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1. መግቢያ 

ድህነት በተንሠራፋባት፣ ኋላቀር አስተሳሰብ ሥር በሰደደባት፣ የሃይማኖትና የባሕል ተጽእኖ 
ጠንክሮ በሚታይባት ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስና በመሰረቱ የተለየ አስተሳሰብ በተለይም በማህበረሰቡ 
ዘንድ “እንደ ነውር” የሚቆጠር የለውጥ ሀሳብና ተራማጅ ፍልስፍና ይዞ ብቅ ማለት ምን ያህል 
አስቸጋሪ እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው፡፡ በሌላ አባባል ያረጀና ያፈጀውን እሣቤ ሽሮ ለለውጥ 
የሚበጅ ተራማጅ የሆነ አስተሣሰብ ማመንጨት፣ መቀበል ብሎም በቁርጠኝነት መተግበር ምን 
ያህል ከባድ እንደሆነ ለማንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም ብቻ ሣይሆን በአንድ አካባቢ መንጭቶ 
ሲቀርብ ለማመንና በፍጥነት ተቀብሎም ተግባራዊ ለማድረግ ሁኔታዎች ቢያስገድዱት እንኳ እጅግ 
ፈታኝና በጣም አዝጋሚ መሆኑ አይቀርም፡፡ 

ይሁን እንጅ በዛሬይቱ ኢትዮጵያ በተለይም በአማራ ብሔራዊ ክልል ሥር በሚገኘው የደቡብ 
ጐንደር አስተዳደር ዞን ፎገራ ወረዳ ውስጥ የሚገኝና አሁን ካለው ሕብረተሰብ አመለካከት አንጻር 
ሲታይ “በእጅጉ ያፈነገጠ” ወይም “ወጣ” ያለ የሚመስል ነገር ግን እጅግ ተራማጅና ጠቃሚ የሆነ 
አስተሳሰብና ጠንካራ የስራ ባህል በመያዝ ራሱን አቅንቶና ለመስዋዕትነትም አዘጋጅቶ ኋላ ቀር 
አመላካከቶችንና ጎታች የሆኑ ልማዳዊ ድርጊቶችን ታግሎ በማሸነፍ ከጠፍር የጠነከረውን ባሕላዊና 
ሃይማኖታዊ ጫና በጽናት የመከተና ድህነትን ተረት ለማድረግ ዘላቂ ሕይወቱን በሥራና በሥራ 
ብቻ ለመለወጥ ቀኑ አልበቃው ብሎት መሽቶ እስኪነጋ ድረስ ሲባትል የሚኖር፣ መተሳሰሪያ 
ገመዱንም ፍቅርና ለዘላቂ ህይወቱ መለወጥ ስራን መሳሪያው ያደረገ ማህበረሰብ ከተመሰረተ 42 
አመት ሊሞላው ነው ቢባል ለአንዳንዶቻችን እንግዳ በመሆኑ በእርግጥም ለማመን ይከብድ 
ይሆናል፡፡ 

ይህ ማህበረሰብ አውራምባ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጠንካራ የስራ 
ባህሉና በመልካም ስነምግባሩ ታዋቂነትንና ዝናን እያተረፈ የመጣ፣ ታታሪነትንና ስራ ወዳድነትን 
መለያ ባህሪያቸው ያደረጉ አባላት የተሰበሰቡበት፣ የመልካም አስተዳደርና የጠንካራ የስራ ባህል 
ባለቤት እንዲሁም የሰላምና የፍቅር ተምሳሌት መሆን በመቻሉ የቱሪስቶችንና የደጋፊዎቹን ቀልብ 
በቀላሉ መሳብ የቻለ ማህበራሰብ ለመሆንም በቅቷል፡፡ የዚህ ጥናታዊ ጽሁፍ ዋነኛ አላማም 
የማህበረሰቡን ፍልስፍና፣ መልካም አስተሳሰብና በጎ ምግባር እንዲሁም ጠንካራ የስራ፣ የመተሳሰብና 
የመረዳዳት ባህል ለሌላውም የህብረተሰብ ክፍል በማሳወቅ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲስፋፋ 
ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ማበረታታት ነው፡፡  

የአውራምባ ማህበረሰብ በአማራ ብሔራዊ ክልል ደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን ፎገራ ወረዳ ወጂ 
ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በለውጥ አራማጅነቱና በስራ ወዳድነቱ 
የሚታወቅ ማህበረሰብ እየሆነ መምጣቱንም ከላይ በአጭሩም ቢሆን ጠቆም ለማድረግ ሞክረናል፡፡ 
ይህም ሆኖ አሁንም ድረስ ይህን ታታሪና ስራ ወዳድ እንዲሁም በፍጹም እኩልነት የሚያምን 
ማህበረሰብ ምን ያህሎቻችን በአግባቡ እናውቀዋለን? ስንቶቻችንስ ነን ማህበረሰቡን ሀይማኖት 
የለሽ በማድረግ በጭፍን ጥላቻ ብቻ ተነሳስተን ጭምር አዎንታዊ ሚናቸውንና መልካም ባህላቸውን 
የምናኮስስ? ወዘተ. የሚሉትን ጥያቄዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ስለማህበረሰቡ መታወቅ ያለበትን 
ሀቅ ለመመስከር የጀመርነውን ጥረት በመቀጠል ይህን ጥናታዊ ጽሁፍ አዘጋጅተናል፡፡ 
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2. አጠቃላይ ምልከታ 

ቀደም ሲል ጀምሮ በስራ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የሚከተሉት ፍልስፍና፣ ተራማጅ የሆነው 
የለውጥ ሀሳባቸውና ተግባራዊ እንቅስቃሴያቸው በእጅጉ እየሳበኝ ስለመጣ በነሱ ላይ ጥናትና 
ምርምር ለማድረግና ሞያየንም በመጠቀም በማማከር ረገድ ልረዳቸው በማሰብ ከማህበረሰቡ 
መስራች ከሆኑት አቶ ዙምራ ኑሩ ጋር ይበልጥ እየተግባባን ስንመጣ ባደረግነው የሀሳብ ልውውጥም 
ይሁን ቀደም ሲል እሣቸውን ተከትለው ከመጡ የማህበረሰቡ አባላት ጋር ባካሄድሁት ቃለመጠይቅ 
ሁኔታውን ይበልጥ ለመረዳት እንደቻልሁት ከሆነ አቶ ዙምራ ኑሩ ገና በልጅነት ዕድሜያቸው 
ጀምሮ ይህ ለውጥ ፈንጣቂና ፋና ወጊ የሆነ ፍልስፍና ማለትም በስራ የማመን፣ አባካኝ የሆኑ 
ሁኔታዎችን የማውገዝ፣ የሴቶችን እኩልነት የመቀበል፣ ህጻናትንና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን 
አረጋዊያን የመንከባከብ፣ ስርቆትን፣ ማጭበርበርን ወዘተ. አምርሮ የመጥላት ሁኔታን ያሳዩት፡፡ 

በአጠቃላይም ሲታይ አቶ ዙምራ በሰው ልጆች እኩልነት የማመን፣ የሰውን ልጅ በስራና በስራ ብቻ 
የመለወጥ ሒደትና የመሳሰሉት የተቀደሱ ሀሳቦች አስቀድመው እንደተገለጹላቸውና እነዚህን 
እምነቶች አጥብቀው በመያዝም ለሌሎች ለማካፈል ከትውልድ አካባቢያቸው እስቴ ወረዳ እየተነሡ 
ጎጃምን፣ ወሎንና ጎንደርን ጨምሮ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የለውጥ ሀሣባቸውን 
የሚቀበልላቸው ሠው ሲያፈላልጉ ደቡብ ጎንደር አስተዳደር አካባቢ ፎገራ ወረዳ ውስጥ ስንቆ 
መድሀኒአለም ቀበሌ ውስጥ ሸህ ሠይዴ የተባሉ ሰውና ተከታዮቻቸውን አግኝተው የለውጥ 
ሃሳባቸውንና የሚከተሉትን ፍልስፍና ሲያካፍሏቸው  የመቀበል አዝማሚያ ያዩባቸዋል፡፡  

በዚህም ምክንያት ይበልጥ እየቀረቧቸው ሲመጡ አርብ ቀን በአካባቢው የሚኖሩት ሙስሊሞች 
ለፀሎት የሚሠበሰቡበት ዕለት ስለሆነ በርከት ያለ ሠው በአንድ ላይ አግኝተው ለውጥ ያዘለ 
ተራማጅ ሀሣባቸውንና የሚከተሉትን ፍልስፍና በነጻነት፣ ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ ማካፈል የሚያስችል 
ዕድል ይፈጠርላቸዋል፡፡ በሌላ አነጋገር እነዛ የአካባቢው ሙስሌሞች የሚበዛውን ጊዜያቸውን ጫት 
በመቃምና ፈጣሪያቸው ፆለታቸውን ይሰማቸው ዘንድ በመለመን ያሣልፋ ስለነበር የሚመገቡትን 
የዕለት ከዕለት ምግብ የአካባቢው አርሶ አደር ይሸፍንላቸው እንደነበር ያረጋግጣሉ፡፡ ይህንን 
ዕውነታ በጊዜ የተገነዘቡት ዙምራ ኑሩም ቅርበታቸውንና የሀሳባቸውን ተቀባይነት በመጠቀም 
ከሀይማኖታዊ ጸሎት ማድረግ ጎን ለጎን ሠርቶ በማግኘት ራስን የመቻልንም አስፈላጊነት ለእነዚህ 
ሰዎች በሰፊው ማስተማር ይጀምራሉ፡፡  

ልብ በሉ ይህ የሆነው ከ1964 ዓ.ም በፊት በነበሩት የአቶ ዙምራ የወጣትነት ጊዜያት መሆኑ ነው፣ 
ዙምራ ኑሩም ጥረታቸው በተወሰነም ቢሆን ተሳክቶ በተወሠኑት ሠዎች ዘንድ ተቀባይነት እያገኙ 
ሲመጡ በ1964 ዓ.ም የዕስቴ ወረዳ ነዋሪነታቸውን እርግፍ አድርገው በመተው ወደ ጊብራ ኢየሱስ 
ውዶ ቀበሌ ከሚገኙት ገበሬዎች ዘንድ ጠቅለው ይመጡና አጠገባቸው እየኖሩ የማስትማርና 
ሀሳባቸውን የማካፈል ስራቸውን ራሣቸው በተግባር እያሣዩ ጭምር አጠናክረው ይቀጥላሉ፡፡ 
በነገራችን ላይ አቶ ዙምራ ኑሩም ሆኑ ተከታዮቻቸው ጫት አይቅሙም፣ በፆለት ስም ተኝተው 
አይውሉም፣ የስራ ጊዜያቸውንም ሆነ የማስተማር ጥረታቸውን የሚሻማ ማህበራዊም ሆነ ባህላዊ 
ክንውን በፍጹም አይፈፅሙም (ቡናም ሆነ አልኮል ነገር አይጠጡም፣ ድግስ በመደገስ በስንት 
ልፋትና ድካም የተገኘን ሀብትና ንብረት ለተወሰነ ጊዜ ደስታ ሲባል አያባክኑም)፡፡ ሸህ ሠይዴ 
በ1973 ዓ.ም ከዚህ አለም በሞት ሲለዩም ሲዲቅ የሚባል ሰውና የሸህ ሰይዴ ልጅ የሆነችው ባለቤቱ 
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ውድሠው ዙምራ ኑሩ ወደሚኖሩበት መንደር በመሄድ ሙሉ በሙሉ የሀሣባቸው ተጋሪ መሆናቸውን 
በማረጋገጥ አብረው መኖር ይጀምራሉ፡፡ በ1978 ዓ.ም ላይ ደግሞ ማህበረሰቡ የህብረት ስራ 
ማህበር መስርቶ የማህበረሰቡ አባላት አሁን በሚገኙበትና ቀደም ሲል አርባአምባ ተብላ ትጠራ 
በነበረችው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በማህበረሰቡ ስም አውራምባ በመባል በምትታወቀው መንደር 
መኖር ጀመሩ፡፡ ይሁን እንጅ የአካባቢው ማህበረሰብ የተዛባ መረጃ ለደርግ-ኢሠፖ አምባገነን 
መንግስት በማቀበል አቶ ዙምራን በጥርጣሬ አይን እንዲመለከታቸው በማድረጉ / ከኢህአዴግ ጋር 
ግንኙነት ፈጥረዋል በሚል ስጋት/ የአዲሱን ሃሣብ ዋነኛ አመንጭና አቀንቃኝ የሆኑትን ዙምራ 
ኑሩን ወረታ ከተማ ውስጥ አስሮ ተራማጅ የሆነውን የለውጥ ሃሣባቸውንና የተቀደሰ ፍልስፍናቸውን 
ለሌላው ማህበረሰብ በነጻነት እንዳያሰራጩ በማስፈራራትና በማስጨነቅ ጭምር ለማስቆም 
ይሞክራል፡፡  

በመጨረሻም ያለ ፍርድ ቤት ውሳኔ ወረታ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ለስድስት ወራት ያህል አስሮ 
ካቆያቸው በኋላ ከዛ በላይ አስሮ የሚያቆይበት የረባ ምክንያት ሲያጣ የጀመሩትን የለውጥ ሀሳብ 
ለሌላው ማህበረሰብ ማስተማራቸውን እንዲተው አስፈራርቶና አስጠንቅቆ ዙምራን በነጻ 
ይለቃቸዋል፡፡ ሁኔታው ያላማራቸው ዙምራ ኑሩም በ1980 ዓ.ም ተከታዮቻቸውን ይዘው ወደ ደቡብ 
ኢትዮጵያ ቦንጋ አካባቢ ተሰደው ለአምስት ዓመታት ያህል በመከራና በስቃይ በዛው አገር ከቆዮ 
በኋላ በ1985/86 ዓ.ም ተመልሰው በቀድሞ መንደራቸው በመኖር የለውጥ ሃሰባቸውንና አዲሱን 
ፍልስፍናቸውን እንደተለመደው በተግባር አስደግፈው ማስተማርና ይበልጥ ማስፋፋት ጀመሩ፡፡ 
ይህ ሁሉ ሲሆን ከመንግስት ቢሮክራሲው ጀምሮ በአካባቢው ማህበረሰብ በተለይም የክርስትናና 
የእስልምና እምነት መሪዎችና ተከታይ በሆነው የህብረተሰብ ክፍል ዘንድ የገጠማቸው የማግለልና 
እንቅስቃሴያቸውን የማንቋሸሽ ብሎም የማጥላላት ፈተና አይጣል መሆኑን ከበርካታ ተጨባጭ 
ሁኔታዎች መረዳት ችያለሁ፡፡  

ያን ሁሉ ፈተና በዚህ አጭር ጥናታዊ ጽሁፍ መዘርዘር አስቸጋሪ ስለሆነ እንጅ አንዳንድ ሰዎች 
በጽሁፍ ሳይቀር ፍልስፍናቸውን ለማጥላላት እንደሞክሩት አይነት ስም ማጥፋትን ጨምሮ ከሌላው 
ህብረተሰብ እስከማግለልና የሚገባቸውን መንግስታዊ አገልግሎት ጭምር እስከመንፈግ ድረስ 
የዘለቀ ደባ ተፈጽሞባቸዋል፡፡ይህም ሆኖ ጥረታቸውንና የፍልስፍናቸውን ጠቃሚነት በአግባቡ 
ተመልክቶ ከሶስት አመት በፊት የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአቶ ዙምራ ኑሩ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ 
በመስጠት ለማህበረሰቡ ጥረት ያለውን አድናቆት ገለጸ፡፡ ይህንን ሁኔታ ተከትሎም አንዳንድ 
ሰዎች የቆየ የጥላቻ ስሜታቸውን ሳይቀር በጽሁፍ መልክ የተለያዩ መጽሄቶችን (ለምሳሌ ቁምነገር 
መጽሄትን) እና የግል ጋዜጦችን በመጠቀም ጭምር የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለማህበረሰቡ የሰጠውን 
ዕውቅና ለማጣጣል ሞከሩ፡፡  

አውራምባዎች ግን “ውሾቹ ይጮሀሉ ግመሉ ግን ጉዞውን እንደቀጠለ ነው” የሚለውን የአበው 
ወርቃማ አባባል ተግባራዊ በማድረግ ምስጋና ለዙምራ ኑሩና ለተከታዮቻቸው ጽናት እንጅ አሁንማ 
ማንም ቀባዣሪ ከመሬት ተነስቶ የተለመደውን አይነት ጥላሸት ለመቀባትና የንፁሀን ሰዎችን ታሪክ 
ለማጉደፍ እንዲሁም መልካም ስራ የሠሩ ተቋማትንና ግለሰቦችን ታላቅ ክንውን አሣንሶ ለማሣየት 
ቢሞክር ትርፉ መላላጥ መሆኑን በጣም የዘገየ ቢሆንም ቢገነዘብ መልካም ነው የሚል መልክት 
በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ፡፡ ለማንኛውም የጅማ ዩኒቨርሲቲ ለማህበረሰቡ መስራችና 
መሪ ለዙምራ ኑሩ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በመስጠት የማህበረሰቡን እንቅስቃሴ ውጤታማነት 
ያረጋገጠበትን ሁኔታ ሲወስን መነሻ አድርጎ የወሰዳቸውን የዙምራ ኑሩንና የማህበረሰቡን አበረታች 
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ፍፃሜዎች በምሳሌ አስደግፎ ለማሳየት ያህል ቀጥሎ ያሉትን ሁኔታዎች በዝርዝር እንመልከት፡፡ 
እነዚህ ማሳያዎች ደግሞ በዙምራ ኑሩና በተከታዮቻቸው ብርቱ ጥረት ላለፉት አርባ አመታት 
የተከናወኑ ሲሆኑ በመካከላቸው ያለው ግንኙነትም በጋራ ድህነትን ለማስወገድ የሚደረግ ምጣኔ-
ሀብታዊና ማህበራዊ መስተጋብር እንጅ አንዳንድ አውቆ አበድ ጸሀፊ ተብየዎች ወይም ግለሰቦች 
እንደሚሉት መንፈሣዊ ወይም ኃይማኖታዊ ትስስር የፈጠረው ግንኙነት ብቻ አለመሆኑን 
ሊያረጋግጡ ይችላሉ ብለን እናምናለን፡፡ በሌላ አነጋገር በአሁኑ ወቅት የእነሱን አርአያነት ያለው 
እንቅስቃሴ በመመልከት ጭምር በየቦታው በርካታ ዙምራዎችና አውራምባዎች እየተፈጠሩ 
መሆኑንም ጭምር ያሳያሉ የሚል ጽኑ እምነት ስላለን በምሳሌ አስደግፈን ለማቅረብ ወደድን፡፡  

በመሆኑም አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ዙምራ ኑሩን ሁለት ጊዜ በመጋበዝ ለመምህራንና 
ተማሪዎቻቸው ተራማጅ የሆነውን የለውጥ ሃሣባቸውን እንዲያካፍሉ አድርጓል፣ ከዚህም በተጨማሪ 
አቶ ዙምራና ተከታዮቻቸው በሀዋሣ፣ በመቀሌ፣ በጎንደር፣ በባህርዳርና በደብረማርቆስ ዩኒቨርስቲዎች 
የበላይ ሀላፊዎች በክብር ተጋብዘው ልምዳቸውንና የለውጥ ሃሣባቸውን (የሚከተሉትን ፍልስፍና 
ጭምር) በአካል ተገኝተው ለየዩኒቨርሲቲዎቹ ማህበረሰብ አባላት አካፍለዋል፡፡ የአማራ መልሶ 
መቋቋምና ልማት ድርጅት /አመልድ/ 25ኛ ዓመት የምስረታ በአሉን ሲያከብር የማህበረሰቡ 
ተወካዮች በክብር እንግድነት ተጋብዘው አርአያነታቸውን ለታዳሚው በተግባር እንዲያሳዩ 
ተደርጓል፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የባህርዳር ቅርንጫፍ 
ጽህፈት ቤትና የኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስትትዩት አቶ ዙምራንና የተወሰኑ ተከታዮቻቸውን 
አዲስ አበባ ድረስ በመጋበዝ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ትምህርት እንዲሰጡና መልካም 
ልምዳቸውንም እንዲያካፍሉ አድርገዋል፡፡  

ከሁሉም በላይ ደግሞ በሴቶች  እኩልነት ላይ ባላቸው የፀና አቋም የተነሣ ማርች 8 በብሔራዊ 
ደረጃ አዲስ አበባ ላይ በድምቀት ሲከበር በክብር እንግድነት ተጋብዘው እንዲገኙ ከመደረጉም 
በላይ ልምዳቸውን፣ ተራማጂ የሆነውን የለውጥ ሀሳባቸውንና የሚከተሉትን ፍልስፍና ለበአሉ 
ታዳሚዎች እንዲያካፍሉ ተደርጎ የወርቅ ዋንጫ፣ የምስክር ወረቀትና ቴሌቪዥን እስከመሸለም 
ደርሰዋል፡፡ ከዚህም ባለፈ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባህል፣ ቱሪዝምና ፖርኮች ልማት 
ቢሮ መንደራቸውን (አውራምባን) የቱሪስት ማረፊያ ማዕከል አድርጐ የመረጠው ማህበረሰብ 
ለመሆንም በቅቷል፡፡  

እንዲሁም ለዘመናዊ ትምህርት ያላቸውን ጠንካራ ፍላጎት ግምት ውስጥ በማስገባት የአማራ 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ የክልሉ መንግስት በመደበው በጀት የአንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ያስገነባላቸው ሲሆን በራሳቸው ተነሳሽነትና ጥረት ያስገነቡትን የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ተመልክቶ እውቅና ከመስጠት ጀምሮ የውስጥ ቁሳቁስ ማሟላቱና አስተማሪ 
መመደቡ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ መልካም ተግባሮቻቸው ናቸው ብለን እናምናለን፡፡ በዚህም 
ምክንያት አውራምባዎች ብቻ ሳይሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎችም ጭምር ልጆቻቸውን 
በአቅረራቢያቸው በሚገኝ ትምህርት ቤት በመልካም ስነ-ምግባር ታንጸው ዘመናዊ ትምህርታቸውን 
እንዲማሩና በተግባራዊ ዕውቀትም በልጽገው እንዲወጡ የማድረግ ዕድል እንዲኖራቸው 
አድርገዋል፡፡ ከላይ በምሳሌነት የተጠቀሱት አጠቃላይ ማሣያዎችን ስንመለከትና ቀደም ሲልም፡-  

 “The Role of Media on Community Development: Specially in the Awuramba 
Community” በአቶ መቅጫ እንግዳየሁ 1997 ዓ.ም ለመጀመሪያ ዲግሪ ማሟያ፣ አዲስ አበባ 



7 

 

ብዙሀን መገኛ ማሰልጠኛ ተቋም (በአሁኑ ስአት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር እንዲሆን 
ተደርጓል)፣   

 “Social Transformation among Awuramba Community: the Role of Gender” በአቶ 
ሠለሞን አጥናፉ፣ 1997 ዓ.ም ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ጽሁፍ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ 

 “The Working Traditions of Awuramba Community and its Contributions to Rural 
Development” በአቶ ሠይድ መሀመድ 1999 ዓ.ም ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ፣ መቀሌ 
ዩኒቨርሲቲ፣ 

 “The Wisdom of Mediating Family Disputes in the Awuramban Community” በአቶ 
መርሀጽድቅ መኮነን 2001 ዓ.ም ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና 

 “Treatments of the Rights of Minorities in Amhara National Regional state: Law 
and Practice” በአቶ ሲሣይ መንግስቴ 2002 ዓ.ም ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ፣ አዲስ አበባ 
ዩኒቨርስቲ፣  

የመሳሰሉት የጥናትና ምርምር ጽሁፎች በአንዱ ወይም በሌላኛው ምክንያት በማህረሰቡ የእለት 
ከእለት እንቅስቃሴ ላይ አተኩረው መፃፋቸውን ስንመለከት የአቶ ዙምራ ኑሩ ስርነቀል የለውጥ 
ሃሣብና እየተከተሉት የሚገኙት ተራማጅ ፍልስፍና የተወሰኑ ተከታዮቻቸውን ሀሳብ ብቻ ሳይሆን 
የምሁራንንም ቀልብ ጭምር በእጅጉ እየሣበ የሚገኝ ማህበራዊ ፍልስፍና እንደሆነ በእርግጠኝነት 
መናገር ይቻላል፡፡ በሌላ አነጋገር በአሁኑ ስአት ማህበረሰቡ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በአርአያነት 
ተወስዶ እዚህም እዚያም ሌሎች አውራምባዎች እየተፈጠሩ ሲሆን በሌላ ርዕስ ራሱን አስችለን 
በዝርዝር እንደምንመለከተውም ጠቃሚነቱ በተግባር መረጋገጥ ችሏል፡፡  

3. የማህበረሰቡ አነሣስ /አመሠራረት/ 

የአውራምባ ማህበረሰብ እንዴትና መቼ እንደተመሠረተ ለማህበረሰቡ ልደትና ዘላቂ ሕልውና 
መሠረት የሆነው ፍልስፍና (እምነት) እንደምንና ከየት ሊመነጭ እንደቻለ ለማወቅ የማህበረሰቡ 
መሥራችና መሪ የሆኑትን አቶ ዙምራ ኑሩን በአካል አግኝቶ ስለሁኔታው ማንጋገር ከምንጩ 
የመቅዳትን ያህል ዕድል ስለሚያስገኝ እሳቸውን ማግኘት የግድ ይላል፡፡ በመሆኑም አቶ ዙምራ 
የማህበረሰቡን አነሣስ አስመልክተው ሲጠየቁ በአጭሩ የሚከተለውን መልስ በመስጠት ጭምር 
ሁኔታውን በማብራራት ሀሳባቸውን አጠናክረው ይቀጥላሉ፡፡ ወላጆቼ ገበሬዎች ስለነበሩ 
የሚተዳደሩት በእርሻ ሥራና ከብት በማርባት ነበር፣ ኑሮአቸውም እንደማንኛውም የአካባቢው አርሶ 
አደር ድካም የሞላበት ቢሆንም በአንጻራዊነት ሲታይ ሀብታም ከሚባሉ ገበሬዎች የሚመደቡ 
ነበሩ፡፡  

ገና የሁለትና የሦስት አመት ልጅ ሣለሁ ከታዘብኳቸውና በወቅቱ ስሜቴን ከጎዱት እንዲሁም 
ውሰጤንም በእጅጉ ከነኩት ሁኔታዎች መካከል አንዱ የጾታ የበላይነትና የበታችነት ሁኔታ ነግሶ 
ማዬቴ ነበር፡፡ ሁለቱም ወላጆቼ ቀኑን ሙሉ አብረው በሥራ ተጠምደው ሲባክኑ ውለው አመሻሽ 
ላይ ወደ ቤት ይመለሳሉ፣ ይሁን እንጅ የአባቴ ሥራ እዛው ማሳ ላይ የቀረ ይመስል መጥቶ ቤቱ 
አረፍ ሲል የእናቴ ግን ቢያንስ እስከ ምሽቱ አራትና አምስት ስአት ድረስ ይቀጥላል፡፡ በመሆኑም 
እናቴ ነግቶ እስኪመሽ፣ መሽቶ እስኪነጋ ጭምር የምትለፋው ልፋት የሁሉም ሴቶች እጣ ፈንታ 
መሆኑን በልጅነት አእምሮየ እየተገነዘብሁ መጣሁ ይላሉ አቶ ዙምራ ኑሩ የልጅነት ትውሰታቸውን 
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መለስ ብለው በመቃኘት፡፡ ቀጥለውም ችግሯን ያቃለልሁ መስሎኝ እናቴን በሥራ ላግዛት ሞከርኩ፣ 
ሆኖም ገና ሕጻን በመሆኔ የሚቻለኝ አልሆነም፡፡ ተወልጄ ያደግሁበትን አካባቢ ሕብረተሰብ አኗኗር 
ልብ ብዬ ስመለከተው ደግሞ ማህበራዊና ባህላዊ ሕይወቱ በሌላም ችግር የተተበተበ ሆኖም 
አገኘሁት፡፡ ሥርቆት፣ ጸብ፣ ውሸት መናገር፣ እርስ በርስ መበዳደልና ያለአግባብ መጠቃቀም 
በግልጽ ሰፍኖ ይታያል ብቻ ሣይሆን አንዱ የሌላውን መብት በግልጽ ይጋፋል፣ ለግል ጥቅም 
ማጋበስና ለስልጣን ሲባል አላስፈላጊ ግጭት ይፈጥራል፣ በመሆኑም ፍቅር፣ መከባበር፣ መቻቻልና 
የመሳሰሉት የሕብረተሰቡ መልካም ሀይማኖታዊም ይሆኑ ባህላዊ እሴቶች ብዙም ቦታ ሲሰጣቸው 
አይስተዋልም፡፡  

በዚያ ላይ በመንደራችን የከፋ ድህነት ተስፋፍቷል፣ ከጥገኝነትና ኋላቀርነት ነጻ አልወጣንም፣ 
ለህጻናት መብትም ተገቢውን ጥበቃና እንክብካቤ አይደረግም ብቻ ሳይሆን በጉብዝና ዘመናቸው 
ለሀገራቸውና ለወገናቸው ኩራት የነበሩ አረጋዊያንና አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች ውለታ 
ተዘንግቶ አስታዋሽ ማጣት እጣፈንታቸው ሆኖ አገኘሁት፡፡ እነዚህና መሰል አሉታዊ ውጤት 
የሚያስከትሉ አድራጐቶችና እሣቤዎች ለምን ከህብረተሰቡ መካከል አይወገዱም? እስከመቼስ ነው 
ከማህበረሰባችን ጋር እንዲህ ተጣብቀውና ተጣብተው የሚቆዩት? ብየ ከመጠየቅ ጀምሮ ችግሮቹን 
በዘላቂነት ሊያስወግድ የሚችል የመፍትኄ ሀሳብ ለማግኘትም በልጅነት አዕምሮየ ማሰላሰል 
ጀመርሁ በማለት ባለታሪኩ አቶ ዙምራ ሀሳባቸውን ያጠናክራሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ከነዚህ 
አሉታዊ አስተሣሰቦች ነጻ የወጣ፣ በፍቅርና በእኩልነት የሚያምን እርስ በርሱ የሚተሣሰብና 
የሚረዳዳ፣ በሥራና ሰርቶ በማደግ ብቻ የሚተማመንና ለዘላቂ ሕይወቱ መለወጥም ጠንክሮ 
ለመሥራት የሚተጋ በአጠቃላይም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሕብረተሰብን ማዬት ተመኘሁ፣ 
በእጅጉም ናፈቅሁ በማለት የመጀመሪያ ህልማቸውን በአጭሩ ይተርካሉ፡፡  

ይህን ምኞታቸውን እውን ለማድረግና አዲሱን ለውጥ አራማጅ አስተሳሰባቸውን የሚጋራ ሰው 
ለማግኘትም በመግቢያችን ላይ በጥቂቱም ቢሆን ለመግለጽ እንደሞከርነው ቆላ መውረድ፣ ደጋ 
መውጣት፣ እንዲያም ሲል ከማህበረሰቡ ጋር መጋጨትና መገለል ነበረባቸው፣ ስለሆነም በወቅቱ 
አቶ ዙምራ በቤተሰቦቻቸውና በአካባቢው ነዋሪ ህብረተሰብ ሳይቀር እንደ አፈንጋጭ አሊያም እንደ 
ዕብድ ይቆጠሩ እንደነበረም ያስታወሳሉ፡፡ ይህ ሁሉ ሲሆን እድሜያቸው ገና አሥራ ሶስት ዓመትን 
እንኳ አልዘለለም ነበር፡፡ ድካምና ልፋቱ ሳይበግራቸው በዚህ የጨቅላነት ዕድሜያቸው ወሎን፣ 
ጐንደርንና ጐጃምን በማካለል ሀሳባቸውን የሚቀበል ሰው ፍለጋ ሌት ተቀን ባተሉ፡፡  

ለአሥራ ሰባት ዓመታት መውጣት መውረዱ ቀጥሎ የኋላ ኋላ ልፋትና ድካማቸው መና 
ባለመቅረቱ ፎገራ ወረዳ ውስጥ ጥቂት ተከታዮችን ከጐናቸው ማሰለፍ ቻሉ፡፡ እናም ዙምራ 
የተመኙትና የናፈቁት ብሎም በልጅነት እድሜያቸው ብዙ የደከሙለትና እጅግ ከፍተኛ የሆነ 
መስዋዕትነትም የከፈሉለት አስተሣሰብና የሚከተሉት ፍልስፍና በ1964 ዓ.ም በተወሰኑ የህብረተሰብ 
ክፍሎች ዘንድ ተቀባይነት በማግኘቱ መተሳሰሪያውን ፍቅር ህይወቱን ሥራ ያደረገ ማህበረሰብ 
በይፋ ተመሠረተ፡፡ ይህንንም ማህበረሰብ አውራምባ ብለው ሰየሙት፣ ይኸውና በአሁኑ ወቅት 
ማህበረሰቡ የተመሰረተበትን 40ኛ የልደት በአል ከሁለት አመት በፊት በደመቀ ሁኔታ አክብሮ፣ 
ደጋፊዎቹን አበራክቶና አርአያነቱንም አጠናክሮ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይወሰን በአለም ማህበረሰብ 
ዘንድም አስተሳሰቡ ተቀባይነት እያገኘ መጥቶ የብዙዎቹን ቀለብ ለመሳብ በቅቷል፡፡ 

 



9 

 

4. ማህበረሰቡ ከሌሎች የተለየ እንዲሆን ያደረጉት መሰረታዊ ባህሪያት 
4.1  የማህበረሰቡ የሥራ ባህል፡ 

የአውራምባ ማህበረሰብ አባላት የስራ ባህል፣ የሚመሩበት የአኗኗር ዘይቤና የሚከተሉት ፍልስፍና 
ከሌላው ሕብረተሰብ በብዙ መልኩ እንዲለዩ ያደርጋቸዋል፡፡ ማህበረሰቡ በአስተሣሰብና በእምነት 
ፍጹም ለየት ያለ በመሆኑ እምነቱን ፍቅር፣ ሐማኖቱን ደግሞ ሥራ ያደረገ እስኪመስል ድረስ 
የሚንቀሳቀስ መሆኑ ብቻ ሣይሆን ይህ ሥራ የሴት ይህኛው ደግሞ የወንድ የሚባል የሥራ 
ክፍፍልንም ሆነ ልዩነትን አይቀበልም፡፡ ሴቶች በሬዎችን ጠምደው ያርሣሉ፣ ሸማ ይሠራሉ፣ 
በአጠቃላይም በተለምዶ የወንድ ሥራ ተብሎ በሚታወቀው ማንኛውም ዓይነት እንቅስቃሴ ውስጥ 
ሁሉ በእኩል ይሣተፋሉ፣ ወንዶች ደግሞ እንጀራ ይጋግራሉ፣ ወጥ ይሠራሉ፣ ጥጥ ይፈትላሉ ወዘተ. 
ብቻ ስራን ሳይንቁና ወደ ሌላ ሳይገፉ በኩራት ይሰሩታል እንጅ ይኸ የሴት ስራ ነው በማለት 
ሀፍረት ብሎ ነገር አይስተዋልባቸውም አውራምባዎች፡፡  

ስለሆነም አውራምባዎች ሥራ ያሉትንና ለህይወታቸው ጠቃሚ ነው ብለው የሚያምኑበትን ሁሉ 
ተባብረውና ተከባብረው እንዲሁም ተግባብተው ይሠሩታል፣ የጾታ ልዩነት ሣያግዳቸውና የአካባቢው 
ህብረተሰብ የተሳሳተ አስተሳሰብ እንቅፋትነት ሳይገታቸው ያቀላጥፉታል፡፡ ሁሉም የማህበረሰቡ 
አባላት ከድህነትና ኋላ ቀርነት መላቀቅ የሚቻለው በሥራና በስራ ብቻ እንጅ ቁጭ ብሎ ከሰማይ 
መና እንዲወርድለት በመጸለይ እንዳልሆነ በጽናት ያምናሉ፡፡ እናም ኑሮአቸውን ለማሻሻልና ወደ 
ላቀ ደረጃ ለማሸጋገርም ሌት ተቀን ተግተው ይሠራሉ፣ ለለውጥና ለሥራ ማነቆ የሆኑ ኋላቀር 
አስተሣሰቦችንና ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶችንም በጽናት ይታገሏቸዋል እንጅ ጊዜ ሰጥተው በጭራሽ 
ለማስታመም አይሞክሩም ብቻ ሳይሆን ለማደናቅፍ ለሚሞክሩ ስራ ፈቶችና ኋላ ቀሮችም ጊዜና 
ቦታ መድበው ሀሳባቸውን እንዲያደናቅፉባቸው ዕድል አይሰጧቸውም፡፡ 

4.2  የማህበረሰቡ እምነት፡ 

ለአውራምባዎች ሃይማኖት ማለት ምንድነው? እምነትስ ምን ይመስላል? ብላችሁ ብትጠይቋቸው 
የሚሰጧችሁ መልስ አጭርና ግልጽ ነው፣ በፍቅርና በሥራ እንተማመናለን፣ ከማለት ጀምሮ በአንድ 
ፈጣሪ እንደሚያምኑም ያረጋግጡላችኋል፡፡ እንደ አውራምባዎች አስተሳሰብ ከሆነ የክርስትናው 
መጽሃፍ ቅዱስም ሆነ የእስልምናው ቅዱስ ቁርአን በሐሰት መመስከርን፣ ሥርቆትን፣ ውሸት 
መናገርን፣ አመንዝራነትን፣ ነፍስ ማጥፋትን፣ ስንፍናን ወዘተ. እንደ ቅደም ተከተላቸው ሐጢአት 
ወይም ሐራም ብለው ፈርጀዋቸዋል፡፡ ለአውራምባዎች እነዚህን ሀይማኖታዊ ሕግጋት ማክበር 
/በነዚህ ህግጋት በጥብቅ መመራት/ ደግሞ በወሬ ብቻ ሣይሆን በተግባር የእለት ከእለት መመሪያ 
ሆነው እንዲያገለግሉ ማድረጉ ላይ ነው ቁምነገሩ፡፡  

በእርግጥም አውራምባዎች ከላይ የተጠቀሱትን ሕግጋት በሚገባ ሲያከብሯቸውና ሲጠቀሙባቸው 
ማየት የተለመደ የዕለት ከዕለት ተግባራቸው ስለሆነ አባባላቸው እውነትነት እንዳለው በቀላሉ 
ለማረጋገጥ አይቸግርም፡፡ በአንድ ድምጽም ሲያጠቃልሉ እግዚአብሄርም አላህ አላህም እግዚአብሄር 
አይደለምን? የፈጣሪ መጠሪያ ለምን ሁለት እንደሆነ ገና ያልገባንና እስካሁንም ድረስ 
ያልተመለሰልን ጥያቄ ነው በማለት ጥያቄያችሁን በጥያቄና ፍልስፍናቸውን ቁልጭ አድርጐ 
በሚያሣይ መልኩ ይመልሱላችኋል፡፡ እንግዲህ አውራምባዎች ለሃይማኖትና እምነት ያላቸው 
አተያይ እንዲህ የተቆጠበና ማራኪ ሲሆን ይበልጥ ትኩረትና ክብደት ሰጥተው የሚገልጹት ግን 
ማህበረሰቡ የሚመራበትንና ከጅምሩም የተዋቀረበትን የለውጥ ሀሳብና ማህበራዊ ፍልስፍና ከፍ 
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አድርገው በማንሳት በፍቅርና በሥራ እናምናለን እንተማመናለንም፣ ከዛም አልፎ የአንድ አምላክ 
መኖርንም እንቀበላለን ሁላችንም የአዳምና የሄዋን ወይም የአደምና የሀዋ ልጆች መሆናችንን 
አንክድም በማለት ከማረጋገጣቸውም በላይ ለስራ፣ ለሰላምም ይሁን ለእርስ በርስ መረዳዳትና 
መፋቀር ያላቸውን ጽኑ እምነትና ክብር በተግባር ያሳያሉ፡፡ 

4.3  ማህበረሰቡ ለፍትህ ያለው አስተሳሰብ፡ 

በአውራምባ ማህረሰብ ዘንድ ጠብና ድብደባ፣ ስርቆትና ማጭበርበር ቦታ የላቸውም ብቻ ሳይሆን 
በማህበረሰቡ አባላት መካከል ጊዜያዊ አለመግባባት ቢፈጠር እንኳ በማህበረሰቡ ደንብ መሰረት 
ወዲያውኑ መፍትሄ ያገኛል እንጅ ለአልተፈለገ ግጭት መንስኤ እንዲሆን አይፈቀድለትም፡፡ ይህም 
ማለት አንድም በራሳቸው ችግሩን በፈጠሩት ሰዎች መካከል ግልጽ ውይይት በማድረግ አሊያም 
ሌላ ሶስተኛ ወገን ተጨምሮበት ሰላማዊ በሆነ መንገድ የአለመግባባቱ ዕድሜ እንዲያጥር 
ይደረጋል፡፡ በዚህም ምክንያት የአውራምባ ማህበረሰብ አባል የሆነ ሰው ላለፉት 42 አመታት ሊባል 
በሚችል ደረጃ ከሌላ ሰው ጋር ተጣላሁ፣ ድንበር ተገፋብኝ፣ ንብረት ተሰረቀብኝ ወይም ተዘረፈብኝ 
በአጠቃላይም የአስተዳደር በደል ደረሰብኝ ወይም ፍትህ ተጓደለብኝ ብሎ ለፖሊስ ሪፖርት አድርጎ 
ለፍርድ ቤት ክስ የሚያቀርብበትና በሌላ ሶስተኛ ወገን ፍትህ ለማግኘት ሲል ወርቃማ የሆነውን 
የስራ ጊዜውን የሚያባክንበት አንዳች ምክንያት እንዳይኖር ሲያደርግ ቆይቷል፡፡  

እንደማህበረሰቡ እምነትና አስተሳሰብማ ቢሆን ኖሮ የፍትህ አካላት ራሳቸው አስፈላጊ ሆነው 
ባልተገኙም ነበር፡፡ ይልቁንም ከእነዚህ ተቋማት በላይ ለሰው ልጆች ሁሉ ክብርና ፍቅር መስጠት 
በመካከላቸው ይፈጠር የነበረውን አለመግባባትና ግጭት በዘላቂነት ከማስቀረቱም በላይ 
በህብረተሰቡ መካከል አስተማማኝ ሰላም በመፍጠር ሙሉ አቅምን ለዘላቂ ልማት መምጣት፣ 
ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ፣ ለማህበራዊ ፍትህ መንገስና ለመልካም አስተዳደር መስፈን 
በአጠቃላይም ለህግ የበላይነት መከበር ማዋል እንደሚቻል ያለፉት አራት አስርት አመታት 
የህይወት ልምዶቻቸውን ዋቢ በማድረግ በእርግጠኝነት ይናገራሉ፡፡ አዉራምባዎች የአለመግባባትና 
የግጭት መንስአዎች ናቸው የሚሏቸውን እንደ ስርቆት፣ ሀሰት መናገር (ቅጥፈት)፣ ማጭበርበር፣ 
ዝሙት፣ አስካሪ መጠጦችንና አደንዛዥ ዕጾችን መጠቀምና በስልጣን መባለግ የመሳሰሉትን 
አስነዋሪ የሰው ልጅ ባህሪያትን በማስወገድ በመልካም ስነምግባር መተካት ይቻላል የሚል ጠንካራ 
እምነት አላቸው፡፡ 

 በተግባርም እነዚህን ችግሮች በተባበረ ጥረታቸው ከአካባቢያቸው ሙሉ በሙሉ አስወግደው ሰላም 
የሰፈነበት፣ ፍቅር የነገሰበት፣ እኩልነት የተረጋገጠበት፣ ዕድገትና ብልጽግና በስራና በስራ ብቻ 
ዕውን ይሆናል የሚል ጠንካራ አቋም የያዘና ለዚህም ተግባራዊነት ሳያሳልስ የሚሰራ ማህበረሰብ 
በጠንካራ መሰረት ላይ መገንባት ችለዋል፡፡ ቀሪው ነገር ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ይህን 
ወርቃማ መርህ የራሱ አድርጎ እንዲተገብረው አጋጣሚዎችን በመጠቀም ለማስተማር ጠንክረው 
መስራት ነው፡፡ ይህንን ማድረግንም ቢሆን ቀደም ሲል የጀመሩት ስለሆነ ጥረታቸው ውጤታማ 
እንዲሆን አበክረው እየሰሩ መሆናቸውን ከላይ በምሳሌ አስደግፈን ለመግለጽ ሞክረናል፡፡ 

4.4  ማህበረሰቡ ተግባራዊ የሚያደርገው የጋብቻ ሥርዓት፡ 

ጋብቻ በአውራምባዎች ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ማህበራዊ ስርአት ነው፡፡ የመረዳዳት፣ 
የመተማመንና የመከባበርም መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ በመሆኑም ማህበረሰቡ የአንድ ለአንድ 
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ጋብቻን ያበረታታል፣ በተግባርም ይተረጐመዋል፡፡ በማህበረሰቡ ዘንድ አንድ ወንድ ከአንድ ሴት 
በላይ እንዲያገባ አይፈቀድለትም፡፡ ጋብቻውም የሚፈጸመው በሁለቱ ጾታዎች ሙሉ ስምምነት ላይ 
የተመሠረተ ሲሆን የወላጆች ቀጥተኛ ተጽእኖ (ጣልቃ ገብነት) በአውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ 
በምንም መልኩ ተቀባይነት አያገኝም፡፡ ጋብቻ የሚፈጸመው ሴቷ 19 ዓመት ወንዱ ደግሞ 2ዐ 
ዓመትና ከዛ በላይ ሲሆናቸዉና ለመጋባት መወሰናቸውን በፈቃዳቸው ሲያረጋግጡ ሆኖ የጋብቻ 
ውላቸውን ለማጽናትም ቀለል ባለ ስነስርአት ሁለቱ ተጋቢዎች በአቅራቢያው በሚገኙ ሽማግሌዎች 
(ሽማግሌዎቹ ወንዶች አሊያም ሴቶች ሊሆኑ ይችላሉ) አማካኝነት ይፈራረማሉ፡፡  

ይህም ማለት ከጋብቻ በፊት ወንዱም ሆነ ሴቷ ሌላ አያውቁም ወይም ከሌላ ሰው ጋር ወሲባዊ 
ግንኙነት ከመፈጸም ተቆጥበውና ክብራቸውን ጠብቀው ለጤንነታቸውም ዋጋ ሰጥተው በጋብቻ 
ይተሣሰራሉ እንጅ፡፡ እንደ አውራምባዎች እምነት የሠርግ ስነስርአት ለማካሄድ በሰፊው መደገስ 
የሀብትና የጊዜ ብክነትን ያስከትላል፤ በዓመታት ልፋት የተገኘውን ጥሪትም በአንድ ሳምንት 
ግርግር ያሣጣል፣ ለአንድና ለሁለት ቀን ደስታ ተብሎም ዘላቂ ሕይወትን ሊጐዳ የሚችል እዳ 
ውስጥ በማስገባት የትዳርን ህይወት ሊያናጋ፣ ድህነትንም ሊያስከትል ካልሆነ በስተቀር ረብ 
የለውም፡፡  

ይልቁንም ለሠርግ ድግስ ይወጣ የነበረውን ሀብትና ንብረት ለተጋቢዎች ጐጆ መውጫና ዘላቂ 
ህይወት መሻሻል ማዋል ብልህነት ከመሆኑም በላይ ለአካባቢው ብሎም ለሀገር እድገት ትልቅ 
አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል ጠንካራ እምነት አላቸው አውራምባዎች፡፡ ከዛም አልፈው ውድ 
የሆነውን የስራ ጊዜ ያባክናል እንጅ ለተጋቢዎችም ሆነ ለወላጆቻቸው በአጠቃላይም ለማህበረሰቡ 
የሚፈይደው አንዳችም ቁም ነገር የለውም የሚል የጸና እምነት ይዘዋል፡፡ በዚህም ሳቢያ የሰርግ 
ዝግጅት ብሎ ነገር አውራምባዎችን አያሳስባቸውም፣ ምክንያቱም አውራምባዎች የጋብቻን 
መሰረታዊ ጥቅምና ዘላቂ ህይወት ለማሳመር እንጂ የሚተጉት ለጊዜያዊ ግርግርና ለማስመሰል 
ድርጊት ስላልሆነ ነው፡፡  

4.5  ማህበረሰቡ ለሀዘን ሥርዓት የሚመድበው ጊዜ፡ 

አውራምባዎች የሰው ልጅ በቁም እያለ መተዛዘን፣ መረዳዳትና መፋቀር አለበት እንጅ ከሞተ በኋላ 
ትልቅ ሀዘን ውስጥ መግባት፣ አካልን መጉዳት፣ በዚሁ የተንዛዛ የሀዘን ስርአት ሳቢያም ለረዥም 
ጊዜ ያህል ሥራ መፍታትና አላስፈላጊ ወጭ ማውጣት በአንድ በኩል የሞተውን ሰው አይመልስም 
በሌላ በኩል በሕይወት ያለውን ቋሚ ቤተሰብና ማህበረሰብ በእጅጉ ይጐዳልና መቅረት አለበት 
ብለው በጽናት ያምናሉ ብቻ ሳይሆን ይህንን እምነታቸውንም ያለማመንታት በተግባር ላይ 
አውለውት ይገኛሉ፡፡ በአውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ የቅርብ ዘመዳቸውና የቤተሰቡ አባል የሆነ ሰው 
ቀርቶ የሚወዱትና አብሮአቸው ለአመታት በፍቅር የኖረ ሰው ሲሞት በልባዊ ሀዘን ምክንያት እንባ 
ማፍሰስና ማዘን ባይቀርም የሞተውን ሰው በቂ ቁጥር ያላቸው ሰዎች በክብር ወስደው የቀብር 
ስነስርአቱን እስኪፈጽሙ ድረስ ቀሪዎቹ የሟች ቤተሰብን እያጽናኑ ይቆያሉ፡፡  

የቀብር ስነስርአቱ ከተፈጸመ በኋላ ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት ወደ መደበኛ ሥራቸው 
ይሰማራሉ፡፡ በመሆኑም በአውራማባዎች ዘንድ የመረረ ሀዘንም ይሁን ከዚሁ ጋር የተያያዘ የተንዛዛ 
የሀዘን ስርዓት ማለትም የሰለስቱ፣ የሰባቱ፣ የአርባው የስድስት ወሩ ወዘተ እያሉ ጊዜና ህብት 
አቃጣይ የሆነ ማህበረሰባዊ መስተጋብር እንዲቀጥል አይፈቀድም፡፡ እንዳውም “ፈጣሪ በገዛ ፈቃዱ 
ወደዚች ምድር ያመጣውን ዕቃ ወሰደ” ብለው ስለሚያምኑ ከዛ በላይ ለሞተ ሰው ብዙ ጊዜና ሀብት 
ማጥፋት ተገቢ ነው የሚል እምነት የላቸውም፡፡  
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4.6  ማህበረሰቡ ለአረጋዊያንና ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት የሚሰጠው ትኩረት፡ 

በአውራምባ ማህበረሰብ ዘንድ አንድ ሰው በእርጅናም ሆነ በጤና እክል ሣቢያ መሥራት ከተሣነው 
የአረጋውያን ተንከባካቢ ኮሚቴ በኃላፊነት ተረክቦ ማህበረሰቡ በሚመድበው አመታዊ በጀት 
መንከባከብ ይጀምራል፡፡ አረጋዊያን ቀሪ ጊዜያቸውንም በተቻለ መጠን ተደስተውና ጤንነታቸው 
ተጠብቆ እንዲያሣልፉ የቻለውን ያህል ይሠራል በዋነኛነት ኮሚቴው በአጠቃላይ ደግሞ ማህበረሰቡ 
እንጅ እንደ አሮጌ ዕቃ ጉልበታቸውንና እውቀታቸውን ተጠቅሞ የትም አይጥላቸውም ወይም 
ለተቋጥሮ የሥጋ ዘመዶች ብቻ አይተዋቸውም፡፡ ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት እነዚህን አረጋውያንና 
አቅመ ደካሞችን በጋራ የመንከባከብና ውለታቸውንም የመመለስ ግዴታ እንደአለባቸው አጥብቀው 
ያምናሉ፡፡  

የአውራምባዎች ሌላው አስደናቂ ድርጊት ደግሞ በልዩ ልዩ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡና አሣዳጊ 
የሌላቸውን ሕጻናት አሥራ ስምንት ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ ተንከባክበውና አስተምረው 
በማሣደግ ለቁም ነገር ወይም ለወግ ለማዕረግ እንዲበቁ ያደርጋሉ እንጅ በእድላችሁ እዘኑ ብለው 
ሜዳ ላይ ያለመጣላቸው ጉዳይ ነው፡፡ በዚህም መልኩ ካልተረዳዳንና ካልተደጋገፍን እኛ የሰው 
ልጆች ከሌሎች የዱርም ሆነ የቤት እንስሣት በምን ልንለይ እንችላለን? የሚል ጥያቄ በማንሣትም 
የሰውን ልጅ ማህበራዊ እንስሣነትና ማሰብ መቻል አስረግጠው ያወሣሉ ብቻ ሳይሆን በተግባርም 
አሳይተዋል፣ አሁንም በማሳየት ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህም ሁኔታ የአውራምባዎችን አርቆ አሳቢነትና 
ሰብአዊነት ቁልጭ አድርጎ የሚሳይ መሆኑ ልብ ሊባል ይገባል፡፡ 

4.7  ማህበረሰቡ የሚከተላቸው መሰረታዊ መርሆዎች፡ 

አውራምባዎች የዕለት ከዕለት ስራቸውን ለማከናወን የሚያስችላቸውና አጠቃላይ እምነቶቻቸውን 
የሚያንጸባርቁባቸው የራሳቸው የሆኑና ሁሉም የማህበረሰቡ አባላት በስምምነት አጽድቀው 
የሚያከብሯቸው አጠቃላይ የህይወት መርሆዎች አሏቸው፡፡ ከነዚህ ጠቃሚና በርካታ 
መርሆዎቻቸው መካከልም የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ፡፡ 

4.7.1 ጾታን መሰረት ያደረገንና አንደኛውን ጾታ ዝቅ አድርጎ ሌላኛውን የሚጠቅም ወይም ከፍ 
የሚያደርግ ማህበራዊ የስራ ክፍፍልን ማስወገድና ስራ በችሎታ ላይ ብቻ እንዲመሰረት ማድረግ፣  

4.7.2 ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቶችንና ጎታች ባህላዊ አስተሳሰቦችን አስወግዶ ለሰው ልጆች ሁሉ ክብርና 
ፍቅር በሚሰጥ አዲስና ተራማጅ አስተሳሰብ መተካት፣ 

4.7.3 ህጻናትን ስለዕውነት ማስተማር፣ አረጋዊያንንና አቅመ ደካሞችን መርዳትና መንከባከብ እንደ 
አንድ የማህበረሰቡ የህይወት መርህና ግዴታ አድርጎ መውሰድ፣  

4.7.4 ስርቆትን፣ ሀሰት መናገርን፣ ልመናን፣ ስንፍናን፣ ዝሙትን ዋልጌነትን፣ ልመናንና ቁጣን 
በማስወገድ በማህበረሰቡ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ዘንድ መልካም 
ስነምግባርን መገንባት፣ 

4.7.5 ጋብቻ በተጋቢዎች ሙሉ ፈቃድ (ፍላጎት) ላይ ብቻ እንዲመሰረት ማድረግና የአንድ ለአንድ 
ጋብቻን አስፈላጊነት በቀጣይነት ማስተማር እና 
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4.7.6 በከፍተኛ ልፋትና ድካም የተገኘ ሀብትን (ጥሪትን) ያለአግባብ የሚያባክን ድግስን 
በማስቀረት ወርቃማ የሆነውን የስራ ጊዜን የሚሻማ የሰርግም ሆነ የሀዘን ስርአትን ማስወገድ 
የሚሉት ናቸው፡፡ 

5. የአውራምባ ማህበረሰብ አሁን የደረሰበት ደረጃ 

ቀደም ሲል በአንድ ግለሰብ ተነሳሽነት የኋላ ኋላ ደግሞ በጥቂት ግለሰቦች ትብብር የተመሠረተው 
የአውራምባ ማህበረሰብ በአሁኑ ወቅት ተከታዮቹን እያበራከተ፣ የፍልስፍናውን አድማስ እያሰፋና 
ፋይዳውንም ለሀገሬው ሕዝብ ብቻ ሣይሆን ለዓለም ማህበረሰብ እያበሰረ፣ ድህነትንና ኋላቀርነትን 
በተደራጀ መልኩ በመዋጋት ከሰፈሩ ብሎም ከሀገሪቱ ለማስወገድና በተረትነት ብቻ እንዲነገር 
ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮለታል፡፡ አዲሱ ሚሊኒየም ለኢትዮጵያ የሕዳሴ ዘመን ይሆናል 
የሚለው የኢትዮጵያ መንግሥት መሪ መፈክርና የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱም በሀሳብ ብቻ 
እንዳይቀር ይልቁንም በተግባር እውን ሆኖ እንዲታይ ግንባር ቀደም ሚናውን ለመጫወትም ቆርጦ 
መነሣቱን በድርጊት በማሳየት ላይ ይገኛል፡፡ የማህበረሰቡ ፍልስፍና፣ ተራማጅ የሆነው የለውጥ 
ሀሳብና የሥራ ፍቅር ሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎችን የመቀየር ኃይሉ እየተጠናከረ ተቀባይነቱም 
ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ ምክንያት በየእለቱ የሚጐበኝ፣ በየትኛውም የሀገሪቱ ጫፍ 
ታሪኩና አስተሳሰቡ የሚተረክለት፣ በአርቲስቶችም ሳይቀር የሚቀነቀንለት ተወዳጅና አርአያነት 
ያለው ማህበረሰብ ለመሆን በቅቷል፡፡  

በሌላ በኩል ሁለገብ የሆነ የልማትና የባሕሪ ለውጥ  ለማምጣት የአውራምባ ማህበረሰብ አዲስ 
ምዕራፍ ባሕሪና ልማት ግንባታ ሁለገብ ማህበርን በማቋቋም በክልሉ ፍትሕ ቢሮ እውቅና አግኝቶ 
በመንቀሣቀስ ላይ የሚገኝ ሲሆን የማህበረሰቡ አባላት የአመረቱትን ምርት ወደ ገበያ ለማቅረብና 
የፋብሪካ ውጤቶችን፣ የግብርና ግብአቶችን ጨምሮ ለማህበረሰቡ አባላትና ለአካባቢው አርሶ አደር 
ጭምር ገዝተው ለማከፋፈል ይችሉ ዘንድ የአውራምባ ማህበረሰብ ሁለገብ የግብርናና የእደ-ጥበባት 
ማህበርን አቋቋመው በተደራጀ መልኩ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡ በዚህም ምክንያት በአሁኑ 
ወቅት አንድ አይሱዙ የጭነት መኪና እና የበርካታ የምርት መሳሪዎችና ሞያዎች ባለቤት ሆነው 
በጥረታቸው ረሀብና ችግርን ከወዲሁ ደህና ሰንብት ለማለት ችለዋል፡፡  

በአጠቃላይም በአሁኑ ወቅት ከ150 በላይ የሚሆኑት የማህበረሰቡ አባወራዎች/እማወራዎች ከ500 
በላይ የቤተሰቡ አባላት ጋር በአካባቢው ይገኙ እንጅ በርካታ ደጋፊና ተባባሪ አባላትን 
በማፍራታቸው ሽዎች ለመሆን በቅተዋል፡፡ ነገም ሌላ ቀን ነውና በዚህ አያያዛቸው በአጭር ጊዜ 
ውስጥ መቶ ሽዎችና ሚሊዮኖች የማይሆኑበት አንዳችም ምክንያት እንደማይኖር በእርግጠኝነት 
መናገር ይቻላል፡፡ ይህንን እንድንል ያደረገን ዋናው ነገር አስተሳሰባቸው ተራማጅ ተግባራዊ 
እንቅስቃሴያቸው የሰውን ልጅ አማላይና ፍልስፍናቸው የሁሉንም ማህበረሰብ የምጣኔ ሀብት፣ 
የማህበራዊ ፍትህና የመልካም አስተዳደር እጦት የሚፈጥረውን አስከፊ ችግር በአጠቃላይም 
ድህነትንና ኋላ ቀር አስተሳሰብን በሒደት የሚቀርፍና ስርነቀል ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ስለሆነ 
ተቀባይነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ በእጅጉ እየተጠናከረ መሄዱ ስለማይቀር ነው፡፡ 
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6. የሌሎች አውራምባዎች የመፈጠር ሁኔታ 

ሌላውና አንዳንድ ሰዎች አሁንም ድረስ መገንዘብ የተሣናቸው ዕውነታ በአሁኑ ወቅት በየአካባቢው 
በርካታ አውራምባዎች እየተፈጠሩና በሒደትም ፍልስፈናቸው በየትኛውም አካባቢ እየተስፋፋ 
መመጣቱን ነው፡፡ ለምሣሌ ያህል በአማራ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ብቻ ምስራቅ ጐጃም አስተዳደር 
ዞን ብቸና ወረዳ ወይራ ቀበሌ ላይ ዳግማዊ አውራምባ መመስረቱን፣ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር 
ውስጥ አዲስ ቅዳም በተባለው አካባቢ ተመሣሣይ ታሪክ መሰራቱን፣ በሰሜን ጐንደር አስተዳደር 
ዞን አርማጭሆ አካባቢ የትምህርት ቤታቸውን ስያሜ ሳይቀር አውራምባ ብለው የሰየሙ ህዝቦች 
መኖራቸውን፣ በሰሜን ወሎ መርሣ አካባቢ አስተሣሠቡ እየተስፋፋ መምጣቱን፣ ዋግ ኸምራና 
ደቡብ ጎንደር- ፋርጣ ወረዳ ውስጥ ተመሣሣይ ሁኔታ እየተፈጠረ መሆኑን እነዚህ ሰዎች ቢያውቁ 
ኑሮ የዚህ ዓይነቱ አደናጋሪ ሁኔታ አይፈጠርባቸውም ነበር የሚል እምነት አለኝ፡፡  

በአሁኑ ወቅት ማህበረሰቡ ምን ያህል ተፅዕኖ ፈጣሪ እየሆነ እንደመጣ የምንገነዘበው ደግሞ 
ከያኒዎች ሳይቀሩ የግጥም ስንኝ የደረደሩለትና በድምጻቸውም ጭምር እየታገዙ 
የዘመሩለት/ያቀነቀኑለት/ ማህበረሰብ ከመሆኑም በላይ አውራምባ ታይምስ የሚል ስያሜ የያዘ 
ጋዜጣ ታትሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ ተነባቢ ሆኖ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ 
ከዚህም ባሻገር ዙምራ የሚል ፊልም ተዘጋጅቶ የነበረ ከመሆኑም በላይ ዙምራ ማስታወቂያነ 
ፕሮሞሽን የሚል ስያሜን የያዘ ድርጅት ተቋቁሞ ስራ ላይ መገኘቱን እንዲሁም በየከተሞቹ 
አውራምባ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው በርካታ የንግድ ስራዎች መገኘታቸው ሌላው ህያው ማሳያ 
ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡  

በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት የማህበረሰቡ ማህበራዊ ፍልስፍናና ተራማጅ አስተሳሰብ ከአማራ ክልል 
ብሎም ከሀገራችን አልፎ በሌላው የአለም ማህበረሰብ ዘንድ በእጅጉ እየታወቀ፣ እየተደነቀና 
እየተጎበኘ ባለበት በአሁኑ ወቅት ይህን ጠቃሚ የሆነ ፍልስፍና ይበልጥ እንዲስፋፋ ከማድረግና 
እንደዚህ ያለውን የተቀደሰ የለውጥ ሀሳብ ተቀብሎ ተግባራዊ ከማድረግ ይልቅ የተለመደ አደንቋሪ 
ጩኸት በተለያዩ አጋጣሚዎች መስማታችንና ሰበብ ፈልጐ አኩሪ ተግባር የፈጸሙትንና እየፈጸሙ 
የሚገኙትን ጀግኖች የሚያንኳሰስ ዜጋ ማየታችን በእጅጉ የሚያሳዝን ሆኖ አግኝተነዋል፡፡  

ከሁሉም በላይ ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል ለእድገታችን የሚበጅ የለውጥ ሀሳብ ከውስጣችን 
ሲመነጭ ለመቀበል ምን ያህል ዝግጁ አለመሆናችንን ብቻ ሣይሆን በአንድ አካባቢና የህብረተሰብ 
ክፍል የሚመጣን ተግባራዊ ለውጥና ተራማጅ አስተሳሰብ ያስገኘውን ትሩፋት በአይናችን እያየን 
ጭምር በሙሉ ልብ ተቀብለን ለውጡን ከማበረታታትና የለውጡ ተጋሪና ተቋዳሽ ከመሆን ይልቅ 
ለማደናቀፍ ምን ያህል ተግተን እንደምንቀሣቀስ ነው፡፡ ለነገሩ ይህ ኋላ ቀርና ጎጂ አስተሳሰብና 
ድርጊት ቀደም ሲል ጀምሮ ተጣብቶን የኖረ በመሆኑ ጥላሁን ግዛውንና ዋለልኝ መኮንንን ጨምሮ 
እጅግ ፋና ወጊ የለውጥ አራማጅ የሆኑ ወጣት ምሁራንን በራሳችን መሪዎች የአስወግዱልን ትዕዛዝ 
አማካኝነት በአጭር እንዲቀጩ የተደረገ መሆኑ መች በቀላሉ ይረሳልና፡፡  
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7. አሁንም ድረስ ያሉባቸው ተግዳሮቶችና ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ችግሮች 

ምንም እንኳ የክልሉ መንግስት የበላይ አመራሮች ሀሳባቸውንና የሚከተሉትን መርህ በመረዳት 
የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ቢሞክሩም በየደረጃው  የሚገኙት አስፈጻሚ አካላት አሁንም ድረስ 
ገና በአግባቡ የተገነዘቧቸው አይመስሉም፣ በተለይም በየደረጃው የሚገኙት የአገልግሎት ሰጭ 
መስሪያ ቤት የስራ ሀላፊዎችም ሆኑ ሞያተኞች እነሱ የሚፈልጉትን አግልግሎት በሚፈልጉት 
ፍጥነትና አይነት ለመስጠት የተዘጋጁ አይደሉም፡፡ ለዚህም እንደዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ሊጠቀስ 
የሚችለው አንድም የሚከተሉት ተራማጅ እምነትና ፍልስፍና ከአስፈጻሚ አካላቱ ሀላፊዎችና 
ሞያተኞች አስተሳሰብ ለየት በማለቱ ያለመቀበል አሊያም የማህበረሰቡ አባላት የሚያቀርቡት 
ጉዳይ ከተለመደው ቢረክራሲያዊ አሰራር ጋር የማይሄድና በአጭር ጊዜም እንዲፈጸምላቸው 
ከመፈለጋቸው ጋር የማይሄድ መሆኑ ነው፡፡  

በድፍረት ይህን ለማለት የተገደድሁበት ምክንያት አሁንም የአውራምባዎችን የስራ እንቅስቃሴ 
ከማበረታታትና ከመደገፍ ይልቅ የቆየውን አሰራር፣ ህግና ደንብ አየጠቀሱ ስራ ማጓተትን 
የሚመርጡ አንዳንድ የስራ ሀላፊዎችና ሞያተኞች ግስጋሴያቸውን ሊያደናቅፉ ሲሞክሩ እዚህም 
እዚያም በተግባር ይታያሉና ነው፡፡ ሌላው መንደሯ በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የጎብኝዎች 
ማረፊያ ተደርጋ የተመረጠች ቢሆንም የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎቱ የሚያወላዳ አለመሆኑ፣ 
ወደ መንደሩ የሚወስደው መንገድ አጭር ቢሆንም (ሁለት ኪሎ ሜትር ብቻ ነው) ክረምትን 
ጭምር እንደልብ የሚያገለግል ሆኖ አለመሰራቱና የሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮች በበቂ 
ሁኔታ ባለመሟላታቸው ምክንያትና መንደሯ በፕላን እንድትመራ ለማድረግ የተደረገው ጥረት 
በዞኑ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት መምሪያ ትብብር ማነስ ምክንያት እስካሁን ድረስ ሊሳካ 
ባለመቻሉ ምክንያት የውስጥ ለውስጥ መንገዱን እንኳ በድንጋይ ንጣፍ ለማልበስ የተመቼ ሁኔታ 
ሳይፈጠር ቀርቷል፡፡  

ከዛም አልፎ በመንደሯ ውስጥ ቋሚ ተክሎችን ለማልማት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ባለመኖሩ 
የግብርና ባለሞያዎችንም ሆነ የአካባቢውን አስተዳደር ተገቢ ድጋፍ ባለማግኘታቸው ምክንያት 
እንዲሁም ያለባቸው የቦታ ጥበት ችግር መላወሻ ስላሳጣቸው ጎብኝዎች ውለው የሚያድሩበትና 
እየተዝናኑ ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚያሳልፉበት የመዝናኛ ቦታ ለማዘጋጀትም አልተቻለም፡፡ 
ስለሆነም እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ተግዳሮቶችና ማህበረ-ምጣኔ ሀብታዊ ችግሮች በሚመለከታቸው 
የመንግስት አስፈጻሚ አካላት አማካኝነት በአግባቡ ሊታዩና ዘላቂ መፍትሄም ሊሰጣቸው 
የሚገባቸው ሁኔታዎች ይመስሉኛል፡፡ በሌላ አነጋገር በየደረጃው የሚገኙት የክልሉ መንግስት 
አስፈጻሚና አገልግሎት ሰጭ አካላት ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት በአግባቡ ተረድተው 
በቀናነት ሊያስተናግዷቸውና ከተቻለም ለሌላው የክልሉ ህዝብ አርአያ ሆነው የሚገኙበትን ዕድል 
ማስፋት ይኖርባቸዋል፡፡ 
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8. ማጠቃለያ 

በእርግጥም የአውራምባ ማህበረሰብ መተሳሰሪያ ገመዱን ፍቅር የለውጥ መሳሪያውን ደግሞ ሥራ 
እንዲሁም እምነቱንም በአንድ ህያው አምላክ አድርጐ ይኸውና ከአራት አሥርት ዓመታት በላይ 
በጽናት ዘልቋል፡፡ በዚህም በርካታ ፈተናዎችን እያለፈ፣ ተራማጅ የሆነውን የለውጥ ሀሳቡንና 
የሚከተለውን ፍልስፍና ይበልጥ እያበለጸገና ተከታዮቹንም በሒደት እያበራከተ በድል ላይ ድል 
መጎናጸፍ ችሏል፡፡ መላ የማህበረሰቡ አባላትም እርስ በርስ ከመዋደድና ከመከባበር አልፈው 
ድህነትን በሥራና በሥራ ብቻ በተባበረ ክንድ በማሸነፍ ኑሯቸውን ለመለወጥ ሌት ተቀን ተግተው 
መንቀሣቀሣቸውን የሕይወታቸው አካል አድርገውታል፡፡ ሥራን ይወዳሉ ወይም ያፈቅራሉ ማለት 
ብቻ የአውራምባዎችን ጠንካራ የስራ ባህል ለመግለጽ በቂ ቃል ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም 
ያመልኩታልና፡፡  

ይህም ሆኖ ሲሠሩ ያያቸው የአገሬው ሰው በመደመምና በመደነቅ ጭምር ለምን ይህን ያህል 
ሥራን እንደሚያፈቅሩና እስከማምለክም ድረስ መዝለቃቸውን ሲጠይቃቸው ምኑን ሠራነው! ገና 
ምኑስ ተያዘና ድህነት ከላያችን ላይ ሙሉ ለሙሉ እስከሚወገድ ድረስ ሁልጊዜም ቢሆን ጠንክረን 
እንሰራለን ብለው ይበልጥ ሊያስገርመዎትና ሊያስደምመዎት የሚችል በሳል ምላሽ ከመስጠት 
ወደኋላ አይሉም አውራምባዎች፡፡ እንግዲህ እኔ ከአውራምባዎች ጋር ባሣለፍኋቸው ጊዜያት ውስጥ 
በተለይም ከማህበረሰቡ መስራችና መሪ ከሆኑተ ከአቶ ዙምራ ኑሩ ጋር ባደረግሁት ጣፋጭ 
ጭውውትና ባሣለፍኋቸው ፍሬያማ ወቅቶች ይህንን እንደ ንጋት ኮብብ እና እንደማለዳ ጽሀይ 
ይበልጥ ብርሀን ፈንጣቂ እውነት ልመሰክር በቅቻለሁ፣ እናንተስ ይህን ውብ ባህል፣ ቀናና ተራማጅ 
አስተሳሰብ ስትመለከቱና በገጠመው ውጣ ውረድ ተስፋ ሳይቆርጥ ይልቁንም በአሸናፊነት 
የዘለቀውን ታሪካቸውን ስታነቡ ምን ተሰምቷችሁና ታስቧችሁ ይሆን?  

ከቻላችሁ በአካል ሄዳችሁ ጐብኟቸውና በሀሣብም ይሁን በገንዘብ አሊያም በቁሣቁስ በመርዳት 
ጥረታቸው ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን ደግፏቸው፡፡ ካልሆነ ግን “መንገዱን ጨርቅ ያድርግላችሁ” 
በማለት የለውጥ ጎዳናቸውን ልቀቁላቸው እንጅ የሚያደርጉትን ግስጋሴ ለመግታት በምንም መልኩ 
እንቅፋት አትሁኗቸው፡፡ በሌላ አገላለጽ አውራምባዎች ላለፉት አርባ ሁለት አመታት አንድ ሆነው 
እንደ ሽህ በአሸናፊነትና በአርአያነት ለመንቀሳቀስ ጥረት በማድረጋቸው አሁን ላሉበት ደረጃ 
ደርሰዋል፣ ማን ያውቃል በዚህ አያያዛቸው በአርአያነታቸው ይበልጡኑ ገፍተውበት በስራቸው፣ 
ተራማጅ በሆነው አስተሳሰባቸውና በሚከተሉት ፍልስፍና መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን 
የአለምን ማህበረሰብ  ቀልብ በመሳብ ከጎናቸው የማያሰልፉበት ምክንያት አይኖርም፡፡  
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