
ናብ IOGT-NTO ብደሓን ምጹ
ዕላማ ስራሕና፡ ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ ኣልኮላዊ-መስተ ወይ ውን ድሮጋ፡ ኣብ ሽወደን ይኹን ኣብ ካልእ ክፋል 
ዓለም፡ ንሓደጋ ክሳጣሕ የብሉን ዝብልን ከምኡ ውን ኩሉ ሰብ ነጻን ምእሙእ ህይወትን ከሕልፉ ኣለዎም 
ዝብል እዩ።   

ቀቢላ፡ ደርቢ፡ ጾታ፡ ፖለቲካዊ ወይ ውን ሃይማኖታዊ እምንቶታት ኣባል ንምዃን ዝኾነ ይኹን ተራ 
ኣይጻወትን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ 18 ክፍለ-ዘመን፡ ማለት IOGT-NTO ዝተመስረተሉ ግዜ፡ ነዚ ዓይነት 
ነገራት ግምት ዘይምሃብና፡ ቅቡል ኮይኑ ኣይርአን ኔሩ።  ከም ቀደም ውን ክሳብ ሕጂ ነዚ ነገራት’ዚ ከም 
ኣገዳሲ ነገር ጌርና ኣይንርእዮን ኢና። ከም ኣባል መጠን፡ ዝኾነ ሰብ ካብ መስተን ካልእ ድሮጋታትን ነብሱ 
ክሕርም ቃል ይኣቱን፡ ሽቶታትና ንምርግጋጽ ውን ይሰርሕ። 

IOGT-NTO ኣካል ኣድማሳዊ ምንቅስቓስ ርእሰ-ግትኣት እዩ።  ኣብ ሽወደን 27 000 ኣባላት ኣለዉና።  ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥዕናዊ ትካል 
ዝኾነ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ስራሕ ሽርክነት ክህልወና እንከሎ፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ፡ ደቡባዊ ባልካንን ምብራቕ ኣፍሪቃን ንነዊሕ ዝኸይድ 
ኣህጉራዊ ናይ ምትሕግጋዝ ስራሕ ኣለና። 

ክብርታት IOGT-NTO ዲሞክራሲ ስምረትን ርእሰ-ግትኣትን እዮም 
ዲሞክራሲ 
ኩሎም ደቂ-ሰባት ብዓይኒ ክብረት ማዕረ እዮም። ሕብረተ-ሰብ ንምምዕባል ውን ማዕረ መሰላት ኣለዎም። ንምስሳን ናይ ሓደ ንውልቃዊ ምዕባለ፡ 
ነጻነትን ተሳትፎም ምዕሩይ ዕድላት ዝህብ ዲሞክራሳዊ ሕብረተ-ሰብ ንምስሳን ንጽዕር።  ኣብ ማሕበርና፡ ኩሉ ሰብ ድምጹ ከስምዕ ምሰለ ኣለዎ። 
ማሕበርና ውን ካብ ድልየታት ናይ ኣባላቱ እዩ ዝብገስ። 

ስምረት
ሰባት፡ ናይ ሎሚ ውልወዶ ይኹን ናይ መጻኣኢ፡ ብማዕረ ኣብ ነንሕድሕዶም ዝተመርኮሱ ኮይኖም ሰብኣዊ ሓላፍነት ውን ይህልዎም።  ውልቃዊ 
ምዕባለን ጥምረትን ንምርግጋጽ፡ ኩሉ ሰብ ተኻፋሊ ጸጋታትን ድሕነትን ሕብረተ-ሰብ ዝኾነሉ ዓለም ምህናጽ ኣገዳሲ እዩ። ብመንገዲ ማሕበርና ኣቢልና፡ 
ኣብ ምዕሩይ ባይታ ዝተሰረተ - ከባብያዊ፡ ሃገራውን ኣድማሳውን - ምሕዝነት ክንምስርት ንሕልን።  

ርእሰ-ግትኣት
ዝበለጸት ዓለም ንምርግጋጽ ኣብ እንገብሮ ቃልሲ፡ ካብ መስተን ካልኦት ድሮጋን ክንግታእ ንመርጽ። ምኽንያቱ፡ መስተን ድሮጋን ብደረጃ ውልቀ-ሰብ 
ይኹን ብዓቢኡ ከኣ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ቀንዲ ዓንቀፍቲ ሰብኣዊ ምዕባለ ብምዃኖም። ስለዚ ሰባት ካብ መስተን ድሮጋን ነጻ ዝኾነ ህይወት ክመርሑ 
ነተባብዕ። 

ኣባል ኩን
ከም ኣባል IOGT-NTO፡ ድሕነቱ ዝሓለወን፡ ካብ ወልፍታትን ድሮጋን ነጻ ዝኾነ ሕበረተ-ሰብ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃምካ 
ተበርክትን፡ ምስ መሓዙት ትራኸብን፡ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዳሉን ከምኡ ውን ሻሂ-ቡና እንዳበልካ ተውግዕን። ኣባል ምስ ኮንካ፡ 
ክፍሊት ኣባልነት ማለት ኣብ ዓመት 150 ክሮና ክትከፍል ኣለካ።  ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ግን ምጒዳል ስለዝግበረልካ፡ 50 ክሮኣ 
ጥራይ ክትከፍል ትሕተት። 

ከምዚ ዝሾብ ግበር:
• 50 ክሮነር ናብዚ ዝስዕብ ቊጽሪ 123 671 31 35 ልኣኽ።   
• ኣብቲ መልእኽቲ እትጽሕፈሉ ቦታ፡ ከምዚ ዝስዕብ ጸሓፍ:  
IOGT (ፍንታተ/እስፔስ) ግላዊ መለለዪ-ቊጽሪ (ፍንታተ/እስፔስ) ስም (ፍንታተ/እስፔስ) ስም ኣቦ  
ኣብነት:  IOGT 810203-1234 Anna Andersson

ብደሓን ምጹ!


