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ከተማሪዎቻቸው በመስክ ቆይታ የተሰበሰቡ ሲሆን ካሌዒይ የመረጃ ምንጮች ዯግሞ ከቤተመጻህፌት ተሰብስበዋሌ።ጥናታዊ ምርምሩ ቀዯምት ተመራማሪዎች ያሊነሱትን የሁሇቱን ሴት
የቅኔ መምህራን የህይወት ታሪክና ቅኔያቶች በማጥናት በመስኩ ያሇውን ክፌተት ሇመሙሊት
ታሌሞ የተካሄዯ ነው። በመምህራኑ የህይወት ታሪክ ውስጥ በዋናነት መቼና የት ተወሇደ፣
አስተዲዯጋቸው ምን ይመስሊሌ፣ወዯ ቅኔው ትምህርት እንዳት ገቡ፣የቅኔውን ትምህርት የትና
ከማን

ተማሩት፣በትምህርት

ወቅት

የማህበረሰቡ

ዴጋፌ

እንዳት

ነበር፣አሁን

ያለበት

የማስተማር ሙያ በምን አይነት ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ የሚለ ታሪኮች የተነሱ ሲሆን በዘህ
ታሪክም የቅኔ መምህራኑን ታሪክ፣ ገጠመኞች፣የቅኔ ቤት ህይወት፣የቅኔ ተማሪ የሚያሌፌበት
ውጣ ውረዴ፣ የማህበረሰቡ ዴጋፌ ምን እንዯሚመስሌ ተገሌጾበታሌ።ቅኔያቱም በፌካሬ ስሌት
ተተንትነው የቀረቡ ሲሆን በትንተናውም

ማህበራዊ፣ፌሌስፌናዊ እና ሃይማኖታዊ ጉዲዮችን

የሚያነሱ ቅኔያት ቀርበዋሌ። ማህበራዊ ጉዲዮቹ ማህበረሰባዊ ትችትን፣ምክርን፣አዴልአዊ
ፌርዴን፣ ስንፌናንና ንቅጣትን፣ሴትነትና እናትነትን የሚያሳዩ ሲሆኑ ፌሌስፌናዊ ጉዲዮቹ
ዯግሞ

ሠብዒዊ ምኞትን እና ፌሊጎትናን፣ ሞትን የሚሞግቱና የሚያነሱ፣የአምሊክን ፌርዴ

የሚጠይቁ ሲሆን በቅዯም ተከተሌ ቀርበዋሌ። ሃይማኖታዊ ጉዲዮችን የሚያነሱት ቅኔዎች
በኦርቶድክስ

ተዋህድ

ቤተክርስትያን

ያለ

በዒሊትን፣ዖሊሇማዊነትን፣የቅደሳን

አማሊጅነትን፣

የቅደሳንን ገዴሌና ተዒምራት፣የዖመን አቆጣጠር፣ የሚገሌጹ ሆነው ተገኝተዋሌ። የመምህራኑ
ታሪክ በዖርፈ ሊለ አካሊት እንዱሁም የአብነት ትምህርት ሇሚሰጡ ገዲምና አዴባራት አስተማሪ
ሲሆን የቅኔ ቤትን ውጣ ውረዴ ሇመረዲት፤የማህበረሰቡን ሌማዴና አመሇካከት የሚያሳይ ሆኖ
ታይቷሌ። ቅኔያቱም በሃይማኖትም ሆነ በማህበረሰብ ውስጥ ያለ ታሊሊቅ ዔሳቤዎችን የሚገሌጹ
መሆናቸው ተስተውሎሌ።
vi

ምዔራፌ አንዴ
1. መግቢያ
ኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ፣ ፖሇቲካዊና ማህበራዊ

ጉዲዮች የሚገሇጹባቸው ቃሊዊና ጽሐፊዊ

የሆኑ ጥበባት ያሎት ሀገር ናት። እነዘህ ሰዋዊ ጉዲዮች ከሚገሇጹባቸው የሥነ-ጥበብ ዖርፍች
ውስጥ አንደ የቃሌ ግጥም ነው። የቃሌ ግጥም አፇጣጠሩም ሆነ መተሊሇፉያው ቃሊዊ የሆነ
በውስጡም በርካታ ጥበቦችን የያዖ መኾኑን ሰሇሞን እንዱህ በማሇት ይገሌጻለ።"በቃሌ ግጥም
ስር የሚመዯቡ ጥበቦች በአብዙኛው በቃሌ ተዯርሰው በተሇያዩ ማህበራዊ አጋጣሚዎች ሊይ
በግሇሰብም ሆነ በቡዴን የሚቀርብ ጥበብ ነው።"(2007፣129)። ይህ የቃሌ ግጥም የትሊንቱን ፣
የዙሬውንና የነገውን እንዱሁም አጠቃሊይ የትውሌዴን የማንነት ሽግግር የሚያሳይ በመኾኑ
የሰው ሌጆች ሁሇንተናዊ ሀብት ነው ማሇት ይቻሊሌ። ፇቃዯ "ቃሌ ግጥም ማሇት አዯራረሱ፣
አከዋወኑ፣ተስተሊሌፍው እና አቀራረቡ ብ ጊዚ በቃሌና በመዚም የሆነ፣በዖፇን ፣በሙሾ፣
በእንጉርጉሮና በላልች ተመሳሳይ ዚማዊ ቅርጾች ውስጥ የሚገኝ

ህዛባዊ ግጥም ነው"(1991፣

86) በማሇት ይገሌጹታሌ። ከነዘህ ብያኔዎች መረዲት እንዯሚቻሇው ቃሌ ግጥም በቃሌ
የሚፇጠር ፣በቃሌ የሚነገር ወይም የሚተሊሇፌ፣ በየትኛውም ስፌራ፣ ዖመን፣ ማህበረሰብ እና
ሁኔታ ሉገኝ የሚችሌ የህዛብ ሀብት ነው ማሇት ይቻሊሌ። ቃሌ ግጥም ከስፌራ፣ ከዖመንና
ከሁኔታዎች አሌፍ ሇመነገርና ሇመሰማት አቅም ያሇው የሰዎች የአመሇካከት፣ የስሜት እና
የፌሊጎት መገሇጫ ነው።
ከቃሊዊ

ጥበብ

ውስጥ

የግዔዛን

ቅኔ

እናገኛሇን።

የግዔዛ

ቅኔ

ሉቃውንቱ

ምስጋናውን፣

ነቀፋታውን፣ ተቃውሞና ዴጋፊቸውን፣ ስሇተፇጥሮና ስሇማህበረሰቡ ያሊቸውን አተያይና ዔሳቤ
ቅጽበታዊ በሆነ መሌኩ በቃሌ የሚዯርሱት ጥበብ ነው። የግዔዛ ቅኔ በቃሌ ተዯርሶ በቃሌ
የሚባሌ ቢሆንም ጉባኤ ተዖርግቶሇት ዯረጃ በዯረጃ የሚማሩት የጥበብ ዖርፌ ነው። በኢትዮጵያ
ውስጥ ዖመናዊ ትምህርት ከመጀመሩ በፉት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን
በአብነት ትምህርት ቤቶቿ በርካታ ሉቃውንትን አፌርታሇች አሁንም እያፇራች ትገኛሇች።
በእነዘህ የአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪው ዯረጃ በዯረጃ የሚያሌፌባቸው ጉባኤ ቤቶች
አለ። እነዘህም ንባብ ቤት፣ዚማ ቤት ፣ቅኔ ቤት እና መጸሏፌት ቤት ናቸው። ተማሪው ቅኔ
ሇመማርና ሇመቀኘት ከንባብ በመጀመር በተሇያዩ ጉባኤ ቤቶች በመሄዴ ከተሇያዩ መምህራን
ይማራሌ። ሇዘህ ጥናት የተመረጠው ቅኔ ቤት የሚሇው ነው። የቅኔ ትምህርት ተማሪውን

1

እንዱመራመር አዲዱስ ሀሳቦችን እንዱያፇሌቅ የማዴረግ ሀይሌ ያሇው ዴርሰት በመሆኑ
ከላልቹ ትምህርቶች ሌዩ ያዯርገዋሌ።፡
የቅኔ ዔውቀትም ሆነ ትምህርት ሲነሳ አብረው የሚነሱት ወንድች ናቸው።በዘህ የጥበብ መስክ
ሴቶች ብ የተሇመደ ባይሆንም አሌፍ አሌፍ ብቅ ማሇታቸው ግን አሌቀረም። ከነዘህ
በቀዲሚነት የሚነሱት እማሆይ ገሊነሽ ነበሩ። በአሁኑ ሰዒትም በውስን ጉባኤ ቤቶች ቅኔ
የሚያስተምሩ ሴት መምህራን ቢኖሩም

በዋናነት በአክሱም ፣በባህር ዲርና በታሊቁ ገዲም በዱማ

ቅደስ ጊዮርጊስ ያለት ሦስት ሴቶች ይታወቃለ። ከጊዚና ከቦታ ውስንነት አንጻር የዘህ ጥናት
ትኩረት በሁሇቱ ሴት የቅኔ መምህራን በባህር ዲር ፇሇገ ገነት ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ እና
በዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም ጉባኤ ዖርግተው ቅኔ የሚያስተምሩትን መምህራን

የእማሆይ

ዒመተ ማርያም አሰፊን እና የእማሆይ ኅሪት ዯባስን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸው ሲሆኑ
ጥናቱም በአምስት ምዔራፌ ተከፊፌል ቀርቧሌ። ምዔራፌ አንዴ መግቢያ፣በምዔራፌ ሁሇት ክሇሳ
ዴርሳን፣በምዔራፌ ሦስት የባሇቅኔዎቹ የህይወት ታሪክ፣በምዔራፌ አራት የቅኔያቶቹ ትንተና እና
ምዔራፌ አምስት ማጠቃሇያ ነው።

1.1. የጥናቱ ዲራ
ቅኔ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን የአብነት ትምህርት ቤቶች ከሚሰጡ
ትምህርቶች

ውስጥ

አንደ

ሲሆን

የተማሪውን

ምርምር

የሚጠይቅና

የፇጠራ

ችልታን

የሚያዲብር ነው። ቅኔ የማይዲስሰው ጉዲይ እንዯላሇ ማርዬ ሲግሌጹ"ቅኔ ሇምርምር ገዯብ
የሇውም ። በመሆኑም ቅኔ ምዴራዊ ንጉስን ቀርቶ እግዘአብሓርን እንኳ ይሞግታሌ።
በማህበረሰቡ ዖንዴ ተቀባይነት ያሊቸውን እውነተኛ የሚባለ ነገሮችን ይፇትናሌ።ያሇገዯብ አዲዱስ
አመሇካከቶችንም

ያፇሌቃሌ።"(2006፣91)

ባሇቅኔዎች

በማህበረ

እሳቤዎችን፣ እምነቶችን፣መጽሏፌ ቅደሳዊ የሆኑ ትዔዙዙትን ሳይቀር
የአሇቃ ገብረ ሏና ጉባኤ ቃና፦

ትርጉም፥-

ኮንኖ ኃጥኣን ኩልሙ ኢይዯሌወከ ምንት፣
አፌቅሩ ጸሊዔትክሙ እንዖ ትብሌ አንተ።
ጠሊቶቻችሁን አፌቅሩ የምትሌ አንተ
ኃጥኣንን በገሀነም ሇምን ትቀጣሇህ?
(ማርዬ፣92፣2006)
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ባህለ

አይነኬ

የሆኑ

ይሞግታለ። ሇአብነትም

አሇቃ ገብረ ሏና በዘህ ቅኔ አምሊክን አንተ የማታዯርገውን ሇምን እኛን አዴርጉ ትሊሇህ፤አንተ
ትዔዙዛህን በማፌረስ የበዯለህን ይቅር ሳትሌ እኛን የበዯሎችሁን ይቅር በለ ትሊሇህ

በማሇት

ሲሞግቱ ይታያለ። በመሆኑም ቅኔ ሀይማኖታዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማህበራዊ እንዱሁም ዔረቂቅ የሆኑ
እሳቤዎች

ሁለ

የሚፇተኑበትና

የሚቀርቡበት
የሚመሰገኑበት

ፇጠራዊ
ዔውቀት

ዴርሰት

ነው።

የሚራቀቅበት

በአጠቃሊይ

የባሇቅኔዎቹን

ቅኔ
አዔምሮ

ሉቃውንት
በተመስጦ

የሚያመራምር ተቀዴቶ የማያሌቅ የጥበብ ባህር ነው። በቅኔ ሉቃውንቱ ከፇጣሪ እስከ
ፌጥረታት ይጠይቁበታሌ፣ ይሞገሱበታሌ፣ ነገስታት ሲበዴለና ፌርዴ ሲያጎዴለ ይነቀፈበታሌ፣
ተፇጥሮ ይመረመርበታሌ፣ ሀሳብ ይመሰጠርበታሌ አይነኬ የተባለ ጉዲዮች ይነገሩበታሌ።
ይህ የጥበብ መስክ ብውን ጊዚ ትምህርቱን በመማርም ሆነ ቅኔ በመቀኘት የሚታወቁት
ወንድች ቢሆኑም አሌፇው አሌፇው ብቅ የሚለ ሴቶችም እንዯነበሩ ኪዲነ ማርያም ጥንታዊው
የቆል ተማሪ በተሰኘው መጽሏፊቸው "ባሇፈት አያላ ዖመናት ቅኔ የሚያስተምሩ ወንድች ብቻ
አሌነበሩም ቁጥራቸው የተመጠነ ይሁን እንጂ የቅኔ መምህራን ሴቶች ነበሩ፤ እነዘህም ወይዖሮ
መሰሇች፣ ወይዖሮ አበባ፣ ወይዖሮ ሀይመት፣እማሆይ ሇኪዯለ እና እማሆይ ገሊነሽ ናቸው፡፡
ቀዯም ያለትን ሴቶች የቅኔ መምህራን ታሪክ ማወቅ አሌተቻሇንም አሁን በቅርብ ጊዚ ያረፈት
እማሆይ ገሊነሽ በጎጃም ክፌሇ ሀገር ሇሃምሳ (50) ዒመታት ቅኔ አስተምረዋሌ።"(1980፣39-40)
በማሇት ይገሌጻለ። እንግዱህ በዘህ የዔውቀት ዖርፌ የሚታወቁት ወንድች ቢሆኑም አሌፍ
አሌፍ ብቅ የሚለ ሴቶችም እንዯነበሩ መረዲት ይቻሊሌ። ነገር ግን እነዘህ ሴት የቅኔ
ሉቃውንት ከእማሆይ ገሊነሽ በስተቀር በቅኔው ሙያ ሴቶች መኖራቸው ብም የታወቀ
አይዯሇም። እነዘህ የቅኔ መምህራን ሙያውን ተምረው ላልችን ሇማስተማር ጉባኤ ዖርግተው
በሙያው ተተኪን እያፇሩ ቢሆንም በዖርፈ እያበረከቱ ያሇው አስተዋጽኦ በሰፉው የታወቀ
አይዯሇም። ይህ የሆነበት ምክንያትም በዖርፈ የተዯረጉ ጥናቶች ትኩረት ወንድቹ

ሊይና

የቅኔው ሙያ ሊይ በመሆኑ በዖርፈ ያለትን ሴቶች ትኩረት በመስጠት ጥናት ባሇመካሄደ ነው።
በሰፉውና ጥንታዊው የቅኔ ሙያ ሊይ በቂ ጥናትና ምርምር ተዯርጓሌ ሇማሇት ባያስዯፌርም
አበረታች የሆኑ ጅምሮች ግን አለ ማሇት ይቻሊሌ። ጥናታዊ ስራዎቹ ትኩረት የሚያዯርጉት
የቅኔን ሰምና ወርቅ እሳቤ፣ አወቃቀሩን፣ ሰዋሰውን ሇአንባቢ ማሳየት፤ የግዔዛ ቅኔ ከየት
መጣነት ሊይ ትንታኔ መስጠት፤ የግዔዛ ቅኔ ውስጥ ሴቶች በምን አይነት መሌኩ ተስሇዋሌ
የሚሇውን የሚያሳዩ፤ የጉባኤ ቤቶችን ባህሌና የቅኔን አፇጣጠር የሚያስተዋውቁ፤ የቅኔን
ይዖት፣ቅርጽና ታሪካዊ እዴገቱን የሚያስቃኙ እንዱሁም ቅኔ ከሀይማኖቱ ባሻገር ማህበራዊና
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ፖሇቲካዊ እሳቤዎች እንዯሚቀርቡበት የሚያሳዩ ጥናቶች ናቸው። በዘህ ጥናት ዲሰሳ ሇማዴረግ
እንዯተሞከረው ጥናቶቹ ትኩረት ያዯረጉት ቅኔው ሊይና ወንድች ሊይ በመሆኑ ኢትዮጵያ
ውስጥ ካለት በጣም አነስተኛ የሴት የቅኔ መምህራን እና ቅኔ አዋቂዎች ሊይ ከአንዴ ጥናት
በቀር

አሌገጠመኝም። በመሆኑም ቅኔን ጉዲያቸው አዴርገው ያጠኑ ተመራማሪዎች በስፊት

ያሊዩትን የሴት የቅኔ መምህራን ቅኔዎቻቸውን ከሔይወት ታሪካቸው ጋር በማቅረብ በዖርፈ
ያሇውን

ክፌተት

ሇመሙሊት

እና

በላልችም

ጉዲዮች

ሊይ

ተመስርቼ

ይህንን

ጥናት

አዴርጌያሇሁ።

1.2. የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት
ይህንን ጥናት ሇማጥናት ያነሳሱኝ ምክንያቶች በ2011 ዒ.ም የሥነ ጽሐፌና የፍክልር
ጥናቶችን በምማርበት ወቅት ቃሊዊ የሆነው የግዔዛ ቅኔ ሰፉ የዔውቀት መስክ እንዯኾነ
በመረዲቴ ሲሆን ላሊው ምክንያት ዯግሞ የሉቃውንት መፌሇቂያ፣የዔውቀት ማስመስከሪያ
የሆነው ታሊቁ ገዲም ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ሇአካባቢዬ ቅርብ በመሆኑ እና በገዲሙ ሴቶች እና
ወንድች

ስፌራ ሇይተው ጉባኤ ዖርግተው ቅኔ የሚማሩበት በመሆኑ ነው። በተሇይም በገዲሙ

ሴት የቅኔ መምህር በመኖራቸውና እሳቸውም በላልች ጉባኤ ቤት ካሊቸው ገዲምና አዴባራት
በተሇየ ሴቶችን ሇይተው ሲያስተምሩ በመመሌከቴ እንዱሁም በዘሁ በዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ
ገዲም ሇረጅም ጊዚ የቅኔ ትምህርታቸውን ተከታትሇው በአሁኑ ወቅት በባህር ዲር ፇሇገ ገነት
ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ ቅኔ በማስተማር ሊይ ያለትን የእማሆይ አመተ ማርያም አሰፊን
ታሪክ በመስማቴ ሲሆን በእነዘህ ሴት የቅኔ መምህራን ሊይ ግን የተጠና ጥናት ባሇመኖሩ
የሁሇቱንም የቅኔ መምህራን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን በማጥናት በሙያው ያለትን
ሴቶች ከማስተዋወቅ አንጻር ፊይዲ ይኖረዋሌ በሚሌ ነው። ላሊው ምክንያት የተሰሩ ጥናቶችን
ዲሰሳ ባዯረኩበት ወቅት በሴት የቅኔ መምህራን እና በነሱ እውቀት ሊይ የተዯረገ ሰፉ ጥናት
ባሇመኖሩ የነዘህን ሴት ቅኔ አዋቂ የህይወት ታሪካቸውንና የቅኔ ሀብታቸውን ባጠና በቅኔው
ሙያ ሴቶች ያሊቸውን የቅኔ ዔውቀት ሀብትና የማስተማር ሌምዴ ሇላልች ጉባኤ ቤቶች
ከማስተዋወቅ አንጻር ያሇውን ፊይዲ በማሰብ ነው።

1.3. የጥናቱ ዒሊማዎች
ጥናቱ አንዴ ዒብይ አሊማ እና አራት ንዐሳን ዒሊማዎች አለት። የዘህ ጥናት ዒቢይ ዒሊማ
የእማሆይ ኅሪት ዯባስን እና የእማሆይ አመተ ማርያም አሰፊን የህይወት ታሪካቸውን
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ማጥናትና የሚቀኟቸውን ቅኔዎች ይዖት በፌካሬ ስሌት መፇከር ነው። ከዒቢይ ዒሊማው ጋር
የተሰናኙ አራት ዛርዛር ዒሊማዎች አለት።


ሁሇቱ የሴት ቅኔ መምህራን በሴቶች ብ ያሌተሇመዯውን ቅኔ የመቀኘት ዔውቀት
ከየትና እንዳት ተማሩት የሚሇውን ጥያቄ ከህይወት ታሪካቸው ጋር በማያያዛ መግሇጽ



ባሇቅኔዎቹ በቅኔያቱ ውስጥ የሚያነሱትን ታሊሊቅ ዔሳቤዎች ማሳየት



በባሇቅኔያቶቹ ቅኔያቶች አማካኝነት የግዔዛን ቅኔ ጥበባዊነት ማመሊከት



ቅኔያቱን ከሴቶች አተያይ አንጻር መፇከር



ምን ያህሌ የቅኔ ሀብት እንዲሊቸው መሰነዴ

1.4. የምርምር ጥያቄዎች
ይህ ጥናት የሚመሌሳቸው ጥያቄዎች


የቅኔ መምህራኑ የቅኔ ዔውቀት ሇሥነ-ጽሐፈ ዖርፌ ያሇውን አስተዋጽዎ ምንዴን ነው?



በቅኔያቱ የሚንጸባረቁት ዔሳቤዎች እንዳት ተገሇጹ ?



የባሇቅኔዎቹ የሴትነት ዔሳቤዎችና አቀራረባቸው ምን ይመስሊሌ?



መምራኑ በቅኔያቱ ውስጥ የሚያነሷቸው ሑሶች ተጠየቃዊ ዖሊቂነታቸው እስከምን ዴረስ
ነው?



ሇቅኔያቶቹ መዯረስ ምክንያት የሚሆኑ ጉዲዮች ምን ምን ናቸው?

1.5. የጥናቱ አስፇሊጊነት
ይህ ጥናት ሲጠናቀቅ የሚከተለትን ጠቀሜታዎች ይሰጣሌ።


ሴት የቅኔ ሉቃውንቱን እና የቅኔ ሀብታቸውን ያስተዋውቃሌ።



ቅኔያቱ መጠናታቸው ሇመስኩ ወይም ሇትምህርት ክፌለ በሴቶች የቅኔ ዔውቀት ሊይ
ያሇውን የጥናት ክፌተት በመሙሊት በተወሰነ መሌኩ ዴርሻውን በመወጣት አስተዋጾ
ያበረክታሌ።



የግዔዛ ቅኔ ከሃይማኖት ባሻገር ያለ ዔሳቤዎች የሚገሇጡበት መሆኑን ያሳያሌ።



በዘህ ርዔሰ ጉዲይ በተሇይም በሴቶች የቅኔ ዔውቀት ሊይ ምርምር ማዴረግ ሇሚሹ ሰዎች
እንዯመነሻ በመሆን ያገሇግሊሌ።
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ሴቶች በቅኔ ዯራሲነት እንዱሁም ቅኔ በማስተማር ረገዴ ያሊቸውን ሚና በማሳየት
በዖርፈ መነቃቃትን ይፇጥራሌ ።



በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በርካታ ጉባኤ ቤት ያሊቸው ገዲማት እና አዴባራት በወንድች
ብቻ ሳይወሰኑ

ሴቶችምን ቅኔ ማስተማር

እንዲሇባቸው ጥቆማን ይሰጣሌ።

1.6. የጥናቱ ወሰን
ይህ ጥናት ከጊዚና ከቦታ ውስንነት አንጻር በዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም እና በባህር ዲር ፇሇገ
ገነት ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ በቅኔ መምህርነት በሚያገሇግለት እማሆይ ኅሪት ዯባስ እና
እማሆይ አመተ ማርያም አሰፊ የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን በማጥናት ሊይ ያተኮረ ነው።
የባሇቅኔዎቹን ቅኔያቶች ምስጢራዊ ጽንሰ ሀሳቡን ይፇክራሌ እንጂ ስሇ ቅኔ ቆጠራ፣ነገራ፣ዖረፊ፣
ስሇቅኔ መቀኘት እና ስሇ ቅኔ አቀራረብ አይመሇከትም።

1.7. የጥናቱ ዖዳ
1.7.1. የመረጃ ምንጮችና መሰብሰቢያ ዖዳ
ሇዘህ ጥናት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች የተሰበሰቡት ከቀዲማይና ከካሊዒይ የመረጃ ምንጮች
ነው። ከካሊዒይ የመረጃ ምንጮች መጽሏፍች፣መጽሄቶችና ላልች ጥናታዊ ጽሐፍች እንዯ
አስፇሊጊነታቸው

ተመርጠው

ጥቅም

ሊይ

ውሇዋሌ።

ቀዲማይ

የመረጃ

ምንጭ

የሆኑት

በቀዲሚነት የታሪኩ ባሇቤት የቅኔ መምህራኑ እማሆይ ኅሪት እና እማሆይ አመተ ማርያም
ሲሆኑ

እንዯአስፇሊጊነቱ

የቅኔ

ተማሪዎቻቸውንና

በገዲሙ

ሪያ

ያለት

ሰዎች

ናቸው።

በመሆኑም ጥናቱ ወዯ መስክ በመውጣት ተካሂዶሌ። የመስክ ምርምር በሶስት መንገዴ ሉካሄዴ
እንዯሚችሌ ፇቃዯ ይገሌጻለ። እነዘህ ሶስት መንገድች ምሌከታ (observations)፣ ኢንተርቪው
(interview) እና መጠይቅ (questionnaire) ናቸው።(1991፣ 90)
ሇመሰብሰብም ሁሇቱን የመረጃ

ከነዘህ መንገድች መረጃ

መሰብሰቢያ ዖዳዎች ማሇትም ምሌከታና ቃሇ መጠይቅ

ተመርጠው ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ።
የተሇያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መንገድችን መጠቀም ምሌዐ የሆነ መረጃ እንዴናገኝ ከማዴረጉም
በተጨማሪ የመረጃዎቹን ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ ይረዲሌ። በመሆኑም ይህን ጥናት የተሟሊ
ሇማዴረግ ምሌከታና ቃሇ መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ ዖዳዎችን በተዯጋጋፉነት በመጠቀም
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መረጃዎችን

ሇመሰብሰብ ተችሎሌ። ከዘህ ቀጥልም ሁሇቱን የመረጃ መሰብሰቢያ ዖዳዎች

የተሇያዩ ምሁራን ያነሱትን ሀሳብ በማምጣት በአጭሩ እገሌጻሇሁ።
የጥናቱን ዒሊማ ከግብ ሇማዴረስ የተጠቀምኩበት ዋናው የመረጃ መሰብሰቢያ ዖዳ ቃሇ መጠይቅ
ነው። ይህ ዖዳ ሇጥናት የሚረደኝን መረጃዎች ስሇሚጠናው ጉዲይ ዔውቀት ካሊቸው ሰዎች
በመጠየቅ መረጃዎች የሚሰበሰቡበት ዖዳ ነው።የቃሇ መጠይቅን ዖዳ የምንጠቀመው በሁሇት
መንገዴ መሆኑን Khotari ሲገሌጹ "ይህን ዖዳ በሁሇት ዒይነት መንገዴ እንጠቀመዋሇን አንዯኛ
ተጠያቂውን በአካሌ አግኝተን ፉት ሇፉት በመሆን ጥያቄዎችን የምንጠይቅበት ነው።ሁሇተኛው
ዯግሞ

በአካሌ

በማንገኝበት

ሁኔታ

ያለንን

ጥያቄዎች

በስሌክ

የምንጠይቅበትና

ምሊሽ

የምናገኝበት መንገዴ ነው። (1990, 97-100)።
የዘህ ጥናት ትኩረት የእማሆይ ኅሪት ዯባስ እና እማሆይ አመተ ማርያም አሰፊ የህይወት
ታሪክ እና ቅኔዎቻቸው በመኾኑ ቦታው ዴረስ በመሄዴ ከባሇታሪኮቹ ጋር በአካሌ በመገናኘት
ጥናቱን ሙለ የሚያዯርጉ መረጃዎችን በሚያስገኝ መሌኩ ጥያቄዎችን በማዖጋጀት እና
በመጠየቅ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ትችሎሌ።አንዴ አጥኚ ሇጥናቱ የሚሆኑትን መረጃዎች
ሇማግኘት መጠይቆችን በሚያዖጋጅበት ጊዚ ሁሇት ዒይነት መንገድችን መከተሌ እንዲሇበት
ፇቃዯ ያስረዲለ። አንዯኛው ክፌት ጥያቄ(open questions) ሲሆን ይህ የቃሇመጠይቅ ዒይነት
ተጠያቂው አካሌ ሳይወሰን የራሱን አመሇካከትና ስሜት እንዱሁም በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ
ጉዲዮችን ጨምሮ ከተሇያየ አንጻር የሚመሌስበት እና ተጠያቂው በነጻነት ስሜት የሚናገርበት
ነው ። ሁሇተኛው ዯግሞ ዛግ ጥያቄ (closed questions) ነው። ይህ የቃሇመጠይቅ ዒይነት
መረጃ ሰጪው አካሌ አጭር የሆነ ምሊሽ እንዱሰጠን የምንጠይቅበት ስሌት ነው።(1991፣101102) በዘህ ጥናት ሁሇቱም የቃሇመጠይቅ ዒይነቶች አግሌግልት ሊይ ውሇዋሌ ። ምክንያቱም
ከባሇታሪኮቹ አጭርና ቁርጥ ያሇ መሌስ የሚሹ ጥያቄዎች ስሇነበሩ በዛግ የቃሇመጠይቅ ዒይነት
መረጃው ተሰብስቧሌ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የተጠኚዎችን ሰፉ ማብራሪያና አስተያየት የሚፇሌጉ
ጥያቄዎችን ክፌት የቃሇ መጠይቅ ዒይነት በማዖጋጀት መረጃዎችን ሇማግኘት ተችሎሌ። ላሊው
ሇመረጃ መሰብሰቢያነት ጥቅም ሊይ የዋሇው

ምሌከታ ነው።

ምሌከታ የምናጠናው ጉዲይ በትክክሌ እየተከናወነ መሆኑን፤በአሁኑ ሰዒት ያሇውን ነባራዊ
ሁኔታ በግሌጽ ሇመረዲት እንዯሚያስችሌ Khotari ሲገሌጽ“The main advantage of this method is
that subjective bias is eliminated,if observation is done accurately,secondly,the information
obtained under this method relates to what is currently happening.(1990, 96)”ይህ ጥናትም
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የእማሆይ ኅሪትን እና እማሆይ አመተ ማርያምን የቅኔ ሀብትና የህይወት ታሪክ ያጠና
በመሆኑ

በጉባኤው

የተማሪዎቻቸውን

ውስጥ

የቅኔ

መምህራኑን

የመማር

ማስተማር

እንቅስቃሴ፣

ብዙት፣የሚማሩበትን ሁኔታ ከአውደ ሇማየትና ሇማሳየት ምሌከታ ተግባር

ሊይ ውሎሌ። ጥናቱ ከምሌከታ አይነቶች ኢ-ተሳትፎዊ ምሌከታን በመጠቀም የቅኔ መምህራኑ
ዯቀመዛሙርቶቻቸውን ሲያስተምሩ በመቅረጸ ምስሌ (photograph)፣በመቅረጸ ዴምጽ(recorder)፣
በመቅረጸ ዴምጽና ምስሌ (video) መረጃዎችን ሇመያዛ ተጠቅሜበታሇሁ።
በአጠቃሊይ ጥናቱን ሇማካኼዴ መረጃዎቹ ከቀዲማይ እና ከካሌዒይ የመረጃ ምንጮች የተሰበሰቡ
ሲሆን በዘህ መሰረት ቀዲማይ የመረጃ ምንጭ ከሆኑት እማሆይ ኅሪት እና እማሆይ አመተ
ማርያም የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን በተመሇከተ በቃሇ መጠይቅና በምሌከታ መረጃዎቹ
ተሰብስበዋሌ።

ከካሌዒይ የመረጃ ምንጭ ዯግሞ በዘህ ርዔስ ሪያ የተሰሩ የመጀመሪያ፣

የሁሇተኛ እና የሦስተኛ ዱግሪ ጥናታዊ ጹሁፍችን እና በቤተ መጻህፌት ውስጥ የሚገኙ ጽንሰ
ሀሳባዊ እና ንዴፇ ሃሳባዊ መረጃዎች ሇጥናቱ በግብዒትነት ተገሌግዬባቸዋሇሁ፡፡መረጃዎችም
እንዯ አመችነታቸው በምስሌ፣በዴምጽ፣በፍቶግራፌ እና በማስታወሻዎች ተጠናቅረዋሌ፡፡
1.7.2. የመረጃ መተንተኛ ስነዖዳ
በቃሇ መጠይቅ እና በምሌከታ የተሰበሰቡት መረጃዎች የተተነተኑት በዏይነታዊ የምርምር
ስሌት ነው። ዏይነታዊ ምርምር ማሇት በቁጥር የማይገሇጹ እንዯ ሌቦሇዴ፣ሥነ-ግጥም ያለ
ሥራዎች፤ በምሌከታና በቃሇ መጠይቅ የተገኙ መረጃዎች የሚተነተኑበት ዖዳ ነው።በዘህ
ጥናትም የቅኔ መምህራኑን የህይወት ታሪክና የሚቀኟቸው ቅኔዎች በዘሁ የአተናተን ስሌት
ቀርበዋሌ።ይህ ጥናት የህይወት ታሪክን እና የባሇታሪኮቹን ቅኔዎች ያጠና በመሆኑ የህይወት
ታሪኩን የግሇ ታሪክ መንገሪያ በሆነው ግሇተረክ ንዴፇ ሏሳብን በመጠቀም ያቀረብኩ ሲሆን።
የዘህ ጥናት አንዴ ክፌሌ የሆነው የእማሆይ ኅሪት እና እማሆይ አመተ ማርያም የህይወት
ታሪክ

በዘህ

ዒሇም

ሲኖሩ

ያካበቱትን

ሌምዴ

እና

ዔውቀት

በኑሯቸውና

በተሇይም

በመምህርነታቸው ወቅት ከተማሪዎቻቸው ጋር ያሊቸውን መስተጋብር ጠቃሚና ትርጉም ያሇው
በመሆኑ ይህንን ታሪክ ሇላልች ሰዎች አስተማሪና መረጃ ሰጪ በኾነ መሌኩ ቀርቧሌ።ላሊው
የጥናቱ ዋና አካሌ የሆነው የመምህራኑ ቅኔያቶች ሲሆኑ እነዘህን ቅኔያቶች በግዔዛ ቋንቋ
የቀረቡ

በመሆናቸው

ወዯ

አማርኛ

የተረጎሟቸው

ባሇቅኔዎቹ

እና

በተሇያየ

ዯብር

ቅኔ

የሚያስተምሩ መርጌቶች ናቸው።እነዘህ የሁሇቱም መምህራን ቅኔያቶች እንዯሚያነሱት ርዔሰ
ጉዲይ ተከፊፌሇው በፌካሬ ስሌት ተተንትነው

ቀርበዋሌ።
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1.8. በመስክ ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ መፌትሄዎች
ይህ ጥናት ወዯመስክ ተወጥቶ በቃሇ መጠይቅና በምሌከታ መረጃ የሚሰበሰብበት እንዯመሆኑ
ወዯ ስራ በሚገባበት ወቅት ሁለም ነገሮች የተመቻቹ አሌነበሩም። ይኸውም አንዯኛ የቅኔ
መምህራኑ የሚገኙት ገዲም ውስጥ በመሆኑ ወዯእነሱ ከመሄዳ በፉት የገዲማቱን አስተዲዲሪ
መጠየቅና ፇቃዴ ማግኘት ይጠበቅብኛሌ።

ገዲማት ሊይ እንዯላልች ቦታዎች በቶል ፇቃዴ

ሇማግኘት በሩ ክፌት ሊይሆን ይችሊሌ። ኹሇተኛ ከገዲሙ ፇቃዴ ቢገኝ እንኳ የቅኔ መምህራኑ
በሙለ እምነት የጥናቱን ተገቢነትና ጠቀሜታ ተገንዛበው መረጃ ይሰጣለ ወይ የሚሌ ነው።
ምክንያቱም በገዲማት ሪያ የሚኖሩ የዔምነት ሰዎች ሇጥናት የመጣን አካሌ በጥርጣሬ አይን
ማየትና የሏይማኖቱን ድግማና ቀኖና የሚጥስ ነው ብሇው በማሰብ መረጃን ከመስጠት
ይቆጠባለ። ሇእነዘህ ችግሮች እንዯመፌትሄ የወሰዴኩት ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም እኔ
ባዯኩበት አቅራቢያ የሚገኝና ዖመዴ ያሇበት በመሆኑ በአካባቢው ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን በመያዛ
የመጣሁበትን በጎ አሊማ በማስረዲት አመኔታ እንዱኖራችው በማዴረግ እና መሌካም ቅርርብን
በመፌጠር ነው። ይህ ከእማሆይ ኅሪት ጋር የተፇጠረው መቀራረብ አብረዋቸው የተማሩትን
ጓዯኛቸውን የባህር ዲሯን እማሆይ አመተ ማርያምን በቀሊለ ሇመግባባትና ጉዲዬን ሇማስረዲት
ጠቅሞኛሌ።

በተጨማሪም

እማሆይ

አመተ

ማርያም

የመዯበኛውን

ትምህርት

የተማሩና

ጥናትም ያጠኑ በመሆናቸው ሇዘህ ስራ ቀና ተባባሪ ሆነዋሌ።

1.9

የጥናቱ አዯረጃጀት

ጥናቱ በአምስት ምዔራፍች ተዋቅሮ የቀረበ ሲሆን። በምዔራፌ አንዴ በመግቢያ ስር በሚገኙ
ንዐሳን ክፌልች ተዯራጅተዋሌ። እነሱም የጥናቱ ዲራ፣ የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት፣የጥናቱ
ዒሊማዎች፣የምርምር ጥያቄዎች፣የጥናቱ አስፇሊጊነት፣ የጥናቱ ወሰን፣ የጥናቱ ዖዳ፣ የመረጃ
ምንጮችና

መሰብሰቢያ

ዖዳ፣

እንዱሁም

ሉያጋጥሙ

የሚችለ

ችግሮችና

የሚወሰደ

መፌትሄዎች ናቸው። በምዔራፌ ሁሇት ንዴፇ ሃሳባዊ ዲራና የተዙማጅ ጥናቶች ቅኝት
የሚመሇከት ነው። በምዔራፌ ሶስት ዯግሞ የመምህራኑ የህይወት ታሪክ ተብራርቶ የቀረበበት
ክፌሌ ነው።

በምዔራፌ አራት የቅኔዎቻቸው ይዖት የተተነተነበት ሲሆን

ጥናቱ የዯረሰባቸው ግኝቶች የተጠቆሙበት ሆኗሌ፡፡
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በምዔራፌ አምስት

ምዔራፌ ሁሇት
2. ክሇሳ ዴርሳን
በዘህ ምዔራፌ ሶስት ክፌልች ቀርበዋሌ። የመጀመሪያው ክፌሌ ከጥናቱ ጋር ተያያዥነት
ያሊቸው የምርምር ስራዎች የተቃኙበት የተዙማጅ ጽሐፌ ቅኝት ሲሆን በዘህ ክፌሌ ቅኔን ርዔሰ
ጉዲይ

አዴርገው

የድክትሬት

ዱግሪ

የተካሄደ

ሰባት

የመጀመሪያ

በዴምሩ

አስር

ያህሌ ጥናታዊ

ተመሳሳይነት፣ሌዩነት፣የጥናቶቹ

ዒሊማ፣

ዱግሪ፣

የጥናቶቹ

ሁሇት

የሁሇተኛ

ስራዎች ከዘህ ጥናት
ዴክመትና

ጥንካሬ

ዱግሪና
ጋር

የቀረበበት

አንዴ
ያሊቸው
ነው።

ሁሇተኛው ክፌሌ ዯግሞ ስሇቃሌ ግጥም ምንነት፣ ስሇቃሌ ግጥምና ስሇግዔዛ ቅኔ፣ ስሇቅኔ
ምንነት፣ አጀማመር፣ ስሇቅኔ ዒይነትና መንገዴ የተሇያዩ የዖርፈ ምሁራን ያነሷቸው ሃሳቦች
ተብራርተው ቀርበዋሌ። ሶስተኛው ክፌሌ ዯግሞ ጥናቱ ግብ ይመታ ዖንዴ ከጥናት መስኩ
የተመረጡት ንዴፇ ሀሳቦች ግሇ ተረክ እና ፌካሬ ሲሆኑ

ምሁራኑ ያነሷቸውን ጽንሰ ሀሳቦች

እና በዘህ ጥናት ውስጥ እንዳት እገሇገሌባቸዋሇሁ የሚሇው ጉዲይ ተገጿሌ።

2.1. የተዙማጅ ጥናቶች ቅኝት
በዘህ ንዐስ ክፌሌ የቀረቡት ጥናቶች በኢትዮጵያ ሥነ-ጽሐፌ እና ፍክልር ክፌሇ ትምህርት

እንዱሁም በውጭ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ክፌሇ ትምህርት የተሰሩ ሆነው በርዔሰ ጉዲይ
ተመሳስል ያሇን ናቸው። እነዘህ ጥናቶች በግዔዛ ቅኔያት ሊይ የተሰሩ ሰባት የመጀመሪያ ፣
ሁሇት የሁሇተኛ እና አንዴ የሶስተኛ ዱግሪ በዴምሩ አስር ያህሌ የዱግሪ ማሟያ ጥናቶች
ተቃኝተዋሌ፤ ሌዩነታቸው እና ተመሳስሎቸው ተብራርቶ ቀርቧሌ። እነዘህ ቅኝት የተዯረገባቸው
ጥናቶች እጅጉን የሚቀራረቡና በሩቁ የሚጠራሩ ናቸው። በመጀመሪያ የሚቀርቡት ከዘህ ጥናት
ጋር ቀረቤታ ያሊቸው ሲሆኑ እነዘህን ተከትሇው የሚመጡት ዯግሞ ቅኔን ጉዲያቸው ያዯረጉና
ይዖቱን የተመሇከቱ ጥናቶች ናቸው።
ሰሇሞን ሏዱስ "የእማሆይ ገሊነሽ ሏዱስ ዖጽሊል አማኑኤሌ የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸው"
በሚሌ ርዔስ (1992) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ
ባችሇር ዱግሪ ማሟያ ያቀረበ ሲሆን ትኩረቱም በእማሆይ ገሊነሽ የህይወት ታሪክ እና የቅኔ
ሀብታቸው ሊይ ነው። ጥናታዊ ስራውን ሇመስራት ዒቢይ አሊማ ያዯረገው የእማሆይ ገሊነሽ
ሏዱስ ዖጽሊል አማኑኤሌ የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸውን ዖርዛሮ በመተርጎምና በመመስጠር
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አቅርቦ ያዯረጉትን አስተዋጽኦ ማሳየት የሚሌ ነው። በዘህ መነሻነትም ሴቶች በጥንታዊው
የቆል ትምህርት ቤት የት ዯርሰው እንዯነበር የእማሆይ ገሊነሽን

ታሪክና ስራዎቻቸውን

በማቅረብ አሳይቷሌ። ሰሇሞን የቅኔ መምህሯን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን በማጥናቱ
ከዘህ ስራ ጋር ያዙምዯዋሌ። ነገር ግን ይህ ጥናት ሌዩ የሚያዯርገው አሁን በህይወት ያለ
ሁሇት ሴት የቅኔ መምህራንን የሚመሇከት መሆኑ ነው። ሰሇሞን በህይወት የላለትን እውቋን
የቅኔ ሉቅ የእማሆይ ገሊነሽን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን ከዖመድቻቸው፣ከአብሮ አዯግ
ሰዎች እንዱሁም ከተሇያዩ ጽሁፍች መረጃዎችን በመሰብሰብ ጥናቱን ያዯረገ ሲሆን ይህ ጥናት
ግን የቅኔ መምህራኑ በህይወት ያለና መረጃውም ከነሱ የተሰበሰበ ነው። ሰሇሞን በጥናቱ ዖዳ
ሊይ ሇጥናቱ መረጃ ሰጪ የሆኑ አካሊት እነማን እንዯሆኑና እንዳት እንዯመረጣቸው በግሌጽ
ማስፇሩ፤ የእማሆይ ገሊነሽን የህይወት ታሪክ ከሌዯት እስከሞት ያሇውን ታሪካቸውን እንዱሁም
ያከናወኑትን ተግባር በተቀናጀ መሌኩ ማቅረቡ የጥናቱ ጠንካራ ጎን ሲሆን የባሇታሪኳን ቅኔዎች
ሚስጥር በሚገባ ተንትኖ አሇማቅረቡ ፣እማሆይ ገሊነሽ የአማርኛ መወዴስ ቅኔ በብዙት ይቀኛለ
ቢሌም በቂ የሆነ ማሳያ ቅኔዎችን አሇማቅረቡ እንዯ ዯካማ ጎን የሚታይ ነው። ጥናቱ በህይወት
የላለትን ሴት የቅኔ ሉቅ ታሪካቸውንና ስራቸውን ማጥናቱ በተሇይም ሴት የቅኔ መምህራን
ሊይ ሇማጥናት ሇሚፇሌጉ ተመራማሪዎች መነሻ በመሆን ያገሇግሊሌ።
ይኩኖ አምሊክ መዛገቡ "በግዔዛ ቅኔ ሰም ውስጥ የሴት ገጸባህርያት ገሇጻ" በሚሌ ርዔስ
(1997) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ
ማሟያ ያቀረበው ጥናት ሲሆን ትኩረት ያዯረገውም የግዔዛ ቅኔያት ይዖት ሏይማኖታዊ ብቻ
ሳይሆን የሰው ሌጆችን አጠቃሊይ ዔሳቤ እንዯሚያሳይ ማመሌከት ነው። ጥናቱ በግዔዛ ቅኔ
ውስጥ ሴቶች እንዳት ተገሌጸዋሌ የሚሇውን ሇማሳየት በመጻሔፌት ከታተሙና በዖመኑ ካለ
የቅኔ መምህራን የተወሰደ የሴቷን ሰናይና ዔኩይ ባህሪ የሚያሳዩ ቅኔዎችን ሰማዊ ክፌሊቸውን
መተንተንን ዒሊማ ያዯረገ ነው። ይህንን ሇማሳካትም በሰማዊ ክፌሊቸው ሴቷን የሚመሇከቱ
ማህበረሰቡ ሇሴቶች ያሇውን አወንታዊም ይሁን አለታዊ አመሇካከት የሚገሌጹ ቅኔዎችን
ሰብስቦ በሚገባ

ተንትኗሌ። ይኩኖ አምሊክ በዘህ ጥናት የግዔዛ ቅኔ ሏይማኖታዊና አምሌኳዊ

ጉዲዮችን ብቻ የሚመሇከት የሰው ሌጆችን የዔሇት ተዔሇት የህይወት ጉዜ የማይመሇከት ሰዋዊ
የሆኑ ጉዲዮችን ያገሇሇ ተዯርጎ የሚቆጠረውን የተሳሳተ ግንዙቤ በመተቸት የግዔዛ ቅኔ
ሏይማኖታዊ

ብቻ

እንዲሌሆነ

የማህበረሰቡ

አንዴ

አካሌ

የሆኑት

ሴቶች

በቅኔ

ውስጥ

የተሳለበትን ሰናይና እኩይ ባህሪ አሳይቷሌ።የዘህ ጥናት ትኩረት ዯግሞ ሴቶች በቅኔው ውስጥ
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እንዳት ተሳለ ሳይሆን ቅኔ የሚቀኙ እና የሚያስተምሩ ሁሇት ሴት የቅኔ መምህራንን
የህይወት ታሪካቸውን ማጥናትና ቅኔዎቻቸውን መመርመር ነው።ይኩኖ አምሊክ ሇጥናቱ
ተስማሚ የሆኑ ቅኔያትን ከተሇያዩ መጻህፌትና ከቅኔ መምህራን በመሰብሰብ ሠሙን ብቻ
ነጥል

አሳይቷሌ።

ይህ

ጥናት

ግን

የቅኔ

መምህራኑን

ቅኔዎች

ሚስጥራዊ

ሏሳቡንም

በመመርመሩ ከይኩኖ አምሊክ ጥናት ይሇያሌ። ይኩኖ አምሊክ በጥናቱ በግዔዛ ቅኔ ውስጥ
ሴቶች እንዳት ይገሇጻለ የሚሇውን ሇማሳየት ቅኔዎችን በመሰብሰብ እና ሰፉ ትንተና በማዴረግ
ማሳየቱ፣ሇጥናቱ የሚሆኑ ቅኔዎችን ቀዴሞ ከነበሩ ሉቃውንት ተሰብስበው ከታተሙና በዖመኑ
ካለ የቅኔ መምህራን አቀሊቅል መጠቀሙ አሁን ያሇውንም ሆነ የበፉቱን የሴቷን በማህበረሰቡ
ውስጥ ያሊትን ቦታ እና በቅኔው ውስጥ እንዳት እንዯምትገሇጽ ሇማየት በማስቻለ እንዯጠንካራ
የሚወሰዴ ሲሆን በጥናቱ ዖዳ ሊይ ሇጥናቱ የመረጣቸውን ቅኔዎች በመጻህፌት ከታተሙና
በዖመኑ ካለ መምህራን እንዯሚወስዴ ይግሌጻሌ እንጂ ምን ያህሌ ቅኔ ከማን እንዯወሰዯ
አይገሌጽም።በህይወት ካለ መምህራንም ቅኔዎችን በምዒይነት መሌኩ እንዯሚወስዴ የጠቀሰው
ነገር የሇም ።ነገር ግን ሴቶችን የሚመሇከቱ ቅኔያቶችን ብቻ በመምረጥ እንዳት ተገሌጸዋሌ
የሚሇውን ጉዲይ ነጥል ማየቱ በግዔዛ ቅኔ ሴትነት በምን አይነት መሌኩ እንዯሚገሇጽ መጠነኛ
የሆነ መረጃን ይሰጣሌ።
ሊዔከ ማርያም ብርሀኑ "ጉዲያቸውን ማህበራዊ፣ፖሇቲካዊና ሃይማኖታዊ ያዯረጉ የግዔዛ ቅኔያት
ይዖታዊ ትንተና" በሚሌ ርዔስ (2010) ዒ.ም ሇማስተርስ ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ሲሆን
በመጽሏፌ ከታተሙ ቅኔዎች ውስጥ ማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዖት ያሊቸውን
ቅኔዎች በፌካሬ ስሌት መተንተንን ዒሊማው አዴርጓሌ። በጥናቱም በቀዯምት የቅኔ ሉቃውንት
ከተዖጋጁ

የቅኔ

መጻህፌት

የወቅቱን

ሏይማኖታዊ፣

ማህበራዊ

እና

ፖሇቲካዊ

ጉዲዮችን

የሚያሳዩ ቅኔዎችን በመምረጥና በፌካሬ ስሌት በመመርመር የግዔዛ ቅኔያት ጥበባዊ ዋጋቸው
ከፌ ያሇ፣ታሪክን መንገሪያ እንዱሁም የዖመንን መንፇስ ማሳያ መሆናቸውን ባቀረባቸው
የሉቃውንቱ ቅኔ በመረመረበት የጥናቱ ክፌሌ አሳይቷሌ። የዘህ ጥናት ትኩረት ግን በቅኔው
ሙያ ብም ባሌተሇመደት ሴት የቅኔ መምህራን ሊይ ሲሆን

የህይወት ታሪካቸውን

ማጥናትና የቅኔዎቻቸውን ይዖት መፇከር ነው። ሊዔከማርያም ሰባት የሚዯርሱ በቅኔ ሉቃውንት
ከተዖጋጁ የቅኔ መጻህፌት ውስጥ ሇጥናቱ ተስማዊ የሆኑትን በመምረጥ የቅኔያቱን ሚስጥር
መርምሮ በማቅረቡ ከዘህ ጥናት ጋር ተመሳሳይነት አሇው።
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የሚሇይበት ዯግሞ

በቅኔ ሙያ ከሚታወቁ የቅኔ ሉቃውንት የተዖጋጁ የቅኔ መጻህፌት ሊይ

ያለ ቅኔዎችን መመርመር ሲሆን ይህ ጥናት ግን ሇጥናቱ በተመረጡ ሁሇት ሴት የቅኔ
መምህራን ሊይ በማተኮር የመምህራኑን የህይወት ታሪክ እና የቅኔዎቻቸውን ይዖት የሚያጠና
መሆኑ ነው። ላሊው ዯግሞ ሊዔከ ማርያም ጥናቱን በቤተ መጻህፌት ውስጥ ያከናወነ ሲሆን
ይህ ጥናት ግን ወዯመስክ በመውጣት ከተጠኚ አካሊት መረጃ በመሰብሰብ የተከናወነ ነው። ሊዔከ
ማርያም ሇጥናቱ የመረጣቸው በ1960ዎቹ የቅኔ ሉቃውንት ያሳተሟቸውን ቅኔያቶች ሲሆን
ይህ ጥናት ግን በዘህ ዖመን ካለ የቅኔ ሉቃውንት ሊይ ያተኮረ መሆኑ ከሊዔከ ማርያም ጥናት
የሚሇይ ይሆናሌ። ጥናቱ ቅኔያት ሇታሪክ ምርምር መነሻ፣ የዖመንን መንፇስ ማሳያ፣ ፖሇቲካዊ
ዔሳቤዎችን መንገሪያ ጥበብ መሆናቸውን አሳይቷሌ።
ፌቅሩ ዯመቀ "ሥነ-ቃሌን ሠም ያዯረጉ የግዔዛ ቅኔዎች ይዖታዊ ትንታኔያቸው" በሚሌ ርዔስ
(1995) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ
ማሟያ የተካሄዯ ጥናት ሲሆን ትኩረት ያዯረገውም ሥነ-ቃሌን ሠም ያዯረጉ የግዔዛ ቅኔዎችን
ከነትርጉማቸውና ምስጢራቸው ሇአንባቢያን ማሳወቅ እንዱሁም የቅኔንና የሥነ-ቃሌን ምንነት
ባጭሩ ማሳየት ሊይ ነው። ጥናታዊ ስራውን ሇመስራት ዏብይ ዒሊማ ያዯረገው ሥነ-ቃሌን
መሰረት የሚያዯርግ የግዔዛ ቅኔ ይዖት ሇአንባቢ ሇማስተዋወቅ እንዱሁም የቅኔውን ምንነት፣
ውበቱንና ምስጢሩን ማወቅ ሇሚፇሌጉ ምሁራን አብራርቶ መግሇጥ የሚሌ ነው። ፌቅሩ
ሠማዊ ክፌሊቸውን ሥነ-ቃሌ ያዯረጉ የግዔዛ ቅኔያቶች ሊይ በማተኮር ጥናቱን አቅርቧሌ። ፌቅሩ
የቅኔያቱን ሠማዊ ክፌሌ ማሳየት ሊይ ማተኮሩ ከዘህ ጥናት ጋር በተወሰነ መሌኩ ቢቀራረብም
በይዖቱ ፣በአቀራረቡና በዒሊማው ግን የተሇያየ ነው። ፌቅሩ ሠማዊ ክፌሊቸው ስነ-ቃሌ የሆኑ
ቅኔያቶችን

ከተማሪዎች፣

ከቅኔ

መምህራን

እና

ከመጻህፌት

በመሰብሰብ

ትርጉማቸውን

ሇማሳየት ሞክሯሌ። ይህ ጥናታዊ ስራ ግን ሴት የቅኔ መምህራን ሊይ በማተኮር የመምህራኑን
የህይወት ታሪክና የቅኔዎቻቸውን ይዖት መተንተን ነው። ፌቅሩ የግዔዛ ቅኔ የማህበረሰቡ
የአስተሳሰብ ማሳያ በመሆኑ ስነ-ቃሊዊ ጉዲዮችን በውስጡ እንዯሚይዛ ይህም በቅኔው ሰማዊ
ክፌሌ ጎሌቶ እንዯሚታይ አስረጅዎችን በማምጣት ያሳየበት የጥናቱ ክፌሌ ጠንካራ የሚባሌ
ነው። ነገር ግን ሇጥናቱ የሚሆኑ ቅኔዎች ከቅኔ መምህርና ከተማሪዎች እንዯተሰበሰቡ
ቢግሌጽም ምን ያህሌ ቅኔ እንዯሰበሰበ፣ የትኞቹን ቅኔዎች ከመምህር የትኞቹን ዯግሞ
ከተማሪዎች እንዯሆነ አይገሌጽም በተጨማሪም በትንተና ክፌሌ የቀረቡት ቅኔዎች በዯንብ
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ተብራርተው አሌተገሇጹም። የተሇያዩ የሥነ-ቃልች አይነቶች በግዔዛ ቅኔ ውስጥ እንዯሚገቡ
ማሳየቱ ሇዖርፈ እንግዲ ሇሆኑ አካሊት አዱስ መረጃን ይሰጣሌ።
ከዘህ ቀጥል የሚቀርቡት ዯግሞ ዒሊማቸው የተሇያየም ቢሆን የቅኔውን ይዖትም ስሇሚመሇከቱ
ቅኝት ያዯረኩባቸው ናቸው።
ስርግው ገሊው "Historical Development of Geez Qene in Different Periods"

በሚሌ ርዔስ

(2009 ) በውጭ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ክፌሇ ትምህርት ሇድክትሬት ዱግሪ ማሟያ በቅኔ ሊይ
የተዯረገ ጥናታዊ ምርምር ነው። ትኩረቱም በግዔዛ ቅኔ ይዖት፣ቅርጽ እና ታሪካዊ ዔዴገት ሊይ
አዴርጎ ሰፉ ጉዲዮችን የዲሰሰ ሲሆን በጥናቱ የግዔዛ ቅኔ ግጥማዊ የሆነ ቃሊዊ ሥነ-ጽሐፌ
እንዯሆነ ተገሌጿሌ።ይኽ ጥናት ከእኔ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው የግዔዛ ቅኔ ከሃይማኖት
ይዖቱ ባሻገር ሰዋዊ የሆኑ እሳቤዎችን የሚገሌጽ ሥነ-ጽሐፊዊ ዋጋው ከፌ ያሇ ጥበብ እንዯሆነ
መግሇጻቸው ነው። የስርግው ጥናት የግዔዛ ቅኔ ታሪካዊ ዔዴገት ሊይ ያተኮረ በመሆኑ እና
በርካታ

ጉዲዮችን የሚመሇከት በመሆኑ ከእኔ ጥናት ይሇያሌ። ታሪካዊ እዴገቱንም ሲያጠኑ

በየዖመናቱ በመከፊፇሌ ሰፉ የሆነ የታሪክ ጊዚ ተዲሷሌ። ይኽ ጥናት ግን የሁሇት ሴት የቅኔ
መምህራንን የሔይወት ታሪክና የቅኔዎቻቸውን ይዖት በማጥናት ሊይ የተወሰነ በመሆኑ

የቅኔን

ታሪካዊ ዔዴገት ስሇማይመሇከት ከስርግው ጥናት ጋር ይሇያያሌ።ላሊው የስርግው ጥናት
ትኩረት የዴጓ ትምህርት ቤት እና ሇዴጓ ቅኔዎች እንዱሁም የዴጓ ቅኔዎች ምን ዒይነት
እንዯሆኑ በመግሇጽ በዴጓ እና በቅኔ መኻሌ ያሇውን የጠበቀ ቁርኝት ማሳየት ሊይ ነው።
ስርግው የግዔዛ ቅኔ ከመካከሇኛው ዖመን እስከ ዖመናዊው የቅኔ ዖመን ያመጣውን የቅርፅና
የይዖት ሇውጥ የየዖመናቱን ቅኔ በመመዯብ ጥናት አዴርገዋሌ። ስርግው ጥናታዊ ምርምሩን
በመስክ እና በቤተ መጻሔፌት ሊይ በማዴረጋቸው ከዘህ ጥናት ጋር በመረጃ መሰብሰቢያ ሥነዖዳ ተመሳስል አሇን። ስርግው በጥናታቸው የቅኔን ታሪካዊ ሂዯቱን በማየት ማጥናታቸው፣
ምን ዒይነት ሇውጥ አመጥቷሌ የሚሇውን በማስረጃ ማቅረባቸው፣የዴጓና የቅኔን ቁርኝት
ማሳየት መቻሊቸው እንዱሁም ኢትዮጵያዊው የግዔዛ ቅኔ ከየትኛው የሥነ-ጽሐፌ ጎራ
ይመዯባሌ የሚሇውን ማሳየታቸው ሇዖርፈ አዱስ ዔውቀትን ጨምረዋሌ ማሇት ይቻሊሌ።
ይኄይስ

ኃይሇ ሚካኤሌ

"የግዔዛ መወዴስ

ቅኔ"በሚሌ ርዔስ

(1975)

ዒ.ም ሇኢትዮጵያ

ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ ማሟያ የተካሄዯ ጥናት
ሲሆን ከግዔዛ ቅኔያት መካከሌ አንደ የሆነውን የመወዴስ ቅኔን ሇማሳየት የተሞከረበት ነው።
ትኩረት ያዯረገውም የመወዴስ ቅኔን ቅርጽ እና ይዖት ሇአንባቢ ማስተዋወቅ ሊይ ነው።
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ጥናታዊ ስራው ከቅኔ አይነቶች መካከሌ አንደ የሆነውን የመወዴስ ቅኔን በማንሳት ምንነቱን
እና ይዖቱን ማሳየቱ ከዘህ ጥናት ጋር ያመሳስሇዋሌ። ሌዩነቱ ዯግሞ ይሄይስ የመወዴስ ቅኔን
ብቻ በማንሳት ቅርጹንና ይዖቱን ማሳየት ሊይ በማተኮሩ

ነው። የዘህ ጥናት ዒሊማ ግን የሴት

ቅኔ መምህራንን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን ይዖት መተንተን ሲሆን ቅኔያቱ ከሃይማኖት
ባሻገር ያሊቸውን ጭብጥ ይመረምራሌ ስሇሆነም ከይኄይስ ጥናት ሌዩ ያዯርገዋሌ። አጥኚው
የመወዴስ ቅኔን ምንነት ታሪካዊ አመጣጡን ቅርጽና ይዖቱን እንዱሁም አቀራረቡን በቅኔ
ሉቃውንት ዖንዴ ያሇውን ተወዲጅነት በትንተናው ማሳየቱ እንዱሁም ሇአስረጂነት ያቀረባቸው
የመወዴስ ቅኔዎች ሀይማኖታዊው ጉዲይ ሊይ ብቻ ሳይወሰኑ ማህበራዊውንም ፖሇቲካውንም
የሚያሳዩ ቅኔዎችን ማቅረቡ እንዯጠንካራ ጎን ይወሰዲሌ። ቢሆንም የመወዴስ ቅኔ ከላልች
የግዔዛ ቅኔ አይነቶች የሚሇይበትን መሰረታዊ ጉዲይ አሊሳየም። ከሱ ጥናት ቀዯም ብሇው
በግዔዛ ቅኔ ሊይ የተሰሩ ስራዎችን ሇማቅረብ አሌሞከረም። አጥኚው የመወዴስን ቅኔ ቅርጽና
ይዖት

ከሥነ ግጥም አንጻር ምን ዏይነት ተመሳሳይነት እንዲሇው ማሳየቱ ሇዖርፈ አዱስ ሇሆነ

ሰው መረጃን ይሰጣሌ ።
ፌቅረ ዴንግሌ "ቅኔ መቀኘትና ቅኔ መቁጠር በግዔዛ" በሚሌ ርዔስ (1963) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ
ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ ማሟያ የተካሄዯ ጥናት
ሲሆን

ስሇ ቅኔ መንገድች በስፊት በመዲሰስ ስሇቅኔ መቀኘትና መቁጠር ሊይ አትኩሯሌ።

የጥናቱ ዒሊማ

የቅኔን ሚስጥር ከስርዒተ ግጥም አንጻር ሇዖመኑ ተመራማሪ እንዱመች አዴርጎ

ማቅረብ ነው።አጥኚው ስሇግዔዛ የንባብ አይነቶች፣ ስሇቅኔ አይነቶች እንዱሁም ስሇቅኔ ዚማ
በማንሳት ገሇጻ አዴርጓሌ። ይህ ጥናታዊ ስራ ከዘህ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ቅኔን ጉዲዩ
አዴርጎ ማቅረቡ ሲሆን ሌዩነቱ ዯግሞ የቅኔን ምስጢር ከስርዒተ ግጥም አንጻር ሇዖመኑ
ተመራማሪ ማቅረብን ዒሊማው በማዴረጉ ነው። ይህ ጥናታዊ ስራ ግን ዋና ዒሊማው በሀገራችን
ካለ ውስን ሴት የቅኔ መምህራን ውስጥ የሁሇቱን የህይወት ታሪክና የቅኔዎቻቸውን ይዖት
መፇከር ነው። በመሆኑም በዒሊማ የተሇያየ ነው። ፌቅረ ዴንግሌ ቅኔ መቀኘትና ቅኔ መቁጠር
ምን ማሇት እንዯሆነ በማብራራት በቅኔ መቀኘት ውስጥ ያለትን ሰምና ወርቅ የገሇጸበት
መንገዴ እንዱሁም የቅኔን መንገድች እና አይነቶች ምሳላ እያመጣ መግሇጹ እንዯጠንካራ ጎን
የሚወሰዴ ነው። በጥናቱ ግብም ከግጥም አንጻር ቅኔን ማጥናት እንዯሚቻሌ አሳይቷሌ።ጥናቱ
ግን በግሌጽ የሰፇረ ዒሊማም ሆነ የጥናቱ ጥያቄዎች የለትም።
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ጽጌ አባተ "ቅኔያዊ ውርስ"በሚሌ ርዔስ (1972) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ
ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ ማሟያ የተካሄዯ ጥናት ሲሆን ዒሊማ አዴርጎ
የተነሳው የቅኔ ትርጓሜና የት መጣነት ሳይንሳዊ ትንተና

ሇአንባብያን ማቅረብ ነው።

ትኩረቱም የግዔዛን ቅኔ ሇአንባብያን ማስተዋወቅ ነው። የጽጌ ጥናት ከዘህ ጥናት ጋር
የሚያመሳሰሇው የግዔዛ ቅኔ ሊይ አተኩሮ መስራቱ እና የተወሰኑ ቅኔዎችን በማቅረቡ ነው።
ሌዩነቱ

ዯግሞ ስሇቅኔ ትምህርት ቤት፣ ስሇቅኔ ዖረፊና ቆጠራ የሚለ ጉዲዮችን በማንሳቱ

ሲሆን ይህ ጥናት ግን የሚመሇከተው የሴት ቅኔ መምህራንን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን
ነው። የጽጌ ዒሊማ የግዔዛ ቅኔን ትርጓሜና አመጣጥ ሇአንባቢ ማስተዋወቅ ስሇሆነ በዒሊማ
የተሇየ ነው። ጥናታዊ ስራው የግዔዛን ቅኔ ከየት መጣነት ሳይንሳዊ ትንታኔ ሇመስጠት
ያዯረገው ጥረት በጠንካራ ጎን የሚታይ ነው።ነገር ግን ሇአስረጂነት ካቀረባቸው ቅኔዎች ውጪ
ሇተሇያዩ ጽንሰ ሀሳቦች የሚሰጣቸው ብያኔዎችና ማብራሪያዎች ምንጫቸው ከየት እንዯሆነ
በማይታወቅ መሌኩ በራሱ ሀሳብ ጀምሮ በራሱ ግንዙቤ ይዯመዴማሌ።

በጥናቱ ውስጥ

የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ግጥሞቻቸው ከግዔዛ ቅኔ የወረሱት ቅኔያዊ ግጥም አሊቸው በማሇት
ይገሌጽና እንዯአስረጂ የሚያመጣው ግን የአማርኛን ግጥም ብቻ ነው። ይህ ዯግሞ ሀሳቡን
ሙለ አያዯርገውም ምክንያቱም ወይ የአማርኛ ቋንቋ ብል ወስኖ መነሳት ነበረበት አሌያም
የላልች ቋንቋዎችን ግጥሞች እንዯማሳያ ማምጣት ነበረበት።
አበበ ከበዯ"የመሌአከ መሌአክ ተስፊ የዋሻራ ውስጠ ዖ የግዔዛ ቅኔና ቅኔው ከላልች ቅኔዎች
የሚሇይባቸው ባህርያት" ሚሌ ርዔስ (1993) ዒ.ም ሇኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌ
ትምህርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ ማሟያ የተካሄዯ ጥናት ሲሆን

ትኩረቱም ከቅኔ

መንገድች አንደ የሆነው "ውስጠ ዖ ቅኔ ሊይ ነው። የጥናታዊ ስራው አብይ ዒሊማም የውስጠ ዖ
ቅኔ የራሱ የሆነ አቀራረብ፣ቴክኒክና ስሌት ያሇው ቢሆንም በአብዙኛው የቅኔን ውበትና ሚስጥር
እንዱሁም ምጣኔ ሇመመርመር በሚፇሌጉ ምሁራን ዖንዴ አይታወቅም በመሆኑም የቅኔውን
ምንነት፣ ባህርያቱንና ስሌቱን ሇአንባብያን ማሳየት ሊይ ነው። አጥኚው በአንዴ የቅኔ ስሌት ሊይ
በማተኮር የሰራ ሲሆን የውስጠ ዖ ቅኔ መነሻው ጎጃም እንዯሆነም ገሌጿሌ። ይህ ጥናታዊ ስራ
ከቅኔ አይነቶች መካከሌ አንደን በማንሳት የቅኔያቱን ትርጉምና ምስጢር በማቅረቡ ከዘህ
ጥናታዊ ስራ ጋር

ዛምዴና ቢኖረውም በዒሊማው፣ በይዖቱ እና በአቀራረቡ ግን የተሇያየ ነው።

አበበ ዒሊማ አዴርጎ የተነሳው የውስጠ ዖ ቅኔን ባህርያት ሇአንባቢ ማስተዋወቅ ሲሆን
ሀይማኖታዊ ይዖት ያሊቸውን የውስጠ ዖ ቅኔዎችንም በትንታኔ መሌክ ሇማቅረብ ሞክሯሌ።
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የዘህ ጥናታዊ ስራ ግን የሴት ቅኔ መምህራንን የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን ማጥናት
ነው። አበበ በመረጃ አሰባሰብ ዖዳው ምሌከታና ቃሇመጠይቅ እንዯተጠቀመ በመግሇጽ መረጃውን
ከማን እና በምን አይነት መንገዴ እንዯሰበሰበው በግሌጽ ማስፇሩ፤ የውስጠ ዖ ቅኔን

በብሀኑ

ዖንዴ ከሚታወቀው ከሰምና ወርቅ ቅኔ ጋር በማነጻጸር ያቀረበበት መንገዴ እና የውስጠ ዖ ቅኔን
ሌዩ ባህሪ ዖርዛሮ ማሳየቱ የጥናቱ ጠንካራ ጎን ሲሆን መግቢያ አሇመኖሩ እንዱሁም አበበ
የውስጠ ዖ ቅኔ ከሀይማኖታዊ ጉዲዮች ባሻገር ማህበራዊም ሆነ ፖሇቲካዊ ጉዲዮችን ይመሇከታሌ
ብል ቢገሌጽም በጥናቱ ውስጥ የተተነተኑት ቅኔዎች ግን ሀይማኖታዊ ጉዲይ ሊይ ብቻ ያተኮሩ
ናቸው። ከሀይማኖቱ ባሻገር ያለ ጉዲዮችን የሚያሳዩ ቅኔዎችን ማሳየት አሇመቻለ እንዯክፌተት
ይታያሌ።
በሊይነህ ዯሴ "የቅኔ ቆጠራ፣ነገራና ዖረፊ በተመረጡ የጎጃም ጉባኤዎች ውስጥ" በሚሌ ርዔስ
(1999) ዒ.ም ሇማስተርስ ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ሲሆን የጥናቱ ዒቢይ ዒሊማም በቅኔ ጉባኤዎች
ውስጥ

ያሇውን

የትምህርት

አቀራረብና

በትምህርቱ

ሪያ፣

በመምህራንና

በተማሪዎች

የሚከናወኑ ተግባራት ሇተተኪው ትውሌዴ አስተማሪና ጠቃሚ በሆነ መሌኩ በጽሁፌና በምስሌ
ቀርጾ ማስቀመጥ ነው። ትኩረት ያዯረገውም በተመረጡ የጎጃም አካባቢ የቅኔ ጉባኤዎች
መነሻነት ስሇሚከናወኑ የቅኔ ቆጠራ፣ ነገራና ዖረፊ እና ላልች የሚከናወኑ ስርዒቶች ሊይ ነው።
አጥኚው ቅኔያዊ ጉዲይ ማንሳቱና እንዯ አስረጂም ቅኔዎችን መዲሰሱ ከዘህ ጥናት ጋር
ያዙምዯዋሌ።ነገር ግን ይህ ጥናት በሀገራችን ካለ ውስን ሴት የቅኔ መምህራን የህይወት
ታሪካቸውንና ቅኔዎቻቸውን ይዖት የሚመረምር እንጂ ስሇቅኔ ጉባኤ ቤቶች አጠቃሊይ ስርዒት
የሚያጠና ባሇመሆኑ ከበሊይነህ ጥናት ይሇያሌ። በሊይነህ በጥናቱ በግዔዛ ቅኔ ጉባኤ ቤቶች
የትምህርት ስርዒት እና

የቅኔውን አፇጣጠር ሂዯት ያየ ሲሆን ይህ ጥናት ግን

ቅኔያቶቹ

የሚያነሱትን የተሇያዩ ጉዲዮች መፇከር ነው። በሊይነህ በጉባኤ ቤት ያሇውን ባህሌ፣የግዔዛ ቅኔ
ትምህርት ቤት ስርዒቶችን የተመሇከተበት እንዱሁም የቅኔን አፇጣጠር ሂዯት ቦታው ዴረስ
በመሄዴ መረጃዎችን ሰብስቦ የገሇጸበት መንገዴ የጥናቱ ጠንካራ ጎን ነው። ነገር ግን ጥናቱ
ምንም አይነት ንዴፇ ሀሳባዊ ዲራ የሇውም፣ነገር ግን ጥናቱ በቅኔ ቤት የሚከናወኑ ስርዒቶችን
መግሇጹ ሇዖርፈ እንግዲ ሇሆነ አካሌ ፌንጭ የሚሰጥ ነው።
በአጠቃሊይ ከሊይ ቅኝት የተዯረገባቸው ከመጀመሪያ ዱግሪ እስከ ድክትሬት ዱግሪ የቀረቡ
ጥናታዊ ስራዎች በግዔዛ ቅኔ ሊይ ትኩረት በማዴረጋቸው ከዘህ ጥናታዊ ምርምር ጋር
ተመስሳይነት አሊቸው። ነገር ግን እነዘህ

ጥናቶች
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ስሇ ቅኔ መቀኘትና መቁጠር፤ ስሇቅኔ

ታሪካዊ አመጣጥ፣ ስሇቅርጹ፤ ስሇ ዋሸራ ውስጠ ዖ ቅኔ ባህርያትና ይዖት፤ስሇ ሴት የቅኔ
መምህርት የህይወት ታሪክና ስራዎቻቸው፣

ስሇቅኔ ቆጠራና ነገራ የቅኔን ማህበራዊ፣ፖሇቲካዊ

እና ሀይማኖታዊ ጉዲዮችን የሚገሌጹ እንዱሁም የግዔዛ ቅኔ በተሇያዩ ክፌሇ ዖመናት ያሳየውን
እዴገት የሚያስቃኙ ጥናቶች ናቸው። ይህ ጥናታዊ ስራ ግን

በአሁኑ ሰዒት ጉባኤ ዖርግተው

ቅኔ የሚያስተምሩትን የሴት ቅኔ መምህራንን የሔይወት ታሪክ እና የቅኔዎቻቸውን ይዖት
የሚያጠና ነው።

2.2

ጽንሰ ሏሳብ

2.2.1 የቃሌ ግጥም ምንነት
ቃሌ ግጥም በቃሌ ተዯርሶ በቃሌ እየተነገረ ቃሊዊ በሆነ መሌኩ ማህበረሰቡ በእሇት ተእሇት
የህይወት እንቅስቃሴው ውስጥ ከፌተኛ ቦታ ያሇውና በብ

ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊ ፣

ፖሇቲካዊ ፣ ሏይማኖታዊ ፣ ፌሌስፌናዊ ጉዲዮች የሚገሇጡበት ጥበባዊ ሀብት ነው። ሰሇሞን
ስሇ

ቃሌግጥም

ሲገሌጹ

"ቃሌግጥም

የማህበረሰቡን

ባህሌ

መሰረት

በማዴረግ

የተሇያዩ

ማህበራዊ አጋጣሚዎች ሊይ በግሇሰብም ሆነ በቡዴን የሚቀርብ ጥበብ ነው።(2007፣129) ቃሌ
ግጥም በተሇያዩ አጋጣሚዎች ሇተሇያዩ ፊይዲዎች ማህበረሰቡ የፇጠራቸው ቃሊዊ የሆኑ
የጥበብ ውጤቶች ናቸው ማሇት ይቻሊሌ።
ቃሌ ግጥምን ቃሊዊ ጥበብ ያሰኘው አዯራረሱም ሆነ መተሊሇፉያ መንገደ ቃሊዊ በመሆኑ ነው።
Finnegan ስሇ ቃሌ ግጥም ቃሊዊነት ስትገሌጽ"በቃሌ ግጥም ውስጥ ቃሊዊነት የሚሇው ቃሌ
አሻሚ ነው። አንዲንዳ በጽሁፌ ከሚገኙ ስራዎች ጋር ጉሌህ ሌዩነት ማስቀመጥ አስቸጋሪ
ነው። ሆኖም ቃሊዊነት በአንዴ በኩሌ የተጻፈ በቃሌ ከሚገኙ ሇመሇየት እንዯአንዴ መስፇርት
እንጠቀምበታሇን። ቃሊዊነቱን መሰረት አዴርገን ዯግሞ ሶስት መስፇርቶችን በማስቀመጥ
የሌዩነት ዴንበር ማበጀት ይቻሊሌ። ይህም አዯራረሱ፣ስርጭቱና ክዋኔው ነው።(1977፣17) የቃሌ
ግጥም አዯራረስ ቅጽበትዊ በሆነ መሌኩ ሉዯረስ ይችሊሌ፤ በቃሌ አጥንቶ በመሸምዯዴ ወይም
ዯግሞ ቀዴሞ በሰማው ሊይ ማሻሻያ በማዴረግ ሉዯረስ ይችሊሌ። ይህ በቃሌ ተዯርሶ በቃሌ
የሚነገር ጥበብ የተሇያዩ የሰው ሌጆችን የህይወት ክስተት ተከትል የሚዯረስ በመሆኑ የተሇያየ
ይዖትና አቀራረብ አሇው። ፇቃዯ የቃሌ ግጥሞችን በዒይነት ሇመመዯብ ምቹ የሆነው መንገዴ
ብሇው ሲያስቀምጡ "በሰው ሌጆች ኑሮ ውስጥ የሚከሰቱትን ዏበይት የጋራ ሔይወታዊ
ክስተቶች የመከሌሰፉያ መመዖኛ ማዴረግ አንዴ ጥሩ መነሻ ሉሆን ይችሊሌ ብሇን የመረጥነው።
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" በማሇት የሰው ሌጅ
ማህበራዊ ሂስን

ሁለ የሚጋራቸውን እንዯ ፌቅር፣ ውዲሴ፣ ሞት፣ ጦርነት ፖሇቲካዊና

በመጥቀስ በነዘህ የጋራ ጉዲዮች በመመራት ቃሌ ግጥምን መመዯብ

እንዯምንችሌ ይገሌጻለ።(1991፣89-90) እንግዱህ ቃሌ ግጥም የሰው ሌጆችን ህይወታዊ
ክስተቶችንና ዔሳቤዎችን ሁለ አፊዊ በሆነ ጥበብ የመግሇጫ መንገዴ ነው ማሇት ይቻሊሌ።
2.2.2 የቃሌ ግጥም ባህርያት
ቃሌ ግጥም እንዯ ስነ-ቃሌ ዖርፌነቱ የተሇያዩ ባህርያት አለት።
ባህርያት አለት"(1992፣22)

በማሇት

ዖሪሁን "ስነቃሌ ሁሇት ዋነኛ

ክዋኔና ተሇዋዋጭነትን ያነሳለ ።

ክዋኔ ሇስነ ቃሌ

መፇጠሪያውም ሆነ መተሊሇፉያ መንገደ ነው። በክዋኔ ወቅት አዲዱስ ቃሌ ግጥሞችም ሆኑ
ላልች ስነ ቃልች የመፇጠር አጋጣሚያቸው ሰፉ ነው። ሁሇተኛው

ተሇዋዋጭነት ነው። አንዴ

ቃሌ ግጥም ተፇጥሮ በቃሌ ይከወናሌ። በዘህ ጊዚ አንዴ አዴማጭ ይህን የሰማውን ቃሌ
ግጥም በላሊ አጋጣሚ ሉከውነው ይችሊሌ። ቃሌ ግጥም ከአንዴ አካባቢ ወይም ከአንዴ ባህሌ
ወዯ ላሊ ባህሌ ሲሸጋገር ተሇዋዋጭነት ይታይበታሌ። ምክንያቱም እንዯ ጽሁፌ ግጥም እንዲሇ
የመቆየቱ ሁኔታ ሊያጋጥመው ይችሊሌ። ተሇዋዋጭነቱም በከፉሌ የቃሊት፣ የሀረጋት፣ የስንኝ
ወይም የዏረፌተ ነገር ወይም ሙለ በሙለ ሉሆን ይችሊሌ።(1992፣25) ከዘህ ተነስተን
የግዔዛን ቅኔ ስንመሇከተው ቃሊዊነቱ፤ በክዋኔ የታጀበ መሆኑ፣ቅጽበታዊ በሆነ መሌኩ ሉዯረስ
መቻለ

፤በየዔሇቱ አዲዱስ ቅኔ መቅረቡ ተሇዋዋጭነቱን ያሳያሌ ይህም ማሇት የግዔዛ ቅኔ ዙሬ

የቀረበው ተዯግሞ አይባሌም "የቅኔ ቋንጣ የሇውም" እንዯሚባሇው በየዔሇቱ አዱስ ሆኖ
ይቀርባሌ። እነዘህ ዋና ዋና ባህርያት ቅኔን የስነ-ቃሌ ዖርፌ ከሆነው ቃሌ ግጥም ውስጥ
ያስመዴበዋሌ።
2.2.3 ቃሌ ግጥምና የግዔዛ ቅኔ
ቃሌ ግጥም ቃሊዊ የሆነ ጥበብ ሲሆን የሰው ሌጆችን እምነት፣ ባህሌ፣ ፖሇቲካ፣ ፌሌስፌና
በአጠቃሊይም ሰዋዊ የሆኑ ዔሳቤዎችን የሚዲስስ ሰፉ የሆነ
በቃሌ

ግጥም

ውስጥ

ሉያስመዴበው

ይችሊሌ።

ቃሌ

አፊዊ ጥበብ በመሆኑ የግዔዛን ቅኔ
ግጥም

ዯራሲው

ብውን

ጊዚ

አሇመታወቁ፣ በቃሌ የሚተሊሇፌ መሆኑ እና የቃሌ ግጥም አዯራረሱም ሆነ መተሊሇፉያው
እንዱሁ በሌማዴ እንጂ በትምህርት የሚገኝ ባሇመሆኑ የግዔዛ ቅኔ ግን ጉባኤ ተዖርግቶሇት
መምህር ተሰይሞሇት ዯረጃ በዯረጃ የሚማሩትና በብ ውጣውረዴ ተፇትነው

የሚያሌፈበት

መሆኑ ከቃሌ ግጥም ጋር ሉመዯብ አይችሌም በማሇት ፇቃዯ "አዯራረሱ፣አከዋወኑ እና
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ተስተሊሌፍው በቃሌ ይሁን እንጂ የግዔዛ ቅኔ ህዛባዊ የሚባሌ አይዯሇም። ከዖመኑ ከፌተኛ
የትምህርት ዯረጃ ባህሌ ጋር ተያይዜ ከምሁራን ሇምሁራን በንግግር ሳይሆን በተሇየ የትምህርት
ቋንቋ ተዯርሶ የሚከወን ነው ።"(1991፣85) በማሇት የግዔዛ ቅኔ የስነ ቃሌ ዖርፌ ከሆነው ቃሌ
ግጥም ጋር ሉመዯብ እንዯማይችሌ ይገሌጻለ።ከዘህ በተቃራኒ ዯግሞ የቅኔ ዴርሰት ቃሊዊ
ጥበብ መሆኑን "የቅኔ ዴርሰት አፊዊ ጋዚጣ፣ አፊዊ መጽሄት፣ አፊዊ ጥሐፌ ወይም አፊዊ
ማስታወቂያ ወይም መተቻ ነበር ማሇት ይቻሊሌ"።(ዚና ማርቆስ ፣1994፣8) ሲለ ይገሌጻለ።
የግዔዛ ቅኔ ምንም ቃሊዊ ቢሆን ዯረጃ በዯረጃ ከፉዯሌ እስከ ዲዊት ከዲዊት መዴገም ወዯ ዚማ
ከዚማ ወዯ ቅኔ በሂዯት የሚማሩት ነው። በዘህ መሌክ የሚማሩት የቅኔ ዔውቀት ምንም ቃሊዊ
ቢሆንም በሰምና ወርቅ የበሇጸገ በግሌጽ የታወቀ ዯራሲ ያሇው ጥበብ ነው።
ቃሌ ግጥምን ያየን እንዯሆነ ሇመዯረስም ሆነ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ሇመተሊሇፌ ጊዚ
ተወስኖሊቸው ቦታ ተመቻችቶሊቸው እንዯ ቅኔ በትምህርት የሚሰጥ ሳይሆን ቃሊዊ በሆነ
መሌኩ ከአንደ አካሌ ወዯ አንደ አካሌ እንዱሁም ከቦታ ቦታ የሚተሊሇፌ ነው።እንግዱህ

ቅኔ

እንዯቃሌ ግጥም ሁለ በቃሌ መዯረሱ፣ አፇጣጠሩ ቅጽበታዊ መሆኑ፣በክዋኔ መታጀቡ፣
ተግባሩም የሰውን ሌጅ ፌሊጎት፣ተስፊ፣ምኞት፣ሀዖንና ዯስታ፣ዒሇምን እንዱሁም ተፇጥሮንና
የመሳሰለትን

መግሇጹ፣ያሇው የሥነ-ግጥም ባህሪ ከቃሌ ግጥም ውስጥ ያስመዴበዋሌ።

2.2.4 የግዔዛ ቅኔ ምንነት
የግዔዛን ቅኔ ምንነት የተሇያዩ የሙያው ሉቃውንት የተሇያየ ብያኔ ሰጥተውት እናያሇን። እነ
ኤሌያስ "ቅኔ ማሇት ቀነየ ገዙ፣ተቀነየ ተገዙ ከሚሇው አንቀጽ የወጣ በገጸ ንባብ ብ ቃሌን
የሚያሰባስብ ዖር ሲሆን ትርጓሜው የገዥና የተገዥን ምሌክት የሚያሳይ ሰዋሰው፥ መሰሊሌ፥
መመሊሇሻ ማሇት ነው።"(1992፣16) የሚሌ ብያኔ ሰጥተውታሌ። አሇማየሁ ሞገስም ስሇ
ቅኔ"ቀነየ ተቀነየ- ተቀኘ ዖመረ በምስጢርና በስሌት ተናገረ የሚሇው ግሥ ጥሬ ዖር ስሇኾነ
ምስጢር የተጎናጸፇ መዛሙር ማሇት ነው።"(1950፣117) በማሇት ይገሌጻለ። ቅኔ የሰው ሌጅ
ተመራምሮ እና ከአዔምሮው አፌሌቆ የሚያቀርበው ዴርሰት መኾኑንም አዴማሱ እንዱህ
በማሇት ይገሌጹታሌ "ቅኔ ሰው ከራሱ አንቅቶ ሇእግዘአብሓር አዱስ ምስጋና ሊቅርብ ባሇ ጊዚ
ምሳላ መስል ምስጢር አሻሽል ግጥም በመግጠም የሌቡናውን ዔውቀት የአዔምሮውን ርቀት
የሚገሌጽበት
የሚያራቅቅበት

የዔውቀቱን
ዴርሰት

ዯረጃ
ማሇት

የሚያስታውቅበት
ነው"(1963፣9)
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የሰሚንም

ከነዘህ

ሌቡና

ሉቃውንት

የሚያነቃቃበትና

እንዯምንረዲው

ቅኔ

ምርምርን የሚጠይቅ አዱስ ሀሳብ የሚፇሌቅበት የሰዎችም የዔውቀት ዯረጃ የሚሇካበት ጥበብ
እንዯኾነ ነው። ላሊው ስሇ ግዔዛ ቅኔ ምንነት ከጻፈ ሉቃውን አንደ የኾኑት ዚና ማርቆስ ቅኔን
እንዱህ በማሇት ይገሌጹታሌ።"ቅኔ የቅኔ ሉቃውንት በመንፇሳዊም ኾነ በስጋዊ ሏሳባቸውን
የሚገሌጡበት የምርምርና የፌሌስፌና ዴርሰት ነው።" (1964፣2) ቅኔ ምንጩ የኢትዮጽያ
ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን ይሁን እንጅ ሉቃውንቱ የሚዯርሱት በሃይማኖት ሊይ ብቻ
የተገዯበ ሳይሆን የሰው ሌጆችን ህይወት በሙለ የሚዲስስ አዔምሮንም ወዯፌሌስፌና የሚመራና
የሚያመራምር ጥበብ መሆኑን እንረዲሇን።
የግዔዛ

ቅኔ

ተራ

ግጥም

ሳይሆን

በሚስጥር

የተሞሊ

ጥበብ

መሆኑን

አፇወርቅ

"ቅኔ

እንዯማንኛውም ግጥም ቤቱን ማስያዛ ብቻ ሳይሆን ምስጢር፣ሰምና ወርቅ ኅብር ያሇው ነው።
"(1997፣26) በማሇት ይገሌጻለ። ከግዔዛ ቅኔ ውጪ ያለት ግጥሞች ብውን ጊዚ ነጠሊ
ትርጉም ያሊቸውና ማንኛውም አንባቢ በቀሊለ ሉረዲቸው የሚችሊቸው ናቸው። የግዔዛ ቅኔ ግን
በውስን ስንኞች የተሇያዩ ሚስጥራዊ ሀሳቦችን ያዖሇ ዴርሰት ሲሆን ትርጓሜውንም በቀሊለ
ሇመረዲት አስቸጋሪ ነው። ይህ ትርጓሜን የሚሻ

ዴርሰት

ህሉናን በተመስጦ የሚመጥቅ

መሆኑን ሉቁ አዴማሱ ጀንበሬ እንዱህ ይገሌጹታሌ። "ቅኔ ሔዋሳተ አፌን ሔዋሳተ ውስጥን
ሇህሉና አስገዛቶ በተወሰነ ቁርጥ ሀሳብ የሚታሰብ ስሇሆነ ቅኔ ተብሎሌ። ይኸውም ሉታወቅ
በቅኔ ሚስጥር ሌቡ የተነካ ሰው ቅኔ በሚያስብበት ጊዚ በፉቱ የሚዯረገውን ነገር እያየ
አያይም፣እየሰማ አይሰማም።" ከሉቁ ሀሳብ እንዯምንረዲው ቅኔ ሌዩ የጥበብ ፣ የምርምር፣
የተመስጦ እና በምስጢር የሚራቀቁበት

የሰውን ሌቡና የሚገዙ

ጥበባዊ ሀብት መሆኑን ነው።

"ቅኔ ማሇት ቅኚት ማሇት ነው። የበገና ቅኚት በዴኅንጻው አማካይነት ዴንቅ ቃናን እንዯሚሰጥ
እንዱሁም ቅኔ የኅሉና ቅኚት ኾኖ በሠምና ወርቅ ስሞች ጥምረት መንፇስን የሚያረካ
ምስጢርን ይሰጣሌ ።ስሇዘህ ቅኔ ስላት፣ ቆጠራ፣ ግራት፣ ግዙት ምስጋና፣ ምስሇት…በሚለ
ነገሮች ይተረጎማሌ።"(ስርግው፣2010፣1) በማሇት የግዔዛ ቅኔን ጥበባዊነት እና ዚማዊነቱን፣
በሚስጥር የበሇጸገ፣ የተሇያዩ ዔሳቤዎች በአንዴነት የሚይዛ መሆኑን ይገሌጻለ።እንግዱህ ይህ
ታሊቅ ፌሌስፌናዊ ጥበብ በብ ውጣውረዴና ዴካም የሚገኝ ጥንታዊ የዔውቀትና የፌሌስፌና
ዴርሰት ከሏይማኖቱ ባሻገር መሌካሙን ማሞገሻ፣ እኩይ የሆኑ ምግባራትና እሳቤዎችን
መንቀፉያና መተቻ የሆነ ቃሊዊ ጥበብ መሆኑን "ቅኔ መሳፌንቱ፣ የሴት ወይዖሮው፣ ነገስታቱና
ጳጳሳቱ ህዛቡን በበጎ አስተዲዯር ሲመሩ የሚሞገሱበትና የሚወዯሱበት፣ ሔዛቡን በአስተዲዯር
ሲበዴለ ዯግሞ የሚወቀሱበት የሚዖሇፈበትና የሚመከሩበት ዴርሰት ነው።" (ዚና ማርቆስ ፣
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1994፣8) ሲለ ይገሌጻለ። ከሉቃውንቱ ሃሳብ እንዯምንረዲው የግዔዛ ቅኔ ሀሳብ የሚራቀቅበት
ታሊሊቅ ነገስታትን ጨምሮ እስከ ተራው ህዛብ ዴረስ እንዯየተግባራቸው የሚሞገሱበትና
የሚነቀፈበት እረቂቅ ዔሳቤዎች የሚገሇጡበት ሰፉ የጥበብ ባህር መሆኑን ነው።
2.2.5 የግዔዛ ቅኔ አጀማመር
የግዔዛ ቅኔ በማን እና መቼ ተጀመረ የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ አዲጋች ቢሆንም የተሇያዩ
ምሁራን ያቀረቧቸውን የተሇያዩ ታሪካዊ ማስረጃዎችን ሇማየት ተሞክሯሌ። የግዔዛ ቅኔን ጀማሪ
ማርዬ "የቅኔ ፇጣሪው (ጀማሪው)ቅደስ ያሬዴ እንዯሆነ ይታመናሌ። ይሁን እንጂ ሇቅደስ
ያሬዴ ሌዩ ሌዩ ዴርሰቶች መነሻው መጽሏፌ ቅደስ እንዯመኾኑ መጠን የቅኔ ዴርሰቱም
መነሻው መጽሏፌ ቅደስ እንዯሆነ ይታመናሌ።"(2006፣49) በማሇት ይገሌጻለ። በመጽሏፌ
ቅደስ ክፌልች ውስጥ ያለ የዲዊት መዛሙርና መሀሌዬ መኃሌይ የሚባሇው የሰሇሞን
መጽሏፌ ሌክ እንዯቅኔው ሁለ ትርጓሜ የሚያሻቸውና ሚስጥር አዖሌ በመኾናቸው ሇቅደስ
ያሬዴ ቅኔ እንዯመነሻ መሆናቸውን ያመሊክታለ። ስሇቅኔ አጀማመር የተሇያየ ሀሳብ እንዲሇ እነ
ኤሌያስም እንዱህ ይገሌጻለ።
የቅኔ አጀማመር በቅደስ ያሬዴ ነው። ሆኖም መሌክ አበጅተው በስርዒት ዯንግገው ቤት
ሰጥተው በቁጥር ወስነው ያሁኑን የቅኔ ውበት የሰጡት ሏዊራ ፥ መንክራ ፥ እስክንዴራ
፥ ፓኦዴራ ፥ አቢዲራ ይባሊለ። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዋዴልች በበኩሊቸው ቅኔን የዯረሰው
ዮሏንስ ገብሊዊ ነው ሲለ ጎንጆች ዯግሞ ተዋነይ ነው ይሊለ።ላሊም እንዱሁ ዯቅ
እስጢፊ ነው የሚለ አለ።ዮሏንስ ገብሊዊ የነበረበትም ቦታ በወል ክፌሇ ሀገር በአማራ
ሳይንት በታቦር ተራራ ነበር።ታዱያ ይህ ዮሏንስ ገብሊዊ የተባሇው ፉት ብዎችን
እንዲስተማረ አብነት አዴርጎ ያወጣውና በእግሩ የተካው አባ ወሌዯገብርኤሌ የተባሇውን
መነኩሴ ነው። አባ ወሌዯገብርኤሌ ዯግሞ ራሱን አስመስል በሞያ የወሇዯው ሠምረ
አብን ነው።ሠምረ አብ በሚያስተምርበት ጊዚ ጉባኤ አስፌቶ ዯቀመዙሙርት አብዛቶ
ያስተምር ስሇነበር…(1992፣16-18)

የቅኔ ጀማሪ ማንነት ሊይ የሚነሳው የተሇያየ ሀሳብ ገብረ ዮሏንስም የቅኔ ጀማሪን በተመሇከተ
በኢትዮጵያውያን ዖንዴ ሁሇት የተሇያዩ ዖገባዎች እንዲለ በመግሇጽ አንዯኛው ሀሳብ ዮሏንስ
ገብሊዊ ሲሆን እሱ ያስተማራቸው እየተተካኩ ወሌዯማርያምንና ተዋናይን በእውቀት እንዯወሇደ
የሚገሌጽ

ታሪክ

ሲሆን

ሁሇተኛው

ዯግሞ

ወዯግሪክ

ሄድ

ፌሌስፌናን

በመማር

ቅኔን

የፇሇሰፇውና በጎጃም ቅኔን ያስፊፊው ዯቀ እስጢፊ እንዯኾነ የሚገሌጽ ሀሳብ ነው።(1992፣28-
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29)

ከሊይ ያየናቸው ሉቃውንት የቅኔ ጀማሪ ማነው የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ የተሇያየ

እሳቤ እንዲሇ ቢያሳዩም ሁለም ግን ቅኔ

አሁን ያሇበት ዯረጃ ያዯረሱት በየዖመኑ የነበሩ

የተሇያዩ ሉቃውንት ቢሆኑም ጀማሪው ግን ቅደስ ያሬዴ እንዯሆነ ብዎች ይስማማለ።ይህንን
አስመሌክተው አፇወርቅ "የያሬዴ ቅኔ ቤተኛም ቢሆን ቤት አሌባም ቢሆን ጉት ግጥም ነው።
ሆኖም በዘህ በታሊቅ ስራው በዚማው ዴርሰት ውስጥ ቅኔን በማስገባቱና በማዋሀደ የቅኔን
ሙያ አጎሊው ርግጥ ከርሱ በኃሊ የተነሱ ሉቃውንት የያሬዴን ፇሇግ ተከትሇው የዞመረውን
ስራ አስፊፌተዋሌ።ይህ ግን ከቅኔ ቀዯምት መስራቾች ዋነኛው ከመሆን አያግዯውም " (1980፣
3) በማሇት ቅኔ አሁን የያዖውን ቅርጽ እንዱይዛ በርካታ ሉቃውንት የየራሳቸውን አስተዋጾ
ቢያበረክቱም ጀማሪው ግን ቅደስ ያሬዴ እንዯሆነ በአጽንዕት ይገሌጻለ። ይህንን ሀሳብም
በመዯገፌ ማርዬ "በአጠቃሊይ ቅኔን ቅደስ ያሬዴ ከፇጠረው በኃሊ በየዖመናቱ የተነሱ ሉቃውንት
ዚማ ሌኩን እየመጠኑና እያራቀቁ ዙሬ ካሇበት ዯረጃ አዴርሰውታሌ። "(2006፣59) በማሇት
ይገሌጻለ። በአጠቃሊይ የግዔዛ ቅኔ

በማን ተጀመረ የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሇስ የተዯረገው

ምርምር የቅኔ ጀማሪው ቅደስ ያሬዴ ይሆናሌ ከሚሌ አጠራጣሪ መሌስ ባሇፇ እንግጠኛ ሆኖ
ሇመናገር አሇመቻለን ያሳያሌ።
2.2.6 የቅኔ የሏሳብ ምንጭ
ቅኔ በሰው ሌጆች አዔምሮ ተጸንሶ የሚወሇዴ እንዯመሆኑ ባሇቅኔው ቅኔን ሇመዴረስ የተሇያዩ
እውቀቶች ሉኖሩት ያስፇሌጋሌ። ይህም ማሇት ቅኔ የሚቀኘው አካሌ ውል አዴሮ አስቦና
አሰሊስል የሚጽፇው ሳይሆን ሁኔታው ቅኔ መቀኘትን የሚጠይቅ በሆነበት አጋጣሚ ሁለ
አዔምሮ በፌጥነት የሚዯርሰው በመሆኑ በተሇያየ ዖርፌ ሊቅ ያሇ ችልታ ያስፇሌገዋሌ። እነዘህን
የቅኔ የሀሳብ መነሻዎችን ማርዬ ቅኔያዊ የዔውቀት ፇጠራ በተባሇው መጽሏፊቸው በዛርዛር
ገሌጸዋቸዋሌ። እነዘህም በተወሰነ መሌኩ እንዯሚከተሇው ይቀርባለ።
አንዴ ሰው ቅኔ ሇመቀኝት የቋንቋ እውቀት ያስፇሌገዋሌ ይህም ማሇት ከዖወትራዊው ንግግር
በሊቀ ሁኔታ አመስጥሮና አራቆ መቀኘትን ስሇሚጠይቅ የቋንቋውን ስርዒት ማወቅ የግዳታ
ይሆናሌ።ማርዬ ስሇቋቋ ዔውቀት አስፇሊጊነት ሲገሌጹ "በግዔዛ ቋንቋም ኾነ በላሊው ሇመቀኘት
የቋንቋውን ስርዒት ጠንቅቆ ማወቅ ይገባሌ።ሇምሳላ የግስ አረባብና የቃሊት አጠቃቀም፣የቁጥር
ሌክ፣የቅርብና

የሩቅ፣የሴትና

የወንዴ

ሌዩነትን

ሌብ

ማሇት

ይገባሌ።"(2006፣61)

ከጽሐፈ

እንዯምንረዲው የቋንቋውን ሰዋሰው ማወቅ ሏሳብን በተሇየ መንገዴና ጥበብ ሇመግሇጽ ጠቃሚ
እንዯሆነ ነው። ላሊው ሇቅኔ መሰረት የሚሆነው
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የሃይማኖት ትምህርት ዔውቀት ነው። ቅኔ

ሃይማኖታዊ ብቻ ባይሆንም ብ ጊዚ የሚቀርበው ሃይማኖታዊ ጉዲዮችን መሰረት አዴርጎ
በመሆኑ ባሇቅኔው ጥሌቅ የሆነ የሃይማኖት እውቀት ሉኖረው ይገባሌ። ቅኔ የሃይማኖት
ትምህርት ዔውቀት እንዯሚያስፇሌገውም ማርዬ"ብው የቅኔ አገሌግልት በቤተክርስትያን
ስሇሚከናወን አንዴ ሰው መሰረታዊ የሃይማኖት ትምህርት ብቻ ማወቅ ሳይሆን ቅኔው
የሃይማኖቱን እምነት እና ቀኖና የማይቃረን መሆን አሇበት።"(2006፣63) ሲለ ይገሌጻለ። ቅኔ
ሇመቀኘት ላሊው መሰረት የበዒሊት እና የታሪክ ዔውቀት ነው። ባሇቅኔው ብውን ጊዚ
የሚቀኘው

ሃይማኖታዊውንና

ሰዋዊውን

ጉዲይ

አስማምቶ

በመሆኑ

ከእምነት

አንጻር

የቅደሳንን ታሪክ እና በየዔሇቱ የሚታሰቡ በዒሊትን ጠንቅቆ ማወቅ ይኖርበታሌ። ከመንፇሳዊው
ዒሇም ውጭ ዯግሞ በዒሇም፣በሀገር እንዱሁም በአካባቢ የተከሰቱ ታሪካዊ ጉዲዮችን በማወቅና
በመመርመር አስተባብሮ ሇመቀኘት እነዘህ ዔውቀቶች መሰረታዊ ናቸው።
ላሊውና አራተኛው የቅኔ ምንጭ የቅኔ ቀመር እውቀት ነው። ስሇቅኔ ቀመር ዔውቀት
አስፇሊጊነት ማርዬ "ቅኔ የራሱ ቀመር አሇው። ይኽንን ቀመር ወይም መጠን ከዚማውና
ከሚቀርብበት ወቅት(ጊዚ) ጋር አስተባብሮ ማወቅ ግዴ ነው። አንዴ ሰው ቅኔ ሇማቅረብ ሲነሳ
ቅኔው ጉባኤ ቃና ወይም መወዴስ መኾኑን መወሰን አሇበት ።" (2006፣65)ይህ ማሇት
የሚቀርቡት ቅኔዎች ከቅኔ አይነቶች ውስጥ በአንደ የሚመዯቡ መሆን ስሊሇባቸው ባሇቅኔው
የሚያቀርበውን የቅኔ ቀመር ሇይቶ ማመቅ መቻሌ አሇበት። ሇቅኔ የሏሳብ ምንጭ የሆነው
አምስተኛው ጉዲይ

የወቅታዊ ሁኔታ ግንዙቤ ነው። ባሇቅኔው በሚቀኝበት ወቅት በሪያው

ያሇውን ተፇጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ጉዲዮች በመቃኘት በእነዘህ ሊይ ተመስርቶ ቅኔውን
ያቀርባሌ።የወቅታዊ ሁኔታን አስፇሊጊነት ማርዬ እንዱህ በማሇት ይገሌጻለ።"አዔምሮ ቅኔን
ሲያመነጭ የሚያገናዛባቸውና ሇቅኔው መነሻነት የሚጠቀምባቸው ነገሮች አለ። እነዘህም
ዯስታና ሏዖን፣ሹመትና ሽረት፣ሰሊምና ጦርነት፣ ጥጋብና ረሀብ የመሳሰለ ክስተቶች ናቸው።
እነዘህ ክስተቶች ሇቅኔ እንዯዋና ምንጭ ይወሰዲለ።"(2006፣65) እነዘህ ከሊይ የተዲሰሱት የቅኔ
የሏሳብ ምንጮች ባሇቅኔው ምንያህሌ አዋቂ እና ተፇጥሮንም ሆነ ሪያ ገባውን መመርመር
መቻሌ እንዲሇበት ያመሊክታሌ።
2.2.7 አርእስተ ቅኔ
የግዔዛ

ቅኔ

አይነቶች

የተሇያዩ

ሲሆኑ

የሌዩነታቸው

መሰረትም

ከቅኔዎቹ

መጠንና

ከሚያተኩሩበት ርዔሰ ጉዲይ እንዯሆነ የሙያው ሉቃውንት ይግሌጻለ። ስሇቅኔ አይነቶች ማርዬ
"ቅኔን ሇዚማ እንዱመች አዴርጎ መጥኖ ማቅረብ ግዴ ስሇሆነ ከመጠንና ከሚያተኩሩበት ርዔሰ
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ጉዲይ አንጻር የቅኔ አይነቶችን ከፊፌል ማየት ብ የተሇመዯ ነው። በመጠንና በትኩረት
ያሊቸውን ሌዩነት ስንመሇከት በዋናነት ዖጠኝ የቅኔ ዒይነቶች አለ። ከነዘህ ውስጥ ዯግሞ
አንዲንድቹ ሁሇትና ሦስት ዒይነት ያሊቸው ስሊለ በአጠቃሊይ አስራ ሰባት ቅኔዎች አለ ማሇት
ይቻሊሌ። "(2006፣38) በማሇት ይገሌጻለ።

1. ጉባኤ ቃና
ይህ ቅኔ ሁሇት ስንኝ (ቤት) ያሇው ሲሆን የመሇኮትና የትስብዔት ምሳላ ነው። ስንኞቹ
ከሚኖራቸው መጠን አንጻር አጭር ጉባኤ ቃና (ሏረጉ አጭር የሆነ)እና ረጅም ጉባኤ
ቃና(ሏረጉ ረጅም የሆነ) ከሚዚሙበት ዚማ ስሌት አንጻር ዯግሞ ዔዛሌ ጉባኤ ቃና እና ግዔዛ
ጉባኤ ቃና ተብሇው ስሇሚከፇለ አራት አይነት ጉባኤ ቃና ቅኔዎች አለ ማሇት ይቻሊሌ።
ዔዛሌም ሆነ ግዔዛ ጉባኤ ቃና ረጅምና አጭር ሉሆን ይችሊሌ። ጉባኤ ቃና ስያሜውን ያገኘው
ሇመጀመሪያ ጊዚ የተዯረገው በቃና ዖገሉሊ መታሰቢያ ዔሇት (ጥር 12 ቀን) በመሆኑ ነው የሚለ
አለ። መጀመሪያ ሁሇት ቤት ስንኝ ኖሮት ሸዋ ውስጥ ቃና በሚባሌ ቦታ በተካሄዯ ጉባኤ ሊይ
ስሇተዯረገ ነው የሚሌም አሇ።አይ ከዘህ ይሌቅ የቅኔ (ጉባኤ) ቃና የሚባሇው የቅኔን ጣዔም
ሇማመሊከት ነው የሚለም አለ።ያም ሆነ ይህ ሁሇት ስንኝ ብቻ ያሇው መሆኑ ሇተማሪ ጥናት
የቀና (የተመቸ) ነው። ስሇሆነም ተማሪው ሁለ የቅኔ ሌምምዴ የሚያዯርገው ጉባኤ ቃና ቅኔ
በማጥናትና በመቁጠር የቅኔ አፌ መፌቻ ነው ማሇት ይቻሊሌ።(ማርዬ፣2006፣41)

2. ዖአምሊኪየ
ዖአምሊኪየ የቅኔው ተማሪ አምሊኪየ አምሊኪየ (መዛ 62፣1) የሚሇውን መዛሙር አዘሞ
የሚመራው በመሆኑ ዖአምሊኪየ ተብሎሌ። ዖአምሊኪየ ቅኔ በመጀመሪያ ቤትና በመጨረሻው
ቤት ጉባኤ ቃና ሲሆን በመካከሇኛው ሁሇተኛ ቤትና ሏረግ ሌዩ ነው። ይኽም ሌዩ ሏረግ
በአነባበቡ ኺዯት መሰረት መንዯርዯሪያ ይባሌኣሌ። የቁሌቁሇት መንገዴ ኺያጅን ወዯታች
እንዯሚያንዯረዴረው ኹለ አነባበቡ ግፉት ያሇው ስሇኾነ ነው። ቤቱ ሦስት መሆኑ የሦስትነት
ምሳላ

ሲኾን

የቤቱ

ቀሇም

/ፉዯሌ/

አሇመሇወጡ

ያንዴነት

ምሳላ

ነው።

ሏረጉ

ከእነመንዯረዯሪያው ዏምስት ይሆንኣሌ። ከሦስቱ አንደ አካሌ ዏምስቱን ክፌሊተ ሰማይ አሌፍ
ወዯዘህ ዒሇም የመምጣቱ ምሳላ ነው።(ስርግው ፣2010፣13)
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3. ሚበዛኁ
ሦስት ቤት ነው። ይኸውም በመወዴስ አዯራረስ የሚቀኙት ቅኔ ነው።ሚበዛኁ የተባሇበት
ምክንያት እግዘኦ ሚበዛኁ እሇይሣቅዮኒ በሚሇው መዛሙር የሚገባ ስሇሆነ ነው።(ኅሩይ፣
1918፣6)

4. ዋዚማ ቅኔ
ይኽ ቅኔ በአምስት ቤቶችና በዖጠኝ ሏረጎች ተወስኖአሌ። ቤቱ የአምስቱ አዔማዯ ምስጢር
ምሳላ ሲኾን፣ ሏረጉ የዖጠና ዖጠኙ ነገዯ መሊዔክትና ጌታ በዖጠኝ ሰዒት ዯምንና ውኃን
የማፌሰሱ ተምሳላት ነው። ትርጉሙ ወይ(ዚማ) ማሇት ነው።ምክንያቱም የሚዚምበት የዚማ
ስሌት ሇዙና ጣዔም ያሇው አራራይ ስሇሆነ ነው። ይሁን እንጂ ዋናው በዒሌ እንዯነገ ሉሆን
እንዯዙሬ

ጧት ሲቀዯስ፣ከዖጠኝ ሰዒት ጀምሮ ቀዯም ብልም በኃሊም፣ በሰባት ሰዒት ሲቀዯስም

ዯግሞ ከሦስት ሰዒት ጀምሮ የሚዖመረው የበዒለ ነክ መዛሙር ዋዚማ ይባሌኣሌ። በዘኽ ጊዚ
ትርጉሙ የበዒለ መግሇጫ /መግቢያ/ ማሇት ይሆንኣሌ።(ስርግው ፣2010፣13 )

5. ሥሊሴ ቅኔ
ሥሊሴ ቅኔ ቤቱ ስዴስት ሲሆን ምሳላነቱም የስዴስቱ ቃሊተ ወንጌሌ ነው። መንዯርዯሪያና
ምዴፉያ አሇው። ዚማው ሁሌጊዚ ዔዛሌ ነው። ቅኔውም የአበው (የሽማግላዎች) ቅኔ ነው
ተብል ስሇሚታሰብ ብ ጊዚ የሚሰጠው ሇአዋቂዎችና ሇታሊሊቅ ሰዎች ነው። የስሊሴ ቅኔ
የሚቀርበው

በዋዚማ

ክስተትና

አርያም

አዯራረስ፣

በጸልተ

ሰሇስቱ

ዯቂቅና

በይትባረክ

እግዚብሓር አምሊከ አበዊነ ጊዚ ሰብህዎ በሚሇው መዛሙር ነው። ሥሊሴ የተባሇበት ምክንያት
"ይትባረክ እግዘአብሓር አምሊከ አበዊነ"በሚሇው በጸልተ ሰሇስቱ ዯቂቅ ዴርሰት እየገባ የሚነገር
ስሇሆነ አምሊከ አብርሃም፣ አምሊከ ይስሏቅ፣ አምሊከ ያዔቆብ እያለ ሦስትነትን የሚገሌጸውን
እየዖመሩ ስሇሚጀምሩትሥሊሴ የሚሇው ስያሜ ተሰጥቶታሌ።(በሊይነህ፣1999፣52)

6. ዖይዔዚ ቅኔ
ዖይዔዚ ቅኔ ብ ጊዚ ስሇንጉሥ ክብር ይቀርባሌ። ዖይዔዚ የተባሇውም ከዲዊት መዛሙር "ይዔዚ
ትስዔሮ ሇገብርከ" በማሇት ስሇሚጀምር ነው። ዖይዔዚ ቅኔ አጭርና ረጂም ተብል በሁሇት
ይከፇሊሌ። ረጂሙ ዖይዔዚ አምስት ቤት አሇው (የአምስቱ አዔማዯ ሚስጥር ምሳላ ነው)፣
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ዚማው ግዔዛ ነው። አጭሩ ዖይዔዚ ሦስት ቤት ሲሆን "ተሰሃሇኒ እግዘኦ በከመ እበየ ሳህሌከ "
የሚሇውን መዛሙር እየዖመሩ ስሇሚጀምሩት "ሳህሌከ" ይባሊሌ፣ ዚማውም አራራይ ነው።
(ማርዬ፣2006 ፣42)

7. ሣህሌከ ቅኔ
ሣህሌከ የተባሇው ቅኔ በሦስት ቤቶችና በዏምስት ሏረጎች የተወሰነ ዴርሰት ሲኾን፣ የቅኔው
ይዖትም በሀገሪቱ ሰሊምና በሔዛቧ ዯኅንነት ሊይ ያተኩራሌ። ይኽም ማሇት ማንኛውም ባሇቅኔ
ይኽን ቅኔ ሲቀኝ ቅኔው ስሇሀገሪቱ ሰሊምና ስሇ ሔዛቧ ዯኅንነት ማውሣት አሇበት ማሇት ነው።
ምክንያቱም "ዛንጀሮ የመቀመጫዬ ይቅዯም" አሇች እንዯሚባሇው ምሳላ ኹለ፣ ከኹለ በፉት
ስሇሀገር ሰሊም ማሰብና መጸሇይ የሚገባ በመሆኑ ነው። ቤቱ ሦስት መሆኑ የሀገሪቱ ሰሊም
አጠባበቅ በጦር ሰዎች፣ በሔዛብና በመንፇሳዊያን፣ በእነዘህ በሦስት ወገኖች ሊይ የተመሰረተ
መሆኑን

ያስረዲሌ።

ሏረጉም

ዏአምስት

መሆኑ

ይኽን

ቅኔ

ወዯሚቀኘው

ባሇቅኔ

ቀርቦ

የሚመራው ተማሪ ከቅኔው በፉት በየጊዚው በፇረቃ የሚያዚማቸው ዏምስት የምዔራፌ ጸልቶች
አለና

በእነርሱ

ተምሳላት

ነው።

ስሇዘኽም

ሣህሌከ

ማሇት፣ይቅርታህ፣ሰሊምህ፣ፀጥታህ

ሇመንግሥታችን፣ሇሀገራችንይሁን ማሇት ነው። ይኸውም "መቅዴመ ኅሡ ሰሊማ ሇብሓር
እስመ በሰሊመ ብሓር ይከውን ንብረትክሙ። /በቅዴሚያ የአገርን ሰሊም ሹ (ፇሌጉ) አኗኗራችሁ
በሀገር ሰሊም ነው እና" ብል የአርማንያ ሉቀ ጳጳስ ጎርጎርዮስ በተናገረው መሰረት ነው።
(ስርግው፣2010፣15-16 )

8. መወዴስ ቅኔ
ይኽ ቅኔ በመወዴስ አወራረዴ ከመዛሙር እስከ ፌታሔ ሉተ ባለት የዚማ አባባሌ ዯረጃዎች
በስምንተኛው ዯረጃ በፌታህ ሉተ (መዛ 42፣1) ስሇሚገባ በስምንት ቤቶችና በዏሥራ ስምንት
ሏረጎች ተወስኖአሌ። ስሇዘኽም ዏፄ እስክንዴር በእሐዴ ቀን በስምንተኛው ሰዒተ ላሉት
መጥተው

ባሇስምንት

ቤት

መወዴስና

ባሇዖጠኝ

ቤት

ኵሌክሙ

ተቀኝተውኣሌ

በማሇት

ይተርክኣሌ። ሏረጉ ዏሥራ ስምንት ሲኾን ፣ዏሥሩ መዒርጋት ፣ሰባቱ በሰባቱ ምስጢራተ
ቤተክርስትያን ይመሰሊለ። ስምንተኛው በዋጋ ሰጪው ይመሰሌኣሌ። መወዴስ ቧሓ የሚባሌ
ሏረግ አሇው። መወዴስ ቅኔ ሇዏሇም በሚሌ ነገር መክፇለ የዒሇመ ሥጋና የዒሇመ ነፌስ
አምሳሌ ነው። የባሇቅኔው ተመሪው ፌታህ ሉተ እግዘኦ
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ወተበቀሌ በቀሌየ የሚሇውን

መዛሙር እያዚሙ ወዯ ባሇቅኔው ቀርቦ ስሇሚያዚመው መወዴስን ፌታህ ሉተ የሚለም አለ።
(ስርግው ፣2010፣16)

9. ኵሌክሙ
ኵሌክሙ አሔዙብ ጥፌሐ እዯዊክሙ (መዛ 46፣1) በሚሌ መዛሙር ዚማ ስሇሚገባ ኵሌክሙ
ተብልኣሌ። ኵሌክሙ በዖጠኝ ቤቶችና በኻያ ሏረጎች ተወስኖአሌ። ጌታ በዖጠኝ ሰዒት ነፌሱን
ከሥጋውው ሇይቶ ኵሌክሙ አሔዙብ ጥፌሐ እዯዊክሙየተባለትን የማዲኑ ምሳላ ነው።
ሏረጉም የኻያው ዒሇማት ምሳላ ይሆንኣሌ። "አኃዚ ዒሇም በእራኁ /ዒሇምን በመዲፈ የጨበጠ/"
የተባሇ ጌታ በእነዘህ ይመሰገንኣሌና። በመወዴስ የተወሣው ቧሓ ሏረግ በኵሌክሙም አሇ።
(ስርግው ፣2010፣16)

10. ክብር ይእቲ
ክብር ይእቲ ግዔም ዔዛለም አራት ቤት ነው። ይኸውም በቅዲሴ ጊዚ ዴርገት ከመውረዴ
አስቀዴሞ የሚቀኙት ቅኔ ነው። ክብር ይእቲ የተባሇበት ምክንያት ባሇቅኔው ይኽን ቅኔ ተናግሮ
ሲጨርስ መዖምራኑ ተቀብሇው አንዴ ጊዚ ከዖሇቁት በኃሊ ባሇቅኔው ክብር ይዔቲ ዙቲ ሇኵለ
ጻዴቃኑ ብል የሚሰግዴ ስሇሆነ ነው። (ኅሩይ፣1918፣7)

11. ግዔዛ እጣነ ሞገር
ይኽ

ቅኔ

በሰባት

ቤቶችና

በአሥራ

ሦስት

ሏረጎች

የተወሰነ

ነው።

ትርጓሜው

የማሳረጊያ/የመጨረሻ/ ዔጣን ማሇት ነው። ምክንያቱም ዔጣን የሚታጠንባቸው ጊዚያት ሰባት
ስሇሆኑና በሰባተኛው ዔጥናት ጊዚ ይኽ ቅኔ ስሇሚነገር ነው። ቤቱ ሰባት መሆኑ ስብዏ ሇዔሇትየ
እሴብሏከ (መዛ. 118፣164) እንዱሌ በሰባቱ ጊዚያት የሚመሰገነው ጌታ ስሇዒሇም ቤዙ መሞቱን
ያስረዲሌ። ሏረጉ ዏሥራ ሦስት መሆኑ፣ ጌታ ዏሥራ ሦስቱን ሔማማተ መስቀሌ የመቀበለ
ምሳላ ነው።(ስርግው ፣2010፣18)

12. ዔዛሌ ዔጣነ ሞገር ቅኔ
ይኽ ቅኔ በአሥራአንዴ ቤቶችና በአሥራ ስምንት ሏረጎች ተወስኖአሌ፣ ከግዔ ዔጣነ ሞገር
የሚሇየው በቤቶቹና በሏረጎች ተጨማሪዎች ሲኾን፣ ዏሥራ አንደ ቤቶች ፣ በመስቀሌ
የተሰቀሇውን

በዏሥራ

አንዴ

ሰዒት

ዮሴፌና
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ኒቆዱሞስ

ከመስቀሌ

አውርዯው

ገንዖው

የመቅበራቸው ምሳላ ነው። ዏሥራ ስምንቱ ሏረጎች የዏሥራ ሁሇቱ ሏዋርያት መራጭ ጌታ
በስዴስት ሰዒተ መዒሌት የመሰቀለ ምሳላ ነው። ግዔም ዔጣነ ሞገርና ዔዛለ ዔጣነ ሞገር
የሚዚሙት የዔሇቱ ዛማሬ ከተባሇ በኃሊ ነው። የቅኔው ኹለ መጨረሻ እንዯመሆናቸው በቅዲሴ
መጨረሻ ሊይ እንዱነገሩ ተዯርጎኣሌ። (ስርግው ፣2010፣18)

13. አሠረ ንጉሥ
አሠረ ንጉሥ ከዘህ በሊይ እንዲስረዲን በግዔዛና በዔዛሌ እጣነ ሞገር ከመንዯርዯሪያው ቀጥል
የሚገባ ቅኔ ነው። አሠረ ንጉሥ የተባሇበት ምክንያት ሇነገሥታት ምስጋና ብቻ እንጂ የበዒሌ
ቅኔ ባሇመሆኑ ነው። በቀዴሞ ዖመን ሇነገሥታት ምስጋና ብቻ እንጂ ሇላሊ ሰው ይህን የምስጋና
ቅኔ ማቅረብ ክሌክሌ ነበረ ይባሊሌ።(ኅሩይ፣1918፣8)
2.2.8 የግዔዛ ቅኔ መንገድች
የግዔዛ ቅኔ መንገድችን በተመሇከተ የተሇያዩ በዖርፈ ያለ ምኹራን የተሇያየ ቁጥር በመጥቀስ
በርካታ እንዯኾኑ ይገሌጻሌ። ስርግው (ድ/ር) የግዔዛ ቅኔ መንገድች ቅፅ ፩ መጽሏፊቸው የግዔዛ
ቅኔ መንገድች 653 ሲኾኑ በዘህ መጽሏፌ ያቀረቧቸው ዯግሞ 310 የቅኔ መንገድችን ነው ።
ከነዘህ 310 የቅኔ መንገድች ይኹኑ እንጂ አውራ የሚባለት ዋና ዋና መንገድች ስምንት
እንዯሆኑ ይገሌጻለ።(2010፣ 27)። አፇወርቅም (አሇቃ) ስሇ ቅኔ መንገዴ ሲግሌጹ "የቅኔ ጎዲና
ከሺ በሊይ ሲኾኑ በጉባኤያት የሚነገሩት 300 ናቸው ።"(1997፣42) በማሇት የቅኔ

መንገድች

በርካታ እንዯኾኑ ይገሌጻለ። ሊዔከማርያም "ጉዲያቸውን ማኅበራዊ፣ፖሇቲካዊና ሃይማኖታዊ
ያዯረጉ

የግዔዛ

ቅኔያት

ይዖታዊ

ትንተና

"በሚሌ

በ2010

ዒ.ም

ባቀረበው

ጥናት

ሊይ

እንዲስቀመጠው የግዔዛ ቅኔ መንገድች ሊይ የተሇያየ አመሇካከት መኖሩን ይገሌጻሌ። አንዯኛው
አመሇካከት

አንዯኛ ሠምና ወርቅ ኹሇተኛ ብሂሌ ብሂሌ፣ ሦስተኛ ጎዲና ብሇው በሦስት ዒበይት

ክፌልች እንዯከፇሎቸው ይገሌጻሌ። ላሊው አመሇካከት ዯግሞ መቶ አሥራ ሰባት የቅኔ
መንገድች እንዲለ የሚገሌጽ ነው። እንዯ ሊዔከማርያም አገሊሇጽ እነዘህ በርካታ ቁጥር ያሊቸው
የቅኔ መንገድች አንደ ከአንደ የሚመሳሰሌ በመኾኑ ሰፉ ሌዩነት ያሊቸውን አስራ አራት የቅኔ
መንገድችን በመሇየት ሇነሱ ማብራሪያ ሰጥቷሌ። ይህ ጥናትም ሊዔከ ማርያም የሇያቸውን የቅኔ
መንገድች የሚከተሌ ይሆናሌ።
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1. ተራ ምሳላ (ሠምና ወርቅ)
በቅኔ ውስጥ ሠምና ወርቅ ኾነው የሚነገሩበት ቃሊት በተራ ወይም በተርታ ጎን ሇጎን
ተሰሌፇው ሲታዩ አሰካኩ ተራ ምሳላ ይባሊሌ። (ኪዲነ ወሌዴ ፣1948፣160)

2. ኅብር መንገዴ
ሇሰምና ሇወርቅ ያሊንዲች አዴሌዎ የሚያስተባብር ሰም በቅኔው ውስጥ ሲኖር ኅብር ይባሊሌ ።
ይኸውም የኅብረት የጋራ ማሇት ነው። ሰምና ወርቅ ሲሇዩ ሇሁሇቱም የዯረሰ ቃሌ መኾን
አሇበት ። ሰምና ወርቅ ባሌና ሚስት ሲኾኑ ኅብር ሌጅ ማሇት ነው። (አሇማየሁ፣1950፣121)

3. ውስጠ ወይራ
ውስጠ ወይራ በዖይቤው አወጣጥ ውስጡ ወይራ የኾነ /በውስጡ ወይራ ያሇው ዖይት ማሇት
ሲኾን የሰዋሰው ነገር በዘኽ የተሰየመበት ምስጢር እንዱኽ ነው። መሇኞች አትክሌተኞች
ዖይቱን ፇሌፌሇው ወይራውን በፌሌፌለ ውስጥ አግብተው ያጣምሩና ያዲቅለትኣሌ። ስሇዘኽ
አንዴ ይኾኑና፣ ከውስጡ ወይራ ጥንካሬ ሲግኝ ከውጪ ዖይት ጣዔም ይወሌዴኣሌ። በአንጻሩም
ወይራው በዖይቱ ውስጥ ተሸፌኖ በዖይቱ እንዯሚሰጠው ኹለ፣ በሠም ዖርፌ ባሇቤት የተሸፇነ
ነው። የወርቅ ዖርፌ በተናባቢ ሙሻ ዖርና በሇ ሙሻ ዖር ከሠም ዖርፌ ባሇቤት ጋር ተጣምሮ
ወርቅን ያስገኛኣሌና፣ ሇዘኽ ነው። (ስርግው፣2010፣88-89)

4. ዛምዴ መንገዴ
ወርቅ ቀዴሞ ሰም ተከትል ከወርቅ ዖርፌ ሊይ ሲወዴቅ ነው።(አሇማየ፣1950፣121)። እንዯ ኅብር
እና እንዯ ውስጠ ወይራ የቃሊት ቁጠባ ባይኖረውም ዛምዴ ከውስጠ ወይራ ይሌቅ ግሌጽ
በመኾኑ ተወዲጅ መንገዴ ነው። ምሳላ፦ "ክርስቶስ ኅብስት ተሠርዏ በመስቀሌ መሶበ አይሁዴ
"ይህ አካሄዴ ዛምዴ የተባሇበት ምክንያት ወርቁ ከራሱ ይሌቅ ሇሰሙ አዴሌቶ የራሱን ዖርፌ
ስሇሰጠው ኹሇቱ ነገሮች የተፇቃቀሩና የተዙመደ መኾናቸውን ሇመግሇጽ ነው።"(ሀብተ ማርያም
1963፣200)
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5. ዏይነ ውሀ (ሌብሰ ወርቅ)
ይህ ስያሜ የተወሰዯው መሌክን ወይም ጥሊን በውሀ ውስጥ ከማየት ጋር በማመሳሰሌ ነው።
ሇምሳላ ውሀን በአንዴ ሰፉ ዔቃ አዴርገን ከወሇለ ሊይ አስቀምጠን ከውስጡ ብንመሇከት የቤቱን
ጣራ እንመሇከታሇን ። ላሊም ብ ነገር እናያሇን። ነገር ግን እጃችንን ከውሀው ውስጥ
ብንከተው ምንም የምንጨብጠው ነገር የሇም። እንዱኹም በዘህ ዏይነት ቅኔ ውስጥ በተነገሩት
ጥቂት ቃሊት አማካይነት ያሌተነገሩትና ሉኖሩ የሚያስፇሌጉት ቃሊት ኹለ ወሇሌ ብሇው
ስሇሚታዩ አካሄደ ዏይነ ውሀ ተብል ተሰይሟሌ።(ሀብተ ማርያም፣1963፣200)

6. ሠም ሇበስ
በሌብስ ተሸፌኖ የተቀመጠ ወይም የተኛ ሰው በትክክሌ ማንነቱ ባይታወቅም ሰው መኾኑና
ሔጻን ወይም ትሌቅ መኾኑ እንዯሚታወቅ ኹለ እንዱሁም በዘህ ዏይነቱ የቅኔ መንገዴ ምንም
ሰሙ ወርቁን ቢሸፌነው ወርቁ ከውስጡ መኖሩ ይታወቃሌ፤ ነገር ግን በትክክሌ ይህ ነው
ሇማሇት ያስቸግራሌ።(አሇማየሁ፣1950፣126)

7. ጽዴቅ መንገዴ
ጽዴቅ መንገዴ ማሇት ሙያዊ ቴክኒክ የጎዯሇው ማሇት ነው። ይኽውም ሠምና ወርቅ ኅብር
የላሇው እውነቱን(ታሪኩን) ብቻ በቅኔ መሌኩ የሚያቀርብ ነው።(አሇማየሁ፣1950፣126)

8. ጉራማይላ(ፌርንደስ)
ይህ የቅኔ መንገዴ ግዔዛ እና አማርኛ እኩሌ በእኩሌ በቅኔው ውስጥ እየተቀሊቀለ የሚቀርቡበት
አካኼዴ ነው።(አሇማየሁ፣1950፣126)

9. ሠም ገፉ
ይህ የቅኔ መንገዴ የሽማግላ ጭውውት ወይም የብሌኅ ሰው ምክር ይመስሊሌ። የተጣሊን
የሚያስታርቅና ጥፊተኛን የሚገስጽ ሰው ንግግሩን በምሳላ እንዯሚጀምር ኹለ በዘህም ቅኔ
ውስጥ ባሇቅኔው ቅኔውን በምሳላ ይጀምራሌ። በዘህ አካሄዴ ውስጥ ማስተዋሌ የሚገባው
በምሳላ መጀመርንና ከምሳላውም በርከት አዴርጎ መሇገሱን ነው። ሠም ገፉ የተባሇበትም
ምክንያት የሰሙን ታሪክ በቅዴሚያ በመተረኩ ነው።(አሇማየሁ፣1950፣126)
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10.

ወርቅ ገፉ

በዘህ ዏይነት ቅኔ ውስጥ ባሇቅኔው በቅኔው መጀመሪያ ሊይ አንዴ ዏሳብ ይሠነዛራሌ። ከዘህ
በኃሊ እስከ ቅኔው መጨረሻ ዴረስ የዏሳቡን ሌክነት ሇማስረዲት ሌዩ ሌዩ ማስረጃዎችን እያስገባ
ቅኔውን ይጨርሳሌ።(አሇማየሁ፣1950፣126)

11.

ፌሊጻ (የቀስት ጦር)

ይህ መንገዴ ከቃሊቱ የአቀማመጥ ሇውጥ በስተቀር በንግግር ጣዔም ረገዴ ፌሊጻና ዛምዴ
የሚሰጡት አገሌግልት ተመሳሳይ ነው። ብያኔውም የሠም ባሇቤት ከወርቅ ዖርፌ ተናቦ
እየቀዯመ የወርቅ ባሇቤት ሲከተሌ ፌሊጻ ይባሊሌ። አሰካኩም "ክርስቶስ ኅብስት ተሠርዏ በመሶበ
አይሁዴ መስቀሌ" "መስቀሌ" የሚሇው ቃሌ በዛምዴና አካሄዴ ይዜት የነበረውን ስፌራ ሇቆ፣
ተስፇንጥሮ፣በመጨረሻ ሊይ ሄድ እንዯቆመ ማስተዋሌ ይገባሌ።ፌሊጻ ያሰኘውም ይኸው ግብሩ
ነው።የፌሊጻ ጥቅም አንዴ ቅኔ በዛምዴ መንገዴ ቤት ሇመምታት፣ዚማ ሇማስተካከሌ ሲያስቸግር
ሇመሇወጫ ኾኖ ማገሌገሌ ነው።(አሇማየሁ፣1950፣126)

12.

ሠረዛ መንገዴ

በጀመሩበት ከሚጨርሱት የቅኔ መንገድች አንደ ሠረዛ የተባሇው ነው። በዘህ አይነት የቅኔ
መንገዴ ውስጥ ባሇቅኔው በቅኔው መጀመሪያ ሊይ ስሇኹሇት ወይም ስሇ ሦስት ነገሮች
የሚናገር መሆኑን ይገሌጣሌ ። ከዘያ በኃሊ ስሇእያንዲንደ በየተራ ያትታሌ።(ኪዲነ ወሌዴ ፣
1948፣167)

13.

ውስጠ ዖ መንገዴ

ውስጠ ዖ ማሇት በውስጡ ዖ ያሇበት ቃሌ ማሇት ነው። ዖ የተባሇው የግዔዛ አገባብም ሲፇታ
"የ" ማሇት ይኾናሌ። ውስጠ ዖ ከአንዴ ግስ ከሚወጡ የቃሌ ዖሮች (ዖምዴ ዖር፣ባዔዴ ዖር
ወዖተ) ውስጥ አንደ ነው።(ኪዲነ ወሌዴ ፣1948፣167)

14.

አንጻር መንገዴ

ይህ የቅኔ መንገዴ ከሰም ገፉ ጋራ ተመሳሳይ ነው። ኾኖም በሠም ገፉ ውስጥ ሇወርቁ
ተመሳሳይ ወይም አፌራሽ ኾኖ የሚገባው ሠም ተረትና ምሳላን የመሰሇ ወይም ሔይወት
የላሇው ነገር ሲኾን፣ በአንጻር መንገዴ ግን ብውን ጊዚ ሠም ኾኖ የሚገባው እውነተኛ ታሪክ
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ነው። አንጻር ቅኔዎች ሇመቀኘት በቅደሳት መጻሔፌትና በታሪክ እንዱሁም በህገ ፌጥረትና
በሥነ-ፌጥረት ሰፉ እውቀት ያስፇሌጋሌ። (ኪዲነ ወሌዴ ፣1948፣170)
በዘህ ንዐስ ርዔስ ስር ስሇ ግዔዛ ቅኔ ምንነት የዖርፈ ሉቃውንት የሰጡትን ብያኔ በማምጣት
ሇመዲሰስ ተሞክሯሌ። በመቀጠሌም ስሇ ግዔዛ ቅኔ አጀማመር፣ ጀማሪው ማነው የሚሇውን
ጥያቄ ሇመመሇስ ሉቃውንት ያቀረቧቸው የተሇያዩ የታሪክ ማስረጃዎች ተዲሰዋሌ። የቅኔ
አይነቶች እና የቅኔ መንገድችን በመዖርዖር ስሇምንነታቸው ከሙያው ሉቃውን በቀረበው
መሰረት ተብራርቶ ቀርቧሌ።

2.3 . ንዴፇ ሀሳባዊ ዲራ
ይህ ክፌሌ ሇዘህ ጥናት ርዔሰ ጉዲይ ንዴፇ ሀሳባዊ ማዔቀፌ በመሆን የሚያገሇግለ የፌካሬና እና
የግሇተረክ ንዴፇ ሀሳቦች ሊይ ማብራሪያ የተሰጠበት ነው። እነዘህ ሁሇት ንዴፇ ሀሳቦች
በማዔቀፌነት የተመረጡበት ምክንያት የዘህ ጥናት ዋና ዒሊማ ሇጥናቱ የተመረጡት ሴት የቅኔ
መምህራኑን የህይወት ታሪካቸውን አስተማሪ በሆነ መሌኩ ማቅረብና፤ቅኔዎቻቸውን ዯግሞ
ምን ምን ጉዲዮችን ያነሳለ የሚሇውን መመርመር በመሆኑ ነው። እነዘህን ዒሊማዎች ከግብ
ሇማዴረስ የሚረደ ንዴፇ ሀሳባዊ ማዔቀፍች ዯግሞ የነገረ ፌካሬ እና የግሇተረክ ንዴፇ ሀሳቦች
ናቸው።
2.3.1 ግሇ ተረክ ንዴፇ ሀሳብ (Personal narrative theory)
የሰው ሌጆች በዘች ምዴር ሊይ በኖሩበት ከሌጅነት እስከ ዔውቀት በሚያከናውኗቸው ተግባራት
ሁለ ታሪክን እየፇጠሩ ይሄዲለ። ታሪኩንም በማዋቀር ስሇራሳቸው፣ ስሇማህበረሰባቸው እና
ስሇሀገራቸው ይተርካለ። ግሇተረክ ንዴፇ ሀሳብም ይህንን የሰው ሌጆች ኹነት ስርዒታዊ በሆነ
መሌኩ መንገሪያ

ነው። ቴዎዴሮስ ትረካን (Narration) "ታሪክ መንገርን ወይም ታሪክ

ማቅረብን ይመሇከታሌ" በማሇት ይገሌጹታሌ።(2001፣261)
"ተረክ ታሪክን የመተረክ መንገዴ ሲሆን ይኽም በታሪክ ቅዯም ተከተሌ ፣በሌብ ወሇዴ ወይም
በዔውነተኛ ክስተቶች ሊይ የመናገር ተግባር ነው። "(Barbara Culatta እና Carol Westby፣
2016፣1)በማሇት ይገሌጻለ። ተረክ በሰው ሌጆች የተፇጸሙና ሉፇጸሙ የሚችለ ዴርጊቶችና
ሁነቶች በተፇጸሙበት የጊዚ ቅዯም ተከተሌ የሚገሇጹበት ዖዳ ነው፡፡ እንዱሁም Catherine
Kohler Riessman የግሇተረክ ንዴፇ ሀሳብ የህይወት ታሪክን እና ማህበረሰብን ማብራሪያና ማሳያ
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ነው በማሇት ያስረዲሌ።(2000፣5) በግሇሰብ ዯረጃም ሆነ በማህበረሰብ ዯረጃ የተፇጸሙ ተግባራት
በርካታ ቁም ነገሮች ስሇሚኖራቸው

ሇላሊው አካሌ አስተማሪ የሚሆኑትና የማህበረሰቡንም ሆነ

የግሇሇሰቡን ማንነት ሇመረዲት ምሌዐ በሆነ መሌኩ መረጃ እንዱሰጥ ተሰንድ መቀመጥ
አሇበት።
ከሊይ ከተነሱት ጥቅሶች ሀሳብ እንዯምንረዲው የሰው ሌጆች በህይወት ያካበቱትን ሌምዲቸውን
እና በራሳቸው ሊይ የተፇጠሩ የታሪክ ኹነቶችን በታሪክ ቅዯም ተከተሌ ይተርካለ። ታሪካቸውን
በሚተርኩበት ወቅትም ገጠመኞቻቸውን፣ገጠመኞቻቸው የፇጠሩባቸውን ስሜት፣ ያካበቱት
ሌምዴ እና ዔውቀት፣በማህበረሰቡ ዖንዴ ያሊቸው ቦታ፣ ከማህበረሰቡ ጋር ያሊቸው መስተጋብር
ጎሌቶ

የሚታይ

ይሆናሌ።

የዘህ

ጥናት

ትኩረት

የሆኑት

የቅኔ

መምህራኑ

የሚኖሩት

ከማህበረሰቡ እና ከተማሪዎቻቸው ጋር እንዯመሆኑ የራሳቸውን ታሪክ ከመንገርም ባሇፇ
በተዖዋዋሪ ስሇማህበረሰቡ፣ስሇቅኔ ተማሪዎቻቸውና ስሇቅኔ ትምህርቱ፣ ስሇሴት የቅኔ ተማሪዎች
ህይወት እንዱሁም ስሇሚያሌፈበት ውጣውረዴ፣ ማህበረሰቡ

ሇሴት የቅኔ መምህራንና

ተማሪዎች ከወንድች በተሇየ ያሇው አተያይ ምን እንዯሚመስሌ መመሌከት ይቻሊሌ። ስሇዘህ
በግሇ ተረክ ጥናት ግሇሰብን በምናጠናበት ጊዚ በተዖዋዋሪ የዘያን ማህበረሰብ ማንነት፣
አስተሳሰብ፣ እምነት፣ የአኗኗር ባህሌ፣ ያሇውን መስተጋብር እንዱሁም አጠቃሊይ የማህበረሰቡን
እንቅስቃሴ መረዲት ያስችሊሌ።
Labov, William እና Joshua Waletzky" የግሌ ሌምምዴን በጊዚ ቅዯም ተከተሌ የሚዙመደ
የትረካ ክፌልችን የመገንባት ዖዳ ነው። አክሇውም ስሇተረክ የግሇሰቦችን የታሪክ ኹነት በአንዴ
የጊዚ ሰላዲ ሇመተረክ በቀሊለ የምንገሌጽበት ዖዳ ነው።"(1967, 13) በማሇት ያስረዲለ።
የህይወት

ታሪክን

በምንተርክበት

ወቅት

ባሇታሪኩ

በተሇያየ

ጊዚና

ቦታ

ያከናወናቸውን

የተበታተኑ የታሪክ ሁነቶች በተከናወኑበት የጊዚ ቅዯም ተከተሌ ሂዯቱ ተጠብቆ ይገሇጻሌ። ይህ
የሰው ሌጅ ከሌዯት ጀምሮ በተሇያዩ የዔዴገት ዯረጃዎች ሲያሌፌ ያከናወናቸው ተግባራትና
የተከሰቱ ገጠመኞች ዔረጅም ዖመናትን ያስቆጠሩ ስሇሚሆኑ በተዯራጀ መሌኩ ተተርከው
ካሌተቀመጡ በስተቀር አስተማሪ ፣ጠቃሚና መረጃ ሰጪ የሆኑ በርካታ የግሇሰብ ታሪኮች
ባክነው ይቀራለ። የዘህ ጥናት ትኩረት የሆኑት ሴት የቅኔ መምህራን የህይወት ታሪክ
ማሇትም ብም ባሌተሇመዯውና ሇሴቶች ክሌከሊ ያሇበት በሚመስሇው የቅኔ ሙያ ሊይ ያለት
እነዘህ መምህራን ከተማሪነት እስከ መምህርነት ሲዯርሱ ያሳሇፈት

በርካታ የህይወት ሌምዴ

፣ገጠመኞቻቸው እንዱሁም በአሁኑ ወቅት የሚያከናውኑት ተግባር አስተማሪና መረጃ ሰጪ
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በሆነ መሌኩ ተተርኮ ቢቀርብ በተሇይም በቅኔው ሙያ ሴቶች መኖራቸውን፤ ሴቶቹ የቅኔውን
ሙያ መማርም ሆነ ማስተማር እንዯሚችለና ክሌከሊም እንዯላሇባቸው እና የመማሩም ሆነ
የማስተማሩ ሁኔታ ምን እንዯሚመስሌ መረጃ ሰጪ ይሆናሌ።
ግሇ ተረክ ሇምን ይጻፊሌ ሇሚሇው ጥያቄ Chris Ingraham ምሊሽ ሲሰጡ "ግሇተረክ ከጽሐፊዊ
ተግባቦቶች መካከሌ አንደ በመሆኑ እውነታው ከተገሇጸ ሇህዛብ ታሪክን ይነግራሌ።"(2017፣56)
የህይወት ታሪክ በወጉ ካሌተተረከ በስተቀር ሉታወቅ ወይም ሉታይ አይችሌም። ስሇዘህ
በላልች እንዱታውቅ መተረክ ያስፇሌገዋሌ። በተጨማሪም የታሪኩ ባሇቤቶች ታሪካቸውንና
የህይወት ገጠመኞቻቸውን እንዳት ባሇ ሁኔታ ይተርካለ፤ የቅኔ ዔውቀታቸውን እንዳት
ተማሩት፤ እንዳትስ የቅኔ እውቀታቸውን ሇተማሪዎቻቸው ያስተምራለ፤ አሁን ያሇው ተማሪ
የቅኔ ትምህርት አቀባበለና ፌሊጉቱ ምን ይመስሊሌ፤ የሚለትን ጉዲዮች በግሇ ተረክ ትረካ
ወቅት ማሳየት ይቻሊሌ። በመሆኑም የግሇ ተረክን ንዴፇ ሀሳብ በመከተሌ ስሇ ሴት የቅኔ
መምህራን የቅኔ ዔውቀትና ሙያ የበሇጠ ሇማወቅና ሇመረዲት የህይወት ታሪካቸውን ማጥናት
ያስፇሌጋሌ።
ይህም ማሇት የዘህ ጥናት ትኩረት

ስሇሆኑት ሴት

የቅኔ መምህራን ማንነት፣ የቅኔ እውቀት

ትምህርታቸው፣ ቅኔ የመቀኘት እና ተማሪዎቻቸውን የማስተማር

ብቃት ሇመረዲት የህይወት

ታሪክን ማጥናት የበሇጠ ስሇጉዲዩ ያሇንን የዔውቀት አዴማስ እንዱሰፊ እንዱሁም ብ
ያሌተሇመዯውን ሴት የቅኔ መምህርነት ሙያ በላልች እንዱታወቅና ተግባራዊ እንዱሆን
ያዯርገዋሌ። ምክንያቱም የቅኔ ዖራፉው ከሚቀኛቸው ቅኔዎች ውስጥ ሌናገኛቸውና ሌንረዲቸው
የማንችሊቸውን የባሇቅኔዎቹን የጥበብና የእውቀት ከየት መጣነት፣ ወዯዘህ የዔውቀት ዖርፌ
የገቡበትን ሁኔታ፣ ይህን ጥበብ የሚያስተሊሌፈበትን መንገዴ …

ወዖተ በህይወት ታሪካቸው

ውስጥ እናገኛቸዋሇን።
Matthew A. Hawkins and Fathima Z. Salee እንደሚሉት ግሇተረክ ሲዖጋጅ መሟሊት
ያሇባቸው የተረክ ዯረጃ ብሇው በመጥቀስ ሦስት ጉዲዮችን ያነሳለ። እነዘህም አንዯኛ ተረኩ
የተሳሰረ መሆን እንዲሇበት የሚያሳይ ሲሆን ሁሇተኛው ተረኩ በላልች አካሊት የሚታይ
በመሆኑ በተግባር የተኖረና እውነተኛ መሆን አሇበት ሦስተኛው ዯግሞ በጥናቱ ውስጥ
የህይወት ታሪኩና ትረካው የተዋሀዯ መሆኑ መታየት አሇበት በማሇት ይገሌጻለ።
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Storytelling produces stories that draw from an individuals overarching narratives
this argument has three key assumptions. First, the stories told must have a
connection with, at least, apersonal narrative (polkinghome, 2007). Second, the
story must be connected to a lived experience or stem from a story the individual
heard, but it cannot simply be to fantasy. Third the connection between the story
and the narrative is intelligible to the researcher. (2018፣209)
ግሇተረክ የግሇሰቦች ታሪክና ይህም የባሇታሪኮችን አጠቃሊይ ህይወት የሚኖሩበትን ማህበረሰብ፣
ባህሌ፣ የአኗኗር ዖይቤ የሚይስቃኝ

በመሆኑ የታሪክ ኹነቱ በአግባቡ የተዋቀረና

እውነተኛ

መረጃን በመያዛ ገሊጭ በሆነ መሌኩ መቅረብ አሇበት። የዘህ ጥናት ትኩረት የሆኑት የቅኔ
መምህራኑ ከቅኔ እውቀታቸው በተጨማሪ ያሇፈበት የህይወት ጉዜና እያከናወኑ ያለት ተግባር
በውሌ ያሌተገሇጠ በመሆኑ ታሪካቸውና ተግባራቸው ይታወቅ ዖንዴ ከሌዯታቸው ጀምሮ
ያሇፈበትን የህይወት ጉዜ በአሁኑ ወቅትም እያከናወኑ ያለት ተግባር በተሇይም በቅኔው ሙያ
እያበረከቱ ያሇው አስተዋጾ ከፌተኛ በመሆኑ

እና ይህም መሌካም ዒርዏያ እና አስተማሪ

በመሆኑ በግሇተረክ ንዴፇ ሀሳብ ማዔቀፌነት የሁሇቱን ሴት የቅኔ መምህራን የህይወት ታሪክ
አስተማሪና መረጃ ሰጪ በሆነ መሌኩ ይቀርባሌ። እንዱሁም እነዘህ የቅኔ መምህራን የህይወት
ታሪካቸውን እንዳት አቀናጅተው ይተርካለ የሚሇውን የሚመሇከት በመኾኑ ይኽንን ንዴፇ
ሀሳብ

ተጠቅሜአሇኹ።

ተራኪዎቹ

የህይወት

ታሪካቸውን

ሲናገሩ

ሌምዲቸውን፣

አመሇካከታቸውን፣ እምነታቸውን፣ ዒሊማቸውን እና የአኗኗር ዖይቤያቸውን አብረው ይገሌጻለ።
ስሇዘህ ከሊይ ሇማሳየት እንዯተሞከረው ስሇሚጠናው ሰው አጠቃሊይ ሁኔታ በሚገባ ሇማወቅ
ይረዲሌ ማሇት ነው።
2.3.2 ነገረ ፌካሬ
ይህ ጥናት የቅኔ መምህራኑን የግዔዛ ቅኔያት ይዖት የሚመረምር በመሆኑ ነገረ ፌካሬን በንዴፇ
ሀሳብነት ይጠቀማሌ። የግዔዛ ቅኔያት በአንዴ ነጠሊ ትርጉም የማይቆሙ ይሌቁንም የተሇያዩ
ምስጢራትን የያ በመሆናቸው እና የእነዘህን ቅኔዎች ይዖት ሇመመርመር ዯግሞ የነገረ ፌካሬ
ንዴፇ ሀሳብ ተመራጭ ነው።
"ነገረ ፌካሬ የመረዲት እና የመተርጎም ጽንሰ-ሀሳብና ፌሌስፌና ነው። ትርጓሜ ትርጉሙን
ሇማብራራት ወይም ሇመገንባት የምንሰራበት የግንዙቤ ዖዳ ነው። ዋና ግቡም እንዯ ጽሐፌ ፣
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ቅርሶች ፣የንግግር ቃሊት ፣ሌምድች እና ዒሊማዎች ትርጉም ያሊቸው ቁሶች ትክክሇኛ ግንዙቤ
መፌጠር ነው።" ከምሁራኑ ሀሳብ እንዯምንረዲው በቃሌ የሚነገሩ፣ በጽሐፌ የሰፇሩ እንዱሁም
ሥዔሌና

ቅርጻ

ቅርጾችን

ብ

ጊዚ

መሌዔክታቸውን

ሊንረዲ

እንችሊሇን።

ይህም

ማሇት

ዔሳቤያቸውን ሇመገንዖብ ትርጓሜ ያሻቸዋሌ ማሇት ነው። የነገረ ፌካሬ ንዴፇ ሀሳብም ጸናን
የሆኑ ጉዲዮችን ሇማፌታታትና ሇመረዲት ተመራጭ ነው። በተሇይም የግዔዛ ቅኔ ሃይማኖትን፣
ፌሌስፌናን፣ ማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊ

በአጠቃሊይም የሰው ሌጅ ዔሳቤዎች ጥበብን ተሊብሰው

በምሌዏት የሚቀርቡበት ሙያ ነው። ነገር ግን እነዘህ ጉዲዮች በግሌጽ የተቀመጡና በቀሊለ
ሌንረዲቸው የምንችሊቸው ባሇመሆናቸውና ባሇቅኔውም አመስጥሮ የሚያቀርበው በመሆኑ
በጥሌቀት መመርመርን የሚሹ ናቸው።የዘህ ጥናት የትኩረት አካሌ የሆኑት የቅኔ መምህራኑን
ቅኔያት ይዖት የሚተነትን በመሆኑ እና ቅኔያቱም የያትን እረቂቅ ሀሳብ አፌታቶ ሇማሳየት
ይህ የነገረ ፌካሬ ንዴፇ ሀሳብ ተመራጭ ነው ።
Nicolas ስሇ ትርጓሜ ሲገሌጹ "ትርጓሜ ሁሌጊዚ የበሇጠ ወይም የተሇየ ሉኾን እንዯሚችሌ እና
በላሊ

መንገዴ

እንዯሚገሇጽ

ጊዚያዊ

ውስንነትም

እንዯላሇው

ይገሌጻለ።"(2006፣204)

በተቀኘው ቅኔ እረክቶ ህሉናውን አያሳርፌም፤ የተቀኘውንም ቅኔ ዯግሞ አይቀኘውም

ዙሬ
በቅኔ

ቤት ባህሌ ባሇቅኔው ዙሬ የተቀኘውን ቅኔ ነገ ዯግሞ አይሇውም አዱስ ቅኔ ይቀኛሌ እንጂ
ይኽንንም የቅኔ ተማሪውም ኾነ የቅኔ መምህሩ የላሊን ሰው ቅኔ ዯግሞ ማቅረብ ነውር
በመሆኑ በየዔሇቱ አዲዱስ ቅኔ እንዱቀኝ ያስገዴዯዋሌ። በአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ
ተማሪው የሚያሌፌባቸው ንባብ ቤት፣ ዚማ ቤት፣ ቅኔ ቤት እና መጽሏፌት ቤት የሚባለ
አለ። እነዘህ ትምህርቶች ዯረጃ በዯረጃ የሚሰጡ ሲኾኑ ወዯ ትርጓሜ ቤት መጻሔፌትን
ሇመማር የሚሄዴ ተማሪ ቅኔን ያጠናቀቀና በቅኔ ዔውቀት የበሰሇ መሆን አሇበት። ምክንያቱም
የመጸሏፌት ቤት ትምህርት የተሇያዩ የመጻሔፌት ምስጢር የሚመረመርበት በመኾኑ የቅኔ
ትምህርት ዯግሞ የአዔምሮን አስተውልት የሚያሰፊና የሚያመራምር ስሇሚያዯርግ ነው። ከዘህ
የምንረዲው ቅኔ በሚስጥር የተሞሊና ረቂቅ ጥበብ መኾኑን ነው። ባሇቅኔውም በሪያው ያለ
ነገሮችን አራቆ በአዱስ ዔይታና መሌክ ያቀርባቸዋሌ ።ይኽንን ሇመረዲት ዯግሞ ነገረ ፌካሬ
ወይም ትርጓሜ ዋነኛ መሳሪያ ነው።
Nicolas Davey እንዯሚለት "ትርጓሜ ጽሐፍች እራሳቸውን በራሱ ትርጉም በሚተካው
ቀኖናዊነት ማየት አሇባቸው"(2006፣187) ይኽ ማሇት ጽሐፍችንም ኾነ ላልች ነገሮችን
ሇመተርጎምና ሇመረዲት በምንጥርብት ጊዚ በትርጓሜ ሰበብ ከመሰረታዊው ጽንሰ ሏሳብ

37

መውጣት እንዯላሇብን ሇመግሇጽ ነው። በቅኔ ቤትም ሉቃውንት ቅኔ ሲቀኙ የኢትዮጵያ
ኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን በየዔሇቱ የምታስባቸውን ቅደሳን፣ ነገረ ሏይናኖትን፣ ነገረ
ቅደሳንን እና ታሪካቸውን በጥቅለም በሏይማኖታዊ ጉዲዮች መሰረትነት ሇምስጋና፣ ሇውዲሴ፣
ሇትምህርት ወርቁን በሰሙ አሌብሰው ያቀርቡታሌ። ምንጊዚም የቅደሳንን ታሪክ ሇክፈ
በመስጠትና የሏይማኖቱን ድግማ በመጣስ ቅኔ አይቀኙም። ቅኔያትን በምንተረጉምበት ወቅትም
ባሇቅኔው ሉያስተሊሌፌ የፇሇገውን ትክክሇኛ ዔሳቤና መሌዔክት መረዲትና ሇቅኔው መነሻ
የሆነውን የታሪክ እውቀት ማወቅን ይጠይቃሌ። ይህ ካሌሆነ ግን የባሇቅኔው ሚስጥር ባክኖ
ይቀራሌ አሌያም ተፊሌሶ ያመጣሌ ማሇት ነው። Nicolas " The human word is, indeed,
essentially incomplete (TM, 425). It is in such incompleteness that the resonance anddepth of the
word becomes possible."(2006፣187) የሰው ቃሌ በእርግጥም በእውነቱ

ያሌተሟሊ ነው።

የቃሊቱ ትክክሇኛነትና ጥሌቀት ሉኖር የሚቻሇው በእንዯዘህ አይነት ትርጓሜ ነው። በመተርጎም
ሂዯት ነገሮችን ሇመግሇጽ ብንፇሌግም ሁላም ግን የተገሇጡ አይሆኑም። ባሇቅኔው ዔሳቤዎቹን
የሚገሌጠው በቋንቋ አማካኝነት ነው። ይኹን እንጂ ቋንቋ ኹለንም ዔሳቤዎች የመግሇጥ አቅም
አይኖረውም። ይህ የተሟሊ የሚሆነውና ፌጹም ወዯሆነ ዔውቀት የሚሄዯው በትርጓሜ ነው።
የዘህ ጥናት ዒብይ ትኩረት የሆኑት የቅኔ መምህራኑ ቅኔያቶች ትርጓሜን የሚሹ በመሆናቸው
በዘህ የፌካሬ መንገዴ ተተንትነው የሚቀርቡ ይሆናሌ።
2.3.3 የሁሇቱ ንዴፇ ሏሳቦች ትስስር
የግሇተረክና የፌካሬ ንዴፇ ሏሳብ በዘህ ጥናት ውስጥ ጥቅም ሊይ የዋለ ሲሆን ንዴፇ ሏሳቦቹ
በተናጠሌ ማሇትም ግሇተረክ ንዴፇ

ሀሳብ የባሇቅኔዎቹን ታሪክ ሇማጥናት ጥቅም ሊይ የዋሇ

ሲሆን የፌካሬ ንዴፇ ሀሳብ ዯግሞ ቅኔዎቻቸውን ሇመፇከር አገሌግሎሌ። በግሇተረክ የሚጠናው
የመምህራኑ ታሪክ በሚጠናበት ወቅት ስሇ ቅኔ ትምህርት አሰጣጥ፣ በቅኔው ትምህርት ቤት
ሴቶች ምን ሚና አሊቸው፣ የማህበረሰቡን አስተሳሰብና አመሇካከት፣ የአኗኗር ሁኔታ መረዲት
ይቻሊሌ። በፌካሬ ንዴፇ ሏሳብ ዯግሞ ቅኔዎቻቸውን ሰብስቦ በመተንተን የሚያነሱትን ጉዲይ
ማሳየት ነው። በዘህም ሁሇቱ ንዴፇ ሏሳቦች በመዯጋገፌ በአንደ የማይገኘውን መረጃ በላሊኛው
ይገኛሌ። ይህም ማሇት በተረኩ የሚገሇጸው የመምህራኑ የህይወት ታሪክ በቅኔዎቻቸው ውስጥ
የማይገኙትን የመምህራኑን የሌዯት፣ የአስተዲዯግ፣ የትምህርት ሁኔታ፣ የትምህርቱን ሂዯት፣
የተማሩባቸው ቦታዎችና ገጠመኞች፣ ሇትምህርታቸው ማህበረሰቡ ያሇው አስተዋጾ እንዱሁም
አሁን ያለበትን ሁኔታ ግሌጽ ያዯርጋሌ። በግሇተረኩ የማይገኙት የባሇቅኔያቱ ከሌዯት ጀምሮ
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ያሇውን የአስተዲዯግ ሁኔታ፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣የቅኔ ትምርቱን መቼ፣ የትና ከማን እንዳት
ተማሩት፣ማህበረሰቡ ሇነሱ ያሇው ዔይታ ምን ይመስሊሌ፣ ወዯ ቅኔ ማስተማሩ ሙያ እንዳት
ገቡ የሚለ ጉዲዮችን ሇማጥናት የሚያገሇግሌ ሲሆን በፌካሬ ንዴፇ ሀሳብ

ዯግሞ የመምህራኑ

ቅኔያቶች የሚያነሷቸው ሀይማኖታዊና ማህበራዊ ጉዲዮች ምን ምን ዒይነት ዔሳቤዎችን
ይገሌጻለ፣በቅኔያቱ ጎሌተው የሚሰሙ ዴምጾች ምን ምን ናቸው ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሽ
ይሰጣሌ።ስሇዘህ እነዘህ ሁሇት ንዴፇ ሀሳቦች አንደ የአንደን ክፌተት በመሙሊት ጥናቱን
ሙለ ያዯርጉታሌ።
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ምዔራፌ ሦስት
3. የቅኔ መምህራኑ የህይወት ታሪክ
በዘህ ምዔራፌ የእማሆይ አመተ ማርያም አሰፊና የእማሆይ ኅሪት ዯባስ ከሌዯት ጀምሮ
አስተዲዯጋቸውን፣ የትምህርት ሁኔታቸውን፣ የተማሩባቸውን ቦታዎች፣ አሁን

በምን ሁኔታ

እያስተማሩ ይገኛለ የሚለት ጉዲዮች ቀርበዋሌ። በዘህ የመምህራን ታሪክ ውስጥ ከታሪኩ
ባሇቤቶች በቃሇ መጠይቅ የተገኙ መረጃዎች ማሇትም የቅኔ መምህራኑ መቼ ተወሇደ?፤
አስተዲዯጋቸው

እንዳት

ነው?፤

ይህንን

ትምህርቱንስ የት የት ተማሩት?፤

የቅኔ

ትምህርት

ሇመማር

ምን

አነሳሳቸው?

በሚማሩበት ወቅት ያሇፈባቸው ውጣ ውረድች ምን

ይመስሊለ?፤ከተማሩስ በኋሊ ወዯማስተማሩ ሙያ እንዳት ገቡ?፤ ሴትነትና የቅኔ ትምህርት
እንዳት

ይታያሌ?፤

ከተማሪዎቻቸው

በሚያስተምሩበት

ጋር

ያሊቸው

ወቅት የማህበረሰቡ

ግንኙነት

እንዳት

ነው፤

አቀባበሌ ምን
የሚለት

አይነት

ጉዲዮች

ነው፤

ተብራርተው

ቀርበዋሌ። ይህ የመምህራኑ ታሪክ አንዴም በቅኔዎቻቸው ውስጥ የማይገኙትን ከሊይ የተዖረዖሩ
ጉዲዮችን ሇመረዲት ያስችሊሌ። አንዴም የግሇሰብም ሆነ የማህበረሰብ ታሪክ ሉታወቅ የሚችሇው
ከሌዯታቸው

ጀምሮ

ያሇፈባቸው

የህይወት

ጉዜዎች፣

እያከናወኗቸው

ያለ

ዴርጊቶች

ቅዯምተከተሊዊ በሆነ መሌኩ በጽሐፌ ተሰንዯው ሲገኙ ነው። በመሆኑም ይህ ጥናት የእማሆይ
አመተ ማርያም አሰፊን እና የእማሆይ ኅሪት ዯባስን የህይወት ታሪክ በተናጠሌ አቅርቧሌ።
3.1 የእማሆይ አመተ ማርያም የህይወት ታሪክ
እማሆይ አመተ ማርያም አሰፊ በአማራ ክሌሌ በምስራቅ ጎጃም ዜን እናርጅ እናውጋ ወረዲ ኩሬ
ኪዲነ ምህረት በምትባሌ አካባቢ ከአባታቸው ከአቶ አሰፊ እጅጉ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ ሙኒት
አዴገህ

በ1968

ዒ.ም

ጥቅምት
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ቀን

ተወሇደ።

እዴሜያቸው

ሇትምህርት

ሲዯርስ

በአካባቢያቸው በሚገኝ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት የቀሇም ትምህርት ጀመሩ፡፡ ነገር ግን
ትምህርት ቤቱ ከቤተሰቦቻቸው መኖሪያ ቤት በመራቁ ምክንያት ትምርታቸውን ማቋረጥ ግዴ
ሆነባቸው። በዘህ ሁኔታ እያለ በ1977 ዒ.ም በሀገሪቱ በተከሰተው ዴርቅ ምክንያት በእናርጅ
እናውጋ ወረዲ የከብት መኖ ወይም ግጦሽ እና ውሃ ጠፊ፡፡ የእማሆይ አመተ ማርያም አባት
የሆኑት አቶ አሰፊም በርካታ ከብቶች ስሇነበሯቸው እነሱን ሇማትረፌ አቸፇር ወዯተባሇ በዴርቁ
ወዲሌተጎዲ

ቦታ

የተወሰነውን

የቤተሰብ

አባሊት

እማሆይ

አመተ

ማርያምን

ጨምሮ

ከብቶቻቸውን ይዖው ይሄዲለ፡፡ በዘህ ወቅት አቶ አሰፊ አቸፇር ሳይዯርሱ መንገዴ ሊይ
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ባሌታወቀ ምክንያት በዴንገት ይሞታለ። እማሆይ አመተማርያም አባታቸውን ቢያጡም
ወዯአቸፇር በመሄዴ በ1978 ዒ.ም ፓዊ ወረዲ ቀጠና ሁሇት መንዯር 26 በሚባሌ ቦታ
የተቋረጠውን ትምህርታቸውን እንዯአዱስ በመጀመር ከ1978 እስከ 1983 ዒ.ምዴረስ እስከ
ስዴስተኛ ክፌሌ ተማሩ፡፡ ትምህርት ቤቱ ከስዴስተኛ ክፌሌ በሊይ ስሇማያስተምር ካለበት
ሥፌራ የአምስት ሰዒት የእግር ጉዜ ተጉዖው ሰባት ወረዲ በሚባሌ ቦታ እስከ 1985 ዒ.ም ዴረስ
ተምረው ስምንተኛ ክፌሌ አጠናቀቁ። እማሆይ ወዯ ዖጠነኛ ክፌሌ ሲያሌፈ ትምህርት ቤቱ እስከ
ስምንት ብቻ የሚያስተምር በመኾኑ ቻግኒ ወዯሚባሌ ቦታ በመሄዴ ትምህርታቸውን ቀጠለ።
ቻግኒ ሳለ አንዱት እናት የቤተክርስትያን ትምህርት ሲያስተምሩ በማየታቸው ተማርከው
ሌቡናቸው

ወዯመንፇሳዊው

ዒሇም

በማዖንበለ

ሇሁሇት

ዒመት

ያህሌ

መንፇሳዊውንም

ዖመናዊውንም ትምህርት ጎን ሇጎን እየተማሩ ቆዩ፡፡ ወዯ አስራአንዯኛ ክፌሌ እንዲሇፈ ግን
ዖመናዊውን ትምህርት ሙለ ሇሙለ አቁመው ወዯ መንፇሳዊው ትምህርት ገቡ። እማሆይ
አመተ ማርያም ወዯመንፇሳዊው ዒሇም እንዱያዖነብለ ያዯረጋቸውን

ዋና ምክንያት እንዱህ

በማሇት ይገሌጻለ።
"የሁሇት አመት ህጻን እያሇሁ ቤተሰቦቼ በአሌባሳትና ጌጣጌጥ አስውበው ቤተክርስትያን ይዖውኝ
ይሄዲለ። ከዙም ከህጻናት ጋር ስጫወት ያዯረኩት ጌጣጌጥ በዴንገት ይጠፊሌ። ሰውነቴ በሙለ
በህማም ተመታ። በዘህ ምክንያት አባቴ እኔን ሇማዲን በየገዲማቱ ይዜኝ ቢሄዴም ዴነትን ሊገኝ
አሌቻሌኩም። ነገር ግን እዙው እናርጅና እናውጋ ወረዲ አካባቢ ጀር ገብርኤሌ የሚባሌ ገዲም
ይዜኝ ይሄዴና እንዱህ ሲሌ ይሳሊሌ፤"የሌጄ ጤና ከተመሇሰና ከህመሟ ከዲነች ግብር አዴቃቂ
ኾና ቤተክርስትያንን ታገሇግሊሇች እንጂ ወዯ ዒሇማዊ ህይወትና ኑሮ አትገባም" በዘህ ምክንያት
እኔም ከህመሜ ተፇወስኩ። አባቴም ሇእናቴ ይቺን ሌጅ እስከመጨረሻው በመንፇሳዊውም ኾነ
በዖመናዊው ትምህርት እንዴትገፊ እንጂ ወዯዒሇማዊ ህይወት እንዲትገባ ብል አዯራ አሊት።
"(ቃ/መ ጥር 23/2012)
በ1987 ዒ.ም መጨረሻ አካባቢ እማሆይ የመዯበኛውን ትምህርት ሙለ ሇሙለ አቁመው
መንፇሳዊውን ህይወት ሇመጀመር ሲወስኑ መጀመርያ የተጓት ወዯ እናርጅ እናውጋ ወረዲ
ነበር፡፡ በዘህ ወረዲ ዯብረ ወርቅ ወሇተ ሀና በሚባሌ የሴቶች ገዲም በመሄዴ ገዲማዊ ህይወትን
ሀ ብሇው ጀመሩ። ገዲማዊ ህይወቱን ሲጀምሩ በዔዴሜ ያሌበሰለ ስሇነበሩ በወቅቱ የነበሩት
የገዲሙ መነኮሳያት እማሆይ አመተ ማርያምን “ሌጅ ናት በዘህ እዴሜዋ የገዲማዊ ህይወትን
መጀመር የሇባትም” ብሇው ተቃወሙ፤ ምክንያቱም ወዯዘህ ህይወት ሇመግባት ከራስ ውሳኔ
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ባሻገር የገዲማቱን አስተዲዲሪና የመንፇሳዊ አባቶችን ይሁንታ ማግኘት ግዳታ ነው። እማኾይ
አመተ ማርያም ግን ተስፊ ባሇመቁረጥ ህሌማቸውን እውን ያዯርጉ ዖንዴ በዒሊማቸው ጸንተው
ሱባኤ በመግባት በጸልት ፇጣሪያቸውን ሲጠይቁ ቆዩ፡፡ የእማሆይን መንፇሳዊ ጥንካሬ ያዩት
ገዲማውያኑም ጥያቄያቸውን ተቀብሇው ከገዲሙ እንዱቀሊቀለ ፇቃዴ ሰጧቸው። በዘሁ ወሇተ
ሀና ገዲም ውስጥ የሚኖሩ እማሆይ እናቴ (ወሇተ ማርያም) የተባለ መነኩሲት ሇምነና
የሚሄደትን መነኮሳት የሀይማኖት ትምህርት እና ግዔዛ ቋንቋ ያስተምሩ ነበር። እማሆይ
አመተ ማርያምም ይህን እዴሌ በመጠቀም በስመ አብ ብሇው ጀምረው፣ ውዲሴ ማርያምን ፣
አንቀጸ ብርሀንን፣ ትምህርተ ህወሀትን

እና ህማማተ መስቀለን ተማሩ። እማሆይ አመተ

ማርያም በአንዴ ቀን በስመ አብ ብሇው ጀምረው ፀልተ ሃይማኖት ገብተው አዯሩ። እማሆይ
እናቴም የእማሆይ አመተ ማርያምን የትምህርት አቀባበሌና የአዔምሮ ፌጥነት ሲመሇከቱ"ፀልተ
ሃይማኖት ይጎትታሌ አመት ይባሊሌ አንቺ ግን በአንዴ ቀን ያዛሽ ስሇዘህ የበሇጠ መማር
አሇብሽ" በማሇት ወዯላሊ ሰፉ ጉባኤ ቤት እንዱሄደ መከሯቸው። እማሆይ አመተ ማርያም
እንዯሚለት "እማሆይእናቴ አንቺ ወዯፉት ቅኔ ትማሪያሇሽ ጉባኤ ዖርግተሽም ታስተምሪያሇሽ
መጽሀፇ ትርጓሜ ትማሪያሇሽ በማሇት በትምህርት እንዯምቀጥሌ ትንቢት ተናገሩ" (ቃ/መ ጥር
24/2012)
እማሆይም የመምህራቸውን ምክር ተቀብሇው በትምህርት ሇመግፊት ጉዝቸውን ቀጠለ።
በወሇተ ሀና የሴቶች ገዲም በነበራቸው የሁሇት አመት ቆይታ ገዲማውያኑ የእማሆይን ትህትና፣
ታዙዥነትና እውቀት ተመሌክተው የገዲሙ እመምኔት (አስተዲዲሪ) እንዱኾኑ ቢፇሌጉም
እማሆይ አመተ ማርያም ግን በነበራቸው የትምህርት ፌቅር “በዘህ የሌጅነት እዴሜዬ መማር
እንጂ እንዳት የገዲም አስተዲዲሪ መኾን እችሊሇሁ?” በማሇት በተዯጋጋሚ ቢጠየቁም ፇቃዯኛ
ሳይኾኑ ቀሩ። በዘህ ወቅትም የዱማዋ እማሆይ ኅሪት ወዯ ወሇተ ሏና የሴቶች ገዲም
በመምጣታቸው ከእማሆይ አመተ ማርያም ጋር ተዋወቁ።
እማሆይ አመተ ማርያምና እማሆይ ኅሪት ያሊቸው የትምህርት ዒሊማ ተመሳሳይ በመሆኑ
የቅኔ ትምህርት ሇመጀመር ወዯ ዱማ ሄደ። በወቅቱ በነበሩት መምህር ዖሚካኤሌ ጉባኤ ቤት
ትምህርት ሇመጀመር ሲዖጋጁ

መምህሩ የተሻሇ እንዱማሩ ዯቦዙ ሚካኤሌ ወዯሚባሌ ቦታ

ሇትምህርት የመጡ መሆናቸውን የሚገሌጽ ዯብዲቤ ጽፇው ሊኳቸው። ዯቦዙ በምስራቅ ጎጃም
ዜን በዯባይ ጥሊት ግን ወረዲ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው። ዯቦዙ ሄዯውም የቅኔ ትምህርታቸውን
በመከታተሌ ሊይ እያለ የዯቦዙው መምህር ሰልሞን ሇብለይ ትምህርት ወዯአዱስ አበባ ሇመሄዴ
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ስሇተነሱና በእሳቸው ወንበር ተተክቶ ጉባኤውን የሚያስቀጥሌ መምህር ባሇመኖሩ ምክንያት
ጉባኤው ተፇታ። እነ እማሆይ በዘህ ሁኔታ ሊይ እያለ በዘያው አካባቢ እነጋትራ ሀና የሚባሌ
ገዲም

አስተዲዲሪ

የዯቦዙ

ሚካኤሌን

ጉባኤ

መፇታትና

የመምህሩን

ሇትምህርት

መሄዴ

በመስማታቸው እንዱሁም የሁሇቱን ሴት የቅኔ ተማሪዎች ታሪክ በመስማታቸው ወዯ እነጋትራ
ሀና መጥተው ሇቀሇብም ሆነ ሇማንኛውም ነገር ሳያስቡ እንዱያስቀፅለ ሊኩባቸው (አስቀጻይ
ማሇት ከመምህር ዛቅ ያሇ የተወሰነ እውቀት ያሇው ከሱ ዛቅ ያለትን ተማሪዎች የሚያስተምር
ማሇት ነው)። ሆኖም እነ እማሆይ ወዯ እነጋትራ ሳይሄደ ከዱማ "እንዴትመጡ” የሚሌ
መሌዔክት ስሇተሊከባቸው በቀጥታ ወዯ ዱማ ሄደ። በዘህ ጊዚ ዱማ ሊይ ስዴስት መቶ
የሚዯርስ ተማሪ ያሊቸው መምህር ዱበኩለ የተባለ መምህር ነበሩ፡፡ እነ እማሆይ አመተ
ማርያምም ጉባኤውን ተቀሊቅሇው መማር ጀመሩ። በርካታ ተማሪዎች ባለበት በዘህ ሰፉ ጉባኤ
የነበሩት ሁሇቱ ሴቶች ነበሩ። የቅኔውን ሰምና ወርቅ እየተማሩ ባሇበት ሰዒት ከባህር ዲር ሰሊም
አርጊው ከሚባሌ ገዲም ወሌዯ ጊዮርጊስ የተባለ "የውስጠ ዖ ቅኔ"1 አዋቂ መምህር "ዱማ ሊይ
ሁሇት ሴቶች አለ እነሱን ታስተምራሇህ ብል እግዘአብሓር ሌኮኛሌ" ብሇው መጡ። እኒህ
መምህርም

የገዲሙን

አስተዲዯር

አስፇቅዯው

ሇሴቶቹ

ቦታ

ሇይተው

እንዱያስተምሩ

ተፇቀዯሊቸው። የተወሰነ ጊዚ እንዯተማሩም ከመምህሩ ጋር የነበራቸው የመማር ማስተማር
ሂዯት ምቹ ስሊሌነበረና ከመንፇሳዊ ህይወታቸው ጋር ስሊሌተስማማ ከኒህ መምህር ጋር
ሇመሇየት ተገዯደ። እማሆይ አመተ ማርያም እንዯሚለት "መምህሩ ሲያስተምሩ ጥሩ ቢሆንም
በመማር ማስተማሩ ወቅት ሇኛ ከነበራቸው አባታዊ ፌቅር የተነሳ ጠጋ በለ እያለ ቀረቤታውን
በጣም ስሊበብን እኛ ዯግሞ ሇመንፇሳዊ ህይወታችን አሌተመቸንም ስሇዘህ ከሳቸው ጋር
ሳንቀጥሌ ቀረን።" በዘህ ሁኔታ ከመምህሩ ጋር የጀመሩት ትምህርት ቢቋረጥም
ከወንድቹ

ጋር

በመቀሊቀሌ

ቅኔውንም፣

ሀዱሳቱንም፣

ትርጓሜውንም

ተመሌሰውም

መማሩን

ቀጥሇው

በተከታታይ ከ1990 ዒ.ም እስከ 1994 ዒ.ም ሇአምስት አመት ያህሌ ቆይተው ተማሩ።
እማሆይ አመተ ማርያምና እማሆይ ኅሪት ከ1988 ዒ.ም ጀምረው እስከ 1990 ዒ.ም ዴረስ
የአመክሮ ቆብ በማዴረግ ቆይተዋሌ። የአመክሮ ቆብ ማሇት አንዴ መናኒ ገዲማዊ ህይወትን
ሇመኖር ይህንን ዒሇም ትቶ ወዯ ገዲም

ሲገባ የሚያዯርገው ነው። ይህ የአመክሮ ቆብ

ከመነኮሳት ቆብ የተሇየ እና ምንኩስናን እስኪቀበለ የሚያዯርጉት ነው። መናኒው የምንኩስናን
እና የገዲማዊ ህይወትን እየተማረ የሚቆይበት ጊዚ ነው። እነ እማሆይም ይህንን የአመክሮ ጊዚ

1

ከባለቅኔው ውጭ የቅኔውን ሚስጢር በቀላሉ ሊፈታው የማይችለው የቅኔ አይነት።(እማሆይ አመተማርያም)
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አሳሌፇው በ1991 ዒ.ም

እማሆይ ኅሪት በ24 ዒመታቸው፤እማሆይ አመተ ማርያም በ23

ዒመታቸው ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም በየኔታ ብ

ምንኩስናን ተቀብሇዋሌ። እማሆይ

የምንኩስናን ህይወት ሲገሌጹ
"ምንኩስና ከባዴ አዯራ ነው። በባህርያችን ታጋሽ እና ጠንቃቃ መሆንን ይጠይቃሌ። በወቅቱ
ምንክኩስናን ከተቀበሌን በኋሊ ሇብ ጊዚ ያሇሰው አንንቀሳቀስም ነበር። ይህ የተቀበሌነው
አዯራም ከዘህ አሇም ተዴሊ ዯስታና

ውጥንቅጥ ተሇይተን ሇዘህ ዒሇም ነገር ህሉናችንን ገዴሇን

እንዴንኖር ነው። እኔ ወንዴሞቼ ሲያገቡ፣ ሲወሌደ፣ ክርስትና ሲያስነሱ፣ ዒመት በዒሌ ሲሆን
ሂጄ አሊውቅም ምክንያቱም የተቀበሌኩት አዯራ ታሊቅ እና ጥንቃቄ የሚያስፇሌገው በመሆኑ
ከዘህ አሇም ተዴሊና ዯስታ መሇየትን ይጠይቃሌ።" (ቃ/መ ጥር 24/2012 )
በአብነት ትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ አንደ ፇተና በሇጋ ዔዴሜ ከቤተሰብና ከአካባቢ እርቆ
መማሩ ነው። ተማሪዎቹ በቁርጥ ውሳኔ ከቤተሰብ ከተሇዩ በኋሊ የዔሇት ጉርሳቸውን የሚያገኙት
የሄደበትን ሀገር ሀገሬ፤ ማህበረሰቡንም ቤተሰቤ ብሇው በየመንዯሩ እየዜሩ "በእንተ ስማ
ሇማርያም" እያለ ቁራሽ በመሇመን ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ከገዲሙ እርቆ መሄዴን፤ በየመንዯሩ
መዜርንና የውሻን ጩኸት መታገስን የሚጠይቅ በርካታ ፇተናዎች ያለበት ነው። ቁራሽ እየዜሩ
መሇመን የመንገዴ እርቀትና የተሇያዩ ፇተናዎች ያለበት በመሆኑ ሇሴቷ የተመቸ አይዯሇምና
ብውን ጊዚ የሚሇምኑት ወንዴ ተማሪዎች ናቸው። እነ እማሆይ አመተ ማርያምም
እንዯወንድቹ እንዯፇሇጉ ተዖዋውረው መሇመን ባይችለም በአካባቢው ያለ ማኅበረሰቦች የእነ
እማሆይን

ታሪክ

በመስማታቸው

እንዯሌጆቻቸው

በመቁጠር

ከሩቅም

ከቅርብም

ስንቅ

የሚሆናቸውን ነገር በአህያ እየጫኑና በሸክም ከተሇያየ አካባቢ ያመጡሊቸው ነበር። ከአካባቢው
ማህበረሰብ በተጨማሪም አዱስ አበባ የሚኖሩ መዒዙ ዴንግሌ የተባለ እናት የእነእማሆይን
ታሪክ በመስማት ሇሁሇቱም ሀያ አምስት ብር በዴምሩ ሀምሳ ብር በየወሩ ከ1989 እስከ 1996
ዒ.ም ዴረስ ሇስምንት ዒመት ያህሌ ይሌኩሊቸው ነበር። ይህ የማህበረሰብ ማነህ?፣ ከየት
መጣህ? ሳይሌ እንዯሌጁ ቆጥሮ የአብነት ተማሪው መጥቶ ከዯጁ ሲቆም ቤቱ ያፇራውን
ያሇስስት እየሇገሰ

ማህበረሰባዊ ሀሊፉነቱን በመወጣት ተማሪዎችን ሇቁም ነገር ሲያበቃ ኖሯሌ።

ይህ የማህበረሰብ ዯግነት እስከምን ዴረስ

እንዯነበር እማሆይ ሲገሌጹ

"ትዛ ይሇኛሌ አንዴ ጊዚ እማሆይ ኅሪት ሇምሇም እንጀራ አማረኝ ስትሇኝ ያንን ሇማግኘት ወዯ
መንዯር ሇሌመና ስሄዴ

አንዴ ቤት ሊይ ስዯርስ ውሻ አስዯነገጠኝ
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ከዙም ፇርቼ ተመሇስኩ።

ሇካስ ውሻውን ፇርቼ ባድ እጄን ስመሇስ

የቤቱ ባሇቤት አይታኝ ኖሯሌ እንጀራውን አጥፊ

አጥፊ ይዙሌን መጣች።"(ጥር24/2012)
ይህ ሌማዴ አሁንም ዴረስ በሰሜኑ የሀገራችን ክፌሌ በገጠሩ አካባቢ ያሇ ተግባር ነው። እነ
እማሆይ ቅኔውን የተማሩት ከወንድቹ ጋር በመሆን ስሇነበረ ከማህብረሰቡ በተጨማሪ ወንድቹ
ተማሪዎች ከሇመኑት ቁራሽ ያካፌሎቸው እንዯነበር ይገሌጻለ። ይህም በአብነት ትምህርት ቤት
ያሇውን መረዲዲትና መተዙዖንም ያሳያሌ።
እነ እማሆይ እንዱህ ባሇ ሁኔታ ሀዱሳቱንም የቅኔውንም ትምህርት ተምረው በቅኔ እውቀት
ብቁ በመሆናቸው ሇማስመስከር ወዯ ጨጎዳ ተጓ። ጨጎዳ በምዔራብ ጎጃም ዜን በቋሪት ወረዲ
የሚገኝ ሥፌራ ነው፡፡ በዘህ ሥፌራ የኔታ ያሬዴ የተባለ

በቅኔው ሙያ አንቱ የተባለ የቅኔ

መምህር አለ። ማንኛውም የቅኔ ተማሪ በየጉባኤው ቤት ከመምህር መምህር ዜሮ የተማረውን
ዔውቀት ማስመስከርና ብቃቱን ማረጋገጥ አሇበት ። በላሊ አገሊሇጽ የብቃት ማረጋገጫ ማዔከሌ
ሄድ ማረጋገጥ አሇበት ማሇት ነው። እማሆይ አመተ ማርያምም በየገዲማቱ እና በየጉባኤ ቤቱ
ከመምህር መምህር ዜረው የተማሩትን የቅኔ ትምህርት በዘህ የብቃት ማስመስከሪያ ተቋም
ጨጎዳ የኔታ ያሬዴ ሊይ በመሄዴ ብቁ መሆናቸውን አስመስክረዋሌ፡፡ ያስመሰከረ ሰው ዯግሞ
ጉባኤ ዖርግቶ እሱም በተራው ዯቀመዙሙርትን ማፌራት አሇበት። እማሆይ አመተ ማርያም
ግን ሇመማር ከነበራቸው ከፌተኛ ጉጉት የተነሳ ፌትሀ ነግስትን ሇመማር ተነሱ ፡፡ እማሆይ
ፌትሀ ነገስት ሇመማር የነበራቸውን ፌሊጎት እንዱህ ይገሌጹታሌ።
"በወቅቱ ገንዖብ ስሇላሇኝና የሚሰጠኝም ስሊሌነበረ እንዱሁም ፌትሀ ነገስቱን የመማር ፌቅር
ስሇነበረኝ ሌብሴን ሺጬ በዖጠና አምስት ብር የፌትሀ ነገስት መጽሀፌ ገዛቻሇሁ” (ቃ/መ ጥር
24/2012)
እማሆይ አመተ ማርያም

ሇመማር ከነበራቸው ከፌተኛ ጉጉት የተነሳ መጽሏፌ ገዛተው ፌትሀ

ነገስቱን ሇመማር ሲነሱ መምህራቸው “ከዘህ በኋሊ የተማሩትን ማስተማርና ዯቀመዙሙርትን
ማፌራት እንጂ መማር ይበቃዎታሌ” አሎቸው። በመምህራቸው ቅር የተሰኙት እና ያሌጠበቁት
የገጠማቸው እማሆይ አመተ ማርያም

የመምህራቸውን ትዔዙዛ ሳይቀበለ ሇትምህርት ወዯ

ምስራቅ ጎጃም ቀራንዮ መዴሃኔ ዒሇም አቀኑ፡፡ በዘያም መሪጌታ መሊከ መሊዔክት ተስፊ ስሊሴ
ከተባለ መምህር የዋሸራ እና የውስጠ ዖ ቅኔ እና የቅኔውን ሰዋሰው መማር ቀጠለ።
ትምህርቱንም

እንዯጨረሱ

በ1998

ዒ.ም

“ባህር
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ዲር

ተክሇ

ሃይማኖት

መጥተው

እንዱያስተምሩ” የሚሌ ዯብዲቤ ከቤተክርስትያኑ አስተዲዯር ዯረሳቸው። እሳቸውም ጥያቄውን
ተቀብሇው ወዯ ባህር ዲር ተክሇሀይማኖት አመሩ። ነገር ግን ቦታው እንዲሰቡት ሇሳቸው
መንፇሳዊ ህይወት የተመቸ አሌነበረም፡፡ የቦታውን ምቹ ያሇመሆን ተናግረው ሇመሄዴ ሲነሱ
በአካባቢው የነበሩ አባቶች በወቅቱ ሉቀጳጳስ ወዯነበሩት አቡነ
በዘህ

ወቅትም

እማሆይን

ይዖዋቸው

የሄደት

አባቶች

በርናባስ ይዖዋቸው ይሄዲለ።

እማሆይን

ቅኔ

እንዱቀኙሊቸው

ይጠይቋቸዋሌ እማሆይም ቅኔያቸውን ያቀርባለ። አቡነ በርናባስም የእማሆይን ዔውቀት እና
ችልታ እንዱሁም ሴት የቅኔ መምህር መገኘቱን በማዴነቅ ከባህርዲር ሳይሄደ አቡነ ገሪማ
የሚባሌ የሴቶች ገዲም ስሊሇ እዘያ ሴቶችን እንዱያስተምሩ ጠየቋቸው። እማሆይም የታሊቁን
መንፇሳዊ አባት ትዔዙዛ በማክበር ወዯአቡነ ገሪማ የሴቶች ገዲም ሄዯው ሴቶችን ማስተማር
ጀመሩ። ነገር ግን የነበሩት ተማሪዎች የመማር ፌሊጎት ስሊሌነበራቸው ሇተወሰነ ጊዚ ቆይተው
አሁን ወዯሚያስተምሩበት የባህር ዲር ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ ተጓ፡፡ የዘህ ካቴዴራሌ
አስተዲዲሪ

እማሆይን

ቅኔ

እንዱያስተምሩ

የጠየቁበትን

አጋጣሚ

እንዱህ

በማሇት

ያስታውሱታሌ።
"በወቅቱ የባህር ዲር ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዯራሌ ውስጥ ያስተምሩ የነበሩት መምህር በመሄዲቸው
ምክንያት ጉባኤው ተቋርጦ ስሇነበር በወቅቱ የነበሩት የገዲሙ አስተዲዲሪ አባ ሀይሇማርያም ወዯ
እሳቸው እንዴመጣ አዖኘ።

በታዖዛኩት መሰረት ወዯ ቤተክርስትያኑ ሄጄ ወዯ ቢሯቸው ስገባ

በጣም የገረመኝን ነገር ተመሇከትኩ ይኽውም የቅኔ ሉቋ የእማሆይ ገሊነሽን ትሌቅ ፍቶ
ተቀምጧሌ። በአግራሞት ፍቶውን እያየሁ ሳሇ አባ ሀይሇ ማርያም እማሆይ ይህንን ፍቶ
አየሽው እማሆይ ገሊነሽ ናት። የሷን ፍቶ እዘህ ያስቀመጥኩት ሇምን እንዯኾነ ታውቂያሇሽ::
እማሆይ ገሊነሽ ታሊቅ የቅኔ ሉቅ ነበረች ነገር ግን በእግሯ የተተካ ሴት የቅኔ ሉቅ ባሇመኖሩ
እያዖንኩ ዖወትር ስወጣና ስገባ ፍቶዋን አተኩሬ እያየኹ እማሆይ እባክሽ ሰው ውሇጂ እንዲንቺ
ዒይነት ሉቅ ፌጠሪ እሊት ነበር በማሇት ካጫወቱኝ በኋሊ ሌጅ ጠርተው የእማሆይ ገሊነሽን ፍቶ
አንሳው ብሇው አስነሱት። ምክንያቱም እስከዙሬ እማሆይ ገሊነሽን ሰው ውሇጂ እያሌኳት ነበር
አሁን ግን ሰው ወሌዲሇች በማሇት ሴት የቅኔ ሉቅ እንዱፇጠር የነበራቸውን ጉጉት ነገሩኝ ።
እኔ ግን ይህ ቤተክርስትያን መሀሌ ከተማ ሊይ

በመሆኑ ሇመንፇሳዊ ህይወቴ

ምቹ አይሆንም

ስሊቸው የኛን ህይወት ተመሌከቺ እዘህ ቦታ እረጂም እዴሜ ስናሳሌፌ ምንም የኾነው ነገር
የሇም"ሀጢአት ካሌሄደባት አትመጣም" በማሇት ከተማ መኖር በራሱ ሇመንፇሳዊ ህይወት
ችግር እንዲሌኾነ አስረደኝ ። እኔም በሀሳባቸው ተስማምቼ ሇማስተማር ወሰንኩ። በዘህ ጉባኤ
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ዖርግቼ ቅኔ እንዲስተምር በተጠየኩበት ወቅት ህጻናትንም እንዲስተምር ስጠየቅ እኔም ጌታ
እንኳ "ኢትክሌዎሙ ሇህጻናት ይምፁ ሀቤየ እስመ ልሙ ኒየቲ መንግስተ ሰማያት፤ ህጻናትን
ወዯ እኔ ይመጡ ዖንዴ አትከሌክሎቸው መንግስተ ሰማያት እዯነሱ ሊለት ናትና" በል
ተናግሯሌና። ስሇዘህ ህጻናትንም አስተምራሇሁ ብዬ ተስማማሁ።" (ጥር 25/2012)
እማሆይ በባህር ዲር ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ

ማስተማር እንዯጀመሩ አብዙኞቹ ተማሪዎች

ወንድች ነበሩ፡፡ ጉባኤው እየሰፊ ሲሄዴ ግን ሴት ተማሪዎችም መምጣት ጀመሩ። ቦታ
እስኪጠብ ዴረስ ተማሪ መጉረፌ ጀመረ። እማሆይ አመተ ማርያም ጉባኤያቸውን አስፌተው
በሚያስተምሩበት ሰዒት የእማሆይን ትጋትና ዔውቀት የተመሇከቱት የቤተክርስትያኑ አስተዲዲሪ
የሆኑት አባ ሀይሇማርያም ሇእማሆይ አመተ ማርያም አንዴ ሀሳብ አቀረቡሊቸው፡፡ ይኸውም
ቀን ቀን ተማሪዎቻቸውን እያስተማሩ ማታ ማታ የመዯበኛውን ትምህርት እንዱማሩ ነበር።
እማሆይ አመተ ማርያም የቀዯመ ታሪካቸውን ማሇትም ወዯ መንፇሳዊው ህይወት ሳይገቡ
እስከ አስረኛ ክፌሌ ተምረው ወዯ አስራአንዯኛ ክፌሌ አሌፇው የተውትን ትምህርት ሳይናገሩ
በውስጣቸው

ይዖውት

ነበር፡፡

ነገር

ግን

አባ

ሀይሇማርያምም

በተዯጋጋሚ

እንዱማሩ

ሲጠይቋቸው እማሆይም ወዯ ምናኔው ሳይገቡ የመዯበኛ ትምህርት ተማሪ እንዯነበሩና ከአስረኛ
ወዯ አስራአንዯኛ

ክፌሌ እንዯተዙወሩ የአሇማዊው ትምህርት ከመንፇሳዊው ጋር የማይጣጣምና

የሚቃረን መስሎቸው እንዯተውት ነገሯቸው፡፡ አባ ሀይሇማርያምም በዘህ ሁኔታ በመዯነቅ
በፌጥነት

የትምህርት

ማስረጃቸውን

አምጥተው

ትምህርታቸውን

ከማስተማሩ

ጎን

ሇጎን

እንዱቀጥለ አዖዝቸው።
እማሆይም የመማር ፌሊጎት ስሇነበራቸውና እያስተማሩ የመማሩን ፇቃዴ ከአስተዲዲሪው
በማግኘታቸው ብልም መንፇሳዊ ህይወት የመዯበኛውን ትምህርት ከመማር እንዯማያግዴ
ስሇተረደ የአስተዲዲሪውን ሏሳብ በመቀበሌ ቀዴሞ ሲማሩ ከነበሩበት ከቻግኒ የትምህርት
መሸኛቸውን አስመጥተው ባህር ዲር ከተማ “ኢትዮጲስ” በሚባሌ የርቀት ትምህርት ተቋም
ትምህርታቸውን ጀመሩ። እሳቸው የተማሩት በቀዴሞው የትምህርት ስርዒት

ከአስር ወዯአስራ

አንዯኛ ክፌሌ እንዲሇፈ ቢሆንም እንዯገና ወዯ ዖጠነኛ ክፌሌ ተመሌሰው መማሩን ቀጠለ።
የአስረኛ ክፌሌ የማጠናቀቂያ ፇተና ተፇትነው ወዯ መሰናድ የሚያስገባ ነጥብ አመጡ፡፡
እማሆይ ግን “ብለ ናይሌ” ኮላጅ ተቋሙ ከሚሰጠው የትምህርት መስኮች

የሚፇሌጉትን

መርጠው መማር እንዯሚችለ የነጻ ትምህርት እዴሌ ሲሰጣቸው መሰናድ ገብቼ ከምማር ኮላጅ
ገብቼ ብማር ይሻሊሌ በማሇት በዱፕልማ መርሀ ግብር በኮፕሬቲቭ አካውንቲንግና ማኔጅመንት
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ቀጥሇው ቀን ቀን ተማሪዎቻቸውን ቅኔ እያስተማሩ ማታ ማታ እሳቸው እየተማሩ በከፌተኛ
ውጤት

አጠናቀቁ።

በመቀጠሌም

በአዴማስ

ዩኒቨርስቲ

በቢዛነስ

ማኔጅመንት

በዱግሪ

ተመርቀዋሌ። “ትምህርት ማብቂያ የሇውም” ብሇው የሚያምኑት እማሆይ አመተ ማርያም
የባህር ዲር ዩኒቨርስቲ ባመቻቸሊቸው የትምህርት ዔዴሌ በቋንቋና ሥነ-ጽሐፌ ትምህርት
በ2010 ዒ.ም የመጀመሪያ ዱግሪ አግኝተዋሌ። በአሁኑ ወቅትም

በ2012 ዒ.ም ባገኙት

የትምህርት ዔዴሌ በባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ በግዔዛ ቋንቋ በዴህረ ምረቃ መርሀ ግብር እየተማሩ
ይገኛለ።
ከ1999 ዒ.ም ጀምሮ በዘሁ በባህር ዲር ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዴራሌ ሴትም ኾኑ ወንዴ
ተማሪዎችን ንባብ፣ ቅኔ፣ ወንጌሌ፣ ዲዊት፣ ውዲሴ ማርያም፣ መሌክዏ ማርያም፣ መሌክዏ
ኢየሱስን ያስተምራለ። እሳቸው ያስተማሯቸው አንዴ ሴትና አንዴ ወንዴ በቅኔው ሙያ
አስመስክረው በአሁኑ ወቅት ጉባኤ ዖርግተው በማስተማር ሊይ ይገኛለ። እማሆይ በአሁኑ
ወቅት ሰሊሳ ሁሇት የሚዯርሱ

በካቴዴራለ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሆነው የሚማሩ ወንዴ የቅኔ

ተማሪዎች ያሎቸው ሲሆን ዲዊት የሚማሩ ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ሴት ተማሪዎችም አለ።
ይህ ጥናት በተዯረገበት ወቅት ሴት የቅኔ ተማሪዎች የለም። ነገር ግንከዘህ በፉት እንዯነበሩ
እማሆይ

ይናገራለ።

ወንድቹ

የቅኔ

በመሆናቸው እንዯጥንቱ የቆል ተማሪ

ተማሪዎች

አብዙኛዎቹ

ከቤተሰብ

እርቀው

የመጡ

በየመንዯሩ በመሄዴ ስመ እግዚብሄርን ጠርተው ቁራሽ

ሇምነው የሚማሩ ናቸው። ሴቶቹ ግን ረው ሇመሇመን ስሇሚያስቸግራቸው ከቤተሰብ ስንቅ
ይዖው በመምጣት ትምህርታቸውን ይከታተሊለ። የአኗኗር ሁኔታቸውን በተመሇከተ

ዯግሞ

እንዯጥንቱ የቆል ትምህርት ቤት የሳር ጎጆ ሳይሆን እንዯነገሩ በቆርቆሮ የተሰሩ ሰፊፉ ቤቶች
ውስጥ ሶስት አራት ሆነው በአንዴ ይኖራለ። እነዘህ ተማሪዎች በቋሚነት በክረምትም ሆነ
በበጋ ሙለ ጊዚያቸውን ሇቅኔው ትምህርት ሰጥተው የሚማሩ ሲሆኑ

በክረምት ወቅት

መዯበኛው ትምህርት ሲዖጋ በርካታ ከአንዯኛ ዯረጃ እስከ ዩኒቨርስቲ የሚማሩ ተማሪዎች
እንዯየዯረጃቸው ሲማሩ ክረምቱን ያሳሌፊለ። በዘህ ወቅት ታዱያ ተማሪዎቹ ከተሇያየ አቅጣጫ
የሚመጡ በመሆናቸው የማዯሪያ ችግር እንዯሚገጥማቸው ይናገራለ። እማሆይ ይህንን
የተማሪዎች የመኖሪያ ችግር ሇመቅረፌ ህንጻ እንዱገነባሊቸው ካቴዯራለን ቢጠይቁም እስካሁን
ምሊሽ

እንዲሊገኙ

ይናገራለ።

ነገር

ግን

ባለት

ቤቶች

ውስጥ

አቻችሇው

ያስተምራለ።

ተማሪዎችም አዱስ እንግዲ ተማሪ ሲመጣ በትህትናና በፌቅር ተቀብሇው በማስተናገዴ ተሳስበው
ይኖራለ።
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በምሌከታዬ ወቅት እንዲስተዋሌኩት እማሆይ ከተማሪዎቻቸው ጋር ያሊቸው ግንኙነትና ቀረቤታ
እንዯ እናትና ሌጅ ነው። እማሆይ ከተማሪዎቻቸው ጋር ያሊቸው ግንኙነት ተማሪ ሳሙኤሌ
ሲገሌጹ
“እማሆይ ሇእኛ እንዯናታችን

ናቸው። እኛ ከተሇያየ ቦታ ነው ሇመማር የመጣነው ሇምሳላ እኔ

የመጣሁት ከዲንግሊ አካባቢ ነው። ከጎንዯር የመጣ አሇ ከመንዛ አካባቢ የመጣ አሇ እና ቢሆንም
ሁሊችንም ተቻችሇን ነው የምንኖረው ። ወጣቶች ስሇሆንን እናጠፊሇን፤ በትምህርቱም አንዲንዳ
ችሊ እንሊሇን እሳቸው ግን እየተቆጡ እየመከሩ ይዖውናሌ። ተማሪውም እሳቸው ያዖትን
ይሰራሌ። በቤተ ክርስትያኑ አንዲንዳ ስራ ሲኖር በእሳቸው በኩሌ ስንታዖዖ እንሰራሇን ።
በይሰሞን እራሱ አንቺ እንዲየሽው ይህንን የሽንትቤት ቁፊሮ እማሆይ ገንዖብ ከሚያወጡ ብሇን
እየቆፇርን ነው ያሇነው። አንዲንዳ ሲቸግረን እማሆይ ያሳሇፈትን ውጣ ውረዴና ችግር በመንገር
አይዝችሁ በርቱ ይለናሌ። እኛም ከቤተሰብ ተሇይተን ስንመጣ እግዘሀርን አምነን ከፇጣሪ
በታች መምህራችንንና የአካባቢውን ማህበረሰብ ተስፊ አዴርገን በመሆኑ የሳቸውን ምክርም
ይሁን ቁጣ እንቀበሊሇን። በማስተማሩም በኩሌ እማሆይ በጣም ጎበዛ ናቸው፤አንዴ ስህተት
እንኳ አያሌፈም።

”(ቃ/መ ጥር 25/2012)

ምስሌ 1. የእማሆይ አምተማርያም ተማሪዎች ቅኔ ሲቀኙ
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3.2 የእማሆይ ኅሪት ዯባስ የህይወት ታሪክ
እማሆይ ኅሪት ዯባስ በአማራ ክሌሌ በምስራቅ ጎጃም ዜን በእነማይ ወረዲ በዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ
አካባቢ ሌዩ ስሙ ቤተ መስቀሌ በሚባሌ አካባቢ ከአባታቸው ከአቶ ዯባስ ገሰሰ እና ከእናታቸው
ከወ/ሮ

እናትነሽ

አስናቀ

በ1967

ዒ.ም

ተወሇደ።

እዴሜያቸው

ሇትምህርት

ሲዯርስ

በአካባቢያቸው በሚገኝ ቤተ መስቀሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ቤት በመግባት ትምህርት
ጀመሩ፡፡ የአስር አመት ህጻንና የሁሇተኛ ክፌሌ ተማሪ እያለ የእናታቸው አባት የሆኑት አቶ
አስናቀ ወርቄ አረፈ፡፡ በዘህ ወቅትእማሆይ ኅሪትም አብዛተው በማሌቀሳቸው ምክንያት
ዒይናቸውን ታመሙ፡፡ ቤተሰቦቻቸውም ሀዖን ሊይ ነበሩና

ሇሌጃቸው ህመም ትኩረት ሰጥቶ

ወዯ ህክምና የወሰዲቸው ሰው ባሇመኖሩ ህመሙ ተባብሶ ከትምህርታቸው አስቀራቸው። በዘህ
ምክንያትም

በጨቅሊ

እዴሜያቸው

ከእኩዮቻቸው

ተነጥሇው

ትምህርታቸውን

ሇማቋረጥ

ተገዯደ። የሌጃቸውን ተጫውተው ሳይጠግቡ ከጓዯኞቻቸው ተነጥሇው ከትምህርት ተሇይተው
ብርሃናቸው አዯጋ ሊይ መውዯቁን መመሌከት ያሳዖናቸው አባት “ከዘህ በኋሊ ላሊ ዒሇም
የሇኝም”

በማሇት

ከቢቸና

ከተማ

አቅራቢያ

ከምትገኝ

ጮሇሚት

ማርያም

ገዲም

ፀበሌ

ሇማስጠመቅ እና ፇውስ ሇማግኘት ይዖዋቸው ሄደ። ሇተወሰነ ጊዚ እንዯቆዩም ህመሙ
ተሻሊቸው።
የሌጃቸው ዒይን መዲን ያስዯሰታቸው አባት ከጮሇሚት ገዲም ሌጃቸውን ይዖው ወዯ መኖርያ
ቀያቸው ቤተ መስቀሌ ይመሇሳለ። የሌጃቸው ብርሃን መመሇስ ዯስታው ሳያሌቅ በሄደ
በአምስተኛ

ቀናቸው

ተመሌሶ

ዒይናቸው

ይታመማሌ።

የሌጃቸው

ተመሌሶ

መታመም

ያሳሰባቸው አባት በዴጋሚ ወዯ ጮሇሚት ማርያም ገዲም በመሄዴ ብ ጊዚ ቢያሳሌፈም
የዒይናቸው ህመም ሉታገስሊቸው አሌቻሇም። እማሆይ ኅሪት ዒይናቸው ሙለ ሇሙለ
ባይጠፊም (የተወሰነ ያይሊቸው ስሇነበር) መዯበኛውን ትምህርት ባሇመማራቸው

ተስፊ

ሳይቆርጡ በገዲሙ ውስጥ ከነበሩ መምህር ከበስመ አብ ጀምረው ነአኩተከ፣ ፀልተ ሀይማኖትን
መማር ጀመሩ።ነገር ግን ቦታው ከቤተሰብ ራቅ ያሇ በመሆኑ እና እማሆይም ገና

ሔፃን

በመሆናቸው ምክንያት ሇአንዴ ዒመት ያህሌ እንዯቆዩ በትምህርቱ ብም ሳይገፈ ተመሌሰው
ወዯ ትውሌዴ መንዯራቸው አቀኑ።
ዱማ

ቅኔን እና መጻህፌትን ተምረው ቤተ መስቀሌ የመጡ የአዳት ሰው መርጌታ ተከስተ

ብርሃን ብሬ የተባለ ሰው ነበሩ፡፡ እማሆይ ኅሪትም ከመርጌታ ተከስተ ብርሃን ውዲሴ
ማርያምን፣

አንቀ

ፀብሃንን፣

መሌክዏ

ኢየሱስን፣

50

መሌክዏ

ማርያምንና

ዲዊትን

ጨምሮ

የሀይማኖት ትምህርት ተማሩ። ቀጥሇውም የውዲሴ ማርያምን አንዴምታ በመማር ሊይ ሳለ
የእማሆይን

ሌበ

ብርሃንነት

የተመሇከቱት

መርጌታ

ተከስተ

ብርሃን

ቅኔ

እንዱማሩ

ይመክሯቸዋሌ። እማሆይም በመምህራቸው ሀሳብ ተስማምተው ቅኔን ሇመማር ግስ በማጥናት
ቅኔ እየቆጠሩ መንገር ጀመሩ። ሇቤተሰቦቻቸው የመጀመሪያ ሌጅ የሆኑት እማሆይ ኅሪት በሇጋ
እዴሜያቸው ታናናሽ እህትና ወንዴሞቻቸውን የመያዛና የተሇያየ ስራ የማገዛ ሃሊፉነት
ስሇተጫነባቸው
በሃይማኖት

ትምህርታችውን

ትምህርት

በአግባቡ

የመግፊትና

ቅኔን

መከታተሌ
ሇመማር

አሌቻለም።በተጨማሪም
መጀመራቸው

ከአባታቸው

የሳቸውን
በስተቀር

ዖመድቻቸውም ሆኑ የአካባቢው ማህበረሰቦች አሇመቀበሊቸውን እንዱህ በማሇት ይገሌጹታሌ።
"በአብነት ትምርት ቤት የተሇመደት ወንድች በመሆናቸውና እኔም ትምህርቱን ስጀምረው ላሊ
ሴት ተማሪ ስሊሌነበረ በወቅቱም ዯርግ ሁለንም ህብረተሰብ እንዱማር ይቀሰቅስ ስሇነበረ ሁለም
የአካባቢው ማህበረሰብ ሌጆቹን ወዯዖመናዊው ትምህርት ነበር የሚሌከው። በዘህ ምክንያት
ይቺ ሌጅ የሀይማኖት ትምህርት ተምራ መቅዯስ ውስጥ ገብታ ሌትቀዴስ ነው ወይስ ምን
ሌትሆን ነው ያሇቦታዋ አስገብተው የወንድችን ሙያ የሚያስተምሯት

እያለ ቤተሰቦቼን

ያሟቸው እና ይቃወሟቸው ነበር። ነገር ግን አባቴ እንዴማር ይፇሌግ ስሇነበር የማንንም ሀሳብ
ሳይሰማና ያሇውን የላልችን ሰዎች ጫና ታግሶ በትምህርቴ እንዴገፊበት በተወሰነ መሌኩም
የተሻሇ ቢሆንም በቤተሰብ ውስጥ እኔ የመጀመሪያ ሌጅ ስሇሆንኩ ታናናሾቼን የመያዛ፤ቤት
ውስጥ ስራ የመስራት ሃሊፉነት ስሇተጫነብኝ የተጀመረው ትምህርቴ ተቋረጠ።"(ቃ/ሇ ጥር
15/2012)
መርጌታ ተከስተ ብርሃን በተማሪያቸው የትምህርት መስተጓጎሌ በማዖን እና የቤተሰቦቻቸውን
የግንዙቤ ችግር ተመሌክተው እማሆይ በትምህርቱ እንዱገፈ በማሰብ ስንቅ አዖጋጅተው ወዯ
ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም አስጠፌተው ሇቤተሰቦቻቸው ሳያሳውቁ ይዖዋቸው ይሄዲለ። ዱማ
ከዯረሱ በኋሊም እማሆይ ኅሪትን እዙው ሇሚኖሩ አክስታቸው አዯራ ሰጥተው ዱማ በሚገኘው
ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም የቅኔ፣ የሀዱሳት እና የፌትሀ ነገስት መምህር የነበሩት የኔታ ዖሚካኤሌ
ጋር ትምህርታቸውን እንዱማሩ አዯራ ሰጥተዋቸው ወዯ ሀገራቸው አዳት ሄደ። እማሆይም
የቅኔ ትምህርታቸውን መከታተሌ ጀመሩ። ሆኖም ትምህርቱን ብም ሳይገፈ ታናሽ እህታቸው
በመሞቷ ምክንያት

ወዯቤተሰቦቻቸው ሄደ።

እማሆይ ወዯ ዱማ ሳይመሇሱ የጀመሩትን ትምህርት ሇመቀጠሌ በ1987 ዒ.ም ወዯ እናርጅ
እናውጋ ወረዲ ዯብረ ወርቅ ማርያም በመሄዴ ሰፉ ጉባኤ ከነበራቸው የኔታ ከብካብ ከሚባለ
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መምህር ያቋረጡትን የቅኔ ትምህርት ቀጥሇው መማር ጀመሩ። በዘህ ወቅትም ከባህርዲሯ
እማሆይ አመተ ማርያም ጋር ተዋወቁ። ሇሶስት ዒመት ያህሌም ትምህርታቸውን እየተከታተለ
እንዯቆዩ በአሁኑ ወቅት አክሱም ጽዮን ቅኔን እያስተማሩ ያለት እማሆይ ህይወት

ዯቦዙ

ሚካኤሌ በሚባሌ ቦታ እያስተማሩ እንዯሆነ ይሰማለ። በዘያ ትምህርታቸውን ሇመቀጠሌ ወዯ
ዯቦዙ ሚካኤሌ ቢሄደም

የቅኔ መምህሯ እማሆይ ህይወት በጉባኤ ቤቱ እና በቤተክርስትያኑ

ውስጥ በተፇጠረ ችግር ቦታውን ሇቀው ሉሄደ በመሆናቸው እንዲሰቡት ባይሳካሊቸውም
በላልች አስቀጻዮችች ትምህርቱን ቀጠለ።
በቅኔ ቤት አስቀጻይ ማሇት ከመምህር ያነሰና በእውቀት ብ ያሌበሰሇ አንዲንዴ ጊዚ መምህሩን
ተክቶ የሚያስተምር በመሆኑ በመምህር መማር አሇብኝ በማሇት እንዯገና ተመሌሰው ወዯ ዱማ
የኔታ ዖሚካኤሌ ዖንዴ ይሄዲለ። ዱማ የኔታ ዖሚካኤሌ ጋር ሀዱሳት የተማሩ ሉቀ ሉቃውንት
ሰልሞን የተባለ ወዯ ዯቦዙ ሚካኤሌ ሉያስተምሩ ሲሄደ

እማሆይም መምህሩን ተከትሇው ወዯ

ዯቦዙ በመመሇስ የቅኔውን ትምህርት ቀጠለ። እማሆይ እንዯሚለት ብውን የቅኔ ትምህርት
የተማሩት ዯቦዙ ሚካኤሌ ከእኚሁ መምህር ነው። ሇአንዴ ዒመት ያህሌ እንዯተማሩ መምህሩ
ብለይን ሇመማር ወዯ አዱስ አበባ በመሄዲቸው ምክንያት ጉባኤው ተፇታ፡፡ እማሆይ ኅሪትም
ተመሌሰው ወዯ ዱማ በመሄዴ ከየኔታ ዖሚካኤሌ ትምህርታቸውን መከታተሌ ጀመሩ። ነገር
ግን የእማሆይ ሌቡና እረፌት አሌነበረውምና አሁንም ወዯ ላሊ ጉባኤ ቤት ሇመሄዴ ወስነው
ሲነሱ የኔታ ዖሚካኤሌ “ እዘሁ ይማሩ እንጂ ከዘህ በኋሊ የትም መሄዴ አይቻሌም” አሎቸው፡፡
በዘህ ጊዚ እማሆይ የአመክሮ ቆብ አዴርገው የቆዩ በመሆናቸው

ከእማሆይ አመተ ማርያም

ጋር በመሆን ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ከየኔታ ብ በ1991 ዒ.ም ምንኩስናን ተቀበለ።
እማሆይ

የቅኔውን

ትምህርት

በማቆም

ሀዱሳትን

መማር

ጀመሩ።

ሀዱሳቱን

ተምረው

እንዯተመረቁ “እስካሁን የሇፊሁበትን የቅኔ ትምህርት ማስመስከር አሇብኝ” በማሇት ወዯ ጨጎዳ
ተጉዖው ከ1994 እስከ 1997 ዒ.ም ቆይተው የተማሩትን የቅኔ ትምህርት የበሇጠ በማዲበር
በቅኔው ሙያ ብቁ መሆናቸውን ከሉቀ ሉቃውንት ያሬዴ አስመስክረው ወዯ ዱማ ተመሇሱ።
እማሆይ

በቅኔው

ሙያ

ማስመስከራቸውን

የሰሙ

የተሇያዩ

ገዲማት

አስተዲዲሪዎች

ሇመምህርነት ስሇፇሇጓቸው ወል፣ ባህርዲርና አዳት አካባቢ ዯብዲቤ በመጻፌ ሇገዲሙ ጥያቄ
አቀረቡሊቸው። ይህን ያዩት የኔታ ዖሚካኤሌ

ዱማ ሊይ እንዱያስተምሩ በማሰብ ገዲማቱንና

የአካባቢውን ማህበረሰብ በመሰብሰብ ካወያዩ በኋሊ ሇእማሆይ የመኖሪያ ቤት እና ሇማስተማሪያ
የሚሆን ጉባኤ ቤት በመስራት ቅኔ እንዱያስተምሩ ተዯረገ።
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እማሆይ ኅሪት በ1997 ዒ.ም የማስተማር ተግባራቸውን ሲጀምሩ ሴት የቅኔ ተማሪዎች
አሌነበሩምና ወንድችን ብቻ በማስተማር ነበር ፡፡ ሆኖም በዘህ ጊዚ የነበሩት ላሊው የቅኔ
መምህር ዯስተኛ አሌነበሩም፤ ምክንያቱም ተማሪዎች በእማሆይ የማስተማር ብቃት እየተማረኩ
ወዯ እሳቸው ይሄደ ነበር። በዘህ ምክንያት እማሆይ ህጻናትን እንዱያስተምሩ ቢዯረግም
ቅሬታው መቆም ስሊሌቻሇ ሴቶችን ብቻ እንዱያስተምሩ ተዯረገ። በወቅቱ ሴት የቅኔ ተማሪዎች
ባሇመኖራቸው እማሆይ ኅሪት ቢከፈም ከ2002 ዒ.ም ጀምሮ ሴቶችና ወንድችን ቀሊቅሇው
ማስተማር ጀመሩ።
እማሆይ ኅሪት በ2006 ዒ.ም የማስተማር ስራቸውን አቁመው በቤተ ክህነት ባገኙት ፇቃዴ
መፅሏፇ ሉቃውንትን ሇመማር አዱስ አበባ ወዯምትገኘው ታዔካ ነገስት ባዔታ ሇማርያም
ገብተው ከ2007 ዒ.ም እስከ 2008 ዒ.ም ዴረስ ትምህርቱን ሲከታተለ ቆዩ፡፡ ነገር ግን ጤና
በማጣታቸው የጀመሩትን ትምህርት አቋርጠው ወዯ ቀዯመ ስፌራቸው በመመሇስ ዱማ ቅደስ
ጊዮርጊስ ገዲም ቅኔ የማስተማሩን ተግባር ቀጠለ። በአሁኑ ሰዒትም ሴት ተማሪዎችን ብቻ
የሚያስተምሩ ሲሆን ሰሊሳ አምስት የሚሆኑ ሴት ተማሪዎች አሎቸው። ከነዘህ ውስጥ ሀያ
አምስት

ያህለ

ማህበረ

ቅደሳን

በሚባሇው

ተቋም

የገንዖብ

ዴጎማ

ይዯረግሊቸዋሌ።

ከተማሪዎቻቸው አብዙኛዎቹ ከጎንዯር አካባቢ የሚመጡ ሲሆኑ የአካባቢው ተማሪዎች ብም
እንዯላለ ይገሌጻለ። በክረምት ወቅት የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በመምጣት በዔረፌት ጊዚያቸው
መጥተው ይማራለ፤ የተወሰኑት ዯግሞ በዩኒቨርስቲ ቆይታቸው የተማሩትን የቅኔ ትምህርት
ዱማ በመምጣት ሇማጠናከር ይማራለ። ነገር ግን በመጠሇያ ዔጥረት ምክንያትም ከተሇያየ
አካባቢ ቅኔን ሇመማር የሚመጡ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ያቋርጣለ፤መጠሇያ ቢኖር
ጉባኤው ሉሰፊ እና ከአሁኑ የበሇጠ ተማሪ ሉመጣ እንዯሚችሌ ተስፊ ያዯርጋለ። እማሆይ
ከተማሪዎቻቸው ጋር ያሊቸውን ግንኙነት፤የጠበቀ ቁርኝትና ፌቅር እንዱህ ይገሌጹታሌ፦
"ተማሪዎቼ ሇኔ ሌዩ ናቸው እነሱም ያሊቸው ፌቅራቸው መናገር ያቅተኛሌ። ያሊቸው ነገር
የተሇየ ነው።"(ጥር 8/2012)
ተማሪዎቹም

ከእማሆይ

ጋር

ያሊቸውን

የእናት

እና

የሌጅ

ፌቅርና

የጠበቀ

ግንኑነት

ተማሪያቸው የሆነችው ወሇተ ስሊሴ እንዱህ ትገሌጸዋሇች።
በአንዴ ወቅት ከጀርመን ሀገር የመጡ የእማሆይን ታሪክ ሰምተው ወዯ ዱማ በመምጣት
ገዲሙን እንዱሁም የወንድችን እና የኛን (የሴቶችን) ጉባኤ ቤት ስንማር በማየታቸው በተሇይም
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እማሆይ እኛን ሲያስተምሩ አብረው ቁጭ ብሇው በመመሌከታቸው በጣም አዯነቁ ። ይህንን
የሀገሬን የቅኔ ትምህርት ቤት ጉዲይ በተሇይም የሴቶችን የቅኔ ዖረፊ ጉዲይ በዯንብ መተዋወቅ
አሇበት። እማሆይም እውቅናና ክብር ማግኘት ስሊሇባቸው ከሚመሇከተው አካሌ ጋር ተነጋግሬ
ከዘህ የበሇጠ ክብር እንዱያገኙ አዯርጋሇሁ አለ። በዘህ ጊዚ ተማሪው በሙለ ብዴግ ብል እኛ
ማንንም አንፇሌግም እየመጣችሁ አትረብሹን እማሆይን ከወሰዲችኹ ማን አሇን እኛ ቢርበንም
ቢጠማንም ችሇን እንማራሇን ካሌኾነም እኛ ብንሄዴ እንኳ አቅምና እረዲት ያሇው መማር
ስሇሚችሌ እየመጣችሁ እሳቸውን እንወስዲሇን እያሊችሁ ጉባኤው እንዱፇታ አታዴርጉ። ብል
ሁለም ተማሪ ሲያሇቅስ እሳቸውም አብረው አሌቅሰው ይቅርታ እኔ እሳቸውን ሇማስተዋወቅ
እንጂ በክፈ አስቤው አይዯሇም በማሇት የተማሪውንና የእማሆይን ጥብቅ የኾነ ግንኙነት እና
ፌቅር አዴንቀው ዴጋፌ እንዯሚያዯርጉ ቃሌ ገብተው ሄደ። በተሇያየ ጊዚም እንዯዘሁ
እማሆይን ላሊ ቦታ እንውሰዴ እያሇ ስሇሚመጣ ነው። እና ተማሪው የእማኾይ ነገር ጭንቁ
ነው ።እሳቸውም ሇተማሪው በጣም ነው የሚሳሱት ማሇትም ስንቅ ሲቸግረን እንኳ ከራሳቸው
ቀንሰው ይሰጡናሌ። እንኳን እኛ ተማሪዎቻቸው የዱማ ሰው (የአካባቢው ሰው) እራሱ እማሆይ
ከዘኽ እንዱኼደ አይፇሌግም።(ቃ/መ ወሇተ ሥሊሴ ጥር 10/2012)
ይህ እንግዱህ እማሆይ ኅሪትና ተማሪዎቻቸው ያሊቸውን ቅርበትና ፌቅር የሚያሳይ ሲሆን
ሇተማሪዎቹ እረጅሙን የአብነት ትምህርት ቤት ህይወት

ያሇውን ውጣ ውረዴ ሳይሰሊቹ

በትዔግስት ትምህርታቸውን እንዱከታተለ ያዯርጋቸዋሌ። ሇመምህሯም

ኑሮው ምቹ ባሌሆነው

የአብነት መምህራን ህይወት ዯስ ብሎቸው እውቀታቸውን እንዱያስተሊሌፈ ያዯርጋቸዋሌ።
ስሇ እማሆይ ኅሪት ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም የወንድች ቅኔ መምህር የሆኑት መርጌታ
አሇማየሁ ዲኜ ሲናገሩ
“እማሆይ ኅሪት በጣም ጠንካራ

ናቸው። በሴት አቅም በዙ ሊይ ከአሇም ብርሃን የተከሇከለ

በመሆናቸው፤(የቅኔ ትምህርት አንቺ አታውቂውም እንጂ ትንሽ ከበዴ ይሊሌ) በዙሊይ ከቤተሰብ
እርቆ ከሀገር ሀገር ዜሮ ከተሇያየ መምህር የሚማሩት በመሆኑ ሇሳቸው ከበዴ ይሊሌ፤ ቢሆንም
ይህን ሁለ ውጣ ውረዴ አሌፇው እዘህ ዯርሰዋሌ። እኔ እማሆይን ከሌጅነታቸው ጀምሬ
አውቃቸዋሇሁ በጣም ጠንካራ ናቸው። የቅኔ ትምህርት ሇሴት ትንሽ ይከብዲሌ ብ ጊዚ
ተማሪው

ከቤተሰብ ስንቅ ስሇማያገኝ መንዯር ሇመንዯር ሮ ቁራሽ ሇምኖ ነው ትምህርቱን

የሚማረው ስሇዘህ ሇሴት ያስቸግራሌ። እንዯምታይው ያው አሁን እኔ ወንድችን አስተ
ምራሇሁ እሳቸው ሴቶችን ያስተምራለ አንዲንዴ ጊዚም ሴቶቹን ወዯኛ ይዖዋቸው በመምጣት
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እዘህ ቅኔ ይቀኛለ ። ተማሪውም አገሬውም ማሇት የዱማ አካባቢ ሰውም በጣም ይወዲቸዋሌ።
አንዲንዳ

በአንዲንዴ ጉዲይ ከዱማ ሲወጡ ጥሇውን ሉሄደ ነው በማሇት ይጨነቃለ።

እሳቸውም ዱማን ከሇቀቁ ጤና አይሰጣቸውም ስሇዘህ ላሊ ቦታ መሄዴ ቢፇሌጉም ያው
እስካሁን አለ።” (ቃ/መ ጥር 15/2012) በማሇት እማሆይ ኅሪት ከተማሪዎቻቸው እና
ከማህበረሰቡ ጋር ያሊቸውን መሌካም ግንኙነት እንዱሁም ጥንካሬያቸው ይገሌጻለ።

ምስሌ 2. የእማሆይ ኅሪት ተማሪዎች በትምህርት ሊይ
በአጠቃሊይ በዘህ ምዔራፌ የቅኔ መምህራኑ የህይወት ታሪክ

በቅዯም ተከተሌ የቀረበ ሲሆን።

መረጃውም ሁሇቱ መምህራን ቅኔ በሚያስተምሩበት የተሇያየ ስፌራ በመገኘት ታሪኩን ሙለ
ሉያዯርጉ
መረጃዎች

የሚችለ

መረጃዎችን

ተብራርተው

በሚያስገኝ መሌኩ

ቀርበዋሌ።

የህይወት

ቃሇ

ታሪኩም

መጠይቅ

በማዴረግ

መምህራኑ

የት

የተሰበሰቡ
ተወሇደ?፤

እስተዲዯጋቸው እንዳት ነበር?፤ ወዯ ቅኔው ትምህርት እንዳ ገቡ?፤ ሴትነትና የቅኔ ትምህርት
እንዳት ይታያሌ?፤ ሇትምህርታቸው የቤተሰብና የማህበረሰብ አስተዋፆ እንዳት ነበር?፤ አሁን
ያለበት ሁኔታ ምን ይመስሊሌ የሚለ ጉዲዮች የታዩ ሲሆን በነዘህ ጉዲዮች መሰረትነትም የቅኔ
መምህራኑ እማሆይ አመተ ማርያምና እማሆይ ኅሪት በገጠራማው የሀገሪቱ ክፌሌ ተወሌዯው
በሇጋ እዴሜያቸው ወዯ መዯበኛ ትምህርት የገቡና ተመሳሳይነት ባሇው አጋጣሚ ወዯ ቅኔው
ትምህርት ያዖነበለ

አብዙኛውን የቅኔ ትምህርትም አብረው የተማሩ እና ረጅም አመታት
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አብረው ያሳሇፈ መሆናቸው፤ሇቅኔ ትምህርቱ የነበረው የቤተሰብና የማህበረሰብ አስተዋፆን
በተመሇከተ የእማሆይ አመተማርያም ቤተሰቦች ወዯ ቅኔው ትምህርት ሇመግባት

በጎ

አመሇካከት የነበራቸው ሲሆን የእማሆይ ኅሪት ቤተሰቦች ግን ከአባታቸው በቀር ላልቹ
የቤተሰቡ

አባሊት

በጎ

አመሇካከት

ያሌነበራቸው

መሆኑ፤

በሩቅም

ሆነ

ቅርብ

የነበረው

ማህብበረሰብ ግን የቅኔ ትምህርቱን ጀምረው እስኪጨርሱ እንዯቤተሰብ ሆኖ እንዯሚዯግፊቸው
በጥናቱ ሇማየት ተችሎሌ። የቅኔ ትምህርት ከቤተሰብ እርቆ፤ ከመምህር መምህር ተዖዋውሮ፤
ቁራሽ ሇምኖ፤ ረዖም ሊሇ ጊዚ የሚማሩት በመሆኑ ሇሴት ሌጅ ምቹ ባይሆንም እነዘህ የቅኔ
መምህራን ግን ይህን ሁለ ውጣ ውረዴ አሌፇው አሁን ተተኪ በማፌራት ሊይ እንዯሚገኙ
በጥናቱ ሇማየት ተችሎሌ።
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ምዔራፌ አራት
4. የቅኔ ትንተና
ይህ ምዔራፌ የጥናቱን ግብ ሇማሳካት ከሁሇቱ መምህራን የተሰበሰቡት ቅኔያቶች በፌካሬ ስሌት
ተተንትነው የቀረቡበት ነው። እነዘህ ቅኔያቶች መምህራኑ

በተሇያየ አጋጣሚና ሁኔታ

በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ተመስርተው የተቀኟቸው ናቸው። እነዘህንም ቅኔያቶች መምህራኑ
ካለበት ቦታ በመሄዴ የተሰበሰቡ ሲሆን ከእነዘህ ቅኔያቶች
ሰሊሳ ሦስት ቅኔዎች

መካከሌ ሇትንተና የተመረጡት

ሲሆኑ ስምንት የግዔዛ ቅኔ ዒይነቶች ናቸው። እነዘህም ጉባኤቃና፣

ዖአምሊኪየ፣መወዴስ፣ ዖይእዚ፣ ሥሊሴ፣ ሚበዛኁ፣ ኅንጼሃ፣ ዋዚማ የተባለ ቅኔያቶች ሲሆኑ
ከነዘህ ውስጥ ጉባኤ ቃና የተሰኘው የቅኔ ዒይነት ሰፉውን ቁጥር ይወስዲሌ። በዘህ ምዔራፌ
የቀረቡት ቅኔያቶች በመጀመሪያ ማህበራዊ ቀጥልም ፌሌስፌናዊ በመጨረሻም ሏይማኖታዊ
ዔሳቤ ያሊቸው ቅኔያቶች እንዯሚያነሱት ርዔሰ ጉዲይ ተፇርጀው ተፇክረዋሌ።
በዘህ ጥናት ውስጥ ተሰብስበው የተተነተኑት የመምህራኑ ቅኔያቶች ፇርጀ ብ የሆነውን የነገረ
ሰብዔ ጉዲዮችን የያ ማህበራዊ፣ ፌሌስፌናዊ ሏይማኖታዊ ቅኔያቶች ሲሆኑ ሉቃውንቱ
በማህበረሰቡ ውስጥ የታዖቡትን፣ የኖሩትን፣ ያዩትንና የሰሙትን በመተቸት፣በመምከር ፣
በማሞገስ ማህበረሰባቸው መሌካሙን እንዱጠብቅ እና እንዱያስቀጥሌ በጎ ያሌሆነውን ሌማዴ
እንዱያስወግዴ ከፌ ባሇ ጥበባዊ መንገዴ ይናገራለ። በፌሌስፌናዊው የሰውን ሌጅ

ምኞትና

ፌሊጎት ይገሌጻለ እንዱሁም እረቂቅ የሆነውን ሞት ይሞግታለ፤አምሊክን ይጠይቃለ፤ በነገረ
ሏይማኖቱ

በኩሌም እንዱሁ ነገረ ቅደሳንን፣ ነገረ ትንሳኤን፣ ነገረ ዴህነትን በአጠቃሊይም

በኦርቶድክስ ተዋህድ አስተምህሮ ያለ ጉዲዮችን ወርቁን በሰም አሌብሰው አራቅቀው ይቀኛለ።
በዘህ መሰረት አስራ ስምንት ማህበራዊ ጉዲዮችን፤ አምስት ፌሌስፌናዊ ጉዲዮችን ፤አስር
ሏይማኖታዊ ጉዲዮችን የያ ቅኔያቶች እንዯሚያነሱት ርእሰ ጉዲይ በፌካሬ ስሌት የያትን
ምስጢራዊ ዔሳቤና መሌዔክት ከተሇያዩ ታሪካዊ ፣ ሀይማኖታዊ እና የተሇያዩ አስረጂዎችን
በማምጣት ተተንትነው ቀርበዋሌ።

4.1 ማህበራዊ ጉዲይ
ማህበራዊ ጉዲይ

በማህበረሰቡ ውስጥ ያሇና የተሇመዯ እንዱሁም በማህበረሰቡ ዖንዴ ቅቡሌነት

ያሇው በዔሇት ከዔሇት የሚከወን ዴርጊት እና ዔሳቤ ነው። ማህበራዊ ጉዲይ በውስጡ በርካታ
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ውስብስብ ዔሳቤዎችን የያዖ ነው። የዘህን ጥናት ዒብይ ዒሊማ ከግብ ሇማዴረስ

የጥናቱ ትኩረት

የሆኑት የቅኔ መምህራኑ የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸውን ቦታው ዴረስ በመሄዴ እና
በመሰብሰብ የተካሄዯ በመሆኑ በመስክ ከሚካሄደ ማህበራዊ ጉዲዮች ውስጥ የሚመዯብ ነው።
በዘህ ክፌሌም ከሁሇቱ የቅኔ መምህራን የተወሰደ ጉዲያቸውን ማህበራዊ ያዯረጉ አስራ ስምንት
የሚሆኑ ቅኔያቶች ተተንትነዋሌ። መምህራኑ የተሇያዩ ማህበራዊ ጉዲዮችን በቅኔያቶቻቸው
ውስጥ የሚገሌጹ ሲሆን

በቅኔያቱ ትርጓሜ ትንታኔ ሂዯትም የግዔዛ ቅኔ በኦርቶድክስ ተዋህድ

ቤተክርስትያን

ትምህርት

የአብነት

ቤቶች

ውስጥ

የሚሰጥ

የትምህርት

ዖርፌ

ቢሆንም

ከሏይማኖታዊው ጉዲይ ባሻገር የሰው ሌጆችም የዔሇት ከዔሇት እንቅስቃሴ የሚመሇከት እና
ሰዋዊ የሆኑ ዔሳቤዎች የሚራቀቁበት እንዯሆነ ሇማሳየት የሚያስችለ ቅኔያት ተፇክረው
ቀርበዋሌ።
4.1.1 ስሇምክር
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
አብዙኄ ወይኑ ጌጋይ ዖውገ ዖሰሇጳዴ ቆሬ።
ተገንጵሇ ግበ ዖአሌባ ፌጥረተ አሮን ዛማሬ2።
ትርጉም፦

በዯሌ ወይኑን የአበዙ የሰሇጳዴ ሥጋ የሥጋ ወገንተኛ የሚሆን ቆሬ።
የዯገኛ አሮን ፌጥረት ምስጋና የላሇባት ጉዴጓዴ ተገሇበጠ (ወዯቀ)።

የቅኔው ወርቃዊ መሌዔክት ታሪኩ በኦሪት ዖፀአት ሊይ የምናገኘው

ነው። እስራኤሊውያን

በግብጽ በባርነት በሚኖሩበት ዖመን ንጉሱ ፇርዕን በእስራኤሊውያን ሊይ በዯሌ ይፇጽምባቸው
ነበር። ያሇዔረፌት በማሰራት ነፌሰ ጡር ሴቶችን ሳይቀር ጭቃ እያቦኩ እዘያው እንዱወሌደ
በማዴረግ እስራኤሊውያን ሊይ ግፌ በማብዙቱ በእሱና በሀገሩ ሊይ ቁጣ (መቅሰፌት) በመጣበት
ጊዚ በባርነት የያዙቸውን ህዛቦች እንዱሇቅ በተሇያዩ መቅሰፌቶች ቢመከርም እስራኤሊውያንን
አሇቅም በማሇት አገዖን አጽንቶ ሲያስጨንቃቸው በሙሴ መሪነት እስራኤሊውያን ከግብፅ
ባርነት ሇመውጣት ወዯ ከነአን ሲጓ

የኤርትራ ባህር

ሇሁሇት ተከፌል በዯረቅ ምዴር

ተሻግረዋሌ። ሌቡ የዯነዯነው ፇርዕን እስራኤሊውያን ሊይ ባርነት አጽንቶ ሇመኖር ሲሌ

2
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ከነሠራዊቱ

ሲዖምትባቸው እስራኤሊውያንን ያሻገረች ባህር ፇርዕንን አስጥማዋሇች ።ይኸው

ታሪክ በዘህ ቅኔ ውስጥ በመምጣት ምክርንና ተግሳጽን አሇመስማት የሚያስከትሇውን ውዴቀት
ሊማስተሊሇፌ ቀርቧሌ ።
ከማህበራዊ ጉዲይ አንጻር ሲታይ አንዲንዴ ሰው አስካሪ የሆኑ መጠጦችን አብዛቶ የሚጠጣ
አሇ። አንዴ ሰው በሱስ ወይም በሌማዴ፣ በብስጭት ፣በወቅታዊ ችግር እንዱሁም በተሇያዩ
ምክንያቶች አብዛቶ የሚጠጣ ይሆናሌ። ይህንን አመለንም እንዱተው ቢመከር እንኳ አሻፇረኝ
በማሇት በመጠጥ ሱሱ ይገፊበታሌ በዘህም ምክንያት ስራን በአግባቡ ያሇማከናወን ፣ትዲርንም
ሆነ ኑሮን መምራት ያሇመቻሌ ሀሊፉነትን ያሇመሸከም ችግሮች ይገጥሙታሌ።
ማህበረሰቡም አብዛተህ አትጠጣ አትስከር ብል ሲሇው ያሌሰማውን ሰው "ምከረው ምከረው
እንቢ

ካሇ

መከራ

ይምከረው"

በማሇት

ሰውዬውን

እንዯእብዴ

በመቁጠር

ማህበረሰቡ

ከሚሰጣቸው ሃሊፉነቶችና የክብር ቦታዎች በመሇየት ማህበረሰቡ ራሱ ያገሌሇዋሌ። አብዛቶ
የሚጠጣ ወይም ሰካራም ሰው ከማህበረሰቡ መገሇሌ ብቻ ሳይሆን የመጠጡ ብዙት ኑሮውንና
ስራውን አስትቶ የመጠጥ ምርኮኛ ስሇሚያዯርገው መጨረሻው በተሇያዩ በሽታዎች ተይዜ
ህይወት ማጣትን ያስከትሊሌ። በቁሙም ከመጠጡ ብዙት እራሱን መቆጣጠር ስሇሚሳነው ሇሰው
ሌጅ ከማይገባ ስፌራ በየቆሻሻውና በየጉዴጓዴ፤ "የአሮን ፌጥረት ምስጋና የላሇባት ጉርጓዴ"
ውስጥ ይወዴቃሌ በማሇት

በብ ተግሳፅ ያሌተመሇሰውና ያሌተመከረው ፇርዕን መጨረሻው

እንዲሊማረው ሁለ የበዙ መጠጥም እንዱሁ ከክብር ያጎዴሊሌ፤ ማንነትን ያሳጣሌ፤ በሰዎች
ዖንዴ ያስነቅፊሌ፤ ከፌ ሲሌም እንዯ ሌበ ዯንዲናው ፇርዕን ህይወቱን እንዯሚያሳጣው "ወይኑ
ያበዙ ፇርዕን" በሚለት የቅኔው ቃሊት የበዙ መጠጥ የሚያስከፌሇውን ዋጋ እየገሇጹ የሰው ሌጅ
መጠጥን ማብዙት እንዯላሇበት ቢጠጣ እንኳን በሌክና በአግባብ እንዯሆነ ባሇቅኔዋ
የሆነ ቅኔ ተቀኝተዋሌ።
ቅኔ ፪ ጉባኤ ቃና
እምከዊኖተ ሰብእ በኩር ከዊኖተ ገብር እንስሳ።
ነዋ ይኄይስ ቀቢረ ቆማ አበሳ3።
ትርጉም፦
ሰው አሇቃን ከመሆን አገሌጋይ እንስሳን መሆን።
3
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ምክር አዖሌ

እነሆ በዯሌ ሴትዮን በቁሟ ሇመቅበር ይሻሊሌ።
በቅኔው የተሊሇፇው ሠማዊ መሌዔክት በዯሌን ሇማጥፊት ሰው ከመሆን ይሌቅ እንስሳ መሆን
ይሻሊሌ የሚሌ ነው። እንስሳን እንስሳ ቢያጠፊው በዯሌ ሆኖ አይቆጠርበትም። እንስሳት ቢያጠፈ
ወይም ቢበዴለ በወንጀሌ አይጠየቁም።የሰው ሌጅ ግን ሊጠፊው ጥፊትና በዯሌ ተጠያቂ
ይሆናሌ። ወርቃዊ ክፌለ ዯግሞ

ስሌጣን ወይም አሇቅነት የሰው ሌጆችን ሉጎዲ የሚችሌ

ስሇሆነ ከአሇቅነት ይሌቅ አገሌጋይ ሰራተኛ መሆን እንዯሚበሌጥ
ሲሆን ስሌጣኑን

የሚገሌጽ ነው። ሰው አሇቃ

ሇማጽናትና ሇመጠበቅ ሲሌ በሱ ተቃራኒ የቆሙትንና በሀሳብም ሆነ በግብር

የማይመስለትን ሇማስወገዴ ይጥራሌ። በዘህ የተነሳም በዯሌን ይፇጽማሌ። "ሹመት ሺሞት"
እንዱለ ሹመት ሲያገኝና አሇቃ ሲሆን በበዯሌ ሊይ በዯሌን እየጨመረ በህሉናው የሞተ
ይሆናሌ። በላሊ መሌኩም የሰው ሌጅን በእኩሌ ማስዯሰትና ሀሳቡን መፇጸም አዲጋች በመሆኑ
አሇቃ ሁኖ በሚመራበትና በሚያስተዲዴርበት ቦታ ሊይ ያለ ሰዎች ጋር መቀያየም ይፇጠራሌ።
ከዘህም

በተጨማሪ

ሀሊፉነት

በአግባቡ

ካሌሰሩበት

እዲ

በመሆኑ

ጥንቃቄና

ታማኝነትን

የሚጠይቅ ትሌቅ ተግባር ነው። ሰዎች ግን ብ ጊዚ አሇቅነትን ይመኛለ በተሇያየ መንገዴም
የተመኙትን ስሌጣንና ወንበርም ሲያገኙ "ሲሾም ያሌበሊ ሲሻር ይቆጨዋሌ"የሚሇውን ብሂሌ
ተግባራዊ

ሇማዴረግ

ይሯሯጣለ።

በቀዯመው

ዖመን

በተሇይም

በቤተክርስትያን

አካባቢ

ሇአሇቅነት ሲፇሇጉ ጥሇው ይሸሹ ነበር። በአሁኑ ሰዒት ግን በቤተ ክህነትም ይሁን በቤተ
መንግስት አሇቃ ሇመሆን ስሌጣን ሇመያዛ እና በያት ስሌጣን ላልችን ሇመቅጣት፤ የኔ
የሚለትን

ሇመጥቀምና

እራሳቸውን

ሇማገሌገሌ

የማያዯርጉት

ጥረት

የሇም።

ሥሌጣን

ሇማግኘት ሲለም የሰው ሌጅን ህይወት የሚቀጥፈም አለ። ይህ ሁለ ግን እራስ ወዲዴነትና
ስግብግብነት እንጂ ሇሀገርና ሇወግን የሚጠቅም ተግባርን ሇመፇጸም አይዯሇም።
ሰው ሇከት የላሇውን ፌሊጎቱን ሇማሟሊት፣ ዔውቅና ሇማግኘትና ሰዎችን ሇመበቀሌ ሲሌ
አሇቅነትን ይሻሌ። ነገር ግን ከባሇስሌጣን ይሌቅ አገሌጋይ ወይም ሰራተኛ የሆነው ሰው
በዔውቀቱ፣ በጥበቡ፣ በሙያው እና ባሇው አቅም ሁለ ሇማህበረሰብም ሆነ ሇሀገር ታሊሊቅ
ተግባራትን መፇጸም ይችሊሌ። ባሇቅኔዋም "በዯሌ ሴትዮን በቁሟ ሇመቅበር" በሚሇው ስንኝ
ከጥፊት ሇመራቅና፤ ሰውን ሊሇማስቀየም፤ መሌካም ስራን ሇመስራት፤ ሇሰው ሌጆች ሁለ
የሚጠቅም ተግባርን ሇመፇጸም፤ ከህሉና ባርነት
መሆን፤

ሰራተኛ

መሆን፤

በተማሩት

ነፃ ሇመሆን ከአሇቅነት ይሌቅ አገሌጋይ

ትምህርትና

እንዯሚበሌጥ አመስጥረው ገሌጸዋሌ።
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ዔውቀት

ሀገርና

ወገንን

ማገሌገሌ

ቅኔ ፫ ዖይእዚ
ዖመዯ ከበሮ ኢትሐር ኀበ ከበሮ ባህታዊ።
አመ ቦአ ወአመአተወ ወርሀ ፆም ማህየዊ።
እስመ ኢይትናገር ህቅ ሇሉሁ ምስላሁምስሇ መኑመ ዚናዊ4።
ትርጉም፦

የከበሮ ዖመዴ አትሁን(ዛም አትበሌ አውራ) ፆም ሲገባ ከበሮ
ስሇማይመታ ዛም ይሊሌ እንዯባህታዊ ይመንናሌ።
የፆም ወር ገብቷሌ ወይም ፆም ተጀምሯሌና።
ከበሮ ፇጽሞ ዛም ሉሌ ነው።
ሰው ምግብ ሲያንቀው ህቅ እንዯሚሌ ከበሮም ዛምታ ህቅ አዯረገው ፆም ነውና።

የቅኔው ወርቃዊ ሀሳብ በኢትዮጵያ ኦርቶዴክስ ተዋህድ ቤተ ክርስትያን ስርዒት ዒብይ ፆም
ተብል በሚታወቀው የፆም ወራት ከበሮ አይመታም። በአቢይ ፆም ወራት ሰውን ወዯፇጣሪ
የሚያቀርቡ

ከስጋዊ

ሀሳብ

ይሌቅ

ወዯመንፇሳዊው

ዒሇም

የሚስቡ

የበገና

ዛማሬዎች

ይዖመራለ። በፆም ወራት ከበሮ ጭብጨባ እና እሌሌታ አይኖርም ። ባህታዊ ይህን ዒሇም ትቶ
እንዯሚመንን ከበሮም በፆም ወራት ከአገሌግልት ይታቀባሌ። ወዯ ሠማዊው ትርጉም ስንሄዴ
አንዲንዴ ሰው በሁለም ጉዲይ ሊይ ዛምታን ይመርጣሌ። ሀሳቡን ከመግሇጽ፣ተናግሮ ከማሳመን
ተከራክሮ ከመርታት ይሌቅ አንዯበቱን ቆሌፍ ይቀመጣሌ። ሰው ካሌተናገረ ማንነቱ ፣እውቀቱ፣
በውስጡ ያሇው ሀሳብ በግሌጽ ሉታወቅ አይችሌም። ከዘህም ላሊ

የሰው ሌጅ ከላልቹ

ፌጥረታት ሌዩ ከሚያዯርጉት ነገሮች ቀዲሚው በቋንቋ አማካኝነት መናገር መቻለ ነው። ነገር
ግን

ሰዎች በተፇጥሯቸው አሌያም በሁኔታዎች ዛምተኛ

ይሆናለ። ይህም በተሇያየ ምክንያት

ሉሆን ይችሊሌ። ከነዘህም ውስጥ ነገሬ ተቀባይነት ሊይኖረው ይችሊሌ፣ "ዛም ባሇ አፌ ዛንብ
አይገባም" እንዯሚባሇው ከንግግር በኃሊ ሉመጣ የሚችሌን ቅጣትና ውግዖት በማሰብ እንዱሁም
የንግግር ሌምዴ ያሇመኖር ሰዎችን በዛምታ እንዱሸበቡ ሉያዯርግ ይችሊሌ።ይህ የንግግር ሌምዴ
ያሇመኖር የሚመጣው ብውን ጊዚ ከቤተሰብ አስተዲዯግ ጋር ተያይዜ ነው። ምክንያቱም
በቤተሰብ

ውስጥ

እንዯሌጅነታችሁ

ሌጆች
ቀስ

እንዱያወሩ

ብሊችሁ

እዯጉ

አይፇቀዴሊቸውም።
በሚሌ

እንዱያውም

ያሸማቅቋቸዋሌ።

ሉያወሩ

የንግር

ሲሞክሩ

ሌምዲቸውንም

እንዲያዲብሩ ያዯርጓቸዋሌ። ይህ ዯግሞ በወዯፉቱ ህይወታቸው ሊይ ሀሳብን የመግሇጽ ችግር
እንዱገጥማቸው በሰው ፉት ሀሳባቸውን እንዲይገሌጹ ያዯርጋሌ።
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"ካሇመናገር ዯጃዛማችነት ይቀራሌ" እንዱለ ሰው ካሌተናገረ የሚፇሌገውን ማግኘት ስሇማይችሌ
በመናገርና ሇሰዎች ሀሳባቸውን በማስረዲት የሚፇሌጉትን ነገር በቀሊለ ሇማግኘትና ከሰዎች ጋር
ሇመግባባት ይቸገራለ። ሀሳቡን በውስጡ አምቆ
ሉወስደበት ይችሊለ።

ሇሱ የሚገባውን ላልች ንግግር አዋቂዎች

ሰው ካሌተናገረ ከላልች ሰዎች ጋር መግባባት ይሳነዋሌ። አሇፌ ሲሌም

እገላኮ ዛጋታም ነው በማሇት ከማህበረሰብ ጋር ጠንካራ መስተጋብር እንዲይፇጥር ያዯርገዋሌ።
ባሇቅኔዋም በዛምታ የተዋጠውን ሰው ምን እንዯከበሮ ዛም ትሊሇህ ተናገር ሀሳብህን ግሇጥ ሲለ
"የከበሮ ዖመዴ አትሁን(ዛም አትበሌ አውራ) ከበሮ የጾም ወራት ገብቶ ከአገሌግልቱ ካሌታቀበ
በስተቀር ዛም እንዯማይሌ

የሰው ሌጅም በቋንቋ የመናገር ጸጋ የተሰጠው ከመሰልቹ የሰው

ሌጆች ጋር እንዱግባባ መናገር ባሇበት ሰዒትና ጉዲይ ሊይ እንዱናገር በመሆኑ ማህበራዊ ኑሮን
ሇመኖር መናገር የግዴ ያስፇሌግሃሌና መናገር አሇብህ በማሇት ይገሌጻለ። ማህበረሰቡም
"ዛምታ ሇበግም አሌበጃት" በማሇት ዛም ያሇ ሰው እንዯሚጎዲና የፇሇገውን እንዯማያገኝ
ንግግርም ሇሰው ሌጆች አስፇሊጊ እንዯሆነ ይገሌጻለ።
4.1.2 ስሇስንፌና
ቅኔ፩ ዋዚማ
ሶበበዛኁ ወፇዴፇደ ፇፀምተ ፇቃደ ሀካይ ዖገብረ ሀካይ ዖመነ።
ተመነየ ፇጣሬ እሙንቱ ዖውገ ያሬዴ ዯይነ።
ጎሌያዴ ፇርዕን መምሇኬ እሙንቱ ዖኮነ።
እሙንቱ ይረደ ዖአስተአየነ።
ትርጉም፦

ግብረ ቆሬ ሊዔሊዌ ካህነ5።
የገብረሀካይ ዖመን በዘያ ጊዚ የሀካይ ፇቃዴ ክፊትን የሚፇጽሙ ፇጽመው በበ
ጊዚ፤
የክፈዎች ፇጣሪ በፇታሪ ዖንዴ የያሬዴ አመስጋኝ ወገን ገብር ሀካይ የጎሌያዴና
የፇርኦን ዯይንን ተመኘ።
የጸና የሆነ የእነሱ መመሇኪያ ወርቅ አነሱ ከአገሌጋይ ሊዔሊዌ ክርስቶስ
ተሇይተው የቆሬ ስራን የገመገመበት ወዯ እዘያ እነሱ ይወርደ ዖንዴ የዖመድቹ
ጎሌያዴ እና ፇርኦን ግምጋሜ ቅጣትን ተመኘ።

5
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የቅኔው ወርቃዊ ሀሳብ በተሰጠው መክሉት ስሊሌተጠቀመው ሰነፌ አገሌጋይ የሚገሌጽ ነው።
በቅኔው ውስጥ ጎሌያዴና ፇርዕን በንጽጽር የመጡ ሲሆን ጎሌያዴና ፇርዕን የተሰጣቸው
ስሌጣን፣ሀብትና ጉሌበት በመሌካም ሳይጠቀሙበት በመቅረታቸው መጨረሻቸው ውዴቀትና
ጥፊት

እንዯሆነው

ሁለ

ገብረ

ሀካይም

በተሰጠውን

መክሉት

ባሇመጠቀሙና

ጌታውን

በመወንጀለ ምክንያት ፇርዕንና ጎሌያዴ ሊይ የዯረሰው ቅጣት አግኝቶታሌ። በመጽሏፌ ቅደስ
በማቴዎስ ወንጌሌ በምዔራፌ ሃያ አምስት ሊይ እንዯተገሇጸው

ሦስት አገሌጋዮች የነበሩት አንዴ

ባሇጸጋ ሇሦስቱም አገሌጋዮቹ ሇአንደ አምስት ሇአንደ ሁሇት ሇሦስተኛውም ገብረ ሀካይ
ሇተባሇው አገሌጋዩም አንዴ ሰጥቶ ሁለንም ነግዲችሁ አትርፊችሁ ቆዩኝ በማሇት ወዯ ሩቅ
ሀገር ይሄዲሌ። እነዘህ አገሌጋዮችም ከገብረ ሀካይ በስተቀር በተሰጡት ሌክ ወተውና ወርዯው
በመስራት

አትርፇው

ጌታቸው

መጥቶ

ሲጠይቃቸው

በታማኝነት

ቀረቡ።

ከጌታቸው

የተቀበለትምን አስረክበው ሇሽሌማት በቁ። ይህ ገብረ ሃካይ የተባሇ ሰነፌ አገሌጋይ ግን ነግድ
እንዱያተርፌ የተሰጠውን ገንዖብ መሬት ውስጥ ቀብሮ በማቆየት ጌታው መጥቶ ሲጠይቀው
አንተ ያሌዖራኸውን የምታጭዴ ያሌዯከምክበትን የምትሰበስብ ክፈ መሆንህን ስሊወኩ ይኸው
ገንዖብህን ቀብሬ ቆይቼ አሁን አወጣሁት በማሇት ያችኑ የተቀበሊትን ገንዖብ ሳያተርፌ ሇጌታው
አቆየ። በገብረ ሀካይ ተግባርና ንግግር የተበሳጨው ባሇፀጋም መከራ ወዲሇበት ጉዴጓዴ
እንዱጥለት አሽከሮቹን አዖዖ። ወዯ ሠማዊው ጉዲይ ስንሄዴ ዯግሞ በማህበረሰቡ ዖንዴ ሰነፌ
የሚባለ ሰዎች አለ። እንዯማንኛውም ሰው በተፇጥሮ፣በሌምዴና በትምህርት ያገኙትን እውቀት
ወይም ሙያ ተጠቅመው ከራሳቸው አሌፇው ሇሀገርና ሇወገን መትረፌ ከፌ ሲሌም ክብርና
ሽሌማት

ማግኘት

ሲችለ

እውቀትና

ችልታቸውን

በውስጣቸው

ይዖው

ምንም

ተግባር

ሳይፇጽሙ ይኖራሌ።
ሰነፌ ሰው ማህበረሰቡም ይነቅፇዋሌ። ሰው ሇመኖር ፌሊጎቱን ሇማሟሊት ፣የተሻሇ ነገር
ሇማግኘት ባሇው አቅምና ዔውቀት ተጠቅሞ ስራን ይሰራሌ ይህ ካሌሆነ ግን በስንፌናው
ምክንያት ከሰው በታች ሆኖ ሇመኖር በራሱ ይፇርዲሌ። አንዲንዴ ሰው ባሇኝና በተሰጠኝ ነገር
ሰርቼ ሌጠቀም ሀገርና ወገኔን ሌርዲ ከማሇት ይሌቅ እኔ ይህን አሌሰራም ይህን አሌችሌም
በማሇት የተሰጠውን እውቀትና ችልታ ሳይጠቀምበት ትኩስ ሀይለና ጥሬ ጉሌበቱ እንዱሁ
አባክኖ ይቀራሌ። እኩዮቹ ወጥተው ወርዯው ባገኙት ነገር ሇራሳቸው ሲዯሰቱ በሰዎች ዖንዴም
ከበሬታ ሲቸሩ ሰነፈ ሰው ግን የሰው እጅ ተመሌካች በሰው ጀርባ ተንጠሌጥል የሚኖር
ይሆናሌ። በሰዎች ዖንዴም የተጠሊና የተነቀፇ ይሆናሌ። የሰው ሌጅ ሌዩ ሌዩ ስጦታ ያሇው
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ሲሆን ትጉ የሆነው የተሰጠውንና ችልታውን ተገንዛቦ በተግባር በማዋሌ ሲጠቀም ሰነፈ ዯግሞ
የተሰጠውን ችልታና አቅም በመቅበር ባሇው ነገር ሳይሰራ ባክኖ ይቀራሌ። ባሇቅኔዋም
ማህበረሰቡ ሇሰራተኛ ሰው ያሇውን ክብርና ሇሰነፌ ሰው ያሇውን አለታዊ የሆነ አመሇካከት እና
በስንፌናው የሚያገኘውን ውርዯትና መከራ እንዱሁም የሰው ሌጅ ባሇው ችልታና አቅም
መስራት እና ማትረፌ እንዲሇበት ይናገራለ።
4.1.3 ስሇሰው ሌጅ ከዲተኝነት
ቅኔ ፩ መወዴስ
ሇመኑ ሀሇየ እግዚአብሓር ተዴሊ ዒሇማት ዒሇመ እምዴኅረ ፇጠረ ሇነ።
አኮኑ ህዴግዎ ወመንንዎ ይብሇነ።
ወቦኑ ሇእንስሳት ዖከረ ሇሉሁ ወሀሇየብነ።
ቅዴመ ኢሳይያስ ነቢይነ ውስተ አዔምሮ አማን አምጣነ እንስሳት ይሄይሱነ።
ዒሇምሂ ሇእመ ተርፇ ኢያህዛነነ ፌጡነ።
አምጣነ ሀሳር ወቅጥቃጤ ፌኖተ ሰናክሬም ዒሇምነ።
ወመፌትው እግዘእ ዒሇመ ( ከመ ያዴህነነ) ሇነ።
አምጣነ ሇሉሁ መቅዴመ ኩለ ዒሇምነ ወርስትነ6።
ትርጉም፦

እግዘአብሓር የዒሇምን ዯስታ ሇማን አሰበ?
የዒሇምን ዯስታ ሇእኛ ከፇጠረ በኋሊ ተውትና ናቁት ይሇናሌና፤
በውኑ ሇእንስሳቶች አስታወሰና አሰበን፤
በነቢያችን

በኢሳይያስ

ፉት

በእውነተኛ

ዔውቀት

እንስሳቶች

ይበሌጡናሌእና

ዒሇምም ቢቀርአያሳዛነንም፤
የሰናክሬም መንገዴ (ዒሇማችን) ሀሳር ስቃይ ነውና፤
ጌታም ዒሇምን ያስተወን ዖንዴ ተገቢ ነውና፤
ከሁለ በፉት እርሱ ዒሇማችን እና ርስታችን ነውና።
የቅኔው ወርቃዊ ጉዲይ አምሊክ የሰውን ሌጅ ከምዴር ፌጥረታት ሁለ አሌቆና አክብሮ
ቢፇጥረውም የሰው ሌጅ ግን ውሇታውን እንዯረሳና ፇጣሪውን እንዲሳዖነ የሚገሌጽ ነው።የሰው
ሌጅ ከመፇጠሩ በፉት የሚያስፇሌጉት ነገሮች ሁለ ከፇጠረ በኋሊ ነው ሰውን የፇጠረው። ወዯ
ምዴር ከመጣም በኋሊ በምዴር ሊይ ባለ ፌጥረታት ሊይ ስሌጣን ተሰጥቶት ነበር
6

የእማሆይ ኅሪት ቅኔ
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በዲዊት

መዛሙር

አርባ ስምንት ከቁጥር አስራ ሁሇት ሊይ እንዯተገሇጸው"ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳሇ

አሊወቀም ሌብ እንዯላሊቸው እንስሶችም ሆነ መሰሊቸውም" ከክብሩ በመውረዴ እንስሳዊ ባህሪን
እየተሊበሰ የማይገባውን ተግባር በመፇጸም ባሇውሇታውን ፇጣሪ አሳዖነ። የሰው ሌጅ ከክብሩ
ማነስና አምሊኩን እረስቶ ወዯ ኀጢያት በመጓ ምክንያት ፌጹም የሆነው ፇጣሪ ሰውን
በመፌጠሬ ተጸጸትኩ እስከማሇት አዴርሶታሌ።
ወዯሠማዊ ሀሳቡ ስናመራ በሠሙ የተነገረው የማህበረሰቡ ጉዲይ ነው። በማህበረሰቡ ኑሮ
ውስጥ ሔይወትን ሇመምራት የሚያስፇሌጉ ጉዲዮች አለ። እነዘህን ነገሮች ሁለም ሰው
ሁለንም ሉያሟሊ አይችሌም አንደን ሲያሟሊ ላሊው ይጎዴሌበታሌ በመሆኑም የላሇውን ካሇው
ተውሶ እያሟሊ ኑሮውን ይቀጥሊሌ። ስሇዘህ የጎዯሇንን ከጎረቤትም ሆነ ከዖመዴና ጓዯኛ
ሇማግኘት ጠባይን ማሳመርና የተዋሇሌንን ውሇታ ማሰብ ግዴ ይሊሌ።
ሰው በዘች ምዴር ሊይ ሲኖር በሁለ ሙለ ሉሆን አይችሌምና የላልች ሰዎች ዴጋፌና እርዲታ
ስሇሚያስፇሌገው በአንዴ ወቅት የተዋሇሇትን ውሇታ አስታውሶ መመሇስና መሌካም ማዴረግ
ሲገባው በተቃራኒው ሆኖ ይገኛሌ ሇዘህም ነው ማህበረሰቡ " ሰውን ያመነ ጉም የዖገነ፣ ሰው
ማመን ቀብሮ ነው" እያሇ የሰውን ሌጅ ከዲተኝነትና አይጨበጤነት የሚገሌጸው። ውሇታን
የማያስብ ሰው የመረዲዲት መንፇስን ስሇሚጎዲ ከላልች ጋር ያሇው የግንኙነት መስመሩ የሻከረ
ይሆናሌ። ማኅበራዊ መስተጋብሩም የሊሊ ነው። ስሇዘህ የሰው ሌጅ ማኅበራዊ ፌጡር ነውና
ሇመኖር

የግዴ

ውሇታውን

ላልች

እያሰበ

ስሇሚያስፇሌጉት

መኖር

ይጠበቅበታሌ።

የተዋሇሇትን
ባሇቅኔዋም

ውሇታ
የሰው

ሳይረሳ
ሌጅ

በተቻሇው
የተዯረገሇትን

አቅም
ነገር

የተዋሇሇትን ውሇታ የሚረሳ መሆኑን አምሊክ እንዯሰው ሌጅ ያከበረው አሌነበረም ሰው ግን
ውሇታውን ይረሳሌ በማሇት የውን ሌጅ ከዲተኝነ በማሳየት ተቀኝተዋሌ።
4.1.4 ስሇቅጣት
ቅኔ ፩ ሚበዛኁ
ምስጢረ ሥሊሴ ወሊዴ እምዖጉባኤኪ ጠፌአ ቃሇዘአኪ ሰማዑ።
ኢሰማዓ ቃሌኪ ሇኪ ዖፌትሏአሮን ቅጽኢ።
ውእቱ ሌሙዯ ዖንተ አምጣነ ኢይትኤዖዛ ዴኅረ ነጋሤ አዔምሮ ገዙኢ7።
ትርጉም፦

የሥሊሴ ወሊዴ ምስጢር ሆይ ያንቺን ቃሌ የሚሰማሽ ከጠፊ፤
ያንቺን ቃሌ የማይሰማውን በአሮን ፌርዴ ቅጭ፤

7
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የገዥ ዔወቀት ነጋሽ ከዘህ በኋሊ አይታዖዛምና እሱ ያንን ሇምድ
አይታዖዛምና።
የቅኔው ወርቃዊ ጉዲይ

እውቀት እና ምስጢር የሚራቀቀው በጉባኤ ቤት ነው። ከጉባኤ ውጪ

እውቀት ወይም ምስጢር አይገኝም የሚሌ ነው። ሠሙ ሰው ከስህተቱ ይመሇስ ዖንዴ የጥፊት
ተግባሩን እንዱተው ከጅምሩ መገሰጽ እንዯሚገባው የሚገሌጽ ነው። በማህበረሰቡ ውስጥ
አንዲንዴ ሰዎች ሌጆቻቸውን አብዛተው ከመውዯዲቸው የተነሳ ገና ከሌጅነታቸው ጀምሮ
የሚፇጽሟቸውን መሌካምም ይሁን መጥፍ ተግባራት እሰይ አበጀህ በማሇት ያሳዴጋለ።
ሌጆቹም መሆን የሚገባቸውን ሳይሆን በቤተስብም ሆነ በማህበረሰብ ዖንዴ የሚያስነቅፌ
ሰብዔናን እያዲበሩ ይሄዲለ። ምክንያቱም ከህጻንነታቸው አሌተቀጡምና ከጥፊት ስራችሁ
ተመሇሱ ቢባለ የሰውን ሃሳብ የሚቀበለ እና የሚመሇሱ አይሆኑም። "እናቴ የእንቁሊላ ጊዚ
በቀጣሽኝ ኖሮ" እንዲሇው ሁለ ገና በትንሹ መመሇስ ካሌቻሌን ትሊሌቅ ጥፊቶች ሲፇጸሙና
አሌታዖዛም ባይነት ሲመጣ ሇመመሇስ አስቸጋሪ ይሆናሌ። በማህበረሰብም ሆነ በሀገር ዯረጃ
በዯሌ የሚፇጽሙ አካሊት ገና ከጅምሩ ከዔኩይ ምግባራቸው እንዱመሇሱ ቢቀጡ እና ቢገሰጹ
ከፌ ወዲሇው ጥፊት አይሸጋገሩም። ነገር ግን ከጅምሩ የሚሰራውን ስህተት እየታየና እየተሰማ
ዛም ከተባሇ በኋሊ ሇመመሇስ ከባዴ ይሆናሌ። ስሇዘህ አንዴ ሌጅ ሲያጠፊ ከመነሻው መቀጣት
አሇበት ምክንያቱም የሰራው ስራ የማይገባ መሆኑን እንዱያውቅ ያዯርገዋሌ። ሲያዴግም
በተሰማራበት ስራ ሁለ ታማኝና ሙያውን አክባሪ በመሆን ያዯገበትን ቤተሰብና ማህበረሰብ
ያስመሰግናሌ። በተቃራኒው ሆኖ እንዯጠማማ ዙፌ ተጣሞ ካዯገ በኃሊ ሊስተካክሌህ ቢለት
ስሇማይመሇስ "አሳዲጊ የበዯሇው" እየተባሇ ቤተሰቡን ሲያስወቅስ ይኖራሌ።
ቅጣት አንዴ አካሌ ሊጠፊው ጥፊት ተመጣጣኝ በሆነ መሌኩ እና በአግባቡ የሚሰጥ መሆን
አሇበት ይህ ካሌሆነም ግን የራሱ የሆነ ዯካማነት አሇው ።ይኸውም በውሃ ቀጠነ የሚቀጣውም
እንዱሁ እያጠፊ እንዯሚታሇፇው የሰብዔና መጓዯሌን ያስከትሊሌ። ምክንያቱም ይህ በትንሹም
በትሌቁም የሚቀጣው ሌጅ የሚያዲብረው ሰብዔና ፇሪ፤ ሁሌጊዚም የጥፊተኝነት ስሜት
የሚሰማው ይሆናሌ። ስሇዘህ አንዴ ህጻንም ሆነ ተማሪ የተጣመመ ማንነትን እንዲያዲብር
ሳይበዙም በተቃራኒው ዯግሞ ሌቅም ሳይሆን

በአግባቡ መቀጣት አሇበት። ባሇቅኔዋም በጉባኤ

ቤት ውስጥ ሇመምህሩ የማይታዖዖውንና በትዔቢት የተወጠረውን ተማሪ በማንሳት "የገዥ
ዔወቀት ነጋሽ ከዘህ በኃሊ አይታዖዛምና እሱ ያንን ሇምድ አይታዖዛምና። "በሚሇው ስንኝ በጊዚ
ካሌተቀጣና ካሌታረመ በኃሊ ሇመመሇስ አስቸጋሪ እንዯሚሆን ይገሌጻለ። አሁን አሁን ቅጣት
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እየቀረ የመጣ ይመስሊሌ። ቤተሰብም ሆነ መምህራን ሌጆችን መቅጣት ሲያስነቅፊቸው
ይታያሌ። ነገር ግን በተሇይ ሌጆች በፇጸሙት ጥፊት መጠነኛ ቅጣት ሉቀጡ ያስፇሌጋሌ።
ምክንያቱም በወቅቱ ካሌተቆነጠጡ ሌጆቹ እያዯጉ በመጡ ቁጥር በቀሊለ የማይገሩ ፤እናት
አባትን የሚሳዯቡ፤ መምህሮቻቸውን የሚያንጓጥጡ፤ ታሊሊቆቻቸውን የማያከብሩ ከፌ ሲለም
ሀገርንና ወገንን የሚበዴለ ይሆናለ።
4.1.5 ስሇእዴሜ
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
እዛራ ወሓኖክ ሇመሌከ ጼዳቅ አብትሩ።
በዯኃራዊት ዖመን ዖኢነጸሩ ነጸሩ8።
ትርጉም፦

የመሌከ ጼዳቅ ወገኖች የሆኑ ዔዛራና ሄኖክ ሰዎች፤
በመጨረሻው (በኋሇኛው ዖመን) ዖመን አይተውት የማያውቁትን አዩ
መቆየት ዯህና ነውና።

የቅኔው ወርቃዊ ሀሳብ ዔዛራና ሄኖክ አሁን በሔይወተ ሥጋ ተሰውረው ቢኖሩም በኋሊ ዖመን
ማሇትም በዒሇም ፌጻሜ ወዯ ምዴር መጥተው ያሊዩትን ሞት እንዯሚያዩ እና መከራን
እንዯሚቀበለ የሚገሌጽ ነው። አፇር ነህና ወዯ አፇር ትመሇሳሇህ የሚሇው አምሊካዊ ቃሌ
ይፇጸም ዖንዴ የሰው ሌጅ ትንሽም ሆነ ትሌቅ ሁለም በሞት

ምክንያት ወዯ አፇር ይገባሌ።

እዛራና ሓኖክ እንዱሁም ላልችም ቅደሳን ከቅዴስናቸውና ካሊቸው የመንፇሳዊ ህይወት ዯረጃ
አንጻር ሞትን ሳያዩ በብሓረ ህያዋን ተሰውረዋሌ። የአምሊክ ቃሌ የማይሻርና የማይሇወጥ
በመሆኑ እነዘህ በህይወተ ሥጋ የሚኖሩ ቅደሳን በኋሇኛው ዖመን ወዯ ምዴር መጥተው
ሞትን ይቀበሊለ። ባሇቅኔዋም እነዘህ ቅደሳን አይተውት የማያውቁትን ሞት እንዯሚያዩ ሞትን
እንዯማንኛውም የሰው ሌጅ እንዯሚቀምሱ በቅኔያቸው አመስጥረው ተናግረዋሌ።
ወዯ ሠማዊ ትርጉሙ

ስንመሇስ እዴሜ ያገኘ ሰው ብ ያያሌ የሚሌ ነው። በማህበረሰቡ

ውስጥ ወጣት ሲሞት ገና ምንም ሳያይ ተቀጠፇ ይባሊሌ። በተቃራኒው ዯግሞ እዴሜ
ባይጠገብም

እረጅም ዖመን ኖሮ እዴሜውን ጠግቦ የሞተ እንዯሆነ እሱኮ ብ አይቷሌ

ይባሊሌ። "እዴሜ መስታወት ነው ሁለን ያሳያሌ" እንዱለ እዴሜ አግኝቶ የቆየ ሰው ያሊየውን
ያያሌ፤ ያሌሰማውን ይሰማሌ። ቀዲሚው ምርቃትም እኮ እዴሜ ይስጥህ ነው። ሄኖክና እዛራ
በመጨረሻው ዖመን የሰው ሁለ እጣ የሆነውን እና እነሱ ያሊዩትን ሞት እንዯሚያዩ ሁለ የቆየ
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ሰውም በዘህ ዒሇም ሊይ የሚፇጸሙ ሁነቶችን ሇማየት እና ሇማከናወን ይችሊሌ። ወጣቱ ትዲር
ይዜ ሇመውሇዴ፣ የወሇዯውን ሇማሳዯግ፣ ሌጆቹን ሇቁም ነገር ሇማዴረስ በምዴር ሊይ የሚፇጸሙ
ተግባራትን ሇማከናወን መቆየት እዴሜ ማግኘትን ይጠይቃሌ። "ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዲ
የቀበረ"የሚባሇውም እኮ እዴሜ ሰጥቶት ሁለን ሇማየት የበቃ ሰው ነው እንዱህ ነው እያሇ
መናገር የሚችሇው በስማ በሇው ሳይሆን በጊዚና በቦታ ተገኝቶ ማየት ስሇሚገባ ነው። የሰው
ሌጅ በህይወት ሇመቆየት፤ መጪውን ሇማየት፤ በሌቡ የሰነቀውን ተስፊ ሇማሳካት እዴሜን
አብዛቶ ይፇሌጋሌ ይመኛታሌም። በመሆኑም ሇዔዴሜው መቆየት ስሇሚጓጓ ህመም በተሰማው
ቁጥር ሀኪም ቤት ይሄዲሌ፤ እንዯየ እምነቱ ያዴነኛሌ ይፇውሰኛሌ ብል ያመነበትን ሁለ
ያዯርጋሌ። ይህ እንግዱ የሰው ሌጅ ሇመኖር በምዴርም ሊይ ቆይቶ ሁለን ሇማየት ስሇሚጓጓ
ነው። ባሇቅኔዋም መቆየት መሌካም ነው ሁለን ያሳያሌ ሲለ ተቀኝተዋሌ።
4.1.6 ስሇዔውቀት
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
ጉባኤ ቃና ባዔሌ ከመ አብርሃም ከዋኒ።
አሌበሰኒ ሌብሰ አእምሮ እንተሇኲለ ይሤኒ9።
ትርጉም፦

እንዯ አብርሃም ሃብታም (ዯግ) የሆነ ጉባኤ ቃና፤
ሇሁለ የሚያምር የሆነ እውቀት ሌብስን አሇበሰኝ።

የቅኔው ወርቃዊ ጉዲይ እውቀት ነው። አእምሮ እውቀት ማሇት ነው። አእመረ አወቀ ከሚሇው
ግስ የወጣ ነው። እውቀት የሰው ሌጆችን ያስከብራሌ፣ ያስመሰግናሌ፣ ሹመትና ሽሌማትን
ያሰጣሌ። የሰው ሌጅ ከአካባቢው እና ከማህበረሰቡ እንዱሁም በተሇያዩ የትምህርት ተቋማት
ገብቶ በተወሰነ የሙያ መስክ ሊይ በመማርና በማወቅ ሇራሱም ኾነ ሇሀገር የሚጠቅም ተግባር
ሲያከናውን እውቀት አሇው አዋቂ ነው ይባሊሌ። እውቀት ያሇው ሰው ተናግሮ ማሳመን
ተከራክሮ መርታት ይችሊሌ። በዘህ ቅኔ ውስጥ በመጽሏፌ ቅደስ የምናውቀው አብርሃምና
ጉባኤ ቃና ተመሳስሇው ቀርበዋሌ። ሰሙ አብርሃም ባዔሌ ነው። በዯግነቱ የሚታወቀው
አብርሃም ቤቱን ከመንገዴ ዲር በመቀሇስ የወጣ የወረዯውን ሁለ እየተቀበሇ ቤት ሇእንግዲ ብል
የሚያስተናግዴ ሰው ነው። አብርሃም ከዯግነቱ እና እንግዲ አብዛቶ በመቀበለ ምክንያት
አምሊክን በሰው አምሳሌ ሇማስተናገዴ የበቃ ነው። የሰው ሌጅ ዯግነት ሲነሳም አብርሃም ቀዴሞ
ይጠራሌ። "እንዯ አብርሃም ሃብታም (ዯግ) የሆነ ጉባኤ ቃና"። የሚሇው ስንኝ እንግዱህ
9
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አብርሃም ወዯቤቱ የመጣውን ሁለ ያሇሌዩነት ተቀብል አብሌቶና አጠጥቶ እንዯሚመሌሰው
ሁለ ጉባኤ ቃና ሇፇሇጋት ወዯ መገኛዋ ወይም ወዯ ቤቷ ሇመጣ ሁለ ትንሽ ትሌቅ ሳትሌ
ማእዶን ዔውቀትን ዖርግታ ያሇስስት ብለሌኝ ጠጡሌኝ በማሇት የሰውን ሌጅ በጥበብ ታረካሇች።
ጉባዓ ቃና (እውቀት) ሇፇሇጋት ሁለ ዯግ ናት። ትገኛሇችና በማሇት ባሇቅኔዋ ጉባዓ ቃናን
የፇሇጋት ያገኛታሌ ዴንቁርናን አስወግዲ ጥበብን ታሊብሰዋሌች በማሇት ገሌጸዋሌ።
ወዯ ሠሙ ትርጓሜ ስንመጣ እንዯ አብርሃም የተባሇ ባሇጸጋ ሰው ነው። ባሇጸጋ ሰው ነዲያንን
እንዲይበርዲቸው ሌብስ መዯረቡን ማሌበሱን መናገር ነው። ባሇጸጋ በሃይማኖታዊም ሆነ
በሰብዒዊ ዔሳቤ አማካኝነት ካሇው ሊይ አካፌል ሇታረት ያሇብሳሌ። ሃይማኖተኛው ብታረዛ
አሌብሰኸኛሌ የሚሇውን የአምሊክ ጥያቄ ሇመመሇስና የጽዴቅ ስራ ሇመስራት የታረትን
ያሇብሳሌ። ሰብዒዊያን ከሆነ ዯግሞ ከሞት በኋሊ ያሇውን ጽዴቅ በማስብ ሳይሆን እንዱሁ
የህሉና ዔርካታ ሇማግኘት ሲሌ ነዲያንን ያሇብሳሌ። በዖመናችንም ሁሇቱንም አካሊት እናገኛሇን።
4.1.7 ስሇሚዚ ክቡርነት
ቅኔ፩ ኅንጼሃ
አሚነ ወክህዯተ ሇኒቆዱሞስ ገዙእቶ።
ኒቆዱሞስ ነጋሤ ጥበቡ አኅዯሮሙ ቤቶ10።
ትርጉም፦

የኒቆዱሞስ ሚዚዎች አሜን እና ክህዯትን፤
በጥበቡ የነገሠ ኒቆዱሞስ ከቤቱ አሳዯራቸው።

ወርቁ ኒቆዱሞስ ክህዯትና ሃይማኖትን በአንዴነት እንዯያዖ የሚያሳይ ነው። ታሪኩን በመጽሏፌ
ቅደስ በዮሏንስ ወንጌሌ በምዔራፌ ሦስት ሊይ ተገሌጾ እንዯምናገኘው ኒቆዱሞስ የአይሁዴ
አሇቃና የኦሪት አዋቂ ሲሆን አይሁዲዊያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሇመወንጀሌ
ጊዚ ቀን ቀን ከነሱ ጋር ይመክራሌ፤

በሚመክሩበት

እንዳት የአይሁዴ አሇቃ የኦሪት ምሁር ሆኖ ከክርስቶስ

ይማራሌ መባሌን በመፌራት ትምህርቱም እንዲይቀርበት በመፇሇግ ላሉት ላሉት

ከክርስቶስ

እግር ስር ቁጭ ብል ሲማር ያዴራሌ። እነዘህ ሁሇት የተቃረኑ ተግባሮች በኒቆዱሞስ
ይከናወናለ በማሇት ያስረዲሌ። ሰሙ ዯግሞ የማህበረሰቡን ሚዚ አክባሪነት ያሳያሌ። በኢትዮጵያ
ባህሌ ሚዚ ክቡር ነው።ሚዚ የሙሽራው የቅርብና የሌብ ጓዯኛ ሲሆን በሙሽራውና በቤተሰቦቹ
ዖንዴ ትሌቅ ስፌራ የሚሰጠው ሰው ነው። ሚዚ ሲመረጥም እንዱሁ የተገኘው ሰው ሁለ
ሳይሆን የሙሽራውን ጉዴሇት የሚሞሊ፤ከሰርጉ ጅማሬ እስከ ፌጻሜ ዴረስ ከፉት የሚቆም፤
10
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ሙሽራው የሰርጉ ዔሇት አምሮ እንዱታይ የሚያዯርግ ነው። የሙሽራው ቤተሰብም በሰርጉ
ወቅት ከሚቀርበው ዴግስ ጀምሮ የተሇየ መስተንግድ ይዯረግሇታሌ። ሚዚ ሰርጉ ከመዴረሱ
በፉት ጀምሮ ስሇሰርጉ ጉዲይ ከሙሽራው እኩሌ ዯፊ ቀና ሲሌ ከርሞ የሰርጉ ዔሇትም
ከሙሽራው ጎን በመቆም ሙሽራውን አዴምቆ ሰርጉን ያሳሌፊሌ። የሰርጉ ዔሇት ካሇፇ በኋሊም
ላሊው ሰርገኛ ወዯየቤቱ ሲሄዴ ሚዚ ግን ከሙሽራው ጋር በዯስታ ይቆያሌ።
4.1.8 ስሇኢትዮጵያ
ቅኔ ፩ ሥሊሴ
ወሊዴ ኢትዮጵያ ፇጣሬ ጥሙቃን ወኢጥሙቃን፣ ሀሊዌ መንበሩ መቅዯስ
ዖርዒያዔቆብ ወኅሬ።
ታበጽህ እዯዊሃ ዖንስኣዛማሬ።
እስከነዙቲ ትረከብ ባዔሇ ብኋን ፇጣሬ።
ሲሳየ ውለዲ በኢስዋሬ።
ወሀበ ውለዲ ኢይምጻእ መርገመ ቆሬ።
ዖአሌቦቱ ዖክርስቶስ ፌሬ11።
ትርጉም፦

ኢትዮጵያ እናት ኅሬ የተባሇ ያዔቆብ በያዔቆብ ወገን የሰው ሌጆች ዖንዴ፤
በመቀመጫው ቤተመቅዯስ የሚኖር የተጠመቁ ክርስትያኖችንና ያሌተጠመቁ
ምስጋናን የተቀዲጁ

እጆቿን ፤

ህዛቦችን ወዯ ፇጠረ አምሊክ ተዖረጋሇች፤
ምስጋናን የተቀዲጁ የእሷ እጆቿን ትዖረጋሇች፤
ከፇጣሪ ባሇጸጋ ያሇመሰወር የሌጆቿን ሲሳይ ምግብን ያቺ እስከምታገኝ ዴረስ
የክርስቶስ ፌሬ ጽዴቅ የላሇው፤
ቆሬ የቆሬ መርገም መከፊፇሌ ወዯ ሌጆቿም እንዲይዯርስ እጆቿን ወዯ ፇጣሪ
ትዖረጋሇች።
የቅኔው ወርቃዊ አመስጥሮ ባሇቅኔዋ በባህር ዲር ፇሇገ ገነት ቅደስ ጊዮርጊስ ካቴዯራሌ
ቤተክርስትያን መጋቢት አስራ ስዴስት ቀን በ2012 ዒ.ም በቅዲሴ ሰዒት ካህናት ስሇኢትዮጵያ
በሚማሌደበት ጊዚ ባሇቅኔዋ ስሇ ኢትዮጵያ ቅጽበታዊ በሆነ መሌኩ የተቀኙት
ኢትዮጵያ

የተሇያዩ

ሔዛቦች፣

የተሇያየ

መሌክ፣

11
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ባህሌ፣

ዔምነት፣

ሲሆን ቅኔውም

በርካታ

ቋንቋዎች

በአጠቃሊይም ብ ዒይነት መገሇጫ ያሊቸው ህዛቦች መገኛ ናት። እነዘህ ህዛቦችም በአንዱት
ኢትዮጵያ በምትባሇው ቤታቸው
እንዱሁም እነዘህ

የሚኖሩ ናቸው። ባሇቅኔዋ የኢትዮጵያ የብ ህዛቦች እናት

ህዛቦቿ በአንዴነት በፌቅር እንዱኖሩ እጆቿን ወዯፇጣሪ ዖርግታ ትሇምናሇች

የሚሇውን የመጽሏፌ ቅደስ ቃሌ በማምጣት ነው የገሇጹት። "ኢትዮጵያ እጆቿን ወዯ
እግዚብሓር ትዖረጋሇች"(መዛሙር፣67፣31) የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋሔድ ቤተክርስትያን
በጸልቷ ሇሀይማኖቱ አማኞችም ሆነ ሊሌሆኑት ጸልት ታዯርሳሇች። "ቆሬ የቆሬ መርገም
መከፊፇሌ ወዯ ሌጆቿም እንዲይዯርስ እጆቿን ወዯ ፇጣሪዋ ትዖረጋሇች"። በሚሇው የቅኔው
ስንኝ መሌካም ያሌሆነው ክፊት፤ ፀብና መሇያየት በተሇይም በአሁኑ ሰዒት ያሇው በብሓር
መከፊፇሌ

ተወግድ

በፌቅርና

በአንዴነት

ጸንታ

እንዴትኖር

ያሇማቋረጥ

ወዯ

ፇጣሪዋ

የምታቀርበውን ሌመና የሚገሌጽ ነው
የቅኔው ሰማዊ ክፌሌ ዯግሞ እናትን የሚመሇከት ሲሆን እናት በመሌክም ሆነ በባህሪ የተሇያዩ
ሌጆችን ትወሌዲሇች። ሌጆች ምንም ከአንዴ ማህፀን ቢወሇደም በአንዴ ጣራ ስር ቢያዴጉም
የተሇያየ መሌክና ባህሪ ይኖራቸዋሌ። እነዘህ የተሇያዩ ሌጆች እናታቸው ክፈ ዯግ ቀይ ጥቁር፣
አጭር ረጅም ሳትሌ ያሇሌዩነት በፌቅር አሳዴጋ ሇቁም ነገር ታበቃሇች። በኑሯቸው የተሻለና
ባሇጸጎች እንዱሆኑም በመሻት ፇጣሪዋን ትማጸናሇች። በቤት ውስጥ የሌጆቹ አባት ቢኖርም
ከሌጆች ጋር የጠበቀ ቁርኝት ያሇው ግን ከእናት ጋር ነው።

አባት በቤት ውስጥ የጎዯሇውን

ቢሞሊም ሇሌጆቹ መኩሪያና መመኪያ ቢሆንም የእናትን ያህሌ ሉሆን ግን አይችሌም። እናት
ሇሌጇ ስትሌ እራሷን መስዋዔት አዴርጋ ታሳዴጋሇች ሇወግ ሇማዔረግ ታበቃሇች ማህበረሰቡም
"እናት ሳሇች አጊጥ ጀንበር ሳሇች እሩጥ" የሚሌ ብሂሌ አሇው። እናት ማጌጫ መክበሪያ ናትና
እናትህ በህይወት እያሇች ተማር፣ ኑሮህን መስርት፣ ማዴረግ ያሇብህን ነገር አዴርግ ሲሌ
ነው።
ቅኔ ፪ ዖአምሊኪያ
ኢትዮጵያ ጸውአት ሇብእሴ ዖአሃ ዏቢይ።
ከመኢይሌክፌ ቅጽረ ቤታ ጸሊኢ እኩይ።
እስመ በምሴት ተርህው አናቅጸ ቤታ አባይ12።
ትርጉም፦

ኢትዮጵያ ወዯ ዏብይ (ዏባይ) ተጣራች፤

12
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ጠሊት ዴንበሯን እንዲይዯፌር፤
በምሽት በሮቿ (የአባይ ግዴብ) ተከፌተዋሌና።
የዘህ ቅኔ ወርቃዊ ጉዲይ ሀገር የተባሇችው ኢትዮጵያ ዏባይን ትጣራሇች። ይኸውም ጠሊት
ዴንበሯን እንዲይዯፌረው ተከብራ እንዴትኖር ሲሆን በላሊ በኩሌ ታሊቁ የአባይን ወንዛ ሇሀገሩ
ባዲ ሆኖ የላልች ሀገሮች ብቻ ሲሳይ ሆኖ እንዲይቀር ዒባይም ሇኢትዮጵያውያን በረከት ይሆን
ዖንዴ ገዴቦ ሇሀገር ጥቅም ሇማዋሌ የቀዯሙት የኢትዮጵያ ነገሥታት ቢያቅደም በተሇያየ
ምክንያት ሀሳባቸው ተሳክቶ በዖመናቸው አባይን ገዴበው መጠቀም ባይችለም

አኹን ባሇው

ትውሌዴ ግን ሀሳቡ ወዯ ተግባር ተቀይሮ የአባይ ግዴብ እየተሰራ ይገኛሌ። ባሇቅኔዋም አባይ
እስካሁን ሇሀገር መዋሌ ሲገባው የባዔዲን ሲሳይ መሆኑንና አሁን ግን ዖግይቶ ግዴቡ
መጀመሩን

“በምሽት በሯ(የአባይ ግዴብ) ተከፌቷሌ” በሚሇው ስንኝ

ይጠቅሳለ። ነገር ግን

ሇብቻ የመጠቀም አባዚ የተጠናወታቸው ሀገሮች ኢትዮጵያ ዒባይን ገዴባ እንዲትጠቀም በተሇያየ
መሌኩ የተጀመረው ግዴብ ከፌጻሜ እንዲይዯርስና የሀብቷ ተጠቃሚ እንዲትሆን በርትተው
እየሰሩ ይገኛለ።

እነዘህ የሀገር ጠሊቶች ዴንበር ጥሰው እንዲይገቡ ለኣሊዊነቷን እንዲይዯፌሩ

የተጀመረው የዒባይ ግዴብም ከፌጻሜው እንዱዯርስ

መንግሥት መጠበቅ አሇበት። ሇሀገር

ክብር እና ዯህንነት ዋና ተጠሪው በስሌጣን መንበር ሊይ ያሇው መንግሥት ነውና በማሇት
በቅኔያቸው አመስጥረው ተናግረዋሌ ።
ሰማዊ ፌቺውን ስንመሇከተው በኢትዮጵያ ስም የተጠራችው ሴት በምሽት በሯን ከከፇተች
ጠሊት መጥቶ አዯጋ ያዯርስባታሌ። ብቻዋን የምትኖር ሴት በጊዚ (በብርሃን) ወዯቤቷ ገብታ
በሯን ካሌዖጋች ጨሇማውን ተገን አዴርጎ ጠሊት ይመጣባታሌ የሚሌ ነው።
4.1.9 ስሇሴትነት

4.1.9 1 ስሇሴትነትና እናትነት
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
ተመየጢ ሓዋን ኀበ እምኪ ገነት።
እስመፀሌአተኪ ሇኪ ሀማተ ሲኦሌ እሳት13።
ትርጉም፦

ሄዋን ሙሽራ ሆይ ወዯ እናትሽ ገነት ተመሇሽ፤
የባሇቤት ሲኦሌ ሀማት እሳት አንቺን ጠሌታሻሇችና።

13
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ወርቁ ረቂቅ የሆነውን የሲኦሌ ቅጣት የሚያሳይ ሲሆን አዲምና ሄዋን አታዴርጉ የተባለትን
በማዴረጋቸውና የአምሊክን ሔግና ትዔዙዛ በመተሊሇፊቸው ምክንያት ከቀዯመ መኖሪያቸው
ከገነት ተባረው ወዯሲኦሌ ተጥሇዋሌ። በአምሊክ ምህረትና በተከፇሇሊቸው ዋጋ ከሲኦሌ ዔሳት ነፃ
ወጥተው ወዯ ቀዯመ ቦታቸው ወዯ ገነት ተመሌሰዋሌ። ሓዋንም ከሚያቃጥሊት የሲኦሌ ዔሳት
ነጻ ወጥታሇች። ሰሙ ማህበራዊው ጉዲይን ማሇትም በትዲር ውስጥ ያሇን የአማትና ምራት
ያሇመስማማትን የሚያሳይ ነው። የሰው ሌጅ በምዴር ሊይ ሲኖር ከሚያሌፌባቸው የህይወት
ጉዜዎች ውስጥ አንደና ትሌቁ ጉዲይ ትዲር ነው። ትዲር ሇአቅመ አዲም በዯረሰ አንዴ ወንዴ
እና ሇአቅመ ሄዋን በዯረሰች አንዱት ሴት መካከሌ የሚፇጸም አብሮ የመኖር ውሳኔ ነው።
በመጽሏፌ ቅደስ

በማርቆስ ወንጌሌ ምዔራፌ አስር ሊይ እንዯተገሇጸው "ወንዴ እናትና አባቱን

ትቶ ሚስቱን ይከተሊታሌ ሁሇቱም አንዴ አካሌ ይሆናለ"። ሇምንዴን ነው (ሴቷ አባትና እናቷን
ትታ ያሌተባሇው) ሚስቱን በማሇት ትዲር ከቤተሰብ ተሇይቶ በሁሇቱ ተጣማሪዎች አንዴ
አካሌነት የሚመሰረት ነው። በሚመሰረተው ትዲር ውስጥም ዋናዎቹ ባሌና ሚስቱ ናቸው።
ነገር ግን

የሁሇቱም ጥንድች እናትና አባት እንዱሁም ዖመዴ አዛማድች ትዲራቸው ውስጥ

በተሇየ መሌኩ ተሳትፍ ሉኖራቸው ይችሊሌ። አንዲንደ ሙለ ሇሙለ የባሌና ሚስቱን የኑሮ
ሁኔታ መቆጣጠር ያምረዋሌ። አዲንደም እንዱሁ በተወሰነ መሌኩ ብቻ እንዯቤተሰብ ግንኙነት
በማዴረግ የሌጆቻቸው ትዲር እንዱሞቅና እረጅም ጉዜን እንዱጓዛ በተሇያየ መሌኩ ዴጋፌ
ያዯርጋሌ።
ባሌና ሚስት ተስማምተው ቢኖሩም እንኳን ሚስትና የባሌ እናት ወይም አማት ብውን ጊዚ
አይስማሙም። የአማትና ምራት ጸብ ሲከርም አማት ሌጇን ሚስትህን ካሌፇታህ ሞቼ
እገኛሇሁ እረግምሃሇሁ ሌትሌ ትችሊሇች። በተሇይ ኑሯቸው ከባሎ ቤተሰቦች ጋር በቅርበት
የሚኖሩ ከሆነ ዔሇት ዔሇት መገናኘት ስሇሚኖር ጸቡ የበሇጠ የከረረ ይሆናሌ። በዘህ ጊዚ
የሚመሩት ሰሊማዊ የነበረው ትዲር መረበሽ ይጀምራሌ አሇፌ ሲሌም ይፇርሳሌ። የአማቷ
ጭቅጭቅ የሰሇቻት ሚስትም ትዲሯን ትታ ወዯ እናቷ ቤት ትመሇሳሇች። ይህ ከአማት ጋር
ያሇው አሇመግባባት ጎሌቶ የሚታየው በሴቶቹ በሚስትና በባሌ እናት ሊይ ነው። በወንድቹ ሊይ
ቢኖርም ማህበረሰቡ የሚያጎሊው የሴቷን በመሆኑ "አማትና ምራት ሳይፊቀሩ ወዯ መሬት" ብል
ይናገራሌ። ባሇቅኔዋም የሄዋንን

ረቂቅ ከሆነው ከሲኦሌ ቅጣት ነጻ መውጣት እና ወዯቀዯመ

ክብር መመሇስን በመግሇጽ በማህበረሰቡ ውስጥ ያሇውን የአማትና ምራት ያሇመዋዯዴ አሇፌ
ሲሌም የሀገር መሰረት በሆነውን ትዲር መስሇው አመስጥረው ገሌጸዋሌ።
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ቅኔ ፪ ሚበዛሁ
እሙ ሇቂርቆስ አንጌቤናዊት ፅንስት ወርሃ ምንዲቤ ዖለኪዮስ።
በውስተ ቤታ አሚን እስከነ ይበፅ ዖቂርቆስ።
ማእረሪሁ ሇገዴሌ ወሊዳዖቦ ሰማዔት ተርጓሜ መጥባሂት ሀዱስ14።
ትርጉም፦

የቂርቆስ እናት አንጌቤናዊት የንጉሥ ለኪዮስ ችግር ምንፌቅና በችግር
ምንፌቅና ጊዚ የተቸገረች ናት፤
ሀዱስ ሰይፌን የሚተረጉም ሰማዔት የሰማዔት ሽማግላ ገዴሌ፤
የገዴሌ ሽማግላ አዛመራ የሚሆን ቂርቆስ የቂርቆስ ተክሌ ፌሬ፤
በሃይማኖት ቤቷ እስከሚዯርስ ዴረስ የተቸገረች ናት።

የቅኔው ወርቃዊ ክፌሌ ቤተክርስትያን በሰማዔትነት የምታስባቸው ሰማዔቱ ቂርቆስና የእናቱ
ቅዴስት ዔየለጣን ታሪክ ሲሆን የቂርቆስ እናት ቅዴስት እየለጣ በዖመኑ የነበረው ንጉስ
ሃይማኖታችሁን ካደ እኔ ሇማመሌከው ስገደ ባሊቸው ጊዚ ሌቧ ሇሁሇት ተከፌል ተጨንቃ
ነበር። ነገር ግን ህጻኑ ቂርቆስ የያዖውን እምነት በሌቡ በማጽናት እናቱ ጨክና ሏይማኖቷን
እንዴትጠብቅ ፇጣሪውን በመማጸን እናቴ ሆይ ጽኚ ብል እስኪያበረታት ዴረስ በጥርጥር
ተጨንቃሇች። ነገር ግን ሌጇ ካጸናት በኃሊ በጥርጥር የተከፇሇው ሌቧ ተመሌሶ በሏይማኖቷ
ጸንታ እስከሰማዔትነት ዯርሳሇች። የቅዴስት እየለጣ ጭንቀት ከእናትነት ጋር የሚናበብ ነው።
ሠሙ ባሇቅኔዋ እናት ሇሌጇ ምን ያህሌ እንዯምትጨነቅ ገሌጸውበታሌ። እናትነትን ኪዲነ ወሌዴ
ክፌላ "እናት" "የወሇዯች ሴት ከወሇዯችው ጋር ባሊቸው የተዙምድ ግንኙነት የምትጠራበት
ቃሌ፣ የመሪነት፣ የአስተዲዲሪነት፣ የሞግዘትነት፣ የዯግነት፣ የሩሁሩህነትና የፌቅር ተምሳላት
ናት"።(1948፣225) በማሇት ይገሌጹታሌ። እናት ሌጇን በዯግነት አሳዴጋ ሇቁም ነገር እስኪዯርስ
ዴረስ ትጨነቃሇች ብ ታስባሇች መሰዋዔትነት በመክፇሌ የሌጇን ከቁም ነገር መዴረስ በጉጉት
ትጠብቃሇች።

እናት

እሷ

ሳትማር

ሌጇን

ታስተምራሇች፤

እሷ

እየበረዲት

ሇሌጇ

ትዯርብሇታሇች፤ እሷ ተዋርዲ ሌጇ በክብር እንዱኖር ትጥራሇች "ጎሽ ሇሌጇ ስትሌ ተወጋች"
እንዯሚባሇው ሁለ ሇሌጇ ስትሌ የማትቀበሇው መከራ የሇም። ሌጇ አዴጎ ሇቁምነገር እስኪበቃ
ዴረስ እራሱን ችል ኑሮውን መምራት እስኪችሌ ዴረስ እናት ዖወትር ስሇሌጇ አብዛታ
ታስባሇች። ሌጅ ሇአቅማዲም ዯርሶ ራሱን ቢችሌም ሇእናቱ ምንጊዚ ሌጅ ነውና እናት ማሰቧ
አይቀርም። ሇዘህም ነው ''እናቴ ባሇችኝ ሳይሆን ሚስቴ ባሇችኝ አውሇኝ" የሚባሇው ሚስት ባሎ

14

የእማሆይ አመተማርያም ቅኔ
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ሲዖገየባት እና ሲያመሽባት በጥርጣሬ መንፇስ ከላሊ ሴት ጋር እየማገጠ ነው ትሊሇች። እናት
ግን በተቃራኒው ሌጄ ችግር ገጥሞት ነው፤መከራ ዯርሶበት ነው እንጂ በጤናው አይዯሇም
በማሇት አብዛታ ስሇሌጇ ትጨነቃሇች። እንግዱህ የእናት ሇሌጇ መጨነቅ ከጽንሰት ጀምሮ ሌጇ
ካዯገ በኋሊ የሚያቆም ሳይሆን እስከ ህይወቷ ፌጻሜ የሚዖሌቅ ነው እንጂ።

4.1.9.2 ስሇሴት ሌጅ ተወዲጅነትና አስፇሊጊነት
ቅኔ ፩ ዖአምሊኪየ
መንክራት አእኑስ በሊዔሇ ስምዕን ፀማዲ።
ሇዴንግሌ ወሊዱተ ዖቦ ሇመንክር ወሌዲ።
ይትላዒሊ ስምዕን አኮኑ ክቡረ ተግባሮን እንግዲ15።
ትርጉም፦

ዴንቃዴንቅ ሴቶች የአዴናቆት ንግስት ሌጇ ክርስቶስን፤
የወሇዯች የዴሌግሌ ማርያም አገሌጋይ ስምዕን፤
በስምዕን አገሌጋይ ዖንዴ ክፌ ከፌ ይሊለ፤
ስምዕን ዯገኛ በስራቸው እንግዲ ዖንዴ የከበረ ነውና።

ወርቁ የስምዕን በሊዓሰብእ ታሪክ ሲሆን በሊዓ ሰብእ ሰባስምንት ነፌሳትን የበሊ ሰው ሲሆን
በዘህ ሀጢያቱ ምክንያት ወዯሲኦሌ የመውረዴ ዔጣፊንታው የነበረ ቢሆንም

በሴቷ ዴንግሌ

ማርያም አማሊጅነት ምክንያት ከቅጣት ተርፎሌ። በኦርቶድክስ ተዋሔድ ቤተክርስትያን ተዒምረ
ማርያም የተባሇ መጽሏፌ ሊይ እንዯተጻፇው በሊዓሰብ የሰውን ሌጅ

ገዴል እንዯአውሬ ሲበሊ

ኖሮ ከእሇታት አንዴ ቀን እንዯሌማደ ሰው አግኝቶ ሉበሊው ሲሄዴ በቁስሌ የተመታ በመሆኑ
ተጠይፍ ሉሄዴ ሲሌ ስሇማርያም ውሃ አጠጣኝ ብል ሲማጸነው ከያዖው ውሃ ያቀምሰዋሌ።
ይህ የዯግነት ስራው እንዯዋጋ ተቆጥሮሇት

በሞት በተወሰዯ ጊዚ ከአምሊክ ፉት ሇፌርዴ ሲቆም

ከሰባ ስምንት ነፌስ ይሌቅ ያቺ በዴንግሌ ማርያም ስም የዖከራት ጥሪኝ ውሃ ታስባሇት ከቅጣት
አምሌጧሌ። ሠማዊ ጉዲዩ ዯግሞ ሴቶች በማርያም ወዲጅ በሆኑ ሰዎች ዖንዴ የከበሩ
መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። በማህበረሰቡ ዖንዴ ሴት የክብር ቦታ አይሰጣትም ፣ሇሀሊፉነት
አትታጭም በየትኛውም ስፌራና ሁኔታ ሊይ ወንደ ነው ቀዲሚ የሚሆነው። በቤተሰብ ውስጥም
ወንዴ ሌጅ እንዱማር ይዯረጋሌ የተሇያየ የሞራሌ ዴጋፌ ይዯረግሇታሌ ከህጻንነቱ ጀምሮም እሱ
የበሊይ እንዯሆነ ይነገረዋሌ። በተቃራኒው ሴቷ ግን የወንዴ ሌጅ ታዙዥ እንዯሆነችና ይህንንም
አምና እንዴትቀበሌ ተዯርጋ ታዴጋሇች። ይህ አስተሳሰብም አብሮ ያዴግና ወንደ በሴቷ ሊይ
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የበሊይነት ስሜቱን ያንጸባርቃሌ በተግባርም ያሳያሌ። "ሴት በማጀት ወንዴ በችልት" በማሇት
ማህበረሰቡም የሴትን ሚና አሳንሶ ሴት ክብር የማይገባት ከሰው ያነሰች ፌጡር አዴርጎ
ይመሇከታታሌ። እንዱያውም አባታችን አዲም በሄዋን ምክንያት ነው ከገነት የተባረረው ከክብር
የጎዯሇው በማሇት ሴትን እንዯጥፊተኛ ይቆጥራሌ።
የሴት ሌጅን ተፇጥሮ እንዯዯካማ በመቁጠርና በማሳነስ "ሴት ብታውቅ በወንዴ ያሌቅ" በሚሇው
ብሂለ አንዴም የሴትን እውቀት አሳንሶ የማየትና የወንዴን ያህሌ ሌታውቅ አትችሌም የነገሩ
ሁለ መቋጫና ማሰሪያው የወንደ ሀሳብ እንዯሆነ ያምናሌ። አንዴም የሴቷን አቅምና ችልታ
ይክዲሌ። ይህ ዔሳቤም ወንደ ሴቷን ከኔ እኩሌ ናት ምንም የሚጎዴሊት ነገር የሇም ብል
እንዲያስብ ያዯርገዋሌ። ባሇቅኔዋም ይህንን የተሳሳተ የማህበረሰብ አመሇካከት ሇሀይማኖታቸው
የተገ ቅደሳን በተባለ ሰዎች ዖንዴ ሴቶች የክብር ቦታ አሊቸው። ምክንያቱም ቅደሳን በሄዋን
ምክንያት አዲም ከገነት ቢወጣም በዴንግሌ ማርያም አማካኝነት አዲም ወዯ ቀዯመ ክብሩ
ትመሌሷሌና በሴት ምክንያት ዴህነትን አግኝተናሌ ብሇው ቅደሳን ሴቶችን ያከብራለ በማሇት
ይገሌጻለ።
ቅኔ ፪ ጉባኤ ቃና
መሇኮት ዔዴ እንበላሃ ሇእንተ ሀና ወሇት።
ኢይክሌ ይንበር ውስቴታ ሇዖሏነፀ? ትስብእት16።
ትርጉም፦

መሇኮት ወንዴ ሌጅ ያሇ ሀና ሴት ሌጅ(ያሇዴንግሌ ማርያም)፤
በሠራት ቤት ውስጥ ይኖር ዖንዴ አይችሌም።

የቅኔው ወርቃዊ ሀሳብ ከሶስቱ አካሌ አንደ ወሌዯ እግዚብሓር የሰውን ሌጅ ሇማዲን ወዯዘህ
ምዴር ሲመጣ ሇእናትነት የመረጣት

የቅዴስት ሀናን ሌጅ ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን እንዯሆነ

የሚገሌጽ ነው። ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም አምሊክ ሰውን ሇማዲን ወዯዘህ ምዴር ሲመጣ
የማዲኑ ምክንያት ትሆነው ዖንዴ የመረጣት ሴት ናት።
ወዯ ሠማዊ ጉዲይ ስንመሇስ ወንዴ ሌጅ ቤት ቢሰራ ሀብት ቢያፇራ ያሇ ሴት ሌጅ ህይወቱ
ሙለ ሆኖ ሉኖር አይችሌም የሚሌ ነው። በማህበረሰቡ ዖንዴ ሴት ሌጅ ዛቅ ተዯርጋ ትታያሇች
በኑሮ ውስጥ ያሊት አስተዋጾና አስፇሊጊነት ብ አይስተዋሌም።

ባሇቅኔዋ ግን "ያሇ ሀና ሴት

ሌጅ በሰራት ቤት ውስጥ ይኖር ዖንዴ አይችሌም" ሲለ ወንዴ ሌጅ ያሇሴት ሌጅ መኖር
እንዯማይችሌ ነው የገሇጹት። በማህበራዊው፣ በምጣኔ ሏብታዊው እንዱሁም በፖሇቲካዊው
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ጉዲይ ሊይ ታሊሊቅ ተግባራትን የፇጸሙ በጦር ሜዲ ሳይቀር ጠሊትን በግንባር የተፊሇሙ ሴቶች
ቢኖሩም እውቅና አይሰጣቸውም ጎሌቶ የሚሰማው የወንደ ብቻ ነው። አባዊ ስርዒቱም ሇራሱ
የክብር ስፌራ በመስጠት ሇሴቷ ክብር እንዯማይገባት በተሇያየ መሌኩ ያንጸባርቃሌ።
በሰው ሌጅ ህይወት ውስጥ ትዲር ትሌቁ የህይወት ሽግግር ሲሆን በማህበረሰቡ ዖንዴም ከፌ
ያሇ ስፌራ የሚቸረው ነው። ትዲር የቁም ነገረኝነት መሇኪያ፤ ሇማህበራዊ ሀሊፉነት መታጫ፤
መከበሪያ ነው። ትዲር ያሌመሰረተ ከሆነ ግን ብ ጊዚ የተናቀና ቁምነገር የማይገኝበት ተዯርጎ
ይቆጠራሌ ። ትዲር መስርቶ ህይወቱን በወጉ መምራት አሌቻሇም በሚሌ ማህበረሰቡ ውስጥ
ሊለ ሀሊፉነቶች አይታጭም በተቃራኒው የተገሇሇ ይሆናሌ። ሇዘህ ታሊቅ ተቋም መሰረቷ ሴት
ናት።በቅኔው ውስጥ "ያሇሏና ሴት ሌጅ፣ በሰራት ቤት ውስጥ ይኖር ዖንዴ አይችሌም። "በሚሌ
የተገሇጸው

ሠማዊ መሌዔክትም ወንዴ ሌጅ ምንም ያህሌ ጠንካራ ቢሆን ያሇሴት ሌጅ በዘህ

ዒሇም ሊይ ሙለ ሆኖ ሉኖር አይችሌም የሚሌ ነው።
ቅኔ ፫ ጉባኤ ቃና
ብእሴ

ምዴረ ሰድም ነዴ ኢትመንን እዯ ሰልሜ ብእሲተ።

አምጣነ ብእሲት እምከ ገሞራ እንተ ተወሇዴከ አንተ17።
ትርጉም፦

የሰድም የምዴር ወንዴ እሳት የሰልሜ እጅ እጅ ሴትን አትናቅ፤
አንተ የተወሇዴክባት እናትህ ገሞራ ሴት ናትና።

የቅኔው ወርቃዊ ጉዲይ የቅዴስት ዴንግሌ ማርያም አክስት የሆነችው ቅዴስት ሰልሜ ዴንግሌ
ማርያም አምሊክን በዴንግሌና ጸንሳ ሳሇች በዴንግሌና መጽነሷን አሊምንም ሴት እንዳት
በዴንግሌና

ሌትጸንስ

ትችሊሇች

ካሊየሁ

አሊምንም

ብሊ

እጇን

ወዯ

ማህጸኗ

ስታስጠጋ

እንዯተቃጠሇች የሚገሌጽ ነው። ወዯ ሰማዊው ሀሳብ ስንሄዴ ሴትን አትናቅ የወሇዯችህ ሴት
ናትና የሚሌ ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ሴት ሌጅ እንዯውሇታዋና ተግባሯ የወንዴ ሌጅን ያህሌ
ክብር አይሰጣትም ። እውነታው ግን ወንዴ ሌጅ ያሇሴት ሌጅ

ስኬታማ ህይወት ሉኖረው

አይችሌም። ወዯዘህ ምዴር ቢመጣ በሴት፣ አምጣ ወሌዲና ጡቶቿን መግባ ብታሳዴግ ሴት
ሆና ሳሇ የሴት ሌጅ ውሇታ ግን በተቃራኒው ሆኖ ይስተዋሊሌ። ሀገር የሚመሩ ነገስታትን፣
ሇችግሮች መፌትሄ የሚያፇሌቁ ምሁራንን፣ ሇሀገር እና ሇወገን አሇኝታ የሆኑ ጀግኖችን
የሚወሌደ ሴቶች ቢሆኑም አባዊው ስርዒት እነሱን ዛቅ አዴርጎ ከማየት አይመሇስም።

17
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አባወራው እንኳ ሚስቱ ሴት ሌጅ አከታትሊ ከወሇዯች ይከፊዋሌ ወንዴ ሌጅ ሲወሇዴ
የሚሰማው ዯስታ አይሰማውም እንዱያውም "ሴት አግብተው ሴት ቢወሌደ የት አሇ ንግደ"
በማሇት ሴት መውሇዴን እንዯኪሳራ ይቆጥረዋሌ።
በተሇያዩ መስኮችም ሴት ሌጅ የምትፇጽመውን ተግባር እውቅና ከመስጠት ይሌቅ ሲንቅና
ሲያንኳሽሽ ይስተዋሊሌ። አሁን አሁን ሇሴቶች የተሻሇ ነገር ቢኖርም በቀዯመው ዖመን ግን
ሴትን ከወንደ እኩሌ ሰው ናት ብል አምኖ የተቀበሇ እስከማይመስሌ ዴረስ ጭቆናና መዴል
ሲፇጽምባት ኖሯሌ። ማህበረሰቡም ባሌና ሚስት በትዲር ወሌዯው ያሳዯጉት ሌጅ ባሇጌ ሲሆን
ሴቷ እንዱባሌግ ያዯረገችው ይመስሌ "የሴት ሌጅ" በማሇት የእናትነት ክብሯን ያኮስሱታሌ።
በሌጁ የአስተዲዯግ ችግርም ከወንደ ይሌቅ ሴቷን ተጠያቂ ያዯርጋሌ። ባሇቅኔዋም ሴትን ሌጅ
የሚሳዯበውን የሚያጣጥሇውን አባዊ ስርዒት የገነነበት ማህበረሰብ ሴት ሌጅ እናትህ ናትና
አትናቃት ይሌቁንም አክብራት በማሇት ምክርና ተግሳጽ አዖሌ ቅኔያቸውን አመስጥረዋሌ።

4.1.9.3 ስሇሴት ሌጅ ጀግንነት
ቅኔ ፩ሚበዛሁ
ተመውኦ አፅራር ዖፇነ ኢትዖፌን እንከ ጣይቱ ዖውገ አርሴማ።
እስመ ሊእሇ ርእሳ ፀአነት ተርቢኖስሀ አስኬማ።
ጣይቱ ብፅእት እንተ ሏረያ በክብር መስፌነኤርሞን ፋማ18።
ትርጉም፦

መንፇስ ቅደስ ፤በክብር የመረጣትና የአርሴማ ወገን፤ የሆነች ብፅእት ጣይቱ
የጠሊት መሸነፌ ዖፇንን እንንግዱህ አትዖፌንም፤
የኤርሞን አሇቃ

ጊዮርጊስ ቆብን ከራሷ ሊይ አዴርጋሇችና(ጭናሇችና)።

የቅኔው ሠማዊ ጉዲይ ሇእግዘአብሓር ያዯሩ ቅደሳን ዖፇንን አይዖፌኑም የሚሌ ሲሆን።
ቅደሳን የዘህን ዒሇም ተዴሊ ዯስታ በመተው እራሳቸውን ሇፇጣሪያቸው በማስገዙት የሚኖሩ
በመሆናቸው የጽዴቅ ስራ ካሌሆነው የሰይጣን ስራ ሁለ የተሇዩ እና እሱንም ዴሌ የነሱ
ናቸው።
ነስታሇች

ወርቃዊው ሀሳብ ዯግሞ እቴጌ ጣይቱ የቅደስ ጊዮርጊስን ታቦት በመያዛ ጠሊትን ዴሌ
የሚሌ

ነው።

ባሌተራቀቀችበት ዖመን

የሴቶች

እኩሌነትና

ነጻነት

ባሌታወጀበት፤

ዒሇም

በስሌጣኔ

ፊሽስት ኢጣሉያ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዙት ሇመያዛ በወረረ ጊዚ እቴጌ

ጣይቱ ከአጼ ሚኒሉክ ጋር በመሆን አመራር በመስጠት በወቅቱ የነበረውን ህዛብ በማጀገን
አብረው አዴዋ ሊይ በመዛመት የኢጣሌያ ጦር ዴሌ እንዱነሳ ከፌተኛ አስተዋጾ የነበራቸው
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ታሊቅ ሴት ናቸው። "የሴት ብርቱ ታሰኛሇች አንቱ" እንዯሚባሇው አጼ ሚንሌክ በመሊው ዒሇም
ሇሚገኙ ጥቁር ህዛቦች ኩራትና የነጻነት ፊና የሆነውን የአዴዋ ዴሌ በአሸናፉነት ሇመፇጸም
ያበቃቸው ከእሳቸው የአመራር ጥበብ ባሻገር በወቅቱ ከነበረው የህዛብ አንዴነትና ጀግንነት
እንዱሁም የዔቴጌይቱ ጥበበኛነትና ብሌሀት የተሞሊው አመራር ሰጭነት መሆኑን የተሇያዩ
የታሪክ ዴርሳናት ያስረዲለ። ተክሇጻዴቅ መኩሪያ አጼ ምኒሉክና የኢትዮጵያ አንዴነት በተሰኘው
መጽሏፊቸው ሊይ ስሇእቴጌ ጣይቱ ብሌህ የአመራር ሰጪነት ሲገሌጹ "እቴጌ ሇወታዯሮቻቸው
ወዯ ምሽጉ ገብቶ ሇመዋጋት እንዯዘህ ሇበዙችሁት ጦር የምሽጉ መንገዴ ጠባብ ስሇሆነ
ከጣሉያኖቹ መዴፌና ጥይት የበሇጠ እርስ በርሳችሁ ትገዲዯሊሊችሁ። ስሇዘህ ሄዲችሁ ጣሌያኖቹ
ውሃ እንዲይቀደ ምንጩን ጠብቁ" (1983፣285)። ማሇታቸውን ጠቅሰው የእቴጌይቱን ብሌሀት
ገሌጸዋሌ። የሴት መሊ ስጠኝ እንዱለ እቴጌ ጣይቱ ጣሉያኖቹ ከጦር ውጊያ በተጨማሪ
ውሃውን በመቆጣጠር በውሃ ጥም እንዱያሌቁና ሀይሊቸው እንዱዲከም በማዴረግ ሇጦርነቱ ዴሌ
የበኩሊቸውን አስተዋጾ አዴርገዋሌ።
ከእያንዲንደ ስኬታማ ወንዴ ጀርባ ጠንካራ ሴት አሇች እንዯሚባሇው ከታሊቁ ንጉስ ከአጼ
ሚኒሉክ ጎንም ብሌኋ ጣይቱ አሇች። ባሇቅኔዋም ታሪክ በክብር የሚዖክራቸውንና ዒርአያ
የሆኑትን ጀግና ሴት በቅኔያቸው በማምጣት አመስጥረው ገሌጸዋሌ።
ቅኔ ፪ ጉባኤ ቃና
አንስተ ሀገር ሇብዋ ኢትዮጵያዊተ ጣይቱ።
ከመአክረየቶሙ ዛህረ ሇኀያሊነተ ሀገር እስፌንቱ19።
ትርጉም፦

የሀገር ሴቶች ኢትዮጵያዊት የምትሆን ጣይቱን አስታውሱ፤
ስንቶቹን

ኃያሊኖች መቃብር እንዲስቆፇረቻቸው።

የቅኔው ወርቃዊው ጉዲይ እቴጌ ጣይቱ "ሴትና ዴስት ወዯማጀት" የሚሇውን አስተሳሰብ ጥሳ
ወዯ ጦርነቱ በመዛመት የጀግንነት ተግባር መፇጸሟንና የኢትዮጵያ ሴቶች እቴጌ ጣይቱን
አርዒያ እንዱያዯርጉ የሚያሳስብ ነው። ንጽጽሩ በሀገራችን ያሇው የአባዊ ሥርዒት የበሊይነት
ሴቶችን ዯካማ አዴርጎ የሚመሇከት ሲሆን ሴቷም ይህንን አምና እንዴትቀበሌ የሚያዯርግ
ነው። በአስተሳሰብም ሆነ በተግባር የወንድች የበሊይነት ባሇበት ሀገርና ማህበረሰብ ውስጥ
ሴቶችን አሳንሶ ከማየት ባሇፇ እንዯሰው የማይቆጠሩበት ሁኔታ ይኖራሌ። ከአወንደ እኩሌ
ተግባራትን የማትከውን፣ የሽንፇት ማሳያ እና መጠሪያ ተዯርጋ ትወሰዲሇች። ይህ ስር የሰዯዯ
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የሴቷን ሰውነት የሚክዴ ዔሳቤ ሴቶቹ እራሳቸው እኛኮ አንችሌም ወንድች ናቸው ጠንካሮች
ወዯሚሌ ዴምዲሜ እንዱዯርሱ ያዯርጋቸውና ታሊሊቅ ከሚባለ ሀገራዊ ጉዲዮች፣ከትምህርት
መስክ፣በአዯባባይ

ከሚከወኑ

ተግባራት

እራሳቸውን

ያገሊለ።

ነገር

ግን

ይህንን

ሁለ

የአስተሳሰብና የተግባር ተፅዔኖ ተሻግረው ታሊሊቅ ተግባራትን የሚፇጽሙና ታሪክ የሚሰሩ
ዔንስቶች አለ። ከነዘህ ሴቶች መካከሌ ዯግሞ ታሪክ በክብር የሚዖክራቸው እቴጌ ጣይቱ አንዶ
ናቸው። እቴጌ ጣይቱ በ1888 ዒ.ም ፊሽስት ኢጣሉያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ከንጉሠ
ነገሥቱ ከአፄ ሚኒሉክ እና በወቅቱ ወዯጦርነቱ ከዖመተው ኢትዮጵያዊ ጀግና ጋር በመሆን
ሇጦርነት የተሰሇፈ እና ሇሀገራቸው ነጻነት ተዋግተው ሇአሁኑም ይሁን ሇመጭው ትውሌዴ
አርዒያ የሚሆኑ ጀግና ናቸው።
ባሇቅኔዋም እኒህን ጀግና ሴት ከታሪክ ጠቅሰው በማምጣት የፇጸሙትን ተጋዴል፣ሇሀገራቸው
ነጻነት የዋለትን ውሇታ በማስታወስ ጠሊትን ያስጨነቁትን ጣይቱን ተመሌክታችሁ እሳቸውን
አርዒያ ምሳላ አዴርጋችሁ እንዯሳቸው ሁኑ። ማህበረሰቡ ዛቅ አዴርጎ ቢያያችሁም እንዯዯካማ
ቢቆጥራችሁም እናንተ ግን የሰዎች ሌበ ሙለነት በሚፇተንበት የጦርነት አውዴማ ሊይ
ሇመጋዯሌ ቆርጠው የወጡትን ጣይቱን ተመሌከቱ። የማህበረሰቡን አስተሳሰብ ተከትሊችሁ
አትዴከሙ። እሳቸው ጀግና እንዯሆኑ እናንተም ጀግና ሁኑ ዯካሞች አይዯሊችሁምና

በማሇት

ይናገራለ።

4.2 ፌሌስፌና
ፌሌስፌናዊ ጉዲይ የሰው ሌጅ ተፇጥሮን፣ በሪያው ያለ ጉዲዮችን፣እውነትን የሚፇሌግበት፣
ዔረቂቅ የሆኑ እሳቤዎችን የሚመረምርበትና ምሊሽ ሇማግኘት የሚጠይቅበት ጥሌቅ የሆነ
የዔውቀት ዖርፌ ነው። የሰው ሌጅ አዔምሮ ምንጊዚም ከመጠየቅ አይቦዛንም በዘህ ተፇጥሯዊ
ባህርይውም ሇተሇያዩ ጉዲዮች ምሊሽ ያገኛሌ፤ መፌትሄ ይፇሌጋሌ። እነዘህን ፌሌስፌናዊ
ጉዲዮችንም በተሇያዩ መንገድች ይገሌጣቸዋሌ። ከነዘህ መገሇጫ መንገድች አንደ የግዔዛ ቅኔ
ነው። የግዔዛ ቅኔ ከሏይማኖታዊና ማህበራዊ ጉዲዮች ባሻገር ሇሰው ሌጅ አዔምሮ ጸናን የሆኑ
ዔሳቤዎች የሚቀርቡበት፣ ማህበረሰቡ እውነት ብል ያጸዯቃቸው ጉዲዮች የሚመረመሩበር ነው።
የዘህ ጥናት ትኩረት የሆኑት የመምህራኑ ቅኔያትም ፌሌስፌናዊ ጉዲዮችን ያነሳለ። ከቅኔያቶች
ውስጥ አምስት ያህሌ ፌሌስፌናዊ ጉዲዮችን የያ ቅኔያቶች ተፇክረው ቀርበዋሌ።
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4.2.1 ስሇሰው ሌጅ ፌሊጎት
ቅኔ ፪ ስሊሴ
ይስማዔ አውያተ መኑ እግዘአ ሇነፌስ እምአ አግብርተ ዒሇም ታህቲት
ባህታዊ ወመተባሇ አማላቅ ባዔደ።
ሇጾም እግዘአ ኢያሱ ሇእፅብት ፇቃደ።
እንዖ ይእስእል ወሥጋ ዛናባተ ፀሌ ይረደ።
አሀደ አማላቅ እስመ አሏደ።
ባህታዊ ፀሀዬ በይነስኩርንደ።
ይስዔል ምስሇ ሉቅ ወሌደ20።
ትርጉም፦

የነፌስ ጌታ ጾም ይሄ የማንን ጩኸት ይስማ ከታችኛው ዒሇም እስሊምና
ክርስትያን፤
ከነዘህ ፇቃደ የምታስዯንቅ የኢያሱ ጾም ጌታ፤
ይህንን አንደ እስሊም ስጋና ወተት ዛናቦች እንዱዖንቡ ሲሇምነው፤
አንደ ባህታዊ ከሉቅ ሌጁ ጋር ስሇሽንኩርት ፀሀይን ይሇምነዋሌ ማንንይስማ።

የቅኔው

ወርቃዊው

ጉዲይ

የኦርቶድክስ

ተዋህድ

ክርስቲያኖች

በጾም

ወቅት

ከስጋና

ከወተት(ከጥለሊት) ሲከሇከለ የእስሌምና እምነት ተከታዮች ግን ስጋና ወተት እንዯሚመገቡ
የሚገሌጽ ነው።
ማህበራዊው ጉዲይ የሰው ሌጅ ፌሊጎት የተሇያየ መሆኑን የሚገሌጽ ነው። ሰው የተሇያየ ሀሳብና
ፌሊጎት ስሊሇው አንደ አንዴ ነገር ሲፇሌግ ላሊው ዯግሞ ላሊ ይፇሌጋሌ። ሇአንደ ርካሽ የሆነው
ነገር ሇአንደ ውዴ ይሆናሌ። ዛናብ ያገኘ በፀሀይ እጦት ይቸገራሌ ፀሀይ ያገኘ ዯግሞ ዛናብ
በማጣት ይቸገራሌ። ሁለም የየራሱን ፌሊጎት ሇማግኘትና ሇመርካት ሲሌ ብ ይዯክማሌ፤
ይወጣሌ ይወርዲሌ ያቻሇውን ሁለ ያከናውናሌ ከአቅሙ በሊይ የሆነውን ዯግሞ ይሰጠኛሌ፤
ያዯርግሌኛሌ ወዯሚሇው አምሊኩ ሌመናን ያቀርባሌ። በቅኔ ውስጥ

"ማንን ይስማ" የሚለት

ቃሊት የሰውን ሌጅ የተሇያየ ፌሊጎትና የማያባራ ጥያቄውን ወዯ አምሊኩ እንዯሚያቀርብ
የሚገሌጹ ናቸው። የዛናብ ዔጦት በዴርቅ ምክንያት የሰውን ሌጅ መሰረታዊ ፌሊጉት የሆነውን
ምግብ የሚያሳጣ ከባዴ ችግር ነው። እንዱሁ በዛናብ እረስርሳ የተሰጣትን ያበቀሇች ምዴር
ቡቃያው ሇፌሬ ይበቃና ይበስሌ ዖንዴ ፀሀይ ታስፇሌጋሇች። ነገር ግን የዛናብና የፀሀይ መገኛ
20

የእማሆይ ኅሪት ቅኔ

81

ወቅታቸው የተሇያየ በመሆኑ በአንዴ ጊዚ አንዴ ሊይ ሉገኙ አይችለም። ዛናብ ተገኝቶ ፀሀይ
ሊይገኝ ይችሊሌ። ሁለም ነገር ተማሌቶ ባሇመገኘቱ ምክንያት የሰው ሌጅ ሁሌ ጊዚም ከመጠየቅ
አይቦዛንም እንዯጠየቀና እንዯፇሇገ ህይወቱ ታሌፊሇች እንጂ።
የሰው ሌጅ ፌሊጎት የተሇያየ በመሆኑ እና ሇመኖር የሚያስፇሌጉት ነገሮችም የተሇያዩ
በመሆናቸው ሇአንደ የበዙው ሇአንደ እያነሰ አሌያም ከነጭራሹ እየጠፊ ይቸገራሌ። አንደ
ሀገርና ህዛብ በዛናብ ብዙት ሲቸገር ላሊው ሀገርና ህዛብ ዯግሞ በበዙ ፀሀይ በበረሀ ይሰቃያሌ
ሁለም ነገር ተሟሌቶና ተመቻችቶ ስሇማይገኝ። የእያንዲንደ ግሇሰብ ፌሊጎትም እንዱሁ ነው ።
ሀብት የላሇው ሀብትን ይሻሌ፤ ሀብት ኖሮት ጤና በማጣት የተቸገረው ጤናውን ይሇምናሌ፤
ሌጅ የላሇው ሌጅ ይሇምናሌ። የሰው ሌጅ በራሱ ሌፊትና ጥረት አሌሳካ ያሇውን ከአቅሙ በሊይ
የሆነውን ነገር ሇማግኘት ይሰጠኛሌ ወዯሚሇው አምሊኩ ይሇምናሌ። ባሇቅኔዋም የሰውን ሌጅ
የተሇያየ ፌሊጎት በማምጣት ሁለም ነገር በአንዴ ጊዚ ተሟሌቶ እንዯማይገኝ እና ሰውም
የተሇያየ ፌሊጎቱና ጥያቄው

ሉገታ እና ሁለንም በአንዳ አሟሌቶ ሉያግኝ

የማይችሌ በመሆኑ

ፇጣሪ የማንን ጩኸት ይስማ ሲለ ሁለን የሚችሇውን አምሊክ የዯካማውን የሰውን ሌጅ ባህሪ
አሊብሰው የሰውን ሌጅ የተሇያየ ፌሊጎትና ጠያቂነቱን አሳይተውበታሌ።
4.2.2 ስሇሞት
ቅኔ ፩ ዖአምሊኪየ
አንተ ሞት አምጻኤ ብኅኀሣር።
ምንት ዖይፀንአከ በሰማይ ወምዴር።
እስመተአዯውከ ሇኤሌሳዔ አበተዋሔድ ክቡር21
ትርጉም፦

ብ ሀሳር የምታመጣ ሞት ሆይ፤
የሰማይና የምዴር አምሊክ ክርስቶስ የከበረ የተዋህድ አባት ኤሌሳን
ተዯፊፌረኸዋሌና፤
የሰማይና የምዴር ሰው በሰው ዖንዴ የሚቆይህ ምንዴን ነው።

የቅኔው ሰማዊ ክፌሌ ሰውን የማያከብር ዯፊር ሰውን የሚመሇከት ነው። አንዲንዴ ሰው
በዔውቀታቸው፣

በስራቸው

እንዱሁም

በዔዴሜያቸው

በማህበረሰቡ

ዖንዴ

የተከበሩ

አንቱ

የተባለትን ሰዎች በመናቅ ከክብር ዛቅ አዴርጎ ያቃሌሊቸዋሌ። ዯፊርና ባሇጌ ሇሰማይና ሇምዴር
21
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የከበደ ታሊሊቅ ሰዎችን ከማክበር ይሌቅ አቃል የሚያይና ክብራቸውን ዛቅ የሚያዯርግ ባሇጌ
በመሆኑ ማህበረሰቡም "ባሇጌን ተነስ አይለትም" በማሇት ታሊሊቆችን የማያከብር ባሇጌን መተው
እንጂ

እንዱህ

አዴርግ

ማሇት

አያስፇሌግም

በማሇት

ይገሌጻለ።

ባሇቅኔዋም

ሰዎችን

የሚዯፊፇረውን፣ ሇሰዎች ክብር የማይሰጠውን ባሇጌ ሰው መጨረሻህ ምን ይሆን በማሇት
ይገሌጹታሌ። የቅኔው ወርቃዊ ክፌሌ ዯግሞ የሞትን ዯፊርነት እና ጨካኝነት የሚገሌጽ ነው፡፡
ሞት ምግባረ ቢስ በሆነው ሰው ተመስል የቀረበ ሲሆን ባሇጌ ታሊሊቆችን እንዯማያከብር ሁለ
በዔውቀት የሊቁ፣ በስራቸው የተከበሩ፣ በጀግንነታቸው የተፇሩ፣ ነገስታት ቢሆኑ ባሇስሌጣን
ከሞት አያመሌጡም ሞት ባሇጸጋ ብል አይፇራም ዯሃ ብልም አዛኖ አይተውም ሁለንም
ይወስዲቸዋሌ ዯፊር ነውና።
ባሇቅኔዋ ይህንን ቅኔ የተቀኙት የሰሜን ጎንዯር ሉቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዔአቡነ ኤሌሳ ባረፈ ጊዚ
ነው። ብፁዔ አቡነ ኤሌሳ ታሊቅ የሃይማኖት አባት እና ዯግ ህዛብን የሚያጽናኑ በመሆናቸው
ሇሁለም እኩሌ የሆነው ሞት በእሳቸውም ሊይ በዯረሰ ጊዚ ረቂቅ የሆነውን ነገር እንዳት ዯፊር
ነህ እንዳትስ እሳቸውን ያህሌ ታሊቅ ሰው ትወስዲሇህ በማሇት ሞት የሚሰጥህ ቅጣት ወይም
የጥፊት ዋጋህ እንዳት የከፊ ይሆን ትሌቅ ሰው ዯፌረሃሌና ሲለ ሞትን እየወቀሱ
የተዋህድ

አባት

ሌትምራቸው

ሽማግላውን

አሌቻሌክምና

አቡነ
በማሇት

ኤሌሳን

ወስዯሃሌና

እረቂቁን

ሞት

ሇእሳቸውም

ተናግረውታሌ።

የተከበሩትን

ሌትራራሊቸውና
የሰው

ሌጆች

ቤተሰቦቻቸው፣ ወዲጆቻቸው፣ የሚወዶቸውና የሚያከብሯቸው ምንግዚም ከጎናቸው እንዱሇዩ
በተሇይም ዯግሞ በሞት እንዱወሰደባቸው አይፇሌጉም ነገር ግን ይህ ተፇጥሯዊ ግዳታ
ሁለንም የሰው ሌጆች ታናሽ ታሊቅ ሳይሌ በፇሇገው ጊዚ የሚወስዴ በመሆኑ እገላን ውሰዴ
እገላን

ተው

ብል

ክሌከሊ

ማዴረግ

አይቻሌም።

ይህ

በመሆኑም

ሰዎች

የሚወደትንና

የሚያከብሩትን ሰው ከጎናቸው በሞት ሲነጠቁ ሀዖናቸው ከባዴ ይሆናሌ። ባሇቅኔዋም በጣም
የሚያከብሯቸውና የሚወዶቸው ታሊቁ አባት አቡነ ኤሌሳዔ በዴንገት ሲያርፈ የተሰማቸውን
ሀዖን እና ሇእርሳቸው የነበራቸውን ክብርና ፌቅር የገሇጹት የሞትን ጭካኔ እንዱሁም እኒህን
ታሊቅና የተከበሩ ሰው በመዴፇሩ ቅጣቱ ምን ይሆን በማሇት የሰው ሌጆችን ሁለ ህሌውና
ነጣቂውን ሞት መጨረሻህ ምንዴን ነው ሲለ በቅኔያቸው ይጠይቁታሌ ።
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ቅኔ ፪ ሥሊሴ
አንተ አማኑኤሌ መፌቀሬ ሰብአምዴር ወኢዮር ሇወሌዴከ ሞት
እመከመፇጠርኮሙ እንጋ።
ውእቱ አምጣነ ሇመዯ ዚና ሰብእ ሥጋ።
እንዖ ተፇጥሮቲ መቅዴመ ሇዒቂበይእቲ ሔጋ።
ሇሓዋን እም ምሌዔተ ጸጋ።
ዖዔዛራ ወሓኖክ ዖኅዴጋ።
ሇዒሇም ዖተመሌአት ንትጋ22።
ትርጉም፦

አንተ የምዴርና የሰማይን ሰው የምትወዴ አማኑኤሌ ሆይ፤
ሞት ሌጅን እንዳት እንዯፇጠርከው እንጃ፤
እሱ የሰው ወሬ ስጋ የሇመዯ ነውና፤
የናት ሓዋን ህግን ማክበር አስቀዴሞ ተፇጥሮ ሲሆን፤
ጎድልነትን የተመሊች ዒሇምን የተዋት የዔዛራና የሄኖክ ስጦታ ይህን የተመሊች፤
የእናት ሓዋን ህግን ሇማክበር ተፇጥሮው ሲሆን ሞት ሌጅ ወሬ ስጋን ሇምዶሌና
እንዳት እንዯፇጠርከው እንጃ።

ሠሙ የሚያመሇክተው

ወሬ የሇመዯን ወሬኛ ሰውን ነው። በወርቃዊው ክፌሌ ግን ባሇቅኔዋ

የክርስቶስ አምሊክን ሞት በማንሳት ሞት ሇምን አስፇሇገህ በማሇት ይጠይቃለ። ሞት የሰውን
ሌጅ ሁለ የሚያሸንፌና ከመኖር ወዯ አሇመኖር የሚሇውጠውን ሃይሌ እንዳት ፇጠርከው
ሇምንስ ሞት ተፇጠረ በማሇት በተሇይም የአምሊክን ሞት ያነሳለ። በክርስትና አስተምህሮ
በመጽሏፌ ቅደስ ሊይ የሰውን ሌጅ ሇማዲን አምሊክ በመስቀሌ ሊይ ተሰቅል መሞቱና
በሶስተኛው ቀን መነሳቱ ተገሌጿሌ። ባሇቅኔዋም ሞቼ አዴንሀሇሁ ከሚሌ ይሌቅ ሳይሞት ማዲን
ይችሌ የሇምን? ይሊለ ምክንያቱም አምሊክ ነውና ሁለን ማዴረግ ስሇሚችሌ ነው።

ሞትን

የፇጠርከው አንተ ሆነህ ሳሇህ የሰውን ሌጅ እንዱገዴሌ ሇምን ፇቀዴክሇት አንተስ ሞትን ዴሌ
መንሳት እየቻሌክ መሞትህ ሇምን አስፇሇገ እያለ አምሊክን ይሞግታለ። በመጽሏፌ ቅደስ
በማቴዎስ ወንጌሌ ምዔራፌ አስራ ስዴስት ሊይ "ጌታችን ወዯ ኢየሩሳላም ይሄዴ ዖንዴ
ከሽማግላዎችና ከካህናት አሇቆች ከጻፍችም ብ መከራ ይቀበሌና ይገዯሌ ዖንዴ በሶስተኛውም
ቀን ይነሳ ዖንዴ እንዲሇው ሇዯቀመዙሙርቱ ይነግራቸው ጀመረ" የሚሇውን ቃሌ መነሻ
22

የእማሆይ አመተማርያም ቅኔ
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በማዴረግ አሸናፉ የሆነውን ሞት ዴሌ መንሳትህ እንዯማይቀር እያወክ ሇምን ሞትክ ሇምን
የሰው ሌጆችን ስጋ ሲበሊ ኖረ ይህን እንዳት ፇጠርከው እያለ ይጠይቃለ።
በላሊ ገጽታ በቅኔው የፇጣሪ ትህትና ይዯነቅበታሌ። አምሊክ በመሇኮቱ ህያው እና ሁለን
ማዴረግ የሚችሌ ሆኖ ሳሇ ሞትን መቅመሱ ሇፇጠራቸው ፌጥረታት ታዜ መገኘቱ አስዯናቂ
ነው። በኦርቶድክስ ተዋህድ አስተምህሮ አምሊክ ስጋ ሇብሶ ወዯዘህ ምዴር ሲመጣ አንዴም
የሰውን

ሌጅ

ሇማዲን

አንዴም

አርዒያ

ሆኖ

አዴርጉ

ከማሇቱ

በፉት

አዴርጎ

በማሳየት

ሇማስተማር ነው። በቃሌ ብቻ ይሁን ከማሇት ይሌቅ ሇአምሊክነቱ የማይገባውን በከብቶች በረት
መወሇደ፣ እንዯህጻናት እያሇቀሰ ማዯጉ፣ የሰው ሌጆችን ስቃይ መቀበለ፣ በሰዎች እጅ መገረፈ
ሁለ ትህትናን ማስተማሩ ነው ባሇቅኔዋም አንዴም አምሊክ ሆኖ ሞን ማሸነፌ እየቻሇ ሇምን
መሞት አስፇሇገው በማሇት አምሊክን ይጠይቃለ አንዴም ሁለን የሚችሌ ሆኖ ሳሇ እንዯ ታናሽ
ሰው ዛቅ ብል መታዖን ያዯንቃለ።
ቅኔ ፫ ጉባኤ ቃና
አዲም ወሓዋን ኢወሇደ እንበሇ ኤሌያስ ወሌዯ።
ሇኀይሌ ሞት እስመ ኢወሀበ እዯ23።
ትርጉም፦

አዲምና ሓዋን ከኤሌያስ በቀር መች ሌጅ ወሇደና፤
ሁለን ሇአሸነፇው ሇጉሌበተኛ ሞት እጅ አሌሰጠምና።

ታሪኩ በዖመነ ኦሪት የነበረው የነብዩ ኤሌያስ ሲሆን እንዯ ሰው ሌጆች ሁለ የስጋ ሞት
ሳያገኘው ወዯ ብሄረ ህያዋን ማረጉን የሚገሌጽ ነው። "አፇር ነህና ወዯ አፇር ትመሇሳሇህ"
የሚሇው አምሊካዊ ቃሌ ሁለንም የአዲም ሌጆች የሚመሇክት ቢሆንም በመሌካም ምግባራቸውና
ሏይማኖታቸው የተነሳ ህያውነትን ተጎናጽፇው ስጋቸው አፇር ሳይነካው የሞትም ሀይሌ
ሳያሸንፊቸው የሚኖሩ አለ። ኤሌያስም ከነዘህ ህያዋን የሚዯመር ነው።

ወዯ ሰሙ ጣጣ

ስንመሇስ ግን የሰው ሌጅ አፇር ነህና ወዯ አፇር ትመሇሳሇህ በተባሇው አምሊካዊ ቃሌ መሰረት
ሁለም የአዲም ዖር ሞት በተባሇው ባሇስሌጣን ይወሰዲሌ። ከአዲም ጀምሮ ሁለም የሰው ሌጆች
በሞት ተሸንፇው ወዯ መቃብር ወርዯዋሌ። ምንም በዘህ ምዴር ሊይ በዔውቀት፣ በሀብት፣
በስሌጣን

የታወቁና ብ ዛና ያሊቸው ሰዎች ሁለም በነበር አሌፇው በሞት ተወስዯዋሌ።

ምዴር ከተፇጠረች ጀምሮ የነበረ አንዴም የሰው ሌጅ የሇም።
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የሰው ሌጅ ሇአፇር እንዯተሰራ ሞትም የማይቀር የመጨረሻ ዔጣ እንዯኾነ "ውል ውል ከቤት
ኑሮ ኑሮ ከሞት የሚቀር የሇም" የሚሇው ምሳላያዊ ንግግር ሞት ሇሰው ሌጅች ሁለ የሚዯርስ
ዔጣ የህይወት ጉዜን የሚገታ ሀይሌ እንዯሆነ ይገሌጻሌ። ሰዎች በሚያከናውኑት ተግባር፣
ባሊቸው የስሌጣን ከፌታ፣ እንዱሁም ዛናና ሀብት ፇራሽ ገሊን የተሸከሙ በሞት የማይወሰደ
ዖሊሇማዊ መስሇው ቢታዩም እነዘህ ነገሮች ግን ከሞት የሚያስጥለ ባሇመሆናቸው ተሸናፉ
ሆነዋሌ። ባሇቅኔዋም "አዲምና ሓዋን ከኤሌያስ በቀር መች ሌጅ ወሇደና" በሚሇው ስንኝ
በሀይማኖቱ ቅደሳን ተብሇው በፇጸሙት ሏይማኖታዊ ተጋዴልና የጽዴቅ ስራ

በፇጣሪ

ከተመረጡት ከነኤሌያስ ውጪ አሇም ከተፇጠረ ጀምሮ የሰው ሌጅ ሁለ ሞት በተባሇው ዔረቂቅ
ሃይሌ እንዯሚሸነፌ፤ ምንም ጅግና ቢሆን በሞት ግን የማይሸነፌ እንዯላሇ በዘህ ምዴር ሊይም
ዖሊሇማዊ እንዲሌሆነ ገሌጸዋሌ።
4.2.3 የአምሊክን ፌርዴ የሚሞግት
ቅኔ፩ መወዴስ
ያስተዏብይኑ ባዔሌ እግዘአብሓር ዏበይተ ሀኬት ሀገር ዏበይተ ኀጥአነ።
ዒይነ ዘአሁ ኅሩየ መትሔተ ኢያንበሬስ ዯይነ።
ኀበ ኀበ ይነብር ኩነኔሁ ወኅሩየ በኂርውናሁ ኄራነ ኄራነ።
አምጣነ ያነብር መንበረዙ ማርያም ዴንግሌ እንተ ኢያሱ ሰፇነ።
ዯብረዖይትሂ ነጋሤ ጊዚ ዖዖያበዴር ጻዴቃነ።
ኃጥአነ ኃጥአነ ወጻዴቃነ ቅደሳነ።
ቁጳሬገሀነም ኀጉሇ እንተያዯክም ፌጡነ።
ወሔብስተ ጽዴቅ አማናዊት መንግስተ ሰማይ መካነ።
አኮኑ ቅሩብ እዯ ዘአሁ አማነ24።
ትርጉም፦

እግዘአብሓር ባዔሇጸጋ የአበሊሌጣሌን ወይስ ያዲሊሌን?
የክፊት ሀገር ታሊሊቆች ኃጢያተኞችን በራሱ

ዒይን ዒይቶ መርጦ መርጦ

ከኢያንቨሬስ በዯሇኛ በታች ዯይን በዯይን ስሇግዙቱ ሲያስቀምጥ
በቸርነቱ መርጦ ዯጋጎችን ግን ይህች የሆነች ጥብቅ ማርያም የማርያም ወንበር
ክብር በክብር ወንበር ያስቀምጣሌና።
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የጊዚ ንጉስ ዯብረ ዖይትም ዯጋጎችን የሚመርጥ ፇጣሪ ፌርዴ ሴትዮ ከፌርዴ
ሴትዮ ጋር ያጡ የሆኑ ሀጢአተኞች ሇሀጢያተኞች ሽማግላዎች ፇጥኖ
የሚያዯክም የገሀነም ጥሬ ጥፊት ጥፊት ጥሬን ሲያቀርብ ፤
ሇእውነተኞች ቅደሳን ዯግሞ የእውነተኛይት ጽዴቅ ሴትዮ እንጀራ ክብርን
ከመንግስተ ሰማይ ቦታ እውነተኛ የሚሆን የራሱ እጅ በእጅ ያቀረበ አይዯሇምን።
የቅኔው ወርቃዊ መሌዔክት አምሊክ

በዔሇተ ምጽዏት የሚሰጠውን ፌርዴ የሚጠይቅ ነው።

የዒሇም ፌጻሜ በሚመጣበት ጊዚ የሰው ሌጅ በአምሊኩ ፉት ቆሞ ፌርደን ይቀበሊሌ። በዘያን
ጊዚ በማቴዎስ ወንጌሌ ምዔራፌ 24 እንዯተገሇጸው አምሊክ በዯብረ ዖይት ሲገሇጥ መሌካም
የሠሩ ፤እንዯ ትእዙና ህጉ የኖሩ፤ ወዲጆቹንና ባሇሟልቹን ይፇርዴሊቸዋሌ። ኑ እናንተ የአባቴ
ብሩካን ዒሇም ሳይፇጠር ያዖጋጀሁሊችሁን መንግሥቴን ውረሱ ብል ወዯ ዖሊሇማዊ እረፌት
ይጠራቸዋሌ። ሔግና ትዔዙን አፌርሰው ሇፇጣሪ ሳይገ የኖሩትን ዯግሞ በተቃራኒው እናንተ
ኀጥኣን ከኔ እራቁ በማሇት ወዯ ዖሊሇማዊ ቅጣት እንዱሄደ ይፇርዴባቸዋሌ። ባሇቅኔዋ አምሊክ
በአምሊክነቱ ሁለን ማዴረግ ይቻሇዋሌና ሏጥያተኞቹ ከክፈ ስራቸው እንዱመሇሱ፣እንዯጻዴቃን
በጎ ህሉናና መሌካም ምግባር እንዱኖራቸው ማዴረግና የሱ ወዲጅ እንዯሆኑት ቅደሳን ማዴረግ
እየቻሇ ሇምን ዛም ይሊቸዋሌ በማሇት ፇጣሪ ሁለንም የሰው ሌጅ እንዯ ህጉና ትዔዙ እንዱኖር
ቢያዯርገው ኖሮ ሏጢያተኛ የሚባሌ አይኖርም ወዯ ሲኦሌ የሚወርዴ የዱያብልስ ባሪያ የሚሆን
ሰው አይኖርም ነበር

ሲለ ሇሰው ሌጆች በማዖን አምሊክን ይጠይቃለ።

ወዯ ሰሙ ትርጉም ስንመሇስ በዘህ ዒሇም የሰው ሌጆችን አዴልአዊነት
በሇጸጋ

የሚያሳይ ነው።

ሇወዲጅ ዖመደ፤ ሀብትና ንብረት ሊሇው ያዯሊሌ። ባሇጸጋ በተሰጠው ሀብትና ንብረት

ዴሆችን ከመርዲት ሇአቅመ ዯካሞች ከመቆም ይሌቅ በሀብት የሚመስለትን ፤ውሇታውን
የሚመሌሱሇትን በመመሌከት ሊሇው ያዯሊሌ። ሰው ከሰው ያበሊሌጣሌ ዯሀውን ሇመርዲት ሇቡ
አይፇሌግም በማሇት የሰውን ሌጅ አዴልአዊነት ይናገራለ።

4.3 ሃይማኖታዊ ጉዲይ
ሃይማኖት ከሰው ሌጆች ሥጋዊ ዔይታ በሊይ የሆኑ ጉዲዮችን በማመን ተቀብሇው የሚጓበት
ነው። እነዘህን ረቂቅና ጸናን የሆኑ ሏይማኖታዊ ጉዲዮች አካሌ ነስተው ሇሰው ሌጅ ህሉና
ቅርብ በሆነ መሌኩ በግዔዛ ቅኔ ይቀርባለ፡፡ ቅኔም መፇጠሪያው የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ
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ቤተክርስትያን በመሆኑ ባሇቅኔዎችም መሰረታዊ የሆነ የሃይማኖቱ እውቀት ያስፇሌጋቸዋሌ።
በዘህም

በቅኔያቱ

ውስጥ

ነገረ

ሃይማኖትን፣

ነገረ

ቅደሳንን፣

ነገረ

ዴህነት፣ህያውነትን

የመሳሰለት ጉዲዮች ይቀርቡቧቸዋሌ። በዘህ ክፌሌም ከመምህራኑ የተሰበሰቡ አስር ቅኔዎች
በፌካሬ ጎዲና ተተንትነው ቀርበዋሌ።

4.3.1 ህያውነትን የሚገሌጹ
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
ፌሱሏን ሓኖክ ወሱቱኤሌ ሔፃናተ ኤድም እም።
እስመ አስተየቶሙ ኤድም ሇእለ ሀሉበ ኅርየት ሊሔም25።
ትርጉም፦

የእናት ኤድም ሔፃናቶች ሓኖክና ሱቱኤሌ ዯስተኞች ናቸው።
ሓኖክና ሱቱኤሌን እናታቸው ኤድም የመምረጥ ሊም ወተትን
አጠጥታቸዋሇችና።

የቅኔው ሠማዊ ክፌሌ የሚያመሇክተው ህፃን ሌጆች እናታቸው የጡቷን ወተት ስታጠጣቸው
ዯስተኞች፣ ሳቂታና ተጫዋቾች ይሆናለ የሚሌ ነው። ወርቁ ግን ዖሊሇማዊነትን የሚገሌጽ
ሲሆን በሃይማኖት አስተምህሮም የሰው ሌጅ ሞትን አሸንፍ ዖሊሇማዊነትን ወይም ህያውነትን
ይጎናጸፊሌ። ይህ ህያውነት ግን እንዯላልቹ የስጋ ሞትን ካስተናገደ በኃሊ ሳይሆን ሞትን
ሳይቀምሱ ከነስጋቸው ህያው ሆነው የመኖር ምስጢር ነው። በሃይማኖት የሰው ሌጅ በመሌካም
ምግባሩና ተጋዴልው ቢሞትም እንኳ ህያዊት ነፌሱ ከቅጣት አምሌጣ ወዯ

ዖሊሇማዊ ህይወት

ትሸጋገራሇች።

ምክንያት

በላሊ

አንጻር

ዯግሞ

በሰሩት

የተሇየ

የጽዴቅ

ተግባር

አምሊክ

የመረጣቸው እንዯላሊው የአዲም ሌጅ የስጋ ሞትን ሳይቀምሱ ከዘህ ዒሇም ኑሮ በመሇየት
በብሄረ ህያዋን ያኖራቸዋሌ። ባሇቅኔዋም ሓኖክና ሱቱኤሌ በጽዴቅ ስራቸው ወዯ ሞትን
ሳይቀምሱ ወዯ ብሓረ ህያዋን እዯተነጠቁ ገሌጸዋሌ።

25
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4.3.2 ስሇትንሳኤ
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
አንተ ወሌዴ ኮናኔ አዲም ጸሊኤ።
ቀተሌከ አውዯዖዖሓዋን መንገኒቅከ ትንሣኤ26።
ትርጉም፦

የአዲም ገዢ ወሌዴ አንተ ሆይ፤
የሓዋን አዯባባይ ሲዕሌ ከዘህ በጠበንጃህ ትንሳኤ
ጠሊት ዱያብልስን ገዯሌክ።

ሠሙ አንዲንዴ ሰው ጠሊቱን በአዯባባይ ማሇትም ሰው ባሇበትና በግሌጽ ቦታ በመሳሪያ
ይገሇዋሌ። ወርቁ የኢየሲስ ክርስቶስን ትንሳኤ የሚገሌጽ ነው። ታሪኩ የሰው ሌጆች አባት እና
እናት

የሆኑት አዲም እና ሓዋን ባጠፈት ጥፊት የተነሳ ከገነት ተባረው ከነሌጅ ሌጆቻቸው

በሲኦሌ መከራ ይቀጡ ነበር። አምሊክም አዲምና ሓዋንን ወዴቃችሁ ቅሩ ሳይሌ ፀፀታቸውንና
መስዋዔታቸውን ተመሌክቶ አዲምን ከሌጅ ሌጅህ ተወሌጄ አዴንሀሇሁ ብል ቃሌ ኪዲን በገባሇት
መሰረት ሰው የሆነው አምሊክ ከዴንግሌ ማርያም ተወሌድ እንዯህጻናት ካዯገ በኃሊ ከአይሁዴ
እጅ መከራን ተቀብል በዔሇተ ዒርብ በመስቀሌ ተሰቅል ሞቶ ተነስቶ መቃብርን ዴሌ ነስቶ
የአዲምን ጠሊት ዲቢልስን ተበቅሎሌ። "በጠበንጃህ ትንሳኤ ጠሊት ዲቢልስን ገዯሌክ" ማሇት
የክርስቶስ ትንሳኤ እንዯጠመንጃ ሆኖ የአዲምን ጠሊት ዲቢልስን ገልታሌ ማሇት ሲሆን
የአዲምና የሓዋን መገኛ ሲኦሌ በክርስቶስ ትንሳኤ ዴሌ ተነስቷሌ ማሇት ነው። ባሇቅኔዋም
በዔምነቱ

ውስጥ

ያሇውን

የክርስቶስን

ትንሳኤ

ማሇትም

ሚስጥረ

ገሌጸዋሌ።

4.3.3 የአምሊክ

ትንሳኤ ሇቅደሳት አንስት መገሇጥ

ቅኔ ፩ ዖአምሊኪየ
ሇቀቢሮተ ወሌዴ ይብፅሒ አመዖወሌዯ አብ ሞት።
ይረውፃ እንዖይፀርሒ ቅደሳት አንስት።
ወበከዋሊሆን እዯው አዙቦ ሇታኦጎልስ አሀሰት27።

26
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የእማሆይ ኅሪት ቅኔ
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ትንሳኤን

በቅኔያቸው

ትርጉም፦

በአብ ሌጅ ሞት ጊዚ ወሌዴ ሟችን ሇመቅበር ይዯርሱ ዖንዴ፤
ቅደሳት አንስት እየጮሁ ይሮጣለ።
በኃሊቸውም የታኦጎልስ ጭራን የያ ወንድች ይሮጣለ።

የቅኔው ሠማዊ ጉዲይ በገጠሩ የሀገራችን ክፌሌ ሰው ሲሞትና መሌዔክተኛ ሲሊክ ሴቶች
እየጮሁ ከፉት ከፉት ሲሮጡ ወንድች ዯግሞ

ከኋሊ እንዯሚከተለ የሚያመሇክት ነው። ወዯ

ወርቁ ስንሄዴ የክርስቶስን ትንሳኤ ቀዴመው ያዩት ቅደሳት አንስት ናቸው የሚሌ ነው።
በቅደስ

ማርቆስ ወንጌሌ በምዔራፌ አስራ ስዴስት ሊይ ተገሌጾ እንዯምናገኘው የኢየሱስ

ክርስቶስን ትንሳኤ ሇማየት የተመረጡት ሴቶች ነበሩ። ይህንን በሃይማኖቱ የከበረ ምስጢር
ቀዴመው በማየትና ሇኢየሱስ ክርስቶስ ዯቀመዙሙርት ሇነበሩት ሏዋርያትም የተናገሩት እነዘሁ
ሴቶች ነበሩ። በማህበረ ባህለ ሴቶች ዛቅ ተዯርገው የሚታዩ፤ ወንደ ማሰብም ሆነ መስራት
የሚችሇውን ነገር ሁለ መስራትም ሆነ ማዴረግ የማይችለ ተዯርገው የሚታሰቡ ናቸው።
በሃይማኖቱም በሓዋን ምክንያት ሴቶች የተገፈ ነበሩ። ይኸውም የሰው ሌጆች አባት የሆነው
አዲም ከገንነት የተሰዯዯው ከእርሱ አትብለ የተባለትን የገነት ፌሬ በሓዋን ምክንያት
በመብሊቱና ትዔዙን በማፌረሱ ነው። በዘህም ሇሰው ሌጆች

ሁለ በስቃይ እንዱኖሩና ሞት

እንዱፇረዴባቸው ሆኗሌ። ይህ ሁለ የሆነው ቀዴማ የሰይጣንን ምክር በሰማችውና አዲምንም
ባሳተችው በሓዋን ምክንያት በመሆኑ እና በኦሪት ዖፌጥረት በምዔራፌ ሦስት ቁጥር አሥራ
ሶስት ሊይ እንዯተገሇጸው እሷንም ፇጣሪ ስሇረገማት ነው።
በይቅርታው ሇማዲን

ነገር ግን አምሊክ የሰውን ሌጅ

ስጋ ሇብሶ በዴንግሌ ማርያም አማካኝነት ወዯዘህ ምዴር ሲመጣ

የነበረባቸው እርግማንና ነቀፋታ ተወግድ ሴቶች ተከብረዋሌ። ምክንያቱም በታሊቁ መጽሏፌ
ቅደስ ውስጥ እንዯምናገኘው አምሊክ ወዯዘህ ምዴር ሲመጣ ሇእናትነት የተመረጠችው ሴት
ናትና። በሌዯቱ ሴትን እንዲከበረም በትንሳኤውም ከወንድች አስቀዴሞ ሇሴቶች ትንሳኤውን
ገሌጧሌ ይህም የሴትን ሌጅ ክብር ከፌ የሚያዯርግ ነው። ባሇቅኔዋም ሴቶች የአምሊክን ትንሳኤ
ከሏዋርያት ቀዴመው ሇማየት የተመረጡ መሆናቸውን በመግሇጽ በሃይማኖቱ በኩሌ

ምን

ያህሌ እንዯከበሩና ምስጢረ ትንሳኤን ያህሌ ታሊቅ ነገር ቀዴሞ ሇማየት ቅደሳት አንስት
እንዯተመረጡ በቅኔያቸው ገሌጸዋሌ።
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4.3.4 ስሇዔርገት
ቅኔ ፩ ሚበዛኁ
ተበቋኢተ ወሌዴ ማኅረፅ ጎረቤተ ሰማይ ምዴር ሇሰማይ ጎረቤታ።
በቢህልተ ወሌዴ ማህረፅ ተመይጠኪ ፀውአታ።
እምሀበ ጾታ ሇምዴር ሰማይ ወምዴር ሇፇጠረ ሰማይ ፆታ28።
ትርጉም፦

ወፌጮ ወሌዴን የምትጠቀም የሰማይ ጎረቤት ምዴር፤
ይህቺ ሰማይ ጎረቤቷን ወፌጮ ወሌዴ ተመሇሰሌሽ ብሊ ጠራቻት፤
ሰማይ ሇምዴር ወገኗ ከመሆኗ የተነሳ ምዴርም ሇሰማይ ወገኗ ከመሆኗ
የተነሳ።

የቅኔው ሠማዊው ሀሳብ የማህበረሰቡ ጉዲይ ነው። በማህበረሰብ ኑሮ ውስጥ ጉርብትና አሇ።
በጉርብትና ውስጥ አንደ የአንደን ጉዴሇት እየሞሊ የላሇው ካሇው ጎረቤቱ እየተዋዋሰ ኑሮውን
ይቀጥሊሌ።"ከሩቅ ዖመዴ የቅርብ ጎረቤት" እንዱለ በማህበረሰብ ውስጥ ጉርብትና ከፌተኛ ግምት
የሚሰጠው

ከስጋ

ዛምዴና

በሊይ

የሆነ

ማህበራዊ

ግንኙነት

ነው።

በጉርብትና

ውስጥ

የመተጋገዛ እና የመረዲዲት ጉዲይ ስሊሇ በአንደ እቃ በጋራ በየተራ እየተዋዋሱ በመተሳሰብ
እንዯሚጠቀሙ የሚያሳይ ነው። ወዯ ወርቃዊው ጉዲይ ስናመራ የኢየሱስ ክርስቶስን እርገት
የሚገሌጽ ነው። በኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተ ክርስትያን ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ዒበይት በአሊት
ተብሇው ከሚከበሩት ውስጥ አንደ እርገት ነው። እንዯ ቤተ ክርስትያኒቱ አስተምህሮ አምሊክ
ሰውን ሇማዲን በስጋ ከዴንግሌ ማርያም ተወሌድ እንዯሰው በምዴር ሊይ በመመሊሇስ ስርዒትን
ከፇጸመ በኃሊ በመስቀሌ ተሰቅል በስጋ በመሞት በትንሳኤ በመነሳት በእርገት ወዯ ቀዯመ ክብሩ
ወዯ ሰማይ አርጓሌ። ባሇቅኔዋ ጌታ መጀምሪያ ከሰማይ ወዯ መሬት ወዯ ዴንግሌ ማርያም
መውረደን ሰማይ ሇምዴር መንገሯ በኃሊም በዔርገቱ ከምዴር ወዯ ሰማይ መውጣቱን ምዴር
ሇሰማይ ነገረቻት ብሇው በመጽሏፌ ቅደስ በለቃስ ወንጌሌ በምዔራፌ ሃያ አራት ሊይ
የተነገረውን የጌታን እርገት አመስጥረው ገሌጸውታሌ።
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4.3.5 ስሇአማሊጅነት
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
ማርያም ብእሲት ሇስምዕን አቃቤ ኤድም ገነታ።
ከመኢትየውሆ ዖሲኦሌ ሇዛንቱ እስመ ትምዔድ በቤታ29።
ትርጉም፦

ማርያም ሴትዮ የጓሮዋ ኤድም ጠባቂ ስምዕንን፤
የሲኦሌ መከራ ዖማ እንዲታታሌሇው በቤት ምህረቷ ስምዕንን ፤
እሱን ትመክረዋሇች እኮ።

ሇሠሙ አንዲንዴ በዒሇም ባለ ዖማውያን ምክንያት የተጠበቁ የዋህ ሰዎች እንዲይሰናከለ
ማርያም የተባሇችው ሴትዮ ትመክረዋሇች የሚሌ ነው። ሇወርቁ ስምዕን በሊኤ ሰብ በዴንሌ
ማርያም አማሊጅነት ከሲኦሌ መዲኑን የሚያመሇክት ነው። በተዒምረ ማርያም እንዯተገሇጸው
ስምዕን ሰባ ስምንት ሰዎችን የበሊና ይንን ግብሩን የሚገሌጽ መጠሪያ ያሇው በሊኤ ሰብዔ
ከባህሪው ውጪ የሆነውን እንዯ ደር አራዊት የሰውን ስጋ በመብሊት የሰባ ስምንት ሰዎችን
ሔይወት ያጠፊ ሰው ነው። ነገር ግን የሰው ሌጅ ምንም ጨካኝ ቢሆን ትንሽ ርህራሄ
አይታጣበትምና የሚበሊው ሰው ፌሇጋ ሊይ ባሇበት ሰዒት

በቁስሌ የነዯዯ ሰው ስሇማርያም ውሃ

አጠጣኝ ሲሇው አጠጥቶታሌ። የሰው ሌጅ ውል ውል ከቤት ኑሮ ኑሮ ከሞት የሚቀር የሇምና
ይህ በግብሩ የሚጠራው በሊዓ ሰብዔ እሇተ ሞቱ ዯርሶ ከሞተ በኃሊ በአምሊክ ፉት ሇፌርዴ
ሲቀርብ ያቺ ጥርኝ ውሃ እንዯ ትሌቅ ዋጋ ተቆጥራ በዴንግሌ ማርያም አማሊጅነት ከሲዕሌ
መከራ ነጻ ወጥቷሌ። ባሇቅኔዋ የዴንግሌ ማርያምን አማሊጅነት የብሊዓ ሰብዔን ከዖሊሇም ቅጣት
መዲን በቅኔያቸው አመስጥረው አቅርበውታሌ። የኢትዮጵያ ኦርቶዴድክስ ተዋህድ አማኞች
ቅዴስት ዴንግሌ ማርያምን በአማሊጅነቷ ስሇሚያምኑና ይህ የስምዕን በሊዓ ሰብዔ የዴህነት
ታሪክ

ተዖውትሮ

ስሇሚነገግርና

የበዙው

ሀጢያቱ

በምሌጃዋ

በመሻሩ

ምክንያት

ዴንግሌ

ማርያምን የበሊዓ ሰብዔ አማሊጅ በማሇት ይጠሯታሌ። ባሇቅኔዋም ቅዴስት ዴንግሌ ማርያም
ስምዕን በሊዓ ሰብዔን አማሌዲ ምህረትን አሰጥታዋሇች ከሲዕሌም አዴናዋሇች በማሇት ገሌጸዋሌ።
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4.3.6 ስሇቅደሳን ተዒምር
ቅኔ ፩ መወዴስ
አሌቦ ሀሰት በዯብረ ዴማህ በከመ አሌቦሙ ሀሰት ብሓረ ብፁዒን ወገነት።
ብሓረ እዛራ ወሄኖክ እንተ ኢሃል ሀሰት።
ሇእመ ሰዲዱት ወሇእመ ውለዴ ሇጻዱቅ ተከስተ ብርሃን ምቋሙ በጽሃት።
ወጽዋዐኒ ሇማቴዎስ ህሊዌ መነኮስ ዋህዴ ቅዴመ መነኮሳት ሰማዔት።
ሇንጉሥሂ ሠራዊቱ ዖኢትዮጵያ ቅዴስት።
ማየዯብረ ዴማህ ከመይስትዩ ሇእመፇቀዯሰራዊት።
ማየ ኮኩህ አንቅሃት ዖሰረቀ ብርሃን ጸልት።
ዴህረ ህሌፇቱ ሇተክሇ አሌፊ በትረተክሇ አሌፊ ተናገረት።
እስመብእሴ እግዘአ ኮነ ስማ ዖሓኖክ ሔይወት30
ትርጉም፦

ዱማ በሚባሌ ቦታ ውሸት የሇም የተባረኩ ህዛቦች ሀገር ስሇሆነ፤
በእዛራ እና ሄኖክ ሀገር ውሸት የሇም ወይም አይታወቅም፤
ፃዴቃን ሇሆኑት ሇተሰዯደትም ሇተወዯደትም ብርሃን ተገሌጦሊቸዋሌ።
ከመነኩሴዎች ቀዲሚ የሆነ ማቴዎስ መነኩሴ ጽዋ፤
የቅዴስት ኢትዮጵያ የንጉስ ሠራዊት (የዱማን ውሃ ሠራዊቱ እንዱጠጡ )፤
የውሃው ዴምጽ ሇጥዋት(ፀሏይ ስትወጣ ) ሇፀልት ይቀሰቅሳቸዋሌ።
ተክሇ አሌፊ ከሞተ (ከአረፇ) በኃሊ የሱ በትር (መቋሚያ) ተናገረች።
ስሟ የሄኖክ ሔይወት ሆኗሌና።

በሰሙ

የተገሇጸው

ዱማ

በተባሇው

ቦታ

ሀሰት

አይነገርም

ምክንያቱም

የዱማ

ህዛቦች

ሇፇጣሪያቸው የተገ ስሇሆኑ የሚሌ ነው። የቅኔውን ወርቃዊ ጉዲይ ስንመሇከት በዱማ ቅደስ
ጊዮርጊስ ገዲም በአስራ አምስተኛው መቶ ክፌሇ ዖመን በገዲሙ የነበሩ ቅደሳንን ተዒምር
የሚገሌጽ ነው። ተኣምር እንዯ ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ መዛገበ ቃሊት "በቁሙ ታምር ታምራት
ዴንቅ ምሌክት እንዯ ነቢያት እንዯ ሏዋርያት በእግዚር ኀይሌ በክርስቶስ ስም ካሌኾነ በቀር
ማንም ሰው ሉሰራው የማይችሌ ሌዩ ዴንቅ ጉዴ ብርቅ የኾነ አምሊካዊ ስራ"።(1948፣
228)በማሇት ይተረጉሙታሌ። ተኣምር ከሰዎች አቅምና ችልታ በሊይ የሆኑ ነገሮች በፇጣሪ
ሀይሌ ሲፇጸሙ ሲሆን ፇጻሚው አካሌ በፇጣሪው የተመረጠ ሌዔሇ ሰብዔ ነው። ይህ ሌዔሇ ሰብ
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በህይወት እያሇ ዴንቅ ዴንቅ ተኣምራትን ያከናውናሌ፤ ከዘህ ዒሇም ከተሇየ በኋሊ በሱ ስም
የተሇያዩ ተኣምራት ይከናወናለ። በዘህ ቅኔ ውስጥ የቀረቡት ተኣምራትም ሌዔሇ ሰቦቹ ወይም
ቅደሳኑ በይህወተ ስጋ ከተሇዩ በኋሊ የተፇጸሙ ናቸው። ከነዘህም ውስጥ አንደ የአባ ማቲዎስ
ተዒምር ነው። አባ ማቲዎስ ሇዱማ አምስተኛው መምህር የነበሩ እና በገዲሙ ታሊሊቅ
ታምራትን ያዯረጉ አባት ናቸው። ተኣምሩም የዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ ገዲም አጭር ታሪክ
በሚሇውና በመምህር ወሌዯ ኢየሱስ መቅጫ በተጻፇው መጽሏፌ ሊይ እንዯተገሇጸው "የገዲሙ
ማህበር በየማዔረጋቸው ተቀምጠው በአንዴ ቤት ይበለ ይጠጡ ነበር። ከእሇታት በአንዴ ቀን
እንዯተሇመዯው በአንዴነት ሲመገቡ ሳሇ አንደ መንፇሰ ስስት አዴሮበት ጠጥቶ አሌጠጣሁም
አሇ። ሉቀ ረደም የአባታችን ጽዋ ይመስክርብን አሇውና መስክርሌን ቢለት በእኔ አንዴ
ጠጥቷሌ

ብል

መሰከረ።(2009፣11)

ባሇቅኔዋ

ይህንን

የአባ

ማቲዎስን

ጽዋ

ምስክርነት

በመጥቀስ ነው በዱማ ሊይ ውሸት የሇም ሲለ ቅኔ የተቀኙ።
ሁሇተኛው የቅኔው ሀሳብ ዯግሞ የአባ ተክሇ አሌፊን ተዒምር የሚገሌጽ ሲሆን ይህም አባ
ተክሇ አሌፊ በዘሁ በዱማ ገዲም የነበሩ መምህር ሲሆኑ በቅኔው ሊይ እንዯተገሇጸው እሳቸው
በሚኖሩበት ዋሻ ሰው አሌነበረምና ከዘህ አሇም ባረፈ ጊዚ መቋሚያቸው እንዯሰው አፌ
አውጥታ

ሇገዲሙ

መነኮሳት

ማረፊቸውን

ተናግራሇች።

"ሲያርፈም

ሇገዲሙ

መነኮሳት

መቋሚያቸው እንዯተናገረች ገዴሊቸው ይናገራሌ በሚጸሌዩበት ዋሻ ሰው አሌነበረምና" (2009፣
13) ባሇቅኔዋም ሰፉ የሆነውን የቅደሳንን ገዴሌ በቅኔያቸው አምጥተው ገሌጸዋሌ።
4.3.7 ሄሮዴስ ስሊስፇጃቸው የኢየሩሳላም ህጻናት
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
በዖሞተ ወሌዯ ሶሌያና ኢትህዛኒ ሰይፌ።
እስመ ያእክለኪ ዯቅ ወውእቶሙ አዔሊፌ31።
ትርጉም፦

ሰይፌ ሴትዮ ሆይ በሞተው በማርያም ሌጅ አትዖኚ፤
ያለ ሌጆችሽ ይበቁሻሌና እነዘህም ዔሌፌ ናቸውና።

የቅኔው ሠማዊ ሀሳብ በሌጇ ሞት ምክንያት በሀዖን ውስጥ ያሇችን እናት የሚያጽናና ነው።
ከብ ሌጆች መካከሌ አንደን በሞት የተነጠቀች እናት ሌጆቼ ብ ናቸውና በሞተው አሊዛንም
አትሌም በመሆኑም አብዛታ ታሇቅሳሇች። የሚጽናናው ሰው ግን ላልቹን ሌጆች በመመሌከት
ተጽናኚ በሞተው ሌጅሽ አትዖኚ እያሇ ይመክራታሌ። ወዯ ወርቃዊው ጉዲይ ስንመሇስ የኢየሱስ
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ክርስቶስን ስዯትና የቤተ ሌሄም ህጻናት በሄሮዴስ ሰይፌ ማሇቃቸውን የሚግሌጽ ነው። የቅኔው
ታሪክ በማቲዎስ ወንጌሌ በምዔራፌ ሁሇት ሊይ ተገሌጾ እንዴምናገኘው ሰባሰገሌ በሄሮዴስ ዖመን
በቤተሌሓም የተወሇዯውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሇማየት እና ሇመስገዴ ከምስራቅ ወዯ ኢየሩሳላም
መምጣታቸውን ሲሰማ የተወሇዯው ኢየሱስ ምዴራዊ ንጉስ ነው መንግስቴን ይገዲዯረኛሌ ብል
በማሰቡ ምክንያት ሇማጥፊት

ሄሮዴስ ካያችሁት በኃሊ እኔም እሰግዴሇት ዖንዴ በእኔ በኩሌ

ተመሇሱ አሊቸው ሰባ ሰገሌም ባዩት ራዔይ ምክንያት ወዯ ሄሮዴስ ሳይሄደ መንገዲቸውን
ቀይረው ወዯ ሀገራቸው ተመሇሱ። ሄሮዴስም ሰብአ ሰገሌ እንዲታሇለት በተረዲ ጊዚ በቤተ
ሌሄም ያለ ሁሇት ዒመት የሆናቸውን ህጻናት በሙለ በሰይፌ ፇጃቸው። በዘህ ወቅት ሄሮዴስ
የመንግስቴ ተቀናቃኝ ያሇውን ኢየሱስ ከተገዯለት ህጻናት መካከሌ አሌተገኘም ምክንያቱም
ኢየሲስ ክርስቶስ በእናቱ ጀርባ ሊይ ሆኖ ወዯ ግብጽ ምዴር ተሰዴድ ነበርና። ባሇቅኔዋም
በቤተሌሄም አስራ አራት እሌፌ የቤተሌሄም ህጻናት ሲፇጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አሇመገዯለን
ከመጽሏፌ ቅደስ ታሪክ ተነስተው አመስጥረውታሌ።
4.3.8 ስሇሰው ተፇጥሮ
ቅኔ ፩ ጉባኤ ቃና
እሳት ወማይ ባህርዮሙ ሇሰብአ ገሞራ ወኖኅ።
ይትበሀለ ሔዛብ ምስጢራተ ቅኔ ብኅ32።
ትርጉም፦

የገሞራና የኖህ ሰዎች ባሔርያቸው እሳትና ውሃ ነው።
የበዙ ቅኔ ፇጣሪ ምሥጢራቶች ሔዛቦች ይባባሊለ።

ሠሙ የሰው ሌጅ በተናዯዯ ጊዚ እሳት ይሆናሌ፣ ይቆጣሌ፣ ስሜታዊ በመሆን እሳታዊ ባህሪን
ያሳያሌ። ወዱያው ዯግሞ ንዳቱ ሲሇቀው እና ሲረጋጋ ዯግሞ ይቀዖቅዙሌ ውሃ ይቀዖቅዙሌና
የውሃነት ባህሪ ይታይበታሌ። የሰው ሌጅ በህይወት ዖመኑ ሁለ እነዘህ የእሳትነትና የውሃነት
ባህሪያት ሲፇራረቁበት ይኖራለ። እነዘህ ባህርያቱም የሰውን ሌጅ ሥነ ፌትረት ከእሳትና ውሃ
መፇጠሩን የሚያስረደ ናቸው የሚሌ ነው። ወርቃዊ ሀሳቡ ዯግሞ በሥነ-ፌጥረት

የሰው ሌጅ

በምዴር ሊይ መኖር ከጀመረበት ከአዲም ጀምሮ ከፇጣሪው የታዖዖውን ትዔዙዛ በማፌረስ በዯሌን
እየፇጸመ

በተሇያዩ

ጊዚያት

ቅጣት

ዯርሶበታሌ።

ከነዘህ

ቅጣቶች

መካከሌ

በቀዲሚነት

የሚጠቀሱት በኖሔ ዖመን የነበሩትና ሰድምና ገሞራ በሚባለ ከተሞች የነበሩ ሰዎች ናቸው ።
በኦሪት ዖፌጥረት በምዔራፌ ስዴት ሊይ

እንዯተገሇጸው በኖሔ ዖመን ይኖሩ የነበሩ ሰዎች
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ሀጢያት

በማብዙታቸው

ምክንያት

በኖህ

አማካኝነት

ከሀጢያታቸ

እንዱመሇሱ

ቢነገሩም

ሇመመሇስ ፇቃዯኛ ባሇመሆናቸው ጻዴቅ የነበረው ኖህ ከቤተሰቦቹ ጋር ሲተርፌ በዙ ዖመን
የነበሩ የሰው ሌጆች በሙለ በጥፊት ውሃ አማካኝነት አሌቀዋሌ። በዘሁ በኦሪት ዖፌጥረት
በምዔራፌ አስራ ዖጠኝ ልጥ ከሁሇቱ ሌጆቹ ጋር በመሆን ሲተርፌ ላልቹ የሰድምና ገሞራ
ሰዎች በአጢያታቸው ምክንያት እሳት ከሰማ ወርድ አጥፌቷቸዋሌ። የሰው ሌጆች ስነ-ፌጥረት
ከአራቱ ባህርያተ ስጋ እና ከሦስቱ ባህርያተ ነፌስ የተፇጠረ ነው። እነዘህም እሳት፣ ውሃ፣አፇር
እና ነፊስ ናቸው።

ባሇቅኔዋም የሰው ሌጅ ከእነዘህ ነገሮች የተፇጠረው የሰው ሌጆች በገዙ ክፈ

ስራቸው ምክንያት የሰድምና የገሞራ ሰዎች ባህርያቸው ወይም ተፇጥሮአቸ በእሳት ሲጠፈ
የኖህ ዖመን ሰዎችም በውሃ ጠፌተዋሌ በማሇት ቅኔያቸውን አመስጥረዋሌ።
4.3.9 ስሇኀጢያት
ቅኔ ፩ ዋዚማ
ይእቲ ሞአባዊት ዖመነ ቀኖና ዖወሌዴ ዖታስተጋብእ አበሳ።
ዖጢሮስ ዖርዒሙአባዊ ዖግዖፌ ሮሳ።
ማህዯሪሀ ባሶረ መብዛኄብኅ ተውዲሳ።
ከመትግበር ዛኮ ዖይትዋቀሳ።
እስመዙቲ ኀሌየት አበሳ33።
ትርጉም፦

ያቺ የሆነች ሞአባዊት የወሌዴ ክረምት የቀኖና ዖመን በዘያ ዖመን ጊዚ፤
የሌጅ ዴንዲኔ ወገን የሚሆን የሞአባዊ የዖር ጢሮስ በዯሌ ሀብትን
የምትሰበስብ ናት።
ምስጋናዋ የብ ብ የሆነሊት ወዯ ቤት ስጋዋ ሀብትን የሰበሰበች ናት።
በወገኖቿ በሊተኞች ዖንዴ እሷ የሚከራከራትን ታሳፌር ዖንዴ እሷ
አስባሇችና።

ሠሙ ያሌተጠመቁ ክርስትያን ያሌሆኑ ሰዎች ሀብትን በመሰብሰብ ስጋቸውን ያዯሌባለ።
አብዛቶ በመብሊትም ስጋቸውን ያገዛፊለ። ወርቁ በኦሪት ዖፌጥረት ምዔራፌ አስራ ዖጠኝ ሊይ
እንዯተጠቀሰው

ሙአባዊያን የተባለት ከአባታቸው የወሇደት ከልጥ ሁሇት ሴቶች መካከሌ

የታሊቋ ሌጅ ከአባቴ የወሇዴኩት ስትሌ ሞዒብ ብሊዋሇች። የእርሱ ዖሮችም ሙዒባውያን
ይባሊለ። ሙዒባውያን እግዚብሓርን የማያመሌኩ ህዛቦች ናቸው። ባሇቅኔዋም ክርስትያን
33
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ያሌሆነችውን ሴት በጾም ጊዚ ሀጢያትን ትሰራሇች በዯሌን ታዯርጋሇች። መብሌ መጠጥን
በማብዙት በዯሌን ትፇጽማሇች። የሰው ሌጅ አብዛቶ ከሚበሊ ይሌቅ አብዛቶ ቢጾም

ራሱን

በመግዙት ሇሏይማኖቱ ህግና ስርዒት ተገዢ ይሆናሌ። ሲጾም የተራቡትን፣ የተጠሙትን፣
የታረትን በማሰብ ሇሰዎች መሌካም ማዴረግን ይሇማመዲሌ። ሇህሉናው በመገዙት ሇሰው
ሌጆች ሁለ ማሰብ ተግባሩ ይሆናሌ። መብሌና መጠጥን ማብዙት ሰውን ከሰዋዊ ባህሪው ወዯ
እንስሳነት ይቀይረዋሌ። የመጀመሪያው ሰው አዲም አጢያት የሰራው አትብሊ የተባሇውን
በመብሊት በመሆኑ መብሌ የበዙ እንዯሆነ የሰው ሌጆችን አጢያት ወዯ መስራት ይገፊቸዋሌ።
4.3.10 ስሇጷጉሜ
ቅኔ ፩ ዖአምሊኪየ
በዋኢየ ይእቲ ግብር ዖዱሜጥሮስ እሌመክኑ::
ዖተከሰተ ወዖኢተከሰተ ዖፇጠረ መኑ::
እስመ ሇሔፃን ጷጉሜን ቀሰፊ ዖእንበሇ ትሌሀቅ ቦኑ34፣
ትርጉም፦

የተገሇጠውንና ያሌተገሇጠውን የፇጠረ ዱሜጥሮስ ጌታ፤
በሱ ስራ የሚገባ ማነው።
ሔፃን ጷጉሜን ሳታዴግ በዔውነት ቀስፎታሌና።

ሠሙ በአምሊክ ስራ ማን ሉገባ ይችሊሌ የሚሌ ነው። ፇጣሪ የፇሇገውን ያዯርግ ዖንዴ ስሌጣን
ስሊሇው ሇምን ይህን አዯረክ ሇምን ያንን አሊዯረክም አይባሌም:: የወዯዯውን በፇሇገው ጊዚ
ሉፇጽም ስሌጣን አሇው። አንደ በህጻንነቱ በሞት ይወስዯዋሌ ላሊውን በአፌሊ እዴሜው
በወጣትነቱ ይወስዯዋሌ አንደን ዯግሞ እረጅም እዴሜ እንዱኖር ያዯርገዋሌ። ሁለም የአምሊክ
ስራ ነውና፤ የሰው ሌጅ ይህንን የፇጣሪ ፌርዴ ተቃውሞ ማስቀረት አይችሌም። ወዯ ወርቃዊው
ጉዲይ ስንመሇከት በኦርቶድክስ ተዋህድ ቤተክርስትያን ውስጥ የሚገኘውን ባህረ ሀሳብ ወይም
የዖመን አቆጣጠር የቀመረው ቅደስ ዱሜጥሮስንና ጷጉሜን የሚመሇከት ነው። ዱሜጥሮስ
አስራ ሁሇተኛው የእስክንዴርያ ሉቀ ጳጳስ ሲሆን ባህረ ሀሳብን ወይም የዖመን አቆጣጠርን
በመቀመር በአመት ውስጥ ያለ ወራትን በመከፊፇሌ በዒሊትና አጽዋማት የሚውለበትን ቀን
የዯነገገ ታሊቅና ቅደስ ሰው ነው። ባሇቅኔዋም

ኢትዮጵያን በዒሇም ሌዩ ከሚያዯርጓት በርካታ

ነገሮች አንደ የሆነውና የአስራ ሦስት ወር ጸጋ ባሇቤት ተብሊ የምትጠራበትን የዖመን ቀመሯን
በማምጣት ሉቁ በዒመት ውስጥ ያለትን ቀናትና ወራት በመከፊፇሌ ሰሊሳ ሰሊሳ አዴርጎ
34
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ሲያስቀምጥ ጷጉሜን አምስት ቀን ከአራት አመት አንዴ ጊዚ አዴስት ቀን በማዴረግ

ከላልቹ

አሳነሳት ሳታዴግ ቀጫት የሱን ህግ ማን ሉያፇርስ ይችሊሌ በማሇት በዒመቱ መጨረሻ ሊይ
የምትመጣዋን ጷጉሜን እና የዖመንን ቀመር የቀመረውን ዱሜጥሮስን ገሌጸዋሌን።
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ምዔራፌ አምስት
5. ማጠቃሇያ
ይህ ጥናት በሁሇት የሴት ቅኔ መምህራን ሊይ የተዯረገ ሲሆን ትንታኔው የቅኔ መምህራኑ
የህይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸው ሊይ አተኩሯሌ። በዘህ መነሻነትም በጥናቱ የእማሆይ ኅሪት
ዯባስ እና የእማሆይ አመተማርያም አሰፊ የህይወት ታሪክ እና የሚቀኟቸው ቅኔዎች ይዖት
የፌካሬ ስሌትን በመጠቀም ተተንትኗሌ፡፡ በቅኔያቱ ውስጥ ምን ምን ጉዲዮች እንዯሚነሱም
አሳይቷሌ፡፡ የጥናቱን ዒሊማዎች ከግብ ሇማዴረስና የምርምር ጥያቄዎችን ሇመመሇስ የሶስት
ር የመስክ ቆይታ ቃሇ መጠይቅና የምሌከታ መረጃ መሰብሰቢያ ዖዳዎች አገሌግልት ሊይ
ውሇዋሌ።

የታሪኩ

ባሇቤት

የሆኑ

የቅኔ

መምህራንን

ታሪክና

ቅኔዎቻቸውን፤

የቅኔ

ተማሪዎቻቸውን እንዱሁም ላልች አስፇሊጊ አካሊትን የሚመሇከቱ መረጃዎች በቃሇ መጠይቅ
የተሰበሰቡ ሲሆን የቅኔ ማስተማሩ ሂዯት ዯግሞ ተፇጥሯዊ መቼትን በመጠቀም በምሌከታ
ተሰብስቧሌ፡፡

መረጃዎቹም

በምስሌና

ዴምጽ

መቅረጫዎች

ተሰንዯዋሌ።

በጥናቱ

ውስጥ

የቀዯምት ስራዎች ቅኝት በማዴረግ ያነሱትን ጉዲይ፣ ዯካማና ጠንካራ ጎኖች፣ ከዘህ ጥናት ጋር
ያሊቸው ተመሳስል በአግባቡ ተፇትሾ ቀርቧሌ። በጽንሰ ሀሳብ ዯረጃ የሚገሇጹ የቅኔን ምንነት፣
አጀማመር፣ አይነቶችና መንገድችን የሚያሳዩ ሀቲቶች የተሇያዩ የሙያው ሉቃውንት ያነሱትን
ሀሳብ በማምጣት ሇማብራራት ተሞክሯሌ። በንዴፇ ሀሳብ ዯረጃም ጥናቱ ሁሇት ጉዲዮችን
ዒሊማ ያዯረገ በመሆኑ ግሇተረክ ንዴፇ ሀሳብንና ፌካሬን በማምጣት የንዴፇ ሀሳቦችን እሳቤ
ብልም ሇጥናቱ የሚያገሇግለበትን ሁኔታ የሚያትቱ ሀሳቦች ተብራርተዋሌ፡፡
በምዔራፌ ሦስት የጥናቱ አንዴ አካሌ የሆነው የቅኔ መምህራኑ የህይወት ታሪክ ከታሪኩ
ባሇቤቶች በቃሇ መጠይቅ በተገኘው መረጃ መሰረት የእያንዲንዲቸው ታሪክ በተናጠሌ ቀርቧሌ።
በዘህ ክፌሌ የቅኔ መምህራኑ የትና መቼ ተወሇደ?፤ አስተዲዯጋቸው ምን ይመስሌ ነበር?፤
ወዯ ቤተክርስትያን ትምህርት እንዳት ገቡ?፤ ሇቅኔ ትምህርታቸው የቤተሰብ ዴጋፌ ምን
ይመስሌ ነበር?፤ቅኔውን የት የትና ከማን ተማሩት?፤ የቅኔ ትምህርት ከቤተሰብ እርቆ ከዯብር
ዯብር ከመምህር መምህር ተዝሮ ረሀብና ጥሙን ታግሶ ቁራሽ ሇምኖ በብ ዯጅ ጥናት እና
ፇተና የሚማሩት እና ሇሴት ሌጅ ከበዴ ያሇ በመሆኑ እነዘህ የቅኔ መምህራን ይህን ውጣ
ውረዴ እንዳት አሇፈት?፤ በተማሪነታቸው ወቅት ማህበረሰቡ የነበረው ዴጋፌ ምን ይመስሌ
ነበር?፤መምህርስ ከሆኑ በኋሊ የተማሪዎቻቸው ሁኔታምን ይመስሊሌ?፤ የሚለ ጉዲዮች
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ተብራርተው ቀርበዋሌ፡፡ በዘህ መሰረትም የቅኔ መምህራኑ ታሪክ በአብዙኛው ቢመሳሰሌም
ጥቂት የማይባለ ሌዩነቶች እንዲሎቸውም ሇማስተዋሌ ተችሎሌ፡፡ የሚያመሳስሊቸው ጉዲይ
ሁሇቱም የተወሇደበት አካባቢ ተቀራራቢ መሆኑ፤ ወዯ ቅኔው ትምህርት የገቡበት አጋጣሚና
ሁኔታ፤ የቅኔውን ትምህርት ከሌጅነታቸው የመጀመራቸው አጋጣሚ፤ ትምህርቱን አብረው
ሇብ ጊዚ መማራቸው ብልም አሁን ያለበት ሁኔታ ነው፡፡ ሌዩነታቸው ዯግሞ እማሆይ
አመተማርያም ከቅኔው ትምህርት በተጨማሪ በዖመናዊው ትምህርትም በመግባት እስከ
ዩኒቨርስቲ ዴረስ ዖሌቀው ዱፕልማና በሁሇት የተሇያዩ የትምህርት መስኮች ዱግሪን ያገኙና
አሁንም ሁሇተኛ ዱግሪያቸውን እየተማሩ ያለ በመሆናቸው ሇትምህርት ያሊቸው አቋምና
ጥንካሬ

ሌዩ

ያዯርጋቸዋሌ።

እንዱሁም

ዯግሞ

እማሆይ

አመተማርያም

በቅኔው

ሙያ

ወንድችንም ሴቶችምን ያስተምራለ። እማሆይ ኅሪት በመንፇሳዊው ትምህርት ብቻ ተወስነው
ያለና በቅኔው የማስተማር ሂዯትም ሴቶችን ብቻ ሇይተው ማስተማራቸው ነው።
በታሪኩ ውስጥ የታየው

ጉዲይ አንደ የአብነት ተማሪው ትምህርቱን ሇመማር የሚያዯርገው

ጉዜና የሚከፌሇው መስዋዔትነት ሲሆን። ይህ ጉዲይም በሁሇቱ መምህራን የትምህርት ጉዜ
ውስጥ ይታያሌ ። እማሆይ አመተማርያምና እማሆይ ኅሪት በቅኔው ሙያ በቅተው ሇመገኘት
ከሀገር ሀገር፤ ከዯብር ዯብር፤ ከመምህር መምህር ተዖዋውረው ረጅም አመታትን ፇጅተው
መማራቸው የቅኔ እውቀት በብ ውጣ ውረዴ እንዯሚገኝ ሇማየት ያስችሊሌ። ሁሇተኛው
ዯግሞ ዒርአያ ሉሆን የሚችሇው የማህበረሰቡን የመረዲዲት እና የላሊውን ሰው ሌጅ እንዯራሱ
አዴርጎ የማስተማር ባህሌ ነው። ይህ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፌሌ አሁንም ዴረስ ያሇ መሌካም
ተግባር ሲሆን ተማሪው የአብነት ትምህርቱን ሇመማር የተወሇዯበትን ቀዬና ቤተሰቡን በመተው
ወዯማያውቀው ሀገር ሲሂዴ የሚይዖው ስንቅም ሆነ ገንዖብ ሳይኖረው የሚሄዴበትን ማህበረሰብ
ያስተምረኛሌ ብል በሌበ ሙለነት ጉዜውን ያዯርጋሌ። ማህበረሰቡም “ከየት መጣህ?”፣ “ማነህ?”
ሳይሌ ያሇውን እየሇገሰ ሇቤተክርስትያን፣ ሇሀገርና ሇወገን የሚጠቅሙ ሉቃውንትን እንዱፇሩ
ያዯርጋሌ። ይህም በታሪኩ ውስጥ የታየ ሲሆን እነዘህ ሴት የቅኔ መምህራን እንዯወንድቹ
በየሰፇሩ ረው መሇመን ባይችለም እንኳን ታሪካቸውን የሰማ ከሩቅም ሆነ ከቅርብ ስንቅ
በመውሰዴ፣ አነስተኛ ቢሆንም እንኳ በየወሩ ገንዖብ በመሊክ እንዯሌጆቹ እየተንከባከበ ሇቁም
ነገር

አዴርሷቸዋሌ።

ማህበረሰቡን

በማስገንዖብና

በማስተባበር

በርካታ

ተማሪዎችን

ከየአቅጣጫው ሰብስባ በማስተማር አንቱ የተባለ ሉቃውንትን ስታፇራ የነበረችውና ያሇችው
ቤተክርስትያን ወሊጅ አሌባ ህጻናትን ከሚያሳዴጉ የተሇያዩ ተቋማት ውስጥ አንዶ መሆኗን
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ሇማረጋገጥ ተችሎሌ። በጥናቱ የታየው ላሊው ጉዲይ የቅኔ ተማሪው የእርስ በርስ መተሳሰብ
ነው፡፡ ይህም በአብነት ትምህርት ቤት አዱስ ተማሪ ሲመጣ እግር አጥበው ከሇመኑት ቁራሽ
አብሌተው

የብቸኝነት

ስሜት

እንዲይሰማው

በማዴረግ

ያሊምደታሌ።

ይህም

ረጅሙን

የትምህርት ጉዜ በትዔግስት እንዱማረው የራሱ የሆነ አስተዋጽዎ አሇው ። በዘህ ጥናት
እንዯታየው ወንድቹ የቅኔ ተማሪዎች እነማሆይን ሉርባቸው ይችሊሌ በማሇት ሇምነው ካገኙት
ቁራሽ ያካፌሎቸው እንዯነበር በታሪኩ ውስጥ ተገሌጿሌ፡፡ ይህም የተማሪውን የመረዲዲትና
የመተሳሰብ ባህሌ ያሳያሌ።
በምዔራፌ አራት የመምህራኑን ቅኔያት በመሰብሰብ ሰፉ ትንታኔ ተዯርጓሌ። ቅኔያቱ

በሦስት

ዒበይት ርዔሶች የተከፇለ ሲሆን የመጀመሪያው ማህበራዊ ጉዲይን የሚመሇከቱ የሰው ሌጆችን
ህይወት የሚዲስሱ ስሇ ምክር፣ ውሇታ፣ ስሇእዴሜ፣ ስንፌና፣ ስሇሚዚ ኩቡርነት፣ቅጣት፣ ስሇ
ሴትነት፣ እናትነት፣ ስሇ ሴት ሌጅ ክብር፣ ስሇ ሴት ሌጅ አስፇሊጊነት፣ ስሇ ሴት ሌጅ ጀግንነት
እንዱሁም ስሇ ኢትዮጵያ የሚገሌጹ ቅኔዎች ተፇክረው ቀርበዋሌ። በትንታኔው እንዯታየውም
ባሇቅኔዎቹ የሚኖሩበትን ስርዒተ ማህበርና የሰውን ሌጅ የሚመክሩ፣ የሚወቅሱና መሌካም
ባህለን የሚገሌጹ ብልም የሰውን ሌጅ ማንነትና ባህርይ የማሳየት አቅም ያሊቸው ቅኔዎች
እንዯሆኑ ታይቷሌ። ላሊው በቅኔዎቹ የታየው ጉዲይ ሴትነት ሲሆን የቅኔዎቹ ዴምጸትም ሴት
መከበር አሇባት፣ የሴት ሌጅ ውሇታ ታሊቅ በመሆኑ ውሇታዋ መታሰብ አሇበት፣ ጀግና ናት
የሚለ ናቸው፡፡ በእነዘህ ቅኔዎችም መምህራኑ ሴት ሌጅ በማህበረሰቡ አስተሳሰብና ተግባር
ውስጥ የተናቀች፣ እንዯሰው የማትቆጠር፣ በአባዊው ስርዒት ተጽዔኖ የተጎዲች ሆናሇች በማሇት
በሀይማኖቱ በኩሌ ከቅደሳት መጻህፌት የዴንግሌ ማርያምን እና የቅደሳት አንስትን ታሪክ
በማምጣት ሴቶች ምን ያህሌ እንዯተከበሩና ሇወንዴ ሌጅ ምን ያህሌ አስፇሊጊ እንዯሆኑ
ገሌጸውባቸዋሌ። በመሆኑም እነዘህ ማህበራዊ ጉዲዮችን የያ ቅኔዎች የሰውን ሌጅ ህይወት
የሚዲስሱ በመሆናቸው የግዔዛ ቅኔ ሏይማኖቱ ሊይ ብቻ የሙጥኝ ያሇ ሳይሆን ሰዋዊ የሆኑ
ታሊሊቅ ዔሳቤዎች ተራቀው የሚቀርቡበት ጥበባዊ ፇጠራ መሆኑን ያሳያሌ። ሁሇተኛው
ፌሌስፌናዊ ጉዲይ ሲሆን እነዘህ ቅኔዎች የሰውን ሌጅ ምኞትና ፌሊጎት የሚገሌጹ ዔረቂቅ
የሆነውን ሞት የሚሞግቱና ሃይሇኝነቱን የሚያሳዩ የአምሊክን ፌርዴ የሚጠይቁ እንዯሆኑ
ሇማየት ተችሎሌ።
ሦስተኛው ሏይማኖታዊ ጉዲይን የሚመሇከቱ ቅኔዎች ተተንትነው የቀረቡ ሲሆን በዘህም
መሌካም ምግባርና የጽዴቅ ስራ የሚያጎናጽፇውን ዖሊሇማዊነትና ህያውነትን የሚገሌጹ፣
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የአምሊክን ትንሳኤ፣ የሰውን ሌጅ ዴህነት፣ ስሇ ቅደሳን አማሊጅነትና ተዒምር፣ ስሇ ሰው ሌጅ
ተፇጥሮ (አፇጣጠር)፣ በሏይማኖቱ ውስጥ ያሇውን የሴትን ሌጅ ክብርና ሇምስጢር መመረጥ፣
ስሇ አምሊክ ዔርገት እንዱሁም የቤተ ክርስትያንን ዖመን አቆጣጠር የሚገሌጹ ቅኔዎች እንዯሆኑ
ተስተውሇዋሌ።

እነዘህ

ቅኔዎች

መጽሏፌ

ቅደሳዊ

ታሪኮችን

የሚገሌጹ፣

የሚሰብኩ፣

የሚያስተምሩ ሲሆኑ በዘህም ቅኔ ሇመቀኘት የሏይማኖቱን አስተምህሮ መረዲት፣ በቅደሳት
መጻህፌት ውስጥ ያለ ታሪኮችን

እና ነገረ ቅደሳንን ማወቅ የግዴ አስፇሊጊ እንዯሆነ

ታይቷሌ።
በአጠቃሊይ መምህራኑ በቅኔዎቻቸው ውስጥ ማህበራዊ ጉዲዮች በስፊት እንዯሚገሇጹባቸው
የተስተዋሇ ሲሆን እነዘህን ዔሳቤዎች ሲገሇጹም ከሏይማኖታዊ ታሪኮች ጋር አጣምረው
እንዯሚገሌጹ ማወቅ ተችሎሌ። የግዔዛ ቅኔም ሥነ-ጽሐፊዊ ዋጋው ከፌ ያሇ በዖይቤ የበሇጸገ
ሇምርምር

የሚጋብዛ

ጥሌቅ

የሆኑ

ዔሳቤዎች

የሚገሇጹበት

ጥበብ

እንዯሆነ

ታይቷሌ።

በምሌከታዬ እንዲስተዋሌኩት ቅኔያቱ ቅርጻቸው ቢጠና በተጨማሪም በቅኔ ቤት ያሇው ክዋኔ
ቢጠና አዋጪ ይመስሇኛሌ።
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ዋቢ ጽሐፍች
ሀብተማርያም ወርቅነህ። ጥንታዊ የኢትዮጵያ ትምህርት። አዱስ አበባ፣ ትንሣኤ ዖጉባኤ
ማተሚያ ቤት፣1963 ዒ.ም።
ሊዔከ ማርያም ብርሀኑ። "ጉዲያቸውን ማህበራዊ ፣ፖሇቲካዊና ሃይማኖታዊ ያዯረጉ የግዔዛ
ቅኔያት ይዖታዊ ትንተና"። አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የኢትዮጵያ ስነ-ጽሁፌና ፍክልር
ክፌሇ ትምህርት ፣ ማስተርስ ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣ 2010 ዒ.ም፣ ያሌታተመ
ማርዬይግዙው። ቅኔያዊ የዔውቀት ፇጠራ። አዱስ አበባ፣ ዚዴ ኤ ማተሚያ ቤት፣ 2006 ዒ.ም።
ሰልሞን ተሾመ። ፍክልር ምንነቱና የጥናቱ የትኩረት አቅጣጫ።አዱስ አበባ፣ፊር ኢስት
ትሬዱንግ ፣2007 ዒ.ም።
ስርግው ገሊው። የግዔዛ ቅኔ መንገድች ቅፅ ፩። አዱስ አበባ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህልች
አካዲሚ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ፣2010 ዒ.ም።
በሊይነህዯሴ። “የቅኔቇጠራ፣ነገረና ዖረፊ በተመረጡ የጎጃም ጉባኤዎች ውስጥ”።አዱስ አበባ
ዩኒቨርሲቲ፣

የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ስነ-ጽሐፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ ፣ ማስተርስ

ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣ዒ.ም ፣ያሌታተመ።
ተስፊ ጊዎርጊስ ዖዯብረ ሉባኖስ(አባ)፡፡ ተዒምረ ማርያም፡ግዔና አማርኛው፡፡አዱስ አበባ፣
ቀዲማዊ ኃይሇ ስሊሴ ንጉሰ ነገስት ዖኢትዮጲያ ማተሚያ ቤት፣1924ዒ.ም፡፡
ተክሇ ጻዴቅ መኩሪያ። አፄ ምኒሌክ እና የኢትዮጵያ አንዴነት ።አዱስ አበባ፣ኩራዛ አታሚ
ዴርጅት፣1983 ዒ.ም።
ቴዎዴሮስገብሬ፡፡ በይነ ዱሲፕሉናዊ የሥነጽሐፌ ንባብ፡፡ አዱስአበባ፣ አዱስአበባ ዩኒቨርሲቲ
ፕሬስ፣ 2001 ዒ.ም ፡፡
ኅሩይወሌዯ ሥሊሴ። መጽሏፇ ቅኔ። አዱስ አበባ፣ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት፣ 1918 ዒ.ም።
አበበ ከበዯ። "የመሌአከ መሌአክ ተስፊ የዋሻራ ውስጠ ዖ የግዔዛ ቅኔና ቅኔው ከላልች ቅኔዎች
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የሚሇይባቸው ባህርያት"። አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሐፌ ትምህርት
ክፌሌ ፣ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣1993ዒ.ም፣ ያሌታተመ።
አዴማሱ ጀንበሬ (መሌአከ ብርሀን)። መጽሏፇ ቅኔ (ዛክረ ሉቃውንት)። አዱስ አበባ፣ በትንሳኤ
ዖጉባኤ ማተሚያ ቤት ታተመ፣1963 ዒ.ም።
አፇወርቅ ተክላ(አሇቃ) ።መጽሏፇ ታሪክ ወግስ። አዱስ አበባ፣ ብራና ማተሚያ ዴርጅት ፣1997
ዒ.ም።
አፇወርቅ ዖውዳ (አሇቃ) ።ቅኔ ጥበብ አዥማመርና አረማመዴ። አዱስ አበባ ብርሀንና ሰሊም
ማተሚያ ቤት፣1980 ዒ.ም።
ኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህበር፡፡ የብለይና የሏዱስ ኪዲን መጻሔፌት። አዱስ አበባ፣
መጽሏፌ ቅደስ ማህበር ፣፳፻ ዒ.ም፡፡
ኤሌያስ ነቢየ ሌኡሌ(አሇቃ) እና ከፌያሇው መራሑ (ቀሲስ)። ትርጓሜ ቅኔ ፇሇገ ሔይወት።
አዱስ አበባ፣ ንግዴ ማተሚያ ቤት፣ 1992 ዒ.ም ።
ኪዲነ ማርያም ጌታሁን (መምህር)። ጥንታዊው የቆል ተማሪ ። አዱስ አበባ፣ በትንሳኤ ዖጉባኤ
ማተሚያ ቤት ታተመ፣ 1980 ዒ.ም።
ኪዲነ ወሌዴ ክፌላ። መጽሏፇ ሰዋሰው ወግስ ወመዛገበ ቃሊት ሏዱስ ። አዱስ አበባ፣
አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1948 ዒ.ም።
ወሌዯ ኢየሱስ መቅጫ(መምህር)። የዱማ ቅደስ ጊዮርጊ ገዲም አጭር ታሪክ ። ሇታሪክ
ማተሚያ፣2008 ዒ.ም።
ዒሇማየሁ ሞገስ። ሰዋስወ ግዔዛ ምስሇ ተሰነአወ ። አዱስአበባ፣ ተስፊ ማተሚያ ቤት፣ 1950
ዒ.ም።
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ዖሪሁን አስፊው። የስነጽሁፌ መሰረታዊያን። አዱስ አበባ፣ ንግዴ ማተሚያ ዴርጅት፣1992
ዒ.ም።
ዚና ማርቆስ እንዲሇው። ቅኔ ሇወጣቶች ቁጥር አንዴ። አዱስ አበባ፣ ሆራይዖን ማተሚያ ቤት፣
1994 ዒ.ም።
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዲሚ ባህሌና ስፖርት ጉዲይ ሚኒስቴር።የግዔዛ ቅኔያት። አዱስ አበባ፣
ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት ታተመ፣1980 ዒ.ም።
ያሇው እንዲወቀ፡፡የምርምር መሰረታዊ መረሆዎችና አተገባበር። አዱስ አበባ አሌፊ አታሚዎች፣
1998 ዒ.ም፡፡
ይኄይስ ኃይሇ ሚካኤሌ "የግዔዛ መወዴስ ቅኔ"። አዱስ አበባ፣ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ፣ ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣ 1975ዒ.ም ፣ያሌታተመ።
ይኩኖ አምሊክ መዛገቡ። "በግዔዛ ቅኔ ሰም ውስጥ የሴት ገጸባህርያት ገሇጻ"። አዱስ አበባ፣
የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ፣ የመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ
ጽሁፌ፣1997 ዒ.ም ፣ ያሌታተመ።
ዮሏንስ አዴማሱ "ሰምና ወርቅ" ።አዱስ አበባ፣ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሐፌ ትምህርት
ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዱግሪ ማሟያነት ጽሐፌ፣1959 ዒ.ም ፣ያሌታተመ።
ገ/ዮሏንስ ገ/ማርያም። ክፌሌ አንዴ ተቅዋመ ጽዮን ክፌሌ ሁሇት ቅኔ በኢትዮጵያ ኦርቶድክስ

ተዋህድ ቤተክርስትያን። አዱስ አበባ፣1992 ዒ.ም።(ማተሚያ ቤቱ አሌተጠቀሰም)
ጽጌ አባተ። "ቅኔያዊ ውርስ"።አዱስ አበባ፣የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ-ጽሐፌትምህርት ክፌሌ
ዱግሪማሟያጽሐፌ፣1972ዒ.ም ያሌታተመ።
ፇቃዯ አዖዖ፡፡ የሥነ-ቃሌ መምሪያ፡፡አዱስ አበባ፣ቦላ ማተሚያ ቤት፣1991 ዒ.ም፡፡
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ፌቅረ ዴንግሌ። "ቅኔ መቀኘትና ቅኔ መቁጠር በግዔዛ"።አዱስ አበባ፣የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና
ሥነ-ጽሐፌትምህርት ክፌሌ ፣ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣1963 ዒ.ም ፣ያሌታተመ።
ፌቅሩ ዯመቀ። "ሥነ-ቃሌን ሠም ያዯረጉ የግዔዛ ቅኔዎች ይዖታዊ ትንታኔያቸው" ።አዱስ
አበባ፣የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሐፌ ትምህርት ክፌሌ ፣ዱግሪ ማሟያ ጽሐፌ፣
1995 ዒ.ም፣ያሌታተመ።
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አባሪዎች
አባሪ አንዴ
የመምህራኑ ቅኔያቶች
1.1. የእማሆይ አመተ ማርያም ቅኔያቶች
1. ጉባኤ ቃና
ሚ ይገርም ሔፃን ዯብረዖይት ምጻት።
አኮኑ ይትዋነይ ሇሉሁ በነበሌባሌዊ እሳት።
2. ዖአምሊኪየ
ሇዙቲ ዒሇም እቤርተእለ ሥሊሴ።
ግብርኪ አኮኑ ይመጽእ ዴምሳሴ።
ምንትኑ ይሄይስ ይቤሊ ዖመዯክርስቶስ ዖሙሴ።
3. ሚበዛኁ
ከመ ከመነፊስ ገብር ወከመ ከመ ገብር ነፊስ ወርኅ ምጽአት ወሌዴ ገዯመ።
ከመ ከመዯም ማይ ወማይ ብኅን ዯመ።
ከመ ከመ

ኑፊቄ ኀጥእ ወከመኀጥእ ዖኀቅሌ መዋዔሇ ክርስቶስ ዒሇመ።

4. ዋዚማ
አንተ እግዘአኩለ እምዖገበርካሁ መቅዴመ ዖስመዘአከ ነግሠ።
ዖገበርከ ወርኅዯብረዖይት መብዛኄ ተውዲሰ።
ነዋ ያጠፌእ መኮንነ ምጽአት ነፊሰ።
ኀበ ኀበ ይብለ ሔዛብ ዖኢተሞገሰ።
በኩረ ጊዚ ይትቃፀቡ ነፌሰ።
5. ዖይዔዚ
ሇይቲ ዒሇም ወሇተዖቦ እግዘአብሓር ባዔሌ ዖሇከፊሃ ምንትኑ።
መርህበ ህሊዌ ሇኢህሊዌ ግዴፌተ መሌበሳ ትረውጽ አኮኑ።
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እንዖይሬእያ ምጽአት ሇእግዘአብሓር መኮንኑ።
ቀዋሜ ነፊሳት አበው ቀረብተ እሌመክኑ።
እንተ ያስተጋብእ ሰብአ መብዛኄ ብኀ መጠኑ።
6. ኩሌክሙ መወዴስ
ባዔሊይ ነፊስ እንተሙስና ረዋጼ።
ዖይሄይስ ብዐሊነበኩሩ ሰርገወ ዴንጋጼ።

7. ዖአምሊኪየ
መነ ይኀይለ ሶምሶን ዖፇጠርዎ ሥሊሴ።
አሮን ንቡረ መንበሩ ሇምሌክዒም ሙሴ።
ሇኀያሊኒሁ ሇኀጉሌ ነጋሢ ዖአስተዮሙ ዴምሳሴ።
8. ሥሊሴ
ፌቅረ ወሰሊመ ሀብታተ ኢሳይያስ ዲንኤሌ ኆሴዔ መብዛኄ ሥሩአነ ሌሳን
ስርዒተ።
ያስተጋብእ ኄረ ሏዋርያ ወሊዱ አሰርተ።
አምጣነ ሰሊም ወፌቅር ዖኩለ ሀባታተ ኩለ መንግሥተ።
እግዘአብሓር ዖመስረተ።
ኀሣሤ ዒሇመ እንተ ኢያስተተ።
ያወርሱ ቤተወሌዴ ቀወምተ።
9. መወዴስ
ከመ ከመትውሌዴ ወርቅ ንግሥተ ሀካይ አቢኣ ሀካየ አበዘአሃ አስተዋራዳ
ማሔጸኒሃ ሀኬተ ምህሊ ወሀካይ ቡአዳ።
መክሉት ብእሲተ ኄራዊ ወሇዯት ፌዴፊዳ።
ዔቁበስርዒቱ ሇማስያስ አቅራቢ ኄራነ ዯብረተአምኖ መስገዳ።
አንተሂ ዖርዏያሬዴ ዖኢታከብር ወሊዳ።
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ይኩን ምጉያጸከ ተጽናሰ ተዋሏዳ።
ጉባኤ ቃና ወመወዴሰ ሌሳናተ ግዔዛ ኢሇማዳ።
እስመ ኮንከ አንተ እንዖትመውቅ ነዲዳ።
10. መወዴስ
አጋዔዛተ ብሂሌ ብህሇ ሲመተ ምዴራዊ ሀካይ ዖፇርዕን ወርኀ ተምህሮ ፌትሏ `
እሌመክኑ።
አስተዲሊዌ ሰናየ ቅኑያነ ተግባር ሥሌጣኑ።
ጾታ አስተራትዮስ ጋይዮስ አግናቴዎስ ጾታ አናንያ አኪሊስ ካህኑ።
ሇዖቴዎፌልስ ኤወጼኖስመርአንዮስ ታድስ ወሀቤወቁ ሀካየኪኑ።
ዖማርያማዊት ማርያምሃ አስተዲሇውክዎ ቦኑ።
ኀበ ኀበ እብሌ እኩያነ ተጸወኑ ተጸወኑ።
ጽሊልተበኩሩ ሇስምዕን ፌለጣነ ጉየት ባኑ።
ይሴሰዩ ውእቶሙ ተኮርጎኑ ተኮርጎኑ።
አውጽኦተሌሣንቤቶሙዖይእቴገልዖመኑ።

11. ሚበዛኁ
ሔስው ሔስው ብለየ አዙርያስ ዛኅር ወዏላ አማኑኤሌ ሀቤ።
ስቱየ ወይነ ዖሰልሞን በኩረ ሶቤ።
ብለየአዙርያስ ዛኅር ወይነ ባኅር ወሌዯ እስመ ኢሰተይኩ ይቤ።
12. ጉባኤ ቃና
እሩየ ጤምወስ ነዴ መፃጉዏ መፃጉዏ ዯዌ መጽንኢ።
ባህቲቶ ውዔየት ክፌሇ ኢየሱስ በቋኢ።
13. ዋዚማ
አማኑኤሌ መርሀዖቦ ሏዱስ ኤድም መጽሏፇ ዖካርያስ ዖል።
መስንዬ ሌሳነ ዘአሁ ይተረጉም ኩል።
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አምጣነ ሌሂቅ ውእቱ ምሁራነ ብለይ ተኀጉል።
ውስተ ጉባኤሁ ሇባሊር ዖተኀይል።
ጥበባተ ዖይጸውዔ ቃል።
14. ሥሊሴ
አውገዖ ወአሰሰሇ ካህነ ብለይ ወሏዱስ ዖሙሴ ወጴጥሮስ ዖርዏ ሔዛቅያስ ምናሴ።
ሲዒሇ ኢአቃቤ ሔጉ ሇውእቱ ሙሴ።
ኅሩያኒሃ ሇኤድም ዖአምረሮሙ ዴምሳሴ።
አምጣነካህን ዖውዲሴ።
ዖፇቀዯሁ ይፋፅም ዒሇመ እሴ።
ዖውገእለ ሥሊሴ ሥሊሴ።
15. መወዴስ
አማኑኤሌ ጽንሰ ጽንሰ መቃብር ወሊዯ አዙርያስ ባሊር ጠፌአ ወማሰነ።
ሶበሁ ሇከፇት ሆሳዔና ዲዊት ክውነ።
መቃብር ጽንሰተ ፇጣሪ እጼሃ ፊጡነ።
ዖገሠሠት አዴመዖበ እንተዖኢክህሊ ቶማስ ይመርስሶ ኅሩያነ።
ማኅፀኒሃ ሇመቃብር ወሊዯ አቤሌ ዖአምነ።
መምሇኬ መምሇኪ ዖተቀዯሰ መቅዯሰ ቅደሳነ።
ቅደሳኒሃ ሇኤድም ጽንሰ መቃብር መጠነ።
ኀጥአነ ወኄራነ ጸጋመ ወየማነ።
እግዘአብሓር ባዔሌ ዖአስተዲሇዎ መካነ።
16. ክሌክሙ መሰዴስ
ማትያስ ታዕስ ከመ ከመቅብዔ ዖንዔዯ።
ወመቅበርት ከመ ከመ ርእሰ ጸዋሪ ክቡዯ።
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17. ጉባኤ ቃና
አንተኑ ማስያስ ቀታላ ኀይሇ ሶምሶን ጸሊኤ።
ትቀትሌ መርህበ ዖሓዋ መንገኒቀከ ትንሳኤ።
18. ጉባኤ ቃና
ብሓረ ዒባይ ጥበብ ዖነርሊርዮስ ወዔዛራ።
አይቴኑ ዖይብሌ ብእሲተ በኩረ ያሬዴ በኩራ።
19. ዖአምሊኪየ
አንተኑ ዖመን ሙጻአብርሃነ ወሌዴ ፌጋኤ።
ታርእየነ ዖኢትዮጵያ ወግእዛ ትንሳኤ።
ናስተበቁአከ ሇከ ሔዖበ ሀገር ውዋኤ።
20. ሚበዛሁ
እግዘአብሓርግእዛ ከዊኖ ዖባነ ዖዖማርያም ኢትዮጵያ።
ባረከ ሔዛበ ይኩኑ ሏዋርያ።
ዖሌሳነ ግእዛ አምሊክ ሔዖበ ዒቢይ ሀገር ወዒላ ምሥጢር ኖትያ።
21. ዋዚማ
ስምኡ ወሇብኡ ሉቃነ ዯብረ ያሬዴ ዩኔቨርሲቲ ሶበሁ አብዛኅት ዒሇመኩሌነ
ጻዔቀ።
ሇግእዛ ፇጣሬ ሏዱስ ምጽአቱ ዖረቀ።
ከመ ከመ በጽሏ ወአሌጸቀ።
መሊእክተ አምሊክ ያሬዴ ዖአስተአፇቀ።
ቅኔያተ ዖዒሇም ዯቂቀ።
22. ዖይዔዚ
ዏበይተ ዙቲ ሀገር ወንኡሳን ወርኀ ትንሳኤ ወሌዴ ዒቢይ ዖሇከፍሙ ምንትኑ።
ኢትዮጵያ መርህ በጽዴቅ ውእቶሙ በበጊዚሆሙ እንዖቦ እሌመክኑ።
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እስመ ያመጽኡ ሞተ መሰውረ አቤሌ መኮንኑ።
እስከያወርሱ ምዴረ እስተአየኑ።
እሙንቱ ባዔዲነ ዖይቀንዮሙ ባኑ።
23. ጉባኤ ቃና
ግእዛ አንተ ወሙሀዖ ጥበብ አእምሮ።
መጽሓተ ሀገር ዒባይ ዔዖቦ እግዘእናከኢብትሮ።
24. ጉባኤ ቃና
ብኄራ ጥበብ ወሊዱተ ሏዱስ ፇጠረ።
ሇሰሊም ካምፓስዩኒቨርሲቲ ዖተገብረ።
25. ጉባኤ ቃና
አንተ ያሬዴ እስትግቡእ እምኅበ አሌቦ ቀሇመ።
ጉቡአነ ሔሌፇት ግብርከ ኢታህጥአነ ሰሊመ።
26. መወዴስ
ኦ ትዔግስት ወሰሊመ ጊዚ ወፌቅረ ትሔትና ዖታኦስ አናግዯ ጳውልስ ሏዋርያ።
ሀሌኡ እመ ወራተ ውለዯ ማሔፀና ዋሔዴና ምስካያ።
እንዖትባርኩ መሳቅሇ ዖእዯተአምኖ ካህን ምለዏ ቡራኬ ሲሳያ።
ኢትዮጵያ እቤርተ ጽዴቅ እንተ ሰብአ ግብፅ ጰራሌያ።
ትኩት ዛኮ ዖንግሥተ ዒሇም አርኣያ።
ይብዴሩ ተፊቅሮ ወተሳሌሞ ዖአክሶስያ።
ዖምጽአተ ዏቢይ አምሊክ ሇኢትዮጵያ ነቢያ።
27. ጉባኤ ቃና
ኦ ወሊዴ ወሊዳ ዖቦ ትንሳኤ።
እስኩ ፀውኢ ኀይሇ ኃያሊን ጉባኤ።
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28. ጉባኤ ቃና
አይቴ ንጸወን ሔዛበ ተዋሔድ ኩሌነ።
ኤሌሳዔ ኦመተዋሔድ እስመወዴቀ ብነ።
29. ዖአምሊኪየ
አንተ ሞት አምጻኤ ብኅ ኀሣር።
ምንት ዖይፀንአከ ዖሰማይ ወምዴር።
እስመ ተአዯውኮ ሇኤሌሳዔ አበተዋሔድ ክቡር።
30. ሚበዛሁ
ሇቀሇመወርቅ ወኤሌሳዔ አበወዒባይ ቤቴሌ ንግሥተ ውእቱ ተዋሔድ።
ሇከፍሙ ምንት ዯብረ መሊሌኤሌ ሀይድ።
እስመይትቃዯሙ ሞተ ሩፀተ እግሩ ሇአቤሌ ኆሊቄ ሔሌፇት ተዖምድ።
31. ዋዚማ
ሌኁክት ዖኤሌሳዔ ምለአንጽሔና ወክብር ስቴያተ ዔዛራ ሏታቲ።
ኅምዖሞት እንተ ሥጋ ሙሴ ኅምዖ አቤሌ ባቲ።
እምከመነበቡ ቅዯመ ነቢየ አማኑኤሌ ኬሌቲ።
ወርኀ አስተንግድ አንጋ ዖኢመዋቲ።
በኩረ ዖቦ አብርሃም ከባቲ።
32. ዖይዔዚ
ኦ አምሊክ ኬንያእለ ሥጋ ወነፌስ በሥሌጣ’ንከ አሏቲ።
አምሣሇ ቀዲማይ አሌዒዙር አንስኦ እንስከ ኬሇ ኤሌሳዔ በኩረ ዙቲ።
አምጣነ አሌቦቱ አምሳሇ ኤሌሳዔ በኩረ ዙቲ።
ቃሇተዋሔድ ‘ንግሥት ዖመበ መሰሀቲ።
ዖዯኅሪተ ተፌፃም ዖጽዴቅ መንግስተ አማኑኤሌ ኬሌቲ።
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33. መወዴስ
እስኩ ንቴክዛ ሔዛበሃይማኖት እምነገረ ሔሌፇት ድርነ አበወሃይማኖት
ወቅዴስና።
አምጣነ ኀጥአይነንሔነ ሇተዋሔድ መካና።
ወ’ንስክዮ እምአመክህነ ሇዖአቤሌ ኅትና።
ጾርነ ሞተ ስጋ አሶት ኀይሌከ ወአኀሠረ ዖትሔትና።
ጳጳሳቲሃ ሠራዊቲሃ ሇቤተክርስትያን መባሌና።
ጸሌዪ ጸልታት እስከነታስኡ በኩረዮና።
መዋቴ ሃይማኖት ዖታዕስ ፇጣሬ ኤሌሳዔ ሌዔሌና።
ወታምጽኡ ተናዛዜ ተከዛቋ ሥጋ ራሓሌ ዖቅዴሞና።
ቅውማኒክሙ ቃሇ ዖወሊዳ ጴጥሮስ ፌና።
34. ዖይእዚ
ማርያም ንግሥት ዖመነ ፌዲ ዖነያ አሀዖት ነቢያቲሃ ሱባኤ።
ዖመነ ምስፌና ሇዯብረዖይት ሶበሀሌቀ በሉኦተ ሥጋ ዖዴንግሌ ጉባኤ።
አቅዯመ ወሌዴ ኢይብጻህ ዖትንሳኤ።
ረዋጼ መቅበርት አሊዙር እንበሇ ምማኤ።
ብሂልተከሃ ወዛየ እንተ አብዛሀ ጽዋኤ።
35. ጉባኤ ቃና
ሚጠት ግዔዛ ያዔቆብ ኢትዮጵያ እንተ ከነዏን መካነ።
ስማ ተስፊ ቶማስ ዮሴፌ መንግስተ ሰማይ ኮነ።
36. ዖአምሊኪየ
አንትሙ ህዛብ ዖሌሣነ ግዔዛ እሌመክኑ።
አውፅው ተስካረ ግዔዛ ዖሀል ስሌጣኑ።
በውሂብ ፌት አፌቅሮ ሀገር ካህኑ።
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37. መወዴስ
አንተኑ ግዔዛ ሀራሴ አዔምሮ እምነ ተናነቢ ትርጓሜ ገራህት ወእምነ ሰዋሰው
ዒሇም ህሬ።
ሇእንተ ዯከምከ አንተ አመተማርያም ዛማሬ።
ፇጥሪከ ቃሇመወዴስ ይበል ሇፌሬ።
ወይቀቦ እም አኩይ በረዯ ይሁዲ ወባኦስ (ወታኦስ) ሌቡሳነ ሀኬት እስከዯሬ።
ሇእክሌከሂ ቅኔ ያሬዴ ዖመነ ረሀብ ፌካሬ።
ሰረገሊ ናዲብ ዮስድ እም አዱስ አበባ እስከነ ትግሬ።
ዖሰብአ ጎንዯሬ አጥፌአ ረሀበ ፇሮን ወቆሬ።
ኢትራወጽ ዖጎጃሜ ወይሲጦ ሇጎንዯሬ።
ዛማሬ ማርያም ባዔሌተ አጥፊዔተ ሀጉሌ ስዋሬ።
38. መወዴስ
አንትሙ ሔዛበ ዖቤተመንግስ ከመሔዛባ ሇቤቴሌ ዯብረሀተታ ኩርጓኔ።
በውስተማራኪ ዒሇም ምሌዔተ ጥበብ ብያኔ።
ሇግዔዛ እግዘአብሓር ዖፇጠረ ቅኔ።
እስኩመ ሰብህዎ በሚሔበርክሙ ሌብ እንተሀተታ ክዋኔ።
አንተሂ ቃሇ ግዔዛ ፇጣሬ ዖሉቅ ምጣኔ።
ተፇሣህ ምስሇኩለ ወተናበብ አሀተኔ።
ሔዛበ ዩኒቨርስቲ ዒሇም ቅቡዒነ አሚን ከሌበኔ።
አምጣነ ሇመዴኪ ተናብቦ እንዖ ያቀርበኮ በውሳኔ።
ወእሙንቱሂ ቀርቡከ እንበሇ አሀቲ ምናኔ።
39. መወዴስ
ሰሊም ወፌቅር ሠራዊተ ዖቦ አብርሃም አብ መንበረ ማዔምራን ይነግሱ።
አምጣነ አብርሃም ሉቅ መብዛሓ ብህ ተውዲሱ።
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ሇቶቤሌ ተጻራሬ እለ አፌሇሶ እምናሱ።
ቃሇ ሀይማኖት ሇሀገሪትነ ምዔሌተ ጥበባት ዖያሬዴ ዖወርዖው ተአሚን ይታሇሱ።
ጸጋመ ወየማነ ሇብዔሌናዛ ኢያሱ።
ፌቅረ ወሰሊመ ሰራዊተ ያዔቆብ ወአሌባሱ ሇአብርሃም ሉቅ ሇሉቀ አዔሊፌ ሞገሱ።
ዖሔዛበ ጽንፇ ባሔር አርጋዴያ ተቀዯሱ ተቀዯሱ።
ወርኅ ሲመተ ዖአብርሃም ሏዲሴ ብሃን መንፇሱ።
40. ጉባኤ ቃና
ምሁራን ጻዴቃን ዏቀብተ ሀገር ወሔዛባ።
ሶበ ሊዔሇ ሔዛባ ተንሥአ ዴንቃዌ ቀታላኩለ ጠቢባ።
41. ዋዚማ
ማርያም ወሰልሜ ባሔይታዊያት ዖሳላም ዒሇመ ሠጋሆን ሰይፇ።
መነና እስመይሰምኣ ተሰድ መጽሏፇ።
ወርኀንግሥናሁ ሄሮዴስ ዖብኃነ አዔቀፇ።
እመብዛኆ ተዴሊ ዖሰብእ ዖአስተኀሇፇ።
ወሌዯ አብ ሰብዔና ምዔራፇ።
42. ዖአምሊኪየ
እስመ እንዖአሚን ዴንግሌ ወሇተ ኢያቄም አሏቲ።
ብኅ ተግባረ ዘአሃ ቤተሰብእ መዋቲ።
መፌትው ይሔትት ተግባራቲሃ ሏታቲ።
43. ጉባኤ ቃና
ኃያሊን እዯው ኢትመንኑ አንስተ ፇጣሪ ዖሙሴ።
እስመ

በአንቀጾን ሀሇው ወሀብተ ሀብተ ሰብእ ሥሊሴ።
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1.2. የእማሆ ኅሪት ቅኔያቶች
1. ጉባኤ ቃና
ምሌዔ ዔሇት ዔሇት ይእዚ ጉባኤ።
ማዔከሇ ምሁራን ተረክበ አኮኑ ሉቀ ዩንቨርስቲ ፅዋኤ።
2. ጉባኤ ቃና
ጉባኤ ቃና ተንስአ ወወጠነ ፊና ዩንቨርስቲ ተአውቆ።
ሇጉባኤ ቃና መርዴዔ ሀዋሪ እስመ ጽንፇ ባህር አሌፀቆ።
3. ጉባኤ ቃና
መሌአከ ፀጋ አባይ አሏደ በመሌዔሌተ ጣና መሌአክ።
አሏደ የሀሌፌ ዖይቤ በመፅሀፇ አበው ቡሩክ።
4. ዖአምሊኪየ
ኩለ ይትመሀር በቃሇ መወዴስ አቡነ።
እስመ ነስኦ በኑኃ ዖመኑ ዖመንግስት ስሌጣኑ።
ቃሇ መወዴስ አብ ዴህረኒ ተስፊ ቅቡጻን ዖኮኑ።
5. ሚበዛሁ
ምሁራን አንብቡ ወአጥርዩ ግዔዛ ሇትውሌዯ ጎጃም ስነ ፀሏይ።
መጽሏፌ ዖይብሌ እም አባይ እስከ አባይ።
አምጣነ አኮ ቀሉሌ መጽሏፇ ዙቲ ሀገር እንተ ሇኩለ ምስካይ።
6. መወዴስ
አንጋዴ ጥበባተ ፀጋ ባኡ ባኡ ውስተ ማህዯሩ ሇመሌከአም።
እንተ እገሪሁ ተሀስሩ በሀብሇ ህዲሴ ግሩም።
አባይ አርዌ ጣና እስመ ሰብአ ጥበባተ ፀጋ ኢያፇርህ ዮም።
ዴህረ ተቀነዎ ወተሀፅኦ በእዯ እግዘአ አባይ እንተ ሀፀና ጎጃም።
ኢትፌርሂ ነገረ ዛንቱ አርዌ ፅንፇ ባህር አዲም።
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ንትናበብ ተናብቦ እሇ ተጋባእነ እመ ዒሇም።
በይነ ዖከዋኒት ቅዴስተ ሀገሪትነ ሰሊም።
ከመ ይሰብክ ተናዖዜ እም ንጉሳነ መቀውም።
7. አጭር መወዴስ
አሌቦቱ ተፅናስ ሇሌሳነ ግዔዛ ህዲሴ።
ውእቱ አምጣነ ወሇዯ ብእሲተ ወብእሴ።
8. ጉባኤ ቃና
መፌትው ይሰወጥ ወሌዯ ማርያም ክርስቶስ።
እስመ በሰለስ ዔሇት ሰጠጣ ሇሌብሰ መቃብር ሃዲስ።
9. ጉባኤ ቃና
ቅዴስተ ቅደሳን ይእቲ ህንፃ ሥሊሴ ሳይዲ።
አምጣነ ተርእያ ተርቢኖስ በዙቲ እስከነፇረስ ፀዒዲ።
10. ጉባኤ ቃና
ንዋየ ብሃን ይስእሌ ወይትወከፌ በስመ ሥሊሴ ሠሇስቱ።
ህንጻ ዯብረ ዴማህ ህመም ከዋኒ ዖርዒ ሉቃውንት እስፌንቱ።
11. ጉባኤ ቃና
ሀገሪተ ጼጥሮስ እቀብ ሇኢትዮጵያ ንጉሳ
ወተፃረርከ ይግዴፊ ፇጣሪ ታህተ እገሪሃ ከኒሳ።
12. ጉባኤ ቃና
አንትሙ ህዛብ እንዖ እንተ ትገዴፌ ኩል።
ሰምእዎ ሇወሌዯ ትንሳኤ ወአፅምኡ ቃል።
13. ጉባኤ ቃና
እስፌንተ ነፀርኩ በዙቲ አመተ ማርያም ዒይንየ።
ምሌዔተ አዔምሮ ዖኮነት እንዖቦ በኢትዮጵያ ዔዴሜየ።
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14. ዖአምሊኪየ
አንትሙ ህዛብ ዖሀዯርክሙ ፋማ።
ሀሇይዎ ወተዖከርዎ ሇዯብርነ ዱማ።
አምጣነ ቅዴስት ይእቲ እምኩለ ወታስተፋስሔ በስማ።
15. ዖአምሊኪየ
ሇዖኖሙ ህዛብ አንቅህዎሙ እምዖል።
ይሔንጹ በከመ ሇመደ ሇዴማህ መርጡል።
ወሇእመአኮ ፀውኡ አዔርክቶ ሇሰማዔተ ሌዲ ወሴል።
16. ዖአምሊኪየ
ሇቤተክርስትያን መርአት ፀዋኢተ ስሙ እብኖዱ።
አብሰሌዋ ሇመናፌቃንሀ በእሳት ነዲዱ።
እንዖ ፇጣሪሀ ታመሌክ ሇዙቲ አመ ረከብዋ ዒዱ።
17. ሚበዛሁ
መንክር ግብርከ መጋቢ ዒሇማት ዖኮንከ አዱስ አበባ አማኑኤሌ።
እስመ ተወሇዴከ አንተ እም ኢትዮጵያ ዴንግሌ።
ሇዴህነተ ኩለ ዒሇም በሇቢሰ ስጋ ዖሰብእ ክቡረ ክቡራን አህባሌ።
18. ዋዚማ
አቤሜላክ ዖሚካኤሌ ሙስና ማህዯሩ ስፈህ ከመ ኢይርዒይ በዛየ።
ሰውረኒ ወኢታርእየኒ ሀጉሇ ቤት እኩየ።
ሀበ ሀበ ይቤ ገሀዯ ሀበ አምሊኩ ጸሇየ።
ወጸልቶሂ ተወክፇ ከመ ተመነየ።
ፇጣሪሁ ዖሰምረ ነቢየ።
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19. ሥሊሴ
ማርያም ቤተ ጉባኤ ኢየሩሳላም ዯብረ ዴማህ ዖእንበሇ ዖርዔ ወሇዯት ትርጓሜ
እግዘአ ወንጌሌ ሏዱስ።
ሀበ ግብፅ አዱስ አበባ ተሰዯት ሇፇውስ።
እንዖ ሇሉሃ ትከውን ሇኩለ መዴኃኒተ ወነፊስ።
እም ቃሇ መምህር ኢሳይያስ።
እስመ በሊዔላሃ ተንስኣ ሀጉሇ ቤት ሄሮዴስ።
ዖቀተሇ ዯቂቀ በናአስ።
20. ዖይእዚ
ኦዴንግሌ ኢትዮጵያ ዖበውስቴትኪ ፆርኪ ዖኢይፀውር አዲሙ።
ምንትኒ ይእሴኒ ስመ ዘአኪ እስመ ሇኪ ያስተበፅኡኪ ምሁራን ኩልሙ።
ወሇነፅሮ ኪያኪ ሇእሇ ጌሰሙ ሊእሇ ጌሰሙ።
መንጌልከ ጌሠ ወያስተሃምሙ።
ወሃዱስ ስመኪ በአበ ምሁራን አዔዋሙ።
21. ጉባኤ ቃና
ኦ አይሁዴ ምኩራብክሙ አንፅሐ።
እንግዲ ማስያስ ሃቤሃ አምጣነ ይመፅእ ናሁ።
22. ጉባኤ ቃና
ነገሮ ገሀዯ ሇኤሌያስ አምሊከ ኤሌያስ ቅኔ።
ህማነ ከሇዲ ኢያባእ ቀዯመ በዖኤሌያስ ኩርጓኔ።
23. ዖአምሊኪየ
አሏደ መርዴእ እንበሇ መጠን ነፀራ።
በዖመፃአት ሀበ ቤተ ዖቦ ኤሌያስ እገሮራ።
አምጣነ ኩሇሄ ሏዱስ እንታክቲ በዖ ኤሌያስ መዴበራ።
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24. አጭር መወዴስ
መርዯዔ ሇምግባረ ሠናይ ዖቆምከ።
አምሊክነ ሰዋሰው ቅኔ መና ሠርክ የሀብከ።
25. ጉባኤ ቃና
ጉባኤ ቃና ተንስኢ እመንበርኪ አርምሞ።
አምጣነ ሀበኬ መፅአ ንግስታተ ቅኔ አበሞ።
26. ጉባኤ ቃና
ሰልሜ ወዮሴፌ ወሶሌያና አርዴዔት።
ጊዚሆሙ ዲህነ ኢየማሰኑ በግብት።
27. ጉባኤ ቃና
ብለዔየ መዋዔሌ ዮሴፌ ኢነፀረ ምንዲቤ ጊጋር ምትረተ።
በፇቃዯ አምሊክ ረከበ አኮኑ ሀብተ ያዔቆብ ስዯተ።
28. ጉባኤ ቃና
ይብሌ ግዮን ሰብአ ኤፋሶን ከኒሳ።
እንበሇ መጠን ሰተይኩ ሏሉበ ውሳጤ እንስሳ።
29. ዖአምሊኪየ
ህፃናተ ሴል ሀዯጉ ነውረ ኤሌያስ ዲህና።
ይብሌዐ ኢየሩሳላመ ሰይፇ ሜልስ መና።
ምስሇ አይረጎሙ ቀርቡ አኮኑ ህፃናተ ሴል መዱና።
30. ጉባኤ ቃና
ሌብሰ በብኑዲ አነመ በኪሮስ ተጋዴል ስጋ ጠቢበ።
ጠቢበ ጠቢባን ሰማዔት ጠበብተ ስቃይ ምኩራበ።
31. ጉባኤ ቃና
ሇእንተ ሇኪሮስ ኪሮስ አፌቀሮ ዯብረ ኤድሊም ወኒሳ።
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በብኑዲ ንጉስ ሀውሌቱ በአሇ ግሩም አንበሳ።

32. ዖአምሊኪየ
ኮነ ሣዔረ ህዋስ ኪሮስ ባህህቱ።
ሇኪሮስ ህማሙ እስመ ፀንዏ ቦቱ።
በከመ ህሙም ማትያስ ሇአማኑኤሌ ትውክሌቱ።
33. ጉባኤ ቃና
ብሩክት ይእቲ ጉባኤ ቃና እቤር።
አምጣነ ሇአርዴት ትውህብ አእምሮ ህብስተ ዘያሃ በክብር።
34. ዖአምሊኪየ
ህፃነ አንጌቤን ቂርቆስ ዖያፇቅሮ እሌመክኑ።
ቀኖተ ምክር ኢየለጣ ያፀመዔ በእዛኑ።
ኢየለጣ ሇቂርቆስ ወሊደ እንዖ ይቀፅባ በአይኑ።
35. ጉባኤ ቃና
ሉቀ ተአምኖ ገብርኤሌ ኢይትናገር እንተ ዖኢያእምር ህሳዌ።
እስመ ነገሩ እሙን በኃበ ማርያም ሠርዌ።
36. ጉባኤ ቃና
ሇህንፃ ከኒሳ ጎሌያዯ ቀተል እግዘአ ኬፊ ዲዊት።
ሠሇስተ አዔባዔነ እንዖ ይዌሩ በግብት።
37. ዖአምሊኪየ
መጋቢ ሀዱስ ገብርኤሌ መጋቤ ብለዔይ ከዋኒ።
ሇብለይ እንዖ ይፋፅሞ ሀዱስ ወጥአኒ።
እምንበዔናሁ ሇሓር መሌአከ አሀደ አድኒ።
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38. ሚበዛሁ
ዖመዯ ዖመደ ሇሳድቅ ዖመዯ ሀና ብእሲት ዖመዯ ሳሙኤሌ ተከናሲ።
ዖመዯ ሚካኤሌ ፊኑኤሌ ገብርኤሌ አሌሆሳሲ።
ኩል ይዚኑ ሇዙቲ ዴንግሌ ብእሲተ መሌክአ ብእሲ።
39. ጉባኤ ቃና
ባእሇ አባግዔ ዱዱሞስ ኖሊዊ አባግዔ ዖህንዴ።
በአውዯ ዘአሁ ያዔቆብ አባግኢሁ ሇአውዴ።
40. ጉባኤ ቃና
ሀገረ ዱዱሞስ ፄው ዖኢተፇቅረ በቤቱ።
ሇዱዱሞስ ነጋዳ ህንዯኬ ፄወ ህንዴ ዖታህቱ።
41. ጉባኤ ቃና
ወሌዯ ነጎዴጓዴ ዮሀንስ ዖመነነ አሇመ ሄዋን ህሌፇተ።
በበሀገሩ ዖረወ ሇኩለ መቃብረ ስጋ ንብረተ
42. ጉባኤ ቃና
ባእታ ሇእም ዴንግሇ ኢያሱ ወሙሴ።
እምነ ዯቂቃ ሇሳላም ማህዯረ ብህ ቅዲሴ።
43. ዖአምሊኪየ
ሇወሇተ ሀና ወሳድቅ ዖወሇዴዋ ተስሊስ።
ኢያቄም ወሀና ይብሌዋ መቅዯስ።
በኃበ ብሀን ፃዴቃን እንተ ከዋኒት አዱስ።
44. ጉባኤ ቃና
ሌዯተ ዮናስ ነግዴ ዖኃበ ቤትኪ መፅአ።
ማርያም በሌዔዮ አሀዯ በዖወሇዴኪ ሰብአ።
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45. ጉባኤ ቃና
አቡሐ ይመስሌ ህይወቱ ሇቃሇ አዋዱ ዖቆመ።
በገዲመ ሰይፌ ዖጊጋር ከማሁ አምጣነ ዖመኖ ፇፀመ።

46. ዖአምሊኪየ
አመ ዮም ተገዛመ አርዖ መርአዊ ግፌ።
ሀሌቁ እንዖ ይወዴቁ ኃበ ሞአብ ፀዴፌ።
ሀሉብ ወቅብ ወስጋ አሪዊተ ጊዚ ዖፃይፌ።
47. ጉባኤ ቃና
መበሇተ ስምኦን ነፊስ ኢትበሌዔ ዖእንበሇ ማይ ንስቲት።
መና ቅደሳን ገነተ ውስቴታ ሇኪዲነ ምህረት ቤት።
48. ጉባኤ ቃና
መዴልተ አሚን ያነብብ ሇነፌሰ ስምኦን እቤርት።
ሚካኤሌ መምህር ሊእከ ማርያም ሠናይት።
49. ዖአምሊኪየ
ምስሇ በሊኤ ሰብእ ህስስ መሬተ ቅደሳን በዖይት።
ተካየዯት ኪዲነ ምህረት ማርያም ንግሥት።
ሇበሊኤ ሰብእ ተሀብ ገነተ ብሀን ሰማዔት።
50. ሚበዛሁ
ከዋኒት ቅዴስተ ቅደሳን ሄራን ማርያም ዖመዯ ወሌዴ።
ሄርት ይእቲ ወርህርሂት ሀገረ ባእዴ።
እስመ አራቂተ ኮነት ሇዖተባህስ ስምዕን ዖምስሇ እግዘአ ዋህዴ።
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51. ዋዚማ
ትከውን ከመ እፅ ዖነያ ተተክሇት ኃበ ሙሀዖ ማይ ሀዱስ።
ዖታነብብ ህገ ፇጣሪሃ እንተ ስምዕን ነፌስ።
ወበበ ጊዚሃ ዖትሁብ ፌሬ እፀ ሙሴ ቅደስ።
ኢይትነገፌሂ ፌፁመ ቆፅሇ ዔፅ ይቡስ።
ዖሀረሶ ሚካኤሌ ሀራስ።
52. ዖአምሊኪያ
ረሀበ ወፅምአ ሇባህታዊ አዛማደ።
እፀ ቃዳስ አማኑኤሌሃ ይቀስሙ ወረደ።
መንገሇ ታህታዋቆረቶስ ሀቅሇ ምዴረ ሳላም አውደ።
53. ጉባኤ ቃና
እስፇንተ ዯምስስ ወአፀወ ምኩራበ አይሁዴ እስፌንቱ።
ምፅአተ አምሊክ ህሙም መንፅኢ በሀገረ ሳላም ታህቱ።
54. ዖአምሊኪየ
ሃፃኒተ እለ አይሁዴ ውለዯ ሳላም ዖፀንአ፡፡
እሞሙ ምኩራበ አይሁዴ ትመኒ ሰብአ።
በሀሉ አምሊክ አነ አኮኑ በኢየሩሳላም ተንስአ።
55. ጉባኤ ቃና
መጻጉአ ዯዌ ሔፃን እንተ እየእመረ ነፌሰ።
እሳተ መሇኮት እቶን በእዯዊሁ ገሰሰ።
56. ዖአምሊኪየ
መፃጉ ውርዛው በእዯ ዘአሁ ቀፀባ።
ሇመርዒት ገፀ

መሇኮት ሙስና ዖአሌባ።

እንዖ ይቀፅባ ጤሜዎስ በአይኑ ሇመርዒተ ሙሴ መክበባ።
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57. ጉባኤ ቃና
ከንቱ ውእቱ ህሊዌ ዒሇመ በፅዴቁ።
አምጣነ መንፇቁ ያሀዛን እንዖ ይትፋሳሔ መንፇቁ።
58. ጉባኤ ቃና
መአዱ ገሀነም ወመንግሥተ ሰማይ ይፇዱ።
ንዋያተ ጊዚ ሙታነ ከመ ይትወከፌ ዒዱ፡፡
59. ጉባኤ ቃና
እዛራ ወሄኖክ ሇመሌከ ፄዳቅ አብትሩ።
በዲህራዊት ዖመን ዖኢነፀሩ ነፀሩ።
60. ሚበዛሁ
ኢይዛራኤሊዊ ምፅአት ኢይዛራኤሊዊ ምፅአት አመቦአ ዖቦአ።
ዖምዴረ ዒሇም ምኩራበ ኢይትአመን ወዴአ።
ኢይዛራኤሊዊ ምፅአት እስመ ሀብታቲሃ ሇምዴር ከመቅፅበት አይን አንስአ።
61. ጉባኤ ቃና
ምንት ውእቱ ህማም ሇምዴር ሄዋን ዖቀሇ ።
ገፃ ሇምዴር አሀቲ አምጣነ መስሇ ቆፅሇ።
62. ዖአምሊኪየ
በሇስ ወወይን ሏዋርያተ ሀቅሌ ሀቅሇ።
ሕሩ እንዖ የሀዴጉ ሀገሮሙ ቆፅሇ።
በበሀገሩ ያብፅሁ እሙንቱ ሔብስተ እብራስዱ ወንጌሇ።
63. ጉባኤ ቃና
ኢበስሇ ቂርቆስ ሰዊተ አንጌቤን አውዴ።
አስተዲሊዊ ገብርኤሌ ዖያስተዳለ በነዴ።
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64. ዖአምሊኪየ
ፌቅር ኢየለጣ ወቂርቆስ ሇመሌአከ ሰማይ አህባለ።
ብሀነ ሰብአ ፅዴቀ እዛራ ይስህበ ይቤለ።
ወራተ ፀጋ ገዴሊት ዖተጋብኡ እምኩለ።
65. ጉባኤ ቃና
ክርስቶስ ሠምራ እቤርት ወተክሇ ሀይማኖት አሀደ።
በትረ ተጋዴል አሀ ወሀቦ ቁሌቁሉተ ወረደ።
66. ዖአምሊኪየ
ተክሇ ሀይማኖት እግርከ ዖጉጋ ተመትሮ አሀዘ።
ከመ ይሁር ገራህተ ዲህና ዖሄኖክ ተካዘ።
ምንትኒ ኢይከሌ ከመ እግረዖቦ መሊዘ።
67. ዖአምሊኪየ
ሏይማኖተ

ኬፊ ባዔሌዖተሇአሇ ወከብረ።

ወርቀ ሳላም እስጢፊኖስሀ ውስተ እብን ቀብረ።
መኑመ ሰብእ ሇዛኩ ከመ ኢይርክብ ምእረ።
68. ዋዚማ
ኩልሙ ህፃናት ቅዴመ ዖካርያስ ጊጋር አእሩገ ሳላም ውቅሮ።
ኢፇርሁ እንዖ ይትናገሩነገረ ትመትሮ።
አመ ሠምኡ ሳላም ነገረ ሄሮዴስ ኮሮ።
እስመ ሰይፌ ሇሳላም ሀገሮ።
69. ጉባኤ ቃና
መስቀሇ አሊዒዙር ዖአስተሀፀበ ፌጥረተ።
እመቃብሪሃ ተንሥአ ዴህረ ተቀብረ ወሞተ።
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70. ጉባኤ ቃና
ጾመ ኢየሱስ መምህር

መምህር ተፇሌጦ ተፇሌጦ።

ሇመምህር ስባሄ በመቋም ቀጥቀጦ።
71. ጉባኤ ቃና
ባርከ ባርከ ማህበረነ ጉባኤ።
ሌሳነ ግዔዛ አቡነ መጻኢ እንዖታከብር ፅዋኤ።
72. ጉባኤ ቃና
ሰሊም በሌኒ ፌኖተ ሠሊም ዴንግሌ።
እንዖ ትትከሰቲ አንቲ ሇዖጉባኤ አካሌ።
73. ዖአምሊኪየ
ሔዛበ ተጋብኦ እቀቡ ቃሇ ጳውልስ ሌዐሇ።
ተዖከሩ መኳንንቲክሙ ዖነገሩ ቃሇ።
ዖነገሩክሙ ቅዴመ ዖይቤ ሇዖተርጎመ ወንጌሌ።
74. ሚበዛሁ
ካህናተ ፀጋ ወክብር በይነ ፇሊስያን ጸሌዩ ጸልተንስሏ ጽዋኤ።
ፌኖተ ሠሊም ይኩን ፌናገብረ ምዴህን ጉባኤ።
ዖቦቱ ይትገበር ሇእሇ እሇቱ ብህ ጸልተ ዖአበው ሱባኤ።
75. ሚበዛሁ
ህሊዌ ዛንቱ ዒሇም ኩል ዒሇመ ዖያስተሀፅበ በህቁ።
እንዖ መንፇቁ ይትፇስህ እስመ የሀዛን መንፇቁ።
ወአንቲ ዲቤር ሀዖነ ሌቡና ህዴጊ ከመ ካሌዒን ይሌህቁ።
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አባሪ ሁሇት
ሇቅኔ መምህራኑ የቀረቡ ጥያቄዎች
1. ሙለ ስምዎ ማን ይባሊሌ?
2. መቼና የት እንዯተወሇደ አስተዲዯግዎን ጨምረው ቢገሌጹሌኝ?
3. ወዯ ቅኔ ሙያ እንዳት ሉገቡ ቻለ?
4. የቅኔ ትምህርቱንና እውቀቱን የት ሉያገኙትና ሉማሩት ቻለ?
5. ወዯ ቅኔ ትምህርቱ ሲገቡ የቤተሰብ ፇቃዴ እንዳት ነበር?
6. የቅኔ ትምህርቱን ሲጀምሩ የነበረዎት አመሇካከት ምን ነበር?
7. የቅኔ ትምህርቱ አሌከበዯዎትም ነበር?
8. እንዯሚታወቀው ቅኔ የሚቀኙትም ሆነ የሚማሩት ወንድች ናቸው ነገር ግን እርስዎ
የሴት ቅኔ ዖራፉ ሇመሆን እንዳት ወሰኑ?
9. እንግዱህ እርስዎ ቅኔ ከመቀኘትም አሌፇው ያስተምራለ ወዯየትኛው

ይበሌጥ

ያዯሊለ?
10. በእርስዎ አረዲዴ ቅኔ ምንዴነው ይሊለ?
11. ከቤተሰብዎ ውስጥ የቅኔ እውቀት ያሇው ይኖር ይሆን?
12. የቅኔ ዔውቀቱን ሇማወቅ ወይም ሇመማር ምን ያህሌ ጊዚ ፇጀብዎት?
13. በዘህ ዯብር ሴቶችን እንዱያስተምሩ ፇቃደ የማነው?
14. የእርስዎን ቅኔ የማስተማር ጉዲይ የአካባቢው ማህበረሰብም ሆነ በገዲማቱ ውስጥ ያለ
ሉቃውንት እንዳት ያዩታሌ?
15. የተማሪዎቹ

የቅኔውን ትምህርት አቀባበሌ እንዳት ያዩታሌ?

16. ምን ያህሌ ተማሪዎችን ያስተምራለ?
17. ከተማሪዎችዎ ጋር ያሇዎት ግንኙነት ምን ይመስሊሌ?
18. ቅኔዎች በምን አጋጣሚ ይፇጠራለ?
19. የተማሪዎቹ የመማር ማስተማሩ ሂዯት እንዳት ነው?በቃሌ፣ የትምህርቱ አይነት?
በሳምንት ስንት ቀን? ሇምን ያህሌ ሰዒት?
20. ቅኔውን ማስተማር ከጀመሩ ምን ያህሌ ጊዚ ይሆንዎታሌ?
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የመረጃ አቀባዮች ዛርዛር መረጃ
ተ.ቁ

ሙለ ስም

ፆታ

ዔዴሜ

መኖሪያ ቦታ

የትምህርት

ሚና

ዯረጃ
1

እማሆይ አመተ

ሴት

44

ማርያም አሰፊ

ባህር ዲር ፇሇገ ገነት

የቅኔ

ቅደስ ጊዮርጊስ

መምህርና

ካቴዴራሌ

በግዔዛ ቋንቋ

መምህር

የሁሇተኛ
ዱግሪ ተማሪ
2

እማሆይ ኅሪት

ሴት

45

ዱማቅደስጊዮርጊስገዲም

የቅኔ መምህር

መምህር

ወንዴ

46

ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ

የቅኔ መምህር

መምህር

የቅኔ ተማሪ

ተማሪ

የቅኔ ተማሪ

ተማሪ

ዯባስ
3

መርጌታ
አሇማየሁ ዲኜ

4

ሳሙኤሌ አዲነ

ገዲም
ወንዴ

25

ባህር ዲር ፇሇገ ገነት
ቅደስ ጊዮርጊስ
ካቴዴራሌ

5

ወሇተ ሥሊሴ
ያሇው

ሴት

23

ዱማ ቅደስ ጊዮርጊስ
ገዲም

131

አባሪ ሦስት
የተለያዩ የምስል ማስረጃዎች

ምስሌ 3. ሴት የዲዊት ተማሪዎች

ምስሌ 4. እማሆይ አመተማርያም ከቅኔ ተማሪዎች ቅኔ ሲነግሩ
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ምስሌ 5. ተማሪ ሌሳኑ ቅኔ ሲነግሩ

ምስሌ 6. አጥኝዋ ቃሇ መጠይቅ ስታዯርግ
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