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ኣሸንዳ-ሻደይ ዓለምለኻዊ ቅርሲ ኮይኑ ክምዝገብ ኣይግበኦን ድዩ? 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

እተውታ 

ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ቋንቋታት ዘሐተሞ በራሪ ፅሑፍ ከምዝሕብሮ መበቆል ቋንቋ ትግርኛ 

ኣመልኪቶም ዛጊድ ኣብ ዝተፅሓፉ ወይ ዝተፀንዑ ምርምራት፣ትግርኛ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 

ንምንባሩ ዘርኢ መረዳእታ ዝሓበሩ ምሁራን ኣለው፡፡ ፍስሃ ሃይሉ (2001 ዓ.ም)ኣብ ዘካየዶ 

መፅናዕቲ ተካሩ ዝብል ፅሑፍ ኣብ ናይ ግብፃውያን ሃይሮግሊፍ ከምዝረኸበን እዚ ድማ ተጋሩ 

ንምባል ከምዝኾነን ይሕብር፡፡ ተካሩ እንትንብል ተጋሩ ንምባል ምዃኑ ፍስሃ ስነ-ልሳናዊ መርትዖ 

ዘቅርብ /ክ/ ኣብ ሞንጎ መናብብቲ እንትመፅእ /ግ/ ከምዝኸውን እዩ፡፡ 

ስለዚ ተካሩ ኣብቲ ጥንቲ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ምድረ ቱንት ንዝነበሩ ተጋሩ ምዃኑ 

ይሕብር፡፡ ነዚ መረዳእታ ብኻልእ ኣብነት እንተጠናኽሮ ፋሲካ ንኽንብል ፋሲጋ ምባልና፣ተጋሩ 

ዝብል ቃል ንፈለማ ግዘ ኣብ ፅሑፍ ሃይሮግሊፍ ዝሰፈረ (1501—1479 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ) ን 

(1479---1447 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ) ን ተፃሒፉ ዝርከብ ምህላዉ እዚ ሙሁር ይሕብር፡፡ 

ትግራይ መሰረት ጥበብን ጥበበኛታትን ምንባራ ዘረጋግፁ ቅድሚ 2000 ዘበን ጀሚሮም ዝነበሩ 

ሓድግታት ስነ-ጥበብ ሕዚ እውን ኣለው፡፡ ድሕሪ ሻድሻይ ክፍለ ዘበን እንተኾነ እውን ብምህዞ 

ምልክታት ሙዚቃ /ኖታ/ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ዝኾነ ሊቀሊቃውንቲ ማህሌታይ 

ያሬድ፣ብመወዳድርቲ ኣልቦ ፍልስፍንኡ ዝልለ ዘርኣያዕቆብ…ደቂቀ እስቲፋኖስ እናበልካ ስነ-

ጥበበኛታት ትግራይ ዘርዚርካ ዝውድኡ ኣይኮኑን፡፡ 

ከምቲ ኣብ ዘበነ ኣክሱም በፂሕናዮ ዝነበርና ጠርዚ ምዕባለ ስነ-ጥበብ ቀፃልነት ሃልዩዎ ረብሓና 

ኣይተረጋገፀን፡፡ ምኽንያቱ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን፡፡ በቲ በለ በቲ ኣብ ልዕሌና ብኹለመዳዩ 

ኣንፀላልዩ ዝነበረ ደበና ድሕረትን ድንቁርናን ብሳላ ስሙር ቃልስና ተጋሊሁ ሎሚ ኣብ ጎደና 

ልምዓታዊ ህዳሰ ንርከብ፡፡ 

ስለዚ እውን ትግራዎት ከምዚ ዝኣመሰለ ዝፀንሐን ዘሐብንን ብባህሊ፣ብስልጣነ፣ብፖለቲካ፣ብስነ-

ጥበብን ካልኦትን ዓውድታት ዝግለፅ ዓሚዩቕ ታሪኽ ከምዘለና ምፍላጡ እቲ ኣቐዲሙ ዝመፅእ 

እዩ፡፡ እንተፈሊጥናዮ ነፅንዖ፣ኣፅኒዕና ንስንዶ፡፡ ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ መንቀሊ ገይርና ድማ እቲ 

ጉዳይ ይጠቕመና’ዶ? ይጎድአና? ንፈሊ፡፡ ዝጠቕመና እንተኾይኑ ነስፋሓዮ ንብል እሞ ከመይ 

ከምነስፍሖን ናበይ ከምእነብፅሖን ኣነፂርና ንኣትዎ ንዕወተሉ ድማ፡፡ እቲ ብመፅናዕቲ ዝተነፀረ 

ርእሰ ጉዳይ ንህዝብናን ህዝብናን ባዕልናን ንእንነብረላን ዓድና ዘይረብሕ እንተኾይኑ ድማ ከመይ 
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ቀስ ብቐስ ( ምኽንያቱ ብፅቡቕ ድዩ ብሕማቕ ዝተጀመረ ጎዳኢ ነገር ኣብ ሓንጎል ሰባት ተሃቲሙ 

ሓላፊ ንተተካኢ ኣብ ፃዕዳ ሓንጎሉ እናቐረፆ ስለዝኸይድ  ብቐሊሉ ብወፍሪ ክተጥፍኦ ዝከኣል 

ስለዘይከውን) ነዳኽሞ ነህስሶ ኣብ መወዳእትኡ  መሊእና ነጥፍኦ? ዝብል ናይ ቀረባን ርሑቕን 

ትልሚ ሓንፂፅና ንዓጥቀሉ ማለት እዩ፡፡ እዚ እንነብረሉ ዘለና ከባቢ ማዕኸን ታሪኽ፣ባህልን መዓት 

ዘይተገልፁ ቅያታትን እዩ ኢልና ኢና፡፡ ካብ’ቲ ዘይነፅፍ ታሪኽን ባህልናን ንኣሽንዳ መዚዝና እሂን 

ምሂን ምብህሃልና ንትርጉም ባህሊ ዝምልከት ክነቐድም፡፡ 

ሓደ ሊቅ ወላዲ ከምዚ ክብሉ ፅሒፎም “…ንሕና ትግራዎት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ’ዚ ዘለናሉ 

እዋን ዝበዝሐ ባህላዊ ውርሻናን ፀጋናን ብምኽንያት ስነ-ስርዓት መርዓን ሓዘንን ሃይማኖታዊ 

በዓላትን፣ ኣብ ልደት፣ኣብ ጓይላ፣ኣብ ጨፈራ፣ኣብ ምቕንጣጥ መርዓት፣ኣብ ምፍናውን ምቕባልን 

መርዑ፣ኣብ ምሕፃብ ገለብ፣ኣብ ምብዓል ሓዱሽ ዓመት፣ኣብ ቤተ ሕፅኖት፣ኣብ ፃዒድን ፃህያይን 

ጎልጓልን፣ኣብ መኼዳ ዓውዲ፣ኣብ ምምጣቕ መጠቓ፣ኣብ ምፅፋእ መፅፋእቲ፣ኣብ ፅምቋ ስዋ፣ኣብ 

ምልሓም በርበረ፣ኣብ ምርራውን ምስርሳርን ህፃናት፣ኣብ ሓዘን ብወየ፣ ኣብ መርዓ ብማሰ (ኣውሎ) 

ጓሶትን ህፃናትን እውን ብወገኖም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስን ካልእን ዝግበር ዝነበረን ዘሎን ኪነ-

ጥበባዊ ኣገላልፃ ብቓል ጥራሕ ኮይኑ ብመልክዕ ስነ-ቃል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እዩ ዝሓልፍ 

ዝነበረን ዘሎን…” 

ሎሚታት ታሪኽ ብኣፋዊ ዛንታ ካብ ዉሉድ ወለዶ ዝሓልፈሉ መስርሕ ብውሱን መልክዑ ይተርፍ 

ኣሎ፡፡ ምኽንያቱ ዘበናዊ ትምህርቲ በብኸባቢኡ በብቁሸቱ ይሰፍሕ ስለዘሎ እቲ ፊደል ዝቖፀረ 

ዝፈልጦ ብመልክዕ ፅሑፍ ከሕልፍ ይፅዕር ኣሎ፡፡ 

ይኹን እምበር ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብኣፍ እናተመሓላለፈ ዝመፀ ብኣግባቡ ይዕቀብ ኣሎ ዝበሃል 

ኣይኮነን፡፡ ንኣብነት ኣብ ሰነ-ስርዓት መርዓና ዝግበሩ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ብባህላዊ ዜማታት 

ይስነዩ፡፡ ዳርጋ ኣብ መብዛሕቲኡ ማለት ይከኣል እቲ ኣብ መርዓ ዝግበር ስነ-ስርዓት 

እናሃሰሰ፣ባህላዊ ዜማታት እናተረሰዐ ይኸይድ ኣሎ፡፡ እዚ ድማ ክልተ ጉድኣታት ኣለዉዎ፣ሓደ 

ባህላዊ መንነትና ዘህስስ ኮይኑ፣ብኻልኣይ መልክዑ ድማ ባህላዊ ስነ-ስርዓት መርዓና ንበፃሕቲ 

ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብምርኣይ ክንረኽቦ ዝግበአና ዝነበረ ክብርን ቁጠባዊ ረብሓን የትርፍ፡፡ 

ደጊም ናብ ዋና ነጥብና፡፡ 

“…ኣሸንዳ ኣብ ዞባ ማእኸል ብዘይካ ተምቤን ‘ዓይኒ ዋሪ’ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ድሮ 24 ነሓሰ 

ብዝሑል ኣገባብ ጀሚሩ ክሳብ ፍርቂ መስከረም ይዘልቕ፡፡ ኣብ መቐለን ከባቢኣን ካብ 16 ነሓሰ 

ጀሚሩ ብዉሑድ ክሳብ ሳልስቲ ብዉዑይ ይፅወት፡፡ ኣብ ኩሉ ከባቢ ጓል ኣሸንዳ /ዓይኒ ዋሪ/ 

የመላኽዕ እዩ ዝብልኦ ዘለወን፣ እተን ዘይብለን ካብ ጎረባብተንን ሓደሽቲ መርዑን መጋየፂታት 
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ፅሩራ፣ኩትቻ፣ዝብጦ፣ሕርኩም፣ሕንቆ መስቀል፣ደብሪ መስቀልን ባቡር መስቀልን ዝበሃል ካብ ላዕሊ 

ክሳብ ታሕቲ ክሳድ ዝእሰር፣ ድር፣ሕፁያት ማርዳን ጥልፍን ለሚነን ደሚቐን ይወፃ፡፡ 

ካብ ዞባ ማእኸል ወፃኢ ተምቤን ሓዊሱ መፍለዪ እቲ በዓል ዝኾነ ቆፅሊ ኣሸንዳ ዘይተርፍ እዩ፡፡ 

‘ዓይኒ ዋሪ’ ካብ ስያምኡ ጀሚሩ ምስ ኣሸንዳ ስለ ዝኸይድ ቆፅሊ ኣሸንዳ ምጥቃም ግድን 

ኣይኮነን፡፡ ወይ ባህሊ ኣዋልድ ‘ዓይኒ ዋሪ’ ኣይኮነን፡፡ ነናይ ባዕለን መዓልቲ ሒዘን ናብ ኣሸንዳ 

/ዓይኒ ዋሪ/ ዝወፃ ኣዋልድ ኣብ ኩሉ ከባቢ ብተመሳሳሊ ፈለማ ናብ ቤተክርስትያን ይኸዳ፡፡….” 

በዓል ኣሸንዳ ብዋናነት መግለፂ ትግራዎት እኳ እንተኾነ ምስ ትግራዎት ተመሳሳሊ ባህልን ቋንቋን 

ዘለዎም ከም ገለገለ ቃላዊ መረዳእታ እውን ካብ ትግራይ ዝኸዱ ከም ዝኾኑ ዝእመነሎም ኣብ 

ክልል ኣምሓራ ከተማ ሰቖጣን ከባቢኣን ነበርቲ ዝኾነ ኣገው ብተመሳሳሊ ዕለትን ቅደም ሰዓብን 

ይካየድ እዩ፡፡ ኣብ ስያመ እውን ኣፈላላይ የብሉን፡፡ ኣብ ሰቖጣ ‘ኣሸንድየ’ ኣብ ትግራይ ብፍላይ 

ኣብ እንደርታ፣ደቡብን ተምቤንን ብተመሳሳሊ ‘ኣሸንዳ’ ዝብል መፀውዒ ሽም ቆፅሊ ኣሸንዳ 

ይፅዋዕ፡፡ ካብ’ዚ ብዝተፈለየ ኣብ ዓጋመ ‘ዋዒምቦ’ ኣብ ማእኸላይ ‘ዓይኒ ዋሪ’ ተባሂሉ ይፅዋዕ፡፡ 

ክቡር ወላዲና ኣቦ-መንበር ሊቃውንቲ ፅዮን ኣክሱም ንቡረኢድ በላይ መረሳ ኣብ ኣመፃፅኣ ኣሸንዳ 

ዝብልዎ እነሆ፡፡ 

“ …እዚ በዓል እዚ በዓል እዚ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ፡፡ ደናግል ኣዋልድ እናተኣከባ ዘብዕልኦ በዓል 

እዩ፡፡ ብኻልእ ከባቢ ኣሸንዳ ይበሃል ኣብ ኣክሱም ድማ ዓይኒ ዋሪ ይበሃል፡፡ ኣክሱም ብዘመነ 

ብሉይ ናይ መጀመሪያ ብዘመነ ሓዲስ እውን ናይ መጀመሪያ ስለዝኾነት እዚ በዓል እዚ 

ዝተጀመረሉ ብዘመነ ብሉይ ብዘመነ ኦሪት እዩ፡፡ እዚ ክኸውን ሓደ ዩፍታሄ ዝበሃል ገዛኢ መስፍን 

አስራኤል ነይሩ፡፡ ንሱ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ፀላኢ ስለዝተልዓለ ህዝቢ እስራኤል ካብ ፀላኢ ኣድሕነና 

እምበር ገዛኢና ክትከውን ንሸመካ ኢና ኢሎም ሸይሞም፡፡ 

ቅድሚ ምስ ፀላኢ ምግጣሙ ድማ ናብ እግዚኣብሄር ፀሎት /ምሕፅንታ/ ኣቕሪቡ፡፡ ኣሸኒፉ ድማ፡፡ 

ካብ ዓወት ናብ ገዝኡ እንትምለስ ሓንቲ ጓሉ ብኸበሮን ብበገናን እናመስገነት መጀመሪያ 

ተቐቢላቶ፡፡ ኮይኑ ግና ደንጊፁ ሓዚኑ ምኽንያቱ ካልእ መስዋእቲ ክገብር ተመፃቢዑ ስለ ዝነበረ 

ካቡኡ እታ ብሕታዊት ጓሉ እንታይ ኮይንካ ትሓዝን በለቶ፡፡ ኣንቲ ጓለይ እቲ ኩሉ ጊዜ ዝቕበለኒ 

ዝነበረ በጊዕ ክቕበለኒ እየ ኢለ ብምሕሳብ ኣቐዲሙ ዝተቐበለኒ መስዋእቲ ክገብረልካ እየ ኢለ 

ተመፃቢዐ ነይረስ ንሱ ስለዘይፀንሐኒ እየ ሓዚነ በላ፡፡ ንሳ ድማ ኣይዞኻ ኣይትሕዘን ነገር ግና ምስ 

ኣዋልድ መሓዙተይ ዝፃወተሉ ክልተ ወርሒ ሃበኒ በለቶ፡፡ ሃባ ድማ፡፡ ደናግል መሓዙታ ሒዛ 

እውን ብሓደ ወገን ድንግልናኣ እናሓሰበት ክልተ ወርሒ ሙሉእ ምስ ተፃወተት ኣብ መወዳእታ 

ቃልካ ኣይትዕፀፍ ዝኣተኻዮ ቃል ፈፅም ኢላ ፍቓደኛ ኮይና ተሰወአት፡፡ መሰረቱ እዚ እዩ፡፡ እዚ 
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ንምዝካር ድማ ኣዋልድ እስራኤል በብዓመቱ እናተኣከባ ክሳብ ኣርባዕተ መዓልቲ የብዕለኦ ነይረን” 

ይብሉ፡፡ ወሲኾም ድማ፣ 

“…ኣክሱም መሰረት ሀይማኖት ስለዝኾነት ብቀዳማዊ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት ቅድሚ ልደተ 

ክርስቶስ ብ4518 ዓመት ካብ እየሩሳሌም ፅላተ ሙሴ እንትመፅእ እንተላ ዘሎ ሕገ ኦሪት ዘሎ 

ስርዓታት ኩሉ ሓቢሩ ከም ዝመፅእ ይንገር፡፡ …” ይብሉ እሞ፣ ዓይኒ ዋሪ /ኣሸንዳ/ ምስ በዓል 

ተክለሃይማኖት /24 ነሓሰ/ ምብዓሉ ናይ ኣጋጣሚ እምበር፣ እቲ በዓልስ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ 

ከምዝኾነ ይገልፁ፡፡ 

“..ድሕረ ባይታ በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታዊ ሃይማኖታዊ ድዩ ኣይኮነን? ዝብል ዛዕባ ኣዝዩ መከራኸሪ 

እዩ..” ኢሎም ዝለዓሉ ምሁር ድማ እኒሀው፡፡ እቶም ምሁር መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ 

መብራህተን ገ/ማርያም ይበሃሉ፡፡ ቀዳማይ ዲግሪኦም ብሞያ ጋዜጠኝነትን ርክብ ምስ ኣጠቓለሉ 

ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ  ወለጋ ዩኒቨርስቲ ኣምሂሮም እዮም፡፡ ሎሚ ካልኣይ 

ዲግሪኦም ሰሪሖም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ጋዜጠኝነትን ርክብን ሓላፊን መምህርን ኮይኖም 

ኣብ ምግልጋል ይርከቡ፡፡ ብተወሳኺ እውን ካብ ኣውስትራሊያ ንዝፍኖ ኤስቢኤስ ሬድዮ ወኪልን 

ጋዜጠኛን ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ፡፡ መምህር መብራህተን ቅድሚ ሰለስተ ዓመት 

ንመመረቒ ካልኣይ ዲግሪኦም “ኣሸንዳ ብዓይኒ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ከመይ ይቐርብን 

ይውከልን” ብዝብል ኣብ ዝሰርሑዎ ሰፊሕ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ኣመፃፅኣን ኣመዓባብላን ፅወታ 

ኣሸንዳ ዝስዕብ ይብሉ፣- 

“…ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ዓብዪ ቦታ ዘለዋን በዓልቲ 

ሞሳን ንምዃና ማንም ዘይክሕዶ ሓቂ እዩ፡፡ ምናልባት ዝኽሕድ እንተሃልዩ ድማ ዘይሚዛናዊ 

ሕልና ዘለዎ ሰብ ክኸውን ኣለዎ፡፡ ካብ ባሕሪ ፀጋታትን ሞሳታትን እታ ቤተክርስትያን ንምጭላፍ 

እንትንፍትን ስርዓት ዕቀባ ጥንታዊ መንነትናን ታሪኽናን ንረከብ፡፡ ምስጋና ንሕሉፋት ወለድና 

ስርዓት ፊደል ምሂዞም፣ ቆርበት ኣልፊዖም፣ቀለም ጠሚዖም ኣብ ዝባን ብራና ፅሒፎም ዝሓደጉልና 

ብመጠንን ብዓይነትን ዝኻዕበቱን ጥንታዊ መፃሕፍትና ድማ ነዚ ህያው ምስክራት እዮም፡፡ 

እዚ ከምዘሎ ኮይኑ ግና ብዛዕባ ኣሸንዳን ሃይማኖታዊ ድሕረባይትኡን ትሕዝቶኡን ዘዘንትው ዝኾነ 

ይኹን ብፅሑፍ ዝቐርብ ሃይማኖታዊ መረዳእታ የለን፡፡ ወይ እውን ክቐርበልና ኣየከኣለን፡፡ 

ብጭቡጥ ኣሸንዳ ሃይማኖታዊ መሰረት እንተሃልዩዎ ዳኣ ንምንታይ ነዚ ዘረጋግፅ ዋላ ሓደ 

መረዳእታ እኳ ዝተስኣነ?፡፡ 
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ካልኣይ፣- ኣቦታት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ብዛዕባ በዓል ኣሸንዳ እንትገልፁ ዝተፈላለዩ 

መረዳእታታት የቕርቡ፡፡ ካብ ዕርገት ቅድስቲ ማርያም ክሳብ ኩነት ምዝንጋዕ እስራኤላውያን 

መሳፍንቲ፡፡ ካብ ታሪኽ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ሓዱሽ ኪዳን፣ዝተፈላለዩ ኣቦታት ናብ ዝተፈላለዩ 

ሃይማኖታዊ ድሕረ ባይታታት ዘተኣሳስርዎ ምናልባት ብዛዕባ ኣሸንዳ ግልፂ ዝኾነ ፅሑፋዊ 

መረዳእታ ዘይብሉን ኣብ ቃላዊ ታሪኽ ዝተደረተን ኣፍልጦ ስለዘለዎም ክኸውን ይኽእል፡፡ ዝኾነ 

ኮይኑ ግና ኣብ ካልኦት ሃይማኖታዊ በዓላትና ዋላ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝርከቡ 

ዝተፈላለዩ ኣቦታት እቲ ሃይማኖት ክንድ’ዚ ዝኣክል ኣፈላላይ ሓሳብ (ሓበሬታ) ምርካብ ልሙድ 

ኣይኮነን፡፡ ንምንታይ ዳኣ ኣብ ኣሸንዳ?  

ሳልሳይ፣- ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክርስትና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከም እኒ 

ግብፂ፣ግሪክ፣ሩስያ፣ኣርመንያ፣ህንዲ፣ሶርያ፣ወዘተ… ዝኣመሰላ ሃገራተ ዓለም እናተኣመነሉ ይርከብ፡፡ 

ዋላ እውን ኣብዘን ዝተፈላለያ ሃገራት ዝእመን ኦርቶዶክስ ክርስትና መጠናዊ ኣፈላላይ ክህልዎ 

ዝኽእል እንትኾን ንበዓል ኣሸንዳ ብወቕቲ፣ኣፈፃፅማ፣ተሳተፍቲ፣…ዝመሳሰል ሃይማኖታዊ በዓል 

ንመድሓኒት ሞት እውን ደሊኻ ኣይርከብን፡፡ ካልእ ተሪፋ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሃይማኖት ክርስትና 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ዝእመነሎም መጠነ ሰፊሕ ቦታታት እውን፣ኣሸንዳ ኣብ መብዛሕቲኡ 

ከባቢታት ትግራይን ኣብ ዉሱናት ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ጥራሕ ተደሪቱ ንረኽቦ፡፡ 

ኣብ ክልል ኣምሓራ እንትንርኢ ኣብ ፍሉይ ዞባ ዋግኽምራን ገለ ከባቢታቱን ጥራሕ ተወሲኑ 

ምርካቡ ድማ ባህላዊ ትሕዝቶ እቲ በዓል ይሕብረልና፡፡ ባህሊ ብባህሪኡ ተወራራሲ እዩ፡፡ ኣብ 

ውርርሱ ከዓ ተረዳድኦ ቁልፊ እጃም ይፃወት፡፡ ኣብ ከማና ዝበለ ብደረጃ ቴክኖሎጂ ዘይተርነዐ 

ማሕበረሰብ ድማ ቃላዊ ተረዳድኦ ንኽፍፀም ድማ ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ መዓበይ ክርከቡ 

ስለዝግበኦም ቅርበት ቦታ ወሳኒ ይኸውን፡፡ 

ናይ’ዚ ውፅኢት እዩ ድማ ኣሸንዳ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይን ገለ ዓርሞ ከባቢታት 

ክልል ኣምሓራን እንረኽቦ፡፡ እዚ ድማ ኣሸንዳ ብመሰረቱ ባህላዊ በዓል እምበር ሃይማኖታዊ 

ከምዘይኮነ የራጉደልና፡፡ ሃይማኖታዊ በዓል እንተዝኸውን ንምንታይ ዳኣ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ 

ተዋህዶ ብሰፊሑ ኣብ ዝእመነሎም ካልኦት ከባቢታት መላእ ሃገርና ዘይርከብ?፡፡ 

ራብዓይ፣- ኣብ መዋሰንቲ ክልል ኣምሓራ ዝህሉ ናይ ባህልን ቋንቋን ፍሉይነት ከምዘሎ ኮይኑ ኣብ 

ክልልና ትግራይ ጥራሕ እኳ እንተርኢና በዓል ኣሸንዳ ዝተፈላለየ ስያመ፣ኩነታት 

ኣከባብራ፣ፃንሖት፣ዝጅመረሉ ዕለት፣ኣጠቓቕማ ንዋያት፣ወዘተ ኣለዎ፡፡ እዚ ድማ ዉፁእ ዝኾነ 

ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ከምዘይብሉ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ነፀብራቕ ዝተፈላለዩ ጎናዊ ባህልታት ምዃኑ 

ይምስክር፡፡ 
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ስያመ እንተርኢና ኣብ ከተማ ኣክሱምን ከባቢኡን “ዓይኒ ዋሪ” ብዝብል ይፍለጥ፡፡ ኣብ ሽረን ገለ 

ካልኦት ከባቢታትናን ድማ “ማርያ” እናተብሃለ ይፅዋዕ፣ዝኽረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም 

ንምዃኑ ብዝሕብር መልክዑ፡፡ ኣብ ገለ ከባቢታት ምብራቓዊ ዞባ ድማ “ወዕምበብ” እናተብሃለ 

ይፍለጥ፡፡ ኣብ መብዛሕትኡ ምብራቓዊ፣ደቡብ ምብራቕ፣መቐለን ደቡብን ትግራይ ከዓ” ኣሸንዳ” 

እናተብሃለ ይፍለጥ፡፡ ብሽም እቲ ቆልዑ ኣሸንዳ ኣብ መዓናጡአን ዝዕጠቕኦ ሰፊሕን ነዊሕን ሳዕሪ 

ምዃኑ እዩ፡፡ ናብ ክልል ኣምሓራ እንትንዘልቕ ከዓ ኣብ ከባቢ ቆቦ “ሶለሌ”፣ ኣብ ሰቖጣን ገለ 

ከባቢታት ድማ “ኣሸንድዬ” ውይ ድማ “ሻደይ” እናተብሃለ ይፅዋዕ፡፡ እዚ ኣሸንዳ መልዓሊኡ 

ሃይማኖት ከምዘይኮነ ሓደ ዓርሱ ዝኸኣለ መርትዖ እዩ፡፡…” 

ይብሉ መምህር መብራህተን፡፡ 

ኣብ ዙሪያ ኣሽንዳን እንታይነቱን ኣመፃፅእኡን ባህላዊ ሃፍቱን ካልኦት ፀጋታቱን ዝፀሓፉ 

መፃሕፍቲ ይጀማመሩ ኣለው፡፡ ገና እውን ብዛዕባ እዚ ዓሚዩቕ ሃፍትታት ኣፋዊ ስነ-ቃል ዝሓዘ 

ምቁር ፅወታ ትግራዎት ኣመልኪቶም ዝቐርቡ ናይ ፅሑፍ፣ድምፅን ምስልን ሰነዳት ክቕፅሉ 

እዮም፡፡ ኣብ ዙሪያ ኣሸንዳ መፅናዕቲ ብምክያድ መፅሓፍ ዝፀሓፉ ካልእ ምሁር ሕፁይ ዶክተር 

ትካቦ ገ/ስላሴ ይበሃሉ፡፡ 

እዞም ምሁር ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ መምህር ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን ኮይኖም ኣብ ምግልጋል 

ይርከቡ፡፡ ብተወሳኺ ሳልሳይ ዲግሪ ብስነፅሑፍ ጋዜጠኝነት ንምሓዝ ይመሃሩ ኣለው ፡፡ መምህርን 

ጋዜጠኛን ኮይኖም ሰሪሖም፡፡  

“…ቀደም ኣብ ኣስመራ “ዮውሃንስይ ቅዱሰይ” ኢለን እንትደርፋ እዝክር ካብ’ዚ ብዝሓለፈ ግን 

ብዛዕባ ኣሸንዳ ሰፊሕ ግንዛበ ኣይነበረንን፡፡ ደሓር ብፍላይ ናብ ትግራይ ምስ መፃኹ እየ ኣሸንዳ 

ብደንቢ ከስተማቕሮ ጀሚረ፡፡ ኣሸንዳ ብጣዕሚ ሃፍታም ባህሊ እዩ፡፡ ብፍላይ ብሞያ መምህርነት 

ኣብ ከባቢታት ተምቤን  ምስረሐይ ብዛዕባ ኣሸንዳ ዓሚዩቕ ፍልጠት ክህልወንን ተገዳስነት 

ክሓድረንን ክኢሉ፡፡ ካብ ሞያ መምህርነት ተወዳዲረ ኣብ ድወት ጋዜጠኛ ኮይነ፡፡ ጋዜጠኛ ምስ 

ኮንኩ ነቶም ንዓመታት ዝሰራሕኹሎም ከባቢታት ተምቤን ክዝክሮም እንተለኹ፣ ካብ ባህላዊ ፅወታ 

ኣሸንዳ ተነፂሎም ክረአዩኒ ኣይከኣሉን፡፡ ኣቡኡ ኾይነ ኣሸንዳ ብርክት ዝበሉ ሓደሽቲ ዜማታት 

ዝመሃዝሉ፣ ጎራዙ ተኾሓሒለን ልዕሊ ካልእ እዋን ወቂበን ብነፃነት ብደርፍን ትልሂትን ኣውርስን 

ዝዓብዳሉ ምዃኑ ተረዲአ፡፡ እዝክር ኣቡኡ እናሃለኹ ኣብቲ ከባቢ ዝነበርና ሰራሕተኛታት 

መንግስቲ ከም በለስ ክረምቲ ክረምቲ ናብ ከባቢና ንጉዓዝ ኢና፡፡ ብድሕሬና ኣብ ጊዚያት ክራማት 

ብዙሕ ነገር እዩ ዝፍፀም፡፡ እቲ ፍፃመ ብፍላይ ምስ ፍቕሪ ዝተኣሳሰረ እንተኾይኑ ድማ ካብ 

ቆልዑ ኣሸንዳ ኣይሕባእን፡፡ ስለዚ ብደርፊ ይፍድሕኦ፡፡ ሓደ ዓመት ኣብ ጥቓ ከተማ ሃገረ ሰላም 
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ይሰርሐሉ ካብ ዝነበርኩ ቦታ ንሰዓታት ብእግሪ እናተጎዓዝኩ ኣብ ኮሌጅ መምህራን ዓብዪ ዓዲ 

ክመሃር ተገዲደ፡፡ ስለዚ ናብ ዓደይ ኣይከድኩን፡፡ እሞ ሽዕኡ እንታይ እዩ ኾይኑ ዳርጋ ን 70 

ሚእታዊ ካብ ኣዕሩኽተይስ ደርፊ ወፅዩሎም፡፡ ንሓደ ዓርከይ ኣብ ከባቢታት ተምቤን ብዝርከብ 

ሓሬና ዝበሃል ቦታ ብምጉዝጓዝ፣ 

መን ወሲዱኪ ንሓሬና 

እገለዋይ ሽኮሪና፣ 

ነቲ ካሊእ ድማ  

መን ገዚኡልኪ ብታንቲ 

እገለዋይ መምህር ናይ ስፖርቲ፣ 

ካልእ ዘይዓርፍ ኮላሊ መሳርሕትና ነይሩ ድማ፣ 

እገለዋይ ሽደን’የ 

ናትካ ድየን ኩለን’የ፣ 

ይብላ እሞ መሊሰን ድማ ባዕለን 

ናየይ እወ ኩለን’የ 

በዚሐን’ዶ ኢልኩምወን’የ፣ 

ኣብ’ዚታት ዝገርም ፈጠራ ኢኻ ትዕዘብ፣ብፍላይ ምሁር ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን እንተኾይንካ፡፡ ንሕና 

ነዚ ኣብ ከረምቲ ዝሰማዕናዮ ንመቀላለዲ ዓመት ሙሉእ እናተጠቐምና ብጣዕሚ ንስሕቐሉ 

ነይርና፡፡ እዚታት ኣብ ኣሸንዳ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብር ደፊኡኒ፡፡  

ኣሸንዳ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ካብ ነሓሰ 24 ዓ.ም ጀሚረን ክሳብ መስቀል ከባቢ ይፃወትኦ፡፡ እዚ 

እናሰፍሐ ክሳብ ኤርትራ እውን ይፅወት  

ንወድስ’የ ንወዳድስ’የ 
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ቅዱስ የውሃንስ’የ 

ብዝብል ዜማ እውን ይስነ፡፡ ምስ ሓደ ኤርትራዊ ዓርከይ ኣብ ዓዲግራት እናዕለልና እናሃለና 

ቆልዑ ኣሸንዳ መፅየን ወዲሰናና ሂብናየን፡፡ ካቡኡ ክኸዳ እንከለዋ “ ኣዋልደይ እየ ኪዳ 

ዕበዳ፣ላዕላይ ሰማይ’ዶ ኣለዎ መይደ” ኢለን ወዮ ኤርትራዊ ዓርከይ “ ኣታ ናይ ፀሃይቱ በራኺ 

እውን ድየን ቀዲሐን ዝደርፋ” ኢሉኒ፡፡ ብጣዕሚ ስሒቐዮ “እዚ ደርፊ ፀሃይቱ በራኺ ዳኣ ቀደም 

ካብ ቆልዑ አሸንዳ ሰሚዓ ወሲዳቶን ብካሴት ኣሐቲማቶን ትኸውን እምበር፣ ቆልዑ ኣሸንዳስ ካብ 

ፀሃይቱ በራኺ ኣይወስደኦን፣ ኣብ ጥቐአን እንዶ ብኣፍ ዘውርሰአን ኣዴታት እኒሀውአንን “ ኢለ 

መሊሰሉ፡፡ ስለዚ እዚታት ጥንታውነትን ሰፊሕ ሽፋን ኣሸንዳን ዘሪኤና አዩ፡፡ 

 ስለዚ ጋዜጠኛ ምስ ኮንኩ ናብ’ቲ ብሞያ መምህርነት ዘገልግለሉ ከባቢታት ተምቤን ተመሊሰ 

ተኸታታሊ ፕሮግራማት ሰሪሐ፡፡ ኣብ ከባቢታት ገጠር ንቐዳማይ ክፍሊ ምሂረ፣ንኻልኣይ ብርኪ 

ምሂረ፣ ብደረጃ ኮሌጅን ዩኒቨርስትን እውን ምሂረ፡፡ በዝን ወዲኸምዝን ኣብ ኣፋዊ ያታ /ፎክለር/ 

ዝነበረኒ ግንዛበ እናዓበየ ኸይዱ፡፡ 

ኣብ ዩኒቨርስቲ ምስኣተኹ ድማ መመረቒ ፅሑፈይ ኣብ ልዕሊ ኣሸንዳ ዘተኮረ ክኸውን ኣብ 

ምምራፅ ኣየመናታእኹን፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሃፍቲ ብኣግባቡ ሰኒድካ ኣዝዩ ብዝሰፍሐ 

ኣገባብ ከም ምፍላጥ ዝመስሉዎ ፅቡቕ ነገር የለን፡፡ ኣሸንዳ ገና መሊእና ዘየስተውዓልናሉ ዓብዪ 

ሃፍትና እዩ፡፡ ነዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ተረዲአ እየ ድማ መመረቒ ፅሑፈይ ኣብ ልዕሊ ኣሸንዳ 

ክኸውን መሪፀ፡፡ ኣማኻሪ መምህረይ ኣብ ኣሜሪካን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላላለያ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት 

ዓለም ዘምሃረ ህንዳዊ እዩ ነይሩ፡፡ ትሕዝቶ መፅናዕቲ መመረቒ ፅሑፈይ ምስ ነገርኩዎ፡፡ 

ዓለምለኻዊ ፍልጠትን ተሞኩሮን ዘለዎ ምሁር እዩ፣ ስለዚ ኣሸንዳ ብዘለዉዎ ሃፍትታት መዚኒ 

ዝመዘዝኩዎ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ፈትዩዎ፡፡ ኣሽንዳ ዓለምለኸ መዐቀኒታት ኣፋዊ ያታ ዘማልአ 

ዓብዪ ባህላዊ ሃፍቲ እዩ፣ነዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ዶክትሬትካ እውን ቡኡ 

ቀፅሎ ኢሉኒ፡፡ እንተኾነ ግን ካልኦት ክቕፅልሉ ኢለ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ፊልድ እውን ስለዝቐየርኩ 

ሕዚ መመረቒ መፅናዕታዊ ፅሑፈይ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ዘተኮረ እዩ፡፡ “ ኢሎሙኒ፡፡ 

ሕፁይ ዶክተር ትካቦ ገ/ስላሴ ካብ ዩኒቨርስቲ ተመሪቖም ምስወፁ መመረቒ ፅሑፎም ኣስፊሖም 

“Ashenda the vergins day” ብዝብል ኣርእስቲ ብቛንቋ ኢንግሊዝኛ መፅሓፍ ኣሐቲሞም ብ2005 

ዓ.ም ንኣንበብቲ ኣቕሪቦም ኣለው፡፡ ብኢንግሊዝኛ ዝፀሓፍሉ ምኽንያት ንጃህራ ዘይኮነስ፣ እዚ 

ምቁርን ምዕሩግን ባህሊ ብስፍሓት ብደቂ ወፃኢ ክፍለጥን መፅዮም ክሪኡዎን ካብ ዘለዎም ድሌት 

ብምልዓል ምዃኑ ይገልፁ፡፡ 
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ሕፁይ ዶክተር ትካቦ ገ/ስላሴ ኣብ መፅናዕቲ ተደሪኹ ኣብ ዝተሓተመ መፅሓፎም ከምዝገለፅዎ 

ኣሸንዳ-ሻደይ ኣርባዕቲኦም ዓለምለኻዊ መዐቀኒታት ኣፋዊ ያታ ዘማልአ እዩ፡፡ ንሳቶም እውን 

 -ኣፋዊ ስነቃል ሃፍቲ /oral literature/ 

“ቆልዓ ኣሸንዳ ርኢኻ ኣይትተሓፀ” 

“ቆልዓ ኣሸንዳ ዘይብላ ዕዳ” 

ዝኣመሰሉን ኣበሃህላታት ዘለዉዎ ምዃኖም፣ 

-ትልሂት /performing folk arts/ 

ዝተፈላለዩ ትልሂታት ዝረአዩሉ ምዃኑ፣ 

-ሕብረተሰባዊ ተቐባልነት /folk custom/ 

 መዓልቱ እንትኣክል ጎራዙን ኮበላትን ብሓባር ዝፃወቱዎን ሀዝቢ ዝተቐበሎን ዝፈትዎም ምዃኑ፡፡ 

- ቁሳዊ ባህሊ / material culture / 

ካብ ብሩርን ወርቅን ከልኦት መጋየፂታት ዝተሰርሑን፣ዝተፈላለዩ ክዳውንትን ቅዲ ቁኖን 

ምምልኻዕን ዝረአየሉ ምዃኑ፣ 

በዚኦም መምዘኒ ክረአ እንተሎ ኣሸንዳ ሓደ ኣፋዊ ያታ ከማልኦም ዝግብኦም ዓለምለካዊ 

ረቛሒታት ዘማልአ ብዓለም ብርኪ ተቐባልነት ክረክብ ዝግበኦ እዩ፡፡ 

ደርፍታት ኣሸንዳ ብመልእኽቶም ኣብ ኣርባዕተ ከፊልካ ይረአዩ፣ 

- ንኣሽንዳ ንባዕላ ዘወድሱ  

መፀት መፀት 

ኣሸንዳ ዕምበባ መፀት፣ 

ኣሸንዳ ዘይበለት ጋመ 
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እንታይ ንዕድመ፣ 

ኣሸንዳ ኣሸንዳ ዓደይ 

ብበራቡር’ዶ ክሰብራ ኢደይ፣ 

ኣሸንዳ ማለት 

ሕንጥልጥል ደረት፣ 

ኣሸንዳ ዉዬ 

ክፃወት’የ ኣይቆልዓ እንድ’የ፣ 

ኣዋልደ’የ ኪዳ ዕበዳ 

ላዕላይ ሰመይ’ዶ ኣለዎ መይዳ፣ 

ኣሸንዳ ናይ ዓሚ’የ 

ናይ ዓሚ’የ ተራኸብና ሎሚ’የ፣ 

- ንኣውላድ ቆልዑ ኣሸንዳ ዘወድሱ፣ 

ኣዉላድ ስኒ ፀባ 

ምሰላ ዕምበባ፣ 

ኣቲ እዛ ኣሸንዳኺ ምነውያ 

ደሕሪ ቀምሽስ ቆቢዕ’ያ፣ 

ኣበያ ዉዒልክን ኣዋልዶ 

ኣብ’ቲ ማዕዶ ገረብ ሰብ ዘይኸዶ፣ 

ቆልዑ ኣሸንዳ ከመይ ዝበላ እየን 
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ከም ሻምብቆ ለይለይ ዝበላ’የን 

ከም ሻምብቆ ዝረበባ እየን፣ 

ኣውላድ ከም ሪሓን ማዕዶ 

ኣኽመሚኽን’ዶ፣ 

- ንዝውደሱ ሰባት ዝድረፉ፣ 

ኣያይ ስጋኻ ስጋኻ’የ 

ክፅበ ዉዒለ ንዓኻ፣ 

ወርቂ ሰዓቱ 

ስየ ቑመቱ፣ 

ኣብ’ዚ እኒሆ ጎይታ 

በዓል ድርብ ዋልታ፣ 

ክንውድሰን ክንወዳድሰን 

ኣበይ ኣለዋ ንሰን፣ 

- ደርፍታት ምስጋናን ፀርፍን፣  

ኣታዮ ጉደኛ 

ጓልዶ ኣለዋ ዳኛ፣ 

ኣይፈልጠካን ድየ ወዲ ዓደይ እንዲኻ 

ብሎቐታ ጊሐ ክትልምን ዝሓገኻ፣ 

እንጣጢዕ ቡቕላ ማይ ሳዋኣ’የ 
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ኣደንጉር ባሕሪ መጠቓኣ’የ፣ 

ኣነማ እፈልጥ እፈልጥ’የ 

ስዋኺ’ማ ማይ ሊጥ’የ፣ 

ዝብሉ ካብቶም ብዙሓት ዉሑዳት ምግላፅ ይከኣል፡፡ 

ኣሸንዳ ምህዞታት የተባብዕ ንጀግንነትን ልምዓትን ክብርን ኣፍልጦን ይህብ ንሓምለዋይ ናህሪ 

ፍናን ይህብ፡፡ ዓብዪ ሊቅ መራሒ መለስ ዜናዊ ኣብ መወዳእታ 2004 ዓ.ም ምስ ተሰውኡ ቆልዑ 

ኣሸንዳ ዝተቖነነኦ እርዮ፣ኣልባሶ፣ፈቲሐን፣ኩሕለን ሓሲሰን፣ጎባጉበን ኣውፂአን፣ምልኩዕ ሹፈን፣ጀርሲ፣ 

ቡፌ ጀዲድ ክዳውንተን ደራብየን፣ጡዑማት ዜማታት ኣሸንደአን ጠናጢነን ካብ መዓሙቕ ልበን 

ሓዚነን፡፡ 2005 ዓ.ም በዓል ኣሸንዳ እንትበዓል ግን ዝስዕቡ ግጥምታት ዝሓዙ ብርክት ዝበሉ 

ደርፍታት ምሂዘን፣- 

ኣነ ዝዕበ  

መለሰይ ሒዘ እየ እምበ፣ 

ንእሽቶይ ዋልታ’የ 

መልስዋይ ጎይታ’የ፣ 

መስዋይ ኩሕሎ 

ዝሓሰብካዮስ ይኸውን ኣሎ፣ 

እዚ ኣባይካ 

እዚ መንገዲ ባቡርካ 

እዚ ልምዓትካ ይሰልጥ ኣሎ፣ 

ስንዳይ ሞሞና 

        ሞሞና 
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ደቂ መለስ ጀግና፣ 

ወሰን ወሰን ስገም 

ማእኸላ ሓወልቲ 

መለስዋይ ጀግና 

ኣቦ ተጋደልቲ፣ 

ኣሸንዳ ጎራዙ ብቑሳዊ መጋየፂታት ተመላኺዐን ብነፃነት ዝፃወታሉ፣ ሰለስተ ዓይነት ትልሂታት 

ዘካተተ ንሳቶም እውን ሰርከሳዊ ምርኢታት (ንኣብነት ንእሽቶ ቆልዓ ኣብ መንኮበን ጠጠው 

ኣቢለን ‘ኣቲ ዘንጊ ወርቂ፣ዘንጊ እሞ ሃየ ሃየ ከይትወድቂ ዝብላሉ)፣ኩዳ፣ክሳብ ከባቢ ሰቖጣ ላስታ 

ዝኸይድ ትልሂት ኣውርስ ዝሓዘ ምዃኑ ተረዲአ፡፡ ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ባእታታት ስነ-ቃል 

ዘመልአ፣ኣዝዮም ዝገርሙ ምህዞታት ዘለዎ፣ ቀልቢ ዝገዝእን ዘህንንን መልክዕን ኣከዳድናን 

ዝንፀባረቐሉ፣ ብርክት ዝበሉ ዝደንቑ ነገራት ከምዝሓዘ መፅናዕቲ መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ መፅሓፍ 

ሕፁይ ዶክተር ትካቦ ገ/ስላሴ የረጋግፅ፡፡ ኣሸንዳ-ሻደይ እዚ ዝበሃል መለክዒ ኣፋዊ ያታ ዘይጎድሎ 

ዝተማልአ ባህላዊ ፅወታ እዩ፡፡ 

ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ መለክዒ ኣፋዊ ያታ ዘማልእ ባህሊ እዩ፡፡ ይኹን እምበር እዚ ዓብዪ ፀጋና ኣብ 

መድረኻት ሃገርና፣ኣህጉርናን ዓለምናን ክንዲ ዝግበኦ ክብርን ኣፍልጦ ክረክብን ኣየላለናዮን፡፡ 

ኣብ’ዚ ብዙሕ ሰሪሕና ኢና ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ገና ብዙሕ ይተርፈና፡፡ ስለ ባህልና ዘለና ፍልጠት 

ትሑት እዩ፡፡ መንግስታዊ ኣካላት፣ወልቀሰብሃፍቲ፣ ትግራዎት ምሁራን፣ጋዜጠኛታት ኣሸንዳ ኣብ 

መድረኻት ሃገርና ኣህጉርናን ዓለምናን ተፈላጥነት ክረክብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ትሑት እዩ፡፡ ብስሩ 

ኣሸንዳ እኮ ኣብ ውሽጡ ብዘለዉዎ ሃፍትታት ብብርኪ ዩኒስኮ ተመዝጊቡ ክብርን ተፈላጥነትን 

ክንረኽበሉ ዝግባእ እዩ፡፡ ክንድ’ዚ እናሓሰብና’ዶ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን 

ዓመት መፀን ነላልዮ ኣለና? እንተተባሂሉ ገና ኢና፡፡  

እሞኸ እዚ ነፃነተን ደቂ-ኣንስትዮ ጎሊሁ ዝንፀባረቐሉ፣ብዙሓት ስራሕቲ ኢደጥበብ ተሰሪሖም 

ዝቐርብሉ፣ ንዕቤት ትምህርትን ፈጠራዊ ፅሒፍን ዝኸውን ሃፍቲ፣ ንመስሕብ በፃሕቲ፣ ልምዓት 

ከቃላጥፉ ዝኽእሉ መልእኽታት ናብ ዝተወደበ ህዘቢ ዝሓልፍሉ ሜላ ተፈታዊ ፅወታ ኣሸንዳ-ሻደይ 

ብብርኪ ዩኒስኮ ተመዝጊቡ ኣህጉራውን  ዓለማውን ኣፍልጦ ክረክብ ብደረጃ ክልላዊ መንግስታት 

ትግራይን ኣምሓራን፣ ብፍላይ ኣብ ክልልና ወከልቲ መንግስትን ህዝብን ዝኾና ትካላት 
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 ኤጀንሲ ባህልን ቱሪዝምን፣ 

 ዩኒቨርስታት፣ 

 ቢሮ ትምህርቲ፣ 

 ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ 

 ማሕበር ባህሊ ትግራይ፣ 

 ማሕበር ከየንቲ ትግራይ 

ካልኦትን ተዋዲድና ኣሸንዳ-ሻደይ ዝግበኦ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ኣፍልጦ ክረክብ ብውነ’ዶ 

ሒዝናዮ ኣለና? ዝብል እስቲ እሂን ምሂን ንበሃሃለሉ ፡፡ 

ምኽንያቱ ዓሚ በዓል መስቀል ብብርኪ ዩኒስኮ ተመዝጊቡ ግቡእ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ክረክብ 

መንግስትን ህዝብን ተዋዲድና ሰሪሕና ተዓዊትና ኢና’ሞ፣ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ምቁር ባህላዊ ፅወታ 

ኣሸንዳ-ሻደይ ክንደግሞ ኣለና፡፡ ካልኦት ተወሰኸቲ ባህላውን ያታን ፀጋታትና ብብርኪ ዓለም 

ዝግበነኦም ቦታ ክሕዙ ብምስራሕ ቀዳምነትና ብተግባር ዘረጋግፅ ኣተሓሳስባን ዕጥቅን ሒዝና 

ንቕድሚት፡፡ 

//// 

 

 


