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የማከፋፈል እድል
የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል የፕሮግራም መመሪያ መፅሐፍ ቤተክርስቲያኗ በምትጀመርበት፣ 
አባላት በተበታተኑበት ወይም በቁጥር ትንሽ በሆኑበት፣ አመራር ገና እያደገ በሚገኝበት፣ ወይም 
አባላት ልዩ የቋንቋ እርዳታ ወይም ሌሎች ልዩ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በሆነበት ቦታ ውስጥ 
ለክህነት መሪዎች የቤተክርስቲይኗን መሰረታዊ ክፍል የሚያደራጁበት መመሪያ የሚሰጥ መፅሐፍ 
ነው። እንደ እዚህ አይነት ጉዳዮች በአብዛኛው ጊዜ በሚስዮን የሚገኙ ቢሆኑም፣ የቤተክርስቲያኗ 
መሰረታዊ ክፍል ፕሮግራም እንደ እዚህ አይነት ጉዳይ ባላቸው ካስማዎች ውስጥ በክልል አመራር 
ፈቃድ ለመጠቀም ይቻላል።

በውስጥ የሚገኙ
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የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል ፕሮግራም መግቢያ

“በጥንቷ ቤተክርስቲያን እንደነበረው አንድ 
አይነት ድርጅት … እናምናለን” (የእምነት 
አንቀፅ 1፥6)።

በስጋዊ አገልግሎቱ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ቤተክርስቲያኑን በሚያምኑት መካከል 
ባልተወሳሰበ መንገድ መሰረተ። እነርሱን 
እንዲያገለግሉ የክህነት መሪዎች እንዲመሯቸው 
በማድረግ ትንሽ የአባላት ቡድኖችን ሐዋሪያቱ 
እንዲመሰርቱ አደረገ።

የመጀመሪያ የቤተክርስቲያኗ አባላት በወንጌል 
ለማደግ የቻሉበት ምክንያት ክርስቶስ እና 
ሐዋሪያቱ፥

1.  የወንጌልን መሰረታዊ መርሆች እና 
ትምህርቶች በማስተማር ላይ ስላተኮሩ ነበር።

2.  አባላት ስነስርዓቶችን እንዲቀበሉ እና 
ከእነዚህ ጋር የተያያዙትን ቃል ኪዳኖች 
እንዲሰሩ እና እንዲያከብሩ በማበረታታቸው 
ነበር።

3.  አባላት እርስ በራስ በመንፈሳዊ እና በስጋዊ 
ነገሮች እንዲያገለግሉ ስላስተማሯቸው ነበር።

4.  ድርጅቱን እንዳይስወሳሰብ አድርገው ነበር። 

በመፅሐፈ ሞርሞን ውስጥ በነበሩት 
የቤተክርስቲያኗ መሪዎች እንደ እዚህ አይነት 
የማደራጀት እና የማስተዳደር መሰረታዊ 
መርሆችንም ተጠቅመው ነበር። “እናም አልማና 
አሙሌቅ፣ ደግሞም ከዚህ የበለጡ ለስራው 
የተመረጡ ብዙዎች በምድሪቱ ላይ ቃሉን 
ለመስበክ ሄዱ። እናም ቤተክርስቲያኗ በምድሪቱ 
ላይ በዙሪያው በኔፋውያን ሁሉ መካከል 
ተቋቋመች” (አልማ 16፥15)።

በዳግም በተመለሰችው ቤተክርስቲያን 
መጀመሪያ ላይም እንደ እዚህ አይነት መሰረታዊ 
መርሆች ተጠቅመውባቸው ነበር። የዛሬው 
ቤተክርስቲያን አባላት በደንብ አገልግሎት 
የሚሰጣቸው እንደ እነዚህ አይነት የድርጅት እና 

የማስተዳደሪያ መሰረታዊ መርሆችን በመከተል 
ነው።

በክልል አመራር ፈቃድ እንደሚሰጠው፣ 
ቤተክርስቲያኗን በአለም ውስጥ የሚቀጥሉት 
ሁኔታዎች በሚገኙበት ለመመስረት እና 
ለማደራጀት የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል 
ፕሮግራም ለመጠቀም ይቻላል፥

1.  ቤተክርስቲያኗ በምትመሰረትበት 
በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነች።

2.  አባላት የተበታተኑ ናቸው።

3.  የአባላት ቁጥር ትንሽ ነው እናም ምውሪነት 
ገና ለማደግ እየጀመረ ነው።

4.  ዎርድ እና ካስማዎች ገና አልተደራጁም።

5.  አባላት ልዩ የቋንቋ እርዳታ ወይም ሌላ ልዩ 
እርዳታ ያስፈልጋቸዋል።

በክልል አመራር ፈቃድ፣ የቤተክርስቲያኗ 
መሰረታዊ ክፍል ፕሮግራም እንደ እነዚህ 
አይነት ሁኔታዎች በሚገኙበት ካስማዎች ውስጥ 
ለመጠቀምም ይቻላል።ም 

ቤተክርስቲያኗ በእነዚህ ሁኔታዎች ስትመሰረት፣ 
አባላት ቅርንጫፎች በሚባሉ ትትንሽ ቡድኖች 
ይደራጃሉ።

የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል ፕሮግራም 
መመሪያዎች በእዚህ እትም እናም Family 
Guidebook (የእቃ ቁጥር 31180) Branch 
Guidebook (31179)፣ Priesthood and 
Auxiliary Leaders’ Guidebook (31178)፣ 
እና Teaching Guidebook (34595) ውስጥ 
ተሰጥተዋል። የቤተክርስቲያኗ ክፍሎች 
በካስማዎች እና በዎርዶች በሙሉ በሚደራጁበት 
ጊዜ፣ የ Church Handbook of Instructions 
(35205 and 35209) መጠቀም ይገባቸዋል።
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እናም፣ እነሆ፣ እልሀለሁ … ሄደህ ወንጌሌን 
ትሰብክላቸዋለህ፤ እናም ትምርትህን በተቀበሉ 
መጥን በመካከለቸው ቤተክርስቲያኔን” 
(ትምህርት እና ቃል ኪዳኖች 28፥8፤ ደግሞም 
33፥5--6 ተመልከቱ) ።

1. ድርጅት

ቤተሰብ

ቤተሰብ የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል ነው። 
ስለቤተሰብ እና በቤት ውስጥ እንዴት በወንጌል 
እንደሚኖር በ Family Guidebook ውስጥ 
መመሪያዎች ታገኛላችሁ።

ቅርንጫፍ

በአካባቢው ሁለት ወይም ከእዚያ በላይ ቤተሰቦች 
በሚገኙበት ጊዜ፣ እና ከአባላት አንዱ በአሮን 
ክህነት ውስጥ ብቁ የሆነ ካህን ወይም ብቁ የመልከ 
ጼዴቅ ክህነት ባለስልጣን ከሆነ፣ ቅርንጫፍ 
ለማደራጀት ይቻላል። በቤታቸው  በመጎብኘት 
እና ሀላፊነታቸው እንዲያሟሉ በማበረታታት 
አባላትን የሚንከባከብ የቅርንጫፍ ፕሬዘደንት 
ብቻ በሚገኝበት ሁኔታ ቅርንጫፍ እንዲመጀመር 

ሊደረግ ይቻላል። በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ፣ 
be ቅርንጫፍ የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ እና ቅዱሳት 
መጻህፍትንና የወንጌል መሰረተ ሀሳቦች manual 
(31110) ወይም Gospel Fundamentals man-
ual (31129) በመጠቀም የወንጌል ትምህርት 
የሚማሩበት ክፍል ብቻ ይኖራል። በገጽ 8 ላይ 
ያለውን መርሀ ግብር ሀን ተመልከቱ።

የቅርንጫፍ አባላት ቁጥር እና የሚገኙት 
መሪዎች ቁጥር ሲያድግ፣ የሽማግሌዎች ቡድን 
መደራጀት ይገባዋል። ከእዚያም የቅርንጫፍ 
ፕሬዘደንት በቤት ለቤት ማስተማር በኩል 
አባላትን ለመንከባከብ እንዲችል ዘንድ ሌሎች 
የክህነት ስልጣን ባላቸው ለመረዳት ይችላል። 
በሰንበት የወንጌል ትምህርት ጊዜ፣ የክህነት 
ስብሰባ፣ የሴቶች፣ የወጣት ሴቶች፣ እና የልጆች 
ስብሰባዎችም መኖር ያስፈልገዋል። በገጽ 8 ላይ 
ያለውን መርሀ ግብር ሀን ተመልከቱ።

የአባላት እና የመሪዎች ቁጥር ሲያድግ፣ 
እና የመሰብሰቢያ ቦታዎች የሚገኙ ሲሆኑ፣ 
የአሮናዊ የክህነት ቡድን እና የሴቶች መርዳጃ 
ማህበር፣ የመጀመሪያ ክፍል፣ የወጣት ሴቶች፣ 
እና የሰንበት ትምህርት ደጋፊ ድርጅቶች 
ይመሰረታሉ። የሰንበት የወንጌል ትምህርት 
የሚከናወነው በገጽ 8 ላይ ባሉት መርሀ ግብሮች  
ለ እና ሐ መሰረት ነው።።

በአጠቃላይ፣ ፕሮግራሙ የሚጀመረው በግለሰብ 
ወይም በቤተሰብ ነው። ከእዚያም ቅርንጫፍ 
ይደራጃል። ከእዚያም የክህነት ጥንካሬ ሲጨምር 
እና የአባላት ቁጥር ሲያድግ፣ የክህነት ቡድኖች 
እና ከእዚያም ደጋፊዎች ለመደራጀት ይችላሉ።

ቅርንጫፍን ለመመስረት፣ ለማደራጀት፣ እና 
ለማስተዳደር ተጨማሪ ዝርዝር መመሪያዎችን 
በ Branch Guidebook እና the Priesthood 
and Auxiliary Leaders’ Guidebook ውስጥ 
ለማግኘት ትችላላችሁ።።

የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ ክፍል ፕሮግራም
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2. የመሰብሰቢያ ቦታዎች
በ Family Guidebook ውስጥ የተገለጸው 
የቤተሰብ የቤት ምሽቶች በአባላት ቤት ውስጥ 
ይደረጋል።

የቅርንጫፍ ስብሰባዎችም በቤት፣ ወይም 
በሚከራይ ህንጻ፣ ወይም ቤተክርስቲያኗ ባለቤት 
በሆነችበት ህንጻ ውስጥ ሊደረጉ ይችላሉ። 
በBranch Guidebook ውስጥ እንደሚገለጸው፣ 
ለቅርንጫፍ መሰብሰቢያ ቦታ የማግኘት እና 
የመንከባከብ መረጃዎችን የሚስዮን አመራር 
ሊሰጡ ይችላሉ።

የቅርንጫፍ ስብሰባዎችም በቤት፣ ወይም 
በሚከራይ ህንጻ፣ ወይም ቤተክርስቲያኗ ባለቤት 
በሆነችበት ህንጻ ውስጥ ይደረጋሉ።

3. ስርዓተ-ትምህርት
በቤት እና በቤተክርስቲያኗ ክፍል ውስጥ 
የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ለማስተማር 
የስርዓተ-ትምህርት መጻህፍትን ቤተክርስቲያኗ 

ታትማለች። እነዚህ መጻህፍት በቅዱሳት 
መጻህፍት እና በኋለኛው ቀን ነቢያት ትምህርት 
ላይ የተመሰረቱ ናቸው። እነዚህም አባላት 
ወንጌልን ለመማር እና ለመኖር እንዲችሉ 
ይረዳሉ። እነዚህ ደግሞም አባላትን በቅዱሳት 
መጻህፍት እና በኋለኛው ቀን ሐዋሪያት 
እና ነቢያት ቃላት ጥናታቸው መመሪያን 
ይሰጣቸዋል።

በቋንቋ በመጀመሪያ የሚገኙት መጻህፍት 
የወንጌል መሰረተ ሀሳቦች መፅሀፍ (ወይም the 
Gospel Fundamentals መፅሐፍ) እና የቀዳሚ 
አመራር መልእክቶች እና የሴቶች የቤት ለቤት 
መልእክቶች ናቸው። 

ቅርንጫፍ የክህነት እና የደጋፊዎች ክፍል 
እስከሚካሄድበት ድረስ ሲያድግ፣ የሚቀጥሉትን 
የስርዓተ-ትምህርት ምንጮች ሲገኙ ለመጠቀም 
ይቻላል፥

የስርዓተ-ትምህርት አመት በአለም አቀፍ 
የሚጀመረው በጥር 1 (እ.አ.አ) ነው። ቅርንጫፍ 
ሲደራጅ እና ከእዚያ በኋላ በየአመቱ፣ ትክክለኛ 

የቅርንጫፍ ስብሰባዎችም በቤት፣ ወይም በሚከራይ ህንጻ፣ ወይም ቤተክርስቲያኗ ባለቤት  
በሆነችበት ህንጻ ውስጥ ሊደረጉ ይችላሉ።
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የሆኑ የስርዓተ-ትምህርት መጻህፍት ከመመሪያ 
ጋር ይገኛሉ።

4. ማስተማር
በቤት እና በቤተክርስቲያን ስብሰባ የወንጌል 
ትምህርትን ማስተማር ለመንፈሳዊ እድገት እና 
የግል ምስክርነትን ለማጠናከር አስፈላጊዎች 
ናቸው። ወላጆች፣ መሪዎች፣ የክፍል 
አስተማሪዎች፣ ወይም የክህነት ወይም 
የሴቶች የቤት ለቤት አስተማሪዎች ቢሆኑም፣ 
የቤተክርስቲያኗ አባላት በሙሉ አስተማሪዎች 
ናቸው።

ቤት ወንጌል የሚማሩበት ዋና ቦታ 
መሆንይገባዋል። ቤትም በቤተክርስቲያን 
ስብሰባዎች በሚከንወኑት ማስተማር እና መማር 
ይደገፋል።

ጌታ እንዳለው፥ “እናም የመንግስትን 
ትምህርት እርስ በራስ እንድታስተምሩም 
ትእዛዝ እሰጣችኋለሁ። በትጋት አስተምሩ 

እናም፣ በፅንሰ ሀሳብ፣ በመሰረታዊ መርሆች፣ 
በትምህርት፣ በወንጌሉ ህግ፣ ከእግዚአብሔር 
መንግስት ጋር ግኑኝነት ባላቸው ሁሉም ነገሮች፣ 
ለእውቀታችሁ አስፈላጊ የሆኑትን በፍጹም 
እንድትማሩ ዘንድ፣ ጸጋዬ ከእናንተ ጋር 
ይሆናል” (ት. እና ቃ. 88፥77--78)።

በ Teaching Guidebook ውስጥ ወንጌልን 
በማይወሳሰብ፣ በሚያስደንቅ፣ እና ውጤታማ 
በሆነ መንገድ የማስተማር መሰረታዊ መርሆችን 
ለማግኘት ትችላላችሁ።

የመልከ ጼዴቅ ክህነት እና የአሮናዊ ክህነት ተግባሮችና በረከቶች፣ ክፍል ሀ 
ተግባሮችና በረከቶች፣ ክፍል ለ

የሴቶች መረዳጃ ማህበር እና ወጣት ሴቶች የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሴት፣ ክፍል ሀ 
የኋለኛው ቀን ቅዱሳን ሴት፣ ክፍል ለ

የመጀመሪያ ክፍል Primary 3: Choose the Right B 
Primary 4: Book of Mormon

የሰንበት ትምህርት የወንጌል መሰረተ ሀሳቦች (or Gospel Fundamentals)

በላይ ከተጠቀሱት ስርዓተ-ትምህርት መጻህፍት በተጨማሪ በቅዱሳት መጻህፍት፣ Family Guidebook፣ Priesthood 
and Auxiliary Leaders’ Guidebook፣ Teaching Guidebook፣ የቀዳሚ አመራር መልእክቶችን፣ የሴቶች የቤት 
ለቤት መልእክቶች፣ እና መዝሙሮችና የህጻናት መዝሙር ለመጠቀም ይቻላል። 
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5. መዝገቦች እና ሀተታዎች
ጌታ ቤተክርስቲያኗ መዝገቦችን እንድትመዘግብ 
ትእዛዝ ሰጥቷል። በቅርንጫፍ ውስጥ አራት 
አይነት መዝገቦች ይመዘገባሉ፥ የገንዘብ 
መዝገቦች፣ የአባላት መዝገቦች፣ የታሪክ 
መዝገቦች፣ እና የአባላት እድገት መዝገቦች።

ቅርንጫፍ ሲደራጅ መዝገብ የሚመዘገብበት 
መጻህፍት እንዲገኝ ይደረጋሉ። መዝገቦችን 
ስለመመዝገብ እና ሀተታዎችን ስለመፈጸምና 
ስለማስረከብ መመሪያዎች በሚስዮን ፕሬዘደንት 
አመራር ስር እንዲገኙ ይደረጋሉ። እነዚህን 
ቅዱስ መረጃዎችን የሚሰሩባቸው ሰዎች 
በቤተክርስቲያኗ መዝገቦች ውስጡ በሚገኙት 
የሚስጥር መረጃዎች መጠንቀቅ ይገባቸዋል።

ስለቤተክርስቲያኗ መዝገቦች እና ሀተታዎች 
በBranch Guidebook ውስጥ ተጨማሪ 
መረጃዎች ለማግኘት ትችላላችሁ።
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“እናም እነዚህ ነገሮች ሁሉ በጥበብና በዕቅድ 
እንደተደረጉ ተመልከቱ፣ ሰው ከአቅሙ በላይ 
ሀፈጥኖ መሮጡ አስፈላጊ አይደለምና”  
(ሞዛያ 4፥27)።

የሚቀጥሉት መሰረታዊ መርሆች እና 
ማስጠንቀቂያዎች የቤተክርስቲያኗ መሰረታዊ 
ክፍል ፕሮግራም ውጤታማ ለመሆን አስፈላጊ 
ናቸው።

1. በምታደርጉት ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ 
ለመነሳሳት ፈልጉ። መንፈስ ቅዱስ ወላጆች፣ 
የቅርንጫፍ መሪዎች፣ እና አስተማሪዎች ምን 
ማድረግ እንደሚያስፈልጋቸው እና እንዴት 
ለማድረግ እንደሚችሉ መመሪያ ይሰጣል። 
ለእርሱ መመሪያ በትሁትነት እና በትጋት 
ጸልዩ። ስለጉዳይ በጥንቃቄ አስቡበት፣ በትጋት 
ምንም እንደምታደርጉ ጸልዩ፣ የምታደርጉትን 
ወስኑበት፣ እናም ምን ትክክል እንደሆነ መንፈስ 
ቅዱስ እንዲያረጋግጥላችሁ ጠይቁ። ምን 
ማድረግ እንደሚገባችሁ እውቀትን በመግለጽ፣ 
በልባችሁ እና በአዕምሮአችሁ መርዳት 
እንዲኖራችሁ ያደርጋል።

“ትሁት ሁን፤ እና ጌታ አምላክህ በእጅህ 
ይመራሀል፣ እና ለጸሎቶችህም መልስ 
ይሰጥሀል” (ት. እና ቃ. 112፥10)።

“አዎን፣ እነሆ፣ በአንተ ላይ በሚሆነው እና 
በልብህም በሚኖረው ሐበመንፈስ ቅዱስ 
አማካይነት በአዕምሮህ እና በልብህ እነግርሀለሁ። 
አሁን፣ እነሆ፣ ይህ የራዕይ መንፈስ ነው”  
(ት. እና ቃ. 8፥2--3)።

2. የወንጌልን መሰረታዊ መርሆች እና 
ትምህርቶችን ማስተማር ሞዛያ 18፥18--30 
አንብቡ። በአልማ ቀናት እንዴት የወንጌል 
መሰረታዊ መርሆች እና ትምህርቶች እንዲማሩ 
እንደተደረገ ተመልከቱ።

3. በስነስርዓቶች እና በቃል ኪዳኖች ላይ 
ትኩረት አድርጉ። አባላት (1) አስፈላጊ 
የሆኑት የክህነት ስነስርዓቶችን ለመረዳት 
እንዲችሉና እንዲቀበሉ እናም (2) ከእነዚህ ጋር 
የተያያዙትን ቃል ኪዳኖች እንዲገቡባቸው እና 
እንዲጠብቋቸው እርዳታ ስጡ።

4. ክህነትን እና የክህነትን ስራዎች 
በመጀመሪያ መስርቱ። ከሴቶች መርዳጃ 
ማህበር፣ የመጀመሪያ ክፍል፣ የወጣት ሴቶች፣ 
እና የሰንበት ትምህርት ደጋፊ ፕሮግራሞች  
በፊት ይህን አደራጁ። በፍጥነት ወዲያው  
ይህን አታድርጉ። የክህነት መሪዎች ከሁሉም 
ይበልጥ የሚያድጉት የቤተክርስቲያኗ ምንጮች 
ከአባላት ፍላጎቶች ጋር ሲመዛዘን ነው። 
ቅርንጫፎር ድርጅቶችን፣ ስብሰባዎችን፣ እና 
ፕሮግራሞችን በፍጥነት ሲያስፋፉ መሪነት ደካማ 
ይሆናል።

መሰረታዊ መርሆች እና ማስጠንቀቂያዎች
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የሚስዮን ፕሬዘደንቶች የስብሰባ መርሀ ግብሮችን ለመጠቀም ከክልል አመራር ጋር መተባበር እና ፈቃድ 
ማግኘት ይገባቸዋል።

የሰንበት ስብሰባዎች መርሀ ግብር ሀ
ይህም የመልከ ጼዴቅ የክህነት ስልጣንን ያለው የቅርንጫፍ ፕሬዘደንት ብቻ ከሆነ ወይም እርሱ 
በአሮናዊ ክህነት ውስጥ ካህን በሚሆንበት ቅርንጫፎች ውስጥ የሚጠቀሙበት ነው። (የሽማግሌዎች 
ቡድን ፕሬዘደንት ሲጠራ፣ የወንጌል ትምህርት ጊዜዎች እንዲህ ይቀይራሉ፥ የክህነት ባለስልጣኖች 
በሙሉ አብረው ይሰበሰባሉ፣ እናም ሴቶች፣ ወጣት ሴቶች፣ እና ልጆችም አብረው ይሰበሰባሉ።)

የሰንበት ስብሰባ መርሀ ግብሮች 

የሰንበት ስብሰባ መርሀ ግብር ለ
ይህም የክህነት ቡድኖችን እና አንዳንድ ደጋፊ ድርጅቶችን ለማደራጀት የአባላት ቁጥር ብቁ በሆነበት 
ቅርንጫፎች ውስጥ የሚጠቀሙበት ነው።

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ

ለጎልማሳዎች፣ለወጣቶች፣ እና ለልጆች የወንጌል ትምህርት ስብሰባ

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ

የሰንበት ትምህርት (ለ12 አመት እና ከእዚያ በላይ እድሜ  
ላላቸው ወጣቶች እና ጎልማሳዎች) የመጀመሪያ ክፍል  

(ከ3--11 እድሜ ላላቸው ልጆች)
የክህነት ስብሰባ ለሴቶች እና ወጣት ሴቶች ስብሰባ

ለሰንበት ስብሰባ መርሀ ግብር ሐ
ይህም አብዛኛዎቹን ወይም ሁሉንም የክህነት ቡድኖች እና ደጋፊ ድርጅቶችን ለመመስረት ብቁ 
የአባላት ቁጥር በሚገኙበት እና መሪዎችና የመሰብሰቢያ ቦታዎች በሚገኙበት ቅርንጫፎች ውስጥ 
የሚጠቀሙበት ነው።

የቅዱስ ቁርባን ስብሰባ

የሰንበት ትምህርት (ለ12 አመት እና ከእዚያ በላይ እድሜ ላላቸው ወጣቶች እና ጎልማሳዎች)

የመጀመሪያ ክፍል 
(ከ3--11 እድሜ 
ላላቸው ልጆች)

የስብሰባ መክፈቻ ድርጊቶች የስብሰባ መክፈቻ 
ድርጊቶች

የስብሰባ መክፈቻ 
ድርጊቶች

የመልከ ጼዴቅ 
ክህነት አሮናዊ ክህነት የሴቶች መረዳጃ 

ማህበር ወጣት ሴቶች






