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መቅዴም 

 የአውራ አምባ ማህበረሰብን ሇመጎብኘት ከተሇያዩ የዓሇማችን ክፌልች የሚመጡ 

ጎብኚዎች የክቡር ድክተር ዙምራን ፌሌስፌና በጽሁፌ እንዱሰፌር የሚጠይቁ ብዙዎች 

ናቸው፡፡ ዙምራ ግን ይህ ሃሳብ በመጽሀፌ እሚሰፌር ከሆነ ቴክኖልጅ እያዯገ በሚሄዴበት 

ጊዜ የተጻፇው በዚህ ሌክ ነውና ከዚህ በሊይ ሇማሇፌ አይቻሌም በማሇት የኋሊ ሌጅን ገዴቦ 

ስሌጣኔን ሉያስቀር ስሇሚችሌ በመጽሀፌ መስፇር የሇበትም እያሇ መሌስ ይሰጣቸው ነበር፡፡ 

ጎብኚዎችም ይህ የምትመሌሰው መሌስ የአንተን አርቆ አሳቢነት በበሇጠ አጉሌቶ 

የሚያሳይ ነው፡፡ በአንተ አንዯበት የሚፇሌቁ ሀሳቦች ሁለ ሇሰው ሌጆች ጠቃሚ የሆኑና 

ከዚህ በፉት ያሌተገኙ በቀጣይም ሉመጡ ይችሊለ ተብሇው የማይታሰቡ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም የምታፇሌቃቸው ሀሳቦች በሙለ መሆን የሚገባቸውና ሇሰው ሌጆች በሙለ 

አስተማሪ ስሇሆኑ ሁለም በመጽሀፌ ሰፌረው ሇሁለም የሰው ሌጆች የሚዲረሱበት ሁኔታ 

መፇጠር ይኖርበታሌ ይሊለ፡፡ በኋሊም ክቡር ድክተር ዙምራ በዚህ ሀሳብ ተስማምቶ ሀሳቡ 

በጽሁፌ እንዱሰፌር ፇቅዶሌ፡፡  

     ስሇማህበረሰቡ በርካታ የመጀመሪያ ዱግሪ፣ የ2ኛ ዱግሪና የ3ኛ ዱግሪ ተማሪዎች 

የመመረቂያ ጽሁፊቸውንና እንዱሁም የውጭ አገር ጥናትና ምርምር አቅራቢ 

ተመራማሪዎች የተሇያዩ ጉዲዮችን እየመረጡ ጽፇዋሌ፡፡ ሆኖም እነዚህ ጸሃፌት 

የማህበረሰቡን ነባራዊ ሏቅ ከራሳቸው የህይወት ተሞክሮ ጋር ስሇሚያያይዙት ሀሳቦቹ 

ተዛብተው የሚገኙበት አጋጣሚዎች ብዙዎች ናቸው፡፡ ጎብኚዎች ይህንንም ችግር  

ሇመቅረፌ መጻህፌት በማህበረሰቡ ሌጆች መጻፌ እንዲሇባቸው አስተያየታቸውን 

ይጠቁማለ፡፡ የማህበረሰቡ አባሊት ሌጆችም ዙምራ ያሳዯገንና ከጧት ከማታ ሀሳቡን 

እያዲመጥን ያሇን ብንሆንም ዙምራ የሚያፇሌቃቸው ሀሳቦች የተሇዩና አዲዱስም 

በመሆናቸው ሀሳቦቹን ያሇምንም እንከን ሇማቅረብ አዲጋች መሆኑ አይቀርም፡፡ በተቻሇ 

መጠን ግን ሀሳቡን ሳናዛባ ሇማቅረብ ከሀሳቡ አፌሊቂ ጋር በተዯጋጋሚ እየተገናኘን  

ሇማጥራት የሞከርን ቢሆንም አሌፍ አሌፍ ግዴፇቶች ሉከሰቱ እንዯሚችለ ይታመናሌ፡፡  

       ይህንን ጽሁፌ ያዘጋጀነው አካሊት የተሇያዩ መጻህፌትን በማንበብ የአጻጻፌ 

ስሌታችንን ያዲበርን ባሇመሆናችን የቋንቋ አጠቃቀማችና አጠቃሊይ የአጻጻፊችን ሁኔታ 

በርካታ ግዴፇቶች ሉኖሩበት እንዯሚችሌ ግሌጽ ነው፡፡ በመሆኑም አንባቢያን 

ሇግዴፇቶቻችን  አስተያየታችሁን እንዴትሰጡን እየጠየቅን በቀጣይ የተማሩና በሙያው 

የተካኑ የማህበረሰባችን አባሊት እተበራከቱ ሲሄደ ግዴፇቶቻችን ይሞሊለ ብሇን 

እናስባሇን፡፡        
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መግቢያ 

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ በኢትዮጵያና እንዱሁም በላልች የአሊማችን ክፌልች 

የተሇመደና ጎታች የሆኑ ጎጅ ሌማዲዊ ዴርጊቶችን ቆም ብል በማሰብና ከስራቸው 

ተነቅሇው እንዱጠፈ በማዴረግ ትክክሇኛና አዱሰ ጎዲና በመዘርጋት እየተገበረ ያሇና 

የላሊው የዓሇም ክፌሌ ህዝቦች ትምህርት ወስዯው በመተሳሰብና በመረዲዲት እየሰሩ፣ 

በመካከሊቸው የወንዴማማችነትና የእህትማማችነት ስሜት ዲብሮ በፌቅር፣ በሰሊምና በዯስታ 

እንዱኖር የሚያዯርግ ስሌት ቀይሶ እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡  

    ይህ ማህበረሰብ የተመሰረተው በክቡር ድክተር ዙምራ ኑሩ ሲሆን ዙምራ በ2 ዓመት 

ዕዴሜው ግሌጽ ያሌሆኑሇትን ጉዲዮች በማንሳት ጥያቄዎቸን ሉመሌሱሌኝ ይችሊለ ብል 

ሇሚያስባቸው ሰዎች ማቅረብ ጀምሯሌ፡፡ ከ4 ዓመት ዕዴሜው ጀምሮ ዯግሞ በሴቶች 

እኩሌነት፣ በህጻናት መብት፣ ዯካማ ወገንን በመዯገፌ፣ መጥፍ አሰራርና አነጋገርን 

ከነአካቴው ማጥፊት በሚለት መሰረታዊ ሀሳቦቹ ከአካባቢው ህብረተሰብ ባይተዋር ሆኖ 

የሚያዯርገው አጥቶ የህጻንነት ጊዜውን አሳሌፎሌ፡፡  

    ክቡር ድክተር ዙምራ ከ13 ዓመት ዕዴሜው ጀምሮ እነዚህ መሰረታዊ ሀሳቦቹ 

በአካባቢው ህብረተሰብ ተቀባይነትን ስሊሊገኙሇት ሀሳቡን የሚጋራው ህብረተሰብ ፌሇጋ 

ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ ውል እሚነጋገረው መሽቶ እሚያዴርበት እያጣ በባድ አንጀቱ 

በየደሩ ከአውሬዎቹ ጋር እያዯረ በመከራና በስቃይ እየተንከራተተ 5 ዓመታትን ያህሌ 

በሰቆቃ ቢያሳሌፌም ውጤታማ ሉሆን አሌቻሇም፡፡  

   በመሆኑም ትንሽ የህሉና ረፌት ቢሆነኝ ብል ወዯቤተሰቦቹ ተመሌሶ የእርሻ ስራውን 

እያካሄዯ የሚያገኘውን ምርት ዯካሞችን ሇማከፊፇሌ አሰበ፡፡ ከዚያም በእርሻ ስራው 

ተሰማርቶ የሚያገኘውን ምርት ሇዯካሞች እያከፊፇሇ መኖሩን ተያያዘው፡፡ በክረምት 

ወራት የእርሻ ስራውን እያካሄዯ የሚያገኘውን ምርት ሇዯካማ ከማከፊፇለ ተግባር ጎን 

ሇጎን በበጋ ወራት ተስፊ ባሇመቁረጥ የሀሳቡ ተጋሪ ህብረተሰብ ፌሇጋውን አጠናክሮ 

ገፊበት፡፡  

    ይህን ዯካሞችን የመርዲቱንና የሀሳቡ ተጋሪ ህብረተሰብ ፌሇጋውን ሇበርካታ ዓመታት 

ሲያካሂዴ ከቆዬ በኋሊ ፍገራ ወረዲ ሊይ በጎረቤታማ ቀበላዎች ሀሳቡን የሚያዯምጡ 

አጋሮችን ማግኘት ቻሇ፡፡ እነዚህን የሀሳቡ አጋር ሉሆኑ የሚችለትን ሰዎች ሲያገኝ 

የሚኖርበትን ቦታ ሇቆ ወዯሰዎቹ በመሄዴ ሁለንም መሰረታዊ ሀሳቦቹን ሲያስረዲቸው 

ሰዎቹም በሀሳቡ ስሇተስማሙ በ1964 ዓ.ም የአውራ አምባን ማህበረሰብ መሰረተ፡፡  
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    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሁሇት ዓይነት የአባሌነት ዯረጃዎች አለት፡፡ እነሱም 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ አዱስ ምዕራፌ ባህሪና ሌማት ግንባታ ሁሇገብ ማህበር 

(የማህበረሰብ) አባሌና የአውራ አምባ ማህበረሰብ የገበሬዎችና እዯ-ጥበባት ሁሇገብ ኅብረት 

ስራ ማህበር (የኅብረት ስራ ማህበር) አባሌ ናቸው፡፡ የማህበረሰብ አባሌ ማህበረሰቡ 

የሚመራባቸውን እሴቶችና መርሆዎች በማወቅ፣ በመተግበርና እሴቶቹንም ወዯ ላሊው 

የህብረተሰብ ክፌሌ እንዱስፊፈ በማዴረግ የሚኖር የህብረተሰብ ክፌሌ ነው፡፡ የማህበር 

አባሌ ዯግሞ የማህበረሰብ አባሌ ከሆኑት ግሇሰቦች መካከሌ ዯካማ ከጠንካራ በመሆን 

እየተዯጋገፈ በመስራት ሁለን አቀፊዊ የኢኮኖሚ ዕዴገት ሇማምጣት ያመች ዘንዴ 

ጉሌበቱንና ዕውቀቱን በማስተባበር በጋራ ሰርቶ በማምረት ጥቅምና ጉዲቱን በጋራ ተካፊይ 

በመሆን የሚኖር ነው፡፡  

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ዙምራ የተነሳባቸውን መሰረታዊ ሀሳቦች ማሇትም የሴቶችን 

እኩሌነት አረጋግጦ፣ የህጻናትን መብት አስከብሮ፣ ሇስራ ብቁ ያሌሆኑ አቅመዯካሞችን 

ተንከባክቦ፣ መጥፍ አነጋገርንና አሰራርን አስወግድ፣ በራስ ሊይ እንዱሆኑ የሚፇሇጉትን 

ነገሮች በሰዎች ሊይ እንዱሆኑና በራስ ሊይ እንዲይዯርሱ የሚፇሇጉ ነገሮችን በሰዎች ሊይ 

እንዲይዯርሱ አርቆ አስወግድ፣ ነጭ ጥቁር ማዴረግ የአንዴ ፇጣሪ ስራ ሆኖ ሁለም የሰው 

ሌጆች  የዘር ሀረጋችን የአንዴ አዲምና ሄዋን ሌጆች ነን ብል በማመን ሁለንም ወንዴም 

እህት በማዴረግ ሇሁለም እኩሌ ክብር ሰጥቶ የሚኖር ማህበረሰብ ነው፡፡    

   ማህበረሰቡ ሇስራ ያመቸው ዘንዴ እሚመራው 13 ኮሚቴዎችን አዋቅሮና አዯራጅቶ 

ነው፡፡ እያንዲንደ ኮሚቴ የራሱ አባሊትና የስራ ዴርሻ አሇው፡፡ ከ13 ኮሚቴዎች የሌማት 

ኮሚቴው አብይ ኮሚቴ ሲሆን በአጠቃሊይ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚካሄደትን 

እንቅስቃሴዎችና የላልቹን /የ12ቱን ንዐሳን ኮሚቴዎች/ የስራ እንቅስቃሴዎቻቸውን 

ይከታተሊሌ፤ ያስተባብራሌም፡፡  

    ማህበረሰቡ በሳምንት አንዴ ቀን በነቂስ በመውጣት እንዯችልታው በገቢ ማስገኛ የስራ 

እንቅስቃሴ ተሰማርቶ ሲንቀሳቀስ ይውሊሌ፡፡ በዚህ የስራ እንቅስቃሴ የሚገኘው ገቢና 

የማህበረሰቡን ሌምድች ሇመካፇሌ ከሚመጡት ጎብኝዎች የሚገኘው ክፌያ ሇወገን ዯራሽ 

ይባሊሌ፡፡ ይህ የወገን ዯራሽ ገንዘብ የሚውሇው ሇአቅመ ዯካሞች፣ ታመው መታከሚያ ሊጡ 

ግሇሰቦች፣ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ ሇማሟሊትና እንዱሁም ከማህበረሰቡ ውጭ ሊለ 

የባሰ ችግር ውስጥ ወዴቀው ሇሚገኙ ሰዎችና ተዛማጅነት ሊሊቸው ጉዲዮች ነው፡፡ የወገን 

ዯራሽ ገንዘብ አቅሙ እየተጠናከረ ሲሄዴ በዓሇማችን ሇሚገኙ በችግር ሊይ ወዴቀው 

ሇሚገኙ ሁለ ይዯርሳሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡  
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    የማህበረሰቡ አባሊት በሙለ በየ15 ቀኑ አንዴ ጊዜ ሰሊምን ፌሇጋ የቤተሰብ ውይይት 

ያካሂዲለ፡፡ ሇዚህ ውይይት የመወያያ አጀንዲ የሚሆኑት የስራ እቅዴ ክንውንን 

በተመሇከተና በጥቅለ መጥፍ አሰራርና አነጋገረን መዋጋትን በተመሇከተ ናቸው፡፡ የዚህ 

የቤተሰብ ውይይት ዋና ዓሊማ የሰው ሌጆች በሙለ በየቤታቸው እየተወያዩ ችግሮቻቸውን 

ሁለ እየፇቱ ዕዴገትና ሰሊምን ሇማምጣት ቁሌፌ መሳሪያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ነው፡፡ 

ማህበረሰቡ ሁለም የአሇም ህዝብ በየቤቱ ስሇበጎ ስራ ተወያይቶ ቢወጣ በአሇም ሊይ ሰሊም 

ይሰፌናሌ ብል ያምናሌ፡፡  

    በማህበረሰቡ ጋብቻ የሚፇጸመው በሁሇቱ ፆታዎች ሙለ ፇቃዯኝነትና ዕዴሜያቸው 

ወንደ 20 ዓመትና በሊይ፣ ሴቷ 19 ዓመትና በሊይ ሲሆናቸው ነው፡፡ ጋብቻ ከተፇጸመ 

በኋሊ ሁሇቱም ተጋቢዎች በተሇመዯው የስራ እንቅስቃሴያቸው ተሰማርተው ይውሊለ፡፡ 

በጋብቻ ጊዜ የሚባክን ቅንጣት ታክሌ ጊዜም ሆነ ሇሰርግ ተብል የሚወጣ ወጭ የሇም፡፡ 

ከጋብቻ በፉት ወንደም ሴት፣ ሴቷም ወንዴ አያውቁም፡፡ ከትዲር በኋሊም ከትዲር 

ጓድቻቸው ውጭ ፇጽሞ አይሔደም፡፡   

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሰማይና መሬትን፣ ላትና ቀንን፣ ሴትና ወንዴን አየርን፣ 

ፀሀይንና ሁለንም በመሬት ሊይ ያለ ነገሮችን የፇጠረ አንዴ ፇጣሪ እንዲሇና እምነትም 

የሚገሇፀው በበጎ ስራ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ በመሆኑም በራስ ሊይ እንዱዯረጉ የሚፇሇጉትን 

መሌካም ነገሮች በሰዎች ሊይ እንዱዯረጉ በማዴረግና በራስ ሊይ እንዲይዯርሱ የሚፇሇጉትን 

መጥፍ ዴርጊቶች በሰዎች ሊይ እንዲይፇጸሙ አርቆ አስወግድ ነው እሚኖረው፡፡ 

     በአውራ አምባ ማህበረሰብ ሀዘን ማሇት ሰዎች በህይወት እያለ በሰዎች መካከሌ 

ሆነው ሇሚገጥማቸው ችግር ዋስትና በመሆን ዯስታቸውንም ሆነ ችግራቸውን በጋራ 

በመካፇሌ ሰዎቹ ከገጠማቸው ችግር መታዯግ መቻሌ ማሇት ነው፡፡ ከአቅም በሊይ ሆኖ 

በማህበረሰቡ አንዴ ሰው ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇየ ከውስጥ የመነጨ ስሜት ነውና እንባ 

ማፌሰስ አይቀርም፡፡ ነገር ግን ወዮ እያለ፣ ዯረትን እየዯቁ፣ ፉትን እየነጩ ሙሾ 

በመዯርዯር ማሌቀሱ ያን የሞተን ወገን አይተካም፡፡ እንዱያውም ተጨማሪ ጉዲት ነው 

እሚያስከትሇው፡፡ የቀብሩ ስነ-ስርዓትም የሚፇፀመው ስነስርዓቱን ሇመፇጸም ይበቃለ 

በተባለ ሰዎች ነው፡፡ የቀብር ስነስርዓቱን ሇመፇጸም ከሚሄደት ሰዎች የተረፈት የሟቹን 

ቤተሰብ ሲያፅናኑ ይቆያለ፡፡ የቀብር ስነስርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ የማህበረሰቡ አባሊት 

ወዯየስራ ዘርፊቸው የሟቹን ቤተሰብ ይዘው ይሄዲለ፡፡ ይህን የሚዯረገው የሟቹ ቤተሰቦች 

ሀዘኑን እንዱረሱት በማሰብ ነው፡፡ እዚህ ሊይ ሀዘኑ ያበቃሌ ማሇት ነው፡፡ 
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1. የአውራ አምባ ማህበረሰብ አካባቢያዊ ሁኔታ                                                                                                                                                                                                       

     የአውራ አምባ ማህበረሰብ የሚገኘው በአማራ ክሌሌ፣ በዯቡብ ጎንዯር አስተዲዯር ዞን፣ 

በፍገራ ወረዲ፣ በወጅ አውራ አምባ ቀበላ ነው፡፡ ማህበረሰቡ ሰፌሮ የሚገኝበት ቦታ 

ከወረዲው ዋና ከተማ ወረታ ወዯ ዯብረታቦር በሚወስዯው አውራ መንገዴ 12 ኪ.ሜ 

ከተጓዙ በኋሊ 2 ኪ.ሜ በስተቀኝ በኩሌ ገባ ብል ይገኛሌ፡፡ 

 
የአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ካርታ 

    የወጅ አውራ አምባ ቀበላ መሌከዓ ምዴር 30% ሜዲማ፣ 40% ተራራማ፣ 30% 

ወጣገባ ነው፡፡ ቀበላው 2000ሜ ከባህር ጠሇሌ በሊይ ከፌታ ያሇው ሲሆን የአፇር ዓይነቱ 

በአብዛኛው ቡናማ (ሸክሊ) አፇር ነው፡፡ የቀበላው የአየር ንብረት በአብዛኛው ወይናዯጋ 

ሲሆን አማካይ የሙቀት መጠኑ 250ሴና አማካይ የዝናብ መጠኑ 4500ሚሜ ነው፡፡ 
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የአውራ አምባ ማህበረሰብ መኖሪያ መንዯር (2003ዓ.ም) 

2. የአውራ አምባ ማህበረሰብ አመሰራረት (በዙምራ ሲገሇጽ) 
     በ6 ወር እዴሜዬ ቆሜ እንዯሄዴኩ፣ በ2 ዓመቴ እንዯትሌቅ ሰው የመናገርና 

የመጠየቅ ብቃት እንዯነበረኝ እና በ4 ዓመት እዴሜዬ ዯግሞ በርካታ ማህበራዊ ጉዲዮችን 

ሳነሳ እንዯነበር እናቴ አጫውታኛሇች፡፡ ከአራት ዓመት ዕዴሜዬ ጀምሮ በሴቶች እኩሌነት፣ 

በህጻናት መብት፣ ዯካማ ወገኖችን በመዯገፌ፣ በአጠቃሊይ መጥፍ አሰራንና አነጋገርን 

በማስወገዴ ሰሊም መፌጠር በሚለት መሰረታዊ ሀሳቦቼ በአካባቢው ካሇው ማህበረሰብ 

ተሇይቼና ባይተዋር ሆኜ እማዯርገው አጥቼ የህጻንነት ጊዜዬን አሳሌፉያሇሁ፡፡ 

    በ13 ዓመቴ የሰው ሌጆችን እንዯ እህሌ እንዯ ውሃ ተርቤ፣ ሰው እያሇ ሰው ያጣሁ 

ሆኜና በአካባቢው ያን የሚፇሌግ አጥቼ ሀሳቤን የሚጋራኝ ሰው ፌሇጋ ከቦታ ቦታ ስባዝን 

ቆይቻሇሁ፡፡ ይህን ሁኔታዬን ያዩ ሰዎች ከሁለም በሊይ ምንዴነው እምትፇሌገው ብሇው 

ቢለኝ የሰው ሌጅ እንዯ እንጀራ፣ እንዯ እህሌ፣ እንዯ ውሃ ነው እሚርበኝ፣ እሚጠማኝ ብዬ 

ነው እምሊቸው፡፡ ናፌቆቱ ሲብስብኝ የዓሇም የሰው ሌጆች የኔ ሆነው ባገኛቸውም እንኳ 

ረሀቤ የሚወጣሌኝ አይመስሇኝም፡፡ እናም ያንን አጥቼ ጎጃም፣ ጎንዯር ወል እያሌኩ ስባዝን 

አሁንም እንዲሰብኩት አሌሆነም፡፡ ውዬም እምነጋገረው፣ መሽቶም እማዴርበት 

አሊገኘሁም፡፡ ማታ ማታ ዛፌ ሊይ እሰቀሊሇሁ፤ ሲጎረብጠኝ ተስፊ በመቁረጥ ወዯ መሬት 

እወርዲሇሁ፡፡ አውሬዎች እየተፇራረቁ ከበውኝ ያዴራለ፡፡ ሲነጋጋ አውሬዎቹ ጥሇውኝ 

ይሄዲለ፡፡ ይህ ሁለ ሲሆን የሚበሊውንና የሚጠጣውን ነገር እናቱ ትቁጠረው፡፡  

     ከህጻንነቴ ጊዜ ጀምሮ በምጠይቃቸው ጥያቄዎችና በማነሳቸው ከሰዎች ሇየት ያለ 

ሀሳቦች  በአካባቢው ያለ ሰዎችና እንዱሁም የስጋ ዘመድቼ ይኸ ሌጅ ታሟሌ እያለ 

ሀሳቤን አሌተቀበለኝም፡፡ እዴሜዬ እያዯገ ሲሄዴ በዓይኔ እማየውና በጆሮዬ እምሰማው 

አእምሮዬን እረፌት እየነሳው ሲመጣና መፇጠሬን የጠሊሁበት ጊዜ እየመጣ ሲሄዴ ከአንዴ 

ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ እየተዘዋወርኩ ሀሳቤን የሚጋራኝ ባገኝ ብዬ አሰብኩ፡፡ ከቦታ ቦታ 
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እየተዘዋወርኩ በመንቀሳቀስ ሰዎች በሀዘኑ፣ በዯስታውና በተሇያዩ አጋጣሚዎች 

በሚሰባሰቡበት ጊዜ አራቱን መሰረታዊ ሀሳቦቼን የማካፇሌ እንቅስቃሴዬን ሳዯርግ ቆየሁ፡፡  

      ይህን በማዯርግበት ጊዜ እንዯ ወሊጆቼ ታሟሌ ባይለኝም “ይቺ ሌጅ ምን ማሇቷ 

ነው? እምትናገረው ሀሳብ  መሌዕክት ያሇው ነው ግን ማን ይወስዯዋሌ ብሊ ነው?” እያለ 

በግርምት ከማየት በቀር ሀሳቤን እሚረዲሌኝ አሊገኘሁም፡፡  ሀሳቤን ስነግራች ግር ሲሊቸው 

ሀሳቤ ትክክሌ ነው ወይስ አይዯሇም? ብዬ ስጠይቃቸው ትክክሌማ ትክክሌ ነው፡፡ ግን ሰው 

አይሄዴበትም (አይችሇውም)፡፡ ብቸኛ ነህ ይሊለ፡፡ እኔም አይ ሰው መውሰዴ አሇመውሰደን 

ተውት፡፡ ሰው ወሰዯው አሌወሰዯው አይዯሇም፡፡ ብቻ ትክክሌ መሆኑን ያዙሌኝ፡፡ 

እስከመሸብኝ ዴረስ ሄጄ አዴራሇሁ እሊቸዋሇሁ፡፡  

     ወይ እሚሰማኝ፣ ወይ እሚጠይቀኝ ባገኘሁ ብየ የተንከራተትኩበትን ሁለንም 

አሊገኘሁ፡፡ ተስፊ ስቆርጥ እንግዱህ ወዯ አገር ቤት ሌመሇስና ወሊጆቼ እንዯሚሰሩት 

እየሰራሁ ባይሆን በአካባቢው ያለ ዯካሞችን እየረዲሁ ብሄዴ የህሉና ረፌት አገኝ ይሆናሌ 

ብዬ አሰብኩ፡፡  

 
የማህበረሰቡ መስራች ክቡር ድክተር ዙምራ ኑሩ (1985) 

      ከዚያ ተመሌሼ ከወሊጆቼ ጋር ተዯባሌቄ ትዲር ሌይዝ ነው ሴት ፇሌጉሌኝ ስሊቸው 

ዯስታ ተሰማቸው፡፡ አብድ፣ ታሞ፣  ከቦታ ቦታ እየዞረ ሲለ የነበሩት ትዲር ሌይዝ ነው ብዬ 

ስሊቸው ትዲር ካሰበ በሽታው ሇቆት ነው፡፡ በሽታው ባይሇቀው ኖሮ ትዲር አያስብም ነበር 

የሚሇውን ያስቡና ዯስ ብሎቸው ወዱያው ሴቷን ፇሇጉሌኝ፡፡ እኔም ትዲሬን መስርቼ እንዯ 

ወሊጆቼ እርሻ  እያረስኩ በዓመቱ ያገኘኋትን ምርት በአካባቢው ሇሚገኙ ዯካሞች 

ማከፊፇሌ ጀመርኩ፡፡ ይህን በማከፊፌሌ ጊዜ አይ አይዴንም የሚዴን በሽታ አይዯሇም፡፡ 
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እሱ አይበሊም፣ አይሇብስም፣ አይጠጣም፣ አሌታዯሇም፡፡ የሱን ገንዘቡን ዘመዴ 

አያገኘውም፡፡ ሇባዕዴ ነው እሚሰጠው ይሊለ፡፡ ባዕዴ ዘመዴ የሚባሇው ሌዩነት ሲመጣብኝ 

በሀሳብ ብቸኛ አዯረገኝ፡፡ ብቻዬን መኖር አሌችሌም፡፡  

    በበጋው ወቅት ምናሌባት እያሌኩ ተስፊ አሌቆርጥም፡፡ አንዴ ቀን ሀሳቤን እሚጋራኝ 

አገኛሇሁ እሊሇሁ፡፡ በጋ ሊይ በአንደ ቦታ ሄጄ እቆያሇሁ፡፡ የእርሻ ወቅት ሲሆን 

እመሇሳሇሁ፡፡ እንዱህ እንዱህ እያሌኩ ያሇማቋረጥ ሇበርካታ ዓመታት ያክሌ ከቦታ ቦታ 

እየተዘዋወርኩ የሃሳቤ ተጋሪ ማህበረሰብ ሇማግኘት እሌህ አስጨራሽ ጥረት ካዯረኩ በኋሊ 

በአንዯኛው ዓመት ከመኖሪያ ቦታዬ ከእስቴ ወረዲ ተነስቼ ወዯ ጎንዯር ስሄዴ ፍገራ ወረዲ 

ሊይ በገበሬዎች ዙሪያ ሃሳቤን የሚያዲምጡ ሰዎችን አገኘሁ፡፡ ሀሳቤን ሲያዯምጡኝ 

በየዓመቱ እየተመሊሇስኩ ከሰዎቹ ጋር በርካታ ውይይቶችን ካዯረኩ በኋሊ እንግዱህ እዚያው 

ሄጄ ብቀመጥ እቅዳ ይሳካሌ ስሌ ስኖርበት የነበረውን የእስቴ ወረዲ ሇቅቄ ሰዎቹ ወዯ 

እሚገኙበት ፍገራ ወረዲ በ1964 ዓ.ም መጥቼ ተቀመጥኩ፡፡  

      እዚህ ተቀምጬ የአውራ አምባን ማህበረሰብ መሰረትኩ፡፡ ሇማህበረሰቡ አባሇት 

ሇማቅረብ የመጀመሪያው መነሻ መሰረታዊ ሀሳቤ የሆነው የሴቶች እኩሌነት ነው፡፡ ሴት 

በሴትነቷ እናት ናት፡፡ ወንዴ በወንዴነቱ አባት ነው፡፡ አባትና እናት ሆነው ሴቷ 

እንዯሞግዚት ወንደ እነዯአዛዥ የሆነበት ምክንያት በጉሌበት ነው? በጉሌበት ከሆነ ትርፌ 

ጉሌበታችን ሇስራ እናውሇው፡፡ እናት እናት ናት፡፡ አባት አባት ነው፡፡ እናት በላሇችበት 

አባት የሇም፡፡ አባት በላሇበት እናት የሇችም፡፡ እኩሌ ሉያዯርጋቸው ይገባቸዋሌ፡፡ 

ሚስቶቻችን ስንሌ ባዕዴ መስሇውን እንዯሆነ እናቶቻችን እንበሊቸው፡፡ እያሌኩ ሀሳቤን 

ሇሚያዯምጡኝ ሰዎች አካፇሌኳቸው፡፡ 

 
ማህበረሰቡ ሲመሰረት ከነበሩ አባሊት መካከሌ ጥቂቶቹ 
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    በመቀጠሌ ያነሳሁት ጉዲይ ጠብ እስከናካቴው ከምዴረ-ገጽ መወገዴ አሇበት የሚሌ 

ነው፡፡ ሰሊምን፣ ገነትን ፇጥረን መሄዴ አሇብን፡፡ እዚህ ሊይ የነሱ ጥያቄ ምንዴነው? ጠብ 

እንዳት ይቀራሌ ትሊሌህ? የሚሌ ነው፡፡ እኔም እንዱህ በማሇት ነው መሌሱን 

የሰጠኋቸው፡፡ ጠብ ስር የሇውም፡፡ ጠብን እኛ ካወቅንበት ማስወገዴ የኛ ነው፡፡ ጠብን 

ከመሳሌ ይሌቅ ፌቅርን እየሳሌን ብንሄዴ የኛ ነው፡፡ ፌቅርንም ጠብንም እምንስሇው እኛ 

ነን፡፡ ምርጫችን ሰሊምና ፌቅር ከሆነ ጠብ የሇም፡፡ ጠብን የሚያነሳሱ ሁሇት ዏ/ነገሮች 

ናቸው፡፡ እነሱም መጥፍ አሰራርና መጥፍ አነጋገር ናቸው፡፡ መጥፍ ቢናገሩን 

እንዯማንወዴ፣ መጥፍ ቢሰሩብን እንዯማንወዴ፣ በራሳችን ሊይ እንዱዯረግብን የማይገባንን 

ነገር በሰው ሌጆች ሊይ ማስወገዴ ነው፡፡ ያን ጊዜ ጠብ የሇም፡፡ እሊቸዋሇሁ፡፡  

    ላሊው የጠየቁኝ ነገር ሰሊም እንዳት ይመጣሌ ትሊሇህ? ብሇው ነው፡፡ ሰሊም 

የሚመጣው ሁለም የሰው ሌጆች ነጩም ጥቁሩም ሁለም እህት፣ ሁለም ወንዴም ሆነን 

ከመካከሊችን ችግር የዯረሰበት ሰው ቢኖር ሁሊችንም እጃችንን አንስተን የዚያን ሰው ችግር 

በማስወገዴ ነው፡፡ ችግሩን ስናስወግዴሇት ዯስታ ይሰማዋሌ፡፡ ገንዘባችን ዯስታው ነው፡፡ 

ዯስታውን መካፇሌ ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚያ ተሳስበን ተዛዝነን ከሄዴን እውስጥ ያሇው ዯስታ 

ነው፡፡ ዯስታን ፇጠርን ማሇት ሰሊምን ፇጠርን ማሇት ነው፡፡ ሰሊምን ፇጠርን ማሇት ዯግሞ 

እምንፇሌገውን ገነት ፇጠርን ማሇት ነው፡፡ ይህን እራሳችን እምንሰራው ነው፡፡ ገነት 

እሚገኘው እዚህ ሳሇን በሰራነው ስራ ነው፡፡ እዚያ ከሄዴን በኋሊ አይበስሌም፡፡ ጠብን 

ማስወገዴ ሰሊምን መፌጠር ከሰማይ እንዱወርዴሌን አንጠብቅ፡፡ እዚሁ እኛ እምንፇጥረው 

ነው፡፡  

    ይህን ተማምነንበት ስንቀጥሌ በአካባቢው ያለ ሰዎች አካሄዲችን አሌዋጥሊቸው ብል 

መኖሪያ ቢያሳጡንም የተማሩ ሰዎች እስከሚያገኙት ዴረስ ህይወታችን መስዋት አዴርገን 

ስንታገሌ ቆይተናሌ፡፡ የተማሩ ሰዎች እነማን ናቸው? የሀይማኖት አባቶችና የቀሇም 

ምሁሮች ናቸው፡፡ የሀይማኖት አባቶችም ይሁኑ የቀሇም ምሁሮች ያግኙት ነው ይበለ 

ያንሱት፤ አይዯሇም ካለ ይተውት፡፡ እስከሚያገኙት ዴረስ ግን ህይወታችን መስዋዕት 

አዴርገን ሇተማሩ ሰዎች ማዴረስ አሇብን ብሇን ሀሳባችን መስርተን ትግሊችንን ቀጠሌን፡፡ 

በአካባቢው ያለ ሰዎች ይህ አሌዋጥሊቸው ብል መኖሪያ ቢያሳጡንም ትግሊችን በዚያው 

በመቀጠሌ ስንሄዴ እነሱ ሲያቅታቸው በዯርግ ጊዜ በ1980 ዓ.ም ወዯ ፖሇቲካው እያጋጩ 

ወያኔ የሚባሌ ስያሜ እያስጠጉ ሲለ ዯርግ ዯግሞ እኛን ሉያጠፊ ሲመጣ እግሬ አውጭኝ 

ብሇን ወዯ ዯቡብ ኢትዮጵያ ተፇናቅሇን ተሰዯዴን፡፡  
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      ስዯት ባሇበት ስራ የሇም፡፡ ስራ በላሇበት ገንዘብ የሇም፡፡ እሚበሊ እሚጠጣ 

የሇንም፡፡ ብንታመም እምንታከምበት የሇንም፡፡ በዚህም ሳቢያ የሞቱ ወገኖቻችንን 

በየቁጥቋጦው ስር አፇር እያሇበስን ዓሊማችንን ሇተማሩ ሰዎች ሇማዴረስ ትግሊችንን 

ቀጠሌን፡፡  

     በ1985 ዓ.ም መጨረሻ ሊይ ከስዯት ስንመሇስ መሬታችን በአካባቢው አርሶ አዯሮች 

ተይዞ አገኘነው፡፡ መሬታችንን ሇማስመሇስ ሇወረዲ፣ ሇዞንና ሇክሌሌ ብናመሇክትም ምሊሽ 

አሊገኘንም፡፡ ያገኘነው ምሊሽ ቢኖር የመሬት ስሪቱ ሲመጣ ታገኛሊችሁ የሚሌ ነበር፡፡ 

የመሬት ስሪቱ እስኪዯርስ ዴረስ ሇቤተ-ቦታ የሚሆን ብል ወረዲው 17.5 ሄክታር ብቻ 

ሰጠን፡፡ የመሬት ስሪቱን መንግስት ሇሁለም እኩሌ እንዱዯርስ ቢያወርዴም ፉሌዴ 

የወጣው ቡዴን ግን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመዯራዯር መሬቱን ሉሰጠን አሌቻሇም፡፡ 

በመሆኑም ሇስራ እጦት፣ ሇእንግሌት፣ ሇረሀብ፣ ሇበሽታ ተዲርገናሌ፡፡ ከዚህም በከፊ ሁኔታ 

በርካታ የሀሳብና የስራ አጋሮቼ ሇህሌፇተ-ህይወት ተዲርገዋሌ፡፡ በኋሊም ህይወት 

የተንጠሇጠሇው በመሬት ብቻ ሳይሆን  በኢንደስትሪም ማዯግ ይቻሊሌ ብሇን በማሰብ 

በማህበር ተዯራጅተን ወዯ ስራ ገባን፡፡  

      በዚህ ሁኔታ ከ1964-1993 ዓ.ም ዴረስ ሀሳቤን ሇተማሩ ሰዎች ሇማዴረስ ይህን እሌህ 

አስጨራሽ ትግሌ ካሇፌን በኋሊ ሀሳቤን ጋዜጠኞች በተሇያዩ ሚዱያዎች ማሇትም 

በጋዜጦች፣ በመጽሄቶች፣ በአማራ ሬዱዮ ጣቢያና በላልችም ሚዱያዎች ሇህዝብ ሇማዴረስ 

በመጠኑ የዘገቡ ቢሆንም እንኳ ሇኢትዮጵያ ህዝብና ሇላሊውም የዓሇም ክፌሌ እንዱዯርስ 

ፊና ወጊ የሆነው በ1993 ዓ.ም በጋዜጠኛ መቅጫ እንግዲየሁ፣ በዋና ካሜራ ማን ጌታቸው 

መሀሪና በረዲት ካሜራ ማን አስማማው ተዘጋጅቶ በአማራ ቴላቪዥን ፕሮግራም በ2 

ክፌሌ እንዱቀርብ የተዯረገው ዝግጅት ነው፡፡  

      የሀሳቤ ሚዱያ ሊይ መዋሌ ወይ እሚሰማኝ ባገኘሁ ወይ እሚጠይቀኝ ባገኘሁ ብዬ 

ያጣሁትን አሁን ሊይ ክብር ምስጋና ይግባውና የሚሰማኝ እነኳ አገኘሁ /ያሰብኩትና 

ከሌጅነቴ ጀምሬ ይዠው የመጣሁት ራዕዬ  እውን ሆኗሌ/ ባሌሌም ሀሳቤን እሚረዲሌኝ 

በማግኘቴ አንዴ እርምጃ ብዬ እገኛሇሁ፡፡ በአሁኑ ዯረጃ ሊይ በየትኛውም የዓሇም ክፌሌ 

ያለ ሰዎች ሀሳቤን በመጽሄት፣ በጋዜጣ፣ በሬዱዮ፣ በቴላቪዥን፣ በኢንተርኔት እያገኙና 

እዚህም እየመጡ እየተረደሌኝ ይገኛለ፡፡ አሁን ሊይ አንዴ እርምጃ ብዬ እገኛሇሁና 

መነሻዬ ይኸ ነው፡፡ ሇሰው ሌጆች ነው፡፡ ይህ የገሇጽኩት ዯግሞ እየሰራነው፣ እያዯረግነው፣ 

እየሆንነው፣ ያሇነውን ነው፡፡  
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3. የአውራ አምባ ማህበረሰብ የአባሌነት ዯረጃዎች 

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሁሇት ዓይነት የአባሌነት ዯረጃዎች አለት፡፡ እነሱም 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ አዱስ ምዕራፌ ባህሪና ሌማት ግንባታ ሁሇገብ ማህበር 

(የማህበረሰብ) አባሌና የአውራ አምባ ማህበረሰብ የገበሬዎችና እዯ-ጥበባት ሁሇገብ ኅብረት 

ስራ ማህበር (የኅብረት ስራ ማህበር) አባሌ ናቸው፡፡ 

3.1 የማህበረሰብ አባሌ 

    ይህ የአባሌነት ዯረጃ በአውራ አምባ ማህበረሰብ አዱስ ምዕራፌ ባህሪና ሌማት 

ግንባታ ሁሇገብ ማህበር በመታቀፌ፣ ማህበረሰቡ የሚመራባቸውን እሴቶችና መርሆዎች 

በማወቅ፣ በመተግበርና እሴቶቹንም ወዯ ላሊው የህብረተሰብ ክፌሌ እንዱስፊፈ በማዴረግ 

የሚኖር የህብረተሰብ ክፌሌ ነው፡፡ የማህበረሰብ አባሌ በየትኛውም የዓሇም ክፌሌ ስራውን 

በተናጠሌ በመስራት በግለ እየኖረ ከማህበረሰቡ መስራቾች ጋር በመወያየት በየአሇበት 

ቦታ ሆኖ የማህበረሰቡን ራዕይና ተሌእኮ እውን ሇማዴረግ በርትቶ የሚሰራ ነው፡፡ የአውራ 

አምባ ማህበረሰብ አዱስ ምዕራፌ ባህሪና ሌማት ግንባታ ሁሇገብ ማህበር በአማራ ብሄራዊ 

ክሌሊዊ መንግስት ፌትህ ቢሮ ጥቅምት 8 1999 ዓ.ም ህጋዊ እውቅና አግኝቷሌ፡፡  

      3.1.1 የአውራ አምባ ማህበረሰብ ራዕይ፡- ሁለም የሰው ሌጆች እርስ 

በርሳቸው ተከባብረው፣ ተፇቃቅረውና ተረዲዴተው የሚኖሩበት ዓሇም ተፇጥሮ፣ ዴህነት 

ከዓሇማችን ጠፌቶ፣ ሁለም የሰው ሌጆች ስሇሰሊም ሲያስቡና ሰሊም በሁለም የዓሇም 

ክፌልች ሊይ ተዘርግቶ ማየት ነው፡፡ 

     3.1.2 የአውራ አምባ ማህበረሰብ ተሌዕኮ፡- የአውራ አምባ ማህበረሰብ 

መሌካም ተሞክሮዎችና እሴቶች ሇሁለም የሰው ሌጆች በስፊትና በጥራት እንዱዲረሱ 

በማዴረግ መጥፍ አነጋገሮችና አሰራሮች ተወግዯው መሌካም አስተሳሰብ፣ አነጋገርና 

አሰራር ጎሌብተው ሰሊም በሁለም የዓሇም ክፌሌ የሚሰፌንበት ዘዳ ማሳየትና በስራ ሊይ 

ማዋሌ ነው፡፡ 

3.2 የኅብረት ስራ ማህበር አባሌ 

    ይህ የአባሌነት ዯረጃ ዯግሞ በአውራ አምባ ማህበረሰብ አዱስ ምዕራፌ ባህሪና ሌማት 

ግንባታ ሁሇገብ ማህበር (የማህበረሰብ) አባሌ ከሆኑት ግሇሰቦች መካከሌ ዯካማ ከጠንካራ 
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በመሆን እየተዯጋገፈ በመስራት ሁለን አቀፊዊ የኢኮኖሚ ዕዴገት ሇማምጣት ያመች ዘንዴ 

ጉሌበቱንና ዕውቀቱን በማስተባበር የአውራ አምባ ማህበረሰብ የገበሬዎችና የእዯ-ጥበባት 

ሁሇገብ ኀብረት ስራ ማህበርን መስርቶ በጋራ ሰርቶ በማምረት ጥቅምና ጉዲቱን በጋራ 

ተካፊይ በመሆን የሚኖር ነው፡፡ የኅብረት ስራ ማህበሩ አባሊት የቡዴን መሪው 

እንዯችልታቸው በሚመዴባቸው የስራ ምዴብ በመሰማራት እምቅ አቅማቸውን ተጠቅመው 

በቅንነት በመስራት ወዯሊቀ የኢኮኖሚ እዴገት ሇማምራትና ዴህነትን ሇማጥፊት ቆርጠው 

የተነሱ ናቸው፡፡  

     የዚህ ማህበር አባሊት በሙለ የማህበረሰቡን እሴቶችና መርሆች (ዯንቦች) ተቀብሇው 

ከመስራትና ከማስፊፊት በተጨማሪ የኅብረት ስራ ማህበሩን የውስጥ ዯንብ በማውጣትና 

ዯንቡንም በማክበር በጋራ፣ በመተሳሰብ፣ በታማኝነትና በቅንነት ስራቸውን እየተዯጋገፈና 

እየተረዲደ እየሰሩ የሚኖሩ የማህበረሰቡ ክፌሌ ናቸው፡፡ የኅብረት ስራ ማህበሩ አባሊት 

ስራዎቻቸውን በጋራ በየተመዯቡበት በመስራት ዯካማ ከጠንካራ ተጋግዘውና ተረዲዴተው 

የሚሄደበትና በኋሊ የትርፌ ክፌፌሌ ሊይም ዯካማ ከጠንካራ ሳይባሌ እኩሌ ተከፊፌሇውና 

ሁለም እኩሌ ተዯስተው የሚኖሩበት ሂዯት ነው፡፡  

      የአውራ አምባ ማህበረሰብ የገበሬዎችና እዯ-ጥበባት ሁሇገብ ኅብረት ስራ ማህበር 

በአማራ ክሌሊዊ ብሄራዊ መንግስት የማህበራት ማስፊፉያ ኤጀንሲ የካቲት 6 2000 ዓ.ም 

ሊይ ህጋዊ እውቅና አግኝቶ በመንቀሰሳቀስ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

    3.2.1 የኅብረት ስራ ማህበሩ ራዕይ፡- የአባሊትን እውቀትና ጉሌበት 

በማስተባበር፣ ዯካማ ከጠንካራ በመዯጋገፌ፣ በተሇያዩ የስራ ዘርፍች በመሳተፌና አዲዱስ 

የስራ ዘርፍችን በመፌጠር ዴህነትን አጥፌቶ የማህበሩን የኢኮኖሚ አቅም በከፌተኛ ዯረጃ 

ማሳዯግ ነው፡፡ 

     3.2.2 የኅብረት ስራ ማህበሩ ተሌእኮ፡- የማህበሩን አባሊት ጠንካራ ከዯካማ 

በማቀናጀት፣ በመረዲዲትና በመተሳሰብ በተሇያዩ የስራ ዘርፍች ተሰማርቶና ያሇውን ሁለ 

እምቅ አቅም አሟጦ በመጠቀም የማህበሩን የኢኮኖሚ እዴገት ወዯሊቀ ዯረጃ በማዴረስ፤ 

እዴገቱ ሇሁለም የህብረተሰብ ክፌሌ ምሳላ እንዱሆንና ምሳላነቱም በጥራትና በስፊት 

ሇሁለም የሰው ሌጆች ተዲርሶ ዴህነት እንዱጠፊ ሇማዴረግ የሚያስችሇውን ስሌት በተግባር 

እየሰሩ ማሳየት ነው፡፡ 
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4. አምስቱ የዙምራ መሰረታዊ ሀሳቦች 
   ዙምራ አራት መሰረታዊ ሃሳቦችን በአራት ዓመት ዕዴሜው ገዯማ አንስቷሌ፡፡ 

አምስተኛውን መሰረታዊ ሃሳብ ዴግሞ እንዱሁ ከ18 ዓመት ዕዴሜው በኋሊ አግኝቷሌ፡፡ 

ዙምራ እነዚህን መሰረታዊ ሀሳቦች እስከ 1964 ዓ.ም ዴረስ በብኝነት ተሸክሟቸው 

ቆይቷሌ፡፡ በ1964 ዓ.ም ሀሳቡን የሚያዯምጡ አጋሮችን ሲያገኝ መሰረታዊ ሀሳቦቹን 

እንዳት በማህበረሰቡ ሉተገበሩ እንዯሚችለና ሲተገበሩ ዯግሞ የሚኖራቸውን ጠቀሜታ 

በዝርዝር ሀሳቡን ሇመቀበሌ ሇተዘጋጁት ሰዎች ከራሱ የህይወት ተሞክሮ ጋር በማቀናጀት 

አቅርቦሊቸዋሌ፡፡  

        እነዚህም መሰረታዊ ሀሳቦች እንዯሚከተሇው ተዘርዝረዋሌ፡፡  

1. የሴቶችን እኩሌነት ማክበር 

2. የህፃናትን መብት ማክበር 

3. በጤናም ሆነ በእርጅና ምክንያት ተዲክመው ሇስራ ብቁ ያሌሆኑ ሰዎችንና 

ወሊጆቻቸውን ያጡ ሌጆችን መንከባከብ  

4. መጥፍ አነጋገርና መጥፍ አሰራርን ማስወገዴ (ስርቆትን፣ ላብነትን፣ ስዴብን 

እርግመትን፣ ዴብዯባን፣ ነገረኝነትን፣ ግዴያን፣ ጥሊቻን ወዘተ ማስወገዴና ትብብርን፣ 

ፌቅርን፣ መረዲዲትን፣ ሰሊምን በአጠቃሊይ በጎ ተግባራትን ማበሌጸግ)  
5.  የተበጣጠሰ ወገንተኝነትን ማስወገዴ የሚለት ናቸው፡፡ 

4.1 የሴቶችን እኩሌነት ማክበር 

 “እናትና አባቴ ገበሬዎች ነበሩ፡፡ በእርሻ ስራ ሊይ አብረው  ይውሊለ፡፡ 
በጉሌጓልው፣ በአረሙ፣ በአጨዲው፣ በነድው ሸክም አብረው ይውሊለ፡፡ ማታ ሊይ ሲመሇሱ 
ያባቴ ስራ ደር ቀርቷሌ፡፡ የእናቴ ስራ እቤት ይቀጥሊሌ፡፡ የእናቴ ስራ ምንዴነው? 
ዴስቱ፣ ምጣደ እንጨት ማቅረቡ፣ ውሃ መቅዲቱ፣ ሌጅ ማጫወቱ፣ እግር ማጠቡ፣ 
ወፌጮው፣ ወፌጮው ዯግሞ እንዯዛሬው ዘመናዊ ወፌጮ የሇም፡፡ እናቴ በእጇ ፇጭታ 
ነው ቤተሰቡን የምታስተዲዴረው፡፡ ይህ ሁለ ስራ የእናቴ መዯበኛ ስራዋ ነው፡፡ 

 ከመዯበኛ ስራዋ ውጭ ዯግሞ እሇታዊ ትዕዛዞች ከአባቴ ወዯ እናቴ የሚወርደ 
አለ፡፡ እነዚያን ሁለ እያሟሊች እናቴ ናት የምታከነውን፡፡ እኛ ተኝተን እሷ ላሉቱን 
ስትሰራ ታዴራሇች፡፡ ወዯ ንጋት እኛ እንዯተኛን የቀኑን ዯግሞ ሇመስራት በላሉቱ 
ተነስታ ትባዝናሇች፡፡ አንዴ ጊዜ ከወፌጮው አንዴ ጊዜ ከምጣደ፣ አንዴ ጊዜ ከውሃው፣ 
ከሌጆቹ የምትባክንበት ጊዜ ብዙ ይሆናሌ፡፡ ያ ሁለ ሲሆን ስራው አያሌቅሊትም፡፡ ስራ 
ሲበዛና የታዘዘችበት ስራ ወዯ ኋሊ ሲዘገይ አባቴ ተቀምጠሸ ምን ትሰሪያሇሽ? ይሊሌ፡፡ 
ስዴቡ፣ እርግማቱ፣ አሌፍ አሌፍ ዯግሞ ደሊም ያጋጥማታሌ፡፡  

 ይህን በምመሇከት ጊዜ አእምሮዬ አሌፇቅዴሌኝ ይሊሌ፡፡ እንዳት ነው እናቴ 
ትርፌ ጉሌበት አሊት ወይ? የቤቱ ስራ የሷ ስራ ነው፡፡ የደሩ ስራ የሁሊቸው ነው፡፡  
እምንመገበው ሁሊችንም ቤት ያሇነው ሌጆች የሁሊቸውም ነን፡፡ እና እናቴ የደሩን ስራ 
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እንዲገዘች ሁለ የቤቱን ሇምን አያግዛትም? የሚሌ ዓሊማ ነው ያሇኝ፡፡  ሲያቅታት ዯግሞ 
ደሊው መምጣቱ ሇምንዴነው? እናቴ ትርፌ ጉሌበት አሊት ወይ? ባይሆን እግሩን 
አይታጠብሊትም? እናቴን እማግዝበት ነገር አጣሇሁ፡፡ ከሁለም ቦታ ስትባክን ወፌጮው 
እዚያ ተዘርግቶ አያሇሁ፡፡ ወፌጮ እፇጫሇሁ ብዬ ስሞክር ቁመቴ አሌዯርስ ይሊሌ፡፡ 
ዴንጋይ ቀጥዬ እፇጫሇሁ ያሌኩ እንዯሆን አሌዯቅሌኝ ይሊሌ፡፡ ፌሬዎቹ ይሾሌካለ፡፡ 
እናም አዝናሇሁ፡፡ 

 እናቴን የምረዲበት ቢኖር ትንሽዬ ኮዲ አሇች፡፡ በዚያች ወንዝ እየሄዴኩኝ ውሃ 
እያመሊሇስኩ ከውሃ እንስራዋ መሙሊት ነው፡፡ ውሃ ሌቀዲ በምሄዴበት ጊዜ የአካባቢው 
ጎረምሶችና ማናቸውም ወጭ ወራጁ ሰው ንግግሬን በጣም ያዯምጡኛሌ፡፡ ‘ይህን በይ 
ይህን በይ’ እያለ እኔ ኮዲዬን ቆሜ ተሸክሜ የነሱን ትዕዛዝ አሟሊሇሁ ብዬ ሲያናዝዙኝ 
ይውሊለ፡፡ ሇኔ ይኸ መከራዬ ሲሆን ሇነሱ ዯግሞ ሳቅና ጨዋታቸው ነው፡፡ መሳቂያና 
መጫወቻ ሲያዯርጉኝ ይውሊለ፡፡ እና ሇናቴ ውሃ በምቀዲ ጊዜ ውሃ መቅዲቱ ሳይሆን 
የሚያሳቅቀኝ ስወጣ የሚጋጥሙኝ ጎረምሶችና ይህን አውሪ እያለ እያዲመጡ በመሳቅ 
እነሱ ሲዯሰቱብኝ የሚውለት ሰዎች ናቸው፡፡ ይህ ሇእኔ በነፌስና በስጋዬ ተቀርጾ  
ያሰቅቀኝ ነበር፡፡ ያውም ሆኖ እናቴን ሇመርዲት ወዯ ኋሊ የምሌበት ነገር የሇም፡፡ ስጋቴን 
በውስጤ ተሸክሜ ስንቀሳቀስ ነው እምኖር የነበረው፡፡  

 በአጠቃሊይ ይህን የወንዴና የሴት የስራ ክፌፌሌ ሳየው የኔ እናትና አባት ችግር 
ብቻ ይመስሇኝ ነበር፡፡ በሁለም ቤት እያየሁ ስሄዴ የሴቶችና የወንድች አዲር አንዴ 
አይነት ሆኖ አገኘዋሇሁ፡፡ ይህ ነገር ምንዴነው? ሴት በሴትነቷ እናት ናት፡፡ ወንዴ 
በወንዴነቱ አባት ነው፡፡ እናት በላሇችበት አባት የሇም፡፡ አባት በላሇበት እናት 
የሇችም፡፡ እሷ እንዯሞግዚት እሱ አንዯአዛዥ የሆኑበት ምክንያት ምንዴነው? ሚስቶቻችን 
ስንሌ ባዕዴ መስልን ከሆነ እናቶቻችን እንበሊቸው፡፡ እናትና አባት እኩሌ መብት 
ያሊገኙት ሇምንዴነው? ወንድች ጉሌበተኛ በመሆናቸው ነው? ወንድቹ ጉሌበተኛ ሁነው 
ከሆነ ሴቶቹን ሞግዚት ያዯረጓቸው ትርፌ ጉሌበታቸውን ሇምን ሇስራ አያውለትም?  

  ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ ባሌና ሚስቶች በሚጣለ ጊዜ ባሌዮው ሚስቱን ውጭሌኝ 
ከቤቴ፤ ቤቴን ዘግቸ እሄዲሇሁ፡፡ ይሌና ሴቷን በደሊም በምንም ብል ቤቱን ዘግቶባት 
የሚሄዴ እናት ያሇችን መሆኑን ነው እማውቀው፡፡ እናም አዕምሮየን ይጎዲኛሌ፡፡ አሁንም 
ሴት በሴትነቷ እናት መሆን አሇባት ወንዴ በወንዴነቱ አባት መሆን አሇበት፡፡ እኩሌ 
መብት ማግኘት አሇባቸው፡፡    

     ሴቶች የሚሰሩትን ስራ ሁለ እኛ ወንድች መስራት እንችሊሇን፡፡ ሴቶችም ወንድች 
የሚሰሩትን ስራ መስራት ይችሊለ፡፡ ሴቶች ከወንድች የሚሇዩት ተፇጥሮ በሇገሳቸው 
ማርገዝ፣ መውሇዴና ማጥባት ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ያለት በተሇምድ የወንዴ ስራ ተብሇው 
የሚታወቁትን ሴቶችም ሉሰሩት ይችሊለ፡፡ እንዱሁም የሴት ስራ ተብሇው 
የሚታወቁትንም ስራዎች ወንድች መስራት ይችሊለ፡፡ ሴት የወንዴ ስራ ብትሰራ ያባቷ 
ስራ ነው፡፡ ወንዴም የሴት ስራ ቢሰራ የእናቱ ስራ ነው፡፡ ስሇሆነም የወንዴ ስራና የሴት 
ስራ የሚሇውን ጾታዊ የስራ ክፌፌሌ አሰወግዯን ሁሊችንም በችልታችን በየስራ ዘርፈ 
በመሰማራት ሴቶች እንዯ ሞግዚት ሆነው የሚማስኑበትን ስራ ሁለ እኛ ወንድችም 
ተሰማርተን ማገዝ ይኖርብናሌ፡፡ 

     እኔ የትዲር ጓዯኛዬ  በምትወሌዴ ጊዜ የዯም ጨርቅና የሽንት ጨርቆችንም 
እያጠብኩና ዘመናዊ ወፌጮ በላሇበት ጊዜ በእጄ ፇጭቼ አቡክቼ ጋግሬ እኔንም ሌጆቼንም 
የትዲር ጓዯኛየንም አስተዲዴራሇሁ፡፡ ላሊውንም የቤቱን ስራ ሁለ እየሰራሁ አርሳታሇሁ፡፡ 
ከትዲር ጓዯኛዬ ጋር በቤታችን ይህ የወንዴ ስራ ይኸኛው ዯግሞ የሴት ስራ ነው ብሇን 
በጾታችን ተከፊፌሇን ሳይሆን እምንሰራው ችልታችንን መሰረት አዴርገን ነው፡፡ እኔ የሴት 
ስራ በመስራቴና የትዲር ጓዯኛየም የወንዴ ስራ በመስራቷ ፆታችን አሌተቀየረም፡፡ 
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የተቀየረ ነገር ቢኖር መሀይምነታችን ነው፡፡ በጥቅለ በኔና በትዲር ጓዯኛዬ መካከሌ በስራ፣ 
ሀብትን በማስተዲዯር፣ ሇምንሰራው ስራ ተወያይተን ውሳኔ በመስጠት፣ እኩሌነትን 
መስርተን ነው እምንኖረው፡፡” 

4.2 የህፃናት መብትን ማክበር 

     “ህጻናት እግረ- ተከሌ ከሆኑ ጀምሮ አቅማቸውን ያሊገናዘበ ስራ ይሰጣቸዋሌ፡፡ ከዚያ 
አቅማቸው አሌፇቀዯ ሆኖ ያ ስራ ሲጠፊባቸው፣ ሲበሊሽባቸው ሇምን አጠፊህ? ሇምን 
አበሊሸህ? የሚሌ ነው፡፡ አቅማቸው ግምት ውስጥ ሳይገባ የስሜት ማውጫ ነው 
እሚሰጣቸው፡፡ ያን ጊዜ ሇምን ህይወት አይዯለም? አቅማቸውን ያሊገናዘበ ስራ መሰጠቱ 
ሇምን? እሊሇሁ፡፡ 

     ወሊጆቻችን እኛን ትምህርት አሊስተማሩንም፡፡ ወሊጆቻችን እኛን ባሇማስተማራቸው 
ጎዴተውናሌ፡፡ እኛ ዯግሞ ይህንን በሌጆቻችን ሊይ መዴገም የሇብንም፡፡ እኛ ሇሌጆቻችን 
የምንሰጣቸውን ስራ እየሰራን እነሱን ወዯ ትምህርት ቤት መሊክ ይኖርብናሌ፡፡ ሌጆቻችን 
መብታቸው ተጠብቆ ማዯግ አሇባቸው፡፡ ከትምህርት ጊዜያቸው ውጭ አቅማቸውን ያገናዘበ 
ስራ ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ ከአቅማቸው በሊይ የሆነ ስራ እየሰጠናቸው ስራውን መስራት 
ባይችለ ስዴቡን፣ እርግመቱና ደሊውን እናስከትሊሇን፡፡ ይህ መሆን የሇበትም፡፡ 
አቅማቸውን ያገናዘበ ስራ ግን ከቀሇም ትምህርቱ በተጨማሪ የተግባራዊ ስራን ምንነት 
ከሌጅነታቸው ጀምሮ ሇምዯውት እንዱያዴጉና ስራ ወዲዴ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ማሇማመዴ 
ተገቢ ነው፡፡ በጎ አስተሳሰብን ይዘውና ጎጅ ባህልችን ጠሌተው እንዱያዴጉ የዘወትር 
ክትትሌና ምክር መስጠት ያስፇሌጋሌ፡፡ ሀሳባቸውንም ሳንንቅ በእኩሌ እይታ ተቀብሇን በጎ 
ከሆነ በማበረታታት ስተት ካሇበት ዯግሞ ታግሰን በማስተማር መሌካም ትውሌዴ መፌጠር 
ይኖርብናሌ፡፡”  

4.3 በእርጅና ሆነ በጤና እጦት ሇስራ ብቁ ያሌሆኑ ዯካሞችን 
መንከባከብ 

      ዙምራ ከ4 ዓመት እዴሜው ጀምሮ ከሚያነሳቸው መሰረታዊ ሀሳቦች አንደ በጤና 

እጦትም ሆነ በእርጅና ምክንያት ሇስራ ብቁ ያሌሆኑ አቅመ-ዯካሞችን መርዲት ነው፡፡ 

ይህንም እንዱህ ሲሌ ይገሌጸዋሌ፡፡  

    “የወዯቁ ዯካሞች በጤናም ሆነ በእርጅና ከስራ ተፇናቅሇው በየሜዲው ወዴቀው 
ይበለት ይጠጡት ያጡ ሆነው አያሇሁ፡፡ ጠንካራው ከጠንካራው ጋር አብሮ ስቆ ተጫውቶ 
በሌቶ ጠጥቶ ሲወጣ ዯካሞችን የሚያስባቸው የሇም፡፡ ዯካሞች  እንዯኛ ሰው ናቸው፡፡ 
መስራት አቅቷቸው ተሰናክሇው ወዴቀው እንጅ እኛ እንዯምንበሊው እንዯምንጠጣው 
እነሱም መብሊት መጠጣት ያስፇሌጋቸዋሌ፡፡ ያንን እንዱያገኙ አቅም የሊቸውም፡፡ እኛ 
ጥሇናቸው ከሄዴን ማን ይዯርስሊቸዋሌ? ሇሰው ዯራሹ ሰው ነው ላሊ ማን ይመጣሇታሌ? 
እኛ ጥሇናቸው ከሄዴን እኛም አንዴ ቀን እንወዴቅ ይሆናሌ፡፡ በምንወዴቅ ጊዜ እሚያስበን 
እንፇሌጋሇን፡፡ እኛ እሚያስበን እንዯምንፇሌግ ሁለ ሇምን እነሱን ጥሇናቸው 
እንራመዲሇን?” 
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     ይህንን መሰረታዊ ሀሳቡን ተግባር ሊይ ማዋሌ የጀመረው ሀሳቡን የሚጋራው 

ህብረተሰብ ፌሇጋ ከ13 ዓመት እዴሜው ጀምሮ ከቦታ ቦታ ሲዘዋወር ከነበረበት ጊዜ 

አንስቶ ነው፡፡ ዙምራ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሚሄዴበት ቦታ ሁለ የሚያጋጥሙትን  

በእረጅናም ሆነ በህመም ምክንያት ሇስራ ብቁ ያሌሁኑ ሰዎችን ያሇውን አቅም ሁለ አሟጦ 

ማህበረሰብ መመስረት እስከቻሇበት ጊዜ ዴረስ በመርዲት ሲታዯጋቸው ኖሯሌ፡፡  

4.4 መጥፍ አነጋገርና መጥፍ አሰራርን ማስወገዴ 

      ዙምራ 4ኛ መሰረታዊ ሀሳቡን እንዱህ በማሇት ሇሰዎቹ አካፌሎቸዋሌ፡፡  

”ሰውን ሰው ሲሰዴበው፣ ሲረግመው፣ ሲዋሸው፣ ሲሰርቀው፣ ሲቀማው፣ ሲመቀኘው፣ 
ሲዯበዴበው፣ አሌፍ አሌፍም ሲገዴሇው አያሇሁ፤ እሰማሇሁ፡፡ እነዚህ ዯግሞ መጥፍ 
አሰራርንና መጥፍ አነጋገርን የሚያመሊክቱ በመሆናቸው ማስወገዴ ይኖርብናሌ፡፡ እነዚህን 
መጥፍ ዴርጊቶች አስወግዯን በምትካቸው በጎ ምግባሮችን ማሇትም ትብብርን፣ 
ታማኝነትን፣ ፌቅርን፣ መረዲዲትን፣ ሩህሩህነትን፣ ቀናነትን፣ ሏቀኝነትን፣ ሰሊምንና ማበሌጸግ 
ይኖርብናሌ፡፡   

1. ላብነት (ስርቆት)፡- ላብነት ማሇት የራስ ያሌሆነን ንብረት ወይም ጉሌበት 
መውሰዴ ወይም መዝረፌ ወይም ሇግሌ ጥቅም ማዋሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በራስ 
ሊይ እንዱዯርስ የማይፇሇግ ተግባርና ላሊው ንብረቱን ሇማፌራት በስራ ሲታገሌ 
የኖረበትን ቁጭ ብል ከርሞ በመውሰዴ ሰውን ከሰው ከትሌቁ ገንዘብ ጋር 
የሚያናቁር፣ ሰሊምን የሚያናጋ፣ ሇሀገር እዴገት እንቅፊት የሚሆን፣ ህላናንም ረፌት 
የሚነሳና በሚያሌቅ ገንዘብ የማያሌቅ የላብነት ስም ሰጥቶ የሚሄዴ ስሇሆነ እንዱወገዴ 
ማዴረግ ወሳኝ ነው፡፡ 

2. ውሸት፡- ማሇት የሆነውን አሌሆነም፣ ያሌሆነውን ሆኗሌ፣ ያሇውን የሇም፣ የላሇውን 
አሇ በማሇት የተሳሳተ መረጃ መስጠት ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ተግባብቶና ተማምኖ 
ሇመኖርና ወዯ እዴገት ጎዲና ሇመሄዴ ቀንዯኛ እንቅፊት ነው፡፡ በጥቅለ ውሸት 
የማህበራዊ ኑሮን ቀውስ የሚያስከትሌ ስሇሆነ እንዱጠፊ ማዴረግ ነው፡፡ 

3. ነገረኝነት፡- ማሇት የተሰራውን እንዲሌተሰራ፣ ያሌተሰራውን አንዯተሰራ፣ አዴርጎ 
አስመስል በማውራት ሰውን በሀሰት በላሇበት መወንጀሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ 
ሇሀገርና ሇወገን በጎ አሳቢዎችንና ከፌተኛ አስተዋጽኦ የሚያዯርጉ ሰዎችን ያሳጣሌ፡፡ 

    በአጠቃሊይ እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሀሳቦች በመተግበር በራሳችን 
ሊይ እንዱዯረግሌን የምንፇሌገውን ነገር ሁለ በሰዎች ሊይ እንዱዯረግሊቸው ማዴረግና 
በሰዎች ሊይ እንዱዯርስባቸው የማይፇሇጉ መጥፍ ዴርጊቶችን በሰዎች ሊይ እንዲይዯርሱ 
ማዴረግ አጠያያቂ አይዯሇም፡፡ ማንም ሰው መጥፍ ዴርጊቶች በራሱ ሊይ እንዱዯርሱበት 
የሚፇሌግ የሇም፡፡ በጎ ነገሮችም ከራሱ ሊይ ቢርቁት እንዱሁ አይፇሌግም፡፡ ስሇሆነም 
እነዚህን መጥፍና በራሳችን ሊይ እንዱዯርሱብን የማንፇሌጋቸው መጥፍ ዴርጊቶች ላልች 
ሰዎችም እንዲይዯርሱባቸው ማዴረግና በሰው ሌጆች ሊይ እንዱዯረጉ የሚፇሇጉትን በጎ 
ምግባሮች ሁለ እንዱስፊፈ እያዯረግንና እኛ በተግባር እየተረጎምን የሰው ሌጆችን 
ማስተማር ይጠበቅብናሌ፡፡ በራሳችን እንዱዯርስብን የማንፇሌገውን በሰዎች ሊይ 
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የምናዯርግ ከሆነ ከላልች እንስሳት የተሻሌንበት ነገር ምንዴነው? ላልች እንስሳት 
እንስሳት የተባለት ጎጅና ጠቃሚውን አያውቁም፣ በእቅዴ አይመሩም፣ ቀምተው ይበሊለ፣ 
ይገለታሌ፣ ሲወዴቅ ጥሇውት ይሄዲለ፡፡ ስሇዚህ ወገናቸውን ባሇማሰባቸው እንስሳት 
ይባሊለ፡፡ እኛም ሇወገኖቻችን ብሇን የማናዝን ከሆነ፣ ሉዯረግብን የማይገባውን 
በወገኖቻችን ሊይ የምናዯርግ ከሆነ ከላልች እንስሳት የተሻሌንበት ነገር ምንዴነው? ያን 
ጊዜ ሰው እንዯሚያስበው አይዯሇም እምታስበው፡፡ ሰው እንዯሚሰራው መስራት 
አሌፇሇክም፡፡ “እማይወጣ ጥጃ ከማሰሪያው ይታወቃሌ” ይባሊሌና ዛሬ ይኸን እምታስብ 
ከሆነ ነገ ምን እንዯምትሰራ አናውቅም፡፡ ሇነገሩ ወዯህ አይዯሇም ታመህ ነው፡፡ አሞህ 
ነው፣ ታመህ ነው ሲለኝ እውነት አሞኝ ነው? ብዬ እራሴን እጠይቃሇሁ፡፡ እራሴን 
በምጠይቅ ጊዜ እመሜን አጣሇሁ፡፡ እንተሳሰብ፣ እንተዛዘን ነው ያሌኩት እመሜ ከምን 
ሊይ ነው? ታሞ እየተባሌኩ ከወሊጆቼ ጋር አብሬ ሇብዙ ዓመታት ቆይቻሇሁ፡፡  

  በአጠቃሊይ እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሀሳቦች ያነሳኋቸው በ4 ዓመት 
እዴሜዬ ነው፡፡ እነዚህ ሀሳቦቼም እናንተን እስካገኘሁበት ጊዜ ዴረስ ከሰዎች እንዴሇይና 
ባይተዋር እንዴሆን ያዯረጉኝ ሲሆኑ በራሴ ተግባራዊ ሳዯርጋቸው ቆይቻሇሁ፡፡”  

4.5 የተበጣጠሰ ወገንተኝነትን ማስወገዴ 

     “ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ሀሳቤን የሚጋራኝ ህብረተሰብ ሳጣ ተመሌሼ ከወሊጆቼ ጋር 
ተዯባሌቄ ትዲር ሌይዝ ነው ሴት ፇሌጉሌኝ ስሊቸው ዯስታ ተሰማቸው፡፡ አብድ፣ ታም፣  
ከቦታ ቦታ እየዞረ ሲለ የነበሩት ትዲር ሌይዝ ነው ብዬ ስሊቸው ትዲር ካሰበ በሽታው 
ሇቆት ነው፡፡ በሽታው ባይሇቀው ኖሮ ትዲር አያስብም ነበር የሚሇውን ያስቡና ዯስ 
ብሎቸው ወዱያው ሴቷን ፇሇጉሌኝ፡፡ እኔም ትዲሬን መስርቼ እንዯ ወሊጆቼ እርሻ እያረስኩ 
በየዓመቱ ያገኘኋትን ምርት በአካባቢው ሇሚገኙ ዯካሞች ማከፊፇሌ ጀመርኩ፡፡ ይህን 
በማከፊፌሌ ጊዜ አይ አይዴንም የሚዴን በሽታ አይዯሇም፡፡ እሱ አይበሊም፣ አይሇብስም፣ 
አይጠጣም፣ አሌታዯሇም፡፡ የሱን ገንዘቡን ዘመዴ አያገኘውም፡፡ ሇባዕዴ ነው እሚሰጠው 
አለ፡፡  

         እዚህ ሊይ ሇኔ አንዴ ግርምት ነው፡፡ ከሰው ሌጆች ሊይ ባዕደ ማንነው? ባዕዴ 
እምትለት የትኛውን ነው? ዘመዴ እምትለትስ የትኛውን ነው? በኔ በኩሌ ነጭም ሆነ 
ጥቁር ራሱን ነጭ ወይም ጥቁር አዴርጎ የፇጠረ የሇም፡፡ ነጭ ጥቁር ማዴረግ የፇጣሪ ስራ 
ነው፡፡ ነጭ ጥቁር ማዴረግ ሰውን ብቻ አይዯሇም፡፡ እንስሳትንም መሬትንም ብንወስዴ 
ነጭ ጥቁር ማዴረግ የፇጣሪ አሰራር ነው፡፡ ሰዎች በሰውነታችን ግን የአንዴ አዲምና ሄዋን 
ሌጆች የአንዴ ሀረግ ፌሬዎች ነን፡፡ የአዲም ዘር ሳይቀየር ባዕዴነት በየት አሌፍ ገባ? 
የሚሌ ጥያቄ ነው እምጠይቅ፡፡ ይህን በምጠይቅ ጊዜ አሞህ እኮ ነው ባዕዴና ዘመዴ 
መሇየት ያቃተህ ታመህ ነው፡፡ ብታውቅ! አንተ ሁለን ዘመዴ አዴርገህ የምትኖረው አሞህ 
ነው፡፡ ከሰባት ትውሌዴ በኋሊ ያሇው ባዕዴ ነው አለ፡፡  

        እዚህ ሊይ ዯግሞ ሇኔ ላሊ ግርምት ነው፡፡ ሰባት ትውሌዴ ከዯረሳችሁ በኋሊ ባዕዴነት 
ትፇጥራሊችሁ ያሇው ማነው? ባዕዴነትን እንፇጥራሇን፡፡ ባዕዴነት ጥሊቻን፣ ጥሊቻ ጠብን፣ 
እየፇጠረ ሰውን ሰው እንዯ አውሬ እየፇራው እምንሄዯው እኛው እምንስሇው ነው፡፡ እህቴ 
ወንዴሜ ብሇን ብንሄዴ ኖሮ ሌዩነት ባሌሰፊ ነበር የሚሇውን አስብና በሀሳብ ብቻየን ነኝ፡፡  

       አምስተኛውን መሰረታዊ ሃሳቤን በዚህ ሁኔታ ነው ያነሳሁት፡፡ ሁሊችንም የሰው ሌጆች 
ነጭም ሆነ ጥቁር ያሇምንም ሌዩነት እህት ወንዴም ሆነን፣ የተበጣጠሰ ወገንተኝነትን 
በማስወገዴና ጥቅሌ ወገናዊነትን በማስፇን በመካከሊችን መተማመን፣ መተሳሰብና 
መረዲዲት ተሇምድ የሰሊምና የፌቅር ኑሮን እንዱሰፌን ማዴረግ አሇብን፡፡”  
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5. የአውራ አምባ ማህበረሰብ አኗኗር 

5.1 መዋቅራዊ አዯረጃጀት 

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ራዕዩንና ተሌኮውን ሇማሳካት ያመቸው ዘንዴ በአንዴ 

ዏብይ ኮሚቴና በ12 ንዐሳን ኮሚቴዎች ይመራሌ፡፡ 

የማህበረሰቡ መዋቅራዊ አዯረጃጀት 

 5.1.1 የሌማት ኮሚቴ፡- አምስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት አለት፡፡ የኮሚቴው 

ኃሊፉነትም በአጠቃሊይ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚካሄደትን እንቅስቃሴዎችና ሁለንም 

ንዐሳን ኮሚቴዎች የመከታተሌና ማስተባበር ነው፡፡ 

     5.1.2 ሳምንታዊ የሌማት ኮሚቴ፡- አምስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት 

አለት፡፡ የኮሚቴው ተግባር በየሳምንቱ ማክሰኞ ሁለም የማህበረሰቡ አባሊት የሚሳተፈበት 

የገቢ ማስገኛ የሌማት ቀን የሚሰሩ ስራዎችን፣ የተገኙ ገቢዎችን ይከታተሊሌ፤ 

ያስተባብራሌም፡፡  

     5.1.3 እንግዲ ተቀባይ ኮሚቴ፡- አራት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት 

አለት፡፡ የከሚቴው ተግባር ማህበረሰቡን ሇመጎብኘትና የማህበረሰቡን መሌካም 

ተሞክሮዎች ሇመጋራት የሚመጡ እንግድችን ማስተናገዴ፣ ተሞክሮዎቹን ማካፇሌ ነው፡፡ 

    5.1.4 ዯንብ አውጭ ኮሚቴ፡- አስራ አምስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት 

አለት፡፡ የኮሚቴው ተግባር ማህበረሰቡ የሚመራባቸውን ዯንቦች ማውጣት፣ መሻሻሌ 

የሚያስፇሌጋቸውን ማሻሻሌና አፇጻጸማቸውንም መከታተሌ ነው፡፡ 

    5.1.5 ወዴቆ የተገኘ ገንዘብ አስቀማጭ ኮሚቴ፡- ሦስት የስራ አስፇጻሚ 

አመራር አባሊት አለት፡፡ የኮሚቴው ኃሊፉነት በማንኛውም ቦታ ወዴቀው በማህበረሰቡ 
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አባሊት የተገኙ ንብረቶችን /ገንዘቦችን/ ገንዘቡን ያገኘው ሰው ማን እንዯሆነ፣ የት ቦታና 

መቼ  እንዯተገኘ መረጃዎችን መዝግቦ መያዝና ገንዘቡን የኔ ነው ባይ ከመጣና አሳማኝ 

መረጃ ካገኘ ሇባሇቤቱ ተመሊሽ ያዯርጋሌ፡፡ የኔ ነው ባይ ከላሇው ዯግሞ ገንዘቡ 

ሇመንግስት ገቢ ይዯረግ ነበር፡፡ በአሁኑ ጊዜ ግን ሇወገን ዯራሽ ሇሆነው ዴርጅት ገቢ 

እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

     5.1.6 የአረጋዊያን ተንከባካቢ ኮሚቴ፡- አምስት የስራ አስፇጻሚ አመራር 

አባሊት አለት፡፡ የኮሚቴው ተግባር በማህበረሰቡ እንክብካቤ የሚዯረግሊቸውን አረጋዊያን 

የሚያስፇሌጋቸውን ነገር ሁለ በየጊዜው የሌብ ትርታቸውን እያዲመጠና እየተከታተሇ 

እንዱሟሊሊቸው ማዴረግ ነው፡፡ 

     5.1.7 የህመምተኛና አራስ ተረኛ መዲቢ ኮሚቴ፡- አምስት የስራ አስፇጻሚ 

አመራር አባሊት አለት፡፡ የኮሚቴው ተግባር በማህበረሰቡ ውስጥ የታመሙ ሰዎችና 

የወሇደ ሴቶች ሲኖሩ ተረኞችን በመመዯብ በቤት ውስጥ የሚያስፇሌጋቸውን ሁለ 

እንዱዯረግሊቸው ያዯርጋሌ፡፡ 

      5.1.8 ችግር አጥኚና መፌትሄ አፇሊሊጊ ኮሚቴ፡- ሦስት የስራ አስፇጻሚ 

አመራር አባሊት አለት፡፡ የከሚቴው ተግባር በማህበረሰቡ ውስጥ ችግር የዯረሰባቸው ሰዎች 

ካለ ጥናት ማዯረግና ሇሳምንታዊ የሌማት ኮሚቴ በማቅረብ ሇችግረኞቹ ዴጋፌ 

እንዱዯረግሊቸው ያዯርጋሌ፡፡ 

     5.1.9 ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ፡- ሶስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት አለት፡፡ 

የኮሚቴው ተግባር በማህበረሰቡ አንዲንዴ ጥቃቅን ችግሮች /አሇመግባባት/ ቢከሰቱ 

አሇመግባባቱ የተከሰተባቸውን ሰዎች ዕሇት በዕሇት በማወያየት ችግሩን እንዱፇቱ 

ያዯርጋሌ፡፡ ይህ ችግር ከኮሚቴው አቅም በሊይ ከሆነ ኮሚቴው ሇጠቅሊሊ አባሊቱ ያቀርብና 

ችግሮቹ በጠቅሊሊ አባሊቱ እንዱፇቱ ማዴረግ ነው፡፡ 

    5.1.10 ጸጥታ ኮሚቴ፡- ሦስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት አለት፡፡ 

የኮሚቴው ተግባር የአካባቢውን (የሰፇሩን) ዯህንነትና ሰሊማዊ ኑሮ እንዯተከበረ እንዱኖርና 

በአንዲንዴ ቀማኞች የማህበረሰቡ ሀብትና ንብረት እንዲይዘረፌ የሰፇሩን አባሊት 

በየአቅጣጫው በመመዯብ የአካባቢውን ዯህንነት እንዱጠበቅ ማዯርግ ነው፡፡ 

   5.1.11 የትምህርት ኮሚቴ፡- አምስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት አለት፡፡ 

የኮሚቴው ተግባር የመማሪያ ቁሳቁሶችን ማሟሊት፣ የመዋዕሇ ህፃናት ት/ቤቱን በአግባቡና 

በተገቢው መሌኩ እንዱያዙ ማዴረግ፣ ህፃናት ፉዯሌ እንዱቆጥሩና በጥሩ ስነ-ምግባር 
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ታንጸው ወዯ መዯበኛ ት/ቤት እንዱገቡና ጎሌማሶችም ሇትምህርታቸው የጠነከረ ትኩረት 

ሰጥተው ትምህርታቸውን እንዱቀጥለ ያዯርጋሌ፡፡ 

    5.1.12 ጤናና የጽዲት ኮሚቴ፡- ሦስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት 

አለት፡፡ የኮሚቴው ተግባር የአካባቢው ጽዲት ጎዴል ማህበረሰቡ ሇተሇያዩ በሽታዎች 

እንዲይጋሇጥ ማህበረሰቡን በማስተባበር ጽዲቱ እንዱጠበቅ ማዴረግና አካባቢውን 

በመቃኘት (በመከታተሌ) ጽዲቱ እንዱጠበቅ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡ 

    5.1.13 የመስክ ስራ መዲቢ ኮሚቴ፡- ሦስት የስራ አስፇጻሚ አመራር አባሊት 

አለት፡፡ ከሌማት ኮሚቴ የሚወርደሇትን የስራ እቅዴ የማስተባበር፣ የማህበረሰቡን አባሊት 

በየስራ መስኩ እንዯችልታቸው መመዯብና ስራው በተገቢው መሌኩ እየሄዯ መሆኑን 

መከታተሌ ነው፡፡ 

5.2 የቤት አሰራርና አያያዝ 

      የአውራ አምባ ማህበረሰብ አባሊት ከ1964 ዓ.ም እስከ ከ1978 ዓ.ም ዴረስ ከተሇያዩ 

ጎረቤታማ ቀበላዎች በተበታተነ መሌኩ ነበር ሲኖሩ የነበረው፡፡ በዚህ ጊዜ የማህበረሰቡ 

አባሊት የመጠሇያ ጎጆ አሰራር በአካባቢው ከሚኖረው የገበሬ ማህበረሰብ ምንም ዓይነት 

ሌዩነት አሌነበረውም፡፡ የማህበረሰቡ አባሊት መጠሇያ ጎጆዎች እንዯማንኛውም የገጠር 

ገበሬ ነዋሪ ከእንጨት፣ ከጭቃና ከሳር የተሰሩ የክብ ቤቶች ነበሩ፡፡ ከ1978 ዓ.ም ወዱህ 

የማህበረሰቡ አባሊት በአንዴ ሊይ ተሰባስበው ማህበር ፇጥረው መኖር ከጀመሩ በኋሊ ግን 

የክብ መጠሇያ ጎጆ አሰራር ወዯ ሰቀሊ (አሞራ ክንፌ) ቤት አሰራር ተቀየረ፡፡ የሰቀሊ ቤቶቹ 

የሚሰሩት ከእንጨት፣ ከጭቃና ከሳር ነው፡፡ የቤት አሰራሩ ወዯ ሰቀሊ ቤት መቀየር 

ያስፇሇገው ወጭን ሇመቆጠብ፣ የዯን መራቆትን ሇመቀነስና ሇውስጥ የቤቱ የተሇያዩ 

ማስዋቢያ ስራዎች ምቹ እንዱሆን ታሳቢ በማዴረግ ነው፡፡  

                      የሰቀሊ ቤት (ከ1993 ዓ.ም በፉት) 
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     ማህበረሰቡ በመፇነቃቀሌ በነበረበት ጊዜ ከዯረሰበት ዘርፇ ብዙ ውስብስብ ችግሮች 

የተነሳ ሇጎጆ መስሪያ የሚሆኑ ግብዓቶችን ማሟሊት ባሇመቻለ ዯሳሳ ጎጆዎቹ እንዯነገሩ 

ከጊዜው ዝናብና ፀሀይ በከፉሌ ሇመከሊሌ ያህሌ ተዯርገው ነበር የተሰሩት፡፡ እነዚህ ጎጆዎች 

የቆል ተማሪ መጠሇያ የሚመስለ ሆነው ግዴግዲቸው ጨፇቃ ሲሆን ጣራቸው ዯግሞ 

ከአባል ቅጠሌ የተከዯነ በመሆኑ ሙለ በሙለ ከዝናብ ፌሳሽ የሚከሊከለ አሌነበሩም፡፡ 

በጎጆው ውስጥ የሚንጠባጠበውን ፌሳሽ ሇመቀነስ ጣራቸው የሚሰራው ወዯታች ገዯሌ 

ተዯርገው ነበር፡፡ ጎጆዎቹ ሇተሇያዩ የቤት ውስጥ አዯረጃጀት አመቺ በሆነ ሁኔታ 

የተከፊፇለ አሌነበሩም፡፡ ምዴጃው፣ መኝታው፣ ሳልኑ፣ እቃው ሁለ የሚትርመሰመሰው 

በዛችው ከዝናብ ፌሳሽ ከማታዴን በአንዶ በጠባቧ ክፌሌ ሊይ ነበር፡፡ 

      ከተወሰኑ ዓመታት ቆይታ በኋሊ ማህበረሰቡ በኢኮኖሚ በተወሰነ ዯረጃ ሲሇወጥ 

እንዯገና እርስበርሳቸው የተያያዙና ስፊታቸውም የተሻለ የሰቀሊ (አሞራ ክንፌ) ጎጆዎች 

መስራት ቻሇ፡፡ ጎጆዎቹ ከውጭ በኩሌ ሲታዩ ሇእይታ የማይስቡ ቢሆኑም ውስጣቸውን 

ሲያይዋቸው ግን ከዘመናዊ የከተማ ቤቶች ውበትና አዯረጃጀት ያሌተናነሱ ነበሩ፡፡ ጎጆዎቹ 

ውስጣቸው በጭቃ በዯንብ ይመረግና አመዴና እበትን በመቀሊቀሌ ተሇቅሌቀው ውበታቸው 

የተጠበቀ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ በቤቶቹ ውስጥ የተሇያዩ ሇዓይን የሚማርኩና በጽዲት 

የተያዙ የመኝታ ክፌሌ፣ የእቃ፣ ክፌሌና የሳልን ክፌልች የተከፊፇለ በመሆናቸው 

ውበታቸውንና ጽዲታቸውን እንዱጎሊ ያዯርገዋሌ፡፡  

     የመኝታ ክፌለ ከዴንጋይ ከእንጨትና፣ ከጭቃ የሚሰራ የሞዝቦሌዴ ቅርፅ ያሇው 

አሌጋ ይኖረዋሌ፡፡ ፌራሹም በቀጭን በቀጭኑ ከተተሇተሇ የበቆል ሽሌቃቂ ገሇባና 

ከማዲበሪያ ይዘጋጃሌ፡፡ አሌጋው በአባሊቱ እጅ በተሰሩ አሌባሳት እንዱሇብስ ይዯረጋሌ፡፡ 

በኋሊም በጣም ውብና ማራኪ የአሌጋ ክፌሌ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

     የእቃ ክፌለ በቤት ውስጥ የሚገኙትን የተሇያዩ ዕቃዎች በዓይነት- በዓይነት 

በመከፊፇሌ ሇመያዝ በሚያስችሌ መሌኩ በስርዓት ተዯርዴረው እንዱቀመጡና መዯርዯሪያ 

የሚያስፇሌጋቸው እንዱሁ በአካባቢው በሚገኙ ግብዓቶችን በመጠቀም መዯርዯሪያዎቹን 

በማዘጋጀት እቃዎቹ ቦታ ቦታቸውን ይዘው ይቀመጣለ፡፡     

     ሳልኑ የተሇያየ ዴዛይን ያሊቸው ሶፊ የመሰለ ወንበሮች ከእንጨት፣ ከዴንጋይና 

ከጭቃ፣  ይዘጋጁና ማዲበሪያ እንዱሇብሱ ይዯረጋለ፡፡ በዚሁ ክፌሌ የምግብ ማቅረቢያ፣ 

ውሃ መጠጫና የመሳሰለት ዕቃዎች የሚቀመጡበት መዯርዯሪያ ከእንጨትና ከጭቃ 

በማዘጋጀት እቃዎቹ ውበትን በሚያጎናፅፌ መሌክ ተዯርዴረው እንዱቀመጡ ይዯረጋለ፡፡  
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ማገድ ቆጣቢ ምዴጃ 

     ላሊው በሳልን ውስጥ የሚገኘው ማገድ ቆጣቢ ምዴጃ ነው፡፡ ማገድ ቆጣቢ ምዴጃው 

የክቡር ድክተር ዙምራ ፇጠራ ነው፡፡ የክቡር ድክተር ዙምራም ማገድ ቆጣቢ ምዴጃውን 

እንዳት እንዯሰራው እንዱህ ሲሌ ተናግሯሌ፡፡  

     የወሊጆቻችን ምዴጃ ሳልን ሊይ ሆኖ በሶስት ጉሌቻ ነው እሚጣዯው፡፡ እሳቱን ንፊስ 
ሲያግሇበሌበው ሙቀቱን ሇተጣዯው ነገር አይሰጥም፡፡ ሙቀቱን ሇተጣዯው ነገር 
ሇማምጣት ሲባሌ ብዙ ማገድ ይገባሌ፡፡ የገባው ማገድም ብዙ ጢስና ነበሌባሌ ያወጣሌ፡፡ 
ጢሱና ነበሌባለ ዯግሞ አብሳዮቹን ይጎዲሌ፡፡ የተጣዯውም ነገር ሲወጣ ብዙ ረመጥ 
ስሊሇው ሌጆችን ሇአዯጋ ያጋሌጣሌ፡፡  

     ወሇሌ ሊይ ያሇው ምዴጃ ሌጆችን ሇአዯጋ እንዲያጋሌጥ፣ አብሳዮችንም አንዲይጎዲ፣ 
አመደ ሳልኑን እንዲያበሊሸውና ብዙ እንጨት እንዲይፇጅ ምዴጃውን አሌጋ ሊይ 
ብሰቅሇው አይሻሌም ወይ ብዬ በማሰብ አሌጋ አበጅቼ አሌጋውን ከአፇር በተዘጋጀ ጭቃ 
መረግሁና ምዴጃውን አሌጋው ሊይ ሰቅዬ ነፊስ እንዲይገባ ዙሪያውን ክብ ሰርቼ 
ሇማገድው ማስገቢያ ብቻ ክፌት ቦታ አስቀረሁሇት፡፡ ከዚም ምጣደን ሰቅዬ ማገድውን 
በክፌቱ ቦታ አስገብቼ እሳቱን አንዴጄ እንጀራውን ሇመጋገር ስሞክር ጢሱ መውጫ 
አጣና በማገድ ማስገቢያው ክፌተት ዞሮ መጣ፡፡ ጢሱ ሲያፌነው እሳቱ አሌነዴ አሇ፡፡ 
ይህ ሲሆንብኝ ጢሱን በየት በኩሌ ባስወጣሁት ብዬ አሰብኩና ሇጢሱ መውጫ በአንዴ 
በኩሌ ሸነቆርኩሇት፡፡ ጢሱም በተሸነቆረው ቀዲዲ እየወጣ ጣራውን ሁለ በትቀርሻ 
አቆሸሸው፡፡ ጣራው እንዲይቆሽሽ ጢሱን ወዯ ውጭ ማስወጣት እንዲሇብኝ አምኜ ጢሱን 
ወዯ ውጭ ቱቦ በማዘጋጀት እንዱወጣ አዯረኩት፡፡  

    ከዚያ በኋሊ ከጭቃ የተሰራውን ምዴጃ እሳቱ እየበሊ አስቸገረኝ፡፡ ይህ ሲሆንብኝ 
ዯግሞ ቆም ብዬ አሰብኩና እሳት እማይበሊው ነገር ምንዴነው? ብየ እራሴን በመጠየቅ 
አመዴ አንዳ ነድ ካበቃ በኋሊ እንዯማይቃጠሌ አወቅኩኝ፡፡ ታዱያ ሇምን በአመዴ 
አሌሰራውም? ብየ አመደን አቡክቼ ሇመስራት ስሞክር አመደ እየቀሇጠ አሌቆምሌኝ 
አሇ፡፡ ሇዚህም ትንሽ አፇር ከአመደ ጋር ቀሊቅየ ሰራሁት፡፡ በኋሇም ሇመጠን 
እንዱመቸኝ 3 እጅ አመዴና 1 እጅ አፇር በማዴረግ ምዴጃውን ሰራሁት፡፡  

     የክቡር ድክተር ዙምራ ምዴጃውን በዚህ ምጥጥን ሲሰራው በእሳት እንዲይበሊ 

አዴርጎታሌ፡፡ የማገድ ቆጣቢ ምዴጃው የምጣዴ መጣጃና የዴስት መጣጃዎች ሇየብቻ 

ይሰራለ፡፡ የምጣደና የዴስቱ የጭስ መውጫ ቱቦዎች በአንዴ ቱቦ እንዱገናኙ ተዯርገው 

ጭሱን ወዯ ውጭ በማስወጣት በቤት ውስጥ እየተትመሰመሰ እንዲያፌንና የቤት ውስጡን 

ንፅህና አንዲያበሊሽ ይዯረጋሌ፡፡ የጭስ መውጫው ቱቦው ከግዴግዲው ጋር በሚገናኝበት 

በኩሌ ግዴግዲውን እሳቱ እንዲይበሊው ዴንጋዮችን ከሇሊ በማዴረግ ይዘጋጃሌ፡፡ 

      የዴስቱንና የምጣደን ጭስ በአንዴ ተገናኝቶ እንዱወጣ ከሚያዯርገው ቦታ ትንሽ 

ከፌ ብል አንዴ ቀዲዲ ይኖራሌ፡፡ ይህ ቀዲዲ አብዛኛውን ጊዜ ተዘግቶ ነው እሚቀመጠው፡፡ 

ቀዲዲው 3 ጠቀሜታዎች አለት፡፡  
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1. እንጀራ በሚጋገርበት ወይም ወጥ በሚሰራበት ጊዜ ውሃ ማሞቅ ቢያስፇሌግ ውሃ  
ከቀዲዲው ሊይ አዴርጎ ሇማሞቅ 

2. የጭስ መውጫ ቱቦው በፀዲሌ ከተሞሊ ጭሱን ስሇሚዘጋው በቀዲዲው ጨርቅ 
የተጠመጠመበት እንጨት በማስገባት ፀዲለን ሇመጥረግ  

3. በክረምት ወቅት ቤቱ በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ቀዲዲዋን በመክፇት ሙቀትን 
ሇመጨመር፡፡  

ይህ የማጎድ ቆጣቢ ምዴጃ አሰራርና አጠቃቀም ከ1964 ዓ.ም ጀምሮ በማህበረሰቡ 

ሲሰራበት የቆየ ነው፡፡ 

      
               ማገድ ቆጣቢ ምዴጃ                    ጭስ መውጫ 

     የማህበረሰቡ የቤት አሰራር ሂዯት በዚህ ተወስኖ እሚቀር አይዯሇም፡፡  በአሁኑ ጊዜ 

በፉት ከነበረው በተሻሇ መሌኩ የቆርቆሮ ቤቶች እየተሰሩና የጭስ ቤቶችም ራሳቸውን 

ችሇው ተሇይተው ተሰርተው የማገድ ቆጣቢ ምዴጃ ተሰርቶባቸው እንዱኖሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

ይህ መሻሻሌ የመጣው ማህበረሰቡ በሚዱያ መታወቅ ከጀመረ ከጥቂት ዓመታት በኋሊ 

ነው፡፡ ከዚያ በኋሊም በየዓመቱ ከፌተኛ መሻሻሌ እየታየ ነው ያሇው፡፡ ወዯፉት ማን 

ያውቃሌ? ማህበረሰቡ በዚህ ሁኔታ ከሰራ የማይዯርስበት ነገር የሇም፡፡  

አሞራ ክንፌ ቤቶች (በ2000 ዓ.ም)                      የቆርቆሮ ቤቶች (2003 ዓ.ም)                                             
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5.3 የስራ ባህሌ 
     ማህበረሰቡ ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶና ከስዯት እስኪመሇስ ዴረስ የሚተዲዯረው 

በእርሻ ስራ ነበር፡፡ ከስዯት መሌስ ግን ህይወቱን ሲመራበት የነበረውን የእርሻ ስራ 

በመሬት እጥረት ምክንያት ሇመቀጠሌ አሌቻሇም፡፡ ይህንንም ሇመቅረፌ በተሇያዩ የሙያ 

መስኮች በመሰማራት ህይወቱን ሇመምራት ሞከረ፡፡ ከእነዚህም ዋናው ባህሊዊ የሽመና ስራ 

ነው፡፡ ምንም እንኳ ትርፊማ ባይሆንም ሁለንም የማህበረሰብ አባሊት በስራ አሳትፍ 

የኢኮኖሚ ምንጭ የነበረው የሽመና ሙያ ነው፡፡ ሆኖም ማህበረሰቡ ከእጅ ወዯ አፌ ከሆነ 

ኑሮ ሇማምሇጥ ሳይችሌ ሇብዙ ዓመታት ቆይቷሌ፡፡  

     ማህበረሰቡ ኑሮውን ሇማሸነፌ በሸክሊ ስራና ብረት የመቀጥቀጥ ስራን ሇመሌመዴ 

ሞክሯሌ፡፡ በዚህን ጊዜ አንዲንዴ ከአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች ነበሩ፡፡ 

“እኒህ ሰዎች ፉትም አሊማረባቸው፡፡ ዯሞ ብሇው- ብሇው ብረት የመቀጥቀጥንና የሸክሊ 

ስራን ጀመሩ? ባሇ-እጅ ሆኑ? እንግዱህ ከነዚህ ሰዎች ጋር አንጋባም” አለ፡፡ ዙምራም 

“እንኳንም ባሇ-እጅ ሆንን፡፡ እኛም ብትፇሌጉ እጅ የላሇው አናገባም፡፡ ባሇ-እጅ ማሇት 

ሰራተኛና አምራች ማሇት ነው፡፡ እኛ ዯግሞ እምንፇሌገው ሰራተኛና አምራች መሆናችንን 

ነው፡፡ ባሇ-እጅ ስሇተባሌንም ዯስተኞች ነን” አሇ፡፡ 

    የቀጥቃጭ ስራ፣ የሸክሊ ስራ፣ የፊቂ ስራ፣ የሸማ ስራና ላልችንም የስራ ጥበብን 

ሰርተው በማሳየት የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፌልች የእዴገት ምንጭ አመሊካቾች ናቸው፡፡ 

የነሱን ስራዎች ማጥሊሊቱ የእዴገት ምንጫችንን መቅበር ነው፡፡ እነዚህ የህብረተሰብ 

ክፌልች ሇሁለም ማህበረሰብ የስራ ውጤቶቻቸውን በየቤቱ እዱጠቀምበት አስችሇዋሌ፡፡ 

ጥበብንም አሳይተዋሌ፡፡ ሇነዚህ የህብረተሰብ ክፌልች ስራዎቻቸውን በበሇጠ መንገዴ 

እንዱቀጥለና የስራ ውጤቶቻቸውንም በተሻሻሇ መሌኩ የሚያመርቱበት ስሌት 

ሌናመቻችሊቸው ይገባሌ፡፡  

     ሰዎች እነዚህን የህብረተሰብ ክፌልች ማበረታታት ሲገባቸው እንዯተሇየ የሰው ፌጡር 

ማየቱ አግባብነት የሇውም፡፡ እነሱም እንዯማንኛውም ሰው የአዲምና ሄዋን ሌጆችና 

ከማንኛውን ሰው ጋር ወንዴም እህት ናቸው፡፡ እነሱ ከላሊው የሕብረተሰብ ክፌሌ 

የተሇዩበት ነገር ቢኖር ስራን ሰርተው ጥበበኛ ሆነው ላሊውን ህብረተሰብ በስራ ውጤታቸው 

ተጠቃሚ ማዴረጋቸው ነው፡፡ መሆን ያሇበት በነሱ ሊይ ሌዩነት ፇጥረን እነሱን ማሸማቀቅ 

ሳይሆን እነሱ ሰርተው ባመረቱት ምርት ተጠቃሚ በመሆናችን ምስጋናችንን መቸርና 

ከጎናቸው መቆም ነው፡፡፡  
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      በአገራችን (ይህን ስራ ነው እንጅ ይህኛውን ስራ አሌሰራም) እያሌን ስራን 

እምናማርጠው አገራችን በዴህነት ማጥ ውስጥ ገብታ እንዴትማቅቅ አዴርጓታሌ፡፡ 

በመሆኑም ይህንን ያረጀና ያፇጀ አመሇካከት ጥሇን እንዯየትርፊማነታቸው በሁለም የስራ 

ዘርፍች በመሰማራት አገራችንን መሇወጣችን ነው እሚሻሇው፡፡ በብረታብረትና ሸክሊ ስራ 

ሙያዎች የተሰማሩትንም ሙያተኞች በሙያቸው እንዱገፈበትና በየጊዜው እያሻሻለ 

እንዱሰሩት መንገድችን ሌናመቻችሊቸውና ሌንዯግፊቸው ይገባሌ፡፡”   

     በማህበረሰቡ የተጀመረው የብረታ ብረትና የሸክሊ ስራ ሇስራው ግብዓት የሚሆኑትን 

ማቴሪያልችና የአፇር ዓይነቶች አጥንቶ ሇማወቅ ስሊሌተቻሇ የስራ ውጤቱ አጥጋቢ 

አሌሆነም፡፡ በስራው በውጤታማነት መቀጠሌ ቢቻሌ ኖሮ ማህበረሰቡን ጨብጦ የያዘውን 

ዴህነት ሇመቅረፌ በተቻሇ ነበር፡፡ ነገር ግን ማህበረሰቡ ሇሙያው የሚያስፇሌጉትን 

ግብዓቶች ሇማሟሊት ካሇመቻለ የተነሳ በሙያው ሊይ በቀጣይነት መዝሇቅ አሌቻሇም፡፡ 

ስሇሆነም በስራው ብዙም ሳይገፈበት የተጀመረው ስራ መቋረጡ ግዴ ሆኗሌ፡፡  

     በእርሻ መሬት እጥረት ምክንያት ከዚህ በፉት ማህበረሰቡ የማያውቀውን ስራ ሁለ 

ሇመሌመዴና በስራውም ውጤታማ ሆኖ ከተጋረጠበት ችግር ሇመሊቀቅ ብዙ ጥረት አዴርጎ 

ነበር፡፡ ይሁንና ሇመሌመዴ የተነሳባቸውና የጀመራቸው ሙያዎች ውጤታቸው ብዙም 

አጥጋቢ ሆኖ አሊገኛቸውም፡፡ በዚህ የተነሳ ችግሮችም እየተባባሱ ሄደ፡፡ ይሁን እንጅ 

ማህበረሰቡ በዚህ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ እየኖረ የመዯጋገፌ፣ የመረዲዲት፣ የፌቅርና 

የሰሊም ኑሮው እክሌ አሌገጠመውም፡፡ 

     የአውራ አምባ ማህበረሰብ የመረዲዲት ባህለን አጠናክሮ ሇሇበርካታ ዓመታት 

ኖሯሌ፡፡ ማህበረሰቡ በዚህ የመረዲዲት ሂዯት አቅም በፇቀዯ ዯካማ ወጎኖችን የመርዲት፣ 

በገንዘብ ችግር ምክንያት ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ ተማሪዎችን የማስተማር፣ የፇጠራ 

ችልታ ኖሯቸው በጉሌበትም ሆነ በገንዝብ እጥረት ምክንያት ፇጠራቸው እንዲይስተጓጎሌ 

በማዴረግ በኩሌ ሰፉ ሚና በመጫወት ሊይ ይገኛሌ፡፡ ማህበረሰቡ መረዲዲት ባህለ ቢሆንም 

ሌመናን ያወግዛሌ፡፡ የተረጅነት ስሜት በማህበረሰቡ እንዱሰርፅ አይፇሌግም፡፡ ስራን በራሱ 

ሰርቶ ማዯግ እንዲሇበት በማመን ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይሌ ላት ተቀን ሳይመርጥ ይሰራሌ፡፡ 

ከገጠሙት ችግሮች ሇመውጣት የራሱን ጥረት ያዯርጋሌ፡፡  

    ሆኖም ከማህበረሰቡ አቅም በሊይ የሆኑና ማህበረሰቡ ሉሻገራቸው የማይችሊቸው 

ችግሮቹን ሇመሻገር ከጎኑ በመቆም ችግሮቹን ሇመቅረፌ አቅምና ፌሊጎት ያሇው አጋር ካሇ 

በሩ ዝግ አይዯሇም፡፡ ማህበረሰቡ የተጋረጠበትን ቴክኒካዊ የሙያ ክፌተቶች በመሙሊት 

ችግሩን ሇማስወገዴ የሚንቀሳቀስ አጋር ካገኘ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሇማዯግ አያዲግተውም፡፡       
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     በ1994 ዓ.ም ጥቃቅን የተሻሻሇ የሽመና ስራና የፇትሌ ስራ ስሌጠና ሇሁሇት ወራት 

ያህሌ ማህበረሰቡን አሰሌጥኗሌ፡፡ ዙምራም አሰሌጣኞቹ ሇስሌጠና ያመጧቸውን መሸመኛ 

መሳሪያዎች በመመሌከት ስሌጠናው ከመጠናቀቁ በፉት ከአካባቢው የተገኙ እንጨቶችን 

ጠርቦ በመገጣጠም አንዴ መሸመኛ መሳሪያ ሇሰሌጣኞቹ ሰርቶ አቅርቦሊቸዋሌ፡፡ ዙምራ 

የመሸመኛውን እቃ ጠርቦና ገጣጥሞ ማቅረቡ ሰሌጣኞቹ ስሌጠናውን እንዲይረሱትና 

ከስሌጠናው በኋሊ በሰሇጠኑት ሙያ ሊይ በመሰማራት የሰሇጠኑበትን ሙያ ሳያቋርጡ 

እንዱቀጥለበት ረዴቷቸዋሌ፡፡ ሰሌጣኞቹ ይህንን ተጠቅመው ከስሌጠናው በኋሊ የተሇያዩ 

ዴዛይኖችን በመጠቀም ፍጣዎችን፣ ስካርፍችን፣ ብርዴ ሌብሶችን፣ ሸሚዞችን፣ ሱሪዎችንና 

የተሇያዩ አሌባሳትን ሇመስራት ችሇዋሌ፡፡ 

     የቀዴሞው (ባህሊዊ) የሽመና ስራ           የተሻሇው የሽመና ስራ ከ1994 ዓ.ም በኋሊ 

    ጥቃቅን በ1995 የሞተር ወፌጮ ፇጪና ሇወፌጮው ቴክንካዊ ስራ ባሇሙያ ሉሆኑ 

ሇሚችለ 5 የማህበረሰቡ አባሊት ሰሌጣኞች ሇሶስት ወራት አሰሌጥኗሌ፡፡ ከስሌጠናው 

በኋሊም በስሌጠናው የተካፇለት ግሇሰቦች ላልችንም የማህበረሰቡ አባሊት የሰሇጠኑትን 

ሙያ በማካፇሌ ወፌጮ የመፌጨት ስራን በማስፊፊት ሇማህበረሰቡ፣ በቀበላውና 

በአጎራባች ቀበላዎች ሇሚመጡ ተገሌጋዮች በጥሩ ስነ-ምግባር፣ በታማኝነትና በተመጣጣኝ 

ዋጋ አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ 

    በ1998 ዯግሞ እንዱሁ ሇጨርቃጨርቅ ማቅሇሚያና ማተሚያ ባሇሙያ የሚሆኑ ሇ2 

የማህበረሰቡ አባሊት ሰሌጣኞች ስሌጠና ሰጥቷሌ፡፡ ከስሌጠናው በኋሊም በዘመናዊና 

በተሻሻሇው የሽመና ስራ የሚመረቱ አሌባሳትን የማቅሇምና የማተም ስራውን በማካሄዴ 

የማህበረሰቡን የአሌባሳት ምርት በተሇያዩ ቀሇማት በማስዋብና የህትመት ስራውንም 

በመስራት የማህበረሰቡን ምርት ሇመሸጥና ሇማስተዋወቅ ተችሎሌ፡፡ 
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አክሽን ኤዴ በ1998 ሇ10 የማህበረሰቡ አባሊት በዘመናዊ ተወንጫፉ የሽመና ስራ ስሌጠና 

ሇ15 ቀናት ሰጥቷሌ፡፡ ይህ ስሌጠና በፉት ሲሰራበት ከነበረው ዘመናዊና የተሻሻሇ የሽመና 

ስራ በበሇጠ የተሻሇ ፌጥነት ባሇው ሁኔታ የሚሰራና የሚያመርተውም ምርት ወርደ 

ከበፉቱ ከተሻሻሇው የሽመና ስራ በእጥፌ እንዱጨምር አስችሎሌ፡፡ 

የተሻሻሇው ዘመናዊ ተወንጫፉ የሽመና ስራ ከ1998 ዓ.ም ጀምሮ 

        ማህበረሰቡ እሚፇሌገው ትንሽ የስሌጠና ፌንጭ እንዱያገኝ እንጅ ትንሽ ፌንጭ 

ከተሰጠው የራሱን ጥበብ እየጨመረና የተሇያዩ ዴዛይኖችን እያወጣ ምርቱን በከፌተኛ 

ዯረጃ በማሳዯግ እያመረተ ሇሽያጭ በማቅረብ ራሱን ሇመሇወጥ በመፌጨርጨርና ሇላሊው 

ማህበረሰብ ምሳላ ሉሆን ችሎሌ፡፡   

     የማህበረሰቡ አባሊት የተሇያየ ስሌጠና ማግኘታቸው ራሳቸውን በተሇያዩ የስራ 

መስኮች በማስገባት ሁለንም የማህበሩን አባሊት በሚችለት የስራ መስክ በማሰማራት 

የማህበሩን ገቢ ከዓመት ዓመት እንዱጨምር አዴርጎታሌ፡፡ ሇማህበሩ የገቢ ምንጭ 

የሚሆኑት የስራ መስኮች፣ በእጅ የሚሰራ ዘመናዊ የተሻሻሇ የሽመና ስራ፣ የወፌጮ ስራ፣ 

የንግዴ ስራ፣ በመጠኑም ቢሆን የሌብስ ስፋት ስራ፣ የወተት ሊም እርባታ ስራ ገቢ 

የሚያገኝባቸው የስራ ዘርፍች ናቸው፡፡  

    የአባሊት የስራ መግቢያ ጧት 2፡00 ሰዓት ሲሆን መውጫ ዯግሞ ማታ በ11፡00 ሰዓት 

ነው፡፡ ከ7፡00-8፡00 ሰዓት ዯግሞ የምሳ ረፌት ይኖራሌ፡፡ ይሁን እንጅ አባሊት በእቅዴ 

ከተያዘው ሰዓት አሌሮ እስከ ምሽቱ 1፡00 ሰዓት ዴረስ የማህበሩን ስራ ሲሰሩ ይቆያለ፡፡ 

ይህ ዯግሞ አባሊቱ በግሊቸው ከሚሰሩት ስራ ይሌቅ ሇማህበረሱ ስራ ትኩረት ሰጥተው 

የመስራት ሌምዴ ያሊቸው መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡     

     በማህበረሰቡ ሰባቱ ቀናት የስራ ቀናት ናቸው፡፡ ከነዚህ ሰባት የስራ ቀናት ውስጥ 

በየሳምንቱ ማክሰኞ ሁለም የማህበረሰቡ አባሇት የሚሳተፌበት ሇወገን ዯራሽ የገቢ 

ማሰባሰቢያ የስራ ቀን ነው፡፡ በየሳምንቱ እሁዴ ዯግሞ የአባሊት የጢስ ቀን ነው፡፡ የጢስ 
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ቀን ማሇት የማህበሩ አባሊት ከማህበሩ ውጭ በግሊቸው የሚሰሩበት ሲሆን በዚህ ቀን አባሊት 

ሌብሳቸውን የሚያጥቡበትና ላልችንም በግሊቸው የሚያስፇሌጋቸውን ሁለ ሇማሟሊት 

የሚችለበት ቀን ነው፡፡ ከዚህ ቀን በተጫማሪ ዯግሞ በሁለም ቀናት ማታ-ማታ ከጥበቃ 

ስራ የተረፇችውን ጊዜያት የግሊቸው ስራ የሚያከናውኑበት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ መዝናናት 

ከፇሇጉም እንዱሁ በዚሁ የጢስ ቀን ይዝናኑበታሌ፡፡ የማህበሩ ስራ በጣም አንገብጋቢ ሆኖ 

ከተገኘ ግን ይህ በየሳምንቱ የሚገኘው የጢስ ቀን ይሰረዝና የማህበር ስራ ሲሰራበት 

ይችሊሌ፡፡ 

     የማህበረሰቡ አባሊት በሙለ ቀን-ቀን በየስራ ምዴባቸው ሲሰሩ ከመዋሊቸውም 

በተጨማሪ ማታ ማታ የአካባቢውን (ሰፇሩን) በማህበረሰቡ የጸጥታ ኮሚቴ አማካይነት 

ተመዲዴበው ሲጠብቁ ያዴራለ፡፡ ጥበቃው የሚሆነው በየምዴቦቹ ያለት የፀጥታ ኮሚቴ 

የመዯቧቸው አስተባባሪዎች እንዯማህበረሰቡ አባሊት ብዛት ላሉቱን ከ4 ወይም ከ5 ተራ 

በመመዯብ ሁለም አባሊት በተሰጠው ተራ መሰረት አካባቢውን ይጠብቃሌ፡፡ ተራውም 

የሚሆነው በሮቴሽን (በቅይይር) ነው፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ሮንዯኛ በዛሬው ምሽት ከአንዴ 

እስከ ሶስት ሰዓት ጠብቆ ከሆነ በነጋታው ላሉት ከሶስት እስከ አምስት ሰዓት ይጠብቃሌ፡፡ 

በሚቀጥሇው ላሉት ዯግሞ ከአምስት እሰከ ሰባት ሰዓት እያሇ በዚህ ዓይነት ሁኔታ ሁለም 

ተረኞች ይቀያየራለ፡፡ ይህም የሚዯረገው ከማህበረሰቡ ውጭ ያለ አንዲንዴ መጥፍ 

አስተሳሰብ የተጠናወታቸው ግሇሰቦች ወዯ ማህበረሰቡ ገብተው የማህበረሰቡን ሰሊም 

እንዲያናጉ ሇመከሊከሌ ነው፡፡ 

    በማህበሩ ሁለም አባሊት በየተመዯበበት የስራ ዘርፌ ተሰማርቶ እቅደን ሇማሳካት 

የአቅሙን ያህሌ ሲጥርና ሲፌጨረጨር ይውሊሌ፡፡ ሁለም የተመዯበበትን ስራ ባቀዯው 

እቅዴ መሰረት ከእቅደ ሇመዴረስና ከእቅደም በሊይ ከሌቡ ውጤታማ ስራ ሰርቶ ሇመዋሌ 

ጤናማ በሆነ የውዴዴር መንፇስ ስራውን ያጣዴፊሌ፡፡ የስራው ውጤት ከአቅም ሌዩነት 

አኳያ አንደ ከአንዯኛው ሉበሊሇጥ ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ሁለም እንዱሰራ እሚፇሇገው 

እንዲቅሙ ነው፡፡ ሁለም ያሇምንም ሌግመት በጢስ ቀኑ ከሚሰራው በበሇጠ መሌኩ 

ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይሌ በየተመዯበበት የስራ ዘርፌ ስራውን ሲያከናውን ይውሊሌ፡፡ ይህ 

ዯግሞ ከኔ ይሌቅ ሇወንዴሜ ወይም ከኔ ይሌቅ ሇእህቴ ጥሩ ነገር እንዱሆንሇት ወይም 

እንዱሆንሊት የመተሳሰብ ኑሮን ያመሊክታሌ፡፡ 

     አብዛኞቹ የማህበሩ አባሊት የስራ ምዴባቸው መዯበኛ ነው፡፡ ቋሚ ያሌሆኑ አዲዱስ 

በየቀኑ የሚቀያየሩ የስራ ዘርፍች ካለ እንዲስፇሊጊነቱ ከአንዯኛው የስራ ዘርፌ ወዯ ላሊው 

የስራ ዘርፌ በመቀያየር የሚመቻችበት ሁኔታ ይፇጠራሌ፡፡ አንደን አባሌ ከአንዯኛው 



 29 

የስራ ዘርፌ አንስቶ አንገብጋቢ ወዯሆነው አዱሱ ቋሚ ያሌሆነ የስራ ዘርፌ ይመዯባሌ፡፡ 

ሇዚህም እንዱያመች ጧት-ጧት አባሊት ተገናኝተው ስሇአስተዲዯራቸው ሰሊምታ 

እሚሇዋወጡበትና የስራ ምዴብ የሚቀያየሩበት ጊዜ ይኖራሌ፡፡ ብዙውን ጊዜ ሰሊምታ 

የሚሇዋወጡት ሇሰው ሌጆች በሙለ ከፌተኛ ክብር የሚያስፇሌጋቸው መሆኑን ሇማመሊከት 

ወዯ ግሇሰቡ/ቧ/ ወይም ወዯ ግሇሰቦቹ ዘወር በማሇት አንገታቸውን ዝቅ አዴርጎ ቀና 

በማዴረግ ነው፡፡  

     በተሇያየ የስራ ዘርፌ ተሰማርተው ሲሰሩ የዋለ አባሊት ሁለ ማታ-ማታ እንዱሁ 

ይገናኛለ፡፡ በግንኙነቱም ወቅት የክቡር ድክተር ዙምራ የተሰባሰብነውን አባሊት እንዳት 

ዋሊችሁ? ብል ይጠይቃሌ፡፡ አባሇቱም ዯህና ብሇው በሙለ ዴምፅ ይመሌሳለ፡፡ ክቡር 

ድክተር ዙምራ በመቀጠሌም ስራ እንዳት ነው? ይሊሌ፡፡ ይህ ማሇት በስራው ሊይ 

ያጋጠሙ ችግሮች ካለ በአንዴ ሊይ ተወያይተው ሇችግሮቹ ቶል መፌትሄ ሇመሻት 

እንዱያመች ነው፡፡ ችግሮች ካለ ችግሮቹ ተገሌጸው ይወያዩባቸዋሌ፡፡ መፌትሄያቸውን 

አግንተው ሇቀጣዩ ቀን ችግሮቹ እንዱፇቱ ይዯረጋሌ፡፡ አባሊቱ ችግሮች ከላለ ስራ ዯህና 

ነው ይሊለ፡፡ ዙምራም በመቀጠሌ ላሊው ምንዴነው? ብል ይጠይቃሌ፡፡ አባሊቱም እንዱሁ 

ላሊው ሰሊም ነው ይሊለ፡፡ ዙምራም ንፁህ ሰሊምታ? ብል እንዯገና ይጠይቃሌ፡፡ አባሊቱም 

ሁለም ነገር ሰሊም ከሆነ አዎ ንፁህ ሰሊምታ ነው ይሊለ፡፡ የክቡር ድክተር ዙምራም 

በመጨረሻ ስራ ጥሩ ከሆነ፣ ውል ሰሊም ከሆነ እረፌት ነው ይሊሌ፡፡ እረፌት ነው ከተባሇ 

በኋሊ እቤቱ ሄድ ስራ ሇመስራት የቸኮሇ ወዯቤቱ ሄድ ስራውን ይሰራሌ፡፡ ትንሽ ሲጨዋወት 

ሇመቆየት የፇሇገ እዛው ቁጭ ብል በማህበረሰቡ ሊይ ስሊሇው አጠቃሊይ ሁኔታና ሉጎበኙ 

የመጡ ጎብኚዎች ምን አስተያየት እንዯሰጡ ሲጨዋወቱና ገጠመኞቻቸውን ሲሇዋወጡ 

ከቆዩ በኋሊ ወዯየቤታቸው ይሄዲለ፡፡  

    በየስራ ዘርፈ ያሇው የስራ ምርት (ገንዘብ) ሁለ በማህበሩ የገቢና የወጪ ሰነድች 

እየተያዘ እንዱቆይ ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ አሰራር የተገኘውም ገንዘብ ሇካፒታሌ፣ ሇተቋማት 

ማስፊፉያ ከሚውሇውና ሇንግዴ ተቋማት ማንቀሳቀሻ ከሚውሇው በጀት ውጭ ያሇው  

በዓመት አንዴ ጊዜ ሇአባሊት ሇክፌፌሌ ይውሊሌ፡፡ ክፌፌለም ሇሁለም የማህበሩ አባሊት  

እኩሌ ነው፡፡ 

5.4 የሴቶች እኩሌነት 
     በማህበረሰቡ ከጥንት ጀምሮ ሲወርዴ ሲዋረዴ የመጣውን የሴት ስራ የወንዴ ስራ 

ተብል የተሇየውን ተሇምዶዊ የሆነውን ፆታን መሰረት ያዯረገ የስራ ባህሌ ንድ የራሱን 

አዱስ ባህሌ ገንብቶ የሴት- የወንዴ የሚሇውን ስራ አስቀርቶ ስራን በችልታ ብቻ 
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በመከፊፇሌ አዱስና የራሱ የሆነውን የህይወት ጎዲና ይመራሌ፡፡ በማህበረሰቡ ፆታን 

መሰረት ያዯረገ የስራ ክፌፌሌ የሇም፡፡ ሴት የወንዴ ስራ ብትሰራ ያባቷ ስራ ነው፡፡ 

ወንዴም የሴት ስራ ቢሰራ የእናቱ ስራ ነው፡፡ እናት በላሇችበት አባት የሇም፡፡ አባት 

በላሇበት እናት የሇችም፡፡ በመሆኑም ሴትና ወንዴ እኩሌ መሆን አሇባቸው፡፡ ሁለም ስራ 

የሁለም ነው፡፡ ወንድች ሴቶችን የማይጋሯቸውና የሴቶች ስራ ብቻ የሆነው ተፇጥሮ 

የሇገሰሊቸው ማርገዝ፣ መውሇዴና ማጥባት ብቻ ናቸው፡፡ ከዚህ ውጭ ያሇው ሁለም ስራ 

የሁለም /የሴቱም የወንደም/ ነው፡፡   

     ሴቷም ሆነች ወንደ በሚችለት አቅም የቤት ውስጡንም ሆነ የውጩን ስራ፣ ችልታን 

መሰረት ባዯረገ የስራ ምዴብ ይሰማራለ፡፡ ወንደ እንጀራ ይጋግራሌ፣ ወጥ ይሰራሌ፣ ውሃ 

ይቀዲሌ፣ ህፃን ሌጅን ይንከባከባሌ፣ ላልችንም በተሇምድ የሴት ስራ ተብሇው 

የሚታወቁትን ስራዎች ሁለ ያከናውናሌ፡፡ ሴቷም እርሻ ታርሳሇች፣ ሽመና ትሸመናሇች፣ 

ላልችንም በተሇምድ የወንዴ ስራ ተብሇው የሚታወቁትን ስራዎች ሁለ ትሰራሇች፡፡ ይህ 

ስራን የወንዴ የሴት ሳይለ ሁለንም መስራት ጥገኝነትን ያስቀራሌ፡፡ ሴቷ ራሷን ችሊ 

በወንድች ጥገኛ ሳትሆን ስራዋን ሇመስራት ይረዲታሌ፡፡ ወንደም እንዱሁ በሴቶች ጥገኛ 

ሳይሆን በራሱ ስራዎቹን እያከናወነ ከሴቶች ጥገኝነት እንዱወጣ ይረዲዋሌ፡፡ ይህም ስራን 

አንዴን ፆታ ብቻ በመጠበቅ ተርፍ እንዲያዴር ያዯርጋሌ፡፡ በማህበረሰቡ የሴቶች እኩሌነት 

በስራ ብቻ ሳይሆን ንብረትን በማስተዲዯር፣ እኩሌ ተወያይቶ ውሳኔ በመስጠት፣ 

በማህበረሰቡ ባለት አዯረጃጀቶች እኩሌ ተሳትፍ በማዴረግ ሁለ የሴቶች መብት ተጠብቆ 

ነው እሚሄዯው፡፡ 

          
                                 የሴቶችና የወንድች የስራ ተሳትፍ  

5.5 ቱሪዝም 

     የአውራ አምባ ማህበረሰብ የአኗኗር ሁኔታ በ1993 ዓ.ም በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ቴላቪዥን ሚዱያ ሊይ ከዋሇ ጊዜ ጀምሮ የማህበረሰቡን ባህሌ፣ አኗኗርና እምነት 

በበሇጠ ሁኔታ ሇመረዲት ጎብኚዎች ከየአቅጣጫው ወዯ ማህበረሰቡ በመምጣት ከእንግዲ 
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ተቀባይ ኮሚቴ አባሊት በተሇይም ከማህበረሰቡ መስራች ከክቡር ድክተር ዙምራ ኑሩ 

ስሇማህበረሰቡ አጠቃሊይ መረጃ ማግኘት ቻለ፡፡ ሇሚጠይቋቸው ጥያቄዎች እንዱሁ ከበቂ 

በሊይ መሌሶችን አግኝተው ወዯሚኖሩበት አካባቢ ሲመሇሱ ሇአካባቢያቸው ማህበረሰብ ስሇ 

አውራ አምባ ማህበረሰብ ትንታኔ በመስጠታቸው የጎብኚዎችን ቁጥር ከአዯር አዯር 

እንዱጨምር አዯረገው፡፡ ማህበረሰቡን ከሚጎበኙት ጎብኚዎች መካከሌ የአገር ውስጥ 

የመንግስት ባሇስሌጣናት፣ ታዋቂ ግሇሰቦች፣ የግሌ ዴርጅቶች፣ ጋዜጠኖችና የውጭ 

ቱሪስቶችም ጭምር ናቸው፡፡ 

      

የውጭ አገርና የአገር ውስጥ  ጎብኚዎች 

      የአውራ አምባ ማህበረሰብን ሇመጎብኘት የሚመጣው የህብረተሰብ ክፌሌ ከጊዜ ጊዜ 

እየጨመረ ሲሄዴ የአማራ ክሌሌ ባህሌ፣ ቱሪዝምና ፓርኮች ሌማት ቢሮ ከማህበረሰቡ ጋር 

በመነጋገር በሌዩ ሁኔታ ሇሁለም የሰው ሌጆች (ሇአገር ውስጥም ይሁን ሇውጭ አገር ዜጎች) 

እኩሌ የጉብኝት ክፌያ እንዱሆን በመስማማት በሚያዚያ 5, 2000 ዓ.ም ሊይ የአውራ 

አምባ ማህበረሰብ የቱሪዝም መዲረሻ እንዱሆን እውቅና ተሰጠው፡፡ በዚህ ጊዜ የነበረው 

የጎብኝት ክፌያ ሇተማሪዎች 1 ብርና ሇላልች 3 ብር ነበር፡፡ ከ1994 ጀምሮ እስከ 

ሚያዚያ 4 2000 ዴረስ ማህበረሰቡን ሇመጎብኘት የመጡ ጎብኚዎች ከክፌያ ነፃ ሆነው 

ሲስተናገደ ቆይተዋሌ፡፡ ከታህሳስ ወር 2003 ዓ.ም ጀምሮ ዯግሞ የጉብኝት ክፌያው 

በጎብኚዎች አስተያየት ሇተማሪ 3 ብርና ሇላልች 5 ብር እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ አሁን 

ሊይም እንዯገና በጎብኝዎች አስተያየት ሇተማሪ 6 ብርና ሇላልች 20 ብር እንዱሆን 

ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ከጎብኚዎች ክፌያ የሚሰባሰበው ገንዘብ ሇወገን ዯራሽ ተብል ይሰባሰብና 

ችግር ሇዯረሰባቸው ግሇሰቦች መታዯጊያ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ በመሆኑም የጉብኝት ክፌያ 

ሇአባሊት ክፌፌሌ አይውሌም፡፡ 
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በአውራ አምባ የቱሪዝም መዲረሻ የየዓመቱን የጎብኚዎች ስታስቲክስ 

የጉብኝት 
ዘመን 

የአገር ውስጥ ጎብኚዎች የውጭ አገር ጎብኚዎች ጠቅሊሊ ዴምር 
 ወ ሴ ዴ ወ ሴ ዴ ወ ሴ ዴ 

1994 13 1 14 0 0 0 13 1 14 

1995 316 26 342 54 36 90 370 62 432 

1996 1152 198 1350 18 22 40 1170 220 1390 

1997 1412 434 1846 26 35 61 1438 469 1907 

1998 3597 1030 4627 70 74 144 3667 1104 4771 

1999 6349 2258 8607 331 70 401 6680 2328 9008 

2000 4327 1799 6126 316 245 561 4643 2044 6687 

2001 4600 1606 6206 289 343 632 4889 1949 6838 

2002 4220 2285 6505 351 458 809 4571 2743 7314 

2003 3266 1802 5068 498 583 1081 3764 2385 6149 

2004 3864 1889 5753 577 629 1206 4441 2518 6959 

2005 3651 2078 5729 755 906 1661 4406 2984 7390 

2006 3545 1942 5487 1453 1690 3143 4998 3632 8630 

ዴምር 40312 17348 57660 4738 5091 9829 45050 22439 67489 

5.6 ሇወገን ዯራሽ 
     ዙምራ ከ4 ዓመት እዴሜው ጀምሮ ከሚያነሳቸው መሰረታዊ ሀሳቦች አንደ በተሇያዩ 

ችግሮች ምክንያት ሇስራ ብቁ ያሌሆኑ አቅመ-ዯካሞችን መርዲት ነው፡፡ ይህንንም ከ13 

ዓመት ዕዴሜው ጀምሮ በሚያገኘው አጋጣሚ ሁለ ሲታዯጋቸው ቆይቷሌ፡፡ በ1964 ዓ.ም 

ማህበረሰብ ከመሰረተ በኋሊም እንዱሁ ማህበረሰቡን እያስተባበረ መፇነቃቀለም ሳያግዯው 

የአቅመ ዯካሞችን እርሻ እንዱታረስሊቸው በማዴረግና ችግረኞችንም የገንዘብ ዴጋፌ 

ተዯርጎሊቸው ከችግራቸው ተወግዯው የራሳቸውን ስራ ፇጥረው እንዱሄደ እያዯረገ እስከ 

1985 ዓ.ም ዴረስ ቆይቷሌ፡፡  
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     ማህበረሰቡ ከስዯት ሲመሇስ ዯግሞ የእርሻ መሬት እጥረቱ የጎሊ ስሇነበር ዯካሞችን 

ሇመታዯግ አሊመቻቸውም፡፡ በመሆኑም ማህበረሰቡ ዯካሞችንና ችግረኞችን ሇመታዯግ 

ከእርሻ ስራ የተሇየ የገቢ ማስገኛ የሚሆን ስራ ማፇሊሇግ ነበረበት፡፡ ሇገቢ ማስገኛ ስራው  

የተገኘው አማራጭ ጥጥ በመፌተሌና የተፇተሇውን ጥጥ በየሳምንቱ ማክሰኞ በመሸመን 

ትርፌ ማግኘትና በትርፈ አቅመ-ዯካሞችን በሚቻሇው አቅም ሁለ መርዲት ነው፡፡ ይህን 

ሇማዴረግ ዯግሞ መቋቋሚያ ገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡ በመሆኑም በ1986 ዓ.ም የማህበረሰቡ 

አባሊት ሁለ አንዴ-አንዴ ብር አዋጥተው ባሰባሰቡት ገንዘብ ጥጥ ገዙ፡፡ ከዚያም በየሳምንቱ 

ማክሰኞ ሁለም የማህበረሰቡ አባሊት ተገኝተውና ተሰባስበው ጥጡን እየፇተለና 

የተፇተሇውን እየሸመኑ የተወሰነች ገቢ ሇማግኘት በቅተዋሌ፡፡  

 
 ሇወገን ዯራሽ ገቢ ማስገኛ እየተሳተፈ ያለ አባሊት 

     በዚህ በማክሰኞ የሌማት ቀን የሚሰባሰበው ገቢ ሇወገን ዯራሽ ይባሊሌ፡፡ የወገን ዯራሽ 

ገንዘቡ የሚዯግፇው አቅመ-ዯካሞችን፣ ታምመው መታከሚያ ያጡ የማህበረሰቡ አባሊትን፣ 

በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ተማሪዎችንና አሌፍ ተርፍም ከማህበረሰቡ ውጭ ያለ በጣም የባሰ 

ችግር ያሇባቸው ግሇሰቦችንም ጭምር ነው፡፡ ቤታቸው የፇረሰባቸውና ቤት የላሊቸውንም 

ቤታቸውን በመስራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ የወገን ዯራሽ በማህበረሰቡ ውስጥ ሇሚገኙ 

አቅመ-ዯካሞችና ከላሊው ከማህበረሰቡ አባሊት በተሇየ መሌኩ ችግር ውስጥ ወዴቀው 

ሇሚገኙ አባሊት ከችግራቸው እንዱገሊገለ ያዯርጋሌ፡፡  

      ችግረኞቹም የሚሇዩት በችግር አጥኚና መፌትሄ አፇሊሊጊ ኮሚቴ ነው፡፡ ይህ ኮሚቴ 

በማህበረሰቡ ውስጥ የባሰ ችግር ያሇባቸውን የማህበረሰቡን አባሊት በዯንብ ሇይቶ ካጠና 

በኋሊ ሇሳምንታዊ የሌማት ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ ሳምንታዊ የሌማት ኮሚቴውም ካሇው የወገን 

ዯራሽ ገንዘብ ጋር በማጣጣም ችግር ውስጥ ሇወዯቁት ግሇሰቦች ገንዘቡን ይሇግሳሌ፡፡   

     የወገን ዯራሽ ገንዘቡ እያዯገ ከሄዯ ከማህበረሰቡ አሌፍ በየትኛውም ቦታ የሚገኙ 

አቅመ ዯካሞችን ሇመታዯግ ይውሊሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ እስካሁን ዴረስ ባለት ጊዜያት 

ከማህበረሰቡ ውጭ ሊለ ሇተወሰኑ እጅግ በጣም ችግር ውስጥ ሇወዯቁ አቅመ- ዯካሞች ብቻ 

http://spiderwebsunite.files.wordpress.com/2012/02/men-and-women-spinning-cotton.jpg
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ነው መዴረስ የቻሇው፡፡ አቅሙ እየተጠናከረ ሲሄዴ ግን ራዕዩ በጣም ሰፉና ዓሇማቀፊዊ 

ነው፡፡ ከአውራ አምባ ማህበረሰብና በአካባቢው ከሚገኘው ማህበረሰብ ወጥቶ በችግር ውስጥ 

ሊለ ሇሁለም የሰው ሌጆች ይዯርሳሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በየሳምንቱ በሌማት 

ቀኑ ማክሰኞ ሁለም የማህበረሰቡ አባሊት በስራ ተሰማርቶ ከሚገኘው ገቢ በተጨማሪ 

ማህበረሰቡን ሇመጎብኘት ከሚመጡት ጎብኚዎች የሚከፇሇው የመግቢያ ክፌያ የሚገባው 

ወዯዚኸው የወገን ዯራሽ ነው፡፡ የወገን ዯራሽ ተብል የተሰበሰበው ገንዘብ አንዴ ሰው ችግር 

ውስጥ ወዴቆ የተገኘ እንዯሆነ ሇችግሩ ዯርሶ ዋስትና እንዱሆን ነው፡፡ 

    የአውራ አምባ ማህበረሰብ ትሌቁ ሀብት ሰው ነው፤ ላሊው ቀጥል የሚገኘው ነው ብል 

ያምናሌ፡፡ ቀጥል የሚገኘው ገንዘብ ትሌቁን ሀብት ሰውን ሇመመገብ የሚሆንና ተሰርቶ 

የሚገኝ ነው፡፡ ዕቃ ሰርቶ- ሰርቶ ስራውን ሲጨርስ ይጣሊሌ፡፡ የሰው ሌጅ ግን ትሌቁ 

ገንዘብ ስሇሆነ እንዯ አረጀ ዕቃ መጣሌ የሇበትም፡፡ ሇሰው ዯራሹ ሰው እንጅ ላሊ ማን 

ይመጣሇታሌ? ስሇሆነም በእረጅናም ሆነ በጤና ችግር ምክንያት ራሳቸውን ሰርተው 

መዯገፌ የማይችለ ዯካሞችን ዋስትናቸውን የሚሸፌነው ማህበረሰቡ ነው፡፡ ማህበረሰቡም 

እንክብካቤውን ሇማዴረግ ያመች ዘንዴ የራሱ ከሚቴ አሇው፡፡ ይህ ኮሚቴውም ከወገን 

ዯራሽ ያገኘውን ገንዘብ እንዯ አስፇሊጊነቱ ወጭ እያዯረገ ሇአረጋዊያኑ በሚመቻቸው 

መሌኩ እንዱቀርብሊቸውና ያሇች ቀሪ ህይወታቸውን ተዯስተው እንዱኖሩ ያዯርጋሌ፡፡ 

በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ፣ ምሳና እራት ጊዜያቸውን ጠብቀው ይቀርቡሊቸዋሌ፡፡ በየቀኑ 

የመኖሪያ ግቢያቸው ይፀዲሌ፡፡ በየሶስት ቀኑ ገሊቸው ይታጠባሌ፡፡ በየሳመንቱም ሌብሳቸው 

ይታጠብሊቸዋሌ፡፡ 

     የአረጋዊያን ተንከባካቢ ኮሚቴ በማህበረሰቡ ውስጥ ወሊጆቻቸው ከዚህ ዓሇም በሞት 

የተሇዩባቸው ህፃናት ቢኖሩም ዕዴሜያቸው 18 ዓመት እስኪሞሊቸው ዴረስ አስፇሊጊው 

እንክብካቤ ሁለ እያዯረገ ያሳዴጋቸዋሌ፡፡ እንዯማንኛውም የማህበረሰቡ ህፃናት 

ትምህርታቸውን በተገቢው ሁኔታ እንዱቀጥለ ይዯረጋሌ፡፡ የሚያስፇሌጋቸውን ነገር ሁለ 

በተቻሇ መጠን ይቀርብሊቸዋሌ፡፡ 18 ዓመት ከሞሊቸው በኋሊ እንዳት መኖር እንዲሇባቸው 

የመወሰን መብቱ የነሱው ነው፡፡ ከማህበረሰቡ ጋር ማህበረሰቡ እንዯሆነው ሆነው መኖር 

ከፇሇጉ በማህበረሰቡ ታቅፇው እንዱሄደ ይዯረጋሌ፡፡ ከማህበረሰቡም ወጣ ብሇው 

የራሳቸውን ስራ ፇጥረው መኖር ቢፇሌጉም እንዱሁ ምርጫው የራሳቸው ነው፡፡ ማህበረሰቡ 

እነዚህን 18 ዓመት የሞሊቸውን ሌጆች አሳዴገናችኋሌና እኛ ባዘዝናችሁ ትሄዲሊችሁ ብል 

አያስገዴዲቸውም፡፡ የራሳቸው ስራ ፇሌገው መሄዴ የሚችለበት እዴለ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ 
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በማህበረሰቡ እንክብካቤ እየተዯረገሊቸው ያለ አረጋዊያን 2003 ዓ.ም 

5.7 የህጻናት አስተዲዯግ 
ህጻናት እግረ ተከሌ ከሆኑ ጀምሮ የማህበረሰቡን እሴቶች በህፃን አእምሮአቸው ተቀርፆ 

እንዱያዴጉ ትምህርቱ ይሰጣቸዋሌ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ በሰራው የመዋዕሇ 

ህጻናት ት/ቤት በማህበረሰቡ አባሊት ፉዯልችን እንዱሇዩና ወዯ መዯበኛ ት/ቤት 

ከመግባታቸው በፉት ማወቅ የሚገባቸውን ሁለ እንዱያውቁ ይዯረጋሌ፡፡ ህፃናቱ ተምረው 

ከት/ቤቱ ሲወጡ በየቀኑ መፇክራቸውን ያሰማለ፡፡ መፇክራቸውም እንዱህ ይነበባሌ፡፡ 

              እኛ ታዲጊ ህፃናት የሰውን ገንዘብ አንነካም፣ 
              ወዴቆ ብናገኝ ሇባሇቤቱ እንመሌሳሇን፣ 
              በመተባበር በመተዛዘን እየሰራን እናመርታሇን፣  
              የሰሊም ኑሯችን ይሇመሌማሌ፡፡ 

       ይህች መፇክር ሇህፃናት ብቻ ሳይሆን ሁሊችንንም ቃሌ እምታስገባ ናት፡፡ ሁሇት 

መሌዕክቶችን ይዛሇች፡፡ አንዯኛው መሌክት አገራችን ኢትዮጵያ ማዯግ እያማራት 

እዴገቷን ያሊገኘች ገና ታዲጊ አገር ናት፡፡ ተባብረን ተዛዝነንና ተዯጋግፇን ከሄዴን 

አገራችን ካዯጉት አገሮች  የማትዯርስበትና የኛም የሰሊም ኑሯችን የማይሇመሌምበት 

ምክንያት የሇም የሚሌ ነው፡፡ ሁሇተኛው መሌዕክት ዯግሞ ማህበረሰቡ በስራ፣ በሽሌማትና 

በስጦታ የተገኘ ሀብት የራስ ገንዘብ መሆኑን ያውቃሌ፡፡ ማህበረሰቡ የራሱ ያሌሆነን ገንዘብ 

ከየትኛውም ቦታ ቢያገኝ ወገናችን ሲሇፊ ኖሮ ወዴቆበት ብል አዝኖ አፇሊሌጎ ሇባሇቤቱ 

ይሰጣሌ፡፡ ባሇቤቱ ካሌተገኘ ዯግሞ ማህበረሰቡ በመዋቅራዊ አዯረጃጀቱ መርጦ 

ሊስቀመጠው ወዴቆ ሇተገኘ ገንዘብ ያዥ ኮሚቴ የተገኘውን ንብረት ከነሙለ መረጃው 

ያስረክባሌ፡፡ ኮሚቴውም በተቀበሇው መረጃ መሰረት ንብረቱ ሇባሇቤቱ የሚመሇስበትን 

ስሌት ያመቻቻሌ፡፡ 
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     የአውራ አምባ ማህበረሰብ የሰው ገንዘብ መብሊት ወንጀሌ ነው፡፡ ከወንጀሌም አሌፍ 

አንዱት ሳንቲም እንኳ መንካት እርም ነው ብል ያምናሌ፡፡ በመሆኑም በማህበረሰቡ ራስን 

ሇማጥራት አንዴ ሳንቲም ወዯነሱ ከምትመጣባቸው ይሌቅ ወዯ ወገናቸው እንዴትሄዴ ነው 

ምርጫቸውን የሚያዯርጉት፡፡ ማህበረሰቡ ጠቃሚና መጥፍ አካሄድችን ሇይቶ በመያዝ 

መጥፍዎችን ከስራቸው ነቅልና በምትካቸው ጠቃሚ አካሄድችን ዘርግቶ በተግባር እያሳየ 

ነው ህጻናቱን እሚያስተምረው፡፡ ማህበረሰቡ ስራና ንግግር በአንዴ ሊይ መሄዴ አሇባቸው 

ብል ያምናሌ፡፡ እኛ መጥፍ እየሰራን ሇሌጆቻችን ስሇ በጎ ነገር እምናስተምራቸው ከሆነ 

ምን ዘርተን ምን ሌናመርት እንፇሌጋሇን? ሌጆቻችን ወዯ በጎው ከመሄዴ ይሌቅ  እኛ 

ስናዯርግ ያዩትን መጥፍ ነገር መስራት ነው የሚቀሊቸው፡፡ በመሆኑም ማህበረሰቡ ስራና 

ንግግር ተነጣጥሇው የሚሄደ ከሆነ ከቅዠት ተሇይቶ አይታይም ይሊሌ፡፡ 

  
የመዋዕሇ ህፃናት ትምህርት የሚከታተለ ህጻናት በመዝናናት ሊይ 20006 ዓ.ም      

    ህፃናቱም የመዋእሇ ህፃናቱን ትምህርት ካጠናቀቁ በኋሊ 7 እና 8 ዓመት ሲሞሊቸው 

ወዯ የመጀመሪያ ዯረጃ ት/ቤት ሄዯው ይገባለ፡፡ ተማሪዎቹ ወዯ መዯበኛ ትምህርት 

ከገቡም በኋሊም ከት/ቤት መሌስ ያሇውን ጊዜያቸውን ቀኗን ከሶስት በመከፊፇሌ ማሇትም 

የስራ ጊዜ፣ የጥናት ጊዜና የጨዋታ ጊዜ ብሇው ከፊፌሇው በማቀዴ በእቅዲቸው ይመራለ፡፡ 

የማህበረሰቡ እሴቶች በተማሪዎቹ ሊይ ሰርጸው እንዱሄደ ዘወትር ከሚሰጣቸው ምክርና 

ትምህርት ባሻገር ት/ቤት በሚማሩት ትምህርት ተመራምረው የራሳቸው ፇጠራ ኖሯቸው 

ራሳቸውን ሇመምራት የሚያስችሊቸውንና ሇሀገርም እዴገት ወሳኝ ሉሆን የሚችሌ የፇጠራ 

ትምህርት ቀስመው በራሳቸው ፇጠራ ራሳቸውን ሉያስተዲዴሩበት የሚችለበትን ትምህርት 

እየተሰጡ እንዱያዴጉ ይዯረጋሌ፡፡  

    ዙምራ የማህበረሰቡ ተማሪዎችን እንዳት ብሇው ተምረውና ስራን ፇጥረው መሄዴ 

እንዲሇባቸው እንዱህ በማሇት ነው የሚመክራቸው፡፡  

  ገበሬ መሀይም ነው ብሊችሁ እንዯሆነ ተሳስታችኋሌ፡፡ ገበሬ መሀይም አይዯሇም፡፡ 
የቆየ ሳይንስም ቢሆን አጁን እግር አዴርጎ ሰርቶ ባመረተው ምርት የዓሇም የሰው 
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ሌጆችን የሚመግብ ገበሬ ነው፡፡ ገበሬ ምሁር ነው፡፡ መሀይም አይዯሇም፡፡ እናንተን 
ዯግሞ ከገበሬ የላሇውንና ገበሬ እማያገኘውን ሰርታችሁ ሌታመጡሌን እያስተማርናችሁ 
ነው፡፡ ፇረንጅ በተግባር እየሰራ ነው የጣፇው፡፡ ኢንጅነሪንግ፣ ድክተር፣ ፕሮፋሰር 
የሆነው በተግባር እየሰራ ነው፡፡ እናንተ በተግባር ሳታሳዩ ዝምብሊችሁ አንብባችሁ ብቻ 
ኢንጅነሪነግ፣ ድክተር፣ ፕሮፋሰር እምትሆኑ ከሆነ ወዯኛ በምትመጡ ጊዜ ገበሬ 
ይወዲዯራችኋሌ፡፡ ገበሬ እጁን እግር አዴርጎ የሰራውንና ያመረተውን ምርት ይዞ ሰውን 
ይሰበስብና ምርቶቹን በዓይነት በጆንያ ቁጭ- ቁጭ አዴርጎ ይኸው የገበሬ ምርት 
በማሇት ገበሬ የተባሇበትን እጁን እግር አዴርጎ ያመረተውን ምርት በማቅረብ እስቲ 
እናንተም ከገበሬ የላሇውን ያመረታችሁትን ምርት አሳዩን ይሎችኋሌ፡፡ እናንተ 
የራሳችሁ የሆነ ከገበሬ የላሇውን ምርት ሰርታችሁ ካሳያችሁ ድክተሬታችሁ ይኖራሌ፡፡ 
ሰርታችሁ ካሊሳያችሁ ስማችሁን ፇሌጉ ይሊሌ፡፡ ስምን ፇሌጎ ማስጠራት ያሇ ጉዲይ 
ነው፡፡ ምንም ሰርታችሁ የምታሳዩት ከላሊችሁ ዯግሞ የመማራችሁ ትርጉም ምንዴነው?  

        እናንተ ዲቧችሁን ሳታበስለ ገበሬዎች ካበሰለት መስመር ሊይ ሆናችሁ እነሱን 
መስዯብ ማሇት መሀይም ምሁርን መስዯብ ማሇት ነው፡፡ ምሁርነት የበሰሇውን ዲቦ 
መብሊት ሳይሆን ያሌበሰሇውን ዲቦ አብስል ሇተተኪው ትውሌዴ ማቅረብ ነው፡፡ እናንተ 
የራሳችሁን ፇጠራ ከፇጠራችሁ ግን ገበሬዎች ይህን ሰርታችኋሌ፡፡ እኛ ዯግሞ 
በአቅማችን ይህን ሰርተናሌ ትሊሊችሁ፡፡ የፇጠራችሁት በላሇ ነገር ገበሬን መጫንና 
መርገጥ አይገባም፡፡ እናንተ ፉዯሌ ቆጥራችሁ ብቻ የምትመጡ ከሆነ ብር መቁጠር 
እንዯሆነ ገበሬም አያቅተው፡፡ ፇረንጅ ስራን ስራ እየፇጠረሇት ከሸክሊና ብረታ ብረት 
ተነስቶ ነው ሰማይ ሊይ የበረረው እንጅ ሰማይ ሊይ አሌተፇጠረም፡፡ እኛ ግን የዲቦ 
መብያ ሳህን እንኳ አሌሰራንም፡፡ የሰራው ፇረንጅ ነው፡፡ ፇረንጅም ሰው እኛም ሰው፡፡ 
የኔ ቁጭት ፇረንጅም ሰው ከሆነ እኛም ሰው ከሆንን ሰው የሰራውን እንዳት ያቅተናሌ? 
ፇረንጅም ከሰማይ እንዯዝናብ አሌወረዯሇትም፡፡ እንዯ እንጉዲይም ከመሬት 
አሌወጣሇትም፡፡ የኛ ችግር ሽንፇታችንን አሇማወቃችን ነው፡፡ ሽንፇታችንን ብናውቅ 
ቁጭት ይመጣ ነበር፡፡ ቁጭት ከመጣ ዯግሞ ወዯስራው እንገባ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ 
የስሌጣኔ መጀመሪያ ነበረች እንሊሇን፡፡ ስሌጣኔያችን ምን ስንሌ አመሇጠን? እንዲናነሳስ 
የገዯበን ማነው? 

   እናም ተምራችሁ ሲያበቃ በአንዴ ዲቦ ሊይ የተንጠሇጠሇ ህይወት የትም 
አያዯርስም፡፡ አንዴ ዲቦ ማሇት ምንዴነው? ተምረን መንግስት ቢቀጥረን ብል አንዴን 
መስመር ብቻ ማየት ነው፡፡ እውን የመሬቱን ህዝብ መንግስት ሉቀጥር ይችሊሌ? 
ይቅጠረው ካሌንስ ቢሮው ከጠበበ ምን ሌትሆኑ ነው? የቢሮ ምቀኛ ሌንሆን ነው? 
ከቀጠረስ ዲቦውንስ ማን ያብስሇው? ስትማሩ በምትማሩበት ትምህርት የምታገኙትን 
ተግባር ይዛችሁ የፇጠራ ሙያችሁን እያዲበራችሁ በራሳችሁ መተማመን 
ይኖርባችኋሌ፡፡ መንግስት ፇሌጎ ከቀጠረ ይቀጥራችኋሌ፡፡ ካሌቀጠራችሁ ዯግሞ 
ተምራችሁ በወጣችሁበት ውጤት እራሳችሁን ትመራሊችሁ፤ አገርንም 
ታስተዲዴራሊችሁ፡፡  

  አሇበሇዚያ መሬት እየጠበበች ነው የመጣችው፡፡ መሬት ተከፊፌሊ በካርታ 
ገብታሇች፡፡ ያቺ መሬት እንኳን እኛ ተጨምረንባት ሇአባቶቻችንም አሌበቃች፡፡ 
ተምረን ሳበቃ በራስ መተማመን ይኑር፡፡ ተምረን ወሊጆቻችንን እምንረዲበት፣ አገርን 
እምንጠቅምበትና እራሳችንንም የምንመራበት ነገር መኖር አሇበት፡፡ በምትማሩት 
ትምህርት የራሳችሁ የሆነ ፇጠራ ፇጥራችሁ መሄዴና በምትፇጥሩት ፇጠራ መተዲዯር 
ይኖርባችኋሌ፡፡ ፇጠራ ሳትፇጥሩ ዝምብሊችሁ ፇረንጅ በተግባር እየሰራ የጣፇውን 
አንብባችሁ ብቻ ብትመጡ ዋጋ የሇውም፡፡  
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 እያሇ ተማሪዎች በፇጠራ ስራ ሊይ ትኩረት ሰጥተው መሄዴ እንዲሇባቸው ነው 

አበክሮ እሚመክረው፡፡ ዙምራ ይህንን ምክር ከጧት ከማታ በቅርቡ ሇሚያገኛቸው 

የማህበረሰቡ ተማሪዎች በተዯጋጋሚ ነው የሚመክራቸው፡፡ ከማህበረሰቡ ሌጆች 

በተጨማሪም በዚሁ ሰፇር በሚገኙት በ1ኛ ዯረጃና በ2ኛ ዯረጃ ት/ቤቶች ሇሚማሩ 

ተማሪዎችም ጭምር በት/ቤቶቹ ፕሮግራም ተይዞሇት ምክሩን በመሇገስ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

     ይህ እንዲሇ ሆኖ ዙምራ ማህበረሰቡን ሇመጎብኘት ሇሚመጡት ፇቃዯኛ ሇሆኑ 

የመንግስት ሰራተኞችም የቤት ስራ ይሰጣሌ፡፡ የቤት ስራው ምንዴነው? የቤት ስራው 

በራሱ በዙምራ አንዯበት እንዱህ ቀርቧሌ፡፡  

   ከመንግስት ስራ ውጭ ባሇው ጊዜያችሁ (ስራ ሊይ በማትሆኑበት ጊዜ) ቡዴን 
ፇጥራችሁ ማህበር ግቡ፡፡ ማህበር ገብታችሁ ከብዙ ጭንቅሊት ብዙ ሀሳብ አሇ፡፡ ፇረንጅ 
እንዯሚያዯርገው አንዶንና አንዱቱን ጅማት አገናኝታችሁ አንዴ ነገር ሇመፌጠር 
ሞክሩ፡፡ ያችን ሇመፌጠር እየሞከራችሁ በራሳችሁ እየጣራችሁ በሄዲችሁ ጊዜ ሌጆቻችሁ 
እናንተን ያያለ፡፡ ከናንተ የሚያዩትን ነገር ሇማንሳት ይታገሊለ፡፡ እናንተ ውጤት 
ሌታመጡም ሊታመጡም ትችሊሊችሁ፡፡ ከእናንተ ትግሌ ተነስተው እናንተ 
የተሸነፊችሁበትን ሌጆቻችሁ ሉያመጡት ይችሊለ፡፡ ሌጆቻችሁን ወዳት መምራት 
እንዲሇባቸው ጅምሩ መኖር አሇበት፡፡ እና ይሄ የቤት ስራ ነው፡፡ 

    እያሇ ከአውራ አምባ ማህበረሰብና በቅርቡ ካለት ት/ቤቶች ውጭ ያለ ሌጆች የስራ 

ፇጠራ ባህሊቸውን በዚህ መሌኩ እንዱያዲብሩ ዙምራ ምክሩን ሇጎብኝዎቹ በመሇገስ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ 

5.8 የቤተሰብ ውይይት (ሰሊምን ፌሇጋ) 

     የሰሊም ፌሇጋ ውይይት ዓሊማና ተግባር ሁለም የዓሇም የሰው ሌጆች በሙለ 

በየቤታቸው እየተወያዩ ችግሮቻቸውን ሁለ እየፇቱ እዴገትና ሰሊምን ሇማምጣት ውይይቱ 

ቁሌፌ መሳሪያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ነው፡፡ ማህበረሰቡ ሁለም በየቤቱ በሰሊም ፌሊጋ 

ውይይት ሰሊምን ይዞ ከመጣ ዓሇም ሰሊም ትሆናሇች ብል ያምናሌ፡፡  

   የአውራ አምባ ማህበረሰብ አባሊት በሙለ በየ15 ቀኑ አንዴ ጊዜ የቤተሰብ ውይይት 

ያዯርጋለ፡፡ ውይይቱ የሚካሄዯው በጉርብትና የሚቀራረቡ ከ3-4 የሚሆኑ ቤተሰቦች አንዴ 

ሊይ ተሰባስበው ወይም አንደ ቤተሰብ ብቻውን ሉሆን ይችሊሌ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ 

የውይይቱ መዴረክ መሪ በተወያዮቹ ቤተሰብ አባሊት ጉባኤ ይመረጣሌ፡፡ ሇመዴረክ 

መሪነት በእጩነት የሚቀርቡት ከህፃናት እስከ አዋቂ ዴረስ ያለት የቤተሰቡ አባሊት 

በሙለ ናቸው፡፡ ከዚያ ውስጥ አንደ የቤተሰብ አወያይ ሆኖ ይመረጣሌ፡፡ ቤተሰብ 

አወያይነት አንዳ የተመረጠው ግሇሰብ ሁሌጊዜ መሪነቱ ይዞ እንዱቀጥሌ አይዯረግም፡፡ 
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የቤተሰብ አወያዩ /መዴረክ መሪው/ ሇተወሰኑ ጊዜያት(4 ጊዜ ነው ግን እንዯቤተሰቡ 

ዓባሊት)  ካወያየ በኋሊ ላሊ አወያይ እንዱመረጥ መዴረክ መሪው ሇቤቱ ያቀርባሌ፡፡ 

የቤተሰብ ተወያዩ አባሊትም የቤተሰቡ አባሊት በሙለ ይዲረስ ዘንዴ ላሊ አወያይ 

እንዱመረጥ ያዯርጋሌ፡፡ አስፇሊጊ ሆኖ ሲገኝ ዯግሞ የነበረው አወያይ አንዱቀጥሌ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

    ሇቤተሰብ ውይይቱ አጀንዲ ሆነው የሚቀርቡት የስራ እቅዴ ምን ዯረጃ ሊይ አንዯዯረሰ፣  

መጥፍ አሰራርንና መጥፍ አነጋገርን መዋጋትን በተመሇከተና ላልች ወቅታዊ ጉዲዮችን 

በተመሇከተ ይሆናሌ፡፡ መዴረክ መሪው ቤቱ የሚወያይባቸውን አጀንዲዎች ሇቤቱ 

ያቀርብና እያንዲንደ የውይይቱ ተካፊይ በቀረቡት አጀንዲዎች ሊይ ያሇበትን ዯረጃ በራሱ 

ግሇ ሂስ እንዱያቀርብ ያዯርጋሌ፡፡ ግሇ-ሂሱን እንዱያቀርብ የተጠየቀው  ግሇሰብ 

አጀንዲዎቹን በተመሇከተ በራሱ ሊይ የተከሰቱ ችግሮች ካለበት ሁለንም ያቀርባሌ፡፡ 

ግሇሰቡ ችግሮቹን በራሱ ካቀረበ በኋሊ የዘነጋሁት ካሇ በቤቱ ይቅረብሌኝና ተምሬበት 

እሄዲሇሁ ብል በቤቱ እንዱቀርብሇት ይጠይቃሌ፡፡ ግሇ-ሂሱ ከቀረበ በኋሊ የውይቱ 

ተካፊዮች ሂሱን ያቀረበውን ግሇሰብ እሱ ካቀረበው የተሇየ አቅርበው የሚያስተምሩት ካገኙ 

ሂሱን አቅርበው እንዱማር ያዯርጋለ፡፡ ትምርቱን ያገኘውም አካሌ እንዳት ያጋሌጠኛሌ 

ማሇት ሳይሆን እንኳን ችግሬን ገሌፀህ ትምህርቱን እንዴወስዴ አዯረግከኝ በማሇት 

ምስጋናውን ያቀርባሌ፡፡ ይህ ሁለ የሚሆነው ሁለም የውይይቱ ተካፊ እስኪዲረስ ዴረስ 

ተራ በተራ ነው፡፡  

     ይህ የቤተሰብ ውይይት ህፃናት ከትሊሌቆች ጋር እኩሌ መብት እንዱኖራቸው፣ 

ከሁለም የቤተሰብ አባሊት ጋር እኩሌ የመወያየትና መዴረኩንም እኩሌ የመምራት መብት 

እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡ በውይይቱም ህፃናት የመዴረኩ መሪ እየሆኑ የመዴረክ 

አመራርን እንዱሇማመደ ይዯረጋሌ፡፡ የመዴረክ አመራሩ በየተራ እየዞረ የቤተሰብ አባሊቱ 

እንዱዲረሱ ይዯረጋሌ፡፡ ህፃናት ከወሊጆቻቸው ሊይ ችግር ሲያዩ ሇምንዴነው ይኸ ችግር 

የተከሰተው ብሇው ጠይቀው ሇተፇጠረው ችግር ከወሊጆቻቸው መሌስ ማግኘት ከቻለ 

ወይም ተቀባይነት ካገኙ በቤተሰብ ውይይቱ አያቀርቡትም፡፡ ሇችግሩ ዯግሞ አጥጋቢ 

መሌስ ማግኘት ካሌቻለ በቤተሰብ ውይይት አጀንዲ አስይዘው ውይይት ተዯረጎበት ህፃናት 

ወሊጆቻቸውን፣ ወሊጆች ዯግም ሌጆቻቸውን አስተምረው ችግሩ እንዱፇታ ያዯርጋለ፡፡ 

    በቤተሰብ ውይይት ወቅት አንዲንዴ ጥቃቅን ችግሮች ቢከሰቱ በየጊዜውና በየቀኑ 

ችግሮቻቸውን እየተራረሙት ስሇሚሄደ ብዙውን ጊዜ ምንም ችግር በውይይቱ ተካፊዮች 

ሳይቀርብ ይቀራሌ፡፡ በዚህ ጊዜ መዴረክ መሪው የውይይቱን ተካፊዮች ቀጥለበት ብል 
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እንዱበረታቱ ያዯርጋሌ፡፡ አሌፍ-አሌፍ አንዲንዴ ጥቃቅን ችግሮች በውይይቱ የሚቀርቡ 

ከተገኙም ሇወዯፉቱ ችግሮቹ ታርመው እንዱሄደና ዯግመው እንዲይከሰቱ በውይይታቸው 

ሊይ አጽዴቀው ሇቀጣይ 15 ቀናት የራሳቸውን የስራ እቅዴ ይይዛለ፡፡ በመጨረሻም 

አሰተያቶች ቀርበው ውይይቱ ይጠናቀቃሌ፡፡ አስተያየቶቹ የሚሰጡት ውይይቱ ተካፊዮች 

ከተሰጡ በኋሊ መዯረክ መሪው አስተያየቱን ሰጥቶበት ውይይቱ ይጠናቀቃሌ፡፡ 

5.9 ትምህርትና የመማማር ሂዯት 
     የአውራ አምባ ማህበረሰብ ትምህርትን እንዯ አንዴ የገቢ ማስገኛ ምንጭ በመቁጠር 

ሇትምህርት ሌዩ ትኩረት ሰጥቶ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ የማህበረሰቡ አባሊት ከወሊጆቻቸው ምንም 

ዓይነት የትምህርት እዴሌ አሊገኙም፡፡ በ1978 ዓ.ም በተሰባሰበ ሁኔታ መኖር ሲጀመር 

ከማህበር አባሊቱ መካከሌ ጥቂቶቹ ወጣቶች በመሰረተ ትምህርት ባገኙት ትምህርት 

ማንበብና መጻፌ የጀመሩ ነበሩ፡፡ ክቡር ድክተር ዙምራም “ወሊጆቻችን እኛን ባያስተምሩን 

ጎዴተውናሌ፡፡ ይህን ዯግሞ ወሊጆቻችን አሊስተማሩንም ብሇን እኛ እጃችንን አጣጥፇን 

መቀመጥ የሇብንም፡፡ በአንዲንድቻችን ሊይ ያሇውን የማንበብና የመጻፌ ችልታ ተጠቅመን 

የእርስ በርስ ትምህርታችንን መቀጠሌ ይኖረብናሌ” በማሇት የእርስ በርስ የመማማር 

ተግባሩ የተሻሇውን ሇአስተማሪነት በመምረጥ ተጀመረ፡፡ በዚህ ጊዜ ሁለም ከትንሽ እስከ 

ትሌቅ ያሇው አባሊት ሁለ በእርስ በርስ ትምህርቱ ሊይ ተሳታፉ ሆነ፡፡  

     ክቡር ድክተር ዙምራ በመቀጠሌም ወሊጆቻችን እኛን ባያስተምሩንም እኛ ዯግሞ 

ይህን በሌጆቻችን ሊይ መዴገም የሇብንም፡፡ እኛው በእኛው ከምንማማረው ትምህርት 

በተጨማሪ ህጻናት ወዯ መዯበኛው ትምህርት ገብተው ትምህርታቸውን እንዱማሩ 

እናዴርግ ብል ከማህበረሰቡ ጋር በመመካከር በ1980 ዓ.ም መጀመሪያ ሊይ ጥቂት ህጻናት 

ወዯ መዯበኛው ትምህርት ገብተው እንዱማሩ ማዴረግ ተጀመረ፡፡  

     ከ1980-1981 ማህበረሰቡ ስዯት ሊይ ስሇነበር ሁኔታው የመማር አሇመማር ጥያቄ 

የሚጠየቅበት ሳይሆን የመኖር ያሇመኖር ትንቅንቅ በመሆኑ የመማማር ሂዯቱም እንቅፊት 

ገጥሞት የተጀመሩት የመማማር ጅምሮችና ላልችም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሇውጦች 

መሰነካከሌ ዯርሶባቸዋሌ፡፡ በዚህ አስቸጋሪ ክስተት ምክንያት የመኖር አሇመኖር ጥያቄ 

መሌስ እስኪያገኝ የርስ በርስ የመማማሩም ሂዯትም ሆነ የህጻናት የመዯበኛ ትምህርት 

ከ1980- 1981 መጨረሻ ዴረስ ሇሁሇት ዓመታት ያህሌ መቋረጡ ግዴ ሆኗሌ፡፡  

በ1982 ስዯት ሊይ የመኖር አሇመኖር ጥያቄው በተወሰነ መሌኩ መረጋጋት አግኝቶ ጥቁር 

ሰላዲና ጠመኔ ማግኘት ባይቻሌም ነጭ አፇርን እንዯ-ጠመኔ፣ ብረት ምጣዴን እንዯ ጥቁር 

ሰላዲ በመጠቀም የመማሪያ ክፌሌ እስኪሰራ ዴረስ ከዛፌ ጥሊ ስር የእርስ በእርስ 
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የመማማር ሂዯቱ እንዱቀጥሌ ተዯርጓሌ፡፡ ከእርስ በእርስ የመማማር ሂዯቱ ጎን ሇጎንም 

ተቋርጦ የነበረው የህፃናት መዯበኛ ትምህርት እንዱያገኙ የማዴረግ ጅምር አንዱቀጥሌ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

     ከጊዜ በኋሊም በአካባቢው በሚገኝ ግብዓት ትንሽ የመማሪያ ክፌሌ በመስራት 

ከዴንጋይና ከጭቃ ከተሰሩ ያማሩ ወንበሮች፣ በመጠቀምና ከወረዲው ት/ጽ/ቤት ጥቁር 

ሰላዲና ጠመኔ በመጠየቅ የእርስ በርስ የመማማር ሂዯቱን ሇማስቀጠሌ ተችሎሌ፡፡ በዚህ 

ጊዜ የአገሬው ተወሊጆችም “ሇካስ እንዱህም ሆኖ መማር ይቻሊሌ” ብሇው ከማህበረሰቡ ጋር 

አብረው የሚማሩበትን እዴሌ አመቻችተው ትምህርታቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ በዚህ የእርስ 

በርስ የመማማር ሂዯት ሊይ ክቡር ድክተር ዙምራም አንደ ተሳታፉ ነበር፡፡ ይሁን እንጅ 

በመማማር ሂዯቱ ሇተወሰነ ጊዜ አብሮ ሲከተሌ ከቆየ በኋሊ ትምህርቱ እየተሰጠ መሆኑን 

ይረሳና በራሱ ዓሇም ጭሌጥ ብል ይሄዲሌ፡፡ አስተማሪው ሇተማሪዎቹ የሚሰሩት ስራ 

ሰጥቷቸው ሲሰሩ ዙምራ ዯግሞ አሁንም የተሰጠውን ስራ መስራቱን ያቋርጥና በራሱ ሀሳቡ 

ተመሌሶ ይሰምጣሌ፡፡ የሚሰራ ስራ የተሰጠ መሆኑን የሚያስታውሰው አስተማሪው የክፌሌ 

ስራውው ሰራህ? ብል የጠየቀው እንዯሆ ነው፡፡ ክቡር ድክተር ዙምራም ይህ ሁኔታ 

እየተዯጋገመ ሲያስቸግረውና ዓይኑንም ስሇሚያመው በመማማር ሂዯቱ ሊይ ያሇውን የግለን 

ተሳትፍ ያቋረጠው ቢሆንም የላልችን የማህበረሰቡን አባሊት የመማማር ሂዯት ቀጣይነት 

እንዱኖረው የዕሇት ተዕሇት የማበረታታቱን ጉዲይ ወዯኋሊ አሊሇም፡፡  

     በ1986 ዓ.ም መጨረሻ ጀምሮ ማህበረሰቡ ከስዯት ተመሌሶ ወዯ አውራ አምባ 

ሲመጣ የማረፉያ ቦታና ላልች በርካታ ውስብስብ ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ችግሮች በመከሰታቸው የእርስበርስ የመማማር ሂዯቱና የመዯበኛ ትምህርቱ መስተጓጎሊቸው 

አሌቀረም፡፡ በዚህ ወቅት ትምህርት የመማር ማስተማር ሂዯት ማስቀጠሌ ሳይሆን ስዯት 

ሊይ ተከስቶ እንዯነበረው የመኖር ያሇመኖር ጥያቄ ሆኗሌ ቅዴሚያ የሚሰጠው ጉዲይ፡፡ 

     በ1987 ዓ.ም መጨረሻ ሊይ የተጋረጡትን ዘርፇ ብዙ ውስብስብ ችግሮች በመታገሌ 

የርስ በርስ የመማማር ሂዯቱን መቀጠሌ መጀመሩ ማህበረሰቡ ሇትምህርት ሇሰጠው ከፌተኛ 

ትኩረት ማሳያ ነው፡፡ የመዯበኛ ት/ቤቶች ማህበረሰቡ ከሚኖርበት ቦታ በብዙ ኪል 

ሜትሮች ርቀው መገኘታቸው በስዯት ጊዜ የመዯበኛ ትምህርታቸውን ጀምረው የነበሩት 

የተወሰኑ ተማሪዎች  እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ትምህርታቸውን ከአንዴ ዓመት 

ማቋረጥ በኋሊ እንዱቀጥለና ላልችም አዱስ ገቢ ተማሪዎችም ወዯ ት/ቤት እንዱገቡ 

ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ሁኔታ እሰከ 1993 ዓ.ም ዴረስ የመዯበኛ ትምህርት የመማር ሂዯት 

በአስቸጋሪ ሁኔታ ነው የቀጠሇው፡፡ 
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           የአጸዯ-ህጻናትና የርስ-በርስ ትምህርት ቤት ከ1986 ዓ.ም ጀምሮ 

     በዚህ መሰናክልቹ በበዙባቸው ዓመታት የመዯበኛ ትምህርት መማር የነበረባቸው 

ሁለም የማህበረሰቡ ሌጆች በመዯበኛ ትምህርት መሳተፌ ባይችለም እርስ በርስ 

የመማማር ሂዯቱ ውስጥ ያሇፈና ትምህርቱም ቀጣይነት ያሇው በመሆኑ በዚህ የትምህርት 

ሂዯት ሊይ ያሇፈት የማህበረሰቡ አባሊት የ1ኛ ዯረጃ ትምህርት ያጠናቀቁ ተማሪዎች 

ማግኘት ከሚችለት እውቀት፣ አመሇካከትና ክህልት ባሌተናነሰ መሌኩ ማግኘት ችሇዋሌ፡፡ 

በመሆኑም ሁለም የማህበረሰቡ አባሊት ማንበብ፣ መጻፌና ማስሊት የሚችለ ናቸው፡፡  

     ከ1994 ዓ.ም ጀምሮ ግን በማህበረሰቡ ሊይ ተጋርጠው የነበሩት ዘርፇ ብዙ ውስብስብ 

ችግሮች ዯረጃ በዯረጃ እየተቀረፈ መምጣት በመጀመራቸው ሁለም እዴሜያቸው 

ሇትምህርት የዯረሱ የማህበረሰቡ ህፃናት በማህበረሰቡ መዋዕሇ ህጻናት ፉዯልችን ሇይተውና 

ከማህበረሰቡ እሴቶች ጋር ተዋውቀው ወዯ መዯበኛ ት/ቤት በመግባት የመዯበኛ 

ትምህርታቸውን እንዱከታተለ ተዯርጓሌ፡፡ ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን የሚከታተለት 

ከመኖሪያ ቦታቸው በ2 ኪል ሜትር ርቀት ገዯማ ወንዝ ተሻግረው ሄዯው ነው፡፡ ይህ 

ት/ቤትም  ከ1-4ኛ ክፌሌ ነው፡፡ ህጻናቱ 4ኛ ክፌሌን ካጠናቀቁ በኋሊ የቀጣዩን የክፌሌ 

ዯረጃ ትምህርት ሇመከታተሌ የሚችለት ከ8-15ኪ.ሜ ገዯማ ተጉዘው ነው፡፡ የ8 ኪል 

ሜትር ርቀት ወዲሇው ት/ቤት ተማሪዎቹ የሚሄደት በየቀኑ በእግር እየተመሊሇሱ በመሆኑ 

በተማሪዎቹ ሊይ የዴካም ስሜት ስሇሚኖር በትምህርት ውጤታቸው ሊይ ተጽእኖ 

አሳዴሯሌ፡፡ 15 ኪ.ሜ የሚጓዙት ዯግሞ በየሳምንቱ ስንቃቸውን ተሸክመው በመመሊሇስ 

ነው ትምህርታቸውን የሚከታተለት፡፡ ይህም ህጻናቱ ገና እዴሜያቸው ሳይጠናና ክፈና 

ዯጉን በዯንብ ሳይሇዩ ያን ያህሌ ርቀት ከቤተሰብ ተሇይቶ ካዯጉበት ማህበረሰብ የተሇየ 

ባህሌና ሌምዴ ወዲሇበት ቦታ ሄድ በስንቅ መማሩ በህጻናቱ ሊይ የስነ-ሌቦና ችግር ማሳዯርና 

በትምህርታቸውም የተፇሇገውን ያህሌ ውጤት ሇማምጣት አስቸጋሪ ሆኖባቸው ቆይቷሌ፡፡  
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     ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ ግን በ2 ኪሜትር ርቀት ገዯማ የሚገኘው ከ1ኛ-4ኛ ክፌሌ 

የሆነው ት/ቤት ወዯ ሙለ ሳይክሌነት ዯረጃ ያዯገ በመሆኑ በቦታ እርቀት ምክንያት 

ይቸገሩ የነበሩት የአውራ አምባ ማህበረሰብና የአካባቢው የ1ኛ ዯረጃ ተማሪዎች ችግር 

በተወሰነ ዯረጃ ተቀርፎሌ፡፡ ሆኖም የአውራ አምባ ማህበረሰብ ተማሪዎች በጧት በማታ 

ከክቡር ድክተር ዙምራ ጋር እየተገናኙ የዙምራን አስተሳሰብ ሇመውሰዴ የተመቻቸ ሁኔታ 

ቢያገኙም ከአውራ አምባ ማህበረሰብ ውጭ ያለት በዚሁ ት/ቤት በመማር ሊይ የሚገኙት 

የአካባቢውና የአጎራባች ቀበላዎች ተማሪዎች ዯግሞ የክቡር ድክተር ዙምራን አስተሳሰብ 

በቅረበት ሆነው ሇመውሰዴ በሚችለበት ሁኔታ ሊይ አይዯለም፡፡ 

   ክቡር ድክተር ዙምራ ገና ከሌጅነት እዴሜው ጀምሮ ሀሳቡን ሇተማሩ ሰዎች ሇማዴረስ 

ህይወቱን መስዋዕት አዴርጎ ሲታገሌ ቆይታሌ፡፡ ከብዙ ትግሌ በኋሊ በ1964 ዓ.ም ሀሳቡን 

የሚረደሇት አጋሮች አግኝቶና ማህበረሰብ መስርቶ ሀሳቡን ከተረደሇት ማህበረሰቡ ጋር 

ሆኖም ማህበረሰብ እስኪመሰርትበት ጊዜ ዴረስ ካሇው ባሌተናነሰ መሌኩ እስከ 1993 ዓ.ም 

ሀሳቡን ሇተማሩ ሰዎች እስኪያዯርስ ዴረስ የህይወት መስዋእትነት የመክፇሌ ሂዯቱን 

ቀጥሎሌ፡፡ በ1993 ዓ.ም ሀሳቡ ሚዱያ ሊይ መዋሌ ሲጀምር ከመሰረተው ማህበረስብ 

በተጨማሪ የተማሩ ሰዎች ወዯ እሱ እየመጡ እየጠየቁና ሀሳቡን እየተረደሇት ይገኛለ፡፡ 

ይህን ሀሳቡን በበሇጠ ሇሰው ሌጆች እንዱዲረስና ተግባራዊ እንዱሆን ሇማዴረግ የተማሩ 

ሰዎችን ወዯ እሱ እንዱቀርቡና ሀሳቡን ተረዴተው ወዯ ህዝቦቻቸው እንዱያስተሊሌፈሇት 

ማዴረግ ነው፡፡ የተማሩ ሰዎችን ሇማቅረብ ዯግሞ ት/ቤት በአካባቢው መክፇት አስፇሊጊ 

ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡  

      

 

 

 

 

 

   አዱስ ራዕይ 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት በክሌለ መንግስት የተገነባና በ2002 ዓ.ም ስራ የጀመረ 

   የተማሩ ሰዎችን ወዯ አካባቢው ሇማቅረብና ከሊይ የተጠቀሱትን የትምህር ችግሮች  

ሇመፌታት ይቻሌ ዘንዴ ማህበረሰቡ በአካባቢው አንዴ የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለ ሳይክሌ 

ት/ቤት ተከፌቶ የማህበረሰቡንና በአካባቢው ያለ ህጻናት በአቅራቢያቸው ሆነው 
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የማህበረሰቡን መሌካም እሴቶች በህጻናቱ ሰርጸው እንዱሄደ ሇማዴረግ ሇክሌለ መንግስት 

ጥያቄ አቀረበ፡፡ የክሌለ መንግስትም ጥያቄውን በመቀበሌ በ2002 ዓ.ም ዯረጃውን የጠበቀ 

የመጀመሪያ ዯረጃ ሙለ ሳክሌ ት/ቤት ገንብቶ በማጠናቀቅ በዚሁ ዓመት ስራ እንዱጀምር 

አዴርጓሌ፡፡ ት/ቤቱ ስራ ሲጀምርም የነበረው የክፌሌ ዯረጃ ከ1ኛ-8ኛ ክፌሌ ነው፡፡ 

 

 
የማህበረሰቡ ተማሪዎች በሰሌፌ ወዯ ት/ቤት ሲሄደና ወዯቤታቸው ሲመሇሱ 2002 ዓ.ም 

     ማህበረሰቡ የ1ኛ ዯረጃ ሙለ ሳይክሌ ት/ቤት በቦታው መከፇቱን እንዯመሌካም 

አጋጣሚ በመቁጠር በ2002 ዓ.ም ዯግሞ የ2ኛ ዯረጃ ት/ቤትም በአካባቢው መከፇት 

እንዲሇበት በማመን የ2ኛ ዯረጃ ት/ቤትን አስፇሊጊነት ከአካባቢው ማህበረሰብና እንዱሁም 

ከአጎራባች ቀበላዎች ጋር ሰፉ ውይይት አካሂዶሌ፡፡ ከውይይቱም በኋሊ የውይይቱ 

ተሳታፉዎችም ት/ቤቱ መከፇት እንዲሇበትና የበኩሊቸውን ዴጋፌ እንዯሚያዯርጉ ሀሳብ 

ሰጥተዋሌ፡፡ 

     የአውራ አምባ ማህበረሰብም ያሇችውን ጥቂት መሬት ቀንሶ ሇት/ቤት ግንባታ 

የሚሆን ቦታ በማመቻቸት ግንባታው እንዱፇቀዴሇት የወረዲውን አስተዲዯር ጠይቆ ፇቃዴ 

ተሰጥቶታሌ፡፡ ከዚያም ወዯስራው በመግባት ከሰኔ መጨረሻ እስከ ነሏሴ መጨረሻ 2002 

ዓ.ም ዴረስ ባለት ሁሇት ወራት እሌህ አስጨራሽ የስራ ርብርብ በኋሊ 4 መማሪያ ክፌሌ 

ያሇው አንዴ ብልክ ሇመገንባት ተችሎሌ፡፡  

   
አዱስ ራዕይ አጠቃሊይ 2ኛ ዯረጃ ት/ቤት (በማህበረሰቡ የተገነባና በ2003 ዓ.ም ስራ የጀመረ) 

     ይህ ት/ቤት በ2003 ዓ.ም መጀመሪያ ሊይ ተከፌቶ 180 የ9ኛ ክፌሌ ተማሪዎችን 

ተቀብል ሇማስተናገዴ ችሎሌ፡፡ በመቀጠሌም አንዴ የቤተ-ሙከራ ብልክ፣ አንዴ የቤተ-
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መጻህፌት ብልክና አንዴ የአስተዲዯር ብልክ ተገንብቷሌ፡፡ በ2004 ዓ.ም ዯግሞ አንዴ ባሇ 

4 ክፌሌ መማሪያ ብልክ፣ 3 መጸዲጃ ቤቶች ተገንብተዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ እነዚህን 

ግንባታዎች ሇመገንባት ጉሌበትን ጨምሮ 2,630,909.75 ብር ወጭ ሆኗሌ፡፡ የአውራ 

አምባ ማህበረሰብ የ2ኛ ዯረጃ ት/ቤቱን ገንብቶ ካጠናቀቀ በኋሊ ሇመንግስት አስረክቧሌ፡፡ 

በዚህ ት/ቤት ትምህርታቸውን የሚከታተለት የአውራ አምባ ማህበረሰብ ተማሪዎች ቁጥር 

10 ከመቶው እንኳ አይሞለም፡፡ ከ90 በመቶው በሊይ የሚሆኑት ተማሪዎች ከአውራ አምባ 

ማህበረሰብ ውጭ ያለ ናቸው፡፡  

ሇግንባታው የተሳተፈት አካሊትና የተሳትፎቸው መጠን 

 የወጅ አውራ አምባ ቀበላ አስተዲዯር 34,613 ብር 

 የአካባቢው ህብረተሰብ 45,730 ብር 

  የፍገራ ወረዲ አስተዲዯር 260,346 ብር  

 የአውራ አምባ ማህበረሰብ  2,290,220.73 ብር  

የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሇዚህ ት/ቤት ግንባታ ከ87% በሊይ የሚሆነውን ወጭ ሸፌኗሌ፡፡  

    በአጠቃሊይ ማህበረሰቡ ት/ቤቶችን ሇመክፇት የተነሳሳባቸው ሁሇት ዓሊማዎች ናቸው፡፡ 

1. የማህበረሰቡን እሴቶችና ምርጥ ተሞክሮዎችን ሇማስፊፊት ምቹ ሁኔታዎችን መፌጠር 

 ዙምራን የተማሩ ሰዎች እንዱቀርቡት እና ሀሳቡን በመረዲት ሇላሊው 

ማስፊት እንዱችለ  

 የማህበረሰቡን እሴቶች ወዯላሊው ማህበረሰብ ሇማስተሊሇፌ እንዱቻሌ  

 የመሌካም ስነምግባር ባሇቤት የሆኑ፣ ስራ ወዲዴ፣ ስራ ፇጣሪ እና ሇሀገሪቱ 

አምባሳዯር ሉሆኑ የሚችለ ትውሌድች እንዱፇጠሩ  

 የአውራምባና የአካባቢውን ማህበረሰብ የእርስ በርስ ግንኑነት ሇማጠናከር  

 የተሞክሮ መፌሇቂያ ማዕከሌ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ሇማዴረግ 

2. የአካባቢውን ማህበረሰብ የትምህርት ችግር ሇመፌታት  

 በቦታ ርቀትና በኢኮኖሚ እጥረት ምክንያት ትምህርታቸውን ሉያቋርጡ 

የሚችለ ተማሪዎችን በቅርበት እንዱቀጥለ ሇማስቻሌ 

 ተማሪዎች ከቦታቸው ርቀው ሲሄደ ያሌተሇመደ ጠቃሚ ያሌሆኑ ሌምድችን 

ይዘው ይመጣለ በሚሌ ስጋት ወሊጆቻቸው የሚያስቀሯቸውን ተማሪዎች 

ትምህርታቸውን እንዱቀጥለ ሇማስቻሌ 

 የአካባቢውን ማህበረሰብ ሇትምህርት ያሇውን ግንዛቤ ሇማሳዯግ 

 በረጅም ርቀት ጉዞ ወቅት ሉያጋጥሙ የሚችለ አዯጋዎችን ሇማስቀረት 
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5.10 ኪነ-ጥበብ  
    የአውራ አምባ ማህበረሰብ በ1979 ዓ.ም የኪነት ቡዴን በማዯራጀት የማህበረሰቡን 

እሴቶች የሚያንጸባርቁ ግጥሞች በማህበረሰቡ አባሊት እየተገጠሙ ማህበረሰቡን እያዝናና 

ትምህርት ሇማስጨበጥ የማዴረግ ሙከራ ተጀምሮ ነበር፡፡ ይሁን እንጅ ሇረጅም ዓመታት 

ዘርፇ ብዙ ችግሮች በማህበረሰቡ ሊይ በመጋረጣቸውና ምቹ ሁኔታዎች ባሇመፇጠራቸው 

ምክንያት የኪነት ቡዴኑ የሚጠበቅበትን ሇመወጣት አሌቻሇም፡፡ የኪነት ቡዴኑ በተጠናከረ 

መሌኩ እንዯገና ተዯራጅቶ የተሻሇ ስራ እንዱሰራ የተዯረገው ከመስከረም 1995 ዓ.ም 

ጀምሮ ነው፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የኪነት ቡዴኑ ስሇሌማት፣ ስሇአገር እዴገት፣ ስሇሰው ሌጆች 

ክብር፣ ስሇሴቶች እኩሌነት፣ በሰው ሌጆች መካከሌ መኖር ስሊሇበት ፌቅር፣ ስሇመረዲዲት፣ 

ስሇሰሊምና በመሳሰለት ጭብጦች ዙሪያ ግጥሞች እየተገጠሙ የሚቀነቀኑበትና ማህበረሰቡን 

እያዝናኑ ትምህርት የሚሰጡበት መዴረክ ተዘርግቷሌ፡፡  

     ይህ የማቀንቀኑና የማዝናናቱ ተግባር በየዓመቱ በሚመጣው የዘመን መሇወጫ አዱስ 

ዓመትና ጊዜያዊ መዴረኮች ሊይ ዴምቀት ሰጥቶ ይውሊሌ፡፡ የኪነት ቡዴኑ አባሊት የዘመን 

መሇወጫው ሲቃረብ ማህበረሰቡን ሇማዝናናትና ሇማስተማር ቅዴመ-ዝግጅት ያዯርጋለ፡፡ 

በተወሰኑ ቀናት ዝግጅቱ ይጠናቀቅና በዘመን መሇወጫው ዕሇት ታዲሚውን የተሇያዩ 

ጣዕመ ዜማዎችንና ውዝዋዜዎችን በማቅረብ እያዝናኑ ትምህርት ይሰጣለ፡፡ በዚህ ቀን 

ከኪነት ቡዴኑ በተጨማሪም የማህበረሰቡ አባሊት እንዯየችልታቸው ሌዩሌዩ ስነ-ጽሁፍችንና 

ውዝዋዜዎችን በማቅረብ እያዝናኑ ትምህርት የመስጠቱን ሒዯትን እንዱዯምቅ ያዯርጋለ፡፡ 

ውዝዋዜው ሁለንም የማህበረሰቡን አባሊት በየተራ ሳይነካ አያሌፌም፡፡ 

      ይህን ፕሮግራም እሚታዯሙት የአውራአምባ ማህበረሰብ አባሊት ብቻ ሳይሆኑ 

በዙሪያው ያለ የህብረተሰብ ክፌልችም ከየአቅጣጫው እየጎረፈ ከማህበረሰቡ ጋር 

በመቀሊቀሌ ይዝናናለ፡፡ የኪነት ቡዴኑ ከሚያቀነቅኑት ዜማም ትምህርት ያገኛለ፡፡ 

የራሳቸውን ዘፇንና ውዝዋዜም ፕሮግራም ተይዞሊቸው እንዱያቀርቡ ይዯረጋሌ፡፡ ይህም 

በዙሪያው ባሇው የህብረተሰብ ክፌሌና በአውራ አምባ ማህበረሰብ መካከሌ ሇዓመታት ሻክሮ  

የነበረው ግንኙነት  እንዱፇታና የሰሊም መስመር ሇመዘርጋት አመቺ ሆኗሌ፡፡           

                              

 
 
 
 

 
የኪነት ቡዴኑ በዘመን መሇወጫ ታዲሚውን ሲያዝናና (2006-2007 ዘመን መሇወጫ) 
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5.11 የጋብቻ ስነ ስርዓት 

    በማህበረሰቡ ጋብቻ የሚመሰረተው በሁሇቱ ተጋቢዎች ነጻ ፌሊጎት ታዘሌቀኛሇች 

ያዘሌቀኛሌ ተባብሇው ነው፡፡ በሁሇቱ ፌሊጎት ጋብቻው ከተፇጸመ ሇትዲራቸው መሰረት 

ይጥሊለ፡፡ ጠሇፊንም ያስቀራሌ፡፡ በወሊጆች ተገዯው ጋብቻው የተፇጸመ ከሆነ ጋብቻው 

ቀጣይነት አይኖረውም፡፡ የሌብ ፌሊጎት አይዯሇምና፡፡ ትዲሩ በሚመሰረትበት ጊዜ 

እዴሜያቸው ዘሇግ ማሇት አሇበት፡፡ እዴሜያቸው ሇጋ ከሆነ አስተሳሰባቸውም ሇጋ 

ስሇሚሆን ነው፡፡ ጋብቻ ሲመሰረት ሴቷ 19 ዓመትና በሊይ ወንደ ዯግሞ 20 ዓመት በሊይ 

መሆን አሇበት፡፡ ይህም የተዯረገውም ትዲራቸውን የሚመሰርቱት ተጋቢዎች በራሳቸው 

ማመዛዘን እንዱችለ ነው፡፡ በማህበረሰቡ ከጋብቻ በፉት ወንደም ሴት፣ ሴቷም ወንዴ 

አያውቁም፡፡ ከጋብቻ በኋሌም ከትዲር ጓዯኛቸው ውጭ አይሄደም፡፡ ይህን አሌፇው 

የሚሄደ ከሆነ የሰማኒያ ትርጉሙ ምንዴነው? ከላልች እንስሳት በምን እንሇያሇን? ሰማኒያ 

ትሌቅ ህግ ነው፡፡ ላልች እንስሳት ሰማኒያ አያውቁም እንዯፇሇጉ ነው እሚሄደት፡፡ እኛ 

ሰዎች ግን ሰማኒያ አሇን፣ በእቅዴ እንመራሇን፣ ጎጅና ጠቃሚ ነገሮችን ሇይተን 

እናውቃሇን፡፡ 

      ተጋቢዎቹ ትዲራቸውን በሚመሰርቱበት ጊዜ በአካባቢ በተገኙ ሽማግላዎች 

አማካይነት የውሌ ፉርማቸውን ይፇራረማለ፡፡ በማህበረሰቡ አጋቢ አፊች ተብል 

የተቀመጠ ሽማግላ የሇም፡፡ ማንኛውም በአካባቢው የተገኘ ወንዴም ሆነ ሴት 

ሉያፇራርማቸው ይችሊሌ፡፡ ተጋቢዎቹ ተፇራርመው ትዲራቸውን ከመሰረቱ በኋሊ እኔ 

ሙሽራ ነኝ ብል መቀመጥ የሇም፡፡ ጋብቻው እንዯተፇፀመ ሁሇቱም ወዯ ስራ ነው 

እሚሄደት፡፡ ሰርግ የሚባሌ ነገር አይታወቅም፡፡ ሻይም እንኳ አይፇሊም፡፡ ከሩቅ የመጣ 

እንግዲ ከሆነ ግን ምሳውን በሌቶ ይሄዲሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት በብዙ ዘመናት 

የተሰበሰበውን ገንዘብ በሰርግ ምክንያት ማውዯም አስፇሊጊ ባሇመሆኑ ነው፡፡ ይሌቁንም 

ሇሰርግ ተብል የሚወጣውን ወጪ እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇሁሇቱ ተጋቢዎች መቋቋሚያ 

እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡ ሰርግ ሇጠሇፊም መንስኤ ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም ቤተሰቦቹ ሇሰርግ 

የሚያወጡት ገንዘብ ባይኖራቸው በትዲር ሇመተሳሰር ፌሊጎት ያሊቸው ተጋቢዎች 

ጋብቻቸው በገንዘብ እጥረት ምክንያት እንዯሚቀርባቸው ሲያውቁ ጠሇፊን እንዯመፌትሄ 

ሉጠቀሙ ስሇሚችለ ነው፡፡  

     የተጋቢዎቹ የመኖሪያ ቦታ ምርጫ የሁሇቱ ስምምነት ይሆናሌ፡፡ ጥንድችም 

በመረጡት መኖሪያ ቦታ ሆነው ተዋዯው ተከባብረውና ተዛዝነው አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ 

ተባብሇው ቤታቸውን ሁሇቱም በእኩሌነት እየተወያዩ ያስተዲዴራለ፡፡  
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     በማህበረሰቡ ጋብቻ አንዴ ሇአንዴና ቋሚ ነው፡፡ ይህም የሚወሌዶቸውን ሌጆች 

መብት እንዱጠበቅና መሰረታቸውንም እንዲይንደ ያዯርጋሌ፡፡ ሁሇቱ ባሇትዲሮች ሌጆች 

ከወሇደ በኋሊ ቢሇያዩ የሌጆቻቸውን መብት ሇመጠበቅ አያስችሌም፡፡ ሌጆች ከወሇዶቸው 

እናት አባታቸው ጋር ማዯግን ይመርጣለ፡፡ መሇያየት ከመጣ ዯግሞ ከእናታቸው ጋር 

ቢሄደ አባታቸውን ያጣለ፡፡ ከአባታቸውም ጋር ቢሄደም እንዱሁ እናታቸውን ያጣለ፡፡ 

በመሆኑም ትዲር በተሌካሻ ምክንያት እንዱፇርስ አይዯረግም፡፡ ነገር ግን ባሇትዲሮች 

አብሮ ሉያኖራቸው የማያስችሌ ችግር ከገጠማቸው ትዲራቸው ሉፇርስ ይችሊሌ፡፡ ትዲርን 

ሉያፇርሱ የሚችለ ችግሮችም፡- 

 በህክምና የማይዴን ሇግብረ-ስጋ ግንኙነት የማያበቃ ችግር ከተከሰተ 

 በሁሇቱ መካከሌ ሉፇታ ያሌቻሇ ቀጣይነት ያሇው ጭቅጭቅ ከተፇጠረ  

 ከባሇትዲሮች መካከሌ አንዯኛው ሇማህበረሰቡ ውስጠ-ዯንብ ተገዥ ካሌሆነና 

 ከባሇ ትዲሮቹ መካከሌ የመካንነት ችግር ከተከሰተ ናቸው፡፡ 

     በማህበረሰቡ ትዲር ሉፇርስ የሚችሇው በመጀመሪያ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ የባሇ 

ትዲሮችን ችግር ያየዋሌ፡፡ የባሇትዲሮችን ችግር ኮሚቴው በጥሌቀት ከመረመረ በኋሊ 

ችግራቸውን መፌታት ከቻሇ እሌባት ሰጥቶ ትዲራቸው ቀጣይነት እንዱኖረው ያዯርጋሌ፡፡ 

ችግሩ ከኮሚቴው አቅም በሊይ ከሆነና ችግሩን መፌታት ካሌቻሇ ችግራቸውን ሇጠቅሊሊ 

የማህበረሰቡ አባሊት ጉባኤ ያቀርባሌ፡፡ አባሊቱ የባሇትዲሮቹን ችግር እንዱሁ በጥሌቀት 

መርምሮ ከሊይ ከተዘረዘሩት ጋብቻን ሉያፇርሱ ከሚችለት ችግሮች ውጭ ከሆነ 

ባሇትዲሮቹን መክሮ ትዲራቸውን እንዱቀጥለ ያዯርጋሌ፡፡ ችግሮቻቸው ከሊይ ከተጠቀሱት 

ትዲርን ሉያፇርሱ የሚችለ ከሆነ ዯግሞ አባሊቱ ትዲራቸው እንዱፇረስ ይወስናሌ፡፡ 

ጋብቻቸው የፇረሰ ባሇትዲሮች በቤታቸው ያፇሯቸውን ገንዘብና ንብረት መኖሪያ ቤትን 

ጨምሮ እኩሌ እንዱካፇለ ይዯረጋሌ፡፡ 

5.12 እምነት 
      የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሰማይና መሬትን፣ ላትና ቀንን፣ ሴትና ወንዴን አየርን፣ 

ፀሀይንና ሁለንም በመሬት ሊይ ያለ ነገሮችን የፇጠረ አንዴ ፇጣሪ እንዲሇና እምነትም 

የሚገሇፀው በበጎ ስራ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ በመሆኑም በራስ ሊይ እንዱዯረጉ የሚፇሇጉትን 

መሌካም ነገሮች በሰዎች ሊይ እንዱዯረጉ በማዴረግና በራስ ሊይ እንዲይዯርሱ የሚፇሇጉትን 

መጥፍ ዴርጊቶች በሰዎች ሊይ እንዲይፇጸሙ እያዯረገ ነው እሚኖረው፡፡ 

     ማህበረሰቡን ሇመጎብኘት የሚመጡ ጎብኚዎች የማህበረሰቡን መስራች ዙምራን ስሇ 

እምነት ሲጠይቁት እንዱህ በማሇት ነው መሌስ እሚሰጣቸው፡፡  
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    ስሇ እምት ብትጠይቁኝ አሌተማርኩም፡፡ ስሇቀሇም ትምህርትም አሌተማርኩም፡፡ 
ዕዴለን አሊገኘሁትም፡፡ ስሇእምነት መናገርም አሌፇሌግም፡፡ ስትጠይቁኝ ጠይቄ 
የተረዲሁትንና የያዝኩትን መናገሬ ስሇማይቀር ነው እንጅ፡፡  

     እናቴ ስሇእምነት በሁሇት ዓመቱ ነው የጠየቀው እምትሇኝ፡፡ እኔ ሁሇት ዓመቴ 
መሆኑን አሊውቀውም፡፡ ግን ሃሳቡን መግሇጤን አውቃሇሁ፡፡ እንዱያውም ሇኔ ታሞ፣ አብድ፣ 
ሀሳቡ ከሰው ተሇይቶ ነበር እምትሇኝ፡፡ ይህንን ስትናገር የሰማኋት በ1964 ዓ.ም እነዚህን 
ሰዎች አግኝቼ ከነሱ ጋር በምወያይበት ጊዜ ሇነሱ ስትናገር ነው፡፡ እናቴ በ6 ወሩ ቆሞ 
ሄዶሌ፣ በሁሇት ዓመቱ የመጠየቅና የመመሇስ አቅሙ እንዯትሌቅ ሰው ነበር ትሇኛሇች፡፡  

ሁሇት ዓመት ሲሆነኝ ወዯ ጎረቤታችን ሰዎች አንዲንዳ እንሄዴ ነበር፡፡ የኔ ወሊጆች 
ሙስሉሞች ናቸው፡፡ ግን ክርስቲያን ዘመድች አሎቸው፡፡ በአንዴ መንዯር ነው 
የተቀመጡት፡፡ ቡና በአንዴ ይጣጣለ፡፡ በስራ ሊይ በወንፇሌ እየተወናፇለ 
ይውሊለ፡፡ እኛ ሌጆች ዯግሞ በአንዴ ነው እየተጫወትን የምንውሇው፡፡ አንዴ ቀን 
ከክርስቲያን ጎረቤቶቻችን ቤት ሂጄ ሌጆች ምግብ ሲበለ አገኘኋቸው፡፡ ወሊጆቹ 
ቢኖሩ አይሰጡኝም ነበር፡፡ ምክንያቱም ሙስሉም መሆኔን ስሇሚያውቁ፡፡ ሌጆቹ 
ዯግሞ እንዯኔ አያውቁም፡፡ ምግቡ የስጋ ምግብ ነው፡፡ እኔ የስጋ ምግብ እንጅ 
ክርስቲያን ሙሰሉም እሚባሌ አሊውቅም፡፡ ያችን ምግብ እየጣመችኝ ግጥም አዴርጌ 
እበሊና እዛው ጨርሼ ብሄዴ ጥሩ ትራፉዬን ይዤ ወዯቤቴ እመሇሳሇሁ፡፡ 

 እናቴ ስታየኝ እንዱህ አሇችኝ 

- እሱን ስጋ ከምን አገኘኸው? 
እኔም እንዱህ ስሌ መሇስኩሊት 
-  እንዯኔ ይጥማታሌ ብዬ ከነእተዋ ዘንዴ ሌጆቹ ሰጥተውኝ፡፡ 

አወይ የክርስቲያኑን ስጋ! ብሊ ያችን ስጋ  እኔን እየጣመችኝ እያሇች እጇን እንዲይነካት  
በቅጠሌ ነገር አንጠሌጥሊ እኔን  ከእጄ ቀምታ  ወዯ ዯጅ ወረወረችብኝ፡፡ አይኔ ስጋዬ ጋር 
ሲሄዴ ድሮ  ስትነጭ ውሻ  ቀምታ  ትሄዲሇች፡፡ እሷ ዯግሞ የክርስቲያን ስጋ ነክቼ እቃ 
እንዯሌነካባት እጄን ታጥባሇች፡፡  

          እጄን  እየታጠብኩ፡፡ 

- እናቴ  ስጋዬን የቀማሽኝ ሇምንዴን ነው?   
- የክርስቲያን ስጋ ሆኖ፡፡ 
- ክርስቲያን ማሇት ምንዴነው? 
- ሰው፡፡ 
- ታዱያ እኛ ምንዴን ነን? ሰው አይዯሇንም? 
- እኛማ ሙስሉሞች ነን ፡፡ 
- ሙስሉም ሰው አይዯሇም? 
- ሰው ነው፡፡ 
- ታዱያ ሰው የበሊውን አይዯሌ የበሊሁ ስጋዬን ሇምን ጣሌሽ? 
- አንተ የክርስቲያን ስጋ አይበሊም ነው የምሌህ! ብሊ ቆጣ ትሊሇች፡፡ 
- ክርስቲያን የምን ስጋ ነው የሚበሊው? እሊሇሁ ሃሳቤን ቀይሬ፡፡ 
- የከብት 
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- እኛ የምን ስጋ ነው የምንበሊው? 
- የከብት 
- ሁሊችንም የከብት ስጋ ከበሊን ሁሊችንም ሰው ከሆን ስጋዬን ሇምን ቀማሽ?   

ብዬ ስጠይቃት መሌስ አሌሰጠችኝም፡፡ አባቴ ትንሽዬ የቃሌችነት ትምህርት ተምሯሌ፡፡ 
አጠገባችን ሆኖ ቃሇ-ምሌሌሳችንን ከሰማ በኋሊ አሁንስ እኛ የማንመሌሰው ጥያቄ ነው 
የተጠየቅሽው ይሌና እዛው መሌሽ ብል ትቷት ሄዯ፡፡ ከዚያማ እኔም እሷን 
አሌጠየቅኳትም፡፡ እንኳንም ሁሊችንም የከብት ስጋ በሊን፡፡ እንኳንም ሁሊችንም ሰው ሆንን 
ብዙም አሌገረመኝ፡፡ የገረመኝ ቢኖር ሁሊችንም ሰው ሆነን ሳሇ አንደ ሙስሉም አንደ 
ክርስቲያን መሆናቸው ነው፡፡ ሙስሉም ክርስቲያን የሚባሇው ነገር ብቻ ግን በጣም 
ገርሞኛሌ፡፡ ምንዴነው ሙስሉም ክርስቲያን ማሇት? ስሊቸው ያው ሙስሉም ክርስቲያን 
ነው ላሊ ምን ሌትጠይቅ ፇሇግህ? ይለኛሌ፡፡ ይህን እያለ ሲያስቸግሩኝ፡- 

   - መጀመሪያ ሊይ ክርስቲያን እንዳት ተፇጠረ? 
   - ከአዲምና ሄዋን፡፡ 
   - ሙስሉምስ? 
   - ከአዯምና ሃዋ፡፡ 
    - ሁሇት ወንድች ሁሇት ሴቶች ናቸው የመጀመሪዎቹ ሰው ሲፇጠር የተፇጠሩት? 
    - አይዯለም፡፡ አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ናቸው፡፡ 
    - እንግዱያ ሁሇት ወንዴና ሁሇት ሴት አዯረጋችኋቸው እሳ አሁን? 
    - ይህማ የአገር ቋንቋ ነው፡፡ እንጅ  እነሱ አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ናቸው፡፡ 
    - ሰው ሲፇጠር የተፇጠሩት አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ናቸው ካሊችሁ እምነት  
      ዯግሞ ከነሱ ጋ ከመጣ ከሁሇቱ ሰዎች ከአዲምና ሄዋን መካከሌ ማንኛው   
      ሙስሉም ማንኛው ክርስቲያን ነበሩ?  
    - እዚያ ጋ እኮ የሇም ነበር፡፡  
    - እንግዱያ ኋሊ እንዳት ሉፇጠር ቻሇ? 
    - እምነት በብዙ ነባይቶች ሲወርዴ ሲዋረዴ ከቆየ በኋሊ ነው እዚህ የዯረሰው፡፡ 
    - ሁሇት ሆነው ነው ወይ አሊህና እግዚአብሄር ሆነው ይህችን ዓሇም እኛን          
        ጨምረው ሲፇጥሩ? 
     -  አይ ፇጣሪ እኮ አንዴ ነው፡፡ ሁሇት ሉሆን አይችሌም፡፡ 
     - እንግዱያ ስሙ ሇምን ሁሇት ሆነ? 
     - አሊህ እግዚአብሄር የሚሇው የአገር ቋንቋ ነው እንጅ ፇጣሪ  አንዴ ነው፡፡ 
     - እሺ እምነትስ እንዳት ይገሇጣሌ? ስሊቸው  
     - እምነት በበጎ ስራ ነው የሚገሇጠው፡፡ ሙስሉም ነኝ ክርስቲያን ነኝ ስሊሇ  
      እምነት አይገኝም፡፡  ሲለኝ 

እምነት በበጎ ስራ የሚገሇጥ ከሆነ፣ ፇጣሪ አንዴ ከሆነ፣ ፇጣሪ አንዴ ሆኖ  እምነትን በበጎ 
ስራ እየገሇጥን ሁሊችንም የአንዴ አዲምና ሄዋን ሌጆች ከሆንን፣ የአንዴ ሀረግ ፌሬዎች 
ከሆንን፣ ወንዴማማች እህትማማች ሆነን ፇጣሪ አንዴ ነው እምነታችን በበጎ ስራ ይገሇጣሌ 
ብሇን የማንሄዴ? ሇምን ፇጣሪ አንዴ አይሆንም? ስም እያወጣን እምንሄዴ ከሆነ ወዳት 
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እንዯርሳሇን ብሇህ አሌክ  ትሇኛሇች እናቴ፡፡ ዛሬ ስም ማውጣት ስሊሌቸገረ እምነት ከሺህ 
በሊይ ዘሌቋሌ፡፡ 

      ከፌ ስሌ ዯግሞ ሀሳብህና ስራህ ሁለ ጥሩ ነበር፡፡ ግን ቤተክርስቲያን ወይም 
መስጊዴ ቢኖርህ? የሚሌ ጥያቄ ሲነሳ ሀሳቡን ተስማማሁበት፡፡ በእጄ እምሰራው እሰከሆነ 
ዴረስ፡፡ ቤተ-ክርስቲያን ወይም መስጊዴ መስራቱ አሌከበዯኝም፡፡ ይህን በእጄ እምሰራው 
ነገር ነው፡፡ ፇጣሪ የት ቦታ ነው ያሇው? ቤት ሌስራሇት ስሊቸው እሱማ የትም ቦታ ነው 
እሚገኘው አለኝ፡፡ መኖሪያ አሌቸገረውም ማሇት ነው? አሌኩና አሊህስ የት ቦታ ነው 
ያሇው ሌስራሇት? ስሊቸው አሊህ የትም ቦታ ግኝ ነው አለኝ፡፡ በሀሳቡ ይስማማለ፡፡ 
የሚሇያዩት በስሙ ነው፡፡ እሱ የትም ቦታ ሆኖ እኔ አንዴ ቦታ ሊይ ቤት ሰርቼ ስወጣ 
የምዘጋው፣ ስገባ የምከፌተው ሇማዴረግ አእምሮዬ ይፇቅዲሌ ወይ? የእናንተ አእምሯችሁ 
ፇቅድሊችሁ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እሱ እኔን ይቆጣጠራሌ እንጅ  እኔ እሱን እዚህ ግባ እዚህ 
ውጣ ብዬ ሌቆጣጠር እችሊሇሁ ወይ? ይሌቅስ እሱ የሰራን ህንፃ እኛ አይዯሇንም ወይ? ያ 
እኛ የሰራነው ነው፡፡ ሇምን የሱ ቤተክርስቲያን /መስጊዴ/ እኛ አንሆንም? እሱ ራሱ በሰራን 
አይን ያሇው፣ ጆሮ ያሇው፣ መነጋገሪያ ቋንቋ ያሇው፣ ማሰቢያ ሌብ ያሇው፣ እጅ እግር ያሇው 
አዴረጎ የሰራን እኛን አይዯሇም ወይ? እኛም የትም ቦታ እሱም የትም ቦታ ነው 
እምንገኝ፡፡  የሞቀ አየር እያወጣ ቀዝቃዛ አየር እየመገበ የያዘን እኛ ጋር ሆኖ እንጅ 
ከሰራነው ቤት ሆኖ ነው?  

     እንዯ አውራ አምባ ማህረሰብ እምነት ማሇት ስሇ ሰሊም ማሰብና ሰሊምን ፇጥሮ 

መሄዴ ነው፡፡ የአውራ አምባ ማህረሰብ ሰሊምን አሌፍ ወዯ ላሊ አይሄዴም፡፡ ሰሊምን 

ዘርግቶ፣ ዯካማን ዯግፍ፣ ላሊውን እንዯራሱ ወድ፣ ሇራሱ እንዱሆንሇት እሚፇሌገውን 

ሇላሊውም እንዱሆንሇት አዴርጎ፣ በራሱ ሊይ እንዱሆን እማይፇሌገውን በላልችም ሊይ 

እንዲይዯረስ አርቆ አስወግድ ነው እሚሄዯው፡፡ እና በጥቅለ እምነታችን ይህን ይመስሊሌ፡፡  

    በመቀጠሌም ዙምራ የአውራ አምባ ማህረሰብ እምነት የሇውም፡፡ ሇሚለ ሰዎች የቤት 

ስራዎችን ይሰጣሌ፡፡ የቤት ስራዎቹም፡- 

 የአውራ አምባ ማህረሰብ እምነት የሇውም እምንሌ ሰዎች የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ ምን እያዯረገ ነው? ምን እየተናገረ ነው? ምን እያሰበ ነው?  

 እኛ እምነት አሇን እምንሌስ ሰዎች እኛ ምን እየሰራ ነው? ምን እየተናገርን 
ነው? ምን እያዯረግን ነው? 

 ጊዜስ ምን እየጠየቀ ነው? 

5.13 የሀዘን ስነ-ስርዓት 

     እንዯ አውራ አምባ ማህበረሰብ ሀዘን ማሇት አንዴ ሰው በህይወት እያሇ በሰዎች 

መካከሌ ሆኖ ሇሚገጥመው ችግር ዋስትና በመሆን ዯስታውንም ሆነ ችግሩን በጋራ 

በመካፇሌ ሰውየው ከገጠመው ችግር መታዯግ መቻሌ ማሇት ነው፡፡ በማህበረሰቡ አንዴ 

ሰው ሇላሊው ሰው የዯስታውም ሆነ የሀዘኑ ተካፊይ ነው፡፡ አንዴ ሰው የገጠመው ችግር ካሇ 
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ሰውየው ከችግሩ እንዱወጣ ከፇጣሪ በታች ማህበረሰቡ የቻሇውን ሁለ እንዱሟሊሇት 

ያዯርጋሌ፡፡ በዚህም ሁኔታ ማህበረሰቡ ፀፀት የላሇበት ኑሮ ይኖራሌ ማሇት ነው፡፡ 

እሚፇሇገውም ይኸው ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ግን ፇጣሪ ወዯመሬት ያመጣውን ዕቃ መሌሶ 

ከወሰዯ ምን ማዴረግ ይቻሊሌ? ወዯዚች ምዴር መምጣት እንዲሇ ሁለ ሞት አይቀሬ ነው፡፡ 

ሲመጣ እንግዲ እየሆነብን ነው እንጅ፡፡ ከአቅም በሊይ ሆኖ በማህበረሰቡ አንዴ ሰው ከዚህ 

ዓሇም በሞት ከተሇየ ከውስጥ የመነጨ ስሜት ነውና እንባ ማፌሰስ አይቀርም፡፡ ነገር ግን 

ወዮ እያለ፣ ዯረትን እየዯቁ፣ ፉትን እየነጩ ሙሾ በመዯርዯር ማሌቀሱ ያን የሞተን ሰው 

አይተካም፡፡ ሀዘን በማብዛት ሟቹን ወዯ ህይወት መመሇስ የሚቻሌ ቢሆን ኖሮ ሰውን ሁለ 

ሰብስቦ ማስሇቀስ ይቻሌ ነበር፡፡ ይሌቁንም ሀዘን ማብዛት የሚያስከትሇው ነገር ቢኖር 

ጉዲት ነው፡፡  

1ኛ. ወገናችን ተጎዲን    
2ኛ. ጊዜን ዯግሞ ሌንጎዲ ነው   
3ኛ. በማይገኝ ነገር ሊይ አእምሯችንን ጎዲን   
4ኛ. የሟች ቤተሰብን ኢኮኖሚ ማዴቀቅ ነው እሚሆነው፡፡ 

 
         አስከሬኑ ወዯ ቀብር ቦታ ሲሄዴ       አባሊት የሟች ቤተሰብን ሲያጽናኑ 

    የቀብሩ ስነ-ስርዓት የሚፇፀመው ይችሊለ በተባለ ሰዎች ነው፡፡ የተረፈት የሟቹን 

ቤተሰብ  ሲያፅናኑ ይቆያለ፡፡ የቀብር ስነስርዓቱን ሇመፇፀም የሄደት ሰዎች ስነስርዓቱን 

አጠናቅቀው ከተመሇሱ በኋሊ የሟቹን ቤተሰብ ሀዘኑን እንዱረሱት ሇማዴረግ ወዯ ስራ 

ይዘዋቸው ይሄዲለ፡፡ እዚህ ሊይ ሀዘኑ ያበቃሌ ማሇት ነው፡፡ ከዚያ ጊዜ በኋሊ ከየትም 

እየመጡ ሇመርሳት የተሞከረውን ሀዘን እንዯገና እያነሱ እንዱያስሇቅሱ ማዴረግ 

አይፇሇግም፡፡ በሀዘኑ ጊዜ የሚሰባሰበው ሰው ገንዘብ እንዱያወጣም ወይም የሟች ቤተሰብ 

የተሰበሰበውን ሰው እንዱያስተናግዴ አይዯረግም፡፡ በስሚ ስሚ ከሩቅ ቦታ የሚያዴር 

እንግዲ እንኳ ቢመጣ ማህበረሰቡ የራስ የራሱን አውጥቶ እንግዲውን ያስተናግዲለ እንጅ 
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የሟቹን ቤተሰብ ሀብት እንብሊ ማሇት የሇም፡፡ ሟቹ ከሞተ ጊዜም ጀምሮ ከሟች ቤተሰብ 

ቅንጣት ያህሌ የሚወጣ ገንዘብ የሇም፡፡ የማቹ ቤተሰብ ገንዘብ ካሇው ሇሌጆቹ ማሳዯጊያ 

ይሆናሌ፡፡ ገንዘብ ከላሇውም የሟች ቤተሰብ መከፊት የማህበረሰቡም መከፊት ጭምር 

ስሇሆነ ማህበረሰቡ የሟቹን ቤተሰብ ይረዲሌ፡፡ በጥቅለ ሃዘን ማሇት ህይወታችን ሳሇ በቁም 

መረዲዲት ነው፡፡ 

6. ከጎብኚዎች አስተያየት  
 

1. የዙምራ አስተሳሰብ ይህን ሁለ ውጣ ውረዴ ወጥቶ ወረድ እቅደ ከሞሊ ጎዯሌ 
ተሳክቶሇት በማየቱ ዯስ ሉሇው ይገባሌ፡፡ ይህም ከዚህ በፉት ያሌተገኘ ከዚህም በኋሊ 
ይመጣሌ ተብል የማይጠረጠር የፇጣሪ ቃሌ ነው ብዬ እዯመዴማለ፡፡ በርቱ ተበራቱ! 
በዚሁ ቀጥለበት 

                 ማርታ አዱሱ 

2. የኦርቶድክስ እምነት ተከታይ ነኝ፡፡ በዚህ ሀጢያት በበዛበት ምዴር እንዱህ ዓይነት 
ንጹሀን ፌጡራንን በማየቴ በእጅጉ ገረመኝ፡፡ ምናሌባት ሁለም ሰው እንዯነዚህ ሰዎች 
ቢያስብ ዓሇማችን ምዴራዊ ገነት በሆነች ነበር፡፡ እምነት በተግባር ካሌዋሇ አማኝ ነኝ 
ማሇት ትርጉም የሇውም፡፡ እግዚያብሄር አምሊክ ሆይ በቸርነትህ ጠብቃቸው፡፡ 

                       ክንደ ፇንቴ (ህዝብ ማመሊሇሻ ስምሪት፣ ወረታ) 

3. ዓሇም በግልባሊይዜሽን ትስስር አንዴ ሆናሇች ከተባሇ ሁለም ዓሇም የአውራ አምባን 
መንዯር መሆን አሇበት፡፡ አውራ አምባ ያሌተማረ ግን ያስተማረ ማህበረሰብ፤ ዙምራ 
ዯግሞ ትሌቅ የምዴር ገነትን የፇጠረ የምዴር ትንቢተኛ፣ ብሌህና ትጉህ ማህበረሰብ 
መፌጠር የቻሇ ፇሊስፊ ነው፡፡ አውራ አምባ ውስጥ ትሌቅ መንፇስ አሇ፡፡ ያ ትሌቅ 
መንፇስ ዙምራና የዙምራ ፌሌስፌና የሆነው ስራ ነው፡፡ በመሆኑም ከዚህ ማዕዴ ሁለም 
ሉቋዯስ ይገባሌ፡፡ እኛ አውራ አምባን ሇመሆን ቆርጠናሌ፡፡  

የእነብሴ ሳር ምዴር ወረዲ የጤና ሙያተኞች 

4. የተመሇከትኩት ሁለ በጣም የሚያስገርምና ሁለም ማህበረሰብ ጊዜው ሳይመሽበት 
ትምህርት ሉወስዴበት የሚገባ ነው፡፡ ምንም ማቅማማት ሳይገባን የአውራ አምባን 
ሌምዴ የራስ ሌምዴ በማዴረግ እራስን መሇወጥ ጊዜ የማይሰጠው ነው እሊሇሁ፡፡ 

አበራ አስፊው 

5. እውነተኛ ማንነት የሚገሇፅበት፣ ሰዎች በጋራ፣ በሰሊም፣ ተፇቃቅሮ፣ ተከባብሮ፣ በጋራ 
ሰርቶ በጋራ መኖር የሚቻሌበት፣ ሇዓሇም ተሞክሮ መሆን የሚችሌ እውነትም የእውነት 
“አውራ አምባ”፡፡ ማህበረሰቡን ሇማስተዋወቅ ያቅሜን እጥራሇሁ፡፡ 

          ቢኒያም ዯመረ (አዱስ አበባ) 

6. ዙምራ እውነተኛ ዓሇም ውስጥ ያሇና የራሱን ዓሇም ፇጥሮ እንዯተባሇው ብዙ የዓሇም 
ምሁራን፣ ፇሊስፍች፣ የዓሇም መንግስታት እየተጨነቁበት በነበረው ግን ባሌተሳካው 
ሀሳባቸው ውስጥ ሆነው የተጨነቁበትን የፇፀመው ይህ ማህበረሰብ በእውነት ከሌብ 
የሚወዯዴ ነው፡፡ ከአሁን በኋሊም የዚህ ዓሊማ፣ የዚህ ፌሌስፌና ተከታይ በመሆን 
እምነቴን ይዤ ባሇሁበት ዓሇምና ቦታዎች ሁለ የዚህን አቋም ሇማራመዴ ከጎናችሁ 
ነው፡፡ አውራ አምባ ሇዘሊሇም ይኑር እኛም ተከታዮቹ፡፡ 

 አዴማሱ ካሳ (በዯሊንታ ወረዲ ህዝብና መንግስት አካሊት)   
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7. በንዴፇ-ሀሳብና በጽሁፌ ብቻ ብዙ ታሊሊቅ ፇሊስፍች ያሰፇሩትን ባሌጠበቅኩትና 
ባሊሰብኩት ሁኔታ በተግባር እየሰሩ ያለ ሰዎችን  ሇማየት፣ ሇማነጋገርና ታሪካቸውን 
ሇማወቅ በመቻላ እዴሇኛ ያዴርገኛሌ፡፡ 

መኮንን ምንዲ (ከኢትዮጵያ መዴን ዴርጅት) 

8. በእውነት ከሆነ ይኸ ማህበረሰብ ኢትዮጵያን ሉወክሌ የሚችሌ ወይም የኢትዮጵ ስም 
በአውራ አምባ መጠራት አሇበት የሚሌ ስሜት ይሰማኛሌ፡፡ ምክንያቱም እምነት፣ ስራ 
ባህሌ፣ መተሳሰብ፣ ስነ-ምግባር ሁለም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ልጂካሌ ናቸው፡፡ ማንኛውም 
ህብረተሰብ ሉቀበሇው የሚገባው፡፡ ዙምራን አዯንቃሇሁ፤ የምዴር መሊእክም ብየዋሇሁ፡፡  

መ/ርት ፌሬህይወት ካሳ (ንጋት ት/ቤት፣ ባህር ዲር) 

9. በህይወቴ ከአፌ ያሇፇ ተግባር የተመሇከትኩበት ብቸኛ ቦታ፡፡ አምሊኬ ይህን 
የኢትዮጵያና የዓሇም ሲሳይ ሉሆን የሚችሌ ማህበረሰብና የማህበረሰብ መስራች ሀሳብ 
ከሀገሬ አሌፇህ ሇዓሇም በትንሌኝ! ሇኢትዮጵያ ትንሳዔ የሆነ ሀሳባቸውን ሇዓሇም 
አዴርስ፡፡ 

አሇማየሁ አያላው  (አዱስ አበባ)  

10. የእምነታችሁ መሰረት “ጥረህ ግረህ በግንባርህ ወዝ ብሊ” ከሚሇው አምሊካዊ ቃሌ 
ሌዩነት የሇውም፡፡ ማህበረሰቡ የነገይቱ ኢትዮጵያ እርሾ ነው ቢባሌ ማጋነን 
አይሆንም፡፡ ተብትቦና ቀይድ የያዘንን ዴህነት እናንተ ገጥማችሁታሌና፡፡ አውራ አምባ 
ከእንግዱህ በኋሊ ብቻውን አይዯሇም፡፡ የእሌፌ አዕሊፌ ስራ ወዲድች ዴጋፌ ከጎኑ 
ነውና፡፡  

           ሺህ የሌማት ጀግና ሺህ በሺህ ተባዝቶ፣  
           እሌፌ አዕሊፌ ጥረት እሌፌ ሌማት ገዝቶ፡፡ 
           ተጠምዯው በስራ ተባባሪ እጆች፣ 
           ይጽዯቁ የፇለት ሚሉዮን ችግኞች፡፡ 
በማሇት ወዯፉት አቅሜ በፇቀዯው ሁለ ከጎናችሁ ሇመቆም የተሰናዲሁ! 

    ሊዕከማሪያም ተሾመ (እንስሳት ጤና ጥበቃ፣ ባህር ዲር) 

11. እጅግ ዯስ ትሊሊችሁ! ኑሩሌን! እዯጉ! ተመንዯጉ! ብዙ ተባዙ! ሁለንም ውረሱት! 
ወዯናንተ ይጠቃሇሌ! እባካችሁ ግን ቀጥለበት!! እንዲትሸነፈ! እንዲትዋጡ! 

  ተስፊይ ኃ/ኪሮስ ወሇሊ 

12.  አውራ አምባ ማህበረሰብ እጅግ አስዯናቂ ባህሌና መመሪያ አውጥቶ በመንቀሳቀስ ሊይ 
ያሇ ነው፡፡ ከባህሌም ጠቃሚንና ጎጂን ሇይቶ እየሰራ ነው፡፡ ይህን የፇጠሩት መስራቹ 
አባታቸውም ተሰሚ በመሆናቸው ውጤታማ ሆነዋሌ፡፡ ሇወዯፉቱም እንዯሚሰሩ 
እናምናሇን፡፡ የማህበረሰቡና የአባታቸው ዕዴሜ እንዱኖራቸው እንመኛሇን፡፡  

አስማማው ታየና ጋሻው ሞገስ (1994) 

13.  ምንጊዜም በህላናዬ አይጠፊም፡፡ ዘወትር ያቺ መንዯር የት ዯረሰች? እንዳት ነች? 
ብዬ አስባታሇሁ፡፡  

ሰሇሞን ባዘዘው (ከኢትዮጵያ መንገድች ባሇስሌጣን) 

14.  በዛሬው እሇት የአውራ አምባን ማህበረሰብ አኗኗር፣ የሰው ክቡርነት፣ የስራ ፌቅር፣ 
ጥሌቀት ያሊቸው ጥሩ አስተሳሰቦች፣ በቦታው ተገኝተን በማየታችን ከፌተኛ ዯስታ 
ተሰምቶናሌ፡፡ ስሇዚህ ሇወዯፉት የዚህን ማህበረሰብ ችግር ሇመፌታት የአቅማችንን 
ሇማዴረግ ከጎናችሁ መሆናችንን እናረጋግጥሊችኋሇን፡፡ የናንተንም ጥሩ ፌሌስፌና 
በማስተማር የበኩሊችንን እንወጣሇን፡፡  

ሻምበሌ ኃይላ (ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ፣ 1995)  
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15. የማህበረሰቡ አኗኗር በጠቅሊሊው፣ ግጭት እንዲይነሳ የሚያዯርጉት ጥረትና ወንጀሌን 
ሇመከሊከሌ የሚከተለት ስሌት ሇላሊው ህብረተሰብ ትምህርት ሉሆን የሚችሌና 
በመንግስት በኩሌ ሉዯገፌና ሉበረታታ የሚገባው ነው፡፡  

አሉ መሏመዴ አሉ 

16.  መንዯሯን ሇማየት በጣም ጉጉት ነበረኝ፡፡ በማየቴም ዯስተኛ ነኝ፡፡ ህይወትን 
ሇማሸነፌ የምታዯርጉት ጥረት አርኪና የሚያስዯንቅ ነው፡፡ ከራሳችሁ ባሇፇ ሇላሊው 
ህብረተሰብ አርአያነታችሁ ይታየኛሌ፡፡  

 ሀሰን ጅብሪሌ (ዯሴ) 

17.  አገራችን ኢትዮጵያ ባሌሰሇጠነችበት በአሁኑ ጊዜ በአውራ አምባ የሚካሄዯው አሰራር 
ሇኢትዮጵያ ሞዳሌ ሉሆን እንዯሚችሌ እረግጠኛ ነኝ፡፡  

 በጋሻው ዯስታ (ከመተማ) 

18.  በሬዱዮና በቴላቪዥን የሰማሁትንና ያየሁትን በአካሌ መጥቼ ስመሇከተው በጣም 
አስዯንቆኛሌ፡፡ ከሰማሁት በሊይ ግሩም ዴንቅ ነው፡፡ በወንደም በሴቱም የሚካሄዯው 
ማህበራዊ ስራ ሇቀሪው ኢትዮጵያዊ ሁለ ትምህርት ሰጭ ነው፡፡  በርቱ ተበራቱ!!   

አክልግ ዯስታ 

19.  በአውራ አምባ ማህበረሰብ በጉብኝቴ ወቅት ትሌቅ ትምህርት አግኝቸበታሇሁ፡፡ ይህ 
ማህበረሰብ በሌማት፣ በመተጋገዝ፣ በእኩሌነት ትሌቅ ትምህርት የሚሰጥ ስሇሆነ ሇአገሪቱ 
ትሌቅ ሞዳሌ ነው፡፡  

አበበ ተስፊይ (ማህበራዊ ረዴኤት ትግራይ፣ መቀላ) 

20.  አንዴነታችሁ፣ መተሳሰቡ፣ ሇስራ ያሊችሁ ፌቅርና መነሳሳት፣ እንዱሁም ማህበራዊ 
አኗኗራችሁ እጅግ በጣም የሚያስዯስትና ሇላልቻችንም አርአያ በመሆኑ አሁን ያሇውን 
ሁኔታ ሇወዯፉት እንዴታቆዩት!!  

ሻምበሌ ገመቹ (ስምጥ ሸሇቆ የህፃናትና ሴቶች ሌማት፣ አዱስ አበ) 

21.  ስራ የማንነት መሇኪያ ነው፡፡ የስራ ባህሌ ዯግሞ የእዴገት ቁሌፌ ነው፡፡ የአውራ 
አምባ ማህበረሰብ ዯግሞ ዛሬ ፇር ቀዲጅ የሆነ ስራ እየፇፀማችሁ ነው፡፡ ፆታዊ የስራ 
ክፌፌሌን መዯምሰሳችሁ ሇብዙዎቻችን በአርአያነት የሚያስጠቅሳችሁ ነው፡፡ ሁሊችንም 
እንዯናንተ ጠንካራ የስራ ባህሌ ካሳዯርን ኢትዮጵያን በአጭር ጊዜ መሇወጥ ከባዴ 
አይሆንም፡፡ በርቱ!!  

 አስቻሇው ጌታቸው (ኢትዮጵያ ሬዱዮ፣ 1995) 

22.  የአውራ አምባ ማህበረሰብን ሌምዴ በማየቴ እኔም በስራ ትሌቅ ሇውጥ ማምጣት 
እንዯምችሌ አምኜ እንዴቀበሌ ረዴቶኛሌ፡፡ መሌካም እዴገት እመኝሊኋሇሁ፡፡  

ወርቅነሽ መምአ (ዯቡብ ኢትዮጵያ) 

23.  የአውራ አምባን ማህበረሰብ በመገናኛ ብዙሃን ብቻ ሳይሆን በአካሌ ሇመመሌከት 
በመቻላ ከፌተኛ እዴሌ አግንቻሇሁ፡፡ ማህበረሰቡ በራዕይና በጠንካራ እሴቶች 
የሚመራና በትንሽ ዕቅዴ ከፌተኛ ሇውጥ ሉያመጣ እንዯሚችሌ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
በትግሌና በጥረት የማይሇወጥ ዓሊማ እንዯላሇም በግሌፅ አሳይተዋሌ፡፡ ሇሁሊችን 
መምህሮች ናቸው፡፡  

በረከት ስምኦን (የማስታወቂያ ሚኒስትር፣ 1996) 

24. በክሌሊችን አንዴ ትንሽ ሻማ ተሇኮሰች፡፡ ትንሽ ብርሃን ፇነጠቀች፡፡  
ወንዳ እንግዲ (ከአመሌዴ ህዝብ ግንኙነት፣ 1994) 
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25.  በዛሬው ቀን የአውራ አምባ መንዯርን በመጎብኘቴ በህይወቴ በኢትዮጵያ እንዯዚህ 
ዓይነት ኮላጅ ይኖራሌ ብዬ አሌገመትኩም፡፡ የተቀናጀ የህብረተሰብ የአኗኗር ዘዳ 
ማስተማሪያ ተቋም መሆኑን ተገንዝቤያሇሁ፡፡ 

 ይታየው አበበ (ባህር ዲር) 

26.  ህይወቴን ዛሬ አስተዋሌኳት፡፡ በመሬት ሊይ ገነት ገባሁ፡፡ ምክንቱም የጌታችን 
መዴሃኒታችን ቃሌ ካሇበት በየአውራ አምባ ማህበረሰብ መንዯር ስሇገባሁ፣ እዚህ ቦታ 
የእግዚያብሔር ቃሌ ሙለ በሙለ ስሇተፇፀመና የሰው ሌጅ ክብር የተሰጠበት መንዯር 
በመሆኑ፡፡ ሁሌጊዜም ሰሊም ሇእናንተ ይሁን!!   

ብርሃን ገሊው 

27.  የአውራ አምባ ማህበረሰብን ባህሌና አሰራር ሇሁለም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ 
እንዱያውቁትና ተግባራዊ የሚያዯርጉበት ምቹ ሁኔታ ቢፇጠር ጠቀሜታው የጎሊ ነው 
ብየ አምናሇሁ፡፡  

ሙሊቱ አበበ 

28.  የአውራ አምባ ማህበረሰብ የዓሇም ሰሊም ጠባቂዎች ናችሁ፡፡ ዓሇም እኔ ሌብሊ እናንተ 
ጦም እዯሩ እያሇ ሲተራመስበትና ሲመሰቃቀሌበት የሰው ሌጆች ችግር ዋነኛ ጥያቄ 
ኢኮኖሚ ነው፡፡ ስሇዚህ ሇኢትዮጵያ መርህ የምትሆኑ ጀግኖች ስሇሆናችሁ በጣም 
የምወዲችሁና የማመሰግናችሁ ዓሇምን መቀየር የሚያስችሌ ርዮተ ዓሇም ስሊሊችሁ 
በርቱ! ከጎናችሁ ሚሉዮኖች ይሰሇፊለ፡፡ 

ከበዯ ተስፊ (ባህር ዲር፣ 1997) 

29.  የሰውን ጭንቅሊት መቀየር ከባዴ ቢሆንም ዙምራ ግን እንዯሚቻሌ አሳይቶናሌ፡፡ 
ወዯፉትም ኢትዮጵያ ሉገጥሟት ከሚችለ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ ችግሮች 
መፌትሄ የሚሆኑ ሀሳቦች የአውራ አምባ ማህበረሰብ መሌስ ይኖረዋሌ ብዬ አስባሇሁ፡፡ 
የአገር ቅርስ ናቸውና ሁሊችንም ብንሰማቸው፣ ብናከብራቸው፣ ብናዯምጣቸው…  

አክሉሉ ጣቁ (አግሪ ሰረቪስ ኢትዮጵያ) 

30.  ስሇአውራ አምባ ማህበረሰብ የአኗኗር ባህሌና የወዯፉት ራዕይ በተዯረገሌኝ ገሇፃና 
በአካሌ ያየሁት ሁለ በጣም የሚያስዯንቅና ሇወዯፉት የአገራችን ትሌቁ ት/ቤት ነው 
ብሌ ይቀሇኛሌ፡፡ ይህን ት/ቤት አጠናክራችሁ በማስተማር ግፈበት፡፡ በጣም እዴሇኞች 
ናችሁ፡፡  

ይኩኖአምሊክ አምባዬ (ከተክሇ ብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን) 

31.  ሁሇንተናዊ እንቅስቃሴያቸውንና የማህበረሰቡን ማንነት በመረዲቴ በህይወቴ ውስጥ 
ካሳሇፌኩት ጊዜ ሁለ ዯስታን ያገኘሁበት ዕሇትና ትሌቅ ትምህርት የቀሰምኩበት ዕሇት 
በመሆኑ በህይወት ታሪኬ ትሌቅ ቦታ ይኖረዋሌ፡፡ የማህበረሰቡ ባህሌና ሰሊም ይበሌጥ 
ጎሌብቶ የአገራችን አርአያ ሆኖ እንዱቀጥሌ በግላም ሆነ በዴርጅቴ አማካይነት 
የተቻሇኝን ሁለ ሇማዴረግና ሇማያውቁትም ሇማስተዋወቅ ቃሌ እገባሇሁ፡፡  

ሻምበሌ ዋሇ (ከዯ/ጎንዯር ቀይ መስቀሌ ቅ/ጽ/ ቤት) 

32.  አውራ አምባዎች በጣም እወዲችኋሇሁ፡፡ ብዙ መፃህፌት ከማንበብ የበሇጠ የእናንተን 
ህይወት ማየት ያስተምራሌ፡፡ ከዚህ በበሇጠ አዴጋችሁ በመተዛዘንና በመዋዯዴ 
እየሰራችሁ የኢትዮጵያን ህዝብ ብቻ ሳይሆን የዓሇም ህዝብ የሚያውቃችሁ እንዴትሆኑ 
ምኞቴና ፀልቴ ነው፡፡ ዲግም ስመጣ አዴጋችሁ እንዯማገኛችሁ ተስፊ አሇኝ፡፡  

 እታገኝ ዯሳሇኝ (ኢሌማናዳንሳ ሴቶች ጉዲይ) 

33.  በሀገሬ ሌጆች ኮርቻሇሁ፡፡ ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያዊያን የሚያስተባብረን ካገኘን 
ብዙ መስራትና ማምረት አንዯምንችሌ በዚች አነስተኛ የገጠር መንዯር በጣም በርካታ 
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በአርአያነታቸው ሉጠቀሱ የሚችለ ተግባራትን ተመሌክቻሇሁ፡፡ በርቱ! ጠንክሩ!! 
አርአያነታችሁ በመሊ አገሪቱ ይስረፅ፡፡  

ሚሉዮንና ጓዯኖቹ (ኢ.መ.ባ ጎንዯር ዱስተሪክት) 

34.  ባየሁት ነገር ሁለ ተገርሜአሇሁ፡፡ የጀመራችሁት መተሳሰብ፣ ፌቅር ወንዴማማችነት፣ 
የሚያነግስ መንገዴ ሇላልች አርአያ የሚሆን ነው፡፡ በእኔ እምነት ዴህንትን ሇማሸነፌ 
የጀመራችሁት በራስ የመተማመንና ተዯጋግፍ መሄዴ ያዋጣሌ እሊሇሁ፡፡ 
የፇሇጋችሁትን የምታሳኩበት እንዱሆንሊችሁ ምኞቴ ነው፡፡  

 ፀጋዬ ወ/ማሪያም (ኢትዮጵያ ቴላቪዥን) 

 
35.  ዙምራ ኑሩ ሇሰው ሌጆች ዯህንነት ሲሌ እራሱን ፇትኖ የወጣ የሰው ሌጆች ስጦታ 

ነው፡፡ በኔ በኩሌ የሱን ሀሳብ ሇመተግበር ከቤተሰቦቼ በመጀመር ጥረት አዯርጋሇሁ፡፡  
ተሾመ ሲሳይ መኮነን 

36.  በእውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዱህ ዓይነት አርአያነት ያሇው ተግባር 
የሚያከናውን ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር ብል ሇመቀበሌ ያዲግታሌ፡፡ ይሁን 
እንጅ አይን አይቶ ይፇርዲሌ እንዱለ በቦታው ተገኝቼ በተረዲሁት መሰረት ሀገራችን 
ከዴህነት አረንቋ አውጥቶ ካዯጉት አገሮች ጋር ሉያስተካክሊት የሚችሌ አካሄዴ 
ማሇትም በመዯጋገፌ፣ በመፇቃቀር፣ በመተሳሰብ በጋራ መስራት፣ አረጋዊያንንና 
ህፃናትን በመዯገፌ፣ ያሇፊታ በመስራት፣ ጎጂ ባህልችን ወዯጎን በመተው ሇተሸሇ ኑሮ 
መጣር የመሳሰለ አካሄድችን ተገንዝቢያሇሁ፡፡ በመሆኑም ይህ አርአያነት ያሇው አካሄዴ 
ሇላልች የአገራችን አካባቢዎች መሌካም ተምሳላት ሆኖ በጥቅለ ሀገራችን ስታዴግ 
ማየትን ከሌቤ እመኛሇሁ፡፡  

 ተስፊዬ ይሁኔ (ኢ/ህ/ማ/ሌ/ዴ፣ አዱስ አበባ)  

37.  በእውነት ከዴህነት መውጣት የሚያስችሌ የስራ ባህሌ የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሊይ 
ተመሌክቻሇሁ፡፡ በእውነት ኢትዮጵያን ሁሊችንም እንዱህ መስሇን ሳይሆን ሆነን ብንገኝ 
እንዳት ዯስ ይሌ ነበር? ይቻሊሌም፡፡  

ሙለጌታ አዲነ (የዯ/ታቦር ገ//አ/ኢ/ሌ/ጽ/ቤት ኃሊፉ፣ 1997) 

38.  የአውራ አምባ ማህበረሰብ ያሇው አስተዲዯርና አኗኗር ሇሁለም ጠቃሚና አርአያ ሆኖ 
አይቸዋሇሁ፡፡ በኔ በኩሌ እንዯህሌም የሚታሰብና የሚዯረስበት አይመስሇኝም ነበር፡፡ 
በተግባራቸው በዓኖቼ አይቻሇሁ፡፡  

 ሙለእመቤት ፇሇቀ (አዱስ አበባ ንግዴ ምክር ቤት) 

39.  ይህ መሌካም አርአያነት ያሇው ማህበረሰብ ሇሰው ሌጆች መሌካም ምኞትና ሇህዝቦች 
በአንዴነት፣ በመተባበር፣ በጋራ በመስራትና በመኖር የሚያዯርጉት ተግባር ሇሀገሪቱ 
አሌፍም ሇዓሇም ሞዳሌ ሆኖ ሉታይ የሚገባ የሀገር ሀብት ነውና መንግስት ሉዯግፇውና 
ሉያበረታታው ይገባሌ፡፡  

ቢራራ አራጌ  

40. ሇመጀመሪያ ጊዜ መማር በሰው ሌጅ ሊይ ከሚያመጣው ሇውጥ የበሇጠ ማስተዋሌና 
ችግር እንዯሚያስተምር በግሌፅ መመሌከት ችያሇሁ፡፡ በመሆኑም ሇአውራ አምባ 
ማህበረሰብ ብሌፅግናን መመኘት ሳይሆን እራሱ እንዯሚመጣ ግሌፅ ነው፡፡ ዙምራ 
ሇኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሇመሊው አፌሪካ የሚበቃ የፌሌስፌና ሰው ስሇመሆኑ 
ሌመሰክር እወዲሇሁ፡፡ እኔ ዛሬ የተማርኩትን ሇማውቀው ግሇሰብ ሁለ እንዯማስተምር 
እገሌጻሇሁኝ፡፡  

ሰሇሞን ዯምሴ 
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41.  በህይወቴ ውስጥ ካዯረግኳቸው ጉብኝቶች የአውራ አምባ ማህበረሰብን መጎብኘቴ 
ከፌተኛ ቦታ ይይዛሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ላሊውን ወንዴሜንና እህቴን እንዴወዴ፣ ጥሊቻንና 
ምቀኝነትን እንዴጠሊ አዴርጎኛሌ፡፡ ሇወዯፉት መጥቼ እንዯማያችሁ ተስፊ አሇኝ፡፡  

ንጋቱ በዲዲ (ዋሽንግተን ዱሲ) 

42.  በሄዴኩበት ሁለ ላሊ ማውራት የምችሌ አይመስሇኝም፡፡ የሰማሁትን ባይኔ ማየቴ 
የበሇጠ ሰውን ሇማሳመን ይረዲኛሌ፡፡ አብረውኝ ከመጡት 8 ጋዯኞቼ ጋር የናንተን 
ቀናነት፣ የአኗኗር፣ የመተጋገዝ፣ የመፇቃቀር፣ ዘይቤያችሁን ሇምናገኘው ሁለ 
እንነግራሇን፡፡ የተቻሇንን ሁለ ሇማዴረግ በሌባችን ቃሌ ገብተናሌ፡፡  

ፇንዱሻ ፌስሃ ከነጓዯኞቹ 

43.  በአውራ አምባ ማህበረሰብ በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን 
ሇመተግበር ሇማሰብ የሚያስቸግሩ ነገሮችን እየተገበሩ ያለ በጣም ሉበረታቱ 
የሚገባቸውና አጋዥ የሚያስፇሌጋቸው ሆነው አግኝቻቸዋሇሁ፡፡ እንዳት የሚያኮራ 
ማህበረሰብ ነው? በጣም ያስዯስታሌ፡፡ የሚያኮሩ ኢትዮጵያዊያን፡፡  

አህመዴ ሰይዴ (ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ) 

44. ከማዕከሌ የሚዱያ ተቋማት የተውጣጣ ቡዴን የማህበረሰቡን እንቅስቃሴ ሇመዘገብ 
በመጣበት ወቅት ያገኘነው መስተንግድ በጣም አስዯንቆናሌ፡፡ እንዯጋዜጠኝነታችን 
ህዝብን ሇማስተማር የሚያስችሌ ስራ ሇመስራት መጥተን ከፌተኛ ትምህርት ቀስመን 
ተመሌሰናሌ፡፡ የማህበረሰቡ የስራ ባህሌ፣ መተሳሰብና ጥቅሌ ወገናዊነት ሉጠናከር 
እንዱችሌ መንግስት፣ ህዝቡና ይመሇከተኛሌ የሚሌ ማንኛውም ወገን አስፇሊጊውን 
ዴጋፌ ማዴረግ እንዲሇበት እናምናሇን፡፡ ይህ አርአያነት ያሇው የኑሮ ዘይቤ በላሊው 
ዜጋ ሁለ ቢሇመዴና ቢስፊፊ ሁሇንተናዊ እዴገትና ሇውጥ ሇማምጣት ትሌቅ ጠቀሜታ 
ይኖረዋሌ የሚሌ እምነት አሇን፡፡   

                                ጌታቸው ተስፊ (አዱስ ዘመን)   
                               ሙሊት ዓሇማየሁ (ኢቴቪ) እና  
                              ኃ/አምሊክ ካሳዬ ኢት.ሬዱዮ) 

45.  በአውራ አምባ ማህበረሰብ በዚች ትንሽ መንዯር ሁለም ቁሌፌ አሇ፡፡ የኛ የሚስጥሩ 
ቁሌፌ እዚህ ይገኛሌ፡፡ እጅግ በጣም እረክቻሇሁ፣ ኮርቻሇሁም፡፡ በዚያው መጠንም 
ትሌቅ ሸክም እንዲሇብኝ ዓይኔን የከፇተሌኝ ቦታ ነው፡፡ ይበቃኛሌ፡፡ በርቱ!!  

ኤሉያስ ጌታቸው 

46.  ግሩም፣ ዴንቅ ነው፡፡ የመንግስተ ሰማይ በር ይህች ትሆን ይሆን? እኔ እንጃ እኔ ምን 
አውቃለ፡፡ እኔ፣ እኔ ስሌ ዘመኔን ጨረስኩ፡፡ ከሌቤ አስቀንታችሁኛሌ፡፡ ፇጣሪ 
ምዴራችሁንና አእምሯችሁን ይባርክሊችሁ፡፡ በኢትዮጵያነቴ አኮራችሁኝ፡፡  

ጀማሌ መሀመዴ 

47.  ያየሁት ከምጠብቀው በሊይ እውነትም አውራ አምባ የኢትዮጵያ አውራ መሆናቸውን 
ተዘዋውሬ በማየት ብቻ ሳይሆን የማህበረሰቡ መስራች የሆነውን ዙምራንና ላልች 
የሰጡኝን ማብራሪያ በፉልሶፉ የመጀመሪያ ወይም ሁሇተኛ ዱግሪ በነሱ የተያዘ 
ሳይማሩ የተማሩ ማህበረሰቦች መሆናቸውን አረጋግጫሇሁ፡፡  

 አሇምሰገዴ ወ/ገሪማ (ከትራንስፖርት ቢሮ) 

48.  በአውራ አምባ ስፌራ በዙምራ መንዯር ተገኝቼ ይህን ጠንካራና መንፇሰ ጀግና 
ማህበረሰብ በማየቴ እጅግ በጣም ተዯስቻሇሁ፡፡ እኔ ማን ነኝ? ብዬ እራሴን 
እንዴዯፇትሽና በጣም ብዙ ነገሮችን በትንሽ ዯቂቃ በመማሬ አዯንቃችኋሇሁ፡፡ በዚህ 
ጥንካሬያችሁ ወዯፉት ላሊ ዯረጃ እንዯምትዯርሱ ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡ 

 ከዴር ይማም 
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49.  አውራ አምባ የስራ ማዕከሌ፣ የባህሌ፣ የፆታ እኩሌነትን የሚያሳይ መስታውት ነው፡፡ 
ሇላሊው የአገራችን ህዝብ ተምሳላት ነውና ማንም ኢትዮጵያዊ ከጎኑ የሚቆምሇት 
ስሇሆነ ወዯፉት መጠንከር ብቻ አሇበት፡፡ እኔም ሆንኩ መስሪያ ቤቴ ከጎኑ የቆምን 
ነን፡፡ አንዴ ቀን ብርሃን ስሇሚወጣሇት ዛሬን በፅናት ማሇፌን ያስተምረናሌ፡፡ 
እያስተማረም ይገኛሌ፡፡ በርቱ! ጠንክሩ! እሊሇሁ፡፡  

መሰረት ቀሇመወርቅ  

50.  ትሌቅ ትምህርት ተፇጥሮ መሆኑን ተረዲሁ፡፡ እንዯኔ ሁለም ዓሇም ይህችን 
እንዯሚከተሌ እርግጠኛ ነኝ፡፡ የሚገርመኝ ግን ይህ ትሌቅ መንገዴ ከዚች ትንሽዬ 
ምንም ኢንፍርሜሽን ከማይገኝባት ቦታ መሆኑ ነው፡፡  

አሳዬ አየሇ 

51.  ይህች መንዯር ትሌቅ አገር ሆና እንዲያት እግዚያብሄርን እዴሜ እሇምናሇሁ፡፡  

የሇማሁ ሞሊ  ከአማራ ቴላቪዥን 

52.  ላብነት፣ ቅጥፇት፣ ውሸት የላሇበትና ስራ የሚወዯዴበት ባህሌ በመሆኑ ተዯንቄያሇሁ፡፡ 
ዓሊማቸው መተባበር፣ መዯጋገፌ፣ ፌቅርና፣ አንዴነት ያሇበት በመሆኑ ሁለም ሰው ይህን 
ዓሊማ እንዱከተሌ ምኞቴ ነው፡፡  

 ፌስሃ ጌታነህ (አዱስ አበባ) 

53.  ሇዓሇም ህበረተሰብ ፌቅርና ሰሊምን የሚያስተምር ማህበረሰብ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡ 
በተሇይ ስሇ አረጋዊያን አያያዝ እኔ ካሇኝ አመሇካከት ጋር ሲዲመር ሇቤተሰቤ ጥሩ 
አመሇካከት እንዱኖረኝ እጅጉን ይረዲኛሌ፡፡ ይህ ባህሌ በፌጥነት ቢሰራጭ አገራችን 
ካሇችበት ተነስታ ከማንም አገር በሊይ እንዯምትሆን እረግጠኛ ነኝ፡፡ በርቱ! አይዟችሁ 
በጣም ጥሩ ሞዳሌነት ነው፡፡  

 ቢያዴጌ ውቤ (አሇማያ ዩኒቨርሲቲ) 

54.  በአውራ አምባ ተገኝቼ የሰማሁትና ያየሁት ነገር ሇቀሪው ዘመኔ ሁለ አስተማሪዬ 
ይሆናሌ፡፡ ምናሌባትም የዘመናችን ሰው መሰረታዊ ችግር በአግባቡ ፇትቶ 
በወንዴማማችነት እየኖረ ያሇ ብቸኛ የአገራችን ቦታ ነው ብሌ ማጋነን አይሆንም፡፡ 
በመምህርነቴ ሇማስተምራቸው ሌጆች፣ ሇቤተሰቦቼና ሇጓዯኞቼ የምሰብከውን ታሪክ 
ይዣሇሁ፡፡  

በሊቸው መኩሪያ 

55.  ብዙ ጥሩ ታምራዊ ሁነቶችን ያየሁ ቢሆንም የአውራ አምባ ማህበረሰብ የአኗኗር ዘይቤ 
እራሴን በውሌ እንዴፇትሽ መነሻ ይሆነኛሌ የሚሌ ሙለ ግንዛቤ ፇጥሮሌኛሌ፡፡ እናም 
ከዛሬ ቀን ጀምሮ ማንነቴንና የወዯፉት የህይወት ፌስፌናዬን ቅጥ ሊበጅሇት ወሰንኩ፡፡  

ማሩ ቸኮሇ (1998) 

56. የዙምራ ራዕይ በጣም ትሌቅና ሇረጅም ጊዜ የሚወስዴ በጣም ሇአገር ኢኮኖሚያዊ 
ዕዴገትና ኋሊቀር የሆኑ ጎጅ ሌማዲዊ ዴርጊቶችን የሚዋጋ በአጠቃሊይ እውን እየሆነ 
ያሇ በመሆኑ በኔ በኩሌ ትምህር ያገኘሁበት ማህበረሰብ በመሆኑ እኔም የማህበረሰቡ 
አባሌ ሇመሆን ወስኛሇሁ፡፡   

 ፇንታው ከፌያሇው (የወሌዱያ ከተማ ከንቲባ) 

57. የአውራ አምባ ማህበረሰብ እጅግ ታሊቅ ከዘመናችን ኢትዮጵያዊያን አስተሳሰብ እጅግ 
አሇፌ ያሇና የሊቀ፣ ዛሬ ያሇንበት አስተሳሰብ ሳይሆን ከዚህ ያሇፇ ዘመናዊ አስተሳሰብ 
ያሇውና ሇሀገራችንም ትሌቅ ትምህርት መሆኑን ተገንዝቤያሇሁ፡፡ ማህበረሰቡ ዛሬ ብቻ 
የሚኖር ሳይሆን ሇነገ ራዕይ ያሇው መሆኑንም ተገንዝቢያሇሁ፡፡  

መሰሇ ካሳ (ከአዋሳ) 
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58. በአውራ አምባ ማህበረሰብ መኖሪያ ተገኝቸ እጅግ የሊቀ ትምህርት አግኝቻሇሁ፡፡ ዯካማ 
ወገንን መርዲት የሚሇው መሪ ቃሌ “ባሌንጀራህን እንዯራስህ ውዯዴ” ከሚሇው የጌታ 
ትምህርት ጋር የተገናኘና የስብከተ-ወንጌሌ ተሌእኮ ፌፁም ሆኖ በማግኘቴ እጅግ ዯስ 
ብልኛሌ፡፡ እርካታንም አግኝቻሇሁ፡፡ መስራቹ ዙምራ ኑሩ ቀዯም ሲሌ ስመጥር ከሆኑ 
ፇሊስፍች የበሇጠ እንጅ ያነሰ ባሇመሆኑ የሚዯነቅ ታሊቅ ሰው ነው፡፡ ይበሌጥም ሉረደ 
የሚገባቸው መምህርና መሪ በመሆናቸው ሀሳባቸው ሁለ በመጽሏፌ ቢሰፌር መሌካም 
ይመስሇኛሌ፡፡ እግዚያብሔር በዚህ መሌካም ተግባር የተመሰገነ ይሁን፡፡  

አባ ግርማ ፊሪስ (ከኢትዮጵያ ካቶሉክ ቤተክርስቲያን) 

59. በዚች ቀን ያየሁት ነገር ሇህይወቴ የ10 ዓመት ትምህርት ያክሌ ጠቅሞኛሌ፡፡ የዙምራ 
ፌሌስፌና ሇማንኛውም የሰው ዘር በሙለ ጠቃሚ ነውና ቀሪውን ህይወታቸውን የተመኙትን 
የሚያገኙበትና የጤና እንዱሆንሊቸው እመኛሇሁ፡፡      

(በሊይነህ ሽታዬ (ከአሌማ)) 

60. የአውራ አምባ ማህበረሰብ የፌቅር፣ የስራና የጥበብ መሰረት የሚሆን ከኢትዮጵያ አሌፍ 
ሇዓሇም ህዝቦች በሙለ አንዴ አዲምና የሄዋን ዘር በመሆኑ በዓሇማችን ሊይ እስካሁን 
ተከስተው ከነበሩት ፇሊስፍችና የአንዲንዴ ሃይማኖት መስራቾች የበሇጡ እንዯሆነ 
ተረዴቻሇሁ፡፡ ምናሌባት የሰው ሌጅ እንዯነሱ ፌቅርን መሰረት ቢያዯርግ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሇሰው ሌጆች ፌቅር እራሱን አሳሌፍ ሲሰጥ ጨክነው የገዯለት፡፡ የሰው ሌጆች 
ጭካኔን በሰው ሌጆች ሊይ ማዴረስ ከሰውነት ባህርይ ውጭ መሆኑን ምናሇ ከዙምራ 
ተምረው ቢሆን ኖሮ!! እግዚያብሄር ሰውን ሲፇጥር እንዯዙምራና እንዯማህበረሰቡ 
እንዱሆን ነበር፡፡ ታዱያ ላልቻችንስ ምን እናስባሇን?  

 መሇሰ ሌይህ 

61. ህሌም ሁጊዜም ህሌም ሆኖ እንዯይማቀር እዚህ ተምሬያሇሁ፡፡ ነገ በጣም የተሻሇ ነገር፣ 
የተሻሇ ዓሇም ተገንብቶ ሇማየት አሌማሇሁ፡፡ ህሌሜንም እውን ሆኖ አየዋሇሁ፡፡  

ሰሇሞን ከበዯ 

62. ስሇአውራ አምባ ማህበረሰብ ዝምብየ የተዯሊዯለትን ሀገራት የኑሮ ዘይቤ ከማሰብ ውጭ 
መናገር እጅግ ከብድኛሌ፡፡ ፌፁም የሆነ የመፇቃቀር፣ የመተሳሰብና ሇስራ ትሌቅ 
አክብሮት ያሊቸው ህዝቦች በመሆናቸው ሇኖርኩባት ኢትዮጵያ ትሌቅ ምሳላና 
የመንግስቱም የስራ መዋቅር ማሻሻያ አዴርጎ ሉቆጥራቸው የሚችሊቸው ህዝቦች 
በመሆናቸው ያየሁትን ማመን እስኪያቅተኝ ዴረስ ተገርሜያሇሁ፡፡ በመሆኑም ያየሁትን 
ሇላሊውም ህብረተሰብ ሇማሳወቅና እኔም የሚጠበቅብኝን ሇማዴረግ የራሴን ጥረት 
አዯርጋሇሁ፡፡ ከሁለም እግዚያብሄር ይርዲችሁ፡፡  

ዯ/ር ዘውደ ሁሪሳ 

63.  እጅግ በጣም የሚገርም ነገር በማየቴ ዯስተኛ ነኝ ይሆን? እኔ እንጃ ሇኢትዮጵያ ህዝብ 
ትሌቅ አስተማሪዎች ሆነው ታይተውኛሌ፡፡ እኔም ትሌቅ ትምህርት አግኝቻሇሁ፡፡ 
እንዯቻይናም ኢትዮጵያን ራሷን እንዯሚያስችለ ይታየኛሌ፡፡  

 ወንዴሙ 

64.  አሸነፊችሁኝ፣ እራሴን ወቀስኩ፣ ባህሊችሁ ባህላ ሆኖ እንዯሚቀጥሌ ሇራሴ ቃሌ 
ሰጠሁ፡፡   

 ምስጋናው ታምራት (ባህር ዲር ዩኒቨርስቲ) 

65.  ይህ ማህበረሰብ ሇስራ ተነሳሽነቱና ሇሰው ሌጅ ክብር የሚያዯርገው እንቅስቃሴ 
ሇሀገርና ሇወገን ጠቃሚ ስሇሆነ የአገራችን ህዝቦች መማሪያ ማዕከሌ መሆኑ እጅግ አኩሪ 
ያዯርገዋሌ፡፡  

ፊንታዬ አበባው (ከሉቦ ከምከም ወረዲ ግ/ገ/ሌ/ጽ/ቤት) 
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66.  የአውራ አምባ ማህበረሰብ በጣም ዯጎች ጌታ የራሱን ጥበብ ያስተማራችሁ የታዯሊችሁ 
የጌታ አምሳሌ ናችሁ፡፡ እናመሰግናሇን፡፡  

 ተናኘ እጅጉ (አዊ ዞን) 
67.  ወጣት መምህር ነኝና በማስተምረው እዴሜዬ ምሳላዎቼ ናችሁ፡፡  

 ሃፌቱ ህንዱያ (ባህርዲር የኒቨርሲቲ) 

68. የአውራ አምባ ማህበረሰብ ይዞት የተነሳው ሊቅ ያሇ አስተሳሰብ በሀገራችን በተሇይም 
በክሌሊችን ውስጥ መገኘቱና የሰው ሌጆች እኩሌነትና የሌማት ተሳታፉነት መታገለ፣ 
ዓሇም ሊሌዯረሰበትን እዴገት መብቃቱ፣ እኔም ይህን ማየቴ በእውነት እጅግ ሊቅ ያሇ 
ኩራት ተሰምቶኛሌ፡፡  

የኔጓዴ እስቲበሌ ( ከባህር ዲር) 

69.  የሰው ሌጅን መሌካም አስተሳሰብ ማስፇን የፇሇገና ፌቅርና ሰሊም የሞሊበትን ዓሇም 
የፇሇገ- እንዱሁም በእውን ሇማየት ጥሮ የተሳካሇት ዙምራና እሱ የመሰረተው 
ማህበረሰብ ነው፡፡ ይህን ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዱሁም በአማራ ባህሌ 
በታጠረ ስፌራ መገኘቱ ዯንቆኛሌ፡፡   

 ብስራት ዓሇሙ የአክሽንኤዴ ሰሜን ሪጅን አስተባባሪ 

70.  ሰዎች መምጫቸው፣ መፇጠሪያቸው፣ ሃይማኖታቸው አንዴ መሆኑን የእምነትም ህንፃ 
ሰዎች እንጅ በየቦታው የሚሰሯቸው ጎጆዎች አሇመሆናቸውን የተረዲሁበት፡፡ ሰው ሀብቱ 
አእምሮው፣ እምነቱ፣ ጥሩ ምግባሩ መሆኑን የተረዲሁበት በህይወቴ ትሌቅ መሰረት 
ያገኘሁበት ቦታ ነው፡፡ ይህን የአመሇካከት ሇውጥ ሉያመጣ የሚችሌ ማህበረሰብ 
መጎብኘት በሀገር ሊይ ትሌቅ ሇውጥ የሚያመጣ መሆኑን ተረዴቻሇሁ፡፡ እኔም የነሱን 
ፇሇግ በመከተሌ በምችሇው ሁለ ቃሌ የገባሁበትና የምሇማመዴበት ዕሇት ነው፡፡  

 ተስፊየ የሰሜን ምዕራብ ሪጅን ቴላኮሚኒኬሽን ስራ አስኪያጅ 

71.  በኢትዮጵያዊነቴ ኮራሁ፡፡ በኢትዮጵያዊነታችሁ ኩሩ፡፡  ያብዛችሁ፡፡ ኢትዮጵያንም 
አጥሇቅሌቋትና እኛንም ሇውጡን፡፡ ፇጣሪ ይርዲችሁ፡፡ ፌቅራችሁን፣ መተባበራችሁን፣ 
መዋዯዲችሁን ጌታ ያግዛችሁ፡፡ በጎንዯሬነቴ ኮራሁ፡፡  

 ተስፊዬ ተሻገር 

72.  የአውራ አምባ ማህበረሰብ ማሇት እንዯኔ አገሊሇጽ በኢትዮጵያ የስራ መፇጠሪያና 
ትክክሇኛ ኢትዮጵያን ሇማሳዯግ የሚታገሌ ታታሪ ማህበረሰብ ማሇት ነው፡፡  

ገ/መስቀሌ ሙለ 

73.  በእውነት ዙምራ መፇጠር ባሇበት በትክክሇኛው ጊዜ የተፇጠረ ሰው እንዯሆነ 
ይሰማኛሌ፡፡ ይህ የስራ ባህሌ በላልች የሀገራችን ክፌልችም ቢሇመዴ ኢትዮጵያችን 
ከተረጅነቷም በተሊቀቀች ነበር፡፡   

 ስሙን ያሌፃፇ አስያየት ሰጭ 

74.  በእዴሜዬ እምመኘው አገሬ ኢትዮጵያ ራሷን ችሊ ማየት ነው፡፡ ይህንን ህሌም 
በአውራ አምባ መንዯር አይቻሇሁ፡፡ ይህንን ጅምር ራዕይ ከግብ የማዴረስ የእያንዲንደ 
ዜጋ ግዳታ ነው፡፡   

 ተስፊዬ ባንቲርጋ (1999) 

75. ዙምራና መሊው የአውራ አምባ ማህበረሰብ አኗኗር፣ እምነትና የስራ ፌቅር 
በኢትዮጵያችን አዱስ ተስፊን ፇጥሯሌ፡፡ ነገ የአውራ አምባ ማህበረሰብ እምነቶችና 
እሴቶች በሀገራችን በሙለ ተሰራጭተውና ተተግብረው እንዯምናይ አምናሇሁ፡፡ 
በእውነት ዙምራ ታሊቅ መምህር ነው፡፡    

 አብነት ሰሇሞን ከኢትዮጵያ ፖሉስ ኮላጅ (ሰንዲፊ) 
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76.  በእኔ እምነት የአውራ አምባ ማህበረሰብ የዓሇም ማህበረሰብ ቁንጮ /አርአያ/ ናቸው፡፡ 
ስሇዚህ የመኖሪያ ቦታቸው አውራ አምባ ቢባሌም ተግባራቸው ዯግሞ ‘’የአሇም አምባ’’ 
‘’የኢትዮጵያ ፊና’’ ብያቸዋሇሁ፡፡  

ስዩም በሊይ (ሊይ ጋይንት) 

77.  ሰው በተፇጥሮው ስግብግብ ነው ያሌከው ፇሊስፊ አውራ አምባን ሳታይ ስሊሌከው 
አበቃሌህ፡፡   

 በኃይለ ተ/ኃማኖት 4ኛ ዓመት የህግ ተማሪ 

78.  መቸም ዓሇማችን በብዙ ዴንቅ ነገር የተሞሊች ናት፡፡ ነገር ግን ከእያንዲንደ ዴንቅ 
ስራ በስተጀርባ ገንዘብ፣ የተማረ ሰው ወይም ጉሌበት አሇበት፡፡ የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ ዴንቅ ስራ ግን ከበስተጀርባው ያሇው ፌቅር ብቻ ነው፡፡ ዛሬ የውጩ ዓሇም 
በስሌጣኔና በሀብቱ ሉያገኝ ያሌቻሇው ፌቅር እዚህ በገፌ አሇ፡፡ የስራ ፌቅር፣ የህፃናት 
ፌቅር፣ ያዛውንቶች ፌቅር እንዱሁም የእግዚያብሄር ፌቅር አሇ፡፡ የእግዚያብሄር ፌቅር 
ባሇበት ዯግሞ ሁለም ነገር አሇ፡፡ እሰከዘሊሇሙ እግዚያብሄር ይርዲችሁ፡፡ እኛም ይህን 
ዓሇም ያሊዩ ሰዎችን ነግረን ዲግመኛ ሇመምጣት ቃሌ እንገባሇን፡፡  

ዯ/ር እሸቱ ሙሊትና ባሌዯረቦቹ 

79.  አውራ አምባ ሌዩና ዴንቅ ሇኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን የስራ ክቡርነትን ሇማያውቁ 
ሁለ ሞዳሌ ናት፡፡ የባህሌ ኋሊቀርነት ሇጎዲት ኢትዮጵያ አውራ አምባዎችን ስናይ ምን 
ያህሌ እንዲንቀሊፊን የምታስረዲን ሞዳሊችን ናት፡፡ ቃሊቶች ያንሱኛሌ፡፡  

ያሬዴ ካሳ 
 

80.  አውራ አምባዎች በእውነቱ ሇምወዲት ሇሀገሬ ኢትዮጵያ የመፌትሄ ቁሌፍች ናችሁ፡፡ 
በጣም ዯስ ብልኛሌ፡፡ ሀሳባችሁን ሇመቀበሌ በጣም ፇቃዯኛ ነኝ፡፡ በጣም 
እወዲችኋሇሁ፡፡ በርቱሌኝ!!  

አሞኘ ዴረስ 

81.  የአውራ አምባ ማህበረሰብ ሇስራ ያሇው አስተሳሰብና በእምነት ሊይ ያሇው አስተሳሰብ 
ወቅቱን የጠበቀና ሇዓሇማችን ወሳኝ አስተሳሰብ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡ አስተሳሰባችሁ 
ሇላልች አርአያ በመሆኑ በኢትዮጵ ተዯርሶ የሚታይበትን ጊዜ እመኛሇሁ፡፡ በጣም 
አክብራችኋሇሁ፡፡  

ናትናኤሌ አበጋዝ 

82.  ባሇ አራት ነጥብ ይዞ የተነሳው ዙምራ ከህፃንነቱ ጀምሮ በመጣሩ ችግርና መከራ 
ሳይገታው ሇዚህ ዓሇም ሇውጥ የሰውን ሌጅ እኩሌነትና መብት በማስቀዯም የስራ 
ክቡርነትን ተግባራዊ ስሊዯረገ የሀገርና የወገን አሇኝታ ስሇሆ እግዚያብሄር ይባርከው!!  

መሏር ተገኝ ከበዯ 

83.  እኛ ከጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዲ የመጣን የሌምዴ ሌውውጡ እጅግ በጣም ጥሩና 
መንግስትም የሚፇሌገውን የእዴገት ጎዲና የሚያሳካ በመሆኑ ጥሩ ሌምዴ ሰርቶ 
መሇወጥ የሚቻሌ መሆኑን ተረዴተን ዲግመኛ አውራ አምባ ሇመሆን ጥረት 
እናዴርጋሇን፡፡ 

 ባምሊኩ ጀምበሬ 

84. እኔ ሌሰጥ የምፇሌገው አስተያየት ቢኖር ከናንተ ያገኘናቸው ተሞክሮዎችና የተግባር 
እይታዎች ሇሀገራችን አሌፍም ሇአሇማችን ዕዴገትና ሇውጥ ትሌቅ ግብዓት ሉሆን 
እንዯሚችሌ በሚገባ ተገንዝቢያሇሁ፡፡ ይህንም ተሞክሮ ከራሴ አሌፋ ሇላልች ዜጎች 
ሊስተሊሌፌ ቃሌ እገባሇሁ፡፡   

    ቢኒያም 



 63 

85. ዙምራና እናንይ እንዱሁም ሁለም የአውራ አምባ ማህበረሰብ ትሌቅ ስራ፣ ትሌቅ 
አስተሳሰብ፣ አመርቂ ስራ፣ ዴንቅና ሌዩ የሆነ በእኛ እዴሜ በኢትዮጵያ ሇመጀመሪያ 
ጊዜ በማየቴ- በራሳችሁ ተዯሰቱ፡፡ ትሌቅ ስራ ሰርታችኋሌ፡፡  

ማህላት አብርሃም 

86.  የወዯፉቷን ኢትዮጵ መገሇጫ መሆን የሚችሌ ማህበረሰብ መሆኑን አረጋግጫሇሁ፡፡  
ቴዎዴሮስ በጋሻው 

87.  የአውራ አምባ መንዯር በጣም የሚገርምና በጣም አዋቂ ህዝብ የተሰባሰበበት መንዯር 
ነው፡፡ በጣም የሚገርመው የገሇፃ መንገዲቸው ከትሌሌቅ ዩኒቨርስቲ የወጡ ነው 
የሚመስሇው፡፡ አቶ ዙምራ ኑሩ ያሊቸው ጭንቅሊት ማንም የተማረ ሰው 
አይወዲዯራቸውም፡፡ ቤታቸው፣ ንፅህናቸው፣ ፌቅራቸው፣ የወዯፉቷን ኢትዮጵያን 
ያሳያሌ፡፡  

 መሊክነሽ ዋጃ 

88.  ያየሁትንና የሰማሁትን ነገር መቼም ቢሆን ሌረሳውና ሊጠፊው አሌችሌም፡፡ ከዚያ 
ይሌቅ ሁሌጊዜም ቢሆን የማህበረሰቡን ዓሊማ ስተገብር እንዯምኖር ሇራሴ ቃሌ 
እገባሇሁ፡፡ ዙምራ ሇዘሊሇም ይኑሩ፡፡ ሀሳባቸውም ይስፊፊ!!  

ፇቃደ ታፇረ 

89.  ከሁለም በሊይ ዯስ ያሇኝ ነገር ቢኖር ሰው በመሆኑ የሚምን ህበረተሰብ ስሇሆነ ዯስ 
ብልኛሌ፡፡ ሁለም የሰው ሌጅ በተሇይም ኢትዮጵያ በዚህ ማህበረሰብ ስር ብትስተዲዯር 
ዯስተኛ እንዯሆንኩ ማረጋገጥ እፇሌጋሇሁ፡፡ በጣም ኮራሁ!!  

መ/ር ቴዎዴሮስ ከጎንዯር 

90.  በጣም ነው ያስዯነቀኝ፡፡ ይህ ማህበረሰብ መሊውን የኢትዮጵያ ህዝብ አንዴ 
እንዯሚያዯርገው ጥርጥር የሇኝም፡፡ እኔም ከዚህ ቀን ጀምሮ የማህበረሰቡ አስተሳሰብ 
ተጋሪ መሆኔን እገሌፃለ፡፡                

                                                     ዋሇሌኝ ዯምሇው 

91.  ከአቶ ዙምራ ጋር በነበረኝ ቆይታም ሆነ የማህበረሰቡን ኑሮ በማይበት ጊዜ ትምህርት 
ቤት ሆኘ የተማርኳቸው ዓሇምን በአንዴ ወቅት ያነቃነቁ እንዯነ አርስቶትሌና ሶቅራጥስ 
ያለትን ፇሊስፍች ሳስብ ነበር፡፡ አቶ ዙምራ ባሇ ራዕይና ሇራዕዩ ስኬት ዋጋ የከፇሇ 
ሰው ነው፡፡ ከኢትዮጵያዊ የተሇየ ወጣ ያሇ አእምሮ ያሇው ሰው ነው፡፡ ሇአገራችንም 
ትሌቅ ሀብት ነው፡፡ አቶ ዙምራ ኢንጂነር ነው፤ ሶሽኦልጅስት ነው፤ ኬሚስት ነው፤ 
ፖሇቲከኛም ነው፡፡ ከሰራቸውና ከሚናገራቸው ነገሮች እነዚህን ሙያዎች ማየት 
ይቻሊሌ፡፡  

እያሱ ሽሽጉ 

92.  ያሌተበረዘና ትክሇኛ የሰው ሌጅ ተፇጥሮ የሚገኝበት ስፌራ በመምጣቴ ዯስተኛ ነኝ፡፡ 
ወንዴማችንና አባታችን ዙምራ በዓሇማችን ካለ ታሊሊቅ ምሁራንና ፇሊስፍች መካከሌ 
ስሇመሆኑ አሌጠራጠርም፡፡  

  ጌትነት ብሩ 

93.  በስዯት ሊይ ስኖር ነጮች ሰሇአገራችን ዴህነት፣ ዴርቅና ኋሊቀርነት በየጊዜው 
በማንሳት አቆሰለኝ፣ አዯከሙኝ፡፡ ምነው የአገሬ ገበሬ ተሇውጦ ባየሁ ብዬ ተመኘሁ፡፡ 
ምኞቴ የተሳካ መሰሇኝ፡፡ ይኸው ዛሬ ሇአገሬ ህዝብ ከፌተኛ አርአያ የሚሆን ስራ 
በተግባር አየሁ፡፡ እየሰራችሁት ያሇው ስራ ሁለ ከአገራችን አሌፍ ሇአፌሪካ ህዝብ 
ትምህርት የሚሰጥ በመሆኑ በርቱ!! ስራችሁን ሁለ ፇጣሪያችን ይባርክ እሊሇሁ፡፡  

 ተፇራ ዘርፈ ከሆሊንዴ 
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94.  እጅግ ዴንቅ የሆነ ማህበረሰብና በጣም ሌዩ የሆነ የስራና የመከባበር መንፇስ የነገሰበት 
ህዝብ በማየቴ እጅግ ተዯስቻሇሁ፡፡ ታሪካችሁና አኗኗራችሁ ሇዓሇም ህዝብ አርአያ 
የሚሆን ነውና በርቱ እሊሇሁ፡፡ ከምንም በሊይ ግን እናንተን በማየቴና እንዯናንተ 
ሇመኖር እንዴፇሌግ ስሊረጋችሁኝ አመሰግናሇሁ፡፡   

ስንታየሁ ይሌማ  

95.  ስሇአውራ አምባ ማህበረሰብ የሰማሁትን በተግባር አይቼ በጣም ተዯንቄአሇሁ፡፡ ይህ 
መሌካም የስራ ባህሌና አኗኗር ሇላልች ማህበረሰቦች በአርአያነት /በመሌካም 
ምሳላነት/ እንዱስፊፊ የበኩላን አስተዋፅኦ ሇማዴረግ ቃሌ እገባሇሁ፡፡  

 መ/ር ዯምስ መንግስት ከጎንዯር ዩኒቨርሲቲ 

96.  በእርግጠኝነት አውራ አምባ ከ5 ዓመት በኋሊ 3 ፍቅ ህንፃዎች እንዯሚሰሩ፣ ታሊቅ 
ከተማ እንዯምትሆንና ሇወዯፉት ዙምራ ብዙ ተከታይ እንዯሚያገኝ እርግጠኛ ነኝ፡፡  

አየሇ አንዶሇም ከዯጋ ዲሞት 

97. አውራ አምባ እንዱህ አሌጠበኩም ነበር፡፡ ከጠበቅሁትና ካሰብኩት በሊይ ሆኖ ነው 
የታየኝ፡፡ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያሇ እምቅ ችልታና የመስማማት አዝማሚያ እዚህ 
መቅረት ያሇበት ሳይሆን ሇዓሇም ህዝብ ገሀዴ መውጣት እንዲሇበት አምናሇሁ፡፡ 
አመሰግናሇሁ፡፡  

ጋዱሳ ከጎንዯር 

98. መኖር ከተባሇ እንዱህ ነው፡፡ መጽሏፌ ቅደስ ‘’እኔ እንዯወዴኳችሁ እናንተም ተዋዯደ’’ 
የሚሇው ተግባር በአውራ አምባ ማህበረሰብ ውስጥ አየሁ፡፡ ‘’ያሌሰራ አይብሊ’’ ይሊሌ 
መጽሏፌ ቅደስ፡፡ እሱም በዙምራ ስራ ወዲዴነት ሲተገበር አየሁ፡፡ ከቴዎዴሮስ በኋሊ 
የመጡ ዱሞክራት የሆኑ የኢትዮጵያ ሌጅ ዙምራ ብቻ ናቸው፡፡ ታዱያ የሳቸውን ዴምፅ 
የሚያስተጋባ ማነው? እኔ አንተ አንቺ ሁሊችንም ነን፡፡ ኑ በአንዴ ሊይ አገራችንን 
እናሌማ፡፡  

 በሪሁን ሰጡ 

99. ቃሊቶች ያጥሩኛሌ፤ ስሇ አውራ አምባ ሇመግሇፅ፡፡ በጣም ጥሩ ነው፡፡ ታሪክ ከሌጅ ሌጅ 
ተሊሌፍ ማየት ህሌሜ ነው፡፡ በእውነት አይዯሇም ኢትዮጵያ ዓሇም ሊይ ስሇላሇው 
አንዴነታችሁ እጅግ አዯንቃችኋሇሁ፡፡ ፇጣሪ በፇቀዯ ጊዜ ዲግም መጥቼ ሇማየት ሇራሴ 
ቃሌ እገባሇሁ፡፡ ዲግም እወዲችኋሇሁ፡፡ ሇእዴገታችሁም የበኩላን አስተዋፅኦ 
አዯርጋሇሁ፡፡  

 ሰሊም ዯሳሇኝ የ2ኛ አመት የስነ ህዝብ የጎንዯር ዩኒቨርስቲ ተማሪ 

100. በእርግጥ የዛሬ 4 ዓመት ይህችን ቦታ ጎብኝቼ ነበር፡፡ የነበረኝ ዯስታ ወዯር 
አሌነበረውም፡፡ ዛሬ ዯግሞ ከተማ ሆኖ ሳገኘው እጅግ ዯስ አሇኝ፡፡ ሰሊምና ፌቅርን 
በእውነት ከናፇቅናት ማግኘትና ማዴረግ እንዯምንችሌ ይህ ማህበረሰብ አስተምሮኛሌ፡፡ 
በሀሳብም የአስተሳሰቡ ተካፊይ አባሌ መሆኔን እመሰክራሇሁ፡፡ አንዴ ቀን ይህች ቦታ 
ዓሇምን የምታስተምር እንዯምትሆን አሌጠራጠርም፡፡ ረጅም ዕዴሜን ሇክቡር ድክተር 
ዙምራ እመኛሇሁ፡፡  

ፌቅር ሇሁሊችን ይሁን!! ዘውደ ሁሪሳ 

101. ዙምራ የጀመርከው ውጥን ወዯፉት ትሌቅ ዯረጃ እንዯሚዯርስ አትጠራጠር፡፡ 
በእንዱህ ዓይነት ትንሽና ገና ታዲጊ አገር ውስጥ እንዲንተ ዓይነት ህሌምና ታሊቅ 
ዓሇማ ይዞ የተነሳ በህይወቴ አሊጋጠመኝም፡፡ በመንገዴህ ሊይ ብዙ እንቅፊቶች 
እንዯሚያጋጥሙህ አንተም ታውቀዋሇህና ይህን አሌነግርህም፡፡ ግን በርታ!! ተስፊ 
አትቁረጥ! ዛሬ በትንሹ የጀመርከው ነገ ትሌቅ ብርሃን ይዞ ሇዓሇም ህዝብ ብቅ 
ስሇሚሌ፡፡  (ስሙ ያሌተገሇፀ አስተያየት ሰጭ) 
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102. ዛሬ እዚህ በመምጣቴ በወሬ የሰማሁትን፣ በቴላቪዥን ያየሁትን አረጋገጥኩ፡፡ 
በጣም የሚዯንቅ ማህበረሰብ ነው፡፡ ምነው ሰው ሁለ /ፌጡር ሁለ/ እንዯነሱ ባሰበ ብዬ 
ተመኘሁ፡፡ አንዴ ቀን እግዚያብሔር ሁሊችንንም አንዴ ያዯርገናሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡   

ስምረት በየነ 

103. በአውራ አምባ ማህበረሰብ ያየሁትን በጣም በመማረክ ነው ያሳሇፌኩት፡፡ በዚህ 
አስተሳሰባችሁና አኗኗራችሁ በጣም ተማርኬአሇሁ፡፡ እናም እኔም የእናንተው ሀሳብና 
ተግባር ባሌችሇውም እንኳን በመታገሌ እስከመጨሻው ዴረስ እታገሊሇሁ፤ እሰራሇሁ፡፡ 
ከአሁን በኋሊ የማህበረሰባችሁ አባሌ ነኝ፡፡ አመሰግናሇሁ!!  

 ገዛኸኝ ገ/ፃዱቅ ከአዱስ አበባ 

104. ሇዓሇም ሰሊም፣ አንዴነትና ሌማት የሚሰራ ታሊቅ ማህበረሰብ አውራ አምባ ሌምደ 
ሇዓሇም ሁለ ይሰራጭ እሊሇሁ፡፡  

ጥሊሁን ታዯሰ ከወሊይታ ሶድ 

105. በህይወቴ ማየት ከምፇሌጋቸው ነገሮች አንደ የሆነው የአውራ አምባ ማህበረሰብ 
ነው፡፡ ሇማህበረሰቡ ያሇኝ አዴናቆት በጣም የሊቀ ነው፡፡ ብዙ ሰዎች /ማህበረሰብ/ 
ስሇብዙ ነገር ሉያወሩ ይችሊለ፡፡ የሚፇጽሙት ግን ጥቂቶቹን ብቻ ነው፡፡ የአውራ 
አምባ ማህበረሰብ ግን የሚኖረውን ይናገራሌ፡፡ ሇጂማ ዩኒቨርሲቲ ትሌቅ አክብሮት 
አሇኝ፡፡ ምክንያቱም ሇዚህ ታሊቅ ስራ ባሇቤት ሇሆነው ሇዙምራ የክብር ድክትሬት 
ዱግሪ በመስጠቱ፡፡  

ተስፊዬ ያዯታ 

106. የአውራ አምባን ማህበረሰብ ስመሇከተው የሃማኖት /ትክክሇኛ/ አምባ ሆኖ 
አግኝቸዋሇሁ፡፡ የሰው ሌጆች በፌቅር፣ በመተሳሰብ፣ የሚኖሩበት መንዯር ሆኖ 
አይቸዋሇሁ፡፡ ከአውራ አምባ ማህበረሰብ የህይወት መመሪያ ሁሊችንም ሌንማር 
ይገባናሌ፡፡ አውራ አምባ ማሇት የኢትዮጵያ የአፌሪካ ብልም የዓሇም ብርቅዬ 
ዩኒቨርሲቲ ነው፡፡ ሌንንከባከበው ይገባሌ፡፡ ፌቅራችንን ከሌብ ሌንሇግሳቸው ይገባሌ፡፡ 
በምንሄዴበት ቦታ ሁለ ምሳላያቸውን ተከትሇን መንፇሳቸውን ማራመዴ አሇብን፡፡  

ባህሩ አስፊው  

107. እኔ በእውነት ያየሁት ቅንነታችሁን ሲሆን መንግስት ብሆን ኖሮ የእናንተን ሌምዴና 
አስተሳሰብ አንደና ዋነኛው ስራዬ አዴርጌ እይዝ ነበር፡፡ አሁንም ሇመንግስታችን 
እምመክረው ይህንን ዓይነት ማህበረሰብ ጠንክሮ መፌጠር ሊይ ቢያተኩር ጥሩ ነው፡፡ 
እንዯ-ሌምዴ ሌውውጥ ይሆን ዘንዴ ከዚህ ማህበረሰብ አንዴ- አንዴ ሰው በመመዯብ 
አሌያም ከላልች ማህበረሰቦች ወይም ክሌልች ሇተወሰነ ጊዜ እዚህ በማምጣት ሌምደን 
እንዱወስደ፣ አስተሳሰቡን እንዱተገብሩና እንዱጋሩ ቢያዯርግ ሀገራችን በአጭር ጊዜ 
በፌጥነት ቢያንስ አስተሳሰባችንን መሇወጥ ይቻሊሌ፡፡ በርቱ ፇጣሪ ይርዲችሁ!! የድክተር 
ዙምራን ህይወት ያርዝምሌን!! ላሊ ታሪክ የሚፇጥር እንዱሆን እመኝሊቸዋሇሁ፡፡  

ዯረጀ አያላውና ህይወት ተሾመ ከአዱስ አበባ 

108. አውራ አምባዎች!! እናንተ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፌሪካ ብልም የዓሇም 
ምሳላዎች ስሇሆናችሁ አርአያነታችሁ የሁለም ዓሇም ነውና ዓሇም ሉያዯንቃችሁና 
ሉያከብራችሁ ይገባሌ፡፡ በርቱ! በጣም እወዲችኋሇሁ፡፡  

አምባቸው ዲምጤ ተፇራ ከአብክመ ጤና ጥበቃ ቢሮ 

109. በየዘመኑ የተሇያዩ ሰዎች ይነሳለ፡፡ በመሆኑም ክቡር ድ/ር ዙምራ በዚህ ዘመን 
የተነሱ ሌዩ ሰው ናቸው፡፡ ናፌቆቴ ህሌማቸው እውን ሆኖ ማየት ነው፡፡ ዯግሞም 
ይሳካሌ፡፡  

 ዓሇምወርቅ ጌታው  
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110. በመከራ፣ በስቃይ፣ በስግብግብነት ከተሞሊው የጨሇማ ዓሇም ሇትንሽ ጊዜ ቢሆንም 
ወጥቼ አውራ አምባ በመቆየቴ እራሴን እንዯ እዴሇኛ እቆጥራሇሁ፡፡ በእውነት ያየሁት 
ነገር እጅግ አስገራሚ የፌቅር ዓሇም ነው፡፡ በተሇይ ላሊው ዓሇም አረጋዊያንን 
ሲያሰቃይ እናንተ ግን በፌቅር ትንከባከባሊችሁ፡፡ ፇጣሪ ይርዲችሁ!! ማንም በእውነትና 
በፅናት ሊይ የተመሰረተ ህይወትን እንዱሁም ሇራሱ ዯህንነት አስተማማኝ የሆነ ቦታን 
ማየት ከፇሇገ መታየትና በህይወቱም ውስጥ ሉኖርበት የሚገባው ህብረተሰብና አካባቢ 
ነው፡፡  

 ብሩህ ውበት 

111. አውራ አምባ እጅግ በጣም የተዯነቅሁበትና የተዯሰትኩበት ቦታ ነው፡፡ 
በኢትዮጵያውያን የተሇመደና አሳሪ ከሆኑ ባህልች መካከሌ እንዱህ ዓይነት ስር ነቀሌ 
የሆነ የባህሌ ጥሰት አዴርጎ ወዯ እውነተኛውና አስዯሳቹ የባህሌ መስመር በመግባት 
በእርግጥም ይህ ማህበረሰብ ቆም ብል ማሰብ የቻሇና ወዯፌፁምነት /perfection/ 
መንገደን የያዘ ማህበረሰብ ነው፡፡ እወዲችኋሇሁ፡፡ እኔም ባሇሁበት የማህበረሰባችሁ አባሌ 
ነኝ፡፡ በርቱ!   

ሳምሶን መኮነን 

112. የሚዯንቅ ባህሌ ነው፡፡ ሀሳቡ የሰው ብቻ አይዯሇም፡፡ የእግዚያብሔር እንጅ፡፡ 
የዓሊማ ቁርጠኝነት ካሇ የማይቻሌ ነገር እንዯላሇ ያስተምራሌ፡፡  

ብርሀኑ ገ/ሰንበት 

113. ይህን ማህበረሰብ በማየቴ ሰፉ የስራና የአስተሳሰብ ሇውጥ አግኝቻሇሁ፡፡ ከዚህ በኋሊ 
ያሇኝን አስተሳሰብ በስራና በሰው ዘር ቀይሬ ባሇኝ ዕዴሜ ቅንና ስራ አክባሪ በመሆን 
ሇመኖር ወስኛሇሁ፡፡ ይህንን ሊሳየኝ እግዚአብሔር ምስጋና ይገባው!!  

 ኢሳያስ ዯምሇው 

114. እኔ ያየሁት በጣም የሚያስዯንቅ ነገር ነው፡፡ ዙምራ እጅግ በጣም ትሌቅ ዓሇምን 
የሚቀይር አስተሳሰብ ያሇው ብቸኛው ኢትዮጵያዊ ነው፡፡ እግዚያብሔር ትሌቅ ዕዴሜ 
ይስጠው!! ወዯዋናው ነገር ስንገባ ከመንግስት ጋር በመተባበር የእናንተ ፕሮግራም 
በሳምንት ሁሇቴ በኢትዮጵያ ቴላቪዥን እንዱተሊሇፌ ቢዯረግ እናንተ የያዛችሁት 
ራዕይ ይህች በዴህነት ውስጥ የምትገኝ ሀገርን የሚሇውጥ ራዕይ ነው፡፡ በርቱ! 
ጥረታችሁ ዋጋ እያገኘ ይገኛሌ፡፡ መሌካሙን እመንሊችኋሇሁ፡፡  

 ጌታሁን በሻህ የሶድ ቡኢ ህፃናትና ቤተሰብ ሌማት ማህበር 

115. ዙምራ የአንተ ዓይነት ሰው ኢትዮጵያ በማግኘቷ እኔን እንዯዜጋ ያኮራኛሌ፡፡  
 ይነበብ ዯርሰህ 

116. እኔን እስከዛሬ ዴረስ ምንም ነገር አሇመስራቴን ፌንትው አዴርጎ ያሳየኝ የአውራ 
አምባዎች ጣምራ ጥበብ ነው፡፡ 

ዯሴ ገ/ህይወት 

117. ሇነዚህ ዘሊቂና ዴንበር ሇማይገዴባቸው የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች በጋራ 
መስራት አሇብን፡፡ 

(ከአቶ መርሀ-ፅዴቅ የአማራ ክሌሌ ር/መስተዲዴር አማካሪ) 
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7. ከክብር ድ/ር ዙምራ ኑሩ አባባልች ጥቂቶቹ 

1. ሰዎች በሶስት ይከፇሊለ፡፡ ትሌቅ ፣ መካከሇኛ፣ ትንሽ 

- ትሌቁ ሰው ማን ነው? ያውቃሌ ይጠይቃሌ፡፡ 

- መካከሇኛ ሰው ማን ነው? ያውቃሌ አይጠይቅም፡፡ 

- ትንሹ ሰው ማን ነው? አያውቅም አይጠይቅም፡፡  

2. ጉዴና ዴንቅ አንዴ ቀን ነው፤ ጥሩ ነገርን ሇማግኘት ይለኝታ አይገዴብህ!! 

3. ሇሰው ትሌቁ ገንዘብ ሰው ነው፤ ላሊው ሁሇተኛ ዯረጃ ገንዘብ ነው፡፡ 

4. ስሇ ራሱ ብቻ የሚያውቅ ሰው ስሇላሊው አያውቅም፡፡ 

5. ብስሌ ሰው ማሇት የዛሬን ተጎዴቶ የነገን የሚያስብ ሲሆን ብሌጥ ሰው ማሇት ዯግሞ የዛሬን 

እንጅ የነገን የማያስብ ማሇት ነው፡፡ 

6. የሴት ስራ በመስራቴ የተቀየረው መሀይምነቴ እንጅ ወንዴነቴ አሌተቀየረም፡፡ 

7. ጠብን የሚያመጡ ነገሮች መጥፍ አሰራርና መጥፍ አነጋገር ናቸው፡፡ 

8. ጠብ እንዯሸረሪት ዴር ያዯራሌ እንጅ ስር የሇውም፡፡ ምክንያቱም ጠብን የሚያጋንኑ ነገር 

ስራዎች ናቸው፡፡ 

9. ቅጣት በቀሌን እንጅ ሰውን አያስተምርም፡፡ ሰውን የሚያስተምረው ስህተትህን አንቀበሌም 

ብሇን ስናስገሌሇው ነው፡፡ ሰው ከስተቱ እንዱማር ስህተቱን አናስተናግዯው፡፡  

10. አንዴ ሰው ከሰው ከተገሇሇ ከባህር የወጣ አሳ ነው፡፡ ሰውን ከስተቱ ሇማስተማር መገሇሌን 

እናሳየው፡፡ 

11.  ሀዘን ማሇት አንዴ ሰው በህይወት እያሇ ሇዯረሰበት ችግር ስንዯርስሇት ነው፡፡ 

12.  በህይወቴ ከምንም ነገር በሊይ የሚያስከፊኝ የተቸገረ ሰው አይቸ የምስጠው ሳጣ ነው፡፡ 

13.  ዯካማ ወገንን መርዲት የእዴገት መሰሊሌ እንጅ ውዴቀትን አያመጣም፡፡ 

14.  መረዲዲት ባህሊችን ይሁን፡፡ አቅም እያሇው ሌመና መግባት አስፇሊጊ አይዯሇም፡፡ 

15.  መስጠትን ያሊወቀ መሇመንን ማን ነገረው? 

16.  ከሰራን ሇምነን ያጣነውን ሳንሇምን እናገኘዋሇን፡፡ 

17.  ዛሬ ማሇቅ የነበረባቸው ስራዎች ሳይሰሩ ከቀሩ የነገን ስራ ይጋፊለ፡፡ 

18.  በአንዴ ዲቦ ሊይ የተንጠሇጠሇ ህይወት የትም አያዯርስም፤ በመመራመን የዲቦ 

መስመሮቻችንን እናስፊ፡፡ 

19.  ገበሬ መሀይም አይዯሇም፡፡ የቆየ ሳይንስም ቢሆን ገበሬ ምሁር ነው፡፡ 

20.  ሰሊምን ከፇሇግን ሁሊችንም ራሳችንን ሇሰው ሌጆች ሰሊም ማዴረግ አሇብን፡፡ 

21.  እርስዎታ የአክብሮት መግሇጫ ሳይሆን በሰው ሌጆች መካከሌ ባዕዴነትን የፇጠረ ነው፡፡ 

ሇክብር ከሆነ ዘመዴ ሇምን ክብር አጣ? 

 
Email: addis64mieraf@gmail.com /awraamba64@gmail.com/   

Website: www.awraamba.webs.com 
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