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ሙዲየ ቃሊት 

የአርበኛ ቃሊትና ፌቻቸው 

ሀዴራ  ፡- በጭብጨባ፣በዴቤ፣በቃሌ ግጥም፣ወዘተ የዯራ(ሞቀ) ባህሊዊና ሀይማኖታዊ 
ክንውን 

ሀጃ  ፡-  ጉዲይ 
ሂረዋጫ (አውራጫ)፡- ጫት 
ሇበይክ፡- አቤት 
ሉሊህ፡- ሇአሊህ ስሌ 
ሊስታ፡-ያሌቀሇጠ ቅቤ 
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ሚስክ ፡-  በጣም ጥሩ መአዛ ያሇውና ነጭ ሆኖ  የተፇጨ ጨው የሚመስሌ የጭስ 

አይነት            
ማሷረፌ፡- ማቃመስ፣ማስታረቅ 
ሶብር፡- ትዕግስት 
ሷሂቡ፡- ወዲጁ (ዋና ቃለ ሷሂብ ሲሆን ትርጉሙም ወዲጅ ማሇት ነው) 
ረቢአሌ አወሌ፡- የመጀመሪያ ዕሇት(ሰኞ) 
ራህመት፡- እሳት፣እዝነት 
ርዚቅ፡-ሲሳይ 
ሹመት፡- ስሌጣን 
ቀሌብ፡- ማስተዋሌ፣ማስተዋሌ የሚያስችሌ የአዕምሮ ክፌሌ 
ቀሽር፡-ያሌተፇሇፇሇ ቡና 
ቀንበጥ፡-ሇምሇም ጫት                           
ነዴ ፡-ሰንዯሌ 
ነጃሳ፡-ቆሻሻ 
ነፌስ፡- ራስ(እኔነት) 
ኑር፡-ብርሀን 
አህሊቸው፡- ሁኔታቸው፣ማንነታቸው 
አማን፡- ሰሊም 
አምስት አውቃ፡- የአምስት ወቅት ሰሊት(በቀን አምስት ሰሊት) 
አሰሊም አሇይኩም፡- ሰሊም በአንተ፣ በአንቺ፣በእናንተ ሊይ ይሁን 
አሷራፉ፡-አስታራቂ 



  

vi 
 

አረቦቹ ገንዲ፡- አረቦቹ አገር 
አርሂብ፡- ግቡ፣ተጋበዙ 
አዯብ፡-ስርአት፣ጠባይ 
አጀብ፡-ጉዴ(ግርምት) 
አጅር፡- ምንዲ ማሇትም ሇጥሩ ተግባር ከፇጣሪ የሚሰጥ ወይም የሚቸር ጸጋ 
አፌያ፡- ጤና 
ኢማም፡- መንፇሳዊ የእስሌምና ትምህርት መሪ፣አስተማሪ 
ኢማን፡-የተሟሊ እምነት (አሊህን በሙለ ሌብ መቀበሌ፣ብቸኛ ፇጣሪነቱን በምሊስ 

በመናገርና ህግጋቱን በተግባር በመግሇጽ ማመን) 
ከራማ፡- ጠባቂ 
ካዲሚ፡- አስተናጋጅ 
ኸሌቅ፡- ፌጡር 
ወአሇይኩም ሰሊም፡-ሰሊም በእናንተም ሊይ ይሁን 
የኸሇቀው፡-የፇጠረው 
ደአ፡-ጸልት 
ጀሀነም፡- ገሀነም  
ጀመዓ፡- ህብረት 
ጀባ፡- መስጠት 
ጀባታ፡-ስጦታ 
ጀነት፡- ገነተሌ ፉርድስ(ገነት) 
ጀዛክ አሊሁ ኸይረን፡- ሇውሇታህ አሊህ በጎውን(ጥሩውን) ሁለ ይስጥህ 
ጀዛ፡-ውሇታ 
ጡሀራ፡-ንጹህ 
የአማርኛ ቃሊትና ፌቻቸው 
መቅለህ፡- የድሮ ሰገራ መውጫ የአካሌ ክፌሌ  
መታረቅ፡- አሇማመም፣መስማማት፣አሇመቆጣት 
መገን ፡- አይ (ማዘን፣መፀፀት) 
ሚዜ፡- ባሇ ጉዝጓዟን(ሙሽራዋን) የሚያጅቡ ላልች ጨላ ያስነከሩ ባሇ ጉዝጓዞች 
ማሷረፌ፡- ማስታረቅ 
ማር፡- ሻይ 
ማሯ ፇሊሊት፡- ሻይ ፇሊሊት 
ሰቀሊ፡- ፍቅ ቤት  
ቀየ ፡- የቤት ውጭ፣ዯጅ 
ቁኒ ቀዲዲ፡- ከቅሌ የተሰራች ትንሽ የቁኒ መቄጠሪያ 
ቁኒ፡-ሇቅቤ ሽታ ማጥፉያ ሚያገሇግሌ ዯረቅና አረንጓዳ ቅጠሌ  
ቂመሀ፡- ጫት እየቃሙ ደአ ማዴረግ 
ቂምሀ፡- ጫት እየቃሙ ደአ ማዴረግ 
በረኛ፡- በር ዲር የተቀመጠ ሰው 
ቡቅሪ፡-ከገብስ ብቻ የሚዘጋጅ የማያሰክር መጠጥ 
ቡን፡-ቡና 
ተሇማምኖ፡-ተዯጋጋሚ ሌመናና ማባበያ 
ናትራ(ነጭ አሽኩቲ) 
አመንካኮ፡-ቅንጨ 
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አሚኖች፡-ያሌተፊቱ ባሇትዲሮች የ”አሚን” ብዙ ቁጥር 
አቦሬ(ፍላ)፡-ከቅሌ የሚዘጋጅ የጠሊና ቡቅሪ መጠጫ  
አውገረዴ፡-ሚስት(ብዙ ቁጥር ሲሆን አውገረድች) 
እርፍ ፡- ሴቶች 
እርፍ መረባ፡- በሴቶች ይሁን 
ወሇሌ በይ፡- ተነተጎራዯጅ፣ስትዯሰች ታይ 
ዋዴ እንነጋገር፡- ስሇ ወዯፉቱ አዯራ እንነጋገር 
የምንሻው፡- የምንፇሌገገው 
የዛር አፌ፡- በገፇራ ክዋኔ ወቅት ዛር የሰፇረባቸው ሰዎች ዛሩ ሲነሳ የሚናገሩት 

በማንኛውም ቋንቋ የማይመዯብና ትርጉም የላሇው ንግግር 
የዛር ግብር፡- ሇዛር የሚሰጥና ሚዘጋጅ ምግብና መጠጥ 
የጤሰውን ቤት፡-ሰሊም ያጣውን ቤት 
ዯንቡይ፡- ቆሪ(ከእንጨት ተቦርቡሮ የሚሰራ ጎዴጓዲ ዕቃ) 
ዯጅ፡- የቤት ውጭ(ዯጅ) 
ገሌ፡- የሸክሊ ስባሪ  
ገፇታ፡-የጠሊና የቡቅሪ የሊይ የሊዩ(ከሊይ ያሇው) 
ጉሪያ፡-ውዝዋዜና ጭፇራ 
ጉሽርጥ፡- ዴንች የሚመስሌ እግርና እጅን ሇማቅሊት የሚያገሇግሌ የማይበሊ የስራስር 

አይነት 
ግጥምህ ይሁን፡-ይስማማህ 
ጎጥ፡-ሰፇር 
ፌንዴ፡-ፇንዴሻ 

 
የኦሮምኛ ቃሊትና ፌቻቸው 
ነገያ፡-ሰሊም 
ሙዲ፡- ቅቤ 
አሙማ፡- ቶል 
አበጋር፡- አሇቃ 
ወዲጃ፡- በህብረት የሚዯረግ ደአ 
ጨላ፡-በተሇያዩ ቀሇማት ያጌጤ ስንዴዴ 
ደበርቲዎች፡-ቡና እየጠጡና ጫት እየቃሙ ደአ የሚያዯርጉ በዕዴሜ የገፈ ሴቶች 

ስብስብ 
ሚጁ፡- የመጀመሪያ ባሎን ያሇሌፇታች (ከመጀመሪያ የትዲር አገሯ ጋር በመኖር  

ሊይ ያሇች) ባሇትዲር ሴት 
የአርጎብኛ ቀሊትና ፌቻቸው 
ተኮበሪ፡-ተቀመጭ 
የምታኮብር፡- የምታስከብር 
 
የጣሉያነኛ ቃሌ እና ፌቺ 
ባኒ፡-በማሽን ተጋገረ የነጭ ደቄት ዲቦ 
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መግሇጫዎች 

ምስሌ 1. የዯቡብ ወል ዞን ካርታ  

ምስሌ 2. የወረባቦ ወረዲ ካርታ 

ምስሌ 3. በገፇራ ክዋኔ ሊይ የቀረበ ርጥብ ቡና እና ጫት  

ምስሌ 4. አሷራፉ አብደ ረያን ዴቤ እየመታ 

ምስሌ 5. አዯም እንዴሪስ ማሲንቆ እተጫወተ 

ምስሌ 6. ጨላ 

ምስሌ 7. ሙስበሀ 

ምስሌ 8. ጭሳጭስ 

ምስሌ 9. አሷራፉዋ ባሇጉዝጓዟንና ተሳታፉዎችን ቅቤና ሽቶ ስትቀባ 

አባሪዎች 

አባሪ 1. የገፇራ ክዋኔ የቃሌ ግጥሞች 

አባሪ 2. በገፇራ ክዋኔ ሊይ ተመረቁ ምርቃቶች  

አባሪ 3. ሇመረጃ ሰጪዎች የቀረቡ ዋና ዋና ጥያቄዎች 

አባሪ 4. ፍቶዎች 

አባሪ 5. ማረጋገጫ 
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የዯቡብ ወል ዞን እና የወረባቦ ወረዲ ካርታ  

 

 
     ምስሌ1.የዯቡብ ወል ዞን 

ምስሌ2.ወረባቦ ወረዲ 
ከወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ “የወረባቦ ወረዲ አጠቃሊይ ገፅታ በ2007 ዓ.ም” 
ከሚሇው ሰነዴ የተገኘ መረጃ ነው፡፡ 
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      አጠቃል 

ይህ ጥናት በወረባቦ ወረዲ የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ሊይ ያተኮረ በዚህ ርዕሰ ጉዲይ 
እንዲጠና ያነሳሱኝ ምክንያቶች በክዋኔው ሊይ የሚታዩት ዴርጊቶችና ተከታታይ 
ሁነቶች ፍክልራዊ ገፅታ እንዲሊቸው መገንዘቤ እና በርዕሰ ጉዲዩ ሊይ በወረዲው 
ቀዲሚ ጥናት እንዲሌተካሄዯ በመረዲቴ ነው፡፡  የጥናቱ ዋና ዓሊማ የገፇራ ስርአተ-
ክዋኔ ሊይ አውዴ ተኮር ትንታኔ ማዴረግ ሲሆን አውደን መሰረት ባዯረገ መሌኩም 
ክዋኔው በቅዯም ተከተሌ ተገሌጿሌ፡፡ በተጨማሪም ከክዋኔው ጋር የሚመጡ ቃሌ-
ግጥሞች ተግባርና ቁሳዊ ባህልች ትርጉም ታይቷሌ፤ የክዋኔውም ፊይዲ ተዲሷሌ፡፡ 

በዚህ መሰረት ጥናቱ የተሟሊ እንዱሆን ቀዲማይና ካሌኣይ የመረጃ ምንጮችን 
ተጠቅሜያሇሁ፡፡ ከጥር መጨረሻ እስከ መጋቢት ወር ዴረስ በወረዲው አራት 
ቀበላዎች በሁሇት ዙር የመስክ ቆይታ ስዴስት የገፇራ ክዋኔዎችን በስዴስት ቤቶች 
በመገኘት  መረጃዎች በንቁ ተሳትፎዊ ምሌከታ፣ በቃሇ መጠይቅ እና በቡዴን 
ውይይት የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ እንዱሁም  በዴምፅ ብቻ ፣
በምስሌ ብቻ እና በዴምፅና ምስሌ (ቪዱዮ) መረጃዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ የተገኙት 
መረጃዎችም በክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ በመታገዝ በገሇጭ የትንተና ስሌት ተተንትነዋሌ፡፡ 
በትንተናውም ክዋኔው የቅዴመ ዝግጅት፣የሀዴራ (የዛር ተሇማምኖ፣ጨላ ነከራ፣
የቅንጨና የቡና ስነ-ስርአት፣የዛር መንፇስ ሹመትና የራት ስነ-ስርአት) እና የጠረጋ 
ቀን(የዛር ሽኝት ስነ-ስርአት) የሚባለ ተከታታይ ሁነቶች ዴምር ውጤት እንዯሆነ 
ማንሳት ተችሎሌ፡፡ 

የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ስነ-ሌቦናዊ ህመምን መፇወስ፣የርስበርስ ትስስርን የማጎሌበት 
ግሇሰባዊና ማህበረ-ባህሊዊ ፊይዲ እንዲሇው በጥናቱ ግኝት ታውቋሌ፡፡ በተጨማሪም 
ዋና ዋና ቁሳዊ ባህልቹ(ዴቤ)፣ማሲንቆ፣ጨላ፣ ቅቤ ፣ ጭሳጭስ እና ጉዝጓዝ ) 
የተፇጥሯዊና የተሇጣፉ እሴት ባሇቤትነት፣ታሪክ ነቃሽነት እና የበሇጠ ወካይነት 
የሚለ ባህሪያትን ይዘው ተገኝተዋሌ፡፡ ይህ ከበራ የመንፇስ ውህዯት(በዛር መንፇስ 
ቁጥጥር ስር መሆን) ከሚገሇፅባቸው ከበራዎች ውስጥ አንደ ሲሆን የዛር መንፇስ 
የተዋሀዲቸው ሰዎች ስነ-ሌቦናዊ(መንፇሳዊ) ንፅህና(መፅዲትን) እና የአዕምሮ እርካታ 
ሇማግኘት ሲለ ሇዛር መንፇስ የሚያቀርቡት የግብር ዴግስ ስነ-ስርአት ሲሆን 
ዓሊማው ሇተጠቃሚው ማህበረሰብ ፇውስ ማስገኘት መሆኑ በጥናቱ ታውቋሌ፡፡ ቃሌ 
ግጥሞቹ በሚከወኑበት የክዋኔ ሂዯት  አንፃር በዴቤ፣ በመሲንቆና በጭብጨባ 
የሚዜሙ፣እጉርጉሮዎች፣ የተሇማምኖ ንግግሮች ሲሆኑ የዛር መንፇሶችን 
የሚያሞግሱና የሚማፀኑ ናቸው፡፡ ከበራው የማምሇጥ እና የመትከሌና የማጠናከር 
ፍክልራዊ ተግባር እንዲሇው ተገሌጿሌ፡፡ በመጨረሻም ባህለ በመጥፊት ሊይ 
ስሇሚገኝ የወረዲው ባህሌና ቱሪዝም ሇቀጣይ ትውሌዴ ሉተሊሇፌ የሚችሌበትን 
ይሁንታ ሀሳብ ቀርቧሌ፡፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ሇዛር የሚዯረገው ሰፉ ዴግስ 
(መወከሌ) እና የመረዲዲት ባህሌ የሆነው ጀባታ ራሳቸውን ችሇው መጠናት 
እንዯሚችለ ጥናት ማካሄዴ ሇሚሹ ሰዎች ጥቆማ ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ምዕራፌ አንዴ 

መግቢያ  

የመንፇስ መዋሀዴ(በመንፇስ ቁጥጥር ስር የመሆን)/spirit possession/ ፅንሰ ሀሳብ 

በሁለም የዓሇም ሀገራት የሚነሳ ሲሆን የመንፇስ አምሌኮ (possession cult) ሰፊፉ 

ፅንሰ ሀሳቦች በውስጡ ይነሳለ (Lewis,1971,117)፡፡ የመንፇስ አምሌኮ ጉዲይ ሲነሳ 

የሚመሇኩት የመንፇስ አይነቶች መጠቀሳቸው አይቀሬ ነው፡፡  ከመንፇስ አይነቶች 

ውስጥ ዯግሞ አንደ የዛር መንፇስ ነው፡፡ የዛር መንፇስ በተሇያዩ ሀገራትና ቦታዎች 

ከበራ ሲካሄዴሇት ይስተዋሊሌ፡፡ በተሇያዩ ሀገራትና ቦታዎች የሚካሄዴ ከበራ መኖሩ  

ዯግሞ የከበራው ክዋኔ ስርአቱ ሊይ ሌዩነት እንዱስተዋሌ አዴርጎታሌ፡፡ ከበራው 

በመንፇሳዊ ገፅታው የተወሰነ ተመሳሳይነት ቢታይበትም የአከዋወን ስርአቱ ግን እንዯ 

አካባቢው የባህሌ፣የአኗኗር እና የአስተሳሰብ ዘይቤ ይሇያያሌ፡፡ እነዚህ ሌዩነቶች ዯግሞ 

የማህበረሰቡ የባህሌና የአኗኗር መገሇጫ ተዯርገው ሉቆጠሩ ይችሊለ፡፡  

የዚህ ጥናት ትኩረት የወረባቦ ወረዲ የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ሊይ ሲሆን ከከዋኔው ጋር 

አብረው የሚመጡ ቃሌ ግጥሞች እና ቁሳዊ ባህልችንም ያነሳሌ፡፡ እንዱሁም የክዋኔው 

ማህበራዊ፣ባህሊዊና ፍክልራዊ ፊይዲ ይጠቅሳሌ፡፡ ጥናቱ  አይነታዊ በመሆኑ ገሊጭ 

የትንተና ዘዳን በመጠቀም በክዋኔው ፍክልራዊ ገፅታ ሊይ አውዴ ተኮር ትንታኔ 

የሚያዯርግ ነው፡፡  

በአጠቃሊይ አራት ዋና ዋና ክፌልችን የያዘ ሲሆን የመጀመሪያው ምዕራፌ የጥናቱ 

ዲራ፣ አነሳሽ ምክንያት፣ የጥናቱ ዓሊማዎች፣ ክሌሌና ገዯብ፣ አስፇሊጊነት፣ የናሙና 

አመራረጥ፣ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ፣ መተንተኛ ዘዳ፣ የመስክ ተሞክሮና አካባቢያዊ 

ዲራ ቀርበዋሌ፡፡ በምዕራፌ ሁሇት ዯግሞ ከጥናቱ ጋር ተዛማጅነት ያሊቸው ፅሁፍች እና 

ጥናቱ የሚከተሇው ንዴፇ ሀሳባዊ ዲራ ተዲሰዋሌ፡፡ በጥናቱ ሦስተኛ ምዕራፌ ዯግሞ 

የገፇራ ምንነትና የስርዓተ ክዋኔው እና በክዋኔው ዝግጅት የተብራራበት ሲሆን  የገፇራ 

ምንነት፣የዛር አሰፊፇርና ተያያዥ ጉዲዮችም ተዲሰዋሌ፡፡ በምዕራፌ አራት የገፇራ ክዋኔ 

ሀዴራና ቃሌ ግጥሞች ሁሇንተናዊ ገፅታ ሊይ አውዴ ተኮር ትንታኔ ተዯርጓሌ፡፡

በመጨረሻም የማጠቃሇያና የይሁንታ ሀሳብ ተሰጥተው ዋቢ ፅሁፍች እና አባሪዎች 

ተጠቅሰዋሌ፡፡  
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1.1 የጥናቱ ዲራ  

የመንፇስ መዋሀዴ (በመንፇስ ቁጥጥር ስር መሆን) /Spirit possession/ የንቃተ 

ህሉናን መሇወጥ ወይም ከተሇመዯው እንቅስቃሴና ተግባር ውጭ መሆን እና ራስን 

የማግሇሌ ሁኔታ የሚያሳዩ አካሊዊና አዕምሯዊ የሆኑ ምሌክቶችን የሚገሌፅ ነው፡፡ 

በመንፇሱ ዓሇም እምነት መንፇሶች ሁሌጊዜም በማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን 

ሇብዙ ከበራዎች መፇጠር ምክንያት እንዯሆኑ ምሁራን ይገሌፃለ፡፡   

Spirit possession is a term used to describe physical and mental states 
that indicate ephiphenomenalism such as ‘out-of-the ordinary’ experiences 
or ‘altered states of consciousness, dissociated state. Belief in a world of 
spirits has always been present in human societies and forms an 
important part of many ceremonies and rituals. (Al-Adawi እና ላልችም 
2001, 47)     

ባህሊዊ አምሌኮ ከሚገሇጽባቸው መንገድች ዋነኛው የመንፇስ መዋሀዴ(በመንፇስ ቁጥጥር 

ስር መሆን) ነው፤ መንፇሳዊ ውህዯት የአምሌኮ ምስጢራዊነት መሰረት ነው፡፡ የዚህ 

መንፇሳዊ ውህዯት እምነት በተሇያዩ ኃይማኖት ተከታዮች ዘንዴም ጎሌቶ እንዯሚታይ 

Maria Cruz እንዯሚከተሇው ይገሌጻለ፡፡ “The Concept of Spirit possession 

exists in many religion, including Christianity, Buddhism, Haitian Vodou, 

Wicca , Hiduism, Islam and South East Asia and African traditions” (Spirit 

possession-wikipedia). 

ከሃይማኖዊ መሌኩ ይበሌጥ በባህሊዊ መንፇሳዊ ሀይሌ አምሌኮ ወቅት ተፇሊጊነቱ 

ያይሊሌ ፤ በመሆኑም መንፇሳዊ ውህዯት በቀሊለ የሚታይ ሳይሆን ውስብስብ እና 

ሉጨበጥ የማይችሌ መንፇሳዊ እምነት ነው፡፡ መንፇሳዊ ውህዯት አንዴ ሰው 

በሃይማኖትና በባህሊዊ የኑሮ ዘይቤ ከተሇመዯው ማንነት በመሇወጥ የተሇያዩ 

እንቅስቃሴዎች ሲያዯርግ ከራሱ በሊይ በሆነ መንፇሳዊ ሀይሌ ቁጥጥር ስር እንዯሆነ 

ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ ሇመንፇሳዊ ውህዯት ትሌቁን ሚና የሚጫወተው ክዋኔው ሲሆን  

የከዋኙንና የተዯራሲውን የአብሮነት መንፇስ በመፌጠር በሚካሄዯው ተግባር ክንውኑ 

አሳማኝና ትክክሇኛ እንዱመስሌ ያግዛሌ፡፡  

በዚህ ጥናት ተተኳሪ ማህበረሰብ ዘንዴም የሚካሄዯውን የገፇራ ሥርአተ-ክዋኔ ከዋኞች 

ምንም እንኳ የእስሌምና ሀይማኖት ተከታዮች ቢሆኑም በዋናነት ከሚከለት ሀይማኖት 
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በተጨማሪነት የዛር መንፇስን በማመን ከበራዎችን ሚያካሂደ አንዲንዴ ግሇሰቦች 

መኖራቸው በዚህ ጥናት ተረጋግጧሌ፡፡ ነገርግን በዋናነት የሚመሩበት የእስሌምና 

ሀይማኖት ይህን ከበራ እንዯሚቃወም የሀይማኖቱ ተከታዮች ይገሌጻለ፡፡ 

አዎ አንዲንዴ ሰዎች የሀይማኖቱ መመሪያ ቁርኣን የሚያዘውን በሚገባ ሳይረደ 
በመቅረት ቁጥብ፣ ቆላ፣ እና ላሊሌ በማሇት ከአሎህ (ሱ.ወ)1 ጋር በማጋራት 
ያመሌካለ፡፡ይህ ዴርጊታቸው ግን የተከሇከሇ ነው ማሇትም በእስሌምና ሀይማኖት 
ምንም አይነት መሰረት የላሇው ነው፡፡ ያው ግሌጽ የሆነ ሽርክ ነው፤ከአሊህ ጋር ላሊን 
አካሌ ማጋራት ነው፡፡(ቀ.መ. ሸኽ ሰይዴ አዯም፣ቤሬ፣ 1/10/08 ) 

ስሇዚህ ከጥቅሱ መረዲት እንዯሚቻሇው ይህ ከበራ በእስሌምና ሀይማኖት ዘንዴ ምንም 

አይነት መሰረት የላሇውና የሀይማኖቱ መመሪያ የሆነው ቅደስ ቁርኣን የማያዘው ነው፡፡ 

እንዱሁም በተውሂዴ2 አስተምህሮት የተከሇከሇና የጠሊ ነው፡፡ በመሆኑም ከበራውን 

ሚያካሂደት ሰዎች ከሀይማኖታቸው ጋር በተሇጣፉነት የሚያከብሩት እንጂ በእስሌምና 

ሀይማኖት ዴንጋጌ መሰረት አሌባ ነው፡፡ ይህንንም ይበሌጥ ከሚከተሇው የሀይማኖቱ 

መመሪያ ጥቅስ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

በሌ፡- እርሱ አሎህ አንዴ ነው፡፡                                 

        አሎህ የሁለ መጠጊያ ነው፡፡ 

        አሌወሇዯም፤አሌተወሇዯምም፡፡ (ቅደስ ቁርኣን፣ትርጉም፣ሱረቱ አሌ-ኢኽሊስ (የፌጹምነት 
ምዕራፌ)፣ 1997፣841፣ቁ.1-3) 

ከጥቅሱ መረዲት እንዯሚቻሇው አሎህ(ሱ.ወ) በፇጣሪነትና በአምሊክነቱ ብቸኛ ፤አጋር 

የሇሽ እንዯሆነና ሇማንኛውም ችግር መጠጊያና መመኪያ እሱ ብቻ መሆኑን በቁርኣኑ 

ተናግሯሌ፡፡ በመሆኑም በእስሌምና ሀይማኖት ዴንጋጌ መሰረት ሇማንኛውም ችግርም 

ሆነ ህመም መፌተሄው አሎህ(ሱ.ወ) ብቻ ነው፡፡ ይህንኑ ሀሳብ ቅደስ ቁራን 

ተርጓሚዎች እንዯሚከተሇው አብራርተውታሌ፡፡ 

ሙዏዝ ኢብኑ ጀበሌ(ረ.ዏ) እንዲስተሊሇፈት ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) “ሙዏዝ ሆይ! አሎህ 
በባሪያዎቹ ሊይ ያሇውን ሀቅ ታውቃሇህ” አለ፡፡ እሱም “አሎህና መሌዕክተኛው 

                                                             
1
 (ሱ.ወ) ሰተነተን ሱብሀነ ወተአሊ ማሇት ሲሆን ቃለ አረብኛ ሲሆን በእስሌምና ሀይማኖት ተከታዮች 

ዘንዴ በፇጣሪነት የሚታወቀው ሌዕሇ ተፇጥሯዊ ሀይሌ “አሎህ” የሚሇው ስም ሲጠራ ተከትል 
የሚመጣ ነው፡፡ ትርጉሙም “ሇአሎህ ጥራት ይገባው” ማሇት ሲሆን ማንኛውም ሙስሉም የሆነ 
ሰው የአሎህ ስም ሲጠራ ከሰማ እና ራሱም አሎህን ስም ሲጠራ እና ሲጽፌ ሱብሀነ ወተዓሊ 
ማሇት አሇበት፡፡  

2 ተውሂዴ ማሇት በእስሌምና ሀይማኖት ውስጥ አንዴ የአስተምህሮት አይነት ሲሆን ትርጉሙም 
አሎህን በብቸኝነት ማሇትም ያሇምንም አይነት ማጋራት(ሽርክ) ማምሇክ ማሇት ነው፡፡ 
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ከማንም ይበሌጥ ያውቃለ” ብል መሇሰ፡፡ እሳቸውም  “ (የአሎህ ሀቅ) ባሪያዎቹ 
እርሱን ብቻ እንዱገዙና ከእርሱ ጋር አንዲች ነገር እንዲያመሌኩ ነው” አለ፡፡ ቀጠሌ 
አዴርገውም ሙዏዝ ሆይ! በአሎህ ሊያሇውን የእነሱን (የባሪያዎቹን ሀቅ) ታውቃሇህ 
ሲለ ጠየቁት፡፡ እሱም “አሎህና መሌዕክተኛው ከማንም ይበሌጥ ያውቃለ በማሇት 
መሇሰሊቸው፡፡ እሳቸውም (የእነሱ ሀቅ እንዲይቀጣቸው ነው” አለት፡፡”(ቡኻሪ 
ዘግበውታሌ) (ቅደስ ቁርኣን፣ተርጓሚ ሸኽ መሀመዴ ሳዱቅ እና ሀጂ መሀመዴ ሳኒ 
ሀቢብ፣2004፣841፣የግርጌ ማስታወሻ)፡፡ (አጽዕኖቱ የእኔ ነው) 

ስሇዚህ የእስሌምና ሀይማኖት መመሪያ የሆነው ቅደስ ቁርኣን የሚያዘውም ሆነ ነብዩ 

መሀመዴ(ሱ.ዏ.ወ)3 ያስተማሩት አሎህን ያሇምንም ሽርክ(ማጋራት) በብቸኝነት መገዛትን 

ነው፡፡ በመሆኑም የዛር መንፇስ አምሌኮና የአምሌኮው መገሇጫ ከበራዎች በሀይማኖቱ 

ዘንዴ ተቀባይነት የሊቸውም፡፡ በመሆኑም በወረባቦ ወረዲ የገፇራ ከበራን የሚያካሂደት 

ሰዎች ምንም እንኳን እስሌምና ሀይማኖት ተከታዮች ቢሆኑም የሀይማኖቱን ቀኖና 

በመጣስ የሚያካሂደ እንዯሆነ ሌብ ማሇት ይገባሌ፡፡ 

በተሇያየ የሃይማኖት ጥሊ ሥር ያለ ሰዎች በተሇይም ሴቶች አውቀውትም ሆነ 

ሳያውቁት አንዲች ጥቅም ሇማግኘት ሲለ በመንፇስ ያምናለ፤ የተሇያየ ከበራም 

ያዯርጋለ፡፡ ከዚህ በተያያዘ ሴቶች በበሽታ ሲያዙ ወዯ መንፇስ አምሌኮ እንዯሚገቡ እና 

በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ምክንያት ሲታመሙ የዛር ዝግጅት በማዴረግ 

እንዯሚፇወሱ (Kennedy፣1967፣185) ይገሌጻለ፡፡ እንዱሁም የወንድች የበሊይነት 

በሚታይባቸው አንዲንዴ የኢስሊም ሀይማኖት በተስፊፊባቸው ሀገራት ሴቶች 

መጨቆናቸውን የሚገሌጹትና ከጭቆና የሚወጡት የመንፇስ አምሌኮ ስርአት በማካሄዴ 

እንዯሆነ (Smith፣1954፣271) ያስረዲለ፡፡  

በተጨማሪም ሴቶች በወንዴ መንፇሶች ሲያዙ ወንድች ዯግሞ በሴት መንፇሶች 

እንዯሚያዙ በመጠቆም ወንድችም በመንፇስ አምሌኮ ውስጥ እንዯሚገኙ (Lewis፣ 

1966፣310) እንዯሚከተሇው ያብራራለ፡፡ 

       … For, whether it is men or women who are the victims of possession 
and of course, I am not claiming that it is only women who are thus 

                                                             
3
 (ሰ.ዏ.ወ) ሲተነተን ሰሇሊህ አሇይሂ ወሰሇም ሲሆን ትርጉሙም ሰሊትና ሰሊም በእሳቸው ሊይ ይሁን 

ማሇት ነው፡፡ በእስሌምና ሀይማኖት የሀይማኖቱ ተከታይ (ሙስሉም) የሆነ ሰው የነብዩ መሀመዴ 
ስም ሲጠራ (ሰ.ዏ.ወ) የማሇት ግዳታ አሇበት፡፡ ይህም ሇነብዩ ያሊቸውን ፌቅርና ከበሬታ 
ይጠቁማሌ፡፡ ይህም ማሇት ሌክ ማዕረግ ያሊቸው ሰዎችን በማዕረጋቸው ጭምር መጥራት 
እንዲሇብን ሁለ ይህም  የነብዩ ስም ሲፃፌም ሆነ ሲነገር መቅረት የሇሇበት በመሆኑ ነብዩ 
“መሀመዴ(ሱ.ዏ.ወ)” ተብል ነው፡፡ 
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affected the intrusive familiar is frequently of the opposite sex to its host. 
With this high incidence of the possession of men by female spirits, and 
of women by male spirits.  

የመንፇስ ውህዯት ከሰዎች አካሊዊ ገፅታና ንግግር ጋር በመዋሀዴ ማንነትን የሚያሳጡ 

እና ሇህመም ምክንያት የሚሆኑ መገሇጫ መሌኮች አለት፡፡ በአንዴ በኩሌ መንፇሶች 

በአንዴ ሰው አካሌና ንግግር ውስጥ በመኖር የግሇሰቡን ማንነት በመሇወጥ እንዱዯሰት 

ሲያዯርጉ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የመንፇሶች መኖር ሇመስማት አሇመቻሌ፣ሇሰውነት 

አሇመታዘዝ፣ወዘተ ህመም ምክንያት እንዯሚሆኑ ምሁራን እንዯሚከተሇው ያስረዲለ፡፡ 

      Least two principal forms. On the one hand, spirits would inhabit a 
person’s body, speaking through the person to reveal their identity. On the 
other hand, there were beliefs that entailed the causal attribution of illness 
or malady (e.g. deafness, paralysis, etc.) to the presence of the 
possessing spirit in the person’s body. A superficial analysis of the 
component features of these two descriptions of possession could point to 
any one of a considerable number of differences, including the presence 
or absence of trance. (Emma & Justin፣2008፣5)  

መንፇሳዊ ውህዯት ረቂቅ መሆኑ ይታመናሌ፡፡ የረቂቅነቱ ማጠናከሪያ ሰዎች 

ከሚፇጥሩት ሀሳብና እምነት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ሀሳብና እምነት ሲባሌ ሰዎች 

መንፇሳዊ ሀይሌ መኖሩን አምነው መቀበሊቸው ሲሆን እምነት ዯግሞ ይህ መንፇሳዊ 

ሀይሌ ይፇፅማሌ ተብል በተከታዮቹ አዕምሮ ሰርፀው የሚገኙ ነገሮች በሙለ ትክክሇኛ 

በመሆናቸው ኃያሌነቱን አምኖ መቀበሌን ይጠቁማሌ፡፡  

ወዯ ሀገራችን ስንመጣ የመንፇሳዊ አምሌኮ እምነት በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ዘንዴ 

ቢሆንም የመንፇሳዊ ውህዯት እምሌኮ ከሰዎች የዕሇት ተዕሇት የኑሮ ሇውጦች ጋር 

አብረው እያበቡ ወይም እየከሰሙ የሚሄደ ናቸው፡፡ ከዚህም መረዲት የሚቻሇው 

መንፇሳዊ እምነቶች የማህበረሰቡን አኗኗር፣ ባህሌ፣ ወግና ሌማዴ በመሇወጥ ወይም 

በተፇጠሩበት ህብረተሰብ የሚኖራቸው ሚና አለታዊ ይሆንና ይንኮታኮታለ፣ አስተዋሽ 

ያጣለ፤ ወይንም ዯግሞ በሀይማኖት ተፅዕኖና በስሌጣኔ መስፊፊት ምክንያት 

እየተተውና እየተረሱ ይመጣለ፡፡ 4  

                                                             
4 በአንዴ ማህበረስብ ውስጥ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስሌጣኔ በተሇይም የህክምናና የትምህርት 
መስፊፊት ሲኖር በመንፇስ የሚያመሌኩ ሰዎች እንዯሚቀንሱና ሇዛር የሚዯረግ ከበራም 
እንዯሚጠፊ ከሚከተሇው ጥቅስ መረዲት ይቻሊሌ፡፡   
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የመንፇስ አምሌኮ ከበራዎች እምነቱንና አምሌኮቱን ሇተቀበለት እንዯ ህይወት 

አንቀሳቃሽ መሳሪያ በመሆን ያገሇግሊለ፤ ስነ ሌቦናዊ ወይም መንፇሳዊ ንፅህናን፣ 

የአዕምሮ እርካታን፣ የመዲን ተስፊን፣ ወዘተ የማጎናፀፌ ተግባራዊ አገሌግልት 

ያበረክታለ፡፡ ፇውስ ፇሊጊዎች ሲጎደና ጥሩ ሁኔታ ሊይ በማይሆኑበት ጊዜ ዘመናዊ 

መዴሀኒትን እንዯማይመርጡ እና መንፇሶችን ሇማስዯሰትና ፇውስ ሇማግኝት በራሳቸው 

የከበራ ዲንስ፣መዝሙርና በግን ሇመንፇሶች መስዕዋት በማረዴ ፇውስ እንዯሚያገኙ 

(Lewis፣1971፣35) ያስረዲለ፡፡ 

አውቀውትም ሆነ ሳያውቁት ወይም ካሇባቸው ችግር ሇመሊቀቅ ሲለ የሚያመሌኩባቸው 

መንፇሳዊ ሀይሊት ቢኖሩም የሚዯረጉት ከበራዎች በእጅጉ በመጥፊት ሊይ ይገኛለ፡፡  

ስሇሆነም በመጥፊት ሊይ ካለ ባህልች ውስጥ አንደ የሆነውን የመንፇስ አምሌኮ 

ማጥናት አስፇሊጊ ነው፡፡ ይህ ጥናትም በወረባቦ ወረዲ የመንፇስ ውህዯት የሚገሇፅበት 

እና የአምሌኮው ስርዓተ ክዋኔ መጠሪያ የሆነውን “ገፇራ”ን የሚመሇከት ነው፡፡ 

1.2 የጥናቱ አነሳሽ ምክንያት 

የገፇራን ስርዓተ ክዋኔ ሇማጥናት ያነሳሱኝ ምክንያቶች አራት ናቸው፡፡ እነዚህም፡- በ 

2007 ዓ.ም የፍክልር ኮርሶችን ስወስዴ በአካባቢው በገፇራ ስነ-ስርአት ሊይ 

በተሳተፌኩባቸው ጊዜያት የተመሇከትኳቸው ክንውኖች ፍክልራዊ ጉዲዮች እንዯሆኑ 

ተረዲሁ፡፡ በመሆኑም በተማርኩት መሰረት የገፇራ ክዋኔ በንዴፇ ሀሳብ ተዯግፍ 

መጠናት ይችሊሌ የሚሌ እምነት አዯረብኝ፡፡ ከዚያም ሇወረባቦ ወረዲ ማህበረሰብ፣ባህሌና 

ቋንቋ ቅርብ ስሇሆንኩ የቋንቋና የባህሌ ሌዩነት ሳያስቸግረኝ መረጃዎችን በማግኘት 

የተሻሇ ስራ መስራት እንዴችሌ ትኩረቴን በገፇራ ሊይ አዴርጊያሇሁ፡፡   

ላሊው አነሳሽ ምክንያት ዯግሞ በዞኑ ውስጥም ሆነ በወረባቦ ወረዲ ሊይ የመንፇስ 

ውህዯትን የሚመሇከትም ሆነ በቀጥታ ከ“ገፇራ” ጋር የሚገናኝ ምንም አይነት ጥናታዊ 

ፅሁፌ አሇመኖሩ ነው፡፡ ስሇዚህ የማህበረሰቡ ባህሌ ከማስተዋወቅና ከማጥናት ረገዴ 

አንዲች ክፌተት ስሇሚኖር ይህን መሙሊት አሇብኝ የሚሌ ፌሊጏት ስሇአዯረብኝ በዚህ 

ርእስ ሊይ ሇማጥናት ተነሳስቻሇሁ፡፡ 
                                                                                                                                                               
  “Socio-economic modernization has led to a decline in interest in zar ceremonies, 
as today there are not only state medicine and education.” (Arvihurskainen, 
2004,222) 
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የመንፇስ ውህዯትን በሚመሇከት የተዯረጉ ጥናቶችን ስቃኝ በሀገራችን ከመጀመሪያ 

ዱግሪ ጥናታዊ ፅሁፍች ውጭ በማስተርስም ሆነ በፒ.ኤች.ዱ ዯረጃ የተጠና የሇም፡፡ 

የመጀመሪያ ዱግሪ ጥናታዊ ጽሁፍች ሊይም አንዲንዴ ክፌተቶችን ስሊስተዋሌኩኝ 

እነዚህን ክፌተቶች ሇመሙሊት ነው፡፡ ሇምሳላ ከታዩት ክፌተቶች ውስጥ ክዋኔን በቅዯም 

ተከተሌ ማሳየት አሇመቻሌ፣ የመንፇስ ውህዯትን የአንዴ ክሌሌ ወይም የተወሰነ 

ማህበረሰብ ባህሌ ብቻ ማዴረግ፣ የመንፇስ ውህዯት የዛር ባሇቤትነትን ሇወንድች ወይም 

ሇሴቶች ብቻ መስጠት፣ የቁሳዊ ባህልቹን ትዕምርት አሇመግሇፅ የሚለትን መጥቀስ 

ይቻሊሌ፡፡ አብዛኞቹ ጥናቶችም ከመንፇስ መጠሪያዎች (የመንፇስ አይነቶች) ውስጥ 

ማሇትም ዛር፣ ውቃቤ፣ አድከበሬ፣ አውሉያ… ወዘተ አንደን ብቻ በመምረጥ ዴራማዊ 

አሊባዎቹን እና ቃሌ ግጥሞቹን መግሇፅ ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ አንዲንድቹ ዯግሞ 

የመንፇስ ውህዯቶቹን የመጠሪያ ስም አንዴትና ሌዩነት የሚገሌፁ ናቸው ስሇሆነም 

ክዋኔያቸውና የቃሌ ግጥሞቹ ይዘት በንዴፇ ሀሳብ ተዯግፍ አሌተጠናም፡፡ 

ስሇዚህ በርዕሰ ጉዲዩ ዙሪያ በስፊትና በጥሌቀት ካሇመጠናቱ የተነሳ የሁለም መንፇሶች 

መገኛና መገሇጫ የሆነውን የገፇራ ከበራ በመምረጥ ክዋኔያቸውን ከአውዲቸው አንፃር 

በንዴፇ ሀሳብ በማስዯገፌ ሇማጥናት ካሇኝ ፌሊጎት ተነሳ ሇማጥናት ተነሳስቻሇሁ፡፡ 

የገፇራ ስርዓተ-ክዋኔ እና ከበራ በዯቡብ ወል ዞን በወረባቦ ወረዲ በመጥፊት ሊይ 

በመጥፊት ሊይ ያሇ በመሆኑ ከነአካቴው ከመጥፊቱ በፉት ክዋኔውን ከእነ ባህሊዊና 

ማህበራዊ አውደ ቀርጾ በሰነዴነት (በመዘክርነት) እንዱቀመጥ ሇማዴረግ ካሇኝ ፌሊጎት 

የተነሳም ሊጠናው ችያሇሁ፡፡ ምክንያቱም ይህ ባህሌ አንደ ፍክልር ዘርፌ ውስጥ 

የሚካተት በመሆኑ ሇፍክልር ትምህርት መስክ እንዯ ግብአት ያገሇግሊሌ በሚሌ ነው፡፡  

1.3 የጥናቱ ዓሊማዎች  

የዚህ ጥናት ዋና ዓሊማ በወረባቦ ወረዲ የሚካሄዯውን የገፇራ ስርዓተ ክዋኔን ምን 

እንዯሚመስሌ አውደን ተመስርቶ መተንተን ሲሆን ንዐሳን ዓሊማዎቹ ዯግሞ 

የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ምን እንዯሚመስሌ በሁነቶቹ ሊይ በመመስረት የክዋኔውን 

አውዴ በቅዯም ተከተሌ ማጥናት፣ 
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 በገፇራ ክዋኔው ወቅት አገሌግልት ሊይ የሚውለ ቁሳዊ ባህልችን ትርጉም 

መግሇጽ (ሇምን ትዕምርት እንዯዋለ መግሇፅ) ፣ 

 ክዋኔው ሊይ የሚዜሙ ወይም የሚነገሩ ቃሌ ግጥሞች እንዳትና ሇምን 

እንዯሚቀርቡ ተግባራቸውን በማጤን ማሳየት፣  

 የክዋኔው ተሳታፉዎች ሇከበራው (ሇገፇራ ስርዓቱ) ያሊቸውን አመሇካከት 

መግሇጽ፣   

 የስርአቱ ታዲሚዎች በክዋኔው ሊይ መሳተፊቸው የሚያገኙትን ጥቅም መግሇፅ፣ 

 የገፇራ ስርአተ- ክዋኔን ፍክልራዊ ተግባር ማብራራት እና መሰነዴ ናቸው፡፡ 

1.4 የጥናቱ የምርምር ጥያቄዎች  

ይህ ጥናት ሲጠናቀቅ የሚከተለት ጥያቄዎች መሌስ ያገኛለ ተብል ይታሰባሌ፡፡ 

 ገፇራ ምንዴን ነው? 
 የገፇራ ክዋኔ አወቃቀር ምን ይመስሊሌ? ወይም ክዋኔው የምን፣ የምን            

ሁነቶች ዴምር ውጤት ነው?  

 ሇሁነቶቹ መፇጠርና መከወን ምክንያቶቹ ምን ምን ናቸው?  

 በገፇራ ክዋኔ ሊይ ተሳታፉዎች እንዳት ይሳተፊለ?  

 የገፇራ ክዋኔ ፊይዲ ምንዴን ነው?  

 ሇገፇራ ስርአት ማህበረሰቡ የሚሰጠው ትርጉም ምንዴን ነው?  

1.5 የጥናቱ አስፇሊጊነት  

ይህ ጥናት ሲጠናቀቅ የሚከተለትን ጠቀሜታዎች ይሰጣሌ፡፡ 

 የገፇራ ክዋኔ በመጥፊት ሊይ ስሇሚገኝ ክዋኔውን ከነቃሌ-ግጥሞቹ በቅዯም ተከተሌ 

በማሳየትና በመቅረፅ በሰነዴነት ያስቀምጣሌ፡፡ 

 የከበራው ክዋኔ መጠናት ሇፍክልር ጥናት መስክ አንዲች አስተዋጽኦ ያበረክታሌ፡፡ 

 በዚህ ርዕሰ ጉዲይ ዙሪያ ሰፉ ጥናት ማዴረግ ሇሚሹ ሰዎች እንዯ መነሻ በመሆን 

ያገሇግሊሌ፡፡ 

 የገፇራ ክዋኔን ባህሊዊና ማህበራዊ አውዴ ማወቅ ሇሚፇሌጉ መረጃ ይሰጣሌ፡፡ 

 የአገራችን የባህሌ ክዋኔዎች ዘርፇ ብዙ መሆናቸውን ከሚያረጋግጡት ከበራዎች 

ውስጥ አንደ ገፇራ በመሆኑ ይህን ያረጋግጣሌ፡፡ 
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1.6 የጥናቱ ወሰን  

ይህ ጥናት በአማራ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት በዯቡብ ወል ዞን በወረባቦ ወረዲ 

በተመረጡ አራት ቀበላዎች ኗሪ በሆኑ የእስሌምና ሀይማኖት ተከታዮች ሊይ ብቻ 

ያተኮረ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴም በወረዲው ይህን ከበራ የሚያካሂደት የእስሌምና 

እምነት ተከታዮች በመሆናቸው ሲሆን አንዴም ዯግሞ ከሊይ በአካባቢያዊ ዲራ ሊይ 

ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው በወረዲው የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች ከጠቅሊሊው 

ህዝብ 1% ቱን ብቻ የያዙ በመሆናቸው እና በተመረጡት ቀበላዎች ውስጥም  

የክርስትና እምነት ተከታይ አሇመኖሩ ነው፡፡  

ከአራቱ የፍክልር ዘርፍች ማሇትም ስነ-ቃሌ፣ሀገረሰባዊ ትውን ጥበባት፣ሀገረ-ሰባዊ 

ሌማዴ እና ቁሳዊ ባህሌ ውስጥ ዯግሞ ሀገረሰባዊ ሌማዴ ሊይ ትኩረቱን አዴርጓሌ፡፡ 

ሀገረሰባዊ ሌማዴ ውስጥ ከሚካተቱት ዯግሞ ሀገረሰባዊ እምነት ሊይ ያተኮረ ነው፡፡

ከሚጠናው ርዕስ ጉዲይ አንፃርም ከእምነት ጋር ተያይዞ የሚነሳው የከበራ አይነት 

በሆነው የገፇራ ስርአት ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ፍክልር እጅግ በጣም ሰፉ ይዘት ያሇው ጥናት 

መስክ በመሆኑ የሚያካትታቸው አራቱ ዘርፍች እንኳን ቢታዩ በብዙ አይነት (Geners) 

የሚከፊፇለ ናቸው፡፡ ይሁን እንጂ ሇብቻቸው ዴንበር ከሌሇው የተቀመጡ ሳይሆኑ አንደ 

ከላሊው ጋር የጠበቀ ቁርኝት አሊቸው፡፡ “በመሀከሊቸው ግንኙነት፣መስተጋብር እና 

ተዯጋግፍ ያሊቸው ሇመሆናቸው ጥርጥር የሇውም” (ፇቃዯ፣1991፣15)፡፡ በመሆኑም 

የጥናቱ ዋና ትኩረት የገፇራ ስርዓትን ክዋኔ ማሳየት ነው፡፡  ትንተናው አውደን 

መሠረት ያዯረገ ስሇሆነ በክዋኔው ሊይ የሚዜሙ የስነ-ቃሌ ዘርፌ የሆኑት ቃሌ ግጥሞች 

እና ቁሳዊ ባህልችም ተዲሰዋሌ፡፡ እንዱሁም የክዋኔው ፊይዲና ፍክልራዊ ተግባር 

ተነስተዋሌ፡፡በቃሌ ግጥሞቹ ቅርፅ ሊይ ግን ትንተና አይዯረግም፡፡ 

1.7 የጥናቱ ውስንነት  

ይህ ጥናት ሲጠና የጊዜ፣የበጀትና የመረጃ ውስንነት አጋጥሟሌ፡፡ እነዚህ ችግሮችም 

ርስበርሳቸው ተያያዙ ናቸው፡፡ የጊዜው ማነስ ማሇትም መስክ ወጥቼ ጥናቱን እንዲካሂዴ 

ከትምህርት ክፊሊችን የተፇቀዯሌኝ የጥር ወር መጨረሻ አካባቢ በመሆኑ ከስዴስት 

ቤቶች በሊይ የገፇራ ቤቶች ተገኝተው ምሌከታው እንዲይካሄዴና በስፊት እንዲይጠና 

አዴርጓሌ፡፡ በተጨማሪም የገፇራ ስርአተ ክዋኔ የሚካሄዴባቸው ጊዜያት ጥር፣የካቲትና 

መጋቢት በመሆናቸው የጥር ወር ስሊሊቀ በጥር ወር ገፇራ የሚያዯርጉትን ሰዎች 



  

10 
 

ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ እነዚህ ውስንነቶችና አብዛኞቹ ገፇራ አዴራጊዎች ሇቀረፃ ፌቃዯኛ 

አሇመሆናቸውና የከበራው እየጠፊ መምጣት ዯግሞ በአንዴነት ሇመረጃ ውስንነት 

ዲርገዋሌ፡፡  

1.8 የአጠናን ዘዳዎች 

    1.8.1. የመረጃ ምንጮችና መሰብሰቢያ ዘዳ  

ሇዚህ ጥናት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎች የተሰበሰቡት ከቀዲማይና ከካሌዓይ የመረጃ 

ምንጮች ነው፡፡  ከካሌዓይ የመረጃ ምንጮች መጽሀፍች፣ መጽሄቶችና ላልች ጥናታዊ 

ጽሁፍች እንዯ አስፇሊጊነታቸው ተመርጠው ተወስዯዋሌ፡፡ ከቀዲማይ የመረጃ መሰብሰቢያ 

ዘዳዎች ውስጥ ምሌከታ፣ ቃሇ መጠይቅ እና የተተኳሪ ቡዴን ውይይት ተመርጠዋሌ፡፡ 

እነዚህ ዘዳዎች ከመስክ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ በዋናነት ተመራጭ ሲሆኑ ዘዳዎቹን 

እንዯ አስፇሊጊነታቸውና አመቺነታቸው እያፇራረቁ መጠቀም ሇመረጃው ግብዓትና 

ጥራት አስተዋፅኦና ጠቀሜታ እንዲሊቸው የመስኩ ምሁራን ገሌጸዋሌ (ፇቃዯ 1991፣90-

99፣ Goldstein፣1964፣77-104)፡፡ በአንዴ አጋጣሚ ሊይ ቢያንስ ሁሇት አይነት መረጃ 

መሰብሰቢያ ዘዳዎችን መጠቀም መረጃዎች እንዲይረሱና እንዲይጠፈ ያዯርጋሌ፡፡ 

የተሇያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን መጠቀም ምሌዐ መረጃ እንዴናገኝ 

ከማዴረጉም በተጨማሪ የመረጃዎቹን ትክክሇኛ መሌዕክት ሳንረዲ እንዲንቀር ያዯርጋሌ፡፡ 

በመሆኑም ይህን ጥናት ምሌዐ ሇማዴረግ በዚህ ጥናት እነዚህን የመረጃ መሰብሰቢያ 

ዘዳዎችን እያዯጋገፌኩ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ ችያሇሁ፡፡ ቀጥል ሦስቱን የመረጃ 

መሰብሰቢያ ዘዳዎች በአጭሩ እገሌጻሇሁ፡፡ 

  
1.8.1.1 ምሌከታ  
 

ምሌከታ በአይናችን የተመሇከትናቸውን ብቻ ሳይሆን በአፌንጫችን ያሸተትናቸው፣ 

በዕዝነ አዕምሮአችን የተመሇከትናቸው፣ በምሊሳችን የቀመስናቸውና በመዲፍቻችን 

የዲሰስናቸው ነገሮችን እንዯሚያካትት (Goldstein፣1964፣79) ይገሌፃለ፡፡  

The term ‘observation’ as used in this context is not limited only to visual 
aspects of the situation, but also involves a full range of sensual 
experience including hearing, feeling, smelling and tasting. Whenever 
these may be appropriate. 
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በመሆኑም የዚህ የጥናት ዋና ትኩረት የሆነውን “ክዋኔ” ከነአውደ ሇማግኘትና 

ሇማሳየት ምሌከታ በዋነኝነት ተግባር ሊይ ሆኗሌ፡፡  

ከምሌከታ አይነቶችም ሁሇቱንም ማሇትም ተሳትፎዊ ምሌከታ እና ኢ-ተሳትፎዊ 

ምሌከታ እንዯ አስፇሊጊነታቸው ተግባራዊ ሆነዋሌ፡፡ እነዚህ ዘዳዎች የተወሰኑ 

ማህበረሰብን ባህሌ፣ ሌምዴ፣ ትውን-ጥበብ ማጥናት ሲታሰብ ጠቃሚ የመረጃ 

መሰብሰቢያ ዘዳዎች ናቸው፡፡ (ዝኒ ከማሁ 1964, 78-99)  

ተሳትፎዊ ምሌከታ የባህለ ባሇቤቶች ጉዲዩን ሲያከናውኑ ነፃ እንዱሆኑ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ 

በዚህ ጊዜ አጥኚዎች በሚያካሄደት ስርዓተ-ክዋኔዎች ሁለ እየተሳተፈ የሚፇሌገውን 

መረጃ መሰብሰብ ይችሊለ፡፡ በአንፃሩ ጉዲዩ በሚፇፀም ጊዜ ሙለ ክዋኔውን 

ሇመመሌከትና ሇመቅረፅ አያስችሌም፡፡ በዚህ ዘዳ የማይገኙ መረጃዎችን ሇመመሌከትና 

በመረጃ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ሇመያዝ ተሳትፎዊ ያሌሆነ (ኢ-ተሳትፎዊ) ምሌከታን 

መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ (ፇቃዯ፣1991፣17) 

እኔም ተሳትፎዊ ምሌከታን የገፇራ ክዋኔ በተካሄዯባቸው ስዴስት ቤቶች ተገኝቼ በቅዴመ 

ክዋኔ ስርዓቱ ሊይ በመሳተፌ፣ ምን፣ በማን፣ እንዳት፣ በምን ይከወናሌ፣ ምን ይባሊሌ፣ 

ቁሳዊ ባህልቹ አይነት ቀሇም፣ የተሰሩበት ነገር ሇምንስ ትዕምርት ይውሊለ፣ ምን 

ይበሊሌ፣ ምን ይጠጣሌ ወዘተ የሚለ ጉዲዮችን በንቁ አዕምሮ በመመሌከት ማስታወሻ 

ይዣሇሁ፡፡ ይህን ተሳትፎዊ  ምሌከታም ሳካሂዴ ገፇራው በሚካሄዴባቸው ቤቶች 

በመዋሌና በማዯር የበለትን በመብሊትና የጠጡትን በመጠጣት እና አንዲንዴ ስራዎችን 

በማገዝ ጭምር አጠቃሊይ የቅዴመ የክዋኔ ሂዯቱን ተመሌክቻሇሁ፡፡ እንዱሁም በክዋኔው 

ወቅት እንዯ አስፇሊጊነቱ ቃሌ ግጥም በመቀበሌ፣ በማጨብጨብ፣ ወዘተ ተሳትፎዊ  

ምሌከታ አካሂጃሇሁ፡፡  

በተጨማሪም ኢ-ተሳትፎዊ ምሌከታን ዯግሞ ከቅዴመ ክዋኔ ስርዓቱ በኋሊ ማሇትም 

በክዋኔው ወቅት ያሇውን አጠቃሊይ የክዋኔ ሂዯት ምን እንዯሚመስሌ ፇቃዯኛ ከሆኑት 

ባሇ ገፇራዎች በመቅረፀ ምስሌ (photograph) ፣ በመቅርፀ ዴምፅ (recorder) እና 

በመቅርፀ ዴምፅና ምስሌ (video) መረጃዎችን ሇመያዝ ተጠቅሜበታሇሁ፡፡ እንዱሁም 

ከክዋኔው በኋሊ በክዋኔው ወቅት አስዯሳች፣ አስዯንጋጭ፣ አዱስና አስገራሚ የሆኑብኝን 

ነገሮች እና አወዛጋቢ የሆኑብኝን ጉዲዮች በማስታወሻ ሇመያዝ ይዣሇሁ፡፡  
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1.8.1.2 ቃሇ መጠይቅ  

የጥናቱን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የተጠቀምኩበት ላሊው የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ ቃሇ 

መጠይቅ ነው፡፡ ይህ ዘዳ ሇጥናት የሚረደኝን መረጃዎች ስሇሚጠናው ጉዲይ ዕውቀት 

ካሊቸው ሰዎች በመጠየቅ መረጃዎችን የሚሰበሰብበት ዘዳ መሆኑን (Goldstein, 1964, 

77-78)  

“…those methods used by the field worker to obtain data about ideas or 

events outside the context of the interview itself through questioning 

person’s believed or known to have that information.” በማሇት ይገሌጻለ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ቃሇመጠይቅ ተጠያቂዎቹ ከሚሰጡት ምሊሽ በተጨማሪ ከሰውነት 

እንቅስቃሴያቸውም መረጃ ማግኘት ያስችሊሌ፡፡ ስሇሆነም በምሌከታ ያሌተሟለ 

መረጃዎችን በቃሇ መጠይቅ አማካኝነት ሇማሟሊት ሲባሌ ይህ ዘዳ ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ 

“The interviewer may also not only be listening to the verbal responses, 

but other elements of the interview process such as the body language of 

the interviewee also included.” (Gray, 2004, 213) ይሊለ፡፡  

ከቃሇ መጠይቅ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳ  ውስጥ መዯበኛ እና ኢ-መዯበኛ ቃሇ መጠይቅ 

በማካሄዴ መረጃዎችን ሰብስቤያሇሁ፡፡ እነዚህ የቃሇ መጠይቅ ቴክኒኮች እንዯ መረጃ 

ሰጪዎቹ ሁኔታ እና እንዯፇሇገው የመረጃ አይነት ሁለም እንዯ አመቺነታቸው 

ተግባራዊ የተዯረጉ ሲሆን የጥናቱ ታሊሚ አካሊት ሳይፇሩና ሳይጨነቁ ተፇጥሯዊ 

የሆነውን አመሇካከት፣ ግንዛቤና እውቀት ሇመቃኘት አመቺ ሆነው አግኝቻቸዋሇሁ፡፡ 

 1.8.1.3.   የተተኳሪ ቡዴን ውይይት  

በመስክ ሊይ እያሇሁ በምሌከታና በቃሇ መጠይቅ ያሌተሟለና የተዘነጉ መረጃዎችን 

ሇማሟሊት እና ተጨማሪ መረጃዎችን ሇማሰባሰብ የተተኳሪ ቡዴን ውይት ተግባራዊ 

ሆኗሌ፡፡ ከተተኳሪ ቡዴን ውይይት በፉት በሁሇቱ ዙር የሰበሰብኳቸውን መረጃዎች 

ከማስታወሻ፣ ከቪዱዮና ከፍቶግራፌ መረጃዎችን በመምረጥና በስርዓት በመሰዯር 

አዯራጅቼያሇሁ፡፡ የተተኳሪ ቡዴን ውይይቱ ያወዛገቡና በቃሇ መጠይቅ ያሌተመሇሱ 
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ጥያቄዎች የቀረቡበት ሲሆን ከ5-7 ሰዎችን ያሳተፇና በስዴስቱም ጎጦች አንዴ አንዴ 

ጊዜ ከክዋኔ በኋሊ የተካሄዯ ነው፡፡  

የተተኳሪ ቡዴን ውይይት ሇመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳነት የተመረጠበት ምክንያትም 

ያሌተሟለ መረጃዎችን ማሟሊት ከማስቻለም በተጨማሪ ያሌተዲሰሱ ጉዲዮች 

እንዱታወሱ ይረዲሌ፣ የመረጃዎቹን ሀቀኝነት ሇማረጋገጥና አዱስ መረጃን ስሇሚያስገኝ 

ነው፡፡  

1.8.2 የናሙና አመራረጥ ዘዳ  

ከሊይ ሇተጠቀሱት የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች ታሊሚ የሚሆኑ መረጃ አቀባዮች 

ሇሚፇሇገው መረጃ የበሇጠ ቅርብ ናቸው፤ የተሟሊ መረጃን ይሰጣለ የተባለ መረጃ 

ሰጪዎች በተሇያዩ መንገድች ተገኝተዋሌ፡፡ ይኸውም ከዚህ በፉት በማውቀው ሊይ 

በመመስረት፣ በትውውቅ፣ ሰዎችን በመጠየቅ፣ በጥቆማ፣ በመኖሪያ ቤታቸው እና 

በአጋጣሚ ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ገፇራ ይካሄዴባቸዋሌ የተባለት ቀበላ 01 (ሀራ)፣ቀበላ 

02(ቡሌቡል)፣ቀበላ 05 (ፉቶ) እና ቀበላ 18 (ቁኖ) ናቸው፡፡ ከፉቶ ቀበላ ቤሬ እና 

ቀርሱ ጎጥ፣ከቁኖ ቀበላ ዋዚ ጎጥ፣ ከሀራ ቀበላ ቸሪት ጎጥ እና ከቡሌቡል ቀበላ ደሬ 

ጎጥ ሇመረጃ ሰጭነት ተገኝቷሌ፡፡ ከእነዚህም በቸሪትና ደሬ ጎጥ አንዴ አንዴ ገፇራ 

ቤቶች የተገኙ ሲሆን በላልቹ ዯግሞ ሁሇት ሁሇት ገፇራ ቤቶች ተገኝተዋሌ፡፡ 

በመሆኑም በዴምሩ ስዴስት ገፇራ ክዋኔ የሚካሄዴባቸው ቤቶች ተመርጠዋሌ፡፡ ሇመረጃ 

ሰጪነትም ባሇ ገፇራዎች፣ ተሳታፉዎች እና በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖሩ በዕዴሜ የገፈ 

ሰዎች፣ጎሌማሳዎችና ወጣቶች ተመርጠዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ 31 ሰዎች በመረጃ ሰጭነት 

ተካተዋሌ፡፡ 

1.8.3 የመረጃ መተንተኛ ስነ ዘዳ  

በምሌከታ፣ በቃሇ መጠየቅ እና በተተኳሪ ቡዴን ውይይት የተሰበሰቡት መረጃዎች 

የተተነተኑት አውዴ ተኮር ስነ-ዘዳን በመጠቀም በገሊጭ የትንታኔ ስሌት ነው፡፡ 

ምክንያቱም ይህ ጥናት አይነታዊ ምርምር በመሆኑም ዓሊማው ዯግሞ የገፇራ ክዋኔን 

አውዴ መሰረት በማዴረግ ክዋኔውን በቅዯም ተከተሌ ተንትኖ ማሳየት ስሇሆነ ይህ ስነ-

ዘዳ ቴክስቱን ከአውደ ጋር በመተንተን ምሌዐ መረጃን ስሇሚያስገኝ ነው፡፡ በመሆኑም 

በቀዲማይ እና በካሌአይ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች የተሰበሰቡት መረጃዎች ጥናቱን 

ከግብ በሚያዯርስ መሌኩ በማዯራጀት ተንትኜ አቅርቤያሇሁ፡፡ ይህን ሳዯርግ ገሇጻን 
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(description) ተጠቅሜያሇሁ፡፡ ይህም ማሇት በዋናነት የገፇራ ክዋኔ በሁነት ሊይ 

በመመስረት እየገሇጽኩ ወዯ ትርጓሜ አምርቻሇሁ፡፡ በዚህም ዘዳ በመገሌገሌ የክዋኔው 

የክዋኔውን ቃሌግጥሞች፣ቁሳዊ ባህልች ተግባርና ትርጉም እንዱሁም ማህበራዊና 

ባህሊዊ ፊይዲ እና የሚፇጸሙ ተከታታይ ዴርጊቶችን ከአውደ በመነሳት አጥንቻሇሁ፡፡  

1.9 የመስክ ተሞክሮ እና በመስክ ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ 

መፌትሄዎች 

1.9.1 የመስክ ተሞክሮ 

ሇዚህ ጥናት አስፇሊጊ የሆኑ መረጃዎችን ሇመሰብሰብ መስክ ከመውጣቴ በፉት 

ከትምህርት ክፌሊችን ሇወረባቦ ወረዲ የዴጋፌ ዯብዲቤ በ23/05/08 ዓ.ም አፃፌኩኝ፡፡ 

የጥናቴን ዋና መረጃ ሇመሰብሰብ ጉዞ የጀመርኩት ሀሙስ በ26/05/08 ዓ.ም ወዯ ዯሴ 

ነበር፡፡ ከዚያም ቤተሰቦቼ ጋር በማረፌ በ27/05/08 ዓ.ም ረፊዴ ሊይ ጉዞየን ወዯ ሀይቅ 

ከተማ አዯረኩ፡፡ ሀይቅ ከ30 ዯቂቃ በኋሊ ወዱያው ከሀይቅ 17 ኪ.ሜ ርቀት ሊይ 

ወዯምትገኘው የጥናት ቦታየ ወረባቦ ወረዲ ጉዞ ጀመርኩ፡፡ ከ 30 ዯቂቃ በኋሊ የወረዲው 

ዋና መቀመጫ ከሆነችው ቢስቲማ ከተማ ዯረስኩ፡፡ ወዱያውም ዘመድቼ ተቀብሇውኝ 

አንዲንዴ መረጃዎችንና ፌቃዴ ሇማግኘት ወዯ ወረዲው አስተዲዯር ፅህፇት ቤት ሄዴኩ፡፡ 

ፅህፇት ቤቱም ጥናቱን ማካሄዴ እንዯምችሌ በቃሌ በመግሇፅ ስሇ ወረዲው በቂ መረጃ 

ወዯማገኝበት የወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ፅህፇት ቤት አመሇከቱኝ፡፡ እዚያም 

የምፇሌገው አጠቃሊይ መረጃ በቃሌና በፅሁፌ ሰጡኝ፡፡ ከዚያም ባገኘሁት መረጃ መሰረት 

ካለት 22 ቀበላዎች ውስጥ ሇጥናቴ የሚሆኑኝ በመምረጥና አንዲንዴ ሁኔታዎችን 

ሳመቻች ከዘመድቼ ጋር ቅዲሜና እሁዴን ቆየሁ፡፡ የመረጥኳቸው ቀበላዎችም ቀበላ 01 

(ሀራ)፣ቀበላ 02(ቡሌቡል)፣ቀበላ 05 (ፉቶ) እና ቀበላ 18 (ቁኖ) ናቸው፡፡ 

በመረጥኳቸው ቀበላዎች መሰረትም ዘመድቼ ከሚያውቋቸው ሰዎቸ ጋር ስሌክ 

በመዯወሌ አጣርተው በ 05 ቀበላ (ፉቶ) ሌዩ ስፌራው (ጎጡ) ቤሬ ከተባሇው ቦታ ሰኞ 

ማታ ገፇራ እንዲሇ ጠቆሙኝ፡፡ ከዚያም ሇመጀመሪያ የመስክ ምሌከታ በ 30/05/08 ዓ.ም 

ጠዋት በቀበላው ከሚኖር ሰው ጋር በአዯራ ወዯ ቦታው ሊኩኝ፡፡ ሇስጦታ(ጀባታ) የሚሆን 

ስኳር፣ ጫትና ዕጣን ገዝቼ ከአንዴ ሰአት የእግር መንገዴ በኋሊ በቦታው ዯረስን፡፡ ይህ 

ሰው የስርአቱ ባሇቤቶች ጎረቤት ስሇነበር ከሰዎቹ ጋር አስተዋውቆኝ ሇሄዴኩበት ጉዲይ 

ጥሩ መረጃ እንዱሰጡኝ ነገራቸው፡፡ እኔም የመጣሁበትን ዓሊማና መረጃውም 
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ሇትምህርት እንጂ ሇላሊ አሇመሆኑን በማስረዲት ፌቃዯኝነታቸውን ጠየኩኝ፡፡ የያዝኩትን 

ጀባታም ሇገፇራ አዴራጊዋ(ባሇጉዝጓዟ) ሰጠሁ፤ተመረቅኩም፡፡  ነገር ግን የክዋኔውን 

ሀዴራ በዴምፅ እንጂ በምስሌ መቀረፅ አንዯማይፇቅደና ላሊውን ክዋኔ በምስሌም 

በዴምፅም እንዴቀርፅ ፇቀደሌኝ፡፡ ምክንያቱም ዛሮች ስሇሚቆጡ ሀዴራው ይበሊሻሌ 

ብሇው ስሇፇሩ ነው፡፡  

እኔም በፌቃዲቸው መሰረት የዛኑ ዕሇት (ሰኞ) ቀን ቅዴመ ዝግጅቱን አንዲንዴ ስራዎችን 

በመስራት ተሳትፎዊ ምሌከታ አዴርጌ  በፍቶ ግራፌ  ጭምር መረጃ ሰበሰብኩ፡፡ ማታ 

ላሉቱን ሙለ ዯግሞ በተሳትፎዊ ምሌከታና በዴምፅ ቀረፃ አማካይነት ሙለ ክዋኔውን 

ተከታተሌኩ፡፡ በሁሇተኛው ቀንም እዚያው ቤት በመዋሌ ያለትን ሁኔታዎች በሙለ 

በመመሌከትና ክዋኔው ሊይ ጥያቄ የሆኑብኝን አንዲንዴ ክንውኖች ቃሇመጠይቅ 

በማዴረግ አሳሇፌኩ፡፡ እዚያው ቤት አዴሬ በሦስተኛው ቀን ማሇትም  በ02/06/08 ዓ.ም 

ክዋኔው ጉሪያ ስሊሌነበረውና ስሇተሊመዴኩኝ ሇቀረፃ ፇቀደሌኝ፡፡ የጠረጋውን ቀን ሙለ 

ክዋኔ ተሳትፎዊ ምሌከታ በማዴረግ በመስክ ረዲቴ አጋዥነት በቪዱዮና በምስሌ ጭምር 

መረጃዎችን ሰበሰብኩ፡፡  

በዚሁ ቀበላ ቀርሱ በሚባሌ ጎጥ የምትኖር እዚህ ክዋኔ ቤት ተጠርታ የመጣች ተሳታፉ 

በዚሁ ቀን (ረቡዕ ማታ) ገፇራ እንዯምታዯርግ ሰማሁ፡፡ እኔም ፌቃዯኝነቷን ጠይቄ 

ከፍቶ ግራፌና ከቪዱዮ ውጭ በዴምፅና በተሳትፎዊ ምሌከታ ብቻ መረጃ እንዴወስዴ 

ፇቀዯችሌኝ፡፡ ከዚያም ወዯ ምትኖርበት ቀርሱ ጎጥ ቅርብ ስሇነበር ከሰአት አብረን ሄዴን፡፡ 

ቅዴመ ዝግጅቱ ባሇመጠናቀቁ  የነበረውን በተሳትፎዊ ምሌከታ ተከታትየ ረቡዕ ማታ 

በ02/06/08 ዓ.ም የነበረውን የሙለ ላሉት ክዋኔ በተሳትፎ ምሌከታና በዴምፅ ቀረፃ 

ብቻ መረጃየን ሰበሰብኩኝ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ሁሇተኛውን ቀን መረጃዎችን 

በቃሇመጠይቅና በቡዴን ውይይት በማጠናከርና ሁኔታዎች በመከታተሌ አሳሇፌኩ፡፡ 

የሦስተኛውንም ቀን (04/06/08ዓ.ም) ክዋኔ በተሳትፎዊ ምሌከታ አማካይነት መረጃ 

ሰበሰብኩ፡፡ 

ሦስተኛውን የመስክ ምሌከታ ሇማካሄዴ በ 05/06/08 ዓ.ም ጉዞየን የመጀመሪያውንና 

ሁሇተኛውን ምሌከታ ሊዯረኩበት ሇቤሬና ቀርሱ ጎጥ ወዯሚቀርበው ቁኖ በመባሌ 

ወዯሚጠራው 018 ቀበላ አዯረኩ፡፡ ሇ 1፡30 ያህሌ ከመስክ ረዲቴ ጋር በእግር ከተጓዝን 

በኋሊ ዯረስን ፡፡ ከዚያም እንዯ አጋጣሚ ሆኖ አብሮን የተማረ ጓዯኛችንን ስሊገኘን በሱ 
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በኩሌ ሁኔታዎች እንዱመቻቹሌን አዯረግን፡፡ ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋርም አገናኝቶን 

ሇምን እንዯመጣሁ ዓሊማየንና ምን እንዯምፇሌግ ነገርኳቸው፡፡ እነሱም በዚሁ ቀበላ 5 

ኪ.ሜ አካባቢ ራቅ ብል ወዯሚገኘው ዋዚ በመባሌ የሚጠራ ጎጥ ገፇራ መኖሩን 

ጠቆሙኝ፡፡ እዚያም የመስክ ረዲቴ የሚያውቃቸው ሰዎች ስሇነበሩ እዚያ በማዯር 

ዓሊማየን አስረዯኋቸው፡፡ በ 07/06/08 ዓ.ም እና በ14/06/08 ዓ.ም ሁሇት ገፇራ እንዲሇ 

ጠቆሙኝ፡፡ በማግስቱ እሁዴ በ 06/06/08 ዓ.ም ከነዚሁ ሰዎች ጋር በመሆን ወዯ ገፇራ 

አዴራጊዎቹ ቤት ፌቃዯኝነታቸውን ሇመጠየቅ ሄዴን፡፡  አስተዋውቀውኝም ዓሊማየን 

ካስረዲኋቸው በኋሊ ሁሇቱም ገፇራ አዴራጊዎች ከማንኛውም አይነት ቀረፃ ውጭ 

በምሌከታ መረጃ ማግኘት ፇቀደሌኝ፡፡ ከዚያም የገፇራው ዕሇት ሰኞ 07/06/08 ዓ.ም 

ጠዋት በመገኘት የጫት ጀባታ ሰጥቼ ከቅዴመ ዝግጅቱ እስከ ጠረጋው ቀን ዴረስ 

ያሇውን ክንውን በተሳትፎዊ ምሌከታ ተከታተሌኩ፡፡ በሁሇተኛ ቀን ሊይ ከቀዴሞው ክዋኔ 

የተሇዩ መረጃዎችንና አንዲንዴ  ጥያቄዎችን በቃሇ መጠይቅና በቡዴን ውይይት 

ማሟሊት ችያሇሁ፡  

በ10/06/08 ዓ.ም ወዯ ወረዲው ከተማ ቢስቲማ ሇጀባታ ጫት መግዣ ስሊነሰኝ ከባንክ 

ሇማውጣት ተመሇስኩኝ፡፡ ዘመድቼ ጋር በማዯርም በ13/06/08 ዓ.ም ተመሌሼ ወዯ ዋዚ 

ሄዴኩ፡፡ በፉት ካዯርኩባቸው የመስክ ረዲቴ ዘመድች ቤት አዯርኩ፡፡ ሰኞ በ14/06/08 

ዓ.ም ገፇራ ወዯሚዯረግበት ቤት በመሄዴ ከቅዴመ ዝግጅት እስከ ጠረጋ ቀን ያሇውን 

ሙለ ክዋኔውን በተሳትፎዊ ምሌከታ ተከታተሌኩ፡፡ የተሇዩ መረጃዎችንና አንዲንዴ 

ጥያቄዎችን በቃሇ መጠይቅና በቡዴን ውይይት አሟሊሁ፡፡ 

በ16/06/08 ዓ.ም ከሰአት በኋሊ ከመስክ ረዲቴ ጋር በመሆን ከ 2፡30 የእግር ጉዞ በኋሊ 

ወዯ ቢስቲማ ከተማ ዘመድቼ ዘንዴ ተመሇስን፡፡ ዘመድቼም ሇጥናት ከመረጥኳቸው 

ቀበላዎች አንደ ወዯሆነው 01 ቀበላ (ሃራ) ከሚያውቋቸው ሰዎች ጋር ስሌክ በመዯወሌ 

ጉዲየን አስረዴተው በአዯራ ጭምር እንዱቀበለን ነገሯቸው፡፡ ከዚያም ሀሙስ በ 

17/06/08 ዓ.ም በመኪና ሃራ ሄዴን ከ 45 ዯቂቃ በኋሊ ዯርሰን ሰዎቹ ተቀብሇውን 

አዯርን፡፡  ስሇሄዴኩበት ጉዲይ ዘመድቼም ነግረዋቸው ስሇነበር እኔም በተጨማሪ 

ሳስረዲቸው ገፇራ የሚዯረግበትን ቤት አጣርተው ሰኞ ቸሪት በተባሇ ጎጥ እንዯሚካሄዴ 

ጠቆሙኝ፡፡ በ20/06/08 ዓ.ም እሁዴ ጠዋት  ብዙም ሌዩ ቦታው ቸሪት ወዯሚባሇው 

ጎጥ ከተቀበለኝ ሰዎችና ከመስክ ረዲቴ ጋር ሄዴን፡፡ከዚያ በፉት ዓሊማየን አስረዴቼ 
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የሄዴኩባቸውን ገፇራ ቤቶችና የቀረፅኳቸውንም መረጃዎች በማሳየት እንዱተባበሩኝ 

ፌቃዯኝነታቸውን ጠየኩኝ፡፡ እነርሱም ማንኛውንም ነገር መቅረፅ እንዯማሌችሌ ነገር ግን 

አብሬ በመሳተፌና በማየት ብቻ መረጃውን መውሰዴ እንዯምችሌ ገሇፁሌኝ፡፡ 

ቦታው ቅርብ ስሇነበር የተቀበለኝ ሰዎች ቤት አዴሬ ሰኞ በ 21/06/08 ዓ.ም ጠዋት 

ከመስክ ረዲቴ ጋር በመሆን ወዯ ቸሪት ጎጥ ሄዴን፡፡ ከገፇራ ቤቱም እንዯዯረስን ጫት 

በጀባታ ሇባሇጉዝጓዟ ጀባሁ (ሰጠሁ) ፡፡ በተፇቀዯሌኝ መሰረት ሙለ ቀን ቅዴመ 

ዝግጅቱን አንዲንዴ ስራዎችን በማገዝ ተከታተሌኩ፡፡ ከማታ እስከ ንጋት ያሇውንም ክዋኔ 

በተሳትፎዊ ምሌከታ መረጃ ሰበሰብኩኝ፡፡ በሁሇተኛው ቀን ያሇውን ሁኔታ በቃሇ 

መጠይቅና በቡዴን ውይይት መረጃዎቼን እያጠናከርኩኝ እዚያው አሳሇፌኩኝ፡፡ 

የሦስተኛውን ቀንም (የጠረጋውን ክዋኔ) በ23/06/08 ዓ.ም በተሳትፎዊ ምሌከታ 

ተከታተሌኩ፡፡   

ሇስዴስተኛው ምሌከታየ ከሰአት በኋሊ ከዚሁ ቀበላ (ሀራ) በመኪና ከመስክ ረዲቴ ጋር 

ሇሀይቅ ወዯምትቀርበው 02 ቀበላ ቡሌቡል ተመሇስን፡፡ እዚህ ቀበላ ከ 30 ዯቂቃ በኋሊ 

ዯርሰን ከዘመድቼ ቤት አዯርን፡፡ በዘመድቼ ረዲትነት ገፇራ የሚያዯርጉ ሰዎች ቤት 

መኖሩን ስናጣራ በዚህ ሁሇት ሳምንት ውስጥ እንዯማሊገኝ ነገርግን በሚቀጥሇው 

ወር(መጋቢት) ደሬ የተባሇ ጎጥ ውስጥ አንዴ ቤት እንዯሚኖር ጠቆሙኝ፡፡ በጥቆማው 

መሰረት ገፇራ አዴራጊዎቹ ቤት ሄዯን ዓሊማየን አስረዴቼና ቀረፃዎቼን አሳይቼ መቼ 

እንዯሚዯረግና ሇመረጃ እንዱተባበሩኝ ፌቃዯኝነታቸውን ጠየኩ፡፡ እነሱም ገና ቀኑን 

እንዲሌወሰኑና በሚያዯርጉ ጊዜ ሇዘመድቼ እንዯሚነግሯቸውና ከቀረፃ ውጭ የገፇራ 

ስርአቱን መከታታሌ እንዴችሌ ፇቀደሌኝ፡፡ 

አምስቱን የመስክ ምሌከታ አጠናቅቄና ስዴስተኛውን ተነጋግሬ በ26/06/08 ዯሴ 

ተመሌሼ ቤተሰቦቼ ጋር አዯርኩ፡፡ ከዚያም ከሁሇት ቀን በኋሊ ወዯ አዱስ አበባ ተመሌሼ 

ከአማካሪየ ጋር ስሇ መስክ ቆይታየ ተነጋገርን፡፡ በመቀጠሌም ትንተናየን በመስራት ሊይ 

እያሇሁ መጋቢት 12 /2008 ዓ.ም ቡሌቡል ቀበላ በ21/07/08 ዘመድቼ ቀዴሜ 

ነግሬያቸው የነበረው ገፇራ እንዯሚዯረግ ነገሩኝ፡፡ 

ስዴስተኛውን ምሌከታየን ሇማካሄዴ በ15/07/08 ዓ.ም በዴጋሜ ከአዱስ አበባ ወዯ ዯሴ 

ሄዴኩ፡፡ ከዚያም  ከመስክ ረዲቴ ጋር በ19/07/08 ዓ.ም ሇሀይቅ ወዯ ምትቀርበው 02 
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ቀበላ ቡሌቡል ዯርሰን  ከዘመድች ቤት አዯርን፡፡ ገፇራ የሚዯረግበት  አካባቢ 

ሇነበርንበት አሰሇሌ ጎጥ ቅርብ ስሇነበር ማክሰኞ ከመስክ ረዲቴና ከዘመድቼ ጋር በመሆን 

ወዯ ደሬ ጎጥ ገፇራ አዴራጊዎቹ ቤት በመሄዴ በዴጋሜ ዓሊማየን አስረዴቼና ቀረፃዎቼን 

አሳይቼ እንዱተባበሩኝ ፌቃዯኝነታቸውን ጠየኩ፡፡ ነገር ግን ከምሌከታ ወጭ ሇፍቶም ሆነ 

ሇቪዱዮ ቀረፃ ፌቃዯኛ አሌነበሩም፡፡ ዘመድቼ ቤት በማዯር በማግስቱ ረቡዕ ጠዋት 

በ21/07/08 ዓ.ም በገፇራ ቤቱ በመገኘት ጫት ሇባሇጉዝጓዟ ጀባታ ሰጠሁ፡፡ ከዚያም 

ከቅዴመ ዝግጅቱ ጀምሮ እስከ ጠረጋው ቀን ያሇውን ክዋኔ በተሳትፎዊ ምሌከታ 

ተከታተሌኩ፡፡ በሁሇተኛው ቀንና በ22/07/08 ዓ.ም ከጠረጋው ቀን በኋሊ በክዋኔዎቹ ሊይ 

ጥያቄ የሆኑብኝ ጉዲየችና አንዲንዴ ጥያቄዎችን በቃሇ መጠይቅና በቡዴን ውይይት 

መረጃዎቼን አሟሌቻሇሁ፡፡ 

ስዴስተኛውን ምሌከታ ካጠናቀኩኝ በኋሊ ወዱያው ሳሌመሇስ መረጃዎቼን ሇማሟሊት 

በ23/07/08 በዚሁ ቀበላ አዯርኩ፡፡ የመረጃ ትንተና ሳካሂዴ ጥያቄ የሆኑብኝን ሀሳቦች 

ዯግሞ ከ24 እስከ 28 ባለት ቀናት በቃሇ መጠይቅና በቡዴን ውይይት አሟሊሁ፡፡ 

ከዚያም በ29/07/08 ዓ.ም የመስክ ተግባሬን አጠናቅቄ ከወረባቦ ወረዲ ተመሇስኩ፡፡  

1.9.2 በመስክ ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ መፌትሄዎች 

ሇጥናቱ በተመረጡት የወረባቦ ወረዲ በስዴስት ገፇራ ቤቶች ባካሄዴኩት የመስክ ቆይታ 

መረጃዎችን ሇማግኘት ሁኔታዎች ሁለ አሌጋ ባሌጋ አሌነበሩም፡፡ ይኸውም በቪዱዮና 

በፍቶ ምስሌ ክዋኔውን ሙለ ሇሙለ ሇማሳየት እንዲሌችሌ ያዯረጉኝ  አንዲንዴ ችግሮች  

ነበሩ፡፡ የመጀመሪያውና ዋነኛው ችግር ከሊይ በተጠቀሱት የገፇራ አዴራጊዎቹ ሇቀረፃ 

ፌቃዯኛ አሇመሆን ነው፡፡ ይህንን ችግር ሇመፌታት የጥናቱ አሊማ ሇትምህርት 

ግብአትነት ብቻ መሆኑን በማስረዲት እና ቀረፃ በፇቀደሌኝ የመጀመሪያ ቤት ያዯረጉትን 

ቀረፃ በማሳየት እንዱተባበሩኝ ጠይቃሇሁ ነገር ግን ሁሇተኛው ቤት ብቻ ሇዴምፅ ቀረፃው 

ፌቃዯኛ ሲሆኑ ላልቹ ግን ሇሁሇቱም ፌቃዯኛ አሌነበሩም፡፡  

ላሊው ዯግሞ በወረዲው የገጠር ቀበላዎች መብራት አሇመኖሩ ሇጥናቴ መሳካት 

እንቅፊት ሆኖብኛሌ፡፡ ይኸውም የገፇራ የመጀመሪያው ቀን ክዋኔ ማታ የሚካሄዴ 

በመሆኑ ጉሪያ ካሇበት ሀዴራ ውጭ ያለትን ክዋኔዎች ሇቪዴዮ ቀረፃ ፌቃዯኛ በሆነው 

ቤት ቀረፃ ሇማካሄዴ ጨሇማው አስቸጋሪ ነበር፡፡ ይህን ችግር መስክ ከመውጣቴ በፉት 

መብራት አሇመኖሩን አውቅ ስሇነበር በፀሀይ ብርሀን የሚሰራ ባውዛ ገዝቼ ነበር፡፡ ነገር 
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ግን ከዋኞቹ በዕዴሜ የገፈ ስሇነበሩ ብርሀኑ አይናችንን ይጣሊናሌ በማሇት እንዱቀነስ 

ስሇተዯረገ እንብዛም አይታይም፡፡ ይህን ችግር ሇማስወገዴ የወሰዴኩት መፌትሄ 

እምዴጃው ሊይ እሳቱን በዯንብ እንዱነዴ ማዴረግ ነበር፡፡ ቢሆንም በመቅረጫ መሳሪያው 

መታየት አሌቻሇም፡፡ 

እንዱሁም ክዋኔው ላሉቱን  መሆኑ የዕንቅሌፌ ጊዜየን ስሊዛባው ሇማንጋት ተቸግሬ 

ነበር፡፡ ይህን ችግር ቡና አብዝቼ በመጠጣትና ጫት በመቃም ሌወጣው ችያሇሁ፡፡ 

በመሆኑም ሙለውን ክዋኔ በምሌከታ ተከታትያሇሁ፡፡ በተጨማሪም በመጀመሪያው ጉዞ 

ወቅት በቡሌቡል ቀበላ ያካሄዴኩት ቆይታ አሇመሳካት ነው፡፡ እንዱሁም በየቀበላዎቹ 

ሊለት ጎጦች የትራንስፖርት አገሌግልት ባሇመኖሩ በእግር ሇመሄዴ አስቸጋሪ ሀኖብኝ 

ነበር፡፡ ይህንንም ችግር ጉዞየን ጠዋትና ከሰአት በኋሊ ማሇትም ፀሀይ ቀዝቀዝ ሲሌ 

በማዴረግ ዴካም እንዱቀንስሌኝ አዴርጊያሇሁ፡፡  

1.10. የጥናቱ አካባቢያዊ ዲራ5 

ወረባቦ ወረዲ በምስራቅ አማራ ዯቡብ ወል ዞን የሚገኝ ሲሆን ከአዱስ አበባ ተነስቶ ወዯ 

ሰሜን አቅጣጫ ባሇው መስመር ከዯሴ 47 ኪ.ሜና ከሃይቅ ከተማ በስተምስራቅ በኩሌ 

17 ኪ.ሜ ገባ ብል ይገኛሌ፡፡ ወረዲውን በምስራቅ አፊር ክሌሌ(ጭፌራ ወረዲ)፣ 

በምዕራብ ተሁሇዯሬ ወረዲ፣ በሰሜን ሀብሩ ወረዲ(ሰሜን ወል)፣ በዯቡብ ባቲ ወረዲ 

ኦሮሚያ ሌዩ ዞን ያዋስኑታሌ፡፡ የወረዲው ዋና ከተማ ቢስቲማ ስትሆን ከአዱስ አበባ 

447 ከ.ሜ ርቀት ሊይ ትገኛሇች፡፡ ወረዲው የከተማ ሁሇት ቀበላዎችን ማሇትም ቢስቲማ 

እና ቦከክሳ ቀበላን እና የገጠር 20 ቀበላዎችን ያካትታሌ፡፡ እነሱም ሀራ(01)፣ 

ቡሌቡል(02)፣ዯየ(03)፣ደበታ(04)፣ ፉቶ (05)፣ ጉቢሳ(06)፣ ገዯሮ(07)፣ አዲሜ(08)፣ 

ጎሀ(09)፣ገረባቦ(10)፣ ጭቅላ(11)፣ጫሉ(12)፣ ቦከክሳ ዙሪያ(13)፣ ገዱዲ(14)፣ 

አረባቲ(15)፣ኡሊኡሊ(16)፣ ሀዯሬ(17)፣ ቁኖ(18)፣ ገንዯባሽ(19)፣ ኤጀርሳ(20) በመባሌ 

ይታወቃለ፡፡ የወረዲው የመሬት አቀማመጥ ሁኔታ 24% ሜዲማ፣ 49% ወጣ ገባ ፣ 

26%ተራራማ እና 1% %ሸሇቆ ነው፡፡  

                                                             
5 ከህዝብ ቁጥሩ ውጭ ላልቹ መረጃዎች ከወረዲው ገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ “የወረባቦ ወረዲ 

አጠቃሊይ ገፅታ በ2007 ዓ.ም” ከሚሇው ሰነዴ የተገኙ ናቸው፡፡ 
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የወረዲው የአየር ንብረት ሁኔታ ዯግሞ ቆሊ 56 %፣ ወይናዯጋ 40 %፣ዯጋ 4% ሲሆን 

ከባህር ጠሇሌ በታች ከፌታው 1000-2800ሜ ነው፡፡ አማካይ የዝናብ መጠን 700-1000 

ሚ/ሜ ፣ አመታዊ የሙቀት መጠን 18C ዝቅተኛ እና 35C ከፌተኛ መሆኑ ታውቋሌ፡፡   

የወረዲው ህብረተሰብ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታውን ስንመሇከት 97% የሚሆኑት በጥምር 

ግብርና የሚተዲዯሩ ሲሆን በተጨማሪ በአነስተኛ የንግዴ ስራዎች 5% ፣ በዕዯጥበብ 

1% ፣ በጉሌበት ስራ 3% የሚተዲዯሩም አለ፡፡ ወረዲው የሚታወቅባቸው ምርቶች 

ውስጥ ጫት፣ ቡና፣ ከፌራፌሬ ዘይቶኒ፣ ብርቱካን፣ ሙዝ ፣ ፓፓያ፣ ማንጎ፣ አቮካድ 

እንዱሁም አገዲ እህልች (በተሇይ ሸንኮራ አገዲና ማሽሊ) በብዕር እህልች እና አትክሌት 

ይጠቀሳለ፡፡  የወረዲው የትምህርት ተቋማት ብዛት መዯበኛ ትምህርት ቤት (1-8) 54 

፣ መዯበኛ ከፌተኛ ዯረጃ ት/ቤት(9-10) አንዴ፣ መሰናድ ት/ቤት(9-12) አንዴ አለ፡፡ 

በወረዲው የሚገኙ ላልች ተቋማት ዯግሞ ጤና ጣቢያ 5፣ ጤና ኬሊ 20፣ የግሌ 

ክሌሉክ 9፣ የእንስሳት ህክምና ጣቢያ 9፣ የግሌ መዴሀኒት ቤት 5፣የገበሬዎች 

ማሰሌጠኛ ጣቢያ 20፣ ሁሇገብ የገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበር 47 እና ላልች 

ማህበራት 39 ናቸው፡፡ 

በ2007 ዓ.ም የተካሄዯው የወረዲው የህዝብና ቤት ቆጠራ መረጃ እንዯሚያመሇክተው 

ወረዲው በገጠር ወንዴ 47,173፣ ሴት 46,631 እንዱሁም በከተማ ወንዴ 3,286 ሴት 

3,440 ሲሆኑ በአጠቃሊይ በወረዲው ወንዴ 50,459 ሴት ዯግሞ 50,071 ህዝብ 

ይኖርበታሌ፡፡ የወረዲው ህዝብ ብዛት 100,530 ነው፡፡፡ የማህበረሰቡ ሀይማኖት 99% 

እስሌምና ሲሆን 1% ክርስትና ነው፡፡ በወረዲው የሚነገሩ ቋንቋዎች 95% አማርኛ እና 

5 % ኦሮምኛ ናቸው፡፡ (Federal Democratic Republic of Ethiopia Population 

Consus Commission, 2010, 3) 

 

 

 

 



  

21 
 

ምዕራፌ ሁሇት 

ክሇሳ ዴርሳን  

ይህ ምዕራፌ  ከጥናቱ ጋር ተዛማጅነት ያሊቸው ስራዎች የተቃኙበትና  የንዴፇ ሀሳባዊ 

ዲራ የቀረበበት ነው፡፡ 

 2.1. የተዛማጅ ጥናቶች ቅኝት   

ሇቺሳ (በ1982 ዓ.ም.) በጨሉያ አውራጃ ስሇ ውቃቢ ያሇው እምነትና የእምነቱ መገሇጫ 

ግጥሞች “በሚሌ ርዕስ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ጽሁፌ ት/ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር 

ዱግሪ ማሟያነት ጥናት አቅርቧሌ፡፡ ጥናቱ ስሇውቃቢ ምንነት ማብራሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

እንዱሁም የጨሉያ አውራጃ ነዋሪዎች ስሇውቃቢ ያሊቸውን አመሇካከትና እምነት 

ስርዓት የሚገሌፅ ሲሆን የእምነቱ መገሇጫ በሆኑት የቃሌ ግጥሞች ሊይ ትንተና 

አዴርጓሌ፡፡ ጥናቱ ግጥሞቹን በመገኛ ቋንቋቸው ማሇትም በኦሮምኛ ቋንቋ ሰብስቦ ወዯ 

አማርኛ በመተርጎም ከቅርፅና ከይዘት አንፃር ቃኝቷሌ፡፡ ጥናቱ ያነሳው ጉዲይ አንዴ 

የመንፇስ አይነት የሆነውን ውቃቤን ቢሆንም የመንፇሱ መገሇጫ የሆኑት ቃሌ 

ግጥሞች መገኛ ስሇሆነው ክዋኔ አያነሳም፡፡ እንዱሁም ስሇዛር ምንነትና ተያያዥ ጉዲዮች 

የሰጠው ማብራሪያ የሇም፡፡ 

መኮንን (1982 ዓ.ም.) “የአቴቴ ፇጨሳ ክዋኔና ስነ-ቃሊዊ ግጥሞች በተጉሇትና ቡሌጋ 

አውራጃ” በሚሌ ያቀረበው ጥናት ዯግሞ የአማራና የኦሮሞዎች የመንፇስ አምሌኮ ምን 

እንዯሚመስሌ ሇማሳየት የተሞከረበት ነው፡፡ ትኩረት ያዯረገውም “የአቴቴ ፇጨሳ 

(የሴት ውቃቢ) ብቻ ሊይ ነው፡፡ አጥኚው አቴቴ የአንዴ ሴት መንፇስ መጠሪያ 

እንዯሆነና መንፇሷም አቴቴ ሀራ፣ አቴቴ ግቢቢ፣ አቴቴ ደሊ፣ አቴቴ ጉራጌ እየተባሇች 

በተሇያየ አካባቢ እንዯምትጠራ ገሌጿሌ፡፡ ይህ ጥናት አቴቴ የሴት ዛር መጠሪያ መሆኑን 

ቢስማማበትም ሇማሳየት የሚሞክረው የወንዴ መንፇስ ውቃቢዎችን ጨምሮ መሆኑን 

ከትንተናው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆነም ጥናቱ አንዴም ዛርንና ውቃቤን ተተኪ ስሞች 

አዴርጎ የተጠቀመ ሲሆን ሇሴት ዛር መጠሪያ ነው ያሇውን ስያሜ(አቴቴ) በትንተናው 

ሇወንዴ መንፇስም ተገሌግልበታሌ፡፡ በመሆኑም የሀሳብ መዛነፌ ይታይበታሌ፡፡  
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በወሌደ (1991 ዓ.ም.) “የዛር ትያትራዊ ክንውን ሲሚዩቲክስ ትንተና” በሚሌ ርዕስ 

ያቀረበው ጥናት የውቃቢ፣ የአድ ከበሬና የዛር ስርዓት ክንውን አንዴነትና ሌዩነት 

በመጠኑ የተገሇፀበት ነው፡፡ የቀጨኔው “ሻንቆ” ዛር ስርዓተ ክንውን አጠቃሊይ ዕይታ 

በሚሌ የስርአቱ የፌርዴ ክዋኔ ሊይ ትንታኔ ሰጥቷሌ፡፡በሶስተኛው ምዕራፌ የቀረበው 

የዛር “ሲዩሚዩቲክ ትንተና” ሲሆን ከዚህ ጥናት ጋር ተዛምድ የሇውም፡፡ በጥናቱ ሊይ 

ዛርና ውቃቢ የተሇያዩ መሆናቸውን ሇማሳየት ሞክሯሌ፡፡  

ታዯገኝ (1992 ዓ.ም.) በመንዝ (ሊል ማማ ምዴር ወረዲ) የሚገኙ ውቃቢዎች ሌዩ ሌዩ 

ገፅታዎችና የፌርዴ ክዋኔ “በሚሌ ርዕስ ባቀረበው ጥናት በውቃቤዎች አመጣጥና 

መጠሪያ ስማቸው ሊይ ያተኮረ ትንተና ሰጥቷሌ፡፡  ውቃቢዎችና የውቃቢ ዓይነቶች 

በሚሌ ርዕስ መጤ እና ተወሊጅ፣ እስሊምና ክርስቲያን በማሇት ከመሇያ ባህሪያቸው ጋር 

በአይነቶቻቸው ሇማሳየት የሞከረበት ሲሆን የውቃቢ (የዛር) ክዋኔ በሚሌ ዝርዝር 

ትያትራዊ ክዋኔ አቅርቧሌ፡፡ የዚህ ጥናት ከላልች ሇየት የሚያዯርገው ትኩረቱን 

ያዯረገው በክዴመት አይነቶችና በፌርዴ ክዋኔ ሊይ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ጥናት ከእኔ 

ጥናት ጋር ክዋኔን ማሳየቱ ቢያመሳስሇውም የክዋኔው ትንተና ከጥንቆሊና ከስነ-ሌቦና 

አቀራረብ አንፃር  የተተነተነ እና ዛርና ውቃቢን ተተኪ ስሞች አዴርጎ መጠቀሙ 

ያሇያየዋሌ፡፡  

በየውሌሰው (1992 ዓ.ም.) “አዋቂና የጥንቆሊ ስራው በዯብረ-ማርቆስ አካባቢ” በሚሌ 

ርዕስ ያቀረበው ጥናት ስሇአዋቂ ምንነት ስሇ ዛር ምሌመሊና ስሇጥንቆሊ ስራ የክዋኔ 

ሂዯት የዛር መቀበያ፣ የፌርዴ ቀን እና የዛር መሸኛ የተሰኙ ሶስት የክዋኔ ዯረጃዎች 

እንዲለት ገሌጿሌ፡፡ በመጨረሻም ቃሊዊ ግጥሞች የክዋኔውን ሂዯት ተከትሇው 

እንዯሚዜሙና ዛር ቶል እንዱወርዴ የሚሇምኑ ብልም የአስጠንቋዮችን ችግር 

የሚያንፀባርቁ መሆናቸውን በመግሇፅ ጥናቱ ተጠናቅቋሌ፡፡ ይህ ጥናት ከእኔ ጥናት ጋር 

የሚመሳሰሇው ስሇ ዛር የክዋኔ ዯረጃዎች በሚያትተው ክፌለ የዛር መቀበያና መሸኛ 

በሚሌ ባነሳቸው አንዲንዴ ሀሳቦች ብቻ ነው፡፡ ስሇጥንቆሊ እና ስሇዛር ፌርዴ የሚያትተው 

የጥናቱ ዋና ዓሊማም ሆነ በርዕሰ ጉዲዩ የተሇያየ ነው፡፡  

በእንዲሌካቸው (1993 ዓ.ም.) “በምዕራብ ሀረገጌ (ጨርጨር) አካባቢ የአወሉያ ቤት 

የሌመና ግጥሞች የይዘት ትንተና በሚሌ የቀረበው ጥናት ዯግሞ ዋና ትኩረቱ የአውሉያ 

ቤት የሌመና ግጥሞችን ይዘት መተንተን ነው፡፡ ይህ ጥናት ከእኔ ጥናት ጋር 
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የሚመሳሰሇው የሌመና ክዋኔውን በተወሰነ መሌኩ ሇማሳየት በመሞከሩና የመገሌገያ 

ቁሶችን ትዕምርት ስሇሚገሌፅ ነው፡፡ ጥናቱ የአውሉያ ቤት የሌመና ግጥሞች ይዘት 

በተሇያዩ ንዐሳን ርዕሶች ተከፊፌል ተተንትኗሌ፡፡ የአውሉያ ቤት የሌመና ግጥሞች 

የአውሉያን ጥንካሬ፣ ትሁትነት፣ ፇጥኖ ዯራሽነትና ሁለን አዋቂነት የሚገሌፁ 

መሆናቸው በማጠቃሇያ ሀሳብነት በማቅረብ ተጠናቅቋሌ፡፡  አውሉያና ዛርን እንዯ አንዴ 

የመንፇስ መጠሪያ አዴርጎ በተተኪነት መጠቀምን እንዯክፌተት አይቸዋሇሁ፡፡  

በተመስገን (1995 ዓ.ም.) “የዛር ትውፉት እና በውስጡ የሚገኙ ቴአትራዊ አሊባውያን 

በራያና ቆቦ አካባቢ” በሚሌ ርዕስ በትያትር ጥበባት ትምህርት ክፌሌ የቀረበው ጥናት 

“የዛር ትውፉታዊ ክንውን ትያትራዊ (ዴራማዊ ይዘት)” የተተነተነበት ነው፡፡ ይህ ጥናት 

ከእኔ ጥናት ጋር ክዋኔን ባሳየበት ክፌሌ የሚመሳሰሌ ቢሆንም ዋና ዓሊማው “ትያትርን 

እና የዛር ትውፉታዊ ክዋኔን በማዛመዴ በዛር ትውፉታዊ ክዋኔ ውስጥ የሚገኙ 

ተውኔታዊ አሊባዎችን ነቅሶ ማውጣት እና የሁሇቱን የዝምዴና ባህሪያት 

መተንተን/መመሌከት” በመሆኑ ይሇያያሌ፡፡ ትንተናውም ትኩረቱን ያዯረገው የዛር 

ክዋኔን ከትያትር ጋር በማነፃፀር ተውኔታዊ አሊባዎቹን ሇይቶ ማሳየት ሊይ እንጂ 

ፍከልራዊ ገፅታን ማሳየት አይዯሇም፡፡  

“የዛር ዘፇን ግጥሞች ክዋኔ በወግዱ ወረዲ” በሚሌ ርዕስ እንዴሪስ (1997 ዓ.ም.) 

የወግዱ ወረዲ የዛር ሌዩ ሌዩ መጠሪያዎችና አይነቶች በሚሌ ርዕስ ጥናቱ በተካሄዯበት 

አካባቢ (ህዝበ ቃየ) የመንፇሶቹ የወሌ መጠሪያ ናቸው ያሊቸውን ስያሜዎች በመጥቀስ 

መዝገበ ቃሊዊ ፌቻቸው ቀርቧሌ፡፡ ሴት ዛርና ወንዴ ዛር፣ ተወሊጅና መጤ ዛሮች፣ 

ክርስቲያንና እስሊም ዛሮች በማሇት ቃሇ መጠይቆች ተጠቅሰው ተብራርተዋሌ፡፡የዛር 

መንፇስ መቀበያ ዘፇን ግጥሞችና ክዋኔ፣ የዛር ንግስ ዘፇን ግጥሞች ክዋኔ፣ የዛር ሽኝት 

ዘፇን ግጥሞች ክዋኔ በሚለ አብይ የጥናቱ ጉዲዮች ያተኮረ ፅሁፌ ትንተና ቀርቦበታሌ፡፡ 

ይህ ጥናት ክዋኔን በተወሰነ መሌኩም ቢሆን መዲሰሱ ከዚህ ጥናት ጋር ያመሳስሇዋሌ፡፡  

በሲሳይ (1999 ዓ.ም.) የቀረበው ጥናት “የቢሾፌቱ ከተማ ዛር ግጥሞች” በሚሌ ርዕስ 

የተካሄዯ ጥናት ሲሆን ዋና ዓሊማ አዴርጎ የተነሳው የዛር ግጥሞችን ከነክዋኔያቸው 

ማሳየት በሚሌ ነው፡፡ ይህ ጥናት የስነ-ቃሌና ዛር ምንነት እና ታሪካዊ አመጣጥ 

የተገሇፀበት ሲሆን  ዛርና ውቃቢን አንዴ መጠሪያ አዴርጎ የመጠቀም ችግር 

ይስተዋሌበታሌ፡፡ እንዱሁም ምንም አይነት ክዋኔን የሚያሳይ የፍቶ ማስረጃ አሊቀረበም፡
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፡ ላሊው በዚህ ጥናት የታየው ክፌተት ትንተናው በቀጥታ የክርስትና ሃይማኖት 

ተከታዮችን ብቻ መሠረት ያዯረገ ነው ሇምን ይህ እንዯሆነ ግን አይገሌፅም፡፡  

በ Erku (1966 ዓ.ም.) “The Zar cult as an out let to express suppressed 

feeling and its impact on Ethiopian personality” በሚሌ ያቀረበው ጥናት የዛር 

እምነት ምክንያቶች፣ የዛር እምነት ጥቅም፣ የዛር መንፇሳዊ አምሌኮ ከህብረተሰቡ ጋር 

ባሇው ውህዯትና ጥብቅ ትስስር፣ በሰዎች ሰብዕና ሊይ በሚያሳዴረው ተፅዕኖ ዙሪያ 

ያተኮረ ነው፡፡ በተሇይም ዛር የሚመሇከው በሴቶች ብቻ እንዯሆነ ጠቅሷሌ፡፡ ይህን 

አስመሌክቶ ምክንያት አዴርጎ ያቀረበው ማህበረሰቡ ሇሴቶች ያሇውን ዝቅተኛ ግምትና 

ሴቶችም ባሊቸው የተገዥነት ስሜት የእምነቱ ተከታዮች ሉሆኑ እንዯቻለ ነው፡፡ ጥናቱ 

ስሇ መንፇሱ ክዋኔና ቃሌ ግጥሞች ያሇው ነገር ባሇመኖሩ ከዚህ ጥናት ጋር ብዙ 

አይቀራረብም፡፡  

ዯረጀ (1988 ዓ.ም.) ባዕዴ አምሌኮ በሃይማኖት ጥሊ ስር በሚሌ ርዕስ ያዘጋጀው 

መፅሀፌ “የዛር መንፇስ አሠራር በኢትዮጵያ”፣ “በነፃ የተገኘ ፇውስ” እንዱሁም 

“የአሩሲዋ እመቤት” የሚለ ዋና ዋና ምዕራፍች አለት፡፡ መፅሀፈ ስሇ ውቃቢ፣ ዛርና 

አውሉያ ቢያነሳም በእምነቱ ስርዓቶች መካከሌ ያለ ተመሳስልችና ሌዩነቶችን 

አሌተመሇከተም፣ የተነሱትን የመንፇስ አይነቶች ክዋኔንም አሌገሇፀም፡፡ በዚህ ፇንታ 

በርካታ መንፇሶች መኖራቸውን  “ጠቋር”፣ “ግራኝ”፣ “አድከበሬ”፣ “ጨላ” ፣ “አቴቴ” ፣ 

“ሰሌካይ”፣ “ወሌይ” እና “አውሉያ” ወዘተ በማሇት ጠቁሟሌ፡፡ እዚህ ሊይ ላሊው እንዯ 

ክፌተት ያየሁት ጨላ ተብል በተተኪነት የቀረበው መንፇስ ሳይሆን የመንፇስ 

ማምሇኪያ የሆነና በተሇያዩ ቀሇማት ያጌጠ ስንዯዴ እንዯሆነ ከሰጠው ገሇጻ መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ 

Fuller E.Torry. “The Zar Cult in Ethiopia” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት አጭር ጥናታዊ 

ፅሁፌ የውቃቢን፣ የዛርን እና የአወሉያን ምንነት ከላልቹ በተሻሇ ሁኔታ አብራርቷሌ፡፡  

ይኸውም ከዛር ጋር የሚመሳሰለ በተሇያዩ ስሞች የሚጠሩ ላልች መንፇሶች 

መኖራቸውን በመጠቆም ከእነዚህም መካከሌ ውቃቢ፣ አቦ (ድ) ከብሬ፣ ጥንቆሊና አወሉያ 

ሊይ ትንተናው ያተኩራለ፡፡ ከዛር ጋር ያሊቸው ግንኙነት እጅግ ውስብስብ መሆኑን 

የሚገሌፅ ሲሆን ሇዚህ በምክንያትንት የጠቀሱት ዯግሞ በተሇያዩ ቦታዎች በሰፉው 
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የተሇያየ ትርጓሜ ስሇሚሰጣቸው መሆኑን ነው፡፡ ሇምሳላ ውቃቢ የዛር ቤተሰብ ነው 

ይባሊሌ ነገር ግን ሙለ በሙለ ተመሳሳይ ነው ሇማሇት ያስቸግራሌ ሲለ ያብራራለ፡፡ 

Timkehet “ያገሩን ሰርድ ባገሩ በሬ [Yagarun sardo Bagaru Bare] Zar Spirit 

possession Among the Amhara And the Role of Music” በሚሌ ርዕስ 

ያቀረበችው አጭር ፅሁፌ ዯግሞ ያተኮረው የዛር መንፇስ ክዋኔ ሊይ የሚሰሙ ግጥሞች 

ሙዚቃዊ የኖታ (ምት) ሊይ ነው ፡፡ ጥናቱ ከዚህ ጥናት ጋር የሚያመሳስሇው ስሇዛር 

ምንነትና ክዋኔ ባነሳቸው ነጥቦች ነው፡፡ ጥናቱ የዛር ከበራ አዴራጊዎችን ወይም 

በተሇምድ “የዛር ፇረስ” ተብሇው የሚጠሩ ሰዎች በአማራ ክሌሌ የተሇያዩ ስያሜዎች 

ያሊቸው መሆኑን ባሇዛር፣ ባሇውቃቤ፣ ባሇቆላ፣ ባሇ አውሉያ የሚለትን ስሞች 

በመጥቀስ ያብራራሌ፡፡ ትንተናውም “ባሇዛር” የሚሇውን ስያሜ በመጠቀም የተዯረገ ነው፡

፡ ይህ ጥናት በአንዴ ሰፉ ክሌሌ ውስጥ ያለ የተሇያዩ የመንፇስ ከበራዎችን በተወሰነ 

ክሌሌ (በተሇይም በጎንዯር) ዕይታ ብቻ ሁለንም ክሌልች ያካተተ ትንተና እና 

ማጠቃሇያም ይሰጣሌ፡፡ ጥናቱ የተሇያዩ መንፇሶችን በአንዴ መጠሪያ ተመሳሳይ አዴርጎ 

የመጥራቱ ተገቢ ሆኖ አሊገኘሁትም፡፡ 

2.2. ንዴፇ ሀሳባዊ ዲራ  

ይህ ክፌሌ ሇዚህ ጥናት ርዕሰ ጉዲይ ንዴፇ ሀሳባዊ ማዕቀፌ በመሆን የሚያገሇግሇውን 

የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብን /performance theory/ እና ከዚህ ንዴፇ ሀሳብ ጋር ተያይዘው 

የሚነሱ ፅንሰ ሀሳቦች (concepts) ሊይ ማብራሪያ የተሰጠበት ነው፡፡  

የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ በማዕቀፌነት የተመረጠበት ምክንያት የዚህ ጥናት ዋና ዓሊማ 

የገፇራ ስርዓቱን አጠቃሊይ ክዋኔ ማሳየት በመሆኑ ነው፡፡ ይህን ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ 

የሚረዲ ንዴፇ ሀሳባዊ ማዕቀፌ ዯግሞ የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ ነው፡፡  

       2.2.1. የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ  

የክዋኔን ንዴፇ ሀሳብ አስመሌክተው የሚሰጡ ማብራሪያዎች ከተሇያዩ አቅጣጫዎች 

የተቃኙ ናቸው፡፡ የአንዲንድቹ የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ ክዋኔው የተከሰተበትን አጋጣሚና 

የአከዋወኑን ጥበባዊነት ዯረጃ ይመሇከታሌ፡፡ በዚህ አይነቱ አመሇካከት የውበት ጉዲይ 

ግዴ የሚሇው ነው፡፡ ከክዋኔው ውስጥም ክዋኔው የቀረበበትን ቋንቋ ግሌጽነት፣ 

የንግግሩን ሂዯትና የከዋኞቹን ስሌት በትኩረት ይመሇከታሌ፡፡ በዚህ ዓይነቱ አተያይ 
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ጥናቱ መዯረግ ያሇበት ከባህለ፣ ከቋንቋው በወጡ ሰዎች ነው፡፡ ስሇሆነም ውስጥ አዋቂ 

አጥኚ ያስፇሌገዋሌ፡፡ በዚህ ንዴፇ ሀሳብ መሰረት ከክዋኔው አስቀዴመው የተሰበሰቡ ጥሬ 

ነገሮች በሙለ ጥበብ አሌባ እንዯሆኑ ተዯርገው ይወሰዲለ፡፡ ማንኛውም ክዋኔ በከዋኙ 

ብቃት ሊይ የሚመሰረት ነው፡፡ በሚከሰተው እያንዲንደ ክስተት ሊይ ከዋኙ ሁኔታዎችን 

እየተመሇከተ የመሇዋወጥ ሃሊፉነት አሇበት፡፡ እነዚህ ሁኔታዎችም መቼቱንና ታዲሚውን 

እየተመሇከተ እንዱቀበለ ትወናውን የማመቻቸት ኃሊፉነቱን የሚያመሊክቱ ናቸው፡፡ 

ፍክልር ትዕምርታዊ እንዯመሆኑ፣ ከባህሌ ጋር እንዯመታሰሩ ከተግባር ጋር የተያያዘና 

የሰውን ባህሪ እንዯማሳየቱ መጠን እነዚህን ነጥቦች በትኩረት ማየት እንዯሚያስፇሌግ 

(Bauman, 1982, 2) ያስረዲለ፡፡  

የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ የአሜሪካዊያን የፍክልር እና የነገረ-ሰብ ባሇሙያዎች ያዯረጉት 

እንቅስቃሴ ሲሆን የምዕራባዊያንን ሜታፉዚካሌ አስተሳሰብ በመቃወም የተነሳ ነው፡፡ 

በዋነኛነት ትርጉምን አንዴ ማዕከሌ በመፌጠር ከእርሱ አንፃር መፇከር እንዱሁም 

ምንጩን በግሇሰብ ዯረጃ መወሰንን፣ ተጨባጭ በሚባሌ ቴክስትና አውዴ ሊይ 

መመስረትን በመቃወም በቋንቋና በማህበረሰባዊ ህይወት ሊይ በማተኮር ማዕከሌን 

ማፌረስ እና በላሊ አተያይ ትርጉምን መፇከር ሊይ ትኩረት አዴርጎ መነሳቱን (Bauman 

እና ላልችም፣ 1990፣ 61) ገሌጸዋሌ፡፡  

ይህን ንዴፇ ሀሳብ ሇፍክልር ባሇሙያዎች በማስተዋወቅ ዯረጃ መስራት ችሎሌ በመባሌ 

በቀዲሚነት የሚጠቀሱት Richard Bauman ናቸው (Sims እና Stephen፣ 2005፣ 

128) ፡፡ አቀራረቡ መሰረት ያዯረጋቸው በርካታ እሳቤዎች ሲኖሩ ከእነዚህ መካከሌም 

ፍክልር ተግባራዊ የሚሆነው በተከሰተበት ጊዜ ባሇው ክዋኔ ወይም ተግባቦት እንጂ 

በቴክስቱ ብቻ መሆን የሇበትም፣ ሁለም ተግባር/ሁነት መመዝገብ ይኖርበታሌ፤ 

ምዝገባው አዴካሚ ቢሆንም ገሊጭ የሆኑ መረጃዎችንም መጨመር ያስፇሌጋሌ 

የሚለት ይጠቀሳለ፡፡  

The folklore concepts apply not to a text but to an event in time in 
which a tradition is performed or communicated. Hence the whole 
performance or communicative act must be recorded. However, recording 
“events” often amounted to little more than taking extradirt from around 
the root wad. (Hufford, 1995, 528)  
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አቀራረቡ ቃሊዊ ጥበብ ሊይ ትርጉም ሲሰጥ ቢታይም በክዋኔ ወቅት አገሌግልት ሊይ 

የሚውለ ቁሶችና ከእነሱ ጋር ያሇው ግንኙነት እንዱሁም ባህሪን፣ አመሇካከትን እና 

ዴርጊትን ጨምሮ ሇመቃኘት ያስችሊሌ፡፡ በተጨማሪም መንፇሳዊ፣ ቁሳዊ እና ቃሊዊ 

ባህሪያቱንም ጥናቱ ይመሇከታቸዋሌ፡፡ አጥኚውም የተፇፀመውን ተግባርና ተግባቦት 

መነሻ አዴርጎ በሰሊና በነቃ መንፇስ ምሌከታውን የተሇያዩ መረጃ መሳሪያዎችን 

በመጠቀም መከታተሌ ይጀምራሌ፡፡ ሇሁለም እኩሌ ዕዴሌ በመስጠት በዋነኛነት ግቡ 

የሆነውን ከዘወትራዊ ህይወት ውጭ የሚመጣውን ተፅዕኖ ሇማግኘት በሚያስችሇው 

መሌኩ ጥያቄውን ይጠይቃሌ፡፡ በዙሪያው ያለ ቁሳቁሶች፣ ጌጣጌጦች፣ ስዕልች እና 

ምሌክቶች ምን ግንኙነት አሊቸው? በትርጉም ሊይስ የሚያመጡት ሇውጥ አሇ? ብል 

ሇማየት ያስችሇዋሌ፡፡ ወዯ አውደ በማተኮርም ምዕራባዊያን እንዯ ተጨባጭና 

ያሌተበረዙ አዴርገው የሚወስደትንና ቴክስት የት ይጀምራሌ? አውደስ መቼ ይገባሌ? 

ብሇው ሇሚያነሱት ጥያቄ ሇሁሇቱም እኩሌ ዕዴሌ በመስጠት ራሳቸውን የሚገሌፁበትን 

ላሊ ስያሜ በመስጠት ያጠኑበታሌ፡፡ ሇቴክስት (entextualization) ፣ ሇአውደ ዯግሞ 

/contextualization/ የሚሌ አቻ መጠሪያ በመስጠት ምዕራባውያን ሇውጤት ትኩረት 

ሰጥተው የሰሩበትን መንገዴ በመቃወም እና በመተው ሂዯቱ ሊይ ትኩረት እንዱሰጥበት 

አዴርገዋሌ፡፡ (Richard Bauman, 1990, 68) 

ባህለን ሇመተርጎምም ከዋኝ ተኮር የሆነውን አቀራረብ ብቻ ሳይሆን ተዯራሲንም 

በማካተት ሁሇቱንም እንዯ አንዴ ትርጉም አስገኝ በመጠቀም በሂዯቱ ሊይ የነበረውን 

የሁሇቱን ግንኙነት መሰረት በማዴረግ ጥያቄዎችን ያነሳሌ፡፡ ሂዯቱ ተግባቦታዊ በመሆኑ 

አጥኚው ትርጉሙን የሚያመጣው ውጫዊም ሆነ ማህበራዊ አውደ በሚመርጠው 

ሳይሆን በስምምነቱ ሊይ በመመስረት ነው (ዝኒ ከማሁ፣ 1990፣ 62-70) ይሊለ፡፡  

ላሊው የክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ አቅጣጫ ስነ-ሰብዓዊ (Anthropologic) የክዋኔ አጠናን 

አቅጣጫ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ክዋኔን የሰውን ሁሇንተናዊ ባህሪ የመግሇጫ መንገዴ አዴርጎ 

ይወስዯዋሌ፡፡ በዚህ አጠናን አቅጣጫ ተጠቃሽ የሆኑት ምሁር (Schechner, 1988) 

ናቸው፡፡ አንዴ ከዋኝ ከላልች ከዋኞች ጋር አብሮ የመስራት ችልታና ፇቃዯኝነት 

ሉኖረው ይገባሌ፡፡ እንዱሁም ከተመሌካቹ፣ ከአዴማጩ በአጠቃሊይ ከታዲሚው ጋር 

እነሱን በማሳተፌ መሌኩ ቢከወን ተመራጭ ነው፡፡ ከዋኙ ላልች ዯጋፉዎችን በመያዝ 

ወይም ሇብቻው ታዲሚ ባሇበት ወይም በላሇበት ሉከወንም ይችሊሌ፡፡ የክዋኔ ንዴፇ 
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ሀሳብ የአጠናን ሂዯት የበሇጠ ውጤታማ የሚሆነው ዘዳ በተግባር በአካሌ በመስኩ ሊይ 

በመገኘት ከተጠኚው ማህበረሰብ እውነተኛ የህይወት ተሞክሮ በመቅዲትና በመተንተን 

ነው፡፡  

በንዴፇ ሀሳቡ ሊይ የሚነሱት ሀሳቦች የተሇያዩ እንዯመሆናቸው ከክዋኔ ንዴፇ ሀሳብ ጋር 

ተያይዘው የሚነሱት የክዋኔ፣ የአውዴና የቴክስት ፅንሰ ሀሳቦችም የተሇያዩ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም ሇእነዚህ ፅንሰ ሀሳቦች ማብራሪያ መስጠት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

ክዋኔ  

ክዋኔን የተሇያዩ ምሁራን በተሇያየ መንገዴ በይነውታሌ፡፡ (Bauman, 1992, 14) በራሱ 

“performance usually suggests an aesthetically marked and heighted mode 

of communication, formed in a special way and put on display for an 

audience” በማሇት ክዋኔ ሇየት ባሇ መንገዴ የሚቀርብ ጥበባዊ የተግባቦት ስሌት 

መሆኑን ይገሌፃለ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ክዋኔ ውበታዊ የሆነ የዴርጊት ባህሪ፣ የንግግር 

ዘዳ፣ በአካሌ የሚከወን፣ በጊዜና በቦታ የተገዯበ፣ በታወቀ መዋቅር በከዋኞች የሚቀርብ 

ከመሆኑም በተጨማሪ በተዯጋጋሚ የሚፇፀም፣ በግሌና በቡዴን የሚዋቀር የማንነት 

ማሳያ እንዯሆነ (Kapchan, 1995, 479) አስረዴተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ (Bronner, 

1988,53) ክዋኔ የፍክልርን ፅንሰ ሀሳብ የሚመራ ውበት ያሇው ጥበባዊ ዴርጊት ነው፡፡ 

ይኸውም የፍክልር ጥበባዊ ዴርጊት ከዋኝ፣ ቦታ፣ ተመሌካች እና የክዋኔውን ሁኔታ 

የሚይዝ ነው በማሇት አብራርተዋሌ፡፡  

በተጨማሪም (Finnegan, 1992, 95) የክዋኔ አይነቶችን የሚከወኑበትን ሁኔታ 

መሠረት በማዴረግ የታቀደ፣ ያሌታቀደ፣ ሰፉ ክብረ-በዓሌ ሊይ ያለ፣ ከላልች ጋር 

በሚዯረጉ ኢ-መዯበኛ ግንኙነቶች የሚፇጠሩ በማሇት በአራት ከፌሇዋቸዋሌ፡፡ የታቀደ 

ክዋኔዎች ማህበረሰቡ ያዋቀራቸው ሲሆኑ ሰፉ ክብረ-በዓሌ ሊይ ያለ የክዋኔ አይነቶች 

ዯግሞ ብዙ ህዝብ በሚገኝበት ቦታ የሚካሄደ ናቸው፡፡ ያሌታቀደ ክዋኔዎች ማህበረሰቡ 

ሆን ብል ያሊዋቀራቸው ቢሆኑም ራሳቸውን ግን ሇክዋኔው ዝግጁ ያዯርጋለ፡፡ ከላልች 

ጋር በሚዯረጉ ኢ-መዯበኛ ግንኙነቶች የሚፇጠሩ ክዋኔዎች የታቀደ ወይም ያሌታቀደ 

ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ ከዚህም ከዋኔ ታስቦበትም ሆነ ሳይታሰብበት በማንኛውም አጋጣሚ 

ከታሊሊቅ (ታዋቂ) ከሆኑና ከተቀናበሩ ዝግጅቶች ጀምሮ እስከ ኢ-መዯበኛ የሆኑ 

(በአጋጣሚ የሚፇጠሩ) ዝግጅቶች ዴረስ የሚከወን መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
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ስሇዚህ ክዋኔ እንዯየባህለ አይነት የተሇያየ አቀራረብ ይኖረዋሌ፡፡ በመሆኑም ከዋኔ 

የሚቀርብበትና የሚተረጎምበት ሁኔታ የተሇያየ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ዋናው ጉዲይ 

ፍክልር ያሇ ክዋኔ እንዯማይገሇጽና ህሌውና ሉኖውም እንዯማይችሌ (Finnegan 

1977,101, Rappaport, 1992, 95) ያስረዲለ፡፡  

በክዋኔ ተኮር አቀራረብ አንደን ከዋኔ ሇማጥናት/ሇመረዲት የተሇያዩ ነጥቦች ሊይ ትኩረት 

ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ እነዚህም ነጥቦች ከዋኙ፣ ተዯራሲው፣ ሇክዋኔው የሚቀርበው 

ጉዲይ፣ መቸቱ፣ መሌዕክቱ፣ የአቀራረብ ቅዯም ተከተለ፣ ዯንቡና የአዴማጩ ምሊሽ 

ዋነኞቹ ናቸው፡፡  

አንዴን ክዋኔ ስንመረምር ቃሊዊ ሇሆኑና ቃሊዊ ሊሌሆኑ ክዋኔዎች፣ ሇመሳሪያው ቅንብር 

ሇከዋኞቹ ዴምፅና አጨዋወት ስሌት፣ ሇሚነሳው ርዕሰ ጉዲይ፣ ሇፉት ገሇፃዎች፣ 

ሇባህሊዊ ስምምነቶች፣ ሇአካሌ እንቅስቃሴዎች (ማጨብጨብ፣ በጣት ማፎጨት… 

ሇአሌባሳት፣ ሇፀጉር አሰራር፣ ሇጌጣጌጥ፣ ሇሙዚቃ መሳሪያዎች፣ ሇሀገርኛ ትዕምርቶች፣ 

በአጠቃሊይ ከከዋኞቹና ከታዲሚዎቹ ሇሚመጡ ክዋኔዎች ሁለ ትኩረት መስጠት 

እንዯሚያስፇሌግ (Bauman, 1992, 44) ያስረዲለ፡፡ ይህ ዯግሞ በቃሌ ከሚነገሩት 

ክዋኔዎች በተጨማሪ ቃሊዊ ያሌሆኑትን ማሇትም እንዯ ዲንስ ያለ የሰውነት 

እንቅስቃሴዎች እና የፉት ገፅታዎች ያለ ክዋኔዎች ዓሊማ ምን እንዯሆነ ሇማወቅ 

ያስችሊሌ፡፡  

በመሆኑም አንዴን ክዋኔ ስንመረምር የክዋኔው አገሊሇፅና ጥበባዊ ተግባቦቱ መቼ፣ ከማን 

ጋር እና እንዳት ተከወነ የሚለት ጥያቄዎች ይፇጠሩብናሌ፡፡ ስሇዚህ ስሇ ቴክስቱ፣ 

ከቴክስቱና ከአውደ አንፃር የክዋኔውን ምንነት እና የሚያስገኘውን ማህበራዊ ፊይዲ 

መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ ከክዋኔ ፅንሰ ሀሳብ ተያይዘው የሚነሱ ጉዲዮች ውስጥ 

አውዴ፣ ከዋኝና ታዲሚ ተጠቃሾች ናቸው፡፡ እነዚህን በዝርዝር እንመሌከት፡፡ 

       አውዴ 

በርካታ ምሁራን ስሇ አውዴ የተሇያዩ ብያኔዎችን ሰጥተዋሌ፡፡ አውዴ በፍክልር ጥናት 

ውስጥ ከክዋኔ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ዋና ጉዲይ ነው፡፡ አንዴን ክዋኔ ስንመረምር አውዴን 

ማዕከሌ ያዯረገ መሆን አሇበት፡፡ ይህም በሰዎች መካከሌ ያለ ግንኙነቶችንና ባህሊዊ 

ስምምነቶችን ሇመረዲት ያስችሊሌ፡፡ (Finnegan, 1992, 88) በመሆኑም አውዴ 
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በቴክስት ሊይ የሚያሳዴረው ተፅዕኖ ከፌተኛ እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ ከዚሁ ጋር 

በተያያዘም (Dundes, 1986, 4)   

The structure of performance events is a product of the interplay of 
numerous situational factors, including physical setting, participant’s 
identities and roles, cultural ground rules for performance, norms of 
interaction and interpret ation, and the sequence of actions, making up 
the conventional scenario of the event itself as a cultural scene.  

በማሇት አውዴ የአንዴን ክዋኔ አካሊዊ መቼት፣ የተሳታፉዎቹ ማንነትና በክዋኔው 

ውስጥ የሚኖራቸውን ሚና፣ የዴርጊት ቅዯም ተከተሌ፣ ክዋኔውን የሚገዙት የተሇያዩ 

ህግጋት እና በከዋኙና በታዲሚዎቹ መካከሌ ያሇውን ተግባቦት አጠቃል እንዯሚይዝ 

ይገሌጻለ፡፡ ከዚህም መረዲት የሚቻሇው ፍክልራዊ ክስተቶች የብዙ ሁኔታዊ አውዴ 

ውጤቶች መሆናቸውን ነው፡፡  

አውዴ በከዋኙ፣ በዋናው ጉዲይ ክዋኔና በታዲሚዎች ዙሪያ ያለትን ጉዲዮች የሚገሌጽ 

ነው፡፡ ሇምሳላ፡- የአንዴን ቃሌ ግጥም ክዋኔ ብንመሇከት ሇግጥሙ፣ ሇገጣሚው እና 

ሇታዲሚዎቹ እንቅስቃሴ፣ ዴርጊት፣ ሁኔታ እና ላልችም ትኩረት መስጠት ያስፇሌጋሌ፡

፡ አውዴ ተኮር ምርምር ሲካሄዴ ክዋኔው ከመጀመሩ በፉት ምን እናውቃሇን፤ ከክዋኔ 

በኋሊስ ምን አዱስ ነገር ተገኘ፤ ክዋኔው በሚከወንበት ወቅት የሚታዩ አካባቢያዊ ገሇፃ 

እና በክዋኔ ጊዜ በተሳታፉዎቹና በከዋኙ መሀሌ ያለ ግንኙነቶች ምን ይመስሊለ? 

የሚለትን ነጥቦች ማስተዋሌ አሇብን (Finnegan, 1992, 95) ይሊለ፡፡ ይህን 

ማዴረጋችን ዯግሞ የሚከወነውን ቴክስት ከነሙለ ፌቹ እንዴንረዲ ያስችሇናሌ፡፡  

(Bauman, 1982, 367) አውዲዊ ትንታኔን ስናዯርግ ከግምት ውስጥ መግባት ያሇባቸው 

ጉዲዮች ብሇው ያስቀመጧቸው ስዴስት ነጥቦች አለ፡፡ እነሱም የፌቺ (የትርጉም) አውዴ 

(የሚከወነው ዋና ጉዲይ ምንዴነው?)፣ ተቋማዊ አውዴ (የት ይወናሌ?)፣ ተግባቦዊ 

አውዴ (ከላሊ የፍክልር አይነት ጋር እንዳት ይዛመዲሌ?)፣ ማህበራዊ መሰረት (ምን 

አይነት ሰዎችን አካቷሌ)፣ ግሇሰባዊ አውዴ (ከግሇሰቡ ኑሮ ጋር እንዳ ይስማማለ?)፣ እና 

ሁኔታዊ አውዴ (ማህበረሰቡ በምን ሁኔታ ውስጥ ነው የሚጠቀምባቸው?) የሚለ 

ናቸው፡፡  
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እነዚህን ክፌሌፊዮች ባህሊዊ አውዴ እና ማህበራዊ አውዴ በማሇት በሁሇት ጎራዎች 

መዴበዋቸዋሌ፡፡ የኔም ጥናት የትኩረት ነጥብ የሚመሰረተው በእነዚሁ Bauman 

ባስቀመጣቸው ነጥቦች ሊይ በመሆኑ ነጥቦቹን በአጭሩ እንመሌከታቸው፡፡  

 ባህሊዊ አውዴ  

ባህሊዊ አውዴ ማህበረሰቡ ባሇው ባህሌ መሠረት ሇአንዴ ቴክስት፣ ዴርጊት ወይም ሁኔታ 

የሚሰጠው አውዲዊ ፌቺ ነው፡፡ ይህም ማሇት የአንዴ ቡዴን ግንኙነት መግባቢያ ዯንብ 

ሆኖ የሚያገሇግሌ ነው፡፡ አውዴ ሇፍክልሩ ባህለ የሚሰጠውን ትርጓሜ ይመሇከታሌ፡፡ 

በዚህ ስርም የትርጉም አውዴ፣ ተቋማዊ አውዴ እና ተግባቦታዊ አውዴን እንዯሚይዝ 

(Bauman 1982:363) ይገሌጻለ፡፡  

የትርጉም አውዴ የፍክልሩን ባህሊዊ ትርጉም ሇመረዲትና ሇማወቅ ወሳኝ ነው፡፡ ይህም 

ማሇት ባህለ ፍክልራዊ ጉዲዩን የሚተረጉምበትን አንፃር ሇማወቅ ያስችሊሌ ማሇት ነው፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ ፍክልራዊ ጉዲዩ በባህለ ባሇቤቶች በምን መሌኩ እንዯተወከሇ፣ 

እንዳት እንዯሚተሊሇፌና ምን ምን እሴቶች እንዯተወከለበት ይመረምራሌ፡፡ በፍክልሩ 

ውስጥ የሚገኙትን የአከዋወን ስሌቶች፣ መንስኤና ውጤት እንዱሁም ትምህርታዊና 

ዘይቤያዊ አገሊሇጾች እንዳት እንዯተገሇጹበት ትኩረት ይሰጣሌ፡፡ ፍክልረኞች ባህሊዊ 

ትርጉምን ከባህለ ባሇቤቶች በቀጥታ ቢወስደ ጥናታቸው የተሻሇና ትክክሇኛ እንዯሚሆን 

ዝኒ ከማሁ ያስረዲለ፡፡ 

ተቋማዊ አውዴ ፍክልራዊ ጉዲዩ የት ቦታ ይከወናሌ? የሚሇውን ጥያቄ የሚመሌስ 

ሲሆን ጉዲዩ የሚከወንበት ተቋም ፖሇቲካዊ፣ ማህበራዊ ወይስ ሃይማኖታዊ መሆኑን 

ከመመርመር ባሻገር ምን አይነት ተቋማዊ ፊይዲ ያበረክታሌ የሚሇውን ይመሇከታሌ፡፡

በዚህ አውዴ ፍክልራዊ ጉዲዩ በተሇያዩ ተቋማት ውስጥ ያሇውን አውዴ ይመሇከታሌ፡፡ 

ይህን ሲያዯርግ ተቋማቱና ፍክልራዊ ጉዲዩ በምን እንዯሚገናኙ መመርመር፣ ተቋማቱ 

በየትኛው ባህሌ ውስጥ እንዯሚገኙና እንዳት እንዯሚያገሇግለም ማተኮር አስፇሊጊ 

እንዯሆነ ዝኒ ከማሁ ያስረዲለ፡፡  

ተግባቦታዊ አውዴ በክዋኔው ውስጥ በፍክልራዊ ጉዲዮች መካከሌ ያሇውን ዝምዴና 

ይመሇከታሌ፡፡ ይህም ማሇት በአንዴ ክብረ በዓሌ ወቅት ከበዓለ ጋር ተያይዞ ሌብሱ፣ 

ዴግሱ፣ ዘፇኑ፣ ጭፇራው… አብሮ ይመጣሌ፡፡ ሇምሳላ፡- የዚህ ጥናት ትኩረት አቅጣጫ 
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የሆነውን የገፇራ ከበራን ስንመሇከት ስርዓቱን ራሱን ችል ሇማጥናት ተያይዘው 

የሚመጡትን፡ ቃሊዊ ግጥሞች ሌዩ ሌዩ ቁሳዊ ባህልችና ቃሌ ግጥሞቹ ከገፇራው ክዋኔ 

ጋር ተያይዞ የሚመጡ እንቅስቃሴዎችን ማጥናት (መዲሰስ) ያስፇሌጋሌ ማሇት ነው፡፡  

 ማህበራዊ አውዴ  

ይህ አውዴ ከቤተሰብ አባሊት ባሌና ሚስት፣ ሌጆች ጀምሮ፣ እስከ ቡዴናዊ፣ 

ሃይማኖታዊ ቡዴኖች፣ አካባቢያዊና የመሳሰለትን ተግባቦት የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

ማህበሩ (Folk group) የሚገናኙበት ነው፡፡ በመሆኑም ከዋኙ፣ ተመሌካች ወይም 

ተሳታፉ በጋራ ይገናኙበታሌ፡፡ ማህበራዊ አውዴ ማህበራዊ መሠረት፣ ግሇሰባዊ አውዴ 

እና ሁኔታዊ አውዴ የተሰኙ ሶስት መሌኮች አለት፡፡ እነዚህን ቀጥል እንመሇከታሇን፡፡  

ማህበራዊ መሠረት የማህበራዊ ግንኙነት አውዴ በክዋኔ ሊይ ትሌቅ ተፅእኖ አሇው፡፡ 

አንዴ ፍክልራዊ ቴክስት የሚከወነው እንዯ ማህበረሰቡ የስሌጣን ዯረጃ የክብር ተዋረዴ 

ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ አንዴ ቀሌዴ፣ ታሪክ፣ ሚስጥር ወይም ስነቃሌ በሚከወንበት ወቅት 

እንዯ ማህበረሰቡ የአመሇካከት ሁኔታ ይወሰናሌ፡፡ እያንዲንደ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ 

የእዴሜና የስሌጣን ተዋረዴ አሇው፡፡ ስሇዚህ ይህ አውዴ ትኩረቱ ከፍክልሩ ባሇቤቶች 

ማንነት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን አውዴ ያጤናሌ ማሇት ነው፡፡  

ክዋኔ በጾታ፣ በእዴሜ በቡዴን ይሇያያሌ፡፡ ስሇዚህ ክዋኔውን ማህበረሰቡ የሚጋራው 

ቢሆንም ክዋኔው ሁለንም ማህበረሰብ አይወስንም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ የፍክልሩን 

አውዴ ሇመረዲት የፍክልሩን ባሇቤቶች ማንነት (ፍክ ቡዴን) ማወቅ ግዴ ይሊሌ፡፡  

ግሇሰባዊ አውዴ ግሇሰቡ በፍክልራዊ ጉዲዩ የሚኖረው ሚና፣ ፍክልሩ ሇግሇሰቡ 

የሚሰጠው ፊይዲ፣ ግሇሰቡ ሇፍክልሩ የሚሰጠው ትርጉም እንዱሁም ግሇሰቡ ከላልች 

ግሇሰቦች ጋር በመዋቀር ቡዴን የመሰረተበትን አውዴ ያጠናሌ፡፡  

ሁኔታዊ አውዴ አንዴ ፍክልራዊ ጉዲይ የተዯራጀ፣ ፌሰታዊና የተሇመዯ አከዋወን 

ወይም አውዴ ሉኖር ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ አንዲንዴ ጊዜ ዴንገተኛ ሇውጥ የሚፇጥሩ 

ሁኔታዎች ሉከሰቱ ይችሊለ፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች የሚከሰቱትም ከፍክልራዊ ጉዲዩ፣ 

ካሇው ነባራዊ ሁኔታ፣ ሇመከወን ከምንጠቀምበት ስሌት እና ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚያዊ 

ሇውጥ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ፡- አንዴ ፍክልራዊ የቃሌግጥም ቴክስት ሇመከወን 

እንዯየ ማህበረሰቡ የአኗኗር ሁኔታ፣ ባህሌና አካባቢ ሁኔታ ተጽእኖ ይኖረዋሌ፡፡ 
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ቴክስቱም ሲከወን በከዋኙና በተሳታፉዎቹ መካከሌ እንዱሁም በተመሌካቹ መካከሌ 

ባሇው ማህበራዊ አውዴ ይወሰናሌ፡፡  

አጥኚው ሁኔታዊ አውዴን ሇማግኘት ራሱንም ሆነ ቡዴኑን መጠየቅ ያሇበት እየተከናወነ 

ያሇው የፍክልር ቅንጣት አሁን ባሇው ሁኔታ ውስጥ ምን ማሇት ነው? ብል በመጠየቅ 

ሇቡዴኑ ተግባቦት እንዳት እንዯሚውሌ ማጣራት ሊይ ነው፡፡  

በአጠቃሊይ ከሊይ ከተጠቀሱት ሀሳቦች እንዯምንረዲው አንዴን ክዋኔ ሇመከወን የራሱ 

የሆነ አውዴ እንዯሚያስፇሌገው ነው፡፡ በአውዴ ውስጥ የሚገኙት እንዯ ተሳታፉ፣ 

ከዋኝ፣ መቼት ያለት ዯግሞ ሇእያንዲንደ ክዋኔ የራሳቸው አስተዋጽኦ አሊቸው፡፡  

 ከዋኝ  

ክዋኔ አንዴ ዴርጊት በተፇጸመበት ጊዜ ያሇውን ነገር የሚገሌጽ ነው፡፡ በዚህ ባሇው ነገር 

ሊይ በመመርኮዝም የከዋኞቹን ሚና ምን እንዯሆነ መመርመር ያስፇሌጋሌ፡፡ በመሆኑም 

ከዋኞቹ ያዯጉበትን ማህበረሰብ ባህሌ፣ ወግና ሌማዴ በማሳየት በአቀራረቡ ነፌስ 

ይዘሩበታሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ አስመሌክተው (Bauman, 1992, 44) “The performer 

assumes responsibility to an audience for a display of communicative skill 

and effectiveness of the performer’s accomplishment.” ይህም በክዋኔው ወቅት 

ከዋኞቹ ክዋኔውን የተሳካ ከማዴረግም በተጨማሪ ታዲሚዎችን የማግባባት ኃሊፉነት 

አሇባቸው ተብል እንዯሚታሰብ ይገሌጻለ፡፡ 

(Finnegan, 1992, 90-91) ከዋኞች ከፌተኛ አዴናቆት የተሰጣቸው፣ ከታዲሚው 

የተሇየ ተሳትፍ የላሊቸው እና በእነዚህ በሁሇቱ መካከሌ ያለ ናቸው በማሇት በሶስት 

ከፌሇዋቸዋሌ፡፡ በላሊ መሌኩ ዯግሞ (Bauman, 1992, 48) ክዋኔ በሚከወንበት ጊዜ 

ሇከዋኞቹ ዴርጊት፣ ሇሚከውኑበት እቃ እና ሇሚያሳዩት ሚና ከተመሇከትነው ክዋኔ 

በመነሳት ትርጉም የምንሰጥበት ነው ይሊለ፡፡ ይህም የሚያመሇክተው በክዋኔ ውስጥ 

ሇአጠቃሊይ የከዋኞቹ ሁኔታ ትኩረት መስጠት አስፇሊጊ መሆኑን ነው፡፡  

ከዋኞቹ የሚያነሷቸው ርዕሰ ጉዲዮችን የሚከውኗቸው ክዋኔዎች ማንነታቸውን 

በመግሇጽ ረገዴ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታለ (Bronner, 1988, 53):: 

ስሇሆነም ከዋኞች ሇክዋኔ ያሊቸው ስሜትና ተሳትፍ እስከምን ዴረስ እንዯሆነ፤ 
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የሚጠበቅባቸውን ሚና በተገቢው መሌኩ እየተወጡ እንዯሆነና ክዋኔውን እየከወኑ 

ወይም ከመከወናቸው በፉት የፇጠራ ችልታቸው ምን ያህሌ እንዯነበር መጤን አሇበት፡፡  

አንዴ ክዋኔ ሲከወን የታዲሚዎቹ ሁኔታ ቴክስቱ ሊይ ተጽዕኖ እንዯሚያሳዴር ሁለ 

የከዋኞቹ ማንነትም በታዲሚዎቹ ማህበራዊ ዯረጃ ይወሰናሌ (Dundes, 1986, 28):: 

ስሇዚህ አንዴ የፍክልር ምርምር ሲዯረግ የከዋኞች እዴሜ፣ ፆታ፣ ማህበራዊ ዯረጃ፣ 

ሌምዴ፣ ብቃትና ተቀባይነት ግምት ውስጥ መግባት አሇበት፡፡  

የክዋኔን ዋና ቦታ የሚይዘው ከዋኙ ነው፡፡ ምክንያቱም የከዋኙ ሚና የላልችንም ሰዎች 

ቀሌብ ስሇሚስብ ነው፡፡ ስሇዚህ ቀዲሚው ከዋኙ ሲሆን ሁሇተኞቹ ዯግሞ ታዲሚዎች 

ናቸው፡፡ አንዲንዴ ጊዜ የተሳታፉዎች ተሳትፍ ሊቅ ያሇ ሲሆን ተሳታፉዎቹን ከከዋኞቹ 

መሇየት በጣም ያስቸግራሌ፡፡ ይህም ከከዋኙ ቀጥል ትሌቁን ቦታ የሚይዘው ተሳታፉው 

እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡  

 ታዲሚ 

ከአውዴና ከከዋኝ በመቀጠሌ ክዋኔ ሲነሳ ተያይዞ የሚመጣው ጉዲይ ታዲሚ ነው፡፡ አንዴ 

ክዋኔ ሲከወን በአጋጣሚ ወይም ዯግሞ ሆን ተብል የሚገኙ ሰዎች ታዲሚዎች ይባሊለ፡

፡ እነዚህም ሰዎች ክዋኔው ሊይ ወይም በቀጣይነት ይሳተፊለ፤ አሌያም ዯግሞ ሇተወሰነ 

ጊዜ ብቻ ይቆያለ፡፡ ክዋኔን ያሇ ተሳታፉ ማሰብ አስቸጋሪ ነው፤ ምክንያቱም 

የተሳታፉዎቹ ሁኔታ በራሱ ክዋኔውን ማስቀጠሌ ስሇሚችሌ ነው፡፡  

አንዴ ክዋኔ በሚከወን ጊዜ ክዋኔው ሇሚካሄዴበት መቼት፣ ሇተሳታፉዎቹ ባህሪያትና 

ምሊሽ ትኩረት መስጠት ያሻሌ፡፡ ይህ ዯግሞ አዱስ አቅጣጫን ያስጨብጣሌ፡፡ በመቼቱና 

በተሳታፉው መካከሌ ያሇው ግንኙነት እንዯ ተሳታፉዎቹ እዴሜ፣ ጾታና ማህበራዊ ዯረጃ 

ይወሰናሌ፡፡ ተሳታፉዎቹ በራሳቸው መንገዴ ክዋኔውን ሉረደት ይገባሌ፡፡ ከክዋኔ በኋሊ 

ታዲሚው የሚሰጠው ምሊሽ አዎንታዊ ወይም አለታዊ ከሆነ አዴናቆቱን አሌያም 

ስሜቱን እየገሇጸ ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ የፍክልር ጥናት ተመራማሪ 

ታዲሚዎቹ በክዋኔው ተሳታፉ መሆናቸው፣ ተሳትፍአቸው እንዳት እንዯነበርና ወዯ 

ክዋኔው ከመግባታቸው በፉት ከነበራቸው ሁኔታ እንዳት ሉነጠለና በክዋኔው ሉመሰጡ 

እንዯቻለ መመርመር አሇበት፡፡  
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(Finnegan, 1992, 91-92) በክዋኔ ጊዜ በከዋኝና በታዲሚ መካከሌ ግሌጽ የሆነ ሌዩነት 

አሇ፡፡ ታዲሚዎች መዯበኛ የሆነ ዴርሻ የሊቸውም፡፡ ስሜታቸው እንዲዘዛቸው ምሊሽ 

ይሰጣለ፤ የማይሳተፈም አለ፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን የራሳቸውን ተጽዕኖ ያሳዴራለ፤ 

በማሇት የታዲሚዎች ምሊሽ መስጠትም ሆነ አሇመስጠት በክዋኔው ሊይ ተጽዕኖ 

እንዯሚያሳዴር ይገሌጻለ፡፡ በመሆኑም በክዋኔ ውስጥ ታዲሚዎቹ ሇሚያሳዩት 

ማንኛውም እንቅስቃሴ ትኩረት መስጠት ያሻሌ፡፡  

ቴክስት  

ቴክስት የሚሇው ቃሌ ከፅሁፊዊ እሳቤው ባሻገር ቁሳዊ ነገሮችን እንዯሚያመሇክት እና 

ቃሊትን፣ ቁሶችን፣ ሀሳብን እና ባህሪን የሚጠቁም መሆኑን (Sim እና Stephen፣ 

2005, 19) ያስረዲለ፡፡  

በተጨማሪም ክዋኔ፣ ቃሊዊ ትርክቶች እና ሃይማኖታዊ ክብረ-በዓሊትም ቴክስት 

መሆናቸውን ይገሌፃለ፡፡ በዚህ ጥናትም በዋናነት ትኩረት የሚዯረግባቸው ቴክስቶች 

“የገፇራ ክዋኔ”፣ በገፇራው ክዋኔ ወቅት የሚባለ ቃሌ ግጥሞች፣ “የክዋኔው 

ተሳታፉዎች የሚጠቀሙባቸው ቁሳቁስና አሌባሳት፣ ምግቦች፣ ዴርጊቶች… ናቸው፡፡ 

ከበራ  

ስሇ ከበራ ምንነት የተሇያዩ ምሁራን ተመሳሳይ አንዴምታ ያሊቸው የተሇያዩ ምሊሾችን 

ሰጥተዋሌ፡፡ ከነዚህም መካከሌ Sims እና Stephen (2005፣95) ሲገሌጹ በማህበረሰቡ 

ዘንዴ ተዯጋጋሚ (repeated) ሆኖ የሚከበር፣ የተሇመዯ ዴርጊት የሚስተዋሌበትና 

ዘወትር ከምንከውናቸው ሌማድች የተሇየ ዓሊማ ያሇው መሆኑን ሲገሌጹና፤ በፍክልር 

ጥናት ውስጥ ያሇውን ቦታ ሲያስረደን፤ ከበራ አንዴ ሌዩ ትውፉት አይነት ሆኖ 

ፍክሇሪስቶች ሲያጠኑት ግን የተሇያየ ምዴብ ውስጥ ያስገቡታሌ፡፡ ከበራዎች 

የሚዯጋገሙ ቢሆኑም ከሌማዴ የበሇጠ አሊማ ያሊቸውና የተዯራጁ ሲሆኑ አሌፍ አሌፍ 

የአንዴን ቡዴን አባሊት ያስተዋውቃለ፡፡ ብዙዎቹ ከበራዎች በአንዴ ሊይ ሲሆኑ የተሇያዩ 

የፍክልር አይነቶችን ይፇጥራለ፡፡ ሇምሳላ እንዯ ቃሊዊ ግጥሞች፣ዜማዎችና 

እንጉርጉሮዎች ያለ ቃሊዊ ፍክልሮችን፣ እንዯ የአካሌ እንቅስቃሴ፣ውዝዋዜ ያለ 

ሌማዲዊ ፍክሇሮችን እና እንዯ ምግብ፣መፅሀፌት፣ሽሌማቶች፣ሌብሶች ያለ ቁሳዊ 

ፍክልሮችን እንዯሚይዙ ምሁራን እንዯሚከተሇው ይገሌፃለ፡፡  
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A ritual is a particular type of tradition that many folklorists study as a 
distnict category of folklore. Rituals are repeated, habitual actions, but 
they are more purpesful than custom, rituals are frequently highly 
organized and controlled, often meant to indicate or announce 
membership in a group. Most rituals bring together many types of 
folklore. Verbal, such as chants, recitations, poems or songs, customary 
such as gestures, dance or movements, and material, such as food, 
books, awards, clothing. (Sims እና Stephen፣2005፣104) 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ እንዯ Rappaport (1992፣157) አገሊሇጽ ከበራ ከአብዛኞቹ 

የመግባቢያ አይነቶች አንደ ሲሆን ሇላልች (በቋንቋ ጭምር ሇማይገሇጹት) ተግባቦቶች 

መነሻ የሆነ፤ ግሌጽ የሆነ ቅርጽ ያሇው፤ የተሇያዩ ገጽታዎችና ባህሪያት ያለት 

ከመሆኑም በሊይ እነዚህ ባህሪያቶቹ አነሰም በዛም እርስ በእርስ የተያያዙ መሆናቸውን 

ይገሌጻለ፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ እያንዲንደ ማህበረሰብ በሚኖርበት አካባቢ በዝግጅትና በጉጉት 

የሚጠብቃቸው ከበራዎች አለት፡፡ እነዚህ ከበራዎች ዯግሞ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እና 

ሃይማኖታዊ በሚሌ የሚታወቁ ናቸው፡፡ (Sims እና Stephen፣ 2005፣102-105) 

እንዯሚያስረደት ከበራዎች ሃይማኖታዊ ይዘት ያሊቸውና እና ከሃይማኖታዊ ይዘት 

ውጭ መሆናቸውን ይገሌጹና አንዲንድቹ ከበራዎች ዯግሞ ሁሇቱንም የሚይዙ 

መሆናቸውን ያስረዲለ፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ አብዛኞቹ ከበራዎች ሲከበሩ በተመሳሳይ ጊዜ በርካታ ፍከልራዊ 

ጉዲዮችን በአንዴ አጠቃሊይ ይዘው ይመጣለ፡፡ ሇምሳላ፡-የዚህ ጥናት ትኩረት አቅጣጫ 

የሆነውን የገፇራ ስርዓተ ክዋኔን ስንመሇከት ከበራውን ራሱን ችል ሇማጥናት ተያይዘው 

የሚመጡትን ቃሊዊ ግጥሞች፣ ሌዩ ሌዩ ቁሳዊ ባህልችና ቃሌ ግጥሞቹ ክዋኔ ጋር 

ተያይዞ የሚመጡ እንቅስቃሴዎችን ማጥናት (መዲሰስ) ያስፇሌጋሌ ማሇት ነው፡፡ 

ይህንንም በተመሇከተ (Sims እና Stephens፣ 2005፣95) እንዯሚከተሇው ገሌጸውታሌ፡ 

   Rituals are frequently highly organized and controlled, often meant to 
indicate or announce membership in a group. Most rituals bring together 
many types of folklore: verbal, such as chants, recitations, poems or 
songs; customary, such as gestures, dance or movements; and material, 
such as food, books, awards, clothing and consumes….  

አንዴ ፍክሇሪስት አውደን መነሻ በማዴረግ በሚያጠናበት ወቅት ይዘትን መግሇጽ ባቻ 

ሳይሆን በዙሪያው ያለ ቁሳቁሶች፣ ጌጣጌጦች፣ ስዕልች፣ ምሌክቶች እርስ በርስ ምን 
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ግንኙነት አሊቸው? በትርጉሙስ ሊይ የሚያመጡት ነገር አሇ?” በሚለት መሰረታዊ 

ጥያቄዎች ሊይ መመስረት እንዲሇበት (Finnegan ፣1992፣86) ገሌጸዋሌ፡፡  

ከበራ በተግባር የሚገሇፅ አንዴ የፍክልር ዘርፌ ነው፡፡ በከበራዎች ሊይ እያንዲንደ 

የፍክልር ዘርፌ ሉስተዋሌ ይችሊሌ፡፡ ከበራ በስነ ቃልች፣ በቁሶችና በተሇያዩ ሌማድች 

ታጅቦ ይከናወናሌ፡፡ ይህ ከበራም ፍክቡዴኖች ወይም ማህበረሰቦች የሚያውቁትና 

የሚተገብሩት የራሱ ስርዓት እንዲሇው (Sims እና Stephen፣2005፣158) ገሌጸዋሌ፡፡  

አንዴ ህብረተሰብ በህይወቱ ውስጥ ተዯጋግመው ሇሚዯረጉ ከበራዎች መነሻ ምንነት 

የሚያምንበትን ነገር ወይም ሃይማኖቱን ይጠራሌ፡፡ ከሃይማኖቱ ጋር አጣምሮ 

ይመሇከታቸዋሌ፡፡ ህብረተሰቡ ዯስታውን፣ ሀዘኑን፣ ጭንቀቱን፣ ብሶቱን፣ ማንነቱንና 

ላልችንም ሇመግሇጽ ከበራዎችን እንዯ አጋጣሚ ይጠቀማቸዋሌ፡፡ በህይወቱ ውስጥ 

የሚጠቀምባቸውንና የሚመራባቸውን እሴቶችና ተምሳላቶችን መግሇጫ አዴርጎም 

ይወስዲቸዋሌ፡፡  

የከበራ ባህሪያት  

ከበራዎች በምንም ምክንያት ይከበሩ ክዋኔ አሊቸው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም የክዋኔና 

የከበራ ትስስርን በተመሇከተ ከበራ ከላሇ ክዋኔ እንዯማይኖርና ክዋኔ በራሱ ግሌጽ የሆነ 

መሌዕክት ያሇው ዴርጊት መሆኑ መገሇጫው እንዯሆነ (Rappaport, 1992, 25)  

“…There is no performance, there is no ritual, performance it self is an 

aspect of that which is performed the medium is a part of the message, 

more precisely, it is a meta message about what ever is encoded in the 

ritual.” በማሇት ያስቀምጣለ፡፡ በመሆኑም ከበራ በየትኛውም ህብረተሰብ ይከወን 

አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ባህሪያት ይስተዋለበታሌ (Salmon፣ 2004፣321) ፡፡ 

1. መዋቅራዊነት፡- ይህ የከበራ ባህሪ የከበራው ክዋኔ ከተጀመረበት አንስቶ 

እስከሚጠናቀቅ ዴረስ የሚያሌፌባቸውን ዯንቦችና አዯረጃጀቶች የሚመሇከት ነው፡፡ 

የትኛውም ከበራ በምንም ምክንያት ቢከበር የራሱ የሆነ የሚከተሇው መዋቅርና 

ዯንብ አሇው፡፡ እያዲንደ የከበራ እንቅስቃሴም የከበራው ባሇቤት ባበጀውና 

በሚመራበት ዯንብ መሰረት ይመራሌ፡፡  
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2. ቅዯም ተከተሊዊነት፡- ይህ ባህሪ በክዋኔ ወቅት የሚቀርቡ ዴርጊቶች ወይም ሁነቶች 

የሚከወኑበትን ቅዯም ተከተሌ የሚያሳይ ነው፡፡ በከበራ ወቅት ቀዴሞ የሚመጣ 

ቀጥል የሚመጣ መጨረሻ የሚመጣ እየተባሇ ክዋኔዎች በእሇፌ ተቀዯም ይቀርባለ፡፡ 

በመዋቅር ያለ ዯንቦች የተሇመደ በመሆናቸው ሳይዛነፌ ቅዯም ተከተሊቸውን 

ጠብቀው ይቀርባለ፡፡  

3. ተዯጋጋሚነት፡- ይህ ባህሪ የጊዜንና የጉዲዩን ዴግግሞሽ የሚያሳይ ነው፡፡ ከበራዎች 

በሳምንት በወር ወይም በአመት ተዯጋግመው ሉመጡ ይችሊለ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

በአንዴ ከበራ ሊይ የሚታዩ ክዋኔዎች ያ ከበራ ተመሌሶ በሚመጣበት ጊዜም 

ተዯጋግመው የሚቀርቡ ናቸው፡፡  

4. ታዲሚ፡- ከበራ ሇመከበር ወይም ሇመከወን ተሳታፉ ብቻ ሳይሆን የግዴ ታዲሚም 

ያስፇሌገዋሌ፡፡ በመሆኑም በአዴማጭና ተመሌካች ፉት ይከወናሌ፡፡  

5. ውጤት፡- ይህ ዯግሞ ከበራ ሇባሇቤቱ የሚሰጠውን ጠቀሜታ የሚመሇከት ጉዲይ 

ነው፡፡ ከበራው ከተከናወነ በኋሊ ሇከዋኙ ህብረተሰብ ስነ-ሌቦናም ሆነ ላሊ የሚሰጠው 

ፊይዲ ወይም ውጤት ይኖረዋሌ፡፡  

6. ቅደሳዊነት፡- አብዛኞቹ ከበራዎች በሚያከብራቸው ማህበረሰብ ዘንዴ ቅዴስናን ወይም 
ንፁህነትን ያመጣለ ተብል ይታሰባሌ፡፡  ማህበረሰብ ከበራዎችን በማዴረጉ ከርክሰት 
እንዯሚፀዲ ይሰማዋሌ፡፡ አንዲንዳም ካሇበት ዝቅ ያሇ ዯረጃ ከፌ ወዲሇ ዯረጃ 
የመሸጋገሪያ መገሇጫዎች ሆነው ያገሇግሊለ፡፡  

የገፇራ ክዋኔንም ብንመሇከት እነዚህ ባህሪያት ይስተዋለበታሌ፡፡ የገፇራ ስነ-ስርዓት 

የራሱ የሆነ የሚመራበት መዋቅራዊ አካሄዴ አሇው፡፡ ይህ መዋቅር በክዋኔው የሚሳተፈ 

ሰዎች ቦታ ከመኖር ይጀምራሌ፡፡ እያንዲንደ በገፇራ ክዋኔ ሊይ የሚገኝ ሰው እኩሌ ሚና 

የሇውም፤ ዯረጃውም የተሇያየ ነው፡፡ በገፇራ ሊይ የሚከወኑ ክዋኔዎች ቅዯም 

ተከተሊቸውን ጠብቀው የሚፇሱ ናቸው፡፡ ምናሌባትም ያ ቅዯም ተከተሌ ቢዛነፌ ገፇራው 

ተቀባይነትና ትክክሇኛነት አይኖረውም ተብል ይታሰባሌ፡፡ የገፇራ ክዋኔ በሁሇት አመት 

አንዴ ጊዜ ተዯጋግሞ ይካሄዲሌ፡፡ ክዋኔው በከዋኝና በታዲሚ ተሳትፍ ጎሌቶ የሚወጣ 

ነው፡፡ የገፇራ ክዋኔው ከተዯረገ በኋሊ ተሳታፉዎች አንዲች ማህበራዊ ፊይዲ (የጤና፣ 

የኢኮኖሚ ወዘተ ) ያገኛለ ተብል ይታሰባሌ፡ 
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 ምዕራፌ ሦስት 

  የገፇራ ምንነት እና የሥርአተ-ክዋኔው ዝግጅት 
3.1 የገፇራ ምንነት6 

የመንፇስ ውህዯት (በመንፇስ ቁጥጥር ስር መሆን) ከሚገሇፅባቸው ከበራዎች ውስጥ 

አንደ ገፇራ መሆኑን በምዕራፌ አንዴ ሊይ ተቁሜያሇሁ፡፡ በጥናቱ ተተኳሪ ማህበረሰብ 

ዘንዴ ገፇራ የዛር መንፇስ የተዋሀዲቸው ሰዎች ስነ-ሌቦናዊ ወይም መንፇሳዊ ንፅህና ፣ 

የአዕምሮ እርካታ ፣ የመዲን ተስፊን ፣ ዕዴገትና ብሌፅግና ፣ ወዘተ ሇማግኘት ሲለ 

ሇሰፇረባቸው የዛር አይነት የሚያቀርቡት የግብር ዴግስ ነው፡፡ የገፇራን ምንነት 

በተመሇከተ በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ቤት ካነጋገርኳቸው  የገፇራ ተሳታፉዎች ውስጥ 

ወ/ሮ አሚናት አሉ(አበጋሪት) የሚከተሇውን ነግረውኛሌ፡፡   

ገፇራ ማሇት ባሇጉዝጓዟ7 ዴግስ በመዯገስ ሊይዋ ሊይ ያለት ዛሮች ከሚዜዎቿ ጋር 
ሆነው በሳቅ በጨዋታ በሀዴራ በመጫወት የሚሷረፈበትና የሚዯሰቱበት እንዱሁም 
ቀጣይ እስከ ምትገብርበት አመት ዴረስ በሰሊም ፣ በአፌያ እኛንም እሷንም 
እንዱያቆዩን የምንሇማመንበት ነው፡፡ በሁሇት አመቷም እንዯዚሁ ግብራቸውን 
እንዯምትሰጣቸው ቃሌ የምንገባበት ነው፡፡ (ቃሇ መጠይቅ፣01/06/08ዓ.ም፣ቤሬ) 

ስሇዚህ ገፇራ ማሇት የዛሮች ሌዩ ሌዩ ግብሮች ተሟሌተው የሚቀርቡበት እና ዛር 

የሰፇረባቸው ሰዎች በሁሇት አመት አንዴ ጊዜ የሚሞሸሩበት ሲሆን ዛሮች 

ባሇጉዝጓዚቱንና የእሷን ቤተ ዘመዴ ከህመም እንዱፇውሱ፣ሀብትና ንብረታቸውን 

እንዱጠብቁሊቸው፣ርዚቅና ሲሳይ (ረዴኤትና በረከት) እንዱሇግሷቸውና የወዯፉት 

ህይወታቸውን ያማረ እንዱያዯርጉሊቸው የሚሇመኑበት ሇዛር የሚዯረግ የዴግስ አይነት 

ነው፡፡8 

                                                             
6  ገፇራ ሚሇውን ቃሌ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር ማዕከሌ ያዘጋጀው የአማርኛ መዝገበ 

ቃሊት "የፇረስና የበቅል መኖ ” ሲሌ ፌቹን አስቀምጧሌ፡፡ በዚህ ጥናት አውዴ ግን ገፇራ ከዚህ 
የተሇየ ትርጉም አሇው፡፡ 

7 ባሇ ጉዝጓዝ የምትባሇው ገፇራውን ያዘጋጀችው ሴት ናት፡፡ ይህ ስያሜ ሙሽራ፣ባሇጨላና ባሇጨፋ 
በሚለ ስሞች ሉተካ የሚችሌ ሲሆን እነዚህ ስያሜዎች ሇወንዴ ገፇራ አዴራጊም ያገሇግሊለ፡፡
በአካባቢው ብዙውን ጊዜ ሲገሇገለበት የሰማሁት ባሇ ጉዝጓዝ የሚሇውን ነው፡፡ በመሆኑም ፅሁፋ 
አንዴ ወጥ የቃሌ አጠቃቀም እንዱኖረው  ባሇ ጉዝጓዝ የሚሇውን ስያሜ ተጠቅሜያሇሁ፡፡ 

8 ከዚህ ተቀራራቢ በሆነ ሁኔታ በዋቄፋና እምነት መንፇሶች የማህበረሰቡን ማንኛውንም  ችግር 
እንዯሚያስወግደ አተቴ በተሇያዩ የኦሮሞ ግዛቶች እየተዘዋወረች ሴቶች በሰሊም እንዱወሌደ፣ 
ጓዲቸው እንዱሞሊ፣ጤናቸው እንዱስተካከሌ ወዘተ ታዯርጋሇች፡፡ በክዋኔው ወቅትም ዝናብ 
እንዱዘንብ፣ከብቶች እንዱሰማሩ፣አገሩ ሰሊም እንዱሆን እና ላልች ብዙ ችግሮች ተጠቅሰው 
እንዱፇቱ ሌመና እንዯሚዯረግ  (አዱስ፣2005፣70) ገሌፃሇች፡፡ 
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በመሆኑም ይህን ከበራ ሇማዴረግ የመጀመሪያውና ዋነኛው መስፇርት በመንፇስ 

የመሞሊት ሂዯት ነው፡፡ ስሇሆነም የገፇራን ክዋኔ ከማየታችን በፉት የዛር መንፇስ 

እንዳት ከሰዎች ስነ-ሌቦና ጋር ይዋሀዲሌ ወይም ዛር በሰዎች ሊይ እንዳት ይሰፌራሌ? 

እና አንዴ ሰው በዛር መንፇስ ቁጥጥር ስር ሇመሆኑ ማረጋገጫዎቹ ምንዴን ናቸው? 

የሚለትን ጥያቄዎች መመሇስ ያስፇሌጋሌ፡፡        

     3.1.1 የዛር አሰፊፇር 

አንዴ ሰውን በሀይማኖትና በባህሌ ከተሇመዯውና ከተዘወተረው ማንነቱ ውጭ በመሆን 

የተሇያዩ ዴርጊቶችን እና ባህሪያትን ሲያሳይ ከራሱ በሊይ በሆነ ሀይሌ ቁጥጥር ስር 

እንዯሆነ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡  

እዚህ ሊይ አንዴ መሰረታዊና መነሳት የሚገባው ጥያቄ በመንፇስ ሇመሞሊት መነሻው 

ምንዴን ነው? ወይም የዛር መንፇስ የሚመርጣቸው ሰዎች ምን አይነት ናቸው? የሚሌ 

ነው፡፡ 

አንዴ ሰው በዛር መንፇስ ሀይሌ የሚሞሊው በቅዴሚያ በዛር መንፇስ ሲመረጥ ነው፡፡ 

የዛር መንፇሱም የሚመርጣቸውና የሚያርፌባቸው ሰዎች ሇዛር መንፇስ የሚመቹ 

ወይም ተጋሊጭ ሆነው ሲገኙ እንዯሆነ የገፇራ ተሳታፉዎች ይገሌፃለ፡፡ (የቡዴን 

ውይይት ፣ 02/06/08፣ቤሬ) 

ይህን ሀሳብ በግሌፅ ሇመረዲት ዯግሞ የዛር መንፇስ በሰዎች ሊይ እንዳት እንዯሚያርፌ 

እና መንፇሱ ሰዎችን ሲመርጥ የሚከተሊቸውን መስፇርቶች ማንሳቱ ተገቢ ነው፡፡  

በዚህ ጥናት የመስክ ቆይታ የቡዴን ውይይት ተሳታፉዎቹ እንዯሚለት የዛር መንፇስ 

በሰዎች ሊይ የሚሰፌረው በተሇያዩ አጋጣሚዎች የመረጣቸውን ሰዎች ሲያጭ ነው፡፡ 

ሇምሳላ በአካባቢው የነበረ ግብር የሚገበርሇት ትሌቅ ዛፌ ሲቆረጥ ፣ በጠራራ ፀሀይ 

አስፇሪና ሸሇቋማ ውስጥ ብቻውን እያወራ የሚሄዴ ሰው ሲያገኝ ፣ሲቆጣ ሇምሳላ ዛር 

ክፈ መንፇስ ነው ፣ገፇራ አጉሌ ባህሌ ነው  በማሇት በገፇራ ሊይ በሚያጥሊለና 

በሚያሾፈ ሰዎች ሊይ በመቆጣት ይሠፌራሌ፣ ዛር ያረፇበት ሰው ሲሞት ዛሩ እወዯዯው 

ሊይ ሉሰፌር ይችሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በገፇራ ክዋኔ ወቅት ዛር ያረፇባት(በት) ሰው 

ሲያጓራ(ስታጓራ) ከተሳታፉዎች ውስጥ ከባሇጉዝጓዟ የበሇጠ ያማረች(ረ) ሆኖ ከተገኘች(ኘ) 

አይቶ እወዯዯው ሊይ ሉያርፌ ይችሊሌ፡ ይህም የሚሆነው ተሳታፉዋ(ው) 



  

41 
 

በአሇባበስ(ዯማቅና ቡራቡሬ ቀሇም ያሊቸው ሌብሶች ከሇበሱ)፣ በዴምፅ ፣ በፀጉር አሰራር 

፣ ወዘተ ከባሇጉዝጓዚቱ ወይም ከላልች ዛር ከሰፇረባቸው ተሳታፉዎች ቀሌብ ውስጥ 

ሲገባ ነው፡፡ 

ሇምሳላ በፉቶ ቀበላ ዘሀቡ ይማም ቤት ያነጋገርኳቸው ማሲንቆ ተጫዋች የሚከተሇውን 

ነግረውኛሌ፡፡  

እንዯሰዎች ባህሪ ሁለ የዛርም መጥፍም ጥሩም አሇ፡፡ ጥሩው ዛር ሴትዮዋ ግብር 
ሇመስጠት በቀሌቧ እያሰበች እያሇች ከሆነና መስጠት የማትችሌ ከሆነ ያቺን  ሴት 
እርጅና ሲመጣ ዛሩ ሉተዋት ይችሊሌ፡፡ ምክንያቱም ዛሩ ግብሩን ማቋረጥ እንዲሌፇሇገችና 
አቅም እንዲነሳት ፌሊጎት ግን እንዲሊትና ማዴረግ እንዲሌቻሇች የቀሌቧን ስሇሚረዲ 
ይተዋታሌ፡፡ በመጨረሻ ሞት ሲመጣም ቢሆን በዘር ሳይሆን በራሱ ምርጫ እወዯዯው 
ሊይ ከቤተሰብም ሉሆን ይችሊሌ ወይም ዯግሞ ላሊ ሰው ሊይ ይሰፌራሌ፡፡ የወንደም 
ቢሆን ያው ተመሳሳይ ነው፡፡ ሇምሳላ አቶ ሰይዴ አዯም አሊህ ይራህማቸውና 9ሲያርፈ 
የሳቸው ዛር ቤተዘመዴ ሊይ አሌሰፇረም ፤ ማን ሊይ እንዲረፇ እስካሁን አሌታወቀም፤ 
በሮ ጠፌቷሌ ፡፡(ቃ.መ አቶ አዯም እንዴሪስ(አዯም ሂድ) ፣03/06/08፣ቀርሱ) 
 

በአጠቃሊይ ከመረጃ ሰጪዎቹ ሀሳብ መረዲት እንዯሚቻሇው የዛር መንፇስ በሰዎች ሊይ 

የሚያርፇው በተሇያዩ አጋጣሚዎች፣ በመሌክ፣ በአሇባበስና አጋጊያጥ፣ በንፅህና እና 

በዴምፅ በመማረክ ነው፡፡ በመሆኑም የዛር መንፇስ አንዴም በጥሊቻ አንዴም  

በውዳታ(በመውዯዴ) በሰዎች ሊይ ይሰፌራሌ፡፡ የዛር መንፇስ ከሰዎች ስነ ሌቦና ጋር 

የሚዋሀዴበትና የሚተሊሇፌበትን ምክንያት ላልች በውጭ ሀገራት የተሰሩ ጥናቶች ከኔ 

ጥናት ጋር ተቀራራቢ በሆነ መሌኩ ገሌፀውታሌ፡፡ 10  

                                                             
9 አሊህ ይራህማቸው የሚሇው ቃሌ የአረብኛ ቃሌ ሲሆን አሊህ ራህመቱን ይስጣቸው ማሇት ሲሆን 

የአማርኛ ትርጉሙም አሊህ ይማራቸው (ይዘንሊቸው) ማሇት ነው፡፡ 
10 “… In Somali land,as in other muslim lands are held to lurk in every dark  and 

empty corner, poised and ready to strike  capriciously and with out warning at 
the un wary passer-by. These malevolent spirits are said to be consumed by 
envy and agreed, and tobe particularly covetous of luxurious clothing, finery, 
perfume and dainty foods. They are known generally as zar.” (lewis,1966,312) 
በማሇት የዛር መንፇስ አንዴም በአጋጣሚ አስፇሪ ቦታዎች ጋር የተገኘ ሰው ሊይ  በጥሊቻ 
አንዴም በአሇባበስና በአመጋገብ፣በሽቶ ወዘተ የማረከው ሰው ሊይ በውዳታ እንዯሚሰፌር 
ይገሌፃለ፡፡ 

“Zar may also occasionally be transmitted to aspetator at a zar ceremony. Especially 
if the spectator has audacity to lough or challenge the authenticity of the 
possession and the ceremony. Individuals thought pensive dispositions or weak 
personalities but sometime the opposite is true. The victims could be attractive 
people or those who have qualities that generate envy.” (Al-Adawi, S. እና ላልች ፣
2001፣52) በማሇት በዛር ከበራዎች ሊይ በሚያሾፈና በሚስቁ ሰዎች ሊይ በጥሊቻ እና ማራኪ 
በሆኑ ሰዎች ሊይ ዛር ሉሰፌር እንዯሚችሌ ይገሌፃለ፡፡ 
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በላልች ጥናታዊ ፅሁፍች ዛር መንፇስ እርጅናንና ሞትን ተከትል በዘር እንዯሚተሊሇፌ 

ተገሌጿሌ፡11 ይሁን እንጂ በዚህ ጥናት ተተኳሪ ማህበረሰብ ውስጥ የዛር መንፇስ 

በውርስም  ሆነ በዘር የማይተሊሇፌ መሆኑን የባህለ ባሇቤቶች ይናገራለ፡፡ 

     3.1.2 የዛር መንፇስ ምሌክቶች 

የዛር መንፇስ በሰዎች ሊይ ካረፇ በኋሊ እንዱሟለሇት የሚፇሌጋቸው ነገሮች አለ፡፡ 

ይሄውም ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው የሰፇረበትን ሰው የቀዴሞ ማንነት ይሇውጣሌ፡፡ 

በመሆኑም አንዴ ሰው በዛር መንፇስ ሇመሞሊቱ ወይም በዛር ቁጥጥር ስር መሆኑን  

ሇማወቅ የግሇሰቡን የቀዴሞ ማንነት (ሰብዕና) ከአሁኑ ሰብዕናው ጋር ማነፃፀር አስፇሊጊ 

ነው፡፡ በአብዛኛው የዛር መንፇስ የተዋሀዲቸው ሰዎች የማያቋርጥ ራስ ምታት፣ የምግብ 

ፌሊጎት መቀነስ፣ስራን በአግባቡ መስራት አሇመቻሌ እና ሇልች የህመም ስሜቶች 

እንዯሚታዩባቸው ነጭናጫነት፣ ብቸኝነት፣በሆነው ባሌሆነው መቆጣትና መሳቅ፣ የትዲር 

አጋርን መራቅ፣ ማጓራት፣ መፇከር፣ መዝፇንና ማንጎራጎር የሚታዩባቸው ባህርያት 

እንዯሆኑ ምሁራን ይገሌፃለ፡፡ 

Zar spirit possession is typically accompanied by persistent headaches, 
dezzinness, insomnia, lack of oppetite, loss of sense of time, unable to 
work, day time sleepiness and diffused pain. In some instance, the 
possed person may experience eepisodes of shouting, aggressive 
behaviour with absence words, singing, loghing and weeping with out 
course, and hitting the head aganistwalls; this occurrence  are thought to 
form the core feature of ‘possessive syndrome.’ (Pereira፣ እና ላልች ፣
1995፣ 53) 

የዛር መንፇስ የተዋሀዲቸው ሰዎች ከሚያሳዩቸው ምሌክቶች መካከሌ በወ/ሮ ፊጡማ 

ሰይዴ ቤት ከግርድሽ ውጭ የነበረ ተሳታፉ የሚከተሇውን ነግሮኛሌ፡፡ 

        ዛር የሰፇረበት ሰው ውስጡ ይሸበራሌ፣ፌርሀት ፌርሀት ይሇዋሌ፣ ብዙውን ጊዜ ግሳት 
መብዛትና ይሄነው የማይባሌ ህመም ያመዋሌ፡፡ ቢሆንም ምች መታኝ እንጂ ዛር 
አረፇብኝ አይሌም፡፡ እንዯባህሊችን ዲማከሴውን፣ጤና አዲሙን ያሸታሌ፡፡ ቀስ በቀስ 
በህሌሙ ያቃዠዋሌ፣ ዴግስ ዯግስሌኝ ፣ ተሇማመነኝ፣ ግብር ስጠኝ፣ ዯም አዴማሌኝ 
አሇበሇዚያ አሇቅህም ፤ እገዴሌሀሇሁ ይሇዋሌ(ይተያየዋሌ)፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንዯ 
አቅሙ ግብር መገበሩን ይጀምራሌ፡፡ አብዛኞቹ  ዯግሞ በዚህ ሁኔታ ሊይ እያለ ከላሊ 

                                                                                                                                                               
 

11 (በእንዴሪስ ይማም እና በተመስገን ፊንታየ ጥናት ውስጥ ዛር በሁሇት አይነት መንገዴ ማሇትም በዘር 
(በዛር ፇረስ ሟች ዘመድች ሊይ በሞት ጊዜ) እና ዛር ሲቆጣ በሰዎች ሊይ እንዯሚሰፌር 
ተገሌጿሌ፡፡ ይሁን እንጂ በእኔ ጥናት ተተኳሪ ማህበረሰብ ዘንዴ ዛር በዘር የሚተሊሇፌና 
የሚወረስ አይዯሇም፡፡)  
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ሰው ቤት ገፇራና መወከሌ ሲዯረግ ያስጎራቸዋሌ፡፡ መውሉዴና ወዲጃ ቦታ ሄዯው 
ሀዴራውን ሲሰሙ አህሊቸው ተቀይሮ በዴንገት ይጮሀለ፣ተንሰቅስቀው ያሇቅሳለ፡፡ 
በዚህ ጊዜ ዛር እንዯያዛቸው ይታወቃሌ፡፡ ስሇዚህ ግብሩን እንዯ አቅሙ ያቀርባሌ፡፡ 
(ቃ.መ፣አቶ መሀመዴ ሀሰን 09/06/08፣ዋዚ) 

የዛር መንፇስ በሰዎች ሊይ ከሰፇረ በኋሊ በተሇያዩ የሀዴራ አጋጣሚዎች ሊይ በዴንገት 

በማስጮኽ፣ በማስጎራት እና አስፇሪ ህሌም በማሳየት እንዯሚሇይ ከቃሇ መጠይቁ 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡12  

ገፇራ አዴራጊዎቹ ገፇራ ከማዴረጋቸው በፉት በምን ሁኔታሊይ እንዯነበሩና ገፇራ 

ሇማዴረግ የተነሳሱት በምን ምክንያት እንዯሆነ እና ገፇራ ሇስንት ጊዜ እንዲዯረጉ 

ባነጋገርኳቸው ጊዜ ሇብዙ ጊዜ ከማዴረጋቸው ተነሳ አንዲንድቹ እርግጠኛውን ማስታወስ 

ባይችለም እንዯሚከተሇው አጫውተውኛሌ፡፡ 

 በፉቶ ቀበላ ያነጋገርኳቸው ወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ከትዲር አጋራቸው ጋር ከተፊቱ 

ከአምስት አመት በኋሊ ባዯረባቸው ህመም ምክንያት ገፇራ ማዴረግ እንዯጀመሩና ሇ 20 

አመት ያህሌ ገፇራ እንዲዯረጉ ገሌፀውሌኛሌ፡፡ ወ/ሮ ዘሀቡ ይማም ዯግሞ ከአንዴ ሰሊሳ 

አመት በፉት ወዲጃ ቤት እያለ ሀዴራው ሊይ እንዲጎሩና ከዚያ በፉት እንዯ እራስ 

ምታት፣ዴካምና እንቅሌፌ እንቅሌፌ ይሊቸው እንዯነበር በመግሇፅ ገፇራ ማዴረግ 

ከጀመሩ 25 አመት ገዯማ እንዯሚሆናቸው ነግረውኛሌ፡፡ እንዱሁም በቁኖ ቀበላ 

ያነጋገርኳቸው ባሇ ጉዝጓዝ ወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ ከአስራ አምስት አመት በፉት ገፇራ 

ቤት በመሳተፌ ሊይ እያለ ዛራቸው እንዯተነሳና እንዲጎሩ ከተነገራቸው በኋሊ ሇአስር 

አመት ገፇራ እንዲዯረጉ ገሌፀውሌኛሌ፡፡ በዚሁ ቀበላ ያነጋገርኳቸው ወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን 

ዯግሞ በመውሉዴ ሀዴራ ሊይ ይጮኹ እንዯነበርና ብዙ አስፇሪ ህሌሞችን ያዩና 

ያቀባዥራቸው እንዯነበር በመግሇፅ ከ30 አመት በፉት ገፇራ ማዴረግ እንዯጀመሩ 

ነግረውኛሌ፡፡ በተጨማሪም በሀራ ቀበላ ያነጋገርኳቸው ባሇ ጉዝጓዝ ወ/ሮ መይረማ 

እንዴሪስ ትክክሇኛ ጊዜውን ባያውቁትም ገፇራ ማዴረግ ከጀመሩ  ከ20 አመት 

እንዯሚበሌጣቸው እና ይሄ ነው የማይባሌ ህመም ያማቸው እዯነበርና ሀኪም ጋር 

                                                             
12( Arvihurskainen, 2004,43-44)የዛር መንፇስ የሰፇረባቸው ሰዎች የዴቤ ምት ዜማ ባሊባቸው 
ከበራዎች ሊይ ፣ በአንዲንዴ አጋጣሚዎች ዴቤ ሲሰሙ እንዯሚዲንሱ እና አስፇሪ ህሌሞችን እንዯሚያዩ 
የዛር መንፇስ መጋራት ምሌክቶችን “Dancing in healing rituals with drum beating፣Dancing 
when hearing debes beat፣Terrifying dreams፣Excessive power” በማሇት ጠቅሰው 
አብራርተዋቸዋሌ፡፡ 
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ቢሄደም የሚሰጧቸው መዴሀኒት ሉያሽራቸው እንዲሌቻሇ አጫውተውኛሌ፡፡  የቡሌቡል 

ቀበላ ኗሪ የሆኑት ባሇ ጉዝጓዝ ወ/ሮ አንሻ አሉ ዯግሞ ሇስንት አመት እንዲካሄደ 

ባያውቁትም ከአርባ አመት በፉት የሌብ ዴካም ህመም ይሰማቸው እንዯነበረና ገፇራ 

ማዴረግ ከጀመሩ በኋሊ እንዯተዋቸው ገሌፀውሌኛሌ፡፡ 

በእንዯዚህ አይነት ሁኔታ ምሌክቶችን በማሳየትና በማስፇራራት የታረቀኝ (የሌመና ) 

ዴግስ (ገፇራ) ይፇሌጋሌ፡፡ በመሆኑም በዛር መንፇስ የተያዙ ሰዎች እንዯአቅመዘቸው 

መጠነኛ ዴግስ ያዯርጋለ፡፡ ይህ የዛር መንፇስን አምኖ በመቀበሌ ሰሊም ፣ ጤና ፣ 

ብሌፅግና ፣ስነ-ሌቦናዊ እርካታና ዯስታን ሇማግኘት በመሻት ሇዛር የሚዯረግ አነስተኛ “ 

የታረቀኝ ” ወይም “ የሌመና ” ዴግስ “ ገፇራ ” በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

የገፇራን የዴግስ ሁኔታ በተመሇከተ ካነጋገርኳቸው ገፇራ አዴራጊዎች(ባሇ ጉዝጓዞች) 

መካከሌ ወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ እንዱህ ብሇውኛሌ፡፡  

       ገፇራ በአቅም የሚዯረግ ግብር ነው፤ ማጋፇር ነው ምክንያቱም ቁጥቦቹ እንዱታረቁን 
በአቅማችን ቆልውንም፣ ዲቦውንም፣ ጠሊውንም፣ ቡቅሪውንም ፣ ኑጉንም ፣ ቅቤውንም 
፣ ፌንደንም፣አመንካኮውን ሁለንም አስፇሊጊ ነገር የምናቀርብበትና የምናስዯስትበት 
ነው፡፡ ጭሳጭሱን አጭሰን በሙገሳ እያነሳን እንዱታረቁን ፣ የቸገረንን እንዱሞለሌን 
የምንሇምንበት አነስ ያሇ ዴግስ ነው እንጂ ሊሇዉማ በሰፉው መወከለን አርድ መወከሌ 
ነው የሚያዯርገው፡፡ (ቃ.መ፣ 01/06/08፣ቤሬ) 

የገፇራ ክዋኔ አሊማ በሰዎች ሊይ በሽታን ፣ መጥፍ የባህሪ ሇውጥን፣ሰሊም ማጣትን፣ 

ወዘተ ከሚያስከትሇው መንፇስ ጋር መንፇሳዊ ግንኙነት በማዴረግና መንፇሱ 

የሚያስፇሌገውን በተዯጋጋሚ ግብር በማሟሊት የአዕምሮ ህመምን (አዯጋ ይዯርስብኛሌ 

ብል በመፌራት ከሚመጣው የጭንቀት በሽታ) መፇወስ ነው፤እፍይታ ማግኘት ነው፡፡13 

የዛር መንፇስን የሚያምኑ ማህበረሰቦች ሇዛር ካሊቸው ከፌተኛ እምነት፣ክብርና ፌራቻ 

የተነሳ ግብሩን ያቀርባለ ፤ የመንፇስ እርካታንም ያገኛለ፡፡ የጥናቱ ተተኳሪ ማህበረሰብ 

ሇዛር መንፇስ ያሊቸው አመሇካከት አወንታዊ መሆኑን ባካሄዴኩት የመስክ ቆይታ 

ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ ሇአብነት ከወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን ቤት የተገኘውን የሚከተሇው ንግግር 

መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ 

                                                             
13 Jhon Kennedy ዛር ዴግስ ዓሊማ በሽታን ከሚያስከትለ መንፇሶች በመጠበቅ የአዕምሮ ህመምን 
በፇወስ እንዯሆነ “The purpose of the zar ceremony is to cure mental illness through 
contact with the possessing spirits, which causes maladies. (1967፣ 190)” በማሇት ገሌጸዋሌ፡፡ 
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 ዛሮች ከሰው ሌጆች ጋር አብረው የሚኖሩ ፣ የሰዎችን ችግር የሚፇቱ ፣ ጤና፣
ሰሊም፣ ርዚቅ የሚሰጡ ፣ ሌጅን፣ ንብረትን ፣ አጠቃሊይ ቤተሰብን ፣ ጀማዏውን 
የሚጠብቁ ፣ ካሻቸውም የማጥፊት ሀይሌ ያሊቸው ናቸው ፤ ነገርግን ሇማንኛውም 
ሰው አይታዩም (አይገሇጡም) ፡፡ (ቃ.መ ፣ አቶ አህመዴ አሉ፣ 15/06/08፣ ዋዚ) 

ቢሆንም በመስክ ቆይታየ እንዯተረዲሁት የዛር እምነት ቀዴሞ(ከበፉቱ) በማህበረሰቡ 

ዘንዴ የታወቀና ስር የሰዯዯ በመሆኑ “የዛር አሰፊፇር" ማሇትም ዛር አረፇባት(በት) 

የሚሇው ጉዲይ ስነ-ሌቦናዊ ነው የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ ይህን ሇማሇት ያስቻሇኝም 

በአንዴ ሰው ስነ- ሌቦና ውስጥ የሰረፀ ፌርሀትና ጭንቀት በኋሊ ሇሚተገብረው ዴርጊት 

ወሳኝነት አሇው፡፡  

በገፇራ ክዋኔ ወቅት ገፇራ አዴራጊዎችም ሆኑ የሚሳተፈ ተሳታፉዎች የዛር መንፇስ 

መኖሩን አምነው የተቀበለ በመሆናቸው በተሇያዩ አጋጣሚዎች ማሇትም ከሊይ 

በተጠቀሱት የዛር አሰፊፇር ምክንያቶች፣ በክዋኔው ወቅት ዛር የሰፇረባቸው ሰዎች 

አተኩረው ሲመሇከቷቸው፣በተሇያዩ ዴርጊቶች ሲዯነግጡ፣ ወዘተ ሳቢያ “ዛር 

ይሰፌርብናሌ” የሚሌ እምነት በውስጣቸው ይሰርፃሌ፡፡ ስሇሆነም በውስጣቸው ይህን 

እሆናሇሁ ብሇው ስሇሚያስቡ በሚተኙበት ጊዜ በህሌማቸው እስከ መተያየት፤መባነን 

ሁለ ሉዯርሱ ይችሊለ፡፡ በተጨማሪም በመውሉዴና በወዲጃ ቦታ፣በገፇራ ቤት ሲሄደ 

መጮሀቸው የዛር ፅንሰ ሀሳብ በውስጣቸው በመኖሩ ነው፡፡ ስሇሆነም አሷራፉዎችን 

በማማከር ገፇራ በማዴረግ የዛር ግብር ያቀርባለ፡፡ ስሇዚህ “ባሇ ጉዝጓዝ ፣ ባሇጨፋ፣ 

ሙሽራ ፣ ባሇጨላ ” በመባሌ ይጠራለ፤ከሚባለት ጎራም ይመዯባለ፡፡ 

የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ከሊይ እንዯተገሇፀው ሇዛር ግብር ሲባሌ የሚዯረግ አነስተኛ ዴግስ 

ሲሆን የራሱ የሆነ የአከዋወን ሂዯቶች አለት፡፡ ሂዯቶቹም የዛር መንፇስ በሰዎች ሊይ 

ካረፇበት ጊዜ ጀምሮ መንፇሱ የሰፇረባቸው ሰዎች መከተሌ እና ማሟሊት ካሇባቸው 

ቅዴመ ሁኔታዎች እስከ ዛር ሽኝት ያለትን ሁኔታዎች ያካትታሌ፡፡ የገፇራ ክዋኔ 

ሂዯቶች መንፇሱ የሰፇረባቸው ሰዎች ወዯ መጥፍ እንዲያስገባቸው ወይም ችግር 

እንዲያዯርስባቸው ሲለ ሇሰፇረባቸው መንፇስ እምነታቸውን የሚገሌፁባቸው፣ ችግር 

ብሶታቸውን የሚያዋዩባቸው፣ ጤና ሰሊማቸውን የሚሇምኑባቸው፣ ሇመንፇሱ አንሰው 

መገዛታቸውን የሚያሳዩባቸው፣ በሚቀጥሇው ጊዜም ግብሩን አሟሌተው 

እንዯሚሇማመኗቸው እና እንዯሚያከብሯቸው ቃሌ የሚገቡባቸው ሂዯቶች ናቸው፡፡   
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ነገር ግን የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ከቅዴመ ሁኔታዎች ውጭ በዋናነት የሦስት ተከታታይ 

ቀናት ክዋኔ ነው፡፡  የገፇራ ክዋኔ ቅዴመ ዝግጅት፣ ሀዴራ እና ጠረጋ በሚለ ሦስት 

ሂዯቶች የተከፇሇ ነው፡፡ እነዚህን ሂዯቶች በቅዯም ተከተሌ እንዯሚከተሇው ሇመተንተን 

ሞክሬያሇሁ፡፡ 

3.1.3. የገፇራ ክዋኔ ቅዴመ ዝግጅት 

የገፇራ ስነ-ስርአት ቅዴመ ዝግጅት የዛር መንፇሶች በአንዴ ሰው ሊይ ከሰፇሩበት ጊዜ 

ጀምሮ የእምነቱ ተከታዮችና ተሳታፉዎች ማሟሊት የሚገባቸውን ተግባራት 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ ይኸውም መንፇሱን አምኖ ከመቀበሌ ጀምሮ ግብሩን የመገበር 

ፌሊጎት እንዲሇ ሆኖ ግብሩ የሚቀርብበት ቀን መሇየት፣ ሌመና ፣የምግብና መጠጥ 

አይነቶች ዝግጅት፣ የቁሳቁስና አሌባሳት ዝግጅት፣ የስፌራ ዝግጅትና መሰናድን ማሟሊት 

ናቸው፡፡  

      3.1.3.1. የገፇራ መከወኛ ጊዜን መሇየት  

ስሇዚህ የገፇራ ክዋኔ ቅዴመ ዝግጅት የዛር መንፇሱ መስፇሩን ከማረጋገጥና አምኖ 

ከመቀበሌ ይጀምራሌ፡፡ የእምነቱ ተከታዮች ከተረደና አምነው ከተቀበለ በኋሊ ግብሩን  

ሇመስጠት ሇሚዯረገው ዴግስ ወቅት፣ ዕሇትና ሰአት ይመርጣለ፡፡ እንዱሁም የዛር 

መንፇሱ እንዱሟለሇት የሚፇሌጋቸውን ቅዴመ ሁኔታዎች ሇማሟሊት ሇራሳቸው 

ከአሷራፉ ጋር በመሆን አጫጭሰው ቃሌ ይገባለ፡፡ የዛር መንፇስ የሚሇመንባቸውና 

ግብር የሚሰጥባቸው ጊዜያት እንዯየ ማህበረሰቡ ይሇያያለ፡፡ በወረባቦ ወረዲ ማህበረሰብ 

ሇገፇራ  ክዋኔ የተመረጡት አጋጣሚዎች ጥር፣ የካቲት እና  መጋቢት ወራት ሲሆኑ 

የተሇዩ የመከወኛ ዕሇታት ዯግሞ ሰኞ ማታ ሇማክሰኞ፣ ረቡዕ ማታ ሇሀሙስ እና አርብ 

ማታ ሇቅዲሜ መሆኑን አረጋግጫሇሁ፡፡ ይህም በሁሇት አመት አንዴ ጊዜ የሚካሄዴ 

ከበራ ነው፡፡ በላልች ጥናቶች ሇዛር የሚዯረጉ ዝግጅቶች ከእነዚህ አጋጣሚዎች በተሇየ 

መሆኑን ባካሄዴኩት ቅኝት ተረዴቻሇሁ፡፡14  

                                                             
14

 በጊዜ ሰላዲ(calander) ሊይ ከተገሇፁ  ትሌሌቅ በአሊት ውጭ እንዯሚዯረግ (እንዲሌካቸው፣1993፣
35 እና እንዴሪስ፣1997፣25) ፣ በዘመን መሇወጫ፣በመውሉዴ፣በጥምቀት፣በቡሄ እና በመስቀሌ 
በአሊት ጊዜ የዛር ዝግጅት እንዯሚካሄዴ (ተመስገን፣1995፣24 እና ሲሳይ፣1999፣30) ገሌፀዋሌ፡፡ 
የተሇየ የመከወኛ ዕሇታት ማክሰኞና ሀሙስ እንዯሆኑ በእንዲሌካቸው ጥናት ተጠቁሟሌ፡፡  
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ገፇራ ከወራትና ከዕሇታት ጋር ግንኙነት ያሇው መሆኑን ሇማረጋገጥ ባዯረኩት ቃሇ 

መጠይቅም እንዯተረዲሁት ይህ ወቅት የተሇያዩ ሰብልች ተሰብስቦ የሚገባበት በመሆኑ 

ሇሚካሄዯው ሌመና አመቺ በመሆኑና ዛሮች አዱስ ምርት የሚወደ በመሆናቸው ነው፡፡ 

ሇአብነት ባሇጉዝጓዝ ወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ የሚከተሇውን ነግረውኛሌ፡፡ 

በጥር፣በየካቲትና በመጋቢት አዝመራው ሁለ የሚሰበሰብበት፣ ሁለ በእጀ ሁለ በዯጄ 
የሚሆንበት ሰአት ስሇሆነ ሁለም የጥራጥሬም ሆነ ሇልች ምርቶች እንዯሌብ 
የሚገኙት በዚህ ወቅት በመሆኑ ስንሇምንም በሁለም ቃየ አዱስ ምርት ስሇማይጠፊ 
ሳይሰስቱ ከቡናውም፣ ከሽምብራውም ከገብሱም፣ከኑጉም፣ ሁለ አናጣም፡፡ ያው 
እንዯነገርኩሽ ወቅቱ ሇማንኛውም ባሇ ሀጃ አመቺ ስሇሆነና አዝመራ ተሰብስቦ የገባበት 
በመሆኑ ሰው ሁለ ብዙ ስራ ስሇማይኖረው በገፇራው እሇት ዴካም ሳይኖረው በንቃት 
ይሳተፊሌ፡፡ ማታ ማታ የምናዯርግበት ምክንያት ዯግሞ ሁለም ሰው የነፌሱን ሃጃ 
አጠናቆ ወዯየቤቱ የሚገባበትና የሚያርፌበት በመሆኑ ቀሌቡን ሰብስቦ ደዓ 
እንዱያዯርግ አመቺ ሰአት ስሇሆነ ነው፡፡ (ቃ.መ፣08/06/08፣ዋዚ)              

እንዱሁም ሇገፇራ ክዋኔ የተመረጡት ዕሇታት ዯግሞ ከኢዴ አሌፇጥር፣ከአረፊና 

መውሉዴ በአሊት ውጭ ምንም አይነት ክብረ በዓሌ ቢኖር ገፇራ ይዯረግባቸዋሌ፡፡ 

ላልቹ ቀናት ያሌተመረጡበት ምክንያት በእስሌምና ሀይማኖት ሰኞ ረቢአሌ አወሌ 

(ነብዩ መሀመዴ(ሱ.ዏ.ወ)) የተወሇደበት15 ስሇሆነ ቀዴሞ ያሇው ላሉት ማሇትም እሁዴ 

ሇሰኞ ሇደአ ስሇሚቀመጡ ገፇራ አይዯረግም፡፡ ረቡዕ (አብደየ ጂሊሉ)፣ሀሙስ (ኸሚስ) 

ሇአርብ ጁምአ እና ቅዲሜ (ከዴር) በመባሌ የሚጠሩ ሲሆኑ በእነዚህ ዕሇታት የአካባቢው 

ነዋሪዎች በየቤታቸውና በየመስጂደ ደአ ያዯርጋለ፡፡ ስሇሆነም ዕሁዴ ማታ ሇሰኞ፣

ማክሰኞ ማታ ሇረቡዕ እና ሀሙስ ማታ ሇአርብ፣ቅዲሜ ማታ ሇእሁዴ ገፇራ አይዯረግም፡ 

እንዱሁም በእስሌምና ሀይማኖት በፆም ወርነቱ የሚታወቀው የረመዲን ወር በሚገባበት 

ማንኛውም ወር ገፇራ አይዯረግም፡፡ ምክንያቱም ፆም በመሆኑ የሁሇተኛውንና 

የሦስተኛውን ቀን ክዋኔ ያሇ ምግብና መጠጥ ማካሄዴ ስሇማይቻሌ ነው፡፡ እዚህ ሊይ 

አንዲንዴ ተወያዮች በረመዲን ወር ዛርም ሆነ ጅን ስሇሚታሰር ዛር አይቀሰቀስም፤እሺ 

አይሌም በማሇት ገሌፀውሌኛሌ፡፡ (ከቡዴን ውይይት፣ 02/06/08 ቤሬ እና 09/06/08 

ዋዚ)  

ሆኖም የሀይማኖቱ መመሪያ የሆነው ቅደስ ቁርአን ሊይ የረመዲን ፆም ግዳታ እንዯሆነ 

እና የታመመ ወይም ሩቅ መንገዴ ተጓዥ የሆነ ሰው ብቻ ሇዛን ጊዜ ብቻ የተፇቀዯሇት 

                                                             
15 ረውዯቱሌ አንዋር (1981፣5) ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ 
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ሲሆን ከረመዲን በኋሊ ያሌፆመባቸውን የረመዲን ቀናት ቆጥሮ መፆም እንዲሇበት 

እንዯሚከተሇው ተዯንግጓሌ፡፡16 

        “እናንተ ያመናችሁ ሆይ ፆም በነዚያ ከናንተ በፉት በነበሩት (ህዝቦች) ሊይ 
እንዯተዯነገገ በናንተ ሊይ ተዯነገገ፡፡ ሌትጠነቀቁ ይከጀሊሌና የተወሰኑ ቀኖች (ፁሙ) 
ከናንተ ውስጥ በሽተኛ ወይንም በጉዞ ሊይ ያሇ የሆነ ሰው ከላልች ቀኖች የተወሰነውን 
መፆም አሇበት….” (አሌ-በቀራ፣183-184) 

ስሇዚህ የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ሚያካሂደ ሰዎችና ተሳታፉዎች ሁለም የእስሌምና 

እምነት ተከታይ በመሆናቸው ይህን የሀይማኖቱን ቀኖና መጣስ የሇባቸውም፡፡ 

በመሆኑም በረመዲን ወር ገፇራ አያካሂደም፡፡ 

የወረበቦ ወረዲ ሇዛር መንፇስ የሚዯረገው ገፇራም ከጥር ፣ የካቲት እና መጋቢት ሲሆኑ 

ምርት የሚገባባቸውና ፀሀያማ ወራት ናቸው፡፡17  

      3.1.3.2. ሇገፇራ የሚዯረግ የሌመና ስነ-ስርአት 

የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ዝግጅቶች ውስጥ የመጀመሪያው የሆነው የተሇመዯው የጊዜ 

ምርጫ መሇየት ከተጠናቀቀ በኋሊ የሚቀጥሇው ቅዴመ ዝግጅት ዯግሞ ገፇራ 

አዴራጊዎች በተናጠሌ የሚያካሂደት የጥራጥሬና የርጥብ ቡና ሌመና ስርአት ነው፡፡ 

ይህ የሌመና አይነት የሚከወነው ከገፇራው ዕሇት ከመዴረሱ አስራ አምስት ቀን በፉት 

ነው፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያትም ሇምግብና መጠጥ ዝግጅት ረዘም ያሇ ጊዜ 

ስሇሚያስፇሌግ ነው፡፡  

ሇገፇራ የሚዯረግ ሌመና ሦስት ጊዜ ይካሄዲሌ፡፡ ይኸውም የመጀመሪያው ሌመና 

የሚካሄዯው በአካባቢው አጠራር ከአሚን ቤት (ተጋብተው ካሌተፊቱ ወይም ከመጀመሪያ 

                                                             
16 በኩዌት የተካሄዯው ጥናትም በረመዲን ወር ጅኖች ስሇሚታሰሩ የዛር ከበራ እንዯማይዯረግና ሁለም 
ሰው ወሩን በፆምና በደአ በደአ (በፆልት) የሚያሳሌፌ እንዯሆነ “…is a ceremony which takes 
place in the hijri month of Shaban, which preceeds the month of 'Ramadan, as was 
explained elsewhere in this thesis, the jinn are believed to be imprisoned as a result of 
the religious practice of the people which is manifested in fasting during the day for the 
whole month, extra prayers during the night and also feeding poor people who might not 
be attended to during the year.”(Ashkanani,1988,289) 

  
17 በተመሳሳይ መሌኩ እንዯ ኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር ሇዛር ዴግስ ምቹ የሚሆኑት ፀሀያማ ወራት 
እንዯሆኑና እነዚህ ወራት ዝናብ የማይታይባቸውና የመሬት ገፅታ ዯረቅ በመሆኑ ተመራጭ አጋጣሚ 
መሆናቸውን (Messing፣1958 ፣121) ይገሌጻለ፡፡ “In the Abyssinian calander, the most active 
period for zar activity is the 9…month dry seasons, beginning when the spirits escape 
from confinement of cold rains and the landscape blossoms forth. The major zar 
celebration occurs just before the “little rains.”  
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የትዲር አጋራቸው ጋር በመኖር ሊይ ከሚገኙ ሰዎች ቤት) ነው፡፡ የሚሇመንባቸው 

አሚኖች ብዛት እንዯ አካባቢው ሁኔታ ከሦስት እስከ አምስት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ሁሇተኛው እና ሦስተኛው ሌመና ዯግሞ በተሇያዩ ቀናት የሚዯረግ ሲሆን ከማንኛውም 

ሰው ቤት የሚካሄዴ ነው፡፡ ሶስቱም ሌመና ሲካሄዴ በተከታታይ ቀናት ሉሆንም 

ሊይሆንም ይችሊሌ፡፡ ማሇትም በባሇጉዝጓዞቹ ምርጫ የሚወሰን ነው፡፡ ነገር ግን 

ባሇጉዝጓዞቹ ሀብታም ከሆኑ ሁሇተኛውንና ሦስተኛውን ሌመና ሊያካሂደ ይችሊለ፡፡ ነገር 

ግን የመጀመሪያውን ሌመና የማካሄዴ ግዳታ አሇባቸው፡፡ ምክንያቱም ሇዛሮቹ 

መተናነሳቸውን ማሳየት ስሊሇባቸው ነው፡፡ (ቃ.መ፣ከሁለም ገፇራ አዴራጊዎች 

በየሁሇተኛው ቀን ) 

መጀመሪያው ሌመና ካሌተፊቱ ሰዎች (ከአሚኖች) ቤት የሆነበት ምክንያት እነዚህ 

ሰዎች በሰሊምና በፌቅር ሳይሇያዩ የሚኖሩ በመሆናቸው ዛሮቹ ከእነሱ የተገኘ ነገር 

ስሇሚያስዯስታቸው እንዯሆነ (ቡዴን ውይይት፣02/06/08፣ቤሬ፣04/06/08፣ቀርሱ፣

09/06/08፣ዋዚ፣ 16 እና 23/07/08፣ደሬ) ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ የሌመና ሂዯቱም የራሱ 

የሆነ ስርአት አሇው፤ማሇትም እንዯ ባህለ ከዋኞቹ ሉከተሎቸው የሚገቡ ዯንቦችና 

ሰርአቶች አለት፡፡ 

        የገፇራ ሌመና ዯንቦችና ስርአቶች 

 አሇባበስ፡- ሴቶች ካሊቸው ነጭ ቀሚስ ከነጭ ጉፌታ ጋር በመሌበስ በቀኝ እጅ ጃን 

ጥሊ ዘርግተው መያዝና ፀጉርን በሻሽ መሸፇን አሇባቸው፡፡ ከላሊቸው ግን ነጭ 

ሊይሇብሱ ይችሊለ፡፡ 

 ካሊቸው ቅቤ ሉቀቡና ሉኳኳለ ይችሊለ፡፡ 

 ሇእህሌ መያዣ የሚሆን አቅማዲ ወይም ማዲበሪያ በግራ ትካሻቸው አንግተው 

መያዝ፣ 

 ርጥብ ቅጠሌ፣ናትራ(አሩቲ)ና ርጥብ ሰርድ (ጠጄ) ሳር ጃንጥሊውን በያዙበት 

እጃቸው መያዝ 

 በሌመና ጊዜ ዴምፅን ሳያሰሙ (በዝምታ) ከሚሇምኑበት ቤት ዯጅ (ቀየ) መሌስ 

እስኪሰጣቸው ዴረሰ መቆም  

 የሚሰዴባቸውና የሚዘሌፊቸው ሰው ቢያጋጥማቸው እንኳ ምንም አይነት ምሊሽ 

አሇመስጠት 
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 ሌመናው የሚካሄዯው ፀሀይ ሙለ በሙለ ከወጣች በኋሊ እስከ ረፊዴ አምስት 

ሰአት ዴረስ መሆን አሇበት  

 ካሊዩዋቸው እህ፣እህ (እኽ፣እኽ) በማሇት ብቻ- እንዱሰሟቸው ማዴረግ፡ 

ወንድች ዯግሞ በተመሳሳይ መሌኩ ቅቤ ተቀብተውና ተኳኩሇው የሚቀሌጠው ቅቤ 

አይናቸው እንዲይገባ ሻሽ ግንባራቸው ሊይ ያስራለ፡፡ አሇባበሳቸውም ነጭ ሌብስ ካሊቸው 

ነጭ ከላሇ ላሊ ሌብስ ሇብሰው ጋቢ በማጣጣሌ ቀጠንና ረዘም ያሇ ደሊ (ቆቲ) በቀኝ 

እጃቸው በመያዝ አርጥብ ቅጠለን፣ በአንደ የፇሇጉት ጆሯቸው ሊይ አሩቲ ያዯርጋለ፡፡ 

ጃንጥሊውን ዘርግተው በግራ እጃቸው እንዱሁም አቅማዲውን በግራ ትካሻቸው አግተው 

በመያዝ ይሄዲለ፡፡ ከሊይ ሴቶች ያሟሎቸዋሌ የተባለትንም ላልች ስርአቶች ያሟሊለ፡፡  

እነዚህን ስርአቶች አክብረው ሇገፇራ ሌመና የሚያዯርጉበት ምክንያት ባሇጉዝጓዞች 

ሇሰፇረባቸው የዛር መንፇስ ሲለ ከላልች ሰዎች አንሰው በመታየት ፣ በተሇያዩ ሰዎች 

በመገሌመጥ በሚዯርስባቸው ማንኛውም በዯሌ በመተውና በመተናነስ ዛሩን ሇማስዯሰትና 

የሚወዯውን በማዴረግ ተሇማምኗቸውን ሙለ ሇማዴረግ ነው፡፡  

በዚህ ሁኔታ ሦስቱም ሌመና ሲካሄዴ በባሇጉዝጓዞቹ ቤት በቤተሰብ፣ በቤተዘመዴ ወይም 

በጎረቤቶች አማካኝነት ሇእያንዲንደ ሌመና የሚዯረግ አነስተኛ ዝግጅት አሇ፡፡ ይኸውም 

ቤት ውስጥ ጉዝጓዝ ተጎዝጉዞ እንዯኑሮ ዯረጃቸው ዲቦ፣ቂጣ፣ፇንዴሻ፣እንጀራ፣ ቡና እና 

ቆል በማዘጋጀት ጎረቤቶች ይጠራለ፡፡ ባሇጉዝጓዞቹ ከሌመና  መሌስ ምንም አይነት 

ዴምፅ ሳያሰሙ ወዯቤት ይገባለ፤ ሰሊምታ መስጠት ካስፇሇጋቸውም ከአንገታቸው ብቻ 

ጎንበስ በማሇት ይሰጡና ይቀመጣለ፡፡ ከዚያም መነጋገር ይችሊለ፡፡ ምግብ ከተበሊ በኋሊ 

ቡና ይቆሊሌ፣ የቡና ቁርስ ዲቦ ወይም ቆል ቀርቦ አቦሌ ቡና ይቀርባሌ፡፡ ቡናው 

የሚቀዲዉ በባሇ ጉዝጓዝ ሲሆን ላልች ስራዎች የሚሰሩት በሌጅ፣በሚስት፣በባሌ፣

በምራት ወይም በቅርብ ዘመዴ ወይም በጎረቤት ነው፡፡ እነዚህም ካዲሚ በመባሌ 

ይጠራለ፡፡ የመጀመሪያ ቡና(አወሌ ቡን) ከተጠጣ በኋሊ በባሌ ወይም በመጀመሪያ ወንዴ 

ሌጅ ጫት ጀባ ይባሊሌ፡፡  እነዚህ ከላለ በሁሇተኛ ወንዴ ሌጅ ወይም በቅርብ ዘመዴ 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ምርቃት በሚችሌ ሰው ምርቃት ከተሰጠ በኋሊ ቡናው ይቀዲሌ፤ ከቀኝ 

ወዯ ግራ በካዲሚ አማካኝነት ታዴል ይጠጣሌ፡፡  
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3.1.3.3 በብቅሌ ውሀ የሚዯረግ ትጥበት 

ተሇምኖ ከተገኘው ገብስ ወይም በሌመናው ገብስ ካሌተገኘ የተገኘውን የማሽሊ ወይም 

ላሊ የእህሌ ዘር የተወሰነውን በመሸጥ በብሩ ገብስ በመግዛት ይተካሌ፡፡ ከዚያም የተወሰነ 

ገብስ ብቅሌ ከተበቀሇ በኋሊ በትሌቅ የብረት ዴስት ወይም በላሊ ሰፊ ባሇ ዕቃ በውሀ 

በማንፇቅፇቅ ሲጠሌ ሇገሊ መታጠቢያ እስኪበቃ ዴረስ ውሀ በመበረዝ በብቅለ ውሀ 

ገሊቸውን ይታጠባለ፡፡ይህን የሚያዯርጉበት ምክንያትም የዛሮቹን ፌሊጎት ሇማሟሊት 

እንዯሆነ ባሇጉዝጓዝ ወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ “ከአሚን በተሇመነው የገብስ ውሀ 

መታጠባችንን ቁጥቦቹ ስሇሚወደት ነው” ብሇውኛሌ፡፡(ቃ.መ፣01/06/08፣ቤሬ) 

በብቅሌ ውሀ ከታጠቡ በኋሊ ባህለን ጠንቅቀዉ ከሚያውቁት ውስጥ በሚሞሸሩበት ቀን 

ማሇትም በገፇራው ዕሇት አሷራፉ የሚሆን ሰው ማሇትም በቋሚነት ቅቤ በመቀባት ፣ 

ጨላ በመንከርና በማጥሇቅ ወዘተ የሚያገሇግሌ ሰው ከጎረቤቶች ጋር ገፇራው ዕሇት 

መቼ እንዯሚሆን እና ጨላው መቼ እንዯሚነከር ይነጋገራለ፡፡ ከዚያም ከአንዴ ሳምንት 

ቀዯም ተብል የሚያስፇሌጓቸውን ሰዎች ማሇትም አበጋሪቱን፣አሷራፉቱንና ላልች 

ተሳታፉዎችን ይነግራለ፡፡ በአብዛኛው ገፇራ የሚዯረገው ከሌመናው አስራምስት ቀን 

በኋሊ ሲሆን የዕሇት ምርጫው ዯግሞ ከሊይ በገፇራ አጋጣሚ ሊይ ከተጠቀሱት ዕሇታት 

መከከሌ እንዯ ባሇጉዝጓዞቹ ፌሊጎት ይወሰናሌ፡፡ 

3.1.3.4 የገፇራ አጠቃሊይ የመጠጥ ፣ የምግብና እና የቁሳቁስ ዝግጅት 

የገፌራ ክዋኔ ሁሇተኛው ቅዴመ ዝግጅት የሆነው ሌመና ከሊይ በተገሇፀው ሁኔታ 

ከተጠናቀቀ በኋሊ ሇገፇራ ስርዓቱ የሚውለ የምግብና መጠጥ እንዱሁም የቁሳቁሰ 

ዝግጅት ነው፡፡ ሇእነዚህ ዝግጅቶች ግብአት የሚሆኑት በዋናነት ከሌመናው የተገኙት 

የእህሌ አይነቶች ናቸው፡፡ ሆኖም የተሇመነው እህሌ ሇዴግሱ የማይበቃ(የሚያንስ) ከሆነ 

ላሊ እህሌ ሉጨመርበት ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ከሌመና የተገኘውን እህሌ ሇላሊ ጉዲይ ( 

አገሌግልት) ሇምሳላ ሇዕሇት ጉርስ ማዋሌ አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም ሇዛሮች ተብል 

ስሇተሇመነ ሇላሊ ጉዲይ ከዋሇ ይቆጣለ ተብል ስሇሚታሰብ እንዯሆነ ሁለም ባሇጉዝጓዞች 

ገሌፀውሌኛሌ ፡፡ 
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ሇገፇራ ክዋኔ የሚውለ መጠጦች ዝግጅት 

ሇገፇራ ክዋኔ የሚውለ መጠጦች ቡቅሪ (ቀሪቦ) እና ጠሊ  በዋናነት የማይቀሩ ሲሆኑ 

የባሇጉዝጓዞቹ ዛር በገፇራው ቀን አረቂ የሚጠይቅ መሆኑ ከታወቀ ተገዝቶ ይቀመጣሌ፡፡ 

ይህም በገፇራው ዕሇት ዛሩ አረቂ አምጡ በሚሌበት ሰአት የሚሰጥ እንጂ ሇተሳታፉዎች 

የሚዘጋጅ አይዯሇም፡፡ ጠሊና ቡቅሪው ግን ሁለም ተሳታፉ እንዯየፌሊጎታቸው 

የሚጠጣቸው ናቸው፡፡ ጠሊ የሚዘጋጀው ከገፇራው ከ13-15ቀን ቀዯም ብል ሲሆን 

ቡቅሪው ዯግሞ ከ4-5 ቀን ቀዯም ብል ይዘጋጃሌ፡፡ በዝግጅቱ የሚሳተፈት ሴቶች ሲሆኑ 

ከባሇ ጉዝጓዟ በተጨማሪ የሚሳተፈት ሇመስራት ፌሊጎት ያሊቸው ሴቶች እና ባሇሙያ 

የሆኑ መሆን አሇባቸው፡፡ እነሱም የባሇጉዝጓዟ ቤተዘመድች ወይም ጎረቤቶች ናቸው፡፡ 

ይህም የሆነበት ምክንያት ምሌከታ ያካሄዴኩባቸው ባሇጉዝጓዞች እንዯነገሩኝ ሴት ዛሮች 

ቡቅሪ ወንዴ ዛሮች ዯግሞ ጠሊ ስሇሚፇሌጉ ነው፡፡ ሇምሳላ ወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ  

ሦስቱንም አይነት መጠጥ እንዯሚያቀርቡና መጠኑም አነስተኛ እንዯሆነ እንዯሚከተሇው 

ነግረውኛሌ፡ 

ገፇራ ስናዯርግ ጠሊ እና ቡቅሪ እናዘጋጃሇን፡፡ አረቂ ግን ይገዛሌ እንጂ አይዘጋጅ፤ 
ጠሊና ቡቅሪ ግን የማያዘጋጅ የሇም ፡፡ምክንያቱም ቁጥቢቱ ቡቅሪ ካሌቀረበ፣ ወንዘኛው 
ዯግሞ ጠሊ ካሌቀረበ አይታረቁንም፣ አይሇመኑንም፣ምን ያዯርግሌሻሌ ኧረ ጭራሹንም 
ቢሇመኑ አይገቡም፡፡ ከተቆጡ ዯግሞ ችግርና በሽታ ያመጣለ፡፡ ሁለም በገፇራው ቀን 
የመጡት ሰዎችም ማታ ሀዴራ ሊይ አዴረው በጠሊና ቡቅሪ ጠዋት ሊይ ጉሮሯቸውን 
ያርሳለ፡፡አረቂ ግን እንዯየዛሩ አይነት ይሇያያሌ፡፡ አንዲንደ ወንዴ ዛር አረቂ ይፇሌጋሌ 
ስሇዚህ ሁሌጊዜ በግብሩ ቀን አረቂ አምጡ የሚሌ ከሆነ ከአንዴ አስከ ሁሇት ስኒ 
የሚሆን አረቂ ማቅረብ ግዴ ነው፡፡ እኔ አሁን በየሁሇት አመቱ አንዴ ስኒ አረቂ እገዛ 
ነበር አሁን ግን በገበያ ቀን ስሊጣሁኝ አሌገዛሁም፡፡ ያው እንዲየሽው አረቂ ጠይቆ 
ምትክ የሚሆን 50 ብር በማባበሌ ሇምነው ሰጥተውታሌ፡፡ ይሄ ብር አረቂ ባይገዛበትም 
ጨምሬ ድሮ እገዛሇታሇሁ፡፡ በኋሊም ተሽጦ ብሩ ሇገፇራ ይውሊሌ፡፡ (ቃ.መ፣02/06/08፣ 
ቤሬ ጎጥ) 

ላልቹ ባሇጉዝጓዞች ግን አረቂ እንዯማያቀርቡ ነግረውኛሌ ፤ በምሌከታም ማረጋገጥ 

ችያሇሁ፡፡ የጠሊና ቡቅሪ መጠጦች ከተዘጋጁ በኋሊ በተሇያዩ ማሰሮዎች ተሞሌተውና 

በጨርቅ ታስረው እስከ ገፇራው ቀን ዴረስ ይቀመጣለ፡፡ ይህም በአካባቢው አጠራር “ 

ሚጁ ” በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ የእነዚህ መጠጦች ዴፌዴፌም ሆነ ገፇታ ከገፇራው ቀን 

ውጭ አይቀመስም ፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያትም የዛር መንፇሱ እንዲይቆጣና የመንፇሱ 

ግብር ከቀኑ ውጭ ከተቀመሰ በመቆጣት በሽታ ያመጣሌ ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡ 

በዚህ ዙሪያ ያነጋገርኳቸው ባሇጉዝጓዝ ወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን  የሚከተሇውን ነግረውኛሌ፡፡ 



  

53 
 

ጠሊውንም ሆነ ቡቅሪውን ስናዘጋጅ ዴፌዴፈን እንኳ አንቀምስም ፤ እንዱሁ በነሱ 
ይብቃኝ ነው፣ እናንተው አሳምሩት፣ የጣፇጠ አዴርጉሌን ብሇን ተሇማምነን ነው ውሀ 
የምንሞሊው፡፡ መዴረሱንም ሇማረጋገጥ ገፇታ አንቀምስም፡፡ እነሱም አያሳፌሩንም ያው 
ያማረ የጣፇጠ ያዯርጉታሌ፡፡ ሚጁ ከተቀመሰማ ምኑን ሚጁ ሆነ ሚጁ ማሇት እኮ 
ያሌተነካካ ማሇት ነው፡፡ ሇገፇራ የሚዘጋጅ ጠሊም ሆነ ቡቅሪ መነካካት የሇበትም፣ 
ከተነካካ፣ ከተቀመሰ ቁጥቢቱ ትቆጣሇች ወንዘኛው ይጣሊናሌ፣ ሇጠጣው ሰውም ፇውስ 
ሳይሆን በሽታ ነው የሚሆነው፡፡   (ቃ.መ፣15/06/08፣ዋዚ ጎጥ) 

ሇገፇራ ክዋኔ የሚውለ ምግቦች ዝግጅት 

ሇገፇራ የሚዘጋጁት የምግብ አይነቶች እንጀራ ፣ ዴፍ ዲቦ ፣የምስር ወጥ ፣ የሽንብራ 

እና የገብስ ቆል፣ የተሇጠሇጠ ኑግ ፣ የማሽሊ ወይም የበቆል ፇንዴሻ፣ ፣የሩዝ ወይም 

የአጃ ቅንጨ፣ ፣የፀጉር ቅቤ፣ጫት፣ቡና እና ሻይ  ናቸው፡፡ በምሌከታ እንዲረጋገጥኩት 

የወ/ሮ ዘሀቡ ይማምና የወ/ሮ መይረማ እንዴሪስ ገፇራ ሊይ የተዘጋጀው የአጃ ቅንጨ 

ሲሆን እንዱሁም ሇፇንዴሻ በሚሆነው በቆል ፇንዴሻ ተዘጋጅቷሌ፡፡ በላልቹ ገፇራ 

ቤቶች ግን የሩዝ ቅንጨ ነው፡፡  እነዚህ የምግብ አይነቶች የሚዘጋጁት ከገፇራው ቀን 

አንዴቀን ቀዯም ብል ወይም ገፇራው ማታ ሉካሄዴ ቀን ሊይ ነው፡፡ በስራው 

የሚሳተፈት ፌቃዯኛ የሆኑ ሰዎች ሲሆኑ በምግብ ስራው ሊይ ሴቶች ሲሳተፈ ወንድች 

ዯግሞ በማገድ እንጨት ማዘጋጀት ሊይ ይሳተፊለ፡፡  

ምግቦቹ የሚዘጋጁት አንዴም ባሇጨፋዎቹ ከሇመኑትና ከራሳቸው ባቀረቡት እህሌ 

ሲሆን አንዴም ዯግሞ ላልች ሰዎች ከሚያመጡት ጀባታ ነው፡፡ ጀባታ ማሇት አንዴሰው 

ማንኛውንም አይነት ዴግስ በሚያዘጋጅበት ጊዜ ላልች ሰዎች ሇዚያ ዴግስ ማስኬጃነት 

እና ባሇዴግሱን ሰው  ሇማገዝ ሲለ የሚሰጡጥ የእህሌ፣የገንዘብ ፣ወዘተ ስጦታ ነው፡፡ 

ስሇሆነም ሇዛር ግብር በሚዯረግ ዴግስ ሊይም ከተሇያዩ ሰዎች  ጀባታ ሇባሇጉዝጓዝ 

ይሰጣሌ፡፡ ከሚሰጡት ጀባታዎች ውስጥ ርጥብ ቡና ፣ ጫት፣ ዴፍ ዲቦ ፣ እንጀራ ፣ 

ስኳር ፣ ማሽሊ  እና ጭሳጭስ እንዯሚገኙበት በሁለም ገፇራ ቤቶች ባካሄዴኩት 

ምሌከታየ አረጋግጫሇሁ፡፡ ሇገፇራ የሚሰጡት እነዚህ ጀባታዎች ሇሰጭዎቹ ምን ፊይዲ 

እንዯሚያስገኙሊቸው ካነጋገርኳቸው ጀባታ ሰጭዎች ውስጥ ርጥብ ቡና ሇወ/ሮ አረጋሽ 

አህመዴ ሲሰጡ ያገኘኋቸው አቶ መኮነን አህመዴ የሚከተሇውን ነግረውኛሌ፡ 

ሇገፇራ ፣ሇመውሉዴ፣ሇወዲጃ፣ ሇሰርግ እና ሇላልችም ዴግሶች ጀባታ ይሰጣሌ፡፡ ይህን   
የምናዯርገው አጅር ሇማግኘትና በጥቂቱም ቢሆን ዯጋሾቹን ሇማገዝ ነው፡፡ አሁን እኔ 
ሇአረጋሽ ያመጣሁት ርጥብ ቡን ማገዣ ነው፣ዛሮቹም ከቀሽሩ ቡን ይሌቅ 
ያሌዯረቀውንና ያሌተፇሇፇሇውን ዴፌን ቡን ይወዲለ፡፡ ይህ ነው ከሰማ ምጣዴ ሊይ 
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ዯርቆ ፣ ተቆሌቶና ተወቅጦ ሇገፇራ የሚዘጋጀው፡፡ ከቡና በተጨማሪ ጫት፣ ጭሳ 
ጭስጭስና ላሊም ጀባታ ይሰጣሌ፡፡ (ቃ.መ፣30/05/08፣ቤሬ ጎጥ) 

ሇጀባታ የሚሆነው ቡና በአብዛኛው በገበያ ሊይ የምናገኘው የተፇሇፇሇ(ቀሽር) ሳይሆን 

ከዚያው ከእርሻቸው የተሇቀመ ርጥብና ያሌተፇሇፇሇ ዴፌን ቡና ነው፡፡ ይህ የሆነበት 

ምክንያት ዯግሞ ዴግሱ ከሚዯረግሊቸው ዛሮች ፌሊጎት ጋር የተያያዘ መሆኑን 

ከቃሇመጠይቁ መረዲት ይቻሊሌ፡፡በተጨማሪም ይህን ጉዲይ ከገፇራ የመከወኛ አጋጣሚ 

ጋር ማያያዝ ይቻሊሌ፡፡ ይኸውም ከሊይ በቅዴመ ዝግጅቱ ሊይ እንዯተጠቀሰው ገፇራ 

የሚከወነው አዱስ ምርት የሚገኝበት የመኸር ወቅት ነው፡፡ ስሇዚህ የገፇራ የመከወኛ 

አጋጣሚ ሇዛሮቹ ፌሊጎት መሟሊትና ሇምግብና መጠጥ ዝግጅትም ወሳኝነት አሇው፡፡  

ሆኖም የጥናቱ ተተኳሪ ማህበረሰቦች ጀባታ የመስጠት ባህሊቸው እና በተሇያዩ የስራ 

ዴርሻዎች ሊይ መሳተፊቸው ርስበርስ የመተጋገዝ ፣የመተሳሰብና የመረዲዲት ባህሌ 

እንዱያዲብሩ ከማገዙም በሊይ አንዴነታቸውን ያጠናክራሌ ማሇት ይችሊሌ፡፡ 

ጫት በገፇራ ጊዜ ያሇው ትርጉምና ማህበረሰቡ ሇጫት ያሇው አመሇካከት 

ጫት በገፇራ ጊዜ ያሇዉ ትርጉም ከፌተኛ ነዉ፡፡እንዱያዉም ያሇ ጫት የሚዯረግ ገፇራ 

የሇም፡፡ ነገር ግን ጫት የማይወዴና ህመም ያሇበት ተሳታፉ ሊይቅም ይችሊሌ፡ ይህ 

ዯግሞ ሉሆን የቻሇበት ምክንያት በማህበረሰቡ ዕምነት የሚወዯዯው የገነት ቅጠሌ ነው 

ተብል ስሇሚታመንና የመዴሃኒትነት ጠባይም እንዲሇዉ ስሇሚታመንበት ነዉ፡፡ ጫት 

ነክሶ ደአ ያዯረገ ሌመናው ይሰምርሇታሌ፣ ምስጋናዉ ይዯርስሇታሌ፡፡ ሇምሳላ ቡዲ 

ሇበሊው ሰው ጫቱን በውሀ አፌሌተው በስኳር ሲያጠጡት ይዴናሌ፣ ሇበሽተኛ በሚዯረግ 

ወዲጃ ሊይ የወዲጃው ታዲሚዎች የቃሙትን ጫት በዉሃ እየተቀሊቀሇ ሇበሽተኛው 

እየተፈበት ኣሊህን ቢሇማምኑሇትና መዴሃኒት ቢያዯርጉሇት ከበሽታው ሉፇወስ 

እንዯምችሌ የባህለ ባሇቤቶች ነግረውኛሌ፡፡ በአጠቃሊይ በማህበረሰቡ እምነት ሊይ 

በመመስረት የጫትን ሚና ስንመሇከት በአንዴ በኩሌ ሇተሇያዩ አሊማዎች ደአ ሇማዴረግ 

የጎሊ ትርጉምና ትኩረት ሲሰጠው በላሊ በኩሌ መዴሃኒቱ የታመነበት ሇሰው ሌጅ 

ብርታትና ጥንካሬ ይሰጣሌ እየተባሇ የሚነገርሇት ቅጠሌ ነው፡፡ ይኸውም የደአ 

ተሳታፉዎች እንቅሌፌ እንዲይዛቸውና እንዱነቃቁ ያግዛቸዋሌ፡፡ 



  

55 
 

በማህበረሰቡ ዘንዴ ጫትና ቡና በደአ ሊይ የማይቀሩ ናቸው፡፡ ሇገፇራ ብቻ ሳይሆን 

ሇወዲጃ፣ሇመውሉዴ በሚዯረግ ደአም ጫት ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇዚህ ገፇራም ደአ 

ከሚዯረግባቸው ስነ-ስርአቶች ውስጥ አንደ በመሆኑ ደአው የሚካሄዯው ጫት 

እየተቃመና ቡና እየተጠጣ  ነው፡፡  

 

ምስሌ 3. በገፇራ ክዋኔ ሊይ የቀረበ ርጥብ ቡና እና ጫት (ምሌከታ፣30/05/08፣ቤሬ) 

   3.2.1.5 ሇገፇራ ክዋኔ የሚያስፇሌጉ ቁሳቁስና አሌባሳት ዝግጅት 

ሇገፊራ ክዋኔ የሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶች ሇክዋኔው ዴባብ ከፌተኛ ዴምቀት በመስጠት 

አይነተኛ ሚና ይጫወታለ፡፡ ከባህሊዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች ውስጥ ዴቤና ማሲንቆ 

ሇዚህ ክዋኔ ይውሊለ፡፡ ዴቤው የሚሰራው ከፌየሌ ቆዲ እና ከሊይ ክፌት ከሆነ ቆሪ ሲሆን 

ቆዲዉ ከቆሪው ሊይ በዯንብ እንዱጣበቅ ርጥቡን ይሰፊሌ፣ከዚያም ሲዯርቅ ሇአገሌግልት 

ይውሊሌ፡፡ ማሲንቆው ዯግሞ ከፌየሌ ቆዲ፣ ከፇረስ ጭራና ከእንጨት ነው፡፡  

የእነዚህ መሳሪያዎች ተመራጭነት ዴምፃቸው ዛሮችን ቶል ሇመጥራት፣ ሇማስዯሰት፣

ሇማስጎራት ይረዲለ፡፡ ዛሮች የማሲንቆና የዴቤ መሳሪያዎች ዴምፅ ከላሇ ሲሇመኑ 

አይገቡም ፣ ተሳታፉን ያነቃቃለ ተብል ስሇሚታሰብ መሆኑ የባህለ ባላቤቶች 

ይገሌፃለ፡፡ (ቃ.መ፣አብደ ረያን 03/06/08 ቀርሱ፣ በሊይነሽ አህመዴ 08/06/08 ዋዚ፣ 

ሚፌታህ መሀመዴ 22/06/08 ቸሪት እና አዯም አወሌ 23/07/08 ደሬ) 

በተጨማሪም በምሌከታ ሇመረዲት እንዯሞከርኩት ዴቤና ማሲንቆ በገፇራ ክዋኔ ሊይ 

የዛር መንፇሱን ሇማወዯስና ተሳታፉዎችን በማነቃቃት አውደን ሇማዴመቅ ከፌተኛ 

ሚና አሊቸው፡፡ በመሆኑም ዴቤው ከመመታቱ በፉት ጥሩ ዴምፅ እንዱሰጥ ቀን ፀሀይ 
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ማታ እሳት የሚንቃቃ ሲሆን የሚመታው በጨርቅ በተጠቀሇሇ አንዴ አነስተኛ እንጨት 

እና በአንዴ እጅ ነው፡፡ ይኸውም በቀኝ እጅ የዴቤ መምቻውን በመያዝ ከግራ እጅ ምት 

ጋር እያቀናጁ ይመታሌ፡፡ 

ምስሌ4.አሷራፉ አብደ ረያን ዴቤ እየመታ    ምስሌ 4.አዯም እንዴሪስ ማሲንቆ እየተጫወተ 

የማሲንቆው ከዋኞች የመሳሪያዎቹ የግሌ ባላቤቶች ሲሆኑ ዴቤው ግን የጋራ ንብረት 

በመሆኑ በአሷራፉ ይመታሌ፡፡ ሁሇቱም ግን በሙያው የተካኑ መሆን አሇባቸው፡፡ 

ማሇትም ገፇራ ሇዛሮች የሚዯረግ ዴግስ እንዯመሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎቹ አመታት 

ሇዛሮቹ ከሚዜሙት ግጥሞች ጋር አብሮ የሚሄዴን ምት ጠንቅቀው የሚያውቁ፣ 

ማንኛው የሙዚቃ መሳሪያ ሇማንኛው የዛር አይነት እንዯሚያስፇሌግ የሚያውቁ እና 

በገፇራ ክዋኔ ሌምዴ ያሊቸው መሆን ይጠበቅበቸዋሌ ፡፡ በተጨማሪም ማሲንቆ ተጨዋቹ 

አሷራፉዋን የአፌ እንቅስቃሴና የዴምፀት ቅየራ በቅፅበት በመረዲት(በመናበብ) ምቱን 

መቀያየር የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ ይህ ካሌሆነ የክዋኔው ሂዯት ስሇሚስተጓጎሌ የዛር 

መንፇሶች አይቀሰቀሱም፤ ተሳታፉዎችም ይፇዛለ፡፡ ክዋኔ ዯግሞ ንቁ ተሳታፉዎችን 

እንጂ ፌዝ ተሳታፉዎችን አይፇሌግም፡፡ በሀራና ቡሌቡል ቀበላ ገፇራ ጊዜ ማሲንቆ 

በመጫወት የሚታወቁት አቶ አሉ ሰይዴ የሚከተሇውን አጫውተውኛሌ፡፡ 
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        እኔ ማሲንቆ በገፇራ ሊይ በሰርግ ሊይም እጫወታሇሁ፡፡ አጨዋወቴ ግን ይሇያያሌ፤ 
በሰርግ ጊዜ የምጫወተውን ማሲቆን በገፇራ ሊይ አሌመጫወተውም፡፡ ገፇራ የራሱ 
የሆነ ስርአት አሇው ስሇዚህ አሷራፉዎቹን ተከትየ ከሚያዜሙት ግጥም አይነት 
ጋር አጨዋወቴን አስተካክሊሇሁ፡፡ሇምሳላ መጀመሪያ ሊይ ከእርቅበይ እስከ 
ነገያነገያ18 ሲባሌ እኔ አሌመታም ምክንያቱም ዛሮቹ ገና አሌገቡም፡፡ ዴቤው ግን 
ይመታሌ፡፡ ከገቡ በኋሊም ቢሆን ማሲንቆ ሇሚፇሌጉት ብቻ ነው የምመታው ፤ 
ቁጥቢቱ ስትሆን እመታሇሁ እንዱሁም አንዲንዴ ኪነተኛ ዛሮች ማሲንቆ ይወዲለ፡፡ 
አንዲንድቹ ሁሇቱንም የሚፇሌጉ አለ፡፡ ይሄን ዯግሞ ራሳቸው በሚያሳዩት ዴርጊት 
መሇየት እችሊሇሁ፡፡ ባሇጉዝጓዞቹም ሆኑ ላልች ዛራቸው የተቀሰቀሰ ሰዎች ሲያጎሩ 
ወዯ ማሲንቆው መጥተው ጎንበስ በማሇት ያጎራለ የዚህ ጊዜ ዜማውን ተከትየ 
እጫወታሇሁ፡፡ ወዯ ዴቤው ከሄደ ግን አሌጫወትም፡፡ አጉርተው ሲበቃቸው 
ዯግሞ ማሲንቆየን ጎንበስ በማሇት ስመዉ ወይም ወዯ እኔ በማጎንበስ አመስግነው 
ይቀመጣለ፡፡ (ቃ.መ ፣ 22/06/08፣ ቸሪት ጎጥ) 

ስሇዚህ በገፇራ ክዋኔ ማሲንቆና ዴቤ ሇክዋኔው ዴባብ ዴምቀት ከመስጠት በተጨማሪ 

ዴግሱ ከሚዯረግሊቸው የዛር መንፇሶች ጋር በእጅጉ የሚቆራኙ መሆናቸውን ከተገኘው 

መረጃ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የእነዚህ ቁሳቁሶች ምርጫ ሇክዋኔው ምለዕነት 

ወሳኝነት አሇው፡፡  የዴቤ ምት የተሇመዯ የዛር መሇያ ዘዳ እንዯሆነና በከበራ ሊይ የዛር 

መንፇሱ በአንዴ ሰው ሊይ ሲያርፌ የሚወዯውን የሙዚቃ ቃና መስማት እንዯሚፇሌግና 

ዛር ታማሚዋ በሙዚቃ ቃናው መዲነስና የማታውቀውን ዜማ ማዜም ከጀመረች በዛር 

መያዟ እንዯሚታወቅ በታንዛንያ የተካሄዯው ጥናት ይገሌፃሌ፡፡19 

ከእነዚህ የሙዚቃ መሳሪያዎች በተጨማሪ በቁሳቁስ ዝግጅት ጊዜ የሚያስፇሌጉት 

አሌባሳትና ጌጣጌጥ ናቸው፡፡ አሌባሳትና ጌጣጌጦቹ በዋናነት የሚዘጋጁት ሇባሇ ጉዝጓዟ 

ሲሆን ወጩ መሸፇን ያሇበትም በራሷ ብቻ ነው፡፡ ማሇትም በተውሶ ሌብስና ጌጥ መዋብ 

አይፇቀዴም፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ዴግሱ የሚዯረግሊቸው ዛሮች ባሇጉዝጓዟ በራሷ 

አቅም(ባሊት) አጊጣና አሸብርቃ ማየትን ስሇሚፇሌጉ እንዯሆነ የባህለ ባላቤቶች 

ይገሌፃለ፡፡ 

                                                             
18 እርቅ በይ እርቅ በይ የሚባሇው ሇሴቷ ዛር ሲሆን ትርጉሙም ታረቂ (ተስማሚ) ማሇት ነው፡፡ 

ነገያ ነገያ የሚሇው ቃሌ ዯግሞ ኦሮምኛ ሲሆን ሰሊም ማሇት ነው፡፡ ሀዴራው ሰሊም እንዱሆንና 
በሰሊም እንዱጠናቀቅ የሚመኙበት ቃሌ ግጥም ነው፡፡  

19 Drum beating was the most common means of identifying spirit intrusion. It is 
thought that the spirit, who has entered the person, will reveal it self when 
hearing its favourite rhythm. If the patient starts to dance in the rhythm of the 
drum beat, and possibly to sing a song supposedly unknown to her, it is 
conceived as an almost sure proof of spirit intervention. (Arvihurskainen, 2004, 
43-44) 
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ከአሌባሳት ውስጥ የሚዘጋጁት ባሇጉዝጓዟ የምትሇብሰው ነጭ የሀር (ጥበብ) ቀሚስ፣ 

ጉፌታ፣ ነጭ ሻሽ ፣ የውስጥ ሱሪ እና በገፇራው ዕሇት ቅቤ ስትቀባ የሚሇበስ ነጭ ሻሽና 

ጥቁር ሻሽ በዋናነት ይጠቀሳለ፡፡ ነጭ ሌብስ ከላሊት ላሊ ንፁህ ሌብስ ይዘጋጃሌ፡፡ 

ሇወንዴ ባሇጉዝጓዝ ነጭ የሀገር ሌብስ፣ነጠሊ (ኩታ)፣ጥምጣም ፣ቅቤ ሲቀባ የሚታሰር 

ጥቁር እና ነጭ ሻሽ ከጌጣጌጥ ጨላና ሙስበሀ እንዯሚያስፇሌግ የባህለ ተሳታፉዎች 

ይገሌፃለ፡፡ 

ከጌጣጌጥ ውስጥ ዯግሞ ዋናውና አይቀሬው የተሇያዩ ሇዛር መግሇጫ የሚያገሇግለ 

ቀሇማትን የያዘ ጨላ ሲሆን ባሇጉዝጓዟ አንገቷ ሊይ የምትሇብሰው ጌጥ ነው፡፡ የጨላው 

(ስንዴዴ) ቀሇማት አምስት ሲሆኑ እያንዲንዲቸው የሚወክለት የዛር መንፇስ አሊቸው፡፡ 

ይኸውም ቀይ የቀየ በሊ፣ ነጭ የነጨ በሊ፣ አረንጓዳ ጭረቸኛ ፣ ዯማቅ ሰሚያዊ የጥቁረ 

በሊ ፣ ዥንጉርጉሩ ዘባንያ በመባሌ የሚጠሩትን ዛሮች ትዕምርትነት 

ያመሇክታለ(ይወክሊለ)፡፡ እነዚህ ቀሇማት ከያዙት ስንዴድች መጨረሻ የሚገኘውና 

ሁለንም አይነት ቀሇም የያዘው ዯግሞ ተፊሰስ በመባሌ የሚጠራ ሲሆን የሚወክሇው 

የዛር መንፇስ የሇውም፡፡ ይህ ተፊሰስ ስንዴዴ ያሌተሰካባቸው ትርፌ ክሮች ያለት ሲሆን 

ባሇጉዝጓዞቹ ሇማስዋብ የፇሇጉትን አይነት ስንዴዴና ሙስበሀ(ድቃ) የሚዯረዴሩበት ነው፡፡ 

በተጨማሪም ባሇጉዝጓዟ የምታጌጥባቸው እንዯ አምባር ፣ የጆሮ ጌጥ ፣ ቀሇበት ፣ 

ሙስበሀ (ድቃ)፣ወዘተ ካለ ይዘጋጃለ፡፡ ከአሌባሳትና ጌጣጌጥ ጋር ተያይዞ የሚነሳው 

ቅዴመ ዝግጅት የገፇራ አዴራጊዋ መዋብ ነው፡፡ ባሇጉዝጓዟ (ሙሽራዋ) ፀጉር ሹርባ 

መስራት በምትችሌ ሴት ከገፇራው ቀን አንዴ ቀን ቀዯም ብል ፀጉሯን ሹርባ 

ትሰራሇች፣ እጅና እግሯን ሂና እና ቡሽርጥ (ዴንች የሚመስሌ ሇምግብነት የማያገሇግሌ 

ስራስር ሆኖ እጅና እግርን የሚያቀሊ የስራስር አይነት) ትሞቃሇች፡፡ ጠዋት 12፡00-1፡00 

ባሇው ሰአት ውስጥ ገሊዋን ትታጠባሇች፡፡  
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   ምስሌ 6. ጨላ                  ምስሌ 7. ሙስበሀ         ምስሌ 8. አንባር 

በተጨማሪም በገፇራ የቁሳቁስ ዝግጅት ጊዜ አብሮ የሚነሳው በገፇራው ቀን የሚጨስ 

ጭሳጭስ ዝግጅት ነው፡፡ ሇገፇራ ክዋኔ የሚያስፇሌጉ ጭሳጭሶች ገውላ ፣ ስንቡሌና 

ከርቤ ፣ቀንጦጢስ (ምጥን  የወል ጭስ)፣ ወገርትና ጉማ ፣አዯስ፣ ቀጠናዮ ፣ናትራ(ነጭ 

አሽኩቲ)፣ ጥቁር አሽኩቲ ፣ጀዌና አዯን አዴሩስ ፣ ሚስክ ፣ ምስርች ፣ ነዴ (ሰንዯሌ) ፣ 

ዕጣን እና ወይራ ናቸው፡፡ 

           
ምስሌ 8. ጫሳጭስ 

 

እነዚህ ጭሳጭስ ሇገፇራ ክዋኔ እንዯ ላልቹ ቁሳቁሶች ሁለ የግዴ አስፇሊጊ 

መሆናቸውን የባህለ ባላቤቶች ገሌጸዋሌ፡፡ ይኸውም እነዚህ በገፇራ ቤቱ ውስጥ 

በአንዴ ሊይ ተዯርገው ሲጨሱ ዛር ጥሩ ሽታ ይወዲሌ ተብል ስሇሚታመን የዛር 

መንፇስን ቶል ሇመጥራትና ሇመቀስቀስ ፣ተቀይጠው የሚፇጥሩት ሽታ ቤቱን በጥሩ 

መዏዛ ከማወደም በሊይ ሇተሳታፉዎች ዯስታን ይሰጣሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ ከእነዚህ 

መጠጄ ሳር 

  ወይራ 

  ናትራ 

  ቀንጦጢስ 

ጏማ 

ወገርት 

ሚስክ 

ገውላ 

ሰንቡሌ 

ከርቤ 
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ጭሳጭሶች መካከሌ አንደ እንኳን ከጎዯሇ በተሇይም ስንቡሌና ከርቤ የተባለት 

ካሌተጨሱ የዛር መንፇሱ እንዯማይነሳና እንዯማያጓራ ይገሌፃለ፡፡ (ቃ.መ፣ 

ካዲሚዎች ሀዴያ አዯም 01/06/08፣ ቤሬ፣ ወ/ሮ ዚነት መኮነን 03/06/08 ቀርሱ፣

ወ/ሮ ሰሚራ አህመዴ፣ 08/06/08 እና ሀያት እንዴሪስ 15/06/08 ዋዚ፣ወ/ሮ ሶፉያ 

አሉ 22/06/08 ቸሪት እና ወርቅነሽ አህመዴ 22/06/08) 

እነዚህ ጭሳጭሶች አውደን በጥሩ መዏዛ በማወዴ እንዯሚያዯምቁትና የዛር 

መንፇሶችንም በቶል እንዯሚቀሰቅሱ በምሌከታ ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ በተጨማሪም 

እነዚህ ዕጣኖች የሚጨሱባቸው ጋቻዎች ፣ የቡና ማፌሉያ ጀበናዎች ፣ የሻይ 

ማፌሉያ በራዴ ወይም ትሌቅ ጀበና ፣ ስኒና ረከቦት ፣ የቅቤ ማቅሇጫ የማይቀሌጥ 

ሰሀን፣ የጨላ መንከሪያ ጎዴጎዴ ያሇ ሰሀን፣ የቅቤ ማስቀመጫ ሦስት ትንንሽ 

ስኒዎች፣  ከቅሌ የተሰራች ትንሽ የቁኒ (ከዯረቅ አዯስ ቅጠሌ ተፇጭቶ የሚዘጋጅ 

የቅቤ ሽታ ማጣፇጫ) መያዣ ቁኒ ቀዲዲ ፣ ሰፋዴ ፣ ዲንቡይ (ቆሪ) ፣ወንፉት፣

አቦሬ(ከቅሌ የተሰራ የጠሊና ቡቅሪ መጠጫ) ፣ኩባያ እና ጃንጥሊ ይዘጋጃለ፡፡  

በመሆኑም በቅዴመ ዝግጅት ወቅት የምግብና የመጠጥ፣የቁሳቁስ (የአሌባሳትና 

ጌጣጌጥ፣የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ የጭሳጭስ) ዝግጅት ሇከበራው ዴባብ ዴምቀትና 

ምለዕነት ወሳኝነት አሊቸው፡፡ 

በአጠቃሊይ ከሊይ በገፇራ ከበራ ሊይ የቃሊዊ ግጥሞቹን ክዋኔ ሇማጀብ የሚያገሇግለ 

ቁሳዊ ባህልችን (ዴቤ፣ ማሲንቆ፣ጨላ፣ጭሳጭስ፣ጉዝጓዝና ቅቤ) ከግሌጋልታቸው 

ወጣ ብሇን ማህበራዊና ባህሊዊ  ጉዲይ ጋር አያይዘን ስንመረምር ቁሶቹ 

የሚከተለትን ሶስት ባህሪያት ይዘው እናገኛቸዋሇን፡፡ 

የመጀመሪያው የተፇጥሮአዊና የተሇጣፉ እሴት ባሇቤትነት ይዘው እናገኛቸዋሇን፡፡20 

በዚህም መሰረት በማንኛውም አውዴ ውስጥ ሆነን ዴቤን፣ ማሲንቆን፣ጨላን፣

ጭሳጭስን፣ጉዝጓዝን እና ቅቤን በአንዴ ሊይ ስናስብ በቀጥታ የሚመጣብን ሇዛር 

መንፇስ የሚዯረግ ዴግስ እና ክዋኔ ነው፡፡ የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ዯግሞ ሇዛር 

                                                             
20 ይህን ሏሳብ በተመሇከተም (Prown፣1982፣4) “The most obvious cultural beliefs 
associated with material objects has to do with value”. ብዙ ጊዜ ቁሶች የተሇየ እሴት 
ባሇቤት ሆነው ይገኛለ፡፡ ይህንን እሴት አንዴም በተፇጥሮ ወይም ሰው ራሱ ይጭንባቸዋሌ፡፡ በማሇት 
ይገሌፃለ፡፡ 
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ከሚዯረጉ ዴግሶች ውስጥ አንደ መሆኑን ከሊይ በምንነቱ ሊይ ተብራርቷሌ፡፡ እነዚህ 

ቁሳዊ ባህልች እንዯፇሇግን በየትም ቦታ እንዯፇሇግን የማናገኛቸው መሆኑ የበሇጠ 

እሴት ወይም ዋጋ እንዴንሰጣቸው ያዯርገናሌ፡፡ ይህ በተፇጥሮ እንዯሌብ ያሇመገኘት 

ጉዲይ የቁሳዊ ባህልቹን እሴት ቀጣይ ያዯርገዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛው ዯግሞ ታሪክ ነቃሽነት (Surviving Historical Events) ፡- ዴቤ፣ 

ማሲንቆን፣ጨላን፣ጉዝጓዝንና ቅቤን በአንዴ ሊይ ተመሌክተን (አጥንተን) በረጅም 

ዘመን ስሇተፇጸመ ባህሊዊ ዴርጊት የሚነግሩን ቁም ነገር አሊቸው፡፡ ምክንያቱም 

ቁሳዊ ባህልቹ በአንዴ በተወሰነ አካባቢና የጊዜ ገዯብ ውስጥ መጠነኛ የሆነ ሇውጥ 

በማሳየት ረጅም እዴሜ ይቆያለና ፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህ ቁሳዊ ባህልች 

ስሇአሇፇው ወይም ስሊሌኖርንበት ዘመን የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ታሪክ ሇማወቅ እዴሌ 

ይሰጡናሌ፤ ዋቢ ምስክሮቻችንም ናቸው፡፡21 በመሆኑም እነዚህ ቁሳ ቁሶች በታሪክም 

ሆነ በቁሳዊ ባህሌ የጥናት መስክ ስሇ ገፇራና ላልች ሇዛር መንፇስ የሚዯረጉ 

ከበራዎችን ሁሇንተናዊ ባህሌና ታሪክ ሇማወቅ የሚያስችለ መሳሪያዎች ናቸው 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

ሶስተኛው የበሇጠ ተወካይነት (More Representativeness) የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ 

ሊይ የሚከወኑ ቃሊዊ ግጥሞችን ሇማጀብ፣ የዛር መንፇሶችን ሇመጥራት እና 

አውደን ሇማዴመቅ ከሚያገሇግለ ቁሳዊ ባህልች በጽሁፌ ከተገኘ መረጃ የበሇጠ 

ተወካይነት አሊቸው፡፡ ይህም ማሇት ዴቤ ፣ማሲንቆ፣ጉዝጓዝና ቅቤ በአብዛኛው 

የማህበረሰብ ክፌሌ የተማረውም ሆነ ያሌተማረው ዯሀውም ሆነ ሀብታሙ በገጠርም 

ሆነ በከተማ የሚኖረው ህዝብ ይገሇገሌባቸዋሌ፡፡ ዴቤና ማሲንቆ ጨዋታን(ጭፇራን) 

ሲወክለ ሇተጠቃሚው የሚሠጡትን የመንፇስ እርካታ ይወክሊለ፡፡ ጨላ ግን የዛር 

መንፇስን ይወክሊሌ፡፡ ይህም ሲባሌ በአብዛኛው በዛር ዴግስ ቦታዎች የሚነበቡት 

ወይም በቃሌ የሚባለት ቃሌ ግጥሞች ከቦታ ቦታ ሲሇያዩ እነዚህ ቁሳዊ ባህልች 

ግን በአብዛኛው ተመሳሳይ ናቸው ማሇት ነው፡፡         

                                                             
21 ይህንን ሀሳብ በተመሇከተ (Prown፣1982፡3). የሚከተሇውን ሀሳብ ሰንዝሯሌ፡፡ 
“Objects created in the past are the only historical occurrences that continue to exist     
the present. They provide an opportunity by which we encounter the past at first 
hand; we have direct sensory experience of surviving historical events.” 
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   3.1.3.5 የስፌራ መሰናድ  

የዛር ዴግስ የሚዯረግበት ቤት ገፇራው በሚዯረግበት ቀን ከሰአት በኋሊ ሇስራው ፌሊጎት 

ባሊቸው ሰዎች  አማካይነት ይዘጋጃሌ፡፡ ይኸዉም የቤቱ ዉስጥና ዉጭ በዉሃ 

ተርከፌክፍ ይጠረግና ርጥብ ሳር ወይም የባህርዛፌ ቅጠሌ ይጎዘጎዛሌ፡፡ ቤቱ ክፌሌ 

ክፌሌ ከላሇው በመጋረጃ ሇሁሇት ይከፇሊሌ፡፡ አሊማዉም ዋና የገፇራ ተሳታፉዎችን 

ከላልቹ  ተሳታፉዎች እንዲይቀሊቀለ ሲባሌ ነው፡፡ የተሳታፉዎች ቦታዎች በመጋረጃ 

ከተከፊፇለ በኋሊ የጥጥም ሆነ የስቦንጅ አሌያም የሳር ፌራሽ ዙሪያቸውን 

ይነጠፌባቸዋሌ፡፡ ፌራሽ ከላሇ ዯግሞ ሸራ ወይም ላሊ ምንጣፌ ይነጠፊሌ፡፡ ከወ/ሮ 

አረጋሽ አህመዴ ቤት የተነጠፇው ጥቁር ሸራ ከዚያ ሊይ የሰላን ምንጣፌ እና ዙሪያውን 

ሦስት የስፖንጅ ፌራሽ ሲሆን ከወ/ሮ አንሻ አሉ ቤት ዯግሞ ቀይ የሸራ ምንጣፌ ሊይ 

አንዴ የሳርና አንዴ የጥጥ ፌራሽ ነው፡፡ በላልቹ ገፇራ ቤቶች ባሇ ጉዝጓዚቱ 

ከተቀመጠችበት የሳር ፌራሽ ውጭ ላሊው በሻራ ብቻ የተነጠፇ ነው፡፡   

በገፇራ ቤቱ የመግቢያ በር ሊይ እርጥብ አረንጎዳ ቅጠሌ በቀኝም በግራም ይሰካሌ፡፡ ይህ 

የሚዯረግበት ምክንያትም በቤቱ ደአ መኖሩን ሇማሳወቅና ያሊወቀ ሰው ወዯቤት ሲገባ 

ያሌተገባ ዴምፅ( ረብሻ) እንዲያሰማ እንዯሆነ የባህለ ባሇቤቶች ይገሌፃለ፡፡ እነሱ 

እንዯሚለት በባህሊቸው መሰረት በወዲጃና ላልች ደአ በሚዯረግባቸው አጋጣሚዎች 

ቤቱ በር ሊይ ሇምሌክት ርጥብ ቅጠሌ ይሰካሌ፡፡ ከዚያም አካባቢው ጥሩ መዏዛ 

እንዱኖረው በቤቱ ውስጥና ውጭ ሇገፇራው ክዋኔ ሲባሌ በተዘጋጁት ጋቻዎች ሊይ 

ጭስ ይጨሳሌ፡: 

በገፇራ ወቅት ከተሳታፉ የሚጠበቁ ዯንቦችና ስርዓቶች 

የገፇራ ተሳታፉዎች ከባሇ ጉዝጓዟ በተጨማሪ በዋናነት ወንዴና ሴት አሷራፉ፣አበጋርና 

ማሲንቆ ተጨዋች ሲሆኑ ላልች በባሇ ጉዝጓዟ የተጠሩ የአካባቢው ሰዎች ናቸው፡፡ 

አሷራፉ ማሇት ቀጥተኛ ትርጉሙ አስታራቂ ሲሆን የዛር መንፇስ የሰፇረባቸውን ሰዎች 

ከዛር መንፇሱ ጋር እንዱስማሙ የማዴረግ ሚና ያሇውን ሰው የሚገሌፅ ነው፡፡ 

በተጨማሪም በወንዴም በሴትም ገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ሊይ ባሇጉዝጓዟን ቅቤ በመቀባት፣

ጨላ በመንከር፣ቃሌ ግጥሞችን በመምራት፣የተጋጩ ዛሮችን በዛር አፌ አነጋግሮ 

በማስታረቅ እና ላልች ዋና ዋና ተግባራትን ሇሚፇፅም ሰው የተሰጠ ስያሜ ነው፡፡ 

በአንዴ ገፇራ ሊይ የሚሳተፈ አሷራፉዎች አንዴ ወንዴና አንዴ ሴት ሲሆኑ በዋናነት 
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የአሷራፉነቱን ሚና የምትይዘው ሴቷ ናት፡፡ የወንደ አሷራፉ ሚና ሴቷ አሷራፉ ላልች 

ተግባራትን በምትከውንበት ጊዜና አንዲንዴ ዛሮች በወንዴ ዴምፅ የሚዜም ቃሌ ግጥም 

ሲፇሌጉ በማዜም ማሷራፌ እና አሷራፉዋ ዴካም ሲሰማት ማገዝ ነው፡፡ 

አሷራፉዎች በአካባቢው በሙያቸው የታወቁ ሲሆኑ የአሷራፉነቱን ሙያ ያገኙት 

በሌምዴ ወይም በዘር ውርስ ሳይሆን  በሰፇረባቸው ዛር መንፇስ ችልታ የተወሰነ ነው፡፡ 

ማሇትም የሰፇረባቸው ዛር በቋንቋ፣በአጎራር፣በጭፇራ ወዘተ ከላልች የተሻሇ ሆኖ ሲገኝ 

ነው፡፡ ይህን ችልታውንም በገፇራ ክዋኔ ሊይ በማሳየት አስታራቂነቱን እንዯሚይዝ 

ሲናገር ዛር ያረፇባት ሴት በአሷራፉነት ትመረጣሇች፡፡ የተመረጠችው አሷራፉ ስትሞት 

በእሷ ሊይ የነበረው የዛር መንፇስ በችልታው በሚወዯው ላሊ የዛር መንፇስ ይተካሌ፡፡ 

ይህም የሚታወቀው በገፇራ ክዋኔ ሊይ ዛሩ  በሰፇረበት ሰው ሊይ ሆኖ ስሌጣን 

እንዯተሰጠው ሲገሌፅ ነው፡፡ ከዚያ በኋሊ ይህ ዛር የሰፇረባት ሴት የአሷራፉነት ሚና 

ትይዛሇች፡፡  

አበጋር ማሇት የመሪነት ወይም የአሇቃነት ሚናን የሚጫወት ሰው መጠሪያ ነው፡፡ 

አበጋሮች በክዋኔዉ ሊይ መራቂና አንዲንዴ ስራዎችን አዛዥ በመሆን ሚና አሊቸው፡፡ 

በአንዴ ገፇራ ቤት አንዴ አበጋር ብቻ ይሳተፊሌ፡፡ በሴት ገፇራ ሊይ ሴት አበጋር ስትሆን 

በወንዴ ገፇራ ሊይ ዯግሞ ወንዴ ወይም ሴት ሉሆን እንዯሚችሌ ተሳታፉዎች ገሌጸዋሌ፡ 

ከሊይ የተብራሩት ዝግጅቶች ከተጠናቀቁ በኋሊ ከምሽቱ 12፡00 ሰአት ጀምሮ የገፇራ 

ተሳታፉዎች ከየቤታቸው ወዯ ገፇራው ቤት ይመጣለ፡፡ በገፇራ ሊይ የሚሳተፌ 

ማንኛዉም ግሇሰብ ሉወጣቸው የሚገባው ግዳታዎችና ስነ-ስርዓቶች አለ፡፡ እነዚህን 

ዯንቦችና ስነስርዓቶች ማንኛዉም ሇአቅመ አዲም የዯረሰ የማህበረሰቡ አባሌ 

የሚያውቃቸው ናቸው፡፡ እነዚህም የሚከተለት ናቸው፡፡  

 ማንኛዉም በገፇራ ሊይ የሚታዯም ግሇሰብ ሃሳቡና ስሜቱ በሙለ ወዯ 

ገፇራው ደአው ሆኖ በከፌተኛ ተመስጦና ትዕግስት ሀዴራውን መከታተሌ 

አሇበት፡፡ 

 ሁለም ሰው ሙለ ውደኡ አዴርጎ መምጣት አሇበት፡፡ ማሇትም በእስሌምና 

ሀይማኖት የተሇመዯውን የእጅ፣የአፌና የአፌንጫ፣የፉት፣የክርን፣የፀጉር እና 

የእግር ትጥበት አከናውኖ መገኘት አሇበት ፡፡ ይህን የሚያዯርጉት ሇሁሇት 
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ዓሊማ ሲባሌ ነው ፡፡ አንዯኛው ዛሮች ሌመናችንን የሚቀበለን ከዉስጥም ሆነ 

ከሊይ ንፁህ ሆነን ስንገኝ ነው ብሇው ስሇሚያምኑ ሲሆን ላሊው ዯግሞ 

ክዋኔው በቡዴን ስሇሆነ እያንዲንደ ሰው ንፁህ ሆኖ መቅረብ ስሊሇበት ነው፡ ፡

ምክንያቱም በሙቀት ሳቢያ መጥፍ ጠረን ሉፇጠር ይችሊሌ በማሇት ነው፡፡    

 ወዯ ገፇራው በሚመጣበት ወቅት ግሇሰቡ ከማንኛዉም ነጃሳ (ቆሻሻ) ከሚባለ 

ነገሮች የራቀ መሆን ኣሇበት፡፡ አንዴ ሰው ተነጅሷሌ (ጦሀራ ወይም ንፁህ 

አይዯሇም) የሚባሇው ግሇሰቡን ዉሻ ከነካው፣ ራሱን ከቆሻሻ አካባቢ 

ሳይጠብቅ፣ሽንትቤት ሄድ ካሌታጠበ፣ ከሴት ተገናኝቶ ከመኝታ ሲነሳ ገሊውን  

ካሌታጠበ፣ወዘተ ከሆነ ነው፡፡ 

  በገፇራ ወቅት ተሳታፉዎች በሌባቸው ተንኮሌ ማሰብ የሇባቸውም፡፡ 

  በዋናው ግርድሽ ውስጥ ወንድችና ሴቶች ተቀሊቅሇው መቀመጥ የሇባቸዉም፡

፡ ወንዴ በሴት ሉማረክ ሲሇሚችሌ ጎን ሇጎን ከተቀመጡ ቀሌቡ ወዯሷ እየሄዯ 

የገፇራ ደአ ሊይ መሆናቸዉን ሉዘነጉ ይችሊለ፡፡ 

  የተጣለና ሇክፈ የተሳሰቡ ሰዎች ካለ በዯንቡ መሰረት ራሳቸዉን 

እንዱያጋሌጡና ይቅር እንዱባባለ ይዯረጋሌ፡፡ ይቅር ተባባዮቹ ይህን 

ሇማዴረግ ሇገፇራው ያሊቸው እምነት ይገፊፊቸዋሌ፡፡ 

 ማንኛዉም ግሇሰብ ጫማዉን ከግርድሽ ዉጭ ማውሇቅ አሇበት፡፡ ምክንያቱም 

ጫማው ቆሻሻ ሉኖረው ሲሇሚችሌ ከዉጭ አውሌቆ ወዯመሰልቹ መቀሊቀሌ 

አሇበት፡ 

 የገፇራው ክዋኔ ሀዴራ ከተጀመረ በኋሊ መንጫጫት፣ ወጣ ገባ ማሇትና ላሊ 

ነገር መስራት የተከሇከሇ ነው፡፡ 

 በግሌ መጠቃቀስ ፣ መሰዲዯብና የግሌ ጉዲይ መወያየት የተከሇከሇ ነው፡፡

ሁለም  ሰው ሀዴራውን በተመስጦ መከታተሌና መሳተፌ አሇበት፡፡ 

እነዚህን ከሊይ የተጠቀሱትን ዯንቦችና ስነ-ስርዓቶች ማንኛዉም የማህበረሰቡ አባሌ 

ቀዴሞ አውቆና ተረዴቶ መምጣት ይኖርበታሌ፡፡ ምክንያቱም ወዯ ገፇራ ቤቱ ከገባ 

በኋሊ እነዚህን ዯንቦችና ስነስርዓቶች ሇማስከበርና ሇመቆጣጠር ዘብ የሚቆም የሇም፡፡ 

በመሆኑም ሁለም ባሊቸው እምነት ተገፊፌተው  አስፇሊጊ ሇሆኑና ሉወጡት 

ሇሚገባቸው ግዳታ ሁለ ተገዥ ከመሆን ወዯኋሊ አይለም፡፡  
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ምዕራፌ አራት 

የገፇራ ክዋኔ ሀዴራና ቃሌ ግጥሞች ምንነትና ክዋኔ 

      4.1. የሀዴራ ምንነት 

ሀዴራ የተወሰነ መዋቅር ያሇው ቅዯም ተከተሊዊነት የሚታይበትና የተሇያዩ ትርጉም 

አዘሌ ሁነቶች ዴምር ውጤት ነው፡፡ የገፇራ ሀዴራ የዛር ተሇማምኖ፣የቡና ስነስርዓት፣ 

የጉሪያ (ማጉራት)፣የራት ስነ-ስርዓት፣ የጫት ጀባታ፣ ደአ፣ የእርፍ መረባ ምርቃት እና 

የጨላ ነከራ ሂዯት በአንዴነት የሚፇጥሩት የከበራው የሞቀ (የዯራው) ክፌሌ ነው፡፡ 

ይህም ከማታ 2፡30 እስከ ንጋቱ 12፡00 ሰአት ባሇው ጊዜ  የሚካሄዴ ከበራ ነው፡፡  

እነዚህ ሁነቶች የራሳቸውን ቅዯም ተከተሌ ይዘው የሚከወኑ ሲሆን እንዯሁኔታው 

በቃሌ ግጥም ዜማ (በዘፇን መሌክ) እና በእንጉርጉሮ ስሌት ይከናወናለ፡፡ 22 

ጉሪያ23 የሚባሇው ዯግሞ ዛር ያረፇባቸው ሰዎች በሀዴራው ሊይ ዛሩ ሲነሳ የሚያሳዩት 

አሀይ፣አሀይ ወይም እስስ፣አስስ የሚሌ ዴምፅ ወይም ንግግር ያሇው ውዝዋዜ ነው፡፡ 

ይኸውም በዛሩ ሀይሌ ባሇ ጉዝጓዞቹ ወገባቸውን በመያዝ፣አንገታቸውን በማወዛወዝ 

ወዘተ ቁመው ወይም ተንበርክከው ከዴምፅ ጋር የሚያዯርጉት ውዝዋዜ ነው፡፡ በገፇራ 

ክዋኔ ሊይ እንዯተመሇከትኩት ሁሇት አይነት አጎራር አሇ፡፡ እነዚህም ፉታቸውን 

በጉፌታቸው በመሸፇን እና ሳይሸፇኑ ማጉራት ናቸው፡፡ ተሸፌነው የሚያጎሩበት 

ምክንያት ምን እንዯሆነ ሇማወቅ ባዯረኩት ቃሇ መጠይቅና የቡዴን ውይይትም 

እንዯተረዲሁት ዛሩ በራሱ እንዱሸፇኑ ስሇሚያዯርጋቸው እንጂ የተሇየ ምክንያት 

የሇውም፡፡ 

      4.2. የገፇራ ቃሌ ግጥሞች አዯራረስ፣ተስተሊሌፍና ክዋኔ 

የዛር መንፇስ ማወዯሻ ቃሌ ግጥሞች ተፇጥሯዊ አጋጣሚያቸው የዛር ግብር አሰጣጥ 

ከበራዎች ናቸው፡፡ ከእነዚህ አጋጣሚዎች መካከሌ ዯግሞ አንደ የገፇራ ከበራ መሆኑን 
                                                             
22 ሇዛር የሚዯረግ ዝግጅት በሰአታት ተከፊፌሇው የሚከወኑ መዝሙር(ዘፇን)፣ዲንስ፣የዴቤ ምት፣ራስን 

መሳት፣ ሇዛር መንፇስ የሚሰጥ ስጦታ እና መብሊት መጠጣት ክንውኖች እንዲለት (Nicole M. 
& Dana J., 2011, 242) “The Zar Cermony entails prolonged singing, Dancing, 
Drumming and Trance-like states Gift Offerings to the spirits and patient, and 
eating and drinking. All of this can take place over the courses of hours or 
days.” በማሇት ያስረዲለ፡፡ 

23  የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና ምርመር የአማርኛ መዝገበ ቃሊት ጉሪያ ሇሚሇው ስም ግስ 
የሆነውን “አጓራ”ን በመውሰዴ “ተዯጋጋሚ ጩኸት አሰማ (ዛር የሰፇረበት ሰው)” በማሇት 
ይፇታዋሌ፡፡(1993፣342) 
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ከሊይ ተብራርቷሌ፡፡ በገፇራ ክዋኔ ወቅት ሇተሇያዩ የዛር መንፇሶች የቃሌ ግጥሞች 

ይፇጠራለ፣ይዜማለ፤ይዯረዯራለ፡፡ አዯራረሳቸው እንዯየ ሀዴራው አይነት በግሌም 

በቡዴንም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እነዚህ የዛር ግጥሞች ያሇ አጋጣሚዎቻቸው ማሇትም 

ያሇተገቢ ቦታዎቻቸው እና ያሇ ትክክሇኛ አጋጣሚያቸው አይዜሙም ፡፡ ሇዚህ ምክንያቱ 

ዯግሞ ያሇአጋጣሚዎቻቸው የዛር ግጥሞችን በሚያዜሙ ሰዎች ሊይ ዛሮች ይቆጣለ 

ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡ የዛር ቃሌ ግጥሞች እንዯላልች ቃሌ ግጥሞች ሁለ 

የመከወኛ አጋጣሚዎቻቸው የተወሰኑ ናቸው፡፡ እንዱሁም የዛር ዘፇን ቃሌ ግጥሞች 

የሚተሊሇፈት በቃሌ በመከወን ቢሆንም ሁለም ሰው የሚያውቃቸውና በየቦታው 

የሚዘፇኑና የሚዯረዯሩ ባሇመሆናቸው በስርጭታቸው (ተስተሊሌፎቸው) ዯረጃቸው ወሰነ 

ሰፉ አይዯለም ፡፡  

በመሆኑም በመከወኛ አጋጣሚዎቻቸው ወቅት ይዜማለ፡፡የዚህ ጥናት ተተኳሪ ርዕሰ 

ጉዲይ በሆነው የገፇራ ክዋኔ ወቅት የዛር ቃሌ ግጥሞች የሚዜሙት በቅዴመ ዝግጅት 

ጊዜ ሳይሆን በክዋኔው ሀዴራ ሊይና በጠረጋ (በሽኝት) ጊዜ ነው፡፡ እነዚህ ቃሌ ግጥሞች 

በአሷራፉ የሚመሩ ቢሆኑም ክዋኔያቸው የተሇያየ ነው፡፡ በመሆኑም በሚከወኑበት 

የክዋኔ ሂዯት (በሀዴራው ሊይ በሚቀርቡበት መንገዴ) አንፃር በዴቤ፣በማሲንቆና 

በጭብጨባ ታጅበው የሚዜሙ፣ በእንጉርጉሮ የሚዜሙ እና በዝግታ ንግግር(መነባንብ) 

የሚባለ ናቸው፡፡ በሙዚቃ መሳሪያና በጭብጨባ የሚዜሙት የበሇጠ አሳታፉ ሲሆኑ 

በእንጉርጉሮ የሚዜሙት ዯግሞ ተሳታፉዎች አሜን በማሇትና ሰውነታቸውን ከቀኝ 

ወዯግራ ከግራ ወዯቀኝ በዝግታ በማወዛወዝ ብቻ የሚሳተፈባቸው ናቸው፡፡ በንግግር 

አይነት የሚባለት ዯግሞ በአሷራፉ ብቻ የሚባለ በመሆናቸው አሳታፉ አይዯለም፡፡  

ከዚህ በመቀጠሌ ከቅዴመ ዝግጅት በኋሊ በሦስቱ የገፇራ ክዋኔ ቀናት የሚካሄደ 

ሁነቶችን እንዯሚከተሇው በመተንተን አሳያሇሁ፡፡ 

       4.3 የገፇራ የመጀመሪያ ቀን ክዋኔ 

  4.3.1. የገፇራ ክዋኔ አጀማመር ስነ-ስርዓት  

የገፇራ ተሳታፉዎች ከሊይ የተዘረዘሩትን ቅዴመ ሁኔታዎች ካሟለ በኋሊ ወዯገፇራው 

ቤት እንዯየ አመጣጣቸው ቅዯም ተከተሌ ጫማቸውን እያወሇቁ ይገባለ፡፡ ይኸውም 

በምሌከታና በቃሇመጠይቅ እንዲረጋገጥኩት ሇገፇራ ተሳታፉዎች የተሇየ የአገባብ ህግና 
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ዯንብ የሇም፡፡ ነገር ግን እንዯየ አመጣጣቸው ከገቡ በኋሊ ወዯ ግርድሹ የሚገቡ 

ተሳታፉዎች አቀማመጣቸው የተሇያየ ነው፡፡ይኸውም ባሇጉዝጓዟ ሇሁለም አማካኝ በሆነ 

ቦታ ሊይ የምትቀመጥ ሲሆን አሷራፉዋ  ዯግሞ ከባሇጉዝጓዟ በስተቀኝ በኩሌ 

ትቀመጣሇች፡፡ እንዱሁም አበጋሪት የቤቱ ምሶሶ አጠገብ ትቀመጣሇች፡፡ ይህ እንዯየ ቤቱ 

አሰራር ይወሰናሌ፤ የቤቱ አሰራር ምሶሶው መሀሌ ሊይ የቆመ ከሆነ የአሷራፉዋ ቦታ 

ግሌፅ ሲሆን ይህ ካሌሆነ ግን ሇቤቱ ምሶሶ ነው የተባሇው ቦታ ሊይ ትቀመጣሇች፡፡ 

ምክንያቱም አበጋሪቱ ምርቃን በመስጠት ዯጋፉና መሪ ስሇሆነች እንዯ ቤቱ ምሰሶ 

ትቆጠራሇች፡፡ ማሇትም ምሰሶ የቤት ዋና መሰረት እንዯመሆኑ ምርቃትም ሇገፇራው 

ደአ ከፌተኛውን ሚና ስሇሚይዝ ነው፡፡ ሇዚህም እንዯ ቃሌ ግጥሞቹ ሁለ ምርቃቱም 

በየ ክዋኔው ሊይ አሇ፡፡ 

በምሌከታየ እንዯተከታተሌኩት በወ/ሮ ዘሀቡ ይማም እና በወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን ቤት 

ምሰሶው መሀሌ ቋሚ ሲሆን በላልቹ ገፇራ ቤቶች ዯግሞ ምሶሶው በግሌፅ ስሇማይታይ 

በግምት ቤቱ ምሶሶ ነው የተባሇው ቦታ ሇአበጋሯዋ መቀመጫ ተሰጥቷሌ፡፡  ላልች 

በግርድሹ ውስጥ የሚገኙ ተሳታፉዎች ግን እንዯፇሇጉ ባገኙበት ይቀመጣለ፡፡ ከግርድሹ 

ውጭ ያለ ተሳታፉዎችም የተሇየና የተዯነገገ አቀማመጥ የሊቸውም፡፡ ሁለም 

ተሳታፉዎች ገብተው ቦታ ቦታቸውን ከያዙ በኋሊ በግርድሹ ክፌሌ በር በቀኝ በኩሌ 

የተቀመጠች ተሳታፉ በእነሱ አጠራር “በረኛ" ወይም የመጀመሪያ ተዯርጋ ትወሰዲሇች፡፡ 

ምክንያቱም ሇማንኛውም ሇሚታዯሌ ነገር ከቀኝ ወዯ ግራ ሇመስጠት አመቺ እንዱሆን 

ነው፡፡ ከቀኝ ወዯ ግራ የሚታዯሇውም ደአው ያማረ (ቀኝ) እንዱሆን እንዯሆነ የባህለ 

ባሇቤቶች ይገሌፃለ፡፡ 

ወንደ አሷራፉ እና ማሲንቆ ተጫዋቹም ሀዴራው ሳይሞቅና የአበጋሯን ፌቃዴ ሳያገኙ 

ወዯግርድሹ አይገቡም፡፡ ከገቡም በኋሊ ከሴት ተሳታፉዎች መሀሌ ሳይገቡ ዲር ሊይ ጎን 

ሇጎን ይቀመጣለ፡፡ የወንደ አሷራፉ ሚና በዋናነት ማሷራፌ ሳይሆን ሴቷን አሷራፉ 

ሇማገዝ እና አንዲንዴ ዛሮች የወንዴ ዴምፅ ስሇሚወደ ሇማዜም ነው፡፡ (ቡዴን 

ውይይት፣ 02/06/08 ቤሬ፣04/06/08 ቀርሱ፣09/06/08 ዋዚ፣16/06/08 ዋዚ፣23/06/08 

ቸሪት እና 23/07/08 ደሬ) 
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         4.3.2. የገፇራ ክዋኔ ሀዴራ አጀማመር  

በክዋኔው አጀማመር ሊይ እንዯተገሇፀው ሁለም ተሳታፉዎች በተዘጋጀሊቸው ክፌሌ ቦታ 

ቦታቸውን ከያዙ በኋሊ ማታ 2፡30 አካባቢ የባሇጉዝጓዟ ጨላ እና ሦስት ትንንሽ ስኒዎች 

ቅቤ ተሞሌተው ይቀርባለ፡፡ ከቅቤው ሊይ ናትራ፣ የሀዯስ ቅጠሌ ከነእንጨቱ እና 

ቀጠናዮ ይሰካለ፡፡ ይህ የሚዯረግበት ምክንያት ጥሩ ሽታ ስሊሊቸው ቅቤው ጥሩ ሽታ 

እንዱኖረው ነው፡፡ በመቀጠሌ ሰፋዴ፣ወንፉትና ዲንቡይ (ቆሪ) ይቀርባለ፡፡እነዚህ 

ካሌተገኙ በላሊ ዕቃ ሉተኩ ይችሊለ፡፡ በወ/ሮ አንሻ አሉ ቤት ወንፉቱ በጎዴጓዲ ሳህን 

እንዱሁም በወ/ሮ መይረማ እንዴሪስ ቤት ሰፋደ በትሪ መተካታቸውን ተመሌክቻሇሁ፡፡  

ከዚያም ባሇጉዝጓዟዋ እግሯን ዘርግታ እንዴትቀመጥ ከተዯረገች በኋሊ አሷራፉዋ 

እነዚህን የተዘጋጁት ነገሮች ሁለ በሰፋዴ አዴርጋ ባሇጉዝጓዟ ጭን ሊይ ታስቀምጣሇች፡፡ 

ከዚህ በኋሊ የዛር መንፇሶች ጥሪ (የዛር ተሇማምኖ) በዜማ እና በእንጉርጉሮ ይጀመራሌ፡፡  

    4.3.2.1. ሇዛር መንፇስ የሚዯረግ ተሇማምኖ 

ሁለም ነገር ከተሰናዲ በኋሊ የመጀመሪያው ቃሌ ግጥም በተሇማምኖ ይጀምራሌ፡፡ 

ተሇማምኖውም ወዯጉሪያው (ጭፇራው) ከመገባቱ በፉት የዛር መንፇስ እንዱወርዴ 

የግቡሌን ሽምገሊ የሚዯረግበት የሀዴራው መንዯርዯሪያ ሁነት ነው፡፡  ሌመናው 

መጀመሪያ የሚዯረገው ቁጥቢቱ ሇተባሇችው ሴት ዛር ሲሆን የተሇማምኖው ግጥም 

የሚያተኩረው የግቢሌንና ተሇመኝን እና ተዯሰችሌን ጥሪ ሊይ ነው፡፡ በቅዴሚያ የሴት 

ዛር የሚሇመንበት ምክንያትም የሁለም ዛሮች መሪ ናት ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡ 

ይኸውም በገፇራው ቤት ውስጥ የተሰበሰበው ሰው ሁለ እሷን ሇማስዯሰት እንዯተገኘ 

በመግሇፅ ገብታ እንዴትዯሰት ፣ ባሇጉዝጓዟንም ገፇራዋን እንዴትቀበሊት ፣ አጠቃሊይ 

ህይወቷን እንዴታሳምርሊት የግብዣ ጥሪ የሚዯረግበት ተሇማምኖ ነው፡፡ ተሇማምኖውም 

በእንጉርጉሮ መሌክ እንዯሚከተሇው በአሷራፉዋ ቃሌ ግጥም መሪነት  ይካሄዲሌ፡፡ 

አሷራፉዋ “እሌሌ እሌሌ” በማሇት ትጀምራሇች፡፡ ተሳታፉዎችም እሷን ተከትሇው “እሌሌ 

እሌሌ” ይሊለ፡፡ ከዚያም አሷራፉዋ ከባሇጉዝጓዟ ጭን ሊይ ከተቀመጡት ቅቤዎች “እሌሌ 

እሌሌ” በማሇት ባሇጉዝጓዟን መቀባት ትጀምራሇች፡፡ በምትቀባበት ጊዜ የሚከተሇውን 

ተሇማምኖ ዴምጿን ቀነስ አዴርጋ ትሊሇች፡፡  
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እሌሌሌሌ… 
እሌሌሌሌ…፣ 

አቤት ሇበይክ ብያሇሁ እናቴዋ፣ 
ወርቄዋ ሌመናዋን ሌትቀበያት፣ 
አዎ እናቴዋ ቀየዋን ሌጠቢቂሊት፣ 

ሌጆቿን ሌጠብቂሊት፣ 
አቤት ብያሇሁ ወርቄዋ፣ 
ሇማኝ ሊታጪ ሇመንኩሽ፣ 

በሚዜ ይሁንብሽ፣ በደበርቲ ይሁንብሽ፣ 
በሴት በወንደ ይሁንብሽ እናቴዋ፣ 

ሙለ ጤና ሌትሰጭሌኝ፣ 
የጤሰውን ቤት ሌታዯምቂሌኝ፣ 

አቤት ብያሇሁ አቤት በይኝ እናቴዋ፣ 
መጀን ብየ ነው እናቴዋ፣ 

ሉሊህ ብያሇሁ ወርቄዋ፣ …….24 
አሜን 

በሌመናው ጊዜ የዛር መንፇሷ የተጓዯሇባት ነገር ካሇ ትናገራሇች፤እንዱመጣሊት 

ትጠይቃሇች፡፡ እኔም ተሇማምኖ ሲዯረግ የዛር መንፇሷ የጎዯሇውን በመናገር 

ካሌተሟሊሌኝ  አሌነሳም ሲለ በምሌከታ ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ ሇምሳላ በወ/ሮ አረጋሽ 

አህመዴ ቤት በተዯረገው ገፇራ ሊይ ዛሯ ስትሇመን  አሌነሳ ብሊ አስቸግራ ከቆየች በኋሊ 

ከጭሳጭስ ውስጥ “አዯስና ምስርች የሇኝም” በማሇት የጎዯሇባትን ተናግራሇች፡፡ 

ወዱያውም በካዲሚዎች አማካኝነት ተፇሌጎ ቀርቦሊት ሌትነሳ ችሊሇች፡፡ ይህንም 

በባሇጉዝጓዟዋ ረጅም ሳቅና ውዝዋዜ የታከሇበት ጉሪያ ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

ከዚያም አሷራፉዋ አበጋሪቱን “በለ ይመርቁ” በማሇት ተሇማምኖዋን ማጠናቀቋን 

ትነግራሇች፡፡ አበጋሯዋም ትመርቃሇች፡፡ 

አበጋር                                                ተሳታፉ 

እርፍ መረባ (2 ጊዜ)                                 መረባ (2 ጊዜ) 
እንግዱህ እኒህ ወርቆች                                 መረባ 
ይችን አይተው፣ቀማምሰው ይታረቋት             መረባ ( በየሀረጉ መጨረሻ) 
ቁጥቢቱ መጀን ፣ወንዘኛው መጀን                           ›› 
በእርቅ ይግቡሊት                                         መረባ 
ሌጆቿን ተብቀው፣ርዚቋን ሰጥተው                 መረባ( በየሀረጉ መጨረሻ) 

                                                             
24 ሉሊህ የሚሇው ቃሌ አረብኛ ሲሆን ሇአሊህ ስሌ ይቅር ብያሇሁ(ይቅርታ) ማሇት ነው፡፡ በዚህ አውዴ 

አሷራፉዋ ዛሪቱ ተሇማምኖዋን እንዴትሰማትና  ባሇጉዝጓዟን ገፇራዋን እዴትቀበሊት ያስከፊቻት 
ነገር ካሇ ይቅርታ እየጠየቀችሊት ነው፡፡ 
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ጤና ትሁንሌን፣ቁጥቢቱ በእርቅ ትግባሊት            መረባ (በየዏ.ነገሩ መጨረሻ) 
ዯስ ይበሊት፣በእኒሁ በሌጆቿ ይሇመኑሊት                      ››      
አሊህ ያቆያት                                               መረባ 
ይሁን በይ እርፍ                                   ይሁን(ረዘም ባሇዴምፅ) 
እርፍ መረባ (2 ጊዜ)                                      መረባ (2 ጊዜ) 
ቀኑም ላቱም ግጥሟ ይሁን                                 መረባ 
እናቶቿ መጀን፣ እህቶቿ መጀን                    መረባ(በየሀረጉ መጨረሻ) 
አሊህ ያሽራት፣መሻሪያዋ ይሁን                     መረባ(በየዏ.ነገሩ መጨረሻ) 
መከበሪያዋ ይሁን፣ጤና ማግኛዋ ይሁን                        ››                 
ይሄ ቀየ እንግዱህ፣መውሉዴ ማውጫዋ ይሁን   መረባ(በሀረጉና በዏ.ነገሩ መጨረሻ) 
ቁጥቡ መጀን፣ወንዘኛው መጀን                     መረባ(በየ ሀረጉ መጨረሻ) 
ይሁን በይ እርፍ                       ይሁን ( ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 
እርፍ መረባ (2 ጊዜ)                                      መረባ (2 ጊዜ) 
አሊህ ያቆያት፣ሌጆቿ ጋር ዯህና ትሁን              መረባ(በየ አ.ነገሩ መጨረሻ) 
የሊይቷ ሊይ፣በእርቅ ይግቡሊት፣ ይሇመኑ     መረባ(በሀረጉና በዏ. ነገሮቹ መጨረሻ) 
ቁጥቢቱ መጀን፣እናቶቿ መጀን፣እህቶቿ መጀን         መረባ(በየሀረጉ መጨረሻ) 
መሻሪያዋ ይሁን፣ሌጆቿን የሚጠብቅ ይሁን፣ዯህና ይሁኑሊት   መረባ(በየዏ.ነገሩ 
መጨረሻ) 
ሌጆቿ ጋር ሰፉ ጤና፣ረጅም ሀያት አሊህ ይስጣት                 መረባ 

   ይሁን በይ እርፍ                     ይሁን (ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 

ምርቃቱ በዚህ ሁኔታ ከተመረቀ በኋሊ አሷራፉዋ ዴቤዋን መምታት ትጀምራሇች፡

ዴቤዋን እየመታችም ቁጥቢቱ የተባሇችውን ዛር በማወዯስ ታረቂያት፣ነይ ግቢ፣ 

ተዯሰች በማሇት ታዜማሇች፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም እርቅ የሚጠየቅበት ብቻ ሳይሆን 

ቁጥቢቱ የተሰኘችውን ዛር አሇባበስና አጋጊያጥ በማንሳት የሚወዯስበት ነው፡፡

ተሳታፉዎችም ግጥም በመቀበሌና በማጨብጨብ ሀዴራውን ያዯምቁታሌ፡፡ 

ባሇጉዝጓዟም ማጉራት ትጀምራሇች፡፡ በምታጎራበት ጊዜ ከጭኗ ሊይ የተቀመጠው 

እንዲይፇስ ሰፋደ ይነሳሊታሌ፡፡ በዚህ ጊዜ የሚዜመው ቃሌግጥም እርቅ በይ 

እርቅበይ የተሰኘው ሲሆን እንዯሚከተሇው ይባሊሌ፡፡     

   አሷራፉ                  ተሳታፉዎች 

እርቅበይ እርቅበይ፣ (2 ጊዜ)       እርቅበይ እርቅበይ፣ (2 ጊዜ)  
እርቅበይ እርቅበይ፣ (2 ጊዜ)       እርቅበይ እርቅበይ፣ (2ጊዜ) 
እርቅበይ እርቅበይ፣                     እርቅበይ 
እርቅበይ እርቅበይ፣                     እርቅበይ፣                  
አርቅበይ ቁጥቤዋ፣                     እርቅበይ፣ 
ባሇጉዝጓዚቱ፣                          እርቅበይ፣ 
አንቺ ባሇጨፋ፣                        እርቅበይ፣ 
አንቺ ባሇጥሌፌ ቀሚስ፣                      እርቅ በይ፣ 
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ባሇሊስታ ቅቤ፣                          እርቅበይ  
እርቅበይ እርቅበይ፣ (2 ጊዜ)         እርቅበይ እርቅበይ፣(2ጊዜ)   
አንቺባሇ አንባር፣                          እርቅበይ፣ 
ባሇ ገፇታይቱ፣                          እርቅበይ፣ 

   እርቅበይ እርቅበይ፣                       እርቅበይ፣ 
እርቅበይ እርቅበይ፣..                      እርቅበይ፣ 
አዝማች 

ይህ የቃሌ ግጥም ሇተወሰነ ጊዜ ዛሯ እስከምትነሳ በዚህ መሌኩ ይባሊሌ፡፡ ዛሯ ስትነሳ 
በዴንገት ባሇጉዝጓዟ የቀዴሞ ባህሪዋ ተሇውጦ ወገቧን በመያዝ ፣ አንገቷን ወዯሊይ 
ወዯታች፣ከቀኝ ወዯግራ፣ከግራ ወዯቀኝ በማወዛወዝ ታጎራሇች፡፡ በምታጎራበት ጊዜ 
አይኗን ጨፌና እሽም እሽም፣ አኸይ አኸይ ፣ ዋይ ዋይ ፣ ወዘተ በማሇት ከወዱያ 
ወዱህ እየተንቀሳቀሰች ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇች አሷራፉዋ እርቅበይ የተሰኘውን 
ግጥም ስትጨርስ ወዱያው ዛሪቱ ከሰው የተሇየ ሩቅ ቦታ መኖሯን በመጥቀስና 
በማሞገስ አገሯ ወዱያ ነው የሚሇውን ቃሌ ግጥም እንዯሚከተሇው ከተሳታፉዎች ጋር 
ማዜም ትጀምራሇች፡፡  
        
        አሷራፉ                                        ተሳታፉዎች 

   አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፣  አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ               
ማን ነው፡፡ (4ጊዜ)                           ያሇብኝ ማን ነው፣(4 ጊዜ) 

  አገሯ አገሯ ወዱያእንዱያ አረቦቹ ገንዲ፡፡ (2 ጊዜ)  አገሯ አገሯ ወዱያእንዱያ   
                                                አረቦቹ ገንዲ፡፡ 
   አገሯ ወዱያ ነው፣ (2 ጊዜ)                 ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፡፡ (2 ጊዜ) 

አንቺ ባሇ ጨፋ፣ አንቺባሇሊስታ፣አንቺ ባሇአሌቦ፣        ሂጂ ያሇብኝ ማነው፡፡ 
አገሯ አገሯ ወዱያነው ሂጂ ያሇብኝ ማነው፣ (4ጊዜ)      አገሯ አገሯ ወዱያ፣   
                                             ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፡፡ 

ይህ የቃሌ ግጥም በዴቤ እና በጭብጨባ ታግዞ በተዯጋጋሚ እየተባሇ ባሇጉዝጓዟ 

ጉሪያዋን ትቀጥሊሇች፡፡ ከዚያም አሷራፉዋ እናቴዋ ወርቄዋ ላቱን ሙለ ሀዴራሽን 

እናጠግብሻሇን ፤ አሁን ተኮበሪ(ቁጭ በይ) ትሊታሇች፡፡ አሌጠግብ ብሊ አሌቀመጥ ካሇች 

በዛር አፌ አሷራፉዋ ዴቤ እየመታችና ተሳታፉዎች እያጨበጨቡ ሇተወሰነ ዯቂቃ 

ታስጨፌራታሇች፡፡ አሁንም አሌቀመጥ ብሊ እምቢ ካሇች በዛር አፌ በዜማ ሳይሆን 

በንግግር መሌክ እንዴትቀመጥ ትሇምናታሇች፡፡ እሷም ጎንበስ በማሇት አመስግናና 

ዴቤውን ስማ ትቀመጣሇች፡፡ እግሯን ዘርግታ ትቀመጣሇች፡፡ 

4.3.3. የጨላ ነከራ ሂዯት 

ስታጎራ ከጭኗ ሊይ አሷራፉዋ አውርዲው የነበረው የስኒ ቅቤ፣ወንፉትና ዲንቡይ (ትንሽ 

ቆሪ) የያዘው  ሰፋዴ ተመሌሶ ከጭኗ ሊይ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚያም በአሷራፉዋ አማካይነት 

ቅቤው በብረት ሳህን ወይም በሸክሊ ዴስት የከሰሌ ምዴጃ ሊይ ወይም ጋቻ ሊይ 
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ይቀሇጣሌ፡፡ ከቀሇጠ በኋሊ ጭኗ ሊይ ካሇው ቆሪ ሊይ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚያም በላሊ ተሳታፉ 

ወይም በወንደ አሷራፉ ዴቤ እየተመታና በጭብጨባ እሌሌ እሌሌ እሌሌ እየተባሇ 

ከባሇጉዝጓዟ አንገት ሊይ ጨላዋ ይወጣና ከቆሪው ቅቤ ውስጥ ይነከራሌ፡፡ ጨላው 

እንዯተነከረ አሷራፉዋ እሌሌ እሌሌ እሌሌ ስትሌ ሁለም ተሳታፉዎች እያጨበጨቡ 

እሌሌ እሌሌ እሌሌ ይሊለ፡፡ አሷራፉዋ ጨላውን ከተነከረበት ቅቤ በማውጣት እሌሌ 

እሌሌ እሌሌ እያሇች የጨላውን በግምት ¼ በሁሇት እጆቿ በመያዝ የባሇጉዝጓዟን 

ግንባር ሦስት ጊዜ በማስነካት መሌሳ አንገቷ ሊይ ታጠሌቅሊታሇች፡፡ ተሳታፉዎችም 

አሷራፉዋን ተከትሇው በማጨብጨብ እሌሌ እሌሌ እሌሌ ይሊለ፡፡ ጨላ ግንባር 

የሚነካበት ምክንያት ግብር ነው ተቀባበሌ እያለ መዘየር ሲሆን ሦስት ጊዜ የሆነበት 

ምክንያት ዯግሞ አንዴ ጊዜ ብቻ ከሆነ ሊያቸው ሊይ ያለት ዛሮች ይቆጣለ ተብል 

ስሇሚታሰብ በሰሊምታ እንዯመሇማመን መሆኑን የባህለ ባሇቤቶች ያስረዲለ፡፡ 

ከዚያም ካሌቀሇጠው ቅቤ ከጋሇው ሳህን ወይም ሸክሊ ሊይ ቆንጠር ተዯርጎ ይቀሇጣሌ፡፡ 

ሲቀሌጥ ቆሪው ሊይ ይገሇበጣሌ፡፡ በመቀጠሌ ዴቤ እየተመታና እሌሌ እሌሌ እሌሌ 

እየተባሇ አሷራፉዋ መሌሳ ጨላውን ከባሇጉዝጓዟ አንገት ሊይ አውጥታ ከቀሇጠው ቅቤ 

ውስጥ ትነክራሇች፡፡ አሷራፉዋ ጨላውን ከተነከረበት ቅቤ በማውጣት እሌሌ እሌሌ 

እሌሌ እያሇች የጨላውን ¼ በመያዝ ሦስት ጊዜ ግንባሯን አስነክታ አንገቷ ሊይ 

ታጠሌቅሊታሇች፡፡ 

ይህ ሂዯት ሦስት ጊዜ በተከታታይ በዴቤ ፣ በጭብጨባና በእሌሌታ ታጅቦ ይከናወናሌ፡፡ 

አሷራፉዋ በዚህ ሂዯት ሦስት ጊዜ ጨላውን ቅቤ ከነከረች በኋሊ ሰፋደን ከባሇጉዝጓዟ 

ጭን ሊይ ሳታነሳ ቁጭ ትሊሇች፡፡ ከዚያም ዴቤ እየመታች እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ 

በማሇት ታዜማሇች፡፡ ተሳታፉዎቹም እሷን በመቀበሌ በጭብጨባ እሌሌ በለ እስቲ 

እሌሌ በለ በማሇት እንዯሚከተሇው ያዜማለ፡፡ 

   አሷራፉ                              ተሳታፉ  

እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣            እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ 
እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ (2 ጊዜ)     እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ (2ጊዜ)  
እሌሌ በለ ዛሬ ነው አለ፣               እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ 

ይህ ቃሌ ግጥም በዴቤና በጭብጨባ ታግዞ በተዯጋጋሚ ከተዜመ በኋሊ አሷራፉዋ ጥቁር 

ሻሽ እና ነጭ ሻሽ እንዱያመጡ ካዲሚዎችን ታዛሇች፡፡ ከዚያም ባሇጉዝጓዟ ጭን ሊይ 
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በቆሪ የተቀመጠውን የቀሇጠ ቅቤ ሇባሇጉዝጓዟ ፀጉር ሊይ እሌሌ እሌሌ እሌሌ በማሇት 

ታፇስሊታሇች፡፡ ቅቤው እንዲይፇስም በጥቁሩ ሻሽ ታስርሊታሇች፡፡ ከዚያም ነጩን ሻሽ 

ከጥቁሩ ሊይ ዯርባ ታስርሊታሇች፡፡ ሁለም ተሳታፉ እሌሌ እሌሌ እሌሌ ይሊሌ፡፡ 

በመቀጠሌ አሷራፉዋ መጀመሪያ ትንንሽ ስኒዎቹ ሊይ የተሰኩትን ናትራ እና ነጭ አሩቲ 

ታነሳና ከባሇጉዝጓዟ ሁሇት ጆሮዎች ስር (በፀጉሯና በጆሮዋ መካከሌ) ትሰካሊታሇች፡፡ 

ከዚህ በኋሊ የሚካሄዯው የተሳታፉዎች ጨላ ነከራ ሂዯት ነው፡፡    

ባሇጉዝጓዟ ጨላዋ ቅቤ ከተነከረና ፀጉሯን ቅቤ ከተቀባች በኋሊ አሷራፉዋ ላልቹ 

ተሳታፉዎች “ጨላ ካሊቸው አምጡ ቅቤ ይነከርሊችሁ” ትሊሇች፡፡ ጨላ ያሊቸው 

ተሳታፉዎች እያወሇቁ ይሰጣለ፡፡ የቀሇጠ ቅቤ እንዱነከርሊቸው የማይፇሌጉ ባሇጨላዎች 

ዯግሞ “አይ እኛ ቃለውን (ያሌቀሇጠውን) ቅቤ ነው የምንፇሌገው” በማሇት ይናገራለ፡፡  

ጨላያቸውን የሰጡት ቅቤ ይነከርሊቸዋሌ፡፡ ያሌሰጡት ዯግሞ ካሌቀሇጠው ቅቤ 

እየተቆነጠረ ይሰጣቸውና ራሳቸው አውሌቀው ወይም እዛው አንገታቸው ሊይ እያሇ 

ይቀቡታሌ (ይሇቀሌቁታሌ)፡፡ የቀሇጠ ቅቤ የተነከረሊቸው በአሷራፉዋ አማካይነት እሌሌ 

እሌሌ እሌሌ በማሇት የተነከሩትን ጨላዎች በየተራ እያወጣች  በማሳየት የባሇዚህ 

ትሊሇች፡፡ የጨላዉ ባሇቤት የሆነች ተሳታፉ ከተቀመጠችበት ተነስታ እስክስእስክ 

በማሇት እንዯችልታዋ እስክስታ ትሊሇች፡፡ ተሳታፉዎች እሌሌ እሌሌ እሌሌ እያለ 

አሷራፉዋ ሇሙሽራዋ እንዲዯረገችው የጨላውን ¼ በመያዝ ባሇጨላዋን ግንባሯን 

ሦስት ገዜ በማስነካት አንገቷ ሊይ ታጠሌቅሊታሇች፡፡ በዚህ ሁኔታ የሁለም ባሇጨላዎች 

ጨላ ይጠሇቅሊቸዋሌ፡፡ አሷራፉዋ ቅዯም ተከተሊዊ በሆነ አካሄዴ የጨላ ነከራውን ሂዯት 

ካጠናቀቀች በኋሊ ካዲሚዎችን የእጅ ውሀ እና ሳሙና ወይም አጃክስ  እንዱያመጡ አዛ 

እጇን ያስታጥቧታሌ፡፡ የታጠበችበትን ካዲሚዎች ውጭ ወስዯው ይዯፊለ፡፡ ከዚህ በኋሊ 

የሚካሄዯው የቅንጨና የቡና ስነ-ስርአት ነው፡፡ 

4.3.4 የቅንጨ (አመንካኮ) እና የቡና ስነ-ስርአት  

በገፇራ ቀን  ሇተሳታፉዎች የሚቀርቡ ምግቦች የራሳቸው የሆነ የአቀራረብ ቅዯም 

ተከተሌ አሊቸው፡፡ በመጀመሪያ የሚቀርበው ከሩዝ ወይም ከአጃ የተዘጋጀው ቅንጨ 

ወይም በአካባቢው አጠራር አመንካኮ ሲሆን ይህም የራሱ አቀራረብ ስርአት አሇው፡፡ 

ይኸውም አበጋሯ ቅንጨ የያዘው ዴስት ፣ጭሌፊ አንዴ አነስ ያሇ ሳህን እና በዛ ያለ 

ሰፊፉ ትሪዎች ወይም ሳህኖች እንዱቀርቡ ካዲሚዎችን ታዛሇች፡፡ እነዚህ ነገሮች ከቀረቡ 
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በኋሊ አሷራፉዋ ቢስሚሊሂ ረህማን ረሂም( በአሊህ ስም እጅግ ሩህሩህና አዛኝ በሆነው) 

በማሇት ከቅንጨው አንዴ ጊዜ በጭሌፊ ጨሌፊ ትንሹ ሳህን ሊይ ታዯርጋሇች፡፡ ይህን 

የሳህን ቅንጨ ከባሇጉዝጓዟ ጭን ሊይ ከተቀመጠው ሰፋዴ ሊይ ታስቀምጣሇች፡፡ 

ባሇጉዝጓዟም ከሳህኑ ቅንጨ እየቆነጠረች ትበሊሇች፡፡ ባሇጉዝጓዟ ቅንጨውን ከቀመሰች 

በኋሊ አሷራፉዋ ሇላልች ተሳታፉዎች በትሪ በትሪ እያዯረገች ሇአምስት ሇአምስት 

ወይም ሇሶስት ሇሶስት እንዱበቃ በማዴረግ መዴባ ሇካዲሚዎች እንዱያዴለ ትሰጣሇች፡፡ 

ሁለም ተሳታፉዎች ቅንጨውን በቡዴን በቡዴን ሆነው ይበሊለ፡፡ ባሇጉዝጓዟ ጥቂት 

ሲቀራት (1-2 ጉርሻ) ወይም ያስተረፇችው ቅንጨ እዚያው ከነሳህኑ ሰፋደ ሊይ 

ይቀራሌ፡፡ ቅንጨው በዚህ አይነት ከተበሊ በኋሊ አበጋሯ “እንግዱህ ሁለም ሰው ተሷረፇ 

አይዯሌ አወሌ ቡን አፌለ” በማሇት ካዲሚዎችን ታዛሇች፡፡ ካዲሚዎችም መርሀባ 

በማሇት ስኒ በረከቦት ፣ ቀዯም ብል ከተዘጋጀው ያሌተፇጨ ቡና ፣ የባሇጉዝጓዟ ጀበና፣ 

ስኳር  ጭሳጭስ  እና የቡና መቁሉያ ያቀርባለ፡፡ ከዚያም ራህመት( እሳት) በገሌ 

ተጭሮ ጋቻው ሊይ ይዯረጋሌ ፤ ጭስ ይጨሳሌ፡፡ ሇቡና ስነ ስርአአቱ አስፇሊጊ የሆኑ 

ነገሮች ከተሰናደ በኋሊ በአንዶ ካዲሚ አማካኝነት ቡናው ይቆሊሌ፤አጋም ሲመስሌ (የድሮ 

አይን ሲመስሌ) በማውጣት ከሙሽራዋ በመጀመር ከቀኝ ወዯ ግራ በማዞር ግርድሹ 

ውስጥ ሊለት ተሳታፉዎች ሁለ ታሸታሇች፡፡ ቡናው ተወቅጦ ከተፇሊ በኋሊ ካዲሚዋ 

“ቡን ጀባ” በማሇት አወሌ ቡናውን አፌሌታ መጨረሷን በማብሰር ሇአሷራፉዋ ቦታውን 

ትሇቃሇች፡፡ አሷራፉዋም ከተቀመጠችበት በመነሳት ከወገቧ ጎንበስ በማሇት ጀበናውን 

በሁሇት እጆቿ በተቀመጠችበት ይዛ  “አወሌ ጀባ አወሌ ጀባ” ስትሌ አበገሯ 

እንዯሚከተሇው በማሇት ምርቃኗን ትመርቃሇች፡፡ አሷራፉዋ ጀበናውን ሇቃ አሜን 

በማሇት ፤ ተሳታፉዎችም ሁሇት እጆቻቸውን  ዘርግተው ወዯታች በማንቀሳቀስ መረባ 

እያለ ምርቃቱን እንዱሰምር ይመኛለ፡፡ ባሇ ጉዝጓዟም አሜን በማሇት ምርቃቱን 

ትቀበሊሇች፡፡ 

አበጋሪት          ባሇጉዝጓዝና አሷራፉ            ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ           አሜን                       መረባ 
እርፍ መረባ        ”        ” 
ጤናሽን አሊህ ይስጥሽ       ”                          ” 
የሊይትሽ ሊይ በእርቅ ይግቡሌሽ    ”       ” 
ይሄ ቀየ እንግዱህ መውሉዴ ማውጫ ይሁን   ”      ” 
……………………………       ”            ” 
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እርዚቁን ይዞ ጤናውን ይዞ       ”        ” 
ዕዴሜውን ይዞ ወንዘኛው ይታረቅሽ …..  ”       ” 
የሴቱ እመቤት የወንደ ጌታ           ”            ” 
ሸኾቹ መጀን ቁጥቡ መጀን        ”             ” 
በእርቅ ይግቡሌሽ       ”                   ” 
……………………..      ”       ” 
ይሁን በይ እርፍ               አሜን                 ይሁን 

ምርቃቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ አሷራፉዋ የአበጋሯን እጅ ስማ ትቀመጣሇች፡፡25 ይህን 

የምታዯርገውም ምርቃቱን በዯስታ መቀበሎንና እንዱሳካ ምኞቷ መሆኑን እና ሇአበጋሪቱ  

ያሊትን ክብር ሇመግሇፅ ነው፡፡  ከዚያም ጭስ ቆንጠር አዴርጋ ጋቻው ሊይ ካረገች በኋሊ 

ሁሇት ስኒ ቡና ብቻ በመቅዲት ሇባሇጉዝጓዟ እግሯን ዘርግታ በተቀመጠችበት ትሰጣሇች፡

፡ እሷም በሁሇት እጆቿ (አንደን በቀኝ እጇ አንደን በግራ እጇ) ትይዛሇች፡፡ ከዚያም 

መጀመሪያ “ፈት ፈት” በማሇት ትቀምስና ከቻሇች ሁሇቱንም ስኒ ቡና ትጠጣሇች፡፡ 

ካሌቻሇች ግን አንደን ጠጥታ ትመሌሳሇች፡፡ በመቀጠሌ አሷራፉዋ ስኳር የሚፇሌግና 

የማይፇሌገውን ተሳታፉ ጠይቃ በመሇየት ቡናውን ከቀኝ ወዯ ግራ ትቀዲሇች፡፡ 

በካዲሚወቹ አማካኝነት ከበረኛይቱ በመጀመር ወዯግራ ሇሁለም ተሳታፉዎች እንዲዲረሰ 

ይሰጣሌ፡፡ ከዚያም ሁሇተኛ(ቶና)ና ሦስተኛ(በረካ) ቡናው ተፇሌቶ በአሷራፉዋ ቀጂነት 

ይጠጣሌ፡፡ ቡናው ተጠጥቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ  ስኒዎቹና ጀበናው ታጥቦ እጣቢው 

በማስታጠቢያ ወይም በላሊ ሰፉ ዕቃ እንዲይዯፊ ካዲሚዎች ወዯጓዲ ወስዯው 

ያስቀምጣለ፡፡ይህ ዕጥጣቢ የገፇራው ሦስተኛ ቀን ዴረስ ይቀመጣሌ፡፡ የቡናው ስነ-

ስርአት በዚህ መሌኩ ከተጠናቀቀ በኋሊ የዛር መንፇስ የሹመት ስነ-ስርአት ይካሄዲሌ፡፡  

  4.3.5. የዛር መንፇስ ሹመት ስነ-ስርአት  

የሹመት ሰነ ስርአቱ የሚዯረገው ቁጥቢቱ ሇተባሇችው የሴት ዛር ሲሆን ላልች የዛር 

መንፇሶች እንዱገቡ ዕዴሌ የሚፇጠርበትና ወዯ ዋናው የሀዴራ ስነ ስርአት መሸጋገሪያ 

ክዋኔ ነው፡፡ እሷ ቀዴማ የተሸመችበት ምክንያት የሁለም ዛሮች መሪ በመሆኗ እሷ 

ካሌተሾመች ላልች ዛሮች መግባት ስሇማይችለ እንዯሆነ የባህለ ባሇቤቶች ያስረዲለ፡፡ 

(ቃ.መ፣ባሇ ጉዝጓዝ ወ/ሮ መይረማ እንዴሪስ፣፣2/06/08፣ቸሪት እና ሀዴያ ሲራጅ፣

27/07/08፣ደሬ) ይህ ክዋኔ ትርጉም ባሇው ቅዯም ተከተሊዊ ሂዯት የተሞሊ ሲሆን 

                                                             
25 የአበጋሯን  እጅ ስሞ የመቀመጡ ክዋኔ በሁለም ምርቃቶች መጨረሻ ሊይ የሚካሄዴ ሲሆን 

በወል ባህሌ ምርቃት ከተሰጠ በኋሊ የመራቂን እጅ መሳም በምርቃት ስነ-ስርአት የተሇመዯ 
ዴርጊት ነው፡፡ 
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በክዋኔው ሊይ ከፌተኛውን ሚና የምትጫወተው አሷራፉዋ ናት፡፡ የክዋኔው ቅዯም 

ተከተሌ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

በመጀመሪያ አበጋሯ ካዲሚዎችን ቁና እንዱያመጡ ታዛሇች፡፡ ቁናውን ተቀብሊ 

ከባሇጉዝጓዟ በቀኝ በኩሌ ታስቀምጥና ባሇጉዝጓዟ ጭን ሊይ ያሇውን ጨላ የተነከረበትን 

ቆሪ፣ ቅቤ የተቀሇጠበትን ጎዴጓዲ ሳህን፣ቅቤ ይዘው የነበሩትን ትንንሽ ስኒዎች እና 

ቅንጨ የያዘውን ሳህን የያዘውን ሰፋዴ ታነሳሇች፡፡ ከዚያም ከባሇጉዝጓዟ ራስ በሊይ ቀረብ 

አዴርጋ ሦስት ጊዜ የሚከተሇውን ተሇማምኖ በንግግር በማሇት ታዞራሇች፡፡ 

እንዲትወቅሺ እንዲትነቅሺ እነሆሌሽ፣  
እናቴዋ ወርቄዋ ሇማኝ ሊታጪ ሇመንኩሽ፣ 
በሚዜ ይሁንብሽ፣በደበርቲ ይሁንብሽ፣ 

ግብርሽ እነሆሌሽ፣ 
ተቀበያት እንዲትወቅሽ፣ 
………………………… 

ይህ ዴርጊት ዴግሷን የዛር መንፇሷ እንዴትቀበሊት ሲባሌ የሚዯረግ ተሇማምኖ ሲሆን 

አሷራፉዋ የተሇያየ ቋንቋ የምትችሌ ከሆነ በምትችሇው ቋንቋ ሁለ የምትሇው ነው፡፡ 

ካዲሚዎች ዲቦ፣ኑግ ፣ ፇንዴሻ እና ሽምብራ  እንዱያመጡ ይዯረግና አሷራፉዋ ሦስት 

ሙሌሙሌ ዲቦ፣ኑግ፣ ሽምብራ እና ፇንዴሻ ቁናው ሊይ ታዯርጋሇች፡፡ ከዚያም ሰፋደን 

ቁናው ሊይ ይከዯንና ነጭ ኩታ(ነጠሊ) ወይም ጋቢ ይሸፇናሌ፡፡ ይህን ቅዯም ተከተሊዊ 

ክንውን ካጠናቀቀች በኋሊ አሷራፉዋ “ይሄው እንግዱህ ተሾመች እሌሌ እሌሌ እሌሌ” 

በማሇት ታበስራሇች፡፡ ተሳታፉዋችም “እሌሌ እሌሌ እሌሌ” በማሇት የሹመት ብስራቱን 

ያስተጋባለ፡፡ የገፇራው ሦስተኛ ቀን ዴረስ እንዯተሸፇነ ይቀመጣሌ፡፡  

በስነ-ስርአቱ ሊይ እንዯሚታየው ባሇጉዝጓዟ ከጨላ ነከራ እስከ ሹመት ስነ-ስርአቱ ዴረስ 

ሰፋደንና ሰፋደ ሊይ ያለትን ነገሮች ጭኗ ሊይ ተሸክማ ቆይታሇች፡፡ ይህ የሆነበትን 

ምክንያት የባህለ ከዋኞች ሴቷ ዛር የሹመት ስነስርአቱን መቀበሎን ሇማረጋገጥ እንዯሆነ 

ገሌጸዋሌ፡፡ መቀበሎን የሚያረጋግጡትም ባሇ ጉዝጓዟ ሀዴራው እርቅ በይ እርቅ በይ 

በሚሇው ቃሌ ግጥም ሲጀመር ተነስታ በማጉራቷ(በመጨፇሯ)ና የሹመት ክንውኑ 

ሲካሄዴ ምንም የእንቢኝታ( ፌቃዯኛ አሇመሆን) እንቅስቃሴም ሆነ ዴምፅ ባሇማሰማቷ 

ነው፡፡ ከሹመት ስነስርአቱ በኋሊ ጭኗ ሊይ ያሇው ሰፋዴ ወርድሊታሌ ፤ የዯገሰችው 

ዴግስም ቀርቦሊት አዴርሳሇች፡፡ በመሆኑም ከዚህ በኋሊ በነፃነት መጨፇር(ማጉራት) 



  

77 
 

የምትችሌበት መንገዴ ተጠርጎሊታሌ፡፡ በዚህ ክዋኔ ሊይ ቁጥቢቱ የተባሇችው ዛር 

ተሷርፊሇች ፤ተዯስታሇች ማሇትም ዛሪቱ ተሇምናሇች  ፣ጨላው  ተነክሯሌ፣አወሌ 

ቡናው ከተጠጣ በኋሊ የዲቦና የጥራጥሬ ዴግሱ ተሰጥቷታሌ( ተሹማ ተቀምጣሇች)፡፡  

ስሇዚህ ሹመት የሚባሇው ቁጥቢቱ የተባሇችው ከሁለም የዛር አይነቶች በፉት ቀዴማ 

የምትገኝ መሆኗ እና የበሊይነቷ የሚረጋገጥበት የክዋኔ ሂዯት ነው፡፡ ከዚህ መረዲት 

የሚቻሇው ከወንዴ ዛር ይሌቅ የሴት ዛር(ቁጥቢቱ) መሪነትንና የበሊይነትን  እንዱሁም 

ማህበረሰቡ ሇሴት ዛር ያሇው ክብር ከፌተኛ መሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም እሷ ከተቆጣች 

ሇበሽታ አጋሌጣ ትሰጣሇችም ተብል ሲሇሚታመን ነው፡፡ ይህ የዛር መንፇስ ሹመት 

ከተጠናቀቀ በኋሊ  የራት ስነ ስርአቱ ይቀጥሊሌ፡፡  

4.3.6. የራት ስነ-ስርአት ፣ የጫት ጀባታ፣ደአ እና የሙዲ ስነ-ስርአት 

የራት ስነ ስርአቱን ሇመጀመር ካዲሚዎች ግርድሹ ውስጥ ያለትን ተሳታፉዎች እጅ 

ያስታጥባለ፡፡ አበጋሯ “በለ ማዴ(ምግብ) ይቅረብ” ስትሌ በባሇጉዝጓዟ ሌጅ፣ምራት፣

ወይም ሰራተኛ እና በካዲሚ አማካይነት እንጀራ በምስር ወጥ ሇአምስት  ሇአምስት 

ወይም ሇሦስት ሇሦስት የሚጠጣ ውሀ ጋር ይቀርባሌ፡፡ ሁለም ተሳታፉ ምግቡን ከበለ 

በኋሊ በካዲሚዎች ማዴ ይነሳሌ ፤ እጅም  ያስታጥባለ፡፡ ራት ከተበሊ በኋሊ የገፇራ 

ተሳታፉዎች (የቡዴኑ) የጋራ መገሌገያ በሆነው ትሌቅ ጀበና  በቅዴመ ዝግጅት ጊዜ 

ከተዘጋጀው የተፇጨ ቡና ሇሁሇተኛ ጊዜ አወሌ ቡን በካዲሚ ይፇሊሌ፡፡ ከዚህ ጀምሮ 

የሚፇሊው ቡና እና ሻይ የሚቀዲው በአሷራፉዋ ሳይሆን በካዲሚ ነው፡፡ ካዲሚዋ “አወሌ 

ጀባ አወሌ ጀባ” በማሇት ጀበናውን ጎንበስ ብሊ እንዯመያዝ ታዯርጋሇች፡፡ አበጋሯም 

ምርቃን ትሰጣሇች፡፡ ካዲሚዋም ጀበናውን ሇቃ፣ተሳታፉዎችም ምርቃኑን ይቀበሊለ፡ 

የቡና ቁርስ የሚሆን ዲቦ በካዲሚ ይቀርባሌ፡፡ በአሷራፉቱ ወይም በአበጋሪቱ ዲቦው 

ቢስሚሊሂ ረህማን ረሂም ተብል ከተቆረሰ በኋሊ ካዲሚዎች ከበረኛይቱ በመጀመር 

ሇሁለም ተሳታፉ ያዲርሳለ፡፡ ከዚያም እንዯ መጀመሪያው የአወሌ ቡና ስነስርአት አወለ( 

የመጀመሪያው ቡና) ከተጠጣ በኋሊ በባሇጉዝጓዚቱ የመጀመሪያ ወንዴ ሌጅ ወይም በባሌ 

ጫት ይጀባሌ (ይቀርባሌ)፡፡ እነዚህ ሁሇቱ ከላለ በላሊ ቅርብ ወንዴ ዘመዴ ጫቱ 

ይቀርባሌ፡፡ ጫቱ የሚጀባው ሇአበጋሯ ሲሆን ጀቢው ጫቱን እንዯታሰረ በሁሇት እጆቹ 

ይዞ ከወገቡ ጎንበስ በማሇት “ጫት ጀባ ቀንበጥ ጀባ” ይሊሌ፡፡ አበጋሯም “መርሀባ” 
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በማሇት ምርቃቷን በ “እርፍ መረባ” ትጀምራሇች፡፡ ባሇጉዝጓዟ እና ጫት የጀባው ሰው 

በቁሙ ከወገቡ ጎንበስ ብል አሜን አሜን በማሇት ምርቃቱን ሲቀበለ ላልች 

ተሳታፉዎች ዯግሞ “መረባ” በማሇት አወንታ(የይሁንታ) ቃሌ ያሰማለ፡፡ የእርፍ መረባ 

ምርቃቱ በአንዴ ይሁን ፣በሁሇት ይሁን ፣በሦስት ይሁን እየተባሇ ሦስት ጊዜ 

ይመረቃሌ፡፡ ሇአብነት በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ቤት የተካሄዯው ገፇራ ክዋኔ ሊይ ጫት 

የጀባው የመጀመሪያ ወንዴ ሌጇ የሆነው መሀመዴ አሉ ሲሆን ፊጡማ ሰይዴ ቤት 

ዯግሞ ባሌተቤቷ የሆኑት ሀሰን አህመዴ ናቸው፡፡ በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ቤት የነበረው 

ክዋኔ የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡ 

አበጋሪት          ጫት ጀቢውና ባሇጉዝጓዟ       ተሳታፉዎች  

   እርፍ መረባ                   አሜን              መረባ 
         እርፍ መረባ                   አሜን               መረባ 

   የዛሬው ቀን ሊንተም ግጥም       አሜን 
   ሇእናትህም ግጥም አሊህ ያዴርገው     አሜን            መረባ  

         በአውራጫው አሊህ ያሽርህ             ”                ” 
         ጤና ጀባ እናትህም ዯህና ትሁንሌህ….   ”                ” 
         የብር ቤት ፣የጤና ቤት፣ያማረ ቤት ይሁን   ”             ”                      
         ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን፣ዯጋጎቹ መጀን     ”            ”            
         በሌግ ከመኸር ይግጠምህ……….            ”             ”    
         ይሁን በይ እርፍ                      አሜን          ይሁን  
         በሁሇት ይሁን  ማግኛህ ዛሬ ይሁን       አሜን           ይሁን  
           …………………………………… 
        የራበውን አጉርስበት፣የጠማውን አጠጣበት 
        የታረዘውን አሌብስበት አሊህ ያቆይህ……… 
        ይሁን በይ እርፍ                         አሜን           ይሁን  
        በሦስት ይሁን ማግኛህ ዛሬ ይሁን             ”               ”     

ሁለም ግጥምህ ይሁን………..               ”                ”   
        ይሁን በይ እርፍ                        አሜን            ይሁን 

ጫት የጀባው ተመራቂ የአበጋሯን እጅ ስሞ ይቀመጣሌ፡፡ ምርቃቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ 

ወንደ አሷራፉ እና ማሲንቆ ተጫዋቹ ወዯ ግርድሹ እንዱገቡ አበጋሯ ትፇቅዲሇች፡፡  

ከዚያም ነገያ ነገያ የተሰኘው ቃሌ ግጥም በዴቤ በጭብጨባ ታግዞ እንዯሚከተሇው 

ይዜማሌ፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም ሀዴራው አማን(ሰሊም) ይሁን በማሇት በዜማ ደአ 

የሚያዯርጉበት ነው፡፡ ይህንንም ነገያ የሚሇው የኦሮምኛ ቃሌ ሰሊም ከሚሇው ፌቺ 

እንረዲሇን፡፡ 
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አሷራፉ                           ተሳታፉ 

ነገያ ነገያ፣ (2 ጊዜ)               ነገይ ነገያ (2 ጊዜ) 
ነገያ አሇሚቱ፣                          ”                                                   
ነገያ ቁጥቢቱ፣                           ”                                                         
አዝማች                                                                
ነገያ በይሊት ፣                          ”                                                                      
ነገያ አሁን ነው፣……………..                 ”                                           
ነገይ ነገያ፣ (2 ጊዜ)                          ”                                                 
ነገያ ወንዘኛው፣                              ”                         
ነገያ ነገያ ፣                                 ”                            
ነገያ ሦስት ነው                             ”     
በአራተኛውማ ጠቅሌል መሄዴ ነው፡፡             ” 
ነገያነገያ፣                                   
 ይሁን                 አሜን                      ይሁን 

ሇአንዴ ወይም ሇሁሇት ዯቂቃ ያህሌ ይህ ቃሌ ግጥም ከተዜመ በኋሊ  አበጋሯ 

ትመርቃሇች፡፡  

አበጋሪት                                       ተሳታፉ 

እርፍ መረባ                                     መረባ 
እርፍ መረባ                                     መረባ 
አሊህ ያሽራችሁ፣ዯስ ይበሊችሁ                        ” 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን                        ” 
ሁለም ይታረቃችሁ                                ” 
በሊስታው ሻሩ                                     ” 
አሊህ ያሽራች                                      ” 
አብራቸሁ ሻሩ                                     ” 
እሷም ዯህና ትሁንሌን                              ” 
ሌጆቿም ዯህና ይሁኑሌን                            ” 
አማን አሊህ ያዴርገን                                ” 
ይሄ ቀየ ይሻር                                     ” 
……………………………… 
ይሄ ሀዴራ እንግዱህ ያማረ ይሁን                     ” 
የገባንበት ሰቀሊ የተቀመጥንበት ነጠሊ ግጥም ያዴርገን     ” 
….ይሁን በይ እርፍ                              ይሁን 

ከምርቃት በኋሊ ነገያ ነገያ የሚሇው ቃሌግጥም በዴጋሜ እየተዜመ ሳሇ አበጋሪቱ 

የጫቱን እስር(ቋጠሮ) ትፇታና ሦስት ጊዜ ቆንጥራ ሇባሇጉዝጓዟ ትሰጣታሇች ፤ እሷ 

በርሀባ በማሇት ትቀበሊሇች፡፡ ከዚያም ሁሇቱን ቁንጥር ሇራሷ አስቀርታ አንደን ቁንጥር 
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ሇባሎ ትሰጣሇች፡፡ ባሌ ከላሊት ዯግሞ ሇወንዴ ሌጇ ትሰጣሇች ፤ ይህ ካሌሆነ ዯግሞ 

ጫቱን ሇጀባው ቅርብ ዘመዶ ትሰጣሇች፡፡  

አበጋሪቱ በነገያ ነገያ ግጥም ታጅባ ጫት ማዯሎን ትቀጥሊሇች፡፡ ከሙሽራዋ ቀጥሊ 

ሇበረኛይቱ ቆንጥራ ትሰጣሇች ፤ በረኛይቱም ከተቀመጠችበት በመቆም ትቀበሊሇች፡፡ 

በዚህ ሁኔታ ከቀኝ ወዯ ግራ ሇሁለም ተሳታፉ ጫቱን ታዲርሳሇች፡፡ ጫቱ እየተቃመ 

የነገያ ነገያ ዜማው ይቀጥሊሌ፡፡   በአጠቃሊይ ሦስት ጊዜ “ነገያ ነገያ” የሚዜም ሲሆን 

ከእያንዲንደ ዜማ በኋሊ አበጋሯ ምርቃን ትሰጣሇች፡፡ የዛር መንፇስ በዚህ ዜማ ከተነሳ 

ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ታጎራሇች፡፡ በዚህ ዜማ ሙሽራዋም ላልችም ዛር ያሇባቸው ሰዎች 

ሇተወሰነ ጊዜ ካጎሩ በኋሊ ሲቀመጡ አበጋሯ “ከሊይም ከታችም ያሊችሁ እሳት የፇጃችሁ 

፣ ስትመጡ እሾህ የወጋችሁ ካሊችሁ አውፈ በለን፣ አውፌ እንባባሌ እና እንቃም፣ 

አሊህ ያሽራቸው ፀጥ ብሇን እንቃም ፣ ደአ እናዴርግ፡፡” በማሇት በተሇያዩ ጉዲዮች 

የተጣለ ካለ በቀሌባቸው ይቅር እንዱለ በመንገር ሇተሳታፉዎቹ ሁለ የደአ ሰአት 

መሆኑን ታሳውቃሇች፡፡ ይህ ደአ በቡዴን ሚካሄዴ ሳይሆን በየግሌ በዝምታ(በተመስጦ) 

የሚካሄዴ ነው፡፡ ደአው ሇተወሰነ ዯቂቃ (ከ5-10 ዯቂቃ) ከተዯረገ በኋሊ አበጋሯ ሴት 

ዛሯ ከባሇ ጉዝጓዟ ሊይ በሽታን፣ችግርን፣መጥፍ ነገርን ወዘተ እንዴታስወግዴሊት ከላሊው 

ምርቃት በተሇየ “አንሺ” የሚሌ የማስወገጃ (ማባረሪያ) ቃሌ ያሇውን ምርቃት 

እንዯሚከተሇው ትመርቃሇች፡፡ 

አበጋሪት                                ተሳታፉዎች 

እረፍ መረባ (2 ጊዜ)                      መረባ (2 ጊዜ) 
መጥፍ ነገርን ያዥሊት                      መረባ 
በሊን አንሺሊት                             አንሺ 
እንግዱህ ዛሬ ከማጀቷ አውጭሊት             አንሺ 
ጫት ቅሜም አሊምጨም               አንሺ 

እንግዱህ ሞኝ ነገርን አባሪሊት                 አንሺ 
እዚያው ጣይሊት                            አንሺ 
………………                            ……….. 

   አንሺ እፌ አንሺ እፌ             አንሺ እፌ አንሺ እፌ (በእጃቸው      
ምሌክት በማሳየት) 

የባሇጉዝጓዟን ህመምና ችግሮች ሴቷ ዛር እንዴታነሳሊት የሚያዯርጉበት ምርቃት 

መዝጊያው “አንሺ እፌ አንሺ እፌ” የሚሌ ሲሆን በሽታና ችግሮቿ ይነሱ(ይወገደ) 



  

81 
 

ማሇትን ያመሇክታሌ፡፡ይህ ምርቃት እንዯተጠናቀቀ “አማን አውሇን አማን አውሇን” 

የሚሇው ቃሌ ግጥም በዴቤ እና ጭብጨባ በሚከተሇው ስሌት ይዜማሌ፡፡ 

አሷራፉ                               ተሳታፉዎች 

አማን አውሇን አማን አውሇን፣         አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አሚን አማን አውሇን፣                አሚን አማን አውሇን፣ 
አማን አውሇን አማን አውሇን፣          አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አሚን አማን አውሇን፡፡                አሚን አማን አውሇን፡፡ 
አዝማች 
 

ይህ ቃሌ ግጥም ከሁሇት እስከ ሦስት ዯቂቃ የሚዜም ሲሆን በሰሊምና በጤና የገፇራ 

ስርአቱን እንዱያካሂደ ሌዕሇ ተፇጥሯዊ ሀይሌን የሚማፀኑበት ነው፡፡ በቃሌ ግጥሙ ሊይ 

ተዯጋግሞ የሚሰማው “አማን አውሇን” የሚሇው ዜማ ሲሆን አማን የሚሇው ቃሌ ሰሊም 

ማሇት ነው፡፡ እዚህ ሊይ የገፇራ ክዋኔው የሚካሄዯው ላሉቱን ሙለ ሆኖ ሳሇ እንዳትና 

ሇምን አውሇን ይባሊሌ የሚሌ ጥያቄ ማንሳቱ የማይቀር ነው፡፡ ሇዚህ ምክንያቱ ዯግሞ 

የገፇራ ተሳታፉዎች እንዯሚገሌፁት የረፌትና የዕንቅሌፌ ጊዜያቸውን መስዕዋት 

አዴርገው ምሽቱን እንዯቀን ቆጥረው ክዋኔውን ስሇሚያካሂደ ወቅቱ ሇተርታው ህዝብ 

ምሽት ቢሆንም ሇእነሱ ግን ቀን (ብርሀን) ነው፡፡ ስሇዚህ እንዯማምሻ ሳይሆን እንዯውል 

የሚቆጥሩት ነው፡፡ (ቃሇ መጠይቅ፣ ለባባ ሁሴን፣01/06/08ዓ.ም) 

ይህ የሌመና ቃሌ ግጥም እየተዜመ ሳሇ ምንም አይነት ጉሪያ የሇም ምክንያቱም 

ተሇማምኖው ሇዛሩ የሚዯረገው ሇዛር መንፇስ ሳይሆን ሇፇጣሪያቸው(አሎህ) በመሆኑ 

ነው፡፡ ቃሌ ግጥሙ ሲያሌቅ አበጋሯ እንዯሚከተሇው ትመርቃሇች፡፡ 

      አበጋሪት                                        ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ                                     መረባ 
እርፍ መረባ                                     መረባ 
እንግዱህ ዛሬ አሊህ ያሽርሌን                        መረባ 
ጤናውም ክብረቱም እርዚቁም እዚሁ ቤት ይሁን       መረባ 
……….ይሁን በይ እርፍ                           ይሁን 

 በሴት ሰሀቦች( በእስሌምና ሀይማኖት ታሪክ የሚታወቁ ታሊሊቅ ሰዎች) ስም 
በመጥራትና በማወዯስ  ሴት ዛሯ ወዯ ሀዴራው እንዴትገባ ዕዴሌ የሚሰጥና 
የሚፇቅዴ ቃሌ ግጥም ያሇ ዴቤ መዜም ይጀምራሌ፡፡ የመጀመሪያዎቹ ሁሇት 
ስንኞች እንዯተባለ ዴቤ እየተመታና እየተጨበጨበ ቃሌ ግጥሙም 
ተሳታፉዎቹ አሷራፉዋ የምትሇውን እየተቀበለ እንዯሚከተሇው ይከወናሌ፡፡ 
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አሷራፉ                               ተሳታፉዎች  

ግቡ ግቡ አሚናት (2 ጊዜ)              ግቡ ግቡ አሚናት (2 ጊዜ) 
የሰይዲችን እናት ግቡ ግቡ አሚናት   የሰይዲችን እናት ግቡ ግቡ አሚናት  
ግቡ ግቡ መይረሙ (2 ጊዜ)              ግቡ ግቡ መይረሙ (2 ጊዜ)  
አሊህ ሉያሽረን ከህመሙ ግቡ ግቡ መይረሙ  አሊህ ሉያሽረን ከህመሙ ግቡ 
ግቡ መይረሙ 
ግቡ ግቡ ፊጢማ (2 ጊዜ)                 ግቡ ግቡ ፊጢማ (2 ጊዜ)                  
የአውገረድቹ ኢማማ ግቡ ግቡ ፊጢማ  የአውገረድቹ ኢማማ ግቡ ግቡ 
ፊጢማ   
ግቡግቡ ሀዋየ (2 ጊዜ)                       ግቡግቡ ሀዋየ (2 ጊዜ) 
ደአችን ይሁን የሇየ  ግቡግቡ ሀዋየ……………. 

በዚህ ግጥም ጊዜ  ጊዜ ሀዴራው በጣም የሚዯምቅበትና የተሇያዩ የዛር መንፇስ 

አይነቶች ወዯ ሀዴራው የሚቀሊቀለበት በመሆኑ አውደ ይበሌጥ ይዯምቃሌ፡፡ ቃሌ 

ግጥሙ በዴቤና በጭብጨባ ታግዞ በዯመቀ ሁኔታ ከተዜመ በኋሊ ሁሇተኛው ቡና (ቶና) 

በካዲሚ ይቀርባሌ፡፡ አበጋሯ እንዯሚከተሇው ምርቃት ትሰጣሇች ካዲሚዋም ምርቃቱ 

ሲያሌቅ ትቀዲሇች፡፡                            

 አበጋሪት                            ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ                            መረባ 
እርፍ መረባ                            መረባ 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን…           መረባ 
ዕዴሜ ጀባ ጤና ጀባ                      መረባ 
ክፈ አይንካህ ዯግ አይሇፌህ………           መረባ 
ይሁን በይ አርፍ                          ይሁን 

ቶናው ተጠጥቶ ሲጠናቀቅ አማንየ አማኔው ነብየ በማሇት የሚዜመው ቃሌ ግጥም 

ይጀመራሌ፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም ዯግሞ በእስሌምና ሀይማኖት በመሌዕክተኛነት 

(በነብይነት) የሚታወቁትንና ትሌቅ ስፌራ የሚሰጣቸውን መሀመዴ(ሰ.ዏ.ወ)ን የሚያነሳ 

ነው፡፡ በግጥሙ ውስጥ አማንየ የሚሇውን ቃሌ ተከትሇው ተዯጋግሞ የሚመጡት 

ስሞች ነብይ እና ሰይዱና መሀመዴ ናቸው፡፡ ሰይዱ የነብዩ መሀመዴ(ሰ.ዏ.ወ) ላሊው 

ስማቸው ሲሆንነብይ የሚሇው ዯግሞ የመሌዕክተኝነታቸው መጠሪያ ስያሜ ነው፡፡ 

በመሆኑም ይህ ቃሌ ግጥም ጫት ቅመው ወዯ ሞቀ ሀዴራ ከመግባታቸው በፉት ከሊይ 

ፇጣሪያቸውን አሊህን ሰሊም አዴርገን ብሇው እንዯጠየቁበት ቃሌ ግጥም ሁለ 

ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ)ን ሰሊም አዴርጉን በማሇት በሙገሳ የሚሇምኑበት እና ታሪካቸውንም 

የሚያነሱበት ነው፡፡ ስሇዚህ በዚህ ቃሌ ግጥም ሊይም  የዛር መንፇሶች ጥሪና ሙገሳ 
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ባሇመኖሩ ምንም አይነት ጉሪያ(ማጓራት) አይታይም፡፡ ቃሌ ግጥሙ  በዴቤና 

በጭጭብጨባ ታግዞ እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡፡ 

አሷራፉ                                     ተሳታፉዎች 

አማንየ አማኔው ነብየ፣ (2 ጊዜ)              አማንየ አማኔው ነብየ፣ 
አማኔው አማኔው አማኔው ነብየ፣ (2 ጊዜ)      አማንየ አማኔው ነብየ፣  
አማኔው አማኔው  አማኔው ሰይዱ፣            አማንየ አማኔው ነብየ፣ 
አማኔው አማኔው አማኔው መሀመዴ፣           አማንየ አማኔው ነብየ፣ 
ሄዯች ግመሉቱ…………………….. 

ይህ ቃሌ ግጥም ሇተወሰነ ጊዜ (ከ4-5 ዯቂቃ) ሲዜም ከቆየ በኋሊ ያቆሙና ካዲሚዋ 

ሦስተኛና የመጨረሻውን ቡና (በረካ) ያቀርባለ አበጋሯ እንዯሚከተሇው ትመርቅና 

ካዲሚዋ ትቀዲሇች፡፡  

አበጋሪት                               ተሳታፉዎች  

እርፍ መረባ                                   መረባ 
እርፍ መረባ                                    መረባ 
እንግዱህ ዛሬ ጨርሶ ትሻር                        መረባ 
ጤና ጀባ፣ዕዴሜም ጀባ፣እርዚቅም ጀባ፣ዯግ ከራማ ጀባ    ” 
ይሄ ቃየ እንግዱህ ያማረ ቤት ይሁን                   ” 
ሌጆቿም ዯህና ይሁኑ                                ”             
ይሄ ቃየ እንግዱህ ሇራበው ማጉረሻ፣ሇታረዘው ማሌበሻ ይሁን   ” 
………………………… 
ይሁን  በይ   እርፍ                                 ይሁን 

በረካው ተጠጥቶ እንዲሇቀ ባሇጉዝጓዟ እግሯን ዘርግታ በተቀመጠችበት በአጉል ቅጠሌ 

ተጠቀሌል በፋስታሌ የታሰረ ቃለ(ያሌቀሇጠ) ቅቤ ፋስታለን ፇትታ በመግሇጥ በሁሇት 

እጇ ይዛ ሇአበጋሯ ከነፋስታለ “ሙዲ ጀባ” ትሊሇች፡፡ አበጋሯም “መረሀባ” ብሊ 

ከተቀበሇች በኋሊ እንዯሚከተሇው ሙሽራዋን መርቃ ሇሚጁ ሴት እንዴታዴሌ ትሰጣሇች፡

፡ ሚጁ ማሇት የመጀመሪያ ባሎን ያሌፇታች፤ ከመጀመሪያ ባሎ ጋር በመኖር ሊይ ያሇች 

ሴት ናት፡፡  

አበጋሪት              ባሇ ጉዝጓዝ          ተሳታፉዎች 

እርፍ በረባ              አሜን                መረባ 
እርፍ መረባ                አሜን               መረባ   
በዚሁ በሙዲው አሊህ ያሽርሽ     ”                  ”   
በጥንዴ ውሇጂ                 ”                   ” 
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ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን       ”                  ”        
ይታረቁሽ በእርቅ ይግቡሌሽ       ”                  ” 
ፌሬው የአንቺ ይሁን            ”                   ” 
እርዚቅሽ ብዙ ይሁን ከራማሽ ጥሩ ይሁን   ”           ” 
…………………………………….. 
ይሁን በይ እርፍ            አሜን               ይሁን              

አበጋሯ በዚህ መሌኩ ከመረቀች በኋሊ “ሙዲ ጀባ” በማሇት ሇፇሇገችው የመጀመሪያ 

ባሎን ሊሌፇታች ሴት “ሚጁ ጀባ” እንቺ አንቺ እዯይ ብሊ በሁሇት እጇ ትሰጣታሇች፡፡ 

ሚጁዋም መርሀባ በማሇት ተቀብሊ ሇአበጋሪቱ ሦስት ጊዜ ቆንጥራ ትሰጣታሇች፡፡ 

ከዚያም ግርድሹ ውስጥ ያለትን ሰዎች በአይኗ ቆጥራ ቅቤውን ሇባሇጉዝጓዟ አስቀርታ 

እዚያው ፋስታለ ሊይ ቆንጥራ በመመጠን በቁጥራቸው ሌክ ትመዴባሇች፡፡ መዴባ 

ስትጨርስ ጫቱ እተቃመ ፤ቂምሀ እንዯተቀመጡ (ደዓ እያዯረጉ) ከበረኛይቱ ጀምራ 

ከቀኝ ወዯግራ ሁለንም በእጇ ታዴሊሇች፡፡ ሁለም ተሳታፉዎች ከተቀመጡበት በመቆም 

በእጃቸው ወይም እንዴትቀባቸው ፀጉራቸውን ገሇጥ በማዴረግ ይቀበሊለ፡፡ ሇሁለም 

ካዲረሰች በኋሊ አዲረሰሌኝ በማሇት ተሳታፉዎችን ትጠይቃሇች ፤ ሁለም በአንዴ ሊይ 

አዎ ይሊለ፡፡ ሚጁዋ ሇአበጋሯ ብቻ ሦስት ቁንጥር ሇላልቹ ተሳታፉዎች አንዴ አንዴ 

ቁንጥር ቅቤ የሰጠችበት ምክንያት አበጋሯ ከላልቹ በበሇጠ በአካባቢው የተከበረች 

መሆኗን ሇማሳየት እንዯሆነ የባህለ ባሇቤቶች ይገሌፃለ፡፡ 

ከዚያም እንዯቆመች ያዯሇችበትን ፋስታሌ እና ሇባሇ ጉዝጓዟ ያስቀረችውን ቅቤ ይዛ 

በማሳየት አሜን አሜን አሜን ትሊሇች፡፡ ከዚያም ከበረኛይቱ ጀምራ ከቀኝ ወዯ ግራ 

የያዘችውን በማዞር አሜን አሜን አሜን እያሇች ታሳያሇች ከዚያ ሁለም በየፉታቸው 

ይዛ ስትመጣ እስስ እስስ ፣ኡስስ ኡስስ፣አሊህ ያሽራት፣አሊህ ያሽራት እስስ እስስ ይሊለ፡፡ 

ይህንም ማሇት ሁለም ይስማማሽ ይቀበለሽ፣ፇውስ አግኚ ማሇት እንዯሆነ ተሳታፉዎቹ 

ይገሌፃለ፡፡ (ከቡዴን ውይይት ፣ 23 /07/08፣ ደሬ)  

ሁለም ግርድሹ ውስጥ ያለ ተሳታፉዎች ይህን ዴርጊት ካከናወኑ በኋሊ የቀረውን ቅቤ 

ባሇጉዝጓዟ አናት ሊይ ታዯርግሊታሇች፡፡ ከካዲሚዎቹ አንዶ ሇእጇ ዉሀና ሳሙና 

በማምጣት ታስታጥባታሇች፤እጣቢውንም ወዯ ውጭ ትዯፊሇች፡፡ ሚጁዋ ቅቤ እዯሊውን 

እንዯጨረሰች እጇን ታጥባ ወዯ ቂምሀው(ደዓው) ትቀሊቀሊሇች፤ ጫት መቃሟን 

ትጀምራሇች፡፡ 
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ከዚህ በኋሊ ሀዴራው በአሙማ በአሙማ ቃሌ ግጥም እንዯገና ይጀምራሌ፡፡ ሀዴራውን 

የምትጀምረው አሷራፉቱ ስትሆን ዴቤውን እየመታች አሙማ አሙማ ስትሌ 

ተሳታፉዎችም በጭብጨባ አሙማ አሙማ በማሇት ይቀበሎታሌ፡፡ ባሇ ጉዝጓዟም 

ተነስታ ማጉራት ትጀምራሇች፣ላልችም ዛር የሰፇረባቸው ተሳታፉዎች እየተነሱ 

ያጎራለ፡፡ ሀዴራዉ እንዯገና ይዯራሌ፤አውደም ይዯምቃሌ፡፡ የቀሌ ግጥሙ ክዋኔ 

የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡ 

አሷራፉ                            ተሳታፉዎች 

አሙማ አሙማ (4 ጊዜ)           አሙማ አሙማ (4 ጊዜ)   
አሙማ አሙማ ሇሙዲው                ›› 

    አሙማ አሙማ ቅጥቢቱ                 ››                        
      አዝማች   
ባሇዝጓዚቱ አሙማ አሙማ                ››                                       
አሙማ በይሊት…                        ››                                       

በዚህ ቃሌ ግጥም ሊይ አሙማ መፌጠን (ቶል መምጣት) ማሇት ሲሆን ሴቷን ዛር  

በፌጥነት(አምመሽ) በባሇ ጉዝጓዟ ሊይ ነይ በማሇት በሙገሳ የሚጠሩበት ቃሌ ግጥም 

ነው፡፡ አሷራፉዋ ይህን ቃሌ ግጥም ከመራች በኋሊ ዴቤውን ሇወንደ አሷራፉ በመስጠት 

የአሷራፉነቱን ሚና ሇወንደ ትሰጣሇች፡፡ እዚህ ሊይ ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ካሊጎራች ወንደ 

አሷራፉ ዴቤውን እየመታ እሷ እርቅበይ እርቅበይ የተሰኘውን ቃሌ ግጥም ታዜማሇች፡፡ 

ተሳታፉዎች በጭብጨባ እየተቀበለ፣አሷራፉውም ግጥም እየተቀበሇና ዴቤውን እየመታ 

ያዜማሌ፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም ብዙም ሳይቆይ አሙማ አሙማ በሚሇው ቃሌ ግጥም 

ሲቀየር ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ታጎራሇች፡፡ እምቢ ብል የዛር መንፇሱ ካሌተነሳና ካሊጎራች 

አሚን አሚን አሚን እየተባሇ  በዯመቀ ሀዴራ ይዜማሌ፡፡ በዚህ ቃሌ ግጥም 

ያሌተቆጣች ዛር ከሆነች ትነሳሇች፤ ማሇትም የማትነሳው ግጥሙን ያሌፇሇገች ከሆነ 

ነው፡፡  (ከቃ.መ፣አበጋሪት ወ/ሮ አሚናት አሉ 01/06/08፣ቤሬ) 

በምሌከታም ማረጋገጥ እንዯቻሌኩት በወ/ሮ አረጋሽ ቤት በተካሄዯው የገፇራ ክዋኔ ሊይ 

የዛር መንፇሱ በአሙማ አሙማ እና በእርቅበይ እርቅበይ አሌነሳ ብሊ በአሚን አሚን 

ሌትነሳ ችሊሇች፡፡ በላልቹ የገፇራ ክዋኔዎች ሊይ ግን አሊጋጠመኝም፡፡ የቃሌግጥሙ 

አካሄዴ የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡  
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አሷራፉ                            ተሳታፉዎች 

አሜን አሜን አሜን፣ (8 ጊዜ)         አሜን አሜን አሜን፣ (8 ጊዜ)                          
አሜን እማማየ፣                     አሜን አሜን አሜን፣ 
አሜን አሜን አሜን፣                 አሜን አሜን አሜን፣ 
አንቺ ባሇሙዲ፣                      አሜን አሜን አሜን፣ 
…………………………             አሜን አሜን አሜን፣ 
እሌሌሌሌ                             እሌሌሌሌ 

በዚህ ቃሌ ግጥም ዛሩ ይነሳና ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ታጎራሇች፡፡ ላልችም ተሳታፉዎች 

ተነስተው ያጎራለ፡፡ ቃሌ ግጥሙ ሇተወሰነ ጊዜ ከተዜመ በኋሊ እሌሌ እሌሌ ተብል 

ይቋጫሌ፡፡ በመቀጠሌ የአወሌ ቡና ስነ-ስርአት ይጀመራሌ፡፡ ይህ ቡና በክዋኔ ሂዯት 

ውስጥ ከሚፇለት ላልች የቡና ስርአቶች የተሇየ ነው፡፡ ይኸውም የቡና ስርአቱ 

ሁሇተኛ(ቶና) እና ሦስተኛ(በረካ) ቡና የሇውም፡፡ እንዱሁም ከምርቃን በተጨማሪ ቡናው 

የሚቀዲው በላልቹ የቡና ስርአቶች ሊይ የማይዜም ቃሌ ግጥም ከተዜመሇት በኋሊ ነው፡

፡  አወሌ ቡናው በካዲሚዎች ይቀርባሌ ፤ ካዲሚዋ አወሌ ጀባ አወሌ ጀባ በማሇት አቦሌ 

ቡና መቅረቡን ታሳውቃሇች፡፡ አበገሯ እንዯሚከተሇው ባሇጉዝጓዟንና ቤተሰቦቿን 

ትመርቃሇች፡፡ 

 

አበጋሪት              ባሇጉዝጓዝ                  ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ                አሜን                 ይሁን 
እርፍ መረባ                  አሜን               ይሁን 
የዛሬው ቀን ግጥማቸው ይሁን       ”                 ” 
ወንዘኛው መጀን ፣ይሄ ቀየ መጀን      ”                ” 
እህቶቿ መጀን፣ወንዴሞቿ መጀን    ”                  ” 
አሊህ ያሽራት……………..          ”                  ” 
ይቺ ቁጥብ እንግዱህ ቀማምሳ የምታኮብር ትሁን …         ” 
ይሁን በይ እርፍ               አሜን                  ይሁን 

ቡናው ከመቀዲቱ በፉት ዴቤ፣ማሲንቆና ጭብጨባ ሳይኖር አወለ ነቢ የሚሇው ቃሌ 

ግጥም በዜማ ብቻ በሴቷ አሷራፉ መሪነት እንዯሚከተሇው ይባሊሌ፡፡ 

አሷራፉ                          ተሳታፉዎች 

አወለ ነቢ፣                         አወለ ነቢ                                
አወለ ነቢ፣                           አወለ ነቢ 
አወለ ሹሙ፣                         አወለ ነቢ 
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አወለ ጌታው                                          
አወለ ነቢየ ኧረ አወለ ጌታው፣           አወለ ነቢ 
አወለ ነቢየ ኧረ  አወለ ሹሙ፣……          ”    
ነቢ እሇዋሇው፣ …….                       ” 
ወዱያ ማድ ሂድ አነሳው መዯደን            ” 
አረግዋ አህመዴ ቤት ያውቁታሌ መንገደን፡፡…   ” 
አዝማች 
…………………………                አወለ ነቢ( ረዘም ባሇ ዴምፅ) 

ይህ ቃሌ ግጥም የአወለን(የመጀመሪያውን) ቡና መዴረስ በማብሰር ወንድቹን ዛሮች 

የሚያነሳ ነው፡፡ ከዚህ ቃሌ ግጥም በኋሊ አሷራፉዋ ቡናው አይበቃ እንዯሆነ አቦለ 

ይሙሊ ጥቂት መርቁ ስትሌ አበጋሯ የሚከተሇውን ትመርቃሇች፡፡ 

አበጋሪት              ባሇ ጉዝጓዝ              ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ              አሜን                 መረባ                                   
አወለ ሞሊ                አሜን                 መረባ 
የሞሊ ጤና እዚህ ቤት ይሁን      አሜን             መረባ 
የሞሊ ደኒያ እዚህ ቤት ይሁን       ”                  ”  
ሰፉ ማዴ እዚህ ቤት ይሁን          ”                 ” 
ሌጆቿ ጋር ግጥም አሊህ ያዴርጋት    ”                 ” 
…………………………….. 
ይሁን በይ እቴ                 አሜን                ይሁን 

ቡናው በካዲሚዋ ተቀዴቶ ሁለም ተሳታፉ ይጠጣሌ፡፡ ሴቷ ዛር በዚህ መሌኩ ከገባች 

በኋሊ ቀጥል ወንደ ዛር እንዱገባ የተሇያዩ የሙገሳ ቃሌ ግጥሞች ይዜሙሇታሌ፡፡ 

በመጀመሪያ እንዱገባ የሚጠራው በአካባቢው አሇ ተብል በሰፉው የሚታወቀውና 

የተሇመዯው ወንዘኛው የተባሇው ዛር ነው፡፡ ቁጥብ ማሇት በአካባቢው ሰዎች አገሊሇፅ 

በቅርብ በዚያ አካባቢ አዘውትሮ የሚገኝ ሁለን ማዴረግ የሚችሌ ጠባቂ መንፇስ ነው፡፡  

ሴቷም ሆነ ወንደ ዛር በዚህ ቃሌ የሚጠሩት ይጠራለ፡፡ 

በመሆኑም ይህን ዛር አርሂብ ወንዘኛው እያለ እንዯሚከተሇው በማወዯስ ሲጠሩትና 

ሲጋብዙት ወዯ ሀዴራው ይገባሌ፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም የሀዴራ ግብዣ የሚሰጥ መሆኑን 

አርሂብ ከሚሇው ቃሌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ባሇጉዝጓዟም ማጉራት ትጀምራሇች፤በዚህም 

መግባቱ ይታወቃሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙም እንሚከተሇው በሴቷ አሷራፉ መሪነት ይዜማሌ፡፡ 
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አሷራፉ                             ተሳታፉዎች 

አርሂብ ወንዘኛው (4 ጊዜ)            አርሂብ ወንዘኛው (4 ጊዜ) 
አስኪ ሌነሳና አዝግሜ ሌሩጠው           አርሂብ ወንዘኛው                   
አገኘው እንዯሆን …                    አርሂብ ወንዘኛው 
እሱ የሚሄዯው ጎራ ሇጎራ ነው                  ” 
ጎራ ሇጎራ ነው እሱ የሚሄዯው                  ” 
ወገርትና ወይራ አጭሱ የሚሇው…              ” 

ይህ ቃሌ ግጥም በዴቤና በጭብጨባ ታግዞ ሲዜም ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ታጎራሇች፡፡ 

በዚህም ወንዘኛው መግባቱ ስሇሚታወቅ ማሲንቆ ይመታሌ፡፡ በማሲንቆ፣በዴቤና 

በጭብጨባ ሲዜም ሀዴራው ይሞቃሌ፡፡ ሀዴራው በዴካም ወይም በላሊ ምክንያት 

ከቀዘቀዘ ሙሽራዋ ማጉራቷን ታቆማሇች፡፡ በዚህ ጊዜ ዴቤው ብቻ ከቀዴሞው በተሇየ 

አመታት ሇተወሰነ (1-2 ዯቂቃ) ከተመታ በኋሊ እንዱነሳ አወሌያው መርሀባ በሇን 

እየተባሇ ይዜምሇታሌ፡፡ የቃሌ ግጥሙ ትርጉምም እሺ በሇን፣ተነሳና ጨፌርሌን ማሇት 

ነው፡፡ ይህ አጋጣሚ የተከሰተው በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ፣ በወ/ሮ ፊጡማ ኢብራሂምና 

በወ/ሮ አሚናት አሉ ቤት ሲሆን በላልቹ ቤት ግን አሌተከሰተም፡፡ ቃሌ ግጥሙም 

እንዯሚከተሇው ሲዜም ከጥቂት ቆይታ በኋሊ ዛሩ ተቀስቅሶ ባሇጉዝጓዟ ተነስታ ሌታጎራ 

ችሊሇች፡፡ 

አሷራፉ                         ተሳታፉዎች 

አውሉያው መረሀባ በሇን          አውሉያው መረሀባ በሇን   
አውሉያው መረሀባ በሇን           አውሉያው መረሀባ በሇን 

        አዝማች                  

ዛሩ ተነስቶ ባሇጉዝጓዝ ስታጎራ ሀዴራው ቃሌ ግጥሙን በመዯገገም ይዯምቃሌ፡፡ በዚህ 

ቃሌ ግጥም  ባሇጉዝጓዟ ሲበቃት ሀውሴው አሞራ መናኝ ቶል ና በለሌኝ በማሇት 

የሚከተሇው ቃሌ ግጥም እንዱቀየር ታዯርጋሇች፡፡ ማሲንቆ ተጨዋቹም የማሲንቆውን 

አመታት በመቀየር ጥቂት ከመታ በኋሊ አሷራፉዋ የማሲንቆውን ምት ተከትሊ ወዱያው 

ቃሌ ግጥሙን መምራት ትጀምራሇች፡፡                             

አሷራፉ                                ተሳታፉ 
ሀውሴው አሞራ መናኝ ቶል ና (4 ጊዜ)     ሀውሴው አሞራ (4 ጊዜ) 
ሀውሴው አሞራ የወዯደት ጋራ            ሀውሴው አሞራ 
ሀውሴው አሞራ ገዲዩ ናና                     ገዲዩ ናና  
ሀውሴው አሞራ መናኝ ናና                   መናኝ ናና 
አዝማች       
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ይህ ቃሌ ግጥም ተሇምኖ ወዯ ሀዴራው የገባዉ የዛር መንፇስ ከሀዋሳ አካባቢ የመጣ 

በረኸኛ መሆኑን የሚገሌጽ ነው፡፡ ዛሩ ጨፌሮ ሲበቃው ሀዴራው በማሲንቆ፣ በዴቤና 

በጭብጭባ ብቻ ሇተወሰነ ዯቂቃ (2-3 ዯቂቃ) ይቆይና በዴጋሜ ዛሩ ሲነሳ እንዯምን 

ውሌሀሌ እየተባሇ ዯህንነትን በመጠየቅ ሰሊምታ የሚሰጥ ቃሌ ግጥም እንዯሚከተሇው 

ይዜማሌ፡፡ 

አሷረፉ                              ተሳታፉዎች 

እንዯምን ውሌሀሌ (4 ጊዜ)            ውሌሀሌ ወይ (4 ጊዜ) 
ውሌሀሌ ይሇለ ውሌሀሌ ወይ           ውሌሀሌ ወይ 
   አዝማች 

ከዚህ ቃሌ ግጥም ጀምሮ የተሇያዩ ቃሌ ግጥሞች በዴቤ፣በማሲንቆ እና በጭብጨባ 

ስሇሚዜሙ ሀዴራው በጣም ይዯምቃሌ፡፡ ከሚዜሙት ቃሌ ግጥሞች ውስጥ አብዛኞቹ 

በዛር አፌ በአሷራፉዋ መሪነት የሚባለ ሲሆኑ ከአማርኛ ቃሌ ግጥሞቹ ውስጥ አዘዞ 

ነው ቤቷ ፣ እሰየው እሰየው ነብይ ፣አሜን አሜን፣…የሚለት ይጠቀሳለ፡፡  

አዘዞ ነው ቤቷ የሚሇው ቃሌ ግጥም ሇሴቷ ዛር (ሇቁጥቢቱ) የሚባሌ ሲሆን ተክሇ 

ሰውነቷን፣አሇባበስና አጋጊያጧ በማንሳት የሚያሞግሱበት ነው፡፡ እንዱሁም ከሩቅ ሀገር 

የመጣች መሆኗን በሰሜን ጎንዯር የሚገኘውን አገር (አዘዞ) በመጥቀስ ይገሌፃለ፡፡ 

ይህንንም በዴቤ፣በማሲንቆና በጭብጨባ በመታገዝ እንዯሚከተሇው ያዜማለ፡፡ 

ባሇጉዝጓዚቱና ቃሌ ግጥሙ የተስማማቸው የዛር መንፇስ ያረፇባቸው ተሳተፉዎችም 

በመነሳት ያጎራለ፡፡   

አሷራፉ                               ተሳታፉዎች 

አዘዞ ነው ቤቷ አዘዞ ነው ቤቷ                 አዘዞ ነው ቤቷ 
አዘዞ ነው ቤቷ ያምረው አንገቷ                አዘዞ ነው ቤቷ 
አዘዞ ነው ቤቷ ባሇብር አንባሯ                 አዘዞ ነው ቤቷ 
አዘዞ ነው ቤቷ ያምራሌ ቀሇበቷ                      ” 
አዘዞ ነው ቤቷ ባሇጉዝጓዚቱ                         ” 
አዘዞ ነው ቤቷ ይቺ ባሇሙዲ                        ”      
አዘዞ ነው ቤቷ የኔ መዴሀኒቴ                        ” 
እየው እየው መሊ (2 ጊዜ)…                         ” 
አዝማች 



  

90 
 

ከዚህ በኋሊ የሚጀምረው ኧረ ምነው ኧረ ምነው የተሰኘው ቃሌ ግጥም ነው፡፡ ይህ ቃሌ 

ግጥም  በእንጉርጉሮ የሚዜም ሲሆን ጭብጨባ፣በዴቤና ማሲንቆ የሇውም፡፡ ቃሌ 

ግጥሙ የሚዜመው ሇወንደ ዛር ሲሆን ሴቷ ዛር ተሷርፊ (ጭፇራውን ጠግባ)  

ስትቀመጥ እሱ ዯግሞ እንዱነሳ እና ባሇጉዝጓዚቱንና ላልቹን እንዱያስጎራ የሚሇምኑበት 

ነው፡፡ ይህንም በተቀመጡበት ከወገባቸው በሊይ በዝግታ ወዯቀኝና ወዯግራ በመወዛወዝ 

እንዯሚከተሇው ያዜማለ፡፡ 

አሷራፉ                               ተሳታፉዎች 

ኧረም ነው ኧረ ምነው                 አሜን(ረዘም ባሇ ዴምፅ) 
አሜን አሜን አሜን  አሜን                    አሜን 
ኧረ ምነው እኔ ኧረ ምነው እኔ (4 ጊዜ) …      አሜን (4 ጊዜ) 
     አዝማች 
ምንጊዜ መጣና አንቺየ ምንግዜ ዯረሰ               አሜን 
አሜን አሜን አሜን                              አሜን 
በጠዋት ጥመዴና በጊዜ ፌታቸው                     ” 
የሰው አገሮች በሮች(በሬዎች) እራትም የሊቸው           ” 
እስከ መቼ ዴረስ አንቺየዋ እክክ ብየው                  ” 
በጊዜ ሄዯ አለ ሳሌሰበስበው…                         ” 
አሜን አሜን  አሜን                                ” 
እወዱያ በር ሆኖ የሚያዲምጠው                       ” 
ወንዘኛው አውሌያው ቁጥቡ እንዯምን ነው               ” 
አሰሊም አሇይኩም እስኪ እንበሇው                      ” 
አሜን አሜን አሜን                                 ” 
አዝማች 
…………………………                            ” 

የዛር መንፇሱ ተነስቶ ሲያጎራ የእንጉርጉሮው ቃሌ ግጥም እሰየው እሰየው ነቢ በሚሌ 

ቃሌ ግጥም ይተካሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙ በጭብጨባ፣ በዴቤና በማሲንቆ የታጀበ ሲሆን 

የነብዩ መሀመዴ(ሰ.ዏ.ወ)ን ስም ከዛር መንፇሱ ጋር የሚያነሳ ነው፡፡ ይህ ሆነበት 

ምክንያትም የዛር መንፇሶች የነብያትን የዯጋግ ሰዎችን ስም ሲያነሱሊቸው ይወዲለ 

ተብል ስሇሚታሰብ እንዯሆነ ተሳታፉዎቹ ይገሌፃለ፡፡ 

አሷራፉ                          ተሳታፉዎች 

እሰየው እሰየው ነቢ (2 ጊዜ)                እሰይ ነቢ 
እሰይ ነቢ ነቢ                             እሰይ ነቢ 
እሰየው ነቢየ (4 ጊዜ)                         ” 
እሰየው ነቢየ የጦይባው ሙሽራ                 ” 
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ሊነሳሳው እንጂ እንዯምን ሌረፌ (2 ጊዜ)             ” 
እሊይ እታች ብየ እከተሊሇሁ                       ” 
የሊይ ቤሬ ቁጥብ አዲኙ እንዳት ነሁ…              ” 
አዝማች 

በቃሌ ግጥሙ ውስጥ የጦይባው ሙሽራ በመባሌ የተጠራው ነብዩ መሀመዴ(ሰ.ዏ.ወ) 

ሲሆን በእስሌምና ሀይማኖት ተሪክ እንዯሚታወቀው ነብዩ በሳዐዱ አረብያ ሀገር መዱና 

(ጦይባ) በመባሌ ምትጠራው ከተማ የተወሇደና የከተማዋም ገዥም ነበሩ፡፡ በመሆኑም 

በቃሌ ግጥሙ ውስጥ ሙሽራ የሚሇው ቃሌ በሀገሪቱ የተከበሩ ነቢይ መሆናቸውን 

የገሇፁበት ቃሌ እንጂ ሇዛር መንፇሱ የተሰጠ መጠሪያ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በመቀጠሌ 

የመጡት ሦስት ተከታታይ ስንኞች ግን ሇዛር መንፇሱ የተገጠሙ ናቸው፡፡ ይኸውም 

የዛር መንፇሱን ያሇ መሰሌቸት በሙገሳ ማንሳትና የሚፇሌገውን ማዴረግ እንዯሚገባ 

“የሊይ ቤሬ ቁጥብ አዲኙ እንዳት ነሁ” በማሇት ዯህንነቱን የጠየቁበት ነው፡፡ ቁጥብ እና 

አዲኙ የሚለት የዛር መንፇሱ መጠሪያ ስሞች ሲሆኑ ቤሬ የሚሇው ዯግሞ ገፇራ 

የተዯረገበት የፉቶ ቀበላ አንዴ ጎጥ ስም ነው፡፡ በመሆኑም ዛር የሰፇረባቸው ሰዎች  

ቤሬ ሇሚገኘው የዛር መንፇስ ችግራቸውን ሁለ በመንገር መፌትሄ እንዯሚያገኙም  

በቃሌ ግጥሙ እንዯሚከተሇው ይገሌፃለ፡፡ 

አሷራፉ                              ተሳታፉዎች 
… አንዴ ፇረስ ነበር እንዯኔ የከፊው              እሰይ ነቢ 
የሆዳን ባዋየው ሇሁለም ካሌተፊው              እሰይ ነቢ 
እዚያው ቤሬ ወርድ በመንታው በመንታው         እሰይ ነቢ 
እሰይ ነቢ ነቢ እሰየው ነቢየ  …                  እሰይ ነቢ… 

ቤሬ የተባሇው ጎጥ መሌክዓ ምዴራዊ ሁኔታው ረግረጋማና ሇምሇም እንዯሆነና ይህ 

አካባቢም ሆነ የወረባቦ ወረዲ በአጠቃሊይ የትሌሌቅ ሰዎች (ሸኾች) መገኛ በመሆኑ 

መጥፍ(ተንኮሌ) ሇመስራት እንዯሚያስፇራ በቃሌ ግጥሙ ያሳውቃለ፡፡ አያይዘውም 

የገፇራ ስነ-ስርአት በሚዯረግበት ቤት በዚያ አካባቢ ያለ አንዲንዴ ሰዎች ባህለን 

በማጥሊሊትና በሀይማኖት ተፅዕኖ ምክንያት እንዯማይገኙና ከላሊ ሩቅ አካባቢ ግን ደአ 

ሇማዴረግ የሚመጡ እንዲለ የገፇራን ሀዴራ ጥቅም በትርጎ ተምሳላትነት 

እንዯሚከተሇው ይገሌፃለ፡፡ 
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አሷራፉ                            ተሳታፉዎች 

… ኧረ ቤሬ በሬ ቤሬ ረግረጉ                   እሰይ ነቢ 
እንኳን ስፌራውና ያስፇራሌ አገሩ               እሰይ ነቢ 

    እሰየው እሰየው ነቢ (2 ጊዜ)                    እሰይ ነቢ 
ቤሬ ሊይ ያሇው ትርጎው አፌርቶ                 እሰይ ነቢ 
የሩቁ ይበሊሌ የቅርቡ ተኝቶ  …..                እሰይ ነቢ                                   

በእነዚህ ቃሌ ግጥሞች ሀዴራው መሞቁንና ሙለ በሙለ መግባቱንም የሚከተሇውን 

ቃሌ ግጥም 4-5 ዯቂቃ ያህሌ በዴቤ፣በማሲንቆና በጭብቸባ በመዯጋገም እያዜሙ 

ይገሌፃለ፡፡ ዘው አሇ የሚሇው ቃሌም ሀዴራው በጉሪያ አውደን እንዲዯመቀውና እንዯገባ 

ይገሌፃሌ፡፡  

አሷራፉ                             ተሳተፉዎች 

ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ            ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ                      
ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ            ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ                      

ሀዴራው ሲዯራ በአውደ ሊይ የሚያጎሩት ተሳታፉዎች ከአራትና ከአምስት ያሊነሱ 

ሲሆኑ በቃሌ ግጥም ምርጫና በተሇያዩ አሇመስማማቶች ሇምሳላ ከሌባቸው ይቅር 

ሳይባባለ ቂም (ጎሚ ሆነው) ወዯ ሀዴራው የገቡ ዛር የሰፇረባቸው ሰዎች ከሆኑ በጥሌ 

የሚፇጠር የዛር እርስበርስ ግጭት (መሰዲዯብ) ይኖራሌ፡፡ ይህ ግጭትም በአሷራፉ 

አማካይነት በዛር አፌ በማነጋገርና የተጣለትን ዛሮች የሚፇሌጉትን አይነት ቃሌ ግጥም 

በየተራ እንዯሚባሌሊቸው በመንገር ይፇታሌ፡፡ የሀዴራው መሪዎች በየተራ ወንደና ሴቷ 

አሷራፉዎች ናቸው፡፡ ሇሰአታት ጭፇራው ከዯራ በኋሊ አሷራፉዋ በዛር አፌ 

እንዱቀመጡ ትሇምናቸዋሇች፤ እነሱም ጎንበስ በማሇት አመስግነው እና ዴቤ ወይም 

ማሲንቆ ስመው ይቀመጣለ፡፡ 

ከዚህ የሞቀ ሀዴራ በኋሊ በካዲሚዋ ሻይ በጀበና በማቅረብ ማር ጀባ ማርጀባ ስትሌ 

አጭር ምርቃት አበጋሯ ትመርቃሇች፡፡ 

አበጋር               ባሇ ጉዝጓዝ              ተሳታፉዎች 
እርፍ መረባ            አሜን                          መረባ 
እርፍ መረባ            አሜን                          መረባ                      
ማር ይሁን ቀሇብሽ      አሜን                          መረባ 
ጤና ጀባ፣ እርዚቅ ጀባ፣ ዕዴሜም ጀባ       አሜን          መረባ  
ሌጆቿጋር በዯስታ ትኑር                   ”               ” 
ማሩም ከጓሮ ይቆረጥ                       ”              ” 



  

93 
 

ሆ ብሊ ትምጣ                             ”              ” 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን ከጓሮ ይቁረጡ    ”              ” 
እሷም ትሻር                               ”               ” 
…………………. 
ይሄ ቤት እንግዱህ በማሩ ይሻር                 ”             ”       
ይሁን በይ እርፍ                    አሜን             ይሁን   

ምርቃቱ እንዲሇቀ ሻይው ሳይቀዲ በፉት በወንደ አሷራፉ መሪነት ማሯ ፇሊሊት እተባሇ 

በዴቤና በጭብጨባ ሇተወሰነ ጊዜ (4-5 ዯቂቃ) በተዯጋጋሚ እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡፡ 

አሷራፉ                          ተሳታፉዎች       
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት               ማሯ ፇሊሊት 
እሌሌ በለሊት                           ማሯ ፇሊሊት 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት               ማሯ ፇሊሊት 
አዝማች  

ከዚያም በካዲሚዋ ሻይው ተቀዴቶ ሁለም ተሳታፉ ይጠጣሌ፡፡ ከሻይ መስተንግድ በኋሊ 

ሀዴራው ከሁሇት እስከ ሦስት ዯቂቃ በዴቤ፣ማሲንቆና ጭብጨባ ብቻ(ያሇቃሌ ግጥም) 

ሇሚጀመረው ቃሌ ግጥም እንዯመንዯርዯሪያ  ይቆያሌ፡፡ ከዚያም ወንደ ዛር ወዯ 

ሀዴራው እንዱገባ በሴቷ አሷራፉ ጀማሪነት  እንዯሚከተሇው በዴቤና በጭብጨባ ቃሌ 

ግጥም ይጋበዛሌ፡፡  

አሷራፉ                          ተሳታፉዎች 
ናማ ናማ ናማ ናማ (4 ጊዜ)             ናማ ናማ ናማ  
ኧረ ናማ ናማ   (2 ጊዜ)                 ናማ ናማ ናማ                             
ወዯ ሀዴራው ና ግባማ                         ” 
ናሌኝ ናሌኝ ናሌኝ                              ” 
ና ወዯ እኔ ግባማ                               ”   
ምን የዴርግሌሀሌ የቆንጆ ጎዯል                    ”          
ናማ ናማ ናማ ናማ………….                     ” 
አዝማች                                                               

ቃሌ ግጥሙ በሴቷ አሷራፉ ሲመራ ዛሩ ካሌተነሳ ወንደ አሷረፉ በመቀበሌ 

እንዯሚከተሇው ይመራሌ፡፡ ምክንያቱም አንዲንዴ ዛሮች የወንዴ ዴምፅ ይወዲለ ተብል 

ስሇሚታሰብ እንዯሆነ ተሳታፉቹ ይገሌፃለ፡፡ “እኔ የማሷርፇው ሊያቸው ሊይ ያሇው ጋዝ 

በሴቷ አሷራፉ ዜማ አሌነሳ ሲሌ ነው፡፡ ሇምሳላ ያው ማታ እንዲየሽው በእሷ አሌነሳ 

ብል ናማ ናማ ናማ እያሌኩ ሳዜምሇት ነው ተነሳው፡፡” (ቃ.መ፣አሷራፉ አብደ ረያን፣
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01/06/08፣ቤሬ) ይህ አጋጣሚ የተከሰተው በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ቤት ሲሆን በላልቹ 

ገፇራ ቤቶች ግን አሊጋጠመኝም፡፡ 

አሷራፉ                              ተሳታፉዎች   
ናማ ናማ ናማ ናማ (4 ጊዜ)                  ናማ ናማ ናማ 
ናማ ናማ ናማ ወዯ እኔ ግባማ                 ናማ ናማ ናማ                        
ናማ ናማ ናማ ሀይሇኛ ሲመጣ የሇው መመሇሻ          ” 
ናማ ናማ ናማ …                                ” 
አዝማች                    

የዛር መንፇሱ ሇማጉራት ሲነሳ የወንዴ ዛር ውዲሴ ቃሌ ግጥም በሴቷ አሷራፉ 

ይጀመራሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙም እንዯምነው ነብይ(ነቢ) የሚሌ ሲሆን ነብዩ 

መሀመዴን(ሰ.ዏ.ወ) የሚያነሳ ነው፡፡ እንዱሁም የዛር መንፇሱን ዉበት፣አሇባበስና 

አጨፊፇር በማዴነቅ በማሲንቆ፣ በዴቤና በጭብጨባ የሚዜም ነው፡፡ የቃሌ ግጥሙ 

አካሄዴ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

አሷራፉ                           ተሳታፉዎች 
እንዯምነው ነቢ (4ጊዜ)               እንዯምነው ነቢ (4 ጊዜ) 
እንዳት ነህ ሌበሇው                          ” 
የጦይባው ሙሽራ የጦይባው ሸሪፌ              ” 
እንዯምን ነው ነቢ (2 ጊዜ)                     ” 
ጥርሱን ጉራማይላ የተወቀረው                 ” 
ባሇቡራቡሬ በሳቅ ተጫዋቹ                     ” 
አዲኙ እንዳት ነው…                          ” 

ከዚያም ጉሪያው ሲነሳ ይህ ቃሌ ግጥም ሀዴራው ኑር አሇበት በተሰኘው ቃሌ ግጥም 

ይተካሌ፡፡ ኑር የሚሇው ቃሌ አረብኛ ሲሆን ብርሀን ማሇት ነው በመሆኑም ይህ ቃሌ 

ግጥም ዯግሞ የሀዴራውን መዴመቅ የሚገሌፅ ነው፡፡ በተጨማሪም ገፇራው 

የሚካሄዴበት ጎጥ (አካባቢ) ሌጆችና የዛር መንፇሱን በመጥቀስ ያወዴሳለ፡፡ እንዱሁም 

በገፇራ ሀዴራ የታመመ ሁለ ፇውስ እንዯሚያገኝ የሚገሌፅ ነው፡፡ ቃሌ ግጥሙ በዴቤና 

በጭብጨባ ታግዞ በዯመቀ ዴባብ እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡፡  

አሷራፉ                         ተሳታፉዎች 

ሀዴራው ኑር አሇበት (2 ጊዜ)        ሀዴራው ኑር አሇበት (2 ጊዜ) 
የሊይ ቤሬ ሌጆች ቆንጆ ሲውሌበት                ” 
ሀዴራው ኑር አሇበት (2 ጊዜ)                    ” 
የዚህ ሀገር በሬ ጠይሙ ጠይሙ                  ” 
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የእርጎ ፌርፊሪ የሚመስሇው ጢሙ…              ” 
የሀዴራ ጭብጦ ይዟሌ በቀኝ እጁ                 ” 
አሇ ወጣ ገባ ሉሰጥ ሇወዲጁ                      ” 
ኧረ ቤሬ ቤሬ በሬ አሻረችው                      ” 
የታመመውን ሁለ ሻር እያዯረገችው…             ” 
አዝማች 

ሇአብነት ከተጠቀሰው ከዚህ ቃሌ ግጥም ሊይ የቤሬ አካባቢ ሌጆች ቆንጆዎችና በገፇራ 

ክዋኔ ሊይ ባሊቸው የነቃ ተሳትፍ ሀዴራ አዴማቂዎች መሆናቸው ተገሌጿሌ፡፡ እንዱሁም 

የዛር መንፇሱ ጢሙ የሸበተ መሆኑን ከእርጎ ንጣት ጋር በማነፃፀር የሚነግር ሲሆን 

የዛሩን በዕዴሜ የገፊ መሆን (አንጋፊነት) የሚገሌፅ ነው፡፡ ይህም ማሇት የዛር መንፇሱ 

በአካባቢው ጥንት ጀምሮ የነበረና ግብር ሲገበርሇት የኖረ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ 

እንዱሁም የዛር መንፇሱ እንዯ ሰው ሌጅ ሁለ ያረጃሌ ማሇት ሳይሆን የተከበረና 

ግርማሞገስ ያሇው መሆኑን የሚገሌፅ ነው፡፡  

በዚህ ቃሌ ግጥም ወንደ ዛር ጨፌሮ በበቃኝ ዴቤውን ስሞ ሲቀመጥ ሴቷ አሷራፉ 

የቁጥቢቱ ሀዴራ ይጀመር ትሊሇች፡፡ የሴቷ ዛር ሀዴራ የሚጀመረው ወዯ ሀዴራው 

እንትገባ በሚጋብዝና ከበረሀ የመጣች መሆኗን በሚገሌፅ ቃሌ ግጥም ነው፡፡ ይህም 

ሇአንዴ ዯቂቃ የዴቤ ምት ብቻ እንዯመንዯርዯሪያ ይቆይና ወንደ አሷራፉ የበረሀይቱ ነይ 

እቱ ነይ እቱ(እህቱ) የሚሇው ቃሌ ግጥም መምራት ይጀምራሌ፡፡ ከዚያም ቃሌ ግጥሙ 

ጥቂት በእሱ ከተመራ በኋሊ የመሪነት ሚናውን ሴቷ አሷራፉ ትረከባሇች፡፡ በሴቷ 

አሷራፉ መሪነትም ቃሌ ግጥሙ በዴቤና በጭብጨባ እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡ 

 አሷራፉ                                      ተሳታፉ 

የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ  የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይእቱ ነይ እቱ 

የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ  የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ     

ይህ ቃሌ ግጥም ብዙም ሳይቆይ ተመሳሳይ ይዘት ባሇው ነይ ነይ በረኸኝት የተሰኘው 

ቃሌ ግጥም በወንደ አሷራፉ ይጀመራሌ፡፡ ተሳታፉዎችና ሴቷ አሷራፉ በጭብጨባና 

ግጥም እየተቀበለ አሷራፉው ዴቤውን በመምታትና ግጥሙን በመምራት ሀዴራውን 

ያዯምቃለ፡፡ ሀዴራው ሲሞቅ ባሇ ጉዝጓዟ ተነስታ ታጎራሇች ፤ቃሌ ግጥሙም ይበሌጥ 

በዯመቀ ሁኔታ አሷራፉው በዜማም በእንጉርጉሮም መሌክ እየቀያየረ ይዜማሌ፡፡ በዚህ 

ጊዜ ላልች ዛር ያሇባቸው ተሳታፉዎች (ከ 3 እና 4 ያሊነሱ)  በመነሳት ከሙሽራዋ ጋር 
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ያጎራለ፡፡ አንዲንድቹ በዛር አፌ እተናገሩ ፣ እርስ በርስም እየተሰዲዯቡ ሀዴራውን 

ያዯምቃለ፡፡ በዚህ ጊዜ  ሀዴራውም የተሇያዩ ዛሮች ስሇሚነሱ ማሲንቆ መጨዋት 

ይጀምራሌ፡፡  ቃሌ ግጥሙም  እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡፡ 

 አሷራፉ                          ተሳታፉዎች 

 ነይ ነይ በረኸኝት (4ጊዜ)         ነይ ነይ በረኸኝት (4ጊዜ)  
 ነይ ነይ በረኸኝት (4ጊዜ)         ነይ ነይ በረኸኝት (4ጊዜ)  

ጉሪያው (ጭፇራው) በዴቤ፣በማሲንቆ እና በጭብጨባ ታጅቦ ይቀጥሊሌ፡፡ ሙሽረዋ በዚህ 

ቃሌ ግጥም አጉርታ ሲበቃት ማሲንቆ ስማ ስትቀመጥ ቃሌግጥሙ በወንደ አሷራፉ 

ሇሙና ሇሙና በሚሌ ቃሌግጥም ይተካሌ፡፡ ሇሙና ውበትን ሇማዴነቅ የሚጠቀሙበት 

ቃሌ ነው፡፡ ሲሆን ቃሌ ግጥሙ ሴቷንና ወንደን ዛር የሚያሞግስ ሲሆን ውበታቸውን 

የሚያዯንቅ ይዘት አሇው፡፡ ይህ ቃሌ ግጥም በተመሳሳይ ዴባብ እንዯሚከተሇው 

ይዜማሌ፡፡  

አሷራፉ                         ተሳታፉዎች 
ሇሙና ሇሙና                     አሀይ ሇሙና 
ሇሙና ሇሙና ሸጋው ናና            አሀይ ሇሙና 
ሇሙና ሇሙና አንቺየዋ              አሀይ ሇሙና 
ሇሙና ሇሙና ሇሙና ታምራሇች       አሀይ ሇሙና                  
አዝማች 
በመኪናው መንገዴ በኮረሪማው              ”   
አንቺን ተከትየ ይብሊኝ አሞራው ሇሙንየ      ” 
ሇሙና ሇሙና ሇሙንየ…                   ” 
አዝማች 

ሇተወሰነ ጊዜ በዚህ ቃሌ ግጥም ከተጎራ በኋሊ ሀዴራውን ጠግባ ስትቀመጥ ቃሌ 

ግጥሙ በሴቷ አሷራፉ መሪነት በወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ይተካሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙ ሴቷን 

ዛር የሚያሞግስ ሲሆን በዴጋሜ ወዯሀዴራው እንዴትቀሊቀሌ የሚጋብዝ ነው፡፡ ይህ ቃሌ 

ግጥም ዯግሞ በዴቤና በጭብጨባ እንዯሚከተሇው ይዜማሌ፡፡ 

አሷራፉ                                   ተሳታፉ 
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ (2 ጊዜ)            ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ (2 ጊዜ) 
ወሇሌ በይ አንቺየ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ    ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ       
ባሇ ጉዝጓዚቱ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ        ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ                    
አንቺ ባሇ ጨፋ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ      ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ(2 ጊዜ) 
ወሇሌ በይ አንቺየ ከነ አባወራሽ…           ………………………  
አዝማች  
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ይህ ቃሌ ግጥም ሇተወሰነ ጊዜ ከተባሇ በኋሊ ሀዴራው በዴቤና በማሲንቆ ብቻ 

ይዯምቃሌ፡፡ በዚህ ጊዜ ባሇጉዝጓዚቱ ተነስታ ታጎራሇች፤ላልችም ዛር የሰፇረባቸው 

ተሳታፉዎች ወዯ ሀዴራው ይቀሊቀሊለ፡፡ በአረጋሽ አህመዴ ቤት ባሇመስማማት 

የሚፇጠር የዛሮች የርስ በርስ ግጭት ተከስቷሌ፡፡ ይህ ግጭት የተፇጠረው በአሷራፉዋ 

ዛር እና በላሊ ተሳታፉ ዛር መካከሌ ነበር፡፡ ከተፇጡት የአሇመግባባት ንግግሮች ውስጥ 

ሇአብነት “ …ኦሮሞ እኛኑ ነው የሚወጋው፣ እኛኑ ነው የሚያመው በሮ አይሄዴም.. ” 

(ምሌከታ፣አሷራፉዋ፣30/05/08፣ቤሬ የተሰማ) እና “ሰው ታሞ መተኛ የሇውም አቦ 

……” ( ምሌከታ፣ዝኒከማሁ፣.ከላሊ ተሳታፉ የተሰማ) ንግግሮችን መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ 

ከንግግራቸው መረዲት እንዯሚቻሇው ግጭቱ በኦሮሞ ዛር እና በአማራ ዛር መካከሌ 

የተፇጠረ ነው፡፡ በዛር አፌ ሲሰዲዯቡና ሲነጋገሩ ከቆዩ በኋሊ  አሷራፉዋ በሰጠችው የዛር 

አፌ ቃሌ ግጥም ግጭቱ ሉበርዴ ችሎሌ፡፡  ይህንንም ምንም እንኳን የዛር አፈን ቃሌ 

ግጥም በግሌፅ መስማት ባይቻሌም በመጨረሻ በአማርኛ ይኸውም፡- “አምሮ ቢተኩስ 

ብሇን ነበር ፣ ሄዯ በረረ……..”( ምሌከታ፣ዝኒ ከማሁ አሷራፉዋ የተሰማ) በማሇት 

ከተናገረችው መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

ላሊው በዚህ ጊዜ የሰው ሌጅ በእውኑ ሉያዯርገው የማይችሇውን ዴርጊት በገፇራው 

ክዋኔ ሊይ ሲዯርጉ ተመሌክቻሇሁ፡፡ ይኸውም በፊጡማ ኢብራሂም ቤት የተከሰተ ሲሆን 

ዛር ካረፇባቸው ተሳታፉዎች ውስጥ አንዶ ተሳታፉ “እየው እኛ እንዱህ ነን እያሇች”  

ከምዴጃው ውስጥ ፌም ከሰሌ እሳት በማንሳት አንደን ፌም ከሰሌ አፎ ውስጥ አስገብታ 

ካቆየች በኋሊ የተፊችው ሲሆን ላሊውን በእጇቿ እስኪጠፊ ዴረስ ይዛሇች፡፡ ይህን 

ዴርጊት የተፇፀመው “ዛሯ ቃሌ ግጥሙ ስሊሌተስማማውና ሶብር (ታገስ) ባሇጉዝጓዟን 

አጥግበን ስንጨርስ የምትፇሌገው ይባሌሌሀሌ ሲባሌ ሇምን በሚሌ ሎዩዋ ሊይ ያሇው 

ዛር ተቆጥቶ ነው፡፡” በማሇት አሷራፉ ወ/ሮ አንሻ ሰይዴ ገሌፀውሌኛሌ፡፡ (ቃ.መ 

08/06/08፣ዋዚ) 

ከዚህ ዴርጊቷ መረዲት የሚቻሇው የዛር መንፇስ የሰፇረባቸው ሰዎች ዛሩ ሲነሳ 

ከራሳቸው በሊይ በሆነ ሀይሌ ቁጥጥር ስር እንዯሚሆኑና ከተሇመዯውና ከተዘወተረው 
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ማንነታቸው ውጭ የተሇያዩ አስገራሚ ዴርጊቶችን እና ባህሪያትን ሉያሳዩ እንዯሚችለ 

ነው፡፡ 26 

“በወሇሌ በይ ወሇሌ በይ” ቃሌ ግጥም  ባሇ ጉዝጓዚቱ  ወዯ ሀዴራው መግባቷ ሲረጋገጥ 

ቃሌ ግጥሙ አሙማ አሙማ የተሰኘው ቃሌ ግጥም በዴጋሜ ይዜማሌ፡፡ እነዚህን ቃሌ 

ግጥሞች  በማፇራረቅ እያዜሙ ሀዴራው ይዯራሌ፡፡ እዚህ ሊይ ሙሽራዋ ሁለንም 

ከወዯዯችው በሁለም ታጎራሇች ካሌወዯዯችው ሲቀየር እየተነሳች ታጎራሇች ፤ላልቹም 

አጉሪዎች በሚወደት ተነስተው ያጎራለ፡፡ አጉሪዎቹ በዛር አፌ ሲነጋገሩ ሴቷ አሷራፉ 

በዛር አፌ ቃሌ ግጥም ትሰጣሇች፡፡ ቃሌ ግጥሞቹ እንዯየ ሁኔታው በተሇያየ የዴቤ 

አመታት ስሌትና በማሲንቆ እንዱሁም በጭብጨባ ታግዘው ይዜማለ፤ ጉሪያውም 

በዯመቀ ሁኔታ ይቀጥሊሌ፡፡  

በዚህ አይነት የቁጥቢቱ(የሴቷ ዛር) ሀዴራ እስክትጠግብ ከተስናገዯች በኋሊ አሷራፉዋ 

የወንደ ተሷርፊሇች ሀዴራ ይጀመር ትሊሇች፡፡ ወንደ አሷራፉ አረብ ሶማላ አንተ አረብ 

ሶማላ በማሇት ቃሌ ግጥሙን ይቀይራሌ፡፡ ላልቹ ተሳታፉዎች  አረብ ሱማላ በማሇት 

በጭብጨባ ይቀበሊለ፡፡ የግጥሙ ክዋኔ ክዋኔው የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡፡ 

አሷራፉ                                ተሳታፉዎች 

አንተ አረብ ሱማላ                       አረብ ሱማላ 
አንተ አረብ ሱማላ                       አረብ ሱማላ 
…………………… 

ባሇ ጉዝጓዟ ከወዯዯችው ጉሪያው(ጭፇራው) እንዯዯራ ይቀጥሊሌ፡፡ ይህን ቃሌ ግጥም 

ካሌፇሇገች የፇሇገችውን በለሌኝ በማሇት ትናገራሇች፡፡ ሇምሳላ በአረጋሽ አህመዴ ቤት 

ክዋኔ ሊይ ጎጃምን ጥራሌኝ በማሇት ባሇ ጉዝጓዟ ቃሌ ግጥሙ እንዱቀየር አዴርጋሇች፡፡ 

አሷራፉውም የዴቤ አመታቱን ወዱያው በመቀየር  እይው ጎጃምን እው ጎጃምን 

አረመመደን የሚሇውን ቃሌ ግጥም ማዜም ጀምሯሌ፡፡ ማሲንቆ ተጫዋቹም 

አጨዋወቱን ቀይሯሌ፤ተሳታፉዎቹም በጭብጨባ እይው ጎጃምን በማሇት ግጥም 

በመቀበሌ አዚመዋሌ፡፡ ባሇጉዝጓዟም በዯስታ ረጅም ሳቅ ሳቅ ስቃ ጉሪያዋን ትቀጥሊች፡፡ 

                                                             
26 ተመስገን ፊንታየ ያቀረበው ጥናታዊ ፅሁፌ ሊይ ዛሮች ሲቀጡ በአፌንጫቸው ዯም እንዯሚፇስ፣

በእሳት ሊይ እንዯሚራመደ፣ራሳቸውን ከወሇሌ ጋር እንዯሚያጋጩ እና ከቤት ወጥተው ዛፌ ሊይ 
እንዯሚጠሇጠለ ተገሌጿሌ፡፡ (1995፣27) 
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ይህ ዜማ የቀሰቀሳቸው ላልች ሁሇት ተሳታፉዎችም በመነሳት አጉርተዋሌ፡፡ ግጥሙ 

በመቀየሩም ሀዴራው እንዯገና ሉዯምቅ ችሎሌ፡፡ ክዋኔውም እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

(ምሌከታ፣ቀርሱ፣02/06/08) 

አሷራፉ                            ተሳታፉዎች 

እየው ጎጃምን እየው ጎጃምን                   እይዉ ጎጃምን 
እየው ጎጃምን እየው ጎጃምን አረማመደን        እይው ጎጃምን 
አዝማች 

ይህ ቃሌ ግጥም ሇተወሰነ ዯቂቃ ከተዜመ በኋሊ ባሇጉዝጓዟ ጎንበስ በማሇት አመስግና 

እና ዴቤውን ስማ ተቀመጠች፡፡ላሊ አንዱት እያጎራች የነበረች ተሳታፉም በተመሳሳይ 

ሁኔታ አመስግና እግሯን ዘርግታ በጀርባዋ ተንጋሊ እንዯመተኛት አሇች፡፡ ሦስተኛዋ 

ተሳታፉ ግን ሇተወሰነ ዯቂቃ በግጥሙ ዜማ ማጉራቷን ቀጠሇች፤ሲበቃት እሷም 

በተመሳሳይ አመስግና ተቀመጠች፡፡ ከዚያም አሷራፉው ቃሌ ግጥሙንና የዴቤ 

አመታቱን በመቀየር አሉ ሰሊም ሰሊም አሉሰሊም የሚሇውን ቃሌ ግጥም ማዜም ጀመረ፡፡ 

ላልች ተሳታፉዎችም በጭብጨባና በዴቤ አሉ ሰሊም በማሇት እየተቀበለት ሲያዜሙ 

ሙሽራዋ ጥቂት እንዯማፊሸግ አዯረገችና(አዛጋችና) ተነስታ ጉሪያዋን ቀጠሇች፤ ላሊ 

አንዱት ተሳታፉም ከጉሪያው ተቀሊቀሇች፡፡ ሀዴራውም በሚከተሇው መሌኩ ዯመቀ፡፡ 

(ምሌከታ፣ዋዜ፣ ከሁሇቱም ቤት የተገኘ) 

  

አሷራፉ                           ተሳታፉዎች 

አሉ ሰሊም ሰሊም አሉ ሰሊም                 አሉ ሰሊም 
አሉሰሊም ሰሊም አሉ ሰሊም                  አሉ ሰሊም 
አሉ ነው አሉ ነው                         አሉ ሰሊም 
አዝማች 

በወ/ሮ ዘሀቡ ይማም ቤት በተካሄዯው ክዋኔ ሊይ ዯግሞ አንተ አረብ ሶማላ ከተዜመ 

በኋሊ ሙሽራዋ አሉሰሊም የሚሇው ቃሌ ግጥም እንዱቀየር አዛሇች ፡፡ ባሇችው 

መሰረትም አሉ ሰሊም ሰሊም አሉ ሰሊም በማሇት ከተዜመ በኋሊ እየው ጎጃምን እየው 

ጎጃምን በሚሌ ዜማ ጉሪያው ቀጥሎሌ፡፡ በወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ እና ከዴጃ ሁሴን ገፇራ  

ቤት ግን ሦስቱ ቃሌ ግጥሞች በቅዯም ተከተሌ (እየው ጎጃምን እና አሉ ሰሊም ሰሊም ) 

የሙሽራይቱን የበቃኝ ሁኔታ(እረፌት) ተከትሇው ተከናውነዋሌ፡፡ ከሁለም የገፇራ ቤቶች 
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በተሇየ ዯግሞ ወ/ሮ ዘሀቡ ይማም ቤት የተካሄዯው ክዋኔ እዚህ ሀዴራ ሊይ የተሇየ 

ክስተት ታይቶበታሌ፡፡ ይኸውም እይው ጎጃምን በሚሇው ቃሌ ግጥም ሙሽራዋ ስታጎራ 

ቆይታ በበቃኝ እረፌት ከወሰዯች በኋሊ አሉ ሰሊም ሰሊም ሲባሌ ሌትነሳ አሌፇሇገችም፡፡ 

ከክዋኔ በኋሊ ስሇ ሁኔታው ያነጋገርኳቸው አሷራፉ ወ/ሮ ለባባ ሁሴን እንዯሚለት 

በዚህ ጊዜ ሙሽራዋ ያሌተነሳችው ከግርድሽ ውጭ ባለ ወጣት  ተሳታፉዎች 

ሹክሹክታና ሳቅ በመሰማቱ ዛሩ ተቆትቶ ነው፡፡ ( ቃሇ መጠይቅ፣24/07/08፣ቀርሱ)  

በመሆኑም በወቅቱ ዴቤ በመምታት ሊይ የነበረችው አሷራፉ ዴቤውን መምታቷን አቁማ 

በእንጉርጉሮ ሌመና ጀመረች፡፡ ተሳታፉ አሷራፉዋ ያው ግባ ያው ግባ ስትሌ ሁለም 

ተሳታፉ አሚን በማሇት ሌመናውን አስተጋብተዋሌ፡፡ የሌመናው እንጉርጉሮው 

የተካሄዯው ጫት መቃሙ (ቂምሀው) ሳይቋረጥ አብዛኛው ተሳታፉ ከወገቡ በሊይ 

ወዯቀኝና ወዯግራ በዝግታ በመወዛወዝ ነው፡፡ የክዋኔው ዴባብ ጭብጨባ፣ዴቤና ማሲንቆ 

ስሊሌነበረው አውደ የቀዘቀዘና የተረጋጋ ነበር፡፡ የቃሌ ግጥሙ አካሄዴ የሚከተሇውን 

ይመስሊሌ፡፡ (ምሌከታ፣02/06/08፣ቀርሱ) 

አሷራፉ                           ተሳታፉዎች  

ያውግባ ያው ግባ ያው ግባ                   አሜን 
እውው እውው እውው ያው ግባ               አሜን 
በቻህንም  አይዯሌ በመሉካ ጀባ                  ” 
አንቱው መጀን አንቱ መጀን እውው              ” 
አዲኙ ግባ አዲኙ ግባ እህ እህ                   ”    
አማን አውሇን አማን አውሇን                    ”                                  
አሁን ይመጣለ ሀዴራው እሞቀው ሊይ            ” 
ያው ግባ ያው ግባ ሰይዳዋ……                  ”  

በዚህ የሌመና ዘዳ (በእንጉርጉሮው) ሇተወሰነ ዯቂቃ ከተሇመነ በኋሊ የዛር መንፇሱ ጮክ 

ብል አዛጋ ወዱያውም አሷራፉዋ ዛሩ የመቀስቀሱን ምሌክት ስታይና ስትሰማ አሉ ሰሊም 

ሰሊም አሉ ሰሊም የሚሇውን ቃሌ ግጥም በዴቤ ጀመረች፡፡ ከሊይ በተገሇፀው መሌኩም 

ተሳታፉዎች እየተቀበለ ሀዴራው ሲዯምቅ ባሇ ጉዝጓዟም ተነስታ ማጉራቷን ቀጠሇች ፤ 

አውደም ወዯነበረበት የሞቀ ሀዴራ ተመሇሰ፡፡ ከዚያም ወንደን ዛር የሚያሞግስ ቃሌ 

ግጥም በሴቷ አሷራፉ ተጀመረ፡፡ ቃሌ ግጥሙ አባ ሙና ሙና ወናፇኛው የተሰኘ ሲሆን 
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ወዯሀዴራው ቀዴሞ የገባውን ዛር የሚያወዴስ ነው፡፡ ወናፇኛ27 ማሇት በዚህ አውዴ 

የዛር መንፇሱ ከላልቹ በተሸሇ ፇጣንና የሰፇረባቸውን ሰዎች እንዯፇሇገ የሚያስጨፌር  

መሆኑን ይገሌፃሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙ በዴቤ፣በማሲንቆና በጭብጨባ እንዯሚከተሇው 

ይዜማሌ፡፡ 

አሷራፉ                              ተሳታፉዎች 

አባ ሙና ሙና ወናፇኛው                አባ ሙና ሙና ወናፇኛው  
አንተ አውሉያ አሁን የመጣሀው                  ”      
እንዯፇሇክ አዴርገህ የምትነዲው                   ” 
የሀዴራውን ሇዛ የምታሳምረው                    ”   
…………………………… 

አራተኛው ቃሌ ግጥም(አባ ሙናሙና ወናፇኛው) እንዲበቃ በሁለም ገፇራ ቤቶች 

የበቃን እረፌት ተከትል የቀጠሇው እዯምን መጣኸው በረሀውን የሚሇው ቃሌግጥም 

ነው፡፡ እዚህ ቃሌ ግጥም ሊይ ክዋኔ ሊይ ዴቤውን የሚመታው ወንደ አሷራፉ ነው፡፡ 

አሷራፉዋ በተመሳሳይ የዴቤ አመታት ስሌት እንዳት መጣሀው በረሀውን የሚሇውን 

ዜማ ስትጀምር ተሳታፉዎቹ በጭብጨባ በረሀውን በማሇት ይቀበሊለ፡፡ ባሇ ጉዝጓዟም 

ተነስታ ጉሪያዋን ትቀጥሊሇች፡፡ የቃሌ ግጥሙ ሀዴራ በማሲንቆና በዴቤ ምት 

በሚከተሇው አካሄዴ ተዯጋግሞ ይከወናሌ፡፡   

አሷራፉ                             ተሳታፉዎች 

እንዳት መጣሀው በረሀውን             እንዳት መጣሀው በረሀውን 
እንዯምን ችሇኸው ዉሀ ጥሙን          እንዯምን ችሇኸው ውሀ ጥሙን 
እንዳት መጣሀው                         በረሀውን 
እንዳት ችሇኸው                          ውሀ ጥሙን 
    አዝማች 

ይህ ቃሌ ግጥም ከላልቹ ቃሌ ግጥሞች የሚሇየው ቀጥል ሇሚመጣው ክዋኔ ወሳኝነት 

ስሊሇው ነው፡፡ ይኸውም በቃሌ ግጥሙ ውስጥ ተዯጋግሞ የሚመጣው “በረሀ” የሚሇው 

ቃሌ ሇተተኪው ክዋኔ መፇጠር አይነተኛ ሚና ይጫወታሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በረሀን 

ስናስብ አብሮ የሚመጡ እንዯ ውሀ ጥም፣ዴካም፣ እረፌት የመፇሇግ ወዘተ ያለ 

                                                             
23 የኢትዮጵ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር አማርኛ መዝገበ ቃሊት(1993፣411) ወናፌ ማሇት ጨበጥ 
ሇቀቅ ሲያዯርጉት ወዯ ውስጥ እየሳበ መሌሶ በሚያስወጣው የአየር   ግፉት የእጅ ባሇሙያዎች 
ብረታ ብረት ሇማጋሌ የሚጠቀሙበትን ከሰሌ የሚያፍሙበት የአየር ማስገቢያና ማስወጫ ጠባብ 
ቧንቧ የተገጠመበት ስሌቻ በማሇት ይፇታዋሌ፡፡ 
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ክስተቶችና ሁኔታዎች አለ፡፡ የእነዚህን ክስተቶችና ሁኔታዎች ችግርን ዯግሞ 

ሇማስወገዴና እፍይታ ሇማግኘት አንዲች መፌትሄ ያስፇሌጋሌ፡፡ ስሇዚህ ሇዚህ የበረሀ 

ጉዞ የሚሆን ስንቅ መያዝ አሇበት፡፡ በቃሌ ግጥሙ ውስጥ እንዯምንሰማው ዯግሞ ይህን 

ተከትል ተዯጋግሞ የሚመጣው “እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ”  የሚሌ ዜማ ነው፡፡ 

ስሇሆነም መፌትሄው ወዱያው ችግሩን ተከትል ይፇታሌ ማሇት ነው፡፡   

ይህን የበረሀ ጉዞ ችግርና መፌትሄውን በክዋኔው ሊይ እናያሇን ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

ይኸውም ክዋኔው ሇብዙ ሰአታት በሀዴራ ሊይ ሲቀይ ባሇጉዝጓዟም ሆነች ተሳታፉዎች 

የዴካም ስሜት መሰማታቸውና ረፌት መሻታቸው የማይቀር ነው፡፡ ስሇሆነም ሇዚህ 

ችግራቸው ዯግሞ መፌትሄ ማበጀት የግዴ ስሇሚሆን እንዯምን መጣኸው በረሀውን 

የሚሇውን ቃሌ ግጥም ያመጣለ፡፡ ከሊይ በበረሀው ጉዙ ተምሳላትነት ሇመግሇፅ 

እንዯተሞከረው ቃሌ ግጥሙ ውስጥ ተዯጋግመው የሚመጡት ቃሊትና ሀረጋት 

መፌትሄ ያበጃለ፡፡ ሇረጅም ጊዜ ያሇማቋረጥ በጉሪያ ሊይ የነበረው የዛር መንፇስም በዚህ 

ቃሌ ግጥም አማካኝነት ዴካሙን የሚያያበርዴበትን ግብሩን ፌሇጋ ይሄዲሌ፡፡ ስሇሆነም 

ክዋኔው እንዯሚከተሇው ይቀጥሊሌ፡፡ 

አሷራፉ                      ተሳታፉዎች 

ጎጃም ወረዯ በበረሀ             እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ 
ጎጃም ወረዯ በበረሀ             እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ 
ፊሲሌ ወረዯ በበረሀ             እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ       
ፊሲሌ ወረዯ በበረሀ             እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ      

በቃሌ ግጥሙ ሊይ እንዯምንሰማው ከዋኞቹ ሇዛር መንፇሱ ጠጅ ሇራሳቸው ዯግሞ ውሀ 

እንዯሚያስፇሌጋቸው ይገሌፃለ፡፡ በታሪክ እንዯሚታወቀው በሀገራችን ኢትዮጵያ ጠጅ 

የነገስታትን የተከበሩ ሰዎች መጠጥ ነው፡፡ በመሆኑም ከዋኞቹ  ሇዛር መንፇሱ ካሊቸው 

ክብር  የተነሳ ጠጅ እንዯሚያስፇሌገው ሲገሌፁ በክብር ከእሱ እንዯሚያንሱ ሇማሳወቅ 

ዯግሞ ው እንዯሚያስፇሌጋቸው ገሌፀዋሌ፡፡  

ይህን ቃሌ ግጥም በዜማ፣በጭብጨባ፣በዴቤና በማሲንቆ በተዯጋጋሚ ሲያዜሙ ባሇ 

ጉዝጓዝ እያጎራች (አይኗን እንዯጨፇነች) ወዯ ጓዲ ታመራሇች ፡፡ ከዚያም ወዯ ተዘጋጀው 

ጠሊና ቡቅሪ ማሇትም ወዯ ታሰሩት ጋኖች (ሚጁዎቹ) ትሄዲሇች፡፡ እዚህ ቃሌ ግጥም 

ክዋኔ ሊይ ዴቤውን የሚመታው ወንደ አሷራፉ ነው፡፡ ምክንያቱም ሴቷ አሷራፉ 
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ሙሽራይቱን ተከትሊ ላሊ የምትከውነው አሇ፡፡ በመምታት ሊይ የነበረችው ሴቷ አሷራፉ 

ከሆነች ዴቤውን ሇወንደ አሷራፉ ትሰጣሇች፡፡ ሇምሳላ በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ ቤት 

ክዋኔውን በዴቤ በመምራት ሊይ የነበረችው አሷራፉ ዴቤውን ሇወንደ ሰጥታሇች፡፡  ባሇ 

ጉዝጓዟ ወዯ ጋኖቹ (ሚጁዎቹ) ስትሄዴ አሷራፉቱ እና ሦስት ተሳታፉዎች እስክስ 

እስክስ እስክስ አስክስ በማሇት ወገባቸውን ይዘው እንዯመወዛወዝ እያለ ከኋሊ 

ተከትሇዋት ይሄዲለ፡፡ 

በዚህ ጊዜ ቃሌ ግጥሙ  ቁጥቤ መጥታሇች ገፇራ ብሊ  
                     ቁጥቤ መጥታሇች ግብር ሌትበሊ…  

በሚሌ ቃሌ ግጥም ይተካሌ፡፡ ምክንያቱም የመጀመሪያው ቃሌ ግጥም ዓሊማው የዛር 

መንፇሶቹን የግብር ዴግስ(ገፇራ) የመስጠቱን ክዋኔ ሇመፌጠር ስሇነበር ነው፡፡ አሷራፉው 

ዴቤውን እየመታ ይህን ቃሌ ግጥም ሲሌ ተሳታፉዎችም “ግብር ሌትበሊ” ፣”ገፇራ ብሊ” 

በማሇት በጭብጨባ ይቀበሊለ፡፡ በሁለም ገፇራ ቤቶች እንዯተመሇከትኩት ባሇጉዝጓዟ 

እያጎራች ከጋኖቹ(ሚጁዎቹ) ስትዯርስ ማጉራቷን አቁማ ሄዴ መጣ ሄዴ መጣ 

(ወዯጋኖቹ ሄዲ እንዯመመሇስ) እና የማሇትና እንዯመሳሌ አይነት ሁኔታዎችን ታሳያሇች፡

፡  

እነዚህ ጠሊና ቡቅሪ የያዙ ጋኖች እንዯ ከመጀመሪያ የትዲር አጋሯ ጋር ያሌተፊታች 

አንዱት ሴት ከሚሰጣት ስያሜ28 ጋር በተመሳሳይ ሚጁ ተብሇው ይጠራለ፡፡ በተመሳሳይ 

ስያሜ የሚጠሩበት ምክንያትም ሁሇቱም ያሌተነካኩ በመሆናቸው ነው፡፡ ማሇትም 

በአንዴ በኩሌ ያቺ ሴት ሁሇተኛ ወንዴ ያሊገባች በመሆኗ ላሊ ወንዴ አሌነካትም፡፡ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ እነዚህ ጋኖች ሲጠነሰሱ ጀምረው ውሀ ሲሞለም ሆነ ከዚያ በኋሊ እስከ 

እዚህ ሰአት ዴረስ አሌተነኩም፤አሌተቀመሱም፡፡ በመሆኑም ሚጁ የሚሇው ስያሜ 

አንዴም ከአንዴ ወንዴ(ከባሎ) ውጭ ሊሌሄዯች ሴት አንዴም ዯግሞ ዴፌዴፈ ሳይቀመስና 

ሳይነካካ ሇተጠመቀ ጠሊና ቡቅሪ ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው 

በቅዴመዝግጅት ጊዜ የሚካሄዯው ሌመና ስርአት በመጀመሪያ የሚካሄዯውና ግዳታ 

                                                             
28 በማታው ክዋኔ አበጋሯ ከሙሽራይቱ  “ሙዲ ጀባ” ተብሊ ተሰጠችውን ያሌቀሇጠ(ሊስታ) ቅቤ 

ተሳታፉዎቹን እንዴትቀባና እንዴታዴሌ የሰጠችው “ሚጁ ጀባ” በማሇት ሇሚጁ ሴት መሆኑን 
ሌብ ይሎሌ፡፡ 
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የሆነው ከአሚኖች(ከሦስት አሚን)29 ቤት የሚዯረገው ሌመና ነው፡፡ ስሇዚህ በአካባቢው 

ባህሌ መሰረት አሇመነካካት ተመራጭና ተወዲጅ መሆኑን ማሳያ ቃሌ ነው የሚሌ 

ትርጓሜ መስጠት ይቻሊሌ፡፡  

የመሄዴና የመመሇስ ሁኔታ ካሳየች ወንደ ዛር(ወንዘኛው) መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ይህን 

ሁኔታ ስታሳይ አሷራፉዋ በንግግር “ተው እንጂ ጌታዋ ተቀባበሇን፣መረሀባ በሊት፣

ግብርህን ተቀበሊት” በማሇት ዛሩን በማባበሌ ሌመና ትጀምራሇች፡፡ የመሳሌ አይነት(እኽ 

እኽ እኽ) ካሇች ዯግሞ ሴቷ ዛር(ቁጥቢቱ) መሆኗ ይታወቃሌ፡፡ እሷንም እማምየ ስቀሽ 

ተንከትክተሸ ተቀበይ እንጂ  በማሇት ታባብሊሇች፡፡   

በሁለም ቤት ሙሽሮቹ እነዚህን ምሌክቶችን በሴቷ ዛር ምሌክት በማስቀዯም 

እንዯሚያሳዩ በምሌከታም ማረጋገጥ ችያሇሁ፡፡ ሙሽራዋ እነዚህን ምሌክቶች ስታሳይ 

አሷራፉዋ አባብሊ ወዯጋኖቹ(ሚጁዎቹ) እንዴትጠጋ ታዯርጋሇች፡፡ አሷራፉቱ እና 

የተከተሎት ተሳታፉዎች “እስክስ እስክስ እስክስ እስክስ” በማሇት ያጅቧታሌ፡፡አሷራፉዋ 

“እርቅ በይ ማምየ” ስትሊት ባሇ ጉዝጓዟ ያሇምንም ማመንታት ታጅባ መጀመሪያ ወዯ 

ቡቅሪው ጋን(ሚጁ) ቀርባ ትቆማሇች፡፡  ከዚያም አሷራፉዋ እዚያው ቁማ ወዯሞቀው 

ሀዴራ ጮኽ ብሊ “ሚጁ ጀባ አሇች” በማሇት ትነግራሇች፡፡አበጋሯም መረሀባ በማሇት 

ምርቃኗን በሚከተሇው ሂዯት ትሰጣሇች ሁለም ተሳታፉዎች በያለበት መረባ በማሇት 

ምርቃቱን ሲያፀዴቁ ባሇ ጉዝጓዟም ከቆመችበት ሆና “አሚን አሚን” በማሇት ምርቃኑን 

ትቀበሊሇች፡፡ 

አበጋሪት                ባሇጉዝጓዝ        ተሳታፉዎች                         

እርፍ በረባ (2 ጊዜ)           አሜን                መረባ 
እንግዱህ ዛሬ በሻሪያዋ ይሁን      ”                   ”    
ሌጆቿ ጋር መክበሪያዋ ይሁን      ”                  ”  
ግጥሟ ይሁን…                  ”                 ”                                 
ይሁን በይ እርፍ             አሜን               ይሁን 

ምርቃቱ ሲጠናቀቅ ባሇ ጉዝጓዟ ጋኖቹን(ሚጁዎቹን ከቡቅሪው በመጀመር ትከፌታሇች፡፡

ከዚያም አሷራፉቱ በአቦሬ(ፍላ) በመጥሇቅ ላልች ሁሇት ኩባያዎች ሊይ ከቡቅሪውም 

                                                             
29 ሁሇት ያሌተፊቱ የመጀመሪያ ባሇ ትዲሮች(ባሌና ሚስት) አሚን ተብሇው ሲጠሩ ከአንዴ በሊይ 

የሆኑ(በብዙ ቁጥር) ሲጠሩ ዯግሞ አሚኖች ይባሊለ፡፡ ሚስቲቱ ብቻዋን ዯግሞ ሚጁ ተብሊ 
ትተራሇች፡፡ 
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ከጠሊውም በመሙሊት ሇባሇ ጉዝጓዟ አንደን በአንዴ እጇ አንደን በላሊ እጇ 

ታሲዛታሇች፡፡ አያያዙ የትኛው በቀኝ የትኛው በግራ መሆን አሇበት ሇሚሇው 

ያነጋገርኳቸው ሁለም አሷራፉዎች ምንም አይነት ዯንብ እንዯላሇውና እንዯ አሷራፉዋ 

አሰጣጥ እንዯሚወሰን ገሌጸውሌኛሌ፡፡ (ቃ.መ፣ወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ 01/06/08 ቤሬ፣ 

ወ/ሮ ዘሀቡ ይማም 03/06/08 ቀርሱ፣ ወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ 08/06/08 ዋዚ፣ወ/ሮ ከዴጃ 

ሁሴን 15/06/08 ዋዚ፣ወ/ሮ መይረማ እንዴሪስ 22/06/08 ቸሪት እና ወ/ሮ አንሻ አሉ 

22/07/08 ደሬ) 

ባሇ ጉዝጓዟ ጠሊና ቡቅሪውን እንዯያዘች አበጋሯ ካዲሚዎቹን ጃንጥሊ ፣ቁራሽ ዲቦ፣ 

የተሇጠሇጠ ኑግ፣የገብስ፣የስንዳ እና የሽንብራ ቆል እንዱያመጡ ታዯርጋሇች፡፡ ከዚያም 

ጃንጥሊውን ዘርግታ ሇባሇ ጉዝጓዟ በአንገቷና በቀኝ ትካሻዋ መሀሌ ታሲዛታሇች፤ላሊውን 

ባሇ ጉዝጓዟን ከተከተከተሎት ተሳታፉዎች ውስጥ አንዶ ትይዛሇች፡፡ ክዋኔው ማታ 

የሚከወን ቢሆንም ጃንጥሊ በሰአቱ ዝናብ ዘነበም አሌዘነበም የመያዙ ዴርጊት አይቀሬ 

ነው፡፡ ማሇትም የገፇራው ዕሇት ብርሀን ሇጨሇማ ስፌራውን የሇቀቀበት፤ፀሀይ በጨረቃ 

የተተካችበት መሆኑ እርግጥ ነው ስሇዚህ በጨሇማ ጥሊ ይዘረጋሌ እንዳ የሚሌ ጥያቄ 

ሉነሳ ይችሊሌ፡፡ ነገርግን ይህን የሚያዯርጉበት ምክንያት ባሇ ጉዝጓዟ በክዋኔው ሊይ 

እንዯሙሽራ ስሇምትቆጠር ነው፡፡ ባሇ ጉዝጓዟ በትካሻዋና በአንገቷ ጥሊው እንዯተዘረጋ 

በእጇ ጠሊና ቡቅሪውን ይዛ አብረዋት ያለት ተሳታፉዎች፣አሷራፉዋና ኑግ ፣ዲቦ፣

ፇንዴሻና ቆል የያዘችው ተሳታፉ አጅበዋት ወዯውጭ ይወጣለ፡፡ ከዚያም ወዯ ጓሮ 

ወይም ሇመዴፊት በሚመች ስፌራ ቆመው ሙሽራዋ ጠሊና ቡቅሪውን ትቀምሳሇች ፡፡ 

የማትወዯው ወይም የማትጠጣው ካሇ ካሸተተች በኋሊ አሷራፉቱ ትቀበሊትና ሁሇቱንም 

ትዯፊሇች፤በመቀጠሌ ከተሳታፉዋም ቆል፣ኑግና ዲቦውን ተቀብሊ እዚያው ቦታ ሊይ 

ታፇሳሇች፡፡  

እነዚህ ነገሮች የሚዯፈበት ምክንያት ዯግሞ ገፇራው (የዛር ዴግሱ) የተዯረገው ሇዛር 

መንፇሶቹ ስሇሆነ ገፇታውንም ሆነ ላልቹን ዴግሶች ማንም ሰው ሳይቀምስ (ሳይሷረፈ) 

በፉት ዛሮቹ መቅመስ አሇባቸው አሇበሇዚያ ዛሮች ስሇሚቆጡ ዴግሱን ሇቀመሰ ሁለ 

በሽታ ይሆናሌ ተብል ስሇሚታመን እንዯሆነ የባህለ ባሇቤቶች ይገሌፃለ፡፡ (ከቡዴን 

ውይይት፣ 26/07/08፣ደሬ)  
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ላልቹ ቤቱ ውስጥ የቀሩት ተሳታፉዎች በዯማቅ እንጉርጉሮ “አሚን አሚን” እያለ የዛር 

መንፇሶችን ያወዴሳለ፡፡ የውዲሴ ግጥሙ የሚመራው ግጥም በአሷራፉው እና ግጥም 

መዴረስ በሚችለ ተሳታፉዎች ሲሆን ግጥም ሰጪው ግጥሙን አሚን አሚን በማሇት 

ሲሰጥ ላልቹ ተሳታፉዎችም “አሚን አሚን” እያለ ያጎራጉራለ፡፡ የዚህ እንጉርጉሮ 

ሀዴራ በጣም የዯመቀ(የዯራ) በመሆኑ ዛር የሰፇረባቸው ተሳታፉዎች እየተነሱ ያጎራለ፡፡ 

ይህ ሀዴራ ባሇ ጉዝጓዟ እስክትመሇስ ዴረስ እንዯሚከተሇው ይቀጥሊሌ፡፡  

ግጥም አውጭ                          ተሳታፉዎች 

አሚን አሚን አሚን                     አሜን (ረዘም ባሇ ዴምፅ) 
እንዯው አሜን አሜን፣ኧረ ምነው ኧረ ምነው     አሜን (ረዘም ባሇ ዴምፅ) 
ኧረ መጀን ኧረ መጀን፣ኧረ ማሬዋ ኧረ ማሬዋ           ” 
እንኳን በሾህና ቢታጠር በብረት                        ”  
አሰሊማሊይኩም …                                   ” 
የደበርቲ ዴቤ የሚያዲምጠው                          ” 
አሰሊም አሇይኩም ብል የገባው                         ” 
ወረንሰሊም አሊ ብየ ሌበሇው   …                       ” 

ገፇራውን ዴግሱ ሇተዯረገሊቸው የዛር መንፇሶች ካዯረሱ በኋሊ ሙሽራይቱ ከፉት 

አጃቢዎቿ ከኋሊ ተከትሇዋት ይመሇሳለ፡፡ ከቤቱ በር ሲዯርሱም እስክስታ እንዯማሇት 

ያህሌ እተወዛወዙ “እሌሌ እሌሌ እሌሌ ፣እስክስ እስክስ እስክስ” እያለ ይገባለ፡፡ በዚህ 

ጊዜ ቤት ውስጥ የነበረው ተሳታፉ በጭብጨባ በዴቤና በማሲንቆ እየቀናው መጣ ዯስ 

እያሇው (2 ጊዜ) በማሇት በአሷራፉው መሪነት በመዯጋገም እንዯሚከተሇው ያዜማለ፡፡ 

አሷራፉ                            ተሳታፉዎች  

እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው         እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው                                      
እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው                ዯስ እያሇው 

ይህ ቃሌ ግጥም ዯግሞ የዛር መንፇሱ የተዯረገሇትን ገፇራ እንዲገኘ እንዯተሷረፇና 

እንዯተሳካሇት ፤በዚህም ዯስተኛ እንዯሆነ የሚገሌፅ ነው፡፡ ሀዴራው በዚህ ቃሌ ግጥም 

ይዯምቃሌ ፤ ባሇ ጉዝጓዟ አጃቢዎቿ እሞቀው ሀዴራ ይቀሊቀሊለ፡፡ ከዚያም ባሇ ጉዝጓዟ 

ታጎራሇች ፤ሀዴራው እስኪበቃት ዴረስ ይቀጥሊሌ፡፡ ባሇ ጉዝጓዟ ሀዴራውን ጠግባ  

ስትቀመጥ ካዲሚዎች ገፇራውን እስኪያቀራርቡ ዴረስ ሀዴራው በዴቤና በማሲንቆ 

ተመሳሳይ(አብሮ ተጓዥ) ምት ተሳታፉዎች ይተካሌ፡፡  
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ካዲሚዎች ዴፍ ዲቦ (ሙጌራ) ፣ፇንዴሻ፣ኑግ፣የሽንብራ ፣የስንዳና የገብስ ቆል ባሇ 

ጉዝጓዟ ፉት ያቀርባለ፡፡ አሷራፉዋ ባሇ ጉዝጓዟን ቀኝ እጅሽን ከዲቦው መሃሌ ሊይ 

ዘርጊሌኝ ትሊታሇች፡፡ ባሇ ጉዝጓዟ እጇን( እንዯ ዲቦው መጠን ከክንዶ በመጀመር እስከ 

ጣቷ ጫፌ) ከዲቦው መሃሌ ሊይ ስትዘረጋ አሷራፉዋ የባሇ ጉዝጓዟን እጅ ሳታነሳ ዲቦውን 

ቢስሚሊሂ ረህማን ረሂም በማሇት ሇሁሇት እጥፌ በማዴረግ ትቆርሳሇች፡፡ ከዚያም ዲቦው 

አሷራፉዋ ቆራርሳ መጀመሪያ ሇባሇ ጉዝጓዟ አንዴ ቁራሽ ዲቦ እና ከቀረበው ቆል ሁለ 

እና ከተወቀጠው ኑግ እየቆነጠረች በሰሀን አዴርጋ ትሰጣሇች፡፡  በመቀጠሌ አሷራፉዋ 

ቆልውን ፇንሻውንና ኑጉን አቀሊቅሊ ሦስት ጊዜ በእፌኝ በእፌኟ እየዘገነች ማታ በጨርቅ 

ተሸፌኖ ከተቀመጠው ቁና(ተሸመች ከተባሇችው) ሊይ ትጨምራሇች፡፡ ዲቦውንና ቆልና 

ኑግ ካዲሚዎቹ ሇሁለም ተሳታፉ እንዱሰጡ ታዝና በካዲሚዎቹ አማካኝነትም ከበረኛዋ 

በመጀመር ከቀኝ ወዯ ግራ ሇሁለም ተሳታፉ ይዲረሳሌ፡፡  

ከዚያም ጠሊና ቡቅሪ በሁሇት አቦሬ (ፍላ) በአመቅዲት ሇሙሽረዋ  አንደን በቀኝ እጇ 

አንደን በግራ እጇ ትሰጣታሇች፡፡ ባሇ ጉዝጓዟም የምትወዯውን ትጠጣሇች የማትወዯውን 

አሽታ ትተዋሇች፡፡ ሇላልቹ ተሳታፉዎችም በካዲሚዎቹ አማካይነት በአቦሬ(ፍላ) 

ከሚፇሌጉት እየተቀዲ ይሰጣሌ፤ይጠጣለ፡፡ በምሌከታ እንዲረጋገጥኩት አብዘሀኞቹ 

ተሳታፉዎች የሚጠጡት ቡቅሪ ነው፡፡ ምክንያቱም አንዴም የእስሌምና ሀይማኖትን 

ቀኖና ሊሇመጣስ አንዴም ዯግሞ ከራሳቸው ምርጫ የተነሳ ነው፡፡ 

በመቀጠሌ አቦሌ ቡና በካዲሚዎች ይፇሊሌ፤ ካዲሚዋ “አወሌ ጀባ አወሌ  ጀባ” ስትሌ 

አበጋሪቷ “መረሀባ” በማሇት ምርቃን ትሰጣሇች፡፡ ባሇ ጉዝጓዟና ተሳታፉዎች 

እንዯተሇመዯው ምርቃኑን ይቀበሊለ፡፡ 

አበጋሪት                             ተሳታፉዎች 
እርፍ መረባ (2 ጊዜ)                    መረባ (2 ጊዜ) 
ከእንግዱህ በሊይ ቁጥቡ መጀን             መረባ 
በሽታ አይንካት                                 ” 
ይሄ ቀየ እንግዱህ መውሉዴማውጫዋ ይሁን          ” 
ይሄ ቀየ እንግዱህ ሰዯቃ መሰዯቂያ ያዴርገው          ”                         
ሁለም ይስማማት                               ” 
ቁጥቢቱ ትታረቃት                               ” 
ወንዘኛው ይታረቃት                              ” 
ሁለም ይታረቋት                              ” 
ይሁን በይ እርፍ                                  ይሁን  
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አሷራፉዋ ቡናውን ቀዴታ ካዲሚዎች መጀመሪያ ሇባሇ ጉዝጓዟ ከተሰጠች በኋሊ ሇሁለም 

ተሳታፉ ይዲረሳሌ፡፡ ሁለም ተሳታፉ የቀረበሊቸውን ገፇራ ከበለና ከጠጡ በኋሊ ሇባሇ 

ጉዝጓዟ ከተቀመጠችበት ጥግ ከተሸፇነው ቁና (ከተሸመችው) ጋር እስከ ሦስት ቀን 

የምትቀመጥበት ማሇትም የምትሞሸርበት ግርድሽ ይሰራሊታሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ባሇ ጉዝጓዟ 

ከዚህ ግርድሽ ሇመፀዲዲት ካሌሆነ በቀር አትወጣም፡፡ ከዚህ ክዋኔ በኋሊ ወቅቱ ስሇሚነጋ 

የገፇራው ሁሇተኛ ቀን ይጀመራሌ፡፡ የመጀመሪያው የገፇራ ክዋኔ ቀን የሚጠናቀቀው 

ሉነጋጋ ሲሌ ከ11፡30-12፡00 ሰአት ባሇው ጊዜ ውስጥ በሆን እንዲሇበት የባህለ ባሇቤቶች 

ይገሌፃለ፡፡ በምሌከታ እንዲረጋገጥኩትም  በወ/ሮ አረጋሽ አህመዴ፣ በወ/ሮ ዘሀቡ ይማም 

እና በወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ ቤት የተካሄዯው ገፇራ 11፡50 ሰአት ሊይ የተጠናቀቀ ሲሆን 

በወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን እና  ወ/ሮ መይረማ እንዴሪስ 11፡30 ፣በወ/ሮ አንሻ አሉ ዯግሞ 

11፡40 ሊይ ተጠናቋሌ፡፡  

4.4. የገፇራ ሁሇተኛ ቀን ክዋኔ  

ከማታ 2፤30 ጀምሮ እስከ ጠዋት 12፡00 ሰአት ዴረስ በሀዴራና በተሇያዩ ክዋኔዎች 

የገፇራ ስርአቱ ከተካሄዯ በኋሊ ጨላ የተነከረሊቸው ተሳታፉዎች (ሚዜዎች) ፣ 

አበጋሯ፣አሷራፉዋ እና ቁርስ በሌተው እዚያው መዋሌ የፇሇጉ ተሳታፉዎች ሲቀሩ 

አብዘሀኛዎቹ ተሳታፉዎች “በይ ይግጠምሽ ፣በሰሊም ያገናኘን” በማሇት ወዯየቤታቸው 

ይሄዲሌ፡፡ አንዲድች እንቅሌፌ ያስቸገራቸው ተሳታፉዎች መተኛት ከፇሇጉ እዚያው 

ይተኛለ፡፡ ከዚህ በኋሊ ቤት ሇቀሩት ተሳታፉዎች በባሇ ጉዝጓዟ ቤተሰቦችና በቀሩት 

ካዲሚዎች አማካይነት ቁርስ ሻይ፣ዲቦ እና እንጀራ ጠሊና ቡቅሪም ሇፇሇገ ይቀርባሌ፡፡ 

ሇባሇ ጉዝጓዟም በተሞሸረችበት ግርድሽ ውስጥ ቁርስ ይሰጣታሌ፡፡  

ቁርስ ከተበሊ በኋሊ ሚዜዎቹ፣አበጋሯ እና አሷራፉዋ የጠረጋው ቀን (በነገታው) 2፡30-3፡

30 ሰአት መገናኘት  እንዲሇባቸው ይነጋገራለ፡፡ ቤቱ እንዲይጠረግና ማታ የተቀመጠው 

እጥጣቢ እንዲይዯፊ ሇባሇ ጉዝጓዟ ቤተሰቦች ነግረው ባሇ ጉዝጓዟንም በይ እቴዋ ከግርድሽ 

እንዲትወጪ በማሇት አሳስበው፣ “አንቺንም ይግጠምሽ፤ሁሊችንንም በሰሊም ያገናኘን ፤

አሰሊም አሇይኩም” በማሇት ይሰናበታለ፡፡ ባሇ ጉዝጓዟም በገፇራዋ ስሇተገኙሊትና 

ስሇተሳተፈ ምስጋና በማቅረብ “ በረካ ሁኑሌኝ ሀጃችሁን አሊህ ይክፇሊችሁ፣ብዴር መሊሽ 
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ያዴርገኝ” በማሇት መርቃ እና በሰሊም ያገናኘን” ብሊ ትሰናበታሇች፡፡ የገፇራው ቤት እስከ 

ሦስተኛው ቀን ዴረስ ሳይጠረግ ፤ ባሇ ጉዝጓዟም ከግርድሿ ሳትወጣ ይቆያሌ፡፡  

ባሇጉዝጓዟ መፀዲዲት ሲያስፇሌጋት የምትወጣው ከቤተሰቦቿ አንዴ ሰው ተከትሎት 

በጃንጥሊ ከፀሀይ ተጠሌሊ ነው፡፡ ስሇዚህ ጉዲይ ያነጋገርኳቸው ተሳታፉዎች እንዯሚለት 

የገፇራ ቤቱ የማይጠረገው የዛር መንፇሶቹ ስሊሌተሸኙ ሲሆን ሁለም ነገር 

የሚጠረገውና የሚዯፊው በሦስተኛው ቀን የዛር መንፇሶቹ ሲሸኙ ነው፡፡ ይህ የሆነበትም 

ምክንያት ዛሮች ከፇሰሰው ዴግስ (ጠሊ፣ቡቅሪ፣ ቡና እና ሻይ፣ከቆልውም ወዘተ) እና 

ከጫቱም ኸርጥ (ጫቱ ተቅሞ ከሚጣሇው የጫት እንጨትና ቅጠሌ) ስሇሚቃመሱ 

ከተጠረገ እንዯተሸኙ ስሇሚቆጠር በመቆጣት ጉዲት ያመጣለ ተብል ስሇሚታመን ነው፡፡ 

(ቃ.መ ፣ አቶ አዯም አወሌ 24/07/08፣ደሬ እና ወ/ሮ ሶፉያ አሉ 23/06/08፣ቸሪት) 

በገፇራው ሁሇተኛ ቀን ጊዜ የሀዴራ ክዋኔ የሇም፡፡ ምክንያቱም ላሉቱን ሙለ በሀዴራ 

ሊይ ስሇቆዩ ማረፌ ያስፇሌጋቸዋሌ፣እንዱሁም ሁለም በየቤታቸው የራሳቸው ሀጃ 

(ጉዲይ) ስሊሇ የራሳቸውን ስራ ይሰራለ፡፡ (ቃሇ መጠይቅ፣መሀመዴ አሉ፣01/06/08፣ቤሬ) 

ስሇዚህ በዚህ ቀን ጎረቤት ቤተ ዘመዴ እና አንዲንዴ ተሳታፉዎች በመምጣት ባሇ 

ጉዝጓዟን ያጫውታለ፣ይበሊለ፣ይጠጣለ እንጂ ክዋኔ የሇም፡፡  

 4.5 የገፇራ ሦስተኛ ቀን (የጠረጋ ቀን) ክዋኔና ቃሌ ግጥሞች 

የገፇራ ሦስተኛ ቀን ክዋኔ ሇዛር መንፇሶች ሽኝት የሚዯረግበትና በዴጋሜ ከሁሇት 

አመት በኋሊ ግብር እንዯሚሰጡ ቃሌ የሚገባባት ስነ-ስርዓት ነው፡፡ በዚህ ክዋኔ ሊይ 

የሚሳተፈት በዋናነት በመጀመሪያው ቀን የማታ ክዋኔ ሊይ ጨላ ያስነከሩ 

ተሳታፉዎች ፣ አሷራፉዋ ፣ ማሲንቆ ተጨዋቹ እና አበጋሯ ናቸው፡፡ አንዲንዴ 

የባሇጉዝጓዟ ዘመድችና ጎረቤቶችም ሉገኙ ይችሊለ፡፡ ክዋኔው የሚጀመረው ከጠዋቱ 

3፡00-4፡00 ባሇው ጊዜ ሲሆን ዋናዋና ተሳታፉዎች ተሟሌተው ሲገኙ ነው፡፡ እነዚህ 

ተሳታፉዎች መገኘታቸው እንዯተረጋገጠ በኋሊ መጀመሪያ ግርድሹን ፇትተው 

የገፇራ ቤቱን ይጠርጋለ፡፡ ከዚያም በአሷራፉዋ እና በአበጋሯ አማካይነት ባሇ 

ጉዝጓዟ ገሊዋን ታጥባ ላሊ ሌብስ ትሇብሳሇች፡፡ የፅዲት ስራዉ ከተጠናቀቀ በኋሊ 

አሷራፉዋ ጠሊና ቡቅሪ በኩባያ በመቅዲት ሇባሇ ጉዝጓዟ በሁሇት እጇ ታሲዛታሇች፡፡ 

እሷም ይህን ይዛ ፣የቤቱን ጥራጊ በከላ ፣በማዲበሪያ ወይም በጨርቅ ፣ የገፇራ 
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የመጀመሪያ ቀኑን የስኒና የጀበና ዕጥጣቢ ፣ የቀሇጠ ቅቤ ዝቃጭ ከነስሀኑ፣ በቁና 

ሊይ የተቀመጠውን(የተሾመችወን) በቁና ፣ባሇ ጉዝጓዟ  ሇብሳው የነበረው ነጭ ሻሽ 

እና ሇጨላ ማጠቢያ የሚሆን ውሀ በጆግ ጨላ የተነከረሊቸው ተሳታፉዎች እና 

አሷራፉዋ እያንዲንዲቸው በመያዝ የገፇራው መጀመሪያ ቀን ማታ ጠሊ፣ቡቅሪ፣ቆልና 

ዲቦ የዯፈበት ንፁህ(ጡሀራ) ቦታ ወስዯው ይዯፊለ፡፡  

በጠረጋው ቀን የቆሻሻው መጠረግ ዓሊማ የዛር መንፇሶቹን ተሇማምነው በመሸኘት 

በባሇ ጉዝጓዟ ቤት የነበረውን በሽታና ችግር እንዱያስወግደሊቸው ማዴረግ ነው፡፡ 

በመሆኑም የጠረጋው ቀን ትርጓሜ በቤቱ ውስጥ ቀዴሞ የነበረውን ችግር በማባረር 

አዱስና ጥሩ መንፇስን( እርካታን) ማግኘት እና ከበሽታዎች መፅዲት ነው፡፡ 

እነዚህ ጥራጊዎች ሁለ የሚዯፈት በአሷራፉዋ አማካይነት ሲሆን እያንዲንደን 

ስትዯፊ አሇሞቼ ወርቆቼ እንግዱህ ሸኘናችሁ ፣ እሷንም ታረቋት፣ቤተሰቦቿን 

ጠብቁሊት ወዘተ በማሇት እና በዛር አፌ የዛር መንፇሶችን በመሇማመን ነው፡፡ 

እንዱሁም በዚህ ጊዜ ላልች ተሳታፉዎች ምንም አይነት ዴምፅ (ወሬ) ማሰማት 

የሇባቸውም፡፡ ምክንያቱም ዛሮቹን ሲቀበለ እንዯተዯሰቱት ሲሸኙ ዯግሞ 

መከፊታቸውን ሇመግሇፅ እንዱሁም ጫጫታ ካሇ ዛሮቹ ይቆጣለ ተብል 

ስሇሚታመን ነው፡፡ 

ያው እንዲየሽው ነው ጋዞቹ እንዲይቆጡብን ስሌሁሊችንም ዝም ማሇት 
አሇብን፣ስቀው እንዯገቡ ስቀው፣ተዯስተው እንዱሄደ ነው የምንሻውይህ 
የገፇራ አዯብ ነው፡፡ በአዯብ ተሇማምነን ነው መሸኘት ያሇብ፡፡ (ቃሇ 
መጠይቅ፣23/06/08፣አሷራፉ ሀሉማ ኡመር፣ቸሪት)  

በዚህ ዴባብ በሁለም ገፇራ ቤቶች እንዯተመሇከትኩት አሷራፉዋ እያንዲንደን ጥራጊ 

በቅዯም ተከተሌ ትዯፊሇች፡፡ ይኸውም መጀመሪያ የቤቱ የሳር ጥራጊና የጫት ኸርጥ 

ጥራጊ በመቀጠሌ ከዚህ ጥራጊ ሊይ የቅቤው ዝቃጭ፣የቁናው(ወንፉቱ) ቆልና ዲቦ፣

የስኒና የጀበና ዕጣቢ፣ ነጩ ሻሽ ውሀ ፇሰስ ፇሰስ ይዯረግበታሌ፣ቀረቡት ሁለ 

ዕቃዎች ይታጠባለ፡፡ ጥራጊዎች በዚህ ቅዴም ተከተሌ ከተወገደ በኋሊ ሷራፉዋ 

ሙሽራዋ ይዛ የቆመችውን ጠሊና ቡቅሪ በየተራ እየተቀበሇች ሦስት ሦስት ጊዜ 

ከአንገቷ በሊይ በማዞር ሦስት ዙር አሽትታት ጥራጊው ሊይ ትዯፊሇች፡፡ የአንደን 

ከጨረሰች በኋሊ ላሊውንም በተመሳሳይ ሁኔታ ትከውናሇች፡፡ ከዚያም የጨላ አጠባ 
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ስነ-ሰርአት ይካሄዲሌ፡፡ ይኸውም የቀሇጠ ቅቤ ይዞ በነበረው ጎዴጓዲ ሳህን ሊይ ንፁህ 

ውሀና ሳሙና ወይም ኦሞ ይዯረጋሌ ሁለም ጨላያቸውን  ከአንገታቸው 

በማውጣት ሳህኑ ውስጥ ያስገባለ፡፡ አሷራፉዋ ጨላዎቹን እያጠበች ከሙሽራዋ 

በመጀመር ትመሌሳሇች፡፡ የጨላ አመሊሇሱም የጨላውን ¼ በሁሇት እጇ በመያዝ 

ግንባራቸውን ሦስት ጊዜ በማስነካት አንገታቸው ሊይ ካጠሇቀች በኋሊ 

ወዯጉያቸው(በሌብሳቸው ውስጥ) ታስገባሇች፡፡ ከዚያም ፀጉራቸው ሊይ ውሀ 

“የዘምዘም ውሀ30 ያዴርገው” እያሇች በእጇ ታፇስሊቸዋሇች፡፡ ይህን የሚለበትን 

ምክንያት አሷራፉ አንሻ ሰይዴ እንዯሚከተሇው ነግረውኛሌ፡፡ 

አሊህ ሇአጀቡ የኸሇቀው የዘምዘም ውሀ ማንኛውንም አይነት በሽታ የሚፇውስ 
መዴሀኒት ስሇሆነ የዘምዘም ውሀ ያርገው እያሌኩ የማፇስሊቸው ይሄን እኛ 
የምንጠቀመውን ውሀ አሊህ በፌቃደ የዘምዘም ውሀ እንዱያዯርገውና ከበሽታቸው 
እንዱሊቀቁ ፣ እንዱሽሩ ሲባሌ ነው ፡፡ (ቃ.መ፣15/06/08፣ዋዚ) 

በዚህ ሁኔታ አሷራፉዋ ሚናዋን ከተወጣች በኋሊ የራሷን ጨላ ዯግሞ አበጋሪቱ 

በተመሳሳይ ሁኔታ ታጠሌቅሊታሇች፣ውሀም ታፇስሊታሇች፡፡ ጨላ ከተመሇሰ በኋሊ 

ወዯቤት ይመሇሳለ፤ ወዯ ቤት ሲገቡም እሌሌ እሌሌ እሌሌ በማሇት ቤት ውስጥ 

ሊለት ተሳታፉዎች የውጩን ሽኝት ክዋኔ መጨረሳቸውን ያበስራለ፡፡ ቤት ውስጥ 

ያለትም በተመሳሳይ እሌሌታ ይቀበሎቸዋሌ፡፡ ከዚያም ባሇ ጉዝጓዟ፣አሷራፉዋና 

አበጋሯ በነባር ቦታቸው ሊይ ሲቀመጡ ላልቹ ባገኙት ባድ ቦታ ሊይ ይቀመጣለ፡፡ 

ከዚያም ቡና በካዲሚ አማካይነት ይፇሊና አሷራፉዋ ጀበናውን እንዯመያዝ አዴርጋ 

“አወሌ ጀባ አወሌ ጀባ” ትሊሇች፡፡ ወዱያውም አበጋሯ መረሀባ በማሇት ምርቃን 

ትሰጣሇች፡፡ ምርቃቱ እንዯሚከተሇው ከተካሄዯ በኋሊ ዲቦ ይቀርብና በአሷራፉዋ 

ወይም በአበጋሯ ተቆራርሶ በካዲሚዎች ይታዯሊሌ፡፡ ቡቅሪና ጠሊ ሇሚፇሌግም 

ይቀርባሌ፡፡ ከዚያም ቡናው በካዲሚዋ ተቀዴቶ በካዲሚ  ሇሁለም ይዲረሳሌ፡፡ 

 አበጋሪት                  ባሇ ጉዝጓዝ    ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ (2 ጊዜ)             አሜን            መረባ 
እንግዱህ በሽታ አይንካት              ”              ”          
ቁጭ ብሊ ትብሊ                      ”              ”    
ዕዴሜዋ ረጅም ይሁን                 ”              ”      

                                                             
30 የዘምዘም ውሀ በእስሌምና ሀይማኖት የታወቀ ሀይማኖታዊና ባህሊዊ በሽታ መፇወሻ ነው፡፡ ይህ 

ውሀ በሳዐዱ አረብያ መካ ከተማ የሚገኝ ተፇጥሯዊ ውሀ ሲሆን ከሞት በስተቀር ማንኛውንም 
በሽታ ማዲን ይችሊሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
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ከእንግዱህ በሊይ ቁጥቡ መጀን          ”               ”                                         
ሁለም ይታረቋት…                   ”              ”  
ይሁን በይ እርፍ                  አሜን           ይሁን 

ቡናው እስከ ሦስተኛው ከአበጋሯ በተጨማሪ ምርቃት መስጠት የሚፇሌጉ ተሳታፉዎች 

እየመረቁ ከተጠጣ በኋሊ ቅቤ መቀባት ስርአት ይካሄዲሌ፡፡ ቅቤው ቃለ(ያሌቀሇጠ) ሲሆን 

ሁለንም ተሳታፉዎች የምትቀባው አሷራፉዋ ናት፡፡ የአቀባብ ስርአቱ የሚጀመረው ከባሇ 

ጉዝጓዟ ሲሆን በእሌሌታ ታጅቦ ይከናወናሌ፡፡ ሁለም ተሳታፉዎች “እሌሌ እሌሌ እሌሌ” 

እያለ አሷራፉዋም ይህንኑ እያሇች ባሇ ጉዝጓዟን ከፀጉሯ በመጀመር እጅና እግሯን 

ጭምር ትቀባሇች፡፡ በመቀጠሌ የራሷን ፀጉር ቀብታ  ከበረኛይቱ  ጀምራ ከቀኝ ወዯግራ 

ሁለንም ተሳታፉ አናት አናታቸው ሊይ ትቀባሇች፡፡እንዱሁም በተመሳሳይ ቅዯም ተከተሌ 

ሇሁለም ሽቶ ትቀባሇች፡፡ 

 

ምስሌ 9. አሷራፉዋ ባሇጉዝጓዟንና ተሳታፉዎችን ቅቤና ሽቶ ስትቀባ31 

በዚህ ሁኔታ የቅቤ መቀባቱ ክንውን ከተጠናቀቀ በኋሊ የዛር ሽኝት ቃሌ ግጥም 

በጭብጨባ፣በማሲንቆና በዴቤ ታግዞ ይዜማሌ፡፡ ቃሌ ግጥሙ የሚጀመረው 

በማሲንቆና በዴቤ ምት ሲሆን ከጥቂት ቆይታ በኋሊ አሷራፉዋ እንሂዴ ይሊለ 

እንሂዯው በሰፉው መንገዴ በጎዲናው በማሇት ትጀምራሇች፡፡   

 
                                                             
31 የመጀመሪያው ምስሌ አሷራፉዋ ባሇ ጉዝጓዟን ፣ሁሇተኛው ዯግሞ ላሊ ተሳታፉን ቅቤ ስትቀባ 

ሲሆን ሦስተኛው ምስሌ አበጋሯን ሽቶ ስትቀባ የሚያሳዩ ናቸው፡፡(ምሌከታ፣30/05/08፣ቤሬ) 
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አሷራፉ                        ተሳታፉዎች 

እንሂዴ ይሊለ እንሂዯው              እንሂዴ ይሊለ እንሂዯው 
በሰፉው መንገዴ በጎዲናው            በሲፉው መንገዴ በጎዲናው 
ቁጥቤ ዋዴ እንነጋገር                    ዋዴ እንነጋገር 
የቤትሽን ነገር፣የሌጅሽን ነገር              ዋዴ እንነጋገር 
……………………………               ………………. 

አዝማች 

ይህ ቃሌ ግጥም ሁለም  የዛር መንፇሶች መሸኘታቸውን(መሄዲቸውን) የሚገሌፅ 

ሲሆን አዯራን የያዘ ነው፡፡ ማሇትም ዛሮቹ ባሇ ጉዝጓዟን ከማንኛውም መጥፍ ነገር 

እንዱጠብቋት ሇዛሮቹ አዯራ የሚሰጥበት ጭምር ነው፡፡  

ከዚህ ቃሌ ግጥም በኋሊ በካዲሚ ሻይ ተፇሌቶ ይቀርባሌ፡፡ አሷራፉዋ እንዯሚከተሇው 

የክዋኔውን መዝጊያ ምርቃት ከመረቀች በኋሊ ቡናውን የቀዲችው ተሳተፉ ትቀዲና 

ሁለም ሰው ይጠጣሌ፡፡ 

አበጋሯ       ሻይ ቀጂ ሚዜና ባሇ ጉዝጓዝ    ተሳታፉዎች 

እርፍ መረባ            አሚን                     መረባ 
እርፍ በረባ             አሚን                     መረባ 
በሙዲው ሇመናቸው     አሚን                      መረባ 
በማሩ ሇመናቸው          ”                                                               ” 
በደበርቲ ሇመናቸው        ”                         ”     
በሌተው ጠጥተው          ”                         ”                                                  
እሰፉው አገር…            ”                         ”                                                
ይስማማት                ”                          ”     
ይታረቃት                 ”                         ”             
አሷም ዯህና ትሁን          ”                         ”            
ሌጆቿም ዯህና ይሁኑ        ”                        ” 
ይሁን በይ እቴ              አሜን                   ይሁን 

ሻይው ተቀዴቶ ሁለም ሰው ከጠጣ በኋሊ ከሊይ የተጠቀሰው የሽኝት ቃሌ ግጥም 

በዴጋሜ ተዯጋግሞ ይዜማሌ፡፡ከዚያም አሷፉዋ በሁሇቱንም እጇ ወዯፉት 

በማንቀሳቀስ የመሄዴ (የሽኝት) ምሌክት እያሳየች በንግግር(ያሇዜማ) “ይሂደ ይሂደ 

ሰፉ ነው መንገደ ይሂደ ይሂደ እሇመሇመው ሳር፣ይሂደ ይሂደ እጠራው ውሀ” 

ስትሌ ሁለም ተሳታፉ እጃቸውን እንዯ እሷ በማዴረግ ይሂደ ይሂደ ይሂደ ይሊለ፡፡ 

በመቀጠሌ በዴጋሜ ቃሌ ግጥሙን በማዜም በውዝዋዜ ጭምር እስኪበቃቸው 
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ይጨፌራለ፡፡ በመጨረሻም የተዘጋጀውን ዴግስ ሁለ በሌተውና ጠጥተው 

ተሰነባብተው ወዯየ ቤታቸው ይሄዲለ፡፡ አንዲንዴ ጎረቤት የሆኑና መቆየት የፇሇጉ 

ተሳታፉዎች ወዱያው ሊይሄደ ይችሊለ፡፡ 

4.6. የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ ሇተጠቃሚው ማህበረሰብ የሚሰጠው ፊይዲ 

ገፇራ ከሊይ በትንተናው ሇማብራራት እንዯተሞከረው ሇዛር የሚዯረግ ዴግስ ሲሆን 

የራሱ የሆነ መሇያ ስርአት አሇው፡፡ ይህ ስርአተ ክዋኔ ሇከዋኞቹ ከሚሰጣቸው ፊይዲዎች 

ውስጥ የሚከተለትን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

 የተወዛገቡ ሰዎች ችግራቸውን በመፌታት በጤነኛ አዕምሮ ተረጋግተውና 

ተስማምተው  ከማህበረሰቡ ጋር ተቀሊቅሇው እና ሰሊማዊ ትስስር ፇጥረው  

በስርአቱ ውስጥ እንዱኖሩ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

 ብቸኝነትን በማስቀረት ግሇሰቦችንና የማህበረሰቡን የርስበርስ ግንኙነት 

ያጠናክራሌ፡፡ 

 የርስበርስ ትስስራቸው ስሇሚጠነክር የማህበረሰቡ መዋቅር እንዲይፇርስ 

ይረዲሌ፡፡ 

 ስነሌቦናዊ ህመማቸው ፇውስ ያስገኝሊቸዋሌ፡፡  

 ሇተወሰነው የማህበረሰብ ክፌሌ መገሇጫ የሚሆኑ ቃሌ ግጥሞች ፣ ከበራዎች 

እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፡፡  

 የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ሳይረሳ በማህበረሰቡ ውስጥ በቃሌና በተግባር 

ከትውሌዴ ትውሌዴ እንዱተሊሇፌ ያዯርጋሌ፡፡ 

 4.7. የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ፍክልራዊ ተግባራት 

ፍክልር በርካታ ተግባሮች ያለት ሲሆን ይህንንም በማስመሌከት Bascom (1954፣ 

279–298) የፍክልርን ተግባር የመትከሌና የማጠናከር፣ የመግሇጥ፣ የማስተማር እና 

ማህበረሰብን የመቆጣጠር ተግባራት እንዲለት “escape”፣ “validation” ፣ “education”  

እና “social control” በማሇት በአራት ይከፌሊቸዋሌ፡፡ ከዘህም በመነሳት የገፇራን 

ስርአተ-ክዋኔ ተግባራት እንዯሚከተሇው መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 
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     4.7.1. የመትከሌና የማጠናከር ተግባር 

 በገፇራ ክዋኔ ሊይ ሇመሳተፌ በመጡ ወጣቶችና ህፃናት ሊይ ባህለን በማስረፅ 

ሇቀጣይ ትውሌዴ እንዱተሊሇፌ ስሇሚያዯርግ የመትከሌና የማጠናከር ተግባር አሇው፡ 
 በተጨማሪም ሇስርአቱ ሲባሌ የሚተገብሯቸው ዯንብና ስርአቶች ሠናይ ምግባራትን 

ያጠናክራለ፡፡ 
 ሇክዋኔው ግብአት የሚዯረገው የጀባታ(ስጦታ) ባህሌ እና በስራ መተጋገዝ 

የማህበረሰቡን የመረዲዲትና የመተባበር ባህሌ ያጠናክራሌ፡፡  

4.7.2 የማምሇጥ ተግባር 

 ክዋኔው በዴቤና በማሲንቆ የታጀቡ ቃሌ ግጥሞች እና እንጉርጉሮዎች ስሊለት 

ተሳታፉዎች ከአሰሌችው የህይወት ውጣ ውረዴ በማምሇጥ ዘና ይለበታሌ፣ስነ-

ሌቦናዊ እርካታ ያገኙበታሌ፡፡32 ስሇሆነም የገፇራ ክዋኔ የማምሇጥ(ማምሇጫ) 

ተግባር አሇው፡፡ 

 ገፇራ አዴራጊዎቹ ዛር አርፍብኛሌ በሚሌ ጭንቀት ከሚመጣ ህመም በክዋኔው 

ሊይ ያሇምንም ይለኝታ በመጨፇር ከጭንቀታቸው አምሌጠው እፍይታን 

ያገኛለ፡፡    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 ይህንን ሀሳብ በተመሇከተ Prown፣ (1982፡3). የሚከተሇውን ሀሳብ ሰንዝሯሌ፡፡ 
Objects created in the past are the only historical occurrences that continue to exist 

the present. They provide an opportunity by which we encounter the past at first 
hand; we havedirect sensory experience of surviving historical events. 
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  ማጠቃሇያ 

ይህ ጥናት በወረባቦ ወረዲ የሚካሄዯውን የገፇራ ስርአተ ክዋኔን መተንተንን ትኩረት 

አዴርጎ የተካሄዯ ነው፡፡ ስሇሆነም ክዋኔውን በሁነቶች ቅዯም ተከተሌ መሰረት 

በመከፊፇሌና በመመርመር ሇመተንተን ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም በክዋኔው ሊይ 

የሚዜሙና የሚነገሩ ቃሌ ግጥሞች እንዳትና ሇምን እንዯሚቀርቡ ተግባራቸውን 

ሇማሳየት፣ ሇክዋኔው ምለዕነት አስፇሊጊ የሆኑ ቁሳዊ ባህልች አገሌግልታቸውንና 

ትርጉማቸውን እንዱሁም ማህበረሰቡ ሇገፇራ ባህሌ ያሇውን አመሇካከት ሇመግሇጽ 

ተሞክሯሌ፡፡  

የጥናቱን ዓሊማዎች ከግብ ሇማዴረስና የምርምር ጥያቄዎች ሇመመሇስ በሁሇት ዙር 

የመስክ ቆይታ ምሌከታን፣ ቃሇ መጠይቅን እና የተተኳሪ ቡዴን ውይይትን በመረጃ 

መሰብሰቢያነት ተጠቅሜያሇሁ፡፡ መረጃዎቹም በተፇጥሯዊ መቸት የተገኙ ሲሆን 

ፌቃዯኛ ከሆኑ መረጃ አቀባዮች በምስሌ፣ በምስሌና በዴምፅ እና በዴምፅ ብቻ 

ተቀርፀዋሌ፡፡ በሶስቱ የመረጃ መሰብሰቢያ ዘዳዎች የተሰበሰቡት መረጃዎችን በክዋኔ 

ንዴፇ ሀሳብ በመታገዝ በገሊጭ የመረጃ መተንተኛ ዘዳ ሇማሳየት ተሞክሯሌ፡፡ 

በመጨረሻም ጥናቱ በገፇራ ክዋኔ ሊይ የሚከተለት ውጤቶች ተገኝተዋሌ፡፡ 

ገፇራ የመንፇስ ውህዯት (በመንፇስ ቁጥጥር ስር መሆን ) ከሚገሇፅባቸው ከበራዎች 

ውስጥ አንደ ሲሆን የዛር መንፇስ የተዋሀዲቸው ሰዎች ስነ-ሌቦናዊ ወይም መንፇሳዊ 

ንፅህና ፣ የአዕምሮ እርካታ ፣ የመዲን ተስፊን ፣ ዕዴገትና ብሌፅግና ፣ ወዘተ 

ሇመጎናፀፌ ሲለ ሇሰፇረባቸው የዛር አይነት የሚያቀርቡት የግብር ዴግስ ስነ-ስርአት 

ነው፡፡ የገፇራ ክዋኔ አሊማ በሰዎች ሊይ በሽታን ፣ መጥፍ የባህሪ ሇውጥን ፣ ሰሊም 

ማጣትን፣ ወዘተ ከሚያስከትሇው መንፇስ ጋር መንፇሳዊ ግንኙነት በማዴረግና መንፇሱ 

የሚያስፇሌገውን በተዯጋጋሚ ግብር በማሟሊት የአዕምሮ ህመምን (አዯጋ ይዯርስብኛሌ 

ብል በመፌራት ከሚመጣው የጭንቀት በሽታ) መፇወስ ነው፤ እፍይታ ማግኘት  ነው፡፡  

የገፇራ ስርአተ ክዋኔ በሌዩ ሌዩ ቅዴመ ዝግጅቶች የሚጀምር ሲሆን የሦስት ተከታታይ 

ቀናት ክዋኔ ነው፡፡ ቅዴመ ዝግጅቱ የገፇራ አዴራጊዎች የሌመና ስርአት፣ የብቅሌ ውሀ 

ትጥበት፣የቀን ቆረጣ እና ክዋኔው ስርአቱን በጠበቀ መሌኩ እንዱካሄዴ የሚያስችለ 

የምግብና የመጠጥ ዝግጅት፣ የቁሳቁስና አሌባሳት አቅርቦት እና የቦታ መሰናድን 
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የሚያካትት ነው፡፡ ገፇራ አዴራጊዎች የሚሰማሩባቸው ሌመናዎች ሁሇት አይነት ሲሆኑ 

መተናነሳቸውን ሇዛር መንፇስ የሚያሳዩባቸው ናቸው፡፡ እነዚህም ከአሚኖች(ከመጀመሪያ 

የትዲር አጋራቸው ጋር ያሌተፊቱና በመኖር ሊይ ከሚገኙ ሰዎች) የሚዯረግ ሌመና እና 

ከማንኛውም ሰው ቤት የሚዯረግ ሌመና ናቸው፡፡ በብቅሌ ውሀ የሚዯረገው ትጥበት 

ዯግሞ የዛር መንፇሶችን ሇማስዯሰትና ራሳቸውን ሇማፅዲት ሲባሌ የሚዯረግ ነው፡፡ ገፇራ 

የሚካሄዴባቸው ወራት ጥር፣ የካቲትና መጋቢት ሲሆኑ ዕሇታት ዯግሞ ሰኞ ማታ 

ሇማክሰኞ፣ ረቡዕ ማታ ሇሀሙስ እና አርብ ማታ ሇቅዲሜ ነው፡፡ በላልች ዕሇታት 

የማይካሄዯው ተሳታፉዎቹ የእስሌምና እምነት ተከታዮች በመሆናቸው የሚያከብሯቸው 

በዓሊት ስሊለ ሲሆን በተመረጡት ዕሇታት የሚውሌ ኢስሊማዊ ክብረ በዓሌና  ካሇ በዚያ 

ቀን ገፇራ አይዯረግም፡፡ የተጠቀሱት ወራት የተመረጡት አዝመራ ተሰብስቦ 

የሚገባባቸውና አብዛኛው ሰው ረፌት የሚያገኝባቸው ናቸው፡፡ በመሆኑም ተመራጭነት 

የኖራቸው ዴግስ ሇማዴረግና ተሳታፉ ሇማግኘት አመቺ አጋጣሚዎች ስሇሆኑ ነው፡፡ 

ነገር ግን በእነዚህ ወራት በእስሌምና ሀይማኖት ትሌቅ ቦታ የሚሰጠው የረመዲን ፆም 

ከገባ ገፇራ አይዯረግም፡፡ 

በገፇራ ክዋኔ ሊይ የተስተዋለት ሁነቶች በዋናነት የዛር ተሇማምኖ፣የቡና ስነ-ስርአት፣

ጉሪያ(ማጉራት)፣ የራት ስነ-ስርአት፣የጫት ጀባታ፣ደአ፣ ምርቃት እና የጨላ ነከራ 

ሂዯት ናቸው፡፡ እነዚህ ሁነቶች በአሷራፉ (በዛር አስታራቂ) መሪነት በሚዜሙ ቃሌ 

ግጥሞችና በአበጋር አሇቃነትና ምርቃት ሰጪነት እንዱሁም በተሳታፉ ምርቃት 

ተቀባይነት ይከወናለ፡፡ የእነዚህ አጠቃሊይ መጠሪያ ሀዴራ ሲሆን የክዋኔውን አጠቃሊይ 

ዴባብ የሚያመሇክት ነው፡፡ ቃሌ ግጥሞቹ በሚከወኑበት የክዋኔ ሂዯት (በሀዴራው ሊይ 

በሚቀርቡበት መንገዴ) አንፃር በዴቤ፣ በመሲንቆና በጭብጨባ የሚዜሙ፣ የአሷራፉ 

እጉርጉሮዎች፣ የአሷራፉ የተሇማምኖ ንግግሮች(መነባንቦች) እንዯሚባለ መረዲት 

ተችሎሌ፡፡ በተጨማሪም ሁነቶቹ ርስበርስ የተቆራኙና ተከታታይነት ያሊቸው ሲሆኑ 

ተሳታፉዎቹም ይህንን አውቀው ይፇፅሟቸዋሌ፡፡ 

የገፇራ ስርአተ-ክዋኔ በቅዴመ ዝግጅት እንዯሚጀምር ሁለ የራሱ የማጠቃሇያ ስርአት 

አሇው፡፡ ይኸውም የገፇራ ሦስተኛው ቀን ሲሆን የጠረጋ ቀን በመባሌ የሚጠራ ነው፡፡ 

ይህ የጠረጋ ቀን የክዋኔው ማጠቃሇያ ሲሆን ገፇራ የተዯረገሊቸው የዛር መንፇሶች 

የሚሸኙበትን ክዋኔ የሚያካትት የሽኝት ስነስርአት ነው፡፡ የሽኝት ስነ-ስርአቱ በቤት 
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ጠረጋ የሚጀምር  ሲሆን የዛር መንፇሶች  በቃሌ ግጥም የሚሸኙበት፣ ከሁሇት አመት 

በኋሊ ግብር እንዯሚሰጣቸው ቃሌ የሚገባበት እና ባሇጉዝጓዟ በአዱስና በተረጋጋ 

መንፇስ ወዯ ማህበረሰቡ የምትቀሊቀሌበት ነው፡፡ ስሇሆነም የስርአተ-ክዋኔው ማጠቃሇያ 

ቀን ሲሆን የከበራው ዓሊማ አካሊዊና ህሉናዊ መፅዲትን (ፅደነትን) ማግኘት እንዯሆነ 

ያመሊክታሌ፡፡ 

ከገፇራ ክዋኔ ጋር በተገናኘ የቃሊዊ ግጥሞቹን ክዋኔ ሇማጀብ፣ ሀዴራውን ሇማዴመቅና 

የዛር መንፇሶችን ሇመጥራት የሚያገሇግለ ዴቤና ማሲንቆ እና  ክዋኔው ሊይ አይቀሬ 

የሆነው ጨላና የዛር መንፇሶችን ሇመጥራት የሚያስፇሌጉና አውደን በጥሩ መአዛ 

የሚያውደ ጭሳጭሶች አስፇሊጊ ቁሳዊ ባህልች መሆናቸው ተገሌጿሌ፡፡ እነዚህ ቁሳዊ 

ባህልች በክዋኔው ሂዯት ካሊቸው ሚና አንጻር፤ ከግሌጋልታቸው በተጨማሪ 

ማህበራዊና ባህሊዊ ጉዲይ ጋር አያይዘን ስንመረምራቸው ሶስት ባህሪያትን ይዘው 

እናገኛቸዋሇን፡፡ እነሱም የመጀመሪያው የተፇጥሮአዊና የተሇጣፉ እሴት ባሇቤትነት ፣ 

ታሪክ ነቃሽነት ፣ የበሇጠ ወካይነት ባህሪ ይዘው ተገኝተዋሌ፡፡ 

የገፇራ ስርአተ ክዋኔ ስነ-ሌቦናዊ ህመምን በመፇወስ ፣ የርስበርስ ትስስርን በማጎሌበት 

፣በወጣቱ ትውሌዴ ሊይ ባህለን በማስረፅ ባህለ ቀጣይነት እንዱኖረዉ በማዴረግ ሇባህለ 

አራማጆች ማህበራዊና ባህሊዊ ፊይዲ  አለት፡፡  

ባህለን በማስረፅ ሇቀጣይ ትውሌዴ እንዱተሊሇፌ በማዴረግ ፣ ሰናይ ስነ-ምግባራት ፣

የመረዲዲትና የመተባበር ባህሌ በማጠናከር የየመትከሌና የማጠናከር ተግባር አሇው፡፡ 

ተሳታፉዎች  ከአሰሌችው የህይወት ውጣ ውረዴ በማምሇጥ ዘና ይለበታሌ፣ስነ-ሌቦናዊ 

እርካታ በማስገኝት እና ገፇራ አዴራጊዎቹ ዛር አርፍብኛሌ በሚሌ ጭንቀት ከሚመጣ 

ህመም በክዋኔው ሊይ ያሇምንም ይለኝታ በመጨፇር ከጭንቀታቸው አምሌጠው 

እፍይታን ያገኛለ፡፡ ስሇሆነም የማምሇጫ(የማምሇጥ) ተግባር አሇው፡፡ ስሇዚህ የገፇራ 

ስርአተ-ክዋኔ ማህበራዊ፣ባህሊዊ እና ፍክልራዊ ፊይዲዎች አለት፡፡ 

ቢሆንም ይህ ባህሌ አጉሌ ባህሌ በሚሌ አመሇካከት፣ በስሌጣኔና በሀይማኖት ተፅዕኖ 

ምክንያት በመጥፊት ሊይ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም የወረዲው ባህሌና ቱሪዝም ባህለ 

የሚሰጠውን ፊይዲ ተረዴቶ ክዋኔው ከቁሳዊ ባህልቹና ቃሌ ግጥሞቹ ጋር ሇቀጣይ 

ትውሌዴ ሉተሊሇፌ የሚችሌበትን መንገዴ ቢያመቻች የተሸሇ ነው፡፡ 
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ከገፇራ በተጨማሪ በማህበረሰቡ ውስጥ ሇዛር የሚዯረጉ ስነ-ስርአቶች ውስጥ ሰፉ 

የሆነውና በጨላዎቹ ቀሇማት ቁጥር ሌክ ሇዛር ግብር እርዴ የሚካሄዴበት መወከሌ 

የተባሇ ስነ-ስርአት መኖሩን በመስክ ቆይታየ አረጋግጫሇሁ፡፡ ስሇሆነም ይህን ስነ-ስርአት 

ከገፇራ ስነ-ስርአት ጋር በንፅፅር ወይም ራሱን ችል በሰፉው መጠናት እንዯሚችሌ 

ጥቆማ መስጠት እፇሌጋሇሁ፡፡ 

የማህበረሰቡ የመረዲዲት ባህሌ የሆነው የጀባታ(ስጦታ) በማህበረሰቡ የተሇያዩ ከበራዎች  

ሇምሳላ፡-በወዲጃ፣በመወከሌ፣በመውሉዴ፣በሰርግ፣በፊጢማ ቆሪ (የቅዴመ ወሉዴ ስነ-

ስርአት) ሊይ የሚካሄዴና እንዯየከበራው ዓሊማውም የተሇያየ መሆኑን የማህበረሰቡ አባሌ 

በመሆኔ እና በመስክ ቆይታየ መረዲት ችያሇሁ፡፡ በመሆኑም ይህ ባህሌ በሰፉው ሉጠና 

ይችሊሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ 
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ዋቢ ፅሁፍች  

ሇቺሳ አሰፊ፡፡ “በጨሉያ አውራጃ ስሇውቃቢ ያሇው እምነትና የእምነት መገሇጫ 

ግጥሞች”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ፅሁፌ ትምህርት ክፌሌ፣ ሇመጀመሪያ 

ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ ፅሁፌ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 1982 ዓ.ም.  

መኮንን ሇገሰ፡፡ “የአቴቴ ፇጨሳ ክንዋኔና ሥነ-ቃሊዊ ግጥሞች በተጉሇት ቡሌጋ 

አውራጃ”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ፅሁፌ ትምህርት ክፌሌ፣ ሇመጀመሪያ 

ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ ፅሁፌ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 1982 ዓ.ም.፡ 

ሰይዴ መሀመዴ ሳዱቅ እና መሀመዴ ሳኒ ሀቢብ፡፡ ቅደስ ቁርኣን፡፡ አዱስ አበባ፣ነጃሺ 

አሳታሚ ዴርጅት፣2ኛ እትም ፣ትርጉም፣1997ዓ.ም.  

ሰፈሌ ረህማን አሌ-ሙባረክ፡፡ ረውዯቱሌ አንዋር፡፡ አዱስ አበባ፣ሂሊሌ ሉሚትዴ ማተሚያ 

ቤት፣1ኛ እትም፣1981 ዓ.ም. 

ሲሳይ አራጋው፡፡ “የቢሾፌቱ ከተማ የዛር ግጥሞች”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ፅሁፌ 

ትምህርት ክፌሌ፣ ሇመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ ፅሁፌ፣ አዱስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 1999 ዓ.ም.፡፡  

ተመስገን ፊንታዬ፡፡ “የዛር ትውፉትና በውስጡ የሚገኙ ትያትራዊ አሊባዊያን በራያና 

ቆቦ አካባቢ”፡፡ ትያትርና ጥበባት ትምሀርት ክፌሌ ሇአርትስ ባችሇር ዴግሪ 

ማሟያ የቀረበ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 1995 ዓ.ም.፡፡  

ታዯገኝ መርን፡፡ “በመንዝ ሊል ማማ ምዴር ወረዲ የሚገኙ ውቃቤዎች ሌዩ ሌዩ 

ገፅታዎች”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ፅሁፌ ትምህርት ክፌሌ፣ ሇመጀመሪያ 

ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ ፅሁፌ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣1992 ዓ.ም. ፡፡  

አዱስ ይትባረክ፡፡ “የእምነት ውህዯት በዝቋሊ አቦ ክብረ-በአሌ”፡፡ የአማርኛ ቋንቋ፣ ስነ-

ፅሁፌና ፍክልር ትምህርት ክፌሌ፣የዴህረ ምረቃ መርሀ ግብር፣ አዱስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ፣2005 ዓ.ም. 

እንዲሌካቸው አካለ፡፡ “በምዕራብ ሀረርጌ (ጨርጨር) አካባቢ የአወሉያ ቤት የሌመና 

ግጥሞች ይዘት ትንተና”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ-ፅሁፌ ትምህርት ክፌሌ፣ 
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ሇመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ ፅሁፌ፣ አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 

1993 ዓ.ም፡፡  

እንዴሪስ ይማም፡፡ “የዛር ዘፇን ግጥሞች ክዋኔ በወግዱ ወረዲ”፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና 

ስነ-ፅሁፌ ትምህርት ክፌሌ፣ ሇመጀመሪያ ዱግሪ ማሟያ የቀረበ ጥናታዊ 
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የመረጃ አቀባዮች ዝርዝር መረጃ 

ተ.ቁ ሙለ ስም ፆ
ታ 

ዕዴ
ሜ 

ቀበላ ጎጥ መተዲዯሪያ ሚና 

1.   
ወ/ሮ ዘይነባ አዯም 

ሴ  
68 

 
ቡሌቡል  

 
ደሬ 

 
ግብርና 

 
አበጋር 

2.  ሀያት እንዴሪስ  ሴ 26 ቁኖ ዋዚ ስራ የሇም ካዲሚ 
3.  ሀዴያ አዯም  ሴ 30 ፉቶ ቤሬ ስራ የሇም ካዲሚ 
4.  መሀመዴ አሉ ወ  

28 
 
ፉቶ 

 
ቤሬ 

ተማሪ ሌጅ ጨት 
ጀቢና ካዲሚ 

5.  ሚፌታህ መሀመዴ ወ  
20 

 
ሀራ 

 
ቸሪት 

 
ተማሪ 

 
ተሳታፉ 

6.    ወ/ሮ ሰሚራ 
አህመዴ 

ሴ 35 ቁኖ ዋዚ ግብርና ካዲሚ 

7.  ወ/ሮ ሶፌያ አሉ ሴ 35 ሀራ  ቸሪት ግብርና ካዲሚ 
8.  በሊይነሽ አህመዴ ሴ 25 ሀራ ዋዚ ተማሪ ተሳታፉ 
9.  አቶ መሀመዴ 

ሀሰን 
ወ  

45 
ቁኖ ዋዚ ግብርና የአካባቢው 

ነዋሪ 
10.  አቶ መኮነን አህመዴ ወ  

50 
ፉቶ ቤሬ ግብርና ተሳታፉ 

11.  አቶ አህመዴ አሉ ወ  
60 

ቁኖ ዋዚ ግብርና ባሌ ጫት 
ጀቢና ካዲሚ 

12.  አቶ አሉ ሰይዴ ወ  
40 

ቡሌቡል ደሬ ግብርና የቸሪትና 
የቡሌቡል  
ማሲንቆ 
ተጫዋች 

13.  አቶ አብደ ረያን ወ  
40 

 
ፉቶ 

 
ቤሬ 

 
ግብርና 

ፉቶና ቁኖ 
አሷራፉ 

14.  አቶ አዯም እንዴሪስ ወ  
65 

ፉቶ ቀርሱ  
ግብርና 

የፉቶና ቁኖ 
ማሲንቆ 
ተጫዋች 

15.  አቶአዯም አወሌ ሴ  
55 

 
ሀራ 

 
ቸሪት 

 
ግብርና 

የሀራና 
ቡሌቡል 
አሷራፉ 

16.   ወ/ሮ ሀሉማ ዐመር ሴ  
65 

 
ሀራ 

 
ቸሪት 

 
ግብርና 

 
አሷራፉ 

17.     ወ/ሮ ሀዴያ ሲራጅ ሴ 60 ቡሌቡል ደሬ ግብርና አሷራፉ 
18.  ወ/ሮ ለባባ ሁሴን ሴ 55 ፉቶ ቤሬ ግብርና አሷራፉ 
19.  ወ/ሮ መይረማ 

እንዴሪስ 
ሴ  

70 
 
ሀራ 

 
ቸሪት 

 
ግብርና 

ባሇ ጉዝጓዝ 

20.  ወ/ሮ አሚናት አሉ ሴ  
75 

 
ፉቶ 

 
ቤሬ 

 
ግብርና 

የፇቶ 
አበጋር 
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21.  

 

ወ/ሮ አረጋሽ 
አህመዴ 

ሴ  
50 

 
ፉቶ 

 
ቤሬ 

 
ግብርና 

 
ባሇ ጉዝጓዝ 

22.  ወ/ሮ አንሻ ሰይዴ ሴ  
45 

 
ቁኖ 

 
ዋዚ 

 
ግብርና 

 
አሷራፉ 

23.  ወ/ሮ አንሻ አሉ ሴ 65 ቡሌቡል ደሬ ግብርና ባሇ ጉዝጓዝ 
24.  ወ/ሮ ከዴጃ ሁሴን ሴ 55 ቁኖ ዋዚ ግብርና ባሇ ጉዝጓዝ 
25.  ወ/ሮ ዘሀቡ ይማም ሴ 50 ፉቶ ቀርሱ  

ግብርና 
ባሇ ጉዝጓዝ 

26.  ወ/ሮ ዘምዘም አሉ ሴ 63 ቁኖ ዋዚ ግብርና አበጋር አበጋር 
27.  ወ/ሮ ጦይባ 

መሀመዴ 
  

ሴ  
70 

 
ሀራ 

 
ቸሪት 

 
ግብርና 

 
አበጋር 

28.  ወ/ሮ ፊጡማ ሰይዴ ሴ  
58 

 
ቁኖ 

 
ዋዚ 

 
ግብርና 

 
ባሇ ጉዝጓዝ 

29.  ወ/ሮ ወርቅነሽ 
አህመዴ 

ሴ 40 ቡሌቡል ደሬ ግብርና ካዲሚ 

30.  ወ/ሮ ዚነት መኮነን ሴ 32 ፉቶ ቀርሱ ግብርና ካዲሚ 
   31 ሸኽ ሰይዴ አዯም ወ 50 ፉቶ ቤሬ ግብርና የሀይማኖት 

አባት 
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አባሪዎች 
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        አባሪ አንዴ  የገፇራ ክዋኔ ቃሌ ግጥሞች 

1.1. የተሇማምኖ ቃሌ ግጥሞች 
1.1.1. ሇሴት ዛር የተባሇ የተሇማምኖ ቃሌ ግጥሞች 

11.1.1. ንግግራዊ ቃሌ ግጥም 
ቃሌ ግጥም 1 
እሌሌሌሌ 
እሌሌሌሌ…፣ 
አቤት ሇበይክ ብያሇሁ እናቴዋ፣ 
ወርቄዋ ሌመናዋን ሌትቀበያት፣ 
አዎ እናቴዋ ቃየዋን ሌጠቢቂሊት፣ 
ሌጆቸዋን ሌጠብቂሊት፣ 
አቤት ብያሇሁ ወርቄዋ፣ 
ሇማኝ ሊታጪ ሇመንኩሽ፣ 
በሚዜ ይሁንብሽ፣ በደበርቲ ይሁንብሽ፣ 
በሴት በወንደ ይሁንብሽ እናቴዋ፣ 
ሙለ ጤና ሌትሰጭሌኝ፣ 
የጤሰውን ቤት ሌታዯምቂሌኝ፣ 
አቤት ብያሇሁ አቤት በይኝ እናቴዋ፣ 
መጀን ብየ ነው እናቴዋ፣ 
ሉሊህ ብያሇሁ ወርቄዋ ፣ 
አሜን፡፡ 
 

1.1.1.2.የዜማ ቃሌ ግጥም 
ቃሌ ግጥም 2 
እርቅ በይ እርቅ በይ 
እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ፣ 
እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ፣ 
እርቅበይ እርቅበይ፣ 
እርቅበይ እርቅበይ፣ 
ቁጥቤዋ አንቺ ባሇጨፋ፣ 
አንቺ ባሇአሌቦ፣ 
ባሇሊስታ ቅቤ፣ 
እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ እርቅበይ፣ 
ባሇ ብር አንባሯ ፣ 
ባሇ ገፇታይቱ፣ 
እርቅበይ፡፡ (4 ጊዜ)  
አዝማች 
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ቃሌ ግጥም 3 
አገሯ ወዱያ ነው 
አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፣ 
አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማንነው፣ 
አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው ፡፡  
አገሯ አገሯ ወዱያ እንዱያ አረቦቹ ገንዲ፣ (2 ጊዜ) 
አገሯ ወዱያ እንዱያ፣ 
አረቦቹ ገንዲ፡፡ 
አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፡፡ (2ጊዜ) 
አገሯ ወዱያ ነው፣ 
አገሯ ወዱያ ነው፣ (2 ጊዜ) 
ሂጂ ያሇብኝ ማንነው፡፡ (2 ጊዜ) 
አገሯ ወዱያ እንዱያ፣  
አረቦቹ ገንዲ፡፡ 
አገሯወዱያ እንዱያ፣  
አረቦቹ ገንዲ፡፡ 
አንቺ ባሇ ጨፋ፣ አንቺባሇሊስታ፣ 
አገሯ አገሯ ወዱያነው ሂጂ ያሇብኝ ማነው፡፡ (4ጊዜ) 
አገሯ አገሯ ወዱያ ነው ሂጂ ያሇብኝ ማን ነው፡፡  
አዝማች 
ቃሌ ግጥም 4 
አሜን አሜን አሜን  
አሜን አሜን አሜን፣ (8 ጊዜ) 
አሜን እማማየ አሜን አሜን፡፡ 
አሜን አሜን አሜን  አሜን፣ 
አንቺ ባሇሙዲ፣ 
አሜን አሜን አሜን፡፡ 
አንቺ ባሇጨላ አሜን አሜን አሜን፣ 
ባሇ ብር አምባሯ  አሜን አሜን አሜን፣ 
አንቺ ባሇ ጉዝጓዝ አሜን አሜን አሜን፣ 
ባሇ ሊስታ ቅቤ አሜን አሜን አሜን፡፡ 
አንቺ አይዯሇሽም ወይ፣ 
ባሇ ጥሌፌ ቀሚስ ባሇ ዴርብ ኩታ፣ 
አዝማች 
እሌሌሌ..... 
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1.1.2. የወንዴ ዛር ተሇማምኖ ቃሌ ግጥሞች 
1.1.2.1. በዜማ የሚባለ 

ቃሌ ግጥም 5 
አማን አውሇን  
አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አማን አውሇን አሜን አማን አውሇን፣ 
አማን አውሇን አሜን አማን አውሇን፡፡ 
አዝማች  
 
ቃሌ ግጥም 6 
አውሉያው መረሀባ በሇን 
አውሉያው መረሀባ በሇን፣ 
አውሉያው መረሀባ በሇን፣ 
አውሉያው መረሀባ በሇን፣ 
አውሉያው መረሀባ በሇን፡፡ 
አዝማች 
ቃሌ ግጥም 7 
በእንጉርጉሮ የሚባለ 
ኧረ ምነው ኧረ ምነው 
አሜን ኧረ ምነው ኧረ ምነው፣  
አሜን አሜን (2 ጊዜ) ፡፡ 
ኧረ ምነው ኧረ ምነው፣                                                                    
ኧረ ምነው እኔ ኧረ ምነው እኔ፡፡ (4 ጊዜ)                   

   አዝማች 
   ኧረ ምነው መገን እንዯው እኔ፣ 

ምን ጊዜ መጣና አንቺየ ምንግዜ ዯረሰ፡፡                            
አሜን አሜን አሜን፣ 
በጠዋት ጥመዴና በጊዜ ፌታቸው፣ 
የሰው አገሮች በሮች (በሬዎች) እራትም የሊቸው፡፡ ( 2 ጊዜ) 
አሜን አሜን እንዯው አሜን ፣ 
እስከ መቼ ዴረስ አንቺየዋ እክክ ብየው ፣ 
በጊዜ ሄዯ አለ ሳሌሰበስበው፡፡ 
አሜን አሜን አሜን፣ 
ያወጋ የሇም ወይ የሆደን ጥራት፣ 
በሊኢሊህሀኢሇሎሁ የፇታው ምሊሱን፡፡  
የሚያንገሸግሸው እምቢ ያሇውን፣ 
ኧረ ምነው ኧረ ምነው (2 ጊዜ)፡፡ 
ቡናችን አፇራ ጫቱም ሇመሇመ፣ 
ደአችን መቅቡሌ ነው ሁለም ሰሊም ሆነ፡፡ 
አሜን አሜን  አሜን ፣ 
አሁን ብሇው ያሙናሌ እኛን፣  
አቦሌ ቡን ጠጥተን ቅጠሌ ሇበሊን፡፡ 
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አሜን አሜን አሜን፣ 
ኧረ ምነው ኧረ ምነው፣ (2 ጊዜ) 
እወዱያ በር ሆኖ የሚያዲምጠው፣  
ወንዘኛው አውሌያው ቁጥቡ እንዯምን ነው፣ 
አሰሊም አሇይኩም እስኪ እንበሇው፡፡ 
አሜን አሜን አሜን፣ 
ኧረ ምነው ኧረ ምነው፣ (2 ጊዜ) 
ኧረ ተው አንተየ ኧረ ተው አንተየ፡፡ 
አዝማች 
አሜን፡፡ 
ቃሌ ግጥም 8 
አሜን አሜን  
አሚን አሚን አሚን፣                                    
እንዯው አሜን አሜን፣ኧረ ምነው ኧረ ምነው ፣                 
ኧረ መጀን ኧረ መጀን፣ኧረ ማሬዋ ኧረ ማሬዋ፣                 
እንኳን በሾህና ቢታጠር በብረት፣ 
አሰሊማሊይኩም ብየ ሌበሇው፣ 
የደበርቲ ዴቤ የሚያዲምጠው፣ 
አሰሊም አሇይኩም ብል የገባው፣ 
ወረንሰሊም አሊ ብየ ሌበሇው፡፡ 
አዝማች  
አሚን አሚን አሚን፣ 
ኧረ ማሬዋ ኧረ ማሬዋ፣  
አንተ አትሌም እንጂ አንተማ ስትሌ፣ 
ታበሊ የሇም ወይ ሳታመናትሌ፡፡ 
አሚን አሚን አሚን፣ 
አርግሌኝ ያሌኩህን አረክሌኝ ሇካ፣ 
ጌታው ሇጌታው ጥሮ ግሮ ብሌሀቱን፣ 
ሲሇምን አዯረ እንዯውሻ እራቱን፡፡ 

   አሜን አሜን አሜን፣ 
   ማነው ትሌቁ ማነው ትንሹ፣ 

እሱ አይዯሇም ወይ ሰጪና ነሹ፡፡ 
አሜን አሜን አሜን፣ 
ሕደ እህቶቼ እኔ አሌተኛም ተኙ፣ 
የሰው በሬ አርሼ ቀርቶብኛሌ እኙ፡፡ 
አሜን አሜን አሜን፣ 
አመረረ ሳሂቡ አመረረ፣ 
ሲያኮበኩብ ነበር ሰማይ በረረ፡፡ 
አሜን አሜን እዯው አሜን፣ 
መች ይተርፊና በጫት የተመታ፣ 
እየነገርናቸው እያረጉት ዋዛ፣  
የተሇበሇበው የተሊጠው በዛ፡፡ 
አዝማች 
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ቃሌ ግጥም 9 
ያው ግባ ያው ግባ 
ያውግባ ያው ግባ ያው ግባ፣  
ኦወዎ አወዎ ፣                                   
እውው እውው እውው ያው ግባ  ያው ግባ ፣                               
ብቻህንም  አይዯሌ በመሉካ ጀባ፡፡ 
መጀን ባይ ነን መጀን ባይ ነን፣ 
ያው ግባ ያው ግባ፣ 
አንቱው መጀን አንቱ መጀን እውው፣ 
አዲኙ ግባ አዲኙ ግባ እህ እህ፣ 
አዲኙ ግባ አዲኙ ግባ፣ 
ብቻህንም አይዯሌ በመሉካ ጀባ፡፡ 
አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አሁን ይመጣለ ሀዴራው እሞቀው ሊይ፣ 
አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
አዲኙ ግባ አዲኙ ግባ፡፡ 
እወዎ እወዎ ሰይዳዋ፣ 
እህ እህ አህህ፣ 
ጎራ ሇጎራ ነው እሱ የሚሄዯው፣ 
ያው ግባ ያው ግባ፣ 
ኦሆ አሆ ወገርትና ወይራ አጭሱ የሚሇው፡፡ 
አዲኙ ግባ አዲኙ ግባ፣ 
አወዎ አወዎ፣ 
አማን አውሇን አማን አውሇን፣ 
ያው ግባ ያው ግባ፡፡ 
አዝማች 

1.1.3. ሇሁሇቱም ፆታዎች የሚዯረግ ተሇማምኖ ቃሌ ግጥም  
ቃሌ ግጥም 10 
ነገያ ነገያ                                                           
ነገያ ነገያ፣ (4 ጊዜ) 
ነገያ ነገያ፣ 
ነገያ አሇሚቱ፣                                                           
ነገያ ቁጥቢቱ፣                                                               
አዝማች                                                                
ነገያ በይሊት፣                                                             
ነገያ አሁን ነው፣                                              
ነገይ ነገያ፣ (2 ጊዜ)                                                        
ነገያ ወንዘኛው፣                                                           
ነገያ ነገያ ፣ 
ነገያ ሦስት ነው፣  
በአረተኛውማ ጠቅል መሄዴ ነው፡፡ 
ነገያ ነገያ ፣ (4 ጊዜ)                                                   
ይሁን፡፡              አሜን 
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1.2.  ግቡና ሀዴራ ተጋበዙሌን ባይ  
1.2.1. በዜማ የሚባለ ቃሌ ግጥሞች 

1.2.1.1. ሇሴት ዛር የተገጠሙ ቃሌ ግጥሞች 
 
 ቃሌ ግጥም 11 
አሙማ አሙማ 
አሙማ አሙማ፣ (4 ጊዜ) 
አሙማ  አሙማ አሙማ ሇሙዲው፣ 
አሙማ  አሙማ አሙማ ቅጥቢቱ፣ 
አዝማች 
ባሇዝጓዚቱ አሙማ አሙማ፣ 
ባሇልቃይቱ አሙማ አሙማ፣ 
ባሇገፇታይቱ አሙማ አሙማ፣ 
ባሇጨላይቱ አሙማ አሙማ፣ 
አሙማ በይሊት፣ 
አምመሽ ነይ ቶል በሰኪናው ሊይ፣ 
አምመሽ ነይ ቶል በሙሽሪት ሊይ፣ 
አሙማ አሙማ፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 12 
ግቡ ግቡ  
ግቡ ግቡ አሚናት፣ (2 ጊዜ)                                   
የሰይዲችን እናት ግቡ ግቡ አሚናት፡፡                    
ግቡ ግቡ መይረሙ፣ (2 ጊዜ)                           
አሊህ ሉያሽረን ከህመሙ ግቡ ግቡ መይረሙ፡፡ 
ግቡ ግቡ ከዴጃ፣ (2 ጊዜ) 
እንዱሆንሌን ፇረጃ ግቡ ግቡ ግቡ ከዴጃ፡፡ 
ግቡ ግቡ ሳረቱ፣ (2 ጊዜ) 
አይሆንምና ካሇአንቱ ግቡ ግቡ ሳረቱ፡፡ 
ግቡ ግቡ እሜቴ አንሻ፣ (2 ጊዜ) 
የኸሌቁ ሁሊ መሸሻ ግቡ ግቡ እሜቴ አንሻ፣ 
ግቡ ግቡ ፊጢማ፣ (2 ጊዜ)                  
የአውገረድቹ ኢማማ ግቡ ግቡ ፊጢማ፡፡ 
ግቡግቡ ሀዋየ፣ (2 ጊዜ) 
ደአችን ይሁን የሇየ ግቡ ግቡ ሀዋየ፡፡ 
ግቡ ግቡ ሀሉማ፣ (2 ጊዜ)  
የአው ገረድቹ ኢመማ ግቡ ግቡ ሀሉማ፡፡ 
ግቡ ግቡ አይዟችሁ፣ (2 ጊዜ) 
ግብራችሁን ይዛችሁ ግቡ ግቡ አይዟችሁ፡፡ 
እሰይ ፊጢማ ነቢይ፣ (2 ጊዜ) 
እሰይ ፊጦ ነቢይ፣  
እሰይ ፊጡማ ነቢይ፣ 
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እሰይ ፊጦ ነቢይ፣ 
እሰይ ፊጡማ ነቢይ፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 13 
የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ 
የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ፣  
የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ፣  
የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ፣ 
የበረሀይቱ የበረሀይቱ ነይ እቱ ነይ እቱ፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 14 
ነይ ነይ በረኸኝት 
ነይ ነይ በረኸኝት ነይ ነይ በረኸኝት፣ 
ነይ ነይ በረኸኝት ነይ ነይ በረኸኝት፡፡  
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 15 
ወሇሌ በይ ወሇሌ 
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፣          
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፡፡ 
ወሇሌ በይ አንቺየ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፣          
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፡፡      
ባሇ ጉዝጓዚቱ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፣                     
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፡፡                   
አንቺ ባሇ ጨፋ ወሇሌ በይ  ወሇሌ በይ፣                
ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ ወሇሌ በይ፡፡ 
ወሇሌ በይ አንቺየ ከነ አባወራሽ፣   
ግቢሌን እባክሽ የአረብ  እመቤት፣ 
አዝማች 
         
ሇወንዴ ዛር የተገጠሙ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 16  

   አርሂብ ወንዘኛው 
አርሂብ ወንዘኛው፣ (4 ጊዜ) 
እስኪ ሌነሳና አዝግሜ ሌሩጠው፣ 
አገኘው እንዯሆን ስንቡሌና ከርቤ አጭሱ የሚሇውን፡፡ 
አርሂብ ወንዘኛው፣ (4 ጊዜ) 
እሱ የሚሄዯው ጎራ ሇጎራ ነው እሱ የሚሄዯው፣ 
ወገርትና ወይራ አጭሱ የሚሇው፡፡ 
አርሂብ ወንዘኛው (2 ጊዜ) 
መቼ ሰማንና እንዱህ መቸገሩን፣ 
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እጠብቀው ነበር ሀዴራ አዘጋጅቼ፣ 
አርሂብ ወንዘኛው፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 17 
ሀውሴው አሞራ መናኝ ቶል ና 
ሀውሴው አሞራ መናኝ ቶል ና፣ (4 ጊዜ)               
ሀውሴው አሞራ የወዯደት ጋራ፡፡                        
ሀውሴው አሞራ ገዲዩ ናና፣                              
ሀውሴው አሞራ መናኝ ቶል ና፡፡  
አዝማች 
       
ቃሌ ግጥም 18 
ናማ ናማ ናማ  
ናማ ናማ ናማ፣ (2 ጊዜ)   
ኧረ ናማ ናማ፣   (2 ጊዜ)                                 
ወዯ ሀዴራው ና ግባማ፡፡                                    
ናሌኝ ናሌኝ ናሌኝ፣ (2 ጊዜ)                                       
ና ወዯ እኔ ግባማ፡፡                                       
ምን ያዴርግሌሀሌ የቆንጆ ጎዯል፣                              
ናማ ናማ ናማ፣ (2 ጊዜ) 
ናማ ናማ ናማ አንተ ዴምዴም ግባ፣  
አበራሽ እያሱ ትመጣሇች ማታ፣ 
እንዯ ድሮ መቅለህ በአጭሩ ተሰርታ፡፡ 
ሀይሇኛ ሲመጣ የሇው መመሇሻ፣ 
ናማ ናማ ናማ፣ 
ኧረተው አንተየ ባሇ ጊላው ናማ፣ 
ቶል ና ቶል ና፣                                                               
እሱ ባሇ ጊላ፣ 
መዋያው ሚላ ነው ማዯሪያው ጉራላ፡፡ 
ኧረ ተው አንተየ አንተ ባሇ ጊላ፣ 
ናማ ናማ ናማ፣ 
ሊይበሊ እንጀራ ጋግሬ ጋግሬ፣ 
እሄዲሇሁ የጁ ሚላን ተሸግሬ፡፡ 
አዝማች 
 

1.4.  የሙገሳ ቃሌ ግጥሞች 
   1.4.1. የሴት ዛር ሙገሳ ግጥሞች 
      ቃሌ ግጥም 19 
አዘዞ ነው ቤቷ 
አዘዞ ነው ቤቷ አዘዞ ነው ቤቷ፣                         
አዘዞ ነው ቤቷ የሚያምረው አንገቷ፣                       
አዘዞ ነው ቤቷ ይቺ ባሇአንባር፣                          
አዘዞ ነው ቤቷ ያምራሌ ቀሇበቷ፡፡ 
አዘዞ ነው ቤቷ ባሇጉዝጓዚቱ፣ 
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አዘዞ ነው ቤቷ ይቺ ባሇሙዲ፣ 
አዘዞ ነው ቤቷ የኔ መዴሀኒቴ፣ 
እየው እየው መሊ፣ (2 ጊዜ)   
አዘዞ ነው ቤቷ፣ (2 ጊዜ) 
ባሇ ጥሌፌ ቀሚስ ባሇጥበብ ኩታ፣ 
ሀዴራውን አሞቀጭ አሇሟን አሟሌታ፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 20 
ሇሙና ሇሙና 
ሇሙና ሇሙና፣                                  
ሇሙና ሇሙና ሸጋው ናና፡፡                         
ሇሙና ሇሙና አንቺየዋ፣                           
ሇሙና ሇሙና ሇሙና ታምራሇች፡፡                    
ሇሙና ሇሙና ሇሙንየ፣ 
አዝማች 
በመኪናው መንገዴ በኮረሪማው፣ 
አንቺን ተከትየ ይብሊኝ አሞራው ሇሙንየ፡፡ 
ሇሙና ሇሙና ሇሙንየ፣ 
አዝማች 
 
የወንዴ ዛር ሙገሳ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 21 
እሰየው ነቢየ 
እሰየው እሰየው ነቢየ፣ (2 ጊዜ)                                 
እሰይ ነቢ ነቢ እሰየው ነቢየ፣ (4 ጊዜ) 
እሰየው ነቢየ የጦይባው ሙሽራ፣ 
ሊነሳሳው እንጂ እንዯምን ሌረፌ፣ (2 ጊዜ) 
የጦይባው ሙሽራ የጦይባው ሸሪፌ፡፡ 
በሰባቱ ሰማይ ያዯረገው ጉዞ፣ 
ሀሳቡን ይገዴሊሌ ወዝውዞ ወዝውዞ፡፡ 
እሰየው ነቢ ነቢ እሰይ ነቢ፣ 
ማን ይነጋገራሌ ጫት ከቃመ ጋራ፣ 
ቁጭ ብል ካዯረ እንቅሌፈን ከጠሊ፡፡ 
አሰይ ነቢ እሰይ ነቢ ነቢ፣ 
ጤና የላሇው ሰው መች ይችሊሌ ጎኑ፣ 
እያንጎራጎረ ይነግራሌ ሇአንቱ፡፡ 
መች ይተርፊሌ እና በጫት የተመታ፣ 
እትፌ እትፌ የሚሌ ካገኘ ባሊንጣ፡፡ 
እሰይ ነቢ ነቢ እሰይ ነቢ፣ 
እሊይ እታች ብየ እከተሊሇሁ፣ 
የሊይ ቤሬ ቁጥብ አዲኙ እንዳት ነሁ፡፡ 
አንዴ ፇረስ ነበር እንዯኔ የከፊው፣                           



  

138 
 

የሆዳን ባዋየው ሇሁለም ካሌተፊው፣                           
እዚያው ቤሬ ወርድ በመንታው በመንታው፡፡                  
እሰይ ነቢ ነቢ እሰየው ነቢየ፣  
የማድው ሰይዱ አዲኙ እንዳት ነሁ፡፡  
እሰየው ነቢ እሰየው ነቢ፣ 
ኧረ ነብር ነብር ነብር ምን አሇበት፣ 
በጎ ስራ ገብቶት አምስት አውቃ አሇበት፡፡  
አንቺ ጎረቤቴ ነይ እንነጋገር፣  
ጥሇን ሌንሄዴ ነው የማናውቀው አገር፡፡ 
እሰየው ነቢ ወዲጄ እንዳት ነሁ፣ 
የማድው ሰይዱ ወዲጄ እንዳት ነሁ፣ 
ነው አለ በዯንቡ የሚርገበገቡ፡፡ 
እሰየው ነቢ እሴው ነቢየ፣ 
እሊይ እታች ብየ እከተሊሇሁ፣    
የሊይ ቤሬ ቁጥብ አዲኙ እንዳት ነሁ፡፡ 
እኩለም ከአንጀቱ እኩለም ከአንገቱ፣ 
ጌታዋ ነቢ ሇአንቱ ሇወዲጁ፡፡ 
እንኳን ሇጌታችን ሇጀነቱ መሪ፣ 
ሰው ያገሇግሊሌ ሇዚች አገር ኗሪ፡፡ 
ዞወር ዞወር ብሊ አየችው ቀሚሷን፣ 
ረስተዋሇች አለ በአፇር መሇወሷን ፡፡                            

   ኧረ ቤሬ በሬ ቤሬ ረግረጉ፣                              
እንኳን ስፌራውና ያስፇራሌ አገሩ፡፡                       

   እሰየው እሰየው ነቢ፣ (2 ጊዜ)                            
ቤሬ ሊይ ያሇው ትርጎው አፌርቶ፣                       
የሩቁ ይበሊሌ የቅርቡ ተኝቶ፡፡ 
እሰይ ነቢ ነቢ እሰየው ነቢየ፣ 
እሴየው ነቢየ እሰየው ነቢየ፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 22 

   አንተ አረብ ሱማላ                            
አንተ አረብ ሱማላ፣ 
አረብ ሱማላ፡፡ 
አንተ አረብ ሱማላ፣  
አረብ ሱማላ፡፡ 
አረብ ነው አረብ ነው፣ 
አረብ ሱማላ፡፡ 
አዝማች 
አረብ ሱማላ ሱማሌየው ናና፣ 
አረብ ሱማላ፡፡ 
አረብ ሱማላ አረብ ሱማላ ፌየሌ፣  
አረብ ሱማላ ጆሮዉ ሰፊፉ ነው፣ 



  

139 
 

አረብ ሱማላ ሚበሊው ጫት ነው ፣ 
አረብ ሱማላ የሚጠጣው  ጠሊ፣ 
አረብ ሱማላ አይበርዴ አያሰክር፣  
አጀብ ነው አጀብ ነው፡፡ 
አረብ ሱማላ (2 ጊዜ) 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 23 
እይው ጎጃምን 
እይው ጎጃምን አረማመደን፣ 
እይው ጎጃምን አረማመደን፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 24 
አሉ ሰሊም ሰሊም  
አሉ ሰሊም ሰሊም አሉ ሰሊም፣ 
አሉ ሰሊም ሰሊም አሉ ሰሊም፡፡ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 25 
አባ ሙና ሙና ወናፇኛ 
አባ ሙና ሙና ወናፇኛው፣ 
አባ ሙና ሙና ወናፇኛው ፣                        
አንተ አውሉያ አሁን የመጣሀው፣  
እንዯፇሇክ አዴርገህ የምትነዲው፣ 
የሀዴራውን ሇዛ የምታሳምረው፡፡ 
አዝማች 
 

     1.5. የዛርን ዯህንነትና ሰሊም ጠያቂ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 26                         
እንዯምን ውሌሀሌ 
እንዯምን ውሌሀሌ? (4 ጊዜ) 
ውሌሀሌ ወይ? (4 ጊዜ) 
ውሌሀሌ ይሇለ ውሌሀሌ ወይ? 
ውሌሀሌ ወይ?  
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 27 
እንዯምነው ነቢ                               
እንዯምነው ነቢ፣ (4 ጊዜ) 
የማድው ሰይዱ፣ 
እንዯምን ነው ነቢ፡፡ 
ነቢ ነቢ ብየ፣ 
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እንዳት ነህ ሌበሇው፣ 
የጦይባው ሙሽራ የጦይባው ሸሪፌ፣ 
እንዯምን ነው ነቢ ፣ (2 ጊዜ) 
ነቢ ስሌ ውየ ነቢ ስሌ ባዴር፣ 
እንዯው ዯህንነቱን ሳሌሰማ አሊዴር፡፡ 
ወይት ነሽ ይሇኛሌ ያሇሁበት ምዴር፣ 
ጥርሱን ጉራማይላ የተወቀረው፣ 
ባሇቡራቡሬ በሳቅ ተጫዋቹ፣ 
አዲኙ እንዳት ነው? 
እንዯምን ነው ነቢ፣ 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 28 
እንዳት መጣሀው በረሀውን 
እንዳት መጣሀው በረሀውን፣                      
እንዯምን ችሇኸው ዉሀ ጥሙን፡፡  
እንዳት መጣሀው በረሀውን፣                 
እንዯምን ችሇኸው ውሀ ጥሙን፡፡ 
እንዳት መጣሀው በረሀውን፣ 
እንዳት ችሇኸው ውሀ ጥሙን፡፡ 
አዝማች 
  

    1.6.  ዯስታን ገሊጭ ቃሌ ግጥሞች 
          1.6.1. የሴት ዛር የተዜሙ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 29 
እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ               
እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ 
እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣              
እሌሌ በለ ዛሬ ነው አለ፣  
እሌሌ በለ ዯስታዋ ነው አለ፡፡                      
እሌሌ በለ እስቲ እሌሌ በለ፣ 
እሌሌሌሌ… 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 30 
እሌሌ በለሊት 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣ (4 ጊዜ)                        
ማሯ ፇሊሊት ማሯ ፇሊሊት፡፡ 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣ 
እሌሌ በለሊት ቤቷ ሞሊሊት፡፡ 
አዝማች 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣    
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እስቲ እሌሌ በለሊት፣ 
ባሇ ጉዝጓዚቱ፣ 
ይቺ በረኸኛ፣  
ኧረ እሌሌ በለሊት 
ሇባሇ ሙዲይቱ፣ 
እስቲ እሌሌ በለሊት፡፡  
አዝማች 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣ 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣ 
አሁን ይመጣለ እነ ሁለ አገሬ፣ 
ሇዚች ባሇ አሌቦ እስቲ እሌሌ በለሊት፣ 
ሇዚች ባሇ ግርድ እስቲ እሌሌ በለሊት፣ 
ሇዚች ባሇ ሽቶ እስቲ እሌሌ በለሊት፣ 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፣ (4 ጊዜ) 
ቆሇምሊሚይቱ ፣ 
በረኸኛይቱ፣ 
እሌሌ በለሊት ማሯ ፇሊሊት፡፡ (4 ጊዜ) 
አዝማች 
 
1.6.2. ሇወንዴ ዛር የተዜሙ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 31 
እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው                              
እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው፣                                      
እየቀናው መጣ ዯስ እያሇው፡፡  
አዝማች 
 

     1.7.  የሀዴራን መዴመቅ የሚያበስሩ ቃሌ ግጥሞች 
ቃሌ ግጥም 32 
ሀዴራው ኑር አሇበት                     
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
የሊይ ቤሬ ሌጆች ቆንጆ ሲውሌበት፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
የዚህ ሀገር በሬ ጠይሙ ጠይሙ፣ 
የእርጎ ፌርፊሪ የሚመስሇው ጢሙ፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
አያሌ ጎበዞቹ አያሌ ጎበዞቹ፣  
እበሸባቸውእረጋ አረጉት እንጂ፡፡ 
የሀዴራው ሌጅማ ቶልና ቶልና፣ 
ቶልና ግባማ፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
የሀዴራ ጭብጦ ይዟሌ በቀኝ እጁ፣ 
አሇ ወጣ ገባ ሉሰጥ ሇወዲጁ፡፡  
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ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
አሊወቁ አሇቁ እነ ሌክ አያውቁ፣ 
የማን መሄጃ ነው ብሇው ሳይጠይቁ፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
ኧረ ቤሬ ቤሬ በሬ አሻረችው፣  
የታመመውን ሁለ ሻር እያዯረገችው፡፡ 
ኧረ ቤሬ ቤሬ ቤሬ አዯባባይ ሊይ፣ 
የሀዴራው ኑር ይታያሌ፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
የሊይ ቤሬ ሌጆች፣ 
የሊይ ፉቶ ሌጆች እቴዋ እንዳት ነሽ፣ 
አርሽ አዯባባይ ሊይ ጠሰምቷሌ ቃሌሽ፡፡ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፣ (2 ጊዜ) 
ቤሬ አዯባባይ ሊይ ሀዴራው ምን አሇበት፣ 
ሀዴራው ኑር አሇበት፡፡ (4 ጊዜ) 
አዝማች 
 
ቃሌ ግጥም 33 
ዘው አሇ ሀዴራው 
ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ፣ 
ዘው አሇ ሀዴራው ዘው አሇ፡፡ 
አዝማች 

 
1.8.  የአወሌ ቡና መዴረስን የሚያበስር ቃሌ ግጥም 
ቃሌ ግጥም 34 
አወለ ነቢ፣ (2 ጊዜ) 
አወለ ጌታው፡፡ 
አወለ ነቢ፣ 
አወለ ሹሙ፡፡ 
አዝማች 
አወለ ነቢየ ኧረ አወለ ጌታው፣ 
አወለ ነቢየ ኧረ  አወለ ሹሙ፣ 
ነቢ እሇዋሇው፣ 
ወይት ነሽ ይሇኛሌ፣ 
ያሇሁበት ምዴር፡፡ 
ወዱያ ማድ ሂድ አነሳው መዯደን፣ 
አረግዋ አህመዴ ቤት ያውቁታሌ መንገደን፡፡ 
አዝማች 
አወለ ነቢ፡፡ ( ረዘም ባሇ ዴምፅ) 
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1.9. የመጀመሪያው ቀን የገፇራ ክዋኔ የፌፃሜ ሰአት 
መዴረሱን(መጠናቀቁን) የሚነግሩ ቃሌ ግጥሞች 

1.9.1. ሇሴት ዛር የተገጠመ ቃሌ ግጥም 

ቃሌ ግጥም 35 
ቁጥቤ መጥታሇች ገፇራ ብሊ 
ቁጥቤ መጥታሇች ገፇራ ብሊ፣ 
ቁጥቤ መጥታሇች ግብር ሌትበሊ፡፡ 
አዝማች 
 

1.9.2. ሇወንዴ ዛር የተገጠመ ቃሌ ግጥም 
ቃሌ ግጥም 36 
ጎጃም ወረዯ በበረሀ  
ጎጃም ወረዯ በበረሀ፣  
እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ፡፡ 
ጎጃም ወረዯ በበረሀ፣ 
እሱም ጠጅ ይሊሌ እኛም ውሀ፡፡ 
አዝማች 
 

1.10. የዛር ሽኝት ቃሌ ግጥም 
 

ቃሌ ግጥም 37 
እንሂዴ ይሊለ እንሂዯው                      
እንሂዴ ይሊለ እንሂዯው፣ (4 ጊዜ) 
በሲፉው መንገዴ በጎዲናው፡፡  
እንሂዴ ይሊለ እንሂዯው፣                    
በሲፉው መንገዴ በጎዲናው፡፡ 
ቁጥቤ ዋዴ እንነጋገር ፣                    
የቤትሽን ነገር፡፡ 
ዋዴ እንነጋገር፣ 
የሌጅሽን ነገር፡፡                     
ዋዴ እንነጋገር፣ 
አዝማች 
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አባሪ ሁሇት  
የገፇራ ክዋኔ ምርቃት(እርፍ በረባ) 
2.1. በክዋኔውሀዴራ አጀማመር ሊይ የተመረቁ 
ምርቃት 1 
እርፍ በረባ፣ (2 ጊዜ) 
እንግዱህ እኒህ ወርቆች፣ 
ይችን አይተው፣ቀማምሰው ይታረቋት፡፡ 
ቁጥቢቱ መጀን ፣ወንዘኛው መጀን፣ 
ሌጆቿን ተብቀው፣ርዚቋን ሰጥተው፣ 
ጤና ትሁንሌን፣ቁጥቢቱ በእርቅ ትግባሊት፣ 
ዯስ ይበሊት፣በእኒሁ በሌጆቿ ይሇመኑሊት፣ 
አሊህ ያቆያት፡፡ 
ይሁን በይ እርፍ 
ቀኑም ሇየቱም ግጥሟ ይሁን፡፡ 
እናቶቿ መጀን፣ እህቶቿ መጀን፣                          
አሊህ ያሽራት፣መሻሪያዋ ይሁን፡፡                          
መከበሪያዋ ይሁን፣ጤና ማግኛዋ ይሁን፣                                       
ይሄ ቀየ እንግዱህ፣መውሉዴ ማውጫዋ ይሁን፡፡        
ቁጥቡ መጀን፣ወንዘኛው መጀን፣                        
ይሁን በይ እርፍ፣                   
ይሁን፡፡ ( ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 
እርፍ መረባ፣ (2 ጊዜ)                                       
አሊህ ያቆያት፣ሌጆቿ ጋር ዯህና ትሁን፣                 
የሊይቷ ሊይ፣በእርቅ ይግቡሊት፣ ይሇመኑ፡፡            
ቁጥቢቱ መጀን፣እናቶቿ መጀን፣ 
እህቶቿ መጀን መሻሪያዋ ይሁን፡፡ 
ሌጆቿን የሚጠብቅ ይሁን፣ዯህና ይሁኑሊት፣    
ሌጆቿ ጋር ሰፉ ጤና፣ረጅም ሀያት አሊህ ይስጣት፡፡               
ይሁን በይ እርፍ፣                               
ይሁን፡፡ (ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 
 
ምርቃት 2 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ በረባ፣ 
ጤናሽን አሊህ ይስጥሽ፣ 
ሌጆችሽ ጋር በዯስታ ኑሪበት፣ 
የሊይትሽ ሊይ በእርቅ ይግቡሌሽ፣ 
ይሄን ቀየ እንግዱህ መውሉዴ አውጭበት፡፡ 
ቁጥቡ መጀን፣ 
ወንዘኛው በእርቅ ይግባሌሽ፡፡  
ዯህና ሁኚ፣ 
እርዚቁን ይዞ ጤናውን ይዞ፣ 
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ዕዴሜውን ይዞ ወንዘኛው ይታረቅሽ፡፡ 
ሸኾቹ መጀን ቁጥቡ መጀን፣ 
የሴቱ እመቤት የወንደ ጌታ፣ 
በእርቅ ይግቡሌሽ፣ 
ይታረቁሽ፡፡ 
ዕዴሜ ጀባ፣ጤና ጀባ፣እርዚቅም ጀባ፣ 
ሊንቺ ይሁን፡፡ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡(ረዘም ባሇ ዴምጽ) 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣  
የዛሬው ቀን ሊንተም ግጥም፣ 
ሇእናትህም ግጥም አሊህ ያዴርገው፣ 
በአውራጫው አሊህ ያሽርህ፣ 
ጤና ጀባ ፣ 
እናትህም ዯህና ትሁንሌህ፣ 
በወርቅ ኑሩ፣ 
ይሄ ቤት እንግዱህ፣ 
የብር ቤት ይሁን፣ 
የጤና ቤት ይሁን፣ 
ያማረ ቤት ይሁን፣ 
ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን፣ዯጋጎቹ መጀን፣ 
ዕዴሜህም ረጅም ይሁን፣ 
ዯግ ከራማ ጀባ፣ 
ከቤተሰቦችህ ጋር አሊህ ዯህና ያዴርግህ፣ 
እንግዱህ አሊህ ያሽራችሁ፣ 
ይሁን በይ እርፍ ፣ 
ይሁን፡፡ 

 
3.2. ጫት ሇሚጀባው ሰው የተመረቀ 

ምርቃት 3 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ በረባ፣ 
የዛሬው ቀን ሊንተም ግጥም፣ 
ሇእናትህም ግጥም አሊህ ያዴርገው፡፡ 
በአውራጫው አሊህ ያሽርህ፣ 
ጤና ጀባ ፣ 
እናትህም ዯህና ትሁንሌህ፡፡ 
በወርቅ ኑሩ፣ 
ይሄ ቤት እንግዱህ ደአ ያማረ ይሁን፡፡ 
የብር ቤት ይሁን፣ 
የጤና ቤት ይሁን፣ 
ያማረ ቤት ይሁን፡፡ 
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ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን፣ዯጋጎቹ መጀን፣ 
ዕዴሜህም ረጅም ይሁን፡፡ 
ዯግ ከራማ ጀባ፣ 
ከቤተሰቦችህ ጋር አሊህ ዯህና ያዴርግህ፡፡ 
እንግዱህ አሊህ ያሽራችሁ፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣  
ይሁን፡፡ 
በሁሇት ይሁን 
ማግኛህ ዛሬ ይሁን፣ 
ቁጥቢቱ ትታረቃት፣ 
ወንዘኛው ይታረቃችሁ፡፡ 
ሸኾቹ መጀን ወንዴምህ ጋር፣ 
እናትህ ጋር በዯስታ ኑርበት፡፡ 
የራበውን አጉርስበት፣ 
የጠማውን አጠጣበት፣ 
የታረዘውን አሌብስበት፣ 
አሊህ ያቆይህ፡፡ 
በሌግ ከመኸር ብሊ፣  
ይግጠምህ፡፡ 
ብሩም እዚሁ ይሁን፡፡ 
ወንዴሞችህ ጋር አጎቶችህ ጋር፣ 
ከሁለም ጋር አሊህ ያቆይህ፣ 
ይሄ እንግዱህ ወዲጃ፣ 
ዛሬ የገጠመ ይሁን፡፡ 
የተቀመጥንበት ነጠሊ፣ 
የገባንበት ሰቀሊ፣ 
ግጥም አሊህ ያዴርገን፣ 
ሁለም ይግጠምህ፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 

   ይሁን፡፡(ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 
በሦስት ይሁን  
ማግኛህ ዛሬ ይሁን፣ 
ሁለም ግጥምህ ይሁን፡፡ 
እናትህም ትሻርሌህ፣ 
ይሄ ቤት እንግዱህ ያማረ ቤት ይሁን፣ 
ቀፍውም ከጓሮ ይቆረጥ፡፡ 
ይሄ ቀየ እንግዱህ፣ 
የክብረት ይሁንሌህ፡፡ 
አገሩ ጋር ወንዘኛው ጋር፣ 
ከሁለም ጋር ቁጭ ያዴርግህ፡፡ 
ጤና ጀባ ፣ 
ጤና ጀባ ሙሄዋ፡፡ 
አሊህ ያሽራት፣ 
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እናትህ ጤና ትሁንሌህ፡፡ 
ያማረችውን ጠባይ ያሊትን፣ 
ሇአንተ ይግጠምህ፡፡ 
ወንዘኛው ይታረቅህ፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡ (ዴምፃቸውን ረዘም በማዴረግ) 
 
 

3.3. ከነገያ ነገያ ቃሌ ግጥም በኋሊ የተመረቀ 
ምርቃት 4 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
ሁለም ይታረቃችሁ፣ 
በሊስታው ሻሩ፣ 
አሊህ ያሽራችሁ፣ 
አብራችሁ ሻሩ፣ 
እሷም ዯህና ትሁንሌን፣ 
ሌጆቿም ዯህና ይሁኑሌን፣ 
አማን አሊህ ያዴርገን፣ 
ሀያት ጀባ፣ 
ይሄ ቀየ ይሻር፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡ 
አሊህ ያሽራችሁ፣ዯስ ይበሊችሁ፣ 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን፣ 
ሁለም ይታረቃችሁ፣ 
ሊይቷ ሊይ በእርቅ ይግቡሊት፣ 
ይሁን በይ እርፍ ፣                                     
ይሁን፡፡ 
አሊህ ያሽራችሁ ፣ 
እሷም ዯህና ትሁን፣ 
የገባንበት ሰቀሊ የተቀመጥንበት ሰቀሊ፣  
ግጥም አሊህ ያዴርገን፣ 
ቁጥቡ መጀን፣ 
ይሄ ሀዴራ እንግዱህ ያማረ ይሁን፣ 
ሌጆቼ መጀን እህቶቼ መጀን፣ 
ሁለም ይመር፣ 
ይሄ ቀየ እንግዱህ ያማረ ቤት ይሁን፣ 
የማር ቤት ይሁን፣ 
የጠየና ቤት ይሁን፣የክብረት ቤት ይሁን፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡ 
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3.4. ከእራት ስነስርአት፣ከጫት ጀባታና ደአ በኋሊ የተመረቀ 
ምርቃት 5 
እረፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
መጥፍ ነገርን ያዥሊት፣ 
አንሺ፡፡ 
በሊን አንሺሊት፣ 
እዚያው ጣይሊት፣ 
አንሺ፡፡ 
ከዚህ ቤት ቁንጫንም ፣ 
ቱሀንንም አውጪ፣ 
አንሺ፡፡ 
እርፍ መረባ፣  
መረባ፣ 
እንግዱህ ዛሬ ከማጀቷ አውጭሊት፣ 
ጫት ቅሜም አሊምጨም፣ 
እንግዱህ ሞኝ ነገርን አባሪሊት፣ 
አንሺ፡፡ 
አንሺ እፌ አንሺ እፌ፡፡ (3 ጊዜ) (በእጃቸው ምሌክት በማሳየት) 
 
 

3.5. ከደአው በኋሊ አወሌ ቡና ሲቀርብ የተመረቀ 
ምርቃት 6 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን፣ 
ዕዴሜ ጀባ ጤና ጀባ፣ 
ክፈ አይንካህ ዯግ አይሇፌህ፣ 
ወንዘኛው አይክዲህ የናትህም የሊይቷሊይ እርዚቅ ይዞ ይግባ፣  
ዕዴሜያችሁ ረዥም ርዚቃችሁ ብዙ አሊህ ያዴርገው፣ 
ይሁን በይ አርፍ፣ 
ይሁን 
 

3.6. ሁሇተኛው ቡና(ቶና) ሲቀርብ የተመረቀ  
ምርቃት 7 

እርፍ መረባ ፣                                         
እርፍ መረባ ፣ 
ፌራፌሬው የህሌም ፌሬው፣ 
ብሩም ፇሌጎ ይምጣ፣ 
እንግዱህ ዛሬ ጨርሶ ትሻር፣ 
ጤና ጀባ፣ዕዴሜም ጀባ፣ 
እርዚቅም ጀባ፣ዯግ ከራማ ጀባ፣ 
ይሄ ቀየ እንግዱህ ያማረ ቤት ይሁን ፣ 
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ሌጆቿም ዯህና ይሁኑ፣ 
ይሄ ቃየ እንግዱህ ሇራበው ማጉረሻ፣ 
ሇታረዘው ማሌበሻ ይሁን፣ 
ይሁን በይ እርፍ ፣        
ይሁን፡፡ 
  

3.7.  ሦስተኛው ቡና ሲቀርብ የተመረቀ  
ምርቃት 8 

እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
በጥንዴ ውሇጂ፣ 
ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን፣ 
ይታረቁሽ በእርቅ ይግቡሌሽ፣ 
ሌጆችሽን ይጠብቁሌሽ፣   
አንቺም ዯህና ሁኚ፣ 
አጀዝሽ ስብ ይሁን፣ 
ፌሬው የአንቺ ይሁን፣ 
እርዚቅሽ ብዙ ይሁን፣ 
ከራማሽ ጥሩ ይሁን፣ 
ሌጆችም ዯህና ይሁኑሌሽ፣ 
ይውሇደሌሽ፣ይክበደሌሽ፣ 
ሸኾቹ መጀን ወንዘኛው ይታረቅሽ፣ 
ቁጥቢቱ ትታረቅሽ፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡ 
  

3.8. ሇሚጁ ሙዲ ጀባ ሲባሌ የተመረቀ  
ምርቃት 9 

እርፍ በረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
በዚሁ በሙዲው አሊህ ያሽርሽ፣ 
በጥንዴ ውሇጂ፣ 
ሸኾቹ መጀን፣ቁጥቡ መጀን፣ 
ይታረቁሽ በእርቅ ይግቡሌሽ፣ 
ፌሬው የአንቺ ይሁን፣ 
እርዚቅሽ ብዙ ይሁን፣  
ከራማሽ ጥሩ ይሁን፣ 

      በሊስታዉ ሻሪ፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
አሜን ፡፡  ፣   ይሁን፡፡ 
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3.9. በስነ-ስርአቱ የሚሇየውና ቶናና በረካ ላሇው አወሌ ቡና 
ሲቀርብ የተመረቀ 

ምርቃት 10 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
የዛሬው ቀን ግጥማቸው ይሁን፣ 
ወንዘኛው መጀን ፣ይሄ ቃየ መጀን፣ 
እህቶቿ መጀን፣ወንዴሞቿ መጀን፣ 
አሊህ ያሽራት፣ 
ይቺ ቁጥብ እንግዱህ ቀማምሳ የምታኮብር ትሁን፣  
የገባንበት ሰቀሊ የተቀመጥንበት ነጠሊ ግጥም አሊህ ያዴርገን፣ 
አሊህ ያሽራት፣  
አሻሪ እንሁን፣ 
አክባሪ እንሁን፣  
ቁጥቡ መጀን አሊህ ያሽራቸው፣ 
ረዥም ሃያት፣ሰፉ ጤና አሊህ ይስጣቸው፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
አሜን፡፡  ፣   ይሁን፡፡ 
 

3.10. አወለ ነቢ፣አወለ ሹሙ ከሚሇው ቃሌ ግጥም በኋሊ አወሌ 
ቡናው ሉቀዲ ሲሌ የተመረቀ 

     ምርቃት 11  
እርፍ መረባ፣                                                         
አወለ ሞሊ፣ 
የሞሊ ጤና እዚህ ቤት ይሁን፣  
የሞሊ ደኒያ እዚህ ቤት ይሁን፣ 
ሰፉ ማዴ እዚህ ቤት ይሁን ፣ 
ሙለ ጠየና አሊህ ይስጣት፣ 
ዯስ ይበሊት፣ 
ይሁን በይ እቴ፣                             
አሜን፡፡ ፣   ይሁን፡፡ 

 
3.11. ሻይ ተፇሌቶ እሌሌበለሊት የሚሇው ቃሌ ግጥም ከተዜመ 

በኋሊ  
ሻይው ሉቀዲ ማር ጀባ ሲባሌ የተመረቀ                         
ምርቃት 12 
እርፍ መረባ፣                        
እርፍ መረባ፣                        
ማር ይሁን ቀሇብሽ፣                  
ጤና ጀባ፣ እርዚቅ ጀባ፣ ዕዴሜም ጀባ፣  
አሊህ ያሽራት፣ 
ይቺም ትሻር፣ያቺም ትሻር፣       
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ሌጆቿ ጋር በዯስታ ትኑር፣ 
ማሩም ከጓሮ ይቆረጥ፣ 
ሆ ብሊ ትምጣ፣ 
ቁጥቡ መጀን ወንዘኛው መጀን ከጓሮ ይቁረጡ፣ 
እሷም ትሻር ፣ 

      ይሄ ቤት እንግዱህ በማሩ ይሻር ፣             
ይሁን በይ እርፍ                       
አሜን ፡፡     ፣       ይሁን፡፡   

 
3.12. የጠሊና ቡቅሪው(የሚጁ) ገፇታ ሉከፇት ሲሌ 

ባሇ ጉዝጓዟ ሚጁ ጀባ አሇች ተብል ሲነገር የተመረቀ  
    ምርቃት 13 
እርፍ በረባ፣ (2 ጊዜ)                     
እንግዱህ ዛሬ በሻሪያዋ ይሁን፣  
ሌጆቿ ጋር መክበሪያዋ ይሁን፣ 
ይታረቋት፣ 
እዛሬ ሁሇት አመት ዴረስ፣ 
ግጥሟ ይሁን፣ 
ይሁን በይ እርፍ ፣                        
አሜን ፡፡      ፣      ይሁን፡፡ 
 

3.13. ላሉት የዛር መንፇሶቹን ከገፇራው ዴግስ ግብራቸውን 
አሷርፇው ሲመሇሱ የመረቀ  

ምርቃት 14 
እርፍ በረባ፣ 
አርፍ መረባ፣ 
ዕዴሜዋ ረጅም ይሁን፣ 
ከእንግዱህ በሊይ ቁጥቡ መጀን፣ 
ሁለም ይታረቋት፣ 
ይሄ ቀየ እንግዱህ መውሉዴማውጫዋ ይሁን፣ 
ይሄ ቀየ እንግዱህ ሰዯቃ መሰዯቂያ ያዴርገው፣ 
ሁለም ይስማማት፣ 
ቁጥቢቱ ትታረቃት፣ 
ወንዘኛው ይታረቃት፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣ 
ይሁን፡፡ 
 

3.14. በሦስተኛው ቀን ከጠረጋ በኋሊ ቡና ስነ-ስርአት ሊይ 
በተሇያዩ ተሳታፉዎች የተመረቁ 

2.15.1. በአበጋሯ የተመረቀ 
ምርቃት 14 
እርፍ መረባ፣  
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እርፍ መረባ፣ 
እንግዱህ በሽታ አይንካት፣ 
ቁጭ ብሊ ትብሊ፣ 
ዕዴሜዋ ረጅም ይሁን፣ 
ከእንግዱህ በሊይ ቁጥቡ መጀን፣ 
ሁለም ይታረቋት፣ 
ይሁን በይ እርፍ            

      አሜን፡፡    ፣  ይሁን፡፡ 
 

 
 
1.15.2.  በተሳታፉ የተመረቀ 
ምርቃት 16  
እርፍ መረባ፣  
እርፍ መረባ፣ 
አማን ኢማን ጀባ በረካ ጀባ፣ (2ጊዜ) 
ወሌዲችሁ ሹሙ፣ 
አባውራሽ ጋር፣ 
ጭቃና ጨፇቃ ፣ 
ሰምና ገሊ አዴርገናችኋሌ፣ 
ማርና ምሊስ አዴርገናችኋሌ፣ 
ወተትና ዴመት አዴርገናችኋሌ፣ 
ይሁን በይ እቴ፣ 
ይሁን፡፡ 
1.15.3. በተሳታፉ የተመረቀ 
ምርቃት 17 
እርፍ መረባ፣ 
እርፍ መረባ፣ 
ካሁኑ ጎራሽ፣  
ከከርሞው ዯራሽ ፣ 
አሊህ ያዴርገን፣ 
አማን ኢማን ጀባ፣ 
አገር አማን ይሁን፣  
በሇው ተብረዴ ይሁን፣ 
ሹም ዴሌዴይ ይሁን፣ 
መንገዴ በዘንግ ይሁን፣ 
ገበያ ጥጋብ ይሁን፣ 
ይሁን በይ እርፍ፣  
ይሁን፡፡ 

 
 
 



  

153 
 

1.16. የጠረጋ ቀን( የዛር ሽኝት) ሊይ ሻይ ሉቀዲ ሲሌ በአሷራፉ     
የተመረቀ 

ምርቃት 18 
እርፍ መረባ ፣                       
እርፍ መረባ ፣                         
በሙዲው ሇመናቸው፣                  
በማሩ ሇመናቸው፣ 
በደበርቲ ሇመናቸው፣ 
በሌተው ጠጥተው፣  
እሰፉው አገር፣ 
እባኒው አገር፣ 
እወርቁ አገር ሸኘናቸው፣ 
ይስማማት፣ 
ይታረቃት፣ 
አሷም ዯህና ትሁን፣ 
ሌጆቿም ዯህና ይሁኑ፣ 
ይሁን በይ እቴ፣ 

     ይሁን፡፡ 

   አባሪ ሦስት  
ሇመረጃ ሰጪዎች የቀረቡ ዋናዋና ጥያቄዎች 

I. ሇባሇ ጉዝጓዞች የቀረቡ ጥያቄዎች 
1. ስሙዎንና ዕዴሜዎን ቢነግሩኝ?  
2. የሚኖሩበት አካባቢ ማን ይባሊሌ? 
3. ሇርስዎ ገፇራ ማሇት ምንዴን ነው? 
4. ሇገፇራ የሚዯረገው ሌመና ሊይ መሟሊት ያሇባቸው አዯቦችን ቢነግሩኝ? 
5. ሌመናው የሚካሄዯው ሇስንት ጊዜ እና ከነማን ቤት ነው? 
6. ከአሚኖች ቤት ግዳታ የሆነው ሇምንዴን ነው? 
7. በብቅሌ ውሀ የምትታጠቡት ሇምንዴን ነው? 
8. ጠሊና ቡቅሪው ሲዘጋጅ ዴፌዴፈን እንኳ የማይቀመሰው ሇምንዴን ነው?  
9. አንዴ ሰው በዛር ሇመያዙ ምክንያቱ ምንዴንነው በምንስ ይረጋገጣሌ?  
10. ገፇራ ማዴረግ የጀመሩት መቼ ነው ሇስንት ጊዜስ ገፇራ አዴርገዋሌ? 
11. ገፇራ በማዴረግዎ የሚያገኙት ጥቅም ቢገሌፁሌኝ? 
12. ገፇራ ባያዯርጉ ምን ይገጥመኛሌ ብሇው ይሰጋለ? 
13. ሇገፇራ የሚዯረግባቸውንና የማይዯረግባቸውን ወቅቶች፣ዕሇታትና ወራት 

ካለ ቢነግሩኝ? 
14. እነዚህ ጊዜያት ተመራጭ የሆኑባቸው እና ባሌተመረጡት ጊዜያት ገፇራ 

የማይካዴበት ምክንያት ምንዴን ነው?  
15. በገፇራ ሊይ የሚሳተፈት ሰዎች እነማን ናቸው፣የሚጠሩትስ እንዳት 

ነው? 
16. ሇገፇራ የሚዘጋጁ ምግቦችና መጠጦች ምን ምን ናቸው፣እርስዎስ ምን 

ምን ያዘጋጃለ? 
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17. እነዚህ ምግቦችና መጠጦች ሇምን ተመራጭ ሆኑ? 
18. ሇገፇራ ሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው? 
19. እነዚህ ቁሳቁሶች ፊይዲቸው ምንዴን ነው? 
20. የጨላዎቹ ቀሇማት ምንን የሚወክለ ናቸው? 

II. ሇተሳታፉዎች የቀረቡ ጥያቄዎች 
1. ስሙዎንና ዕዴሜዎን ቢነግሩኝ?  
2. የሚኖሩበት አካባቢ ማን ይባሊሌ? 
3. በገፇራ ስርአት ሊይ ሇመሳተፌ የመጡት በጥሪ ነው ወይስ በፌሊጎት? 
4. እዚህ ስነ-ስርአት ሊይ መሳተፌዎ የሚያገኙት ጥቅም ካሇ ቢነግሩኝ? 
5. ሇገፇራ ስነ-ስርአት ያሇዎን አመሇካከት ቢገሌፁሌኝ? 
6. ሇባሇ ጉዝጓዞች የሚሰጡ ጀባታዎች ምን ምን ናቸው? 
7. እነዚህ ጀባታዎች ሇምን ፊይዲ የሚሰጡ ናቸው? 
8. ገፇራ የሚያዯርጉት ሴቶች ብቻ ናቸው ወይንስ ወንድችም ያዯርጋለ? 
9. ወንድች የሚያዯርጉበት ጊዜ ከሴቶቹ ጋር ተመሳሳይ ነው? 
10. ይህ ስነ-ስርአት ያሇበትን ዯረጃ ማሇትም የሚያካሂደት ሰዎች መጠን 

ከበፉቱ ጋር በማነፃፀር ቢነግሩኝ? 
11. የቀነሰበት ምክንያት ምን ይመስሇዎታሌ? 
12. ይህ ስነ-ስርአት ቀጣይነት እንዱኖረው ምን እየተዯረገ ነው? 
13. ጠረጋው ቀን ሊይ ቆሻሻው ሲዯፊ ማውራት የማይቻሇው ሇምንዴን ነው? 

 
III. ሇቡዴን ውይይት የቀረቡ ጥያቄዎች 

1. ገፇራ የሚዯረግባቸው ቀናት ፣ወራት ካለ ቢነጉርኝ? 
2. እነዚህ ቀናት ሇምን ተመረጡ ላልቹስ ያሌተመረጡበት ምክንያት 

ምንዴን ነው? 
3. ገፇራ የመጀመሪያው ቀን ማታ ማሇትም ላሉቱን ሙለ መሆኑ ሇምን 

ተመረጠ? 
4. የገፇራ ጥቅም ምንዴን ነው? 
5. ዛር አንዴ ሰው ሊይ እንዳትና ሇምን ይሰፌራሌ? 
6. ዛር የሰፇረበትን ሰው እንዳት ማወቅ ይቻሊሌ? 
7. ሇገፇራ የሚዯረግ ሌመና ስንት ጊዜ የሚካሄዴ ነው? 
8. ሁሇቱም ሌመና ሇሀብታሞቹም ሇዯሀዎችም ግዳታ ነው ወይስ መተው 

ይችሊለ? 
9. ከአሚኖች ቤት የሚካሄዯው ሌመና አይቀሬ የሀነበት ምክንያት ምንዴን 

ነው? 
10.  የተሇመነውን እህሌ ሇላሊ ተግባር ማዋሌ ይቻሊሌ? 
11.  በብቅሌ ውሀ የሚታጠቡት ሇምንዴን ነው? 
12.  በገፇራ ሊይ የዴቤና የማሲንቆ አገሌግልት ምንዴን ነው? 
13. የጭሳጭሶቹ ፊይዲ ምንዴን ነው አንደ እንኳ ቢጎዯሌ ችግር አሇው 

ወይ? 
14.  የጨላዎቹ እያንዲዲቸው ቀሇማት ትርጉም ምን ምን ነው? 
15. ጨላው ቅቤ ከተነከረ በኅሊ ሲመሇስ ግንባራቸውን ሦስት ጊዜ     

የሚያስነኩት ሇምንዴን ነው? 
16.  የወንደ አሷራፉ የተሳትፍ ዴርሻ ወይም ሚና ምንዴን ነው? 
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17. ማሲንቆ ተጫዎቹ እና አሷራፉው ወዯ ግርድሹ ሲገቡ አገባባቸውና 
አቀማመጣቸው አዯብ አሇው ወይ? 

18. አማን አውሇን አማን አውሇን የሚሇው ቃሌ ግጥም ሊይ ገፇራው ማታ  
ሆኖ አውሇን የተባሇው ሇምንዴን ነው? 

19.  ማታ ባሇጉዝጓዟን ይዛችኋት የወጣችው ጃን ጥሊ ዘርግታችሁ ነበር 
ነገርግን ዝናብም ፀሀይም አሌነበረም ሇምን ጃንጥሊው ተዘረጋ? 

20. ጠሊ፣ ቡቅሪ፣ዲቦ፣ቆልዎቹን ማታ የዯፊችሁት ሇምንዴን ነው? 
21. እሰይ ነቢ እና አማንየ አማኔው ነብየ የሚሇው ቃሌ ግጥም ሊይ የነብዩን 

ስም የምታነሱት ሇምንዴን ነው ወይም በዚህ ግጥም የምታወዴሱትና 
ምትሇማመኑት ማንን ነው? 

22. ማታ ሹመት የተሰጠው ሇማን ነው? 
23. ሴቷ ዛር(ቁጥቢቱ) ብቻ የብትሾመው ሇምንዴን ነው ወንደስ(ወንዘኛው) 

ሇምን አይሾምም? 
24. ሚጁዋ ሊስታ ቅቤውን በሁለም ፉት ስታዞር እስስ እስስ የሚባሇው ምን 

ሇማሇት ነው? 
25. ጥራጊው ሦስተኛው ቀን ዴረስ ያሌተጠረገው ሇምንዴን ነው? 
26. ገፇራ የሚያዯርጉት ሴቶች ብቻ ናቸው ወይንስ ወንድችም ያዯርጋለ? 
27. ወንድች የሚያዯርጉበት ጊዜ ከሴቶቹ ጋር ተመሳሳይ ነው? 
28. ይህ ስነ-ስርአት ያሇበትን ዯረጃ ማሇትም የሚያካሂደት ሰዎች መጠን 

ከበፉቱ ጋር በማነፃፀር ቢነግሩኝ? 
29. የቀነሰበት ምክንያት ምን ይመስሇዎታሌ? 
30. ይህ ስነ-ስርአት ቀጣይነት እንዱኖረው ምን እየተዯረገ ነው? 

አባሪ አራት ሁሇት ፍቶዎች 

     

ምስሌ 1. አጥኝዋ ከአሷራፉ ሸህ አብደ ረያን ጋር እና  ከአበጋሪት ወ/ሮ አሚናት አሉ ቃሇ 
መጠይቅ ስታዯርግ የሚምስሌ 2. አጥኚዋ የቡዴን ውይይት ስታዯርግ 
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ምስሌ 3. ካዲሚ ሻይ ስትቀዲ እና የጠሊና ቡቅሪ መጠጫ አቦሬን የሚያሳዩ ምስልች 

 
 

ምስሌ4. ገፇራ ተሳታፉዎችን አቀማመጥ የሚያሳይ ምስሌ 
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ምስሌ 5. በጠረጋ(ሽኝት) ቀን ቆሻሻ ሉዯፈ ሲሄደ ከቀኝ ወዯ ግራ (አሷራፉ፣ባሇጉዝጓዝ፣አበጋሪት፣
ሁሇት ጨላ ያስነከሩ ሚዜዎች እና አጥኚዋ) የአሰሊሇፌ ቅዯም ተከተሊቸውን የሚያሳይ ምስሌ  
 
 
 

ምስሌ 6. በመጀመሪያው ቀን ማታ የሹመት ስነ-ስርአት ሊይ ተሸማ የተቀመጠችው ዛር ግብር (ጨላ 
የተነከረበት ቅቤ ዝቃጭ፣ወንፉት፣ቆል፣ዲቦ፣ፇንዴሻ፣ቅንጨ)የያዘውሰፋዴ እና አሷራፉዋ ቆሻሻ 
ስትዴፊና ቅቤ የታሰረበትን ነጭ ሻሽ ውሀ ስታፇስ የሚያሳዩ ምስልች 
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ምስሌ 7. በሽኝት ቀን ባሇጉዝጓዟ ጠሊና ቡቅሪ ይዛ፣ሷራፉዋ ተቀብሊት ስታሸታትና 

ካሸተተቻት በኋሊ ስታዞራት 
 
 

           
ምስሌ 8. አሷራፇዋ ሇባሇጉዝጓዟ ጨላው ከታጠበ በኋሊ የጨላውን ¼ኛ በመያዝ ግንባሯን 
አስነክታ ስታጠሌቅሊት፣ከዚያም ሇአበጋሯ በተመሳሳይ ጨላዋን ግንባሯን ሦስት ጊዜ 
አስነክታ ስታጠሌቅሊት እና አበጋሯ መጨረሻ ሊይ ሇአሷራፉዋ ጨላዋን ስታጠሌቅሊት 
የሚያሳዩ ምስልች 
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ምስሌ 9. በገፇራ ሁሇተኛ ቀን ቆሻሻ ሳይጠረግ፣ ሙቀጫ ከዘነዘናውና ከብርኩማ(መቀመጫው) ጋር፣
ጀበና ከነማቶቱ(የጀበና ማስቀመጫ) እና ስኒ ረከቦት ሊይ ተዯርዴርሮ እና ቁኒ ቀዲዲን የሚያሳዩ 
ምስልች 
 
 

     
ምስሌ10. ዴቤዎች  
 
 

  
ምስሌ 11. ማሲንቆዎች 
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ምስሌ 12 ዲቦ፣የማሽሊ ፇንዴሻ፣ኑግ ፣ ቅንጨ የሚያሳዩ ምስልች 
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ምስሌ 13. በቅዴመ ዝግጅት ጊዜ ዲቦ፣ርጥብ ቡና ጀባታ ሲሰጥ፣ርጥብ ቡናና ሽንብራ፣የተቆሊ ዴፌን ቡና 
እና የስራው ተሳታፉ የተወቀጠውን ቡና ወዯ ቅሌ ስትቆጥር የሚያሳዩ ምስልች 
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አባሪ አምስት 

ማረጋገጫ      

ይህ የማስተርስ ዱግሪ ማሟያ ፅሁፌ (ቴሲስ) የእኔ ወጥ ስራ (orginal) ሲሆን 

ከዚህ በፉት በማንኛውም ዩኒቨርሲቲ የዱግሪ ማሟያ ሆኖ ያሌቀረበና በተሇያዩ 

መፅሄቶች ሊይ ያሌታተመ መሆኑንና ሇጥናቱ በምንጭነት የተጠቀምኩባቸውን 

መረጃዎች በሙለ በተገቢው መንገዴ መጥቀሴን አረጋግጣሇሁ፡፡ 

    ሥም                                    ፉርማ 

ዘቢባ መንግስቴ ይመር    

 

     

                  አዱስ  አበባ ዩኒቨርሲቲ ዴህረ ምረቃ ትምህርት ቤት 

                                   ግንቦት 2008 ዓ.ም 

          

 

 


