


ዓብዪ ኣጉሚ (8-12 ኣዋርሕ)  ክፍለ ግዘ  8
ነቲ ጉጅለ ይሕተትዎ፡-   እታ ኸብዶም ገና ንእሽትለይን ብሓደ ግዘ ብዙሕ ዓቐን ዘለዎ ምግቢ ክተሕቅቕ ዋላ እኳ እንተዘይከኣለት ዓበይቲኣጉሚ 

ቖልዑቶም በብመዓልቲ ብዙሕ ምግቢ ክበልዑ ንምሕጋዝ ስድራታት እንታይ ክገብሩ 	ይክእሉ፡፡   

1. ተሳተፍቲ  ሓሳቦም ንኸካፍሉ ኣተባብዕዎም፡፡ 

2. ነቲ ዘተ ምስወዳእኹም ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡- 
  ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ በብመዓልቲ ብዙሕ ስሩዕ ብልዕታትን ጠዓሞታትን ምሃብ የድሊ፡፡ 

  በዝሒን ድግግምን ስሩዕ ብልዕታት ቐስ እናበልኩም ክትውስኹ የድሊ፡፡ 

  	“ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ (8-12 ወርሒ ዕድመ ) እንትኾኖም በብመዓልቲ 3 ስሩዕ ብልዕታትን (ቁርሲ፣ ምሳሕ፣ ድራርን) ሓደ 
መማሸይን ን ክበልዑ ኣለዎም፡፡” 

  ጋዓትን ካሊእ ምግብን ኣዝዩ ቐጢንን ማይ ዝበዝሖን እንተኾይኑ  ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ንኽዓብዩ ዘድልዮም እኹል ትሕዝቶ 
ምግቢ ኣይህቦምን፣ ምኽንያቱ ከብዲ እቶም ህፃውንቲ  ኣብ ክንዲ ብንጥረ ምግቢ ብማይ ስለዝመልእ፡፡

  ወለዲ ብኮኾብ ምግብታት ዝማዕበለ ሓፊስ ጋዓት (ብኣፃባዕቶም ንምሓዝ ብዝግባእ ዝሓፈሰ ) ከዳልዉ ኣለዎም፣ እዚ ድማ ትሕዝቶ 
ምግቢ ዝሓሸ ንኽኸውን ይገብር፡፡ 

  ኣጉሚ ቖልዑትኩም ነቲ ምግቢ ብቐሊሉ ክሓይክዎን ክውሕጥዎን ምእንታን ክኽእሉ ነቲ ኮኾብ ምግቢ ብምልሓምን ምድቃቕን  
ኣለስልስዎ፡፡ 

  ደቅኹም ንምምጋብ  ግዘ ምምዳብኩም ኣረጋግፁ፡፡ ኣብ ሰዓታት ብልዒ ንዓበይቲ ኣጉሚ ቖልዑትኩም ፍሽኽታ ኣርእዩ፣ ዓይኖም 
እናጠመትኩም ኣፃውትዎም፣ ከምኡ ድማ ኣዋግዑዎም፡፡ እዚ ድማ ኣእምሮኣዊ ብስለቶም ንኽምዕብል ዝሕግዝ እዩ፡፡

  ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ዝተፈለየ መብልዒ ሸሓነ ክህልዎም  ካብ ብምግባር ብተወሳኺ ዝተቀረበሎም ምግቢ ብትዕግስቲ 
ንክበልዑ የበረታትዕዎም’

  ፀባ  ጡብ ሕዚ እውን እንተኾነ ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ብቐዳምንት ዝምረፅ ምግቢ እዩ፣ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ዝደለይሉ እዋን 
ጡብ ምጥዋብ ክቕፅሉሉ ይግባእ፡፡ 

  ንኣጉሚ ቖልዑትኩም ዝቐርቡሎም ብልዕታት ንምምጥጣን ኮኾብ ምግብታት ወስኹ፡- ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ እንተውሓደ ሓደ 
በዓል 3 ኮኾብ (ተዋፅኦ እንስሳ) ምግቢ ምብልዖም ኣረጋግፁ፡፡ ብተወሳኺ ኩልመዓልቲ ኣብ ነፍስወከፍ ብልዒ በዓል 2 ኮኾብ 

(አሕምልቲን ፍራምረን) ምግብታትን  በዓል 1 ኮኾብ (ጠስምን ዘይቲ ብለዕነ) ምግብታትን ወስኹሉ፡፡  

ብርኪ 5፡- ናብ ገዛ ዝውሰድ ፖስተር ተወሳኺ ኣመጋግባ ዓብዪ ኣጉሚ ብምዕዳል ብዛዕብኡ ምዝታይ 
1. ፖስተር ዓብዪ ኣጉሚ ካብ 8-12 ኣዋርሕ ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ንዘለዉዎም ተሳተፍቲ  ዓድልዎም፡፡ 

2. 	አብቲ ፖስተር ዝሰፈረ ኩሉ ነገር ኣንብቡዎ  እሞ እቲ ሓበሬታ ነቲ ጉጅለ ግለፁ፡፡ 

3. 	ንተሳተፍቲ ነዞም ዝተፈላለዩ ኮኾብ ምግብታት ምግቢ እንተዳልዉ ከመይ ከምዝውስኽዎም የረድኡ ፡፡ 

4. 	ተሳተፍቲ ንክዛተዩ ኣተባብዕዎም፡፡ 

5. 	ነዞም ነጥብታት ኣጠናኽርዎም፡-

  ንህፃውንቲ ምግቢ ቅድሚ ምድላውኩም ኣእዳውኩም ብማይን ብሳሙናን ምሕፃብኩም ዘክሩ፡፡

  ቖልዑትኩም ቅድሚ ምምጋብኩም ኣእዳዎም ብማይን ሳሙናን ሕፀብዎ፡፡

  ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ዝፈልሐ ወይ ብመድሓኒት ዝተፈወሰ ማይ ጥራሕ ክሰትዩ ይግባእ፡፡ ዝሰትይዎ  ማይ ብከም ኣኳታብ 
ወይ ውሃ ኣጋር ዝኣመሰሉ ማይ መፃረይ መድሓኒታት ብምጥቃም ምሕካም የድሊ፡፡

  ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ጡብ ምጥዋብ ቐፅላሉ፣ መዓልታዊ ድማ 3 ስሩዕ ብልዕታት መግብዎም፡፡

  ዓበይቲ ኣጉሚ እንትትምግቡ ኣብ ሕቕፉኹም ወይ ድማ ኣብ ንፁህ ምንፃፍ ኣቐምጥዎም

ቀንዲ ኣርእስቲታት እዚ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ዘድልዩ ናውቲ

  ተወሰኺ ምግብታት ዓቐንን ድግግምን ልስሉስን ዝለሓሙን ኮኾብ ምግብታት

  ምስ ኣባላት ስድራ ብዛዕባ ወፃኢ ምትላምን ኮኾብ ምግብታት ምዕዳግን ምዝርራብ

  ፀወታ ትልሚ ዝርዝር ዕለታዊ ምግቢ ህፃን (ን3 አናእሽቱ ጉጅለታት እኹል ዝኾኑ መፃወቲ ምንፃፋትን ምግብታት ካርድን

  ፖስተር ተወሳኺ ምግቢ ዓብዪ ኣጉሚ

ብርኪ 1፡- እንኳዕ ደሓን መፃእኹም 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ ናብ ሻምናይ ክፍለ ግዘ ምዕቡል ዘተ ማሕበረሰብ ፈለማ ሓደ1000 መዓልትታት እንኳዕ ብደሓን መፃእኹም”፡፡ 

ብርኪ 2፡- ሕሉፍ ክፍለ ግዘ ምክላሰ 

ከምዚ ይበሉ፡- 	“ዝሓለፈ ግዘ ኣብ ዘካየድናዮ ናይ ዘተ ኣኼባና፣ ሓደ ህፃን 6ተ ወርሒ ዕድመ ካብ ዝመልኦ ጀሚሩ ልስሉስ ሓፊስ ጋዓትን ዝለሓሙ 
ኮኾብ ምግብታትን ብምትእትታው  ኣናእሽቱ ኣጉሚ ቖልዑት ምእንታን ክዓብዩን ክምዕብሉን ንምሕጋዝ ስድራታት እንታይ ክገብሩ 
ከምዝግብኦም ተምሂርና ነይርና፡፡’’ 

ከምዚ ይበሉ፡	 “ካብቲ እንረኽቦ ኣታዊ ገንዘብ ኮኾብ ምግብታት ንምዕዳግ ዝተወሰነ ገንዘብ ክንዓቁር ምእንታን ክንክእል ናይ ገዛ ኣስቤዛ/በጀት/ ንምትላምን 
ንምዝታይን ዘኽእለና ፀወታ ገንዘብ ምርካብን ምዕዳግን እውን ተፃዊትና ነይርና”

ተሳተፍቲ ኣብ ገዝኦም ንምትግባር ዝፈተንዎም ተግባራት ኢዶም ብምውፃእ ከርእዩ ግበሩ   

  ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም  ንኣናእሽቱ ኣጉሚ ህፃውንቲ ሓፊስ ጋዓት ምሃብ ዝጀመርኩምን ኩሉ መዓልቲ ድማ ዝለስለሱን 
ዝለሓሙን ምግብታት ክበልዑ ዝገበርኩምን 

  ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ፖስተር ተወሳኺ ምግቢን በራሪ ፅሑፍን ንመፃመድኹምን ንኣባላት ስድራኹምን ዘርአኹምን 
ነዚኣቶም ድማ ኣብ መንደቕ ገዛኹም ዝሰቐልኩምን?

  ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም መምርሒ ፓስተር ንእሽቱ ኣጉሚ ህፃናትን  ከም መምርሒ ብምኽታል ንኣናእሽቱ ኣጉሚ ደቅኹም 
ኮኾብ ምግብታት ምስ ሓፊስን ልስሉስን ጋዓት ዘዳለኹም?

  ክንደይ ትኾኑ ኢኹም ካባኻትኩም ኣብ ወሰንቲ እዋናት ኣእዳውኩም ብማይን ብሳሙናን ዝተሓፀብኩም?

  ነዚኦም ምስ ስድራኩም  እትትመያየጡ ዘጋጠምኩ ፀገማት ኣለዉዶ

1. ሕድሕድ እዞም ነገራት ዝተግበሩ በዝሒ ተሳተፍቲ ኣብ ፀብፃብ መቕረቢ ቅጥዕኹም ፅሓፉዎ ወይ መዝግቡ፡፡

ብርኪ 3፡- ናይ ሎምዓንቲ ኣርእስቲ ምልላይ፡- ዓብይ ኣጉሚ (8-12 ኣዋርሕ))

ሕቶ፣	 ኣበቲ ተቀለዓይ ሰሌዳ ታይ ይረኣይኩም ኣሎ

መልሲ፣	 ገዓት ብፍንጃልን ገዓት ዝበልዕ ህፃንን

ከምዚ ይበሉ፡-	 “ናይ ሎምዓንቲ ኣርእስትና ብዛዕባ ብርኪ ዕብየት ዓብዪ ኣጉሚ  እዩ፡፡”

1. “ቖልዑትና 8ተ ኣዋርሕ ዕድመ እንትመልኦም ዓበይቲ ኣጉሚ  ኾይኖም ኣለዉ ማለት እዩ፡፡ ከብዶም እናጠንከረ ሰብነቶም ድማ እናገዘፈ ይኸይድ፡፡ 
ዋላ’ውን ዝያዳ ሕንጡዋትን ዝያዳ ድማ ካብቲ ናብቲ ዝንቀሳቐሱ ንጡፋትን እዮም ዝኾኑ፣ ስለዚ ድማ ኣብዚሖምን ብተደጋጋሚን ምግቢ ክበልዑ 
ይግባእ፡፡”

2. 	“ፀባ ጡብ  ኣዶ ሕዚ እውን እንተኾነ እቲ ኣዝዩ ጠቓሚ ክፋል ምግቦም እዩ፣ ግና ዓብዪ ኣጉሚ ህፃውንቲ ኣካላቶምን ኣእምሮኦምን ክዓብይን 

ክምዕብልን ብዙሓት ኮኾብ ምግብታት የድልዮዎ እዮ፡፡

ብርኪ 4፡- ዘተ ብዛዕባ ስርዓት ኣመጋግባ ኮኾብ ምግብታት፣ ዓቐንን ድግግምን  ንዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ 

ከምዚ ይበሉ፡-	 ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ካብ ፀባ ጡብ ብተወሳኺ ሕዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ምግቢ የድልዮም እዩ ምኽንያቱ ብኣካልን  ኣእምሮን 

ክዓብዩን ክምዕብሉን ብዙሕ ዝተመጣጠነ ምግብን ጉልበትን እዩ ዘድልዮም፡፡”

ኣብዚ እዋን እዚ ዉን “እዛ ከሽዐ ኸብዶም ገና ንእሽትለይ እያ፣ ስለዚ ድማ ኣብ ሓደ እዋን  ብዙሕ ምግቢ ንምብላዕ ክፅገሙ ይኽእሉ እዮም፡፡”





ሕቶ፣	 ኣበቲ ተቀለዓይ ሰሌዳ ታይ ይረኣይኩም ኣሎ

መልሲ፡         ዓብይን ንእሽትይን ጎድጋዳ ሸሓንነ ኾኸብ ምግብታትን

ብርኪ 6፡- ፀወታ ዝርዝር ዕለታዊ ኣመጋግባ ህፃን ምፅዋት 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ሕዚ ንኣጉሚ ቖልዑትና ዕለታዊ ዝርዝር ምግቦም ከመይ ክንትልም ከምዘለና ዝሕግዘና ሓደ ፀወታ ብምፅዋት ንእሽተይ ክንዘናጋዕ ኢና፡፡ 

1. ንተሳተፍቲ ኣብ ሰለስተ ኣናእሽቱ ጉጅለታት ምቐልዎም፡፡  

2. ፀወታ ትልሚ ዝርዝር ምግቢ ህፃን ምሰ እቲ ምንፃፍን ካርድታት ምግብን  ኣርእይዎም እሞ እቲ ፀወታከመይ ክምዝፅወቱ ድማ ግለፅሎም ፡- 

  እቶም ሰለስተ ዓበይቲ ዓሚዩቕ ሽሓነታት ኣብነታት ስሩዕ ምግብታት ማለትውን ቁርሲ፣ ምሳሕን ድራርን ዝጥምቱ እዮም፡- ዓበይቲ 

ኣጉሚ ቖልዑት ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ ካብ 2-3 ስሩዕ ብልዕታት የድልዮም ፡፡ 

  እቶም ክልተ ኣናእሽቱ ዓሞቅቲ  ሽሓነታት ኣብነታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝቐርቡሎም ጠዓሞታት እዮም፡- ዓበይቲ ኣጉሚ ቖልዑት ኣብ 

ነፍስወከፍ መዓልቲ ካብ 1-2 ጠዓሞታት የድልዮም፡፡ 

  ነፍስወከፍ ጉጅለ ነዞም ካርድታት ምግቢ ብምርኣይ ዓበይቲ ኣጉሚ ቖልዑቶም ኣበቲ መዓልቲ ኣብ ስሩዕ ምግቦም ይኹን ኣብ 

ጠዓመቶም እንታይ ክምገቡ ከምዘለዎም ብዝምልከት ይዝትዩ፡፡ 

  ሕድሕድ ተሳታፊ ነቲ ፀወታ በብተራ ንምፅዋት ዕድል ምርካቡ ኣረጋግፁ፡፡

  ዘክሩ! ዓበይቲ ኣጉሚ ቖልዑት እዞም ዝስዕቡ ነገራት የድልዩዎም ፡- 

i. እንተውሓደ ሓደ በዓል 3 ኮኾብ ምግቢ ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ፣ እንተስ ኣብ ስሩዕ ብልዒ ወይ ብመልክዕ መማሸይን ፡፡ 
በዓል  3 ኮኾብ ምግብታት እንብሎም ካብ ተዋፅኦ እንስሳት ዝርከቡ ምግብታት እዮም፡፡ 

ii. እንተውሓደ ሓደ በዓል 2 ኮኾብ ምግቢ ኣብ ነፍስወከፍ ስሩዕ ብልዒ ምምጋብ የድልዮም፤ በዓል 2 ኮኾብ ምግቢታት 
እንብሎም ናብቲ ስሩዕ ብልዒ እንውስኾም ፍረምረን ኣታኽልቲታትን እዮም፡፡  

iii. እንተውሓደ ሓደ በዓል 1 ኮኾብ ምግቢ ኣብ ነፍስወከፍ ስሩዕ ብልዒ ምውሳኽ የድሊ፤ በዓል 1ኮኾብ ምግቢ እንብሎም ናብቲ 
ስሩዕ ብልዒ እንውስኾም ጠስምን ዘይቲ ብልዕን እዮም፡፡  

iv. 	ብተወሳኺ ጡብ ምጥዋብ ምቕፃል የድሊ፡፡ 

3. ንነፍስወከፍ ጉጅለ ሓደ እኩብ ፀወታ ትልሚ ዝርዝር ምግቢ ህፃን ዓድልዎም፡፡  

4. እናተዘዋወርኩም/ኣበ በቢ ጉጅለታት ዘለዉ ተሳተፍቲ ነቲ ፀወታ ከመይ ከምዝፃወቱ ተዓዘቡ፡፡  

5. ንተሳተፍቲ ብዛዕባ ፀወታ ዕለታዊ ኣመጋግባ ህፃናት ደቆም ክዝትዩን ነቶም ካርድታት ምግቢ ብምጥማት ኣብ ሓደ ምሉእ መዓልቲ ኣብቲ 

ሕድሕድ ዓብዪ ዓሚዩቕ ሽሓነ (ስሩዕ ምግቢን) ኣብ ሕድ ሕድ ንእሽተይ ዓሚዩቕ ሸሓነ (መማሸይን ) እንታይ ከምዝቕመጥ ካብ ሓቂ ዘይረሓቁ 

መማረፂታት ንኽወስዱ ኣተባብዑዎም ፡፡ 

6. ድሕሪ 20 ደቓይቕ ኩሎም ተሳተፍቲ ናብቲ ሓፈሻዊ ዓብዩ ጉጅለ ተመሊሶም ንኽመፁ ሕተትዎም፡፡ካብ ነፍስወከፍ ንእሽተይ ጉጅለ ንሓደ ሰብ 

ኣብ ጉጅለኡ ካብ ዝተገበረ ምይይጥ ዝረኸቦ ቁም ነገር ንኻልኦት ከካፍል ሕተቱ፡፡ 

ብርኪ 7 ፡- ኣብ ዛዕባ ፀወታ ትልሚ ዝርዝር ምግቢ ኣጉምን ዕምበባን ህፃናት ዝጥምት ዘተ 

1. እቶም ሰለሰተ ኣናእሽቱ ጉጅለታት ነቲ ፀወታ ተፃዊቶም ምስወድኡ ኩሎም ተሳተፍቲ ናብቲ ዓብይ ጉጅለ ተመሊሶም ክመፅኡ ዓድሙዎም፡፡ 

          ነዞም ሕቶታት ሕተቱ፡-  

  “ካብዚ ፀወታ እንታይ ተማሂርኩም?”

  “ነቲ ዕለት ዝኸውን  ምግቢ ዓብዪ ኣጉሚ ህፃን ምትላም ብዝምልከት እንታይ ዝቐለለኩም ነገር ነይሩ?” 

  “ነቲ ዕለት ዝኸውን  ምግቢ ኣጉሚ ቖልዓ ምትላም ብዝምልከት ጉጅለኹም ዘጋጠሙዎ ገለ ፈተነታት እንታይ ነይሮም?”

  “ትልሚ ዕለታዊ ዝርዝር ምግቢ ንኣጉሚ ቖልዑትና እንትነዳልው ካብ ሓቂ ዘይርሓቁ ጭቡጥ ምርጫታት ኣብ ምግባር 
ንምሕጋዝ ካብ ኣባላት ኣናእሽቱ ጉጅለ ዝረኸብክምዎ ገለ ምኽሪ እንታይ ነይሩ?”

  “ብዛዕባ ገንዘብ እንረኽበሉን ኮኾብ ምግብታት እንዕድገሎም መንገድታት ብዝምልከት ምስ መፃመድኹምን ካልኦት ኣባላት 
ስድራኹምን ምዝርራብ ትኽእሉ ኢልኩም’ዶ ትሓስቡ?”

  “መፃምዲ  ወይ ስድራታት ነዞም ዛዕባታት ክዝትዩሎም ዝኽእሉሉ ዝሓሹ ምችው እዋናት’ዶ  ኣለዉ?”

  “ኣብ ኣታዊ ገዛ ኣብ ምዝታይን እንታይ ዓይነት ኮኾብ ምግብታት ምግዛእ ከምዘድልይ ሓቢርካ ኣብ ምውሳንን ሰብኣይን 
ሰበይትን ይኹን ስድራታት ዘጋጥሙዎም ገለ ፈተነታት እንታይ እዮም ? 

ነዞም ነጥብታት ኣጠናኽሩዎም፡-

  “ኣጉሚ ቖልዑት ነፍስወከፍ መዓልቲ ኮኾብ ምግብታት ክበልዑን እናዓበዩንዕድመ እናወሰኹን እንትኸዱ ድማ መጠን 
ዝወስድዎ ምግቢ በብግዘኡ እናወሰኹ ምኻድን ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ ፀወታ ንኣጉም  ህፃናት ዕለታዊ ዝርዝር ምግብታት ከመይ 
ከምእንትልምን ከምነዳልውን ክንለማማድ ዝሕግዝና እዩ፡፡”

  “ኮኾብ ምግብታት ኣብ ገዛ ብቐሊሉ ዘይርከቡ እንተኾይኖም፣ ንግስቲ ኣናህብ ካብ ሰብኡተን ሓገዝ ይደልያ፡፡ እዚውን ከፍቲ 
ብምርባሕ ፤ኣታኽልቲታት ገደና ብምልማዕ ወይ ድማ ኮኾብ ምግብታት ብምዕዳግ ክድግፍወን የድሊ፡፡”

ብርኪ 8፡-ናብ ገዛ ዝውሰዱ ናውትን ተግባራትን 

1. ፖስተር ተወሳኺ ምግቢ ዓበይቲ ኣጉሚ ህፃውንቲ ንዝምልከቶም ተሳተፍቲ ዓድሉዎም፡፡

ከምዚ ይበሉ፡-	“ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ነገራት ንመፃመድኹምን ኣባላት ስድራን እንትተካፍሉ ኣብ ገዛ ከመይ ተፈፂሞም ንዝብል ኣብ ቀፃሊ 
ኣኼባ ሕሉፍ ፀብፃብ ክተቕርቡልና ትኽእሉ ፍቓደኛታት እስኪ ኣእዳውኩም ኣውፅኡልና? 

  ዓብዪ ኣጉሚን ዕምበባን ህፃውንቲ በቢመዓልቲ ዝረኽቡዎም ኮኾብ ምግብታት ዝረኽብሉ መንገድታት ኣመልኪቱ ብዛዕባ 
ስርዓት ኣመጋግባ ዝዛተዩ ተሳተፍቲ፡፡ 

2. ኣባላት ጉጅለ ነቲ ፖስተር ዓብዪ ኣጉም  ንመፃምዶምን ንስድርኦምን ከርእዩን፣ ስድራታት ዓበይቲ ኣጉሚ ንህፃውንቲ ደቆም ኹልሻዕ ልስሉስን 
ሓፊስን ጋዓትን ከምኡ’ውን ዝለሓመን ዝደቐቐን ኮኾብ ምግብታት በብዕለቱ ንክምግቡ ክሕግዝሉ ዝኽእሉሉ ኣገባባት ክዝትዩን ከተግብሩን 
ይንገሩ፡፡

3. ኣባላት ጉጅለ አሕምልትን ፍረምረን ንምፍራይ ምእንታን ክከኣል ብዛዕባ ኣሕምልቲ ገደናን ካልኦት ዝተመሓየሹ ሕርሻዊ ኣገባባትን ሓበሬታን 
ብዛዕባ ምርካብ ዝጥምት ኣብ ከባቢኦም ካብ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥሙር ጥዕናን  ሕርሻ ወኪላትን ክሓቱ ኣተባብዕዎም ፡፡

ብርኪ 9፡- መዕፀዊ

1. ንኹሎም ተሳተፍቲ ቐፃሊ ኣኼባ መዓዝ ከምዝኾነ ኣዘኻኽሩዎም፡፡ 

ከምዚ ይበሉ፡-	“ደሓን ኩኑ፣ ንዝነበረና ዝናኣድ ኣኼባ ድማ ነመስግነኩም!”


