
ምድንዳን ኣብ 
መውዓል ሕጻናት
ወለድን መውዓል ሕጻናትን ብሓባር ኪዓዩ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧



ቈልዑን ዘጋጥሞም ምድንዳንን
ኣብ መውዓል ሕጻናት ምድንዳን ብእተፈላለየ መገድታት እዩ ዚፍጸም፣ ገለ ኻብዚ ኸኣ 

ቈልዑ ምስ ዓበይቲ ኸለዉ ዀነ በይኖም ከለዉ ምሽጋር ወይ ካብ ጻውቲ ምኽልካል የጠቓ

ልል። ቈልዑ ኺድንደኑ ኸለዉ ካብ ጽቡቕ ምሕዝነት፡ ጻውቲ፡ ትምህርቲ ይርሕቁ እዮም።

ምሉእ ቈልዓ፡ ኣብ ኵሉ፣ ድንደና ኣብ መውዓል ሕጻናት ዘርእስቱ መጽናዕቲ (ሉንድ ምስ 

ካልኦት ብሓባር ብ2015 ዝገበርዎ መጽናዕቲ) ኸም ዚሕብሮ፡ ቈልዑን 

ሰራሕተኛታትን ወለድን ኣብ መውዓል ሕጻናት ምድንዳን ከም ዘሎ 

እዮም ዚኣምኑ። ይኹን እምበር፡ ምድንዳን ከም ዘሎ ዝዛረቡ ካብ 

ወለዲ ንላዕሊ ሰራሕተኛታት እዮም። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግና እቶም 

ወለዲ እቶም ሰራሕተኛታት ንዘጋጥም ድንደና ክዕዘቡን ደው ከብሉዎን 

ትጽቢት ይገብሩ እዮም። 

እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ፡ ብማእከላይ ገምጋም ካብ ኣርባዕተ ሰራሕተኛ

ታትን ወለድን እቲ ሓደ ኣብ መውዓል ሕጻናት ምድንዳን ከም ዘየለ 

ይዛረብ። እዚ ኸኣ ምድንዳን ንኸይቅላዕ ወይ ደው ንኸይብል ክገብር 

ስለ ዝኽእል ዘተሓሳስብ እዩ።

እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ፡ ኣብ መውዓል ሕጻናት ንዘለዉ ሕጻናት 

ጻውትን ዕርክነትን እቲ ልዕሊ ዅሉ ዘገድሶም ነገር እዩ። ኣብቲ ምስ 

ቈልዑ እተገብረ ቃለ-መጠይቓት ከኣ ናይ ቈልዑ ምሕዝነትን ምስ ካልኦት ክሕወሱ ምኽ

ኣሎምን ንድሕንነቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝዀነ ተፈሊጡ እዩ። ስለዚ፡ ዓበይቲ ኣብ ናይ 

ቈልዑ ጸወታታት ምህላዎምን ኣብኡ ምስታፎምን ኣዝዩ ኣድላዪ ኢዩ። እዚ ኸኣ ቈልዑ 

እቲ ናይ ምርምር ጸብጻብ ንድንደና ኸምዚ  
ዝስዕብ ብምባል ይገልጾ፦

"ኣብ መውዓል ሕጻናት ንቘልዑ ምድንዳን ዝብሃል፡ 
ዓበይቲ ኰኑ ቈልዑ ንኻልኦት ቈልዑ ከም ዝግለሉ 
ዀይኑ ክስምዖም፡ ንሕብረተሰብ ኣገደስቲ ኸም 
ዝዀኑ ኰይኑ ከም ዘይስምዖም ብምግባርን 

ተሳትፎ ናይ ምግባር ኣጋጣሚኦም ብምኽላእን 
ዘርእይዎ ተግባር እዩ።"



FUB ኣብቲ ኣንጻር ምድንዳን ዝግበር ጻዕሪ  
በዚ ዝስዕብ መገዲ እጃም ኣለዎ፦

ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ወለድን መውዓል ሕጻናትን 
ድልዱላት ክዀኑ ብምሕጋዝ ከምኡውን ፍልጠትን 

ትምህርትን ብምስፋሕ ኣበርክቶ ኺገብር እዩ።

ካብ ካልኦት ንኸይግለሉ ኣብ ምዕጋት ኵሎም ዓበይቲ ሓላፍነት ከም 

ዘለዎም የጕልሕ። 

እቲ መውዓል ሕጻናት፡ ሓደ ቘልዓ ጥዕና፡ ሓጐስ፡ ርእሰ ምትእምማን 

ክረክብ ኣብ ምሕጋዝ ከምኡውን ዓመጻን ምድንዳንን ኣብ ምውጋድ 

ኣበርክቶ ኽገብር ኣለዎ።

FUB ብዛዕባ ተመክሮ ናይቲ ዝድንደን ሰብ ከምኡውን ተመክሮን ስም

ዒታትን ቈልዑ ኣርዚንካ ዝርአ እንተ ዀይኑ የሻቕሎ እዩ። ንድንደና 

ንምቅዋም ዚግበር ጻዕሪ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ሕጻናት ዝስርሓሉ ፍረ 

ነገር ኪኸውን ኣለዎ።

ኣብ መውዓል ሕጻናት ነቲ ቘልዑ ዳሕራይ ዝረኽብዎ ትምህርትን 

ሞያን ዝኸውን መሰረት የንብር። ስለዚ፡ እቶም ቈልዑ ኣብ ሕጅን ኣብ 

መጻእን ህይወቶም ዝጠቕሞም ጽቡቕ ባህርያትን ምቅርራብን ምእንቲ ኸማዕብሉ ንድን

ደና ምውጋድ ካብ ቍልዕነቶም ኣትሒዝካ እዩ ኽጅመር ዘለዎ።



ኣብ መንጎ ሕጻናት ምድንዳን ዝህሉ 
ብኸመይ እዩ፧

መውዓል ሕጻናትን ወለድን እንታይ 
ኪገብሩ ይኽእሉ፧

ብዛዕባ ድሕንነት ሕጻናት ኣብ መውዓል ሕጻናት እተገብረ 

መጽናዕቲ ኸም ዝሕብሮ 12 ሚእታዊት ዝዀኑ ቘልዑ ኣብ 

መዓልቲ ወይ ኣብ ሰሙን ብተደጋጋሚ እተፈላለየ ዓይነት ናይ 

ድንደና ጸገማት የጋጥሞም እዩ፣ ገለ ኻብቲ ደንደንቲ ዝገብር

ዎም ነገራት እዚ ዝስዕብ እዩ፦

• ካብ ጸወታን ንጥፈታትን የገልልዎም

• የላግጹሎም፡ መስሓቕ ይገብርዎም፡ ዝጐድእ ዘረባ ይጸር

ፍዎም

• ንብረቶም የዕንዉሎምን ይሓብኡሎምን

• ይሃርምዎም፡ ይደፍእዎም፡ ከምኡውን ይጐትትዎም

"ንቘልዑ ብኣኽብሮት ምሓዝ ኪበሃል ከሎ ነቲ ቘልዑ ብኣ

ረኣእያኦም ዜመሓላልፍዎ ፍልጠት ብምስማዕን ብምርዳእን ብምቕባልን ብምምሕልላ

ፍን ነቲ ተመክሮኦም ኣርዚንካ ምርኣይ ማለት ምዃኑ ንኣምን ኢና።" (ሉንድ ምስ ካልኦት 

ብሓባር ብ2015 ዝገበርዎ መጽናዕቲ)

መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምድንዳን ዝግበር ዓበይቲ ኣብ ዘየለውሉ ግዜ ስለ ዝዀነ ብቐሊሉ 

ኺፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ፡ እቶም ዓበይቲ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ምእንቲ 

ኽፈልጡ ናይ ሕጻናት ምሕዝነትን ጻውትን ብቐረባ ክዕዘቡ ኣለዎም። 

እቶም ዓበይቲ ንደንዳኒ ከለልዩ ክኽእሉ ኣለዎም፣ ዓመጽን ምግላልን ከጋጥም ከሎ ኸኣ 

ስጕምቲ ክወስዱ ኣለዎም። ምድንዳን ምስ ተራእየ፡ እቶም ዓበይቲ ነቶም ደንደንቲ ግቡእ 

ከም ዘይኰነ ክነግርዎምን ስጕምቲ ክወስዱን ኣለዎም። 

እቲ እተደንደነ ሕጻን ከኣ ሽዑሽዑ ደገፍን ሓገዝን ኪረክብ ኣለዎ።

ዓበይቲ ነቶም ሕጻናት ብቓላትን ብግብርን ክሃስይዎም ይኽእሉ እዮም። ሰራሕተኛታ

ትን ወለድን ንሓደ ሕጻን "ምኒኑ" ኢሎም ብምጽዋዕ፡ ወይ ከኣ ንገሊኦም ቈልዑ ብዙሕ 

ኣቓልቦ ብምሃብ ንቘልዑ ከገልልሉን ኣድልዎ ክገብሩን ይኽእሉ እዮም። ከም ኣኽብሮትን 



ጽቡቕ ክንክንን ዝኣመሰለ መሰረታዊ ስርዓታት ነቲ ምስ ቈልዑ ዝግበር ርክብ ምእንቲ 

ኽጸልዎ እቶም ኣብቲ መውዓል ሕጻናት ዘለዉ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ቘልዑ ሓባራዊ ኣረ

ኣእያ ክህልዎም ኣለዎም። ብዘይካዚ፡ እቶም ዓበይቲ ንገዛእ ርእሶም ከም ኣርኣያ ገይሮም 

ክርእይዋ ከምኡውን ምስ ሕጻናትን ምስ መሳርሕቶምን ምስ ወለድን ጽቡቕ ዝዀነ ርክብ 

ክህልዎም ኣለዎ ።

እቶም ቈልዑ ንባዕሎም እውን ኣብ ንሓድሕዶም ጽቡቕ ሃዋሁ ኣብ ምፍጣር ክሕግዙ 

ይኽእሉ ኢዮም። እቶም ቈልዑ ጽቡቕ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ተሳትፎ ምስ ዝህል

ዎም፡ እቶም ቈልዑ ምስ ዓበይቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ መውዓል ሕጻናት ንሓድሕዶም ክተሓ

ሓዙሉ ዝግባእ መገዲ ክዛራረቡ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ተሳትፎ ቘልዑ ኣብ ዓንቀጽ 3 

ሕጊ መውዓል ሕጻናት ተዘርዚሩ ኣሎ። ቈልዑ ተሳትፎ ክገብሩ ዘለዎም መሰል፦ "ኣረኣ

እያ ናይቲ ቘልዓ ምስ ዕድመኡን ብስለቱን ብዝሰማማዕ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ።"

"ቈልዑ ኣብቲ ምስ ካልኦት ቈልዑ ዝገብርዎ ጻውቲ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ተመክሮ ዋጋ ኸም 

ዘለዎ ንኽገልጹን ንኽስምዖምን ኣጋጣሚ ይረኽቡ፣ ነቶም ምሳታቶም ዘለዉ ብምክፋል 

ከኣ ምሕዝነትን ርክብን ይፈጥሩ።” 

(Bae, 2005)

እቶም ሰራሕተኛታት መውዓል ሕጻናት፡ እቶም ቈልዑ ኣብ ናይ ጕጅለ ቘልዑ ብዛዕባ 

ዘሎ ስምምዕን ርክብን ምእንቲ ኽፈልጡ፡ ነቶም ቈልዑ ብውልቂ ኸዛራረብዎም ይኽእሉ 

እዮም። ኣብ መውዓል ሕጻናት ኣብ መንጎ ቘልዑ ኣኽብሮትን ተጻዋርነትን ከም ዝህሉ 



ንምግባር ብሜላ ጻዕሪ ኽግበር ኣለዎ። 

ኣብ መውዓል ሕጻናት ባህርይ ንምዕራይ ዝግበር ጻዕርታት፡ ነቶም ቘልዑ ኣብ መውዓል 

ሕጻናት ኣብ ዝህልዎም ጻንሒት ኰነ ኣብ ናይ ዳሕራይ ህይወቶም ምድንዳንን ኣድልዎን 

ከወግዱ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ቘልዑ ዕርክነት ክህሉ ምሕጋዝ እውን ምድ

ንዳን ንምክልኻል ዜኽእል ኣገዳሲ ዅነታት እዩ። ወለድን ሰራሕተኛታትን ኣብ መንጎ 

ውሉዳት ዕርክነት ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምድንፋዕን ዓብዪ ግደ ኣለዎም።

እቶም ዓበይቲ ኸምዚ ዝስዕብ ክገብሩ ኣለዎም፦

•  ምድንዳን እንተልዩ ምእንቲ ኽዕዘቡ ምስቶም ቈልዑ 

ክዀኑ ኣለዎም

• ንጡፋትን ውዕዉዓትን ተሳተፍን ክዀኑ ኣለዎም

• ንኽርእዩን ንኽሰምዑን ብቐረባ ክዀኑ ኣለዎም

• ሓልዮት ከርእዩ ኣለዎም



ኣብ መንጎ ወለድን መውዓል ሕጻናትን 
ዝግበር ምትሕብባር
ወለዲ ነቲ ኣብ መውዓል ሕጻናት ክህሉ ዝኽእል ምድንዳን ኣብ ምክልኻልን ምቅላዕን 

ደው ኣብ ምባልን ዕዮ ኽካፈሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብዘይካዚ፡ ወለዲ ንውሉዳቶም ኪድን

ድኑ ኸለዉ እንተ ኣስተብሂሎም ነቲ መውዓል ሕጻናት ኪሕብሩ ኣለዎም። ወለድን ሰራሕ

ተኛታትን ንድንደና ደው ንምባል ኪዘራረቡን ብሓባር ኪዓዩን ኣገዳሲ እዩ፣ እዚ ንምክል

ኻል፡ ንምቅላዕ፡ ደው ንምባል

ዘኽእል መደብ ድማ ኪግበር ኣለዎ።

ወለዲ ንውሕስነትን ድሕንነትን ውሉዶም ኣብ ርእሲ ምክትታሎም ንደቂ ኻልኦት እውን 

ክሓልዩሎምን ኣብ ንጥፈታት ደቆም ክሓውስዎምን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

እዚ ድማ፡ ነቶም ኣብ መውዓል ሕጻናት ዘለዉ ኻልኦት ቈልዑ ሰላምታ ብምሃብ፡ ብምዕ

ላል፡ ንኻልኦት ቈልዑ ናብ ገዛኻ ብምዕዳምን እዩ። ወለዲ ብዛዕባ እቲ መውዓል ሕጻናት፡ 

ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ብዛዕባ ካልኦት ቈልዑን ስድራቤቶምን ኣወንታዊ 

ነገራት ብምዝራብ ኣብ መውዓል ሕጻናት ጽቡቕ ሃዋህው ከም ዝህሉ ንምግባር ኣበርክቶ 

ኽገብሩ ይኽእሉ ኢዮም።



ምድንዳን ኣብ መውዓል ሕጻናት

ናይ መውዓል ሕጻናት ኮሚተ ወለዲ
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