
 

ዓውዳዊ ትሕዝቶ ቃላዊ ግጥምታት ኣብ መፅሓፍ “ታሪኽ 

ኢትዮዽያ” 

 

ብማሕበር ደረሰቲ ኢትዮዽያ ጨንፈር ትግራይ ኣብ ዝሰናዳእ 

“ጦብላሕታ ፎረም” ዝቐረበ 

ኣለማየሁ ሃፍተ(ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፎክሎር(መፅናዕቲ 

ባህሊ)ን ስነ-ፅሑፍን) 

ስነ ቃል ይኹን ካሊእ ኣፋዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ክፋል ፎክሎር ባህልን ጥበብን ህያው ኮይኑ 

ኣብ ምቕፃል ዕዙዝ ግደ ዝፃወት ክዋነኣዊ ትሕዝቶ እንተህልዎ እዩ፡፡ ክዋነ ድማ መልዓሊ 

ታሪኽን ምስቲ ታሪኽ ዝሳነ መዓበይን የድልዮ፡፡ ዋላኳ እቲ ሓቂ እዙይ እንተኾነ ብሰንኪ 

ምርሓቕ እዋንን ምርሳዕ ዝተብሃለሉ ማሕበራዊ ኣጋጣምን ግና ስነ ቃላትና ብመልክዕ 

ቴክስት-ነፀር ትንታነ (Textual Analysis) ክግለፁን ክትንተኑን ይስትውዓል፡፡ እዙይ 

ብምዃኑ ድማ እቲ ርጉፅ ታሪኽ (Factual Story) ንምርካብ ሓርኢ ተመን ይኾነና፡፡ 

ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ ኣብ ከባቢ መኸምበቲ ዓሰርተ ሸሞንተ ክፍለ ዘመን ኢዶም 

ፈቲሖም ውሕሉል ታሪኽ ዘውሓዙ ፀሓፊ እዮም፡፡ ኣቦ ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን ትግርኛ 

ምዃኖም ንምምስካር እውን ዓይኒ ዘሕሲ ስያመ ኣይኮነን፡፡ ዛዕባ እዚ ፅሑፍ ክኾን 

ዝተሓረየ ካብቶም ኣብ መፅሓፍ “ታሪኽ ኢትዮዽያ” ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ክፋላት ስነ 

ቃል መልክዕ ደርፍን መልቅስን ኣብ ዘለዎም ቃላዊ ግጥሚታት ጥራሕ ዘድሃበ እዩ፡፡ እቲ 

ምንታይሲ ኣብ መፅሓፍ ታሪኽ ኢትዮዽያ ከም ኣሰያይማ ቦታን ሰባትን፣ ምስላ፣ ኣፈ 

ታሪኽን ሓተታ ተፈጥሮን ዝኣመሰሉ ካልኦት ዘፈራት ስነ ቃል እውን ስለ ዝርከብ እዩ፡፡ 

ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ ዝጠቐስዎም መልክዕ ደርፍን መልቅስን ዘለዎም ስነ ቃላት ኩሎም 

መልዓሊ ታሪኽ ዘለዎም እዮም፡፡ መልዓሊ ታሪኽ ብምሓዞም ድማ ክዋኔኣዊ ትሕዝቶኦም 

እውን ብኡ ልክዕ ይዕምብብ፡፡ እዞም ስዒቦም ቐሪቦም ዘለዉ ስነ ቃላት ካብቶም ሃፍቲ 



ሕብረተሰብ ትግራይን ፈጠራ ውሕሉል ሕሊና ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስን እቶም ውሑዳት 

እዮም፡፡ 

1. ትግራዋይ እንተፀገበ ጎይላ የወናውኖ  ኣምሓራይ እንተፀገበ ውግእ ቃሕ ይብሎ 

እዚ ምስላ እዙይ ብወገን ትግራዎትን ካልኦት ከባቢታትን ተዘውቲሩ እንትድመፅ 

ንሰምዕ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ብፍላይ እቲ “ትግራዋይ እንተፀገበ ጎይላ የወናውኖ” ዝብል 

ብወገን ኣምሓሩ “እግዚሔር ዘፈን ሲያምረው ትግሬን ያጠግባል” ብምባል ወናኒ ጓይላን 

ደርፊን ንትግራዋይ ዝተውሃበ ፍሉይ ህያብ ገይሮም ይወስዱዎ፡፡ እንተኾነ ግና 

ንኣምሓራይ እውን “ኣምሓራይ እንተፀገበ ውግእ ቃሕ ይብሎ” ተባሂሉ እዩ፡፡ ግዳሰ እዚ 

ፅሑፍ ግና ንኣምሓራይ እንታይ ተብሃለ፣ ንትግራዋይ እንታይ ኾነ አይኮነን፡፡ ትኹረቱ 

ኣበይ፣ መዓስ፣ ንምንታይን ብመን ከምዝተነገረን ብምፍላጥ ዓውዳዊ ትሕዝቶ (Contextual 

meaning) እቶም ስነ ቃላት ምግንዛብን ምፍካርን እዩ፡፡ ታሪኽ እዚ ቃላዊ ግጥሚ እዙይ 

እዩ:- 

ትግራዋይን ጓይላን ካብ ሓንቲ ማህፀን ዝወፅኡ ደቂ’ኖ ክሳብ ዝመስሉ ንዘመናት ፀኒሖም 

ኣለዉ፡፡ ናይዚ ምኽንያት ድማ ካብ ህርመት እቲ ከበሮ ድሙቕ ምዃን ዝተልዓለ ክኸውን 

ይኽእል ኢሎም ዝግምቱ ኣይተስኣኑን፡፡ ይኹን እምበር እቲ ታሪኽ “ትግራዋይ ዓሻዬ 

ሰብኮ ሞይቱ እዩዬ” ምስ ዝብል መልቀስ ኣምሓራ ዝተኣሳሰረ እዩ፡፡ 

መፅሓፍ “ታሪኽ ኢትዮጵያ” ከም ዝሕብሮ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ከባቢ ሽዋ 

ብመሰረት ባህላዊ ስርዓት ሓዘኖም ቐሻት ንሬሳ እንትፈትሑ ደቂ ኣንእስትዮ ከበሮ ሒዘን 

ይዘላ፡፡ እቲ ኸበሮ ንመግለፂ ሓዘን መሰረት ገይሩ ዝፅወት ድኣ'ምበር መልቀስቲ ደስ 

ኢሉዎም ዝዘልሉን ዝዘናግዕሉን ኣይኮነን፡፡ እቲ ታሪኽ ከምዙይ እዩ፡፡  

“ሓደ ትግራዋይ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ጨው ፍትው እዩሞ ንእኡ ክሸይጥ 

ተሳገረ፤ ኣብ እግሪ መንገዱ ቀባሮ ኣምሓራ ተጓነፉዎ፡፡ እተን ኣንእስቲ 

ከበሮ እናወቕዓ የመርግዳ እናርኣየ መቸም ትግራዋይ ፈታው ጎይላ እዩ’ሞ 

ፆር ጨው ኣቐሚጥ ኣቢሉ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ማእኸለን ኣትዩ እናተሰራሰረ 

ኪላሄን፣ ከኩድድን፣ ክስዕስዕን ክቁፃፀን ጀመረ፣ እንካብቱይ ወዮም ኣምሓራ 

ትግራዋይ ምዃኑ ፈሊጦም 'ትግራዋይ ዓሻየ ሰብኮ ሞይቱ እዩየ' በሉዎ 

ይብሉ፡፡ (ገፅ 153)” 



እዚ ትሕዝቶ መልቅስ ዘለዎ ስነ ቃል መዓዝን፣ ኣበይን ንምንታይን ከም ዝተብሃለ 

ውሱናት ክንፈልጥ ንኽእል፣ እንተ መብዛሕቴና ግና መልዓሊ ታሪኹ ይኹን ዝተብሃለሉ 

ማሕበራዊ ዓውዲ አይንፈልጥን፡፡ ብዘይምፍላጥና አይንኩነንን ወይ ድማ አይንምምዘንን፤ 

እቲ ምንታይሲ ባህሪ ምትሕልላፍ ስነ ቃል አፋዊ (word of mouse) ስለ ዝኾነ፡፡ እዙይ 

ብምዃኑ ዝተብሃለሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ ክርከብ አይኽእልን ብምባል እውን እድናን 

እግርናን ዓፂፍና እንቕመጠሉ ኩነታት ኣይርኣየንን፤ ቅዱማት መዛግብቲ ዳህሲስካ ሰብ 

ፀጋ ዕድመ ወለዲ ብምሕታት ክውን ሓበሬታ ከም ዝርከብ ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ ምስክር 

እዮም፡፡ ምስ እዚ ስነ ቃል ተተሓሒዞም ዝዝንተዉ ታሪኻት ኣለዉ፡፡ ትግራዋይ ጨው 

ብምንጋድ ዝፍለጠሉ ዘበን ምንባሩ፣ ኣብ ኣከባብራ ስርዓት ሓዘን (funeral rite) ኣብ መንጎ 

ኣምሓሩን ተጋሩን ኣፈላላይ ከም ዘሎ፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትልሂት ኢልና ንእንፅውዖ ቃል 

ካልኦት ተመሳሰልቲ ቃላት (ምስርሳር፣ ምኩዳድ፣ምስዕሳዕ፣ ምቚፂፃይ) ዝብሉ 'ውን ከም 

ዝርከቡዎ ይሕብር፡፡ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓርኛ እዩ ብምባል ብተዛረብቲ ትግርኛ 

ንከይዝረብ እነወግዞ “ምስዕሳዕ” ዝብል ቃል ኣባል ቃላት ትግርኛ ምዃኑ ንግንዘብ፡፡ 

ኣምሓራይ እንትፀግብ ውግእ ቃሕ ከም ዝብሎ “መፅሓፍ ታሪኽ ኢትዮጵያ” ብኸምዙይ 

ይዝንትው፡፡  

“…መእንተ ዙይ በቲ ዘመን መንግስቲ ኤረር ዘመተ፤ ውግእ ኣይነበረን'ሞ 

ወዮም ኣምሓሩ ደማቶም ፈልሐ፤ እንካብ ቱይ ብበዓል ጥምቀትያ እቶም 

ንጉስ ናብ ሓደ ከረን ወፂኦም እቱ ናብ ሩባ ዝወርድ ሰብ ይርእዩ ነበሩ፡፡ 

ናይቱ ሰብ ብዝሒ ርእዮም እንከ እቶም ምሳኦም ዝነበሩ መኳንንቲ ‘ጌታየ 

እባክህ ጦር ኣውርድልን’ ቢሎም እንካብ ኣቦይ እዝጊ ውግእ ተማህለሉያ(ገፅ 

41)”  

ውግእ ፈታዋይ ኣምሓራይ፤ ጎይላ ፈታዋይ ትግራዋይ ንምዃኖም በዞም ቃላዊ ግጥምታት 

ኣቢልካ ምግንዛብ  ይከኣል፡፡ ነዙይ እውን እዩ ብሓፈሻ ስነ-ቃል ብንፅል ቃላዊ ግጥሚ 

ኣብ ምንፃር ብዓል ዋና ቅዱም ታሪኽ ሽምጡ ገቲሩ ይከራኸር ዝበሃል፡፡ 

   ሓደ ቃላዊ ግጥሚ ዝተብሃለሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚ ንምርካብ ዓቐብ 

እዩ ብምባል እድናን እግርናን ዓፂፍና እንቕመጠሉ ኩነታት 

ኣይርኣየንን፤ ቅዱማት መዛግብቲ ዳህሲስካ ሰብ ፀጋ ዕድመ ወለዲ 



ብምሕታት ክውን ሓበሬታ ከም ዝርከብ ደብተራ ፍስሃ ጊዮርግስ 

ምስክር እዮም፡፡ 

2. ምድርስ ፀብሐት ድኣ ሓጎስስ ሞተ ድኣ 

እዚ መልቅሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ስነ ቃል ምስ እንሰምዕ ገሌና ዕሽሽ ብምባል ገሌና 

ብምሽላል ከም ተራ ዘረባ ንጉልፎ ንኾን፣ ኣብቲ ዛዕባ “ወልፊ ኣለኒ” እንብል ሰባት ድማ 

“ብሓጎስ ዝምሰል ኣሉታዊ ዘረባ'ምበር ዝምጎስ ወለባ የለን” ብምባል ንምትንታን 

ንብሕትል፡፡ ዝፈትሐ ምዓር ዘይፈትሐ ጉዓር ይሃቦ ብምባል መፅሓፍ “ታሪኽ ኢትዮዽያ” 

ተጎዝጕዝና ናብቲ መልዓሊ ታሪኽ እዚ መልቅሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ስነ ቃል ነምርሕ፡፡ 

ደጃት ሱባጋድስ ኣብ ኢድ ራእሲ ማርዬን ደጊያት ውቤን ወደቑሞ ራእሲ ሓጎስ ብሂወት 

እንተድኣ ሃሊዮም ካብ ቀይዲ ነገስታት ኣምሓራ ከምዘውፅኡዎም ብምሉእ እምነት 

ይዛረቡ፡፡ ኣብ እዋን እቲ ውግእ ድማ ካብ ሰራዊትራእሲ ማርዬ ብእተፈነወት ጥይት 

ራእሲ ሓጎስ ብጥይት ተወቒዖም ይቕተሉ፡፡ ኣብቲ እዋን ደጊያት ሓጎስ ብጣዕሚ ግኑን 

ሓያል ብምንባሮም ካብ ኢድ ፀላኢ ንደጊያት ስባጋዲስ ከውፅኡዎም ምኸኣሉ፡፡ ደጊያት 

ሱባጋድስ ንፅባሒቱ ራእሲ ሓጎስ ምማቶም እንትሰምዑ ተስፋ ብዝቖረፀ ናይ መልቅስ 

መንፈስ “ምድርስ ፀብሐት ድኣ ሓጎስስ ሞተ ድኣ” ብምባል ኣምሪሮም ሓዘኑ፡፡  

ከም ኣገላልፃ ፍስሃ ጊዮርግስ እዚ መልቀስ እዙይ መልቀስ ካብ ምዃን ሓሊፉ መንዳዕድዒ 

ሓሳብ ምስላ ከም ዝኾነ ብብርዖም ታሪኽ የቕስሙ፡፡ 

3. “ኣንታ በላዕ ስቡሕ ሰታይ ማሳዬ መህደሚካዶ ውሂበካ ፈረሰዬ” 

ቃላዊ ግጥምታት ደርፊ ንዝሓዘነ ዘንብዑ ንዘፍቀረ ዘደራርዑ፣ ንዝተደሰተ ዘዝልሉ 

ንዝተወፅዐ ዘማህልሉ፣ ንዝፈርሐ ዘንበድብዱ ንዝተብዐ ዘገውዱ፣ ንዝጠመየ ዘደርዑ ንዝፀገበ 

ዘጕስዑ፣ ንዝዓረቐ ዝቐልዑ ንዘጋየፀ ዘዅርዑ ኮታስ ንነገራት ከከም ኣመፃፅኦም ዘተኣናግዱ 

ዕሙቕን ገላፅን ቃል ዝጠልቡ እዮም፡፡ እዞም ዝስዕቡ ቃላዊ ግጥምታት ሰራዊት ሃፀይ 

ዮሃንስን ሃፀይ ተክለ ጊዮርግስን ኣብ ዝገበርዎ ውግእ ብዓወት ሰራዊት ሃፀይ ዮሃንስ ድሕሪ 

ምዝዛሙ ብሃፀይ ዮሃንስ ዝተደረፉ ደርፍታት እዮም፡፡ ብወገን ሃፀይ ተክለ ጊዮርግስ ዝነበሩ 

መኳንንቲ ኢዶም ድሕሪ ምሃብ፣ ትግራዋይ ጋሻ ዘኽብርን ዝያዳ ባዕሉ ንኻልኦት ዝግደስ 

ምዃኑን ንምርኣይ “ብዙሕ ዝለመዱ እዮም'ሞ ምሩፃት ኣፍራስ ይወሃቦም” ብምባል ሃፀይ 

ዮሃንስ ይእዝዙ፡፡ ድሕሪኡ ግና ወዮ እቶም መኳንንቲ በሊዖምን ሰትዮምን ነተን ኣፍራስ 



ሒዞምዎን ይሃድሙ፡፡ ድሕሪኡ ሃፀይ ዮሃንስ ተግባራት መኳንንቲ ሃፀይ ተክለ ጊዮርግስ 

ብምንቃፍ ከምዙይ ኢሎም ደረፉ፡- “ኣንታ በላዕ ስቡሕ ሰታይ ማሳዬ መህደሚካዶ ውሂበካ 

ፈረሰዬ” በሉ፡፡ እዚ ደርፊ እዚ ነዞም መኳንንቲ እንግዶት ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ድግስ 

ዝተደረፈ እዩ፡፡ እቲ ድግስ ምህላዉ እቲ ስነ ቃል ብመልክዕ ደርፊ ክቐርብ 

ኣኽኢሉዎ'ሎ፡፡ ሃፀይ ዮሃንስ እዙይ ኢሎም ክደርፉ ዘኽኣሎም ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምኽንያት 

ኣለዎ፡፡ ብሓደ ወገን “ኣንታ በላዕ ስቡሕ ሰታይ ማሳዬ”  ክብሉ ከለዉ ንኽብሪ ትግራዋይ 

ክበሃል ሰራዊት ሃፀይ ጊዮርግስ ካብ ናይ ሰራዊት ሃፀይ ዮሃንስ ብዝበለፀ እንግዶት 

ተገይርሉ ስቡሕ ተሓሪዱ ፅራይ ተዳልዩ ከም ዝተውሃቦም ዘርኢ እዩ፤ ብኻሊእ ወገን ድማ 

“መህደሚካዶ ውሂበካ ፈረሰዬ” ክብሉ ከለዉ ንኽብሮም ንክብሪ እቶም መኳንንቲ ክብሉ 

ዝሃቡዎም ኣፍራስ ሒዞም ምህዳሞም ካሕዳማት፣ ክብሪ ዘይርደኦም፣ መዓንጣን ዓርሰ 

እምነትን ዘይብሎም ምዃኖም ኣድምይኻ ንምዝራብ እዩ፡፡ 

 

 ቃላዊ ግጥምታት ደርፊ ንዝሓዘነ ዘንብዑ ንዘፍቀረ ዘደራርዑ፣ 

ንዝተደሰተ ዘዝልሉ ንዝተወፅዐ ዘማህልሉ፣ ንዝፈርሐ ዘንበድብዱ 

ንዝተብዐ ዘገውዱ፣ ንዝጠመየ ዘደርዑ ንዝፀገበ ዘጕስዑ፣ ንዝዓረቐ 

ዝቐልዑ ንዘጋየፀ ዘዅርዑ ወሃብቲ ነናትካ እዮም፡፡ 

4. ኣንታ በላዕ ቆሎ ሰታይ ማዬ ነፍስካዶ ቀቢፅካያ ከማየ 

ንፅፅራዊ ገለፃ ኣብ መብዛሕቲኦም ቃላዊ ግጥሚታት ዝስትውዓል ንነገራት ዝውሃብ መንፈስ 

ውድድር እዩ፡፡ ሃፀይ ዮሃንስ ብዛዕባ እቶም ከዲዖምዎም  ዝሃደሙ መኳንንቲ ድሕሪ 

ምድራፍ ናብ ናይ ባዕሎም ሰራዊት እዮም ተመሊሶም፡፡ ነቶም ኣጋውሽ ክበሃል ሰራዊት 

ወይ ድማ እቶም መኳንንቲ ሃፀይ ዮሃንስ ስቡሕ ዝበልዕሉ ፅራይ ዝሰትዩሉ ኩነታት 

ኣይተፈጠረን፡፡ እዙይ ዘሕረቖምን መንፈስ ምንሳሕ ዝፈጠረሎምን ሃፀይ ዮሃንስ ኣስዒቦም 

“ኣንታ በላዕ ቆሎ ሰታይ ማዬ ነፍስካዶ ቀቢፅካያ ከማየ” ብምባል ናብ ናይ ባዕሎም ሰብ 

ቆላሕ በሉ፡፡ እቲ ምስጢር እዙይ እዩ፡፡ ብምስላ ራየቶት “ቕሙጥያ ደያፅገቡስ ህሩስ 

ነቕነቑ” ከም ዝበሃል ንናይ ባዕሎም ሰራዊትን መኳንንትን ስቡሕ ከየብልዑን ፅራይ 

ከየስተዩን ቆሎን ማይን ብምእንጋድ ንናይ እንዳማቶም ኣሕሊፎም ብምሃቦም ነስሓ 

ክወፅአሎም ኣይከኣለን፤ እዙይ ብምዃኑ ድማ ነፍሶም ቀበፅዋ፣ሓደ ሓደ ግዘ ፅቡቕ ምግባር 



መንዐቒኻ 'ውን ከም ዝኸውን ኣረጋገፁ፣ናብ ገፅ ሰራዊቶምን መኳንንቶም ጠመቱ፣ ናይ 

ሓዘንን ተስፋ ምቑራፅን ይስትውዓል፤ “ነፍስካዶ ቀቢፅካያ ከማየ” ብምባል ኣስቆንቆኑ፡፡  

 


