
 
 
 

10 ምኽንያታት ምድማጽ ን ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት 
ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት-ንሰብኣዊ ኽብረት ብሓባር 

 
1. ነባሪ ክብርታት 

ሰልፊ ህዝበ ክርስትያናት ነቲ ኖርወይ እተመስረተትሉ ክብርታት ክከላኸለሉ ኢዩ ዝደሊ ከመይሲ እዚ ከም ውሁብ ዝውሰድ 

ኣይኰነን። መሰረትና እንተደኣ ፈሊጥና፡ ምስ ሓደስቲ ሰባትን ባህልታትን ኣብ እንራኸበሉ እዋን ብተወሳኺ ንሕና ዝያዳ 

ምትእምማን ኣሎና ። ሰብኣዊ ኽብሪ፡ ግብረ - ሰናይን ከምኡ’ውን ኣገልግሎት/መጋቢነትን መጻኢ ዝህነጸሉ ክብርታት ኢዮም።  
2. ንስድራ ቤታት ዚኸውን ግዜን ናጽነት ናይ ምርጫን   

ግብረ-መልሲ ናይ ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ነቶም ንኣሽቱ ቘልዑ ዘለዉዎም ስድራቤታት ግልጺ እዩ፡ እዚ ኸኣ ዝያዳ ግዜን ናይ 

ምምራጽ ናጽነትን ኢዩ። ሒደት መዐቀኒታት ዘለዎ መፍትሒታት። ስድራቤታት ኪድልድላ ኣለወን እምበር ኪመሓደራ ኣይደልን። 

ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ንስድራቤታት ናይ ምምራጽ ናጽነት ክህቦም ኢዩ ዝደሊ፡ ስለዚ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ንገዛእ ርእሱን 

ንስድራቤቱን ዝሰማማዕ መፍትሒ ክመርጽ ይኽእል ኢዩ። 
3. ወለዲ-ምቕሉል ሕብረተሰብ 

ኣብ ኖርወይ ክሳብ እርጋን ዘሎ ግዜ ምቹእን ውሕሱን ክኸውን ኣለዎ። ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት እቶም ንኣረጋውያን ዚከናኸኑ 

ሰባት ዚነኣዱሉ ግዜ ኸም ዝኣኸለ እዩ ዚኣምን ። በዚ ምኽንያት፡ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ንበተሰብ ተወፋይነት ዘለዎ ደገፍ 

ይደሊ። ዝርገሐ ቦታታት ናይ ምእላይ ክቕጽል ኣለዎን ከምኡ’ውን ናይ ኣባይቲ ናይ ክንክን ኣገልግሎታት ድማ ክጠናኸር ኣለዎ።  
4. ክብረት ደቂ-ሰባት ኣብ ኩሉ መድረኻት ሂወት  

ኩሎም ሰባት ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎም። ንሕና ኣብ ኩሉ መድረኻት ሂወት ን ሰብኣዊ ክብረት ክንቃልስ ኢና። ዝኾነ ሰብ ክፍለ 

የብሉን! ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ነቶም ፍልይ ዝበለ ጠለባት ዘለዎም ቆልዑ ዝሓዙ ሰባት ዝሓሸ ደገፍ ይደሊ። ንሕና ካብ ቃንዛ 

ንምድሓን ብፍቓድካ ብሕክምና ሙሟትን ከምኡ’ውን ምድኻም ሕጋዊ ምክልኻል ንዘይተወልዱ ቆልዑን ኣትሪርና ንቃወም። 

ነፍሲ-ወከፍ ህርመት ልቢ ቃልሲ ይግበኦ እዩ!  
5. ኢንዱስትርን ምፍጣር ስራሕን 

ሎሚ ብዙሓት ሰባት ካብ ናይ ስራሕ ሂወት ወጻኢ እዮም ዘለዉ። ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ንብዙሓት ንምሕቋፍ ክዓዪ ኢዩ። እዚ 

ኣህጉራዊ ለበዳ፡ ንብዙሓት ስድራቤታት  ሽቕለት ኣልቦነትን ካብ ስራሕ ናይ ምውጻእን ባህሪ ኣርእዩወን ጸኒሑ እዩ። ንሰባት ናብ 

ስራሕ ክንመልሶም ኣሎና ።  
6. ምስቶም ዝያዳ ሓገዝ ዜድልዮም ምውጋን   

ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ጸግዒ እቶም ኣብ ሕብረተሰብ ኣዝዮም እተቓልዑ ኢዮ ዝሕዝ። ነቶም ኣብ ክንክን ናይ’ቶም ኣብ 

ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ጥረ-ነገራት/ሓሽሽን ከምኡ’ውን ኣብ ቈልዑን ኣብ ስራሕ መንእሰያትን ዚዓዩ ንመኽሰብ ዘይሰርሑን 

ከምኡ’ውን ወለንተኛታትን ተዋሳእቲ ኽንድግፎም ኢና። እዚ ኸኣ ንምክልኻልን ምሕጋዝን ኣብ ተነቃፊ ዅነታት ንዘለዉ ሰባት 

ኣገዳሲ እዩ።  
7. ጽቡቕ መሰጋገሪ ካብ  መውዓሊ ሕጻናት  

ናብ ቤት ትምህርቲ 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ጅመራ ምግባር ኣብ ህይወት እቲ ቘልዓ ንብዙሕ ኣገዳሲ ዓመታት መሰረት ዘንብር ኢዩ ። ሰልፊ ህዝቢ 

ክርስትያናት ኣብ ኣብያተ - ትምህርትን መውዓሊ ሕጻናትን ብዙሓት ዘተኣማምኑ ትውክልቲ ዝግበሮም በጽሕታት ይደሊ ። ነታ 

ናይ መጀመርታ ዓመት ትምህርቲ በቲ ጸወታታትን ውሕስነትን ርክባትን ዝገብርዎ ኣገዳሲ ግደ ዘለዎ ቕድሚ ትምህርቲ ዚወሃብ 

ትምህርቲ ኽንትክኦ ንደሊ ኢና።  
8. ኣብቲ ኸባቢ ዝነብሩ ውዕውዓት ማሕበረሰባት   

ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ንብምልእታ እታ ሃገር ኪጥቀሙላ እዮም ዚደልዩ! ንሕና እናወሰኸ ዝኸይድ መፍረ መግቢ ዘምጽእ፡ 
ዝሓሸ ኣታዊ ንሓረስቶትን ከምኡ’ውን ዝሐሸ ምክልኻል ንሕርሻ መሬት ዘለዎ ዝሰርሕ ሕርሻ ንደሊ። እዚ ድማ ኣብ ሙሉእ ሃገር 

ስራሕ ከምጽእ እዩ። ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ውሑጽ ጽርግያታትን ጽቡቕ ምዕባለ ዝገበረ መርበብ ባቡርን ይደሊ። ንሕና ኣብ 

መላእ ሃገር ዝሓሸ ፍታሕ ናይ ህዝባዊ ንመጓዓዝያን ናይ ብሮድባንድ ዕድልን ንደሊ።  
9. ተሪርን ሓላፍነት ዘለዎን 

ናይ ክሊማ ፖሊሲ   

ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ንምድሪ ንመጻኢ ወለዶታት ክዕቅባ ይደሊ። ቅልውላው ክሊማ ድማ ንድኻታት ናይ ዓለም ቀዳማይን 

ቀንድን ቅልውላው እዩ። ሰባት ኪሃድሙ ይግደዱ እዮም ንሕና ድማ ክንሕግዝ ሓላፍነት ኣሎና ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዚፍኖ 

ጋዛት ብምንካይን ንጡፍ ኣህጉራዊ ኣበርክቶ ብምግባርን ንለውጢ ክሊማ ደው ንምባል ኣበርክቶ ኽንገብር ኣሎና።  
10. ሰናይ ግብሪ ዶብ የብሉን  

እምብዛ ብገዛእ ርእስና ኽንዓግብ የብልናን! ንድኻታትን ከምኡ’ውን ነቶም ንስደት ዝተቓልዑን ናይ ምሕጋዝ ሓላፍነት ኣሎና ። 

ሰልፊ ህዝቢ ክርስትያናት ለውጢ ኸም ዘምጽእ ስለ እንርኢ ልዑል መጠን ረድኤትን ናይ ዕቤት ምወላታትን ክዕቅብ ኢዩ ዝደሊ!  


