
ማንፌስቶ ምርጫ 2022-2026 ሉድቪካ  
ሓምላይ ሰልፊ ሽወደን፡ ዘላቒት ዝኾነት ዓለም ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ኤኮሎጂካዊ ምስግጋር፡ ንኡስ-ዞባ 
ሉድቪካ ከም ኣርኣያ ክትኸውን እዩ ድሌቱ። እዚ ዝቕጽል ዘሎ ክሊማዊ ቅልውላውን ዓለምለኻዊ ሻድሻይ 
ጃምላዊ ምጽናትን ንዂሉ ክጸልዎ’ዩ። ሕብረተሰብ ነዚ ቅልውላው ብዂሉ ሸነኻቱ ስጒምትታት ብምውሳድ 
ክገጥሞ ኣለዎ።ናይ ሓምላይ ሰልፊ ፖሊሲ ወይ መትከል ኣብ ኤኮሎጅያዊ፡ ማሕበራውን ቊጠባውን ዘላቕነት 
ዝተመርኮሰ እዩ።   

ዘላቒት ሉድቪካ - ንልዑል ድልውነት 
እቶም ንዓና ደቂ ሰባት ጥዑይ ሕይወት ንኸይንረክብ ቀንዲ ኣስጋእቲ ዝኾኑ ፍንወት ጋዛት ሓምላይ-ገዛን 
ጥፍኣት ስነ-ሕይወታዊ ብዙሕነትን እዮም። ነዞም ብድሆታት ንምምካት በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብ ምክልኻል 
ዝዓለሙ ጻዕርታትና ምክሃድ ዘድሊ ኮይኑ በቲ ኻልእ ሸነኽ ድማ ነቶም ካብ ክስተት ክውገዱ ዘይክሉ 
ሓደጋታት ኣሉታዊ ሳዕቤኖም ንምቅላል ነዚ ሕብረተሰብ ኣስኒቕካ ምድርዑ የድሊ። 
 
ኣብ ህንጻታት ናይ’ዚ ንኡስ-ዞባ ብርክት ዝበሉ ጸሓያዊ ዋህዮታት(ሶላር ሴል) ክህልዉ ንደሊ፡ ጸዓት 
ኤሌክትሪክ ባዕልና ምስ ነፍርዮ ነቶም ኣብ እዋን ቅልውላው ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ክንገጥሞም የኽእለና። 
ጸዓት ብከባብያዊ ወይ ንኡስ-ዞባዊ ደረጃ ምስ ዝምረት ነተን ብኤለክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ዘድሊ ምንጪ 
ሓይሊ ከነውሕስ ንኽእል።  
 
ነቶም ኣብ ስነ-ሕይወታዊ ብዙሕነት ዘጋጥሙ ጥፍኣታት ንምግጣም፡ እቲ ንኡስ-ዞባ ኣብ’ዚ ዓውዲ እዚ ዘለዎ 
ብቕዓት ምድርዑ ግድን ኣድላዪ’ዩ።ንኣብነት ጸረ እቶም ወረርቲ ዓሌታት እንስሳሳትን ኣትክልትን ዝያዳ 
ስጒምትታት ክውሰዱ፡ ኣጽገይቲ ሓሸራታት ንኽስስኑ ዘተባብዑ ምሹዋት መደባት ምህላው፡ ነዚ ኣዝዩ ዕዙዝ 
ዝኾነ ተፈጥሮ ምክልኻል የድሊ። ስነ-ገረብን ጸዓት ማይን እዉን እንተኾነ ስነ-ሕይወታዊ ብዙሕነት ኣብ ግምት 
ብዘእቱ ኣገባብ ክምዕብሉ ኣለዎም።እቲ ንኡስ-ዞባ ዝውንኖም ዱራት ብዝምልከት እቲ ካብ’ኣቶም ዝርከብ ናይ 
ምዝናይ ረብሓታት ኣቃልቦ ክግበረሉን ሕሩም ሕዛእቲ ድማ ዝያዳ ክሰፍሕ ይድለ። ርቡሕ እቶት ንምርካብ፡ 
ትካላት ሕርሻ ኣጽገይቲ ክዕድጋ ይግደዳ ከም ዘለዋ እዚ ድሮ ንፈልጦ ሓቂ’ዩ። ኣብ ኲሉ ንጥፈታት ናይ 
ትካላት ንኡስ-ዞባ ብመንጽር ኣከባብን ክሊማን ዳግመ-ግምገማ ክግበር የድሊ። 
 
ኣብ ሉድቪካ እዞም ዝስዕቡ ክኽሰቱ ንደሊ 

● ተተካእቲ ጸዓት ኣብ ምፍራይን ስልጠት ጸዓት ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ክካየዱ   
● እቲ ኣብ ንኡስ-ዞባ ዝነበረ መዝነት ኤኮሎጂ ዳግም ክምዘዝ 
● ንንኡስ-ዞባ ሉድቪካ ዝምልከት ባጀት ካርቦን ዳይኦክሳይት ክዋደድ 
● ምውሓስ ስነ-ሕይወታዊ ብዙሕነት  
● እቲ ንኡስ-ዞባ ሕ’ሉፋት ዝኾኑ ኲነታት ክሊማ ብዝሓሸ ንኽጻወር ኣድለይቲ ስጒምትታት ምውሳድ  
● ካብ ምምዝመዛ ሕርሻዊ ሕዛእቲ ምዕቃብ  
● ንኡስ-ዞባዊ ድሕነት ኣይ.ቲ ምሕያል  
● ምግቢ ኣብ ልዕሊ ክሊማ ዘለዎ ጽልዋ ምንካይ ከምኡ’ውን ነቶም በገባብ ኤኮሎጅን ብደረጃ ዞባን 

ዝፈርዩ ሸመተ መግብታት ምብራኽ  
● ብመዳይ ክሊማ ጥቁው ዝኾነ ውጥን ሕብረተሰብ ምህላው 



መዋእለ-ሕጻናትን ቤት ትምህርትን 
መባእታዊ ቤ/ት ሉድቪካ፡ ነቶም ሓጋጊ ኣካል ንኡስ-ዞባ ዝሓንጸጾም ዓበይቲ ዕላማታት፡ እቲ ውጽኢት 
ከም’ቲ ዝድለ ካብ ዘይከውን ሕጂ ሓያሎ እዋን ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ፍቓድ ምምህርና ሃሊዎም 
ዝሰርሑ መምህራን ጌና ትሑት ከም ዘሎን ኣብ’ቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሃዋሁ ነቶም ቈልዑ ረባሺ ነቶም 
መምህራን ድማ ጸቕጢ ዝፈጥር ምዃኑ እዩ ብብዙሓት ዝግለጽ።ደሓር ከኣ ነቶም ፍሉይ ጠለባት ዘለዎም 
ቈልዑን ነቶም ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ምህሮኦም ከሰላስሉ ዘይኹእሉ ተምሃሮ ንምድጋፍ 
ዝያዳ ወጻኢታት የድሊ። መማህራን ቀንዲ ዕማሞም ንምስልሳል ተወሳኺ ግዜ የድልዮምን ደሞዛቶም እዉን 
እንተኾነ ምስ’ቲ ዝህብዎ ኣገልግሎት ተዳራጊ ክኸውን ይግበኦ።  
 
እተን ጒጅለታት መዋእለ-ሕጻናት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ቈልዑ ምህላወን ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ንነዊሕ እዋናት 
ስክፍታታት ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ውሕድ ዝበሉ ጒጅለታት ቈልዑ ንኽሉን እተን ኣባላት መዋእለ-ሕጻናት ዘላቒ 
ዝኾነ ሃዋሁ ስራሕ ክህልወን እንተ ኾይኑ፡ ነዊሕ ጠመተ ዘለዎ ዕዮ ክስራሕ የድሊ። 
 
ከምኡ’ውን ነቶም ዲጂታላውያን ናውቲ ትምህርቲ መመላእታ ንኽኾኑ ንቡራት መጻሕፍቲ ናይ ምዕዳግ 
ተኽእሎታት ክህልዉ ንደሊ።  
 
ኣብ ሉድቪካ እዞም ዝስዕቡ ክኽሰቱ ንደሊ 

● ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጒጅለ መዋእለ-ሕጻናት ዘለዉ ብዝሒ ቈልዑ ክንክዩ  
● መመላእታ ዲጂታላውያን ናውቲ ትምህርቲ ዝኾኑ ንቡራት መጽሓፍቲ ዝያዳ ንኽህልዉ ክስረሓሉ 
● ሞያ ምምህርና ማራኽን ተደላይን ንኽኸው፡ ጽቡቕ ደሞዝን ምሽው ሃዋሁ ስራሕ ምፍጣር   
● ኣብ’ቶም ፍሉይ ሓገዛት ዘድልዮም ቈልዑ ከሎ ጌና ብእዋኑ ዘድልዮም ደገፋት ብምቕራብ ኣብ 

ምክልኻል ዝዓለመ ኣሰራርሕ ምህላው  
● ግህሰታት መሰላት ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝምልከት ባዶ ተጻዋርነት ምህላው 
● ኣብ ልዕሊ እቶም ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ዘይመርጹን ካልኦት ፍሉይ ቈላሕታ ዘድልዮም ቈልዑን፡ 

ፍሉይ ደገፋት ከም ዝህሉ ምርግጋጽ   
● ውጽኢታት ትምህርቲ ንምብራኽን ሕዝባዊ ጥዕና ንምስፋንን፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ስፖርትን 

ኣካላዊ ምንቅስቓስን ዝያዳ ክውስኹ፡ ናብ ቤት ትምህርቶምን ናብ ንጥፈታት ትርፊ-ግዜኦምን 
ብውሑስ ኣገባት ዝኸዱ ብዝሒ ቈልዑን መንእሰያትን ክብ ክብል  

ንኽትነብረሉን ንኽትቕመጠሉን ምሹው ዝኾነ ንኡስ-ዞባ  
ሉድቪካ ትዕድሞ ነገራት ብዙሓት እዮም። እዚ ንኡስ-ዞባ’ዚ ዝነኣድ ባህርያዊ ኣከባቢ ኣለዎ። ኣብ’ዚ ዝርከባ 
ማሕበራት ብርክት ዝበሉ ንጥፈታት ይዕድማ እየን። ተቐማጦ ሉድቪካ መበቆሎም ካብ ብዙሓት ኲርናዓት 
ዓለም ስለ ዝኾነ፡ እዚ ኣህጒራዊ ቅሻረት’ዚ ክንሕበነሉን ኣብ ረብሓ ከነውዕሎን ይግበኣና።    
 
ነዞም ባህራውያን ኣከባቢ ዝያዳ ቅሉዓትን ርሑዋትን ምስ ንገብሮም ንኣብነት መሕደሪ ጎጆታት ብምህናጽ፡ 
ዓሳታት ዝግፈፍዎም ማያት ብምምዕባል፡ መንገድታት ብሽክለታ፡ መንገድታት ኣጋርን ኣብ ግዳም መጥበሲ 
መግቢ ቦታታት ምስ ነዋድድ፡ ብዙሕ ረብሓታት ክርከቦ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ከም’ዚ ምስ 
ዝግበር ሉድቪካ በጻሕቲ ትምስጥ ናይ ቱሪስት መዕለቢት ንኡስ-ዞባ ክትኸውን ትኽእል። እቶም ኣረገውቲ 



ዝነብርሎም ኣከባቢታት’ውን እንተኾነ ክምዕብሉ የድልዮም። እዚ ንኣብነት ኣእዋም ብምትካልን ህያዋን 
እንስሳታት ብምትእትታዉን ክከናወን ይኽእል።    
 
ኣብ ሓደ ሰናይ ዝኾነ ሕብረሰብ፡ ነፍሲ ወከፍ በጽሒ ኣብ ሕይወቱ ትርጒም ኣብ ዝህቦ ንጥፈት ክሳተፍ 
ተኽእሎ ክረክብ የድልዮ። ከም’ዚ ምስ ዝግበር እቲ ካብ ሕብረተሰብ ሽወደን ናይ ነዊሕ እዋን ምግላል 
ክብተኽ ይኽእል። ከም ቀዳማይ ስጕምቲ እምበኣር እቲ ንኡስ-ዞባ ናይ ምፍጻም ዓቕሙ ንምሕያል ንኣሃዱ 
ማሕበራዊ ሓልዮት ውልቀሰብን ስድራቤትን ምስ ኣሃዱ ዕዳጋ-ስራሕ ኣብ ሓንቲ ኣሃዱ ክጽንብረን ንደሊ። ኣብ 
እዋን ከበድቲ ቊጠባዊ ቊልውላዋት፡ እቲ ንኡስ-ዞባ ኣብ’ቶም ቀንዲ ዕማማቱ ከም ቤት ትምህርቲ፡ 
ማሕበራዊ ሓልዮትን ኣከባብን ከተኲር የድልዮ። በዚ ምኽንያት ምስ ጎዶቦታት ንኡሳን-ዞባታት ጥቡቕ ዝኾነ 
ምትሕብባር ክህሉ ክንርኢ ንደሊ። 

 
ኣብ ሉድቪካ እዞም ዝስዕቡ ክህልዉ ንደሊ 

● በጻሕቲ ንኤኮ-ቱሪዝም ኢሎም ዝመጽዋን ናይ መሮር ሕይወት ዘለዋ ንኡስ-ዞባ ንኽትከውን ምምዕባላ  
● ኣረገውቲ ዝነብርሉ ኣከባቢ ንኡስ-ዞባ ምምዕባሎም  
● ነፍሲ-ወከፍ በጽሒ ትርጒም ዘለዎ መነባብሮ ንኽረክብ ናይ ዝነጥፎ ስራሕ መሰል ክህልዎን ንነዊሕ 

እዋን ካብ ሕብረተሰብ ሽወደን ተገሊልካ ምንባር ክብተኽ   
● ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ሓልዮት ብሒደት ሰራሕተኛታት ገይርካ ምስራሕ ንኸብቅዕ ምዕያይ 
● እቲ ንኡስ-ዞባ ኣብ’ቶም ቀንዲ ዕማማቱ ከተኲርን ኣብ’ቶም ብዙሓት ናይ ሕማም ዕረፍቲ 

ዝውሰደሎም ጽላታት ስራሕ ኲነታት ሃዋሁ ስራሕ መታን ክመሓየሽ ክዓዪ 
 


