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መልካምሰው
4ኛ ክፍል ሳምንት 8 Leveled



ምንባቡን ከማንበባችሁ በፊት ሚከተሉትን 

ጥያቄዎች መልሱ፡፡

1. ከርዕሱ ተነስታችሁ የጽሁፉን ሃሳብ ገምቱ፡፡

2. ስዕሉን ከርዕሱ ጋር በማገናኘት የምንባቡን ሃሳብ 

ገምቱ፡፡

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፡ የቤተሰብ ሁኔታና የጥንካሬ መገለጫ

በአንድ ገጠራማ አካባቢ የምትኖር መልካምሰው የምትባል 

ጠንካራ ሴት ነበረች። ዕድሜዋ በግምት ወደ45 ዓመት 

የሚጠጋ ሲሆን ባለቤቷ በሞት ከተለያት 10 ዓመታት 

አስቆጥሯል። ልጆቿ የመጀመሪያው የ17 ዓመት ልጅ 

ሲሆን የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ሁለተኛዋ ልጅ ደግሞ 

የ14 ዓመትና የ7ኛ ክፍል ተማሪ ናት። የመጨረሻው 

ትንሹ ልጅም የ4ኛ ክፍል ተማሪና የ11 ዓመት ልጅ ነው። 

በትምህርት ገበታ ላይ የሚገኙትን እነዚህን ሶስቱን ልጆቿን 

የማሳደግ ሃለፊነት የተጣለው በሷ ብቻ ነበር። 

ወይዘሮ መልካምሰው ዘወትር ጠንክራና ከሌሎች ጋር 

ተረዳድታ በመሰራት በምታገኘው ገቢ ቤተሰቦቿን 

ታስተዳድራለች። “ማንኛውንም ስራ በመረዳዳት መስራት 

ውጤታማ ያደርጋል” በሚለው አመለካከቷ በአካባቢው 

ኗሪዎች ዘንድ ትታወቃለች። 
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በዚህ አመለካከቷ አንዳንዶቹ ሲያመሰግኗት ሌሎች ደግሞ 

ይነቅፏታል። እሷ ግን ማንነቷን ጠንቅቃ የምታውቅና 

ጠንካራ ሴት ስለሆነች ነቃፊዎቿን ወደጎን በመተው 

ከደጋፊዎቿ ጋር በመሆን ወደኋላ ሳትል ተረዳድታ 

ትሰራለች። በዚህም ደስተኛና ውጤታማ ናት። ሌሎችም 

እንደእሷ ውጤታማ እንዲሆኑ ተረዳድቶ መስራት ያለውን 

ጠቀሜታ ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ከመናገር ወደኋላ 

አትልም። 

የማህበረሰብ ውይይት ቀን

ዛሬ የማህበረሰብ ውይይት ቀን በመሆኑ ወይዘሮ 

መልካምሰው በቦታው ተገኝታ በውይይቱ እየተሳተፈች ነው። 

በስብሰባው መጨረሻ ሰብሳቢው ትንሽ ደቂቃ እንዲሰጣት 

ጠይቃ ሃሳቧን ለሌሎች ለማካፈል እየተጠባበቀች ነው። 

ሰብሳቢው እንደትናገር ሲፈቅድላት “አንድን ስራ በመረዳዳት 

መስራት በርካታ ጥቅሞች እንዳሉት” ገለጸች። በመቀጠልም 

“አንድ ሰው በሶስትና በአራት ቀን የማይጨርሰውን ስራ 

በጋራ ሆኖ በአንድ ቀን ወይም በግማሽ ቀን መጨረስ 

ይቻላል። ይህ ደግሞ አንድ ስራ ወቅቱ ሳያልፈበት በጊዜው 

እንዲሰራ ስለሚያደርግ፣ ገቢያችን እንዲያድግ ትልቅ 

አስተዋፅኦ ያበረክታል። 
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ሌላው ደግሞ በእኛ መካከል ፍቅርና መተሳሰብ እንዲኖርና 

አንዳችን ከሌላው የአሰራር ልምድ እንድናገኝ ያደርጋል። 

ለምሳሌ እኔ ባለቤቴ ሲሞት ሁላችሁም እንደምታውቁት 

የሥራ ጫናዎች ሁሉ በእኔ ላይ አርፈው ነበር። ነገርግን 

ዕድሜ ለጎረቤቶቼ የተለያዩ ሥራዎችን ባያግዙኝ ኖሮ ዛሬ 

እኔንም ሆነ ልጆቼን አታዩንም ነበር። እንደእኔ ዓይነት ችግር 

የደረሰባቸው ህይወታቸውን በአሰቸጋሪ ሁኔታ የሚገፉ ብዙ 

ሰዎች አሉ። እባካችሁ ወገኖቼ እንረዳዳ” አለች። 

ስብሰባው እናዳለቀ በፊትም ሲረዷት የነበሩትና ሌሎች ጥቂት 

ሰዎች ወደኋላ ቀርተው ሀሳቧን እንደሚደግፉና አብረዋት 

ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ ነገሯት። ወይዘሮ መልካምሰው 

እነዚህን ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች አመስግና እንዲቀመጡ 

ጋበዘቻቸው። ከዚያም “ለማህበረሰባችን የመረዳዳትን ጥቅምና 

አስፈላጊነት በተመለከተ በተደጋጋሚ ጊዜ ነግረናቸዋል፤ 

ነገርግን ለውጥ ማምጣት ስላልቻልን አሁንም ብዙ ሰዎች 

ስራቸውን የሚያከናውኑት በግል ነው። ስለዚህ እኛ ፈቃደኛ 

ከሆን ስራችንን በጋራ በተግባር እያከናወን ብናሳያቸው ምን 

ይመስላችኋል?” አለች። 
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አቶ ፈጠነም “ሀሳብሽ እንደስምሽ መልካም ነው፤ እኔ በበኩሌ 

ተጋግዞ መስራት ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም” አለ። አያ 

ሱሌይማንም “አኔም ከወንደሜ የተለየ ሃሳብ የለኝም ነገርግን 

በጋራ ስንሰራ እንዴትና መቼ እንደምንሰራ መነጋገር ያለብን 

ይመስለኛል” አለ። ወይዘሮ አዚዛም “ቅድሚያ ልንሰጥ 

የሚገባን ተግባር ካለ በመጀመሪያ በእሱ ላይ ትኩረት 

እናድርግ” አለች። መልካም ሰውም “እንደምታውቁት አሁን 

የአረምም ሆነ የእርሻ ወቅት አልፏል፤ የአዝመራ ስብሰባ ጊዜ 

ገና ነው። ስለዚህ ነገ የስራ መጀመሪያችን ስለሆነ የጽዳት 

ቀን ብናደርገው ምን ይመስላችኋል?” አለች። 

“እህቴ የተናገርሽው በጣም ጥሩ ሃሳብ ነው፤ የቤታችንና 

የአካባቢያችንን ንጽህና ከጠበቅን የተለያዩ በሽታዎችን 

መከላከል እንችላለን” አለች ወይዘሮ ብርቄ። ሌሎች 

ሰዎችም ሀሳቡን ተቀብለውት በየሳምንቱ በቅደምተከተል 

የሚያከናውኗቸውን ሰራዎች በመዘርዘር ዕቅድ አዘጋጁ። 

በሚቀጥለው ቀን በጧት ለመገናኘት ወስነው ወደየቤታቸው 

ሄዱ።  
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ምዕራፍ ሁለት፡ የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ

በማግስቱ ወይዘሮ መልካምሰው ከሁሉም ቀድማ በጧት 

ደረሰች። ሁሉም ሰዎች መምጣታቸው ሲረጋገጥ “ጽዳቱ 

የሚጀምረው ከቤት ውስጥ ስለሆነ በቅድሚያ የራሳችንን 

ቤት እናፀዳለን። ቀድመን የጨረስን፣ ያልጨረሱትን 

እንረዳና ቆሻሻው ለአትክልት ማዳበሪያነት እንዲያገለግለን 

በየግቢያችን ጓሮ እንቀብራለን” አለች። ሁሉም በተባለው ነገር 

ተስማምተው ወደየቤታቸው ሄደው ከቤተሰብ አባሎቻቸው 

ጋር በመሆን ማጽዳት ጀመሩ። 

ወይዘሮ መልካምሰውም ቀኑ ቅዳሜ ስለነበር ከሶስቱ ልጆቿ 

ጋር በመሆን የቤቷን ውስጥ ቆሻሻ አንድም ሳታስቀር አጸዳች። 

ከዚያም አስቀድማ ማዳበሪያ እንዲሆን በማሰብ ባዘጋጀችው 

የቆሻሻ መጣያ ጉድጓድ ውስጥ ቀበረች። ከዚያም ቀድሞ 

ጽዳቱን የጨረሰ አረጋዊያንን የመርዳት ስምምነት እንዳለ 

በመንገር አብረዋት ለመሄድ ፈቃደኛ መሆናቸውን ጠየቀች። 

ሶስቱም ልጆቿ በአንድ ድምጽ መስማማታቸውን ገለጹ። 
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መልካም ሰውም ትንሹን ልጅ አንዳንድ ነገሮችን 

እንዲያከናውን ከቤት በማስቀረት ሁለቱን ትልልቅ ልጆቿን 

አሰከትላ ወደአረጋዊ አቶ ሙሀመድ ቤት ሄደች። ከቤት 

እንደደረሰች አቶ ሙሀመድ ካዛውንቷ ባለቤታቸው ጋር 

በመሆን የሚችሉትን ያህል ሲያጸዱ አገኘቻቸው። ወይዘሮ 

መልካምሰው ከልጆቿ ጋር በመሆን የአረጋዊያኑን ቤት 

በደንብ አጽድተው ትንሽ ጉድጓድ በመቆፈር ቀበሩት። ሁሉም 

ጽዳታቸውን ጨርሰው ረፋድ ላይ ተገናኙ፤ ከዚያም ቁርስ 

በልተው ዕረፍት ማድረግ እንዳለባቸው ተነጋግረው ከስዓት 

በኋላ አካባቢውን ለማጽዳት ተስማምተው ተለያዩ። 

ከስዓት በኋላ በተባለው ሰዓት ተገናኝተው አካባቢውን 

ማጽዳት ጀመሩ። እነሱን ሲመለከቱ የአካባቢው አንዳንድ 

ኗሪዎች በጽዳቱ ተግባር ላይ አብረዋቸው ተሳተፉ። 

ስራውንም በመከፋፈል ለመስራት ተወያዩ። አንዳንዶቹ 

የአካባቢውን ቆሻሻ ሲያጸዱ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ 

ያልተስተካከሉ ዛፎችንና ቁጥቋጦዎቹን በተገቢው መንገድ 

ከርክመው አስተካከሉ፤ አንዳንዶቹ ደግሞ የፈረሱ አጥሮችን 

አደሱ፤ ሌሎቹ ያልተደላደሉ መንገዶችን ሲያስተካክሉ ዋሉ። 
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የአካባቢው ኗሪዎች ያቅማቸውን ያህል በጽዳቱ ስራ ሲካፈሉ 

ዋሉ። በመጨረሻም ከወይዘሮ መልካምሰው ቤት አረፍ 

አሉና የቀኑ ውሏቸው እንዴት መልካም እንደነበር ተወያዩ። 

የእነሱ አርአያነት የአካባቢውን ኗሪዎች ሲያነሳሳ ማየታቸው 

አስደስታቸው። ወደፊትም በዚህ መልክ ቢሰሩ ጥሩ ለውጥ 

እንደሚያመጡ ተገነዘቡ። 

“ዛሬ በጋራ የመስራትን ጥቅም የሚያሰገነዝብ ስራ ሰርተናል፤ 

አንድ ሰው ብቻውን ይህን ሁሉ ስራ መስራት አይችልም 

ነበር። እስኪ ተመልከቱ እንዴት የሚያምር ንጹህ ሰፈር 

እንደሆነ! መቼም ለምን ንጹህ ሆነ ብሎ የሚቃወም ሰው 

ያለ አይመስለኝም” አሉ አዛውንቱ አቶ ሙሀመድ። ሁሉም 

በአዛውንቱ ሃሳብ መስማማታቸውን አንገታቸውን በመነቅነቅ 

ገለጹ። በመጨረሻም ከወይዘሮዋ ቤት ቡናቸውን ጠጥተው 

በሚቀጥለው የስራ ቀን የሚሰሩትን አቅደው የሚገናኙበትን 

ስዓት ተቀጣጥረው ወደየቤታቸው ሄዱ። 
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አስደሳች ውጤት

የአካባቢው ኗሪዎች በማለዳ ተነስተው በተቀጣጠሩበት ቦታ 

ተገናኙ። ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ስራቸውን ለመጀመር 

ተዘጋጁ። የትናንቱን ሥራቸውን ተመልክቶ የሥራቸው 

አጋር ሊሆን የመጣው አቶ ከድር “ስራችሁን ከመጀመራችሁ 

በፊት አንድ በጣም ያስደሰተኝን ነገር ልንገራችሁ” አለ። 

ሁሉም ለመስማት በመጓጓት “ምንድን ነው? ንገረን” አሉ። 

አቶ ከድርም “አንድ ሰው በጧት ወደከተማ ሄዶ ነበር። 

ወደቤቴ ስመለስ ግራ ተጋብቶ መንደሩ መሀል ቆሞ 

አገኘሁት። ለምን ግራ እንደተጋባ ጠየቅኩት። “ከመንደሩ 

መሃል ስደርስ ተሳስቼ ሌላ ቀበሌ የመጣሁ መስሎኝ ነበር፤ 

በየመንገዱ ዳር የተከመረው ቆሻሻ ዛሬ የት ገባ? እያደነቃቀፈ 

ሲያስቸግር የነበረው አባጣ ጎርባጣ መንገድስ በአንድ ጀንበር 

እንዴት ምቹ ሆነ? የአካባቢውን ውበት ቀንሰው የነበሩ 

የፈራረሱ አጥሮችን፣ ትላልቅ ቁጥቋጦዎችንና ዛፎችን ማን 

አስተካከላቸው? ታዲያ ግራ መጋባት ይነሰኝ?” በማለት 

በአድናቆትና በግርምት መለሰልኝ፤ እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ 

ከእኛ ጋር አጋርነቱን የሚያሳይ ይመስለኛል” አለ። 
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የአዛውንት ቤት መገንባት

ወይዘሮ መልካም ሰው “ብዙ ሰዎች ስራችን ሲመለከቱ ከእኛ 

ጋር እንደሚሆኑ አልጠራጠርም” አለች። ሌሎቹም “ጠንክረን 

የጋራ ስራችን በተከታታይ የምንሰራ ከሆነ መልካም ስራችን 

ወደእኛ ይስባቸዋል” አሉና ወደስራቸው ተሰማሩ። የዛሬው 

ዕቅዳቸው የአንዲት አዛውንት መበለትን ቤት ማደስ ነው። 

ቤቱን ለማደስ ሲሞክሩ ሊፈርስ ስለሚችል አፍርሶ መስራት 

ተገቢ መሆኑን አመኑበት። ስለዚህም እንደየአቅማቸውና 

እንደየችሎታቸው በቡድን በቡድን ሆነው ለመስራት የስራ 

ምደባ አደረጉ። 

በምደባቸው መሰረት የአንዱ ምድብ አባላት ጉድጓድ 

ሲቆፍሩ፣ ሌሎቹ ምድብ እንጨት ሲቆርጡ፣ ሌሎቹ 

ደግሞ የግድግዳውን እንጨት ሲተክሉ ዋሉ። ሌሎቹ 

ደግሞ ጣሪያውን አዘጋጁ። በመጨረሻም በቆመው ግድግዳ 

የተዘጋጀውን ጣሪያ ተረዳድተው ሰቀሉ። ከዚያም ግማሾቹ 

ቤቱን ሳር ሲከድኑ ሌሎቹ ደግሞ ለቤቱ መምረጊያ ታስቦ 

በተዘጋጀው ጭቃ የቤቱን የውስጥ ግድግዳ መረጉ። ለውጭ 

ግድግዳ የሚሆነውን ጭቃ አቡክተው በጋራ ያዘጋጁትን 

ምግብና መጠጥ ከተመገቡና ከጠጡ በኋላ መቼ እንደሚገናኙ 

ቀጠሮ ይዘው ተለያዩ። 
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በቀጠሮው ቀን በጧት ከእነወይዘሮ መልካምሰው ቤት 

ተገናኙ። የሰሞኑ የመንደሩ ሰው ወሬ ሰለእነሱ ብቻ እንደነበረ 

አንድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘ ሰው ተናገረ። በመቀጠልም 

“ባለፈው ሳምንት የሰፈሩን ጽዳት በመጠበቃችሁና ብዙ 

አሰቸጋሪ ነገሮችን በማስተካከላችሁ ሲያመሰግኗችሁ 

ሰነበቱ፤ አሁን ደግሞ የአዛውንቷን ቤት በመስራታችሁ 

በጣም ተደስተዋል። እኔም ዛሬ ከእናንተ መሃል የተገኘሁት 

ላመሰግናችሁና ለወደፊቱ ከእናንት ጋር በማንኛውም ነገር 

ለመተባበር ነው” አለ። 

ወይዘሮ መልካምሰውም ሰውዬው በወሰደው እርምጃ 

አመሰግና “ትናንት ሲነቅፉን የነበሩ ሰዎች ባጭር ጊዜ ውስጥ 

እኛን ለመርዳት ከጎናችን ቁመዋል፤ ይህም የአካባቢያችን 

ኗሪዎች ከእኛ ጋር በመደጋገፍና በመረዳዳት እንደሚሰሩ 

አመላካች ነው” አለች። አቶ ሙሀመድም በበኩላቸው “እኔም 

ባጭር ጊዜ ውስጥ የአካባቢው ሰዎች ተረዳድቶ የመስራት 

ጠቀሜታን ተገንዝበው በጋራና በትብብር በመስራት ለውጥ 

እንደሚያመጡ ተስፋ አደርጋለሁ” አሉ። 
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ሳር ማጨድ

ሁሉም ባገኙት ስኬት ተደስተው የዕለቱን ተግባራቸውን 

ለማከናወን ተሰማሩ። የዛሬው ስራ ለከብቶች መኖ የሚሆን 

ሳር ማጨድ ነው። ስራቸውን ቅደምተከተል አስይዘው 

በመጀመሪያ የአዛውንቶችን፣ በመቀጠል ደግሞ የአካል 

ጉዳተኞችን፣ ከዚያም የሌሎችን የአካባቢው ኗሪዎችን ሳር 

ተራ በተራ ለማጨድ ተመዳደቡ። ምክንያቱም ሁሉም 

ሰው አንድ የሳር ማሳ ለማጨድ ቢሰማራ ሳሩ ይበላሻል። 

ስለዚህም የሳር አጨዳ ተግባራቸውን ሲጨርሱ ከወይዘሮ 

መልካም ሰው ቤት ለመገናኘት ተቀጣጥረው በየምድባቸው 

ለማጨድ ተሰማሩ። 

ዛሬ ወይዘሮ መልካምሰው ቡና ለማፍላት አስባ ቀድማ 

ወደቤት መጣች። ልጆቿም ከትምህርትቤት ተመልሰው 

ስለነበር እናታቸው ስታከናውን የዋለችውን ተግባር 

ስለሚያውቁ እሷ እንድታርፍ አደረጉና ቡናውን አፈሉ። 

ትልቁ ልጅ ቡናውን ሲያፈላ የእሱ ተከታይ ደግሞ የቡና 

ዕቃዎችን አቀራረበች። ሶስተኛው ልጅ ደግሞ ቤቱን አዘጋጀ። 

ከዚያም ወይዘሮ መልካምሰው ልጆቿን አመስግና ወደጥናት 

ክፍላቸው እንዲሄዱ ካደረገች በኋላ ለቡና ቁርስ የሚሆን 

ምግብ በማዘጋጀት ሰዎቹን መጠበቅ ጀመረች። 
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አሁን ሰዎቹ ከሳር አጨዳ በጊዜ ተመልሰው ከወይዘሮ 

መልካሰው ቤት ተገናኝተዋል። የቀን ውሏቸው እንዴት 

እንደነበረ እየተጨዋወቱ ቡናቸውን ጠጡ። 

በጭውውታቸው መሃል ወይዘሮ ብርቄ “በጣም ያስደሰተኝን 

አንድ ነገር ልናገር” አለችና “ዛሬ ጧት ወደስራ እንድመጣ 

ቁርስ ሰርቶ እንድበላ ያደረገና ሸኝቶ የላከኝ ባለቤቴ ነው፤ 

እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ከእናንተ ጋር እንደሰራ 

አይፈልግም ነበር፤ ምክንያቱም እሱ ተባብሮ መስራት ጥሩ 

ውጤት ያመጣል ብሎ አያምንም ነበር፤ አሁን በሰሞኑ 

በጋራ የሰራናቸው ነገሮች በጣም አስደስተውታል፤ እርግጠኛ 

ነኝ በቅርቡ ከእኛ ጋር ይተባበራል” አለች። 

አቶ ሙሀመድም አዎ! ባለቤትሽ አንቺ እንደምትይው 

ዓይነት ሰው መሆኑን አውቃለሁ፤ እንግዲህ የእሱ 

አመለካከት ከተቀየረ ሌሎችም አመለካከታቸውን ይቀይራሉ 

የሚል እምነት አለኝ” አሉ። ተሰብሳቢዎቹ እኛ መልካም 

ስራችንን እስከቀጠልን ድረስ ሁሉም ይመጣሉ ብለን 

እናስባለን ተባባሉና ለሚቀጥለው ጊዜ ምን እደሚሰሩና መቼ 

እንደሚገናኙ ተነጋግረው ወደየቤታቸው ሄዱ። 
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የአዝመራ ወቅት

የአዝመራ ወቅት ሲደርስም ቀደሞ የደረቀው እህል 

እንዳይረግፍ ቶሎ ብለው በጋራ ያጭዱታል። በሌላው ቀን 

በመረዳዳት ይከምሩታል። እነዚህ ሰዎች ለመታጨድ የደረሰን 

ሰብል ሲመለከቱ “የማን ነው?” ብለው አይጠይቁም። በጧት 

ተነስተው በመሄድ ያጭዱና ወደማታ ይከምሩታል። ይህ 

ተግባራቸው የብዙ ሰዎች አዝመራ እንዳይባክን በማድረጉ 

የአካባቢው ኗሪዎች አብረዋቸው ለመሥራት መንገድ ከፈተ። 

የአዝመራውን ጊዜ እንዲህ እንዲህ እያሉ ሁሉም ሰዎች 

ሳይቸገሩ፣ ምንም አዝመራ ሳይባክን ስራቸውን በደስታ 

በማከናወን ጨረሱ። 

የመስኖ ውሃ

የአዝመራው ጊዜ አልፎ የበጋ ወቅት ተተካ። በአካባቢያቸው 

ያለውን አንድ ትልቅ ወንዝ ጠልፈው በመስኖ ማምረት 

ፈለጉ። ነገርግን የወንዙ ውሃ ተጠልፎ ለመስኖ አገልግሎት 

ለማዋል ከሰው ጉልበት በተጨማሪ በገንዘብና በእውቀት 

የሚደግፋቸው ሰው ማግኘት አስፈላጊ ሆኖ አገኙት። 

ስለዚህም የመፍትሄ ሃሳብ በማፈላለግ ሌላ ቀን ለመገናኘት 

ወስነው ወደቤታቸው ሄዱ። 
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የዛሬው ስብሰባ የሚደረገው ከእነወይዘሮ ብርቄ ቤት ስለሆነ 

ባለቤቷ አቶ ደነቀው ተሰብሳቢዎቹ እስኪመጡ በጉጉት 

እየጠበቀ ነው። ጎረቤቶቻቸውም ቢሆኑ በውሳኔያቸው 

እንደሚስማሙ ገልጸዋል። የቡድኑ አባላት በአንድ ላይ 

ሆነው እንደመጡ ወዲያውኑ ውይይቱ ተጀመረ። ወይዘሮ 

መልካምሰው እንደተለመደው ውይይቱን በመጀመር 

“ውሃውን ለመገደብ ብዙ የሚያሳስብ ነገር ያለ አመስለኝም። 

አሁን ብዙ አጋር የሚሆኑን ሰዎች በማግኘታችን የአቅም 

ችግር የለብንም። በእውቀትም ቢሆን የግብርና ባለሙያዋን 

ባለፈው ሄጀ አማክሪያት ስለነበር አብራን ለመስራት በጣም 

ደስተኛ መሆኗን ነግራኛለች። 

በተጨማሪም ለግድቡ የሚያሰፈልጉ ነገሮችን ለመግዛት 

የሚያሰፈልገውን ወጭም በባለሙያ አስጠንታ አቅርባለች። 

ለመስኖ ሥራ የሚያስፈልጉ እንደድንጋይና እንጨት 

የመሳሰሉት በአካባቢያችን የሚገኙ ናቸው” አለች። 

በመቀጠልም “እንደሲሚንቶና አሸዋ ያሉትን ለመግዛት 

የሚያስፈልገንን ገንዘብ ደግሞ ሁለት ሴቶች ከባለቤታቸው 

ጋር በመመካከር ትናንት አምጥተው ሰጥተውኛል” አለች። 

ደነቀውም “እኛም የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ከባለቤቴ ጋር 

ተመካክረን ወስነናል” አለ። 
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አቶ ደነቀው ለግድቡ ገንዘብ እሰጣለሁ፤ በማለቱና አብሮ 

ለመሰራት ፈቃደኛ በመሆኑ ተሰብሳቢዎቹ በጣም ተደሰቱ። 

አቶ ሙሀመድም “እንዲህ ከሆነ ስራው ብዙ አያስቸግረንም፤ 

እያንዳንዳችን አንድ አንድ እንጨትና አንድ አንድ ድንጋይ 

እናምጣ። ሲሚንቶና አሸዋ ይገዛና ሌሎች ኗሪዎችን 

በማስተባበርና የግብርና ሰራተኛዋን በማማከር ስራችንን 

እንጀምር” አሉ። ስለዚህም ተሰብሳቢዎቹ አቶ ሙሀሙድ 

ባሉት ሃሳብ ተስማምተው፣ አሸዋና ሲሚንቶ የሚገዙ ሰዎች 

ገንዘቡ ተሰጥቷቸው፣ የመስኖ ግድቡን የሚሰሩበትን ቀን 

ወስነው ተለያዩ። 

ስራው በሚጀመርበት ቀን ከሚገመተው በላይ ብዙ ሰዎች 

ተገኙ። እንጨቱም፣ ድንጋዩም፣ አሸዋውም ሲሚንቶውም 

በሰዓቱ ቀረበ። በአካባቢው ባለሙያዎች፣ ኗሪዎችና በግብርና 

ባለሙያዋ አስተባባሪነት ስራው ከጠበቁት ጊዜ ባነሰ 

ተጠናቀቀ። የአካባበው ኗሪዎችም የመስኖ ግድቡን ውሃ 

ለመስኖ ልማት በመጠቀም የአትክልትና የፍራፍሬ ምርቶች 

ተጠቃሚ ሆኑ። 
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ምዕራፍ ሶስት፡ ምስጋና

ወይዘሮ መልካምሰው ልጆቿን በተገቢው መንገድ በማሳደግም 

ቢሆን ጠንካራ መሆኗን አስመስክራለች። ልጇቿም 

እናታቸው የምትመክራቸውን ምክር ተግባራዊ ለማድረግ 

ስለሚጥሩ በመንደሩ ሰዎችና በትምህርትቤት የተመሰገኑ 

ናቸው። ዘወትር ስሊሚያጠኑ በትምህርታቸው ጎበዞች 

ናቸው። በተጨማሪም እናታቸው ከሌሎች ጋር ተባብራ 

ለመስራት የምታደርገውን ጥረት ስለሚያደንቁ እነሱም የቤት 

ውስጥ ስራቸውን ተባብረው ይሰራሉ። 
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በአጠቃላይ እነወይዘሮ መልካምሰው የአካባቢውን ማህበረሰብ 

ተባብረው እንዲሰሩ በማድረጋቸው የተለያዩ ጥቅሞች 

አግኝተዋል። የአካባቢውን ንጽህና በመጠበቅ የተለያዩ 

በሽታዎችን መከላከል ችለዋል። የርስበርስ መተሳሰብንና 

ፍቅርን በማዳበር የአካባቢያቸው ሰላምና ጸጥታ እንዲጠበቅ 

አድርገዋል። አካባቢያቸውን ክረምት ከበጋ አረንጓዴ 

አድርገዋል። በዚህ የተነሳ የአካባበው ኗሪዎች የዚህ በጎ ስራ 

መስራች የሆነችውን ወይዘሮ መልካምሰውን የበግ ስጦታ 

አበርክተውላታል። 
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ለሚከተሉት ጥያቄዎች በምንባቡ መሰረት ተገቢ መልሶችን 

ስጡ። 

1. ወይዘሮ መልካም ሰው ስንት ልጆች አሏት? 

2. እነወይዘሮ መልካምሰው ያከናውኑት ተግባር ምንድን 

ነው? 

3. በአካባቢያችሁ በጋራ የሚሰሩ ስራዎችን ዘርዝሩ። 




