


ቀንዲ ርእሲታት ናይዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰበ ዘድለዩ ናውቲ

  ወሰንቲ ብርክታት ዕብየት ቡቕሊን ኣጉማትን ቖልዑት 

  ገዛ-ተኮር ኣገባባት ማይ፣ ሓለዋ ጥዕናን ፅሬትን ንኣጉሚ ህፃውንቲ 

  ኣእዳው ብማይን ሳሙናን ከመይ ከምንሓፅብ

  ማህደር መዘኻኸሪ ስድራ

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 
ይበሉ፡	 እንኻዕ ናብ ሻድሻይ ዙር “ብዛዕባ እተን ፈለማ ሓደ 1000 መዓልትታት ዝካየድ ምዕብል ዘተ ማሕበረሰብ ብደሓን መፃእኹም፡፡” 

ብርኪ 2፡- ናይ ሕሉፍ ነፀብቕራ ምቕራብ 
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 ብዝብል 
ተመሃሂርና ኢና ፡፡”

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

ይሕተቱ፡-	 እዞም ዘስዕቡ ዝሞከሩ  በዝሒ ተሳተፍቲ ኣብቲ ናይ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ መዝገበ ቅጥዒ ይመዝግቡ

1. ክንድይኩም ኢኹም ነቲ ናየ ኣተሓላልዋ ማይን ኸባብን ዉልቀ ፅርየትን ዝሕብር ፖስተር ንኣባላት ስድራኹም ዘርአኹምን ኣብ 
ገዛኹም ዝለጠፍኹምን

2. ክንድይኩም ኢኹም  ሳሙና ዝዓደኩምን  ኣብዘን ታሕቲ ተገሊፀን ዘለዋ ወሰንቲ እዋናት ድማ ኣእዳዎኩም ብሳሙናን ማይን 
ዝተሓፀብኩምን 

  ቖልዑት ዓይኒምድሪ ምስፈተኑ መቐመጭኦም ድሕሪ ምፅራግና

  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 

3. ክንድይኵም ኢኹም ደቁኹም ምስተፃወቱ ምስ ተፍሓኹን ምስተመገቡን ኣእዳዎምን ገፆምን ብማይን ሳሙናን ዝሓፀብኩም

4. ክንድይኹም ኢኹም ናይ ሰፈረ ደራሁ ዝሰራሕኹም ወይ ምስራሕ ዝጀመርኹም 

5. ክንድይኹም ኢኹም “ጥብጥብ ዘብል ቧንቧ ማይ ኢድ” መሕፀቢ ዘዳለኹም 

6. ክንደይኹም ኢኹም ጫቁታትን ኣሙራኹትን ማህስታትን ናልኦተ ዉላድ እንሰሳን ካበዝነበሩሉን ዝፈትንሉን ቦታ ህፃናት ደቅና 
ኣበእዋን ፀዋትኦምን ምምጋቦምን ዘርሐቅና 

 ክፍለ ግዘ  6ኣጉሚ ፡- ንኣጉሚ ምድላው

7. እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ተግባራት ከይተከናዉኑ ከይተተግብሩ ማሕለኻ ዝኾኑኹም ነገራት እንታይ እዮም   ካበዚኦም እተወሰኑ 
ንምትግባር እንታይ ዓይነት ድጋፍ ትደልዩ

  ዘጋጠምኹም ፀገም መዝግቡ ‘ፀገማት ንምእላይ ምስ ኣባላት ጊጅለኹም ዘትዩ’

  ካልኦተ ኣባላት እቲ ጉጅለ ዘጋጠምዎም ፀገማት ንምእላይ ዝተጠቀምዎም ሜላታተ የብርህሎም’

ብርኪ 3 ፡- ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ ምልላይ ፡-ንኣጉሚ ድሉዊ ምዃን  
ሕቶ፡	 ኣብቲ ተቀላዓይ ሰሌዳ እንታይ ይረኣየኩም ኣሎ

መልሲ፡	 ተወሳኺ ምግቢ ዝምገብ ቆልዓ ፣ ኢዳ ትሕፀብ ኣዶ፣ ምግቢ እተዳሉ ኣዶ

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ፣ ቡቕሊ ቖልዑት ናብ ኣጉሚ ቖልዑት ኣብ ከይዲ እንትልወጡ ብዛዕባ እናተርአዩ ዘለዉ ዓበይቲ 
ምዕባለታት ክነውግዕ ኢና፡፡” 

1. ቡቕሊ ቖልዓ እንታይ ማለት ከምዝኾነን ኣጉሚ ቖልዓ ድማ እንታይ ማለት ከምዝኾነን ንኹሎም ከዘኻኽረልና ዝኽእል ሓደ ፍቓደኛ 
ሰብ እንተሃልዩ ሕተተቱዎም፡፡ ነዞም ነጥብታት ድማ ኣጠናኽሩዎም፡-  

  ቡቕሊ ቖልዓ ማለት ካብ ዉልደት  ጀሚሩ ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ዘሎ ህፃን እዩ፡፡

  ኣጉሚ ቖልዓ ማለት ካብ 6 ኣዋርሕ ክሳዕ 12 ኣዋርሕ ዕድመ ዘሎ ህፃን እዩ፡፡ 

2. “ነዞም ለውጥታት ድሉዋት ምእንታን ክኾኑን ቡቕሊን ኣጉሚን ቖልዑተን ድልዱላት፤ ጥዕንኦም ዝተሓለወን በላሕቲ ህፃውንቲ 
ኾይኖም ምእንታን ክዓብዩሎምን ኣዴታት ኮነ ስድራታት እንታይ ክገብሩ ከምዝኽእሉ ብዝምልከት እውን ክንመሃር ኢና፡፡”

ብርኪ 4 ፡- ትምህርታዊ ምይይጥ ብዛዕባ ወሳኒ ምዕራፋት ቡቕልን ኣጉምን ህፃናት
ኣድላይነት ኣገባባት ዝተመሓየሸ ሐለዋ ጥዕና ኸባቢያዊ  ፅሬትን 

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ዘርኢ ኾይኖም ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዕብየቶም ካብ ዝጀመርሉ ግዘ ኣትሒዙ ኣእምሮን ኣካላትን ህፃውንቲ በቢግዘኡ ብቕልጡፍ 
እንዳዓበዩ እዮም ዝኸዱ፡፡ ምስተወለዱ ቡቕሊ ቖልዑትና ዝኾነ ይኹን ነገር ብምንካእ ፤ብምጥዓም ፤ ብምጭናው፤ ብምስማዕን 
ብምርኣይን ኣቢሎም ምፍላጥ ይጅምሩ፡፡”

1. “ብርኪ ዕብየት ቡቕሊ ቖልዓ ክውድኡ እንትብሉን ናብ ብርኪ ዕብየት ኣጉም ምሉእ ብምሉእ እንትሰጋገሩን ኣብ ዘሎ እዋን መብዛሕቲኦሞ 
ስድራታት ኣብ ዕብየት ደቆም ክርእይዎም ዝፅበይዎም ናይ እማን ዓበይቲ ለውጥታት ኣለዉ እዮም፡፡”

1. ነቲ ጉጅለ ብዛዕባ ገለ እዞም ዓበይቲ ለውጥታት እንታይ ከምዝኾኑ ሓሳባት እንተሃልይዎም ሕተቱዎ እሞ ቡቕሊ ቖልዑት ናብ ኣጉሚ 
ቖልዑት እንትልወጡ ክንርእዮሞ እንፅበዮዎ ዓበይቲ ለውጥታት ብዝምልከት ምይይጥ ንኽካየድ ኣተባብዑዎም፡፡ 

  ድድ ምስሓይ/ናይ ፈለማ ስኒ ምውፃእ

  ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ምብፃሕ፣ ምጉታት፣ ምልዓልን ምፅዋትን 

  ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነገራት ናብ ኣፎም ምእታው 





ሕቶ፡	 ኣብቲ ተቀላዓየ ሰሌዳ እንታይ የረኣየኩም ኣሎ

መልሲ፡	 ኣበ መንፀፍ ዝተቀመጠ ህፃን፣ ናይ ከፍቲ ዒባ፣ ድሙ፣ ነንእሽተይ ማይ ዘንጠብጥብ ኢድ መሕፀቢ 

  ብባዕሎም ካብ ዝተቐመጥሉ ምትሳእ ምኽኣል

  ምፉሓኽ ምልማድ፣ ብኸብዶም ኣቢሎም ርእሶምን ደረቶምን ቅንዕ ምባል ምኽኣል

  ንባዕሎም ንላዕሊ ተንሳሕኺኾም/ተፋሒኾም/ ሓፍ ምባልን ተደጊፎም ጠጠው ምባልን ምምሃር 

  ተደጊፎም ምኻድ ምፍታን 

  ካብ ፀባ ጡብ አደ ብተወሳኺ ዝፈልሐን ዝተሓከመን ዝስተ ፅሩይ ማይን ካልኦት ምግብታት ንምብላዕ ድሉዋት እዮም

ከምዚ ይበሉ፡	 “ኣጉሚ ቖልዑት ኣዝዮም ሕንጡያት እዮም፡፡ ነገራት ምንካእ፤ ምልዓልን ናብ ኣፎም ምግባርን ይፈትዉ፡፡ እዚ ኣጉም ቖልዑት 
ከባቢኦም ዝድህስሱሉ ኣግባብ እንትኸውን በዚ መንገዲ እዚ ኣቢሎም ድማ እዮም ዝፈልጡ፡፡” 

ደረጃ 5፡ኣባላት ስድራ ኣብ ኣጉሚ ቖልዑት ዓበይቲ ለውጥታት ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ምድላው 
ክወስዱዎም ዝኽእሉ ተግባራት ፡-

የብርሁሎም 

  ኣጉሚ ቖልዑት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዙሕ እዮም ዝንቀሳቐሱ፡፡ ይፈሓኹ፤ ከባቢኦም ይድህስሱን ብዙሓት ነገራት ድማ 
ናብ ኣፎም የእትዉን፡፡ ካብ ፀባ ጡብ ብተወሳኺ ምግቢ ይበልዑን ፈሰስቲ ነገራት ድማ ይስትዩን እዮም፡፡  

  ኣጉሚ ቖልዑት ናይ መጀመርታ ስኒ የዉፅኡ እዚ ድማ ድዶም ይበልዖም ነዚ ንምዕጋሰ  ክብሉ ብዙሓት ነገራት ናብ 
ኣፎም ከእትዉ ይግደዱ፡፡ 

  ንሓደሽቲ ምግብታት ፤ሓደሽቲ ዝስተዩ ነገራት ምቅልዖምን ኣፃብዕቶምን ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣቐሑት ናብ 
ኣፎም ኣዘውቲሮም ምእታውን ኣጉሚ ቖልዑት ሕማም ተቕማጥ ከስዕቡ ንዝኽእሉ ብዙሓት ጀርምታት ክቃልዑ 
ይገብሮም፡፡ 

  “ካብ ዓይኒምድሪ እንስሳት ወይ ሰብ ዝመፁ ጀርምታት ሕማም ተቕማጥ ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም ፤ኣካላት ቖልዑት ድማ 
ካብ ፀባ ጡብን ካልኦት ምግብታትን ዘድልዩ ንጥረ ምግብታት ካብ ምውሳድ ክከላኸሉዎም ይኽእሉ፡፡” 

  “ኣፃብዕቶምን ኣፎምን ተጠቒሞም ከባቢኦም ዝበለፀ ምድህሳስ እንትጅምሩን፤ ኣብ ከባቢኦም ዝበለፀ  እንትወሳወሱን 
፤ኣጉሚ ቖልዑት ንብዙሓት ጀርምታት ክቃልዑ ይገብሮም ፤ብፍላይ ድማ ካብ ዓይኒምድሪ እንስሳ ወይ ዓይኒምድሪ ሰብ 
ንዝመፁ ጀርምታት፡፡” 

  “እዚ ማለት ድማ ዋላ ኣጉሚ ቖልዑት ብንጥረምግብታት ኣዝዮም ዝማዕበሉ ምግብታት እናበልዑ እንተሃለዉን ፀባ 
ጡብ ብበዝሒ እናሰተዩ እንተሃለዉን፤ ካብ ዓይኒምድሪ ብዝመፁ ጀርምታት ዝተበከሉ ነገራት ናብ ኣፎም ዘእትዉ 
እንተኾይኖም ንሕማም ተቃላዕቲ ናይ ምኻን ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ፡፡”

 ኣባላት ስድራ ክገብርዎም ዘለዎም ስጉምቲታት 

  ንኸፍቲ መሕደሪ ዝኸውን ዝተፈለየ ደምበ ወይ ገዛ ምስራሕ

  ንደራኹ መንበሪ ዝኸውን ሰፈር ደርሆ ምስራሕ

  ኣጉሚ ቖልዑት ኣብ ዝባንና ሓዚልና ምፅናሕ፣ ኣብ ሕቑፊ ኣብራኽና ምግባር፣ ወይ’ውን ኣጉሚ ቖልዑት ኣብ ፅሩይ ቦታ 
ወይ ድማ ኣብ ፅሩይ ምንፃፍ ኮይኖም ክፃወቱ ምፍቃድ 

  ናይ ገዛ ወፃኢታት ገንዘብ ብዝምልከት ምስ መፃምድኹም ብሓባር ምዝታይን ካብዚ ዝተወሰነ ገንዘብ ድማ ነዞም ዝስዕቡ 
ነገራት ንምግዛእ ክጥቀሙሉ ምስምማዕ፡-ሳሙና &ማይ መሕከሚ ከኒናታት &እንተተኻኢሉ- ላስቲክ ምንፃፍ ንኣጉሚ 
ቖልዑት ዝበልዑሉን ዝፃወትሉን ምጥቃም

  ገዛን መረባን ምፅራግ ምእንታን ካብ ዓይኒምድሪ ኸፍትን ደራኹን ከምኡ’ውን ርፍራፋትን ዝፀረየ ክኸውን

  ኣቑሑትን ቐረባትን ሕርሻ ኣጉም ቖልዑት ኣብ ዘይበፅሑሉ ቦታ ኣርሕቕ ኣቢልካ ምቕማጥ

  ምምገቢ ህፃናተ(ጎድጋዳ ኸሓነ፣ ማንካ ፣ድስቲ) ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ

  ኣጉሚታት ካብ ሕማማትን ታህዋስያንን ንምክልኻል ብዛዕባ ዉልቀን ከባብያዊ ፅርየትን ምሕባር

ይብርሁ፡	 ኣጉሚን ዕንበባ ህፃናትን ዘለዎም ስድራ ደቆም ብርቱዓት፣ ጥዕንኦም ዘተሓለወን ብሩህ ኣአምሮ ዘለዎምን ኮይኖም ንክዓብዩ 
ኣበ ላዕሊ ዘተሓበሩ ተግባራት ምግባሮም ክነረጋግፅ ይግባእ’ 

ብርኪ 6፡- ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውትን ዝስርሑ ተግባራትን
1. ኣሰራርሓ ንእሽተይ ዘንጠብጥብ ኢድ መሕፀቢ ቧንቧ ማይ ካብቲ ማህደር መምርሒ ስድራ ኣዘኻኽሩ ሓደ ስድራ ኣ ገዝኡ 

ዘርኢ፣ቡቅሊ፣ ኣጉሚ፣  ዕንበባን ዝኾኑ ህፃናት ይሀሊዩ ኣይሃልዩ ንእሽተይ ዘንጠብጥብ ቧንቧ ማይ ኢድ መሕፀቢ ምሀላዉን ኢዶም 
ኣበ ወሰንቲ እዋናት ብኣገባቡ ምሕፃቦም ኣድላይ ምኻኑ የዘኻኽሩ፡፡

2. ኣበ ቀፃላይ ክፍለግዘና ክለሳ ወየ ደማ ነፀብራቅ ብድልይቱ ዘቅርብ ተሳታፋይ ይሕተቱ

3. .ኣብ ላዕሊ ንዝተጠቐሱ ነገራት ኢዶም ሓፍ ዘብሉ ተሳተፍቲ ክንደይ ከምዝኾኑ ቑፀሩ እሞ ነቲ ዝረኸብኩሞ ቁፅሪ አብ ምዕቡል ዘተ 
ማሕበረሰብ ክፍለ ግዘ 6ተ ኣብ ዝተዳለወ ናይ  ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዕኹም ፅሓፉዎ፡፡ . 

ብርኪ 7 ፡- መዕፀዊ 
1. እቲ ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ከምዝካየድ ንኹሎም ተሳተፍቲ ኣዘኻኽሩዎም፡፡

2. “ንንጡፍ ተሳትፎኦም ንኹሎም ኣመስግኑ!” 


