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አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

የሂዩማኒቲስ፣ የቋንቋዎች ጥናት፣ ጆርናሉዝምና ኮሙኒኬሽን ኮላጅ የአማርኛ 

ቋንቋ ሥነጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት 

የዴህረ ምረቃ መርኃ ግብር 

 

 

 

 
 
 

              የጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሸግግር 

            ዯረጃዎች ሥርዓት በማንደራ ወረዲ 

 

 

 

 

 

በ 

  ዴርብወርቅ ብፁ  
   

 
 
 
 
 
 

                                           ሰኔ፣ 2007 
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አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

የሂዩማኒቲስ፣ የቋንቋዎች ጥናት፣ ጆርናሉዝምና ኮሙኒኬሽን ኮላጅ የአማርኛ 

ቋንቋ ሥነጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት 

የዴህረ ምረቃ መርኃ ግብር 

 

 

 
 
 

          የጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሸግግር 

              ዯረጃዎች ሥርዓት በማንደራ ወረዲ 

 

 

በ 

ዴርብወርቅ ብፁ 

 

   በአማርኛ ቋንቋ ሥነጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት የኤም.ኤ ዱግሪ 

ሇማግኘት ከፉለን ሇማሟሊት የቀረበ ጥናት 

 

 
 

 
አማካሪ 

ስንቅነሽ አጣሇ /ድ/ር/ 
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አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

የሂዩማኒቲስ፣ የቋንቋዎች ጥናት፣ ጆርናሉዝምና ኮሙኒኬሽን ኮላጅ የአማርኛ 

ቋንቋ ሥነጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት  

የዴህረ ምረቃ መርኃ ግብር 

 

 
 
 

        የጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሸግግር 

      ዯረጃዎች ሥርዓት በማንደራ ወረዲ 

 

በ 

ዴርብወርቅ ብፁ 

2007 ዓ.ም 

 

 

የፇተና ቦርዴ አባሊት 

 
የአማካሪ  ስም     ፉርማ               
 
               
 
የፇታኝ ስም 
               
 
 
               
 

 
 

 



i 

 

 
  ማስታወሻነቱ 
 
 
  ይህ ጥናት በቤተሰባችን ውስጥ ሁላም ህያው ሆና    

 

   ሇምትኖረው  እህቴ ተናኘ ብፁ ይሁንሌኝ!!!!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 

 

 
ምስጋና 

 
 

ነጻ የትምህርት እዴሌ ሇሰጠኝ እና ሇጥናቱ የገንዘብ ዴጋፌ ሊዯረገሌኝ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

ምስጋናየ ከፌ ያሇ ነው፡፡ 

 

ከጅምሩ፤ርእስ ከመምረጥ ጀምሮ እያንዲንዶን ሃሳብ እና ቃሌ ያሇመታከት በማረም እና 

በማስተካከሌ ይህ ጥናት እዚህ ዯረጃ እንዱዯርስ ከፌተኛ የሆነ ዴጋፌና እገዛ ሊዯረገችሌኝ 

አማካሪዬ ድ/ር ስንቅነሽ አጣሇ ከ “አመሰግናሇሁ” ውጭ ምን እሊሇሁ! አመሰግናሇሁ፡፡ 

 

ድ/ር ዋሌተንጉስ መኮነን እንዯ ሁሇተኛ አማካሪ በመሆን ማግኘት የማሌችሊቸውን መጣጥፍች 

እና መጽሒፌት ከማዋስ ጀምሮ ያዯረክሌኝ የሃሳብ ዴጋፌ ከፌተኛ ስሇነበር ምስጋናዬ ይዴረስህ፡፡ 

ተባባሪ ፕሮፋሰር ዘሪሁን አስፊው እና ድ/ር ሙለሰው አስራቴ (ከብሄረሰቡ አንጻር) የምን ሊይ 

ዯረስሽ ጥያቂያችሁ እና በፇሇኩት ሰአት ቢሯችሁን ክፌት በማዴረግ በነጻነት ሇስራዪ የሚሆኑ 

ሃሳቦቻችሁን ወስጃሇሁና አመሰግናሇሁ፡፡ አቶ የወንዴወሰን አውሊቸው እና ላልችም ስማችሁን 

ያሌጠቀስኳችሁ ነገር ግን በሃሳብ ፣መጽሒፌትን በማዋስ ያገዛችሁኝን እንዱሁም በክፌሌ ውስጥ 

የሰጣችሁኝ እውቀት በዚህ ስራ ሊይ አሻራው አሇና ምስጋናየ ይዴረሳችሁ፡፡ 

 

በሔይወቴ ሁለ ስኬቴን ሇማየት በምታሳዩኝ ጉጉት ገፌታችሁ እዚህ ሊዯረሳችሁኝ ቤተሰቦቼ፤ 

ሇእናቴ ሰውነት በሊቸው፣ ሇታሊቋ! እህቴ ሃረግነሽ ብፁ፣ ሇወንዴሞቼ መስረት እና ኤሉያስ ብፁ 

እንዱሁም ሇአብዩ እንግዲ እና አስረሳች ፇጣሪ ዕዴሜ እና ጤና አብዝቶ ይስጥሌኝ፡፡ 

 

በመጨረሻ መረጃ ሇመሰብሰብ መስክ በወጣሁበት ጊዜ በቤታችሁ ውዬ አዴሬ፤ ተስተናግጄ 

በነጻነት መረጃ እንዴሰበስብ ሇረዲችሁኝ ኤሉኝታ እና ሳለ ፣የመስክ እረዲቶቼ እንዱሁም ላልች 

መረጃ አቀባዮቼ እና ጓዯኞቼ ምስጋናዬ ይዴረሳችሁ፡፡ 

 

 
 



iii 

 

አጠቃል 
ይህ ጥናት በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ብሓራዊ ክሌሌ በሚገኘው የጉምዝ ብሓረሰብ በሚፇፀሙ ዋና 

ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶች ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ የጥናቱ ዋና ዓሊማ 

በብሓረሰቡ በዋናነት የሚፇፀሙ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶችን በማሳየት 

ከሚከወኑባቸው አውድች አንፃር የሚኖራቸውን ማሔበራዊ ፊይዲ መሇየት፣ መግሇፅ እና 

መተርጏም ነው፡፡  

 

በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ሥር ካለ ሦስት ዞኖች ውስጥ አንደ በሆነው በመተከሌ ዞን 

የሚገኘው የማንደራ ወረዲ የተመረጠው ቦታ ሲሆን ከወረዲውም አምስት ቀበላዎች 

ተመርጠዋሌ፡፡ ሇጥናቱ የሚሆኑ መረጃዎች በምሌከታ፣ በቃሇ መጠይቅ እና በቡዴን ውይይት 

ዘዳዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ ከተመረጡት ቀበላዎች አራት ያህሌ ሥርዓቶችን በመመሌከት መረጃ 

የሰበሰብኩ ሲሆን 22 ሰዎች የተሳተፈባቸው ሦስት የቡዴን ውይይቶች ተካሂዯዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

37 ሰዎች በቃሇ መጠይቅ እና በቡዴን ውይይት ተሳትፇዋሌ፡፡  ከነዚህም ውስጥ 15ቱ ሴቶች 

ሲሆኑ 22ቱ ወንድች ናቸው፡፡  

 

በመረጃዎቹ መሰረት በብሓረሰቡ ውስጥ በዋናነት የሚካሄደት የሔይወት ዘመን ዐዯቶች ወይም 

የሽግግር ሥርዓቶች አራት ሲሆኑ እነሱም የውሌዯት፣ የመጀመሪያ የወር አበባ እና የወንዴ 

ሌጅ ግርዛት፣ የጋብቻ እና የሰርግ ሥርዓት እንዱሁም የሀዘን እና የተስካር ሥርዓቶች ናቸው፡፡ 

እነዚህን መረጃዎች ሇመተንተን እና ሇመተርጏም ተግባራዊ ንዴፇ ሃሳብ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ 

 

በጥናቱ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት ሊይ በሚከወኑ ሌማዲዊ ሥርዓቶች 

ውስጥ መስዋእት ማቅረብ፣ መቆሸሽና መንጻት ፣ዘር ማስቀጠሌ፣ ጸጉር መሊጨት እና ጉዴጓዴ 

ውስጥ መቅበር የሚለ ጽንሰ ሃሳቦች ተተንትነዎሌ፡፡ በመጨረሻም የሚከተለትን ግኝቶች 

አስገኝተዋሌ፡፡ ሥርዓቶቹ የብሓረሰቡን አመሇካከት የሚያሳዩ መሆናቸውን፣ ማሔበረሰቡ 

የተገነባበትን መዋቅር ማስጠበቂያ ሆነው የሚያገሇግለ መሆናቸውን፣ በማሔበረሰቡ ውስጥ 

ማሔበራዊ ትስስር መፌጠሪያ እና ማጠናከሪያ እንዱሁም ኢኮኖሚያዊ መተጋገዝን የሚፇጥሩ 

መሆናቸውን እና ሁለም ሥርዓቶች የቡዴኑን አባሊት ሥነ ሌቦናዊ እርካታ የሚጨምሩ 

መሆናቸውን ማወቅ ተችሎሌ፡፡  

 



iv 

 

 
 
 
ሙዲየ ቃሊት 

 
አማርኛ                   ጉምዘኛ 

 
ወፌጮ  ግህሻ 
በወር አበባ ጊዜ የሚያገሇግሌ ሞዳስ             ምጫ   
መሰሌ ነገር  
አምሊክ    ሙሳ 
ባህሊዊ ጠሊ  ክያ 
አረቄ  ፀሌኛ  
የመጀመሪያ የወር አበባ ጭፇራ  ግዱዯስ ግህዥ 
መውሇዴ  ምኘቋ 
የመጀመሪያው የወር አበባ ጠሊ     ክይ ግህዣ 
ግርዛት  ሽፓ 
ተስካር  ከይምሻ 
ሞት  ምሻ 
ባህሊዊ ሀኪም                                 ጋፌያ 
መተት                               ግጨሀ  
ባህሊዊ አስተዲዯር                         ሲያ አኋ  
ሀብታም  ጢሳ 
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1.መግቢያ 
 
የጉምዝ ብሓረሰብ የሚኖረው በአብዛኛው በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ በከማሽ እና መተከሌ ዞን 

ሲሆን በአማራ ክሌሌ በሰሜን ጏንዯር ዞን በመተማ ወረዲም በጥቂቱ ይገኛሌ፡፡ ይህ ጥናት 

የተካሄዯው በቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ካለ ሦስት ዞኖች አንደ በሆነው የመተከሌ ዞን 

በማንደራ ወረዲ በሚገኙ የብሓረሰቡ አባሊት ሊይ ነው፡፡ በማንደራ ወረዲ የሚገኙ የብሓረሰቡ 

አባሊት የሰው ሌጅ ተወሌድ እስኪሞት ዴረስ ባሇው የሔይወት ጉዞ የሚያሌፌባቸውን ዯረጃዎች 

የሚቀበለባቸው እና የሚሸኙባቸው ስርአቶች አሎቸው፡፡ ከነዚህ ዯረጃዎች ውስጥ ውሌዯት፣ 

ሇአቅመ ሄዋን እና ሇአቅመ አዲም መዴረስ፣ ማግባት እና መሞት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

በእነዚህ የሔይወት እርከኖች ሊይ የሚከናወኑ የሽግግር ሥርአቶች ሇማሔበረሰቡ ያሊቸውን 

ፊይዲ መሇየት፣ መግሇፅና መተርጏም የዚህ ጥናት ዋና ትኩረት ነው፡፡  

 

ጥናቱ አምስት ምዕራፎች አለት፡፡ በምዕራፍ አንድ የጥናቱ ዳራ እና ስሇ አካባቢውና 

ስሇብሔረሰቡ ገሇፃ የተደረገበት አካባቢያዊ ዳራ፣ የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት፣ ምርምሩ 

የሚመልሳቸው ጥያቄዎች፣ የጥናቱ ዓላማ፣ ጠቀሜታ፣ ወሰን እና የጥናቱ ዘዴ የቀረቡበት 

ነው፡፡  በምዕራፍ ሁሇት ክሇሳ ድርሳን በሚል አብይ ርዕስ ስር የተዛማጅ ስራዎች ቅኝት 

እና የንድፈ ሃሳብ ዳራ ቀርቧል፡፡ በሦስተኛው ምዕራፍ ደግሞ የተሰበሰቡ መረጃዎች 

ከሕይወት ዘመን ዑደት ሽግግር ደረጃዎች መዋቅር አንጻር ተደራጅተው አውዳዊ ገሇጻ 

ተካሂዶባቸዋል፡፡ በአራተኛው ምዕራፍ መረጃዎች ተተንትነው እና ተተርጉመው 

ቀርበዋል፡፡ በአምስተኛው ምዕራፍ የጥናቱ ማጠቃሇያ የቀረበ ሲሆን፤ ዋቢ መጻሔፌት 

እናአባሪዎች ማጠቃሇያውን ተከትሇው ተዯርዴረዋሌ፡፡ 
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1.1.የጥናቱ ዲራ 
 
የየትኛውም ብሓረሰብ አባሌበሔይወት ሲኖር የሚያሌፌባቸው በርካታ ዯረጃዎች አለ፡፡ እነዚህ 

ዯረጃዎች ከሔጻንነት ወዯ ወጣትነት ሲሸጋገር፣ ከወጣትነት ወዯ ጉሌምስና 

ሲሸጋገር፣ከጎሌማሳነት ወዯ እርጅና ሲሸጋገር፣ ከከአንዴ ቡዴን ተነጥል ወዯ ላሊ ቡዴን 

ሲቀሊቀሌ እና ከአንዴ ማሔበራዊ ዯረጃ ወዯ ላሊ ማሔበራዊ ዯረጃ ሲሸጋገር የሚያገኛቸው 

ናቸው፡፡ ከሽግግሮቹ ውስጥም ሌዯት፣ ጋብቻ እና ሞት ዋናዋናዎቹ ናቸው፡፡በማንኛውም 

ማሔበረሰብ ያሇ ግሇሰብ በሔይወት ሲኖር በተከታታይ የሚያካሑዯው የዕዴሜ፣ የሥራ፣ 

የአካሌ፣ የማሔበራዊ ዯረጃ፣ የመኖሪያ ቦታን ሇውጥ ምክንያት በማዴረግ የሚፇጸሙ ሥነ 

ሥርዓቶች ሁለ የሔይወት ዘመን ዐዯትሽግግር ናቸው (Gennep, 196ዏ:2-3)፡፡ 

 

ብዙ ጊዜ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓት ተፇጥሮአዊ ክስተቶችን በተከተሇ መንገዴ 

የማሔበረሰቡን ባሔሊዊ ዯንብና ሥርዓት ተከትል ይከናወናሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ 

Bellእንዯሚከተሇው ብሇዋሌ፡፡ 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሌዯትን፣ ሇአቅመ ሄዋን መዴረስን ጋብቻና ሞትን 
ምክንያት በማዴረግ በጋራ የሚከወኑ ሥነ ሥርአቶች ሲሆኑ ሰዎችን ከአንዴ ማህበራዊ 
ዯረጃ ወዯላሊ ያሸጋግራለ፡፡ እነዚህ ሥነ ሥርአቶች አንዲንዳ የሔይወትዐዯትበሚሌ 
የሚጠሩ ሲሆን ከሰዎች ተፇጥሮአዊ እዴገት ጋር ተያይዘው የሚፇፀሙ ናቸው፡፡ 
ሇምሳላ ውሌዯትን፣ጉርምስናን እና ሞትን መነሻ በማዴረግ በማህበረሰቡ ባህሊዊ ዯንቦች 
መሰረት የተሇያዩ ከበራዎች ይፇፅማለ፡፡ 
 
Rites of passage are ceremonies that accompany and dramatize such 
major events as birth, coming of age may be loosely linked to biological 
changes like parturition and puberty. Initiations for boys and girls, 
marriage, and death; they culturally mark a persons transition from one 
stage of social life to another. While these rites may be loosely linked to 
biological changes like parturition and puberty (Bell, 1997:94). 

 
ዋና ዋና ከምንሊቸው የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች በተጨማሪ እንዯ ማሔበረሰቡ 

እምነት፣ ባሔሌና የሔይወት ፌሌስፌና ላልች ተጨማሪ ሥርዓቶች ይኖራለ፡፡  

 

በሔይወት ዘመን ሽግግር ከበራዎች ሦስት አበይት ምዕራፍች አለ፡፡ መሇየት (separation)፣ 

መሸጋገር (transition) እና መዋሃዴ (incorporation) ናቸው(Gennp, 1960:11)፡፡በእነዚህ 

ምዕራፍች ሰዎች ሲወሇደ ከናታቸው ማህፀን ተሇይተው ወዯ ምዴር ይመጣለ፤ ተሸጋገሩ 
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ይባሊሌ፡፡ በሥርዓቱ የሙለ ሰውነትን ማንነት በማግኘትም ወዯ ማሔበራዊ ሔይወት 

ይዋሃዲለ፡፡ በመጨረሻም የተዋሃደትን ማሔበረሰብ በሞት ይሇያለ፡፡ እነዚህ የመሇየት፣ 

የመሸጋገር እና የመዋሀዴ ምዕራፍች በሰው ሔይወት አንዴ ጊዜ ብቻ የሚያሌፈ ሳይሆኑ 

እየተዯጋገሙ የሚመጡ ክስተቶች ናቸው፡፡(Gennep,196ዏ:11)፡፡ሰዎች ሲያገቡ ሌጅነታቸው 

ያበቃሌ፤ ከቡዴናቸው ይሇያለ፡፡ ሇባሇትዲርነት ግን ይወሇደና አዱስ የማንነት ውህዯት 

ይፇጥራለ፡፡ ሲወሌደ ሇእናትነት ወይም ሇአባትነት ይበቃለ፡፡ ይህ ከአንደ ቡዴን መውጣት 

እና ወዯ ላሊው ቡዴን መቀሊቀሌ በከበራና በሥነ ሥርዓት ይታጀባሌ፡፡ 

 

እነዚህ የሔይወት ዘመን ዐዯት የሽግግር ከበራዎች የተሇያዩ ቡዴኖች የየቡዴናቸውን እምነት፣ 

አስተሳሰብና የሔይወት አተያይ ሇላሊው ማሔበረሰብ የሚያሳዩባቸው አጋጣሚዎች ናቸው(Sims 

and Stephens, 2005፡125)::የጉምዝብሓረሰብ በተሇያዩ አጋጣሚዎች የሚከውናቸው በርካታ 

ሥርዓቶች እና ፍክልራዊ ጉዲዮች አለት፡፡ጥናቱ የሚያተኩረው ግን በሔይወት ዘመን ዐዯት 

ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት ሊይ ነው፡፡ 

1.2. የጥናቱ አካባቢ ዲራ 
 

በዚህ ርዕስ ስር ጥናቱ የሚካሄዴበት አካባቢ መሌካምዴር፣ የብሓረሰቡ ታሪክ፣ ባሔሊዊ 

አስተዲዯር እና የአምሌኮ ሥርዓት በአጭሩ ቀርበውበታሌ፡፡ 

1.2.1.መሌክአምዴራዊ ገሇጻ 
 

የማንደራ ወረዲ በ17 የገጠር እና በ2 የከተማ ቀበላዎች የተዋቀረ ነው፡፡የወረዲው ዋና ከተማ 

ግሌገሌ በሇስ ስትሆን ከተማዋ የዞኑም ዋና ከተማ ናት፡፡ የማንደራ ወረዲ የሚገኝበት 

የቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ በምዕራብ ሱዲን፣ በስተሰሜን የአማራ ክሌሌ፣ በዯቡብ ምዕራብ 

የኦሮሚያ ክሌሌ እና በስተዯቡብ የጋምቤሊ ክሌሌ ያዋስኑታሌ፡፡ወረዲው ከአዱስ አበባ በዯቡብ 

ምዕራብ አቅጣጫ 550 ኪ.ሜ ሊይ ሲገኝ ከክሌለ ዋና ከተማ አሶሳ 340 ኪ.ሜ ይርቃሌ፡፡ 

ወረዲው ሙለ ሇሙለ(100%) ቆሊማ ሲሆን የሙቀት መጠኑም ከ25°c-39°c 

ይዯርሳሌ፡፡የወረዲው የሔዝብ ቁጥር 36,568 እንዯሚዯርስ ይገመታሌ፡፡የወረዲው ነዋሪ 80% 

የጉምዝ ብሓረሰብ ሲሆንቀሪው20% አማራ፣ አገው፣ ኦሮሞ እና ሽናሻ ናቸው፡፡ከወረዲው ሔዝብ 

75% የኦርቶድክስ ተዋህድ፣15% የሃገረሰባዊ እምነት፣ 5% የፕሮቴስታንት እና 5% 

የእስሌምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው፡፡የወረዲው ሔዝብ  በዋናነት የሚተዲዯረውም በእርሻ፣ 
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በእንስሳት እርባታ፣ በንብ ማነብ እና በአሳ ማጥመዴ ስራ ነው (World Vision Ethiopia 

2011 Assessment Report,2011:4)፡፡  

 

የብሓረሰቡ ቋንቋ ጉምዘኛ ሲሆን ቋንቋውም “እንግሽ ብጋ” ይባሊሌ፡፡ “ብጋ” ማሇት ጉምዞች 

እራሳቸውን የሚጠሩበት ቃሌ ሲሆን ጉምዝ ያሌሆኑትን “ሽዋ” በማሇት ይጠራለ፡፡ ጉምዞች 

ከጉምዝኛ ቋንቋ በተጨማሪ አገውኛ፣ አማርኛ እና ኦሮምኛ ይናገራለ፡፡     
 

1.2.2. ታሪካዊ   ዲራ 
 
 

ጉምዝ የሚሇው መጠሪያ “ጉምዛ”  ከሚሇው የጉምዘኛ ቃሌ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም  

“ጎበዝ”፣ “ጀግና” ማሇት ነው፡፡ ብሓረሰቡ ጉምዝ በሚሇው መጠሪያ ከመጠራቱ በፉት በተሇያዩ 

ስያሜዎች ይጠራ ነበር፡፡ ከነዚህም ውስጥ “ሳየ ሳየ”፣ “ሲ ሲ”፣ “ብጋ”እና “ሻንቅሊ” 

ይገኙበታሌ(Tsega, 2006:16)፡፡ በኢትዮጵያ የዘር ግንዴ አመዲዯብ የጉምዝ ሔዝብ በናይል 

ሰሏራ የዘር ግንዴ እንዯሚመዯብ ይታመናሌ (Bender, 1978:20)፡፡ 

 

ጉምዞች እንዲሁኑ በመተከሌ እና ከማሽ ቆሊማ አካባቢዎችሊይ ከመስፇራቸው በፉት የጎጃም 

ዯጋማ አከባቢዎችን ይዘው እንዯነበር ይነገራሌ፡፡ይህ ቦታም ጣና ሏይቅን ጨምሮ አገው ምዴር 

የሚባሇው አካባቢ እንዯሆነ፣ በአካባቢው በነበረ አሇመግባባት እና ግጭት አከባቢውን ሇቀው 

ገሚሶቹ አባይን ተሻግረው ወዯ ወሇጋ በመሄዴ በዯዳሳ ቆሊማ አካባቢዎች እና አሁን ከማሽ ዞን 

በምንሇው ቦታ ሲሰፌሩ የቀሩትም ወዯ ጎጃም ቆሊማ አከባቢዎች በመሄዴ በመተከሌ አካባቢ 

መስፇራቸው ይነገራሌ (Tsega, 2006:15;Wolde-selassie, 2002:61)፡፡  

 

ጉምዞች ከዯጋማ አካባቢዎች የሇቀቁበትምክንያት ባሇመግባባቶችና ግጭቶች እንዯሆነ ይገሇጻሌ፡፡ 

Wolde-selassie, Cerull’ን በመጥቀስ እንዯገሇጹት ከሆነ ግን አሇመግባባቱ ከሊስታ ከመጡ 

አገዎች ጋር ሲሆን አገዎቹ ጉምዞችን አስሇቅቀው እራሳቸው በመስፇራቸው መሆኑን 

አመሌክተዋሌ (Wolde-selassie, 2002:64)፡፡  

  

የብሓረሰቡ አባሊት ከየት መጣነታቸውን ወይም ታሪካቸውን የሚነግሩበት የራሳቸው ተረክ 

እንዲሊቸው Wolde-selassie ስሇብሓረሰቡ በጻፈት ጽሐፌ ሊይ የብሓሩ ተወሊጆች 

እንዯተረኩሊቸው በመግሇጽ አስፌረዋሌ (Wolde-selassie, 2002:64) ይህን ተረክ በማንደራ 
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ወረዲ ቁጥር ሁሇት ቀበላ የሃገር ሽማግላ የሆኑት ቡዚያ ዴቢያ የነገሩኝ ሲሆን እንዯሚከተሇው 

አቀርበዋሇሁ ፡፡ 

የጥንትአያታችን “ሽዋ” 
ጉምዝካሌሆኑትጋርመንትያሆነውተወሇደ፡፡መንትያዎቹካዯጉበኋሊጥንካሬያቸውንሇማወቅየ
ሌብስ እጥበት  ተወዲዯሩ፡፡ ጉምዙ ሌብሱን በዴንጋይ ፇትጎ ሲያበሊሸው ጉምዝ 
ያሌሆነው ሌብሱ ሳይጎዲ አጠበ እና አሸነፇው፡፡ ከውዴዴሩ በኋሊ የመኖሪያ አካባቢ እና  
የአመጋገብ ምርጫ መጣ፡፡ መኖሪያ ቦታ ጉምዙ ቆሊማ ቦታ ሲመርጥ ጉምዝ ያሌሆነው 
ዯጋማ ቦታ መረጠ፡፡ ምግብም ጉምዙ “ፓንጻ” ሲመርጥ ጉምዝ ያሌሆነው እንጀራ 
መረጠ፡፡ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቦታ እና በአመጋገብ ተሇያየን (ቃሇመጠይቅ፣ 10/8/2007)፡፡  

 

ይህተረክ በWolde-selassie ጽሐፌ ከሰፇረው የሚሇየው መወዲዯሪያውየፇረስግሌቢያመሆኑ 

ብቻ ነው፡፡ 

1.2.3.ባሔሊዊ አስተዲዯር 
 
የጉምዝ ብሓረሰብ ሦስት ዋና ዋና  ጎሳዎች አለት፡፡ እነሱም “ዱምዛ”፣ “ዲንጉዛ” እና “ዱካሪያ” 

በመባሌ የሚታወቁ ሲሆን በውስጣቸውም በርካታ  የዘር ሏረጎችን አቅፇዋሌ፡፡እነዚህ የዘር 

ሏረጎች ወይንም ንዐሳን ጎሳዎች እስከ ሁሇት መቶ እንዯሚዯርሱ ይገሇጻሌ(ዝክረ ህዲር፣ 

2007፡53)፡፡ብሓረሰቡ የጠበቀ ጎሳዊ አዯረጃጀት አሇው፡፡ የአንዴ ጎሳ አባሊት በአንዴ አካባቢ 

ሲኖሩ የአንዴ ዘር ሏረግ አባሊት በአንዴ መንዯር ይሰባሰባለ፡፡ብዙ ጊዜ የአካባቢውን መጠሪያም 

በጎሳዎቹ ስም ይሰይማለ፡፡በአንዴ ተሰባስበው የሚኖሩ የጎሳ አባሊት የውስጥ ሰሊምና 

መረጋጋታቸውን የሚያስጠብቁበት፣ ባሔሌና ህሌውናቸውን የሚያስቀጥለበት እንዱሁም 

እራሳቸውን ከውጭ ጠሊት የሚጠብቁበትባሔሊዊ አስተዲዯር አሊቸው፡፡ይህ ባሔሊዊ አስተዲዯር 

በጥንት ጊዜ በስፊት ይጠቀሙበት ነበር፡፡በባሔሊዊ አስተዲዯሩ የሚሾሙ መሪዎች በሁለም 

ሔዝብ ተሳትፍ እና  ይሁንታ ይመረጣለ፡፡ የምርጫውን ሑዯትም የሀገር ሽማግላዎች፣ የጎሳ 

መሪዎች፣ የታወቁ አዲኞች እና ጀግኖች ተሰብስበው ያስፇጽሙታሌ፡፡በዚህ መሌክ የተመረጡ 

ሰዎች የራሳቸው የሆነ ኃሊፉነት ሲኖራቸው አንዴ ጊዜ ከተመረጡ በኋሊ ሇአራት ዓመት 

ያስተዲዴራለ፡፡ይህ የአስተዲዯር ሥርዓትም“ሲያአኋ” ይባሊሌ(ዝክረ ህዲር, 2007፡54)፡፡ 

 

በዚህ ሥርዓት የመጀመሪያው ሰው “ጢሳ” በመባሌ ይጠራሌ፡፡የ”ሲያአኋ” አስተዲዯር ከ”ጢሳ” 

በመቀጠሌ ሁሇተኛው ሰው “ጋንጥቅ ጢሳ” ሲሆን ይህ ሰው “ጢሳ”ው በላሇበት እሱን የመወከሌ 

ሥሌጣን አሇው፡፡ከሁሇቱ ሰዎች በተጨማሪ የአካባቢውን ሰሊም የማስጠበቅ ሃሊፉነት 

የሚሰጣቸው ሰዎች ይመረጣለ፡፡ አካባቢውን ሇማስተዲዯር ይሓደ የነበሩ ነገሥታትና 
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ወኪልቻቸው ይህን ሥርዓት ሇአገዛዛቸው መጠቀም ሲጀምሩ ሥርዓቱ እየሊሊ መምጣቱ 

ይገሇጻሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ዘመናዊ አስተዲዯር በአካባቢው እየተስፊፊ ሲመጣ የባሔሊዊ 

አስተዲዯሩ ዴርሻ እየቀነሰ መጣ ሲለ የሃገር ሽማግላው ይናገራለ(ቡዚያ 

ዴቢያ፣ቃሇመጠይቅ፣10/8/2007)፡፡ 

1.2.4. የአምሌኮ ሥርዓት 
 
የጉምዝ ሔዝብ የራሱ የሆነ ሌዕሇሃያሌ ወይም ፇጣሪ ብል የሚጠራው አምሊክ አሇው፡፡ይህ 

የጉምዞች አምሊክ “ሙሳ” በመባሌ ይጠራሌ፡፡ ጉምዞች በአንዴ አምሊክ የሚያምኑ ቢሆንም 

ሁለም ነገር የራሱ አምሊክ ”ሙሳ” አሇው፡፡ የውሃ አምሊክ “ሙስ1 አያ”፣ የእህሌ አምሊክ ”ሙስ 

ታንቃ”፣  የመሬት አምሊክ ”ሙስ እንዴያ”፣ የዛፌ አምሊክ ”ሙስ ጃ”፣ የሰማይ አምሊክ “ሙስ 

ጋአጉና”፣ የጥጥ አምሊክ ”ሙስ ጋባ”፣ የዝናብ አምሊክ “ሙስ ዴማ”፣ የእሳት አምሊክ “ሙስ 

ማንጃ” ፣የሳር አምሊክ ”ሙስ ግዝያ”…. የሚለት ሇሁለም ነገር የራሱ የሆነ አምሊክ 

አሊቸው፡፡አንዴን ሰው ውሃ ቢወስዯው የውሃ አምሊክ ተጣሌቶት ነው ይባሊሌ፤ ሇዚህም 

መስዋእት በማዴረግ ይቅርታውን ይሇማመናለ፡፡ከዛፌ ቢወዴቅና ቢሰበርም እንዯዛው የዛፌ 

አምሊክ ተቆጥቶ ነው ተብል ይታመናሌ ( ዋኪ ጋንዴር፣ ቃሇመጠይቅ፣ 10/8/2007)፡፡ 

 

የጉምዝ ብሓረሰብ በየዓመቱ መስዋእት በማዴረግ ከብት፣እህሌና ሰውን በሰሊም ሇሚያኖረው 

አምሊክ “ሙሳ” ምስጋና እና መስዋእት ያቀርባሌ፡፡ ይህ መስዋእት በክረምት ወቅት በአንዴ 

አካባቢ ያለ ሰዎች በመሰባሰብ የሚያቀርቡት ነው፡፡ የመስዋእት ሥርዓቱን የሚያስተባብረው 

እና ሥርዓቱ የሚፇጸምበትን ቀን ሇማሔበረሰቡ የሚገሌጸው ሰው  “ሙስ ግዴያ” በመባሌ 

ይታወቃሌ፡፡  

 

ሌላው የብሔረሰቡ የአምልኮ ሥርዓት አካል የሆነው የ“ጋፍያ” ሥርዓት  ነው፡፡“ጋፍያ” 

በመባል የሚታወቁት ሰዎች በብዛት ሴቶች ሲሆኑ በብሔረሰቡ እና በአምላክ(ሙሳ) 

መካከል ያለ አስታራቂ፣ ምህረት አምጪና የሚመጣውን የሚተነብዩ ተደርገው 

ይታመናለ፡፡ በብሔረሰቡ ዘንድም ከፍ ያሇ ቦታ አላቸው፡፡ ከአምላክ በተሰጣቸው ኃይል 

የታመሙትን መፈውስ፣ አሟሟታቸው ሳይታወቅ የሞቱ ሰዎችን የሞት ምክንያት ማሳወቅ፣ 

                                                 
1
 “ሙሳ” ማሇት አምላክ ማሇት ሲሆን “ሙስ” ሲሆን “የ” የሚሇውን የአማርኛ ቅጥያ ይይዛል፡፡ ሇምሳሌ የእንጨት አምላክ ሇማሇት “ሙስ ጃ” 

ይላለ፡፡  
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ንብረት ሇጠፋባቸው የወሰደባቸውን ማሳወቅ፣ መሃን ሴትን እንድትወልድ ማድረግ፣ ህልም 

መፍታት፣ የሰብል ምርት እንዲጨምር ማድረግ እና አዳኞች የተሳካላቸው አዳኝ እንዲሆኑ 

ማድረግና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን መፈጸም እንደሚችለ በብሔረሰቡ ይታመናል(ምናሇ፣ 

ቃሇመጠይቅ፣ 10/8/2007)፡፡ 

1.3. የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት 
 

ይህን ጥናት እንዲዴርግ ያነሳሱኝ ዋናዋና ምክንያቶች የሚከተለት ናቸው፡፡  
 

የመጀመሪያው በአዯኩበት አካባቢ(ማንደራ ወረዲ) የሚኖሩ የጉምዝ ብሓረሰብ አባሊት በወሉዴ 

ጊዜ፣ ሴት ሌጅ የመጀመሪያዋን የወር አበባ ስታይ እና በሞት ወቅት የሚፇፅሟቸው ሥርዓቶች 

በአካባቢው ካለት ላልች ብሓረሰቦች የተሇዩ መሆናቸው ትኩረቴን ስሇሳበው ነው፡፡  

 

የብሓረሰቡ አባሊት የሰርግ ሥነ ሥርዓታቸውን በሚፇፅሙበት ጊዜ ሙሽራዋን ሴት ዘመድቿና 

ጉረቤቶቿ አጅበዋት ሙሽራው ቤት የሚያዴርሱበት ሥርዓት አሇ፡፡በዚህ ሥርዓት ሊይ 

ሙሽራዋን እንዳት ሴት ብቻ ያጅባታሌ? ዘመድቿ ብቻስ ሇምን ያዯርሷታሌ? ሴቶቹስ ሲመሇሱ 

የያዙትን ቅጠሌ ሇምን በየመንገደ ይጥሊለ? የሚለ ጥያቄዎች በውስጤ ይመሊሇሱ ነበሩ፡፡ 

በክፌሇ ትምህርቱ ቆይታዬ እኒህ ቀዯምት ጥያቄዎች ከፍክልር አንጻር ምሊሽ እንዯሚያገኙ 

ተረዲሁ፡፡ሇጥያቄዎቹምሊሽማበጀት መፇሇጌምላሊኛው ምክንያት ሆነ፡፡  

 

ከፌ ሲሌ ከጠቀስኳቸው የግሌ ምክንያቶች በተጨማሪ “Seminar in Ethiopian folklore” ኮርስ 

ስማር የኮርስ ማሟያ ሇሚሆን ሥራ በክሌለ ባለ 5 ብሓረሰቦች የተሰሩ ጥናቶችን ዲሰሳ 

አካሂጄ ነበር፡፡ በአማርኛ ሥነጽሐፌና ፍክልርትምህርት ክፌሌ ዴሔረ ምረቃ መርሃ ግብር 

በብሓረሰቡ ዙሪያ የተሰራ አንዴም ጥናት አሊገኘሁም ነበር፡፡ ከዚህ በመነሳትስሇ ብሓረሰቡ 

ባሔሌ ያሇ አንዲች ክፌተት ስሇሚኖር ይህን መሙሊት አሇብኝ የሚሌ ፌሊጏት ስሇአዯረብኝ 

በዚህ ርእስ ሊይ ሇማጥናት ተነሳስቻሇሁ፡፡ 
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1.4. የጥናቱ አሊማዎች 
 

 

የጥናቱ ዋና አሊማ በጉምዝ ብሓረሰብ የሚከወኑ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

ዯረጃዎች ሥርዓትን በማሳየት ከሚከወኑባቸው አውዴ አንፃር የሚኖራቸውን ፊይዲ መሇየት፣ 

መግሇፅና መተርጏም ሲሆን፤ የሚከተለት ዯግሞ ዝርዝር አሊማዎቹ ናቸው፡፡ 

 

 የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎችንእና የሚፇፀሙባቸውን አውድች  

መግሇፅእና መተርጏም፣ 

 በብሓረሰቡ በሚከበሩ ዋናዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት 

አማካይነት ብሓረሰቡ ስሇሔይወት ያሇውን አመሇካከት ማሳየት፣ 

 ብሓረሰቡ በዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶች ውስጥ              

የሚፇጽማቸውን ሌማድችና ያሊቸውን ፊይዲ መግሇጽ፣ 

 የእያንዲንደ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓት የመከበር ምክንያት  

መግሇጽ፡፡ 

1.5.የምርምር ጥያቄዎች 
 
ጥናቱ የሚከተለትን ጥያቄዎች ይመሌሳሌ፡፡ 

1. በጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ምን ምን 

ናቸው? 

2. በብሓረሰቡ የሚፇጸሙ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት 

የመፇጸማቸው ምክንያት ምንዴን ነው?  

3. የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት እንዳት ይፇፀማለ? 

1. 6. የጥናቱ ጠቀሜታ 
 
ይህ ጥናት የሚከተለት ጠቀሜታዎች አለት፡፡  

1. በብሓረሰቡ የሚከናወኑ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎችን ምንነት 

እና ሥርዓት በማሳየት የብሓረሰቡን ባሔሌ የማስተዋወቅ ጠቀሚታ አሇው፡፡ 

2. በጉምዝ ብሓረሰብ ባሔሌ ዙሪያ እንዱሁም ጥናቱ በሚያነሳው ርዕሰ ጉዲይ  በትምህርት 

መስኩ በቂ ጥናት ባሇመካሄደ የተፇጠረውን የዕውቀት ክፌተት በማጥበብ የሚሰጠው 

ጠቀሜታ ይኖራሌ፡፡ 
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3. በመስኩ ተጨማሪ ምርምር ሇሚያዴርጉ ምሁራንም እንዯመነሻ ያገሇግሊሌ፡፡  

4. የዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓትና አከባበር በብሓረሰቡ 

ማሔበራዊና ባሔሊዊ መዋቅር ውስጥ ያሊቸውን ጠቀሜታ ያሳውቃሌ፡፡  

1.7. የጥናቱ ወሰን 
 
ይህ ጥናት በመተከሌ ዞን በሚገኘው የማንደራ ወረዲ ብቻ የተወሰነ ነው፡፡ በክሌለ ካለ 

ብሓረሰቦች ጉምዝን ከአካባቢም የማንደራ ወረዲን  የመረጥኩበት ምክንያት ያዯኩት በዚህ 

አካባቢ በመሆኑቋንቋውን፣ ባሔለንና አካባቢውን ስሇማውቅ የተሻሇ ሥራ መስራት እንዯምችሌ 

ስሊመንኩ ነው፡፡በርዕሰ ጉዲይም በብሓረሰቡ ከሚከናወኑ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

ዯረጃዎች ውስጥ ዋና ዋና የሆኑትን፣ የወሉዴ፣ የመጀመሪያ የወር አበባ እና የወንዴ ሌጅ 

ግርዛት፣ የሠርግ እና የጋብቻ ሥርዓት እንዱሁም የሞትና የተስካር ሥርዓት ተመርጠዋሌ፡፡ 

ምክንያቱም የቀሩትን በተመረጡት ውስጥ ማየት ስሇሚቻሌ ነው፡፡ እነዚህ ዋና ዋና ሥርዓቶች 

ምን እንዯሚመስለ በመግሇፅ ትንታኔ የተካሄዯባቸው ሲሆን በሥርአቶቹ የሚታዩ ሌማዲዊ 

ክንዋኔዎችም ትርጓሜ ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ ከተጠቀሱት ውጭ ያለትን ላልች ባሔሊዊ ሥርዓቶች 

ጥናቱ የማይመሇከት ሲሆን በሥርዓቶቹ ውስጥ ያለ ቃሌግጥሞችን እና ቁሳዊ ባሔልችን 

በዋናነት አያካትትም:: 

1.8. የጥናቱ ዘዳ 

ይህ ጥናት ገሊጭና ተንታኝ ዘዳን ተከትሇው የተተነተኑ መረጃዎች የቀረቡበት ሲሆን 

መረጃዎችን ሇመተንተንም ተግባራዊ መዋቅራዊ ንዴፇሃሳብ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ 

1.8.1. የናሙና አመራረጥ 
 

የተመረጡት ቀበላዎችም ሆነ መረጃ ሰጪዎች በአሊማ ተኮር የናሙና አመራረጥ ዘዳ 

የተመረጡ ናቸው፡፡ በወረዲው ከላልች በተሻሇ የብሓረሰቡ አባሊት በስፊት የሚኖሩባቸው 

አምስት ቀበላዎች በዋናነት ተመርጠዋሌ፡፡ እነዚህ አምስት ቀበላዎችም ጀግዲ ፣ ቁጥር ሁሇት፣ 

ዯፇላ፣ ዲቡህ እና የኢሲሳ ጏጥ ያሇበት ገነተ ማርያም ቀበላ ናቸው፡፡ በተጨማሪም 

ከተመረጡት ቀበላዎች ውስጥ ሦስቱ ሇመጀመሪያ ዱግሪ መመረቂያ ወረቀት ሇመስራት 

በብሓረሰቡ ባህሊዊ ህክምና ዙሪያ መረጃ የሰበሰብኩባቸው ስሇነበሩ አሁንም በዴጋሚ 

ሌመርጣቸው ችያሇሁ፡፡  
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በመስክ ቆይታዬ ጊዜ በአውዲቸው ተገኝቼ የታዯምኩባቸው ሥርዓቶች ስዴስት ሲሆኑ ሁሇት 

ተስካር በጂግዲ ቀበላ እና በኤሲሳ ጎጥ፣ አንዴ የሀዘን (የቀብር) ስርዓት በቁጥር ሁሇት ቀበላ 

የባሊንባራስ ጎጥ፣ አንዴ የሰርግ ሥርዓት በዲፉሉ ቀበላ፣ አንዴ የሌጃገረድች የመጀመሪያ የወር 

አበባ ሥርዓት እና ሁሇት የውሌዯት ሥርዓት በዲቡህ ቀበላ ናቸው፡፡   

1.8.2. የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች 
 
ሇአንዴ ጥናታዊ ስራ የሚሆኑ መረጃዎች ቀዲማይ መረጃዎች ከመስክ እና ካሌአይ መረጃዎች 

ከቤተ መፅሒፌት ይሰበሰባለ፡፡ በዚህ ጥናትም የተዛማጅ ስራዎች ፣የንዴፇ ሃሳብ ዲራ እና 

የአካባቢያዊ ዲራ መረጃዎች ከቤተ መፅሒፌት የተሰበሰቡ ናቸው፡፡  ሇጥናቱ መሠረት የሆኑት 

ከመስክ የተሰበሰቡ መረጃዎች የተሰበሰቡት በምሌከታ፣ በቃሇ መጠይቅ እና በተተኳሪ ቡዴን 

ውይይት ነው፡፡  

1.8.2.1. ምሌከታ 
 

ምሌከታ አጥኚው በሚያጠናበት ቦታ በመገኘት የሚያጠናውን ጉዲይ በማየት፣ በማሽተትና 

በመዲሰስ መረጃ የሚሰበሰብበት ዘዳ ነው፡፡  
 

በዚህ ጥናትም ምሌከታ አንደና ዋነኛው የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ ነው፡፡ የተመረጠበት 

ምክንያት የአንዴን ብሓረሰብ ባሔሌ ሇመረዲትና ከማሔበረሰቡ ማሔበረ ባሔሊዊ አውዴ አንፃር 

ሇመተንተን የሚያስችሌ ወሳኝ ዘዳ በመሆኑ ነው፡፡ በምሌከታ አማካኝነት በጉምዝ ብሓረሰብ 

ውስጥ ያለ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎችን ምንነት፣ ሥርዓቱ እንዳት 

እንዯሚፇፀም እንዱሁም የብሓረሰቡን ባሔሊዊ ማሔበራዊ መዋቅር እንዳት ማስጠበቅ 

እንዯሚችሌ መመሌከት ስሇሚያስችሌ ተመርጧሌ፡፡  

 

ምሌከታ እንዯሚጠናው ጉዲይ መሇያየት እና አጥኝው ከሚያጠናው ባሔሌ ባሇቤት ጋር 

እንዲሇው ቅርበት በሁሇት መንገዴ ይካሄዲሌ፡፡ በተሳትፍአዊ ምሌከታ እና በኢ- ተሳትፍአዊ 

ምሌከታ፡፡ ተሳትፍአዊ ምሌከታ ክዋኔውን ከሚያካሄዯው ቡዴን ጋር በመቀሊቀሌና ክዋኔውን 

በመከወን መረጃ የሚሰበሰብበት ዘዳ ሲሆን ኢ-ተሳትፍአዊው ምሌከታ አጥኝው ዲር ሆኖ 

በመመሌከት መረጃ የሚሰበስብበት ዘዳ ነው (Sims and Stephens, 2005፡220)፡፡ እኔም 
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መረጃ ሇመሰብሰብ ወዯ ቦታው በሄዴኩበት ጊዜ ሁሇቱንም የምሌከታ አይነቶች ተጠቅሚያሇሁ፡፡ 

በተሳትፍአዊ ምሌከታ የተስካር እና የመጀመሪያ የወር አበባ ሥርዓትን ተመሌክቻሇሁ፡፡ 

 

በምግብ እና መጠጥ ፣በጭፌራ ሥርዓት እንዱሁም ሇሥርዓቱ የዴርሻየን በማዴረግ 

በሥርዓቶቹ ሊይ ተሳትፉያሇሁ፡፡ በተጨማሪም ወሊዴ አራሶችን በአካባቢው ያለ ሰዎች አራስ 

ሴት በሚጠይቁበት መንገዴ የጥየቃ ተሳትፍ አካሂጃሇሁ፡፡ በኢ-ተሳትፍአዊ ምሌከታም የሃዘን 

ሥርዓቱን እና አንዴ ላሊ የተስካር ሥርዓት ተመሌክቻሇሁ፡፡  

 

በምሌከታ የተሰበሰቡ መረጃዎች ሦስት ጠቀሜታዎች አሎቸው፡፡ የመጀመሪያው መረጃው 

በአግባቡ ከተሰበሰበ ዏዴልአዊ ከሆነ ግሇሰባዊ አስተያየት ይወጣሌ፡፡ ሁሇተኛው የሚሰበሰበው 

መረጃም ምሌከታው በተካሄዯበት ጊዜ ያሇ መሆኑ ነው፡፡ የመጨረሻው ከመጠይቅ በተሻሇ 

የመረጃ አቀባዩን መሌካም ፇቃዴ የማይጠበቅበት መሆኑ ነው (Kothrin, 2004:96)፡፡ በሁሇቱ 

የምሌከታ ዘዳዎች ሇማግኘት ያሌቻሌኋቸውን መረጃዎች እንዱሁም ከምሌከታ በተጨማሪ 

የማሔበረሰቡን (የከዋኙን) ማብራሪያ የሚሹ ጉዲዮችን በቃሇ መጠይቅ ሰብስቢያሇሁ፡፡ 

1.8.2.2. ቃሇ መጠይቅ 
 

ቃሇመጠይቅ በዚህ ጥናት ውስጥ ከተጠቀምኩባቸው የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች አንደ ነው፡፡ 

ሇዚህ ጥናት መረጃዎችን ስሰበስብ በምሌከታ ማግኘት ያሌቻሌኳቸውንመረጃዎች፣ ግሌፅ 

ያሌሆኑሌኝን ዴርጊቶችና ስሜቶች፣ እንዱሁም የአንዲንዴ ክንውኖችን ባሔሊዊ ትርጉም ሇማወቅ 

የቃሇ መጠይቅ ዘዳ ተጠቅሜያሇሁ፡፡  

 

በቃሇ መጠይቅ ወቅት ሇመረጃ አቀባዮች የምናቀርበው የጥያቄ አይነት መረጃ በምንሰበስብበት 

አውዴና በምንሰበስበው የመረጃ አይነት ሊይ የተመሰረተ ነው (Sims and Stephens, 

2005:2ዏ8)፡፡ተመራማሪው በቃሇ መጠይቅ ያገኛቸውን መረጃዎች በተሇያየ ጊዜ በሚፇጠሩ 

ተመሳሳይ አውድች ውስጥ መመርመር አሇበት፡፡ አንዴ ጉዲይ በተሇያዩ መረጃ አቀባዮች ምን 

ገፅታ እንዲሇው መፇተሽ አሇበት፡፡ መረጃን ሇመመዘን፣ ቅዯም ተከተሌ ሇማስያዝ፣ የተዯጋገሙ 

ምሊሾች ትኩረት የሳቡ መሆናቸውን ሇመረዲት እንዱሁም ተመሳሳይ መረጃዎችን በማጤን 

የጥያቄዎቹን መሌስ ሇማዲበር ያስችሊሌ፡፡ በተጨማሪም አንዴ ጉዲይ የሚያወሩ የተሇያዩ ቃሇ 

መጠይቆችን ሇተመሳሳይ መረጃ አቀባዮች በመጠየቅ ምን ምሊሸ እንዯሚሰጡባቸው ሇመሇየትና 
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በማሔበራዊ አውዴ መሇያየት ምክንያት ሉገኝ የሚችሇውን የተሇያየ መረጃ ሇመረዲትና 

ሇመተርጏም ያስችሊሌ (Goldsteine, 1964:114)፡፡ ከዚህ ሃሳብ ጋር በተያያዘ በምሌከታ 

የሚታዩ እናትዕምርትነት ያሊቸውን ጉዲዮች አውዲዊ ፌቺ ሇማግኘት ቃሇ መጠይቅ አካሄጃሇሁ፡፡  

 

በዚህ ጥናት ብሓረሰቡ ሇዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች የሚሰጠውን ፌች 

ሇመረዲት ቃሇ መጠይቅ አይነተኛ ዘዳ ነው፡፡ በመሆኑም ሇዚህ ጥናት ቃሇመጠይቅን አንደ 

የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ ሆኖ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ ቃሇመጠይቅ የተዯረገሊቸው ሰዎች 22 

ሲሆኑ ከጾታ ስብጥር አንጻር 8 ሴቶች እና 14 ወንድች ናቸው፡፡ ከነዚህ መካከሌ 8ቱ ቁሌፌ 

መረጃ አቀባዮች ናቸው፡፡ ሰዎቹ የተመረጡት ባሊቸው ማህበራዊ ዯረጃ እንዱሁም ሥርዓቱ 

የሚፇጸምሊቸውና ሥርዓቱን የሚፇጽሙት ሰዎች የተሇዩ በመሆናቸው በክዋኔው ሊይ ባሊችው 

ቅርበት ወይም ባሇቤትነት ሲሆን፤ ከዕዴሜ አኳያም ከ19 እስከ 90 ዓመት ያለ ሰዎች 

ተካተዋሌ፡፡ በተሇይም ቁሌፌ መረጃ አቀባዮች በብሓረሰቡ ከፌተኛ ተቀባይነት ያሊቸውና ስሇ 

ባሔለ ያሊቸው እውቀት  የተመሰከረሊቸው ናቸው፡፡ 

 

1.8.2.3. የተተኳሪ ቡዴን ውይይት 
 
በዚህ ጥናት ሁሇት አይነት የቡዴን ውይይቶች ተካሂዯዋሌ፡፡ አንዯኛው መዯበኛ በሆነ መሌኩ 

ሰዎችን በቡዴኑ ውስጥ ባሊቸው ማህበራዊ ዯረጃ፣ የጾታ እና የዕዴሜ ዴርሻ በመምረጥ 

የተካሄዯ ውይይት ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ መረጃን በተፇጥሮአዊ መቸት ሇመሰብሰብ 

በተገኘሁባቸው ቦታዎች ተሳታፉዎቹ በጉዲዩ ሊይ የሚያዯርጉት ውይይት ነው፡፡ ሁሇቱንም 

የተጠቀምኩ ሲሆን ሦስት መዯበኛ ውይይቶችን አካሄጃሇሁ፡፡ በውይይቶቹም  በሁሇቱ ሰባት 

ሰባት ሰዎች፤ በአንደ ስምንት ሰዎች በዴምሩ ሃያ ሁሇት ያህሌ ሰዎች ተሳትፇዋሌ፡፡ ይህ ዘዳ 

በምሌከታ እና በቃሇ መጠይቅ ያሌተሟለ መረጃዎችን ሇማሟሊት  አግዞኛሌ፡፡ 

 

ባጠቃሊይ በምሌከታ፣ ቃሇመጠይቅ እና በቡዴን ውይይት የተገኙት መረጃዎች በመቅረፀ 

ዴምፅ፣ በፍቶ ከሜራና ቪዱዮ ካሜራ ተቀርፀው እንዱሁም በማስታወሻ ዯብተር ተጽፇው 

ተሰብስበዋሌ፡፡ 

1.8.3. የመስክ ስነ ምግባሮች 
 



13 

 

አንዴ ተመራማሪ የምርምር ስራ ሲሰራ ሉኖረው የሚገባ ሥነ ምግባር አሇ፡፡ ይህ ሥነምግባር 

መረጃ ሇመሰብሰብ መስክ በሚወጣበት ጊዜ ጥብቅ መመሪያው ሉሆን ይገባሌ፡፡ እኔም ይህንን 

ጥናት ሇማካሄዴ ወዯ ሚጠናው ብሓረሰብ በሄዴኩበት ጊዜ በጥብቅ የተመራሁባቸው የሥነ 

ምግባር መርሆዎች አለ፡፡ ከነዚህም ውስጥ የጥናቱን ዓሊማ በግሌጽ ሇማሔበረሰቡም ሆነ 

ሇመስክ ረዲቶቼ እንዱሁም ሇመረጃ አቀባዮቼ ማስረዲት አንደ ነው፡፡ ላሊው ሁለም መረጃ 

አቀባዮቼ አምነውበት እና ፇቅዯው የሰጡኝ መሆኑ ነው፡፡ በጥናቱሊይ የቀረቡ ሁለም መረጃዎች  

ትክክሇኛ እና እውነተኛ ናቸው፡፡ በመጨረሻም በብሓረሰቡ ባሔሌ መሰረት ተወዲጅ የሆነውን 

ባሔሊዊ መጠጥ አረቄ በመጋበዝ እና በምርቃን ሥርአት ከመረጃ ሰጪዎች ጋር የነበረኝ ቆይታ 

ተጠናቋሌ፡፡  

1.8.4. የመረጃ ትንተና ዘዳ 
 

መረጃዎች አውዲዊ ንዴፇ ሃሳብን መሰረት በማዴረግ የተሰበሰቡ ሲሆኑ ገሊጭ እናተንታኝ ዘዳን 

በመጠቀም ተገሌጸው እና ተተንትነው ቀርበዋሌ፡፡ በዋናነት መረጃዎችን ሇመተንተንና 

ሇመተርጎም መዋቅራዊ ተግባራዊ ንዴፇ ሃሳብን (structural functional approach) 

ጥቅምሊይውሎሌ፡፡ ይህ ንዴፇ ሃሳብ ማንኛውም ማሔበረሰብ የሚከውናቸው ፍክልራዊ 

ቅንጣቶች ሇሚከውነው ማሔበረሰብ ማሔበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ፊይዲ እንዲሊቸው 

ያወሳሌ፡፡ በተጨማሪም ማሔበረሰቡ እንዯ ማሔበረሰብ እንዱቀጥሌ የሚያስችለ መዋቅራዊ 

ፊይዲዎች ሊይ ያተኩራሌ፡፡ በዚህ ጥናትም በጉምዝ ብሓረሰብ ውስጥ የሚከወኑ የዕዴሜ ዘመን 

ሽግግር ዯረጃዎች የማሔበረሰቡን ማህበራዊ መዋቅር ከማስጠበቅ አንፃር የሚኖራቸውን ፊይዲ 

ከመዋቅራዊ ተግባራዊ ንዴፇ ሃሳብ አንፃር ተዲሰዋሌ፡፡  
 

1.9. ያጋጠሙ ችግሮች እና የተወሰደ መፌትሄዎች 
በመረጃ ስብሰባ ወቅት የገጠሙኝ ችግሮች ነበሩ፡፡ የመጀመሪያው አንዲንዴ የሽግግር ሥርዏቶች 

(የወሉዴ ሥርዓት እና የሇውጥ ጋብቻ) “ጎጄ ሌማዴ” ናቸው በመባሌ እንዲይፇፅሟቸው 

ስሇሚከሇከለ ሇክሌከሊ የሄዴኩ እየመሰሊቸው ስጋት ነበረባቸው፡፡ በተሇይ የጋብቻ ሥርዓቱን 

በተመሇከተ በወረዲው በብዛት ይፇጸም የነበረው የሇውጥ ጋብቻ ነው፡፡ ይህ የጋብቻ አይነት 

መቅረት አሇበት ስሇሚባሌ “ሰርግ ቀርቷሌ” የሚለ ሰዎች ብዙ ነበሩ:: ነገር ግን የኔ ዓሊማ 

የነሱን ባሔሊዊ አምነት እና አመሇካከት “ጎጂ” ብል ሇመፇረጅ ሳይሆን ሥርዓቶቹን በማጥናት 

ሇትምህርት ግብአትነት ሇመጠቀም መሆኑን እየገሇፅኩ ሇማሳመን እና መረጃዎችን ሇማግኘት 
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ችያሇሁ፡፡ በተጨማሪ ከዚህ በተያያዘ የገጠመኝ ችግር በዲቡህ ቀበላ በባሔሊዊ መንገዴ 

የወሇዯችው ሴት ውጭ መውሇዶ “ጏጂ ሌማዲዊ ዴርጊት ፇጽመሻሌ” እባሊሇሁ የሚሌ ስጋት 

ስሇነበረባት በግሌፅነት ሊሇመናገር ወስና ነበር፡፡ ነገር ግን የመጣሁበትን ዓሊማ በሚገባ 

በማስረዲት መረጃውን ሇማግኘት ችያሇሁ፡፡ 

 

ሁሇተኛው ከመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች በተያያዘ የገጠመኝ ችግር ነው፡፡ የመጀመሪያ የወር 

አበባ ሥርዓት በምመሇከትበት ጊዜ ሥርዓቱ የሚፇጸመው በምሽት ነበር፡፡ የያዝነው ባትሪ 

ጨሇማውን ማሸነፌ ስሊሌቻሇ ቀረጻ ሇማካሄዴ ተቸግረን ነበር፡፡ ነገር ግን ከሚነዯው እሳት ሳር 

በመጨመር ሇመቅረጽ ተችሎሌ፡፡  በአጠቃሊይ አንዲንዴ የአከባበር ሥርዓቶች ረዥም ጊዜ 

የሚወስደ መሆናቸው እና ሥርዓቶቹ በአንዴ ጊዜ የተሇያየ ቦታ መከወናቸው ያጋጠሙኝ 

ችግሮች ነበሩ፡፡ ነገር ግን በተቻሇ መጠን ሥርዓቱን የሚፇፅሙ ሰዎችን ስሇ ጥናቱ ዓሊማ 

በማስረዲትና በምሌከታ ማግኘት ያሌቻሌኳቸውን መረጃዎች በቃሇ መጠይቅ እና በቡዴን 

ውይይት በመሰብሰብ የጥናቱን ዓሊማ ሇማሳካት ተሞክሯሌ፡፡  

 

በመጨረሻ ኤሲሳ በተካሄዯው የተስካር ሥርዓት ከወረዲው የመጣው አፇ ጉባኤ የመረጃ 

መሰብሰብ ስራዬን አቋርጦኝ ነበር፡፡ ነገር ግን ከወረዲ አስተዲዯር የተፃፇሌኝ የህጋዊነት ዯብዲቤ 

በእጄ ስሇነበር በማሳየት መግባባት እና ስራዬን መቀጠሌ ችያሇሁ፡፡ የህጋዊነት ዯብዲቤው በእጄ 

መኖሩ በመግባባት ችግሩን ፇትቶ ስራውን ሇመቀጠሌ አስችልኛሌ፡፡ 

 

1.10. የመስክ ተሞክሮ 
 
የጥናቴን ዋና መረጃ ሇመሰብሰብ ወዯ ቦታው የሄዴኩት በ23/ዏ5/2ዏዏ7 ዓ.ም ነበር፡፡ ከዚህ ቀን 

በፉት ግን በ18/ዏ5/2ዏዏ7 ዓ.ም ከትምህርት ክፌሊችን ሇዞኑ እና የወረዲ አስተዲዯሩ የዴጋፌ 

ዯብዲቤ አስጽፋ ነበር፡፡ በ25/5/2ዏዏ7 ዓ.ም የማንደራ ወረዲ አስተዲዯር ዘንዴ በመቅረብ 

ዯብዲቤውን አስገባሁ፡፡ ነገር ግን ከወረዲው አስተዲዯር የምፇሌገው ዯብዲቤ ከመፃፈ በፉት 

በ25/ዏ5/2ዏዏ7ዓ.ም በዲፉሉ ቀበላ በምሽት የሚፇፀም ሰርግ (የሇውጥ ጋብቻ) ሥርዓት መኖሩን 

በቀበላው ያለ ሰዎች ገሇፁሌኝ፡፡ በዚህ ቀን ከመስክ እረዲቴ ጋር በመሆን ከወረዲው ዋና ከተማ 

ግሌገሌ በሇስ ወዯ ማንደራ ከተማ በመሄዴ ወዯ ዲፉሉ ቀበላ በአግር ጉዞ ጀመርን፡፡ በቦታው 

ስንዯርስም ሥርዓቱ በዴብቅ እየተፇጸመ ነበር፡፡ በቀበላው ያለ ዘመድቼን በመያዝ ሰዎቹን 
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ስሇማንነቴ እና ዓሊማዬ በማስረዲት ሥርዓቱን እንዴከታተሌ ከብዙ ጥረት በኋሊ አሳመንኳቸው፡፡ 

ነገር ግን በሥርዓቱ ሊይ ዴምጽ መቅዲትም ሆነ ፍቶ ማንሳት እንዱሁም በጹሐፈ ሊይ 

ስማቸውን መጥቀስ እንዯማሌችሌ አስጠንቅቀውኝ ተስማምቼ በመመሌከት ብቻ መረጃ ሰብስቤ 

ተመሇስኩ፡፡  

 

በ28/ዏ5/ዏ7ዓ.ም ከወረዲው አስተዲዯር የህጋዊነት እና የዴጋፌ ዯብዲቤ አስፃፌኩ፡፡ ሇመስክ 

እረዲትነት የመረጥኩት በዛው ወረዲ ተወሌድ ያዯገ፣ ቋንቋ እና ባሔለን የሚያውቅ እንዱሁም 

በማሔበረሰብ ሳይንስ የመጀመሪያ ዱግሪውን ተመርቆ በዞኑ አስተዲዯር እና ፀጥታ መምሪያ 

የሚሰራ ሰው ነው፡፡  

 

ምሌከታ የተካሄዯባቸው ሥርዓቶች ሊይ ሇመገኘት የተዯረጉ የቅዴመ ዝግጅት ስራዎች ነበሩ፡፡ 

የመጀመሪያው በተመረጡ ቀበላዎች አንዴ ዙር ጉዞ ማዴረግ፡፡ በጉዞዬ እራሴን ሇሰዎች 

ሇማስተዋወቅ፣ አካባቢውን በዯንብ ሇማወቅ እንዱሁም ሥርዓቶቹ በቅርቡ የሚፇፀሙ ከሆነም 

መረጃ ሇማግኘት ረዴቶኛሌ፡፡ ሇመረጃ መሰብሰቢያነት የሚያገሇግለኝ መሳሪያዎች ማሇትም 

መቅረጸ ዴምጽ፣ ፍቶ እና ቪዱዮ መቅረጽ የሚችሌ መሳሪያ እንዱሁም መረጃዎችን ማዯራጃ 

ሊፕቶፕ ኮምፒውተር መስራታቸውን በማረጋገጥ አዘጋጀሁ፡፡  

 

የሁሇተኛው ጉዞዬ በ7/ዏ6/2ዏዏ7ዓ.ም ጂግዲ ቀበላ ነበር፡፡ በዚህ ቀበላ ደቡንካ ጎጥ የሚካሄዴ 

የተስካር ሥርዓት ነበር፡፡ በዚህ ሥርዓት ሊይ ሇመገኘት በዋዜማው ቀን የዯረስኩ ሲሆን 

በሥርዓቱም በጭፇራና በምግብ ሥርዓቱ ተስተፌአዊ ምሌከታ አካሄጃሊሁ፡፡ የመስክ እረዲቴ 

በቦታው ካለ የሥርዓቱ ባሇቤቶች ጋር ቅዴመ ትውውቅ ስሇነበረው ጥሩ ጊዜ እንዲሳሌፌ እና 

መረጃዎችን በአግባቡ እንዲገኝ እረዴቶኛሌ፡፡  

 

ሦስተኛው ጉዞዬ ወዯ ዲቡህ ቀበላ ነበር፡፡ ይህ ቀበላ ሇመጀመሪያ ዱግሪ መረጃ የሰበሰብኩበት 

ቦታ ነበር፡፡ በዚህ ቀበላ ሰሇሞን እና ኤሉኝታ የተባለ ግሇሰቦች በዚህ ጊዜ ቁሌፌ መረጃ 

አቀባዮቼ ስሇነበሩ መሌካም አቀባበሌ አዴርገውሌኛሌ፡፡ በዚህ ቀበላ የተመሇከትኩት ሁሇት 

የወሉዴ ሥርዓት እና አንዴ የመጀመሪያ የወር አበባ ሥርዓት ነው፡፡ ወሊድቹን ሇማየት ወዯ 

ቦታው ስሄዴ በአካባቤው ያለ ሰዎች በሚያዯርጉት ሥርዓት መሰረት አረቄ እና የገሊ ሳሙና 



16 

 

በመያዝ “እንኳን ማርያም ማረችሽ” እንዯሚባሇው ወሊድችን የእንኳን ዯስ አሊችሁ ስሜቴን 

ገሌጨ ነበር የተቀሊቀሌኩት፡፡  

 

በአራተኛነት የታዯምኩት የተስካር ሥርዓት ነው፡፡ ሥርዓቱ በኤሲሳ ጎጥ የተካሄዯ ሲሆን 

ከጅግዲው የተስካር ሥርዓት የሚሇይበት መንገዴም ነበረው፡፡ ሟች በሇጋ ዕዴሜዋ ስሇሆነ 

የሞተችው በሥርኣቱ ምንም አይነት የጭፇራ ሥርዓት አሌነበረም፡፡ በተቃራኒው ፀጥታ 

የሰፇነበት እና የሀዘን ዴባብ ያጠሊበት ነበር፡፡ ተስካሩን ሇሚያወጣው ሰው የአካባቢው ሰው 

እንዯሚያዯርገው ገንዘብ በሚጣሌበት ቦታ ገንዘብ በማስቀመጥ የሃዘናቸው ተካፊይ መሆኔን 

በመግሇፅ ወዯ ሥርዓቱ ተቀሊቀሌኩ፡፡  

  

በዚህ ሥርዓት የወረዲው የፀጥታ ሰዎች ወዯ ቦታው ሲመጡ የሀዘን ዴባቡ ወዯ ግርግር 

ተቀየረ፡፡ ምክንያቱም በቁጥር ሁሇት ቀበላ ነዋሪ የሆኑት የሀብታሙ ሂስ ዴንገት መሞት 

ነበር፡፡ የሟች ቤተሰቦች እና ዘመድች የተስካሩ ሥርዓት ሳይጠናቀቅ ፇጥነው ወዯ አካባቢያቸው 

ተመሇሱ፡፡ የሞት መሌካም ባይኖረውም ሇኔ ግን መሌካም አጋጣሚ ነበር፡፡ በነጋታው 

15/ዏ6/20ዏ7 ዓ.ም ከመስክ ረዲቴ ጋር ወዯ ሀዘኑ ቤት አቀናን፡፡  

 

የቁጥር ሁሇቱ የሃዘን ሥርዓት አምስተኛው ጉዞ ማሇት ነው፡፡ ከ3ዏ ዯቂቃ የእግር ጉዞ በኋሊ 

ወዯ ቦታው ስንዯርስ የቀበላው አስተዲዲሪ እና ፖሉስ ወዯ እነሱ አስጠሩን፡፡ የሀዘን ቦታው 

የሚያስፇራ ዴባብ ነበረው፡፡ የመንግስት አካሊት ካስጠሩን በኋሊ የመጣንበትን ምክንያት 

ሲጠይቁን አስረዲናቸው፡፡ ነገር ግን ዓሊማዬን ቢረደትም የሟችን ሞት ምክንያት ተከትል 

ችግር እንዲሇ ገሇፁሌን፡፡ ሟች ታሞ ውል ሳያዴር በዴንገት ነበር የሞተው፡፡ 

አሟሟቱያጠራጠራቸው ቤተሰቦቹ ወዯ “ጋፌያ” “አዋቂ” ቤት በመሄዴ የሞቱን ምክንያት 

ሲጠይቁ ካሁን በፉት የነበሩት ጠበኞች ዯግምት “ግጭሀ”አስዯርገውበት መሆኑ ተነገራቸው፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ የሟች ቤተሰቦችና ዘመድች ገዴሇዋሌ በተባለ ቤተሰቦች ሊይ ችግር 

እንዲይፇጥሩ ስጋት ነበረባቸው፡፡ መጨረሻ ሊይ ይህን ዴባብም ማየት ግዴ እንዯሆነ እና 

እንዯምፇሌግ ስገሌፅሊቸው የሟችን ወንዴም አስጠሩሌኝ፡፡ በዚህ ጊዜ የሟች ወንዴም ሞቅ ያሇ 

ሰሊምታ ሰጠኝ፡፡ የምፇሌገውን ነገር ሥርዓቱን መመሌከት እንዯሆነ ሰዎቹም እኔም ተራ በተራ 

አስረዲነው፡፡ ምሊሹ ግን ያሌጠበኩት ነበር፡፡ የሟች ወንዴም አያና ባሮ እንዯሚያውቀኝና አሰከ 

6ተኛ ክፌሌ አብረን እንዯተማርን ነገሮኝ እንዲስታውሰው ጠየቀኝ፡፡ ሟችን ማስታወስ ባሌችሌም 
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አያናን ግን ከነሱ ቀበላ ወዯ ማንደራ ወረዲ ትምህርት ቤት ሲመጡ ያመጡሌን ስሇነበረው 

የእንኮይ ፌሬ ሲያስታውሰኝ የተወሰነ ሇማስታወስ ችያሇሁ፡፡ ይህ አጋጣሚ በሟች ቤተሰቦች እና 

ገዴሇዋሌ በተባለት ወገኖች ችግር ተፇጥሮ አዯጋ ይዯርስባታሌ የሚሇውን ስጋት ስሇቀነሰው 

ከአያና ጋር ወዯ ሇቅሶው ቤት አቀናን፡፡ በዚህ ሁኔታ ሥርዓቱን በመመሌከት መረጃዎቹን 

ሰብስቤ ተመሌሻሇሁ፡፡  

 

ሇመጨረሻ ጊዜ ወዯ ቦታው የሄዴኩት በ28/ዏ7/20ዏ7ዓ.ም ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ መረጃዎችን 

መተንተን ጀምሬ ስሇነበር ብዥታ የፇጠሩብኝን ጉዲዮች በቃሇ መጠይቅ ያገኘሁበት ነበር፡፡ 

በ12/ዏ8/2ዏዏ7 ዓ.ም ባጠቃሊይ ከአባባቢው መረጃ የማሰባሰብ ስራ አጠናቅቄ ተመሌሻሇሁ፡፡  

 

በመስክ ተሞክሮ ማጠቃሇያ ሊይ ማስፇር የምፇሌጋቸውና ላልች አጥኚዎች ሌብ ቢሎቸው 

መሌካም ነው ብዬ የማስባቸው ነጥቦች አለ፡፡ የመጀመሪያው የጥናት ርእስ ከመመረጡ በፉት 

ጥናት ሉዯረግባቸው ወዯ ታሰቡ ቦታዎቸ በመሄዴ ቅኝት ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ ሁሇተኛው 

ከሚመሇከታቸው አካሊት የተጻፈ የዴጋፌ ዯብዲቢዎች በመስክ ስምሪት ሊይ ሁለ ከአጥኚው 

ጋር መሇየት የላሇባቸው መሆኑን አስተውያሇሁ፡፡ በመጨረሻ የፍክልር አጥኚ ሇጥናት 

የሚያውቀውን ባህሌ እና ቋንቋ፤ የሚያውቀውን አካባቢ ቢመርጥ ስራው የተሻሇ እንዯሚሆን 

መረዲት ችያሇሁ፡፡2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2ይህን ሃሳብ ዶ/ር ፈቃደ አዘዘ field method የተባሇውን ኮርስ ሲያስተምሩ የገሇፁልን ሃሳብ ቢሆንም በመስክ ቆይታዬ አካባቢውን የማላውቀው 
ቢሆን ኖሮ ምን ያህል እንደሚያስቸግረኝ በመገመት ሃሳቡን ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡   
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2. የንዴፇ ሃሳብና የተዛማጅ ስራዎች ቅኝት 

2.1. የንዴፇ ሃሳብ ቅኝት 
 
በዚህ ክፌሌ ስር ከጥናቱ ጋር የተያያዙ ከበራ እና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች 

የሚለ ጽንሰ ሃሳቦች ቀርበውበታሌ፡፡ መረጃዎች የተሰበሰቡባቸው እና የተተነተኑባቸው ንዴፇ 

ሃሳቦችም ተዲሰዋሌ፡፡ 

2.1.1. የከበራ (ritual) ምንነት 
 
ሰዎች በሚኖርበት አካባቢ በሚፇጥሩት መስተጋብር ማሔበራዊና ባሔሊዊ ዴንበር ያበጃለ፡፡ 

በዚህ ዴንበር ውስጥም የኔ፣ የኛ የሚያሰኛቸውን ቡዴን ይመሰርታለ፡፡ በቡዴኑ ውስጥ 

የሚኖራቸው ሒይማኖታዊ፣ ተፇጥሮአዊና ላልችም ክሰተቶች ምክንያት በማዴረግ በባሔሊዊ 

ሥርዓቱ መሰረት ከበራ ያዘጋጃለ፡፡ከበራ የምንሇውን ሃሳብ ብዙዎች ከሒይማኖታዊ ሥርዓት 

ጋር እንዯሚያገናኙት በመግሇፅ ስሇምንነቱ “ከበራ በአንዴ መዋቅር ውስጥ የተሇያዩ ገፅታዎችና 

ባህሪያትን በያዘ መሌኩ አንደ ከአንደ ጋር የሚያዯርገው ግንኙነት ነው” (Rappaport, 

1992:249) ሲለ ገሌጸዋሌ፡፡ ከበራዎች በሰዎች ሔይወት ሲወሇዴ ጀምሮ እስኪሞት ዴረስ 

(ከሞት በኋሊም በተሰካር ይመጣሌ) የሚኖሩ፤ ከመዯጋገማቸው የተነሳ እንዲንዴ የሔይወት 

ገጽታ የሚቆጠሩ ጉዲዮች ናቸው፡፡ 

 

ብዙ ጊዜ ከበራ በአንዴ ቡዴን ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚከወን ሌማዴ ሲሆን የተዯራጀና በቡዴኑ 

ውስጥ የራሱ የሆነ ተግባር ያሇው ነው፡፡ ሇሚከውኑት ሰዎችም የቡዴን አባሌነታቸውን ሇቡዴኑ 

አባሊትም ሆነ ሇውጭ ተመሌካቾች የሚያሳውቁበት እና የማንነት መገሇጫቸው ነው (Sims 

and Stephens, 2005: 95)፡፡  

 

ከበራ ሰዎች በእሇት ተእሇት የህይወት ገጠመኝ እና በረጀም ጊዜ የህይወት ሌምዴ ያካበቷቸው 

አስተሳሳቦች፣ አመሇካከቶች፣ እምነቶች እና የእሴቶቻቸው ውጤቶች ይፊ የሚሆኑበት ነው፡፡ 

በብዛት ቡዴኑን የሚያሳትፌ በቃሌም ሆነ በአካሌ እንቅስቃሴ የሚገሇፅ ሌማዲዊ ሥርዓት ነው፡፡ 

“ማሔበረሰቡ የሚከውነው ከበራ ነው ካሌን እንዱከውኑት የሚያሳምን እና የሚገፊፊ፤ ሁለም 

አባሊት የሚጋሩት እምነት እና እሴት ሉኖር ይገባሌ”ብሇዋሌ፡፡ “In order for here to be a 
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ritual, then there must be a set of beliefs and values that members of a group 

accept and want to have reinforced” (Sims and Stephens, 2005:95). 

 

በአንዴ ከበራ አንዴን ግሇሰብ የየትኛው ቡዴን ቋንቋ ተናጋሪ እንዯሆነ፣ ማሔበራዊ ዯረጃውን 

እንዱሁም ውስጣዊ ማንነቱን መናገር እንችሊሇን፡፡ በከበራ ወቅት ይህ የሚሆንበት ምክንያት 

አንዴ ሰው ከፌ ሲሌ የተገሇፁትን ማንነቶች በሙለ በከበራ ጊዜ ሉያወጣቸው፣ ሉገሌፃቸው 

ስሇሚችሌ ነው፡፡  

 

በአጠቃሊይ ግን የሰው ሌጅ አጠቃሊይ ውስጣዊ (ሞራሌ፣ እሴት፣ እውቀት፣ እምነት) ማንነት 

በከበራዎች ሥርዓት ሊይ ይንፀባረቃሌ፡፡ የተሇያዩ ምሁራን ከበራን በተሇያየ መንገዴ 

ይከፌለታሌ፡፡ 

 

ከበራዎች ከሚከወኑባቸው አውድች አንፃር በሁሇት ይመዴባለ፡፡ የከፌተኛ አውዴ ከበራ (high 

context) እና የዝቅተኛ አውዴ ከበራ (low context)፣ የከፌተኛ አውዴ በተዯራጀና በታቀዯ 

መሌኩ የሚከወን ሲሆን የዝቅተኛ አውዴ ባሌተዯራጀና ባሌታቀዯ መሌኩ እንዱሁ የሚካሄዴ 

ነው (Sims and Stephens, 2ዏዏ5: 98-99)፡፡  

 

አንዴማሔበረሰበሇሚከውነውከበራአመጣጥመነሻእናፊይዲየሚሰጠውማብራሪያእናምክንያትግሌፅነት

ናግሌጽአሇመሆንከበራዎችንሒይማኖታዊናሒይማኖታዊያሌሆኑበማሇትሇመክፇሌእንዯሚያስችሇንH

omans Malinowskiንበመጥቀስያስረዲለ (Homans, 

1941:165)::ከዚህበተያያዘበከበራዎችሊይዴንበርአበጅቶመሇየትእጅግአዲጋችነው፡፡ሰዎችሇአንዲንድቹ

ሇምንእናእንዳትእንዯሚያከብሯቸውሲገሌፁላልቹንሌማዴሰሇሆነእንዯሚፇፅሟቸውይናገራለ 

(Homans, 1941:167)፡፡ 

Bell ከበራን በስዴስት ዋና ዋና ዘርፍች መዴበውታሌ (Bell, 1997:94-123)፡፡ 

 

1. የህይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር (the rites of passage) ይህ የከበራ አይነት የሰው ሌጅ 

ከአንዴ ዯረጃ ወዯ ላሊ ሲሸጋገር የሚፇፀመው ከበራ ነው፡፡ 

2. ዓመታዊ ከበራዎች (calenderical rites) ማሔበራዊ ቡዴኑ በጋራ የሚያከበረው ሲሆን 

የጊዜያትን፣ ወራትንና አመታትን መቀያየር ምክንያት በማዴረግ የሚከበር ነው፡፡  
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3. ሇመስዋእት ማቅረቢያ የሚከበር (rites of exchange and communion) ይህ የከበራ 

አይነት ሇሒይማኖታዊ ከበራ ጥሩ ምሳላ ነው፡፡ ሰዎች ምሊሸ ጠብቀው ሇአምሊካቸው 

የሚያዯርጉት ሥርዓት ነው፡፡  

4. ከበሽታ ሇመፇወስ የሚከወኑ (rites of afflicton) ሰዎች የሚገጥማቸውን ህመም 

ከመሇኮታዊ ኃይሌ ጋር ያያይዙታሌ፡፡ ምህረት ሇማግኘትም ከበራዎችን ያካሄዯለ፡፡ 

5. ጾምን ተከትሇው የሚፇጸሙ (feasing, fasting and festivals) በፆም ወቅት ሰዎች 

የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን ከመብሊትና ካሇመብሊት ይገዯባለ ከዚህ ጋር ተያይዞ 

የሚከወኑ ሥርዓቶችን የሚያካትት ነው፡፡  

6. ፖሇቲካዊ ከበራዎች (political) ከፖሇቲካ መሪዎች እና የፖሇቲካ አስተሳሰቦች ጋር በተያያዘ 

የሚከበሩ ናቸው፡፡   

ከተገሇጹት ስዴስት የከበራ አይነቶች ይህ ጥናት የሚያተኩረው በህይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

(the rites of passage) ሊይ ይሆናሌ፡፡                           

2.1.2. የህይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ምዕራፍች 
 

አንዴ ሰው በምዴር ሲኖር ተፇጥሮአዊ ዐዯትን ተከትሇው በየጊዜው የሚመጡ ሇውጦች 

አለት፡፡ ሇውጦቹ የአካሌ፣ የስነሌቦና፣ የአስተሳሰብ፣ የማሔበራዊ ዯረጃና የባህሪ ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡ እነዚህን ሇውጦች ሰዎች ትእምርታዊና ምስሌ ከሳች በሆኑ ሥርዓቶች 

ይከውኗቸዋሌ፡፡ አንዴ ሰው በማሔበረሰቡ ውስጥ ሲኖር ተፇጥሮአዊ በሆነ መንገዴ ከአንዴ 

የዕዴሜ ዐዯት ዯረጃ ወዯ ላሊ ሲሸጋገር ከማሔበረሰቡ እውቀት እና ተቀባይነት ሉያገኝ ይገባሌ፡፡ 

ተፇጥሮአዊ ሇውጡ በሔህሊዊ ሥርዓት ማሔበራዊ ተቀባይነት ማግኘት ይኖርበታሌ፡፡ ስሇዚህ 

ሃሳብ ምሁራን ከጻፈት ውስጥየሚከተሇውን ሊቅርብ፡፡ “በአካሌ መወሇዴ አንዴ ጉዲይ ሲሆን 

ማንነቱ በሚገባ ተሇይቶ፤ በማሔበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት አግኝቶ እንዯ አንዴ አባሌ መቆጠር 

ዯግሞ ላሊ ጉዲይ ነው” “Physical birth is one thing; being properly identified and 

accepted as a member of the social group is another”(Bell,1997:94)፡፡ አንዴ ሰው 

ማሔበረሰቡ በጊዜው እውቅናና ተቀባይነት ካሌሰጠውበስተቀር በአካሊዊ አቋም፣ በፉት ገጽታ እና 

በጸጉር ብቻ በማሔበረሰቡ የትሌቅ ሰውነት ዯረጃ አያገኝም፡፡  

 

በማነኛውም ማሔበረሰብ ውስጥ ማሔበራዊ፣ ኢኮኖሜያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ ሒይማኖታዊ እና 

ተፇጥሮአዊ ዯረጃዎች ይኖራለ፡፡ በዛ ማሔበረስብ ውስጥ የሚኖሩ ግሇሰቦችም በተሇያዩ ጊዜያት 
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በነዚህ ዯረጃዎች ያሌፊለ፡፡ የሰው ሌጅ ከሚያሌፌባቸው ዋና ዋና ሽግግሮች ውስጥ መወሇዴ፣ 

ሇአቅመ ሓዋንና ሇአቅመ አዲም መዴረስ፣ ማግባት እና መሞት ይጠቀሳለ (Bell,1997; 94)፡፡ 

ከሚኖሩበት ሃገር ወዯላሊ ሃገር መቀየር፣ ከኮላጅ ወይም የከፌተኛ ትምሀርት ቤት ትምህርት 

ማጠናቀቅ፣ በሒይማኖት ትምህርት ማእረግ ማገኘት እና የመሳሰለ በማሏበረሰቡ ውስጥ የሚና 

እና የማሔበራዊ ዯረጃ ሇውጥ የሚያስከትለ ሇውጦች የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች 

ናቸው ማሇት እንችሊሇን፡፡ ከዚህ ተያይዞ ሇሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር በሚፇጸሙ ከበራዎች 

የግሇሰቦችን ማንነት መቅረጽ፣ ማሔበራዊ መዋቅሩን ማስጠበቅና ባሔሊዊ እሴቶችን ማስከበር 

እንዯሚያስችሌ (Bell, 1997:94) ይገሌጻለ፡፡  

 

በማንኛውም የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች የሚኖሩ ሦስት ምዕራፍች አለ፡፡ 

መሇየት (separation)፣ መሸጋገር (transition) እና መዋሃዴ (incorporation) ናቸው 

(Gennep,1960:11)፡፡ (Gennep,1960:viii) አክሇውም እነዚህ ምዕራፍች በሁለም ሽግግሮች 

እኩሌ ሚና የሊቸውም በማሇት ይገሌጻለ፡፡ መሸጋገር (transition) በመጀመሪያ ሌጅን ማርገዝ 

ሊይ እና መዋሃዴ (incorporation) በመጀመሪያ ጋብቻ ጊዜ ይጎሊሌ  

2.1.2.1. መሇየት (separation) 
 

አንዴ ስው ከነበረበት ማንነት፣ አስተሳሰብ፣ ማሔበራዊ ዯረጃና ሚና  ወዯ ላሊ ማንነት 

(የሆነነት) ሲቀየር የሚፇጠሩ ሇውጦች አለ፡፡ መሇየት የምንሇውም ከነበረው ሁሇንተናዊ 

ውህዯት የሚፇጽመው ፌች ነው፡፡ በሔይወት ዘመን ዐዯት ስርዓት ጊዜ  መሇየቶች 

ተዯጋግመው ይመጣለ፡፡ ሰው ሲወሇዴ ከናቱ ማህጸን ይሇያሌ፣ ሲያገባ ከብቸኘነት ይሇያሌ፣ 

ሲሞት ከህይወት ይሇያሌ፡፡ 

2.1.2.2. መሸጋገር (transition or liminality) 
 
መሸጋገር መሇየትን ተከትል የሚመጣ ምዕራፌ ነው፡፡ ይህ ዯረጃ ከነበሩበት ማንነት ተሇይተው 

ወዯ አዱሱ ማንነት ሳይቀሊቀለ ያሇ አጉሌ ወቅት ነው፡፡ በሁሇት የተዯራጀ ማሔበራዊ ቡዴን 

መካከሌ ያሇ ክፌት ቦታ በመሆን ሇማሔበረሰቡም ሆነ ሇግሇሰቡ በግሌጽ የማይታወቅ ነገር ግን 

አስቸጋሪ ወቀት ነው፡፡ ይህ ዯረጃ ካንደ ቡዴን ተነጥሇው ወዯ ላሊ በመቀሊቀሌና በአዱሱ ቡዴን 

ተቀባይነት በማግኘት የሚና ዴርሻቸው ያሌተሇዩበትበት ነው (Bell, 1997:95)፡፡ 
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2.1.2.3. መዋሃዴ (Re incorporation)  
 

ከስያሜው እንዯምንረዲው መዋሃዴ ከአንዴ ቡዴን ወይም ማንነት ጋር የሚዯረግን ውሔዯት 

ያሳያሌ፡፡  ይህ ምዕራፌ በሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ከበራዎች ሥርዓት ሊይ በግሌጽም ሆነ 

ትዕምርታዊ በሆነ መሌኩ የምናገኘው ነው፡፡ ሰዎች በአሇባበሳቸው፣ በሚመገቡት ምግብ ወይም 

በሚከውኑት ተግባር  ከአንደ ማሔበራዊ ዯረጃ ተነጥሇው ፤የሽግግር ጊዜአቸውን አጠናቀው 

ከአዱስ ማንነት ጋር ውሔዯት ይፇጽማለ፡፡ ሰዎች በከበራው ወቅት ውሔዯትን ሲፇጽሙ 

የተቀሊቀለትን ቡዴን ህግና ዯንብ አክብረው ባሔሊዊ ሥርዓቱን ማስቀጠሌ እንዱችለ ይሆናሌ፡፡  

2.1.3. የአውዴ ተኮር ጥናት መሰረቶች 
 
አንዴን ፍክልራዊ ቅንጣት ስሇምንነቱ፣ ስሇተግባሩና የክዋኔ ሂዯቱና ስርዓቱ ሇመናገር 

የሚከወንበትን ማሔበራዊና ባሔሊዊ አውዴ ማወቅ ይኖርብናሌ፡፡ የአንዴ ፍክልራዊ ጉዲይ 

ክዋኔን ምንነት ሇመረዲት የሚከወንበትን አጠቃሊይ ገጽታ ወይም ማሔበራዊ አውዴ መረዲት 

ወሳኘኝ ነው፡፡ ስሇ አንዴ ፍክልራዊ ጉዲይ ጥሩ ትንታኔ ሇመስጠት የሚቀርብበትን ባሔሊዊ፣ 

ማሔበራዊና ሁኔታዊ አውዴ ከግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው፡፡ ተመሳሳይ ጉዲይ ተዯጋግሞ 

ቢከወን ወይም በተሇያዩ ሰዎች ቢከወን አንዴ አይነት ፌች ማግኘት ስሇማይቻሌ የሚቀርብበትን 

አውዴ መሰረት ያዯረገ ትንተና ማካሄዴ ያስፇሌጋሌ (Ben Amos,1993:210):: እኒህ ሰው 

አያይዘውም “Context in context” በሚሇው ጽሐፊቸው Bascomን በመጥቀስ የአንዴን 

ፍክልር ተግባር ስንገሌጽ የሚከወንበትን ማሔበራዊ አውዴ ካሊገናዘብን የማይቻሌ መሆኑን 

አስፌረዋሌ(BenAmos,1993:209)፡፡ ይህ ጥናትም የጉምዝ ማህበረሰብ የሚፇጽማቸውን ዋና 

ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃወች ሥርዓትን ማሔበራዊ፤መዋቅራዊ ፊይዲ 

የሚመሇከት ስሇሆነ ጥናቱ አውዴን መሰረት አዴርጓሌ፡፡ 
 

 

(Bauman, 1983:367) አንዴ ፍክልራዊ ጉዴይ በሚከወንበት አውዴ ውስጥ ሲጠና መመሪያ 

ሉሆኑ የሚገቡ ወይም የጥናታችን መታገጊያ ሌናዴረጋቸው የሚሹ በማሇት ስዴስት ነጥቦችን 

ዘርዝረዋሌ፡፡ 

 

1. ፌቻዊ አውዴ፡-ይህ የአውዴ አይነት በዋናነት የሚከወነው ፍክልራዊ ጉዲይ ምንዴን ነው? 

የሚሇውን ጥያቄ የሚመሌስ ነው፡፡ ማሔበረሰቡ ስሇሚከውናቸው ሌምድችና እውቀቶች ምን 
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ግንዛቤ እንዲሇው፣ እንዳት እንዯሚረደት የየትኛውን የሔይወት ገጽታ እንዯሚያሳዩ እና 

ሇመከወን ምን እንዲነሳሳቸው ሇመገንዘብ የሚያስችሌ ነው፡፡ 

2. ተቋማዊ አውዴ፡-ሁሇተኛው የአውዴ ተኮር ጥናት መታገጊያ ሲሆን ፍክልራዊ ጉዲዩ የት 

ቦታ ይከወናሌ? የሚሇውን ጥያቂ የሚመሌስ ሲሆን ጉዲዩ የሚከወንበት ተቋም ፖሇቲካዊ፣ 

ማሔበራዊ ወይስ ሒይማኖታዊ መሆኑን ከመመርመር ባሻገር ምን አይነት ተቋማዊ ፊይዲ 

ያበረክታሌ የሚሇውን ይመሇከታሌ፡፡ 

3.የተግባር ሂዯት አውዴ፡-አውዲዊ ጥናት ስናካሂዴ የሚታይ ላሊው ጉዲይ ሲሆን ትኩረቱም 

የሚጠናው ጉዲይ ከላሊው የፍክልር ቅርጽ ጋር እንዳት ይዛመዲሌ የሚሇውን ጥያቂ 

ይመሌሳሌ፡፡ የሚጠናውን ጉዲይ ከላሊው ቅርጽ ጋር ሇመሇየት ማሔበረሰቡ የሚጠቀምበት 

ስያሜ ምን እንዯሆነ የሚታይበት ነው፡፡ 

4.ማሔበራዊ መሰረት፡-ይህ ንኡስ ክፌሌ ሇአውዴ ተኮር ጥናት መሰረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ 

የሚጠናው ጉዲይ የሚከወነው በየትኛው የማሔበረሰብ ክፌሌ እንዯሆነ? የትኛውን 

ማሔበራዊ ዯረጃ እንዯሚያሳይ? በክዋኔው የላሊው ማሔበረሰብ ተሳትፍ ምን እንዯሆነ 

በመረዲት የተሻሇ አውዯዊ ትንታኔ ሇመስጠት ያስችሊሌ፡፡ 

5.ግሇሰባዊ አውዴ፡-በዋናነት የሚከወነው ፍክልራዊ ጉዲይ ከግሇሰብ ኑሮ፣ ሃሳብና ስሜት ጋር 

እንዳት ይሄዲሌ? የሚሇውን ጥያቄ ይመሌሳሌ፡፡ በመሆኑም የግሇሰብ ስሜትን የመግሇጽ 

ሀቅማቸውንና ፍክልራዊ ጉዲዩ ሇግሇሰቦች የሚሰጠውን ግምት መመርመር ያስችሊሌ፡፡ 

6.ሁኔታዊ አውዴ፡-ፍክልራዊ ቅርጹ የሚከወነው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው? የሚሇውን 

ጥያቄ ይመሌሳሌ፡፡ ይህ የአውዴ አይነት ጉዲዩ ሇምን በዚያ አጋጣሚ እንዯተከወነና በዚያ 

ሁኔታ ምን ትርጉም እንዲሇው የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

እነዚህን ስዴስት ነጥቦች (Ben Amos,1993:216) በሁሇት ያጠቃሌሎቸዋሌ፡፡ ”ባሔሊዊ አውዴ” 

እና “ሁኔታዊ አውዴ” በማሇት፡፡ ባሔሊዊ አውዴ የሚባሇው ላልችን የአውዴ አይነቶች 

የሚያቅፌ ሲሆን የሚከወነው ፍክልራዊ ጉዲይ የሚቀርብበት ሰፉ ገጽታ ነው፡፡ ክዋኔው 

የሚውክሊቸው ነገሮች፣ የሚከወነው ጉዲይ፣ የሚቀርብበት ማህበራዊ ዯንብ፣ የተሳታፉዎች 

የእምነት ሥርዓት፣ የቋንቋ አጠቃቀምና የንግግር ስሌት፣ የከዋኞቹ እውቀትና የሥነምግባር 

ህጎችን ያካትታሌ፡፡ ሁኔታዊ አውዴ ዯግሞ የሚከወነው ጉዲይ የሚቀርብበትን ማሔበራዊ ሁኔታ 

ይመሇከታሌ፡፡ ብዙ ጊዜም ቃሊዊ ከሆኑ ክዋኔዎች ጋር ይገናኛሌ፡፡ ሇዚህ ጥናት የሚሆኑ 

መረጃዎችም በነዚህ አውድች መሰረት የተሰበሰቡ ናቸው፡፡ 
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2.1.4. የተግባራዊ መዋቅራዊ ንዴፇ ሃሳብ ምንነት 
 

ሁልም ፍክልራዊ ጉዲይ እንዯሚከወንበት ማሔበራዊና ባሔሊዊ አውዴ ሇሚከውነው ማሔበረሰብ 

የሚኖረው ጠቀሜታ አሇ፡፡ የተግባራዊ ንዴፇ ሃሳብ ትኩረትም አንዴ ፍክልራዊ ጉዲይ 

በሚከወንበት ማሔበረሰብ ውስጥ ሇቡዴኑ አባሊት የሚኖረው ፊይዲ ወይም ተግባር ሊይ ነው፡፡ 

አንዴን ፍክልራዊ ጉዲይ ሇመተንተን በማሔበረሰቡ ውስጥ ያሇውን ተግባር ማወቅ ቀዲሚ ጉዲይ 

መሆን አሇበት፡፡ በተጨማሪም የፍክልር ተመራማሪው የፍክልሩን ምንነት ብቻ ከማየት 

በተጨማሪ ሇማሔበረሰቡ ምን እንዯሆነ፣ ምን አይነት ትርጉም እና ፊይዲ እንዲሇው መገንዘብ 

ይኖርበታሌ (Sims and Stephens,2005:175)፡፡ ፍክልር እንዯ ፍክልሩ አይነት እና እንዯ 

ሚከወንበት አውዴ የተሇየ ተግባር አሇው፡፡ ፇቃዯ የተግባራዊ ንዴፇ ሃሳብ አቀንቀኝ የሆኑት 

ፍክልረኛ  Bascomን በመጥቀስ ፍክልር ሁለንም ዘውጎች ሉያማክለ የሚችለ አራት ዋናዋና 

ተግባራት እንዲለት ይጠቅሳለ፡፡ ይሀውም የማስተማር፣ የማምሇጥ (ማምሇጭ)፣ የመጠበቅ 

ወይም የመቆጣጠር እና የማረጋገጥ (የማጽዯቅ) ናቸው (ፇቃዯ፣ 1991:16-20)፡፡ 

 

ይህ ጥናትም የጉምዝ ብሓረሰብ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎችን አስመሌክቶ 

የሚከውኗቸው ሥርዓቶች ሇማሔበረሰቡ ከሚኖራቸው ፊይዲ አንጻር የሚመሇከት ይሆናሌ፡፡ 

በአንዴ ማሔበረስብ ውስጥ ያሇ ቁሳዊም ሆን መንፇሳዊ ፍክልር ሇፇጠረው እና ሇሚጠቀምበት 

ማሔበረሰብ የሚሰጠው አገሌግልት አሇ፡፡ ይህን አገሌግልትም በማሔበረስቡ ውስጥ ሇግሇሰቦች 

የሚኖረው አገሌግልት እና በግሇሰቦች ሇተዋቀረው ማሔበራዊ መዋቅር የሚኖረው ፊይዲ በሚሌ 

ይከፇሊሌ (Barnard,2004:61)፡፡በአጠቃሊይ የስነሰብ ተመራማሪው Malinowski የተግባራዊ 

ንዴፇ ሃሳብ ማአከሊዊ ጉዲይ ስውና ማሔበረስብ መሆኑን ይገሌጻለ (Malinowski 

,1939:938)፡፡ 

 

መዋቅራዊ ተግባራዊ ንዴፇሃሳብ መስረታዊ ትኩረቱ ባሔሊዊ ሥርዓቱና ክንዋኔው ሇግሇሰቦች 

ከሚኖረው ፊይዲ በበሇጠ ማሔበራዊ መዋቅሩን ከማስጠበቅ አንጻርና በዚህ ሂዯት ስዎች 

በማሔበራዊ ተቋማት ውስጥ የሚኖራቸውን ዴርሻ ትኩረቱ ያዯርጋሌ     (Malinowski, 

1939:953) ሇዚህ ጥናትም በዋናነት የምጠቀመው መዋቅራዊ ተግባራዊ ንዴፇሃሳብን ይሆናሌ፡፡ 

ምክንያቱም ጎሳዊ አዯርጃጄት ያሇው የጉምዝ ብሔረሰብ ማንነቱን አስጠብቆ ሇማስቀጠሌ 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃ ሥርዓቶች የሚኖራቸውን ተግባር መመርመር 

ስሇሚያስችሌ ነው፡፡ 
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2.2. የተዛማጅ ጥናቶች ቅኝት 
 
በዚህ ርዕስ ስር የኔ ጥናት ከሚያነሳው ርዕሰ ጉዲይና ከሚጠናው ብሓረሰብ ጋር በተገናኘ 

የተሰሩ ስራዎች ይዲሰሳለ፡፡ ሇዚህም በአማርኛ ሥነጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ ከእኔ 

ጥናት ጋር በተወሰነ መሌኩ የሚቀራረቡ ናቸው ያሌኳቸውን የመጀመሪያ እና የሁሇተኛ ዱግሪ 

የጥናት ወረቀቶች መርምሪያሇሁ፡፡ በተጨማሪም ከዚህ ጥናት ጋር የሚቀራረቡ በላልች 

የትምህርት ክፌልች የተሰሩ የመመረቂያ ጽሐፍችንና  በተሇያዩ መጽሏፌት፣ ጋዜጦች እና 

ላልች ጽሐፍች ሊይ ያገኘኋቸውን ስራዎች ተመሌክቻሇሁ፡፡ የተዲሰሱ ጥናቶች ከቅርብ ወዯ 

ኋሊ በታተሙበት ጊዜ ቀርበዋሌ፡፡ 

2.2.1. በአማርኛ ሥነጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ የተዯረጉ ጥናቶች 
 

በመጀመሪያ የምዲስሰው ስራዬ እንዲሇው በ(2005) ዓ.ም “የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

ዯረጃዎች ክዋኔ በፌኖተ ሰሊም አካባቢ” በሚሌ ርዕሰ ሇሁሇተኛ ዱግሪ ማሟያነት ያካሄዯችውን 

ጥናት ይሆናሌ፡፡ በጥናቱ የወሉዴ፣ የጋብቻ እና የሃዘን ሥርዓቶች ተቃኝተዋሌ፡፡ ይህ ጥናት 

አውዲዊ የትንተና ዘዳን ተከትል የተሰበሰቡና የተተነተኑ መረጃዎች በገሊጭ መንገዴ 

ቀርበውበታሌ፡፡ የጥናቱ ዓሊማ ሥርዓቶቹን መግሇጽ እና መተርጎም ነው፡፡ ስራዬ በመረጃ 

ትንተና ክፌሌዋ ሊይ በከበራዎች ያለ ጉዲዮችን በተናጠሌ ትርጉም ሇመስጠት ሞክራሇች፡፡ ነገር 

ግን የሁለንም ሌማዲዊ ሥርዓቶች የጋራ ትዓምርት በማውጣት በነዚህ የጋራ (የሚዯጋገሙ) 

ጉዲዮች አማካይነት የሰዎችን የሔይወት ፌሌስፌና ሇማየት አሌገፊችም፣ ያዯረገችው ጥረትም 

የሇም፡፡ የእኔ ጥናት ግን ይህን ክፌተት ሇመሞሊት ሞክሯሌ፡፡ ከኔ ጥናት ጋርም በርዕሰ ጉዲይ 

የተመሳሰሇ ቢመስሌም የሚሇይባቸው መንገድች አለት፡፡ ከነዚህም ውስጥ  በዋናነት በጥናቱ 

አቀራረብ፣ በማነሳቸው ነጥቦች፣ መረጃዬን ሇመሰብሰብና ሇመተንተን በምጠቀማቸው ንዴፇ 

ሃሳቦች እና በሚጠናው ማሔበረሰብ ቋንቋና ባሔሌ የኔ ጥናት ፇፅሞ የተሇየ ነው፡፡  

 

ሁሇተኛነት የምመሇከተው ዴርብወርቅ ብፁ በ(2003) ዓ.ም “የጉምዝ ማሔበረሰብ ባሔሊዊ 

ህክምና (የጋፌያ) ሥርዓት እና ማሔበራዊ ፊይዲ” በሚሌ ርዕስ ሇመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ 

የሰራችውን ስራ ይሆናሌ፡፡ ይህ ስራ በብሓረሰቡ ባሔሊዊ ህክምና ሥርዓት እና የመዴሃኒት 

ቅመማ ሄዯት እንዱሁም በሥርዓቱ ማሔበራዊ ፊይዲ ሊይ ያተኩራሌ፡፡     እነዚህ ሁሇት 
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ጥናቶች በሚጠናው ማሔበረሰብ እና ጥናቱ በተካሄዯበት አካባቢ ቢመሳሰለም በሚያነሱት ርዕሰ 

ጉዲይ፣ በዓሊማ፣ በንዴፇ ሃሳብ አጠቃቀም እና በአጠናን ሄዯት ይሇያያለ፡፡ 

 

ዯስታ አማረ በ(2002) ዓ.ም “በቦረና ኦሮሞ የበኩር ሌጅ ስም ስያሜ በአሌ አከባበር ፍክልራዊ 

ገጽታ” በሚሌ ርዕስ ሇሁሇተኛ ዱግሪዋ ማሟያነት ያዯረገችው ጥናት ላሊው ዲሰሳ ያዯረኩበት 

ስራ ነው፡፡ የጥናቱ ዋና ዓሊማ የቦረና ኦሮሞ የበኩር ሌጅ ስም ስያሜ ሥርዓቶችን 

ምንነት፣አፇጻጸማቸውን እና አከዋወናቸውን መመዝገብና ትንታኔ መስጠት ነው፡፡ የጥናቱ 

አቀራረብ ገሇጻዊ ትንተና ሲሆን መረጃዎቹን ሇመሰብሰብ ምሌከታና ቃሇመጠይቅ ተጠቅማሇች፡፡ 

በስም ስያሜ ሂዯቱ ያለ ፍክልራዊ ጉዲዩችን ማሇትም ስነ ቃሌና ቁሳዊ ባሔሌ እንዱሁም 

የክዋኔ ሂዯቱን ተመሌክታሇች፡፡ የአጥኝዋ ትኩረት በማሔበረሰቡ ውስጥ ካለት የሔይወት ዐዯት 

ዯረጃዎች የመጀመሪያ ሌጅ ስም ስያሜ ሊይ ያተኩራሌ የኔ ጥናት ግን በጉምዝ ማሔበረሰብ ዋና 

ዋና የሆኑትን ሥርዓቶች ስሇሚመሇከት የማሔበረሰቡን የሔይወት አተያይ ሇመረዲት 

ያስችሊሌ፡፤  

 

ተሾመ ሙለጌታ በ(1996) ዓ.ም “በቢንሻንጉሌ ጉምዝ ዴባጢ ወረዲ የሇቅሶ ሥነ ሥርአት” 

በሚሌ ርዕስ ሇመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ ያቀረበው ጥናት ላሊው ዲሰሳ የተዯረገበት ስራ ነው፡፡ 

የዚህን ስራ ዓሊማ በግሌጽ ሇመረዲት ቢከብዴም በሇቅሶ ሥርአቱ ያሇን ስነቃሌ መግሇጽ የሚሌ 
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ከእኔ ጥናት ጋርም ባጠናን ሂዯቱም ሆነ በዓሊማ የተሇያዩ ናቸው፡፡ ሙለጌታ የሌቅሶ ሥርዓቱን 

ብቻ የሚመሇከት ሲሆን ስነቃሌ ከክዋኔው እና ሌማዲዊ ሥርዓቶች በበሇጠ ትኩረት ሰጥቶ 

የቃኘው ጉዲይ ነው፡፡ በተጨማሪ የኔ ስራ በማንደራ ወረዲ የሚሰራ መሆኑ እና ውሌዯት፣ 
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2.2.2. ከትምህርት ክፌለ ውጭ የተዯረጉ ጥናቶችና ላልች ጽሐፍች 
 
 

Merone Zeleke በ(2005) እ.ኤ.አ “The Socio Economic Role And Status Of Gumuz 

Women” በሚሌ ርእስ በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ የ“Social Anthropology”ትምህርት ክፌሌ 
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የሁሇተኛ ዱግሪዋን ሇማግኘት ጥናት አካሂዲሇች፡፡ የጥናቱ ዋና ዓሊማም የጉምዝ ብሓረሰብ 

ሴቶች በማምረት ሂዯት፣ በኢኮኖሚያዊ ጉዲይ እና በአጠቃሊይ ማሔበራዊ ፖሇቲካዊ ጉዲዮች 

ሊይ ያሊቸውን ዴርሻ ማሳየት ነው፡፡ በጥናቱም በብሓረሰቡ ውስጥ ሴት ሌጅ ከፌ ያሇ 

ኢኮኖሚያዊ ዴርሻ እና ሚና እንዲሊት ሇማሳየት ተሞክሮበታሌ፡፡ አጥኚዋ የብሓረሰቡን የተሇያዩ 

ባሔሊዊ ክንዋኔዎች ሇማሳየት ሞክራሇች፡፡ ነገር ግን ሁለም ባሔሊዊ ክንዋኔዎች የተቃኙት ሴት 

ሌጅ በማሔበረሰቡ ካሊት ዴርሻ አንጻር ነው፡፡ ይህ ጥናት በሚጠናው ብሓረሰብ ከኔ ጥናት ጋር 

ይመሳሰሊሌ፡፡ ከመመሳሰለ በበሇጠ ግን ሌዩነቶች አለት፡፡ የመጀመሪያው ሌዩነት በጥናቱ 

ዓሊማና በሚያነሱት ርእሰ ጉዲይ ሲሆን ሁሇተኛው ሌዩነት ያጠናን ሂዯቱ እና አዯረጃጀቱ ነው፡፡ 

በመጨረሻ አጥኚዋ በሴት ሌጅ ማሔበራዊ ዴርሻ ሊይ ማተኮሯ የሰበሰበቻቸውን መረጃዎች 

ከማሔበረሰቡ አስተሳሰብ አንጻር እንዲትተነትነው ያዯረጋት ይመስሇኛሌ፡፡ 
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Gumuz Dialects”. በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት ፅሐፌ ስሇ ጉምዝ ብሓረሰብ የቋንቋ ሥነምዕሊዴ 

ቅኝት የተካሂዯበት ነው፡፡ በዚህ ስራ ስሇ ሔዝቡ በገሇፁበት ክፌሌ ብሓረሰቡ በክሌለ ካለ19 

ወረዲዎች በ14ቱ እንዯሚገኙ፣ እንዱሁም ከክሌለ ውጭ በላልች ቦታዎች ሰፌረው እንዯሚኖሩ 

ገሌፀዋሌ፡፡ ብሓረሰቡ በናይል ሰሒራ የዘር ግንዴ ስር እንዯሚገኝም ጠቅሰዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

ስራው ግን በቋንቋው ሥነምዕሊዴ ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ ከኔ ጥናት ጋርም በርእሰ ጉዲይ 

ይሇያያለ፡፡ 

 

Wold-selassie Abatte. እኒህ ተመራማሪ በ(2002) እ.ኤ.አ በጀርመን ሀገር የድክትሬት 

ዱግሪቸውን ሇማሟሊት “Gumuz And Highland Resettlers Differing Stratageis of 

Livelihood And Ethnic Relation In Metakel North Western Ethiopia” በሚሌ ርእስ 

ጥናት አካሂዯዋሌ፡፡ የጥናቱ ዋና ዓሊማ በመንግስት እና በራሳቸው የሰፇሩ ሔዝቦች ከነባሩ 

የጉምዝ ሔዝብ ጋር ያሊቸውን መስተጋብር እና የነባሩ ሔዝብ የኑሮ ሁኔታ ፣መተዲዯሪያ ስራ፣ 

የሃብት አጠቃቀም እንዱሁም የማሔበራዊና ባሔሊዊ ተቋማት ምን እንዯሚመስለ ማሳየት 

ነው፡፡ በተጨማሪም ጥናቱ የብሓረሰቡን ባሔሊዊና ማሔበራዊ ገጽታ በማሳየት ከላልች ሔዝቦች 

ጋር የማንነት ሌዩነት እንዳት እንዯሚፇጥሩ፤ የሚፇጠሩትን ግጭቶች ሇመፌታት እንዳት 

እንዯሚጠቀሙበት ያሳያሌ፡፡ ይህ ጥናት በሚጠናው ብሓረሰብ ከኔ ጥናት ጋር ቢመሳሰሌም 
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በጥናቱ ስፊት፣ በርዕሰ ጉዲይ እና በጥናቱ ዓሊማ ሌዩነት አሇው፡፡ በተጨማሪም በWold-

selassie ስራ የብሄረሰቡ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓት ጉዲዩ አይዯሇም 

 

Abbink, Jon. “Gumuz Ethnography” በሚሌ ርዕሰ በ Encyclopedia Ethiopia ያሰፇሩት 

ጹሐፌ የቃኘሁት ላሊው ስራ ነው፡፡ እኒህ ሰው በአጭር ገፅ ስሇብሓረሰቡ ስያሜ አሰፊፇር፣ 

ቋንቋ እና ባሔሌ ገሌጸዋሌ፡፡ ከአጉራባች ሀገራት፣ ክሌልች እና ሔዝቦች ጋር ያሊቸውን የባሔሌ፣ 

የንግዴ እና የእምነት መስተጋብርም አስፌረዋሌ፡፡ ሔዝቡ በጎሳ የተከፊፇሇ መሆኑን እና የጋብቻ 

ሁኔታውም ከጎሳቸው ውጭ እንዱሆን ባሔለ እንዯሚያስገዴዲቸው አስፌረዋሌ፡፡ ይህ ስራ 

በጉምዝ ብሓረሰብ ሊይ የሚያተኩር መሆኑ ከኔ ጥናት ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ ጥናቱ የብሓረሰቡ 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓት ሊይ ያተኮረ አሇመሆኑ ከኔ ጥናት ሚሇይበት ነጥብ 

ነው፡፡ 

 

Abeya Iffa በ(1995) እ.ኤ.አ “Adaptation, Culture and Changing Enviroment the 
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በከማሺ ዞን በሚገኙ ጉምዞች ሊይ ያተኮረ ሲሆን ከመሌክአ ምዴር ሆኔታ ጋር እራሳቸውን 

ሇማሊመዴ ባሔሊቸውን እና ባሔሊዊ ተቋማትን እንዳት እየተጠቀሙባቸው እንዯሆነ ቃኝቷሌ፡፡ 

ተመራማሪው አካባቢውን በመሊመዴ ሂዯት ሊይ ጠቃሚ የሆኑ ባሔሊዊ ተቋማትን ሲያሳይ ስሇ 

ብሓረሰቡ አዯረጃጀት አብራርቷሌ፡፡ ቢሆንም አካባቢና የአከባቢውን አይር ንብረት የመሊመዴ 

ሂዯታቸው ሊይ ትኩረቱን አዴርጓሌ፡፡ በጥናቱ ዓሊማም ሆነ ባዯረጃጀቱ ከእኔ ስራ ጋር ሌዩነት 

አሇው፡፡ 
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የሚኖሩባቸውን አካባቢዎች ሇማሳየት ሞክራሇች፡፡ በሚጠናው ብሓረሰብ ከኔ ጥናት ጋር 

ቢመሳሰሌም በርእሰ ጉዲይ ይሇያያለ፡፡  
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Taddese Tamerat በ(1982) እ.ኤ.አ በኢትዮጵያ ታሪክ እና ኢትኖግራፉ ጥናት ሊይ 

በተዯረገው ዓሇማቀፌ ሲምፖዚየም “Early Trends Of Feudal Super imposion On 

Gumuz Society In Western Gojjam” በሚሌ ርዕስ ጥናት አቅርበዋሌ፡፡ ጥናቱ በመተከሌ 

ጏጃም በሚገኙት የብሓረሰቡ አባሊት ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ በአካባቢው የነበሩ የፉውዲሌ ገዢዎች 

በብሓረሰቡ ሊይ ያዯርሱት የነበሩትን የአገዛዝ ችግር ያሳየ ቢሆንም ስራው ከአጏራባች ህዝቦች 

ጋር ያሊቸውን ግንኙነት በሰፉው አትቷሌ፡፡ የአገው ባሊባቶች እስከ ሱዲን ጠረፌ ዴረስ 

ያስተዲዴሩና ያስገብሯቸው እንዯነበረም ገሌፀዋሌ፡፡ ዓሊማቸው የፉውዲሌ አገዛዝ በሔዝቡ ሊይ 

ያዯረሰውን ተጽእኖ መግሇፅ ቢሆንም ብሓረሰቡ ሇራሱ ያሇውን አመሇካከትም ገሌፀዋሌ፡፡ 

ማሔበረሰቡም እራሱን ጉምዝ ካሌሆኑ ሰዎች ጋር የጥንት አያታቸው መንትያ እንዯነበሩ 

ይገሌጻለ በማሇት አስፌረዋሌ፡፡ ይህ ጥናት የብሓረሰቡን የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

ስርዓት ትኩረት አሇማዴረጉ ከኔ ጥናት ጋር የሚሇየበት አብይ ጉዲይ ነው፡፡  

 

ባጠቃሊይ ቅኝት ካዯረኩባቸው ስራዎች ክፌተት እና ጥንካሬ የተማርኳቸው ጉዲዮች ቢኖሩም 

ከስራዎቹ የኔ ጥናት የሚሇይበት ነጥብ አሇ፡፡ ይሀም የአጠናን ሂዯቱ ሲሆን የብሓረሰቡን 

አመሇካከት እና የሔይወት አተያይ በሚከውኗቸው ሌማዲዌ ሥርዓቶች መሰረት ትንተና 

የሚሰጥበት መሆኑ ነው ፡፡  
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3. የማንደራ ወረዲ የጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 
ዯረጃዎች ሥርዓት ከሚከወኑባቸው ዏውድች አንፃር 

 

በጉምዝ ብሓረሰብ መወሇዴን፣ ሇአቅመ ሄዋን እና ሇአቅመ አዲም መዴረስን፣ ጋብቻን፣ ሞትን 

እና ተስካርን ምክንያት በማዴግ የሚፇጸሙ ሥርዓቶች መሇየት፣ ሽግግር እና አዱስ ማንነት 

ማግኘት በመባሌ የሚታወቁትን ዯረጃዎች ያሌፊለ፡፡  

 

3.1. የውሌዯት ሥርዓት (ምፕቋ) 
 
ውሌዯት አንዴ ሰው ከሚያሌፌባቸው ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች 

ውስጥ የመጀመሪያው ነው፡፡ የጉምዝ ብሓረሰብን የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች 

ስንመሇከት የመጀመሪያው የውሌዯት ሥርዓቱ ነው፡፡ በዚህ በውሌዯት ሥርዓቱም ውስጥ ሦስት 

ዋና ዋና ክፌልችን እናያሇን፡፡ ቅዴመ ውሌዯት ፣ የውሌዯት ወቅትን እና ዴህረ ውሌዯት፡፡ 

እነዚህን ክፌልች ሥርዓቱ የሚያሌፌባቸው ዯረጃዎች ማሇትም መሇየት፣ ሽግግር እና አዱስ 

ማንነት ማግኘት ብሇን በቅዯም ተከተሌ ሌንመዴባቸው እንችሊሇን፡፡ 

ቅዴመ ውሌዯት  

የጉምዝ ህፃን በእናቱ ማህፀን ተረግዞ ከመወሇደ በፉት እናት እና አባቱ ትዲር ከመሰረቱበት 

ጊዜ ጀምሮ ሇዯህንነቱ ጥንቃቄ ይዯረግሇታሌ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ወሊዴ እናት የአማቶቿን ቤት 

ምግብ አሇመብሊት አንደ ጥንቃቄ ነው፡፡ አሁን አሁን እየቀረ ቢመጣም በባሔለ ጤናማ ሌጆች 

አትወሌዴም ተብል ስሇሚታመን እናት በአማቶቿ ቤት ስትኖር ሌጆች ወሌዲ እስክትጨርስ 

የአማቶቿን ምግብ አትበሊም፡፡ በገነተ ማርያም ያገኘኋት መረጃ አቀባዬ ኤቤዎ ስሇዚህ ጉዲይ 

ያስረዲችኝን እነዯሚከተሇው ተርጉሜ አቀርባሇሁ፡፡ 

ሴት ሌጅ በአማቶቿ ቤት ስትኖር የምትወሌዲቸው ሌጆች ጤነኛ እንዱሆኑ ወሌዲ 
እስክታቆም ዴረስ የምትመገበው ምግብ በሚሰጣቸው ጏጆ የምታዘጋጀውን ነው፡፡ ይህ 
ካሌሆነ ግን በምትወሌዲቸው ሌጆች እና በራስዋ ችግር ይፇጠራሌ፡፡ የምትውሌዲቸው 
ሌጆች አካሌ ጉዲተኛ ይሆናለ (ቃሇ መጠይቅ፣ 6/6/2007)፡፡ 
 

መረጃ አቀባዬ ከዚህ ጋር አያይዛም እሷም በዚህ መሌክ አሌፊ ከሁሇት አመታት በፉት 

መውሇዴ ማቆሟን ስታረጋግጥ ብቻ የአማቶቿን ምግብ መብሊት እንዯጀመረች ገሌፃሌኛሇች፡፡ 

ላሊው በቅዴመ ወሉዴ ስርዓት የሚጠቀሰው የምግብ ምርጫ ነው፡፡ ነፌሰ ጡር ሴት በዋናነት 

ከማትመገባቸው ነገሮች ውስጥ እንቁሊሌ እና የድሮ ስጋ ይጠቀሳለ፡፡  ከነዚህ የድሮ ተዋፅኦዎች 

በተጨማሪ በጊዜያዊነት በዕርግዝና ጊዜ የአሌኮሌ መጠጦች እንዲትጠጣ ይመከራሌ፡፡ እነዚህ 
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ምግብና መጠጦች የሚከሇከለት በባሔለ መሰረት በሚወሇደ ህጻናት ሊይ የጤና ችግር 

ያዯርሳለ ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡ 

 

በእርግዝና ወቅት የሚዯረጉ ጥንቃቄዎች ወይም ቅዴመ ወሉዴ ሥርዓቶች ፅንሱ እየገፊ ሲሄዴ 

እየጠበቀ ይመጣሌ፡፡ እናት ፅንሱ እየገፊ በመጣ ጊዜ በተቻሇ መጠን እቤት ውስጥ ወይም 

በእህሌ ማሳ ውስጥ እንዲትወሌዴ ጥንቃቄ ታዯርጋሇች፡፡ መጨረሻ የምጥ ሰአቷ ሲዯርስ ከቤት 

ውጭ ወዲሇ ጫካ ጥሊ ያሇው ዛፌ ስር ትሄዲሇች፡፡ በብዛት በስራ ቦታ እያሇች ምጧ ስሇሚመጣ  

በአቅራቢያዋ ወዲሇ ጫካ ትገባሇች፡፡ የእርግዝና ጊዜ የህጻኑ ቅዴመ ወሌዯት የእናቲቱ የእርግዝና 

ወይም የመሇየት ወቅት ነው፡፡ ከላሊው ማህበረሰብ ነፇሰጡር በመሆንዋ ትሇያሇች፡፡   

 

የወሉዴ ወቅት ሥርዓት  

የቅዴመ ወሉዴ ጊዜዋን ያጠናቀቀች ነፌሰ ጡር ሴት በወሉዴ ጊዜ የምትጠቀምባቸውን ምሊጭ፣ 

ክር እና በጉምዘኛ “ምጨ” የሚባሇውን እንዯ ሞዳስ የምትጠቀምበትን ከንጨት ቅርፉት 

የሚሰራ ነገር ታዘጋጃሇች፡፡ ነፌሰ ጡር ሴት ምጧ እንዯመጣ ስታረጋግጥ ያሇማንም አጋዥነት 

በአቅራቢያዋ ወዲሇ ጫካ ትሄዲሇች በጫካ ውስጥ ያሇማንም እረዲትነት ትገሊገሊሇች፡፡ 

በአቅራቢያዎ ይመሇከቷት የነበሩ የጏረቤት ሴቶች ካለ ህፃኑ መወሇደን ሲያሇቀስ ካረጋገጡ 

በኋሊ ሄዯው ሉያመጧት ይችሊለ፡፡ ሰው ከላሇም ብቻዋን ትመጣሇች፡፡ በመጨረሻም ስትወሌዴ 

የተጠቀመችበት የሰኔሌ ምንጣፌ፣ ምሊጭና ላልች እቃዎችን እዛው ጫካው ሊይ ትታ ወዯ 

መንዯሯ ወዱያው ትመሇሳሇች፡፡  

 

የወሉዴ ስርዓቱን የተመሇከትኩት ዲቡህ በሚባሇው ቀበላ ሲሆን በዚህ ቦታ በአንዴ መንዯር 

ውስጥ አንዴ በባሔሊዊ መንገዴ እና አንዴ “በዘመናዊ” ወይም የጤና ባሇሞያዎች በሚለት 

መንገዴ የወሇደ አራሶችን አግኝቻሇሁ፡፡ ወዯ መንዯሩ የሄዴኩት  እሮብ ቀን በ11/6/2007 

ነበር፡፡ የመጀመሪያዋ ኤካውክ የምትባሌ የ19 ዓመት ወጣት ናት፡፡ ይህች እናት የተገሊገሇችው 

በባሔለ መሰረት በአቅራቢያዋ ባሇ ጫካ ውስጥ ነው፡፡ ወዯ ሰፇራቸው ስዯርስ በግቢው ውስጥ 

ባሇ ትሌቅ ዛፌ ስር ተቀምጣ ነበር፡፡ አራሷ እናት ሇመመገቢያ የሚሆናት “ፊጋ” የተሰኘ 

መመገቢያ እቃ፣ የውሃ መጠጫ ኩባያ እና የውሃ መያዣ 3 ሉትር ጏማ ከውሃጋር በአጠገቧ 

ተቀምጦሊታሌ፡፡ እሷም በነዚህ እቃዎች ተከባ ሌጇን ታቅፊ ተቀምጣሇች፡፡  
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ኤካውክየምትኖረው ቁሌፌ መረጃ አቀባዮቼ ከሆኑት ኤሌኝታና ባሇቤቷ ሳለ ግቢ ሲሆን 

ቅርበታቸውም ምራታቸው ናት፡፡ እኔ ወዯ ቦታው የዯረስኩት የውሌዯት ዴባቡ ሳይቀዘቅዝ 

በአራተኛው ቀን ነበር፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ከአራት ቀን በፉት 10 ሰአት አካባቢ ከስራ ቆይታ ስትመሇስ ምጥ ይይዛታሌ፡፡ ምጡ እውነተኛ 

መሆኑን አብረዋት ያለ ሰዎች ሲያረጋግጡ በአካባቢው ወዲሇ ጫካ እንዴትገባ ያዯርጓታሌ፡፡ 

የባሇቤቷ እናት በቅርብ ርቀት እየተከታተሇቻት ነበር፡፡ በመጨረሻም ወንዴ ሌጅ ትገሊገሊሇች፡፡ 

በሰሊም መውሇዶን ስታረጋግጥ እናት ምራቷን ይዛ ወዯ መንዯሯ ትመሇሳሇች፡፡ ይህ ሰአት 

ሇእናቲቱም ሆነ ሇህጻኑ የሽግግር ወቅት ሌንሇው እንችሊሇን ፡፡ እናቲቱ ሌጇን በእቅፎ ይዛ እናት 

ሇመሆን ህጻኑም በአካሌ ወዯ ማሔበረሰቡ ሇመቀሊቀሌ የሚያሌፈበት የአዱስ ሔይወት እርከን 

ነው፡፡ ወዯ ግቢ ከገቡ በኋሊ ያሇውን ሁኔታ ኢሌኝታ በተግባር እያሳየች ነበር የገሇፀችሌኝ፡፡   
 

 

 

 

 

 

በባህላዊ መንገድ  
የወሇደች የጉምዝ ሴት 

በዘመናዊ መንገድ  
የወሇደች የጉምዝ ሴት 
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ሴቶች ውጭ የሚወሌደበት የራሱ ምከንያት እንዲሇው የብሓረሰቡ አባሌ የሆኑት ኤቤዋ 

ይናገርለ፡፡  

 

የመጀመሪው ምክንያት ከእናቲቱ የሚፇሰው ዯም ቤት ከፇሰሰ ቤቱ ይረክሳሌ፡፡ይህ ከሆነ 
ዯግሞ የቤት ውስጥ አምሊክ (ሙሳ) ስሇሚቆጣ እናቲቱም ሆነ የሚወሇዯው ህጻን 
እንዱሁም የቤተሰቡ አባሊት ጤና ያጣለ፡፡ ሁሇተኛው ምክንያት የሚወሇዯው ህጻን 
ወንዴ ከሆነ እቤት ውስጥ ከተወሇዯ ፇሪ ይሆናሌ ጫካ ወይም ከቤት ውጭ ከተወሇዯ 
ግን ጀግና፣ አዲኝ እና ጦረኛ ይሆናሌ፡፡ (ኤቤዋ፣ቃሇመጠይቅ፣20/6/2006) 

 

በጉምዞች ዘንዴ አዲኝነትና ጀግንነት ከወንዴ ሌጅ የሚጠበቁ ግሇሰባዊ ሚናዎች ናቸው፡፡ ሇወንዴ 

ሌጅ የሚሰጠው ማሔበራዊ ተሌእኮ የሚጀምረው ከሚወሇዴበት ቦታ ነው፡፡ በላሊ መሌኩ ውጭ 

መውሇዴ የምትወሌዯዋ ሴት ጥንካሬ የሚመሰከርበት ነው፡፡ ሇዚህ አጋጣሚ ባቅራቢያዋ ላልች 

ሴቶች ቢኖሩም ሇማገዝ ጥረት አያዯርጉም፡፡  

 

ዴህረ ውሌዯት 

በጉምዝ ባሔሌ መሰረት ወሊዴ እናት ዝም ብሊ ወዯ ቤት አትገባም፡፡ በረንዲ ሊይ ተቀምጣ 

ጫጩት ድሮ ይፇሇግና በእናትና ሌጅ ራስ ሊይ ተዙሮ አንገቱ ይቆረጣሌ፡፡ ጫጩቱ ከተቆረጠ 

በኋሊ ቆዲው ተገፍ በሌጁ የቀኝ እጅ ይታሰራሌ፡፡ ይህን የሚያዴርጉት ህጻኑም ሆነ እናቲቱ 

ከመጥፍ መንፇስ እንዱጠበቁ ሇማዴረግ ነው፡፡ በመቀጠሌም እናቲቱ ፀጉሯን ሙለ ሇሙለ 

ትሊጫሇች፡፡  
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ከዋናው ቤት ጎን የተሰራችው ጏጆ ውስጥ በቅርቀሀ (የበረሃ ሽመሌ) የተሰራች ምንጣፌ ሊይ 

ከሊዩ የሰኔሌ ምንጣፌ ተዯርቦበት ይነጠፌሊታሌ፡፡ ከመኝታዋ በተጨማሪም እሳት ይነዴበታሌ፡፡ 

የግሌ መመገቢያ እቃዎችም ይገቡሊታሌ፡፡ ይህ ጏጆ ማዯሪያዋ ነው፡፡ ቀን ሊይ ግቢ ውስጥ ያሇ 

ዛፌ ስር ተቀምጣ ነው ምትውሇው፡፡ ከቀሪው የቤት ውስጥ ስራ ጋር በተያያዝ መረጃ ሰጪዬ 

የሚከተሇውን ብሇውኛሌ፡፡  

በዚህ ጊዜ ቤተሰቡን የምታስተዲዴር ሴት ከሆነች ባሇቤቷ ሁሇተኛ ሚስት ካሇው 
ሁሇተኛዋ ሚስት የቤቱን ሰራ ትሸፌናሇች፡፡ ከላሇው ግን የጏረቤት ሰዎች እሷን ከማረስ 
ጋር ጨምረው የቤቱን ስራ ሙለ በሙለ ይሽፌናለ፡፡ (ኢሌኝታ፣ ቃሇ መጠይቅ፣ 
11/6/2007)  

 

የዴህረ ወሉዴ ያሇው ሥርዓት የሚጠናቀቀው የሌጁ እትብት ሲዯርቅ ነው፡፡ የህፃኑ እትብት 

ሲዯርቅ እናቲቱ ንፅህናዋን አውጃ ወዯ ማሔበረሰቡ ትቀሊቀሊሇች፡፡ በሔይወት ዘመን ዐዯት 

ሽግግር ዯረጃዎች ምዕራፌም ይህ ጊዜ አዱስ ማንነት ወይም ማሔበራዊ ዯረጃ የምትይዝበት 

ነው፡፡ በዚህ ጊዜ የሚከናወኑ ሥርዓቶችን ስንመሇከት ምግብና መጠጥ ይዘጋጃሌ፡፡ “ክያ” 

የተሰኘው ባሔሊዊ የቦርዱ መጠጥ ተዘጋጅቶ ፌየሌ ወይም ድሮ ይታረዲሌ፡፡ እናቲቱን እየመጡ 

ይጠይቋት የነበሩ ጏረቤቶች ይጠራለ፡፡ ህፃኑ በዚህ ዕሇት ሲወሇዴ ይዞት የወጣው ፀጉር ሙለ 

ሇሙለ ይሊጫሌ፡፡ እናቲቱ ወንዝ ወርዲ ገሊዋን ትታጠባሇች፣ ጸጉሯንም ትሊጫሇች፡፡ የፀጉር 

አሊጫጩ ከላሊ ጊዜው የተሇየ ነው፡፡ መሀሌ አናቷን በአንዴ መስመር እስከ መሀሌ ጭንቅሊቷ 

ዴረስ ትሊጫሇች፡፡ በአራስነት ጊዜዋ ትጠቀምባቸው የነበሩ ቁሳቁሶች እናት እና ሌጅ ነጽተው 

ወዯ እቤት ሲገቡ እረክሰዋሌ ተብሇው ስሇሚታመን ተቃጥሇው ይቀበራለ፡፡  

 

በሌጁና በእናትየው በኩሌ ያሇው ዝግጅት ካሇቀ በኋሊ የሒገር ሸማግላዎች ተጠርተው የምርቃን 

ሥነ ሥርአት ይካሄዲሌ፡፡ ከምርቃን በኋሊ የሚታረዯው ታርድ ምግብ መጠጡ ይቀርባሌ፡፡ በዚህ 

ቀን ሌጁ ወዯ ማሔበረሰቡ የሚቀሊቀሌበት ነው፡፡ እናቲቱም በአዱስ ማንነት (እናትነትን) እናት 

ሆና ወዯ ማህበረሰቡ በይፊ የምትቀሊቀሌበት ይሆናሌ፡፡ በዚህ ቀን የሚፇፀመው ላሊው ጉዲይ 

የስም ማውጣት ሥርኣት ነው፡፡ በጉምዝ ብሓረሰብ የህፃን ሌጅ ስም አውጣጥ በተሇያዩ 

ሁኔታዎች ሊይ ሉመሰረት ይችሊሌ፡፡ ህፃኑ በተወሇዯበት ቀን በመጣ በእንግዲ ስም ሉሰየም 

ይችሊሌ፡፡ በተወሇዯበት ቦታም ይሰየማሌ፡፡ ዴንገት መንገዴ ሊይ ከተወሇዯ “ቻንጅሃ” መንገዴ 

ይባሊሌ፡፡ ሇምሳላ መስክ በቆየሁበት ወቅት ቻይናዎች መንገዴ በመስራት ሊይ ነበሩ፡፡ በዛ 

ምንገዴ አካባቢ የተውሇደ ሌጆች “ቻይና” በሚሌ እየተሰየሙ እንዯሆነ አስተውያሇሁ፡፡ ላሊው 
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በተወሇዯበት ቀንም ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ የቀኑ ስያሜ የህፃኑ መጠሪያ ይሆናሇ፡፡ በጨረቃ፣ 

በክዋክብት ወይም በፀሒይ ከተወሇዯም በነዚህ ነገሮች ይሰየማሌ፡፡ ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ 

የተወሇደ ሴት እና ወንዴ ቢኖሩ በስያሜያቸው ሊይ የተወሰነ ሌዩነት ይኖራሌ፡፡ ሇሴትዋ በስሟ 

ሊይ “ኤ” ትጨመራሇች “ኤሃጻ” እንዯማሇት፡፡ ሇወንደ “ዎ” ይጨመራሌ “ዎሃጻ” እንዯማሇት፡፡ 

በዚህ ሁኔታ የሚሰጠው ስያሜ ተከናውኖ የስም ማውጣት ሥርዓቱ ይጠናቀቃሌ፡፡  

 

ከነዚህ ሥርኣቶች በኋሊ እናቲቱ ወዯ ዕሇትከዕሇተ ስራዋ ትመሇስና ማህበረሰቡን ትቀሊቀሊሇች፡፡ 

ሌጁ ነፌስ አውቆ በስሙ ሲጠራ እናት ስሟ ተቀይሮ በመጀመሪያ ሌጇ ስም ትጠራሇች፡፡ 

“እይው ዲሊ” “የእከላ እናት” እንዯማሇት ነው፡፡   

 

በዲቡህ ቀበላ በእነ ኤላኝታ እና ሳለ ሰፇር ከኤካውክ ሁሇት መቶ ሜትር በማይበሌጥ እርቀት 

ሊይ ከወሇዯች አንዴ ቀን የሆናትን እናት አገኘሁ፡፡ ባሇቤቷ ፇንቻማሇዲ ሲባሌ የፖሉስ አባሌ 

ነው፡፡ እሷ ዯግሞ ፌቺሇንብቻ ስትባሌ የ19 አመት የ6ተኛ ክፌሌ ተማሪ ነች፡፡ እነዚህ ጥንድች 

ከተጋቡ ሁሇት ዏመታቸው ነው፡፡ የሚኖሩትም ብቻቸውን ጠባብ በሆነች ጏጆ ቤት ውስጥ 

ነው፡፡  

 

ወዯ ሰፇራቸው ስዯርስ ከምሽቱ 12፡30 አካባቢ ነበር፡፡ ከመስክ እረዲቴ ጋር በመሆን ወዯ 

ቤታቸው ስናቀና አቶ ፊንቻ ማሇዯ እናቲቱን በመንከባከብ ስራ ሊይ ተጠምዶሌ፡፡  ሰሊምታ 

ሰጥተነው ባሇቤቱ በሰሊም ስሇወሇዯች የእንኳን ዯስ አሇህ ስሜታችንን ገሌፀን ወዯ ቤት ውስጥ 

ዘሇቅን፡፡ እቤት ውስጥ እናት እና ሌጅ ብቻ ተቀምጠዋሌ፡፡ የቤቷን ዴባብ ስንቃኝ ጸጥ ያሇች 

ነገር ግን በአንጻሩ ዘመናዊ የሚባለ የመመገቢያ ቁሳቁስ የሚታይባት ነች፡፡ ፌቺ የመጀመሪያዋ 

ወሉዴ ሲሆን ህፃኗም ሴት ናት፡፡ እናቲቱ ነፌሰጡር በነበረችበት ጊዜ የህክምና ክትትሌ ታዯርግ 

ነበር፡፡ ህፃኗን የተገሊገሇችውም በጤና ተቋም ነው፡፡ ከወሉዴ በኋሊ ሇህፃኗም ሆነ ሇእናቲቱ 

ምንም አይነት ባሔሊዊ ስርዓት አሌተካሄዯም፡፡ የወሇዯችውም ከአካባቢው ባሔሌ ውጭ በህክምና 

ተቋም ነው፡፡ ጫጩት ታርድ በህፃኗ እና በእናትየው እራስ ሊይ አሌዞረም፤ በህጻኗ ቀኝ እጅ 

ሊይም የጫጩት ቆዲ አሌታሰረም፡፡ 

 

በአንዴ ሰፇር ሁሇት መቶ ሜትር ባሌሞሊ እርቀት ውስጥ ባሔሊዊ እና “ዘመናዊ” (ባሔሊዊ 

ያሌሆነ) ስርዓት ሲፇጸም መታየቱ ሇአካባቢው ሉከብዴ እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ በዚህ ጉዲይ 
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ሊይ ፌቺ እና ባሇቤቷ እንዯነገሩኝ እና እኔም እንዯተመሇከትኩት ከሆነ በባህለ መሰረት 

ባሇመውሇዶ በማሔበረሰቡ የመገሇሌ ነገር ገጥሟቸዋሌ፡፡ እያረሷት ያለት የሰፇሩ ሴቶች ሳይሆኑ 

ባሎ ነው፡፡ እዛ በቆየሁበት ጊዜ ሇመጠየቅ የሚመጣ አንዴም ሰው አሊየሁም፡፡ እንዯውም ውጭ 

ባሇመወሇዶ ፇሪ እና ጠንካራ ያሌሆነች ሴት እንዯሆነች እንዯሚያሰቡ ገሌፃሌኛሇች 

(ቃሇመጠይቅ፣ 11/6/2007)፡፡ እቤታቸው የማይገቡትም ረክሷሌ ብሇው ስሇሚያምኑ ነው፡፡ 

በዚህ ሁለ ሁኔታ ውስጥ እነዚህ ሰዎችን ፇፅመው ከባሔለ አፇንግጠዋሌ ማሇት አንችሌም፡፡ 

ይህን ሇማሇት የሚያስዯፌሩ ሁኔታዎችም አለ፡፡ የህፃኗን ስም ማን እንዲሎት በምጠይቅበት ጊዜ 

ስም የሚወጣሊት እትብቷ ዯርቆ ሲወዴቅ ነው የሚሌ ምሊሽ ሰጥተውኛሌ፡፡ ከዚህ የምንረዲው 

ሙለ ሇሙለ ባሔሊዊ ሥርዓቱን እንዲሌተውት ነው፡፡  

3.2. የመጀመሪያ የወር አበባ እና የወንዴ ሌጅ ግርዛት 
 
በጉምዝ ብሓረሰብ ህፃናት ከተወሇደ በኋሊ ወዯ ማሔበረሰቡ በተሇያዩ ሥርዓቶች ይቀሊቀሊለ፡፡ 

ማህበራዊ ሰውነትን ያገኛለ፡፡ ይህ ሽግግር አንዴም ተፇጥሮአዊ ነው በላሊ መሌኩማሔበረሰቡ 

በሚመራበት ባሔሊዊ ስርዓት እየተመራ ማሔበረሰቡ የሚያከናውነው ነው፡፡ የብሓረሰቡ አባሊት 

የህፃንነት ጊዜያቸውን ያጠናቀቁ ህጻናትን ወዯ ወጣትነት የሚቀሊቀለባቸውም የተሇያዩ 

ሥርኣቶች አሎቸው፡፡ ሇሴት ሌጃገረድች እና ሇወንዴ ሌጅ የሚከናወኑ ሥርዓቶችን ቀጥል 

በዝርዝር እንመሇከታሇን፡፡  
 

3.2.1.የመጀመሪያ የወር አበባ ሥርዓት (ግዱዴስ ግኽዣ) 
 

ሴት ሌጅ የህፃንነት ዘመኗን ጨርሳ ሇአቅመ ሄዋን መዴረሷን የምታረጋግጠው ተፇጥሮአዊ 

በሆነው የወር አበባ ክስተት ነው፡፡ ይህ ክስተት ግን ከክስተትነቱ ባሻገር ሇጉምዝ ብሄረሰብ 

የራሱ የሆነ መሌእክት አሇው፡፡ አንዱት ሴት ሇመጀመሪያ ጊዜ የወር አበባዋ ሲመጣ በግሌፅነት 

ከቤት ውስጥ ሇአንዴ ሰው ትናገራሇች፡፡ ያየችው የእውነት የወር አበባ መሆኑን ታሊቅ እህቷ 

ወይም እናቷ ካረጋገጠችሊት በኋሊ ቤተሰቡ በሙለ ያውቃሌ፡፡ ሇዚህ ተግባር በየቤቱ በር ወይም 

ጓሮ የሚሰሩ ትንንሽ ጏጆዎች ስሇሚኖሩ እዛ ቤት ውስጥ እንዴትገባ ይዯረጋሌ፡፡ 

የሚያስፇሌጓትን ቁሳቁሶች እንዯ መጠጫና መመገቢያ የመሳሰለትን ያስገቡሊታሌ፡፡ 
 

ይህን የሰሙ የሰፇሩ ሌጃገረድች ተሰብስበው ሌጅቱ ያሇችበት ጏጆ ዴረስ በመምጣት 

ያጫውቷታሌ፡፡ በዚህ ወቅት መጥፍ መንፇስ ይተናኮሊታሌ ተብል ስሇሚታመን ሌጂቱ ብቻዋን 

መሆን የሇባትም፡፡ ከቤተሰብ ተሇይታ በጎጆዋ የምትቆየውም የወር አበባው እስኪያሌቅ ከ5-6 
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ቀን፤ ካሇቀ በኋሊ ሇ5 ቀን ሲሆን በአጠቃሊይ 1ዏ ቀን ዴረስ ሌትቆይ ትችሊሇች፡፡ ማታ ማታ 

ሁለም የሰፇሩ ሌጃገረድች ተሰብስበው ያጫውቷታሌ፤ ሴቶቹ አብረዋትም ያዴራለ፡፡ 

የቆይታቸውን ጊዜ መረጃ ሰጪዬ እንዱህ ሲለ ገሌጸውሌኛሌ፡፡ 

 

በዚህ ጊዜ እሷም ሆነች ጓዯኞቿ በነዚህ ቀናት በጨላ የሚሰራ “ሚንዛ” የተባሇ 
የአንገት፣ የእጅ እና የፀጉር (የራስ ጌጥ) ይሰራለ፡፡ እንዱሁም ሇወር አበባ ጊዜ የሚሆን 
“ምጭ” የተባሇ ከዛፌ ቅርፉት የሚሰራ ሇወር አበባ ጊዜ የሚያገሇግሌ ነገር ይሰራለ፡፡ 
ይህች ሴት በነዚህ ቀናት ዋናው ቤት እና የእህሌ ማሳ አትገባም፡፡ እንዱሁም የአዯን 
መሳሪያ አትነካም፡፡ የመመገቢያ ቁሳቁሶቿም የተሇዩ ስሇሆኑ የላልችን እቃ አትነካም፡፡ 
(ኤቤዋ፣ቃሇ መጠይቅ፣ 20/6/2007) 
 

 

ይህን ወቅት ወይም ያሇፈትን 10 ቀናት መሇየት የምንሇው የሽግግር ዯረጃ ነው ማሇት 

እንችሊሇን፡፡ በዚህ ሁኔታ የወር አበባዋን ከጨረሰች በኋሊ ተጨማሪ አምስት ቀናትን ትጠብቅና 

በ1ዏ ወይም 11ኛ ቀን የመጨረሻው ስርአት ይፇፀማሌ፡፡ ይህ ስርአትም ከመሇየት ቀጥል 

የሚመጣው የመሸጋገር ወቅት ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡ ይህ ሥርዓት “ክይ ግኽዣ” ይባሊሌ፡፡ 

እዚህ ሊይ የምንረዲው የሚዯረገውን ሥርዓት ከላልች የተሇየ ስያሜ የሚሰጠው በአውደ 

ውስጥ ባሇው አገሌግልት ነው፡፡ አውዲዊ ትርጓሜ ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡ ሇዚህ ሥርዓት 

በቅዴሚያ እንዯ ቤተሰቦቿ አቅም ድሮ ወይም ፌየሌ ሇእርዴ ይዘጋጃሌ፡፡ “ክያ” የተባሇው ባሔሊዊ 

መጠጥም ይቀርባሌ፡፡ በሌጅቱ በኩሌ ጓዯኛቿ እየዘፇኑ ወዯ ወንዝ ወስዯው ገሊዋን አጥበው 

ይመሌሷታሌ፡፡ ፀጉሯንም አራስ እናት በመጨረሻው የአራስነት ቀን ሥርዓት እንዯምትሊጨው 

መሀሎን ክፌት አዴርገው ይሊጯታሌ፡፡ ይህ ቀን ሌጅቱ ሇአቅመ ሄዋን መዴረሷ ሇአካባቢው 

ማሔበረሰብ የሚበሰርበትም ጭምር ነው፡፡ ሇሌጂቱ ምግብ እያዘጋጁ ያቅርቡሊት የነበሩ ቤተሰቦቿ 

እና የሰፇሩ ሌጃገረድች እንዱሁም የሃገር ሽማግላዎች ተጠርተው በምግብ መጠጡ 

ይታዯማለ፡፡ ተበሌቶ ተጠጥቶ ካሇቀ በኋሊ ሽማግላዎች በቀጣይነት ስሇሚመጡ የሔይወት 

ምዕራፍች ማሇትም ስሇ ትዲር ሔይወቷ ወዯፉት ስሇሚኖሯት ሌጆች መሌካም ምኞታቸውን 

በምርቃን ይገሌጻለ፡፡ ከምርቃኖቹም ውስጥ የተወሰኑትን እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡ 

    በአማርኛ                                     በጉምዘኛ 

ጥሩ የሆነ ባሌ ይግጠምሽ፤                ካውት ጉዯንቋ ሊውይ ምግህማ፤               
ሰነፌ ያሌሆነ ስራ የሚችሌ፡                ምግህማ ኢትግንዝዋ አግህ አንጉ፡፡             
 
ይሄ ዯም የጤና ይሁንሌን፤               ምህ ግኽዣሊግህ ሙሳ ፤                   
መንግስት ሃገር የሚሆነውን               ካውት ምዴ መንግስታ ምሃሊ ፡፡              
  የሚያስወሌዴ ይሁን፡፡                                      
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ከዚህ ምርቃን የምንረዲው ሴት ሌጅ የመጀመሪያ የወርአበባ በምታይበት ጊዜ የሚፇጸመው 

ሥርዓት ሌጂቱ ከምታዴርገው የዯረጃ እና የዕዴሜ ሽግግር በተጨማሪ ላሊ ማሔበራዊ ጉዲይ 

እንዲሇ ነው፡፡ ይህም መሌካም ቤተሰብ እና ማሔበረሰብ ከመመስረት በተጨማሪ የሃገርመሪ 

የሚሆን ሌጅ እንዱወሇዴ ያሇን ምኞት ያመሇክታሌ፡፡  

 

የሃገር ሽማግላዎች ምርቃቱን ሲጨርሱ ሌጃገረድች ጭፇራ ይጀምራለ፡፡ ጭፇራው ካሇፈት 

ቀናት የዯመቀ ይሆናሌ፡፡ በዚህ እሇት ወጣት ወንድች ካለ ሌጃገረድቹ አመዴ በጥብጠው 

እየተራጩ ያባርሯቸዋሌ፡፡ ወንድቹ ሊሇመረጨት የሚያዯርጏት ትግሌ ሇጨዋታው ዴምቀት 

ይሰጠዋሌ፡፡    

 

እኔ ይህን ሥርዓት የተመሇከትኩት በዲቡህ የነ ኢችሁስ ሰፇር ሲሆን ባሇጉዲይዋም ኤሃጻ 

ትባሊሇች፡፡ ዕዴሜዋ 13 ሲሆን የሥርዓቱ የመጨረሻ ምዕራፌ ሊይ ነበር የዯረስኩት፡፡ ሥርዓቱ 

ከስራ ሲመሇሱ ስሇሆነ መሽቶ ነበር፡፡ ይህን ሥርዓት ሇማክበር የተሰበሰቡትም በግቢው ውስጥ 

ባሇ ትሌቅ ዛፌ ስር ነው፡፡  ህጻናት እሳት እያነዯደ ሲቦርቁ ሌጃገረድች ኢሃጻን ጨምሮ 

ተሰብስበው የተሇያየ ይዘት ያሊቸውን ዘፇኖች ያዜማለ፡፡ በዜማውም ይጨፌራለ፡፡ በዜማው 

ከሚያነሷቸው ጉዲዮች መካከሌ ወንዴ ሌጅ ጀግና፣ ዯምመሊሽ፣ አዲኝ መሆን እንዲሇበት 

የሚያነሳሱ አለበት፡፡ ከሌጃገረድቹ ውስጥ ኢሃጻ በአንገትዋ እና በራስዋ ሊይ ባጠሇቀቻቸው 

ጌጣጌጦች ብዛት ትሇያሇች፡፡  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

የጉምዞች የመጀመሪያ 
የወር አበባ ስርአት 
ጭፈራ (ስርአቱ 
የሚከበርላት ልጃገረድ 
(ኤሃፃ)) 
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በላሊ በኩሌ የሃገር ሽማግላዎችና የመንዯሩ ሰዎችም ባሔሊዊ አረቄ እየጠጡ 

ይጫወታለ፡፡ከሽማግላዎች ውስጥ በየነአብዯው የተባለ መረጃ አቀባየን ስሇዚህ ሥርዓት 

አነጋግሪያቸው ነበር፡፡  

ይህ ቀን ከቤተሰብ አሌፍ ሇዘር ሒረጉም መቀጠሌ ወሳኝ ስሇሆነ ከፌተኛ ቦታ 
ይሰጠዋሌ፡፡ ምክንያቱም ሴት ሌጅ ሇአቅመ ሄዋን ስትዯርስ የህፃንነት ጊዜዋን ጨርሳ 
አዋቂ የምትሆንበት ነው፡፡ ዘር ሇማስቀጠሌም አንዴ ዯረጃ ትቀርባሇች፡፡ በዛ ሊይ በሇውጥ 
ላሊ ሴት ሇቤተሰቡ የሚመጣበትም ነው፡፡ ከዚህ በኋሊ ዯህና ዘር አይቶ ጥሩ ሰው 
መርጦ መዲር የሚቀጥሇው ተግባር ነው፡፡(ቃሇ መጠይቅ፣ 12/06/2007) 
 

3.2.2. የወንዴ ሌጅ ግርዛት (ሽፓ) 
 
የወንዴ ሌጅ ግርዛት ሥርዓት ከሴት ሌጅ የመጀመሪያ የወር አበባ ሥርዓት ጋር ይመሳሰሊሌ፡፡ 

የመመሳሰለ ምክንያትም ከሌጅነት ወዯ አዋቂነት በመሸጋገር ሚናቸው የሚሇይበት ስሇሆነ 

ነው፡፡ስሇ ግርዛት ስናነሳ ማንሳት ያሇብን በጉምዝ ብሓረሰብ የወንዴ ሌጅ እንጅ የሴት ሌጅ 

ግርዛት የማይታዎቅ መሆኑን ነው፡፡ በማንደራ አካባቢ ያለ ጉምዞች የወንዴ ሌጅ ግርዛቱን 

የሚፇፅሙት በጋራ ነው፡፡ በአንዴ ሰፇር ውስጥ ዕዴሜያቸው ከ8-12 የሚዯርሱ ሌጆች በጋራ 

ሆነው ይገረዛለ፡፡ መንዯሩ ውስጥ ሌጆቻቸው በዚህ ዕዴሜ ያለ ቤተሰቦች በመነጋገር ቀኑን 

ይወስናለ፡፡ ግርዛቱ የሚከናወነውም ከዋናው ቤት ውጭ ስሇሆነ ሇሥርዓቱ ማስፇፀሚያ ዲስ 

ይሰራሌ፡፡ 

 

ሌጆቹ ፀጉራቸውን ሙለ በሙለ ይሊጫለ፡፡ በመቀጠሌም ወንዝ ወርዯው ሁለም ገሊቸውን 

ይታጠባለ፡፡ ከዚህ በኋሊ ሇሚቀጥሇው ዯረጃ ዝግጁ ናቸው ማሇት ነው፡፡ በዚህ ሥርዓት ሊይ 

ገራዡ ሰው በባሔሊዊ መንገዴ የሰሇጠነ ሒገረሰባዊ ሀኪም ነው፡፡ በዴሮ ጊዜ በእንጨት ስንጥር 

የሚገርዙ ሲሆን አሁን አሁን ግን በምሊጭ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ከግርዛት በፉት ብዙ ጊዜ ህፃናት 

ሱሪ አይሇብሱም፡፡ ሌጆቹ ከሊይ ብቻ ሇብሰው ወዯ ዲሱ ይገባለ፡፡ ዲሱ ውስጥ አንዴ ጉዴጓዴ 

ይቆፇራሌ፡፡ እያንዲንደ ህፃን በየተራ ከጉዴጓዴ ጫፌ ይቀመጣሌ፡፡ የህፃኑን አይን የሚሸፇን 

እንዴ ሰው ተመርጦ ይይዛሌ፡፡   

 

ህፃናቱ ከተገረዙ በኋሊ የተጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች እና ዯም የነካው ጨርቅ በአንዴ ሊይ 

ተሰብስቦ የተቆፇረው ጉዴጓዴ ውስጥ ይገባና ይቀበራሌ፡፡ ህፃናቱ ቁስሊቸው አስኪዯርቅ ዴረስ 

ጎጆ ውስጥ ይቀመጣለ፡፡ በዚህ ቆይታቸው ሌጃገረድች እና ወጣት ወንድች በፌፁም 
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እንዱያይዋቸው አይፇሇግም፡፡ ላልች ሰዎችም እንዲያይዋቸው አይፇቀዴም ከሰው ይገሇሊለ፡፡ 

በዚህ ሥርዓት በሰፇሩ በህብረት መገረዝ የሚያስችሌ የሰው ቁጥር ከላሇ አንዴ ሰው ብቻውን 

መገረዝ ይችሊሌ፡፡ ህፃናቱ ከየቤታቸው ምግብ እየተወሰዯሊቸው ይመገባለ፡፡ “ይህ በጋራ 

መገረዛቸውም ሌጆቹን የዕዴሜ ሌክ ጓዯኛሞች ያዯርጋቸዋሌ” (ብርላ ካቺ፣ ቃሇ መጠይቅ፣ 

27/05/2007)::   

 

በአማካኝ የሁለም የተገረዙ ሌጆች ቁስሌ በሚዯርቅበት ጊዜ ሌጆቹን ወዯ ማሔበረሰቡ 

የመቀሊቀያ ስርዓት ይፇፀማሌ፡፡ ምግብ እና መጠጥ ይዘጋጃሌ፡፡ እንዯ ቤተሰቦቻቸው የኢኮኖሚ 

ሁኔታ ድሮ ወይም ፌየሌ ይታረዲሌ፡፡ የአካባቢው ሽማግላዎች እና ገራዡ ሰው ይጠራለ፡፡ 

ሌጆቹ ይመረቃለ በመቀጠሌም ምግብ መጠጥ ይቀርባሌ፡፡ ምርቃኑ ከሚይዛቸው ሃሳቦች ውስጥ 

ጎበዝና ጀግና እንዱሆኑ፣ ጥሩ አዲኝ እና ዯምመሊሽ እንዱሆኑ እንዱሁም ማሔበረሰቡን እና 

አካባቢያቸውን ከጠሊት የሚጠብቁ እንዱሆኑ የሚገሌጹ ይገኙበታሌ፡፡ ሌጆቹ ይጠቀሙባቸው 

የነበሩ ቁሳቁሶች አሌባሳት እና የተሊጩት ፀጉር ጉዴጓዴ ውስጥ ይቀበራሌ፡፡  

 

ወንዴ ሌጆች ከተገረዙ በኋሊ ሙለ ወንዴ መሆን ስሇሚችለ በማሔበረሰቡ ሌማዴ መሰረት 

የሚና ሇውጥ ይኖራቸዋሌ፤ በአዱሱ ማንነት የሚጠበቅባቸው ማሔበራዊ ሚና አሇ፡፡ ከነዚህ 

ሚናዎች ውስጥ እራቅ ወዲሇ ቦታ ሇአዯን መውጣት አንደ ነው፡፡ ከዚህ በፉት እራቅ ወዲሇ ቦታ 

አዯን መሄዴ ከህጻናት የሚጠበቅ ተግባር አሌነበረም፡፡   
 

3.3. የጋብቻ እና የሰርግ ሥርዓት 
 

በጉምዝ ብሓረሰብ የጋብቻ ሥርዓት ቤተሰብ ከመመስረት በሊይ ትርጉም ያሇው ጉዲይ ነው፡፡ 

በብሓረሰቡ ጋብቻ የሚፇፀመው በሁሇት የተሇያዩ ጎሳዎች መካከሌ ነው፡፡ በአንዴ ጎሳ ውስጥ 

የሚፇፀም ጋብቻ ፇፅሞ የተከሇከሇ ነው፡፡ ጋብቻው የሚካሄዯውም በአምስት አይነት መንገዴ 

ነው፡፡ በዝርዝር እያንዲንዲቸውን  እንመሇከታሇን፡፡  

3.3.1. የሇውጥ ጋብቻ (ማንጅሌማ) 
 
ይህ የጋብቻ አይነት “ማንጅሌማ” በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ ጋብቻው አንዴ ወንዴ ማግባት ሲፇሌግ 

ሇሚያገባት ሴት ምትክ ከራሱ ወገን እህት ወይም የዘመዴ ሌጅ የሚሰጥበት ነው፡፡ ይህ አይነቱ 

ጋብቻ በማንደራ ወረዲ አካባቢ በስፊት የሚፇፀም የጋብቻ አይነት ነው፡፡ አሁን አሁን 
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በመንግስት እየተከሇከሇ ስሇመጣ በግሌፅ ሥርዓት መፇጸሙ እየቀረ መምጣቷለ፡፡ እኔም 

በአካባቢው በቆየሁበት ጊዜ ከዚህ በፉት ወቅቱ የሰርግ ሰአት ቢሆንም በይፊ ያገኘሁት ግን 

አንዴም ሰርግ የሇም፡፡ ነገር ግን በዴብቅ ከሚጋቡት መካከሌ ዲፌላ ቀበላ ያገኘኋቸው ጥንድችና 

ቤተሰቦቻቸው ይጠቀሳለ፡፡ 

 

እነዚህ ተጋቢዎችም ሆኑ ቤተሰቦቻቸው የጋብቻ ሥርዓቱን የምፇሌግበትን ምክንያት 

ባስረዲቸውም ፍቶ ማንሳት እና ዴምፃቸውን መቅረፅ እንዯማሌችሌ አስቀዴመው ገሌፀው 

በፅሐፌ ሊይም ስማቸውን እንዲሌጠቅስ አስጠንቅቀውኛሌ፡፡ ጋብቻው የተፇፀመውም በማታ 

ነበር፡፡ እኔም በመመሌከት እና በመስማት ብቻ ሥርዓቱን መከታተሌ ችያሇሁ፡፡ የሇውጥ ጋብቻ 

የሚፇጽሙት ዯቅ ከሚባሌ ቦታ ከመጡ ሰዎች ጋር ሲሆን በመጀመሪያው ቀን ከዯቅ የመጡት 

የዲፉሉዋን ሴት ሙሽራ ይዘው ይሄዲለ፡፡  የዲፉሉዎቹ ወንዴ ሙሽራ ከሴትዋ ሙሽራ ጋር 

በመሄዴ በነጋታው ማታ ሇውጥዋን ይዞ ይመጣሌ፡፡  

 

ይህ የጋብቻ አይነት በራሱ በሁሇት መንገዴ ይካሄዲሌ፡፡ የመጀመሪያው በሁሇቱ ተጋቢዎች 

ፌሊጏት የሚፇፀም ነው፡፡ ሁሇቱ ጥንድች በተሇያዩ አጋጣሚዎች ሉገናኙ ይችሊለ፡፡ ከነዚህም 

ውስጥ ገበያ እና የተስካር ቦታዎች ቀዲሚዎቹ ናቸው፡፡ ወጣቶች በገበያ ቦታ በሄደበት አጋጣሚ 

መጠጥ ቤት ወይም መንገዴ ሊይ ይነጋገራለ፡፡ መጠጥ ቤት ከሆነ አረቂ እየተገባበዙ 

የሚመጣው መቀራረብ ብዙ ጊዜ ወዯ ትዲር የማምራት አጋጣሚ አሇው፡፡ በነዚህ አጋጣሚዎች 

የተገናኙት ወጣቶች የቤተሰብ ሁኔታቸውን ይጠናናለ፡፡ ከምንም በሊይ ግን የተሇያዩ ጎሳ 

መሆናቸውን ያረጋግጣለ፡፡ ይህ የወጣቶች ቀዴሞ መነጋገርና መግባባት በላልች የጋብቻ 

አይነቶችም ሉታይ የሚችሌ ነው፡፡  

 

ሌጅ ከሌጅቱ ጋር ከተስማማ በኋሊ ሇቤተሰቦቹ ያሳውቃሌ፡፡ ቤተሰቦቹ ቤተሰብና ዘሯን ከመረጡ 

ሸማግላ ሇመሊከ ይወስናለ፡፡ አባትና በአካባቢው ያለ ሽማግላዎች በጋራ ሆነው የሌጅቱን 

ቤተሰብ ሇመጠየቅ ይሄዲለ፡፡ መንገዴ ሲያስቡ የሚያዩት ህሌም እና መንገዴ ሊይ 

የሚገጥማቸው ምሌኪ ከፌተኛ ቦታ አሇው፡፡ በብሓረሰቡ እምነት መሰረት መንገዴ ሊይ መጥፍ 

የሚባለ እንዯ ሚዲቋ፣ ቀበሮ እና በብሓረሰቡ “ዲዎ” የምትባሌ ወፌ ከጮኸች መጥፍ አጋጣሚ 

ነው፡፡ በተቃራኒው መንገዲቸው ሊይ ሇቅሶ ከገጠማቸው ወይም ሃዘን፤ ዝንጀሮ ከገጠማቸው 

መሌካም አጋጣሚ ተዯርጏ ይቆጠራሌ፡፡ ከወንዴ ቤት የሚሊኩት ሽማግላዎች ሴት ቤት 
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ሲዯርሱ ምግብና መጠጥ ከተሰጣቸው በኋሊ ሇምን እንዯመጡ ይጠየቃለ፡፡ ሇጋብቻ ጥያቄ 

እንዯመጡ ከተረደ ወዯ እነሱ ሇመምጣት ሲያስቡ ያዩትን ህሌም እና በመንገዴ ሊይ 

የገጠማቸውን ነገር ሁለ ይጠይቋቸዋሌ፡፡ ሽማግላዎቹም ምንም ሳይዯብቁ ይናገራለ፡፡ በጋራ 

ሁነውም በብሓረሰቡ እምነት መሰረት ትርጉም ሊይ ይዯርሳለ፡፡  

 

በመቀጠሌም የሴት ቤተሰቦች ስሇ ሌጁ ሁኔታ ይጠይቃለ፡፡ በቅዴሚያም የሚጠይቁት ሌጁ ስራ 

ወዲዴና ሰው አክባሪ ስሇመሆኑ ይሆናሌ፡፡ የወንዴ ወገኖችም ምንም ሳይዯብቁ ሰነፌ ከሆነም 

ሰነፌነው ብሇው ይናገራለ፡፡ የሴት ቤተሰቦችም በስንፌናው ስሇማይሰማሙ የወንዴ ሽማግላዎች 

በሌተውና ጠጥተው ወዯ መጡበት እንዱመሇሱ ይዯረጋሌ፡፡ ስሇዚህ ጉዲይ ዲቡህ ያገኘኋቸው 

መረጃ ሰጪዬ አቶ ምናሇ አሇነ እንዯገሇፁሌኝ ከሆነ “ውሸት በጉምዝ ብሓረሰብ ፇፅሞ የተጠሊ 

ነገር ነው፡፡ ስሇሆነም ሇሌጁ ሚስት ሉያመጣ የሄዯ አባትም ቢሆን የሌጁን ዴክመት በግሌፅ 

ይናገራሌ” (ቃሇ መጠይቅ፣ 20/06/2007)፡፡ 

 

የሴት ቤተሰቦች ከወንዴ ቤት ሇጥያቄ ከመጡት ሰዎች ጋር ከተስማሙ በተራቸው ሇሌጃቸው 

ሇውጥ የሚሰጧቸውን ሌጅ ይጠይቃለ፡፡ የሴት ወገኖች የሌጃቸውን ሇውጥ የሚያዩበትን ቀን 

በዛው እሇት ይወስናለ፡፡ በሇውጥ የምትመጣዋ ሌጃቸውን የምትመጥን መሆኗን ካረጋገጡ በኋሊ 

ተነጋግረው ሇሰርጉ ቀን ይቆርጣለ፡፡ በሇውጥ የምትመጣው ሌጅ ሇመጀመሪያዋ ተጠያቂ 

ወንዴም ካሊት ሇወንዴሟ ወይም ሇአባቷ ሚስት ትሆናሇች፡፡ ሇሰርጉ እሇት በሁሇቱም ቤት 

ዝግጅት ይኖራሌ፡፡ ቦርዱ ይዘጋጃሌ፡፡ ምግብም ይቀርባሌ፡፡ የአካባቢው ሰው እየበሊ እየጠጣ 

ይጨፇራሌ፡፡ የሙሽራዋም እህት፣ የወንዴም ሚስት እና የሰፇር ሴቶች ተሰባስበው ሙሽራዋን 

ያሰማምራለ፡፡ በዚህ ቀን ሙሽራዋ በሀዘን እና በሌቅሶ ትጠመዲሇች፡፡ ስሇዚህ ጉዲይ ኤቤዋ 

የተባለት የብሓረሰቡ አባሌ ሲናገሩ፡- 

 

ጋብቻው የሚፇፀመው በሁሇት የተሇያዩ ጎሳዎች መሃከሌ ስሇሆነ በአካባቢ እራቅ ወዲሇ 
ቦታ ነው የምትሄዯው፡፡ ዘመዴ ሙቶ ሇሌቅሶ ካሌሆነ በስተቀር ወዯ ትውሌዴ ሰፇርዋ 
የመመሇሰ አጋጣሚ አይኖራትም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በህፃንነት ዕዴሜያቸው የሚዲሩ 
መሆኑ እንዱባቡና እንዱያሇቅሱ ያዯርጋቸዋሌ (ቃሇ መጠይቅ፣ 20/06/2007) ፡፡  
 

በብሓረሰቡ ባሔሌ በሇውጥ የምታገባ ሴት ጥልሽ የሊትም፡፡ ሴቶቹ ሙሽራዋን “ዲውያ” በተባሇ 

ከአፇር በሚሰራ ባሔሊዊ ቀሇም እና የጉል ቅባት እንዱሁም ከጨላ በሚሰራ ጌጥ ያስውቧታሌ፡፡ 
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በመቀጠሌም የአባቷን ወይም የአጎቷን ኮት ሇብሳ ትወጣሇች፡፡ የሀገር ሽማግላዎች፣ እናት እና 

አባት እንዱሁም ጎረቤቶቿ ተሰብስበው ሌጅቱን ይመክሯታሌ፡፡ ያስጠነቅቋታሌ፡፡ እናትዋ የሴት 

ሥርዓት ምን መምሰሌ እንዲሇበት እና እንዯሄዯች የአማቶቿን ምግብ መብሊት እንዯላሇባት 

ትመክራታሇች፡፡ የሀገር ሽማግላዎች በበኩሊቸው ዘራቸውን እንዲታሰዴብ፣ ሥርዓት 

እንዱኖራት፣ በስራዋ ታታሪ እንዴትሆን  እና አማቶቿን እንዴታከብር ይመክሯታሌ፡፡ ከዚህ 

የምርቃንና የምክር ጊዜ በኋሊ ሙሽራው እስኪመጣ ዴረስ ሙሽሪት እንዲትሸሽ የአጏቷ ሌጅ 

አዝል ይጠባበቃሌ፡፡   

 

የወንዴ ሙሽሮች ሙሽሪት ቤት ሲዯርሱ ምግብና መጠጥ ከተሰጣቸው በኋሊ ከሰፇሩ ሴቶች 

ሙሽሪትን ሇመንጠቅ ትግሌ ይጀምራለ፡፡ በመንዯሩ ጏሌበት አሊት ተብሊ የምትታመን ሴት 

ሙሽሪትን በእጅና እግሯ ቆሌፊ ታዝሊታሇች፡፡ በጣም ስሇሚቆሊሇፈ መሇየት ያስቸግራሌ፡፡ 

ከፌተኛ ትግሌም ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ ትግሌ ውስጥ ማሸነፌ ከቻሇ ብቻ ነው ሙሽራው መውሰዴ 

የሚችሇው፡፡ የሙሽሪት ቤተ ዘመድች ከሙሽራው  ወገን ጋር የሚታገለበትን ምክንያት 

ሙሽራው ታግል አሸንፍ ከወሰዲት ወዯ ቤተሰቦቿ አታስብም ሌቧ ይቆርጣሌ ተብል 

ስሇሚታመን ነው፡፡ 

 

የሴት አጃቢዎች ሙሽሪት ወንደ ቤት እስክትዯርሰ ዴረስ ተከትሇዋት ይሄዲለ፡፡ በጉዞ ሊይ 

እዴሌ ቀንቷቸው ሙሽሪትን ከነጠቁ ይዘዋት ይመሇሳለ፡፡ ያ ካሌሆነ ግን ሙሽራው ቤት 

ገብተው ይስተናገዲለ፡፡ እነዚህ ሴቶች ሙሸሪት ሌጃገረዴ ከሆነች ከወንዴ ቤት ተሽሌመው 

ሇቤተሰቦቿ መሌካሙን ዜና አብሳሪ ይሆናለ፡፡ በአንዴ አንዴ ቦታ እና ጊዜ ሌጃገረዴ መሆኗን 

ሇማብሰር ላሊ መንገዴ ይጠቀማለ፡፡ ከወንደ ቤት የሄዯ አንዴ ሰው በሙሽሪት ወሊጆች ቤት 

ባሇቤቶች ሳያዩት ጥኋት በመሄዴ በቶፌ ( በጭቃ የተሰራ ሳህን መሰሌ ባህሊዊ እቃ) የተበጠበጠ 

አመዴ ምሰሶ ሰር ያስቀምጣሌ፡፡ በዚህም ቤተሰቦቿ የሌጃቸውን ንጽህና እንዱያውቁ ያዴርጋሌ፡፡  

 

አጃቢዎቹ ሴቶች በርበሬ፣ ቦርዱ፣ ጨው፣ ሽንኩርት፣ ጅንጅብሌ እና ፌየሌ ተሽሌመው 

ሲመሇሱ በሇውጥ ወዯ ሴቷ ቤት የሄዯችውን ሌጃገረዴ ተከትሇው የሄደ ሴቶችም በዚሁ መሌክ 

ሲመሇሱ መንገዴ ሊይ ይገናኛለ፡፡ የአንደ ወገን ፌየሌ ካነሰ ያስመሌሳለ፣ አይቀበለም፡፡ 

ከተስማሙ ከተገናኙበት ጫካ ፌየልችን አርዯው ጠብሰው ይበለና ይሇያያለ፡፡ የፌየልችን ቆዲ 

ተሌተሇው ሁለም በእግራቸው ያስራለ፡፡ ፊይዲውም ሇቤተሰቦቻቸው የሌጃቸውን ሌጃገረዴ 



44 

 

መሆን እና ፌየሌ እንዯተሸሇሙ የሚያሳዩበት ነው፡፡ ከፌየለ ቆዲ በተጨማሪ ከወንዴ ቤት እስከ 

ሴቷ ቤት ዴረስ በየመንገደ እርጥብ ቅጠሌ አየበጠሱ በመጣሌ የሌጃቸውን ሌጃገረዴ መሆን 

ያበስራለ፡፡ እርጥቡ ቅጠሌ የመሌካም ብስራት ምሌክት ነው፡፡ 

 

በጉምዞች ዘንዴ ሴት ሌጅ ክብረ ንፅህናዋን ጠብቃ መገኘት የግዴ ነው፡፡ ዴንግሌ አሇመሆንዋን 

ዯብቃ የተዲረች ሴት ከፌተኛ የሆነ ግርፊት ይዯርስባታሌ፡፡ የሙሽራው ቤተሰቦች ከግርፊት 

በኋሊ ወዯ ቤተሰቦቿ ይመሌሷታሌ፡፡ አሁን አሁን እየቀረ ቢመጣም ሌጅቱ ዴንግሌናዋን 

የወሰዯውን ሰው ከተናገረች ጠቡ እስከመገዲዲሌ ዴረስ ይዯርሳሌ፡፡ በሽማግላ ከተያዘ እና 

ከተስማሙ ዯፊሪው ሇሙሽራው የከብት ካሳ ይከፌሊሌ፡፡ ካሌተስማሙም ዴንግሌናዋን የወሰዯው 

ሰው እንዱያገባት ይዯረጋሌ፡፡ ሙሽሪት ወዯ ባሌዋ ቤተሰቦች ከሄዯች በኋሊ አንዴ ሳምንት 

የመፇተኛ ጊዜ ይኖራታሌ፡፡ ይህ ጊዜ በአማቶቿ ቤት ሞያዋን አስመስክራ በይፊ የሌጅ ሚስት 

የምትሆንበት ጊዜ ነው፡፡ ፇተናው የሚሆነው በማሔበረሰቡ ሌማዴ መሰረት ባሔሊዊ መጠጥ እና 

አዋዜ በማዘጋጄት ነው፡፡ ያዘጋጄችውን የሰፇሩ ሽማግላዎችና የመንዯሩ ሰዎች በመሰባሰብ 

እየቀመሱ ዯረጃ ይሰጡታሌ፡፡ ጥሩ ባሇሞያ መሆንዋ ከተመሰከረ በይፊ ተነግሮ የሌጃቸው ሚስት 

መሆንዋ ይታወቃሌ፡፡ አንዴ ሳምንቱ የፇተና ጊዜ የሽግግር ወቅት ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡ 

ከነጠሊነት ወዯ ጥንዴነት የምትሸጋገርበት፡፡ ሙሽሪት ሇባሌዋ የመጀመሪያ ሚስት ከሆነች ከዚህ 

ሥርዓት በኋሊ በባሌዋ ሚስትነት ትጠራሇች፡፡ “ኢፍ ዲሊ” የከላ ሚስት እንዯማሇት ነው፡፡ 

 

በሇውጥ ጋብቻ የሙሽራው ቤተሰቦች የሚሰጧት ሌጅ ከላሊቸው ከዘመዴ እስከ ዘር 

ሀረግ(ጎሳው) ዴረስ ይፇሇጋሌ፡፡ በተጨማሪም ሁሇቱ ሽማግላዎች እና ቤተሰቦቻቸው ከተስማሙ 

ወሌዯው ሇሌጅቱ ቤተሰቦች መሇወጫ ሇመክፇሌ ይስማሙና ይጋባለ፡፡ ሌጅቱ ወሌዲ የራስዋን 

ምትክ ሳትከፌሌ ከሞተች ወንደ ከየትም አምጥቶ ላሊ ሴት ሇቤተሰቦቿ ይከፇሊሌ፡፡  

 

የሇውጥ ጋብቻ በማንደራ ወረዲ ዙሪያ ያለ የብሓረሰቡ አባሊት በስፊት የሚጠቀሙበት የጋብቻ 

አይነት ነው፡፡ ይህ የሆነበትን ምክንያት የብሓረሰቡ አባሌና የሀገር ሽማግላ የሆኑት መረጃ 

ሰጪ አቶ ዎኬጋንዴር አስረዴተውኛሌ፡፡ እንዯሳቸው አገሊሇፅ በዚህ አካባቢ ብዙ ጊዜ የእርስ 

በርስ ግጭት ይፇጠራሌ፡፡ ይህ የእርስ በርስ ግጭት በጣም የከረረ የሚያዯርገው በሁሇቱ 

የተጣለ ጏሳዎች መሀከሌ ጋብቻ ያሇመኖሩ ነው፡፡ አንዲንዴ ጊዜም ከእርቅ በኋሊ በጋብቻ 

ሇመተሳሰር ወስነው ሉነሱ ይችሊለ፡፡ በላሊ መሌኩም ነፌስ የተጠፊፈ አካሊት ነፌስ ያጠፊው 



45 

 

ወገን ሇተጏጂው ወገን ሌጁን፣ እህቱን ወይም የአጏቱን ሌጅ በመስጠት እርቁን የእውነት 

ጠቡንም የማይዯገም ያዯርጉታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከአካባቢዋ እርቃ የምትሄዯው ሌጃቸው 

በባሎ ወገን ጉዲት እንዲይዯርስባት ከዚያ ቤተሰብ ላሊ ሴት ያመጣለ፡፡ የባሌ ወገኖችም 

እህታቸውን ወይም ሌጃቸውን ስሇሚሰጡ ሚስቶቻቸውን በአግባቡ ይይዛለ (ዋኪ ጋንዴር፣ቃሇ 

መጠይቅ 7/06/2007)፡፡ ኤቤዎ የተባሇችው መረጃ ሰጪዬ እንዯጠቀሱሌኝ የሇውጥ ጋብቻ ገፅታ 

የሆነ ላሊ ጉዲይ አንስተውሌኛሌ፡፡ 

ሴት ሌጅ ካገባች በኋሊ ባሎ ባይመቻትም የወንዴሟ ትዲር እንዲይፇርስ ችሊ 
ታሳሌፊሇች፡፡ ምክንያቱም እሷ ጥሊ ብትሄዴ የወንዴሟ ሚስት ወይም በሷ ምትክ 
የተሰጠችው ሴት ትዲሯን ጥሊ ወዯ ቤተሰቦቿ ትመሇሳሇች፡፡ ነገር ግን እንዯዚህ አይነት 
መፊረስ እንዲይፇጠር ሴትዋ ችግሯን ችሊ ትኖራሇች (ቃሇ መጠይቅ 20/6/2007)፡፡ 

 

3.3.2. የጠሇፊ ጋብቻ (ማንጉዣ) 
 
የጠሇፊ ጋብቻ በአካባቢው ከሇውጥ ጋብቻ በመቀጠሌ የሚፇፀም የጋብቻ አይነት ነው፡፡ ይህ 

የጋብቻ አይነት በሁሇት መንገዴ ሉፇፀም ይችሊሌ፡፡ ቤተሰቦቻቸው ሳያውቁ በተጋቢዎች 

ስምምነት ወይንም ሴቷ ሳትስማማ በወንደ አስገዲጅነት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 

በስምምነት የሚፇፀመው ጠሇፊ ሁሇቱ ተጋቢዎች ተዋዯውና ተስማምተው ነገር ግን የሴቷ 

ቤተሰቦች ሳያውቁና ሳይስማሙ የሚፇፀም የጠሇፊ አይነት ነው፡፡ በአብዛኛው ተጋቢዎች 

ስምምነታቸውን የሚያረጋግጡት በተስካር ሥርዓት ባሇ ጭፇራ3 ሊይ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ከተሇያዩ 

ቦታዎች በርካታ ሰዎች ከተሇያዩ ጎሳዎች ስሇሚመጡ የመተያየትና አብሮ የመጨፇር አጋጣሚ 

ይፇጥርሊቸዋሌ፡፡ በተስካር ቦታ በአዱስ ከሚተዋወቁ ወጣቶች በተጨማሪ ሌቡ ከጅሎት ሇውጥ 

የሚሰጣትን እህት ወይም ዘመዴ በማጣት ወይም ጥልሽ መስጠት አቅቶት የቀረችበትን ሴት 

ሉጠሌፌ ይችሊሌ፡፡ እንዯተስካር ሁለ በገበያ ቦታዎች ከግብይት በኋሊ አረቄና ሻይ (ፀሌኛ) 

በሚጠጡባቸው ቦታዎች ሉገናኙ ይችሊለ፡፡ መጠጥ ቤቶች በብዛት እንዯዚህ አይነት ስምምነቶች 

የሚፇፀሙባቸው ናቸው፡፡ ወንደ ሴቷን ሲጋብዛት ይውሌና አባብል ወይም አሳምኖ ዯብቆ 

ይዟት ይሄዲሌ፡፡ ያሇሷ ስምምነት ከሆነ ግን ከገበያ ወዯ ቤቷ ስትመሇስ ከጓዯኞቹ ጋር ጫካ 

ውስጥ ተዯብቆ በመያዝ ይጠፊሌ፡፡  

 

                                                 
3በእድሜ የገፉ ሰዎች ሲሞቱ እና ተስካራቸው ሲወጣ ስርአቱ በጭፈራ የታጀበ ነው፡፡ በ3.4 ላይ ተብራርቷል፡፡  
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በሁሇቱም መንገዴ ጠሇፊው ቢፇፀም በመካከሌ ሽማግላ ካሌገባ ሇመገዲዯሌ የሚዯርስ ጠብ 

ሉጣለ ይችሊለ፡፡ ሌጁ ከጠሇፊት በኋሊ በቤተሰቦቹ ቤት አይቀመጥም፡፡ ተዯብቆ በተሇያዩ 

ቦታዎች (የዘመዴ ቤት) በመዘዋዋር ይሰነብታሌ፡፡ ምክንያቱም ሽማግላ በመሀከሊቸው ገብቶ 

እርቅ እስካሌወረዯ ዴረስ የሴቷ ቤተሰቦች አዯጋ ሉያዯርሱበት ስሇሚችለ ጥንቃቄ ማዴረግ 

ስሊሇበት ነው፡፡ 
 

የወንዴ ቤተሰቦች ሽማግላዎችን ወዯ ሴቷ ቤተሰቦች ይሌካለ፡፡ በባሔለ መሰረት ሴት ሌጅ ሊይ 

ጉዲት ማዴረስ ክሌክሌ ስሇሆነ ሇሽምግሌና የሚሊኩት ሴቶች ናቸው፡፡ ሽማግላዎችም ሌጃቸው 

ያሇችው እነሱ ጋር እንዯሆነ እና ምንም ችግር እንዲሌዯረሰባት ያሳውቃለ፡፡ ሴት ከመሆናቸው 

በተጨማሪም ሇእርቅ የተሊኩ ሽማግላዎች ሊይ ምንም አይነት ችግር ማዴረስ የተወገዘ ነው፡፡ 

በማንደራ አካባቢ ከጠሇፊ በኋሊ ብዙውን ጊዜ ሇተጠሇፇችው ሴት ሇውጥ ላሊ ሌጅ በመስጠት 

እርቅ ይወርዲሌ፡፡ ጠሊፉው የዯረሰች እህት ከላሇችው እንኳን የዘመዴ ሌጅ ተፇሌጏ ይሰጣሌ፡፡ 

ጠቡ (ችግሩ) የወንደ ዘር (ጎሳ) ስሇሆነ ከጎሳው በሙለ ተፇሌጎ ቢጠፊ እንኳን ዕዴሜዋ 

ሇጋብቻ ያሌዯረሰች (የወር አበባ ያሊየች) ሌጅ ትሰጣሇች፡፡ የተሊኩት ሴት ሽማግላዎች የሌጅቱን 

ዯህንነት ከገሇፁ በኋሊ እርቅ የሚፇፀምበትን መንገዴ ይፇሌጋለ፡፡ በሇውጥ ከሆነ በሇውጥ 

ካሌሆነም በጥልሽ ካሳ ከፌሇው ሇመታረቅ ይነጋገራለ፡፡ በዚህ መሌክ ሰሊም ከወረዯ በኋሊ 

ተጋቢዎቹም ተረጋግተው ትዲራቸውን ይፇፅማለ፡፡ በተጋቤዎቹ ቤተዘመድቹም መሃከሌ እርቅ 

ይወርዲሌ፡፡ 

  

በማንደራ ወረዲ የሚፇፀመው ላሊው የጠሇፊ አይነት ባገባች ሴት ሊይ የሚፇፀም ነው፡፡ አንዴ 

ሴት ካገባችና ከወሇዯች በኋሊ ሌትጠሇፌ ትችሊሇች፡፡ ይህኛው ጠሇፊ በብዛት በሁሇቱ ስምምነት 

ነው፡፡ የሚያዯርሰው አዯጋም በዛው ሌክ የከፊ ነው፡፡ ባሌ እህቱን ሰጥቶ ወይም ብዙ ብር 

አውጥቶ ስሊገባት ካዱሱ ጠሊፉ ጋር የከረረ ጠብ ሉገቡ ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ይህም በሽማግላ 

ተይዞ ጠሊፉው ምትክ ሴት ወይም ካሳ ከፌል ሉወስዲትና ሉታረቅ ይችሊሌ፡፡ ሇመረጃ ማሰባሰብ 

መስክ በነበርኩበት ጊዜ ከዚህ የጠሇፊ አይነት ጋር የተያያዘ የገጠመኝ ጉዲይ ነበር፡፡ የጠሇፊ 

ስምምነቶች ብዙ ጊዜ ወዯ አቅራቢያው ከተማ ሇገበያ በሚመጡበት ጊዜ ስሇሚፇፀሙ ከዚህ 

በፉት እኔ እዛ ከተማ እኖር በነበርኩበት ጊዜ መሀሌ ከተማ ሊይ “እጠሌፊሇሁ” “አሌጠሇፌም” 

በሚሌ  ጩኸትና ግርግር ይፇጠር ነበር፡፡ አንዴ ቀን አንዱት ሴት ስትጮህ ሰማንና ቤት 

ውስጥ ስሇነበርን “ምን መጣ” በሚሌ መንፇስ ተሯሩጠን ወጣን፡፡ ሌጅቷ የግቢያችንን አጥር 
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በሁሇት እጆቿ ይዛ ትጮሃሇች፡፡ ከአራትና አምስት በሊይ የሚሆኑ ወጣቶች  መቀነቷን ይዘው 

ይጏትቷታሌ፡፡ በዚህ መሀሌ “ተው” ብንሌ የሚከሇክለ የሚመስለት ጓዯኞቹ ላሊው ሰው ሊይ 

ያፇጡ ነበር፡፡ እሷም ካንዴ አጥር ሲያስሇቅቋት ላሊውን አጥር እየያዘች ታሇቅሳሇች፤ 

ትጮሀሇች፡፡ ላሊው ሰው ይህን ቢመሇከትም የተሇመዯ ክስተት ስሇነበር ምንም አይናገርም 

ነበር፡፡ አሁን ሇመረጃ ማሰባሰብ ባካባቢው በነበርኩበት ጊዜ ግን አንዴ ቅዲሜ ቀን እረፊዴ ሊይ 

ወዯ ገበያ ወጥቸ ያጋጠመኝ ክስተት ከዚህ የተሇየ ነበር፡፡ እንዯሚከተሇው አቅርቤዋሇሁ፡፡ 

 

በማንደራ ወረዲ ገነተ ማርያም ቀበላ በብዛት አረቄ የሚጠጡበት እና በረንዲው ሊይም 

የራሳቸውን ቦርዳ ወይም “ክያ” የተሰኘ መጠጥ አምጥተው የሚሸጡበት አረቄና ሻይ ቤት 

ሄዴኩ፡፡ ቤቱ ሙለ ሇሙለ በብሓረሰቡ አባሊት ተሞሌቶ ነበር፡፡ ከበረንዲው አረቄ የሚጠጡ 

ሁሇት ሴትና አንዴ ወንዴ አጠገብ ተቀመጥሁ፡፡ በዚህ ወቅት ተስፊ አዴርጌ የነበረው ሇጠሇፊ 

የሚስማሙ ወጣት ጥንድችን ወይም ሴት ሇመጥሇፌ የሚማከሩ ወጣቶችን ሇማግኘት ነበር፡፡ 

በሹክሽክታ ይነጋገሩ የነበሩት ከሁሇቱ ሴቶች አንዶ እና ወንደ ጨዋታቸው እየዯራ ሲሄዴ 

እንዯኛዋ ሴት እየተናዯዯች ሂዲ ነበር፡፡  

 

ሴቶቹ ሁሇቱም  ሌጅ ይዘዋሌ፡፡ ባሇ ትዲር ናቸው ማሇት ነው፡፡ ይንሾካሾኩ የነበሩት ወጣቶች 

ንግግራቸው እየተሰማኝ ሄዯና ሴቲቱ “ጥሇፇኝ” (ውሰዯኝ) ስትሇው ሰማሁ፡፡ ትኩረቴን ሙለ 

ሇሙለ ሰጥቼ ሳዲምጣቸው ሁሇቱ ሰዎች ከዚህ በፉት ይተዋወቁ ነበር፡፡ አሁን እሷ ባሇትዲርና 

የሌጆች እናት ናት፡፡ ከዚህኛው ሰው ጋር ትስማምታ አብረው ሇመኖር ቢጀምሩ ሌጆቿንም 

ሇባሎ ጥሊ እንዯምትመጣ ይነጋገራለ፡፡ አብራት ያሇችው ሴት ከሴቲዮዋ ጋር የአንዴ ሰፇር 

ሰዎች ናቸው፡፡ እናም “አይሆንም! ትቼሽ አሌሄዴም” በማሇት ትከራከራሇች፡፡ በዚህ መሀሌ 

የሻይ ቤቱ ባሇቤትና ታስተናግዲቸው የነበረችው ሴት ጣሌቃ በመግባት “ባሎ ቢመጣ ምን 

ሌታዯርገው ነው? ሇውጥ አሇህ ወይ”? ብሊ ስትጠይቀው “ሇውጥማ የሇኝም:: አሌሰማማ ካሇ 

ግን እመታዋሇሁ” ሲሌ መሇሰሊት፡፡ “ያማ ከሆነ አንተ እስር ቤት ትገባሇህ:: ከሷ ጋርም አብረህ 

አትኖርም::” ስትሇው ሴቷ እንዯ መዯንገጥ ብሊ ንግግሯ ቋጨችው፡፡ 

 

ይህን ካየሁ በኋሊ በዲቡህ ቀበላ ከ20 ዓመት በሊይ በአንዴ ጉምዝ ቤት በመኖርና በአካባቢው 

የተሇያዩ ስራዎችን በመስራት የኖረውን አቶ ምናሇ አሇነ ስሇዚህ አይነቱ ጋብቻ ስጠይቀው 

እንዱህ ሲሌ መሇሰሌኝ፡- 
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ይህ የጋብቻ አይነት በብሓረሰቡ ዘንዴ ያሇ ነው፡፡ ነገር ግን ወንዴ ባሇትዲሯን ሴት 
አሳምኖም ሆነ አስገዴድ ባሎ ሳያውቅ ከጠሇፊት በኋሊ በአስቸኳይ ሇውጧን (ምትኳን) 
ወይም ጥልሽ የከፇሇውን ያህሌ ሃብት ይከፌሊሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ጠብ ከመፇጠሩ 
በተጨማሪ ሴትዮዋ ከመጀመሪያ ባሎ የወሇዯቻቸውን ሌጆች ሇአባታቸው ትታ 
ትሄዲሇች፡፡ (ቃሇመጠይቅ፣ 20/06/2007) 

 

3.2.3. የጥልሸ ጋብቻ (ቢዣ) 
 
የጥልሸ ጋብቻ ከስሙም እንዯምንረዲው ወንዴየው ሇሴቷ ቤተሰቦች ጥልሸ በመስጠት 

የሚፇፀም የጋብቻ አይነት ነው፡፡ በፉት ይህ የጋብቻ አይነት የሚፇፀመው በሇውጥ ጋብቻ 

ሇውጦ ሇማግባት የሚሰጣት እህት፣ የዘመዴ ሌጅ ወይም ሌጅ የላሇው ሰው ነው፡፡ አሁን 

ዯግሞ ከፌተኛ የሆነ ገንዘብ ያሊቸው ሀብታሞች ሀብታቸውን ሇማሳወቅ እና ዯረጃቸው ከፌ ያሇ 

መሆኑን ሇማሳወቅ ከፌተኛ ሀብት አውጥተው በጥልሽ ያገባለ፡፡ ሌጅ ይዴራለ፡፡ በዚህ የጋብቻ 

አይነት ወንደ የፇሇጋትን ሴት ቤተሰቦቹ ከተስማሙበት እና የሴቷ ቤተሰቦችም ሌጃቸውን 

በጥልሽ መዲር የሚፇሌጉ መሆናቸው ሲረጋገጥ ሽማግላ ይሌካለ፡፡ ሽማግላዎቹም የሴቷ 

ቤተሰቦች የጠየቁትን የሃብት መጠን ሇወንደ ቤተሰቦች ያሳውቃለ፡፡ የወንዴ ቤተሰቦች 

ከተስማሙበት ሃብቱን አቅርበው ጋብቻው ይፇፀማሌ፡፡ የገነተ ማርያም መረጃ ሰጪዬ ኤቤዋ 

እንዯገሇፁሌኝ በብሓረሰቡ ሌማዴ መሰረት በጥልሸ ጋብቻ የሚጠየቁና የሚቀርቡ የሃብት 

አይነትና መጠኖችን በዝርዝር አስረጅተውኛሌ፡፡ “5 ጠበንጃ፣ 15 ከብት፣ 15 ፌየሌ፣ 5 አሞላ 

ጨው፣ ድሮ፣ አረቄ እና ሰሉጥ ሇጥልሸ የሚቀርቡ ናቸው" (ቃሇ መጠይቅ፣ 20/06/20)፡፡ 

 

የሴቷ ቤተሰቦችም ሆኑ ሙሽራዋ ከዚህ ጥልሸ የታረዯን ከብትም ሆነ ፌየሌና ድሮ አይበለም፡፡ 

“የእርም ስጋ” የምንሇው አይነት ሲሆን በጉምዘኛም “ምህ ጉፃ” ይባሊሌ፡፡ በጥልሽ የተገኘውን 

ሀብት ንብረት የሴቷ ቤተሰቦች ቶል ብሇው አያጠፈትም ምክንያቱም ሴትዋ ሳትወሌዴ ከሞተች 

ሇባሌ ቤተሰብ መመሇስ ስሇሚኖርባቸው ነው፡፡ በላሊ መሌኩም በጥልሽ ያገባችው ሴት ወንዴሟ 

ማግባት ቢፇሌግ  ከፌል የሚያገባበት ስሇሆነ ነው፡፡ በዚህ የጋብቻ አይነት የተዲረች ሴት ወዯ 

ባሎ ቤተሰብ በሄዯች ጥቂት ቀናት ብትታመም ወዯ ቤተሰቦቿ ይመሌሷታሌ፡፡ ቤተሰቦቿም 

አስታመው ሇባሎ መመሇስ ይኖርባቸዋሌ፡፡  
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3.3.4. የውርስ ጋብቻ (ቻምብ ዴዋ) 
 
የውርስ ጋብቻ ወንዴም፣ አባት ወይም የወንዴም ሌጅ ሲሞት የሟችን ሚስት ከሀብት እና 

ሌጆቿ ጋር ወንዴም፣ አጏት ወይም ሌጅ የሚወርስና የሚያገባበት የጋብቻ አይነት ነው፡፡ 

በብሓረሰቡ ባሔሌ መሰረት ወራሽ የሟችን ሚስት የሚወርስበት የራሱ የሆነ ሥርዓት አሇው፡፡ 

ሟች ከሞተ በኋሊ የመጀመሪያው ተስካር ይወጣሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ካለት ወንዴሞች ወይም 

ወንዴም ከላሇው ከአጏቶቹ ውስጥ የሟችን ሚስት በውርስ የሚያገባው ሰው ይሇያሌ፡፡ 

ወንዴሞቹ ከተስማሙ እና ሴትየዋም የፇሇገችው ሰው ከሆነ ሽማግላዎች ይቀርቡና ሥርዓቱ 

ይፇፀማሌ፡፡ ነገር ግን ወንዴሞቹ እርስ በርስ መስማማት ካሌቻለ ሽማግላዎች ጣሌቃ ገብተው 

ይወስናለ፡፡  

 

እንዯዚህ አይነቱ ሥርዓት ሲፇፀም በሴትየዋ ቤት ምግብና መጠጥ ይዘጋጃሌ፡፡ የሟች ቤተሰቦች 

እና የሀገር ሽማግላዎች ይሰበሰቡና ሥርዓቱን ያስፇፅማለ፡፡ የተመረጠው ወንዴም ከሌጆቹ 

የወንዴሙን ሌጆች ሊይሇይ፣ ያሇ አዴል ሉያሳዴግ እና የወንዴሙን ስም ሉያስጠራ 

በሽማግላዎች እና በቤተሰቡ ፉት ቃሌ ይገባሌ፡፡ አንዲንዴ ጊዜ ይህ አይነቱ ሥርዓት ሳይፇፀም 

የሟች ሚስት ከአንዴ የባሎ ወንዴም ጋር በዴብቅ ግንኙነት ሌትጀምር ትችሊሇች፡፡ ነገር ግን 

በዚህ ግንኙነት ቀሪው ቤተሰብ ካመነበት ሁሇቱ ተጋቢዎች ቤተሰቡ ሳያውቅ በዯብቅ ሇፇጸሙት 

ተግባር ካሳ ይከፌለና ይጋባለ፡፡ እርቁ የሚፇጸመው ከብት ድሮ እና ፌየሌ በማቅረብ ነው፡፡  

 

በዚህ የጋብቻ አይነት የሟች ሚስት ካሌተስማማች ሊትቀበሇው ትችሊሇች፡፡ ነገር ግን 

የወሇዯቻቸውን ሌጆች እና ሀበት ንብረት ትታ ወዯ ቤተሰቦቿ እንዴትመሇስ ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ 

ጊዜ ግን በሷ ምትክ ሇቤተሰቦቿ የተሰጠችው ሌጅ ተመሌሳ ትመጣሇች፡፡ በዚህ ሁኔታ 

የወንዴሟ ትዲር ሉፇርስ ስሇሚችሌ ሴቶች ባሇመስማማት ትተውእንዯማይሄደ ኤቤዋ የተሰኙት 

መረጃ አቀባይ ገሌፀውሌኛሌ፡፡ (ቃሇ መጠይቅ፣ 20/06/2007) 

 

ሴትዮዋ የውርስ ጋብቻውን ተቃውማ በምትሄዴበት ጊዜ የወንዴሟ ሚስት ባሌና ሌጆቿን ትታ 

መምጣት ካሌፇሇገች ሇቤተሰቦቿ ሴት ሌጇን ትሰጣሇች፡፡ ይህ የመፇጠሩ እዴሌ ግን በጣም 

የጠበበ ነው፡፡  
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3.3.5. የማዯጎ ጋብቻ (ምዲንቋ) 
 
የማዯጏ ጋብቻ የሚባሇው ዕዴሜዋ ሇጋብቻ ያሌዯረሰች ህፃን ሌጅ ከወዯፉት ባሎ ቤተሰቦች ጋር 

ሆና ዕዴሜዋ እስኪዯርሰ ዴረስ የምታዴግበት የጋብቻ አይነት ነው፡፡ በብሓረሰቡ ባሔሌ መሰረት 

ሴት ሌጅ ዕዴሜዋ ሇጋብቻ ዯርሷሌ የሚባሇው በአባቷ ቤት እያሇች የመጀመሪያ የወር አባበዋን 

ስታይ ነው፡፡ የማዯጏ ጋብቻ የሚፇፀምባቸው የተሇያዩ አጋጣሚዎች አለ፡፡ ሁሇቱ ጥንድች እና 

ቤተሰቦቻቸው ተስማምተው ሲጋቡ የወንደ ቤተሰብ ምትክ የሚሰጧት የዯረሰች ሌጅ 

ከላሇቻቸው ህጻን ሌጅ ይሰጣለ፡፡ የሴቷ ቤተሰቦች ከተስማሙም ህፃኗን ሌጅ በመውሰዴ 

አሳዴገው የራሳቸው ወገን ሇሆነ ሰው፣ ሇሌጃቸው ወይም ሇወንዴም ይዴሯታሌ፡፡  

 

በላሊ መሌኩ የወንዴ ቤተሰቦች ከህጻኗ ቤተሰቦች ጋር ዝምዴና እንዱኖራቸው ከፇሇጉ ቤተሰቡን 

ጠይቀው፣ምትክ ሰጥተው ህጻንዋን ይወስዲለ፡፡ ወስዯውም ከሌጆቻቸው ወይም ባሎ ከሚሆነው 

ሌጅ ጋር በጋራ አሳዴገው ሲያዴጉ ይዴሯቸዋሌ፡፡ አንዲንዳም ሇማዯጏ ጋብቻ የምትሰጠው ሌጅ 

በጠሇፊ ጊዜ የምትሰጥ ምትክ ሌትሆን ትችሊሇች፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሁሇት ጎሳዎች መካከሌ 

ዯም መቃባት ሲኖር ሰው የገዯሇው ወገን ሇሞተበት ቤተሰብ ወሌዲ ሟቹን ሌትተካ የምትችሌ 

ሴት ይሰጣለ፡፡ በዚህ ጊዜ የዯረሰች የሚከፌሎት ሴት ካጡ ህፃን ሌጅ በማዯጎነት ሉሰጡ 

ይችሊለ፡፡ ባጠቃሊይ ግን ዕዴሜዋ ያሌዯረሰችን ሌጅ ሇወዯፉት ባሎ ቤተሰብ በመሰጠት አዴጋ 

የምታገባበት የጋብቻ አይነት ነው፡፡  

3.4. የሀዘንና የተስካር ሥርዓት 
 

3.4.1. የሃዘን ሥርዓት 
 
ሀዘን ብዙ ምዕራፍች ያለት አንዴ ሰው በአካሌ ከኖረበት ማሔበረሰብ በሞት ሲሇይ የሚከሰት 

ጉዲይ ነው፡፡ የሀዘን ሥርዓት የሚፇፀመው እንዯየ ማሔበረሰቡ እምነት፣ ባሔሌ፣ እሴት እና 

የሔይወት ፌሌስፌና ነው፡፡ በጉምዝ ብሓረሰብ የሚፇፀመው የሀዘን ሥርዓት እንዯ ሟቹ ዕዴሜ 

የተሇያየ ሲሆን ከዕዴሜ በተጨማሪም ሟቹ የሞተበት ምክንያትም ሇሀዘን ሥርዓት ወሳኝነት 

አሇው፡፡ በሇጋ ዕዴሜ ያሇ ወጣት (በዕዴሜው ያሌገፊ) ሰው ሲሞት ሀዘኑ መሪር ሌቅሶው 

የዯመቀ ይሆናሌ፡፡ በዕዴሜው የገፊ፣ ያረጀ እና በምዴር ሊይ ወሌድ ከብድ ብዙ አመት የኖረ 
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ሰው ሲሞት ከሇቅሶ ይሌቅ በጭፇራ እና ዘፇን ይሸኛሌ፡፡ ይህ ጭፇራ እና ዘፇን የሰው ሌጅ 

በምዴር የመጣበትን ዓሊማ ወሌድ ከብድ አጠናቋሌ ተብል ሲታመን የሚሰጥ ሽሌማት ሉሆን 

የችሊሌ፡፡ በተጨማሪም ሰው በምዴር ሊይ መኖር የሚገባውን ጊዜ ያህሌ አሇመኖሩ እንጂ 

የሚያሳዝነው ዕዴሜውን ተጠቅሞ ሇሞተ ሰው ማዘን አይገባም በሚሌ የሞትን ተፇጥሮአዊ 

ገጽታነት የመቀበሌ ምሌት ነው፡፡  

 

ሟቹ የሞተው በሰው ተገዴል ከሆነ የቀብር ሥነ ሥርዓት የሚፇፀመው በሴቶች ነው፡፡ ወንዴ 

ሌጅ በዚህ ቀብር ሊይ አይገኝም፡፡ አሁን አሁን እየቀረ ቢመጣም በዴሮ ጊዜ ወንድች ዯም 

ሇመመሇስ ስሇሚሄደ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ግን ወንዴ ሌጅ በሰው እጅ የሞተን ሰው 

ከተመሇከተ ፇሪ ይሆናሌ፤ ጠሊት ቢመጣ ዯፌሮ ወዯ ጦርነት አይገባም ተብል ይታመናሌ፡፡ 

ስሇሆነም በሰው እጅ የተገዯሇን ሰው ዯም መመሌከት የሇበትም ተብል ይታመናሌ፡፡ የሀዘን 

ሥርዓትንበተመሇከተ በመስክ ቆይታየ ጊዜ የተስካር እና የቀብር ሥነ ሥርዓት ተመሌክቻሇሁ፡፡ 

የቀብር ሥነ ሥርዓት የተመሇከትኩት በቁጥር ሁሇት ቀበላ የባሇንባራስ ጏቅ መንዯር ነው፡፡  

 

የሀዘን ሥርዓት የሚጀምረው የሟች ነፌስ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ሲሆን ሥርዓቱም በብዛት 

ሇሦስት ተከታታይ ቀናት ይቆያሌ፡፡ የመጀመሪያው ቀን የሞቱ ዜና ከሩቅ እስከ ቅርብ ሊለ 

ቤተዘመድች የሚነገርበት ሲሆን ሁሇተኛው ቀን ዋናውና የዯመቀው ሥርዓት የሚፇፀምበት 

ነው፡፡ ሦስተኛው ቀን የሩቅ ቤተዘመድች የሚሸኙበት ሲሆን አንዲንዴ ጊዜ ከሦስት ቀን በሊይ 

ሉቆይ ይችሊሌ፡፡ ወዯ ሃብታሙሂስ የቀብር ሥርዓት ስሄዴ በመንዯሩ ጸጥታ እና ከባዴ ሃዘን 

ሰፌኖ ነበር፡፡ ምክንያቱም ሟች በ35 “በሇጋ ዕዴሜው” ስሇሞተ ነው፡፡ የሞቱ ምክንያትም 

ዴንገት ስሇሆነ አወዛጋቢ ነበር፡፡ የሟች ወንዴም የሆኑት አያና ባሮ እንዯገሇጹሌኝ ከሆነ  

ሟች በፀና ታሞ ሳይውሌ ሳያዴር በዴንገት ስሇሞተ ምክንያቱን ሇማወቅ “ጋፌያ” ወዯ 
ተባሇች “አዋቂ” ቤት ሄዴን፡፡ ጋፌያዋም ከአሁን በፉት ዯመኞቻችን የነበሩ ሰዎች 
“ግጨሀ” ወይም ዴግምት አዴርገውበት መሆኑን ገሌጻሌናሇች፡፡ (ቃሇ 
መጠይቅ፣15/6/2007)፡፡  
 

ይህ አጋጣሚ የሃዘን ዴባቡ ሊይ የራሱ ተጽኖ ያሳረፇ ይመስሊሌ፡፡ምክንያቱም ከጠሊት ወይም 

ገዯሇ ከተባሇው ጎሳ የሚመጡ ሰዎች ስጋት ሉያዴርባቸው ስሇሚችሌ ነው፡፡ 

 

በቦታው ሰዎች በጾታ፣ በዕዴሜ እና ሇሟች ባሊቸው ቅርበት ተከፊፌሇው በተሇያዩ ስራዎች 

ተጠምዯዋሌ፡፡ የሟችን ቤት ሇመሇየት በሚያስችሌ መሌኩ በቤቱ ጣራ ሊይ የኢትዮጵያ ባንዱራ 
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ተሰቅሎሌ፡፡ ባንዱራ በሌቅሶ እና ተስካር ቤቶች ሁለ መስቀሌ በብሓረሰቡ የተሇመዯ ነው፡፡ 

ሲወርዴ ሲዋረዴ የመጣ ባሔሌ እንዯሆነ ቢገሇጽም ብሓረሰቡ ሇሠንዯቃሊማ ያሇውን ክብር 

የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

 

 

የቀብር ጉዴጓዴ ሲቆፇር  

በብሓረሰቡ ባሔሌ መሰረት ሰው ሲሞት የሚቀበረው በቤቱ ግቢ ውስጥ ነው፡፡ በዚህ የቀብር 

ሥርዓትም የተወሰኑ ሰዎች የቀብር ጉዴጓዴ ይቆፌሩ ነበር፡፡ በቤቱ ጓሮ ጠመንጃ የያዙ ሰዎች 

ተቀምጠው፤ በሀዘን ስሜት ተውጠው፤አጠቃሊይ ሁኔታውን ሲቃኙ ይታይ ነበር፡፡ አስክሬኑ 

የነበረው በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ሲሆን በር ሊይ በስተቀኝ በኩሌ አንዴ ሽማግላ ከፉት ሇፉቱ 

በእቃ ብር ይዘው ተቀምጠው ነበር፡፡ እቤት ውስጥ ጩኸት እና እሪታ እንዱሁም ከቤቱ ፉት 

ሇፉት የሟች እህት፣ እናት እና የቅርብ ዘመድች የመረረ ሌቅሶ እያሇቀሱ ይሰማ እና ይታይ 

ነበር፡፡ በብሓረሰቡ እንዯ ላልች ማሔበራዊ አጋጣሚዎች ሁለ በሌቅሶ ሰአትም ከፌተኛ 

መረዲዲት እና መተጋገዝ መኖሩን የሚያሳዩ ላልች ክስተቶችም ነበሩ፡፡ ወጣት ወንድች የዛፌ 

ቅጠሌ በመቁረጥ እና ዯረቅ ሳር በመበተን ሇሃዘንተኛው ዲስ ይሰራለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

የአካባቢው ነዋሪዎች ከየቤታቸው እህሌ እያመጡ በትሌሌቅ ማዲበሪያ (ኩንታሌ) ሲሞለ ይታይ 

ነበር፡፡  
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ከሰፇሩ ሰው የሚሰበሰበውን እህሌ የመንዯሩ ሴቶች ተሰብስበው ፇጭተው የሚጠጣ እና የሚበሊ 

ምግብ ያዘጋጁበታሌ፡፡ እንግድችንም ይሸኙበታሌ፡፡ ግብአተ መሬቱ ከመፇፀሙ በፉት የሩቅ 

ቤተዘመድች በሙለ መምጣት አሇባቸው፡፡ የሟች ዘመድች ሲመጡ ከርቀት ጀምረው እየጮሁ 

ሲሆን እቤት ውስጥ ገብተው የሟችን አስከሪን እየተመሇከቱ ይወጡ ነበር፡፡ በዚህ ሰዓት የቅርብ 

ዘመዴ ያሌሆኑ ሰዎች ጫማቸውን አውሌቀው ነው ቤት የሚገቡት፡፡ ይህ ዴርጊት አንዴም 

ሰዎቹ ዘመዴ አሇመሆናቸውን ያሳያሌ፡፡ በላሊ መሌኩ ሇአስክሬኑ ያሊቸውን ክብር ያሳያሌ፡፡ 

በሌቅሶ ሥርዓቱ ሊይ አሁን አሁን እየቀረ ቢመጣም ጥይት የመተኮስ ሥርዓት ነበር፡፡ ጥይት 

የማይተኩስ እና የቅርብ ዘመዴ ያሌሆነ ሰው በቤቱ በር በተቀመጠው የብር መቀበያ የአቅሙን 

ያስቀምጣሌ፡፡  

 

የመቃብር አቆፊፇሩም እንዯ ሟቹ ዕዴሜ እና ማሔበራዊ ዯረጃ ይሇያያሌ፡፡ የሞተው ሰው ህፃን 

እና ዯሀ ከሆነ አንዴ ክፌሌ ያሇው መቃብር (ቀጥ ያሇ) ይቆፇራሌ፡፡ የሞተው ሰው በዕዴሜ 

ትሌቅ  እና ሀብታም ከሆነ የሚቆፇረው መቃብር ሁሇት ክፌሌ ያሇው ነው፡፡ ሁሇተኛ ክፌሌ 

ያሇው መቃብር የራሱ የሆነ የአሰራር ሄዯት አሇው፡፡ አንዴ ወጥ ጉዴጓዴ በሰው ቁመት ተሇክቶ 

ይቆፇራሌ፡፡ ስፊቱን ሰው እየተኛ ይሇካሌ፡፡ ቁመቱ በቂ ነው ተብል ሲታመን ወዯ ጏን 

ሁሇተኛው ጉዴጓዴ ይቆፇራሌ፡፡ ይህም ሰውን ማስተኛት በሚያስችሌ መሌኩ ሰው እየገባ እየሇካ 

በቂ ነው ተብል እስኪታመን ዴረስ ይቆፇራሌ፡፡ የሟቹን አስክሬን በአካባቢው የታወቁ ገናዦች 

አዱስ አቦጀዳ ቁም ሇቁም በመቅዯዴ ይገንዙታሌ፡፡ ተገንዞ በሰላን ተጠቅሌል በቃሪዛ ተሸክመው 

ከቤት ሲያወጡት ሁለም በየስሜቱ ያሇቅሳሌ ይጮሀሌ፡፡ በሀብታሙ ሂስ ቀብር ሊይ 

የተመሇከትኩትም ይሀውን ነበር፡፡ አሁን አሁን እየቀነሰ ቢመጣም በመጀመሪያው ክፌሌ ውስጥ 

ሟች በሔይወት እያሇ ይጠቀምባቸው የነበሩ እና ያስፇሌጉታሌ ተብሇው የሚገመቱ የእርሻ፣ 

የአዯን እና የመመገቢያ መሳሪያዎች ይቀመጡበት ነበር፡፡ 

 

የመቃብሩ የውስጠኛው (ሁሇተኛ) ክፌሌ አስክሬኑ ከገባ በኋሊ በእንጨት ይረበረብና በጭቃ 

ይመረጋሌ፡፡ ከዛም በዋናው ጉዴጓዴ ሊይ አፇር ይሞሊሌ፡፡ የዚህን ሥርዓት በመቅረፅ ዴምፅም 

ሆነ በተንቀሳቃሽ ምስሌ መቅረፅ አዲጋች ነበር፡፡ ግብአተ መሪቱ ሲፇፀም ሴት ወንደ ሁለም 

ቀብር ቦታ ያሇ ሰው በአካባቢው ያገኘውን ዴንጋይ በመቃብሩ ሊይ ይጥሌ ነበር፡፡ ከዚህ በኋሊ 

ሀዘን ከቤተሰብ እንዱርቅ እና ይህን ሃዘን የሀዘን ዲርቻ እንዱያዴርገው ጥቁር ፌየሌ ተፇሌጏ 

ይታረዴና ዯሙ በመቃብሩ እንዱፇስ ይዯረጋሌ፡፡ የሟች ወንዴም የሆኑት አያና ባሮ 
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እንዯገሇፁሌኝ “የእርደን ስጋ ቤተሰቡ እና የሟች ቅርብ ዘመዴ አይበለትም፡፡ ይህ የሆነበትን 

ምክንያት ስጋውን ቤተሰብ ከበሊ በቤቱ ሞት ይዯጋገማሌ፡፡ ሀዘን አይርቅም ተብል ስሇሚታመን 

ነው” (ቃሇ መጠይቅ፣ 15/06/2007)::   

ሟች ሌጅ ያዯረሰ ሰው ከሆነ የሌጅ ባልቹ ሁለም ነጠሊ ይገዛለ፡፡ ሟች ሃብታም ከሆነም 

ነጠሊው በገንዘብ ይገዛሌ፡፡ የተገዛው ነጠሊ ጥሇቱ ተቀድ በመቃብሩ ውሰጥ ይጨመራሌ፡፡ 

የቀረው ጥሇት በቤቱ ጣሪያ ሊይ ይዯረጋሌ፡፡ ጥሇቱ ከበዛ ሟች ሀብታም ነበር ተብል 

ይታመናሌ፡፡ በቀብሩ ቀን የሟች ወንዴሞች እና የአጎት ሌጆች ወገባቸው ሊይ ጨርቅ ነገር 

በማሰር ከላልች ተሇይተው ይታወቃለ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

የሟች ወንዴም ወገቡን በጨርቅ 

ታጥቆ 

 
 

የቀብር ሥርዓቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ የመንዯሩ ሰዎች በሰበሰቡት እህሌ የተሰራው ምግብና 

መጠጥ ይቀርባሌ፡፡ በተሰበሰበው ብርም ቡና ይፇሊሌ፡፡ በዚህ ሁኔታ ሁሇተኛው ቀን ያሌፊሌ፡፡ 

በሦስተኛው ቀን የሟች ቤተሰቦች ፀጉራቸውን ይሊጫለ፡፡ በቀብሩ ያሌተገኙ ሰዎች ይዯርሳለ፡፡ 

ዋናው የቀብር ሥርዓት የሚጠናቀቅበት ቀንም ስሇሆነ የመጀመሪያው ተስካር የሚፇፅምበትን 

ቀን ወስነው ቤተዘመደ ይበተናሌ፡፡  

 

በዕዴሜው የገፊ ሰው በሚሞትበት ጊዜ የሚፇፀመው ሥርዓት ከላልች የተሇየ ነው ሲለ ምናሇ 

አሇነ ይገሌጻለ፡፡ በቤት በመንዯሩ ዕዴሜው የገፊ ሰው ካሇ የመቃብር ጉዴጓዴ ተቆፌሮ 

ይጠብቀዋሌ፡፡ በተጠበቀው ጊዜ ያ ሰው ካሌሞተ የተቆፇረው ጉዴጓዴ ይሞሊሌ (ቃሇ መጠያቅ፣ 

20/06/2007)፡፡ ይህ ሌማዴ የሰው ሌጅ በዕዴሜ ከገፊ በስነሌቦና (በሃሳብ) ከማሔበረሰቡ 

እየተሇየ እንዯሆነ የሚያሳይ ይመስሊሌ፡፡ ነፌስ ከስጋ ስትወጣ የሽግግር ሰአት ነው ማሇት 

እንችሊሇን፡፡ ከሞተ በኋሊ በላሊ ማንነት፤ በሙት መንፇስነት ከማሔበረሰቡ ጋር ይኖራሌ፡፡ 
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የዕዴሜ ባሇፀጋ የሆነ ሰው ሲሞት ከእንጨት የተሰራ “ቱራ” የሚባሌ የሙዚቃ መሳሪያ እና 

ከቅርቀሃ የተሰራ “እምቢሌታ” የተሰኘው የሙዚቃ መሳሪያ እየተነፊ ይጨፇራሌ፡፡ የአካባቢው 

ህዝብ ወዯ ሇቅሶው እንዱሰበሰብ በብሓረሰቡ “እንዱንጋ” የሚባሇው ትሌቅ ከበሮ ይመታሌ፡፡ 

አሁን አሁን ከጸጥታ አንፃር እየተከሇከሇ ቢመጣም ጥይት እየተተኮሰ ሌጁ ወይም ወንዴሙ 

ይፍክር ነበር፡፡ ይህን የከበሮ እና የጥይት ዴምፅ የሰሙ የአካባቢው ነዋሪዎች ወዯ ሀዘኑ ቤት 

ይሰበሰባለ፡፡  

 

ሇቀብሩ ቀን ከቅርብ እስከ እሩቅ ያለ ዘመድች ይሊክባቸዋሌ፡፡ ዘመዴ ወዲጅ እንዱሁም ጏረቤት 

ተሰብስበው በዜማና በጭፇራ ሟችን ያሞግሳለ፡፡ ሟች በሔይወት የሰራቸውን ተግባራት 

በመዘርዘር እና በመጥቀስ ታሪኩን ያወሳለ፡፡ ሟች ጠንካራ ገበሬ ከነበረ በግብርናው የነበረውን 

ታታሪነት ጠንካራነት፣ የታወቀ አዲኝ ከሆነ ጀግንነቱን፣ በማሔበረሰቡ ውስጥ አዛኝ እና 

እሩህሩህ ከነበረም ዯግነቱ በዜማው ይወሳሌ፡፡ የአካባቢው ሰው መተጋገዝ እና በየስራ ዴርሻው 

መሰማራት በዕዴሜ ያሌገፊ ሰው ሲሞት እንዯሚፇፀመው ተመሳሳይ ነው፡፡ በዚህ የአዛውንቶች 

የቀብር ሥርዓት በርካታ ሰዎች  ይገኙበታሌ፡፡ የመቃብር አቆፊፇሩም ቦታው የተመቸና ንፅህና 

ያሇው መሆን እንዲሇበት በቡዴን ውይይት ወቅት ተረዴቻሇሁ፡፡ ምክንያቱም የሟች መንፇስ 

መቆሸሽ እና መጏስቆሌ ስሇላሇበት እና ከቀሪው ቤተሰብ ጋር ይኖራሌ፤ ምህረት ይሰጣሌ ተብል 

ስሇሚታመን ነው፡፡ (የቡዴን ውይይት፣7/06/2007)፡፡ ከቀብር በኋሊ የሚታረዯው እርዴም 

በርከት ይሊሌ፡፡ በመቃብሩ ሊይ ዯም ሇማፌሰስ የታረዯውን ጥቁር ፌየሌ ቤተሰብ የሆነ ሰው 

አይበሊውም፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሚፇፀመውን እርዴ ግን ሁለም ሰው በጋራ ይመገባሌ፡፡  

 

3.4.2. የተስካር ሥርዓት 
የተስካር ሥርዓት ሰው በአካሌ ከማሔበረሰቡ ተሇይቶ ከሞተ በኋሊ በመንፇስ ከማሔበረሰቡ ጋር 

መሆኑን የሚያመሊክት ነው ተብል ይታመናሌ፡፡ በሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች 

ውስጥም የመጨረሻው የሽግግር ሥርዓት ነው፡፡ ተስካር በጉምዝ ብሓረሰብ በዴምቀት 

ከሚከበሩ ሥርዓቶች ውስጥ ቀዲሚው ሲሆን “ክይ ምሽ” ተብል ይጠራሌ፡፡ በብሓረሰቡ ባሔሌ 

መሠረት ሇአንዴ ሰው ከአንዴ ጊዜ እስከ ሦስት ጊዜ ተስካር ሉወጣሇት ይችሊሌ፡፡ የመጀመሪያው 

ተስካር ሰውዬው በሞተበት ቀን አቅራቢያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሁሇተኛው ቤተዘመዴ ወስኖ ሁለም 

ተረዲዴቶ በአመቱ ወይም በሁሇት አመቱ በሰፉው የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ በተጨማሪም 
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ሁሇተኛውን ተስካር አባት ብቻውን በዋናነት ያዘጋጀው ከሆነ በላሊ ቀን ሌጆች ብቻ ሉያዘጋጁ 

ይችሊለ፡፡ እነዚህ በዋናነነት በሁለም ሰው ዘንዴ የሚፇፀሙ ሲሆን በሌዩ ሁኔታ የሚዘጋጁም 

አለ ሲለ በቡዴን ውይይት ወቅት እንዯሚከተሇው ገሌጸውሌኛሌ፡፡  

 

የሞተው ሰው ሇቤተሰቦቹ በተዯጋጋሚ በህሌም ከታየ ነፌሱ ተጠምታ ስሇሆነ ተስካር 
ይወጣሇታሌ፡፡ ሰዎች ከሞቱ ብዙ አመት ከሆናቸው በኋሊም ቢሆን በቤተሰቡ ጤና 
ማጣት ከመጣ፣ ከብት፣ ፌየሌና ላልች እንስሳት እየሞቱ ካስቸገሩ አዝርቱ አሌበረክት 
ካሇ የሟች መንፇስ ተቀይሟሌ ስሇዚህ ዘመዴ ወዲጅ ተጋግዞ ቤተሰቡ ተስካር ያወጣሌ 
ያካሌሆነ ቤተሰቡ ጤና ያጣሌ ሰውም ሉሞት ይችሊሌ፡፡ (ሃጽ አሉጋስ፣ የቡዴን ውይት 
፣ኤሲሳ፣14/06/07)    
 

በኤሲሳ ጏጥ የወጣው የዣኒፀሀይ ተስካርም የዚሁ አይነት ነው፡፡ ሴትየዋ አንዴ ሌጅ አሊት፡፡ 

ይህ ሌጅ እናቱ ከሞተች ከ10 ዓመት በኋሊ በኢኮኖሚ የጠነከረ ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን ሌጆቹ ጤና 

እያጡ ሲያስቸግሩት በአቅራቢያው ወዲሇች “ጋፌያ” ሄድ ይጠይቃሌ፡፡ በዚህ ጊዜ የእናቱን 

ተስካር ስሊሊወጣ ሌጆቹ እንዯሚታመሙና አሁንም ይህን ማዴረግ ካሌቻሇ ሇሱም አዯጋ 

እንዲሇው ይነገረዋሌ፡፡ በመጨረሻ ከዘመዴ ወዲጅ ጋር ተማክሮ ተስካሩን ሇማዘጋጀት ችሎሌ 

(ቃሇ መጠይቅ 14/06/2007)፡፡ በብሓረሰቡ እራሱን የቻሇ የተስካር ወቅት ያሊቸው ሲሆን እህሌ 

ተሰብስቦ ወዯ ቤት ከገባ በኋሊ ያሇው የጥር እና የየካቲት ወር ተመራጭ እና የተሇመዯም 

ነው፡፡ እነዚህ ወራት የተመረጡበት ምክንያትም በአማካይ የግብርና ስራ የሚቀንስብት ስሇሆነ 

መሆኑን በቡዴን ወይይት ጊዜ ተረዴቻሇሁ፡፡ (ጅግዲ፣ 7/06/2007) 

 

እንዯ ሇቅሶ እና ቀብር ሥርዓቱ ሁለ የተስካር ሥርዓቱም እንዯ ሞተው ሰው ዕዴሜ፣ 

ማሔበራዊ ዯረጃ እና ሀብት ይወሰናሌ (ይሇያያሌ)፡፡ የሞተው ሰው በስራ ሊይ ያሇ ዕዴሜውም 

ያሌገፊ ከሆነ በተስካሩ ሊይ አይዘፇንም፡፡ ካሇመዘፇኑ ጋር ተያይዞ የፌተሻእና ዋስ መጥራት 

ሥርዓቱ ይቀንሳሌ፡፡ የሞተው ሰው በዕዴሜው የገፊ፣ በማሔበረሰቡ ከበሬታ የነበረው ጀግና እና 

ሀብታም ከነበረ ተስካሩ እጅግ የዯመቀና ከፌተኛ የሆነ ሰው የሚታዯምበት ይሆናሌ፡፡ በመስክ 

ቆይታዬ ሁሇት ተስካሮች ሊይ ተገኚቼ ሥርዓቱን ተመሌክቻሇሁ፡፡ የመጀመሪያው ተስካር ሟች 

ዕዴሜዋ የገፊ እና በርካታ ሌጆችን እንዱሁም የሌጅ ሌጆችን ያፇራች ስሇነበረች በዯመቀ መሌኩ 

የተከበረ ሲሆን ሁሇተኛዋ ሟች በወጣትነት ዕዴሜዋ ስሇሆነ የሞተችው የተስካር ሥርዓቱ 

ከጭፇራ ይሌቅ የሀዘን ዴባብ ያጠሊበት ነበር፡፡ ሥርዓቱ ሇወንዴም ተመሳሳይ ነው፡፡ ሁሇቱንም 

ሥርዓቶች በዝርዝር እንመሌከት፡፡  
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የተስካር ስራ የሚጀመረው ከሚፇፀምበት ቀን አንዴ ወር ቀዯም ብል ነው፡፡ ሥርዓቱን 

ሇመፇፀም ቤተሰብ ከ4-6 ከብት፣ 10 ፌየሌ እና ድሮዎች እንዱሁም እስከ 10 ኩንታሌ የቦርዱ 

እና የዲቦ እህሌ ያዘጋጃሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በዕሇቱ ዘመዴ ወዲጅ እንዯ አቅሙ ከብትም ሆነ 

ፌየሌ ሉያቀርብ ይችሊለ፡፡ የተስካሩ ስራ በይፊ የሚጀመረው “ግህሻ” በሚባሇው ሥርዓት ነው፡፡ 

ይህ ሥርዓት በራሱ ሦስት ቀን ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ በዚህ ቀን በመንዯሩ ያለ ሴቶች በሙለ 

ወፌጯቸውን ይዘው ወዯተስካሩ ቤት ይመጣለ፡፡ ሇሥርዓቱ የሚሆነው እህሌ በሙለ ይቀርብና 

ይፇጫሌ፡፡ ስራው የሚፇፀመውም በጭፇራ እና በዘፇን ታጅቦ ነው፡፡  

 

ባህሊዊ የአረቄ መጠጥ ይቀርባሌ፣ እየጠጡ እየዘፇኑ ሲፉጩ አዴረው ካሊሇቀም ይውለበታሌ፡፡ 

ግማሾቹ ውሃ በመቅዲት ደቄቱን በወፌራሙ ይዯብቱታሌ፡፡ በሦስተኛው ቀን ጠዋት የወፌጮ 

ማንሻ እርዴ ይፇፅማሌ፡፡ ፌየሌ ከታረዯና ዯም ከፇሰሰ በኋሊ ሁለም ሴቶች ያመጡትን ወፌጮ 

አንስተው ወዯ ቤታቸው ይመሇሳለ፡፡ ከዚህ ዝግጅት በኋሊ በአካባቢው ሊለ ሁለም ጎሳዎች ጥሪ 

ይተሊሇፊሌ፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ጀግዲ በነበረው ተስካር ሊይ ዘጠኝ ያህሌ ጎሳዎች የተገኙ ሲሆን ተስካሩን የሚያጡት “ዱጉሳ” 

የተባሇው ጎሳ አባሌ የሆነው ግርሙ ባንደሀ ናቸው፡፡ አቶ ግርሙ “ሰዎችን እስከ ባንቡክ ዴረስ 

በእግሬ በመሄዴ ጥሪ አስተሊሌፉሇሁ” ሲለ ገሌጸውሌኛሌ (ቃሇ መጠይቅ 8/06/2007)፡፡ ባምቡክ 

ማሇት በግምት ከጀግዲ 70 ኬል ሜትር ይርቃሌ፡፡ በዚህ መሌክ የተጠሩ ሰዎች በተስካሩ 

የመጀመሪያ ቀን ይመጣለ፡፡ ሴቶች ሇቦርዱ የሚሆን ዴፌዴፌ መሳይ “ጉቋ” እና አረቄ ይዘው 

የተስካር እድምተኞች 
በየመጡበት ጎጥ 

ተቀምጠው፡፡ 
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ይመጣለ፡፡ አንዲንድቹም ቦርዱውን እራሱን ያመጣለ፡፡ የመንዯሩ ሰዎች አስተናጋጅ ነው 

የሚሆኑት፡፡ በቤቱ ዙሪያ ሰፉ ዲስ ይጣሊሌ፡፡ ቅጠሌም ይነጠፌበታሌ፡፡                           

 
 
እንግድች በየአቅጣጫው ህፃን ትሌቅ፣ ሴት ወንዴ ሳይሌ ተሰሌፇው ወዯ ሰፇሩ አቅራቢያ 

ሲዯርሱ ይቆማለ፡፡ ከባሇ ተስካሮቹ ወገን እንግዲ ተቀባዩ ቡዴን አቀባበሌ አዯርጏ 

እስኪያስገባቸውም ይጠብቃለ፡፡ እንግድች ወዯ ተስካሩ ከመቀሊቀሊቸው በፉት ሁለም ሰው 

ይፇተሻሌ፡፡ ፌተሻው የጦር መሳሪያ መያዝ አሇመያዛቸውን ሲሆን ስሇት፣ ጥይት እና ጉራዳ 

ካሇ ይዞ መግባት የተከሇከሇ ነው፡፡ ያየዙትን ደሊም ሇእንግዲ ተቀባዩ ያስረክባለ፡፡ በተስካሩ ሊይ 

መጠጥና ጭፇራ ስሊሇ እረብሻ እንዲያስነሱ ሁለም ቡዴን ዋስ ይጠራለ፡፡ ገንዘብም ያስይዛለ፡፡ 

አንዴ ቡዴን ጠብ ቢያስነሳ ዋሱ የሚጠየቅ ሲሆን ዋስ የሚሆነውም ሰው ከመጡበት አካባቢ 

ተሰሚነት ያሇው መሆን አሇበት፡፡ በቡዴን ውይይቱ ሊይ እንዯተረዲሁት የጠበቀ ፌተሻ እና ዋስ 

መጥራት ያስፇሇገው የበርካታ ጎሳ አባሊት ስሇሚመጡ ዯመኛሞች ከጠሊታቸው ጋር ይገናኛለ፡፡ 

መጠጥ ሲበዛ በጭፇራ ጊዜ ሉጣለና ዯም ሉፊሰሱ ስሇሚችለ ይህን ሇመከሊከሌ መሆኑን 

ተረዴቻሇሁ፡፡ (ቡዴን ውይይት 8/06/2007)  

 

ከፌተሻው በኋሊ በሰሌፌ ወዯ ተዘጋጀሊቸው ቦታ ይሄደና ይቀመጣለ፡፡ ሁለም በየራሱ 

መቀመጫ ተሇይቶ ይቀመጣሌ፡፡ በተስካሩ ወቅት የቤቱን ሁኔታ የተመሇከትን እንዯሆን በቤቱ 

ጣሪያ ሊይ የኢትዮጵያ ባንዱራ ይሰቀሊሌ፡፡ አንዲንዴ ቦታ ሊይ የተመሇከትኩት መሀለ ሊይ 

ምንም ነገር የላሇበት አረንጓዯ ቢጫና ቀይ ቀሇም ብቻ ያሇው ባንዱራ ነው፡፡  

የሟች ሌብስም በጣሪያው ይሰጣሌ፡፡ በቤቱ በር ሊይ በስተግራ ከጭቃ በተሰራ ዴስት መሳይ እቃ 

(”ቶፊ”) ዴፌዴፌ ይቀመጣሌ፡፡ ዴፌዴፈ የተሰራው የቅርብ ዘመዴ ሁለ ባመጣው እህሌ ሲሆን 

በውሀ ያሌተበጠበጠ ነው፡፡ ከዴፌዴፈ ጎን የውሃ መጠጫ ከቅሌ በሚሰራ ሰሃን መሰሌ እቃ 

(“ፊጋ”) የሚቀመጥ ሲሆን በዯፌዴፈ ሊይ እርጥብ የግራር ቅጠሌ ይቀመጣሌ፡፡  በቡዴን 

ውይይት እንዱህ ሲባሌ ተገሌጿሌ፡፡ 

 

በአጠቃሊይ እነዚህ እቃዎች “ምፅሁሳ” ተብሇው ይጠራለ፡፡ የመቀመጣቸውም ምክንያት 
ዴፌዴፈ የሟች መንፇስ እንዱቋዯሰው የተቀመጠ ሲሆን ፊጋው በህይወት እያሇች 
ትጠጣበት የነበረ መሆኑን እና አሁንም ከዴፌዴፈ ቀንሶ እንዱጠጣበት የታሰበ ነው፡፡ 
የግራር ቅጠሌ ክረምት ከበጋ የማይዯርቅ ቅጠሌ በመሆኑ እና እሾህማ መሆኑ ተስካሩ 
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ምንም ችግር ሳይገጥመው በሰሊም እንዱጠናቀቅ ያዯርጋሌ የሚሌ እምነት አሇ (ብርላ፣ 
የቡዴን ውይይት፣ ጀግዲ፣ 8/06/2007)፡፡ 

 

ይህ ቅጠሌ በብሓረሰቡ የእርቅ ሥርዓት ሲፇፀምም የሚጠቀሙበት ሲሆን አመቱን ሙለ 

ስሇማይዯርቅ ሇዚህ ሥርዓት የተመረጠ እንዯሆን ይነገራሌ፡፡ ይህን የ”ምፅ ሁስ” ትርጓሜ 

አንዲንድቹ ባሔሌ ስሇሆነ ነው ብቻ ብሇው ይመሌሳለ፡፡ 

 

ከበሩ በስተቀኝ በኩሌ ዘንግ የያዘ ሽማግላ ሰው ሰዎች የሚሰጡትን ገንዘብ በእቃ ይቀባሊሌ፡፡ 

በዚሁ አቅጣጫ 20 ሜትር በሚሆን እርቀት ሊይ የሟች መቃብር ንፅህናው ተጠብቆ ይታያሌ፡፡  
 

 

 

 

ከመቃብሩ ጏን ሇእርዴ የተዘጋጁ አምስት ከብቶች ታስረዋሌ፡፡ በቤቱ በር ከፉት ሇፉት ባሇው 

ሜዲማ ቦታ ከ5-6 ሜትር እርዝመት ያሇው አንዴ ትሌቅ እንጨት ተተክሎሌ፡፡ በእንጨቱ ጫፌ 

በአካባቢው የሚበቅለ አዝርዕቶች ዋናዎቹ ዘንጋዲ እና ማሸሊ ከነእንጨታቸው አንዴ አንዴ ዘሊሊ 

እና የኢትዮጵያ ባንዱራ ታስሮበታሌ፡፡ በዚህ እንጨት ዙሪያ ሁለም ጎሳዎች ተራ በተራ ክብ 

ሰርተው የሚጨፌሩበት እና የሚፍክሩበት ይሆናሌ፡፡ የእህሌ ዘሩ በረጅም እንጨት ሇምን 

እንዯተሰቀሇ አንዴ የሀገር ሽማግላ አቶ ዎኬ ጋርዴርየሚባለ ጠይቄ ነበር፡፡ እሳቸው 

 የቀብር ቦታ ምፅ  ሁሳ ምፅ  ሁሳ 
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እንዯመሇሱሌኝ “የሟች ዘር እንዯ እህሌ ዘር ሁለ ይረባሌ፣ ይራባሌ የሚሇውን እና የሃገርን 

ክብር ሇማሳየት ነው” (ቃሇ መጠይቅ 8/06/2007)፡፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

በተስካሩ ዋዜማ ወቅት እዴምተኞቱ ከሰአት በኋሊ ጀምሮ እስከ ሇሉቱ አስራአንዴ ሰአት ዴረስ 

በጭፇራ ያሳሌፊለ፡፡ ጉምዞች የጭፇራ ማዴመቂያ እና የሰውን የዘፇን ሞራሌ የሚቀሰቅሱ 

የተሇያዩ ባሔሊዊ መሳሪያዎች አሎቸው፡፡ “ቱራ”፣ “አንዱጋን”፣ “ግንጣሌ” እና ጡሩንባ ዋና 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በጭፇራው ሊይ መሀሌ ገብቶ የሚያቀነቅነው ሰው ጭራ ይዞ ያውሇበሌባሌ፡፡ 

አስጨፊሪ የምትባሇው በግሯ ሊይ “አንጫቋ” አስራ፣ በእጇ አሇንጋ እና ቅጠሌ ይዛ መሀሌ ሊይ 

ትጨፌራሇች፡፡ ከላልች የተሇዬ ውዝዋዜም የምታሳይ ሲሆን ሇፌከራ እና ሇጭፇራው 

እንዱነቃቁ ታዯርጋሇች፡፡ የፇዘዘ ካሇም በያዘችው ጨንገር (አሇንጋ) ሌትማታ ትችሊሇች፡፡ በዚህ 

ጊዜ እዛው ከሚፇጠር አጋጣሚ አንስቶ ከአመታት በፉት ጎሳው ዯም ሇመመሇስ ያዯረገውን 

ተጋዴል ጭምር ይገጠምሇታሌ፡፡  

 

 

በተስካር ቤት የሚተከል የእህል ዘር እና ባንዲራ  
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ገዲይ ካሇም በስሙ ይወዯሳሌ፡፡ ገዲይ ስንሌ የአንበሳና የነበር ብቻ ሊይሆን ይችሊሌ ሰውን 

(ጠሊቱን) የገዯሇም ይዘመርሇታሌ፡፡ ይወዯሳሌ፡፡ ተራው የዯረሰው ጎሳ ዯመኛው ካሇ የዛን ጎሳ 

እያጣጣሇ የራሱን ጎሳ ከፌ ያሇ መሆንና ጀግንነት እያወሳ ይጨፌራሌ፡፡ ላሊኛው ጎሳም እንዱሁ 

በተራው ይፍክራሌ፡፡ ይህ ባሇበት ሁኔታ በተስካሩ ቦታ ግን ምንም አይነት ዯም መፊሰስ 

እንዲይኖር በገቡት ቃሌ እና በጠሩት ዋስ መሰረት ጥንቃቄ ያዯርጋለ፡፡ በጭፇራው ወቅት 

ጎረምሶችና ኮረዲዎች በጋራ የሚያዯርጉት የፉት ሇፉት ጭፇራ ላሊው ትእይንት ነው፡፡ ይህ 

ቦታ ሇወጣቶች ዋነኛ የመተጫጫ ቦታ ነው፡፡ ብዙ ጊዜ ከተስካር በኋሊ ጠሇፊ ስሇሚኖር 

በሳምንቱ ሇሽምግሌና በየሰፇሩ የሚቀመጡበት አጋጣሚ ይፇጠራሌ፡፡  

 

በሁሇተኛው ቀን ሽማግላዎች ከመረቁ በኋሊ የቀረቡት ከብቶች ይታረዲለ፡፡ ስጋውም በቡዴን 

በቡዴን በተወካዮቻቸው መሰረት ይከፊፇሊሌ፡፡ ህፃን ትሌቅ ሳይሌ ሇሁለም እኩሌ እንዱዲረስም 

ይዯረጋሌ፡፡ በመጨረሻ ቀን ከስአት ባንዱራው ወርድ ይታጠብና በክብር ሇባሇቤቱ ይመሇሳሌ፡፡ 

በዋናው ቤት በር ሊይ የነበረው የቦርዳ ዴፌዴፌ ሥርዓቱ በሰሊም መጠናቀቁን ሲያረጋግጡ 

በሟች መቃብር ሊይ ይዯፊሌ፡፡ የሀገር ሸማግላዎችም ሇተስካሩ የመጣውን ሰው መርቀው 

በሰሊም ወዯየ ሀገራቸው እንዱገቡ አስጠንቅቀው ይሽኟቸዋሌ፡፡ 

አስጨፋሪ 
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ሁሇተኛው የተስካር አይነት በዕዯሜያቸው ሊሌገፈ ሰዎች የሚከናወን ሲሆን እንዯ መጀመሪያው 

ጭፇራ አይኖረውም፡፡ ከጭፇራውና ከፈከራው በተጨማሪ ፌተሻና ዋስ መጥራትም የሇም፡፡ 

በአሲሳ ጏጥ የተመሇከትኩት የዥንያፀሀይ ተስካርም የዚህ አይነት ነበር፡፡  

 

ሁሇተኛ ባየሁት ተስካር ሊይ ጭፇራም ሆነ ፌተሻ የሇም፡፡ ሁለም ሰው በየምዴብ ቦታው 

ተቀምጦ ይዞ የመጣውን መጠጥ እና ምግብ ይመገባሌ ይጠጣሌ፡፡ ፀጥታ እና የሀዘን ስሜቱም 

ከፌ ያሇ ይመስሊሌ፡፡ ከብሓረሰቡ አባሌ ውጭ ማንኛውም ሰው ወዯ ቦታው በተናጠሌ ሲገባ 

በመጀመሪያ እጅ እንዱያስታጥብ የተመዯበው አስታጣቢ ያስታጥበዋሌ፡፡ ይህም ሇእንግዲ ሰው 

የሚሰጠውን ክብር ያሳያሌ፡፡ በመቀጠሌም የብሓረሰቡ ተወዲጅ መጠጥ ቦርዱ ይሰጠዋሌ፡፡ 

ላሊው ሥርዓቱ ዯረጃ በዯረጃ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አግኚቼዋሇሁ፡፡ ባጠቃሊይ 

የተስካር ሥርዓት የሞቱ ሰዎች መንፇስ በአካሌ ካሇው ጋር አብሮ መሆኑን ማሳያ እንዱሁም 

ከሙት መንፇስ ጋር እርቅ ማውረጃ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 
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4.ትንታኔ 

4.1.በሥርዓቶቹ የሚከወኑ ሌማዲዊ ዴርጊቶችና ትዕምርትነታቸው 
 
ከበራዎች ሊይ ስሇሚኖሩ ትእምርታዊ ጉዲዮች እና አጠቃሊይ ሥርዓቱ Sims and Stephensን 

ሲገሌጹ “የማሔበረሰቡ አስተሳሰብ አውዲዊ በሆነ መሌኩ ትእምርታዊ በሆኑ ጉዲዮች ይፊ 

የሚወጣበት ነው” ይሊለ (Sims and Stephens ,2005:95)፡፡ 
 

ከበራዎች ሊይ የሚከወኑ ሌማዲዊ ክዋኔዎች በማሔበረሰቡ ወይም በቡዴኑ ውስጥ ያሇን ሃሳብ 

ወይም እምነት የሚወክለ ናቸው፡፡ በስርዓቱ ሊይ በግሌፅም ሆነ በትርጉም ሇሚታዩ ጉዲዮች 

የተሇያየ ትርጉም ሉሰጧቸው ይችሊለ፡፡ ነገር ግን አጠቃሊይ አውደን እና በአውደ ውስጥ 

የሚከወኑ ላልች ሌማዲዊ ሥርዓቶችን በማገናዘብ የጉዲዩን ፌቺ ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ በሔይወት 

ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ወቅት የሚያከናውኗቸው ሥርዓቶችም የራሳቸው ትዕምርት 

አሊቸው፡፡ ሇምሳላ ስም ማውጣት የህጻኑን ማህበራዊ ተቀባይነት ማረጋገጥ ማስቻሌ ነው፡፡ 

ከጫጩት የተገፇፇን ቆዲ በእጅ ሊይ ማሰር ሌጁን  ከእርኩስ መንፇስ(ከመጥፍ ነገር) መጠበቅ 

እንዱቻሌ ማዴረግ ነው፡፡ 
 

 

በከበራዎች የሚታዩ፣ በተዯጋጋሚ ግዘፌ ነስተው የሚቀርቡ ጉዲዮችን በመፇከርና በመተርጎም 

ሥርዓቱን የሚያከናውነውን ማሔበረሰብ የሔይወት አተያይ ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ የኑሮ 

ፌሌስፌናቸውንም መገንዘብ ያስችሊሌ፡፡ የጉምዝ ብሓረሰብ በሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

የሚያከናውናቸው ሥርዓቶችን በማየትና በመመርመር የብሓረሰቡን የሔይወት ፌሌስፌና 

ባሔሊዊ እሴት ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ ሇዚህ ጥናት በተመሇከትኳቸው ዋናዋና የሔይወት ዘመን 

ዐዯት ሽግግር ዯረጃ ሥርዓቶች ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚመጡና የብሓረሰቡን የሔይወት 

ፌሌስፌና ያሳያለ ብዬ ያመንኩባቸውን ጉዲዮች እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

4.1.1. መፅዲት እና መቆሸሽ 
 
መቆሸሽና መፅዲት ሥርዓቶቹ የሚታዩ የአንዴ ጉዲይ ሁሇት ገፅታዎች ናቸው፡፡ መቆሸሽ 

የምንሇው ሀሳብ ሰዎች ከዘወትራዊ እንቅስቃሴ ውጭ ሲሆኑና በማሔበረሰቡ ያቆሽሻሌ 

(ያረክሳሌ) በሚባሌበት ሁኔታ ሲገኙ ነው፡፡ የጉምዝ ብሓረሰብ ሊይ ቆሽሿሌ በሚለበት ሰአት 

ያሇ ሰው በላሊው ማሔበረሰብ ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ ማሔበረሰቡ መቆሸሽ ነው ብል የሚያምንባቸው 

አጋጣሚዎች እና ሁኔታዎች ግን ሇሴቶች ብቻ የተወሰኑ አይዯለም፡፡ ወንድችም ሇተወሰነ ጊዜ 
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ቆሽሸዋሌ ተብሇው ይገሇሊለ፡፡ ሁለም የሚቆሽሹበት መንገዴ አንዴ ነው የሚያሰኙ ጉዲዮችም 

አለ፡፡ ሴት ሌጅ ትቆሽሻሇች ወይም ረክሳሇች የምትባሇው የመጀመሪያ የወር አበባዋን ስታይ 

ጀምሮ በየወሩ የወር አበባዋን ስታይና ሌጅ በምትወሌዴበት ጊዜ ነው፡፡ 

 

ወንዴ ሌጅም በተመሳሳይ በሚገረዝበት ጊዜ ስሇሚረክስ ወዯ ቤት አይገባም ቁስለ እስኪዯርቅ  

ከጓዯኞቹ ጋር በተሰራሊቸው ጎጆ ይቀመጣሌ፡፡ ይህን መርከስና መቆሸሽ ሇሁሇቱም ፆታዎች ነው 

የሚያሰኝ ላሊም ጉዲይ አሇ፡፡ ህጻን ሌጅ  ሲወሇዴ (ሌጁ  ሴትም ሆነ ወንዴ) እናቲቱ ፀዴታ 

ወዯ ቤት የምትገባው የህፃኑ እምብርት ዯርቆ ሲወዴቅ ነው፡፡ ስሇዚህ ሴትም ሆነ ወንዴ 

ያሌዯረቀ ቁስሌ (እምብርት) ሳይዯርቅ ወይም ሳይፀዲ እና በባሔለ መሰረት ተቀባይነት ሳያገኝ 

ወዯ ቤት መግባት ቤቱን ማርከስ ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡  

 

በዚህ ብሓረሰብ ረክሷሌ ተብል የታመነ ሰው ላሊ ሰው ከነካና እርሱ በተቀመጠበት ላሊ ሰው 

ከተቀመጠ ያ ሰው ሊይ ችግር ይፇጠራሌ፤ ይታመማሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ የአንዴ ሰው 

መርከስ ሥርዓቱ እስካሌጸዲ ዴረስ ሇላሊም ሰው ችግር ያመጣሌ ተብል ይታመናሌ ማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ የወር አበባ የምታይ ሴት ላሊን ሰው ሇመንካት እጇን አመዴ መቀባት 

አሇባት ምክንያቱም ሰሊምታ የሚሇዋወጠው ሰው ይታመማሌ እከክ ይይዘዋሌ ተብል 

ስሇሚታመን ነው፡፡ መርከስና መቆሸሽ ተፇጥሯዊ በሆኑ ክስተቶች የሚመጡ ሁነው ሳሇ በሰው 

ሰራሽ ባሔሊዊ ክንዋኔዎች መፅዲት ይመጣሌ፡፡ 

 

ሇምሳላ መውሇዴና መወሇዴ፣ የወር አበባ ማየት፣ እንዱሁም የወንዴ ሌጅ መገረዝ ተፇጥሯዊ 

ኡዯቶች ናቸው፡፡ በነዚህ ጊዜያት የሚመጣው መርከስ ግን ባሔሊዊ በሆኑ ክዋኔዎች ይፀዲለ፡፡ 

መስዋእት ይሰዋሌ፡፡ የሀገር ሽማግላዎች ይመርቃለ፡፡ በክስተቶቹ የረከሰ ሰውም ወንዝ ወርድ 

ይታጠባሌ፡፡ በላሊ መሌኩ አንዲንድቹ የመቆሸሽ ወቅቶች በሔይወት ዘመን ዐዯት ዯረጃዎች 

የመሇየት ወቅቶች ናቸው፡፡ የመንጻት ሥርዓት የሚፇጸመውም ግሇሰቡ አዱስ ማንነት ይዞ ወዯ 

ማሔበረሰቡ እንዱቀሊቀሌ ነው፡፡ 
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4.1.2. መስዋእት ማቅረብ 
 
በሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶቹ ውስጥ የሚታየው ላሊው ጉዲይ መስዋእት 

አቀራረብ ነው፡፡ መስዋእቱ የተማጽኖ፣ የምስጋና፣ የስጋት፣ የማጽዲት፣ ወይም የእርቅ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ መስዋእት በሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶች ውስጥ አንዴን ሰው ከአንዴ 

ዯረጃ ወይም ከነበረበት ወዯ አዱሱ ሔህበራዊ እና ግሇሰባዊ ዯረጃ ሇማሸጋገር የሚመጣ ወሳኝ 

ጉዲይ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በብሓረሰቡ ሌማዴ መሰረት ከእንስሳትም ሆነ ከእጽዋት  

ሇመስዋእትነት የሚመረጡና የማይመረጡ አለ፡፡ ጉምዞች መጥፍ መንፇስ እንዲይቀርባቸው 

መጠበቂያ ቅደሱን መንፇስ ማቅረቢያ ድሮ ያርዲለ፡፡ ድሮ በሽግግር ሥርዓቶቹ በመሇየት ሊይ 

ያሇች እናት ከነሌጇ ከመጥፍ መንፇስ እና ወዯፉት ሉገጥማቸው ከሚችሌ አዯጋ ሇመከሊከሌ 

ድሮ ይዞርባቸውና አንገቱ ይቆረጣሌ፡፡ በተመሳሳይ በብሓረሰቡ እርቅ ሲፇፀም የሚመረጠው 

መስዋእት ድሮ ነው፡፡ በሁሇቱ ሰዎች መካከሌ ያሇውን መጥፍ የጥሊቻ መንፇስ ሇማራቅ 

በሁሇቱ ሰዎች እራስ ሊይ ድሮው እንዱዞር ይዯረግና አንገቱ ይቆረጣሌ፡፡ የተቆረጡት ድሮዎች 

ስሇማይበለ እራቅ ተዯርገው ይጣሊለ፡፡ የድሮ ጫጩት ሇመስዋእትነት የሚመረጠው 

የብሓረሰቡ አባሊት ባሔሊችን ስሇሆነ ነው ቢለም ሇጋ ስሇሆነ ነው የተመረጠው ማሇት 

እንችሊሇን፡፡ 

 

መስዋእት ከማቅረብ ጋር የሚነሳው መሰረታዊ ጉዲይ ሇመስዋእትነት ከሚመረጠው የእንስሳ፣ 

የእህሌና የምግብ አይነት ባሻገር መስዋት የሚቀርበው ጉዲይ ሇጋነት ነው፡፡ ከድሮ ጫጩት 

ሇመስዋእት የሚመረጥ ሲሆን ከእህሌም ጮረቃ (በቆል ወይም ግሇሰቡ ያመረተው እህሌ) 

ተመራጭ ነው፡፡ በባሔለ ሇፇጣሪ በአመት አንዴ ጊዜ የሚቀርበው መስዋእት ወይም “ክይ 

ግዴያ”ሰብልች በጮረቃነት ዘመናቸው ከሚሰጡት ፌሬ የሚዘጋጅ ነው፡፡ በተስካር ሥርዓቱ 

ሇሟች መንፇስ የሚቀርበው መስዋእት “ምፅ ሁሳ” ውሃ ያሌነካው አዱስና ትኩስ ነው፡፡ ከዚህ 

ሁለ የምንረዲው  ያሊረጀ እና ሇጋ የሆነ ነገር ሇመስዋእትነት ተመራጭ ብቻ ሳይሆን የግዴ 

መሆኑን ነው፡፡ መስዋእቱ ተቀባይነት እንዱያገኝ እና ፀልታቸው እንዱሰማ በሰው እጅ 

ያሌተበረዘ ረጅም እዴሜ ያሌኖረ ንፁህና ሇጋ የሆነ ነገር ተመራጭ ነው፡፡ 

 

ሇጋነት ሇሚሇው ፅንሰ ሀሳብ ወይም ሇትኩስ ሃይሌ በብሓረሰቡ ዘንዴ ያሇውን አመሇካከት 

ከሰው ሌጅ ጋር በማገናኘት መመሌከት እንችሊሇን፡፡ አንዴ ሰው በሌጅነቱ  ሲሞት ሀዘኑ መራር 

ይሆናሌ፡፡ በምዴር ሊይ ያሇውን ዘመን ሲጨርስ ግን ወዯ ላሊ ዓሇም መሄደ ግዴ ነው ከሚሌ 
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ሃሳብ የተነሳ መቃብር ተቆፌሮ ይጠብቀዋሌ፡፡ በጉምዝ መስዋእት አመራረጥ ዘመኑን የጨረሰ 

እንስሳ መሞቱ ስሇማይቀር መስዋእት ሇማቅረብ አይመረጥም፡፡ ምክንያቱም መስዋእቱ ከሌብ 

ፀልቱም የሚሰምር ሉሆን አይችሌም የሚሌ እምነት ስሊሇ፡፡ ነገር ግን በሌጅነት እዴሜ ያሇ 

ሰው እና እንስሳ ሇጋነቱ ያሳሳሌ፡፡ የሰው ሌጅም በሇጋ እዴሜው ሲሞት ያሳዝናሌ፡፡ በተመሳሳይ 

መስዋእት የሚቀርብሇት አካሌ ምንም ሀጢያት የላሇበት ትኩስ ነገር ሲቀርብሇት ዯስ ይሇዋሌ 

የሚሌ እምነት አሊቸው፡፡  

4.1.3. ዯም 
 
ዯም በሥርዓቶቹም ሆነ አጠቃሊይ በብሓረሰቡ ሁሇት አይነት ፅንሰ ሃሳብ ይይዛሌ፡፡ አንዴም 

የመርከስ ላሊው የመቀዯስ (የመፇወስ)፡፡ ዯም የወር አበባ ከምታይ ሴት፣ ከወሇዯች እናት እና 

ከተገረዘ ሌጅ ወጥቶ በዋናው ቤት በእህሌ ማሳና የእህሌ ማስቀመጫ ካረፇ  ያረክሳሌ ተብል 

ይታመናሌ፡፡ ፇፅሞ የተከሇከሇ ነገርም ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አንዴ ሰው ቤት ውስጥ እያሇ 

ዯም ፇሶት (በጩቤ ተወግቶ ) ቢሞት ያ ቤት ረክሷሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ 

በሰው ዯም የመጣን መቆሸሽ በእንስሳት ዯም ሲቀዯስ እናያሇን፡፡ መጥፍ መንፇስም በእንስሳት 

ዯም ሲባረር ይገጥመናሌ፡፡ በሽግግርሥርዓቶች ወቅት ተሇይተው ከነበሩበት ሁኔታ ወዯ አዱሱ 

ማንነት ሲሸጋገሩ ወዯ መቀዯስ  የሚመጡት የእንስሳትን ዯም መስዋእት በማዴረግ ነው፡፡ 

ከእንስሳትም የጫጩት ዯም በማፌሰስ፡፡ ሰው በሚሞትበት ጊዜም ከቤተሰቡ የሙት መንፇስ 

እንዱወጣ እና ሞት እንዲይዯጋገም በሞተው ሰው መቃብር ሊይ ፌየሌ ታርድ ዯም ይፇሳሌ፡፡ 

መጥፍውን መንፇስ ሇማባረር ያገሇግሊሌ ማሇት ነው፡፡ ስሇዚህ ዯም ፇውስ፤ መዴኃኒት ሆነ 

ማሇት እንችሊሇን፡፡ ሇመቀዯስ ዯም የተመረጠ ጉዲይ ሁኖ እናገኘዋሇን፡፡  

4.1.4. ዘር መተካት 
 

ማሔበረሰቡ ሇዘር መተካትና መዋቅሩን ሇማስቀጠሌ ያሇውን አመሇካከት በሔይወት ዘመን 

ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶች ውስጥ መመሌከት እንችሊሇን፡፡ በብሓረሰቡ ዘርን ማስቀጠሌ ትሌቅ 

ዋጋ ያሇው ጉዲይ ሲሆን ትዕምርታዊ በሆኑ ጉዲዮች ይገሇጻሌ፡፡ ይህ ጉዲይ ከሴት ሌጅ ህሌውና 

ጋር የተቆራኘ  ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ሴት ሌጅ የምታሌፌባቸው የሽግግር ሥርዓቶች ሊይ ይህን 

ጉዲይ በግሌፅ እናያሇን፡፡ ሴት ሌጅ ከተወሇዯች በኋሊ ወዯ አዋቂነት የምትሸጋገረው 

የመጀመሪያዋን የወር አበባ ስታይ ነው፡፡ ይህ ዯረጃ ሌጂቱ ሙለ ሰው መሆንዋንና ሇአቅመ 

ሄዋን መዴረሷን ማሳያ ነው፡፡ የቤተሰቡን ዘር የማስቀጠሌ ሃሊፉነት የምትረከብበት ወቅትም 
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ነው፡፡ ይህ ስሇሆነም ዯስታው ከፌ ያሇ ነው፡፡ ሥርዓቱ ሊይ ሽማግላዎች ሲመርቁም ዘርሽን 

ተኪ፣ የተባረከ ሌጅ ውሇጂ፡፡ በማሇት በመቀጠሌ ስሇሚጠበቅባት ማሔበራዊና ባሔሊዊ ሃሊፉነት 

ያስገነዝቧታሌ፡፡ ይህን ዯረጃ ቤተሰቦቿ በዯስታ ተቀብሇው ሥነ ሥርዓቱን ስሇሚያስፇፅሙሊት 

ሌጅቱ  በግሌጽ ስሇሁኔታው ትናገራሇች፡፡ 

 

ዘርን ማስቀጠሌ መቻሌ ከምንም ነገር ቀዲሚ መሆኑን የሚያሳዩ ሥርዓቶቹ የሚታዩ 

ክስተቶችም አለ፡፡ የመጀመሪያው ሴት ሌጅ መውሇዴ እስከምታቆም ዴረስ በወሉዴ ጊዜ ችግር 

እንዲያጋጥማትም ሆነ መሀን እንዲትሆን የአማቶቿን ምግብ አትበሊም፡፡ ሁሇተኛው እንቁሊሌና 

የድሮ ስጋም እንዱሁ የምትከሇከሊቸው ምግቦች ናቸው፡፡ በወንዴ ሌጅ ሞቶ ምክንያት ዯም 

የተቃቡ ሰዎች ሇሟች ወገን ዘር የምታስቀጥሌ እና ምትክ ወንዴ ሌጅ የምትወሌዴ ሴት ሌጅ 

ከተሰጠቻቸው ዯሙ ይዯርቃሌ፡፡ እርቅ ይወርዲሌ፡፡ ምክንያቱም የተጎዲው ቤተሰብ በሴቷ 

አማካኝነት የመከነውን (በሞተው ሰው) ዘር ማስቀጠሌ ይቻሊሌ ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡  

 

በተጨማሪም ሥርዓት የተጋቡ ባሌና ሚስቶች ሴቷ ሳትወሌዴ ዘር ሳትተካ ብትሞት 

(ተፇጥሮአዊ ሞት) ቤተሰቦቿ ላሊ ሴት እንዱሰጡ የሚገዯደበት ሁኔታ አሇ፡፡ የሞተችው ወሌዲ 

ከሆነ ግን ዘርዋን ተክታሇች ተብል ይታመናሌ፡፡ በአጠቃሊይ ዘር ማስቀጠሌ መቻሌ ከሥርዓቶቹ 

ሁለ በብሔረሰቡ ትሌቅ ቦታ የሚሰጠው ጉዲይ ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም 

ሴት ሌጅ (ካሇው ሥርዓተ ጾታዊ ጉዲይ ውጭ) ከፌ ያሇ ቦታ አሊት ማሇት እንችሊሇን፡ 

4.1.5. ፀጉር መሊጨት 

 
አንዴ ሰው ከነበረበት ማንነት እና ማሔበራዊ ዯረጃ ወዯ ላሊው ማሔበራዊ ዯረጃ ሲሸጋገር 

የነበረበትን ማሔበራዊ ማንነት እና እሴት ይጥሊሌ ወይም ያስወግዲሌ፡፡ የሚቀሊቀሌበትን 

ማሔበራዊ ዯረጃም በአዱስ ማንነት እና በላሊ ሃሊፉነት ይቀበሊሌ፡፡ አሮጌውን ማንነት 

ማስወገደን እና አዱሱን ማንነት እና ሃሊፉነት መቀበለንም አሮጌውን ፀጉር በመሊጨትና አዱስ 

ፀጉር በማብቀሌ ያሳያሌ፡፡ በጉምዝ ብሓረሰብ የሚፇፀመውም ይህ ሥርዓት ነው፡፡ በሁለም 

የሽግግር ሥርዓቶች ሲወሇደ፣ ከህፃንነት ወዯ አዋቂነት ሲሸጋገሩ፣ ሲያገቡ እና ሲሞቱ ፀጉር 

መሊጨትን አንደ ሌማዲዊ ዴርጊት ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡  
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4.1.6. መቅበር 
 
ከአንደ የዕዴሜ እና ማሔበራዊ ዯረጃ ወዯ ላሊው ዯረጃ ሲሸጋገሩ ባሇፇው ማንነት የነበሩ 

ያሇፇው ማንነት ምሌክት ያሇባቸው ጉዲዮች እየተቀበሩ ይቀራለ፡፡ ጉዴጓዴ የመጨረሻው 

የሔይወት ምዕራፌ ሊይ ሲዯረስ የሰው ሌጅ ሙለ አካሌ (ስጋ) ከነፌስ ተሇይቶ መዲረሻ 

የሚሆነው ቦታ ነው፡፡ ያሇፇ ማንነት ምሌክቶችን መቅበሩም አዱሱን ማንነት በፌጹም የተቀየረ 

መንፇስ እና አቋም ሇመቀበሌ ታስቦ ነው፡፡ ሌብስ፣ ጸጉር፣ የአካሌ ክፊይ እና የመገሌገያ 

ቁሳቁሶች ከሚቀበሩት ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

 

4.2. የሽግግርሥርዓቶች እናበሥርዓቶቹየሚከወኑሌማድችሇማሔበረሰቡ 

ያሊቸውፊይዲ 

ማነኛውም የፍክልር ቅንጣት ሇፇጠረው እና ሇሚከውነው ማሔበረሰብ የሚኖረው 

(የሚያበረክተው) ፊይዲ አሇ፡፡ በተሇይ በከበራ (ritual) የሚከወኑ ፍክልራዊ ጉዲዮች ሁለንም 

የፍክልር ዘውጎች ሉይዙ ስሇሚችለ ሇማሔበረሰቡ የሚኖራቸው ፊይዲ የጎሊ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

አንዴ ማሔበረሰብ ወይም ፍክ ቡዴን የሚከውነው ሌማዲዊ ክዋኔ በጊዜው ሊለት ሰዎች 

የሚሰጠው ፊይዲ ሲኖር ተቀብሇው ያስቀጥለታሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ማሻሻያ እየተዯረገበት 

ይመጣሌ፡፡ የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎችን አስመሌክቶ የሚከወኑ ሥርዓቶች 

በሁለም ሰው ሔይወት የሚያሌፈና የሚኖሩ ናቸው፡፡ በነዚህ ሥርዓቶች ያለ ሌማዲዊ 

ዴርጊቶችም ሇማሔበረሰቡ የሚሰጡት ማሔበራዊ፣ ፖሇቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ (ፊይዲ) 

አሊቸው፡፡ በጉምዝ ብሓረሰብ የሚከናወኑ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃ 

ሥርዓቶች ከሚከወኑበት አውዴ አንፃር ሇማሔበረሰቡ ያሊቸው ፊይዲ አሇ፡፡ በሥርዓቶቹ 

የሚከወኑት ሌማዲዊ ክንዋኔዎችም እንዯዚሁ፡፡ ከፊይዲዎቹ ውስጥ ማሔበራዊ ፊይዲውን እና 

በስሩ ያለትን መዋቅራዊ እና ግሇሰባዊ ፊይዲዎች እንመሇከታሇን፡፡  

4.2.1.ማሔበራዊ ፊይዲ 
 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት የሚፇፀሙት በቡዴን በመሆን ነው፡፡ 

የማንነት እና ማሔበራዊ ዯረጃ ሇውጡ የሚመጣው በግሇሰቡ ሊይ ቢሆንም የሽግግር ሥርዓቱ 

የሚፇፀመው ግን በማሔበረሰቡ ባሔሌ እና ፌሌስፌና ተቀንብቦ በማሔበረሰቡ ውስጥ ነው፡፡ 

ስሇዚህ ከግሇሰቡ ባሻገር ሇአጠቃሊይ ማሔበረሰቡ የሚሰጠው ጥቅም ወይም የሚኖረው ፊይዲ 



69 

 

ሊቅ ያሇ ነው፡፡ ከነዚህ ፊይዲዎች ውስጥ የማሔበረሰቡን ማሔበራዊ መዋቅር ማስጠበቅ በጉምዝ 

ማሔበረሰብ ዘንዴ በዋናነት የምናገኘው ፊይዲ ይሆናሌ፡፡  

4.2.1.1.ማሔበራዊ መዋቅሩን ማስጠበቅ 
 
አንዴ ብሓረሰብ በቋንቋው፣ በአሇባበሱ፣ በአነጋገሩ፣ በአመጋገቡ፣ በሔይወት ፌሌስፌናው፣ 

በእምነቱ እና በአጠቃሊይ ሌማዲዊ እንቅስቃሴው ከላሊው የሚሇይበት መንገዴ አሇው፡፡ ከላሊ 

ተሇይቶ እኔ፣ የኔ፣ የኛ የሚሌበትም ከላሊው በተሇየ በራሱ የሚመሇከተው ነው፡፡ ይህ ጉዲይ 

የማንነት መፇጠሪያ እና የማንነቱ መገሇጫ ሆኖም እናገኘዋሇን፡፡ ማሔበረሰቡ ባሔሌና እሴቱ 

እንዱሁም ማንነቱ የተመሰረተበትን ሌማዲዊ እምነት የሚያስጠብቅበት፣ ሇራሱ እንዱመቸው 

ሇዘመናት የቀረፀውን መዋቅር የሚያስቀጥሌበት መንገዴ አሇው፡፡ ማሔበረሰብ በተሇያዩ ሌማዲዊ 

ሥርዓቶች የተገነባ ትሌቅ መዋቅር ወይም ሥርዓት ነው፡፡ ትሌቁ ማሔበራዊ መዋቅር 

እንዱቀጥሌ እያንዲንዲቸው ሌማዲዊ ሥርዓቶች የየራሳቸው ፊይዲ አሊቸው 

(Barnard,2004:62)፡፡ በጉምዝ ብሓረሰብም የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃ  በራሱ እና 

በሥዓቱ የሚከወኑት ሌማዲዊ ሥርዓቶች ማሔበራዊ መዋቅሩን ሇማስጠበቅ ይውሊለ፡፡ 

ማሔበረሰቡ መዋቅሩን ሇማስቀጠሌ የዘረጋቸው ሥርዓቶች ናቸው ማሇትም እንችሊሇን፡፡ እነዚህን 

ሥርዓቶች እና ሌማዲዊ ተግባራት በጥብቅ ሌማዲዊ ሂዯት ስሇሚመሩ በቀሊለ አይፇርሱም፡፡ 

እያንዲንዲቸውን ሥርዓቶች መዋቅሩን ሇማስጠበቅ ያሊቸውን ሚና እና ፊይዲ በዝርዝር 

እንዯሚከተሇው እንመሇከታሇን፡፡  

 

አንዴ ህፃን ሌጅ ሲወሇዴ ተፇጥሯዊ በሆነ መንገዴ ቢመጣም ከተወሇዯ በኋሊ የሚቀበሇው 

ማሔበረሰብ ግን እራሱ በቀረፀው መዋቅር ውስጥ እንዱገባ ያዯርገዋሌ፡፡ ያ ካሌሆነ ሇማሔበረሰቡ 

ማሔበራዊ መዋቅር ችግር ሉሆን ይችሊሌ ተብልም ይታመናሌ፡፡ የተወሇዯው ህፃንም 

የተወሇዯበት ማሔበረሰብ በሰራው ሥርዓት (ሌማዴ) መሰረት የቡዴን አባሌነቱን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ ይህ የሚሆነውም በቡዴኑ እምነት እና ሌማዴ መሰረት ማዯግ እንዱችሌ ነው፡፡ 

ህፃኑም እየተመሇከተ ያዯገውን ነገር ሆኖ ያን ሌማዴ ማስቀጠሌ ይችሊሌ፡፡ ሁለም የሽግግር 

ሥርዓቶች ከአንዴ የሔይወት ምዕራፌ እና ማሔበራዊ ዯረጃ ወዯ ላሊ ዯረጃ ሲሸጋገሩ የሚከወኑ 

ናቸው፡፡ ስሇሆነም ወዯ ሚቀሊቀለበት ቡዴን ሲገቡ በዚህ ዯረጃ ማሔበራዊ ቡዴኑ ከነሱ 

የሚጠብቀው እና እንዲይፇፅሟቸው የሚከሇክሇው ጉዲይ አሇ፡፡ ይህን ጉዲይ በሚፇጽሙት 

ሌማዲዊ ሥርዓት መሰረት እንዱያውቋቸው ይዯረጋሌ፡፡ በማሔበረሰቡ መዋቅራዊ ህግጋት 
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መሰረት ማሟሊት ያሇባቸውን አሟሌተው ማቆም ያሇባቸውን አቁመው፣ እራሳቸውን ዝግጁና 

ብቁ አዴርገው ይቀሊቀሊለ፡፡ እነዚህ ዝግጅነቶች የራሱ የሽግግር ሥርዓቱ ፊይዲዎች ናቸው፡፡ 

ሰዎች በተፇጥሮ የሚያመጧቸው ሇውጦች በባሔለ መሰረት መቃኘት አሇባቸው፡፡ 

 

በሁለም ዯረጃዎች ማሔበራዊ አወቃቀሩ እና ህግጋቱ ያስቀመጣቸው ግሇሰባዊና ቡዴናዊ 

መዋቅሮች አለ፡፡ እነዚህን መዋቅሮች እና ሥርዓቶች መዋቅሩን ሇማስጠበቅ ያሇቸውን ፊይዲ 

በመቀጠሌ  እንመሇከታሇን፡፡  

 

የብሓረሰቡን የውሌዯት ሥርዓት ስንመሇከት የሚመራበት መዋቅር ሇወንዴ ሌጅ እና ሇሴት 

ሌጅ የሚሰጠው ዴርሻ አሇ፡፡ ይህ ዴርሻ የሚሰጠው ከመወሇዲቸው ጀምሮ ነው፡፡ “በአካሌ 

መወሇዴ አንዴ ጉዲይ ሲሆን ማንነቱ በሚገባ ተሇይቶ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት አግኝቶ 

እንዯ አንዴ አባሌ መቆጠር ዯግሞ ላሊ ጉዲይ ነው” (Bell,1997:94)፡፡ በብሓረሰቡ ሌማዴ 

መሰረት ሴት ሌጅ መውሇዴ ያሇባት ከቤት ውጭ ነው፡፡ ምክንያቱም በእምነታቸው መሰረት 

በቤት ውስጥ የቤት አምሊክ (ሙሳ) አሇ፡፡ ስሇዚህ በወሉዴ ጊዜ የሚፇሰው ዯም እቤት ውስጥ 

ከፇሰሰ አምሊክን ያስቆጣሌ፡፡ የእምነት ሥርዓቱንም ይጥሳሌ፡፡ የእምነት ሥርዓቱና ሌማዲዊ 

የአምሌኮ ሥርዓቱ ከተዛባ የማሔበረሰቡን ማሔበራዊ መዋቅር ያዛባሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ በላሊ 

መሌኩ የሚወሇዯው ሌጅ ወንዴ ከሆነ እቤት ውስጥ በሚወሇዴበት ጊዜ ፇሪ፣ ማሔበረሰቡን 

ከውጭ ጠሊት መጠበቅ የማይችሌ መሆን ስሇላሇበት ጫካ ውስጥ ተወሌድ ጀግና መሆን 

አሇበት የሚሌ እምነት አሇ፡፡ ስሇዚህ ውጭ በመወሇዴ የማሔበረሰቡን እምነት እና አመሇካከት 

ተከትል እንዱያዴግ እና ጀግና በመሆን ማሔበራዊ ዴርሻውን እንዱወጣ መዯረግ አሇበት፡፡ ይህ 

ካሌሆነ በቤተሰቡም ሆነ በማሔበረሰቡ ሊይ መጥፍ ችግር ይገጥማሌ ተብል ስሇሚታመን 

ሌማደን አጥብቀው ይይዙታሌ፡፡ ይህ ስጋት በላሊ መሌኩ ማሔበራዊ መዋቅሩን ያስጠብቃሌ፡፡ 

 

በብሓረሰቡ ባሔሌ መሰረት ሌጆች ከህፃንነት ወዯ አዋቂነት ሲሸጋገሩ የሚከናወኑ የሽግግር 

ሥርዓቶች አለ፡፡ በስርአቶቹ ሊይም የሚከናወኑ ሌማዲዊ ዴርጊቶች ሌጆቹ ማሔበራዊ መዋቅሩን 

ጠብቀው እንዱኖሩ ሇማዴረግ የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ ወንዴ ሌጅ የግርዛት ሥርዓቱን ሲያጠናቅቅ 

የአዯን መሳሪያ ይዞ ወንዴ የሚያከናውናቸውን ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ ፀጉሩን በመሊጨት 

የተገረዘባቸው ቁሳቁሶች ጨምሮ ጉዴጓዴ ውስጥ ይቀብራሌ፡፡ ሌጅነቱንም አብሮ ያራግፊሌ፡፡ ወዯ 

አዋቂነት ተሸጋገረ ማሇት ነው፡፡ አዱስ ማንነት በመሊበስ ቤተሰቡን እና ማሔበረሰቡን ከውጭ 
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ጠሊት ይከሊከሌ ዘንዴ ሃሊፉነት ይረከባሌ፡፡ ይህ ሥርዓት ወንዴ ሌጅ በማሔበረሰቡ ውስጥ 

የሚኖረውን ዴርሻ ማስረከቢያ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህ ካሌሆነ ግን ሌጆች የቀዯምቶቻቸውን 

ተግባር ማስቀጠሌ አይችለም ማሇት ነው፡፡ በተጨማሪም ሌጆቹ የሚገረዙት ከዕዴሜ አቻቸው 

ጋር በሔብረት ስሇሆነ ጠንካራ እና የዕዴሜ ሌክ ጓዯኝነት ይመሰርቱበታሌ፡፡   

 

ሴት የመጀመሪያዋን የወር አበባ አይታ ሇአቅመ ሄዋን መዴረሷን ካረጋገጠች በኋሊ 

በማሔበረሰቡ ባሔሌ መሰረት ሌታሟሊቸው የሚገቡ እና መሆን ያሇባቸው ጉዲዮች አለ፡፡ እነዚህ 

ጉዲዮች በሽግግር ሥርዓቱ ሊይ የሀገር ሽማግላዎች በምክርና በምርቃት እንዱሁም እናቶች 

በማሳየት ያስተምሯታሌ፡፡ ይህ ጊዜ ዘር ሇማስቀጠሌ ብቁ መሆኗ የሚረጋገጥበት ስሇሆነ ወዯ 

ጋብቻ መቅረቧ የሚታወቅበት ነው፡፡ ስሇዚህ ሇጋብቻ ተመራጭ እንዴትሆን እና የዘር ሀረጓን 

ስም እንዴታስጠብቅ ክብረ ንፅህናዋን መጠበቅ ይኖርባታሌ፡፡ ሴት ሌጅ ማወቅ የሚኖርባትን 

የእናትና እህቶቿን ሙያ መሌመዴ አሇባት፡፡ ማሟሊት ያሇባት ሁለም መስፇርት ወዯ 

ሁሇተኛው ዯረጃ ስትሸጋገር የሚጠብቃት ስሇሆነ በሽግግር ወቅት በጭፇራም ሆነ ትእምርታዊ 

በሆነ መንገዴ እንዴታወቅ ይዯረጋሌ፡፡ ይህ ስርዓት ሇማሔበረሰቡ ማሔበራዊ መዋቅሩን 

ማስቀጠያ ዘዳ ነው ማሇት እንችሊሇን፡፡ በተጨማሪም ይህ ሥርዓት ሴት ሌጅ በማሔበረሰቡ 

ውስጥ ሉኖራት የሚገባን ዴርሻ፤ የሚጠበቅባትን ሃሊፉነት የማሳወቅ ተግባር አሇው፡፡  

 

የጋብቻ ሥርዓቱ ማሔበራዊ መዋቅሩን ከማስጠበቅ አንፃር ከፌ ያሇ ዴርሻ አሇው፡፡ ጋብቻ ዋና 

ዘርን ማስቀጠያ መንገዴ ነው፡፡ ቤተሰብ፣ መንዯር እና ብሓረሰብ የምንሇው ነገር የሚኖረው 

ጋብቻ ሲኖር ነው፡፡ የጉምዝ ብሓረሰብም እነዚህ የማሔበራዊ መዋቅር መገሇጫ የሆኑ 

ተቋማትን ሇማስጠበቅ እና ማሔበራዊ መዋቅሩን ሇማስቀጠሌ የጋብቻ ሥርዓቱን ይጠቀማሌ፡፡ 

አንዴ ሰው በቤተሰብ ብልም በመንዯሩ በአጠቃሊይ በጎሳው ውስጥ ሇትዲር ዝግጁ ሲሆን ( 

ስትሆን) ጉዲዩ የግሇሰብ ሳይሆን የአጠቃሊይ የጎሳው ይሆናሌ፡፡  

 

በብሓረሰቡ ሌማዴ መሰረት በአንዴ ጎሳ ውስጥ ጋብቻ መፇጸም የተከሇከሇ ነው፡፡ በአንዴ ጎሳ 

ውስጥ ጋብቻ ቢፇጸም በተጋቢዎቹ ሊይ ችግር እንዯሚፇጥር የሚታመን ቢሆንም በዋናነት ግን 

ማሔበራዊ መዋቅሩን ማስቀጠሌ ሊይ ተፅዕኖ ያሳዴራሌ፡፡ በብዛት ጋብቻው የሚፇፀመው 

በሇውጥ ስሇሆነ ወንዴ ማግባት ሲፇሌግ ከአጠቃሊይ ጎሳው ምትክ ሴት ሇላሊኛው ጎሳ (የሴት 

ወገን) መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ የምትመጣዋም ምትክ ሴት ከጎሳው አባሊት አንደን አግብታ 
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የጎሳውን ዘር ማስቀጠሌ አሇባት፡፡ በጋብቻ ሥርዓቱ አንዴ ጎሳ እንዯ ቤተሰብ አይነት መዋቅር 

አሇው ማሇት የሚያስችሌ ማሔበራዊ አዯረጃጀት እናገኛሇን፡፡ በአንዴ ጎሳ ውስጥ ጋብቻ ቢፇቀዴ 

ማሔበራዊ መዋቅሩን ይዛባሌ፡፡ ሴት እህት የላሇው ወንዴ ማግባት ሲፇሌግ ምትክ የሚሰጠው 

ከአጠቃሊይ ጎሳው ተፇሌጎ ነው፡፡ ከዚህ ጏሳ ውስጥ ጋብቻ ቢፇቀዴ ግን እህት የላሇው ማግባት 

ስሇማይችሌ ማሔበራዊ ቀውስ ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ አንዲንዳም ጋብቻ በሁሇት ጎሳዎች መካከሌ 

ጠብ እንዲይፇጠር መከሊከያ፣ ጠብ ቢፇጠርም ሰሊም ማውረጃ መንገዴ ነው፡፡ ስሇዚህ የጋብቻ 

ሥርዓቱ በአጠቃሊይ ብሓረሰቡ ሊሇው ማሔበራዊ አዯረጃጀት ከፌተኛ ፊይዲ አሇው ማሇት 

እንችሊሇን፡፡ አንዴ በሇውጥ ያገባች ሴት ትዲርዋን ጥሊ ብትሄዴ በሷ ምትክ ሇቤተሰቦቿ 

የተሰጠችው ሴት ውዯ ቤተሰቧ ትመሇሳሇች፡፡ ይህ ከሆነ ዯግሞ የሷ ብቻ ሳይሆን የውንዴሟ 

ወይም የአጎቷ ቤተሰብ ይፇርሳሌ፡፡ ነገር ግን ይህ እንዲይሆን ትዲሯን ጠብቃ ችግሮችን ችሊ 

ትኖራሇች፡፡ ማሔበራዊ ሥርዓቱም በጋብቻተረጋግቶ ይቀጥሊሌ፡፡  
 

በላሊ መንገዴ የጋብቻ ሥርዓቱ ማሔበራዊ መዋቅሩን ያስጠብቃሌ ስንሌ በብሓረሰቡ ሌማዴ 

መሰረት ወዯ ባሌ ቤት የምትመጣው ሴት ናት እንጅ ወንዴ ወዯ ሴት ቤት አይሄዴም፡፡ ሴቴቱ 

በሄዯችበት ማሔበራዊ ቡዴን ምንም አይነት ችግር ብትፇጥር በመዋቅሩ ሊይ ችግር ወይም 

ተፅኖ በማያዯርስ መሌኩ ወዯ መጣችበት መንዯር እና ቡዴን እንዴትመሇስ ይዯረጋሌ፡፡  

 

በአጠቃሊይ የጋብቻ ሥርዓቱ በጏሳ እና በዘር መረጣ ብቻ ሳይሆን በላልች ማሔበራዊ 

ሥርዓቶችም የተቃኘ ነው፡፡ ከነዚህም ውስጥ የእምነት ሥርዓቱና ባህሊዊ መዋቅሩ ዋነኞቹ 

ናቸው፡፡ 
 

4.3.1.2.ማሔበራዊ ትስስር መፌጠር 
 
በጉምዝ ባሔሌ የግሌ፣ የኔ፣ የቤተሰቤ የሚለ ቃሊት ያሌተሇመደ ናቸው፡፡ ማሔበራዊ 

ትስስራቸው  የጠበቀ ነው፡፡ የሽግግር ሥርዓቶች ይህን ማሔበራዊ ትስስር የማጠናከር እና 

የመፌጠር ፊይዲ አሊቸው፡፡ የግሇሰቦች ማሔበራዊ መተሳሰርም በሥርዓቶቹ ሊይ ይገሇፃሌ፡፡ 

አንዴም የሽግግር ሥርዓት በግሇሰብ ወይም በቤተሰብ ብቻ የማይፇጸም ሲሆን በጎሳ ወይም 

እንዯ ማሔበረሰብ በጋራ ይፇፀማሌ፡፡ ህፃናትን ከአዋቂዎች፣ አዋቂዎችን ከአዛውንቶች ዯሃዎችን 

ከሀብታሞች ማገናኛ መዴረክ ሆኖም ያገሇግሊሌ፡፡ በዋናነት ሥርዓቶቹ ማሔበራዊ ትስስር 

የሚፇጥሩበት መንገዴ አሇ፡፡ ከነዚህም ውስጥ ሥርዓቱ የሚፇፀምበት ቤት (አካሌ) ሇሥርዓቶቹ 
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የሚያወጣውን ወጭ ሁለም ሰው በመዯጋገፌ የሚሸፌነው መሆኑ ነው፡፡ የሀዘን ሥርዓቱን 

ብንመሇከት የቀብር ቀን የመንዯሩ ሰው ሁለ እህሌ አዋጥቶ በሀዘኑ ቤት አዘጋጅቶ ሇቀስተኛውን 

ይሸኛሌ፡፡ በተስካር ሥርዓትም ሁለም ሰው በሚያስብሌ መሌኩ ወዯተስካሩ ቤት ቦርዳ፣ አረቄ 

እንዱሁም ሇዕርዴ የሚሆን ከብት ወይም ፌየሌ ይዞ ይመጣሌ፡፡ ከዚህ በተያያዘ ላልች 

ሥርዓቶችንም ማሔበረሰቡ በጋራ ይፇፅማሌ፡፡  
 

በሔይወት ዘመን ሽግግር ሥርዓቶች የሚፇጠረው ማሔበራዊ ትስስር በስራ ሊይም በማሔበር 

እንዱሆን ማዴረግ ያስችሊሌ ማሇት እንችሊሇን፡፡ ታዲጊ ወጣቶችም የግርዛት ሥርዓታቸው 

የሚፇፀመው በሰፇሩ ከ8-12 አመት ዕዴሜ ያሊቸው በጋራ በመሆን ነው፡፡ እነዚህ ወጣቶች 

ከሥርዓቱ በኋሊ ያሊቸው ወዲጅነት የጠበቀ ይሆናሌ፡፡ ሇአዯንና እና ሇላልች ተግባራትም በጋራ 

ይሰሇፊለ፡፡  

4.2.1.3.ማሔበራዊ ዯረጃን ማሳወቅ ማስቻሌ 
 

ባሔሊዊ ሥርዓቶች የቡዴኑን ማንነት ከመግሇፅ ባሻገር በቡዴኑ ወስጥ ያሇን ማሔበራዊ ዯረጃ 

ያሳያለ፡፡ የህይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ስርዓቶች በራሳቸው የሰዎችን ማሔበራዊ 

ዯረጃ ማሳወቂያ ማንነታቸውን በይፊ ማስረከቢያ ናቸው፡፡ አንዴ ሰው ከህፃንነት ወዯ ወጣትነት 

ሲሸጋገር በማሔበረሰቡ ውስጥ ያሇው ማሔበራዊ ዯረጃ እና ማሔበራዊ ሚና ይሇወጣሌ፡፡ 

ከብቻነት በጋብቻ ወዯ ጥንዴነት ሲሸጋገርም ባሇትዲር ወዯ ሚሌ ማሔበራዊ ዯረጃ ይቀሊቀሊሌ፡፡ 

ሌጅ በሚወሇዴበት ጊዜም ወዯ እናት አባት መሆን ዯረጃ ይሸጋገራሌ፡፡ እነዚህ ዯረጃዎች 

በማሔበረሰቡ ሌማዴ መሠረት በሚፇፀሙ ሥርዓቶች ይፊ ይዯረጋለ፡፡ እራሱንም በዚህ ዯረጃ 

ሊይ ነኝ ብል ያስተዋውቃሌ፡፡  

 

በላሊ መሌኩ ሇሽግግር ሥርዓቱ የሚፇፀሙ ስርዓቶች በማሔበረሰቡ ባሔሌ ውስጥ ግሇሰቡ 

ያሇውን ኢኮኖሚያዊ ዯረጃ ማሳያዎች ይሆናለ፡፡ አንዴ ሰው ሲወሇዴ በቤተሰቡ ውስጥ ብቸኛ 

ወንዴ ወይም ብቸኛ ሴት ሆኖ ከተወሇዯ እንዱሁም ቤተሰቦቹ በኢኮኖሚ የተሻሇ ዯረጃ ሊይ ያለ 

ከሆኑ በስርዓቱ ሊይ በሚፇፀሙ ክንዋኔዎች ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ ቤተሰቡ በኢኮኖሚ የተሻሇ ከሆነ 

በሁለም ሥርዓቶች የሚያቀርበው እርዴ ከፌ ያሇ ይሆናሌ፡፡ በጋብቻ ሥርዓቱ ሊይ አሁን አሁን 

የጥልሽ ጋብቻ ገንዘብ ያሇው ሰው በረከት ያሇ ሀብት ንብረት በመስጠት ሌጅን ይዴራሌ፡፡ 

የኢኮኖሚ ዯረጃውንም ያሳያሌ፡፡  
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በሀዘን ሥርዓቱም ግሌፅ በሆነ መንገዴም ሆነ በትእምርቶች የሟች ማሔበራዊ ዯረጃ 

ይታይበታሌ፡፡ ሟች የዕዴሜ ባሇፀጋ መሆኑን፣ በሔይወት ሳሇ ጀግና የነበረ መሆኑን በፈከራ 

እና በጭፇራ ይገሇፃሌ፡፡ ሟች ሀብታም እና ብዙ ሌጆች ያለት መሆኑን በቀብሩ ሊይ 

በሚጨመረው ነጠሊ እና በቤቱ ጣሪያ ሊይ በሚዯረገው የነጠሊ ጥሇት ብዛት ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ግን የሽግግር ሥርዓቶቹ እራሳቸውምሆኑ በሥርዓቶቹ የሚፇፀሙ ክንዋኔዎች 

የግሇሰቦችን እና የቡዴኑን ማሔበራዊ ዯረጃ ያሳያለ፡፡ 
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5.ማጠቃሇያ 
 

ይህ ጥናት በጉምዝ ብሓረሰብ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ሥርዓቶች ሊይ 

የተዯረገ ጥናት ሲሆን  የሚከወንበትን አውዴ መሰረት አዴርገው የተሰበሰቡ መረጃዎች ጥናቱ 

በተቀነበበበት ንዴፇሃሳብ አማካይነት ተተንትነው እና ተተርጉመው የሚከተለትን ውጤቶች 

አስገኝተዋሌ፡፡ በዚህም መሰረት በብሓረሰቡ አራት ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር 

ሥርዓቶች ያለ ሲሆን እነሱም ውሌዯት፣ ከሌጅነት ወዯ አዋቂነት መሸጋገር፣ ጋብቻ እና ሞት 

ናቸው፡፡ 

 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓት ሊይ የሚከወኑ ሌማዲዊ ሥርዓቶች 

የማሔበረሰቡን አመሇካከት የሚያሳዩ መሆናቸው አንደ የጥናቱ ግኝት ነው፡፡ ሥርዓቶቹ 

በሌማዲዊ ክንዋኔዎች የተሞለ በመሆናቸው እነዚህ ሌማድች ተተንትነው ቀርበዋሌ፡፡ ስሇሆነም 

ብሓረሰቡ በሔይወት ስሇመኖር እና ስሇመሞት፣ ከሞት በኋሊ ስሊሇ ሔይወት፣ በጋራ 

ስሇመኖር፣ ዘርን ስሇ ማስቀጠሌ እንዱሁም ስሇ መቆሸሽ እና ስሇ መንጻት ያሇውን አመሇካከት 

መረዲት አስችሎሌ፡፡  

 

ላሊው ግኝት የሔይወት ዘመን ዐዯት የሽግግር ዯረጃ ሥርዓቶች መፇጸማቸው ሇብሓረሰቡ 

የሚያበረክቷቸው ፊይዲዎች መኖራቸው ነው፡፡ ከነዚህም ውስጥ ማሔበረሰቡ የተገነባበትን 

መዋቅር ማስጠበቅ ዋናው ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ባሔሊዊ ሥርዓቶቹ የማሔበረሰቡን 

ማሔበራዊ አንዴነት እና መረጋጋት እንዯሚያስቀጥለ እና እንዯሚያጠናክሩ እንዱሁም 

የግሇሰቦችን ማሔበራዊ ዯረጃ ማሳያ እንዯሆኑ መረዲት ተችሎሌ፡፡ በአባሊቱ ውስጥ ኢኮኖሚያዊ 

መተጋገዝን መፌጠርም ላሊው ፊይዲ ነው፡፡ 

 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃ ሥርዓቶች የብሓረሰቡ አባሊት ባሔሊቸውን ጠብቀው 

እንዱሄደ የሚያዯርጉ ዘዳዎች መሆናቸው ላሊው ግኝት ነው፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ጋብቻ 

የሚፇፀመው በብሓረሰቡ አባሊት ውስጥ ሆኖ በማሔበራዊ ዯንቡ መሠረት በሁሇት የተሇያዩ 

ጏሳዎች መካከሌ መሆኑ ባሔሊቸው ሇላልች የተጋሇጠ እንዲይሆን አዴርጏታሌ፡፡ ሇዚህ ማሳያ 

የሚሆነን የጉምዝ ሴት ከብሓረሰቡ ውጭ የሆነን ሰው ሇማግባት ፌቃዯኛ አሇመሆንዋ ነው፡፡  

 



76 

 

በመጨረሻ ሁለም የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃ ሥርዓቶች የቡዴን አባሊትን ሥነ 

ሌቦናዊ እርካታ የሚጨምሩ ናቸው፡፡ በወሉዴ ስርዓቱ እናት ውጭ በመውሇዶ ጥንካሬዋን 

ማስመስከሪያ፤ ሌጇ ወንዴ ከሆነም ጀግና እንዯሚሆን ማመኗ የሚፇጥርሊት ሥነ ሌቦናዊ 

እርካታ አሇ፡፡ የሞተን ሰው በሔህለ መሠረት መቅበር ሇቤተሰቦቹ መፅናኛ ሲሆን ላሊው ሰውም 

የሟችን ቤተሰብ በማፅናናት ከቡዴኑ ጋር አንዴ መሆኑን በማሳየት ሇራሱ የሚፇጥረው እርካታ 

አሇ፡፡ የቤተሰቦቹን ተስካር ያወጣ ሰውም ከሙት መንፇስ ወቀሳ ነፃ እንዯሚሆን እና ንብረቱ 

እና ሌጆቹ ጤናማ እንዯሚሆኑ ማመኑ የሚፇጥርሇት መረጋጋት እና ሥነ ሌቦናዊ እርካታ 

አሇ፡፡  
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   ዋቢጽሐፍች 

ስራየ እንዲሇው፡፡ “የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርዓተ ክዋኔ በፌኖተ ሰሊም 

አካባቢ ከፍክልር ክዋኔ ንዴፇ ሏሳብ አንጻር”፡፡ አዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ የኢትዮጵያ 

ሥነ ጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት የኤም.ኤ ዱግሪ ማሟያ  ጽሐፌ፣2005 ዓ.ም፡፡ 

ተሾመ ሙለጌታ፡፡ “በቤኒሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ ዯባጢ ወረዲ የሌቅሶ ሥነሥርዓት” አዱስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነጽሐፌ ክፌሇ ትምህርት፣ የቢ.ኤ ዱግሪ ማሟያ 

ጽሐፌ 1998 ዓ.ም፡፡ 

ዯስታ አማረ፡፡ “በቦረና ኦሮሞ የበኩር ሌጅ ስም ስያሜ በዓሌ”፡፡አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 

የኢትዮጵያ ሥነጽሐፌና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት፣ የኤም.ኤ ዱግሪ ሟሟያ ጹሐፌ፣ 
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አባሪ አንዴ 
 

ሇጥናቱ መረጃ ሇማግኘት ቃሇመጠይቅ ሇተዯረገሊቸው ሰዎች የቀረቡ ጥያቄዎች 

በብሓረሰቡ የሚፇጸሙ ዋና ዋና የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ምን ምን ናቸው? 

የሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርአት ሇምን ይፇጸማሌ? 

ከሔይወት ዘመን ዐዯት ሽግግር ዯረጃዎች ሥርአት ጋር በተያያዘ የሚነገሩ ተረኮች ካለ? 

በውሉዴ ጊዜ የሚፇጸሙ ሥርአቶች ምን ምን ናቸው? የመፇጸማቸው ምክንያትስ ምንዴን 

ነው? 

በእርግዝና ጊዜ የሚከሇከለ እና የሚመከሩ (የሚፇቀደ) ነገሮች ምን ምን ናቸው? ሇምን? 

ሴቶች ሇመውሇዴ የሚመርጡት ቦታ የት ነው? ሇምን? 

ህጻኑ ከተወሇዯ በኋሊ የሚፇጸሙ ሌምዲዊ ክንዋኔዎች ምን ምን ናቸው? ሇምን? 

በወሉዴ ውቅት ሇእናት እና ሌጇ ምን ይዯረጋሌ? 

በባህሊዊ መንገዴ ባሇመውሇዶ በራስዋ እና በሌጇ ችግር የገጠማት እናት ካሇች ታሪኳን 

ቢነግሩኝ? 

ወሊዴ እናት ከማህበረሰቡ እና ከእሇት እሇት ስራዋ ሇስንት ቀን ትገሇሊሇች? 

ህጻኑ ማህበራዊ እውቅና አግኝቶ ወዯ ማህበረሰቡ የሚቀሊቀሇው ምን ሲሆን ነው? 

ሇሌጃገረድች የመጀመሪያ የወር አበባ ሥርአት ሇምን ይፇጸማሌ? ምንስ ፊይዲ አሇው? 

ሥርአቱ የሚፇጸመው ሇስንት ቀን ነው? 

አብረዋት የሚሆኑት እነማን ናቸው? 

ወንዴ ሌጆች በጋራ የሚገረዙት ሇምንዴን? ነው ምንስ ፊይዲ አሇው? 

ባይገረዙ ምን ጉዲት አሇው? 

የግርዛት ሥርአቱ ሇምን  ከቤት ውጭ ሆነ? 

በብሓረሰቡ ስንት አይነት ጋብቻ አሇ? ምን ምን ናቸው? 

ሇጋብቻ የሚመረጥ ዘር አሇ? ሉሊ ከግምት ውስጥ የሚገባ ይኖር ይሆን? 

አንዴ ወንዴ ወይም ሴት ሇጋብቻ ዯርሰዋሌ የሚባሇው መቼ እና ምን ሲሆን ነው? 

አጠቃሊይ የጋብቻ ሂዯቱን ቢገሌጹሌኝ? 

ወንድችም ሆኑ ሴቶች ከጋብቻ በኋሊ የሚኖራቸውን ማህበራዊ እና ግሇሰባዊ ዴርሻ ቢገሌጹሌኝ? 

ሙሽሮች የጫጉሊ ጊዜ አሊቸው ወይ? ካሇ ስንት ቀን? ምን ምን እንዱያዯርጉ ይጠበቃሌ? 
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የተሇያዩ ሰዎች( ህጻናት፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ ውንድች እና አዛውንቶች) ሲሞቱ የቀብር እና 

የሃዘን ሥርአቱ ይሇያያሌ ወይ? ሇምን? 

በሃዘን ሥርአቱ ምን ምን ይፇጸማሌ? ሇምን? 

ሇቅሶው ሇስንት ቀን ይቆያሌ? 

የቀብር ቦታው የት ነው? 

የሟች ቤተሰቦች ከላልች ሰዎች በምን ይሇያለ? 

ሟች ከተቀበረ በኋሊ ተስካር ሇምን ይወጣሌ? ምንስ ፊይዲ አሇው? 

በስንተኛው ጊዜ እና ሇምን ያህሌ ጊዜ ይፇጸማሌ? 

እንዯሟች ሁኔታ(ህጻንነት፣ ወጣትነት፣ ሴት ወይም ወንዴ መሆን፣ ሃብታም ወይም ዯሃ 

መሆን) የተስካር ሥርአቱ ይሇያያሌ ወይ? ሇምን?  
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አባሪ ሁሇት 
የመረጃ ሰጪዎች ዝርዝር 

በቃሇ መጠይቅ የተሳተፈ መረጃ ሰጪዎች 

 የመረጃ አቀባይ ስም  ጾታ እዴ

ሜ 

የት/ት 

ዯረጃ   

ሞያ  ቀበላ መረጃ 

የተሰበበት 

ቀን  

የመረጃ 

ሰጭነት 

ዯረጃዎች 

ብሄር ምራመራ 

1 ኤካውክ ዯርጉ  ሴ 19 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

2 ፌቺ ሇንብቻ  ሴ 19 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

3 አያና ባሮ  ወ 30 9ኛ ክፌሌ የ/ሰራተኛ ቁጥር 

ሁሇት 

15/06/200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

4 ፊንቻ ማሉዯ  ወ 23 10ኛ ክፊሌ ፖሉስ ዲቡህ 12/06/100

7 

ንኡስ ጉምዝ  

5 አገረ ብዙነህ  ሴ 18 10ኛ ክፌሌ ተማሪ ቁጥር 

ሁሇት 

20/06200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

6 ዯርጉ ሳለም  ሴ 30 ያሌተማረች ግብርና ቁጥር 

ሁሇት 

15/06/200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

7 ቦጌ ብሌታ  ሴ 45 ያሌተማረች ግብርና ቁጥር 

ሁሇት 

12/06/200
7 

ንኡስ ጉምዝ  
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8 መከተ ጉገ  ወ 37 ያሌተማረ ግብርና ቁጥር 

ሁሇት 

12/06/200
7 

ንኡስ ጉምዝ  

9 ምናሇ አሇነ ወ 37 10+2 ነጋዳ ዲቡህ 20/06/200

7 

ንኡስ አገው  

10 ቡዚያ ዴቢያ  ወ 48 ያሌተማረች ግብርና ቁጥር 

ሁሇት 

12/06/200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

11 ፊንቻ አምሳያ ወ 27  

10+3 

የመንግስት 

ሰራተኛ 

 

ማንደራ 

 

22/06/200

7 

 

ንኡስ 

 

ጉምዝ 

 

12 ክዊ ጃርት ወ 50 ያሌተማረ ነጋዳ ገ/ማርያም 25/06/200

7 

ንኡስ ጉምዝ  

13 አስረሳች ማና ሴ 37 4ኛ ክፌሌ ነጋዳ ገ/ማርያም 25/06/200

7 

ንኡስ አገው  

14 አብራሃም አይናሇም ወ 27 12+3 የመንግስት/

ሰ  

ገ/ማርያም 24/06/200

7 

ንኡስ አገው  

 

1 አቶዋኬ ጋርዴር  ወ 98 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 8/06/2007 ቅሌፌ ጉምዝ  

2 ግርሙ ባንደህ ወ 60 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 7/06/2007 ቁሌፌ ጉምዝ  

3 ኢሌኝታ ማካ  ሴ 50 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

ቁሌፌ ጉምዝ  

4 ሰሇሞን መኩሪያ  ወ 58 ያሌተማረ ግብርና ዲቡህ 11/06200 ቁሌፌ ጉምዝ  
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7 

5 ኢቢዋ ካዊ  ሴ 50 ያሌተማረች ግብርና ገ/ማሪያም 20/06/200

6 

ቁሌፌ ጉምዝ  

6 አብጀው ምህያ ወ 80 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

ቁሌፌ ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

7 ጥሩነህ ባንደህ ወ 50 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

ቁሌፌ ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

8 ሃጽ አሉጋስ ወ 40 6 ክፌሌ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

ቁሌፌ ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

 
በቡዴን ወይይት የተሳተፈ መረጃ ሰጪዎች 

የጂግዳ  ቡድን 

 የመረጃ አቀባይ ስም  ጾታ እዴ

ሜ 

የት/ት 

ዯረጃ   

ሞያ  ቀበላ መረጃ 

የተሰበበት 

ቀን  

 ብሄር ምራመራ 

1 አቶዋኬ ጋርዴር  ወ 98 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 8/06/2007  ጉምዝ  

2 ግርሙ ባንደህ ወ 60 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 7/06/2007  ጉምዝ  

3 ብርሉ ካቺ  ወ 55 ያሌተማረ የባህሌ 

መዲኒት 

ዲፉሉ 27/05/200

7 

 ጉምዝ  

4 አግዜ ዋፊ  ሴ 55 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 07/06200

7 

 ጉምዝ  
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5 ሳንቢጥ ኪዲኔ  ወ 27 10ኛ ክፌሌ መከሊከያ 

ተመሊሽ 

ጂግዲ  

07/06200

7 

 ጉምዝ  

6 አንዴዎ በየነ  ወ 50 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 07/06200

7 

 ጉምዝ  

7 ዴረስ አማረ  ወ 45 ያሌተማረ ግብርና ጂግዲ 08/06/200

7 

 ጉምዝ  

                   የዲቡህ ቡዴን 

1 ኢሌኝታ ማካ  ሴ 50 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

 ጉምዝ  

2 ሰሇሞን መኩሪያ  ወ 58 ያሌተማረ ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

 ጉምዝ  

3 ሊቀው ፊንቻ  ወ 80 ያሌተማረ ግብርና ዲቡህ 12/06/200

7 

 ጉምዝ  

4 በየነ አብዯው  ወ 70 ያሌተማረ ግብርና ዲቡህ 12/06/200
7 

 ጉምዝ  

5 ውሽና ሁሳ  ሴ 50 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 12/06/200
7 

 ጉምዝ  

6 ኢቺ ሁሳ  ሴ 60 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06200

7 

 ጉምዝ  

7 ኤችሌ ዋኔ ሴ 45 ያሌተማረች ግብርና ዲቡህ 11/06/200

7 

 ጉምዝ  
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                የኤሲሳ ጎጥ ቡዴን 

1 አብጀው ምህያ ወ 80 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

2 ሃጽ አሉጋስ ወ 40 6 ክፌሌ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

3 ዘኒ ጅጊ ወ 45 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

4 ጥሩነህ ባንደህ ወ 50 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

5 ማኪ ብጊ ወ 70 ያሌተማረ ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

6 አቡኔ ሂስ ሴ 43 ያሌተማረች ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

7 አምቡዋ ባሉ ሴ 60 ያሌተማረች ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 

8 ኤ እንግዲ ሴ 30 ያሌተማረች ግብርና ገ/ማሪያም 14/06/200

7 

 ጉምዝ ኤሲሳ ጎጥ 
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