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ክፍሊ 1:		 ምፍላይ ሓሳብ ስራሕ ንግዲ
ምምንጫው ሓሳብ ስራሕ ንግዲ
ፈላማይ ዑደት ምስ ጉጅለ ኣባላት ሐበራዊ ድልየት ምርኻብ እዩ። ኣብ ውሽጢ
ስድራኹም ብዛዕባ እትጥቀሙሎም ፍርያትን ኣገልግሎታትን ከሙኡ እውን
ኣብ ዙርያኹም ንመሸጣ ብዛዕባ ዝቐርቡ ነገራትን ሕሰቡ። እዚኣቶም ሕድ
ሕዲኦም ንምምንጫው ሓሳብ ንግዲ መበገሲ ይኾኑ። ሓሳባት ንግዲ ካብ ውሽጢ
ዝተፈላለዩ ኩነታት ክምንጭዉ ዝኽእሉ እንትኾነ’ኳ ቀፂሎም ዘለው ኣርባዕተ
ዘፈራት ግና ዝሐሹ ፍርያት እዮም።
ሐዚ ዘለኩም ፍልጠትን ክእለትን፦ ምስ ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ብምዃን
ኣብ ውሽጢ ሂወት ስድራ ብዛዕባ እትሰርሕዎም ተግባራት ወይ ድማ ዘለኩም
ክእለት ንውሕ ዝበለ ዝርዝር ኣሰናድኡ። ንስኹም ምሕታት ዝግበአኩም “ኣይናይ
ስራሕ ወይ ድማ ተግባር እንትሰርሕ ብፅቡቕ ኩነት ምፍፃም እኽእል?” ዝብል
ይኸውን።
ድልየት ናይቲ ከባቢ ትካላት: ምስ ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ብምዃን ኣብ
ከባቢኹም ዘለው ከም ሆስፒታል፣ ሆቴል፣ መሰልጠኒ ማእኸላት፣ ሕርሻታት፣
ፋብሪካታት ወይ ድማ ኣብ ወረዳታት ዝካየዱ ኣኼባታት ፍርያት ሕርሻ ወይ ድማ
ካልእ ፍረያት ይደልዩ እንተኾይኖም ተዛተዩ። ቀፂሉ ዘሎ ሕቶ ብምልዓል “መን
ቀዋሚነት ዘለዎ ኮይኑ ግና ዘይተማልአ ድልየት ኣለዎ?” ሕተቱ እሞ መልሱ ርኸቡ።
ኣብ ቁሸትኩም ዘየለው ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎታት፦ ምስ ኣባላት ጉጅለ
ሐበራዊ ድልየት ብምዃን ኣብ ቁሸትኩም ክትረኸብዎም ዘይትኽእሉ ፍርያትን
ግልጋሎታትን ዝርዝር ኣሰናድኡ። እዞም ፍርያትን ግልጋሎታትን ሰባት ተሎ ተሎ
ዝደልይዎምን ነቶም ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎታት ንምርካብ ናብ ካልእ ቁሸት
ማእኸል ንግዲ ወይ ድማ ክልል ዝጓዓዙ ምዃኖም ዘይምዃኖም ኣረጋግፁ።
ባዕልኹም ምሕታት ዝግበአኩም “ኣይነኦም ኣድላይ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ቁሸትና
ኣይርከቡን?” ዝብል ይኸውን።
ኣብ ዙርያኹም ዘለው ፍልፍላት/ምንጪታት፦ ምስ ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ
ድልየት ኮይንኩም ኣብ ቁሸትኩም ዘለው ልንግዲ ስራሕኹም ከም ማእቶት/
ግብኣት/ ከገልግሉ ዝኽእሉ ተፈጥራዊ ሃፍቲታት ከምዘለውን ብዞም ሃፍቲታት
እዚኦም ታይ ምስራሕ ክምትኽእሉ ዝርዝር ኣሰናድኡ። ንባዕላትኩም ምሕታት
ዝግበአኩም “ሐዚ ኣብ ኢድና ብዘሎ ሃፍቲ (ገንዘብ፣ ቁሳቑስ፣ ሓይሊ ሰብ) ታይ
ክነፍሪ ወይ ድማ ክንሰርሐሉ ንኽእል?” ዝብል ይኸውን።
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ቀፂሉ ዘሎ ሰደቓ ኣብ ከባቢ ገፀር ክትግበሩ ዝኽእሉ ዝተወሰኑ ዝርዝር ሓሳባት ንግዲ ዝሓዘ
እዩ።

ኣብ ከባቢ ገፀር ክትግበሩ ዝኽእሉ ዝተወሰኑ ሓሳባት ንግዲ
ፍርያት/ምህርቲ ፀባ
ወይ ድማ ምቅንብባር
ፀባ (ምስንዳእ ጠስምን
ኣጅቦን’ውን ሓዊሱ)

ፍርያት ኣትክልቲ (ቆስጣ፣
ካሮት፣ ሽጉርቲ፣ ድንሽን
ኮሚደረ ‘ውን ሓዊሱ)

ምርባሕ ዘርኢ

ፍርያት እንቋቁሖ

ፍርያት ውሕልና

ቃንጫ /ኣገዳ/

ምህጣር ጠለበጊዕ ወይ
ድማ ከፍቲ

ምርባሕ ዘርኢ ኮሚደረ

ዘርኢ ቀለብ እንስሳት

ምርባሕ ዓሳ

ምፍላሕ ፈልሲ ኦም

ኣትክልቲ

ምስንካት ሕብሽቲ/ባኒ/

ምእካብ ድርቆሽ

ቃንጫ

ምስንዳእ ማርማላት ወይ
ድማ ስጎ

ስፌት ምንፃፍ ወይ ድማ
ስራሕ ዕትሮ /ሕኣይኖ/
ሸኽላየምንጣፍስፌትወይምየሸክላስራ

ጥረምረ

ምርባሕ ንህቢ

ፍርያት ቀለብ እንስሳት

ሰደቓ 1:

ክስረሐሎም ዝኸእሉ ሓሳባት ንግዲ

የቀፂሎም ዘለው ተግባራት ኣብ እዋን ኣኼባታት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት
ጥንኩር/ፅኑዕ ሓሳባት ንግዲ ንምምንጫው ክትክተልዎም ዝግባእ ሓሳባት እዮም።

ናይ ጉጅለ ኣኼባ ኣካይዱ
ሕድ ሕዲኡ ኣባል ጉጅለ 1 ወይ ድማ 2 ሓሳብ ንግዲ ከመንጩ ብምግባር
ኣብ ወረቐት ፅሓፉ። ኩሎም ሓሳባት ንግዲ ነቲ ጉጅለ ብምክፋል ተመሳሳሊነት
ንዘለዎም ሓሳባት ኣብ ሓደ ኣክቡዎም። ንገሊኦም ኣባላት ጉጅለ ግር ዝብልዎም
ሓሳባት ክውገዱ ግበሩ - ብሓደ ሓሳብ ክሳብ ዘይኣመንሉ ሰባት ነቲ ሓሳብ
ተግባራዊ ንምግባር ብዙሕ ኣይተሓባበሩን። ኣብ ውሽጢ ጉጅለኹም ዘሎ ሓደ
ሰብ እንትኾነ’ውን ተሞክሮ ዘይብሉ ሓሳብ ንግዲ ኣወግዱ።

ንዝተረፉ ሓሳባት ንግዲ ተመልከቱ
ሐዚ ኣብዘለኹምሉ ኩነታት (ማለት ቅድም ክብል ዘለኩም ፍልጠት፣ ክእለትን
4
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ኣብ ኢድኩም ዘሎ ሃፍትን) ብዝተኽኣለ መልክዑ ክትግበሩ ዝኽእሉ ሓሳባት
ንግዲ ንምምራፅ ኣብ ሕድ ሕዲኡ መዓልቲታት ኣብ ሓሳባት ንግዲ ዘቲዩ።
እዚ ንምግባር እቲ ሓዲኡ መንገዲ ሓደ ወይ ድማ ክልተ ኣባላት ጉጅለ
ዝተረፉ ኣባላት ጉጅለ እቲ ዝተመረፀ ሓሳብ ንግዲ ክንደይ ዝኣክል ጥንኩር/
ፅኑዕ ከምዝኾነ ክእመነሉ ንምግባር ክምኩሩ ምግባር እንትኸውን ዝተረፉ ኣባላት
ክንደይ ዝኣክል በቲ ሓሳብ ከምዝኣመኑ ምርኣይ የድሊ።

ንኣባላት ጉጅለ ዝሐሸ ድልየት ዘሕደሩሎም 4 ወይ ድማ 5 ሓሳባት
ንግዲ ምረፁ

5.

4.

3.

2.

1.

ቀ.ሰ መለክዒታት መምረፂ ፅቡቕ ሓሳብ ንግዲ

ሓሳባት ንግዲ

ዝተመረፁ ሓሳባት ንግዲ ኣብ ውሽጢ ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ መደዳ ሰደቓ
ብምዝርዛር ሕድ ሕዲኡ መደዳ ነቶም ዝተቐመጡ ሕቶታት ንምምላስ ሞክሩ።
ንዝተረፉ ሕቶታት መልሲ ኣባላት “እወ” እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ሳፁን “✓”
ምልክት ግበሩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕድ ሕዲኡ መደዳ ንዘሎ “✓” ወይ
ድማ “እወ” መልሲታት ቁፀሩ። ካብ ውሽጢ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት እቲ ዝለዓለ
“✓” ምልክት ወይ ድማ “እወ” ብዝሓት ዝረኸቡ ሓሳባት ጥንኩር ሓሳባት
ንግዲ እዮም ማለት እዩ።

ካብ ውሽጢ ኣባላት ጉጅለ ሓደ ሰብ ፍርያቱ
እንትወሓደ ከምዝሰርሕ ይፈልጥ ድዩ?
እቲ ሓሳብ ንግዲ ንብዙሓት ኣባላት ጉጅለ ኣሕጒሱ
2
ዶ?
ኣብ ከባቢኹም ዘለው ሰባት እቲ ፍርያት
3
ብቀዋሚነት ይደልይዎ ድዮም?
ሐዚ ኣብ ኣከባቢ ተመሳሳሊ ፍርያት ዘቕርቡ
4
መቕረብቲ የለውን (ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም)?
1
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5
6
7
8
9

10

11.
12
13

ኣባላት ጉጅለ ነቲ ፍርያት ከፍርዩ ዝኽእሉ
ዝተወሰኑ መሳርሒታት ወይ ድማ ቆሳቑሳት
ኣለውዎም
ነቲ ማእቶት ፍርያት ዝኾኑ ጥረ ኣቑሑ ኣፍቱ ከባቢ
ብዝተመጣጠነ ዋጋ ይርከቡ ድዮም?
እቲ ፍርያት ንምውቃል ወይ ድማ ንምፍራይ
ኣድላይ ዝኾነ መሬት ኣለኩም ዶ?
ነቲ ፍርያት ኣበይ ምሻጥ ከምትእኽእሉ ትፈልጡ
ዶ?
ፍርያትኩም ናብ ዕዳጋ ወይ ድማ ናብ ዓሚልኩም
ንምጉዕዓዝ ቀሊልዶ ይኸውን?
ካብ 10 – 20 ሰባት ብንቕሓት ኣብ ውሽጢ ከይዲ
ፍርያት ክሳተፉ ይኽእሉ (ወይ ድማ ኩሎም ኣባላት
ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ኣብ ውሽጢ ከይዲ ፍርያት
ተራ ክነብሮም ይኽእል ድዩ)?
ነቲ ፍርያት ንምትግባር ኣድላይ ዝኾነ ግዜ
ክነብረኩም ይኸእል ድዩ?
ኣባላት ስድራኹም ነቲ ሓሳብ ንግዲ ክድግፍዎ ዶ
ይኽእሉ?
እቲ ሓሳብ ንግዲ ምስቲ ከባቢ ዝተጠዓዓመ ምዃኑ
ምርግጋፅ
ድምር ምልክታት ”✓”

ሰደቓ 2:

መምረፂ ሳፁን ዝሐሹ ሓሳባት

ካልኦት ኣብ ግንዛበ ክኣትዉ ዝግብኦም ጉዳያት
ልዕል ኣቢሎም ዝተቐመጡ ሓሳባት ንግድኹም ቅድሚ ምምራፅኩም ኣብ ውሽጢ
ግንዛበ ክኣትዉ ዝግብኦም ጠቐምቲ ጉዳያት ኣለው። እቲ ሓደ ጠቓሚ ጉዳይ
ነቲ ስራሕ ንግዲ ንምጅማር ዘድሊ መጠን ገንዘብ እዩ። ፕሮግራም ዕብየት ሕርሻ
ክሳብ 75 ሚኢታዊ (75%) ደገፍ ዝገብር እንትኾነ እውን ሕድ ሕዲኡ ኣባል
ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ናይ ባዕሉ ገንዘብ ከዋፅእ ይግብኦ። ስለዚ ክባር ዝኾነ
መሳርሒ ወይ ድማ ዕደጋ መሬት ዝሓትት ሓሳብ ንግዲ ምምራፅ ፅቡቕ ሜላ
ኣይኸውንን። ልዕል ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ሰደቓ ካብ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ውሽጢ
6
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ንምጅማርን ኣብ ቀፃሊ ንምስረሕን ኣእዚዮም ክባራት ኣብ ዝኾኑ ሐሳባት ንግዲ
ብዙሕ ግዜ ካብ ምብኻን ኣቐዲምካ ጥንቓቐ ምግባርን ምውጋድን ይጠቅም።
ኣብ ውሽጢ ልዕል ኣቢሉ ዝተጠቐሰ ሰደቓ ካብ ውሽጢ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት
ንግዲ እቲ ጥንኩር ሐሳብ ”✓” ምልክት ብዝሓት ከም ጉጅለ ገምግሙ።
ዝለዓለ እወንታዊ ግብረ መልሲ ዝረኸቡ ሓደ ወይ ድማ ክልተ ሓሳባት ንግዲ
እንተሃልዮም ተመልከቱ። ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸቡ 2 ሓሳባት ናብ ቀፃሊ ብርኪ
ንምስጋር መሪፅኩም ናብ ዳህሳስ ዕዳጋ ምእታው እዩ።
ኣብዚ ብርኪ ወሳኒ ነገር ዝኾነ ኣባል ጉጅለ በቲ ጉጅለ ኣብ ዝተመረፁ
ሐሳባት ንግዲ ጥንኩር ተቓውሞ ከምዘይብሉ ምርግጋፅ እዩ። ስርዓት ኣዋህባ
ድምፂ ከይተኸተልኩም ኣብ ዝተመረፁ ዝሐሹ ሐሳባት ንግዲ ኣብ ስምምዕነት
እንተበፂሕኹም ኣእዝዩ ፅቡቕ እዩ። ካብ ኣባላት ዝለዓሉ ናይ ግልፂ ይኹነለይ
ሕቶታት ብፍፁም ከይተመለሱ ክሕለፉ ኣይግባእን። ኩሎም ዝተልዓሉ ሕቶታት
ዝሓተተ ሰብ እኹል መልሲ ክሳብ ዝርከብ ምምላስ ኣለዎም። ኩሎም ኣባላት
ጉጅለ ስምምዕነት ኣብ ዝተገበረሎም ሓሳባት ተኣማሚንኩም ነቲ ስራሕ ቆራፅ
ምዃን ትፅቢት ይግበረልኩም።
ኣባላት ሓበራዊ ድልየት ኣብ ሙሉእ ስምምዕነት ብዝበፃሕኹም ኣብ ውሽጢ
ካብዚ ንታሕቲ ዘሎ ሳፁን ዝሐሸ ዳህሳስ ዕዳጋ ንኽስረሐሎም ዝተስማማዕኹምሎም
ጥንኩር ሓሳባት ንግዲ ኣቕምጡ። ጉጅለኹም ብሓደ ግዜ ካብ ሰለስተ ዘይበልፁ
ሓሳባት ንግዲ ምምራፁ ምርግጋፅ ኣለኩም።
ዳህሳስ ዕዳጋ ንኽግበረሎም ዝተመረፁ ዓቕሚ ዘለዎም ሓሳባት ንግዲ:
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መፅናዕቲ ሓሳብ ንግዲ፦ ትግበራ መፅናዕቲ ዳህሳስ ዕዳጋ
ዳህሳስ ዕዳጋ እንታይ እዩ? ኣብዚ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ ንምግላፅ ሞክር/ሪ:

ዳሕሳስ ዕዳጋ ዝትግበረሉ ፍርያት ብዝተረኸበ ፍርያትኩም ክሸይጥ ዝኽእል ምዃኑ
ንምርግጋፅ እዩ። ኣብ ሐሳባት ንግድኹም ገንዘብን ግዜን ቅድሚ ምብኻንኩም
ዳህሳስ ዕዳጋ ምክያድ ፅቡቕ ሜላ እዩ። ዳህሳስ ዕዳጋ ምትግባር ቀረባ ናብ ዝኾነ
ዕዳጋ ብምኻድ ብዝሕ ንዝበሉ ሕቶታት ምሕታት የካትት እዩ። ንዝተፈላለዩ
ሰለስተ ኣካላት ምምኻር ይግበአኩም:
ንሓዋሩ ዓሚል ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት - ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎትኩም ክደልዩ
ዝኽእሉ
ተናሓናሕትኹም ክኾኑ ዝኽእሉ - ሐዚ ምስ ናታትኩም ፍርያት ተመሳሳሊ ወይ
ድማ ተቐራራቢ ዝኾነ ፍርያት ኣብ ምሻጥ ዝርከቡን
ዝኾነ ዝፈልጥዎ በዓል ሞያ -ከም በዓል ሞያ ሰራሕተኛ ጣቢያ ልምዓት፣ ወረዳ
ሕርሻ፣ ተወካሊ ሕብረት ስራሕ ወይ ድማ ኣፍቱ ከባቢ ዘሎዉ/ዋ ሰብ ሞያ ጉዳይ
ደቂኣንስቲዮ

ኣብ ዝቕፅል ንኡስ ክፍሊ ዳህሳስ ዕዳጋ ኣብ እተካይድሉ እዋን ክልዓሉ ዝኽእሉ
ሕቶታት ናሙና ሒዙ እዩ። ሰባት ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ንምምላስ ሸለልትነት ኣብ
ዘርኢይሉ እዋን ፀቕጢ ኣይትግበሩሎም።
ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ካብ ሓደ ንላዕሊ ዓቕሚ ዘለዎ ሓሳብ እንተመንጭዩ/
እንተምፂኡ/ በብጉጅለ ብምክፍፋል ኣብ ሕድሕዲኡ ሓሳብ ዝተፈላለየ ዳህሳስ
ዕዳጋ ምክያድ ይግባእ።ሓደ ሓሳብ ጥራሕ እንተተመረፀ እውን ዓሚል ክኾኑና
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ስለዝኽእሉ ሰባትን ተናሓናሕትናን ብዙሕ ንኽንምሃር ስለዘኽእለና መፅናዕቲ
ዳህሳስ ዕዳጋ ምክያድ ረብሑኡ ዝዓዘዘ እዩ።
ኣብ ሕድሕዲኡ ሓሳብ ንግዲ ዝተወሰነ መፅናዕቲ ብዝገበርኩም ምስ ኩሉ
ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ሕፅር ዝበለ ኣኼባ ብምግባር ሕድ ሕዲኡ ጉጅለ
ካፍቱ መፅናዕቲ ክንደይ ዝኣክል ትምህርቲ ከም ዝረኸበ ንኻልእ ከካፍል ግበሩ።
ነዚ ሕቶ እውን መልሲ ሃቡሉ ። ካብ ውሽጢ መፅናዕቲ ዝተኻየደሎም ኣይንኡ
ሓሳብ ንግዲ ንትዋፈሩሉ ዝግባእ ግደኹም ንኽኸውን ንምንታይ ከምዝመረፅኩምዎ
ምስ ምኽንያቱ ምፅሓፍ ትኽእሉ ኢኹም።
መፅናዕቲ ዳህሳስ ዕዳጋ ብዝተፈፀመ ዝሐሹ ሓሳባት ንግዲ (ነቲ ሓሳብ ንግዲ ብምግላፅ
ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ዝሐሸ ሓሳብ ምዃኑ ዝተመረፀሉ ምኽንያት ፅሓፉ):

ፅንዓት ዕዳጋ/ሕቶታት ዳህሳስ
ንሓዋሩ ዓሚል ክኾንኹም ንዝኽእሉ ሰባት ክቐርቡ ዝኽእሉ
ሕቶታት:
እዚ ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎት ንምንታይ ትዕድጉ?
ኣብዚ እዋን እዚ ካበይ ትዕድጉ? ንምንታይ ካብዚ መደበር ወይ ድማ
ሸያጢ ይዕድጉ?
ካልእ ሓዱሽ መቕረቢ እንተመፂኡ ካብኡ ንምዕዳግ ፈቓደኛ ዲኹም?
ብሓደ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ትዕድጉ? ኣብ ኽንደይ ግዜ?
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ምስዚ ፍርያት ዝተተሓሓዘ ዝተፈለየ ምርጫ ኣለኩም (ንኣብነት መጠን፣
ሕብሪ፣ ጣዕሚ፣ ዓይነት መዕሸጊ ወይ ድማ ምስ ፅርየት ዝተተሓሓዘ
ጉዳይ?
ብኣብዝሓ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ዋጋ ትኸፍሉ? ዋግኡ ይለዋወጥ ድዩ?
ናይቲ ፍርያት ዋጋ ብሓደ ግዜ ክትከፍሉዎ ትፅቢት ይግበረልኩም ወይ
ድማ ካልእ ከም ልቓሕ ዝኣመሰለ መማረፂ ሜላ ኣከፋፍላ ኣሎ?

ተናሓናትኹም ክኾኑ ንዝኽእሉ ሰባት ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት:
ናትኩም ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎት ካብ ካልእ ዝተፈለየ ታይ ይገብሮ
ኢልኩም እትሓስብዎ ታይ እዩ? (ንኣብነት ፅርየቱ ድዩ ኣሰራርሕኡ)?
ንፍርያትኩም ክንደይ ዝኣክል ዋጋ ተኽፍሉ? (ንምፍራይ ኣብ እትሓስብዎ
ተመሳሳልነት ዘለዎም ፍርያት ትኹረት ግበሩ)?
እዚ ፍርያት ንምፍራይ ዘድልዩ እታወታትን ኣቕርቦትን ካበይ ትረኽቡ?
(ዘርኢ፣ ማዳበሪያ ወዘተ)?
ካብዚ ዕዳጋ እዚ ብተወሳኺ ፍርያትኩም ኣበይ ትሸጡ?
ፍርያት ወይ ድማ ግልጋሎትኩም ብምንታይ ዓይነት መንገዲ ተላልይዎ?
ንግድኹም ንምጅማርን ንምምራሕን ታይ ዓይነት ሽግራት ኣጋጢሙኩም?

ንሰብ ሞያታት ክቐርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት:
ኣብዚ ከባቢ ኣይንኦም ኣቑሑት ወይ ድማ ግልጋሎታት ዝለዓለ
ተጠላቢነት ኣለዎም? ንምንታይ?
ብዛዕባ ናትና ሓሳብ ንግዲ ርኢቶኹም ታይ ይመስል?
ነዚ ዓይነት ስራሕ ንግዲ ትሑት ግምት ፍርያት ወፃኢ ክንደይ ዝኣክል
ይኸውን ኢልኩም ትሓስቡ?
ነዚ ዓይነት ንግዲ ዝኸውን ማእቶት፣ መሳርሒታት፣ ወይ ድማ ካልኦት
ነገራት ኣቕራቢ ክኾኑ ዝኽእሉ እንመን እዮም?
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ፍርያትና ኣብ እነፍርየሉ እዋን ክነስተውዕሎም ዝግባእ ወሰንቲ ጉዳያት
ፅርየት ኣይንኦም እዮም?
ንግድና ኣብ እነካይደሉ እዋን ከጋጥሙና ዝኽእሉ ስግኣታት ኣይንኦም
እዮም ኢልኩም ትሓስቡ? ነዞም ስግኣታት እዚኦም ብኸመይ
ክንከላኸሎም ንኽእል?
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ክፍሊ 2:		 ኣሰናዳድኣ መዋፃኣይነት ፅንዓት
			 ንግዲ
ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ሓሳብ ንግዲ ድሕሪ ምምራፁ እውን እንተኾነ እቲ
ሓሳብ ንግዲ ኣብ ተግባር ክውዕል ዝኽእል ምዃኑ ንምርግጋፅ ተወሳኺ ናይ
መዋፃኣይነት መፅናዕቲ ምግባር ኣእዚዩ ጠቓሚ እዩ። መፅናዕቲ መዋፃኣይነት ንግዲ
ኣብ እተካይደሉ እዋን ዝእከብ ዝኾነ መረዳእታ ትልሚ ንግዲ እንትተሰናድኡ
ሙሉእ ብሙሉእ ንእታወት የገልግል (ክፍሊ 3 ተመልከቱ)። ዝሕግዘኩም
መረዳእታ ንምትእኽኻብ ኮይኑ፣ ካልኣይ ድማ ትልሚ ንግድኹም ሐዚ ኣብ
ዘለኩም ውሱን ክእለትን ሃፍትን ኣብ ስራሕ ክውዕል ዝኽእል ወይ ድማ
ዘይኽእል ምዃኑ ንምድህሳስን ንምውሳንን ይሕግዘኩም። መፅናዕቲ መዋፃኣይነት
ንግዲ ብስሩዕ ዝኾነ ስራሕ ንግዲ ቅድሚ ምጅማሩ ዝትግበር እንትኸውን፣ ስራሕ
ንግዲ ኣብ ምክያድ እውን ኣብ ዘሎ ስራሕ ንግዲ ተወሳኺ ዘፈር ንምውሳኽ
ወይ ድማ ዓመታዊ ትልሚ ንምሕንፃፅ ናይ ዋጋ ለውጢታትን ዝቕባበታትን
ከሙኡ እውን ኣብ ከባቢያዊ ከይዲታት ስራሕ ፅዕንቶ ከሕድሩ ዝኽእሉ ኩነታት
ኢሉ’ውን ምችዊ ኩነታት ብዘመላኽት መረዳእታ ንምእካብ በብግዚኡ ናይ
ዝፍፀም ተግባር እዩ። ኣብ መዋፃኣይነት መፅናዕቲ ንግዲ ኣርባዕተ ክፍሊታት
ዘለውዎ እንትኸውን፣ ንሳቶም ድማ ከምዝስዕብ ተዘርዚሮም ኣለው።

መዋፃኣይነት ቴክኒክ
ቴክኒካዊ መዋፃኣይነት ማለት ቀፂሎም ዘለው ሕቶታት ምምላስ ማለት እዩ።
“ጉጅለኹም ነቲ ስራሕ ብሓቂዶ ክዋፀኦ ይኽእል?” “እቲ ስራሕ ንምትግባር
ናይ ቴክኒክ ክህሎት ኣለኩም ድዩ?” “ከመይ ገይርኩም ምፍራይን ምሻጥን
ከምዘለኩም ትፈልጡ ዶ?” “ምምሃር ከ ትኽእሉ ዲኹም?”
ከመይ ምፍራይን ምሻጥን ከምዝክኣል’ውን ብዛዕባ ንግዲኹም እኹል መረዳእታ
ዘለኩም ምዃኑ ኣቐዲሙ ንምርግጋፅ ካብዚ ንታሕቲ ዘለው ዝርዝር ዝበሉ
ሕቶታት ባዕልኹም ምሕታት ይግበአኩም። ሙሉእ መረዳእታ ኣለና ኢልኩም
ኣብ እትሓስብዎ ቦታ ናይ “✓” ምልክት ኣቕምጡ። ምስ እዚ ጉዳይ እዚ
ብዝተታሓሓዘ ዝኾነ ተወሳኺ መረዳእታ እንተሃልይኩም ኣብ ቀፃላይ ገፅ ኣብ
ዘሎ ባዶ ቦታ ምቕማጥ ትኽእሉ።
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ቀ.

መለክዒታት ቴክኒክ መዋፃኣይነት

ሰ.
1

ኣይነኦም እታወታትን መሳርሒታትን ከምዘድልይና ንፈልጥ
(ንኣብነት፦ ዘርኢ፣ ማዳበሪያ፣ ፀረ ባልዕ፣ ምግቢ እንስሳት፣
ኣኽፋርን ነዳድን)

2

ዘድልይዩና ግብኣታት ካበይ ከም እንረክብ ንፈልጥ ዲና?

ቶም ግብኣታት ከም ልቢ ይርከቡ ድዮም ወይ ድማ ኣብ
ዝተወሰኑ መቕረብቲ እዮም ዘለው?
ኩሎም ዘድልይና መሳርሒታት፣ መገልገሊታትን ካልኦት ነገራትን
4 ኣለውና (ከም ንምዝራእ፣ ንምዕፃድን ንምቅንብባርን ዘድልዩና
መሳርሒታት) ወይ ክዓ ኣበይ ከምዝርከቡ ንፈልጥ?
ንኣና ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሳርሒታት ንምጥቃም ቀሊልን
5
ዕድመ ዘለዎምን እዮም (ብቐሊሉ ዘይስበሩ)?
ፍርያትና ናብ ዕዳጋ ንምጉዓዓዝ ዘኽእሉና ክባር ዘይኮኑ መጓዓዝያ
6
ኣሎ?
ኣብዚ ንግዲ ብዝኾነ ብርኪ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ መናእሰይ
7 ንኸይሳተፉ ዝኽልክል ዝተለመደ ዕንቅፋት ወይ ድማ ምስ ባህሊ
ዝተተሓሓዙ ሽግራት ኣለው?
ዘለውና ካልኦት ሓላፍነት ስድራ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው
8
ነቲ ፍርያት ኣብ ከይዲ ፍርያት ትፅቢት ዝግበረልና ፃዕሪ
ኣብ እዋን ፍርያት ኣብ እንፍርየሉን እንሸጠሉን ሽግር
9
እንተጋጢሙና ክሕግዘና ዝኽእል ሰብ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና
ናብ ዕዳጋ ቅድሚ ምኻዱ ፍርያትና እነቕምጠሉ ቦታ ኣሎ
10
(ዘድልየና እንተኾይኑ)?
ንሕድ ሕዲኡ መደዳ ድምር ቁፀሩዎ። ጉጅለኹም ን7 ወይ ድማ ካብኡ
ንላዕሊ ንዝኾኑ ሕቶታት መልሱ “እወ” እንኾይኑ ናይ ንግዲ ሓሳብኩም
በቲ ዘፈር ሞያ መዋፃኣይነት ኣለዎ ማለት እዩ።
3

ሰደቓ 3:
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እወ

ኣይኮነን
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ተወሳኺ መረዳእታ እንተሃልዩ ፅሓፉ:

ጉዳያት መዋፃኣይነት ገንዘብ ተንከፍ
ካልኣይ መዋፃኣይነት ምርመራ ወፃኢታት ብምምልከት ቀፂሉ ንዘሎ ሕቶ
ንምምላስ ሞክሩ። “ነቲ ፍርያት ንምፍራይ ናይቲ መፍረይ ወፃኢ ቀሊል እዩ፤
ካልኦትከ ካባና ብተመጣጣኒ ዋጋ ክዕድጉ ይኽእሉ ድዮም?”
መዋፃኣይነት ገንዘብ ተንከፍ ንምፍላጥ ብመፈለምታ ክልዓል ዝግብኦ ሕቶ፦ ዋጋ
መፍረይ ክንደይ ዝኣክል እዩ ንዝብል ምውሳን እዩ። ብምቕፃል “እቲ ስራሕ
ንግዲ ንምጅማር ሕድ ሕዲኡ ኣባል ጉጅለ ሓበራዊ ድሌት ከም መበገሲ ክንደይ
ዝኣክል ገንዘብ ከዋፅእ ይኽእል?” ዝብል ይኸውን።
እዚ ምስ ኣባላት ጉጅለኹም ተዛተይሉ። ኩሉ ኣባል ብማዕረ ስምዒት ተበግሶ
ኽሰርሕን ማዕረ ብፅሒት ክነብሮን ሕድ ሕዲኡ ኣባል ሓደ ዓይነት ኣስተዋፅኦ/
መዋጮ/ ዘውፅእ ይኸውን።
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ብሕድዲኡ ኣባል ጉጅለ ሓበራዊ ድሌት ክዋፃእ ዝኽእል ፍትሓዊ መጠን
ኣስተዋፅኦ ክንደይ ዝኣክል እዩ? ኩሉ ኣባል ነዚ ገንዘብ ማዕረ እንተዋፂኡ ክህሉ
ዝኽእል መበገሲ ገንዘብ ብምሕሳብ እቲ መጠን ካብዚ ንታሕቲ ፅሓፉ።
ሀ. ሕድ ሕዲኡ ኣባል ከዋፅኦ ዝኽእል ገንዘብ =ብር ብዝሓት (ብዝሓት ኣባላት
20 እንተኾይኑን ሕድ ሕድየኹም 1000 ብር እንተዋፂእኹም 1000 X 20
= 20,000 ብር ይኸውን፡፡
ለ. ሓፈሻዊ ትፅቢት መበገሲ ዝግበረሉ ሃፍቲ =ብር __________
(እቲ ካልኣይ ቁፅሪ ናይ መጀመርታ ቁፅሪ ብኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድሌየት
ቁፅሪ እንትራባሕ ክኸውን ይግብኦ)
ዘክሩ ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም 10 ኣባላት ጉጅለ ንዘለውሉ ጉጅለ ነንሕድ
ሕዲኡ ሰብ ብር 50,000 ወይ ድማ 20 ኣባላት ጉጅለ ንዘለውዎ ጉጅለ ብር
100,000 ደገፍ ክገብር ይኽእል። እዚ ደገፍ ካብ ብጥረ ገንዘብ ብመሳርሕን
ግብኣትን ዕደጋ ኣቢሉ ዝወሃብ እዩ (ንኣብነት ብኣቕርቦት ዘርኢ፣ ዕደጋ እንስሳት
ወይ ድማ ዕደጋ ወይ ከዓ ዕደጋ ሞተር ማይ)። ስለዚ ጉጅለኹም ነዚ ትልሚ
ብምውፃእ ስራሕ ንምጅማር ዘድልዩ ካልኦት መሳርሒታት ንምዕዳግ ኣብ ኢዱ
ገንዘብ ክነብሮ ይግባእ። ካልእ ልቢ ክወሃበሉ ዝግባእ ጉዳይ ፕሮግራም ዕብየት
ሕርሻ ሓገዙ ምሃብ ዝጅምረሉ ነቲ ስራሕኹም ምጅማር ካብ ዘድሊ ገንዘብ እንቲ
ሓደ ርብዒ (25%) ካብ ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ምእካብ ምኽኣልኩም
እንትረጋገፅ እዩ። ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም ነንሕድ ሕዲኡ ጉጅለ ዝውሃቦ
ዝለዓለ ገንዘብ እቲ ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ስርሑ ንምጅማር ዘድልዮ ሓፈሻዊ
ሃፍቲ (ልዕል ኣቢሉ ኣብ መስመር “ለ” ዝተገለፀ) ብ3 ብምርባሕ እዩ። (ምንም
ካብ ሕድ ሕዲኡ ኣባል ጉጅለ ሓበራዊ ድሌት ካብ ብር 50,000 ዝውሓደ
እንትኾነ እኳ)።
ሐ. እቲ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም (እቲ ልዕል ኣቢሉ ዝተጠቐሰ
“ለ” ብ3 ብምርባሕ) = _________________
(እዚ 10 ሰብ ንዘለውሉ ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ካብ ብር 50,000 ዘይበዝሕን
ካብ ብር 100,000 ዘይበዝሕን ምዃኑ ኣረጋግፁ)
ሓደ ግዜ መበገሲ ሃፍትኹም ሓሳብ ብዝረኸብኩም ናይ ንግዲ ሓሳብኩም
ንምትግባር ጉጅለኹም ምኽኣል ወይ ድማ ዘይምኽኣሉ ሕፅር ብዝበለ መልክዑ
ንምርግጋፅ ነዞም ቀፂሎም ዘለው ሕቶታት መልሲ ሃቡ።
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ቀ.ሰ.

1

2

3
4

5

6

7

8

መለክዒ

እወ

የለን

ካብ ኣባላት ጉጅለ ዝእከብ ሓፈሻዊ ኣስተዋፅኦን ካብ ዕብየት
ሕርሻ ፕሮግራም ብዓይነት ዝውሃብ ዝለዓለ ደገፍ (ልዕል ኣቢሉ
ዘሎ ለ+ሐ) ኣብ ውሽጢ ግምት ብምእታው ንስራሕ ንግድና
ዘድልየና ማእቶትን ንምዕዳግ መሳርሒታትን ዓቕሚ ኣለና ድዩ?
ናትና ኣስተዋፅኦን ናይ ዕብየት ሕርሻ ፕሮገራም ደገፍን
እንትድመር ንመበገሲ ዘድልየና ወፃኢ (ናይ መፈለምታ ፍርያት
ንምትግባር ዘድሊ ጠንካራ መሳርሒታትን ግበኣታትን) ምሽፋን
እንተዘይ ኪኢልና ነቲ ኣፈላላይ ዝመልእ ካልእ ተወሳኺ ገንዘብ
እንረኽበሉ መንገዲ ኣሎ (ንኣብነት፦ ካብ ኣባል ስድራ ወይ ድማ
ብመልክዕ ልቓሕ?)።
ኣብ ከይዲ ፍርያት ብቀዋሚነት እንጥቀመሎምን በብዓመቱ
እንዕድጎም ግብኣታት (ንኣብነት፦ ከም ዘርእን ማዳበርያን
ዝኣመሰሉ) ብተመጣጣኒ ዋጋ ይርከቡ ድዮም?
ናይ ባዕላትና ጉልበት ጥራሕ ብምጥቃም ንፍርያትና ምፍራይ
ንኽእል ዲና?
ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ንምቑፃር እንተደሊና ብተመጣጣኒ
ዋጋ ክንረክብ ከምእንኽእል ርግፀኛ ኢና (ንኣብነት፦ መሬት
ንምሕራስ፣ መፅለሊ ንምህናፅ፣ መሳርሒታት ንምጉዕዓዝን
ካልእን?)
ንዝቕፅል ዘመን ፍርያት ዘጋጥሙና ወፃኢታት ንምሽፋን
ብዘኽእለና ዝኣክል ዋጋ ፍርያትና ንምሻጥ ንኽእል ዲና?
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካብ ዘፍረናዮ ፍርያት ልዕሊ ፍርቂ
ምሻጥ እንተዘይ ኪኢልና ( ኣብ ዋሕዲ ፍርያት፣ ብርሰት ወይ
ድማ ዘይተሓሰበ ምኽንያታት ንሕንሕ) እንረኽቦ እቶት ኣብ
ዝቕፅል ዓመት ናይ ማእቶት ወፃኢ ክሽፍነልና ይኽእል ድዩ?
ኣብ መፈለምታን ካልኣይን ዘመን ፍርያት እንረኽቦ እቶት ናይ
ማእቶት ወፃኢና ጥራሕ ዝሽፍንን ልናትና ማእቶት ዘየዋፅእ
እንተኾይኑ ስድራና ነቲ እቶት ከይተፀበዩ ብባዕላቶም ምንባር
ይኽእሉ?
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መለክዒ

ቀ.ሰ.

እወ

የለን

ካብ ስራሕ ንግዲ ዝርከብ እቶት ካብ ስድራና ክንቆፃፀሮ ንኽእል
ኢና ኢልና ንኣምን ዲና?
ስራሕትና ኣብ እንካይደሉ እዋን ንገንዘብና ብዝግባእ ሓለዩ
10
ንምፅናሕ ዘኽእል ቦታ ዘለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ጉጅለና ኣሎ ድዩ?
ናይ ሕድ ሕዲኡ መደዳ/ረድፊ/ ድምር ቁፀሩ። ጉጅለኹም ን8 ወይ
ድማ ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾኑ ሕቶታት መልሱ “እወ” እንተኾይኑ ሓሳብ
ንግድኹም ንጉዳያት ገንዘብ ተንከፍ ብዝምልከት መዋፃኣይነት ኣለዎ
ማለት እዩ ።
9

ሰደቓ 4:

መዋፃኣይነት መለክዒ ጉዳያት ገንዘብ ተንከፍ

ብመሰረት ልዕል ኣቢሉ ዝተቐመጠ መለክዒ 1 ወይ ድማ 2 “የለን” መልሲታት
ጥራሕ እንተረኺብኩም ናይ ንግዲኹም ሓሳብ ኣብ ዙርያ ጉዳያት ገንዘብ ተንከፍ
መዋፃኣይነት ኣለዎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግና ሕድ ሕዲኡ ናይ “የለን” መልሲ
ክነብሮ ኣብ ዝኽእል ውፅኢት ብጥንቃቐ ተዛተይሉ። ሓድ ሓደ ሕቶታት ካብ
ካልእ ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ መፃኢ ንግዲ ምንቕስቓስኩም ፅዕንቶ ከሕድሩ
ዝኽእሉ ምዃኖም ምዝንጋዕ የብልኹምን።
ጉጅለኹም ኣፍቱ መፅናዕቲ ዕዳጋ ካብ ሓደ ንላዕሊ ዝኾኑ ዓቕሚ ዘለዎም ሓሳባት
ንግዲ ካብ ላዕሊ መሪፁ እንተኾይኑ መዋፃኣይነት ሕድ ሕዲኡ ሓሳብ ምፍታሽ
ይግበአኩም። እዚ ንምግባር ኣብ ሕድ ሕዲኡ ሰደቓ ዝተጠቐሱ ሕቶታት ዳግም
ካብ ምጥቃም ናይ “እወ” መልሲታት ምርኣይ ይግብአኩም።
ሓደ ግዜ ሓሳብ ንግድኹም ኣብ ዙርያ ቴክኒክን ገንዘብ ተንከፍን ጉዳያት
መዋፃኣይ ምዃኑ ብዘረጋገፅኩም እቲ ቀፃሊ ደረጃ ናብ ስራሕ ምስንዳእ ትልሚ
ንግዲ ምብጋስ ይኸውን።

ኣብ ኣየር ንብረት ማእኸል ዝገበረ መፅናዕቲ መዋፃኣይነት
ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊሓበራዊ ድሌት እትትግብርዎም ዓይነት ስራሕ ንግዲ ኣብ
ከባቢኹም ንዘሎ ኣየር ንብረት ዘማእኸለ ምዃኑ መፅናዕቲ ብምክያድ ምርግጋፅ
ይግበአኩም። ብፍላይ ኣብ ከይዲ ፍርያት ብኽለት ከባቢ ኣየር ዘስዕቡ ተረፈ
ፍርያት ኣግባብ ብዘለዎ መልክዑ ዝውገድሉ መንገዲ መፅናዕቲ ብምክያድ ኣብ
ሕድ ሕዲኡ ትልሚ ከይዲ ስራሕን ኣብ ውሽጢ ባጀት ምክታት ከሙኡ እውን
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ምኽሪ በዓል ሞያ ምሕታት ይግብአኩም። እዚ ብዋናነት ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ
ድልየት እትሰርሕዎም ስራሕቲ ብሓፈሻ ከይዲ ኣሰራርሓ ኣብ ከባቢ ማሕበረሰብ
ብኽለት ኣየር ንብረት ዘየስዕቡ ምዃኖም ምርግጋፅ ይግበአኩም።

መፅናዕቲ መዋፃኣይነት ቴክኖሎጂ ሓጋዚ ሕርሻ
ጉጅለታት ሓበራዊ ድልየት ስራሕኹም ብንጥፈት ንምፍፃም ዝሕግዙ ቆጣቢ
ጉልበትን ግዜን ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ሓጋዚ ሕርሻ ጉጅለታት
ሓበራዊ ድልየት ምእንታን ክትጥቀሙ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡን ኣብ ውሽጢ
ከይዲ ፍርያትን ምቅንብባርን ሐጋዚ ክኾኑ ዝኽእሉ ቴክኖሎጂታት ሓጋዚ ሕርሻ
መፅናዕቲ ምክያድ ግቡእ እዩ። ብፍላይ እዞም ተክኖሎጂታት እዚኦም ንፍርያት
ብፅሬትን ብቅልጣፈ ምፍራይን ምቅንብባርን፣ ከሙኡ ድማ ፍርያት ንምውሳኽ
ኮላይ ኣንፃረ ሓይልን ጉልበትን ብምቑጣብ ዝለዓለ ኣበርክቶ ብምግባር ጉጅለታት
ሓበራዊ ድልየት ከሰብትን ውፅኢታውን ንኽኾኑ ኣብ ምሕጋዝ ኣስተዋፅኦ
ኣለዎ።
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ክፍሊ 3: ምስንዳእ ትልሚ ስራሕ ንግዲ
ትልሚ  ስራሕ ንግዲ ናይ ኩሉ ስራሕ መበገስን መብፅሕን እዩ!
ዝኾነ ስራሕ ንግዲ ቅድሚ ምጅማርኩም
ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ መሰረት ዝገበረ ትልሚ
ስራሕ ንግዲ ንትትግብርዎ ዝኾነ ዓይነት
ስራሕ ንግዲ መሰረታውን ኣእዝዩ ወሳኒ‘ውን
እዩ። ስለዝኾነ ድማ ንትልሚ ስራሕ ንግዲ
ኣባላት ብሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም
እናተዛተኹም ሐሳብኩም ኣብ ወረቐት
ብምፅሓፍ ትልሚ ስራሕ ንግድኹም
ምስንዳእ ይግበአኩም።
ትልሚ ስራሕ ንግዲ ብዋናነት ኣባላት
ሓበራዊ ጉጅለ ንትሰርሕዎ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ንግዲ ዕውትነት ወሳኒ ዝኾነ ሰነድ እዩ።
ብመሰረት ትልሚ ስራሕ ንግዲ ገይርካ ዝስራሕ ዝኾነ ስራሕ ንግዲ ውፅኢት ኣፍቱ ስእሊ
ክምዝርአ ንኽበልዕዎ ዘሰስዕ ኮይኑ ተሰንኪቱ ከምዝወፅእ ውዕይ እንጀራ እዩ። ንኽበልዕዎ
ዘሰስዕን ዘፅግብ እንጀራን ንምስንካት ሓንቲ ሰበይቲ፦
1. ቅድሚ ሰለስተ ወይ ድማ 4 መዓልቲ ምትላምን ሕሩጭ ጣፍ ምውካዕንይግብኣ፤
2. ኣብ ሳልሳይ ወይ ድማ ራብዓይ መዓልቲ እቲ ሊጥ ምብኹዑ ሪኣ እንጀራ ቅድሚ
ምስንካታ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰዓት ኣቕድም ኣቢላ ኣብሲት ምውሳኽ ይግብኣ፤
3. እቲ ሊጥ ፎኾኽ ብዝበለ መጎጎኣ ኣርሲና ምስንካት ይግብኣ፤
ቶም ልዕል ኣቢሎም ዝተገለፁ ኣካይዳ ብምኽታል ንኽበልዕዎ ዘሰሰዕ ለምለም እንጀራ ኣብ
ውሽጢ ገዛ ይህልዋ። ትልሚ ስራሕ ንግዲ’ውን ልክዕ ፅቡቕን ንምብላዕ ዘሰስዕ እንጀራ ከም
ምስንካት ኩሉ ስራሕ ንግዲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ምትግባር
ዝግብኦም ኩሎም ተግባራት ብዝግባእ ምምዝጋብን ትልሚ ስራሕ ንግዲ ምስንዳእን
የድልየኩም። ብዙሓት መፅናዕቲ ከምዘረጋግፅዎን ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት
ዘለው ኣብ ስራሕ ንግዲ ዝተዋፈሩ ነጋዶ ከምዝምስክርዎ፣ ናይ ዕውትነቶም ዓንዲ ሕቐ ኣብ
ትልሚ ስራሕ ንግዶም ተደሪኾም ዝትግብርዎ ምንቅስቓስ እዩ። ንስኻትኩም’ውን ኣብ ውሽጢ
ዝኾነ ስራሕ ንግዲ ተዋፊርኩም ኣብ እትሰርሕሉ ግዜ፣ ትልሚ ንግዲ ስራሕ ክነብረኩምን
ብኡኡ ክትምርሑን ይግባእ።
ትልሚ ስራሕ ንግዲ ኣብ ውሽጢ ከይዲ ምስንዳእ፣ ኣብ ቀበሌኹም ደገፍ ንዝህብኹም
ሰብ ሞያታትን ሰራሕተኛታት ልምዓት ጣቢያን ደገፍ ብምሃብን ብምርካብን ስርዓቱ ዝሓለወን
ሓጋዚ ስራሕ ንግድኹም ዝኾነ ትልሚ ምስንዳእ ትኽእሉ። እዚ ትልሚ መሳለል መብፅሒ
ዕውት ንግዲ ስራሕኹም እዩ’ሞ ኣእዚዩ ጠቓሚ ሰነድ ምዃኑ ኣይትዘንግዑ።

ካብ መበገሲኣ መብፂሕኣ/መድረሲኣ ዘይወሰነት መርከብ ዝኾነ ማዕበል
ይወስዳ!

ሳፁን 1:
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ትልሚ ስራሕ ንግዲ ሓበራዊ ድሌት ጉጅለኹም
ትልሚ ንግዲ ንሓደ ውጡን ሓሳብ ንግዲ ዕውት ንምግባር ዝሕግዝ ኣብ ፅሑፍ
ዝሰፈረ መምርሒ፣ መግለፂ ሽቶ ወይ ድማ ከይዲ እዩ። መበገስን መብፅሕን
ንግድኹም ንምምልኻት ዝሕግዝ ፍኖተ ካርታ ሓባሪ ገይርኩም ክትወስድዎ
ትኽእሉ። ካብ ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም ደገፍ ንምርካብ ሕድ ሕዲኡ ጉጅለ
ሓበራዊ ድልየት ትልሚ ንግዲ ክነብሮ ይግባእ። እዚ መምርሒ እዚ ትሕት ኣቢሎም
ዝተገለፁ ብርኪታት ብምኽታል ትልሚ ንግዲ ንኽተሰናድኡ ይሕግዝኹም።
ኣቕሊልካ ንምቕራብ ሕድሕዲኡ ብርኪ መምርሒታትን ኣብነታትን ዝሓዘ
እንትኸውን ካብዚ ብምቕፃል ከም መበገሲ ብርኪታት ባህሪያት ንግድኹም
መረዳእታ እትመልእሉ ባዶ ቦታ’ውን ተሰናዲኡ ማለት እዩ።

ብርኪ 1: መጠቓለሊ ሓሳብ ንግድኹም
ሓሳባት ንግድኹም ብውስናት ሙሉእ ሓሳባት ምግላፅ ምኽኣል ይግብአኩም።
መጠቓለሊ ሓሳብ ንግድኹም ፅሒፍኩም ታይ ዓይነት ፍርያት ከምእተፍርዩ፣
ኣበይ ከምእትሸጡን ዓማዊልኩም እንመን ከምዝኾኑን ክገልፅ ከምዘለዎ ትፅቢት
ይግበረሉ። ነንሕድ ሕዲኡ ሙሉእ ሓሳብ ብምምላእ መጠቓለሊ ሓሳብ ንግድኹም
ኣብ ውሽጢ ቀፂሉ ዘሎ ሳፁን ፅሓፉ።

ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ኣብ ምስንዳእ ትልሚ ንግዲ
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መጠቓለሊ ሓሳብ  ንግዲ:
ሓበራዊ ድልየት ጉጅለና ዝሰርሖ ወይ ድማ ዘፍርዮ (ታይ ከምእተፍርዩ ግለፁ)

እዚ ፍርያት እነፍርዮ እዚ ብምጥቃም እዩ (እትጥቀሙሎም መገልገሊታት፣ መሳሪሒታትን
ጥረ ኣቑሑን ግለፁ)

ፍርያትና ንኽንሸጠሉ ዝሓሰብናዮ ዓሚል (ዓማዊል ክኾንኹም ዝኽእሉ ሰባትን ብኸመይ
ኣግባብ ነቲ ፍርያት ክተብፁሕሎም ከምእትኽእሉን ግለፁ)

እዚ ሓሳብ ስራሕ ንግዲ መዋፃኣይነት ከምዘለዎ ርግፀኛ ዝኾነሉ ምኽንያት (ዕዳጋ
መፅናዕትኹምን መዋፃኣይነት መፅናዕትኹምን መደምደምታን ኣባላት ሓበራዊ ድልየት ጉጅለን
ኣፍቱ ዘፈር ዘለዎም ተሞክሮ ግለፁ)

ሳፁን 2:
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ብርኪ 2: ሽቶታትን ዕላማታትን
ኣብ ስራሕ ንግድኹም ታይ ክተዕውቱ ከም እትደልዩ ንምሕሳብን ኣብ ዝቕፅሉ
ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ስራሕ ንግድኹም ኣበይ ምብፃሕ ከም እትደልዩ ግዜ
ወሲድኩም ሽቶ ኣቕምጡ።
ብ2015 ሓበራዊ ድልየት ጉጅለና ዘህጥርዎም ኣጣል ቁፅሪ ብዕፅፊ
ብምዕባይ ናይ ሕድ ሕዲኡ ኣባል ዓመታዊ እቶት ብር ምግባር።
ምሳሌ:

ክንደይ ዝኣክል ከምእትሸጡ፣ደረጃ ፅርየቱ ክንረክብ ኢና ኢልኩም ብዛዕባ
ትፅበይዎ እቶት ግልፂ ብዝኾነ መልክዑ ክተቕምጡዎ ይግብአኩም።

ሰለስቲኦም  ባህሪያት ሽቶ
1. እተቕምጡዎ ሽቶን ዕላማን ንባዕላትኩም ትርጉም ዘለዎን ፈታንን ክኸውን
ይግብኦ። ውፅኢታዊ ነጋዶ ኣብ ሂወቶም ትርጉም ዘለዎን መሸገሪ ሽቶን ኣለዎም።
ዝለዓለ ምውሃብን ምትእስሳርን/ተበግሶኦምን ብምርኣይ ሽትኦም የዕውቱ።
2. እተቕምጡዎ ሽቶ ግልፅን ውሱን ዝኾነን ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማ ክነብሮ ይግባእ።
ውፅኢታዊ ነጋዶ ናበይ ከምዝኸዱ ይፈልጡ። ግልፅን ኣንፈት መማላኸቲ ራኢን
ኣለዎም። ዕውትነቶም ዝመፅእ’ውን ራኢዮም ንምዕዋት ካብ ዝገብርዎ ኩለመዳያዊ
ፃዕሪ እዩ። ኣብ ኩነታት ኣፀጋሚ ዝኾነ እንተኾነ’ውን ትኹረቶም ኣብ ራኢዮም
እዩ።
3. ብቑፅርን ብመጠንን ብዝልካዕ መልክዑ ዕላማ ሓፂር ግዜ ክነብሮ ይግባእ።
ውፅኢታዊ ነጋዶ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ሓፂር ግዜ ሽቶ የቕምጡ። ኣብ ሓፂር ግዜ
ሽቶኦም ዝረኽብዎ ውፅኢት’ውን ክብ ናብዝበለ ብርኪ ከምዘብፅሖም ይፈልጡ።

ሳፁን 3:
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ኣብ ውሽጢ ቀፂሉ ዘሎ ሳፁን ናይ ነዊሕ ግዜ ሽቶኹም ፅሓፉ:
ሽቶ ነዊሕ ግዜ:

ሳፁን 4:

ሽቶ ነዊሕ ግዜ

ብመሰረት ልዕል ኣቢሉ ዝተቐመጠ ናይ ነዊሕ ግዜ ሽቶኹም ንምዕዋት
ዝሕግዝኹም ዝተወሰኑ ናይ ሓፂር ግዜ ዕላማታት ፍለዩ። ናይ ነዊሕ ግዜ
ሽቶኹም ልክዕ ክትበፅሕዎ ፈተነ/ሙከራ እናገበርኩም ከምዘሎ መብፅሒ/
መዳረሲ እንተቖፂርኩምዎ ዕላማታት ሓፂር ግዜ ድማ ኣብ መንጎ ጉዕዞኹም
ክትሓልፉዎም ከምዝግብኡ ቁሸታት ክትቆፅርዎም ትኽእሉ። ዘክሩ ኣብ ውሽጢ
ዞም ቁሸታት (ዕላማታት ሓፂር ግዜ) ምሕላፍ እንተዘይኪኢልኩም ምብፃሕ ናብ
እትደልይዎ ቁሸት ቦታ (ሽቶ ነዊሕ ግዜ) ክትበፅሑ ኣይትኽእሉን።
ናይ ሓፂር ግዜ ዕላማኹም ንምፍላይ እቲ ፅቡቕ ግዜ ክትበፅሕዎ ንትሓስቡ ሽቶ
ኣብ ኣእምሮኹም ብምሓዝ ናብ ድሕሪት ብምምላስ ቀፂሎም ዘለው ሙሉእ
ሓሳባት ምምላእ እዩ።
ቀፂሎም ኣብ ዘለው 3-4 ዓመታት ኣብ ሽቶና ንምብፃሕ እንትግብሮም

ምኽሪ: ፅቡቕ ዕላማታት
ውሱናት ዝኾኑ፣
ክልክዑ ዝኽእሉ፣ ተበፃሓይ
ዝኾኑ፣ጠቓሚ ዝኾኑን
ብግዜ ዝተወሰኑን
እዮም።
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ኣብ ዘቕፅሉ 2-3 ዓመታት ኣብኡ ንምፃሕ እንትግብሮም እዮም

ጉዕዞና ንምጅማር ኣብዚ ዓመት እዚ እንሰርሖ
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በዓላልቲ ሕልፈተ ሂወት ኣይተ ደባልቄ ንወ/ሮ ዘርፌ እንተርድእወን

ወ/ሮ ዘርፌ ኣብ ቁሸተን
ሓደ ንጉሆ ወ/ሮ ዘርፌ ዕትሮአን ተሸኪመን ማይ ንምቕዳሕ ናብ ገረብ ወረዳ። ኣብ
መንገዲ እናሃለዋ ናይቲ ቁሸት በዓላልቲ ነፀለአን ገልቢጠንን ሙውቕ ዝበለ ወረ ሒዘን
እንትኸዳ ረኸበአን። ወ/ሮ ዘርፌ ድማ ሰላምታ ምስተለዋወጣ ናበይ እናኸዳ ከምዝኾና
ነተን በዓላልቲ ሓተትአን። ንሳተን ድማ ናይ ኣይተ ደባልቄ ሕልፈተ ሂወት ንወ/ሮ
ዘርፌ ኣርድአአን። ወ/ሮ ዘርፌ ኣእዝየን ደንገፃ። ብድሕሪኡ እምብኣርከስ ድሓር
ንበይነይ ካብዝበፅሕ ምሳኻትክን ኸይደ ሕርመይ ከውፅእ ኢለን ዕትሮአን ኣብ ቁሸት
ኣቕሚጠን ናብ ኣይተ ደባልቄ ምብፃሕ ንኽበፅሓ ምስተን በዓላልቲ ብሓንሳብ ከይደን።
ወ/ሮ ዘርፌ ኣፍቱ ምብፃሕ ምስበፅሓ ዕትሮአን ናብ ዘቕመጣሉ ቁሸት ዞግ ዞግ እናበላ
እንትኸዳ ክልተ ናይቲ ከባቢ ሽማግለታት ኣብ ቀረባ ካብ ሓደጋ መኪና ዝተረፉ
ዓርኮም ንምሕታት ይጓዓዙ ነይሮም። እዚ ዝተዓዘባ ወ/ሮ ትርፌ ድማ “ምንም
ከይተመቸወኒ ፀኒሑ ሓደ መዓልቲ’ኳ እግዚሄር ይምሓሮም ከይበልኩዎም ቀሪየ፤ ታይ
ይብሉኒ! ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ፣ ምሳኻትኩም ኮይነ ክሓቶም እየ” ኢለን ምስቶም
ሽማግለታት ብሓንሳብ ምኻድ ጀመራ። እዚ ኩሉ እንትኸውን ወ/ሮ ዘርፌ ካብ በዓል
ገዝአን ንጉሆ ብዝወፃ እቲ ሰዓት ናብ ቀትሪ ተቓሪቡ፤ ኣብ ገዝአን ምዕጒ ማይ
የለን። ወ/ሮ ዘርፌ ምንም ዓይነት ሽቶ ስለዘይነበረን መበገሲአን ይኹን መብፂሒኣን/
መድረሲአን ብዝግባእ ኣይተረድኡኡን። ስለዝኾነ ድማ ንስኻትኩም ካብ ታሪኽ ወ/ሮ
ትርፌ ትምህርቲ ብምውሳድ ንትሰርሕዎ ዝኾነ ስራሕ ሽቶን ትልምን ከምዘድልየኩም
ከይትዝንግዑ።

ሳፁን 5:

ኣድላይነት ፅቡቕ ዕላማ
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ኣብ ውሽጢ ትሕት ኢሉ ዘሎ ሳፁን ናይ ሓፂር ግዜ ዕላማታትኩም ፅሓፉ:
ዕላማታት ሓፂር ግዜ:

ሳፁን 6:

ዕላማታት ሓፂር ግዜ

ብርኪ 3: ትልሚ ኣሰራርሓን ፍርያትን
ኣብ ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ዝፈርዩን ንመሸጣ ዝቐርቡን ፍርያት ኣበይን
ከመይን ከምእተፍርዩ ዝርዝር ኣቢልኩም ፅሓፉ። ናይ ኣሰራርሓ ትልምኹም
ቀፂሎም ዘለው ዘፈራት ዝነክእ ምዃን ኣለዎ።
ሀ.

ቀረብ መሬት

ፍርያትኩም ንምውቃል ወይ ድማ መፅለሊ እንስሳት ዝኸውን ዘድሊኩም ድልየት
መሬት ብምዝርዛር ድልየትኩም ከመይ ከምእተማልኡ ግለፁ። ናይቲ መሬት
ወነንቲ እንተዘይኮይንኩም ከመይ ክትረኽብዎ ትኽእሉ? መሬኩም ክንደይ
ዝኣክል ይርሕቕ? ኣባላት ጉጅለ ናብ መሬትኩም ንምብፃሕ ቀሊል ድዩ ከቢድ?
ኣብ መሬትኩም ናይ ካልእ ሰብ ይግበአኒ ሕቶ ኣሎ? መሰል ወነንቲ እቲ መሬት
ምዃንኩም ከመይ ትከላኸሉ? ኣብ ውሽጢ ታሕቲ ዘሎ ሳፁን ዝተቐመጡ
ሕቶታት መልሱ:

ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድሌት ኣብ ጥቓ ገዝኦም ዝርከብ መሬት እንትፃህዩ
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ድሌታት መሬት፦ፍርያትኩም ኣበይ ተውቁልዎ ወይ ድማ ተፍርይዎ?

ኣባላት ጉጅለኹም ንፍርያትኩም እኹል ዝኾነ መሬት ኣለዎምዶ?

ወነንቲ መሬት እንተዘይኮይንኩም ብኸመይ ንምርካብ ትሓስቡ?

መሬትኩም ክንደይ ዝኣክል ይርሕቕ?

ንኣባላት ጉጅለ ናብቲ መሬት ንምፃሕ ቀሊል ድዩ ከቢድ?

ኣብ ልዕሊ እቲ መሬት ካልአ ናይ ይግበአኒ ሕቶ አሎዶ?

ንዋንነት እቲ መሬት መሰልኩም ብኸመይ ንምክልኻል ትሓስቡ?

ሳፁን 7:

ቀረብ መሬት

ለ. ድልየታት ቀዋሚ ኣቕሓ ወይ ድማ መሳርሒ

ፍርያት ንምውቃል ወይ ድማ ንምፍራይ እትጥቀሙሎም መሳርሒታት
ንብረታት) ዝርዝር ፅሓፉ፤ ንኣብነት ማሕረሻ፣ መኾስኮሲ፣ መጋፍያ፣
ሓፁር፣ መስሓቢ ማይ፣ እቶን ዝኣመሰሉ እዮም። ኣብ ውሽጢ ከይዲ
ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ዝጠፍኡ ከም ዘርእን ማዳበሪያን ዝኣመሰሉ ኣብ

(ቀዋሚ
ከፈር፣
ፍርያት
ውሽጢ
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ዝርዝር ኣእትውዎም። (ኣብ ከይዲ ፍርያት ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ዝጠፍኡ ኣብ
ዝቕፅል ብርኪ ዕብየት ኣብ ዝብል ክፍሊ ውሽጢ ይእተው)።
ካብ ሕድ ሕዲኡ ቀዋሚ ንብረት ጎኒ ንጎኒ ክንደይ ዝኣክል ከምዘድሊ ፅሓፉ።
ብምቕፃል ዝኾነ ኣባል ጉጅለ ንብረታቱ እንተሃልዮምዎ ወይ ድማ ብዘይ ክፍሊት
ምልቃሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ኣብ ውሽጢ ሳፁን
“✓” ምልክት ወይ ድማ
ብዝሓት ቁፅሩ ፅሓፉ። ክንደይ ዝኣክል መሳርሒ ከምዘድልየኩም ካብ ሕድ
ሕዲኡ ዋግኡ’ውን ግለፁ። ናይ መሳርሒ ዝርዝርኩም ቀፂሉ ዘሎ ክመስል
ይኽእል።

ኣብ ኢድ
ዘሎ (ሀ)

ብሓፈሻ
ዝድለ (ለ)

ክዕደጉ
ዝግባእ
(ሐ=ለ-ሀ)

ናይ ሓደ
ዋጋ (መ)

ጠቕላላ ዋጋ
(ሠ=መX
ሐ)

መስሓቢ ማይ

0

1

1

50,000

50,000

መኾስኮሲታት

2

4

2

2,000

4,000

ንኡሽተይ
መዋህለሊ
ፅላል(ዝህነፁ)

0

1

1

10,000

10,000

ዝርዝር
መሳርሒ

ሰደቓ 5:

ቀዋሚ ንብረታት

ንጉጅለታት ሓበራዊ ድልየት ከድልዩ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት
ንኣብነት፦ ኣብ ውሽጢ ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዘሎ ሰደቓ ቀሪቡ ኣሎ። እዚኦም
ንኹሎም ዘጠቓልሉ ከይኮኑስ መበገሲ ሓሳብ ጥራሕ እዮም። እቶም መሳርሒታት
ብዝምልከት ተወሳኺ ሓሳብ ንምርካብ ሰራሕተኛታት ጣቢያ ልምዓት ወይ ድማ
ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት መሰልጠኒ ማእኸል ምምኻር ትኽእሉ ኢኹም።
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ንምስንዳእ ፍርያት ውሕልና
ዘድልዩ ናሙና

ደርሆን ንፍርያት ዕንቋቑሖ ዘድልዩ ናሙና
መሳርሒታት
ሰፈር ደርሆ

መደርደሪ

መእከቢ እንቋቊሖ ዘንቢል

መዝሓሊ

ደርሆ (ንፍርያት እንቋቊሖ ፍርያት
ደርሆ ከም መሳርሒ ትቑፀር፣ ኮይኑ ግና
ከም መሳርሒ ከይኮነስ ከም ማእቶት እያ
ትቑፀር)
ንምህጣር ከፍቲ ዘድልዩ ናሙና
መሳርሒታት

መቐመሚ (ንቅመማ ቅመማት)
ፍርያት እኽሊ ንምፍራይ ዘድልዩ
ናሙና መሳርሒታት
መስሓቢ ማይ
መኾስኮሲ
ማሕረሻ
ሳፁን 8:

ሓፁር
መመገቢ

ናሙና መሳርሒታት

ቀዋሚ ንብረት ኣባላት ሓበራዊ ድልየት ጉጅለ ዝኾኑ መኾስኮሲታት ብምጥቃም እንትኹስኩሳ
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ብሓፈሻ ንደሊ ኢና ኢልኩም እትሓስብዎ ጠቕላላ ድምር ኣብ ትሕቲ “ለ”
ፅሓፉ። መሳርሒታት ኣብ ኢድ ኣባላት ጉጅለ ዘለውን ብልቓሕ ክርከቡ ዝኽእሉ
እንተኾይኖም ኣብ ትሕቲ ረድፊ “ሐ” ኣቕምጡ፡፡ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ
እትደልይዎን ኣብ ኢድኩም ዘሎን መሳርሕን ዘሎ ኣፈላላይ ምዕዳግ ትፅቢት
ዝግበረኩም ይኸውን ማለት እዩ (መደዳ “መ”)። ሓደ ግዘ ናይቲ መሳርሒ
ዋጋ ብዝፈለጥኩም (መደዳ “ሰ”) ኣብ ሕድ ሕዲኡ መስመር ብሓፈሻ ክንደይ
ዝኣክል ወፃኢ ከምተውፅኡ ምሕሳብ ይክኣል (መደዳ “ረ”)።

ሀ

ለ

ሐ

መ

ሠ

ጠቕላላ

ክዕደጉ
ዝርዝር
መሳርሒ

ሓፈሻዊ
ዘድሊ

ኣብ ኢድ
ዘሎ

ዝግባእ
(መ=ለ–

ናይ ሕድ
ሕዲኡ ዋጋ

ሐ)

ሰደቓ 6:
ሐ.

ረ
ዋጋ
(ረ=መX
ሠ)

ዝርዝር መሳርሒታት
ድልየት ማእቶታት

ዝርዝር ማእቶታት ፍርያት ኣሰናድኡ። ፍርያት ኣብ እተፍርይሉ እዋን ሃላቒ
ዝኾነ ንብረት ኩሉ ማእቶት ፍርያት እዩ። ነንሕድ ሕዲኡ ግዜ ፍርያት ሓዱሽ
ማእቶታት ምዕዳግ ትፅቢት ይግበረልኩም።
ነንሕድ ሕዲኡ ግብኣት ቀፂሉ ንዘሎ ምፍላይ ሞክሩ:
ኣቕራቢያኹም - እቲ ማእቶት ካበይ ትዕድጉዎ?
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ቦታ - ንምዕዳግ ናበይ ምዃድ ይግበአኩም?
መጠን - ክንደይ ዝኣክል ግብኣት የድሊየኩም?
ናይ ሓደ ዋጋ - ናይቲ ግብኣት ናይ ሓደ ዋጋ ክንደይ ዝኣክል እዩ?
(ዘክሩ: ናይ ሓደ ዋጋ ማለት ናይቲ ነፀላ ወይ ድማ ናይ ዕሽግ ክኸውን
ይኽእል)
ጠቕላላ ወፃኢ - ናይቲ ማእቶት ጠቕላላ ወፃኢ ክንደይ ዝኣክል እዩ?
(እዚ ዝሕሰብ ጠቕላላ ዘድልዮ ብዝሓት ማእቶት ብሓደ ዋጋ ብምርባሕ
እዩ)
ኣብነት፦ ጉጅለኹም ኣብ ስራሕ ምቅንብባር ፀባ እንተተዋፊሩ ናይቲ
ማእቶት ዝርዝርኩም ቀፂሉ ንዘሎ ክመስል ይኽእል።

ሀ

ለ

ሐ

ዝርዝር
ማእቶት

ኣቕራቢያ

ቦታ

ዕብየት ብስራሕ ቀበሌ
ሕብረት ስርሕ ግድብ
ማሕበር
ጉብታ

ፀባ
ሰደቓ 7:

መ
ክንደይ
ዝኣክል
ይድለ?

ሠ

ረ

ናይ ሓደ
ዋጋ

ጠቕላላ ዋጋ

100ብር/
25 ሊትሮ/
ብመዓልቲቀን ንሊትሮ

2500ብር/
ብመዓልቲ

ዝርዝር ናሙና ማእቶት

ኣብ ስራሕ ምቅንብባር ፀባ ንዝተዋፈሩ ሓበራዊ ድልየት ፀባ ጉጅለ መሰረታዊ ማእቶት
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ንዝተፈላለዩ ሓበራዊ ድልየት ጉጅለታት ዘድልዩ ማእቶታት ውሱን ኣብነታት:

ኣብ ፍርያት እኽሊ ንዝተዋፈሩ ኣብ ምስንዳእ ፍርያት ውሕልና ንዝተዋፈሩ
ሓበራዊ ድልየት ጉጅለታት ዘድልዩ ሓበራዊ ድልየት ጉጅለታት ዘድልዩ ናሙና
ናሙና ማእቶታት
ማአቶታት
ዘርኢ
ሽሮ
ማዳበሪያ
በርበረ
ፀረ-ባልዕ
እንጀራ
ከረጢት መጓዓዚ /መዋህለሊ
ቅመማ ቕመም ወዘተ.
ሽይጣት
ሳፁን 9:

ናሙና ማእቶታት

ቀፂሉ ኣብ ዘሎ ሰደቓ ዝርዝር ግብኣታት ፅሓፉ። ፍርያትኩም ንምፍራይ ኩሎም
ዘድልይኹም ማእቶታት ዘርዝሩ። ምዕዳግ ዘድልየኹም ሕድ ሕዲኡ ማእቶት
ዋጋ’ውን ፍለዩ። ዘክሩ! ካብዚ ንታሕቲ ኣፍቱ ውሽጢ ሰደቓ ዝተቐመጠ ቦታ
ኩሉ ዘየድልየኩም ክኸውን ይኽእል።

ሀ
ዘድሊ ማእቶት

ሰደቓ 8:

ለ
ኣቕራቢያ

ሐ
ቦታ

መ

ሠ

ረ

ብዝሓት

ናይ ሓደ
ዋጋ

ኣጠቓላሊ
ዋጋ
(ረ=መXሰ)

ዘድልዩ ማእቶታት

ይዘክሩ፦ዘርኢ፤ ማዳበሪያ፤ ቀለብ እንስሳት
እምበር መሳርሒታት ኣይኮኑን።
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መ. ድልየታት መዋህለልን/መኽዘን/ መፅለልን

መዋህለልን መፅለልን ድልየትኩም ፍለዩ። ንምሕላው ደሕንነት መሳርሒታትኩምን
ማእቶታትን ኣበይ ተቐምጡ? ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ምውሳድኩም ፍርያትኩም ኣበይ
ትኽዝኑ? ንእንስሳትኩም ታይ ዓይነት መፅለሊ የድልየኩም፤ ዘድሊ እንተኾይኑ?
እዞም ድልየታት መዋህለልን መፅለልን ከመይ ከምተማልእዎም ግለፁ። መፅለልን
መዋህለልን ንምህናፅ እትደልዩ እንተኾይኑ ክባር ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ናይቲ
ህንፀት ወፃኢ ብዝምልከትን ናይቲ ህንፀት ሓላፍነት መን ምውሳድ ከምዝግብኦ
እትሓስብሉ ጉዳይ እዩ።

መሳርሒታትኩምን ማእቶታትኩምን ዝቕመጡሉ ቦታ?

ፍርያትኩም ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ምጉዓዓዙ ዝቕመጠሉ ቦታ?

ንእንስሳት/ንእኽሊ/ንኣትክልቲ/ ወይ ድማ ካልእ ፍርያታት ዘድሊ ዓይነት መፅለሊ (ኣብነት፦
ፅላል፣ ጎዶ፣ ዝሑል ገንኢ)

እዚ መፅለሊ ምህናፅ የድልየኩም ድዩ?

ንምህናፅ እንተሃቂንኩም ንህንፀት ዘድልይኹም ኣቑሕት ብምዝርዛር ዋግኦም ነፅሩ።

ሳፁን 10: መዋህለልን መፅለልን
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ሠ.

ድልየታት ሰራሕተኛ  

ጉልበት ሰራሕተኛ ድልየትኩም ነፅሩ። ኣብ ውሽጢ ሕድ ሕዲኡ ከይዲ ፍርያት
በክንደይ ዝኣክል ጉልበት ሰራሕተኛ የድልየኩም? ንኣብነት ዝኣክል ካብ ውሽጢ
ጉልበት ሰራሕተኛ ዘድልዮም ስራሕቲ ምሕራስ፣ ምዝራእ፣ ምፅሃይ፣ ማይ
ምስታይ፣ ምዕፃድ፣ ምምጋብ እንስሳት፣ ምኽያድ፣ ምፍላይ/ምዝራው/፣
ምስንዳእ ናብ ዕዳጋ ምጉዕዓዝ፣ ምሻጥ ይርከቡዎም። ኣባላት ሓበራዊ ጉጅለ
ንኹሉ ድልየት ስራሕ ጉልበት የማልኡ ድዮም? ታይ ዓይነት ጉልበት ሰራሕተኛ
ክፍተት/ጉህሚ/ ክፈጥር ይኽእል? ንዞም ክፈተታት እዞኦም ክመልኡ ዝኽእሉ
ሰባት ካበይ ይርከቡ (ኣብነት፦ ምሕራስ፣ ምጉዕዓዝ። ኣባላት ስድራኹም ነቲ
ስራሕ ጉልበት ብናፃ ክሰርሕልኩም ይኽእሉ ድዮም ወይ ድማ ብኻልእ ሰብ
ከፊልኩም ተስርሕዎ?

ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ብዝቖፀርዎ ሰራሕተኛ ኣቑሑት እንተፅዕኑ

ኣብ ውሽጢ ቀፂሉ ዘሎ ሳፁን ኣይንኦም ከይዲታት ፍርያት ብኣባላት ሓበራዊ
ድልየት ከምዝስርሑን ኣይንኦም ብዝተቖፀረ ሰራሕተኛ ጉልበት ከም ዝስርሑን
ዘርዝሩ። እቲ ስራሕ ንግዲ ብመዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ ከምዘድልዮ
ምግማት የድሊ።
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ድልየታት ጉልበት ሰራሕተኛ

ምንጪታት ጉልበት ሰራሕተኛ (ጉልበት ሰራተኛ ኣበይ ትረኽቡ?)

ንጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ከጋጥምዎ ዝኽእሉ ፀገማት ጉልበት ሰራሕተኛን ዝተሃቀኑ/
ዝተሓሰቡ/ መፍትሒታትን

እቲ ስራሕ ንግዲ ክንደይ ዝኣክል ናይ ሰብ ግዜ ከምዘድልዮን ዝተለመደ ናይ ሓደ ጉልበት
ሰራሕተኛ መዓልታዊ ክፍሊት

ሳፁን 11:

ድልየታት ጉልበት ሰራሕተኛ

ብርኪ 4: ሜላ ሽይጣት
ዕውት
ስራሕ
ንግዲ
ንምትግባር
ፍርያትን ግልጋሎታትን ምሻጥ ምኽኣል
ኣለኩም።ሜላ ሽይጣትኩም፣ ንዋጋ
ፍርያትኩም ከመይ ከምእትትምኑ፣ኣበይ
ከምእትሸጡ፣ ትኹረት እትህብሎም
ዓማዊል ኣይንኦም ከምዝኾኑን ምስ
ተነሓናትኹም ከመይ
ከምትንሓንሑ
ዝገልፅ ምዃኑ ትፅቢት ይግበረሉ።
ኣብ ክፍሊ ሓደ ኣብ እዋን ዳህሳስ ዕዳጋ
ዝረኸምኩምዎ መረዳእታ ምጥቃም።
ተወሳኺ መረዳእታ’ውን እንተድልይኩም
ምእካብ ይግበአኩም። ሜላ መሸጣኹም
ኣብ ታሕቲ ንዝተጠቐሱ ጉዳያት
ዝምልከት ትልሚ ምክታት ይግበአኩም።
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ጥበብ መሸጣ ማለት ፍርያት + ዋጋ + ምልክታ + ቦታ
ዓማዊል ታይ ከምዝደልዩ
ምፍላጥ

ሰባት ዝደልይዎ ኣፍሪኻ ምሻጥ
ካብ ናይ ተመሳሰሊ ነጋዶ ፍርያት/
ግልጋሎታት ዝተፈለየ ተሃራፋይ ክኸውን
ምግባር

ሰባት ብዛዕባ ፍርያትኩምን
ግልጋሎትኩምን ክፈልጡ
ምግባር

ሰባት ፍርያትኩም ንኽዕድጉ ብትኽክለኛ
ዋጋ ምሻጥ

ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ፍርያት
ምሻጥ

(e)The 4Ps of marketing

(e)
(e)12:The
The
4Ps
4Ps
of
of marketing
marketing
ሳፁን
ቅንብር
ጥበብ
ሽይጣት

°
°
Product
Product
°ፍርያት
Product

ምስሊ 2:

ማር
ማር

ዋጋ
°
°Price
Price
°
Price

ምልክታ
°
°°
Promotion
Promotion
Promotion

የመሸጢ°
ቦታ
°Place
Place
°Place

ቅንብር ጥበብ ሽይጣት

ማር

Show
Show illustration
illustration of
of the
the 4Ps
4Ps

ብዝኾነ ይኹን ሜላ ጥበብShow
መሸጣ
illustration
ንዓማዊል ምክንኻን

of the 4Ps

You
You have
have worked
worked hard
hard to
to start
start your
your
You have
hard
to
start it.
your
እዩ።business
business
and
andworked
you
youግሬይ
have
have
just
just
opened
opened
it.
ቫይነርቹክ

business and you have just opened it.

Ask:
Ask:“How
“How are
are you
you going
going to
to get
get the
the
Ask: “How
you
going
to get the
customers
customers
for
forare
your
your
new
new
business?”
business?”

customers for your new business?”

List
List the
the class
class answers
answers on
on the
the ﬂip
ﬂip chart
chart

ብርኪ 5: ባጀት

List the class answers on the ﬂip chart

ልንግድኹም ዘድልዮ ባጀት ምስንዳእ ቀፃላይ ብርኪ እዩ። ባጀት ወፃኢታት
ብምቁፅፃር ካብ ዝተለምኩምዎ ንላዕሊ ዝወፁ ተወሳኺ ወፃእታት ንምውጋድ
Explain
Explain
ይጠቅም። ኣብ ዝተወሰኑ ሓሳባት ለውጢ እንተመፂኡ እቲ በጀት’ውን ብኡኡ ልክዕ
Explain
Marketing
Marketingይክኣል።
isis the
the process
process
°
°The
Theክፍሊታት
PRODUCT
PRODUCT itself
itself ካብ ላዕሊ መሳርሒታት፣
ምስትኽኻል
እቶም ቀንዲ
ባጀት
used
used to
to get
get customers
customers to
to
(that
(that is,
is,its
its nature,
nature,design,
design,
እታወትን
ድልየት
ሰራሕተኛ ጉልበትን
ብዝምልከት
Marketing
is the process
°
The PRODUCT
itself ካብ ዝተኣከበ ናይ ሓደ
buy
buy your
your product/service.
product/service.
brand-name,
brand-name,
packaging),
packaging),
get
(thatዝምንጭው
is, its nature, እዮም።
design, ኣብ እዋን ምስንዳእ
ወይ used
ድማ
ናይ
ክልተ ዋጋ
The
The to
goal
goal
of
ofcustomers
marketing
marketing
isisto
to
toመረዳእታ
°
°The
The
PRICE
PRICE at
at which
which
itit isis
buy
your
product/service.
brand-name,
packaging),
increase
sales.
sales. ዝኾነ ዘየለ፣ ኮይኑ ግና ዘድልዩና ነገራት ወፃኢ ኩሉ ምክታትና
ባጀትincrease
እቲ ቀንዲ
to
to be
be sold,
sold,
The goal of marketing is to
°
The
PRICE
at which it is
The
The
considerations
considerations
used
used
ርግፀኛ
ምዃን
እዩ።
increase
sales.
°
°The
The PLACE
PLACE at
at which
which itit isis
in
in designing
designing marketing
marketing plan
plan
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are
are considerations
called
called‘marketing
‘marketingused
mix’.
mix’.
The
The
The
marketing
marketing
mix
mix
can
can
be
be
in designing marketing plan
summarized
summarized
as
as
the
the
fours
fours
are called ‘marketing mix’.
P’s
P’s (4Ps)
(4Ps)

to be sold,

sold,
sold,

°The PLACE at which it is

°
°The
The PROMOTION
PROMOTION (that
(that
sold,
is,
is,
the
the means
means and
and style
style of
of
advertising
advertising and
and selling).
selling).

ክራይ /ዕደጋ

ክራይ/
ህንፀት

ክራይ/
ህንፀት

መኽዘን

እታወት ጥረ
ኣቕሓ

ምስሊ 3:

ኣሰነዳድኣ ባጀት

ተቐናሲ ዋጋ ግልጋሎት ዘመን ቀዋሚ ንብረታት = ካብ ዓመታዊ መኽሰብ 10 ሚኢታዊ

መሳርሒ

መስርሒ ቦታ

ቀዋሚ ንብረታትች

ምስንዳእ ባጀት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት

ጉልበት
ሰራሕተኛ

ቀዋሚ ንብረታትች

ንስራሕ
ንኽውዕል ካብ
ዝተሓሰበ 10%

መሕለውታ
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ዋጋ

125,000

50,000

75,000

ድምር
ብርምር

40

ሰደቓ 9:

ቅጥዒ ምስንዳእ ናሙና ባጀት – ቀዳማይ ዓመት

103, 500

እቶት–ወፃኢ

81,000

ሓፈሻዊ እቶት

450

81,000

180 ኩ/ል

ንዑስ ድምር

ሽይጣት ሽጉርቲ (ብኹንታል)

ካብ ሽይጣት ዝርከብ እቶት ትንበያ(ድሕሪ ፍርያት)

5000

ኣስተዋፅኦ ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም 10

ንዑስ ድምር

7500

መበገሲ ገንዘብ (ከም መበገሲ)

ቁፅሪ

ኣታዊ(ትንበያ እቶት)

10

ምንጪ

ኣስተዋፅኦ ኣባላት

+

ቅጥዒ ምስንዳእ ናሙና ባጀት – ቀዳማይ ዓመት
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ወፃኢ

2

1

2,000

80,000

84,000

4,000

80,000

ድምር ብር

1

ብነዳዲ ዝሰርሕ ጀነሬተር

5000

800

5,000

4,000

4,500

18,500

5

ፀረ-ባልዕ

1500

2,000

ድምር ሓፈሻዊ ወፃኢታት ንቀዋሚ ኣቕሓን መካየዲ
102, 500
ስራን

3

ማዳበሪያ

2000

3,000

18,500

1

ንምስንዳእ መሬት ጉልበት
ሰራሕተኛ ወፃኢ

3000

ንዑስ ድምር

1 ኩንታል

ዘርኢታት ሽጉርቲ

ኣብ እዋን ፍርያትዝወፁ ወፃኢታት(ቅድሚ ፍርያት/ኣብ ውሽጢ ከይዲ ፍርያት)

ንዑስ ድምር

መኾስኮሲ

ቁፅሪ

ወፃኢታት (ግምት ወፃኢታት)

ናይ ቀዋሚ ኣቑሕትን መሳርሒታትን ወፃኢ

ዓይነታት ወፃኢ

ማይ መስሓቢ

–

ቁፅሪ

ናይ ሓደ
ዋጋ

ኣታዊ (ትንበያ ኣታዊ)

ሰደቓ 10:

ቅጥዒ ምስንዳእ ናሙና ባጀት – ካልኣይ ዓመት

50,000

ገቢ – ወጪ

ሓፈሻዊ እቶት

81,000

81,000

450

የብር
ድምር

ንዑስ ድምር

180

ካብ ሽይጣት ዝርከብ ትንበያ እቶት (ድሕሪ ፍርያት)

ምንጪ

ሽይጣት ሽጉርቲ (ብኹንታል)

+

ቅጥዒ ምስንዳእ ናሙና ባጀት – ካልኣይ ዓመት

ቁፅሪ

1
3
5
1

መሬት ንምስንዳእ ንጉልበት
ሰራተኛ ወፃኢ
ማዳበሪያ
ፀረ ባልዕ
ብነዳዲ ዝሰርሕ ጀነሬተር
ብናፍጣ ዝሰርሕ ጄነሬተር

1 ኩንታል

ሓፈሻዊ ወፃኢታት

ንዑስ ድምር

ናይ ሓደ
ዋጋ

10,000

5000

800

1500

2000

3000

ናይ ቀዋሚ ኣቑሕትን መሳርሒታትን ወፃኢ

ምንጪ

ወፃኢታት (ትንበያ ወፃኢታት)

ዘርኢታት ሽጉርቲ

–

31,000

31,000

10,000

5,000

4,000

4,500

2,000

3,000

41

ድምር ብር

መምርሒ ስራሕ ንግዲ መፅሓፍ

ናይ ሓደ
ዋጋ

42

ሰደቓ 11:

ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ኣብ ምስንዳእ ባጀትን ናሙና ቅጥዕን–ቀዳማይ ዓመት

ሓፈሻዊ ወፃኢታት

ሓፈሻዊ እቶት

ኣታዊ–ወፃኢ

ናይ ሓደ
ዋጋ

ድምር ብር

ቀዋሚ+መካየዲ
ስራሕ

ኣብ እዋን ፍርያት ዝወፁ ወፃኢታት(ቅድሚ ፍርያት/ኣብ ውሽጢ ከይዲ ፍርያት)

ንዑስ ድምር

ቁፅሪ

ወፃኢታት (ትንቢት ወፃኢታት)

ወፃኢ ቀዋሚ ኣቑሕትን መሳርሒታትን

ምንጪ

ንዑስ ድምር

ትንቢት ካብ ሽይጣት ዝርከብ እቶት (ድሕሪ ፍርያት)

5000

ድምር ብር

ንዑስ ድምር

ንዑስ ድምር

ቁፅሪ

መበገሲ ገንዘብ (ከም መበገሲ)

ኣስተዋፅኦ ዕብየት ሕርሻ ፕሮግራም

ናይ ኣባላት ኣስተዋፅኦ

ምንጪ

ኣታዊ (ትንቢት እቶት)

ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ናይ ቀዳማይ ዓመት ባጀት
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ቁፅሪ

ናይ ሓደ
ዋጋ
ድምር ብር

ሕንፃፅ ባጀት መካየዲ ስራሕ

ሓፈሻዊ ወፃኢታት

ሓፈሻዊ ኣታዊ

ሰደቓ 12:

ንዑስ ድምር

ኣታዊ–ወፃኢ

ቁፅሪ

ናይ ሓደ
ዋጋ

ወፃኢታት (ትንቢት ወፃኢታት)

ወፃኢ ቀዋሚ ኣቑሑትን መሳርሒታትን

ምንጪ

ንዑስ ድምር

ካብ ሽይጣት ዝርከብ ኣታዊ ትንቢት(ድሕሪ ፍርያት)

ምንጪ

ኣታዊ (ትንቢት ኣታዊ)

ባጀት መካየዲ ስራሕ ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም
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ክፍሊ 4: ምሕደራ ስራሕ ንግዲ
ምኽሪታት ኣመራርሓ ስራሕ ንግዲ ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት
እንኳዕ ደስ በለኩም! ትልሚ ስራሕ ንግድኩም ብምስንዳእ ሓበራዊ ድልየት
ጉጅለኹም ጀሚርኩም ኣለኹም።
ንግዲ ዕውት ብዝኾነ መልክዑ ንምምራሕ ዘኽእሉ ሓድ ሓደ ክእለታት ብትምህርቲ
ዝርከቡ እንትኾኑ ካልኦት ግና ብተፈጥሮ ዝርከቡ እዮም። ናይ ንግዲ ሰባት ዕውታት
ንምዃን ቀፂሎም ዘለው ክእለታት
ክነብርዎም ይግባእ።

ነቲ ስራሕ ንግዲ መስዋእቲ
ግዜን ገንዘብን ንምኽፋል
ፈቓደኛ ምዃን፣
ምስ ሰባት ፅቡቕ ክእለት
ምርድዳእ ምህላው፣
ፅቡቕ መራሒ፣፣
ፅቡቕ ኣተሓባባሪ
ፅቡቕ ፍርድን ውሳነን ምሃብ
ምኽኣል
ፅቡቕ መማሓደሪ፣
ልምዲ ዘለዋ/ዘለዎ ንምምሃር
ድልዊ ዝኾነት/ዝኾነ
ዕውታዊ ንምዃን ቆራፅ ዝኾነት/ዝኾነ

ሳፁን 13: መፍለይታት/መለለይታት ዕውትነት ሰብ ንግዲ
ከም ሓደ ወናኒ ንግዲ ዝኾነ ሰብ ከባቢኹም ንምፅናዕን ካልኦት ሓደሽቲ ሰናይ
ኣጋጣሚታት ንምጥቃምን ስለዘድሊ ዝተፈለየ ዓይንን እዝንን ክነብረኩም ይግባእ።
ዘይተለመዱ ኣጋጣሚታትን ነገራትን ናብ ፅቡቕ ኣጋጣሚታት ንግዲ ምቕያር
ትኽእሉ ኢኹም። ዝተፈላለዩ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡን ሕሳር ዝኾኑ እታወታት
ልንግዲ ማእቶት ምጥቃም ትኽእሉ ኢኹም። ቀፂሉ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ከባቢኹም
ዘሎ ሃፍትን ከመይ ከም ናይ ንግዲ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ምልዋጥ ከም እትኽእሉ
ግልፂ ብዝኾነ መልክዑ የርኢ።
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እቲ ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ካብ
ስራሕ ዕንጨየቲ ዝርከብ ተረፈ
ፍርያት (ሰጋቱራ) ንዝተፈላለዩ
ግልጋሎታት ከውዕል ይኽእል።

ዕድላት ኣጫኒኻ ምርካብ (ብትኹረት) ምድላይን ነቲ ኣጋጣሚ ምጥቃምን
(Opportunity Seeking)
ዕውታት ፈጠርቲ ስራሕቲ ንግዲ ኩል ግዜ ንፈጠራ ስራሕ ንግዲ ንቑሓትን ቅልጡፋትን
እዮም። ኩልሻዕ’ውን ዝረኸቡዎ ኣጋጣሚ ወይ ድማ ዕድል ናብ ስራሕ ንግዲ ንምልዋጥ
ብፅንዓትን ብንጥፈትን ይሓስቡ፤ ይትግብሩ።
ቆላሕትኦም ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈለየ ብምዃኑ ካልኦት ሰባት ካም ሽግር ዝሪእዎ ንሳቶም
ግና ከም ዝፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ነቶም ኣጋጣሚታት ተጠቒሞም ናብ መርከቢ እቶት
ብምቕያር ይምዕብሉ።
ዝሰመረሎም ፈጠርቲ ስራሕ ንግዲ ቀፂሎም ዘለው ባህሪያት የርኢዩ።
1. ዝኾነ ሰብ ከይነገሮም፣ ከይሓተቱ ወይ ድማ ብኩነታት ከይተደፍኡ ነገራት ይትግብሩ፤
2. ስራሕ ንግዶም ናብ ሓዱሽ ቦታ ወይ ድማ ዘፈር ሓዱሽ ግልጋሎት ከምኡ’ውን ፍርያት
ንምስፍሕፋሕ ተግባራዊ ስጉምቲ ይወስዱ፤
3. ሓደ ሓዱሽ ንግዲ ንምጅማር ወይ ድማ ከም ገንዘብ፣ መፍረይ ኣቑሕት፣ ወይ ድማ ናይ
ስራሕ ቦታ ዝኣመሰሉ ደገፍ ንምርካብ ኣብ ቀረበኦም ዝርከብ ዝኾነ ዕድል ኣቐዲሞም
ይጥቀሙ።
ንኣብነት ኣፍቱ ስእሊ እትሪእዎ ሰጋቱራ ኣበየ ከባቢና ብቐሊሉ እንረኽቦ እዩ፤ ኮይኑ ግና
ብርክት ዝበሉ ግልጋሎታት ክህብ ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም?
1. ንመሰንከቲ እንጀራ የገልግል፤
2. ንግልጋሎት ምርባሕ ደርሁ ጉዝጓዝ ይኸውን፤
3. ከም ማዕፆ፣ ቁም ሳፁን ንዝኣመሰሉ ፍርያት ዕንጨይቲ ንምስራሕ ማእቶት ይኸውን፤
4. ፍርያት ቅንጢሻራ (መሽሩም) ኣብ ዝፈርየሉ ግዜ ማእቶት ኮይኑ የገልግል፣ ወዘተ

ሳፁን 14: ዕድላት ኣጫኒኻ ምርካብን ነቲ ኣጋጣሚ ምጥቃምን
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ልዕል ኣቢሉ ካብ ዝተገለፀ ኣብነት ብተወሳኺ ኣብ ስራሕ ንግዲ ዝተዋፈሩ
ሰባት ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ እንትሓስቡ፣ ሽቶ እንተቕምጡ፣ እንትትልሙ፣
ከሙኡ’ውን ንስራሕ ንግዲ ገንዘብ ወፃኢ እንትገብሩ፣ ንስግኣታት ብሚዛናውነትን
ብብልሓትን ይጥቀሙ። ነዚ ምኽንያቱ ድማ ስራሕቲ ንግዶም ክሳራ ከየስዕብ
እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፂሉ ዘሎ ሳፁን ከመይ ስግኣታት ምምዝዛንን ብብልሓት
ምትእንጋድን ከምዘለኩም ጠቓሚ ምኽሪታት ተቐሚጦምልኩም እዮም።
ንስግኣታት ብሚዛናዊነትን ብብልሓትን ምትእንጋድ
(Taking Calculated Risk)
ዕውታት ነጋዶ ካብ ካልኦት ሰባት ብዝሐሸ ንስግኣታት ምምዝዛንን ብብልሓት
ምትእንጋድን ይኽእሉ። ኣብ ዝህብዎም ውሳነታት ደፋራት እዮም። እንትደፍሩ
ግና ብዓይኒ ዕሙተይ እንተይኮነስ ብዘመዛዘኑን ዝሐሸ ጠቓሚ ክኾኑ ከምዝኽእሉ
ብዝተገንዘቡን እዩ። ብዓይኒ ዕሙተይ እንትንደፍር ከም ፅዋታ ጠላዕ ይኸውን።
ብተፃራሪኡ ድማ ብምንም ጉዳይ ድፍረት እንትንስእን ባዕላትና ካብ ውፅኢት ነርሕቕ።
ስለዚ ጥቕምን ጉድኣትን ኣመዛዚና ምድፋር ንዝሐሸ ውፅኢት የብቀዐና። ውፅኢታዊ
ነጋዶ ኮነ ኢሎም ንዘጋጥምዎም ስግኣታት ብምስትንታን ክውሰዱ ዝግብኦም
መማረፂታት ይግምግሙ፤ ዘጋጥምዎም ስግኣታትን እዚኣቶም ዘስዕብዎም ውፅኢትን
ንምንካይ ወይ ድማ ንምቁፅፃር ተግባራዊ ስጉምቲ ይወስዱ። ብኣንፃሩ ድማ ንኣኻ
ክፍትን ብዝኸእል ወይ ድማ ማእኸላይ ክልል ስግኣት ኣብ ዘለዎ ቦታ ንምቕማጥ
ደፋራት ዘይንኸውን ፅዕንቶ ባህሊ፣ መነባብሮ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ክነብረና
ስለዝኽእል እዩ።

ሳፁን 15: ኣወሳስዳ ንፁር ዝኾነ ስግኣት
ስራሕ ንግድኹም ዕውትነት ብዘለዎ መልክዑ ንምትግባር ክትሓስብሎም
ዝግባእ ዝተወሰኑ ጉዳያት ኣለው። ንሳቶም ድማ ተግባራትኩም ከመይ ምትላም
ከምዘለኩም፣ ንጉጅለኹም ከመይ ምትሕብባርን ምምራሕን ከምዘለኩምን ታይ
ዓይነት መረዳእታ ምእኻብ ከምዝግበአኩምን ምርዳእ እዩ።

ትልሚ ትግበራ ከመይ ከምዝሰናዳእ
የትልሚ ትግበራ ታይ ክስራሕ ከምዘለዎ፣ ኣበይ ክስራሕ ከምዘለዎ፣ መኣዝ
ክስራሕ ከምዘለዎን እቲ ስራሕ ንምትግባር መን ሓላፍነት ከምዝወስድን ከቕምጥ
ኣለዎ። እቲ ትልሚ ፍርያት ንምፍራይ ብምስንዳእ፣ ብምፍራይ፣ ብምዕፃድ፣
ብምቅንብባርን ኣብ እዋን መሸጣ ዘለው ኩሎም ብርኪታት ምዝርዛር ዘለዎ
ኮይኑ እዞም ተግባራት እዚኦም መኣዝ ከምዝትግበሩን መን ከምዝትግብሮምን
እዮም ብግልፂ ምሓዝ ኣለዎ። ቀፂሉ ዘሎ ሰደቓ ኣብ ፍርያት እንቋቑሖ
ዝተሳተፈ “ናይ ብርሃን ኮኸብ” ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ትልሚ ትግበራ ዝሓዘን
ንኣኻትኩም ተግባራዊ ምንቅስቓስ እውን ዝሕግዝን እዩ።
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ብርኪታት ትልሚ ትግበራ

ኣበይ?

መኣዝ?

መን?

ቅድሚ ፍርያት
ሰፈር ደርሁ ምስንዳእ

ኣብ ገዛ ጉጅለ
ሓበራዊ ድልየት
(ደስታን ሓዋን)

ጨቛቊትን ሓደ ኩኩናይን
ምዕዳግ

ካብ ኣፍረይቲ
ጨቛቊቲ
12/1/2010
(ኣወዳዲርካ ዝተሓተ
ዋጋ ዕዳጋ ሪኢኻ)

ቀለብ ደርሁ ምዕዳግ

ካብ ኣሰናድእን
መቀነባበርን ቀለብ
12/1/2010
እንስሳት ኣወዳዲርካ
ምዕዳግ

በተቻለ
አጭር ጊዜ

ካልእ ሳልሳይ
ወገን

ኣማረች
ዘነቡ
ኣበባ
ሃዋ
ትግስት
ወሰኔ

ፍርያት
ንጨቋቊቲ ምግብን ማይን
ምቕራብ

ኣብ ገዛ ደስታን ሃዋን በብመዓልቱ

ምምችቻው ክታበት

ምስ ትካላት ጥዕና
እንስሳት ምዝርራብ
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ንሓኪም
እንስሳ
ምሕታት

ብመሰረት
ስምምዕነት
ዝተገበረሉ
ፕሮግራም
ኩሉ ኣባል
ኣዳነች

ብርቱካን
ደስታ

መምርሒ ስራሕ ንግዲ መፅሓፍ

ብርኪታት ትልሚ ትግበራ

ኣበይ?

መኣዝ?

መን?

ምእካብ

ምእካብ እንቋቑሖ

እዳ ደስታን ሃዋን

በብመዓልቱ

ብመሰረት
ስምምዕነት
ዝተገበረሉ
ፕሮግራም
ኩሉ ኣባል

ምቅንብባር
(ምቅንብባር ኣየድልዮን)
ፍርያት ብዝተኣከበ (መዋህለልን
መሸጣን)

እንቋቊሖ ምውህላል

ኣብ ሕድ ሕዲኡ
ኣባል ገዛ

ነቶም እንቋቊሖታት ናብ ዕዳጋ
ጣቢያ/ቀበሌ ምውሳድ

ኣፍቱ ቀበሌ
ኣብ ሰሙን
ብዝርከብ ንደመቑ
ክልተ ግዜ
ወዲ ሓፍትንኣ ቀልዓ

ከእንቁላል ሽያጭ የተገኘውን
ገንዘብ መሰብሰብ

ካብ ወዳሓፍታ
ንደመቁ

ሰደቓ 13:

በብዕለቱ

በብሰሙኑ

ብመሰረት
ስምምዕነት
ዝተገበረሉ
ፕሮግራም
ኩሉ ኣባል
ገነት

መሰረት
ብርሃኔ
ቦጋለች
ደመቁ
ሃረጓ

ትልሚ ትግበራ (ናሙና)

ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዝተቐመጠ ሰደቓ ብሓባራዊ ድልየት ጉጅለኹም ዝምላእ
ባዶ ትልሚ ትግበራ መውፅኢ ወረቐት ኣሎ። እቶም ተግባራት መኣዝን ኣበይን
ከምዝፍፀሙን ካብ ውሽጢ ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ሕድ ሕዲኡ ተግባር
ናይ ምፍፃም ሓላፍነት ኣብ እትህብሉን ኣብ እትሰርሑሉን እውን ብዝተኽኣለ
መጠን ውሱን ወይ ድማ ግልፂ ንምዃን ምሙኳር ኣለኹም። ዝተወሰኑ ተግባራት
ብሓደ ወይ ድማ ብክልተ ሰባት ክትግበሩ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ሓላፍነት
ንኹሉ ብተራ ክበፅሕ ይኽእል፤ ኮይኑ ግና ንኹልኹም ዝሐሸ ዝኸውን መማረፂ
ጉጅለኹም ዝውስን ይኸውን።
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መምርሒ ስራሕ ንግዲ መፅሓፍ

ብርኪታት ትልሚ ትግበራ
ቅድሚ ፍርያት

ኣብ እዋን ፍርያት

ኣብ እዋን ምእካብ ፍርያት

ድሕሪ ምእካቡ (ውህለላን መሸጣን)

ሰደቓ 14:

50

ኣሰናዳድኣ ትልሚ ትግበራ (ንድፊ)

ኣበይ?

መኣዝ?

መን?

መምርሒ ስራሕ ንግዲ መፅሓፍ

ምምዝጋብ ገንዘብ ተንከፍ መረዳእታታት
መመዝገቢ ሒሳብ ጥረ ገንዘብ
ነናይ ዕለቱ ወፃኢታት ንግዲ ንምክትታል መትሓዚ ሒሳብ ጥረ ገንዘብ እቲ
ቀሊል መንገዲ እዩ። ነቲ ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቐሰ ዝኣመሰለ ቀሊል መመዝገቢ
ሒሳብ ነናይ ዕለቱ ወፃኢናን ኣታዊናን ንምምዝጋብ ምውዓል ይክኣል። ሓዱሽ
ገፅ ኣብ እትጅምሩሉ ግዜ (እዚ በብወርሑ ወይ ድማ ከም ኣድላይነቱ ተሎ
ተሎ ክኸውን ይኽእል) ኩሉ ኣብ ኢድኩም ንዘሎ መጠን ጥረ ገንዘብ “ሀ”
ኣብ ዝብል ሳፁን ውሽጢ ፅሓፍዎ - እዚ ሓዱሽ ግዜ እንትጅመር ንግድኹም
ዘለዎ መጠን ገንዘብ እዩ። ኩሉ ሽይጣት ወይ ድማ ዕደጋ ማእቶት እንትትፍፅሙ
ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ወፃኢ እንትተውፅኡ ነቲ ወፃኢ ወይ ድማ ነቲ ኣታዊ
ንምምዝጋብ ሓዱሽ መስመር ተጠቐሙ። እቲ ገንዘብ ዝተረኸበ ካብ መሸጣ
እንተኾይኑ “ዝኣተወ ገንዘብ” ኣብ ዝብል መደዳ/ረድፊ/ መዝግብዎ። ወፃኢ
እንተኾይኑ ድማ “ዝወፀ ገንዘብ” ኣብ ዝብል መደዳ ፅሓፉዎ። ኣብ ዝቕፅል ገፅ
ኣብነት ረአዩ።
ሓበራዊ ድልየት ጉጅለኹም ወይ ድማ ኣባላት ስድራኹም ፍርያትኩም ኣብ
ዝጥቀምሉ እዋን ዝተጠቐምሉ ምምዝጋብኩም ኣይትረስዑ። ንኸምዚ ዓይነት
ተንከፍ ገንዘብ ዘይኮኑ ለውጢታት መመዝገቢ ዝኸውን ሳፁን ኣብ ታሕቲ
ትረኽቡ ኢኹም። ካፍቱ ኣብነት ቀፂሉ መለማመዲ ዝኾነኩም ባዶ ወረቐት
ተሰናዲኡ እዩ።
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መምርሒ ስራሕ ንግዲ መፅሓፍ

ወርሒ

ሕዳር 2010ዓ.ም
መበገሲ ሒሳብ -

ሀ

ኢትዮጵያ ብር - 2000 (ሀ)
ዝኣተወ ገንዘብ
(ለ)

+

ዕለት

ምትዕድዳግ

2/3/10 ሽይጣት እንቋቊሖ

ገቢ

ዝወፀ ገንዘብ
(ሐ )

–

ወጪ

1000

2/3/10 እንቋቊሖ ንምርካብ ወፃኢ መጓዓዝያ

70

5/3/10 ዕደጋ ምግቢ

600

6/3/10

ንመዕደጊ ኣቑሕት መሕለውታ ፅርየት

10/3/10

ሽይጣት እንቋቊሖ

30/3/10

ወርሓዊ ወፃኢ ጉልበት ሰራተኛ

ኣብዚ ገፅ እዚ ጠቕላላ ዝኣተወ ገንዘብ ለ
ኣብዚ ገፅ እዚ ጠቕላላ ዝወፀ ወፃኢ ሐ
መመዝገቢ ሒሳብ (ሀ+ለ) - ሐ
ዕለት ተንከፍ ገንዘብ ዘይኮኑ ዕደጋታት
1/5/11 ብስድራ ደስታ 3 እንቋቊሖ ተወሲዶም

ሰደቓ 15:
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ትሕት ኢሉ መመዝገቢ ጥረ ገንዘብ ቦታ ኣሎ። ወፃኢታትኩም ከመይ ምክትታል
ከም እትኽእሉ ልምምድ እትገብርሉ እዩ።
ወርሒ

መበገሲ ሒሳብ -

ሀ

ኢትዮጵያ ብር - 2000 (ሀ)
ዝኣተወ ገንዘብ
(ለ)

+

ዕለት

ምትዕድዳግ

ኣታዊ

ዝወፀ ገንዘብ
(ሐ )

–

ወፃኢ

ኣብዚ ገፅ እዚ ጠቕላላ ዝኣተወ ገንዘብ ለ
ኣብዚ ገፅ እዚ ጠቕላላ ዝወፀ ወፃኢ ሐ
መመዝገቢ ሒሳብ (ሀ+ለ) - ሐ
ሰደቓ 16:
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ብዛዕባ ምክሪታት ዕቋር፤ መሓለውታ ትልምን ገንዘብ
መሊስካ ኣብ ስራሕ ምውዓልን

ፃዕራም ነጋዲት
ወ/ሮ ፀሃይ ብንግዲ እንጀራ እትመሓደር ሰበይቲ እያ። እዚ ንግዲ እዚ ንብዙሕ
ዓመታት ዝሰርሐቶ እኳ እንተኾነት ኣታዊኣ ግና ክንድቲ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ
ኣብ ከባቢኣ ካብ ዘሎ ትካል ልቓሕ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ንመካየዲ ስራሕ ንኽኾና
ብር 1200 ተለቀሐት። እዚ ኣብ 18 ወርሒ ተኸፊሉ ክውዳእ ዘለዎ እዩ። ስለዝኾነ
ድማ በብወርሑ ዕቋርን ወለድን ወሲኹ ብር 80 ምኽፋል ነይርዋ። ኣብ ከባቢኣ
ዘለው ነጋዶ መብዛሕቱ ግዜ ብመልክዕ እዚ ገንዘብ እናተለቅሑ ንምኽፋል ክምዝሽገሩ
ትርኢ ናይራ። እዚ ሽግር ኣብኣ እውን ከይበፅሕ ኮፍ ኢላ ብምሕሳብ ኣብ ሓደ ፍታሕ
በፅሐት። እቲ ፍታሕ ድማ መዕቖሪ ገንዘብ ሳፁን ብምዕዳግ ካብ ዕለታዊ ኣታዊኣ ብር
5 ኣብ ውሽጢ እቲ ሳፁን ንምቕማጥን በብወርሑ ንኽፍሊት ልቓሓ ንምሽፋን ወሰነት።
እዚ ብምግባር እቲ ዝነበራ ዕዳ ብእዋኑ ወዲኣ ንምኽፋል ከኣለት። ንስኻትኩም’ውን
ካብ ወ/ሮ ፀሃይ ተሞክሮ ብምምሃር ንስራሕ ንግድኹም ዝኸውን ገንዘብ ብዝግባእ
ምዕቛርን ኣብ ትልምኹም ተደሪኩም ምብጃትን ከሙኡ ድማ ብመሰረት ባጀትኩም
ገይርኩም ወፃኢ ምግባር ይግበአኩም።

ሳፁን 16: ዕቋር፤ ትልምን ገንዘብ መሊስካ ኣብ ስራሕ ምውዓልን
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ኣባላት ጉጅለ ሓበራዊ ድልየት ከመይ ምልዕዓልን ተሓተቲ
ክኾኑን ምግባር ከምዝከኣል፣
ናይ ባዕላተን ስራሕ ንግዲ እናሰርሓ ብዛዕባ ዝርከባ ጉጅለ ደቂ ኣንስቲዮ ቀፂሉ
ዘሎ ዘበራብር ታሪኽ ኣንብቡ።
ወ/ሮ ኣለሚቱን ኣዕርኽታን
ወ/ሮ ኣለሚቱ ፈላማይ ሜዳ /ጉልት/ ንግዳ ትፅቢት ዝገበረትሉ ውፅኢት ብዘይ
ምርካባ እናተጨነቐት ቀነየት። ኪሳራኣ ዝተዓዘበ ባዓል ገዛኣ ስራሕ ንግዳ ንኽተቋርፅ
በብዕለቱ ምጭቕጭቕ ጀመራ። ንሳ ግና እንቢ ብምባላ ዝነበሮም ርክብ እናሻሕኸረን
እቲ ጭቕጭቕ ድማ እናገደደን መፀ። ሓድ ሓደ ኣዝማዳ ድማ “ኣይኾነልክን፤
ዝገደደ ክሳራ ከይተምፅኢ” እናበሉ ይቃወምዋ ነበሩ። ንሳ ግና ንሓዋሩ ዕውቲ ከም
እትኸውን ርግፀኛ ነበረት። ንብዙሕ መዓልትታት ንግዳ ንምምሕያሽ ዝተፈላለዩ
ሓሳባት ብዘውፅአትን ብዘውረደትን፣ ከሙኡ ድማ ኣፍቱ ከባቢኣ ካብ ዝርከብ ናይ
ደቂ ኣንስትዮ ትካል ዓርሰ ምትሕግጋዝ ኣማኸርቲ ምኽሪ ምስ ረኸበት ኣብ ከባቢኣ
ምስ ዘለዋ ካልኦት ነጋዶ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲባ ናይ መበገሲ ዕቋር ምውፃእ ጀመረት።
ብማሕበር ምውዳበን ካብ ጣብየአን ግልጋሎት ልቓሕ ብምምችቻውን ዓሰርተ ደቂ
ኣንስቲዮ ብሓንሳብ ኮይነን ኣባጊዕ ብምህጣር ስራሕ ምሻጥ ጀመራ። ወ/ሮ ኣለሚቱ
ቅድሚ ሐዚ ዝነበራ ልምዲ ስራሕ ንግዲ ኣእዚዩ ጠቓሚ ስለዝነበረ መራሒት ጉጅለ
ብምዃን ብማሕበር ንዝስራሕ ስራሕ ብዝግባእ ናይ ምምራሕ ብቕዓት ነበራ። በብግዚኡ
ኣባጊዕ እናህጠራ ድሕሪ ምሻጥ ካብ ዝርከብ መኽሰብ ናይ ልቓሕ ዕድአን በብወርሑ
እንትኸፍላ ኣብ ከባቢአን ኣብ ዘሎ ትካል ልቓሕን ዕቋርን ድማ ቁሩብ ገንዘብ ይዓቑራ
ነይረን። ኣብ ዝኾነ እዋን እንትኾነ’ውን ኣብ ከይዲ ስራሕ ንግደን ሽቶ ብምቕማጥ
ኣብ ሽቶአን ንምብፃሕ ጠንኪረን ይሰርሓ ነይረን። ከሙኡ’ውን ኣብ ሽቶአን ንምብፃሕ
ትልሚ ኣእዚዩ ወሳኒ ምዃኑ ብምርድአን ትልመን ብሓባር ብምሕንፃፅ ስርሐን
ይትግብራ እየን ነይረን። ስረሐን ንምስፍሕፋሕ ድልየት እንትህልወን ዝኾነ ወፃኢ
ቅድሚ ምውፅአን መፅናዕቲ ዳህሳስ ዕዳጋ ብምግባር፣ ትንታነ መዋፃኣይነት ከይሰርሓን
ብጉጅለ ከይተማኸራን ምንም ገንዘብ ወፃኢ ኣይገብራን። ብተወሳኺ ዝሃጠሩ ኣባጊዕ
ንፅህነኦምን ጥዕነኦምን ተሓልዩ ፅርየት ዘለዎም ኣባጊዕ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ደገፍ
በዓል ሞያ ብምሕታት ኣግባብነት ዘለዎ ኩሉ ይፍፅማ ነበራ። ካብዚ ብዝተበገሰ
ብስሩዕ ዝሃጠሩ ኣባጊዕ ዝርከቡወን ዓማዊል ቁፅሪ እናወሰኸ ኣብ ልዕሊ ምዃዱ፣
ኩለን ኣባላት ማሕበር ንዓማዊል ኣግባብነት ብዘለዎ መልክዕ ብምትእንጋድ ብዙሓት
ዓማዊል ብምፍራየን ኣታዊአን ንኽውስኽን ከሰብቲ ንኽኾናን ኣኽኢልወን። ስርሐን
ኣብ ልሰርሓሉ ግዜ ዘጋጥሙወን ዝኾኑ ዓይነታት ሽግራት ብምምኻርን ብምዝታይን
ዝፍትሑ እንትኾኑ ኣብ ጣብየአን ተወዲበን ንዝሰርሓ ብዙሓት ደቂ ኣንስቲዮ
ዕውትነተንን ከይዲ ስራሕተንን ከም ኣብነት ኮይኑ ይዝንቶ።

ሳፁን 17: ምብርባርን ተሓታትነትን
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ሓገዝን ደገፍን ኣበይ ምርካብ ከምትኽእሉ
ኣብ ጣብያኹም ዝርከቡ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ፣ ሰራሕተኛታት
ጣቢያ ልምዓት ደገፍ ኣብ ዘድልየኩም እዋን ክህብኹም ዝኽእሉ ኣብ
ቅድሚት ተሰሪዖም እትረኽቡዎም ሰብ ሞያታት እዮም።
ቴክኒካዊ ደገፍን ሓገዝን ንምርካብ ምስ ቢሮ ሕርሻ ፅቡቕ ርክብ
ምምስራት ይግበአኩም።
በይዛኻትኩም ዝኾነ ደገፍ ኣብ ዘድልየኩም እዋን ንሰራሕተኛ ጣቢያ
ልምዓት ካብ ምሕታት ንድሕሪት ምባል የብልኹምን።
ምስ ኣብ ከባቢኹም ዘለው ካልኦት ጉጅለታት ሓበራዊ ድልየት ፅቡቕ
ርክብ ብምፍጣር ኣብ ዙርያ ንግዲ ዘጋጥሙኹም ሽግራት ከመይ
ምፍታሕ ከም እትኽእሉ ተሞክሮ ተለዋወጡ።
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