


ተልዕኮ /Mission /

ራዕይ /Vision /

ዓላማ /Objective /

  የክልሉን ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የባህል፣ 
የታሪክ፣ የቋንቋ ፣ የቅርስ ፣ የተፈጥሮ እና ሌሎች ባህላዊ 
እሴቶች እንዲጠኑ ፣እንዲጠበቁ ፣ በዘላቂነት እንዲለሙና 
 የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ 
በማሳደግ፣ የቱሪስት መስህቦችን በአገር ውስጥና በውጭ 
የቱሪዝም ገበያ ማስተዋወቅ የሴክተሩን ልማታዊ አስተዋጽኦ 
ማሳደግና የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፡፡

 የባህል፣ የታሪክ፣ የቋንቋ፣ የቅርስ፣ የተፈጥሮ እና 
ሌሎች  ባህላዊ እሴቶች ለምተው እና ታውቀው ክልሉን 
ተመራጭ የቱሪስት መዳረሻ ማድረግ፡፡
 

በክልሉ የሚገኙ ተፈጥሮአዊ ፣ ባህላዊና ታሪካዊ መስህቦች 
ለምተው፣ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በአቅምና 
የአገልግሎት ጥራትና ደረጃ አድገው ዘላቂ የቱሪዝም 
ኢንዱስትሪውን ዕድገት በማረጋገጥ ለክልሉ ነዋሪ 
ሕብረተሰብ የሥራ ዕድልና የገቢ ምንጭ በመፍጠር ድህነትን 
ለማስወገድ በሚደረገው ጥረት የበኩሉን ሀገራዊና ክልላዊ 
ድርሻ ማበርከት ነው፡፡ 
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የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ መልእክት

የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወ/ሮ አልማዝ በየሮ

    

   ከሁሉ አስቀድሜ ለግንቦት 20 ሃያ አምስተኛ የብር ኢዮቤልዩ 
በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን እላለሁ፡፡

 በአሁኑ ወቅት ሃገራችን ብሎም ክልላችን በማስመዝግብ ላይ 
ላለነው ሁለንተናዊ እድገት የቱሪዝም ኢንዱስትሪውም መጫወት 
ያለበትን ሃገራዊና ክልላዊ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ እድገት የበኩሉን 
ድርሻ መወጣት እንዲችል በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን 
ዘመን ሰፋ ያለ እቅድ በቢሮአችን በመያዝ እነሆ የመጀመሪያውን 
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ለማገባደድ ችለናል፡፡

 የቱሪዝም ዘርፍ በዓለማችን ላይ በተለይ በኤክስፖርት ዘርፍ 
ለሃገሮች የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት ግምባር ቀደም ከሆኑ 
እንዱስትሪዎች አንዱ ከመሆኑም በላይ ለዜጎችም የስራ እድል 
በመፍጠርና ለሃገራት መልካም ገጽታ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ 
በማበርከት ላይ የሚገኝ ነው፡፡ 

 ለዚህም ነው በሃገር አቀፍ ደረጃና በክልላችንም ዘርፉን ለማሳደግ 
የቱሪዝም ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት በማቋቋም በርካታ 

ተግባራት በመከናወን ላይ የሚገኙት፡፡ 

 ዘርፉን በሁለንተና መልኩ ለማሳደግ ሲታሰብ ቅድሚያ የሚሰጠው ጎብኚው በመሆኑ ወደ ሀገራችንና ክልላችን ጎብኚው ሲመጣ ደረጃቸውን 
በጠበቁ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት እና ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች ተስተናግዶ ስለሃገራችንም ሆነ ክልላችን መልካሙን ሁሉ 
በደረሰበት አካባቢ መግለጽ እንዲችል በሃገራችንና በክልላችን የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አለም አቀፍ የኮከብ ደረጃ የመስጠት 
ተግባር ተጀምሯል፡፡ 

 ከዚህም በተጨማሪ ዘርፉ የስራ እድል ይበልጥ መፍጠር እንዲችል በቂ ክህሎት ያለውና በመልካም ሥነምግባር የታነጸ ባለሙያ ለማፍራት 
የተለያዩ የክህሎት ማጎልበቻ ስልጠናዎችን በስፋት በመስጠት ላይ እንገኛለን፡፡

 ክልላችን በሃገራችን ከሚገኙ ብሔሮች፤ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሃከል ከሁለት ሶስተኛ በላይ ወይም የ56ቱ መኖሪያ በመሆኑ በባህል ዘርፍ  
ቱባ የባህል እሴቶች ባለቤቶች በመሆናችን  እነዚህን ከመልካም ገጽታ ግንባታ በተጨማሪ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው ጠቀሜታ እንዲውሉና 
የዘርፉ ገቢ እንዲጨምር ለማድረግ አሁንም ይበልጥ መትጋት ይገባናል፡፡ 

 ምንም እንኳን ክልላችን በሀገር አቀፍ ደረጃ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፤የሳይንስና የባህል ድርጅት በአለም አቀፍ ቅርስነት 
ከተመዘገቡ ቅርሶች ውስጥ በሚዳሰሱ ሶስቱን እና በማይዳሰሱ ደግሞ አንዱን ይኸውም የሲዳማ ብሄር የዘመን መለወጫ ክብረ-በዓልን 
በማስመዝገብ ግምባር ቀደም ክልል ቢሆንም ከዘርፉ የምናገኘው ጠቀሜታ ግን ብዙ  አይደለም፡፡

 በመጨረሻም ሁሉም የሴክተራችን አመራር ባለሙያ እንዲሁም የዘርፉ ባለድርሻ አካላት እና መላው ሕብረተሰብ ዘርፉን ትራንስፎርም 
ለማድረግ ላቀድነው እቅድ መሳካት የተቻላችሁን ሁሉ እንድታበረክቱ ከአደራ ጭምር አሳስባለሁ ፡፡  

                                                                                                   አመሰግናለሁ 

የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ መልእክት



አቶ ለማ መሰለ ም/ቢሮ ኃላፊና የባህል፤ታሪክና ቅርስ
ጥናትና ልማት ዋና የስ/ሂ/ ባለቤት

  የሃገራችንና የክልላችን ህዝቦች በአሁኑ ወቅት ከመቼውም ጊዜ 

በላይ ህገ-መንግስቱ ባረጋገጠላቸው እና ባህላቸውን የማልማት 

መብታቸውን በመጠቀም በማንነታቸው ኮርተው ባህላቸውንና 

ታሪካቸውን ጠብቀው አንዱ የልማታችን ኃይልና የሃገርና 

የክልላችን መልካም ገጽታዎች መገለጫ እንዲሆን በማድረግ ላይ 

ናቸው፡፡ በተለይ የደ/ብ/ብ/ህ// ክልል ደግሞ በሃገራችን ከሚኖሩ 

ብሄሮች ፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ውስጥ አብዛኛዎቹ የሚኖሩበት 

በመሆኑ በብዝሐ ባህልና ቋንቋ ከመታደሉም በላይ እምቅ የባህል 

መገለጫ እሴቶች ባለቤት ጭምር ነው፡፡

  ምንም እንኳን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህንን የክልላችንን ቱባ የባህል 

ሃብት በመጠበቅ፤ በመንከባከብና ለልማት እንዲውል የምናደርገው 

ጥረት እየጨመረ ቢመጣም ያለንን ያህል ግን ከዘርፉ እየተጠቀምን 

አይደለም፡፡ በመሆኑም በሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዘመን በረካታ የባህል ፤ ታሪክና ቅርስ ጥናትና ልማት ስራዎችን 

በማከናወን ይህ ዘርፍ እስከ አሁን በማስመዝገብ ላይ የሚገኘውን ይበልጥ በማጎልበት ዘርፈ ብዙ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታችንን 

ለማረጋገጥ መዘጋጀታችንን መግለጽ እወዳለሁ፡፡

  ባህል ሲባል በውስጡ ህዝቦች ለዘመናት ያቆዩት የማንነታቸው መገለጫና መኩሪያ ሀብቶችን በመያዝ በህብርነት ደምቆ የሚገለጽና 

በውበት በመታገዝ እስከ አሁን ላቆየነው በልዩነት ውስጥ ሊገለጽ ለሚችለው አንድነታች ትልቅ የሃገራችን ተምሳሌት ሀብታችን ነው፡፡ 

    ለዚህም ነው ዘመናትን ለተሻገርነው የማንነታችን መኩሪያና መገለጫ ሀብታችን ትኩረት በመስጠት ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳዎቹ 

ጎልተው እንዲታዩ ማድረግ የሚገባን፡፡ አሁንም ቢሆን ግን ይበልጥ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት በባህል ልማት ላይ ለምናደርጋቸው 

ተግባራት ዘመንኑ የተከተሉና በእውቀት ላይ በመመስረት በሳይንሳዊ መንገድ ለተተኪው ትውልድ እንዲተላለፉ ማድረግ እንድንችል 

ተከታታይነት ያለው የአቅም ግንባት ስልጠናዎችን የምንሰጠው፡፡

 ለዚህ ደግሞ በተለይ ለባህሉ ባለቤት ለሆነው የክልላችን ህዝብ ቅርብ የሆኑ የዞንና ልዩ ወረዳዎች የሴክተራችን አመራሮችና ባለሙያዎች 

ዋና አጋዥ ኃይል በመሆናቸው ትኩረት የሚሹ ይሆናሉ፡፡

 በተመሳሳይ ክልላችን የበርካታ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቅርሶች ባለቤት በመሆኑ በየጊዜው በመጠበቁ ፤ በመንከባከቡና በማልማቱ ረገድ 

እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲታወቁና ተመዝግበው የዓለማችን የቅርስ አካላት ሆነው እንዲታወቁ በማድረግ በሃገራችን ግምባር 

ቀደም እንደ መሆናችን ሁሉ ወደ ፊትም ይህንኑ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል እላለሁ፡፡

የም/ ቢሮ ኃላፊና የባህል፤ታሪክና ቅርስ ጥናትና ልማት
ዋና/የስ/ሂ/ ባለቤት መልእክት



አቶ ሽጉጤ ጥይቴ ም/ቢሮ ኃላፊና የቱ/ፓ/መስ/ጥ//ል/እና/ግብ/
ዋና የስ/ሂ/ ባለቤት

እንኳን ለግንቦት ሃያ ድል 25ኛ ዓመት በሰላም አደረሰን እላለሁ፡፡ 

  በአሁኑ ወቅት ሀገራችንም ሆነች ክልላችን በማስመዝገብ ላይ 

የምንገኘውን ባለ ሁለት አሃዝ እድገት ቀጣይነት እንዲኖረው 

መንግስት በተለይ ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው ልዩ ትኩረት ሰጥቶ 

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡

  ለዚህም ነው በሃገር አቀፍ ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር እና 

በክልሎች ደግሞ በርዕሰ መስተዳድራት የሚመሩ የቱሪዝም 

ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤቶችን በማቋቋም ወደ ስራ መግባት 

የተቻለው፡፡

 ክልላችንም በርእሰ መስተዳድሩ የሚመራ የቱሪዝም 

ትራንስፎርሜሽን ምክር ቤት በማቋቋምና እስከ ታችኛው መዋቅር 

በመዘርጋት የሀዋሳ ከተማን ጨምሮ በ14ቱም ዞኖችና በአራት ልዩ 

ወረዳዎች ስራዎችን በማከናወን ላይ ትገኛለች፡፡ 

  ይሁንና አሁንም ካሉን የተፈጥሮ፤የባህልና የታሪክ የቱሪዝም ሃብቶቻችን አንጻር ከዘርፉ እያገኘን ያለው ጠቀሜታ አነስተኛ ነው፡፡

  በመሆኑም በተለይ ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህብ ሃብቶቻችንን በመጠበቅ፤በመንከባከብና በማልማት የዘርፉን የቱሪስት መዳረሻዎች፤ 

የብሔራዊ ፓርኮቻችንና በጥብቅ የተፈጥሮ ሃብቶቻችን አካባቢ ያሉ የክልላችን ማህበረሰብ አካላት ለቀጣይ ስራችን ዋንኛ አጋዥ ኃይል 

መሆን ስለሚገባቸው ለዘርፉ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ 

  ቱሪዝም አሁን አሁን በዓለማችን በፈጣን እድገት ላይ የሚገኝ ዘርፍ ከመሆኑ አንጻር እኛም እንደ አንድ አለማችን አካል ዘርፉን 

በማልማት ከኢንዱስትሪው ተጠቃሚ መሆን ይገባናል፡፡

  በክልላችን ያሉ የቱሪስት መስህብ ሃብቶች በርካታ በመሆናቸው የክልላችንም ብሄሮች፤ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከዚህ ዘርፍ የሚገባቸውን 

ጥቅም ይበልጥ እንዲያገኙ በጀመርነው ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ሰፊ እቅድ ይዘናል፡፡

   ላለፉት ሩብ የምዕተ ዓመት ጉዞአችን ዘርፈ ብዙ ፖለቲካዊ፤ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድሎችን ስንጎናጸፍ ሁሉም ነገር ተመቻችቶ 

እንዳልነበረ ሁሉ ቀጣይ ልማታዊ ጉዞአችንንም የተቃና ለማድረግ ሁላችንም ለቱሪዝም ልማት ጠንክረን ልንረባረብ ይገባናል፡፡ 

    እንደኛ ሴክተር ደግሞ በተለይ ከልማታችን ጋር ተያይዞ በተለይ በክልላችን በሚገኙ ብሔራዊ ፓርኮቻችን ላይ በማወቅም ሆነ 

ባለማወቅ  እንዲሁም ዘርፉን ለማመናመን የሚያስችሉ አንዳንድ ምልክቶች በመኖራቸው እነዚያን ፈጥነን በመለየት በቀጣይ ስራችን የነዚህ 

ሃብቶቻችን ግምባር ቀደም ባለቤት የሆነውን ህዝባችንን በነቃ፤ በንቅናቄና በተደራጀ መንፈስ ማንቀሳቀስ ስለሚገባን ሁሉም የሚመለከተው 

አካል ከጎናችን በመሆን ለስኬታችን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪዬን አቀርባለሁ ፡፡

ም/ቢሮ ኃላፊና የቱ/መስ/ፓ/ል/ እና /አጠ
ዋና የስ/ሂ/ ባለቤት መልዕክት



ወ/ሮ ተዋበች ኃይሉ የመ/ኮ/ደ/የስ/ሂ/ ባለቤት

  ያለፉትን ሃያ አምስት የግንቦት ሃያ ድሎችን ስናጣጥም 

ያለምንም እንከን ሁሉንም ማሳካት ችለናል ማለት አይደለም፡፡

  ይልቁንም ከግንቦት ሃያ ድል በፊት ከነበረው ትግል ያልተናነሰ 

የከተማና ገጠር ፖለቲካዊ፤ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ የትግል 

ውጣ ውረዶች በማሳለፍ የተጎናጸፍናቸው ናቸው፡፡ 

  በመሆኑም እነዚህን በበርካታ ውጣ ውረዶች ውስጥ ያሳለፍናቸውን 

የድል ትሩፋቶች በተሻለ ደረጃ እንዲቀጥሉና የሃገራችንና የክልላችን 

ህዝቦች ቀጣይነት ያለው የልማታዊ መንግስታችን ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ ለማድረግ ያሉብንን የመልካም አስተዳደር እጦትና 

ኪራይ ሰብሳቢነትን ከህዝባችን ጋር አብረን እጅና ጓንት በመሆን 

ልንከላከልና የትግል ውጤቱን ልናስቀጥል ይገባል፡፡ 

  እንደ ሴክተር በባህል፤ በተፈጥሮ፤ በታሪክ፤ በቅርስ፤ በስነ-

ጥበብ እና በሌሎች ዘርፎች ባለፉት ሩብ ምዕተ-ዓመታት በየዓመቱ 

የተሻለ ውጤት በማስመዝገብ ህዝባችንን ከዚህ ዘርፍ የተሻለ 

ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል፡፡

   ይሁንና ግን አሁንም ካሉን የዘርፉ ሃብቶችና ተጠቃሚነት አንጻር የተገኘው ውጤት እምብዛም በመሆኑ እኛም በሁለተኛው እድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ጉዞ የተሻለ ተግባር በማከናወን በባህሉም ሆነ በቱሪዝሙ እንዲሁም በቅርስና ቋንቋ ረገድ በበኩላችን የማስተዋወቅና 

በኤሌክትሮኒክሱም ሆነ በፕሪንት መገናኛ ብዙኃን አውታሮች /ሚዲያዎች/ በመጠቀም የተሻለ ስራ ለመስራት መዘጋጀታችንን መግለጽ 

እፈልጋለሁ፡፡

   በዚህ ደረጃ የክልላችን መንግስትም የሴክተር መ/ቤቶች እና የከተማ አስተዳደሮች እስከታችኛው መዋቅር በመንግስት ኮሙዩኒኬሽን 

የተሻሻለ መዋቅር በመዘርጋት ተፈፃሚ እንዲሆን በማድረግ ላይ በመሆኑ እኛ በዚህ እድል ተጠቅመን የተሻለ የማስተዋወቅና የመልካም 

ገጽታ ግንባታ ስራ እንሰራለን የሚል እምነት አለኝ፡፡

   የክልላችንን የባህል፤የታሪክና የተፈጥሮ ሃብቶችን በማስተዋወቅ እና በሃገርና በክልል ደረጃ በመልካም ገጽታ ግንባታ እንዲሁም የቱሪስት 

ፍሰት እንዲጨምር ለማድረግና የዘርፉም ገቢ የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ አጋጣሚውን በመጠቀም በተለይ ከክልሉ መገናኛ ብዙሃን ጋር 

በቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት ተዘጋጅተናል፡፡

   ከዚህ በተጨማሪም በቢሯችን የሚከናወኑ ተግባራትን በየጊዜው ከሚያገኘው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን በተጨማሪ የዘወትር ስራችንን 

በየሶስት ወሩ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በህትመት  ውጤት የምናሰራጭ ሲሆን ዓመታዊ ውበት መጽሄታችንም የዚሁ አንዱ አካል ነው፡፡

   ምንም እንኳን እስከ አሁን ድረስ በአንድ ባለሙያ ያሉብንን ክፍተቶች በመቋቋም እየሰራን ቢሆንም በቀጣይ እስከ ስድስት በሚደርሱ 

የአዲሱ መዋቅር መደቦች ላይ ሙያተኞችን በማሟላት ውጤታማ የቱሪዝም ኢንዱስትሪው አጋዥ አካል መሆናችንን የምናረጋግጥበት 

ይሆናል፡፡

   በመጨረሻም በሚቀጥሉ ጊዜያቶች  የቢራችን አመራርና ባለሙያዎች የሚዲያ ሙያተኞችም ሆኑ ሌሎች ባለድርሻ አካት ለጋራ 

ስኬቶቻችን የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉልን ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ 

                        

                                                                                            አመሰግናለሁ

የመጽሔቱ አስተባባሪ መልዕክት



 

በሚልክያስ ላሚሶ

  ከጥንት ጀምሮ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓላትን በራሱ የዘመን ቀመር መሰረት ባህሉን ተንተርሶ በየአካባቢው ሲያከብር 

ቆይቷል፡፡

 ይህ የብሔረሰቡ አዲስ ዘመን መለወጫ የጊዜ ቀመር መሰረታዊ የሳይንስ ምርምር /Astronomy/ ባልተስፋፋበት ዘመን እንኳን 

የኮከብ ቆጠራ፤የፀሀይንና በዙሪያዋ ያሉ ፕላኔቶችን ተደጋጋሚ ዙረት እና ሌሎችን ተዛማጅ ምጣኔዎችን በተፈጥሯዊ የባህል ዕውቀት 

ክህሎቶች ታግዘው በማስተዋልና በመገንዘብ የመሬት ትክክለኛ ኡደትን ተከትሎ በየዘመን መለወጫው ወቅቶችን፤ ቀናቶችን፤ ሳምንታትንና 

ወራትን መሰረት እያደረገ ከትውልድ ወደ ትውልድ በመሸጋገር እየተከበረ የሚገኝ በዓል ነው፡፡ በቀላሉ ጅማሮውን መቼ እንደሆነ መገመት 

አዳጋች የሆነውን ጊዜ አልፎ ዘመን ከዘመን እየተሸጋገረ ዛሬ ላይ የደረሰው የብሔረሰቡ አዲስ ዘመን መለወጫ ደማቅ በዓል አከባበርን እና 

የባህላዊ ትውፊት ትዕይንቶችን ከነክዋኔያቸው የዓለም የማይዳሰሱ ወካይ ዓለም አቀፍ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡን ምክንያት በማድረግ በአጭሩ 

እንደሚከተለው ለመቃኘት ሞክረናል መልካም ንባብ፡፡

 የዘመን አቆጣጠሩ ሊቃዉንቶች የፊቼን በዓል የዓመትን ኡደት መሠረት በማድረግ የቀን፣የወርና የዓመት አቆጣጠር ዘዴን 

በመቀመር ፊቼን የሲዳማ ብሔር የዘመን መለወጫ በዓል እንዲሆን ብያኔ ሰጥተዋል፡፡ 

  ፊቼ ማለት በብሔሩ ቋንቋ (Sidaamu Afiinni) ፊላማ /የተጣራ/ በረከት፣ፍስሐ ማለት ነዉ፡፡ፊቼ በዘመን መለወጫ በዓልነቱ ደግሞ 

አዲሱ ዓመት የበረከት፣ የደስታ፤ ይሁንልን እንደ ማለት ነዉ፡፡ 

  የብሔሩ ባህላዊ ሊቃውንቶች /አያንቶዎች-ኮከብ ቆጣሪዎች/፣የኮከብን እንቅስቃሴ በማጥናት የበዓሉን ዕለት ይለያሉ፡፡ በሲዳማ ብሔር 

የዘመን አቆጣጠር ቀመር መሠረት በዓመት ዉስጥ አሥራ ሶስት ወራት ያሉ ሲሆን እያንዳንዳቸዉ ወራት ሃያ ስምንት ቀናት አላቸዉ፡፡ 

  እያንዳንዳቸዉ ወራት ደግሞ የጨረቃ እና የጨለማ ተብለዉ የተከፋፈሉ ሁለት ወቅቶች ሲኖሯቸዉ እያንዳንዳቸዉ እኩል አስራ አራት 

ቀናት ያላቸዉ ናቸዉ፡፡ በሲዳማ የዘመን አቆጣጠር መሠረት አንድ ወር ሰባት ሳምንታት ያለዉ ሲሆን እያንዳንዱ ሳምንት አራት ቀናት 

ይኖሩታል፡፡

  ነገር ግን የመጀመሪያዉ ቀን በአምስተኛዉ ቀን ራሱን ስለምደግም ቀናቶቹ ሲቆጠሩ እንደ አምስት ቀናት ተደርገዉ ልወሰዱ ይችላሉ፡፡ 

ሁሉም የሳምንቱ ቀናት ስያሜያቸዉን ያገኙት በተከታታይ በሚቆሙት ገበያዎች ስሆን እንደ ቅደም ተከተላቸዉ ቃዋዶ፣ቃዋላንካ፣ዴላ፣እና 

ዲኮ በመባል ይታወቃሉ፡፡

  በዚህ የቀን ቀመር መሠረት በዓመት ዉስጥ ሶስት መቶ ስድሳ አራት ቀናት ሲኖሩ በዓመት አንድ ጊዜ ከሚያጋጥመዉ ክፍት 

(የማይቆጠር) ቀን ጋር ተዳምሮ የዓመቱን ጠቅላላ ቀናት ማግኘት ይቻላል፡፡ ይህ ቀን አንድ ወር አ`ልቆ ቀጣዩ ወር ሲተካ የወሩ የመጀመሪያ 

ቀን መጥፎ ቀን ሲያጋጥም እንደ መጀመሪያ ቀን ሳይቆጠር ክፍት ታልፎ ቀጣዩ ቀን የወሩ አንደኛ ቀን ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ በብሔሩ የቀን 

አቆጣጠር ቀመር መሠረት መጥፎ ቀን ተብሎ ከቀናት ቁጥር ውጪ ሆኖ የሚቀር ቀን በብሔሩ ቋንቋ ፎንፋ በመባል ይታወቃል፡፡ ምንም 

እንኳን መጥፎ ቢሆኑ በወሩ መጀመሪያ ቀን ላይ ካልዋሉ በስተቀር ሁሉም ቀናት ቁጥር ዉስጥ ይካተታሉ፡፡

   የፊቼ በዓል የሚከበረዉ የመጨረሻዉ ወር ተጠናቆ በወራት አቆጣጠር ኡደት መሠረት አዲሱ የመጀመሪያው ወር ዞሮ ሲመጣ ነው፡፡

በቀን አቆጣጠሩ ቀመር የፊቼ በዓል ምን ጊዜም ጨረቃ በወጣችበት ወቅት ስለማይከበር በጨለማ ወቅት ጨለማ በገባ በ11ኛው ወይም 

በ13ኛዉ ቀን ስለሚከበር ዓመቱ ዞሮ ጨረቃ ላይ ወይም በጨለማዉም ወቅት ሆኖ ቀኑ መጥፎ ከሆነ በጠበብቶቹ አባባል ፊቼ ዘገየ 

በዩኔስኮ በማይዳሰሱ ወካይ ዓለም አቀፍ ቅስርነት የተመዘገበው
የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ ፊቼ-ጫምባላላ በዓል አከባበር ሥርዓት



ተብሎ  ወደ ኋላ ተጎትቶ የጨረቃዉ ወቅት እንዲያልፍ ተደርጎ ሌላ የጨለማ ወቅት እስኪመጣ ተጠብቆ በዓሉ በጥሩ ቀን እንዲከበር 

ይደረጋል፡፡ 

  በዓሉ ምን ጊዜም የሚከበረዉ በቀባዶ/በሣምንቱ የመጀመሪያ ቀን/ ዕለት እንድዉል ይደረጋል፡፡ ምክንያቱም ይህ ቀን በብሔሩ የሳምንት 

መጀመሪያ እና የቀናት ሁሉ ታላቅ ቀን ተደርጎ የተሰየመ ስለሆነ ነዉ፡፡ 

   የበዓሉ አከባበር ሂደትም አያንቶዎች ኮከብ ያያሉ ይህ ሥርዓት /ላኦ/ ይባላል ያገኙትን ውጤት ለማስወሰን ለጋሮዎች፣ ለሞቴዎች፣ 

ለዎማዎች እና ለጋናዎች ይነግራሉ፡፡ ለበዓሉ ሳምንት ሲቀረዉ ባህላዊ መሪዎቹ በየቦታው ባሉት ገበያዎች (በቀባዶ ቀን)  የበግ ቆዳ 

በእንጨት ላይ ሰቅለው /Geracho qasse/ ለህብረተሰቡ ላላዋ (አዋጅ) ያዉጃሉ፡፡

  ባህላዊ መሪዎች አዋጅ ሲያዉጁ ሲዳማ የተከበረ የፊቼ በዓልህ ደርሷል አክብር፣በተከበረ ቀንህ ቂም በቀል አትያዝ፣ የተጣላህ ታረቅ፣ 

በውስጥህ ያለውን ድሃ እርዳ ፣ በውስጥህ የሚኖሩትን ሌሎች ህዝቦች አትንካ፣ አብላቸው፣ አጠጣቸው ፣ ፈጣሪህንፍራ፣ አካባቢህን 

ጠብቅ፣ጉዱማሌህን ጠብቅ፣በጫምባላላ ዕለት ለከብቶችህ ቦሌ አብላ ፣ በአሮጌው ዓመት ያልሰራህ አሁን በቁጭት ሥራ፣ሀገርህን ከጠላት 

ጠብቅ፣ ሚስትህን አትበድል፣ ልጆችህን ባግባቡ አሳድግ፣በሀሰት አትመስክር፣ አትስረቅ፣ ወጣቶች አረጋዊያንን ደግፉ፣ጠጥተህ ሰክረህ 

አፍ እላፊ አትናገር፣ፊቼህን ጠብቅ፣ ባህልህን አትርሳ፣ የበላኸው ይባረክልህ ፣ የጠጣኸው ይባረክልህ፣ፈጣሪ ከአደጋና ከፈተና ይጠብቅህ 

ብለዉ ህብረተሰቡን ይመርቃሉ፡፡ 

  ዘመኑ የሠላም፣ የበረከት እንዲሆን ከፊቼ በፊት የሀገር ሽማግሌዎች በፆም ሱባኤ ይገባሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የሀገር ሽማግሌዎች 

የተጣላዉን በማስታረቅ፣ በየጎሳዎቹ በሚገኝ ጉዱማሌ ሰፊ ጉባኤ/ Songo/ በመሰብሰብ የበዓሉን ቀን መወሰን፣ በየጎሳዎቹ በተደረጉ 

ጉባኤዎች የተላለፉ ዉሳኔዎች እርስ በርስ እንዳይጣረሱ መልዕክተኛ በመላክ ቀኑን አንድ የማድረግ ሥራን በመሥራት፣ ህዝብን የመመረቅ 

ሥራን በመሥራት ይጠመዳሉ፡፡

  በቀን አቆጣጠር ጠበብቶች እምነት መሠረት አልፎ አልፎ ብዙም ደስታ የለሌባቸዉ እና ቄጣላን  (ባህላዊ የአዋቂ ወንዶች ጭፈራ) 

በስፋት ማድረግ የማይመከርባቸው ክስተቶች ለምሳሌ ታዋቂ የሲዳማ መሪ ሆነ የሀገር መሪ የሞተ እንደሆነ በበዓሉ ቀን ስለማይጨፈር 

የፊቼ በዓል ደርሷል አክብር ተብሎ አዋጅ (nlallawa)  በሚታወጅበት ቀን ህዝቡ እዚያው ገበያው ላይ ይጨፍራል፡፡ ይህ ጭፈራ የጅማረ 

ጭፈራ (Safote qeexaala) በመባል ይታወቃል፡፡፡ 

 

 በዕድሜና በፆታ በመከፋፈል ዝግጅት ሲደረግ ከቆየ በኋላ የፊቼ እለት ማታ ጊዜ (Fixaari Hawarro) በእርጥብ ቀርከሃ ወይም 

በአካባቢው በሚገኝ ሌላ ዓይነት እንጨት መሹለኪያ (huluuqa) በየቤቱ ደጃፍ ተዘጋጅቶ የቤተሰብ አባላትና ከብቶቻቸዉ ይሾልካሉ፡፡

  የዚህ አሠራር ከአሮገዉ ዘመን ተሸጋግረን ወደ አዲሱ ዘመን አልፈናል የሚለውን ትርጉም የያዘ ነው፡፡ ማታ ቆጮ በቅቤ ተዘጋጅቶ 

ሻፌታ በሚባል ሰፊ የቡርሳሜ መብያ ዕቃ ቀርቦ ዘመድ አዝማድ እና ሁሉም የአካባቢ ነዋሪዎች በታላቃቸው ወይም በሰፈራቸው ባህላዊ 

መሪ ካለ በእርሱ ቤት በመሰባሰብ ሽማግሌው መርቆ ከቀመሰ በኋላ ሁሉም ተሰብሳቢ በአንድነት ይመገባል፡፡ 

  የወተት ማቅረቢያ ዕቃዎች እንደየአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ የሚለያዩ ሲሆን ፊኒንቾ(ጉጉዶ)፣ኤሌንቶ፣ገሬረ፣ማቄ የተሰኙ ዕቃዎች በዋናነት 

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

 

 



 

 በዚህ ዕለት በባህሉ መሠረት ሥጋ መብላት የተከለከለ ስለሆነ ህብረተሰቡ የሚመገበው የእንሰት ቆጮ፣ ወተትና የወተት 

ውጤቶችን ብቻ ነው፡፡ ድንገት ከበዓሉ ቀን በፊት የመጣ ሥጋ ቤት ካለ እንኳን ወደ ውጭ አውጥተው እንሰት ላይ ያስቀምጡታል፡፡ ይህ 

የሚያሳየዉ የሲዳማ ህዝብ ምን ያህል ከብቶቹን እንደምወድ እና እንደምንከባከባቸዉ ነዉ፡፡ በፊቼ በዓል ሥጋ መብላት ነዉር የሆነበት ሌላ 

ምክንያት ደግሞ በዚህ ቀን ሥጋ ከተበላ ከብት አይረባም የሚል እምነት ስላለ ጭምር ነዉ፡፡ በባህሉ መሰረት የተዘጋጀዉ ሻፌታ ሁሉም 

ተበልቶ አያልቅም፡፡ ምክንያቱም እናቶች ለሳምንት ያህል ምንም የቤት ሥራ እንዲሰሩ ስለማይጠበቅ የቤተሰብ አባላት ከጭፈራዉ ሲመለሱ 

ከዚሁ ከተረፈዉ ሻፌታ ተቆርሶ እየተሰጣቸዉ ይመገባሉ፡፡ 

 በማግስቱ ጧት በጫምባላላ ዕለት ሁሉም ፊቱን በመታጠብ እና ውሃው በተቀመጠበት ዕቃ አፍ ጠርዝ ላይ በትንሹ ጠብ፤ጠብ 

ተደርጎ ከተቀመጠ ቅቤ ላይ ቆንጥረው በመውሰድ ፊታቸውን በማስነካት አዲሱን ዓመት ይቀበላሉ፡፡ ይህ ሥርዓት የፊት መታጠብ ሥነ-

ሥርዓት በመባል ይታወቃል፡፡ ይህን ቀን በተመለከተ የሲዳማ ህዝብ በተለምዶ መቼ ነዉ ፊት የሚንታጠበዉ ብለዉ መሪዎቻቸዉን 

ይጠይቃሉ፡፡

 የሲዳማ ህዝብ የፊቼን ቀን በታላቅ ጉጉትና ናፍቆት የሚጠብቅ መሆኑን ከዚሁ ለመረዳት ይቻላል፡፡ በዚህ ቀን ለከብቶች ቦሌ ተሰጥቶ 

አባወራ በተከለከለ ሳር ዉስጥ ከብቶች ሲጠብቅ፣ልጆች ቤት ለቤት እየዞሩ አይዴ ጫምባላላ /ቤቶች ዞረን መጣን/ ሲሉ እናቶች ደግሞ 

ኢሌ…ኢሌ/ከዘመን ዘመን ድረሱ… ድረሱ/ብለዉ በመቀበል የተዘጋጀላቸዉን ምግብ ይሰጧቸዋል፡፡ ከዚህ በኋላ ለአንድ ሳምንት በየገበያዉ 

አዋቂ ወንዶች በየጉዱማሌዎቻቸዉ በመዉጣት በብሔሩ ቋንቋ ቄጣላ በመባል የሚታወቀዉን የአዋቂ ወንዶች ጭፈራ ዉብና ማራኪ በሆነ 

መልኩ ይጨፍራሉ፡፡ወጣት ወንድና ሴት ፋሮ፣ወጣት ሴቶች ለብቻቸዉ ሆሬ በመባል የሚታወቁ የጭፈራ ዓይነት ሲጨፍሩ እና ሲደሰቱ 

ያሳልፋሉ፡፡

ባህላዊ የመመገቢያና ወተት መጠጫ ዕቃዎች



የሲዳማ ብሔር አዋቂ ወንዶች በቄጣላ ላይ

የብሔሩ ተወላጅ ልጃገረዶች በሆሬ ጭፈራ ላይ

በሲዳማ ዞን የሚገኝ እድሜ ጠገብ ጥብቅ 
የተፈጥሮ ደን

 በዚሁ ወጣት ወንዶችና ሴቶች ለጋብቻ ይተጫጫሉ፡፡ ከትልቅ እስከ ትንሽ ያለው በነቂስ ወጥተው በየአካባቢያቸው በሚገኙ 

ገበያዎች ላይ የሚጨፍሩት ጭፈራ ጊልበቴ ቄጣላ /ሰፊ ጭፈራ/ ይባላል፡፡ 

 አባቶች ፈረስ ጋልበው፣ ጎንፋ ፣ ሴማ /ቡሉኮ/፣ ጋቢ፣ ለብሰው በእጃቸው በትር /ሲቆ/ ፣ ጦር /ኡርዴ/፣ ጋሻ /ዎንቆ/ ይዘው 

እናቶች ጎርፋ ፣ ቱባ፣ ቦኬ፣ ቆሎ፣ ወዳሬ ለብሰው ቡሪቻ፣ ዲጎ፣ ሎሻ አድርገው በቅርብ ያገቡ ፀጉራቸውን ቦንኮየ ተሰርተው ልጃገረዶች 

ደግሞ ቆሎ፣ ቆንጦሎ ለብሰው ፀጉራቸውን በክር /ሄቆ/ ተሰፍተው፣ ከፊት በኩል ጎዳያ አድርገው ጉዱማሌ ወጥተው ሲጨፍሩ ላየ ሰው 

እውነተኛ ውበታቸው ሙሉ ትኩረቱን ይስባል፡፡ 

  በመጨረሻም ህዝቡ በየአካባቢው በሚገኙ ጉዱማሌዎች /የህዝብ መሰብሰብያ ቦታዎች/ ተሰብስቦ በባህላዊ መሪዎች መሪነት በሚካሄድ 

ሥነ-ሥርዓት የበዓሉ ፍፃሜ ሥነ-ሥርዓት ይጀመራል፡፡

  በየፍቼ በዓል ፍፃሜ ሥነ-ሥርዓት የሀገር ሽማግሌዎች ተሰብስበው በሲዳማ አዋቂ ወንዶች ጭፈራ /ቄጣላ/ ተዝናንተው ሲያበቁ የሀገር 

ሽማግሌዎች አዲሱ ዓመት የሰላምና የበረከት እንዲሆን ህዝቡን ከመረቁ በኋላ ፍቼ ጄጂ…ፍጄ ጄጂ/ፍቼ ከእኛ ጋር ከዘመን ዘመን ዝለቅ፣ 

እደግ ተመንደግ/ ተብሎ ከተመረቀ በኋላ የበዓሉ ፍፃሜ ይሆናል፡፡

  በሲዳማ ብሔር ሁሉ ዘንድ በፊቼ ምክንያት በተመሠረቱ ጉዱማሌዎች አካባቢ በተፈጥሮና በሰው የተተከሉ አገር በቀል ዛፎች ለዝንተ-

ዓለም አይነኬ ሆነው የሚኖሩ ናቸው፡፡ የፊቼ በዓል ሲያበቃ ምርቃቱም አካባቢያችሁን ጠብቁ፣ዛፍ አትቁረጡ ሲሆን በዚህ ምክንያት በአሁኑ 

ጊዜ ማንኛውም አገር በቀል ትላልቅ ዛፍ አለመቁረጥ የዕድሜ ጠገብ የሲዳማ ብሔር አባላት ቋሚ ባህል ነው፡፡ 

  እንዲህ ሲባል ታዲያ የተጋነነ አባባል አለመሆኑን በተለያዩ ቦታዎች በፊቼ ምክንያት በየጉዱማሌው ተጠብቀው የሚገኙትን ጥቅጥቅ 

ያሉ ደኖችን አይቶ ፊቼ ምን ያህል ለሰው ልጅ ጠቃሚ አረንጓዴ አካባቢ እንደፈጠረለት መመስከር ይቻላል፡፡ 

  ዓለማችን የአካባቢ ሙቀት (Global-warming) አደጋ ተጋርጦባት በምትገኝበት በአሁኑ ጊዜ ይህንን አደጋ ለመታደግ የየአገራት መሪዎች 

የተለያዩ ሕጎች በማውጣት የአለም ህዝብ ሁሉ አካባቢውን እንዲጠብቅ የማስተማርና ለውጥ የማምጣት ሥራ እየሰሩ በሚገኙበት በአሁኑ 

ወቅት የሲዳማ ህዝብ ከፊቼ ጋር በተያያዘ ለትውልድ በማስተላለፍ ጠብቆ ያቆያቸው በየጉዱማሌው (ባህላዊ መሰብሰብያ ቦታ) የሚገኙ 

እድሜ ጠገብ አገር በቀል ዛፎች ከሀገራችንም አልፎ ለዓለማችን የአረንጓዴ ልማት ልምላሜ እንዲያገግም ማድረግ የሚችሉ በመሆናቸው 

በአካባቢ ጥበቃ መስክ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል ፊቼ ጫንባላላ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣የሳይንስና የባህል ድርጅት 

በኢንታንጀብል ወካይ የዓለም ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ አስፈላጊነትና ጠቀሜታው ከበዓል አከባበሩ የጥንት ዘመን ኮኮብ ቆጠራና የዘመን 

ትክክለኛ የወቅቶች ምጣኔ ባለፈ ይህም ዋንኛ መገለጫ ነው፡፡



ባህላዊ የምግብና መጠጥ ዝግጅት በግፋታ በዓል
በመሐመድ ሀምቢሶ

የግፋታ በዓል ትርጉም

ፓርሱዋ(ቦርዴ)

ፕጫታ

ባጭራ

ሙቹዋ

 ግፋታ ነጭ ልብስ ለብሶ በጋዜ ( በኩር ጨዋታ )  በጋራ ሆኖ በመጫወት የሚከበር ከትዉልድ ወደ ትዉልድ ስተላለፍ የመጣ 

የዎላይታ የማንነት መገለጫ የሆነ የአሮጌ ዓመት ማብቂያና የአዲስ ዓመት መባቻ ዘመን መለወጫ የሽግግር በዓል ዓውድ ዓመት ነው፡፡                                                                                                                                                

        ዎላይታ ሕዝብ የራሱ የሆነ የዓመት መቁጠሪያ (ካለንደር)  አለው ፡፡ በዚሁ የቀን መቁጠሪያ 12 ወራት ያሉት ሲሆን 

የመጀመሪያ ወር ግፋታ ተብሎ ይጠራል፡፡ / ፋንጮ ኢዮብ 2004 / ስለዚህ ግፋታ የዎላይታ አቆጣጠር የመጀመሪያ ወር ስም ነዉ፡፡ ግፋታ 

በመጀመሪያ የተወለደ የበኩር ልጅ ስም ስያሜ ነዉ፡፡ 

 ዎላይታ በኩር ሆኖ የተወለደ ልጅ ወንድ ከሆነ ” ግፋቶ “ ሴት ከሆነች “ ግፋቴ ” ብሎ ይጠራል፡፡ ግፋታ ማለት መሻገር ማለት 

ሲሆን ከዓመት ወደ ዓመት ፣ ከጥላቻ ወደ እርቅ ፣ ከመጥፎ ሥራ ወደ ጥሩ ሥራ መሻገርን የሚያመላክት ቃል ነው፡፡

 ቦርዴ ለመስራት የበቆሎ ዱቄት ተነኩሮና ተቀቅሎ ደርቆ 

ከተፈጨ የገብስ ብቅል ጋር በእንስራ ውስጥ ተደባልቆ ከተብላላ 

በኋላ በብሔሩ “ ሆፕያ ” እየተባለ በሚታወቀውና ወንፍት 

በሚመስለው ባህላዊ መጭመቂያ መሣሪያ በሴቶች ተጨምቆ 

የሚወጣ ባህላዊ መጠጥ ነው ፡፡ ቦርዴ በዎላይታ ቱዋ ቋንቋ ናቺሴ 

ዎይኮ ጫሚ እየተባለ ይጠየቃል ፡፡ ይህም ማለት ለጋ ነው ወይስ 

መራራ ነው ማለት ነው ፡፡ ናችሳ (ለጋው) ለሴቶች የሚሰጥ ሲሆን 

ጫሙዋ (መራራ) የሚለው ለወንዶች የሚሰጥ ነው፡፡ 

 ሼንዴራ (ፖሻሙዋ)የሚዘጋጀው የበቆሎ ወይም የገብስ 

ዱቄት ገንፎ ተገንፍቶ ቂቤ ተጨምሮበት ነው፡፡ይህም የሚደረገው 

ጮማ ከመበላቱ  አስቀድሞ የምግብ ፍላጎት እንዲከፍት ታስቦ 

ነው፡፡ 

 ቦዬ ተልጦና ተቀቅሎ ብስል ያለዉን ከእሳት በማዉጣትና 

በመቀጥቀጥ ከተንፈረፈረ በኋላ የተነጠረ ቂቤ ከዳታ በርበሬ በቦዬው 

ላይ ጨምሮ በማደበላለቅና በማዋሀድ የሚዘጋጅ ምግብ ነው፡፡ ይህ 

በእሳት በተለበለበ የእንሰት ቅጠል እየተጨመረ ለመጣው ሰው 

ይሰጣል፡፡

 

 ቡልአው በወንፍት ይነፋል፡፡ የተነፋው ቡልአ በምጣድ 

ይነኮራል፡፡ ከዚያም በእንስራ ውስጥ የእንሰት ቅጠልና ኮባ ተነጥፎና 

ውሃ ተጨምሮ በፈላ ውሃ ላይ የቡልአው እንኩሮ ተጨምሮ 

ይቀቀላል፡፡ ሲበስል በትልቅ ድስት ተገልብጦ ከቂቤ ጨውና ቅመማ 

ቅመም ተጨምሮ እንዲዋሀድ በማድረግ የሚሰራ የቡልአ ፍርፍር 

ነው፡፡

 ይህ ጎዴታ እየተባለ ከሚታወቀዉ የእንሰት ክፍል 

የሚዘጋጅ ባህላዊ ምግብ ነዉ፡፡ ጎዴታ የሚዘጋጀዉ ከእንሰቱ ሥር 

ተቦጥቡጦ ከሚወጣዉ ፖሪያ እየተባለ ከሚታወቀዉ ከቡልአዉ 

ክፍል ሲሆን ሶስቱም በአንድ ላይ ታሽተዉ የሚታሰር ሆኖ ዉስጡ 

እንደ በረዶ የነጣና ኡንጫይ ቶርችስ በመባል የሚታወቅና ባጭራና 

ከቁርጥ ጋር የሚበላ የቆጮ ቂጣ ለመስራት የሚያገለግል ነዉ፡፡

 ባጭራ የሚሰራዉ በብሔሩ “ሳፌታ ኬሪያ” እየተባለ 

በሚታወቀዉ ማቶት (ትልቅ ሸክላ ድስት) ነው ፡፡ የጎዴታ ቆጮ 

እንኩሮ እየተነኮረ በማቶቱ ዉስጥ ይጨመራል፡፡ ከዚያም ለአስራ 

አምስት ቀናት ያህል ተሰብስቦ በቅማቅመምና በጨው ተለውሶ 

ታክሞና ተከሽኖ የቆየው ወተት በእንኩሮው ላይ ይርከፈከፍና 

በሚያቃጥል ምጣድ ይከደናል፡፡

 እንኩሮው ከወተቱ ጋር ከተዋሀደ በኋላ ትልቅ እንስራ 

ሙሉ ተነጥሮ የቆየ ቂቤ ምንም ሳይቀር በላዩ ላይ ከተደፋ በኋላ 

የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችና የተዳጠ ነጭ ሽንኩርት በመጨመር 

እየተዋሀደ ይደረጋል፡፡ ከዚያም ተሸፍኖ እንዲቀመጥ ይደረግና 

በእጅ ከተነካ ስለሚበላሽ በእሳት በተለበለበ እንሰት ቅጠል እየተደረገ 

ይሰጣል፡፡ ይህ የሚበላዉ ለዘመን መለወጫ ዋዜማ ሲሆን የሚበሉ 

ሰዎች ከተለያዩ ቦታ በዓሉን በጋራ ለማክበር የመጡ ዘመድ 

አዝማዶች ተጠራርተው ነው፡፡ 



የግፋታ በዓል ባህላዊ ምግብ ዝግጅት በከፊል 

ቃዬ አሹዋ (ቃንጡዋ) ቁርጥ 

ጥጣ(ጥብስ)

ወጣያ

ቆጭቆጩዋ

ሱልሱዋ

ቃየ አሹዋ(ቃንጡዋ) ቁርጥ
 ከበረዉ ሥጋ ምርጥ የሆነዉ ክፍል ተቆርጦ በቂቤ 

በተለወሰ ዳታ በርበሬ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ ነዉ፡፡ ይህንን ቤተሰብ 

በአንድ ቦታ በመሰብሰብ ኤርጊያ የሚባል የእንሰት ቅጠል በማንጠፍ 

ቁርጡን በሥጋ በቅጠሉ በመዘርገፍ ዙሪያዉን ከበዉ በመቀመጥ 

በዳታ በርበሬ እየጠቀሱና እርስ በርስ እየተጎራረሱ የሚመገቡት 

ምግብ ነዉ፡፡ 

  በዎላይታ የበሬ ድለባ ሥርዓት በጣም የተለየ ሆኖ በሬ በሰዉ 

ትንፋሽ እየተጋራ “ጢሁዋ ሆምቢያ” በሚባለዉ በተከደነ አጥር 

ዉስጥ የተለያዩ የእህል ዝርያዎችን እየተመገበ ስለሚቀለብ ቁርጥ 

ሥጋዉ የተለየ ጣዕም አለዉ፡፡ 

 በዚህ ምክንያት ዎላይታ በጥሬ ሥጋ ቱርዝም 

ትታወቃለች፡፡ 

 ለጥብስ የሚሆነዉን ሥጋ ዘልዝለዉ አግድም በተዘረጋዉ 

ትልቅ እንጨት በማንጠልጠልና እሳት በማንደድ ስጠበስ ቻቻቻቻ…. 

የሚል ድምጽ እያሰማ የጮማዉ ብዛት እሳት እያነደደ የበሰለዉን 

ሥጋ ከእሳት አዉጥተዉ የሚመገቡት የምግብ ዓይነት ነዉ፡፡

 ሥጋ ተቀቅሎ ሙክክ ብሎ ስበስል ዉሃ ሳይገባ ቅቤ የተለያዩ 

ቅመማ ቅመሞችና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ተጨምሮ በደንብ 

እየተመታ እንዲዋሀድ ይደረጋል፡፡ ይህ ቆጭቆጮ በመባል 

ይታወቃል፡፡

 ሥጋ ተቀቅሎ በስሱ ተከትፎ ተዘጋጅቶ ከአይብ ጋር 

በማደባለቅ የተነጠረ ቅቤና የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ጋር 

በማዋሀድ የሚሰራ ባህላዊ ምግብ ነዉ፡፡ የሚበላዉም ከቆጮ 

ወይም ቂጣ ጋር ነዉ፡፡

 

 ከበረዉ ሥጋ በዎላይታቱዋ ሽንጫ በመባል ከሚታወቀዉ 

ቀይ ሥጋ ተወስዶ በደንብ ተደርጎ ይከተፋል፡፡ ከዚያም በኋላ በቃጫ 

ተጠቅልሎ በጣም ይጨመቃል፡፡ ይህም በሥጋዉ ደምና አላስፈላጊ 

የሆነ ነገር ካለ ለማስወገድ ታስቦ ነዉ፡፡ በተጨመቀዉ ሥጋ ላይ 

የነጠረ ቅቤ ቅመማ ቅመሞችና የተዳጠ ነጭ ሽንኩርት ተጨምሮ 

እንድዋሀድ ይደረጋል፡፡ ይህም ሱልሱዋ በመባል ይታወቃል፡፡



ለግፋታ በዓል የታረደ ሥጋ ሲከፋፈል

ጉጉዋ

ቆጭ ቆጩዋ(በጎመን)

 በጭሻ ቀን አበባ ይዘዉ ለሚመጡ ሰዎች ጉጉዋ የሚባል 

ምግብ ይዘጋጃል፡፡ የተከተፈ ሥጋ ተጨምቆ ያልተነጠረ ቅቤ 

በደንብ ከታጠበ በኋላ በጣም ብዙ የተዳጠ ነጭ ሽንኩርትና ጥቁር 

አዝሙድ ተጨምሮ በደንብ እየታሸ ከተዋሀደ በኋላ በትልቅ ሸክላ 

ድስት(ቁማ ኬሪያ) እየተባለ በብሔሩ በሚታወቀዉ ዉስጥ ተደርጎ 

ይታሸጋል፡፡

 ቅቤዉ እንድቀልጥና በደንብ እንድዋሀድ ታስቦ በእሳት ጉልቻ 

አጠገብ እያዘዋወሩ እስከ አበባ ቀን ድረስ ያቆዩታል ይህ ገና 

ስከፈት የምግቡ መዓዛና ሽታ አገር ያናዉጣል በዚህን ጊዜ በዚያ 

ድስት ዉስጥ ጉጉዋ መኖሩ ይታወቃል፡፡

 ጎመን ሳይከተፍና ሳይቀነጠስ እንቡጥ እንቡጡንና 

ለጋዉን ክፍል በመልቀም በማሰሮ ዉስጥ ተጨምሮ ይቀቀላል፡

፡ ለግፋታ በዓል የታረደዉ ሥጋ እቤት ተሰቅሎ የሚቆይበት 

እንጨት በዎላይትኛ ኮጫ በመባል ይታወቃል፡፡ 

 ከዚሁ ከኮጫ መጠነኛ ሥጋ የያዘዉ አጥንት ይወርድና 

እየተቀጠቀጠ በማሰሮ ዉስጥ ይጨመራል፡፡ ቅቤና ቅመማ ቅመም 

ተጨምሮ በስሎ ከእሳት ይሰጣል፡፡ ይህ የሚሰራዉ የጊፋታ በዓል 

ሥጋ ማለቂያዉ አካባቢ ነዉ፡፡

 የግፋታ በዓል ሥጋ ሲበላ በኤርጌ ዬቻ እቤት በሳሎን 

ቅጠል ተነጥፎ ሁሉም የቤተሰብ አባላት በቤቱ ሳሎን ቁጭ ብለዉ 

ቁርጥ ሥጋ በዳታ በርበሬና በቆጮና በበቆሎ ቂጣ የሚመገቡ 

ሲሆን ይህ ሥርዓት በዓመት አንድ ጊዜ በበዓሉ ወቅት ብቻ 

የሚካሄድ ሥርዓት ነዉ፡፡



ከባህሩ ገብሩና ግዛቸው ገ/ማሪያም

የመስጂዱ አገልጋይ ኡስታዝ አህመድ ኢብራሂምየቡታጅራ 
መስጂድ ከፊል ገጽታ ሲታይ

ዝክረ ደቡብ  

የእስልምና ሃይማኖት ክዋኔዎችን ለዘመናት ያስተናገዱ ጥንታዊ 
መስጂዶች - በጉራጌ ቡታጅራና በስልጤ አልከሶ 

 ኢትዮጵያ ሀገራችን ከጥንት ጀምሮ ለረጅም ዘመናት የክርስትና እና የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች አብረው በመቻቻል፤በመከባበር 

እና በፍቅር የሚኖሩባት ሀገር ናት፡፡በአሁኑ ወቅት ደግሞ ከመቼውም ጊዜ በላይ የህዝቦች በነጻነት አብረው እኩል እንዲኖሩ የሚያስችል 

ህገ-መንግስት በመረጋገጡ የሃይማኖቶችም ነጻነት እንዲሁ ሊከበር ችሏል፡፡

 ክልላችን ደግሞ ብዝሃ የባህል እሴቶች፤ቋንቋዎች ትውፊቶች ባለቤት እንደመሆኑ መጠን በተረጋገጠው የእምነት እኩልነትም 

የተለያዩ የእምነቶቻቸውና የባህል ክዋኔያቸውን የሚያንጸባርቁበት ስፍራም አሏቸው፡፡ከእነዚህ ስፍራዎች ውስጥ ጥንታዊ የእስልምና 

ሃይማኖት ክዋኔዎችን በማስተናገድ ወደሚታወቁ ሁለት መስጂዶች ሁለት ሆነን ለመቃኘት አመራን - ወደ ጉራጌ ዞን ቡታጅራ እና ወደ 

ስልጤ ዞን አልከሶ ከተሞች፡፡ በአጭሩ እንዲ ተመልክተነዋል መልካም ንባብ፡፡

 የመጀመሪያውን ጉዟችንን ከሀዋሳ ተነስተን በዝዋይ በኩል ወደ ቡታጅራ ነበር ማልደን -ያደረግነው፡፡ጠዋት ረፈድፈድ ሲል ወደ 

ታላቁ  የቡታጅራ መስጂድ አመራን፡፡ያለወትሮው የመስጂዱ ቅጽር ግቢ ጭር ብሏል፡፡ዙሪያውን ብንቃኝ አልፎ አልፎ ትንንሽ ታዳጊ ልጆች 

ናቸው የሚታዩን፡፡በመሆኑም ማን እንደሆን እና ምን እንደምንፈልግ ላጋጠሙን ታዳጊዎች በመግለጽ ወደ አንድ አዛውንት ጠቆሙን፡፡

እንዲተባበሩን ጠይቀናቸው በተንጣለለው የመስጂዱ ቅጽር ግቢ ውስጥ ከአንድ ጉብታ በሳር የለመለመ ስፍራ ላይ አረፍ ብለው ማውጋት 

ጀመሩ ኡስታዝ አህመድ ኢብራሂም፡፡

 ጊዜው በውል ባይታወቅም አሁን ከሚገኘው የቡታጅራ ትልቁ መስጂድ በፊት የአካባቢው ነዋሪዎች እስልምና እምነትና ተዛማጅ 

ማህበራዊ ክዋኔዎችን የሚያዘወትሩበት መጠነኛ ቤት በዚሁ ስፍራ እንደነበር ይናገራሉ - ኡስታዝ አህመድ ኢብራሂም፡፡በዚሁ መስጂድ 

ውስጥ ከሰላሳ አመታት በላይ አገልግለዋል፡፡ታዲያ ይህንን መስጂድ ማን መቼ እንደቆረቆረ ይንገሩን አልናቸው፡፡ቦታውን የያዙት የሼህ 

ኢሳቅ አጥባሪ አባት ሼህ ሀምዛ ናቸው ፡፡ድሮም ግን አነስተኛ የቆርቆሮ ቤት እንደ መስጂድ ያገለግል ነበር፡፡ከዛ ቦሃላ ግን እን አብዱራህማን 

ሸሪፍ፤እነ ሻለቃ ሱልጣን ኢብራሂም እና ሌሎች ናቸው የአካባቢውን ነዋሪዎች በማስተባበር በህዝብ መዋጮ እንዲቆረቆር ያደረጉት፡፡ይህ 

የዞኑ ታላቅ መስጂድ በተለየ የዘመኑ ምህንድስና ውጤት ግንባታው የተጀመረው በ19 69 የተጀመረ ሲሆን የተጠናቀቀው እና ተመርቆ 

አገልግሎት መስጠት የጀመረው በ19 73 ዓ.ም ነው፡፡ 



የቡተጅራው መስጂድ ውስጣዊ ገጽታው ሲታይ  ይህን ይመስላል

  በወቅቱ ለእስልምና ሃይማኖታቸው ቀናኢ የነበሩ የጉራጌ ተወላጆች በኮሚቴ ደረጃ በመደራጀት እስከ ጠቅላይ ግዛት ከዚያም ወዲህ 

እስከ ክ/ሃገር ድረስ በመዘዋወር ህዝቡን ሊያስተባብሩና መዋጮ ሊያሰባስቡ ችለዋል፡፡እንግዲህ እንደእሳቸው አገላለጽ በንጉሱ ዘመን እና 

በደርግ የነበሩ ስያሜዎችን ነው - ጠቅላይ ግዛት እና ክፍለ ሃገር ማለታቸው፡፡

 የሆኖ ሆኖ ይህ ቡታጅራ መስጂድ ከአምስት ዓመታት የግንባታ እና የአካባቢውንና የሌሎችን ፈቃደኛ የእምነቱ ተከታዮችን 

በማሰባሰብና ያላቸውን እንዲያዋጡ በማድረግ አነሆ እስከ ዛሬ ድረስ ከዞኑ ባለፈ የሃገር እና የክልላችን አንዱ ታላቅ ቅርስ ሆኖ 

ሊቆየን ችሏል፡፡ ለዘመናት በመስጂዱ ውስጥ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ተሰባስበው ፈጣሪያቸውን /አላህን/ እሚያመሰግኑበት እና 

ሚለማመኑበት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል፡፡ግንባታው ውበት ያለው እና በአራት ወጋግራዎች ብቻ በመሰራቱ ለየት ያደርገዋል፡፡እንደሳቸው 

አገላለጽ የቡታጅራን መስጂድ የሚያህል እና የሚመሳሰል እንደውም አይገኝም - ቢኖር እንኳን ከአንድና ሁለት አይበልጥም ፡፡ የእምነቱ 

ተከታች ሶላት የሚሰግዱበት ማለትም የወንዶቹ ብቻ ሰላሳ ሜትር በሰላሳ ሜትር ማለትም በዘጠኝ መቶ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው፡፡ 

 ለሴት የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚሆነው ደግሞ ምድር ቤት ሆኖ በተመሳሳይ ሰላሳ ሜትር በሰላሳ ሜትር ቁመትና 

ስፋት የተሰራ ነው፡፡ነገር ግን አቻ የለውም መባሉ በስፋቱ ሳይሆን በፎርሙና በቅርጹ ነው እንደ ኡስታዝ አህመድ ኢብራሂም አገላለጽ፡፡

ይኸው የቡታጅራ መስጂድ እንደ ሌሎቹ ተመሳሳይ መስጂዶች እንደ አሁኑ እንዲቆም ወጋግራዎች ሳይበዛበት - በአራት ወጋግራዎች /

ምሰሶዎች/ ብቻ መታነጹ ይለየዋል፡፡በውስጡ ሶላት ለመስገድ ብቻ ያለምንም መጣበብ በአንድ መደዳ ብቻ ሰባ የሚሆኑ የእምነቱ ተከታዮችን 

ያስተናግዳል ፡፡

 ወደ ውስጥ ገብተው ሲመለከቱት ጣራው በውብ ስኴር ስኳር በሆኑ ቅርጾች በነጭ ቅብ ተዥጎድጉዶ ይመለከቱታል ፡፡ ወለሉም 

ሆነ ጣራው በጣም ጽዱ በመሆነቸው ቅርሱ ውበትን እንደጠበቀ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሊተላለፍ እንደሚችል ምንም ስጋት አይኖርም፡፡

ከዚህም በተጨማሪ እኛንም የገረመን በእስልምና እምነት መሰረት ወደ መስጂድ ቅርሱና አካባቢው ተጠግቶ እንኳን ለመቃኘት መጫሚያን 

ማውለቁ ግድ ነው፡፡ግድግዳዎቹ ብርሃን አስገቢ በሆኑ መስታዎቶች ተሸቆጥቁጠው አልፎ አልፎ በሰማያዊ ቀለም ተውቧል፡፡መካከል ላይም 

ጣሪያው በክብ ቅርጽ ወደ ላይ ሰፋ ተደርጎ እንዲሁ ሰማያዊ ቀለም ተውበዋል፡፡ ዙሪያውንም በመስታወት በመታነጹ እንኳን ለእምነቱ 

ተከታዮች  ለማንኛውም ሰው ሲመለከቱት ሀሴትን የሚሰጥ ብርሃናማ እና ጽዱ ነው፡፡ የውስጥ ምሰሶዎቹም ቢሆኑ ግርጌያቸውን ቢጫ 

ከመቀባታቸው በስተቀር እንዲሁ ሃጫ ነጭ በረዶ በመሰለ ቀለም ተቀብተዋል፡፡ 



መስጂዱ በጎን በኩል በከፊል ሲታይ

ሀጂ ኢብራሂም ኢድሪስበጀማው ስፍራ /የወሩ መሰብሰቢያ ቦታ/  በጋራ ጸሎት ሲደረግ

 መስጂዱ በአሰራር ፎርሙ የተለየ ሆኖ በመሰራቱ እና በርካታ የእስልምና እምነት ተከታዮችን ለእምነታቸው ክዋኔዎች 

አገልግሎት በመስጠቱ እንዲሁም ከአዲስ አበባ በቅርበት የሚገኝ በመሆኑ በብዙ ሰዎች ዘንድ እውቂያ እንዲያገኝ አድርጎታል፡፡በውስጡም 

በአረብኛ የተጻፉ ቁርአንና ክታብ የመሳሰሉ የእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮዎችን የያዙ መጽሃፍቶች ይገኙበታል፡፡

 አሁንም ግን የተለያዩ የእስልምና ዕምነት የሚጠይቃቸውን ሃይማኖታዊ አገልግሎቶችን ሚሰጥ ሲሆን ለታዳጊ ህጻናትም ሰኞ እና 

አርብ ሲቀሩ በሳምንቱ ቀናት በሙሉ የቁርኣን ትምህርት ይሰጥበታል፡፡ወደ መስጂዱ አልፎ አልፎ የውጭ እና የሃገር ውስጥ ጎብኚዎች 

ሲመጡ ይስተዋላል፡፡

 እኛ ከስፍራው ስንደርስም ጭር በማለቱ ወቅቱ ወርሃዊው የሊቃው /መሰብሰቢያ/ በመሆኑ ይህ ክዋኔ ወደ ሚካሄድበት ስፍራ 

የአካባቢው የእምነቱ ተከታዮች ሄደው ዱአ /ጸሎት/ እያካሄዱ መሆናቸውን ነግረውን ወደ ስፍራው ታክሲ/ባጃጅ/ በመኮናተር አቀናን፡፡

ከዋናው የተሸከርካሪ መንገድ ወደ ውስጥ በግምት ስድስት ኪሎ ሜትሮችን በእግር መጓዛችን ግድ ነበር፡፡ አቀበት ቁልቁለት እና አነስተኛ 

ወንዝ ተሻግረን ከተንጣለለው ሜዳ ደረስን፡፡ሜዳው በሙሉ በእልምና እምነት ምእመናን ተጥለቅልቋል፡፡

 ሁሉም በያለበት ተቀምጦ ፈጣሪውን ይለማመናል -ዱአ ያደርጋል፡፡መረጃ ሊሰጡን የሚችሉ አዛውንት በማፈላለግ ሀጂ ኢብራሂም 

እንዲሪስ የተባሉ በሊቃው /በመሰብሰቢያው/ ትልቅ ድንኳን ውስጥ በመዝለቅ መወያየት ጀመርን ፡፡ 

 ስለ ታላቁ የቡታጅራ መስጂድ ታሪክ ስንጠይቃቸው ቀደም ሲል ከዘረዘርነው የተለየ አልነገሩንም -  ከዚያ ይልቅ በጣም የሳበን 

የእስልምና እምነት ተከታዮች ተሰባስበው ስለሚያከናውኑት ባህላዊና እምነታዊ ማህበረ ክዋኔ መጠየቅን መረጥን፡፡ስፍራው ለእንደዚህ 

አይነት አገልግሎት የተመረጠበት ወቅት በውል ባይታወቅም እንደሳቸው አባባል ከአጼ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት ቀደም ብሎ ነው፡፡

ከጠዋት ጀምሮ ለጸሎት በስፍራው በመሰባሰብ አላህ ይለመናል፡፡ 



ስልጤ ዞን በአልከሶ ወረዳ የሚገኘው የአልከሶ መስጂድ ከፊል ገጽታ

 ጤና ሰላም እና ጥጋብ ወይም አዝመራ ምርት እንዲሰጥ የዚህ ስፍራ ተሰብሳቢ ለጀማው /ለስብሰባው/ ያለውን እየለገሰ እስከ አስር 

ሰዓት ድረስ ይቆይበታል፡፡በዞኑ ለእንዲህ አይነቱ ሃይማኖታዊ ክዋኔ በጀማነት 18 ስፍራዎች ያሉ ሲሆን አንዱ በዙር የሚደርሰው ከዓመት 

ከመንፈቅ በኋላ መሆኑንም ነግረውናል፡፡እኛ ምንም እንኳን የእስልመና እምነት የሚዘወተርበትን ጥንታዊ መስጂድ ቅኝት ላይ ብንሆንም 

ጥንታዊና ፈጣሪን /አላህን/ መለማመኛ የሊቃውንም ስፍራ በጨረፍታ መመልከት ችለናል፡፡ሁሉም የእስልምና እምነት ተከታይ የጀማው 

ተሰብሳቢ በአስር ሰዓት አዛን ሲባል ወደ መጡበት  አካባቢዎች ይመለሳሉ፡፡ 

ቀጣይ ጉዟችንን ወደ ስልጤ ዞን አነስተኛዋ አልከሶ ከተማ ሆነ - ጥንታዊውን የአልከሶ መስጂድን ለመቃኘት፡፡ይህች አነስተኛ ጥንታዊ  

 ከተማ ከዞኑ ዋና ከተማ ከስልጤ በስተሰሜን ስምንት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች፡፡ የአልከሶ ጥንታዊ መስጂድ ከወረዳዋ 

አልከሶ ከተማ 3.8 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ የሚገኝ ነው፡፡ ፀሃይ እየበረታች ቢሆንም ወደ መስጂዱ የምናደርገውን ጉዞ ሚገታን 

ባለመሆኑና ወደ ቅርሶችና ሌሎች የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ጉዞ በማድረግ ልምዱ ያለን በመሆኑ በአካባቢው በመሰብሰብ ላይ ሚገኘውን 

ሰብል እየቃኘንና ወጋችንን እያወጋን ቀጥለናል፡፡በመንገዳችን ላይ የስልጤ አካባቢ ነዋሪዎች ጥንካሬን በሴቷም በወንዱ ልንመለከት ችለናል፡

፡ ራቅ ካሉ አካባቢዎች ምርቶቻቸውን በጋማ ከብቶቻቸው ጀርባ ላይ ጭነው ከእንሰሶቹ እኩል በፍጥነት ሲሄዱ እንግዳ መሆናችንን 

ለመገመት ባለመቸገራቸው ‹‹ሰላም አለይኩም›› ሳይሉን እና እኛም ‹‹ዋአለይኩም ሰላም›› የሚል ምላሽ እየሰጠን በእንግዳ ተቀባይ 

ፈገግታቸው እየተማረክን ከስፍራው ደረስን፡፡

 የስልጤና አካባቢዋ የጥንት ነዋሪዎች ለእምነታቸው ማህበራዊ ክዋኔ በወቅቱ መስራች የነበሩት አልከስዬ በመረጡት ቦታ በ19 

35 ዓ.ም  በዚህ ስፍራ ጉልበታቸውን አስተባብረው ከአሁኑ ሃላባ ልዩ ወረዳ ድረስ በእግር በመጓዝ ይህንን ቅርስ እስከ አሁን ሊያቆዩል 

ችለዋል፡፡ 

 በቅጽር ግቢውና በዙሪያዎቹ የተለያዩ ጥንታዊ ቤቶች ለተለያዩ አገልግሎቶች እንዲውሉ ተሰርተው ይገኛሉ፡፡ ስፍራውም 

ረባዳማና ነፋሻማ በመሆኑ ጸጥታ የሰፈነበት ነው፡፡ እኛም በፀሀይ ተጉዘን በመድረሳችን አረፍ ማለትንና ውሃ ጠጥተን ወደ ውይይታችን 

እንድንገባ ፈቀድ ጠይቀን ጀምረናል፡፡ የመስጂዱ ኢማም /የእምነቱ ተከታዮችን የሚመሩ/ ሼህ አብራር ሃይደር ጋር በአልከስዬ መስጂድ 

ስር ተቀምጠናል፡፡ ካለንበት ስፍራ ብዙም ያልራቁ ታዳጊ ህጻናት ከአንድ ዛፍ ጥላ ስር ተሰባስበው ቁርዓን በመማር ላይ ናቸው፡፡መረጃ 

ሰጪያችንን ሼህ አብራር ሃይደርን እና እኛን ሌሎችም በመስጂዱ ግቢ የሚገኙ ተቀላቅለውናል፡፡             

 መስጂዱ በዚህ ስፍራ ላይ እንዲሰራ ምክንያት የነበረው በወቅቱ መስራች የሆኑት እና በስማቸው የተሰየመላቸው አልከስዬ 

በእስልምና ሀይማኖት መሰረት አላህን እየለማመኑ ለአካባቢው ነዋሪዎች እና ለሌሎች በርካታ ሃይማኖታዊ በጎ ተግባራትን በማከናወናቸው 

ነው - ይላሉ ሼህ አብራር ፡፡ ህዝቡም በስፍራው እየተገኘ አልከስዬ አላህን እንዲለማመኑላቸው እና ከደረሰባቸው ችግር መላቀቅ እንዲችሉ 

በመፍቀዳቸው ማዘውተር ጀመሩ፡፡ ከዚያ በኋላ ነበር አላህ አዞኛል እና ራቅ ባለው በሃላባ ልዩ ወረዳ ጎልጆ ወደ ተባለ ስፍራ ሄዳችሁ ጠንካራ 

የጥድ ምሰሶ አምጡ በማለት አልከስዬ ለአካባቢው የእስልምና እምነት ተከታዮች ሃይማኖታዊ መሰል ትዛዝ ያስተላለፉት፡፡ 

 ነዋሪውም ይንን ሰምቶ በእግር ወደ ተባለው ስፍራ አቀና፡፡ይሁንና ግን በመከራ ሁሉም ተባብሮ በገመድ በመጎተት ይዞት 

የመጣው ወፍራም የጥድ ምሰሶ አልከስዬ አላህ አሳይቶኛል ያሉት ሳይሆን ቀረ፡፡ይህም ረጅምና ጠንካራ ለምሰሶ እንዲሆን ታስቦ በአካባቢው 

ነዋሪዎች በገመድ ተጎትቶ የመጣው እንጨት እስከ አሁን ድረስ የኋልዮሽ ያንን ዘመን እንድናስታውስ እያደረገ በግቢው ውስጥ ለዘመናት 

ተነጥፎ ይገኛል፡፡ 



የአልከሶ መስጂድ የውስጥ የምሰሶዎች አሰራር በከፊል ሲታይ

በግቢው ውስጥ የሚገኘውና በነዋሪዎች ጉልበት መጀመሪያ የመጣው ምሰሶ

 ረጅሙ ለምሰሶ የታሰበው እንጨት በዛ ሁሉ ጉልበት መጥቶ ያለምንም አገልግሎት ይህን ያህል ጊዜ በግቢው  ውስጥ ተጋድሞ 

መተኛቱ በውስጡ ቁጭት አንዳለበት አድርገን እንድናስብ ጋባዥ ነው፡፡

 አልከስዬ ዋናው ምሰሶ እሱ እንዳልሆነ ለአካባቢው ነዋሪዎች እንደገና ሌላ እንዲያመጡ እዚያው ሆነው የተመለከቱ መሆናቸውን 

ሼህ አብራር ነግረውናል፡፡ በመሆኑም እዚያው ተመልሰው ወደ ሀላባ ልዩ ወረዳ በመጓዝ የአሁኑን ስፋቱ ብቻ ሶስት ሜትር የሆነ ጠንካራ 

የጥድ ምሰሶ በገመድ በመጎተት አመጡ፡፡

  ለመስጂዱ ግድግዳ የሚሆኑት ደግሞ እያንዳንዳቸው በስምንት ሰዎች ጉልበት ከፊት አራት ከኋላ ደግሞ እንዲሁ አራት በመሆን 

በሸክም ሊመጣ ችሏል፡፡ለዋናው ምሰሶ መቆሚያ ወደ ውስጥ ጥልቀቱ ሁለት ሜትር ተቆፍሮ በጥበብ እንዲቆም የተደረገ ነው፡፡ 

 ዙሪያውን እስከ 28 የሚደርሱ ምሰሶዎች ሲኖሩ በውስጥ በኩል ደግሞ ከዋናው ምሰሶ ጋር ተያይዘው ወደ ግድግዳ የተሸገሩ 

ድጋፍ ሰጪዎች 16 ምሰሶዎች ይገኛሉ፡፡ የመስጂዱ ጥንታዊ የአሰራር ዘዴንም ለቃኘ የስልጤን ህዝብ የጥንታዊ የቤት አሰራር ጥበብን 

ያስተውላል፡፡ 

 እንዲሁ በተመሳሳይ  በጥበብ ታግዘው የተደጋገፉ ምሰሶዎችንም ለሚመለከት ድንቅ ጥንታዊ የአካባቢው ነዋሪዎችን ጥበበ-

ክህሎትን በአግራሞት እንዲደመም ጋባዥ ናቸው፡፡በቅርቡ ደግሞ ይህንን የአልከሶ መስጂድ ቅርስነትን እንዳለ ለመጠበቅ ተጨማሪ ስምንት 

የብረት ምሰሶዎች ድጋፍ እንዲሆኑ ተደርገው ተሰርተዋል፡፡



እግረ መንገድ

 ››በዓለም ቅርስነት ከተመዘገቡ 1031 ቅርሶች 
ዉስጥ ብዙ በማስመዝገብ የመሪነቱን ስፍራ የያዙ  
አምስት አገሮች  ኢጣሊያ 51 ቅርሶች፣ ቻይና 48 
ቅርሶች፣ ስፔን 44 ቅርሶች፣ ፈረንሳይ 41 ቅርሶች እና 
ጀርመን 40 ናቸዉ፡፡

 ይህ ጥንታዊ መስጂድ ቅርስ በ19 35 ዓ.ም ተጀምሮ በ19 41 ዓ.ም እንደተጠናቀቀ ሼህ አብራር አውሰተውናል፡፡እንደውም 

የመስጂዱ ጥንስስ እንጨቶቹን የማምጣት ተግባራት ከ19 33 ዓ.ም ቀደም ብሎ የተጀመረ መሆኑንም ይናገራሉ፡፡ታላቅ ዓመታዊ 

የእስልምና በዓል ከረመዳን በዓል 15 ቀናት ቀደም ብሎ ሲከበር ከመላው ሀገሪቱ የእምነቱ ተከታች ተሰባስበው በመምጣት በደማቅ ሁኔታ 

ያከብሩታል፡፡ 

 ምንም እንኳን ይህ በዓል በዚህ ቀን ለዘመናት በደማቅ ሁኔታ የሚከበር ቢሆንም ጥንታዊ መስጂዱ ገን በቀን አምስት ጊዜ ሶላት 

የሚሰገድበት እና በየወሩም ሃይማኖታዊ ፈጣሪን /አላህን /ተሰባስቦ የመለመን ስርዓትም ይከወንበታል፡፡ እስከ አሁንም መስጂዱን አምስት 

የሚሆኑ የእምነት አባቶች በማስተዳደር አልፈዋል በማለት ሼህ አብራር በትውስታ ይናገራሉ፡፡ 

 ዘወትር በመስጂዱ ቀሪ ዘመንን ፈጣሪ /አላህ/ የፍቅር፤የመቻቻል እና የጤና እንዲሆን በመመኘት ለሃገራችን ህዝቦች በእምነቱ 

መሰረት ዱአ /ጸሎት/ ጭምር የሚደረግበት ነው፡፡ በመስጂዱ የቁራን ትምህርትም ከዚሁ እምነታዊ ስርዓት ጎን ይሰጣል፡፡ በውስጡ 

የእስልምና ዕምነት አስተምህሮትን የያዙ ከዋናው ቁርዓን ጀምሮ ሌሎችም ጥንታዊ የጽሁፍ ቅርሶችም ይገኛሉ፡፡የግድግዳ ላይ ጽሁፎችን 

ጨምሮ ዘመናዊ አውቶማቲክ በአረብኛ እና በእንግሊዝኛ ተጽፎ የመስጂዱን የሙቀት መጠን፤የሶላት መስገጃ ጊዜያቶችን፤ሰአትን ወዘተ. 

መረጃዎችን የያዘ የግድግዳ ዛይ ጌጥ መሳይ መገልገያ ቁሶችን ሲመለከ የስልጤ አካባቢ ነዋሪዎችን ለእምነታቸው የሰጡትን ትኩረት 

ያዩበታል፡፡ ግድግዳዎቹ የተለያዩ የእምነቱ ጥቅሶችን የያዙ የአረብኛ ቋንቋ የቅርስ ጌጦች ይታዩበታል፡፡ ውስጡ በምንጣፍ ያሽቆጠቆጠም 

ነው፡፡ የተለያየ መጠን ያላቸው የጥንታዊ  እስልምና እምነት ንብረቶች ማስቀመጫ መደርደሪያዎችም ይገኛሉ፡፡

  ጥንታዊ የእስልምና እምነት ማህበራዊ ክዋኔዎችን ለዘመናት ያስተናገዱ እና እንዳሉ ለቀጣዩ ትውልድ እስከዛሬ ድረስ የቆዩ 

የጉራጌ ዞን የቡታጅራውን መስጂድ እና የስልጤ ዞን የአልከሶ መስጂድ ቅኝታችንን ስንቋጭ ቀጣዩ ትውልድም እንዲንከባከባቸው እና 

እንዲጠብቃቸው ከአደራ ጭምር በማሳሰብ ይሆናል- ቸር እንሰንብት፡፡  



በደመቀ ግዛቸው

የፎክሎር ምንነት በአጭር ምልከታ

የስነ-ጥበብ መግባቢያ

 የሰዉ ልጅ በዚህች ዓለም መኖር ከጀመረበት እስከ ዛሬዉ 

“የኮምፒዩተር ዘመን”እስከሚባልበት 

 የዘመናት ቁንጮ ድረስ ሲዘልቅ ዓለም በሁሉም መስክ 

አልጋ ባልጋ ሆና አላኖረችዉም፡፡ይልቅ ለቁጥር አዳጋች የሆኑ 

ችግሮችን አዝላ ነበር ያስተናገደችዉ፡፡ሆኖምታታሪዉ፣እንቅልፍ

አልባዉና እረፍት የለሹ የዚህ ዓለም መሪ ተዋናዩ የሰዉ ልጅ 

የተጋረጡበትን ቁጥር ስፍር የሌላቸዉን ተግዳሮቶችንና ችግሮችን 

በዝምታ አዝሏቸዉ ህይወቱን መቀጠል እንደማይችል ተረዳ፡

፡ በዚህም የተነሳ እንዳጋጠሙት የተለያዩ የችግር ዓይነቶች 

የተለያዩ መፍትሄዎችን እና ብልሃቶችን በመፈልፈል እንቅፋቶቹን 

እያስወገደ ከዘመን ዘመን የተሻለች ዓለም ለመፍጠር ችሏል፡፡ 

 የቀደመዉም ትዉልድ ከዚህቺ ዓለም ሲለይ ለአዲሱ 

ትዉልድ ያወረሰዉ የዓለምን ጣጣ ብቻ ሳይሆን ከህይወት ጋር 

ባደረገዉ ትንቅንቅያገኛቸዉን ጊዜያዊና ዘላቂ

 መፍትሄዎችን ጭምርነዉ፡፡ይህ በዚህች ዓለም ላይ 

የተፈጠሩትን በሙሉ ያለ ተቀናቃኝ እየገዛ እንዲኖር ከፈጣሪ 

ስልጣን የተቸረዉ የሰዉ ልጅ በህይወት ለመኖር ሲልና በኋላም 

የተሻለችና ምቹ ዓለም ለመፍጠር ባደረገዉ የማምረት ሂደት 

ዉስጥ ለቁጥር የሚታክቱ የተለያዩ ፋይዳዎች ያሉዋቸዉን 

ቁምነገሮች ከዘመን ዘመንና ከትዉልድ ትዉልድ እየተቀባበለ ዛሬ 

ድረስ ዘልቋል፡፡እነዚህም የሰዉ ልጅ የኖረበት ዘመን፣ የስልጣኔዉ 

ምጥቀት፣የማንነቱ፣የአኗኗር ዘይቤዉ ወዘተ አሻራ ያረፈባቸዉ ቁም 

ነገሮች አንድም በቁስነት አሊያም በኢቁሳዊነት መልክ ከትዉልድ 

ወደ ትዉልድ ሲተላለፉ የኖሩ ናቸዉ፡፡ 

 ከነዚህም ዉስጥ የምርምር፣ የቴክኖሎጂ፣ የስነ-ህንጻ፣ 

የስነ-ጥበብ፣ የእደ-ጥበብ ዉጤቶችና ሙዚቃ ፣ሃይማኖታዊ 

ጉዳዮች፣ባእድ አምልኮዎች፣ስነ,ቃሎች ጭፈራዎች፣የለቅሶና 

የሰርግ ስርዓቶች ወ.ዘ.ተ በጥቂቱ ናቸዉ፡፡ 

 እንግዲህ ለመግቢያ ይህን ያህል ካልን ቀጥለን ወደ ዋናዉ 

ጉዳያችን እንመለስ፡፡በመግቢያችን ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርነዉ 

የሰዉ ልጅ በመኖርና በማምረት ሂደት ዉስጥ የፈጠራቸዉ የተለያዩ 

የትዉልድ አሻራ ያረፈባቸዉ በተለያዩ መንገዶች ከትዉልድ ወደ 

ትዉልድ ሲተላለፉ የመጡ ከቁጥር በላይ የሆኑ ቁምነገሮች 

ባለቤት ነዉ፡፡ከነዚህም ዉስጥ አንዱ የባህሉ አካል የሆነዉ ፎክሎር 

ይገኝበታል፡፡

 ፎክሎር ባጭሩ አንድ ህብረተሰብ ከጥንት ጀምሮ 

በማምረት ሂደቱ ዉስጥ የፈጠራቸዉ የተለያዩ አገልግሎቶች 

ያሉዋቸዉ በርካታ የማንነቱ መለያ የሆኑ ባህላዊ ሃብቶቹን ጥቅልሎ 

የያዘ ዘርፈ-ብዙ እምቅ ቃል ነዉ፡፡ እነዚህም ተረቶች፣ ምሳሌያዊ 

ንግግሮች፣ እቆቅልሾች ፣ ጭፈራዎች ፣ ሙሾዎች፣ የቃል 

ግጥሞች፣የስራ ዘፈኖች፣ የሰርግ ዘፈኖች፣ ባህላዊ መድሃኒቶች፣ 

እምነቶች ወ.ዘ.ተ. ናቸዉ፡፡ በአጠቃላይ እነዚህና ሌሎችያላነሳናቸዉ 

በየባህሉ ዉስጥ የሚገኙ ህብረተሰቡ ስለአካባቢዉ ለማወቅ በጓጓ 

ቁጥርና አእምሮዉን ባስጨነቀ ቁጥር መልስ ለማግኘት ሲል 

የተፈላሰፈባቸዉን ጉዳዮችን ጭምር ያጠቃልላል፡፡

 ለዚህም ነዉ የዘርፉ ተመራማሪዎች “ፎክሎር ህዝቡን 

እና ገላጭ ባህሉን ለማወቅ (ለመረዳት) የምንችልበት ፍልስፍናዊ 

የአቀራረብ ስልት ነዉ፡፡” በማለት በአጽንኦት የሚናገሩት፡፡ስለ 

ባህሪዉም ሲገልጹ፡፡”ፎክሎር የሚፈጠር፣ የሚያድግ፣ ከትውልድ 

ወደ ትውልድ የሚተላለፍ፣አብሮን ሁል ጊዜ የሚኖር፣ እንደ 

ዘመኑ ሁኔታ ራሱን የሚለዋውጥ የህዝብ እውቀት ነው፡፡”” 

 ፎክሎር መቼና የት እንደተጀመረ የሚገልጽ መረጃ 

የሌለዉ ቢሆንም አጀማመሩ የሰዉ ልጅ በአለም ላይ መኖር 

ከጀመረበት ዘመን ጀምሮ በዓለም የትኛዉም ክፍል እንደተጀመረ 

ይታመናል

     ለፎክሎር ቅድሚያ መስጠታችን ዝም ብለን አይደለም፡፡ 

 በቂ ምክንያት ስላለን ነዉ፡፡ ይኸዉም አብዛኞቻችን 

ፎክሎር ከአበዉ የወረስነዉ የማንነታችን መገለጫና መለያ መሆኑን 

ባለመገንዘባችን ምክንያት ነዉ፡፡ ለመሆኑ ስንቶቻችን ነን በየባህላዊ 

ሲምፖዚየሙ፣ትርኢቱ፣ ፌስቲቫሉ / ህዳር 29ን ጨምሮ / 

ለህዝብ እይታ የምናቀርባችዉ ባህላዊ አለባበሳችን፣ አመጋገባችን፣ 

አጋጌጣችን፣ አጨፋፈራችን፣ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን ወ.ዘ.ተ. 

ፎክሎር ስለ መሆናቸዉ የምናዉቅ? 

 ዉድ አንባቢያን! ስለ ፎክሎር ይህን ያህል ከተገነዘብን 



ለዚህ ትልቅ ሃብት ጥበቃና እንክብካቤ እያደረግንለት ለአዲሱ 

ትዉልድ ልናቆየዉ ይገባል፡፡ 

 ፎክሎር ሰፊ ይዘት ያለዉ የባህል አካል ሲሆን ፈቀደ 

አዘዘ የሪቻርድ ዶርሰንን ክልሰፋ /classification/ አሻሽሎ ባቀረበዉ 

መሰረት በአራት ዋና ዋና ክፍሎች ይመደባል፡፡ እነዚህም 1.ስነ-

ቃል፣/ Oral literature/2.ሃገረሰባዊ ትዉን ጥበባት/ Performing 

folk art /3.ሀገረሰባዊ ልማድ /Social folk custom/ እና 4.ቁሳዊ 

ባህል /Material culture/ ናቸዉ፡፡ከነዚህ ዉስጥ በዚህ እትም ስለ 

ስነቃል ልናወጋ ወደድን፡፡ሌሎችን ደግሞ እግዚአብሄር ሲፈቅድ 

በሌሎች እትሞች ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እንገባለን፡፡

   1.የስነቃል ምንነት   

 ስነቃል በመነገር በመተረት ወይም በመዜም በተወሰኑ 

ማህበራዊ አጋጣሚዎች ላይ የሚከወን ቃላዊ ፈጠራ ሲሆን የአንድን 

ማህበረሰብ ባህል ወግና ልማድ እንዲሁም ታሪክ ማስተላለፊያና 

ልዩ ልዩ ክስተቶችንና የህይወት መልኮችን መግለጫ ጥበብ ነዉ፡፡

 ይህ ኪነጥበብ ማህበረሰቦች በረጅም ዘመን ታሪካቸዉ 

ያጠራቀሙትና የሚያጠራቅሙት ቅርስ ከመሆኑም በላይ 

ለህልዉናቸዉ ሲሉ በሚያደርጓቸዉ እንቅስቃሴያቸዉ ምክንያት 

የሚከሰት ከአካባቢያቸዉና ከተፈጥሮ ጋር ካላቸዉ መስተጋብርና 

ትግል የሚፈጠር የአያሌ ገጠሞች ጥርቅምና የጥርቅሞቹም 

ማንጸባረቂያ ነዉ፡፡

 ይህ ቃላዊ ስነጥበብ በተለይ ፊደል ቀርጸው በጽሁፍ 

በማይገለሉ ማህበረሰቦች ዘንድማንነትንና ምንነትን የኑሮ ዜይቤንና 

ፍልስፍናን አጠቃላይ የአለም አመለካከትን ቀርጾ ለተተኪዉ 

ትዉልድ በማስተላለፍ ረገድ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ /

ዘሪሁን፣1996/

   2.የስነቃል ዓይነቶች/Forms of Oral Literature/

 የስነ ቃል አይነቶች በሚለው ርእሰ-ጉዳይ ዙሪያ ልዩ ልዩ 

የስነቃል ዓይነቶችን ለመቃኘት እንሞክራለን፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ 

ግን በተለያዩ ባህሎች ውስጥ የሚገኙ የስነ ቃል አይነቶች አንድ 

ወጥ ያለመሆናቸውን መረዳት ይኖርብናል፡፡ እያንዳንዱ ህ/ሰብ 

እንደየባህሉ፣ እውቀቱ፣ የአናኗር ዘይቤው ፣ ቋንቋዉ ፣ እምነቱ 

ፍልስፍናው ወ.ዘ.ተ. የየራሱ የስነቃል ዓይነቶች ይኖሩታል፡፡

 በአብዛኛዉ የባህል ባለቤቶች ዘንድ የሚገኙ የስነ-ቃል 

ዓይነቶች በሶስት አበይት ክፍሎች ተጠቃለዉ ሊቀርቡ የሚችሉ 

ስለመሆናቸዉ በበርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች የታመነ ጉዳይ ነው፡

፡  እነዚህም የቃል ትረካዎች /ዝርዉ የቃል ተረኮች /፣ቃል 

ግጥምና አጫጭር ቃላዊ ቅርጾች የሚባሉ ናቸው፡፡

  2.1.የቃል ትረካዎች /ዝርው የቃል ተረኮች /Oral prose 

narratives /:-

   በመነገር በመተረት በመተረክ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፉ 

የመጡ የስነ ቃል ዓይነቶች ናቸዉ፡፡ እነዚህም እንደ ተረቶች ፣ 

ቀልዶች፣ ዘር ቆጠራዎች ፣ አፈ ታሪኮች ፣ ሀተታ ተፈጥሮዎች 

፣ ዜና መዋእሎች ፣ ገድሎች ወዘተ ያሉ የስነ ቃል ዓይነቶች 

ናቸው፡፡ ዝርው የቃል ተረኮች ምንም እንኳ ከረጅም ዘመናት 

በፊት ያልተማረው ማህበረሰብ የፈጠራቸው የተለያዩ ቅርጾች 

ያላቸው ብልሃቶች /ጥበቦች ቢሆኑም በዛሬው ዓለምም በልዩ ልዩ 

ህብረተሰቦች ዘንድ የሚስተዋሉ የሰው ልጆች ሁሉ ባህል ናቸዉ፡፡

ዝርዉ የቃል ተረኮች የሰው ልጆች ታሪኮቻቸዉን ፣ ገጠመኞቻቸዉን 

፣ እውቀቶቻቸዉን ፣ እምነቶቻቸውን ፍልስፍናዎቻቸውን ወዘተ 

የሚገልጹበት የስነቃል ክፍሎች ናቸው፡፡          

 2.2. የቃል ትረካዎች ዓይነት

 ጥንታዊዉ የሰዉ ልጅ ስነ-ቃሎችን ለተለያዩ ተግባራት 

ሲገለገልበት መቆየቱ ይታወቃል፡፡ ለምሳሌ ያህል አምልኮዉን፣ 

ጀግንነቱን፣ደስታዉን፣ ሃዘኑን፣ብሶቱን፣ ምሬቱን …ሲገልጽበት 

ኖሯል፡፡ የመስኩም ተመራማሪዎች እነዚህን የተለያዩ የስ-

ቃል አገልግሎቶችን መሰረት በማድረግ እንደሚያስተላልፉት   

የመልእክት ይዘት፣ ባህሪና ቅርጽ  ስነ-ቃሎችን በየመልክ 

መልካቸዉ ይፈርጁዋቸዋል፡፡ የዝርዉ ቃል ተረኮች ተብለዉ በዚህ 

ስር የሚዘረዘሩትም በቅርጻችዉ አጫጭር ያልሆኑትንና ሲተረኩ 

፣ሲነገሩ ወይም ሲተረቱ በንጽጽር ረዘም ያለ ጊዜ የሚወስዱትን 

እንደተረቶች፣ ሌጀንዶችና ሚቶች ያሉትን ናቸዉ፡፡ 

 ሀ.ተረቶች

 ተረቶች ከጥንት ጀምሮ ከሰዉ ልጅ ጋር አብረዉ የኖሩ 

ስለ ተለያዩ ጉዳዮች በአፍ ወይም በቃል  እየተተረኩ ከትዉልደ 

ወደ ትዉልድ ሲተላለፉ የቆዩ ዝርዉ ቃላዊ /አፋዊ ተረኮች/ ናቸዉ፡

፡ተረቶች ሲተረቱ ወይም ሲተረኩ የየራሳቸዉ መቼቶች ፣ታሪኮች 

፣ጭብጦችና፣ ገጸባህሪያት ሲኖሯቸዉ ግጭቶችም አይቀሬ ጉዳዮች 

ናቸዉ ፡፡ 

 የተረት ገጸ-ባህሪያት ሰዎች ፣ እንስሳት ፣ ጭራቆችና 

መናፍስት  ሲሆኑ መቼቶቹ ፣ ታሪኮቹ ፣ ግጭቶቹና ጭብጦቹ 

እንደየተረቶቹ የተለያዩ ናቸዉ፡፡

 እንግሊዛዊዉ ዊሊያም ባሰኮም እንደሚለዉ ተረቶች 

ከሌሎች ቃላዊ ተረኮች አንጻር ሲታዩ ዓላማቸዉ ማዝናናት ነዉ 

ይላል፡፡በርግጥም ተረቶች የተፈጠሩት በትርፍ ጊዜ በትረካዉ 

ለመዝናናት ነዉ፡፡ ይሁን እንጂ ከማዝናናታቸዉ ጎን ለጎን በተለያየ 

ህብረተሰብ ዉስጥ የተለያዩ ጥቅሞች አሉዋቸዉ ፡፡ ለምሳሌ ያህል 

በስራ የደከመን አእምሮ ለማዝናናት፣ ለህጻናትና ወጣቶች ስለሃገር 

ፍቅር፣ስለታሪክና ጀግንነት ለማስተማር ፣ ትእቢት ፣ አታላይነት፣ 

ስግብግብነት ፣ ክፋት ፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት… ስለሚያስከትሉት 

መዘዝ ለማስተማር፣ ህጻናትና ወጣቶችን በመልካም ስነ-ምግባር 

ለማነጽ፣ ህጻናት በተመስጦ ማዳመጥንና አዳምጦ የመናገር 

ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ ለማድረግ ይጠቅማሉ፡፡

  ከዚህ በተጨማሪ በተራኪዉና በተለይ ደግሞ በአድማጭ 

ህጻናት መሃከል የሚፈጥረዉ ፍቅር ቀላል አይደለም፡፡

በሃገራችን ከሚተረቱ ተረቶች መሃከል የአማርኛ ተረቶችን 



ካስተዋልን አብዛኞቹ ስለ ሰዎችና እንስሳት የሚተርኩ ሆነዉ 

እንገኛቸዋለን፡፡ ስለ ሰዎች የሚተርኩ ተረቶችን ጭብጦች ስናጤን 

ስለ የሰዉ ልጅ  ደግነት ፣ቅንነት፣ ታማኝነት፣ ፍቅር፣ 

ብልሃት፣ ትእግስት ወዘተ የሚያስተምሩ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ 

 በተቃራኒ ስለ የሰዉ ልጅ ክፋት፣ ተንኮል፣ ምቀኝነት፣ ትእቢት፣ 

ስግብግብነት፣ አታላይነት፣ ስስታምነት ወዘተ የሚነግሩን ናቸዉ፡፡ 

 በሌላ ወገን ስለ እንስሳት የሚነገሩ ተረቶችን እንዲሁ 

ያየናቸዉ እንደሆን ስለ ተለያዩ የእንስሳት ተፈጥሮና ባህሪ፣ 

ስለ ብልጠት፣ ብልሃት፣ ሀይለኝነት፣ ስለ ያላቻ ጓደኝነት፣ 

ስግብግብነት፣ ፈሪነት ወዘተ የሚተርቱ ናቸዉ፡፡ በተለይም ስለ 

እንስሳትየሚተርቱ ተረቶች በአብዛኛዉ ትረካዉና ገጸ,ባህሪያቱ 

እንስሳት ይሁኑ አንጂ ዞሮ ዞሮ ስለ የሰዉ ልጅ ደግነትና ክፋት ፣ 

ጀግንነትና ፈሪነት ፣ አስተዋይነትና ጅልነት ወዘተ የሚያስተምሩና 

በመልካም ምክር የሚያልቁ ናቸዉ፡፡ 

 ለምሳሌ ስለ ኤሊና ጥንችል የተነገረዉ ተረት የጥንቸል 

ትእቢት ከምን እዳደረሳት ያሳያል፡፡በሌላ በኩል ስለ አህያና የዉሻ 

ጓደኝነት የሚተርከዉ ተረት ጥጋብ አእምሮ ደፍኖ የጓደኛን ምክር 

አልቀበልም አስብሎ አህያን በጅብ እስከ ማስበላት የደረሰ አስከፊ 

ጉዳት ማስከተሉን ያስተምረናል፡፡ምንም እንኳ ተረቱ በእንስሳት 

ገጸ,ባህሪ በኩል ቢገለጽም አስተማሪነቱ ለእንስሳቱ ሳይሆን ያኔም 

ይሁን ዛሬ ጥጋብ ለማይችለዉ፣ምክር ለማይሰማዉ፣በጉልበቱና 

በእዉቀቱ ለሚታበየዉ ለሰዉ ልጅ መሆኑ ግልጽ ነዉ፡፡

 ለ.ሌጀንዶች 

 በዝርው ቃላዊ ተረኮች ውስጥ ከሚመደቡ የትረካ 

አይነቶች ሌጀንዶች ይገኙባቸዋል፡፡ ሌጀንድ የሚለውን ቃል 

አንዳንድ የአማርኛ መዛግብተ-ቃላት ቀጥተኛ ፍቺውን አፈ-ታሪክ 

ብለው ይተረጉሙታል፡፡ይሁን እንጂ፣ የመስኩ ኢትዮጵያዊዉ 

ምሁር ዶ/ር ፈቀደ አዘዘ የቃሉን ቀጥተኛዉን የመዝገበ-ቃላት ፍቺ 

ወደ ጎን በመተዉ ሌጀንድ የሚለዉን የእንግሊዝኛ ቃል በመጽሃፉ 

ዉስጥ ተጠቅሞታል(ፈቀደ፣1991 ገጽ 56)፡፡

 በዚህም የተነሳ በዚህ የስልጠና ማኗል ዉስጥ ሌጀንድ 

እያልን እንጠቀማለን፡፡ፈቀደ ከላይ በተጠቀሰዉ መጽሃፉ ዉስጥ 

አፍሪካዊዉ የፎክሎር ተመራማሪ “ኦክፔዉሁ” “ሌጀንድ የሚለዉን 

ቃል ታዋቂ ግለሰቦችንና ታዋቂ ድርጊቶችን(ሁኔታዎችን/events/) 

በሚመለከት ተደጋግመዉ ለሚተረኩ ተረቶች ብቻ መጠሪያ 

አድርጎ መርጦታል” ይላል፡፡ ፈቀደ በ1991 ዓ/ም/ የስነ-ቃል 

መምረያ ብሎ ባሳተመዉ መጽሃፉ ኦክፔዉሁ የጊዜ አመጣጥን 

በመጠቀም ሌጀንድን ታሪካዊ ሌጀንድ (historic legend) እና 

ሮማንቲክ ወይም ሚቲክ ሌጀንድ(romantic or mythic legend) 

ብሎ ለሁለት መክፈሉን ጠቅሷል፡፡ 

 አያይዞም ታሪካዊ ሌጀንድ ማህበረሰቡ በቀላሉ 

ሊያስታዉሰዉ የሚችለዉን ድርጊቶችና ግለሰቦችን አስመልክቶ 

የሚተርክ ነዉ ይላል፡፡በሌጀንድ ትረካዎች ዉስጥ ህይወት ቀመስ 

ዝርዝሮች እዉነታዊ በሆኑ መንገዶች ይቀርባሉ፡፡በሌጀንድ ትረካ 

ዉስጥ የሚገለጸዉ ጊዜ፣ተራቹና አድማጮቹ የሚኖሩበት የአሁን  

ጊዜ ወይም በቅርብ ያለፈ ጊዜ ነዉ፡፡ 

 ሌላዉ የሌጀንድ ክፍል ሮማንቲክ ወይም ሚቲክ ሌጀንድ 

ሲሆን በዚህ ዉስጥ የሚካተቱ ድርጊቶችም ሆኑ ግለሰቦቹ የጥንት 

የሚባሉ ናቸዉ፡፡ለምሳሌ ያህል ስለ ንግስት ሳባና ሰለሞን፣ስለ 

ኢዛና፣ስለ ካለብ፣ስለ ዮዲት፣ስለ አጼ ቴዎድሮስ፣ስለ አጼ 

ዮሀንስ፣ስለ አጼ ምንሊክ እና ሌሎች ነገስታትና መኳንንት ከተለያየ 

ዓላማና አቅጣጫ የሚተርቱ ሌጀንዶች ይጠቀሳሉ፡፡

 በመጨሻም ስለ ሌጀንድ ከተጠቀሰዉና በሁለቱ ክፍሎች 

ከተነሱ ነጥቦች እንዲሁም ከተዘረዘሩት ምሳሌዎች በመነሳት 

በየባህላችን የሚገኙ ተረኮችን ታሪካዊ ወይም ሮማንቲክ እያልን 

ልንመድባቸዉ ይገባል፡፡ 

 ሐ.ሚቶች- 

 ሚቶች ሶስተኛዉ የዝርዉ ቃላዊ ተረኮች ክፍል ናቸዉ፡

፡ይንንም ቃል ልክ ሌጀንድን እንደተጠቀምንበት በአማርኛው 

መዝገበ-ቃላት አፈ-ታሪክ ከሚለዉ ይልቅ “በይነ ዲሲፕሊናዊ የስነ-

ጽሁፍ ንባብ” በሚለዉ መጽሃፉ ቴዎድሮስ ገብሬ እንደተጠቀመበት 

ሚት ብለን መጠቀሙን መርጠናል፡፡ 

 ሚቶች ከሰዉ ልጅ ህልዉና ጋር በእጅጉ ተቆራኝተዉ 

አስተሳሰቡን እየመሩ፣ አነጋገሩን እየገሩ ፣ድርጊቱን ጭምር 

እየተጫኑና እየቀረጹ ዛሬ ድረስ የዘለቁ በዝርዉ ቃላዊ ተረኮች 

ዉስጥ የሚመደቡ ጥንታዊ መሰረት ያላቸዉ የፎክሎር ክፍሎች 

ናቸዉ፡፡ሚት የሚለዉን ቃል ቴዎድሮስ ገብሬ እንደሚከተለዉ 

ይገልጻል፡፡

 ሚት የሰዉ ልጅ የነገረ-ፍጥረትና የነገረ-ህላዌ 

እንቆቅልሾችን(cosmological and    entplogical ques-

tions) ለመመለስ የሞከረበት፣እየተመሰቃቀለ ላስቸገረዉ 

ዓለም ህልዉ  ስርዓት(cosmic order)ለማበጀት የባተለበት 

እምነታዊና ፍልስፍናዊ ጥበብ ነዉ፡፡ 

(ቴዎድሮስ ገብሬ ፪ ሺህ ፩ ዓ/ም/ )

 

 ሚት እንደ ቴዎድሮስ ገብሬ(፪ሺህ ፩)የሰዉ ልጅ 

የሚኖርበትን ዝብርቅርቅ ዓለም ለመረዳት የተረዳዉን ይንኑ ዓለም 

መልክ ለማስያዝ የሚሞክርበት ልማድ ነዉ፡፡

 በአርስቶትል ብሂል ልገልገልና ይላል ቴዎድሮስ 

“በተፈጥሮ የማወቅ ጉጉት የተሞላዉ የሰዉ ልጅ(`All men by 



የከርሞ ሰዉ ይበለን፡፡

nature desire to know`) እኔ ማንነኝ? ምንድን ነኝ? ይንን 

ምንነት ከየት አመጣሁት? ወይም ማን ሰጠኝ? ብሎ ይጠይቃል፡

፡  የሰዉ ጥያቄ በዚህ አያበቃም፡፡የምኖርበትን ኣለም ማን 

ፈጠረዉ? ከምን? እንዴት? ለምን?እኔን እዚህ ማን ለምን ዓላማ 

አመጣኝ?  በምኖርበት ዓለምና በኔ መሃል ያለዉ ግንኙነት 

ምንድነዉ? በዙሪያዬ የማያቸዉ ሰማያዊና ምድራዊ ክስተቶች 

ከየት መጡ?  ከነዚህ ክስተቶች ጋር ስኖር በነጠላዉ ምንድን ነኝ? 

በወልስ ምንድነን?  በመሃላችን ያለዉ ዝምድና ምንድን ነዉ? 

እያለ ንቃተ ህሊናዉ እስከፈቀደለት ድረስ በጥያቄ ይጓዛል፡፡  

 ስለዚህ ሚት የሰዉ ልጅ የስሜት ህዋሱን ከሚያግደዉ 

አድማስ በመዉጣት በሜታፊዚካዊ ሐይል ዓለም ዓይን ዓለመ 

ዓለማትን ለማየት ፣ለማወቅ፣ ያወቀዉን ለመበየንና ለመቆጣጠር 

ጭምር የሞከረበት ፍልስፍናዉ ነዉ፡፡

 ሚት በአብዛኛዉ የተቀደሱ የሚባሉ መንፈሳዊ 

ወይም ሀይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል፡፡ ሚት በምርምር 

የማይደረስበትን ፣በተግባር ሙከራ የማይረጋገጥን ፣ልዕለ አካላዊ 

ጉዳይ በመንፈስ፣ በምናብ ሀይል የምንቀርብበት የእስብ ስርዓት 

ነዉ፡፡   

 2.3.ቃል ግጥሞች/Oral Poetry/

 ቃል ግጥሞች ከጥንት ጀምሮ ከትዉልድ ወደ ትዉልድ 

በቃል ሲተላለፉ የመጡ የስነ-ቃል ክፍሎች ሲሆኑ የክብረ-በአል 

ዘፈኖች፣ በአርሶ አደሮች፣ በአዝማሪዎች፣ በለቅሶ ላይ በሙሾ 

አዉራጆች፣ በመንዙማ፣ በአዳኞች፣ በሽለላና በፉከራ ዉስጥ ወ.ዘ.ተ. 

የሚዘወተሩ ግጥሞች ናቸዉ፡፡ቃል ግጥሞች የተለያዩ የስራ ድርሻ 

ያሉዋቸዉ ሰዎች ከስራቸዉ ጋር በተያያዘ የፈጠሩዋቸዉ ናቸዉ፡፡ 

2.4.አጫጭር ቃላዊ ቅርጾች/Short Forms/

 እነዚህ የስነ-ቃል ክፍሎች እንደስሜያቸዉ አጫጭሮች ናቸው፡፡ እነዚህም   ሰላንቲያዎችና ምሳሌያዊ ንግግሮች ናቸው፡፡ 

ለምሳሌ
    እቆቅልሽ
 ጠያቂ-  እንቆቅልህ

 ተጠያቂ - ምን አዉቅልህ

 ጠያቂ- አራት እግር አለዉ ወንዝ አይሻገር

 ተጠያቂ-ወንበር

 ምሳሌያዊ ንግግር
 ምሳሌያዊ ንግግሮች በዉስጣቸዉ አምቀዉ የያዙዋቸዉ ሃሳቦች እጅግ ጥልቅ ናቸዉ፡፡በዚህም የተነሳ የሚያስተላልፏቸዉ ቁጥብና 

 መልእክቶችም ጠንካሮች ናቸዉ፡፡ 

 የሰነፍ እጅ የጋን አፍ ይጠበዋል፡፡/የም/

 ሰላም የሌላት እራት የላት፡፡/ኮንታ/

 የሰዉን በሬ አምነህ መቆፈሪያህን አትርሳ፡፡/ካፊቾ/

 ሰነፍ ሰዉ ሰንበትን ለስራ ይመርጣል፡፡ /ኦይዳ/

 ሰነፍ ይዘራል እንጂ አያርምም ፡፡

 ስም ከመቃብር በላይ ነዉ፡፡

 አዉሬ ከዋሻዉ ገበሬ ከእርሻዉ፡፡



በደመቀ ግዛቸዉ

ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ማለት ምን ማለት ነዉ’?

 በባህልና ቱሪዝም ቢሮ በቋንቋና ስነ-ጥበብ ዋና የስራ 

ሂደት ስር በፕሮጀክት ከሚከናወኑ ስራዎች አንዱ የተጎዱ 

ቋንቋዎችን የመሰነድ ስራ ነዉ፡፡በ2004 ዓ/ም/ የተጀመረዉ ይህ 

ስራ እስከ አሁን የስምንት ብሄረሰቦችን ባህላዊ መዝገበ-ቃላት 

አሳትሞ ያሰራጨ ሲሆን አሁን ደግሞ ለሁለተኛ ዙር ህትመት 

የሌሎች ስምንት ብሄረሰቦችን ቋንቋ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ዝግጅት 

አጠናቋል፡፡ 

 ይህ ጽሁፍ በዚህ የቢሮያችን ዓመታዊ መጽሄት ላይ 

እንዲወጣ የተፈለገዉ ስራዉ በሃገራችንም ይሁን በክልላችን ሲሰራ 

የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ማለት 

ምን ማለት እንደሆነ፣ ዓላማዉ ፣ትኩረቱ የትኞቹ ቋንቋዎች ላይ 

እንደሆነ፣ይዘቱና አዘገጃጀቱ ምን እንደሚመስል ወዘተ ባለመታወቁ 

የተነሳ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ፡፡

 ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ማለት ምን ማለት እንደሆነ 

ከመግለጼ በፊት ስለ መዝገበ-ቃላት ምንነትና ዓይነቶች መግለጹ 

ተገቢ ነዉ፡፡ መዝገበ-ቃላት በአንድ ቋንቋ ዉስጥ የሚገኙትን ቃላት 

ፍቺ፣የንበት ሁኔታ ፣የንግግር ክፍሎችን/ስም፣ግስ፣ተዉሳከ-ግስ…/ 

እና ሰዋሰዋዊ መረጃ ጭምር በፊደል ተራ /ቅደም ተከተል/ የያዘ 

መዝገብ ነዉ፡፡

 አጠቃላይ መዝገበ-ቃላት ፍቺ ከሚሰጥባቸዉ ቋንቋዎች 

ብዛት አንጻር በሶስት ይከፈላሉ፡፡እነዚህም ልሳነ-ዋህድ /monolin-

gual/ ምንጩና መመለሻ /መፍቻዉ/ አንድ ቋንቋ የሆነ፣ልሳነ-

ክልኤ /bilingual/ ምንጩ አንድ ቋንቋ መመለሻዉ/መፍቻዉ/ 

ደግሞ አንድ ሌላ ቋንቋ የሆነና ልሳነ-ብዙ /trilingual/ ምንጨ 

አንድ ቋንቋ ሆኖ መመለሻዉ/መፍቻዉ/ ደግሞ ሁለትና ከሁለት 

ቋንቋዎች በላይ የሆነ መዝገበ-ቃላት ነዉ፡፡ 

 ወደ ዋናዉ ጉዳያችን ስመለስ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ማለት 

በተጎዱ /Endangered Language/ እና አነስተኛ የተናጋሪ ቁጥር 

ባሉዋቸዉ ቋንቋዎች /Minority Languages/ ዉስጥ የሚገኙትን 

የቋንቋዉን ባለቤት ባህል በተለያዩ መንገዶች የሚገልጹና ነገር 

ግን በተለያዩ ተጽእኖች የተነሳ ሳይታሰብ ከቋንቋዉ ዉስጥ ሊጠፉ 

ይችላሉ ተብለዉ የታሰቡትን ለምሳሌ የባህላዊ ቁሳቁስ ፣የአልባሳት 

፣የጌጣጌጥ ፣ የምግብ ዓይነት፣ የባህላዊ መድሃኒቶች ስሞችንና 

እንዲሁም ፣ ከለቅሶ ፣ከእርቅ፣ ከዳኝነት፣ ከአምልኮ ፣ ከባህላዊ 

ጭፈራ፣ከጋብቻ ፣ ከእርሻና ግብርና …ጋር የተያያዙ ስሞች /

ስያሜዎች/ የተወከሉባቸዉን ሙዳየ-ቃላት የአማርኛ ፍቺና 

እንዲሁም አንዳንድ ከመደበኛ ጥቅማቸዉ ወይም አገልግሎታቸዉ 

ሌላ በተለያዩ ባህላዊ ስርዓቶች ዉስጥ ለየት ያለ ቦታ የሚሰጣቸዉን 

ሙዳየ- ቃላት ፋይዳና የአንዳንድ አስገራሚ ልማዶችን ማብራሪያ 

ጭምር የያዘ መዝገብ ነወ፡፡ 

 ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ከስሙ እንደምንረዳዉ የመዝገበ-

ቃላት ቤተሰብ ነዉ፡፡ነገር ግን ከዚህ ቀደም ከምናዉቀዉ አጠቃላይ 

መዝገበ-ቃላት በይዘቱ የተለየ ነዉ፡፡ልዩ ከሚያደርጉትም ነጥቦች 

አንዱ መዝገበ-ቃላቱ ያካተታቸዉ ቃላት በሙሉ ስሞች መሆናቸዉ 

ነዉ፡፡ ሌላዉ ልዩ የሚያደርገዉ እንደ አጠቃላይ መዝገበ-ቃላት 

የአንድን ቃል ትርጉም ቃል በቃል ከመፍታቱ ባሻገር እንደ 

እርቅ፣ጋብቻ፣አምልኮ፣ባህላዊ ዳኝነት፣ለቅሶ ወዘተ ባሉ ስርዓቶች 

ላይ ከመደበኛ ጥቅማቸዉ ሌላ ባህላዊ ፋይዳ ያላቸዉን ነገሮች 

ለምሳሌ እንደ ሳር፣ማር፣ቅቤ፣ደም፣አንጀት፣ጉበት ወዘተ ከመደበኛ 

የአማርኛ ፍቺያቸዉ ሌላ የባህላዊ ፋይዳቸዉን ማብራሪያ ጭምር 

መያዙ ነወ ፡፡ለምሳሌ ከናኦ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት አንድ ምሳሌ 

እንመልከት     

 ቡሁ-ስ-ጉበት- በናኦዎች  ባህል  መሰረት  ጉበት 

ከመበላት ባለፈ ተጨማሪ ባህላዊ ፋይዳ አለዉ፡፡ ይሄዉም የተጣሉ 

ወገኖች መታረቃቸዉ  የሚረጋገጠዉ ከሁለቱም ወገኖች የቀረቡ 

ሁለትልጃገረዶች በእርቁ ስርዓት ላይየቀረበዉን ቦርዴና ጉበት 

በሽማግሌዎች ፊት ሲቀምሱ ነዉ፡፡

 ሌላዉ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ከአጠቃላይ መዝገበ-ቃላት 

የሚለይበት መንገድ በአንድ አካባቢ ብቻ የሚታወቅ አንድን 

ጌጥ፣የማብሰያ ወይም የመመገቢያ እቃ፣ ወይም የሚለበስ 

ነገር ወዘተ የተወከለበትን ስም /ቃል/ ለመፍታት እቃዉ ከምን 

እንደተሰራ፣መጠኑና ቅርጹ ምን እንደሚመስል፣ለምን አገልግሎት 

እንደሚዉልና ማን እንደሚገለገልበት/ሴት፣ ወንድ፣ ያገቡ፣ 

ያላገቡ፣ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ህጻናት/ በቀላልና ዉስብስብ 

ዐረፍተ-ነገሮች ማብራራቱ ነዉ፡፡ አንድ ቃል በዚህ መንገድ 

እንዲብራራ የተፈለገበት ምክንያቶች አለ፡፡አንደኛዉ ባህሉን 

የማያዉቁ አንባቢዎች ስለ ተገለጸዉ ባህላዊ ነገር ወይም እቃ 

በተቻለ መጠን በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ታስቦ ሲሆን ሌላዉ ምክንያት 

ባህላዊ እቃዉ በአንድ አጋጣሚ የመጥፋት አደጋ ቢያጋጥመዉና 

ለመተካት ቢያስፈልግ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል በሚል ነዉ፡፡ለምሳሌ 

ያህል ከሙርሲ ብሄረሰብ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ዉስጥ አንድ ቃል 

እንመልከት

 ካሴ-ስ- ያላገቡ የሙርሲ  ሴቶች ከፊት ለፊት ያለዉን 

ገላቸዉን የሚሸፍኑበት የለሰለሰ የፍየል ቆዳ 

 ይህ የሙርሲ ቃል ባነበብነዉ መልኩ ተብራርቷል ፡፡ ነገር 

ግን በቀላሉ የሚለበስ ቆዳ ተብሎ ማብቃት ይቻል ነበር፡፡ ይሁን 



የ  ከ  ር  ሞ       ሰ ው         ይ  በ  ለ  ን፡፡

እንጂ ማን እንደሚለብሰዉ ፣/ሴት፣ ወንድ፣ ያገቡ፣ ያላገቡ፣ አዋቂ 

፣ ህጻናት/ ፣ የትኛዉን የሰዉነት ክፍል እንደሚሸፍን /ከወገብ 

በላይ ወይም ከወገብ በታች/ እና ከምን እንደተሰራ ስለማይገልጽ 

በቂ ግንዛቤ የመፍጠር አቅም አይኖረዉም ፡፡በዚህም የተነሳ ባህላዊ 

መዝገበ-ቃላቱ ዉስጥ ከላይ በተቀመጠዉ መልኩ እንዲበራራ 

ተደርጓል፡፡ 

 የባህላዊ መዝገበ-ቃላት ሌላዉ ልዩነት በአንድ ህብረተሰብ 

ዉስጥ የሚገኙ አሰገራሚና ፈገግ የሚያሰኙ ልማዶችን በዉስጡ 

ማካተቱ ነዉ፡፡ አስገራሚ ልማዶችን በሚመለከት አንድ ምሳሌ 

ከበና ያልታተመ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ዉስጥ እንመልከት

 ጎሰንጎጳ-ስ-እስስት-በናዎች እስሳትን የሚገድሉት 

በመደብደብ ሳይሆን አፏን በእንጨት ከፍተዉ ሱረት በመጨመር 

ነዉ፡፡

 ባህላዊ ቃላት ማለት ምን ማለት ነዉ?
 ባህላዊ ቃላት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከመግለጼ 

በፊት ብያኔዉ አለም አቀፍ ወይም አገር አቀፍ ሳይሆን በደ/ብ/

ብ/ህ/ክ/መ/ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቋንቋ ባለሙያዎች የተሰጠ 

መሆኑን መጠቆም ተገቢ ነዉ፡፡

 ወደ ጥያቄዉ መልስ ስመለስ ባህላዊ ቃላት ማለት አንድ 

ብሄረሰብ ከጥንት ጀምሮ ኑሮዉን ለማሻሻል ሲል ከተፈጥሮ ጋር 

በገጠመዉ የማምረት ሂደት ትግል ዉስጥ የፈጠራቸዉና የማንነቱ 

አሻራ ያረፋባቸዉ ለተለያዩ ተግባራት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች 

ስሞች፣ ለተለያዩ ዓላማዎች በሚከወኑ ስርዓቶች ፣ በተለያዩ 

ደንቦች፣ እምነቶች፣ ጭፈራዎች፣ ዘፈኖች፣ ጨዋታዎች፣ ክበረ-

በዓሎች ፣ወዘተ ዉስጥ የሚገኙ ረቂቅ ነገሮችና የቁሳቁስ ስሞች 

የተወከሉባቸዉ ቃላት ናቸዉ፡፡ 

 መዝገበ-ቃላቱ ለምን ስም ላይ ብቻ አነጣጠረ የሚል 

ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል፡፡ለተነሳዉ መሰረታዊ ጥያቄ መልስ 

የሚሆነዉ አንዱ ምክንያት ሌሎች ቃላትን ማካተት መዝገበ-ቃላቱን 

ከባህላዊነት ወደ አጠቃላይነት ስለሚቀይረዉ ሲሆን ሁለተኛዉ 

ምክንያት ደግሞ ባህላዊ ያልናቸዉ ሙዳየ-ቃላት በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ ከቁሳቁስ፣ከአልባሳት፣ከጌጣጌጦች፣ከምግቦች፣ከተለያዩ 

ባህላዊ ስርዓቶች ወዘተ ጋር የሚያያዙ በመሆናቸዉ ስሞች 

ከፍተኛዉን ድርሻ ስለሚወስዱ ነዉ፡፡    

 በባህላዊ መዝገበ-ቃላቱ ዉስጥ የተካተቱት ስሞች ብቻ 

ናቸዉ ሲባል የተፈጠሩ ስሞች በሙሉ ተዘርዝረዋል ማለት 

አይደለም ፡፡ለምሳሌ ቋንቋዉ ካልሞተ በቀር ሊጠፉ የማይችሉ 

ስሞች ለምሳሌ የሰዉነት ክፍል ስሞች፣በሌላ ቃላት ሊተኩ 

የማይችሉ እንደ እግዚአብሄር ፣ ዉሀ ፣ ሰማይ ፣ ጸሃይ ፣ጨረቃ 

፣ኮከብ ፣ ምድር ፣ ዳመና፣ ዝናብ፣ ጨለማ ያሉና እንዲሁም 

የዝምድና ቃላት /እናት አባት፣ወንድም፣እህት…/ ወዘተ ስሞች 

ያልተካተቱ ናቸዉ፡፡ 

ሲጠቃለል ስለ ባህላዊ መዝገበ-ቃላትና ባህላዊ ቃላት ምንነት 

ግንዛቤ ለማስጨበጥ ሞክሬያለሁ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የታተሙትንና 

በቀጣይ የሚታተሙትን ባህላዊ መዝገበ-ቃላት በማንበብ በተለያዩ 

ብሄረሰቦች ዉስጥ ስለሚገኙ ባህል ነክ ጉዳዮችና ሌሎች ጎጂ 

ልማዶች ጥቂት እዉቀት ይገኝበታል የሚል እምነት አለኝ፡፡

በመጨረሻም በየብሄራችንና ብሄረሰባችን ዉስጥ የሚገኙትን 

ባህሎች፣ልማዶችና ወጎች በግልም ይሁን በምንሰራበት መስክ 

አሰባስበንና ሰንደን ብናስቀመጥ ለመጪዉ ትዉልድ የሚጠቅም 

ቁም ነገር ሰራን ማለት ነዉ፡፡  

ቀጥለን ከተለያዩ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት ዉስጥ ያገኘናቸዉን ባህላዊ 

ነገሮች እንመልከት

 ትሽማስየጠለፋጋብቻ-  
 በሞሲዬዎች ዘንድ ከጠለፋ በኋላ እርቅ ሲካሄድ የጠላፊዉ 

ቤተሰቦች ወደ ልጂቷ ቤተሰቦች በመሄድ አንባር ይወረዉራሉ ፡

፡ይህም ማለት ልጃችሁ እኛ ጋር ናት፡፡ እርቅም እንፈልጋለን 

እንደማለት ነዉ፡፡በድሮ ጊዜ በሞሲዬዎች ባህል መሰረት ለጠለፋ 

እርቅ ይሰጥ የነበረዉ ከብት ወይም ገንዘብ ሳይሆን “መጼ”የሚባል 

ዛፍ ቅርንጫፍ ነበረ፡፡ 

 ቶቃስእርግማን- በማሾሌዎች ባህል መሰረት አንድ ሰዉ 

ህብረተሰቡ የሚያወግዘዉን ማንኛወንም ዓይነት ጥፋት አጥፍቶ 

ይቅርታ ካልጠየቀና እንዲሁም ተደጋጋሚ ጥፋት እያጠፋ ካስቸገረ 

የአካባቢዉ ወንዶች በሽማግሌዎች አማካይነት ተሰብስበዉወንዝ 

ዳርጉድጓድ ይቆፈርና በዉስጡ ጠጠር በመወርወር ጥፋተኛዉን 

ስሙን በመጥራት “ጥፋአይመልስህ፣ ካገር ያዉጣህ “በማለት 

ይረግሙታል፡፡ 

በመጨረሻም በጉድጓዱ ዉስጥ ሽንታቸዉን ከሸኑ በኋላ ወደ  

የቤታቸዉ ይሄዳሉ፡፡

ራራታ- ስየእርግማን ስርዓት- በኩሱሜዎች ባህል መሰረት  

 አንድ ሰው በተደጋጋሚ ጥፋት አጥፍቶተመክሮና  

 ተቀጥቶ ህዝቡን የማይሰማ ከሆነ ተረግሞ   

 ከአካባቢው እንዲጠፋ ይደረጋል፡፡

  በስርዓቱም ላይ ሰዉዬዉ ዳግም ወደዚያ አካባቢ 

 እንዳይመለስ መኖሪያ ቤቱ ከአናቱ ቁልቁል ወደ   

 መሬት እንዲገለበጥ ይደረጋል፡፡ ቀጥሎም   

 ሶስቱንም ጉልቻዎች ነቃቅሎ እርስ በርስ ካጋጩ 

        በኋላ “ ሪሪታ ” በሚባል ዛፍ ቅጠል ምድጃውን   

        በመምታት ስርዓቱ ይፈጸማል፡፡

ቡዋጋራ -ስ የወር አበባ-  በኩዌጉ ብሔረሰብ ልማድ  

        መሰረት የወር አበባ ያየች ሴት ከወንድ  አጠገብ  

        እንድትደርስ  ሥጋም ሆነ ማር እንድትበላ        

        አይፈቀድላትም ፡፡ ከሁለም  በላይግን የወር አበባ    

        ያየች ሴት ማር የበላች ወይም የነካች እንደሆነ   

        በአካባቢው የማር ምርት አይኖርም ተብሎ   

        ይታመናል፡፡  



ከ2002 ዓ/ም/ ጀምሮ በባህልና ቱሪዝም ቢሮ ባለሙያዎች ተጠንተው የታተሙ መጽሃፍት

ተቁ           የጥናቱ ዓይነት    ያጠናው ባለሙያ    ምርመራ

1 Culture and Ethno History of Halaba  ወ/ሮ ዜና አየለ

2 Ethno History of Maale People   አቶ ሚልክያስ ላሚሶ

3 Ethno History of the Bench People  አቶ ሙሉነህ ተፈራና ደረጀ ታደስ

4 Ethno History of Gidicho People   አቶ ታደለ ታዬሶ

5 Ethno History of the Kore People        አቶ ዳኝነት ላቀና አቶወርቃለም ክፍሌ

6 Ethno History of the Konta People     አቶ ተፈሪ አበበና አቶታደሰ ለገሰ

7 Ethno History of the Zayse People   አቶ ዳኝነት ላቀ

8 Ethno History of the Donga People   አቶ ታደሰ ለገሰ

9 The Kusume Peopl: Ethno History   አቶ ታደለ ታዬሶ

10 Ethno History of the Chara People      አቶ አ/አለም መለሰና አቶ አበራ መኩሪያ

11 A Sketch of Yemsa Grammar     አቶ ደመቀ ግዛቸዉ   የየም ቋንቋ

12 የ8ብ/ሰቦች ቋንቋ ባህላዊ መ/ቃላት    በቋንቋ ባለሙያዎች

13የግፋታ በዓል አከባበር በዎላይታ    አቶ መሀመድ ሀምቢሶ

እግረ-መንገድ  ቋንቋችንን እናልማ ! 
 

     እንደ SIL International መረጃ ከሆነ በዓለም ላይ 6912 ያህል ቋንቋዎች ይገኛሉ፡፡
 በዓለም ላይ ካሉ ቋንቋዎች ዉስጥ 51 ያህሉ ሞተዋል፡፡ ከነዚህም ዉስጥ አራቱ  
 የኛዎቹ ግዕዝ፣ጋፋትኛ፣ዎይጦና መስመስ ናቸዉ፡፡ 
 በዓለም ላይ ካሉ ቋንቋዎች ዉስጥ ከ50%-90% የሚሆኑ ቋንቋዎች እ.አ.አ. እስከ  
 2100 ድረስ ሊጠፉ ይችላሉ፡፡ምክንያቱም አብዛኛዎቹ የዓለም ቋንቋዎች ያሉዋቸዉ 
 የተናጋሪ ቁጥር በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ በመሆናቸዉ የተነሳ ነዉ፡፡
 በዓለም ላይ ካሉ ቋንቋዎች ዉስጥ 50% ያህሉ የሚገኙት በህንድ፣ብራዚል፣
 ሜክሲኮ፣አዉስትራሊያ፣ናይጀሪያ፣ኢንዶኔዥያና ፓፓ ኒዉ ጊኒ ዉስጥ ነዉ 
               
 ምንጭ፡-ጎግል



    ልሳን ለምን ይሙት ?           

የማን ማንነቱ፣ 
ስሩ መሰረቱ፣
ትልቁ ቁም ነገር ለሰዉ ሰዉነቱ፣
የማንነቱ ልክ የእኩልነቱ፣
አደባባይ መዉጫዉ ሸንጎ ‘ሚቆምበት፣
ቢበደል ቢበድል የሚሟገትበት፣
የሰዉ ማንነቱ ዋና ህልዉናዉ
‘ሚጠፋ ሳይጠፋ ለምን ይጥፋ ቋንቋዉ፡፡
ሲበደል ሲጠቃ  “እሳት ጎርሶ፣ 
               እሳት ለብሶ ”
እንቢ! አሻፈረኝ!ብሎ የሚልበት፣
ቁጣና ብሶቱን ‘ሚተነፍስበት
ባህልና ልማዱን ወጉን ‘ሚገልጽበት፣
የሰዉ ህልዉናዉ ቋንቋዉ የሞተ ‘ለት
ያኔ ነዉ የሰዉ ልጅ የዘላለም ጸጸት፡፡
ከየት እንደተነሳ የት እንደነበረ፣
በየት በኩል አድርጎ የት እንደሰፈረ፣ 
ከምንጩ ከስሩ
መጥፎም ይሁን ጥሩ 
ታሪኩን ለትዉልድ የሚያቀብልበት፣
ጀግንነቱንና ገድሉን ‘ሚያወጋበት፣
የሰዉ ማንነቱ፣
ስሩ መሰረቱ፣
መተኪያ የሌለዉ ቋንቋዉ የሞተ ቀን፣   
ያኔ ነዉ የሰዉ ልጅ የዘላለም ሀዘን፡፡

                       በደመቀ ግዛቸው
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ፊደል ይዳሰሳል                                      
ቃል ሆኖ ለመውጣት ምላስ ያማስላል                         
ላንቃን እየሸሸ
ጥርስን አሳምሮ ጉሮሮ እየጎሸ
በአፍ ውስጥ ዳሰሳ
ምልክት ቅየሳ
ለመግባባት ጩኸት
የቋንቋ ጉልመሳ
ለማያውቀው ሌላ
ሰው እንጂ ተላላ
ቋንቋማ መግባቢያ
የማሰብን ጉዞ አጉልቶ ማሳያ
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መጽሐፈ ሁኔ
                                                                                                                       
እኔ አለኝ ወይ ?
 አይን                                                         
አሚያይ                                                          
ፊቴ ተንጠልጥሎ የሩቅ ተንባይ                                                         
ፊደሉን ላላዩ                                                         
ያለስፍራው የሌለን አሳዩ                                                             
የእኔ                                                         
አይኔ                                                       
ዝንተ-ዓለመ ቀሪ እንደ አፈር ቡንኔ                                                        
መጽሐፈ ሁኔ ፡፡ 

ግዛቸው ገ/ማሪያም
                                                                     



በግዛቸው ገ/ማሪያምና በአንተነህ ሲሳይ

‹‹ አዞን ማርባት በብልሃት ›› በቀላል ወጪ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለውና !

የተፈጥሮ መስህቦቻችን      

 በዓለማችን ከሚገኙ እስከ ሃያ አምስት ከሚደርሱ የአዞ ዝርያዎች ውስጥ አፍሪካ አህጉራችን የታደለችው አራቱን ብቻ ነው፡፡

ከዌስት አፍሪካ አዞ፤ከኮንጎ ድዋርፍ አዞ፤ከአፍሪካ ሎንግ ስኖትድ አዞና ከናይል አዞ ዝርያዎች ውስጥ ሃገራችን ኢትዮጵያ ደገሞ አራተኛውን 

ብቻ በአስራ ሶስት ወንዞቿ እና በአራት ሀይቆቿ ውስጥ ታቅፋቸው ትገኛለች፡፡የናይል አዞ ከሚገኝባቸው ሀያቆች በዋንኛነት በክልላችን 

በጋሞ ጎፋ ዞን የሚገኙት አባያና ጫሞ ሀያቆች ተጠቃሽ ናቸው፡፡

 ከጥንት ከንግስት ሳባ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የዱር እንሰሳ ሃብቶችን ውጤት ጠቀሜታ የተረዳው የሃገራችን ህዝብ በአደን መልክ 

ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲባል እንሰሳቱን ማጥቃት በመጀመሩ በተለይ በ1950 ዎቹና በ1960 ዎቹ ዝርያቸው እየተመናመነ ከመጡት ውስጥ 

የናይል አዞም ለቆዳው ጥቅም ሲባል አንዱ የድርጊቱ ሰለባ ሊሆን ቻለ፡፡

  ቀስ በቀስ ዝርያው እየተመናመነ በመምጣቱና ህገ ወጥ የሆኑ የአዞ ግብይቶችንና አደንን ለመቆጣጠር ሲባል ሃገራችን በ19 70ዎቹ 

መጀመሪያ ላይ በህግ ክልከላ ማድረግ ጀመረች፡፡በወቅቱ በተደረገው የህግ ከለላ ሳቢያም በመጥፋት ላይ የሚገኘው ብቸኛው የናይል አዞ 

ዝርያ ማገገም በመቻሉና ያንንም በአስተማማኝ መልኩ ዝርያው እስከ ወዲያኛው እንዲቀጥል ለማድረግ እንዲሁም ሌሎች ሃገራት እያገኙ 

ያለው ዘርፈ ብዙ የአዞ ጠቀሜታን ሃገራችንም ትቋደሰው ዘንድ በማሰብ በጥናት ላይ በመመስረት በ19 76 ዓ.ም ከአባያ ሀይቅ ደቡብ 

ምዕራብ ዳርቻ በ500 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የአርባ ምንጭ አዞ ራንች ሊቋቋም ችሏል፡፡ ያን ጊዜ ብዙ የአለም ሃገራት አዞን በራንች ውስጥ 

በማርባት ዘዴ ዘላቂ የአጠቃቀም ስልትን ተከትለው እያገኙ ያለውን ጥቅም ሀገራችንም ይገባኛል በማለት እ.ኤ.አ በ1982 ዓ.ም ለአለም 

የምግብና እርሻ ድርጅት ያቀረበችው ጥያቄ ይሁንታን በማግኘቱ እ.ኤ.አ በ1983 ዓ.ም አንድ ባለሙያ ባደረገው ጥናትና መረጃ ማሰባሰብ 

መሰረት ነበር በዓባያ ሀይቅ አቅራቢያ ያመቻል በተባለው የቀድሞ ስፍራ ራንቹ ሊቋቋም የቻለው፡፡

 የአዞ ራንችን በዓባያ ሀይቅ 500 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ለማቋቋም የነበረው ምክንይት ለአዞዎቹ የሚያስፈልጉ እንደ ውሃ፤ምግብና 

የኤሌክትሪክ ኃይል የመሳሰሉትን ቀደም ብለው በሀይቁ ዳርቻ የተመሰረቱ መስሪያ ቤቶች በመኖራቸው ከእነሱ ማግኘት እንደሚቻልና ውሃን 

ደግሞ ከሀያቁ በማለት ለራንች ምስረታ እንደ ታሳቢ ምክንያቶች ተደርገው ነበር፡፡በቅድሚያ ግን እንደ ዋና አላማ የተያዘው በህገ-ወጥ 

አደን እየጠፋ ያለውን ብቸኛ የናይል አዞ ዝርያን በራንች ማርባትና ማቆየት ቢሆንም የዱር እንሰሳ ለአንድ ሃገር የሚኖራቸው ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታን፤ለምርምርና ጥናት አጋዥ መሆናቸውን እና ስለ አዞ ራንች የአረባብ ዘዴ ማስተማሪያ የሚሉትን እንዲሁም የአዞ ቆዳና ስጋን 

ለውጭ ገበያ በማቅረብ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪን ጭምር በማሰብ ነበር፡፡

ብቸኛው የሃገራችን አዞ ራንች የሆነው የአርባ ምንጭ አዞ ራንች የተመሰረተበትን ዋና ዓላማ አጠር አድርገን ያቀረብነውን ታሪክ እዚያው 

ተገኝተን ካገኘናቸው መረጃዎች ባሻገር አሁን ያለበትንና ኃላፊዋ ዶ/ር ትዕግስት አሻግሬ የነገሩንን እነሆ ብለናል አንባቢያን አሁንም መልካም 

ንባብ፡፡



በአርባ ምንጭ አዞ ራንች ከሚገኙ የናይል አዞዎች አንዱ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ ሲታይ

 በአፍሪካ ከሚገኙ አራት ዓይነት የአዞ ዝርያዎች አንዱ ይህ የናይል አዞ ዝርያን በራንች ውስጥ በማቆየት እየተመናመነ የመጣውን 

ብቸኛ የሃገራችንን አዞ ዝርያን ለመታደግ ሲባልና ለሌሎች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በማሰብ እንዲሁም ለሃገራችን ቀጣይ ፈር ቀዳጅ የአዞዎች 

ማራቢያ ተምሳሌትነቱ በሙያ እንዲለመድ ሊያግዝ ይችላል ተብሎ የተቋቋመው የአርባ ምንጭ አዞ ራንች በተለያዩ ጊዜያት የመንግስት 

መዋቅር ሲቀየር እንዲሁ ራንቹንም የሚያስተዳድሩ ይቀያየሩ ነበር፡፡ይህም ማለት  ግብርናን ጨምሮ እንደ ማእድንና ኢነርጂ የመሳሰሉት 

ማለት ነው፡፡ 

 እያንዳንዱ ሂደትን ከፋፍለን ማየት ይገባናል ይላሉ የራንቹ ጽ/ቤት ኃላፊ ዶ/ር ትዕግስት አሻግሬ ፡፡ ከተመሰረተ በኋላ ሃይቁ 

የቀድሞውን ራንች አጥለቅልቆ አዞዎች ለአደጋ በመጋለጣቸው እንዲሁም የቆዳ ጥራታቸው በመጓደሉና በመሳሰሉት ከፍተኛ ችግር ገጥሞት 

ነበር፡፡ ይህንን ከነ ችግሮቹ የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ተረክቦና በፕሮጀክት ደረጃ በመቅረጽ በርካታ ወጪዎችን አውጥቶ አሁን እዚህ 

የሚገኝበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ተችሏል፡፡ ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ማለትም፡ በ19 80ዎቹ እና 19 90 ዎቹ ዓ.ም ውስጥ በተለይ በአደጉ 

የአውሮፓ ሃገሮች በጣም ሀብታም በሆኑ ሰዎች ዘንድ የአዞ ቆዳ ለቅንጦት እቃዎች አገልግሎት በጣም ስለሚፈለግ ቆዳው ጥሩ ገበያ 

ስለነበረው መጠነኛ ጥቅም ይገኝ ነበር፡፡ይህ እንግዲህ ዋና አላማውን የአዞ ዝርይን ከመጠበቅ ጎን የሚካሄድ ነው፡፡

 የነበሩበት ችግሮች ከ19 89 ጀምሮ እስከ 2003 ዓ.ም ድረስ ከፍተኛ የመጥለቅለቅ አደጋ ውስጥ ነበር፡፡ 2004 ነው እዚህ አዲሱ 

ጽ/ቤት የገባነው፡፡ የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ከማዘጋጀት ጀምሮ   የማቋቋሙና አዞዎችን ከቀድሞ ቦታቸው አሁን ወደ ሚገኙበት 1.5 ኪ.ሜ 

ርቀት ወደ አዲሱ ቦታ የማስፈር ስራን ጨምሮ ሌሎች አስተዳደራዊ ጉዳዮችም አንድ ላይ ይፈጸሙ ነበር፡፡

 



የራንቹ ኃላፊ ዶ/ር ትግስት አሸብር መግላጫ በሰጡበት ወቅት

በመጠለያ ውስጥ የሚገኙ የአዞ ጫጩቶች በከፊል ሲታዩ

 የጽ/ቤቱ ኃላፊ ዶ/ር ትእግስት እንደነገሩን ራንቹን መልሶ የማቋቋሙ ስራ ቀላል እንዳልነበርና የፕሮጀክቱ ስራዎችም እስከ 

ስድስትና ሰባት ደረጃዎች የሚዘልቅ ነው፡፡አዞዎች ለአደጋ እንዳይጋለጡ በማሰብ ወደ አዲሱ ጽ/ቤት ከግንባታ ጋር ተያይዞ የማጓጓዙ ተግባር 

ከፕሮጀክቱ ሌሎች ስራዎች ጋር ተቀናጅቶ በተጓዳኝ የሚከናወንም ነበር፡፡

 ቀስ በቀስ የአዞ ገንዳ፤ቄራና መጠለያ /ግሪን ሃውስ/ እንዲሁም መንገድ በተከታታይ የተሰሩ ስራዎች ሲሆኑ የቆዳ ሽያጭና የአዞ 

ስጋ ማምረትና ለገበያ በማቅረብ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት እንዲቻልም ዘመናዊውን ቄራ በቁሳቁስ ማሟላቱ ቀጣይ ስራ ይሆናል ይላሉ፡፡

 

 የአዞ እርባታው አደጋ ተጋርጦበት በሃይቁ መጥለቅለቅ ምክንይት ያድኑኝ ጥሪ በአካባቢው ሲያስተጋባ ቀድሞ የደረሰው የክልሉ 

ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ለመልሶ ማቋቋሙ ትልቅ ዋጋ መክፈሉን ኃላፊዋ አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ፡፡

 ምክንያቱም ከተጥለቀለቀው ኃይቅ አዞዎችን ለቅሞ በማውጣት ወደ አዲሱ ስፍራ ማመላለሱ ከሌሎች የዘውትር ተግባርና 

ከግንባታ ጋር ተያይዘው የራንቹን ሰራተኞች በሙሉ የፈተነ ተግባር ነበር፡፡እቃዎችንም ወደ አዲሱ ጽ/ቤት ማጓጓዙም እንዲሁ ከአካባቢ 

ማጽዳት ተግባር ጋር የዘውትር ጥረትን የሚጠይቁ ነበሩ፡፡

 ከሁሉ ከሁሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሰው ልጆች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እንዲሁም ለራሳቸው ጥቅሞች ሲሉ ተፈጥሮንና የተፈጥሮ 

አካባቢዎችን እየጎዱ የመምጣታቸው ሂደት ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልገው ይሆናል፡፡ተፈጥሮ ሚዛኗን ጠብቃ ያቆየችንን ያህል ትንሽ 

የተዛባች ጊዜ በምድር መቆየታችን አጠያያቂ በመሆኑ ነው፡፡ለዚያውም ልክ አዞዎቹ በራሷ በተፈጥሮ በደረሰባቸው ጉዳት የኃይቁ መሙላት 

ከራንች እንዲሰደዱ ምክንያት እንደሆነ- ሁሉ ማለት ነው፡፡

 የሆነ ሆኖ የፈለገው ወጪ ወጥቶና የሰው ጊዜና ጉልበት ፈሶበት ራንቹ አሁን ላለበት የተሻለ ደረጃ መድረስ ችሏል፡፡ በቀጣዩ ግን 

ሁሉም ለተፈጥሮና ለሃገር እንዲሁም ለእንሰሳዎቹ ተቆርቋሪ ለሆነ በሙሉ ትልቅ የቤት ስራ እንዳለበት በማስገንዘብ ወደ ኃላፊዋ ማብራሪያ 

ማለፍን መረጥን፡፡




























































