
  

 

የኢማራት ማህበረሰብ በረመዷን 
 

 
የረመዷን ወር በመልካምነቱ ታጅቦ ለመላው ሙስሊሞች ይመጣል። በጸጋዎቹ ይንበሻበሻሉ። ትሩፋቱም በመንፈሳዊ 
ህይወታቸው፣ በማህበራዊ ግንኙነቶቻቸውና በኢኮኖሚኣቸውም ጎልቶ ይታያል። በዚህ መልኩ ጎልቶ ከወጣው ትሩፋቶቹ 
ለምሳሌ ያህል ብንጠቅስ፤ በወርሃ ረመዷን የኢማራት ማህበረሰብ የሚኖራቸው ለየት ያለ የአኗኗር ዘይቤ ነው።  

 
   ይህን በማስመልከትም የኢማራት አስተዳደር፤ ወርሃ ረመዷንን በመጠቀም የማህበረሰቡን የአስተሳሰብ ዘይቤ የሚያሳድጉ የሆኑ 
መናኸሪያዎችን በማዘጋጀት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ይፈጽማል። የኢማራት መሪ ከዓለም ከተለያዩ ቦታዎች የኢስላም 
ሊቃውንቶችንና ቁርኣን አንባቢዎችን በእንግድነት ይጋብዛል። በአገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ መስጊዶችም ትምህርታዊ መግለጫዎችን 
ያቀርባሉ። የተራዊህና የሌሊት ስግደቶችንም ያሰግዳሉ። እነዚህን የኢስላም ሊቃውንቶች ከተለያዩ አገራት በረመዷን ወር 
በእንግድነት መጋበዙ፤ አሁን አዲስ የተጀመረ ሥራ አይደለም። ከጥልቅ ታሪክ ፈንጥቆ የወጣ የሆነ፤ ኢማራትን ከመሠረቱት ታላቅ 
ሰው፤ ከሼኽ ዛይድ ቢን ሱልጧን ኣል ናህያን የተወሰደ ታሪካዊ ትውፊት ነው። 

 

   ይህ በእንዲህ እንዳለ... የኢምሬት ግዛቶች አስተዳዳሪዎች በወርሃ ረመዷን ጎብኚዎችን ለማስተናገድ እልፍኞቻቸውን ክፍት 
ያደርጋሉ። በተጨማሪም ችግሮቻቸውን ለመረዳት፣ ጉዳዮቻቸውን ለማሟላትና ለአገሪቱ እድገት ጠቃሚና ገንቢ የሆኑ ሃሳቦችን 
ለመቀበልም በሮቻቸውን ይከፍታሉ። ይህም አስተዳደሩ ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ጥልቅ ትስስር አጉልቶ ያሳያል። በተጓዳኝ 

መልኩ የኢምሬት አስተዳደሮች በወርሃ ረመዷን የሚቀርቡ መድረኮችም አሉት። ለምሳሌ ያህል... እጹብ ድንቅ የባህልና 
የእውቀት መድረክ ተብሎ የሚቆጠረው የሼኽ ሙሐመድ ቢን ዛይድን መድረክ መጥቀስ ይቻላል። ይህ መድረክ በዓለም ተጽእኖ 
ማሳደር የሚችሉ ስመጥር ግለሰቦችን በእንግድነት ይጋብዛል። የተለያዩ የእውቀት፣ የባህልና የኢኮኖሚ ጉዳዮችን እንዲሁም 
መላውን ማህበረሰብ የሚጠቅሙና የሚያቀራርቡ፣ መላው ሰዎች አብሮ የመኖርና የመቻቻልን ባህል የማጎልበት አሳሳቢ ገንቢና 
አልሚ ጉዳዮችን ለመወያየት በማሰብ፤ ለታላላቅ ሼኾች፣ ለሚኒስትሮች፣ ለአምባሳደሮች፣ የተለያዩ የእምነት ተከታዮችን፣ 
የባህሎች ባለቤቶችን ከተለያዩ አገሮች ጥሪ ያቀርቡላቸዋል። 

 

 

 
    በታላቁ ወር ውስጥ በአገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ መንግስታዊ ድርጅቶች የልዩ ልዩ ፕሮጀክቶችን ሃሳቦችን ያፈልቃሉ። ለምሳሌ 

ያህል... የረመዷን መድረኮችን በአገር ውስጥ ሚኒስትር ይቀርባል። በዚህም ታዋቂ የአገር ሽማግሌዎች ባለ ስልጣኖች፣ የአገሪቱ 
ተወላጅ ዜጎችና ወንድሞቻቸው የሆኑ የውጭ አገር ዜጎችም በሚኒስትሩ በሚቀርበው ዝግጅት ይሳተፋሉ። ከዚሁም ጋር ለተለያዩ 
ቤተሰቦችና ጓደኞችም ጥሪው ይቀርብላቸዋል። በዚህ መልኩ የእውቀትና የስልጣኔ መፈንጠቂያ መድረኮች ይሆናሉ። 

 
እንደዚሁ ሰብኣዊ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እንደ የሼኽ ዛይድ ሰብኣዊ የበጎ አድራጎት ድርጅት፣ የሼኽ ኸሊፋ ሰብኣዊ የበጎ 

አድራጎት ድርጅት፤ በየቀኑ በጋራ ጾምን የመፈሰክ (የኢፍጧር) ፕሮግራምን በመላው የአገሪቱ ክፍል ያዘጋጃሉ። በፕሮግራሙ 
ላይም የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍሎች ይሳተፋሉ። የረመዷንን መንፈሳዊ ሁኔታም ያዳምጣሉ። ገበታውንም በአንድ ላይ 
ይቋደሳሉ።  

 
    በረመዷን ውስጥ ቤተሰባዊ የባዛር ዝግጅቶች በንቃት ይፈጻማሉ። በዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች የሚከታተሏቸው በዱባይ 
የሚደረገው ቅዱስ ቁርኣንን በቃል ሸምድዶ የማጥናት ውድድር በዚሁ ወር ይቀርባል። በዚሁ ዝግጅት ላይ በኢስላሙ ዓለም 
ተጽእኖ አሳዳሪ ሰው ተመርጦ የክብር ሽልማት ይሰጠዋል።   

 
    ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢምሬትን ቤተሰባዊ ጉዳይ ስንመለከት፤ በቤተሰቡ ውስጥ ታላቅና አንጋፋው ዘንድ በመሰባሰብ 
ጾማቸውን ይፈታሉ። ትልቁም ትንሹም መላው የቤተሰብ አካል እንዲሁም ዘመዶችም በአንድ ላይ ይሰባሰባሉ። በአይነታቸው ልዩ 

ልዩና መሠረታዊ የምግብ አይነቶች... እንደ ሰሪይድ (የቂጣ ፍትፍት)፣ ሐሪይስ (ገንፎ) ሉገይማት (ጣፋጭ ብስኩቶች) እና 
ሌሎችም ይቀርባሉ። እንዲሁም የተለያዩ ጎሳዎችና ዜጎች የሆኑ ጎረቤታሞችም አንዳቸው ለሌላኛቸው ቤት ያፈራውን በማካፈል 
ይልካሉ። በዚህ መልኩ ቤተሰባዊ ግንኙነቶችን፣ የዝምድና ትስስርን፣ ማህበራዊ ቅርበትን፣ ጉርብትናንና ጓደኝነትንም ለማጠከር 
በማሰብ ጉብኝቶች ይጧጧፋሉ።  

 



  

 

   በመጨረሻም... በወርሃ ረመዷን የሚኖረው ማህበራዊ ሁኔታ በመቻቻልና በትስስር የደመቀ ነው። ባህላዊ መድረኮችና 
የተለያዩ ባዛሮች በደመቀ መልኩ ይዘጃሉ። ይህም ለዓለም ህዝብ ሊጠቀምበት የሚገባው ታላቅ ትምህርት አዘል መልእክትና 
ሙከራ ነው። እንዲያውም ይህችን አገር በመጎብኘት በረመዷን ውስጥ የሚኖራቸውን መንፈሳዊ ሁኔታ በአብሮነት የሚቋደሱትም 
ጭምር ነው። 


