
22 ዘጠነኛ ክፍል

ምዕራፍ ሦስት
የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች  

ከምዕራፉ የሚጠበቁ ውጤቶች፣

ተማሪዎች ከዚህ ትምህርት በኋላ፣ 

 » ከአውራ አምባ ማኅበረሰብ ጋር የተያያዙ ምልክቶች እውቀታችሁንታዳብራላችሁ፣ 

 » የአውራ አምባ ማኅበረሰብ አሁን ያለበትን ሁኔታ በኢምቋ ታስረዳላችሁ፣ 

 » ከምንባቡ ውስጥ ዋናና ዝርዝር ሃሳቦችን ትለያላችሁ፣ 

 » ከቁልፍ ምልክቶች ተቃራኒ ምልክቶችን ትሰራላችሁ፣ 

 » የኢምቋ ዐረፍተ ነገር ትሰራላችሁ፣ 

 » የምልክቶችን ክፍሎች ትተነትናላችሁ፣ 

 » ስርዓት ጠብቃችሁ ትወያያላችሁ፣ 

 » በኢምቋ ናሙና ሰዋስው ውስጥ ያሉትን የባለቤት ምልክቶች ታስረዳላችሁ።
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23ዘጠነኛ ክፍል

ቁልፍ ምልክቶች

አድሏዊ አሰራር ማህበራዊ

ክብር ኢኮኖሚያዊ

ፈጠራ እኩልነት

ከሃይማኖት ነፃ
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የህፃናት እኩልነት ትምህርት

ቁጠባ የቀለም ትምህርት

የፆታ እኩልነት ሽብርተኝነት

የአካል ጉዳተኞች እኩልነት

ዲሞክራሲያዊ



ምዕራፍ ሦስትየአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች

25ዘጠነኛ ክፍል

አክራሪነት ንግድ

ተግባር መተዛዘን

መረዳዳት

ሽመና

ሃቀኛ
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ክፍለ ትምህርት አንድ

እይታዊ ንባብ

1. ከላይ የተቀመጠውን ምስል በጥንቃቄ ተመልክታችሁ ሰውየው ማን እንደሆነ ለመምህራችሁ 
አስረዱ። 

2. በምስሉ ላይ ያያችሁትን ሰውዬ ታዋቂ ያደረገው ምንድን ነው?

 ቅድመ ምንባብ ጥያቄዎች

ከዚህ በታች የቀረቡትን ጥያቄዎች መምህራችሁ በኢምቋ ያቀረቡላችኃል። መምህራችሁን በጥንቃቄ 
ተከታትላችሁ ለጥያቄዎች በኢምቋ መልስ ስጡ።

1. የአውራ አምባ ማህበረሰብ የት ይገኛል?

2. የአውራ አምባ ማህበረሰብ እሴቶች የሚባሉት ምን ምን ናቸው?
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ክፍለ ትምህርት ሁለት

ምንባብ

ተማሪዎች፤ መምህራችሁ የአውራ አምባ ማኅበረሰብ እሴቶች የሚለውን ምንባብ ሲያቀርቡላችሁ 
ሐሳቡን ለመረዳት ከመሞከር ጎን ለጎን፣ የኢምቋ አጠቃቀማቸውን በጥንቃቄ ተመልከቱ። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብእሴቶች

የአውራ አምባ ማህበረሰብ በአማራ ክልል፣ በደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን፣ በፎገራ ወረዳ 
በወጅ አርባ አምባ ቀበሌ የሚገኝ ነው። ክቡር ዶ/ር ዙምራ ኑሩ የማህበረሰቡ መስራች 
ናቸው። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ የተመሰረተበት ዋነኛ ምክንያት በማህበረሰቡ አባላት ውስጥ 
የሚፈጠሩ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ነው። ማህበረሰቡ ከተጎራባች  
ህብረተሰብ ለየት ባለ መልኩ ለሥልጣኔና ለዘመናዊ የአኗኗር ፍልስፍና ራሱን ያዘጋጀ 
ማህበረሰብ ነው። 

ማህበረሰቡ በ1964 ዓ.ም ሲመሰረት፣ ጀምሮ ይዟቸው የተነሳና ቀስ በቀስ ከጊዜና ሥልጣኔ 
አንፃር ያዳበራቸው መልካም እሴቶች አሉት። ማህበረሰቡ ከተመሰረተባቸው ፍልስፍናዎች 
አንዱ “እኩልነት”ን ማረጋገጥ ነው። እኩልነት የአውራ አምባ ማህበረሰብ መሰረታዊ 
መርህና የአባላቱ የረጅም ጊዜ እሴት ነው። የህፃናት እኩልነት፣ የፆታ እኩልነት፣ የአካል 
ጉዳተኞች እኩልነት፣ የሰው ልጆች እኩልነት በዓለም ዙሪያ ለማስፈን ዓላማው አድርጎ 
የተመሰረተ ማህበረሰብ ሲሆን፣ ዲሞክራሲያዊነት የማህበረሰቡ መገለጫ ነው። 

ዓለም በሽብርተኝነት፣ በአክራሪነት፣ በግለኝነት አስተሳሰቦች፣ በዘረኝነት አመለካከቶች፣ወዘተ፣ 
በምትፈተንበት በአሁኑ ዘመን፣ አውራ አምባውያን ሰላምን፣ መረዳዳትን፣ መተዛዘንን፣ 
በጋራ መስራትን፣ በእኩልነት መኖርንና ፍቅርን እየሰበኩ የራሳቸውን ዓለም ፈጥረው 
ይኖራሉ። 

የአውራ አምባ ማህበረሰብ አባላት በመካከላቸው በመተማመን ላይ የተመሰረተ ፅኑ 
የጋራ ዓላማ አላቸው። ሐቀኛና አድልአዊነትን የሚጸየፍ ዜጋ ከመፍጠር አንፃር በተግባር 
እያስተማሩ ይገኛሉ። በአውራ አምባ ማህበረሰብ የሰው ገንዘብ መብላት እርም ነው። 
ሌብነት፣ ውሸት፣ መጥፎ አሰራርና ወገንተኝነት ቦታ የላቸውም።  

የአውራ አምባ ማህበረሰብ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከመላው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ በሙሉ 
ለየት ባለ መልኩ ለስራ ያላቸው ፍቅርና ክብር የተለየ ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ የስራ ትንሽ 
እና ትልቅ የለውም። ስራ ሁሉ ጊዜ ፈጠራና አዳዲስ ለውጦችን መሰረት ያደረገ ነው። 
ሁሌም ፈጠራ አለ። ስራ ለአውራ አምባውያን የመኖርና የማንነት ጥያቄ እንጂ መብት 
አይደለም፣ ግዴታም አይደለም። በፍላጎት፣ በፍቃደኝነትና በችሎታ ላይ ብቻ የተመሰረተ 
ነው። እያንዳንዱ አባል ያለ ስራ መኖር እንደማይችል ጠንቅቆ ያውቃል። በአውራ አምባ 
ማህበረሰብ እያንዳንዷ ሴኮንድ፣ ደቂቃ፣ ሰዓትና ቀን ትርጉም አላት። ለማህበረሰቡ ሁሉም 
ቀናት የስራ ቀናት ናቸው። ከማንም ሃይማኖታዊ ስርዓት ተፅእኖ ነፃ የሆነ ማህበረሰብ 
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በመሆኑ፣ በዓል ተብሎ የሚባክን ቀን የለም። በዚህ መሰረት፣ ለጊዜ ያላቸው አመለካከት 
በጣም ድንቅ ነው። ሁሉም የህብረት ስራ ማህበር አባል ቀናቱን በሙሉ ለማህበሩ ስራ 
ብቻ ይሰጣል። በሳምንት አንድ ጊዜ ብቻ የግለሰቦች ቀን ተብሎ ግለሰቦች (የህብረት ስራ 
ማህበር አባላት) የራሳቸውን ማህበራዊ ጉዳይ የሚያከናውኑበት ቀን አላቸው። ይቺ ቀን 
ቅዳሜ ወይም እሁድ አይደለችም፣ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ። 

አውራ አምባውያን ከማንም በላይ ትኩረት የሚሰጡት ለቁጠባ ነው። ብዙ ሰርተህ፣ ብዙ 
አግኝተህ፣ ትንሽ እንኳን ባትቆጥብ መስራትህ ላንተ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይላሉ። 
ለድግስ፣ ለተዝካር፣ ለዱዓ፣ ለሰርግ፣ እና የመሳሰሉት የሚወጣ ወጪ የለም። የምታወጣው 
ወጪ ትርጉም ላለውና መሰረታዊ ለሆኑ ነገሮች እንጂ ስለተገኘ ብቻ የሚወጣ ወጪ 
አይታሰብም። በመሆኑም የማህበረሰቡ የህብረት ስራ ማህበር ጠንካራ መሰረት ያለው 
የትልቅ ኢኮኖሚ ባለቤት ነው። የህብረት ስራ ማህበሩ የተለያዩ የገቢ ምንጮች አሉት። 
ኢኮኖሚያዊ አማራጮቹንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደገ ይገኛል። 

አውራ አምባ ማህበረሰብ ለትምህርት የሚሰጠው ትኩረት ለየት ያለ ነው። ትምህርት 
አንድ የዲሞክራሲያዊ መብት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የመኖር ጥያቄም ጭምር ነው። 
እንደ ማህበረሰቡ አመለካከትና እምነት ትምህርት አንድ የገቢ ምንጭ ነው። ማህበረሰቡ 
ባልተማሩና መፃፍ እና ማንበብ በማይችሉ ግለሰቦች የተመሰረተ ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን 
ማንኛውም የማህበረሰቡ አባል (በአረጋውያን ማእከል ከሚገኙ አረጋውያን በስተቀር) 
ማንበብና መፃፍ ይችላል። ለትምህርት ሽፋንና ጥራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን፣ 
በትምህርት ዙሪያም ብዙ ስራዎች እያከናወነ ይገኛል። ማህበረሰቡ ለተግባራዊ ትምህርት 
ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። የቀለም ትምህርት ብቻውን በቂ አይደለም ብሎ ያምናል። 
ቀለምና ተግባር መዋሀድ አለባቸው። ማህበረሰቡ አምራች፣ የሀገር ፍቅር ያለው፣ ሀላፊነት 
የሚሰማው ዜጋን ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። 

እነዚህ እሴቶች በመርህ ደረጃ እና ተፅፈው የሚቀመጡ ብቻ ሳይሆኑ፣ በተግባር 
እየተፈተሹና በማህበረሰቡ ቀንተቀን ሕይወት ይተረጎማሉ። አውራ አምባ ማህበረሰብ 
የራሱ የሆነ ሀይማኖት የለውም (እስልምና፣ ክርስትና ወይም ሌላ)። የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ አባላት በጋራ ሰርተው የጋራ ንብረት ያፈራሉ። (የግል ንብረት የለም)። የአውራ 
አምባ ማህበረሰበብ የገቢ ምንጭ በአብዛኛው የሽመና ስራ እና ንግድ ነው። የአውራ አምባ 
ማህበረሰብ አደረጃጀት (አመሰራረት) በመንግሥት ፖሊሲ የተደራጀ ሳይሆን በአባላቱ 
አስተሳሰብ እና የጋራ ፍላጎት የተመሰረተ ማህበረሰብ ነው። የአውራ አምባ ማህበረሰብ 
በአሁኑ ጊዜ በህብረት ስራ ማህበር ተመዝግቦ እውቅና ያለው ትልቅ የቢዝነስ ባለቤት 
ነው። ማህበረሰቡ በአጭር ጊዜ ወደ አነስተኛ  የኢንዳስትሪ ዘርፎች ለመሸጋገር እየሰራ 
ይገኛል። 

ምንጭ፡- የኢፌዴሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ 2007 ዓ/ም፣ (ተሻሽሎ የቀረበ)
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