
1 
 

“ከበሮ መለዓሊት ወኒ…” 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_wow@yahoo.com መቐለ / 

12/20/13 

 

ወለድና ገጠምቲ፣ዘየምቲ፣ወናማት ተለሃይትን ሁርሁራት ወቓዕቲ ከበሮ፣ሻምብቆ፣እምቢልታ፣ፋዱማ፣

ጭራን ክራርን ኮታስ ካብ መዓሙቕ ልቦም ጥበብ ዝኽሽኑ በላሕቲ እዮም፡፡ ሰኣልቲ ሰብ ሞያ 

ስእልን ቅርፃ ቅርፅን ብኣጠቓላሊ ኣብ ደም ሱሮም ጥበብ ዝመላለስ ስነ-ጥበበኛታት እዮም 

ወለድና፡፡ ኣብ ዓውደ ስነ-ጥበብ ሎሚ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት እንጉዓዝ ዘለና ንመስል፡፡ 

ደርፊ፣ግጥሚ፣ ኣሳእልን ቅርፃ ቅርፅን ምዕራባውያን ልዕሊ ዓቐን እንትነድንቕ ይድንፅወኒ፡፡ ልዕሊ 

ኹሉ ዘግርመለይ ግን ኣክሱማዊ ቅዲ ስነ-ህንፃ ሃገርና ከም ድሑራት ቆፂርና ምስ ቅዲ ስነ-ህንፃ 

ምዕራባውያን ብፍቕሪ ወዲቕና ዓዲ ብዓዳ ብቕዲ ናታቶም መሊእናያ፡፡ ‘ሕደጉ ሕደጉ ደሓር 

ከየጣዕሰና ገዛና ሃፍትና ንፍቶ’ በሃሊ መኻሪ ተቐባልነቱ ይውሕድ ኣሎ፡፡ እቲ ናይ ባዕልና እኮ 

ቀደም ኮነ ሎሚ ጥቕምታቱ ብዙሕ እዩ፡፡ እቲ ቐደም ቀደም ብሕታዊ መግለፂናን መለለይናን 

እዩ፡፡ ሎሚ እንተተጠቐምናሉ ድማ ትኪ ኣልቦ ኢንዱስትሪ ተባሂሉ ብዝፍለጥ ዘፈር ቱሪዝም 

ሚሊዮናት፣ቢሊዮናት ኣቅራሽን ዶላርን ክንሓፍሰሉ ንኽእል ኢና፡፡ 

ወለድና ዝተመሰለሎም ገጠምቲ ከየንቲ ንምንባሮም እንትገልፀለይ ደጋጊመ ኣብ መድረኻት 

ዝጥቀመላ ግጥሚ ኣላትኒ፡፡ ( ምናልባት ናተይ እያ ዝብል እንተሃልዩ ዋንነቱ ከኽብር ድልው እየ፣) 

ከምዚ ትብል፣ 

 

ክንውለድ እንተለና ብኽንደይ ፀበባ 

ክንምርዖ እንተለና ብሜትሮ ኣበባ 

ክንመውት እንተለና ብሜትሮ ዓለባ፣ 

 

ኣልፋ ወኦሜጋ ሂወት ብሰለስተ መስመር ይገልፅዎ ወለድና፡፡ ከምዚ ሎሚ ‘ እገለ ነፀላ ዜማ 

…ድርብ ዜማ…ኩታ …ቦፌ ዜማ ለቒቑ’ ኣብ ዘይበሃለሉ ጊዚያት ወለድና፣ገልገለ መስቀል መፀ፣

ጥምቀት ልደት ፋሺጋ…መርዓ ኣብ ዝካየደሎም ወርሓት ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም ሓደሽቲ 

ደርፍታት የውፅኡ፡፡ ንኺድ ናብ ገጠራት ተምቤን፣ዓጋመ፣መደባይ ወለል፣ኣንከረ መደባይ፣

እንደርታ፣ራያ ስቡሕ ቦታ፣ወጀራት ዕስራ ዓዲ፣ኣፅበደራ፣ክልተ ኣውላዕሎ፣ሓውዜን ክልተ በለሳ፣

ፈራውን፣ግርዓልታን…ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ንዓመታት ደሪፍና ዘይንውደኦም ኣሻሓት 

ባህላዊ ደርፍታት ኣለው፡፡ 
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እንተ ሎምታት ባህላዊ  ምህዞ ገጠረቶት ደቂ ዓድና ዝደክም ዘሎ ኮይኑ ይስመዐኒ፡፡ ምኽንያቱ 

ድማ ምስፍፋሕ ከተማን ምትእትታው ቴክኖሎጂታት ፍቖዶ ገጠራትን ዝወለዶ ክኸውን ይኽእል 

እዩ ዝብል ውልቀ ርኢቶ ኣለኒ፡፡ ምስ ክእለት ሓያል ምህዞ ደርፍታት ወለድና ዝተኣሳሰረ ሓደ 

ተጓንፎ ከውገዐኩም፡፡ ዝተፈፀመሉ ዓመተ ምህረት ብንፁር ኣይፈልጦን፡፡ እንተ ቦቱኡ ኣብ ዓጋመ 

ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ከባቢታት ድብላ ስዔት ምዃኑ ንዓበይቲ ጠይቐ ኣረጋጊፀ እየ፡፡ ኣይተ ገ/ሄር 

ደስታ ዝተብሃሉ ሰብኣይ  በዓልቲ ቤቶም “ ሸልመኒ ሸላልመኒ” እንተበለኦም ኢድ ሓፂሩዎም “በጀ” 

ኣይበሉን፡፡ ስለዚ ድማ በዓልቲ ገዝኦም “ፍትሑኒ” ኢለንኦም፡፡ ሰኣን ሓሙሽተ ቅርሺ ምዥርጥ 

ኣቢሎም ክዳን ምዕዳግስ ምስ በዓልቲ ቤቶም ተፋቲሖም፡፡( ሽዑኡ ጊዜ ሓሙሽተ ቅርሺ ዓብዪ 

ዋጋ ዘለዎ ገንዘብ እዩ ነይሩ፣) ደጊም መርዓ ተደጊሱ ኣይተ ገ/ሄር ደስታ ምስ ዝፈትሑወን በዓልቲ 

ገዝኦም ተዓዲማቶም ኣብ’ቲ ውራይ ተራኺቦም፡፡ መሓዙተንን በዓልቲ ቤቶም ነበርን ዝስዕብ ደርፊ 

ኣንጒሓን፣- 

 

ኣታዮ ዓናይ’የ፣ 

ኣታዮ ዓናይ’የ፣ 

ሓሙሽተ ሂብካ’ዶ 

ኩታ ኣይትኸድናይ’የ፣ 

 

ኢለን ይሽርድደኦም፡፡ ገ/ሄር ደስታ ተቐጢዖም ሰተተተት እናበሉ ናብ ትልሂት ድርግም፡፡ ዝስዕብ 

ምላሽ ዝኸውን ደርፊ ድማ ሽዑ ንሽዑ ኣውፅኡ፣ 

 

ባዕልኺ ዓናይ’የ፣ 

ባዕልኺ ዓናይ’የ፣ 

ገ/ሄር ደስታ’ማ 

ይብሉኺ ሊላይ’የ፣ 

 

ብሳዕስዒት ቁፅይፅይ በሉ ይበሃል፡፡ ብኸምዚ ምስ ወቕቲ ኣጋጣሚታትን ኩነታትን ተጎዛጒዞም 

ወፅዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ዉራያት ዝድረፉ ደርፍታት ብዙሓት እዮም፡፡ ዝተወሰኑ ግጥምታት 

ክገልፀልኩም፡፡   

- ልዕሊ ባኖ ሰደርያ’የ፣ 

ዋና ሒዛላ’የ፣ 

- ኣርበዓ ሽልን 

ልጨው እኳ ኣይትኣክልን 
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ልበርበረ’የ፣ 

- ደቂ ዓደይ’የ 

እኳዶ ደሃይ’የ 

እኳ’ዶ ደሃይ’የ፣ 

- ሓሳዊ መጋንዒ’የ 

         ደሓር’ማ እንድዒ’የ፣ 

- ጥልፊ ክደነኒ እንኮላይ ጋቢ’የ 

                    ኣረጋዊ’የ፣ 

- ንፃወት እንዶ ንፃወት’የ 

          ዓለም ፅላሎት፣ 

- ስንዳዮ ገ/ኪሮስ ሒዲነይ ጋማኣ’የ 

          ኣነለ እፎታ እየ ንሳለ ዉናኣ’የ 

         ዓፂፈ ረቢዐ’ዶ ላብ ጁባይ ከቦኣ’የ፣ 

- እዚ ዓድና ማይ ለለዎ ማይ’የ 

እወ ኣለዎ ቓላይ ብቓላይ’የ፣ 

 

ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት እዮም፡፡ ካልኦት እውን ካልዔት ምስትንታነኦም ኣስፊሐ 

ክፅሕፈሎም እኸውን፡፡ ምስ’ዚ ተኣሳሲሩ ግን ብጣዕሚ ሓደ ዝስሕበኒ ደርፊ ዓርከ መርዓዊ 

ከቕርብ፡፡ እዚታት ተዘውቲሩ ዝብሃለሉ ኣብ ከባቢታት ኣንከረ መደባይ የጭላ እዩ (ኣክሱምን 

ከባቢኡን)፡፡ መርዓ ክድገስ ዉዒሉ ኣማስዩኡ መርዓት እንትትለሀ፣- 

 

መርዓት ኩሕለይቲ 

ንእነኺ ጠይቕየን እትሓድርዮ ለይቲ፣ 

 

ተባሂሉ ይድረፈላ፡፡ እዚ ተባሂሉ ዝኸውን ተኸዋዊኑ ኣብ ፅባሕ መርዓ ዓርከ መርዓዊ ከምዚ 

እናበሉ ንእንዳ ጓል የበስሩ፣ 

 

ከም እነአን ኮይነን  

ኣጋፊሐን ሸይነን፣ 

 

ዝገርም ጥበባዊ ኣገላልፃ እዩ፡፡ እታ ጓል ምስ ሕጋን ክብራን ምፅናሓ ንምብሳር ዝድረፍ ደርፊ 

እዩ፡፡ እዚታት ዓሚዩቕ ክእለት ስነ-ጥበብ ወለድና ዝግለፀሉ እዩ፡፡ ወለድና ኣሽንባይ’ዶ ንሰብ ነቲ 
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ወነኦም ዘለዓዕል ከበሮ ኣልዒሎም እውን ብዙሕ ገጢሞምን ደሪፎምን፡፡ እምበኣር እዙይ እዩ 

መልዓልየይ እሞ፣ ኣብ ዙሪያ መለዓሊት ወኒ ዝኾነት ከበሮ ኣመልኪተ ክወሳስኽ፡፡  

 

ካብ ሃገርና ሓሊፉ ኣብ’ዛ ሰፋሕ ዓለምና ስፍርን ቁፅርን ዘይብሎም ዘመናውን ባህላውን ትልሂታት 

ኣለው፡፡ ኩሎም ትልሂታት መሰረት ምንቅስቓሶም ውቅዒት ከበሮ ምዃኑ ድማ ዘተኣማምነና እዩ፡፡ 

ምቁር ትግርኛና እውን ካብ ኩዳ ክሳብ ሁራ፣ካብ ኣስታሊለ ክሳብ ኣውርስ ካብ ኣገውኛ ክሳብ 

ኩናምኛ ቅራ ብናይ ባዕሉ ውቅዒታት ከበሮ ዝዕጀብ ትልሂት ኣለዎ፡፡ ውቅዒት ከበሮ ዝፈጥሮ 

ውህደት ድምፅታት ትልሂትና ስሙርን ዝሩግን ክኸውን ይኽእል፡፡ 

 

ኩልና ከምእንፈልጦ ወለድና እንትለሃዩ ኣብ ንፅል ከበሮ ዓይኖም ሰም ኣቢሎም ሰተተተተት፣

ሸኮርተተተት፣ክብሉ ፀኒሖም ምስ ተደረበ ኣብ ሓደ ቦታ ረጊኦም ሕቖኦም ስብር፣ቅንጥስ፣ማእገሮም 

ንፍይፍይ ከብልዎ ርኢና ዝሓድረና ትፍስህት ብቓላት ዝግለፅ ኣይመስለንን፡፡ ናይ’ቲ ተብሃግን 

ጥበብ ዝመልኦን ክእለት ትልሂትና ወለድና ፍልፍሉ እንትፍተሽ ካብ ስምረትን ድምቀትን 

ውቅዒት ከበሮ ወፃኢ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ 

 

ከበሮ ኣብ ዓድና ትግራይ ዘለዎ ተፈታውነት ዘለዓለ እዩ፡፡ በዚ እውን ብብርክት ዝበሉ ዜማታት 

ይውደስ፡፡ ወይዘራዝር ጉራዙ ኣሓትና ንጎይላን ከበሮን ካብ ዘለወን ናፍቕን ፍቕርን ተላዒለን 

“ቲም” ዝብል ድምፂ ከበሮ እንተሰሚዐን ዝሓዘኦ ስራሕ ጠናጢነን ክኸዳ ውሽጠን እንትደፍእን 

ከምዚ ኢለን የስቆንቁና፣- 

 

ከበሮ ሕዝም በለ 

ኣሻብ ኣዳነይ’የ ዝቑነኖ፣ 

 

ደጊም ጣጣ ጉጂ ተሞናጉዩ፣ እርዮ፣ አልባሶ ወይ እውን ግልብጭ ተቖኒነን ተጣሲመን ወላህላህ 

እናበላ ዕሙር ውቅዒት ከበሮ ናብ ዘለዎ ጎይላ ምስ ተፀምበራ ድማ ንከበሮ የወድሳኣ፣ 

 

ኣታ በዓል ከበሮ 

ኣስሚርካ ዳኣ በሎ መዓረኻ’የ፣ 

ከበሮዋይ ንዒ’የ 

ዋናኺ ፀውዒ’የ፣ 
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ኢለን ኣየብቅዓን፡፡ ንኸበሮ ዝብለኦ መወድስ ብዙሕ እዩ፡፡ ከበሮ ብዝፈጥሮ መሳጢ ዝተዋደደ 

ድምፂ ተመሲጡ፣ ይኹን’ምበር ብሕማም ድዩ ብኻሊእ ፀገም ቆልኡ ከራግፍን ክጥብርን ዘይከኣለ 

ንኡስ እንተሃልዩ፣ 

 

ምስ ከበሮ እላኸደ ዉነይ’የ 

ስልም ደሞ ከብሎ ዓይነይ፣ 

ብምባል ከበሮ ንጊዚኡ ሰላምን ዕረፍትን ከይከልኦ ይምሕፀን፡፡ 

እቲ ዕድል ረኺቡ ኣብ ዕሙር ጓይላ ተሓዊሱ ብኣወቓቕዕኡ ጎራዙ፣ኮበላት፣ወይዘራዝር መኳንንቲ 

ሃነን ከብል ክሳብ ተገዳሚ ዳስ ዝትንክፍ ዝውርወር፣ንየማነ ፀጋም ሕቑኡ ዝለዊ፣ተምበርኪኹ ሂር 

ዘብል  ድማ ፣ 

- ኣታ በሎ እዚ ከበሮ’የ 

        ከይነኣሰ’ዶ ዝዓቢ ኣሎ’የ፣ 

- ከበሮይ’የ  

ምሳኺ ዋኒነይ’የ 

ምሳኺ’የ፣ 

- በዓል ከበሮ 

ወዛም እንተሎ 

ሂር ኣብሎ፣ 

- ንእሽተይ ከበሮ 

መልከዐኛ ወይዘሮ ዘይትምኖ፣ 

 

ዝብሉ ደርፍታት ክሳብ ዝሰምዕ ውንኡ ኣጥፊኡ ይፃወት፡፡ ፍቕሪ ከበሮ ድቃስን ስራሕን ዘብኩር 

ንምዃኑ ዝምስክሩ ዜማታት እውን ኣለው፣- 

 

- እዛ ከበሮ’የ 

ውዒለ ምሓደርኩላ ውዒለ’የ፣ 

- ከበሮ መላዓሊት ወኒ 

ምሳኺ ዉዒለ መን ክኣምነኒ፣ 

 

ድምቀትን ስምረትን ከበሮ ናብ መዓሙቕ ሕሊንኡ ሰርሲሩ…ብኣገላልፃ ሓየኽቲ ጫት ዝመርቀነ ( 

ንጊዚኡ ዓጊቡ  ነብሱ ብሃሴት ዘዕለቐለቐት) መንእሰይ ከምዚ ኢሉ ደሪፉ ተባሂሉ ይዝንተወሉ፣ 
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- ከበሮይ’የ 

ልኣኺ እፎቱ ካብ እነይ’የ 

እተን እነይ እንታይ ክዓብሳለይ’የ፣ 

 

ከበሮ ኣሸንዳ መፀ መስቀል ገልገለ ዮውሃንስ፣እንኮላይ ኣብ ጥምቀት ታዎታት እንትስነዩ፣ ዒድ 

ኮይኑ ንኣላህ ( ንልዑል ፈጣሪ) ምስጋና ኣብ ዝቐርበሉ ወቕትታት፣ ብኣውሩኡ ጥሪ ዕብዲት ኮይኑ 

ኣብ ፍቖዶ ዳስት እንዳ መርዓን ካልኦት ውራያትን ጥራሕ ተፃዊትካ እትመንዎ ዘይኮነስ፣

ምኽንያታት እናፈጠርካ መዓልቲ መዓልቲ “ሂር” እናበልካ ታሕጓስካ ክተራጉደሉ ትህንጠወሉ ምስ 

ስምዒትና ቀጥታዊ ምትእሳር ዘለዎ ባህላዊ መሳርሒ ሙዚቃና እዩ፡፡ እቶም ንኸበሮ ፍሉይ 

ፍቕርን ክብርን ዘለዎም ደቂ ዓድና ኣብ ዕለተ መስቀል ከበሮ እናወቕዑ ንዓመታ እውን ደጊሞም 

ክወቕዒ ሽዑ ንሽዑ ብዜማ ይመፃብዑ፣- 

 

ንመስቀለይ ንመስቀለይ 

ድርብ ከበሮ ሓዛላይ፣ 

 

ሁርሁራት ወቓዕቲ ከበሮ የጭላ አንከረ መደባይ ኣብ ውራያት፣ 

 

- ከበሮ ሓዘለይ ንዓ’የ 

        ኣብራሃ’የ ኣብራሃ’የ፣ 

- ኣንታ ወቓዒ ከበሮ ተሸካሚ ጉንዲ 

ንስኻ ኢኻ’ኮ መገልገላይ ዓዲ፣ 

 

ተባሂሎም ይውደሱ፡፡ 

 

ክእለት ውቅዒት ከበሮ መርዓዊ ኣብ ቅድሚ ዓዲ ሓሙኡ ዝፍተነሉ እውን እዩ፡፡ መርዓዊ ኣብ 

ገዝኡ ብሁራ ወራድ መርዓ ተዓጂቡ ናብ እንዳ እንዳ ጓል ሰተት ኢሉ ኣትዩ  ምስተገዘመ፣ ኣብ 

ቅድሚ መርዓቱ ሓሙኡን ሓማቱን ዓፅመ ስጋ መርዓቱን ኣዝማዱን፣- 

 

- ንዓ ከበሮ ሓዝ’የ 

ኩሕላይ ሙዝ’የ 

ከበሮ ሓዝ’የ፣ 
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ብዝብል መንጉሕ ደርፊ ከበሮ ምስ ሓሙኡ ሓዝ ክሕዝ ከበሮ እናወቕዐ ስር ዓጠቕ፣ ዕፅፍፅፍ 

እናበለ ብኽእለት ኣወቓቕዓ ከበሩኡ ይነኣድን ይንቀፍን፡፡ እዚታት መርአያ ህዝብናን ከበሮን 

ዘለዎም ስጡም ፍቕሪ እዩ፡፡ 

 

ከበሮ ብዝፈጥሮ ውህደት ዘለዎ ድምፂ ህዋሳትና ኣነቓቒሑ ትልሂትና ንኽዕሪ እወንታዊ እጃም 

ኣለዎ፡፡ እዚ ብድራም ማሽን ክትካእ ኣይከኣለን፡፡ በዚ እውን ጉጅለ ባህልታትና ተበላሒተን ኣብ 

ክንዲ ድራም ማሽን ተኪኤን ክጥቀማሉ ምሕፅንታና ኹልና ይኸውን፡፡ 

 

ከበሮ እናዘለልካ፣እናኾለልካ ብኢድ ብሓይሊ ምዝባጥ /ምውቃዕ/ ካብ ወለድና ዝወረስናዮ ሓድጊ 

እዩ፡፡ እዚ ሓድጊ’ዚ ሓድግነቱ ሓልዩ ናባና በፂሑ ኣሎ፡፡ ሁርሁራት /ወናማት/ ወቓዕቲ ከበሮ 

ዝበሃሉ ኢዶም ኣንቦቕቢቑ ክሳብ ዝደሚ እንተዘይወቒዖም ኣይዓግቡን፡፡ እዚ ስቓይ ኣብ ጊዜ 

ውቅዒት ነብሶም ስለዝመዉቕ ብዙሕ ኣይስመዖምን ፀኒሑ እዩ ዝምርሙሮምን ዝቕንዝዎምን፡፡ 

ድሕሪኦም ድማ ነታ ከበሮ ካሊእ ሰብ ክወቕዓ እዩ፡፡ ምስ ደማ እናሃለወት ወይ እውን ድርዝርዝ 

ኣቢሉ፣ ንሳ እውን ከምቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ብሓይሊ እንትወቅዕ ኢዱ ክደሚ 

ይኽእል እዩ፡፡ እዚ ሓደ መንገዲ መተሓላለፊ ቫይረስ ኤችኣይቪ ኤድስ ክኸውን ስለዝኽእል 

ባህልና እንዕቅቦ ብሂወት እንተሃሊና ስለዝኾነ ጥንቃቐ ኣይፈለየና፡፡ 

 

ከበሮ ካብ ትግራዎት ሓሊፉ ብኹሎም ኢትዮጵያውያን ዝፍቶ፣ ኣህዛብ ኣፍሪካ እውን እንተኾነ 

ሓደው ብኢዶም ወይ እውን ብዕንፀይቲ ድዩ ካሊእ ሓጋዚ ነገር እናተጠቐሙ ብምውቃዕ ትልሂቶም 

ዝዐምሩሉ እዩ፡፡ ብፍላይ ድማ ንሕና ትግራዎት ኩልና ንከበሮ ዘለና ፍቕሪ ፍሉይ  ምስ ምዃኑ 

ተኣሳሲሩ ብዘመናዊ መልክዑ  ኣብ ምዕቃብ ክንበላሓት ይግባእ፡፡    

 

  

  

  


