
በጎ አድራጊዋ ወይንሸት

ሳምንት 9
4ኛ ክፍል

Leveled

Amharic



ይህ አጋዥ የንባብ መጽሐፍ ከዩ.ኤስ.ኤ.አይ.ዲ. (USAID) በተገኘ የገንዘብ 

ድጋፍ በሴቭ ዘ ቺልድረን (Save the Children)፣ በትምህርት ሚኒስቴር እና 

በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ትምህርት ቢሮ የጋራ ትብብር ተዘጋጅቶ 

ታተመ።

2009 ዓ.ም.

The CC By license lets others distribute, adjust, and build upon this work, 
for free or commercially, as long as credit is given to the original creation. 
However, any changes from the original must be indicated. 
For more info please refer: https://creativecommons.org/licenses/



በጎ አድራጊዋ ወይንሸት
4ኛ ክፍል ሳምንት 9 Leveled



መፅሐፉን ከማንበባችሁ በፊት ቀጥሎ ለቀረቡት 

ጥያቄዎች ተገቢ መልሶችን ስጡ።

1. በጎ ማድረግ በምን በምን ተግባራት ይገለፃል?

2. በእናንተ ትምህርትቤት የበጎ አድራጎት ክበብ አለ? 

ምን ምን ተግባራትን ይፈፅማል? 

3. ቤተሰቦቻችሁስ በበጎአድራጎት ተግባራት 

ይሳተፋሉ? በምን በምን?

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፡ የበጎ አድራጊነት መንፈስ

በአንድ ትምህርትቤት በአንድ ክፍል ውስጥ የሚማሩ 

የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች ነበሩ። ከክፍሉ ተማሪዎች 

መካከል ወይንሸት በበጎ አድራጎት ተግባሯ እጅግ 

የተመሰገነች ናት። በዚህ ተግባሯ የማይደነቅ ሰው የለም። 

ከራሷ ይልቅ ለሌሎች ታደላለች። በዚህም ከፍተኛ እርካታ 

ይሰማታል። ወይንሸት ከቤተሰቦቿ የተማረችው የበጎ 

አድራጊነት መንፈስ በውስጧ የሰረፀው ገና በልጅነቷ ነው።

ወይንሸት ወላጆቿ ለተቸገሩ ወገኖች ያላቸውን ሲያካፍሉ፤ 

የሥራ እድል በመፍጠር ወጣቶችን ሲያሰማሩ እያየች 

አድጋለች። በእሷም አእምሮ ውስጥ እንደዚህ ዓይነቱ መንፈስ 

እየተመላለሰባት አድጓል። ወይንሸት ስታድግ ሰዎችን 

በመርዳት ለሰዎች በጎ ማሰብ እንዳለባት ታልማለች።
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ወይንሸት አሁን የአራተኛ ክፍል ተማሪ ናት። እድሜዋ 

አስራ ሶስት ሲሆን በትምህርቷ ደግሞ በጣም ጎበዝ ከሚባሉ 

ተማሪዎች አንዷ ናት። ወይንሸት በክፍል ውስጥ ባላት 

ስነምግባርና የትምህርት ደረጃ የክፍል ተጠሪ በመሆን 

ተመርጣለች። ከምክትል የክፍል ተጠሪው ሀሚድ ጋር 

በመሆን የክፍሉን ተማሪዎች በጥሩ ሁኔታ ይመራሉ። 

ወይንሸት የክፍሉን ፅዳት ለማስጠበቅ ከክፍሉ ተማሪዎች 

ጋር በመሆን ሳምንታዊ እቅድ ታወጣለች።

የክፍሉ ተማሪዎች በሳምንታዊ እቅዳቸው መሰረት በየተራ 

በቡድን ሆነው ክፍላቸውን ያፀዳሉ። የወይንሸት ክፍል 

ተማሪዎች በጣም ይረዳዳሉ። በክፍል ውስጥ ቆሻሻዎችን 

ወይም የተቀዳደዱ ወረቀቶችን አይጥሉም። ቁርጥራጭ 

ጠመኔዎችንም ሆነ የጠመኔ ብናኞችን በሚገባ ያፀዳሉ። 

ከዚያም በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቅርጫት ውስጥ ያስቀምጣሉ። 

ሁልጊዜም የክፍል ፅዳት ተረኞች ክፍሉን ካፀዱ በኋላ 

ወንበሮችንና ጠረጴዛዎችን በማስተካከልና በመወልወል 

ለሚቀጥለው ቀን ትምህርት ይዘጋጃሉ።
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ወይንሸት ከቤተሰቧ የተማረችውን መልካም ስነምግባርና 

መረዳዳት ለክፍሏ ተማሪዎች ለማካፈል ዘወትር ትጥራለች። 

ተማሪዎቹ በትምህርታቸው ጎበዞች እንዲሆኑ፣ ርስበርስ 

መረዳዳት እንደሚገባቸው ዘወትር ትመክራቸዋለች። ከክፍል 

ተጠሪያቸው ጋር በመሆን ተማሪዎቹን በቡድን በማደራጀት 

ርስበርስ እንዲማማሩ ሁኔታዎችን ያመቻቹላቸዋል። ከዚህም 

ባሻገር በተለያዩ ክበባት እንዲሳተፉ በማድረግ ፍላጎታቸውንና 

ብቃታቸውን እንዲጠቀሙ ያበረታቷቸዋል።

ወይንሸት በበጎአድራጎት ክበብ በመሳተፍም የበኩሏን 

ለመወጣት ትጥራለች። የበጎ አድራጎት ክበብ፣ ወላጅ 

የሌላቸውንና የተቸገሩ ልጆችን የማገዝ ፅኑ ፍላጎት አለው። 

የበጎ አድራጎት ክበቡ እነዚህ የተለያየ ችግር ያለባቸውን 

ተማሪዎች ለይተው በመመዝገብ ምን ማድረግ እንዳለባቸው 

ሲያወያዩ ዋሉ። የክበቡ አባላት የተለያዩ በጎ አድራጊ 

ግለሰቦችንና ድርጅቶችን በማነጋገር ገንዘብ ማሰባሰብ 

እንዳለባቸው ተወያዩ። በመጨረሻም ሀሳባቸውን ከግብ 

ለማድረስ ተቀጣጥረው ተለያዩ።
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ወይንሸት ቤቷ እንደደረሰች የደንብ ልብሷን አወላለቀችና 

የቤት ልብሷን ለበሰች። በመቀጠል መክሰሷን እየተመገበች 

በሃሳብ ተዋጠች። እናትና አባቷ የልጃቸውን ሁኔታ በማጤን 

ዓይን ለዓይን ተያዩ። የወይንሸት ወላጆች ልጃቸው እንደዚህ 

የምትመገበውን ምግብ እስከምትረሳ ድረስ ስታስብ አይተዋት 

አያውቁም። አባቷ “ልጄ ወይንሸት ዛሬ ትምህርትቤት 

የገጠመሽ አዲስ ነገር አለ እንዴ?” በማለት ከሃሳቧ መለሷት። 

እናቷም የባለቤታቸውን ሃሳብ እንደገና በማንፀባረቅ 

ወይንሸትን ጠየቋት።

ወይንሸት ከተዋጠችበት ሃሳብ ብንን እንደማለት ብላ 

መናገር ጀመረች። “ወላጆቼ እኔን ስታሳድጉኝ የተቸገሩ 

የአካባቢ ኗሪዎችን ስትረዱ እያየሁ ነው። ወላጅ የሌላቸው 

የሠፈራችንን ልጆች በማሰባሰብ በሥራ ስታሰማሯቸውና 

ራሳቸውን ችለው እናንተን ሲያመሰግኑ እየተመለከትኩ ነው። 

ይህ መልካም ሥነምግባራችሁ እኔም ለሌሎች እያሰብኩ 

እንዳድግ አድርጎኛል” አለቻቸው።
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“ትክክል ነሽ ልጄ፤ ሁልጊዜ ያለንን ለሌሎች ማካፈል መልካም 

ሥነምግባር ነው። በተጨማሪም ሰዎች ከሌሎች በመቀበል 

ብቻ የጠባቂነት መንፈስ እንዲያድርባቸው ማድረግም ተገቢ 

አይደለም። መሥራት እየቻሉ የሌላውን እርዳታ የሚፈልጉ 

ሰዎችን አናበረታታም። ነገርግን መስራት እየፈለጉ መንገዱ 

የጠፋባቸውን እናመለክታቸዋለን። እነሱም ብድራቸውን 

በመክፈል ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ለሌሎችም አርአያ በመሆን 

እኛንም ያስመሰግኑናል” በማለት እናቷ ተናገሩ።

አባቷም “ታዲያ አሁን ከዚህ ሁኔታ ጋር የሚያገናኝ 

ምን ችግር ገጠመሽ?” በማለት ወይንሸትን በድጋሜ 

ጠየቋት። ወይንሸትም “አባዬ ዛሬ በትምህርትቤታችን 

ውስጥ የክበባችን ስብሰባ ነበር። የክበቡ ተጠሪ መምህራችን 

የሁለት ተማሪዎችን ስም ዝርዝር እያነበቡ ወላጅ 

የሌላቸውና በተለያዩ መሠረታዊ ፍላጎቶች እጦት 

እየተቸገሩ መሆናቸውን ገለፁልን። የበጎ አድራጎት ክበቡም 

በትምህርትቤት ደረጃ ፍላጎታቸውን ለማሟላት የገንዘብ 

አቅም እጥረት እንዳለ ተወያየን።
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በመጨረሻም በጎ አድራጊ ድርጅቶችንና አቅም ያላቸውን 

የማህበረሰብ ክፍሎች በማነጋገር መፍትሔ ማፈላለግ 

እንዳለብን ተወያየን” አለቻቸው።

ወላጆቿም ልጃቸው የሌሎችን ችግር እንደራሷ በማየት 

ለጉዳዩ ማሰቧ በጣም አስደሰታቸው። ወላጆቿ ካላቸው ሀብት 

መጠን አንፃር ሁለቱን ልጆች ማስተዳደር እንደማያቅታቸው 

ተወያዩ። ትልቁ ችግር ግን ልጆችን በአንድ ላይ አሰባስቦ 

ለማኖርና ያጡትን ፍቅር በመስጠት በሥነምግባር ታንፀው 

ለማሳደግ መቻል ከባድ ፈተና እንደሚገጥማቸው ከወዲሁ 

ታያቸው።

በማግስቱ ወይንሸትና ወላጆቿ ተያይዘው ወደትምህርትቤት 

ሄዱ። ከበጎ አድራጎት ክበብ ተጠሪ መምህርና ከርዕሰ 

መምህሯ ጋር በሰፊው ተወያዩ። ወላጅ ያጡ ሁለቱን 

ተማሪዎች የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እስከሚያጠናቅቁ 

ድረስ በቋሚነት እንደሚያግዟቸው የወይንሸት ወላጆች 

ተናገሩ። ነገርግን ልጆችን በሥነምግባር አንፆ የማሳደግና 

ትምህርታቸውንም በሚገባ እንዲከታተሉ የማድረግ ኃላፊነት 

የእነሱ ብቻ እንዳልሆነም ገለፁ።
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የበጎ አድራጎት ተጠሪ መምህሩም የወይንሸት ወላጆችን 

ስጋት ለመቀነስ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን እንደሚያመቻቹ 

ሃሳብ አቀረቡ። “የእነዚህን ተማሪዎች መሠረታዊ ፍላጎት 

በቋሚነት ካሟላችሁልን በጣም ደስተኞች ነን፤ ሌሎች በጎ 

ፈቃደኛ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ በጉልበትና በሌሎች 

አስፈላጊ ነገሮች እንዲያግዙን እንጠይቃለን” በማለት መለሱ። 

ርዕሰ መምህሯም ትምህርትቤቶችንና ሌሎች በጎ አድራጊ 

ድርጅቶችን በማነጋገር መፍትሄ እንደሚያፈላልጉ ተናገሩ።
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ምዕራፍ ሁለት፡ ወላጆቻቸውን ለኣጡ ተማሪዎች 

የመኖሪያቦታ ማዘጋጀት

ወይንሸት ለወላጆቿ ባቀረበችው ሃሳብ መሠረት የወይንሸት 

ወላጆች ሲያወጡ ሲያወርዱ ሰንብተው አንድ ውሳኔ ላይ 

ደርሰዋል። ዛሬ እለቱ እሁድ ሲሆን ሁለቱ ወላጅ ያጡ 

የአራተኛ ክፍል ተማሪዎች ወደእነወይንሸት የሚመጡበት 

ቀን ነው። ብቸኛ ልጃቸው ወይንሸት የሆነችው ወላጆቿ 

እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት “ለወይንሸት ወንድምና እህት 

ይሆኑልናል፤ እነሱንም እንደአንድ ልጃችን እንደወይንሸት 

ፍቅር እየሰጠን ካሳደግናቸው ጥሩ ዜጋ እንደሚሆኑ 

እንተማመናለን” በማለት ነው።
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ወይንሸትም እህትና ወንድም በማግኘቷ እጅግ ከመደሰቷ 

የተነሳ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ሳይወስዳት አደረ። 

እንዳይነጋ የለም ሌሊቱ ሲነጋ ሁሉም የቤተሰቡ አባላት 

በጧቱ እንግዶችን ለመቀበል ሽርጉድ ሲሉ አረፈዱ። 

የትምህርትቤቱ ርዕሰ መምህር፣ የበጎ አድራጎት ተጠሪና 

ሁለቱ ወላጅ ያጡ ተማሪዎች ልክ ከጧቱ 3፡00 እነወይንሸት 

ቤት ደረሱ።

ወይንሸትና ወላጆቿ እንግዶችን አቅፈው በመሳም 

ተቀበሏቸው። ለሁለቱ ልጆች የተዘጋጀላቸውን የየራሳቸውን 

መኝታክፍሎች አስጎበኟቸው። የልጆቹን ሰውነት በማጠብ 

አዲስ የተገዙላቸውን ልብሶች አለበሷቸው። ሁለቱም ልጆች 

ወላጆቻቸውን ያገኙ ያህል እጅግ በጣም ተደሰቱ። ከዚያም 

ለቁርስ የተዘጋጀውን ምግብ እንግዶቹና የቤተሰቡ አባላት 

ተሰባስበው ተመገቡ። 

በመጨረሻም የበጎ አድራጎት ተጠሪ መምህሩና ርዕሰ 

መምህሯ ቤተሰቡን ተሰናብተው ሄዱ። ወይንሸት ልጆችን 

ለማላመድ የሚያስችሏትን ዘዴዎችና መርሃግብሮቿ ለልጆች 

ለማስተዋወቅ ከተዘጋጀላቸው የጥናት ክፍል ይዛቸው ገባች።
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ምዕራፍ ሶስት፡ ሳምንታዊ መርሃግብርን ማስተዋወቅ

ወይንሸትና ሁለቱ ልጆች በጥናት ክፍላቸው ውስጥ 

መወያየት ጀመሩ። ወይንሸት የሳምንታዊ የመርሃግብር 

እቅዷን አስተዋወቀቻቸው። የግል ንፅህና የመጠበቂያ 

ጊዜ መቼ መቼ እንደሆነ ገለፀችላቸው። የጥናት 

ጊዜዋንም አሳየቻቸው። የጨዋታና ቤተሰቦቿን በሥራ 

የምታግዝባቸውን ጊዜያትም ገለፀችላቸው። ሁለቱ ልጆች ልክ 

አብረዋት የኖሩ ያህል ተሰማቸው።
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በተለይ የክፍል ደረጃቸው አንድ ዓይነት በመሆኑ በጋራ 

ማጥናትና መረዳዳት እንደሚችሉ ተወያዩ። የወይንሸት 

እቅድ ለእነሱም እንደሚስማማ ገለፁ። በጥናት ክፍላቸው 

ውስጥ ያሉትን አጋዥ የንባብ መፃህፍት ከመደርደሪያው 

ላይ እያነሳች አስተዋወቀቻቸውና የሚያጠኑበትንም ቦታ 

አሳየቻቸው። ልጆቹ ከመጠን በላይ ደስተኞች ሆኑ።

በመቀጠል የጨዋታ ቦታቸውን ለማሳየት ከጥናት 

ክፍላቸው ተያይዘው ወጡ። ምንም እንኳን ወይንሸት 

ሌላ የሚያጫውታት እህት ወይም ወንድም ባይኖራትም 

የመጫወቻ ቦታዎች ተዘጋጅተውላት ከሰፈር እኩዮቿ ጋር 

ትጫወት ነበር። ዛሬ ደግሞ የመንፈስ እህትና ወንድም 

ያገኘችበት ቀን ስለሆነ የጨዋታ ቦታዋን ለማሳየት እነዚህን 

የመንፈስ እህትና ወንድሟን ወደጨዋታው ቦታ ወሰደቻቸው። 

ልጆቹ የተለያዩ የመጫወቻ መሣሪያዎችን እያነሱ መፈተሸ 

ጀመሩ። ኳሶች፣ ጠጠሮች፣ ለሰኞ ማክሰኞ መጫወቻ 

የሚያገለግሉ መስመሮች፣ የገበጣ መጫወቻና ሌሎችንም 

ተመለከቱ። ወይንሸት ልጆቹ አብረዋት በመኖራቸው 

ከምንጊዜውም የበለጠ እንደምትደሰት እያሰበች ፈገግ አለች። 
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የጨዋታ ቦታቸውንና የመጫወቻ መሳሪያዎችን ከጎበኙ 

በኋላ ልጆችን ከሰፈር ልጆች ጋር ልታስተዋውቃቸው 

ከግቢ ይዛቸው ወጣች። ነዒማ፣ አዳነ፣ ቤተልሄምና ዳዊት 

እየተሯሯጡ ወደእነወይንሸት መጡ። 

ወይንሸትም እህትና ወንድሟን ለሰፈር ጓደኞቿ 

አስተዋወቀቻቸው። ትንሽ እንደቆዩ የወይንሸት እናት 

ስለጠሯቸው ጓደኞቻቸውን ተሰናብተው ወደቤታቸው ግቢ 

ገቡ። የወይንሸት ወላጆች ልጆቹ ማድረግ የሚገቧቸውን 

ነገሮች ገለፁላቸውና ራታቸውን ከተመገቡ በኋላ ወደየመኝታ 

ክፍላቸው በመውሰድ አስተኟቸው።

ልጆቹም በንፁህ አንሶላና ብርድ ልብስ፣ በሚመች ፍራሽ ላይ 

በመተኛታቸው ፍፁም ጤንነት ተሰማቸው። በማግስቱም 

የወይንሸት ወላጆች ወደልጆቹ ክፍሎች በመሄድ “እንደምን 

አደራችሁ?” በማለት ግንባራቸው ላይ ሳም ሳም አደረጓቸው። 

ከዚያም የሌሊት ልብሳቸውን ቀይረው አዲስ የተገዛላቸውን 

የደንብ ልብስ እንዲለብሱ ሰጧቸው። የደብተር መያዣ 

ቦርሳቸውንም አቀረቡላቸው። በቅድሚያ ግን ወደመፀዳጃቤት 

ሄደው ከተፀዳዱ በኋላ እጃቸውንና ፊታቸውን መታጠብ 

እንዳለባቸው አሳሰቧቸው። 
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ወይንሸትም ከእንቅልፏ እንደነቃች የተለመደ የግል ንፅህናዋን 

ለመጠበቅ ወደመፀዳጃቤት ገብታ ስትወጣ ከልጆቹ ጋር 

ተገናኙ። ሁሉም ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ እሷ የደንብ 

ልብሷን ልትለብስ ወደመኝታ ክፍሏ ገባች። ልጆቹም 

ከተፀዳዱ በኋላ እጅና ፊታቸውን ታጥበው ወደየመኝታ 

ክፍላቸው ገቡ። ሁለቱም የደንብ ልብሳቸውን ለብሰው 

የደብተር መያዣ ቦርሳቸውን ይዘው ወደሳሎን ብቅ ሲሉ 

የወይንሸት ወላጆች ባደረጉት በጎ ተግባር ከመጠን በላይ 

ተደሰቱ። 

ወይንሸትም የደንብ ልብሷን ለብሳ የደብተር መያዣ 

ቦርሳዋን ይዛ በተመሳሳይ ጊዜ ሳሎን ገባች። ልጆችንም 

ስታይ ከመደሰቷ የተነሳ በአንድ እጇ አፏን ይዛ በመገረም 

ተመለከተቻቸው። ከዚያ በኋላ ለቁርስ የተዘጋጀላቸውን 

ምግብ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ተመገቡ። 

በመቀጠል እጃቸውን ታጥበው አፋቸውን ከተጉመጠመጡ 

በኋላ የደብተር ቦርሳቸውን ይዘው ወደትምህርትቤታቸው 

ሄዱ። 
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ምዕራፍ አራት፡ ጉዞ ወደትምህርትቤት

ወይንሸትና ሁለቱ ልጆች ትምህርትቤታቸው እንደደረሱ 

የክፍል ጓደኞቻቸው እየተሯሯጡ ተቀበሏቸው። የክፍል 

ተጠሪዋ፣ የበጎ አድራጎት ክበብ ተጠሪውና ሌሎች 

መምህሮችም እየመጡ ተራ በተራ ጨበጧቸው። 

ልጆቹንም ያገኙትን እድል ባግባቡ መጠቀም 

እንደሚገባቸው መከሯቸው። በመልካም ስነምግባር ታንፀው 

በትምህርታቸውም የላቀ ውጤት ማስመዝገብ እንዳለባቸውም 

አስረዷቸው።
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ልጆቹ ቀኑን ሙሉ በደስታ መንፈስ ተውጠው ዋሉ። 

በትምህርት አቀባበላቸውም ንቁ ተሳታፊ በመሆን የዕለቱን 

የትምህርት ጊዜ አሳለፉ። በእረፍት ሰዓታቸውም በደንብ 

በመጫወት በራስ የመተማመን ስሜታቸውን ገለፁ። 

የትምህርት ሰአታቸው ሲያበቃ ከወይንሸት ጋር እየተጫወቱ 

ወደቤት ተመለሱ።

ወይንሸትና ልጆቹ ቤታቸው እንደደረሱ ወደየመኝታ 

ክፍላቸው በመሄድ የደንብ ልብሳቸውን ከቀየሩ በኋላ 

መክሰሳቸውን ተመገቡ። ከዚያም ትንሽ እንዳረፉ 

ወደጨዋታቸው በመሄድ ለአንድ ሰዓት ያህል የተለያዩ 

ጨዋታዎችን ተጫወቱ። በመቀጠል መሥራት የሚገባቸውን 

ስራ ሲሰሩ አመሹ። በመጨረሻም ጥናታቸውን ሲያጠኑ 

ቆይተው ራታቸውን ከተመገቡ በኋላ ስለቀን ውሏቸው 

ተወያዩ።

በዚህ ዓይነት ወይንሸትና የወይንሸት ወላጆች ሀገራዊ 

ግዴታቸውን ተወጡ። ወይንሸትና ሁለቱ ልጆች የአንደኛና 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በጥሩ ሁኔታ አጠናቀቁ። 

የወይንሸት ወላጆች በሠሩት መልካም ተግባር የአካባቢው 

ኗሪዎች ከፍተኛ ክብርና አድናቆት ሰጧቸው።
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አሁን ወይንሸትና ሁለቱ ልጆች ወደዩኒቨርስቲ 

የሚያስገባቸውን ውጤት እየተጠባበቁ ይገኛሉ። የወይንሸት 

ወላጆችም ለሶስቱ ልጆች የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች 

ገዛዝተዋል። የልብሳቸው መያዣ ሻንጣ፣ አንሶላና ሌሎች 

ልብሶችንም ገዛዝተውላቸዋል። ከአንድ ወር በኋላ ሶስቱም 

ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገባቸውን በማረጋገጣቸው በጣም 

ተደሰቱ። ወይንሸት የህክምና ሙያ ለመማር ወደአዲስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ አመራች። ወንዱ ልጅ የምህድስና ትምህርት 

ለማጥናት ወደሀዋሳ ዩኒቨርስቲ ሄደ። ሴቷ ልጅ ደግሞ የህግ 

ሙያ ለማጥናት ወደባህርዳር ዩኒቨርስቲ ሄደች። 
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በምንባቡ መሰረት ቀጥሎ ለቀረቡት ጥያቄዎች ትክክለኛ 

መልሶችን ስጡ።

1. ወይንሸት የበጎአድራጊነት መንፈስ ያደረባት ለምን 

ይመስላችኋል?

2. ወይንሸት በክፍል ተጠሪነት የተመረጠችው ለምንድን 

ነው?

3. ወይንሸት ተማሪዎችን በምን በምን ጉዳዮች ታግዛለች?

4. ወይንሸት በትምህርትቤቷ ውስጥ በየትኛው ክበብ 

ትሳተፋለች? በክበቡ ውስጥ ያደረገቻቸው ጉልህ 

ተግባራት ምን ምን ናቸው?

5. የወይንሸት ወላጆች ምን ዓይነት ሰዎች ይመስሏችኋል?

6. በእናንተ አካባቢስ በጎ አድራጊ ሰዎች ምን ዓይነት 

ተግባራትን ይፈፅማሉ?






