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ምህዞ ሙዚቃን ዕዳጋን 

/ ፀጋይ ሓድሽ-ካብ መቐለ/ 

ኣብ ቀረባ እዋን  ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣዳራሽ ኮሌጅ ሕርሻ ሓደ ዓብዪ ሰነ-ጥበባዊ ዋዕላ ተሳሊጡ፡፡
እቲ ዋዕላ ፕሮጀክት ምጥቃም ብዙህነት ንማሕበረሰባዊ ለውጥን ማሕበር ከየንቲ ትግራይን ብሓባር 
ዘሰናድኡዎ እዩ፡፡ኣብቲ መድረኽ ዘተን ምልውዋጥ ተሞኩሮን ንዝተፈላለዩ ዘፈራት ኪነ-ጥበብ 
ዝወከሉ ኣስታት ሓደ ሚእቲ ሰነ-ጥበባውያን ተረኺቦም፡፡ኣብቲ ንኽልተ መዓልቲ ዝተሳለጠ ዘተን 
ምኽክርን ኣብ ዙሪያ ሰነ-ጥበብ ዘተኮሩ ፀገማትን ዕቡቓት ዕድላት ተላዒሎም ብጉጅለን ብሓባርን 
ዓሚዩቕ ዝርርብ ተጌሩሎም፡፡እቶም ፅቡቓት ዕድላት ዝዕቀብሉ ኣለው ዝበሃሉ ክፍተታት ዝፀቡሉ 
ከከም ኩነታቱ ዝዕበስሉ ኣንፈት እውን ካብ ተሳተፍቲ ተሓቢሩ እዩ፡፡ 

ኣብቲ ንኽልተ መዓልቲ ዝተሳለጠ ሰነ-ጥበባዊ ዋዕላ ብኣሰናዳእቲ ንምይይጥ ዝሕግዙ ክልተ 

መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም፡፡እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብዋናነት ኣብ ዙሪያ ስእልን 

ሙዚቃን ዘተኩሩኳ እንተነበሩ፣ብትሕዝቶኦም ግን ንኹሎም ዓውድታት ሰነ-ጥበብ ዝጥምቱ 

ነይሮም፡፡እዚ ፅሑፍ ንትሕዝቶ እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋትን፣ነቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት መሰረት 

ብምግባር ዝተኻየደ ዘተን ክድህስስ እዩ፡፡ብዋናነት ድማ ኣብ ህልው ኩነታት ሙዚቃን ምስ ዕዳጋ 

ክህልዎ ዝግባእ ምትእስሳርን ዝምልከት ክኸውን እዩ፡፡ 

ድሕሮ ሙዚቃ  

ትግራዋይ ሙዚቃ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣትሒዙ ምንባሩ ሰነዳት ታሪኽ ይሕብሩ፡፡ብዋናነት 

ድማ ኣብ ሓምሻይ ክፍለ ዘበን ምስ ሊቀ ሊቃውንቲ ማህሌታይ ያሬድ ተኣሳሲሩ ተኾሊዑን ጎሊሁ 

ወፅዩን፡፡ቅዱስ ያሬድ ሙዚቃ ሃገርና ካብ ልማዳዊ ናብ ሳይንሳዊ ኣጠቓቕማ ንኽኣቱ ባይታ 

ዝመቻቸወ ምዃኑ ድርሳናት ታሪኽ ይምስክሩ፡፡ 

ቅዱስ ያሬድ ብዘተኣታተዎ ሳይንሳዊ ፍልጠት ሙዚቃ ንምጥማቕ ትምህርታት ንባብ፣ዜማ፣ቅኔ 

ምስናቕ ግድን ነይሩ፡፡ትምህርታት ኢደ-ጥበብን ስነ-ኪነትን ድማ ከምኡ፡፡ብኣጠቓላሊ ነቶም 

ዝተገለፁ ዓይነታት ትምህርቲ መሊእኻ ተማሂርካ ንምዝዛም ዝወስዶ ጊዜ 28 ዓመታት ምዃኑ 

ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ይሕብር፡፡ 

ትግራዋይ ሙዚቃ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ትልሂትን ደርፍን ከምዝውንን እውን እቲ መፅናዕታዊ 

ፅሑፍ ከምዝስዕብ ኣነፂሩዎ እዩ፡፡ካብ ትልሂትን ሳዕሲዕትን ኣውርስ፣ኣስታሊለ፣ሕምባዛ፣ኣሸንዳ፣

ጨፈራ፣ኣውሎ/ማሰ/  ይጠቅስ እሞ ካብ ደርፍታት ድማ ወደሳ፣መልቀስ፣ፈኸራ፣ደበላ፣ለጋው ሽዎ፣

ዜማ ዓውዲ፣ደርፍታት ሕርሻ እናበለ ይዝርዝር፡፡ 
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ኣብ ሃገርና ንስራሕቲ ሙዚቃ ዘሎ ምችው ኩነታት   

ብሄር ብሄረሰባዊን ባህላውን ቋንቋውን ብዙህነት ምህላው፣ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ዘሎ ፍሉይ 

ተኽእሎን ተሳትፎን ማሕበረሰብ ኣብ ዘፈር ሙዚቃ፣ኣብ’ቲ ዘፈር ተፈጢሩ ዘሎ ተሳትፎ ምሻጥ 

ባህላዊ ሃፍትታት እናዓበየ ይመፅእ ምህላው፣በብጊዚኡ እናዓበየ ይመፅእ ዘሎ ቁፅሪ ሙዚቀኛታት፣

በብእዋኑ ዝፍጠሩ ዘለዉ መድረኻት ውድድር /ንኣብነት ውድድራት ኢትዮጵያ ኤፍኤም ኣይዶል/፣

ኣብ ምዕቃብን ስግግርን ዘፈር ሙዚቃ ሃገር ቦቆል ትካላት / ኣብያተ ክርስትያንን መሳጊድን/ 

ዝተፃወትዎ እጃም ምህላው፣ብወገን መንግስቲ ነቲ ዘፈር ንምሕጋዝ ዘሎ ድሉውነትን ደገፍን፣ኣብ 

ወፃኢ ሃገራት ኣብ ከም እኒ ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ብኢትዮጵያውያን ዝውነኑ ኩባንያታት 

ቀረፃ ምህላዎም ኣብ ሃገርና ንስራሕቲ ሙዚቃ ምችው ኩነታት ይፈጥሩ ዝብል ኣብቲ ዝቐረበ 

መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተነፂሩ እዩ፡፡ 

ኣብ ስራሕቲ ሙዚቃ ዝረአዩ ሕፅረታት  

ውሱንነት ዓቕሚ ክኢላታት ኣሎ፡፡ምስዚ ተኣሳሲሩ ናይ’ቲ መድረኽ ተሳተፍቲ ዝነበሩ ከየንቲ ኣብ 

ጉጅላዊ ዘተኦም ዝበልዎ ኣብዚ ምግላፁ ኣገዳሲ እዩ፡፡ሎምታት ዝስርሑ ዘለዉ ዝበዝሑ ደርፍታት 

ብፃባ ይምሰሉ፣እቶም ቅድም ኢሎም /ቅድሚ ዕስራ ሳላሳ ዓመታት/ ዝስርሑ ዝነበሩ ብቑፅሮም 

ኣዝዮም ውሕዳት ደርፍታት ብመስተ ወይኒ ተመሲሎም ቀሪቦም፡፡እዚ ብመብርሂ እንትድገፍ ፃባ 

ጥዑም እዩ ልዕሊ ክልተ ኩባያ ብሓንቲ ጊዜ ምስታይ ግን ዝካኣል ኣይኮነን፡፡ምኽንያቱ ብጣዕሚ 

ምዒሩ ይስልችወካ፡፡መስተ ወይኒ መሪር እዩ፡፡ሓደ ክልተ ክሳብ ትሰቲ ይመረካ፡፡ድሕሪኡ ምረቱ 

ረሲዕኻ እናጣዓመካ ብዙሕ ትሰቲ፡፡እዚ ማለት ካብ ናይ ኣርክብ ኣርክብ ናብ ዘላቕነት ዘለዎም 

ስራሕቲ ሙዚቃ ክነድህብ ከምዘለና ንምምልኻት ዝቐረበ ኣብነት እዩ፡፡ 

ካልኦት ከም ሕፅረት ዝተነፀሩ ናይ ደገፍቲ ኣካላትን ኣብያተ ትምህርቲ ኪነ-ጥበብ ብሉፃት ሰብ 

ሞያ ንምፍራይ ዘለወን ድሩትነትን ዓቕሚ፣ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኪነ-ጥበብ ኣትዮም ክመሃሩ 

ዝደልዩ ተምሃሮ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ዉሱን ምዃን፣ስፊሕ ሽፋን ትምህርቲ ኪነ-ጥበባት ዘይምህላው፣

ኣብ ናውቲ ሙዚቃ ዝረአ ምንሃር ዋጋ፣ኣብ ሞንጎ ሙዚቀኛታት ኣሓተምቲ ትካላትን ዘሎ ናይ 

ዘይምትእምማን መንፈስን ኣብ ዘፈር ባህልን ቱሪዝምን ዘለው ሰራሕተኛታት ዘሎ ልሕሉሕ ርክብን 

እዮም፡፡ 

ከም ሕፅረት ካብ ዝተነፀሩ ነጥብታት ኣብ ሓዲኡ ካብ ከየንቲ ዝተልዓለ ኣብዚ ምግላፁ ኣገዳሲ 

እዩ፡፡ኣሐተምቲ ብዓይኒ ሰኒ የብለይ ኣብ ስራሕቲ ሙዚቃ ንዘሎ ከያኒ እናሃሰዩዎ ይርከቡ፡፡እዚ 
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ምስ ጥቕሚ ዝተኣሰሰረ ሃስያ ድማ ደረፍትና ፅሬት ዘለዎ ፅፉፍ ስራሕ ንኸየቕርቡ ምኽንያት 

ይኸውን ኣሎ፡፡ሓደ ደራፊ ተላሓሒፁ ዘሐተሞ ካሴት ሒዙ ናብ ኣሐተምቲ ይኸይድ፡፡ወናኒ 

ኣሐታሚ ትካል ነቲ ደርፊ ሰሚዑ ‘ብኽንድዚ ቅርሺ ክዕድጎ’ ይብል፡፡እቲ ኣሐታሚ ትካል ዘቕርቦ 

ዋጋን እቲ ካሴት ደርፊ ንምስራሕ ዝወፀ ዋጋን ፈፂሙ ኣይሳነን፡፡ኣዝዩ ትሑት እዩ፡፡እቲ ከያኒ 

ካብ ትካል ኣሐታሚ ‘ኣየዋፅአንን’ ኢሉ ወፅዩ ናብ ካሊእ ኣሐታሚ ትካል ከይዱ ተሰማሚዑ 

ከይሸይጥ ፀገም ይገጥሞ፡፡ወነንቲ ኣብያተ ሙዚቃ ብስልኪ ተደዋዊሎም ዋጋ ናይቱ ካሴት ካብ’ቲ 

ፈለማ ብቐዳማይ ዓዳጊ ዝቐረበ ዋጋ ንላዕሊ ከየቕርቡ ይሰማምዑ፡፡ድሕሪዚ እቲ ደራፊ ዕድሉ 

ክልተ እዩ፡፡ሓዲኡ ብዝተብሃሎ ሕሳር ዋጋ ነቲ ካሴት ምሻጥ፣እቲ ኻልኣይ ድማ ካሴቱ ተተርኢሱ 

ምቑዛም፡፡እዚታት ደርፊ ትግርኛ ከይዓቢ ከም ዓብዪ ሕፅረት ተጌሩ ተጠቒሱ፡፡ 

 ዕድላት 

ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ሕፅረታት ከምዘለዉ ኾይኖም ሙዚቃ ትግርኛ ንምዕባይ ዝሕግዙ ዕድላት 

እውን ኣብ ኢድናን ኣብ ቅድሜናን ኣለዉ፡፡ኣቐዲሙ ከም ዕድል ተባሂሉ ዝጥቀስ ቁጠባና ካብ 

ዓመት ናብ ዓመት ዘሪኦ ዘሎ ዕብየት እዩ፡፡ቁጠቡኡ ዝዓበየ ህዝቢ ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ ገዚኡ 

ናይ ምጥዕዓም ድሌቱ ገዚፍ እዩ፡፡ሃገርና ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ትፈጥሮ ዘላ ፅቡቕ ምስሊ 

እውን ሙዚቃና ሰፊሕ ተቐባልነት ክህልዎ ኣብ ምግባር ዝህልዎ ኣበርክቶ ዝነዓቕ ኣይኮነን፡፡ 

ስደት ጥዑም እዩ እኳ ዝበሃል እንተዘይኮነ፣ብሰደት ድዩ ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝኸዱ 

ዘለዉ ዜጋታትና ቁፅሮም ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ይውስኽ ኣሎ፡፡እዚ ድማ ክሕለፍ ዘይግበኦ ካሊእ 

ዕድል እዩ፡፡ኣብ’ዚ ናይ ቅድሚ ዓመት ድዩ ክልተ ዓመት ተሞኩሮ ክጠቅስ፡፡ድምፃዊት ማህሌት 

ገ/ጊዮርጊስ እትርከቦም ጉጅለ ሙዚቃ ኢትዮጵያዊ በዓል ሓዱሽ ዓመት ንምፅንባል ናብ ዱባይ 

ክይዶም ነይሮም፡፡ኣብ ሃገረ ዱባይ ዘቕረብዎ ብደርፊ ብሄር ብሄረሰባት ዝተሰነየ ሳሓቢ ምድላዎም 

ንምዕዛብ ዝመፁ ዜጋታትና ቁፅሮም ብዙሕ ምንባሩ እቲ ምድላው ብትካል ሬድዮን ቴሌቪዥንን 

ኢትዮጵያ ብቐጥታ ኣብ ዝተሓላለፈሉ እዋን ተዓዚብና ኢና፡፡ስለዚ ሙዚቀኛታትና እዚ ከም ካሊእ 

ኣማራፂ ዕድል ክጥቀምሉ ግድን እዩ ዝኸውን፡፡ብፍላይ ድማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ 

ንሙዚቀኛታትን ባህላዊ ፍፃመታትን ሃገርና ዝቐርብ ዘሎ ጠለብ እውን ከም ካሊእ ዕድል ተጌሩ 

ዝጥቀስ እዩ፡፡ 

ፈተናታት 

ሎሚ ዓለም ብመንገዲ ሓበሬታ ከም ሓንቲ ቁሸት ተጌራ ኣብ ትግለፀሉ መዋእል ኮይንካ ናብትን 

ናብዝን እንተይበልኩ ገዛይ ሃርሂረ ክነብር እየ ምባል ግርህነት ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል፡፡ስለዚ 
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ኣብ ዕብየት ሙዚቃና ፅልዋ ዓለምለኻውነት ከም ሓደ ፈተና ወሲድና ክንገጥሞ ዝግበአና እዩ፡፡ምስ 

ፅልዋ ዓለም ለኻውነት ተኣሳሲሩ ብዙሓት ፍርያት ሙዚቃ ናብ ሃገርና ኣብ ምእታው ይርከቡ፡፡

ገለገሊኦም ብፅሬቶምን ብዋገኦምን ካብ ፍርያት ዓድና ዝሓሹ ኮይኖም እንትርከቡ እሞ ነዚ 

ንሕንሕ እዚ ክንሰግሮ እንተዘይክኢልና ዓብዪ ፈተና ክኾነና እዩ፡፡ 

ካሊእ ዝጥቀስ ፈተና ኣብ ክንዲ ዝተማልአ ጉጅለ ሙዚቃ ተጠቒምካ ፍርያትካ ምቕራብ፣ብሓደ 

ውልቀሰብን ሓንቲ መሳርሒ ሙዚቃን ተጠቒምካ ፍርያት ምቕራብ ኣብ ምትሓት ተቐባልነት 

ዓብዪ ቦታ ኣለዎ፡፡ስለዚ ክንዲ ዝካኣል ዝተማልአ መሳርሒ ሙዚቃን ክኢላታትን / ኦርኬስትራ/ 

ብምጥቃም ስራሕትና ብፅሬት ምቕራብ ቅድሚት ሰሪዕና ክንሓስበሉ ዝግበአና ጉዳይ እዩ፡፡ 

መጠቓለሊ  

ዓውዲ ሙዚቃ ንምስፋሕ ዘሎ ምችው ኩነታት፣ሕፅረታት፣ዕድላትን ፈተናታትን ተባሂሎም 

ዝተጠቐሱ ክስፍሑን ክሓፅሩን እንተዘይኮይኖም ንኹሎም ዘፈራት ኪነ-ጥበብ ዝጥምቱ እዮም፡፡

ኣብቲ ንኽልተ መዓልቲ ዝተሳለጠ ዋዕላ ዝተሳተፉ ከየንቲ ኣብ መጠቓለሊ ዘተኦም ከምፍታሕ 

ዝበሉዎም ነጥብታት ኣነፂሮም እዮም፡፡ካብኣቶም ንገሊኦም ክጠቅስ፡፡ 

ኣቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ኣብ ሞንጎ ሙዚቀኛታትን አሐተምቲ ትካላትን ጥዕና ዘለዎን ነቲ ዓውዲ 

ዘተባብዕን ርክብ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ፡፡ሙዚቃ እንትዓቢ እቱ ከያኒ ብቑጠባ እንትድልድል 

ኣሐተምቲ ትካላት ብተኸታታሊ ዝቐርበሎም ፍርያት ብምሻጥ ኣዝዮም ተጠቀምቲ ከምዝኾኑ 

ኣሚኖም ክንቀሳቐሱ ይግባእ፡፡እቲ ሙዚቀኛ ተሰማዕነቱን ፅልዋ ናይ ምፍጣር ዓቕሙን ንምዕባይ 

ኣቐዲሙ ውሽጡ ብፍልጠት ክመልእ ኣለዎ፣ነዚ ስዒቡ ሙዚቃ ብተናፀል ዘይኮነስ ብሓባር ዝስራሕ 

ምዃኑ ብምእማን ብዝተወደበ መልክዑ ክንቀሳቐስ ይግባእ፡፡ 

ብሓባር ምንቅስቓስ ረብሕኡ ኣዝዩ ብዙሕን ብዙሕን እዩ፡፡ምጥሓስ መሰል ዋንነት ንምክልኻል፣

ዘይሕጋውያ ነጋዶን ኣዘዋወርቲ ካሴትን ዝገብርዎ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ንምዕጋት፣ኣብ ውሽጢ 

ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ዝርከቡ ዕድላት ስልጠና ህንፀት ዓቕሚ ብግቡእ ንምጥቃም ምእንታን 

ክካኣል ሕብረት ሙዚቀኛታት ኣዝዩ ወሳኒ ይኸውን፡፡ 

ብተወሳኺ በብጊዚኡ እናኸበረ ይመፅእ ዘሎ ዋጋ መሳርሕታት ሙዚቃ ንምፍታሕ ካብ ብውልቅኻ 

ብሓባር ምኻድ እዩ ዘዋፅእ፡፡ፀገማት መለማመዲ ቦታ ብምፍታሕ ሰብ ሞያ ግቡእ ቦታ ረኺቦም 

ምየኦም ከማዕብሉ ንምግባር፣ኣብ ሞንጎ ሙዚቀኛታትን ኣሐተምቲ ትካላትን ዘሎ ድኹም 

ኣሰራርሓን ኣፈፃፅማን ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ ንምምሕያሽን ዝሓሸ ተጠቃምነት ንምፍጣርን ሕብረት 

ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን፡፡ 
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ደገፍቲ ኣብ ህንፀት ዓቕሚ እቲ ሙዚቀኛ ክሳተፉ ንምሕታት ወይ እውን ንምግዳድ፣ኣብ ምልላይ 

ሙዚቃ ዝተዋፈሩ ናይ ውሽጥን ወፃእን ትካላት ክጣየሹን ክጠናኸሩን ዝኽእሉ ብሓፈሻ ኣብ ሞንጎ 

መንግስታውን ውልቀን ደገፍቲ ልምዓት ስጡም ምሕዝነት ምፍጣርን ምጥንካርን ዝካኣል ብውልቀ 

ብምጉያይ ዘይኮነስ ብሓባር ሰሚርካ ብምኻድ እዩ፡፡ 

ሕብረት ሙዚቀኛታት ትግራይ ጋህዲ እንተኾይኑ ብመዳይ ምትእስሳር ዕዳጋ ዝስዕቡ ረብሓታት 

ክርከቡ ከምዝኽእሉ ኣብቲ መድረኽ ኪነ-ጥበባዊ ዘተ ተነፂሩ እዩ፡፡ሃገር በቆል ሙዚቃና ኣብ 

መድረኻት ዓለም ዝሳተፈሉ ዕድል ይፍጠር፣ሚድያ ብኣግባቡ ብምጥቃም ኣቢልና እውን ሙዚቃና 

ኣብ ከም እኒ ኤምቲቪን ኮራን ካልኦት መድረኻት ሽልማትን ነሳትፎ፡፡ሙዚቃና ኣብ ውሽጥን 

ወፃኢን ብወፍሪ ብምልላይ ውሩያት ከየንትና በብግዚኡ ዝሽለምሉን ኣፍልጦ ዝረኽብሉን ዕድል 

ነጣጥሕ፡፡ 

ባህላዊ ሙዚቃና ምስ ኣገባባት ምልላይ ዘፈር ቱሪዝም ብምትእስሳር ልኡኻት ኢትዮጵያዊ 

ዲፕሎማሲ ብስፍሓት ኣብ ዓለም ከላልዩዎ ብዝተዋደደ መልክዑ ንስራሕ፡፡ብተወሳኺ ከም እኒ 

መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን፣ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታትናን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዝተፈላለዩ 

ከተማታት መሸጢ ማእኸላት ብምጥያሽ ዋና ፍርያትና/ ኦርጂናል/ ብስፍሓት ዝሽየጠሉ ኩነታት 

ነመቻቹ፡፡እዚ ንምግባር እቲ ቀንዲ ቁልፊ ነገር ኣብ ኢድና ኣሎ፡፡ቅድም ቀዳድም ኣብ ትሕቲ 

ማሕበር ከየንቲ ትግራይ ዓሲልና ውዳበና ነጥብቕ፡፡ነዚ ስዒቡ ካብ መንግስትን ህዝብና ንደልዮ 

ፈላሊና ብምቕማጥ ጉዕዞና ብዘይዛሪ ቃልሲ ጋህዲ ንገብሮ፡፡ 

ካብዚ ወፃኢ እንሓስቦ ጎዕዞ ደምዲምካ ፍረ ኣየርክብን ንምባል እኳ ዘፀግም እንተኾነ፣ብጣዕሚ 

ኣድካምን ኣሰልቻውን ክምዝኸውን ንምግላፁ ግን ኣይኸብድን፡፡ስለዚ ከየንቲ ትግራይ መፍትሕ 

ውድቀትን ዕቤትናን ኣብ ኢድና እያ ዘላ’ሞ ውድቀት ወጊድ ኢልና ብመሳልል ጎደና ዕቤት 

ንምምራሽ ከም ማይን ፀባን ተወሃሂድና ንስራሕ፡፡                 

 


