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የስራ ክፍፍል
4ኛ ክፍል ሳምንት 11 Leveled



ቅደመንባብ ጥያቄዎች

1. ስዕሉን ተመልክታችሁ ታሪኩ ስለምን ሊሆን 

እንደሚችል ገምቱ።

2. የስራ ድርሻ ማለት ምን ማለት የመስላችኋል?

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ የቤተሰቡ አባላት የስብሰባ ጊዜ

ወይዘሮ ምንታምርና አቶ ተሰማ አራት ልጆች ያሏቸው 

ባልና ሚስት ናቸው። የልጆቻቸው ስም አገርነሽ፣ ካሳሁን፣ 

ማስተዋልና መልኬ ይባላሉ። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ይህ ስራ 

የወንድ ነው፣ ይኸኛው ደግሞ የሴት ነው፣ የሚባል የስራ 

ዓይነት የለም። የቤተሰቡ አባላት ስራቸውን የሚያከናውኑት 

በተራ ነው። በእያንዳንዱ ቀን ምሽት ላይ የቤተሰቡ አባላት 

ስብሰባ ያደርጋሉ። 

በስብሰባው ወቅት በሚከተሉት ሃሰቦች ውይይት ያደርጋሉ። 

በመጀመሪያ የቤተሰቡ አባላት የቀን ውሏቸውን በዝርዝር 

ያቀርባሉ። በመቀጠል እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ነገ ምን 

እንደሚያከናውን ተለይቶ ይጻፋል። ከመጻፉ በፊትም 

የቤተሰብ አባላቱ በተነሳው ሃሳብ የየራሳቸውን አስተያየት 

ይሰጣሉ። ከዚያም በጉዳዩ ላይ ሁሉም የቤተሰቡ አባላት 

ከተስማሙበት በኋላ በውይይት መዝገብ ላይ ይጻፋል። 
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በስብሰባው ወቅት ሁሉም የቤተሰብ አባላት የቀን ውሏቸውን 

በየተራ ያሰማሉ። በመጀመሪያ ደረጃ በቀን ውስጥ 

ሊያከነውኑት የሚገባውን ስራ በተገቢው መንገድ መከናወን 

አለመከናወናቸውን ይገልጻሉ። ቀጥሎ ያልተለመደ ነገር 

ያጋጠመው የቤተሰብ አባል ካለ/ች ሃሳቡን ያቀርብና/ታቀርብና 

ውይይት ያደርጋሉ። የውይይቱ ዓለማም ሌሎቹ የቤተሰቡ 

አባላት ሌላ ጊዜ እንዲህ ዓይነት ነገር ቢያጋጥማቸው 

ትምህርት እንዲሆናቸው ነው። 

የስራ ክፍፍል

በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል ነገ ምን 

እንደሚያከናውን በዝርዝር ይጻፋል። ከመጻፉ በፊት የቤተሰቡ 

አባላት ምን መስራት እንደሚፈልጉ ፈቃደኝነታቸው 

ይጠየቃል። ፈቃደኛ ሆነው ካልተገኙ ግን የስራ ክፍፍሉ 

በምደባ ይሆናል። 

በምደባው መሠረት በዚህ ቤተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ስድስቱ 

ሰዎች በነገው ዕለት ሁሉም የስራ ድርሻ ይኖረቸዋል፤ ምን 

ምን እንደሚያከናውኑ ድልድል ይደረጋል፤ የስራ ድልድሉ 

አቅምንና ዕድሜን ያገናዘበ ይሆናል። እናትና አባት ከበድ 

ያለውን ስራ ይመደባሉ፤ ልጆች ደግሞ እንደወላጆቻቸው 

ባይሆንም አቅማቸውን ባገናዘበ መልኩ ይመደባሉ። 
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የአንድ ቀን ውሎ

እስኪ የቤተሰቡ የአንድ ቀን የስራ ውሎ ምን እንደሚመስል 

እንመልከት። ምደባው የተደረገው ትናንትና ምሽት ላይ 

ነው። ዛሬ ቁርስ ማዘጋጀት የትልቁ ልጅ የካሳሁን ተራ ነው። 

ካሳሁን ከእንቅልፉ በጧት ተነሳ፤ በመርሀግብራቸው መሰረት 

ቁርሳቸው ፓስታ በመሆኑ ለፓስታ መቀቀያ የሚሆን ውሃ 

በትልቅ ብረት ድስት አፈላ፤ ፓስታውን ጨመረና ሽንኩርት 

ከተፈ፤ ፓስታው ሲበስል አንጣፈፈና የተከተፈውን ሽንኩርት 

ከሌላ ብረትድስት ውስጥ በመጨመር አበሰለ፤ ከዚያም 

ዘይትና የቲማቲም ድልህ በመጨመር በደንብ አቁላላ፤ሲበስል 

የተቀቀለውን ፓስታና የተቁላላውን ማባያ በቤተሰቡ ቁጥር 

በስድስት ሳህኖቹ ከሹካና ማንኪያ ጋር አቀረበ። 

ትንሹ ልጅ መልኬ ደግሞ በሌላ ምድጃ ላይ ሻይ አፈላ፤ 

በመጀመሪያ በታጠበ ንጹህ የሻይ ማፍያ ውሃ ጣደና ስድስት 

ብረጭቆዎቹን አጥቦ በማቅረቢያ በማድረግ ስኳር ጨመረ፤ 

የሻይ ማጥለያ ላይ ሻይ ቅጠል በመጨመር ውሃው ሲፈላ 

በማጥለያው ላይ በማድረግ ስድስት ብርጭቆ ሻይ ቀዳ። 
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እናትና አባት ቁርስና ምሳ የልጆቹ ተራ መሆኑን 

ሰለሚያውቁ ከመኝታቸው እንደተነሱ ወደመጸዳጃቤት ሄዱ። 

ከመጸዳጃቤት ሲመለሱ ፊታቸውንና እጃቸውን ታጥበው 

የተዘጋጀውን ቁርስ ተመገቡ። ከዚያም ቤት የሚቆዩት ልጆች 

ማታ በተዘጋጀው ዝርዝር መሰረት ስራቸውን ማከናውን 

እንደሚገባቸው በመንገር ወደስራ ሄዱ። ካሳሁንም የጧት 

ፈረቃ ስለነበር ወደትምህርትቤት ሄደ። 

መልኬና ማስተዋል የዚህ ሳምንት ፈረቃቸው ከሰዓት በኋላ 

ነው። ስለዚህ ቁርስ የተበላበትን ዕቃ በማንሳት ጠረጴዛውን 

በንጹህ ጨርቅ አጸዱ። የቆሸሹትን ዕቃዎችም በውሃና 

በሳሙና አጠቡ። ከዚያም የቤት ስራቸውን ለመስራት 

ወደየክፍላቸው ገቡ። የቤት ስራቸውን ሰርተው ሲጨርሱ 

ለመጫወት ወደውጪ ወጡ። የካሳሁን ታናሽ፣ አገርነሽም 

በዚህ ሳምንት የከሰዓት በኋላ ፈረቃ ናት፤ ስለዚህም ትናንት 

ምሽት በተመደበላት የስራ ድርሻ መሰረት የሁሉንም መኝታ 

ክፍል አልጋዎች አነጠፈች። 
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በተጨማሪም የምሳ ወጥ ሰራች። ወጥ ከሰራች በኋላ 

የቤት ስራዋን ሰርታ ስትጨርስ ትናንት የተማሩትን 

ሁሉንም የትምህርት ዓይነቶች ከለሰች። አገርነሽ መምህራን 

ሲያስተምሩ በደንብ ስለምታዳምጥና በየቀኑ የሚማሩትን 

በእረፍት ጊዜም ስለምትከልስ ማንኛውም ትምህርት በቶሎ 

ይገባታል። 

አገርነሽ የትምህርትቤት ሰዓት ሲደርስ ማስተዋልንና 

መልኬን ጠራቻቸው። ማስተዋል መጫወቻዎቿን ሰብስባ 

ይዛ ስትመጣ መልኬ ግን ትቶ መጣ። አገርነሽም “መልኬ 

መጫወቻዎችህ የታሉ?” አለቸው። መልኬም “ውጪ 

ትቻቸው መጣሁ” አላት። አገርነሽም “ተጫውታችሁ 

ስትጨርሱ መጫወቻዎቻችሁን መሰብሰብ አትርሱ። 

ምክንያቱም ከትምህርትቤት ስትመለሱ በጨዋታ ጊዜያችሁ 

ትፈልጓቸዋላችሁ። ግቢውም አይዝረከረክም፤ እንዲሁም 

ሰዎች በመጫወቻዎቹ ተደናቅፈው አይወድቁም” አለቻቸው። 

መልኬም ትንሽ አሰበና በሃሳቧ በመስማማት መጫዎቻዎቹን 

ሰበሰቦ ወደቤት ገባ። ሶስቱ ልጆች ምሳቸውን በልተው፣ 

የትምህርት መሣሪያቸውን ያዙና ወደትምህርትቤት ሄዱ። 
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ምዕራፍ ሁለት፡ የምሳ ስዓት

በምሳ ከስራ ወደቤት ቀድሞ የደረሰው አባትዬው አቶ ተሰማ 

ነው። ቡና ለማፍላት አሰበና ልብሱን ቀይሮ ማብሰያ ክፍል 

ገባ። ቡና አጥቦ፣ ምድጃ ለኩሶ፣ ያጠበውን ቡና አጋም 

እስኪመስል ድረስ ቆላ። የተቆላው ቡና እንዲቀዘቅዝ በእቃ 

ገለበጠና ውሃ በጀበና ጥዶ ወደሳሎን ተመልሶ አረፍ አለ። 

ከባለቤቷ በመቀጠል ወይዘሮ ምንታምር መጣች። ከባለቤቷ 

ጋር ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ አረፍ አለች። ከዚያም 

ልብሷን ቀየረችና ባለቤቷ የቆላውን ቡና በማሽን ፈጨች። 

ከዚያም ምሳ ለማቅረብ ወደዕቃቤት ስትገባ ባለቤቷም አብሮ 

በመግባት የመመገቢያ ሳህንና የሚጠጣ ውሃ አቀረበ። 

ወይዘሮ ምንታምር ደግሞ የመመገቢያ ሳህን፣ ወጥና እንጀራ 

አቀረበች። ባልና ሚስቱ ለመመገብ ሳሎን እንደተቀመጡ 

ልጃቸው ካሳሁን መጣ። የደብተር ቦርሳውን አስቀመጠና 

የደንብ ልብሱን ቀያይሮ እጁን ታጥቦ አብሮ ምሳውን 

ተመገበ። ከዚያም ካሳሁን አባትዬው ከጣደው ጀበና በቂ የቡና 

ዱቄት በመጨመር ሲፈላ ቀድቶ ለወላጆቹ ሰጣቸው። 
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ወላጆቹ ምሳቸውን ከበሉ በኋላ የፈላውን ቡና ጠጡና የስራ 

ልብሳውቸን ለብሰው ወደስራ ተመለሱ። ካሳሁንም ምግብ 

የተበላበትን ሳህን፣ የውሃ ብርጭቆ፣ የቡና ስኒና ጀበናውን 

አነሳስቶ ወደጥናት ክፈሉ ገባ። አስራ አንድ ሰዓት ሲሆን 

ወደቤት ቀድመው የደረሱት ልጆቹ ናቸው። ወደክፍላቸው 

ገብተው ልብሳቸውን ከቀየሩ በኋላ መክሰስ በልተው ወደስራ 

ተሰማሩ። ምንም እንኳን የራት ተረኞች እነሱ ባይሆኑም 

እናትና አባታቸው በመዘግየታቸው ትልልቆቹ ልጆች 

ካሳሁንና አገርነሽ ራት አዘጋጁ። 

የዛሬው ራት ሾርባ ስለሆነ እነካሳሁን ቀለል ያለ ሾርባ 

ለመስራት አሰቡና ምስር ድንችና መኮረኒ አቀረቡ። ለሾርባ 

መስሪያ የሚሆን በትልቅ ብረት ድስት ሽንኩርት ጨምረው 

ምድጃ ላይ ጣዱ። ሽንኩርቱ ሲበስል ዘይት በመጨመር 

ተልጦ የተከተፈውን ድንች ካቁላሉ በኋላ በቂ ውሃ አድርገው 

ተራ በተራ ምስሩንና መኮረኒውን ጨመሩ። መብሰሉን 

ካረጋገጡ በኋላ ምድጃውን በማጥፋት ሾርባው እንዳይቀዘቅዝ 

እንደተጣደ ተውት። 
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ስራቸውን ሲጨርሱ ሁሉም ልጆች የቤት ስራቸውን 

ለመስራት ወደጥናት ክፍላቸው ገቡ። ሰርተው ሲጨርሱ 

ትንንሹቹ ልጆች ውጭ ቆመው ወላጆቻቸውን በጉጉት 

መጠባበቅ ጀመሩ። ነገርግን ወላጆቻቸው እቤት ከሚደርሱበት 

ስዓት ከወትሮው ትንሽ ዘገዩ። ሁሉም ልጆች ምን 

አግኝቷቸው ይሆን? በማለት ተጨነቁ። ለምን እንደዘገዩ 

የየራሳቸውን ሃሳብ ሲያቀርቡ፣ ሲወያዩ ቆዩና ታክሲ 

አጥተው ይሆናል በሚለው ሃሳብ ተስማሙ። ካሳሁን “ለምን 

ስልክ ደውለን አናረጋግጥም” በማለት ወደቤት ገባ። 

ሁሉም ተከታትለው ገቡና የስልኩን ምላሽ ለማወቅ 

በጉጉት ዙሪያውን ከበው ቆሙ። ካሳሁን የስልኩን እጀታ 

አንስቶ ቁጥሮቹን ነካካ። ስልኩ መጥራት ጀመረ። ነገርግን 

ወላጆቻቸው ስልኩን አላነሱትም፤ ካሳሁን ተስፋ ሳይቆርጥ 

ከሁለቱም ስልክ ደጋግሞ ሞከረ። ከስንት የስልክ ሙከራ 

በኋላ በወላጆች በኩል የሹክሹክታ ድምጽ ተሰማ። የተባለውን 

ፍሬ ነገር ባይሰሙትም በህይወት መኖራቸውን ሲሰሙ 

እየመጡ ይሆናል በማለት ትንሽ ተንፈስ አሉ። 
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ስለዚህም እቤት ቁጭ ብለው መጠበቅ እንዳለባቸው 

ተስማምተው ተቀመጡ። ከግማሽ ስዓት ጥበቃ በኋላ በሩ 

ተንኳኳና ሲከፈት ወላጆቹ ገቡ። በጣም ደክሟቸውና 

ተሰላችተው ነበር። ልጆቹም የያዙትን ዕቃ ተቀብለው 

ወደውስጥ በማስገባት ወላጆቻቸው አረፍ እንዲሉ አደረጉ። 

ምዕራፍ ሶስት፡ የራት ስዓት

ዛሬ ምግብ የመስራትና የማቅረብ ተራ የወላጆቹ የነበረ 

ቢሆንም የደከማቸው መሆኑን ልጆቹ በመገንዘብ በተለመደው 

መንገድ ተረዳድተው ራት ለማቅረብ ተነሱ። ካሳሁን 

ሾርባውን በማቅረቢያ አደረገና ትልቅ ማንኪያ በመጨመር 

አመጣና በምግብ ጠረጴዛ ላይ አደረገ፤ አገርነሽም ስድስት 

የሾርባ ሳህንና ስድስት የሾርባ ማንኪያ በመያዝ መጣች። 

መልኬም የእጅ ውሃ ለማቅረብ ሲጣደፍ ማስተዋል 

ቀደመችውና የእጅውሃ በማምጣት ወላጆቿን አስታጠበች። 

አባትዬው እጁን ከታጠበ በኋላ ዳቦ በቢላዎ በመቆራረጥ በዳቦ 

ማቅረቢያ ሳህን በማድረግ አቀረበ። ሁሉም የቤተሰብ አባላት 

አንዳንድ ሳህን በመያዝ ከሾርባውም ከዳቦውም የሚፈልጉትን 

ያህል ጨመሩና ያለምንም መነገጋገር ራታቸውን ተመገቡ። 
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ምንም እንኳን ወላጆቻቸው የደከማቸውና ልጆቹም 

የመኝታና የማጥኛ ጊዜያቸውን የሚሻማ ቢሆንም ዛሬም 

እንደተለመደው ስብሰባቸውን ለማድረግ በቦታው ተገኙ። 

ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት አባትዬው “ሻይ የሚፈለግ አለ” 

በማለት ጠየቀ። ሁሉም እንደሚፈልጉ አሳወቁ። አባትዬውም 

ስድስት የሻይ ብርጭቆዎችንና ሻይቅጠል በማጥለያ በማድረግ 

ተፈልቶ በፔርሙስ የተቀመጠውን ውሃ ቀዳ። እያንዳንዱ 

የቤተሰብ አባል የሚፈልገውን የስኳር መጠን በመጨመር 

ሻይ እየጠጡ ስብሰባው ተጀመረ። 

ሁሉም ሃሳባቸውን ከመግለጻቸው በፊት ማስተዋል 

እጇን አነሳች። ሰባሰቢው አቶ ተሰማም እንድትናገር 

ፈቀደላት። “የእኛን የቀን ውሎ ከመናገራችን በፊት 

እናንተ ያመሻችሁበትን ምክንያት ብትነግሩን ደስ ይለናል” 

አለች። ሁሉም ልጆች በንግግሯ የተስማሙ መሆናቸውን 

አንገታቸውን ወደላይና ወደታች በማንቀሳቀስ አሳወቁ። 

እናትየዋም እጇን አወጣችና “ትክክል ናችሁ ልጆቼ፣ እኔም 

በዚህ ሀሳብ እስማማለሁ፤ ልጆቻችንን ሲያስጨንቅ ያመሸውን 

ነገር በቅድሚያ መናገራችን ተገቢ ይመስለኛል” አለች። 
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የዛሬውን ስብሰባ የሚመሩት አቶ ተሰማ “ያመሸንበትን 

ጉዳይ አባክሽ! ንግሪያቸው” አሉ እጃቸውን ወደባለቤታቸው 

እየዘረጉ። እናቲቱም “ዛሬ ሁላችሁም እንደምታውቁት የራት 

ተረኞች እኛ ነበርን። ነገርግን ራት ለመስራት መድረስ 

ባለመቻላችን ይቅርታ እንጠይቃለን። እናንተ ልጆቻችን 

ለራት የሚሰራውን የምግብ ዓይነት መርሃግብሩን ሳታዛቡና 

በተገቢው ስዓት በማድረስ አዘጋጅታችሁ በመጠበቃችሁ 

እጅግ እናመሰግናለን” አለችና ንግግሯን በመቀጠል 

“እንደምታውቁት ከቤታችን መድረስ የነበረብን አስራ ሁለት 

ስዓት ነበር። ነገርግን ባጋጠመን ድንገተኛ ጉዳይ ምክንያት 

እዚህ የደረስነው ከምሽቱ ሁለት ስዓት ነው” አለች። 

ከዚያም “እኔና አባታችሁ የምንሰራው የተለያየ መስሪያቤት 

ቢሆንም ያመሸነው ግን አብረን ነው። የመስሪያቤት ጓደኛዬ 

የአስር ዓመት ልጅ የመኪና አደጋ ስላጋጠማት ከአባታችሁ 

ጋር ወደሆስፒታል ሄድን። የልጅቷ ጉዳት የከፋ ስላልሆነ 

የመጀመሪያ እርዳታ ከተደረገላት በኋላ ወደቤቷ ይዘናት 

ሄድን። በዚህ የተነሳ በጊዜ ወደቤታችን መመለስ አልቻልንም” 

አለች። 
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ልጆቹ በተፈጠረው ድንገተኛ አደጋ የተደናገጡ መሆናቸው 

ከፊታቸው እየታወቀ፣ አደጋው የተፈጠረው እንዴት እንደሆነ 

ጠየቁ። አባታቸውም ልጅቷ ትምህርትቤት ስትመለስ 

የመኪና መንገዱን ስታቋርጥ በእግረኛ መንገድ መሻገር 

ሲገባት በመሃል መንገድ ስትሻገር አላፊ መኪና ገጭቷት 

እንደሆነ ተናገሩ። ልጆቹንም ወደትምህርትቤት ሲሄዱም 

ሆነ ሲመለሱ በእግረኛ መንገድ መሄድና በእግረኛ ማቋረጫ 

መንገድ/ዜብራ መሻገር እንደሚገባቸው አስጠነቀቁ። 

የቀን ውሎ ግምገማ

ሰብሳቢው አቶ ተሰማም “አሁን ስለቀን ውሏችን እንነጋር” 

አሉና ከትንሹ ልጅ በመጀመር በቀኑ ውስጥ ያስደሰተውንና 

ያሳዘነውን እንዲናገር ቅድሚያ ስጡት። ልጁም ከወላጆቹ 

ማምሸት በስተቀር ሌላ የሚያሳዝን ነገር እንዳልገጠመው፣ 

ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች እንዳጋጠሙት ገለጸ። ካስደሰቱት 

ነገሮች መካከል አንዱ በአማርኛ ቋንቋ ክፍለጊዜ አቀላጥፎ 

በማንበቡ መምህሩ እንዳመሰግኑት ገለጸ። በተጨማሪም 

በሒሳብ ትምህርት ክፍለጊዜ መምህሩ የሰጠቱትን የሙከራ 

ጥያቄ በሙሉ ስለሰራ የተጨበጨበለት መሆኑን ገለጸ። 

ቤተሰቡ በሙሉ “ደስታህ ደስታችን ነው” በማለት እነሱም 

አጨበጨቡለት። 
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ከዚያም ማስተዋል የቀኑን ውሎዋን እንድትገልጽ ተጠየቀች። 

እሷም እንደመልኬ በዙም ያስከፋት ነገር የለም። በርካታ 

አስደሳች ነገሮች እንዳጋጠሟት ገለጸች። ከእነሱ መካከል 

በእንግሊዘኛ ቋንቋ ክፍለጊዜ በተደረገው የንግግር ውድድር 

የተሻለ በመናገሯ መምህሯ እንዳመሰገኗት ተናገረች። ቀጥሎ 

ደግሞ አገርነሽ እንድትናገር ተጠየቀች። እሷም በአማርኛ 

ቋንቋ ትምህርት የተሰጣትን የቤት ስራ ሁሉንም በተገቢው 

መንገድ በመስራቷ መምህሯ እንዳመሰገኗት ገለጸች። 

ከሁሉም ልጆች የተለየ ነገር ያጋጠመው ካሳሁን ነው። 

ከሳሁን እንዲናገር ሲፈቀድለት “አንድ መምህር ማስታወሻ 

እየጻፈ እያለ አንድ ተንኮለኛ ተማሪ ቀሰ ብሎ ሲወጣ 

ተመልክቼ ነበር። መምህሩ አንድ ተማሪ መውጣቱን 

ቢያውቅም ማንነቱን መለየት አልቻልም ነበር። ስለዚህ 

ሌሎች ተማሪዎች እንዲነግሩት ቢጠይቅም የተማሪውን 

ማንነት ለመናገር ድፍረት አጥቼ ነበር። 
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ለመምህሩ ብናገር ልጁ ይቀየመኛል በማለት ዝም አልኩ። 

ነገርግን መምህሩ በጣም ስላዘነ መናገር እንደነበረብን 

ስለተሰማኝ ባለመናገሬ በጣም ሲጨንቀኝ ዋለ” አለ። 

ወላጆቹም ያደረገው ነገር ስህተት መሆኑን በመጥቀስ 

“እንዲህ አይነት ስህተት ሲፈጠር እውነት መናገር ስነምግባር 

ለጎደለው ተማሪ፣ ለመምህሩና ለሌሎች ተማሪዎች 

ይጠቅማል። ተማሪው፣ ከስህተቱ በመማር ድጋሜ ስህተት 

እንዳይሰራ፣ መምህሩ የተሳሳተውን ተማሪ ለይቶ የምክር 

አገልግሎት እንዲሰጥ ያግዘዋል። ሌሎች ተማሪዎችም 

እንዲህ ዓይነት ስነምግባር የጎደለው ተግባር መፈጸም ተገቢ 

አለመሆኑን እንዲገነዘቡ ያደርጋቸዋል። 

“ስለዚህም እንዲህ አይነት ስህተትና ተመሳሳይ ችግሮች 

ሲከሰቱ ቅድሚያውን ወስዶ ለመምህር መናገር ጥሩ ምግባር 

ካለው ተማሪ የሚጠበቅ ሰለሆነ መናገር ነበረብህ” አሉ። 

በመቀጠልም አባትየው “በዚህና በተመሳሳይ ጉዳዩች በሌላ 

ጊዜ በስፋት እንነጋገራለን አሁን ግን የነገውን ውሎ የስራ 

ክፍፍል ብናደርግ የሚሻል ይመስለኛል” አለ። 
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የቀጣይ ቀን የስራ ክፍፍል

የቤተሰቡ አባላት የነገውን የሥራ ድርሻ ለማወቅ በሃሳቡ 

ተስማምተውበት በቅድሚያ ፋቃደኝነት ተጠየቀ። እናትም 

በፈቃደኝነት የነገውን ቁርስና ራት እኔና አባታችሁ 

እናዘጋጃለን። ምክንያቱም ትናንት በተፈጠረው ያልታሰበ 

አደጋ ምክንያት ዛሬ እኛ መስራት የነበረብንን ራት 

አልሰራንም። እናንተ ግን እጃችሁን አጣጥፋችሁ ከመጠበቅ 

መስራትን በመምረጣችሁ የሚጣፍጥ ራት ሰርታችሁ 

አብልታችሁናል። ስለዚህ ዛሬ የጥናትና የእንቅልፍ 

ጊዜያችሁን ስላዛባንባችሁ መስራታችን ማካካሻ ይሆናል” 

በማለት ወደባለቤቷ ተመለከተች። 

አባትዬውም በፈገግታ ተመለከታትና “ሀሳብሽ ተቀባይነት 

ያለውና ወቅታዊ ነው” አለ። ለነገ ምሳ ፈቃደኝነት ተጠይቆ 

ካሳሁን ተስማማ። ሌሎቹ ልጆች አገርነሽ፣ ማስተዋልና 

መልኬም ቤት በማጽዳትና በማስተካከል፣ ዕቃ በማጠብና 

አልጋ በማንጠፍም እንደሚያግዙ ተስማሙ። ስለዚህ 

አልጋ ማንጠፍ የአገርነሽ፣ ዕቃ ማጠብ የማስተዋል፣ 

ቤት ማጽዳትና ማስተካከል ደግሞ የመልኬ የነገው የስራ 

ድርሻቸው መሆኑ ታውቀ። 
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በመጨረሻም እናታቸው “እኛ እንደዚህ ደስተኛና የምንተሳሰብ 

ቤተሰብ እንድንሆን የረዳን ምን ይመስላችኋል?” አለች። 

ትንሹ ልጅ መልኬም “ሁላችንም እንደአቅማችን ተረዳድተን 

ስለምንሰራና እናንተን ስለምንታዘዝ ነው” አለ። ማስተዋልም 

“ይህ የወንድ ስራ ነው፤ ይህ ደግሞ የሴት ስራ ነው 

በማለት ልዩነት ሳንፈጠር ሁሉንም የቤት ውስጥ ስራዎች 

ተጋግዘን ስለምንሰራ ነው” አለች። እናታቸውም “ትክክል 

ናችሁ! ልጆቼ፤ ሁላችሁም የምትችሉትን የቤት ውስጥ ስራ 

መስራታችሁ፣ የጥናት ጊዜ መርሃግብራችሁን ጠብቃችሁ 

ማጥናታችሁና እኛን መታዘዛችሁ ቤተሰቡ ደስተኛ እንዲሆን 

ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን” አለች። አባትዬውም “እናንተም 

ሆነ እናታችሁ የተናገራችሁት ትክክል ነው፤ በቤተሰብ 

ውስጥ ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር ከሚያደርጉ ነገሮች 

ዋናው በቤተሰቡ ውስጥ ያለውን መብትና ግዴታ ማወቅ 

ነው፤ እናንተም መብታችሁን አውቃችሁ ግዴታችሁን 

እየተወጣችሁ ስለሆነ እኔም አመሰግናችኋለሁ” አለ። 
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ለሚከተሉትን ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ስጡ። 

1. በዚህ ጽሁፍ ስንት የቤተሰብ አባላት አሉ? 

2. እነዚህ የቤተሰብ አባላት ስራቸውን የሚያከናውኑበትን 

መንገድ ወደዳችሁት? እንዴት? 

3. የዚህ ቤተሰብ አባላት ወላጆች ከሥራ ዘግይተው 

የመጡት ለምንድን ነው? 

4. በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ የቤት ውስጥ ሥራ እንዴት 

ይከናወናል? 






