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በገዳ ስርአት ልንኩራራ ሳይሆን ልንተጋ የሚገባባቸው ዘርፈ ብዙ እሴቶች ባለቤት መሆናችንን 

ያስታወሰ ጉባኤ 

ስሜነህ 12-05-16 

የተባበሩት መንግስታት የባህል የትምህርትና የሳይንስ ማእከል ዩኔስኮ 11ኛውን ጉባኤ በአዲስ አበባ አድርጎ ዛሬ 

ህዳር 23 ቀን 2003 ዓ/ም አጠናቋል ። በዚህ ጉባኤ ላይ 10 አለም አቀፍ የማይዳሰሱ ቅርሶች ጉባኤውና 

ማእከሉ የሚጠይቁትን መስፈርቶች አሟልተው በመገኘታቸው የተመዘገቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል የኦሮሞ የገዳ 

ስርአት አንዱ ነው። 

እ.ኤ.አ በ2003 የወጣው እና አገራችን እ.ኤ.አ በ2006 የተቀበለችው Convention for the 

Safeguarding of Intangible Cultural Heritage የተሰኘው ስምምነት ዋነኛ ዓላማ 

ኢንታንጀብል (የማይዳሰሱ) ባህላዊ ቅርስን መጠበቅ እንደሆነ የዮኔስኮ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ መረጃዎቹ አያይዘው 

እንደሚገልጹትም ኢንታንጀብል ባህላዊ ቅርስ ህያው /living/ ሆኖ እንዲቀጥል ከሁሉም አስቀድሞ ለማህበረሰቡ፣ 

ለቡድኖች እና ግለሰቦች (Communities, Groups and Individuals) አስፈላጊና ጠቃሚ መሆን 

አለበት፣ እንዲሁም ቅርሶቹ እየተፈጠሩ እና እየዳበሩ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 

ስለሆነም safeguarding /ጥበቃ/ ማለት የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ህያው ሆነው እንዲቀጥሉ ማረጋገጥ ማለት 

ነው፡፡ያም ማለት በቀጣይነት እየተፈጠረ (አዳዲስ ነገሮች እያከለ)  ከትውልድ ወደትውልድ እንዲሸጋገር 

ማብቃት/ማስቻል ማለት ነው፡፡ 

በሌላ ገጽታው ጥበቃ ማለት ለቅርሱ መፈጠር እና እየተተገበረ መቀጠል ምክንያት የሆነውን እውቀት፣ ክህሎት እና 

ከቅርሱ ጋር ተያያዥ የሆነውን ትርጉም ማስተላለፍ ማለት እንደሆነ በጉባኤው ላይ የቀረቡ ወረቀቶች ሁሉ 

አረጋግጠዋል ፡፡የገዳ ስርአት አለም አቀፍ ወካይ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበውም ይህን ትርጓሜ እና መስፈርት ማሟላቱ 

ለአመታት በተደረጉ ጥናቶች ተረጋግጦ መሆኑን የሚያመለክቱት መረጃዎች፤ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ጥበቃ 

ትኩረት ቅርሱን በማስተላለፍ ሂደቱ ላይ እና እሴቱ ወይንም ከትውልድ ወደ ትውልድ ስለሚተላለፍበት መንገድ 

እንጂ የኢንታንጀብል ቅርሱ መገለጫ ስለሆኑት ለምሳሌ ዳንሱ ፣ውዝዋዜው፣ ዘፈኑ፣ ግጥሙ፣ የሙዚቃ መሳሪያው፣ 

ወይም በተሰራው እና በምናየው እደ ጥበበዊ ቁስ ላይ እንዳልሆነም ያብራራሉ፡፡ 

የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ሁሌም ህያው ሆነው እየተተገበሩ ይቀጥላሉ ተብሎ አይታመንም የሚሉት የዩኔስኮ 

መረጃዎች ምክንያቱን ሲገልጹ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች እንደማንኛውም ህያው ፍጡር የህይወት ኡደትን ተከትለው 

ራሳቸውን በሌላ ተክተው ሊጠፉ እንደሚችሉና፤ በዚህም የተነሳ የተወሰኑ የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ከተወሰነ ጊዜ 

በኋላ ለፈጠራቸው ማህበረሰብ የማያስፈልጉ  ስለሚሆኑ ነው ፡፡ 

በዚህም የተነሳ እና በኮንቬንሽኑ እንደተመለከተው ጥበቃ የሚደረግላቸው የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ህብረተሰቡ የኔ 

የሚላቸውና ራሱ የለያቸው፣ ለህብረተሰቡ ማንነት እና ቀጣይነት መገለጫ የሆኑት ብቻ ናቸው፡፡ ማናቸውም የጥበቃ 

እርምጃ ወይም ተግባር መታሰብ እና መተግበር ያለበት በቅርሱ ባለቤቶች እና ተግባሪዎች እውቅና እና ተሳታፊነት 

መሆን ይኖርበታል። በዚህ አግባብ የገዳ ስርአት ሲለካ የህብረተሰቡን ተሳታፊነት ብቻ ሳይሆን ለህብረተሰቡ ማንነት 

እና ቀጣይነት መገለጫም ብቻ ሳይሆን ለሳይንሳዊ የዴሞክራሲያዊ ስርአት መሰረት የሆነና ለመላው አለምም ተሞክሮ 

የሚወሰድበት ቅርስ በመሆኑ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል ተብሎ መመዝገቡ የዘገየ ቢያንስበት እንጂ የሚበዛበት 

እንደማይሆን አያጠያይቅም። 
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ከጥበቃ ጋር ተያይዞ ሌላው እና ትኩረት የሚያሻው ነጥብ በተወሰነ ደረጃና ሁኔታም የህብረተሰቡን የማይዳሰሱ ባህላዊ 

ቅርሶች ለመጠበቅ የመንግስት ተሳትፎ አስፈላጊ ላይሆን የሚችልበት ሁኔታ መኖሩ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ይህ ሲደረግ 

ቅርሱ ለህብረተሰቡ ይሰጥ የነበረውን ጠቀሜታ ሊያዛባ ወይም ሊያሳጣ ይችላል የሚል ስጋት ስላለ መሆኑ አንደኛው 

ምክንያት ሲሆን ፡፡ በሌላ በኩልም ማናቸውንም የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች ለመጠበቅ የሚወሰድ እርምጃ ወይም 

ተግባር የዛን ቅርስ አንድ ወይንም ሌላ ገጽታ ለማየት ወይም ለመድረስ የተቀመጡ ባህላዊ ስርዓቶችን ማክበር 

ይጠበቅበታልና ነው፡፡ ስለሆነም የገዳ ስርአት ባለቤቱም ተሳታፊው እና ተጠቃሚው ራሱ ህብረተሰቡና ከመንግስት 

ንክኪ የጸዳ መሆኑ በአለም አቀፉ የባህል የሳይንስ የባህልና የትምህርት ተቋም ጥበቃ እንዲደረግለት መወሰኑ ተገቢና 

ምክንያታዊ ከመሆኑም በላይ ቀሪዎቹ 9 ሃገራት እውቅና ያገኙባቸውን የባህላዊ ዳንስና ጭፈራ፤ ፌስቲቫሎችና የቢራ 

ጠመቃ ስርአት ስናሰላ ገና ተኝተናል ማለት እንደሆነ የሚያመላክት ነው ። 

በእርግጥ አንዳንዶቹ እሴቶች ህብረተሰቡ ሚስጢራዊ ብሎ የበየናቸውና የተወሰነ ሰው ብቻ እንዲያያቸው የወሰናቸውን 

፣ሀይማኖታዊ የሆኑ መገለጫዎች በሙሉ ወይም በከፊል ማየት ክልል በመሆኑ ይህም መከበር ያለበት መሆኑ 

በኮንቬንሽኑ መደንገጉ እንጂ ጥበቃ ሊደረግላቸው የሚገቡ አለም አቀፍ የማይዳሰሱ ዘርፈ ብዙ ቅርሶች ባለቤት 

መሆን በተቻለን የነበረ መሆኑ እሙን ነው ፡፡ 

11ኛው ጉባኤ ላይ ከቀረቡት ወረቀቶች አንደኛው ይህን በተመለከተ ሲያብራራ  ደብረታቦር ኢየሱስን ፎቶ ማንሳት 

ፈጽሞ የማይቻልና /የተወገዘ መሆኑን በምሳሌነት በማስቀመጥ ነው ፡፡ ታቦትን መመልከት የሚችለው ስልጣኑ 

የተሰጠው ካህን ብቻ ስለመሆኑና ሴቶች እዚህ ስፍራ መግባት አለመቻላቸውን ፣ወንድም ቢሆን የግብረ ስጋ ግንኙነት 

በፈፀመ ማግስት ወደሸንጎው ክልል መግባት አለመቻሉን ፣ሴት በወር አበባ ኡደት ላይ ከሆነች መግባት አለመቻሏንም 

በመጥቀስና  ይህም መከበር ስለሚኖርበት መሆኑን በማውሳት ነው፡፡ 

የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶችን መጠበቅ የሚያስፈልገው  የቅርሱ ባለቤት የሆነው ማህበረሰብ የማንነት መገለጫ፣ 

እራሱን የአንድ ወይም የሌላ ባህል አካል አድርጎ የሚቆጥርበት ፣ዛሬን ከትላንት ፣ እና ከነገ ጋር የሚያስተሳስርለት 

ቋጠሮ ስለሆነ ነው፡፡ከዚህ አንጻር የኦሮሞ ገዳን ስንመለከተው ከሁሉም የላቀ እና ሚናውም የጎላ መሆኑ 

ስለማያከራክር ነው ለሃገራችን ሶስተኛው የማይዳሰስ እና ጥበቃ ሊደረግለት የሚገባው ባህላዊ  አለም አቀፍ ቅርስ 

ሆኖ የተመዘገበው።የኦሮሞ የገዳ ስርአት ጥበቃ የሚደረግለት አለምአቀፍ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ  የተለያዩ ህዝቦችን 

ብሄር ብሄረሰቦችን ማወቅና መረዳት በባህሎች መካከል ለሚደረጉ ውይይቶች ከመርዳቱም በላይ ሌሎች ከባህላዊ 

ቅርስ ጋር ተያይዞ የሚገኝን ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊገልጽና ሊለይ የሚገባው እራሱ የቅርሱ ባለቤት 

የሆነው ህዝብ መሆን እንደሚኖርበት የሚያስገነዝብና የሚያተጋ ነው ፡፡ 

ከአንድ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ጋር ተያይዞ ያለ ማህበራዊ ፋይዳ ወደኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊለወጥም ላይለወጥም 

እንደሚችል የሚገልጹ መረጃዎች፡፡ በሌላ በኩል ከአንድ የማህበረሰብ/ቡድን የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶች  ጋር 

የሚያያዝ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ በሁለት መንገዶች ሊገለጽ እንደሚችል ይጠቁማሉ።  

አንደኛው ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገረው እውቀት እና ክህሎት ሲሆን፤ ሌላኛው በዛ እውቀት እና ክህሎት 

ላይ ተንተርሶ የሚገኘው ምርት ነው፡፡ 

ይህንንም በምሳሌ ሲያጠይቁ ህብረተሰቡ የባህል መድሀኒቶችን በቀጥታ ሲጠቀም ለእውቀቱ ባለቤቶች ቀጥተኛ 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ የሚያስገኝ እንደሆነ እና ፣የእደጥበብ ክህሎትን በመጠቀም የሚያመርታቸው የእደጥበብ 

ውጤቶችን በመሸጥ አልያም የተለያዩ ባህላዊ ክንውኖችን በመተግበር (ዳንስ፣ጭፈራ፣ድራማወዘተ…) ለቱሪስቶች 

በማሳየት ቀጥተኛ ኢኮኖሚያዊ ገቢ የሚያገኝባቸው መሆኑን በመጥቀስ ነው፡፡ 
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ከዚህ አንጻር የገዳ ስርአትን ስንመለከተው ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው በዘለለም ለመላው አለም የሚተርፍ 

ፖለቲካዊ ፋይዳ ያለው መሆኑና  ለማህበራዊ ትስስርና ለአብሮነት፣ለመቻቻል እና መከባበር ቁልፍ መሳሪያ መሆኑ 

ከሌሎቹ የተለየ ያደርገዋል። 

የገዳ ስርአት ሌላኛው ትሩፋት እራሳችንን የአንድ ማህበረሰብ/ቡድን አካል አድርገን እንድናስብና እንቆጥር 

ስለሚረዳን ማህበራዊ ትስስራችንን እንድናጠናክር የሚያግዘን መሆኑ ነው፡፡ 

የማይዳሰሱ ባህላዊ ቅርሶችን በተመለከተ የተመራመሩት እንዳረጋገጡት ከሆነ  አንድ ህዝብ የማይዳሰሱ ባህላዊ 

ቅርሶችን  አጣ ማለት ከዛ ይገኝ የነበረውን ቀጥተኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ብቻ ሳይሆን የሚያጣው የህብረተሰቡ 

ማህበራዊ ትስስር እንዲላላ ያደርገዋል ወይም ማስተሳሰሪያ ገመዱ ይበጠሳል፡፡ ማንነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል ፤ግጭቶች 

ይስፋፋሉ፡፡ ሀይ ባይ ማጣትና በዘፈቀደ መሆን ይከተላል፤ ስለዚህ ጥበቃ ወሳኝ ተግባር መሆኑ ላይ ግንዛቤ ሊወሰድ 

ይገባል በማለት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ገዳን ስናሰላው ለኦሮሞ ብሄር ምን ማለት እንደሆነ ብዙ ማለት ሳያስፈልግ 

ስለምን ጥበቃ የሚያስፈልገው አለም አቀፍ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበ ለመሆኑን መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው።  

ከላይ በተመለከተው አግባብ ባለቤቱም ሆነ ተሳታፊው እራሱ የቅርሱ ባለቤት የሆነው ማህበረሰብ ነው ሲባል 

መንግስት ምንም ሚና የለውም ማለት እንዳልሆነም እዚህ ጋር ማጤን ያስፈልጋል። መንግስታት ኮንቬንሽኑን 

በመንተራስ ቅርሶቹን ኢንቬንተሪ በማድረግ መርዳት ያለባቸው መሆኑን የሚያሳስቡት የምርምር ወረቀቶች ፡፡በዚህም 

በግዛት ክልላቸው ያሉትን ሁሉንም ቅርሶች እንዲታወቁ በማድረግ ለአደጋ የተጋለጡትንና የመጥፋት አደጋ 

የተጋረጠባቸውን በመለየት እና ይህንኑ ለባለቤቶቹ በማሳወቅና ግንዛቤን በማሳደግና ህብረተሰቡ ተነሳሽነት እንዲኖረው 

ማድረግ ከመንግስት የሚጠበቅ ሃላፊነት መሆኑን አበክረው ያስታውሳሉና በመስቀል በፍቼ ጨምበላላ እና በኦሮሞ 

የገዳ ስርአት ላይ ሳያበቃ መንግስት ዘርፈ ብዙ የሆኑ እሴቶቻችንን በአለም ደረጃ በማስመዝገብ የቱሪዝም 

ኢኮኖሚያችንን ለማፈርጠምና የገጽታ ግንባታችን አንድ አካል በማድረግ ረገድ ሊተጋ የሚገባው መሆኑን አመላክቶ 

ያለፈ ጉባኤ መሆኑን ሁሉም ባለድርሻ አካላትን ጨምሮ የቱባ የማይዳሰሱ ባህሎችና ቅርሶች ባለቤት የሆነው ህዝብ 

ሊያጤነው ይገባል። 


