


 ክፍለ ግዘ 4ቡቕሊ (ካብ ዉልዳተ  ክሳዕ 6 ኣዋርሕ)

3. 	ምስ ኣዶ ቡቅልን ካልኦት ኣባላትን ንቡቅሊ ሕንጠይን ኣዶን እንታይ ክገብሩ ከምዘለዎመ ክንዘራረበ ኢና’

4. ነዞም ነጥብታት ትኩርት ብምግባር ገለፃ ሃቡ

  ንሓደሽቲ ቡቕሊ ህፃውንቲ ምስተወልዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ናይ መጀመርታ ፀባ ጡብ ኣዶ/ልግዐ/ ሃቡዎም፡፡

  ቡቕሊ ህፃውንቲ ፀባ ጡብ ጥራሕ ክወስዱ ይግብኦም፡፡ ፀባ ጡብ ኩሉ ድሌታቶም የዕግቦም፣ ካብ ወሊድ ጀሚሮም 
ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዝውድኡ ዝኾነ ካሊእ ምግቢ ወይ ዝስተ ነገር ክወስዱ የብሎምን፡፡ 

  ቡቕሊ ቖልዑት ኣብተን ፈለማ 6 ኣዋርሕ ምንም ማይ ኣየድልዮምን እዩ፡- ፀባ ጡብ እኹል እዩ፡፡

  ኣዶ ፀባ ጡብ ብበዝሒ እንትተጥቡብ፣ ብዙሕ ፀባ ድማ ክተውርድ ትኽእል፣ ስለዚ ኣብ እዋን ምሸት ፀባ ጡብ ምጥዋብ 
እውን ረብሕኡ ዝዓዘዘ እዩ፡፡

  ኣሰብኡትን ስድራታትን ጡብ መጥወብቲ ንግስቲ ኣናህብ ብዙሕ ንኽበልዓ፣ ብዙሕ ንኸዕርፋ ክሕግዝወን ይግባእ እዚ 
ድማ ንኣናእሸቱ ቡቕሊ ቖልዑተን ጡብ ንምጥዋብ ብዙሕ ግዘ ምእንታን ክህልወን ይሕግዝ፡፡ ጡብ መጥወብቲ ኣዴታት 
ሕዚ’ውን እንትኾነ ንኽልተ ርእሰን ከምዝምገባ ዘክሩ!

ብርኪ 4፡- ብዛዕባ ፅቡቕ ልምድታት ጡብ ምጥዋብ ዘትዩ

1. ልግዐ ኣድላዪን ንቡቕሊ ቖልዑትና ድማ ፅቡቕ ንምንታይ ከምዝኸውን ዝፈለጥ መን እዩ?”

2. 	ብዛዕባ ኣዎንታዊን ኣሉታዊን ጎንታት ልግዐ ዝምልከት ሰባት ሓሳቦም ንኸካፍሉ ኣተባብዑ ከምኡ ዉን ልግዐ ምሃብ ንምንታይ ፅቡቕ 
ከምዝኾነ ነዞም ነጥብታት አጠናኽሩዎም፡-

  ንህፃውንቲ ካብ ቫይረስን ባክቴሪያን ንምክልኻል ይሕግዝ እዩ፡፡

  ንህፃውንቲ ድማ ናይ ፈለማ ተፈጥሮዊ ክታበት እዩ፡፡

  ከብዲ ህፃውንቲ ብምፅራይ ስርዓት ምሕቓቕ ኣካላቶም(መዓናጡ) የመቻቹ ከምኡ ዉን ፅግዕተኛ ሓሳኹ ይከላኸል፡፡

3. “ኣካል ንኣካል ብምንኽኻእ፣ ሓደሽቲ ውላዳት ቡቕሊ ቖልዑት ናብ ደረት ብምልጣፍ ናብ  ጡብ ኣዶ ምፅጋዕ  እዚ ስለምንታይ ከምዚ 
ከምዝኾነ ምኽንያቱ ዝፈልጥ ሰብ ከመዘሎ ምሕታትን ሰባት ሓሳቦም ንኸካፍሉ ኣተባብዑዎም፡፡ 

ኣተባብዑዎም፡፡ 

  ንኣዶን ንሕንጠይን ድሕንነት ከምኡውን ኣድላይ ዝኾነ ልግዓ ንክጦቢ ይሕግዞ።

  እዚ ምግባር ድሕሪ ወሊድ ኣብታ ኣዶ ዝኽሰት ምፍሳስ ደም ንምንካይ ይሕግዝ እዩ፡፡  

  ነቲ ህፃን ናብ ጡብ ቀልጢፍካ ምፅጋዕ፣ እቲ ፀባ ጡብ ቀልጢፉ ንኽወፅእን እቲ ህፃን ድማ ቀልጢፉ ምግብን ፈሳሲን 
ንኽረክብን ይሕግዝ፡፡ 

  እቲ ህፃን ብዙሕ ፀባ እንትስሕብ፣ ብዙሕ ፀባ ክፍጠር ይገብር፡፡

  ኣብ ሓደሽቲ ውላዳት ቖልዑት ክኽሰት ዝኽእል ናይ ምሟት ሓደጋ ንምንካይ ይሕግዝ፡፡

ቀንዲ ርእስታት ናይዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ   ዘድልዩ ናውቲ
  ልግዐ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ሕንጠያተ ክጠቡ ናይ ምግባር

  ጡብ ብብሕታዉነት ምጥዋብ 

  ግቡእ ኢድ ምሕፃብ ሜላታት

  ሜላታት ዓይኒምድሪ ህፃውንቲ ምውጋድ

  ኣብ ሽሓነ ዝቐረበ ሓሩጭ ዕርዲ 

  ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን፣ ካርድታት ገንዘብ

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም

ይበሉ፡	 “ብዛዕባ ናይ ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ዝምልከት ናብ ራብዓይ ካፍለ ግዘ  ምዕቡል  ዘተማሕበረሰብ እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም”፡፡” 

ብርኪ 2፡- ሕሉፍ ምንፅብራቅ/ምክላስ

ይበሉ፡	 “ኣብ ዝሓለፈ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ኣኼባና፣ ብዛዕባ ናይ ንግስቲ ኣናህብ ዳሕረዋይ ኣዋርሕ እዋን ጥንሰን ዝምልከት ብዙሕ ተማሂርና 
ኢና፡፡ ኣብ ገዛ ብዛዕባ እዞም ርእስታት ዝህልወና ምይይጣት ንምምሕያሽ እንጥቀመሎም ዝተፈላላዩ ዓይነታት ርክብ ተማሂርና ኢና፤ ነዞም 
ዝስዕቡ ክእለታት ድማ ተለማሚድናዮም ኢና፡፡” ፡፡  

  ምስ አባላት ስድራ እንትንዘራረብ ከም ኣንበሳ ኣዝዩ ሓያል ዘይምዃን፣ ከም ኣድጊ ኣዝዩ ዘይግደስ ዘይምዃን ግዳስ ከም መዓርን ማይን 
ዓርሰ እምነትን ተባዕነትን ግን ድማ ርህሩሀትን ዕጉስትን ምዃን ተምሂረና ኢና

2. ናብ ገዛ ወሲዶም ንኹሎም ኣባላት ስድርኦም ከርእዩን ኣብ ግድግዳ ክጥቅዕዎን ምእንታን ክኽእሉ ንኹሎም ተሳተፍቲ ምምጥጣን ምግቢ ኣዶ 
ዝገልፅ ፖስተር ሂበኩም ነይረ፡፡ ካባኻትኩም ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ነዚ ፓስተር ንመፃምዲ ወይ ንኻልኦት ኣባላት ስድራኹም/ኽን ዘርአኹም/
ዘርአኽን? ካባኻትኩም ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ነቲ ፓስተር ኣብ ግድግዳ ገዛኹም ዝሰቐልኩም?”  

3. ናብ ገዛ ወሲድኩም ምስ መፃምድኹምን ኣባላት ስድራኹምን ንኽትዝትዩሉ “ “በብመዓለቱ ብዝሕ ዝበሉ በዓለ 3ን 2ን  ኾኸባት ምግብታት ንኽልተ 
ይምግብ; ኩል ገዘ ድማ ዕንፀይቲ ብምእራይ ማየ ብምምፃእ ን ኣንሽትና ንሕግዘን ዝብሉ ናይ ዉልቀ ሰበ ተሞክሮታተ ካበ ማህደር መምርሒ ስድራ 
ኣንቢበልኩም ነይረ’ክንድይኩም ኢኹም ኣበ ናይ ዉልቀ ሰብ  ተሞክሮ ከምተገለፀ  ንግስቲ ንህቢ ንምሕጋዘ ዝተስማዕማዕኹም? 

4. ዝርዝር ምግቢ ኣዶ ናይ ምትላም ፀወታ  ከመይ ከምትፃወቱ እውን ንኹልኹም ኣስተምሂረኩም ነይረ እየ፡፡ ንንግስቲ ኣናህብ ዝኸውን ኮኸብ 
ምግብታት ናብ ምግብታትን ጠዓሞታትን ብዛዕባ ምውሳኽ ምስ ኣባላት ስድራኹም ንኽትዝትዩሉ ተገይሩ ነይሩ፡፡ ካባኻትኩም ክንደይ ትኾኑ 
ኢኹም ምስ መፃምድን ካልኦት ኣባላት ስድራኹምን ነዚ ዘተ ዘካየድኩም?”

5. ኣብ መዘክር ደብተርኩምን ኣብ ፀብፃብ መቕራቢ ቅጥዕኹምን ክንደይ ሰባት ነዞም ነገራት ከምዝፈፀሙ ፅሓፉ፡፡

ብርኪ 3፡- ናይ ሎማዓንቲ ርእሲ ምልላይ፡- ቡቑሊ ህፃውንቲ (ካብ ዉልደት  ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዘለዉ ዕሸላት)

ሕቶ፡	 ኣብ ተቐለዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ

መለሲ፡	 ኣበ ኣዲኡ ደረት ዘሎ ሕንጦ ፣ተጥቡብ ኣዶ፣ ሰበይቱ ዝሕግዝ ሰብኣይ፣ ሓኪም

1. “ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ክፍለግዘና፣ ብዛዕባ ቡቕሊ ህፃን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ጡበ እተጡቡ ኣደ ኣብ ዙርያ  ስርዓተ ኣመጋግባ ስድራ እንታይ ክገብሩ 
ከምዘለዎም ክንዛተ ኢና 

“እስኪ ንኻልኦትና ቡቕሊ ህፃን ማለት እንታይ ከምዝኾነ ከዘኻኽረና ዝኽእል መን እዩ”? 

  “ቡቐሊ ህፃን እንብሎ ካብ ዉልደት  ክሳዕ 6 ወርሒ ዘሎ ህፃን ዕድመ እዩ፡፡”

2. “ብዛዕባ ምምጥጣን ምግቢ ንጡብ መጥወቢት ኣዶ ዝምልከት እውን ክንዘራረብ ኢና”፡፡





4. እዞም ዝስዕቡ ረብሓ ጡበ ኣዶ ኣሳታፋይ በዝኾነ መነገዲ የብራህርሁ

“ቡቕሊ ህፃውንቲ ሽድሽተ ኣዋርሕ ክሳዕ ዝመልኡን ኣጉም ቖልዑት ክሳዕ ዝኾኑን ልግዐ ብምውሳድ ይጅምሩ’ሞ ንፀባ ጡብ ጥራሕ 
ብብሕታዊነት የድልዩም፡፡ 

  ፀባ ጡብ ንቡቕሊ ቖልዑት እቲ ብሉፅ ምግቢ እዩ፡፡ ቡቕሊ ቖልዑት ብኣካል ይኹን ብኣእምሮ ንኽዓብዩን ንኽምዕብሉን 
ዝደልይዎ ኹሉ ነገር ዝሓዘ እዩ፡፡ 

  ፀባ ጡብ ሓንጎል፣ ኣዒንቲን ካልኦት ክፍሊ ኣካላትን ህፃን ንኽዓብዩ ዝሕግዝ ንጥረ-ምግብታት ዝሓዛ እዩ፡፡ 

  ፀባ ጡብ ህፃውንቲ ካብ ረክሲታት ንምክልኻል ይሕግዞም (ተቕማጥ፣ ከም ሕማም ሳምባ ምች ዝኣምሰሉ ሕማማት 
ስርዓት ምትንፋስ፣ ረኽሲታት እዝኒ፣ ከምኡ’ውን ሕማም ኣንቅፂ ዝርከቡዎም፣ ስለዚ ድማ በዚ መንገዲ ህይወት ሰብ 
ከድሕን ይኽእል፡፡

  ፀባ ጡብ ንቖልዑት ንኸይዲ ምሕቓቕ ምግቢ የሳልጠሎም፡፡

  ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዘ ንህፃውንቲ ፀባ እንስሳ፣ ማይ ወይ ካልኦት ምግብታት ምሃብ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን፣ 
ምኽንያቱ እዚኣቶም ቡቕሊ ህፃውንቲ ክፃወሩዎም ዘይኽእሉ ብጀርምታት ክብከሉ ስለዝኽእሉ እዩ፡፡

  ፀባ ጡብ ቡቕሊ ቖልዑት ዝደልይዎ ኹሉ ፈሳሲ ማለት እዩ- ዝኾነ ማይ እውን ኣይደልዩን ዋላ’ኳ ውዑይ እንትኾነ፡፡

  ቡቕሊ ቖልዑት ፀባ ጡብ ጥራሕ ኣብ ዝወስዱ ዝሓሽ ዕብየት ይህልዎም፣ መብዛሕቲኡ እዋን ንሕማም ኣይቃልዑን፣ 
ከምኡ’ውን ካልኦት ምግብታት ወይ ማይ ምስዝወስዱ ቡቕሊ ቖልዑት እንትነፃፀሩ ድማ ኣቀባብላ ትምህርቶም ዝሓሸ እዩ፡፡ 

ብርኪ 5፡- ክንዲ ስሩዕ ፀባ ጡብ ኣዶ ምጥባው ዋኒነ ስድራ ቤት እዩ

1. ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብምሕታት ሰባት ፅቡቕ ንኽስምዖምን ሓሳባቶም ንኸካፍሉን ኣተባብዑዎም፡-   

  ሰበይቲ እንትትወልድ መብዛሕቲኡ እዋን ኣብ ጥቓኣ ዝርከብ መን እዩ?

  ሓዱሽ ዝውለድ ቡቕሊ ቖልዓ ዘዋልድ መን እዩ?

  መዓዝ እያ እታ ኣዶ ነቲ ዝተወለደ ሓዱሽ ቡቕሊ ቖልዓ ትሓቑፎ?

  ቡቕሊ ቖልዓ ምስተወለደ ዝበልዖ ወይ ዝሰትዮ ነገር እንታይ እዩ ዝወሃቦ? ስለምንታይ? ብመን?

  መዓዝ እያ ኣዶ ፀባ ምጥዋብ እትጅምር? ፀባ ጡብ ንኽተጥውብ መን ይሕግዛ ወይ ይመኽራ?

  እቲ ናይ ፈለማ ፀባ (ልግዐ) እንታይ ይኸውን? ኣዴታት መብዛሕቲኡ እዋን ንሓደሽቲ ዝተወለዱ ቡቕሊ ቖልዑተን ልግዐ 
ይህባ’ዶ ዋላስ ስቒለን ይደፍእኦ? ስለምንታይ?

2. ኣብ እዋን ምይይጥ እቲ ጉጅለ ነዚ ሓበሬታ ንኽመያያጠሉ ሓግዙዎም፡-

  ነቲ ሓዲሽ ዝተወለደ ቡቕሊ ቖልዓ ብዛዕባ ምጥዋብ ዝምልከት ኣዴታት ወይ ሓማውቲ ናይ ጠብ ዘጥውባ ኣንስቲ 
ንዓኣተን ዝሕግዛ ወይ ዝመኽራ ኣባላት ስድራ እውን እየን፡፡

  ሓደ ሓደ ስድራ ቤታት ፀባ ጡብ ቅድሚ ምሃብ ንሓደሽቲ ዝተወለደ ቡቕሊ ቖልዑቶም ጠስሚ ወይ ማይ ምስ ሽኮር 
ሓዊሶም ይህቡ፣ እዚ ነቲ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ እቲ ህፃን “የቃልል” እዩ ኢሎም ስለዝሓስቡ እዩ፡፡

  ሓደ ሓደ ስድራ ቤታት እቲ ናይ ፈለማ ፀባ (ልግዐ) ረሳሕ ወይ መርዛም እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ እዚ ልግዐ የፍስስኦ እየን/ 
ነቲ ቖልዓ ድማ ኣይወሃብን፡፡

3. ልግዐ ብ ንጥረ ነገር ዝተሞልአ ሓደ ስድራ ሓዱሽ ንዝተወለደ ቡቅሊ ሕንጠይ ዝቀርብ ፍሉይ ናየ ፍቅሪ ዉህብቶ እዩ ‘  

ሕቶ ፡	 ኣብ ተቐላዓይ  ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ

መለሲ:	 ክዳን፣ ጫማ፣ ክርቢት፣ ቡና፣ ሽኮር፣ ሜስ፣ ገንዘብ

ብርኪ 6 ፡- ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን

ይምርሑ፡-	 “ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን” ዝብል ይምርሑ (ኣመሓድራ ገንዘብን በጀት ምትላምን)፡፡ ነዚ ፀወታ ንምፅዋት 
ንተሳተፍትኹም ሰለስተ ኣናእሽቱ ጉጅለታት ምውዳብ ከምዘድልይ ይእመነሉ፡፡ ሕድሕድ ንእሽተይ ጉጅለ ናይ ባዕሎም እኩብ 
ፀወታ ክህልዎም ይግባእ (1 መፃወቲ  ምንፃፍን 56 ካርድታት ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ንእሽተይ ከረጢትን) ይህልዎ፡፡ 

1. ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን ንምፅዋት እቲ መራሒ ጉጅለ ነቲ መፃወቲ ምንፃፍ ኣብ መሬት ከንፅፎ ይግባእ፡፡ 

2. ኣቑሑት ገዛ፣ ኮኾብ ምግብታትን ናይ ሕርሻ ኣቑሑትን ኣብቲ ምንፃፍ ደጋዊ ወገን ይፅሓፉ፣ እዚኣቶም   ስድራቤታት ዝገዝእዎም 
ኣቑሑት እዮም፡፡  

3. ኣብቲ መፃወቲ ምንፃፍ ኣብ ውሻጣዊ ወገን ዘሎ ኽቢ ድማ ስድራታት ናይ ሕርሻ ምህርቶም ዝሸጡሉ ዕዳጋ እዩ፡፡ 

4. ካርድታት ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ናይ ዕዳጋ ቦታ እዮም ዝቕመጡ፡፡    

5. ነቲ ፀወታ ንምፅዋት፣ ነፍስወከፍ ተፃዋታይ ነዞም ናይ ዕዳጋ ምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ክሸጡዎም ይግባእ፣ ናይ ዝሸጡዎ ምህርቶም ዋጋ ገንዘብ 
ድማ ክወስዱ ኣለዎም ፡፡  

6. በቲ ዝርኸቡዎ ገንዘብ ተፃወትቲ ኣብቲ ደጋዊ  ኣካል ናይቲ መፃወቲ ምንፃፍ ዝተዘርዘሩ ዝኾኑ ዓይነት ኣቑሑት ነፃ ኾይኖም ብድሌቶም 
ይዕድጉ፡፡   

7. እቲ/እታ ናይ መጀመርታ ተፃዋታይ/ተፃዋቲት ግዲኡ/ኣ ምስወድአ/አት ነቲ ቐፃሊ ተፃዋቲ ኩሎም ካርድታት ገንዘብ ኣብቲ መፃወቲ 
ምንፃፍ የቐምጡዎ፡፡  

8. ነፍስወከፍ ተፃዋቲ ዝደልይዎ ነገር ንምዕዳግ ነቲ ገንዘብ ንኽጥቀሙሉ ነፃ እዮም ካልኦት ድማ ምርጭኦም እንታይ ከምዝኾነ ይዕዘቡዎም፡
፡ 

9. ሕድሕድ ተፃዋቲ ናይ ምርካብን ምዕዳግን ፀወታ ተራ ምስበፅሐፀም በቢ ኣናእሽተይ ጉጅልኦም ቅድምያ ሂቦም ኣብ ዝዓደግዎም ምይይጥ 
ይግበሩ።  

10. ንኣባላት ጉጅለ ንናይ ባዕሎም ንግስቲ ኣናህብ ወይ ኣጉምን ዕምባባታትን ደቆም ዝበልዑዎ እንታይ ዓይነት ምግቢታት ክዕድጉ 
ከምዝደለዩ ንኽመያየጡ ይሕተቱዎም ፡፡  

11. ተፃወቲ በቲ ዝረኸቡዎ ገንዘብ እንታይ ዓይነት ኣቑሑት ገዛ ከምዝዓደጉ ነቶም ጉጅለታት እናተወሳወስኩም ርአዩ፡፡ 

12. ኣየነቶም ምግብታትን ኣቑሑት ገዛን ስደራታት ኣድለይቲ ኾይኖም ከምዝመረፁዎም ብምምይያጥ ንጉጅለኹም ኣዋዝዩ/ ኣዘናግዕዎም፡፡   

13. ንሕድሕድ ጉጅለ ስርዓት ኣመጋግባ ንግስቲ ኣናህብ፣ ኣጉማትን ዕምበባታትን ቖልዑት ንምምሕያሽ ነቲ ዝረኸቡዎ ገንዘብ ከመይ 
ከጥፍኡዎ ከምዝነበሮም ኣርእዩዎም፡፡

14. ኣባላት ጉጅለ ቅኑዕ መንገዲ ንኽኽተሉን እንታይ ክዕድጉ ከምዝኽእሉ ክሓስቡን ኣብ ዕዳጋ እንታይ ከምዝሸጡ ምትላሞም ንኸረጋግፁ 
ኣተባብዑዎም፡፡እዚ ድማ ገንዘብ ክረኽቡን ኮኾብ ምግብታት ክዕድጉን ኣብ ቀፃሊ ግዘ ዝሓሸ ምርጫታት ንኽህልዎም ይገብር፡፡  





ሕቶ፡	 ኣብ ተቐላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ

መለሲ፡	 ኣእዳዎም ብጫ ሕብሪ ዝኾኑ ሸባጽ፣ ብርክታት ኣታሓፃፅባ ኢድ

ብርኪ 7፡- ብዛዕባ ፅቡቕ ልምድታት ሓለዋ ጥዕናን ፅሬት ከባቢን ምስ ስድራታት ቡቕሊ ቖልዑት 
ምምይያጥ

ከምዚ ይበሉ፡-	ኩሎም ኣባላት ስድራ ፅሬት ቡቕሊ ቖልዑት ኣብ ምሕላውን ዝድቅሱሉን ዝፃወቱሉን ቦታ ፅሩይ ኣብ ምግባርን ናይ ባዕሎም 
ግደ ይፃወቱ እዮም፡፡”

1. “ብዙሓት ሰባት ዓይኒምድሪ ቡቕሊ ቖልዑት ዝጓዳእ ከምዘይኮነ ይኣምኑ እዮም፡፡ እዚ ስለምንታይ ይኸውን?”

2. ኣብቲ ምይይጥ እንተዘይተላዒሎም ነዞም ነጥብታት ክትውስኹዎም ትኽእሉ ኢኹም፡-

  ሓድሓደሰባት ኣናእሽቱ ቖልዑት ፀባ ጡብ ጥራሕ ስለዝወስዱ ዓይኒምድሮም ዘይጎድእ ከምዝኾነ ይኣምኑ፡፡

  ሓድሓደ ሰባት ዓይኒምድሪ ቖልዑት ጉድኣት የብሉን ምኽንያቱ ሕማቕ ጨና ስለዘየብሉ ኢሎም ይኣምኑ፡፡

ይግለፁ/የብርሁ፡	 “ቡቕሊ ቖልዑትና ሕዚ’ውን እንትኾነ ዋሏ’ኳ ንፁሃት/የዋሃት/ እንትኾኑ፣ ፀባ ጡብ ጥራሕ ዝሰትዩ እንትኾኑን 
ዓይኒምድሮም ድማ ሕማቕ ጨና እንተዘይሃለዎምን፣ ዓይኒምድሪ ቖልዓ ጉድኣት የብሉን ክንብል ኣይንኽእልን’ ምኽንያቱ ነቲ 
ቖልዓ ይኹን ንኻልኦት ሰባት ጠንቂ ሕማም ክኾኑ ዝኽእሉ ጀርምታት/ታህዋስያን ኣለዎ እዩ፣  

ከምዚ ይበሉ፡-	እዚ ዘግርመልኩም ክኸውን ከምዝኽእልን ንብዙሓት ሰባት ድማ ሓዱሽ ዜና ክኸውን ከምዝኽእልን ይፈልጥ እየ፣ ስለዝኾነ 
ድማ ጀርምታት/ታህዋስያን ከመይ ክመሓላለፉ ከምዝኽእሉ ብተግባር ንምርኣይ ግደ ፀወታ ንፃወት፡፡” 

ጀርምታት ከመይ ክመሓላለፉ ከምዝኽእሉ ብተግባር ንምርኣይ ሓደ ፀወታ ንፃወት፡፡” 

ነዚ ፀወታ ንምምራሕ ኣብ ሸሓነ ሓሩጭ ዕርዲ ከድልየኩም እዩ፡-

ይሕትቱ:	 ክልተ ፍቓደኛታት ንኽትስኡ ይሕተቱዎም፡፡ ኣብ የማናይ ኣእዳው እቶም ፍቓደኛታት ንእሽተይ ዕርዲ ነስንሱ፡፡ እቲ ሓሩጭ 
የማናይ ኣእዳዎም ምሉእ ብምሉእ ከምዝሽፍን ርግፀኛ ኹኑ፡፡ ብድሕሪኡ እቶም ክልተ ፍቓደኛታት ኣእዳው ናይ ካሊእ 
ጉጅለ ኣባላት ንኽጭብጡ ሕተቱዎም፡- ሓደ ፍቓደኛ ንፍርቂ ኣባላት ጉጅለ የማናይ ኣእዳዎም ክጭብጥ እዩ፣ እቲ ካሊእ 
ፍቓደኛ ድማ ነቶም ዝተረፉ ፍርቂ ኣባላት ጉጅለ የማናይ ኣእዳዎም ይጭብጥ፡፡ ኩሎም ምስ ሓዲኦም ፍቓደኛታት ኢድ 
ምስተጨባበጡ፣ የማናይ ኢዶም ንኽርእዩ ሕተቱዎም፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ኩልኹም ምስቲ ፍቓደኛ ኢድ ስለዝተጨባበጥኩም በይዛኹም የማናይ ኢድኩም ጠምቱዎ፡፡ እንታይ ከምዝረአኹም 
ተዛረቡኒ፡፡

3. .ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ኣብ ኢዶም እቲ ሓሩጭ ዕርዲ ከምዝረአዩ መልሲ ምሃቦም ኣረጋግፁ፡፡ ብድሕሪኡ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ግለፁ፡- 

  ጀርምታት/ታህዋስያን ብዓይንና ዘይርኣዩን ሕማም ዘምፅኡን እዮም፡፡ክንርእዮም ኣይንኸእልን፣ ግና ኣብ ዓይኒምድሪ ቖልዑት 
ኣብ ዓበይቲ ቖልዑት፣ ኣብ ዓበይቲ ሰባትን ከምኡ’ውን ኣብ እንስሳታትን ይርከቡ፡፡

  ዓይኒምድሪ እንተነኺእና፣ ኣእዳውና በዞም ጀርምታት/ታህዋስያን ይብከል ፡፡ናይ ሓደ ሰብ ኢድ እንተጨቢጥና፣ ነቶም 
ጀርምታት/ታህዋስያን ካብ ሓደ ኢድ ናብ ካሊእ ኢድ ነመሓላላፍ፣ ልክዕ ከምቲ ሓሩጭ ዕርዲ ማለት’ዩ፡፡ ነቲ ሓሩጭ ክንሪኦ 
ክኢልና ኢና ምኽንያቱ ቢጫ ስለዝኾነ፣ ግና ንጀርምታት/ታህዋስያን ብኣዒንትና ክንሪኦም ኣይንኽእልን፡፡

  ብኣእዳውና እውን ገፅና ንነክእ፣ ኣዒንትና ንሓስይ፣ ወይ’ውን ኣብ እንበልዓሉ እዋንከናፍርናን ኣፍናን ክንነክእ ንኽእል  ፡፡

  ቖልዑት ድማ ብፍላይ ብኣእዳዎም ብዙሓትነገራት ናይ ምሓዝ ዕድሎም ዝለዓለ እዩ፣ እንኮላይ  ኢዶም ኣብ ኣፎም ምእታዉ 
ሓዊስካ ማለት እዩ፡፡

  ቖልዑትን ኣባላት ስድርኦምን ምስ ዓይኒምድሪ ምንኽኻእ እንትፈጥሩ፣ ኣብቲ ዓይኒምድሪ ዘለው ጀርምታት ናብ ኣዒንቲን 
ኣፍን ክመሓላለፉ ይኽእሉን ሕማም ድማ ከስዕቡ ይኽእሉን፡፡

ይግለፁ/የብርሁ፡-	 “ሰባት ዓይኒምድሪ ቖልዓ ኣይጓዳእን ኢሎም ስለዝሓስቡ፣ ነዚ ዓይኒምድሪ ኣብ ምውጋድ ግዘ ክወስዱ ይኽእሉ፡፡ ግና 
ሕዚ ዓይኒምድሪ ቖልዓ ብቕልጡፍን ብጥንቃቐን ክውገድ ከምዝግባእ ፈሊጥና ኣሎና፣ ልክዕ ከም ዓይኒምድሪ ዓበይቲ 
ቖልዑትን ዓበይቲ ሰባትን ማለት እዩ፡፡”

3. “ቡቕሊ ቖልዑትናን ስድራናን ካብ ጀርምታትንታህዋስያንን ሕማምን ንምክልኻል፣ ዓይኒምድሪ ናብ ሽቓቐ ክንድርብዮ 
ይግብአና፣ ወይ ድማ ኣብ ጉድጓድ መሬት ክንቀብሮ ይግብአና፡፡ እቲ ጉድጓድ ካብ ገዛ፣ ገደና ተኽሊ ወይ ፍልፍላት ማይ 
ዝርሓቐ ክኸውን ይግባእ፡፡”

ይቐፅሉ፡-	 “ዓይኒምድሪ ቡቕሊ ቖልዑት ምስተቐበልናን ብኣግባቡ ምስፀረግናን ከምዚ ዝስዕብ ክንገብር ይግባእ፡- 

  ቡቕሊ ዝኾኑ ቆልዑት ዓይኒምድሪ ምስፈተኑ  መቐመጭኦምን ኣእዳዎምን ብማይን ሳሙናን ምሕፃብ

  ኣእዳውና እውን ብማይን ሳሙናን ምሕፃብ

5. “እንተዘይሓዚልናዮ ወይ እንተዘይሓቚፍናዮ ነቲ ህፃን ኣበይ ከምእነቐምጦ ክንጥንቀቕ ይግብአና፡፡ ካብ ዓይኒምድሪ ዝመፁ 
ጀርምታት ክሽከሙ ካብ ዝኽእሉ ዓይኒምድሪ እንስሳን ሃመማታትን ንምክልኻል ቡቕሊ ቖልዑት ኣብ ፅሩይ ጨርቂ ወይ 
ምንፃፍ ክቕመጡ ይግብኦም፡፡ 

ብርኪ 8፡- ኣብ ምሕፃብ ኢድን ኣወጋግዳ ዓይኒምድሪን ዘጋጥሙና ማሕለኻታትን ነዚኦም 
ንኣልየሎም መንገድታትን ተመያየጡ

እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት መሳተፋይ ብዝኾነ መንገዲ ተመያየጡ

  ሓድሓደ ስድራታት ሽቓቕ የብሎምን፡፡

  	ሳሙና ኣይርከብን ወይ’ውን ስድራቤታት ሳሙና ኽባር እዩ ኢሎም ይኣምኑ ይኾኑ

  ማይ ብቐሊሉ ኣይርከብን ወይ‘ውን ብቑጠባ ክንጥቀመሉ ንደሊ

ክውሰዱ ዝኽእሉ ፍታሓት

  ሽቓቕ ምስራሕ

  በቢንእሽተይ ጥብጥብ ዘብል ቧንቧ ማይ(ማይ ቆጣቢ መሕፀቢ ኢድ ኣቕሓ)ኣብ ጥቃ ሽቃቅ ምስራሕ

  ማይ ዝሓዘ መቕድሒን/ጆግን/ ሳሙናን ኣብ ሓደ ምቹው ቦታ ኣቐምጡ በብሽዑ እንተድልየኩም ምእንታን ኢድኩም 
ክትሕፀቡሉ 

  ካብ ገዛውቲ፣ ጀራዲንን/ተኽሊ ቦታታትን/ ፍልፍላት ማይን ርሕቕ ዝበለ ቦታ ብምድላይ ዓይኒምድሪ ህፃውንቲ ዝውገደሉ 
ዕሙቕ ዝበለ ጉድጓድ ኩዓቱ፡፡

  ጨናን ሃመማታትን ንምንካይ ኣብቲ ጉድጓድ ዝተደርበየ ዓይኒምድሪ ክደንዎ/ሓሞኸሽቲ ምሽፋን፡፡ 

  ንዝግበር ፅቡቕ ሓለዋ ጥዕና ሳሙና ኣብ ገዛ ዝርከብ ምዃኑ ኣረጋግፁ፡፡  

  ሳሙና እንተዘይተረኺቡ፣ ፅሩይ ሓሙኽሽቲ ወይ ሽብጢ ተጠቐሙ፡፡

  ኣእዳውና ንምሕፃብ ይኹን ንቡቕሊ ህፃውንቲ መቐመጭኦምን ክዳውንቶምን ንምሕፃብ ዝውዕል መግዝኢ ሳሙና 
ዝተወሰነ ናይ ስድራቤት ገንዘብ ብዛዕባ ምምዳብ ምስ መፃምዲ ዘትዩሉ፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ንኹልኹም የቐንየልና፡፡ ስድራታትና ቡቕሊ ቖልዑቶም ጥዕንኦም ዝተሓለወን ድልዱላትን ምእንታን ክኾኑሎም ዝሕግዙዎም 
ገለ ፅቡቕ መንገድታት ኣለሊና ኣሎና፡፡ እዚኣቶም ድማ ዓይኒምድሪ ምስፀረግናን ብጥንቃቐ ምሰወገድናን፣ ኣእዳውናን ኣእዳው 
ቖልዑትን ብሳሙናን ማይን ብምሕፃብ ንቡቕሊ ቖልዑትና ካብ ጀርምታት/ታህዋስያን ምክልኻል ዝኣምሰሉ ዘጠቓልል እዩ፡፡





ብርኪ 10፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውቲን ኣብ ገዛ ዝስርሑ ተግባራትን  

1. ትኽክለኛ ስርዓት ጡብ ምጥዋብ ከመይ ከምዝጅምር ካብቲ ምምርሒ ፅሑፍ ግለፁሎም ፡፡

2. 	ኣላሕም ከመይ ምርባሕን ምክንኻንን ከምኡዉን ብፅርየት ምሕላብን ዝገልፅ መምርሒ ፅሑፍ ግለፅሎም፡፡ 

3. ናየ ዉልቀ ሰበ ተሞክሮ ካበ ማህደር መምርሒ ስድራ “ንግስቲ ንህበይ እፈትዋ ናይ ገዛ ስራሕቲ ዉን ይሕግዛ ዝብል ብምንባብ 

የዘኻኽርዎም”

4. ኣብቲ ዝቅፅል ምዕብል ናይ ዘተ ማሕበረሰብ ክፍል ግዘ እዞም ዝስዕቡ ኹነታተ ምስ መፃምድኹም፣ ኣዳታትኹም ወየ ደማ 

ሓማዉተኹም እንትትዛተዩ ከለኹም እቲ ኣበ ገዛ ዝተፈጠረ ነገር/ እቲ ዝነበረ ኹነታት ንተሳተፈቲ ከቅርብ ዝኽእሉ ተሳተፍቲ ብሰናየ 

ድልየቶም ኢዱ ከዉፅኡ ይሕተቱ’

5. ንሕድሕድ ኣብ ላዕሊ ዝተላዕሉ ነጥብታት ኣእዳዎም ዘውፅኡ ኣባላት ጉጅለ ክንደይ ከምዝኾኑ ቑፀሩ እሞ እቶም ቁፅርታት ኣብ 

መዘክር ድብተርኩም ኣስፍሩ፡፡

ብርኪ 11፡- መዕፀዊ

1. ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ከምዝኸውን ኣዘኻኽሩዎም፡፡ 

2. 	“ንንጡፍ ተሳትፎኦም ንኹሎም ኣመስግንዎም!”

ሕቶ፡	 ኣብ ተቐላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩመ ኣሎ

መለሲ፡	 ጡብ እተጥቡ ኣዶ፣ ላሕሚ እትሓልብ ኣዶ፣ ጀሪካን ዝፀረ ሰብ

ብርኪ 9፡- ብዛዕባ ስርዓት ኣመጋግባ ቡቕሊ ቖልዑት ዘለዉወን ጡብ መጥወብቲ ኣዴታት 
ምምይያጥ 

ከምዚ ይበሉ፡-	ሓደሽቲ ሓራሳት ድሕሪ ምውላደን ናብቲ ዝነበርኦ ጥንካረ ክምለሳ ምእንታን ክሕግዘን ስድራኹም ክሳዕ ሕዚ እናገበሩዎ 
ዝርከቡ ገለ ነገራት እንታይ እዮም?”

1. ሓደሽቲ ሓራሳት ኣዴታት ንምሕጋዝ ስድርኦም እንታይ ከምዝገብሩ ኣብነታት ምእንታን ክህቡ ኣብ ጉጅለኹም ዘለዉ ዝተፈላለዩ 
ሰባት ሕተቱዎም፡፡ ገለካብቶም ዝቐርቡ ኣብነታት ነዞም ዝስዕቡ ዛሓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡

  ኣሰብኡት፣ ኣዴታት ወይ ሓማውቲን ካልኦት ኣባላት ስድራ እታ ሓዳሽ ወላድ ኣዶ/ሓራስ ትሰርሖ ዝነበረት ስራሕቲ 
የብርይዋ ምእንታን ክተዕርፍ ክትክእል፡፡ 

  ጤል፣ በጊዕን ደርሆን ብምሕራድ ንበዓልቲ ገዝኦም ስጋ የቕርቡላ ቅድሚ ቖልዓ ምውላድ ዝነበራ ጥንካረ መሊሳ ምእንታን 
ክትረኽቦ፡፡

  ኣዶታት ወይ ሓማውቲ ናይ ጡብ መጥወብቲ ኣዴታት ፍሉይ መስተታት፣ ጋዓትን ስብቆን ወይ ድማ ካልኦት ፍሉይ 
ምግብታት ከዳልዋ ይኽእላ እየን፤ እዚ ምብለዐን ናብቲ ዝነበርኦ ጥንካረን ፅባቐን ንኽምለሳ ክሕግዘን ይኽእል እዩ፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡- 	ቖልዑት ምስወለዳ ንግስቲ ኣናህብ ንኽልተ ርእሰን ምብልዐን ክቕፅላ ኣለወን፣ ምኽንያቱ ንባዕለን ምሕዋይ ስለዝግብአንን 
ንቡቕሊ ቖልዑተን ብፀባ ጡብ ክምግባ ስለዝግብአንን እዩ፡፡

  እዘን ንግስቲ ኣናህብ በቢመዓልቱ ተወሳኺ በዝሒ ምግቢታት ክምገባ ይደልያ እየን፡፡ ብተወሳኺ እንተውሓደ ሓደ በዓል 
3 ኮኾብ ምግቢታት(ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ ምግብታት) በቢመዓልቱ ምብላዕ ክቕፅላ ኣለወን፣ ከምኡ’ውን በዓል 2 
ኮኾብ ምግቢታት(ፍረምረታት ወይ ኣታኽልቲታት/ቆፅላመፅሊ/) ኣብ ኩሉ መዓዲ ምግቢ ክበልዓ ይግባእ፡፡”

  “ጡብ ዘጥውባ ንግስቲ ኣናህብ እውን ብዙሕ ኮኾብ ምግቢታት ክበልዓ ኣለወን፣ ከዕርፋን ጡብ ከጥውባን ድማ ግዘ 
ክረኽባ ኣለወን፡፡ 

2. ኣሰብኡትን ስድራታትን ንመጥወብቲ ንግስቲ ኣናህብ ክሕግዝሉ ዝኽእሉ ገለ መንገድታት እዞም ዝስዕቡ እዮም:-

  ናይ ገዛ ስራሕታ ምሕጋዝ፣ እተዕርፈሉ፣ እትበልዓሉን ንቡቕሊ ቖልዓኣ ድማ እተጥውበሉን ብዙሕ ግዘ ምእንታን 
ክትረክብ፡፡  

  ክተዕርፍን ነፃ ኾይና ብዙሕ ክትበልዕን ምትብባዕ፡፡ 

  ንንግስቲ ኣናህብ ዝበልዕኦ ብዙሕ ኮኾብ ምግቢታት ኣብ ገዛ ንምርባሕን ንምዕባይን ኣሰብኡት መሬትን ንዋትን/ሃብቲን/ 
ከዳልዉ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

  ኣሰብኡት ንግስቲ ንህቢ እትበልዖም ብዙሓት ኮኾብ ምግቢታት መዕደጊ ዝኸውን ገንዘብ ክምድቡ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

3. “ጡብ መጥወብቲ ንግስቲ ኣናህብ እውን ድሕሪ ቖልዓ ምውላድ ን3 ኣዋርሕ ዝኣክል ናይ ኣይረን ከኒናታት ኩል ግዘ ምሸት ምሸት 
ቅድሚ ምድቃሰን ምውሳደን ክቕፅላሉ ይግባእ፡፡ ናይ ኣይረን ከኒናታት ሓደሽቲ ወላዳት ድሕሪ ቖልዓ ምውላድ ቀልጢፈን ካብ 
ሕማመን ክምለሳን እቲ ዝነበረን ጥንካረ ንኽሕዛን ይሕግዘን፡፡”


