


ቀንዲ ኣርእስትታት ናይዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ዘድልዩ ናውቲ
  ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን 

  ሕርሻ 

  ስርዓት ኣመጋግባ ኣዶን፣ ህፃውንትን 

  	ፖስተር ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን ዝገልፅ 

  ማህደር መዘኻኸሪ ስድራ

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 
ከምዚ ይበሉ፡	 “ናብ ሓምሻይ ክፍለግዘ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም”፡፡  

ብርኪ 2፡- ክለሳ ሕሉፍ ክፍለ ግዘ
ይበሉ/ላ፡	 “ኣብ ዝሓለፈ ምዕቡል ዘተማሕበረሰብ  ኣኼባና ንጡብ መጥወብቲ ንግስቲ ኣናህብ ኣዴታተ  እንሕግዘሎም መንገድታት 

ተማሂርና ነይርና፡፡ 

ነቲ ጉጅለ ሕተቱዎ፡-	  ንጡብ መጥወብቲ ንግስቲ ኣናህብና እንሕግዘሎም ገለ መንገድታት እንታይ እዮም? 

  ንግስቲ ንህብና ናይ ገዛ ስራሕታ ንሕግዛ ኢና ። ንኽተዕርፍ፣ ንኽትበልዕን ቖልዓኣ ንኽተጥውብን ግዘ ክትረክብ ምእንታን 
ክትክእል፡፡ 

  ንግስቲ ንህብና ብዙሕ ምግቢ ምብላዕ ኽትቅፅለሉን ብዝሕ ዝበለ ድማ ኮኾብ ምግብታት በቢመዓልቱ ንኽትበልዕ 
ነበረታትዓ፡፡

ነቲ ጉጅለ ሕተቱ፡- 	ቡቕሊ ቖልዑትና ድልዱላት ፣ጥዕንኦም ዝተሓለወን ብሩሃትን ኮይኖም ከምዝዓብዩ ክነረጋግፀሎም እንኽእል ገለ 
መንገድታት እንታይ እዮም?

  ዝተወለደ ሕንጠይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ጡብ  ክጠቡብ ምግባርና ምርግጋፅ፡፡ 

  ነቲ ህፃን ናይ ፈለማ መከላኽሊ ሕማም ዝኾነ ናይ ፈለማ ፀባ (ልግዐ) ምርካቡ ነረጋግፅ ኢና፡፡  

  ኣብተን ፈለማ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ቡቕሊ ቖልዑት ምንም ማይ ወይ ካልኦት ምግብታት ዘይብሉ ፀባ ጡብ ጥራሕ 
ከምዝወስዱ ነረጋግፅ ኢና፡፡ 

  ዓይኒምድሪ ቡቕሊ ቖልዑት ብቐልጡፍን ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገድን/ ነወግዶ ኢና፡፡ 

  ቡቕሊ ቖልዑት ዓይኒምድሪ ምስፈተኑ መቐመጭኦምን ኣእዳዎምን ከምኡ’ውን ብማይን ሳሙናን ንሓፅቦም ኢና፡፡  

  ዓይኒምድሪ ቡቕሊ ቖልዑት ምስፀረግና ኣእዳውና ብሳሙናን ማይን ንሓፅብ ኢና፡፡

ይሕተቱ፡-	 ኣበ ታሕቲ እተዘርዘሩ ሕቶታት ኣመልኪቱ ክንደይኩም ከምዝተግበርኩም ኣበ መዝገበኩም ኣስፍሩ

  ዝኾኑ ኣባላት ስድራኹም ቅልጡፍን ጥንቃቐ ዘለዎን ኣወጋግዳ ዓይኒምድሪ ቖልዓ ንምልምማድ ዝጀመሩ ኣለዉ ድዮም?

  ቖልዑት ዓይኒ ምድሪ ምስፈተኑ መቐመጭኦምን ኣእዳዎምን ብሳሙናን ማይን ገይርኹም ምሕፃብ ዝጀመርኩም ክንደይ 
ትኾኑ ኢኹም?” 

  “ዓይኒ ምድሪ ቖልዑት ምስፀረግኩም ኣእዳውኩም ብሳሙናን ማይን ምሕፃብ ዝጀመርኩም ክንደይ ትኾኑ 

ይሕተቱ፡-	 “ነዞም ነገራት ንስድራኹም ምሰካፈልኩም ዝኾኑ ፈተነታት ዘጋጠሙኹም ነይሮም’ዶ?”ነዞም 

  ነዞም ሕቶታት ዝምልሱን ናይ ገዛ ተሞክሮታቶም ድማ ዘካፍሉን ካብ 3 ክሳዕ 5 ሰባት ንኽሳተፉ ኣተባብዑ፡፡  

ክፍለ ግዘ 5
ዝተዋደደ ስርዓት-ምግቢ ፣ሕርሻ፣ ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕና ተግባራት

ብርኪ 3. ዕለታዊ ኣርእስቲ ምላላይ፡- ተግባራት ዝተዋደደ ስርዓት-ምግቢ፣ ሕርሻን ማይ፣ ከባብያዊ 
ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን

ሕቶ፦	 ኣብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም

መልሲ:	 ናይ እንስሳ  ዓይነምድሪ/ዒባ እትፀርግ ሰበይቲ፣ ናዉቲ መሳርሒ ሕረሻ ዘቅምጡ፣ ዘሓርሱ፣ መቅመጫ ህፃን እትሓፅብ

ከምዚ ይበሉ፡-	ሀፃናት 6 ወርሒ ምስወድኡ ተወሳኺ ምግቢ አብ እንጅምረሉ  እዋን  ኣድላይ ዝኾነ ፅርየት ምግባር ኣድላይ እዩ

ከምዚ ይበሉ፡-	“ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ዝተዋደደ ተግባራት ስርዓት ኣመጋግባ፣ ሕርሻን ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን እዩ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	’ደርሁትን ኸፍትን ካብ ትሕቲ ክልተ ዓመተ ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ተፈልዮም ክነብሩ ምግባር ኣድላይ አዩ፣ ህፃውንቲ 
ዝፃወቱሎም፣ ዘዕርፉሎምን ዝበልዑሎምን ቦታታት ካብ ዓይኒምድሪ ሰብን እንስሳን ዝፀረዩ ምግባር ኣገዳሲ እዩ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	“ኩሉ ዓይኒምድሪ ህፃውንቲን እንስሳን ፣ ጨና ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ፣  ክሓሙ ዝገብሮምን እንህቦም ምግቢ ድማ 
ብኣግባቡ ከይሓቅቕን ከይዋሃድን ዝገብሩ ጀርምታትን ሓሳኹን ዝሓዘ እዩ፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	“ኣባላት ስድራ ሳሙና ክዕድጉን ኣብዘን ታሕቲ ተገሊፀን ዘለዋ ወሰንቲ እዋናት ድማ ኣእዳዎም ብሳሙናን ማይን ምሕፃብ 
ክለማመዱን ይግብኦም፡- 

  ቖልዑት ዓይኒምድሪ ምስፈተኑ መቐመጭኦም ድሕሪ ምፅራግና/ምሕፃብን

  ባዕልኹም ሽቓቕ ምስተጠቐምኩም ወይ ዓይኒምድሪ ምሰወገድኩም

  ንመብሰሊ ምግቢ እንጥቀመሉ ናይ ኸፍቲ ዒባ ይኹን ኩቦ ብኢድና ምስሓዝና 

  ድሕሪ ሕርሻዊ ንጥፈታት ወይ ደርሁት ይኹን ኸፍቲ ምስተኸናኸንና 

  ቅድሚ ምግቢ ምድላውና ወይ ዓታሩን ድስትታትን ምሓዝና 

  ቅድሚ ምግቢ ምቕራብና ወይ ንእሽተይ ህፃን ምምጋብና 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ወለዲ እቲ ቖልዓ ቅድሚ ምብልዑ ኣእዳው ቖልዕኦም ብሳሙናን ማይን ገይሮም ክሓፅቡ ይግብኦም፣?

ከምዚ ይበሉ፡-	“ ህፃናት ድሕሪ ምብልዖም፣ ምፅዋቶምን ፊሑኽ ምባሎምን ወለዲ ገፅን ኣእዳውን እቶም ቖልዕኦም ብሳሙናን ማይን ገይሮም 
ክሓፅቡ ይግብኦም፣”

ከምዚ ይበሉ፡-	“ስድራታት ንኣጉምን ዕምባባን ህፃውንቲ ዝጥቀሙሉ ዝስተ ማይ ንምሕካም ማይ መፈወሲ ከኒና ወይ ፈሳሲ ካብ ዕዳጋ 
ክዕድጉ ይግባእ፡-

  ን20 ሊትሮ ማይ፡-

 ሀ 1 ናይ ሻሂ ማንካ ‘ውሃ ኣጋር’ ወይ

 ለ 1 ‘ናይ ማይ መፈወሲ’ ክኒና ኣኳታብ ወይ

 ሐ 1 ዕሽግ ‘ቢሻንጋሪ’

  ንኣጉሚ ወይ ዕምባባ ህፃውንቲ ዝሰትይዎ ማይ እንትትህቡ ፍሉይ ኩባያ(መስተዪ) ተጠቐሙ፡፡

ሕቶ፦	 ኣብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም

መልሲ:	 ናይ እንስሳ  ዓይነምድሪ/ዒባ እትፀርግ ሰበይቲ፣ ናዉቲ መሳርሒ ሕረሻ ዘቅምጡ፣ ዘሓርሱ፣ መቅመጫ ህፃን እትሓፅብ



ህፃናት ፈቲኖም 
መዓኮሮም ድሕሪ 
ምሕፃብን ፍታኖም 
ድሕሪ ምውጋድን

ማይ ቆጣቢ 
መሕፀቢ ኢድ 
ብምስራሕ ኣብ 
ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ 
ቦታታት ክነቐምጥ 
ኢና

ህፃናት እንትፃወቱን 
እንትፋሓኹን ንፁህ 
ምንፃፍ ኣዳሊና 
ክነቐምጦም ኢና

ህፃናት እንትፃወቱን 
እንትፋሓኹን ንፁህ 
ምንፃፍ ኣዳሊና 
ክነቐምጦም ኢና

ህፃናት ፈቲኖም 

ድሕሪ ስራሕቲ 
ሕርሻ ምውጋንና

ንደቅና ምግቢ 
ቅድሚ ምምጋብና

ሽቓቕ ድሕሪ 
ምጥቃም

ንደቅና ምግቢ ዒባ ድሕሪ 
ምጥፍጣፍናን ኩቦ 
ድሕሪ ምንካእናን)

ዒባ ድሕሪ 

ምግቢ ቅድሚ 
ምድላውን ምምጋብን

ኣብዘን ወሰንቲ እዋናት እዚአን ኢድና 
ብማይን ሳሙናን ክንሕፀብ ኢና



ሕቶ፦	 ኣብ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም

መልስ፡-	 ማይ ቆጣቢ ኢድ መሓፀቢ እተዳሉ አዶ፣ ብሳሙና ተደሪዙ ዝዓፈረ ኢድ፣ ሕጉስ ህፃን፣ ዝሓርስ ሰብ፣ ውላድ እትምግብ ኣዶ

ብርኪ 4፡- “ጥብጥብ ዘብል ኢድ መሕፀቢ ቧንቧ ማይ ብዛዕባ ምድላው” ዝምልከት መብርሂ ይሃቡ
ይበሉ፡	 ስድራታተ ኣበ ኣገዳሲ እዋናት ኢዶም ምሕፃቦም ንምርግጋፅ  “ጥብጥብ ዘብልኢደ መሕፀቢ  ቧንቧ ማይ ወየ ድማ ማይ ብ መቀድሒ 

ኣብ ዝሙቺ ቦታ ምድላዉን ሳሙናዉን ክቅመጥ ይግብእ’

የዘኻኽሩ፡	 እዚ ንምግባር

1. ንነፍስ ወከፍ ተሳታፊ ነናይ ባዕሎም “ጥብጥብ ዘብል ቧንቧ ማይ ብዛዕባ ምድላው” ካፍቲ ናይ ማህደር መምርሒ ስደራ የዘኻኽርዎም፡፡    

2. ነንእሽተይ ዘንጠብጥብ ቧንቧ ናይ ኢድ መሕፀቢ  ከመይ ከምዝዳለው ዘርእዮምን ኣብ ከባቢኦሞ ዝተመደበሎም ናይ ጥዕና ኤክስተንሽን 
ስራሕተኛ ክሓቱ ከምዝኽእሉ ተዛረቡዎም፡፡ከምኡዉን  ነንእሽተይ ዘንጠብጥብ ቧንቧ ናይ ኢድ መሕፀቢ  ከመይ ከምዝዳለው  ዝገልፅ 
መምረሒ ንስድርኦም ከርእዩ ይንገርዎም’  

ብርኪ 5፡- ሰሪሕኻ ምርኣይ ብዛዕባ ኢድ 
ከምዚ ይበሉ፡-	“ብዛዕባ ኢድ ምሕፃብ ተመያይጥና ነይርና እሞ ሕዚ ነዚ ከመይ ከምንትግብር ንለማመድ፡፡ ብሳሙናን ማይን ኢድ ምሕፃብ 

ዝምልከት ብተግባር ከርእየኩም እየ፡፡’’             

ነዞም ዝስዕቡ ብርክታት ተኸቲልኩም ባዛዕባ ፅቡቕ ኢድ ምሕፃብ ብተግባር ኣርእዩ፡- 

  ነንእሽተይ ዘንጠብጥብ ቧንቧ ማይ ኢድ መሕፀቢ ተጠቐሙ ወይ’ውን ኢድኩም ማይ ዘሕፅበኩም ሓደ ሰብ ሕተቱ  

  ኣእዳውኩም እንተውሓደ ን2ዐ ሰከንድታት ፋሕፍሕዎ ፣ኣፅፋር ሓደ ኢድኩም ኣብ ከብዲ እቲ ኻሊእ ኢድ ብምግባር ፋሕፍሑዎ/
ፅረግዎ/፣ ብድሕሪኡ እናቀያየርኩም ኣፅፋር ናይቲ ኻሊእ ኢድ ኣብ ከብዲ እቲ ኻሊእ ኢድ ፋሕፍሕዎ፡፡ 

  ቐስ እናበልኩም ክሳዕ 20 ቑፀሩ ወይ ደርፊ/መዝሙር/ እናዜምኩም ኣእዳውኩም ኣብ ትሕቲ ዝፈስስ ፅሩይ ማይ ብምግባር 
ብዝግባእ ተለቕለቑ፡፡ 

  ኣእዳውኩም ብንፋስ መድረቒ ኣድርቐዎ፡፡ 

ብርኪ 6፡- ናብ ገዛ ኣብ ዝተውሰደ ፖስተር መዘኻኸሪ ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን  ምዝታይ  
1. ፖስተር ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን ንኹሎም ተሳተፍቲ ዓድሉ፡፡

2. ኣብቲ ፖስተር ዘሎ ኹሉነገር እናንበብኩም ነቲ ሓበሬታ ንተሳተፍቲ ግለፁሎም፡፡

3. ኣብቲ ፖስተር ዘለዉ ተግባራት ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን ብምሕባር  ስድራታት ኣእዳዎም ክሕፅቡሎም ዝግብኡ ወሰንቲ 
እዋናት ግለፁሎም፡፡ 

ዝስዕቡ ነጥብታት ኣጠናኽሩ

  ቖልዑት ዓይኒምድሪ ምስፈተኑ መቐመጭኦም ድሕሪ ምፅራግና

  ባዕልኹም ሽቓቕ ምስተጠቐምኩም ወይ ዓይኒምድሪ ህፃውንተ ምሰወገድኩም

  ድሕሪ ሕርሻዊ ንጥፈታት፣ ደርሁት ይኹን ኸፍቲ ምስተኸናኸንና፣ ወይ’ውን ኣብ ገደና ተኽሊ ምስነጠፍና/ ሰራሕና

  ንመብሰሊ ምግቢ እንጥቀመሉ ናይ ኸፍቲ ዒባ ይኹን ኩቦ ብኢድና ምስሓዝና 

  ቅድሚ ምግቢ ምድላውና፣ ቅድሚ ምግቢ ምቕራብናን ወይ ንእሽተይ ህፃን ቅድሚ ምምጋብናን

  ቖልዑት ኣብ ፅሩይ ምንፃፍ ምቕማጥን ካብ ዓይኒምድሪ እንስሳ ክርሕቑ ምግባርን

  ህፃናት ምስተመገቡ ምስተፃወቱን ምስተፉሓኹን ኣእዳዎምን ገፆምን ምሕፃብ

ብርኪ 7፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውትን ተግባራትን
ከምዚ ይበሉ፡-	ሎምዓንቲ ህፃውንቲ ደቅና ጥዑያት፣ ድልዱላትን በላሕትን ኮይኖም ክዓብዩ ኣብዘኽእሉ ግቡእ ተግባራት ማይ፣ ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ 

ጥዕናን ዘቲና ኣለና፡፡”

ከምዚ ይበሉ፡-	ከባብያዊ ፅሬትን ሓለዋ ጥዕናን ዝጥምት ፖስተር ይዓድሉን ኣብ ገዛዉቶም ክጠቅዕዎ ይንገረዎም፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ነዞም ታሕቲ ዘለዉ ነገራት  ንመፃምድኹም ኣዴኹምን ወይ ሓማውትኹምን ምስኣካፈልኩም ኣብ ገዛ እንታይ ከምዝተፈፀመ ኣብ ቀፃሊ 
ዘተ ሕሉፍ ፀብፃብ እተቕርቡልና ፍቓደኛታት እስከ ኢድኩም ኣውፅኡ”

  ድሕሪ ስራሕቲ ሕርሻ፣ ቖልዓ ቅድሚ ምምጋብን ኣብ ካልኦት ወሰንቲ እዋናትን ኣእዳው ብማይን ሳሙናን እትሕፀቡ  

  መረባ ኩሉ ግዘ ብምፅራግ ካብ ጉሓፍ፣ ርፍራፍን፣ ዓይኒምድሪ እንስሳ ወይ ሰብ ዝፀረየ ምዃኑ ብምርግጋፅ  ኣናእሽቱ ህፃውንቲ ናብዝን 
ናብትን ዝብሉሉ ደሕንነቱ ዝተሓለወ መንበሪ ከባቢ ክህሉ ምግባር፡፡

  ስድራታት ህፃናት ደቆም እንትፉሓኹ ጠጠው እንትብሉ፣ እንትንቀሳቐሱ ወይ ድማ ዝረስሐ ኣእዳዎም ወይ ኣቑሑት ናብ ኣፎም 
እንተእትዉ ከይተፈልጠ ዓይኒምድሪ እንስሳ ብኣፎም ከይውሕጡን ናብ ከብዶም ከይኣቱን  ምሕላው፡፡

  ምግቢ ቅድሚ ምድላዉናን ምቅራብናን ከምኡዉነ  ቅድሚንድሕርን ህፃናት ምምጋብናን እንሕፀብ

የዘኻኽሩ፡	 ንሕድሕድ ኣብ ላዕሊ ዝተሓበሩ ነገራት ኣእዳዎም ሓፍ ዘበሉ ኣባላት ክንደይ ከምዝኾኑ ቑፀሩ እሞ እቲ በዝሒ ኣብ መዘክር ደብተርኩም 
መዝግቡዎ 

ብርኪ8፡- መዕፀዊ
1. ንንጡፍ ተሳትፎኦም ንኹሎም ተሳተፍቲ የመስግኑ

2. 	እቲ ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ከምዝካየድ የዘኻኽሩ ናይ መወዳእታ ምኻኑ የዘኻኽሩ


