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አህጽሮተ-ጥናት 

አላማ: ይህ ጥናት በጾታዎች እኩልነትና በሀይማኖት መካከል ያለው ስስ ግንኙነት 
በኢትዮጵያውያን ማህረሰቦች ውስጥ ባለው አውድ ምን እንደሚመስል ለመፈተሽ ያለመ 
ነው። የሶስት ሀይማኖቶች (የክርስትና፣ የእስልምናና የፕሮቴስታንትነት) ተከታይ የሆኑ 
ሴቶች በየሀይማኖቶቻቸው ተሰባስበው የመሰረቷቸው ማህበራዊ-ሀይማኖታዊ ስብስቦች 
ሴቶችን ከማጎልበት አንጻር ባላቸው ሚና ላይ ያተኩራል።

የጥናቱ ስልት: አንድ ለአንድ በተደረጉ ሀምሳ-አምስት በከፊል የተደራጁና 
በተደራጁ ቃለ ምልልሶች ከጽዋ ማህበራት፣ ከዩኒቨርሲቲ ጁማዎችና ከጸሎት ቡድኖች 
አባላት ጋር፤ በሁለት የቡድን ውይይቶች በስርዓተ-ጾታና በሰብዓዊ መብቶች ጉዳዮች ላይ 
ከሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ጋር፤ እንዲሁም ከተጠኚ ሀይማኖቶች የማህበረሰብ ተወካዮች 
ጋር በጥናቱ በተነሱ የስርዓተ-ጾታና የሀይማኖት ጥያቄዎች ዙሪያ ውይይት ተደርጓል።

ግኝቶች: አንድ ለአንድ የተደረጉት ቃለ-መጠይቆች ወደ ጽሁፍ ከተቀየሩ በኋላ 
የተነሱትን ጉዳዮች በየጭብጡ በመለየት በተደረገው ትንተና በየስብስቦቹ ያሉ አባላት 
በገንዘብ እንደሚረዳዱና ከማህበራቸውም ውጪ የበጎ-አድራጎት ስራ እንደሚሰሩ ጥናቱ 
ያሳያል። በተጨማሪም አባላቱ የማህበራቱ አካል የመሆን ጥልቅ ስሜት (a strong 
sense of belonging) እና እርካታ እንደሚሰማቸው፤ ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ድጋፍ 
እንደሚያገኙ፤ እና በግል የማደግ ስሜት እንደሚሰማቸው ከታሪካቸው ለመረዳት 
ተችሏል። ከአንድ ለአንድ ቃለ-ምልልሱ በተገኘው መረጃ የታዩት እነዚህ ግኝቶች 
በቪዲዎ በተቀረጸው የቡድን ውይይት ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያን 
ማህበረሰቦች ላይ የተደረጉ ጥናቶች ላነሷቸው ሰፋ ያሉ የስርዓተ-ጾታና የሀይማኖት 
ጉዳዮች ተጨማሪ ማረጋገጫ የሚሰጡ ናቸው።.

መደምደሚያ: ይህ ጥናት የኢትዮጵያ ሴቶች ሀይማኖታዊ ስብስቦች ሴቶችን 
በኢኮኖሚ፣ በስነ-ልቦናና በማህበራዊ ጉዳዮች ለማጎልበት እንደ አንድ መድረክ 
ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ከጥናቱ ተሳታፊዎች በተገኙ ትርክቶች አሳይቷል፤ ‘ማጎልበት’ 
የሚለውን ጽንሰ-ሀሳብ ግን በተጠኑት ማህበረሰቦች አውድ መተርጎም አስፈላጊ ነው።

ቁልፍ ቃላት: ሴቶችን ማጎልበት፤ ኢኮኖሚያዊ ጉልበት፤ ስነ-ልቦናዊ-
ማህበራዊ ጉልበት፤ ሀይማኖት፤ ሀይማኖታዊ ስብስቦች፤ የጽዋ ማህበር፤ የዩኒቨርሲቲ 
ጁማ፤ የጸሎት ቡድኖች፤ ኢትዮጵያ
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ምስል 0.1

20
07

37,296,657 

 በ2007 እ�ኤ�አ በተደረገዉ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ 
መሰረት ከ 73,919,505 ኢትዮጵያዉያን ዉስጥ:

በ2019 እ�ኤ�አ በቅርቡ የወጣ መረጃ እደሚያሳየዉ  

Read More

56,070,000

ወንድ

ሴት

36,621,848 

56,010,00020
19

https://www.ethiopianreview.com/pdf/001/Cen2007_firstdraft(1).pdf

https://www.ethiopianreview.com/pdf/001/Cen2007_firstdraft(1).pdf
https://www.ethiopianreview.com/pdf/001/Cen2007_firstdraft(1).pdf
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በነዚህ እምነቶች ውስጥ የሴቶች ድርሻ ምን ያህል እንደሆነ በዚህ ጥናት የተገኘ መረጃ ባይኖርም 
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሴቶች በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ አብያተ-ክርስቲያናትና መስጊዶች 
እንደሚታደሙ በግልፅ	 የሚታይ ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከወንዶች 
ይልቅ ሴቶች ሀይማኖት ለህይወታቸው “በጣም አስፈላጊ” ነው ብለው ያምናሉ (60% ሴቶች 
ለ40% ወንዶች)፣ እንዲሁም በየቀኑ ፀሎት የሚያደርጉ ሴቶችና ወንዶች ሲነፃፀሩ የሴቶች ቁጥር 
በልጦ እናገኘዋለን (64% ሴቶች ለ47% ወንዶች)፡፡ ቢያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ በሀይማኖታዊ 
ስርዓት የሚሳተፉትን ስናይ ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ 40% ሲሆን የወንዶች 32% ነው (Pew 
Research Center, 2016):: ከ192 ሀገሮችና 6 የተለያዩ እምነቶች ተከታዩች (ክርስቲያኖች፣ 
ሙስሊሞች፣ ቡድሀዎች፣ ሂንዱዎች፣ ይሁዲዎችና እምነት አልባዎች) መረጃ በመሰብሰብ 
በፆታዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለማወቅ ባካሄደው ጥናት በብዙ የሀይማኖተኛነት መለኪያዎች 
ሴቶች በአለም አቀፍ ደረጃ ከወንዶች በበለጠ ሀይማኖተኞች መሆናቸውን አረጋግጧል 
(Pew Research Center, 2016):: 

ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ሀይማኖተኛ የመሆናቸው ሚስጥር ከ1980ዎቹ (እ.ኤ.አ) ጀምሮ 
ምሁራንን ሲያወዛግብ የቆየ ጉዳይ ነው፡፡ አንዳንዶቹ ማህበራዊ አስተዳደግን፣ ማህበራዊ ክልከላን 
ወይም የእናትነት ስነ-ህይወታዊ ተሞክሮን ለልዩነቱ እንደመንስኤ ይጠቅሳሉ (Jensen, 2019)።  

43.8%

31.3%

22.8%

2.1%

ኦርቶዶክስ

እስላም

ፕሮቴስታንት

ካቶሊክና ሌሎች ባህላዊ እምነቶች

ምስል 0.2

 (Central Intelligence Agency, 2020)
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https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/
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ወጣም ወረደ እውነታው በአለም-አቀፍ ደረጃ ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ከሀይማኖታዊ 
ስብስቦች ጋር የተዛመዱ ናቸው፣ በሀይማኖታዊ ስርዓቶች ይታደማሉ፣ 
ለሀይማኖታቸው ቦታ ይሰጣሉ - ምንም እንኳ ከመሪነት ቦታዎች የተገለሉ ቢሆንም፡፡  

ይህ ደግሞ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሰዎች በአማካይ ከበለፀጉ ሀገሮች በላይ ሀይማኖተኛ 
መሆናቸው በጥናት በተረጋገጠባቸው ታዳጊ ሀገራት እውነተኛነቱ የሚያጠራጥር 
አይደለም (Pew Research Center, 2016)።

ከአሉን መረጃዎች በመነሳት ለማጠቃለል የምንችለው ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይና 
በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሀይማኖተኛ ከመሆንም ባለፈ በሌላው አለም 
ካሉት ሴቶች በላቀ አማኞች መሆናቸውን ነው፡፡  

በ2015 እ.ኤ.አ የተካሄደ የቅኝት ጥናት ኢትዮጵያ ከአለም በሀይማኖተኛነት አንደኛ 
መሆኗን ያሳያል (Pew Research Center, 2016)።  

በተመሳሳይ ይሄው የጥናት ማዕከል በ2017 እ.ኤ.አ. ባደረገው ጥናት ኦርቶዶክስ 
ክርስትናን የሚከተሉ ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ከሚገኙ 
ክርስቲያኖች በበለጠ ሀያማኖተኛ መሆናቸውን ይጠቁማል፡፡ 78% የሚሆኑ 
ኢትዮጵያውያን በየሳምንቱ በአብያተ-ክርስቲያናት በሚደረጉ የፀሎት ስርአቶች 
ላይ እንደሚታደሙ ይገልፃሉ፤ 65% የሚሆኑት በየቀኑ ፀሎት እንደሚያደርጉ 
ይናገራሉ፤ 98% የሚሆኑት ደግሞ ሀይማኖታቸው ለህይወታቸው “በጣም 
አስፈላጊ” መሆኑን ይናገራሉ፡፡ ይህ ከሰሜን አሜሪካውያንና ከአውሮፓውያን ጋር 
ሲነፃፀር በህይወታችን ሀይማኖት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሉ በቅደም ተከተል 
52% እና 28% ብቻ ናቸው፡፡ በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ አማኞች 
የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነትን፣ ሴተኛ አዳሪነትን፣ ፅንስ ማቋረጥንና ፍችን በመሳሰሉ 
የግብረገብና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ከአውሮፓውያን ክርስቲያኖች ጋር ሲነፃፀሩ 
ወግ-አጥባቂነት እንደሚታይባቸው በጥናት ተረጋግጧል (Diamant, 2017)። 

ስለዚህ ለአንድ ኢትዮጵያዊት አማኝ ሀይማኖቷ ማንነቷን፣ ማህበራዊ ትስስሯን፣ እንዲሁም 
በህይወትና በፆታ ላይ ያላትን አመለካከት ስለሚወስን ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ ሀይማኖት 
በማንነት ላይ ያለው ተፅዕኖ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳዩ እስካሁን የተደረጉ ጥናቶች 
ውስን ቢሆኑም ግለሰባዊና ማህበራዊ ማንነትን በመቅረፅ ረገድ ሀይማኖት ጉልህ ሚና 
እንደሚጫወት ያሳያሉ፡፡ አንድ ሰው በሀይማኖቱ በጥልቀትና በቁርጠኝነት የሚሳተፍ ከሆነ 
ይህ በማንነቱ ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ማሳደሩ አይቀርም፡፡ 
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በተጨማሪም “የማህበራዊ ማንነት ንድፈ ሀሳብ” ተመራማሪዎች እንደሚሉት ማህበራዊ ቡድኖች 
(ለምሳሌ ሀይማኖታዊ መሰረት ያላቸው ስብስቦች) የኩራትና በራስ የመተማመን አይነተኛ 
ምንጮች ሊሆኑ ይችላሉ። ማህበራዊ ቡድኖች ለማህበራዊው አለም ማህበራዊ ማንነትና 
የማህበረሰቡ አካል የመሆን ጥልቅ ስሜት ይጎናፅፋሉ (Tajfel, 1979)።.

ለዚህ ጥናት ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ሴቶች በሃይማኖታቸው እና 
በሃይማኖት ማህበራት ላይ ጠንካራ እምነት እና አቋም  እንዳላቸው 
ገልጸዋል፡፡ ለኢትዮጵያዊት ሴት ሃይማኖት ማንነቷን እና ሥነ 
ምግባሯን የሚያሳይ ብቻ ሳይሆን የፆታ ግንዛቤን ፣ የሥርዓተ-ፆታ 
ሚናዎችን እና የሥርዓተ-ፆታን የማጎልበት ጥያቄዎችን የምትረዳበት 
መንገድ ነው፡፡ 

ሴቶችን የማጎልበት ስራ በኢትዮጵያ
“ማጎልበት” (empowerment) የሚለው ቃል በብዙ የአደረጃጀት አውዶች በተደጋጋሚ የሚነሳ 
ቢሆንም ትርጉማቸው በቅጡ ከማይታወቁ ቃላት አንዱ ነው፡፡
 በሚሪያም ዌብስተር መዝገበ-ቃላት የሚትከተለውን ብያኔ ሰጥቶታል : 

 ትርጉም

ማጎልበት:
“አንድን ሰው ወይም ነገር የማጎልበት ድርጊት፤ የተለያዩ ድርጊቶችን 
ወይም ተግባሮችን ለመከወን የሚሰጥ ስልጠና፣ መብት ወይም ሀላፊነት” 

(Merriam-Webster, 2020)

ሳጥን 0.1

ሀይማኖት በራስ ማንነት ላይ የሚያሳድረው ተፅዕኖ 
በሁለት መንገዶች ሊገለፅ ይችላል፤

1� በወላጆች ተፅዕኖ፦ ወላጆቻቸው ጠንካራ አማኞች የሆኑ ልጆች እነሱም 
ሀይማኖተኛ የመሆን ዕድላቸው ከፍ ያለ ነው፤

2� በህብረተሰብ ተፅዕኖ፦ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ሀይማኖተኛ ከሆነ 
አብዛኛው ተመሳሳይ ልማድ ይኖረዋል ብሎ መገመት ይቻላል፡፡ እነዚህ 
ልማዶች በሁሉም ባይባል እንኳ በአብዛኛው ኗሪ ላይ አስገዳጅነት የሚኖራቸው 
ከሆነ ደግሞ ሀይማኖቱ በማንነት ቀረፃ ላይ አይነተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል፡፡ 
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“gender empowerment” (የጾታዎች እኩልነት) የአለም አቀፋዊውም ሆነ የብሄራዊ ተዋናዮች 
ትኩረት ሲሆን ሴቶችን የማጎልበት (empowerment of women) ስራ ግን ኢኮኖሚያዊ፣ 
ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ስነ-ልቦናዊና ከትምህርት ጋር የተገናኘ የማብቃት ጉዳይ ነው፡፡ 

ይህ ጥናት ሴት ኢትዮጵያውያን በእምነት ስብስቦቻቸው አማካኝነት 
ሊያገኙ የሚችሉትን ጉልበት በተለይ ኢኮኖሚያዊና ስነ-ልቦናዊ 
ገፅታዎች ላይ በማተኮር ይመረምራል፡፡  

UN women የተባለው ድርጅት ኢኮኖሚያዊ ጉልበት እኩልነትን ለማረጋገጥ አይነተኛ መሳሪያ 
እንደሆነ ይገልፃል፡፡ ኢኮኖሚያዊ ጉልበት ማለት ሴቶች ባለው ገበያ ላይ እኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ 
የሚያስችል ማለት ነው፤ ለማምረቻ መሳሪያዎች ያላቸው ባለቤትነትና ተደራሽነት ማለት ነው፤ 
ክብር ላለው ስራ ያላቸው ተደራሽነት፤ በጊዜያቸው፣ በህይወታቸውና በአካላቸው ላይ የመወሰን 
አቅማቸው ማለት ነው፤ እንዲሁም ከቤተሰብ እስከ አለም አቀፍ ተቋማት ድረስ ኢኮኖሚያዊ 
ውሳኔዎች ላይ ያላቸው ተሰሚነት፣ ውክልናና ፋይዳ ያለው ተሳትፎ ማለት ነው (UN women, 
2020):: ስነ-ልቦናዊ-ማህበራዊ ጉልበት የሚባለው የስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ጉልበት ጥምር 
ሲሆን ይህም የአንድ ሰው ስነ-ልቦናዊ እድገት በአደገበት/በአደገችበት ማህበራዊና ባህላዊ 
አውድ የሚወሰን መሆኑን ያሳያል፡፡ ከ UN Women ተቀንጭቦ ከዚህ በታች የሰፈረው አንቀፅ 
ኢኮኖሚያዊና ስነ-ልቦናዊ-ማህበራዊ ጉልበትን እንዴት መረዳትና መተግበር እንዳለብን ያሳያል፦

ሳጥን 0.2

“ማጎልበት” የሚለው ቃል ስረ-መሰረቱ “ማጎልበት/ሀይል (to empower/
power)” ነው፤ ይህ ደግሞ በአራት መንገዶች ሊታይ ይችላል፤ 

(Oxaal & Baden, 1997, p� 1)

ስልጣን

“አንዱ በሌላው ላይ የሚኖረው 
ስልጣን” (Power over)፦ ይህ 
የገዢና ተገዢ ግንኙነትን ያሳያል፡፡ 

“ሌላውን ለማገልገል የተሰጠ 
ስልጣን” (Power to)፦ ይህ 
ለመወሰን የሚያስችል ስልጣን ነው፤ 

“በጋራ የሚሰጥ ስልጣን” (Power 
with)፦ ይህ ለጋራ አላማ ውሳኔ 
የሚሰጥበት ስልጣን ነው፤

“ውስጣዊ ሀይል” (Power within)፦ 
ይህ አንድ ሰው ስለራሱ የሚወስንበት፣ 
በራሱ/በራሷ የሚተማመንበትንና ስለራሱ 
ያለውን ግንዛቤ የሚያመለክት ነው 
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“ሴቶችን የማጎልበት ጉዳይ ሴቶች በራሳቸው ህይወት ላይ ጉልበትና 
ስልጣን እንዲኖራቸው የማድረግ ጉዳይ ነው፡፡ በራስ መተማመንን 
መገንባትን፣ ምርጫዎቻቸውን ማስፋትን፣ ለእምቅ ሀብት ያላቸውን 
ተደራሽነትና ስልጣን መጨመርን፣ እንዲሁም የፆታ አድሏዊነትና እኩል 
አለመታየትን የሚያጠናክሩና የሚያስቀጥሉ መዋቅሮችንና ተቋማትን 
ለመለወጥ የሚወሰዱ እርምጃዎችን የሚያካትት ነው፡፡ የማጎልበት 
ሂደት የግቡን ያህል ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ ጉልበት የሚመነጨው 
ከውስጥ ነው፤ የሴቶች ጉልበት የሚመነጨው ከራሳቸው ነው፡፡ ሴቶችን 
ለማጎልበት የሚውሉ ግብአቶች ሴቶች ራሳቸው ፍላጎቶቻቸውንና 
ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ጉዳዮች እንዲገልፁና እነዚህን ፍላጎቶች 
ለማስተዋወቅ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ የሚያግዙ መሆን አለባቸው፡፡ 
ማጎልበት ለሴቶች ትርፍ፣ በተጓዳኝ ደግሞ ለወንዶችን ኪሳራ የሚያመጣ 
የዜሮ ድምር ጨዋታ ተደርጎ መታየት የለበትም፡፡ ሴቶችን ማጎልበት 
ሲባል እነሱ በሌሎች ላይ ስልጣን ይኑራቸው (Power over) ማለት 
አይደለም፤ ይልቁንም አማራጭ የስልጣን አይነቶች፣ ማለትም በስልጣን 
ሌሎችን ማገልገል (Power to)፣ ስልጣንን ከሌሎች ጋር መጋራት 
(Power with) እና ስልጣንን ከራስ ማመንጨት (Power within) 
ማለት ነው፡፡ ይህ ማለት ደግሞ የግልና የጋራ ጥንካሬዎችን በመጠቀም 
በጉልበት ሌሎችን ለመግዛት ሳይሆን የሁላችንንም የጋራ ግቦች ለማሳካት 
መስራት ማለት ነው” UN Women, 2020)::.

ሴቶችን ለማጎልበትና የፆታዎችን እኩልነት ለማረጋገጥ ባለው አላማ የኢትዮጵያ 
መንግስት በ1995 እ.ኤ.አ. ያወጣውን ህገ-መንግስት ጨምሮ የፆታዎችን እኩልነት 
የሚያስከብሩ የተለያዩ ህጋዊ ማዕቀፎችን በስራ ላይ አውሏል፡፡ ህገ-መንግስቱ ለዘመናት 
የቆዩ ኢፍትሀዊ አሰራሮችን በመቀየር ለሴቶች እኩል መብቶችን ያጎናፅፋል፤ የቀደሙ 
ጉዳቶችንም ለማካካስ ለሴቶች ልዩ ድጋፍ ያደርጋል፡፡  

በ2000 እ.ኤ.አ. ተሻሽሎ የወጣው የቤተሰብ ህግ፣ በ2005 እ.ኤ.አ. ተሻሽሎ የወጣው የወንጀለኛ 
መቅጫ ህግና በ1993 እ.ኤ.አ. የወጣው የኢትዮጵያ ሴቶች ብሄራዊ ፖሊሲ ተመሳሳይ የእኩልነት 
መርሆዎችን ያካተቱ ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨመሪ ሀገሪቷ የሴቶች የፖለቲካዊ መብቶች 
ስምምነትን (CPRW) እና በሴቶች ላይ የሚፈፀሙ ሁሉንም አይነት አድሎዎችን የማጥፋት 
ስምምነት (CEDAW) የተባሉ አለም አቀፍ ስምምነቶችን ተቀብላ አፅድቃለች፡፡ እንዲሁም 
በ1995 እ.ኤ.አ. በወጣው የቤጅንግ መድረክ ለተግባር (BPA)፣ በምዕተ-ዓመቱ የልማት ግቦች 
እና የ2030 እ.ኤ.አ ቀጣይነት ያለው የልማት አጀንዳ ውስጥ የተካተቱ መርሆዎችን ተቀብላ 
አፅድቃለች፡፡ መንግስት በዚህ ረገድ አሌ የማይባል ጥረት ያደረገ ቢሆንም በስምንተኛው ወቅታዊ 
የኢትዮጵያ ዘገባ ማጠቃለያ ላይ እንደተገለፀው በኢትዮጵያ ያሉ ሴቶች ሁኔታ አሁንም ብዙ ስራ 
የሚቀረን መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ሴቶች ለፍትህ ባላቸው ተደራሽነት ላይ፤ እንደ የልጅነት 
ጋብቻ፣ ግርዛትና ጠለፋ ባሉ ጎጂ ባህሎች ላይ፤ በስርዓተ-ፆታ ላይ በተመሰረቱና ቀጣይነት 
ባላቸው የተዛቡ እምነቶች ላይ፤ እና ሴቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ስላላቸው ሚና ብዙ ስራ መሰራት 
አለበት (CEDAW, 2019)፡፡ ኢትዮጵያውያን ሴቶች አሁንም ኢፍትሀዊነትን እየተጋፈጡ ነው፤ 
በአለም-አቀፍ የስርዓተ-ፆታ ልዩነት መለኪያ ሀገሪቱ ከ153 ሀገሮች 82ኛ ደረጃ ይዛ ትገኛለች፡፡ 
በ2020 የወጣው የስርዓተ-ፆታ ዘገባ ከሞላ ጎደል በሁሉም ዘርፎች (በኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ፣ 
በትምህርት ደረጃ፣ በጤና፣ ለገንዘብ ባላቸው ተደራሽነት፣ እና በሲቪልና ፖለቲካዊ ነፃነት) 
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ሰፊ ክፍተቶች እንዳሉ ያሳያል፡፡ እነዚህ ክፍተቶች ጎልተው የታዩት በተለይ ሴቶች ከወንዶች 
ጋር በንፅፅር በታዩባቸው በሁለተኛ ደረጃና በከፍተኛ ትምህርት ምዝገባ፣ በህግ አውጪው፣ 
በከፍተኛ ባለስልጣናት፣ አስተዳዳሪዎችና በፓርላማ አባላት ዘንድ ነበር (World Economic 
Form, 2020)፡፡ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ለማጎልበትና እኩልነታቸውን ለማረጋገጥ 
በመንግስትም ሆነ በግል ባለድርሻ አካላት መሰራት ያለበት ብዙ ስራ ይቀራል፡፡ 

ይህ ጥናት ህጋዊና ተቋማዊ ለውጦችን ማድረግና እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 
የፖሊሲ እርምጃዎችን ያለማቋረጥ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ይጠቁማል፡፡ በተጨማሪም 
ማህበራዊ፣ ባህላዊና ሀይማኖታዊ መሰረት ያላቸው ፆታዎችን በእኩልነት የማያዩ ትርክቶች 
የሚጋርጡትን ችግር ጥናቱ ያስገነዝባል፡፡ ሴቶችን የሚያጎለብቱት ራሳቸው ሴቶች 
መሆናቸውን ጥናቱ ያስገነዝባል፡፡ ስለዚህ ጥናቱ መጎልበት የሚመጣው ከታች ወደ ላይ 
መሆኑን ያመለክታል፡፡ ማጎልበት ለሴቶች የሚደረግ ነገር አይደለም፤ ይልቁንም በህብረት 
ሆነው በራሳቸው መንገድና በሚኖሩበት አውዳዊ እውነታ ተመስርተው የሚያልሙት ግብ 
ነው፡፡ ይህ በተለይ የሀይማኖት ተፅዕኖ ላለባቸው ለኢትዮጵያውያን ሴቶች እውነትነቱ ጎልቶ 
የሚታይ ነው፡፡ ይህ ጥናት መሬት ላይ ያለውን የኢትዮጵያውያንን ሴቶች እውነታ ግንዛቤ 
ውስጥ በማስገባት በማህበራዊና ሀይማኖታዊ ማህበረሰቦች ውስጥ ሴቶችን ማጎልበት 
እንዴት እንደሚቻል ለማዬት ሞክሯል፡፡ ይህንንም በማድረግ በሀገሪቷ የፆታዎችን እኩልነት 
ለማስፈን ለሚደረገው ጥረት አዲስ ትርክት አስተዋውቋል፡፡

የሃይማኖትና የሥርዓተ ጾታ ክርክር፤

በሃይማኖታዊ ስብስቦች አማካይነት 
ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ማጎልበት  
በሃይማኖትና በሥርዓተ-ጾታ መካከል ያለውን ግንኙነት በሚመለከት የተለያዩ አስተያየቶች 
ይሰጣሉ፡፡ Elizabeth Cady Stanton (1885) እና እሷን የመሳሰሉ ነባር የሴቶች መብት 
ተሟጋች ጸሓፍት ለሴቶች የምግባር ደረጃ መውረድ ምክንያት ናቸው የሚባሉት ሁሉ ተደምረው 
ከሚያደርሱት ጉዳት ሃይማኖታዊው ባዕድ አምልኮ የሚያስከትለው ጉዳት እንደሚያይል ታሪክ 
ይመሰክራል የሚል መከራከሪያ አላቸው፡፡ ሌሎች ደግሞ ሃይማኖትን “ሴቶችን የሚጠላ፣ ዘረኛ፣ 
ፀረ-ሰዶማዊ እና ኋላ ቀር” ነው ይሉታል፡፡ በቅርቡ በጾታ እኩልነት፣ በሕግ እና በሃይማኖት ላይ 
የተካሄዱ ጥናቶችም ሃይማኖትን ለሰዎች እኩልነት መብት መጣስ የሚያመች ምንጭ ነው ሲሉ 
ገልጸውታል ( Rivers, 2007)፡፡ Franenberry (2018) በበኩሉ፣ እንደሚከተለው ይላል፥

“ለሴቶች መብት የሚታገሉ ብዙ ፈላስፎች ራሳቸው 
ሃይማኖትን በጥርጣሬ ዓይን በማየት (ስለሃይማኖት 

ያላቸው ግንዛቤ ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያትም 
ሊሆን ይችላል) በዘርፉ ይህ ነው የሚባል ጥናት 

በማቅረብ በኩል ዳተኛነት አሳይተዋል”



12 በየጊዜው የሚደረጉ የሴቶች ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች   @CARDEthiopia 

ምዕራፍ አንድ: መግቢያ

በሃይማኖተኞች ጎራም ለሴቶች መብት የሚደረግን ትግል ለመቋቋም ሲባል ከዚሁ ያልተለየ 
መሠረተ-ቢስ የጥላቻ አስተያየቶች ይሰማሉ፡፡ በሃይማኖትና በሥርዓተ-ጾታ መካከል ያለው 
ግንኙነት በታሪክ ተለዋዋጭና ውስብስብ ቢሆንም፣ McElroy (2005) እና ሌሎችም ጸሐፍት 
በሁለቱ መካከል ተፈጥሯዊ ውጥረት የለም እያሉ ይከራከራሉ፡፡ ይህ ክርክር ከ1830ዎቹ 
ዓመታት ጀምሮ በሃይማኖታውያት ሴቶች ከተቀጣጠለው ባርነትን የማጥፋት ንቅናቄ ወዲህ 
የነበረ ነው፡፡ ኪርክሌይን (Kirkley (2000)) የመሳሰሉ ሌሎች ደግሞ ኢአማኒ ማኅበረሰቦች 
በጾታ እኩልነት የላቀ እምነት አላቸው ሲሉ ይሞግታሉ፡፡  

የሃይማኖት ተቋማትና ቀኖናዎች የሃይማኖት መሪነት ለሴቶች ሙሉ 
በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ክልክል የሆነበትና ሃይማኖቶች 
ስለጾታዎች የስራ ክፍፍልና የእርስ በርስ ግንኙነት በአባታዊ ተረክ 
የተጨናነቀበት በወንድ የበላነት ላይ የተመሠረተ አስተሳሰብና 
አካሄድ ያላቸው ቢሆንም፣ ሃይማኖት፣ በምዕራባዊው ዓለም 
እየተሸረሸረ መሄዱ እንዳለ ሆኖ፣ አሁንም ሠፊ ተቀባይነት እንዳገኘ 
ይኖራል፡፡ በተለይ የጾታዎችን እኩልነት በተመለከተ ሃይማኖት 
በሚያራምደው መርሕ ዙሪያ ይህ ሁሉ ሙግት እየተደረገም ቢሆን፣ 
ሴቶች ከወንዶች የበለጠ ሃይማኖታውያት ሆነው የቀጠሉ መሆናቸውን 
ጥናቶች በተደጋጋሚ አረጋግጠዋል፡፡

ሴቶቹ የሃይማኖትን ነገር ጣል አድርገው በመተው ፋንታ በክርስቲያን፣ በሙስሊምና 
በይሁዲ የሴቶች መብት ተሟጋች ንቅናቄዎች እንደታየው፣ ሃይማኖትን ከውስጥ 
ለማሻሻል የሚችሉባቸውን መንገዶች ፈጥረዋል፡፡ ይህ ሴቶችን የማብቃት/የማጎልበት 
አካሄድም የዚህ ጥናት መሠረታዊ ጉዳይ ነው፡፡  

በሥፋት እየተሠራበት ያለው ሃይማኖትን ያገለለ ሴቶችን የማብቃት/የማጎልበት አካሄድ 
የእኩልነት መብት ያላቸውን አማኝ ሴቶች የማያካትት መሆኑን ይህ ጥናት ይጠቁማል፡፡ ይህ 
ጥያቄና ቅሬታ ከሁሉም ይበልጥ በኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ ማኅበረሰቦች ውስጥ ያሉ ሴቶችን 
ይመለከታል፡፡ ከሃይማኖትሽና ጾታሽን ስለማብቃት ካለሽ እምነት የሚለው ይህ ጽንፍና ጽንፍ 
ምርጫ በኢትዮጵያ ሴቶች ፊት የተደቀነ ፈተና ነው፤ ይህ ጥናትም ያረጋገጠው ይህንኑ ነው፡፡ 

ሳጥን 0.3

ሃይማኖት ሴቶችን ከማብቃት አንፃር መሰናክል ነው ወይስ መልካም ዕድል 
ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱ በሁለት የማይተዋወቁ ባለድርሻ አካላት 
የቡድን ውይይቶች የተሳተፉ 15 ሴቶች ከሰጧቸው መልሶች ጥቂቶቹን እነሆ፣

1� ሃይማኖት የጭቆና መሣሪያ ነው  

2� የሃይማኖት አስተምህሮ ልማዳዊ የጾታ የሥራ ክፍፍል በግዴታ እንዲቀጥል 
ያደርጋል 

3� እኔ በበኩሌ ትልቅ መሰናክል ሆኖብኛል፣ የጾታ የሥራ ክፍገፍልን 
በሚመለከት ትንሽ ጽንፈኛነት ይታይብኛል፤ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ያለኝን 
ጽንዓት ያጎናጸፈኝ ሃይማኖት ነው  
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በርግጥ እያንዳንዷ ተሳታፊ የሰጠችው መልስ በግል ገጠመኟና አስተያየቷ ላይ የተመሠረተ ነው፤ 
በሃይማኖትና ሴቶችን በማብቃት/ማጎልበት መካከል ያለውን ግንኙነት መፈተሸ፣ እንዲሁም 
ደግሞ የኢትዮጵያ ሴቶች በሚያደርጓቸው ሃይማኖታዊ መሰባሰቦች ማዕቀፍ ውስጥ ሴቶችን 
ማብቃት ይቻላል ወይ የሚለውን ጥያቄ መመርመር የዚህ ጥናት ማዕከላዊ ጉዳይ ነው፡፡ ለዚህ 
ጥናት መደረግ መነሻ የሆነው የቃቄ ወርድወት የተባለ ታሪካዊ ልብወለድ ሲሆን፣ ከ160 ዓመታት 
በፊት በ19ኛው ምዕተ-ዓመት ትኖር የነበረችና በዚያን ጊዜ የጉራጌ ማኅበረሰብ ውስጥ ጋብቻን 
በተመለከተ ለሴቶች መብት የታገለች ሴት ታሪክ ነው፡፡ ይህ ጥናት የዚያንን ታሪክ ጭብጥ 
መሠረት አድርጎ የኢትዮጵያን ሴቶች በሚደግፉና ለብቃትም ሊያደርሷቸው ይችልሉ ተብለው 
በሚታሰቡ በሃይማኖት ላይ የተመሠረቱ ስብስቦች ዙሪያ እያቀነቀነ የሚቀጥል ጥናት ነው፡፡ 

በጥናቱ የተዳሰሱት በተወሰነ ጊዜ የሚገናኙ ስብስቦች ለኢትዮጵያ አማንያት እርስ በርስ 
ለመወያየትና ማኅበራዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ችግሮቻቸውን ለመፍታት እንዲችሉ 
ይረዷቸዋል፡፡ ይህ ጥናትም እኒህ ሃይማኖታዊ ስብስቦች የሚያሳርፉት ተጽእኖና የሚያበረክቱት 
አስተዋፅኦ ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ የተደረገ ፍተሻ ነው፡፡ የጽዋ ማኅበሮች፣ የሙስሊም 
የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጁሙዓዎች፣ እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን፣ 
እስልምና እንዲሁም የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን የጸሎት ማኅበራትና ቡድኖች ይህ ጥናት 
የተደረገባቸው አካላት ናቸው፡፡ እነዚህ ማኅበረ-ሃይማኖታዊ አሐዶች በሁሉም የዕድሜ ክልል፣ 
ነገድ፣ የኢኮኖሚ ደረጃ ያሉትን፣ እንዲሁም ስለሥርዓተ-ጾታም ሆነ ስለሃይማኖት የተለያየ 
አስተሳሰብ ያላቸውን ግለሰቦች ያገናኛሉ፡፡ ከዚህም በላይ፣ እንዲህ ያሉት ስብስቦች በሦስቱም 
የኢትዮጵያ ትላልቅ ሃይማኖቶች የሚገኙ ሲሆን፣ በሃይማኖቶቹ መካከል ልዩነት ቢኖርም 
እንኳ፣ በጥናቱ የተካተቱት ስብስቦች በሥነ-ልቦናዊና ማኅበራዊ መስተጋትሮቻቸውም ሆነ 
ለአባሎቻቸው በሚያደርጉት ድጋፍ ተመሳሳይነት አሳይተዋል፡፡ ስብስቦቹ በባሕያርቸው 
ሃይማኖታዊ ሆነው ሳለ፣ የአባላታቸውን ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ችግሮች በመፍታት ረገድም 
ተንቀሳቅሰዋል፤ በዚሁም በሥነ-ልቦናና በኢኮኖሚ ራስን የማብቃትን የኢትዮጵያ የብቻዋ የሆነ 
ገጠመኝ ዕውን አድርገዋል፤ ይህ ገጠመኝ በቀጣዮቹ ምዕራፎች በዝርዝር ሰፍሯል፡፡ እናም፣ ይህ 
ጥናት የነዚህን ስብስቦች ማኅበረ-ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ሥነ-ልቦናዊ ፋይዳ በመመርመር 
ስብስቦቹ በሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ቢደገፉ ሊያመጡ የሚችሏቸውን ጥቅሞች አለያም 
ያሉባቸውን ሕጸጾች በተመለከተ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ይጥራል፡፡ የኢትዮጵያን ሴቶች ጾታዊ 

ሳጥን 0.3 ...የቀጠለ

4� በግል ማምለክን በተመለከተ አብቂ/አስቻይ ሆኖ ሳለ፣ በተቋም ደረጃ ግን 
ክፉ መሰናክል ነው  

5� በሕይወቴ ገጽታዎች ሁሉ ላይ ተፅዕኖ በማሳረፍ የመቅረጽና አዎንታዊ 
አስተዋጽኦ የማበርከት  ሚና ተጫውቷል  

6� በርግጥ መልካም ነገር ነው፣ ልማዳዊ ተረኮቹና መለኮታዊ አስተምህሮው 
ግን መሰናክል ያደርጉታል  

7� ከገጠመኝ ሳየው፣ ስለራሴ ማንነት፣ ስለመኖሬ ምክንያት ትምህርት 
ሰጥቶኛል፤ ያለኝን እምቅ ችሎታ ገልጦ በማሳየት ለሌሎች ሴቶችም አርአያ 
ሆኜ እንድታይ ረድቶኛል፡፡ 
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ብቃት በተመለከተ በግኝቶች ዐውድ ላይ የተመሠረተ ታሪክ መመዝገብና በዚህ በተወሳሰበ፣ 
አልፎ አልፎም መራር በሆነ፣ የሥርዓተ-ጾታና የሃይማኖት ፍግፍግ ላይ ለየት ያለ አተያይ መፍጠር 
ዓላማው ነው፡፡ በመጨረሻም በዘርፉ ባለው የሰነድ እጥረት የተነሳና ጥናቱም የፍተሻ ጥናት 
እንደመሆኑ መጠን ለቀጣይ ተመራማሪዎችና ለፖሊሲ አውጪዎች በመነሻነት ያገለግላል፡፡

ሳጥን 0.4

ጠቅለል ባለ መልኩ፣ ጥናቱ በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ያተኮረ ነው፡-

1. የኢትዮጵያ ሴቶች ከሚመሰርቷቸው ሃይማኖታዊ ስብስቦች ምን 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ያገኙባቸዋል?

2. የኢትዮጵያ ሴቶች ከሚመሰርቷቸው ሃይማኖታዊ ስብስቦች ምን 
ሥነ-ልቦናዊና ማኅበራዊ ጥቅም ያገኙባቸዋል?

3. በሃይማኖታዊ ማኅበረሰቦች አማካይነት ሴቶችን ማብቃት/
ማጎልበት ይቻላልን?   

1.1 ጥናቱ የተደረገበት ዳራ፦ ሃይማኖት 
እና የኢትዮጵያ ሴቶች በየወቅቱ 
የሚያደርጓቸው ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች
በመግቢያው እንደተጠቀሰው፣ ኢትዮጵያ የሃይማኖቶች አገር ናት። በ2007 ዓ.ም. የተደረገው 
የሕዝብ ቆጠራና ሌሎችም የመረጃ ምንጮች እንደሚያሳዩት፣ ሦስቱ ታላላቅ ሃይማኖቶች 
ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ እስልምና እና የፕሮቴስታንት እምነት ናቸው፡፡ እንግዲህ 
ይህ ጥናት ፈልጎ ያገኘና በጥናቱ ያካተታቸው በነዚህ ሦስት ሃይማኖቶች ዙሪያ የሚደረጉ 
እምነት-ነክ የሴቶች ስብስቦችን ነው፡፡ ስለእያንዳንዱ ሃይማኖት ቅድመ ጥናት እንዲሁም 
በጥናቱ ስለተዳሰሱት ማኅበረ-ሃይማኖታዊ ቡድኖች ዐውዳዊ መግቢያ ተካቷል፡፡ እያንዳንዱን 
ሃይማኖትና ሃይማኖታዊ ስብስብ በተመሳሳይ ጥልቀት በማስተዋወቅ ረገድ ከፍተኛ ጥንቃቄ 
የተደረገ ቢሆንም፣ ስለያንዳንዱ ሃይማኖት እንዲሁም ሃይማኖታዊ ስብስብ ሊገኝ የቻለው 
ሰነድ ብዛት ከፍና ዝቅ ማለት አጥኚዋ ተቀራራቢ ትረካ እንዳታደርግ ገድቧታል፡፡ ስለሆነም 
አንባቢው ይህን መሰል ወጣ-ገባነት ቢያስተውል በውጫዊ ምክንያቶች እንጂ በአቀራረብ 
ገዳዳነት እንዳልሆነ እንዲገነዘብልን እንጠይቃለን፡፡
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1.1.1 ኦርቶዶክስ ክርስትና እምነትና የጽዋ ማኅበራት 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከምሥራቁ ኦርቶዶክስ 
አብያተ-ክርስቲያን አባላት አንዷ የሆነች ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ናት፡
፡ 36 ሚሊዮን ተከታዮች አሏት። ይህም የምዕመናን ቁጥር ከሩሲያ ቀጥሎ 
በዓለም ሁለተኛዋ ያደርጋታል (Diamant, 2017)፡፡ Habele Selassie 
(2003) እንደሚነግረን፣ የክርስትና ሃይማኖት በ4ኛው ምዕተ-ዓመት 
ወደ ኢትዮጵያ መግባት በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ ከፍቷል፡፡ ቤተ 

ክርስቲያን የአገሪቱን ባህል፣ ፖለቲካዋንና የሕዝቧን ማኅበራዊ ኑሮ በመቅረጽ ከፍተኛ ሚና 
ተጫውታለች፡፡ የ1974 ዓመተ-ምህረቱን አብዮት ተከትሎ፣ ሃይማኖት ከማኅበራዊ ኑሮና 
ከመንግሥታዊ ጉዳዮች በይፋ እንድትወጣ ተደረገ፡፡    

ተጽእኖ ፈጣሪና ወግ አጥባቂ ምእመናን ባሏት በኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን ነው ሴቶቹ ጽዋ ማኅበራት እየመሠረቱ 
የሚሰባሰቡት፡፡ 

እነዚህ ወጎች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን ዘመን ያሸበቱ 
ልማዶች ውስጥ የሚካተቱ ናቸው፡፡ Flemmen & Zenebe (2016) “ሃይማኖታዊ 
ማኅበሮች በኢትዮጵያ” በሚለው ጥናታቸው እንደጠቀሱት: 

 ቁልፍ ቃል

የጽዋ ማኅበር:
ሰዎች በፈቃደኛነት የሚመሠርቱትና ተራ ገብተው 
በየወሩ በየቤቱ እየዞሩ፣ እየበሉና እየጠጡ 
ቅዱሳኑን በዕለተ-ቀናቸው የሚዘክሩበት ማኅበር ነው፡፡

ሳጥን 0.5

የጽዋ ማኅበር ከተባለ፣ ቀጥሎ የተዘረዘሩት አላባውያን ይኖራሉ፡

(Flemmen & Zenebe, 2016)�

ጽዋ፣ መሶብ፣ ያንድ ቅዱስ ወይም መልአክ 
ዝክር፣ ሙሴ፣ አባላቱ፣ የተራ ሰዎች መኖሪያ 
ቤቶች፣ ጸሎትና ተካፍሎ መብላትና መጠጣት
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የጽዋ ማኅበራት 

ሳጥን 0.6

“ጁላይ (ሃምሌ) 28 ቀን 2013 ዓ�ም� ከሰዓት በኋላ አጥኚው ቡድን በኦሮሚያ 
ክልል፣ በሰላሌ ወረዳ፣ በፍቼ ከተማ የማርያምን ጽዋ በምታወጣ አንዲት 
ሴት መኖሪያ ቤት ተገኘ፡፡ በቤቱ ወለል ቄጠማ ተነስንሶበታል፡፡ ጥቂት ሴቶችና 
አንድ ዘካሪ ከሀን ቀድመውን ደርሰዋል፡፡ ባለቤትዮዋ የሃበሻ ቀሚሳቸውን 
ለብሰው ነጠላ ደርበውበታል፡፡ ወደ አንድ የቤቱ ማዕዘን ሸሸግ ብሎ ጠላው 
ተዘንብሏል፤ ዳቦውና የእመቤታችን የማርያም ምስል በመሶብ ላይ ተኮፍሷል፡
፡ በጠረጴዛው ላይ ሻማ ተተክሏል፣ በኣጠገቡ ቄሱ የጽዋው ዘካሪ መሆናቸው 
በሚያስታውቅ ሁኔታ ጀነን ብለው ተቀምጠዋል፡፡  እንደገባን፣ በማርያም 
ምስል ሥር ሄደን ተንበርክከን ሰገድንና ያመጣነውን ሻማ ለኮስነው፡፡ ለሚመጣ 
እንግዳ ሁሉ ይደረግ ዘንድ ደንቡ እንደሚያዘው የቤቱ ባለቤት ዳቦና ጠላ ሰጡን፡
፡ ያንን ይዘን እንደተቀመጥን አባላቱ በኦሮምኛ የተለያዩ ጉዳዮችን - የኮሮና 
ቫይረስ መስፋፋት፣ በቅርቡ ቃጠሎ ስለደረሰባቸው አብያተ-ክርስቲያን 
እና ሌሎችም የግል ጉዳያቸውን - እያነሱ ሲጨዋወቱ ሰማናቸው፡፡

የማርያም የጽዋ ማኅበር ወሩ በገባ በ21ኛው ቀን (በኢትዮጵያ የዘመን 
አቆጣጠር ቀመር) የሚከበር የሴቶች ብቻ ማኅበር ነው፡፡ ይህ እኛ የተገኘንበት 
ማኅበር በ2012 ዓ�ም� የተመሠረተ ሲሆን 31 አባላት አሉት፡፡ የማኅበሩ መሪ 
ሙሴ ትባላለች - ተምሳሌቱ የቅዱሱ መጽሐፍ ሙሴ ሕዝበ-እስራኤልን ከባርነት 
አውጥቶ ወደ ቃልኪዳኗ ምድር እየመራ መውሰዱ ነው፡፡ ሙሴ በአባላቱ አንድ 
ጊዜ ከተመረጠች፣ ሹመቷ የዕድሜ ልክ ነው፤ ረዳቷ የሆነችዋ ግልገል ሙሴም 
እንደዚሁ ካልሞተች አትቀየርም፤ ሙሴዋ ስትሞት ወይም ማኅበሩን ለቃ 
ስትወጣ ግልገሏ ሙሴ ቦታዋን ትረከባለች፡፡ ሌሎችም ገንዘብ-ነክ ጉዳዮችን 
የሚፈጽሙ (ገንዘብ ያዥንና የሒሳብ ተቆጣጣሪን የመሳሰሉ) አባላት አሉ፡፡ 

የማኅበሩ አባላት ተካተው ሲገቡ ቄሱ ተነሱና ሕብስቱን ባረኩት። የተባረከው ሕብስት 
በሁላቸውም ፊት እንዲዞር ተደረገና እያንዳንዷ አባል እየቆረሰች ወሰደችለት። 
ይህም አንድነታቸውንና እህትማማችነታቸውን ለማሳየት ነው፡፡ ቀጥሎ ምግብና 
መጠጡ ቀረበ። የቀረበልንን ሲሳይ እየኮመኮምን ሳለን፣ አባላቱ ይሣሣቁና 
ይጫወቱ ነበር፡፡ አብዛኝውን ጊዜ “እህቴ”፣ “እታለም” እየተባባሉ ይጠራሩ ነበር፡
፡ ወደ በዓሉ መገባደጃ ገደማ ቄሱ እንደገና ተነሱና ማሳረጊያ ጸሎት አደረሱ፤ 
ጋባዣቸውንም መረቋት፡፡ በዚህ ወቅት አባላቱ የቀረበላቸውን መብልና መጠጥ 
የወደዱት መሆን አለመሆናቸውን ተጠየቁ፤ እነሱም ባንድ ድምፅ የጣመና የላመ 
ነው ብለው መለሱ፡፡ ጋባዥ የቄሱን ቡራኬም የአባላቱን ምርቃትም በጉልበቷ 
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ሳጥን 0.6 ...የቀጠለ

ሆና ተቀበለች፡፡ ጽዋው ከቤት ከመውጣቱ በፊት አባላቱ ለቅድስት ድንግል 
ማሪያም የምስጋና መዝሙር ዘመሩ፤ ገንቦውንና መሶበ-ወርቁን የያዙት ሴቶች 
ትእምርታዊ በሆነ ሁኔታ ወዲያ ወዲህ አመላለሱት፤ ሌሎቹ አባላት በደስታ 
እልል እያሉ አጀቧቸው፡፡ ጽዋው ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ወደ ባለሳምንቷ 
(ተረኛዋ ባለፅዋ) ቤት ሲወሰድ አባላቱ ጧፋቸውን እያበሩና እየዘመሩ ተከተሉት፡
፡ እባለሳምንቷ ቤት ሲደርሱ አባላቱ እልል እያሉ ገቡ፤ ጽዋው ለዚህ ቤት ይዞለት 
የመጣውን ቡራኬ ማብሠራቸው ነው፡፡ ባለሳምንቷ ቆሎና አረቄ አቀረበች፡
፡ ከእርሷም፣ ከሌሎቹም ጋር መልካም ምኞት እየተለዋወጡ በተገናኙ በሦስት 
ሰዓታቸው ተለያዩ” (Personal Communication, July 28, 2020)፡፡

ከፍ ብሎ የተጠቀሰው ምልከታ በኢትዮጵያ ከሚገኙት የተለያዩ የጽዋ ማኅበር አወጣጥ ሥነ-ሥርዓቶች አንዱ 
ብቻ ነው፡፡ በቤተ-ክርስቲያን ቅጽር ግቢ ውስጥ የሚዘከሩና የኔቢጤዎች፣ መነኮሳት፣ የቤተ-ክርስቲያኒቱ 
ማኅበረሰብና ቤተ-ክርስቲያን ሳሚዎች የሚታደሙባቸውም አሉ፡፡ Flemmen & Zenebe (2016) እነዚህን 
ማኅበሮች ሰንበቴ በሚል ልዩ ስም ይጠሯቸዋል። የዚህ ጥናት ተሳታፊዎች ደግሞ በመኖሪያ ቤት የሚዘከሩትንና 
በቤተ-ክርስቲያን ቅጽር ግቢ የሚዘከሩትን ለይተው አያዩአቸውም፤ ሁሉንም በተመሳሳይ የጽዋ ማኅበር እያሉ 
ይጠሯቸዋል እንጂ፡፡ ሌሎችም በአከባበራቸው የነዚህን ያህል ወግ የማያጠብቁ - ገንቦ፣ መሶበ፟-ወርቅ፣ ቄስ 
የመሳሰሉት ሳይኖሩባቸው በዩኒቨርሲቲ መኝታ ክፍሎች ውስጥ የሚከበሩ - ስብስቦች አሉ፡፡ ጽዋዎች ከዕድር 
ጋር ተዳብለው ቅይጥ ማኅበር የሚሆኑባቸው ጊዜያትም አሉ፡፡

የጽዋ ማኅበራት አባሎችን በሚመለከትም ስብጥሩ የተለያየ ሊሆን ይችላል፡፡ አንዳንዶቹ የወንዶች ብቻ ማኅበር 
ይሆናሉ። በዚህ ጥናት የተሳተፉት ደግሞ የሴቶች ብቻ ናቸው፤ ሴትና ወንድ ቅይጥ አባላት ያሏቸው ማኅበራትም 
አሉ፡፡ ይህ ጥናት ትኩረቱን ያሳረፈው በሴቶች የጽዋ ማኅበራት ላይ ይሁን እንጂ፣ ባለትዳሮችን ያላካተተ አንድ 
የሴትም የወንድም ማኅበርም ተጠንቷል፡፡ የጽዋ ማኅበራት አዘካከርና ወግ እጅግ የተለያየ ስለሆነ፣ ከፍ ብሎ 
የተቀመጠውን ምልከታ አንባቢው በነዚህ አገር-በቀል ማኅበሮች ላይ የሚደረገውን ቀሪ ውይይት ለመከታተል 
እንዲያስችለው የቀረበለት አውዳዊ ተረክ ብቻ አድርጎ እንዲረዳው ያስፈልጋል፡፡ 

እነዚህ ስብስቦች በአፈጣጠራቸው ሃይማኖታዊ ናቸው፡፡ አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ምሁር 
እንዳለው፣ የጽዋ ማኅበራት በማቴዎስ ወንጌል 10፡42፣ 

 “ማንም ከእነዚህ ከታናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ 
ጽዋ ውኃ ብቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ፥ 

እውነት እላችኋለሁ፥ ዋጋው አይጠፋበትም።” 
አዲሱ መደበኛ ትርጉም�
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በጥናቱ ካካተትናቸው የጽዋ ማኅበራት ባንደኛው ያገኘናቸው አንድ ቄስ በተጨማሪ 
ሲያብራሩልን በቀሳውስት ተባርኮ በጸበልነት የሚቀርበው ሕብስትና ጠላ የክርስቶስ ሥጋና 
ደም ተምሳሌት እንደሆነ፣ ሕብስቱ የሚቀርብበት መሶብ ደግሞ ክርስቶስን በማሕጸኗ 
የተሸከመችው የድንግል ማርያም ተምሳሌት እንደሆነ ነግረውናል፡፡ Flemmen & Zenebe 
(2016) የነዚህን መኅበራት ሃይማኖታዊ ባሕርይ ሲያጠናክሩት፣ ምግቡንና መጠጡን 
ተካፍሎ መብላትና ለተራቡት ማደሉም ቢሆን በአዲስ ኪዳን በተመለከተውና ክርስትና 
ሃይማኖትን ተቀብለው ማኅበረሰቡን ለመመሥረት የመጀመሪዎቹ የሆኑት 120ዎቹ ያደርጉት 
እንደነበረው መሆኑን አክለው ይከራከራሉ፡፡ በዚህም ምክንያት ነው ቤተ-ክርስቲያንም ሆነች 
ምዕመናኗ ለነዚህ ስብስቦች ከፍ ያለ ስፍራ የሚሰጧቸው፡፡

የጽዋ ማኅበራት አባሎች የሚተያዩ እንደ ወንድምና እህት ስለሆነ፤ በመካከላቸው ጋብቻ ቢፈጸም 
ሊያስነውር ይችላል፡፡ ማኅበሮቹ የዕደሜ ልክ ናቸው፤ ካጠናናቸው ማኅበራት አንዳንዶቹ እስከ 
35 ዓመት ዕድሜ ያስቆጠሩ ናቸው፡፡ በጽዋ ማኅበር አባልነት ቀልድ የለም፤ የተለየ አጥጋቢ 
ምክንያት ከሌለ በስተቀር አይቀሩም፤ ይህም አስቀድመው ለሙሴው/ዋ አሳውቀው ነው፡፡  

በነዚህ ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ 
ኦርቶዶክስ ሴቶች እስከ ዕለተ-ሞታቸው በሠርግ፣ 
በወሊድ፣ በሕመምም ሆነ በሌሎች ማኅበራዊ ጉዳዮች 
ለበርካታ ዐሠርት ዓመታት እርስ በርስ ይደጋገፋሉ፡፡

1.1.2 እስልምናና የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጁሙዓዎች
በኢትዮጵያ ሁለተኛው ግዙፍ የሃይማኖት ተቋም እስልምና ሲሆን 
የሶማሊያ፣ የአፋርና የኦሮሚያ ክልሎች እንዳቀማመጣቸው ከፍተኛዎቹን 
የሙስሊም ነዋሪዎች ቁጥር ይይዛሉ፡፡ እስልምና በኢትዮጵያ መስፋፋት 
የጀመረው ከ615 ዓ.ም. ጀምሮ ነው፡፡ Abbink (1998) እንደሚነግረን 
ነቢዩ መሐመድ (ሰ.ዐ.ወ) በዐረቢያ ቁራያህ ባለሥልጣኖች ግፍ 
እየተፈጸመባቸው የነበሩትን ተከታዮቻቸውን “በአክሱም ግዛት አንድ 

ደግ ንጉሥ አለ፤ ወደ እርሱ ሂዱና ሙጥኝ በሉ፤ ያስጠጋችኋልም” ብለው መከሯቸው፡፡ 
ይህም በእስልምና ታሪክ የመጀመሪያው ስደት በመሆን ይታወቃል፡፡ ስደተኞቹ በኢትዮጵያ 
መልካም አቀባበል ተደረገላቸው፤ በመካ ባለሥልጣኖች ከተቃጣባቸው ሥቃይና መከራም 
እንዲጠበቁ ተደረገ፡፡ ሃይማኖቱ ቀስ በቀስ በቆላማው የአገሪቱ ክፍልና በአርብቶ-አደሩ ሕዝብ 
ዘንድ የንግድ አውታሮቹን ተከትሎ ቀስ በቀስ ተስፋፋ፤ በሰሜናዊው ክፍል ግን ክርስትና 
ሃይማኖት ተደላድሎ ተቀመጠበት፡፡ በመካከለኛው ዘመን መገባደጃ የሐረር ከተማ የሙስሊም 
ባህልና ሥልጣኔ ማዕከል ሆነች፡፡ በ16ኛው ምዕተ-ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ በሁለቱ 
ሃይማኖቶች መካከል ጥቃቅን ግጭቶች የተፈጠሩ ከመሆናቸው በቀር በነዚህ ዐበይት የሃይማኖት 
ተቋማት መካከል በታሪክ የተመዘገቡት ግንኙነቶች በመቻቻል ላይ የተመሠረቱ ናቸው  
( Abbink, 1998, pp. 113-114)፡፡ 

 ቁልፍ ቃል

ጁሙዓ :
በዐረብኛ “ዐርብ” ማለት ሲሆን ኢጅታማ  ከሚለው ግሥ የተመዘዘ ነው፤ 
ይኸውም የሰዎች ባንድ ላይ መሰባሰብ ማለት ነው (Hussain, 2012)፡፡ 
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እነዚህ የዐርብ ቀን ጸሎቶች በመንፈሳዊ መገናኛነታቸው 
ታላቅ ዋጋ ያላቸው ከመሆናቸውም ባሻገር ሙስሊሞቹ 
እየተገናኙ እጅግ ጠቃሚ ስለሆኑ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ 
ጉዳዮች የሚወያዩባቸው ኩነቶችም ናቸው፡፡  

ይህ ጥናት የሴቶች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጁሙዓዎች ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገፅታ ይመረምራል፡፡

የዩኒቨርሲቲ  ጁሙዓ

በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ጁሙዓዎች ዙሪያ ተመዝግቦ የተቀመጠ የጽሑፍ ሰነድ ሊገኝ ባለቻሉ 
ስለስብስቦቹ ዐውዳዊ ትረካ ማድረግ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ሙስሊም 
ልጃገረዶች ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ዐርብ-ዐርብ - አልፎ አልፎም በየዕለቱ - እየተገናኙ በቡድን 
የሚጸልዩ ሙስሊም ተማሪዎች ይቀበሏቸዋል፤ ከጸሎት ውጪ በጋራ ትምርታቸውን 
ለመከለስና ለማኅበራዊ ጉዳዮችም የሚገናኙም አሉ፡፡ ስለሆነም በዚህ ጥናት “የዩኒቨርሲቲ 
ጁሙዓ” በሚለው ስያሜ የተጠቀምንበት ለዐርብ እንዲሁም ለዘወትር ጸሎት እንዲሁም 
ከጸሎት ውጪ ለሆኑ ማኅበራዊ መስተጋብሮች የሚሰባሰቡ በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ 
ሙስሊም ሴቶች የዩነቨርሲቲ ተማሪዎችን ክበብ ለመግለጽ ነው፤ ተጠያቂዎቹም (መላሾቹም) 
ስያሜውን የተረዱትና የሚጠቀሙበት በዚሁ ትርጉሙ ነው፡፡

ለዚህ ጥናት የተመረጡት ሦስት የሴቶች ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጁሙዓዎች የአዲስ አበባው ቅዱስ 
ጳውሎስ ሚሌኒየም የሕክምና ኮሌጅ፣ የኦሮሚያ ክልሉ ሃሮማያ ኮሌጅ እና የአማራ ክልሉ 
ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሲሆኑ፣ ዩኒቨርሲቲዎቹ በሥነ-ልቦናዊ፣ በማኅበራዊና በኢኮኖሚያዊ  ዘርፎች 
ለአባሎቻቸው የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ተጠንቷል፡፡ እያንዳንዱ ጁሙዓ የራሱ የሆነና ለየት 
ያለ አሠራር ስላለው ማኅበራቱን ለየብቻ ለአንባቢው ማስተዋወቅ ይጠቅማል፡፡

የቅዱስ ጳውሎስ ሚሌኒየም የሕክምና ኮሌጅ ፈትወል ዛህራ ጁሙዓ

ይህ ጁሙዓ በሃያዎቹ ዓመታት መባቻ ላይ የሚገኙ ወንዶችና ሴቶች ሙስሊም ተማሪዎች 
በአካባቢው በሚገኘው የሳባ መስጅድ እየተገናኙ የሚጸልዩበት ማኅበር ነው፡፡ የሴቶቹ ተማሪዎች 
ጁሙዓ ከዚህ ባሻገር ሌሎችም ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል፤ በበጎ አድራጎት ሥራ 
ይሳተፋሉ፤ አባላት በትምህርታቸው ድጋፍ እንዲያገኙ ያመቻቻሉ፤ አዲስ ተማሪዎች ወደ 
ዩኒቨርሲቲው ሲመጡ አቀባበል ያደርጋሉ፤ ተመርቀው ለሚወጡት መሸኛ ያዘጋጃሉ፤ ሌሎችንም 
እንቅስቃሴዎች በኅብረት ያደርጋሉ፡፡ ለአዲስ ገቢዎች አቀባበል የሚያደርጉባቸውን አጋጣሚዎች 
አባላትን ለመመልመልም ይጠቀሙባቸዋል፡፡ በቃለ-መጠይቁ ከተሳተፉት ተማሪዎች መካከል 
ጥቂቶቹ የዚህ ክበብ አባል እንዲሆኑ ካነሳሷቸው ምክንያቶች መካከል ሃይማኖታዊ ዕውቀት 
ለመገብየት፣ በማኅበራዊና በበጎ አድራጎት እንቅስቃሴዎች ለመሳተፍ፣ ከአዲሱ አካባቢ ጋር 

ሳጥን 0.7

Harvard University (2020) “የዐርብ ጸሎትና ዘወትር የሚደረገው 
ሶላት አንድ ናቸው፤ ልዩነቱ ዐርብ-ዐርብ ኢማሙ ሥርዓቱን በሁለት 
ከፍሎ ኩትባህ በሚባለው መልክ የሚያቀርበው መሆኑ ነው - በሁለቱ 
ክፍሎች መሀል የግል ዱዓ የሚደረግበት ፋታ ይሰጣል”) ይለናል፡፡ 
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በቀላሉ ለመለማመድ፣ ከመሰል ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር፣ የሕክምናው 
ትምህርት የሚጠይቀውን ሣይንሳዊ ዕውቀትና የሃይማኖትን ቀኖናዎች አጣጥሞ ለመቀጠል 
እንዲሁም ትምህርት ሲከብድ ድጋፍ ለማግኘት የሚሉትን ይጠቅሳሉ፡፡

የስብሰባ ሰዓት በየጊዜው ይለዋወጣል፡፡ ስብሰባ በተቻለ መጠን በሳምንት አንድ ጊዜ ይደረጋል፡
፡ በሳምንት ሁለት ወይም ሦስት ጊዜ የተደረገባቸው ጊዜያትም አሉ፡፡ የስብሰባ ሰዓት የአባላቱን 
ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች ባገናዘበ መልኩ ይወሰናል፡፡ ሰዓቶቹ በተለምዶ በመኽሪብና በኢሻ 
የጸሎት ወቅቶች መካከል ያሉቱ ናቸው (ተጠያቂዎች ለ1 (4), ለ1 (5), and ለ1 (6)1 ፡፡ የአሁኗ 
የጁሙዓ አሚራ (መሪ) እንደነገረችን የሴቶቹ ጁሙዓ በሳምንት ሁለት ጊዜ ይገናኛል። 
ይኸውም አንድ ጊዜ ለሃይማኖት ትምህርት፣ አንድ ጊዜ ደግሞ “በአባላቱ በራሳቸው ለሚወጡ 
የሴቶች መርሐ ግብሮች ነው (ተጠያቂ ለ1 (1))” ፡፡

በአባላቱ ቁጥር ውሱንነት ምክንያት፣ ጁሙዓው ይህ ነው የሚባል የተወሰነ አደረጃጀት የለውም፤ 
ይልቁንም ላላ ያለ ስብስብ ነው፡፡ አሚሩ (ወንድ) እና አሚራዋ (ሴት) የጁሙዓውን ጉዳዮች ሁሉ 
በመሪነት ያስተዳድራሉ፡፡ ምክትል አሚሮች/አሚራዎችም አሉ፡፡ ከነሱ ሌላ ደግሞ ከያንዳንዱ 
ዓመት ተማሪ ወኪሎች የሚሰበሰበውን ገንዘብ የሚይዝ/የምትዝ ገንዘብ ያዥ አለ/አለች፡፡ 
በተጨማሪም የጁሙዓውን ትምህርትና ማኅበራዊ ጉዳዮች የሚመሩ አሉ፤ እነዚህ ኃላፊነቶች 
በርግጥ ከፊል-መደበኛ (semi-formal) ናቸው፡፡ 

ቃለ መጠይቅ

ቃለ-መጠይቅ የተደረገላቸው አባላት እንደነገሩን በአባልነት 
ለመመረጥ በቅድሚያ የተደነገገ መስፈርት የለም፡፡ እነሱ ግን 
በታዘቡት መሠረት የሚከተሉትን መሥፈርቶች አስቀምጠዋል፡- 

 ࠠ ሃይማኖቱ/ቷ እስልምና የሆነ፣ 

 ࠠ የማኅበሩን ዓላማዎች የተቀበለች/የተቀበለና ለሱም 
ጊዜዋን/ውንና ጉልበቷን/ቱን ለመስጠት የቆረጠ/ች፣ 

 ࠠ በስብሰባዎቹም ሆነ በሌሎች እንቅስቃሴዎች 
ለመሳተፍ ፈቃደኛ የሆነች/የሆነ

 ࠠ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት ፍላጎት ያላት/ያለው

 ࠠ ተግባቢ የሆነች/የሆነ 

 ࠠ በትምህርቷ/ቱ ብርቱ የሆነች/የሆነ፡፡ 

"

የማኅበሩን ዓላማዎች የመቀበልና ለሱም ጊዜዋን/ውንና ጉልበቷን/ቱን 
ለመስጠት የመቁረጥ ደረጃ ከአባል አባል ከፍ-ዝቅ 

1 ለዚህ ጥናት የተካሄዱት ቃለ መጠይቆች ለያንዳንዱ ቃለ መጠይቅ ልዩ በሆኑ መለያ ቁጥሮች 
ተለይተዋል፡፡ መለያ ቁጥሩ የቃለ መጠይቁ መላሽ ናሙና ምድብ የወል ስም (summation) ነው፡
፡ ሀ ለጽዋ ማኅበራት፣ ለ ለዩኑቨርሲቲ ጁሙዓዎች፣ ሐ ደግሞ ለሴቶች የጸሎት ቡድኖች ማለት ነው፤ 
በፊደል መለያዎቹ ላይ ቃለ መጠይቁ የተደረገበትን ስፍራና የተደረጉበትን ቅደም ተከተል የሚያሳዩ 
ቁጥሮች ተጨምረውባቸዋል፡፡ ለዝርዝሩ አባሪ 1ን ይመልከቱ፡፡
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ይላል፤ አንዳንዶቹ በከፍተኛ ንቃት ይሳተፋሉ፤ የቤተሰብ ችግር ካልገጠማቸው ወይም ፈተና 
ከሌላቸው በቀር ከጁሙዓ አይቀሩም፤ ብቅ-ጥልቅ እያሉ የሚሳተፉም አሉ፡፡ በሌላ በኩል 
ሁሉም ተጠያቂዎች (መላሾች) ቤተሰቦቻቸው በጁሙዓ መሳተፋቸውን እንደሚደግፉላቸው፣ 
አንዳንዶቹ እንዲያውም በተሻለ ንቃት እንዲሳተፉ እንሚያበረታቷቸው ይናገራሉ፡፡

የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ የሙስሊም ተማሪዎች ጁሙዓ

ይህ ጁሙዓ በዩኒቨርሲቲው የሚማሩ ወንዶችም ሴቶችም ተማሪዎች የተሰባሰቡበት ነው፡፡ 
የዚህ ጥናት ትኩረት የሆነው የሴቶቹ ጁሙዓ በተለያዩ የትምህርት መስኮች - በባዮ-ቴክኖሎጂ፣ 
በአፕላይድ ባዮሎጂ፣ በሶፍትዌር ኤንጂኒዬሪንግ፣ እንዲሁም በፈረንሣይኛ ትምህርት 
ተመዝግበው የሚማሩ ተማሪዎች ያሉበት ነው፡፡ በተጨማሪ ደግሞ አባላቱ ከተለያዩ የአገሪቱ 
ክፍሎች፣ ማለትም ከአዲስ አበባ፣ ከደሴ፣ ከኮምቦልቻ፣ ከጂማ የመጡ ናቸው፡፡ የአባላቱ 
ዕድሜ በሃያዎቹ መጀመሪያ ያለ ሲሆን፣ ዩኒቨርሲቲውን ከለቀቁ በኋላም የጁሙዓው አባላት 
ሆነው የቀጠሉትና በቃለ-መጠይቁ የተሳተፉት ደግሞ በሃያዎቹ መጨረሻ ያሉ ናቸው፡፡ 
አብዛኞቹ አባላት ጁሙዓውን የተቀላቀሉት ገና ዩኑቨርሲቲው በገቡበት ዓመት ታላላቆቻቸው 
“እንኳን ደህና መጣችሁ” ብለው በተቀበሏቸው ጊዜ ነው፡፡ ለ2(4) እና ለ2(7) ተጠያቂዎች 
(መላሾች) የሃይማኖታዊው ጁሙዓ አባል የመሆን ፍላጎት እንዳልነበራቸውና የአባላቱን መልካም 
አቀራረብና የማኅበሩንም ማራኪ እንቅስቃሴ አይተው እንደተቀላለቀሉ አጫውተውናል፡፡

የሴቶቹ ጁሙዓ በአካባቢው የገንደቤ (Gendebay) መስጊድ እየተገኙ ሳምንቱን ሙሉ 
የሚያከናውኗቸው የተለያዩ መርሐ-ግብሮች አሏቸው፤ ጥቂቶቹ ቁርአን ይቀራሉ፤ ጥቂቶቹ 
የነገረ-መለኮት ትምህርት ይከታተላሉ፤ ሌሎቹ ተሰብስበው ይጸልያሉ፤ በየሳምንቱ ቅዳሜ 
ደግሞ ከዙህር ጸሎት (ከሰዓት በኋላ የሚደረገው የቀኑ ዐራተኛ ጸሎት) እስከ አሥር 
ጸሎት (ፀሐይ በቀትርና መጥለቂያዋ ሰዓት መካከል ስትውል የሚደረገው የቀኑ አምስተኛ 
ጸሎት) ልዩ የሴቶች መርሐ-ግብር አለ፡፡ ይህ ሳምንታዊ መርሐ-ግብር ማንኛውም አባል 
ትምህርት በማዘጋጀት፣ ሥልጠና በመስጠት የሥነ-ግጥም ዝግጅት በማቅረብ ሊመራው 
ይችላል፡፡ መርሐ-ግብሩ በአማርኛና በኦሮምኛ ይቀርባል፡፡ በወር አንድ ጊዜ ደግሞ 
ረቡዕ ዕለት “የሴቶች ምሽት” የሚለውን ያዘጋጃል፡፡ 

እንደ ተጠያቂ ለ2(2):

ወርሃዊ ምሽቶቹ ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ናቸው፤ 
ይሁን እንጂ ስለማንኛውም ነገር - እንዴት ያለ ሰው 
ማግባት እንዳለብን፣ ትምህርታችንን ጨርሰን ስንመረቅ 
የሥራውን ዓለም እንዴት ልንጋፈጠው እንደምንችል፣ 
አባላቱ በፖለቲካም ሆነ በኢኮኖሚ እንዴት ጠንካራ 
ሊሆኑ እንደሚችሉ፣ በራስ የመተማመን ክሕሎታችንን 
ስለማዳበር፣ የማንም ጥገኛ ስለማንሆንበት ሁኔታ 
እንነጋገራለን። ከታላላቆቻችን ጋርም የልምድና የገጠመኝ 
ልውውጥ እናደርጋለን። ሌላው ቀርቶ ራስን ስለማስዋቢያ 
ዘዴዎች፣ ስለልጅ አስተዳደግ ጥበብ፣ እንዲሁም ደስታ 
የተሞላበት ትዳር ስለመምራትም እንጨዋወታለን፡፡   

"
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ጁሙዓው ሁለት መሪዎች፣ አሚርም አሚራም አሉት፡፡ የሴቶቹ ጁሙዓ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች 
ስለሚያደርግ፣ በ“ዘርፎች” የተከፋፈለ ነው፤ እያንዳንዱ ዘርፍ የራሱ መሪ አለችው፡፡ አባላቱ 
በሙሉ በዩኒቨርሲቲው ግቢ የሚኖሩ እንደመሆናቸው መጠን ሁላቸውም ደከመን ታከተን 
ሳይሉ በፈተና ቀን ካልሆነና ትምህርቱ ካልከበዳቸው በስተቀር ከስብሰባ ሳይቀሩ ቡድኑን 
በትጋት ያገለግላሉ፡፡ ከዚያም ባሻገር ቤተሰባቸውን የሚደግፉ አሉ፤ የጁሙዓው አባል እንዲሆኑ 
እስከማስገደድ የሚደርሱ ቤተሰቦችም እንዳሉ ገልጸውልናል፡፡ 

ሸምሲያ ሴልፊያ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ጁሙዓ 

የወሎ ዩኒቨርሲቲ ከሌሎቹ የሚለየው በሃይማኖታዊ ቀኖና ፍካሬ ላይ የተመሠረቱ ሁለት 
ጁሙዓዎች ስላሉት ነው (ቃለ-መጠይቅ ሰጪ ለ(4))፡፡ ሸምሲያ ሴልፊያ ጁሙዓ ለዚህ ጥናት 
ከተመረጡት አንዱ ነው፡፡ በጥናቱ እንደተካተቱት ሌሎች ጁሙዓዎች ሁሉ፤ የአባሎቹ ዕድሜ 
በሃያዎቹ መጀመሪያ ያለ ነው፤ ጁሙዓውን የተቀላቀሉትም የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሳሉ 
ነው፡፡ ስብስቡ ሦስት ዋና ዋና ውስጣዊ መዋቅሮች አሉት፡- የገንዘብ-ነክ ጉዳዮች አሚር፣ 
የትምህርት ጉዳዮች አሚር እና የፕሮቶኮል አሚር፡፡ ጁሙዓው የተለያዩ የጊዜ ሠሌዳዎች 
አሉት፡፡ አባላቱ በየቀኑ ለጸሎት ይገናኛሉ፤ ለሴቶቹ የሚሆኑ ልዩ መርሐ-ግብሮችም 
ያዘጋጃሉ፡፡ ቃለ-መጠይቅ የሰጡን ሁሉ የፈተና ቀን ሲሆን፣ ሲታመሙ፣ ወይም ትምህርት 
ሲኖራቸው ካልሆነ በስተቀር ከስብሰባ እንደማይቀሩ ነግረውናል፡፡ በተጨማሪም ሁሉም 
ተሳታፊዎች የጁሙዓ አባል መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው እንደሚወዱላቸው ተናግረዋል፡
፡ ቀደም ብለን ካየናቸው ሁለት ጁሙዓዎች ለየት ባለ ሁኔታ በሸምሲያ ሴልፊያ 
ጁሙዓ ሃይማኖታዊው እንቅስቃሴ ጎላ ብሎ ይታያል፡፡

1.1.3 የፕሮቴስታንት ሃይማኖትና የሴቶች የጸሎት ማኅበሮቹ 
ከእንግሊዝኛው “Pentecostal” ተወስዶ በአማርኛ ጴንጤ በመባል 
ጭምር የሚታወቀው የፕሮቴስታንት እምነት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን 
የአዲስ ኪዳን (ኢቫንጄሊካል) ክርስቲያኖች ይመለከታል፡፡ ፕሮቴስታንት 
የሚለው መጠሪያ ለአዲስ ኪዳን አማኞች ሁሉ የሚያገለግል የወል 
ስም ሲሆን፣ የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ በሚከተሉት ልዩ-ልዩ 
መጠሪያዎች ይታወቃሉ፡- Baptists, Lutherans, Pentecostals, 

Meionites፤ ሌሎች አገር በቀል መጠሪያዎችም አሏቸው፡፡

የፕሮቴስታንት እምነት ወደኢትዮጵያ የገባው በአንጻራዊ መልኩ ቀረብ ባለ ጊዜ ነው፤ 
አምጪዎቹም የውጭ አገር ሚሲዮናውያን እንደሆኑ በሠፊው ይታመናል፡፡ Hammerschmidt 
(1963) እንደሚነግረን፣ ወደኢትዮጵያ የመጣው የመጀመሪያው ሚሲዮናዊ የጀርመኑ ሉተራን 
ፒተር ሄይሊንግ (Peter Heyling) ነው፡፡ በ1634 ዓ.ም. ወደኢትዮጵያ መጣና በአፄ ፋሲሊደስ 
ቤተ መንግሥት አገለገለ፡፡ ይሁን እንጂ ሃይማኖት በማስለወጥ ሥራው አብዝቶ መትጋቱ ከቤተ 
ክርስቲያኒቱ ጋር ግጭት አስከተለበትና በ1650 ዓ.ም. ከአገር እንዲወጣ ተደረገ፡፡

ለመጀመሪያ ጊዜ በተደራጀ ሁኔታ ከፊንላንድና ከስዊድን በ1950ዎቹ ዓመታት የገቡት 
ፔንጤቆስጤዎች ግን ወጣት ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ሃይማኖታቸውን እንዲቀበሉ 
ለማድረግ ቻሉ፡፡ ንቅናቄው በሕቡዕ እያደገ የመጣው ግን የደርግ መንግሥት በገዛባቸው 
በ1970ዎቹ ዓመታት ነው ( Haustein, 2014)፡፡ 
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የሴቶች የጸሎት ቡድኖች/ማኅበራት 

Flemmen & Zenebe (2016) ስለኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ ማኅበራት ባደረጉት ጥናት የኢትዮጵያ 
ፕሮቴስታንቶች ማኅበር እንደማይጠጡ ደርሰውበታል፡፡ እነዚህ ፕሮቴስታንቶች የጽዋ ማኅበር 
የማውጣትን ወግና ልማድ አይከተሉ እንጂ፣ “የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ክበብ፣ የቤተሰብ ኅብረት 
(ከ16 እስከ 29 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ላሉት)፣ እንዲሁም ኅብረት የሚሉት ያገቡም 
ያላገቡም ሴቶችን የሚያካትት (የቤተሰብ ኃላፊዎች) በየወሩ እየተገናኙ ዕድር የሚመስል 
መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሃይማኖታዊ ዝምድናዎች እንደሚያዘወትሩ ጠቁመዋል 
(Flemmen & Zenebe, 2016, pp. 29-30)፡፡

እንግዲህ ሴቶችን የማብቃትን ጉዳይ ለማጥናት የተጠቀምነው በእነዚህ ፕሮቴስታንት ሴቶች 
ስብስቦች ነው፡፡ በዚህ ጥናት በአዲስ አበባና በሐዋሳ የሚኖሩ ስድስት የሴቶች ማኅበሮች/
ቡድኖች ተፈትሸዋል፡፡ ተጠያቂዎቹ/መላሾቹ በእነዚህ ማኅበሮች እንዲሳተፉ ያነሳሳቸው ማቴዎስ 
በ18፡19-20 የገባው ቃል እንደሆነ ይናገራሉ፡-

19 “ደግሞ እላችኋለሁ፥ ከእናንተ ሁለቱ በምድር 
በማናቸውም በሚለምኑት ነገር ሁሉ ቢስማሙ 

በሰማያት ካለው ከአባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል።” 

20 “ሁለት ወይም ሦስት በስሜ በሚሰበሰቡበት በዚያ 
በመካከላቸው እሆናለሁና።.”  

የማቴዎስ ወንጌል 18:19-20 

እነዚህ ምኅበራት በሁሉም የዕድሜ ክልሎች ይገኛሉ፡፡ አንዲት 
በአዲስ አበባ ያገኘናት በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ ያለች ተጠያቂ 
እኔ እዚህ በጸሎት ክበብ እንደምሳተፍ ሁሉ፣ እናቴና አያቴም 
በወለጋ ይሳተፋሉ ብላናለች፤ ይህም የሚያሳየው በሰፊ የዕድሜ 
ክልል ውስጥ ያሉ ሁሉ የሚሳተፉበት መሆኑን ነው፡፡ 

ምስል 0.3

ደርግን የተካው መንግሥት ደግሞ ማን ምን ሃይማኖት ተከተለ ለሚለው ጉዳይ ብዙም 
ትኩረት የማይሰጥ ስለነበረ፣ የፕሮቴስታንት እምነት በኢትዮጵያ በእጅጉ ተንሰራፋ፡፡ 

 (Central Intelligence Agency, 2020)

በ1960ዎቹ 
1%  22�8% 

በ2020
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አንዳንድ ክበቦች በቤተ ክርስቲያን/በቸርች ሥር የተደራጁና የሚሰባሰቡትም በቸርቹ ቅጽር 
ግቢ ውስጥ ሲሆን፣ ሌሎቹ ግን በዚያው አካባቢ በሚኖሩ ግለሰቦች አነሳሽነት የተቋቋሙ 
ሆነው ከሃይማኖታዊ ተቋማት ክትትልና ቁጥጥር ነፃ የሆኑ ናቸው፡፡ እነዚህ ክበቦች የተለያየ 
አደረጃጀትም አላቸው፡፡ የአንዳንዶቹ አደረጃጀት ላላ ያለ ሆኖ አመራራቸው በከፊል ብቻ 
በአባላቱ የሚሰጥ፣ ስብሰባዎቹም በሻይ-ቡና ቤቶች ወይም በግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች 
የሚደረጉባቸው ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ጠንከር ያለ አደረጃጀትና የውስጥ መተዳደሪያ 
ሕግና ደንብ ያላቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ክበቦች የአባላትን አደረጃጀት ዓይነትና የሚሳተፉባቸውን 
እንቅስቃሴዎች በሚመለከት ሠፊ አማራጮች አሏቸው፡፡ አንዳንዶቹ ከመንፈሳዊ ጉዳዮች የወጣ 
እንቅስቃሴ አያደርጉም፤ ሌሎቹ ደግሞ ራሳቸውን በትምህርትና በልምድ በማበልጸግ ላይ 
ትኩረት ያደርጋሉ፤ ጠንከር ያሉ ማኅበራዊ ጉዳዮችን የሚያነሱ የሚጥሉም አሉ፡፡

የእነዚህ ክበቦች አሠራር ምን እንደሚመስል ማስተዋወቅ አስፈላጊ በመሆኑ፣ 
ከዚህ ቀጥሎ ሁለት ክበቦችን መርጠን እናቀርባለን፡፡

ጋይዮስ የወጣቶች አገልግሎት - በክርስቶስ 
የሆኑ የወጣት ሴቶች የጸሎት ቡድኖች 

የጸሎት ቡድኑ መሥራቾችና አስተባባሪዎቹ ከሆኑ አባላት ጋር ባደረግነው በአንድ የምርጥ 
ባለድርሻዎች የቡድን ውይይት ወቅት አንዳንዶቹ እንዳሉት በክርስቶስ የሆኑ የወጣት ሴቶች 
የጸሎት ቡድኑ የተቋቋመው በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ቀመር በ2012 ዓ.ም. ሲሆን፣ በአሁኑ 
ወቅት ወደሃያ-አምስት የሚጠጉ አባላት አሉት፤ ከነዚህም አብዛኞቹ በሃያዎቹ መጀመሪያ 
ዕድሜ ላይ ያሉ ናቸው፡፡ ፍላጎት ያለው ሁሉ ያለምንም መሥፈርት አባል መሆን ይችላል፡
፡ ይሁን እንጂ፣ አንድ ጊዜ በአባልነት የተመዘገበች ወጣት የዓመቱን መርሐ ግብር ታጠናቅቅ 
ዘንድ ግዴታ የሚጥል ደንብ ማውጣት አስፈልጓል፡፡ አባላቱ የጋይዮስ ወጣቶች አገልግሎትን 
የሚያዘወትሩ ናቸው፤ ጋይዮስ የወጣቶች አገልግሎት በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ቀመር 
በ2009 ዓ.ም. የተመሠረተ የወጣት ክርስቲያኖች አገልግሎት ማኅበር ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅት 
በአዲስ አበባ ሦስት ትናንሽ የወጣት ማዕከሎች አሉት፡፡

የቡድን ውይይት 0.1

ተሳታፊዎቹ እንዲህ ያለ ቡድን ለመመሥረት ምን 
እንዳነሳሳቸው ሲጠየቁ፣ የሚከተለውን ተናገሩ፡-
የወጣት ሴቶች ክርስቲያናዊ አገልግሎት ማኅበሩን ተቀላቅለን በመርሐ 
ግብሮቹ መሳተፍ በጀመርንና ከጥቂቶቹ ልጃገረዶች ጋር በተቀራረብን 
ጊዜ ስለራሳችን በነገርናቸው ነገሮች ምን ያህል እንደተደነቁ አስተዋልን፡
፡ ሁለታችንም በፕሮጄክት አስተዳደር (ፕሮጄክት ማኔጅመንት) ሁለተኛ 
ዲግሪ የያዝን ነገርን፡፡ በዚህ ዕድሜ ሴቶች በትምህርት መስክና በግል 
ሕይወታቸውም ልህቀት ማሳየታቸው የማያስገርም ነገር ነው የሚል ግምት 
ነበረን፡፡ ልጃገረዶቹ አለባበሳቸው ያማረና ራሳቸውንም በጥሩ ሁኔታ 
ተንከባክበው የያዙ ሆነው ሳለ፣ በትምህርቱ፣ ሌላው ቀርቶ በመንፈሳዊው 
ዘርፍ ለልህቀት የመብቃትን ነገር በተመለከተ ሥጋት ነበረባቸው፡፡ 
አነስተኛ የወጣት ሴቶች ክበብ ለማቋቋምና የአንድ ዓመት የበረራ ፕሮጄክት 
(pilot project) በማውጣት ልናበቃቸው መሥራት የጀመርነው ከዚህ 
ምልከታ በመነሳት ነው (የቡድን ውይይት, August 21, 2020)፡፡
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ቡድኑ በወር አንድ ጊዜ እየተሰበሰበ በጋራ ጸሎት ያደርጋል፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ዙሪያ 
ይወያያል፣ የተለያዩ ጨዋታዎችን ይጫወታል፣ ለወሩ የተዘጋጀውን ልዩ ሥልጠናም 
ይወስዳል፡፡ ቡድኑ ይህ ነው የሚባል ደንበኛ መዋቅር የለውም፤ አስተባባሪዎች አሉት፣ 
በየወሩ በሚሰበጣጠሩ 4 ወይም 5 ጥቃቅን ቡድኖችም እየተቧደነ ይሠራል፣ እነዚህ ጥቃቅን 
ቡድኖችም የየራሳቸው መሪዎች አሏቸው፡፡ አስተባባሪዎቹ እንደሚሉት፣ የጥቃቅን ቡድን 
አሠራር አባላቱ የአመራር ክሕሎት እንዲቀዳጁ ይረዳቸዋል፡፡

አባ ሴና የሴቶች የጸሎት ቡድን 

አባ ሴና የእናቶች የጸሎት ቡድን በዚሁ ስም የሚጠራው በአዲስ አበባ፣ በመገናኛ አካባቢ የሚገኘው 
ቦታ ነዋሪ ሴቶች ያቋቋሙት ማኅበር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ዕድሜያቸው ከ50 እስከ 75 የሆነ 12 
አባላት አሉት፡፡ በየሳምንቱ ቅዳሜ ማታ እየተገናኙ ሁለት ሰዓት ለሚሆን ጊዜ ጸሎት ያደርጋሉ፡፡ 

ቡድኑ እንዲህ እየተገናኘ ጸሎት ሲያደርግ 20 ዓመታት አስቆጥሯል፡፡ 

ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ስድስት የዚህ ቡድን አባላት ሁሉም የቤተሰብ ድጋፍ 
እንዳላቸው ይናገራሉ፤ ወደስብሰባ መሄድ ቢረሱ እንኳን ባሎቻቸው ያስታውሷቸዋል፤ 
ሌሎች የቤተሰባቸው አባላትም እንዲጸልዩላቸው ይጠይቋቸዋል፡፡ ከተጠያቂዎቹ 
አንደኛዋ ቡድኑ ሴቶችን ብቻ እንዲያቅፍ የተደረገበት ምክንያት እግዚአብሔር የሴቶችንም 
ልብ ስለሚሻ ነው ብለውናል (ተጠያቂ ሐ2 (4)፡፡

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክያት 
Stinson, Goodman, Bermingham & Ali (2013) ባደረጉት አንድ ጥናት በጾታዎች እኩልነትና 
በሴቶች መብት የተጋድሎ እንቅስቃሴ ላይ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ 10 ኢአማንያን 
ተጠይቀው ነበር፡፡ ተጠያቂዎቹ ሁሉም የጾታዎችን እኩልነት ይደግፋሉ፡፡ ይሁን እንጂ በሥርዓተ 
ጾታ መመዘኛ ባሕርያትና (normative behavior) በሴታዊነት ውሳኔ ላይ ግን የአስተያየት ልዩነት 
ታየ፡፡ አንዳንዶቹ ከዚያም አልፈው ስለሴታዊ እንቅስቃሴው ልማዳዊ ጸያፍ ንግግር ተናገሩ፡፡ 

የቡድን ውይይት 0.2

ሌሎች ተሳታፊዎች ደግሞ የሚከተለውን ብለዋል፡- 
ለወጣት ሴቶች ብቻ አነስተኛ ቡድን የቀየስንበት 
ምክንያት የጋራ የሆኑ በርካታ ጉዳዮች ስለሚኖሩንና 
ከወንዶቹ ጋር አንስተን ልንነጋገርባቸው የማንደፍራቸውን 
ነገሮች እያነሳን ለመወያየት ስለሚቀለን ጭምር ነው፡
፡ በተጨማሪም በሴትነታችን የሚገጥሙን ተግዳሮቶች 
ከሞላ ጎደል አንድ በመሆናቸው፣ እርስ በርስ 
መማማርንና መቀራረብን ቀለል ያደርጉልናል 

(የቡድን ውይይት, August 21, 2020)�
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ኢአማኒነት ለጾታዎች እኩልነት ጥሩ እንደሆነ፣ ሃይማኖት ግን መጥፎ 
እንደሆነ አድርጎ በደምሳሳው መገመት በታሪክም ሆነ በተግባር የሚታየውን 
ተለዋዋጭነትና ያሉትን የማያቋርጡ ግንኙነቶች እጅግ አቅልሎ ማየት ይሆናል፡፡  

እነዚህን ሁለት ተቃራኒ አስተሳሰቦች ማሟገት የዚህ ጥናት ዓላማ አይደለም፤ ይልቁንም 
ሃይማኖታዊ መሠረት ያላቸውን የኢትዮጵያ ስብስቦች በመፈተሽ በእነዚህ ስብስቦችና 
አባላታቸውን በማብቃቱ ሥራ መካከል ሊኖር የሚችለውን ግንኙነት በማጥናት በሥርዓተ 
ጾታና በሃይማኖት መካከል ያለው ውጥረት እንዲረግብ ለማድረግ ያለመ ነው፡፡

ሃይማኖት ለኢትዮጵያውያን ሴቶች የሥነ ምግባር እሴቶችን የሚበይን ብቻ ሳይሆን ከብሔራዊ 
ማንነትም፣ ከታሪክም፣ ከባህልም፣ ከግል አስተያየቶችም ተነጥሎ የማይታይ ነው፡፡ እንደኛ 
ባለ አገር በሃይማኖታዊ ቡድኖችና በሥርዓተ ጾታ ላይ በሚሠሩ ቡድኖች መካከል ያለው 
አለመጣጣም ከሌላውም ይበልጥ በግልጽ ይታያል፡፡ 

ይህ ጥናት እየተካሄደ ሳለ በተደረጉ የምርጥ ባለድርሻዎች የቡድን 
ውይይቶች ላይ የሃይማኖት ቡድኖቹ ለጾታዎች እኩልነት ይሟገቱ 
የነበሩትን የሚያዳምጧቸው በመገገረም ነበር፡፡ የኢትዮጵያን 
ማኅበረሰቦች ልማዳዊ እሴቶች እየሸረሸሩ ናቸው ብለውም ያምኑ ነበር፡፡ 
የጾታዎችን እኩልነት ከሚደግፈው ቡድንም ተመሳሳይ ማንጓጠጥ ይታይ 
ነበር፡፡ አንዲት ተሳታፊ ሃይማኖትን ስትገልጸው፣ “ሳንወድ በግድ 
አብረነው የምንኖር ጠላታችን” አለችው፡፡ በኢትዮጵያ የሚሰጠውን 
የነገረ መለኮት ትምህርት ወይም ሃይማኖትንም ራሱን “የሞት ፍርድ” 
በሚል ልታጠቃው ዳዳች፡፡ የሴቶች መብት ተሟጋች የሆነች ሌላ ሴት 
በበኩሏ ወደቤተ ክርስቲያን ስትሄድ የጎሪጥ እንደምትታይ ገለጸች፡፡  

ይህ ጥናት ባሉት አገር በቀል ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ አሐዶች በመጠቀም እነዚህን 
ሁለት አመለካከቶች ለማቀራረብ ጥረት ያደርጋል፡፡ 

በአገሪቱ ከተሞች የሚኖሩ ሴቶች ራሳቸውን ለማሻሻልና ግንኙነቶችም 
ለመፍጠር የተሻለ ዕድል አላቸው፤ በቁጥር ከሁሉም የሚበልጡቱ 
የገጠሪቱ ኢትዮጵያ አርሶና አርብቶ አደር ሴቶች ግን እንዲህ ያለ ምቹ 
ሁኔታ አልተፈጠረላቸውም፤ በመሆኑም ያሏቸው ብቸኛ የደኅንነት 
ቀጣናቸው እነዚህ ስብስቦች ብቻ ናቸው፡፡ 

ስብስቦቹ ጎሣ፣ ዕድሜ፣ የሃብትና የዕውቀት ደረጃ ሳይለዩ የአገሪቱን ሠፊ ሕዝብ የሚያቅፉና 
በማኅበረሰቦቹ ውስጥም ለዘመናት ሥር ሰደው የተቀመጡ ሆነው ሳሉ፣ ሴቶቹን ለማብቃት/
ለማጎልበት በሚደረጉ ጥረቶች ግን እንደአማራጭ መድረክ ሳይታዩ ይኖራሉ፡፡ ከዚህም ሌላ 
ሃይማኖትንና ሥርዓተ ጾታን አስመልክቶ በተለይ በአገራችን ጸሐፊዎች የተሠራ ጥናት በበቂ 
መጠን አለመኖሩ የዚህን ጥናት አስፈላጊነት የበለጠ ክሱት ያደርገዋል፡፡ ስለዚህም ይህ ጥናት 
ከፍተኛ ጥንቃቄ በተሞላበት አካሄድ በሃይማኖትና በሥርዓተ ጾታ መካከል ዝምድና ለመፍጠርና 
የሚከፋፍላቸውን ሸለቆ ለማጥበብ የተቻለውን ጥረት የሚያደርግ ጥናት ነው፡፡
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1.3 የጥናቱ ፋይዳ
የጥናቱ ዓላማ በሃይማኖታዊ ስብስቦች ድርና ማግ ውስጥ ሴቶችን ማብቃት/ማጎልበት ይቻላል 
ወይ የሚለውን ማሰስ ነው፡፡ በሐሰሳው ሂደት ውስጥም የኢትዮጵያ ሴቶች በሚሳተፉባቸው 
በኦርቶዶክስ፣ በእስልምናና በፕሮቴስታንት ሃይማኖቶች ስብስቦች ውስጥ የኢኮኖሚ፣ 
የሥነ ልቡናና የማኅበራዊ አላባውያን ካሉ፣ እነሱን ለማግኘት ምልከታ ያደርጋል፣ ዘገባም 
ያቀርባል፡፡ የሃይማኖቶቹን ቀኖናዎች ወይም ተቋማዊ ጉዳዮቻቸውን በተመለከተ ይሆነኝ 
ብሎ የሚያነሳው ክርክር ግን በፍጹም አይኖርም፡፡ ዓላማችን ተቀዳሚ ለሆነው የስብሰባዎቹ 
ሃይማኖታዊ ተግባር ተገቢውን ክብር እየሰጠን ሴቶች እህቶቻችንን በማብቃት/በማጎልበት 
ረገድ ሃይማኖታዊ ያልሆኑትን ጥቅሞች ማፈላለግ ነው፡፡

የዚህ ጥናት ዐቢይ ዓላማ በሃይማኖትና በሥርዓተ ጾታ ክፍፍሉ መሃል አዲስ ውይይት 
እንዲከፈት ማድረግና በኢትዮጵያ የሴቶች ብቃት ይጨምር ዘንድ የበለጠ አካታች፣ አገር 
በቀል እና ለዐውዱ ተስማሚ የሆነ አቀራረብ እንዲዳብር መሟገት ነው፡፡ በመጨረሻም፣ ጥናቱ 
አሳሽ ጥናት (exploratory research) እንደመሆኑ መጠን፣ ሴቶችን ማብቃትን በተመለከተ 
በአገራችን የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች በመመዝገብ ለዕውቀት ክምችቱ መስፋት አስተዋጽኦ 
ያደርጋል፣ የኢትጵያን ገጠመኞችም ለዓለም ያስተዋውቃል፡፡
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ምዕራፍ ሁለት፡ 
የጥናቱ ሥልት

2.1 የጥናቱ ሥልት አጠቃላይ እይታ

የምርጥ ባለድርሻዎች የቡድን ውይይቶችን፣ በከፊል የተደራጁ መጠይቆችንና ጥልቀት 
ያላቸው መጠይቆችን የመሳሰሉ ሃተታዊ የምርምር ሥልቶች ከሁሉም ተስማሚ የሚሆኑት 
የምርምሩ ጉዳይ “እውነተኛ መረጃ” የሚጠይቅ ሲሆንና ለጥያቄ መላሹ አሃዝ ነክ ያልሆኑ 
ገጠመኞችና አስተያየቶች መልስ መስጠት አስፈላጊ ሲሆን ነው (K. Hammarberg, M. Kirk-
man, & S. de Lacey, 2016)፡፡ በዚሁም መሠረት የዚህ ጥናት የመረጃ አሰባሰብና 
ትንተና ሃተታዊ ሥልትና ውቅር እንዲከተል ተደርጓል፡፡ 

ቀዳማይ የመረጃ አሰባሰቡ ዘዴ መጠይቅ ነው፣ በከፊል የተደራጁ ቃለ መጠይቆችና የተደራጁ 
ቃለ መጠይቆች እንዲሁም የምርጥ ባለድርሻዎች የቡድን ውይይቶች ለምርምሩ አግባብ 
ያላቸውን መረጃዎች ለመሰብሰብ በጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ ቀደም ብለው የተደረጉ ሃተታዊ 
ባሕርይ ያላቸው የምርምር ሥራዎችም such as The Grace of Motherhood: Disabled 
Women Contending with Societal Denial of Intimacy, Pregnancy, and Mother-
hood in Ethiopia ( Tefera, Marloes Van Engen, Jac Van der Klink, & Schippers , 
2017) እንዲሁም  Religious Mahbär in Ethiopia: Ritual Elements, Dynamics, and 
Challenges  (Flemmen & Zenebe, 2016) በነዚሁ ሥልቶች ተጠቅመዋል፡፡

የዚህ ጥናት መረጃዎች በሚሰበሰቡበት ወቅት የኢትዮጵያ ፌዴራል ዴሞክራሲያዊ መንግሥት 
የኮሮና ቫይረስን መስፋፋት ለመገደብና ጉዳቱንም ለመቀነስ ያወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና 
ተከታትለውም የወጡት ደንቦች ሃይማኖታዊ ስብስቦች እንዳይደረጉ ከልክሎ ነበር (የሚኒስትሮች 
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ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 466/2012)፡፡ ይሁን እንጂ፣ አጥኚ ቡድኑ ኮሮና ቫይረስ ባስከተለው 
ከቤት የመውጣት እገዳ ጊዜም ቢሆን ወርሃዊ ስብሰባዎቻቸውን ያላቋረጡ ማሕበሮች አግኝቷል፡
፡ እነዚህ ስብስቦች በመጠይቆች አማካይነት መረጃ ለመሰብሰብ አስችለዋል፡፡

2.2 ስለተሳታፊዎች
በመጀመሪው ደረጃ የመረጃ አሰባሰብ ወቅት: 

ሳጥን 0.8

55 የአንድ-ባንድ ቃለ መጠይቆች ተካሂደዋል፡፡ ለዚህ ያገለገለው ናሙና ቡድን 
የተመረጠው የታለመ ናሙና በመጠቀም ነው፡፡ እንደሚታወቀው፣ ሐተታዊ ጥናቶች 
በሚደረጉበት ጊዜ በታለመ ናሙና ዘዴ መጠቀም ይሆነኝ ብሎ ተፈላጊውን የተትረፈረፈና 
የጠለቀ መረጃ ለመሰብሰብ እጅግ አስፈላጊ ነው ( Palinkas, et al�, 2015)፡
፡ ለናሙና ምርጫው በመስፈርትነት በአንድነት የተወሰዱት የሚከተሉት ናቸው፡፡

መልካም 
ፈቃደኛነት 

ተደራሽነት

ሃይማኖት

መልክአ ምድራዊ 
አቀማመጥ 

ዕድሜ ሥርዓተ ጾታ 

ሳጥን 0.9

ከፍ ብሎ በተገለጸው የናሙና ሥልት ሦስት አንድ-ወጥ 
የሆኑ የናሙና ምድቦች ለማግኘት ተቻለ፤ እነሱም: 

ናሙና ምድብ ሀ: በኢትዮጵ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ 
ክርስቲያን ሥር የሚገኙ የጽዋ ማኅበራት 

ናሙና ምድብ ለ: የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ 
የዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች የጁሙዓ አባላት

ናሙና ምድብ ሐ: የኢትዮጵያ የአዲስ ኪዳን (ኢቫንጄሊካል 
ክርስትና) ተከታይ የሆኑ ሴቶች የጸሎት ቡድኖች ናቸው፡፡ 
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አንድ ወጥ ቡድኖችን መጠቀም አፈንጋጭ ወይም ጽንፈኛ ባሕርያትን በማስቀረት 
በትንተና ጊዜ የተለዋዋጮችን ቁጥር ለመቀነስ ያስችላል ( Palinkas, et al., 2015)፡፡

ከዚህ በታች የሰፈረው ሠንጠረዥ በናሙና 
ምርጫ ጊዜ የተገለገልንባቸውን መሥፈርቶች ያሳያል፡፡

TABLE 0.1 

ተቁ� መሥፈርት የመሥፈርቱ ማብራሪያ

1. ሥርዓተ ጾታ የጥናቱ ወሰን ሴቶች እምነትን በተመለከተ 
የሚያደርጓቸው መሰባሰቦች እንደመሆኑ መጠን፣ 
ሥርዓተ ጾታ በምርጫ መሥፈርትነት በናሙና 
ምድቦች ሁሉ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ 

2.
ዕድሜ

ከ20 እስከ 75 ዓመት ያለው የዕድሜ ክልል 
በምርጫ መሥፈርትነት ለሁሉም የናሙና ምድቦች 
እንዲያገለግል ተደርጓል፡፡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን 
ላካተተው ለናሙና ምድብ ለ ግን የተወሰደው 
የዕድሜ ክልል ከ18 እስከ 35 ዓመት ነው፡፡ 

3. ሃይማኖት ሦስቱ የናሙና ምድቦች የተመረጡት በሚከተሉት 
ሃይማኖቶች ዙሪያ ነው - የኢትዮጵ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ 
ቤተ ክርስቲያን፣ እስልምና እና የኢትዮጵያ የአዲስ ኪዳን 
ክርስትና (ኢቫንጄሊካል ቸርች) ሲሆኑ፣ ሶስቱ በአንድነት 
97.9% የሚሆነውን የኢትዮጵያን አማኞች ቁጥር 
ይይዛሉ (Central Intelligence Agency, 2020).

4. የናሙና አሐዶቹ ተደራሽነትና 
መልካም ፈቃደኛነት

እኛ መረጃ በመሰብሰብ ላይ በነበርንበት ወቅት የኢፌዴሪ 
መንግሥት በሃይማኖታዊ ስብስቦች ላይ የጣለው ገደብና 
ሌሎችም ተጨማሪ የእቤታችሁ ተቀመጡ ማስገደጃዎች 
የተሳታፊዎችን ተደራሽነትና መልካም ፈቃደኛነት 
መቀነሳቸው የተሳታፊ ምርጫችንን ውሱን አድርጎብናል 
(የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁ. 466/2012 (Council 
of Ministers Regulation No.466/2020, 2020)፡፡

5� መልክአ ምድራዊ አቀማመጥና ስርጭት እያንዳንዱ የናሙና ምድብ መልክአ ምድራዊ የእምነት 
አዝማሚያዎችን ባማከለ መልኩ በዐራት ንዑሳን ምድቦች 
ተከፋፍሏል፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት ክልሎች 
የሚታየውን የእምነት ዝንባሌ መሠረት በማድረግ ንዑሳን 
የናሙና ምድቦቹ ከአዲስ አበባ፣ ከኦሮሚያ ክልል፣ 
ከሲዳማ ክልል እና ከአማራ ክልል ተመርጠዋል፡፡
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የመጀመሪያው ዙር ቃለ መጠይቅ ተከናውኖ ሲያበቃ፣ በጾታ ሥርዓቱና በሃይማኖቱ ጉዳዮች 
ባለድርሻ ከሆኑ አካላት ጋር በተደረጉ የተመረጠ ባለድርሻ ቡድን ውይይት የመረጃ አሰባሰቡ 
ሂደት እንዲቀጥል ተደረገ፡፡ ለዚህም Tefera, Van Engen, & Schippers (2018) The Experi-
ences of Children with Disabilities and Primary Caregivers on the Social Inclusion 
of Children with Disabilities in Ethiopia (በኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማኅበራዊ አካቶ 
ዙሪያ የአካል ጉዳተኛ ሕፃናትና የቅርብ ተንከባካቢዎቻቸው (የሞግዚቶቻቸው) ገጠመኞች) 
የተሰኘውን ጥናት የሠሩበትንና ሌሎችም አጥኚዎች ቀደም ሲል የተጠቀሙበትን የጥናት ዘዴ 
ተጠቅመናል፡፡ በሥርዓተ ጾታና በመብት ጉዳዮች ዙሪያ የሚሠሩ ሰባት ድርጅቶችን ተወካዮች 
ያካተተው የመጀመሪያው ስብሰባችን በሃርሞኒ ሆቴል፣ አዲስ አበባ የተካሄደ ሲሆን፣ ሁለተኛው 
ስብሰባችን ደግሞ በተመሳሳይ ቦታ ጥናቱ ያተኮረባቸውን ስምንት ታዋቂ የሃይማኖት ተቋማት 
ተወካዮች በማካተት ተካሄደ፡፡ የእነዚህ ስብሰባዎች ዓላማም ተጨማሪ መረጃ ማሰባሰብና 
በተጉዋዳኝም በመጀመሪዎቹ ዙሮች የተሰባሰበውን መረጃ ዕውነተኛነት ማረጋገጥ ነበር፡፡

2.3 የጥናቱ ዘዴዎች 

2.3.1 መረጃ አሰባሰብ
ለመረጃ አሰባሰብ የተጠቀምንባቸው ቀዳማይ መሣሪያዎች በከፊል የተደራጁ እንዲሁም 
የተደራጁ ቃለ መጠይቆች ናቸው፡፡ Ryan, Coughlan & Corin (2009) ቃለ መጠይቆች 
በሃተታዊ የመረጃ ማሰባሰቢያ መሣሪያነታቸው የምርምር ሥራው ከሚያተኩርባቸው 
ተሳታፊዎች ትክክለኛውን መረጃ ለማግኘት የምንጠቀምባቸው ናቸው ሲል መከራከሪያ ሐሳብ 
አቅርቧል፡፡ በመጠይቆቹ የመጀመሪያ ምዕራፍ አምስት ቃለ መጠይቅ አድራጊዎች፣ ማለትም 
የጥናቱ አቅራቢና የጥናትና ምርምር ረዳቱ እንዲሁም ሌሎች ሦስት የእስልምና ሃይማኖት 
ተከታዮች ሆነን 55 የግል ቃለ መጠይቆችን፣  አንድ  የምርጥ ባለድርሻዎች የቡድን ውይይት 
እና በሰላሌ፣ ፍቼ እና በደብረ ዘይት፣ ኦሮሚያ ክልል፣ በሚገኙ የጽዋ ማኅበራት ዙሪያ ሁለት 
የተሳታፊዎች ምልከታዎችን አካሄድን፡፡ የናሙና ምድቡ በአንጻራዊ መልኩ ግዙፍ ስለነበረና 
የያንዳንዱ ሃይማኖታዊ ናሙና ምድብም በአይነቱ ለየት ያለ ስለነበረ፣ በጥናቱ ከተካተቱት 
ሃይማኖቶች ከየአንዳንዳቸው አንድ መጠይቅ አድራጊ ማሳተፍ አስፈልጓል፡፡ 

የመጀመሪያው ዙር ቃለ መጠይቆች የተደራጁም፣ በከፊል የተደራጁም መጠይቆች ነበሯቸው፡
፡ ከዚህ ጥናት አቅራቢ ውጪ ለሆኑት መረጃ አሰባሳቢዎች የተደራጁ ቃለ መጠይቆች 
ተዘጋጁላቸው፤ እነዚህ ቃለ መጠይቆች “በተመሳሳይ ቃላት፣ በተመሳሳይ ቅደም ተከተል” 
የተፃፉ ሆነው፣ ሁሉም መረጃ አሰባሳቢዎች በተመሳሳይ ሁኔታ መረጃውን እንዲሰባስቡና የቃለ 
መጠይቅ አድራጊው ጫና የጥናቱን ውጤት እንዳያፋልሰው ለማድረግ ተሞክሯል (Ryan, 
Coughlan, & Cronin, 2009 , p. 310). የጥናቱ አቅራቢ ራሷ ላካሄደቻቸው ቃለ መጠይቆች 
ግን በከፊል የተደራጁ መጠይቆች በጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ ይኸውም በከፊል በተደራጁቱ 
ቃለ መጠይቆች የተሰባሰበውን መረጃ ዕውነተኛነት ለማረጋገጥ ሲባል ነው “Interview-
ing is a performance that requires skill and forethought” (Ryan, Coughlan, & 
Cronin, 2009 , p. 313)፡፡ በዚሁ እሳቤም፣ መረጃ አሰባሰብንና ፕሮቶኮልን የሚመለከት 
ዝርዝር መመሪያ ተዘጋጀና ተሰራጨ፤ የሚሰባሰበውን መረጃ ጥራት ከፍ ለማድረግ ሲባልም 
የመረጃ አሰባሰቡ ሥራ ከመጀመሩ በፊት መረጃ አሰባሰብን በተመለከተ ለመረጃ ሰብሳቢዎች 
በሙሉ ሥልጠና ተሰጣቸው፡፡ በተግባር ላይ የዋለውን መመሪያ ለማየት የሚፈልጉ ሁሉ የዚህን 
ጽሑፍ አቅራቢ በጽሑፍ ቢጠይቁ ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

Image: www.Freepik.com
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ምዕራፍ ሁለት፡የጥናቱ ሥልት 

ዕውነተኛው የመረጃ አሰባሰብ ሥራ ከመጀመሩ ቀደም ብሎ መረጃ አሰባሳቢዎቹ የሙከራ ሥራ 
እንዲሠሩ ተደረገ፡፡ ከዚያ በማስከተልም ከጠያቂም ከተጠያቂም የተገኙትን ግብረ መልሶች 
መሠረት በማድረግ ለጥያቄዎቹ የቅርፅ፣ የቋንቋ እንዲሁም የአወቃቀር ለውጦችና ማስተካከሎች 
ተደረጉላቸው፡፡ ይህ የተከለሰ የመጨረሻ መጠይቅ በቀሪው የመጠይቅ ጊዜ በሙሉ በሁሉም 
መረጃ አሰባሳቢዎች እንዲሠራበት ተደረገ፡፡ መጠይቆቹ በሙሉ የተደረጉት የጠያቂዎቹም፣ 
የመላሾቹም የአፍ መፍቻ ቋንቋ በሆነው በአማርኛ ቋንቋ ነው፡፡ በቀጣይም በግንባርም፣ 
በስልክም የተደረጉት ቃለ መጠይቆች በሙሉ በመቅረጸ ድምጽ እንዲያዙ ከተደረገ በኋላ፣ 
መረጃ አሰባሳቢዎቹ ቃል በቃል ወደጽሑፍ እንዲመልሷቸው ተደረገ፡፡  በሁለተኛው ዙር 
የመረጃ አሰባሰብ ሥራ በጥቅም ላይ የዋሉት ሠፋ ያለ ትርጓሜና ገጠመኞችንም እንዲያስገኙ 
ሆነው የተቀረጹ በከፊል የተደራጁ ቃለ መጠይቆች ሲሆኑ፣ ተጨማሪ መረጃ ለማሰባሰብም፣ 
በመጀመሪያው ዙር የተሰባሰበውን መረጃ ዕውነተኛነት ለማረጋገጥም ተጠቅመንባቸዋል፡
፡ የተካሄዱት የምርጥ ባለድርሻዎች የቡድን ውይይቶች ሁለቱም በቀጥታ በቪዴዮ 
ተቀርጸው ለትንተና ቃል በቃል በጽሑፍ ሰፍረዋል፡፡

2.3.2 የመረጃ ትንተና 
ለዚህ ጥናት የተከተልነው የትንተና ዘዴ ጭብጥ ተኮር ትንተና የሚባለውን “በምድብ ውስጥ 
የተካተቱ መረጃዎችን ለመለየት፣ ለመተንተን፣ ለማደራጀት፣ ለማብራራት እና ለመዘገብ 
የምንጠቀምበትን ዘዴ” ነው ( Nowell, Norris, White, & Moules, 2017, p. 2)፡፡ Nowell, 
Norris, White, & Moules (2017) የጠቆሙት ባለስድስት ምዕራፍ ጭብጥ ተኮር ትንተና 
አሠራር እና Burnard (1991) ያቀረበው ባለ 14 ምዕራፉ የቃለ መጠይቅ የጽሑፍ ሰነዶች ትንተና 
ዘዴ በቅንጅት መረጃዎቹን ለመተንተን በጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ 

ሳጥን 10

በመጠይቁ ውስጥ የተካተቱት ጥያቄዎች አስቀድመው በጭብጥ-በጭብጥ 
የተመደቡ ነበሩ፡፡ ምድቦቹ ጥናቱ ዓላማ አድርጎ ባስቀመጣቸው ሦስት ዋና-
ዋና ዘርፎች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው፡፡ እነዚሁም፣ የሚከተሉት ናቸው  

1� የስብሰባዎቹ ኢኮኖሚያዊ አንድምታ 

2� የስብሰባዎቹ ማኅበራዊ አንድምታ 

3� የስብሰባዎቹ ሥነ ልቦናዊ አንድምታ  

የቃለ መጠይቁ አካሄድ ቅደም ተከተልም ጥናቱን የተመለከተ 
መግቢያ፣  የተሳትፎ ፈቃደኛነት ማረጋገጫ፣ እንዲሁም ወደመጨረሻ 
የሚቀርቡ Ryan, Coughlan, & Cronin (2009) እንደጠቀሳቸው 
ያሉ ለስሜት የቀረቡ ጥያቄዎችን ያካተተ ነበር፡፡
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አጥኚዎቹ የተከተሉትን የመረጃ ትንተና ዘዴ በጥልቀትና በዝርዝር መረዳት አንባቢው የትንተናውን ተአማኒነት 
እንዲወስን ያስችለዋል ( Nowell, Norris, White, & Moules, 2017)፡፡ ለዚሁም ይጠቅም ዘንድ የጥናቱ 
ክንዋኔዎች በዝርዝር ከዚህ በታች በሚገኘው ሐተታ ሰፍረዋል፡-

ትንተናው ከመደረጉ አስቀድሞ ቃለ መጠይቆቹ በሙሉ በጠያቂዎቹ ቃል በቃል ወደጽሑፍ ሰነድነት 
እንዲለወጡ ተደረገ፡፡ በመረጃ አሰባሰቡ ሥራ በርከት ያሉ ሰዎች የተሳተፉ እንደመሆናቸውና የመረጃዎቹም 
ቅርጽ የተለያየ እንደመሆኑ መጠን (ከድምፅ፣ ከቪዴዮ ወዘተ.)፣ የመረጃ አሰባሰቡ የመጀመሪያ ሥራ 
የመረጃ አያያዝና አስተዳደር ነበር፡፡ ይህም ማለት ግዙፉ የጥሬ መረጃ ምድብ ለአያያዝና ለማስተዳደር 
በሚያመች መልኩ በየዘርፉ በመዝገብ እንዲሰፍር ተደረገ፡፡ Burnard (1991) እና Nowell, Norris, White, 
& Moules (2017) እንዳስቀመጡት፣ ለመረጃዎቹ መለያ ቁጥር ከመሰጠቱ በፊት አጥኚዋ መረጃዎቹን 
አንድ በአንድ መረመረቻቸው፡፡ በመጀመሪያ አጠቃላይ መንፈሱን ለማግኘት መረጃዎቹ በሙሉ አንድ 
ጊዜ ተነበቡ፣ የሚደመጡትም አንድ ጊዜ ተደመጡ፡፡  

ይህ ጥናት ስያሜዎችን ከግኝቶቹ የማፍለቅን (inductive thematic coding) 
እና ግኝቶቹን በተመረጡ ስያሜዎች የመመደብን (deductive thematic 
coding) ሥርዓቶች በማዳቀል ተጠቅሟል፡፡ ይህም ማለት ከቃለ መጠይቆቹ 
ጭብጦች ከራሳቸው በመነሳት ስያሜዎች (codes) የተሰጡበትና ትንተናው 
በሚደረግበት ጊዜም ሌሎች ስያሜዎች (codes) እንዲመነጩ የተደረገበት 
አሠራር ነበር ማለት ነው (Fereday & Muir-Cochrane (2006) and 
Blair (2015))፡፡ 

ለምድብ ሀ እና ለምድብ ለ ስያሜዎቹን የሰጠችው አጥኚዋ ራሷ ስትሆን፣ የምድብ ሐ ስያሜዎች ደግሞ 
በጥናቱ ረዳት እንዲሰጡ በማድረግ መረጃዎቹ ከሦስት አቅጣጫዎች እንዲታዩ (triangulation) ለማድረግ 
ተሞክሯል፡፡ የመረጃ ሰነዶቹ በሙሉ ስያሜ ከተሰጣቸው በኋላ እንዲነጻጸሩ ተደረገና በድምሩ 20 
ስያሜዎችን በማጠቃለል ሁሉን አቀፍ የሆኑ 6 ጭብጦች ተፈጠሩ፡፡ (የስያሜዎቹና የጭብጦቹ ዝርዝር 
በአባሪ 3 ተመልክቷል፡፡) ቀጥሎም ሰነዶቹ እየተቆራረጡ በየጭብጡ ተመደቡ፡፡ በዚህ ደረጃ አጥኚው 
ግኝቶችን የሚያሰፍርበትና የጽሑፍ ሥራውን የሚሠራበት ማጠቃለያ ሠንጠረዥ ለእንዳንዱ የመረጃ ምድብና 
ለእያንዳንዱ ጭብጥ በWord በእንግሊዝኛ ተዘጋጀ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ወጥ የሰነድና የድምፅ የመረጃ ምንጮች 
ዐውዱን ለመጠበቅ እንዲያስችሉ በማጣቀሻነት ተቀመጡ፡፡ 

2.4 ሥነ ምግባራዊ ታሳቢዎች 
በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ ከመነሻው የጥናቱን ዓላማዎችና ተግባራት እንዲውያቁ ተደርጓል፡
፡ መረጃ አሰባሳቢዎቹም ቃለ መጠይቁ በመቅረጸ ድምፅ እንደሚቀዳ ለመላሾቹ አሳውቀዋቸዋል፡፡ ምናልባት 
መላሾቹ ምቾት ባይሰማቸውና ለመሳተፍ ፈቃደኛ ባይሆኑ ሊያስቡ የሚችሉበት በቂ ጊዜም ተሰጥቷቸዋል፡
፡ በመጀመሪያ ለናሙና ምድብ ለ(3) እንዲጠየቁ ካነጋገርናቸው 18 መላሾች ውስጥ (የወሎ ዩኒቨርሲቲ 
ሙስሊም ተማሪዎች ጁሙዓ አባላት የሆኑ) 13ቱ በድምፃቸው መቀዳት ምቾት ስላልተሰማቸው ላለመሳተፍ 
ወስነዋል፡፡ መረጃ ሰብሳቢዎቹ ቃለ መጠይቁ በሚካሄድበት ወቅት ተጠያቂዎቹ ድምፃቸው የሚቀዳ 
ስለመሆኑ ስምምነታቸውን እንደገና አረጋግጠዋል፡፡ የጥናቱን ዓላማና ጠቀሜታም ጠቅለል ባለ መልኩ 
ደግመው አስረድተዋቸዋል፡፡ የተሰባሰበው መረጃ በሙሉ ተመዝግቦ ከምልዓተ ሕዝብ ተደራሽነት ርቆ 
እንዲቀመጥ ተደርጓል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የተጠያቂዎቹ ማንነት በድብቅ የሚያዝ ሲሆን፣ የጥናቱን ግኝቶች 
ለመዘገብ እንዲቻልም መለያ ቁጥሮች ተሰጠተዋቸዋል፡፡
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ምዕራፍ ሶስት 
የጥናቱ ግኝቶች

3.1 የግኝቶቹ አጠቃላይ እይታ 

ሳጥን 11

ይህ ክፍል በተጠኑት ናሙናዎች ጎልተው የወጡ ሁለት ዋና ዋና ግኝቶችን ይዟል፦

1. በፅዋ ማህበራት፣ በዩኒቨርሲቲ ጁማዎችና በሴት 
የፀሎት ቡድኖች አባላት አማካኝነት የተገኙ ኢኮኖሚያዊ 
መዋጮዎች፣ ጥቅሞችና ድጋፎች፤

2. በፅዋ ማህበራት፣በዩኒቨርሲቲ ጁማዎችና በሴት የፀሎት 
ቡድኖች አባላት አማካኝነት የታዩ ማህበራዊና ስነ-
ልቦናዊ ለውጦች 
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3.2 ሸክምን መጋራት፡በሴት ሀይማኖታዊ 
ስብስቦች አባላት መካከል የሚደረጉ 
ኢኮኖሚያዊ መዋጮዎችና ድጋፎች 

3.2.1 ፅዋ ማህበራት2

በተጠኑት ፅዋ ማህበራት መካከል የሚደረጉ ኢኮኖሚያዊ መዋጮዎችን 
በተመለከተ በሚያዋጡት ገንዘብ መጠንና በማህበራቱ አይነት ልዩነቶች አሉ፡
፡ አንዳንድ ፅዋዎች (ለምሳሌ በኦሮሚያ ከልል ሰላሌ ፍቼ ያለው የማሪያም 
ማህበርና በአዲስ አበባ ያለው የመድሀኔዓለም ማህበር) አባሎቻቸው 

በየወሩ የተወሰነ መዋጮ ይከፍላሉ፡፡ በአንፃሩ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ/ደብረዘይት ያሉት 
የኪዳነ-ምህረትና የቁስቋም ማርያም አባላት ቋሚ መዋጮ አያደርጉም፡፡ አንድ በቃለ-መጠይቅ 
ተሳታፊ የነበረች በሰላሌ ፍቼ የመድሀኔዓለም ማህበር አባል እንዳለችው አባላት በየወሩ 20 ብር 
ያዋጣሉ፡፡ ከሚዋጣው ገንዘብ ግማሹ የፅዋው ተረኛ ማህበሩን ስታወጣ ለሚያስፈልጋት ወጪ 
ያግዛት ዘንድ ይሰጣታል፤ ቀሪው ግማሽ ደግሞ ይጠራቀምና አባላት ሲያገቡ፣ ሲወልዱ፣ ቀብር 
ሲፈጽሙ፣ ወይም ሲታመሙ ለማገዝ ይውላል፡፡ ሆኖም የጥናት ቡድኑ በሀምሌ መጨረሻ ላይ 
መህበሩን በጎበኘበት ወቅት ለዚያ ወር የተሰበሰበው መዋጮ በሙሉ ማህበሩን ላወጣችው አባል 
ተሰጥቷታል፡፡ ይህም የሆነው አባሏ በወቅቱ የገንዘብ ችግር ገጥሟት ስለነበር ነው፡፡

በተመሳሳይ አዲስ አበባ የሚገኘው የመድሀኔዓለም ማህበር ከአባላቱ በየወሩ የተወሰነ 
መዋጮ እየሰበሰበ በጋራ በተከፈተ የባንክ ደብተር ያጠራቅማል፡፡ ይህ ማህበር የሚዋጣው 
ገንዘብ ለምን አይነት ማህበራዊ ጉዳይ ምን ያህል ድጋፍ እንደሚሰጥ የሚወስን የውስጥ 
ደምብም አውጥቷል፡፡ አባላት ያጠራቀሙት ገንዘብ ተሟጦ እንዳያልቅ ክትትል ያደርጋሉ፡
፡ ማህበሩ በርከት ያለ ገንዘብ ያወጣ እንደሆነ ከመደበኛው መዋጮ ውጪ ተጨማሪ 
ገንዘብ ያዋጡና የቁጠባ ሂሳባቸውን ያረጋጉታል፡፡ 

ቢሸፍቱ/ደብረዘይት የሚገኘው የቁስቋም ማርያም ፅዋ ማህበር አባል እንዳለችው ማህበራቸው 
ያሉት አባላት በቁጥር ትቂት ስለሆኑ ወርሃዊ መዋጮ አያደርጉም፡፡ ነገር ግን አባላቱ አስፈላጊ 
ሆኖ ሲገኝ የቻሉትን ያህል ያዋጣሉ፡፡ ከአባላቱ መካከል የገንዘብ እጥረት ያለባቸው ስላሉ እነዚህ 
አባላት ባለማዋጣታቸው ሌላ ስሜት ውስጥ እንዳይገቡ የተሻለ አቅም ያላቸው የእነሱንም 
ይሸፍናሉ፡፡ አንድ አባል ያለችውን እንደምሳሌ ብናይ፡-

ተጠያቂ ሀ (3)

“ማህበሩ በአካባቢያቸው ያለውን ቤተ-ክርስቲያን እንደገና 
ለመግባት እርዳታ ባደረገ ጊዜ አንዳንድ አባላት ለወንበር 
መግዣ ገንዘብ ሲያዋጡ አንዳንዶቹ ደግሞ ማህበሩን ወክለው 
ወንበሮችን ተሸክምው ወደቦታው በመውሰድ አግዘዋል፡፡” "

2  The terms Tsïwwa and Mahbär are used interchangeably to refer to 
voluntary associations of Orthodox women in Ethiopia to honor saints on the 
day of the saint each month with a rotating host providing food and drinks for 
the guests.
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ፅዋዎች የሰበሰቡትን ገንዘብ አባላትንና ከዚያም ውጪ የሚከናወኑ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን 
ለማገዝ ያዉሉታል፡፡ ቢሾፍቱ/ደብረዘይት እንዳለው እንደ ኪዳነ-ምህረት ያሉ ወርሃዊ መዋጮ 
የማይሰበስቡ ፅዋዎች ለፅዋው ከሚዘጋጀው ምግብና መጠጥ ቀንሰው ካህናትን፣ ነዳያንንና 
ከበረከቱ ለመካፈል የመጡ ሰዎችን ያበላሉ/ያጠጣሉ፡፡ ከማህበራቱ ውጪ የሚከናወኑ 
እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ ረገድ ከሁሉም ፅዋዎች (ከቢሾፍቱዋ ቁስቋም ማርያም፣ከአዲስ 
አበባው መድሀኒዓለምና ከሰላሌ ፍቼዋ ማርያም) ቃለ-መጠይቅ የተደረገላቸው አባላት እንዳሉት 
ገንዘብ እያዋጡ ችግር ያለባቸው አብያተ-ከርስቱያንን፣ ጓደኞቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን 
ይረዳሉ፤ በተጨማሪም አልባሳት ለካህናት ይሰጣሉ፤ ወንበሮችንም ገዝተው ያበረክታሉ፡፡ 
የአዲስ አበባው መድሀኒዓለም ፅዋ አባላት አረጋውያንን በየቤታቸው እየሄዱ ይጠይቃሉ፤ እንደ 
ሳሙናና ሌሎች አስፈላጊ ያሏቸውን ቁሳቁስ ገዝተው ይሰጣሉ፡፡

ለአባላት የሚደረግ የገንዘብ እርዳታን በተመለከተ ያነጋገርናቸው አባላት “ደካማ” ብለው ከገለፁት 
ከቢሾፍቱ	  ኪዳነ-ምህረት ፅዋ በስተቀር ሌሎች የፅዋ ማህበራት በሙሉ በችግርም ሆነ በደስታ 
ጊዜያት (በሰርግ፣ በምርቃት፣ በወሊድ፣ በህመምና በሞት) ለአባሎቻቸው እርዳታ ያደርጋሉ፡፡ 
ከአዲስ አበባው መድሀኒዓለም ፅዋ ቃለ-መጠያቅ የተደረገላት አባል የሚከተለውን ብላለች፦

ተጠያቂ ሀ(4)

“አንድ አባላችን ገንዘብ በአስቸኳይ ሲያስፈልጋት (ለምሳሌ 
ስትታመም) በቀጥታ ገንዘብ ከመስጠት ይልቅ እቁብ እንገባለን፡፡ 
ይህንን በማድረግ የመጀመሪያውን እሷ እንድትወስድ እናደርግና 
እግረ መንገዳችንን ሌሎቻችንም ገንዘብ እናጠራቅማለን፡፡” 

ይህችው ተጠያቂ አክላም አባላት ገንዘብ 
እያጠራቀሙ ውድ የሆኑ ባህላዊ አልባሳትን ለመግዛት 
እንደሚጠቀሙበት እንደሚከተለው ታስረዳለች፡-

“በተጨማሪ ገንዘብ አጠራቅመን በበዓል ጊዜ የምንለብሳቸው 
ውድ የሆኑ ባህላዊ አልባሳት እንገዛለን፡፡ እስካሁንም በዚህ 
መንገድ ሶስት ሶስት ቀሚሶች ገዝተናል፡፡ በመጨረሻ 
የገዛነው ቀሚስ ከሁለት አመታት በፊት ልጀ ሲመረቅ 
ለዚሁ ብልን አጠራቅመን የገዛነው ነበር፡፡” 

"

ተጠያቂ ሀ(3)

የቢሾፍቱዋ ቁስቋም ማርያም ፅዋ አባል የማህበሯን አንዲት 
አባል የረዳችበትን አጋጣሚ እንደሚከተለው ትገልፃለች፡
“አንዲት አባላችን ልጇን ልታስመርቅ ወደሌላ ክልል 
ትሄዳለች፡፡ በመመለስ ላይ እያለች ገንዘብ ያልቅባታልና 
ደውላ እርዳተዬን ትጠይቃለች፡፡ እኔም በደስታ ገንዘቡን 
ላክሁላት፡፡ እስካሁን ገንዘቡን ባትመልስልኝም ምንም 
ቅሬታ የለኝም፡፡ እህቴ አይደለችም እንዴ? ብዙም ሳይቆይ 
ልጇ ስታገባ በደስታ ነበር በስራ ላግዛት የሄድሁት፡፡” 

"
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በየዩኒቨርሲቲዎች ያሉት በደንብ ያልተደራጁት ፅዋዎች ሳይቀር አባላቱ በገንዘብ ይረዳዳሉ፡፡ 
በአንድ አጋጣሚ አንዲት የፅዋ አባል ከይርጋለም ዩኒቨርስቲ ተባራ በነበረ ጊዜ አባላቱ ገንዘብ 
አዋጥተው በግል ዩኒቨርሲቲ እንድትመዘገብና ትምህርቷን እንድትጨርስ አድርገው ሁሉም 
አብረው ተመርቀዋል፡፡ (ከቡድን ውይይት የተወሰደ፤ ጳጉሜን 2, 2012) 

ከላይ እንደተገለፀው በዚህ ጥናት የተካተቱት የፅዋ ማሀበራት ለአባሎቻቸው ብቻ 
ሳይሆን ከዚህም አልፈው ለሚኖሩበት ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡ 

የእርዳታው ስፋትና ጥልቀት እንደየማህበሩ የሚለያይ ቢሆንም በማህበራቱ አባላት “ደካማ” 
ተብለው የተገለፁ ማህበራት ሳይቀር የሚያደርጉት ዕርዳታ በአይነቱ ተመሳሳይ ነው፡፡ 
ማህበራቱ በባህሪያቸው ማህበራዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ይገደዳሉ፡፡ የአካባቢው ማህበረሰብ 
ከማህበራቱ ድግስ ይቋደስ ዘንድ በሩ ክፍት ነው፡፡ እንዲያውም ከግብዣው መጋራት 
ለደጋሹም ሆነ ለእንግዶች እንደበረከት የሚታይ ነው፡፡ (Flemmen & Zenebe, (2016)) 
እንደሚሉት የማህበራት ስብስቦች ሰዎች ተደራጅተው ዘር ሳይለዩና ምላሽ ሳይጥጠብቁ ነድያንን 
በቅዱሳን መላዕክት ስም እንዲያበሉ የሚገፋፉ ናቸው፡፡

የሀይማኖቱ አንድ ምሁር እንደሚለው እነዚህ ኢኮኖሚያዊ የድጋፍ ባህሪያት በቅርቡ እየታየ 
ያለውን ኢኮኖሚያዊ ችግር ተከትለው የተከሰቱ ናቸው፡፡ (ከቡድን ውይይት የተወሰደ፤ 
መስከረም 19, 2012)፡፡ ነገር ግን ማህበራትን ለማቋቋም ያለው የኢኮኖሚ ጫና ለሀይማኖታዊ 
ማህበራት የሚደረገውን ድጋፍ እንደቀነሰው (Flemmen & Zenebe, (2016)) ይጠቁማሉ፡፡

ፅዋ ለማውጣት ያለው የኢኮኖሚ ጫና በየወሩ በሚሰበሰብ መዋጮ ብቻ ለመቋቋም እንዲቻል 
ፅዋውን በቆሎና በውኃ ብቻ እንዲወሰን አድርገዋል፡፡ በተለያዩ መንገዶች አባላት የማህበራቸውን 
ቀጣይነት በማረጋገጥ ማህበሩ የሚሰጠውንም የኢኮኖሚ ድጋፍ እንዲቀጥል አድርገዋል፡፡ 

ባጠቃላይ አንባቢው መረዳት ያለበት የእነዚህ ሀይማኖታዊ ስብስቦች 
ፋይዳ ለአባሎቻቸውና ለአካባቢያቸው ማህበረሰብ የሚሰጡት 
ኤኮኖሚያዊ ጠቀሜታ መሆኑን ነው፡፡ እነዚህ ባህሪያት ግን 
ለማህበራቱ መፈጠርም ሆነ መቀጠል ምክንያቶች አይደሉም፤ 
ተጓዳኝ ውጤቶች ናቸው፡፡ 

3.2.2 በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የሴት ጁማዎች 
በጥናቱ የተካተቱ ሶስቱም በዩኒቨርሲቲ ጁማዎች ከአባሎቻቸው ወርሃዊ መዋጮ ይሰበስባሉ፡፡ 
በቅዱስ ፓውሎስ ሜዲካል ኮሌጅ የሚገኘው የፍትወል ዛሀራ ጁማ ከእያንዳንዷ አባል በየወሩ 
ከ 10 እስከ 20 ብር ይሰበስባል፡፡ የወቅቱ መሪ እንዳለችው ይህ መዋጮ ግዴታ የሆነው ካለፈው 
አመት ጀምሮ ነው፡፡ ከዚህ በፊት በፈቃደኛነት ለይ ብቻ የተመሰረተ ነበር (ተጠያቂ ለ 1(1))፡
፡ በተመሳሳይ በወሎ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመው የሸምስያ ሰልፊያ ጁማ ከአባሎቹ በወር 10 ብር 
ይቀበላል፡፡ በቃለ-ምልልሱ የተሳተፉ አባላት እንደሚሉት ለማህበሩ ተጨማሪ ገቢ ለማስገኘት 
አባላቱ በመስጊዱ ለሚገኙ ቅዱሳን መፃሕፍት መደርደሪያዎች ከእንጨት ሰርተው ለመሸጥ 
አቅደው ነበር፡፡ ነገር ግን እቅዳቸው በኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት ሳይሳካ ቀርቷል፡፡ 

በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የሴቶች ጁማ በሚያደርጋቸው ሰፊ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች 
ባዳበረው አቅም ከሌሎቹ ጁማዎች ይለያል፡፡ ጁማው በተለያየ ደረጃ ካሉ አባላቱ (በሴሜስተር 
አንድ ጊዜ ብቻ የሚያዋጡትን በየትምህርት ክፍሉ ከአንደኛ አመት እስከ ተመራቂ ተማሪዎች 
ድረስ ያሉትን ጨምሮ) መዋጮ ከመሰብሰብ ባለፈ የሚከተሉትን አዳዲስ የገቢ ማመንጫ 



38 በየጊዜው የሚደረጉ የሴቶች ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች   @CARDEthiopia 

ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ዘዴዎች ይጠቀማል፡- በበጎ አድራጎቱ ዘርፍ ካሉ አባላቱ በወር 50 ብር ተጨማሪ መዋጮ 
መሰብሰብ፣ የጁማ ክብረ-በዓላት ስነ-ስርዓት ሲከናወን የገንዘብ መሰብሰቢያ ሳጥን በማስቀመጥ 
አባላት በፈቃደኛነት እንዲያዋጡ በማድረግ፣ እንዲሁም በዝግጅቶች ወቅት አባላቱ ድንች 
በመጥበስ፣ ሻይና ቡና በማፍላት እንዲሸጡ በማድረግ፡፡ የጁማው የቀድሞ አባለት “RCC 
Shop” የሚሉት ሱቅ ከፍተው ነበር፤ የፅህፈት መሳሪያዎች መሸጫ ሱቅም ነበራቸው፤ 
በቅርቡ የተከፈተ ሱምያ ቡቲክ የሚባል የልብስ መሸጫ ሱቅም ነበራቸው፡፡ እነዚህ ሁሉ 
ጁማው ለሚያከናውናቸው የተለያዩ ስራዎች ማስፈፀሚያ የሚውል ገቢ ያመነጫሉ፡፡ 
አባላቱ እንደሚሉት ወደፊትም ተጨማሪ የገቢ ማስገኛ ስራዎች የመስራት ዕቅድ አላቸው፡፡ 
በተጨማሪም የገላ መታጠቢያ፣ የልብስ ዕጥበትና የኢንተርኔት አገልግሎት መስጠትን ጨምሮ 
የዳቦ መጋገሪያ መሳሪያ ለመትከል አቅደዋል፡፡ አንድ አባል እንዳለችው (ተጠያቂ ለ 2(5)) 
የሴቶች ጁማ የሚያደርጋቸው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች የወንዶችን ጁማ የሚያስንቁ ናቸው፡፡ 
ከተለያዩ ምንጮች የሚገኘው ገቢ በጋራ በተከፈተ የሂሳብ ደብተር የሚቀመጥ ሲሆን በጁማው 
የፋይናንስ ዘርፍ ቁጥጥርና ክትትል ይደረግበታል፡፡

ሳጥን 12

ጁማው የሚሰበስበውን ገንዘብ ለሶስት አላማዎች 
እንደሚያውለው በዚህ ጥናት ተረጋግጧል፤

1. የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል፣ የምረቃ ስነ-ስርዓትና 
የመሳሰሉ ኩነቶችን ለማከናዎን

2. በአካባቢው ማህበረሰብ ለሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ድጋፍ 
ለማድረግ

3. አባሎቻቸውን በገንዘብ ለመደገፍ፡፡ � 

ከዚህ ቀጥሎ እያንዳዳቸውን በዝርዝር እናያለን፦

የአካባቢውን ማህረሰብ ስለማገዝ ፡- የፈትወል ዘሀራ ጁማ ተሞክሮ

በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ ሁሉም አባላት ጁማቸው የአካባቢውን ማህበረሰብ ለመደገፍ በተለያዩ 
የእርዳታ እንቅስቃሴዎች  አንደሚሳተፉ አረጋግጠዋል፡፡ የረመዳንን  በዓል ከወላጅ አልባ 
ህፃናት ጋር ማሳለፍ (የምግብና የልብስ ስጦታ ማበርከት) እና አረጋውያንንና  ህሙማንን 
መጠየቅ  ከሚደረጉ እርዳታዎች የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

በየወሩ የሚሰበስቡት ገቢ ትንሽ በመሆኑ ምክንያት እንደዚህ  ያሉ በጎ ስራዎችን  ለመስራት 
ያስችል ዘንድ ጀማው ወደ መስጊድ ለመስገድ ከሚመጡ ሰዎች ገንዘብ ይሰበስባል ፡፡

የአካባቢውን ማህበረሰብ ስለማገዝ፡- የሀሮሚያ ዩንቨርሲቲ ጁሙአ 
ተሞክሮ

የሀሮማያ ሴቶች ጁማ ኢኮኖሚያዊ አቅሙ ጠንከር ያለ በመሆኑ በተለየ የማህበረሰብ 
ድጋፍ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ በአካባቢው መስጊድ በተገነባ ጊዜ አንድ 
ካናቴራ (ቲ-ሸርት) ተጫርቶ በ39 ሽህ ብር በመግዛት ጭምር ትልቅ ሚና ተጫውቷል፡፡ 
መስጊዱ ከተሰራም በኋላ እስከ ዛሬ ድረስ የመስጊዱን የተለያዩ ወጪዎች (የመብራትና 
የውሀ ክፍያን ጨምሮ) በመሸፈን ላይ ይገኛል (ተጠያቂዎች ለ2(2) እና ለ2(8)፡፡

ጁማው የአካባቢውን ማህረሰብ ለመርዳት የተደራጀ ራሱን የቻለ ዘርፍ አለው፡፡ ተጠያቂ 
ለ2(9) እንዳለችው በሌሎች ዘርፎች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የሌላቸው አባላት እንኳ በበጎ 
አድራጎት ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ ያደርጋሉ፡፡ ጁማው በአካባቢው ያሉ የወላጅ አልባ ህፃናት 

Image: www.Freepik.com

ተጠያቂ ለ1(4)

የተሰበሰበው ገንዘብ ለምን እንደሚውል ስታስረዳ 
ተጠያ ለ 1(4) የሚከተለውን ብላለች፡-

”የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ስናቅድ እቅዳችንን 
በማህራዊ ሚዲያ በማውጣት አባላት እንዲሳተፉ 
እናበረታታለን፡፡ ለመድሀኒት መግዣ ወይም ለማጓጓዣ 
ገንዘብ  የሚያጥራቸው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል 
የሚታከሙ ህሙማንን እንረዳለን፡፡ ይህን ለማድረግ 
ተጨማሪ ገንዘብ  ካስፈለገ ከጁማው አባላት ጋር 
ተወያይተን እናዋጣለን፡፡ ጁማው አልባሳትን ሰብስቦና 
እህል ገዝቶ ለወላጅ አልባ ህፃናትና ለአረጋዊያን 
ያቀርባል፡፡ የረመዳንንም በዓል ከሙስሊም 
ህሙማን ጋር በሆስፒታል  እናከብራለን፡፡”

"

ተጠያቂ ለ1(10)

በተጨማሪም የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴያቸውን 
ስታብራራ ተጠያቂ ለ1(10) እንዲህ  ትላለች:- 

“በረመዳን ወቅት ሙስሊሙን ማህበረሰብ እንረዳለን፣ 
ገንዘብ ሰብስበን ምግብ እንገዛና ከነሱ ጋር እናፈጥራል፡
፡ ባለፈው ዓመት ከአንድ ሌላ ጁማ ጋር በመቀናጀት 
ምግብ ሰርተን አብረን አፍጥረናል፡፡”

"
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ማሳደጊያ ማህከላትን፣ አይነ ስውራንንና አረጋውያንን አልባሳት፣ እስኪርቢቶና ደብተር 
በመስጠት አመርቂ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም አባላቱ የኢድና ረመዳን ባዕላትን 
ከችግረኛ የማህበረሰብ አባላት ጋር በመሆን ያሳልፋሉ፡፡

አባላትን በገንዘብ ስለመደገፍ፡-  የፈትወል ዛሀራ ጁማ ተሞክሮ  

የወቅቱ የጁማው መሪ ጁማው የገንዘብ ችግር ያለባቸውን አባላት ለማገዝ 
ፈቃደኛ መሆኑንና እስካሁን ግን እንዲህ አይነት ጥያቄ እንዳልቀረበ ገልፃለች፡
፡ ጁማው አስቸኳይ ጉዳይ ገጥሟቸው ብድር ለሚጠይቁና የተበደሩትን 
ለመመለስ ለሚችሉ አባላት እንደሚያበድር ገልፃለች፡፡ ነገር ግን በቃለ 
መጠይቁ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ይህ አገልግሎት እንደሚሰጥ አባላት 
አያውቁም፡፡ ከአስር ተጠያቂዎች ውስጥ ስድስቱ ጁማው የገንዘብ ድጋፍ 
ያድርጋል ወይ ተብለው ሲጠየቁ ‹‹አያደርጉም›› ብለው መልሰዋል፡፡ አባላቱ 

ያላቸውን የኢኮኖሚ ደረጃ የሚጠቁም መረጃ  ባይኖርም ከተጠየቁ አስር አባላት ውስጥ 
ዘጠኙ የጁማው አባላት በቤተሰቦቻቸው ላይ ጥገኛ ሆነው የሚኖሩ ቢሆንም የኢኮኖሚ 
ደረጃቸው ግን ከፍ ያለ ነው ብለው ያምናሉ፡፡  

አባላትን በገንዘብ ስለመደገፍ፡- የሀሮሚያ ዩንቨርሰቲ ጁማ ተሞክሮ 

ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው የጁማው አባላት እንደሚሉት ምንም እንኳን 
የገንዘብ ችግር ያለባቸውን አባላት ለመለየት አስቸጋሪ ቢሆንም ጁማው የራሱን 
ምልከታ በማድረግ ይቸግራቸዋል የሚላቸውን በመለየት ወርሀዊ ድጋፍ 
ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም በየወሩ የሴቶች የንፅህና መጠበቂያ ሞዴስና ሳሙና 
በነፃ ያቀርባል፤ የፎቶ ኮፒ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው 
አባላት ስለሚደረገው የኢኮኖሚ ድጋፍ እንዲህ ይላሉ፡-

ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው አባላት ስለሚደረገው የኢኮኖሚ ድጋፍ እንዲህ ይላሉ፡-

ተጠያቂ ለ2 (9)

“በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ዩንቨርስቲው 
ሲዘጋና ወደየቤታችን ለመሄድ በተገደድንበት 
ወቅት አንዳንድ አባሎቻችን ወደቤታቸው 
ለመሄድ የጉዞ ወጪያቸውን መሸፈን አልቻሉም 
ነበር፡፡ ይህን በሰማን ጊዜ ገንዘብ አዋጥተን 
ሸኝተናቸዋል፤ በደህና እቤታቸው መግባታቸውን 
አረጋግጠናል፡፡ አባላት ቸግሮናል አይሉም፤ 
መቸገራቸው እንዲታወቅም አይፈልጉም፡፡ ስለዚህ 
በጁማው ውስጥ እርዳታ የሚደረገው ቀጥተኛ 
ባልሆነ መንገድ ነው” (ተጠያቂ ለ2(9))፡፡

"

ሌላዋ አባል ይህንን ቀጥተኛ ያልሆነ ድጋፍ እንደሚከተለው ትገልፀዋለች፦
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ አስሩም አባላት የተገነዘቡት በጁማው ውስጥ የዳበረ አንድ መሪ ባህል 
አለ፡፡ ጁማው የሚጠየቀውን ሁሉ ብድር ወዲያውኑ የማይሰጥ ቢሆንም በሱቆቹ የሚሰጡ 
አገልግሎቶችን ግን በዱቤ ይሰጣል፤ አባላቱ ገንዘብ ሲያገኙ ይከፍላሉ፡፡ በአባላቱ መካከልም 
እንደ ጓደኛ አንዷ ለሌላዋ የማደር ልማድ አለ፡፡

አባላትን በገንዘብ ስለመደገፍ፡- የሸምሲያ ሰልፊያ ጁማ ተሞክሮ 

ልክ እንደሌሎቹ ጁማዎች የወሎ ዩንቨርሲቲው የሴቶች ጁማ ከአባላቱም አልፎ 
አባል ያልሆኑ ሙስሊሞችን በገንዘብ ይረዳል፡፡ ጁማው አቅም ለሌላቸው 
አባላት የንፅህና መጠበቂያ ሞዴስና የሃይማኖት መፃህፍት ለመግዛት፣ የመማሪያ 
ጹሁፎችን ፎቶ ኮፒ ለማድረግ የሚውል ገንዘብ ይሰጣል፡፡ 

አንድ ተጠያቂ እንዳለችው አባለቱ በገንዘብ ጉዳይ በቤተሰቦቻቸው ላይ ጥገኛ 
ቢሆኑም የሚያገኙትን ገንዘብ ከሌሎች አቅም ከሌላቸው የጁማው አባለት ጋር 
ለመጋራት ፈቃደኞች ናቸው፡፡ አያይዞም ጁማው በማንኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ 

ላይ ያሉ አባላቱን በእኩልነት እንደሚያይና ለዚህም ምክንያቱ ያሰባሰባቸው ዋናው ጉዳይ 
ሀይማኖት መሆኑን ገልፃለች (ተጠያቂ ለ3(4))፡፡ አንድ ሌላ ተጠያቂም አባላቱ በጓደኝነት 
አንዷ ለሌላዋ ብድር  እንደሚሰጣጡና አንዳንድ ጊዜም ከገንዘብ ውጪ በሆነ መንገድ 
እንደሚረዳዱ (ለምሳሌ ልብስ በመስጠት) ገልፃለች፡፡ 

ተጠያቂ ለ2 (9)

“ብዙውን ጊዜ እርዳታው የሚሰጠው ይፋዊ ባልሆነ 
መንገድ ነው፡፡ ምክንያቱም ይፋዊ ከሆነ በተረጅዋ 
ላይ የስነ-ልቦና ጫና ሊፈጠርባት ይችላል፡፡ ስለዚህ 
እርዳታው ውስጥ ለውስጥ በቅርብ ጓደኞች አማካኝነት 
እንዲደርስ ያደረጋል፡፡ ሆኖም አባላት እርዳታውን በይፋ 
ከጠየቁ ጁማው ሁልጊዜ ዝግጁ ነው፡፡ አንዳንድ ጊዜ 
አባላት ለዕረፍት ወላጆቻቸው ዘንድ መሄድ ከፈለጉ 
የጉዞ ወጪዎቻቸውን ይሸፍናል” (ተጠያቂ ለ2(9))፡፡

"

ሳጥን 13

በአጠቃላይ ሶስቱም የዩንቨርሲቲ ጁማዎች አባላት ጠንካራ በገንዘብ 
የመረዳዳት ባህል እንዳላቸው ለመረዳት ተችሏል፡፡ ይህንንም የሚያሳዩት 
በውጣቸው እርስ በእርስ በመረዳዳትና  (አንዳንድ ጊዜ በህቡዕ ሌላ ጊዜ 
ደግሞ በይፋ) ከዚህም ባሻገር የአካባቢያቸውን ማህበረሰብ በመርዳት 
ነው፡፡ በተለይም የሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ጁማ አባላት እርስ በእርስ 
ከመረዳዳት አልፈው እንደ ትጉህ የእስልምና አማኒያን ለአካባቢው 
ማህበረሰብ ባደረጉት አስተዋፅኦ ትልቅ ኩራት ይሰማቸዋል፡፡        



42 በየጊዜው የሚደረጉ የሴቶች ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች   @CARDEthiopia 

ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

3.2.3 የሴት የፀሎት ቡድኖች 
ባበረከቱት ኢኮኖሚያዊ አስተዋፅኦ እና ድጋፍ ረገድ በዚህ ጥናት የተዳሰሱት 
የሴት የፀሎት ቡድኖች የተለያዩ ተሞክሮዎች አሏቸው፡፡ በዚህ ጥናት ትኩረት 
ያገኘው አንዱ የፀሎት ቡድን በአዲስ አበባ የሚገኘውና ወጣት ሴቶችን ያቀፈው 

“ክርስቲያን እታማቾች” (Sisters-in-Christ) የሚባለው ነው፡፡ ቡድኑ ቋሚ 
ወርሀዊ መዋጮ እንደሌለው መስራቾች ይናገራሉ፡፡ መርሀ ግብሩን ለማስፈፀም 
የሚያወጣውን ወጪ የሚሸፍኑት አስተባባሪዎቹ ናቸው፡፡ 

የቡድን ውይይት 0.3

መስራቾቹ እንደሚሉት:
አባላቱ በአብዛኛው በእድሜያቸው በ20ዎቹ 
መጀመሪያ ላይ ያሉና ገና ከቤተሰብ ጥገኝነት ያልወጡ 
ተማሪዎች  ስለሆኑ በነሱ ላይ የኢኮኖሚ ጫና መፍጠር 
አልፈለጉም፡፡ በተጨማሪም የቡድኑ ዋና አላማ 
በጥቂት አባላት መካከል ጥብቅ ትስስር መፍጠርና 
በነዚህ አባላት መካከል የገንዘብ ችግር ሲከሰት በዚያው 
ደረጃ ችግሩን ለመፍታት እንዲቻል ነበር፡፡ 

ትኩረታቸው አባለትን በገንዘብ መርዳት ያልሆነበትን ምክንያት ሲጠየቁ  

ቡድኑን ከመመስረታቸው በፊት ባደረጉት ጥናት ጎልቶ 
የሚወጣው በአብዛኛው ማህበራዊ እንጂ ኢኮኖሚያዊ ችግር 
ባለመሆኑ ነው ይላሉ፡፡ ስለዚህም እንደሙከራ ፕሮጀክት 
በጥብቅ ትስስር የእትማማችነት ስሜትን ለመፍጠር ተነሱ፡
፡ ያ ከሆነ ኢኮኖሚያዊ መደጋገፍ በቀላሉ ይመጣል፡
፡  የአካባቢውን ማህበረሰብ የመርዳቱም ስራ በጥቂት 
አባለት ደረጃ ሊደረግ እንደሚችል መስራቾች ያምናሉ፡
፡ ለምሳሌ ባለፈው አንድ ዓመት አንድ ቡድን አንድ 
የወላጅ አልባ ህፃናት ማሳደጊያ ተቋም ጎብኝቷል፤ 
አላማውም በአባለቱ መካከል ትስስር  ለመፍጠር ነበር።

(ከቡድን ውይይት የተወሰደ፣ ነሀሴ 15/2012)፡፡



በሌላ በኩል ደግሞ የአባ ሴና የፀሎት ቡድን አባለት በየወሩ አስር ብር እያዋጡ በባንክ 
ያስቀምጣሉ፡፡ ገንዘቡ ለሰርግ፣ ለወሊድ፣ ለምርቃትና ለሀዘን ስጦታዎችን ለመግዛት ይውላል:: 
ከወርሀዊ መዋጮው በተጨማሪ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሁሉ አባላቱ ተጨማሪ ገንዘብ 
ያዋጣሉ፡፡ በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ አባላት እንደሚሉት ብዙዎቹ ጡረተኞች ቢሆኑም 
ጥሩ ኑሮ ያላቸው ናቸው፡፡ ስለዚህ ከሌሎች አባለት የገንዘብ ድጋፍ የሚጠብቁ አይደሉም፡
፡ በተጨማሪም ቃለ ምልልስ ያደረጉት ስድስቱ አባላት በዚህ ቡደን ውስጥ የሚበደርም 
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ሆነ የሚያበድር የለም፡፡ አንዳንዶቹ መጠየቃቸውም ሊያስቀይማቸው ይችላል፡፡ ስለዚህ 
የሰበሰቡትን ገንዘብ ለወላጅ አልባ ህፃናት ዩኒፎርም ለመግዛት፣ ለታራሚዎች ሳሙና ለመግዛትና  
ለመሳሰሉት የማህበረሰብ እርዳታ ተግባራት ያውሉታል፡፡

የሲዳማ ክልል ዋና ከተማ በሆነችው ሀዋሳ በሚገኙ ሶስት የሴት የፀሎት ቡድኖች በተደረገ 
ጥናት ሶስቱም በተለያየ መጠን ወርሀዊ መዋጮ እንደሚያደርጉ ታይቷል፡፡ በነዚህ ቡድኖች 
ያሉ አባላት የተለያየ የኢኮኖሚ ደረጃ ያላቸው ናቸው፡፡ አንዳንዶቹ የቤት እመቤት ናቸው፤ 
አንዳንዶቹ ደግሞ የመግስት ሰራተኞች ናቸው፤ ሌሎች ደግሞ የራሳቸው የንግድ ስራ ይሰራሉ፡፡ 
የአንዱ ቡድን አባል የሆነች አንድ ተጠያቂ እንዳለችው አባላቱ ባህላዊ ቁሳቁስ በእጃቸው ሰርተው 
በቤተ ክርስቲያን ጫራታ ላይ እያቀረቡ ለቡድኑ ገቢ ያስገኛሉ (ተጠያቂ ሐ 3(1))፡፡ በሌላ ቡድን 
ውስጥ ያለች አንድ አባል ደግሞ ቡድኑ የሚያጠራቅመውን ገንዘብ የገና በዓልን ከወላጅ አልባ 
ህፃናትና ከጎዳና ተዳዳሪዎች ጋር ለማሳለፍ ለሚደረጉ ዝግጅቶች እንደሚያውሉት ትናገራለች፡፡

በተጨማሪም ቡድኑ ለታራሚዎች አልባሳት በመስጠት 
ማህበረሰቡን ለመደገፍ ስራ ይሰራል (ተጠያቂ ሐ3 (9))፡፡

ተጠያቂ ሐ3(3)

ባሏ የሞተባትና አራት ልጆች የምታሳድግ ሴት ነበረች፡
፡ የገናን በዓል ከሷ ጋር ለማሳለፍ እቤቷ ሄድን፡፡ ቤቷ 
ውስጥ መብራት የለም፤ መቀመጫ ወንበሮችም የሉም፡
፡ ቡድናችን ይህችን ሴት እረድቷል፡፡ በጡት ካንሰር 
ምክንያት ህይወቷ ካለፈም በኋላ በተቻለን መጠን 
ልጆቿን መርዳት አላቋረጥንም” (ተጠያቂ ሐ3 (3))፡፡

"

የቡድን ውይይት 0.4

በፀሎት ቡድኖች ውስጥ የሚታየው መረዳዳት በሌሎች 
ስብስቦች እንዳለው የጎላ አይደለም፡፡ በቡድን ውይይት ላይ 
አንድ ተሳታፊ እንደገለፀችው የፀሎት ቡድኖች በኢኮኖሚ 
መተጋገዝን እንደ ዋና አላማቸው አድርገው አያዩትም፡፡ ነገር 
ግን ይፋዊ ባልሆነ መንገድ ኢኮኖሚያዊ  ሸክሞቻቸውን 
ይጋራሉ፤ ይህን እንዲያደርጉ የሚገፋፋቸው ደግሞ የፈጠሩት 
ጥብቅ ቁርኝትና ክርስቲያናዊ እሴቶቻቸው ናቸው፡፡

(የቡድን ውይይት ተሳታፊ፣ መስከረም 19/2013 )



ቃለ መጠይቅ የተደረገላት ሌላ የቡድን አባል እንዳለችው የቤተሰብ አባል ለማስታመም አዲስ 
አበባ በነበረች ጊዜ የቡድኗ አባለት ሀዋሳ ያሉትን ልጆቿን ተንከባክበውላታል፤ የመጓጓዣ 
ወጪዋንም ሸፍነውላታል (ተጠያቂ ሐ3 (4))፡፡ አንዳንድ ቡድኖች ደግሞ ለአባሎቻቸው 
የስራ እድል በመፍጠርም ይረዷቸዋል፤ ይህን እድል የሚሰጡት እንደ ሆቴል ያለ የግል ስራ 
ላይ የተሰማሩ የቡድኑ አባላት እራሳቸው ናቸው፡፡
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3.3 የማህበረሰብ አካል የመሆን ስሜትና 
(sense of belonging) ማህበራዊ ማንነት፡

3.3.1 በሴት ሀይማቶታዊ ስብስቦች አባላት መካከል 
የሚፈጠር የስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ መስተጋብርና መደጋገፍ 
Maslow (1954) የሰውን ልጅ ፍላጎቶች ደረጃ ባሳየበት ዝነኛ ስራው የሰውን የማህበረሰብ አካል 
የመሆን ስሜትና በሌሎች ዘንድ ተቀባይነት ለማገኘት ያለውን ፍላጎት ከፍተኛ ዋጋ ይሰጠዋል፤ 
ከልብ የሚመነጭ ነው ይላል፡፡ ይህ ንድፈ-ሀሳብ ከጅምሩ ጠንካራ ሂስ ያስተናገደና ክለሳዎች 
የተደረጉበት ቢሆንም የሰውን ልጅ እንደ ማህበራዊ እንስሳ የተረዳበት መሰረታዊ እሳቤ ግን 
በበርካታ ጥናቶች የተደገፈና ያልተናወጠ ነው፡፡  

የሰው ልጅ በተፈጥሮው ማሀበራዊ መሆኑን የተለያዩ የስነ-ተፈጥሯዊ፤ 
የነርቭ ስነህይወት (neurobiology) እና የማህበራዊ ዘርፍ 
ተመራማሪዎች አረጋግጠዋል (Tomasllo, 2014; Young, 2008; 
and Vigneri, 2020):: ስለዚህ እንደ ማህበራዊ ፍጡር የሰው 
ልጅ የማህበረሰብ አባል የመሆን ፍላጎት “ለስነ-ልቦናዊና ለአካላዊ 
ደህንነት ወሳኝ መለኪያ” ሆኖ ይወሰዳል (Kitchen, William, 
& Gallina, 2015)::

 የሰው ልጅ በተፈጥሮው ማህበራዊ መሆኑን ታሳቢ አድርገው Baumeister & Leary (1995) 
እንደሚሉት ሰው በመጠኑም ቢሆን ከሌሎች ሰዎች ጋር ዘላቂ፤አዎንታዊና ፋይዳ ያለው ግንኙነት 
የመመስረትና ይህንንም የማስቀጠል ጠንካራ ፍላጎት አለው፡፡  

ዘላቂነት ያለው ሀይማኖታዊ ተሳትፎና ሀይማኖትን ተንተርሶ 
የሚፈጠር ጠንካራ ማህበራዊ ማንነት ከጠንካራ ስነ-ልቦናዊ ደህንነት 
ጋር የተያያዙ መሆናቸው የሰውን ማህበራዊነት የሚያረጋግጥ 
ተጨማሪ ማስረጃ ነው (Greenfield & Marks, 2007)፡፡ 

እነዚህ ተመሳሳይ ሀይማኖት ያላቸውና በዚህም ሳቢያ ተመሳሳይ እሴቶችና 
እይታዎች ያሏቸው ሴቶች የሚመሰርቷቸው ቡድኖች ከላይ የተጠቀሰው 
የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት መገለጫዎች ናቸው፡፡ 

ማህበራዊ የመደጋገፊያ ስርዓት በመፍጠር የእነዚህ ቡድኞች 
አባላት ተፈጥሮአዊና መሰረታዊ የሆነውን ፍላጎታቸውን ያሟላሉ፡
፡ ከዚህ ቀጥሎ የሚቀርበው ውይይት እንደሚያሳየው እነዚህ 
ቡድኖች አባሎቻቸውን ከጭንቀትና ከመከራ እንደ ጋሻ ሆነው 
ይከላከሉላቸዋል፤ ችግሮቻቸውን የሚያስረሱና ከአደጋ የፀዳ ዓለም 
ይፈጥሩላቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ የዓዕምሮ ጭንቀትን፣ ድብርትንና 
ሌሎችንም ስሜታዊ ችግሮች ያስወግዳል፡፡
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ከዚህ ቀጥሎ የሚተነተኑትን የጥናቱን ግኝቶች መረዳት የሚቻለው ማህበራዊ መስተጋብርና 
የማህበረሰብ አካል የመሆን ፍላጎት ለስነ-ልቦናዊ ደህንነትና መረጋጋት ወሳኝ መሰረቶች 
መሆናቸውን በመቀበል ነው፡፡ ጥናት የተደረገባቸው ቡድኖች እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ልዩ 
ባህሪያት ቢኖራቸውም ሁሉም ቡድኖች ለአባሎቻቸው የመደጋገፍ ስርዓት ፈጥረውላቸዋል፤ 
ይህንን ስርዓት የፈጠሩት በጥልቀት የተጎዳኙና እርስ በእርስ ከልባቸው የሚግባቡ ሴቶች 
ናቸው፡፡ በቃለ መጠይቁ የተሳተፉ አባላት ስብስቦቹ ለነሱ ምን ማለት እንደሆኑና እንዴት 
እንደሚያዩአቸው ሲናገሩ ስሜታቸው ጥልቅ ነው፡፡ የአንዳንዶቹ ገለፃ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

3.3.2 የፅዋ እታማቾች፡- በፅዋ ማህበር ያለ ትስስር3

በመግቢያው ላይ እንደተገለፀው የፅዋ ማህበራት አባላቱ እንደ እህትማማችና የአንድ 
ቤተሰብ አባላት የሚተያዩባቸውና ጠንካራ ሀይማሆታዊ መሰረት ያላቸው ስብስቦች ናቸው፡
፡ ስለዚህ ማህበራዊ መደጋገፉ የዚህ መስተጋብር ውጤት ነው፡፡ አንዲት የቡድን ውይይት 
አባል እንዳለችው አባላት እነዚህን ስብስቦች ሀይማኖታዊ ግዴታን የመወጫ መንገድ 
አድርገው ያዩዋቸዋል፡፡ ስለዚህ እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉት በሌሎች ተራ ማህበራዊ 
መስተጋብሮች እንደሚታው ሰጥቶ መቀበልን ሳይጠብቁ ነው፡፡

የቡድን ውይይት 0.5

በጥናቱ የተካተቱ የማሪያም ማህበር አባላት እርስ በርሳቸው 
የሚተያዩት እንደ እህት ነው፡፡ አንዲት ተጠያቂ እንዳለችው 
አባላቱ የሚጋሩት ሁሉንም ነገር ነው፡፡ አንዷ በሌላዋ ላይ ቂም 
አትይዝም፤ ስብስባቸው የተመሰረተው እርስ በርስ በመፋቀርና 
በመከባበር ላይ ነው፡፡ የጥናት ቡድኑ የታዘበውም በመካከላቸው 
ያለው ድባብ የጓደኛሞች መሆኑንና ግንኙነቱ በፍቅር የተሞላና 
ነፃ መሆኑን ነው፡፡ አዲስ አበባ ያለው የመድሐኔኣለም ማህበር 
አባላትም ከሁለት-አስርት አመታት በላይ አብረው የተጓዙ ቅርብ 
ጎረቤታሞች ናቸው፡፡ አንዲት የዚህ ማህበር አባል እንደምትለው 
አባላቱ በሚሰበሰቡበት ጊዜ የማይነጋገሩበት ጉዳይ የለም፤ የግል 
ህይወታቸውን ጨምሮ ስለልጆቻቸው፣ ስለትዳራቸው፣ ስለአገራቸው 
ወ�ዘ�ተ� ይነጋገራሉ፡፡ ከመስመር የወጣ የሚባል ርዕስ የለም፡፡



በተመሳሳይ ማህበራት ላይ ባደረጉት ጥናት Flemmen & Zenebe (2016) ተመሳሳይ 
የመቀራረብ መስተጋብር እንዳለ ዘግበዋል፡፡ የነሱ ግኝት እንደሚያሳየው እንደነዚህ አይነት 
ስብስቦችን ታዋቂ ያደረጓቸው ማህበራዊ ትስስር መፍጠራቸው፣ የመዝናኛ መድረክ 
መሆናቸውና ማህበራዊ መድህንነታቸው ናቸው፡፡ አባላቱ በክፉም ሆነ በደግ ጊዜያት መረዳዳት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ሌላው ግኝት በወንዶች ከሚመሰረቱ ማህበራት በተለዬ የሴቶች ስብስቦች 
አባላት እርስ በርሳቸው የበለጠ ይነጋገራሉ/ይቀራረባሉ፤ ከማህበር ስብሰባቸው ውጪም 

3  It is considered a symbol of unity to drink from the same pot, the ts’iwa. 
(Please refer to Footnote 1 for more details). 
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ተገናኝተው ስለግል ጉዳዮቻቸው ያወራሉ፤ አንዳንድ ስራዎቻቸውንም ይጋራሉ፡፡ በነሱ 
ጥናት የተሳተፉ የማህበር አባላትም በዚህ ጥናት እንደታዬው ለማህበሮቻቸው ጥልቅ ስሜት 
አንፀባርቀዋል፡፡ አንዳንዶቹ ወርሃዊ ስብሰባው እስኪደርስ እንደሚቸኩሉ ገልፀዋል፡፡

የቢሾፍቱዋ ቁስቋም ማርያም ማህበር አባል የሆነች ተሳታፊ 
እንዳለችው ምንም እንኳ በስብሰባቸው ላይ ሆነ ብለው ስለፖለቲካ 
ባይነጋገሩም ስለአገራቸው ሰላምና አንድነት መፀለይ ግን ቅድሚያ 
የሚሰጡት ጉዳይ ነው፡፡ ማህበሩ ለሷ ስላለው ትርጉምና ስለ አባላቱ 
ትስስር በሚፈነቅል ስሜት ስታወራ እንዲህ ትላለች፡-

ተጠያቂ ሀ3(3)

“አንዳንዴ ወደ ማህበሩ ስትሄጂ ከቤትሽ ጭንቀት ተሸክመሽ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን እዚያ ከደረስሽ በኋላ ያንን 
ሁሉ ትረሺውና መሳቅ፣ መጫወት፣ መፀለይ፣ መብላትና 
መጠታት ተጀምሪያለሽ፡፡ ስለዚህ ወደዚህ ስብስብ 
ለመሄድ ትናፍቂያለሽ፡፡ የሚሰማኝን የእፎይታ ስሜት 
እንዴት እንደምገልፅልሽ አላውቅም፡፡ አንዳንዴ ወደነዚህ 
ስብሰባዎች የምሄደው በቤቴ ያለውን ችግር ተሸክሜ 
ነው፤ ግን ከስብሰባው ስመለስ ቀለል ይለኛል፡፡ ስለዚህ 
ወደነዚህ ስብሰባዎች ለመሄድ እቸኩላለሁ፤ አስገዳጅ ነገር 
ካላጋጠመኝ በስተቀር አልቀርም፡፡ ሁሉን ነገር እርግፍ 
አድርጌ ነው ወደነዚህ ስብሰባዎች የምሄድ፡፡ ልጆቸ እንኳን 
ሳይቀር በማህበር ቀን እኔን ላለመረበሽ ይጠነቀቃሉ፡፡”

አስተያየቷን በመቀጠል እንዲህ ትላለች፡:

“አባላቱ በመደበኛነት ስለደህንነታቸው ይጠያየቃሉ፡፡ 
ለምሳሌ ወደ ከተማ ስወጣ ከአንዷ አባል ቤት ድንገት ጎራ 
ብዬ እጠይቃታለሁ፡፡ ሌሎችም ድንገት በእኔ ሰፈር ብቅ ካሉ 
ይጠይቁኛል፡፡ አንድ አባል ሲደወልላት ስልክ ካላነሳች ቤቷ 
ድረስ ሄደን ደህንነቷን እናረጋግጣለን (ተጠያቂ ሀ3 (3))”፡፡ 

"

አባላቱ በሰርግ፣ በወሊድ፣ በምርቃትና በሌሎች ማህበራዊ ክንውኖች ይረዳዳሉ፡፡ አባላቱ 
ስለነዚህ ክንውኖች ሲናገሩ በፍቅርና በከፍተኛ ስሜት ተውጠው ነው፡፡ አንድ አባል እንዳለችው፡:

ተጠያቂ 

“ከመካከላችን አንዷ እንዲህ አይነት ማህበራዊ ጉዳይ 
ሲኖራት ሁላችንም ጉዳዩን የራሳችን አርገን በመውሰድ 
እንሳተፋለን፡፡ ሀላፊነት እንወስዳልን፡፡ ቤቷ ሄደን፣ 
ጓዳ ገብተን የሚያስፈልገውን ሁሉ እናደርጋለን፡፡”"



47@CARDEthiopia    በየጊዜው የሚደረጉ የሴቶች ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች

ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ሆኖም ሁሉም ማህበራት አባላቱ ተመሳሳይ ቅርበት አላቸው ማለት አይደለም፡፡ አንዲት 
የቢሾፍቱ ኪዳነ ምህረት ማህበር አባል እንዳለችው በነሱ ማህበር አባላቱ ብዙ አንድነትና ቅርርብ 
የላቸውም፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የአባላቱ መብዛት ወይም የመሪዎቹ ድክመት  ሊሆን ይችላል፡
፡ አባሏ እንዳለችው ማህበሩ በወር አንድ ቀን ቤተክርትቲያን ከመገናኘት ባለፈ ፋይዳ የለውም፡፡

በስነ-ልቦና ረገድ ያለውን ጥቅም በሚመለከት አባላቱ ሲገናኙ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማቸው 
ሲጠየቁ ሁሉም “የፍቅር፣ የደስታ፣ የድጋፍና የእርካታ” ብለዋል፡፡ አባላቱ ይህንን ያሉት በጥቅል 
ስሜትና ኩራት ነው፡፡ አንድ አባል ስሜቷን የገለፀችው እንደሚከተለው ነው፡-

ተጠያቂ ሀ3(3)

“በስነ ልቦና ረገድ ያገኘሁትን ጥቅም እንዴት 
እንደምገልፀው አላውቅም፡፡ እዚያ ትሄጅና ረክተሽ 
ትመለሻለሽ፤ ምክንያቱም ለሌላ ለማንም ስለማትነግሪው 
ነገር ሁሉ ትነጋገሪያለሽ፡፡ መፍትሄ ባታገኚ እንኳ ቀለል 
ይልሻል፤ የተስፋ ስሜት ያድርብሻል፡፡ እዚህ ማህበር 
መሳተፍ ከመጀመሬ በፊት ሰላም አልነበረኝም፡፡ ብዙ 
የግል ጉዳዮች ያስጨንቁኝ ነበር፡፡ ነገር ግን እዚህ ማህበር 
ገብቼ ከተለየዩ ሰዎች ገር መነጋገር ስጀምር ህይወቴን 
የማይበትን መነጽር ቀየረልኝ፤ ይህ ደግሞ ከፈጣሪዬ ጋር 
ያለኝን ግንኙነት አጠናከረልኝ” (ተጠያቂ ሀ 3(3))፡፡

"

ባጠቃላይ በማህበራቱ ምክንያት በአባላቱ ውስጥ የተፈጠረው ቅርርብ 
እንደ ድብርትና ውጥረት የመሳሰሉ ችግሮችን በማቃለል የአባላቱን 
ማህበራዊ ፍላጎቶች ማሟላት እንደተቻለ በጥናቱ ለማረጋገጥ 
ተችሏል፡፡ 

3.3.3 በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ የሴት 
ጁማዎች፡ የፈትወል ዛሃራ ጁማ፦

በህክምና ት/ቤት ውስጥ ውጥረትን ስለመቋቋም 

Hill, Goicochea & Merlo (2018); Nechita, Nechita, Pirlog, & Rogoveanu (2014) 
እና ሌሎች በርከት ያሉ ተመራማሪዎች እንዳረጋገጡት የህክምና ትምህርት በባህሪው ፈታኝ 
በመሆኑ በተማሪዎች ላይ የሚፈጥረው ውጥረት “ሁልጊዜም የሚኖር ክስተት” ነው:: በዚህ 
ምክንያት የህክምና ተማሪዎች ከጭንቀት ጋር በተያያዘ ለድብርት፣ ለድካም፣ ለዝቅተኛ ውጤትና 
ሲከፋም እራስን ለማጥፋት እሳቤ የተጋለጡ ናቸው፡፡

እነዚህን ፈተናዎች ከግምት በማስገባት በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የተቋቋመው 
የፈትወል ዛሃራ ጁማ ለኣባላቱ የትምህርት ድጋፍ በመስጠት ላይ አተኩሮ ይሰራል፡፡ ለምሳሌ 
አዳዲስ ተማሪዎችን ከትምህርት ቤቱ የትምህርት አሰጣጥ ጋር እንዲላመዱ ያግዛል፤ መፃህፍትን፣ 
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ቪዲዎወችን፣ የሚነበቡ ጽሁፎችን፣ የቀድሞ የፈተና ጥያቄዎችን፣ እና የግል ማስታዎሻዎችን 
ይጋራሉ፤ በጋራ ያጠናሉ፤ የቤት ስራዎችን ለመስራት ይተጋገዛሉ፤ እንዲሁም በአንዳነድ 
የትምህርት አይነቶችና ከአንዳንድ መምህረን ጋር የነበራቸውን ተሞክሮዎች ይጋራሉ፡፡

የማህበሩ የወቅቱ አሚራ(መሪ) እንዲህ ትላለች፡-

በተጨማሪም ጁማው ለአባላቱ ትማህርቱ ከሚፈጥርባቸው ጫና እንደማምለጫ 
ስፍራ ያገለግላል፡፡ ጁማው ከእንደዚህ አይነት ውጥረት ተንፈስ ለማለት እንዴት 
እንደሚጠቅማቸው አባላት ከተናገሯቸው የሚከተሉትን እንመልከት፡-

ተጠያቂ ለ1(1)

“ጁማው ትኩረት ሰጥቶ ከሚያከናውናቸው ስራዎች 
መካከል አንዱ ትምህርትን የተመለከተ ድጋፍ 
መስጠት ነው፡፡ አዳዲስ ተማሪዎች ወደ ት/ቤቱ 
ሲመጡ አስፈላጊ መረጃ ሊሰጧቸው የሚችሉ ነባር 
ተማሪዎች ፈልገን እንመድብላቸዋለን፡፡ ለዚህ ስራ 
ተማሪዎች ከመምጣታቸው በፊት ነው የምንዘጋጀው፡
፡ ከደረሱ በኋላ ቀደም ብለን የሰበሰብናቸውን የቀድሞ 
ፈተና ጥያቄዎች እንሰጣቸዋለን፡፡ በተጨማሪም 
የቆዩ ተማሪዎች በመረጧቸው የትምህርት ዓይነቶች 
ተዘጋጅተው እንዲያስተምሯቸው እንመድብላቸዋለን፡፡ 
አባላት የሚፈልጓቸውን መፃህፍትና ሌሎች የትምህርት 
ግብዓቶች በነፃ መጠየቅ ይችላሉ” (ተጠያቂ ለ1(1))፡፡ 

"

ተጠያቂ ለ1(1),ለ1 (3),ለ1 (9) እና ለ1(10)

“የህክምና ትምህርት በጣም ሲከብደኝ ወደጁማው 
እሄዳለሁ፤ ስመለስ እረጋጋለሁ፡፡ ቢያንስ በሳምንት 
አንድ ጊዜ ጥናቱ ከሚፈጥረው ጭንቀት ዘወር ማለት 
መንፈስ ያረጋጋል” (ተጠያቂ ለ1 (1))፡፡ 

“የሚረዳኝ ሰው ከጎኔ እንዳለ ይሰማኛል፡፡ የህክምና ተማሪ 
ስትሆኝ ብዙ ነገሮች አስቸጋሪ ናቸው፡፡ ይህን ምትነግረው 
ሰው ሲኖር ያረጋጋሻል” (ተጠያቂ ለ1 (3))፡፡

“ያ የእህትማማችነት ስሜት፣ “እኔም የነሱ አንድ አካል 
ነኝ” የሚለው ስሜትና ይህም የሚፈጥረው የአዕምሮ 
ሰላም ነው ይህንን ጭንቀት የተሞላበት የትምህርት 
ዘመንና ከቤተሰብ ተለይተን በናፍቆት የምንቆይበትን 
አስቸጋሪ ሁኔታ እንድንቋቋመው የሚረዳን፡፡ ጁማው 
የህክምና ትምህርት ይዞት የሚመጣውን ፈተና ለማለፍ 
ተሞክሮዎቻችንን የምንለዋወጥበትና ምክር የምናገኝበትም 
ቦታ ነው” (ተጠያቂ ለ1 (9)) እና ለ1 (10)))፡፡

"
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

አስሩም የቃለ ምልልሱ ተሳታፊዎች እንዳሉት አብዛኞቹ የጁማው አባላት ሲገናኙ የሚነጋገሩት 
ስለትምህርታቸው ነው፤ ይህም የሆነበት ምክንያት የህክምና ትምህርት በባህሪው አስቸጋሪ 
ስለሆነ ነው፡፡ እንደየቅርበታቸው በትናንሽ ቡድኖች ሆነው የሚያወሩት በማደሪያ 
ክፍላቸው ስላለው ህይወት፣ ስለማህበራዊ ህይወታቸው፣ ስለቤተሰቦቻቸውና ስለግል 
ህይወታቸው ያወራሉ፡፡ ከአስሩ ተጠየቂዎች ሰባቱ የግል ጉዳዮቻቸውን ለአባላቱ ያጋራሉ፡
፡ ከሚነጋገሩባቸው ጉዳዮች መካከል በመኝታ ክፍላቸው ውስጥ ያሉ ችግሮች፤ በፈተና 
ስለመውደቅና እንዴት መቋቋም እንደሚችል፤ እንዲሁም ትምህርት፣ ገንዘብ፣ ቤተሰብ 
ይገኙበታል፡፡ ተጠያቂ ለ1 (3)) እንዲህ ትላለች፡-

ተጠያቂ ለ1 (3) እና ለ1(4)

“እነደሚታወቀው በህክምና ትምህርት ቤት ዋናው ችግር 
ውጥረትና ጭንቀት ነው፤ ስለዚህ አንድ ሰው ስለችግሩ ሲነግርሽ 
ያንን ሰው ልታረጋጊውና ልትረጂው ትሞክሪያለሽ፡፡”

ሌላ ተጠያቂ እንዳለችው፡-
“እውነት ለመናገር የጁማ ስብሰባ ሲኖረን የምናወራው 
ስለግል ጉዳዮቻችን አይደለም፤ ይልቁን በትናንሽ ቡድኖች 
ሆነን የምናወራው ስለቤተሰብና ስለትምህርት ነው፡፡ ለምሳሌ 
በጓደኛሞች መካከልና በአጠቃላይ በማህበራዊ ህይወት 
ችግሮች ካሉ አንዷ ለሌላዋ ምክር ትሰጣለች፤ እንረዳዳለን፡
፡ ያ ካልተቻለ ደሞ ሌሎች በጉዳዩ ላይ የተሻለ ልምድ 
ያላቸውን ምክር እንጠይቃለን” (ተጠያቂ ለ1 (4))፡፡

"

አንዳንድ የጁማ አባላት በጣም የተቀራረበ ግንኙነት ያላቸው ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ 
እርቀታቸውን የጠበቁ ናቸው፡፡ አብዛኞቹ ግን ግንኙነታቸው የ“እህታማቾች” አይነት 
እንደሆነ ይገለፃል፡፡ ቅርበታቸውን በሚከተለው መንገድ ይገልፁታል፡-

ተጠያቂ ለ1 (4) እና ለ1(5) 

“እንደኔ ከሆነ በጣም የምንቀራረብ ይመስለኛል፡፡ ስንገናኝ 
በፈገግታና በደስታ ነው ሰላምታ የምንለዋወጥ፡፡ እስክንገናኝ 
እንቸኩላለን፡፡ ስብሰባዎቻችን አስደሳች ናቸው፡፡ ጁማው ባለፉት 
አምስት አመታት በጣም ጥሩ የምንላቸውን ጓደኞች ያገኘሁበትን 
አጋጣሚፈጥሮልኛል ብየ ነው የማምነው፤ በዚህም ተጠቃሚ 
ሆኛለሁ፡፡ አሁን ግቢው ውስጥ ከሌሉና በጁማው ምክንያት 
ካፈራኋቸው ሰዎች ጋር የነበረኝ ግንኙነትም በህይወቴ ካጋጠሙኝ 
መልካም ሰዎች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው” (ተጠያቂ ለ1 (4))፡፡
“በጣም እንቀራረባለን፡፡ በት/ቤቱ ቅጥር ግቢ ስንገናኝ 
ተቃቅፈን የማንሳሳምበት አጋጣሚ የለም፡፡ ምን አልባት 
ቁጥራችን ትንሽ ስለሆነና እርስ በእርሳችን በደንብ 
ስለምንተዋወቅ ይሆናል፡፡ አንዳንድ ጊዜ በቀን ሁለት ወይም 
ሶስት ጊዜ ተቃቅፈን ሰላምታ የምንለዋወጥበት ጊዜም አለ፡
፡ ግንኙነታችን በጣም ጥልቅ ነው” (ተጠያቂ ለ1 (5))፡፡

"
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ከትምህርት ጉዳይ ውጪ የሆነ ማህበራዊ ድጋፍን በተመለከተ ሁሉም አባላት (በንቃት 
የማይሳተፉትን ጨምሮ) በሀዘን፣ በምረቃ፣ በሰርግና በወሊድ እንደሚሳተፉ ገልፀዋል፡፡ እንዲህ 
አይነት ጉዳዩች ሲኖሩ ሁሉም እንዲሳተፉ ጥሪ ይደረግላቸዋል፡፡

በቅዱስ ጳውሎስ ጁማ ላይ ያተኮረውን ይህን ክፍል አንዲት የጥናቱ ተሳታፊ ጁማው በስነ-ልቦና 
ረገድ ለአባላቱ የሚያደርገውን አስተዋፅኦ የገለፀችበትን መንገድ ጠቅሰን እናጠቃልላለን፡-

በሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ በተከሰተው የዘር ግጪት ወቅት 
የጁማው አባላት ያሳዩት እትማማችነት

በዘር ማንነት ላይ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ፌደራል አስተዳደር ባለፉት ትቂት አመታት 
የተለያዩ የዘር ቡድኖች ያነሷቸውን ራስን የማስተዳደር፣ የሀብት ክፍፍልና የፖለቲካ ጭቆና 
ጥያቄዎች ተከትሎ በቡድኖቹ መካከል ውጥረት ሰፍኖ ግጭቶች ተከስተዋል፡፡ እነዚህ 
ውጥረቶች እንደተጠበቀው አድማሳቸውን አስፍተው በአገሪቷ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ 
በመከሰታቸው ተማሪዎች ወደ ግጭት እንዲያመሩ አድርገዋል፡፡ Adamu (2013) እንደሚለው 
በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች “የዘር ግጭት ዋና የጦር ሜዳዎች” እንዳይሆኑ ከፍተኛ ስጋት 
አለ፡፡ ይህም ስጋት የሚመነጨው ዩኒቨርሲቲዎች ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚመጡና 
የተለያዩ ዘሮችን የሚወክሉ ተማሪዎች ስላሏቸው ነው፡፡.

ሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ በ1954 እ.ኤ.አ በምስራቅ ኢትዮጵያ በምትገኘው በሀረር ከተማ ተመሰረተ፡፡ 
ዩኒቨርሲቲው የሚገኘው በአብዛኛው ኦሮምኛ ተናጋሪ ሚስሊም ማህበረሰብ ውስጥ እንደመሆኑ 
ግጭቶች ማስተናገድ የጀመረው ገና በ2014 እ.ኤ.አ ጀምሮ ነው፡፡ ያኔ ግጭቱ የጀመረው 
መንግስት የአዲስ አበባ ከተማን ካርታ አስፋፍቶ በዙሪያው ያሉ የእርሻ ቦታዎችን ለመጠቅለል 
ያወጣውን እቅድ ተከትሎ ነበር፡፡ በ2017 እ.ኤ.አ ደግሞ ታጣቂ ሀይሎች ከዩንቨርስቲው ቅጥር 
ግቢ ለቀው እንዲወጡ ተማሪዎች ባካሄዱት ተቃውሞ ሌላ ግጪት ተቀሰቀሰ (Ashine, 2019):: 

በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ጁማው ለአባላቱ አካላዊም ስነ-ልቦናዊም መድህን የሆነው፡፡ 

ተጠያቂ ለ1 (4)

“እኔን ከሚረዱኝ ሰዎች ጋር አንድነት መፍጠሬና 
የእንደዚህ አይነት ማህበር አባል መሆኔ ትልቅ የስነ-
ልቦና ድጋፍ አድርጎልኛል ብየ አምናለሁ፡፡ ከእኔ የገዘፈ 
አንድ ትልቅ ነገር አካል የሆንሁ መስሎ ይሰማኛል፡፡ 
ይህ ማህበር ደግሞ ሀይማኖታዊ ሲሆን የደህንነት ስሜት 
ይፈጥርብሻል፡፡ አንቺን በመሰሉ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት 
ማግኘት ደጋፊ እንዳለሽ ስለሚያረጋግጥልሽ መልካም 
ስሜት ይፈጥራል፡፡ ሌላ ሰው ልጠይቅ የማልደፍረውን 
ሀይማኖታዊ ጥያቄ በዚህ ስብስብ ውስጥ የማንሳት ነፃነት 
አለኝ፡፡ ከእኔ የተሻለ ሀይማኖታዊ እውቀት ያላቸው 
እማህነሩ ውስጥ እንዳሉ ስለማውቅ ለጥያቄዎቼ ትክክለኛ 
መልስ እንደማገኝ እተማመናለሁ” (ተጠያቂ ለ1 (4))::

"
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በእንደዚህ ያለ የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ የነበረው የአባላት የመደጋገፍ ስሜት ነው የሀሮሚያውን 
የሴቶች ጁማ ለየት የሚያደርገው፡፡ አንድ ተጠያቂ እንዳለችው፡-

ተጠያቂ ለ2(6)

“በኦሮሚያ በርካታ ዘር-ተኮር ግጭቶች ነበሩ፤ እነዚህ 
ግጭቶች ሲከሰቱ ደህንነታችንን ያረጋገጡትና ሊረዱን 
ዝግጁ የሆኑት የጁማው አባላት ነበሩ፡፡ በእንደነዚህ አይነት 
አስቸጋሪ ጊዜያት ሁሉ አብረን ቆመናል” (ተጠያቂ ለ2 (6))"

ተጠያቂ ለ2(1) እና ለ2(4)

“በሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ዘር-ተኮር 
ግጭት በተካሄደባቸው ጊዜያት ሁሉ እኛን ያነጋግረን የነበረው 
አገራችን አንድነቷንና ሰላሟን አስጠብቃ እንዴት ወደፊት 
ትቀጥላለች የሚለው ጉዳይ ነበር፡፡ ሀሮማያ የነበርሁበት 
ጊዜ በሀገሪቷ በጠቅላላ አለመረጋጋት የተንሰራፋበት ጊዜ 
ነበር፡፡ ስለዚህ ወሬአችን ሁሉ እኛ መሪዎች ብንሆን 
ምን ልናደርግ እንደምንችል ነበር፡፡ ዘር-ተኮር ፖለቲካ 
እንዴት ሊወገድ እንደሚችል እንነጋገር ነበር፡፡ በወቅቱ 
የሰላም ጉዳይ ያሳስበን ነበር” (ተጠያቂ ለ2 (1))፡፡   

ሌሎች ተጠያቂዎች እንደሚከተለው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡-

“በጁማው ውስጥ ከተለያዩ ዘር የወጡ አባላት ስለነበሩና ጁማው 
ደግሞ የሚገኘው በኦሮሞ ክልል ውስጥ ስለነበር የምንነጋገረው 
በአንድነትና በመቻቻል መኖር እንዴት እንደሚቻል ነበር፡
፡ የቆዩ ኢትዮጵያዊ እሴቶቻችንን እንዴት ልናቆያቸው 
እንደምንችል እናወራ ነበር፡፡ የተለያዩ እምነቶችን እንደያዝን 
እንዴት ተቻችለን ልንኖር እንደምንችልና በአንድ እምነት 
ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ ግጭቶችንም እንዴት ልንፈታ 
እንደምንችል እንነጋገር ነበር” (ተጠያቂ ለ2 (4))፡፡

"

ተጠያቂ ለ2(1)

“የጁማው አባላት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የተለያዩ ቋንቋ 
ተናጋሪ ማህበረሰቦች የመጣን ብንሆንም ሀይማኖታችን 
አንድ አይነት ስለሆነ በሰላም አብረን እንኖራለን፡፡ 
በዚህ ማህበር አማካኝነት ሌሎች ብሄሮችንና ባህላቸውን 
ማክበርን ተምሬያለሁ” (ተጠያቂ ለ2 (1))፡፡

"
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በቃለ-ምልልሱ የተሳተፉ አባላት በዩኒቨርሲቲው ውስጥ 
የፖለቲካ ውጥረት በሰፈነበት ወቅት ችግሩን ለመቋቋም ጁማው 
የተጫወተውን ሚና በተደጋጋሚ አስረግጠው ይናገራሉ፡፡ ችግሩ 
የመቻቻልና የአንድነት ባህል እንዳዳበረላቸው አረጋግጠዋል፡፡ 

አንድ አባል እንዳለችው በግርግሩ ምክንያት እሳት በተነሳ ጊዜ፣ ፖሊስ ተኩስ በከፈት 
ጊዜና ተማሪዎች አመፅ በቀሰቀሱ ጊዜ ሁሉ የጁማው አባላት አንድ ላይ ሆነው 
ሌሎችም ቅጥር ግቢው ውስጥ እንዲቆዩ ያበረታቱ ነበር፡፡

በፖለቲካው ውጥረት ምክንያት ጓደኞቻቸው እንዳይጎዱ ከመከላከል ባሻገር የጁማው አባላት 
በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይነጋገሩ ነበር፡፡ የመነጋገሪያ ርዕሶች ጋብቻን፣ ፖለቲካን፣ ስነ-ልቦናን፣ 
የፆታ ጥቃትን ያካትታሉ፡፡ ተጠያቂዎች እንዳረጋገጡት አባላቱ ስለልጅ አስተዳደግ፣ መያዝ 
ስለሚፈልጉት የስራ አይነት፣ እና ስለኢኮኖሚያዊ ጥገኝነት ጭምር ይወያያሉ፡፡ በተጨማሪም 
የግል ተሞክሮዎቻቸውንና ችግሮቻቸውን ይጋራሉ፡፡ 

ሳጥን 14

ተጠያቂዎች እንዳረጋገጡት አባላቱ የስብዕና ማበልፀጊያ ስልጠናዎችንም 
ይወስዳሉ (ተጠያቂ ለ2 (3)) እና ለ2 (7))፡፡ ሆኖም አንዳንድ ተጠያቂዎች የነበረው 
የፖለቲካ ውጥረት ፖለቲካዊ ርዕሶች ላይ ውይይት እንዳያደርጉ እንቅፋት ሆኖባቸው 
እንደነበር ገልፀዋል፡፡ ለዚህም ምክንያቱ አባላቱ ከተለያዩ ነገዶች መምጣታቸው 
ነበር፡፡በመካከላቸው የነበረውን ግንኙነት ሲገልፁ ብዙዎቹ እንደ “እህትማማች” 
እንደሚተያዩ ተናግረዋል፡፡ አንድ አባል ጁማው “ህይወቷ” መሆኑን ገልፃለች፡፡ 

ሌሎች ደግሞ ጁማውን የሚያዩት ከእያንዳንዱ አባል ጋር ባላቸው የቅርበት መጠን ነው፡፡ 
ከአባላት ጋር ሚስጥራቸውን ይጋሩ እንደሆን ወይም ሌሎች የግል ሚስጥራቸውን አካፍለዋቸው 
ያውቁ እንደሆነ ተጠይቀው አስሩም በአዎንታ መልሰዋል፡፡ አንዳንዶቹ ከአባላት ጋር ያላቸው 
ግንኙነት አባላቱ ዩኒቨርሲቲውን ለቀው ከሄዱ በኋላ እንኳን እንዳልተቋረጠ ተናግረዋል፡፡ 
አንዲት ተጠያቂ የሚከተለውን ከልብ የመነጨ የጓደኝነት ምስክርነት ሰጥታለች፦

ተጠያቂ ለ2(1)

“እህትማማቾች ነን፡፡ እህትሽ ብትራብ ከምትበይው 
ታካፍያታለሽ፡፡ የጁማው አባላት ከሁሉም 
የኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ ናቸው፡፡ ከተለያዩ 
ዘር የመጡ አባላት አሉን፡፡ ነገር ግን ልክ እንደ 
አንድ ቤተሰብ ነን፡፡ አንድ ችግር ቢገጥመኝ ልክ 
እንደ ስጋ ዘመዶቼ በቻሉት ሁሉ ይረዱኛል፡፡ እኔም 
እንደዚያው አደርጋለሁ” (ተጠያቂ ለ 2(1))፡፡

"
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አባላቱ እንዳረጋገጡት የነሱ ማህበራዊ መስተጋብር በጁማው ዙሪያ ብቻ የተወሰነ 
አይደለም፡፡ በመሰረቱ ህብረታቸው በሁሉም የህይወት ዘርፎች ይታያል፤ አብረው ያጠናሉ፤ 
አብረው ይዝናናሉ፡፡ አባላቱ በከፉም በደጉም ጊዜ ይረዳደሉ፡፡ ከጁማው አባላት ጋር 
ሲገናኙ ምን እንደሚሰማቸው ተጠይቀው ሲመልሱ ጠንካራ ስሜታዊና መንፈሳዊ እርካታ 
እንደሚያገኙ ገልፀዋል፡፡ አንዷ እንዲህ ተላለች፡- 

ተጠያቂ

“በገንዘብ እጥረት ወይም በውጤት ማነስ ምክንያት የጭንቀት 
ወይም የተስፋ መቁረጥ ስሜት ከተሰማኝ ከጁማው አባላት ጋር 
ስገናኝ በደስታ እሞላለሁ፡፡ የአዕምሮ ጭንቀቴን ያቃልልኛል”፡፡ "

አንድ ሌላ አባል ደግሞ ጁማው ከቤተሰቧ በመለየቷ ምክንያት የሚሰማትን ብቸኝነትና 
ናፍቆት እንድትቋቋመው የረዳት መሆኑን ትናገራለች፡፡ ከአንዲት ሌላ አባል ንግግር 
ላይ ተቀንጭቦ ከታች የሰፈረው አስተያየት ጁማው በአባላቱ ላይ ያመጣውን ሰብአዊ 
እድገትና ጠፈጠረውን ውስጣዊ ጉልበት በጥቅሉ ያሳያል፡-

 ተጠያቂ ለ2(4)

“ብቻሽን ስትሆኚና ከሰው ጋር ስትሆኚ የሚሰማሽ ስሜት 
ይለያያል፡፡ ከጁማው አባላት ጋር ስትሆኚ ማድረግ 
እችላለሁ ብለሽ ያላሰብሺውን ነገር ሁሉ እችላለሁ ብለሽ 
እንድታምኚ ያደርግሻል፡፡ በስብሰባው ላይ ማንበብና 
መሳተፍ ግዴታሽ ስለሆነ በሰው ፊት ቆመሽ የመናገር 
ክህሎትሽን ያዳብርልሻል” ተጠያቂ ለ2 (4))፡፡

"
3.3.4 የሴት የፀሎት ቡድኖች
“ፀሎት” የሚለውን ቃል ቢሪታኒካ የተሰኘው መዝገበ ቃላት “ሰዎች ከቅዱሳን፣  ከፈጣሪ ወይም 
ከገሀዱ ዓለም ውጪ ካሉ መለኮታዊ ኃይሎች ጋር የሚያደርጉት የተግባቦት ተግባር” ይለዋል፡፡ 
ፀሎት ማድረግ (ከሌሎች ጋር ይሁን ወይም ለብቻ) ሁሉም ሀይማኖቶች የሚከውኑት ተግባር 
ነው፡፡ እንደዚያም በመሆኑ “ለፍልስፍና ምክንያታዊ አስተሳሰብ የሚያስፈልገውን ያህል 
ሀይማኖትን ያለፀሎት ማሰብ አይቻልም” (Humman, 2020)::  

ፀሎት የማድረግ ተግባር በስፋት በመሰራጨቱ ምክንያት ድርጊቱ 
ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲጠና አድርጎታል፡፡ ጥናቱ ደግሞ በፀሎትና 
በስነ-ልቦናዊ ደህንነት መካከል አዎንታዊ ግንኙነት እንዳለ አረጋግጧል፡፡

Kiyani, Mohammed, & Pourahmad (2011) ሁለት የተማሪ ቡድኖችን አጥንተዋል 
- አንደኛው ቡድን ፀሎት ያለማቋረጥ የሚያደርግ ሲሆን ሁለተኛው ግን በፀሎቱ ቁርጠኛ 
አልነበረም፡፡ የጥናቱ ውጤት በተሳታፊዎች ጤንነት ላይ ትርጉም ያለው ልዩነት አሳይቷል፡፡ 



54 በየጊዜው የሚደረጉ የሴቶች ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች   @CARDEthiopia 

ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ጥናቱ እንዳረጋገጠው በእምነት ላይ መመርኮዝና ሀይማኖታዊ ተግባራት ከልክ ያለፈ የውጥረት 
ስሜቶችና አካላዊ ምቾት ማጣትን ለመቆጣጠር ይረዳል፡፡ MeCulloch & Parks-Stamm 
(2018) ባደረጉት ሌላ ጥናት ተሳታፊዎች በዘፈቀደ በሁለት በድን እንዲመደቡ ተደረገ፡፡ 
አንዱ ቡድን ፀሎት እንዲያደርግ፣ ሌላው ደግሞ ስለአንድ የግል ችግር እንዲያሰላስል ተደረገ፡፡ 
ከዚያ በኋላ ሁለቱም ቡድኖች ስሜታቸውን የተቆጣጠሩበትን መንገድና ችግሩን የተረዱበትን 
መንገድ እንዲያብራሩ ተደረገ፡፡ በሁለቱም የሙከራ ጥናቶች የተገኘው ውጤት የሚያሳየው 
የፀሎት ቡድኑ የላቀ እይታ እና የተሻለ ስሜታዊ ተቀባይነት እንዳለው ነው፡፡ ሆኖም ፀሎት 
በአብዛኛው የእምነት ጉዳይ ስለሆነና ይህ ደግሞ በተጨባጭና በሳይናሳዊ መንገድ ሊለካ 
ስለማይችል ከላይ በተጠቀሱት ጥናቶች የተገኘው ውጤት ውሱንነት ያለው መሆኑን መገንዘብ 
ያስፈልጋል፡፡ ያም ሆኖ በዚህ ጥናት የተሳተፉ የፀሎት ቡድኖች በጋራ የሚከውኗቸው ፀሎቶች 
መንፈሳዊ እርካታ እንደሰጧቸው የገለፁ ስለሆነ ይህን ጥናት የፀሎት ቡድኖች የሚጫወቱት 
አዎንታዊ የስነ-ልቦና ሚና እንዳለ ይገነዘባሉ፡፡ 

ስለዚህ ይህ የሴት የፀሎት ቡድኖች ላይ የተደረገ ጥናት ያገኘውን 
ወጤት ስናቀርብ ከታች ከተገለፁት የማህበራዊ መስተጋብርና የድጋፍ 
አይነቶች በተጨማሪ ፀሎት ማድረግ ለአባላት አእምሮ መረጋጋት 
አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ የተረጋገጠ መሆኑን መግለፁ ተገቢ ነው፡፡

ከነዚህ ስነ-ልቢናዊ ትሩፋቶች በተጨማሪ እንደዚህ ያሉ የፀሎት ስብስቦች የማህበራዊ ድጋፍ 
መስጫ መንገዶች ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ በዚህ ጥናት የተካተቱ ቡድኖች እያንዳንዳቸው 
የነበራቸውን ተሞክር ከዚህ ቀጥሎ በዝርዝር እናያለን፡፡

የወጣት ክርስቲያን ሴቶች እህትማማችነት፦ 
ክርስቲያን እታማቾች (Sisters-in-Christ) 

የቡድኑ መስራቾች እንደደነገጉት ቡድኑ ሲፈጠር ይዞት የተነሳው 
ርዕይ “በሁለንተናዊ መንገድ የበቁና እንከን የሌላቸው 
ክርስቱያን ሴቶች” ለመፍጠርና ለማጎልበት ነበር፡፡  

ዋና አላማቸው ለአባሎቻቸው ነፃ መድረክ በመፍጠር ስለችግሮቻቸው እንዲወያዩ ለማድረግ፣ 
የድጋፍ መስጫ ስርዓት ለመርጋትና ወጣት ክርስቲያን ሴቶችን ለማጎልበት ነበር፡፡ ቡድኑ 
በታለመለት መሰረት ያተኮረው ማሀበራዊ ድጋፍ በመስጠት ላይ ነው፡፡ አባላቱም ማህበራቸው 
ውጤታማ የሆነው በዚህ ዘርፍ ነው ብለው ያምናሉ፡፡ ይህንን ለማሳካት ማህበሩ አባላቱን 
በየወሩ አራት ወይም አምስት አባላት ባሏቸው ትናንሽ ቡድኖች እያደራጀ እርስ በርሳቸው 
በቅርበት እንዲተዋወቁና እንዲቀራረቡ ያደርጋል፡፡

ዋና ዋና የማህበር ስብሰባዎች የሚያተኩሩት ሀይማኖታዊ ይዘት ባላቸው ጉዳዩች ላይ ነው፡፡ 
የፖለቲካ፣ የቤተሰብ፣ የጓደኝነትና የመሳሰሉት ጉዳዮች ትኩረት የሚያገኙት በትናንሽ ቡድን 
ውይይቶች ላይ ነው፡፡ ስለስብሰባዎቻቸው ምን እንደሚያስቡ የተጠየቁ አባላት “አስደሳችና 
አነቃቂ” መሆናቸውን ይናገራሉ፡፡ አባላቱ በንቃት ይሳተፋሉ፡፡ ስበሰባዎቻቸው ቅዳሜ ቅዳሜ 
ከሰዓት በኋላ እስከ ሶስት ስዓት ድረስ ይወስዳሉ፡፡ አዘጋጆቹ እንደሚሉት ሶስቱን ሰዓታት በሚገባ 
ለመጠቀም ይጥራሉ፡፡ አባላቱ ከዚህም በላይ በተደጋጋሚ ለመገናኘት እንደሚፈልጉ ገልፀዋል፡
፡ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባዎች በይፋ ከተጠናቀቁ በኃላም አብረው ቡና ሻይ እያሉ ቆይታቸውን 
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ያራዝማሉ፡፡ አንዳንድ አባላት እንደተናገሩት በተፈጥሯቸው ከሰው ጋር የመደባለቅ ችግር 
ያለባቸው አባላት ሳይቀር ወደዚህ ስብሰባ ሲመጡ ይነቃቃሉ፡፡ ለጥናቱ በተደረገው የቡድን 
ውይይት ላይ የተሳተፈችና የፀሎት ቡድኑን የምታስተባብር አንድ አባል እንዳለችው፡-

የቡድን ውይይት 0.6

“ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሳተፍሁበት አነስተኛ ቡድን ውስጥ 
የነበርን አባላት መጀመሪያ ቡና ሻይ ለማለት ተገናኘን፤ ቀስ በቀስ 
እየተግባባን ስንሄድ የግል ችግሮቻችንን ሳይቀር መጋራት ጀመርን፡
፡ በሌላ አነስተኛ ቡድን ደግሞ የአንድነት ፓርክን ጎበኘን፤ በጣም 
አስደሳች ጊዜያት አሳለፍን፡፡ ወደ ሌሎች ቡድኖች ከተበታተንን 
በኋላ እንኳ ግንኙነታችን አልተቋረጠም፡፡ እውነተኛ ጓደኝነት 
በመፍጠር ከሀይማኖታዊ ጉዳዮችም አልፈን በማነኛውም አይነት 
ረዕስ ላይ መወያየት እንችላለን፡፡ በወርሀዊ ስብሰባዎቻችንም ላይ 
የተለያዩ ረዕሰ-ጉዳዮችን ለማካተት እንሞክራላ፡፡ ባለትዳሮች 
ተሞክሯቸውን እንዲያካፍሉን አድርገናል፤ ከወረርሽኙም 
በፊት አንዳንድ ስኬታማ ክርስቲያን ሴቶችን  ጋብዘን 
አባሎቻችንን እንዲያነቃቁልን ለማድረግ አቅደን ነበር”፡፡ 

(የቡድን ውይይት፣ ነሐሴ 15 2012)



አባላት እርስ በእርሳቸው አንደ እህትማማቾች ይተያያሉ፤ በማህበራዊ ክንዋኔዎች ላይ ሁሉ 
ይረዳዳሉ፡፡ በአጠቃላይ ቡድኑ ለአባላቱ በቅርበት የሚረዳዱበት ማህበረዊ የመረዳጃ መድረክ 
ፈጠሯል፡፡ መስራቾቹ በሙከራ የፕሮጀክት ጥናታቸው ላይ እንዳሉት፡-

ተጠያቂ

“ትልቁ ስኬታችን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 
አባላቱን በቅርበት ሊያስተሳስር የሚችል ድባብ 
መፍጠራችን ነው፡፡ በሙከራ ጥናታችን የተገኙ 
ውጤቶችን ከገመገምን በኋላ ሌሎች ፍላጎቶችን 
የምናስተናግድበትን ሁኔታ በመፍጠር ወደፊት 
የሚመጡ ቡድኖችን ተጠቃሚ አናደርጋለን፡፡” 

"
የአባ ሴና የፀሎት ቡድን የፀሎት አርበኞች

የአባ ሴና የእናቶች የፀሎት ቡድን አባላት ከሀያ ዓመታት በላይ አብረው የኖሩ በመሆናቸው በጣም 
ይቀራረባሉ፡፡ አንድ ተጠያቂ እንዳለቸው እነዚህ ሰዎች ለብዙ ዓመታት አብረው እንደኖሩ የአንድ 
ቤተሰብ አባላት የሚተያዩ ናቸው፡፡ ሁሉም አባላት ሌሎቹን የሚያዩት እንደ እህቶቻቸው ነው፡፡ 
ከሳምንታዊ ፀሎታቸው በተጨማሪ አንድ ላይ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ፣ ቡና ሻይ ይላሉ፣ አለዚያም 
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ምዕራፍ ሶስትየጥናቱ ግኝቶች 

ቤት ለቤት እየሄዱ ይጠያየቃሉ፡፡ በመካከላቸው ማህበራዊ መደጋገፍ የተለመደ ነው፡፡ የፀሎት 
ቡድን አካል ብቻ አይደሉም፤ የእድር አባልም ናቸው፡፡ ስለዚህ ባለፉት ሀያ ዓመታት በሞት፣ 
በወሊድ፣ በምረቃ፣ በህመምና በሰርግ ገዜያት ሲደጋገፉ ኖረዋል፡፡ አንድ አባል እንዳለቸው፡-

ተጠያቂ ሐ2(2)

“እንዴት እንደምገልፀው አላውቅም፡፡ ብዙ ማህበራዊ 
ቡድኖች አይቻለሁ፡፡ ነገር ግን በአባ ሴና የሚታየው 
መደጋገፍ የተለየ ነው፡፡ በማንኛውም አይነት ችግር 
አንዳችን ለሌላችን አለን፤ በጣም እንረዳዳለን፡፡”"

ተጠያቂ ሐ2(2)

“ዝምድና የሌለን መሆንችንን እንኳ እረሳዋለሁ፤ እህቶቼ 
ናቸው፡፡ ችግር ሲገጥመኝ የምሄደው ወደነሱ ነው፡
፡ በማንኛውም ጉዳይ ላይ እንወያያለን፤ አንዳችን 
ሌላችን ቤት እየሄድን እንጠያየቃለን፡፡”"

በቃለ-ምልልሱ የተሳተፉት አባላት እንዳሉት አብዛኛውን ጊዜ የሚወያዩት ስለ ልጆቻቸውና 
ስለ ማህበራዊ ህይወታቸው ነው፡፡ ልጆቻቸውን ስለጠበቀላቸው አምላካቸውን ያመሰግናሉ፤ 
ችግር ሲኖር ይፀልያሉ፡፡ ስለ ፖለቲካ ባያወሩም የወቅቱን የፖለቲካ ውጥረት በማየት 
ለሀገራቸው ይፀልያሉ፤ ሀላፊነት እንዳለባቸው ይሰማቸዋል፡፡ አባላቱ ጠንካራ የእህትማማችነት 
ስሜት አላቸው፡፡ አንዲት አባል እንዲህ ትላለች፡-
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ምእራፍ አራት፡ ትንታኔ 

ምእራፍ አራት፡ 
ትንታኔ 

4.1 መግቢያ 

ይህ ጥናት አልሞ የተነሳው ኢትዮጵያውያን ሴቶች የሚመሰርቷቸው ሀይማኖታዊ ስብስቦች 
ሴቶችን በኢኮኖሚ፣ በስነ-ልቦናና በማህበራዊ ጉዳዮች በማጎልበት ረገድ የሚጫወቱት ሚና ካለ 
ለመፈተሽ ነው፡፡ ለጥናቱ መረጃ የተሰበሰበው በነዚህ ስብስቦች ውስጥ ካሉና በተለያዩ የአገሪቷ 
ክፍሎች ከሚገኙ አባላት ሲሆን ትንታኔው የተመሰረተው ጥናቱ ከመጀመሩ በፊት በተለዩና 
በጥናቱም ወቅት በሂደት በዳበሩ ጭብጦች መሰረት በተዘጋጁ መጠይቆች ነው፡፡ የጥናቱ 
ውጤት የማህበራቱ አባላት በገንዘብና በማህበራዊ ጉዳዮች እንደሚደጋገፉ፣ በአካባቢያቸው 
ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚሳተፉ፣ ጠንካራ ስሜታዊ ትስስር እንዳላቸውና ጥልቅ 
የማህበሩ አካል የመሆን ስሜት እንዳላቸው ያሳያል፡፡ 

በቡድኑ ውይይትም ሆነ በአንድ ለአንድ ቃለ-ምልልሱ ወቅት ተደጋግሞ 
የተነሳው ጥያቄ እነዚህን በጥናቱ የታዩትን የመረዳዳት ክንውኖች ሴቶችን 
“የማጎልበት” ተግባሮች አድርጎ መውሰድ ይቻላል ወይ የሚለው ነው፡፡ 

በቀጣይ ክፍሎች የጥናቱ ግኝቶች በዚህ ረገድ ያላቸው እንድምታ ምን እንደሆነና ለወደፊቱስ 
ግኚቶቹ እንዴት በተግባር ሊተረጎሙ እንደሚችሉ እናያለን፡፡
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ምእራፍ አራት፡ትንታኔ  

4.2 ማጎልበትን ከአለንበት አውድ 
ጋር የማያያዝ አስፈላጊነት 

በተለያዩ ትግበራወችና መስተጋብሮች ውስጥ “ጉልበት” የሚለውን ቃል በተለያየ መንገድ 
የምንጠቀም በመሆኑ ምክንያት “ማጎልበት” የሚለውንም ቃል በተለያየ መንገድ ልንረዳው 
እንችላለን፡፡ ለምሳሌ UN Women የተባለ ድርጅት “ጉልበት” የሚለውን ቃል በሶስት ዘርፎች 
ያየዋል፡፡ ዓለም አቀፋዊ ድርጅቶች ማጎልበት የሚለውን ፅንሰ-ሀሳብ ወጥ በሆነና ሊለካ በሚችል 
መንገድ ሊበየን እንዲችል እርምጃዎች ወስደዋል፤ ለዚህ እንደ ምሳሌ የሚወሰደው በ1995 እ.ኤ.አ 
የወጣው የ UNDP የስነ-ፆታ ማጎልበቻ መለኪያ (Gender Empowerment Measure-GEM) 
ነው፡፡ ይህ መለኪያ የወጣው የፆታዎችን እኩልነት አለም-አቀፋዊ በሆነ መንገድ ለመለካት ነበር፡
፡ ይህ የመለኪያ ዘዴ የፆታዎችን እኩል አለመሆን በሶስት ዘርፎች ከፍሎ ያያል፦- በኢኮኖሚ 
ያላቸው ተሳትፎና ውሳኔ ሰጪነት፣ በፖለቲካ ያላቸው ተሳትፎና ዉሳኔ ሰጭነት፣ እንዲሁም 
በኢኮኖሚያዊ ምንጮች ላይ ያላቸው ስልጣን (UNDP, 2004, ገጽ 207)፡፡

የተለያዩ ጥናቶች ከላይ የተጠቀሰው የመለኪያ ዘዴ (GEM) ዘርፈ-ብዙ የሆኑ የሴቶችን 
ማህበራዊና ባህላዊ ችግሮችን ከመፍታት ረገድ ባላው ጠቀሜታ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን 
አራምደዋል፡፡ ለምሳሌ Syed (2010) ይህ አውሮፓ-ተኮር የሆነ የመለኪያ ዘዴ ቢያንስ አራት 
አድሏዊ አስተሳሰቦች እንዳሉት ይነግረናል፡፡ ከዚህ ጥናት ጋር ግንኙነት ያላቸውን ሶስቱን 
ብንጠቅስ ካፒታሊስታዊ አድሎ፣ ልሂቃዊ አድሎና አለማዊ አድሎ ብለን ልንከፍላቸው 
እንችላለን፡፡ የመለኪያ ዘዴው በካፒታሊስት የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ባሉ መደበኛና ሙያዊ 
ስልጠና ያላቸው ተቀጣሪዎችን ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡ በተጨማሪም ሴቶች በብሄራዊ ፓርላማዎች 
ውስጥ ባላቸው ተሳትፎ ላይ ትኩረት ያደርጋል፡፡ ይህ ደግሞ ውስን በመሆኑ የትምህርትና 
የፖለቲካ ግንኙነቶች ውስጥ ተደራሽነት ያላቸውን ሴቶች ብቻ የሚያካትት ነው፡፡ በመጨረሻም 
ልክ እንደሌሎቹ ምዕራባዊ አስተሳሰቦች ሁሉ የመለኪያ ዘዴው አለማዊ ነው፡፡

በዚህም ምክንያት Syed (2010) የመለኪያ ዘዴው የእምነት ሰዎችን በትክክል እንዲለካ ከተፈለገ 
ሀይማኖትም የመለኪያ ዘዴው አካል ሊሆን ይገባል፤ ድርቅ ያለውና አውሮፓ-ተኮር የሆነው 
ዘዴም የተለያዩ ማህበረሰቦችን አውዳዊ እውነታ ሊያካትት ይገባል ሲል ይሞግታል፡፡ 

በዚህ መንገድ የተቃኘና የእያንዳንዱን ህብረተሰብ ማህበራዊና ባህላዊ 
እውነታ ያገናዘበ መለኪያ ሴቶችን ለማጎልበት የምንጠቀምባቸውን 
ዘዴዎችና የማጎልበት ስራው አስከምን ሊሄድ እንደሚገባው 
ለመወሰን ይጠቅማል (Syed, 2010, ገጽ 292)፡፡ 

የዚህን ጥናት ግኝቶች ስንተነትን ታሳቢ ያደረግነው ሴቶችን የማጎልበት ግንዛቤ ከላይ 
የገለፅነውና አውዳዊ እውነታን መሰረት ያደረገ ነው፡፡ 
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4.3 በጋራ የሚሰጥ ስልጣን (Power with) 
እና ውስጣዊ ሀይል (Power within):- ስነ-
ልቦናዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉልበት

4.3.1 “በጋራ የሚሰጥ ስልጣን”

የቡድን ውይይት 0.7

በቡድን ውይይት ላይ አንድ ተሳታፊ እንዳለችው እነዚህ ማህበራት 
ውስጥ የታዩ ሴቶችን የማጎልበት ስራዎች በምእራባዊያን መለኪያ 
የሚጠበቁት አይነት አይደሉም፡፡ የኛ ማህበራት ስለዲሞክራሲ 
ወይም ሰብዓዊ መብቶች አይወያዩም፤ “ማጎልበት” የሚለውን 
ቃል በግልፅ አንስተው አይነጋገሩም ፣ ምንም እንኳን ውጤቱ 
የሚታይ ቢሆን፡፡ ነገር ግን በሚሰሩት ስራ የሲቪል ማህበረሰብ 
ድርጅቶች፣ የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪዎች፣ የስርዖአተ-ፆታ 
እኩልነት አንቂዎች፣ ወይም መንግስት ራሱ ከሚሰሯቸው 
ስራዎች በተሻለ በመካከለኛ ደረጃ ላሉ ሴቶች የቀረቡ ናቸው፡፡
ስለዚህ እነዚህ ስብስቦች ከሀይማኖት ውጪ የሆኑ የአባሎቻቸውን 
ፍላጎት የሚያሟሉባቸው መሳሪያወቻቸው ሆነው ወጥተዋል፡
፡ ይህ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ በዝርዝር እንደምናየው በኢትዮጵያ 
አውዳዊ እውነታ ብቻ የተንፀባረቀና ሴቶችን በስነ-ልቦና፣ 
በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ያጎለበተ ተሞክሮ ነው፡፡



 ቁልፍ ቃል

 “በጋራ የሚሰጥ ስልጣን” (Rowlands (1997) እንደሚለው)

Rowlands (1997) እንደሚለው በጋራ የሚሰጥ ስልጣን የሚባለው 
አንድ ሰው ብቻውን ሊያደርግ የማይችለውን ነገር ከሌሎች ጋር 
በመተባበር ማድረግ ሲችል ነው፡፡ በቤተሰብ፣ በማህበረሰብ እና ከዚያም 
በሰፋ ደረጃ ለውጥ ለማምጣት መተባበር ይጠይቃል፡፡ 

የሴቶች ሀይማኖታዊ ስብስቦች ከተቋቋሙበት ዋና አላማ ባሻገር ያሉ የጋራ 
ግቦችን ለመምታት ያስቻሉ መድረኮች ሆነው እንዳገለገሉ ይህ ጥናት አሳይቷል፡፡ 
እያንዳንዱ ማህበር የራሱ የሆነ የተለዬ ግብ ነበረው፡፡
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ለአንዳነድ ማህበራት ይህ ግብ የሀይማኖታዊ ግዴታው አካል 
ሆኖ ለአካባቢው ህብረተሰብ ፍላጎቶች ምላሽ መስጠት ሊሆን 
ይችላል፤ ይህም የሚገለፀው ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ 
በመስጠት ነው፡፡ ለሌሎች ደግሞ በመንፈሳዊ ትምህርትና ነፃ 
ውይይት ይገለፃል፤ ይህ ለስኬት የሚያበቃው ደግሞ አባላት 
በነፃነትና ያለፍርሀት ጥያቄ እንዲጠይቁና ችግሮቻቸውን ለውይይት 
እንዲያቀርቡ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ነው፡፡ ለተቀሩት የጋራ ግብ 
ማለት በዋና ዋና የህይወት ጉዳዮች ላይ ለመረዳዳት የሚያስችል 
የቅርብ ጓደኛሞች ስብስብ መፍጠር ነው፤ ይህ የሚሳካው ደግሞ 
በጋራ ጥረት ነው፡፡ 

ጎላ ብሎ የሚታየው አንድ የነዚህ ስብስቦች ባህሪ የእያንዳንዱን ማህበር ግብ ለመምታት ይቻል 
ዘንድ የማህበሩ ፍላጎቶች ለግቡ ተስማሚ እንዲሆኑ የሚሄዱበት ርቀት ሰፊ መሆኑ ነው፡፡ Flem-
men & Zenebe (2016፣ ገጽ 21) ያጠኗቸውን ማህበራት ተራው ህዝብ ፍላጎቶቹን ለማሳካት 
እንዳአስፈላጊነቱ እየቀያየረ የሚጠቀምባቸው መሳሪያወች አድርጎ ይቆጥራቸዋል፤ ይህም ጥናት 
የዩኒቨርሲቲ ጁማዎችና የሴት የፀሎት ቡድኖች ይህንን ባህሪ የሚጋሩ ሆነው አግኝቷቸዋል፡፡ 

እያንዳንዱ በጥናቱ የተካተተ ቡድን የአባላቱን ልዩ ፍላጎት ለማሳካት ሰርቷል፡፡ ለማሳሌ 
በተጠኑት ሶስት የዩኒቨርሲቲ ጁማዎች ውስጥ ሁሉም ቡድኖች ተመሳሳይ ሀይማኖታዊ መዋቅርና 
እንቅስቃሴዎች የነበሯቸው ቢሆንም እያንዳንዱ ቡድን የራሱ ፍላጎቶችና የተለየ ግብ ነበረው፡፡ 
የቅዱስ-ጳውሎስ የሴቶች ጁማ ያተኮረው አባላቱን ትምህርት-ነክ በሆኑ ጉዳዮች ለመደገፍ ነበር፤ 
ምክንያቱም የብዙዎቹ አባላት ችግር ይኸው ስለነበር ነው፡፡ የሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ጁማ ደግሞ 
በአባላቱ መካከል መቻቻል እንዲኖርና ከስጋት ነፃ የሆነ ከባቢ እንዲፈጠር ማድረግ ቀዳሚ ግቡ 
ነበር፤ የዚህም ምክንያት በወቅቱ የነበረው ዘር-ተኮር የተቃውሞ እንቅስቃሴና አለመረጋጋት 
ነበር፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ጁማ ለአባላቱ ሀይማኖታዊ ትምህርት መስጠትን 
ትኩረቱ አድርጓል፤ ጎልቶ የወጣው ፍላጎት ይኸው ነበርና፡፡

ስለተጠኑት የፀሎት ቡድኖችና ማህበራትም ተመሳሳይ ነገር ማለት ይቻላል፡፡ የአባ ሴና የፀሎት 
ቡድን (አባላቱ በእድሜያቸው በ60ዎቹ መጨረሻ ላይ ያሉ ናቸው) ያተኮረው የአባላቱን 
ማህበራዊ ድጋፍ ፍላጎቶች ማሟላት ላይ ነው፡፡ አባላቱ ልጆቻቸውን የዳሩ፣ የልጅ ልጆች ያዩና 
የጤና ችግሮችን ያስተናገዱ ናቸው፡፡ ስለዚህ አባላቱ እነዚህን ፍላጎቶች ማሟላት ላይ አተኮሩ፡
፡ በሌላ በኩል የክርስቶስ እታማቾች የፀሎት ቡድን (በእድሜያቸው በ20ዎቹ መጀመሪያ ላይ 
ናቸው) ያተኮሩት የሀሳብ/የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበት መድረክ መፍጠር ላይ ነው፡
፡ ይህ ቡድን ወጣት አባላቱ ሀሳቦቻቸውን በነፃነት እንዲገልፁና ልምዶቻቸውን እንዲጋሩ 
ያበረታታል፤ ወጣቶችን ለመቅረፅ ይሞክራል፡፡ በዩኒቨርሲቲ ማደሪያ ስፍራዎች የሚኖሩ 
የማህበር አባላት ስለ ትምህርቱ ዓለም ይመክራሉ፤ በባለ ትዳር ሴቶች የተመሰረቱ ማህበራት 
ደግሞ ውይይታቸው ስለትዳር ህይወትና ተግዳሮቶች ይሆናል፡፡

እነዚህ ሀይማኖታዊ ስብስቦች ሀይማኖታዊ ስራዎቻቸው አንድ 
ቢያደርጓቸውም ሀይማኖታዊ ባልሆኑ ግቦቻቸው በጣም ይለያያሉ፡፡ 
የቡድኖቹ አፈጣጠር የሚወሰነው አባላቱ ባላቸው ልዩ የጋራ ፍላጎት 
ነው፡፡ የነዚህ መድረኮች ተፈጥሮአዊ ልዩነቶችና ተለዋዋጭነት፣ 
ተለዋዋጭ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ያገለግላሉ ወይም ጉልበት 
ይሆናሉ፡፡ ስለዚህ ምንም እንኳን የእያንዳንዱ ቡድን ያለው ተፈጥሮና 
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ምእራፍ አራት፡ትንታኔ  

የጉልበት ደረጃ በአባላቱ፤ በእነሱ ፍላጎትና ይህ በሚፈጥረው 
መስተጋበር የሚወሰን ቢሆንም እያንዳንዱ የሴቶች ስብስብ ግቡን 
ለመምታት በጋራ የተሰጠውን ስልጣን/ጉልበት ይጠቀማል፡፡ 

4.3.2 ውስጣዊ ኃይል/ጉልበት (Power within)
“ጉልበት/መጎልበት በውጪ ከመታየቱ በፊት የሚጀምረው ከውስጥ ነው” 
(በቡድን ውይይት ተሳታፊ ከተናገረችው የተወሰደ፤ ጳጉሜ 4፣ 2012)፡፡

 ቁልፍ ቃል

ውስጣዊ ኃይል/ጉልበት: 
የሚለው ቃል አንድ ሰው ስለራሱ ያለውን ክብር፣ በራስ መተማመኑን፣ ራሱን 
ማወቁንና መግለፅ መቻሉን ያዘለ ፅንሰ-ሀሳብ ነው (Nikkhah, Redzuna, & 
abu-Samah, 2012):: Rowlands (1997) ደግሞ ውስጣዊ ኃይል/ጉልበት 
በእያንዳንዳችን ውስጥ የሚገኝና በእውነትም ሰዎች የሚያደርገን መንፈሳዊ 
ኃይልና ከሌሎች የተለዬን የምንሆንበት ነው፡፡  

ውስጣዊ ኃይል/ጉልበት የሚንፀባረቀው ራሳችንን በምናይበትና ለራሳችን በምንሰጠው 
ክብር ነው፤ ከላይ በተገለፀው የማጎልበት ውስጣዊ ባህርያት መሰረት እነዚህ ሀይማኖታዊ 
ስብስቦች አባሎቻቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ጉልበታቸውን 
በህብረት እንዲጠቀሙ ከማድረግም አልፈው አባላቱ በሂደት ራሳቸውን እንዲያውቁ፣ 
እንዲያበለፅጉና እንዲያበቁ/እንዲያረኩ ያበረታቷቸዋል፡፡ ይህንንም የሚያደርጉት 
ከሚከተሉት በአንዱ ወይም በሁለቱም መንገዶች ነው፡-

1. ጠንካራ ሀይማኖታዊና ማህበራዊ ማንነት እንዲጎለብት በማድረግ

ጥናቶች እንዳረጋገጡት ሰዎች በሀይማኖታዊ ስርአቶች ላይ የሚያደርጉት ተሳትፎ በጨመረ ቁጥር 
ሀይማኖታዊና ማህበራዊ ማንነታቸው ላይ ያላቸው ስሜት እየጠነከረ ይሄዳል፤ ምክንያቱም ከዚያ 
ሀይማኖታዊ ቡድን ጋር ያላቸው ቅርበት ይጎለብታል፤ በዚህም ሳቢያ ህሊናዊ የሆነው ስነ-ልቦናዊ 
የደህንነት ስሜት ደረጃ ከፍ ይላል (Greenfield & Marks 2007; Levin & Chatters, 1998)::
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ቃለ ምልልስ የተደረገላቸው የእነዚህ ስብስቦች አባላት ጥልቅ የእርካታ ስሜት 
እንዳደረባቸው ተናግረዋል፤ በእነዚህ ሀይማኖታዊ ስርዓቶች በመታደማቸው የደስታ፣ 
የመነሳሳት፣ ሰላም የመሆን፣ የእረፍት፣ የመበረታታት፣ የነፃነት፣ ምሉዕ የመሆን፣ 
በራስ የመተማመንና የደህንነት ስሜቶች እንዳደሩባቸው ገልፀዋል፡፡ ፀሎት ከማድረስ 
የሚመነጨው መንፈሳዊና ሞራላዊ እርካታ በራሱ እንዲሁም ከአባላት ጋር 
የሚደረገው መንፈሳዊ ውህደት ውሰጣዊ እርካታን፣ ጠንካራ የማንነት ስሜትን፣ ራስን 
መቀበልንና ብሎም በውስጣዊ ጉልበት ላይ የሚኖረንን መተማመን ይጨምራል፡፡
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ምእራፍ አራት፡ትንታኔ  

1. ከአባላት ጋር ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ መሰተጋብር በማድረግ

የእነዚህ ስብስቦች አባላት አንዷ ሌላዋል እንደ “እህቷ” 
እንደምታያት በተደጋጋሚ ይገልፃሉ፡፡የዚህ ቅርበት ምክንያት 
በከፊል ስብስቦቹ ሀይማኖታዊና መንፈሳዊ ከመሆናቸው በቀጥታ 
የሚመጣ ሲሆን በከፊል ደግሞ በሀይማኖታዊነቱ/መንፈሳዊነቱ 
ምክንያት እንደ ተጓዳኝ ውጤት ሆኖ ሊታይ ይችላል፡፡ 

አንድ አይነት እሴቶች ካሏቸው ሴቶች ጋር እንዲህ አይነት ቅርበት ከተፈጠረ 
በኋላ ይህ የተፈጠረው መድረክ የአባላቱን የግል እድገት፣ ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ 
መስተጋብራቸውን ለማዳበር እድል ይሰጣል፡፡ አባላት የጋራ ከሆነው ሀይማኖታቸው 
የሚጋሯቸው እሴቶች ስላሏቸው ሳይተቻቹ ይግባባሉ፡፡ 
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ለምሳሌ በተጠኑት የተለያዩ ቡድኖች ውስጥ አባላት ከብዙ ሰው ፊት ቆሞ የመናገር፣ 
የመሪነትና የተግባቦት ክህሎቶችን ማዳበራቸውን አረጋግጠዋል፡፡ እነዚህ ክህሎቶች 
በሀይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ስብስቦች/ግንኙነቶች ላይ የሚጠቅሙ 
ናቸው፡፡ ሌሎች አባላት ደግሞ የቁጠባን፣ የጊዜ አጠቃቀምንና የኑሮ ዘዴ ክህሎቶችን 
ከነሱ በፊት በህይወት ጎዳና ከተጓዙ ሴቶች መማራቸውንና ከዚያም ባለፈ ቀለል 
ያሉ የምግብ አሰራር ክህሎቶችንና የንግድ ሀሳቦችን ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡፡
ሀይማኖታዊ ከመሆን የሚገኝ ሀይል የአማኙን ግላዊ እሴቶችና አካላዊ 
ሁኔታውን የሚቀርፅ መሆኑን መረዳት በነዚህ ስብስቦች ውስጥ ያሉ አባላት 
አገኘን የሚሉትን ውስብስብና ጥልቅ ትርጉም ያለው መንፈሳዊ፣ ስነ-ልቦናዊና 
ማህበራዊ እርካታ ለመረዳት የሚያስችል ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡ በተጨማሪም 
እነዚህ ስብስቦች አባላቱ ስለራሳቸው ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው፣ በራሳቸው 
እምነት እንዲያሳድሩና እራሳቸውን እንዲቀበሉ አስተዋፅዖ አድርገዋል፡፡

4.4 የስብስቦቹ ጠቀሜታና የመጥፋት አደጋ
እስካሁን፣ የተጠኑት ሀይማኖታዊ ስብስቦች ሴቶችን በማጎልበት ረገድ የተጫወቱትን 
ሚና ለማሳየት ተሞክሯል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ የመጨረሻው ክፍል እነዚህ ስብስቦች 
ለ “ዘመናዊ ሴቶች” ያላቸውን ጨቀሜታ እናያለን፡፡

ቃለ-መጠይቅ የተደረገላቸው የጥናቱ ተሳታፊዎች የነዚህ ስብስቦች የወደፊት እጣፈንታ ምን 
ሊሆን እንደሚችል ሲጠየቁ አንዳንዶቹ ልጆቻቸው ፍላጎት አለማሳየታቸውን ጠቅሰው ይህ 
እንደሚያሳስባቸው ተናግረዋል፡፡ ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ ስብስቦች በቀጣይ ሴቶችን የመሳብ 
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ሀይል እንዳላቸውና እንደሚቀጥሉ በድፍረት ገልፀዋል፡፡ አንዲት ተጠያቂ ሀይማኖት የረጅም ጊዜ 
ታሪክ ያለው መሆኑ በራሱ ወደፊትም እንደሚቀጥል ማረጋገጫ መሆኑን ገለፃ ይህ ደግሞ የሴቶች 
ሀይማኖታዊ ስብስቦች በቀጣይ ሴቶችን መማረካቸው እንደማይቀር ማሳያ መሆኑን ትናገራለች፡፡

ሆኖም በዚህ ጥናት ማረጋገጥ እንደተቻለው ሴቶች ለነዚህ ስብስቦች 
የሚሰጡት ዋጋ እንዳይቀንስ በነዚህ ስብስቦች የሚደረጉ ውይይቶች 
የቀጣዩን ትውልድ ፍልጎቶች ያገናዘቡ እንዲሆኑ አባላት ስራ መስራት 
ይኖርባቸዋል፡፡ እነዚህ ቡድኖች በተጨማሪ የተለያዩ አመለካከት 
ያላቸውንና ከሀይማኖቱ ስርዓቶች ጋር ሙሉ በሙሉ የማይስማሙ 
አባላትንም ጭምር ለማስተናገድ መቻል ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

የቡድን ውይይት 0.8

አንድ ተጠያቂ እንደጠቆመችው በነበረችበት ዩኒቨርሲቲ 
ከጓደኛዋ ጋር የጁማው አባል ለመሆን ፍላጎት የነበራቸው 
ቢሆንም “ሂጃብ ለባሽ ሙሲሊሞች” ባለመሆናቸው ከመስመር 
የወጡ እንደሆኑ ተቆጥረው አባልነት ተከልክለዋል (ከቡድን 
ውይይት ተሳታፊ የተወሰደ፣ መስከረም 18፣ 2012)፡፡



ስለዚህ ስብስቦችን ሁሉም አይነት አመለካከቶች ላሏቸው ሴቶች ክፍት በማድርግ 
ማራኪነታቸውንና ቀጣይነታቸውን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

ይህ ጥናት እነዚህ ስብስቦች በሁሉም እድሜ ገደብ ላይ ያሉ ሴቶችን በተለያዩ 
ምክንያቶች እንደሚማርኩ አረጋግጧል፡፡ በወጣትነት እድሜ ላለች ሴት 
ቡድኖቹ የውይይትና የመማማሪያ መድረኮች ስለሆኑ ያስፈልጓታል፤ እድሜ 
ጠገብ ለሆነች ሴት ደግሞ ቡድኖቹ ማህበራዊ ድጋፍና መረጋጋትን ይዘው 
ስለሚመጡ ያስፈልጓታል፡፡ በነዚህ ምክንያቶች የሰው ልጅ ማህበራዊ 
ፍላጎትና የማህበረሰብ አካል የመሆን ስሜት አስከቀጠለ ድረስ፣ የሰው ልጅ 
ሀይማኖታዊ/መንፈሳዊ የመሆን ፍላጎቱ እሰከቀጠለ ድረስ፣ እነዚህ የሴቶች 
ስብሰቦችም በሁሉም የእድሜ ክልሎች ያሉ ሴቶችን ቀልብ መሳባቸውን 
እንደሚቀጥሉ የዚህ ጥናት ባለቤት እምነት ነው፡፡

4.5 የጥናቱ ውሱንነቶችና ጥንካሬዎች
በሀይማኖታዊ መርሆችና ተቋማት ላይ የሚደረግ ትንታኔ የጥናቱ አካል እንዳይሆን ከጥናቱ 
ውቅር ጀምሮ ታስቦበት የተደረገ መሆኑ በሀይማኖትና ስነ-ፆታ መካከል ያለውን ክፍተት 
ከመሰረቱ ለመቃኘት እንዳይቻል አድርጎታል፡፡ ይህ ጥናት ሙሉ በሙሉ ያተኮረው ማህበራዊ-
ሀይማኖታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው፤ ሶስቱ ሀይማኖታዊ መርሆችና ተቋሞቻቸው ላይ 
ጥናቶች የዘገቧቸውን ግኝቶች አልዳሰሰም፡፡ እንደዚያ ቢያደርግ ኖሮ ትንታኔውን የበለጠ 
ምሉዕ  ያደርገው ነበር፡፡ ነገር ግን እነዚህ ማህበራዊ-ሀይማኖታዊ ስብስቦች የጥናቱ ኢላማ 
የሆኑት በሀይማኖት መዕቀፍ ውስጥ ሴቶችን የማጎልበት ስራ ምን ባህሪያት እንዳሉት በአዲስ 
አቀራረብ ለማጥናት በማለም ነው፡፡ የጥናቱ ጉልህ ጥንካሬ ናሙናዎች ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች 
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የተወሰዱና ጥልቀት ያላቸው መሆናቸው ነው፡፡ ከሀይማኖታዊ ቡድኖችና ከአባሎቻቸው 
በተጨማሪ በስርዓተ-ፆታና በሀይማኖት መካከል ባለው ክርክር ፅንፍ የረገጡ አቋሞች 
ያሏቸው ግለሰቦች ከሁለቱም በኩል የሚሰነዝሯቸው አስተያየቶች ተካተዋል፤ ተተንትነዋል፡
፡ ይህንንም በማድረግ ጥናቱ ከዚህ በፊት ተጠንተው የማያውቁ ሀይማኖታዊ ቡድኖች ምን 
ባህርያት እንዳሏቸው ለማሳየት ሞክሯል፤ ሀገር-በቀል ፅንሰ-ሀሳቦችን በአዲስ መነፅር እንድናይ 
አድርጎናል፡፡ በተጨማሪም በዚህ ዘርፍ ወደፊት በተሻለ ትኩረትና ጥልቀት ሰፋ ያለ ጥናት 
ማድረግ ለሚፈልጉ ተመራማሪዎች መሰረት ጥሏል፡፡ ጥናቱ አዲስ ጥርጊያ መንገድ ለመክፈት 
የተነሳ ነው፤ ይህም እንደተሳካ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ 
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ምዕራፍ አምስት፡ መደምደሚያ

ምዕራፍ አምስት፡ 
መደምደሚያ

ይህ ጥናት የኢትዮጵያውያን ሴቶች ሀይማኖታዊ ስብስቦች ሴቶችን ከማጎልበት አኳያ 
ያላቸውን ፋይዳ ለመመርመር ሞክሯል፡፡ ጥናቱ በዚህ ረገድ ያተኮረው ስብስቦቹ 
ለአባላቱ በሚሰጡት ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ ጉልበት ላይ ነው፡፡ ለነዚህ 
ጥያቄዎች መነሻ የሆነው በስርዓተ-ፆታና በሀይማኖት መካከል ያለው ውዝግብና ለዚህም 
አስታራቂ ሀሳብ ለማቅረብ ያደረብን ፍላጎት ነው፡፡

የተጠኑ ሀይማኖታዊ ስብስቦች በውስጣቸው ያሉ አባላት በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ 
እንደሚደጋገፉ ጥናቱ በግልፅ አሳይቷል፡፡ ይህ መረዳዳት የመጣው በተፈጠረው ማህበራዊ 
ቁርኝትና ሀይማኖታዊ በሆነው የመረዳዳት መርህ አስገዳጅነት ጭምር እንጂ ሴቶቹ 
መጀመሪያውንም መረዳዳትን ግብ አድርገው መነሳታቸው አልነበረም፡፡ በጥናቱ ያልተጠበቀ 
ውጤት ሆኖ የተገኘው እነዚህ ሴቶች አባላቱን አስተባብረው ሀብት በማሰባሰብ ከስብስቡ 
ውጪ ያሉ የማህበረሰብ አባላትን የመርዳት ስራ መስራታቸው ነው፡፡ በእርግጥ ይኸም 
በሀይማኖታዊ ግዴታዎች እሳቤ የተቃኘ ነው፡፡ ነገር ግን ምናልባትም ከሁሉም በላይ 
ጎልቶ የወጣውና ተጨባጭ የሆነው የጥናቱ ውጤት ስብስቦቹ በአባላቱ ላይ ያመጡት 
አወንታዊ የስነ-ልቦናና ማህበራዊ ለውጥ ነው፡፡ 
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ምዕራፍ አምስት፡ መደምደሚያ
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ሳጥን 17

እነዚህ ስብስቦች ለአባሎቻቸው የሞራል፣ የመረጃና ማህበራዊ ድጋፍ ከመስጠት 
አልፈው በአጠቃላይ ስነ-ልቦናዊ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ እገዛ ያደርጋሉ፡፡ ጥናቱ 
ሴቶች ከነዚህ ስብስቦች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ እንደሚያገኙ ያረጋገጠ 
ቢሆንም አሁን ያለው ባህላዊ የስልጣን አወቃቀር ስርዓት ሴቶችን በማጎልበት 
ጉዳይ ካለው አመለካከት ጋር እነዚህን ግኝቶች የማቀናጀት ፈተና ፊት ለፊት 
ተደቅኗል፡፡ ስለዚህ “ማጎልበት” የሚለውን ቃል ለዚህ አውድ በሚስማማ መንገድ 
መተርጎም ስብስቦቹ ለሴቶች የሚያበረክቱትን ልዩ አስተዋፅኦ ለመረዳት ያስችላል፡፡
Knibbe & Bartelink (2019) እንዳሉት “ሴቶች ነፃ ለመውጣት ከሀይማኖት 
ውጪ መሆን አለባቸው የሚለው አስተሳሰብ ግልብ ብቻ አይደለም፤ አዲስ 
የማግለያ መንገድም ይፈጥራል፡፡ እንዲሁም የሴቶችን ውስጣዊ ሀይልና 
ሀይማኖታዊ ልማዶች፣ የሴቶችን ህይወትና ከሌሎች ጋር ያላቸውን መስተጋብሮች 
ለመቅረፅ ያላቸውን ሚና ያላገናዘበ ነው፡፡” ይህ ጥናት ኢትዮጵያውያን ሴቶች 
ራሳቸውን ለማጎልበት በሚያደርጉት ጥረት ለስርዓተ-ፆታ እኩልነት ብለው 
ሀይማኖታቸውን ሳይለቁ እነዚህን ስብስቦች እንዴት እንደተጠቀሙባቸው 
ያብራራል፡፡ ጥናቱ ሴቶች እንደሚኖሩበት አካባቢያዊ ተጨባጭ ሁኔታና ባዕድ 
እሳቤ ሳይጫናቸው ራሳቸውን የማጎልበት መብት እንዳላቸው ያምናል፡፡
ስለዚህ ይህንን ጥናት ባግባቡ ለመረዳት የሚከተሉትን 
ሁለት ቁልፍ እሳቤዎች ማጤን ያስፈልጋል፡-

1. መንፈሳዊነት የስብስቦቹ አይነተኛ መገለጫ መሆኑን መገንዘብ፤ ስለሆነም 
ሁሉም የጥናቱ ግኝቶች ስረ-መሰረታቸው ሀይመኖታዊ እሴቶች ናቸው፤

2. ማጎልበት በእያንዳንዱ የሴቶች ማህበር/ቡድን የተለየ መለኪያ ተበጅቶለት 
ሊደረስበት የሚችል ግብ መሆኑንና አውዱን የሚመጥን ትርጉም ሊሰጠው 
እንደሚገባ መረዳት፡

በመጨረሻም በሀይማኖትና በስርዓተ-ፆታ ዙሪያ የሚንፀባረቁ ጫፍና 
ጫፍ ላይ ያሉና ለዘመናት የቆዩ አስተሳሰቦች እንደገና እንዲፈተሹ ጥናቱ 
ለመጠቆም ይፈልጋል፡፡ በአንድ በኩል ሀይማኖታዊው ማህበረሰብ ሴቶችን 
የማጎልበትን እንቅስቃሴ ወይም አስተሳሰብ ፖለቲካዊ አድርጎ ከማየት 
መቆጠብ አለበት፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሀይማኖትን በደፈናው ጨቋኝ 
ብሎ ከመፈረጅ ይልቅ በሀይማኖትና በስርዓተ-ፆታ ዙሪያ የሚደረጉ ጥናቶች፣ 
የማንቂያ ስራዎችና የሚወጡ ፖሊሲዎች አቃፊና አውዱን ያገናዘበ መንገድ 
እንዲከተሉ ጥናቱ ጥሪ ያቀርባል፡፡ መንፈሳዊ የመሆን መብትና የስርዓተ-ፆታ 
እኩልነትን መሻት አንዱ ሌላውን በመድፈቅ የሚረጋገጥ መሆን የለበትም፤ 
ይልቁንስ ይህ ጥናት መካከለኛ መንገድ ያለ መሆኑን ለመጠቆም ይወዳል፡፡
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ምዕራፍ አምስት፡መደምደሚያ 

የወደፊት ምልከታ፡- የጥናቱ 
ግኝቶች ያመላከቷቸው ጉዳዮች 

እስካሁን በተደረገው ትንተና ኢትዮጵያውያን ሴቶች ባቋቋሟቸው ሀይማኖታዊ ስብስቦች 
አማካኝነት አባላት በኢኮኖሚ፣ በስነ-ልቦናና በማህበራዊ ዘርፎች ራሳቸውን ለማጎልበት 
ያደረጓቸውን ጥረቶች አይተናል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ምን ማድረግ 
እንደሚጠበቅባቸው በጥናቱ ግኝቶች መሰረት የተሰነዘሩ ሀሳቦችን እናያለን፡፡

እነዚህ ስብስቦች ተለዋዋጭና ልዩ ተፈጥሮ 
ያላቸው መሆናቸውንና ጠቃሚነታቸውን 
ህብረተሰቡ እንዲገነዘብና እንዲያከብር ማድረግ

የመጀመሪያውና ምናልባትም ከሁሉም ግኝቶች በላይ ጎልቶ የወጣው 
ጥናቱ ከዚህ በፊት ያልተጠኑ ማህበራዊ-ሀይማኖታዊ አካላት ትኩረት 
እንዲያገኙ ማድረጉ ነው፡፡ 

ጥናቱ እንዳረጋገጠው የስብስቦቹ አባላት የሆኑ ሴቶች ራሳቸው የስብስባቸውን ጥቅም ሙሉ 
በሙሉ አያውቁትም፡፡ ተጠያቂ አባላት ከስብስቦቻቸው ያገኟቸውን ጥቅሞች በዝርዘር 
ካስረዱ በኋላ እንኳ ሴቶችን ከማጎልበት አንፃር የተገኘ ጥቅም ካለ ሲጠየቁ የድንጋጤ ስሜት 
ነበር የታየባቸው፡፡ አባላቱ ብቻ አይደሉም ስብስቦቹ በማጎልበት በኩል ያስገኙትን ጥቅም 
ማየት ያልቻሉት፤ ስብስቦቹን ያቀፉት ተቋማት ሳይቀር እነዚህ ቡድኖች በሀይማኖታዊው 
መስመር ከሚያበረክቱት አስተዋፅኦ ውጪ ያሏቸውን የበለፀጉ እሴቶች ማየት ተስኗቸዋል፡
፡ በተጨማሪም በግልም ሆነ በመንግስት ውስጥ ያሉና በስርዓተ-ፆታና በማጎልበት ጉዳዮች 
ላይ የተሰማሩ አካላት ሀይማኖተኛ ሴቶችን ገሸሽ ያደረጉ ናቸው፤ ተደራሽነታቸው “በተማሩ”፣ 
“ልሂቃን”፣ “የከተማ’ ሴቶች ላይ የተወሰነ ነው፡፡

እንደዚህ ባሉ አውዱን ባገናዘቡ ጥናቶች ውስጥ ይፋ የሚደረጉ ታሪኮችና ተሞክሮዎች ሴቶች 
ራሳቸው፣ ሀይማኖታዊ ተቋሞቻቸውና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት እነዚህን ነባር ማህበራዊ 
አካላት እንደ አዲስ እንዲያውቋቸውና እንዲረዷቸው ያደርጓቸዋል፡፡

የእነዚህ ስብስቦች ጥቅም ስለስርዓተ-ፆታ ጉዳዮች ለመነጋገር 
የሚውሉ መድረኮችን መፍጠራቸው ብቻ አይደለም፡፡ 
ለአባሎቻቸው የአእምሮ ጤንነት ማስጠበቂያ የህክምና ማህበራትም 
ናቸው፤ በማህበራዊ ትስስር፣ በመቻቻልና በማህበረሰባዊ ግንባታ ላይ 
የሚሰሩ አይነተኛ ወኪሎችም ናቸው፡፡ አንዲት በቡድን ውይይት 
የተሳተፈች ሴት እንዳለችው የኢትዮጵያውያንን ማህበረሰቦች 
የገነቡልንና እስካሁን ያቆዩልን እንደዚህ አይነት ስብስቦች ናቸው፤ 
የኢትዮጵያውያንን የመቻቻል እሴቶችና አንድነት ያንፀባርቃሉ፡፡ 
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ምዕራፍ አምስት፡መደምደሚያ 

እነዚህ ስብስቦች በማህበራዊና ማህበረሰባዊ 
ጉዳዮች ላይ የበለጠ እንዲጎለብቱ መደገፍ 

ጥናቱ በሁለተኛ ደረጃ ያመላከተው ጉዳይ እነዚህ ስብስቦች በስርዓተ-
ፆታና በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እያመጡት ያለውን አዎንታዊ ለውጥ 
ለማስቀጠል ስብስቦቹ መደገፍ ያለባቸው መሆኑን ነው፡፡ 

ልብ ሊባል የሚገባው ነገር እነዚህ ማህበራት ሀይማኖታዊ በመሆናቸው ምክንያት የመንግስትም 
ሆነ የግል ተቋማት ማህበራቱን ለመርዳት ሊሄዱ የሚችሉትን ርቀት ውስን ያደርገዋል፡፡ 
ይህም የሚሆነው ተቋማቱ በሀይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ ላለመግባት ስለሚጠነቀቁ ነው፡፡ 
ሆኖም እርዳታው እውቅና ከመስጠት ሊጀምር ይችላል፡፡

አንዳንድ በቃለ ምልልሱ የተሳተፉ ሰዎች ሀይማኖታዊ ተቋማት ሴቶችን በማጎልበት ረገድ 
ድክመት አለባቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልፀዋል፡፡ 

በሃማኖታዊው ማህበረሰብ ዘንድ ሴቶችን ስለማጎልበት ያለው አመለካከት 
ባጠቃላይ የተዛባ ነው፤ ለፖለቲካ አላማ እንደዋለ ተደርጎ በመወሰዱ፡፡ ነገር 
ግን እውነታው የእምነት ሴቶች እርስ በርሳቸው የሚረዳዱ መሆኑ ነው፡
፡ ይህንን የተዛባ አመለካከት ለመቀየር አንዱ መንገድ እነዚህ ስብስቦች 
ያስገኙትን ጥቅም በተግባር ማሳየትና እንዲጠናከሩ ማበረታታት ነው፡፡ 

እነዚህ ማህበራት አባሎቻቸው እንዲሻሻሉና ራሳቸውን እንዲገልፁ ብዙ ነፃነት 
ይሰጧቸዋል፡፡ ስለዚህ ሀይማኖታዊ ተቋማትም ራሳቸው ለነዚህ ሴቶች ቢቻል ከዚያም 
በላይ ካልሆነም ያንኑ ያህል ቦታ ሊሰጧቸው ይገባል፡፡ በተጨማሪም ሴቶችን በማጎልበት 
ስራ ላይ የተሰማሩ የመንግስት ተቋማት፣ ሲቪል ማህበራትና የተለያዩ ድርጅቶች 
ለየብቻ የሚሰሩት ነገር እንዳለ ሆኖ ጥረቶቻቸውን ከሀይማኖት ተቋማትና ከነዚህ 
ስብስቦች ጋር ቢያቀናጁ የተሻለ ለውጥ ማምጣት ይቻላል፡፡

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት በዚህ ጥናት ተሳታፊዎች የተጠቆሙ የትብብር መንገዶች ናቸው፡-

 B ከሌሎች ስብስቦች ጋር ልምድ መለዋወጥና 
ስልጠናዎች መውሰድ/መስጠት፣

 B ከሀይማኖት መሪዎችና መምህራን ድጋፍ ማግኘት 
(ለምሳሌ ጽሁፎችና መመሪያዎች)፣

 B የአስተዳደር፣ የአመራርና የመሳሰሉ ክህሎቶችን ለማዳበር 
የሚያስችሉ አጫጭር ትምህርታዊ ድጋፎችን መስጠት፣ 

 B በነዚህ ስብስቦች ውስጥ ያሉ ሴቶች በህብረት የኢኮኖሚ ጠቀሜታ 
ባላቸው እንቅስቃሴዋች እንዲሳተፉ የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍ 
ማድረግ (ገንዘብ ከውስጥም ከውጪም ሊገኝ ይችላል)፣
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ምዕራፍ አምስት፡መደምደሚያ 

 B እነዚህ ስብስቦች ሴቶች የሚበቁባቸውና የሚደገፉባቸው ቦታዎች 
መሆናቸውን መንግስት እንዲያውቅ ማድረግ፤ ተመሳሳይ እውቅና 
ከአካባቢው ማህበረሰቦች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ቤተ-ክርስቲያናትና 
መሲጊዶች ማግኘት ይቻላል፤ (ይኸውም ማህበራቱ የአካባቢውን 
ማህበረሰብ ለመርዳት ስራዎች ስለሚሰሩ ነው፡፡)

 B እነዚህ ስብስቦች የሚሰሯቸውን ስራዎች የሚገመግም/የሚቆጣጠር 
ከየሀይማኖቱ የተውጣጡ አባላት ያሉት ወይም እያንዳንዱ 
ሃይማኖት ለየብቻ የሚያቋቁመው ድርጅት ለመፍጠር መስራት፡፡

ከላይ በተዘረዘሩት ምክረ ሀሳቦች መሰረት የዚህ ጥናት ቡድን አባላት ይህንን የጥናት ውጤት 
በተለያዩ ቋንቋዎች አስተርጉመው ከማሳተምና ከማሰራጨት ባለፈ ሁለት አውደ ጥናቶች 
አዘጋጅተው የጥናቱን ግኝቶች ለሀይማኖታዊ ማህበረሰቡና በመንግስትም ሆነ በግል ድርጅቶች 
ውስጥ በስርኣተ-ፆታ ጉዳይ ላይ ለሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ለማዳረስ ይሰራሉ፡፡ ይህንንም 
የሚያደርጉት እነዚህ አካለት ወደፊት ተባብርው የሚሰሩበትን መንገድ ለመጥርግ ነው፡፡

ምክረ ሀሳብ ለቀጣይ ጥናት
ይህ ጥናት በአንድ በኩል ኢትዮጵያውያን ሴቶች የመሰረቷቸውን ሀገር-በቀል ሀይማኖታዊ 
ስብስቦች መርምሮ ልዩ ኢኮኖሚያዊ፣ ስነ-ልቦናዊና ማህበራዊ የማጎልበቻ ተግባራትን 
እንደሚያከናውኑ ያሳየ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ስብስቦች ያሳደሩት አዎንታዊ 
ማህበራዊና ባህላዊ ተፅዕኖ ውስብስብና ዘላቂ መሆኑን አመላክቷል፡፡ 

ከነዚህ ስብስቦች ልናገኝ ምንችለው አገር-በቀል እውቀት ብዙ ነው፡፡ ከዚያ ውስጥ ይህ 
ጥናት የገለጠው በጣም ትቂቱን ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ የዚህ ጥናት አቅራቢ እነዚህ ማህበራዊና 
ባህላዊ ቋቶች ከተለያየ አቅጣጫ ሊጠኑ እንደሚገባቸው ማስገንዘብ ትወዳለች፡፡ ቀጣይ 
ተመራማሪዎች እነዚህ ስብስቦች በስሜትና በጤና ረገድ ያላቸውን ጠቀሜታ ሊያጠኑ 
ይችላሉ፤ ወይም ደግሞ ስብስቦቹ ለሰላም፣ ለመረጋጋት፣ ለመቻቻልና ለማህበረሰብ 
ግንባታ ያላቸውን አስተዋፅኦ ሊመረመሩ ይችላሉ፡፡
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ምስጋና

ምስጋና

በዚህ አጋጣሚ ይህንን ጥናት በስኬት እንዳጠናቅቅ ወሳኝ ድጋፍና ትብብር ላደረጉልኝ ሰዎችና 
ድርጅቶች ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን ልገልጽ እወዳለሁ። በተለይም የመብቶችና የዲሞክራሲ 
ማበልጸጊያ ማዕከልን (CARD) እና የወርድወት ፌሎውሽፕን አገር በቀል እውቀት እንዲዳብር፣ 
አቅም-አልባና ለጥቃት የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች መብታቸው እንዲከበር እና አድሏዊነት 
እንዲጠፋ ለሚደረገው ጥረት አጋዥ እንዲሆን በማሰብ ይህንን ጥናት በመደገፋቸው ምስጋናዬ 
ይድረሳቸው። የማዕከሉ ሰራተኞች በሙሉ ጥናቱ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሰጡኝ 
ቤተሰባዊ ፍቅርና ያደረጉልኝ ትብብር ጥናቱ በታሰበበት ጊዜ እንዲፈጸም ከማስቻል አልፎ 
አስደሳችም እንዲሆን አድርጎታል፤ ለዚህም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። 

ይህ ጥናት የጋራ ጥረት ውጤት ነው። ስለሆነም መረጃ በመሰብሰብ የተሳተፉ አጋሮቼን በሙሉ 
እና ኦልያዳ አበራን (ረዳት ተመራማሪውን) በጥናቱ ሂደት ላበረከቱት አስተዋጽዖ ላመሰኛቸው 
እወዳለሁ። በጥናቱ ጽሁፍ የእንግሊዝኛ ቅጂ ላይ የአርትዖት ስራ በመስራትና ኋላም ወደ አማርኛ 
በመመለስ የተሳተፈውን ዶ/ር አንማው አንተነህንም ሳላመሰግን አላልፍም። ዶ/ር በላይነሽ 
ተፈራ የጥናቱ ሙያዊ አማካሪ ሆና ላደረገችልኝ ልባዊና ያልተቆጠበ ድጋፍ ልትመሰገን ይገባል። 

በመጨረሻም በጥናቱ ቃለ-መጠይቅ ላይ የተሳተፉትን ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ፤ 
ይህንን ጥናት የተሳካ ያደረገው እነሱ እውነተኛ ስሜቶቻቸውንና ገጠመኞቻቸውን 
በፈቃደኝነት ስላካፈሉን ነውና። ተስፋ የማደርገው ሳይሳሱ የሰጡኝን 
ለሁላችንም በሚበጅ መንገድ ተጠቅሜበታለሁ ብዬ ነው! 
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ጥልቅ ቃለ ምልልስ (ወሎ የሚገኘው 

የሙስሊም ተማሪዎች ጁማ 

አንድ አባል ጋር የተደረገ)፤

መረጃ ሰብሳቢ፦ መሪ ተመራማሪ

ንዑስ ናሙና ሐ(4)

ጥልቅ ቃለ ምልልስ (አዲስ አበባ 

የሚገኘው የሴቶች የጸሎት ቡድን 

አንድ አባል ጋር የተደረገ)፤

መረጃ ሰብሳቢ፦ መሪ ተመራማሪ
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አባሪዎች

አባሪ 2፦ በቃለ መጠይቁ የተካተቱ ጥያቄዎች 

2.1 ለእያንዳንዱ ተሳታፊ ለየብቻ የተነሱ ጥያቄዎች4

መግቢያ 
በመጀመሪያ ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ በመሆንዎ አምውሰኛለሁ። የዛሬው ቃለ 
ምልልስ የሚደረገው ሀይማኖታዊ የሴቶች ስብስቦች ላይ ለሚደረግ ጥናት ግብዐት 
እንዲሆን ነው። የጥናቱ አላማ ሀይማኖታዊ የሴቶች ስብስቦች ያላቸውን ኢኮኖሚያዊና 
ማህበራዊ ጥቅሞች ለመመርመርና ጥቅም ካላቸውም ማህበራቱን በመደገፍ ሴቶችን 
የማበረታታትና የማጎልበት ሚናቸውን በተሻለ እንዲጫወቱ ለማድረግ ነው። 
ለዚህ ጥናት የሚከተሉት ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል፦  

ክፍል 1
የመግቢያ ጥያቄ፦ ቃለ ምልልሱን ከመጀመራችን በፊት እባክዎ ራሰኦን ያስተዋውቁ።

If the following questions are not answered directly by the interviewee, please 
ask the following probing questions directly.

1. በየትኛው የእድሜ ክልል ይገኛሉ? 20 _ 35፤ 35 _ 50፤  50 _ 75  

2. የት ነው የሚኖሩት?

3. የሚማሩበት/የተማሩበት ዩኒቨርሲቲ የትኛው 
ነው? (ለዩኒቨርሲቲ ጁማ ተጠያቂዎች)

Section 2
የመግቢያ ጥያቄ፦ አባል ስለሆኑበት የጽዋ ማህበር ወይም 
የዩኒቨርሲቲ ጁማ ወይም የጸሎት ቡድን እባክዎ ይንገሩኝ።.

1. የስብስቡ አባል የሆኑት መቼ ነው?

2. ስብስቡ ስንት አባላት አሉት?

3. የምጸበሰቡት መቼ መቼ ነው?

4. ስትሰበሰቡ ስብሰባው ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?

5. ከስብሰባዎች ቀርተው ያውቃሉ? መልስዎ “አዎ” 
ከሆነ ምክኛቶቹ ምን ምን ነበሩ?

4    Interview questions were originally in Amharic, the native language of 
both the interviewees and the interviewers. The questions provided below are 
English translation made after the fact.
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ክፍል 3
የመግቢያ ጥያቄ፦ በጽዋ ማህበሩ ወይም በዩኒቨርሲቲ ጁማው ወይም በጸሎት ቡድኑ 
የሚደረጉ የገንዘብ መዋጮዎችና ድጋፎች ካሉ ቢነግሩኝ።

1. ከአባላቱ ጋር ከተወያያችሁ በኋላ ከስብስቡ ውጪ ያሉ 
አካላትን በገንዘብ ወይም በቁስ ረድታችሁ ታውቃላችሁ? 
መልስዎ “አዎ” ከሆነ በምን መንገድ?

2. ለስብስቡ የገንዘብ መዋጮ ታደርጋላችሁ? የምታደርጉ ከሆነ ምን ያህል?

3. የተሰበሰበው ገንዘብ ለምን ለምን ይውላል? እርስዎ ከዚህ 
ተጠቃሚ ሆነው ያውቃሉ? ከሆኑስ በምን መንገድ?

4. የተሰበሰበውን ገንዘብ የሚያስተዳድረው ማን ነው? አባላቱ 
የስራ ክፍፍል ያደርጋሉ? ምን ምን የስራ ድርሻዎች አሉ?

5. በስብስቡ ውስጥ ያሉ ሴቶች የኢኮኖሚ ደረጃቸው ምን ይመስላል? 
የገንዘብ እጥረት ያለባቸውን አባላት የምትረዱት እንዴት ነው?

6. ለግል ወይም ለስራ ጉዳይ በስብስቡ ውስጥ 
የመበደር ወይም የማበደር ልምድ አለ?

7. 3፡7 በስብስቡ ውስጥ የአባላቱን የኢኮኖሚ አቅም 
ለማጠናከር ምን መደረግ አለበት ይላሉ?
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ክፍል 4 
የመግቢያ ጥያቄ 4.1፦ ከሀይማኖታዊ ጉዳዮች ባለፈ በስብስቡ ውስጥ 
የምትነጋገሩባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ምን ምን ናቸው?

1. በስብስቡ ውስጥ ስለቤተሰብና ስለጋብቻ ከአባላቱ ጋር ትነጋገራላችሁ?

2. በስብስቡ ውስጥ ስለፖለቲካዊና አገራዊ ጉዳዮች 
ከአባላቱ ጋር ትነጋገራላችሁ?

3. ከስብስቡ አባላት ጋር የግል ጉዳዮቻችሁን 
የምትነጋገሩበት ሁኔታ ምን ይመስላል?

4. ከስብስቡ አባላት መካከል የግል ሚስጥራቸውን ያካፈለዎት ሰው 
አለ? መልስዎ “አዎ” ከሆነ አንዷን አጋጣሚ ቢያካፍሉኝ?

የመግቢያ ጥያቄ 4.2፦ ከስብስቡ አባላት ጋር ያለዎት ቅርርብ ምን ያህል ነው?

1. ከስብስቡ አባላት ጋር ያለዎትን ቅርበት እንዴት ይገልጹታል? 
የእህትማማችነት፣ የጓደኝነት ወይስ ርቀቱን የጠበቀ? ከአባላቱ 
መካከል እንደቅርብ ጓደኛ የሚያዩት ሰው አለ?

2. ከስብስቡ አባላት ጋር ከሀይማኖታዊ ስብሰባዎች ውጪ 
ትገናኛላችሁ? የምትገናኙ ከሆነ ምክኛቶቹ ምንድን ናቸው?

3. በደስታም ሆነ በሀዘን ጊዜ የስብስቡ አባላት 
የመረዳዳት ባህል ምን ይመስላል?

4. ትምህርታችሁን በተመለከተ ትረዳዳላችሁ? የምትረዳዱ ከሆነ 
በምን መንገድ? (የዩኒቨርሲቲ ጁማዎችን ብቻ ይመለከታል።)

5. ከስብስቡ አባላት ጋር ሲሆኑ ምን ይሰማዎታል?

6. የስብስቡ አባል በመሆንዎ ምን ምን ስነ ልቦናዊ ጥቅሞች አግኝተዋል?

ክፍል 5
ማጠቃለያ ጥያቄዎች፦

1. ለማጠቃለል፣ የስብስቡ አባል በመሆንዎ ያገኟቸው ሀይማኖታዊ 
ያልሆኑ ጥቅሞች ምንድን ናቸው? ሌሎች ሴቶች በነዚህ ስብስቦች 
አባል በመሆን ምን ምን ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ ብለው ያምናሉ?

2. በመጨረሻም፣ እነዚህን ስብስቦች ለማበረታታት 
ምን መደረግ አለበት ይላሉ?
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2.2 የቡድን ውይይቶች፦ በስነ ጾታና በመብቶች ዙሪያ 
ለሚሰሩ ባለድርሻ አካላት የቀረቡ ጥያቄዎች፤ 

የውይይት ርዕስ 1፦ በጥናቱ ሀሳብ ላይ የተደረገ መልሶ ምልከታ (reflection)፤

1. ጥናቱ ያነሳቸው ጥያቄዎች አግባብ ናቸው?

2. የጥናቱ ጥቅሞች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

3. የጥናቱ ተግዳሮቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

4. ጥናቱ ተገቢ ነው? እንዴት ሊጠቅም ይችላል?

የውይይት ርዕስ 2፡ ስብስቦቹ ላይ የተደረገ መልሶ ምልከታ፤ 

1. አንተ/አንቺ ወይም የሚታውቀው/የምታውቂው ማንኛውም ሰው 
የነዚህ አይነት ስብስቦች አባል ነውን/ናትን? መልስዎ “አዎ” ከሆነ 
በነዚህ ስብስቦች ላይ ያለህ/ያለህ አመለካከት ምንድን ነው?

2. እነዚህ ስብስቦች ያሏቸው ሀይማኖታዊ ያልሆኑ ጥቅሞች 
ምንድን ናቸው ብለህ/ብለሽ ታምናለህ/ታምኛለሽ?

3. “ማጎልበት” ላንተ/ላንቺ ምንድን ነው?

4. እንደነዚህ ያሉ ስብስቦች የማጎልበት መድረክ ናቸውን?

5. እንደዚህ ያለ “መጎልበት” ሀይማኖታዊ በሆነ ማዕቀፍ ውስጥ ይቻላልን?

የውይይት ርዕስ 3፦ ሀይማኖታዊና ስነ ጾታዊ ጉዳዮች፤

1. ሀይማኖታዊና ስነ ጾታዊ የማጎልበት እሳቤዎች አብረው 
ሊሄዱ የማይችሉ/የሚቃረኑ ናቸውን?

2. ሀይማኖት የወንድን የበላይነት ያረጋግጣልን?

3. የጾታዎችን እኩልነት ተቀብሎ ሀይማኖተኛ መሆን ይቻላልን?

4. እርስዎ ካለዎት ልምድ ተነስተው ሴቶችን በማጎልበት ረገድ 
ሀይማኖት እንቅፋት ነው ይላሉ ወይስ መልካም አጋጣሚ?
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አባሪዎች

የውይይት ርዕስ 4፡ የወደፊት ምልከታ፤

የዚህ ጥናት ግኝቶች በመንግስት፣ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ በሀይማኖት ተቋማትና 
በሀይማኖታዊ ስብስቦች እንዴት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?

2.3 የቡድን ውይይቶች፦ ለተጠኑት ሀይማኖታዊ 
ማህበረሰቦች ተወካዮች የቀረቡ ጥያቄዎች፤

የውይይት ርዕስ 1፦ በጥናቱ ሀሳብ ላይ የተደረገ መልሶ ምልከታ፤

1. ጥናቱ ያነሳቸው ጥያቄዎች አግባብ ናቸውን?

2. የጥናቱ ጥቅሞች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

3. የጥናቱ ተግዳሮቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ?

የውይይት ርዕስ 2፦ የጽዋ ማህበራት ወይም የዩኒቨርሲቲ 
ጁማዎች ወይም የጸሎት ቡድኖች፤ 

1. አንተ/አንቺ ወይም የምታውቀው/የምታውቃት ማንኛውም 
ሰው የነዚህ ማህበራት አባል ነውን/ናትን? እባክዎ በእንደነዚህ 
አይነት ማህበራት ላይ ያለዎትን ተሞክሮ ያካፍሉን።

2. ውስጣዊ አወቃቀራቸው ምን ይመስላል?

3. እንደነዚህ ያሉ ስብስቦች ሴቶች በኢኮኖሚ እንዲጎለብቱ ያግዛሉን?

4. እንደነዚህ ያሉ ስብስቦች የሴቶችን ስነ ልቦናዊና 
ማህበራዊ ሀይል ለማጠናከር ያግዛሉን?

5. በእነዚህ ስብስቦችና በሚወክሏቸው የሀይማኖት 
ተቋማት መካከል ያለው ግንኙነት ምንድን ነው?

6. እነዚህ ስብስቦች ሊለውጡት ወይም ሊያሻሽሉት 
ይገባል የሚሉት ነገር ምንድን ነው?

7. በነዚህ ስብስቦች አማካኝነት ሴቶችን ማጎልበት ይቻላልን?

8. ለ “ዘመናዊ ሴቶች” እነዚህ ስብስቦችህ ተገቢ/ጠቃሚ ናቸውን?

የውይይት ርዕስ 3፦ የወደፊት ምልከታ 

1. እነዚህን ስብስቦች እውቅና ለመስጠትና 
ለማጎልበት ምን ሊደረግ ይገባል ይላሉ?

2. የዚህ ጥናት ግኝቶች እንዴት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ? 
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አባሪዎች

አባሪ 3፡ ለትንተና ጥቅም ላይ የዋሉ ኮዶችንና 
ጭብጦችን የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

Themes and Codes 

ጭብጥ ቁጥር 1፦ ስለተጠያቂዎች ዝርዝር መረጃ

ኮድ 1፡1 የግል መረጃ

ኮድ 1፡2 የአባልነት መረጃና አባል የሆኑበት ምክኛት

ኮድ 1፡3 ቁርጠኝነት

ኮድ 1፡4 ስለአባልነት የቤተሰብ አስተያየት

ጭብጥ ቁትር 2፦ ስለጽዋ ማህበራት/ዩኒቨርሲቲ ጁማዎች/የጸሎት ቡድኖች ዝርዝር ሁኔታ 

ኮድ 2፡1 የስብሰባ ቀናት

ኮድ 2፡2 ክንውኖች

ኮድ 2፡3 ውስጣዊ መዋቅር/አደረጃጀት እና የአባልነት መስፈርት

ኮድ 2፡4 በሴቶችና በወንዶች ጁማዎች መካከል ያለ ኝኙነት (የዩኒቨርሲቲ ጁማዎችን ብቻ ይመለከታል)

ጭብጥ ቁጥር 3፡ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽዖዎች፣ ድጋፎችና ጥቅሞች

ኮድ 3፡1 ለአባላት የሚደረጉ ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽዖዎችና ድጋፎች

ኮድ 3፡2 የአባላት ኢኮኖሚያዊ ደረጃ

ኮድ 3፡3 ኢኮኖሚያዊ/ማህበራዊ የማህበረሰብ ድጋፍ

ኮድ 3፡4 የአባላቱን ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ለማሻሻል የተሰነዘሩ ምክረ ሀሳቦች

ጭብጥ ቁጥር 4፡ ማህበራዊ መስተጋብሮችና ድጋፎች

4፡1 በየስብሰባዎች በውይይት የሚነሱ ርዕሰ ጉዳዮች

4፡2 በአባላት መካከል ያለ ቅርርብ

4፡3 በአባላት መካከል ያለ ማህበራዊ መደጋገፍ

4፡4 ትምህርትን በተመለከተ ያለ መደጋገፍ (የዩኒቨርሲቲ ጁማዎችን ብቻ ይመለከታል)

ጭብጥ ቁትር 5፦ ስነ ልቦናዊ ለውጦችና ጥቅሞች 

5፡1 በአባላት ላይ ማህበራቱ ያሳደሩት ስነ ልቦናዊ ትጽዕኖ

5፡2 አባላቱ ከማህበራቱ ያገኙት ስነ ልቦናዊ ጥቅም 

ጭብጥ ቁትር 6፦ ድምዳሜዎችና ምክረ ሀሳቦች 

6፡1 ሴቶች ከማህበራቱ ያገኟቸው ሀይማኖታዊ ያልሆኑ ጥቅሞች በጥቅሉ

6፡2 እነዚህን ማህበራት ማጠናከር ስለሚቻልባቸው መንገዶች የተሰጡ ምክረ ሀሳቦች 
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	2.4 ሥነ ምግባራዊ ታሳቢዎች 

	ምዕራፍ ሶስት
የጥናቱ ግኝቶች
	3.1 የግኝቶቹ አጠቃላይ እይታ 
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	3.2.1 ፅዋ ማህበራት
	3.2.2 በዩኒቨርሲቲ የሚገኙ የሴት ጁማዎች 
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