-2: ንተሳተፍቲ ኣብ 3ተ ጉጅለ ይምቀሉ፤ ንሕድሕድ ዉሳነ “ዉፅኢታዊ ዉሳነ ንምሃብ 6ተ ስጉምትታት” ከምኡ’ዉን ሓደ ኮፒ 

ፍፃመ ወይ (እቲ ፍፃመ የንብብሎም) ብተወሳኺ ድማ ሓደ ቻርት ምስ ማርከር ይሃብዎም። ሕድሕድ ጉጅለ ግደኻ ኣብ ምፅዋት 

ዝበፅሖ ፍፃመ /ኩነትን፣ ንዝተሓተቶ ዉሳነ ንምብፃሕ ምሙካር፣ ስጉምትታትን ዝተመሓየሹ ናይ ሓባር መወሰኒ መትከላት ንምጥቃም 

ኣብ ምሙካር ግደታት ን20 ደቂቃ ክቅፅሉ ይግባእ። 

ንሕድሕድ ኣናእሽተይ ጉጅለ ተግባራት (መሳለጢ እዚ ኩሉ ኣብ ዝመየያጥሉ እዋን ኩሎም ጉጅለታት ክርእይዎ ኣብ ዝኽእሉ ቦታ 

ክፅሓፍ ኣለዎ)    

• ንጉጅለኹም ዝተዉሃበ ፍፃመ የንብቡ   

• ዝተኸተልዎ መንገዲ ብምሓዝን መትከላት ፅቡቅ ኣወሃህባ ዉሳነ ብምትግባርን ናብ ዉሳነ ንምብፃሕ 

ይሞክሩ።   

• ናብ ናይ ጉጅለ ዉሳነ ንምብፃሕ ዝተኸተልዎ ቅደም ሰዓባት ኣብ ቻርት ይዘርዝሩ። 

• ኣብ ዉሳነ ከመይ ከምዝበፅሑ ናብ ጉጅለኦም ተመሊሶም ይግለፅሎም።    

ተግባር-3: ነቶም ጉጅለ ናብ ሓደ ብምእካብ ሕድሕድ ጉጅለ ተሞክሮምን ኣብ ጉጅለኦምን እንታይ ከምዘጋጠሞምን ሪፖርት ንክገብሩ 

ይሕተትዎም። ብምንባብ ወይ ድማ ዝበፅሕዎ ፍፃመ ብምጥቅላል ክጅምሩ ኣለዎም። ግነ ድሕሪኡ ናይ ሕድሕድ ጉጅለ መብዛሕቲኡ 

ትኹረቶም ኣብ ዉሳነ ንምብፃሕ ዝተጠቀምሉ ከይድን ብንእሱ ድማ ዉሳነታት ይምልከት። ሕድሕድ ሪፖርት እንተበዝሓ ኣብ 10 

ደቃይቅ ይቐርብ።  

ተርእዮ/ኹነት:1 

ንስኹም ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ፈፃሚ ስራሕ ኣባል ኢኹም። ናይ ወረዳ ሕርሻ በጀት 20 ሚኢታዊ ስለዝቐነሰ 

ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ዓመታዊ በጀት እዉን ብተመሳሳሊ ክቕንስ ኣለዎ። ኣባላት እቲ ኮሚቴ ዝተፈላለዩ 

መማረፅታት ድሕሪ ምምርማር ካብ ክልቲኦም መደባት ሕርሻ ወኪል ነቲ ሓደ ምቕናስ ከምዘለዎም ይስማዕማዑ። በቲ ማሕበረሰብ 

ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ ሓደ ወዲ 47 ዓመት ዳንኤል ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ናይ 15 ዓመት ልምዲ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ 

ናይ ስራሕቲ ማሕበረሰብ ፈቓደኛ እዩ። እቲ ካልኣይ ሕርሻ ወኪል ድማ ወዲ 23 ዓመት ብሓደሽቲ ቴክኖሎጂታትን ኣሰራርሓታትን 

ንገባራት ንምሕጋዝ ሓደሽቲ ሓሳባት ኣለዎ። ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ተቖፂሩ ኣብ ዝሰርሓለን 6ተ ኣዋርሕ ዉሽጢ 

ምንርቶምን መፍራያይነቶምን ንምምሕያሽ ዝተወሰኑ ገባራት ከይድዎም ኣሎ።  

ስጉምቲ: ብዛዕባ እቲ ኩነት ተመያይጥኩም ኣየናይ ሰራሕተኛ ክሰናበት ከምዘለዎ ኣብ ዉሳነ ብፅሑ 

 

ተርእዮ/ኹነት:2፦ ኣወሃህባ ዉሳነ ጉጅለ  

ንስኹም ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ፈፃሚ ስራሕ ኣባል ኢኹም። ናይ ወረዳ ሕርሻ በጀት 20 ሚኢታዊ ስለዝቐነሰ 

ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ዓመታዊ በገት እዉን ብተመሳሳሊ ክቅንስ ኣለዎ። ሓደ ዓለም ለኻ ለጋሲ ትካል 

ፕሮፓዛል /መበገሲ ሓሳብ ካብዞም ተቀቢሉ ንገንዘብ ድጋፍ ሕቶኦም ብግዚያዊነት ኣፅዲቕዎ ኣሎ። እቲ ድጋፍ 25% ንስራሕ 

መካየዲ ወፃእታት ዝሽፍን ልዕሊ ምዃኑ ንሓረስቶት ኣብ መስኖ ሕረሻ ንምስልጣን ዘኽእል ተወሳኺ ይዉሃብ እዩ። እቲ ድጋፍ 
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ግን ቅድም ክብል ኣብ ዉሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ጥቅሚ ዘይወዓለ ሓድሽ ናይ ዘርእን ፀረ ባልዕን እታወታት ንምፍላጥ 

ብሙከራ/ፈተነ መርሃ ግብሪ ክሊኒክ ተሳትፎ መሰረት ዝገበረ እዩ።      

ስጉምቲ: ብዛዕባ እቲ ኹነት ድሕሪ ምምይያጥ እቲ ሓገዝ ንምቕባልን ኣብ ሙከራ/ፈተነ መርሃ ግብሪ ንምስታፍ ምስምዕማዕ 

ብዝምልከት ኣብ ዉሳነ ምብፃሕ፡፡   

 

ተርእዮ/ትኹረት: 3፦ ኣወሃህባ ዉሳነ ጉጅለ   

ንስኹም ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ፈፃሚ ስራሕ ኣባል ኢኹም። ናይ ወረዳ ሕርሻ በጀት 20 ሚኢታዊ ስለዝቐነሰ 

ናይ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት (FTC) ዓመታዊ በገት እዉን ብተመሳሳሊ ክቅንስ ኣለዎ። ኣብቲ ወረዳ ዘሎ ሐረዳእታ 

ከምዘመላክቶ ቁፅሪ ስራሕ ስኡናት መናእሰይ እናወሰኸ ከምዝመፀ የመላክት። ኣባላት እቲ ኮሚቴ ነቲ መንእሰይ  ኣብ ናይሓባር 

ድሌት ዘለዎም ጉጅለታት (CIG) ብምዉዳብ ኣብ ጣብያ ተሓራሲ መሬት ንክረኽቡ ወሲኖም  እዮም። እቲ ኮሚቴ ናይ መናእሰይ 

ስራሕ ዕድል ፈጠራ ኣማኻሪ ቦርድ ዘጣየሸ እንትኸዉን ናይቲ ቦርድ ተወከልቲ ተሓራሲ መሬት ኣብ ምቅራብ ምስጢራዊነቱ 

ክሕሎ ይሓቱ። ሓደ ሓደ ጉጅለታት ማሕበረሰብ ነቲ ተሓራሲ መሬት ዝቃወሙ ብምኻኖም እቲ መሬት ናይ ሓባር ብምዃኑ 

ካልኦት ጉጅለታት’ዉን ነቲ መሬት ንክዉሃቦም ድሌት ስለዘለዎም ብCIG ንዝተወደቡ መናእሰይ ቅድሚ ምትሕልላፉ እቲ ቤት 

ፅሕፈት ካብቲ ማሕበረሰብ ፍቃድ ንክረክብ ይሓቱ።      

ስጉምቲ: ብዛዕባ እቲ ኹነት ተመያይጥኩም እቲ ተሓራሲ መሬት ንመናእሰይ ቅድሚ ምሃብ ካብቲ ማሕበረሰብ ዘደሊ ምዃኑ ኣብ 

ዉሳነ ብፅሑ።  

ተግባር-4: ጠቅላላ ምይይጥ፦ ሕድሕድ ጉጅለ ምስኣቕረበ ዝስዕቡ ምይይጣት ሓዊሱ ብዛዕባ ጠቅላላ እቲ ልምምድ ንተሳተፍቲ 

ምክያድ። 

• ናትኩም ከይዲ ምስ እዞም 6ተ ቅደም ሰዓባት ከመይ ተነፃፅርዎ? 

• ምርድዳእ ንምግባር ክንደይናይ ይከብድ? 

• ካብዚ መልመዲ/ዕዮ ብዛዕባ ኣወሃህባ ዉሳነ እንታይ ተማሂሮም? 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣብ ዉሽጢ ኔት ወርክታት ኣወሃህባ ዉሳነ ኣመላኺቱ ኣሎ። ኣባላት ኔት ወርክ መብዛሕቲኡ እዋን ጥንክር ዝበሉ 

ዉሳነታት ንክዉስኑ ዝተፀወዑ እንትኾን ዉስን ሃበቲ ኣብ ምምላስ ካብ መንጎ ህፁፃት ዝኾኑ ጉዳያት ናይ ምምራፅ ድሌት 

ከጋጥሞም ይኽእል። ኣብ ከይዲ ዉሳነ ኣወሃህባ ክነደይ ዝኣክል ብትክክል ከምዝሰርሑ ንፃዕሮምን ሕብረቶምን ጠቅላላ ዕዉትነት 

ኣድላይ እዩ። ኣብ ዉሽጢ ዉሳነ ኣወሃህባ ብርክት ዝበሉ መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ ምግምጋም ሓዊሱ ምድላዉ ምግባር ኣድላይ 

እዩ። ኣባላት ኔት ወርክ ክሳተፉ ምግባርን ኣካል እቲ ዉሳነ ኣወሃህባ ኮይኖም ሪኢቶኦም ክህቡ ምግባር ንቀፃሊ ዕደጋ ሓገዝ ኣድላይ 

እዩ። ብምኽንያት እዚ መስርሕ ስርዓት ርክባት ናይ ሓባር ምርድዳእ ብምጥቃም ዉሳነ ንምሕላፍ ክፅዕሩ ኣለዎም።  
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ክፍሊ 3.3: ናይ ድጋፍን ምድርዳርን ክእለት ደቂ ኣንስትዮ  

ርክባት ስርዓተ ፆታ ናይ ሓይሊ ርክባት እዮም፤ ታሪኽ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ክሉ ክፋል ማሕበረሰብ ኣብ ዉሳነ ዉሃባይነት ደቂ 

ተባዕትዮ ተቖፃፂሮምዎ ይርከቡ። እዚ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኩነታት ለዉጢ ዘምፅእን ንመሰለን ናይ ምክታዕን ግጭታት 

ንምፍታሕ ናይ ምድርዳር ክእለትን ዝፈጥሩ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ስርዓተ ፆታ ደንብታት፣ ልምድታትን ባህላዊ ኣመለኻክታታትን 

ፈጢሩ እዩ። ኣብ ገጠር እትዮጵያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ በቒዐን ንካልኦት ወኪለን ናይ ምጥባቅን ሰብኣዊ መሰላተን ንክሕለወለን ድሌት 

ኣለወን። ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክእለት ብምህናፅ ድምፀን ንክስማዕ፣ መሰለን ንክሕለዉን ኣብ ዉሽጢ ማሕበረሰብ 

ዘለዉ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራትን ኣመለኻኽታታትን ትካለዊ ናይ ፖሊሲ ለዉጢ ክመፅእ ብምግባር ኣብ ክፍፍል ሃብትን ምርካብ 

ግልጋሎትን ማዕረ ተጠቀምቲ ክኾና ምግባር እዩ። ክእለታት ጥብቅናን ምድርዳርን ደቂ ኣንስትዮ ንክበቅዓ፣ ድሌተን ንክዛረባ፣ 

ትምኒተን ነፃን ግልፅን ኮይነን ብኣወንታን ዉፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንክገልፃን ዝሕግዙ ወሳኒ ክፍልታት ስልጠና እዮም።   

ዝተፈላለዩ ፅምብላት/በዓላት ብምድላዉ ብወፍሪ ወይ ሰላማዊ ሰልፊ መልክዕ ናይ ሕጊ ድጋፍን ጥብቅናን ክትግበር ይኽእል።   

ንኡስ ክፋል 3.3.1: ግልፂ ዝኾነ ዝተዋደደ መልእኽቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ምድላዉ 

ኣብ ሕብረተሰብ ሃገርና ዘሎ ጉዳይ ስርዓተ ፆታ ምስ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊን  ባህላዊን ምኽንያታት ንደቂ ኣንስትዮ 

ናይ ምድኻም ኩነታት ዘጠናኽሩ ብዓይነቶም ብርክት ዝበሉ ፀገማት ኣለዉ። ኣብ መንጎአን ዝተፈጠረ ተፈጥራዊ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ 

ንመሰለን ዝካታዓሉ ግልፅን ሓደ ብምዃን ምልኽቲ ንምድላዉ ፈታኒ ይገብሮ። ስትራቴጂያዊ ድሌተን ንቅድሚት ንክስጉምን 

ንክግስግስን ደቂ ኣንስትዮ ፀገማተንን ድምፀንን ንከስመዓ ዝደልየኦ መልእኽቲ ብግልፂ ክዉስና ክኽእላ ኣለወን። ግልፂ ዝኾነ 

መልእኽቲ እንተዘይሃልዩ በቲ ናይቲ ትካል/ድርጅት ላዕለዋይ ሓላፊ ክትስማዕ ኣትኽእልን።  
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መምርሒ መተሓባበሪ/መሳለጢ 

ዘድሊ ናወየቲ: ቻርትን ማርከርን፣ ቅዳሓት ትንተና ሓረግ ፀገምን ትንተና መፍትሒ ሓረግ፣ ትንተና ሓረግ  ኦሃንድ ኣዉት (2 

ቅዳሕ ንሕድሕድ ኣናእሽተይ ጉጅለ እኹል እዩ)።  

ንዉሓት ሰዓት:  2:00 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ይርደኡ: ዕሙቀት እቲ ፀገም ብምትንታን  ክኾኑ ዝኽእሉ መማረፂ መፍትሕታት ብምንፃርን ይግበአኒ በሃልቲ ኣካላት 

ብምትንታን ናይ ጥብቅና ስራሕ ትልሚ ከመይ ከምዝጅመር፤ 

ተሳተፈቲ ይኽእሉ: ዝተሟለአ  ፀገም ሓረግ ኦም፣ ትንተናን ናይ ሓረግ ኦም መፍትሕታት ትንተናን  

መምርሒ: ነቲ ዛንታ ንተሰታፍቲ ምስ ኣንበብሎም ንምይይጥን ጉጅለ ዕዮን ዝሕግዙ ብርክታት ይከተሉ 

*** 

ከምቲ ዝተለመደ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዘይፍትሓዊ ኣጠቓቅማ መጓዓዝያ ንምቅላስ ናይ ወረዳ ኔት ወርክ ዝኽተሎ ኣኼባ ምስ ተጀመረ 

ኩሉ ሰብ ኣብቲ ወረዳ ንዝምልከቶም ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክፍልታትን ብዛዕባ ዝገበሮ ዳህሳስ ሕጉስ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ።  

በላይነሽ እቲ ኣኼባ ንምክያድ ፃዊዒት ገይራ ኣላ፤ “ከመይ ሓዲርኩም! ኮፍ በሉ እሞ ብዛዕባ እቲ ዳህሳስኩም ንስማዕ። ምስ እዞም 

ፅልዋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ኣካላት ዘካየድክምዎ ምይይጥ መሰረት ገይርና ሎሚ ናብ ወረዳ ሰበስልጣን ነዚ ንወስዶ መልእኽቲ ዉሳነ 

ክንህበሉ ይግባእ።” 

መጀመርያ ዝተዛረበ ናይ ኤክስቴንሽን ኣናእሽተይን ደቀቕትን መስኖ ንምርካብ ከይዱ ዝነበረ ሰብ “ናይኤክስቴንሽን ኣናእሽተይን 

ደቀቅትን መስኖ ዓርከይ ደቂ ኣንስትዮ ንብረተን ኣብ ዘጉዓዕዛሉ እዋን ዘጋጥመን ዘሎ መድልዎ ኣይፈልጥን። ኮይኑ ግን እዚ ምስ 

ሰምዐ ነዚ ጉዳይ ናብ ሕርሻ ቤት ፅሕፈት ሓላፊኡ ከምዘብፅሖ ብኣፅንኦት ይዛረብ ነይሩ። ንሱ ብሓቂ ናብዚ ኣኼባ ክስንዮ/ከፋንዉ 

ሓቲቱኒ፤ ኣነ ምስ ክልተ ኣባላት ጉጅለይ ከይደ፤ ሓንቲ ሰበይቲ ልምዳ ክትነግረን ኣካል እቲ ልኡኽ ጉጅለ ምዃና ኣረጋጊፀ። ብኣንፃር 

ዓይኒ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ብመጓዓዝያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣተሓሕዛ ንኩሉም ናይ ኤክስቴንሽንን ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን 

ስራሕ ዘዳኽም እዩ። ንመራሕቲ ስድራን ሰብ ሓዳርን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እንሰርሖም ስራሕቲ ኩሉ ክነሳትፈን ይግባእ፤ ዝብል ብደረጃ 

ፌደራል ዝተፅሓፈ በፂሑና ኣሎ። እዚ መምርሒ እናተኸተልና ብዛዕባ ምዃና ክንገብር ኣለና፤ ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ 

ስራሕቲ ሕርሻ ተጠቀምቲ ክኾና ይግባእ። ናይ ግብርና ሚኒስተር ፖሊሲ ስርዓተ ፆታ ከምዚ ይብል፤ ደቂ ኣንስትዮ ብኣሕምልትን 

ፍራምረን ክስልጥና ብምግባር ምህርተን/ፍርያተን ናብ ዕዳጋ ብምቅራብ ኣታዊአን ከዕብያ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። በተወሳኺ’ዉን 

ብዛዕባ ኣድላይነት ስነ መዓዛ (ስርዓት ኣመጋግባ) ንደቂ ኣንስትዮ ኣስተምህሮ ይዉሃብ እዩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት ፀገም 

መጓዓዝያ ምህርተን ክሸጣ እንተዘይኪኢለን ኣብ መነባብሮአን ለዉጢ ንከየምፅኣ ይኽእላ። ስለዚ አዚ ማለት ካብ ፍልፍል ኣታዊ 

ብተወሳኺ ጥቅምታት አመጋግባ’ዉን ይስእና ማለት እዩ። ቤት ፅሕፈት ሕርሻ መስርሕ ስርዓት ርክብና ናብ ወረዳ ኣማሓዳሪ ንምብፃሕ 

ድጋፍ ክገብረልና እዩ” ኢለን። 

ኣባላት ኔት ወርክ (መስርሕ ስርዓት ርክብ) ንምድጋፍ ኣጣቓዓ፤ ክሳብ ሓዚ ጉዳይና ብፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ።  

እተን ዓባይ ሰበይቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዝኸዳ ንምዝራብ ተስኣ። “ንዓርከይ ኣዘራሪበያ ኣለኹ፤ መጓዓዓዝቲ 

ንበረት ሒዘን ንዝጉዓዓዛ ደቂ ኣንስትዮ ክንደይናይ ከምዝርብሽወንን ከምዘበሳጭዉወንን እንትነግራ ኣይተገረመትን። ብሓቂ ኣብ 

ዝተፈላለዩ እዋናት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ኣሽከርከርቲ  ቅሬታ ንምቅራብ ናብኣ መፂአን ከምዝነበራ እዩ።  
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ደቂ ኣንስትዩ ብነፃነት ናይ ምንቅስቓስ መሰል ሕገ መንግስታዊ መሰለን ከምዝኾነ ድሕሪ ምንጋር ጥርዓና ሒዝና ናብ ፖሊስ ክንኸይድ 

ከምዘለና ሓቢራትኒ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጥቅዓት ንዝፍፅሙን ንዝምዝምዙን ኣሽከርከርቲ ኣየኖት ሕግታት ከምዝጠሓሱ 

ክነግረና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣኼባና ዝተዘራረብናሎም ኩሎም ጉዳያት ብምግላፅ ምስ ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስ ተዘራሪብና።  

ሓላፊ ፖሊስ ሹፌራት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘለዎም ይፈልጥ እየ፤ ግን ክንድ’ዚ ከቢድ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ናይ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ 

ደቂ ኣንስትዮን ፖሊስን ሓለፍቲ እዚ ጉዳይ ናብኦም እንተቐሪቡ ብዉነ ከምዝርእይዎን ሕጊ ከምዘኽብሩን ገሊፆም።” 

ኣባላት ኔት ወርክ (መስርሕ ስርዓት ርክብ) ሕድሕድ ሪፖርት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝበለፀ ናይ ምትእምማን ስምዒት ብምሕዳሮም 

ከም ብሓድሽ ኣጣቐዑ። 

ናብ መጓዓዝያ ጣብያ ስራሕ መካየዲ ከይዳ ዝነበረት ሰበይቲ ክተቅርብ በላይነሽ ዕድል ሃበታ /ዓደመታ።  

“ምስ መጓዓዝያ ጣብያ ስራሕ መካየዲ ተዘራሪብና፤ በቢ መዓልቱ ንደቂ ኣንስትዮ ከጨናንቑ ይርእይ ግን ፀገም እዩ ኢሉ ኣይሓስብን። 

ንሱ እቶም ሹፌራት ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ዝቀላለዱ ጥራሕ ከም ዝኾነን ብሓቂ ማንም ዝጉዳእ ኣካል የለን ይብል። ንሱ ንሕና 

ክንሓርቐሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣይኮነን፤ ንሱ ኣወዳት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝራኸብሉ ተራ ሜላ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ናይ መጉዓዝያ ማሕበር 

ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ፤ ብሓቂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምንም ክገብር ኣይክእልን።”   

ኩሉ ሰብ ነዚ ሪፖርት እንትሰምዕ ብሓሊ ኣተንፈሰ (እፎይ በለ)፤ ኩሉ ኣብ ጎኖም ክኸዉን ኣይኽእልን። ነገር ግን መጉዓዝያ ጣብያ 

ክጥቀሱ ዝኽእሉ መተሓዳደሪ ደንብታት ከም ዘለዉ ይፈልጡ ነይሮም። ብመሰረት ናይቲ ጣብያ ሕግታትን መምርሕታትን እዞም 

ናይ ሹፌራት ባህርያት  ኣይፍቀዱን። 
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ሓደ ተወሳኺ ሪፖርት ክቐርብ ነይርዎ። 

“ኣመሓዳሪ ዕዳጋ ንምሕታት ከይደ ነይረ” በለት፤ ኣብኡ ዘለዉ ስራሕ መካየዲ ናትና ዕላማ ይድፍ እዮም። ናይ ዉሽጢ ዓዲ መጉዓዝያ 

ክጥቀሙ ዘለዎም ዓደግትን ሸየጥትን ግልጋሎታት ከበድትን ዘይምቸዉን ኣብ ዝኾንሉ እዋን እቲ ንግዲ ከምዝጉዳእ ይዛረቡ። ዕዳጋን 

መጉዓዝያን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ዝኸዱ እዮም፤ ምኽንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ብዋናነት ናይ ኣሕምልቲ፣ ፍራምረታትን ካልኦት 

ንምግብነት ዝዉዕሉ ሸቐጣትን ሸየጥቲ ብምዃነን ብዘይምንም ጎንፂ (ፀገም) ናብ ዕዳጋ ክኸዳን ክምለሳን ክኽእላ ኣለወን። ከምኡ’ዉን 

መጉዓዓዝቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምሻጥ ዘምፅአኦ ምህርቲ እንተኣበላሽዮም ናይቲ ዕዳጋ ፅቡቅ ሽም ከህስሶ ይኽእል’ዩ ኢሎም። እዚ ዕዳጋ 

ልዑል ፅሬት ብዘለዎ ምህርቲ ክፍለጥ ይደልዩ፤ መጉዓዓዝቲ ምስ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ብምትሕብባር መኽሰባይነት እዚ ዕዳጋ ክሕሎ 

ኣለዎ።  

ኣባላት ኔት ወርክ እዚ ኣወንታዊ ሪፖርት ብምዃኑ ፍኹስ ኢልዎም እፎይ በሉ። 

ሰናይት ሪፖርት ናይ ዘቅረቡ ሰባት ዝሃብዋ ነጥብታት ፅሒፋቶ ኣላ። 

“ሕድሕድ ሰብ እዞም መልእኽትታት ክርደኦምን ክዛረበሎምን ክኽእል ኣለዎ” በለት በላይነሽ። 

“ንደቂ ኣንስትዮ ዘይይምቸዉ ስርዓት መጉዓዝያ ማለት፦ 

ቢሮ ሕርሻ ኣብ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘሎ ኢንቨስትመንት ምምራት ዘዋፍራን ኣታዊ ዝረኽባን ደቂ ኣንስትዮ ተዳኺመን ኣለዋ፤ 

ምኽንያቱ ኣብ ዕዳጋ ተኮር ዝግበር ምንቅስቓስ ድሌት ደቂ ኣንስትዮ ትሑት ይክዉን።            

ካብ ጥቕዓት ነፃ ናይ ምንቅስቓስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብመጉዓዐዝቲ ኣይኽበሩን። እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምፍርራሕን ምትላልን 

ፀገም ስለዝፈጥር ስራሕቲ ንግደን ንምትግባር ትራንስፖርት ንክጥቀማ የፍርሐን።   

እቲ ምህርቲ ስለ ዝበላሾን ንዓደግቲ ፅሬት ዘለዎ ምህርቲ ብዘይ ምቅራብን ዝና/ፅቡቕ ሽም እቲ ወረዳ ኣብ ሓደጋ የእትዮ፤ እዚ ንንግዲ 

ኣይኮነን። 

ምድሃልን ልዑል ዋጋ ክኸፍላ ምግባርን ደቂ ኣንስትዮ ብኣካላዊ፣ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ይጎድአን። ደቂ ኣንስትዮ ካብ እዞም 

ጥሕሰታት ዝክላኸለለን ሕገ መንግስቲ፣ ሕግታትን መምርሐታትን ኣለዉና፤ ንሶም ክፀንዑ ይግባእ፤ ብምዃኑ ድማ ሹፌራት በዞም 

ሕግታት ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም። 

“ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሌታትን ስግኣታትን ዝግደስ ሰፊሕ ናይ ወረዳ መጉዓዝያን ንደቂ ኣንስትዮ ዘኽብሩ ኣሽከርከርትን የድልዩና።” 

ኣባላት መስርሕ ስርዓት ርክብ (ኔት ወርክ) ተሲኦም ኩሎም ሓበሬታታት ወሲዶም ብግልፂ መልእኽቲ ብዘእተዉ ኣካላት በላይነሽ 

ሕጉስቲ ኮይና። ሓዚ ንጉዳዮም ዝበለፀ ሓገዝ ንምርካብ ወረ/ሓበሬታ ከሰራጭዩ ነይርዎም።  

*** 

መመያየጢ ሕቶታት: መሳለጢ/መተሓባበሪ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መሰረት ብምግባር ክመያየጡ ይግበር 

1. ኣብ መወዳእታ እቲ ዛንታ በላይነሽ ፀገማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መጉዓዝያን ሹፌራትን መጠቓለሊ ሂባ። እንታይ እንታይ 

ነጥብታት ኣልዒላ? 

2. ኣብ መልእኽታ ዘልዐለቶም ነጥብታት ኩሎም ኣድለይቲ እዮም ኢሎም’ዶ ይሓስቡ? 

• ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣቑሑት ንመሸጣ 

• ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣታዊ  
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• መሰላት ደቂ ኣንስትዮ 

• ንደቂ ኣንስትዮ ዝከላኸሉ ሕግታት 

3. ካብዚ ዛንታ እንታይ ንመሃር? 

4. መብዛሕቲኦም ኣብያተ ፅሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ንምድጋፍ ዝተሓበሩ ዝተፈላለዩ ሕግታትን ደንብታትን 

ይጥሕሱ/ይተሓላለፉ። ካብ መንጎ ዝተሓበሩ ገለገሊኦም እንታይ እዮም? መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንክሕሎ ሕግታትን 

ደንብታትን ንምንታይ የድልየና? 

5. ደቂ ኣንስትዮ ደሕንነተን ንክሕሎ እንታይ ዓይነት ሕግታት ከም ዝተቐመጡ (ብሄራዊን ከባቢያዊን) ከም ዝኾኑ 

ይፈልጡ’ዶ? እዞም ሕግታት ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም’ዶ ይሓስቡ? እንተዘይኮይኑ ንምንታይ ዘይኸዉን? 

 

 ጉጅለ ዕዮ: ምርዳእ ጥብቅና/ድጋፍ 1 

ተግባር 1: ንዉፀተ ሓሳብ /ምምዕባል ኣእምሮ፦ ጥብቅና እንታይ እዩ? (10 ደቓይቅ) 

• ንተሳተፍቲ ብናታቶም ግንዛበ ጥብቅና እንታይ ማለት ከምዝኾነ ይሕተቱ፤ ብዛዕባ ጥብቅና እንትሓስቡ ናብ ኣእምሮኦም 

ዝመፁ ቃላት ንከካፍልኹም ሕተትዎም። መሳለጢ እዚኦም ኣብ ቻርት ክፅሕፍዎም ይግባእ። 

• ካብኡ ተጣበቅቲ/ደገፍቲ ኣብ ዉሽጢ ሂወቶም ጠቓሚ አዩ ኢሎም ብዛዕባ ዝርእይዎ ፅምዲ ፅምዲ ኮይኖም ንክመያየጡ 

ይሕተትዎም። ድሕሪ 5 ደቂቃ ምይይጥ ሓደ ኣብነት ከካፍል ዝደሊ እንተሃልዩ ይሕተቱ። 5 ወይ 6 ፍቓደኛታት ኣብ 

ዉሽጢ ሂወቶም ኣገልግሎት ጥብቅና ከመይ ጠቓሚ ከምዝነበረ ካብ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብነት ንክህቡ ይፍቀድሎም። 

• ንምጥቅላል ዝኣክል: “ጥብቅና” ዝብል ቃል ብቐጥታ እንትትርጎም ብላቲን “ንድጋፍ ፃዉዒት” ማለት እዩ። ንጥብቅና 

ትኽክለኛ ትርሙ ኣብ ኣጀንዳ ፀገም ንምቕማጥ፣ ነቲ ፀገም መፍትሒ ሓሳብ ብምቕራብን በቲ ፀገምን መፍትሕን ስጉምቲ 

ንምዉሳድ ድጋፍ ናይ ምህናፅ ከይዲን መሳርሒን እዩ።   

ተግባር 2: ቅደም ሰዓብ ትንተና ፀገም (40 ደቓይቅ)  

ብመሰረት ደገፍትን ተቓወምትን ቅደም ሰዓብ ልምድታት ትንተና ኔት ወርክን ዘዳለዉዎም ጉጅለታት ንተሳተፍቲ ናብ 4 ኣናእሽተይ 

ጉጅለታት ይመቓቅልዎም። በቶም 4 ቀዳምነት ዝተዉሃቦም ፀገማት መሰረት ብምግባር ሕድሕድ ጉጅለ ፀገማት፣ መፍትሒ ንምምፃእ 

ተኽእሎ ዘለዎምን ዕዱማትን ዕሙቅ ዝበለ ትንተና ይህቡ።  

ቅደም ሰዓብ ትንተና ፀገም መምርሒ ምድላዉ  

እቲ ጉጅለ ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ኣብነት ከም ሞዴል ብምዉሳድ ኣብ ቻርት ናይ ባዕሎም ንድፊ ከዉፅኡ ይኽእሉ፤ (ካብኡ ግን ኣብ 

ሕድሕድ ደረጃ ክንድ ዝደልይዎ ሳንዱቕ ክህልዎም ይኽእል)። 

እቶም ደረጃታት ብመሰረት ካብዚ ንታሕቲ ዝተቐመጠ ቅደም ሰዓብ ምዉዳእ ኣድላይ እዩ።   

ደረጃ 0 “ፀገሙ”  

• ኣብቲ ማእኸላዋይ ገፅ ንጉጅለኹም ትኹረት ዝኾነ ፀገም ማሕበረተሰብ ፅሓፉ (ደረጃ 0) 

ደረጃ -1 “ምኽንያት እቲ ፀገም”   

• ይሕተቱ: እዚ ፀገም ንምንታይ ይፍጠር? ናይዚ ፀገም ቀንዲ ምኽንያታት እንታይ እዮም? ናይቲ ፀገም ቀጥተኛ ምኽንያታት 

ሽዑ ንሽዑ ታሕቲ መግለፅታት እቲ ፀገም ይኸዱ።   

ደረጃ -2 “መበገስታት ምኽንያት”  

 
1 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, and 
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• ይሕተቱ: ሕድሕድ መበገሲ እንታይ የምፅእ? እዞም ናይቲ ፀገም ካልአዋይ ወይ ብጣዕሚ ርሑቅ ምኽንያታት እዮም። እዞም 

ቀጥተኛ ዘይኮኑ ምኽንያታት ትሕቲ ዋና ምኽንያታት ናብ ታሕተዋይ ደረጃ ይኸዱ። 

ደረጃ +1 “ስዒቡ ዝመፅእ”  

• ካብኡ ናይቲ ፀገም ዉፅኢት ይርኣዩ፤ እዚ ፀገም ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ እናብፀሖ ዘሎ ቀንዲ ፅዕንቶ ወይ ሳዕቤን እንታይ 

እዩ? ኢሎም ይሕተቱ፤ እዞም ቀንዲ ቀንዲ ዉፅኢታት ልዕሊ እቲ ፀገም በቲ ሓደ ብርኪ ክኸዱ እዮም። 

ደረጃ +2 “ዘስዕብዎ ሳዕቤን”  

• ይሕተቱ: ብምኽንያት እቶም ቀንዲ ቀንዲ ዉፅኢታት እንታይ እናኾነ እዩ? ቀጥተኛ ዘይኮኑ ዉፅኢታት ወይ ፀገማት ናይቲ 

ፀገም ካልአዋይ ሳዕቤናት እንታይ እዮም? እዞም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸዱ። 

ተግባር 3: ቅደም ሰዓብ ንትንታና መፍትሒ ምንፃር ቀንዲ ይግበአኒ በሃልቲ ኣካላት (40 ደቓይቅ)  

ሕድሕድ ፀገም ምኽንያቱ ወይ ዉፅኢቱ ሓዚ ከም ዝተስተኻኸለ ናብ ዝስሕቡ ኣወንታዊ መግለፅታት ካብ ፀገም ናብ መፈረስቲ 

መግለፅታት ብምቅያር ናይ ምፍትሒ ቅደም ሰዓብ ይፈጥር። ናይ መፍተሕታት ቅደም ሰዓብ ንምዉዳእ ሕድሕድ ጉጅለ በቲ ትንተና 

ቅደም ሰዓብ ፀገም  ዘለዉ ተመሳሰልቲ ሳንዱቓት ከም ብሓድሽ ንምስኣል ሓድሽ ቻርት ወረቀት ክጥቀሙ እዮም፤ ቀፂሉ ግን ነቲ ዋና 

ፀገምን ኣሉታዊ ሳዕቤናቱን ንኩሉ መፍትሕን ኩሎም ኣሉታዊ ዝተተግበሩ መፍትሒ ሳዕቤናት ኣወንታዊ ረብሓታት ይኾኑ። ኣብ 

ቅደም ሰዓብ ፀገም ዘሎ ሕድሕድ ሳንዱቅ ናብ ተቓራኒ ይቕየር። 

ደረጃ 0 ኣብነት 1: ቀንዲ ናይቲ ፀገም መግለፂ “ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ምህርተን ናብ ዕዳጋ እንተቕርባ ብመጉዓዓዝቲ ዘይፍትሓዊ 

ብዝኾነ መንገዲ ይተኣናገዳ” ዝብል እንተኾይኑ” እቲ ፀገም ንድሕሪት እንትምለስን መሕትሒኡን በዚ ኩነት ሓረግ ምግባር ይኽእሉ፤ 

“ዉሃብቲ ኣገልግሎት መጉዓዝያ ንኩሉ ፍትሓዊ ብዝኾነን ብኽብርን ይሕዙ።”   

ደረጃ +1 ኣብነት 2: ካብ ቀንዲ ፀገም ንላዕሊ ዝኾኑ ሳዕቤናት ሓደ (ብዛዕባ ደሕንነቱ ዘይትሓለወ መጉዓዝያ) እንተኾይኑ “ደቂ ኣንስትዮ 

ኣብ እዋን መጉዓዝያ ብምኽንያት ምህርቲ ምስኣን ኣታዊአን እናሰኣና እዩ” ዝብል እንተኾይኑ እቲ ቀንዲ ፀገም ምስተፈትሐ ኣብ ቅደም 

ሰዓብ መፍትሒ ክልወጥ ይኽእል እዩ፤ “ደቂ ኣንስትዮ ብምኽንያት ዝሓሸ ናይ ዕዳጋ ሽይጣት ኣታዊአን ወሲኹ እዩ” ክበሃል ይኽእል።  

ደረጃ -1 ኣብነት  3: ናቶም ቀንዲ ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ዉሽጢ ገዛ በደል ስቓይ ዝበፅሐን እንተኾይኑን “ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 

ልዑል ኣጠቃቅማ መስተ“ ንክኾኑ ካብ መንጎ ዝገብሩ ዋና ዋና ምኽንያታት ሓዲኡ ዝኾነ ዝግምግሙ እንተኮይኑ ኣብ መፍትሒ “ናይ 

ደቂ ተባዕትዮ ደረጃ መስተ ምቅናስ” ወይ ድማ “ደቂ ተባዕትዮ ንመስተ ካብ ገዛኦም ዝተወሰነ ሰዓት የጥፍኡ።”  

ብየማን አንፈት ዘሎ ዓምዲ ኩሎም ፀገማት ከም መፍትሒ ድሕሪ ምፅሓፍ ክሳተፉ ዘድልዮም ዋና ዋና ይግበአኒ በሃልቲ እንመን 

እዮም ወይ ድማ መን ነዚ መፍትሒ ኣእሚኑ ተግባራዊ ንግባር ንምትንታን እዩ።  

ደረጃ 0 ኣብነት ካብ ላዕሊ ይዉሰዱ፤ እቶም ዋና ዋና ይግበአኒ በሃልቲ ዉሃብቲ ኣገልግሎት መጉዓዝያ ይኾኑ፤ ፖሊሲ 

መጉዓዝያ’ዉን ክሰተፍ ይኽእል። 

ደረጃ -1 ኣብነት ካብ ላዕሊ ይዉሰዱ፤ እቶም ዋና ዋና ይግበአኒ በሃልቲ ብዙሕ ጊዜኦም ወይ ገንዘቦም ኣብ መስተ ዘጥፍኡ 

ደቂ ተባእትዮ እዮም፤ ሰብ ዋና እንዳ መስተ እዉን ይግበአኒ በሃልቲ ክኾኑ ይኽእሉ። 

ይግበአኒ በሃልቲ ኣካላት በቢ ደረጃኡ ምስ ዝርከቡ መፍትሕታት ነፂርካ ምፍላጥ ትልሚ ጥብቅና ስራሕ ንምጅማር የኽእለካ፤ ኣብ 

ዉሽጢ ከይዲ ምትእልላሽ መፍትሒ ዋና ፀገም ዕላማኦም ዘመሓላልፍሉ ሰነድ /ዶኩመንት ኣለዎም። ኣብ ሕድሕድኡ ንምዕዋት 

እናፈተኑ ዘለዎም ናይ መፃኢ ተስፋ ደረጃ፣ ምስ መን ምስራሕን ንመን ከሳትፉ ወይ ከእምኑ ከምዘለዎም ይፈልጡ። 
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መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ንጥብቅና ስትራቴጂ ከፍልጥ ስለ ዝግበኦ ናይ ፅንዓትን ምርምርን ዓይነት ሓደ ሓደ ሪኢቶታት ይህብ። ፈለማ 

ብዛዕባ እቲ ፀገምን መበገሲኡን እንታይ ከምዝኾነ ብዕሙቀት ምግንዛብ የድልየኩም። በዚ ክፈለ ጊዜ ቀዳማይ ናይ ምርምር ስራሕ 

ናይ ቅደም ሰዓብ ትንተና ፀገም ንጥቀም ነይርና። ካልኣይ መፍትሒ ፀገም ንምምፃእ ብርክት ዝበሉ መፍትሒ ክኾኑ ዝኽእሉ 

መፍትሕታት ምንፃርን ምምርማርን ኣገዳሲ ብምኻኑ ናዚ ተግባር ንሕና ቅደም ሰዓብ ትንተና መፍትሒ ንጥቀም። ሳልሳይ ናይ 

ጥብቅና /ይግበአኒ በሃልቲ ኣካላት  ምምርማርን ዉሳነ ዉሃብቲ ዒላማ ምግባር ኣድላይ እዩ። ንሶም ክፈጥርዎም ንዝደልይዎም 

ኣወንታዊ ናይ መፃኢ ዕድላት ብምፍጣር ክሳተፉ ዘድልዮም ሰብ ብፅሒት ኣካላት ምስ ነፀሩ ንዐኦም ንምእማን ዘኽእሉ 

መለእኽትታት ብምሕንፃፅ ዝተደለየ ለዉጢ ንምዕዋት ዘኽእሎም ተግባራት ንምጅማር ምትላም ይኽእሉ። 
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ንኡስ ክፋል 3.3.2: ብዛዕባ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብግልፂ ምዝራብ  

ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ብኣብዝሓ ኣብ ኣደባባይ /ኣኼባ ንክዛረባ ይሓፍራ እየን። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣደባባይ 

ንከይዛረባ ቀንዲ ዕንቅፋታት ካብ ዝኾኑ ገሊኦም ኣመለኻክታ ስርዓተ ፆታ፣ ባህሊ፣ ስእነት ትምህርትን ዉስን ተቓላዕነትን እዮም። 

ንሳተን ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ደቂ ተባዕትዮ ንክዛረባ ፈቓደኛታት ኣይኮናን፤ ከምኡ’ዉን ሓደ ሓደ ጊዜ በዛዕባ ጉዳየን ወኪሎም ደቂ 

ተባዕትዮ ንክዛረቡለን ይደልያ። ኮይኑ ግን ንመሰለን ንምቅላስ /ንምጥባቅ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰ እምነት፣ ልበ ሙሉእነትን ኣብ ኣደባባይ 

ናይ ምዝራብ ክእለትን ክኽእላ ኣለወን። ዝሓሸ ርክብን ኣብ ኣደባባይ ምዝራብን ደቂ ኣንስትዮ ሕድሕድ ዕድላት ናይ ምሓዝን ናብ 

ሓድሽ ብራኸ ናይ ምብፃሕ ክእለት ይህበን። ንመሰለን ምሕታት፣ ሰላማዊ ሰልፊ ንማዕረ ዕድል፣ ወይ ዓርስ ብዓርሰን ብምዝርራብ 

ደቂ ኣንስትዮ ጠንካራን ተሰማዕቲ ንምዃን ብሕጋዊነትን ብዓርሰ እምነትን ክዛረባ ኣለወን። 

ኣብ ምጥቃም መጉዓዝያ ኣብ ልዕሊ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ዘይፍትሓዊ ክፍሊት ንምቅላስ ናይ ወረዳ ኔት ወርክ /መስርሕ 

ስርዓት ርክብ ንመወዳእታ እዋን ምስተኻየደ ኣባላት ኔት ወርክ ነቲ ጉዳይ ክፈልጡ ንምግባር ናብ ጉጅለታቶም ብምኻድ በላይነሽ 

ኣሕፂራ ዘጠቓለለቶ ዉስን መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ኣብ ስምምዕነት በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ናይ መወዳእታ ኣኼባ ብዙሓት ሰባት 

ብዛዕባ እቲ ፀገም ግንዛበ እንተዝህልዎም ነይሩ ኣብ ናይ መጉዓዝያ ለዉጥታት ክግበሩ ጠልብ ምረኸበ ነይሩ።   

መእተዊ ንመሳለጢ/መተሓባበሪ  

ዘድልዩ ናዉቲ: ቻርትን “ሓደ ቃለ ጉባኤ መትሓዝን” መስአሊ ንድፊ . 

ንዉሓት ጊዜ: ካብ 2:00 ሰዓት ክሳብ 2.50 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ይርደኡ: ዋና ዋና ክፍልታት ፅቡቅ ምልክታት ጥብቅና እንታይ እንታይ እዮም?   

ተሳተፍቲ ይኽእሉ: ኣርባዕቲኦም ቀነዲ ክፍልታት ክእለት/ጥበብ መልእኽቲ ጥብቅና  

መእተዊ: እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ምስ ኣንበብሎም ንምይይጥን ጉጅለ ዕዮን ዝሕግዙ ቅደም ሰዓባት ተኸተሉ። .  

 

*** 

ስለዚ ካብ ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ መሃዝቲ ጉጅለ፣ ጉጅለታት ገባራት ደቂ ኣንስትዮ፣ ጉጅለታት ምርባሕ ደርሆ፣ ጉጅለታት 

መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታን ናይ ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ኔት ወርክ ተወከልቲ ንኣባላታቶምን ንከባቢኦምን’ዉን ይዛረቡ 

ነይሮም። ነዞም ኣኼባታት መደብ/ፕሮግራም ዝተትሓዘሎም እንትኾን ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ንኣባላት ኔት ወርከን ንምሕጋዝ ብዝተኽኣለ 

መጠን ንመብዛሕቲአን ንምክትታል ተስፋ ገይረን። 

በላይነሽ ንኣባላት ንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ነቶም መልእኽትታት ዘመሓላልፋሉ ናይ ኮሚቴ ምሕደራ 

መስኖ ማይ ኣኼባ ንምክትታል ቆፀሮ ተታሒዙ ነይሩ። 

 ሰለስቲኣን ኣባላት ቅድም ክብል ምስ በላይነሽ ተራኺበን ነይረን። 

“በላይነሽ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣኼባና ብዛዕባ ንደቂ ኣንስትዮ ምችዊ ስርዓት መጉዓዝያ ከምዝገበርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን። ኣብ 

ኣደባባይ ወፂእና ክንዛረብ ንደሊ፤ ስልጠና’ዉን ተዋሂቡና እዩ ግን ብዝበለፀ ልምምድ የድልየና።” 

በላይነሽ ፍሽኽ ምስ በለተን ካብኡ “ካባኽን ጉድኣት ካብ ዝበፅሐክን ንላዕሊ ብዛዕባ እቲ ፀገም መን ተትዛረበ ይሓይሽ? ምስ ኣባላት 

ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ኣኼባ ቅድሚ ምክያድና ብዛዕባ ንህዝቢ ዝግበር ንግግርን ልልምድን ስልጠና ዝወስድናሉ መምርሒ 

እስቲ ንኡሽተይ ንርኣዮ።” 
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ስለዚ ኣርባዕቲን ደቂ ኣንስትዮ በላይነሽን ሰለሰቲአን ንኡሰ ኮሚቴ ኣባላት ምሕደራ መስኖ ማይ ንዓብይ ጉጅለ ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ 

ማይ ኣኼባ ንምድላዉ ተዳሊየን ኣለዋ። 

ፅንሕ ኢሉ ኩሎም ናይ ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ኣባላት ኣብቲ ኣኼባ ንምስታፍ ተኣኻኺቦም። ከባቢ 100 ዝኾኑ ሰባት ነይሮም፤ 

ክልቲኡ ፆታ’ኳ እንተኾኑ መብዛሕቲኦም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ መኽፈቲ መደረ ምስ ገበረ 

ሓሳበን ንከቕርባ እቲ መድረኽ ንዐአን ሃበን። እዚ ኣኼባ ንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ተበግሶ ክህብ ከም ዝኽእል ሕድሕድ 

ሰብ ይፈልጥ ነይሩ።   

“ከመይ ኣምሲኹም! ኣባላት ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ፤ ሎሚ ብዛዕባ ንዕዉትነት መደባትና ዝፀልዉ ሓደ ጠቓሚ ጉዳይ 

ክነግረኩም እየ። 

ከም እትፈልጥዎ ነቲ ፕሮግራም ዝጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍራምረን ኣሕምልትን ምህርቲ ተዋፈረን ኣለዋ፤ ብፍላይ ኣብ ገደና 

ኣሕምልቲ። ናይ ልምዓት ወኪላት ንገዛና እንጥቀመሎምን ንመሸጣ ዝዉዕሉን ፍራምረን ኣሕምልትን ንክንተክል ንዓና ንምሕጋዝ 

ጠንኪሮም ሰሪሖም እዮም፤ ይኹን’በር እዞም ፍርያት ኣብ እዋን መሸጣ ንሓደጋ ዝተቓለዑ እዮም።  

ፍርያትና/ምህርትና ናብ ዕዳጋ ወይ ዓደግቲ እንትንወስድ መጉዓዝያ ክንጥቀም ኣለና። እዚ ግልጋሎት መጉዓዝያ ንደቂ ኣንስትዮ ምቸዉ 

ኣይኮነን፤ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ናይ መጉዓዝያ ግልጋሎታት ኣብ እንጥቀመሉ እዋን እንታይ ከም ዝኸዉን ክንነግረኩም።”  

ኣብዚ እዋን ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮ ጠጠዉ ኢለን ነይረን፤ እታ ሓንቲ ድሕሪ እታ ሓንቲ ብዛዕባ ብኣሽከርከርቲ መጉዓዝያ ዘጋጥምወን 

ፀገማት ነቶም ጉባኤተኛ ነገርኦም።  

“ናብ ዕዳጋ ብዝኸድኩ ቁፅሪ ተመሳሳሊ መጠን ዘለዎ እሳር/ጥቕላል ወይ ኣቕሓ ይወስድ፤ ግን ኣብ ሕድሕድ ጉዕዞ ዝተፈላለየ ዋጋ 

ይኸፍል። ከከም ናይቶም ሹፌራት ናይ ዋጋ ተመን እዩ ክፍሊት ዝፍፀም፤ ክፍሊት በብእዋኑ ይዉስኽ ግን ከመይ ሓሲቦም ከም 

ዘኽፍሉና ኣይርደአንን።” 

ሓደ እዋን ናይ ኮሚደረ ሳንዱቅ ናብ ዕዳጋ ወሲደ ነይረ፤ ኣነ ኣብ ላዕሊ ክፀዓን ኣይደለኹን ነገር ግን ኣብ ክንድኡ ኣብ ድሕሪት ኪስ 

እቲ መኪና ብጥንቃቐ ነከቅምጦ ነቲ ረዳት ነጊረዮ። ናብ መኪና ምስ ኣተኹ እቲ ሹፌር ነቲ ኮሚደረ ካብ ድሕሪት ናብ ላዕሊ ከም 

ዘደየቦ ኣይፈለጥኩን ነይረ። ናብ ዕዳጋ ምሰ ኣተኹ ኣብ ጉዕዞ እንሃለና ኩሉ ኮሚደረ ካብ ሳንዱቕ ናብ መንገዲ ወዲቑ። ንምሻጥ 

ዝተረፈኒ ምንም ነገር ኣይነበረን፤ ኣብቲ እዋን ብዙሕ ገንዘብ ስኢነ፤ ነቲ ወፃኢ ፍትሓዊ ብዝኾነ ብሓባር ንክንሽፈኖ ኣብ ዝሓተሉ 

እዋን እቲ ገናሒ ሱቅ ኢሉ እናስሓቐ የባጭወኒ።” 

“ናይ ገናሕትን ተሓጋገዝትን ኣብ መንጎ እሳርን እሳር ዝሽከማ ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ኣፈላላይ ዝተረደኡ ኣይመስለንን! ዕዳጋ ምስ በፃሕኹ 

እቲ ሓጋዚ ነቲ ጥቕላለይ ካብ መኪና ኣዉፂኡ ሸንዲይዎ፤ ብምቕፃል ንዓይ’ዉን ከምቲ እሳር ኣዉፂኡ ደብረየኒ። ኣነን ንብረተይን ኣብ 

ልዕሊ ዝበስበሰ ቅራፍ ሙዝን ምግብን ዓሊብና፤ ብጣዕሚ ተዋሪደ።” በዚ ተሳተፍቲ ተቖጠዑ፤ “እዚ ከመይ ክኸዉን ይኽእል?” ደቂ 

ተባዕትዮ ዓርስ ንዓርሶም ተሓታተቱ።  

መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ተጋሂሶም እዮም፤ “ስርዓት መጉዓዝያ ንደቂ ኣንስትዮ ምችዉ ኣይኮነን፣ ከምኡ’ዉን እቶም ሹፌራት 

ንድሌታትናን ንዘተሓሳስቡና ጉዳያትን ኣይግደሱን። እዚ ንስራሕቲ ንግድና ይፀልዎ እዩ፤ ብሓፈሻ ንዝተዋፈርናሉ ስርሕቲ መስኖ 

መኽሰባይነት ይጎድኦ እዩ።   
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ኩላትና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንግደስን ንደቂ ኣንስትዮ ምቸዉነትን ፍትሓዊን ስርዓት ኣገልግሎት መጉዓዝያ ጠጠዉ ክንብል ንደሊ፤ 

ስለ ዘዳመፅኩምና ነመስግን።  

ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ተሲኡ ንተወከልቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኣመስገነ፤ “ብዛዕባ እዚ ፀገም ስለ 

ዝነገርክናና የመስግን። እስቲ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ሓሳብ ክንቐበል።” 

ብዙሓት ኣባላት ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ ኢዶም ኣዉፀኡ። 

ሓደ ሰብ “ንደቂ ኣንስትዮ ናብ መጉዓዝያ ጣብያ ዓጂብና ብምዉሳድ ብፅቡቅ ዝተኣናገዳ ምዃነን ምርግጋፅ ንኽእል ኢና” በለ።   

ሓንቲ ኣረጊት/ዓባይ ሰበይቲ “ናይዞም መጉዓዝያ ግልጋሎት ንዝተወሰኑ መዓልትታት ጠጠዉ ክነብሎ ዘለና ይመስለኒ። ንምንታይ 

ጠጠዉ ከምዘበልና እንትንነግሮም ንቐፃሊ ከመይ ከም ዘተኣናግዱና ክልተ ጊዜ ክሓስቡ ይኾኑ።”   

ናይቲ ማሕበር ፅሓፊ ዘቅረብዎ ሓሳብ “ ናብ ወረዳ ኣማሓዳሪ ከይድና እንታይ ይግበር ከምዘሎ ክነፍልጦ ኣለና ኢለ ይሓስብ። ምስ 

ዝምልከቶም ኣመራርሓ ስጉምቲ ንክወስዱ ብኣፅንኦት ክንሓትት ይግበአና ካብኡ’ዉን ለዉጢ ምህላዉ ንምርግጋፅ ክንከታተል ኣለና። 

ደቂ ኣንስትዮ ንብረተን ደሕንነቱ ተሓልዩ ናብ ዕዳጋ ናይ ምጉዕዓዝ መሰለን ክሕሎ ኣለዎ።” 
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ዉሳነ ተዳልዩ! ብዙሕ ከይፀንሐ እቲ ኣኼባ ተወዲኡ። ኮሚቴ ምሕደራ መስኖ ማይ  ንኡስ ኮሚቴ ኣባላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ 

ህዝቢ/ኣደባባይ ወፂአን ዘለወን ናይ ምዝራብ ክእለት እቲ ማሕበር ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ጠጠዉ ንክብል ብዝወሰኖ ዉሳነ ፅዕንቶ 

ኣሕዲሩ ኣሎ። 

በላይነሽ ናብ ገዛኣ ኣብ እትኸደሉ እዋን ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ፅንዓት፣ ዓርሰ እምነትን ኣእመናይ ብዝኾነ ክእለት ምዝራብ ኩርዓት 

ተሰመዓ። ኣብ ዉሽጢ ማሕበረሰብ ዝካየዱ ተመሳሰልቲ ኣኼባታት ሰናይትን ለምለምን ንኣባላት ኔት ወርክ ዝገብርኦ ደገፍ እናሓሰበት 

ነይራ።  መጉዓዝያ ኣብ ምጥቃም ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ንምቅላስ ኔት ዎርክ ወረዳ ኣብ መወዳእታ እቲ 

ሰሙን ኣብ ኩሎም ኣንፈታት እቲ ወረዳ ብዛዕባ ምችዉነት መጉዓዝያ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ግንዛበ መዕበይ ይዉሃብ። ናብ ዝቅፅል 

ስጉምቲ ንምኻድ ሓዚ ድልዋት ምዃነን ትሓስብ ነይራ።   

***   

መመያየጢ ሕቶታት፦ መተሓባበሪ/መሳለጢ ካብዚ ንታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ንጉጅለ ምምይይጥ ከዳልዎም ኣለዎ 

1. በላይነሽ ዝተሳተፈትሉ ኣኼባ ኣበይናይ ማሕበር ጉጅለ እዩ? 

2. ኣብቲ ኣኼባ ንምንታይ ተረኺባ? በቲ ዕለት ንንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ እንታይ ገይራ? 

3. ነቲ ማሕበር ዘዘራርበኦ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን? ሕድሕዲአን እንታይ ኢለን? 

4. ንኡስ ኮሚቴ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ፀገማተን መእመኒ ዘረባ ዝተዛረባ ዶ ይመስለካ? ኣባላት እቲ ማሕበር ኣሚኖመን ዶ? 

5. ንደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ኮሚቴ ንኩሎም ናይ IWUA ኣባላት ብመጉዓዝያን ኣሽከርከርትን ዘጋጠመን ተሞክሮ ክፈልጡ 

ምግባር ንምንታይ ኣድለየ?  

6. ብናትኩም ሪኢቶ ፅቡቅ ዝርርብ እንታይ ይገብር? ብዛዕባ ዝገጠመኩም ፀገም ንህዝቢ/ኣብ ኣደባባይ ምዝራብ 

እንተሃልይኩም ንሰማዕትኹም ከመይ ተእምኑ? 

ጉጅለ ዕዮ: መልእኽትታት ጥብቅና ምብፃሕ1   

መዘኻኸሪ መሳለጢ: ናይ መወዳእታ ተግባር/ምንቅስቓ ስተሰተፍቲ ብምስታፍ መልእኽቲ ጥብቅና ዉሳነ ዉሃብቲ ኔት ወርክ 

ብምብፃሕ እዩ። እዚ መልመዲ ብጣዕሚ ዉፅኢታዊ ዝኸዉን መሳለጢ ብኔት ወርክ ምስ ዝተዳለዉ ሕድሕድ ዕላማታት ጥብቅና 

ግደኻ ምፅዋት ኩነት ናይ ምምችቻዉ ዕድል እነተረኺቦም እዩ። ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ ሞጅል 3 መጀመርያ/ቅድሚት ዝወፅኡ 

ቅደም ሰዓባት ደጋፍን ዓንቃፍን ኣብ ኔት ወርክ ንድፊ ልምምድ ኣብ ጥቅሚ ዝዉዕሉ 4 ቀዳምነት ዝዉሃቦም ፀገማት መሰረት 

ብምግባር ንሕድሕድ ጉጅለ ዕላማን ሽቶን ናይቲ ጉጅለ ንዕዱማት ኣብ ግምት ብምእታዉ ፉሉይ ኩነት ይሃቡ። ኣርባዕኦም ኣብነታት 

ግዴኻ ምፅዋት ንምልምማድ ዝተዉሃቡ እዮም። 

ቀዳማይ ክፋል: መልእኽቲ ሓደ ደቂቃ  

1. ግልፅን ሓፂርን መልእኽትታት ናይ ምቅራብ ኣድላይነት ንተሳተፍቲ ኣብ ግምት ብምእታዉ የፋልጡ፤ 

2. ኣብ ቻርት “ናይ ሓደ ደቂቃ መልእኽቲ” ንድፊ ይስኣሉ፤ ጠቅላላ ኩነታት ንምቅራብ ዝስዕቡ መዘኻኸርታት ይጠቐሙ። 

• “መልእኽቲ ሓደ ደቂቃ” ከምዝ ዝስዕብ 4 ክፍልታት የጠቃልል: 

- መግለፂ፦ መግለፂ ናይቲ መልእኽቲ ዋና ሓሳብ እዩ። ተወካሊ/ቃል አቐባሊ ናይቲ መልእኽቲ “ፍረ ነገር” ብብዙሓት 

ጥንክር ዝበሉ ሙሉእ ሓሳባት ከቅርብ ክኽእል ኣለዎ። 

 
1 ካብ: 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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- መረዳእታ፦ መረዳእታ ናይቲ መግለፂ ወይ ቀንዲ ፍረ ሓሳብ ብሓቅታትን (ስእልታትን) ዝድግፍ እዩ። መልእኽቲ ዕዱማት 

ብቐሊሉ ክርድእዎም ዝኽእሉ ዉስን መረዳእታታት ከካትት ኣለዎ። ኣብነት “ካብ መንጎ ክወለዱ ዝኽእሉ 5 መናእሰይ 

እቶም ክልተ ጥራሕ እዮም ግልጋሎት ምጣነ ስድራ ዝረኽቡ” ካብ ምባል “ክወልዱ ካብ ዝኽእሉ መናእሰይ እቶም 

4,253,800 መናእሰይ ግልጋሎት FP ይርኽቡ” ምባል። 

- ኣብነት፦ ተወካሊ/ቃል ኣቐባሊ ነቲ ሓቂ ምስ አቅረቡ በቲ ዛንታ ናይቲ ሰብ ገፅ ክዕዘቡ ኣለዎም፤ ኣብ ዉልቀ ተሞክሮ 

መሰረት ዝገበረ ዛንታ ንሓቅታትን ምስልታትን ግላዊ ክገብርዎም ኽእሉ እዮም። 

- ሰጉምቲ ምድላይ፦ ተደለያይ ስጉምቲ ነቲ መልእኽቲ ብምስማዕ ምኽንያት ሰማዕቲ ክገብርዎ ዝደልይዎ እዩ። ዕላማ ጥብቅና 

ንተደለይቲ ተኣከብቲ/ሰማዕቲ ተግባር ስጉምቲ ኮይኑ ብንፁር ክግለፅ ይግባእ!  

 

3. ኣብ ናይ ዉሽጢ ገዛ ንዝፍጠር ጎንፂ ዝግበር ናይ ኔት ወርክ ጥብቅና ዝቐረበ ዝስዕቡ ኣብነታት የንብቡ። 

- መልእኽቲ/መግለፂ፦ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝበፅሑ ጥቅዓታት ደቂ ኣንስትዮ ጠጠዉ ክብል ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ 

ዝፍፀም ጥቅዓት ነዊሕ እዋን ተዓግስናዮ ዝፀናሕና እንትኸዉን ደቂ ኣንስትዮ’ዉን ብስቅታ እናተሳቐያ ፀኒሐን እየን። ስፍሓት 

እቲ ፀገምን ኣተሓሳሳብነትን ችላ /ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ። 

- መረዳእታ፦ ማክላይ ስታቲስቲክስ ኤገንሲ ኢትዮጵያ ኣብ 2016ዓ.ም ኣብ ዘካየዶ ፅንዓት ጥዕናን ስነ ህዝብን ካብ መንጎ 15 

ክሳብ 49 ዕድመ ዘለወን ሲሶ (1/3) ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣካላዊ ወይ ወሲባዊ ጥቅዓት በፂሕወን ኣሎ ዝብል ሪኢቶ ገሊፁ 

እዩ።  

ኣብነት፥ ናትና ኔት ወርክ /መስርሕ ስርዓት ርክብ ኣልማዝ ንዝተብሃለት ጓል ኣንስተይቲ ድጋፍ እናገበረ ፀኒሑ እዩ። ቅድሚ ሓደ 

ዓመት ኣልማዝ ዝሓሸ ስራሕ ኣለሻ ዝኸደ ሰብኣያ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ናብራ ስድራኣ ብዝግባእ እናመርሓት ፀኒሓ። እነተኾነ 

ግን ሰብኣያ ምንም ከይሓዘ ናብ ገዛዙ ምስተመለሰ ናብራኣ ተመሳሳሊ ክኸዉን ኣይከኣለን፤ ኣብ ቀረባ እዋን ኣልማዝ ብሰንኪ 

ጉጉይ ኣተሓሕዛ ምህርታ ዝሰኣነት እንትኸዉን ካብ ናይ ገጠር ልቓሕን ዕቛርን ማሕበር ዘወሰደቶ ልቓሕ ክትምልስ ኣይከኣለትን 

ከምኡ’ዉን ደቃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዘርኣይዎ ጉድለት ስነ ምግባር መጠንቀቐታ ተዋሂብዎም ኣሎ። ኣልማዝ ብናይ ዉሽጢ 

ገዛ ጥቅዓት ካብ ዝሳቐያ ካብ ሚሊዮናት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ።   

4. ካብቲ መልእኽቲ እንታይ ከምዝጎደለን ካብ ተኣከብቲ/ተዓደምቲ ዝድለ ስጉምቲ እንታይ ከምዝኾነን ንተሳተፍቲ ሕተትዎም፤ 

መስርሕ ስርዓት ርክብ /ኔት ወርክ ንበደልቲ ከቢድ ስጉምቲ ዘዉፅኡ ኣካለት ሕጊ መዉፃእቲ ይደሊ ዶ? ንመፅለሊ ደቂ ኣንስትዮ 

ገንዘብ ምሃብ? ተደላያይ መልእኽቲ ብንፁር ክግለፅ ኣለዎ። 

ካልኣይ ክፋል: ጥብቅና ግዴኻ ምፅዋት  (1:30 ሰዓት)   

ደረጃ 1: ንሕድሕድ ጉጅለታት ተዛመድቲ ኩነት/ትእይንት ግዴኻ ምፅዋት ይሃብዎም። ነቲ ኩነታት ኣንቢብካ ንምርዳእ ንኩሎም 

ተሳተፍቲ ጊዜ ይሃብዎም። 

ደረጃ 2: ሕድሕድ ጉጅለ ብኣተሓሳስባኡ ዝተገለፀ መልእኽቲ ንምምዕባልን ንምብፃሕን ከመይ ከምዝመረፀ ዘርኢ ብናይ 10 ደቂቃ 

ግዴኻ ምፅዋት ከመይ ከዳልዉ ከምዝኽእሉ ይግለፁሎም። 

ደረጃ 3: ተሳተፍቲ ኣብ እዋን ግዴኻ ምፅዋት ምስ መራኸብቲ ሓፋሽ ቃለ መጠይቅ ዝገብሩ እንተኾይኖም “መልእኽቲ ሓደ ደቂቃ” 

ንከመላኽቱ የተባብዕዎም። 
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ደረጃ 4: ነቲ መልእኽቲ ንምምዕባል፣ ንምዉፃእ ንድፊ ግዴኻ ምፅዋትን ንምምዳብን 45 ደቃይቅ ይፍቀድሎም። 

ደረጃ 5: ተሳተፍቲ ዝደልይዎ ዝኾነ ዓይነት ነዉቲ ንክጥቀሙ የተባብዕዎም። 

ደረጃ 6: እቶም ጉጅለታት ተዋስኦ ግዴኻ ምፅዋት ከቅርቡ ድልዋት እንትኾኑ ብናይ ተዋስኦ ኣገባብ ወናብር የመዓራርዩ። ሕድሕድ 

ጉጅለ ዝተዉሃቦ ስራሕቲ ግዴኻ ምፅዋት ብምቅራብ ነቲ ኩነት ንከጠቓልሉ ይጋብዙ። 

ደረጃ 7: ሕድሕድ ግዴኻ ምዋት መሰረት ብምግባር ኣባላት እቲ ጉጅለ ሪኢቶ ንክህቡ ይሕተቱ፤ ነቲ ምይይጥ ንምምራሕ ዝስዕቡ 

ሕቶታት ይጠቐሙ። 

• ዋና መልእኽቲ ጥብቅና ግልፂ ዶ ነይሩ? እንታይ ነይሩ? 

• ኣብ ክንዲ ዕድሟት ተሳተፍቲ ንዓርስኹም ኣቅምጡ፣ ሓበሬታ ተዋሂቡኩም ኣሎ፣ ኣሚንኩም ኣለኹም ስጉምቲ 

ምወሰድኩም ዶ?  

• ብጣዕሚ ዉፅኢታ ናይቲ መልእኽቲ ክፍሊ እንታይ እዩ? 

• ዝኾነ ነገር ወይ ዝተፈለየ ነገር እንተወሲኾም እንታይ ምገበረ? ዉፅኢታዊ ናይ ጥብቅና ምልእኽትታት ምድላዉን ምብፃሕን 

ከማልኦ ዝግባእ መሰረታዊ ግንዛበ ርክብ፣ ዉፅኢታዊ መልእክቲ እንታይ ከምዝገብር ምፍላጥ፣ ጠቐምቲ ጉዳያት ዘካትት 

ክእለት ንድፊ መልእኽትታት ምፍላጥን ከምኡ’ዉን ዝተፈላለዩ ረቑሓታት መሰረት ብምግባር ብጣዕሚ ናይ ምምራፅ 

ክእለት ይሓትት።    

ኣብነታት ኩነት ግዴኻ ምፅዋት   

ኩነት 1 

ንሶም ናይ ኣጓላትን መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ሰብኣዊ መሰል ንክሕሎ ዝደልዩ ተካላት ዝሓቖፈ መንግስታዊ ዘይኮነ ድርጅት 

ይዉክሉ። ባይቶ/ፓርላማ ኣብ ቀፃሊ ክትትል ብምግባር ንትካልኩም ኮሚቴ ደሕንነት ህፃናት ሓደ ረቒቅ ሕጊ ምድላዉ ከምዝግባእ 

ይሓስብ። እቲ ሕጊ ምስርኣዩ ትሕዝቶኡ ምስ ናቶም ትካል ልኡኽን ጥብቅና ዕላማን ዝስማዕማዕ ምዃኑ ይዉስኑ። ምስ ኣቦ 

ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ኮሚቴ ደሕንነት ህፃናት ኣኼባ ምክያድ ክኢሎም ኣለዉ። ምስ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ነቲ ሕጊ 

ንክድግፉ ንምእማን ሙከራ ዝግበረሉ ኣኼባ ዘርኢ ን10 ደቒቓ ግዴኻ ምፅዋት የዳልዩ።  

 

 

ኩነት 2 

ኣብ ገጠር ማሕበረሰብ ናይ ስርዓተ ፆታ ማዕርነት ንምዕባይ ኔት ወርክኹም ይሰርሕ ኣሎ። ከም ትካሎም ዝሰርሐሎም 

ማሕበረሰባት ብሓደ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣተሓላልዋ ማይን ፅሬትን ፕሮጀክት ምትላሙ ናብ ናቶም ትኹረት መፂኡ ኣሎ። ምስ 

እቲ ኤጀንሲ ዝተገበሩ ምይይጣት ጉዳይ ስርዓተ ፆታ ኣብ ናይቲ ፕሮጀክት ንድፊ ንምክካተት ትልሚ ከምዘይተትሓዘ ይግንዘቡ። 

ኔት ወርኩ ናይቲ ፕሮጀክት ዕቑር ፀጋታት ይርኢ ነገር ግን ንድፊ ትነተና ርክብ ስርዓተ ፆታ፣ ብብርኪ ክትትልን ገምጋምን ተዝካተት 

እቲ ፕሮጀክት ዝበለፀ ቀፃልነት ከም ዝህልዎ ይስምዖ። ትኹረት ብዝተገበረሎም ማሕበረሰብ ዉሽጠ ዘሎ ናይቲ መንደር ቤት 

ምኽሪ ነዚ ፀገም ንምቅራፍ ፍሉይ ኣኼባ እናካየደ እዩ። እቲ ኔት ወርክ ሪኢቶኡ ንከቅርብ ተዓዲሙ ኣሎ፤ ከይዲ እቲ ፍሉይ 

ኣኼባ ቤት ምኽርን ሕበረተሰቡን ዋጋ ትንተና ስርዓተ ፆታ ንምእማን ዝገበርዎ ፃዕሪ ዘርኢ ናይ 10 ደቂቃ ግዴኻ ምፅዋት (ንካልኦት 

ተሳተፍቲ ግደ ሕበረተሰብ ንክፃወቱ ክሓቱ ይኽእሉ፤ ኮይኑ ግን ተዋሳእቲ ዝበለፀ ዘሐጉስ ንምግባር ብዙሓት ደገፍትን ተቸትን 

ኣብ ዉሽጢ እቲ ጉጅለ ከካትቱ ይደልዩ ይኾኑ።)  
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ኩነት 3  

ናቶም ምጣነ ስድራ ወይ ጥዕና ስነ ተዋልዶ ጥብቅና ኔት ወርክ ንመናእሰይ ናይ ስነ ተዋልዶ ጥዕና ክንክን ትምህርቲ ንምሃብ 

ይሰርሕ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሚኒስቴር ትምህርቲ ናይ ወሲብ /ጥዕና ስነ ተዋልዶ ሞዴል ኣብ ናይ ካልኣይ ብርኪ ስርዓተ 

ትምህርቲ ኣብ ዘተወሰነ ናይ ሙከራ ፕሮጀክት ጀሚሩ ኣሎ። ናይ መጀመርያ ሕቶኹም ከምዝሕብሮ ሚኒስተር ትምህርቲ 

ብምኽንያት ካብ ጉጅለታት ሃይማኖት ዝስመዑ ተቃዉሞታት ኣብ መርሃ ግብሪ ትምህርቲ ንምክታት ዝሓሰበኣይኮነን። ናይ 

ሕብረተሰብ ድጋፍ ንምርካብን ሰበ ስልጣን ሚኒስተር ትምህርቲ እቲ ፕሮግራም ንከስፍሕዎ ንምእማን ኔት ወርክኹም ንመናእሰይ 

ኣገልግሎት ጥዕና ስነ ተዋልዶ ትምህርቲ  ምሃቡ ዝህልዎ ረብሓን ጉድኣትን ብግልፂ ክትዕ እናካየደ እዩ።  ነቲ ክትዕ ብመልክዕ 

ድራማ ንምርኣይ ናይ 10 ደቂቃ ግዴኻ ምፅዋት የዳልዩ። 

 

ኩነት 4 

ኔት ወርኩኹም ኣጠቓቅማ ዘላቒ ተፈጥሮ ሃብትታት የተባብዕ። ኣብ ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት እቲ ኔት ወርክ ብቀረባ ሓደ 

በዓል ሃፍቲ/ኢንቨስተር ካብ ዝተዓደገ ሰፊሕ ናይ ደኒ ሽፋን ዘለዎ ዝዋሰኑ ምስ ናይ ገጠር ማሕበረሰባት እናሰርሐ ነይሩ። ሓደ 

መዓልቲ ብዙሓት ተወከልቲ ኔት ወርክ ብምምሕዳር ዞባ ኣብ ዝተዳለወ ኣኼባ ተዓዲሞም ኣብ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ዞባ 

ይርከቡ። ኣብ ዉሽጢ ቅፅሪ ግቢ እቲ ቤት ፅሕፈት ንካሊእ ንግዲ ንዝመፁ ናይ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ዋና ስራሕ መካየዲ 

ኣፍልጦ ይህቡ። ንስኹም ነቶም ናይቲ ኩባንያ ዋና ስራሕ መካየዲ ንምቅራብ ብምዉሳን ሕቶ ንዝተልዓለሎም ሓደ ሓደ ገጠር 

ጣብያታት ንክጉብንዩን ኣብቲ ገረብ/ዱር ብዛዕባ ዘለዎም ድሌት ብዘበለፀ ንክመሃሩ የተሓሳስቡ ዶ? ንዋና መካየዲ ስራሕ ኣብ 

ናይቲ ኩባንያ ናይ ልምዓት ትልሚ ንዝተጎድኡ ሰባት ናይ መጀመርያ ዳህሳስ ገይሮም ንክርእይዎም ንምእማን ናይ 10 ደቂቃ ሚና 

ግዴኻ ምፅዋት የዳልዉ።  

 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ብፍላይ ዉሳነ ዉሃበቲ መራሕቲ ንምዝርራብ ዕድል እንትርከብ ግልፂ ዝኾነ ምልእክቲ ጥብቅና ምርካብ 
ኣድላይነት ንምርኣይ ሞኪሩ ኣሎ። ብጣዕሚ ዉፅኢታዊ ዝኾኑ ናይ መልእኽትታት ጥብቅና ግልፅን ሓፀርትን እዮም። ግቡእ 
ብዝኾነ ኩነታት ካብ 1-2 ደቂቃ ኣብ ዝኾነ ዉሽጢ ምምሕልላፍ ክትኽእሉ ኣለኩም። መልእኽትኹም 4 ኣድለይቲ ክፍልታት 
ከካትት ኣለዎ። ናይቲ ፀገም ግልፂ መግለፅታት፣ ነቲ ፀገም ዘረጋግፁ ሓቅታት ዘርእዩ ሓደ ሓደ መረዳእታታት፣ ኣብነት ናይ 
“ሰባት መርትዖ” ካብኡ ግልፂ መመላኸቲ ስጉምቲ።    

 

ንኡስ ክፋል 3.3.3:  ብዛዕባ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንሰበ ስልጣናት ምቕራብ  

ኣብ መብዛሕቲኦም ጉዳያት ዉሳነ ዉሃብቲ ሰበ ስልጣናት ሓላፍነትን ቁፅፅርን ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ 

ናይ ገጠር ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ወይም ድልታተን እናገላፃ ከይመፃ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናተምሃራን እናማዕበልኦን ብምምፃአን 

መብዛሕቲኦ እዋን ኣብ ቅድሚ ዉሳነ ዉሃብቲ ንምዝራብ ይፈርሓ። ብምኽንያት ኣብ ሕብረተሰብ ብዘለወን ትሑት ቦታን ደረጃ 

ትምህርትን ብዛዕባ መሰለን ብትኽክል ናብ ሰበ ስልጣን ናይ ምቅራብ ድፍረት ይኹን ልምዲ የብለንን። መብዛሕቲኡ እዋን ዘይፍትሓዊ 

ኩነታት ንምልዋጥ ዝሙክራ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ለዉጢ ብዝቃወሙ ወይ በዚ ዘይፍትሓዊ ኩነታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ “ፀገም ፈጠርቲ” 

ተባሂለን ተጠቂነን እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ አብ ጎረባብተንን ዓማዊለንን ኣሉታዊ ፅልዋ ከሕድር ስለ ዝኽእል ወይ ንሰቡአተንን 

ደቀንን ክጎድእ ዝኽእል ሓደ ሓደ ምግላላት ስለ ዝፈጥሩ በዚ መንገዲ ከይጥቀና ይፈርሓ።  

ንመሰለን ጥብቅና ጠጠዉ ንምባል ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰበ ስልጣናት ከመይ ክረዳድኣ ከምዝኽእላን ክረዳድኣሉ ኣብ ዘድልያ ፀገም 

እኹል ፍልጠትን ክእለትን ዝተዓጠቅ ክኾናን ከምኡ’ዉን ሰባት ንዐአን ንምቅሻሽ ወይ ንምንሻዉ እንትሙክሩ ቅዋመን ክሕዛ ክኽእላ 

ኣለወን። ካብ መንጎ ፅልዋ ፈጠርቲ ዝኾኑ ኣመራርሓ፣ ደገፍቲ ደቂ ተባዕትዮ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ምጥቃም 

ንምፅዋር ንክሕግዘን ኣድላይ ክኸዉን ይኽእል።   
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መምርሒ መሳለጢ 

ዘድልዩ ናውቲ፡- ምስ ሰበስልጣን ምርድዳእ ዝብል ናይቲ መምርሒ ሓሙሽተ ቅዳሕ፣ 

ሓደ ቅዳሕ ንሓደ ጉጅለ ምሃብ 

ዝወስዶ እዋን፡- ካብ 1 ሰዓትን ፈረቓን ክሳብ ክልተ ሰዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዘለዎም፡- ምስ ውሳነ ወሃብቲ ኣካላት ብግቡእ ንምርድዳእ ከመይ ምትላም ከምዘለዎም 

ካብ ተሳተፍቲ ትፅቢት ዝግበር፡- ናይ ርክብ ክእለት ንምምሕያሽ ብመልክዕ ተዋስኦ ምልምማድ፡፡ 

መምርሒ፡- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብቡሎም ቀፂሉ ናይ ምይይጥን ናይ ጉጅለ ስራሕ ብርክታት ይስዓቡ፡፡ 

*** 

ብዛዕባ ጉዳዮም ንምክታዕ ናብ ወረዳ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ዝኸድሉ መዓልቲ ሎሚ እዩ ነይሩ።  

በላይነሽ ኣብቲ ሰሙን መጀመርያ ቀፆሮ ነይርዋ፤ ምኽንያቱ ኣብ ምምሕዳር ወረዳ ብዙሕ ተደማዕነት ንዘለዎም ክፍልታት 

(ዲፓርትመንታት) ኣቐዲማ ዘዛራረበት ብምዃና ኩሎም እዚ ጠቓሚ (ኣድላይ) ኣኼባ ይፅበዩ ነይሮም። ኣብ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ 

ዘሎ ዘይፍትሓዊ ኣጠቃቅማ መጉዓዝያ ንምቅላስ ናይ ወረዳ ኔት ወርክ ብዝቐረቦ ጉዳይ ኩሎም ሓቢሮም ክመያየጡ እዮም። 

ኣማሓዳሪ ወረዳ እቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ብዙሕ ሰብ ከምዘይሕዝ ኣቀሞም ይፈልጡ ስለዝነበሩ ካብ ሕድሕድ ኣባል ኔት ወርክ ሓደ 

ሰብ ጥራሕ ናብዚ ኣኼባ ንክመፅእ ወሲኖም እዮም። ሕድሕድ ዝተመረፁ ሰባት ዝሓሹ ተዛረብቲ ነይሮም፤ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነይሩ፤ 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ኩለን ምስ ጉጅለአን ተረኺበን ተረኺበን ኣለዋ። ምስአን ካብ ዝጉዓዛ ካብ ሕድሕድ ጉጅለታት ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ፣ ሓደ ካብ ጉጅለ ምርባሕ ደርሆ፣ ሓደ ወድን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ካብ ጉጅለ መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ፣ ሓደ ወድን 

ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ካብ ጉጅለ ምሕደራ መስኖ ማይን ሓንቲ ናይ ወረዳ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ጉጅለ ምህዞን እዮም። 

ካብ ሓላፊ ወረዳን ፀሓፊኦምን ብተወሳኺ ቅድሚ ሓዚ ዝረኸብዎም ሰባት ኩሎም ነይሮም፤ ካብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ካብ ሕርሻ 

መንገድታትን ኣዉራ ጎደናን፣ ፖሊስ፣ ካብ መጉዓዝያ ጣብያን ካብ ምምሕዳር ዕዳጋን።  

ኣብ ጥቃ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኮፍ ምባል ቅድሚ ሓዚ ርእዮምዎ ዘይፈልጡ ሰብ ንይሩ።  በላይነሽ መን ከምዝኾነት ኣድናቖት 

ረኸበት። 

ዋና ኣማሓዳሪ ነቲ ኣኼባ ዝኸፈቱ እንትኸዉን ዓርሶም ምፍላጥ ጀመሩ። ተወከልቲ ኣብ ዙርያ ጠረንጴዛ ሽሞምን ካበይ ቤት ፅሕፈት 

ከምዝመፁን ተዛሪቦም። በላይነሽ ብዘይካ ሓደ ሰብ ንካልኦቶም ትፈልጦም እያ፤ ስለሺ ከም ዝበሃል ንዓርሱ ዘፋለጠ ኮይኑ ካብ ወረዳ 

መጉዓዝያን ኣሽከርከርትን ማሕበር ዝመፀ ነይሩ። በላይነሽ ብጣዕሚ ዝገረማ እቶም ሹፌራት ስሩዕ ማሽበር ከም ዝነበሮም ዘይምፍላጣ 

ነይሩ።  

ናይቲ ወረዳ ኣመሓዳሪ “ኩሉኹም እንኳዕ ደሓን መፃእኹም” ምስ በሉ ኣብዚ ዝተወከልኩም መብዛሕቲኹም ናባይ ንዝመፀ ሓደ 

ጉዳይ ንምፍታሕ እዩ ዝመፃኹም። ብርግፅ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ሓደ ብሓደ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ኣብ ልዕሊ ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ ብዛዕባ ዝፍጠሩ ፀገማት ኣነ ንክፈልጦ ናብ ቢሮይ መፂኦም እዮም። ሽማግለታትን ፅዕንቶ ፈጠርትን ኩሉኹም ፅቡቅ ስራሕ 

ሰሪሕኹም ኢኹም። ሓዚ ግን ካብ ምንጩ (ፍልፍሉ) ክሰምዕ ይደሊ እየ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ። 

ኣብዚ እዋን ለምለም ንክትዛረብ ተመረፀት። ብፍላይ ብበዓል ገዛኣ ከበደ ቀስ ብቐስ ዝድግፎም ስለ ዝነበሩን እቲ ጉጅለ ይሰርሖም 

ዘለዉ ፅቡቓት ስራሕቲ ካልኦት ዝተዛረብዎ ተደኒቓ ኣብ ህዝቢ ናይ ምዝራብ ክእለታ ብምጉልባት ብዙሕ ርሕቐት ተጓዒዛ ኣላ። 
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ለምለም ክንደይናይ ዝኣክል ከም ዝማዕበለትን ከበደ እዉን ክንደይናይ ከም ዝተለወጠ ብጣዕሚ ኩርዓት ይስመዓ ነይሩ። ሐዚ 

መርኣያ ስድራ ስርዓተ ፆታ ብሓባር ነይሮም፤ ለምለም ምዝራብ ቅድሚ ምጅማራ ብዛዕባኡ ሓሰበት፤ እዚ ድማ ብታሕጓስን ዓርሰ 

እምነትን ክትሙላእ ገበራ።   

“ዋና ኣማ’ዳሪ ወረዳ፣ ፀሓፊ፣ ዝተፈላለዩ ስራሕ መካየድቲ፣ ኣቦ ወንበራት ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንታት፣ ኣሃዱታት፣ ኣብያተ ፅሕፈትን 

ማሕበራትን ሎሚ ስለዝመፃኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ምሳኹምን ኣብ ዉሽጢ ወረዳ ምስ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኩለን ኣብዚ 

ብዛዕባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ፀገም ክንነግረኩም መፂእና ኣለና። እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዉሽጢ እዚ ወረዳ ዘሎ ምህርትን 

መፍረያይነትን ንምምሕያሽ ጠንኪረን ዝሰርሓ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ እየን።  

“ሕድሕድ መዓልቲ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ስርዓት መጉዓዝያ እንትጥቀማ ብምኽንያት ክፃወርኦ ካብ ዝግበአን ንላዕሊ ዝተበገሰ ካብ 

ናይ ሽርሻ ንግደን ተጠቀምቲ ከይኾና ዕንቅፋት ይገጥመን ኣሎ።              

“ናብ ዕዳጋ እንትኸዳን እንትምለሳን ደቂ ኣንስትዮ መጉዓዝያ ክጥቀማ ይግባእ፤ ይኹን እምበር ዝጥቀማሉ ኩነታት ፍትሓዊ ኣይኮነን። 

ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ዋጋ ከምዝሕተታ፣ ክብሪ ከምዘይዉሃባ ዝተሓተታ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ይዛረባ። ካብዚ ንላዕሊ ምህርተን በዘይኮነ 

ኣገባብ እናተፅዓነን እናወረደን ይጭፍለቅን ይበላሸዉን።  

“እዚ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተለመደ መዓልታዊ ተሞክሮ እዩ፣ ንደቂ ተባዕትዮ ግን ኣይኮነን፣ ደቂ ኣንስትዮ መጉዓዝያ ኣብ ዝጥቀማሉ 

እዋን ብኣሽከርከርቲ መድልዎ ዝፍጠለን እንትኸዉን ናብራአን፣ ኣታዊአንን ዓርሰ እምነተንን ይጎድእ። እዚ ምስ ዕላማ ሕገ መንግስቲ 

ዝፃረርን ንኩሉ ሰብ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ደሕንነተን ንምሕላዉ ዝወፁ ሕግታትን ደንብታትን ከም ዝጥሕስ ንፈልጥ ኢና።  
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“ንሕና ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ስርዓት መጉዓዝያ ከም ኩሉ ሰብ ክንጥቀም መሰል ኣለና፤ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ድሌታትን ፀገማትን 

ዝሕግዝ ሰፊሕ ስርዓት መጉዓዝያ ወረዳ ንደሊ ኢና ከምኡ እዉን ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝህቡ ኣሽከርከርቲ የድሉዩና። 

ብዛዕባ ለምለም እትዛረቡ ነገር ኩሉ ሰብ ፅን ኢሉ ሰሚዑ። ለምለም ብጣዕሚ መእመኒት ስለ ዝነበረት ናይቲ ወረዳ ኣማሓዳሪ 

ኣእዳዉ ኣብ ኣፍ ልቡ ገይሩ እናዳመፀ ድሕሪ ምፅናሕ ክትዉድእ ከላ ተንፈሰ።  

ንሱ’ዉን “ለምለም የመስግን በላ። ኣብዚ ወረዳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንብረተን ንምጉዕዓዝ ብዝግባእ ገሊፃ ኣላ። ካልኦት ከ እንታይ 

ክብላ ይኾና?” 

ተወካሊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብወገና “እዚ ብህፁፅ ክመሓየሽ ዝግበኦ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ከምዝኾነ ኩላትና’ዉን ንስማዕማዕ ኢና። 

መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብመሰረት እቲ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ። 

ናይ ወረዳ ኣሽከርከርቲ ማሕበር ተወካሊ ብድንገት ተሲኡ ብቁጣዐ “ንስኽን ደቂ ኣንስትዮ ሱቅ ኢልክን ፀገም ፈጠርቲ ኢኽን። 

ሹፌራት ብጭራሽ ኣይርብሹኽንን። ንሶም ቀልጢፎም ፅዒኖም ቀልጢፎም ናብቲ ዝኸድሉ ቦታ ክበፅሑ ይደልዩ እዮም። ብዙሕ ጊዜ 

ብዝተመላለሱ ቁፅሪ ብዙሕ ኣታዊ ይረክቡ። እዚ ቀሊል ጉዳይ ኢኮኖሚክስ እዩ፤ ምስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዘራኽቦ ጉዳይ 

የለን። ልዕሊ ኩሉ ምንም ኣብ ዘየሎ ነገር ትዛረባ ኣለኽን።”  

መኮነን ፖሊስ “ሓደ ደቂቃ ተፀበ” ኣሽከርከርትኹም ንደቂ ኣንስትዮ ምድፋ፣ ዓዉ ኢልካ ምዝራብ፣ ምትላል ወይ ድማ ንበረተን 

ምብልሻዉ ዝተለመደ እዩ ናበልኩምኒ ድዩ? እቲ ጉዳይ ከምዚ እንተኮይኑ ሕጊ ይጠሓስ ኣሎ ማለት እዩ፤ ብዙሕ ጊዜ ኣኺሉ።” 

ወረዳ ኣመሓዳሪ ናብ ናይ መወዳእታ ተዛራቢ ርእሶም እነተዘንበሉ’ዉን ካብ ወረዳ መጉዓዝያ ኣሽከርከርቲ ማሕበር ዝመፁ ሰብ 

ንግግር ገበሩ። “ደቂ ኣንስትዮ ንብረተን ከይተጎድአ ደሕንነቱ ተሓልዩ ናይ ምጉዕዓዝ መሰል ኣለወን። ገባራት ደቂ ኣንስትዮ መጉዓዝያ 

ኣብ ምጥቃም ዘሎ ዘይፍትሓዊነት ንምቅላስ ናይ ወረዳ ኣባላት ኔት ወርክ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዕላማአን ድጋፍ ረኺቡ ኣሎ። 

ሓዚ ንዐአን ሓደ ነገር ምግባር ናትና እዩ።  

ብሓባር ዝተቐመጣ ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ዓርስ በዓርሰን ኣእዳወን ኣስጢመን ይተሓሓዛለዋ። 

ብምቕፃል ወረዳ ኣመሓዳሪ “ቻርተር ግልጋሎት ዓማዊል ንምድላዉ ኣብ ተጠቀምቲ መጉዓዝያ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ 

ዘይፍትሓዊ ኩነታት ዝበለፀ ንምርኣይ ዝዓለመ ፉሉይ ግብረ ሓይሊ ከጣይሽ እየ። ኣብ ዉሽጢ እቲ ቻርተር ኣሽከርከርቲ ንኩሎም 

ዓማዊል ብፍላይ ንደሕንነት ደቂ ኣንስትዮ ብዝሃቦ ምትሕልላፍ መሰለንን ኩሉ ዝምልከተን ሕግታትን ደንብታትን ብምጥቓስ እንታይ 

ዓይነት ባህሪ ከርእዩ ከምዘለዎም ብግልፂ ክቅመጥ ይግባእ። ናይዚ ግበረ ሓይሊ ኣባላት ዝስዕቡ እዮም፤ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ቦርድ 

ሕርሻ፣ ፖሊስ፣ መንገድን ኣዉራ ጎደናን፣ መጉዓዝያ ጣብያ፣ ተቖፃፃሪ እቶት፣ ናይ መጉዓዝያ ኣሽከርከርቲ ማሕበርን ዘይፍትሓዊ 

መጉዓዝያ ንዝጥቀማ ገባራት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለሳ ኣባላት ኔት ወርክን እዮም። እዚ ግብረ ሓይሊ’ዚ 8 ኣባላት ዘለዉዎ ኮይኑ ጉዳይ 

ደቂ ኣንስትዮ ይመርሖ። ኣብ ዉሽጢ ሓደ ወርሒ ረቒቅ እዚ ቻርተር ተዳልዩ ክርኢ ይደሊ እየ። እዚ ኣኼባ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ።” 

ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዚ እዩ! ናተን መስርሕ ስርዓት ርክብ ዕላማ ተሳኺዖ ኣሎ። ንግዳየን ድጋፍ ረኺበንን መሰለን ንክሕሎን ብመልክዕ 

ቻርተር ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ክትግበር እዩ። ዝተረኸባ ኩለን  ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ኣመስጊነን ካብቲ ህንፃ ወፃ። 

ፀሓይ እናዓረበት ናይራ ኩሉ ነገር ተረጋጊዑ። ለምለም፣ ሰናይትን በላይነሽን ኣእዳወን ኣጣሚረን ጉዕዞአን ቀፀላ። ሰለስቲአን ኣዕዋፍ 

ከም ሓደ እናሓሰባ ናብራ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ቀፃሊ ክሰርሐኦ ፕሮጀክት እናሓሰባ ነይረን። 

*** 
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መመያየጢ ሕዮታት፦ መሳለጢ ስዒቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም ንጉጅለ ምይይጥ ከዳልዉዎም ኣለዎም። 

1. እቲ ኣኼባ ኣባይ ነይሩ ዝተኻየዶ? ዝተረኸቡ ኣካላት ከ እንመን እዮም? 

2. ለምለም ድሕሪ ምዝራባ ናይ ወረዳ መጉዓዝያ ኣሽከርከርቲ ማሕበር ተወካሊ እንታይ ኢሎም? ናይ ፖሊስ መኮነን መልሲ 

እንታይ ነይሩ? 

3. ኣብ መወዳእታ ወረዳ ኣመሓዳሪ እንታይ ክገብር ወሲኑ? 

4. ንናይ ወረዳ ኣማሓዳሪ ዉሳነ ናይ ሰለስተ ኣዕዋፍ ምላሕ እንታይ ነይሩ? 

5. እቲ ዛንታ ዘሐጉስ ፍፃመ ዶ ነይርዎ? 

6. ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ንደቂ ኣንስትዮ ዝበለፀ ዝስማዕማዕ ስርዓት መጉዓዝያ ንምፍላጥ ብዝገበርኦ ዘመቻ ዝተሳኸዐለን 

ንምንታይ ይመስለኩም? ዕዉትነተን ንምርግጋፅ ዝኸድኦ ስጉምትታት ዝተወሰኑ ምጥቃስ ይኽእሉ ዶ? 

7. ኣብ መወዳእታ እቲ ዛንታ ሰለስቲአን ኣዕዋፍ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮ ንምሕያሽ ዝፍፅምኦ ቀፃሊ ፕሮጀክት እናሓሰባ 

ነይረን። ናቶም ጉጅለ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት እንተዝወስድ ነይሩ እንታይ ክኸዉን ይኽእል?   

ጉጅለ ዕዮ፦ ምስ ሰበ ስልጣናት ኣብ ምርድዳእ ግዴኻ ምፅዋትን ምይይጥን1 

መአተዊ መሳለጢ፦ ፀገማት ማሕበረሰብ ንምቅራፍ ኣብ ዉሽጢ እቲ ፕሮግራም ዘለዋ ደቂ አንስትዮ ከም ናይቲ ከባቢ ኣመራርሓ፣ 

ሰበ ስልጣናት መንግስቲ፣ ሰብ ሞያታት ባንኪ፣ ፖሊሳት ወዘተ ዝመሳሰሉ ሰበ ስልጣናት ድጋፍ ንምርካብ ክደልዩ ይኽእሉ። 

መብዛሕቲኡ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ምስ እዚኦም ሰባት ንምርድዳእ ፍርሕ ትብዕ ይብላ፣ መብዛሕቲኦም ደቂ ተባዕትዮ እዮም እዚ 

ምንቅስቓስ ንተሳተፍቲ ናይ ሰበ ስልጣናት ኣቀራርባን ሕቶን ንምሕታት ልምምድ ይሃቡ። 

ተግባር 1: ተሞክሮ ምክፋል፦ ናይ ቀረባ ኣኼባታት እቶም ጉጅለታት መያየጥሎም ዝነበሩ ዓይነት ፀገማት ንምፅዋር ሐቐምቲ ሓሳባት 

ክኾኑ ዝኽእሉ ንሰባት ከመይ ምቅራብ ከምዘለዎም ንተሳተፍቲ ይሕተትዎም። ኣብቲ ጉጅለ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ናይቲ ከባቢ በዓል 

ስልጣን ወይ ሰብ ሞያታት ብሓደ ዝተወሰነ ሕቶ ምዝርራብ ዝነበሩ ተሞክሮታት ቅድም ክብል ከም ዝነበረ ምስ ሓተቱ ንምክፋል 

ፈቓደኛ እንተኮይኑ ይሕተቱ።  

• ናትኩም ተሞክሮ እንታይ ይመስል ነይሩ? 

• ብምርድዳእኹም ዉፅኢቱ እንታይ ኮይኑ? ዕላማኹም ኣሳኺዕኹም ዶ? 

• እንደገና ተመሳሳሊ ነገር ምግባር እንተሃልይኩም ዝኾነ ነገር ብፉሉይ ኩነት ምትእንጋድ ይደልዩ እዮም ኢሎም ይሓስበየ 

ዶ? ብምንታይ ኩነት?  

ተግባር 2: ግዴኻ ምፅዋት/ተዋስኦ፦ ንተሳተፍቲ ኣብ 5 ጉጅለ ይምቀሉ፣ ካብ 5 ዝነኣሱ ጉጅለታት እንተሃልዮም ዝተወሰኑ ጉጅለታት 

ክልተ ተዋስኦ ንክገብሩ ወይ ዝዉሃዱ ተዋስኦ ክሰርሑ ይግበሩ። ንሕድሕድ ጉጅለ መምርሒታትን ምስቲ ኩነታት ብኢድ ዝተፅሓፈ 

ምስ ሃብዎም ነኒ ቁፅሮም ክቢ ይግበሩ። ምስ ሕድሕድ ጉጅለታት ዝራኸቡ ነቲ መግለፂ እቲ ተዋስኦ የንብቡ፣ ተግባራቶም ምርዳኦም 

የረጋግፁ። ናይቲ ጉጅለ ኣባላት ምስቲ ነባራዊ ኩነት ዝስማዕማዑ ናይ ባዕሎም ቃላትን ዛንታን ይፈጥሩ። ሕድሕድ ተዋስኦ ኣብ 

ቅድሚ ካልኦት ጉጅለታት ይትግበር። ተዋስአኦም ንምትላም ንጉጅለታት 20 ደቂቃ ይሃብዎም፣ ተዋስኦ ንምቅብ እዝነተበዝሐ 5 

ደቂቃ   

ተግባር 3: ምይይጥ፦ ድሕሪ ኩሎም ምርኢታት ብመልክዕ ተዋስኦ ምፍፃሞም ንምትንታን ሕቶታት ይሕተቱ።  

• በቲ ተዋስኦ እንታይ ተሰሚዕዎም? ዝተመቸወኩም? ዘይተመቸወኩክ ከ? 

 
1 Kindervatter, Suzanne (1987). Women Working Together for personal, economic, and community development. New 
York: OEF International, p. 87.   
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• ኣብቲ ተዋስኦ እንታይ ተፈፂሙ? ብዝኾነ ሜላ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ነገር ወይ ተዋሳእቲ እንታይ ንምግባር ከም ዝሞከሩ ሕቶታት 

ኣለኩም ዶ? 

• ምስ ሰበ ስልጣናት ንምርድዳእ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ብተዋሰእቲ ተራእዮም? 

• ኣብ ምዕዋት ዘለዉ ፀገማት ምስ ናይ ነባራዊ ህይወት ተመሳሰልቲ ድዮም? ከመይ? ከመይ ይፍለዩ? 

o ንመሳለጢ መዘኻኸሪ፦ ሕድሕድ ተሳታፊ ሰበ ስልጣን ምቅራብ ኣመልኪቱ ካብዚ ልምምድ ዝተወሰነ ትምህርቲ 

ንክወሰዱ ንምትብባዕ ይሞክሩ። ናይ ባዕሎም ሓሳባት’ዉን ኣስተዋፅኦ ይግበሩ። ተሳተፍቲ ንሰበ ስልጠናት ክብሪ 

ምርኣይ ኣፅንኦት ክህቡ ይኽእሉ፤ ናይ ባዕሎም እምነት ንምርኣይ’ዉን ከበረታትዕዎም ይኽእሉ።   

ንምጥቕላል ምስ ሰበ ስልጣናት ምርድዳእ ኣመልኪቱ ካብ ዝተዉሃቡ ሓሳባት ዉሽጢ ዝተወሰኑ ጥቕልል ኣቢሎም የርእዩ። ተሳተፍቲ 

ምስቲ በዓል ስልጣን ንቐፃሊ ብዛዕባ ዘካይድዎ ኣኼባ ክሓስቡን እንታይ ከምዝተለሙ ሓሳቦም ከካፍሉ ይሕተትዎም። 

ሃንድኣዉት:  “ምስ ሰባ ስልጣናት ምርድዳእ ዝተስተኻኸለ ስነ ፅሑፋዊ መምርሒ”  

ስነ ፅሑፍ/ተዋስኣዊ ሓፂር ድራማ ወይ ፀዋታ እዩ። ኣባላት እቲ ጉጅለ ተዋሳእቲ ይኾኑን፣ ንተዋሳእቲ ዝመስል ተዋስኦ ብሓደ 

ተዋስኦ የቅርቡ። ተፃወቲ/ተዋሳእቲ ባዕሎም ቃላትን ዛንታን ይፈጥሩ። 

ንምድላዉ ሕድሕድ ገፀ ባህሪ መን ክፃወት ከም ዘለዎ በቲ ጉጅለ ምዉሳን፤ ሕድሕድ ገፀ ባህሪ እንታይ ከም ዝብልን ዝሰርሕን 

ምዉሳን፤ እቲ ታሪኽ ንብሩን ሰሓብን ንምግባር ይሞክሩ።  

ጉጅለታት ናይ ባዕለን ብቅዓት ንምትላም/ንምሕንፃፅን ንምልምማድን 20 ደቂቃ ይህልዎም። ሕድሕድ ስነ ፅሑፍ ካብ 5 ደቂቃ 

ክበልፅ የብሉን 

ተዋስኦ 1፡ ንስኹምን መሓዙት ጉጅለኹምን ካብቲ ናይቲ ከባቢ ናይ ፋይናንስ ትካል ልቓሕ ይደልዩ። ምስ ሰበ ስልጣን እቲ ትካል 

አዚ ናይ መጀመርያ ቆፆሮኦም እዩ።  

ተዋስኦ 2፡ ወዲ ኣኮኹምን ዓበይቲ ደቁኹምን ትምህርቲ ንምጅማር ድልዋት እዮም። ንዐኦም ንምምእጋብ ሓቢሮም ቤት ትምህረቲ 

ይጎብንዩ 

ተዋስኦ 3፡ ሓደ ናይቲ ከባቢ ናይ ጥዕና በዓል ስልጣን ደቀን እንታይ ዓይነት ሕማም ከምዝሓመሙ ክታበት ምክትታሎምን 

ንምሕታት ኣብ ገዛኦን ተረኺቦም ኣለዉ። በዓል ገዛኺ ኣብ ገዛ የለዉን። 

ተዋስኦ 4፡ ንስኻ መዐሸጊ ኣቑሑት (ጋቢያ) ብሕሳር ንምግዛእ እትደልይሉ ቦታ ደሕንነት ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ናብ ፀገም 

ዘእቱን ስለዝኾነ ንጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ የተሓሳስበን ኣሎ። ንኣቑሑት መትሓዚ ዝስራሕ ጋቢያ ብቐሊሉ ዝብስብስን ዝዉገድን 

ንክኸዉን ሓድሽ ትልሚ ተታሒዙ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ። ጉጅለኹም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ናይቲ ከባቢ መንግስታዊ ሓለፍቲ 

ንምምያጥ ከይዱ ነይሩ።  

ተዋስኦ 5፡ ብናይቲ ከባቢ ፋብሪካ (ቤት ብልዒ፣ ሕርሻ ወይ ካሊእ ናይ ስራሕ ቦታ) ስራሕ ይደልዩ። እዚ ምስ ኣመልከቲ ስራሕ 

ዝካየድ ናትኩም ኣኼባ እዩ።   

 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣጠቓላሊ መምርሒን ማሕበራዊ ለዉጢ ንምምፃእን ፆታዊ ማዕርነት ንምርግጋፅን ብሓባር ብምድግጋፍ 
ጠጠዉ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ንለዉጢ ልዑል ሓይሊ ክኾና ከምዝኽእላ ንምጉላህ ሞኪሩ ኣሎ። ግን ለዉጢ ከቢድ፣ ምፅዋርን 
ምሽናፍን መስርሕ ስርዓት ርክብ (ኔት ወርክ) ምዉዳደን ንምምዕባል ጊዜን ጉልበትን ዝወስድን ምህዞ ዘድልዮ ምኻኑ ምግንዛብ 
የድሊ። ኣብዚ መምርሒ ዝሰርሓ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ፈታሕቲ ፀገም ማሕበረሰብ ናይ ምኻን ክእለት ኣለወን። ናይ ሎሚ ደቂ 
ኣንስትዮ ዝሰርሐኦ ፅቡቕ ስራሕ ዝሓሸ ፅባሕ ንኩሉ 
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ክፍሊ 3.4:  ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት (HTP)  

መእተዊ  

ኢትዮጵያ ብዙሓት ዝበልፀጉን ጠቐምቲ ባህላዊ ልምድታትን ኣለዉዋ፤ ንምኽባርን ንምቐፃል ዝጠቅሙ፣ ነገር ግን ኣብ ባህል ዉሽጢ 

ሱር ዝሰደዱ ኩሎም ልምድታት ጠቐምቲ ኣይኮኑን። ሓደ ሓዲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ይከኣል ኣብ ኩሎም 

ባህልታትን ብሄረሰባትን ተግባራዊ ዝኾኑ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ብዉስን መልክዑ ዝተቃለዓ ወይ ዘጋጠመን እየን። ጎዳእቲ 

ልማዳዊ ተግባራት ብዋናነት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ልምድታት ምኻኖምን መብዛሕቲኡ እዋን መበገሲኦም ብሃይማኖታዊን 

ብባህላዊን ካብ ዝፀድቑ ሕግታት ዝተፈላለዩ ኣፈ ታሪኻት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየዱ ዳህሳሳዊ መፅናዕትታት ምኽንሻብ ደቂ 

ኣንስትዮ፣ ምኽላእ ዓንቀር፣ ምዉፃእ ስኒ ባርካይ፣ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ብምዝራፍ ምምርዓዉን ሓዊሱ 5 ቀንዲ ቀንዲ ጎዳእቲ 

ልማዳዊ ተግባራት ኣነፂሩ ኣሎ። ግን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ከም ምግቢ ምንዋር (ሰበይቲ ዘይትበልዖ) ልምድታት ኣለዉ። ብጠቅላላ 

140 ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝጎድኡ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ንምጥፋእ ዝተፈላለዩ ኣካላት (ተዋሰእቲ) ፃዕሪ እንተገበሩ’ዉን 

ሓዚ’ዉን ብጣዕሚ ተስፋሕፊሖም ኣለዉ።        

ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ተጠቃዕቲ ኩለ መዳይ ፅልዋ ኣለዎም። እዚኦም ናይ ሓፂር ጊዜ ይኹን ናይ ነዊሕ ጊዜ ፀገም 

ጥዕና ከስዕቡ ይኽእሉ፤ ቆልዓ ንዝወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ንህይወት መስገኢ ዝኾነ ፀገም ይፈጥሩ፤ ካብኡ ብዝሓለፈ ድማ ሞት የስዕቡ። 

ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ንደቂ ኣንስትዮ ማህሰይቲ ብምብፃሕ ምኽንያት ጭንቀት፣ ፀገም ስነ ኣእምሮን ጥዕናን፣ ብሓፈሻ ኣብ ናይ 

ሂይወት ጉዕዞአን ፀገም ይፈጥር። ብተወሳኺ ኣብ ሕበረተሰብን ሃገርን ፅልዋ የሕድሩ፤ ደቂ ኣንስትዮ ብጭንቀትን ፀገም ጥዕናን 

እንትሳቀያ ንትሑት ዉፅኢት፣ ንትሑት ተሳትፎ መፍረያይነት፣ ንትሑት ተሳትፎ ዉሳነ ዉሃባይነትን ንምትሓት ክንክን ህፃናትን 

ይዳርገን። ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ደቂ ኣንስትዮ ብኢኮኖሚ ፅግዕተኛታት ንክኾና ስለ ዝገብር እዚ ናይ ኢኮኖሚ ፅግዕተኝነት ድማ 

ኣብ ርክብ ስድራን ኢኮኖሚን ዉድቀት ከስዕብ ይኽእል።       

ምስ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ማሕበራዊን ሃይማኖታዊን ምኽንያታት ዘሎ ፀገማት ዓርስ ብዓርሱ ዝተዛበዐ ተፈጥሮ ኩለ መዳይ ምላሽ 

ይደሊ። ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ጥብቅና ንምዕባይን ንምክልኻል ዝተወሰኑ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራትን ተጣበቕቲ ጥቕዓት 

ንዝበፅሖም ሰባት እግሪ ንምትካልን ዳህሳስ ምክያድን ምድጋፍን የድሊ። ተጣበቅቲ ንኩሎም ጉጅለታት ኣብ ዉሽጢ ማሕበረሰብ 

ክሳተፉ ምግባርን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ዘለዉ መሰረታዊ ምኽንያታት ንምቕራፍ ብዝተፈላለዩ ሰብ ብፅሒት ኣካላት ከተሓባብሩ 

ኣለዎም።   

ከም መበገሲ ሰብ ሞያታት፣ ተኸላኸልቲ፣ ብኣጠቓላሊ ደቂ ኣንስትዮን ሕብረተሰብን ናይ እዚኦም ተግባራት ተጠቃዕቲ ስድራኦምን 

ሕብረተሰቡን ክቃዎሞም ዝግበኡ ኣካላዊ፣ ስነ ኣእምሮዊን ኢኮኖሚያዊን ፅዕንቶታት ክፈልጡ ይግባእ። እዚ ሞጅል ገባራት ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ዉሽጢ ገጠር ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ዝተለመዱ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ከመይን ንምንታይን ከም ዝትግበሩን ሓደ 

ሓደ ዉፅኢታቶም ንክግንዘቡ ይሕግዝ።   

ንኡስ ክፋል 3.4.1 ጠለፋን ትሕቲ ዕድመ መርዓን 

ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ መሰረት ቅድሚ 18 ዓመት ዝግበር መርዓ ሕጋዊ ኣይኮነን።ናይ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ሓደ ምኽንያት ድንግልና 

ንምሕላው እዩ።እዚ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝተውሃበ ብጣዕሚ ዝተለመደ ምኽንያት እዩ። ኣብ መጀመርያ ድንግል ኮይና ዘይተረኸበት 

ጎርዞ ንሰብኣያን ንቤተሰብን ተኣማኒት ኣይኮነትን ተባሂላ ስለ ትሕሰብ ንቤተሰብ ውርደት እዩ።መርዓዊ ንመርዓቱ ወቒዑ ሽልማታ 

ገፊፉ ይሰዳ።ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብዓይኒ ማሕበረሰብ ምግላል የወግድ።ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ቀልጢፋ ዘይተመርዐወት 

“ዓባይ ጓል ወይ ግዜ ዝሓለፋ” ዝብል ስም በቲ ማሕበረሰብ ይወሃባ። እዚ ማለት ቃል ብቓል ድሕሪ  ሀዚ መርዓ ኣየድልያን ማለት 

እዩ። 

ጠለፋ  ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ንመርዓ ኣገዲድካ ምውሳድ ወይ ምዝራፍ  እዩ።ኣገዲድካ ምድፋር መብዛሕትኡ ግዜ 

እቲ ዝጠለፈ ሰብ ነታ ጎርዞ ብናይቲ ከባቢ ሽማግለ ኣቢሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ድርድር ንምፅናሕ ወይ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ቤተሰብ 
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ዝተወሰነ ካሕሳ ብምክፋል ዕዉት ከም ዝኸውን ውሕስና ኣለዎ። እንድሕር እዚ ተኸልኪሉ እታ  ጓል ኣንስተይቲ ካሊእ ሰብኣይ ከም 

ዘይትረክብ ተገይሩ ይእመን። ነዚ እዩ ብዙሕ ማሕበረሰብ ንጠለፋ ከም መደበኛ ገይሩ ዝወስዶ? 

ናይ መሳለጥቲ መምርሕታት  

ዘድልዩ ናውቲ:   ዝተባዝሐ ሃንድ ኣውት፣እርሳስ ወይ ቢሮ ፣ናይ  ተኽለይ ህይወት ዝብል ዛንታ ንሕድሕድ ተሳተፍቲ 

ዝወስዶ ግዜ: 2:00-2:30 ስዓት 

ተሳተፍቲ ዝርድእዎ: ስዓቤናት ብጠለፋ ዝግበር መርዓን 

ተሳተፍቲ ክገብርዎ ዝግባእ : ብጠለፋ ዝግበር መርዓ ስትራተጅያዊ ብዝኾነ ኣግባብ ከመይ ምቕናስ ይክኣል 

መምርሕታት- እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ የንብብሎም። ብምቕፃል ንምይይጥን ብጉጅለ ንምስራሕን ዝሕግዙ ደረጃታት ይከተሉ  

 

*** 

ሽመይ በላይነሽ ይብሃል።ኣብ እዋን ቁልዕነተይ ናይ ሕማቅ ተጓንፎ ተቓላዒት ነይረ።ዕድመይ 15 ዓመት ነይሩ። ዝነብረሉ ካብቲ 

ናይቲ ወረዳ ዋና ከተማ 100 ኪሎሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ሓነቲ ገጠር ጣብያ እዩ።እቲ ዘይተሓሰበ ኩነታት ክሳብ ዘጋጥም ምስ 

ምሓዙተይ ካብ ገዛይ ናብ ቤት ትምህርተይ ብዙሕ ርሕቐት ይጓዓዝ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ናብ ገዛይ እንትምለስ ገረዚሄር ብዝብሃል 

ወዲ 29 ዓመት መንእሰይ ዝምራሕ ብሸውዓተ ጉጅለ ፈረሰኛታት ተታሒዘ።ብጭጉራፍ ገይሮም ወቒፆሙኒ። 

ኣነን መሓዙተይን  ዝረድአና  ሰብ ንምርካብ ዓው ኢልና ምብካይን ድምፅና ምስማዕን ቀፀልና። ዝረድአና ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ 

ከባቢ የለን። ኣብ ዝበን ፈረስ እናሃለኹ ኣገደዱኒ።ኣነ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣይተረደአንን። ግን ኣብ ልዕለይ ዝበፅሕ ዘሎ ነገር 

ክኸውን  ኣይኽእልን ሕልሚ ድኣ ይገብረላይ እናበልኩ ናብ እግዚኣብሔር ፀለኹ።ቀፂለ ካብ ዝባን እቲ ፈረስ ወደቕኩ፤እዚ ከይኣክል 

እናጎተቱ ወሰዱኒ።ናብ ናይ እንዳ ገረዚሄር ቤተሰብ ብምውሳድ ኣብ ንእሽተይ ገዛ ዓፀውኒ። ገረዚሄር ብለይቲ ተመሊሱ ጭካነ 

ብዝተማልአ ርእሰይ ስለ ዝወቐዐኒ ውነይ ስሒተ ወደቕኩ። ገረዚሄር ብጣዕሚ ገዚፍ ሰለ ዝኾነ ክደፍኦ ኣይክኣልኩን። ብሓይሊ 

ድንግለናይ ስለ ዝወሰደኒ ሙሉእ ለይቲ ክደሚ ሓደረኩ። እቲ ሽዑ ዝነበረ ቃንዛ ክፃወሮ ዘይክእል አዩ ነይሩ። እቲ ዝኸፈአ ዘደንገፀኒ 

ነገር እቲ ዝደፈረኒ ዘሎ ሰብ “ሰብኣየይ” ከም ዝኸውን ምስ ተገንዘብኩ ነይሩ።ናይ ገረዚሄር ወለዲ ብጠለፋን ብምድፋርን ንዝፍፀም 

ዝኾነ ስሕተት ምንም ኣይረኣዮሙን። ከምኡ እውን ናይ ጎዳኢ ልማዳዊ ተግባራት ተቓላዕነት ዘይፈለጡ ነይሮም። ንዓኣቶም ውላዶም 

ዝገበሮ ትኽክለኛን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ዝመፀ ተቐባልነት ዘለዎ ማሕበራዊ ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ይኣምኑ። ኣዲኡ 

ከይተረፈ “ዝወደይ እንኳዕ ደስስ በለካ ብሓቂ ብኣኻ ኮሪዐ። ሎምዓንቲ ሰብኣይ ኮይንካ። እዚ ብጠዕሚ ፅቡቕ እዩ። ብዙሓት ሰባት 

ብኸምዚ እዮም ተመርዮም ኣነ ከይተረፈ።ኣባና ዝኾነ ዝተፈጠረ ነገር የለን ፤ፅቡቕ ናብራ ንነብር ክዓ ኣለና እንታይ ከፊኡና። ደቅና 

እውን ዝተባረኹ እዮም። ኣይትጨነቂ ኩሉ ነገር ብሰላም ክኸውን እዩ ” በላኒ። 

ናይ ገረዚሄር ቤተ ሰብ  መርዐቱ ንክኸውን ምስ ወለደይ  ስምምዕ ገበሩ።እቲ ስምምዕ ብናይቲ ከባቢ ሽማግለ ስለ ዝተኻየደ  ሓንቲ 

ላሕምን ክልተ በጊዕን ንምርካብ ምስ ገረዚሄር ሓዳር ንክንገብር ተወሰነ። ወለደይ ሓዳር ንክገብር ተስማዕምዑ።ደመቀ ትምህርተይ 

ንክትቅፅል እንድሕር ዝፈቅደለይ  ኮይኑ እዩ።ድሕሪ መርዓ ሽዑ ንሽዑ ጥንሲ ከም ዝሓዘኩ ተገንዘብኩ።ትምህርተይ እውን ክቕፅል 

ኣይክኣልኩን። ቆልዓ ወለድኩ።ቀፂለ እውን ካልኣይ ቆልዓ ወሰኽኩ። ካልኣይ ቆልዓ ምስ ተወለደ ገረዚሄር ብጣዕሚ ሓሚሙ 

ህይወቱ ሓለፈ። ተገዲደ ካብ ዝድፈር ድሕሪ 7 ዓመት  ጓል 22 ዓመት  ዘይተምሀረት መበለት(ሰብኣያ ዝሞታ ጓል ኣንስተይቲ) 

ነይረ። 
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ቆልዑ ንበይነይ ምዕባይ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ። ይኹን እምበር ካብዚ ንድሓር ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጠለፋ፣ ትሕቲ ዕድመ መርዓ፣ 

ግርዛት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራትን ብምቅዋም መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘበረታትዑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 

ልምዓት ፕሮግራማት ናይ ምስታፍ ዕድል ምስ ረኸብኩ እየ ህይወተይ ምልዋጥ  ጀሚረ። ተመሳሳሊ ሕሱም ተጓንፎ ንነዘጋጠመን 

ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ድምፂ ኮይነ የምህር ኣለኹ።ንመናእሰይ ጎራዙ ደቂ ኣንስትዮ ቀልጢፍክን ኣይትመርዐዋ፣ ኣብ ንእስነት ዕድመኽን  

ተሓጎሳ፣ ናብ ቤት ትምህርቲ ኪዳ እናበልኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመቻታት ምኽሪ ይህብ ኣለኹ። ቁልዕነተይ ካባይ ተዘሪፉ ትምህርተይ 

ናፊቑኒ። ብዘይ ምንም ባዶነት እናተሰመዐኒ ብዙሓት ዓመታት ኣሕሊፈ። ኩሉ ነገር ዘንጊዐ እየ ተማሂረ። 

*** 

 

ናይ ምይይጥ ሕቶታት- መሳለጥቲ  በዞም ኣብ ታሕቲ ቀሪቦም ዘለዉ ሕቶታት ብምጥቃም እቲ ጉጅለ ምይይጥ የበረታትዑ 

1. ናይ በላይነሽ  ህይወት እንታይ ኮይኑ? 

2. ንምንታይ ኮይኑ? 

3. ኣብ ከባቢኦም ተመሳሳሊ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ይፈልጡ?እንታይ ተፈጢሩ? 

4. እዚ ኣባኻ  ወይ ኣብ ንእሽተይ ሓፍትኻ ወይ ኣብ ሰበይትኻ ወይ  ኣብ ጓልካ እንተዝፍጠር እንታይ መገበርካ? 

5. ማሕበረሰብ ናይ ጠለፋ መርዓ ንምፅዳቕ ወይ ንምቅባል  እንታይ ምኽንያታት ይጥቀሙ? 

6. ኣብዞም ነጥብታት ኣብ ጥቅሚ  ንከይውዕል ዘኽእል  ዝኾነ ተፃራሪ ክትዕ ምሕሳብ ይኽእሉ? 

7. ብጠለፋ ዝግበር መርዓ ንምክልኻልን ካልኦት ዸቂ ኣንስትዮን ጎራዙን ንቐፃሊ ተቓላዕቲ ንከይኾና ንምክልኻል እንታይ 

ስጉምትታት ክውሰዱ ይግባእ? 

8. እዚ ኩነታት ንምቅራፍ ደቂ ኣንስትዮ ሓቢረን ከመይ ክሰርሓ ይኽእላ?  
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ናይ ጉጅለ መልመዲ-ናይ ሂወተይ ተኽሊ (2:00 ስዓት) 

ፍልፍል ሊንደርፈር፣ ሲሞን እና ዮዲት በዝለር (2013)። ናይ ስልጠና መምርሒ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ/መሰረታዊ ደረጃ/። ሜዲካል 

ሞንዲያሌ፣  

መተሓሳሰቢ: እዚ ብንእሽተይ ጉጅለ ተኻፊሉ ድሕሪ እዚ ብምልእተ ጉባኤ  ምይይጥ ዝግበር ናይ ውልቀ ሰባዊ ምንቅስቃስ እዩ።  

ተግባር 1: መእተዊ መሳለጥቲ ተኽልታት ብብዙሕ ባህልታት ኩለመዳያዊ ትርጉም ከም ዘለዎም “ንህይወት” ከም ዝውክሉ 

ከረድእዎም ኣለዎም።እዚ መልመዲ ናይ ተኽሊ ምስሊ ዝጥቀም እንትኸውን ተሳተፍቲ ሀዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝነበራ 

ዝበለፀ ንምርዳእ ንክኽእሉ ናይ ባዕሎም ህይወት ንከንፀባርቑ ንምሕጋዝ እዩ። (እዚ መልመዲ ኣብ ዝሰርሕሉ ግዜ ካብ ናይ ስልጠና 

ክፍል ግዜ ወፃኢ ብምኻድ ሱሩ፣ ጉንዱ፣ ፍሪኡን ብቑልቱን ዘርእይሉ ተኽሊ ይድለዩ ድሕሪ እዚ ናብ  ናይቲ ስብሰባ ክፍሊ ይመለሱ) 

ተግባር 2:መብራህርሂ -ንሕድሕድ ተሳታፊ ናይ ተኽልታት ስእሊ ሱር ፣ጉንዲ፣ፍራፍረን ፎቶ ኮፒ ይሃቡ(ናይ ኢድ ፅሑፍ ይመልከቱ) 

እቶም መምርሕታት  ንምብርህራህ ንባዕሎም ሓደ ፎቶ ኮፒ ይጠቐሙ።ድሕሪ እዚ ናይ ውልቀ ሂወቶም ተኽሊ ዝተፈላለዩ ክፍልታት 

ከመይ “ሽም” ከም ዝህቡ በዞም ዝስዕቡ  መምርሕታት (ካብዚ ንታሕቲ ይመልከቱ) ሓደ ናይ ገለፃ ወረቐት የቕርቡ። ንሕድሕድ 

ነጥብታት የንብብዎም ካብኡ ብናይ ባዕሎም ቃላት ይተክእዎም። 

• ሱር-ንሶም ዝመፅሉ ቤተሰብን ማሕበረሰብን ከምኡ እውን ኣብ ንእስነት ግዜ ፅዕንቶ ዘሕደሩሎም ካልኦት ሰባተ ወይ 

ነገራት ወይ ክስተታት (ፅቡቕ ተፅዕኖታት ይኹኑ ሕማቓት ትፅዕኖታት) ይውክሉ። ንሕና ብንሕና ሱር ኣካላት 

ብዝኾኑ ነገራት ዘይክንሕጎስ ንኽእል። ግን እዞም ሱራት ናይ ሂወትናን ተኽልን ቅርፂ ነዲፎም። 

• ጉንዲ-ሀዚ ብዛዕባ ዘሎ ህይወቶም ኩሉ ነገር ይውክል።ንሶም ዝገብርዎ ምስ መን ሓቢሮም ከም ዝነብሩ፣ ስርሖም፣ 

ቤተሰቦምን ማሕበረሰብን። 

• ፍረታት-ኩሎም ዓወታት ይውክሉ። ንሶም ብዝገብርዎ ፃዕሪ (ብንእሽተይ ይኹን በቢመዓልቱ ዝግበሩ ዓወታት) 

ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነገራት ። ንሕድሕዶም ዝተፈለየ ፍረ ይሃብዎም። 

• ሕንጥብ -ናይ ቐፃሊ ተስፈኦም (ኣናእሽተይን ዓበይትን ፈተናታት)ይውክሉ 

“ስም ምሃብ” ኣብ ዝብልሉ ግዜ ተሳተፍቲ ቃላት ምፅሓፍ ወይ ካብ ነናይ ባዕሎም ሱራት፣ ጉንዲ፣ ፍራፍረ ወይ ሕንጥብ  ኣናእሽተይ 

ነገራት ወይ ምልክታትን ምስኣል ከም ዝደልዩ የረድኡ።(ንኣብነት ሱር ንምርካብ፣ ዝደለይዎ ንምስኣል ይደልዩ ይኾኑ) ዝዓበዮ 

ብህፃንነት ወይ ንዕኡ ዝድግፉ ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ መምህር)። ን”ንዕውትነት” (ፍራምረ) ዓበይቲ ነገራት ክደልዩ ከምዘይብሎም 

የተሓሳስቡ፣ ነገር ግን ኣብ ሂዎቶም ውሽጢ ፅቡቅ ወፅኢት ከም ዘርከቡ ንዝስመፆም ነገራት፣ ንኣብነት ቆልዑ ምዕባይ። ኩሎም 

ተሳተፍቲ አቲ መምርሒ ክርድእዎ ኣለዎም። 

ተግባር 3: ብሓደ ይስኣሉ-ሀዚ ከም ሓዱሽ ብናይ ሱራት መመርሕታት ይጀምሩ ( ሀዚ እውን  ኣብ በራሪ ወረቐት  ክርኣዩ ኣለዎም። 

ናብ ናቶም ፎቶ ዝተቐደሐ ተኽሊ ይኺዱ እሞ ኣብዚ ናይ ባዕሎም  ናይ ውልቀ ሓደሓደ ኣብነታት ይፅሓፉ ወይ ይስኣሉ። 

ብምክፋሎም እንታይ ዝኣክል ምቾት ብምምስራት ወይ ዝተፈላሰፈ ክኾኑ ይኽእሉ። ግን ንሳቶም “ናይ ውልቀ ሱራት” እንታይ ከም 

ዝኾነ እቲ ነጥቢ ከርእይዎም ኣለዎም። እቲ ጉጅለ ተመሳሳሊ ነገር ንክገብሩ ይሕተቱ።እንትውድኡ እርሳስ ንታሕቲ ንከውርዱዎ 

ይሕተቱ። ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝውዳእ ይፅንሑ እሞ ቀፃሊ ናይ ተኽሊ ክፍሊ ይኺዱ። ሕድሕድ ሰብ እርሳሱ  ኣቐሚጡ ክሳብ ዝውዳእ 

ካብ ሕድሕድ ክፍሊ ጠጠው የብሉ እሞ  ናይ ቀፃሊ መመርሕታት ይሃቡ። ኣብ ናይ ባዕሎም ተኽሊ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም 

የርእዩ። ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝውዳእ ተመሳሳሊ ነገር ንክገብሩ ይሕተቱ። ንሕድሕድ ክፍሊ እኹል ግዜ ከም ዘለዎም የረጋግፁ። 

ንሕድሕድ ናይቲ ተኽሊ ክፍሊ ንምርዳእ ቀለልቲ ዘይኮኑ ስእልታት ንክረኽቡ ምንባብን ምፅሓፍን ንዘይኽእሉ ተሳተፍቲ 

ምብርትተፆም ይቐፅሉ። እዚ ክፍሊ 40 ደቒቓ ዝኣክል ይወድድ። 
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ተግባር 4: ኣካፍሉ  

ኩሉ ሰብ ምስ ወደአ ተሳተፍቲ ኣብ 4 ጉጅለታት ክክፋፈሉን ስእልታቶም ባዕሎም ንባዕሎም ንክለዋወጡ ይሕተትዎም። ሰባት 

ድሕንነት ዝተሰመፆምን ናይ ምክፋል ሓይሊ ዝተሰመዖም ከባቢ ይፍጠሩ። እዚኣቶም ዝደለይዎ ማይ ተኽሊ ክፍልታት ንምክፋል 

ነፃ ምዃኖም ኣፅንዖት ይሃቡ። ግን ኩሉ ነገር ናይ ምክፋል ግዴታ የብሎምን። ተሳተፍቲ ናይ ጉጅለታት ኣባላት ብዝዛረብዎ ርኢቶ 

ንከይህቡ  ይሕተቱ።ግን ሱቕ ኢሎም የዳምፁ። እዚ ናይ ምክፋል ልምዲ ብግምት 30ደቒቓ ይሃቡ። ሀዚ እውን ድሕሪ 30 ደቒቓ  

ኣብ ወግዒ ዝተፀመዱ እንተኾይኖም ካልእ 15 ደቒቓ ይፍቀድሎም። መብዛሕትኦም ድሕሪ 30 ደቒቓ ምክፋሉ ኣቐዲሞም 

እንተወዲኦም እቲ መልመዲ  ንምጥንኻር ካሊእ 5 ደቒቓ ከም ዘለዎም የፍልጡ።  

ተግባር 5: ምይይጥ 

ተሳተፍቲ ናብ ምልኣተ ጉባኤ ይመለሱ እሞ ዝስዕቡ ተኸታተልቲ ሕቶታት  ሓደብሓደ ተረጋጊፆም የንብቡ (ቅድሚ ሀዚ ዝተዳለዉ 

በረርቲ ወረቓቕቲ)። ናብ ቀፃሊ ቅድሚ ምቕፃል ኣብ ሕድሕድ ናይ ሕቶ ስብስብ ንምምይያጥ ግዜ ይሃቡ። 

• እዚ መልመዲ ከመይ ነይሩ? እንታይ ቀሊል ነይሩ? እንታይ ከቢድ ነይሩ? 

• ተመኩርኦም እንተካፍሉ እንታይ ተሰሚዕዎም?እንታይ ቀሊል ነይሩ? እንታይ ከቢድ ነይሩ? 

• ናይ ካሊእ ናይ ሂወት ተክሊ እንተዳምፁ እንታይ ተሰሚዕዎም?እንታይ ቀሊል ነይሩ? እንታይ ከቢድ ነይሩ? 

ክሳብ ሀዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉጅለ ዝተፈፀሙ ክፍቲ ምዃን ወይ ክንዳይ ዝኣክል ምንክብኻብ ከም ዘድሊ ሓሳብ ንምርካብ 

ንሕድሕድ ተሳተፍቲ ብዛዕባ ዝተሰመፆም ሓደ ነገር ክዛረቡ ይዓድሙ። ትክሎም እናካፈሉ ከለዉ ዝተሰመፆም ንክዛረቡ ጥራሕ 

ኣፅንኦት ይሃቡ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ መሳርሕቶም ዝተዛረብዎ ዝኾነ ናይ ታሪክ ክፍሊ ክደግምዎ ኣይብሎምን። ካብ መንጎ እቶመ 

ታተፍቲ ብዛዕባ ተኽሎመ እንትመያየጡ ኣብ ህይወቶም ውሽጢ ተመሳሳሊ ልመዲ ከምዘለዎም ኣስተውዒሎም እንተኾይኖም 

ይሕተትዎም። ጓል ኣንስተይቲ ቆልዓ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ምክንያት ተጎዳእቲ ናየ ሓባረ ልምዶም ብምሃብ መልሲ ክህቡ 

ይኽእሉ። ንኣብነት ወለዲ ካብ ንጓል ኣንስተይቲ  ንወዲ ንምምሃር ይመርፁ። ኣብ ኪናት ግዘ ሰብኡት ስለ ዝሃደሙ ደቀን 

ንምንክብኻብ በይነን ምሕዳግ ወዘተ... ከምዚ ዝበላ ደቂ ኣንስተዮ ኣብ ቤተሰብ ፣ኣብ ማሐበረሰብን ሕብረተሰብን ውሽጢ ምስ ደቀ 

ተባዕተዮ ተመሳሳሊ መሰል፣ ጉልበትን ዕድልን የብሎምን። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጭቆና ተባሂሉ ክፅዋዕ ይኽእል ብምባል ምጥቕላል። 

ዝተወሰኑ ዘጋጠሙ ናይ ውልለቀ ሰብ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን።ናይ ብዙሕ ሕብረተሰብን መዋቅርን ኣካል እዩ። ስልጠና ካብ ብተናፀል 

ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ምሕጋዝ ከም እንኽእል ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ሓደ መዓልቲ ካብ ሱር መሰረቱ  ንክፍታሕ 

ኣብ ማሕበረሰብና ውሽጢ ለውጢ ከመይ ምብርካት ከም እንኽእል ንክርድኡ ይሕግዘካ። 

መጠቓለሊ 

እዚ ንኡስ ክፋል ኣብ ጠለፋ፣ኣገዲድካ ምድፋርን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ኣመልኪቱ ኣፀጋምን መደንገፅን ጉዳይ ዘልዐለ 

እንትኸውን እዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ውሽጢ ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ጎዳኢ ባህላዊ ተግባር እዩ።ዋላ አኳ ብዙሕ ማሕበረሰብ 

ንነዊሕ እዋን እናተጠቐመሉ ዝፀንሐ ባህላዊ ኣሰራርሓ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል፣ 

ስምዒታዊ፣ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምዝባዕ የብፅሕ። ኮይኑ ግን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ጎረቤት ወይ መሳርሕተይ እንተዘይፈለጥኩ 

ናይ ሂወቶም ተኽሊ ኣካል እዩ።ሕድሕድ ሰብ ካብ ዝሓለፈ ታሪኾም ሎሚ ዘለዉ መንነቶም ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ኣወንታዊና 

ኣሉታዊ ልምድታት ኣለዋ። በዚ ሓቂ ምኽንያት ንባዕልናን ንኻልኦትን ርህራሄ ክነርኢ ኣለና። 
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ንኡስ ክፋል 3.4.2:  ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 

ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዓለም- ለኸዊ ፀገም ኾይኑ መብዛሕቲኡ ግዜ ዘይማዕበሉ ክፍልታት ማሕበረሰብ ዝረአን ምጥቃዕን ምግሃስን 

መሰል ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ምክንሻብ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ስለዝኾነ ዝተከልኸለ እዩ።ኣብ ኢትዮጵያ 

ብዛዕባ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብምትሕሓዝ ዝወፅአ ሕጊ ዝምልከት ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 414/2004  ብዝርዝር ተቀሚጡ እዩ። እዚ 

ኣዋጅ ድማ መቕፅዒ ወንጀል ድሞክራስያዊ ኢትዮጲያ 2004 ብዝብል ዝፅዋዕ እንትኾን  ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ወንጀል ምዃኑ 

ይገልፅ። ደቂ ኣንስትዮ ዝክንሸባሉ ክሊ ዕድማ ኣብ ህፃውንተን ኾይኑ ከም መግለፂ ባህሊ ዝውሰደ ዝትግበረን ካብ ክልል ናብ ክልል 

ዝፈላለ እዩ።ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዋሃቦ ትንተናን ኣገላልፃን ብክልልን ሃገርን ካብ እምነት ዝብገስ መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ቁርኣን 

እዩ። ብኻሊእ መዳይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክብረ ንፅህነአን ንክሕልዋ፣ ህዱኣት ንምዃን ዝብሉ ምክንያታት ኣለዉ። ምክንሻብ ደቂ 

ኣንስትዮ ጠንቂ ናይ ኣካል ጥዕና ፀገም፣ ቆረብት ምግፋፍን ጫፍ ብልዕቲ ምቑራፅን ሰለ ዘጋጥም ናይ መካንነት፣ ረክሲ፣ ኣብ ግዜ 

ወሊድ ማህፀን ምስንጣቅ፣ ስነ-ኣእምራዊ ፀገም ከም ምስልቻው፣ንባዕልኻ ምትሓት፣ ዝግመት ኣእምሮን ጭንቕትን ወዘተ ዝበሉ 

ፀገማት የጋጥመን። ብተወሳኺ ንማሕበራዊ ፀገማት ዘቓለዐን እንትኾን ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ምቁንዛውን ስምዒተን ዘይምርኻዕን 

የጋጥመን እዩ።  

እዞም ፀገማት ብቀጥታን ንሓዋሩን ናይ ምርባሕ ኣካላተንን ስነ-ኣእምራዊ ፀገምን ዝሓድርን እንትኾን ሕፅረት መስተውዓላይነት፣ 

ትሑት ውፅኢት፣ ሕፅረት ውፅኢታዊ ውሳነ ዘይምውሳን፣ ውፅኢት ዘይብሎም ተግባራት ምፍፃም፣ ብቅዓት ትውልዲ ዘይምፍጣርን 

ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝተሓተ ኣመለካኽታ ንክህልወን መበገሲ እዩ። 
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መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ማተርያል:  የለን 

ዝወሰዶ ግዜ:  1:50 ክሳብ 2: 00 ሰዓት 

ተሳተፍቲ ክርድእዎ ዝግባእ:  ምክንሻብ  ንደቂ ኣንስትዮን ማሕበረ-ሰብን ፅዕንቶ ዝፈጥረሉ መንገድታት 

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ:ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ መበገሲ ሓሳባትን ከይዲ ኣፈፃፅማን  ዝኾኑ ነጥብታትን ተግባራት 

ምዝራብ  

መምርሒ:  እቲ ዛእታ ድሕሪ ምንባብ ተሳተፍቲ ብጉጅለ ክመያየጡን ክሰርሑን ምግባር 

*** 

 በላይነሽ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብዙሕ ናይ ግንዛበ መዕበይ ስራሕትን ዘተ ማሕበረ-ሰብን እናተኻየደ ጎዳእቲ ልማዳዊ 

ተግባራት ንምንታይ እዮም ጠጠው ክብሉ ዘይኽእሉ እናበለት ኩሉ ግዜ ትሓስብን ትጭነቅን። ምክንያቱ ድማ በላይነሽ ዋላ ሓንቲ 

ጓል ኣንስተይቲ  ከምኣ ክትፅገም የብላን ኢላ ስለትኣምን እዩ።በዚ መሰረት በላይነሽ ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ብጉጅለ 

ንምትሕግጋዝ፣ንደቂ አንስትዮ ዝምቹ ግልጋሎት መጋዓዝያ፣ናይ ማሕበረ-ሰብ ጉዳያትን ዝምልከት ዝተፈላለዩ ተግባራት ትፍፅምን 

ትሳተፍን እያ።ድሕሪ ናይ ዘይፍትሓዊ ግልጋሎት መጋዓዝያ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍታሕ ተቓሊሳ ንምዕዋትን ምስ ጎራባብታ ዝርከባ 

ደቂ ኣንስትዮ ብምዃን ንግርዘት ደቂ ኣንስትዮ ንምቅላስ ብዝለዓለ ሓቦ ጀመረት። 

 ሎማዓንቲ በላይነሽ ኣብ ናይ ባዕለን ሻሂ ቡና ፕሮግራም ብምርካብ ብቆልዐኣ ዝበፅሓ ጉድኣትን ፀገምን ተዛረበት።በላይነሽ ኣብ 

ዓሰርተ ዓመታ እንተላ ዝተገረዘት ኾይና ኩሉ ነገር ትዝክሮን ትማሊ ከም ዝነበረን ገይራ ትሓስቦ። 

በላይነሽ ኣብ ባይታ ዘሎ ህልዊ ኩነታት መበገሲ ብምግባር ዘረባ ጀመረት።«ሓንቲ ርግምቲ ማዓልቲ››  ብምባል ኣነ ዝተከንሸብኹላ  

ዕለት ወላዲተይ ክትዛረበኒ ከላ እታ ማዓልቲ ንሳ ትክኽልኛ ምዃናን ናብ ሰበይትነት ዝተፀምበርኹላን ማዓልቲ እያ ትብለኒ።ኣብ 

ዝቅፅል ማዓልቲ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንሰተይቲ ናይ ባዕላ ናይ ግርዘት ኩነታት ክተምህር ጀመረት።ምክንሻብ ከም ናይ ገንዘብ መርከቢ 

ወይ ንግዲ ዝጥቀመሉ ሓደ ሰብ ነብሰይ ንምቁራፅ ናብ ገዛና መፅኣ።ለምለምን ሰናይትን ከም ዕውራት ዓይነን ዓሚተን 

ኣዳመፃ።ብመሰረት ናይ በላይነሽ ዛንታ  ኩለና ተመሳሳሊ ልምድን ተሞክሮን ስለ ዘለና ክንርሰዖ ኣይንክእልን ይብላ። 

በላይነሽ ምንባዕ ቀፀለት ንሳ ዝተከንሸበትሉን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ክትሰምዕን ክትዝኽርን ስለ ዝገበራ ከመይ ከም እትገልፆ 

ብምጭናቅ ስምዓኒ ጎራባብተይ ኣብ ኩሉ ገዛ እዚ ናተይ ከቢድን መሰቀቅን ፀገም ኣሎ እዩ።በለተን።ሎሚ ንኩሉ ልክዕ ናይ ሓጉስ 

ማዓልቲ እንትኾን ንዓይ ግን ኣይኾነን።ናተይ ምክንሻብ ምስ እግረይ ብምትእስሳር ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ግዜ የፀግመለይ እዩ።እተን 

ሰበይቲ ላማ ሒዘን እንትመፅኣ ብዝሕ በክየ እዮ።ግን ብሓደ ኢደን ዓይነይ ዓሚተን ዝኾነ ነገር ከም ዘይርእን ነብሰይ ከይንቃሳቀስ 

ድማ ናብ መሬት ኣጣቢቀን ብምእሳር ክኽንሸብ ተገይረ እየ። ብዓውታ እናበከኹ ኣደይ ክትሕግዘኒ እንተፀዋዕኹ ዝኮነ ሰብ ካብ 

ሓደጋ ከድሕነኒ ኣይካኣለን።እተን ሰበይቲ ብልዕተይ ብምቁራፅ ብክሪ ነብሰይ ሰፈያኒ። ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት። 

በላይነሽ ዓይና ዓሚታ ነቲ መሰቀቂ ኩነታት ከም ቆልዓ እናደንገፅት ትገልፆ።እቲ ኩነታት ክንደያናይ ከም ዘሕዝን መግለፂ ቃላት 

ኣይብለይን። 

ኣብቲ ግዜ ናይ ኣዲኣ ዝፈስስ ዝነበረ ንብዓት ዘከረት፣ ጓላ እዚ ኩሊ ትክኽል ድዩ ምስ በለታን ዘይሞቸዋን ኩነታት ስለዝነበረ።እቲ 

ከንሻቢ ድማ ከደቅሱኑን ነብሰይ ክሕፀብን ከም ዘይብለይን ኣጠቃቅመ መድሓኒትን ዝምልክት ተዛረቦም።እግረይን ምድር ቤት 

ገዛናን ብድም ተሸፊኑን ዘፈርሕን እዩ። 
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በላይነሽ ድሕሪ እዚ ፍፃመ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ስቅ ብምባልን ትፍሳ ብምሕባእ ፅጥ በለት።ከመይ ከም ዝደቀስኩን ናብ ምድር ቤት 

ዝወረድኩን ምንም ኣይፈልጥን። ካብ ምድቃሰይ ኣብ ዝነቃሕኽሉ ግዜ ኣደይ ኣብኡ ኣላ ክሰብ ዝበራበር ትፅበ ኣላ።ንሳ ደማ ሕቁፍ 

ኣቢላ ብምሓዝ ፅቡቅ ንስኪ ሓዚ ሰበይቲ ኮይንኽን ዝኾነ ወዲ ክምርዐወኪ ይደሊ እዩ። ማሕበረ-ሰብ ከኽብረኪ እዩ በለትኒ። ንሳ 

ድማ ምሳይ በኽየት። 

ነዚ ብምስማዕ ለምለምን ሰናይትን ኣብ ዝተፈላለየ ልምዲ ምህላወንን ብህፃውንተን ዘጋጠመን ሕማቅ ኩነታትን ዘኸራ። "እዚ ናይ 

ቡና ተሃድሶን ምጅማሩ ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሕማም ርእሲ ኾይንወን እዩ። ሰናይት ኣነ አውን ብዛዕባ እዚ ተዘክሮ ኣለኒ በለት።ኣነ 

እውን ምስ ተከንሸብኹ ድሕሪ ዝተወሰነ ማዓልቲ ንመጀመርታ ግዜ ፆታዊ ርክብ ምስ ባዓል ገዛይ ጀመርኩ። ደም ይፈሰንን ደርብ 

ቃንዛ ይስመዐንን ኣሎ።እዚተግባር ኣብ ከባቢና ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ልሙድ እዩ። ንሳ አውን ብክያት ቀፀለት፣ ሐዚ ንሕና ተሞክሮና 

እንከፋለሉ እንትኾን ክንዛረቦ ከለና ቀሊል ዝመስል እዩ። ኩሉ ግዜ ንባዕለይ ይጥንቀቅ እየ። ሐዚ እውን ብዛሓት ህፃውንቲ ደቂ 

ኣንስትዮ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ዝዝረራን ዝሳቀያን ደቂ ኣንስትዮ ይፈልጥ እዩ።ናይዚ ምክንያት ድማ ብዝግባእ ዘይጠንከራ ብምኻነን 

ይቅንዘዋ። ንምንታይ ከም እንሳቀን እንፅገምን ኣይፈልጥን፣ ስለዚ ደቂ እንስትዮ ነዚ ንምውጋድ ንሕሰብ። 

 ብጣዕሚ ብምሕዛን ለምለም ዝኾነ ነገር ክዝኽር ገይርክኒ በለት።ውላድ ምሃብ ንዝተከንሸባ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሞት ምክንያት 

ይኸውን እዩ።አዚ ማለት ጥዕና ብዝተመልኦ ምውላድ እንድሕር ዘይትክእል ኾይነ ባዕለይ እውን ሎሚ ኣይክህሉን በለት።ንምውላድ 

ሽድሽተ ማዓልቲ ኣብ ዝተረፈኒ ግዜ ባዓል ሙያ ሕክምና ብስሩዕ ኩነታት ክወልድ ከም ዘይክእል ተዛረበኒ። 

ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ተሃድሶ ቡና ኩለን ማሓዝት ይነብዓ፣ኣብ ግዜ ቁልዕነተን ዘጋጠመን ክዝኽራ ሰለ ዝገብረን ይሓርቃን ይበኽያን። 

ብሃንደበት ለምለም ቁጠዐ ዝተመልኦ ዘረባ ጀመረት። 

ማሓዙተይ ናትና ማሕበረ-ሰብ ዘይርደኦን ንለውጢ ከም ዝቃወምን ትፈልጣ ኢክን በለት። እወ በላ ግን ንምልዋጥ ቃል ንእቶ፣ ግን 

ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ምግላልን ምክንሻብን ዝቓወም መስተውዓላይ ሰብ ኣስታወሳ።ንሕና ንባዕልና ክንኽበርን መሰልና ክሕሎን 

እንተዘይገይርና ንባዕልና ንጉዳእ ኣለና ማለት እዩ።ንሳቶም ልምዶሙን ባህሎምን ክልውጡ ኣይደልዩን። ኣነ ባዕለይ ጓለይ ክትክንሸብ 
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ኣይደልን ግን ነቲ ናይ ዓበይቲ ዝመፅእ ፀቅጢ ንምቅዋም ድልውቲ ኣይኮንኹን ። በዚ ዝመፅኣ ስድራይ ካብ ማሕበረ-ሰባዊ ተሳትፎን 

እምነት ጉዳያትን ክግለል ከም እንክእል መጠንቀቅታ ሂበሙኒ።  መኽየዲ መንገዲ ክንስእን ምስ በሉኒ ኣነ እውን ነቲ ፀገም ንምፍታሕ 

ከእምኖም ኣይካኣልኹን።ዋለ ተተሰመዐኒ መማረፂ ሓሰብ ኣይብለይን።ንባዕለይ ፍፅም ቦታ ኣይህብን።ለምለም ብብኽያት ምክንያት 

ቡዝሕ ክትዛራብ ኣይካኣለትን። 

ድሕሪ ብዝሕ ስቅ ምባል፣ ሰናይት ኣፃብዕታ እናዓፀፈት ምዝራብ ጀመረት።እዚ ተግባር ክሳብ ሐዚ ፀገም ብምህላዉ ብርክት ዝበላ 

ደቂ ኣንስትዮ እናተጠቅዓ እየን።ኣዲኣ ንጓላ ብሓይሊ ነዚ መሰቀቂ ተግባር ምፍፃም ኣብዚ እንንብረሉ እንታይ የምህረና? ንውላዳ 

እንታይ እያ ተምህር ዘላ? ዋላ እቶም ዝተምሃሩ ኣካላት እዚ ተግባር ይፍፅሙ ስለትርኢ እዚ መፍርሕን መሰቀቅን ፀገም ማዓዝ 

ይውዳእ? ከልዕሎን ክሓስቦን ኣይደልን፣ምክንያቱ ዋላ ሐዚ መብዛሕቲኦም ሰብኡት ኣንስትም ክኽንሸባ ኣይደልዩን።ንምንታይ ከም 

ዘይደልዩ ኣይፈልጥን፣ስለዚ ንቀፃሊ ዝተወሰና ንፅሃት ኣዋልድ ንምድሓን ሓደ ነገር ክንሰርሕ ይግባእ። 

ዝኾነ ሰብ ብዝመፅአሉን ዝዓበየሉን ኩነታት ክቅፅል ኣይብሉን።እዚ ፀገም ወይ ሕማም ልዕሊ እቲ በላይነሽ ዝሃበቶ መግለፂ እዩ።ኣብ 

መወዳእታ ሰለስቲአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢእን ብዝርከብ ማሕበረ-ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዘብፀሖ ጉድኣት ንምኽልኻል ኣብ 

ስምምዕ በፅሓ።ናብቲ ናይ ጣብያ ኣማሓዳሪ ፣ፖሊስ፣ጉዳይ ደቂ ኣንስትየን ቤት-ፅሕፈት ከይደን ንምዝርራብ ትልሚ ኣዳለዋ። 

*** 

መማያየጢ ሕቶታት –መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምጥቃም ጉጅለ ምይይጣት ምክያድን ምክትታልን  

1. በላይነሽ፣ሰናይትን ለምለምን ኣብ ግዜ ቁልዕነተን እንታይ ኾይንን ወይ እንታይ ገጢምወን? 

2.  ንምንታይ ለምለም ብዛዕባ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ እናተዛረበት ጓላ ክትክንሸብ ገይራታ? 

3. ከምዘን ሰለሰተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለ ተመሳሳሊ ተሞክሮ ዘለወን ደቂ ኣንስተዮ ትፈልጡ ዶ?  

4. ካብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርባሕ መን አዩ? 

5.  ኣብ ከባቢኩም ምክንሻብ ደቂ ኣንስተዮ ንምክያድ ዝዋሃቡ መብራህረሂ ወይ ምክንያታት እንታይ አዮም?  ኣብቶም ዝዋሃቡ 

መግለፅታትናትኩም  ኣመለካክታ ወይ ሓሳብ? 

6. ምክንሻብ ኣብ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ዘምፀኦም ሳዓቤናት እንታይ እዮም? ምስ ዓበያ ኣብ ስድረአንን ማሕበረ-ሰብን 

ዘምፅኦ ሳዓቤን ከ እንታይ እዩ? 

7. ኣብ ከባቢኩም ግርዛት ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድን ንምልዋጥን ዝግበረ ምንቅስቃስን ኣሎዶ ወይ ይሕሰበሉ ዶ?  

8. መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራትን ንምውጋድ ዘዳለዎ ትልሚ ምህላውን 

ብዛዕብኡን ትፈልጡ ዶ? እንታይ ሰሚዕኩም ብዛዓብኡ? 

9. ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕጋት መን እዩ ሓላፍነት ኽወስድ ዝግበኦ ትብሉ? ንምንታይ?   

10. ግርዘት ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ?  ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ እንታይ ሜላ 

ተጠቅምካ ግንዛበ ማሕበረ-ሰብ ክመሓየሽ ይክእል ትብለ?  

11.  ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ተዋዲበንን ተሓጋዲዘንን ደቂ ኣንስትዮ ንምብቃዕ፣ ድሕንነተንን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላውን 

ካብ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን እንታይ ክሰርሓ ይግባእ? 

ናይ ጉጅለ መልመድታት: ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ናይ ባዕልና ተሞክሮ ምክፋልን ናትና እጃም ኣብ ጥቅዓትን ምግላፅ1   

ተግባር 1: ንተሳተፍቲ ድሕሪ እቲ ምይይጥ ብዘዕባ ምክንሸብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ሳዓቤንን ዕንቅፋትን እንታይ ከም ዝተሰመዖም 

ምሕታት።እዚ ተግባር ሎሚ እውን ምሳና ዝቅፅል ምህላዉ ምግላፅ።ኣብ መወዳእታ ክፋል ናይ ተክለይ ሂወት ዝብል ንጥፈት 

ክሰርሑ ምግባር። 

 
1 ፍልፍል ፅሑፍ (Adapted from): Lindorfer, Simone and Judith Baessler (2013). Training Manual for Women‘s Empowerment 
(Basic Level).  Medica Mondiale Liberia, p.  37.   
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ተግባር 2:   ተሳተፍቲ ናብ ቦተኦም ክምለሱን ናይ ተክሊ ሂወት ዝብል ተሞክሮ መሰረት ጌይሮም ከኻፍልዎም ምግባር፣ ክዓብዩ 

እንተለዉ ዘጋጠሞም ቃንዛታትን ዕንቅፋታትን ስም ክህቡ ምግባር። ተሳተፍቲ ናይ ባዕሎም ተሞክሮ መሰረት ብምግባር ዘጋጥሞም 

ስቃይ ክዝኽሩ ምግባርን ንምንታይ ሕብረተ-ሰብ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጭቁን ምግላፅ።ተሳተፍቲ ዝወሰድዎ ትምህርቲ ንካልኦት 

ከኻፍሉ ምሕታት።«ናይ ሕብረተ-ሰብ ጭቆና ደቂ ኣንስትዮ ንሂወተይ ከመይ ከም ዝፀልዎ›› ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ቻርት ብዘይምፅሓፍ 

ክሓስቡ ምፍቃድ። 

ተግባር 3:    አንድሕር ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ስቃይ እንታይ ከም ዝስመዖ ዝሃቦ ሓሳብ ዘየለን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ከም ዝሳቂ 

እንተሓሲቡ ናይ ባዕልኻ ሓሳብ ኣቅምጥ።ኣብ ከባቢኦም ደቂ ኣንስትዮ እንትጥቃዓ እቲ ካሊእ እንታይ ከም ዝስመዖን ዝበፅሖ ፀገም 

እንታይ ከም ዝኾነ ምሕታት። ጥቅዓት ማለት ኣካላዊ፣ ግዝያዊ ስሚዒት፣ ሽም ፀውዕኻ ምልኽፍል፣ ምሕፋር ጥራሕ ዘይኾነስ ዝኮነ 

ተግባር ኣብ ስነ-ልቦና ዝበፅሕ ጥቅዓት እውን እዩ።  

 በዚ መሰረት ተሳተፍቲ እንታይ ከም ዘተረድኡ ንምእማን እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምጥቃም. 

• ሓዳ ሓደ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ንካልአት ደቂ ኣንስትዮ የጥቃዓ ዶ? (ኣብነት፣ ቅንኢ፣ስብኣይ ምምንጣል፣ንዕልቲ 

ቆልዑ ክትምጥን ዘይምድላይ?እዚ ንምንታይ ይኾን ትብሉ? 

•  ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ሓደ ግዜ ደቀን የጥቃዓ ዶ?  ( ኣብነት ፣ምእሳርን ምውቃዕን ብፈላይ ደቂ ሰብእተን እንትብድሉ ወይ 

ጓል ስብኣይካ?እዚ ንምንታይ ይኮን ኢልኩም ትሓስብ? 

• ደቂ ኣንስተዮ ሓዳ ሓደ ግዜ ንሰብአት የጥቃዓ ዶ? ( እዚ ኣካላውን ስነ-ልበናውን መጥቃዕቲ የጠቃልል)እዚ ንምንታይ 

ይፍፀም  ውይ ይኸውን? 

▪ መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ ዝካየዱ ዓለም-ለኸዊ መፅናዕታት ዝበዝሑ ደቂ ተባዕተዮ ንደቂ ኣንስትዮ ዘጥቅዑ 

ምዃኖም ዝፍለጥ ኮይኑ ግን ብዝትወሰነ ግን ደቂ ተባዕትዮ ባዕሎም ንደቂ ኣንስትዮ ንምጭቋንን ንምፅቃጥን 

ኣብ ዝፍትንሉ ግዜ ግን ጥቅዓት ዘብፃሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እየን።እዚ ድማ ዑደታዊ መጥቃዕቲ ይባሃል።ደቂ 

ተባዕተዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ወንጀል ምፍፃምን ምጥቃዕን እንትሙክሩ ንባዕሎም ኣብ ሂወቶም ዑደታዊ 

መጥቃዕቲ የጋጥሞም።    

ተግባር 4:   እቲ ዝነበረ ንጥፈትን ተሞክሮን መሰረት ብምግባር ጭቆናን ፀቅጥን ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚያ ከም ደቂ ኣንስትዮ ክጥንቀቓ 

ይግባእ ብዝብል ምጥቅላል።ነዚ ንምፍፃም ድማ ዓቅሚ ምፍጣርን ንዝገጥም ዕንቅፋት ንምቅላስ ብዛዕብኡ ብዕምቆት ምሕሳብ 

የድሊ።ኣብ ምድቃስና ብሓሳብ ቃልሲ ምጅማር፣ ምስ ዝኾነ ሰብ ምክርኻር፣ ብስሚዒት ምስታፍ፣ ንሓቂ ዘይምቅባልን እንትገጥመና 

ሓይሊ ከም ዘለና ክስመዐና ይግባእ።ባዕልና ክነድሕንን ንካልአት ክንሕግዝን እንክእል እንድሕር ግንዛበ ሃልዩናን ንኣልታዊ 

ኣተሓሳስባ ከም ፀጋ ብምቅባልን ኣስፊሕና ብምሕሳብን እዩ።እዚ ዑደታዊ ጥቅዓት ክነቋርፆ እንክእል ባዕልና ኣብ ካልአት ጭቆናን 

በደል ዘይምፍፃም፣ናይዚ ጭቆና እንታይነቱን ሳዓቤኑን ብዕምቆት እንትርደኦ እዩ። 

መጠቓለሊ 

 ኣዚ ንኡስ ክፋል ምስ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ዘምፀኦ ፀገማት፣  ምግራዝ ሓደ ዓይነት ጥቅዓት ምዃኑን ዝተትሓሓዘ 

እዩ።ምክንሻብ ስቃይን ሕማምን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ብዝበለፀ ይገለፅ ፤ንነዊሕ እዋን ዝቅፅሉ ፀገማትን ብምህላዉ ኣብ መወዳእታ 

ናይ ጥዕና ፀገም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የመፅእ።ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ፀገምን ስምዒትን ካብ ካልአት ተሞክሮ ብምውሳድ 

ሓገዝ ክረኽባ ይክእላ እየን።ብተወሳኪ ናይ መሰል ምግሃስን ምግላልን ጥቅዓይ ይበፅሐን።ሓደ ሓደ ግዜ ባዕልና ዝፈጠርናዮ 

ስቃይን ጭቆናን ናብ ካልአት ምምራሕን ብካልአት ከም ዝተፈጠረ ምግባር ኣሎ።ብፍላይ ባዕልና እንድሕር ምቅዋም ጀሚርናን 

ካብሕሉፍ ዝነበረና ስምዒት ወፅእና ናብ ካሊእ ምስባብ ኣሎ። ንካልአት ክነቅፍን ክንቃወምን እንተኾይና ቅድሚያ ንባዕልና 

ክንርኢ ይግባእ። 

 



 
 

ሰለስቲአን ኣዕዋፍ፡ ደቀንስቲዮ ንምብቃዕ ዝተዳለወ ማኑዋል  Page 163 
 

ንኡስ ክፋ 3.4.3:  ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ምቅላስ 

ሓድነት ጥንካርን ሓይልን እዩ።ደቂ ኣንስተዮ ንመሰለን ብውደበን ብሓባርን እንተኾይነን ተሰማዕነት ንክረኽባን መሰለን ንምርግጋፅን 

ዝሕግዘን ዓቅምን ድምፅን ኣለወን።  ጎዳእቲ ልምድታት መበገሲ ምጥሓስስ ሰብኣዊ መስል ደቂ ኣንስትየ እዮም።ናይዚኦም 

መግለፅታት መሰል ኣካል ድሕንነት፣ መሰል ሰብኣዊ ድሕንነት ዘጠቃለለ እዩ።ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ደቂ ኣንስትዮ ፅግዕተኛታትን 

ዝተጨቆናን ክኾና ይገብረን።ካብ ጎዳእቲ ልምዳታትን ጥቅዓታትን ነፃ ዝኮና ሓደሽቲ ወለዶ ደቂ ኣንስትዮ ንቀፃሊ  ክንሃንፅን ብዛዕባ 

መሰለንን ኣብ ማሕበረ-ሰብ ግንዛበ ክንፈጥር እንተኾይና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክንዋደድን ክንሰርሕን ዝግባእ ሐዚ እዩ። 

ብርክት ዝበሉ ሰብእትን መናእሰይን ድማ ምስ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ብምስምማዕን ብምስራሕን ቅልጡፍ ለውጢ ምምፃእ 

ይኻኣል እዩ። 

መምርሒ ንመሳለጢ 

ዘድሊ ናውቲ:  ረቂቅ ቻርት፣ማርከርን ንመሳለጢ 

ዝወስዶ ግዜ:  2 ሳዓት 

ተሳተፍቲ ክርድአዎ ዝክእሉ:  ሓፈሻዊ መሰል ደቂ ሰባትን ውስን መሰል ደቂ ኣንስትዮን 

ተሳተፍቲ ክትግብርዎ ዝግባእ:  ንምርግጋፅ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ድልው ምዃን 

መምርሒ:እቲ ዛንታ ንተሳተፍቲ ድሕሪ ምንባብ ብቅድም ሳዓብ ብጉጅለ ክመያየጡን ምሰርሑን ምግባር  

*** 

በላይነሽን ኣዕርኽታን ምስ ወረዳ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ቤት-ፅሕፈት ኣብ መሰለት ደቂ ኣንስትዮ ከባቢኦ ዝምልኽት ብሓባር 

ንምርድዳእ ምይይጥ የካይዱ።   

ግንዛበ ንምፍጣር ብመጀመርታ ደረጃ ትኹርት ዝገብርሉ ገዛ  ንገዛ ጎስጋስ ብሕድ ሕድ ምክያድ፣ ሕብረተ-ሰብ ምእኻብ፣ ናይ ሻሂ 

ቡና ፕሮግራም ምጅማርን እዩ።ናይ ሎሚ ገዛ ንገዛ ዘኻይድዎ ኣኼባ ውፅታዊ ነይሩ።  

በላይነሽ፣ጫልቱን ሰናይትን ብመሰረት ዘኻየደኦ ናይ ሓባር ቃልስን ብምግባረን ኣብቲ ከባቢ ሰለስተ ኣዕዋፍ ብምባል 

ይፅዋዓ።ዝተፈላለዩ ፖስተራትን ፅሑፋትን ብዛዕባ ጎዳእቲ ልምድታት ትዝትየሉ ዕድል ረኸባ።በላይነሽ ብፍላይ ናብ ቤት ትምህርትን 

ናይ እምነት ቦታታትን በተነት።እዚ ድማ ነዚ ፀገም ዝርድኡን ንምውጋድ ዝሕግዙን ንምርካብ ጠቃማ።   

በዚ መሰረት ናይቲ ጣብያ ኣመሓደሪ ብዘዕባ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ንምዝታይ ኣኼባ ፀወዐ።በላይነሽ ድማ እዚ ብጣዕሚ 

ዘሐጉስ ኾይኑ ግን ቅድሚያ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣመራርሓ ጣብያ ምርድዳእ የድልየና በለት።  

ከምዚ እንተዘይ ኾይኑ ትኹረት ምንኣስ ወይ ሸለል ምባል ከጋጥም እዩ።ናይ ባዕልኻ ዛንታን ተሞክሮን መሰረት ብምገባር ብዛዓባ 

ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ንምውጋድ ድልዉ ብምዃን ምእማን የድሊ። 

ኣይኾነን ድየ? በለት ጫልቱ እናሳሓቅት ንሕና ብዝለዓለ ዕውታት ክንኾን እንተኾይና ኣነ ንባዓል ገዛይ ከበደ እንተእምንእዩ።ንሱ 

ከም ዘይኣምንን ብቅልጡፍ ዘይርዳእን ከም ዘጥቀዐንን ትፈልጢ እንድኪ በለት።ንዕኡ እንተኣእሚናን ምሳና ብሓባር እንተኾይኑ 

ብዛሓት ኣወደት ንምእማን ክሕግዘና እዩ።ጫልቱ፣ በላይነሽን ሰናይትን ብምስምማዕ ነኒባዕለን ሳሓቃ።   

ትኽክል ኢኪ ፣ሐዚ  ከበደ ኣብ ኩሎም ኣኼባናን ምልዕዓለትናን ክሳተፍ ክንገብሮ ኢና።ግን ንሱ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዛ ኣብ እንዳ 

መጎጎ እዩ ክብለና ይብላ።ሓዳ ሓደ ግዜ ብሕጊ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ስሕተትን ወንጀልን ምኻኑን ብጥልቀት እንትዛረብ እንተሎ 

ይግረም።   
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ሎመዓንቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባ ብዘዕባ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት እዩ።ኩሉ ሰብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ብቀጠታን ብተዘዋወርን 

ብዛዕባ እንታይ ምኻኑ ሰሚዑ እዩ። ድሕሪ መክፈትን መብራህራህን ኣመሓዳሪ ጣብያ በላይነሽ ናብ ምድሪ ጠመተት።እቲ ኣመሓዳሪ 

ጣብያ ዘተዛረቦ ዘረባ ቀፂላ ከምዚ በለት። መሰል ደቂ ኣንስትዮ መሰል ደቂ ሰባት እዩ።ተሳተፍቲ ካብ ዘይተፀብይዎ ንላዕሊ ብምድናቅ 

ዕልልታን ጣቅዒትን መፅኣ።  

ድሕሪ በላይነሽ ምዘራባ ካልአቶም እውን ነዚ ሓሳብ ተቀበልዎ።ሓንቲ ሰበይቲ ብምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ፌስቱላ ዝኾነት፣ 

ሓደ ስብኣይ ብምክንያት ጠለፋ ጓሉ ዝሳኣነን ልብኻ ዝስብር ዛንታ ብምዝራቦም ኩሉ ሰብ ብናቶም ኩነታት ምዝራብን ምንባዕን 

ጀመረ።ድሕሪ እዚ ተሳተፍቲ ጎዳእቲ ልማዳዊ ተግባራት ኣብ ሂወትና ዘምፅእዎ ፅዕንቶን ዘለዎም ተሞክሮን መሰረት ብምግባር 

ውዕይ ምይይጥን ክትዕን ኣካየዱ።  

 ኣብ መወዳእታ እቲ ምይይጥ እተን ሰለስተ ኣዕዋፍ ንቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ናብ ቅድሚት ክመፅኡ ብምፅዋዕ 

እቲ መደረክ ሃብዎም። 

 

እቶም ዓበይቲ ዓዲ ንኩሎም ተሳተፍቲ ንክለዓሉ ብምግባር ምክንሻብ ደቂ ኣንስተዮ ፣ጠለፋ፣ትሕቲ ዕድመ መርዓ ከይፍፅሙ ኢዶም 

ከውፅኡ ገበሩ።አዚ ንዝፈፀመ ቕፅዓት ከም ዝዋሃቦ ወሰኑ።ስለዚ ብድሌት ኣብ ሕድ ሕድ ቁሸት ምስ በላይነሽ ዝሰርሑ ኩሎም ነዞም 

ሕግታት ነኒዓርሱ ከፍልጥን ዝኾነ ፀገም እንትፍጠር ንኣመሓዳሪ ጣብያ ክነግሩ ኣብ ስምምዕ በፅሒ።  

ሐዚ በላይነሽ፣ ለምለምን ሰናይትን ኣባላት ሊግ እየን።ኩሉ ሰራሕተንን ፃዕረን ውፅኢታዊ ዘኾነሉ ምስ ኣብያተ ትምህርቲ ርኽብ 

ምፍጣረን እዩ።ብዝሓት ደቂ ኣንሰትዮ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝተመዝገባ እንትኾና መጠን ምቁራፅ ደቂ ኣንስትዮ እውን ቀኒሱ 

እዩ።ብተወሳኺ እዘን ሰለስተ ኣዕዋፍ ደቂ ኣንስትዮ ንምውዳብን መማእከሊ ሕብረተ-ሰብ ንምህናፅን ካብ ፈቃደኛታት ደቂ ኣንስትዮን 

ህፃናትን ዝኮኑ ጉጅለ ንምምስራት ትልሚ ሒዘን ኣለዋ። 

*** 
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መማያየጥቲ ሕቶታት –መሳለጢ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብመጥቃም ተሳተፍቲ ብጉጅለ ክመያየጡን ክስርሑን ምብርትታዕ  

1. ኣብቲ ናይ ማሕበረ-ሰብ ኣኼባ እንታይ ኩነታት ተፈጢሩ? 

2.  ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን እንታይ?  እተን ሰለስተ ኣዕዋፍ ኣብ ዘካየደኦ ኣኼባ ንመራሕቲ ሃይማኖትን 

ዓበይቲ ዓድን ዝደለያሉ ምክንያት እንታይ እዩ? 

3. እቲ ኣኼባ ከመይ ርእክምዎ ፣እቶም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ማሕበረ-ሰብ ንምፍላጥን መፍትሒ ንምቅማጥን 

ናይ ምምራሕ ሓላፍነቶም ተዋፂኦም ዶ? እዚ ኣኼባ ከመይ ነይሩ ካብ ካልአት ይፈላለ ወይ ይመሳሰል ዶ? 

4. ኣብ ከባቢኩም ዝርከብ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረ-ሰብ ግንዛበ ክሕዝን መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክሕለውን የላዓዕላ ዶ? 

እቲ ውዳበ እንታይ ዓይነት ተግባር ወይ ምንቅስቃስ ይሰርሕ? መን እዩ ኩሉ ግዜ ዝሳተፍን ዝርከብን? 

5.  መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምክባር ዝሰርሕን ንጡፍ ተሳትፎ ዝገብርን ወዲ ተባዕታይ ትፈልጡ ዶ? ንካልአት ደቂ ተባዕትዮ 

ክንደይ ዝኣክል ይፀሉ? 

6. መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላው ደቂ ኣንስትዮ በይነን ጥራሕ ክሕልዋ ይግባእ?  ደቂ ተባዕትዮ ምስታፍ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ 

ዶ ትብሉ? ንምንታይ ወይ ዘየድለየሉ ምክንያት? ኣብ ምርግጋፅ ማዕርነት ዝግበር ቃልሲ ግደ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ እዩ? 

7. ካብዚ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን መሰለን ንምሕላው ተወዲበን ምቅላስን ዝብል ሓሳብን መጠቓለሊ እዞም ንእስ ርእስታትን 

ናይዚ ማንዋል እንታይ ተማሂርኩም? እዚ ዝረከብካዮ ትምህርቲ ንውልቀ ሂወትካ እንታይ ይጠቅም ወይ ከመይ 

ትጥቀመሉ? 

ናይ ጉጅለ መልመድታት: ናይ ሕብረተ-ሰብ ተቃውሞ ንምልዋጥ ዘለዉ ዕድላት ምውዳብ1   

ተግባር 1: ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ፆታ መሰረት ዝገበሩ ጥቅዓታት ንምውጋድ ምሕጋዝ ዘለዎ ረብሓ ንውልቀ ወይ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ 

ዘይኮነስ ናይ ባሀሪ ለውጢ ኣብ ስድራ፣ማሕበረ-ሰብን ሕብረተ-ሰብ ምኻኑ ገለፃ ምግባር።ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ናይ ሂወት 

ናብራ፣ፅቡቅ ግልጋሎት፣ ፅቡቅ ክንኽንን ማዕረ ዕድል ዘለዎ ከባቢ ይረኽባ። 

 ኣብ መወዳእታ ድማ መጠን ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ይቅንስ።ተሳተፍቲ ብመሰረት ኩሉ ትምህርትን ንጥፈትን ብፅቡቅ ኩነታት 

ኣብዚ ማንዋል ምምሃሮም ምዝክኻርን ኣብ ከባቢኦም ማሕበረ-ሰብ ንምልዋጥ ዝግበር ምይይጥ ዝለዓለ ሓላፍነት ከም ዘለወሙን 

መሳለጥቲ ከም ዝኾኑ ምርዳእ። 

ተግባር 2:  እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ ክልተ ቻርት ብምቅማጥ ናብ መንድቅ ምስቃል ።ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ሕብረተ-

ሰብ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ?  ተሳተፍቲ እንድሕር ናይ ሕሉፍ ኣብ ማሕበረ-ሰብ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ወይ ጎስጋሳት ከም  16ማዓልቲ 

ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ” ፣ናይ ሕሉፍ ዓመት ምልዕዓል ወይ ጎስጓስ ዝዝክሩ ኮይኖም ምሕታት። ብተወሳኪ ዝኮነ ኣብ ክልልኩም ወይ 

ቀበሌኩም ዝተሰርሐ ስራሕ  ነቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ወይ ንብዙሕ ማሕበረ-ሰብ ምፍላጥን ዛንታ ጥቅዓት ደቂ ኣንስተዮን ንዝብሉ 

ምላሽ ዝሃበ ድዩ?ብዝብል ምሕታትን ምምይያጥን።ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍፃመታት ወይ ተግባራት ክዝኩርን ብመዘክር ክፅሕፉን 

ምግባር።እቶም ዝገለፅዎም ፍፃመታት ክብራህርሁ ምሕታት።( እቲ ፍፃመ መን ዘዋደዶ ምዃኑ ትዝክሩ ዶ?መን ተሳቲፉ?መን ኣብቲ 

መድረክ ተረኪቡ?  

ተግባር 3: እቶም ዝተገለፁዝተፈላለዩ ተግባራት ምግምጋምን ደረጃ ምውፃእን።ኣብ ታሕቲ ምስ ዘሎ ምንፅፃር፣ እንድሕር ካብቶም 

ተግባራት ዋላ ሓደ ዘይተጠቀሰ እቲ መሳለጢ ክገልፅ ይክእል እዩ።ብዛዕባ/  ........../ እንታይ ትፈልጡ?፣እዚ ተግባር እንትፍፀም 

ሪኢኩም ትፈልጡ ዶ?እዚ ኣብ ማሕበረ-ሰብኩም ክስራሕ ይክእል ዶ? 

 
1 ፍልፍል ፅሑፋት(Adapted from: Lindorfer, Simone and Judith Baessler (2013). Training Manual for Women‘s Empowerment 
(Basic Level).  Medica Mondiale Liberia, p.  136.   
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• ማሕበረ-ሰብ፣መራሕቲ ሃይማኖት፣ዓበይቲ ዓዲ፣ፖለቲከኛታት፣ተፅዕኖ ፈጠርቲ ሰባትን ብዘዕባ ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ 

ብዝሕ ሰብ ንክፈልጦ ምዝራብ 

• ማሕበረ-ሰብ ብዝተወደበ መንገድን ሰልፍን ንጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ  ምቅዋም 

• ማሕበረ-ሰብ ንጉዳይ ጥዕናን ግቡእ ግልጋሎት ንምረክባ፣ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጭቆናን ፆታዊ ጥቅዓትን ንምንጋፍ መልእክቲ 

ምሕላፍን ምችው ባይታ ምፍጣርን  

•  ሬድዮ ብዛዕባ ጥቅዓታት ደቂ ኣንስትዮ መልእክቲ ምስርጫው፣ ነዚ መልእክቲ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝረክበኦ 

ምሕጋዝን ምግላፅን  

•  ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ፕሮግራማት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዘዕባ ፆታ መሰረት ዝገበሩ ጥቅዓታት 

ምምሃር፣ፅቡቅ ምሕዝነት ናይ ምፍጣር ክእለት ምምሃር 

•  ኣብ ዓበይትን ተደለይትን ህንፃታት ፖስተራት ምልጣፍ(ቤት-ትምህርቲ፣ትካል ጥዕና፣ከባብያዊ ምምሕዳር) ብዛዓባ 

ጥቅዓት ደቂ ኣንስትዮ ቁልፊ ሓሳባት። 

ተግባር 4:  ኣቶም ዝተዘርዘሩ ዓበይቲ ተግባራት ምግምጋም፣ንተሳተፍቲ ምሕታት 

• ካብዞም ተግባራት ኣብ ከባቢኩም ብበዝሒ ልሙድ ዝኾነ ኣየናይ እዩ? 

• ንምንታይ ከም ዚኦም ዝበሉ ተግባራት ህዝቢ ይፈትዎም?  

o ንኣብነት፣ፖስተር ወይ መዝሙር ንዘይተምሃረ ሕብረተ-ሰብ ብዝለዓለ ተደላይ ይኸውን፣ድክነት ኣብ ዘለዎ 

ከባቢ ድማ ከናቲራ መልእክቲ ብምፅሓፍ ኣሐቲምካ ምሃብ ይምረፅ 

• ካብዞም ዝተገለፁ አየናይ ዓይነት ተግባር ዝለዓለ ዋጋ ወይ ዝከበረ? ዝሓሰረስ? 

• ኣየናይ ዓይነት ተግባር ዝለዓለ ውፅኢትን ለውጥን ከምፅእ ይክእል ኢልኩም ትሓስቡ? መበዛሕቲኡ ልሙድ ተግባር 

ንምባል ከመይ ተዋዳድሩ? ካብዚኦም ካሊእ ዝተፈለየ ኣሎ ዶ? 

o ብዝለዓለ ሳሓባይ ዝኾነ ተግባር ወይ ፍፃመ ከም መበገሲ ዝተወሰነ ትምህርቲ ምሃብ፣ ውፅኢታዊ ግንዛበ 

ዝፈጥር ከይዲ ምልዕዓልን ወፃኢ ዘይሓትትን ፣ዝለዓለ ምውዳድ ይሓትት፣ እዚ ንጎረበትካ ብምንጋር ናይ ባህሪ 

ለውጢ ይመፅእን ጠለፋ ይቅንስን  

ተግባር 5:   ከም መሰለጢ ለውጢ ንምምፃእ ዝተፈላለዩ ሜላታት ብምጥቃም ኣብ ሕብረተ-ሰብ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝድሊ 

ንተሳተፍቲ ምግላፅ፣ መበገሲ ተቃውሞ ማሕበረሰብ ክርድኡ ምግባርን።. ንተሳተፍቲ ካብ ማሕበረ-ሰብ ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለ 

ንለውጢ እንትቃወሙ እንታይ ተግባራት ምፍፃም ከም ዘድሊ ምሕታት።ኣብ ማርች 8 ዝግበር ምልዕዓል ወይ ብቻረት ኣብ ዝፃሓፉ 

ፅሑፋት ዝግበሩ ምቅዋማት ብመሰረት እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምሕታት።  

• ሰባት ተቃውመኦም ብከመይ የሪኡ? (ኣብነት፣በዓልቲ ገዞም ናብ ማርች-8 ከይትሕወስ ምክልኻል)  

• ኣብ ማሕበረ-ሰብ  መብዛሕቲኡ ግዜ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ነዚ ዓይነት ተግባር ዝቃወሙዎ? 

•  ዘቃውሞም ዘሎ ሓሳብ ወይ ሕውእ ነገር እንታይ ይኮን ኢልኩም ትሓስቡ?  

•  ደቂ ኣንስትዮ ጎዳእቲ ተግባራዊ ልምድታት ንምልዋጥ ተቃውሞ የስማዓ  ዶ ወይ ፆታዊ ጥቅዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ 

እንትህልዋ? እዚ ኩነታት ንምንታይ ይኸውን ትብሉ? 

• እዚ ተግባር  ፆታዊ ጥቅዓት እንትመፅእ ሓሳብካ ዘይምሃብን ስቅ ምባልን ካብ ንለውጢ ምቅዋምን ይፈላለዶ? 

• ንለውጢ ሕማቅ ስም ወይ ምልክት ምሃብ ካልአት ሰባት ስቅ ንምባልን ንምቅዋምን እንታይ ኣስተዋፀኦ ይገብር? 

• ብዛዕባ ለውጢ ምፍራሕ እንታይ እዩ?  እዚ ንምቅዋም ወይ ሰቅ ንምባል እንታይ እጃም ኣለዎ? 
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• እዚ ተግባር ንለውጢ ምፍራሕ ዝብል ሓሳብ ብትኩረት እንተዘይ ተማሓይሹ ናብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ክሰፍሕ ከም 

ዝክእል ምርግጋፅ። ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝመፅእ ተቃውሞ እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ዓቅሚ ፈጢረን ስልጣኖም ከይምንጠሉ 

ስለዝፈርሑን ዝሓስቡን እዩ። ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ለውጢ ዝፈርሓ ምስ ስደረአንን ማሕበረ-ሰብን 

ንዘይምግጫውን ፅዕንቶ ከይሓድረንን እዩ። ስለዚ ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝኮነ ነገር ስቅ ምባል ይመርፃ።ኣብዚ 

ብፍላይ እንድሕር ኣወዳት ንደቂ ኣንስትዮን ጥቅዓት ከብፅሕለን ዝሓስባን ንእሽተይ ኣፍልጦ ሃልዩወንን እዩ።ንተሳተፍቲ 

ዝተወሰነ ግዜ ብምሃብ ናይ ባዕሎም ምስክርነት ክህቡ ምፍቃድ።ኣበይ ትሰማምዑ፣ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ስግኣትን ፍርሕን 

ወይ እገዳ ኣብ ዝመፅእ ለውጢ ኣብ ቻርት ብኣብነት ከቅምጡ ምሕታት።ከም መሳለጢ ናይ ባዕልካ ስግኣት 

ምግላፅ።ለውጢ ንኩሉ ጎዳኢ እዩ ብዝብል።  

ተግባር 6:  ብዛዕባ ናይ ሰባት ተቃውሞ ዝምልከት ምይይጥ ብምክያድ ንሕና ንቀፃሊ ናይ ሰባት ስግኣት ዝኮነ ለውጢ ንምምፃእ 

ጎስጓስን ምልዕዓልን ክንገብር ይግባእ ብምባል ምጥቅላል።እዚ ብትኩረት ምስራሕ ዘድሊ ኮይኑ ግን ብቀጠታ ምስቶም ዝቃወሙ 

ክፍፅምዎ ኣይግባእን።ብዝበለፀ ድማ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዚ ምልዋጥ ንኩሉ ከም ዝጥቅም ምርዳአን ኣድላይነቱ 

ክስመዐካን ይግባእ። ስለዚ ናትና ቀንዲ ዕላማ ድማ ክፍለጥ ዝግበኦ ኩሉ ሰብ ካብዚ ለውጢ ከመይ ተጠቃሚ ይኸውን እዩ።  

ስለዚ ካሊእ ቻርት ምድላው፣«ናይ ለውጢ ስግኣትን ፍርሕን ምውጋድ›› መዘካኻሪ ሕቶ ምሕታት፣ ስግኣታት ምውጋድ ጎዳእቲ 

ልማዳዊ ተግባራትን ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቅዓትን ንምምሕያሽ እንታይ ሜለታትን ፈጠራታትን የድሊ? ብተሳተፍቲ ዝመፅኡ 

ዝርዝር ምፅሓፍን ንኩሉ ተሳታፊ ዘገበሮ ኣስተዋፅኦ ምምስጋንን የድሊ። 

መጠቓለሊ 

    ኣብዚ ንእስ ክፋል ጠቕላላ መፅሓፍን ደቂ ኣንስትዮ ውዳበን ሓድነትን ብምጥንኻር ኣብ ሕብረተ-ሰብ ናይ ግንዛበ ለውጢ 

ንምምፃእን ፆታዊ ማዕርት ንምርግጋፅ ዓቕሚ ፈጢረን ክሰርሓ ይግባእ።ኣብዚ ግን ክፍለጥ ዝግበኦ ለውጢ ንምምፃእ ከቢድ፣ 

ብዝሕ ግዜ ዝደሊ፣ዓቕምን ብልሓትን ብምፍጣር ንዝመፅእ ኩሉ ተቓውሞ ብኔትወርክን ውዳበን ምስራሕ ዝሓትት እዩ።ኣብዚ 

ማንዋል ዝተቐመጡ ትሕዝቶታት ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክእለትን ፍልጠትን ብምፍጣር ሕብተረ-ሰብ ንምልዋጥ መሳለጥቲ ይኾና። 

ናይ ሎሚ ኣዋልድ ዝበለፀ ዓቕሚ ብምፍጣር ዝሐሸ ስራሕ ብምስራሕ ፅባሕ ንኩሉ ምችውቲ ንምግባር ምስራሕ የድሊ። 

 


