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የተፈጥሮ ሀብትንና እንስሳትን 
መንከባከብ

4ኛ ክፍል ሳምንት 1 Leveled



ምንባቡን ከማንበባችሁ በፊት የሚከተሉትን 

ጥያቄዎች መልሱ።

1. ርዕሱን በማንበብ መፅሃፉ ስለምን እንደሚገልፅ 

ገምቱ።

2. በስዕሉ መሠረት የምንባቡን ሃሳብ  ምን የሚሆን 

ይመስላችኋል።

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ ተስብሳቢዎች

በአንድ የገጠር ቀበሌ በልማት ጣቢያ ተመድባ የምትሰራ 

ዘይነብ የምትባል ታታሪ ሴት ነበረች። ዘወትር ሐሙስ 

ሐሙስ ለአካባቢው ማህበረሰብ ስለአካባቢ ጥበቃ ትምህርት 

ትሰጣለች። በዚህ ወርም ለሶስት ሳምንታት በተከታታይ 

የምታስተምርባቸውን ርዕሰጉዳዮች በመዘርዘር ቅደምተከተል 

አስይዛለች። ለመጀመሪያው ሳምንት አፈርና ውሃ ጥበቃ፣ 

ለሁለተኛው ሳምንት የደን ልማት፣ ለሶስተኛው ሳምንት 

ደግሞ የእንስሳት ሀብት ጥበቃን ለማስተማር ዕቅድ ይዛለች።

ዛሬ ዕለቱ ሐሙስ በመሆኑ ዘይነብ ለማስተማር 

የተዘጋጀችበትን ጽሁፍ ይዛ የማህበረሰቡ አባላት 

ወደሚሰበሰቡበት ቦታ ሄደች። ከቦታው ስትደርስ 

ለተሰብሳቢዎቹ በፈገግታ ተሞልታ ጎንበስ ብላ ሰላምታ 

ሰጠች። ተሰብሳቢዎቹም በጉጉት ሲጠብቋት ስለነበረ እነሱም 

ፈገግ ብለው ለሰላምታዋ ምላሽ ሰጡ። ሁሉም ተሰብሳቢዎች 

መምጣታቸውን በዓይኗ በመቃኘት አረጋገጠችና የእለቱን 

ርዕሰጉዳይ ማስተማር ጀመረች።
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የአፈር ሀብት ጥበቃ 

“አሁን ስለአፈር ሀብትና ስለውሃ ሀብት ጥበቃ እንወያያለን። 

ከውይይታችን በኋላ ደግሞ አንድ ስራ እንሰራለን። 

በመጀመሪያ ስለአፈር ሃብት ጥበቃ፣ ቀጥሎ ደግሞ ስለውሃ 

ሀብት ጥበቃ እንወያያለን።” አለች ዘይነብ። ከዚያም “የአፈር 

ሀብት ጥበቃ ማለት ምን ማለት እንደሆነና አፈርን እንዴት 

መጠበቅ እንደሚቻል የሚነግረኝ አለ?” በማለት ጠየቀች። 

ለጥያቄው መልስ ለመስጠት እጃቸውን ያወጡ አንዳንድ ሰዎች 

ቢኖሩም አስቻለው ቀዳሚ ስለነበር እንዲናገር ዕድል ሰጠችው።

“የአፈር ሀብት ማለት በተፈጥሮ መሬት ላይ የሚገኝ 

አዝርዕት ለማብቀል የሚጠቅም ተፈጥሯዊ ሀብት ነው። 

ስለዚህም በተፈጥሮ የተገኘውን ሀብታችንን የምንከባከበው 

በተለያዩ መንገዶች ነው። ዋናው ግን አፈር እንዳይሸረሸር 

ማድረግ ነው። አፈር እንዳይሸረሸር ማድረግ የሚቻለውም 

እርከን በመስራት፣ ዕጽዋትን በመትከል፣ ቦይ በመቆፈርና 

በመሳሰሉት ዘዴዎች ነው” በማለት ንግግሩን ጨርሶ 

ተቀመጠ። 
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ዘይነብም አሰቻለውን “የአፈር ሀብት ጥበቃ ምንነትም ሆነ 

የአፈር አጠባበቅ በትክክል ገብቶሃል” አለችና “ተጨማሪ ሃሳብ 

ያለው” በማለት አይኗን ወደሌሎች ሰዎች መለሰች። በሰዎቹ 

መሃል አንድ እጅ ተመለከተች። “ወይዘሮ ረህመት” በማለት 

ሀሳቧን እንድትገልጽ ጋበዘቻት። ወይዘሮ ረህመትም ለሰው 

ሁሉ ድምጿ እንዲሰማ ለማድረግ ከመቀመጫዋ በመነሳት 

ጉሮሮዋን ጠራረገችና “አፈርን ከመሸርሸር ለመከላከል 

የአስተራረስ ዘዴን መቀየር ነው። ይህም ማለት ቁልቁል 

ከማረስ አግድም ማረስ የተሻለ እንደሆነ አውቃለሁ” አለች። 

ዘይነብ ረህመትን አመስግና ሌላ ተጨማሪ ሃሳብ የሚሰጥ 

ሰው ባለመኖሩ እሷ የማጠቃለያ ሃሳብ ሰጠች። “እናንተ 

እንዳላችሁት የአፈር ሀብታችንን መጠበቅ ከምንችልባቸው 

ነገሮች አንዱ የአፈር መሸርሸርን መከላከልና ለምነቱን 

እንደተጠበቀ ማቆየት ነው። የመከላከያ መንገዶቹም እናንተ 

ካላችሁት በተጨማሪ አራርቆ መዝራትና ማሳን በተደጋጋሚ 

ለከብቶች አለማስረገጥ ናቸው” አለች።
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የውሃ ሀብት ጥበቃ

“የውሃ ሀብት እንዴት መጠበቅ እንደሚቻል የሚነግረኝ 

አለ?” በማለት ዘይነብ ከተሰብሳቢዎቹ ምላሽ ጠበቀች። 

ከዚያም ከዳር እስከዳር ተሰብሳቢዎችን መመልከት ጀመረች። 

ከወደኋላ የአንድ ሰው እጅ ተመለከተችና እንዲናገር ዕድል 

ሰጠችው። ዘለቀም “የውሃ ሀብታችንን በተለያዩ መንገዶች 

መጠበቅ እንችላለን፤ የውሃ ሀብትን መጠበቅ ከምንችለባቸው 

መንገዶች ዋናው በተፈጥሮ ያገኘነውን ውሃ በአግባቡ 

መጠቀም ነው” አለ።

ዘይነብም ዘለቀን በማመስገን እንዲቀመጥ ከጋበዘችው በኋላ 

“ውሃን በአግባቡ መጠቀም ሁላችንም ልናደርገው የምንችለው 

ግን የማናደርገው ቀላሉ ነገር ነው” አለች። በመቀጠልም 

“ተጨማሪ ሃሳብ ያላችሁ?” በማለት ጠየቀች። አንዲት ሴት 

ተሳታፊ እጇን ከፍ አድርጋ አወጣች። ዘይነብም “እስከዳር 

ሀሳብሽን ልትነገሪን ትችያለሽ?” አለቻት። እስከዳርም “የውሃ 

ዑደት በትክክል እንዲካሄድ በማድረግ የውሃ ሀብታችንን 

መጠበቅ እንችላለን” አለች። ዘይነብም እስከዳርን ስለመልሷ 

አመስግና ስለውሃ ዑደት ምንነት ማብራሪያ ሰጠች።
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“ውሃ በፀሀይ ሙቀት አማካይነት ከወንዝ፣ ከምንጭ፣ 

ከኩሬ…እየተነነ ወደላይ ይወጣል። ይህ ትነት በቅዝቃዜ 

ምክንያት ዳመና ይሰራና ተመልሶ በዝናብ መልክ ወደመሬት 

የመፍሰስ ሂደት የውሃ ዑደት ይባላል። ዑደቱ እንዳይቋረጥ 

ማድረግ የሚቻለው ደግሞ በአካባቢው ዛፍ በመትከል 

እርጥበት እንዲኖር በማድረግ ነው” አለች። ቀጥላም 

“እናንተ ካላችሁት በተጨማሪ በክረምት የዝናብን ውሃ 

በማቆርና ከብክነት በመከላከል የውሃ ሀብታችንን መጠበቅም 

እንችላለን” አለች። ከዚያም “እስካሁን ከተወያየንበት ሃሳብ 

ወይም ጥያቄ ካላችሁ” በማለት ተሰብሳቢዎቹን ብትጠይቅ 

በአንድ ድምፅ “የለንም” አሏት።

የእርከን ስራ

ዘይነብም “ስብሰባችን ስንጀምር ከውውይታችን በኋላ 

አንድ ስራ እንደምንሰራ ነግሪያችሁ ነበር። ስለአፈር ጥበቃ 

ስንነጋገር አፈርን ለመጠበቅ ከሚያስችሉ ነገሮች አንዱ 

እርከን መስራት እንደሆነ ተነጋግረናል፤ አሁን ሁላችንም 

እርከን እየሰራን አፈርን ከመሸርሸር እንዴት መጠበቅ 

እንደምንችል በተግባር እናያለን” አለቻቸው። 
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ተሰብሳቢዎቹም በዘይነብ ሃሳብ ተስማምተው ወደአንድ 

ተዳፋት አካባቢ ሄዱ። ከዚያም ለዛሬ እንዲሰራ ከተመረጠው 

ከአዛውንቶቹ ባልና ሚስት መሬት ደረሱ። በመሬቱ ላይ 

እርከን እየሰሩ አፈርን ከመሸርሸር እንዴት መጠበቅ 

እንደሚቻል በተግባር ተመለከቱ። እርከኑን ሰርተው ሲጨርሱ 

ትንሽ አረፍ ካሉ በኋላ የቀጣዩ ሳምንት ውይይታቸው ስለደን 

ልማት ጥበቃ እንደሆነ ዘይነብ አሳሰበቻቸው። ስለዚህም 

በተባለው ቀን በሰዓቱ መገኘታቸው አስፈላጊ መሆኑን 

ተስማምተውበት ወደየቤታቸው ሄዱ።

ምዕራፍ ሁለት፡ የደን ሀብትን መጠበቅ 

በሳምንቱ ተሰብሳቢዎቹ ከተባለው ሰዓት ቀደም ብለው 

ተገኙ። በተለመደው ዓይነት ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ 

ዘይነብ ምንም ጊዜ ሳታጠፋ በቀጥታ ውይይቱን ጀመረች። 

በመቀጠልም “ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንወያየው 

የደን ሀብት ጥበቃን በተመለከተ ነው፤ ስለዚህም የደን 

ሀብታችን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን የሚነግረኝ አለ?” 

በማለት ታዳሚውን ጠየቀች። 
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ከታዳሚዎቹ መሃል አንዷ “የደን ሀብታችንን ለመጠበቅ 

የተለያዩ መንገዶች ቢኖሩም፣ አዳዲስ ዕፅዋትን በየጊዜው 

መትከል የተሻለ ይመስለኛል” አለች። ዘይነብ የተሳታፊዋን 

ንግግር አፅንኦት በመስጠት ዕፅዋት መትከል ብቻ የደን 

ሀብታችንን መጠበቅ እንደማያስችልና የተተከሉትን ዕፅዋት 

በሚገባ መንከባከብ እንደሚገባ አሳሰበች።

“ሌላ መጨመር የምትፈልጉት ሃሳብ አላችሁ?” በማለት 

ዘይነብ ተሰብሳቢዎቹን ጠየቀች። ከዚያም ፊት ለፊት 

የተቀመጡ አረጋዊ ድንገት ተነስተው ምርኩዛቸውን 

ተደግፈው ቆሙ። ዘይነብ ለመሄድ የተነሱ መሰላትና 

በመዳናገጥ “ይቀመጡ አባቴ ስብስባው አላለቀም” አለቻቸው። 

እሳቸው ግን በቁጣ ተሞልተው “የደን ሀብትን መጠበቅ 

የሚቻለው ህገወጥ ጭፍጨፋን መከላለከል ሲቻል ነው! 

አንድ ችግኝ ያልተከለና ውሃ ያላጠጣ ሰው ማንም 

ሳይፈቅደለት ያገኘውን ዛፍ መቁረጥ ካላቆመ ምን ዋጋ 

አለው” በማለት ተመልሰው ተቀመጡ።
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እንደገና ትዝ ያላቸውን ነገር መናገር ፈለጉና “በኛ ጊዜ 

መሬቱ በደን የተሸፈነ ስለነበር እንደፈለግን ቆርጠን ቤታችንን 

እንሰራ ነበር፤ የእርሻ መሬትም ቢሆን ደኑን መንጥረንና 

አቃጥለን እናዘጋጅ ነበር። አብዛኛው መሬት በተፈጥሮ ዛፍ 

ተሸፍኖ የሚያልቅ ስላልመሰለን ችግኝ መትከል የሚባል ነገር 

ትዝ አይለንም ነበር። ዛሬ እንዲህ መሬቱ ተራቁቶ ባዶ ሆኖ 

ስመለከት ያኔ የሰራነው ስህተት እኛንም ልጆቻችንንም እየጎዳ 

መሆኑን እረዳለሁ” አሉ። በሰሩት ስህተት መጸጸታቸውን 

በሚገልጽ ቀዝቀዝ ባለድምጽ አንገታቸውን ደፍተው 

ተቀመጡ።

በመቀጠልም እንደገና ቀና አሉና “ያንን ጊዜ መመለስ 

ባልችልም አሁን ግን ከእናንተ ጋር በመሆን ስህተቴን 

ለማረም ቃል እገባለሁ” አሉ። ዘይነብም ባለፈው የሰሩትን 

ስህተት ለማካካስ በእርጅና ዕደሜያቸውም ቢሆን መገንዘብ 

በመቻላቸው አዛውንቱን አመሰገነችና “ተጨማሪ ሃሳብ ካለ” 

በማለት ተሰብሳቢዎቹን ጠየቀች። 
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ከዚያም አንድ ወጣት ልጅ “የሰው ልጅ ለሚያደርገው 

ማንኛውም እንቅስቃሴ ዋና የሀይል ምንጩ የደን ሀብት 

ነው። ስለዚህም ይህን ሀብታችንን ለመጠበቅ ማንኛውም ሰው 

አንድ ዛፍ ከመቁረጡ ከሁለት ዓመት በፊት ሁለት ችግኞችን 

መትከል አለበት” አለ። ዘይነብም ልጁ ለሰጠው ጠቃሚና 

አግባብነት ያለው ሃሳብ አመስግና ተጨማሪ ጠየቀች።

ተሰብሳቢዎቹን በመቃኘት ተጨማሪ ሃሳብ እንደሌላችው 

ተገንዝባ በሚከተለው መንገድ አጠቃለለች። “የደን 

ሀብታችንን ለመጠበቅ ትልቁ ነገር የደን ሀብት 

አጠባበቅ ሳይንስን ማዳበር ነው። ይህም ማለት አሁን 

የተነጋገርንባቸውንና ሌሎች የደን ሀብት አጠባበቅ ዘዴዎችን 

በቋሚነት መተግበር ማለት ነው። ከነዚህም ዋና ዋናዎቹ 

በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ችግኞችን መትከል፣ የተተከለውን 

ችግኝ ተንከባክቦ ማሳደግና ህገወጥ የደን ጭፍጨፋን 

ማስቆም ናቸው።
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ችግኝ ተከላ

በመጨረሻም ዘይነብ “ዛሬም እንደተለመደው አሁን 

የተነጋገርነበትን ለመተግበር የመጀመሪያውን ሥራ ተግባራዊ 

እናደርጋለን። ስለዚህም እዚያ በጥግ ላይ ከምናያቸው 

ችግኞች እያንዳንዳችን ሁለት ሁለት ችግኞችን እንይዛለን። 

ከዚያም እኔ በማሳያችሁ ቦታ እንተክላለን” አለች። ሰዎቹ 

ተራ በተራ እየተነሱ ሁለት ሁለት ችግኞችን በመያዝ 

ዘይነብን ተከትለው ወደችግኝ መትከያ ቦታ ሄዱ።

የችግኝ መትከያ ቦታው ተዳፋት ላይ ስለነበር አዛውንቶች 

ከታች እንዲቀሩ ተደረገና ወጣቶችና ጎልማሳዎች ወደተዳፋቱ 

ወጡ። አስቀድሞ በተዘጋጀው ጉድጓድ ውስጥ የያዙትን ችግኝ 

እየተከሉ አፈር አለበሱ። ችግኝ ተከላቸውን ሲጨርሱ ዘይነብ 

በነገረቻቸው መሰረት ሁሉም ከተዳፋቱ ስር ተሰባሰቡ። 

በመጨረሻም ዘይነብ “አሁን እነዚህን የተከልናቸውን ችግኞች 

ተንከባክበን ለማሳደግ ቃል እንግባ” አለች። ወጣቶቹ፣ 

ጎልማሳዎቹና አዛውንቶቹ በአንድ ድምጽ ቃል ገቡና 

ተሰነባብተው ወደየቤታቸው ሄዱ። 
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ምዕራፍ ሶስት፡ የእንስሳት ሀብት ጥበቃ

ዛሬ ቀኑ ሀሙስ የወሩ ሶስተኛ ሳምንት ነው። እንደተለመደው 

ሁሉም የመንደሩ ኗሪዎች በሰዓቱ ተገኝተዋል። ዘይነብ 

ከዚህ በፊት የተወያዩበትን ሃሳብ በማንሳት ያገኙትን 

ጥቅምም በመጨመር ለመነሻ ያህል ገለጻ አደረገች። ከዚያም 

“የዛሬው ውይይታችን ደግሞ የእንስሳት ሀብትንና ጥበቃን 

ይመለከታል። የእንስሳት ሀብት ሲባል የቤት እንስሳትንና 

የዱር እንስሳትን ይመለከታል። እሰኪ በመጀመሪያ ከቤት 

እንስሳት እንነሳ። በቤታችን ውስጥ ለሚኖሩ እንስሳት 

ተገቢውን እንክባካቤ የምታደርጉላቸው ይመስላችኋል?” አለች። 

የቤት እንስሳት ጥበቃ

አቶ እንድሪስ “እኔ በቤቴ ውስጥ ለሚኖሩ የቤት እንስሳት 

የሚኖሩበትን ቤት በመስራትና የሚመገቡትን ምግብ 

በመስጠት እንከባከባቸዋለሁ” አለ። ዘይነብም “በጣም ጥሩ 
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ሃሳብ ነው፤ ሌሎቻችሁስ? በማለት ጠየቀች። ከዚያም ዘይነብ 

ተሰብሳቢዎቹን አንድባንድ ስትመለከት ቆየችና ሀድራ ሃሳብ 

ለመስጠት የፈለገች መሆኗን በፊቷ ገጽታ ተረድታ ሀሳቧ 

እንድትገልጽ ጋበዘቻት።

ሀድራም ለመናገር ዕድሉ ስለተሰጣት አመስግና “የሰው 

ህይወት የተመሰረተው በሌሎች ህይወት ባላቸው ነገሮች 

ነው። ከእነዚህም መካከል እንስሳት ተጠቃሾች ናቸው፤ 

ነገርግን ለእንስሳት ምግብና መጠለያ መስጠታችን 

ከእነሱ የምናገኘው ጥቅም እንዳይጓደል በማሰብ እንጂ 

ለእንስሳቱ አስበን አይመስለኝም” አለች። ዘይነብም የሀድራ 

አስተያየት ተገቢ መሆኑን በማጠናከር ሌላ ተጨማሪ ሃሳብ 

ከተሰባሰቢዎች እንዳለ ጠየቀች። ነገርግን ሃሳብ ለመስጠት 

የፈለጉ ሰዎች ያሉ አይመስልም።

ስለዚህ ዘይነብ “ሁላችንም በሁለቱ ሰዎች ሃሳብ የተስማማን 

ይመስለኛል፤ እኔ ግን ትንሽ ልጨምር” አለችና “ለቤት 

እንስሳት ከምግብና ከመጠለያ በተጨማሪ ጤንነታቸውን 

መጠበቅ ይገባናል። ጤንነት መጠበቅ ሲባል ከመታመማቸው 

በፊት ንጽህናቸውን መጠበቅና ተመጣጣኝና በቂ ምግብ 

መስጠትንም ይጨምራል። ከታመሙ ደግሞ ወዲያውኑ 

ወደእንስሳት ህክምና ወስዶ ማሳከም ይገባል።
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የዱር እንስሳት ጥበቃ 

“ጊዜ ካለን የእያንዳንዳቸውን የቤት እንስሳት እንክብካቤ 

በተመለከተ በዝርዝር በመጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ 

በሚቀጥለው ሳምንት በስፋት እንንጋገራለን” አለች። 

በመቀጠልም “አሁን ግን ለዱር እንስሳት የሚደረግላቸውን 

ጥበቃ እንመልከት” አለችና እስኪ እናንተ ለዱር እንስሳት 

ምን ምን ጥበቃዎች እንደምታደርጉ ንገሩኝ?” አለች። 

አቶ ሰይድ እኔ ሃሳብ ልስጥ አለና “እንደእኔ ከሆነ ምንም 

እንክብካቤ እያደርግንላቸው አይደለም፤ እንዲያውም ደኖችን 

በመጨፍጨፍ የመኖሪያ ቦታ እያሳጣናቸው ከጊዜ ወደጊዜ 

እየተመናመኑ ነው” አለ።

ዘይነብም አቶ ሰይድ ስለሰጠው ሃሳብ አመስግና ሌላ 

ተጨማሪ ሀሳብ ከተሰብሳቢዎቹ ጠየቀች። ነገርግን 

ከተሰብሳቢዎቹ ማንም ለመናገር የደፈረ ሰው አልተገኘም፤ 

ሁሉም መሬት መሬት እያዩ ዝም አሉ። “ፊታችሁን 

እንደምመለከተው ምንም እንክብካቤና ጥበቃ አላደርግንም” 

የሚል ይመስላል፤ ከተሳሳትኩ አርሙኝ” አለችና 

ተሰብሳቢዎቹን ስትመለከት በእነሱ በኩል ግን አሁንም 

መልስ የለም።
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“አቶ ሰይድ እንዳለው ሁላችንም ለዱር እንስሳት ጥበቃና 

እንክብካቤ አላደረግንም። ምን ዓይነት ጥበቃና እንክብካቤ 

እንደሚደረግላቸውስ ታውቃላችሁ?” በማለት ጠየቀች። 

አለሙሽ ሃሳብ ለመስጠት ፈለገችና አንገቷን ቀና ስታደርግ 

ከዘይነብ ጋር አይን ለዓይን ተጋጩ። ዘይነብም እንድትናገር 

ምልክት ሰጠቻት። አለሙሽ “እኔ አላደረግሁትም እንጂ 

ለዱር እንስሳት የሚደረጉ ጥበቃዎችን አውቃለሁ። 

ከእነዚህም መካከል የእንስሳት መኖሪያ የሆነውን ደን 

መመንጠር እንደችግር ሲገለጽ ሰምቻለሁ፤ ስለዚህ የደን 

ልማታችንን ለማሳደግ ለእንስሳቱ ጥበቃ ማድረግ አንዱ ነው” 

አለች። 

ዘይነብም አለሙሽን አመስግና ሌላ ተጨማሪ ሃሳብ ጠየቀች። 

አንዲት አዛውንት መርኩዛቸውን ተደግፈው ቆመው “እኔ 

ደግሞ እንስሳትን ዝም ብሎ መግደል አንዱ ችግር እነደሆነ 

አውቃለሁ፤ በጥንት ጊዜ የወንዶች ጀግንነት የሚለካው 

በገደሉት የዱር እንስሳት ቁጥር ነበር። አሁን ላለው 

የእንስሳት ቁጥር መቀነስ አንዱ ምክንያት ይህ ይመስለኛል። 

ስለሆነም ያለፈቃድ መግደል ቢከለከል መልካም ነው እላለሁ” 

አሉ። ዘይነብ አዛውንቷን አመሰግና እንዲቀመጡ አደረገች።
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በመጨረሻም ዘይነብ ሌላ ሃሳብ የሚሰጡ ሰዎች 

አለመኖራቸውን ካረጋገጠች በኋላ የራሷን የማጠቃለያ ሃሳብ 

በሚከተለው መንገድ አቀረበች። “የዱር እንስሳት የሚባሉት 

ከቤት ውጪ የሚኖሩ፣ ለሰው ልጅ ለማዳ ያልሆኑ እንስሳት 

ናቸው። ሰዎች እነዚህን የዱር እንስሳት ለተለያዩ ዓላማዎች 

ይገድሏቸዋል።” 

“ስለዚህም ሰዎች አንዳንዶቹን የዱር እንስሳት አድነው 

ለምግብነት ሲጠቀሙባቸው አንዳንዶቹን ለመዝናኛ 

ይጠቀሙባቸዋል። ሌሎቹን የዱር እንስሳት ሚያድኑበት 

ምክንያት ደግሞ ቆዳቸውን፣ ጥርሳቸውንና ቀንዳቸውን 

ለተለያዩ ልብሶችና ጌጣጌጦች መስሪያ ለማዋል ነው። 

እናንተም ቅድም ስጠይቃችሁ መልስ ለመስጠት 

የተቸገራችሁ ይህን ስለምታውቁ ይመስለኛል። ምናልባትም 

አንዳንዶቻችሁ አሁንም ከላይ በተጠቀሱት በአንዳንዶቹ 

ምክንያት በእንስሳቱ ላይ የተለያየ ጉዳት እያደረሳችሁ 

ይሆናል” አለች።
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በመቀጠልም “እንግዲህ ሁላችንም በማወቅም ሆነ ባለማወቅ 

እስከአሁን ለዱር እንስሳት አስፈላጊውን ጥበቃ አላደርግንም። 

ከአሁን በኋላ ግን በተለያዩ መንገዶች እንክብካቤና ጥበቃ 

ማድረግ እንደምንችል ተገንዝበናል። ስለዚህ የዱር እንስሳትን 

ከህገወጥ አደን በመከላከልና ለዱር እንስሳት የተከለሉ 

ቦታዎችንና ፓርኮችን ለእንስሳቱ ጥቅም ብቻ እንዲውሉ 

በማድረግ ለእንስሳቱ ጥበቃ እናድርግ!” አለች።

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ዘይነብ ዘወትር ሀሙስ ሀሙስ በተለያዩ 

ርዕሰጉዳዩች ትምህርት መስጠቷን ቀጠለች። የአካባቢው 

ኑዋሪዎችም የልማት ጣቢያ ሰራተኛዋ የምትሰጣቸውን 

ትምህርቶች ተግባራዊ አደረጉ። የአካባቢያቸውን የተፈጥሮ 

ሀብትና ሌሎች ነገሮችንም በተገቢው መንገድ በመያዝ 

ተጠቃሚ ሆኑ።
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ለሚከተሉት ጥያቄዎች በምንባቡ መሰረት መልስ ስጡ።

1. መፃሃፉ ስለምን እንደሚገልፅ የገመታችሁት ትክክል 

ነበር?

2. የውሃ ሀብታችንን መጠበቅ የምንችልባቸውን ነገሮች 

ዘርዝሩ።

3. የአፈር ሀብትን መጠበቅ የምንችለው እንዴት ነው?

4. በአካባቢያችሁ የዱር እንስሳት ፓርክ አለ? እንዴት 

ይጠበቃል?

5. አንዳንድ ልጆች ወፎችን ሲገድሉ ብትመለከቱ ምን 

ታደርጋላችሁ? ለምን?






