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1.1 መግቢያ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና የበርካታ ባህሊዊ 

እሴቶችና ተፇጥሮአዊ ቅርሶች ባሇቤት ሀገር ነች፡፡እነዚህ ባህሊዊ 

እሴቶችም ሆነ የሚዲሰሱና የማይዲሰሱ ቅርሶች የማንነት መገሇጫ ብቻ 

ሣይሆኑ የአሇፇዉ ትዉሌዴ የታሪክና የሥሌጣኔ አሻራ፤የአሁኑ 

ትዉሌዴ የሌማትና የብሌጽግና መገሇጫ፤የተተኪዉ ትዉሌዴ ዯግሞ 

አሇኝታና ተስፊ ናቸዉ፡፡ የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ 

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ሪፐብሉክ መንግስትን ከመሠረቱ ዘጠኝ ክሌልች 

አንደ ነው፡፡በመሆኑም እነዚህ በክሌለ የሚገኙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች የማንነታቸው መገሇጫ የሆኑት ባህሊዊና ታሪካዊ እሴቶቻቸው 

ያሌተጠኑሊቸዉ ያሌታወቁሊቸው በወጉ ያሌተከበሩሊቸውና  ወዯ 

ጥቅምም ያሌተቀየሩሊቸው ናቸዉ፡፡ የባህሌ ትርጉም ስገሇጽ ባህሌ 

የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣የሳይንስና የባህሌ  ዴርጅት 

/ዩኔስኮ/ እ.ኤ.አ. በ1882ዓ.ም ሜክሲኮ ሊይ ባዯረገዉ ጉባኤ በተዯረሰዉ 

ስምምነት መሰረት ፣የሰዉ ሌጅ ሰብአዊና ምክንያታዊ ፌጡር እንዱሆን 

ያስቻለት ወይም ከላልች ፌጡራን ሇመሇየት ያበቁት ማንኛዉም 

ምሁራዊ፣ሥነምግባራዊ፣አካሊዊ፣ቴክኒካዊና ላልችም ሥራዎች ሁለ 

፣እንዱሁም የሰዉ ሌጅን የመማር፣በሞራሌ፣በቴክኒክና በአእምሮ 

እዉቀት ራሱን የማሰሌጠን ሁኔታዎችን የሚያጠቃሌሌ ጽንሰ ሀሳብ 

ነዉ፡፡እንዱሁም አንዴ ሕዝብ ከላሊዉ ተሇይቶ የሚታወቅባቸዉን 

ሁኔታዎች ማሇትም የአኗኗር ዘይቤዎቹን፣እምነቶቹን፣ ትዉፉቶቹን፣ 
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በአጠቃሊይም ቁሳዊና ህሉናዊ ሀብቶቹን የሚካያትት ሰፉ ጽንሰ ሀሳብ 

ነዉ፡፡ይህ ትርጓሜ ከሀገራችን ብሔር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባህሌ 

አንጻር ሲታይ አንዲቸዉ ከአንዲቸዉ የሚሇዩበትን ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ፕሇቲካዊ፣ አስተዯዲዯራዊ/ሕጋዊ/፣ ሥነምግባራዊ 

፣ሀይማኖታዊና ሥነሌቦናዊ ሁኔታዎችን፣ ወይም ቋንቋዎቻቸዉን፣ 

ታሪክና ሥነቃልቻቸዉን፣ ቤት አሠራራቸዉን፣ የማምረቻ 

መሣሪያዎቻቸዉንና አመጋገባቸዉን፣ ሌብስ አሇባበሳቸዉን፣ 

አጋጌጣቸዉንና የሥነ ዉበት ግንዛቤያቸዉን፣ ሏይማኖታዊና የእምነት 

ክንዋኔዎቻቸዉን፣ ከወሉዴ ከሰርግና ከሞት ጋር የተያያዙ 

ሥርዓቶቻቸዉን፣ በዝምዴና፣ በጉርብትናና በላልችም ግንኙነቶች ሊይ 

የተመሰረተ መተጋገዝና መተሳሰባቸዉን፣ ባህሊዊ የአስተዲዯር 

ዘይቤያቸዉን፣ ባህሊዊ የጤና እንክብካቤ ዘዳዎቻቸዉንና ላልችንም 

ሁለ የሚያጠቃሌሌ ነዉ፡፡  (የባህሌ ፕሉሲ  2005) 

በተሇያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች የተፇራረቁት ገዢዎች የዯቡብን ክሌሌ 

በምጣኔ ሀብት መሰረትነት ብቻ ስሇሚያዉቁት የክሌለን ሀብት 

በመበዝበዝ ሇግሌ ጥቅም ከማዋሌ ባሻገር በአንፃሩ ሇማህበረሰቡ 

ሉጠቅም የሚችሌ አንዯች ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ መሰረት ያሇዉ 

የተግባር አሻራ ሇአሇመተዋቸዉ የአሁኑ የክሌለ ሁሇንተናዊ ገጽታ 

በዋቤነት የሚጠቀስ ነዉ፡፡ በላሊ በኩሌ የክሌለ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ሇብዙ ምዕተ ዓመታት በመተግበር ያካበቷቸዉ የራሳቸዉ 

የሆነ በርካታ ብርቅዬና አኩሪ ባህልች ያሎቸዉ ሲሆን ይበሌጥ 
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የመታወቅና የመበሌፀግ ዕዴሊቸዉ በገዢ መዯቦች ትኩረት መንፇግና 

መናቅ መነሻ ጠዉሌገዉ ሇዘመናት በመቆየታቸዉ መሻሻሌ ቀርቶ 

ህሌዉናቸዉ ጥያቄ ዉስጥ ገብቶ ነበር፡፡የዎሊይታ ብሄር በዯቡብ ክሌሌ 

ከሚገኙ ሀምሳ ስዴስት ብሄሮች አንደ እንዯ መሆኑ ከሊይ በዝርዝር 

የገሇጽኳቸዉ በገዢ መዯቦች የተጫነበት ጭቆና ገፇት ቀማሽ ሆኖ 

እጅግ በርካታ ባህሊዊና ታርካዊ እሴቶቹ ሳይጠኑ፣ ሳይታወቁና 

ሳይሇሙ ቆይተዋሌ፡፡ 

አሁን ግን የኢፋዳሪ ህገ-መንግስት ማንኛዉም የኢትዮጵያ ብሄር 

ብሄረሰብና ህዝብ ባህለን የመግሇጽ የማዲበርና የማስፊፊት ታሪኩንም 

የመንከባከብ መብት ያጎናፀፇዉ በመሆኑና የሀገራችን የባህሌ ፕሉሲም 

የሀገሪቱ ህዝቦች ባህልች በእኩሌነት እንዴታወቁ እንዱከበሩና 

እንዴበሇጽጉ እንዯሚዯረግና ዜጎች በማንኛዉም የባህሌ እንቅስቃሴ 

በነፃነት በእኩሌነትና በዳሞክራሲዊ መንገዴ እንዴሳተፈና ከመስኩ 

ከሚገኙ ጥቅሞች ተካፊዮች እንዱሆኑ ምቹ ሁኔታ 

ፇጥሯሌ፡፡(የኢት/ፋዳ/ዳሞ/ ህገ መንግሥት  39; 2) 

ዎሊይታ ከስያሜው አንጻር ሲታይ የሏገሩም፣ የቋንቋዉም የጋራ 

ስያሜ የሚይዝ ቃሌ ሲሆን ብሔሩና ሀገሩ Wolaitta ቋንቋው 

Wolaittatto ተብል ይገሇጻሌ፡፡ ሇስሙ የተሇያዩ ፀሏፌት በመሊምት 

የተሇያየ ትርጓሜ ሇመስጠት የሞከሩ ሲሆን ግን በቋንቋዉ ተመጣጣኝ 

ትርጓሜው ሰፉ፣ የተስፊፊ፣ የሰፊ፣ ወራሪ ብሔር ማሇት እንዯሆነ 

ታምኗሌ፡፡ 
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ዎሊይታ በሞቼና ቦራጎ ዋሻ ሊይ የውጭ ምርምር ባሇሙያዎች 

ያካሄደት ጥናት እንዯሚያረጋግጠው ከዛሬ 70,000 ዓመት በፉት 

አካባቢ የበረድ ዘመን ተብል በዓሇም በሚታወቀው ክፈ ወቅት የዛሬው 

ወሊይታዎች ብቻ ሳይሆኑ ከዘመኑ ሞት የተረፇ የዓሇም ህዝብ 

ተጠሌል ያንን መከራ ዘመን ያሳሇፇበት ቦታ እንዯሆነ ተጠርጥሮ 

በዓሇማቀፊዊ ጥናትና ምርምር ከሚካሄዴባቸው ሰባት ዓሇም አቀፊዊ 

ምርምር ማዕከሊት መካከሌ ፌንጭ የተገኘበትና ‛The Area of 

successful Human Migration“ ተብል የሚጠራ አከባቢ ሲሆን 

የዓሇም ህዝብም ከዚህ ስፌራ ተነስቶ ዲግም ያንሰራራበት ቦታ መሆኑ 

ይገሇጻሌ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የነበረ ታሪክ፣ ባህሌ፣ ሰው ሰራሽና 

ተፇጥሮአዊ ቅርስ፣ ኪነ-ጥበብ፣ ስነ-ጥበብ፣ ዕዯ-ጥበብ፣ ስነ-ቃሌ 

እንዱሁም መካነ-ታሪክ ቤተ-መዘክር ሉባሌ የሚችሌ የነዚህ ሁለ 

ባሇቤት ብሔር ነው፡፡  

ይህን ብሔር ሌዩ የሚያዯርጉ በርካታ ማህበራዊ፣ ፕሇቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ ዲራዎች ነበሩት፡፡ ሇምሳላ፡- በዓሇም የብረት ቴክኖልጂ 

ባሌታወቀበት ዘመን የብረት ማዕዴን አፇር ሇይቶ አግኝቶ፣ አቅሌጦ፣ 

አጣርቶ እስከ መገበያያ ገንዘብ ማምረት፣ በእጁ ሰርቶ መሌበስ ቀዴሞ 

የጀመረ፣ ታሪክን ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ የሚያስተሊሌፌበት የታወቀ 

ሥነ-ሌሳን ባሇቤት የሆነ፣ ከ56 በሊይ በታወቁ ነገስታት ከክርስቶስ 

ሌዯት በፉት ጀምሮ ሲተዲዯር የነበረ፣ በነባሩ ህዝብ ጠንካራ አህዘቦት 

ሥራ ከአፇ-ታሪክ ባሻገር የተፃፈ ታሪኮች እንዯሚያመሇክቱት የአሁኑን 
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ኢትዮጵያ 83% የሚሸፌነውን ክፌሌ(የዲሞት ኪንግዯም መሥራች 

በመሆን) ያስተዲዴር የነበረና የራሱ የንግዴ ባህር በር ኖሮት በርበራና 

አደሉስ ወዯብ በመጠቀም እስከ ሰሜን አፌሪካና ሩቅ ምስራቅ ዴረስ 

የንግዴ ሌውውጥ ያዯርግ የነበረ፣ ከ32 በሊይ የተዯራጁ አስተዲዯራዊ 

መዋቅሮች ባሇቤት የነበረ፣ የራሱን ቋሚና ተንቀሳቃሽ መናገሻዎችን 

በግዛቱ ውስጥ ያስፊፊ፣ ክርስትናንም ቢሆን ከዛሬ 850 ዓመት በፉት 

በራሱ ሏዋሪያ ተሰብኮ የተቀበሇና በራሱ ዯቀ-መዛሙርት ከጥቂት 

የሰሜኑ ክፌሌ ውጪ ሇመሊው ኢትዮጵያ ያዲረሰ ጠንካራ ቀዲሚ 

ብሔር ነበር፡፡  

 የዎሊይታ ብሔር በመጨረሻው የለዓሊዊነት ዘመንም ቢሆን 

የኢትዮጵያ አንዴነት ከታወጀ በኋሊ ትንሽ አገር ሆኖም ከትሌቁ 

ኢትዮጽያ ጋር ባዯረገው ኢትዮ- ዎሊይታ ጦርነት በነበረው ጠንካራ 

የጦርነት ስሌትና መመከት በሚያስችሌ በዲበረ ኢኮኖሚና በጠንካራ 

አህዘቦት ሥራ በተፇጠረው ጠንካራ ሕዝባዊ  አንዴነትና ወኔ  

ሇዎሊይታ ነፃነት በነበረው ቁርጥ አቋም ሇ 7 ተከታታይ ዓመታት 

በሥነ-ሕይወታዊ የጦር መሣሪያ (በንብ መርዝና በራሱ ባሇሙያ 

ባመረታቸው ከ22 ዓይነት በሚበሌጡ ጦሮች ከ7 ዓይነት በሚበሌጡ 

ጎራዳዎች ከዝሆንና ጉማሬ ቆዲ በተሰሩ ጋሻዎች ዲባሌያ ዲንጯ 

በሚባሇው የጦር መከሊከያ  መቀነት በመታገዝ መመከት የቻሇና 

ዓሇምን ያስዯመመ ታሪክ ሰርቶ ያሇፇ፣ በመጨረሻም ቢሆን ምንም 

እንኳ ጦርነቱ ከመሊዉ ኢትዮጵያ ጋር ቢሆንም በውጭ ወራሪ የኃይሌ 
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ሚዛንና በጦር መሣሪያ ዘመናዊነት በመበሇጥ ሳይሆን በውስጥ ጠሊት 

የውጊያ ካርታ ተሽጦ እጅ የሰጠ፣ በኢትዮ-ጣሉያን ጦርነት ዘመንም 

ኢትዮጵያን በውክሌና ሇመምራት የበቃ ብሔር ነበር፡፡በኢትዮ-ዎሊይታ 

ጦርነት ዘመን የዎሊይታ ህዝብ ቁጥር 4.19 ሚሌዮን እንዯነበር 

ይነገራሌ፡፡ የብሔር ብሔረሰቦች ማንነት በማይታወቅበት በዘመነ 

ዯርግም ቢሆን የኢትዮጵያን ባህሌ ወክል ከ6 በሊይ የአፌሪካና አዉሮፒ 

አገሮች ተዯምጦ በማይጠገብ የሙዚቃ ጥበብ(ከ800 በሊይ ባህሊዊ 

ሙዚቃዎች)እና ባህሊዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች (Cachcha zayiya, 

Dinkiya, Imbbliita, Pulaaliya, Poroorisiya, Uldduuduwaa, 

Kambbaa, Karaabiya, Andduraa, Sulluusiya) ተጠቅሞ ራሱን 

የሚገሌጽበት ወዯር የሇሽ ስነ-ቃሌ ባሇቤት፣ በዓሇም ካለት ቋንቋ 

ዝርያዎች የመጨረሻዉ ሀብታም ቋንቋ (The richest language) 

የተባሇሇት ብሔር ነበር፡፡ ሇምሳላ፡- ከጌጣጌጥ አንጻር በጆሮ የሚሇበስ 

‛በሇጫ ደንዲ“ በግምባር የሚዯረግ ‛ጣምባሊሊ /ፒሮ ካሊቻ“፣ በአንገት 

የሚዯረግ ‛ጎልሌዓ /ጭጮራ ሞጋ“፣ በክንዴ የሚሇበስ ‛ህርቦራ ቦቃ“፣ 

በአፌንጫ የሚያጌጡት ‛ጫሌቃንታ ሦርሳ“፣ ሀዱያ ሊይ የሚዯረብ 

‛ቡሩንዯቃ ሀርዲዲ፣ ማህያ፣ ጋሟ ወዘተ…በማጌጥ የራሱን የተሇየ 

ማንነት የሚገሌጽ ሕዝብ ነበር፡፡ ከክርስቶስ ሌዯት በፉት ከብዙ ሺህ 

ዓመታት በፉት ጀምሮ ጨረቃ ዐዯትን ተጠቅሞ በራሱ ባህሊዊ ጠበብት 

የዘመንን ቀመር ሠርቶ በራሱ ካሊንዯር ተጠቅሞ ዘመንን 

የሚሇውጥበትና የሚቆጥርበት ብቸኛ ቀመር ባሇቤት ሲሆን በዓሇም 
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ያሌተሇመዯ ግፊታ በዓሌ አከባበር ባሇቤትም ነበር፡፡ በአሁኑ አስተዲዯር 

ክሌሌ ካለት ከ30 ከሚበሌጡ ዋሻዎች ፇሌሶ በኦሞና ብሊቴ ወንዞች 

ተፊሰስ ሰፌሮ ቋሚ ሕይወት (sedentary life) የተሇማመዯና 

ከ58,000 ዓመት በሊይ ዕዴሜ ያስቆጠረ የግብርና ሌማት ጥበብ 

ባሇቤት የሆነና የባህር ዲርቻ ሥሌጣኔ ጀማሪ ብሄር ነበር፡፡ ያሌተጻፇ 

የወንጀሌና የፌትሏብሔር ሕግ (ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ በአፇ-ታሪክ 

በሚተሊሇፌ ህግ የሚተዲዯር)፣ ያሌተጻፇ ቃሌኪዲን (ሕገ-መንግስት) 

ባሇቤት የሆነና ባአሁኑ ኢትዮጵያ ከሚገኝ ሕገ-መንግስትና ሕግ ጋር 

በእጅጉ በሚመሳሰሌ ሕግ ይተዲዯር የነበረ ጠንካራ ብሔር 

ነበር፡፡ሇምሳላ የሆልዜ የሞት ፌርዴ ሂዯት ሙለ በሙለ በዛሬዋ 

ኢትዮጵያ ወንጀሌ ህግ ሊይ ከሰፇረዉ የሞት ፌርዴ ሂዯት ጋር 

ተመሳሳይ መሆኑ በምንጭነት ሉያስጠቅስ ይችሊሌ፡፡(ዎሊይታ አኒሳ 

ባካሉያ መፅሔት 2003) 

የብሔሩ የምስጥር ምሌክት ከሆኑ ቀይ፣ ቢጫና ጥቁር ቀሇማት በነባር 

የሸማ ጥበብ ተሰርቶ በዕዴሜ፣ በጾታና በማህበራዊ ክብር ተሇይቶ 

የሚሇበስ ሴሪያ፣ ዴንጉዛ፣ ጎማራ፣ ጉቱማ፣ ሻማጭያ፣ በሚባለ 

አምስት የሃዳ“ ሌብሶች እና ላልች ከ17 በሚበሌጡ ‛አፊሊዎች“ 

የሚያጌጥ፣ በቤተመንግስት ዙሪያ የተሇየ ክብር ተሰጥቷቸው ጎጆ 

እንዱስትሪ ፊና ወጊ ሆነዉ በነበሩ የብረታ ብረት፣ የሸማ፣ የሸክሊ፣ 

የቃጫ፣ የቀርከሃ፣ የቆዲ….ጥበበ-ዕዴ ባሇሙያዎች ምርት የውጭ 

ንግዴ ጭምር ያካሂዴ የነበረ ትውሌዴ ነበረ፡፡ ከ120 ዓይነት በሊይ 
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ባህሊዊ ምግብ ባሇቤትም ነበር፡፡ በሁለም ነገር የቱሪስት መስህብ 

የሆነና የነሪሞ-ቻቲ፣ ቹሩሉ፣ ቫንዯር ሃይሜን፣ቬንዯር፣ ፉሬንካስ 

ዳ.ቢየንቸሪ፣ ወዘተ… የዓሇም ታሪክ ፀሏፉዎችን ቀሌብ የሳበ ታሪክ 

ባሇቤት ነበር፡፡ 

 ነገር ግን በኢትዮጵያ ተገድ አንዴነት ዘመቻ ወቅት የዎሊይታ ሕዝብ 

ሇነጻነቱ ያዯረገው መራራ ትግሌ በፇጠረው ቂም ዎሊይታ የኢትዮጵያ 

አካሌ ከሆነች በኋሊ በነበረው ጨሇምተኛ አመሇካከትና አስተዲዯር 

ሥርዓት ላልች ብሔር ብሔረሰቦች ማንነትም እንዱዯበዝዝ ቢዯረግም 

ግን ዎሊይታ ከላሊው አከባቢ የተሇየ ብሔራዊ ጭቆና እርምጃ 

እንዱወሰዴባት በተዯረገው ጭካኔ በተሞሊበት አመራር ምክንያት 

እነዚህን እሴቶችን ከስም አሰያየም ጀምሮ እንዱያጣ ተዯርጓሌ፣ 

የብሔሩ ያሌሆነ የተሇየ ስም ተሰጥቷሌ፣ ከዚያም በዴንቃ ዴንቅ 

መዝገብ ሉመዘገቡ የሚገባቸውን ታሪካዊ፣ ባህሊዊ፣ ማህበራዊ 

እሴቶችንና ቅርሶችን በእሳት ከማጋየት ጀምሮ በምርኮነት ወዯ ሰሜን 

ኢትዮጵያ እስከማጋዝ በተወሰዯው እርምጃ ሇ120 ዓመታት ዎሊይታ 

ጨሇማውን ዘመን (dark age) ማሇፌ ግዴ ሆኖበት እነዚህ እሴቶችና 

ቅርሶች ጠፌተዋሌ፡፡ አሁን ያሇው ትውሌዴ እንዲይወርሳቸውም አካሊዊ 

ብቻ ሳይሆን ሃይማኖትን ጨምሮ በሚገሌጽ ስነ-ሌቦናዊ ጦርነት 

እንዱወዴሙ ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ ምክንያት ከፌተኛ የማንነት እጦት 

(identity crises) ካጋጠማቸውና ከከሰሩ አከባቢዎች አንደ ብሔር 

ሆኗሌ፡፡  
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አሁን ያሇው ትውሌዴ ከቀዯመው ትውሌዴ የሚወርሳቸውና ‛ትሌቅ 

ነበርን፣ ትሌቅም እንሆናሇን“ ብል ሉንዯረዯር የሚችሌባቸው በርካታ 

የሕዝብ ጥንካሬዎች የነበሩት ቢሆንም ተመዝግበው ባሇመቀመጣቸውና 

በተፇጠረው የትውሌዴ ክፌተት ምክንያት እሴቶቹ ጨርሰው  እየጠፈ 

ይገኛለ፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ ነባሩ ኢትዮጵያ ብዙህነትን እንዯ ውበት 

ሳይሆን እንዯመርገም ቆጥሮ በአንዴ ብሔር ሌክ የተሰፊ ማንነት 

እንዱንሇብስ በተዯረገበት ጨሇምተኛ አስተዲዯር ሥርዓት ምክንያት 

በተቀሰቀሰው ቁጣ ከዲር እስከ ዲር ገንፌል የወጣዉ የፌትህ ናፊቂ 

ትዉሌዴ በከፇሇዉ የዯም መስዋዕትነት ብሔራዊ ጭቆናዉ 

ከነመጨቆኛ መሣሪያዎቹ  ጋር ተገርስሶ ሁለም ብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ኢትዮጵያዊነትን  ከራሱ ማንነት ጋር በማይጋጭ ሁኔታ ወድ 

ፇቅድ የሚቀበሌበት ሁኔታ ተፇጥሮ እያንዲንደ ብሔር ብሔረሰብ 

የራሱን ማንነት፣ ነባር እውቀት፣ ባህሌ፣ ታሪክ፣ ቋንቋ፣ የቱሪስት 

መስህብ እኩሌ የማሌማት ዕዴሌ ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና እንዱኖረው 

ቢዯረግም ከሁኔታዎች መመቻቸት ባሻገር ጨሇምተኛ ሥርዓቱ 

የወሇዯዉ የረጅም ዘመን የትዉሌዴ ክፌተትና ማንነት እጦት ዕዲ 

በቀሊለ ተከፌል የማያሌቅ በመሆኑ የሚጠበቀዉን ያህሌ ዉጤት 

አሊስገኘም፡፡ በማንነቱ የሚኮራ ብሔር ይህንን ታሪካዊ ታሊቅነቱን 

የሚፇታተኑ የውርዯት አጀንዲዎችን፡- ረሃብን፣ ዴህነትን፣ ዴንቁርናን፣ 

በሽታንና የመሳሰለትን በቀሊለ መመከት እንዱችሌ አካሊዊና ስነ-ሌቦናዊ 

ነጻነት ሇሌማት ያሇውን የጎሊ ፊይዲ በውሌ መገንዘብ የግዴ ይሊሌ፡፡ 
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ያሇዚያ ራሱን ማወቅና መሸከም የተሳነው ሰው ላልችን የራሱ 

የሆኑትን ቁሳዊና ቁሳዊ ያሌሆኑ እሴቶችን የመሸከም ወኔ ሉኖረዉ 

አይችሌም፡፡ይህንን እውነታ መነሻ በማዴረግ የተሇያዩ ብሔር 

ብሔረሰቦች ከሌማቱ ጋር ጎን ሇጎን ማንነታቸውን የማሌማት 

ተግባራትን ተያይዘውታሌ፡፡ ዎሊይታም የዚህ አካሌ በመሆን 

ባህለን፣ታሪኩንና ቋንቋዉን እንዱሁም የቱሪስት መስህቦቹንና ቅርሶቹን 

የማሌማት ጅምር ሥራዎች ቢኖሩትም ከሊይ በተገሇጹ እዉነታዎች 

ምክንያት በበቂ ሁኔታ እየሇሙ አይዯሇም፡፡ ከነዚህ የማንነቱ 

መገሇጫዎች 70 በመቶዉን የሚይዘዉና በከፌተኛ ጫና እንዱወዴም 

የተዯረገዉ የግፊታ በዓሌ ነዉ፡፡  

የዎሊይታ ብሔር የግፊታ በዓሌን ጨምሮ እጅግ በርካታ ባህሊዊ 

እሴቶችና ግዙፌነት ያሊቸዉ ቅርሶችና(Tangible cultural heritages) 

ግዙፌነት የላሊቸዉ ባህሊዊ ቅርሶች    (Intangible cultural heritages) 

ባሇቤት ቢሆንም በአፇ ታሪክ ከሚወራዉ ባሻገር ተጠንቶ ሇምቶና 

ተጠብቆና በአብዛኛዉ ተገቢዉ እንክብካቤ ተዯርጎሇት የቆየ 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም ይህ የብሔሩ ባህሊዊ እሴት ጥናት በህገ 

መንግስቱና በባህሌ ፕሉሲዉ ከተቀመጠዉ ለአሊዊ መብት አንጻር 

የተካሄዯ ሲሆን ጥናታዊ ጽሐፈ ከዚህ በሊይ የተመሇከተውን በብሔሩ 

ባህሊዊ እሴቶች ሊይ የተፃፈ ሰነድች አሇመኖር ችግርና ክፌተት ሙለ 

በሙለ ያስወግዲሌ ባይባሌም በአንዲንዴ ብሔሩ ምሁራንና ፀሏፉዎች 

የተጀመሩ ጅምር ሥራዎችን ሇማጠናከርና ክፌተቶችን ሇመሙሊት 
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እንዱሁም በመጥፊት ሊይ የሚገኘዉን የግፊታ በዓሌ አከባበር ሥነ 

ሥረዓት ቀጣይ እንዴሆን ሇማዴረግና ህዲሴዉን ሇማረጋገጥ 

ከሚዯረገዉ ትግሌ አንፃር የበኩለን ዴርሻ ያበረክታሌ ብል አጥኚው 

ያምናሌ፡፡ 

ይህ ጥናት በስዴስት ምዕራፌ የተከፇሇ ሲሆን ምዕራፌ አንዴ መግቢያ 

የጥናቱ ዲራ የጥናቱ አስፇሊጊነት የጥናቱ አጠቃሊይና ዝርዝር ዓሊማ 

የጥናቱ ወሰን ዘዳና የመረጃ ትንተና ትርጉምና አቀራረብ የያዘ ሲሆን 

ምዕራፌ ሁሇት የተዛማጅ ጽሁፌ ቅንብር በዉስጡ ያካተተ 

ነዉ፡፡ምዕራፌ ሦስት የግፊታ በዓሌ ታሪካዊ አጀማመርና አመጣጥ 

እንዱሁም በተሇያዩ ሥርዓተ ማህበራት የዯረሰበትን ግፌና ተጽዕኖ 

የሚተነትን ክፌሌ ሲሆን ምዕራፌ አራት የግፊታ በዓሌ አከባበር 

በዎሊይታ በሚሇዉ ዋና ርዕስ ሥር የዎሊይታ ብሔር የጊዜ አቆጣጠር 

የሥራ ክፌፌሌ በግፊታ በዓሌ የጉሉያ ሥርዓት የሴቶች እንሶስሊ 

አማሟቅ ሥርዓት የብሔሩ አሇባበስና አጋጌጥ በግፊታ በዓሌ ባህሊዊ 

የሙዚቃ መሳሪያዎች ዘፇኖችና የሙዚቃ ቅኝቶቻቸዉና ባህሊዊ 

የምግብና መጠጥ ዝግጅት በግፊታ በዓሌ የሚለትን ዋናዋና ነጥቦች 

ያካተተ ሲሆን ምዕራፌ አምስት የግፊታ በዓሌ ማህበራዊ ባህሊዊ 

ፕሇቲካዊ ኢኮኖሚያዊና  

ስነ ሌቡናዊ ፊይዲ ስጋት ምቹ ሁኔታዎችና ከመስቀሌ በዓሌ 

የሚሇይባቸዉ ባህሪያት እንዱሁም በዓለ ግዙፌነት ከላሇዉ ቅርስ 

ትርጉም አንጻር ስታይ የሚለትን አበይት ጉዲዮች የምተነትን ክፌሌ 
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ሲሆን ምዕራፌ ሰዴስት ማጠቃሇያና የመፌትሄ ሀሳቦችን በዉስጡ 

ያካተተ ነዉ፡፡ 

1.2. የዎሊይታ ጂኦግራፉያዊና ሶሺዮ ኢኮኖሚያዊ ገጽታ 

የዎሊይታ ብሔር በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሊዊ 

መንግስት ዉስጥ ከሚገኙ 56 ብሄር ብሔረሰቦች መካከሌ አንደ 

ነዉ፡፡የዎሊይታ ዞን በክሌለ ከሚገኙ 14 ዞኖችና እና 4 ሌዩ ወረዲዎች 

መካከሌ አንደ ሲሆን በሰሜን ሀዴያና ካምባታና ጠምባሮ በምስራቅ 

ሲዲማ ዞን በምዕራብ ዲዉሮ ዞን በዯቡብ ከጋሞጎፊ ዞን ጋር ስዋሰን 

በሰሜናዊ ምስራቅ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክሌሌ ጋር ይዋሰናሌ፡፡የዎሊይታ 

ዞን ከተማ ሶድ ከኢትዮጵያ ዋና ከተማ ከአዱስ አበባ በአሇም ገና 

ቡታጅራ መንገዴ 329 ከ.ሜ በዝዋይ ሻሸመኔ መንገዴ 380 ኪሜ ሊይ 

የምትገኝ ስትሆን ከዯቡብ ዋና ከተማ ከሏዋሳ በ165 ኪ.ሜ የምትገኝና 

ሰባት የመግቢያና የመዉጫ በር ያሊትና ከፌተኛ የንግዴ እንቅስቃሴ 

የሚዯረግባትና በፇጣን ዕዴገት ሊይ የምትገኝ ዘመናዊ ከተማ ናት፡፡ 

ዎሊይታ የሚሇዉ ቃሌ የብሔሩና ብሔሩ በዋናነት የሰፇረባቸዉ 

መሌከዓ ምዴር መጠሪያ ነዉ፡፡ 

ብሔሩ በዋናነት በዞኑ ዉስጥ በሚገኙት 12 ወረዲዎችና 3 የከተማ 

አስተዲዯሮች የሚኖር ሲሆን ከዞኑ ዉጭ በርካታ የብሔሩ አባሊት 

በመሊዉ ሀገሪቱ በተሇያዩ የሥራ መስኮች ሊይ ተሰማርተዉ ይኖራለ፡፡ 

የኦሮሞ፣ የአማራ፣ የጉራጌ፣ የትግሬ፣ከምባታ፣ስሌጤ፣ እና የሀዱያ 
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ብሔረሰብ አባሊትም በዎሊይታ ዞን ውስጥ ከዎሊይታ ብሔር ጋር 

በስብጥር ይኖራለ፡፡ ብሔሩ በዋናነት የሚኖርበት ዞን በአብዛኛዉ 

ሜዲማ ሲሆን የተወሰነዉ ክፌሌ ዯግሞ ተራራማ ነዉ፡፡የአየር 

ንብረቱም ዯጋ፣ወይና ዯጋና ቆሊማ ሲሆን በአብዛኛዉ ክፌሌ በዎይና 

ዯጋ የአየር ንብረት ይሸፇናሌ፡፡በ1999 በተዯረገዉ የሕዝብና ቤቶች 

ቆጠራ ዉጤት መሰረት የብሔሩ ሕዝብ ብዛት 1,707,079 ነዉ፡፡ 

(የዯ/ብ/ብ/ሕ/ ፔሮፊይሌ 2001)   

የዎሊይታ ምጣኔ ሀብት የተመሠረተዉ በጥምር ግብርና ሲሆን የዕዯ-

ጥበብ ሥራዎችም በተጓዲኝ ይከናወናለ፡፡በዞኑ ውስጥ የተሇያዩ የብርዕና 

የአገዲ እህልች እንዱሁም የሥራ ሥር ምግቦች፣ የፌራፌሬና 

የአትክሌት ዛፍች ሇፌጆታ የሚመረቱ ናቸው፡፡ ሇገበያ ከሚቀርቡት  

የምርት ዓይነቶች ቡናና ዝንጅብሌ በግንባር ቀዯምትነት ሲጠቀሱ 

በቆል ጤፌ ገብስ አተር ባቄሊ አዯንጓሬ፣ ቦልቄ፣ቦይና፣ የተሇያዩ 

የዴንች ዓይነቶች ጫት፣ እንሰት፣ እንሰሳትና የአንሰሳት ተዋፅኦዎች 

በሁሇተኛ ዯረጃ ይከተሊለ፡፡የብሔረሰቡ አባሊት ከ እርሻ ሥራ ጎን ሇጎን 

የተሇያዩ የቀንዴና የጋማ ከብቶችን ያረባለ፡፡ 

የትምህርትና የጤና ተቋማትን በተመሇከተ የ11ዏ የመንግስት፣ 11 

የግሌ እና 5 የመያዴ የ1ኛ ዯረጃ የመጀመሪያ ሣይክሌ /ከ1-4/ 

ት/ቤቶች፣ 136 የመንግስት፣ 4 የግሌና 1 የመያዴ የአንዯኛ ዯረጃ 2ኛ 

ሣይክሌ /ከ5-8/ ት/ቤቶች፣ እንዱሁም 5 የመንግስት ከፌተኛ ሁሇተኛ 

ዯረጃ ት/ቤቶች /ከ9-12/፣ 3 የመሰናድ ት/ቤቶች ይገኛለ፡፡ 
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የዎሊይታ ዞን አስተዲዯራዊ ካርታ  ምንጭ 

የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ፊ/ኢ/ሌ/ቢሮ 

1/ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት (N.G.O) ት/ቤቶች እንዱሁም 1 

ዩኒቨርሲቲ በሶድ ከተማ ውስጥ ይገኛለ፡፡ 1 የግሌ የጤና ባሇሙያ 

ማሠሌጠኛ ተቋም፣ 56 የመንግስት ጤና ኬሊዎች፣ 11 ጤና 

ጣቢያዎች፣ 1 የመንግስት፣ 2 የመያዴ ሆስፑታልች፣ 24 
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የመንግስት፣ 23 የመያዴ ክሉኒኮች፣ 9 የመንግስት፣ 64 የግሌ 

መዴኀኒት ቤቶች ይገኛለ፡፡ 

በዞኑ ውስጥ የተወሰኑና የተሇያዩ የመሠረተ ሌማት አውታሮች 

ማሇትም የአውቶማቲክ ስሌክ፣ የፕስታ፣ የኤላክትሪክ፣ ንፁህ 

የመጠጥ ውኃ አገሌግልት፣ የባንክ፣ የፊይናንስ ብዴርና የቁጠባ 

አገሌግልት ሰጪ ተቋማት በከተማዎች አካባቢ ቢኖሩም ከህዝቡ 

የሌማት ፌሊጏትና ከዞኑ የቆዲ ስፊት አንፃር ሲታዩ ቁጥራቸው 

አነስተኛ ነው፡፡ የዞኑ ማዕከሌ ከወረዲዎች ማዕከሊትና ከክሌለና ከክሌለ 

ውጭ ካለ አካባቢዎች ጋር የሚያገናኝ የአስፊሌት መንገዴ የተሰራ 

ሲሆን የህብረተሰቡን ፇጣንና ቀጣይነት ያሇውን ሌማት እውን 

ከማዴረግ አንፃር ወረዲዎችን ከወረዲዎች ወረዲዎችን ከቀበላ ማዕከሊት 

ጋር የሚያገናኙ መንገድች ይበሌጥ አሌተዯረጁም፡፡(የዯ/ብ/ብ/ሕ/ 

ፔሮፊይሌ 2001)   

ቋንቋ፡-የብሔሩ ቋንቋ ዎሊይታቷ (wolayttattuwaa) ሲሆን ከ ኦሞአዊ 

ቋንቋዎች ቤተሰብ ይመዯባሌ፡፡የዎሊይታቷ ቋንቋ ወዯ ጽሐፌ ቋንቋነት 

የተሸጋገረዉ በ1920ቹ መጀመሪያ ገዯማ ሲሆን በወቅቱ የኤስ አይ 

ኤም ሚስዮናዉያን ከመጽሏፌ ቅደስ የአዱስ ኪዲን የተወሰኑ ወንጌሊት 

ወዯ ዎሊይታቷ ጽሐፌ በመተርጎም አፃፃፈን በማስተማርና በአከባቢዉ 

የወንጌሌ ስብከት ሲያካሂደ እንዯነበረ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡በወቅቱ 

የእንስሳትተረቶች፣ታሪኮች ክርክሮች ፀልት ፣ትምህርትና ስብከት 

መገሇጫዎች በዎሊይታቷ ተጽፇዉ ሇንባብ እንዯበቁ በቋንቋዉ ሊይ 
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ምርምር ያዯረጉት ድክተር አዲምስ የተባለት የቋንቋ ምሁር 

ገሌጸዋሌ፡፡በ1938 ዓ.ም በቋንቋዉ ሊይ የተዘጋጁ ሰዋሰዉና የመዝገበ 

ቃሊት ሥራ ሲጠቀሱ በ1973 ዓ.ም አዱስ ኪዲን ሙለ በሙለ 

በቋንቋዉ ተተርጉሟሌ፡፡የዚህ ጥናት መረጃ በተሰበሰበበት ወቅት 

መረዲት እንዯተቻሇዉ ቋንቋዉ የብሔሩ የትምህርትና የሥራ ቋንቋ 

ከመሆኑም ባሻገር በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ ሥረዓተ ትምህርት ተቀርጾ 

ትምህርት እየተሰጠበት ያሇ መሆኑን ነዉ፡፡  

1.3. የጥናቱ አስፇሊጊነት 

 የዎሊይታ ብሔር የኢትዮጵያ ህዝብ አካሌ እንዯመሆኑ መጠን 

በሀገሪቱ ረዥም የባህሌና ታሪክ ሂዯት ውስጥ ያበረከተዉ አስተዋጽኦ  

በአፇ ታሪክ ከሚወራው ባሻገር ይህንን ፇርጀ ብዙ ባህሌ ከክሌሊዊና 

ብሔራዊ ሌማት ጋር በማስተሳሰር አሳዴጎና አበሌጽጎ ጥቅም ሊይ 

ሇማዋሌ እንዴያስችሌ የተሰራ ሥራም ሆነ የተጠኑ ጥናቶች 

የለም፤ካለም በጣም እምንት ናቸዉ፡፡ ይህ የሚያሳየን ዘመናዊና 

ሣይንሣዊ በሆነ መሌኩ በብሔሩ ባህሊዊ እሴቶች  ዙሪያ የተዘጋጁ በቂ 

ጥናታዊ ጽሁፍች ያሇመኖራቸውንና መረጃዎች በሚገባ ተተንትነው 

ያሌተቀመጡ በመሆኑ የባህሊዊ እሴቶች መረጃ ክፌተት መኖሩን ነው፡፡  

ስሇዚህ ይህ የዎሊይታ ብሔር የግፊታ በዓሌ አከባበር ጥናት 

ያስፇሇገበት፣ 
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1. የግፊታ በዓሌ አከባበርን በማስመሌከት የታየዉን የመረጃ ክፌተት 

ማሟሊት አስፇሊጊ በመሆኑ 

2.  በበዓለ አከባበር ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ያሳዯሩና እየቀነሰ እንዱሄዴ 

መንስኤ የሆኑ ዋናዋና ነገሮችን በመሇየት ባህሊዊ እሴቱ ከአዯጋ 

ተጠብቆ ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ መተሊሇፌ የሚችሌባቸዉን 

መንገድች ማፇሊሇግ አስፇሊጊ በመሆኑ  

3.  የበዓለ አከባበር ሇቱሪዝም መስፊፊት ያሇዉን ፊይዲ ማጥናት 

አስፇሊጊ በመሆኑ 

4.  የግፊታ በዓሌ አከባበርን በአሇም አቀፌ ቅርስነት ሇማስመዝገብ 

ሇሚዯረገዉ ጥረት እንዯ መነሻ የሚሆን ጥናት ማዘጋጀት አስፇሊጊ 

በመሆኑ ነዉ፡፡   

1.4 . የጥናቱ ዓሊማ 

ይህ ጥናት ሁሇት መሠረታዊ ዓሊማዎች አለት እነርሱም አጠቃሊይ 

ዓሊማ እና ዝርዝር ዓሊማ ናቸው፡፡ 

1.4.1 አጠቃሊይ ዓሊማ 

የዚህ ጥናት አጠቃሊይ ዓሊማ ከዎሊይታ ብሔር ማህበራዊ ክንዋኔዎች 

ሥነ-ሥርዓቶችና ፋስትቫልች አንደ አካሌ የሆነዉ የግፊታ በዓሌ 

አከባበር ሇማጥናት የሚያስችለ መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ 
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በመተርጎም፣ በመተንተንና ውጤቱን በማሣተም ይህ ዴንቅ የሆነዉ 

የብሔሩ ባህሊዊ እሴት ተጠንቶ ሇምቶና ተጠብቆ እንዱቆይ ማስቻሌ 

ነው፡፡  

 1.4.2.ዝርዝር ዓሊማ 

 የዎሊይታን ብሔር የግፊታ በዓሌ አከባበር ሥርዓትና ታሪካዊ አመጣጥ 

መዲሰስ፤ 

 የግፊታ በዓሌ የብሔሩ አንደ ባህሊዊ እሴት በመሆኑ የአከባበሩን ቅዯም 

ተከተሌና አፇጻጸሙን በማጥናት ሇተከታዩ ትዉሌዴ ማስተሊሇፌ 

 በዓለ ሇዎሊይታ ብሔር፤ሇክሌለ ብልም ሇሀገራችን ያሇዉን ፊይዲ ሇይቶ 

ማመሌከት 

 የግፊታ በዓሌ የብሔሩ ግዙፌነት የላሇዉ ቅርስ(Intangible cultural heritage) 

በመሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ በአሇም አቀፌ ቅርስነት ሇማስመዝገብ 

በሚዯረገዉ ሰፉ ጥረት እንዯመነሻ ጥናት ሆኖ እንዱያገሇግሌ ሇማዴረግ 

ናቸዉ፡፡  

1.5. የጥናቱ ወሰን  

የዎሊይታ ብሔር የግፊታ በዓሌ አከባበር ሥነ-ሥርዏት ጥናት መረጃ 

የተሰበሰበዉ በዞኑ ውስጥ    ከሚገኙ አሥራ አምሥት ወረዲዎች ውስጥ 

በስምንቱ ማሇትም በክንድ ኮይሻ ፣በዲሞታ ጋላ፣ በቦልሶ ሶሬ፣ 

በሁምቦ፤በዲሞታ ዎይዳ፤ኦፊ፤በሶድ ዙሪያና፣ በሶድ ከተማ አስተዲዯር 

ነው፡፡ይህም የተዯረገበት ምክንያት እነዚህ ወረዲዎች አዲዱሶቹ ወረዲዎች 
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ከመመስረታቸዉ በፉት የነበሩ ነባር ወረዲዎች ከመሆናቸዉ ባሻገር ቀዯምት 

የዎሊይታ ብሔር መገኛና በቂ የመረጃ ምንጮች በእነዚሁ ቦታዎች ይገኛለ 

ተብል ስሇሚታመን ነዉ፡፡  

1.6. የጥናቱ ውስንነት 

- ከግፊታ፣በዓሌ፤አከባበር ጋር የተያያዘ የጠሇያዩ ፅሐፌ ሥራዎች 

በስፊት ጊዜያት አሇመኖራቸው፡ 

1.7.የጥናቱ ዘዳ 

የዚህ ጥናታዊ ጽሐፌ መሠረታዊ የጥናት ዘዳ ኮሉታዊ(ኳሉታትቪ) የአጠናን 

ዘዳ ሆኖ በብሔሩ ዘንዴ ሰፉ ተቀባይነት ካሊቸዉ ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎች 

በመቅረጸ ዴምጽ ተቀርጸዉ የተሰበሰቡት ርቱዕ መረጃዎች ትኩረት 

ተሰጥቷቸዉ ትንተናና ትርጉም የተዯረገባቸዉ ሲሆን ኢ ርቱዕ መረጃዎችንም 

አንዯየአስፇሊጊነታቸዉ በጥናቱ ዉስጥ እንዴካተቱ ተዴርጓሌ፡፡ 

1.8.የናሙና አመራረጥ 

በዚህ ጥናት በጥቆማ /Snow ball sampling technique/ ዘዳ በመጠቀም 

ጥራት ያሇው መረጃ ከሴክተር መ/ቤት ባሇሙያዎችና በተሇያዩ ዯረጃ ከሚገኙ 

ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎች እንዱሰባሰብ የተዯረገ ሲሆን ሇዚህ አገሌግልት 

በሚውለ በጥራት በተዘጋጁ ቃሇ መጠይቆች ነው፡፡ የተዘጋጁት መጠይቆች 

በውስጣቸዉ ሇብሔሩ የግፊታ በዓሌ አከባበር ታሪክ ጥናት ወሣኝ የሆኑትን 

መሪ ጥያቄዎች ማሇትም ስሇታሪካዊ አመጣጣጡ፣ የበዓለ አከባበር ሇብሔሩ 

ያሇዉ ፊይዲና የአከባበሩ ቅዯም ተከተሌ፤ ሇበዓለ አከባበር እየቀነሰ መሄዴ 
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መንስኤ የሆኑ ነገሮች፣ ባህሊዊ እሴቱ ከአዯጋ ተጠብቆ ከትዉሌዴ ወዯ 

ትዉሌዴ መተሊሇፌ የሚችሌባቸዉ መንገድች፤ በበዓለ አከባበር ሊይ አለታዊ 

ተጽእኖ ያሳዯሩ ዋና ዋና ነገሮች ምን ምን እንዯሆኑ፤ የበዓለ አከባበር 

ሇቱሪዝም መስፊፊት ያሇዉ ጤቄሜታ ምንዴነዉ፤ የሚለትንና ሇአትኩሮት 

ቡዴን ዉይይት የተዘጋጁትንም ያካተቱ ናቸው፡፡ 

1.9.የመረጃ አሰባሰብ ዘዳ 

አስፇሊጊው ጥራት ያሇውን መረጃ ሇማሰባሰብ እንዱያስችሌ ባሇዴርሻ 

አካሊትን፣ ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎች እንዱሇይ ተዯርጓሌ፡፡ በመቀጠሌም 

የተሇያዩ መረጃዎችን ከተሇያዩ ባሇዴርሻዎችና የኀ/ሰቡ ክፌልች ማሇትም 

ከአዋቂ ወንዴና ሴት የሀገር ሽማግላዎች፣ ከወጣቶች፣ ከጏሌማሣዎች 

በሴክተር መ/ቤት ከሚሠሩ ባሇሙያዎች የፕሇቲካ ኃሊፉዎችና ላልችም 

ክፌልች ጥራቱን የጠበቀ መረጃ ተሰብስቧሌ፡፡ 

በዚህ ጥናት የመጀመሪያ ዯረጃ መረጃ /ርቱዕ መረጃ/ የተሰበሰበው ከቁሌፌ 

መረጃ ሰጪዎች ቃሇ መጠይቅ፣ ከቡዴን ውይይት እና ከሴክተር መ/ቤቶችና 

በቪዱዮ ተቀርፀዉ ከተቀመጡት መረጃዎች ነው፡፡ በተጨማሪም ጥናቱን 

የተሟሊ ሇማዴረግ እንዱያስችሌ ሁሇተኛ ዯረጃ /ኢርቱዕ/ የመረጃ ምንጭ 

ጥቅም ሊይ እንዴዉሌ ተዯርጓሌ፡፡መረጃው ከመሰባሰቡ በማስቀዯም ሇመረጃ 

ሰጭዎች የጥናቱን ዓሊማና ጥቅም  በማስመሌከት ሰፊ ያሇ ግንዛቤ 

እንዱጨብጡ ገሇፃና ማብራሪያ ተሰጥቷሌ፡፡   
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1.10.የመረጃ አሰባሰብ ስሌቶች 

1.10.1.የቁሌፌ መረጃ ሰጪዎች ቃሇ መጠይቅ 

በቃሇ መጠይቁ በዞኑ ከሚገኙ 7ወረዲዎችና  ከሶድ ከተማ አስተዲዯር ሰባት 

ሰባት ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎች በአጠቃሊይ 56 ሰዎች እንዱሳተፈ በማዴረግ 

መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ 

ርቱዕ/የመጀመሪያ ዯረጃ/ መረጃ የተሰበሰበዉ በዎሊይታ ዞን ሇሳሊሳ ቀናት 

ሲሆን የዞኑ ባህሌ ቱሪዝምና የመንግሥት ኮምዩኒኬሽን መምሪያና 

የየወረዲዎቹ የ/ባ/ቱ/መ/ኮ/ጽ/ቤ/ቶች በመረጃዉ አሰባሰብ ሂዯት ዴጋፌ 

አዴርገዋሌ፡፡በሶድ ከተማና በየወረዲው በመዘዋወር የተካሄዯው የመረጃ 

ሰጪዎች ቃሇ መጠይቅ በመቅረፀ ዴምፅ ተቀርጾ ተሰብስቧሌ፡፡ 

1.10.2. የቡዴን ዉይይት 

የቡዴን ዉይይቱ በዎሊይታ ዩኒቨርስቲ በሰባቱ ወረዲዎችና በሶድ ከተማ 

አስተዲዯር ዉስጥ ከሚገኙ ቀበላያት ሰዎችን በየወረዲዎች በማሰባሰብ 

በአጠቃሊይ ስዴስት ስዴስት አባሊት የሚይዙ ስምንት የቡዴን ዉይይቶች 

የተካሄደ ሲሆን ይህም በቡዴን ዉይይቱ ተሳታፉ አባሊት ስሇ ግፊታ በዓሌ 

አከባበር በቂ እዉቀት ያሊቸዉና ቀዯም ሲሌ በተሇያዩ የቡዴን ዉይይቶች 

የተሳተፈና ሌምዴ ያሊቸዉ ናቸዉ ተብል በህብረተሰቡ የሚታመኑ ናቸዉ፡፡ 

በቡዴን ዉይይቱ ጊዜ በቁሌፌ መረጃ ሰጪዎች የተሰበሰበ መረጃ ትክክሇኛነት 

የተመሳከርረበትና የተረጋገጠበት ነዉ፡፡የቡዴን ውይይቱ በጽሁፌና በመቅረፀ 

ዴምፅ የተቀረጸ ከመሆኑም በሊይ የግፊታ በዓሌ በተከበረበት ጊዜ በቪዱዮ 

ካሜራ ተቀርጸዉ የተቀመጡ መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡  
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ከተሇያዩ ቦታዎች(ከአ.አ ዩኒቨርሲቲ ኬኔዱ ሊይብሬሪ፤ ከአይ እ ኤስ፤ከብሄራዊ 

ቤተ መጽሏፌትና ቤተመዛግብት) ስሇ ዎሊይታ ብሔር የግፊታ በዓሌ አከባበር 

ኢ ርቱዕ መረጃ በማሰባሰብ ጥናቱ የተሟሊ እንዴሆን ተዯርጓሌ፡፡በተሇይም 

አቶ ፊንጩ ፊንታና ኢዮብ አጫ የዎሊይታ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና 

ፕሇቲካዊ ታሪክ በሚሌ ርዕስ የጻፈት መጽሀፌ በስፊት በዚሁ ጥናታዊ 

ጽሁፌ እንዯ ማጣቀሻ መጽሀፌ ተጠቅመበታሇሁ፡፡  

1.11. የመረጃ ትንተና ትርጉምና አቀራረብ 

የመረጃ አሰባሰቡ ሂዯት ከተጠናቀቀ በኋሊ በቁሌፌ መረጃ ሰጭዎች ቃሇ 

መጠይቅ እና በቡዴን ውይይት ጊዜ በመቅረፀ ዴምፅ የተሰበሰበው መረጃ 

ትኩረት ተሰጥቶት ጥንቃቄ በተመሊበት ሁኔታ በጥናታዊ ጽሏፌ እንዱሰፌር 

ተዯርጓሌ፡፡ የተሰበሰቡ ርቱዕ /ቀጥተኛ/ና ኢርቱዕ መረጃዎች 

በኳሉታዊ(ኳሉታቲቭ) የትንተና ዘዳ ትንተና ትርጉምና ማጠቃሇያ 

ተሰጥቶባቸዋሌ፡፡ 
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ምዕራፌ 2 

2. የግፊታ በዓሌ ትርጉም ፣ታሪካዊ አመጣጥና ተግዲሮቶች 

2.1.የግፊታ በዓሌ ትርጉም 

ከቁሌፌ መረጃ ሰጪዎቻችን መረዲት እንዯተቻሇዉ ግፊታበአዱስ 

ባህሊዊ አሌባሳት በማጌጥ በጋዜ (በኩር ጨዋታ) በጋራ ሆኖ 

በመጫወት የሚከበር ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ስተሊሇፌ የመጣ 

የዎሊይታ የማንነት መገሇጫ የሆነ የአሮጌ ዓመት ማብቂያና የአዱስ 

ዓመት መባቻ ዘመን መሇወጫ ዓዉዯ ዓመት የሽግግር በዓሌ ነዉ፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

የዎሊይታ ሕዝብ የራሱ የሆነ የዓመት መቁጠሪያ (ካሇንዯር) 

አሇዉ፡፡በዚሁ የቀን መቁጠሪያ 12 ወራት ያለት ሲሆን የመጀመሪያ 

ወር ግፊታ ተብል ይጠራሌ፡፡(ፊንጮ ኢዮብ 2004)  

ስሇዚህ ግፊታ የዎሊይታ አቆጣጠር የመጀመሪያ ወር ስም ነዉ፡፡ግፊታ 

በመጀመሪያ የተወሇዯ የበኩር ሌጅ ስም ስያሜ ነዉ፡፡ዎሊይታ በኩር 

ሆኖ የተወሇዯ ሌጅ ወንዴ ከሆነ “ግፊቶ‛ ሴት ከሆነች ‛ግፊቴ“ ብል 

ይጠራሌ፡፡ስሇዚህ ግፊታ ባይራ(ታሊቅ) መጀመሪያ ማሇትም ነዉ፡፡ግፊታ 

ማሇት መሻገር ማሇት ሲሆን ከዓመት ወዯ ዓመት፣ ከጥሊቻ ወዯ 

እርቅ፣ ከመጥፍ ሥራ ወዯ ጥሩ ሥራ መሻገርን የሚያመሊክት ቃሌ 

ነዉ፡፡  
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2.2. የግፊታ በዓሌ ታሪካዊ አመጣጥ 

የግፊታ በዓሌ ታሪካዊ አመጣጡን በሚመሇከት ሲጀመር በማን 

እንዯተጀመረና በጥቂት ሰዎች ተጀምሮ ወዯ ብዙ እየሰፊ መሄዴ 

አሇመሄደ በትክክሌ በታሪክ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ከበዓለ ታሪካዊ 

አመጣጥ ጋር በተያያዘ ሁሇት ዋና ዋና አመሇካከቶች አለ፡፡ 

አንዯኛዉ አመሇካከት ዎሊይታ በመንግሥት መዋቅር ተዋቅሮ ግዛቱን 

ተቆጣጥሮ መኖር ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያዉ ወይም ቀዲሚዉ 

ንጉስ ‛ቢቶ ብዴንቶ“ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ሲከበር እንዯነበርና 

ይህንንም ‛ማይዛባ ማእያባ“ (ከአያት ቅመ አያት) ሲወርዴ ሲዋረዴ 

የመጣ ነዉ ተብል በአፇ ታሪክ በሚነገረዉ መሰረት በግምት ስሰሊ 

በ605 ዓ.ም ተጀምሯሌ በማሇት  የብሔሩ ምሁራን ተናግረዋሌ፡፡ 

የግፊታ በዓሌ መከበር የተጀመረበት መነሻ ምክንያት ሲያብራሩ ይህንኑ 

ሇማወቅ በዴሮ ጊዜ በግፊታ በዓሌ አከባበር ዉስጥ ስተገበሩ የነበሩ 

ተግባራትን በአፇ ታሪክ የምነገሩትንም ሆነ የታሪክ መዛግብት 

በማገሊበጥ መመሌከት በቂ ነዉ ይሊለ፡፡ በዚሁም መሰረት፡- 

1.መንግሥትና ህዝብ በይፊ ተገናኝተዉ ያሇፇዉን ዓመት አፇጻጸም 

የሚገመግሙበት አዲዱስ አዋጀችን በማዉጣት ሇህብረተሰቡ 

የሚያበስሩበት መሌካም የሰራ የሚሾምበት መጥፍ የሰራ የሚቀጣበት 

መሆኑ 
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2. ከወቅቶች መፇራረቅና ከዓመት ሇዉጥ ጋር በተያያዘ የሚመጡ 

መሌካም ነገሮችን ሇመቀበሌ በቤታቸዉ በአከባቢያቸዉ 

በመንግስታቸዉም ዯረጃ ማህበራዊ ህይወታቸዉን የሚያጠናክሩበት 

መሆኑ 

3. ዓመቱን በሙለ በሥራ የዯከመዉን አእምሮ በበዓለ መነሻ 

የሚያሳርፈበትና በአዱስ መንፇስ ሇቀጣዩ አመት ሥራ የሚዘጋጁበት 

የህይወታቸዉ መሇወጫና ማዯሻ አዴርገዉ የሚቆጥሩት ብቻ ሣይሆን 

ተፇጥሮም አከባቢዉን በአዱስ አበባ በማጋጌጥ የተፇጥሮ ተሀዱሶ 

ጭምር የሚካሄዴበት ነዉ ይሊለ፡፡ 

የግፊታ በዓሌ አመጣጥና አከባበር ታሪክ ከዎሊይታ የተሇያዩ ሥርወ 

መንግሥታት ታሪክ ጋር የተቆራኘና እየዯመቀ የመጣ በመሆኑና 

ከሁለም ቦታ በታሊቅ ዴምቀት የሚከበረዉ በንጉሱ ቤተ 

መንግስት(ጋሩዋ) በመሆኑ የነዚህን መንግስታት ታሪክ ዉስጥ 

የተወሰኑትን መመሌከት የግዴ አስፇሊጊ መሆኑን አስምረዉበታሌ፡፡   

በዎሊይታ የነገሱት አራት የነገስታት ሥርወ መንግሥታት ይገኛለ፡፡ 

እነሱም 1/ አሥራ አንደ የመጀመሪያ ወሊይታ ማሊ ዘረ ግንዴ 

ነገሥታት 2/ አሥሩ የቀዯምት አሩጂያ ዘረ ግንዴ ነገሥታት 3/ 

አሥራ ሁሇቱ ከአሩጂያ በኋሊ ዲግም የተተካ የዎሊይታ ማሊ ዘረ ግንዴ 

ነገሥታት 4/ አስራ አራቱ ትግረ ማሊ ዘረ ነገሥታት ናቸዉ፡፡ በእነዚህ 

ሥርወ መንግሥታት ቀጥል የተመሇከቱት ንጉሶች ነግሰዉ አሌፇዋሌ፡፡ 
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የመጀመሪያ ዎሊይታ ማሊ ዘረ  ነገሥታት 

1. ቢቶ                 5. ሃጤ         9.ቡሬ                                

2. ብዴንቶ              6.ዎርዳ        10.ሃሩሮ                             

3. ሃንሳ                7.ዎዲ         11.ሀሊሊ ናቸዉ፡፡                               

4. ሃጢዮ                8.ሳጋዲ                             

የቀዯምት አሩጂያ ዘረ ግንዴነገሥታት  

1.ባዲኣ            4.ጎዱራ      7.ቡራና      10.ዲሞታ ናቸዉ፡፡ 

2.ባዱሊ            5.ባዳ        8.ጎንጋ 

3.ባዱ ጋሊ          6.ባዩዋ      9.ዲንጉሊ            

ዲግም የተተካ የዎሊይታ ማሊ ዘረ ነገሥታት  

1.ሣኔ       4.ሣጉል     7.ሣቴ         10.ሞቴ                       

2.ሣቦሬ      5.ሣአሊ      8.ሞቶልሜ    11.ኦቼ                          

3.ሣሞሬ     6.ሣሜ       9.ታሊሜ      12.ሊቼ ናቸዉ፡፡     
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ትግሬ ማሊ ዘረ ነገሥታት 

1.ሚሃላ   1430-1468            2. ጉሩማ 1469-1505        

3.ካታማ   1506-1532             4.ጋዛና    1533-1569          

5.አዲዬ    1570- 1599            6.ኮቴ     1600-1642 

7.ሉባኔ    1643-1660             8.ቱቤ     1661-1691         

9.ሣና     1692-1773             10.ኦጋቶ   1734-1766            

11.አማድ  1767-1804             12.ዲሞቴ  1805- 1817 

13.ጎቤ    1818-1865             14.ጦና    1866-1887 

ናቸዉ፡፡ (ፊንጮና ኢዮብ 2004) 

ሁሇተኛዉ አመሇካከት ዯግሞ በሞቼ ቦራጎ ዋሻ እየተካሄዯ ካሇዉ 

የአርኪኦልጂ ጥናት ዉጤት መረዲት የሚቻሇዉ ሰኖዞይክ ኤራ 

(የዴንጋይ ወይም የበረድ ዘመን) በመባሌ የሚታወቀዉንና በዓሇም 

ታሪክ የዘመን ክፌተት ያሇበት ጊዜ ተብል በዓሇም ጥርጣሬ ተወስድ 

ምርምር ከሚካሄዴባቸዉ ሰባት ታሊቅ የምርምር ቦታዎች አንደ እንዯ 

መሆኑና በጥናቱ የተዯረሰበት ዉጤት የሚያመሊክተዉ ከ58000 – 

70000 ዓመት ባሇዉ ጊዜ  የወሊይታ ህዝብ በአከባቢዉ 

የተረጋጋ(ቋሚ) ህይወት መኖር የጀመረበት ጊዜ መሆኑን የፌልሪዲ 

ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበሩት አሜሪካዊዉ ፔሮፋሰር ስቴቨን 4ኛዉ 

ዙር ጥናት ግኝት ሪፕርት የሚያመሊክት ሲሆን ይህ ጥናት ፌንጭ 

ያሇበት ምሌክት የተገኘበት ሇቀጣይ ጥናት ሁኔታ የሚመቻችበት 



[Type the document title] 
 

 

28 

ብሇዉ መዝግበዉ አቆይተዋሌ፡፡ የበዓለ አከባበር ጅማሮዉ ከዚህ ጊዜ 

ጀምሮ ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡የሰዉ ሌጅ ሇአኗኗር ዘይቤ ቋሚ 

ሕይወት ይመሰርታሌ ሲባሌ ሇዚህ ቋሚ ሕይወት ግብዓት የሚሆኑ 

ነገሮችን አሟሌቶ ነዉ ፡፡ቋሚ ሕይወትን የዎሊይታ ሕዝብ ሞቼ ቦራጎ 

ዋሻ አከባቢ በመጀመሪያ ጀምሯሌ ስንሌ ከማሕበራዊ ሕይወት 

ይጀምራሌ፡፡የማህበራዊ ተቋማት ምስረታ የአምሌኮ ሥረዓት፣ የበዓሌ 

አከባበር እንዯ ቡዴን መሇያ በወቅቱ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከሌ 

ናቸዉ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የግፊታ በዓሌ እተከበረ መጥቷሌ ሇማሇት 

የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የነበረ ህብረተሰብ የራሱ 

የሆነ ዉስጣዊ በዓለ ነዉ በማሇት ትሌሌቅ የአሇም ታሪክ ፀሏፌዎች 

ጽፇዋሌ፡፡ በኦሞ ወንዝ ተፊሰስ የዎሊይታ ሕዝብ በአከባቢዉ ሰፌሮ 

መኖር የጀመረበትን ዕዴሜ የሚያሳዩ አንዲንዴ ከክርስቶስ ሌዯት 

ከአንዴ ሺ ዓመተ ዓሇም በፉት በቋሚነት በአከባቢዉ በዓሌ ከማክበር 

ጀምሮ አምሌኮ ሥርዓትን ዘርግቶ የመጣባቸዉ አካሄድች ይገኛለ፡፡ 

ስሇዚህ ይህ በዓሌ በዎሊይታ ዘመን መሇወጫ በዓሌነት ግፊታ በሚሌ 

ስም የበዓሊት ሁለ ቀዲሚ፣ ታሊቅ ፣በኩር በሚሌ ሲከበር የመጣ በዓሌ 

ነዉ ይሊለ፡፡ 

የግፊታ በዓሌ ታሪካዊ አመጣጥ በሚመሇከት በብሔሩ ምሁራን 

መሀከሌ የተሇያዩ የአመሇካከት ሌዩነቶች እንዯሚንፀባረቁ ከፌ ብሇን 

የተመሇከትነዉ ጉዲይ ሲሆን የመጀመሪያ አመሇካከት ያሊቸዉ ምሁራን 

እንዯመረጃ የጠቀሱት የበዓለ አከባበር ጅማሮን ከብሔሩ መንግሥት 
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ምስረታና ግዛት ቁጥጥር ጋር በማያያዝ የመጀመሪያ ንጉስ ከሆነዉ 

“ቢቶ‛ ጊዜ ጀምሮ ‛ማይዛባ ማእያባ“(ከአያት ቅዴመ አያት) በመባሌ 

ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ተሊሌፍ የመጣና ሲከበር የቆየ በማሇት 

ይህንኑ ከታሪክ ዘመን አቆጣጠር አንፃር በግምት አስሌተዉ 

የተጀመረበትን ጊዜ   ያስቀመጡበት ሁኔታ የታየ ሲሆን ነገር ግን 

እንዯ ግፊታ በዓሌ ተመራማሪ አመሇካከት ከሆነ አንዴ ህብረተሰብ 

በዓለን ሇማክበር በመንግስት ዯረጃ መዋቀር የግዴ ሊያስፇሌገዉ 

ይችሊሌ ምክንያቱም በክሌሊችን የሚገኙ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች 

በዴሮ ጊዜ በዓልቻቸዉን  በመንግስት ዯረጃ ሳይዋቀሩ ሲያከብሩ 

እንዯኖሩ የታሪክ ሏቅ ነዉና፡፡ ላሊዉ ሇዚሁ አባባልቻቸዉ ያቀረቡት 

ማስረጃ “ማይዛባ ማእያባ‛ በማሇት ያቀረቡት ማስረጃ ከትዉሌዴ ወዯ 

ትዉሌዴ መተሊሇፈን እንጂ ከመንግስት ምስረታ ጋር ያሇዉን 

ተያያዥነቱን የማያመሇክት በመሆኑ በፉት የሰዉ ሌጅ በአከባቢዉ 

የአኗኗር ዘይቤ ቋሚ ህይወት መስርቶ  መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 

ሲከበር የነበረዉ የግፊታ በዓሌ  መንግስት ከተዋቀረ ጊዜ ጀምሮ 

እየተጠናከረ መጥቷሌ ቢባሌ እንኳን ጠቃሚ መረጃ ሉሆን በቻሇ 

ነበር፡፡ ነገር ግን ይኸዉ አስተሳሰብ ስንፀባርቅ አሌታየም፡፡ 

ሁሇተኛዉ አመሇካከት በአከባቢዉ በሞቼ ቦራጎ ዋሻ ሲካሄዴ የነበረዉን 

የአርኪኦልጂ ጥናትና በኦሞ ወንዝ ተፊሰስ የዎሊይታ ሕዝብ ከክርስቶስ 

ሌዯት ከአንዴ ሺህ ዓመተ ዓሇም በፉት መኖር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ  

የዘመን መሇወጫ በዓሌ ሲያከብር የቆየና ይህም በዓሌ  በዎሊይታ 
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ከዘመን መሇወጫ በዓሌነት ግፊታ በሚሌ ስያሜ የበዓሊት ሁለ በኩር 

ሆኖ የመጣ ነዉ ይሊለ፡፡ 

እንዯ አጥኚዉ ይህ ሁሇተኛዉ አመሇካከት ይበሌጥ ሳይንሳዊና 

ተቀባይነት ያሇዉ ይመስሊሌ፡፡ ምክንያቱም በሞቼ ቦራጎ ዋሻ እየተካሄዯ 

ካሇዉ የአርኪኦልጂ ጥናት ዉጤት መረዲት የሚቻሇዉ ሰኖዞይክ ኤራ 

(የዴንጋይ ወይም የበረድ ዘመን) በመባሌ የሚታወቀዉንና በዓሇም 

ታሪክ የዘመን ክፌተት ያሇበት ጊዜ ተብል በዓሇም ጥርጣሬ ተወስድ 

ምርምር ከሚካሄዴባቸዉ ሰባት ታሊቅ የምርምር ቦታዎች አንደ እንዯ 

መሆኑና በጥናቱ የተዯረሰበት ዉጤት የሚመሊክተዉ ከ58000 – 

70000 ዓመት ባሇዉ ጊዜ  የዎሊይታ ብሔር በአከባቢዉ 

የተረጋጋ(ቋሚ) ህይወት መኖር የጀመረበት ጊዜ መሆኑን የፌልሪዲ 

ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበሩት አሜሪካዊዉ ፔሮፏሰር ስቴቨን 4ኛዉ 

ዙር ጥናት ግኝት ሪፕርት በመጥቀስ  ፌንጭ ያመሊከተ ከመሆኑም 

ባሻገር የበዓለ አከባበር ጅማሮዉ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ሉሆን እንዯሚችሌ 

የራሳቸዉን ግምት በማሰቀመጥ ሇሰዉ ሌጅ ሇአኗኗር ዘይቤ ቋሚ 

ሕይወት ሇመመስረት ሲባሌ ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን አሟሌቶ 

እንዯሆነና ይህም የማህበራዊ ተቋማት ምስረታ የአምሌኮ ሥርዓት፣ 

የበዓሌ አከባበር እንዯ ቡዴን መሇያ በወቅቱ ከሚከናወኑ ተግባራት 

መካከሌ መሆናቸዉን ጭምር በማብራራት መረጃ ሇማቅረብ የተቻሇ 

ጥረት ሁለ በማዴረጋቸዉ ነዉ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የግፊታ በዓሌ 

እተከበረ መጥቷሌ  በትክክሌ በዓለ የተጀመረበት ቀን መቼ ነዉ 
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የሚሇዉ ጥያቄ ከክርስቶስ ሌዯት ከአንዴ ሺ ዓመተ ዓሇም በፉት 

ጀምሮ ነዉ የሚሇዉ አባባሌ እንዯተጠበቀ ሆኖ አሁንም ተጨማሪ 

ጥናትና ምርምር የሚያስፇሌገዉ ነዉ፡፡  

2.3 የግፊታ በዓሌ ሇምንና እንዳት በመስቀሌ በዓሌ ተተካ? 

በግፊታ በዓሌ አከባበር ጊዜ የሚታዩ በርካታና ዝርዝር ባህሊዊ 

ክንዉኖች በመስቀሌ በዓሌ አከባበር ጊዜ በላልች ብሔር ብሔረሰቦች 

የማይታወቁና የማይተገበሩ መሆናቸዉ እየታወቀ በወቅቱ የነበሩ 

የህዝብ ጨቋኝ ሥርዓተ ማህበራት የግፊታን ጃኬት አዉሌቀዉ 

መስቀሌን በማሌበስ ግፊታ ዯብዝዞ እንዴጠፊ ሇማዴረግ አቅዯዉና 

አሌመዉ የተሇያዩ መሊዎችን ዘይዯዉ ከሏይማኖት ጋር ሇማሊተምም 

ሞክረዋሌ፡፡ ብቻ ያሌፇነቀለት ዴንጋይ የላሇ መሆኑን ከዚህ  ቀጥል 

በዝርዝር እንመሇከታሇን፡፡ 

2.3.1.ንጉስ ሞቶልሚ አቡነ ተክሇ ሀይማኖትና የግፊታ በዓሌ 

አቡነ ተክሇ ሀይማኖት ወዯ ዎሊይታ የመጡበት ምክንያት እናታቸዉ 

ቅዴስት እግዝሏሪያ አስቀዴመዉ ባሇቤታቸዉ በነበሩ ጸጋ ዘአብ ዘንዴ 

ከነበሩበት በንጉስ ሞቶልሚ ሠራዊት ተማርከዉ ዎሊይታ እንዯገቡ 

ገዴሇ ተክሇሀይማኖት ምዕራፌ አስር ቁጥር 70-76 ባሇዉ ማግኘት 

ይቻሊሌ፡፡ 
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‛አገሩ ምዴረ በዲ ሆኖ አገኛት ቤተክርስትያኑም የሰዉም ቤት ሁለ 

ፇርሶ አገኘዉ ከቀዴሞዉ ይሌቅ ሀዘን ጸናበት ሰዉም ከብቱም 

ተማረከ፡፡ በዚያ ቀን ምስቱም ተማርካ ሄዯች በመጋቢት በአስራ ሁሇት 

ቀን ነገር ግን በደር በገዯለ ተሰዉረዉ ከምርኮ የቀሩ ጥቂት ሰዎች 

ስሇሀገራቸዉ ጥፊት ከሱ ጋር ያሇቅሱ ዘንዴ ወዯ እሱ መጡ፡፡“ በማሇት 

ያትታሌ፡፡ 

አቡኑ ወዯ ዎሊይታ የመጡበት ምክንያት እናታቸዉ ቅዴስት 

እግዝሏሪያ አስቀዴሞ ከቡሌጋዉ ባሎ ከፀጋ ዘአብ ዘንዴ በሞቶልሚ 

ሠራዊት ተማርካ ዎሊይታ በገባችበት ዘመን ከንጉስ ሞቶልሚ ጋር 

በዎሊይታ ቤተመንግሥት ቆይታ ከንጉሱ ምህረት በማግኘት… ወዯ 

ቡሌጋ ቤተሰቦቿ በተመሇሰችበት የተወሇደ ስሇሆኑ ተክሇሀይማኖት 

ይህንኑ ምስጢር ከእናታቸዉ ስሇተረደ የወንጌሌ ስብከትን 

ሇማስፊፊትና ሀይሇኛና ጦረኛ የሆነዉን የዎሊይታ ንጉስ ሞቶልሚን 

ሇመጎብኘት ወዯ ዎሊይታ ተጓዙ፡፡ (ፊንጩና ኢዮብ 2004)  

አቡነ ተክሇሀይማኖት የክርስትና እምነት ንጉስ ሞቶልሚንና ሕዝቡን 

ሇማስተማር ብሇዉ መጥተዉ ሇስብከት ሥራቸዉ ወዯ ተራራዉ ሊይ 

የሞቶልሚ ቤተ መንግስት የሚመሊሇሱበት መንገዴ የአከባቢ ሰዎች 

የእግዝአብሄር ዯጅ (ጦሳ ፇንጊያ) እያለት ይጠሩታሌ፡፡ 

ንጉስ ሞቶልሚ ክርስትና እንዴቀበለ ቢሰብኳቸዉም እምቢ በማሇት 

እጅና እግሩን እንዱታሰር በማዴረግ ጦሜ ግራሪያ(አጆራ ፎፎቴ) በተባሇ 
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ቦታ በተዯጋጋሚ በገዯሌ ቢያስጥለትም እዚያዉ ሶስት ወር ቆይቶ 

ተመሌሶ ንጉሱ ዘንዴ ሲቀርብ ንጉሱም በተአምራቱ አምነዉ ክርስትና 

ተቀበለ፡፡ ከዲሞታ ተራራ አናት 3000 ሜትር ከፌታ ሊይ እስከ1299 

ዓ.ም ዴረስ የአቡነ ተክሇሀይማኖት ስብከት ተቀብሇዉ ከ10999 ሰዎች 

ጋር ክርስትና የተነሱበት ምንጭ ዉኃ ያሇበት ሥፌራ የሞቶልሚ 

ጥምቀት ዉሃ እየተባሇ ይጠራሌ፡፡ይህም ቦታ እጅግ ታሪካዊ ከሆነዉ 

‛ጣዛ ጋሩዋ“ ተብል ከሚታወቀዉ ሞቶልሚ ቤተ መንግሥት ረጅም 

ዯጃፌ በኩሌ ወዯ ዯቡብ አቅጣጫ ከሚያመራዉ ሜዲማ ቦታ በስተቀኝ 

በኩሌ ይገኛሌ፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመንግስታቸዉ ግዛት 

ቤተክርስቲያን እንዴሰራ ትዕዛዝ በማግኘታቸዉ በዲሞታ ተራራ ሊይ 

በመጀመሪያ ያሳነጹትን ዯብር መካነ-ኢየሱስ ብሇዉ በመሰዬም 

የኢየሱስን ታቦት መሠረቱ፡፡ ከዚያም እንዯታቦርና አርሞኒኤም በመካነ 

ኢየሱስ ትይዩ ያነጹትን ዯብር መካነ ማርያም ብሇዉ ሰይመዉ ወዯ 

ላሊ ቦታ ተሻገሩ…“  

በኋሊም አጼ ምኒሌክ የአቡነ ተክሇ ሀይማኖት ገዴሌ እንዲይጠፊ በሚሌ 

የአቡነ ተክሇሀይማኖትን ታቦት ወዯ ዎሊይታ ሌከዉ ሌዩ ስሙ ዯሌቦ 

እየተባሇ በሚጠራ ቦታ እንዴቀመጥ አዯረጉ፡፡ በመቀጠሌም አዱስ 

ቤተክርስትያን በአጼዉ ትዕዛዝ በአዛዥ በአዯግ የሥራ ተቆጣጣሪነት 

ተሰርቶ ሲያሌቅ አሁን ወዲሇበት ቋሚ ቦታ በ1887 ዓ.ም ተዛዉሮ 

አገሌልት መስጠት ሲጀምር ስሙም ዯብረ መንክራት አቡነ 

ተክሇሀይማኖት ገዲም ተብል ተገዴሟሌ፡፡ (ፊንጩና ኢዮብ 2004) 
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ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎቻችን እንዯሚያስረደት ይህ የግፊታ በዓሌ ከሊይ 

በተዘረዘሩት በተሇያዩ የዎሊይታ ሥርወ ነገሥታት ጊዜ ባህሊዊ ወጉንና 

የአከባበር ሥርዓቱን ጠብቆ ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ እየተሊሇፇ የመጣ 

ሲሆን በበዓለ አከባበር ሊይ ተጽዕኖ ማዴረግ የተጀመረዉ የክርስትና 

ሏይማኖት ወዯ አከባቢዉ መግባት ጋር በተያያዘ አቡነ ተክሇሀይማኖት 

ባስፊፈት የክርስትና ሏይማኖት ሰበካ መነሻ የዎሊይታ ባህሊዊ እምነት 

ተከታይ የሆኑት ንጉስ ሞቶልሚ ክርስትና በመነሳታቸዉ በዓለ 

‛ባሇክቶሳ“(የክርስቶስ በዓሌ) ተብል የሥም ሇዉጥ ተዯርጎ  የክርስትያን 

በዓሌ አካሌ ሆኖ ከባህሊዊ በዓሌነት ባሻገር ወዯ ሏይማኖታዊነት ሸፇፌ 

ተዯርጎ መከበር የተጀመረበት ቢሆንም በጊዜዉ የሏይማኖት ሰበካዉም 

በጣም ያሌተጠናከረበት ወቅት በመሆኑ የበዓለ አከባበር ሥረዓትና 

ማህበራዊ ክብሩ ሣይቀየር የተሰጠዉም ሥም ከግፊታ ጋር በአማራጭ 

ስምነት በማገሌገሌ እየተከበረ የመጣ በዓሌ ነዉ ይሊለ፡፡ቢሆንም ይህ 

ብዙ ተጽኖ ሳያሳዴር እስከ ቅርብ ጊዜ ምኒሌክ ወረራ ዴረስ የትግሬ 

ሥርወ መንግስት በተፇራረቁት 14ቱ መንግስታት እስከ ንጉስ ጦና 

ጊዜ ባህሊዊ ይዘቱን ሣሇይቅ የቀጠሇበት ሁኔታ ነበር፡፡   
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2.3.2. የግፊታን በዓሌ ሇማዲከም የአቢሲኒያ ገዥ መዯቦች የተከተለት ስሌት 

  1. ቀጥተኛ ወረራ መፇጸምና የብሔሩን ታሪክና ባህሌ አሻራ 

ማጥፊት  

  2. ከሏይማኖት ጋር በማሊተም በብሔሩ አባሊት ዘንዴ ተቀባይነት 

እንዲይኖረዉ ማዴረግ 

2.3.2.1. ወረራ መፇጸምና የብሔሩን ታሪክና ባህሌ አሻራ ማጥፊት  

2.3.2.1.1.ዲግማዊ ምኒሌክና የግፊታ በዓሌ አከባበር ሁኔታ በዎሊይታ  

የዚህ ጽሐፌ ዋና ትኩረት የአጼዉን ዓሊማ በብሔሩ ሊይ ካዯረሳቸዉ 

ዋና ዋና በዯልች በከፉሌና ይህ ዯግሞ በግፊታ በዓሌ አከባበር ሊይ 

ያስከተሇዉን ተጽዕኖ ከታሪክ አንፃር ሇመዲሰስ ነዉ፡፡ 

እንዯ ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎቻችን ዲግማዊ ምኒሌክ የዎሊይታን ህዝብ 

ሇማስገበር በማሰብ በተሇያዩ ጊዜያትና ግንባሮች የጦር አዛዦችን ወዯ 

ዎሊይታ በመሊክ ከዎሊይታዎች ጋር የጦር ሜዲ አዉዯ ዉጊያ 

እንዴገጥሙ አዴርጓሌ ፡፡ ከነዚህም አዉዯ ዉጊያ ግንባሮች መካከሌ 

የሚከተለት ተጠቃሽ ናቸዉ፡፡   

1. የእንግዳ ጦር ሜዲ  

2. የቆርጋ ጦር ሜዲ 

3. የባንኤ ጦር ሜዲ 
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4. የሶግዳ ጦር ሜዲ 

5. የቃኤ ጦር ሜዲ ናቸዉ፡፡  

በእነዚህ ሁለም ግንባሮች የአጼዉ  ሠራዊት በጦር አዛዦች ታዘዉ 

የመጣና ዉጊያ የገጠመ ቢሆንም የዎሊይታ ህዝብ ባዯረገዉ ቆራጥ 

ተጋዴል የሽንፇት ጽዋ ተከናንቦና ከባዴ ኪሳራ ዯርሶበት የተመሇሰበት 

ሁኔታ ነበር፡፡  

2.3.1.2.ዲግማዊ ምኒሌክ ወረራ ከ1881 -1887 በዎሊይታ ምዴር 

ዲግማዊ ምኒሌክ በዚሁ በገጠማቸዉ ሁኔታ በመናዯዴ ሰፉ ወረራና 

ጥቃት ሇመሰንዘር ያስቡና ያሌሙ ጀመር፡፡በዚህም መሠረት በበቀሌ 

በመነሳሳት ዲግማዊ ምኒሌክ ዎሊይታን የወረሩት የተሇያዩ ዉሰብስብ 

ዓሊማዎችን ሇማሳካት ነዉ፡፡ ከእነዚህም መካከሌ፡- 

የህዝብ ቁጥር መቀነስና መበተን የታሪክ አሻራ ማጥፊት 

የሞራሌ ዉዴቀት በዎሊይታ ህዝብ ሊይ ማዴረስ 

የኢኮኖሚ ዉዴቀት ማዴረስ 

የዎሊይታ ቅርስ እና መታሰቢያ በማዉዯም ማንነቱን ማጥፊት ነዉ፡፡  

አጼ ምኒሌክ ዎሊይታ ሊይ ዲግም ከመዝመታቸዉ በፉት በላልች 

ዯቡብና ዯቡብ ምዕራብ አከባቢዎች እንዲዯረጉት ሁለ ዎሊይታንም 

ሇማስገበር በቅዴሚያ የተጠቀሙት ስሌት በአማሊጅ በኩሌ ነገስታትን 
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በማሳመን በሰሊማዊ መንገዴ ግብር መሰብሰብ ከዚያም ኃይማኖትና 

ፕሇቲካ መዋቅራቸዉን በአዲዱስ ቦታዎች መዘርጋት ነበር፡፡ ይህም 

ሥራ ከአንዲንዴ ቦታዎች በስተቀር የተሳካሇት ይመስሊሌ፡፡ በተሇይ 

በዚህ ሥራ የመሀሌ አገናኝ ሆኖ ሲያገሇግሊቸዉ የነበረዉ የጅማዉ 

ንጉሥ አባጅፊር ሲሆኑ በዎሊይታ በኩሌ ግን ከዚህ ሁለ ፇጽሞ 

የተሇየ እና የማይቻሌ መሆኑን ሇንጉሱ በነገሩት ሰዓት ምኒሌክ በነሏሴ 

1 ቀን1887 ዓ.ም የዎሊይታን የመጨረሻ ጦርነት በአዋጅ 

አስጀመሩ፡፡(ፊንጩና ኢዮብ 2004) 

የዲግማዊ ምኒሌክ ጦር በጦርነቱ ከመዴፌ አዉቶማቲክ መትርየስ 

ጀምሮ የጦር ሜዲ ተንቀሳቃሽ ካሜራና መነጽሮችና በወቅቱ እጅግ 

ዘመናዊ የጦር መሣሪያዎች የታጠቀ ሲሆን የወሊይታ ጦር በአንጻሩ 

እጅግ ኋሊ ቀርና ባህሊዊ የጦር መሳሪያ ማሇትም ጦር ደሊ ጋሻ ፇረስና 

ባህሊዊ ጎራዳ ነበር የታጠቀዉ፡፡በዚሁም መሠረት በአራት አዉዯ ዉጊያ 

ግንባሮች ጦርነት የተጀመረ ሲሆን እነዚሁም የዉጊያ ግንባሮች፡- 

1. የቆንጦሊ ዉጊያ ግንባር/ሏርቶ ቡርቂቶ አከባቢ/ 

2. የደጉና በር ጦር ሜዲ 

3. የኦፊ ቀጠና ጦር ሜዲ 

4. የኪንድ ኮይሻ /ዯቡብ/ ጦር ሜዲ ናቸዉ፡፡ 

በእነዚህ ጦር ሜዲ ዉልዎች የዲግማዊ ምኒሌክ ጦር በሇስ ቀንቶት 

የዎሊይታን ጦር ያሸነፇ ከመሆኑም ላሊ ያዯረሰዉ ጉዲት በጣም 
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አሰቃቂ ነበር፡፡ይህም /The most Bloodest War in History of 

Ethiopia/ ተብል በአንዲንዴ ዉጫዉያን ታሪክ ጸሏፉዎች 

ተጽፎሌ፡፡የዲግማዊ ምኒሌክ የዎሊይታ ዘመቻ በኢትዮጵያ ታሪክ ዯም 

በማፌሰስ የትኛዉንም ዘመቻ የሚበሌጥ ሲሆን ዉጤቱ ሇዎሊይታ 

አሰቃቂ ዘግናኝና አስዯንጋጭ ነበር፡፡ 

የዎሊይታ ብሄር ታሪክ ተመራማሪ የሆኑት ፊንጩና ኢዮብ 

ባንዱራሏም ስሇዲግማዊ ምኒሌክ ዘመቻ የሰጠዉን የዓይን ምስክርነት 

በመጥቀስ እንዯዘገቡት፡-‛ሥጋ ሇመብሊትና ዯም ሇመጠጣት 

እንዯቋመጡ አሞራዎች የአቢሲኒያ ወታዯሮች በሞተዉና በቆሰሇዉ 

ዎሊይታ ሊይ በመሰብሰብ ይረባረቡ ነበር፡፡በዓይኔ የተመሇከትኩት 

ዴርጊት ምናሌባት በዯሌቦ ሻጋ(ሏሙስ) ገበያ ሥፌራ ሊይ 

ይሆናሌ፡፡የገበያዉ ሥፌራ በጦርነቱ የሞቱት ዎሊይታዎች አስክሬን 

ገበያዉን በመሙሊት የበቅል መርገጫ ሥፌራ አሌነበረዉም፡፡ 

የሞቱትንና የቆሰለትን ሌብሶቻቸዉን በጉሌበት በመቅዯዴ እጅግ 

በሚዘገንን ሁኔታ የአቢሲኒያ ወታዯሮች ይሰሌቧቸዉ ነበር፡፡ ከዚሁ ላሊ 

አቢሲኒያዉያን በምርኮኞች ሰሌፌ በሴቶችና በህፃናት ጭምር 

ተከበዋሌ፡፡ በመሌስ ጉዞ ችግር እንዲይፇጥርባቸዉ ህፃናትን 

ከእናቶቻቸዉ ጡቶች በሳንጃ በጉሌበት በመገንጠሌ በመሬት ሊይ 

ይፇጠፌጡ ነበር፡፡“  በማሇት ምስክርነት መስጠቱን በመጽሀፊቸዉ 

ጽፇዋሌ፡፡ባንዴራሃም የምኒሌክ ወረራ ካሇቀ በኋሊ የምኒሌክ ወታዯሮች 

በሞቱትና በቆሰለት በተማረኩት ዎሊይታዎች ሊይ የፇጸሙት አጸያፉና 
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አሰቃቂ ዴርጊት በጣም ዘግናኝ ነዉ ብል መጻፈን እነዚሁ ምሁራን 

ገሌፀዋሌ፡፡ላሊኛዉን ማርክስ የተባሇ ጸሏፉ በመጥቀስ እንዯዘገቡትም 

ዲግማዊ ምኒሌክ ሠራዊት በዉጊያ ባህሊዊ ሠራዊት ሲሆን ዉጊያዉ 

በተጧጧፇ ጊዜ አዛዥ ወታዯርና ሰሊማዊ ሰዉ ሇመሇየት የሚያዲግት 

በዱስፔሉንም ሇማንም የማይታዘዝ መሪ አሌባ ይመስሌ እንዯ ነበር 

ገሌፀዋሌ፡፡ይህ በመሆኑ ጭምር ነዉ እንግዴህ በዎሊይታ ህዝብ ሊይ 

ዘግናኝ ወንጀሌ የፇፀመዉ፡፡ዎሊይታ በሚችሇዉ መንገዴ አቅሙ እስከ 

ፇቀዯ ዴረስ በጀግንነት ተዋግቷሌ፡፡ በዉጊያዉ ተጨባጭነት 

የማይታሰብ ቆራጥነት አሳይቷሌ፡፡ የዎሊይታ ሴቶች ባልቻቸዉን 

ወንዴሞቻቸዉን አባቶቻቸዉን በወቅቱ ሇጀግንነት ማብሰሪያ 

የሚሇብሱትን ሴሪያና ደንጉዛ ሃዱያ የአብሲኒያ ወታዯር ካሌገዯለ 

እንዲይታጠቁ ይከሇክለ ነበር፡፡ 

2.3.1.3. አሰቃቂዉ የዲግማዊ ምኒሌክ ጦርነት ዉጤቶች 

1. የማህበራዊ ፕሇቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተቋማት መፇራረስ ሲሆን 

ይህም በዯሌቦ የነበረዉ የዎሊይታ ቋሚ ቤተ-መንግስት(ዲሌቦ ጋሩዋ) ና 

ጥንታዊዉ የዎሊይታ ከተማ/ዯሌቦ/ በጦርነት ሲፇራረሱ የመጀመሪያዉ 

ነበር፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዘዉ በቁጥር 70 የሚበሌጡ በቤተ-መንግስቱ 

ቅጥር ግቢ ዉስጥ የሚገኙ የሞጮናዎች የደቢያዎች የጊንዲዎች 

የጉዱዎችና የባሌሞናዎች መኖሪያ ቤቶች በመቶ ስኩዌር ኪል ሜትር 

የቤተ-መንግስቱ ይዞታ ሊይ የሰፇሩ የበርካታ ነዋሪዎች መኖሪያዎች 

የነገሥታት የሥሌጣኔ ጠቋሚ መረጃዎችና ቅርሳ ቅርሶች እንዱሁም 
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የሙዚዬም ንብረቶች ሇመታሰቢያነት እንዲይኖሩ በእሳት እንዱጋዩ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

2. የንጉሡ 12 አማካሪዎች/ባሌሞናዎች/እና 51 የህዝብ ሸንጎዎች 

በአንዴነት የሚኖሩበት መሰቢሰቢያ ቦታ በሠራዊቱ ሉዯመሰስ ችሎሌ፡፡ 

3.የዎሊይታ ነባር ፕሇቲካዊ ማህበራዊ ተቋማት/socio political 

organizational Institutions/ እና ላልች ደቡሻ ጉታራዎች፣ 

የነገሥታት ሥርዓተ ንግሥና የሚካሄዴበት ቦታ (ዛሊ መናገሻ) የሕዝብ 

የጋራ መሬት በአጠቃሊይ ተነጥቆ ሇቄሳዉስት ሇመሌከኛዎችና 

ሇምኒሌክ ወታዯሮች ተከፊፌሎሌ፡፡ 

የአፄ ምኒሌክን ጭካኔ እና ክፊት ከሚያረጋግጡሌን ዴርጊቶች መካከሌ 
ጥቂቶቹ ጦርነቱ ካሇቀ በኋሊ የዎሊይታ ሥሌጣኔ አመሌካች የነበሩ 
ነገሮች በሙለ መዉዯማቸዉ ነበር፡፡ 

በጦርነቱ በዎሊይታ በኩሌ118, 987 ዎሊይታዎች ሕይወታቸዉን 

አጥተዋሌ፡፡ከዚህ ቁጥር አጅግ የሚበሌጠዉ እና በአምራችነት ዕዴሜ 

የሚገኝ ወጣት በምርኮነት ሇባርነት ወዯ ሰሜንና ማዕከሊዊ ኢትዮጵያ 

ተግዘዋሌ፡፡ ከምርኮኞች ዉስጥ ዲግማዊ ምኒሌክ ሇግለ 30,000 

ወጣቶችን ወስድ እንጦጦን ሲመሰርት ራስ ሚካኤሌ 18,000 

ወጣቶችን ወዯ ወል አግዘዋሌ ላልችም ራሶችና ዯጃዝማቾችም ብዙ 

ሺዎችን ተከፊፌሇዋሌ፡፡ / ፊንጩና ኢዮብ  2004/ 
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2.3.1.4. የምኒሌክ ወረራ እንዯምታ በግፊታ በዓሌ አከባበር        

ከሊይ በዝርዝር ከተቀመጠዉ ነባራዊ እዉነታ መረዲት የሚቻሇዉ 
በዲግማዊ ምኒሌክ ጊዜ የኢትዮጵያ ተገድ አንዴነት ዓሊማዉ ብዙህነትን  

እንዯ መርገም በመቁጠር የላልችን ማንነት ማጥፊት ነዉ፡፡ የብሔሩን 

አምራች የሆነ ዜጋ አንደ 18000 አንደ 30000 ወጣት እየነዲ 

ሇባርነት መዲረጉ በበዓለ ሊይ ብቻ የዯረሰ ጥቃት ሣይሆን በዓለን 

የሚያከብረዉን ህዝብ እንዯ ህዝብ ሇማጥፊት በዎሊይታ ህዝብ ሊይ 

የዯረሰ ወንጀሌና የምኒሌክ ዎሊይታ ሱናሜ ብል መዉሰደ ይቀሊሌ፡፡ 

ከዎሊይታ ብሔር ማንነቱ መገሇጫ አንደ የግፊታ በዓሌ ስሇሆነ የአንዴ 

ብሔር ማንነቱ ሲጠፊ የግፊታ በዓሌ አብሮ መጥፊቱ ምንም ጥያቄ 

የሇዉም፡፡ ነገርግን ከህብረተሰቡ ህይወት ጋር ተዋህድ ያሇ ነገር ስሇሆነ 

በዓለ ከጊዜ ወዯ ጊዜ መስቀሌ ተብል የስም ሇዉጥና የሚከበርበትን 

ቀን ተቀይሮ የበዓለ አከባበር እየቀነሰ ቢሄዴም አሌጠፊም፡፡ 

ከሊይ እንዯተጠቀሰዉ ምኒሌክ የዎሊይታን መንግሥት ሇማጥፊት 

ጋሮ(ቤተመንግሥት አቃጠሇ) መንግሥቱንም ገረሰሰ የህዝብ ሸንጎዎችን 

ጭምር በመሰብሰቢያ ሥፌራቸዉ ዯመሰሰ፡፡እንዯ ቁሌፌ መረጃ 

ሰጭዎቻችን ገሇፃ በጋሮ(በቴ መንግሥት) በዲሞታ ተራራ ጉላ  

በመሇኮስ የበዓለን አጀማመር  የሚያበስረዉን አካሌና ቦታ መዯምሰሱ 

የአንዴ ብሔር የማንነት መገሇጫ የሆነዉ ባህሊዊ እሴቱ አብሮ 

እንዴዯመሰስ ማዴረጉን ነዉ፡፡ 
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የዎሊይታ ብሔር የግፊታን በዓሌ የሚያከብረዉ ጋሮ (በንጉሱ በቴ 

መንግሥት) ጉታራ (በህዝብ መሰብሰቢያ አዯባባይ)፣ደቡሻ (በአከባቢ 

መሰብሰቢያ) በጉታ (በሰፇር መሰብሰቢያዉ) በካሪያ 

(በዯጃፈ)፣ነዉ፡፡አጠቃሊይ የህዝቡ መሬትና እነዚህ የግፊታ በዓሌ 

ማክበሪያ ቦታዎች ከወረራዉ በኋሊ ሇምኒሌክ ወታዯሮች ሇነፌጠኞችና 

ሇመሌከኛዎች ተሸንሽነዉና ተከፊፌሇዉ በመሰጠታቸዉ ህዝቡ 

በጭሰኝነት እንዴኖር የተገዯዯ ከመሆኑም በሻገር ግፊታ መስቀሌ 

ተብል በመስቀሌ በዓሌ ተተክቶ ማክበሪያ ቦታ በማጣት የመጨረሻ 

አማራጭ በሆነዉ በየዯጃፈ እንዴከበር ያስገዯዯ ቢሆንም ይዘቱን 

ሇማስቀየር አሌቻሇም፡፡   

ግፊታ በዚሁ ተገድ አንዴነት ዘመቻ ወቅት ጭምር ቀስ በቀስ 

ከህብረተሰቡ እየቀነሰ የሄዯ በዓሌ ነዉ፡፡ዎሊይታ የኢትዮጵያ አካሌ 

ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ጊዜያት በዓለ በፌጥነት በማይባሌ ዯረጃ 

በነዚሁ ገዢ መዯቦች ትዕዛዝና ፇጻሚነት በሏይማኖት ሥርዓት 

ሥርገት ዉስጥ እንዴገባ ተዯርጎ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየቀነሰ የመጣበት 

ሁኔታ ቢኖርም መሠረታዊ ይዘቱን ሇቆ ባጠቃሊይ አሌጠፊም፡፡ይህ 

የግፊታ በዓሌ በመስቀሌ በዓሌ መተካቱንና ቀስ በቀስ እየቀነሰና እየጠፊ 

መሄደን በማስመሌከት የተሇያዩ ፀሀፉዎች የፃፈአቸዉን መጽሏፌት 

መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 
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2.3.2.2. ከሏይማኖት ጋር በማሊተም በብሔሩ አባሊት ዘንዴ 

ተቀባይነት እንዲይኖረዉ ማዴረግ 

እንዯ ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎቻችን የክርስትና ሀይማኖት ከመካከሇኛዉ 

ምስራቅ ተነስተዉ ወዯ ዎሊይታ በገባበት ጊዜ የእስራኤሊዉያን ባህሌ 

ይዘዉ የምዕራባዉያን ፔሮተስታንትም ከምዕራብ የምዕራቡን ዓሇም 

ባህሌ ይዘዉ መምጣታቸዉና ይህንኑ ዯግሞ የዎሊይታ ሕዝብ 

በግርዴፈ መቀበለ የግፊታን በዓሌ ጎዴቶታሌ፡፡የክርስትና ሏይማኖት 

ወዯ ዎሊይታ መግባት ጋር በተያያዘ አቡነ ተክሇሀይማኖት ባስፊፈት 

የክርስትና ሏይማኖት ሰበካ መነሻ የዎሊይታ ባህሊዊ እምነት ተከታይ 

የሆኑት ንጉስ ሞቶልሚ ክርስትና በመነሳታቸዉ በዓለ ‛ባሇክቶሳ“ 

ተብል የሥም ሇዉጥ ተዯርጎ  የክርስትያን በዓሌ አካሌ ሆኖ ከባህሊዊ 

በዓሌነት ባሻገር ወዯ ሏይማኖታዊነት ሸፇፌ ተዯርጎ መከበር 

የተጀመረበት ሁኔታ ነበር በኋሊም በዲግማዊ ምኒሌክ ጊዜም 

የኦርቶድክስ ቤተክርስትያን የግፊታ በዓሌ አከባበር ሇመቀየርና 

ሇማጥፊት ከፌተኛ ሚና እንዴትጫወት በንጉሱ ትዕዛዝ ዯርሷታሌ፡፡  

የዲግማዊ ምኒሌክ ሠራዊት ከንጉሱ በዯረሰዉ ትዕዛዝ መሰረት 

በአጠቃሊይ የሚይዛቸዉ ወታዯሮችን እንስሳትን (የጭነት የመጓጓዣና 

የሥጋ) አጃቢዎችን ሚስቶቻቸዉን ስንቅና ትጥቅን የሚያቀብሌ 

ቀሳዉስትን ተንቀሳቃሽ ጽሊቶችን የእምነት ጽሐፍችን ሇዘማቹ 

የመንፇሳዊ ጽናት ሇመፌጠርና ዓሊማቸዉን ሇማሳካትና ህብረትና 

አንዴነት ሇመፌጠር በአጃቢነት ዘመቻ ሄዯዋሌ፡፡(ፊንጩና ኢዮብ 2004)   
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ከዚሁ መረዲት የሚቻሇዉ በምኒሌክ ወረራ ጊዜ ዎሊይታን ሇመዉረር 

በተዯረገዉ ዘመቻ የኦርቶድክስ ቤተክርስትያንና ቀሳዉስት ጭምር 

ተሳታፇዉ የነበሩ ቢሆንም በወቅቱ በነበረዉ መንግስታዊ ሀይማኖት 

መነሻነት በገዢዎች ጫና ተገዯዉ እንጂ የእግዚአብሔርን ቃሌ 

የምትሰብክ ቤተክርስትያን አሊማዋ እንዲሌነበር መገመት ይቻሊሌ፡፡  

ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎቻችን እንዯገሇጹት ከዲግማዊ ምኒሌክ ጋር 

የኦርቶድክስ ክርስትና ሏይማኖት የመንግሥት ሏይማኖት ሆኖ የገባና 

ሕዝቡ አጠቃሊይ ነገሩን ትቶ ሇመንግሥት እንዴገብር እንዴገዛና 

ተንበርካኪ እንዴሆን ሇማዴረግ የተንበርካኪነት መንፇስ ሇማስረጽ 

በመንግሥት ትዕዛዝ ቤተክርስቲያኗ  ትሰራ እንዯነበረች አጽኖት 

ሰጥተዉ አብራርተዋሌ፡፡  ከዚሁ መረዲት የሚቻሇዉ በወቅቱ የነበሩ 

ገዥ መንግሥታት የሥሌጣን ጊዜያቸዉን ሇማቆየት መንግሥታዊ 

ሀይማኖት በማቋቋም የዎሊይታን ባህሌና ታሪክ አሻራ ሇማጥፊት 

ያሌፇነቀለት ዴንጋይ ያሇመኖሩን ነዉ፡፡ 

 እንዯ ገዥ መዯባት ብሔራዊ ጭቆናና አፇና ቢሆን የግፊታ በዓሌ 

ሙለ በሙለ ይጠፊ ነበር፡፡ ነገር ግን ባህሊዊ እሴቱ በዎሊይታ ህዝብ 

ማህበራዊ ማንነት ዉስጥ ሰርጾ የገባ በመሆኑ ተሸክመዉ ቆዩ እንጂ 

ሙለ በሙለ ሌጠፊ አሌቻሇም፡፡     
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2.3.3. የንጉስ ኃይሇ ሥሊሴ አስተዲዯርና እንዯምታዉ በግፊታ በዓሌ 

በንጉስ ኃይሇ ስሊሴ አስተዲዯር ዘመን ከሱ ቀዯም ሲሌ የነበሩ 

መንግሥታትና ገዥ መዯባት   አዲክመዉ የነበሩት የግፊታ በዓሌ 

እስከ 1951 ዓ.ም ዴረስ ዕሁዴ መታረደ  አሌተከሇከሇም ነበር፡፡ ነገር 

ግን በዚሁ ከሊይ በተጠቀሰዉ ዓ.ም የዎሊይታ አዉራጃ ገዥ የነበሩት 

ዯጃዝማች ወሌዯ ሰማያት ገብረ ወሌዴ ይህ የግፊታ በዓሌ ከመስቀሌ 

በዓሌ እጅግ በሊቀ ሁኔታ ስሇሚከበርና በጣም ዯማቅ በመሆኑና 

ሇመስቀሌ በዓሌ የተሰጠዉ ትኩረት አናሳ መሆኑ ስሊሌጣመዉ ይህ 

በዓሌ ብዙ ጊዜ የሚወስዴ ሥራ የሚያስፇታና የሌማት እንቅፊት ነዉ 

በማሇት በሌማት ስም በማሳበብ በመስከረም 17 ቀን ከሚከበረዉ 

የመስቀሌ በዓሌ አካሌ ሆኖ እንዴከበር 1951ዓ.ም በማወጁ መነሻ እኛ 

ባህሊችን ከአያት ቅዴመ አያቶቻችን ሲወርዴ ሲዋረዴ የመጣ 

የማንነታችን መገሇጫ ስሇሆነ አንሇቅም ብሇዉ እሁዴ ዕሇት የግፊታ 

በዓሌ እርዴ የፇጸሙ በዲሞት ጋላ ወረዲ ነዋሪ የሆኑ ዎሊይታዎችን 

ያረደትን በሬ እርጥብ ቆዲ በማሌበስ የግርፊት ዉርጅብኝና የእሥራት 

መከራ በሊይ ሊያቸዉ በማዉረዴ ሥቃይና እንግሉት የፇጸመባቸዉ 

ከመሆኑ ባሻገር የግዴ የመስቀሌ በዓሌ አካሌ ሆኖ እንዴከበር ቢዯርግም 

በዓለ ከዎሊይታ ሕዝብ ዯም ሥሩ ጋር የተዋሀዯ በመሆኑ ዉስጣዊ 

ይዘቱን ሙለ በሙለ ተቀይሮ ያሌጠፊና በዯርግ ጊዜም ቢሆን ምንም 

ትኩረት ሳይሰጠዉ የቆየ የብሔሩ ዴንቅና ብርቅ ባህሊዊ እሴት ነዉ፡፡  
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2.3.4. የግፊታን በዓሌ በማዲከሙ ረገዴ የተሇያዩ ፀሏፉዎች 

የተጫወቱት ሚና  

በግፊታ በዓሌ አከባበር ጊዜ የሚታዩ በርካታና ዝርዝር ባህሊዊ 

ክንዉኖች በመስቀሌ በዓሌ አከባበር ጊዜ በላልች ብሔር ብሔረሰቦች 

የማይታወቁና የማይተገበሩ መሆናቸዉ እየታወቀ የተሇያዩ ፀሏፉዎች 

በመጽሀፊቸዉ የግፊታን ጃኬት አዉሌቀዉ መስቀሌን በማሌበስ ግፊታ 

ዯብዝዞ እንዴጠፊ ሇማዴረግ የተሇያዩ መሊዎችን የዘየደ ከመሆናቸዉም 

ባሻገር ከሏይማኖት ጋር ሇማሊተምም ሞክረዋሌ፡፡ ብቻ ያሌፇነቀለት 

ዴንጋይ የላሇ መሆኑን ከዚህ በታች ቀጥል በዝርዝር እንመሇከታሇን፡፡ 

ሇአብነት ያህሌ ሇመጥቀስ፡-አቶ አሰሊ ጉጁቦ ቀዯምት ዎሊይታና ከፊ 

በሚሇዉ መጽሀፊቸዉ የግፊታ በዓሌ የዎሊይታ ዘመን መሇወጫ አዉዯ 

ዓመት ሆኖ ባህሊዊና ባህሊዊ በዓሌ ብቻ  መሆኑ እየታወቀ ከክርስትና 

እምነት ጋር ሇማሊተም የሞከረበትና በበዓለ ጊዜ የምተገበሩ ሌዩ ሌዩ 

የግፊታ በዓሌ ባህሪያት ሇአብነት ያህሌ በወቅቱ ያለ የዓመቱ ምርጥ 

ገበያዎች ሏሬሃይቆ፣ ቦቦዲ ፣ ጎሻ እንዱሁም ባጭራ ቄራ፣ ሹሀ 

ዎጋ፣ታማ ሳጋ ፣ጭሻ ጋሊሳ፣ ጉሉያ  ጎሎዋ እገታ በመባሌ 

የሚታወቁት የመስቀሌ በዓሌ ባህሪያት አዴርጎ ያስቀመጠበት ሁኔታ 

ያሇ ሲሆን እነዚህ ባህሪያት የመስቀሌ በዓሌን በሚያከብሩ በየትኛዉም 

የሀገራችን ክፌልች የላለ ከመሆናቸዉም ላሊ መስቀሌ አቀባበሌ እንጂ 

የአሸኛኘት ሥረዓት የላሇዉ  ሇመሆኑ ፌርደን ሇአንባቢ እየተውኩ 

ከፀሏፉዉ መጽሀፉ የተወሰዯዉን አባባሌ እንዯሚከተሇዉ አቅሪብያሇሁ፡፡  
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‛በቀዯምት ዎሊይታ የክርስትና ጥንታዊ ቅርስ የመስቀሌ በዓሌ ነዉ፡፡ 

ይህ በዓሌ  ‛ባሇክቶሳ“ (በዓሇ ክርስቶስ)  በመስቀሌ መዱሀኒት ሇአሇም 

እንዯተገኘና  የጌታን ትንሳኤ የሚያበራ ነዉ፡፡ ይህ በዓሌ ከእንጨት 

ምርጥ፣ከእንሰት ምርጥ፣ከበሬም ምርጥ ቅሌብ ሇበዓለ ዴምቀት ሇዯስታ 

የሚዘጋጅበት ሲሆን ‛ህንግጫ“ ሇመስቀሌ በዓሌ ዕርዴ አስራ አምስት 

ቀን የቀረዉ ሆኖ  እንቁጣጣሽ እንዯ ማሇት ነዉ፡፡ እስከ እርዴ ቀን 

ያለ የሳምንት ገበያዎች ‛ሏሬሃይቆ፣ቦቦዲ፣ጎሻ ቃእያ ግያ“ (የመጨረሻ 

የእርዴ ቀን ገበያ )ተብሇዉ ይታወቃለ ፡፡‛ባጭራ ቄራ ሹሃ ወጋ“ በቀዴሞ 

ጊዜ መስከረም 17 አከባቢ ከአስራዎቹ ቀናት ጀምሮ ቅዲሜ ሇሴቶች 

ዝግጅት እሁዴ ሇእርዴ መግጠሙ ይፇሇግ ነበር፡፡ የእርዴ ቀን ቅሌብ 

በሬ ቅሌብ መሲና እንጂ በግም ሆነ ድሮ አይታረዴም ፡፡ በዕሇቱ ማምሻ 

አዛዉንቶች መርቀዉ ዯመራ ‛ጉላ“ ይሇኮሳሌ፡፡ የማግሥቱ ሰኞ ‛ታማ 

ሳኞ“ይባሊሌ፡፡ በዯመራ ቦታ ‛ላኬ ላኬ“ ሃያያ ላኬ“ እየተባሇ 

ይዘፇናሌ፡፡ ከእርደ ማግስት እስከ ሳምንት ‛ባሉ ሄላላ“ ዘፇን 

በወንድች እየተዘፇነ ከሴቶች ልሚ ይወሰዲሌ፡፡ 

‛በጭሻ ማክሰኞ“ ማታ ሁለ ጠግቦ መብሊት አሇበት ዕሇቱ ‛ቶኪ 

ጠሊ“ይባሊሌ፡፡ በዚህ ዕሇት ያሌጠገበ ዓመቱን ሁለ አይጠግብም ተብል 

ይታመናሌ፡፡ ቀን ቆጥሮ ‛ጎሎዋ እግዮጋ“ ጥቅምት መግቢያ በትንሽ 

ሇዯመራ መሇስ ባሇ እሳት ይሸኛሌ፡፡ በዕሇቱ ከብት ታርድ በቅርጫት 

ሰፇር ይከፊፇሊሌ፡፡“(አሳሊ 2004) 
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አቶ ዋና ዋጌሾ የዎሊይታ ሕዝብ ታሪክ በሚሇዉ መጽሏፊቸዉ 

“በዎሊይታ ባህሌና ወግ መሰረት የመስቀሌ በዓሌ ከሇልች በዓሊት ሁለ 

የከበረ በዓሌ ስሇሆነ ከዋዜማዉ ከ10- 16 ዓመትዕዴሜ ያሊቸዉ 

የአከባቢዉ ወጣቶች ሇዯመራ ቃጠል ሁሇት ወር ሲቀረዉ ዝግጀት 

ይጀምራለ፡፡ዯመራ የሚዯመርበት ሕዝብ የሚሰበስብበት ዎሊይታ 

ጉተራ ይባሊሌ፡፤ 

ጉተራ ማሇት ሇቀበላዉ ህዝብ ሁለ መሰብሰቢያና መገናኛ ሥፌራ 

ማሇት ነዉ፡፡ቀዯምትነት የሆነ የዯመራ እንጨት የሚከመርበትን 

ሥፌራ ይባርካሌ፡፡እንዯ ባህለ የሚታረዯዉን አሳርድ የሚጠበሰዉን 

የሚቀቀሇዉን የሚዴር ፌሬ ሁለ እንዯሥረዏቱ ያስፇጽማሌ፡፡ይህ 

በዎሊይትኛ‛ያርሾ“ ይባሊሌ፡፡ይህ ሇአዴባር ሇአዉጋር የሚሰጥ ማሇት 

ነዉ፡፡ 

ይህንን ካዯረጉ በኋሊ ሌጆች እንጨት እየቆረጡ እቤት የቀረዉን 

ሲቀሰቅሱት በዜፇን ዜማ ይሰዴቡታሌ ፡ የስዴቡም አይነት ‛‛ወጋሶይ 

አዉብዳ ሻፊን ጉሉያ ጎቸስ ጉጊያ አንኮይ ቆጠስ ዔ ዘቆ ወረስ ጎሜ 

ካራ ካንቴስ“ ትርጓሜዉም ወጋሶ ትሌቁ የት ሄዳ እወንዝ ዯመራ 

እንጨት ይስባሌ ይጎትታሌ ጭንቅሊቱን አሞራ ይበጠቡጣሌ የቁስለ 

ግማት እናቱን ገዯሊት ይህ ሁለ ሀጥአት ጣራዉን በስቶ አሇፍ 

ነዉ፡፡ከዚህ ስዴብ ሇመዲን ብሇዉ የዕዴሜ ተመሳሳይና ጠመጣጣኝ 

የሆኑ ሁለ ይወጣለ፡፡የዯመራዉን እንጨት እዯመራዉ ሥፌራ 

ካስቀመጡ በኋሊ ወዯ ቤት ከመመሇሳቸዉ በፌት እየዘሇለ አየሮጡ 
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ይዘፌኑና ሇነገዉ ተቀጣጥረዉ ይበተናለ በነጋታዉም እንዯዚሁ 

ይመጡና በዚሁ ዓይነት አራት አምስት ቀን ተጫዉተዉ 

ይሰነባበታለ፡፡ሌጆች የዯመራ እንጨት ቆረጡ ሲባሌ ሇበዓለ መሰናድ 

ይጀምራሌ፡፡እንጨት ይፇሇጣሌ፤መጠጥ ምግብ ይዘጋጃሌ ቅሌብ ሳንጋ 

በየዯጁ ይጣሊሌ ሠንጋ የሚታረዯዉ ዯመራዉ በሚቃጠሌበት ቀን 

ነዉ፡፡ዯመራዉ እሁዴ ተቃጥል ከ እሁዴ እስከ ረቡዕ ዴረስ እየዘፇኑ 

መዞር መብሊት  መጠጣት እንጂ ላሊ ሥራ አይሰሩም፡፡ከረቡዕ በኋሊ 

ግን ወዯቤት ይመሇሳለ፡፡ 

የአሁን ዎሊይታ ግን ይህንን ሁለ በትምህርት አሻሽሇዉ የመስቀሌ 

በዓሌ ክርስትያኖች ሇመታሰቢያ ቢያከብሩትም እንዯ በፉቱ ሥራ 

መፌታት ቀርቷሌ፡፡ የመስቀሌ በዓሌ መታሰቢያዉን አከብረዉ 

ዯመራዉን አቃጥሇዉ ሽማግላም ሆነ ወጣት ሥራ ሳይፇታ የዴግስ 

ጣጣ ሳያበዛ በቀሊለ ያከብሩታሌ፡፡የዎሊይታን ባህሊዊ ዘፇኖችና 

ዉዝዋዜዎችን ሇማየት የመስቀሌ ጊዜ ጥሩ አጋጣሚ ነዉ፡፡‛/ዋና ‚1990 

/ እንግዱህ እንዱህ ባሇ ሁኔታ ነዉ የዎሊይታን ቱባ ባህሌ ሥራ 

የሚያስፇታ እንዯሆነ አዴርገዉ የተሳሇቁበት፡፡    

ከሊይ በተዘረዘረዉ በአቶ ዋና ዋጌሾ መጽሀፌ በማወቅም ሆነ ባሇማወቅ 

ግፊታንና የመስቀሌ በዓሌ አንዴ ሊይ ያዯባሇቀ ከመሆኑም በሊይ ጉሉያ 

ከዯመራ ጋርና በጉሉያ እንጨት  ማሰባሰቢያ ሥርዓት የሚዘፇኑ 

ዘፇኖችን ጭምር የመስቀሌ በዓሌ ክንዋኔዎች በማስመሰሌ ሇማቅረብ 

ተሞክሯሌ፡፡  በዴሮ ጊዜ ግሇሰቦች ወይም በባህሊዊ እምነት ተከታዮች 
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ከሚከወኑት ‛ያርሾ“ በመባሌ ከሚታወቀዉ ሥረአት ጋር ሲያያይዙት 

‛እንዯ ባህለ የሚታረዯዉን አሳርድ የሚጠበሰዉን የሚቀቀሇዉን 

የሚዴር ፌሬ ሁለ እንዯሥረዏቱ ያስፇጽማሌ፡፡ይህ በዎሊይትኛ‛ያርሾ“ 

ይባሊሌ፡፡ይህ ሇአዴባር ሇአዉጋር የሚሰጥ ማሇት ነዉ፡፡‛ በማሇት 

ከአምሌኮ ጋር አዯባሌቀዉታሌ፡፡ነገር ግን እዉነታዉ እርሳቸዉ 

እንዯሚለት ሣይሆን ጉሉያ ከዯመራ ጋር ግንኙነት የላሇዉና ግፊታ 

የዎሊይታ ብሔር ዘመን መሇወጫ አዉዯ ዓመት ሆኖ ባህሊዊና ባህሊዊ 

በዓሌ ብቻ  እንጂ ሏይማኖታዊ በዓሌ ከሆነዉ መስቀሌ በዓሌ ጋር 

ምንም አይነት ግኝኙነትም ሆነ ንክኪ የላሇዉ ነዉ፡፡  

የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባሇስሌጣን ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር 

በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ ከኦሞ ወንዝ ሰሜን በሚገኙ 20 ብሔረሰቦች 

ኢንታንጀብሌ ባህሊዊ ቅርሶች ሊይ በዯረገዉ ኢንቬንተሪ ገጽ166 ሊይ 

ማህበራዊ ክንዋኔዎች ሥነ-ሥርዓቶችና ፋስትባልች በሚሇዉ ርዕስ 

ስር “መስቀሌ በዎሊይታ ብሔር የአሮጌ ዓመት ማብቂያና የአዱስ 

ዓመት መባቻ የሽግግር በዓሌ ነዉ፡፡ መስቀሌ በከፌተኛ ዴምቀት 

የሚከበርና በብሔሩ ከፌተኛ ትኩረት ስሇሚሰጠዉ የበዓለ ዝግጅት 

የምጀመረዉ ገና ሦስት ወር ያህሌ ሲቀረዉ ነዉ፡፡ በዚህ ወቅት አባወራ 

በሬ ያዯሌባሌ፡፡ሴቶች እንሰት ይፌቃለ፡፡ቅቤ ያጠራቅማለ፡፡ 

እዴሜያቸዉ ከ10-16 የሆነ የአከባቢዉ ወጣት ወንድች ሇመስቀሌ 

በዓሌ የሚቀጣጠሌ(ጉሉያ) እንጨት በመቁረጥ በየአዯባባዩ 

ያሰባስባለ፡፡የመስቀሌ የእርዴ በዓሌ የሚከናወነዉ ከመስከረም አስራ 
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ሰባት ቀን ቀጥል በሚመጣዉ የመጀመሪያ ዕሁዴ ነዉ፡፡ በዚህ ቀን 

የጎላ እንጨትን በአከባቢዉ ታዋቂ የሆነ ሽማግላ ባርኮ 

ይሇኩሳሌ፡፡ወጣቶች በተሇኮሰዉ እሳት ዙሪያ እየተሽከረከሩ ‛ሀያ 

ላኬ“በመባሌ የሚታወቀዉን ጨዋታ ይጫወታለ፡፡ ከእሁዴ ቀጥል 

ያለት ቀናትም በአለ የሚከበርባቸዉ እሇታት ሲሆኑ የመጀመሪያ ሰኞ 

‛ታማ ሰኞ“ ሲባሌ ትርጉሙም የእሳት ቀን ማሇት ነዉ፡፡ሌጆች 

ወጥተዉ የተሇያዩ የመስቀሌ ጨዋታዎችን የሚጫወቱ ሲሆን ማክሰኞ 

ቀን ዯግሞ ‛ጭሻ ማሰቃይኖ“ ወይም የአበባ ዕሇት ማሇት ሲሆን 

ወጣቶች ዓመቱን ጠብቀዉ በመስቀሌ ወቅት የሚመጣዉን ነጭ አበባ  

በመያዝ ወሊጆችን እንኳን አዯረሳችሁ የሚለበት ቀን ነዉ፡፡ ሮብ 

ወጣቶች በአከባቢዉ ባሇዉቃቢ ጋ በመሄዴ የራሱን ዘፇን እያወጣ 

አንዲንዴ ሰዎች የበሬ ቆዲና የአጋዘን ቀንዴ በማዴረግ ስጨፌሩ 

አጃቢዎች ቆዲ የሇበሰዉን በሌምጭ በመምታት የሚጫወቱበት ዕሇት 

ሲሆን ጨዋታዉ ሲያበቃ ሇመስቀሌ የታረዯዉን በሬ ሥጋ እየተመገቡ 

ይመራረቃለ፡፡ ‛እስከ መጨረሻዉ ዴረስ እንኖራሇን የዲሞታ ተራራ 

እንዯኖረ፤የኮይሻ ተራራ እንዯኖረ እኛም እንኖራሇን፡፡ክንዴቾ(በጣም 

አጭር እንጨት)ምሰሶ ሆኖ እስከሚቆም ዴረስ እንኖራሇን“ እያለ 

መጭዉን ዘመን በተስፊ በመቀበሌ ይሇያያለ፡፡‛ (የቅ/ጥ/ጥ/እንቤንትሪ 

2005) 

ከሊይ በቅ/ጥ/ጥ/ ባሇሥሌጣን በተዘጋጀዉ ኢንታንጀብሌ ባህሊዊ ቅርሶች 

ሊይ በዯረገዉ ኢንቬንተሪ መጽሀፌ መስቀሌ በኢትዮጵያ በበርካታ ብሄር 
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ብሄረሰቦች ዘንዴ የሚከበር ሀይማኖታዊ በዓሌ መሆኑ እንጂ የአዱስ 

ዓመት ሽግግር በዓሌ ያሇመሆኑ በግሌጽ እየታወቀ መስቀሌ በዎሊይታ 

የሽግግር በዓሌ ነዉ በማሇት ያሰቀመጡበት ሁኔታ ያሇ ከመሆኑም 

ባሻገር የእርዴ በዓሌ የሚከናወነዉ ከመስከረም አስራ ሰባት ቀን ቀጥል 

በሚመጣዉ የመጀመሪያ ዕሁዴ ሲሆን ጉላ የሚቃጠሇዉ በዕርደ ቀን 

ነዉ ተብል መጻፈ ራሱ በዓለ ከመስቀሌ ላሊ የብሄሩ በዓሌ እንዲሇ 

በግሌጽ አመሊካች ነዉ፡፡ ከዚህም ላሊ ‛ታማ ሰኞ“ ‛ጭሽ 

ማስቃይኖ“‛ሀያ ላኬ“ ጨዋታ የመሳሰለት የግፊታ በዓሌ ዉስጣዊ 

ክንዉኖች እንጂ ከመስቀሌ ጋር ምንም አይነት ንክኪ የላሊቸዉ 

መሆኑን ይህ ጥናታዊ ጽሁፌ በዎሊይታ ጉታራ አዲራሽ ሇትችት 

በቀረበበት ጊዜ በርካታ የብሔሩ ምሁራንና አዋቂ የሀገር ሽማግላዎች 

አጽንኦት ሰጥተዉ የገሇጹት እዉነታ ብቻ ሣይሆን ያሰመሩበት ጉዲይ 

ጭምር ስሇሆነ በኢንቬንተሪዉ የተገሇጸዉ ብሄሩን የሚወክሌ 

አይዯሇም፡፡  

በ/ዯ/ብ/ብ/ሕ/ ፔሮፊይሌ በዎሊይታ ‛ከ ዘመን ወዯ ዘመን ሽግግር 

በታሊቅ ዴምቀት የሚከበር ሲሆን ይኸዉ በዏሌ ‛ማስቃሊ“ በመባሌ 

ይታወቃሌ፡፡በዎሊይታዎች ዘንዴ የማስቃሊ በዓሌ ከአንዴ የህይወት 

ምዕራፌ ወዯ ላሊይኛዉ ከሚዯረግ ሽግግር ጋር እንዯሚቆራኝ 

ስሇሚታመን በበዏለ ሰሞን የግርዛትና የሰርግ ሥረአታት አፇጻጸም 

ከወትሮዉ ይጨምራሌ፡፡ አዱሱ ዘመን፤አዱስና የተሇወጠ አስተሳሰብ 

ያስተናግዲሌ ከሚሌ እምነት በመነጨ ዕሳቤ የተቃቃሩ ወገኖች ይቅር 
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ይባባሊለ፡፡የተፊቱት ወዯ ትዲር ሕይወታቸዉ ዲግም ይመሇሳለ፡፡ 

አዱሱን ዓመት በዯመቀ አመጋገብና አሇባበስ የሚቀበለሲሆን ቅዴመ 

ዝግጅቱም ከ ሰኔ ወር ጀምሮ ይዯረጋሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ ወንዴ  

ጎሌማሶችና አዛዉንቶች በመቧዯን ሇበዓለ ዕርዴ የሚሆን በሬ በመግዛት 

ይቀሌባለ፡፡የማገድ እንጨት ቆርጠዉና ፇሌጠዉ ያዯራጃለ፡፡ወጣት 

ወንድች ዯግሞ ሇበዏለ በዕርዴ ዕሁዴ የሚሇኮስ( ጉሉያ) ማሇትም 

የዲማራ ዕንጨት ቆርጠዉ በማሰባሰብ በየአከባቢዉ በዕዴሜ በኩር ወዯ 

ሆነ አንጋፊ አዛዉንት ዯጃፌ በማሰባሰብ ያቆሙታሌ፡፡ሴቶች እንሰት 

ይፌቃለ፡ቅቤ ያጠራቅማለ ቆጮ፣ ቡሌአ፣ ዲታ ያዘጋጃለ፡፡የማስቃሊ 

በዓሌ በዎሊይታዎች በዓመቱ ዉስጥ አካሊቸዉንና መንፇሳቸዉን 

ሇቀናት በዕርካታ የሚያዝናኑበት ዋንኛዉ የዕረፌት ጊዜያቸዉ ጭምር 

ነዉ፡፡የአዱሱ ዓመት መባቻ አብሳሪ ጨረቃ በታየችበት ዕሁዴ እሇት 

ጨረቃዋ ከእሁዴ በላሊ ቀን ከታየች  ዯግሞ ከታየችበት ዕሇት ቀጥል 

በሚዉሇዉ ዕሁዴ(ሹሀ ዎጋ) ዕሇት የማስቃሊ ዕርዴ የሚፇፀም ሲሆን 

በዋዜማዉ ቅዲሜ “ባጭራ“ ይባሊሌ፡፡ ከቀጣዩ ማክሰኞ ጀምሮ እስከ 

በዓለ ማብቂያ ዴረስ አበባ ሇወዲጅ፤ ሇዘመዴ እና ሇጎሮቤት የማበርከት 

ሥነ ሥረዏት ይከናወናሌ፡፡ ሇአንዴ ሣምንት ያህሌ የማስቃሊ ወቅት  

ዜማዎችና ጭፇራዎች (ጋዚያ) በተሇይም በወጣት ወንድችና 

ሌጃገረድች እንዱሁም በሙሽራዎች ተዋናይነት ይዯምቃሌ፡፡“ 

(የዯ/ብ/ብ/ሕ/ ፔሮፊይሌ 2002)   
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ከሊይ በ/ዯ/ብ/ብ/ሕ/ ፔሮፊይሌ መስቀሌ ሏይማኖታዊ በዓሌ ሆኖ 

ከዘመን ዘመን ሽግግር ጋር ግንኙነት የላሇዉ ሲሆን በማወቅም ሆነ 

ባሇማወቅ “በዎሊይታ ከ ዘመን ወዯ ዘመን ሽግግር በታሊቅ ዴምቀት 

የሚከበር ሲሆን ይኸዉ በዏሌ ‛ማስቃሊ“ በመባሌ ይታወቃሌ‛ በማሇት 

የተጻፇ  ሲሆን ማብራሪያዉን በመቀጠሌ‛መስቀሌ ከአንዴ የህይወት 

ምዕራፌ ወዯ ላሊይኛዉ ከሚዯረግ ሽግግር ጋር እንዯሚቆራኝ 

ስሇሚታመን በበዏለ ሰሞን የግርዛትና የሰርግ ሥርዓታት አፇጻጸም 

ከወትሮዉ ይጨምራሌ“ ይሊሌ፡፡ ይህም ቢሆን በዎሊይታቱዋ ቋንቋ 

“ቃጣራ‛ በመባሌ የሚታወቀዉ ከአንዴ የህይወት ምዕራፌ ወዯ 

ላሊይኛዉ የሚዯረግ ሽግግር  የግፊታ በዓሌ ባህሪይ እንጂ ከመስቀሌ 

ጋር ግንኙነት የሇዉም፡፡ በተጨማሪም ከሰኔ ወር ጀምሮ የሚዯረግ 

ዝግጅት የጉሉያ እንጨት ማሰባሰብ የዕርደ ዋዜማ ባጭራ ቄራ 

በመባሌ መታወቁ  ዕርደ የሚከናወነዉ በጨረቃ አቆጣጠር ያም ዕሁዴ 

ብቻ የሚዉሌ መሆኑ ከዕርዴ በኋሊ በዕሇቱ ማምሻዉን የጉሉያ 

እንጨት በእሳት የሚሇኮስ መሆኑ ጭሻ ማስቃይኖ የሚባሇዉ አበባ 

የማበርከት ሥረዓት ሁለ የግፊታ በዓሌ አከባበር ባህሪያት እንጂ 

የመስቀሌ በዓሌ ባህሪያት አይዯለም፡፡ምክንያቱም መስቀሌ እስከ አሁን 

ዴረስ እሁዴ ብቻ የእርዴ ሥነሥረዓት ስያከናዉንና በዕሇቱም 

ማምሻዉን የጉሉያ እሳት ሲያቀጣጥሌ ባሇመታየቱ ጭምር ነዉ፡፡ 

ከሊይ የተገሇጹት አራቱ መጽሏፌት ከብዙ መጣጥፍች መካከሌ በጥቅቱ 

ተቀንጭበዉ የቀረቡ ሲሆን በገዥ መዯቦች ብሔራዊ ጭቆና ተገፌቶ 
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ከጨዋታ ዉጭ በመዉጣት ሊይ ሇሚገኘዉ ግፊታ በዓሌ አከባበር 

በእንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፌ እንዯሆኑ መገመት የማያዲግት ሲሆን 

ሉያዯርሱ የሚችለትን ጠሇቅ ያሇ ጉዲት ግምት እንዱወስደ ፇርደን 

ሇአንባቢ ትቸዋሇሁ፡፡  

 2.3.5. አሁን የግፊታ በዓሌ የሚገኝበት ሁኔታ                   

እንዯ ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎቻችን የክርስትና ሀይማኖት ከመካከሇኛዉ 

ምስራቅ ተነስተዉ ወዯ ዎሊይታ በገባበት ጊዜ የእስራኤሊዉያን ባህሌ 

ይዘዉ የምዕራባዉያን ፔሮተስታንትም የምዕራቡን ዓሇም ባህሌ ይዘዉ 

መምጣታቸዉና ይህንኑ ዯግሞ የዎሊይታ ሕዝብ በግርዴፈ መቀበለ 

የግፊታን በዓሌ ጎዴቶታሌ፡፡ 

ዎሊይታ የኢትዮጵያ አካሌ ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ ባለት ጊዜያት በዓለ 

በፌጥነት በማይባሌ ዯረጃ በገዢዎች ሏይማኖት ሥርዓት ዉግዘትና 

ሥርገት ዉስጥ ገብቶ በአዯጋ ሊይ ያሇና ብርቱ ህክምና የሚያስፇሌገዉ 

ነባር ማክበሪያ ቦታዎቹን በማጣት የመጨረሻ አማራጩ በሆነዉ 

በየዯጃፈ ስሙም ተቀይሮ ‛ማስቃሊ“ ተብል የሚከበር ያዉም 

እንዯበፉቱ ዝርዝር የአተገባበር ሂዯቶቹን ያሌተከተሇ የጋዝያ ሥርዓት 

የላሇዉና ባህሊዊ ጨዋታ እንዯቀዴሞዉ የማይታይበት እርደ ብቻ 

የሚተገበርበት ሲሆን እሱም ቢሆን “ሹሃ ዎጋ‛  እየተባሇ 

ከሚታወቀዉ ቀን ዉጭ በላሊ ቀን እርዴ የሚፇጸም ሲሆን በዚሁ 

ትግበራ በዞኑ በአንዲንዴ አከባቢዎች በአንዴ ቤት ዉስጥ የሚኖሩ 

የተሇያዩ እምነት ተከታይ የሆኑ ወንዴማማቾች በሏይማኖታቸዉ 
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እርዴ በማይፇቀዴበት ቀን የታረዯዉን ሥጋ በእንበሊሇን አንበሊም እሰጥ 

አገባ ዉስጥ ገብተዉ  የተቸገሩበት ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

በሕብረተሰቡ ዘንዴ የግፊታን በዓሌ ሇማክበርና የብሄሩን ባህሊዊ ዘፇንና 

ጭፇራ ሇመጨፇርና ሇመጫወት ከፌተኛ ፌሊጎትና መመሰጥ ያሇ 

ቢሆንም በገዢ ሏይማኖት አስተምሮትና ከቤተክርስትያን እንታገዴ 

ይሆናሌ በሚሌ ፌራቻ የተነሳ መጫወት እንዯማይፇሌጉ የነገሯቸዉ 

ሴቶችን በመጥቀስ የአከባቢዉ ቁሌፌ መረጃ ሰጭ የሆኑ አዋቂ የሀገር 

ሽማግላ እንዲብራሩት ነባሩን የግፊታ ጨዋታና ጭፇራ ትችሊሊችሁ 

ተብሇዉ ተጠይቀዉ ‛አሳምረን ነዋ“ ብሇዉ ሲመሌሱ የሙዚቃ ዝግጅት 

ስናዯርግ ነበርና እስኪ አሁን ማንም በማያችሁ ቦታ በዚሁ አዲራሽ 

ገብታችሁ ጨፌሩ ተብሇዉ ስጠየቁ እዉስጡ በመግባት 

እስከሚያሌባቸዉና እስከሚዯክማቸዉ ዴረስ ኦሪጅናለን አጨፊፇር 

በዯንብ አዴርገዉ ከጨፇሩ በኋሊ በፌረሀት ከአጠገባቸዉ ሮጠዉ 

የሄደበት ሁኔታ እንዯገጠማቸዉ አጫዉተዉናሌ፡፡ ነገርግን ይህንን 

የዎሊይታ ብሔር ማንነት መገሇጫ በዓሌ ሇማስቀጠሌ አመርቂ ነዉ 

በሚባሌ ዯረጃ ባይሆንም በዞኑ በሚገኙ ጉዲዩ በሚመሇከታቸዉ 

ክፌልች ጥረት እየተዯረገ መሆኑን ይህንን መረጃ ሇማሰባሰብ 

በተዘዋወርንበት ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ 
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2.3.6. የግፊታ በዓሌ ቀጣይነት ሇማረጋገጥ እየተሰሩ ያለ ሥራዎች 

ህብረተሰቡ ከምሁራን ጀምሮ የቀዴሞዉ መንግሥታዊ ሏይማኖት 

በግፊታ በዓሌ አከባበር ሊይ ያዯረሰዉን ተጽእኖ በአግባቡ በመረዲት 

ሇምንዴነዉ ክርስትናን ስንቀበሌ የሀይማኖቱን መንፇስ እንጂ ክርስትና 

የተፇጠረበት አከባቢ ባህሌና መንፇስ መቀበሌ አግባብነት የላሇዉ 

መሆኑንና መንግስትና ሏይማኖት የተሇያዩ ናቸዉ እንጂ መንግሥታዊ 

ሏይማኖት የሚባሌ ነገር አሁን ካሇዉ ህገ-መንግሥት ጋርም አብሮ 

መሄዴ እንዯማይችሌ በተዯረገዉ ዉይይት የጋራ ግንዛቤ ተይዟሌ፡፡ 

ኦርቶድክስ በእስራኤሌ የነበረዉን ሥርዓት ሣይሆን በዎሊይታ ሊይ 

የነበረዉን ዎሊይታነትን ከሏይማኖቱ ጋር አብሮ ማስኬዴ እንዯሚቻሌና 

ፔሮቴስታንቲም ቢሆን ከምዕራባዊን ባህሌ ተሊቆ በዎሊይታ ማንነት 

ዉስጥ ሀይማኖትን ከማስኬዴ አስተሳሰብ አንጻር ተቃኝቶ 

የሚስተካከሌበት አመቺ ሁኔታ ሇመፌጠር አሁን እየተዯረጉ ያለ 

ትግልች ፌሬ እያፇሩ ነዉ፡፡በዞኑ በተዯረገዉ ጥረት ኅ/ሰቡ ተወያይቶ 

‛በፉትም እኔ ነበርኩ የተሳሳትኩት ይህ በዓሌ የማንነቴ መገሇጫ በዓሌ 

ነዉ“ በሚሌ የጋራ ግንዛቤ አግኝቶ በዞን ዯረጃ መከበር ተጀምሮ 

ሕዲሴዉ ከተረጋገጠና ማንሰራራት ከጀመረ ይህ መረጃ በተሰበሰበበት 

ጊዜ አምስት ዓመታት አስቆጥሯሌ፡፡ 
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ምዕራፌ ሦስት 

የግፊታ በዓሌ ዝርዝር አተገባበር በዎሊይታ (ግፊታ ዮዮ) 

የዎሊይታ ብሔር ከጥንት ጀምሮ ካቆያቸዉ በርካታ ባህሊዊ እሴቶች 

መካከሌ የግፊታ በዓሌ የአከባበር ሥነ ሥርዓት አንደ ነዉ፡፡ በብሔሩ 

የግፊታ በዓሌ አከባበር የተሇየ ትርጉምና ክብር ተሰጥቶት በዴምቀት 

ይከበራሌ፡፡ ከዚህም የተነሳ የብሔሩ አባሌ የሆነ ህጻን፤አዋቂ፤ዯሀ፤ 

ሀብታም፤ሴት፤ወንዴ ሣይባሌ ሁለም በየበኩለ በዓለን ሇማክበር ዯፊ 

ቀና እያሇ ዴርሻዉን ይወጣሌ፡፡ የዎሊይታ ብሔር የግፊታን በዓሌ 

ሇማክበር ይቻሌ ዘንዴ በራሱ የጊዜ አቆጣጠር ቀመር ይጠቀማሌ፡፡ 

3.1. የዎሊይታ ብሔር የጊዜ አቆጣጠር 

የግፊታ በዓሌ የሚከበርበት የራሱ የሆነ የጊዜ አቆጣጠር ያሇዉ ሲሆን 

ከዚሁ በማስቀዯም በአጠቃሊይ ሰሇ ጊዜ ቀመር እንመሌከት፡፡ 

The New Encyclopedia Britanica የጊዜ ቀመር ጊዜን በማንኛዉም 

ዘዳ ሇተራዘመ ክፌልች ማሇትም ቀናት ወራትና ዓመታት ማከፊፇሌና 

ይህንንም በቅዯም ተከተሌ በሥረዓት ማስቀመጥ ነዉ፡፡የጊዜ ቀመር 

ዓይነቶች ሦስት ናቸዉ፡፡ እነርሱም፡- 

በጨረቃ የተመሠረተ/ Lunar calender/ 

በፀሏይ የተመሠረተ/ Solar calender/ 
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በከፉሌ ጨረቃ በከፉሌ ፀሏይ ሊይ የተመሠረተ/Luni Solar 

calender/ናቸዉ፡፡ 

የዎሊይታ ባህሊዊ የጊዜ አቆጣጠር ከሊይ ከተመሇከቱት ሦስት 

መሠረታዊ ዘይቤዎች መካከሌ በከፉሌ ጨረቃ እና ከፉሌ ፀሏይ ሊይ 

የተመሠረተዉን ዘይቤ ይከተሊሌ፡፡ የዎሊይታ ብሔር ከፀሏይና ከጨረቃ 

ሽክርክሪትጋር በማመሳከር ዓመታትን ወራትን ሣምንታትን ቀናትንና 

ሰዓታትን ይቆጥራሌ፡፡የዎሊይታ ብሔር የዘመን አቆጣጠር በሣምንት 

(ግያ) ሰባት ቀናትና በዓመት (ሊይታ) በ12 ወራት (አግና) አሇዉ፡፡  

በሣምንቱ ያለት ቀናት ስሞች የሚከተለት ናቸዉ፡፡ 

በዎሊይታቱዋ          በአማርኛ             በእንግሉዘኛ 

1. Woggaa             እሁዴ                Sunday 

2. Saggaa              ሰኞ                 Monday 

3. Ciishsha             ማክሰኞ              Tuesday 

4. Wolilaa              ረቡዕ                Wednesday 

5. Shaagaa             ሏሙስ              Thursday 

6. Bizzaa               ዓርብ                 Friday  

7.  Qeeraa              ቅዲሜ              Saterday ናቸዉ፡፡ 
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በዎሊይታ ባህሊዊ አቆጣጠር ያለ አሥራ ሁሇቱ ወራት የሚከተለት 

ናቸዉ፡፡ 

 በዎሊይታቱዋ          በአማረኛ               በእንግሉዘኛ  

1. Gifaataa (ግፊታ)      መስከረም              Septemeber 

2. Gooluwaa ጎለዋ      ጥቅምት               October  

3. Baraataa (ባራታ)      ህዲር                 November                         

4. Duubalaa (ደባሊ)      ታህሳስ               December 

5. Shachchiya (ሻችአ)    ጥር                  January 

6. Longiyaa (ልንጊያ)     የካቲት                February 

7. Bullalaa (ቡሊሊ)        መጋቢት               March 

8. Gabbaa   (ጋባ)       ሚያዝያ                April 

9. Laabooshcha (ሊቦሻ)   ግንቦት                 May 

10. Guuliyaa (ጉሉያ)     ሰኔ                    June 

11. Gulee (ጉላ)         ሏምላ                July     

12. Kushsha (ኩሻ)       ነሏሴ                August 
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እነዚህ አሥራ ሁሇቱ ወራት በአራት ታሊሊቅ ወቅቶች 

ይከፇሊለ፡፡እነርሱም ኦፌንታ ፣ ቦኒያ፣ባዼሳ ባሌጉዋ  በመባሌ 

ይታወቃለ፡፡  

ኦፉንታ፡- መስከረም ጥቅምት ህዲር  

ቦኒያ ፡-  ታህሳስ ጥርና የካቲት  

ባዼሳ፡-መጋቢት ሚያዝያ ግንቦት 

ባሌጉዋ፡- ሰኔ ሏምላና ነሏሴ ናቸዉ፡፡ 

ሇዎሊይታ የጊዜ ቀመር መነሻ የሆነዉ የግፊታ በዓሌ የሚከበረዉ (ኩሻ) 

12ኛዉ ወር ማሇቂያና በአዱሱ አመት በመጀመሪያ ግፊታ ወር ሇሰባት 

ተከታታይ ቀናት ከአሮጌዉ ዓመት መጨረሻ ሦስት ቀናትና ከአዱሱ 

ዓመት መጀመሪያዎቹ አራት ቀናት ዉስጥ በዴምቀት የሚከበር በዓሌ 

ሲሆን እርዴ የሚከናወነዉ በነዚሁ ሰባት ቀናት መሀሌ በሚዉሇዉ 

ዕሁዴ ነዉ፡፡ ከዚህም የተነሳ የብሔሩ አባሌ የሆነ ህጻን፤አዋቂ፤ዯሀ፤ 

ሀብታም፤ዴሀ፤ሴት፤ወንዴ ሣይባሌ ሁለም በየበኩለ በዓለን ሇማክበር 

ዯፊ ቀና እያሇ ዴርሻዉን ይወጣሌ በዓለም ሇሰዉ ብቻ ሳይሆን 

ሇዉሾቻቸዉም ሇወፍችም የሚተርፌ የጥጋብ በዓሌ ነዉ፡፡ ‛Kafuwawu 

Kanawu yiida gifaataa“ ይባሊሌ፡፡/ፊንጩና ኢዮብ  2004/ 
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የመጪዉ ዓመት ግፊታ በዓሌ ዝግጅት የሚጀምረዉ የዘንዴሮዉ 

ዓመት ግፊታ በዓሌ በሬ በታረዯበት እርጥብ ቆዲዉና ሞራዉ ተሽጦና 

ላሊም ገንዘብ ተጨምሮበት በቡዴን የተዯራጁ (አሙዋ) አባሊት በቦታዉ 

በሚጀምሩትና ‛ግፊታ ቃማጭያ“ እተባሇ በሚታወቀዉ የተቀማጭ 

(ቁጠባ) ገንዘብ ነዉ፡፡ 

3.2. የሥራ ክፌፌሌ በግፊታ በዓሌ አከባበር 

 የእናቶች ተግባር 

እናቶች ሇቆጮ የሚሆን እንሰትን ሻችአ እየተባሇ በሚታወቀዉ 

(በአምስተኛዉ ወር) በመፊቅ በብሔሩ አንጋሊ ሞርጮጭያ ጎዱያ፣ ጎሊ፣ 

እትማ ተብሇዉ በሚታወቁ ክፌሌፊዮች በአይነት በአይነት በመሇየት  

በመሬት ዉስጥ ጉዴጓዴ ቆፌሮ በመቅበር እንዴብሊሊ ያዯረጋለ፡፡ 

ከእንሰት ፌቅፊቂ ቡሌአ ይወጣሌ ከቡሌአዉ ሙቹዋ /muuchuwaa/ 

በመባሌ የሚታወቀዉ የቡሌአ ፌርፌር በቅቤ ያዘጋጃለ፡፡ ሁሇት አይነት 

ቆጮዎች ጎዳታና ጎሊ/Gooddettaanne Gola/ያዘጋጃለ፡፡ ከቆጮዉ 

ባጭራ /Baacciraa/የሆዴ መፌታቻ ምግብ ሇበዓለ ዋዜማ ያዘጋጃለ፡፡ 

የተሇያዩ ማባያ የዎሊይታ ዲታ በርበሬ ያዘጋጃለ፡፡ የተሇያዩ መጠጦች 

ቦርዳ፣ጠሊ እና ወተት በትሌቅ ጋንና እንስራ ያዘጋጃለ፡፡ የቅቤ 

ዕቁብንም ዓመቱን በሙለ በመጣሌ እናቶች ብዙ ቂቤ በእንስራ 

ያጠራቅማለ፡፡ ይህ የተጠራቀመ ቂቤ በብሔሩ ‛ናቆ ኦይሳ“ እየተባሇ 

ይጠራሌ፡፡ ሇሌጆች ስጦታ መስጫ ልሚ ገዝተዉ በእንስራ በማይዯርቅ 
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ሁኔታ ያጠራቅማለ፡፡ሇሴት ሌጆቻቸዉ እንሶስሊና የተሇያዩ መዋቢያ 

ጌጣጌጦች ይገዛለ፡፡ ሇቂጣ የሚሆን የበቆልና የማሽሊ ደቄትም 

ያዘጋጃለ፡፡ትሊሌቅ እናቶች ደቄቱን በመጅ ፇጭተዉ የሚያዘጋጁ ሲሆን 

በዚህን ጊዜ ዴካም እንዲይሰማቸዉና ሥራቸዉ እንዴፊጠን 

የሚከተሇዉን ዘፇን ያቀነቅናለ፡፡ 

Yaa min haa miyaa bambbariyawu (ያ ምን ሀ ሚያ ባምባሪያዉ)             

ወዯዚያ ስትበሊዉ መሌሶ የሚበሊ በርበሬ ነዉ፡፡ 

Issinni godaa awudaashiyaawu (እስን ጎዲ አዉዲሽያዉ)   የአንዴ ሚስት ባላቤት ተሇማማጩ 

Na’’aa godaa nagarawu (ናአ ጎዲ ሊሊንታዉ)             የሁሇት ሚስት ባሇቤት አጠራጣሪዉ 

Heezzaa godaa heregawu (ሄዛ ጎዲ ሄረጋዉ)             የሦስት ሚስት ባሇቤት መስተዋቱ 

Oyddaa godaa otoruwawu (ኦይዲ ጎዲ ኦቶሩዋዉ)     የአራት ሚስትባሇቤት ጥጋቡ 

Ichchashaa godaa imattawu (እቻሻ ጎዲ እማታዉ)    የአምስት ሚስት ባሇቤት እንግዲዉ 

Sidaamaa giyaa baleelawu (ሲዲማ ጊያ ባላሊዉ)        ባላሊ የሲዲማ ገበያ ነዉ 

Yootini siyennaaga wayiissawu (ዮትን ስዬናጋ ኡራ ዋህሳዉ)  የተነገረዉን የማይሰማ ሰዉ 

አስቸጋሪዉ 

Huphiyaa attiya paraa worissawu   (ሁጵያ አትያ ፓራ ዎርሳዉ)  

ሌጓም የማይቀበሌ ፈረስ አስገዲይ 

Baada yenna duudaniyawu (ባዲ ዬና ደዲንያዉ)   ሄዯህ የማትመሇስበት ሀገር ደዲኔ  
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Duguna giyaa qarccacciyawu (ደጉና ጊያ ቃርጫጭያዉ)    የደጉና ገበያ ቃርጫጨ ነዉ 

Woxxiiddi gixxiyo bolaaliyawu (ዎጥዯ ጊጥዮ ቦሊሉያዉ)     እየሮጡ የሚታጠቁት ቦሊላ ነዉ፡ 

Wozaanaa tootaa toppilawu( ዎዛና ቶታ ቶፒሊዉ)       ሌብ የሇሹ አዉታታ ነዉ እያለ ከ 

“ህንግጫ” ጀምሮ ፈጭተዉ ያጠራቅማለ፡፡ 

የአባወራዎች ተግባር 

ሇበዓለ ዝግጅቶች ወንድች (አባቶች)ያሊቸዉ ዴርሻ ሇሌጆቻቸዉ አዲዱስ 

ሌብሶችን መግዛት ዋነኛ ተግባር ሲሆን ሇግፊታ በዓሌማክበሪያ(መቀበያ) 

ከሚዘጋጁት ምግቦች አንደ Gurdduwa የተባሇዉን ምግብ ሇማዘጋጀት 

በበሌግ ጊዜ ገብስ ይዘራለ፡፡ ገብሱን በማጨዴና በመሸክሸክ 

ሇሚስቶቻቸዉ ያቀርባለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ወንድች ሇ15 ቀን 

የሚሆን የማገድ እንጨት በጊዜ ፇሌጠዉ ያከማቻለ፡፡ ሇከብቶችም 

የሚበቃ ሳር በበቂ ዯረጃ አዘጋጅተዉ ከነማባያዉ 

ቦላ(Aduwa)ያቀርባለ፡፡ ሇተሇያዩ ቅመማ ቅመሞች ግዥ ሇሚስቶቻቸዉ 

በቂ ገንዘብ ይሰጣለ፡፡አባቶች ሇበዓለ ዝግጅት የሚያስፇሌገዉን የ15 

ቀን መመገቢያ (ከገበታ የማይጠፊ) ሥጋ ወዯ ቤት ሇማምጣት የአስራ 

አንዴ ወር ተቀማጭ ገንዘብ ያስቀምጣለ፤ይሰበስባለ፡፡ በዚህም ከአስር 

የማይበሌጡ ጎረቤቶች በአንዴ ቡዴን(አሙዋ) ተቧዴነዉ  በሬ ገዝተዉ 

በማረዴ ስጋዉን ይከፊፇሊለ፡፡ ቤት፣ቅጥር ግቢ(ሹሪያ) 

ያዴሳለ፣የተጣሊዉን ግፊታ በጥሊቻ እንዲይገባ ዞረዉ ያስታርቃለ፡፡ 
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የወጣቶች ተግባር 

 

ምስሌ 3.1 በግፊታ በዓሌ ሇዕርዴ በአሙዋ የተዘጋጀ የዎሊይታ ቅሌብ በሬ  ምንጭ 

ዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ/መምሪያ 

3.3. የጉሉያ ሥርዓት  

  3.3.1. የጉሉያ ፣ አዘገጃጀት ሂዯት 

የጉሉያ ዝግጅት የሚጀምረዉ ከሰኔ (ጉሉያ) ወር መጨረሻ ሳምንት 

ጀምሮ ሲሆን ዝግጅቱም በሁሇት ዙር ይጠቃሇሊሌ፡፡በአንዯኛዉ ዙር 

ሇህብረተሰቡ ብዙም ጠቄሜታ የላሊቸዉና ሇተሇያዩ ግንባታ 
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አገሌግልቶች የማይዉለ እንጨቶችን ወጣቶች ቆርጠዉ በመጎተት 

በህብረተሰቡ የጋራ መጠቀሚያ ቦታ (Dubbushaa) ሊይ ይከምራለ፡፡ 

የተከመረዉ እንጨት ከዯረቀ በኋሊ ወጣቶች ተሰብስበዉ ረዘም ያሇ 

እንጨት ቆርጠዉ ምሶሶ ያቆማለ፡፡ በምሶሶዉ ዙሪያ ተቆርጠዉ የዯረቁ 

እንጨቶችን ያቆማለ፡፡ የጉሉያዉ ምሶሶ የሚቆመዉ በሽማግላዎች 

ወይም በዕዴሜ ከላልች ወጣቶች በምበሌጠዉ ሰዉ ነዉ፡፡ 

 የጉሉያ እንጨት ሲጎተት የራሱ የሆነ ዘፇን አሇ፡፡ በዕዴሜ ከ13-30 

ዓመት መካከሌ የሚገኙ የአንዴ ሰፇር ወጣቶች የጉሉያ እንጨት 

ሇመጎተት ሲወጡ ላልች ወጣቶችን ሇመቀስቀስ ስዴብ የተቀሊቀሇበት 

ዘፇን እየዘፇኑ ወዯ ጫካ ይወጣለ፡፡ ዘፇኑም የሚከተሇዉን ይመስሊሌ፡፡                   

   Guulee goobana (ጉላ ጎባና) 

Soon de’iya naatu ayfee daafana (ሶን ዳእያ ናቱ አይፌ ዲፋና)   

ጉላ ጨረቃ ነዉ እቤት የቀሩ ሌጆች ዓይን እዉር ነዉ፡፡                                              

Laa onakkoy soon ay oottii (ሊ ኦናኮይ ሶን አይ ኦቲ) እገላ እቤት ምን ይሰራሌ                                                                   

Aayyiyoo maaddees (ሶንአይዮ ማዳስ) እቤትእናቱን ይረዲሌ  

Aayyiyoo waati maaddii? (አይዮ ዋቲ ማዱ ?) እናቱን እንዳትና በምን ይረዲሌ? 

 Unccaa gonggiyan goyrees (ኡንጫ ጎንጊያን ጎይረስ)ቆጮ በመክተፊያዉ ይሰሌባሌ                                  
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 Woxaa leexxan toggees (ዎጣ ሇጣን ቶጌስ) መጅ ያሇ ኮርቻ ይጋሌባሌ 

 Guuggiya ankkoy dafees (ጉጊያ አንኮይ ዲፈስ) ጭንቅሊቱን አሞራ ይቦጠቡጣሌ 

 Annahaayi kariyaa naagees (አናሀይ ካሪያ ናገስ) አስክሬኑ ቤት ይጠብቃሌ 

ይባሊሌ፡፡ ላሊም በአንዲንዴ አከባቢዎች የጉሉያ እንጨት ሇመጎተት ያሌመጡ ወጣቶች እንዯ 

አማራጭ የሚሰዴቡበት ስዴብ አሇ በማሇት አቶገ/ሚካኤሌ ኩኬ የሚከተሇዉን ነግረዉኛሌ፡፡ 

Onakkoy awu biidee (ኦናኮይ አዉ ቢዳ)  እጌላ የት ሄዯ 

Shambbar shashsha biis (ሻምባር ሻሻ ቢስ) አንጨቆረር የሚባሌ በጣም ሩቅ ሀገር ሄዶሌ 

Hegaappe awude yaanee (ሄጋፔ አዉዳ ያኔ?) ከዚያ መች ይመጣሌ? 

Layttay xeetin yanaa (ሊይታይ ጤትን ያና) መቶ አመት ቆይቶ ይመጣሌ 

Yiidi aybaa maanee? (ይዱ አይባ ማኔ?) መጥቶ ምን ይበሊሌ? 

Mashsha walliyaa maana (ማሻ ዋሉያ ማና) አዯገኛ ጎራዳ ይበሊሌ 

Hayqqikko waatanee? (ሀይቅኮ ዋታኔ ?) ከሞተሳ?  

Gomi’oriyan goodana (ጎምኦሪያንጎዲና) ፍታችንን በእሾህ እንጭራሇን (እናሇቅስሇታሇን)         

paxikko waatanee? (ፋጥኮ ዋታኔ ?) ከዲነሳ?   
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pattallan paattana(ፋታሊን ፋታና) ፋታሊ በተባሇ ቡለኮ ዉስጥ አስገብተን ፡ 

እንወግረዋሇን፡፡ 

በዚህ ስሙ እየተጠራ የሚዘሇፇዉ ወጣቱ የወቅቱን ብርዴ በመቻሌ 

ወዯ ጉሉያ እንጨት ጉተታዉ ይሰማራሌ፡፡ የወጣዉም ወጣት 

እየፍከረና እየጨፇረ ጓዯኞቹን ይቀሊቀሊሌ፡ 

ከዚህም Nu guulee goobana soon de’iya naatu ayfee 

daafana በማሇት ላሊኛዉን (ያሌመጣዉን) ወጣት በጋራ እየቀሰቀሱ 

ጉዞ ይጀምራለ፡፡ አብዛኛዉን ጊዜ ሇጉሉያ የሚቆረጠዉ እንጨት 

ሇአከባቢዉ ህብረተሰብ ብዙም ጠቄሜታ የላሇዉና ሇግንባታ አገሌግልት 

የማይዉሇዉ ሲሆን የሚከተለትን የእንጨት ዓይነቶች ይገኙበታሌ፡፡ 

ቡዙዋ ቡለዋ (የእንቧይ እንጨት) ኦሀ ጌርጌጩዋ ኦድሩዋ (ግራር) 

ሊዱያ፣ ግጅያ ፣እና ጡጡዋ በመባሌ የሚታወቁ ናቸዉ፡፡ወጣቶች 

እንጨቱን ጎትተዉ በማምጣት በህብረተሰቡ በጋራ መጠቀሚያ ቦታ 

(Duubusha) ሊይ ከጣለ በኋሊ ምሌክት በተዯረገበት ቦታ‛ዞኪያ‛ 

የተባሇዉን ጨዋታ ሇአንዴ ሰዓት ያህሌ 

  Hoo Ho Zokkee     ሆ  ሆ  ዞኬ 

  Hoo Hoo Addee     ሆ  ሆ  አዳ 

  Hoo Hoo Inddee     ሆ  ሆ እንዳ 
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  Zokkee  Zonnu      ዞኬ  ዞኑ 

  Addee Bonnu        አዳ ቦኑ 

  Aanno Albbee        አኖ አሌቤ 

  Ayfe Tukkee         አይፇ ቱኬ    እያለ በችካሌ ስር እንቧይ 

በመካብ በዕጣ የሇዩትን ሰዉ በችካለ የታሰርዉን ረጅም ገመዴ 

አስይዘዉ በረከት ብሇዉ የእንቧይን ካብ እየናደ ወስዯዉ ከጨረሱ በኋሊ 

እያባረሩ በወሰደት እንቧይ የሚወግሩት አሇዚያም ገመደን ከየያዘ ሰዉ 

ከሚታገለት አንደን በእርግጫ በመምታት ባሇተራ እያዯረገ 

የሚጫወቱበት እጅግ ዉብ የሆነ ጨዋታ ነዉ፡፡  

ከጨዋታዉ በኋሊ የጉሉያዉን እንጨት አቁመዉ በበዓለ ቀን ማሇትም 

ሹሀ ዎጋ (የዕርዴ ዕሁዴ) ዕሇት ማታ ሇማቃጠሌ ተመራርቀዉ ትተዉ 

ወዯ የቤታቸዉ ይሄዲለ፡፡ 

3.3.2. የጉሉያ አቀጣጠሌ 

ሁሇተኛዉ ዙር ጉሉያ በሚቃጠሌበት ቀን የሚከናወን ነዉ፡፡ ጉሉያ 

የዎሊይታ ብሄር ግፊታ በዓሌ ሇማክበር የኩሻ አግና (አስራ ሁሇተኛዉ 

ወር) ማሇቂያ ሦስት ቀናትና የአዱሱ ዓመት ግፊታ ወር መጀመሪያ 

ጨረቃ በታየች አራት ቀናት መካከሌ በሚዉሇዉ ዕሁዴ (ሹሀ ዎጋ) 

ዕርዴ ተከናዉኖ ሥጋዉ ከተበሊ በኋሊ ማታ የሚከበር በዓሌ ነዉ፡፡ 

በዚሁ ዕሇት ማታ ጉሉያ የሚቃጠሇዉ ከምሽቱ አንዴ ሰዓት ጀምሮ 
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አባቶችና ወጣት ወንድች በመሰብሰብ ጉሉያ በእሳት ሇኩሰዉ ምሶሶዉ 

እስኪወዴቅ ዴረስ በዙሪያዉ እየዞሩ የሚጫወቱበት ሌዩ ዝግጅት ነዉ፡፡ 

በዚህ ጊዜ የሰፇሩ ወጣቶች ከየቤታቸዉ ችቦ(Xiifaa) በመያዝ ወዯ 

ጉሉያዉ ይሰበሰባለ፡፡ ጉሉያዉን ሳያቃጥለ ላልች ወጣቶች እስክዯርሱ 

ዴረስ በጉሉያዉ ዙሪያ እየዞሩ ይጫወታለ፡፡ ላልች ወጣቶች 

መዴረሳቸዉን ከረጋገጡ በኋሊ ጉሉያዉን በእሳት ይሇኩሳለ፡፡ የጉሉያዉ 

ምሶሶ እስክወዴቅ ዴረስ በእሳቱ ዙሪያ እየዞሩ ይዘፌናለ፣ ይጨፌራለ፡፡ 

በዚህ ጊዜ ወጣቶች የሚዘፌኑት ‛ሀያያ ላኬ ሀያ ላኬ ሀያ ላኬ“ 

የሚሇዉን ሲሆን አባቶች ዯግሞ ትከሻ ሇትከሻ ተያይዘዉ ረጋ ባሇ ዜማ 

“Ho ho ho leekkeega Meentta kacciya Abuula gayllega Ho 

ho ho leekkega Garaa gaashiya nasara calggega‛ እያለ 

ይዘፌናለ፡፡ የጉሉያዉ ምሶሶ ወዴቆ እሳቱም ቶል የማይጠፊ ከሆነ 

ጨዋታዉ በእዴሜ እኩያ ወዯሆኑ ወጣቶች ትግሌ ተቀይሮም 

ይቀጥሊሌ፡፡ ይህም ትግሌ በሶስት ዙር ግጥሚያ ሁሇቱን የጣሇ አሸናፉ 

የሚሆንበት ዉዴዴር ነዉ፡፡ 

በዘፇንም ሆነ በትግሌ ዉዴዴር ሲካሄዴ የቆየዉ የጉሉያ ዝግጅት 

የሚጠናቀቀዉ የጉሉያዉ  ምሶሶ ስወዴቅ ሲሆን አንዲንዳ እስከ ምሽቱ 

አምስት ሰዓት ሉፇጅ ይችሊሌ፡፡ 

የጉሉያ ምሶሶዉ የወዯቀበት አቅጣጫ ምስራቅ ወይም ምዕራብ ግራ 

ወይም ቀኝ መዉዯቅ ሇአዴሱ ዓመት ትርጉም ይኖረዋሌ፡፡ የጥጋብ 
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ወይም የረሃብ ፣የሰሊም ወይም የጦርነት መከሰቶችን ይገሌፃለ፡፡ ጥሩ 

ዓመት ከሆነ ሲፍክሩ ያመሻሌ፡፡  

 

ምስሌ 3.2 የግፊታ ጉሉያ ሥርዓት   ምንጭ የዞኑ ባህሌ ቱሪዝምና 

መ/ኮም/መምሪያ 

አዱሱን ዓመት አስመሌክቶ የሚኖረዉ በዓሌ ገብቶ እስኪወጣ ዴረስ 

ያሇዉ ጊዜ ወይም የበዓለ ወቅት አጠቃሊይ ግፊታ 

ይባሊሌ፡፡በዓለምሲሞገስ “ግፊታ ጋዜ ሶሊና ካጨ‛ይባሊሌ፡፡ትርጓሜዉም 

ከጨወታዎች በሊይ ጨዋታ ጋዜ የተባሇ የግፊታ በዓሌ ማዴመቂያ 
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ጨዋታ ሲሆን ከቀንድች ሁለ ቀጥ ያሇ ረዥሙ ቀንዴ ዯግሞ ‛ሶሊና 

ካጨ“ የአዉራሪስ ቀንዴ ይባሊሌ፡፡ በአጭሩ ምርጥ የጨዋታ አይነት 

መጫወት የሚቻሇዉ በግፊታ በዓሌ ዝግጅት ነዉ፡፡  

በግፊታ በዓሌ ዝግጅት ወቅት ዎሊይታዎች አስራ አንዴ ወሮችን 

በሥራ ያሣሌፈና የአንዴ ወር ጊዜ ሇበዓለ ዝግጅትና አዱስ ዓመትን 

በመቀበሌ 15 ቀኖችን በዯስታ በመጫወትና በመዝናናት ያሣሌፊለ፡፡ 

የግፊታ ዝግጅት ሣምንታት በሶስት ይከፇሊለ፡፡ ሃሬ ሃይቆ፣ቦቦዲና ጎሻ 

ይባሊለ፡፡ 

‛ሃሬ ሃይቆ“ የተባሇዉ የአህያ ሞት እንዯማሇት ነዉ ምክንያቱም አህያ 

ከቤት ወዯ ገበያ የሚወሰዯዉን ሇሽያጭም ሆነ ሇበዓሌ ዝግጅት 

የሚሆን ዕቃ ትጭናሇች፡፡ ከገበያ ሲመሇስም ሇቤቱ የሚያስፇሌገዉን 

ዕቃ ጭና ትመጣሇች ይህ በቀን ሁሇቴ የሚጫንበት ዕረፌት የማይሰጥ 

አህያ-ፇጅ ሳምንት ይባሊሌ፡፡ 

ከዚህ በመቀጠሌ ያሇዉ ሳምንት “ቦቦዲ‛ ይባሊሌ፡፡ሆዴ ሞርሙር ማሇት 

ነዉ፡፡ ቤተሰብ በዓለን ሇማዘጋጀትና በዯስታ ሇማሳሇፌ በእጃችን ምን 

አሇ፣ ምን ጎዯሇብን ብሇዉ በስጋት የሚያሳሌፈበትና ኪስና መቀነት 

የሚፇትሽ ሳምንት ነዉ፡፡ በላልች መረጃ ሰጭዎች ቦቦዲ 

ጊያ(Bobbooda Giyaa) ማሇት ገበያ የገባ ዕቃ ወዱያዉ ከእጃቸዉ 

ስሇምሸጥና ምንም ሳያስቀሩ ስሇሚገዙና ገበያ የገባዉ ዕቃ ጥሩ መዓዛ 

ያሇዉ መሆኑን ስሇሚያሳይ (Bobbooda giyaadan shoroy 
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sawiyoogo)ነዉ፡፡ ሦስተኛዉ ሳምንት ዯግሞ ‛ጎሻ“ ሲባሌ ትርጎሜዉም 

የዕብዯት ሳምንት ነዉ፡፡ የዕብዯት ሳምንት የተባሇዉ ሰዉ ያሇአዋጅ 

ከላሉቱ አስራ አንዴ ሰዓት ወዯ ገበያ የሚወጣበት፣ሇበዓለ የጎዯሇዉን 

ነገር በፌጥነት ሇማሟሊት ምርጫ የማይሰጥና ገበያዉም ከሰባት ሠዓት 

በፉት የሚጠናቀቅበት ሳምንት በመሆኑ ነዉ፡፡ ሁሇተኛዉ ትርጉም 

አዲዱስ ዕቃ የሚያማምሩ ሌብሶች የሞለበት ገበያ ስሇሆነ “ጎሼስ‛ 

ብሇዉታሌ፡፡ ከአዱሱ ዓመት መግቢያ ጀምሮ ሇ15 ቀን ገበያ ስሇላሇ 

ነዉ በዚህ ምክንያት ወንዴም ሴትም እያንዲንደ ቀን እየቆጠረ እስከ 

እርዴ እሁዴ ዴረስ የጎዯሇዉን ነገር ሇማሟሊት ይዲክራሌ፡፡ 

የጎሻ ሳምንት እያሇቀ ሲመጣ ረቡዕ(Woliilaa)ዕሇት የሚዘጋጅ ምግብ 

ጫዼያ (Cadhdhiyaa) ሏሙስ ዕሇት ኮሰታ ሏሙሳ(ሻአጋ) ጋሊሳ 

ይባሊሌ፡፡ትርጉሙም የእንኩሮ ሏሙስ ማሇት ሲሆን ሇቦርዳና ሇጠሊ 

እንክሮ የሚኖከርበት ቀን መሆኑ ሲሆን በዚሁ ዕሇት የሚዘጋጅ ምግብ 

ሼንዳራ ይባሊሌ፡፡ዓርብ ሱሌአ አርባ (Bizzaa)ጋሊሳ ይባሊሌ፡፡ በየቤቱ 

ሇቦርዳዉ የሚዘጋጀዉ ደቄት የሚቀቀሌበትና ከጎዯሬ ‛ቦይና ጫጵያ“  

ከቦዬ “ፔጫታ‛ በመባሌ የሚታወቀዉ ምግብ ተዘጋጅቶ የሚበሊበት ቀን 

ነዉ፡፡ቅዲሜ “ባጭራ ቄራ‛ ይባሊሌ፡፡ ቀኑ የሆዴ ማፌታቻ ወይም 

ማሇስሇሻ ምግብ የሚዘጋጅበት ቀን ነዉ፡፡ በዕሇቱ የሚሰሩ ምግቦች 

ባጭራ ሙቹዋ ጉርደዋ ናቸዉ፡፡ከሊይ የተጠቀሱት ምግቦች ከወትሮ 

ሇየት ባሇ ምሌኩ የሚዘጋጁበት ምክንያት በግፊታ በዓሌ ጮማ 

ከመመገቡ አስቀዴሞ በመጠነኛ ቅባት የተዘጋጁ ምግቦች በመመገብ 
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ሆዴን ከቅባቱ ጋር ሇማሇማመዴ ነዉ፡፡ ይኸዉም ‛ቆረ ብርሸታ 

ካታ“(Qoore Birshshetta kattaa) በመባሌ ይታወቃሌ፡፡የሚቀጥሇዉ 

ቀን ሹሃ ዎጋ(Shuha Woggaa) ይባሊሌ፡፡ የዕርዴ ዕሁዴ መሆኑ 

ነዉ፡፡ እሁዴ የአዱስ ቀን ብስራትም ነዉ፡፡ዓመቱን በሙለ በተቆጠበ 

ገንዘብ ከበዓለ አንዴ ወር አስቀዴሞ የተገዛ በሬ አሪያዋ (ባሇተራ) ቤት 

ሰዉዬ ወሩን በሙለ የእሸት በቆል ስኳር ዴንች ሣር የመሳሰለትን 

የአሙዋ(ቡዴኑ) አባሊት አዋጥተዉ ሰጥተዉ በሬዉ በዯንብ ይቀሇባሌ፡፡ 

ይህ ተራ በየዓመቱ በቡዴኑ አባሊት ተራ በተራ ይዘዋወራሌ፡፡ከዚህ 

አሙዋ አባሊት አገር በመሌቀቅና በሞት ካሌሆነ በስተቀር በዴህነት 

ምክንያት እንኳን መሌቀቅ አይቻሌም፣ አዋጥተዉ ይህ ማንነታቸዉ 

አካሌ የሆነዉን ሰዉ በአባሌነት ያስቀጥሊለ፡፡የተቀሇበ በሬ በአሪያዋ 

በራፌ ይታረዲሌ፡፡በቦታዉም ብዙ ዝግጅቶችና ምርቃቶች ይካሄዲለ፡፡ 

3.4. የዎሊይታ ብሔር ንጉስ ፀልትና ተማጽኖ በግፊታ በዓሌ                                      

Maraa aayyiyaa shaakennan (ማራ አይያ ሻኬናን)     ሌጅን ከወሊጅ ሳትሇይ 

Nuun; layttaa qoodin nunaa layttay qodennan gattadasa (ኑን ሊይታ ቆዴን ኑና 

ሊይታይ ቆዳናን ጋታዲሳ) እኛ ዓመቱን እየቆጠርን እኛን ዓመቱ ሳይቆጥረን አዯረስከን ይሊለ፡፡ 

Eessaa mixxillays (ኤሳ ምጥሊይስ)    አፌ ማር ነዉ የሚተፋዉ 

Maattaa mixxillays (ማታ ምጥሊይስ)   አፌ ወተት ነዉ የሚተፋዉ   

Galataa ekka (ጋሊታ ኤካ) ያቀረብኩትን ምስጋና ተቀበሌ  
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Taan mayiss tawaa lapunna xossawu anjja (ታን ማይስ ታዋ ሊፉና ጦሳዉ አንጃ) እኔ 

ቀምሽሇሁ የአባቶቼ አምሊክ ባርክሌኝ 

Ha ne asaa neen mizaa (ሀ ኔ አሳ ኔኒ ሚዛ) ይህንን ሕዝብህን አንተ አብሊ ብል ንጉሱ 

ይቀምሳሌ፡፡ 

ከዚያም በሚከተሇዉ መሌኩ ቡራኬ ያዯርጋሌ 

Gattin galatayssi (ጋትን ጋሊታይስ)    አዴርሰህ ነዉ የማመሰግንህ 

የህዝቤን ሀጥአት በሙለ በዚህ መስዋእትነት አስተሰርይሌኝ በማሇት 

ሇሰማይ አምሊክ ምስጋና ካቀረበ በኋሊ የቅምሻ ሥርዓት(ቃይዳታ) 

ይካሄዲሌ፡፡ሇበዓለ የተዘጋጀዉ ቦርዳ ይቀርባሌ፡፡ ከበሬዉ ሁለም የሥጋ 

ክፌልች በመጠኑ ተቆርጦ ሥጋ ይሰበሰብና ይህንን የቡዴኑ አባሊትና 

ታዋቂ ሽማግላዎችና ህጻናት ተሰብስበዉ በቅቤ በተሇወሰዉ ዲታ 

በርበሬ ከአመት ወዯ አመት በሰሊም ያሻገርከን አምሊካችን ተመስገን 

እያለ በጋራ ይበሊለ ይጠጣለ፡፡ይህም በብሔሩ‛ግፊታቃይዴስ“ በመባሌ 

የሚታወቅ ሲሆን የተጣለም ታርቀዉ ፌቅራቸዉን የሚያዴሱበትና 

አዱሱ ዓመት መጀመሩን ማብሰሪያ ነዉ፡፡ 

በቦታዉ ሇንጉሱ የሙገሳ ዘፇን ይዘፇንሇታሌ፡፡ 

Bullee yambbullo bullay gaammuwaa maraa (ቡላ ያምቡል ቡሊይ ጋሙዋ ሜራ)    

ቡሊዉ የአንበሳ መሌክ ነዉ 

Caddidi woriyagee tooraa qaraa (ጫዴዴ ዎሪያጌ ቶራ ቃራ)        
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ወግቶ የሚገዴሇዉ የሰሊ ጦር ነዉ 

Gaammuwaa caddiyagee ganjjiyaa xalaa (ጋሙዋ ጫዴያጌ ጋንጅያ ጣሊ)     

አንበሳን የሚገዴሌ ዯፋርና ጀግና ነዉ 

Woridi geliyoogee kawuwa keetaa (ዎርዱ ጌሉዮጌ ካዉሃ ኬታ)          

ገዲዩ የሚገባዉ ንጉስ ቤት ነዉ 

Gelidi ganxxiyoogee buudaa eessa (ጌሉዴ ጋንጥዮጌ ቡዲ ኤሳ)           

ገብቶ የሚቀምሰዉ በቀንዴ ዋንጫ የሞሊ ማር ነዉ 

Anee yambbuliyaa oone yambbuloo (አኔ ያምቡሉያ ኦኔ ያምቡል)   እስኪ ያምቡላ 

ማነች 

Kawuwaa Xoonana Damise Qoollee (ካዉዋ ጦናና ዲምሴ ቆላ)            

የንጉሱ ጦና ሌጅ ሚስት ቆላ ትባሊሇች          

Qollaa qoriyaraa ichchashu waree (ቆሊ ቆሪያራ እቻሹ ዋሬ)             

የቆላ አንገትዋ አምስት ክንዴ ያህሊሌ 

 Godaa gejana Bakkalo Zanne (ጎዲ ጌጃና ባካል ዛኔ)   የባካል ሚስት ዘነበች ትባሊሇች 

Sarggaa gelennaagaa alaloo ziizzee (ሳርጋ ጌላናጋ አሇል ዚዜ)   እየተባሇ ከተጨፈረ 

በኋሊ ማሳረጊያ ይሆናሌ፡፡ 
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በሹሀ ዎጋ ዕሇት የግፊታን በዓሌ ሇማክበር ከዲር እስከ ዲር በተሰበሰቡ 

የሕዝብ ተወካዮች ፉት የዎሊይታ ካዎ(ንጉስ) በጋሩዋ በመዉጣት 

በዓመቱ የሚሰሩትን ሇህዝቡ በነጋሪት ያዉጃሌ፡፡በዚህን ጊዜ የህዝቡ 

ተወካዮች አንጋት(አቤት) እያሇ ተሌዕኮ ወስዯዉ ወዯዬ ቤታቸዉ 

ከመሄዲቸዉ አስቀዴሞ ንጉሱ የሚያዯርጉት የምርቃት ሥነሥረዓት 

አሇ፡፡ይኸዉም፡- 

Maraay maatta kiyo (ማራይ ማታ ኪዮ) ያሊፈሩት ሇፍሬ ይብቁ (እንቦሳ ወተት ሇመስጠት 

ትብቃ) 

Maataay katta kiyo (ማታይ ካታ ኪዮ)     በማሳ ያሇ እህሌ ያፍራ 

Booray xaaggoo (ቦራይ ጣጎ)       በሬዉ ያግሳ 

Miizziyaa xoohu (ሚዝያ ጦሁ)    ሊሚቷ ትታሇብ (በቂ ወተት ትስጥ) 

Yelettay dicco (ዬላታይ ዴጮ)     የተወሇዯ ይዯግ 

Qanxxettay aaco (ቃንጠታይ አጮ)     የተቆረጠ ያቆጥቁጥ 

Saloy bukko (ሳልይ ቡኮ)        ከሰማይ ዝናቡ ይዝነብ     

Biittay mokko (ቢታይ ሞኮ)       አፈሩ ያብቅሌ 

Monnichchay woro (ሞንቻይ ዎሮ)    ያሌገዯሇ ይግዯሌ (ጀግና ያሌሆነ ጀግናይሁን) 

Tumay tuujjumaa xoono (ቱማይ ቱጁማ ጦኖ)     እዉነት ዉሸትን ያሸንፍ 

Donay xilluwaa yooto (ድናይ ጥለዋ ዮቶ)   አፍ እዉነትን ይናገር 
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Daanay tumaa pirddo (ዲናይ ቱማ ፍርድ)    ዲኛ እዉነት ይፍረዴ 

Malttee manqo (ማሌቴ ማንቆ)              አታሊይ ይዯኸይ     

Dufooy maynoo (ደፎይ ማይኖ)             መቃብር ይምከን 

Maccay gima (ማጫይ ጊማ) Giyaa kantta (ጊያ ካንታ) ገበያ ተሻገሪ Ochchaara 

Oyssaara (ኦቻራ ኦይሳራ ኦማርሳ) ቂቤ ሳታጭ አምሺ Manqqopaa (ማንቆፋ) አትዯኸይ      

Gillqqopaa (ግሌቆፋ) አትክሺ  Maynopaa(ማይኖፋ) አትምከኝ  

Shiiqida deree (ሽቅዲ ዳሬ)      Daannata Daala (ዲናታ ዲሊ) ዲናባ ዬዛ 

Saro gido (ሳሮ ጊድ) ሰሊም ይሁን Siga gido (ሲጋ ጊድ) (እርቅ 

ይሁን) (kalo gido) ካል ጊድ (ጥጋብ ይሁን) በማሇት ምርቃት 

ከተዯረገ በኋሊ የተከፊፇለትን ሥጋ በትሌቅ ቅርጫት አዴርገዉ 

በየበቅልቻቸዉ ጭነዉ ወዯየቤቶቻቸዉ ሲሄደ ‛ማሌእን ሚቴ“ 

(ጣፌጧችሁ ብለ) እየተባባለ እርስ በርስ ተመራርቀዉ ይሇያያለ፡፡ 

ከንጉሱ ምርቃትና ፀልት የምንማራቸዉ ሰሊምና ሌማትን 

በማስመሌከት (ስጋ ጊድ ማራይ ማታ ኪዮ ማታይ ካታ ኪዮ ቢታይ 

ሞኮ ሚዚያ ጦሁ) እርቅ ይሁን እንቦሳ ወተት ሇመስጠት ትብቃ 

ያሊፇራ እህሌ ያፌራ አፇርም ያብቅሌ ሊሚቷም ወተት በመስጠት 

ዉጤታማ ትሁን በማሇት ስሇ ሌማት ስፀሌይና ስመርቅ ፌትህ 

በማስመሌከት  (ዲናይ ቱማ ፌርድ ማሌቴ ማንቆ) ዲኛዉ ፌትሏዊ 

ፌረዴ ይፌረዴ አታሊይ ይዯኸይ በማሇት ሲገሌፀዉ   እዉነተኛነትን 
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በማስመሌከት (ቱማይ ቱጁማ ጦኖ ድናይ ጥለዋ ዮቶ) እዉነት 

ዉሸትን ያሸንፌ አፌ እዉነትን ይናገር ቁጠባን በማስመሌከት (ማጫይ 

ጊማ ጊያ ካንታ ኦቻራ ኦይሳራ ኦማርሳ) ሲሌ በዎሊይታ 

የጊሙዋ(Gimuwaa) ሥርዓት ከመቶ በሊይ ከብቶች ያስቆጠረች ሴት 

ሇሀብቷ የክብር ዕዉቅና የሚሰጥበትሥርዓት ባላቤት ሁኑ ማሇት 

ነዉ፡፡በዚህ ሥርዓት ወቅት ከሸማ የሚሰሩ የክብር አሌባሳትና ከዝሆን 

ጥርስ የሚሰራ በግምባር የሚታሰር(Wogoruwa) በፀጉር የሚሰካ 

የሰጎን ሊባ ከነሀስ የሚሰራ የእግር ጌጥ(Gimo birata) 

Migiduwaa(የጣት ጌጥ) Sagayuwaa(አምባር) Gimo guufiyaa(የጌጥ 

ምርኩዝ) ይዛ እና Hirbboora(ከዝሆን ጥርስ ተሰርቶ በክንዴ 

የሚጠሌቅ ጌጥ ታጌጣሇች፡፡( የዯ/ብ/ብ/ህ ፔሮፊይሌ 2001) 

ይህንን ሁለ አጊጣ ገበያ አቋርጣ የጊሙዋ ክብር ትጎናፀፊሇች ይህንን 

ማዕረግ አግኙ ብል ነዉ የአገሩ ንጉስ(ካዎ) ሴቶችን የሚመርቀዉ፡፡ 

መተካትን በማስመሌከት (ማይኖፊ የሇታይ ዴጮ ቃንጠታይ አጮ) 

አትምከኑ የተወሇዯ ይዯግ በማሇት የትዉሌዴ ቀጣይነት አስፇሊጊነቱን 

የሚያብራራ ከመሆኑም ባሻገር የተቆረጠ ያቆጥቁጥ በማሇት በአንዴ 

በተቆረጠ ዛፌ ወይም እንጨት ምትኩን መተካት ሇአከባቢያቸዉ ጥበቃ 

አስፇሊጊ መሆኑን የሚጠቁም ምርቃት ይመርቃለ፡፡ 
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3.5. ባህሊዊ የምግብና መጠጥ ዝግጅት በግፊታ በዓሌ 

    ፒርሱዋ( ቦርዳ) 

ቦርዳ ሇመሥራት የበቆል ደቄት ተነኩሮና ተቀቅል ዯርቆ ከተፇጨ 

የገብስ ብቅሌ ጋር በእንሥራ ዉስጥ ተዯባሌቆ ከተብሊሊ በኋሊ በብሔሩ 

‛ሆፔያ“ እየተባሇ በሚታወቀዉና ወንፌት በሚመስሇዉ ባህሊዊ 

መጭመቂያ መሣሪያ በሴቶች ተጨምቆ የሚወጣ ባህሊዊ መጠጥ ነዉ፡፡ 

ቦርዳ በዎሊይታቱዋ ቋንቋ ናቺሴ ዎይኮ ጫሚ እየተባሇ ይጠየቃሌ፡፡ 

ይህም ማሇት ሇጋ ነዉ ወይስ መራራ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ ናችሳ (ሇጋዉ) 

ሇሴቶች የሚሰጥ ሲሆን ጫሙዋ (መራራ) የሚሇዉ ሇወንድች የሚሰጥ 

ነዉ፡፡ 

 ሼንዳራ(ፕሻሙዋ) ሼንዯራ የሚዘጋጀዉ የበቆል ወይም የገብስ ደቄት 

ገንፍ ተገንፌቶ ቂቤ ተጨምሮበት ነዉ፡፡ይህም የሚዯረገዉ ጮማ 

ከመበሊቱ አስቀዴሞ የምግብ ፌሊጎት እንዴከፌት ታስቦ ነዉ፡፡   

ፔጫታ 

ቦዬ ተሌጦና ተቀቅል ብስሌ ያሇዉን ከእሳት ከእሳት በማዉጣትና 

በመቀጥቀጥ ከተንፇረፇረ በኋሊ የተነጠረ ቂቤ ከዲታ በርቤሬ በቦዬዉ 

ሊይ ጨምሮ በማዯበዯሇቀና በማዋሀዴ የሚዘጋጅ ምግብ ነዉ፡፡ይህ 

በእሳት በተሇበሇበ የእንሰት ቅጠሌ  እየተጨመረ ሇመጣዉ ሰዉ 

ይሰጣሌ፡፡ 
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ባጭራ 

ይህ ጎዳታ እየተባሇ ከሚታወቀዉ የእንሰት ክፌሌ የሚዘጋጅ ባህሊዊ 

ምግብ ነዉ፡፡ ጎዳታ የሚዘጋጀዉ ከእንሰቱ ሥር ተቦጥቡጦ 

ከሚወጣዉ፣ፕሪያ እየተባሇ ከሚታወቀዉ ከእንሰቱ ነጩ ክፌሌና 

ሞርጮጭያ እየተባሇ ከሚታወቀዉ ከቡሌአዉ ክፌሌ ሲሆን ሶስቱም 

በአንዴ ሊይ ታሽተዉ የሚታሰር ሆኖ ዉስጡ አንዯ በረድ የነጣና 

ኡንጫይ ቶርችስ በመባሌ የሚታወቅና ባጭራና ከቁርጥ ጋር የሚበሊ 

የቆጮ ቂጣ ሇመሥራት የሚያገሇግሌ ነዉ፡፡ 

ባጭራ የሚሰራዉ በብሔሩ ‛ሳፋታ ኬሪያ‛ እየተባሇ በሚታወቀዉ 

ማቶት(ትሌቅ ሸክሊ ዴስት) ነዉ፡፡የጎዳታ ቆጮ እንኩሮ እየተነኮረ 

በማቶቱ ዉስጥ ይጨመራሌ፡፡ከዚያም ሇአሥራ አምስት ቀናት ያህሌ 

ተሰብስቦ በቅመማቅመምና በጨዉ ተሇዉሶ ታክሞና ተከሽኖ የቆየዉ 

ወተት በእንኩሮዉ ሊይ ይርከፇከፌና በሚያቃጥሌ ምጣዴ 

ይከዯናሌ፡፡እንኩሮዉ ከወተቱ ጋር ከተዋሀዯ በኋሊ ትሌቅ እንስራ ሙለ 

ተነጥሮ የቆየ ቂቤ ምንም ሳይቀር በሊዩ ሊይ ከተዯፊ በኋሊ የተሇያዩ 

ቅመማ ቅመሞችና የተዲጠ ነጭ ሽንኩርት በመጨመር እንዴዋሀዴ 

ይዯረጋሌ፡፡ከዚያም ተሸፌኖ እንዴቀመጥ ይዯረግና በእጅ ከተነካ 

ስሇሚበሊሽ በእሳት በተሇበሇበ እንሰት ቅጠሌ እየተዯረገ ይሰጣሌ፡፡ይህ 

የሚበሊዉ ሇዘመን መሇወጫ ዋዜማ ሲሆን የሚበለ ሰዎች ከተሇያዩ 

ቦታ በዓለን በጋራ ሇማክበር የመጡ ዘመዴ አዝማድች ተጠራርተዉ 

ነዉ፡፡ 
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ሙቹዋ 

ቡሌአዉ በወንፌት ይነፊሌ፡፡ የተነፊዉ ቡሌአ በምጣዴ ይነኮራሌ 

ከዚያም በእንስራ ዉስጥ የእንሰት ቅጠሌና ኮባ ተነጥፍና ዉሀ 

ተጨምሮ በፇሊ ዉሀ ሊይ የቡሌአዉ እንኩሮ ተጨምሮ ይቀቀሊሌ፡፡ 

ሲበስሌ በትሌቁ ዴስት ተገሌብጦ ከቅቤ ጨዉና ቅመማ ቅመም 

ተጨምሮ እንዴዋሀዴ በማዴረግ የሚሰራ የቡሌአ ፌርፌር  ነዉ፡፡ 

 

ቃየ አሹዋ(ቃንጡዋ) ቁርጥ 

ከበሬዉ ሥጋ ምርጥ የሆነዉ ክፌሌ ተቆርጦ በቂቤ በተሇወሰ “ዲታ“ 

በርበሬ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነዉ፡፡ ይህንን ቤተሰብ በአንዴ ቦታ 

በመሰብሰብ ኤርጊያ የሚባሌ የእንሰት ቅጠሌ በማንጠፌ ቁርጡን ሥጋ 

በቅጠለ በመዘርገፌ ዙሪያዉን ከበዉ በመቀመጥ በዲታ በርበሬ 

እየጠቀሱና እርስ በርስ አየተጎራረሱ የሚመገቡት ምግብ 

ነዉ፡፡በዎሊይታ የበሬ ዴሇባ ሥርዓት በጣም የተሇየ ሆኖ በሬ ከሰዉ 

ትንፊሽ እየተጋራ ‛ጢሁዋ ሆምቢያ“ በሚባሇዉ በተከዯነ አጥር ዉስጥ 

የተሇያዩ የእህሌ ዝሪያዎችን እየተመገበ ስሇሚቀሇብ ቁርጥ ሥጋዉ 

የተሇየ ጣዕም አሇዉ፡፡ በዚህ ምክንያት ዎሊይታ በጥሬ ሥጋ ቱሪዝም 

ትታወቃሇች፡፡ 
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ምስሌ3.3 ቃዬ አሹዋ (ቃንጡዋ) ቁርጥ ምንጭ ዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ/መምሪያ 

ጥጣ/ጥብስ/ 

ሇጥብስ የሚሆነዉን ሥጋ ዘሌዝሇዉ አግዴም በተዘረጋዉ ትሌቅ 

አንጨት በማንጠሌጠሌና እሳት በማንዯዴ ስጠበስ ቻቻቻቻቻቻቻ የሚሌ 

ዯምጽ እያሰማ የጮማዉ ብዛት እሳት እያነዯዯ የበሰሇዉን ሥጋ ከእሳት 

አዉጥተዉ የሚመገቡት የምግብ ዓይነት ነዉ፡፡ 

ቆጭቆጩዋ፡-ሥጋ ተቀቅል ሙክክ ብል ስበስሌ ዉሀ ሳይገባ ቅቤ 

የተሇያዩ ቅመማቅመሞችና የተፇጨ ነጭ ሽንኩርት ተጨምሮ በዯንብ 

እየተመታ እንዴዋሀዴ ይዯረጋሌ፡፡ይህ ቆጭቆጮ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 
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ወጣያ 

ሥጋ ተቀቅል በስሱ ተከትፍ ተዘጋጅቶ ከአይብ ጋር በማዯባሇቅ 

የተነጠረ ቅቤና የተሇያዩ ቅመማ ቅመሞች ጋር በማዋሃዴ የሚሰራ 

ባህሊዊ ምግብ ነዉ፡፡የሚበሊዉም ከ ቆጮ ወይም ቂጣ ጋር ነዉ፡፡ 

ሱሌሱዋ:- ከበሬዉ ሥጋ በዎሊይታቱዋ ሽንጫ በመባሌ ከሚታወቀዉ 

ቀይ ሥጋ ተወስድ በዯንብ ተዯርጎ ይከተፊሌ፡፡ ከዚያም በኋሊ በቃጫ 

ተጠቅሌል በጣም ይጨመቃሌ፡፡ይህም በሥጋዉ ዯምና አሊስፇሊጊ የሆነ 

ነገር ካሇ ሇማስወገዴ ታስቦ ነዉ፡፡ በተጨመቀዉ ሥጋ ሊይ የነጠረ ቅቤ 

ቅመማ ቅመሞችና የተዲጠ ነጭ ሽንኩርት ተጨምሮ እንዴዋሀዴ 

ይዯረጋሌ፡፡ ይህም ሱሌሱዋ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

ጉጉዋ፡- በጭሻ ቀን አበባ ይዘዉ ሇሚመጡ ሰዎች ጉጉዋ የሚባሌ 

ምግብ ይዘጋጃሌ፡፡ የተከተፇ ሥጋ ተጨምቆ ያሌተነጠረ ቅቤ በዯንብ 

ከታጠበ በኋሊ በጣም ብዙ የተዲጠ ነጭ ሽንኩርትና ጥቁር አዝሙዴ 

ተጨምሮ በዯንብ እየታሸ ከተዋሀዯ በኋሊ በትሌቅ ሸክሊ ዴስት(ቁማ 

ኬሪያ)እየተባሇ በብሔሩ በሚታወቀዉ ዉስጥ ተዯርጎ ይታሸጋሌ፡፡ 

ቅቤዉ እንዴቀሌጥና በዯንብ እንዴዋሀዴ ታስቦ በእሳት ጉሌቻ አጠገብ 

እያዘዋወሩ እስከ አበባ ቀን ዴረስ ያቆዩታሌ ይህ ገና ስከፇት የምግቡ 

መዓዛና ሽታ አገር ያናዉጣሌ በዚህን ጊዜ በዚያ ዴስት ዉስጥ ጉጉዋ 

መኖሩ ይታወቃሌ፡፡ 
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ቆጭ ቆጩዋ (በጎመን) ፡-ጎመን ሳይከተፌና ሳይቀነጠስ እንቡጥ 

እንቡጡንና ሇጋዉን ከፌሌ በመሌቀም በማሰሮ ዉስጥ ተጨምሮ 

ይቀቀሊሌ፡፡ ሇግፊታ በዓሌ የታረዯዉ ሥጋ እቤት ተሰቅል የሚቆይበት 

እንጨት በዎሊይትኛ ኮጫ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ከዚሁ ከኮጫ መጠነኛ 

ሥጋ የያዘዉ አጥንት ይወርዴና እየተቀጠቀጠ በማሰሮ ዉስጥ 

ይጨመራሌ፡፡ ቅቤና ቅመማ ቅመም ተጨምሮ በስል ከእሳት 

ይወጣሌ፡፡ ይህ የሚሰራዉ የግፊታ በዓሌ ሥጋ ማሇቂያዉ አከባቢ 

ነዉ፡፡ 

 

ምስሌ 3.3. ሇግፊታ በዓሌ የተዘጋጀ ሥጋ  ምንጭ የራስ 
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ምስሌ 3.5. የግፊታ በዓሌ ባህሊዊ ምግብ ዝግጅት በከፉሌ      ምንጭ የራስ 

 

ምስሌ 3.5.ሇግፊታ በዓሌ የታረዯ ሥጋ ስከፊፇሌ ምንጭ 

ዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ/መምሪያ 
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ምስሌ 3.5 የግፊታ በዓሌ ባህሊዊ ምግብ ዝግጅት በከፉሌ            ምንጭ የራስ 

የግፊታ በዓሌ ሥጋ ስበሊ ‛በኤርጌ ዬቻ“ እቤት በሳልን ቅጠሌ ተነጥፍ 

ሁለም የቤተሰብ አባሊት በቤቱ ሳልን ቁጭ ብሇዉ ቁርጥ ሥጋ በዲታ 

በርበሬና በቆጮና በበቆል ቂጣ የሚመገቡ ሲሆን ይህ ሥረዓት በዓመት 

አንዴ ጊዜ በበዓለ ወቅት ብቻ የሚካሄዴ ሥረዓት ነዉ፡   

3.6. የሴቶች እንሶስሊ ሥርዓት (wosolluwaa woggaa) 

ሌጃገረድች በወሊይታ ብሔር  ዉስጥ በሚከበረዉ የግፊታ በዓሌ ትሌቅ 

ተሳትፍ አሊቸዉ፡፡ሇዚሁ በዓሌ አከባበር እንዯ ወንድች አንዴ ወር ገዯማ 

ሲቀር ነዉ ዝግጅት የሚያዯርጉት፡፡ ሇበዓለ የሚሇብሱትን ፇትሌ 

በማስፊትና ጌጣ ጌጥ በመግዛትና ገቢ የሚያገኙበትን በመነገዴ ሇዕሇቱ 
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መዯሰቻ የሚሆነዉን ገንዘብ ያጠራቅማለ፡፡የበዓለ ዕሇት በአንዲንዴ 

አከባቢ ያለ ሌጃገረድች አንዴ አማካይ ቦታ መርጠዉ በዚሁ ሥፌራ 

ይገናኙና የጉሉያ ችቦ  ወዯሚሇኮስበት ሥፌራ ይጓዛለ፡፡በበዓለ ሥፌራ 

እንዯዯረሱ በቡዴን ተቀምጠዉ የግፊታ ጨዋታ እየተጫወቱ 

ያመሻለ፡፡ሌጃገረድች በሚጫወቱበት ወቅት የፌቅር ዘፇኖችን ጭምር  

እያቀሊቀለ በመጫወት በዓለ ታሊቅ ዴምቀት እንዴኖረዉ ያዯርጋለ፡፡ 

የጉሉያ ሥርዓት  ወዯ ማብቀያ አከባቢ ሌጃገረድች ሙሽራ ካሇች ወዯ 

እሷ ቤት ሙሽራ ከላሇች በቅርብ የተዲረች ወጣት ሴት ቤት 

እየተጫወቱ ጉዟቸዉን ያመራለ፡፡የቤቱ ባሇቤትም እንሶስሊ ሇሁለ 

የሚበቃ አዘጋጅታ ትጠብቃሇች፡፡እዛም ላሉቱን ሙለ “ልሚዮ ዬጎ ኤ 

ዬጋ‛ እያለ የእያንዲንዶን ሌጃገረዴ ስም እየጠሩ ሲጫወቱ አምሽተዉ 

እኩሇ ላሉት ሲሆን እንሶስሊ ይሞቃለ፡፡ሉነጋጋ አከባቢም የላሉቱ 

መርዘም በጣም ስያናዴዶቸዉ የሚከተሇዉን የዘፇን ስንኝ ይቋጥራለ፡፡  

Heeran daranay baawee (ሄራን ዲራይ ባዌ)  በአከባቢዉ ጫካ የሇም ወይ 

Daran kafooy baawee (ዲራን ካፎይ ባዌ)  በጫካዉ ዉስጥ ወፍ የሇም ወይ 

Kafuwawu doon baawee (ካፉዋዉ ድን ባዌ)    ሇወፎች አፍ የሇም ወይ 

A doona xoossi gorddoo (አ ድና ጦስ ጎርድ)    አፈን እግዚአብሄር 

ይዝጋዉ   ብሇዉ ስረግሙ ይቆዩና  የንጋት ማብሰሪያ ወፌ ስንጫጫ 

‛ታኩሼ ኩሊ ኩርቹቼ  ኩራቼ ዋሳ ዳንቴቴ  አግኔ ጤራ ቦሌጆጄ“ 
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“ታኩሼ ኩሊ ኩራቼ ዋሳ‛  “ልሚዮ ዬጎ ኤ ዬጋ‛ “ሀያሊ ሊ  ሊሊሉያዉ 

አቦሊሊሉያዉ‛  የሚሇዉን ዘፇን ስዘፉኑ ቆይተዉ ጧት የቤቱ ባላበት 

እሳት ያነደና   ታስሮ በማዯሩ የተኮማረተረዉን እጅ በመፌታት በቅቤ 

እያሹ እሳት በማሞቅ እንዴፌታታ አዴርገዉ ወዯየቤታቸዉ ይሄዲለ፡፡  

ከዘፇኖቹ አንደ ከነግጥሞቹ የሚከተሇዉን ይመስሊሌ፡፡ 

Lomiyo yeggoo ee yeggaa 2× (ልሚያ ዬጎ ኤ ዬጋ)   ልሚ ሌጣሌ አዎን ጣይ 

Karetta daamiyo (ካሬታ ዲሚዮ)                 የጥቁር ዲማዋን 

Ee yeggaa yegaa ee yeggaa (ኤዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)    አዎን ጣይ ጣይ 

Oonakko na’iyo (ኦናኮ ናእዮ)                      የእጌላን ሌጅ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)  አዎን ጣይ ጣይ 

Oonakko michiyo (ኦናኮ ምችዮ)                  የእጌላን እህት 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)  አዎን ጣይ ጣይ 

 Oonakko yeggoo (ኦናኮ ዬጎ)                       እገሉትን ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)   አዎን ጣይ ጣይ 

Molissossaa arssyoo (ሞሌሶሳ አርሲዮ)           ወሊንሳ ቀዩዋን 

Ee yeggaa yegaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)    አዎን ጣይ ጣይ 
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Dararaa daahiyaaro yeggoo (ዲራራ ዲሂያሮ ዬጎ) በጫካ ሹሌክ ብሊ የምትሄዯዉን 

ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)   አዎን ጣይ ጣይ 

Wusheero yeggoo (ዊሸሮ ዬጎ)                    ከይሲዋን ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ   አዎን ጣይ ጣይ 

Bullukkuwaa maayiyaroo yeggoo (ቡለኳ ማይያሮ ዬጎ)   ቡለኮ የምትሇብሰዋን 

ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)    አዎን ጣይ ጣይ 

Bububboo yegoo (ቡቡቦ ዬጎ)                  ሞንሟናዋን ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ) አዎን ጣይ ጣይ 

Azinaa wadhdhiya xalttamoo yeggoo (አዚና ዋጵያ ጣሌታሞ ዬጎ) ባሎን 

የምትዯበዴበዉን ሌጣሌ 

Ee yeggaa yeggaa ee yeggaa (ኤ ዬጋ ዬጋ ኤ ዬጋ)    አዎን ጣይ ጣይ 

Awan yeggoo (አዋን ዬጎ)                ዬት ሌጣሌ? 

ከሊይ የተዘፇነዉ ዘፇን ሇሴት ሌጆች የሚያስተሊሌፇዉ የሥነ-ምግባር 

ትምህርት አሇ፡፡ ይኸዉም መጥፍ ሥነ-ምግባር ያሊቸዉ ሴቶችን 

ተምሳላት ዲራራ ዲሂያሮ(በጫካ የምትሾሌክ) ዉሸሮ(ሌክስክሷን) አዝና 

ዋዼያሮ(ባሎን ዯብዲቢ) በማሇት ገሌጾ ጥሩ ሥነ-ምግባር ያሊቸዉንና 
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ቆንጆና መሌከ መሌካም ሴቶችን ካሬታ ዲሚዮ(ጥቁር ዲማዋን) ሞሌሶሳ 

አርስዮ(ወሊንሳ ቀዩዋን) ቡቡቦ(ሞንሟናዋን) በማሇት የእነሱን ፇሇግ 

እንዴከተለ በጫዋታ መሌክ እያዝናና በበዓሌ ጊዜ የሚያስተምር ነዉ፡፡ 

 

 ምስሌ 3.6. በእንሶስሊ ሥረዓት ሴቶች ስጫዎቱ   ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ 

3.7. በግፊታ በዓሌ የሚሇበሱ አሌባሳት የብሔሩ አሇባበስና የሰዉነት አጋጌጥ  

ወንድች አዲዱስ ሱሪና ቆሉያ(ከወገብ በሊይ የሚሇብሱት) ናጣሊ እርቹዋ(እንዯ 

ፍጣ ያሇ) ይሇብሳለ ወንድች ጋሚያ የሚባሌ የአሁኑ የአፌሪካዉያን አይነት 
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ፀጉር አስተዲዯግ ዓይነት ስታይሌ  የሚከተለ ሲሆን ሴቶች ግጠቱዋ በመባሌ 

የሚታወቀዉን አነስተኛ ቡለኮ ከወገብ በታች ታጥቀዉ በሊይ ሊዩ ‛ሻማጭያ“ 

በመባሌ የሚታወቀዉን ጥብቆ ይዯርባለ፡፡በእጆቻቸዉ እንሶስሊ 

ይቀባለ፡፡ምግደዋ የሚባሌ እንዯየአቅሙ ከወርቅ ከብር ከነሀስ የተሰራ ቀሇበት 

በጣታቸዉ ያዯርጋለ፡፡በጆሮአቸዉ ማቻሊ በመባሌ የሚታወቀዉን ከዝሆን 

ጥርስ የሚሰራዉን የሚንጠሇጠሌ ክብ የጆሮ ጉትቻ ያዯርጋለ፡፡በአንገታቸዉ 

እንዯየ ዕዴሜቸዉ “ሞጋ‛ በመባሌ የሚታወቀዉን የአንገት ሀብሌና 

ድቃ(ጉጁማ) ያስራለ ፀጉራቸዉን ያበጥራለ፡፡ህፃናት ሴቶች ‛ማሽኩዋ“ 

በመባሌ የሚታወቀዉን ከፇትሌ የሚዘጋጅና መታጠቂያ ጋር የሚያያዝ 

ተመሳሳይ ቁመት ያሊቸዉ በርካታ የፇትሌ ገመድች ጫፌ ሊይ ዬላለዋ(ዛጎሌ) 

ተያይዞ ያሇዉን በሀፌረተ ሥጋቸዉ አከባቢ ያገሇዴሙታሌ፡፡በማሽኳዋ ጫፌ 

ሊይ የተቋጠረዉ ዛጎሌ ከጌጥነት ባሻገር የፇትሌ ገመደን ንፊስ 

እንዲይገሇብጠዉ የሚከሊከሌ ሲሆን ህጻናት ሌጆች ሲራመደ የሚሰጠዉ 

ዴምጽ የሚያስዯስት ቃና አሇዉ፡፡ንጉሱ ‛ካሊቻ“ ከዝሆን ጥርስ ተዘጋጅቶ 

የብርና ወርቅ ፇርጥ ሇጌጥነት በዙሪያዉ ተያይዞ የተዘጋጀዉን ዘዉዴ 

በጭንቅሊቱ አዴርጎ “ደንጉዛ ሀዳ‛ ከቀይ ጥቁርና ቢጫ ቀሇም ጥጥ ክሮች 

የሚሰራ ሆኖ እንዯ ረጅም ሱሪና ቁምጣ የሚሇበሰዉን ይሇብሳሌ፡፡ ‛ሴራ ሀዳ“ 

የሚባሇዉን ሌብስ ጀግና የሆኑ የጦር መሪዎች ሇብሰዉ የሚታዩት ሌብስ 

ነዉ፡፡ “ጉቱማ ሀዳ‛ ማንኛዉም የህብረተሰቡ ክፌሌ ሇብሶ የሚታየዉ ሆኖ 

ሱሪዉ ከተሇያዩ ክሮች የሚሰራና ጌጣጌጥ የላሇዉ ሲሆን ከሊይ በዝርዝር 

የተጠቀሰዉን የአሇባበስና አጋጌጥ በመከተሌ በዓለን ያከብሩታሌ፡፡ 
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ምስሌ 3.7.ደንጉዛ ሀዱያ    ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ 
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ምስሌ 3.8. ሴሬ ሀዱያ        ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ/መምሪያ 
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ምስሌ 3.9. የአባዎራዎች አሇባበስ በግፊታ በዓሌ    ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ/መምሪያ 
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ምስሌ 3.10. የሴቶች አሇባበስ በግፊታ በዓሌ      ምንጭ የራስ 

ከእርዴ ቀን ቀጥል ያሇዉ ቀን ሳጋ ጋሊሳ (ታማ ሳይኖ) የእሳት ሰኞ 

ይባሊሌ፡፡ከዚህ ጋር በተያያዘ እሳት የተፇጠረዉ ሰኞ ነዉ ተብል 

ይታመናሌ፡፡ባቂያ ባሩዲ ዋንዛ እንጨት ሊይ በዎሊይታቱዋ ጣንቃርሳ 

በሚባሇዉ የበረሀ እንጨት ተሰብቆ እሳት ሇመጀመሪያ ጊዜ የተፇጠረበት 

ተብል ይታመናሌ፡፡ከዚህም ላሊ በቶል የሚበሊሹት የሥጋ ክፌልች በእሳት 

በማገንፇሌ ጨዉ ጨምረዉ በማከም ሇረጅም ጊዜ ሳይበሊሹ እንዴቆዩ 

የሚያዯርጉበት ቀን ነዉ፡፡ በዚህ ቀን አንደ ከአንደ ቤት እሳት መዋዋስ 

መቀባበሌ አይቻሌም፡፡በላልች መረጃ ሰጭ አዋቂ የሀገር ሽማግላዎች አባባሌ 

ዕሁዴ ማታ የጉሉያ እሳት የተሇኮሰዉ ፌም እስከነጋታዉ ሳይጠፊ የሚያዴር 

በመሆኑ ነዉ ታማ ሳይኖ የተባሇዉ ብሇዉ ገሌፀዋሌ፡፡  
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ጭሻ ጋሊሳ ( ጭሻ ማስቃይኖ) የአበባ ማክሰኞ ይባሊሌ፡፡ ዘመዴ 

አዝማዴ አማች ወዲጅ ቤት አበባ ተይዞ(ግፊታ ዮዮ) እንኳን አዯረሳችሁ 

እያለ የአዱስ ዓመት ብስራት የሚገሇጽበት ቀን ነው፡፡ ይዘዉ 

የሚሄደት አበባዎችም ሁሇት አይነት ናቸዉ፡፡ የአዯይ አበባና 

ኮርማ(kormmaa) የተባለት ዓመት በዓለ ሉከበር አንዴ ሳምንት 

ሲቀረዉ መፌካት የሚጀምሩ አበባዎች ናቸዉ፡፡ አበባ ይዘዉ የሄደ 

ሰዎች ሇቤቱ አባወራ በቀኝ እጁ አበባ የሚሰጡ ሲሆን ተቀብል  ከቤቱ 

ምሰሶ ጋር ያስራሌ፡፡በግራ እጁ የያዘዉን በምሶሶዉ ሥር የሚያስቀምጥ 

ሲሆን እማወራም እሱን ተከትሊ መጥታ የምትቀበሌ ስትሆን አበባዉን 

ስሰጡ ‛ዮዮ ጊፊታ“እያለ ይሰጣለ፡፡አበባ ከተቀበለ በኋሊ ግፊታ 

እናንተን አይቁጠር እናንተ ግፊታን ቁጠሩ አትሙቱ በማሇት 

ይመርቃለ፡፡ከዚያም የተዘጋጀሊቸዉን ምግብና መጠጥ በመስጠት 

ይጋብዟቸዋሌ ይበሊለ ይጠጣለ፡፡‛ሀያ ያልላ ሽንጫ“ የሚባሇዉንም 

ዘፇንም ይዘፌናለ፡፡አመሻሹም ሊይ ወዯ ቤታቸዉ ይመሇሳለ፡፡በነጋታዉ 

ረቡዕ ዕሇት ‛Gazze oruwa“(ጋዜ ወሉሊ ጋሊሳ) ይባሊሌ፡፡ ከዚህ ቀን 

ጀምሮ ሙሽሮች ወይም አዱስ የተዲሩ ሴቶች አሇዚያም የታጩ 

ሌጃገረድች ባለበት   ወጣቶች ከየቦታዉ ተሰብስበዉ ባህሊዊ 

ጨዋታዎች በጋራ ሆነዉ ሀያያ ላኬ እያለ ትከሻ ሇትከሻ ተቃቅፇዉ 

የሚጫወቱበትና ሌጃገረድችን ልሚ በመሇመን የሚፇሌጓትን 

የሚመርጡበት ጨዋታ ነዉ ጋዜ፡፡ ጋዜ በሁሇት የሚከፇሌ ሲሆን 

አንዯኛዉ ‛የቃሌቻ ጋዜ“ በመባሌ የሚታወቅ ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ 
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“የደቡሻ ጋዜ“ ተብል ይታወቃሌ፡፡ በጋዝያ ቦታ ጋዝያ(ጨዋታ) 

ያዘጋጀዉ ሰዉዬ ቆዲ በመሌበስ የበሬ ቀንዴ በማዴረግ ይፍክራሌ 

በቦታዉ የተገኙትን ያበሊሌ ያጠጣሌ የፇረስ ግሌቢያ ዉዴዴር 

እንዴካሄዴ ያዯርጋሌ፡፡ወጣቶች ይዘፌናለ ይጨፌራለ ልሚ ይሇምናለ 

ትግሌ ይገጥማለ ሩጫ ይወዲዯራለ፡፡ሴቶች ሌጃገረድች አንዴ ሊይ 

ሆነዉ በየቡዴን ቁጭ ብሇዉ ወንዳና ሴቴን ከበሮ እየመቱ ‛ሀያወሊ 

ልሜ“ እያለ የሚመርጡትን ወንዴ ልሚ በመስጠት የሚመርጡበት 

እንዱሁም ሴቶች ሇሚዜነትና ሇጓዯኝነት ከመረጧት ሴት ጋር በጥርስ 

አንዴ ልሚን ሇሁሇት የሚከፊፇለበትና ስማቸዉን ሲጠራሩ ‛ልሜ 

ልሜ“ የሚባባለበት ጨዋታ ነዉ፡፡በዚህ አንዶ የላሊኛዋን ስም “ልሜ‛ 

ብሊ ትጠራሇች እንጂ በመዯበኛ ስማቸዉ የማይጠራሩ ከመሆኑም 

ባሻገር እርስ በርስ የማይጎዲደበት አንዶ የላሊኛዋ እስከ ዕሇተ ሞትዋ 

የዘሇዓሇም ምስጢረኛ የምትሆንበት ዘሊቂ ቃሌ ኪዲን ነዉ፡፡ 

በጋዜዉ ቦታ ወሊጆችም ጎራ በማሇት የሌጆቻቸዉን ጨዋታ 

ይመሇከታለ፡፡ ጠብ ግጭት ጠሇፊ እንዲይኖር ይከታተሊለ 

ይጠባበቃለ፡፡በዚህ ጊዜ ከጓዯኞቻቸዉ ጋር በመገኛኘት ባሉ ሄላላ ቦራይ 

ሞሌሻ ሚዝያ ኦይሶ ማሇትም ያረዴነዉ በሬ በጣም ጮማ ነዉ 

ሊሚቷም እንዯ ቂቤ የቀሇጠች ጮማ ናት ይባባሊለ፡፡ ከዚያም 

ይተቃቀፈና “ሊሜራዉ ዲና‛ (ሇዘሇዓሇም እንኖራሇን) የሚባሇዉን ዘፇን 

አብረዉ ይዘፌናለ፡፡ 
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3.8. ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪያዎች በግፊታ በዓሌ 

በግፊታ በዓሌ ወቅት በሥራ ሊይ የሚዉለ የብሔሩ የሙዚቃ 

መሳሪያዎች የሚከተለት ናቸዉ፡፡ እነሱም 

1. ጫቻ ዛይያ     6. ሱለሲያ  

2. ካምባ         7. ዴንኪያ  

3. ኡሌደ        8. ዱታ           11.ማሌካታ 

4. ፕሮሪስያ      9. እምብሉቲያ      12.ናግሪታ በመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

5. ማጫኔ አቱማ ካራቢያ             10.ፐሊሉያ 

እነዚህ ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪዎች በመጥፊት ሊይ ያለና እጅግ 

አሳሳቢ ሁኔታ ሊይ የሚገኙ መሆናቸዉን ይህ መረጃ በተሰበሰበበት 

ወቅት መረጃ ሰጭዎቻችን ከሰጡት መረጃ ሇመረዲት የተቻሇ ስሇሆነ 

ሇችግሩ ጉዲዩ በሚመሇከተዉ ሁለ ትከረት ተችሮት አስፇሊጊዉ 

ጥናትና ጥበቃ ብዯረግሊቸዉ ሇነዚህ ቅርሶች ቀጣይነትና የማንነቱ 

መገሇጫ ሇሆነዉ የግፊታ በዓሌ አከባበር ሕዲሴ ምቹ ሁኔታ 

እንዯሚፇጥር የአጥኚዉ እምነት ነዉ፡፡  
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ምስሌ 3.11. ማጫኔ አቱማ ካራቢያ(ሰቴና ወንዳ ከበሮ)    ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ 
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ምስሌ 3.12. ጫቻ ዛይያ    ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ   
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ምስሌ 3.13. ካምባ   ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ 
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ምስሌ 3.14. ኡሌደደዋ       ምንጭ የዞ/ባ/ቱ/መ/ኮ 
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3.9. በግፊታ በዓሌ ጋዜ ወቅት የሚዘወተሩ ዘፇኖችና የሙዚቃ 

ቅኝቶቻቸዉ 

በዎሊይታ ግፊታ በዓሌ ጊዜ የሚዘፇኑ ዘፇኖች ስምንት(ኦክታሪምክ) 

የሙዚቃ ቅኝቶች ያሎቸዉ ሲሆን እነዚህም፡- 

      1.  ሄቸችያ             5. አቦሉያ 

      2. ሊንቻሙዋ         6. ዝቱዋ 

      3. ሲሌደዋ           7. ዴምአኩዋ  

       4. ጎሻ              8. ዴርባ  በመባሌ ይታወቃለ፡፡ 

በዚህ የግፊታ በዓሌ ከ7-10 ቀናት የሚፇጅ የሙዚቃ ፓስትባሌ 

ይካሄዲሌ፡፡በዚህ ጊዜ ላሊ ሥራ የማይሰራና መብሊት መጠጣት መዯሰት 

ብቻ ስሇሆነ አንዴ የጊዜዉን ምቾት ገሊጭ አባባሌ በብሔሩ አሇ፡፡ይህም 

‛ግፊታዉ ይዲ እማታይ ሰኣይ ኡባቶካ ሀጋማሊ ያጌስ“፡፡ ትርጉሙም 

የግፊታ በዓሌ በሚከበርበት ወቅት የመጣ እንግዲ ዎሊይታ አከባቢ 

ሁላም ኑሮ ገነት ነዉ ብል ያስባሌ፡፡ 
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በወንዴ ሌጆች የሚዘፇኑ 

    1.  Lekke (ላኬ) 

Hayaayaa lekkee hayyaa lekkee hayyaa lekkee ሃያያ ላኬ 

ሃያ ላኬ ትሌቅ ጨዋታ ዯህና ጨዋታ 

Mashshido naatii Uushuwaara meeze ማሽድ ናቲ ኡሹዋራ ሜዜ 

የማሽድ ሌጆች ከዉሽንፌ ጋር የተሊመደናቸዉ፡፡  

Daamootaa naatii meeguwaraa meezee (ዲሞታ ናቲ ሜጉዋራ 

ሜዜ)  የዲሞታ ሌጆች ከብርዴ ጋር ሇማዲ ናቸዉ፡፡ 

Sorppella naatii carkkuwaara meezee (ሶርፋሊ ናቲ ጫርኩዋራ 

ሜዜ)   የሶርፋሊ ሌጆች ከንፊስ ጋር ሇማዲ ናቸዉ 

hayaayaa lekkee hayyaa lekkee hayyaa lekkee ሀያያ ሇኬ ሀያ 

ላኬ ሀያ ላኬ እንኳን ሇትሌቁ ጨዋታ አዯረሰን 

Anjjullo baalee (አንጁል ባላ)              አንጁል የባላ ሌጅ 

Abullaa gayllee (አቡሊ ጋይላ)             ትሌቁ የበሬ ጎዴን  

Tolamaa tooray hayya tooray (ቶሊማ ቶራይ ሀያ ቶራይ)   ትሌቁ 

ጦር ዯህና ጦር 
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Deriyan bukkiya iray danddiro pozggee (ዳሪያን ቡክያ እራይ 

ዲንዴሮ ፍዝጌ)         በተራራ የሚዘንብ ዝናብ ትንንሽ ካፉያ         

Kaa’iyo woyshsha dinkkiya gadiila miire (ካእዮ ዎይሻ ዴንክያ 

ጋዴሊ ሚሬ)          የሚጫወቱበት ትሌቁ የትንፊሽ መሣሪያ 

ዴንክያ ይባሊሌ፡፡  

Hayayyaa lekkee hayya lekkee hayyaa lekkee (ሀያያ ላኬ ሀያ 

ላኬ ሀያ ላኬ) 

Gifata gazzee (ግፊታ ጋዜ)               የግፊታ ጫዋታ 

Abuullaa gayllee (አቡሊ ጋይላ)            ትሌቁ በሬ ዯህና በሬ 

Geela’o Loomee (ገሊኦ ልሜ)             የኮረዲዎች ልሚ 

Leelida gazzee (ላሉዲ ጋዜ)              የሞቀ የዯመቀ ጨዋታ 

Waalaana alibbee (ዋሊና አሌቤ)            የዋሊና ሌጅ አሌቤ 

Maxaloo hambbee (ማጣል ሀምቤ)          የማጣል ሌጅ ሀምቤ 

‛ሀያያ ላኬ“ የሚያስተሊሌፇዉ መሌእክት በዓመቱ አንዴ ጊዜ 

ሇሚካሄዯዉ የኮበላዎችና የጉብልች የሞቀና የዯራ የግፊታ ጋዜ 

የእንኳን በዯህና አዯረሰን መሌዕክት ያዘሇና በዎሊይታ ስሊለ አንዲንዴ 

አከባቢዎች የሚገኙ ሰዎች በዚያዉ ከሚገኘዉ የአየር ፀባይ 
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የተሇማመደ መሆናቸዉን ከማብራራቱም ባሻገር ከዉጭ የሚመጣዉም 

ተመሌካች ወዯነዚህ ቦታዎች ጎራ ቢሌ የሚገጥመዉን የአየር ፀባይ 

በቀሊለ ተረዴቶ ተዘጋጅቶ እንዱሄዴ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ጥቆማ 

አዘሌ መሌዕክት ጭምር ያዘሇ ነዉ፡፡ ሇአብነት ያህሌ ዲሞታ አከባቢ 

በጣም ብርዲማ መሆኑን ሶርፋሊ አከባቢ ነፊሻማ መሆኑንና ማሽድ 

አከባቢ ዝናባማና በአብዛኛዉ ዉሽንፌር ያዘሇ ዝናብ የሚበዛበት 

መሆኑን በጫወታ መሌክ እያዝናና እያዋዛ የሚያስረዲና የሚያስተምር 

ነዉ፡፡ 

2. Laa merawu daana (ሊሜራዉ ዲና) 

Merinawu Merinawu daanaa (ሜሪናዉ ሜሪናዉ ዲና) 

Xoossaa nay wottido keenaa (ጦሳንት ዎትድ ኬና) 

Daamooti dembba kiyanawu (ዲሞት ዳምባ ክያናዉ)  

Haree kace kessanawu (ሀሬ ካጨ ከሳናዉ) 

Kiinddiichchoy tuussa kiyanawu (ክንዴቾይ ቱሳ ክያናዉ) 

‛እስከ መጨረሻዉ ዴረስ እንኖራሇን ፇጣሪ ያኖረንን ያህሌ፣ የዲሞታ 

ተራራ ሜዲ እስኪሆን ዴረስ፤ የኮይሻ ተራራ እንዯኖረ እኛም 

እንኖራሇን፡፡አህያ ቀንዴ እስኪያወጣ ዴረስ ችፌርግ (በጣም አጭር 
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እንጨት) ምሰሶ ሆኖ እስከሚቆም ዴረስ እንኖራሇን“ እያለ ሇመጭዉ 

ዘመን ያሇዉን ተስፊ የሚገሌጹበት ነዉ፡፡   

3. Baali hellellee (ባሉ ሄላላ)             

Hellellee yoo Hellellee yoo Baali hellellee (ሄላላ ዮ ሄላላ ዮ ባሉ ሄላላ) 

Baare paranjjay phuuphulle boottaa (ባረ ፊራንጃይ ጱጱላ ቦታ) 

ፇረንጅ እንዯ እንቁሊሌ ነጭ ነዉ:: 

Bandday gixxiyoogee gulbbata qonxxaa (ባንዲይ ጊጥዮጌ 

ጉሌባታ ቆንጣ)       

ባንዲ የሚታጠቀዉ አጭር ቁምጣ ነዉ 

Xeessaa xeelliyode asho billamee (ጤሳ ጠሉዮዳ አሾ ቢሊሜ)           

ወገቡዋን ሲያዩዋት ሾተሌ ቢሊዋ ይመስሊሌ 

Ginddiyaa xeelliyode muyiila hallittee (ጊንዱያ ጠሌዮዳ ሙይሊ 

ሀሉቴ)        

ተረከዟ ሲታይ በጣም የሇሰሇሰና የሚያሟሌጭ ነዉ 

Baali hellellee Baali hellellee (ባሉ ሄላላ ባሉ ሄላላ) 

Nuun yiidosay maraaqoo doona (ኑኒ ይድ ሳይ ማራቆ ድና)                 
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እኛ የመጣነዉ ከማረቆ አጠገብ(ዲር) ነዉ 

Nuna ehiiday geela’o loome (ኑና ኤህዲይ ጌሊኦ ልሜ)                   

እኛን ያመጣን የኮረዲ(ሌጃገረድች) ልሚ ነዉ 

Loomiya meqettay haatta gidennee (ልሚያ ሜቄታዬ ሀታ 

ግዳኔ)              

ልሚ ዉሃ ያዘሇ አይዯሇም ወይ 

Niyawaa meqettay gita gidennee (ኒያዋ ሜቄታይ ግታ ግዳኔ)            

የአባትሽ ዝና ታሊቅ አይዯሇም ወይ 

Immada yedda immada yedda (እማዲ ዬዲ እማዲ ዬዲ)                     

ሰጥተሽ ሸኝን ሰጥተሽ ሸኝን 

Mokada ekka Mokada ekka (ሞካዲ ኤካ ሞካዲ ኤካ)   አሻም 

ብሇሽ ተቀበይን 

Loomiyaa immikko sabi sabidi saloo gattana (ልሚያ ኢምኮ 

ሳብ ሳብዴ ሳል ጋታና)   ልሚ ከሰጣችሁ በሙገሳ በጣም ከፌ 

እናዯርጋችኋሇን      
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Loomiyaa digikko qanggi qanggidi biittan kammana (ልሚያ 

ዱጊኮ ቃንጊ ቃንጊዱ ቢታን ካማና) ከተከሇከሌንማ ሙሌጭ አዴርገን 

ረግመን እንቀብራችኋሇን 

Loomiyaa imiyaaree wogga xalbbuqee (ልሚያ ኢሚያሬ ዎጋ 

ጣሌቡቄ) ልሚ የምትሰጠዉ ትሌቋ ሇግሊጋ 

Loomiya diggiyaaree cuuchcha geela’ee (ልሚያ ዴጊያሬ ጩቻ 

ጌሊኤ) ልሚ የምትከሇክሌ ትንሿ ሌጃገረዴ 

Baali hellellee Baali hellellee (ባሉ ሄላላ ባሉ ሄላላ) 

Qommoso na’ee huuphiyaa xeelliyoodee sooddo dimbbaabe 

(ቆሞሶ ናኤ ሁጵያ ጠሉዮዳ ሶድ ዴምባቤ) የሊይኛዉ ቤት ሌጅ ፀጉርዋ 

ስታይየሶድ ጀንጥሊ 

Ayfiya xeelliyodee arsaa boljjojee (አይፌያ ጠሉዮዳ አርሳ ቦጆሇ) 

አይንሽ ሲታይ የቀይ አይናማ 

Morggiya xeelliyodee woggaa gazulee (ሞርጊያ ጠሉዮዳ ዎጋ 

ጋዙላ) ማጅራትሽ ስታይ ትሌቋ ሸሞንሟና 

Hanna negishsha Hanna negishsha (ሀና ኔጊሻ ሀና ኔጊሻ) ይህች 

ሊንቺ ናትይህች ሊንቺ  
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ባሉ ሄላላ ዘፇን  ከሌጃገረድች ወንድች ልሚ የሚሇምኑበት ሲሆን 

ወንድች ጎን ሇጎን በመተቃቀፌ ቁጭ ብሇዉ በሚጫወቱ ሌጃገረድች 

ፉት እየዘሇለና እየጨፇሩ ልሚ በጨርቅ አስረዉ እየወረወሩ 

የሚፇሌጓቸዉ መሆናቸዉን ተጨማሪ ልሚ ጨምረዉ እንዴመሌሱ 

ጥያቄ የሚያቀርቡበትና ሇመተጫጫ ጥርጊያ መንገዴ ከፊች የሆነ 

የጨዋታ ዓይነት ነዉ፡፡   

3.  Ee aaho Ee eessayi saapho (ኤ አሆ ኤ ኤሳይ ሳጶ) 

Eessay eessido eessay saapho (ኤሳይ ኤሳይ ኤስድ ኤሳይ 

ሳጶ)  

Deree deree damoota deree saapho (ዯሬ ዳሬ ዲሞታ ዳሬ ሳጶ) 

 Wogay wogay Wolaytta Wogay saapho (ዎጋይ ዎጋይ ዎሊይታ     ዎጋይ 

ሳጶ) 

 Naati Naati Wolaytta Naati saapho (ናቲ ናቲ ዎሊይታ ናቲ ሳጶ)                  

 Kawoy Kawoy Wolaytta Kawoy saapho (ካዎይ ካዎይ ዎሊይታ    ካዎይ ሳጶ) 

Dichchay Dichchay Wolaytta Dichchayi saapho(ዴቻይ ዴቻይ ዎሊይታ 

ዴቻይ ሳጶ) 

Zaway Zaway Wolayttaa Zaway saapho ( ዛዋይ ዛዋይ ዎሊይታ    ዛዋይ ሳጶ) 
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 Garoy garoy Wolayttaa garoy (ጋሮይ ጋሮይ ዎሊይታ ጋሮይ ሳጶ)  

ይህ ከሊይ የተጠቀሰዉ ‛ኤሳይ ሳጶ“ ዘፇን የዎሊይታ ባህለ ሌጆቹ ንጉሱ 

ዴንበሩ ተራራዉ በቴመንግስቱ አይነኬ መሆናቸዉን የሚያመሇክት ቀረርቶ 

አዘሌ ዘፇን ነዉ፡፡ 

2. Hellele baalee Godiloo Ee baale godiloo Ee (ሄላላ ባሇ 

ጎዴል ኤ ባሇ ገዴል ኤ) 

Daamota naata gelanee (ዲሞታ ናታ ጌሊኔ)   የዲሞታ ሌጆች ታገቢያሇሽ  

Banggaa buratuwaa kaa’anee (ባንጋ ቡራቱዋ ካአኔ)  በቂቤ በታሸ ገብስ ቆል 

ትጫወችያሇሽ  

Boddittee naata gelanee (ቦዱቴ ናታ ጌሊኔ)    የቦዱቲ ሌጆች ታገቢያሇሽ 

Qesiyan hirbbooraa goxxanee (ቃስያ ህርቦራ ጎጣኔ) ከብርና ከወረቅ የሚሰራ 

አንባር ታረጊያሇሽ 

Humbbo xabalaa naataa gelanee (ሁምቦ ጠበሊ ናታ ጌሊኔ) የሁምቦ ጠበሊ 

ሌጆች ታገቢያሇሽ Olawu odolchchaa kooranee (ኦሊ ኦድሌቻ ኮራኔ)   ሇጦረነት 

ፈረስ ታዘጋጅያሇሽ 

Gasuubbaa naata gelanee (ጋሱባ ናታ ጌሊኔ)  የገሱባ ሌጆች ታገቢያሇሽ 

Kombbiya kacaamaa daalanee (ኮምቢያ ካጫማ ዲሊኔ) ቀንዲም ሺዎች 

ከብቶችን ትቆጥሪያሇሽ 
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Bolooso naata gelanee (ቦልሶ ናታ ጌሊኔ)    የቦልሶ ሌጆች ታገቢያሇሽ 

Yenjjeeluwaa biraa qoodanee (የንጀለዋ ቢራ ቆዲኔ) 

ዝንጅብሌ የተሸጠበትን ብር ትቆጥሪያሇሽ 

Kinddo koyshsha naata gelanee (ክንድ ኮይሻ ናታ ጌሊኔ) የክንድ ኮይሻ ሌጆች 

ታገቢያሇሽ 

Tooraa macccaamiya Oykki kaa’anee (ቶራ ማጫሚያ ኦይክ ካአኔ)          

ማጫሜ የሚባሌ ጦር ይዘሽ ትጫወችያሇሽ 

Mochchenaa booraago sooddo gelanee (ሞቼና ቦራጎ ሶድ ጌሊኔ) የሶድ 

ሌጆች ታገቢያሇሽ 

Mayuwaa mashiiniyaa doori maayanee (ማዩዋ ማሽኒያ ድሪ ማያኔ)          

በማሽን የተሠራ ሌብስ መርጠሽ ትሇብሽያሇሽ 

Alggaa piraashshiyan kaa’anee (አሌጋ ፕራሽያን ካአኔ) በአሌጋና በፕራሽ 

ትጫወችያሇሽ 

Godilo goochchaa shorayo (ጎዴል ጎቻ ሾራዮ)   ካኣ ሊ ዎሊይታ ናቸዉ 

ግፊታ የወጣት ኮበላዎችና ጉብልች የቁንጅና መወዲዯሪያ የእጮኛ 

መምረጫ መተጫጫና የማህበረሰብ መሠረት የሆነዉ ቤተሰብ በጋብቻ 

የሚመሰረትበት ጊዜ ነዉ፡፡ሇዚህም ሇጋብቻ የዯረሱ ሴቶች የሚተያዩበት 
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ልሚ እየተወራወሩ የሚመራረጡበትና ማንነታቸዉንም የሚገሌጹበትና 

ሕጋዊ ባህሊዊ ጋብቻ የሚያበረታታ ከመሆኑም ጋር “ሄላላ ባላ 

ጎዴል‛ የሚሇዉ ዘፇን ወረዲዎችን በስም በመጥቀስ የዚያን አከባቢ 

ወጣቶች አንዱት ሌጃገረዴ ብታገባ ወዯ ፉት የሚገጥማትን እጣ ፊንታ 

በዘፇን እየተጫወቱ ሳሇ የምትረዲበትን መሌካም አጋጣሚ 

ይፇጥርሊታሌ፡፡ በዚህም መሰረት የዲሞታ አከባቢ ወጣቶችን ያገባች 

እንዯሆነ  በዯጋማዉ ቦታ ሊይ  የሚመረተዉን የገብስ ምርት ቆል 

በቂቤ ታሽቶና ተሇዉሶ ትመገቢያሇሽ የቦዱቲ ሌጆች ያገባሽ እንዯሆን 

በብርና ወርቅ ብራስላት ጌጣ ጌጥ ትዯምቅያሇሽ የሁምቦና የክንድ ኮይሻ 

ሌጆች ያገባሽ እንዯሆን በጦር ሜዲ ዉል ሇዉጊያ የሚሆን ፇረስ 

ከነኮርቻዉ ከነጦሩ ዝግጁ አዴርገሽ ታዘጋጅያሇሽ የገሱባ ሌጆች ያገባሽ 

እንዯሆነ የሺዎች ከብቶች ባሇቤት ትሆኝያሇሽ የቦልሶ ሌጆች ያገባሽ 

እንዯሆነ ዝንጅብሌ የተሸጠበት ብር ባሇቤት ትሆኝና ብሩን ተቆጥሪያሇሽ 

የሶድን ሌጆች ያገባሽ እንዯሆን በማሽን የተሰራ ሌብስ ዓይነት በዓይነት 

መርጠሽ ትሇብሻሇሽ በተዘጋጀ አሌጋና ፔራሽ ትጫወችያሇሽ በማሇት 

ከወዱሁ አዉቃ ራሷን እንዴታዘጋጅ ሇመመሥረት ሇምታስበዉ ትዲር 

አቅጣጫ አመሊካች ነዉ፡፡ 

 



[Type the document title] 
 

 

115 

       

 ምስሌ 3.15. የወንድች ባሉ ሄላላ ጨዋታ           ምንጭ የራስ 
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ምስሌ 3.16. የወንድች ባሉ ሄላላ ጨዋታ     ምንጭ የራስ 
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በሌጃገረድች የሚዘፇኑ የግፊታ ዘፇኖች 

1.Hinna awuniishsha ሂና አዉኒሻ   እሷ የትኛዋ ናት 

Issinna dawusu (ኢስና ዲዉሱ)   አንዶ አሇች 

Hinna awuniishsha (ሂና አዉኒሻ)   እሷ የትኛዋ ናት 

Qommosoo na’iyaa tennjjaa dawusu (ቆሞሶ ናኢያ ቶኖጃ ዲዉሱ) የሊይኛዉ 

ቤት ሌጅ ሞሊ ያሇች አሇች 

Karesoo na’iya paranjjiya dawusu (ካሬሶ ናእያ ፓራንጅያ ዲዉሱ) የጎሬበታችን 

ሌጅ ቀዩዋ አሇች 

Hinnaa awunnishsha (ሂና አዉኒሻ)   እሷ የትኛዋ ናት 

Daraara daahiya wushshera dawusu (ዲራራ ዲሂያ ዉሼራ ዲዉሱ)   በጫካ 

የምትኮበሌሌ ከይሲዋ አሇች 

Hinna awunnishsha (ሂና አዉኒሻ)    እሷ የትኛዋ ናት 

Bullukuwa maayiya bububba dawusu (ቡለኳ ማይያ ቡቡባ ዲዉሱ) ቡለኮ 

ሇባሿ ሞንሟናዋ አሇች 

Hinna awunniishshaa (ሂና አዉኒሻ)   እሷ የትኛዋ ናት 

Azinaa wadhdhiyaa xalttaama dawusu(አዚና ዋጽያ ጣሌታማ ዲዉሱ) ባሎን 

የምትዯበዴብ አመፀኛ አሇች 
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Hinna awunnishsha (ሂና አዉኒሻ)  እሷ የትኛዋ ናት 

ሂና አዉኒሻ (እሷ የትኛዋ ናት) የምትባሇዉ ዘፈን ጥሩ ሥነ ምግባር ያሊቸዉንና መሌከ 

መሌካም ሴቶችን መጥፎ ሥነ ምግባር ካሊቸዉና ከመሌከ ጥፉዎቹ ሇትዲር ፈሊጊ 

ወንድች ሇይተዉ እንዴያዉቁ ሇማዴረግ በሴቶች በራሳቸዉ የሚዘፈን ዘፈን ነዉ፡፡ 

2. EE EE LALLOO (ኤ ኤ ሊል) 

Lalluwan kaa’ida naato (ሊለዋን ካእዲ ናቶ)                              ee ee lalloo         

Emeren eqqida eeshsho (ኤሜሬን ኤቅዲ ኤሾ)                         ee ee lalloo         

He eeshshoy bullukko kaysso (ሄ ኤ ሾይ ቡለኮ ካይሶ)           ee ee lalloo         

Wolaynne zigaynne danxxo (ዎሊይኔ ዝጋይኔ ዲንጦ)               ee ee lalloo         

Gattiday kuraachchi geedoo (ጋትዲይ ኩራች ጌድ)                 ee ee lalloo         

Ayeera Aawaara siiqoo (አዬራ አዋራ ሲቆ)                               ee ee lalloo         

Gattiday bullukko ho’oo (ጋትዲይ ቡለኮ ሆኦ)                         ee ee lalloo         

Na’eera aayeera exoo (ናኤራ አዬራ እጦ)                                 ee ee lalloo         

Gattiday kuyxaaro meqoo (ጋትዲይ ኩይጣሮ ሜቆ)                 ee ee lalloo         

Danddunne Onddunne bolloo (ዲንደኔ ኦንደኔ ቦል)             ee ee lalloo         

Gattiday Baalooti geedoo (ጋትዲይ ባልት ጌድ)                      ee ee lalloo         
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ኤ ኤ ሊል ዘፇን የሚያብራራዉ ስሇ ፌቅር ዝምዴናና የርስ በርስ 

ማህበራዊ ትስስር እንዳት እንዯ ሚፇጠር የሚያብራራ ሲሆን ሇምሳላ 

ኤሜሬን ኤቅዲ ኤሾ ሲሌ ከጓሮ ተዯብቆ የቆመ ጥሊ (ወጣት ወንደን 

ሇማመሊከት)ነዉ፡፡‛ሄ ኤሾይ ቡለኮ ካይሶ“ ሲሌ ሌጃገረዶን ሇመስረቅ 

የመጣ በማስመሰሌ ይገሌፃሌ፡፡ ላሊዉም ስንኝ “አዬራ አዋራ ሲቆ‛ ሲሌ 

በእናትና በአባት መካከሌ ያሇዉን ፌቅርና ዉዳታ ሲሆን ‛ጋትዲይ 

ቡለኮ ሆኦ“ ሲሌ ሇዚህም መነሻዉ ቡለኮ አብረዉ በጋራ በሇበሱበት 

ወቅት የሚመነጨዉ ሙቀት እንዯሆነ በመግሇጽ ማህበራዊ ትስስርን 

ሇማጠናከር በግፊታ ጊዜ የሚዘፇን ዘፇን ነዉ፡፡  

3.ሀያ ወሊ ልሞ ሀያ   Hayya wola loomoo hayyaa 

ጋሼ ጋሌሻሻይ ይዮ ዎዳ ታና ሶን ደኩ ጋ Gaashshe galshashay 

yiyo wode tana tasooni duuku ga 

Gaashshe tana qonjjiyo xeella qoli’on deeya qobbiyo 

diggaጋሼ ታና ቆንጂዮ ጤሊ ቆሌኦን ዳእያ ቆብዮ ዴጋ 

Gaashshera min gallbay mali’ees Abbara min ashoy 

shalqqees ጋሼራ ምን ጋሌባይ ማሌኤስ አባራ ምን አሾይ ሻሌቀስ 

‛ሀያ ወሊ ልሞ“ ዘፇን የሚያስተሊሌፇዉ መሌዕክት በዕዴሜ 

በማይመጣጠኑ ወንዴና ሴት መካከሌ በምፇጸም ጋብቻ የሚፇጠረዉን 

አተካራ የሚያብራራ ሲሆን በሚከተሇዉ መሌክ ገሌጾታሌ፡፡በዕዴሜ 
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የሚበሌጣትን ያ ሽሜዉ ቀሰስተኛ ሲመጣ እቤት የሇችም በለት 

የምትሌ ስትሆን እኩያዋን ዯግሞ ወንዴም ጋሽዬ እኔን ቆንጆዋን 

ተመሌከት እቤት ያሇችዉን አሮጊቷን አስወግዴ፣ ከጋሼ ጋር ሲበሊ ቆዲ 

ቢሆን እንኳ ይጣፌጣሌ ከአባባ ጋር ግን ሥጋም በሆን ይገማሌ 

በማሇት በመካከሊቸዉ ሉፇጠር የሚችሇዉን እሰጥ አገባ ወጣቶቹ 

ተገንዝበዉ ቅዴመ ጥንቃቄ እንዴያዯርጉ መካሪና አስተማሪ ዘፇን ነዉ፡፡ 

 

ምስሌ 3.17. የግፊታ በዓሌ ጨዋታ በሴቶች     ምንጭ የራስ 

ሇግፊታ በዓሌ ከታረዯዉ ሥጋ ሽንጫ(ሽንጥ) በመባሌ የሚታወቀዉ 

ሥጋ ክፌሌ ተሇይቶ ብዙ ባሊዎች ባለትና በዎሊይታቱዋ “ኮጫ‛ 

እየተባሇ በሚጠራዉ ባሇብዙ ቅርንጫፌ እንጨት ተሰቅል ሇእንግዲ 
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ተብል እንዴቆይ ከተዯረገ በኋሊ የተሇያየ የባህሌ ምግብ ተዘጋጅቶ 

ሇሚመጡት እንግድች መስተንግድ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ ከዚያም ይህንን 

የመሰሇ መስተንግድ የተዯረገሊቸዉ እንግዲዎች በተዯረገሊቸዉ 

መስተንግድ መርካታቸዉን  በሚከተሇዉ መሌኩ ዘፇን እየዘፇኑ 

ይገሌፃለ 

3. Hayya yaaloole shinccaa (ሀያ ያልሇ ሽንጫ)      ያልሇ የሚሇዉ 

ቃሌ የሽንጡን ዉበት ያመሇክታሌ 

Shinccaa kaqqidoy kocaa (ሽንጫ ካቂድይ ኮጫ)        Hayya yaaloole                                      

                                                                                               shinccaa 

Onakko onakko soo biida (ኦናኮ ኦናኮ ሶ ቢዲ)            Hayya yaaloole      

                                                                                               shinccaa 

Shinccay shiccin miida (ሽንጫይ ሽጭን ሚዲ)              Hayya yaaloole                                                                                                

                                                                                               shinccaa 

Shinccay paccoppo giida (ሽንጫይ ፋጮፎ ጊዲ)        Hayya yaaloole  

                                                                                                  shinccaa 

Aawaa aawaa soo biida (አዋ አዋሶ ቢዲ)                     Hayya yaaloole                                                                                                    

                                                                                                shinccaa 

Muxuwaanne muchchuwaa miida (ሙጡዋኔ ሙቹዋ ሚዲ) 

                                                                                            Hayya yaaloole        
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                                                                                               shincca                

Muukkii muukkidi yiidaa (ሙክ ሙክዴ ይዲ)            Hayya yaaloole   

                                                                                                shincca                    

Muxoy paccoppo giida (ሙጦይ ፋጮፎ ጊዲ)           Hayya yaaloole  

                                                                                                shinccaa 

3.10. ባህሊዊ መገሌገያ ቁሳቁሶች በግፊታ በዓሌ 

የዎሊይታ ብሔር ሇግፊታ በዓሌ  ዝግጅት በርካታ በህሊዊ ቁሳቁሶች 

ይገሇገሊሌ፡፡እነዚህም ማሻ፡- አሾ ማሻ ጎራአ ማሻ ቃሮ ማሻ ሙጦ ማሻ 

ቃንጦ ማሻ ኡንጫ ማሻ 

ካሌታ ፡- ቃንጦ ካሌታ ቆኦ ካሌታ ቀሬታ ካሌታ 

ባሽያ፡- ኮሴታ ባሽያ ኡሄታ ባሽያ ቡዳና ባሽያ 

ሻትያ ፡-  ስሌሷ ሻትያ ፑሊ ሻትያ ጉርድ ሻትያ ባርባሬ(ሳዎ) ሻትያ 

ቡሉያ ፡- ሃታ ቡሉያ ፒርሶ ቡሉያ 

ጎሲያ ፡- ፒርሶ ጎሲያ ማታ ጎሲያ 

እንዱሁም ኡንጫ ቃንጥዮ ጎንጊያ ባጭራ ኬሪያ ሙቾ ኬሪያ ፔሊ 

ጉምእዮ ጎሊ  ቆጭ ቆጩዋ ጣሩዋ  ኩሽያ ሜጨትዴ ቁጨትዮ ዛንዛ 

በመባሌ በብሔሩ የሚታወቁት ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ፡ 
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3.11. የግፊታ በዓሌ ሽኝት 

ግፊታ እስኪሸኝ ዴረስ በየቤቱ ሁለም ሰዉ ወንዳና ሴቴን ከበሮ 

ሇሌጆች ገዝተዉ በየሰፇሩ ቤት ምግብ እየተበሊ መጠጥ እየተጠጣ 

ይዘፇናሌ ይጨፇራሌ፡፡ የጋዜ ጨዋታ ሇሳምንታት ከዯመቀበት 

እየቀዘቀዘ ይሄዲሌ፡፡ 

የግፊታ መጨረሻ በዓሌ የሚከበረዉ ጥቅምት(ጎለዋ) ወር በገባ 

በመጀመሪያዉ ሳምንት የሚዉሇዉ ጭሻ ጋሊሳ (ማክሰኞ) ዕሇት“ቶኪ 

ጠሊ“በመባሌ ይታወቃሌ ማሇትም ተሸክመህ እየዉ (ፇትሸዉ) 

እንዯማሇት ነዉ፡፡ በዚህ ዕሇት የግፊታ መንፇስ ሇመሸኘት ከጓዲ ወጥታ 

ወዯ መሄጃዉ ተዘጋጅታ ነዉ ያሇችዉና ራቱን በሌቶ የተኛዉን ሰዉ 

ተሸክማ ታያሇች ጠግቦ ያሌበሊዉንና የቀሇሇዉን በዓመቱ ተመሌሼ 

እስክመጣ እንዯዚህ እንዯቀሇሌክ ቆይ ብሊ ተራግማ 

ትሄዲሇች፡፡የጠገበዉን ዯግሞ ተሸክማ አይታ ከርሞ እኔ እስኪመጣ 

ዴረስ ጠግበህ ቆይ ብሊ መርቃ ትሄዲሇች ተብል የሚታመንበት ቀን 

ነዉ፡፡በዕሇቱ በሬ ታርድ ስጋ ቅርጫ ተከፊፌል ተወስድና ተበሌቶ 

የበዓለ ሽኝት በነጋታዉ ጎል ወሉሊ ዕሇት ማታ ከየቤቱ በሚወጣዉ 

ችቦ ይዯረጋሌ፡፡ እሱም ዜማ በተቀሊቀሇበት ጩኸት ችቦ ይዘዉ ‛Alloo 

Gooroo saro Bada Saro Ya“ አል ጎሮ የሚባሌ በጣም ሩቅ ሀገር 
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በሰሊም ሄዯሽ በሰሊም ተመሇሽ ተብል በመሰናበትበከፌተኛ የጅራፌ 

ዴምፅ ይሸኛሌ፡፡ 

በዚህ በአንዴ ወር የበዓሌ ዝግጅትና መዝናናት ወቅት በአጋጣሚ 

የሞት አዯጋ የዯረሰበት ቤተሰብ በዓለን የሚሸኙት በስዴብና በእርግማን 

ይሆናሌ፡፡ በዓለን ሲሸኙ “ሳሮ ባዲ ሳሮ ዮፒ አቻ ሜአዲ ያ አይፌያ 

ቶኣዲ ያ ኔና ኔ ናቱፓ ሻኮ‛ ይሊለ፡፡ ትርጓሜዉም በዯህና አትምጪ፣ 

ጥርስሽ ይሰበር፣ አይንሽ ይጥፊ፣ ከሌጆችሽ ይሇይሽ፣ ከቤተሰብሽ 

ይገንጥሌሽ ማሇት ነዉ፡፡ 

 የሚቀጥሇዉ ቀን ረቡዕ ‛ዎሉሊፓ(ኦሯፓ) ስንታይ ኦፌንታ“ ይባሊሌ፡፡ 

ከረቡዕ ወዱያ ጸዯይ ነዉ፡፡ የሥራ ወር ተብል እስከሚቀጥዉ ዓመት 

የበዓሌ ዝግጅት እየተዯረገ የዕሇት ተዕሇት ኑሮና ሥራ በታዯሰ መንፇስ 

ይቀጥሊለ፡፡ 
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ምዕራፌ አራት 

4. የግፊታ በዓሌ ፊይዲ ስጋት ምቹ ሁኔታዎችና ከመስቀሌ በዓሌ 
የሚሇይበት ባህሪያት 

4.1. የግፊታ በዓሌ ፊይዲ 

4.1.1. ማህበራዊ ፊይዲዉ 

የማንነቱ መገሇጫ የሆነዉን የግፊታ በዓሌ ማክበር ሇዎሊይታ ብሔር 

እጅግ በርካታ ማህበራዊ ጠቄሜታ አሇዉ፡፡ ከእነዚህም መካከሌ 

ሇመጥቀስ ያህሌ፡-‛የበዓለ ማህበራዊ ፊይዲዉ የጎሊ ነዉ፡፡በአጠቃሊይ 

በብሔሩ መካከሌ ያሇዉን ማህበራዊ ኑሮ በማጠናከር አብሮ 

በመመጋገብ በመገበያየት በመግባትና በመዉጣት ረገዴ 

የሚያበረከረተዉ አስተዋጽኦ እጅግ የጎሊ ነዉ፡፡እነዚህ ወሊጆች 

ሌጆቻቸዉ አምረዉና ዯምቀዉ እንዱያሳሌፈ አቅማቸዉ የፇቀዯዉን 

ያህሌ የሚያያርጉት ቅዴመ ዝግጅት አባወራዎች በጋራና በቡዴን 

በመሆን ሇዓመቱ ግፊታ በዓሌ ዝግጅት ተሰብስበዉ በየሳምንቱ 

የሚጥለት አሞ(ተቀማጭ) ወጣት ወንድችና ሴቶች የየሥራ 

ዴርሻቸዉን በመዉሰዴ በዓለን ሇማክበር የሚያዯርጉት መረባረብ 

የሥራ ክፌፌሌ ዕዴሜንና ፆታን መሰረት ያዯረገ መሆኑን 

ያሳያሌ፡፡“(አለሊ ፒንክሪያስት 465)  
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“በመሊዉ ዎሊይታ ከቤተሰብ አንስቶ እስከ ማህበረሰቡ እርቅ 

የሚወርዴበት ሇጥፊተኛዉ እንዯጥፊቱ መጠን ፌርዴ የሚሰጥበት 

ወቅት ነዉ፡፡“(ቻቲ ፡- 366)  

ቁሌፌ መረጃ ሰጭዎቻችን እንዯገሇጹት በዓለ ሇማህበራዊ ተሀዱሶ 

ታስቦ የተዘጋጀ በዓሌ ነዉ፡፡ማህበራዊ ተሀዱሶ ስንሌ ሰዉ ወዯ 

ማህበራዊ ክብር የሚሸጋገርበት“ቃጣራ ባጫሊ‛በመባሌ የሚታወቀዉ 

ግርዘት የሚፇጸምበትና ከሌጅነት አሌፍ ሇአካሇ መጠን መዴረሱ 

የሚበሰርበት ከመሆኑም ባሻገር በተገረዘዉና በጃሊ(የአይን አባት) 

እንዱሁም ቤተሰቦቹ መካከሌ የማይበጠስና ቀጣይነት ያሇዉ የአበ 

ሌጅነት ዝምዴና የሚፇጠርበት ነዉ፡፡ 

በዓለ የሰሊምና እርቅ በዓሌ ነዉ፡፡ ሇዚህም ተጣሌተዉ የቆዩ ባሌና 

ሚስት የሚታረቁበት የተፊታችዉ ሚስት እንኳን ላሊ ባሌ እስካሊገባች 

ዴረስ ወዯ ዴሮ ባሎ ያግባም አያግባም የክብር እንግዲ ሆና በዓለን 

አብራ የሚታሳሌፌበት በዓሌ ነዉ፡፡በተጨማሪም ሇልች በዓመቱ እርስ 

በርሳቸዉ ቅራኔ ዉስጥ በመግባት የተጣለ ሰዎች  ሁለ የሚታረቁበት 

በዓሌ ነዉ፡፡ዉዝፌ ዕዲዎች የሚከፇለበት ከመጥፍ ሥራ ወዯ ጥሩ 

ሥራ ሽግግር የሚዯረግበትና የትኛዉም ዓይነት ዕዲ የሚከፇሌበት 

በዓሌ ጭምር ነዉ፡፡ 

በዓለ በሥራ ምክንያት ወዯ ላሊ ሀገር በመሄዴ ተሇያይተዉ የቆዩ 

ወጣቶች ከወሊጆቻቸዉ ጋር የሚገናኙበት ነዉ፡፡ ይህንንም ብሔሩ 
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ምሳላያዊ አነጋገር ስገሇጽ ‛ኮይሻን ዳእያ ኮሱዋ ኮራ  አባሊን ዳእያ 

ጣዴያ ልሃ ካምባታንዳእያ ድርሳ ያንጭያ ጋትያጌ ፒራ ዞኩዋ“ 

ትርጉሙም በኮይሻ አከባቢ ያሇዉን ያሇዉን ከኮሶ እንጨት የተሰራዉን 

ኮርቻ በአባሊ አከባቢ ያሇዉን ከጉማሬ ቆዲ የተሰራዉን ጠፉር (የፇረስ 

መጎተቻና) በከምባታ አከባቢ ያሇዉን የበግ ላጦ  የሚያገናኘዉ የፇረስ 

ጀርባ ነዉ ማሇት ሲሆን የተራራቁ ወገኖች በበዓለ መነሻ የተቀራረቡ 

መሆናቸዉን ያመሇክታሌ፡፡ 

ሇበዓለ አቀበባበሌ ይረዲ ዘንዴ ያረጁ ቤቶች የሚጠገኑበትና ዉስጣቸዉ 

በተሇያዩ ባህሊዊ አሌባሳት አጋጊጠዉና ተዉበዉ በዓሌ በዓሌ 

የሚያሸቱበትና አከባቢዉ የሚጸዲበት ብቻ ሣይሆን ተፇጥሮ አከባቢዉን 

በአበባ በማጋጌጥ የተፇጥሮ ተሀዱሶ ጭምር የሚካሄዴበት መሆኑ ሌዩ 

ያዯርገዋሌ፡ 

የአበባ ቀን ‛ጭሻ ጋሊሳ“ ይባሊሌ፡፡ ዘመዴ አዝማዴ አበባ ይዘዉ እንኳን 

አዯረሳችሁ እያለ የርስ በርስ መዋዯዴ መፇቃቀር አንዴነትና የአዱስ 

ዓመት ብስራት የሚገሇጽበት ቀን ነው፡፡ ይዘዉ የሚሄደት አበባዎችም 

ሁሇት አይነት ናቸዉ፡፡ የአዯይ አበባና ኮርማ (kormmaa) የተባለት 

ዓመት በዓለ ሉከበር አንዴ ሳምንት ሲቀረዉ መፌካት የሚጀምሩ 

አበባዎች ናቸዉ፡፡ይህ ዯግሞ በህዝቡ መካከሌ ያሇዉን ማህበራዊ 

ግንኙነትና ትስስር የሚያጠናክር ነዉ፡፡ 
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4.1.2. ኢኮኖሚያዊ ፊይዲዉ 

ዎሊይታ የግፊታ ወር ከመግባቱ በፉት በተከታታይ አስራ አምስት 

ቀናት ዉስጥ የሚቆሙ ሶስት ታሊሊቅ እና የዓመቱ ምርጥ ገበያዎች 

ይገኛለ ፡፡ በእነዚህ ታዋቂ ገበያዎች ሕዝቡ ከዓመት እስከ ዓመት 

ያዯሇበዉን በሬ በመሸጥ እናቶችም የሰበሰቡትን ቅቤ በመሸጥ ሇልችም 

የህብረተሰቡ አካሊት ሽጠዉ ገንዘብ ሇማግኘት በማሰብ ጠብቀዉ 

ያቆዩትን ዕቃዎች አዉጥተዉ በመሸጥ በየዓመቱ ጠርቀም ያሇ ገንዘብ 

የሚያገኙበት ጊዜ ነዉ፡፡በላሊ በኩሌ የዴንጉዛ ሀዱያ እና ላልች 

የአሌባሳት ዓይነት ቆሉያ(የህፃናት ሌብሶች) ከቀርከሀ ከቀንዴ ከሸክሊ 

ከብረት የተሰሩ የማዕዴ ቁሳቁሶች የቆጮ መፊቂያዎች ባህሊዊ የምግብና  

የመጠጥ ማቅረቢያዎች የግፊታን በዓሌ ማዴመቂያነት የሚያገሇግለ 

ከበሮዎች ጫቻ ዛዬና ላልች የትንፊሽ መሳሪያዎች የሚሸጡበትና 

የሚገዙበት ወቅት ነዉ፡፡ ሇበዓለ ተብል የአከባቢዉ ማህበረተሰብ እህሌ 

ገንዘብ የማገድ እንጨት ይቆጥባለ፡፡ አካባቢዉንም ይንከባከባለ በበዓለ 

ወቅት የሀብት ዉዴዴርም ይካሄዲሌ፡፡(ፊንጮና ኢዩብ 2004) ከሊይ 

ከተጠቀሰዉ አባባሌ መረዲት የሚቻሇዉ በግፊታ በዓሌ መነሻ በጣም 

ሰፉ የሆኑ የዕዯ ጥበብ ምርቶች ተመርተዉ ወዯ ገበያ ሇሽያጭ 

የሚቀርቡና የዓመቱ ታሊሊቅ ገበያ ሌዉዉጥ የሚካሄዴበት ከመሆኑም 

ባሻገር የዕዯ ጥበብ ምርቶችን ከማስተዋወቅ አንፃር የሚጫወተዉ ሚና 

በጣም ከፌተኛ መሆኑን ነዉ፡፡ 
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ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎቻችን እንዯገሇጹት የግፊታን በዓሌ ሇማክበር 

ሇዘንዴሮዉ በዓሌ የታረዯ በሬ ቆዲዉ ሳይገፇፌ በቦታዉ ሇቀጣዩ ዓመት 

በዓሌ ተቀማጭ ገንዘብ ይዯረጋሌ፣ሴቶች ሇበዓለ ቅዴመ ዝግጅት 

ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የቅቤ ዕቁብ(ሹፈዋ) በመጣሌ ቅቤ ያጠራቅማለ፡፡ 

ከዚህ መረዲት የሚቻሇዉ ህዝቡ በራሱ የዲበረ ቁጠባ ባህሌ ባሇቤት 

መሆኑንና ይህም ዯግሞ ሇልችንም ነገሮች ሇመቆጠብ በር የከፇተ 

ጠቃሚ ሌምዴና ምጣኔ ሀብታዊ ፊይዲዉ ጎሌቶ የወጣ መሆኑን 

አመሊካች ነዉ፡፡ከዚህም ባሻገር የበዓለ አከባበር በዉስጡ በርካታ ሳቢና 

ማራኪ ባህሊዊ ክንዋኔዎችን አካቶ የያዘ ስሇሆነ የዉጭ ሀገርን ሆነ 

የሀገር ዉስጥ ቱሪስቶች በመሳብ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ ሉያስገኝ 

የሚችሌ ከመሆኑም ላሊ የዞኑንም ሆነ የአገር መሌካም ገጽታን 

ከመገንባት አኳያ ከፌተኛ ሚና ሉጫወት ይችሊሌ፡፡ አንዲንዴ ሰዎች 

በዓለ ብዙ ወጭ የሚያስወጣ ስሇሆነ ኢኮኖሚያዊ ፊይዲዉ አይታየንም 

የሚለ አሌጠፈም፡፡ ነገር ግን ይህ በዓለ እየተጎዲ ሲመጣ የቁጠባ 

ባህለ በመዲከሙ የተፇጠረ ችግር ነዉ፡፡ 

4.1.3. ፕሇቲካዊ ፊይዲዉ 

የዎሊይታ ካዎ(ንጉሥ) በቀዴሞ ጊዜ የበዓለን መጀመር በጫሊ 

ኡሌደድ(የሙዚቃ መሣሪያ) በአዋጅ ያበስራሌ፡፡ነጋሪትም ያስጎስም 

ነበር፡፡በቤተ መንግሥት ሏዘን ካሇ ሦስቴ ሰሊም ወይም በዓሌ ከሆነ 

አራቴ እንዴሁም ዴንበር አከባቢ ጥቃት ካሇ አምስቴ ነጋሪት 

ይጎሰማሌ፡፡ 
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በዎሊይታ ብሔር የንጉሦች ንግሥና ሥርዓት በግፊታ በአብዛኛዉ 

በመጀመሪያ ወር ይካሄዲሌ፡፡በዚህ ጊዜ ሽማግላዎች የሚያዯርጉት 

የምረቃ ሥነ ሥርዓት አሇ፡፡ ይህም ንጉሥ ወዯ ህዝብ ፉት በመምጣት 

የሚነግስበት ካሊቻ (ዘዉዴ) የሚጭንበት ወይቷ(ሽሌማት) መሬት 

ከብትና ባሪያዎች በሽሌማት መሌክ የሚያገኝበትና እንዱሁም በግዛቱ 

ከሚገኙ ከተሇያዩ ቦታዎች ንጉሡ የራሱን ባሇሟልች የሚጋብዝበትና 

የወረዲዎች ሹመት የሚሰጥበት ስሇሆነ ፕሇቲካዊ ፊይዲዉ የጎሊ 

ነዉ፡፡(ፊንጩ ኢዮብ 2004)   

እንዯ ቁሌፌ መረጃ ሰጪዎቻችን የግፊታ በዓሌ መንግሥትና ህዝብ 

በይፊ ተገናኝተዉ ያሇፇዉን ዓመት አፇጻጸም የሚገመግሙበት፣ 

አዲዱስ በመንግሥት የወጡ አዋጀችን ሇህብረተሰቡ የሚያበስሩበት 

መሌካም የሰራ የሚሾምበት መጥፍ የሰራ የሚቀጣበት ከመሆኑም 

ባሻገር ነገስታቱን ህዝቡ የሚያመሰግንበትና የሚተችበት ወቅት ነበር፡፡ 

ከመተቸትም አሌፍ በሚያጠፈት ጥፊት በህዝብ ዴምጽ እስከመሻርና 

አዱስ ንጉስ እስከመሾም የዯረሰበት አሠራር የነበረ መሆኑ በዘዉዲዊ 

አገዛዝ (Absolute monarcy)ሥርዓት ዉስጥ የዚህ ዓይነት ነገር 

ተፇጥሮ ማየት አስገራሚ ቢሆንም የመንግስት ሽግግር እስከ ማዴረግ 

ዴረስ የሚዯርስ አሰራር ስሇሆነ ይህ አዋጆችና ዯንቦች የሚፀዴቁበት 

ሁኔታ ፕሇቲካዊ ፊይዲዉን የጎሊ ያዯርገዋሌ፡፡  
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4.1.4. ሥነ-ሌቡናዊ ፊይዲዉ 

የግፊታ በዓሌ እጅግ ማራኪና ዯማቅ ዯኃዉንና ሀብታሙን አንዴ 

የሚያዯርግ በጭፇራዎቹ የወንዴና የሴት ቀሌብ የሚስብ መንፇስን 

የሚማርክ ከመሆኑም ባሻገር የሙዚቃዉ ቃናና ጣዕም እንኳንስ 

የብሔሩን ተወሊጅና ቋንቋ የሚሰሙትን ይቅርና የላልችንም የዉጭ 

አገር ዜጎችንም ጭምር የሚስብ ሌዩ ኃይሌ ያሇዉ መሆኑ አንደ 

የበዓለ ዴምቀትና ገጽታም ነዉ፡፡ በተጨማሪም በዓለ የዕሇት ተዕሇት 

ችግሮች በማስረሳት የተሇየ የመንፇስ እርካታ የሚሰጥ በመሆኑ ከበዓለ 

ዴምቀት ባህሊዊ ምግቦችና መጠጥ በማጣጣም ያሇፇዉን ዓመት ዉጣ 

ዉረዴ የሚያስረሳና ተራርቀዉ የቆዩትን ዘመዴ አዝማዴን በማሰባሰብ 

ናፌቆትን የሚያስወጣና እርካታን የሚያስገኝ ነዉ፡፡ 

በዓለ የዕረፌትና የመዝናኛ ወቅት ነዉ፡፡ዎሊይታዎች የግፊታን በዓሌ 

ሇመቀበሌ ዓመቱን ሙለ ቆጥበዉ የ15 ቀናት ከፌተኛ ዝግጅት 

አዴርገዉ በዓለን በአዱስ ዓመት አንዴ ካለ በኋሊ እስከ ጥቅምት 

መጀመሪያ ማክሰኞ ዕሇት በመዝናናትና በመጫወት በዕረፌት 

ያሣሌፊለ፡፡ይህ ዯግሞ ዓመቱን በሙለ በሥራ የዯከመዉን አእምሮ 

በበዓለ መነሻ የሚያሳርፈበትና በአዱስ መንፇስ ሇቀጣዩ አመት ሥራ 

የሚዘጋጁበት የህይወታቸዉ መሇወጫና ማዯሻ አዴርገዉ የሚቆጥሩት 

ከመሆኑም ባሻገር አብሮ በመብሊት በመጠጣትና ሌጆቻቸዉ አዲዱስ 

ሌብስ ሇብሰዉ በጋዜ (ታሊቅ ጨዋታ) በመጫወት በየሜዲዉ ስቦርቁ 
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በሚያዩበት ጊዜ መንፇሳቸዉ  የሚታዯስበት መዴረክ ጭምር በመሆኑ 

ታሊቅ የመንፇስ እርካታ ይገኝበታሌ፡፡ 

4.1.5. ባህሊዊ ፊይዲዉ 

ሇግፊታ በዓሌ ተብል በርካታ የዕዯ ጥበብ ምርቶች የሚመረቱ በመሆኑ 

የእነዚህን ዕዯ ጥበብ ምርት ዉጤቶች የማምረት ተግባር እንዴበረታታ 

ታሊቅ ሚና ይጫወታሌ፡፡ በበዓለ የተሇያዩ ባህሊዊ ሌብሶችና አሌባሳት 

የሚሇበሱና ጌጣጌጦች በሴት ሌጃገረድች እጅ ጆሮ አንገት የሚዯረጉ 

መሆናቸዉ የብሔሩ ባህሊዊ ማንነት መገሇጫ ነዉ፡፡ 

ግፊታ የወጣት ኮበላዎችና ጉብልች የቁንጅና መወዲዯሪያ የእጮኛ 

መምረጫ መተጫጫና የማህበረሰብ መሠረት የሆነዉ ቤተሰብ በጋብቻ 

የሚመሰረትበት ጊዜ ነዉ፡፡ሇዚህም ሇጋብቻ የዯረሱ ሴቶች የሚተያዩበት 

ልሚ እየተወራወሩ የሚመራረጡበትና ማንነታቸዉንም የሚገሌጹበትና 

ሕጋዊ ባህሊዊ ጋብቻ የሚያበረታታ ጭምር በመሆኑ ባህሊዊ ፊይዲዉ 

ከፌተኛ ነዉ፡፡ 
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4.2. የግፊታ በዓሌ ከመስቀሌ በዓሌ የሚሇይበት ባህሪያት 

የግፊታ በዓሌ                          የመስቀሌ በዓሌ 

የዎሊይታ ብሔር ብቻ ሆኖ ባህሊዊና        የብዙብ/ ብሄረሰቦች ሆኖ   

በዓሌ ነዉ፡፡                            ሏይማኖታዊ በዓሌ ነዉ፡፡ 

የዎሊይታ ብሔር ዘመን መሇወጫ          ከዘመን መሇወጫ ጋር                 

በዓሌ ነዉ፡፡                            ግንኙነት የሇዉም፡፡                          

የሚዉሇዉ ምንጊዜም ዕሁዴ ዕሇት         በሳምንቱ ከሚገኙ ቀናት 

ብቻ ነዉ፡፡                             የትኛዉም ይዉሊሌ፡፡  

የጉሉያ እንጨት የሚሰበሰበዉ             ዯመራ የሚዯመረዉና 

በሰኔ ወር ጀምሮ ሲሆን                  የሚቃጠሇዉ  በበዓለ  

የሚቃጠሇው በበዓለ ቀን፣                ዋዜማ ነው፡፡ 

ታርድ ከተበሊ በኋሊ  

አመሻሹ ሊይ ነዉ፡፡   

የዎሊይታ የመጀመሪያ                   ከወር አቆጣጠር ጋር 

ወር ስያሜ ነዉ፡፡                       ግንኙነት የሇዉም፡፡ 
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በዉስጡ ባህሊዊ ፋስትቫሌ               በሁሇት ቀን 

ያካተተና አከባበሩ                      የሚጠናቀቅ ነዉ፡፡ 

ሇ15 ቀናት የሚቆይ ነዉ፡፡ 

 -የበዓለ ኢኮኖሚያዊ ፕሇቲካዊና      ሀይማኖታዊ 

ማህበራዊ ፊይዲዉ የጎሊ ነዉ፡፡        ፊይዲ ብቻ አሇው            

-የአቀባበሌና የአሸኛኘት              የአቀባበሌ አንጂ የአሸኛኘት 

ሥርዓት አሇዉ                    ሥረዓቱ አይታወቅም፡፡                                           

-በበዓለ መግቢያ የወንዴ            -የማህበራዊ ሽግግር  

ወጣት ሌጆች ግርዛት               ሥርዓት በውስጡ 

በብዛት ስሇሚካሄዴ ማህበራዊ         ያካተተ አይዯሇም 

ሽግግር ነው፡፡ 

 

4.3. ሇግፊታ በዓሌ ያለ ምቹ ሁኔታዎች 

የኢፋዳሪ ህገ-መንግስት ማንኛዉም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰብና 

ህዝብ ባህለን የመግሇጽ የማዲበርና የማስፊፊት ታሪኩንም የመንከባከብ 

መብት ያጎናፀፇዉ መሆኑና የሀገራችን የባህሌ ፕሉሲም የሀገርቱ 
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ህዝቦች ባህልች በእኩሌነት እንዴታወቁ እንዱከበሩና እንዴበሇጽጉ 

በማዴረግ ዜጎች በማንኛዉም የባህሌ እንቅስቃሴ በነፃነት በእኩሌነትና 

በዳሞክራሲዊ መንገዴ እንዴሳተፈና ከመስኩ ከሚገኙ ጥቅሞች 

ተካፊዮች እንዱሆኑ የፇጠረዉ ምቹ ሁኔታ ሇግፊታ በዓሌ አንደና 

ዋነኛዉ ምቹ ሁኔታ ነዉ፡፡ 

በተሇያዩ ሥረዓተ ማህበራት በነበሩ ገዥ መዯቦችና ሏይማኖቶች 

በተዯረገዉ ተፅዕኖ በአዯጋ ሊይ ሇሚገኘዉ ግፊታ በዓሌ በዞኑ በየዯረጃዉ 

የተዘረጋዉ የመንግሥት መዋቅር መኖሩ ሰፉ የተማረ ሰዉ ኃይሌ 

መኖሩ የመገነኛ ብዙሀን ሇአብነት ያህሌ ፊና ኤፌ ኤም 99.9ና 

የትምህርት በሬዱዮ ሥርጭት መኖሩ በዓለ መሌሶ እንዱያንሰራራ 

በሚዯረገዉ ጥረት ህብረተሰቡን ግንዛቤ ሇማስጨበጥ ከፌተኛ ሚና 

ሉጫወቱ ስሇሚችለ ይህ እንዯ መሌካም አጋጣም ተዯርጎ ሉወሰዴ 

ይችሊሌ፡፡  

4.4. የግፊታ በዓሌ ሥጋቶች 

4.4.1. አካሊዊ/ቁሳዊ ሥጋት/ 

የዎሊይታ ብሔር የግፊታን በዓሌ የሚያከብረዉ፣ጋሮ (በንጉሱ በቴ 

መንግሥት)ጉታራ (በህዝብ መሰብሰቢያ አዯባባይ)፣ደቡሻ (በአከባቢ 

መሰብሰቢያ)፣በጉታ (በሰፇር መሰብሰቢያዉ)፣  በካሪያ 

(በዯጃፈ)፣ነዉ፡፡አጠቃሊይ የህዝቡ መሬትና እነዚህ የግፊታ በዓሌ 

ማክበሪያ ቦታዎች ከወረራዉ በኋሊ ሇምኒሌክ ወታዯሮች ሇነፌጠኞችና 
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ሇመሌከኛዎች ተሸንሽነዉና ተከፊፌሇዉ በመሰጠታቸዉ ከዚያን ጊዜ 

ጀምሮ የግፊታ በዓሌ መተግበሪያ ቦታ መታጣት በዓለ በተፇጠረበት 

ሁኔታ (Natural setting) እንዲይከበር ትሌቅ ተጽእኖ ያዯረገና 

በማዴረግም ሊይ የሚገኝ ከመሆኑም ባሻገር በዓለ የመጨረሻ አማራጭ 

በሆነዉ በየዯጃፈና ከተሞች አከባቢ እንዴከበር ያስገዯዯና አሁን 

ሇምናየዉ አሌሞት ባይ ተጋዲይ ሇሆነዉ ግፊታ በዓሌ አከባበር 

ምክንያት ሆኗሌ፡፡ በተሇይም የዎሊይታ ብሔር የመካከሇኛዉ ዘመን 

ታሪክ አሻራና ሥሌጣኔ መገሇጫ የነበረዉ የዯሌቦ በቴ መንግሥት 

በአንዴ መቶ ስኩዬር ኪል ሜትር ይዞታ ዉስጥ የሰሩት 70 

የአማካሪዎች መኖሪያ እና 1500 የባሇሙያዎች፣የጦር አዛዦች 

መኖሪያ በእሳት በነፌጠኞች በመጋየቱ ምክንያት ባህሊዊ አሻራዉ 

መዯምሰሱና ቦታዉ ሇተሇያዩ ሊሌተፇሇጉ አገሌግልቶች መዋለ ተስፊ 

ሉስቆርጥ የሚችሌ ቢሆንም አሁን መሌሶ ሇማሌማት በዞኑ በኩሌ 

የተጀመረዉ ጥረት ተጠናክሮ ካሌቀጠሇ ትሌቅ ቁሳዊ ስጋት ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

የዎሊይታ ብሔር አባሊት የግፊታ በዓሌ የሚያከብሩት የራሳቸዉን 

ባህሊዊ ሌብስ በመሌበስ ሲሆን ሌጃገረድች ሇበዓለ የሚሇብሱትን ፇትሌ 

በማሰፊትና ጌጣ ጌጥ በመግዛት ካዘጋጁ በኋሊ በዚሁ ባህሊዊ ሌብስ 

አምረዉና አጊጠዉ ሲያከብሩ ወጣት ወንድችና ጎሌማሳዎችም ሆነ 

ባሌቴቶች የራሳቸዉን ባህሊዊ ሌብሶቻቸዉን በመሌበስ ያከብሩታሌ፡፡ 

አሁን ግን የባህሊዊ አሌባሳት በቀዴሞ ሁኔታ አሇመገኘት ከዘመኑ 
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አመጣሽ ሌብሶችጋር በገበያ ተወዲዲሪ ሆኖ መቆየት ያሇመቻሌና 

የዋጋቸዉ መናር ሇበዓለ አከባበር እንዯቁሳዊ ስጋት የሚቆጠሩ 

እዉነታዎች ናቸዉ፡፡  

4.4.2. ማህበራዊ ሥጋቶች 

በምኒሌክ ወረራ ጊዜ ዎሊይታን ሇመዉረር በተዯረገዉ ዘመቻ 

የኦርቶድክስ ቤተክርስትያንና ቀሳዉስት ጭምር ተሳታፉ የነበሩና 

በኋሊም የግፊታ በዓሌ የሚከበርባቸዉ ቦታዎችና ላልችም የዎሊይታ 

ሕዝብ ሇም መሬት ሇዎራሪዎች ስሸነሸን አብረዉ በመቀራመት ሇግፊታ 

በዓሌ መቀነስና መዲከም የበኩሊቸዉን ሚና የተጫወቱ መሆናቸዉን 

ከፌ ብል የተገሇጸ ከሞኑም ባሻገር የበዓለን አቅጣጫ በማሳት 

በመስከረም ወር ከሚከበረዉ የመስቀሌ በዓሌ ጋር እንዴዯባሇቅ 

በማዴረግ የበዓለን ማንነትና ምንነት ሇማጥፊት የተሰራዉ ሥራ 

አሻራዉ አሁንም ጎሊ ብል ያሇና እንዯ አንዴ ትሌቅ የሥጋት አቅጣጫ 

የሚታይ ነዉ፡፡ አንዲንዴ የግፊታ በዓሌ ምንነት በዉሌ ያሌተረደ 

የፔሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የበዓለን ሥርዓት እንዯ ባዕዴ 

አምሌኮ በመቁጠር በዓለ በበዓሌነቱ የባዕዴ አምሌኮ ገፀ በረከትና 

መስዋእት ማቅረቢያ በዓሌ ነዉ በሚሌ የተሳሳተ አመሇካከትና አንዲንዴ 

ወሊጆች ሌጆቻቸዉ ባህሊዊ ዘፇን እንዲይጫወቱ በመምከር እነዚህ 

ባህሊዊ እሴቶቹ እየጠፈ እንዴሄደ የማዴረግ ሥራ አሁንም የቀጠሇ 

መሆኑን ይህ መረጃ በተሰበሰበበት ጊዜ ህብረተሰቡና ቁሌፌ መረጃ 

ሰጭዎች ከሚናገሩት መረጃ መረዲት ተችሎሌ፡፡  
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 የዚህ ጥናት መረጃ በተሰበሰበት ጊዜ አባት ጡረተኛና የ75 ዓመት 

ቁሌፌ መረጃ ሰጭያችን እንዲብራሩት ከሏይማኖት ጋር በተያያዘ 

ላሊዉና በጣም አስገራሚዉ ሥጋት  በማሇት የገሇጹት የአንዴ በቴሰብ 

አባሊት የሆኑና የኦርቶድክስ የቃሇ ህይወት የአዴቬንትስትና የመሰረተ 

ሏዋሪያት እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች እየገጠማቸዉ ያሇዉን ችግር 

ሇአብነት በመጣቀስ እንዲስረደት ዕሁዴ ሲታረዴ የነበረዉ ግፊታ 

ከመስቀሌ ጋር ተቀሊቅል በመስከረም 17 እንዴከበር ከፌተኛ ሚና 

የተጫወተችዉ ኦርቶድክስ በቴክርስትያን መሆንዋ እየታወቀ መስከረም 

17 ረቡዕ ወይም ዓርብ ከዋሇ በዕሇቱ ጾም ነዉ በማሇት ሇበዓለ ከታረዯ 

ያ ሥጋ በኦርቶድክስ ተከታዩ አይበሊም ቅዲሜ ከታረዯ በአዴቬንትስት 

ተከታዩ አይበሊም በዓለ ከጥንት በሚታወቅበትና የዎሊይታዕሇት 

በሚዉሌበት ዕሁዴ ከታረዯ በቃሇ ህይወት ተከታዩ አይበሊም ሇበዓሌ 

ከታረዯ መቼም ብታረዴ በመሠረተ ሏዋሪያት ተከታዩ አይበሊም፡፡ 

እንግዴህ የማንነታችን መገሇጫና ቅርሳችን የሆነዉ የግፊታ በዓሌ 

በዚህ አይነት ምስቅሌቅለ በወጣ አጣብቂኝ ዉስጥ ያሇ መሆኑ 

ሁሇተኛዉ የተዯቀነ የሥጋት አቅጣጫ ነዉ፡፡ 

ላሊኛዉ ሥጋት በዘመናዊነት ስም በመታዬት ሊይ ያለ አዲዱስ 

ሌማድችና ዉጫዊ የባህሌ ወረራ ነዉ፡፡ቀዯም ሲሌ የተጠቀሱትን 

የተሇያዩ ባህሊዊ ጨዋታዎች በመጫወት ሇበዓለ ታሊቅ ዴምቀት ይሰጥ 

የነበረዉ ወጣቱ በቪዱዮና በሕገወጥ ፌሌም ቤቶች ዉልዉን በማዴረግ 

ሇመጤ ባህሌ ወረራ ተጋሌጦ የዚህ አቀንቃኝ እየሆነ በመምጣት ሊይ 
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የሚገኝ መሆኑ ታሊቅ አዯጋ ያሇዉ ከመሆኑ ላሊ ከፌተኛ ሥጋት 

የዯቀነ ጉዲይ ከሆነ ዉል አዴሯሌ፡፡ 

4.5. የግፊታ በዓሌ ግዙፌነት ከላሇዉ ቅርስ (Intanjeble cultural 

heritage) ትርጉም አንጻር ስታይ 

እ ኤ አ በኦክቶበር 2003 በጸዯቀዉ የኢንታንጀብሌ ባህሊዊ ቅርስ ዓሇም 

አቀፌ ኮንቬሽን በአንቀጽ 2 መሠረት ኢንታንጀብሌ ባህሊዊ ቅርስ ማሇት 

ማህበረሰቦች ቡዴኖች በተወሰነ ዯረጃ ግሇሰቦች ባህሊዊ ቅርሳቸዉ 

አዴርገዉ የተቀበሎቸዉ ዴርጊቶች ዉክሌናዎች መገሇጫዎች እዉቀት 

ክህልት እንዯሁም ከዚህ ጋር የተያያዙ መሳሪዎች ቁሶች እዯ ጥበባትና 

ባህሊዊ ሥፌራዎችን የሚያካትትነዉ፡፡ በመቀጠሌም ኮንቬሽኑ 

ኢንታንጀብሌ ባህሊዊ ቅርስ፡- 

ሀ. ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ የተሊሇፇ 

ሇ. ማህበረሰቦችና ቡዴኖች ሇአከባቢየያዊ ሁኔታዎች ምሊሽ በመስጠት 

ከተፇጥሮና ከታሪክ ጋር በሚያዯርጉት መስተጋብር በቋሚነት 

የተፇጠረ 

ሏ. የማንነት ስሜትንና ቀጣይነትን የሚገሌጽ 

መ. የብዝሀ ባህሌና የሰዉ ሌጅ ፇጠራና ክብርን የሚያስተዋዉp 

ሠ. እንዯሁም ከዚህ ኮንቬንሽን አንፃር፡- 
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  1. ከዓሇም ዓቀፌ የሰብኣዊ መብቶች ዴንጋጌዎች ጋር የማይፃረር 

  2. የህዝቦች ቡዴኖችና ግሇሰቦች እርስ በርስ ተከባብረዉ ከመኖርና 

ከዘሊቂ ሌማት ጋር የማይፃረር ነዉ ይሊሌ፡፡ (የኢን/ባ/ቅ/ ኢንቬንተሪ 

ማንዋሌ 2002) 

ከዚሁ ዓሇም አቀፌ ትርጉም አንጻር ግፊታ በዓሌ ሲመዘን በዓለ 

የዎሊይታ ህዝብ ባህሊዊ ቅርሱ አዴርጎ የተቀበሇዉ ከትዉሌዴ ወዯ 

ትዉሌዴ ሲዎርዴ ሲዋረዴ የመጣ  ሇአከባቢያዊ ሁኔታዎች ምሊሽ 

ሇመስጠት ከተፇጥሮና ከታሪክ ጋር በተዯረገዉ መስተጋብር በቋሚነት 

የተፇጠረና የብሔሩን የማንነት መገሇጫ የብዝሀ ባህሌ ፇጠራና ክብርን 

ያስተዋወቀ ከመሆኑ ባሻገር ከዓሇም አቀፌ ሰብአዊ መብቶች ዴንጋጌና 

ከዘሊቂ ሌማት ጋር የማይጻረርና  የራሱ የሆነ ታሊቅ ማህበራዊ 

ኢኮኖሚያዊ ፕሇቲካዊ ባህሊዊና ስነሌቡናዊ ፊይዲ ያሇዉ በመሆኑ 

ከአጥኚዉ እይታ አንፃር በዩኔስኮ (የተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣ 

የሳይንስና የባህሌ  ዴርጅት) የተቀመጠዉን አሇም አቀፌ ትርጉም 

ሙለ በሙለ የሚያሟሊ ከመሆኑም ባሻገር የብሔሩ ሁሇንተናዊ 

ማንነቱና የህሌዉናዉ መገሇጫ ጭምር ነዉ፡፡  
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5. ማጠቃሇያና የመፌትሔ ሀሳብ 

5.1. ማጠቃሇያ 

 ግፊታ በአዲዱስ ባህሊዊ አሌባሳት አጊጦ በጋራ ሆኖ በመጫወት 

የሚከበር ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ስተሊሇፌ የመጣ የዎሊይታ 

የማንነት መገሇጫ የሆነ የአሮጌ ዓመት ማብቂያና የአዱስ ዓመት 

መባቻ ዘመን መሇወጫ(የሽግግር) በዓሌ(ዓዉዯ ዓመት) ነዉ፡፡የዎሊይታ 

ብሔር የራሱ የሆነ የዓመት መቁጠሪያ(ካሇንዯር) አሇዉ፡፡በዚሁ የቀን 

መቁጠሪያ 12 ወራት ያለት ሲሆን የመጀመሪያ ወር ግፊታ ተብል 

ይጠራሌ፡፡/ፊንጮ ኢዮብ 2004/ ስሇዚህ ግፊታ የወሊይታ አቆጣጠር 

የመጀመሪያ ወር ስም ነዉ፡፡ግፊታ በመጀመሪያ የተወሇዯ የበኩር ሌጅ 

ስም ስያሜ ነዉ፡፡ዎሊይታ በኩር ሆኖ የተወሇዯ ሌጅ ወንዴ ከሆነ 

“ግፊቶ‛ ሴት ከሆነች ‛ግፊቴ“ ብል ይጠራሌ፡፡ግፊታ ማሇት መሻገር 

ማሇት ሲሆን ከዓመት ወዯ ዓመት፣ ከጥሊቻ ወዯ እርቅ፣ ከመጥፍ 

ሥራ ወዯ ጥሩ ሥራ መሻገርን የሚያመሊክት ቃሌ ነዉ፡፡ 

ይህ የግፊታ በዓሌ ከክርስቶስ ሌዯት በፉትም የዎሊይታዎች የዓመት 

መሇወጫ በዓሌ ሆኖ የቆየ ቢሆንም በኋሊ ግን ከክርስቶስ መስቀሌ 

መገኘት ጋር በማዯበሊሇቅ የመስቀሌ በዓሌ እንዱባሌ በግዴ ተዯርጓሌ፡፡ 

ይህንን የመስቀሌ በዓሌ የሚያከብሩ የሀይማኖት መሪዎችና 

አስተዲዲሪዎች የዎሊይታን ግፊታን በዓሌ በጉሌበትና በተጽእኖ 

የመስቀሌ በዓሌ አዴርገዉ ሲያበቁ ግን በሳምንታትና በቀናት ስም 
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ተሰጥተዉ የሚከበረዉ ግፊታን ከመስከረም 17 የመስቀሌ በዓሌ ጋርና 

‛ጉሉያ“ የተባሇዉን ወጣቶች ሇሁሇት ወራት ሰብስበዉ በተሇያዩ 

ጨዋታዎች አጅበዉ እርዴ እሁዴ ማታ የሚያቃጥለትን ወዯ 

መስከረም 16 ወስዯዉ ዯመራ በዓሌ ጋር በመቀሊቀሌ የዎሊይታን ባህሌ 

መሊ አሳጥተዋሌ፡፡ 

ከአቡነ ተክሇ ሀይማኖት ጀምሮ በየጊዜዉ የመጡ ማሇትም የዲግማዊ 

ሚኒሌክ መንግስት በአጼ ኃ/ሥሊሴ ዘመነ መንግሥት የዯጃዝማች 

ወሌዯ ሰመያት አስተዲዯርና መንግሥታዊ ሏይማኖቶች የግፊታን በዓሌ 

ሇማጥፊት ያሌፇነቀለት ዴንጋይ የሇም፡፡ የግፊታን በዓሌ በዯንቡ 

መሰረት ሊከበሩትና አሌተዉ አሌሇዉጥ ብሇዉ በመጤ ባህሌ 

ሊሇመበረዝ የቆረጡትን ወሊይታዎችን ስብእናና ክብር የሚነካ የግዲጅ 

ቅጣትም ቀጥተዋሌ፡፡በተሇይ በዎሊይታዎች ዘንዴ ሌማት እንዯሰራ 

የሚነገርሇት ከነፌጠኛ ገዥዎች መካከሌ አንደ የነበረዉ ዯጃዝማች 

ወሌዯ ሰመያት ገ/ወሌዴ ግፊታን ከማጥፊት አንፃር በዎሊይታ ብሔር 

ሊይ ያዯረሰዉ አካሊዊ ቅጣት ያበረከተዉ አለታዊ አስተዋጽኦ የማረሳ 

ነዉ፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት የዎሊይታ ህዝብ የራሱን ማንነት በሚፇትሽበት ጊዜ 

ወዯኋሊ ዞር ብል የተበረዘዉን የራሱን የጥንት የአባቶች ዓመት 

መሇወጫ በዓሌ ግፊታን ማክበር ከጀመረ ይህ ጥናት መረጃ 

በተሰበሰበት ጊዜ አምስተኛ ዓመቱ ነዉ፡፡ 
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የግፊታን በዓሌ ሌዩ የሚያዯርገዉ በዓለ የሰሊምና የእርቅ በዓሌ መሆኑ 

ነዉ፡፡ ሇዚህም የተፊታችዉ ሚስት እንኳን ላሊ ባሌ እስካሊገባች ዴረስ 

ወዯ ዴሮ ባሎ ያግባም አያግባም የክብር እንግዲ ሆና ወዯ ቤት ተመሌሳ 

ከባሎ ጋር በዓለን አብራ ታሳሌፊሇች፡፡ 

በተጨማሪም ሇልች በዓመቱ እርስ በርሳቸዉ የተጣለ ሁለ 

የሚታረቁበት በዓሌ ነዉ፡፡የዓመቱ ገበያ በየገበያ ቀኑ እንዯ ገበያዉ 

አይነት ሲቆም የነበረዉ ግን የግፊታ በዓሌ መግባት ሲጀምር 

የመጀመሪያ ሳምንት ወዯ ጠዋት እየመጣ በመጨረሻዉ የጎሻ ሳምንት 

ወዯ ጥዋት ይመጣሌ፡፡ በዚህ ሳምንት ከነጋታዉ አስራ አንዴ ሰዓት 

የተጀመረዉ ገበያ ጥዋት ሦስት ሰዓት ሊይ ይጠናቀቃሌ፡፡በዓለ 

የዕረፌትና የመዝናኛ ወቅት ነዉ፡፡ዎሊይታዎች የግፊታን በዓሌ 

ሇመቀበሌ የ15 ቀናት ከፌተኛ ዝግጅት አዴርገዉ በዓለን በአዱስ 

ዓመት አንዴ ካለ በኋሊ እስከ ጥቅምት መጀመሪያ ማክሰኞ ዕሇት 

በመዝናናት በመጫወት በዕረፌት ያሣሌፊለ፡፡ የግፊታ በዓሌ 

በሚከበርበት ወቅት እስከ አንዴ ወር ባሇዉ ጊዜ ዉስጥ ዯም 

አይፇስም፣ ሇእርዴ ከተወሰኑ ከብቶች በስተቀር ነፌስ የቁጫጭም 

ቢሆን አይገዯሌም፡፡በበዓለ መግቢያ የወንድች ወጣት ሌጆች ግርዛት 

በብዛት ይካሄዲሌ፡፡የወጣቶች ወንድችና ሌጃገረድች መተጫጫ 

የጫዋታዎች ሁለ በሊይ ጨዋታ በ ‛ጋዜ“ ጨዋታ ይገሇጻሌ፡፡ አዲዱስ 

ሌብሶች ይሇበሳለ፡፡ሇጥምቀት ያሌሆነ ቀሚስ… እንዯሚባሇዉ ሇግፊታ 

ያሌሆነ ሌብስ ተብል ሁለም ሰዉ አዱስ ሌብስ ተገዝቶ እንዴሇብስ 
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ይዯረጋሌ፡፡የአበባ መሇዋወጫ ቀን ይከበራሌ፡፡(Ciishsha masqayno) 

የሥራና የእረፌት ጊዜ (የበዓሌ ጊዜ) ተሇይቶ ይከበራሌ:፡ 

የግፊታ በዓሌ ሇዎሊይታ ብሔር የራሱ የሆነ ታሊቅ ማህበራዊ 

ኢኮኖሚያዊ ባህሊዊና ፕሇቲካዊ ፊይዲ ያሇዉ በዓሌ ነዉ፡፡አበራሽ ጋጋ 

በመባሌ የምትታወቀዉ የዎሊይታ ከያኒ “ዳብ ዯቦያ‛ (ዳብ ዯቦሆ) 

በሚሇዉ የዎሊይታቱዋ ሙዚቃ ሲዱዋ የዎሊይታ ባህሌ ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

እየቀነሰ መሄደን ተገንዝባ ኖሮ የሚከተሇዉን ዜማ አቀንቅናሇች፡፡ 

ዳብ ዯቦሆ 

ካዉዋ ጎቤ ጋሩዋን ካኮይ(አሊጋይ) ኬጦሆ    በንጉሱ ጎቤ ቤተ 

መንግሥት ስዯተኛዉ ቤት ሰርቶበት የሇም 

ካዉዋ ጦና ጋሩዋን ማታይ ሞኮሆ          በንጉስ ጦና በቴ 

መንግስት ሣር በቅልበት የሇም 

ባሳ ዛሪያ ቶራ ባይዝ ኤኮሆ                     ጠሊት የሚመክት 

ጦር ተሸጦ የሇም ወይ 

ኦሊ ዛሪያ ፊራ ጋሬ ከሶሆ                    ጠሊት የሚመክት 

ፇረስ ጋሪ አሌተዯረገም ወይ 

ዳብ ዯቦያ ዎሊይቶ ነዎጋ ባሻይ ባዮያ     ዎሊይታ ወግህንና ባህሌህን 

ያጠፊዉ ይጥፊ በማሇት ምሬቱዋን ስትገሌጽ ተዯምጣሇች፡፡ ከዚሁ 
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መረዲት የሚቻሇዉ ግፊታ በዴምቀት የሚከበረዉ በጋሩዋ መሆኑና 

ይኸዉ ቦታ፣ ባህሊዊ እሴቶቹና ማንነቱ እየጠፊ መሄደ በህዝቡ ዉስጥ 

ምን ያህሌ ዉስጣዊ ቁጭት የሚቀሰቅስ መሆኑን ስሇሆነ አሁን ሕገ 

መንግሥቱ በፇጠረዉ መሌካም አጋጣም በመጠቀም ሇዚህ ዴንቅ 

ሇሆነዉ ሇዎሊይታ ግፊታ በዓሌ ህዲሴ በጋራ ተባብሮ መስራት በዚህ 

ጥናት አጥኚ እይታ ሇነጌ የማይባሌ ነዉ፡፡ 

5.2. የመፌትሔ ሀሳብ 

ይህ መፌትሔ ሀሳብ የበዓለን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ ማን ምን 

ማዴረግ እንዯሇበትና ሇስኬታማነቱ መያዝ የሚገባዉን የጋራ አቅጣጫ 

የተመሇከተበት ስሇሆነ ሀሳቡን በዉሌ በማጤን ሇተግባራዊነቱ መታገሌ 

የግፊታን በዓሌ በዘሊቂነት ከጥፊት ሇመታዯግ ታሊቅ አስተዋጽኦ 

ይኖረዋሌ ብል አጥኚዉ ያምናሌ፡፡ 

ግሇሰቦች የግፊታ በዓሌ የራሳቸዉ ማንነት መገሇጫ መሆኑን በመረዲት 

እየጠፊ የነበረዉን ብርቅና ዴንቅ ባህሊዊ እሴታቸዉን ከመጥፊት 

ሇመታዯግና መሌሶ ሇማስረጽ በሚዯረገዉ ጥረት በባሇቤትነት መንፇስ 

በስፊት በመሳተፌ ጠንክሮ መሥራት ይጠበቅበቸዋሌ፡፡ 

በሁለም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ዘንዴ ባህሌና ሏይማኖት እንዲሇ ሁለ 

በዎሊይታም ያሇዉ ባህሌ ተገፌቶ ከጫወታ ዉጭ እንዲይወጣ 

ሇማዴረግ ቡዴኖች ሇምሳላ ያህሌ የባህሌ ኪነት ቡዴን የግፊታን በዓሌ 

የሚያጎለ ዘፇኖችና ባህሊዊ ተውኔቶችን ማስፊፊት 
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ይጠበቅባቸዋሌ፡፡የቅርስ ተንከባካቢ ማህበራት የባህሌና ቅርስ ክበባት 

በህብረተሰቡ ዉስጥ ጠሌቀዉ በመግባት የግፊታ በዓሌ ምንነትና 

ጠቀሜታዉን ሇህዝቡ በማስተማር አሌምቶና ጠብቆ ሇማቆየት 

በሚዯረግ ጥረት የበኩሊቸዉን የጎሊ አስተዋጽኦ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የወረዲ መስተዲዴሮች ፡-ከሀይማኖት ጋር በተያያዘ የዴሮ ጨቋኝ 

መንግሥታት ሲካሂደ በነበሩት መንግሥታዊ ሏይማኖት መነሻ 

የተፇጠረዉን የግናዛቤ ችግር ሇማቃሇሌ ከሀይማኖት መሪዎችና ታዋቂ 

ግሇሰቦች ወጣቶችና ሴቶች በአጠቃሊይ ከህብረተሰቡ ጋር የተሇያየ 

ዉይይት በማካሄዴ ይህንን ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ እየተሸጋገረ 

የመጣዉን የዎሊይታ ህዝብ የማንነት መገሇጫ የሆነዉን የግፊታ በዓሌ 

ከቀጣይ ጥፊታ ሇመታዯግ ይቻሌ ዘንዴ የህዝብ ንቅናቄ መዴረክ 

መፌጠር ማወያየት መወያየት የጋራ አቋም ሊይ በመዴረስ ሇትግበራዉ 

ተግቶ መሥራት 

የግፊታ በዓሌ በማስመሌከት ሉነሱ የሚችለ ማንኛዉንም ዓይነት 

አለታዊ አመሇካከትን ጨምሮ አፌራሽ ተግባራት በተፇጠረዉ አጋጣሚ 

ሁለ ማስተማርና መታገሌ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

በባህሌ ዘርፌ በክሌሊችን በዞኑም ሆነ በሀገር አቀፌ ዯረጃ በመሥራት 

ሊይ የሚገኙ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ይህንን የግፊታን በዓሌ 

ከጥፊት ሇመታዯግ በምዯረገዉ ጥረት ከባህሌና ቱሪዝም ቢሮ 
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እንዱሁም መምሪያ ጋር በአጋርነት በትብብርና አብሮ ሇመሥራት 

ፇቃዯኛ ሆነዉ ብዯግፈ መሌካም ነው፡፡ 

የዞኑ አስተዲዯር በአከባቢዉ በጣም ትሌቁ አቅምና ጉሌበት ያሇዉ 

አካሌና ዋና ባሇቤት ስሇሆነ የግፊታን በዓሌ ሙለ ህዲሴ ሇማረጋገጥ 

በሚዯረገዉ ትግሌ የአንበሳዉን ዴርሻ መዉሰዴ የሚገባዉ ሲሆን 

በዋናነት በዓለን ወዯ ህዝቡ መሌሶ ሇማስረጽ ይቻሌ ዘንዴ በህብረተሰቡ 

ዉስጥ ሰርጎ የገባዉንና  ሇዘመናት ተንሰራፌቶ የቆየዉን ሇበዓለ 

ያሇዉን አፌራሽ የሆነ አመሇካከትና አስተምሮት ሇማስወገዴና በዓለን 

በማስመሌከት ጠሇቅ ያሇ ግንዛቤ ሇማስጨበጥ ይቻሌ ዘንዴ በቅዴሚያ 

ሇወረዲዉ አመራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫና የመወያያ መዴረኮች 

በመፇጠርና ዉይይት ተዯርጎ በሚዯረሰዉ የጋራ መግባባት መሰረት 

አመራሮቹ ወዯየወረዲቸዉ ተመሌሰዉ ወዯ ህዝቡ ሲሄደ ጉዲዩን እንዯ 

አንዴ የፕሇቲካ አጀንዲ በመያዝ ሇህብረተሰቡ የተሳሳተዉን 

አመሇካከትና አስተምሮት ሇመፊቅ ሰፉ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሥራ መስራትና የህዝብ ንቅናቄ እንዴፇጠር ማስቻሌ፡፡ 

በአከባቢዉ የሚገኙትን የዎሊይታ ፊና ኤፌ ኤም 99.9 እና ላልችም 

የትምህርት በሬዱዮ ሥርጭት መገናኛ ብዙሀን በመጠቀም ሇዘመናት 

በገዥ መዯቦች በተከታታይ ባህለን ወጉንና ማንነቱን ሇማጥፊት 

በተዯረገዉ ዘመቻና በሏይማኖት አስተምሮት ጭምር በሕብረተሰቡ 

ዘንዴ ሰርፆ የቆየዉን ሇበዓለ ያሇዉን አለታዊ አመሇካከት ሇህብረተሰቡ 

ተዯራሽ በሆነ መንገዴ ሇመቅረፌ ይቻሌ ዘንዴ የተሇያዩ ትምህርታዊ 
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ፔሮግራሞች በማዘጋጀት በነዚህ መገናኛ ብዙሀን የሚተሊሇፈበት ሁኔታ 

ብያመቻች   

የግፊታ በዓሌ ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ እንዴተሊሇፌ ሇማዴረግና 

ቀጣይነቱን ሇማረጋገጥ ወጣቱ ትዉሌዴ አሁን ከሚገኝበት የባህሌ 

ብረዛ ወረሪሽን ራሱን በዘሊቂነት እንዱያሊቅቅ ሇማስቻሌ ከሌጅነት 

ጊዜዉ ጀምሮ ስሇማንነቱ በቂ ትምህርት እየቀሰመ ማዯግ ስሇሚገባዉ 

የዞኑን የትምህርት መምሪያ በማስተባበር የግፊታ በዓሌ አከባበርንና 

ሇልችንም የብሔሩ ዴንቅ የሆኑ ባህሊዊ እሴቶች እንዯየክፌሌ ዯረጃቸዉ 

በአንዯኛ ዯረጃ ሥረዓተ ትምህርት (ካሪኩሇም) አከባቢ ሣይንስ 

ትምህርት ዉስጥ ተካቶ ተማሪዎች የሚማሩበት አመቺ ሁኔታ 

እንዴፇጠር ብያዯርግ፡፡ 

ባህሊዊ ቅርሱ በዓሇም አቀፌ ቅርስነት መመዝገብ እንዴችሌ ዘንዴ ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸዉ የዯ/ብ/ብ/ክ/መ ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ እንዱሁም 

የፋዳራሌ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባሇስሌጣን መጠየቅ ጥናቱ ሲፇቀዴ 

በቅርበት በባሇቤትነት መንፇስ ተባብሮ መስራት መቀስቀስ ማስተባበር 

አፇጻጸሙን መከታተሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

የዎሊይታ ዩኒቨርስቲ ትሌቅ የትምህርት የጥናትና ምርምር ተቋም 

እንዯ መሆኑ መጠን አንዴ ግዙፌነት የላሇዉ ባህሊዊ ቅርስ 

(Intanjeble cultural heritage) ማሇትም የግፊታን በዓሌ የመሰሇ 

ሇዎሊይታ ህዝብ ትሌቅ ትርጉም ያሇዉ ባህሊዊ እሴት ጥንት ከነበረበት 
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ሁኔታ (Natural setting) ተነስቶ ወዯ ላልች አከባቢዎች ተዛዉሮ 

ሲከበር ትርጉም እያጣና እየዯበዘዘ በመሄዴ ወዯ ጥፊት አቅጣጫ 

ማምራቱ የማይቀር ነገር ስሇመሆኑ አሁን ከሚተገበረዉና ከምናየዉ 

አሌሞት ባይ ተጋዲይ የግፊታ በዓሌ አከባበር የበሇጠ ማስረጃ 

ሉቀርብሇት አይችሌም፡፡ ስሇዚህ ይህንን ዴንቅ የሆነዉን ባህሊዊ እሴት 

ከጥፊት ሇመታዯግና የዓሇም አቀፌ ቅርስ አካሌ አዴርጎ በዩኔስኮ 

(በተባበሩት መንግስታት በትምህርት በሳይንስና በባህሌ ዴርጅት) 

ሇማስመዝገብ ይቻሌ ዘንዴ አከባበሩን ጥንት ወዯነበረበት ሁኔታ 

መመሇስ የግዴ ይሊሌ፡፡ የታሪክ መጽሕፌትን በማገሊበጥ መረዲት 

የተቻሇዉ በዴሮ ዘመን የግፊታ በዓሌ ከሁለም ከሁለም እጅግ ዯማቅ 

በሆነ ሁኔታ ሲከበር የነበረዉ በጋሩዋ (ቤተ መንግሥትና) በጉታራ 

(በህዝብ መሰብሰብያ ሥፌራ) ስሇሆነ እነዚህን ቦታዎች ላልች 

ባሇዴርሻ አካሊትን ባሳተፇ መሌኩ በማጥናት እንዯገና እንዴያንሰራሩ 

በማዴረግ የግፊታ በዓሌ ሕዲሴዉ እንዴረጋገጥ የበኩለን ታሊቅ ሚና 

ብጫወት መሌካም ነዉ፡፡          

የክሌለ ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ የኢፋዳሪ ህገ-መንግስት ማንኛዉም 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰብና ህዝብ ባህለን የመግሇጽ የማዲበርና 

የማስፊፊት ታሪኩንም የመንከባከብ መብት ያጎናፀፇዉ በመሆኑና 

የሀገራችን የባህሌ ፕሉሲም የሀገርቱ ህዝቦች ባህልች በእኩሌነት 

እንዴታወቁ እንዱከበሩና እንዴበሇጽጉ እንዯሚዯረግና ዜጎች 

በማንኛዉም የባህሌ እንቅስቃሴ በነፃነት በእኩሌነትና በዳሞክራሲዊ 
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መንገዴ እንዴሳተፈና ከመስኩ ከሚገኙ ጥቅሞች ተካፊዮች እንዱሆኑ 

ከፇጠረዉ ምቹ ሁኔታ አንጻር ይህ የዎሊይታ ግፊታ በዓሌ እንዴጠና 

በማዴረግ በክሌለ ባህሌና ቱሪዝም ቢሮ የባህሌ ጥናትና ሌማት ዋና 

የሥራ ሂዯት የተጀመረዉ የማጥናት ጅማሮ ሥራ በቀጣይነት ታትሞ 

በአሇም አቀፌ ቅርስነት ሇማስመዝገብ ሇሚዯረገዉ ጥረት መነሻ 

የህትመት ዉጤት ሆኖ እንዴያገሇግሌ አስፇሊጊዉን ዴጋፌና እገዛ 

ቢያዯርግ የግፊታ በዓሌ በዩኔስኮ (በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣  

የሳይንስና የባህሌ ዴርጅት) በዓሇም አቀፌ ቅርስነት የማስመዝገቡን 

ሥራ ጉዲዩ የሚመሇከታቸዉን  የፋዳራሌ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ 

ባሇሥሌጣን በመጋበዝ በጋራ በመቀናጀት ሥራዉን በባሇቤትነት 

መንፇስ በመምራት በተቻሇ ፌጥነት የኖሚነሽን ፊይሌ ሥራ 

በማስጀመር በዓሇም አቀፌ ቅርስ የሚመዘገብበትን ሁኔታ ብያመቻች 

ቅርሱን ማሌማት መጠበቅ ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ማስተሊሇፌና 

እንዱሁም የቱሪስት ፌሰትንም በመሳብና ተጨማሪ የገቢ ምንጭ 

በማስገኘት የህዝቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 


