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ፈላጥን መስተብሃልን ገምጋሚ ኪነ-ጥበብ ቋንቋ ትግርኛ 

የድልየና ኣሎ፡፡ 

 

/ብደራስን ጋዜጠኛን ፀጋይ ሓድሽ ኣባዲ/ 

ተጓንፎ-1 

ኣብ 2004 ዓ.ም 15 ሓፀርቲ ፈጠራውን ሓቂ ቀመስን ታሪኻት ዘካተተት ማዕኸን ሓፀርቲ ልብ-

ወለድ ዝኾነት መፅሓፍ አሐቲመ፡፡መፅሓፈይ መንግስቲ ትግራይ ንኪነ-ጥበብ ብዝሃቦ ቆላሕታ 

ክሕተሙ ዕድል ካብ ዝረኸቡ 10 መፃሕፍቲ ሓንቲ ኮይና ሙሉእ ወፃኢ ዋጋ ሕትመት 

ብመንግስቲ ትግራይ እዩ ተሸፊኑ፡፡በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ትግራይ ዝዓዘዘ ምስጋና አቕርብ፡፡ 

መፅሓፈይ ከምተን ካልኦት ብሓልዮት መንግስቲ ትግራይ ዝተሓተማ ብሙሁራት ቋንቋን ስነ-

ፅሑፍን ብመመዘኒታት ሓፂር ልብ-ወለድ ተገምጊማ እያ ንሕትመት ብቕዕቲ ተባሂላ 

ተመሪፃ፡፡ድሕሪ ንሕትመት ምምራፃ እውን በቲ ዝተውሃበ ገምጋም ስለዘይዓገብኩ  ናብ ካልኦት 

ሙሁራንን ፀሓፍትን ወሲደ ክልተ ጊዜ ኣገምጊመያ እየ፡፡ብዙሓት ሃነፅቲ መአረምታታት ተቐቢለ 

ደጊመ ደጋጊመ ኣመዓራርየ ፅሒፈ መፅሓፈይ ንሕትመትን ንንባብን በቒዓ፡፡ 

ናብ ኣንበብቲ ድሕሪ ምዝርጋሓ ሓድ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ዘምህር ሙሁር ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን 

መፅሓፍካ ኣንቢበያ ኣለኹ’ሞ ርኢቶ ክህበካ እደሊ እየ ይብለኒ፡፡ኣደዳይ ኢለ እናተሓጎስኩ 

ርኢቱኡ ንምስማዕ ህንጥው ምዃነይ ኣረጋጊፀ ቆፀሮ ሒዝና ንራኸብ፡፡ 

እቲ ሙሁር ብፀርፍን ምንሻውን ጀሚሩ ዘረብኡ ብውርደት ይዛዝም፡፡ዝፃሓፍኩዎም ታሪኻት ኣብ 

ካልኦት መፃሕፍቲ ምስ ዘንበቦም ከምዝተመሳሰልዎ፣ልምዓታዊ ትሕዝቶን ትልሂትን 

ከምዝበዝሖም፣ኣብ ጎዕዞ ኪነ-ጥበብ ዘበርከትክዎ ናይ 20 ዓመታት ጉዕዞይ ኣብቲ መፅሓፈይ 

ምክታተይ ነውሪ ምዃኑን፣ካልኦት ምስቲ ገምጋም መፅሓፍ ምትእስሳር ዘይበሎም ናይ ውልቀይ 

ጉዳያት  እናልዓለ እንታይ ገዲፉለይ፣በቃ እዚታት ኣልዒሉ ብመዐቀኒታት ሓፂር ልብ-ወለድ፣- 

 ነፀላ ውፅኢት፣ 

 ህፀት፣ 

 ቁጥብነት፣ 

 ኣጠቓቕማ ቋንቋ፣ 
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 ኣጠቓቕማ ገፀ-ባህሪያት፣ 

 ሃንደበታዊ ኣወዳድኣን 

ቃል እንተይተንፈሰለይ ተፈላሊና፡፡ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ብፅልኣትን ዓርሰ ትሕተተን 

ዝተመልአ…ፀዊዕኻ ፀርፊ ዝኾነ ድቦላ የድሕነና ክሳብ ምባል ዝበፃሕኹሉን ዘይርስዖን ተጓንፎ 

እዩ፡፡  

ተጓንፎ-2 

ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ኣቢሉ ተምሃራይ ኮሌጅ ኪነ-ጥበባት እናሃለኹ ኣብ መዛዘሚ ትምህርትና 

ምስ መሓዙተይ መመረቒ መፅሄት ክነዳሉ ንሕረ፡፡ኣብ ምስንዳእ ኮሚቴ መፅሄት ምረቓ 

ብሓላፍነት ክነዳሉ ኣርባዕተ ተምሃሮ ተመዚዝና፡፡ትልሚ ኣውፂእና ትሕዝቶ መፅሄትና እንታይ 

ክኸውን ከምዘለዎ ወሲንና ዝምልከቲ ኣካል ኮሌጅና ኣፅዲቑልና፡፡ኣብ ግምት ክተእትዉዎ ምእንቲ 

ዓይነት ዝተመረቕናሉ ዘፈር ፍልጠት ኪነ-ጥበብ እዩ ነይሩ፡፡ስለዚ ድማ ኮሚቴ ምስንዳእ መፅሄት 

ምረቓ ተመረቕቲ መማህርትና ኣለና ዝበሉዎ ፅሑፋት ክምግቡና ሓውሲ ምልክታ መሳሊ ለጢፍና 

ፃውዒት ጌርና፡፡ኣየስተሓፈሩናን ካብ ወግዑስ፣ሓፈሻዊ ፍልጠቱስ፣ግጥሙስ ሙያዊ ፅሑፉስ 

ኣውሒዞሙልና፡፡ 

ኣብቲ እዋን ዳርጋ ሽዑኡ ዝነበርና ኣሰናዳእቲ መፅሄት ዘይንርስዓ ግጥሚ ቀሪባትልና፡፡ነታ ግጥሚ 

ዝቕረበልና /ፆታ መቕረቢ ተቐይሩ እዩ/ ምሳና ተመራቒ ዝኾነ ናይ ሙያ መሓዛና እዩ፡፡እቲ 

መማህርትና ነበር ዘቕረበልና ግጥሚ ብ50 ተለላታት ዝተፅሓፈት እያ፡፡ካብ መጀመሪያ ክሳብ ናይ 

መወዳእታ መስመር ድማ ብ “ኪ” ትብል ፊደል ገዛ እናወቕዐት ትዛዘም፣ከምዚ፣- 

በሊዕኪ 

ፀጊብኪ 

ደቂስኪ 

ሮጊድኪ 

ዘንጊዕኪ 

ዓንዚርኪ፣ 

ዝዓይነቱ ከም ማለት እዩ፡፡ነታ ብ ”ኪ” ገዛ ምውቃዕ ጀሚራ ብ “ኪ” ትዛዘም ግጥሚ ኩልና ብሓደ 

ድምፂ ንመፅሄት ምረቓና ኣይተበቅዕን ኢልና ወሲንና፡፡እዚ ጥራሕ ኢልና ሱቕ ኣይበልናን ነቲ ብ 
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“ኪ” ጀሚራ ብ “ኪ” ትውድእ 50 መስመር ግጥሚ ፅሒፉ ዝሃበና ናይ ሙያ መሓዛና ክሳብ ሎሚ 

ንሱ ብዘይፈልጣ ሳጓ ንፅዉዖ “50 ኪ” እናበልና፡፡ 

ተጓንፎ-3 

ሓደ መሓዛይ ኣለኒ፡፡መምህር የኒቨርስቲ እዩ፡፡ንምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ልቢ 

ይግደስ፡፡ዘዝመፁሉ ፈጠራዊን ኢ-ፈጠራዊን ፅሑፋት ክግመግም ዓይኑ ጨንቊሩ እዩ፡፡ከም 

ሓበሬታ እቲ ዓርከይ ብዘይምግናን ክሳብ 200 ዝበፅሑ ዝተሓተሙን ዘይተሓተሙን ፅሑፋት 

ትግርኛ ገምጊመ ኣለኹ ይብል፡፡እሞ ግን ይብል መሓዛይ ኣብ ገሊኦም ዝተሓተሙ መፃሕፍቲ  

ይትኣረም ኢለ ዝሃብክዎ ርኢቶ እንተይኣረመ ኣብ ዝባን መሸፈኒ እቲ ዝሕተም መፅሓፍ ግን 

ስመይ ተጠቒሱ ከምዝነኣድኩ ተገይሩ ይሰፍር፡፡በዚ ዘይስነ-ምግባራዊ ተግባር ምስ ኣዝዮም 

ብርክት ዝበሉ ፀሓፍቲ ተጋጭየ ኣለኹ ንምንታይ ዝበልክዎ ገዲፍኩም ዘይበልክዎ ብፎቶግራፈይ 

ኣደጊፍኩም ኣብ ዝባን መሸፈኒ መፅሓፍኩም ተውፅእዎ ብዝብል፣ መሓዛይ ከምኡ ተመሳሳሊ ሞያ 

ንዘለዎ መሳርሕቱ ምስ ምግምጋም መፃሕፍቲ ዘጋጠሞ ወሲኹ ከምዘውገዐኒ ሓደ ጀማሪ ፀሓፊ እሞ 

ድማ መምህር ፅሒፈዮ ኢሉ ካብ ዘምፀኦ ረቂቕ መፅሓፍ ዳርጋ 99 ሚእታዊ ግጥምታት ደርፊ 

ነብስሄር ከያኒ ኣብራሃም ኣፈወርቂ ምንባሮምን፣ነቲ ዘይዘርኦ ክዓፅድ ዘወጣወጠ ጀማሪ ፀሓፊ ልክዑ 

ነጊሩ ፅሑፉ ከምዝመለሰሉን ነጊሩኒ፡፡መሓዛይ ሎምታት ገምግመለይ ኢሉ ንዝመፆ ፀሓፊ 

ኣየተኣናግድን፡፡ጉዳይ እንጀራ ኮይኑዎ ግን ብትእዛዝ ሓለፍቱ ዝመፅዎ ፅሑፋት እናኣረመን 

ሙያዊ ግቡኡ እናፈፀመን ይርከብ፡፡ 

ብወገነይ ምስ እዚኣ እትኸይድ ውንታ ኣላትኒ፡፡ኣብ ሬድዮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጋዜጠኛ ኮይነ 

አገልግል ኣብ ዝነበርኩሉ ግዚያት ብብርኪ መፃሕፍቲ ካብ ዝሕተሙ ግጥምታት መሓዙተይ 

እናተቐድሑ ናተይ እዮም ኢሎም ዝልእኹ ደፋራት ደጋጊሞም ኣጋጢሞሙኒ እዮም፡፡ኣነ ድማ 

የለን እዚኦምስ ምህዞ ሓንጎል እኒ እገለ እዮም እናበልኩ ካብ ምቅላሕ ዝኸልከልኩዎም ብዙሓት 

እዮም፡፡ሓደ ግዜ ሓደ ብብርኪ ሰገን ዕድመ ዝግለፅ ፀሓፊ መፅሓፍ ደሪሰ እሞ ኣርመለይ 

እብለኒ፡፡እንኳዕ እነይ ኢለ እቕበሎ፡፡እቲ ረቂቕ መፅሓፍ እንተንብቦ ግና ኣዝየ ተገረምኩ፡፡ገሊኡ 

ካብ ደርፍታት ነፍስሄር ከያኒ የማነ ባሪያ ዝተወስደ፣ዘይናዓቕ ቁፅሪ ዘለዎ ድማ ኣብ በረኻታት 

ትግራይ ይሕተሙ ካብ ዝነበሩ ነባራት መፅሄታት ውድብ ህ.ወ.ሓ.ት. ዝተመንዝዑ እዮም፡፡እዚ ሪአ 

ኣብ ሞንጎ ተቐርቂረ፡፡ነቲ ሰገን ሓቅሓቁ እንተነጊረዮ ባህሪሩ ካብ ናህሩ ክኹለፍ እዩ፡፡ምንጪ 

እቶም ግጥምታት እንተዘይሓቢረሉ ድማ ዘይናትካ ምምንዛዕ ከም ልምዲ ክወስዶ እዩ ክብል 

ሓሲበ፡፡ስለዚ ዝሕሸ ዝበልክዎ ኣማራፂ ወሲደ፡፡ኣብቲ ረቂቕ መፅሓፍ ዝነበሩ ግጥምታት ምስ 

ዕድመ እቲ ሰገን ብዝጠዓዓምሉ ኣገባብ ቃንየ ደጊመ ከምብሓዱሽ ፅሒፈሉ፡፡ሰገን ንሕትመት 
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ዝሕግዝዎ ስፖንሰራት /መወልቲ/ ኣተኣላሊሹ ሚድያ ዓዲሙ መፅሓፉ ብድምቀት ኣመሪቑ፡፡እቲ 

ሰገን ሓደ ዓመት ፀኒሑ እውን ካልኣይ መፅሓፍ ግጥሚ ንምሕታም ምብቅዑ ኣስተውዒለ ኣለኹ፡፡ 

ብተመሳሳሊ ካብ ሓደ ጫፍ ከባቢ ዝመፀ ጀማሪ ፀሓፊ ካብ ኢንተርኔት ዝገልበጦም ግጥምታት 

ናተይ እዮም ኢሉ ከሐትም ብፅምዲ ኣዒንተይ ተዓዚበ ኣለኹ፡፡ኣብ መፅሓፉ ካብ ዘስፈሮም ቃላት 

ገሊኦም ትርጉሞም ብንፁር ዝርደኦም ኣይመስለንን፡፡እዚ ጥራሕ’ዶ መሲልኩም ነቲ መፅሓፉ ዝሃቦ 

ኣርእስቲ እውን እንትርፎ ንባዕሉ ንኻልኦት ኣንበብቲ ዝርደኦም ኣይነበረን፡፡ 

ሓደ ግዜ ድማ ሕልፍ ዝበለ ከያኒ ኣጋጢሙኒ፡፡ንሓደ ሓላፍነት ተመዚዘ እናሰራሕኹ እንተለኹ 

እዩ፡፡ምስ ከየንቲ መሓዙተይ ንዳይነት ውፅኢት ኪነ-ጥበብ ተቐሚጥና፡፡ብዙሓት ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ 

ቀሪቦሙልና፡፡ካብ ዝቐረቡልና ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ ንሕና ክንዳኒ ንዘቐመጠና ትካል ዘውፅኦ 

ዕላማን ትሕዝቶን መልእኽትን ዘንፀባርቕ ስራሕ መሪፅና፡፡እቲ ዝመረፅናዮ ዝእረም ዘይብሉ ፍፁም 

እዩ ዝበሃል ኣይነበረን እሞ፣ንዳይነት ዝተመዘዝና ክኢላታት ኣብ’ቲ ስራሕ ብመንፅር ዝተነፀረ 

ሮቕሓን መመዘኒታትን እቲ ዝምዘን ዘሎ ፍርያት ኪነ-ጥበብ ዘዝመስለና ኣቐሚጥና፡፡ድሕሪ እዚ 

ነቲ ዋና ኪነ-ጥበባዊ ስራሕ ፀዊዕና ብሳይንሳዊ መፀቀንን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ብዘቐመጦ 

ዕላማን ትሕዝቶን መመዘንን ከማሓይሾ ዝግባእ ከማሓይሽ ነጊርናዮ፡፡ካብ’ቲ ከያኒ ዝረኸብናዮ 

ምላሽ ግን ሽዑኡ ብዳይነት ንዝተመዘዝና ክኢላታት ኣዝዩ ዘደንግፅን ልክዕኻ ዘይምፍላጥን 

መዘዙን ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ነበረ፡፡እቲ ኣብ ስራሕኻ እዝን እዝን ጎደሎ ኣለዎ እሞ ኣመዓራርዮ 

ዝበልናዮ ከያኒ መን ኢኹም ንስኹም ናተይ ስራሕ ትግምግሙ ኣነ ኣሽንባይ’ዶ ብኣኹም እዛ 

ሃገር(ኢትዮጵያ ማለቱ እዩ) ኣለዉዋ ብዝበሃሉ ሙሁራት ኪነ-ጥበብ እውን ክዳነ ዝኽእል 

ኣይኮንኩን፣መስርዐይ ላዕሊ እዩ፣ስለዚ ርኢቶን መአረምታኹምን ኣይቅበሎን ኢሉና፡፡እቲ ከያኒ 

ካብ መልሱ ድንቁርንኡን መማዕበሊ ሓሳባት ኣይቅበልን ዝብል ምስ ነብሱ ፍቕሪ ዝወደቐ ምዃኑ 

ነቲ ዳይነት ዝተመዘዝና ክኢላታት ብሓደ ድምፂ መዚንናዮ ንብለኩም፡፡ብመሰረቱ ብመልሱን 

ዘይስነ-ምግባራዊ ምላሹን ብቐሊሉ ንብህርር ኣይነብርናን እሞ እቲ ኣሽንባይ’ዶ ብኣኹም ፈጣሪ 

ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝህበኒ መአረምታ እውን ኣይቅበልን ዝዓይነቱ ምላሽ ዝሃበና ከያኒ ፍልጠት 

ብዘለዎ ኣገናንሓ ብኣፍንጭኡ ወጢጥና ኣቲ ስራሕ በቲ ዝሃብናዮ መአረምታ ኣስተኻኺሉ ናብ 

ህዝቢ ከቕርቦ ጌርና ኢና፡፡ 

መኣዲ ኪነ-ጥበብ ልዕሊ መጋቢ ተመጋቢ እዩ ከስተማቕሮ ዝግባእ፡፡መጋቢ ማለት እቲ ወናኒ ምህዞ 

እንትኸውን ተመጋቢ ድማ እቲ ምህዞ ኪነ-ጥበብ ዝቐርበሉ ህዝቢ እዩ፡፡ኣብ ዓውደ ኪነ-ጥበብ ኣነ 

እዚ ዝኣመሰለ መልእኽቲ ዘሕልፍን ሓንጎል ደቂ-ሰባት ዘመሓይሽን ኣፍርየ ዝብል ዘይኮነስ፣ህዝቢ 

ካብቲ መኣዲ ጥበብ  ‘ቐሲመ  ከምዚ ዝኣመሰለ ዕግበትን ረብሓን ረኺበ ዝብል ምላሽ እዩ ኣዝዩ 

ተቐባልነት ዘለዎ፡፡ኪነ-ጥበብና ክንድዚ ምስ ነብሶም ፍቕሪ ዝወደቑ ክኢላታት ኢና በሃልቲ 



5 
 

5 
 

ተሳፊሮሙሉ እዩ ንቕድሚት ዝጎዓዝ ዘሎ፡፡ሓደ ገጣሚ ደርፊ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ግጥምኻስ 

ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደሎ ኣለዋ ስለዝበልክዎ ጥራሕ ንዓይ ረአየ ሞት ረአየ ክሳብ ዝመስሎ ኣምሪሩ 

ፀሊኡኒ ንቡር ሰላምታ ከሊኡኒ፡፡ክሳብ ክንድ’ዚ ደፋራትን ድኹማትን ከየንቲ ኢና በሃልቲ 

መመዘኒ በሊሕ ከያናይ ዘየማልኡ ይበራኸቱ ስለዘለው እየ እምበኣር ፈላጥን ግዱስን ገምጋሚ ኪነ-

ጥበብ የድልየና እዩ ክብል ዝፅውዕ ዘለኹ፡፡ 

ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ሬድዮ ፋና ዝሰማዕኹዕዎ ክነግረኩም፡፡ጋዜጠኛ ሬድዮ 

ፋና ምስ ሓደ ሃገራዊ ደራሲ ቃለ-መሕትት የካይድ፡፡እቲ ዝሕተት ዘሎ ውሩይ ደራስን ጋዜጠኛን 

እዩ፡፡ሓታቲ ጋዜጠኛ ኣብ ሞንጎ ሕቶታቱ ነቲ ደራሲ ከምዚ ኢሉዎ፣ ብሱል ፀሓፊ 

ኢኻ፡፡ፊልም፣ተዋስኦታት መድረኽን ሬድዮን ትፅሕፍ፣ኣብ መፅሄታትን ጋዜጣን ትፅሕፎም 

ፅሑፋትን ተካይዶም ቃለ-መሕትታትን ኣዝዮም ሳሓብትን ብድፍረትን ብፍልጠትን ዝስነዩ 

እዮም፡፡እዚ ከምዘለዎ ኾይኑ ድምፅኻ ንምውሳእ ከምዘይጥዕምከ ትፈልጥዶ?  ኢሉ ሕቱኡን ሕቶ 

ሀዝብን ብቕሉዕ ነጊሩዎ፡፡እቲ ዝሕተት ዝነበረ ደራስን ጋዜጠኛን እንታይ ክብል መሊሱ 

ይመስለኩም ኣብ ባህልና ንሰብ ጎደልኡ ብግልፂ ናይ ምንጋር ልምድና ዝማዕበለ ኣይኮነን ፡፡እዚ 

ተልዕለለይ ዘለኻ ሕቶ ኣመልኪቱ ክሳብ ሎሚ ብግልፂ ዝነገረኒ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ከረጋግፀልካ 

እፎቱ፡፡ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ድምፀይ ንምውሳእ ዘይጥዕም እንተኾይኑ ግን ንዑኡ ገዲፈ ኣብቲ 

ኣዝየ ዝዕወተሉን ዝመልኮን ዓውዲ ከተኩር እየ ኢሉ፡፡ክሳብ ክንድ’ዚ ብሙያን ብፍልጠትን ተሰንዩ 

ብድፍረት ዝግምግም ክኢላ ብጣዕሚ እዩ ዘድልየና፡፡ 

መሳርሕተይ እኒሀ ብሬድዮ ዝዛረቡ ጋዜጠኛታት /ብፍላይ ብኤፍኤም ዝዛረቡ / እናሰምዐ ሙሉእ 

መዓልቲ ብጓሂ ጡዋዕ ክብል ዝውዕል፡፡ሎሚ ሎሚስ እኳ ምስማዕ ገዲፉዎ ይመስለኒ ጓሂኡ ዝነከየ 

ይመስል፡፡መሳርሕተይ ሙሁርን መምህርን ቋንቋ እዩ፡፡ስለዚ ድማ እዩ ሕጊ ስዋስው ቋንቋ ትግርኛ 

እንትጣሓስ እናሰምዐ ካብ ሙዓሙቕ ዝጉሂ፡፡መሳርሕተይ ዝብሎ እየ ዝፅሕፍ ዘለኹ ኣብዛሓ 

ጋዜጠኛታት ሬድዮ ብትግርኛ ዳኣ ይዛረቡ እምበር ዝጥቀሙሉ ሕጊ ስዋስው ቋንቋስ ናይ 

ኣምሓርኛ እዩ ይብል፡፡ስለዚ በዚ እንተቐፂሉስ መፃኢ ዕድል ቋንቋና ኣብ ሓደጋ እዩ ክብል 

ይሻቐል መሳርሕተይ፡፡ሻቕሎት መሳርሕተይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ብምዝራብ እምበር ብድፍረት ኣብ 

ኣደባባይ ፅሒፍካ ብምሙጋት ዝግለፅ ኣይኮነን፡፡በዚ በለ በቲ ኣብ ዙሪያ ቋንቋ ትግርኛ ዘተኮረ 

ስግኣትን ሻቕሎትን ናይ ሙያ መሓዛይን መሳርሕተይን ሓደ ነገር ይሕብረና፡፡ንቋንቋና ዝፍውስ 

ፈላጥን ግዱስን ገምጋሚ ከምዘድሊ፡፡ነዚ እውን እየ ብርዐይ ቃላት ኣውሕዚ ድሌት ልበይ 

ዝገልፁለይ ሓሳባት ከስፍር እናበልኩ ምስ ውሽጠይ እናተማጎትኩ ዝፅሕፍ ዘለኹ፡፡ 

ሓርነት ካብ ንዓትራ 21 ዓመትና፡፡ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ካብ መቃለሲ ዕላመኦም ሓዲኡ ብቋንቋና 

ክንፅሕፍን ክንዳነን ዝፈቅድ ስርዓት ኣብ እዛ ሃገር ክትከል ኣለዎ ዝብል ነይሩ፡፡ጌሮምዎ 
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ድማ፡፡እቲ ኣብ ባይታ ዘየለ ሓደ ህዝብን ሓደ ቋንቋን ዝጭርሕኡ ፋሽሽታዊ ስርዓት ዓነውነው 

ኢሉ፡፡መራሒ እቲ ፋሽሽታዊ ስርዓት መንጌ ድማ ኣብ ሃራሬ ተሸጒጡ ዕድሚኡ ኣኺላ ሞት 

ክሳብ ተቃብፆ ይፅበ ኣሎ፡፡ 

ኣናብስ ዋዕሮታትና ብዘይቃልዓለም ንብልፅግቲ ትግራይን ቀንጪ ዝኾነ ፍትሕን ርትዕን ዝነገሰላ 

ኢትዮጵያ ክትህሉን ተሰዊኦም፡፡ሰንኪሎም፡፡ብመስዋእትን ስንክልነኦምን ሕቶና ተመሊሱ ጥራሕ 

ዘይኮነስ፣ሕገ-መንግስታዊ ሓለዋ ረኺቡ ብቋንቋና ንፅሕፈሉ ግዜ ክመፅእ እዩ ኢልና እንሃርፎ 

ዘይኮነስ ኣብ ኢድና ዘሎ እንውንኖ ፀጋ ካብ ዝኸውን 21 ዓመቱ፡፡ 

ብመዳይ ኪነ-ጥበብ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 21 ዓመታት በብዓመቱ ጥራሕኳ ብዉሑድ ሓሙሽተ 

መፃሕፍቲ ተፃሒፎም እንተኢልና 125 መፃሕፍቲ /ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይዝተፅሓፉ መፃሕፍቲ 

ቁፅሪ ልዕሊ እቲ ንኣብነት ተጠቒመሉ ዘለኹ እዩ/  ናብ ኣዒንትን ልቦናን ኣንበብቲ ተጋሩ በፂሖም 

ኣለው ማለት እዩ፡፡እዞም ኪነ-ጥበባዊ ድዮም ታሪኻዊ፣ትምህርታዊ ድዮም ምርምራዊ ፅሑፋት 

ቋንቋ ትግርኛ ላዘኦም ከመይ ይኸውን ኢልና እስቲ ንሕተት፡፡ብኣጠቓቕማ 

ቃላታቶም፣ሓረጋቶም፣ስዋሰዋዊ ሕጎም ንኣንባቢ ዝምስጡ’ዶ? ዘህድሙን ዘደናግሩን? ኢልና 

ሓቲትና ጥሉል ምላሽ ዝህበና ግዱስን ሙሁርን ግምጋሚ ንደልየሉ ሰዓት ሕዚ እዩ በሃሊ እየ፡፡ 

ካብ ገለ ገለ ገርህታት ኣሕዋትና ብቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ዝፃሓፉ ፅሑፋት ናብ ዝበዝሕሉ ዳኣ 

እምበር ተገምጊሞም ብመንፊት ወይ እውን መኹባዕቲ ተፃርዮም ናብ ኢድ ኣንበብቲ ክበፅሕሉ 

ኣብ ዝግበአሉ ብንርኪ ኣይበፃሕናን ይብሉ፡፡የለን በሃላይ እየ ኣነ “ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ድማ… “ 

ዝብል ብሂል ወለድና ኣስተብሂልና ሎሚ ክንሰርሖ ዝገበአና ንፅባሕ ቆፀሮ ክንሕዘሉ የብልናን 

እብል አለኹ፡፡ 

ኣብ ዙሪያ ቋንቋ፣ኪነ-ጥበብ፣ባህልን ታሪኽን ክትፅሕፍ ጡዑም ጡዑም እናጠዓመካ መላሲ ዘይብልካ 

ዕርብርብ ኣሎ እሞ እናፅበብኩ ዳኣ ክኸድ፡፡ዓሚ መንግስቲ ትግራይ ምስ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ 

ብምትሕብባር ኪነ-ጥበብ ንምትብባዕ ብዝወሰዶ ቀፃልነት ክህልዎ ዝግባእ ዝነኣድ ስጉምቲ 23 

ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ ብሉፃት ተባሂሎም ተወዳዲሮም ተተባቢዖም ኣለው፡፡ኣብ’ዚ ብፍላይ 

መንግስቲ ትግራይ ኪነ-ጥበብ ትግራይ ንምትብባዕ ዝገብሮ ዘሎ ተኸታታሊ ደገፍ ብላዕለዎት 

ሓለፍቲ ማሕበራት ደረስቲ ኢትዮጵያ እንተይተረፈ ተናኢዱ እዩ፡፡እቲ ተበግሶ ብደረጃ ሃገር ብሉፅ 

ተጌሩ ክውሰድን ክሰፍሕን ከምዝግበኦ እውን ተሰሚሩሉ ሓሊፉ፡፡ነቲ ኣብ ምትብባዕ ኪነ-ጥበብ 

ፅቡቕ ጅማሮ ኣሃዱ ኢሉ ዘሎ መንግስትና ልዕሊ እዚ እንተተንኣደ እውን ዝበዝሖ ኣይኮነን፡፡ 

እሞኸ መንግስቲ ዋጋ መሐተሚ መፅሓፍን ካሴትን ሲዲን ሙዚቃ፣ፊልምን መድረኽ ትያትርን 

ዝዓየዩ ኣሕዋትና ንመዛዘሚ ዝኸውን ገንዘባዊ ድጋፍ ገበረዋ፣እቶም ስራሕትስ ብሰብ ሞያ ኪነ-ጥበብ 
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እንትግምገሙ ከመይ ኮን ይኾኑ? ዝብል ዓብዪ ስራሕ ዝተርፈና ይመስለኒ፡፡ተፃሒፎም ንብርሃን 

ሕትመት በቒዖም ዘለው ታሪኻዊ፣ጥበባዊን ንህፃናት ዝምልከቱን መፃሕፍቲ ኣብ ኣጠቓቕማ 

ቋንቁኦም፣ዋሕዚ ታሪኾም፣ኣሰኣእላ ገፀ-ባህሪያት፣ጎንፅን ኣወዳድእኦምን ብዓይኒ ሙሁራት እቲ 

ዓውዲ ከመይ ኮን ይምዘኑ?፡፡ 

ተተባቢዑ ዘሎ ሙዚቃ ግጥሙ፣ምውዳድ ዜማን ድምፃዊኡን፣ኣጠቓቕማ መሳርሕታት 

ሙዚቃ፣ቀረፅኡኸ? ኣነፂሩ ዝነግረና በዓል ሙያ ሙዚቃ ንደሊ ኣለና፡፡ብስሩ እቲ ተተባቢዑ ዘሎ 

ተዋስኦ መድረኽ ኣጠቓቕማ ግብኣተ ድምፁ፣መብራህቲ፣ኣወፃፅኣ ድምፂ ተዋሳእቲ፣እተሓሕዛ 

መድረኽን ምውሳእን ተዋሳእቲ ብመንፅር ሕግታት ተዋስኦ ከመይ ኮን ይግለፅ ይኸውን? እቲ 

ተተባቢዑ ዘሎ ፊልምኸ ኣብ ፅሬት ምስሉን፣ኣወኻኽላ ጠበያት፣ኣጠቓቕማ ካሜራን 

መብራህትን፣ተዋሳእቲ ንዝወከልዎ ጠባይ ኮይኖም’ዶ መሲሎም ተፃዊቶም’ዎ? ዝብል ፈቲሑ 

ገጢሙ ዝነግረና ፈላጥን ግዱስን ትግራዋይ ገምጋሚ ከም ማይ ይፀምአና ኣሎ፡፡ 

ትንሳኤ ኪነ-ጥበብ ተጋሂዱ እዩ፡፡መንግስቲ ንኪነ-ጥበብን ውፅኢታት ምህዞን ደገፍን ሓለዋን ክገብር 

ከምዝግበኦ እውን ሕገ-መንግስትና ኣስፊሩዎ እዩ፡፡እዚ ጡዑም ቃላት ሕገ-መንግስትና ግን ባዕሉ 

ብኣስማት ፅቡቕ መፅሓፍ፣ተዋስኦ፣ሙዚቃ፣ሰርከስ፣ስእሊ፣ቅርፃቅርፅን ወግዕን ኮይኑ ከዕግበና 

ኣይኽእልን፡፡ንኪነ-ጥበብና ዘብልሖ ግምጋም እዩ፡፡ገምጋም ንገምጋሙ ድማ ብሃሰስ ዘይኮነስ 

ብሙያዊ ፍልጠት ተደጊፉ ዝካየድ እንተኾይኑ፡፡ሙሁራት ዓውደ ኪነ-ጥበብን ቋንቋን 

እንተገምገምናስ እዚ’ዶ ክንበሃል ንኸውን? ካብ ዝብል ስግኣትን ፅባሕ ብታሪኽ ካብ ምሕታት ካብ 

ዘየድሕነና ሰኸፈትን ይብሉኒ ዶኾንን ሎሚ ሓራ ወፂና ዝዓቕምና ክነበርክት ይግባእ፡፡ 

እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ባዕሉ ይስራሓዮ ኣነ እንታይ ኣእተወኒ ክበሃል ዝግበኦ እውን 

ኣይኮነን፡፡ሎሚ ሎሚ እንታይ ኣእተወኒ ትብል ቃል እናተገራሰየትና ገለገለ ኣካይዳናን ስጡም 

ማሕበረሰባዊ ርክባትናን ዝልሕለሐሉ ተርእዮታት ይበዝሕ ኣሎ፡፡እዚ ተርእዮታት ኣብ ኪነ-ጥበብ 

እንተነጊሱ ፅባሕ እንፈጥሮም ደቅና ካብ ኪነ-ጥበቦም ባህሎምን ቋንቆኦምን ሃዲሞምና ንምምላሶም 

ከፀግመልና እዩ፡፡እዚታት ኣብ ገለ ዓበይቲ ከተማታትና ከም ተርእዮ ክንሪኦ ጀሚርና እውን 

ኣለና፡፡ካብ እኒ ሊቀሊቃውንቲ ቅዱስ ያሬድ፣ፈላስፋ ዘርኣያዕቆብ፣ዮውሃንስ ኣሉላ፣ስሑል ሙሴን 

ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣናብስናን ዋዕሮታትናን ዓለማውን ሃይማኖታውን ሊቃውንትናን ንላዕሊ ስለ 

ራፐር ፊፍቲሴንትን ስራሕቲ ሙዚቅኡን ትዝርብ ውዒሎም ዘይደኽሙ ተተካእቲ ንሪኤሉን ፈታዊ 

መንነቱን ባህሉን ዝጉህየሉን ኣጋጣሚታት ንዕዘብ ኣለና፡፡ስለዚ እዝን ወድእዝን ሓቀኛ ኣንፈት 

ብዘትሕዝ ሙያዊ ገምጋም ኪነ-ጥበብ ንምምላስ ዝካኣለሉ ዕድል ኣሎ፡፡ 

ኣብ’ዚ ኣበርክቶ ሚድያ ክርሳዕ የብሉን፡፡ሚድያ ተዛሪቡ ዘስምዕ መሳርሒ ርክብ እዩ፡፡ስለዚ 

ኣንፈት ኪነ-ጥበብና ናበይ የብል ኣሎ? ዝብል ጥቕሉል ሓሳብ ካብ ምልዓል ዝሰግር ስራሕ ክሰርሕ 
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ሓደራና ክፅበ የብሉን፡፡እስቲ ንኣብነት በዘን መንግስትን ማሕበር ከየንቲ ትግራይን 

ኣተባቢዖሙወን ዘለው 23 ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ ይጀመር፡፡መፅሓፉስ፣ፈልማስ፣መድረኽ 

ተዋስኦኣስ፣ሙዚቃኣስ ሓንቲ ብሓንቲ ትገምገም፡፡እወንታኣን ኣሉታኣን ተገምጊሙ 

ይቀመጥ፡፡ገምጋምና ኣብቲ ከያኒ ዘይኮነስ ኣብ’ቲ ውፅኢት ኪነ-ጥበባዊ ስርሑ የድህብ፡፡ 

ከየንትናኸ’ሞ ሙያዊ ገምጋም ንምቕባል ድልዋት ድዮም? ትብሉ ኣንበብቲ እዚ ፅሑፍ ብዙሓት 

ከም እትኾኑ ንምግማት ቆፀራ ድምፂ ኣየካይድን፡፡እንተኾኑ ረጎደ፣እንተዘይኮይኖም ድማ ውፅኢት 

ስራሕና ተገምጊሙ ኢሎም ጠሪዖም ዘስርዕሉ ዓንቀፅ ሕጊ የብሎምን፡፡ፍርያት ኪነ-ጥበቦም 

ተሓቲሙ ናብ እዝነ ህሊና ህዝቢ እንተበፂሑ፣ህዝቢ ይኹን በዓል ሙያ ኣብ’ቲ ዘንበቦ፣ዝሰምዖን 

ዝረአዮን ርኢቱኡ ከዕልብ መሰሉ እዩ፡፡ብኻሊእ ሸነኽ ድማ ብፍልጠት ዝተሰነየ ሙያዊ ገምጋም 

ተዋሂቡዎ ዘዕገርግር ከያኒ እንተሃልዩ ሚስጥራትን ርቀትን ኪነ-ጥበብ ኣብ መትንታት ደሙ 

ኣይሰረፆን ኢልና ንሓዝነሉ፡፡ 

ኣብ ስራሕቲ ኪነ-ጥበብ ምስ ነብስኻ ዓቐን ኣልቦ ፍቕሪ ምውዳቕ እንተሃልዩ ርኢቶን ሓሳብን 

ተቐበልቲ ፍርያትካ ንዘይምስማዕ ማዕፆኻ ሃርሂርካ ኣለኻ ማለት እዩ፡፡ከያኒ ምሒር ምስ ነብሱ 

ብፍቕሪ ክወድቕ የብሉን ከበሃል እንከሎ፣ንሙዩኡ ክብሪ ክህብ ኣይግበኦን ንምባል ደልየ 

ኣይኮንኩን፡፡ንሙዩኡ’ማ ኣዝዩ ከኽብር ይግባእ፡፡ካብ ሰማዒኡ፣ተዓዛቢኡ፣ኣንባቢኡ፣ዝዋሃቦ 

መአረምታን መተባብዒ ርኢቶን ግን ብኽብሪ ከተኣናግዶ ኣለዎ እየ ዝብል ዘለኹ፡፡ሚዛን ኪነ-

ጥበብ ኣብቲ ተቐባሊ ናይቲ ፍርያት ዝኾነ ህዝቢ እያ ዘላ ዝብል እምነት ኣለኒ፡፡ኣነ ከም መጠን 

ከያኒ ኣብ ገዛይ ዝኸሸንክዎ መኣደይ ተቛደሰለይ ዝበልክዎ ህዝቢ ትሕዞኻ ኣይነኣድኩዎን 

እንተኢሉኒ፣ቃሉ ኣኽቢረ ትሕዞይ ካብ ምፅባቕ ወፃእ ካሊእ ኣማራፂ የብለይን፡፡ብተመሳሳሊ 

ንስራሕተይ ብቕንዕናን ሙሁራዊ ኣገራርሓን ዝእርመኒ ክኢላ ድማ ርኢቱኡን ስብእንኡን 

እንተኽቢረ ተጠቒመ ዳኣ እምበር ኣይተጎዳእኹን፡፡ስለዚ ነዚ ማእኸል ገይሩ ልቢ ኣስፊሑ ዝርኢ 

ፈላጥን ግዱስን ገምጋሚ ኪነ-ጥበብ ትግርኛ ዘድልየሉ ግዜ ደጊመ ሕዚ እዩ እብል፡፡ 

ኣብ መወዳእታ ኣሰናዳኢ ናይዚ ፅሑፍ ኣብ መእተዊ ከምዝሓበርክዎ ካብቶም ዓሚ ብመንግስትን 

ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ዝተተባብዑ ሓደ እየ፡፡ብምትብበዐይ ንመንግስትን ማሕበር ከየንቲ 

ትግራይን ኣዝየ አመስግን፡፡ዝተተባብዐ ዓራርቦ ዘርእሰቱ ፈጠራዊን ሓቂ ቀመስን መፅሓፈይ 

ሙያዊ ግምጋም ከዕርፈሉን ልክዐይ ክነግረንን ንዝደሊ ሙሁር ቁሩብ ኮይነ እፅበ ኣለኹ ብምባል 

ፅሑፈይ እዛዝም፡፡ሰላም ወሰናይ ደሓን ኩኑ!!   

            


