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ምዕራፍ ሦስት
የሙስና አስከፊነት

የሚጠበቁ ውጤቶች፡

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፤  

	ስለሙሰኝነት ምንነትና አስከፊነት ደረጃውን በጠበቅ ኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	ከሙሰኝነት  ጋር የተያያዙ የኢምቋ ምልክቶችን በተለያዩ ምሳሌዎች ውስጥ 
ከነሥነምልክታዊ ውበታቸው ትጠቀማላችሁ፤

	ሙስኝነትና ሙሰንና መሠረት በማድረግ ተመሳሳይ የአማርኛ ቃላትንና የኢምቋ 
ምልክታቸውን ግንዱን ከብዜቱ በመለየት ትርጉማቸውን በኢምቋ ታስረዳላችሁ፤

	‹‹ግልጽ ግሶች›› የሚባሉትን የኢምቋ ግሶች  የኢምቋን ስርአት በተከተለ መንገድ 
በእለታዊ ተግባቦት ውስጥም መጠቀም ትጀምራላችሁ፤

	እንቆቅልሾችን  በኢምቋ ታቀርባላችሁ፤

	እንቆቅልሾች በኢምቋ ሲቀርቡላችሁ ትተረጉማላችሁ።



ምዕራፍ ሦስትየሙስና አስከፊነት

27አስራ ሁለተኛ ክፍል

 ቁልፍ ምልክቶች

ሙስና አንኳር

ርዕሰ-ጉዳይ ብልጽግና

አጀንዳዎች መንሰራፋት

ኮሚሽን ብልሹ



ምዕራፍ ሦስት የሙስና አስከፊነት

28 አስራ ሁለተኛ ክፍል

ድርና ማግ መረብ

ሙሰኝነት

መዋቅር ተጽዕኖ ማሳደር

ያንዣበበ/ማንዣበብ ብዝበዛ

ዘርፍ ስነ-ምግባር



ምዕራፍ ሦስትየሙስና አስከፊነት

29አስራ ሁለተኛ ክፍል

ጸረ-ሙስና

የማነቃቂያ ተግባር

እይታዊ ንባብ

የሚከተለውን ስዕል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ምን እንደተረዳችሁ ለመምህራችሁ አስረዱ።

የቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

1. ከዚህ በፊት ስለሙስና የሰማችሁትንና የምታውቁትን ነገር ለክፍል ጓደኞቻችሁ በኢምቋ 
አስረዱ።

2. ሙስና በዜጎች ሕይወት ላይ የሚኖረውን አሉታዊ ተጽዕኖ በኢምቋ አስረዱ።

ምንባብ

ተማሪዎች፤መምህራችሁ የሙስና አስከፊነት የሚለውን ምንባብ ሲያነቡ ሃሰቡን ለመረዳት ከመሞከር 
ጎን ለጎን የምልክት አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ።



ምዕራፍ ሦስት የሙስና አስከፊነት

30 አስራ ሁለተኛ ክፍል

የሙስና አስከፊነት

በዘመናችን በተደጋጋሚ ከሚነገሩ፣ ከሚደመጡ በብዛትም ከሚፃፍባቸው የህዝብና 
የመንግስት አንገብጋቢ የውይይት አጀንዳዎች መካከል አንዱ “ሙስና”  ነው።

የዓለም ባንክ ሙስናን “በህዝብ የተሰጠ ስልጣንን ለግል ብልጽግና መጠቀም” 
በማለት ይተረጉመዋል። ሙስና ስልጣንን ተገን በማድረግ የህዝብ ንብረቶችን 
መመዝበርን፣ የዜግነት መብት የሚፈቅደውን አገልግሎት ለመስጠት ጉቦ መቀበልን፣ 
ለግል ጥቅም ሲሉ ፍትህ ማዛባትን፣ ያልተገባ ጥቅም ማጋበስን… ያጠቃልላል። 

ሙስና ለአንድ ሀገርና ህዝብ ህልውና ከፍተኛ ስጋት ነው። ሙስና  በተንሰራፋበት 
ሥርዓት መልካም አስተዳደር ሊሰፍን አይችልም። መልካም አስተዳደር ከሌለ ደግሞ 
ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ይረጋገጣሉ ተብሎ አይታሰብም። ሦስቱም የማይነጣጠሉ 
ወሣኝ ጉዳዮች ናቸው። 

ከሌሎች በተመሳሳይ የእድገት ደረጃ ላይ ካሉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በሀገራችን 
የተመዘገበው የሙስና ደራጃ ዝቅተኛ ነው። ያም ሆኖ በሀገራችን እድገት ላይ እያሳደረ 
ያለው ተጽእኖ ግን ከፍተኛ መሆኑ አይካድም። ከጊዜ ወደ ጊዜም እተባባሰ ነው። በዚህ 
ምክንያትም በአሁኑ ወቅት በተደጋጋሚ ከሚነገሩ፣ ከሚደመጡ በብዛትም ከሚፃፍባቸው 
አንኳር የኅዝብና የመንግስት ሰፋፊ የውይይት ርዕሰጉዳዮች አንዱ ሆኗል። 

ሙሰኝነት በሁሉም ዘርፎች ውስጥ ያለ ቢሆንም በጣም ጎልቶ የሚታያው ግን 
ለሀገራችን እድገት ወሳኝ በሆኑና መንግስት ከፍተኛ በጀት በሚመድብላቸው የኢኮኖሚው 
ዘርፎች ነው። መንግስትም በሀገራችን ሙሰኝነት እንዳለ፣ የሀገር እድገትን፣ መልካም 
አስተዳደርንና የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን በእጅጉ እያዳከመ እንደሆነም አምኖ 
የተቀበለው እውነታ ነው። አምኖ መቀበል ብቻ ሳይሆን ሙሰኝነትን ከስሩ ነቅሎ 
ለመጣል የተለያዩ ፕሮግራሞችን ነድፎ መንቀሳቀስ ከጀመረ ቆይቷል። 

ሙስና የሀገርን እድገት ከመጉዳት በተጨማሪ የሀገርን ስም ያጠፋል። በጥቂት 
ስግብግብ ግለሰቦች ምክንያት ሀገራችን በሙሰኝነት ምክንት ስሟ ሲነሳ መስማት 
ለሁሉም ዜጋ የሚያንገበግብ ጉዳይ እየሆነ ነው። ስለዚህ ሙስናንና ሙሰኞችን 
በመዋጋትና በአገርና ህዝብ ላይ ያንዥበበን አደጋ በማስወገድ ሂደት ውስጥ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ተሳታፊ መሆን አለበት።

ሙሰኝነት ሊጠፋ የሚችለው እያንዳዳችን ከሙስናና ከኪራይ ሰብሳቢነት 
አስተሳሰብ ፀድተን፣ ሌሎች ተከታዮቻችንና ተተኪዎቻችንም በዚሁ ፀረሙስና አመለካከት 
ታንፀው እንዲያድጉ ስናደርግ ብቻ ነው። ሙሰኞችን አለማጋለጥ እራሱ ሙሰኝነት 
ነው። የሙስና ችግር አስካለ ድረስ ሁላችንም የተጠያቂነት ሀላፊነት አለብን። ሙስናን 
እያየን ዝም የምንል ከሆነ፣ የሙስና መረብ፣ ድርናማጉ ሲዘረጋጋ እየተመለከትን 
እንዳላየን ቸል የምንል ከሆነ የሙሰኝነት ተባባሪ እንሆናለን። ስለዚህ ሙሰኝነትን 
ለማጥፋት ሁላችንም የየድርሻችንን መወጣት አለብን። 



ምዕራፍ ሦስትየሙስና አስከፊነት

31አስራ ሁለተኛ ክፍል

መልመጃ አንድ

የሚከተሉት ጥያቄዎች  ምንባቡን በተሻለ ሁኔታ ለመረዳት እንዲያግዟችሁ ታቅደው የተዘጋጁ ስለሆኑ በክፍል 
ውስጥ በኢምቋ መልሱ።

1. በዚህ ምዕራፍ የመጫረሻ ክፍል ከፍ ሲል ከተነበበላችሁ ምንባብ ተወስደው ወደ ኢምቋ 
የተተረጎሙ ዐረፍተ ነገሮች ተቀምጠዋል። የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮቹን በሚገባ ካጠናችሁ 
በኋላ፣ ከምንባቡ ውስጥ አንድ ዐረፍተ ነገር ወይም አንድ አንቀጽ ወስዳችሁ በኢምቋ 
አንብቡ።

2. የምንባቡን ጠቅላላ መልእክት በአጭሩ በራሳችሁ አቀራረብ በክፍሉ ወስጥ አቅርቡ።

መልመጃ ሁለት

የሚከተሉት ጥያቄዎች የምንባቡን ሐሳብ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ለመመዘን የቀረቡ ናቸው። 
ጥያቄዎቹን በትክክል ለመመለስ መሞከራችሁ በዓይን የመስማት ብቃታችሁንም ለማዳበር 
ይረዳችኋል። ስለዚህ መምህራችሁ ጥያቄዎቹን በኢምቋ ሲያነቡላችሁ በጥንቃቄ ተመልከቱና፣ 
ተገቢ መልሶችን በኢምቋ አቅርቡ። 

1. በዓለም ባንክ ትርጉም መሠረት ሙስና ምንድነው?

2. “በህዝብ የተሰጠ ስልጣንን ለግል ብልጽግና መጠቀም” ምን ማለት እንደሆነ አብራራ

3. ሙስና ለአንድ ሀገርና ህዝብ ህልውና ከፍተኛ ስጋት የሚሆነው ለምንድነው?

4. አሁን በሀገራችን ያለው የሙስና ሁኔታ ምን ይመስላል?

5. በሀገራችን ያለው ሙስና በጣም ጎልቶ የሚታያው በየትኞቹ ዘርፎች ውስጥ ነው?

6. ሙስና የሀገርን እድገት ከመጉዳት በተጨማሪ የሚያስከትለው ችግር ምንድነው?

7. ሙሰኝነት እንዲጠፋ ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቀው ምንድነው?

መልመጃ ሦስት

ባዶ ቦታ መሙላት

መምህራችሁ የሚከተሉትን ከምንባቡ ውስጥ የተወሰዱ  ዐረፍተ ነገሮች በኢምቋ ከአነበቡላችሁ በኋላ ዐረፍተ ነገሮቹ 
ውስጥ የጎደሉትን ምልክት/ምልክቶች አሳዩ።

1. ሙስና  በተንሰራፋበት ሥርዓት _________________ ሊሰፍን አይችልም።



ምዕራፍ ሦስት የሙስና አስከፊነት

32 አስራ ሁለተኛ ክፍል

2. ከሌሎች በተመሳሳይ የእድገት ደረጃ ላይ ካሉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በሀገራችን 
የተመዘገበው______________________ዝቅተኛ ነው።

3. መንግስትም በሀገራችን ሙሰኝነት እንዳለ፣ የሀገር እድገትን፣ መልካም አስተዳደርንና 
የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን በእጅጉ እያዳከመ እንደሆነም ____________________  
እውነታ ነው።

4. ______________________ሊጠፋ የሚችለው እያንዳንዳችን ከሙስናና ከኪራይ 
ሰብሳቢነት አስተሳሰብ ፀድተን፣ሌሎች ተከታዮቻችንና ተተኪዎቻችንም በዚሁ ፀረሙስና 
አመለካከት ታንፀው እንዲያድጉ ስናደርግ ብቻ ነው።

5. የሙስና ችግር አስካለ ድረስ ሁላችንም ___________________   አለብን።

6. ሙሰኞችን አለማጋለጥ እራሱ ___________________ ነው።

ክፍለ ትምህረት ሁለት

የኢምቋ ግስ፤ ግልጽ ግሶች

ግልጽ ግሶች

ቋሚ አቅጣጫና እንቅስቃሴ ያላቸው በሁሉም ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በተመሳሳይ 
መንገድ የሚሠሩ ግሶች ናቸው። 

እነዚህ ግሶች ብዙውን ጊዜ ከማሰብ ጋር የተያያዙ አእምሮአዊ ተግባራት፣ ስሜት ነክና 
ለውጥ የማያካትቱ  ክንውኖች የሚገልጹ ምልክቶችን ያጠቃልላሉ።

ምሳሌዎች፡ መብላት፣ መጠጣት፣መጠበቅ፣ ማሰብ፣ መውደድ፣ ማየት፣ መጥላት፣ ወዘተ

እነዚህ ግሶች በሁሉም ሁኔታ ውስጥ የማይለወጡ ሲሆን ምንም ዓይነት ቅጥያ 
አይቀበሉም።

አጠቃቀም፡

1. አለሚቱ መውደድ (አለሚቱን እወዳታለሁ።)

2. አለሚቱ መውደድ (አለሚቱ ትወደኛለች።)

በሁለቱም ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ የመውደድ ምልክት ጉልህ ልዩነት አያሳይም። ማን ማንን 
እንደወደደ የሚታወቀው ከአገባቡ፣ ከፊት ገለጻና አካላዊ እንቅስቃሴዎች ነው። 
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1. መምጣት ድረስ መጠበቅ (እስክመጣ ድረስ ጠብቀኝ።)

2. መምጣት ድረስ መጠበቅ (እስክትመጣ ድረስ እጠብቅሃለሁ።)

ከላይ እንደተገለጸው በሁለቱም ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ የመጠበቅ ምልክት ጉልህ ልዩነት አያሳይም። 
ማን ማንን እንደሚጠብቅ የሚታወቀው ከአገባቡ፣ ከፊት ገለጻና አካላዊ እንቅስቃሴዎች ነው። 

መልመጃ አንድ

የሚከተሉትን ጥያቄዎች በምሳሌ እያስደገፋችሁ በክፍል ውስጥ በኢምቋ መልሱ

1. የኢምቋ ግልጽ ግስ ማለት ምን ማለት ነው? ምሳሌዎች ስጡ።

2. የኢምቋ ግልጽ ግሶችን ልዩ መለያዎች አስረዱ።

3. የኢምቋ ግልጽ ግሶች በተለይ ከምን ጋር የተየያዙ ናቸው?

መልመጃ ሁለት

ከላይ የተሰጡትን ምሳሌዎች መሠረት በማድረግ የሚከተሉት የኢምቋ ግልጽ ግሶች በተለያየ 
አገባብ ውስጥ እንደማይለወጡ የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች ውስጥ በመጠቀም አሳዩ።

1. መብላት

2. መጠጣት

3. ማየት

4. ማሰብ

5. መጥላት 

መልመጃ ሦስት

ከምንባቡ ውስጥ አምስት ግልጽ ግሶችን ፈልጋችሁ በማውጣት የራሳችሁን የኢምቋ ዐረፍተ ነገሮች 
መሥርቱ። 

ምሳሌ፡ 
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ግልጽ ግስ፡ የሚነገሩ/መናገር

ዐረፍተነገር፡ መስማት መሳን መናገር መከልከል አይደለም

ክፍለ ትምህርት ሦስት

እንቆቅልሽ

እንቆቅልሾች ግራበማጋባት ላይ የተመሠረቱ ቃላዊ ግጥሚያዎች ናቸው። እንደ መዝናኛም 
እንደ መማሪያም ያገለግላሉ። የዚህ ክፍለ ትምህርት ዓላማ እንቆቅልሾችን በኢምቋ ማቅረብ 
እንደሚቻል ለማሳየት ነው። ከዚያ ጎን ለጎን እንቆቅልሾችን በኢምቋ የማቅረብ ልምድ እንድታዳብሩ 
ሲቀርብላችሁም  የመተርጎም ብቃታችሁን ማሳደግ ነው።

የእንቆቅልሽ ጨዋታ የሚከተለው ዓይነት ሂደት አለው፤

ጠያቂው፤ “እንቆቅልህ?” 

ተጠያቂ፤ “ምን አውቅልህ” ይላል

ቀጥሎ ጠያቂ እንቆቅልሹን ያቀርባል

ምሳሌ አንድ፡

ጠያቂው፤ “እንቆቅልህ?” 

ተጠያቂ፤  “ምን አውቅልህ” ይላል

ጠያቂ፤ ከላይ ነፍስ የለም- ሞት ከታች ነፍስ የለም- ሞት መሃል ምን- ነፍስ ማዳን መቻል 
አለ ምን። (ከላይ በድን፤ ከታች በድን፤ መሃሉ ነፍስ አድን) 

ተጠያቂ፤ አክንባሎ፣ ምጣድና እንጀራ ነው። 

ምሳሌ ሁለት፡

ጠያቂው፤ “እንቆቅልህ?” 

ተጠያቂ፤ “ምን አውቅልህ” ይላል

ጠያቂ፤ እናት ሆድ መውጣት እንደጋና እናት ራስ መርገጥ ምን (ከእናቷ ሆድ ወጥታ 
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እናቷን የምትረግጥ) 

ተጠያቂ፤    የክብሪት እንጨት

መልመጃ

የሚከተሉትን እንቆቅልሾች መልስ በክፍል ውስጥ በኢምቋ ግለጹ

1. ኢምቋ፡ ጠዋት መሄድ ስንት እግር፣ አራት፤ ከሰዓት በኋላ መሄድ በሰንት እግር ሁለት፤ 
መሸ መሄድ ስንት እግር ሦስት- ምን?

አማርኛ፡ ጠዋት በአራት እግር፤ ከሰኣት በሁለት እግር ፤ ማታ በሦስት እግር የሚሄድ

2. ኢምቋ፡ መዞር መዞር በኋላ  በር መዝጋት ምን ቀጭን እንጨት- ምን?

አማርኛ፡ ዞሮ ዞሮ መዝጊያው ጭራሮ

3. ኢምቋ፡ አይን ጥኩር መቀባት ኩ-ል ከዛ ገበያ መሄድ ምን?

አማርኛ፡ አይኗን ተኩላ ገበያ የምትወጣ

4. ኢምቋ፡ ጽጉር ብጥር ብጥር ከዛ ገበያ መሄድ- ምን?

አማርኛ፡ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ የምትወጣ

5. ኢምቋ፡ አይን ብዙ አለ ግን ማየት አይደለም ምን?

አማርኛ፡ ብዙ አይኖች አሏት ግን አታይም።

ክፍለ ትምህርት አራት

የኢምቋ ሰዋሰው ናሙናዎች ልምምድ

ከዚህ በታች የተቀመጡት አማርኛ ዐረፍ ተነገሮች በሙሉ ‹‹የሙስና አስከፊነት›› ከሚለው ምንባብ ውስጥ 

የተወሰዱ ናቸው። ናሙናዎቹን በጥንቃቄ ከተለማመዳችሁ በኋላ ወደ ምንባቡ በመመለስ በኢምቋ አንብቡ።



ምዕራፍ ሦስት የሙስና አስከፊነት

36 አስራ ሁለተኛ ክፍል

1. ኢምቋ፡  ባንክ ዓለም ሙስና ትርጉም እንዴት- ሕዝብ ስልጣን ስጠ ያ ሰው 

ስልጣን ጥቅም ምን- ራስ ሀብታም ማድረግ።

አማርኛ፡ የዓለም ባንክ ሙስናን “በህዝብ የተሰጠ ስልጣንን ለግል ብልጽግና መጠቀም” 
በማለት ይተረጉመዋል። 

2. ኢምቋ፡ ሙስና ሀገር ህዝብ ሁለቱም መኖር ስጋት ከፍተኛ።

አማርኛ፡ ሙስና ለአንድ ሀገርና ህዝብ ህልውና ከፍተኛ ስጋት ነው። 

3. ኢምቋ፡ አስተዳደር መልካም የለም- ሠላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ መምጣት 

ተስፋ ተስፋ አይቻልም

አማርኛ፡ መልካም አስተዳደር ከሌለ ደግሞ ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ ይረጋገጣሉ 
ተብሎ አይታሰብም። 

4. ኢምቋ፡ ሙስና ችግር ብዙ አንድ ሀገር እድገት ጉዳት- ሁለት ሀገር ስም ውጭ 

መበላሸት ።

አማርኛ፡ ሙስና የሀገርን እድገት ከመጉዳት በተጨማሪ የሀገርን ስም ያጠፋል።

5. ኢምቋ፡ ሙስና ሰው ማየት ዝም ራሱ ሙስና ተመሳሳይ 

አማርኛ፡ ሙሰኞችን አለማጋለጥ እራሱ ሙሰኝነት ነው።


