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በአቀራረቡ እና በይዘቱ ዘመኑን ያገናዘበ ነው 

የተባሇሇት '' የሌጆች አስተዲዯግ በዚህ ዘመን ተግዲሮቶቹ 

እና መፍትሔዎቹ '' የተሰኘ አዱስ መጽሐፍ  ግንቦት 10 

2006 ዓ.ም (18 May 2014) በሇንዯን ተመረቀ። በዕሇቱም 

በተሇይ ከኢትዮጵያ ውጪ ያለ ወሊጆች በሌጆች አስተዲዯግ 

ዙሪያ ባለባቸው ችግሮች ሊይ በዩኬ በሚገኙ ምሁራን ሰፊ 

ውይይት ተካሂዶሌ።  በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ይህ 

መጽሐፍ በአዱስ አበባ መምህርት በሆኑት ወ/ሮ ፈሰስ ገ/ሃና  

እና በዩናይትዴ  ኪንግዯም በታዲሽ ኃይሌ (Renewable 

energy ) ተመራማሪ  የሆኑት ድ/ር በሊቸው ጨከነ የተጻፈ 

ነው። አዘጋጆቹ ከዚህ በፊት የአማርኛ ቋንቋን እና 

የኢትዮጵያ እሴቶች ሇሌጆች ማስተማሪያ በዱቪዱ 

አዘጋጅተው አቅርበዋሌ።   

 

 

የመጽሐፉን አጠቃሊይ ዓሊማ በተመሇከተ ድ/ር በሊቸው በዕሇቱ ሇተገኙት ታዲሚዎች ሲገሌጹ “ባሇንበት ዘመን የአኗኗር 

ዘይቤ መቀየር፣ የኑሮ ጫና፣ የዓሇም መቀራረብ በአሁኑ ወቅት የሌጆችን አስተዲዯግ ሇሁለም ወሊጅ ሇማሇት በሚያስዯፍር መሌኩ 

ከባዴ አዴርጎታሌ። በተሇይ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሇን ወሊጆች ሇሀገሩ ባህሌ እና ሕግ እንግዲነት፣ ከቤተ ዘመዴ መራቃችን፣ የስራ ጫና፣ 

የግዜ እጥረት እና የዓሇም ነጋዳዎች ሇሌጆች የሚያቀርቡት ተሇዋዋጭ ሸቀጥ የሌጅ አስተዲዯግን የበሇጠ ውስብስብ አዴርጎብናሌ። 

ይህን ችግር በመረዲት በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ ያለ ወሊጆች እንዯ መርጃ እንዱያገሇግሊቸው፣ ሇሌጆቻቸው 

የሚያዯርጉትን ነገር ሁለ በሙለ ሌብ (with self-confidence) እንዱያዯርጉ እና ሳይንሳዊ መንገድችን ከኢትዮጵያዊ ዕሴቶች ጋር 

በማጣመር እንዱጓዙ የሌጆች አስተዲዯግ በዚህ ዘመን ተግዲሮቶቹ እና መፍትሔዎቹ የሚሇውን መጽሐፍ ሇማዘጋጀት አስብን።” 

በማሇት መጽሐፉን ሇማዘጋጀት ከአራት አመት በፊት እንዯጀመሩት ገሌጸዋሌ። 

               ''የሌጆች አስተዲዯግ በዚህ ዘመን፤ ተግዲሮቶቹ እና መፍትሔዎቹ '' መጽሐፍ በውስጥ ገጾቹ የሌጅን ምንነት 

ከመውሇዴ እና ከመወሇዴ ባሇፈ ያሇውን ቁም ነገር በጥሌቅ  ተብራርቶበታሌ። በዚህ ጉዲይ ሊይ ከኢትዮጵያ ውጪ ሇሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያን በወሊጆች እና በሌጆች መካከሌ ያሇው  ግንኙነት ሊቅ ያሇ ትርጉም እንዲሇው ያስገነዝባሌ። በሌጆች እዴገት፣ 

የጠባይ ሇውጥ  እና ፍሊጎት ሊይ የኛ ኢትዮጵያውያን ወሊጆች በሌጆቻችን ጉዲይ ያሇን ሌማዲዊ እና ሌጆቻችን በወዯፊት ሕይወት 

ሊይ ተጽእኖ የሚያሳዴር ጎጂ አመሇካከቶቻችንን ከሥነ ሌቦና ባሇሞያዎች አስተያየቶች ጋር አገናዝቦ ሰፊ ትንተና ይሰጥበታሌ። 

ከኢኮኖሚ አቅማችን፣ካዯግንበት  ማኅበረሰብ፣ እኛም ካሇን ትክክሇኛ እና ሚዛናዊ ያሌሆነ በሚመስሌ መሌኩ ''ሌጄ እንዯ እኔ 

እንዱሆን አሌፈሌግም'' ከሚሌ አመሇካከት በመነሳት ሇሌጆቻችን የምናቀርብሊቸው መጫወቻዎች፤ የሚያያቸው የቴላቪዥን 

ፕሮግራሞች ዓይነት እና የጊዜ አጠቃቀማቸው በሌጆች ሊይ ያሊቸውን ተጽእኖዎች በማብራራት  የሌጆች የመስክ እይታ፣ የገንዘብ 

አያያዝ፣ የትምህርት አጠናን ዘዳን እና የሌጆች የሥራ ባህሌ ምን መምሰሌ እንዲሇበት ይዘረዝራሌ።  

 



ድ/ር በሊቸው ጨከነ በመርሐ ግብሩ ሊይ መጽሐፉ ያለትን ላልች ይዘቶች ሲገሌጹ እንዱህ ብሇዋሌ። “በአሁኑ ወቅት 

የተሇመደትን ወሊጅ መር (አምባገነን)፣ አሳታፊ፣ መረን እና ቁብ የሇሽ የተባለት  የሌጆች አስተዲዯግ ዓይነቶችን ጠንካራ እና ዯካማ 

ጎናቸውን ይተነትናሌ። በሌጆች የሚፈጸሙ ጥፋቶች እና የእርምት እርምጃዎችን ከባሇሞያዎች አስተያየት አንጻር ምን መምሰሌ 

እንዲሇበት ያብራራሌ።  ውጤታማ እና ጤናማ ሌጆችን ሇማፍራት ባሇዴርሻ አካሊት እነማን ናቸው ብል ይጠይቃሌ፤ በሌጆች 

አስተዲዯግ የወሊጆች፣ የትምህርት ቤቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት እና የመንግሥትን ሚና በዝርዝር ያስቀምጣሌ። በተሇይ  

ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን በሌጅ አስተዲዯግ ዙሪያ ያለባቸውን ችግሮች፣ መንሥኤዎች 

እና መፍትሔዎች ይዲስሳሌ። በመጨረሻም በሌጅ አስተዲዯግ ወሊጅ ያሇውን በራስ የመተማመን እና ሇሌጅ የሚያስፈሌጉትን 

መሠረታዊ ነገሮች እያዯረገ እንዯሆን ራሱን መመዘኛ ያስቀምጣሌ።  

 

ፎቶ ሚሉዮን  ( ድ/ር በሊቸው ጨከነ ከአቶ ዮስያስ ታዯሰ እና ከድ/ር ብርሃኑ ተሾመ ጋር በመጽሐፋቸው ምረቃ ሊይ) 

የመጽሐፉ ጸሐፊዎች እነዚህን አርዕስተ ጉዲዮች በሰፊው ሇመተንተን የሌጆች አያያዝን በማስመሌከት በመጠይቅ፣ በቃሇ 

መጠይቅ እና በጋራ ውይይት ከሀገር ቤት እና ከባህር ማድ ከሚገኙ ወሊጆች፣ መምህራን፣ ሌጆች እና ከሥነ ሌቦና ባሇሞያዎች 

መረጃዎችን በመሰብሰብ እና በርእሰ ጉዲዩ ዙሪያ የተጻፉ ሌዩ ሌዩ መጸሕፍትን እና ጥናቶችን በመዲሰስ እና ቀጥተኛ የሕይወት 

ሌምድችን ከመቀመር በተጨማሪ በመርጃ ምንጭነት ከ300 ሰው በሊይ አሳትፈዋሌ። 

         በውይይት መርሐ ግብሩ ሊይ ከሇንዯን እና በዩናይትዴ ኪንግዯም ካለ ላልች ከተሞች በእዴምተኝነት የተሳተፉ ሲሆን አቶ 

ዮስያስ ታዯሰ የሕግ እና ቢዝነስ አማካሪ በክብር እንግዴነት፣ ድ/ር አማረ ዯስታ ከሳውዝ ባንክ ዩኒቨርሲቲ፣ ወ/ሮ ብርሃኔ ድሪ 

ከሇንዯን ሜትሮፖሉታን ዩኒቨርሲቲ ፣ ድ/ር ብርሃኑ ተሾመ  ከስኩሌ ኦፍ ሇንዯን፣ ወ/ሮ ሃና ዯምሴ በሇንዯን የጀርመን ዴምጽ 

የአማርኛ ፕሮግራም ዘጋቢ፣ አቶ ቴዎዴሮስ መከተ  ከኤስኤምቢሲ ባንክ በተናጋሪነት እና በአወያይነት ተሳታፊ ሆነዋሌ። በድ/ር 

ብርሃኑ ተሾመ እና በወ/ሮ ሃና ዯምሴ መርሐ ግብሩን በመምራት የተጀመረ ሲሆን የክብር እንግዲው አቶ ዮስያስ ታዯሰ በኢትዮጵያ 

ወሊጆች ዙሪያ ያለትን ችግሮች ከቤተሰብ፣ ከማኅበረሰብ( ኮሚኒት) እና  ካሇንበት ሀገር ፖሉሲ አንጻር ምን ምን እንዯሆኑ በመረጃ 

አስዯግፎ አቅርበውታሌ። በንግግራቸው  ማጠቃሇያም ይህን መጽሐፍ በአጭሩ ግሇጸው ብባሌ የምሇው “ ሁለም ቤተሰቦች 

ሉያነቡት የሚገባ በቀሊሌ ቋንቋ ስሇ ሌጅ መሌካም አስተዲዯግ እና ተግዲሮቶች ከብዙ አንጻር የሚያስገነዝብ እና የሚያነቃቃ 

ማስተወሻ  ''ሃንዴ ቡክ ነው'' እሊሇሁ ብሇዋሌ። 



 

ፎቶ ሚሉዮን ( ወ/ሮ ብርሃኔ ድሪ፣ ድ/ር አማረ ዯስታ፣ ድ/ር በሊቸው ጨከነ፣ አቶ ቴዎዴሮስ መከተ፣ ወ/ሮ ሃና ዯምሴ እና ድ/ር ብርሃኑ ተሾመ ) 

ወ/ሮ ብርሃኔ ድሪ '' የሌጆች ባሕርያት ከጽንሰት እስከ ወጣትነት'' በሚሇው አርዕስት ሰፊ ማብራራያ ሰጥተዋሌ።  ሌጆች ገና 

ከማህጸን ጀምሮ የተሇያየ እዴገት የሚያሳዩ ሲሆን በእነዚህ ጊዜያት ወሊጅ በየዕዴሜ ክሌሊቸው በጥንቃቄ በመያዝ በራስ 

መተማመንን እንዱያጎሇብቱ ማዴረግ እንዯሚገባ ገሌጸዋሌ። ወሊጅ ሌጁን በፍቅር፣ በክትትሌ እና በሥርዓት ማሳዯግ እንዯሚገባው 

የንግግራቸው አንኳር መሌእክት ነበር።  

ቀጣዩ ተናጋሪ ድ/ር አማረ ዯስታ ምስጋናቸውን  ሇአዘጋጆቹ ካቀረቡ በማቅረብ “ ምን አሇ ይህን መጽሐፍ ሌጆቼን ከመውሇዳ 

በፊት አግኝቼው ቢሆን ኖሮ ” በማሇት ነው ንግግራቸውን የጀመሩት።  በውጪ ያለ ኢትዮጵያውያን በሌጆች አስተዲዯግ ዙሪያ 

ያለባቸው መሠረታዊ ችግሮች በዓሇም የአኗኗር ዘይቤ መቀየር፣ ኢትዮጵያዊያን ወሊጆች ከቤተሰብ እና ከጎረቤት ርቀው በብቻ 

መኖር እና የቴክኖልጂ ጫና ምን ያህሌ ችግር እየፈጠረ እንዯሆን በሰፊው በምሳላ አብራርተዋሌ።  

የመጨረሻው ንግግር በአቶ ቴዎዴሮስ መከተ ሲሆን '' የዘመኑን ቴክኖልጂ ሇሌጆች እንዳት እንጠቀም?'' በሚለ ርእሶች 

ከሙያቸው እና ከሌምዲቸው አንጻር የገሇጹ ሲሆን ቴክኖልጂ ሇሌጆቻችን በአግባቡ መጠቀም እንዯሚገባ እና ሌጆችን ሇመከታተሌ 

እና ሇመቆጣጠር  የተሇያዩ መንገድችን መጠቀም እንዯሚገባ አስረግጠው ገሌጸዋሌ።   

ከገሇጻው በኋሊም ከእዴምተኞች የተሇያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀርበው ከተናጋሪዎቹ በቂ መሌስ እና ማብራሪያ 

ተሰጥቶባቸዋሌ። ይህ ዓይነቱ ውይይት በተሇያዩ ከተሞች መካሄዴ እንዲሇበት እና ጉዲዩ ትውሌዴ የማትረፍ ስራ በመሆኑ ሁለም 

ባሇ ዴርሻ አካሊት ሉሠሩበት እንዯሚገባ ተሰምሮበታሌ። በመጨረሻ በመርሀ ግብር መሪው በድ/ር ብርሃኑ ተሾመ በዓሇም ሊይ ያለ 

ኢትዮጵያዊያን  መጽሐፉን በ www.Ethioamharic.com  ዴረ ገጽ ማግኘት እንዯሚችለ ገሌጸው መርሀ ግብሩ ተጠናቋሌ። 

http://www.ethioamharic.com/

