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ምስጋና 
 

ይህ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ መመሪያ የተወሰዯው ከ SEND West Africa ነው፡፡  የአነስተኛ መስኖ 

ሌማት ኘሮጀክት /SMIS/  ይህንን ማንዋሌ  West Africa  ሇብዙ አመታት የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ 

ቤተሰብን በማስተዋወቅ ያካበተውን ሌምዴ ስሊካፇሇን እናመሰግናሇን፡፡  በመቀጠሌም የ SEND West 

Africa የቴክኒክ አማካሪ የነበረችውንእና የአነስተኛ መስኖ ሌማት ኘሮጀክት የስርዓተ ጾታ አማካሪ 

በኢትዩጵያ የሆኑትን ድ/ር ናንሲ ዴሮስታ ሊዯረጉሌን አጠቃሊይ ዴጋፌና ትብብር እናመሰግናሇን፡፡ 
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መግቢያ፣ 
 

ይህ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ማንዋሌ የተዘጋጀው የአሰራር ቅዯም ተከተሌን መሰረት አዴርጎ ሲሆን 

ተቋማትም በትግበራ ወቅት ቅዯም ተከተለን ጠብቀው እንዱሰሩ ያስችሊቸዋሌ፡፡  ሇሞዳሌ ቤተሰቡ 

የሚተገበርባቸው ቦታዎችና ህብረተሰብን ሲመረጡ መታየት ያሇባቸው ዋና ነጥቦች ውስጥ ቀዯም ብል 

የሌማት ፕሮግራሞች በአካባቢው መኖሩን ማረጋገጥና ተሳታፉ ቤተሰቦችን ፌቃዯኝነት ማረጋገጥ 

ያስፇሌጋሌ፡፡  በስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ውስጥ የሚታቀፈ የህብረተሰብ ክፌሌ የሚከተለትን ጥቅም 

ያገኛለ፡፡ ከዚህ በታች የተቀመጡት አባባልች/ንግግሮች በሴራሉዮን የሚገኙ ወንድችና ሴቶች ከሥርዓተ-ፆታ  

ቤተሰብ ምን እንዯሚጠብቁ የተናገሯቸው ናቸው፡፡ 

 አንዴነትንና ህብረት በቤተሰቡ ውስጥ ይፇጥራሌ፣ 

 የሌማትን መንገዴ የሚከተለ፣ አዱስና ዘመናዊ አኗኗር ይጀምራለ፣ 

 ሇሌጆቻቸው ጥሩ ወሊጆች ይሆናለ ሌጆቻቸውንም ተባብረው ያስተምራለ፣ 

 ሁሇቱም የሚተማመኑበትን (ባሌና ሚስት) የንግዴ እዴልችን ይፇጥራለ፣ 

 አብረን በዯስታ ስንኖር በጥሩ ግንኙነታችን እንዴንዯሰት ያዯርገናሌ፡፡ 
 

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ጽንሰ ሀሳብ አነሳሽነት ያሇው ሲሆን ትርጉሙና አኗኗር በሂዯት ይሇወጣሌ 

ማሇት ነው፡፡ ይህም ማሇት ጾታን መሰረት ያዯረገ የወንድች የበሊይነት የተዛባ የሀብት ቁጥጥርና ክፌፌሌ ባሌና 

ሚስት በስርዓተ ጾታ እኩሌነት ሞዳሌ ሲሆኑ የሚሇወጥ ነው፡፡ ምክንያቱም ወንዴና ሴት እኩሌ መብትና እዴሌ 

እንዲሊቸው መገንዘብ ስሇሚችለ ነው፡፡ 

ጥንድች ሞዳሌ ምንዴን ነው ተብሇው ሲጠየቁ የሚሰጡት መሌስ፣ 

 እራሳችንን እንዴንመሇከት ያዯርገናሌ ምክንያቱም ማህበረሰቡ እኛን ከላሊው ነጥል ስሇሚያየን፣ 

 እኛ ሌዩና ምርጥ እንዯሆንን ይሰማናሌ ምክንያቱም የምንሰራው የተሇየ ስሇሆነ፣ 

 እኛ ሇላሊው ምሳላ ነን ምክንያቱም እየሰራን ያሇነው ጥሩና ትክክሌ ስሇሆነ፣ 

 ሇህብረተሰቡና ማህበረሰቡ አስተማሪ ነን ስሇዚህ በዯንብ አብረቅራቂ ሆነን መታየታችንን መቀጠሌ 

አሇብን፣ 

 የሇውጥ አራማጆች ነን፡፡ 
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ይሄ መመሪያ ቅዯም ተከተሊቸውን በጠበቁ 7 ዯረጃዎች የተዋቀረ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ መርሃ 

ግብርን የያዘ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

የዚህን መመሪያ ማብራሪያዎች/ማሳያዎች ተጠቀሙ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ ከመሆን በፉት 

የተወሰደ ፍቶግራፍች ካለ ከዴርጊት መርሃ ግብር በኋሊና በፉት ያሇውን ሇማነፃጸር ስሇሚረዲ ብንጠቀም 

መሌካም ነው፡፡ 

ከታች ቀጥል ያሇው የዴርጊት መርሃ ግብር ዴርጅቶችና ተቋማት እንዳት የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ 

በቅዯም ተከተሌ ማከናወን እንዲሇባቸው ያሳያሌ፡፡ 

ዯረጃ አንዴ ማህበረሰቡን ማስገንዘብ 

ዯረጃ ሁሇት መመሌመሌና መመዝገብ 

ዯርጃ ሦስት የመጀመሪያ ስሌጠና 

ዯረጃ አራት ሁሇተኛ ስሌጠና 

ዯረጃ አምስት ክትትሌ 

ዯረጃ ስዴስት ወርሃዊ ስብሰባ 

ዯረጃ ሰባት የሌምዴ ሌውውጥ 
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ደረጃ  በደረጃ  የመተግበር መርሃ  ግብር  
 

 

ተ.ቁ 

 

ዕቅዴ 

የሚያስፇሌግ 
ሀብት 

 

ቦታ 

 

ፇጻሚ 

 

ግዜ ሰላዲ 

 

ምርመራ/አስተያየት 

1 ሇማህበረሰቡ የስርዓተ ጾታ ግንዛቤ 
መፌጠር 

ነዲጅ ቀበላ የሌማት ጣቢያ ሰራተኛና 
የጤና ኤክስቴንሽን  

የመጀመሪያ ቀን  ስብሰባ ይካሄዲሌ 

2 ቀዯም ብል በአካባቢው በነበረው 
ፕሮግራም ውስጥ ተሳታፉ የሆኑ 
ተጠቃሚዎችን መምረጥ 

ነዲጅ ቀበላ የሌማት ጣቢያ ሰራተኛና 
የጤና ኤክስቴንሽን  

ከሁሇት ቀን 
በኃሊ 

መረጣ ይከናወናሌ 

 ፌቃዯኛ የሆኑ 20-25 የሚዯርሱ 
ቤተሰብን መመዝገብ 

ነዲጅና 
የጽህፇት 
መሳሪያ 

ቀበላ የሌማት ጣቢያ ሰራተኛና 
የጤና ኤክስቴንሽን 

ከሁሇት ቀን 
በኃሊ 

ምዝገባ ይጠናቀቃሌ 

 የተመዘገቡ አባሊትን ማረጋገጥና የስሌጠና 
ቀን መወሰን  

ነዲጅና 
የጽህፇት 
መሳሪያ 

ቀበላ የሌማት ጣቢያ ሰራተኛና 
የጤና ኤክስቴንሽን 

ከሳምንት በኃሊ የስሌጠናው ቀን ሊይ 
ስምምነት መዴረስ 

3 የመጀመሪያ ዙር ስሌጠና መስጠት (2 
ቀን)  

ነዲጅና 
የጽህፇት 
መሳሪያ 

የስሌጠና 
ቦታ  

አስተባባሪ  ከሳምንት በኃሊ ስሌጠና ተሰጥቶ ሞዳሌ 
ቤተሰቦች እቅዴ ያዘጋጃለ 

4 ሁሇተኛ ዙር ስሌጠና (1 ወይም 2 ቀን) ነዲጅና ፌሉፕ 
ቻርት ወረቀት፣ 
ማርከር 

የስሌጠና 
ቦታ 

አስተባባሪ ከስዴስት ወር 
በኃሊ 

ስዴስትየተመረጡ 
የስሌጠና አርእስቶች 
ይዲሰሳለ 

5 ወርሃዊ ክትትሌና ሪፖርት ማዴረግ ነዲጅና ፌሉፕ 
ቻርት ወረቀት፣ 
ማርከር 

ቀበላ አስተባባሪ በየወሩ ስዴስት የክትትሌ ዘዳ 
በመጠቀም ይሰራሌ 

 
6 

በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ወርሃዊ 
ስብሰባ ማካሄዴ 

- ቀበላ አስተባባሪ የሥርዓተ-ፆታ 
ሞዳሌ ቤተሰቦች ሰብሳቢ 

በየወሩ የሌማት ሰራተኞች ሉኖሩም 
ሊይኖሩም ይችሊለ 

7 በየሩብ ዓመቱ የሌምዴ ሌውውጥ 
ማዴረግ 

ነዲጅ ፌሉፕ 
ቻርት ወረቀት 
ማርከር 

ቀበላ አስተባባሪ በየሶስት ወሩ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዯ 
መፌትሄ ዙሪያ ከ10-12 
ቤተሰብና ሞዳሌ ቤተሰቦች 
በጋራ በመሆን 
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የስርዓተ ጾታ ሞዴል ቤተሰብ ማለት ምንድን ነው? 
 

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ማሇት አባት ሚስትና ሌጆች በጋራ በመሆን በህብረተሰቡ ውስጥ 

ያሇውን የተዛባ የጾታ አመሇካከት የስራ ክፌፌሌ፣ ውሳኔ ሰጭነትና የሀብት ክፌፌሌን በማስተካከሌ 

የሇውጥ አራማጅና አራያ የሆነ ቤተሰብ ማሇት ነው፡፡ 

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች በሚከተለት መርሆዎች ያምናለ፡፡ 

 እያንዲንደ የቤተሰብ አባሌ እኩሌ መብት አሇው፡፡  ሁለም የቤተሰብ አባሊት የሚፇጠሩ 

እዴልችን በፌታዊነት በመጠቀም እራሳቸውን ማብቃትና አቅማቸውን ማሳዯግ መብት 

አሊቸው፡፡ ይህም ማሇት ወንዴም ሆነ ሴት አንዲቸው በላሊቸው ሊይ ጫና ማሳፇፌ 

አይችለም፤ ነገር ግን ውሳኔ በጋራ ይወስናለ፣ ሃብትንና የቤተሰብን ጥቅም ይጋራለ፡፡ 

 ማንኛውም የቤተሰብ አባሌ ስራ ሳይመርጥ ቤተሰቡን ማገዝ አሇበት ይህም ምግብ ማብሰሌ፣ 

ጽዲት፣ መነገዴ ወይም ገንዘብ አጠቃቀም ሊይ መወሰን፣ 

 እያንዲንደ የቤተሰብ አካሌ የመማርና የመሇወጥ መብት አሇው የመማር አጋጣዎቹንም 

በፌታዊነት መጠቀም አሇበት፣ 

 እያንዲንደ የቤተሰብ አካሌ የቤተሰቡን ሀብት የማስተዲዯርና የመቆጣጠር ኃሊፉነትና ግዳታ 

አሇበት፣ 

የተወሰኑ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች በአንዴ አካባቢ ሲኖሩ ማህበረሰቡን የመሇወጥ ሚና 

ይኖራቸዋሌ፡፡  

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ አካሌ በመሆናችሁ ከውሳኔ ሰጭነት አኳያና ከስራ ክፌፌሌ ጋር 

የተያያዘ ሇውጥ ምንዴነው? 

 የቤተሰቡ ስራ የወንዴ፣ የሴት ወይም የሌጆች  ተብል የተከፊፇሇ አይዯሇም፡፡  ሁለም 

የቤተሰቡ አባሌ እንዯ አቅሙ ይሰራሌ፣ 

 እናት አባትና ሌጆች በጋራ በቤተሰብ ጉዲይ ይወስናለ፣ 

 ሴቶች በተሻሇ ሁኔታ በአካባቢ መሪነትና ማስተዲዯር ሚና እንዱሳተፈ በርካታ እዴልች 

ፇጥሯሌ፡፡ 

 የቤተሰቡ አባሌ የሆኑ ህጻናት አዱስ አሰራር የላልችን ህጻናት ተግባር ጫና ይቀንሳሌ፡፡ 
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 ባሌና ሚስት እርስ በራሳቸው ሇመተጋገዝ ቃሌ በመግባታቸው ምክንያት በመተሳሰብ 

ፌቅራቸው ጨምሯሌ፣ 

 

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ከሊይ የተጠቀሱትን ሇውጥ በማምጣታቸው ምን ያገኙት ጥቅም 

አሇ? 

 በሴቶችና በሌጃገረድች ሊይ ይዯርስ የነበረ የስራ ጫና ቀንሷሌ ምክንያቱም ወንድችና ወንዴ 

ሌጆች ሴቶችን ስራ ማገዝ ስሇጀመሩ፣ 

 የባሌና ሚስት ገቢ እየተሻሻሇ ነው፡፡  ምክንያቱም በመተሳሰብና በመተጋገዝ ስሇሚሰሩ 

ሀብታቸውን በአግባብ ሇመምራት አስችሎቸዋሌ፣ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች በገንዘብ 

ረገዴ እየተሻሻለ ነው፡፡ 

 ሰሊማዊና የተረጋጋ ቤተሰብ ሇመገንባት አስችሎሌ፣ በቤተሰብ አባሊት ውስጥ የሚኖሩ 

ውጥረቶችን ሇመቀነስ ተችሎሌ፣ 

 የሴቶች በራስ የመተማመን አቅም ጨምሯሌ ምክንያቱም ሴቶች በቤተሰቡ ውስጥ 

የሚያበረክቱት ሚና በሚገባ ስሇታወቀሊቸው፣ 

 የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች በህብረተሰቡ ውስጥ ከፌተኛ ክብርና ቦታ እየተሰጣቸው 

በመሆኑ ምክንያቱም የአባሌ ቤተሰቦች አኗኗር ሰሊማዊና የሚተባበር ከፌተኛ ቤተሰብ ያሇበት 

በመሆኑ፣ 

 ሌጆችን በዯንብ የሚንከባከብና ወንዴና ሴት ሌጆቻችውን ትምህርት እንዱከታተለ 

ስሇሚያዯርጉ፣ 

የሥርዓተ-ፆታ መልካም አርያ ቤተሰቦች ቃለ መግቢያ 
 

 እኛ በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የሌምዴ ሌውውጥ ፕሮግራም የተሳተፌን የሥርዓተ-

ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ መሆን ህይወታችንን በሚከተለት መንገድች ሉቀይር እንዯሚችሌ 

እናምናሇን፡ 

 የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ባሌ፣ ሚስት፣ ወንዴ ሌጆችና ሴት ሌጆች በቤት ውስጥ፣ 

በማሳና በንዴግ ስራ ተግባራትን በፌትሀዊነት እንዴንጋራ ያዯርጋሌ፡፡ ምክንያቱም ተግባራትን 

የምንከፊፇሇው ጥቅምን ስሇምንጋራ በመሆኑ በስራችን ሁለ ውጤታማ ነን፡፡ በመሆኑም 

ጎረቤቶቻችን ያከብሩናሌ፡፡ 
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 አሁን የተሻሇ ህይወት እንዱኖረን በማንኛውም ጉዲይ ሁለም ቤተሰብ በጋራ ይወስናሌ፡፡ 

ያሇንን ሃብትም ሁለንም ቤተሰብ ሉጠቅሙ በሚችለ ተግባራት ሊይ ሇማዋሌ 

እንመካከራሇን፡፡ ሁለም ሌጆቻችን ይማራለ፡፡ ይህ በመሆኑም የማህበረሰቡ መሪዎች ነን 

እንከበራሇን ወዯ እኛ በመምጣትም እንዳት ሞዳሌ ሇመሆን እንዯሚተገብሩ ምክር 

ይጠይቃለ፡፡ 

 የወዯፉት ኑሯችንም ሇሁለም ቤተሰብ አባሌ በመሌካም ግንኙነት፣ በሰሊምና በነፃነት 

ተጀምሯሌ፤ በተሇይም ሇሌጆቻችን፡፡ ስሇዚህ የማህበረሰቡ መሪዎች ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ 

ቤተሰብ የአዱስ ተስፊና ሌማት ምንጭ እንዯሆንን መሌዕክት እንዴናስተሊሌፌ ይጠይቁናሌ፡፡  

 

 

የስርዓተ ጾታ ሞዴል ቤተሰቦችን ለመቋቋም ማን አመቻች መሆን አለበት?  ይሄንን 

መመሪያ ማን ነው የሚጠቀምበት?  
 

ይህ መመሪያ የተዘጋጀው የሥርዓተ-ፆታ ፌትሀዊነትን ሂዯትን ሇመምራት ፇቃዯኛ ሇሆኑ 

የማህበረሰብ መሪዎችና እና ሇመስክ ባሇሙያዎች ነው፡፡ 
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አመቻቾች የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ መሆንና ራሳቸውንና ቤተሰባቸው በሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ  መሆን አሇባቸው፡፡ እኛ የግሌ ህይወታችን ከሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሁኔታ ጋር 

የተዋሃዯ ነው ብሇው መናገር የሚችለና የሚናገሩትን የሚሰሩ መሆን አሇባቸው፡፡ 

አወያዮች ወንዴና እና ሴት ቢሆኑ ይመረጣሌ፡፡  አወያዩን በህብረተሰቡ ዘንዴ ተቀባይነት ያሊቸውን 

በማመቻቸት ሌምዲቸው የተሻለ ሆነው መገኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

አመቻቾች ሉኖራቸው የሚገባው አመሇካከት፣ ባህሪና እሴት፣ 

 እራሱ/ሷ ሇላሊው አርአያ የሚሆኑ 

 ሇስርዓተ ጾታ ጉዲይ ትኩረት የሚሰጥ/የምትሰጥ 

 አክባሪና ተከባሪ የሆኑ 

 ተግባቢና ትግስተኛ 

የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦች አመቻቾች ሉኖራቸው የሚገባ እውቀትና ክህልት፣ 

 በህብረተሰቡ ውስጥ ያለ ሥርዓተ-ፆታ ጉዲዮችን የሚረደና በጥሌቀት የሚገነዘቡ  

 ጥሩ ተናጋሪና አዴማጭ የሆነ/የሆነች 

 ጥሩ የማመቻቸት ክህልት ያሊት/ያሇው 

 ግጭቶችን ማስታረቅና መፌታት የሚችሌ/የምትችሌ 

 የህብረተሰቡን ወግና ባህሌ እንዱሁም ቋንቋውን የሚያውቅ/የምታውቅ 

 



12 | የ ሥ ር ዓ ተ - ፆ ታ  ሞዴ ል  ቤ ተ ሰ ብ  መመ ሪ ያ                በ SMIS የ ተ ተ ረ ጎ መ  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ላህ ሸምበቆማ የስርዓተ ጾታ ሞዴል ቤተሰቦች ውይይት 

 

ደረጃ አንድ ፡- ህብረተሰቡን ለሥርዓተ ጾታ ሞዴል ቤተሰብነት ማዘጋጀት  
 

 ሥርዓተ ጾታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦችን 

ሇማዯራጀት/ሇማቋቋም 

በሚፇሇግበት ጊዜ 

የሚመረጡት 

የማህበረሰብ ክፌልች 

ቀዯም ብል ላልች 

ፕሮጀክቶችን 

በመተግበር ሌምዴ 

ያሊቸውና የተሻሇ ሇውጥ 

ተቀባይ መሆናቸውን 

ከግምት በማስግባት መሆን አሇበት፡፡  የሚመረጡት የህብረተሰብ ክፌልች ዴንበርተኞች 

ቢሆኑ የሞዳሌ ቤተሰቦችን እንቅስቃሴ እንዲይገዯብና እንዱስፊፊ ያዯርገዋሌ፡፡ ይህ ማህበረሰብ 

ሇሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ ዴጋፌ የሚያዯርገውን ዴርጅት ማወቅና ውስጣዊ 

ፌሊጎቱን መረዲት መቻሌ አሇበት፡፡  
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የህብረተሰቡን አወቃቀርና አዯረጃጀት በጥሌቀት ማወቅ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን 

ፕሮግራም በአግባቡ ሇማስተዋወቅ ያግዛሌ፡፡ 

1. ሇምሳላ፡- እንዯ መርህ በአካባቢው መሪ ወይም የአገር ሽማግላዎች ጋር በመጀመሪያ 

መወያየት፣ 

2. የቀበላ አዯረጃጀትን (የቀበላ የሌማት ኮሚቴ)  በመጠቀምና በማማከር ህብረተሰቡን 

ሇስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ውይይት እንዱጋብዙ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፣ 

3. የማህበረሰብ ግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት ማካሄዴ፣ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሀሳብ 

ሇማስጨበጥ በመጀመሪያ ስሇ ስርዓተ ጾታ ጽንሰ ሀሳብ በተገቢው ማስጨበጥና ማስገንዘብ  

ያስፇሌጋሌ፣ በተጨማሪም የስርዓተ ጾታ ትንተና ማዴረግ፣ 

ሇምሳላ፣- 

ሀ) የሴትና የወንዴ የቀን የስራ መርሃ ግብር 

ሇ) ወንዴ ከሚተገብራቸው ስራዎች ማን ይጠቀማሌ ሴቶች ከሚተገብሩትስ?  

ሏ) ማን ሇቤተሰብ ሀብት ክፌፌሌ አጠቃቀም የተሻሇ ቀረቤታ አሇው? 

4. በተራ  ቁጥር ሶስት የተጠቀሱትን የስርዓተ ጾታ ትንተና መሰረት ወንዴ እና ሴት 

ተወያዮች የሚከተለት ዴምዲሜ  ሊይ መዴረስ አሇባቸው፣ 

ሀ) በእሇት እንቅስቃሴ ውስጥ ሴቶች አብዛኛውን ስራ ሲከውኑ ወንድች 

በአንጻሩ ያነሰ መሆኑን፣ 

ሇ) የሴቶች በብዛት የሚከውኑት ስራ የበሇጠ ተጠቃሚ የሚያዯርገው 

ወንድችን፣ ሌጆችን እና አረጋውያንን እንዯሆነ፣ 

ሏ) ሴቶች የቤተሰብን ሀብት የመጠቀምና የመቆጣጠር መብታቸው ያነሰ 

መሆኑን፡፡ 

5. ተወያዮችን በወንዴና በሴት ቡዴን በሁሇት በመክፇሌ ማወያየት፣ 

ሀ) የሴቶችን የስራ ጫና ሇመቀነስ መወሰዴ ያሇበት እርምጃ ምንዴን ነው፣ 

ሇ) ወንድች ከእንቅስቃሴያቸው የሚያገኙትን ጥቅም እንዳት ሇላሊው የቤተሰብ 

አባሌ  ማከፊፇሌ የሚቻሇው 

ሏ) ሴቶችን የቤተሰብ ሀብት እኩሌ ተጠቃሚ በማዴረግ የስራ ጫናቸውን 

እንዳት እንቀንሳሇን፣ 
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የቡዴን ውይይቱን ውጤት በግሌጽ በማቅረብ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን ማሇት እንዯሆነ 

የሚሰጠውን ጥቅም ማስጨበጥ፡፡  ተወያዮች በጥሌቀት በመነጋገር የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ 

መኖሩ በሴቶችና በወንድች መካከሌ የሚኖረውን እኩሌነት እያጠናከረው ይሄዲሌ፡፡ 

 

የስርዓተ ጾታ  ሞዳሌ ቤተሰብ ማሇት ባሌና ሚስት በመተሳሰብና በመፇቃቀዴ ተስማምተዉና 

ተግባብተዉ ኑራቸዉን ሲመሩ ፤ የቤት ዉስጥ ስራ በፌታዊነት ተጋግዘዉ ሲሰሩ ፤በቤተሰቡ 

ዙሪያ የሚዯረጉ ዉሳኔዎችን በጋራ ሲወስኑ ፤ሴትና ወንዴ ሌጆቻቸዉን ካሇ አዴል ሇማሳዯግ 

ቃሌ ሲገቡና በመጨረሻም  የስርዓተ ጾታ  ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆናቸዉ ያገኙትን ሌምዴ 

ሇጎረቤቶቻቸዉ ሇማካፇሌ ፌቃዯኛ  የሆኑ ናቸዉ፡፡ 

 

6. የእሇቱ ስሌጠና ከመጠናቀቁ በፉት ከተሳታፉዎች ዉስጥ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብነት 

ሇመመዝገብና ሇመሰሌጠን ፌቃዯኛ የሆኑትን መሇየት፡፡ 

 የስርዓተ ጾታ  ሞዳሌ ቤተሰብ  መሆን በህብረተሰብ በኩሌ ሉኖር የሚችሇዉ ጫና እና ችግር 

መጠየቅ ፡፡ በምን መሌኩ በጋራ ሰርተዉ ሉዯረስባቸዉ የሚችሇዉን ማህበራዊ ጫና መቀነስ እና 

ማስቀረት  እንዯሚቻሌና አዱሱን ተግባራቸዉን ሇመተግበር የሚኖራቸዉ ነፃነት መጠየቅ፡  

ከዉይይቱ በኋሊ ፌቃዯኛ የሆኑትን መመዝገብ  በዉይይቱ የተሳተፈትን በሙለ ማመስገን 

ያስፇሌጋሌ የተመዘገቡትን አባሊት ከተወሰኑ ቀናት በኋሊ ሇስሌጠና መጥራት  በስሌጠናዉ ጊዜ 

ባሌና ሚስት አንዴ ሊይ መገኘት እንዲሇባቸዉ ማሳሰብ ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 

 

ከዚህ ቀጥል የስርዓተ ጾታ  ሞዳሌ ቤተሰብ  ፕሮግራም ሇመጀመር በተዯጋጋሚ የሚነሱ 

ጥያቄዎች፡ 

እንዳት ነው ማህበረሰቡ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ዉስጥ ሇመካተት ፌቃዯኛ መሆኑን 

የምናዉቀዉ? 
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 ማህበረሰቡ ቀዯም ብል በተሇያዩ የአካባቢዉ  ሌማት ፕሮጀክት  ሊይ የሚሳተፌ በመሆኑ  

ሇምሳላ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ሊይ፣ የግብርና የሌማት ቡዴን፣ የውሃና ንጽህና 

ኮሚቴ ሊይ የመሳሰለት 

 እነኝህን ከሊይ የተጠቀሱት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች የስርዓተ ጾታ  ክፌሇ ጊዜ ያሊቸዉ 

መሆን  

 የአካባቢዉ ነዋሪዎች የስርዓተ ጾታ  ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ተካፌሇዉ ካወቁ 

 ማህበረሰቡ በሥርዓተ-ፆታ እኩሌነት አዱስና መሌካም አጋጣሚዎች ሇመጠቀም  ፌሊጎት 

ያሇዉ ከሆነ 

 ቀዯም ብል በሥርዓተ-ፆታ በሞዳሌነት የተያዙ ቤተሰቦች ካለ  

ወዯ ህብረተሰቡ የሚመጡ ፕሮግራሞችን ሇማስተዋወቅ  የማንን ፌቃዯኝነት ማግኘት 

ያስፇሌጋሌ? 

 የማህበረሰብ መሪዎች በአካባቢዉ ተሰሚነት ያሊቸዉ አመራሮች 

 የሀይማኖት አባቶችን/መሪዎችን 

 የሴቶች አዯረጃጀት መሪዎችን የወጣቶች አዯረጃጀት መሪዎችን   

 የቀበላ አመራር አካሊት 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብን ሃሳብ በጣም ሉዯግፈ የሚችለ የትኞች አመራሮች ናቸው? 

 ሴቶች አዯረጃጀት መሪዎችን የወጣቶች አዯረጃጀት መሪዎች፡ 

ምን አይነት መሪ የሥርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፅንስ ሀሳብን ሇመቀበሌ ሉያንገራግር ይችሊሌ? 

 ያሌተማሩ የማህበረሰብ መሪዎችና የሀይማኖት አባቶች 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሃሳብን ሇማህበረሰቡ ሇማቅረብ ማንን መማከር አሇብን? ሃሰቡን 

እንዯሚዯግፈትስ እንዳት ማወቅ ይቻሊሌ? 

 የማህበረሰብ መሪዎች  የግዴ ቅዴሚያ ማወቅ አሇባቸዉ፡፡ ምክንያቱም የማህበረሰቡን እሴት 

ሇማክበር፡፡ 

 በመቀጠሌ በስራ ሊይ ያለ የፕሮጀክት አስተባባሪዎች (የአካባቢዉ አመራሮች፤የቡዴን 

መሪዎች  ሞዳሌ የሆኑ አርሶ እና አርብቶ አዯሮች) ማማከር ያስፇሌጋሌ፡፡ ምክንያቱም 

የሃሳቡ ዯጋፈዎችንና ተቃዋሚዎችን ስሇሚያውቁ፡፡ ከዚህ በኋሊ ችግር ሉገጥመን የሚችሌ 

ከማን እንዯሆነ እናውቃሇን፡፡ 
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ሇጠቅሊሊዉ ህብረተሰብ የስርዓተ ጾታ  ሞዳሌ ቤተሰብ ፅንስ ሀሳብ እንዳት ማስረዲት ይቻሊሌ? 

እንዯየሁኔታዎቹ የሚሇያዩ ሲሆን ጠቅሊሊ የአካባቢዉ ህብረተሰብን በመጋበዝ በአካባቢዉ ተሰሚነት 

ባሊቸዉ አካሊት ማወያየት ፡፡ አሇበሇዚያ የተሇያዩ ቀዯም  ብሇዉ የተፇጠሩ የህብረተሰብ አዯረጃጀቶች  

መጠቀም ይቻሊሌ ፤ሇምሳላ የሴቶች /ወንድች የሌማት ቡዴን የቁጠባና ብዴር ማህበራትን --- 

ስሇ ሥርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፅንሰ ሀሳብን እንዳት ሇተመረጡ የቡዴን አባሊት ማስረዲት 

ይቻሊሌ?  

 በመጀመሪያ የስርዓተ ጾታ መሰረታዊ ትምህርቶችን ማስጨበጥ ሇዚህም ሇስርዓተ ጾታ 

ትንተና  የሴቶችና የወንድች የእሇት የስራ እንቅስቃሴ ምን እንዯሚመስሌ በመተንተን 

ወንድችና ሴቶች በሀብት መጠቀምና መቆጣጠር ዙሪያ ያሇዉን ሌዩነት በማሳየት መጀመር 

ይቻሊሌ፡፡ 

 በስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦቸ በቤተሰብ ዯረጃ የሚያዯረጉ ሇዉጥ ላልች የአካባቢዉ 

ነዋሪዎችን ሊይ በጎ ተፅእኖ እንዯሚፇጥር በዯንብ ማስገንዘብና ማስረዲት  

   የአካባቢዉ ህብረተሰብ እንዳት ሉጠቀም እንዯሚችሌ በምሳላ መግሇፅ 

 ወንዴ፤ሴት፣ ወንዴ ሌጅ፤ሌጃገረድች የቤትዉስጥ ስራ ይከፊፇሊለ ይህም የተሇዩ ንግዴና 

ዉጤታማ ስራ ሊይ እንዱሳተፈ ያግዛቸዋሌ፤ሴቶች ሊይ የሚኖረዉ የስራ ጫና ይቀንሳሌ 

 ወንዴና ሴት በሀብት ዙሪያ በፌታዊነት እንዱጠቀሙና እንዱቆጣጠሩ ያስችሊቸዋሌ እንዱሁም 

የዉሳኔ ሰጭነት ሚና ሊይ ባሌና ሚስት በጋራ ይወስናለ 

 ወንዴና ሴት ሌጆች ትምህርታቸዉን እንዱከታተለ ያስችሊቸዋሌ  

 በቤተሰብ አባሊት መካከሌ የሚዯረገዉ ግንኙነትና ዉይይት  በመተባበርና በመተጋገዝ ሊይ 

የተመሰረተ ስሇሆነ የተረጋጋና ዯስተኛ ቤተሰብ እንዱሆን ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

የቡዴን አባሊት ምን አይነት ጥያቄዎችን ሉጠይቁ ይችሊለ? 

 ሴቶች ሇወንድች ታዛዥና የበታች እንዯሆኑ ነዉ የሚቀሩት? 

 ወንድች ሇሴቶች ሉሰሩ ይችሊለ? 

 ወንድች ያሊቸዉን ሀያሌነት ሇሴቶች ያካፌሊለ?  

 በእዉነት ሲወርዴ ሲዋረዴ የመጣዉ ሌማዲችንና ወጋችን ሉሸረሸር ይችሊሌ? 

ህብረተሰቡ ስሇ ስርዓተ ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፅንሰ ሀሳብ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲገሇጽሊቸዉ 

የሚኖራቸዉ ስሜት ምንዴን ነዉ? 
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 ሴቶች ዯስተኛ የሚሆኑ ሲሆን ወንድች ግን በሴቶች ቁጥጥር ስር የዋለ ስሇሚመስሊቸዉ 

ቅሬታ ይሰማቸዋሌ 

 ስሌጠናዉ የሚሰማቸዉን ስሜት ይቀይረዋሌ ነገር ግን ወንድች ስሌጠናዉን እስኪያገኙ ዴረስ 

ተጠራጣሪነታቸዉን ይቀጥሊሌ፡፡ 

 በጠቅሊሊዉ ሴቶቸ በጉጉት የሚጠብቁት መሌካም ነገር ሲሆን ወንድች ዯግሞ ከሚስቶቻቸዉ 

ጋር  የሚኖረዉ ግንኙነት የሚያሻክረዉ አዴርገዉ ይወስደታሌ፡፡ 

የሥርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ሇማበረታታት ምን ዴጋፌ  መሰጠት አሇበት ? 

 ምንም አይነት ማበረታቻ ስጦታ አያስፇሌግም፡ 

 ወንድችና ሴቶች አባሌ ሇመሆን የሚፇሌጉት ህይወታቸዉ በተሻሇ መሌኩ ሇመምራት 

ስሇሚፇሌጉ ሲሆን ሽሌማታቸዉም የሚሆነዉ የስርዓተ ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆን 

የሚያገኙት ጥቅም ነዉ፡፡ 

 

 
የለዛ የልምዳር በስርዓተ ጾታ ሞዴል ቤተሰብ 

 

 

 

ደረጃ  ቁጥር ሁለት፡ የስርዓተ-ጾታ ሞዴል ቤተሰብ ምልመ እና ምዝገባ  
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በምሌመሊ ስብሰባ ወቅት የማህበረሰቡን ቁጥር መጠን መነሻ ያዯረገ ሆኖ ከ5-10 የሚሆኑ ፌቃዯኛ 

የሆኑ ቤተሰቦች ማግኘት ይኖርባችኋሌ ፡፡ በምንም አይነት ሁኔታ ተሳታፉዎች ራሳቸውን 

እንዱመርጡ ከማዴረግ በስተቀር ማንንም ቤተሰብ አመቻቹ/ቿ መምረጥ የሇበትም/የሇባትም ፡፡   

ቤተሰቡ ራሱን መምረጥ የሚችሇው መስፇርቱን ሲያሟሊ ብቻ ነው ፡፡  ትኩረት ሉሰጠው የሚገባው 

የመሊ ቤተሰቡ ምርጫ ወይም ፌሊጎት እንጂ የአንዴ የቤተሰቡ አካሌ የሆነ ሰው ፌሊጎት ብቻ መሆን 

የሇበትም ፡፡ ምርጫውን ያሊሇፈ እንዯማይፇሇጉ ሌትነግሯቸው ይገባሌ ፡፡ 

የስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሇመምረጥ መሟሊት የሚገባቸው መሰፇርቶች፡-  

 ባሇትዲር የሆነ/የሆነች ፣ 

 በአከባቢው ቋሚ ነዋሪ የሆነ ፣ 

 ሴቷ ወይም ወንደ በተናጠሌ አሌያም አንዴ ሊይ ሆነው የግዴ በአካባቢ ሌማት ስራዎች 

ተሳትፍ ያሊቸው  ፣  

 ሴቷ ወይም ወንደ በተናጠሌ አሌያም አንዴ ሊይ ሆነው የግዴ የስርዓተ-ጾታ ስሌጠና 

ማነቃቂያ ስሌጠና የወሰደ ፣  

 ባሌና እና ሚስት በጋራ ሇመሳተፌ ፌቃዯኛ የሆኑ ፣ 

 ባሌና ሚስት ሁሇቱም የሚሰጡ  ስሌጠና በጋራ ሇማሳተፌ ፌቃዯኛ የሆኑ ፣ 

 ሇመማር እና ሇመሇወጥ ዝግጁ የሆኑ እና ቁርጠኝነቱ ያሊቸው ፣ 

በተጨማሪም ተመራጭ ተመሌማዮች ወዯ ማህበረሰቡ ሲመሇሱ አዱስ የስርዓተ- ጾታ ሞዳሌ 

ቤተሰብ እንዯሚመሇምለ ይገሇጽሊቸው ፡፡ በተጨባጭ ከአንዴ ዓመት  በኋሊ ሶስት የስርዓተ- ጾታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ እንዯሚመሇመለ ይጠበቃሌ ፡፡ አዱስ የተመሇመለት ቤተሰቦች በወር አንዴ ግዜ 

የስርዓተ- ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ከቀዴሞዎቹ በጋራ ይሰበሰባለ ፡፡ 

የስርዓተ- ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ መመሌመሌ ሇመስክ ሰራተኛው ፇታኝ ነው ፡፡ ምንም አይነት 

የሽሌማት ቃሌ ሳይገባሊቸው እና የተሇየ ጥቅማ ጥቅም ሳይጠብቁ  የቤተሰቡ ፌቃዯኛ መሆን 

ያስፇሌጋሌ፡፡ በመሆኑም  በትክክሌ  ሇመመሌመሌ ስሇ ተመሌማዮቹ ጊዜ ወስድ ማሰብ 

ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ፌቃዯኛ በመሆን የስርዓተ- ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ መሆን የሚችለ ሰዎች ሁኔታ ሉሇያይ ቢችሌም፡፡ 
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የቤተሰብ መሪ/እማወራ ፣ አባወራ፣ መሪ፣ ታሊቅ 

የሃይማኖት መሪ 

አርሶ አዯር 

ሌብስ ሰፉ 

አንጥረኛ 

እህሌ ፇጪ 

አናጺ 

ግንበኛ 

ነጋዳ 

ነርስ 

መምህር 

የባህሌ አዋሊጅ 

የትምህርት መሪ 

የማህበረሰብ ኮሚቴ ስራ አስፇጻሚ እና አባሊት 

የማህበረሰብ ኮሚቴ አባሊት 

 

1. ከአጠቃሊይ የማህበረሰብ ስብሰባ እና  በስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ  ምሌመሊ መስፇርት 

በመስማማት ፌሊጎት ካሊቸው ቤተሰቦች ስብሰባ ከተዯረገ በኃሊ  ቤተሰቡ በፕሮግራሙ 

ሇመሳተፌ በጥሌቀት የሚያስቡበት የሁሇት ቀን ጊዜ ይሰጣቸዋሌ ፡፡ 

2. ቀጣዩ ሂዯት ፌቃዯኛ የሆኑትን መመዝገብ ሲሆን በአንዴ አከባቢ (ከ2-3 ማህበረሰብ) ከ 20-

25 የቤተሰብ አባሊት ተመዝጋቢዎች እንዯሚኖሩ መጠበቅ አሇብህ/ሽ ፡፡ 

3. በመቀጠሌም የተመዘገቡት አባሊት ስም ዝርዝራቸው በማረጋገጥ እና የጋራ ስብሰባ በማዴረግ 

በስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ስሌጠና የሚሰጥበት ቀን ስምምነት ሊይ ይዯረሳሌ፡፡ 
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ደረጃ ቁጥር ሶስት ፡ የመጀመሪያ ስልጠና በስርዓተ-ጾታ ሞዴል ቤተሰብ 
የመጀመሪያ ስሌጠና ዋና አሊማ የስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰቡ ሇሆኑት ጥንዴ በመሆን  የትግበራ 

እቅዴ እንዱኖራቸው መዯገፌ ነው ፡፡ 

ባሌና ሚስት በስሌጠና ወቅት የግዴ አንዴ ሊይ መምጣት  አሇባቸው ፡፡ የመጡትም ባሌና ሚስት 

አንዴ ሊይ  እንዱቀመጡ ይዯረጋሌ ፡፡ ባሌ ሚስቱን ማስተዋወቅ ያሇበት ሲሆን ሚስትም ባሎ 

የሚወዯውን የምግብ አይነት (ምርጫ ) የመሳሰለትን በመጥቀስ ባሎን ታስተዋውቃሇች ፡፡ ይህም 

በጥንድች መካከሌ አንዲቸው ሇአንዲቸው ያሇቸው ፌቅር እና ያሊቸውን ቅርበት ያመሊክታሌ ፡፡ 

የመጀመሪያ ስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ስሌጠና የዴርጊት መርሀ ግብር  

የመጀመሪያ ቀን ፡ ሁሇተኛ ቀን ፡ 

ምዝገባ፣ ጸልት ፣ መግቢያ ስሇ ስርዓተ-

ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ያሇው ጠቀሜታ 

ምዝገባ፣ ጸልት ፣ 

ስሇመጀመሪያው ቀን ክሇሳ 

የስሌጠና ርእስ ቁጥር አንዴ 

የእሇት ተሳትፍ ገሇጻ 

የስሌጠና ርእስ ቁጥር ሶስት 

በሃብት የመገሌገሌና እና 

የመቆጣጠር መገሇጫ 

የስሌጠና ርእስ ቁጥር ሁሇት 

ሶስትዮሽ የሴቶች ሚና 

የስሌጠና ርእስ ቁጥር አራት 

የዴርጊት መርሀ ግብር ማዘጋጀት 

 

ሇእያንዲንደ የስሌጠና ርዕስ መመሪያውን መከተሌ 

የስልጠና ርዕስ አንድ፤ /የእለቱን/ የቀኑን ተሳትፎ ገለጻ 

የእሇቱ የተሳትፍ ዴርጊት መርሀ ግብር የስርዓተ-ጾታ ትንተና መሳሪያ ነው ፡፡ የዴርጊት መርሀ 

ግብሩ የሚያሳየው ሴቶች እና ወንድች ሇተሇያዩ  ተግባር እና ሃሊፉነትን ሇመወጣት 

የሚወስዴባቸውን  ጊዜ/ሰዓት / ያሳያሌ ፡፡ ይህም በወንድች እና በሴቶች መካካሌ  ስሊሇባቸው ሚና 

እና ያሇውን የስራ ክፌፌሌ ሌዩነት ያሳያሌ ፡፡ 

የወንድች እና ሴቶች የስራ ጫና በማመዛዘን የተሳትፎቸው አይነት እና የወሰዯባቸው ጊዜ 

እንዴናውቅ  ያዯርጋሌ፡፡  ከዚህም በመነሳት ስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሊ ቤተሰብ አባሊት 

መካከሌ እንዳት  የተሻሇ ፌትሃዊ የሆነ የስራ ክፌፌሌ ማምጣት እንዯሚችለ  መወሰን 

ያስችሊቸዋሌ ፡፡  
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 መመሪያ 

1. ተሳታፉዎችን በተመሳሳይ ጾታ የወንዴ እና የሴት በሚሌ በቡዴን መክፇሌ ፣ 

2. ቡዴኑን ስሇ ቀን ውል የተግበራ /ተሳትፍ /መርሀ ግብር በሰንጠረዡ እንዱሞለ ፣ ወንድች 

ስሇመርሀ ግብሩ ከግሌ ሌምዲቸው አንጻር በሰንጠረዡ እንዱሞለ ማዴረግ ሴቶችም በተመሳሳይ 

መሌኩ ፣  

3. ሴቶች እና ወንድች በጋራ መጥተው በተሳትፍ መርሀ ግብር ሰንጠረዥ ሊይ ገሇጻ እንዱያዯርጉ 

ማዴረግ  
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ምሽት አስራ ሁለት ሰዓት አቡ እድሜው ትምህርት ቤት ለመሄድ ደርሷል ፡፡ በመሆኑም አባት እና እናቱን ያግዛቸዋል 

፡፡ሌሳኑ እና ደጀ ከባድ ክብደት ያለው ሸክም በመሸከም ከእርሻ እየተመለሱ ነው ፡፡ አንዳቸው አንዳቸውን ይረዳሉ ፡፡ህፃን 

ሚሚ በእናቷ ጀርባ ታዝላለች ፡፡ 
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    የቀን ውል ዴርጊት መርሀ ግብር 

ሰዓት ተግባር/ስራ 

11 ሰዓት ጠዋት  

12 ሰዓት ጠዋት  

1 ሰዓት ጠዋት  

2 ሰዓት ጠዋት  

3 ሰዓት ጠዋት  

4 ሰዓት ረፊዴ  

5 ሰዓት ረፊዴ  

6 ሰዓት ቀን  

7 ሰዓት ከቀኑ  

8 ሰዓት ከሰዓት በሃሊ  

9 ሰዓት ከሰዓት በሃሊ  

10 ሰዓት ከሰዓት በሃሊ  

11 ሰዓት ከሰዓት በሃሊ  

12 ሰዓት ምሽት  

1 ሰዓት ማታ  

2 ሰዓት ማታ  

3 ሰዓት ማታ  

4 ሰዓት ማታ  

5 ሰዓት ማታ  

 

ሇስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ የተዘጋጀ መጠይቆች 

1. በተናጥሌ የወንድች እና የሴቶች የዴርጊት መርሀ ግብሩን ዝርዝር ሰንጠረዥ በመሙሊት እና 

ምርመራ ማዴረግ በመቀጠሌም የሚከተለትን በመጠቀም ማነጻጸር ፡ 

 በቀን ውስጥ ዋናው እና ክብዯት ያሇው ስራ የወሰዯው ሰዓት 
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 ከፌተኛውን ሰዓት የሚወስደት ተግባራት 

 አካሊዊ ጉሌበት የሚፇሌጉ ተግባራት 

 በቀን ውስጥ የስራ ጫና በሚቀንስበት ወቅት ያሇው ሰዓት 

2. ከሃሊፉነት አንጻር በሴቶች እና በወንድች መካከሌ ያሇው ሌዩነቶች ምንዴን ናቸው ?  

3. ከዴርጊት መርሀ ግብሩ ዝርዝር ሰንጠረዥ  የወንድች እና የሴቶች የጋራ ሚና የሆኑ ሰራዎች 

ሇዩ ? 

4. ይህ ሁኔታ ሇሁለም የቤተሰቡ አካሌ እኩሌና ፌትሀዊ ነው ? 

5. በቤተሰቡ አባሊት ውስጥ እኩሌ እና ፌትሀዊ የሆነ የስራ ክፌፌሌ እንዱኖር ምን መዯረግ አሇበት ?  

የስልጠና ርዕስ ቁጥር ሁለት- የሴቶች የሶስትዮሽ ሚና 

ወንድች እና ሴቶች ሶስቱን የስርዓተ-ጾታ ሚና ከተገነዘቡ በወንድች እና በሴቶች መካካሌ ያሇውን 

ሚና እና ሃሊፉነት መረዲት ይችሊለ ፡፡ የስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ወንድች እና ሴቶች ያሊቸውን 

ሚና እና ሃሊፉነት በማነጻጸር እንዳት በቤተሰብ አባሊት ውስጥ እኩሌ እና ፌትሀዊ የሆነ የስራ 

ክፌፌሌ ሇማምጣት እንዱቻሌ እንዱወስኑ ያስችሊቸዋሌ ፡፡  

ሶስቱ የስርዓተ-ጾታ ሚናዎች ትርጉም፡ 

 ትውሌዴ የመተካትና ቢተሰብ የመንከባከብ ስራ ፡-  ቤተሰብን የመንባከብ የቤተሰብን ዯህንነት 

የሚያረጋግጡ ስራዎች ዙሪያ ሲሆን የሚያካትታቸው ፡- ሌጅ መውሇዴ እና መንከባከብ ፣የምግብ 

ዝግጅት ፣ ውሃ መቅዲት፣ የማገድ እንጨት ማሰባሰብ ፣ሇቤት ፌጆታ የሚውለትን መገብየት፣  ቤት 

መጠበቅ አና የቤተሰብ ጤንነት መጠበቅ ያጠቃሌሊሌ ፡፡ 

 ምርት የማምረት ስራ ፡- ሇቤተሰብ ፌጆታ ሇሽያጭ የሚውሌ ምርት ( እቃ ወይም 

አገሌግልት ) ማምረትን ያጠቃሌሊሌ ፡፡ ሇምሳላ የእርሻ ስራ፤ የጉሉት ስራ 

 ማህበራዊ ስራ ፡- ሇማህበረሰቡ ዯህነትና ጥቅም የሚውለ ማህበራዊ ኩነቶችንና አገሌግልቶችን 

ያካትታሌ፡- ሇምሳላ፡-  የበጎ አዴራጎት ተግባር ፣ በተሇያዩ ቡዴኖች ውስጥ መሳተፌ፣ በተሇያዩ 

ዝግጅቶች ፣ ምረቃዎችና ፣ የአከባቢ እዴገት ሊይ በሚያተኩሩ የሌማት ስራዎች ሊይ መሳተፌ ፡፡ 
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መመሪያ 

1. የሶስትዮሽ የሴቶች ተግባር መተርጎም  ፡- ትውሌዴ የመተካትና ቤተሰብ የመንከባከብ ስራ ፣ ምርት 

የማምረት ስራ ፣ ማህበራዊ ስራ ፣ 

2. ተሳታፉዎችን በተመሳሳይ ጾታ የወንዴ እና የሴት በሚሌ በመክፇሌ በሰንጠረዡ 

የሚያከናውኑትን  ተግባር ሇመሇየት ወንድች በረሳቸው በሰንጠረዡ የጋራ ሌምዴ እና 

ተሳትፍ ታሳቢ በማዴረግ ያሊቸውን ተግባር እንዱሞለ ማዴረግ ሴቶችም በተመሳሳይ መሌኩ  

3. ወንድች እና ሴቶች በአንዴ ሊይ በመምጣት ያሊቸውን ስራ በመሇየት እና ሰንጠረዡን 

በመሙሊት ገሇጻ እንዱያዯርጉ ፣ 

   የወንድች እና የሴቶች ሚና መሇያ ሰንጠረዥ 

ሚና ወንዴ ሴት 

ትውሌዴ የመተካት ስራ   

ቤተሰብ የመንከባከብ ስራ   

የቤተሰብ ዯህንነት የመጠበቅ ስራ   

ሌጅ የመውሇዴ   

ሌጅ የመንከባከብ   

የምግብ ዝግጅት   

ወሀ የመቅዲት   

እንጨት የመሌቀም   

ግብይት/ የግዢና የሽያጭ / ስራ   

ቤት የመጠበቅ   

የቤት አያያዝ /ማጽዲት /   

የቤተሰብ ጤና የመጠበቅ   

ላልች ካለ ይገሇጹ   

ምርትን የማምረት ሚና   

የእርሻ ስራ   

ምርትን ገበያ አውጥቶ የመሸጥ   

አገሌግልት ሽያጭ መስጠት   
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ንግዴ ( የመግዛትና የመሸጥ )   

ላልች ካለ ይገሇጹ   

ማህበራዊ ስራ   

ሌዩ ሌዩ ዝግጅቶች    

ማህበራዊ ኩነቶች ተሳትፍ   

ባህሊዊ የፖሇቲካ ስርዓቶች   

ሌዩ ሌዩ የሌማት ስራዎች (የአካባቢ እንክብካቤ፣ 

መንገዴ) 

  

የበጎ ፌቃዴ አገሌግልቶች   

ህሙማንን የመርዲት/የመንከባከብ   

በትምህርት ቤት የወሊጅ ኮሚቴ   

የውሃና ንጽህና ኮሚቴ   

ላልች ካለ ይገሇጹ   

 

ሇስርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ የተዘጋጀ መጠይቆች 

1. በሚቀጥለት መጠይቆች ወንድችና ሴቶች ያሊቸውን ዴርሻ በማነጻጸር በሰንጠረዥ በመዘርዘር አስፌሩ  

 በቤተሰብ ውስጥ ትውሌዴ የመተካትና ቤተሰብ የመንከባከብ ስራ ሚና ያሇው ማነው ? 

 በቤተሰብ ውስጥ ምርት የማምረት ሚና ያሇው ማነው ? 

 በቤተሰብ ውስጥ የማህበራዊ ስራ ሚና ያሇው ማነው ? 

2. ከሰንጠረዡ የወንድች እና የሴቶች የጋራ ሚና የሆኑ ሰራዎች ሇዩ? 

3. ከሰንጠረዡ በወንድች እና በሴቶች የስራ ሚና መካከሌ የነበሩ ሌዩነቶች የትኞቹ ናቸው 

4. ይህ ሁኔታ ሇሁለም የቤተሰቡ አካሌ እኩሌና ፌትሀዊ ነው? 

5. በቤተሰቡ አባሊት ውስጥ እኩሌ እና ፌትሀዊ የሆነ የስራ ክፌፌሌ እንዱኖር ምን መሰራት አሇበት?  

የስልጠና ርዕስ ቁጥር ሶስት- የሀብት ክፍፍል አጠቃቀም እና ቁጥጥር 
የሀብት ክፌፌሌ አጠቃቀም እና ቁጥጥር ያሇው ዯረጃ አንዴ የስርዓተ-ጾታ ትንተና መመዘኛ መሳሪያ ነው ፡፡ 

ይህም በቤተሰቡ ሀብትና ንብረት ሊይ ወንድችና ሴቶች ተጠቃሚነት እንዳት ነው ምን ይመስሊሌ የሚሇውን 

ያሳያሌ ፡፡  

የሀብት ክፌፌሌ አጠቃቀም ፡- ማሇት በሀብት ሊይ የሚኖረን የመጠቀምና የመገሌገሌ እዴሌ ሆኖ እንዯ 

አስፇሊጊነቱ ሀብቱን የመቆጣጠር ሊይሆን ይችሊሌ ፡፡ 
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የሀብት ቁጥጥር ፡- ማሇት በሀብት አጠቃቀም ሊይ ውሳኔ የመስጠት አቅም ወይም የወሳኝነት ዯረጃ ነው ፡፡ 

የሀብት ቁጥጥር ማሇት  በሀብት እና ንብረት  በመቆጣጠር ረገዴ እንዳት መጠቀም እንዲሇብን  በግሌ 

የመወሰን መብት እስከ መሸጥ ዴረስ ያሇው ነው ፡፡ 

የሀብት ክፌፌሌ አጠቃቀም እና ቁጥጥር ሁኔታዎች መሰረታዊ መነሻው  በእሇታዊ እንቅስቃሴዎች መርሀ 

ግብር እና የሶስትዮሽ የስርዓተ-ጾታ ሚና ሌየታ ሰንጠረዥ ትንተና ሆኖ አንዴ ተጨማሪ ሰንጠረዥ በመስራት 

ነው ፡፡ ይህም ማን ምን ሀብት አሇው፣ ማን ይጠቀማሌ፣ማን ይቆጣጠራሌ፣ ማን ያዝበታሌ የሚሇውን 

ያሳያሌ ፡፡ 

መመሪያዎች 

1. ተሳታፉዎች በተመሳሳይ ጾታ በቡዴን በመከፊፇሌ የሀብትና ንብረት ተጠቃሚነት ባሇቤት 

መገሇጫዎች ዝርዝር የያዘ ወረቀት ይስጧቸው ፡፡ 

2. ተሳታፉዎች የእያንዲንደ ሀብትና ንብረት የመጠቀም እና የመቆጣጠር ሃሊፉነት እንዱሁም በውጤቱ 

ተጠቃሚነት የማን እንዯሆነ እንዱሇዩ ይጠይቋቸው ፡፡ 

3. የወንድችና የሴቶች የሀብትና ንብረት ተጠቃሚነትና ባሇቤት የሁሇቱ ወይም የአንዲቸው በሆነበት ቦታ 

ከፌ ያሇው ዴርሻ ያሇውን የመዯመር ምሌክት (+)  በመጠቀም ሇዩ፡፡  

4. ወንድች እና ሴቶች በአንዴ ሊይ በመምጣት ያሊቸውን የሀብት ክፌፌሌ አጠቃቀም እና 

ቁጥጥር  ገሇጻ ያዴርጉ፡፡ 

 

የሀብት ክፌፌሌ አጠቃቃም እና ቁጥጥር ሰንጠረዥ 

 

የሀብት አይነት 

በሀብት የመጠቀም ሀብትን 

የመቆጣጠር 

ወንዴ ሴት ወንዴ ሴት 

መሬት     

ዘመናው የእርሻ መሳሪያዎች 

/ትራክተር፣ማሽን፣ማረሻ / 

    

ትናንሽዩ የእርሻ መሳሪያዎች/ሞፇር፣ ቀንበር፣ 

አካፊ፣ አዶማ…/  

    

የእርሻ ግብአት /ዘር፣ ማዲበሪያ /     

ትናንሽ እንስሳት /ፌየሌ፣ በግ/     

ትሊሌቅ እንስሳት/ሊም፣ በሬ/     
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የአእዋፌ ዝርያ/ ድሮ፣ዥግራ/     

ላልች እንስሳቶች ካለ ይጥቀሱ      

የጉሌበት ስራ     

ጥሬ ገንዘብ     

ቁጠባ     

ላልች ገቢዎች /ከመዯበኛ ተግባራት ውጭ 

የሚገኝ ገቢ/ 

    

ሌጆች ትምህርት     

የግብርና ኤክስቴንሽን     

የጤና ኤክስቴንሽን     

የግብርና ቴክኖልጅ አጠቃቀም     

ዋና ዋና የቤት እቃዎች (ሬዱዮ፣ቴላቪዥን፣…)     

የፖሇቲካ ተሳትፍ     

መዝናናት     

 

ሇሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰቦች የሚቀርቡ ጥያቄዎች 

1. ሚሰት ብቻ የመትጠቀምባቸውና የምታዝዝባቸው/ባሌ የማይጠቀምባቸው የማያዝዝባቸው 

ሃብቶች ምን ምን ናቸው? 

2. ባሌ ብቻ የሚጠቀምባቸውና የሚያዝዝባቸው/ሚስት የማትጠቀምባቸው የማታዝዝባቸው 

ሃብቶች ምን ምን ናቸው? 

3. ሴትና ወንዴ እኩሌ በሃብት የመገሌገሌና የመቆጣጠር መብት አሊቸው ወይስ አንዲቸው 

የበሇጠ ይጠቀማለ? የትኛው የበሇጠ ይጠቀማሌ? ሇምን? 

4. ይህ ሁኔታ ሇሁለም ቤተሰብ ፌትሃዊ ነው? 

5. ይህን ሁኔታ ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን መዯረግ አሇበት? 

6. የወንዴ ሌጆችንና የሴት ሌጆችንም ተግባራት ትታኔ በመስራት ማን የበሇጠ ተጠቃሚ 

እንዯሆነ አሳዩ፡፡ 
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የሥልጠና ርዕስ አራት፡ የቤተሰብ እቅድ ማዘጋጀት 

የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አር ቤተሰቦች ተመሌምሇው ስሇ ዕሇታዊ ተግባራት፣ የሚና መሇያ 

ሰንጠረዥና በሃብት የመጠቀምና የመቆጣጠር ስሌጠና ሲጠናቀቅ ቤተሰቦች ተግባራት በቤተሰብ 

ውስጥ (በወንዴና በሴት መካከሌ) እንዳት እንዯሚከፊፇለ  የተሻሇ ግንዛቤ ይይዛለ፡፡ በተጨማሪም 

እነዚህ ሁኔታዎች ፌትሀዊ እንዲሌሆኑ ይረዲለ፡፡ የቤተሰብ እቅዴ ባሌና ሚስት ተግባራትን እንዳት 

በፌትሃዊነት እንዯሚከፊፇለ ሇመወሰን ያግዛሌ፡፡ 

ከዚህ በታች የቀረቡት ምሳላዎች ቤተሰብ እንዳት ተግባራትን እንዯሚከፊፇሌ ያሳያሌ፡፡ 

የሌቅናና አንዶሇም መርሃ ግብር እቅዴ 

 ዘግይቶ ከመኝታው የተነሳ አሌጋ 

ያነጥፊሌ 

 ቤት መጥረግን የቤት ውስጥና ከቤት 

ውጭ መከፊፇሌ 

 የሌጅ መንከባከብን ተግባር በጋራት 

የሊቀና ቦሰና መርሃ ግብር እቅዴ 

ሊቀ ማከናወን ያሇበት 

 ብቅሌ በመዉቀጥ ማገዝ 

 ውሃ መቅዲት 

 ማታ ማታ ህጻናትን ገሊ ማጠብ 

የሇማና አየሁ መርሃ ግብር እቅዴ 

የሇማ ቃሌ የገባው 

 ከ አየሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳሇፌ 

 ያሇስራ መዞርን ማቆም 

 የቤተሰብ ጉዲዮችን ማቀዴና በወያየት 

የማሪቱና ቻሊቸው መርሃ ግብር እቅዴ 

ቻሊቸው ሂወቱን ሇመቀየር፡ 

 ማገድ እንጨት መሌቀም 

 ወዯ ገበያ መሄዴ 

 ምግብ ማብሰሌ 

የቤተሰብ ዴርጊት መርሃ ግብር ሇክትትሌ ዘዳ ያግዛሌ፡፡ በመሆኑም የሌማት ሰራተኞች በዚህ ዘዳ 

ቤተሰቡ ምን እንዯሰራና እንዲሌሰራ ሇማረጋገጥ ያግዛሌ፡፡ 

መመሪያዎች፤ 

1. ይህ ቡዴን መሇመጃ አይዯሇም፡፡ እያንዲንደ ቤተሰብ (ወንዴና ሴት) የእቅደ ቅጅ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ 

2. እያንዲንደን ቤተሰብ በዕሇታዊ ተግባራት መርሃ ግብር የተካተቱትን እንዱዘረዝር መጠየቅ 

3. እያንዲንደ ቤተሰብ ተግባራትን ከዚህ በኋሊ እንዳት እንዯሚከፊፇሌ ማወያየት፡፡ ባሌ ሚስቱን 

ምን ሉያግዛት እንዯሚችሌ ማገናዘብ፡፡ ባሌና ሚሰት በጋራ ወንዴና ሴት ሌጆች እንዳት 

እንዯሚያግዟ መወሰን፡፡ 

4. ቤተሰቡ ተግባራትን እንዳት እነዯሚከፊፊሌ ከተወያዩ በኋሊ በጽሁፌ ማስፇር፡፡ 
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የቤተሰብ ዴርጊት መርሃ ግብር 

ባሌ ሚስት ወንዴ ሌጅ ሴት ሌጅ 

    

    

    

    

    

 

ምሳላ 

ባሌ ሚስት ወንዴ ሌጅ ሴት ሌጅ 

ወንዴና ሴት ሌጆችን 

ሇማስገንዘብ ቤተሰቡን 

ስብሰባ ይጠራሌ፡፡ 

ምግብ በማብሰሌ 

ማገዝ፡ 

ውሃ መቅዲት ማገዝ፡ 

ሌብስ በማጠብ ማገዝ፡ 

ሌብስ በመተኮስ 

ማገዝ፡ 

ቤት በመጥረግ ማገዝ 

ወንዴና ሴት ሌጆችን 

ሇማስገንዘብ ቤተሰቡን 

ስብሰባ ይጠራሌ፡፡ 

የቤተሰቡን እቅዴ 

ሇሁለም ማዲረስ 

ምግብ በማብሰሌ 

ማገዝ 

ውሃ መቅዲት ማገዝ፡ 

ሌብስ በማጠብ ማገዝ፡ 

ሌብስ በመተኮስ 

ማገዝ፡ 

ቤት በመጥረግ ማገዝ፡ 

ተጓዯኞቹ ጋር 

መጫወት 

ምግብ በማብሰሌ 

ማገዝ 

ውሃ መቅዲት ማገዝ፡ 

ሌብስ በማጠብ ማገዝ፡ 

ቤት በመጥረግ ማገዝ፡ 

ህፃናትን ገሊ ማጠብ 

 

 

 

 

 

ሇሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰቦች የሚነሱ ጥያቄዎች 
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1. የቤተሰብ ዴርጊት መርሃ ግብር በቤተሰብ መካካሌ ተግባራትን እንዳት እንዯምንከፊፇሌ 

ያግዛሌ፡፡ ቤተሰቡ ተግባራቱን ሇመፇጸም ምን አይነት ሇውጥ መምጣት አሇበት? በሚከተለት 

ሊይ ሇውጡ ምንዴን ነው? 

 ባሌ 

 ሚስት 

 ወንዴ ሌጅ 

 ሴት ሌጅ 

2. ይህንን እቅዴ ከቤተሰብ ጋር ስትወያዩ የቤተሰብ አባሊት አዲዱስ ተግባርትን እንዳት አዩት? 

3. ይህ የቤተሰብ እቅዴ ሇሁለም ቤተሰብ ፌትሀዊ ነው? 

4. የቤተሰቡ እቅዴ ቤተሰባችሁን እነዳት ሉቀይር ይችሊሌ ብሇው ያስባለ? 

 
 

ከቀኑ 8፡00 ሰዓት፤ ደጀና ልሳኑ ከምርት ሽያጭ ያገኙትን ገቢ እያሰሉ ነው፡፡ ብድር ተበድረው ቤት መስራት 

ስለፈለጉም ገንዘቡን በቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራቸው ለማስገባት አስበዋል፡፡ 
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ደረጃ አራት፤ የሥርዓተ-ፆታ ሞዴል ቤተሰቦች ሁለተኛ ስልጠና 
የዚህ ሁሇተኛ ስሌጠና ዋናው ዓሊማ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ያዘጋጁትን የዴርጊት መርሃ 

ግብር አፇፃፀም መከታተሌና በሚፇጽሙበት ወቅት ያጋጠሟቸውን ማንኛውም ችግሮችና እጥረቶች 

ዙሪያ መወያየት ነው፡፡  

በዚህ ስሌጠና ወቅት ባሌና ሚስት አብረው መሰሌጠን/መሳተፌ አሇባቸው፡፡ 

ይህ  የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የሁሇተኛ ስሌጠና ፕሮግራም ነው፤ 

አንዯኛ ቀን፡ ሁሇተኛ ቀን፡ 

ምዝገባ፣ ፀልት ምዝገባ፣ ፀልት 

የመወያያ ርዕስ አንዴ፤ የቤት ውስጥ 

ተግባራትን መጋራት 

የመወያያ ርዕስ አራት፤ ሃብትን 

የመቆጣጠርና ውሳኔ አሰጣጥን መጋራት 

የመወያያ ርዕስ ሁሇት፤ የቤተሰብ ምጣኔ 

ውሳኔን መጋራት 

የመወያያ ርዕስ አምስት፤ ቤተሰብንና 

ሕፃናትን የመንከባከብን ተግባር መጋራት 

የመወያያ ርዕስ ሦስት፤ የማሳና የንግዴ 

ተግባራትን መጋራት 

የመወያያ ርዕስ ስዴስት፤ የማህበረሰብ 

ተግባራትንና መምራት መጋራት  

 

ከሊይ የተዘረዘሩትን የመወያያ ነጥቦች ባሇን የመወያያ ሰዓት መሰረት መቀነስና በወርሃዊ ስብሰባ 

ወቅት እንዱወያዩባቸው ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

ውይይቱን ሇማመቻቸት እንዱያግዝ በአረንጓዳ ቀሇም የተፃፈትን ጥያቄዎች ከአዱስ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦች ጋር ሇመወያት ተጠቀም/ሚ፡፡ መሌሶቻቸውን በሰማያዊ ቀሇም ተጽፇዋሌ፡፡ 

ተሳታፉዎች እንዱወያዩ በማመቻቸት ዯግፈ፡፡ 

የመወያያ ርዕስ አንድ፤ የቤት ውስጥ ተግባራትን መጋራት 

የቤት ውስጥ ተግባራትን መጋራት ሇሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ከዋና ዋና ተግባራት ውስጥ 

አንደ ነው፡፡ ይህም ሇሁለም አይነት ሇውጦች መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

1. የቤት ውስጥ ተግባር ምንዴን ነው? 

የቤት ውስጥ ተግባር ማሇት በአብዛኛው በቤት ውስጥና በቤት አካባቢ የሚከናወኑ ተግባራትን ነው፡፡ 

2. ምን ምን ተግባራትን ያካትታሌ? 
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ይህ ተግባር ከሚያካትታቸው መካከሌ የተወሰኑት፤ 

 ምግብ ማብሰሌ 

 ሕፃናትን መንከባከብ 

 ውሃ መቅዲት 

 ሌብስ ማጠብ 

 ቤትና አካባቢን ማጽዲት/መጥረግ 

ላልችን ሌትዘረዝሩ ትችሊሊችሁ? 

3. በአብዛኛው ቤተሰብ የቤት ውስጥ ተግባራትን ማን ይሰራሌ? እናት? ሴት ሌጆች? አባት? 

ወንዴ ሌጆች? 

አብዛኛው የቤት ውስጥ ተግባራት የሚሰሩት በእናቶችና ሴት ሌጆች መሆኑ የተሇመዯ ነው፡፡ አሌፍ 

አሌፍ አባቶች ከባዴ የሆኑ ተግባራትን ያግዛለ፤ ሇምሳላ ቤት ማዯስ/መጠገን፡፡  አንዲንዴ ወንድች 

በጋሪ ውሃ በመቅዲትና የማገድ እንጨት በማጓጓዝ ያግዛለ፡፡ ወንድች ሌጆችም አንዲንዳ ቤትንና 

አካባቢን በማጽዲት ተግባር ሊይ ያግዛለ፡፡ 

4. ይህ የስራ ክፌፌሌ ሇሁለም የቤተሰብ አባሊት ፌትሀዊ ነው ወይ የሚሇውን ሇመረዲት ምን 

አይነት ዋና ዋና ጥያቄዎች መጠየቅ አሇብን? 

 አብዛኛው የቤት ውስጥ ተግባራት በእናቶችና ሴት ሌጆች መሰራቱ ፌትሃዊ ነው ወይ? 

አባቶችና ወንዴ ሌጆች የቤተሰቡ አባሌ አይዯለም? 

 እናቶችና ሴት ሌጆች ከቤት ውስጥ ተግባራት ውጭ ላሊ ስራ ሇመስራት ጊዜ ያገኛለ? 

ሇምሳላ ሴቶች የመዝናኛ ጊዜ ወይም ቀን ሊይ ረፌት የሚወስደበት ጊዜ አሊቸው? 

ሴቶች የስራ ጫና ሲበዛባቸው ምን ሉከሰት ይችሊሌ? 

  ሴት ሌጆች ትምህርት ቤት ሇመሄዴ ጊዜ አሊቸው? ትምህርት ቤት እየሄደ ከሆኑ 

ከትምህርት ሰዓት ውጭ የቤት ስራ ሇመስራት በቂ ጊዜ አሊቸው? 

 አባቶች ከህፃናት ከሌጆቻቸው ጋር በቂ ጊዜ ያሳሌፊለ? ሌጆቻቸውን ይወዲለ/ ከህፃናት 

ጋር ይጫወታለ? እንክብካቤስ ያዯርጋለ? 

5. ይህንን የስራ ክፌፌሌ ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን መዯረግ አሇበት? 

አባቶችና ወንዴ ሌጆች እናቶችንና ሴት ሌጆችን በቤት ውስጥ ስራ ማገዝ መጀመር አሇባቸው፡፡ 
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ከሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ደጀና ልሳኑ ከጎረቤታቸው ልቅናና አንዱዓለም ጋር እየተወያዩ ነው፡፡ ደጀና ልሳኑ ከልጆቻቸው 

ጋር አብረው የሚሰሩና በሰላም የሚኖሩ ቤተሰቦች ስለሆኑ ልቅናና አንዱዓለም የሥርዓተ-ፆታ ሞዴል ቤተሰብ 

ለመሆን ይፈልጋሉ፡፡ 

6. የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ በቤት ውስጥ ተግባራት ሊይ ምን አይነት 

አመሇካከትና ባህሪ ሉኖራቸው ይገባሌ? 

 ሁለም የቤተሰቡ አባሊት የቤት ውስጥ ተግባራት ምን ምን እንዯሚያጠቃሌለ 

ማወቅ አሇበት፡፡ ማሇትም ምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚፇጅ፤ በቀን ውስጥ ስንት ጊዜ 

መከናወን እንዲሇበት፤ ሇማከናወን ምን ያህሌ አስቸጋሪና ከባዴ እንዯሆኑ 

መረዲትን ያካትታሌ፡፡ 

 አባቶችና ወንዴ ሌጆች የቤት ውስጥ ተግባራትን መጋራት አሇባቸው፡፡ 
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 አባቶችና ወንዴ ሌጆች የእናቶችንና ሴት ሌጆችን አስተዋፆ ማክበርና ዋጋ 

መስጠት አሇባቸው፡፡ 

 እናቶችና አባቶች በጋራ ተግባራትን እንዳት መከፊፇሌ እንዲሇባቸው መወያየት 

አሇባቸው፡፡ 

 በውይይት ወቅት እናትና አባት ነፃ የሆነ ተግባቦት፣ መመካከርና መዯማመጥ፣ 

አነስተኛ ግጭቶችን እሌባት መስጠትና ውሳኔን በጋራ መወሰን አሇባቸው፡፡ 

7. የቤት ውስጥ ተግባራት ተከፊፌሇው ስሇሚሰሩ ስኬታማ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች 

ታሪክ መናገር፡፡ 

በማህበረሰቡ ውስጥ በንቃት የምትሳተፌ ሌቅና የምትባሌ ሴት ነበረች፡፡ ሌቅና በቀበላው ሁሇገብ 

የህብረት ስራ ማህበርና የገንዘብ ቁጠባና ብዴር ህብረት ስራ ማህበር አባሌ  ስትሆን የቀበላው 

የሴቶች ማህበር አባሌም ናት፡፡ ላልች አባሊት ሌቅና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ያጠናቀቀች 

በመሆኗ የማህበራቸው ፀሃፉ አዴረግው መረጧት፡፡ የትዲር አጋሯ ከሆነው አንደዓሇም ጋር 

በትዲር 25 ዓመታትን የቆዩ፤ ሦስት ሌጆችን ያፇሩና የሚዋዯደ ባሌና ሚስት ናቸው፡፡ 

ሌጆቻቸው ያዯጉ ሲሆን አንዯኛው ግን አሁንም ትምህርት እየተማረ ነው፡፡ ባሇቤቷም በጣም 

ውጤታማ የሆነ አርሶ አዯር ሲሆን እንዯሚስቱ የተማረ አሇመሆኑ አስጨንቆት አያውቅም፡፡ 

አንደዓሇም ሚስቱን ሌቅናን በጣም ይወዲትና ያዯንቃት ነበር፡፡ ሁሇቱም ዯስተኛ ቤተሰቦች 

ናቸው፡፡ በቀበላያቸው የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሇመሆንም ፇቃዯኛ ነበሩ፡፡ 

የወረዲ ምክር ቤት ምርጫ በመጣ ጊዜ የአካባቢው ሰዎች ሌቅና የምክር ቤት አባሌ በመሆን 

እንዴትወክሊቸው አበረታቷት፡፡ ሌቅናና አንደዓሇምም የእርሷ መመረጥ እንዳት ቤተሰባቸውን 

ሉቀይር እንዯሚችሌና በሃሳቡ መሌካም መሆን አሇመሆን ዙሪያ ተወያዩ፡፡ ሌቅና ባሎ ፖሇቲካ 

ውስጥ እንዴትገባ አይፇሌግ ይሆናሌ በሚሌ ሰግታ ነበር፤ ነገር ግን ሌቅና ሇምክር ቤቱ 

ትክክሇኛ ሰው እንዯሆነች ያምን ነበር፡፡ አንደዓሇምም ሌቅና ከማንም በሊይ የሴቶችን ችግር 

የምታነሳና የምትወክሌ መሆኗን ዴምጹን ከፌ አዴርጎ ተናገረ፡፡ ሌቅና በአንዶሇም በራስ 

መተማመን ንግግር ብትበረታታም ስብሰባ በሄዯች ቁጥር አንዶሇም ብዙ የቤት ውስጥ ስራ 

ስሇሚኖርበት ተጨነቀች፡፡ ይህንን ሃሳብም ሇአንዶሇም ስትነግረው ምንም መጨነቅ እንዯላሇባት 

ነገራት፡፡ ምክንያቱም እሷ ስትሄዴ እሱና ሌጆቹ ሁለንም የቤት ውስጥ ስራ በዯስታ እንዯሚሰሩ 

አስረዲት፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አይዯለ! 
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“የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን እንኳን ዯስ አሊችሁ ማሇት እፇሌጋሇሁ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ ከሆንሁ በኋሊ በአንዲንዴ ጉዲዮች ዙሪያ ያሇኝ አረዲዴ ተቀይሯሌ፡፡ እናም 

የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብን ጽንስ-ሃሳብም ሇላልች ማስረዲት ጀምሬአሇሁ፡፡ ይህም 

የወረዲችን ምክር ቤት አባሌ በመሆን እንዴመረጥ አስተዋፆ አበርክቷሌ፡፡” ሌቅና ተገኘ 

ይህን ታሪክ ሰምታችኋሌ፤ አሁን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብን ጠቀሜታ ምን ያህሌ 

እንዯተረዲችሁ ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እናያሇን፡፡ 

 በታሪኩ ውስጥ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን አይነት ባህርያት ተገሇጹ? 

 ሌቅናና አንዶሇም የተስማሙባቸው ጉዲዮች ቀጣይ ናቸው ብሊችሁ ታስባሊችሁ? 

 ሇወዯፉት ሌቅና በሇውጡ ሊይ ምን ሉሰማት ይችሊሌ? አንዶሇምስ? 

 ሌጆች ተጨማሪ የቤት ውስጥ ስራ እንዱሰሩ የቤተሰቡ እቅዴ ሲነገራቸው ምን 

ሉሰማቸው ይችሊሌ? 

 ማህበረሰቡ በሌቅናና አንዶሇም ተግባርና ኃሊፉነት ሇውጥ ዙሪያ ምን ሉሰማቸው 

ይችሊሌ? 

የመወያያ ርዕስ ሁለት፤ የቤተሰብ ምጣኔ ውሳኔን መጋራት 

ሁለም የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ወሳኝ የሆኑ የቤተሰብ ጉዲዮችን በጋራ መወሰን አሇባቸው፡፡ 

ከእነዚህ ውሳኔዎች መካከሌ አንደ የቤተሰብ ምጣኔ ነው፡፡  

1. የቤተሰብ ምጣኔ ምንዴን ነው? 

የቤተሰብ ምጣኔ ማሇት ባሌና ሚስት ምን ያህሌ ሌጆች እንዯሚኖሯቸው፤ በሌጆች መካከሌ ምን 

ያህሌ ዓመት መኖር እንዲሇበት በጋራ ተመካክረው የሚወስኑት ነው፡፡ 

2. በአብዛኛው ቤተሰብ ውስጥ የቤተሰብ ምጣኔን ማን ይወስናሌ? 

በአብዛኛው ቤተሰብ ባሌ የሚወስናቸው፤ 

 መቼና እንዳት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማዴረግ እንዲሇባቸው፤ 

 የወሉዴ መቆጣጠሪያ መጠቀም አሇመጠቀምን፤ 

 ምን ያህሌ ሌጆች መውሇዴ እንዲሇባቸው፤ 

 ምን አይነት ፆታ ያሊቸው ስንት ሌጆች፡፡ 
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3. የቤተሰብ ምጣኔ ውሳኔ በቤተሰብ አባሊት ውስጥ ምን ያህሌ ፌትሃዊ እንዯሆነ ሇማወቅ 

ምን ምን ጥያቄዎችን መጠየቅ ያስፇሌጋሌ? 

 ሌጅ እንዱኖራቸው የሚዯረጉ ውሳኔዎችን ባሌ ብቻ ቢወስን ምን ሉከሰት ይችሊሌ? 

 ሌጅ ሇመውሇዴ ሚስት እንዲትወስን ያዯረጋት ምክንያት ምንዴን ነው? 

 ሌጅ ሇመውሇዴ ሚስት የማትወስን ከሆነ ምን ሉሰማት ይችሊሌ? 

 በቤተሰብ ውስጥ ብዙ ህፃናት መኖር ሇሌጆች ፌትሃዊ ነው? 

 በቤተሰብ ውስጥ ህፃናትን የመንከባከብ አብዛኛው ተግባር የማን ነው? የባሌ ወይስ 

የሚስት? 

4. ሁኔታውን ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን መዯረግ አሇበት? 

ባሌና ሚስት መቼ ሌጅ መውሇዴ እንዲሇባቸው በጋራ መወሰን አሇባቸው፡፡ 

5. በቤተሰብ ምጣኔ ዙሪያ ከሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን አይነት የአመሇካከትና 

የባህሪ ሇውጥ ይጠበቃሌ? 

 ወንድች  ሚስቶቻቸው ቤተሰብ በመመስረት ረገዴ መብትና የራሳቸውየሆነ ሃሳብ 

እንዲሊቸው መረዲት፤ 

 ወንድች በቤተሰብ ምጣኔ ሊይ ሚስቶቻቸው በጋራ አብረው መወሰን እንዲሇባቸው 

መረዲት፤ 

 ባሌና ሚስት በቤተሰባቸው የወዯፉት ተስፊና ትኩረት ዙሪያ እርስ በርሳቸው ግሌጽ 

መሆን አሇባቸው፤ 

 ባሌና ሚስት ባህሊዊ የወሉዴ መከሊከያ ሊይ ብቻ ከማተኮር ይሌቅ ዘመናዊ መከሊከያ 

ዘዳዎች ማወቅ አሇባቸው፤ 

 በቤተሰብ ምጣኔ ሇመጠቀምና ምክር ሇማግኘት ባሌና ሚስት ወዯ ክሉኒክ አብረው 

መሄዴ አሇባቸው፡፡ 

6. ከዚህ በታች የተቀመጠው የአንዴ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በቤተሰብ ምጣኔ 

ውሳኔ ውጤታማነት  ያሳያሌ:: 
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ይህ የቦሰና ታሪክ ነው፤ 

አሁን ሁሇት ሌጆች አለን ነገር ግን እኔ ወጣት ስሇሆንሁ ተጨማሪ ሌጆችን መውሇዴ 

እፇሌጋሇሁ፡፡ ሆኖም ባሇቤቴ ሊቀ አሁን መውሇዴ የሇብንም አሇኝ፡፡ በሃሳቡ ግን አሌተስማማሁም 

ምክንያቱም እዴሜየ እስከፇቀዯ ዴረስ መውሇዴ አሇብኝ ብየ አስብ ስሇነበር ነው፡፡ ይህንንም 

የተማርሁት ከቤተሰቦቸ ሲሆን እነርሱም ሌጅ ሃብት ነው በሚሌ ሌማዲዊና ጎታች አስተሳሰቦች 

የሚያምኑ ስሇነበሩ ነው፡፡ እነርሱም ሌጅ መውሇዴ ስንጀምር ዯስተኛ ቢሆኑም መውሇዴ ስናቆም ግን 

ዯስተኛ አሌነበሩም፡፡ እነርሱም ሌጅ መውሇዴ ማቆም አዯገኛ ነው ይለኝ ስሇነበር እነርሱን 

ማበሳጨት አሌፇሇግሁም፡፡ 

ሊቀም ስሇ ቤተሰብ ምጣኔ በራዱዮ የሰማውን አስረዲኝ፡፡ የቤተሰብ ምጣኔም ሌጅ ስንፇሌግ መውሇዴ 

እንዯምንችሌና ባሌፇሇግን ጊዜ ግን መቆጣጠር እንዯምንችሌ አስረዲኝ፡፡ ባሇቤቴ አሁን ያለንን ሁሇት 

ሌጆች በጥሩ ሁኔታ ማሳዯግ እንዲሇብት ያምናሌ፡፡ ተጨማሪ ሌጆችን ሇመውሇዴም ተጨማሪ ሃብት 

ማፌራት እንዲሇብን ያምናሌ፡፡ ሁለንም ሌጆቻችን ትምህርት ቤት መሊክ እንዲሇብን የገባነውን 

ቃሌም አስታወሰኝ፡፡ ሁሇታችንም ሰከን ብሇን ተወያንና በሚቀጥሇው ቀን ወዯ ቤተሰብ ምጣኔ 

ክሉኒክ መሄዴ እንዲሇብን ተስማማን፡፡ 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ስሌጠና የቤተሰብ ምጣኔ መጠቀም ትክክሇኛ ውሳኔ እንዯሆነ 

አረጋገጥን፡፡ ምክንያቱም አራርቆ በመውሇዴ ሌጆች በእንክብካቤ እንዱያዴጉ ስሇሚያግዝ ነው፡፡ አሁን 

አራት ሌጆች አለን፡፡ 

አሁን ታሪኩን ሰምታችኋሌ ከዚህ ቀጥል ዯግሞ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ጠቀሜታ ምን 

ያህሌ እንዯተረዲችሁ ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እናንሳ፡፡ 

 የቤተሰብ ምጣኔ ጠቀሜታዎች ምን ምን ናቸው? 

 የቤተሰብ ምጣኔን የሚጠቀሙ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች፤ ወዯፉት ምን ይሰማቸዋሌ 

ብሊችሁ ታስባሊችሁ? 

 የቤተሰብ ምጣኔ ሇእናቶች፣ ሇአባቶችና ሇሌጆች ምን ጠቀሜታ አሇው? 

 የቤተሰብ ምጣኔ መጠቀም የተሻሇ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሇመሆን ያግዛሌ ብሊችሁ 

ታስባሊችሁ? 
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ማስታወሻ 
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……………………………………………………………………………………………… 

የመወያያ ርዕስ ሦስት፤ የማሳና የንግድ (ምርት መሸጥ) ተግባራትን መጋራት 

 

የሥርዓተ- ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የማሳንና የንግዴ (ምርት መሸጥ) የመሳሰለ ምርታማ ተግባራትን 

ይጋራለ፡፡ በዚህ መንገዴ ወንዴ እና ሴት በሃብት እኩሌ መገሌገሌ፤ የመቆጣጠርና የሚገኘውንም 

ጥቅም እኩሌ መጠቀም ይችሊለ፡፡ 

1. የማሳና ንግዴ (ምርትን መሸጥ) ምን ምን ተግባራትን ያካትታለ 

 

 

 

 

 

የማሳ ተግባራት የንግዴ (ምርትን መሸጥ) 

ማሳ ማጽዲት የመሸጫ ቦታ ማመቻቸት 

መዝራት/መትከሌ ምርት መሸጥ 

ማረም ገንዘብ ወዯ ባንክ/ቁጠባ ማስገባት 
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2. በአብዛኛው ቤተሰብ እናት፣አባት፣ ወንዴ ሌጅና ሴት ሌጅ ምን አይነት የማሳና ንግዴ 

(ምርት መሸጥ) ተግባራትን ያከናውናለ? 

በማሳ ተግባራት በአብዛኛው ማሳ ማጽዲትን አባትና ወንዴ ሌጆች ከባዴ ስራ ነው ተብል 

ስሇሚታሰብ እነሱ ያከናውናለ፡፡ እናትና ሴት ሌጆች ዯግሞ የአረም ስራ ይሰራለ፡፡ ሆኖም በሴቶች 

(እማወራዎች) ማሳ ግን ሁለንም ተግባራት ሴቶች ያከናወናለ፡፡ ሴቶች በወንድች ማሳ ሊይ ያግዛለ 

ነገር ግን ወንድች በሴቶች ማሳ ሊይ አያግዙም፡፡  

በንግዴ (ምርት መሸጥ) ተግባራት በአብዛኛው እናትና ሴት ሌጆች የመሸጫ ቦታ ማዘጋጀት 

(ማጽዲት) ና መሸጥን ተግባራት ያከናውናለ፡፡ ነገር ግን ገንዘቡን በተመሇከተ ግን አባት ወዯ ባንክ 

ወይም ቁጠባ ያስገባለ፡፡ 

3. ይህ ተግባር ሇሁለም ቤተሰብ አባሊት ፌትሃዊ መሆን አሇመሆኑን ሇማቀወቅ ምን አይነት 

ጥያቄዎች መጠየቅ አሇብን? 

 አንዲንዴ ተግባራት ሇምን በአብዛኛው በወንድች ወይም በሴቶች ይከናወናለ? 

 አብዛኛውን ተግባር ማን ያከናውናሌ? 

 ከባዴ ተግባራትን ማን ይሰራሌ? 

 ከሚገኘው ጥቅም በአብዛኛው የሚጠቀመው ማን ነው? 

 ይህ የስራ ክፌፌሌ ምንን ያመሇክታሌ? ሇሴቶችና ወንድች ሚና ምን አይነት ዋጋ 

እንሰጣሇን? 
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ምሽት አንድ ሰዓት ከራት በፊት ደጀ ጋደም ብላ ሚሚን ታጠባለች፤ ልሳኑ ደግሞ ልብስ ያጥባል፡፡ 

4. ሁኔታውን ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን አይነት ነገሮችን ማስተከካሌ/መቀየር አሇብን? 

 ወንድችና ሴቶች ተግባራትን መከፊፇሌ አሇባቸው 

 ወንድችና ሴቶች ተግባራትን አብረው መስራት አሇባቸው 

 ወንዴ ሌጆችና ሴት ሌጆች ተግባራትን መቀያየር አሇባቸው 

 የስራ ጫናው ሇማቃሇሌ ተጨማሪ ሰራተኛ መቅጠር 

 የሴቶችን ጊዜና ጉሌበት ቆጣቢ ቴክኖልጅዎችን ማስተዋወቅ 

5. ከሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ምን አይነት የአመሇካከትና የባህሪ ሇውጥ እንጠብቃሇን? 

 ባሌና ሚስት በንግዴ (ምርትን መሸጥ) ተግባራት ሊይ መረዲዲት 
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 ባሌና ሚስት ወጭ ሲመዴቡ፤ የችግራቸውን ቅዯም ተከተሌ ሲያስይዙና በጀት ሲመዴቡ 

በጋራ አቅዯው መሆን አሇበት 

 ሴቶች የትኛው ማሳ ሊይ ምን ያህሌ ስፊት ምን አይነት ሰብሌ መመረት አሇበት በሚሇው 

ውሳኔ ሊይ ከወንድች ጋር መመካከር 

 ባሌና ሚስት በጣምራ የሚንቀሳቀስ የባንክ ሂሳብ መክፇት 

 ባሌና ሚስት በጋራ የገንዘብ ቁጠባና ብዴር ማህበር አባሌ በመሆን ገንዘብ መቆጠብ 

6. በማሳ ስራና በንግዴ (ምርትን በመሸጥ) ተግባራት ሊይ ውጤታማ የሆኑ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ ታሪክ ተናገሩ፡፡ 

አየሁና አበጀ ከተጋቡ አስራ አምስት ዓመት ሆኗቸዋሌ፡፡ ሦስት ሌጆችም አሎቸው፡፡ በየቀኑ 

አየሁ በራሷ መንገዴ አበጀም በራሱ መንገዴ ይሄዲለ፡፡ ምን እንዯሚሰሩ ተነጋግረው አያውቁም፡፡ 

አበጀ ወዯ ገበያም ሆነ ወዯ ማሳ ሲሄዴ ጉዲዩ የሚስቱ ጭምር መሆኑን አስቦ አያውቅም አየሁ 

ግን ይህን ነገር አሌወዯዯችውም ሆኖም ከመቀበሌ ውጭ ምንም ምርጫ አሌነበራትም፡፡ አየሁ 

የምትሸጠውን ወዯ ገበያ ወስዲ በመሸጥ የንግዴ ስራዋን ስትሰራ አበጀ ዯግሞ ወዯ ወንዝ ወርድ 

ዓሳ ያጠምዲሌ፡፡  

አንዴ ቀን አበጀ የአሳ ማጥመጃ ጀሌባ በጥሩ ዋጋ ያገኛሌ፡፡  ነገር ግን በቂ ገንዘብ ስሊሌነበረው 

ጓዯኞቹን እንዱያበዴሩት ጠየቀ፡፡ ማግኘት ግን አሌቻሇም፡፡ ጀሌባውንም ላሊ ሰው ገዛው፡፡ 

በዚያን ምሽት አበጀ ወዯ መጠጥ ቤት ሳይሄዴ በጣም ከፌቶት ወዯ ቤቱ ገባ፡፡ አየሁም ባሎ 

ከፌቶት ስሊየች ምን እንዯገጠመው ጠየቀችው፡፡ አበጀም ትሌቅ ጀሌባ በጥሩ ዋጋ አግኝቶ ገንዘብ 

በማጣቱ እንዲሌገዛው ነገራት፡፡ 

አየሁም “አንተ ሞኝ ሰው! ሇምን እኔን አሌጠየቅኸኝም? እኔ አበዴርህ ነበር እኮ” አሇችው፡፡ 

አበጀም ተዯነቀ ከዚህ ትንሽ ንግዴ ስራ ገንዘብ ትቆጥቢያሇሽ ብየ አሊሰብኩም ነበር፡፡ ሇምን 

ትርፌሽን ከእኔ ዯብቀሽ ታስቀምጫሇሽ? አሊት፡፡ አየሁም “ሁሇታችንም ስሇምንሰራው የንግዴ ስራ 

ተነጋግረን አናውቅም ሁለን ነገር ሇየብቻችን ነው የምንሰራው “ አሇችው፡፡ አበጀም “ምን 

አሌበትም አንቺ አሳ በማጥመዴ ሌታግዥኝ አኔ ዯግሞ አንችን በጉሌት ንግዴ ሊግዝሽ እችሌ 

ነበር” አሇት፡፡ 

አየሁም “ይህ ሇረጅም ጊዜ ሌሰማው እፇሌግ የነበረ ነገር ነበር፡፡ መረዲዲት እንችሊሇን ነገር ግን 

በገንዘብ ጉዲይም በግሌጽ መነጋገርና መተማመን አሇብን፡፡ ምን አሌባትም የጋራ የባንክ ሂሳብ 
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ሌንከፌት እንችሊሌን” አሇችው፡፡ አበጀም “አዎ የጋራ ባንክ ሂሳብ እንክፇት የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ ፕሮግራም አባሌ እንሁን፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ መሆናችን 

ሃብትን እንዳት በጋራ እንዯምንጠቀምና ቤተሰባችን እንዳት ዯስተኛ እንዯሚሆን እንረዲሇን ብየ 

አስባሇሁ” አሇ፡፡ 

በዚያኑ ቀን አየሁና አበጀ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሆኑ፡፡ የጋራ የባንክ ሂሳብም ከፇቱ፡፡ 

በዚያንኑ ምሽትም ሌጆቻቸውን ሰብስበው ሁለም የቤተሰብ ተግባራትን እንዳት መጋራት 

እንዲሇባቸው ተወያዩ፡፡ ሃብትን በጋራ በማዴረግና ስሇ ንግዴ ስራቸው መረጃ በመሇዋወጥ አየሁና 

አበጀ  ውጤታማ እንዯሚሆኑ አመኑ፡፡ አየሁ ዋጋ በማውጣት/በመወሰን ጎበዝ ስትሆን አበጀ 

ዯግሞ አዲዱስ ዯንበኞችን በማፌራት ጎበዝ ነበር፡፡ ቀዯም ብል አበጀ ዓሳ ማስገር ትርፊማ 

እንዲሌሆነ ያውቅ ስሇነበር ዓሳ ማስገሩን ትቶ የአየሁን ንግዴ ስራ ተቀሊቀሇ፡፡ በጋራ የሚሸጡትን 

ወዯ ገበያ ይወስዲለ ፡፡ ከትምህርት ቀናት ውጭም ሌጆች ያግዟቸዋሌ፡፡ አንዲንዳም ተጨማሪ 

ሰራተኛ ይቀጥራለ፡፡  

አሁን አየሁና አበጀ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆናቸው ይዯሰታለ፡፡ አሁን ከበፉቱ 

የተሻሇ ተግተው እየሰሩ እንዯሆነ ይናገራለ፡፡ ስራውም አሁን አዝናኝ ሆኗሌ ምክንያቱም በጋራ 

ስሇሚሰሩት፡፡ የራሳቸውን የንግዴ ዓሊማም በጋራ አስቀምጠዋሌ፡፡ ሁለም ሌጆቻቸው ትምርት 

ቤት ይሄዲለ በትምህርታቸውም ስኬታማ ናቸው፡፡ አየሁ ከባሇቤቷ አበጀ በተሰጣት የጆሮ 

ጉትቻና የአንገት የወረቅ ሃብሌ ታጌጣሇች፡፡ ወዯ አበጀ ሰረቅ አዴርጋ በማየት “እርስ በእርሳችን 

እንዯዚህ እንዯምንዋዯዴ አናውቅም ነበር” አሇች፡፡ 

ታሪኩን ሰምታችኋሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን ያህሌ 

እንዯተረዲችሁ ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እንመሌከት፡፡ 

 አየሁና አበጀ በንግዴ ስራቸው ሊይ ምን አይነት ሇውጥ አዯረጉ? 

 የተሻሇ ገቢስ አገኙ? ከሆነ ጭማሪውን እንዳት ትገሌጹታሊችሁ? 

 ሃብታችሁን ሇመጠቀም እንዳት ትወስናሊችሁ? 

 ገንዘብ ሇመቆጠብ ወይም ሇላሊ ተግባር ሇማዋሌ የመጨረሻ ውሳኔ ማን ይሰጣሌ? 

 የሥርዓተ-ጾታ ሞዳሌ ቤተሰብ ከሆናችሁ በኋሊ የእርሻ/ማሳ ስራችሁን ወይም ንግዴ 

ስራችሁን እንዳት መቀየር ታስባሊችሁ? 



44 | የ ሥ ር ዓ ተ - ፆ ታ  ሞዴ ል  ቤ ተ ሰ ብ  መመ ሪ ያ                በ SMIS የ ተ ተ ረ ጎ መ  
 

የመወያያ ርዕስ አራት፤ የሃብት ቁጥጥርንና ዉሳኔ አሰጣጥን መጋራት 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች በሃብት፣ በትምህርት፤ በንግዴና በላልች ቤተሰቡን 

ሉጠቅሙ/ሉጎደ በሚችለ ጉዲዮች ሊይ በጋራ ይወስናለ፡፡ 

1. ውሳኔ መስጠት ምንዴን ነው? 

ውሳኔ መስጠት ማሇት ከተሇያዩ አማራጮች ውስጥ የተሻሇውን መምረጥ ወይም መተግበር ማሇት 

ነው፡፡ ይህም ማሇት አንዴን ወይም ላሊን ነገር ሇመቀበሌ አዕምሮን ማሳመን ነው፡፡ 

2. ውሳኔ አሰጣጥ የቤተሰብ ሃብትን መቆጣጠርንና በእርሻ ስራ ወይም በንግዴ ስራ ሊይ 

እንዳት ተጽኖ ሉሳዴር ይችሊሌ? 

ውሳኔውን የሚሰጠው ሰው በውሳኔው ተጠቃሚ ነው፡፡ አንዴ የቤተሰብ አባሌ ብቻ ውሳኔ ቢሰጥና 

ውሳኔው የተሳሳተ ቢሆን ሁለንም የቤተሰብ አባሌ ሉጎዲ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ ውሳኔ የሚሰጠው 

የቤተሰብ አባሌ ሇሁለም ቤተሰብ ጥቅም የሚበጅ መሆን አሇበት፡፡ 

3. በአብዛኛው ቤተሰብ ዋና ዋና ውሳኔዎችን ማን ይሰጣሌ? 

 የቤተሰብ ምጣኔን፣ የሌጆች ትምህርትን፣የእርሻ ስራን፣ ንግዴን፣ ዋና ዋና የቤተሰብ 

መገሌገያዎች (ራዱዮ፣ የእርሻ መሳሪዎች) በመጠቀም፣ የጤና እንክብካቤን፣ ውርስን፣ 

የበዓሊት ዴግስንና የመሳሰለትን በተመሇከተ ወንድች ይወስናለ፡፡ 

 ወንድች ዋና ዋና በሆኑ ጉዲዮች ውሳኔ ይሰጣለ፤ ምክንያቱም ብዙ ነገሮች በወንድች 

ቁጥጥር ስር ስሇሆኑና መቼና እንዳት መጠቀም እንዯሚችለ ስሇሚወስኑ፡፡ 

 ሴቶችም ውሳኔ ይሰጣለ፡፡ ሆኖም ዋና ዋና ጉዲዮች አይዯለም፡፡ በሃብት ሉገሇገለ 

ይችሊለ ሆኖም መቼና እንዳት መጠቀም እንዲሇባቸው አይወስኑም፡፡ 

4. ይህ ተግባር ሇሁለም ቤተሰብ ፌትሃዊ መሆኑን ሇማረጋገጥ ምን ዓይነት ጥያቄዎችን 

ማንሳት እንችሊሇን? 

 ባሌ ዋና ዋና ውሳኔዎችን ከሰጠ ሚስትና ሌጆች ምን ሉሆኑ ይችሊለ? ተመካክረው 

ያውቃለ? 

 አብዛኞቹ ውሳኔዎች የቤተሰቡን ዯህንነት የሚጠብቁ ነበሩ? 

 ሴቶችና ህፃናት የሚያዝዙባቸው ሃብቶች ምን ምን ናቸው? 
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ምሽት ሦስት ሰዓት ከእራት በኋላ ሁሉም ልጆች ገላቸውን ይታጠባሉ፡፡ ደጀና ልሳኑም ከልጆች ጋር ይጫወታሉ፡፡ 

5. ውሳኔ አሰጣጡን ፌትሏዊ ሇማዴረግ ምን ምን ነገሮች መቀየር አሇባቸው? 

 ባሌና ሚስት ከሌጆቻቸው ጋር በመመካካር መወሰን፡፡ 

 ሁለም የቤተሰብ አባሌ ሇመጨረሻው ውሳኔ አስተያየት መስጠት አሇበት፡፡ 

 በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ሁለም የቤተሰብ አባሌ ጥያቄ እንዱጠይቅና ሃሳቡን 

እንዱገሌጽ ማበረታታት፡፡ 

6. በውሳኔ አሰጣጥ ሊይ ከሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ምን አይነት የአመሇካከትና የባህሪ 

ሇውጥ ይጠበቃሌ? 

 ባሌና ሚስት በሃብታቸው ሊይ እኩሌ መቆጣጠርና መቼና እንዳት መጠቀም አሇብን 

የሚሇውንም በጋራ መወሰን አሇባቸው፡፡ 

 ሁለም የቤተሰብ አባሊት ያሇምንም ፌርሃት በነጻነት ማውራት መቻሌ፡፡ 

 ሁለም የቤተሰብ አባሌ ሃሳቡን ማጋራትና ገንቢ አስተያየቶችን መቀበሌ፡፡ 

 ውሳኔ በጋራ ሲሰጥ ሁለም የቤተሰብ አባሌ ውሳኔውን ከግብ ሇማዴረስ የበኩለን 

ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 
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7. ውሳኔ አሰጣጥን በመጋራት ውጤታማ የሆኑ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ታሪክ 

እንከታተሌ፡፡ 

ዋሇና እናትነሽ አራት ሌጆች አሎቸው፡፡ አንዴ ቀን ትንሿ ሌጅ ሚሚ ትኩሳትና ተቅማጥ ያማታሌ፡፡ 

እናትነሽ ምን ማዴረግ እንዲሇባት ግራ ይገባታሌ፡፡ ዋሇን ብር ጠይቃ ክሉኒክ ሇመውሰዴ ትፇራሇች፡፡ 

በዚያኑ ምሽት ሚሚ በተዯጋጋሚ ስታሇቅስ ዋሇ ይሰማታሌ፡፡ በዚያ ጊዜ ሇእናትነሽ ትንሽ ገንዘብ 

ሰጣትና ጠዋት ወዯ ክሉኒክ እንዴትወስዲት ነገራት፡፡ ሆኖም እናትነሽ ዋሇ የሰጣት ትንሽ ገንዘብ 

አይበቃ ይሆን ብሊ ተጨነቀች፡፡  

በቀጣዩ ቀን እናትነሽ ሚሚን ወዯ ክሉኒክ ወሰዯቻት፡፡ ሏኪሙም ከመረመራት በኋሊ ሚሚ የወባ 

በሽታ ስሇያዛት መታከም እንዲሇባት ነገራት፡፡ እናትነሽም መዴሃኒት የምትገዛበት ገንዘብ እንዯላሊት 

ነገረችው፡፡ ሀኪሙም ወዯቤቷ ተመሌሳ ከባሇቤቷ በመቀበሌ ተመሌሳ እንዴትመጣ መከራት፡፡ ሆኖም 

ግን እናትነሽ ሁለንም የሚወስነውና የሚቆጣረው ባሇቤቴ ነው ማዴረግ የምችሇው ነገር መሇመን 

ብቻ ነው በማሇት አዝና ሇራሷ አንሾካሾከች፡፡ 

እናትነሽም ወዯቤቷ ፇጥና ሄዯች፡፡ እናትነሽም ባሇቤቷን ተጨማሪ ገንዘብ ብትጠይቀው ምን ሉሊት 

እንዯሚችሌ እያሰበች ወዯ ጎረቤቷ ሌቅና ቤት አመራች፡፡ ሌቅናና ባሇቤቷ አንደዓሇም የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ ፕሮግራም ተሳታፉ ናቸው፡፡ ስሇዚህ እናትነሽ ባሇቤቷ ተጨማሪ ገንዘብ እንዱሰጣት 

ሌቅና እንዯምታግባባሊት አሰበች፡፡ 

በፌጥነት ወዯ ሌቅና ቤት በመሄዴ እናትነሽና ሚሚ ማሌቀስ ጀመሩ፡፡ ሌቅናም “እህቴ እናትነሽ 

ምንዴን ነው ችግሩ?” አሇች፡፡ እናትነሽም እያሇቀሰች “ሚሚ ታማሇች ዋሇ ግን በቂ ገንዘብ ሉሰጠኝ 

አሌቻሇም” አሇቻት፡፡ ሌቅናም ባሇቤቷን አንደዓሇምን በመጥራት ዋሇን ፇሌግና ሇቤተሰቡ ጥሩ ውሳኔ 

እንዱወስን አስረዲው፡፡  

አንደዓሇምም ዋሇን ወዯቤቱ ሲጓዝ አገኘውና “ዋሇ፣ ሌጅህ ህክምና ትፇሌጋሇች ሇሌጅህና ሇቤተሰብህ 

የሚበጅህን ነገር  ከባሇቤትህ እናትነሽ ጋር በመመካከር መወሰን አሇብህ፡፡ ሇምን እንዯ እኔና ሌቅና 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ በመሆን ሰሊማዊ ኑሮ አትኖርም፡፡” አሇው፡፡ 

ዋሇም ወዯ እናትነሽ በመሄዴ “እናትነሽ ሚሚ ዯህና ናት?” አሊት፡፡ “ሚሚ ዯህና አይዯሇችም፤ የወባ 

መዴሃኒት መግዛት አሇብኝ” አሇችው፡፡ ዋሇም “እኔ ገንዘብ አሇኝ፣ አብረን እንሂዴና መዴኃኒቱን 

እንግዛሊት፡፡ አትጨነቂ፡፡ አንቺና እኔ የቤተሰባችንን ሁኔታ አብረን እንወስናሇን፡፡ እርስ በርሳችን 

በመተማመን እንዯ ሌቅናና አንደዓሇም ሰሊማዊ ኑሮ እንኖራሇን፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ 
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ፕሮግራም አባሌ መሆን አሇብን፡፡ ትስማሚያሇሽ እናትነሽ? ውሳኔዎችን ከኔ ጋር አብረሽ መወሰን 

ትፇሌጊያሇሽ?” እናትነሽም “አዎ፣ በርግጥ የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ እንሆናሇን፡፡ አሁን 

ግን እንሂዴና የወባ መዴኃኒቱን እንግዛ፡፡” 

ታሪኩን ሰምታችኋሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን ያህሌ 

እንዯተረዲችሁ ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እንመሌከት፡፡ 

 በታሪኩ መጀመሪያ የቤተሰቡን ውሳኔ ዋሇ ይሰጥ የነበረው እንዳት ነበር? 

 እናትነሽ እንዯ ዋሇ ውሳኔ የመስጠት ኃይሌ ነበራት? 

 ውሳኔን በጋራ መወሰን ምን አይነት ጠቀሜታዎች አለት? 

 በውሳኔ አሰጣጥ ጊዜ ሴቶችና ህፃናት ሲሳተፈ ምን ይሰማቸዋሌ? 

 አሁን እናትነሽና ወላ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፕሮግራም አባሌ ሆነዋሌ፡፡ 

ቤታቸው ውስጥ ምን ዓይነት ሇውጥ ትጠብቃሊችሁ? ሃብታቸውንስ እንዳት 

ያስተዲዴራለ? 

የመወያያ ርዕስ አምስት፤ የወላጅነትሚናንና ህፃናት እንክብካቤን መጋራት 

የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰቦች የህፃናት እንክብካቤን ጨምሮ ሁለንም ተግባራትን 

መጋራት አሇባቸው፡፡ ባሌና ሚስት ሌጆችን በመንከባከብ መሳተፌ አሇባቸው፡፡ በመሆኑም ህፃናቱ 

ሲያዴጉ ጥሩ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ መሆን ይችሊለ፡፡ 

1. ወሊጅነትና ህፃናትን መንከባከብ ምን ምን ተግባራትን ያካትታሌ? 

ወሊጅነት የሚያካትተው ባሌና ሚስት ሌጅ መንከባከብን የጋራ ኃሊፉነት አዴርገው መውሰዴን ነው፡፡ 

የህፃናት አስተዲዯግ  ሇህፃናት ፌቅርና እንክብካቤ መስጠትን ያካትታሌ፡፡ በተጨማሪም ህፃናቱ  

የትምህርትና ጤና መሰረታዊ መብቶች ተጠቃሚ ማዴረግን ይጨምራሌ፡፡ ህፃናት ሃሳባቸውን 

የመግሇጽና የመዯመጥ መብት አሊቸው፡፡ 

2. በአብዛኛው ቤተሰብ ህፃናትን መንከባከብንና የወሊጅነት ሚናን ማን ይወጣሌ? 

ይህንን ሚና የሚወጡት/የሚያከናውኑት እናቶችና ሴት ሌጆች ናቸው፡፡ 

3. ይህ ተግባር በቤተሰቡ መካከሌ በፌትሀዊነት የተከፊፇሇ መሆን አሇመሆኑን 

ሇማረጋገጥ ምን አይነት ዋና ዋና ጥያቄዎችን ማንሳት አሇብን? 

 የቤተሰቡ ብቸኛ ወሊጆች እናቶች ብቻ ናቸው? 
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 ህፃናት ፌቅርና እንክብካቤ ከሁሇቱም ወሊጆች ይፇሌጋለ? ሇምን? 

 አባቶች የወሊጅነት ሚና ካሌተወጡ ህፃናትን የመንከባከብ ዴርሻን አሌተወጡም 

ማሇት ነው? 

 አባቶች ወሊጅነት ሚናን ካሌተወጡ ምን ሉከተሌ ይችሊሌ? 

4. ሁኔታውን ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን መዯረግ አሇበት? 

 አባት የወሊጅነት ሚናን ከሚስቱ ጋር መጋራት፤ 

 አባትና እናት ሌጆችን የመቅረጽና የመንከባከብ ሌምዴ ማዲበር፤ 

 አባት ሇሴት ሌጁና ሇወንዯ ሌጁ ጥሩ ጊዜ መመዯብ፤ 

 ሁሇቱም ወሊጆች ከሌጆቻቸው ጋር ቁጭ ብሇው ተረት የሚያወሩበትና 

የሚወያዩበት “የቤተሰብ ጊዜ” ሉኖራችው ይገባሌ፡፡  

 ሁሇቱም ወሊጆች የሌጆቻቸው የወዯፉት እዴሌ ሊይ መስራት አሇባቸው፡፡ እናትም 

ሆነ አባት የትምህርት ክፌያ የመክፇሌ፤ የትምህርት ቤት የዯንብ ሌብስ 

ማሰፊትና ጫማ መግዛት አሇባቸው፡፡ 

5. ከሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰቦች ምን አይነት አዱስ አመሇካከትና ባህሪ 

ይጠበቃሌ? 

 አባት ከሌጆቹ ጋር መጫወት፡፡ 

 ሌጆችን ወዯ ክሉኒክ መውስዴ ሲያስፇሌግ አባት አብሮ መሄዴ ወይም አባት 

ብቻውን ይዞ መሄዴ፡፡ 

 አባት ሌጆቹ የቤት ስራ እንዱሰሩና በትምህርታቸው ውጤታማ ሁነው 

እንዱቀጥለ ማገዝ፡፡  

 አባት ሌጆቹን በህፃንነት እዴሜያቸው ገሊቸውን በማጠብና ሌብሳቸውን በማሌበስ 

መሳተፌ፡፡ 

 አባት ህጻናቱ ሇአካሇ መጠን ሲዯርሱም ስሇ ህይወት ክህልት፣ ጽዲትና ከላልች 

ህጻናትና አዋቂዎች ጋር እንዳት መግባባት (ግብረ-ገብነት) እንዯሚችለ መወያየት 

አሇበት፡፡ 

6. የወሊጅነት ሚናንና የህፃናት እንክብካቤን በመጋራት ውጤታማ የሆኑ የሥርዓተ-ፆታ 

መሌካም አርያ ቤተሰቦችን ታሪክ እንከታተሌ፡፡ 

አስቻሇና ባሇቤቱ ገነት አራት ሌጆች አሎቸው፡፡ አስቻሇ ወግ አጥባቂና በሌጆች ሊይም ሲበዛ ጥብቅ 

ነው፡፡ ይሁን እንጅ ገነትን ዯስተኛ ሇማዴረግ የሚጥር ታማኝ ባሇትዲር ነው፡፡  
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አንዴ ቀን ገነት ትታመማሇች፡፡ አስቻሇም ምርመራ እንዴታዯርግ ገነትን ወዯ ሆስፒታሌ 

ይወስዲታሌ፡፡ ሀኪሙም ገነት ሇስዴስት ወራት ያህሌ ተከታታይ ህክምና ማዴረግ ስትችሌ ከህመሟ 

እንዯምትዴን ሇአስቻሇ ይነገረዋሌ፡፡ አስቻሇም ሁለም ነገር ተዯርጎ ባሇቤቱ እንዴትዴን እንዯሚፇሌግ 

ሇሀኪሙ ነገረው፡፡ ምርጫ ስሊሌነበረውም ሚስቱንና ሌጆቹን መንከባከብ ነበረበት፡፡ ሆኖም ሌጆችን 

እንዳት መንከባከብ እንዲሇበት ከገነት በስተቀር ማን ያስተምረዋሌ?  

አስቻሇም ጎረቤቶቹን ቦሰናና ሊቀን ያስታውሳሌ፡፡ እነርሱም አዱስ የተጀመረው ሞዳሌ ቤተሰብ 

ፕሮግራም ተሳታፉ ናቸው፡፡ ስሇዚህ እነርሱን ጠይቆ ሁለንም ማግኘት እንዯሚችሌ አረጋገጠ፡፡ 

ከሰዓት በኋሊ ሊቀን በረንዲው ሊይ የአንዴ ዓመት ህጻን ሌጁን አቅፍ አየው፡፡ አሁን ሄድ ሊቀን ስሇ 

ወሊጅነት ሇመጠየቅ ጊዜው እንዯሆነ ተረዲ፡፡ “እንዯምን ዋሌህ ሊቀ” አሇ አስቻሇ፡፡ “እንዯምንዋሌህ 

ጎረቤቴ አስቻሇ” አሇ ሊቀ፡፡ አስቻሇም ከሊቀ ጎን ተቀመጠ፡፡ ሊቀን “እንዳት ነህ አስቻሇ” አሇው፡፡ 

አስቻሇም “እኔ ዯህና ነኝ ባሇቤቴ ግን ዯህና አይዯሇችም ብዙ ህክምና ማዴረግ አሇባት” አሇው፡፡ ሊቀም 

ተዯነቀ፡፡  

አዝናሇሁ አስቻሇ፡፡ ሊቀም “እርሷንና ሌጆቹን እኔ ሇመንከባከብ ወስኛሇሁ” አሇው፡፡ “አሃ ይህ ትሌቅ 

ስራ ነው አስቻሇ” አሇ ሊቀ፡፡ “አዎ ጥሩ” ነው አሇ አስቻሇ፡፡ ስሇዚህ ብዙ ጊዜህን የምታሳሌፇው 

ከሌጆችህ ጋር ነው ማሇት ነው፡፡ ከእነርሱ ጋር ታወራሇህ ትጫወታሇህ፡፡ ሌብሳቸውንም ታጥባሇህ 

ትመግባቸዋሇህ አሇ ሊቀ፡፡ አስቻሇ ግን “ሌጆቼን ቀርቤ ስሇማሊውቅ የምችሌ መሆኔን 

ተጠራጥሬአሇሁ፡፡ እንዯ አንተ መሌካም አባት ሇመሆን ምን ማዴረግ አሇብኝ ሊቀ?” “ጥሩ” ብል ሊቀ 

ሳቀ፡፡ “ከሌጆችህ ጋር በፇገግታ ተጫወት እነርሱም ይቀርቡሃሌ፡፡ በጣምም ይቀርቡሃሌ፡፡ አውቃሇሁ 

አንተ ጥሩ ሰው ነህ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ መሆን ትፇሌጋሇህ?” “አዎ” አሇ 

አስቻሇ፡፡ “ቤተሰቤን ሇመንከባከብ ሁለንም ዴጋፌ እፇሌጋሇሁ፡፡ በዯንብ በማቀዴ ባሇቤቴ እስኪሻሊት 

ዴረስ ሌጆቹ ጥሩ ስሜት እንዱኖራቸው ማዴረግ እፇሌጋሇሁ፡፡”  በዚያን ምሽት አስቻሇና ገነት 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ሇመሆን ወስነው ተስማሙ፡፡ ይህንን ሲያዯርጉም አስቻሌ እፍይ አሇ 

ምክንያቱም የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆኑ ህይወቱ እንዯሚሇወጥ ስሊመነ፡፡ 

በሚቀጥሇው ቀን ገነት በጠዋት ወዯ ሆስፒታሌ ሄዯች፡፡ አስቻሇ ወዯ ቤት ሲመሇስ አራቱም ሌጆች  

ግንባራቸውን ቋጥረው በር ሊይ ተሰሌፇው ጠበቁት፡፡ ምንዴን ነው ሌጆች እናታችሁ አሁን 

ትመሇሳሇች እስከዚያ እኔ እንከባከባችኋሇሁ አሊቸው፡፡ በመቀጠሌም ከረሜሊ አወጣና ሇሁለም 

ሰጣቸው፡፡ ከዚያም ትንሿን ማሪቱን በመኮርኮር አሳቃት፡፡ ላልቹ ግን አሌሳቁም ነበር፡፡ የአራት 
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አመቱ አቡ ከአባቱ ትክሻ ሊይ ወጣበትና አስቻሇም እንዯ ፇረስ መሄዴ ጀመረ፡፡ ወዱያው ሁለም 

ሌጆች ከበው መጫወት ጀመሩ፡፡ ሌጆቹም ይህ አዱስ አባት የማን ነው ብሇው ተገረሙ፡፡ 

“አሁን ሌጆች ራታችን ማዘጋጀት አሇብን፡፡ ሩዝ በመስራት ማን ሉያግዘኝ ይችሊሌ?” ትሌቁ ታምሩ 

እጁን አወጣ፡፡ ጥሩ አሇ አሰቻሇ፡፡ ውሃ ማን ሉቀዲ ይችሊሌ? የሰባት አመቷ ሃናና አቡ እጃቸውን 

አወጡ፡፡ መሌካም ሁሊችሁም እየረዲችሁኝ ማባያውን ወጥ አዘጋጃሇሁ አሇ፡፡ የሚጣፌጥ ራት ከበለ 

በኋሊ ሌጆች አብራቸው የላሇች እናታቸውን ማስታወስ ጀመሩ፡፡ አስቻሇም ስሇ ሌጅነት ግዜው 

ከአባቱ ጋር አዯን እንዳት ያዴኑ እንዯነበረ ሲያወራቸው ማሌቀሳቸውን አቋርጠው ማዲመጥ 

ጀመሩ፡፡ አሁን ሁለም ሌጆች ተኙ፡፡ 

በሚቀጥሇው ቀን ሌጆች ወዯ ትምህርት ቤት ሲሄደ ሌብስ አጠበ፡፡ ቀጥልም ምሳ ማዘጋጀት 

ጀመረ፡፡ ሌጆቹ ከትምህርት ቤት ሲመሇሱም ምሳ በጋራ ተመገቡ፡፡ ሇሌጆቹም ጥሩ አባት ሇመሆን 

ይሰራሌ፡፡ ስራ ስሇበዛበት ጎረቤቶቹ እንኳን ምን ሉለት እንዯሚችለ ማሰብ አሌቻሇም፡፡ 

በሚቀጠሇው ቀን ከምሳ በኋሊ ሊቀ አስቻሇ እንዳት ሞዳሌ ሇመሆን እየሰራ እንዲሇ ሇማየት መጣ፡፡ 

አስቻሇም ወግ አጥባቂ አባት በመሆኔ ይሄንን ሁለ ማጣቴን አሊወቅሁም ነበር፡፡ አሁን ከሌጆቼ ጋር 

መቅረብ በመቻላ ዯስተኛ ቤተሰብ ሁነናሌ፡፡ ገነት ወዯ ቤት ስትመሇስም በጋራ እየሰራን ከህመሟ 

ተል እንዴትዴን እናዯርጋሇን፡፡ ሊቀም ፇገግ ብል የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆን በሚገኘው 

ዯስታና ነጻነት ተዯሰት አሇው፡፡ 

ታሪኩን ሰምታችኋሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን ያህሌ እንዯተረዲችሁ 

ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እንመሌከት፡፡ 

 አስቻሇ ሇምን ጥሩ የአባትነት ባህሪን ሇመያዝ ፇሇገ? 

 አራቱ ሌጆች የአባታቸውን ባህሪ መቀየር የሰጣቸውን ስሜት እንዳት ትረደታሊችሁ? 

 ሌጆች ሃሳባቸውን ሇመግሇጽ በራስ የመተማመን ስሜት አሊቸው? 

 የአስቻሇ ሚስት ገነት የባሇቤቷን ባህሪ መቀየር ምን አይነት ስሜት ይፇጥርባታሌ ብሊችሁ 

ታስባሊችሁ? 

 የአስቻሇ ጓዯኞች ገነትንና ሌጆችን በመንከባከቡ ምን ሉለት ይችሊለ? 

ማስታወሻ 
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የመወያያ ርዕስ ስድስት፤ የማህበረሰብ ሥራና የመሪነት ሚናን መጋራት 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ  ቤተሰቦች ሇማህበረሰቡ ብዙ መሌካም ነገሮችን ያበረክታለ፡፡ ወንድችና ሴቶች 

ሁሇቱም በማህበረሰብ ሥራና በመሪነት ቦታ ሊይ መሳተፌ ይችሊለ፡፡ 

1. የማህበረሰብ ስራና መሪነት ምን ምን ናቸው? 

የማህበረሰብ ስራ መሪነትን የሚያካትት ሲሆን ያሇ ክፌያ በበጎ ፇቃዴ ሇማህበረሰብ ፕሮጀክት 

የሚዯረግ አስተዋፆን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ ይህም ክሉኒክ ግንባታን፣ መንገዴ ጥገናንና መሰሌ 

ፕሮጀክቶችን ያካትታሌ፡፡ 

ሴቶችና ወንድች በተሇያዩ ቡዴኖች ውስጥ አባሌ በመሆን ወይም በመሪነት ሉሳተፈ ይችሊለ፡፡ 

ከነዚህ መካከሌ፤ 

የቀበላ የሌማት ኮሚቴ የቀበላ የሌማት ቡዴን 

የገንዘብ ቁጠባና ብዯር ማህበር ቦርዴ የሁሇገብ ህብረት ስራ ማህበራት አመራር 

የውሃና ንጽህና ኮሚቴ የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ 

የትምህርት ኮሚቴ  የጤና ኮሚቴ 

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር አመራር የምክር ቤት 
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የቀበላ አስተዲዲሪ የመስኖ አውታር ጥገና ኮሚቴ 

የእዴር ኮሚቴ የገበሬ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ኮሚቴ 

 

 

 

2. ከቤተሰብ አባሊት ውስጥ አብዛኛውን የማህበረሰብ ሚናና መሪነት የሚይዘው ማን ነው? 

በአብዛኛው ወንድች በማህበረሰብ ውሰጥ የውሳኔ ሰጭነት ቦታዎችን ይይዛለ፡፡ በመሆኑም በሚሰጡ 

ውሳኔዎች ከሴቶች የተሻሇ ኃይሌና ቁጥጥር አሊቸው፡፡ ሴቶችም በማህረሰብ ስራ ሊይ የሚሳተፈ 

ሲሆን የሚሳተፈበት ተግባር ግን ብዙ ዴካም ያሇበትና ራስ አገዝ የሆኑ እንጅ ውሳኔ ሰጭ ተግባራት 

አይዯለም፡፡ 

3. ይህ ተግባር በቤተሰብ ውስጥና በማህበረሰብ ውስጥ ፌትሏዊ መሆኑን ሇማረጋገጥ ምን 

አይነት ጥያቄዎችን ማንሳት አሇብን? 

 ማህበረሰቡ ወንድችን ብቻ መሪ በማዴረግ ሁለንም እውቀትና ክህልት ተጠቅሟሌ? 

 ወንድች ብቻ መሪ ሲሆኑ ማን የበሇጠ ተጠቃሚ ይሆናሌ? 

 በመሪነት ሚና ውስጥ ወንድች ሁሌጊዜ ከሴቶች የበሇጠ ይሰራለ? 

 ሴቶች መሪ መሆን አይፇሌጉም? እነርሱ የማህረሰቡ አካሌ አይዯለም? 

 ሴቶች የመሪነት ቦታ ሲሰጣቸው ሁሌጊዜም ይስማማለ? ሇምን? 

4. ሁኔታውን ፌትሃዊ ሇማዴረግ ምን ምን ሁኔታዎች መቀየር አሇባቸው? 

 ብዙ ሴቶች የመሪነት ሚና እንዱይዙ ማዴረግ፤ 

 የሴቶችን ተሳትፍ ሉጨምሩ የሚችለ በኮሚቴ ውስጥና በመሪነት ቦታ ሊይ ኮታ 

መስጠት (ምሳላ 50 ከመቶ ሴቶች ማዴረግ)፤ 

 ብዙ ሴቶችና ወንድች በመሪነት ያለ ሴቶችን መዯገፌ፤ 

 ብዙ ሴቶች በስብሰባ ወቅት እንዱናገሩ ማዴረግ፤ 

 በመሪነት ሊለ ሴቶች ዴጋፌ ማዴረግ፡፡ ምሳላ ስሌጠና፡፡ 

5. ከሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ምን አይነት የአመሇካከትና የባህሪ ሇውጥ ይጠበቃሌ? 

 ሌጆችን ወዯ ትምህርት ቤት መሊክ፡፡ 

 ሇሴቶች የጎሌማሶች ትምህርት እንዱያገኙ ማዴረግ፡፡ 
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 ባሌና ሚስት ሇማህበረሰቡ ምን ሉያበረክቱ እንዯሚችለ ተመካክረው መወሰን፡፡ 

 ባሌና ሚስት የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሆን የሚያገኙትን ጠቀሜታ 

መጋራት፡፡ 

 ባሌ ሚስቱ የማህበረሰብ መሪ ቦታ እንዴትይዝ መዯገፌ፡፡ 

6. በማህበረሰብ ስራና መሪነት ውጤታማ የሆኑ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ታሪክ 

እንከታተሌ፡፡ 

ጋሻውና ትብሇጥ ሇ17 ዓመታት በትዲር ቆይተዋሌ፡፡ ጋሻው በተሇያዩ ኮሚቴ ውስጥ በንቃት 

ይሳተፊሌ፡፡ ሇምሳላ፤ የመንዯሩ የሌማት ኮሚቴ፣ የትምህርት ኮሚቴና የውሃና ንጽህና ኮሚቴ 

ውስጥ ይሳተፊሌ፡፡ ትብሇጥም ባሇቤቷ በዚህ ሁለ ኮሚቴ ውስጥ በመሳተፈ ታዯንቀዋሇች፡፡ ጋሻውም 

በማህበረሰቡ ውስጥ የተከበረ ነው፡፡ 

ትብሇጥ በኮሚቴ ውስጥ ባትሳተፌም በተሇያዩ ትናንሽ ቡዴኖች ውስጥ ከጓዯኞቿ ጋር በመሆን በጋራ 

ይረዲዲለ፡፡ አንዴ ቀን የመንዯሩ የሌማት ኮሚቴ ሁለንም የመንዯሩ ነዋሪ ስብሰባ ሇመጥራት 

ይወስናሌ፡፡ ሁለም ሰው እንዱገኝ ይጋበዛሌ፡፡ እንዯተሇመዯውም ወንድች በአንዴ በኩሌ ሴቶች በላሊ 

በኩሌ ይቀመጣለ፡፡ ህጻናት ዯግሞ ከጀርባ ይቀመጣለ፡፡ 

ጋሻው የመንዯሩ የሌማት ኮሚቴ ምክትሌ ሰብሳቢ በመሆኑ የእሇቱን አጀንዲ ሇማስተዋወቅ ይነሳሌ፡፡ 

“ሁሊችሁም እንዯምን ዋሊችሁ፡፡ ዛሬ አዱስ የሚቆፇረው የውሃ ጉዴጓዴ  የት መቆፇር እንዲሇበት 

ከሁሊችሁም ሃሳብ ሇማሰባሰብና ሇመወያየት ነው፡፡” 

አሇሙ የሚባሌ የሰፇሩ ሰው ተነስቶ “የውሃ ጉዴጓደ ራቅ ብል ከተቀመጠው መስክ ቢሆን ጥሩ 

ነው ብየ አስባሇሁ፡፡ ሰፇሩ መሃሌ ቢሆን ቀንና ማታ ጫጫታ ስሇሚሆን እንረበሻሇን” አሇ፡፡ በሰፇሩ 

ሽማግላ የሆነው አወቀ ተነስቶ “የውሃ ጉዴጓደ መንገደ ዲር ነው መሆን ያሇበት ምክንያቱም ከማሳ 

ስንመሇስና ስንሄዴ መጠቀም እንዴንችሌ ነው” አሇ፡፡  

ጋሻው ”ጉዴጓደ የት ቦታ መሆን እንዲሇበት ላሊ ሃሳብ አሇ?” ከወንድችም ከሴቶችም አካባቢ 

ማጉረምረምና ማንሾካሾክ ተሰማ፡፡ ሆኖም ማንም ሰው ተነስቶ ሃሳብ መስጠት አሌቻሇም፡፡ ጋሻውም 

“ላሊ ሀሳብ ከላሊችሁ የቀረቡትን ሃሳቦች ኮሚቴው ተወያይቶ የመጨረሻው ውሳኔ በላሊ ስብሰባ 

እንገሌፃሇን” አሇ፡፡  

በዚያኑ ምሽት ጋሻው ሚስቱን ትብሇጥን ስሇ ስብሰባው ምን እንዯምታስብ ጠየቃት፡፡ “እውነት 

ሇመናገር አሇሙም አወቀም የሰጡት ሃሳብ ወንድችን ብቻ የሚጠቅም ነው” አሇች ትብሇጥ፡፡ “ነገር 
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ግን እኛ ሴቶች ውሃን ከወንድች የበሇጠ በብዛት እንጠቀማሇን ምግብ ሇማብሰሌ፣ ሌብስና እቃ 

ሇማጠብ፣ ህፃናትን ሇማጠብ እንጠቀማሇን፡፡ ውሳኔ ስትወስኑ የሴቶችን ፌሊጎትም ግምት ውስት 

ማስገባት አሇባችሁ” አሇች ትብሇጥ፡፡ ጋሻውም “ይህን እንዳት ማዴረግ እችሊሇሁ ትብሇጥ ሴቶች 

ሁሌ ጊዜ ዝም ይሊለ፡፡” “ሴቶች ሃሳባቸውን እንዱሰጡ እዴሌ አሌተሰጠም፡፡ በሌማት ኮሚቴ 

ውስጥ፣ በውሃና ንጽህና ኮሚቴ ውስጥ ሴቶች የለም፡፡ ሴቶች በኮሚቴ ቢሳተፈ ኑሮ ግን የተሇየ 

ታሪክ ይሆን ነበር፡፡ውሳኔ ከመወሰናችሁ በፉት ሴቶችን እንዯገና ማወያየት አሇባችሁ፡፡ ካሇበሇዚያ 

አዱሱን ጉዴጓዴ ሴቶች አይጠቀሙበትም፡፡ ታውቃሇህ ይህን ሃሳብ በሴቶች እዴር ተወያይተናሌ 

አሁንም በሴቶች ቁጠባ እንወያይበታሇን፡፡ እኛ ሴቶች ብዙ ሃሳቦች አለን ስሇዚህ የውሳኔ ሰጭነት 

ሊይ መሳተፌ አሇብን” አሇች ትብሇጥ፡፡ 

ጋሻውም ትብሇጥ ባሇችው ሊይ ብዙ አሰበ፡፡ ወዯ ጎረቤቶቹ ሄድም ምን ማዴረግ እንዲሇባቸው ጠየቀ፡፡ 

ምስጋናውና ሙለ ከአሁን በፉት የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፕሮግራም ተሳታፉ ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም ከእርሱ ጋር የትምህርት ቤት ኮሚቴ ንቁ ተሳታፉ ስሇሆኑ የተሻሇ ሃሳብ አገኛሇሁ 

ብል አሰበ፡፡  

ምስጋናውና ሙለ የቤታቸው በረንዲ ሊይ ተቀምጠው ነበር፡፡ “ሰሊም ጋሻው”፡፡ “እንዯምን ናችሁ 

መሌካም ጎረቤቶቼ”፡፡ “የውሃ ጉዴጓዴ ቦታ መረጣ ስብሰባ ሊይ ከነበራችሁ አንዴ ጥያቄ 

ሌጠይቃችሁ” አሇ ጋሻው፡፡ “አዎ ነበርን አሁንም እየተወያየንበት ነበር” አሇ ምስጋናው፡፡ “ጥሩ” 

አሇች ሙለ፡፡ “ሴቶችን ብታሳትፈ ስሇ ቦታ መረጣው የተሻሇ ሃሳብ ታገኛሊችሁ ብሇን እያሰብን 

ነበር፡፡” “ትብሇጥም ተመሳሳይ ሃሳብ ነበር የሰጠችኝ፡፡ ነገር ግን ሴቶችን ሇማነጋገር እንዳት ማግኘት 

እንችሊሇን?” 

በቀጣዩ ቀን ጋሻው የመንዯሩን የሌማት ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ጠራ፡፡ ሇአባሊትም ትሊንት  

ከምስጋናውና ሙለ ጋር ያዯረገውን ውይይት ገሇጸሊቸው፡፡ በመገረም እራሳቸውን እየነቀነቁ እንዳት 

ሴቶችን ቀዴመን ማወያየት አሌቻሌንም አለ፡፡ ወዱያውኑ አምስት የመንዯሩ ሴት መሪዎችን 

በመጥራት የመንዯሩ የሌማት ኮሚቴ እንዱሆኑ አዯረጉ፡፡ እነዚህ ሴቶችም ተመሌሰው በራሳቸው 

ቡዴን ስር ያለትን ሴቶችን በማሰባሰብ የውሃ ጉዴጓደ የት ሊይ መቆፇር እንዲሇበት እንዱጠይቁ 

ተዯረገ፡፡ 

በሚቀጥሇው የመንዯሩ ስብሰባም ሴቶችም፣ ወንድችን፣ ወጣቶችም፣ ሴቶችም  የዯረሱበትን ሃሳብ 

እንዱያቀርቡ ተዯረገ፡፡ በሁለም ሃሳቦች ሊይ ከተወያዩ በኋሊ የውሃ ጉዴጓደ በትምህርት ቤቱና 
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በክሉኒኩ መካከሌ እንዱሆንና ሇሁሇቱም እንዱያገሌግሌ ተወሰነ፡፡ ሴቶች በጣም ተዯሰቱ ምክንያቱም 

ሃሳባቸው ተቀባይነት በማግኘቱ ብቻ ሳይሆን ዴምፃቸው በመሰማቱ ጭምር፡፡ አሁን በመንዯሩ ውሳኔ 

ሊይ ይሳተፊለ፡፡ አሁን ሇውጥ የማምጣት ትሌቅ ሃይሌ አሊቸው፡፡ 

ታሪኩን ሰምታችኋሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ምን ያህሌ 

እንዯተረዲችሁ ሇማወቅ የሚከተለትን ጥያቄዎች እንመሌከት፡፡ 

 በመጀመሪያው ስብሰባ ወቅት ጋሻው ሴቶች በጉዴጓዴ ቦታ መረጣ ሃሳብ እንዱሰጡ ሇምን 

አሊዯረገም? 

 ጉዴጓደ የት ቦታ መቆፇር አሇበት የሚሇው የሴቶች ሃሳብ እንዳት ተቀባይነት አገኘ? 

 ሴቶች ጥሩ መሪ መሆን ይችሊለ? 

 ማህበረሰቡ የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰቦችን ጥሩ መሪ ይሆናለ ብል ክብር 

ይሰጣቸዋሌ? ከሆነ ይህንን ክብር እንዳት ይገሌጹታሌ? 

 በማህበረሰቡ ብዙ ሴት መሪዎችና ውሳኔ ሰጭዎች ቢኖሩ ማህበረሰቡ ምን ጠቀሜታ ያገኛሌ? 

ማስታወሻ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ምሽት 3፡30 ከመኝታ በፊት ሁሉም ቤተሰብ ቁጭ ብለው ስለ ዕለት ውሎና የነገ እቅድ ይወያያሉ፡፡ 

ዯረጃ አምስት፤ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን መከታተሌ 

ክትትሌ ሇማዴረግ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ያዘጋጁትን የዴርጊት መርሃ ግብር ቅጅ በመያዝ 

ከቤተሰቦች ጋር በመሆን ያወጡትን እቅዴ እንዳት እየፇጸሙት እንዯሆነ መወያየት ይቻሊሌ፡፡ 

የክትትሌ ዘዳ ተራ ቁጥር አንዴ የእነርሱን ጥብቅ እምነትና ተያያዥ ጉዲዮች ሉያመሌክቱ የሚችለ 

ጥያቄዎች ስሇያዘ ሇመከታተሌ ያግዛሌ፡፡  

በክትትሌ ዘዳ ሁሇት ስር የተቀመጡት የተሇያዩ ሰንጠረዦች የሚያተኩሩት በላልች ተግባራት 

የስራ ክፌፌሌ እንዳት ይገሇፃሌ የሚሇውን ያሳየናሌ፡፡ ከተግባራት መካከሌ ምርታማ ስራ፣ ትውሌዴ 

የመተካት ስራ፣ የማህበረሰብ ሚና፣ ውሳኔ አሰጣጥና ክፌያን ያካትታሌ፡፡ እነዚህን በመከታተሌ 

በጊዜ ሂዯት ምን ሇውጥ እንዯመጣ ማየት እንችሊሇን፡፡ 
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1. ወዯ ቤታቸው እንዯምትሄደ ሳትናገሩ በጠዋት ቤታቸው በመዴረስ ቤት ውስጥ ምን 

እየተከናወነ እንዯሆነ ተመሌከት/ች፡፡ 

2. አባትና ሌጆች በጠዋት ተግባራት ሊይ እያገዙ እንዯሆነ በመመሌከት ወስን/ኚ፡፡ 

ባስቀመጡት የዴርጊት መርሃ ግብር መሰረት ቤተሰቡ እየሰራ መሆኑንም አረጋግጥ/ጭ፡፡ 

3. ባሌና ሚስት ሇየብቻ በመጠየቅ አንዲቸው ላሊውን እንዳት እያገዙ እንዯሆነ በመጠየቅ 

ታሪካቸው መመሳሰለን አረጋግጥ/ጭ፡፡ 

4. ህፃናትን ሇብቻቸው በመጠየቅ እንዳት በመርሃ ግብሩ መሰረት እየሰሩ እንዯሆነና 

በቤተሰቡ ውስጥ ምን ሇውጥ እንዯተገነዘቡ በመጠየቅ ተረዲ/ጂ፡፡ 

5. ያገኘኸ/ሽውን ውጤት ሇማረጋገጥ ቤተሰቡን በጠቅሊሊ አሰባስበህ/ሽ አወያይ፡፡ 

በሌምዴ ሌውውጥ ፕሮግራም ወቅት ሁለንም የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች አንዴ ሊይ 

በማሰባሰብ ስሇ ተመሇከትነው ቤተሰብ ያገኘነውን ውጤት እናረጋግጥ፡፡ 

የክትትሌ ዘዳ ተራ ቁጥር አንዴ፤ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ክትትሌ ቃሇ-መጠይቅ 

ይህ ዘዳ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተቦች ያገኙትን ሇውጥና የገጠማቸውን ችግር ሇመጋራት 

የሚያግዝ ስሇሆነ ዯጋግመን መጠቀም ይኖርብናሌ፡፡ 

የሌማት ሰራተኛ ስም፡ 

ቃሇ መጠይቅ የሚዯረግሇት ስም፡ 

ቃሇ መጠይቅ የተዯረገበት ቀን፡ 

የክትትሌ ቁጥር፡ 

1) (በመጀመሪያው ክትትሌ)፡ በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ስሌጠና ምን ተማራችሁ? 

(በቀጣዩ ክትትሌ)፡ በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ በመሳተፌ  ምን ተማራችሁ? 

2) ቃሇ መጠይቅ ካዯረግንሊቸው ሰዎች ጋር የዴርጊት መርሃ ግብሩን መከሇስ 

ሀ. አንችን ወይም ባሇቤትሽ ሇመረዲዲት ቃሌ የገባችሁበትን ተግባር ተረዲዲችሁ? (ተግባሩን 

በመዘርዘር ምሊሻቸውን ተከታተሌ/ተከታተይ 

ሇ. ቃሌ በገባችሁበት የዴርጊት ምርሃ ግብር መሰረት ሇመመራት ምን ችግር ገጠማችሁ? 

3. ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ፏሮግራም ሇጓዯኛችሁ፣ ሇስራ አጋራችሁ ወይም ሇቤተሰባችሁ 

ነግራችኋሌ?  ምን ነገራችኋቸው? ምሊሻቸው ምን ነበር? (ያነጋገሩትን ሰው በስም ሳይሆን 

በቀረቤታ በመያዝ ምን እንዲሎቸውና ምሊሻቸው አዎንታዊ ወይስ አለታዊ እንዯ ነበር መረጃ ያዙ) 
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ያነጋገሩት ሰው (በቀረቤታ) ፆታ ምን አለ? ምን ምሊሽ ተሰጣቸው 

    

    

    

    

 

የክትትሌ ዘዳ ሁሇት፤ ተግባራት፣ ውሳኔ መስጠትና ክፌያ መገምገሚያ ቅርጽ 

ይህ ዘዳ በመጀመሪያ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ሲመዘገቡ እንዯ መነሻ መረጃ ሇመያዝ 

ያግዛሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ በየስዴስት ወሩ ይህንን ዘዳ በመጠቀም ሇውጡን ሇመገምገም ያግዛሌ፡፡ 

መመሪያ 

1. በየ አንዲንደ ሰንጠረዥ ማን ምን እንዯሚሰራ አመሌክቱ፡፡ 

2. ባሌና ሚስት የሚሰሩት ስራ ከሆነ ማን የበሇጠ እንዯሚሰራ ሇማወቅ የ”+” ምሌክት 

አስቀምጡ፡፡ ሇሴት ሌጆችና ሇወንዴ ሌጆችም በተመሳሳይ አዴርጉ፡፡ 

3. የተሻሇውን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ መርጦ ሇአንዴ አመት ጊዜ በመከታተሌ 

ተግባርና ሃሊፉነቶች ምን ያህሌ እንዯተቀየሩ መረዲት፡፡ ሌምምደን በመዯጋገም ውጤቱን 

ማገናዘብ፡፡ 
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60 | የ ሥ ር ዓ ተ - ፆ ታ  ሞዴ ል  ቤ ተ ሰ ብ  መመ ሪ ያ                በ SMIS የ ተ ተ ረ ጎ መ  
 

 

ትውልድ የመተካት ተግባራት 

ትውሌዴ የመተካት ስራ ሚስት ባሌ ሴት ሌጅ ወንዴ ሌጅ 

ቤት መጥረግ     

ሌብስ ማጠብ     

ምግብ ማብሰሌ     

የመመገቢያ እቃ ማጠብ     

ውሃ መቅዲት     

ማገድ እንጨት መሌቀም     

ገሊን መታጠብ     

አሌጋ ማንጠፌ/ማዘጋጀት     

ግቢን ማጽዲት     

የእቃ መዯርዯሪ ማዘጋጀት፤ ማሳመር     

አጥር ማጠር     

ህፃናትን መንከባከብ/ማቀፌ፤ ማጫወት     

ህፃናትን መመገብ     

ህፃናትን ገሊ ማጠብ     

የገሊ ውሃ ማሞቅ     

የታመሙትን መንከባከብ (በእዴሜ የገፈ)     

ቤት መጠገን     

የጓሮ አበቦችን መንከባከብ     

ሇምግብ አገሌግልት የሚውሌ ሇመግዛት ገበያ 

መሄዴ 

    

እህሌ ማስፇጨት     

ሌብስ ማጠፌ     

ሽንት ቤት ማጽዲት     

እንግዲ ማስተናገዴ     
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ምርታማ ተግባራት 

ምርታማ ተግባራት እናት አባት ሴት ሌጅ ወንዴ ሌጅ 

የማሳ ተግባራት     

ማሳን ማጽዲት     

ማሳን ማጠር     

ማረስ     

ዘር ማበጠር     

መጎሌጎሌ     

ማዲበሪያ መግዛት     

ማዲበሪ ማጓጓዝ     

ዘር መዝራትና ማዲበሪያ መጨመር     

አረም ማረም     

ማሳን ከቤትና ደር እንስሳት መጠበቅ     

ማጨዴ     

ማጓጓዝና መከመር     

አውዴማ ማዘጋጀት     

መውቃት     

የውሃ ጉዴጓዴ መቆፇር (ሇመጠጥ፣ ሇመስኖ)     

መስኖ ቦይ ጠረጋ     

መስኖ ውሃ ማጠጣት     

ምርትን ማጓጓዝ     

ሇቋሚ ተክልች ጉዴጓዴ ማዘጋጀት     

ቋሚ ተክልችን መትከሌ     

ቋሚ ተክልችን መንከባከብ/ ብስባሽ መጨመር፣ 

ውሃ ማጠጣት፣ መኮትኮት…/ 

    

የተፇጥሮ ሃብት ስራ/ እርከን፣ክትር…/     

ምርትን ወዯ ገበያ ማጓጓዝ     

ምርትን መሸጥ     
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ምርታማ ተግባራት እናት አባት ሴት ሌጅ ወንዴ ሌጅ 

በገበሬ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ስሌጠና መውስዴ     

በገበሬ ማሰሌጠና ማዕከሌ/አርሶ አዯር ማሳ 

የመስክ ቀን መሳተፌ 

    

የእንስሳት ርባታ     

እንስሳትን መጠበቅ/ወዯ ግጦሽ ማሰማራት     

ሇእንስሳት ሳር ማጨዴ      

በሬ ማብሊት /በእርሻ ወቅት     

ወተት ማሇብ     

የእንስሳትን በረት/ማዯሪያ ማጽዲት     

እንስሳትን ማሳከም/ማስከተብ     

እንስሳትን ማስጠቃት     

ወተት መናጥ     

ወተት፣ አይብ፣ ቅቤ…. መሸጥ     

ገቢ ማስገኛ ተግባራት     

አነስተኛ ንግዴ     

ከላሊ ሰው ማሳ ተቅጥሮ መስራት     

ሽመና     

ክሰሌ ማክሰሌ     

የህብረት ስራ ማህበር አባሌ መሆን     

አናጺነት     

ጭቃ ማቡካት     
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ማህበረሰባዊ ተግባራት 

የማህበረሰብ ተግባራት ባሌ ሚስት 

የመንዯር የሌማት ኮሚቴ አባሌ መሆን   

የመንዯር የሌማት ኮሚቴ አመራር መሆን   

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር አባሌ መሆን   

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር አመራር መሆን   

የውሃና ንጽህና ኮሚቴ   

የትምህርት ኮሚቴ   

የጤና ኮሚቴ   

የቀበላ/ወረዲ ምክር ቤት አባሌ መሆን   

የቀበላ ካቢኔ አባሌ መሆን   

ሁሇ ገብ የህብረት ስራ ማህበራት አመራር   

የመሬት አስተዲዲርና አጠቃቀም ኮሚቴ   

እዴር አባሌ   

የጽዋ ማህበር መሪ    

የእዴር አመራር   

የመንዯር ጸጥታ ኮሚቴ   

የሴቶች ማህበር አመራር   

የሥርዓተ-ፆታ መሌካም አርያ ቤተሰብ አባሌ   

አስተዲዲሪ   

የገንዘብ ቁጠባና ብዴር ህብረት ስራ ማህበር አመራር   

የገበሬ ማሰሌጠኛ ማዕከሌ ስራ አመራር ኮሚቴ   

 

 

 

 

ውሳኔ አሰጣጥ 

ውሳኔ አሰጣጥ ባሌ ሚስት 
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ውሳኔ አሰጣጥ ባሌ ሚስት 

የቤተሰብ ምጣኔ መጠቀም   

የሌጆች ትምህርት   

የቤት ውስጥ መገሌገያን መጠቀም (ራዱዮ፣ 

ቴላቪዝን…) 

  

የማሳ አጠቃቀም (ምን ይዘራ፣ የትኛው ማሳ….)   

በግብርና ስሌጠና መሳተፌ   

በአርሶ አዯር ማሰሌጠኛ ማዕከሌ የመስክ በዓሌ መሳተፌ   

የእንስሳትን አያያዝ   

እምነት/አምሌኮን መወሰን   

ጋብቻና ጥልሽ (የሌጆች)   

ሃብት ማፌራት   

ቤት መገንባት   

ተጨማሪ ገቢ ማስገኛ ስራ   

የፖሇቲካ ተሳትፍ   

በበዓሊት ሇመዯገስ   

የግብረ ስጋ ግንኙነት   

ውርስ   

ስጦታ መስጠት   

የቀብር ስነ ስርዓት ማስፇጸም   

ህክምና   

ሌብስና ጫማ መግዛት/መሌበስ   

ብዴር ሇመውሰዴ   

 

ክፍያ መፈጸም 

ክፌያዎች ባሌ ሚስት 

የትምህርት ቤት ክፌያ   

ማጫ/ጥልሽ   
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ክፌያዎች ባሌ ሚስት 

የመሬት ግብር   

መቀጫ   

የጤና መዴህን/የህክምና   

የመጓጓዣ   

የቀን ሰራተኛ ክፌያ   

የእዴር መዋጮ   

የግንባታ ዕቃ ግዥ   

ሌብስ ግዥ   

የምግብ ፌጆታ ግዥ   

ሬዱዮ መግዛት   

እንስሳት ግዥ   

ስሌክ/ሞባይሌ   

የእጅ ባትሪ ግዥ   

የምግብ ማብሰያ እቃ   

የጽዲት እቃ (ሳሙና፣ ኦሞ…) ግዥ   

ደረጃ ስድስት፤ ወርሃዊና የሩብ ዓመት ስብሰባዎች 
እንዲሇን የበጀት፤ የሰው ሃይሌና ጊዜ መሰረት ወርሃዊ ስብሰባና የሩብ ዓመት ሌምዴ ሌውውጥ 

ማቀዴና መፇጸም ይቻሊሌ፡፡ የወርሃዊ ስብሰባ ዓሊማ በአንዴ መንዯር ውስጥ የሚኖሩ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦችን በማሰባሰብ ስሇ አጋጠማቸው ችግርና ስሇ አገኙት መሌካም ውጤት እንዱወያዩ 

ማዴረግ ነው፡፡ የሩብ ዓመት ስብሰባ ዯግሞ ከተሇያየ መንዯር የሚኖሩ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ 

ቤተሰቦችን በማገናኘት ሌምዴ እንዱሇዋወጡ ማዴረግ ነው፡፡ 

የሌማት ሰራተኛ/አመቻች ሉገኝ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የራሳቸውን 

ሰብሳቢ በመምረጥ ስብሰባውን ማካሄዴ ይችሊለ፡፡ 

1. የሚያስፇሌጉ ቁሳቁስ 

ሀ. ፌሉፕ ቻርት 

ሇ. ማርከር 
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ሏ. ከተቻሇመጠነኛ በአካባቢው የሚገኝ መስተንግድ (ቆል፣ ንፌሮ፣ ሻይ፣ ቡና…) 

2. የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ማሳወቅ 

ሀ. የሥብሰባ ቦታ 

ሇ. የሥብሰባ ቀን 

ሏ. የሥብሰባ ሰዓት 

3. አጀንዲ 

 

ወርሃዊ የስብሰባ አጀንዲ 

1. ጸልት (በክርስትና፤ በእስሌምና) 

2. የስብሰባውን ዓሊማ መግሇጽ 

3. መሌካም አርያ ቤተሰቦች እርስ በርሳቸውመረጃ ይሇዋወጣለ 

4. እያንዲንደ ቤተሰብ ሇተሰብሳቢው የሚከተለትን ይናገራሌ 

 ምን ተሰራ (ሁለም ቤተሰብ) 

o የቤት ውስጥ ተግባራትና ኃሊፉነትን መጋራት (ቤት መጥረግ፣ ውሃ 

መቅዲት፣ ወዘተ) 

o አባትና ወንዴ ሌጆች በቤት ውስጥ ስራ ተሳትፇዋሌ? 

o አባት ውሳኔ ሲሰጥ ሚስቱንና ሌጆቱን አሳትፎሌ 

 በቤታቸውና በሰፇራቸው ምን አይነት ችግር ገጥሟቸው ነበር? እንዳት ፇቱት? 

o በመፌትሔዎች ሊይ መወያየት 

o ወዯፉት ምን መሆን እንዲሇበት (ችግሮችን ሇማስወገዴ ምን ይሰራ)  

5. ሉነሱ የሚችለ ችግሮችን መዘርዘርና ሇወዯፉቱ መፌትሄ ማስቀመጥ 

6. የሚቀጥሇውን የስብሳባ ቀንና ሰዓት መወሰን 

7. መዝጊያ ፀልት/ምርቃት 
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ደጀና ልሳኑ ሚሚና አቡን ያስተኛሉ፡፡ 

ደረጃ ሰባት፤ ዓመታዊ ሥርዓተ-ፆታ ሞዴል ቤተሰቦች ጉባዔ 
ዓመታዊ ጉባዔው የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችና አጋር አካሊት በጋራ የሚሰባሰቡበት ነው፡፡ 

የመገናኛ ዘዳዎች የተገኘውን መሌካም ነገር መዘገብና ሇላሊው ማህበረሰብ እንዱማርባቸው ማዴረግ 
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አሇባቸው፡፡ ላልች አዱስ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችና መንዯሮች ይሇዩና ምዝገባ ይካሄዲሌ፡፡ 

የተሻሇ የፇፀሙ ቤተሰቦች ዯግሞ ሽሌማት ይሰጣሌ፡፡ 

በጉባኤው ሉሳተፈ የሚገባቸው ተሳታፉዎች 

o የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ከነሌጆቻቸው 

o የቀበላ አስተዲዲሪና የሌማት ቡዴን መሪ 

o የግብርና፣ መምህራንና የጤና ባሇሙያዎች 

o የማህበረሰብ መሪዎች (የሀገር ሽማግላዎች) 

o የሃይማኖት መሪዎች 

o የወረዲ መንግስት ኮሚኒኬሽና ላልች የመገናኛ ብዙሃን 

የተከናወኑ መሌካም ተግባራትን በማሳየት ላልችም የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብን ሉቀሊቀለ 

ይችሊለ፡፡ 

1. የሚያስፇሌጉ ቁሳቁስ 

ሀ. ፌሉፕ ቻርት 

ሇ. ማርከር 

ሏ. ከተቻሇ መጠነኛ በአካባቢው የሚገኝ መስተንግድ  (ቆል፣ ንፌሮ፣ ሻይ፣ ቡና…) 

2. የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ማሳወቅ 

ሀ. የሥብሰባ ቦታ 

ሇ. የሥብሰባ ቀን 

ሏ. የሥብሰባ ሰዓት 

3. አጀንዲ 
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የሌምዴ ሌውውጥ ስብሰባ አጀንዲ 

1. ጸልት (በክርስትና፤ በእስሌምና) 

2. የስብሰባውን ዓሊማ መግሇጽ 

3. መሌካም አርያ ቤተሰቦች እርስ በርሳቸውመረጃ ይሇዋወጣለ 

4. የዴርጊት መርሃ ግብር ዝርዝር (ከ…… እስከ…….) 

5. የተከናወኑ ተግባራትና ያሌተከናወኑ ተግባራት ዝርዝር 

6. የተከናወኑትን እንዳት አከናወናችሁ? 

7. የተጠናቀቁ ተግባራትን በተመሇከተ ሌምዲችሁ ከሚከተለት ጋር ምን ይመስሊሌ? 

o ከቅርብ ዘመድቻችሁ ጋር 

o ከጎረቤት 

o ከማህበረሰብ ጋር 

o ከትሊሌቅ ሰዎች 

8. የትኛውን ተግባር ያሇምንም ችግር አከናወናችሁ? 

9. ምን ምን ችግሮች ገጠሟችሁ? እንዳት ፇታችኋቸው? 

10. ይህን እቅዴ ትግበራ እንዳት አጠናክራችሁ ትቀጥሊሊችሁ? 

11. በተራ ቁጥር 3 ያሌተከናወኑ ተግባራትን ሇመስራት መቼ እንዯሚጠናቀቁ ቀን 

አስቀምጡና በሚቀጥሇው ስብሰባ ሪፖርት ሇማቅረብ ፕሮግራም ያዙ 

12. አዲዱስ ጉዲዮችንና ሉያጋጥሙ የሚችለ ችግሮችን በመዘርዘር ሇሚቀጥሇው ዝግጅት 

ተጠቀም 

13. የሚቀጥሇውን የስብሰባ ቀንና ሰዓት መወሰን 

14. መዝጊያ ፀልት/ምርቃት 

 

ስሇ ሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ማህበረሰቡ ዯጋግሞ የሚያንጸባርቃቸው ጥያቄዎች፤ 

በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ዘመድች ውስጥ ማን ይቃወማሌ? 

አንዲንዴ የማህበረሰብ ክፌልች ሴቶችና ወንድች በተሇይ ዯግሞ ትዲር ያሌመሰረቱት በሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦች ሊይ ያፋዛለ፡፡ በተጨማሪም ሌማዲዊና ኋሊ ቀር አስተሳሰብ የሆነውን ሴት የወንዴ 
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አገሌጋይ ናት የሚሇውን የሚያንጸባርቁ በእዴሜ የገፈ ሰዎች አለ፡፡ ይህ ዯግሞ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦች ከሚያራምደት ሃሳብ ይቃረናሌ፡፡ 

እነዚህ አካሊት ሇምን ይቃወማለ? የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ስራ ሇማጣጣሌ ምን ይሊለ? 

ጎጅ ሌማዲዊ ዴርጊቶችንና የቆየውን ኋሊ ቀር አስተሳሰብ መስበር አስቸጋሪ ነው፡፡ 

o እነዚህ የሚቃረኑ ሰዎች የሚለት “ሴቶች ባልቻቸውን ስራ እንዱያግዟቸው የመማረክ ስራ 

በመስራት እንጅ ወንድች አምነው አይዯሇም”፡፡ ባሌ ከሚስቱ ጋር ተግባርና ኃሊፉነት ይጋራሌ 

ብሇው አያምኑም፡፡ 

o አንዲንዴ የሃይማኖት አባቶችና የማህበረሰብ መሪዎች በማህበረሰቡ ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ 

ግንኙነት ሇውጦችን አይቀበለም፡፡ 

o በማህበረሰቡ ውስጥ አንዲንዴ ሰዎች የተገሇለና ያሌተማሩ ወይም በሌማት ተግባራት 

የማይሳተፈ ናቸው፡፡ ስሇዚህ የሥርዓተ-ፆታ  ሞዳሌ ቤተሰብን ሇመተግበር ይቸገራለ፡፡ 

በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የቅርብ ዘመድች ነጸብራቅ ምንዴን ይመስሊሌ፡፡ 

በባሌ በኩሌ ምቀኝነት የሚኖረው በተሇይ ከእናቱና ከእህቶቹ ሲሆን ይህም ሚስቱ የሌጃቸውን ፌቅር 

እንዲስቀረችባቸው በማሰብ ነው፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ከመሆናቸው በፉት የባሌ ዘመድች 

የፇሇጉትን ማንኛውንም ነገር ያሇ ችግር ያገኛለ ምክንያቱም ባሌ ሚስቱን ሳያማክር ስሇሚፇጽም 

ነው፡፡  አሁን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ከሆኑ በኋሊ ባሌና ሚስት በጋራ ተመካክረው 

ውሳኔያችን የቅርብ ዘመድቻችንን እንዳት ሉጠቀም ይችሊሌ ብሇው ስሇሚወስኑ ነው፡፡ 

የቅርብ ዘመድች ይህን አዱስ ሌማት ቤተሰቦቻቸው ሲጠቀሙበት ይመሇከቱ ነበር፡፡ አሁን ግን 

እራሳቸው የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አባሌ በመሆን እየተገበሩት ይገኛለ፡፡ “በፉት ችግር 

የነበረባቸው ቢሆንም አሁን ግን ሚስትን ሇማገዝ ጥሩ ነገር እንዯሆነ ይገሌጻለ፡፡” አንዴ አጎቴ 

እንዯዚህ አሇኝ “በእናንተ ውስጥ ምን ችግር አሇ?” ይህንን በመጀመሪያ ተመሌክቶ ሇመረዲትና 

አስተያየት ሇመስጠት ብዙ ጊዜ አሌወሰዯበትም ነበር፡፡ በፉት “ቤተሰቡ ይጨቃጨቅና ይጣሊ ነበር፡፡” 

አሁን ግን ተግባብተው ይኖራለ፣ አጎቴም የአዕምሮ ረፌት/ሰሊም አግኝቷሌ፡፡  በተጨማሪም ሴት 

አማቱ የዴሮውን አኗኗር በማሰብ አሁን ሴት ሌጆቿ እንዯማይንገሊቱ አረጋገረጠች፡፡ የሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰብ ሇሴቶች ክብር እንዯሚሰጥ ተገነዘቡ፡፡ 

በማህበረሰቡ ውስጥ በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ሊይ ትችት የሚሰነዝር ማን ነው? 
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 የሥርዓተ-ፆታን ችግር ያሊወቁና የሥርዓተ-ፆታ ፌትሏዊነት ሇማህበረሰቡ ሉያመጣ 

የሚችሇውን ፊይዲ ያሌተረደ ሰዎች ናቸው፡፡ 

ሇምን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ተቃራኒ ሆኑ? ስሇ ፕሮግራሙስ ምን ይሊለ? 

 ሴቶች ሁሌ ጊዜ ሇወንድች እንዯሚሰሩ ስሇሚያስቡ ነው፡፡ 

በማህበረሰቡ ውስጥ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ አጋር ማነው? ሇምንስ አጋር ሆኑ? 

 ሴቶች ናቸው፡፡ ምክንያቱም እነሱ በትክክሌ ጥቅም ስሇሚያገኙበት፡፡ 

 ወጣቶች ናቸው፡፡ ምክንያቱም በመካከሊቸው ፌቅር እንዱኖርና እርሱን ማንጸባረቅ 

ስሇሚፇሌጉ፡፡ 

ማህበረሰቡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን ያከብራሌ? ከሆነ ክብራቸውን እንዳት ይገሌጹታሌ? 

ከአሁን ቀዯም በትዲራቸው ውስጥ መግባባት ያሌፇጠሩ ጥንድች ወዯ ሃገር ሽማግላ በመሄዴ 

ችግሩን ይፇቱ ነበር፡፡ ሇዚህ አገሌግልትም ይከፌለ ነበር፡፡ አሁን ግን ጥንድቹ ወዯ ሥርዓተ-ፆታ 

ሞዳሌ ቤተሰቦች በመሄዴ ምክር ይጠይቃለ፡፡ ሇዚህም ምንም ገንዘብ አይከፌለም፡፡ አንዲንዴ ሞዳሌ 

የሆኑ ባሌና ሚስት የተሇያዩ/የተፊቱ ጥንድችን ያስታርቃለ፡፡ አንዴ የአካባቢ ሽማግላም ከዚህ በኋሊ 

የተጣለ ባሌና ሚስት ማስታረቅ/ማስማማት ሃሊፉነት የሇብኝም አሇ፡፡ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ 

ቤተሰቦችን ስሇ ማህበረሰባዊ ጉዲዮች በአካባቢ ሽማግላዎች ምክር ያገኛለ፡፡ 

ማጠቃለያ 
አንዲንዴ ሰዎች የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ዘሊቂነት አሊቸው ብሇው ሇማመን ይቸገራለ፡፡ 

ምክንያቱም በሌማዲዊ የገጠሩ አኗኗር የሥርዓተ-ፆታ ፌትሀዊነትን መተግብር ያስቸግራሌ ብሇው 

ስሇሚያስቡ ነው፡፡ ምንም እንኳን ከእነርሱ ተቃራኒ የሆኑ ብዙ ችግሮች ቢኖሩም በዚሁ ሉቀጥለ 

የሚችለበት ግን በርካታ ምክንያቶች አለ፡፡ ከዚህ በታች በሴራሉዮን የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ 

ቤተሰቦች የሰጡትን ዴጋፌ ሰጭና ፇታኝ ሁኔታዎችን እንመሌከት፡፡ 

ምቹ/ዴጋፌ ሰጭ ፇታኝ/ጎታች ሁኔታዎች 
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ምቹ/ዴጋፌ ሰጭ ፇታኝ/ጎታች ሁኔታዎች 

 ቤተሰቦች የተሻሇ ጤናና ዯህንነት አሊቸው 

 ባሌና ሚስት ሃብት የመቆጣጠር ሃይሌና 

ስሌጣን ይጋራለ 

 ባሌና ሚስት ውሳኔ በጋራ ይወስናለ 

 ባሌና ሚስት ገንዘባቸውን በጋራ 

ያስተዲዴራለ 

 ባሌና ሚስት የቤት ንብረታቸውን በጋራ 

ያስተዲዴራለ 

 በቤተሰብ ውስጥ የቡዴን ስራ መኖር 

አዲዱስ ጥቅሞችንና እዴልችን ይፇጥራሌ 

 የቤተሰብ አባሊት በነጻነት ሃሳባቸውን 

ይገሌጻለ 

 ቤተሰቦች በፌቅርና አብሮነት ይዯሰታለ 

 ሕፃናት በጥሩ ስነምግባር ታንጸው ያዴጋለ  

 ሕፃናት የሚፇሌጉትን ሇመሆን ነፃነት 

ያገኛለ 

 በቤት ውስጥ ያሇውን ተግባቦች ያሻሽሊሌ 

 በቤት ውስጥ ሰሊምና መረጋጋትን ፇጥራሌ 

 በቤት ውሰጥ እርስ በርስ መተማመንን 

ይጨምራሌ 

 ተግባርና ኃሊፉነትን የሚጋሩ ቤተሰቦችን 

ዯግሞ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ 

ሇጥረታቸው  እውቅና ይሰጣቸዋሌ 

 በቤት ውስጥ ችግር የሚፇጥረውን ከትዲር 

ውጭ መማገጥ ይቀንሳሌ 

 ከሥርዓተ-ፆታ እኩሌነት መንግስት 

ተጠቃሚ ይሆናሌ 

 አንዲንዴ በሰብአዊ መብት ሊይ የሚሰሩ 

ዴርጅቶችም ይዯግፈታሌ 

 አብዛኞቹ ሌማዲዊ አስተሳሰቦች ሴት 

ከወንዴ ያነሰ መብት አሊት ብሇው 

ስሇሚያስቡ 

 ሌማዲዊ ተግባራት የወንዴን የበሊይነት 

ይዯግፊለ 

 የቅርብ ዘመድች ተቃራኒ ግፉት መኖር 

 የአቻ ግፉት 

 አብዛኞቹ ወንድች ሚስትን በውሳኔ 

ማወያየት አሳፊሪ ነው ብሇው ስሇሚያስቡ 

 ሴቶች በጣም እሺ ባይ መሆን 

 ባሌም ሆነ ሚስት ቤተሰብን በመምራት 

የተሻሇ ክህልት አሇመኖር 

 ባሌና ሚሰት የተሻሇ የትምህርት ዝግጅት 

አሇመኖርና ሇውጦችን ሇመረዲት መቸገር 

 አንዴ አይነት የህይወት መንገዴን ይዞ 

መከተሌ 

 ሇውጡ በበሊይ አካሌ ፌሊጎት መምጣትና 

በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ዴጋፌ 

አሇማግኘት 

 የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦችን 

አስተሳሰብ የሚዯግፈ ዴርጅቶች ቁጥር 

አነስተኛ መሆን 

 በቂ የሆነ የወንዴና የሴት ሞዳሌ 

አሇመኖር 

 አብዛኛው የማህበረሰብ መሪዎች ወንድች 

መሆን 

 ሴቶች የሴቶች አዯረጃጀት ብቻ መሪ 
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ምቹ/ዴጋፌ ሰጭ ፇታኝ/ጎታች ሁኔታዎች 

 እኩሌነትንና ሁለን አካታችነትን 

ስሇሚዯግፌ መንግስታዊ ያሌሆኑ ሃገር 

በቀሌ ዴርጅቶች ይዯግፈታሌ 

 የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ስሌጠና 

ሁለንም የቤተሰብ አባሌ የተሻሇ ትምህርት 

በመስጠት ያነቃቃሌ፡፡ 

 ሥርዓተ-ፆታ ተኮር ጥቃቶችን ይቀንሳሌ 

 የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች 

በማህበረሰቡ ክብርና እውቅና ያገኛለ 

 የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ 

ሇማህበረሰቡ በጎ ጎን አሇው ምክንያቱም 

ማህበረሰቡ እነርሱን እንዯ አርያ 

ስሇሚወስዲቸው 

መሆን 

 ብዙ ወንድች ከሴቶች የበሇጠ ዲኛ መሆን 

 በአዱስ ሁኔታዎች እርካታ አሇማግኘት 

 

የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች የሥርዓተ- ፆታ እኩሌነት ሇውጥ አርያ መሆንን መቀጠሌ 

አሇባቸው፡፡ በተሇይ ዯግሞ የሥርዓተ-ፆታ እኩሌነትን የሚዯግፈ ዴርጅቶችና ፕሮግራሞች ጋር 

ተቀናጅተው መስራት አሇባቸው፡፡ በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ወንድችና ሴቶች 

በማህበረሰባቸው ውስጥ ጥሩ መሪ ይሆናለ፡፡ ምክንያቱም በቤተሰባቸው ውስጥ የመጣው ሇውጥና 

መሻሻሌ በእነርሱ ዝግጁነትና የመፇጸም ብቃት የመጣ መሆኑን ስሇሚረደና ሇማህበረሰቡም 

በተመሳሳይ ስሇሚሰሩ ነው፡፡ ምክንያቱም የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ጥሩ ምሳላ ስሇሆኑና 

በማህበረሰቡ እምነት የተጣሇባቸው ስሇሆኑ እንዱሁም ብዙ ሴቶችና ወንድች ምክር ሇማግኘት ወዯ 

እነርሱ ስሇሚመጡ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ሇእነርሱ የማህበረሰቡ የተሇያዩ ቦታዎች ሊይ ሇመምራትና 

የሥርዓተ-ፆታ እኩሌነትን ሇማራመዴ አበረታች ይሆናሌ፡፡ የበሇጠ ፌሊጎት በሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ 

ቤተሰቦች ሊይ ሇመፌጠርም ዓመታዊ የሥርዓተ-ፆታ ሞዳሌ ቤተሰቦች ሽሌማት በዓሌ በማዘጋጀት 

ማክበር ጥሩ ይሆናሌ፡፡ 

 

ማስታወሻ 
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