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ዘይተቐልዐ መፅሓፍ፣ 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ/ 

09-15-17 

እንኳዕ ኣብፀሐኩም ኣብፀሐና፡፡ እነሆ መስከረም ብሒቱ መስቀል በሪቑልና፡፡ ቀዳዊና ዓመት ይግበሮ፡፡ ሃገርና ኣብ ዩኒስኮ ካብ 

ዘመዝገበቶም ዘይድህሰሱ ሓድግታት ሓደ እዩ በዓል መስቀል፡፡ እዚ ብብርክት ዝበሉ ንቱሪስት ክስሕቡ ዝኽእሉ ፀጋታት ዝተመልአ 

ሓድግና ብብርኪ ሃገር ኣብ መስቀል ኣደባባይ ብፍሉይ ድምቀት ይበዓል፡፡ ናብ ትግራይ መፂና ድማ ኣብ 

ዓድግራት፣ኢሮብ፣መቐለ፣ኣክሱምን ጉሎመኸዳን ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ደሚቑ ይበዓል፡፡ መስቀል ኣብ 

ዓድግራት፣ኢሮብ፣መቐለን ከመይ ይበዓል ብዝተወሰነ መልክዑ ቅድሚ ሎሚ ተፃሒፉሉ እዩ፡፡ ንሎሚ ኣብ ወረዳ ጉሎመኸዳ መስቀል ምስ 

መስሕብ ቱሪስት ተኣሳሲሩ ከመይ ይበዓል ክንድህሰስ ኢና፡፡ 

ሎምዘበን በዓል መስቀል ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎመኸዳ ምስ ክብሮም ፕሮሞሽን ብምትሕብባር ብፍሉይ ድምቀት ከብዕልዎ 

እዮም፡፡ በዓል መስቀል መግለፂ ምትሕግጋዝን ሰብኣውነትን ከም ምዃኑ መጠን ብህዝብን መንግስትን ብልዕሊ 55 ሚሊዮን ዝተሰርሐ 

መባእታዊ ሆስፒታል ፋፂ ጉሎመኸዳ ክምረቕ እዩ፡፡ እዚ መባእታዊ ሆስፒታል ክህነፅ ሓደ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ኣብ ወፃኢ ሃገር 

ዝተቐመጡ ዶር ፀጋይ ዝተብሃሉ ሓው ክሳብ ብር 20 ሚሊዮን ብምሃብ ንህዝቦምን ዓዶምን ዘለዎም ፍቕሪ ብግብሪ ኣመስኪሮም ኣለው፡፡ 

በዓል መስቀል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝተሰናድአ መደብ ልዕሊ ሓደ ሽሕ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዝርከቡ ተወለድቲ ጉሎመኸዳ፣ዕድመ 

ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ካብ መስከረም 13—15/2010 ዓ.ም ንከተማ ፋፂ ከድምቕዋ ትፅቢትን ምድላውን ተገይሩ ኣሎ፡፡ ኣብ’ቲ 

ኣጋጣሚ ንሃፍትታት ቱሪዝም ወረዳ ጉሎመኸዳ ብዝበለፀ ዘላሊ መደብ ከምዘሎ እውን ተፈሊጡ ኣሎ፡፡ እምበኣርከስ ነቲ ምድለው 

ምኽንያት ብምግባር ዝተዳለው ፅሑፍ ተኣንገዱ፡፡  

መስቀል ኣብ ጉሎመኸዳ   

ኣሰይ ኣሰይ 

ተኾሊዓ ቤተይ 

ዓንዲሩ ማሙሸይ 

ኣኽመስመሰ ዓይነይ 

ተሰራሲሩ ብተይ፣ 

ወርቅነሽ ሚለኑ 

ልግሳተን ሰሲኑ 

ብጓጒድ ብሒላብ 

ፃዕደአን ዘረብረብ፣ 
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በዓል መስቀል ኣብ ጉሎመኸዳ ከመይ ይበዓል? ዝብል ጣይቐት ኣልዒልና ካብ ፅሑፍ ኣረካብን፣ ካብ ኣንደበት ተረካብን ዝረኸብናዮ 

ቁምነገር ፆሚቕና ክነቕርብ፡፡ ኣረካቢ ታሪኽ ክቡር ፀሓፊ ታሪኽ ወላዲና ቀሺ ገ/ፃዲቕ ገ/ሂወት እዮም፡፡ ወዮ እርጋን ንኹሉ ይኹሉ 

የርክበሉ ኾይኑ እምበር ፅሒፎም ዘይደኽሙ ሊቅ ነይሮም፡፡ ተረካቢ ታሪኽ ሓውና ኣስገዶም ተወልደ እዩ፡፡ ብሞዩኡ ክኢላ ሒሳብ 

(ኣካውንታንት)፣ደራሲ ፊልምን ተገዳሲ ባህልን ታሪኽ እዩ፡፡ ጠጠዕሙ እናተመነና ቀፀልና፡፡ 

ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ብምኽንያት መበል 50 በዓል ቤት ትምህርቲ ዛላኣምበሳ ዝተዳለወት “ዛላ” እትብል መፅሄት ኣስማት ከባቢታት 

ጉሎመኸዳ ዝዘርዘረ ነዊሕ ግጥሚ ኣስፊራ ኣላ፡፡ ኣግዓ ጥርቀ፣ ሑፃ፣ ኣግዓ፣ ኣቡነሊባኖስ፣ ሕፆት፣ ምኽመስ፣ ሰማዝ፣ እንዳዮሃንስ፣ 

ምድርባ፣ ልጋተ፣ ተጎዛዕ፣ ቀፅቀፅያ፣ ምኹያም፣ ዴርውን ዝውስ፣ ሰበያ፣ ቅልዓት፣ ኣምበሰተ ገለባ፣ ፋሐ ሞግኦ፣ ሰርሓ፣ እምባደብሓን፣ 

ኮኾባይ፣ ጉናጉና፣ እንዳዳሽም፣ ምክሳድ፣ መገባ፣ መስሓል ኣኽራን፣ ዛላኣምበሳ፣ ፋፂን ካልኦት ከባቢታት ጉሎመኸዳን ካብ ጥንቲ መስቀል 

ብድምቀት ይኽበረሎም፡፡ 

መስቀል ኣብ ጉሎመኸዳ እንትኽበር ብራሕስን ለምለምን ተሰንዩ ዕርቅን ሰነያን ዝነፍሰሉን ዝነግሰሉን፣ጥሜት ብፅጋብ ዝትከአሉን እዩ፡፡ 

ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተፈፀመን ብመስቀል ዝተፈትሐን ብፅሑፍ ወላዲና ቀሺ ገ/ፃዲቕ ገ/ሂወትን ዝተዘንተወ ቅያ ኣብ’ዚ ክንጠቕሶ፡፡ 

“…ሓደ ዋና ኣምሃ ዝተብሃሉ ብርቱዕ ሰብኣይ ቅልዓት ኣብ ዝተብሃለ ቀበሌ ኣብ ውሽጢ ስርኹሶ ይነብሩ ዝነበሩ እዮም፡፡ ናይ ራእሲ 

ስብሓት መለባ ዝተብሃለ መልዕሎ ሰውሒ ካብ ዓመት ናብ ፅንፅያ ዘይዘውሮ ኣብ ጥቓ ገዛ ዋና ኣምሃ ነበረ እሞ ሓደ መዓልቲ ዋና ኣምሃ 

ከብቶም ዝበልዐኦ ስኢነን ዓቢረን ፣ከብቲ ራእሲ ስብሓት ግን ሕዛእቲ በሊዐን ሃጢረን ምስ ረአዩ ተናዲዶም ‘ኣሓ ስብሓት ክድረራ፣ኣሓ 

ኣምሃ ፆም ክሓድራ ኡፍ ተቓፀል ተቓፀል’ ቢሎም ብኣንፊ ንፋስ ሓዊ ፈነዉሉ፡፡ ነቒፁ ስለዝነበረ ከዓ ብቕፅበት ናብ ሓመድ 

ተለወጠ፡፡ንእዙይ ዝረአዩ ራእሲ ስብሓት እውን ተናዲዶም ንዋና ኣምሃ ናብ እሱር ቤቶም ለበዱዎምይበሃል፡፡ እንተኾነ ፀዋግ ክራማት 

ሓሊፉ መስቀል እንትትኮስ ኣብ ቀብሪ ሹም ዓጋመ ሮምሃ ብእሱር ከልቅሱ ፈቐዱሎም እሞ፣ 

 ተፈራሓይ ከም እምባ ደገልሃን 

ትግራይ ፀልማት ዓደይ ብርሃን 

እስኪ ዓምዲ ኣይሰበር ገርገራ ኣይሰሓን 

ንስኻ እንከሎኻስ ኩሉ ደሓን፣ 

ኢሎም ምሰ ኣልቀሱሎም ራእሲ ስብሓት በዚኣ ተሓጒሶም ኣብ ቅነ መስቀል ፈትሑዎም ተባሂሉ ይንገር፣…” እሞ መስቀል ኣብ ጉሎመኸዳ 

ፍቕርን ሰነያን ዝጉልሀሉ፣ዝተቐያየሙ ዝዕረቕሉ ምዃኑ ዝፀንሐ ታሪኽ ወለድና ይነግረና፡፡ 

ከባቢ ጉሎመኸዳ ደጉዓ ኣየር ዘለዎ መሬቱ ኣዝመራ እንተረኺቡ ለጋስ ወሃባይ፣ህዝቡ ዝማዕበለ ልምዲ ቁጠባ 

ዘለዎ፣ፃዕራም፣ስሙር፣ደፋእፋእ ኢሉ ብሕርሻን መንግድን ዝናበር እዩ፡፡ እዚ ለባምን ስሙርን ህዝቢ “ጉሎመኸዳስያ ዓዲ ዘለውን በረኻ 

ዘለውን ልቦም ሓደ” ተባሂሉ ንሓደነቱ ዝገልፅ ምስላ ዝተነገረሉ እዩ፡፡ ጉሎመኸዳ ለጋስ ክራማት ሓሊፉ መስቀል ምስተተኮሰ ሰናይ ዘመን 

ኮይኑ ማእኾት እንትብርክት፣ 

ዓድናስ ረአናዮም እዞም ጉሎመኸዳ 

ስርናይ ዝቐለቦም ስርናይ ፃዕዳ 



3 
 

ጎሹ ፆራ ቢልዎ ፍቓዳ (ዳላ) 

ሳህሉ ተጎዛዕ እዛ ዓባይ ሜዳ 

ትርፊ ደንጎሎ ሕልፊ ዝያዳ 

ተማጒቶም ዘቕለሉልና ዕዳ 

ንዚኣቶም’ዶ ይብቀቖም ናእዳ፣ 

ኢላቶም ኣውሎ ማሰ ይብሉታ፡፡  

ጎሎመኸዳታይ ብሓፈሻ ትግራዎታይ ብባህሪኡ ተቐባሊ ጋሻ፣ኣኽባሪ ሰብ፣በዓል ልዙብ መልሓስ፣ስነ-ስርዓቱ ዘሐጉስ፣እንተይተምሃረ 

ዝተምሃረ ጭዋ ህዝቢ እዩ፡፡ ብፍላይ ከባቢ ጉሎመኸዳ ድማ “መዓር ክህቡስ መዓር ይዛረቡ፣መዓር ክኸልኡ እውን መዓር ይዛረቡ” ተባሂሉ 

ዝዝረበሉ መስተውዓልን ሓያልን ህዝቢ እዩ፡፡ እዚ ክበርታቱ ካብ ዝዕቅበሉ ሓዲኡ ድማ በዓል መስቀል እዩ፡፡ 

ማርያ ሓሊፉ ንሓዱሽ ዓመት ስዒቡ ብሓምለዋይ ሕብርን ትስፉው መፃእን ተዓጂቡ መስቀል እንትመፅእ፣ምስ’ቲ  ኣብ ቤተክርስትያን 

ዝፍፀም ሃይማኖታዊ ስርዓት ጎናጎኒ ኣብ ጎልጎልን እግሪ ታወትን ናይ ዓመት ንዓመት ኣብፃሕኻና ጎይላ ይትከል፡፡ ኣብ’ቲ ጎይላ ዓበይቱ 

መናእሰይ፣ኮበላት ጎራዙ ተረኺቦም “የወዮ” እናበሉታ ይሓድረን ይውዕሉን፡፡ ብፍላይ እቶም ናብ መውስቦ ዘይኣተው ንኡሳት…ኣብ ጊዜ 

ጥሪ  

ከይድኪ ሩባ ሰጊረኪ 

ዓዲ ጓና እዩ’ሞ ልቢ ይሃብኪ፣ 

እፅበ ኣለኹ መይዳ ሒዘ፣ 

ኣያኒየ ሓየት ናይ በረኻ 

ኣብዚኣ ኣለኹ እፅበ ንዓኻ፣ 

ክዘላ ቢሉ ኣሎ ክዘላ ቢሉ ኣሎ  

ፈሪሑ እምበር ክዘላ ቢሉ ኣሎ፣ 

ደብሉ ደብሉ 

ደጎል ዘለሉ፣ 

ዝለል’የ ዝለል’የ 

ዛብያ ስበር’የ፣ 

ይብላ ኣለዋ’የ 
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ይብላ ኣለዋ’የ 

ርሑስና ይኹን 

ይብላ ኣለዋ’የ፣ 

ጓል ጎይታና’የ 

ወርቂ ከዳና’የ፣ 

ነዙይ ዝፆመቓ 

ብሰማይ የድመቓ፣ 

ሓማትክሰ’ያ ሓማተይ እንተዝኾና 

ብፀባ ለዊሰን ብመዓር ዝቕጥና፣ 

ተባሂሎም ኣብ መርዓታት ንዝድረፉ ደርፍታት ንምድላው ጎረሮኦምን ናይ ምቅርራብ መንፈሶምን ዝስሕልሉ ወቕቲ እዩ መስቀል ኣብ 

ጉሎመኸዳ፡፡ 

በዓል መስቀል ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ብኽብሪ ዝበዓል ድሙቕ በዓል እዩ፡፡ ናይ’ዚ ሓደ ዓብዪ መግለፂኡ ህዝቢ ጉሎመኸዳ ድሕሪ ኣርበዓ 

ፆም ዝሳለጥ ጉዳይ እንትገጥሞ ወይ እንትለዓለሉ “ዘገም ኢለ መስቀለይ ኣብሪቐ ክገብሮ” ኢሉ’ዩ ዝምልሶ፡፡ ድሕሪ ፋሲካ ሕርሻ ይጅመር፡፡ 

ሽዑኡ ተለሳሊሱ፣ተደፋሪሱ፣ተዘሪኡ፣ተፃህዩ፣ተዓፂዱ፣ተኾልሲሱ ተኸይዱ ዝኣተወ እኽሊ እዩ ንመብዓሊ መስቀል ዝኸውን፡፡ መስቀል 

ብሃይማኖታዊ ኾነ ተፈጥሮኣዊ ምልክት ብርሃን እዩ፡፡ ካብ ሰነ ንደሓር ክራማት ብነጎዳን በርቅን ዝተሰነየ ሓያል ዝናብ ኣኸቲሉ 

እንትኣቱ፣ከምዚ ሎሚ እንተይኮነስ ጥንቲ ዝበዝሕ መንበሪ ሓረስታይ ብሓመድ ዝህደም ስለዝኾነ ነጠባ ኣሎ፣ምፍራስ የጋጥም፣ሓያል 

ዉሑጅ እውን የፈራርሕ፣እዚታት ሓሊፉ እዩ እምበኣር መስቀል ብለምዕን ሽሻይን ተፀምቢሉ ዝኽበር፡፡ ስለዚ ብተፈጥሮኣዊ ጠባዩ 

ብብርሃን ይግለፅ ዝብሃል በዚ እዩ፡፡ በቲ ሃይማኖታዊ መልክዑ ድማ ምልክት እምነት ክርስትና ዝተገለፀሉ ብምዃኑ እቲ በዓል 

ሃይማኖታውን ዓለማውን ትርጉሙ ምስ ብርሃን ይተኣሳሰር፡፡ እቲ ነሓሰ 16 ዝጅምር በዓል ማርያ (ወዕምበብ) እውን ክሳብ መስቀል 

ይቕፅል፡፡ ፋሲካን ቅድሚኡን ዝተመርዐወት መርዓት ምስ ከብ’ቲ ክሳብ ማርያ ኣብ ደምበኣ እያ ምስ ከብቲ ጤለ-በጊዕ ትውዕል፡፡ ንደገ 

ትወፅእ ካብ ማርያ ጀሚራ እያ፡፡ ወቕቲ እንተፀቢቑ ካብ ማርያ (ወዕምበብ) ክሳብ መስቀል ጓይላ እንዳመርዑ ይግበር፡፡ ካብ ፅባሕ መስቀል 

ግን ደው ኣቢልካ ናብ ዓፂድ ጣፍ፣ምግፋፍ ዓተርን ይእቶ ምኽንያቱ  

ፍርያት ጉሎመኸዳ ቀልጢፉ ስለዝኣቱ፡፡ ኣብ ስርዓት ሕጊ እንዳባ ኣድግና ተገለባ ተነፂሩ ከምዝተቐመጠ እውን “…መርዓዊ ሓንቲ ጊዜ 

ጥራሕ እትዋት ይእቶ፡፡ ድሕሪ መርዓ ዘላ ኣውደ ኣመት ፋሲካ ወይ መስቀል ክአቱ እንከሎ ሓንቲ ጤል ሒዙ ካልኣይ ርእሱ ኮይኑ ይእቶ 

ሰሙን ተሓፂኑ ይምለስ፡፡…” ይብል፣ስለዚ መስቀል ከምዚ ዝኣመሰለ ባህላዊ ስነ-ስርዓት እውን ዝፍፀመሉ እዩ፡፡ 

መስቀል ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብድምቀት ከምዝበዓል ዝድግፉ ምርምራት እውን ኣለው፡፡ ተመራማሪት ስነኳዕቲ 

ካናዳዊ ፕሮፌሰር ካትሪን ኣብ መነበይቲ ዝረኸበኦ ውፅኢት ምርምር ከምዘመላኽቶ ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ቅድሚ 5 ሽሕ ዓመታት ጀሚሩ 

ጣፍ፣ብርስንን ይቦቅል ምንባሩ ተረጋጊፁ እዩ፡፡ እዚ እንታይ የመላኽት ገርሁ ናይ’ቲ ከባቢ ን 5 ሽሕ ዝኣክል ዓመታት ተሓሪሶም እዮም፡፡ 

ብዉሑጅ ልሙዕ ሓመዶም ተገጓሕጒሑ ዓሪቖም እዮም፡፡ ስለዚ እውን ክራማት ጥሜት ሕይል ክብል ባህሪያዊ እዩ፡፡ በለስ እንተኾነ እውን 
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ድሒሩ ኣብ ከባቢታት 17 ክፍለዘመን ዝመፀ እዩ፡፡ ስለዚ ህዝቢ ጉሎመኸዳ እቲ ቐደም ሓምልን በለስን እናበልዐ እዩ ኣሕሊፉዎ፡፡ ምስ’ዚ 

ተአኣሳሲሩ ዝብሃል ስነ-ቃል እውን ኣሎ፡፡ ደቂ ተባዕትዮ ሓዱሽ ዓመት ተዳህዩ ቅዱስ ዩሃንስ ሽጎም ሒዞም ካብ እምባ ናብ እምባ ካብ ቁሸት 

ናብ ቁሸት እናተፃፍዑ 

ሆየ ሆያየ 

ሆየ ሆያየ 

እናበሉ ወለል ክብሉ እንተለው፣ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብሓገዝ በለስን ሓምልን ዝተሰገረ ሓያል ክራማት ዘኪረን፣- 

ቀርቃዓልና ክብሉ ከሪሞም’የ 

ከዓ ወለል በሉ ምስ ሽጎም’የ፣ 

ኢለን ብዜማ ይሽርድደኦም፡፡ “ቀርቃዓልና” ማለት ሓምሊ ኣብ ቁራዕ ሞኽ ኢሉ ክሳብ ዝበስል እቶም ደቂ-ተባዕትዮ ጥሜት ሕይል 

ኢሉዎም ንገዝኦም ይመፁ እሞ ‘ኣቲ በይዛኺ እንዶ ጠምየዋ ቀርቂዕኺ ሃብኒ’ ይብሉ፡፡  ‘ንመፃንሕስ ንክይ ኣቢልኪ ሃብኒ’ ማለት እዩ፡፡ 

ስለዚ ክራማት ክሳብ ክንድ’ዚ ዝኣክል ጥሜት ጎሊሁ ዝወፀሉ፣ካብ ጳጉሜን ንደሓር ግን ዝሩእ ባፂሑ ናብ ፍረ ዝሸግረሉ ፅልዖ ሓሲኻ 

ምብላዕ ዝጅመረሉን ካብ በለስን ሓምልን ናብ ሓዱሽ እኽሊ ሽግግር ዝግበረሉ ስለዝኾነ፣መስቀል ምልክት ፅጋብን ራህዋን እዩ፡፡ መስቀል 

ንሰለስተ ክልተ ኣዋርሕ ብደመናን ሓያል ክራማትን ዝተኸወለት ፀሓይ እትወፀሉ ብምዃኑ እውን መስቀል ብተስፋን ብራቕ ፀሓይን 

ይምሰል፡፡ 

መስቀል ብሳኣኖ ዝጋሃፅ ሳዕሪ ዓቢረን ዝነበራ ከብቲ ዝሃጥራሉ፣ለምዒ ክሳብ ዝምለስ ናብ መኻርም ገይሸን ዝነበራ ናብ ደምበአን ዝምለሳሉ 

ደሚርካ ንሰብን እንስሳን ባህታ ዘስንቕ ባህ ዝብል በዓል እዩ፡፡ 

መስቀል ኣብ ሓደ ቁሸት፣ከባቢ እናተቐመጠ ጣጣ ጉጂኡ ኣገዲዱ ኣብ መመዓሉን መምሕዳሩን ተበታቲኑ ዝሓገየን ዝኸረመን፣ከም ዓሌት 

ኣብ እግሪ ዓብዪ ዳዕሮ፣ሳግላ፣ኣውሊዕ፣ዝእከበሉ ጤል ወይ በጊዕ ሓሪዶም ዝተዓዃኾኽሉ ምልክት ምትሕብባር ፍቕርን ርክብን 

ምስሕሓልን እዩ፡፡ ሎሚ እንድዒ እንተቐደም ግን ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ላሕሚ ወይ ብዕራይ ንመዐኮኺ ኣይሕረድን፡፡ ንመዐኮኺ ጤል 

ወይ እውን በጊዕ ትሓርድ፡፡ ካብ’ቲ ዝተሓረደ ብቆፅሊ ግርብያ ደም እናጠማዕኻ ንከብትን ጤለ-በጊዕን ትነፅገለን፡፡ በዓል መስቀል 

መስከረም 16 እዩ ዝበዓል፡፡ ከብቲ ጤለ-በጊዕ ስብ ምስተዓኮኸ ፅንዒ ይእሰር፡፡ እሞ ብመንፅር እዚ በዓል ናይ ባርኾትን ቅድስናን ጊዜ 

እዩ፡፡ 

ፈጣሪ ዝሃብካና ሕሩድ 

ዝሃብካና እኽለ ማይ 

ብሰላም ክራማት ዘስገርካና ተመስገንካ፣ 

ብምባል ንልዑል ፈጣሪ ዓብዪ ምስጋና ዝቐርበሉ ዕለተ ፀሎትን ባርኾትን እዩ፡፡ 

መስቀል ሃይልነ 

መስቀል በይዛነ 
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መስቀል ፅንእነ፣ 

እናበልካ መፃኢ ጊዜ ሰናይ ክኸውን ትሕትና ዝተላበሰ ለመና ዝቐርበሉ፣ሓቦን ኒሕን ፅንዓትን ዝስነቐሉ ወቕቲ እዩ፡፡ 

ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ካብ ድሮ መስቀል ጀሚሩ ቤተሰብ ይተኣኻኸብ፡፡ መስከረም 15 ሽግ ይበርህ፡፡ ንጉሆ መስከረም 16 ዳሜራ 

ይበርህ፡፡ ዳሜራ ብስራት መስቀለይ በሪቑለይ እዩ፡፡ ንብስራት ወጋሕታ መስቀል ታቱላ ይንፋሕ፡፡ ታቱላ ካብ ቀርኒ ሓሪሽ ይስራሕ ነይሩ፡፡ 

ትርጉሙ፣- 

መስቀልያ በሪቑ 

ሰናይ ዘመን መፅዩ፣ 

ማለት እዩ፡፡ ታቱላ ክሳብ ሕዚ ኣብ ከባቢ ገሎመኸዳ ምድርባ መስቀል መፀ ወጋሕታ ይንፋሕ እዩ፡፡ ነዚ ድምፂ ስዒቡ ኣጣል፣ኣባጊዕ፣ከብቲ 

ይእከቡ ሕሩድ ይሕረድ ይዕኮኽ፡፡ ድሕሪ ምዕኳኽ ዝተረፈ ደም ተቖልዩ ሰብ ይበልዖ፡፡ ገንበር ብደም ይቑራሕ፡፡ እዚ ምርቋሕ ‘ብደምካ 

እድሕን ኣለኹ፣ንትእዛዝካ እነብር ኣለኹ’ ዝብል ትርጉም እዩ ዝዋሃቦ፡፡ ድሕሪ መዐኮኺ ጤል ወይ እውን በጊዕ ምሕራድ ስዒቡ ንምብላዕ 

ላሕሚ ወይ እውን ብዕራይ ክሕረድ ይኽእል እዩ፡፡ ዝበዝሕ ጊዜ ግን ስቡሓት መኻኽቲ እዮም ዝሕረዱ ዝነበሩ፡፡ ካብ’ቲ ሕሩድ ብኽልተ 

መልክዕ ግዕዝም ይስራሕ፡፡ እምኒ ኣብ ውሽጢ ስጋ ኣእቲኻ ብመልክዕ ሶላ፣ማይ ኣንፈኽፊኽካ ኣብ ቁራዕ እውን ይስራሕ፡፡ 

ኣብ ከባቢ ገሎመኸዳ ጥንቲ መስቀል ክርስትያንን ኣስላምን ብሓባር እዮም ዘብዕልዎ፡፡ ክርስትያንን ኣስላምን ብሓባር ይእከቡ፡፡ 

ነናይባዕሎም ይሓርዱ፡፡ ንመፈላለዪ ነቲ ኣስላም ዝሓረድዎ ስጋ ፈትሊ ይእሰረሉ፡፡ እቲ ናይ ክርስትያን ድማ ዘይብሉ ይኸውን፡፡ ኣብ ሓደ 

ቁራዕ ይበስል፡፡ ምስበሰለ ኣብ ነናቶም መቐረቢ ገይሮም እናዋግዑን እናተሰሓሓቑ ይምገቡ፡፡ ድሕሪ ምምጋብ ድማ ብሓባር ይጉይሉ 

ምንባሮም ሰብ ዕድመ ፀጋ ክሳብ ሕዚ የዘንትዉዎ፡፡ ስለዚ መስቀል ኣብ ጉሎመኸዳ ምንጪ ፍቕርን ምትሕዉዋስን ምክእኣልን እዩ፡፡ ኣብ 

መስቀል ተባኢሱ ዝነበረ ሰብ እውን ይዕረቕ፣ጥሜት ብፅጋብ፣ፅምኢ ብርውየት ይትካእ፡፡ ዘመን እንተቐድዩ ማርያ (ወዕምበብ)፣ቅዱስ 

ዩሃንስ ሓዊስካ ክሳብ መስቀል ይፅወት እዩ፡፡ ንኣብነት፣- 

ቁናኖ ጉጂ ዑፍየ 

ቁናኖ ጉጂ ዑፍየ 

ገይራ ከምዘይገበረት 

ክዳና ንግፍ ንግፍ’የ፣ 

ተባሂሉ ይድረፍ፡፡ ጉጆ ዑፍ ማለት ፀጉሪ ርእሳ ዝግፍግፍ ዝበለ ብስርዓት ዘይተትሓዘ፣ነብሳ ዘይትኣሊ፣ዘይውርዝውቲ ንዝኾነት ዝፀንሐ 

ልምድን ስርዓትን እንዳባ ጥሒሳ ምስ ዝረኸበቶ ንእትድቅስ ዝድረፍ ዝነበረ እዩ፡፡ ህዝብና ኩነታቱ ዝምልከቱ ደርፍታት ኣብ መስቀል 

ይድረፍ፡፡ ዝተፈጠረ ፀገም እንተነይሩ ኣብ መስቀል ብደርፊ ኣቢሉ ናብ ህዝቢ ይዝርጋሕ፡፡ ካብ ማርያ (ወዕምበብ) ክሳብ መስቀል ዝድረፍ 

ደርፊ መግለፂ ፀገም፣ ሓጎስ፣ ሕራነ፣ ባህልን መንነትን እዩ፡፡ 

ደላይት ጋማ ዲኖ 

ደላይትጋማ ዲኖ 
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እወ በዓል ፈረስ ደልየ፣ 

ዝብል ደርፊ ንዘይተመርዐዋ ብዘይተመርዐዋ ዝድረፍ እዩ፡፡ ጋመአን ኣሲረን፣ ሹቕረን ተሸቚረን ተፀባቢቐን ኣብ ቅንያት ማርያ (ወዕምበብ) 

ንዝፃወታ ድማ፣ 

ዲኖይ’ዶ ዲኖኽን ይዕምብብ’የ 

ዲኖይ’ዶ ዲኖኽን ይዕምብብ’የ 

ዲኖይ ዳኣ ጓለይ ይዕምብብ፣ 

ዲኖ ማለት ሰግለለት፣ ከቢድ ኮኾቡ፣ ዘይድፈር ግርማ ሞጎሱ፣ከቢድ ፅላሎት ብጠባይስ ሰፊሕ ቦታ ምሓዝ እዩ ትርጉሙ፡፡ ስለዚ “ 

ብዲኖይ’ዶ ዲኖኽን” ዝግበር ንሕንሕ ‘እቲ ናተይ ዕድሎት፣ካብ’ቲ ናትክን ዕድሎት ብግርማ ሞጎሱን ጠባዩን’ ይበልፅ ንምባል ዝበሃል እዩ፡፡ 

ወዕምበብ ምሰላ ኣዋልድ’የ 

ስገመይ ወሊዱለይ ክኹድድ፣ 

እውን ይበሃል፡፡ እዚ እውን ብዝናብ ክራማት ንዝሓምለው ገርሁ ንምግላፅ ዝበሃል እዩ፡፡ 

ንመስቀለይ ንመስቀለይ 

ድርብ ከበሮ ሓዙለይ፣ 

ዓሚ መስቀል ዝሓደግኩዋ ሽገይ’የ 

            እስኪ  ኣብርሁለይ፣ 

እሽንኳይ ንመስቀል ንወለሎ 

ንሰብ እኳ ዝዕለሎ፣ 

ዝብሉ ደርፍታት ከምቱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዝበሃል ኣብ ጉሎመኸዳ እውን ልሙድ እዩ፡፡ ኣብ ምብራህ ሽግ ንዘይወፀን ምስ 

መሓዙቱ ንዘይተሓወሰን ድማ፣- 

ወረፎ ወረፎ 

እገለ ወረፎ 

ሰበይቱ ተዕንፎ 

ሰበይቱ ተኹርፎ፣ 

ዝብል ደርፊ ይዘንበሉ፡፡ እዚ ዝሰምዓ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ንዝተፀረፈ ወገነን ደጊፈን፣ 
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ቀርቃዓልና ክብሉ ከሪሞም’የ 

ከዓ ወለል በሉ ብሽጎም’የ፣ 

ኢለን ይምልሳሎም፡፡ ሽግ መስቀል ዘብርሁ መናእሰይ ናብ ታዎት ዓዶም ከይዶም ኣመስጊኖም፣ድሕሪ እዚ ገዛ ገዛ ዘይሮም ወዲሶም ኣብ 

ደዳ ይተኣካኸቡ፡፡ ደዳ ምእኹል ጎይላ ዝካየደሉ ኮይኑ፣ኣብ’ቲ ጎይላ ዝካየደሉ ቦታ ዓበይቲ ኣፅዓው እናንደድካ ሓዊ ጋሃፅ ይብል፡፡ እተን 

ከካብ ነብሲ ወከፍ ዝተረፋ ሽጋት እውን ናብ’ቲ እቶን ይፅምበራ፡፡ ድሕሪ እዚ እዩ ስሩዕ ጓይላ ዝጅመር፡፡ ጎይላ ብምረቓ ይጅመር፡፡ 

እንኳዕ ናብ’ዚ ኣብፀሐና 

እንኳዕ እዚ ብርሃን እዚ ኣርአየና፣ 

ንምረቓ ዓበይቲ ስዒቡ ጎይላ ይትከል፡፡ ኣብ’ቲ ፅወታ ሙሉእ ክራማት ዝነበሩ ተርእዮታት ብደርፊ ንፋስን ፀሓይን ይወቕዖም፡፡ 

ወሪዱና እኒ እገለ ዓሌት 

ብእገለ ሓውና’ዶ ክንዋረድ፣ 

ብምባል ስም እናተጠቐሰ ይጉየል፡፡ ስሙ ዝተልዓለ ሰብ ክሳብ ሓፊሩን ሓሪቑን ካብ’ቲ ጎይላ ምሉቕ ምሉቕ ኢሉ ዝኸደሉ እዩ፡፡ 

እንታይ ኣለኒ ንዕምረይ’የ 

ስላሰ ኣቦይ ዋሕሰይ’የ፣ 

እናተብሃለ ታዎት ይውደስ፡፡ 

ኮስትራየ 

ኮስትራየ ዳሞ 

ካብ እንዳ’ቦ፣ 

ተባሂሉ እውን ይውሰኽ፡፡ 

መስቀል ኮይኑ “በስምኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ” ሰለስተ ጊዜ ተደጊሙ ‘ዓኾዓኾኻይ’ እንትበሃል ካብ ሕሩድ ዝተጠምዐ ደም ብግርብያ 

ናብ ከብቲ ጤለ-በጊዕ እንትንዛሕ፣ደም በኢድ ዓበይቲ ወለዱ ኣብ ግንባር ስድራ እንትርቋሕ ዝፍጠር ስምዒት ዝንተእለት ኣብ ሓንጎል 

ይህተም፡፡ ድሕሪ ምብላዕን ምስታይን ኣብ ጓይላ ደርፍታት እናከታተልካ ኣብ ንፅልን ደርብን ‘የዎየ’ እናተብሃለ ክኹድድ ተሓዲሩ ድሕሪ 

ሕላፍ ለይቲ ነናብ ገዛ ዝኽየድ እንተኾይኑ ጎበዝ መንእሰይ ኮይንካ ናብ ገዛኻ ክትከድ ቃሕ ኣይብልን፡፡ እንተዳኣ ኣብ ቂምጦ ሓሰር 

ፎግፊግካ ደቂስካ ሓዲርካ ንፅባሒቱኡ ቀዝሒ እንተይዓጀበካ ናብ ሩባ ወሪድካ ማይ ምሕፃብ ክሳብ እርጋን ዝዘልቕ ምቁር ተዘክሮ እዩ፡፡ 

ፀጋታት መስቀል ንምዕቃብ እንታይ ንግበር? 
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መስቀል ማለት ተስፋ እዩ፡፡ መስቀል ምልክት ሓምለዋይነት እዩ፡፡ መስቀል ፅጋብ እዩ፡፡ መስቀል ምልክት ምስጥጣም ዝምድናን ሓድነትን 

እዩ፡፡ መስቀል ማለት ምልክት ምስሕሓል ዝጎተመ ፍቕሪ እዩ፡፡ ብሓፈሻ መስቀል ምልክት ምትሕግጋዝ እዩ፡፡ መስቀል ዝተሕብኡ 

ስምዒታት ህዝቢ ብደርፊ ኣቢሉ ናብ ኣደባባይ ዝወፀሉ ምልክት ግልፅነት እዩ፡፡ መስቀል መንነትናን ኣመፃፅኣናን እንዕቅበሉ ሃይማኖታውን 

ባህላውን በዓልና እዩ፡፡ መስቀል መድረኽ ቅብብል ባህልን ልምድን እዩ፡፡ መስቀል ክብርታቱ ብዙሕ ተሃራፍን ተናፋቕን በዓል፡፡ 

እሞ እዚ ከምዚ ዝበለ በዓል ከመይ ንዓቅቦ? ብእርይ ቁፅር ኣብ’ቲ በዓል ዝፍፀሙ ፍፃመታት ብመፅናዕቲ ኣፅኒዕኻ ምስናድ የድሊ እዩ፡፡ 

ልዕሊ እዚ ግን ኣብ’ቲ ህዝቢ ክሰርፅ፣ኣብ’ቲ ተተካኢ ክሰርፅ ስድራ ተኮር ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ንኣብነት ጥቅምቲ 5 ጀሚሩ ሕዳር 5 

ዝውድእ ኣባሃኒ ዝበሃል ፅወታ ነይሩ፡፡ ሕዚ የለን ተረሲዑ እዩ፡፡ ስለዚ ፀጋታት መስቀል እውን ዝርስዑ ኣይኮኑን ዝብሃል ኣይኮነን፡፡ እቶም 

ሕዚ ዘለው ልዕሊ 50 ዓመት ዕድሚኦም ወለድና ብሂወት እናሃለው ክንጥይቖም እቲ ፅወታ ክነግሩናን ከሪኡናን እሞ ብምስልን ድምፅን 

ብስርዓት ክንስንዶ፣ሰኒድና ድማ ክነቐምጦ ዘይኮነስ፣ክንለምዶን ናብ ተካእትና ክነስግሮን ክንሰርሕ ኣለና፡፡ ኣብ ከባቢ ጉሎመኸዳ አቶ ቢዘን 

ተሰማ ዝበሃሉ በብዓመቱ ናብ ከባቢኦም እናመፁ ዓዲ ኣኪቦም ብዕራይ እናሓረዱ ጓይላ መስቀል ንኣስታት 25 ዓመታት ኣከይዶምዎ 

እዮም፡፡ ነዚ ኣሰር’ዚ ክንክተል ኣለና፡፡ እዚ ማንታ ረብሓ እዩ ዘለዎ፡፡ ሓደን እቲ ካብ ከባቢኡ ርሒቑ ዝነብር መስቀል ኣመኽንዩ ምስ 

ስድርኡ ናብ ትውልዲ ቦቱኡ ይመፅእ እሞ ባህሊ ምድግጋፍና ይቕፅል፡፡ እቲ ቐንዲ ድማ ሓቀኛ ምውርራስ ናብ ተተካኢ እናሰረፀ ይኸይድ፡፡ 

ትግራይ ካብ ባህላን ልምዳን ወፃኢ ዝተማልአ መልክዕ የብላን፡፡ ትግራይ ባህላን ልምዳን ስልጡን እዩ፡፡ እቲ ሓደ ሓደ ኣብ ባህልናን 

ልምድታትናን ዝረአ ድሕረታት እንተሃልዩ እውን ብቐሊሉ ክዕረ ዝኽእል እዩ፡፡ ስነ-ስርዓት ሓዘንና ንውሰድ፡፡ ኣባናን ኣብ ኣውሮፓውያንን 

ዘሎ ይፈላለ፡፡ ናትና ስርዓት ሓዘንና ንሓዘንተኛ ንውሽጢ ከይበኪ ዘተባብዕ እዩ፡፡ ኣውሮፓውያን ግን ሓዘኖም ኮነ ደስተኦም ንበይኖም 

ይምዕጉዎ፡፡ ስለዚ ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ ኣቃሊልና ኣይንርኣዮ፡፡ ብፍላይ ብፍላይ ኣብቶም ተተካእቲ ደቅና ክሰርፅ ብዘይምቁራፅ ንስራሕ፡፡  

ፀጋታት ቱሪዝም ወረዳ ጉሎመኸዳ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ላዕላን ታሕታን ብዙሕ ዝረአ ኣለዋ፡፡ መበቆል ደቂ ሰብ ምዃና ብእኒ ሉሲ /ድንቅነሽ/ ሰላምን ብምርምር 

ተረጋጊፁ፡፡ በዝን ካልእን እውን ኢትዮጵያ “ምድረ ቀደምት the land of origin “ ዝብል ቱሪዝማዊ መለለይኣ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

ሃገርና ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ብመዳይ ዝድህሰስ ሓድጊ /tangible heritage/    

 ሓወልታት ኣክሱምን ይሓን፣ 

 መስጊድ ኣልነጃሺ፣ 

 ኣብያተ መንግስቲ ጎንደር፣ 

 ብሄራዊ ፓርክ ጎቦታት ሰሜን፣ 

 ታሕተዋይ ሃጓፍ ሽጥንሮ ኣዋሽ፣ 

 ታሕተዋይ ሃጓፍ ሽንጥሮ ኦሞ፣ 

 ዕቀባ ሓመድን ማይን ኮንሶ፣ 

 ትኹል እምኒ ጢያ፣ 

 መካበብያ ሃረር፣ 

 በዓቲ ሶፍ ዑመር፣ 

 12 ሓድግታት ስነ-ፅሑፍ፣  
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ብመዳይ ዘይድህሰሱ ሓድግታት/ Intangible heritage/ ድማ፣- 

 በዓል መስቀል፣ 

 እሬቻ፣ 

 ፍቼ ጨምበላላ፣ 

ኣብ ትካል ትምህርቲ፣ሳይንስን ባህልን ሕቡራት መንግስታት /UNSCO/ ተመዝጊቦም፡፡ ስነ-ስርዓት በዓል ጥምቀት 

ንምምዝጋብ ድማ ኣብ ከይዲ ይርከብ፡፡ በዚ እውን ሃገርና ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ኣብ ዩኒስኮ ብምምዝጋብ ካብ 

ኣህጉርና ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ፡፡ ይግባኣ እውን፡፡ 

ኣብ’ታ መበቆል ጥንታዊ ስልጣነ /The cradle civilization/ ዝተሰመየት ትግራይ ኮይንና ብዛዕባ ዝድህሰስን ዘይድህሰስን 

ቱሪዝማዊ ፀጋና ንፅሕፍ ኣለና፡፡ ዘይድህሰስ ሓድጊ /Intangible heritage/ብኢድ ዘይድህሰስ፣ ብዓይኒ ዝርአን ብእዝኒ 

ዝስማዕን ሃፍቲ እዩ፡፡ ዘይድህሰስ ባህላዊ ሓድጊ ብዝተፈላለዩ ፅወታታት፣ ስነ-ቃላት፣ ደርፍታት፣ ምርኢታት፣ ሃይማኖታውን 

ባህላውን ስርዓታትን ካልኦት ፍፃመታት ይግለፅ፡፡  ጥቅምቲ 2003 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ብትካል ትምህርቲ፣ሳይንስን ባህልን 

ሕቡራት መንግስታት /UNSCO/ ዝፀደቐ ዓለምለኸ ስምምዕነት ሓለዋ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ኣብ ኣንቀፅ ክልተ፣- 

“… ዘይድህሰስ ባህላዊ ሓድጊ እንትበሃል ማሕበረሰብ፣ጉጅለን ዉሱናት ውልቀሰባትን ከም ባህላዊ ውርሸኦም /መግለፂኦም/ 

ገይሮም ዝተቐበሉዎ ፍፃመ፣ፍልጠት፣ክእለት ውክልናን መለለዪን ነዚኦም ዘጉልሁ መሳርሕታት፣ናውታት፣ኢደ-ጥበብ ባህላዊ 

ቦታታትን ዘካተተ እዩ፡፡ ዘይድህሰስ ባህላዊ ሓድጊ ካብ ናብ ወለዶ ዝሓለፈ፣ማሕበረሰብ፣ጉጅለታት ንኩነታት ከባቢኦም ምላሽ 

ንምሃብ ምስ ተፈጥሮን ታሪኽን ብዝመስረትዎ ርክብ ዝተፈጠረ፣ስምዒቶም መንነቶምን ቀፃልነቶምን ከምኡ እውን ፈጠራን 

ክብርን ደቂ ሰብ ዝገልፅን ዘላልን እዩ፡፡ ዘይድህሰስ ባህላዊ ሓድጊ ምስ ሕግታት፣ሰብኣዊ መሰላትን ዘላቒ ልምዓት 

ህዝብታት፣ጉጅለታትን ውልቀሰባትን ዘይፃረር እዩ፡፡…” ይብል፡፡ እሞኸ ብመፅንር መዐቀኒታት ዩኒስኮ ኣብ ዞባና ዞባ ምብራቕ 

እንታይ ይመስል? ቅድሚ ሕዚ ተሰሪሖም ውፅኢት ዝተርኣየሎም ኣለው፡፡ ንኣብነት መስጊድ ኣልነጃሺ ዝድህሰስ ሓድጊ ኮይኑ 

ተመዝጊቡስ እንሆ ሓድጊ ዓለም ኮይኑ ካብ ቱሪዝም ዝግበአና ቁጠባውን ክብራውን ረብሓ ምርካብ ጀሚርና ኣለና፡፡ ካሊእኸ 

ብኸምዚ መዳዩ ዝጎልህ እንታይ ዓይነት ፀጋ ቱሪዝም እኒሄና? እስቲ ማእኸልና ወረዳ ጉሎመኸዳ ገይርና ነውግዕ፡፡ 

ዝድህሰሱ ሓድግታት /tangible heritage/ ጉሎመኸዳ  

ገዳም ደብረ ዳሞ 

ንዝስዕብ ሕፁፍ ከም ቀንዲ ፍልፍል ዝተጠቐምናሉ “ሓድግታትና” ዝብል ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ዝተሓተመ መፅሓፍ 

ከምዝብሎ ገዳም ደብረ ዳሞ ንምስፍፋሕ ሃይማኖት ክርስትና ካብ ዝጥቀሱ ገዳማት እቲ ሓደ እዩ፡፡ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ካብ  

ማእኸላይ ምብራቕ ብዝመፁ ተስኣቱ ቅዱሳን ኣቢሉ ዝጀመረ ናብራ ገዳም ኣብ ምስፋሕ እምነት ትምህርቲ ፈለገ ህይወትን፣ትምህርቲ 

ቤተክርስትያንን ስነ-ፅሑፍን ኣብ ምዕባይ ዕዙዝ ኣበርክቶ ገይሩ፡፡ 
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ጥንታዊ ገዳም ደብረ ዳሞ ካብ መቐለ 174፣ ካብ ዓድግራት ናብ ዓድዋ ኣብ ዝወስድ መንገዲ 11 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ፡፡ ካብ ዋና 

መንገዲ መጋለሲ ከተማ ብዘት ድማ ሽዱሽተ ኪሎሜትር ይርሕቕ፡፡ እዚ ኣብ ዝባን ዓብዩ ምይድው እምባ ዝርከብን ብፀድፊ ዝተኸበበን 

ምዕሩግ ገዳም ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ደቡብ ምብራቕ 1000 ሜትሮ፣ ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ደቡብ ምብረቕ 500 ሜትሮ ስፍሓቱ 

ዘለዎ ኾይኑ ብሓገዝ መፅዓን (ጀንዶ) ናብ ዝባን ይድየብ፡፡ 

ድርሳናት ታሪኽ ከምዝሕብርዎ ብ537 ዓ.ም ኣብ ዘመነ መንግስቲ ሃፀይ ገ/መስቀል ተሃኒፁ፡፡ በዚ እውን ብዕድሚኡ ካብ ጥንታዎት 

ገዳማት ሃገርና ኣብ ቅድሚት ይስራዕ፡፡ እዚ ቅዱስን ዘደንቕን ቦታ ካብ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብተወሳኺ ብሰዓብቲ እምነት ካልኦት 

ሃይማኖት እውን ክረአ ዝበሃግ እዩ፡፡ 

እቲ ብጥንታዊ ኣተሃናንፃ ኣብያተ እምነት ብደቀቕቲ እእማንን ፅርበት ዕንፀይትን ወቂቡ ዝተሰርሐ ገዳም ዉሑስ ስለዝኾነ ኣገልግሎት 

ምንኩስና ካብ ምሃብ ሓሊፉ ብውግእ ንዝተስዓሩ ነገስታት እውን መዕቖቢ ኮይኑ እዩ፡፡ 12 መሳቕል ወርቂ፣ብወርቅን ብሩርን ዝተደጎሱ 

ቅዱሳን መፃሕፍቲ፣ታሪኽ ሃወርያ ጳውሎስ ዝገልፅ መፅሓፍን ካልኦት ንዋየ ቅዱሳንን ካብ ኢድ ሃፀይ ገ/መስቀል ከምዝተበርከተሉ ኣብ 

ገድለ ኣቡነ ኣረጋዊ ሰፊሩ ኣሎ፡፡ እቲ ኣብ ዝባን ዓብዪ እምባ ዝተሃንፀ ዘደንፁ ገዳም ኣብ ዝባኑ ኮይንካ ብዘይሰኸፈት ሙሉእ ዚሪያ (360 

ዲግሪ) ክትርኢ ዝፈቅድ እዩ፡፡ 

ኣብ ዝባን እቲ ገዳም ዝርከበሉ እምባ ዓበይቲ ኣግራብ፣ ካብ ኮኽሒ ተነዲሎም ዝወፁ ትሽዓተ ዓይንታት ማይ ምህላዎም ተወሳኺ ፅባቐ 

እዩ፡፡ ናብ’ቲ ብርክት ዝበሉ ፈለስትን ተማሃሮ፣ በዓትታት መልግብ መቓብር ዝርከብሉ ገዳም፣ ደቂ-ኣንስትዮ ከይድይበኦ ዝተኸልከለ 

ምዃኑ ድማ ካሊእ ንምርምር ዝዕድም ጉዳይ ኣሎ፡፡ ገዳም ደብረ ዳሞ በዓለ ንግሱ ጥቅምቲ 14 እዩ፡፡ ሽዕኡ ብብርክት ዝበሉ ምእምና 

በፃሕቲ ዓድን ይረአ፡፡ እንተኾነ ምስ ፀጋታት ናይ’ቲ ገዳም ኣነፃፂርካ እቲ ዝድለ ቱሪስት ውሽጢ ዓድን ወፃእን መፅዩ እዩ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ 

መነበይቲ 

ጉሎመኸዳ ማለት “ጉሎ” በዓቲ “መኸዳ” ድማ ካልኣይ ስም ንግስት ሳባ ኾይኑ፣ እንትጥቕለል ጉሎመኸዳ በዓቲ ወይ መረባ፣ወይውን 

ትውልዲ ቦታ ንግስተ ማክዳ ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ ይብሉ ኣፋዊ መልዓልን ምርምርን መሰረት ዝገበሩ ሰነዳት፡፡ እምበኣርከስ ኣብ’ዚ 

ዓብዪ ዓዲ ንኣሻሓት ዓመታት ዝፀንሐን ክሳብ ሕዚ ዝዘለቐን ሓድግን ቅያን ኣሎ፡፡ 

ዓጋመ ብዝብል ኣርእስቲ ብደራስን ጋዜጠኛን ግርማይ ገ/ፃድቕ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝተፅሓፈ ዓብዪ መፅሓፍ ኣብ ገፅ 43 ዝስዕብ ሰፊሩ 

ይርከብ፣”…ጉሎመኸዳ ናይ ቀደም ነገር ብዙሕ ምልክት ኣለዎ፡፡ ኣብቲ ተወቒሩ ዝተሰርሐ በዓትታት ጥንታዊ ፅሑፍ ይርከብ፡፡ ካልእ 

ብዙሕ ቅያ እውን ኣለዎ፡፡ ቀደም ብግእዝን ብኻልእ ፊደልን ዝተፅሓፎ ቀፀላ ነይሩዎ፡፡ እንካብቱይ ሓደ ወዲ ዓዲ ንሓደ እንግሊዝ ኣርእዩዎ 

እዙይ ፈልፊሉ ኣውፂኡ ወሲዱዎ ይብሃል፡፡…” 

ፕሮፌሰር ሰርገው ሃ/ስላሴ ዝተብሃሉ ፀሓፊ ንጥንታዊ መፅሓፍ ክብረነገስት ጠቒሶም ብጽሑፍ ከምዘስፈርዎ ማእኸል ቤተመንግስቲ 

ንግስተ ሳባ ምዃኑ ኣብ ዝእመነሉ ጎሎመኸዳ (መነበይቲ) ዝተረኸበ ሓድጊ ገና ቀፃሊ ምርምርን ዝጠልብን ንቐፃሊ ኣብ መቐይሮ ታሪኽ እዛ 

ሃገር ዓብዪ ቦታ ዝህልዎን እዩ፡፡ ጀይ.ቢ ኮውልቢስ ዝተብሃለ ምሁር ብ1956 ዓ.ም ኣብ ትሕቲ ትካል ኣርኪኦሎጂ ኢትዮጵያ ምርምር 

ኣካይዱ እውን ጥንታዊ ፍርስራስ ህንፃ ረኺቡ እዩ፡፡ 

Gulo Mekeda (Enclosure of Mekeda) is located between two mountains Dongolo on the north and 

Fcada on the south. The antiquity of this site is mentioned by many observers particularly by J.B 
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coulbeaux. According to oral tradition this place is the birth place of Queen of Sheba. In 1956 the 

Ethiopian institute of Archeology has planned to undertake excavations there, but before the 

experts, arrived, the site has become an object of systematic exploitation by the local people, so the 

experts found only an accumulation of ruins. The site contains foundations of an old building with 

columns. 

ደብረ ማክዳ ( እምባ ማክዳ) ማእኸል ግዝኣት ንግስተ ሳባ እንትኸውን እቲ ቦታ ዘጣየሸቶ ባዕላ እያ፡፡ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ኣቡኡ ንጉስ 

ሰለሙን (እስራኤል) ጠይቑ እንትምለስ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ ብወገን ኣዘባ ገይሩ ናብ ማእኸል ቤተመንግስቲ ናብ ዝኾነት ደብረ ማክዳ 

በፅሐ፡፡ 

Perhaps the queen of Sheba really did rule a long established Empire in 1000 BC, and her capital of 

Debre makda has been lost to antiqulity.    

ፀሓፊ ታሪኽ በላይ ግደይ እውን ብዛዕባ ጉሎመኸዳ ዝስዕብ ኣስፊሮም ኣለው፣”… አክሱማውያን ካብ ዘጣየሹዎም ከተማታት ሓንቲኣ 

ጉሎመኸዳ እያ፡፡ ጉሎመኸዳ ንንግስተ ሳባ ማእኸል ሰነዳ፣መውዓሊ ኣፍራሳን እብነ ሓኪም ዝተብሃለ ውልዳ ዘንገሰትሉ ሰፊሕ ሜዳ 

ዝነበሮን ነይሩ፡፡ ኣብ’ቲ ቦታ ብዝተኻየደ ኳዕቲ ሳባውያን ናብ ኢትዮጵያ እንትኣው ናይ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ህንፃታት ፍርስራስን ኣፃሕልን 

ዓታሩን፣ዝተጋየፁ ሓውልትታን ኣዕምድን ዝኣመሰሉን ውፅኢታት ኪነ-ጥበብ ተረኺቦም፡፡…” 

ኣብ ቀረባ እዋን ካናዳዊት ፕሮፌሰር ካትሪን ምስ ኢትዮጵያውያን ናይ ሞያ መሓዙተን ብምትሕገጋዝ ንነዊሕ ጊዜ ኣብ  መነበይቲን 

መዝብርን ብዝተኻየድኦ መፅናዕቲ ምርምር ስነኳዕቲ (ኣርኪኦሎጂ) ቅድሚ ስልጣነ ኣክሱም ዝነበረ ስልጣነ ዘረጋግፅ ሓድጊ ተረኺቡ እዩ፡፡ 

ገና እውን ክርከብ እዩ፡፡ በቲ መፅናዕቲ ምርምር ስነኳዕቲ ክሳብ ሕዚ ዝፍለጥ ዝነበረ “ሳባውያን እዮም ቀዳሞት ነበርቲ ከባቢና “ ዝበሃል 

ዝነበረ ዘመሓይሽን ቅድሚ ሳባውያን ዝነበረ ስልጣነ ዘመላኽትን ኣንፈት ዘትሕዝን እዩ፡፡ እዚ ዓብዪ ውፅኢት ሳይንሳዊ ምርምር እዩ፡፡ በቲ 

ኣብ መነበይቲ ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ምርምር ስነኳዕቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ጥንታዊ ስራሕቲ ሕርሻ ዝተጀመረሉ፣ ጣፍን ስገምን ካልኦት 

ዝራእትን ምዝራእ ዝተጀመርሉ ምዃኑ ተረጋጊፁ፡፡ እዚ ውፅኢት መፅናዕቲ ሳይንሳዊ ምርምር ምሁራን ዩኒቨርስታት ሃገርና፣ ጣልያንን 

ካናዳን ዝተኣማመንሉ እዩ፡፡ እዚ ካሊእ ዓብዪ ፀጋ ዝድህሰስ ሓድጊ ወረዳ ጉሎመኸዳ እዩ፡፡ 

 ኣዘባን ሰበያን 

ኣዘባ (ኣዜባ) ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ዝርከብ ጥንታውን (ከም እኒ ነባር ተቓላሳይ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን፣ስውእ ወያናይ ኣብራሃ 

ቀይሕን ካልኦት ብዙሓት ተቓለስትን ዝተወለድሉ ዓዲ ጀጋኑ እዩ ኣዘባ) ሕዚ ድማ ከም መፀውዒ ጣብያ ኾይኑ ዘገልግል ዘሎን ቦታ እዩ፡፡ 

ሰበያ (ሳባ) ድማ ኣብ ጥቓ ደብረ ማክዳ ዝርከብ ሓደ ጥንታዊ ቦታን መፀውዒ ዓባይት ከተማን እዩ፡፡ እዞም ብዙሕ እንተተረሓሓቑ ዝርከቡ 

ታሪካዊ ስያመ ዘለዎም ምልኩዓት ቦታታት ዘተኣሳስሮም ናይ ታሪኽ ገመድ ብምሁራን ይንፀር ኣሎ፡፡ ሰበያ ሰፊሕን ልሙዕን ኮይኑ ሳባ 

ዝብሃል ነዊሕ ዝጉዓዝ ሩባ ይውንን፡፡ ካብ ከተማ  ዓድግራት 30 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ምስ  ገዳም ደብረ ዳሞ ዝማዓዶ ኣዘባ (ኣዜባ) እውን 

ወታደራዊ ረብሐኦም ዝዓዘዙን ክትሪኦም ዝምስጡን ነዋሕቲ እምባታት ኣለዉዎ፡፡ሩባታት እውን ከምኡ፡፡ ንኣዘባ ኣማዕሪጉዎ ኣብ ዘሎ 

በሪኽ እምባ  ማይክሮዌቭ (ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ምስ ሰራዊት ፋሽሽት ደርግ ከቢድ ኲናት ዝተኻየደሉ ገዛኢ ቦታ እዩ) 

ተሰቒልካ ገዳም ደብረ ዳሞ ሙሉእ ንሙሉእ ይረአ፡፡ ክልቲኦም ቦታታት (ሰበያን ኣዘባን) ንመዘከሪ ንግስተ ሳባ ዝተሰየሙ እዮም፡፡ ነዚ 

መጠናኸሪ መፃሕፍቲ ክብረነገስትን ኣክሱምን ጠቒሶም እንግሊዛዊ ፀሓፊ ታሪክ ሲልቭያ ፓንክረስት ዝበልዎ ኣሎ፡፡ 
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Another valuable old Ethiopian work the book of Axum states that when queen Makda come to the 

throne she built the capital in the Ethiopia district of Azeba.  

መፅሓፈ ክብረ ነገስት ንደብረ ማክዳ ደጋጊሙ ይጠቕሳ፣ንኣዘባ እውን ከምኡ፡፡ ካብ መፅሓፍ ክብረ ነገስት ምርዳእ ከምዝከኣል ኣዘባ ካብ 

ደብረማክዳ ቀፂሉ ንንግሰተ ሳባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝነበረ ቦታ እዩ፡፡ 

ሕዚ ኣብ ቀረባ ብእንግሊዛዊት ምህርቲ ስነ-ኳዕቲ (ኣርኪኦሊጂ) ሉዊስ ሽፊልድ ዝተመርሐ ጉጅለ መፅናቲ ከምዝሕብሮ ካብ ኣዘባ ርሕቕ 

ኢሉ ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ቦታ ማይ ካዶ ዝሰፈረሰ ሰፊሕ ቁሸት ተረኺቡ ኣሎ፡፡ ካብ’ዚ ብዝተረኸበ ምርምራዊ መረዳእታ ድማ  እቲ ቦታ 

ቅድሚ 3000 ዓመት ህዝቢ ብዝተወደበ መልክዑ ብበዝሒ ዝነበረ ናይ’ቲ ዘመን ስልጡን ቦታ ምዃኑ ግንዛበ ተታሒዙ፡፡ ናይ’ቲ ሽዑ 

ዘመን ምዃኑ ዝተኣመነሉ ኣዕፅምቲ ብበዝሒ ተረኺቡ፡፡ ዝፈረሰ ቤተ ፀሎት፣ሙሉእን ፍርቂ ምስልን ፀሓይን ወርሕን፣ሳባ እትዛረበሉ 

ዝነበረት ቋንቋ ምዃኑ ዝእመነሉ ኣብ እምኒ ዝተቐረፀ ፅሑፍ ሳብያን ምርካቡ ኣዘባ ክንድምንታይ ማእኸል ስሕበት ንግስተ ሳባ ኾይኑ 

ምግልጋሉ ዘመላኽት እዩ፡፡ ስለዚ እዞም ክልተ ሓድጋዊ ፀጋ ገና ዘይቐልዑ መፅሓፍን ብኣግባቡ እንተተላልዮም ዓለም ሃነን ናይ ምባል 

ተኽእሎ ከምዘለዎም ምርዳእ ከድሊ እዩ፡፡ 

ሰበያ ቀደምን ሎምን እንዳ ሰራሕቲ ቅያ እያ፡፡ ድሒሩ እውን ፈላሚ መቖሎ መሬት ዝተኻየደላ ቦታ እያ፡፡ ስለዚ እዚ ታሪኻውን ሓድጋውን 

ሽሻይ  ከመይ ናብ ረብሓ ንቐይሮ? ቀትርን ለይትን ምሕሳብን ዝተሓስበ ናብ ተግባር ንምቕያር ምስራሕን ይጠልብ፡፡ 

ዘይድህሱ ሓድግታት /intangible heritage/ 

ሕግታት እንዳባ  

ከባቢ  ጉሎመኸዳ ኣፋውን ምርምራውን መረዳእታ ብምጥቃም ጥንታዊ እዩ እንካብ በልና፣ጥንታዊ ስርዓት ኣነባብራ፣ፍትሒ፣ስነ-ስርዓት 

መውስቦ፣ሙዚቃ፣ስነ-ፅሑፍን፣ስነ-ጥበብን ከምዝህልዎ ድማ ምእማን ከድሊ እዩ፡፡ ስለዚ ኣብዚ መዳይ እውን ገና ዘይተበፅሐሉ ሃፍቲ 

ከምዘሎ ርዱእ ብምግባር ኣብ’ዚ መዳይ ዝተወሰነ ክንብል፡፡ 

ስርዓት ኣድግና ተገለባ ዝበሃል መፅሓፍ ጥንታዊ ስርዓት ኣሎ፡፡ እዚ ሕጊ እዚ ጥንቲ ካብ ከባቢ ጉሎመኸዳ ክሳብ ኣከለጉዛይ ዝስረሐሉ 

ምንባሩ ኣብ መእተዊኡ ሰፊሩ ይርከብ፡፡ ካብ መሰል ህፃን፣ ዓበይትን ናእሽቱን  ኣትሒዙ ክሳብ መሰል እንስሳ ዘስፈረ ዝገርም ስልጡን ሕጊ 

እንዳባ እዩ፡፡ ካብ ውሽጡ እዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ክንወስድ፡፡ 

ክፍሊ---1 

ናይ ህፃን 

1- ቆልዓ ምስ ተወልደ ጓል ትኹን ወዲ ይኹን ምናልባት ካብ በዓልቲ ቃልኪዳን ብውድቀት ዝተፀንሰ እንተኾነ ምሒላ ዉሉድ እገሌ 

ቢላ ኣብ መዓልቲ ጥምቀት ትንገር፡፡ ብኡ ዝኣክል ምኽንያት ስምምዕ ምስ ሰብኣያ እንተሰኣነት ዘዝግበኦም ተኻፊሎም ይፈላለዩ 

እምበር፣ብውርሻ ኪዲ ክብላ ኣይኽእልን፡፡ 

ብወሰን ዝወለደት ሰበይቲ እውን ከማኡ ኣብ ጥምቀቱ ወዲ እገሌ እዩ ቢላ ምሒላ ትንገር፡፡ (ማለት ኣቡኡ ተፍልጥ) ንዙ ነገር 

እዙይ እቶም ዘጠመቑ ካህናት ኣባኡ ዝነበሩ ሳምዕን እዮም፡፡ 

 

ኣብ’ዚ ዓንቀፅ ሕጊ እዚ ፅንዓትን ጥንካረን እምነት ጎሊሁ ይረአ፡፡ 



14 
 

 

ክፍሊ---14 

ዝሙት 

15- ዘይተሓፀየት ጓል ብእገሌ ወዲ እገሌ ተዓሚፃ ብስጋ ተገሲሳ ቢላ ብውዕዩ ምስ ቀጢን ኣውያታ ዘፋር ንብዓታ ምስ እትርከብ 

ኣፋ እዩ ምስክራ፡፡ ሽዑ ብቕልጡፍ ናብ ጭቃ ዓዲ ትርከብ፡፡ 

እቱ ጭቃ ዓዲ ብሰለስተ ኣጋዕዝ ኣንስቲ ንዕኣን ነቱ ዓማፂኣን ዘይቐርባ ቁራቦን ጓኖትን ገቢሩ የኹልላ፡፡ 

16- ሕጋ ፈሪሱ እንተተረኸበት እሞ ሓዲስ ምዃኑ እንተተረጋገፀ እቱ ዓማፂ ንወለዲ ጓል ቅርሺ ክሒሱ ሓደ ብዕራይን ሓንቲ 

ላሕምን ቀሚስን ነፀላን ይውስኽ፡፡ ምናልባት ሓሶት ኮይኑ ብዝርከብ ነቱ ብሓሶት ዘፀየፈቶ ቅርሺ ትኽሕሶ፡፡ እቲ ዓማፂኣ 

ዘይክርስትያን እንተኾይኑ ግን ብካዕበት ይኽሕሳ፡፡ 

 

ኣብ’ዚ ክብሪ ምድፋር ጓል ኣንስተይቲ ካብ’ቲ ማሕበራውን ሃይማኖታውን ተነፅሎን ውግዘትን ብተወሳኺ ክንድምንታይ መሪር ቅፅዓት 

ከምዘስዕብ እቲ ጥንታዊ ሕጊ እንዳባ የገንዝብ፡፡ 

እዚ ሕጊ’ዚ ዓለም ምስ ሰልጠነት ምስዘውፀአቶም ሕግታታት ኣነፃፂርካ ተሪርን ተፈራሕን ተፈፃምነቱ ግድንን ምዃኑ ዘመስክር ሓደ ኣብነት 

ዘይድህሰስ ሓድጊ እዩ፡፡ 

    ኣውሎ ማስ  

እዚ እውን ካሊእ ተወሳኺ ዘይድህሰስ ሓድጊ ከባቢ ጉሎመኸዳ እዩ፡፡ እዚ ሓድጊ እዚ ምጥቀት ፈጠራ ዝረአየሉ፣መግለፂ ምምሕዳራዊ 

በደል፣ምምጉጓስን እዩ፡፡ ኣውሎ ማሰ ብቓልካ ጥራሕ ንኽትብሎ ምስትውዓልን ዓብዪ ተምሳጥን ይሓትት፡፡ ብፍላይ ማሰ ነዊሕ ዝኸይድ 

ምስ ምዃኑ ክእለት ፈጠራ ዝሓትት ዓብዪ ክእለትን ሞያን እዩ፡፡ እዚ እውን እዚ ጊዜ ተጀሚሩ ዘይበሃል ብኣፍ እናተወራረሰ ዝመፀ 

ክዕቀብን ንዓለም ክላለን ዝግበኦ ዘይድህሰስ ሓድጊ ከባቢ ጉሎመኸዳ እዩ፡፡  

ብመንፅር ዩኒስኮ ዝተቐመጡ ኣርባዕተ መዐቀኒታ ዘይድህሰስ ሓድጊ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ኣለው፡፡ 

-ኣፋዊ ስነቃል ሃፍቲ /oral literature 

-ትልሂት /performing folk arts/ 

-ሕብረተሰባዊ ተቐባልነት /folk custom/ 

- ቁሳዊ ባህሊ / material culture / 

በዚኦም መምዘኒ ክረአ እንተለው ሕጊ እንዳባ ኣድግና ተገለባ  ኾነ ኣውሎ ማሰ ሓደ ዘይድህሰስ ሓድጊ ከማልኦም ዝግብኦም  ሮቕሓታት 

ዩኒስኮ ዘማልኡን ሃፍቲ ህዝቢ ዓለም ክኸውን ዘለዎን እዩ፡፡ 

ብሓፈሻ ከባቢ ጉሎመኸዳ ኣቀማምጣ ቦትኡ፣ ማዩ ንፋሱ ንጥዕና ዝምቹ፡፡ ብፍላይ ማቻ ንፋሱን ኣቀማምጣ ቦትኡን ካብ ንምንባር ሓሊፉ 

ብስፖርት እውን እትዓብየሉ ምዃኑ እኒ ኢንተርናሽናል ኣትሌት ምሩፅ ይፍጠር፣ደጀን ገ/መስቀል፣ፃድቃን፣ፀጋ፣መድህንን ካልኦትን 
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ምስክራት እዮም፡፡ ብመንፅር ካልኣይ ዕውት ወያነ ትግራይ እውን ተጋዳሊት  ማርታ /ካሕሳ/ን ካልኦት ብርክት ዝበሉ ኣናብስ ዋዕሮታት 

ዝተፈጠረሉ ከባቢ እዩ ጉሎመኸዳ፡፡ እዚ እውን ካሊእ ፍልፍል ቱሪስት ክኸውን ዝግበኦ ተፈጥሮኣዊ ፀጋ እዩ፡፡   

ብድምር 

ኣብ ውሱን ስፍሓት ጉሎመኸዳ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ብምክያድ ልዕሊ 130 ምርምር ኳዕቲ ሓድጊ ዝካየደሎም ዝኽእሉ ማእኸላት ተነፂሮም 

እዮም፡፡ እቲ ፍርስራስ ቤተመንግስቲ ዝሓቖፎ ሚስጥር ዛጊድ ተፀኒዑ ዝተወድአ ኣይኮነን፡፡ እቶም ብምርምራዊ ኳዕቲ ዝተረኸቡ 

ዓታሩ፣ፃሕሊ፣ጀበና፣ኣካላት ሰብን እንስሳን ካልኦት ጥበብ ስነህንፃን ናይቲ ሽዑኡ ዝነበረ ስልጡን መዋእል መሰኻኽር እዮም፡፡ 

እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ወሲኹ ከምዘመላኽቶ መነበይቲ ዘማእኸለቶ ከባቢ ጉሎመኸዳ ካብ ኣከሎጉዛይ፣ ኣዱሊስ፣ መጠራ፣ ኣክሱም 

ዝንቀሳቐሱ ዓበይቲ ነጋዶ ዝመሓላለፉሉ መስመር ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ እቲ ፈራሪሱ ዘሎ ዝርከብ ቤተ-መንግስቲ  ንግስቲ ማክዳ ቅድሚ ናብ 

ኣክሱም ምኻዳ ኣብ ጉሎመኸዳ ዝነበረ ስልጣነ ልዑል ምንባሩ ይምስክር፡፡ ኣብ መዝብር ድማ ቅድሚ ስልጣነ ኣኽሱም ዘነበረ ከተማ 

ዘመላኽት ፍርስራስ ህንፃ ብኳዕቲ ተረኺቡ ኣሎ፡፡ ብብርኪ ኣፍሪካ ነዊሕ ዕድመ ዝቑፀሩ እንስሳ ዘቤት በጊዕ፣ጤል፣ጊመል፣ከልቢ ኣድግን 

ኣብ ኣህጉርና ንፈለማ ጊዜ ዝተማልአ ሓበሬታ ዝሓዘ ዓፅሚ ኣካል ደርሆ ተረኺቦም፡፡  

ከም ጣፍ፣ስገም፣ብርሽንን ፀሊም ስርናይ /ዋጊ/ ዝብሉ ዝራእቲ ተረኺቦም፡፡ እቲ ዝተረኸበ ሓድጊ ድማ ናይ’ቲ ጊዜ ዝነበሩ ብዘፈር ስነ-

ጥበብ ክንደየናይ ዓብዮም ምንባሮም ዘርኢ ምዃኑ ኣብቲ ቦታ ምርምር ዘካየዱ ሊቃውንትን ሙሁራንን ይገልፁ፡፡ 

ኣብዚ ማእኸል እዚ ዝተረኸቡ ሓድግታት ሓዱሽ መቐይሮ ታሪኽ ትግራዎት ዘበስሩ ምዃኖም ይመላኽቱ፡፡ ብሓፈሻ ወረዳ ጉሎመኸዳ ገና 

ዘይተቐልዐ ታሪኽን ሓድግን፣ ንመነባቡሮ ንማሕረስን ንምስፍፋሕ ስፖርትን ዝጥዕም ኣየር ዝወነነ፣ ብፀጋታት ማዕድናቱ ዓበይቲ ትካላት 

ክዕምብብሉ ዝኽእሉ ምችው ከባቢ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ምሁራን ዝተነፀረ እዩ፡፡ ስልጡንን ኣብ ምትእንጋድ ጋሻ ዝደለበ ተሞኩሮ ዘለዎን 

ህዝቢ ድማ ኣለዎ፡፡ ስለዚ ብብርኪ ዓለም ክምዝገቡን ክፍለጡን ዝግበኦም ሓድግታቱ ክስነዱ ክስራሕ ኣለዎ፡፡ ህዝቢ ጉሎመኸዳ እንታይ 

እንታይ እዮም ብዓለም ብርኪ ይመዝገቡለይን ይፈለጡለይን እንተኢሉ ዘምሕረሉን? ዝእመነሎምን? ዝብል ቅድሚ ምርኣይና ሓድግጋቱ 

ብብርኪ ዓለም እንተተፈሊጦም እንታይ ረብሓ ይረክብ? ዝብል ክነቐድም፡፡ 

ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ኣብ ዩኒስኮ ዘመዝገበ ህዝቢ ዝስዕቡ ሓሙሽተ ረብሓታት ትረክብ፣ 

- ዓለምለኸ ኣፍልጦ 

 ብዩኒስኮ ዝተመዝገበ ሓድጊ ሃፍቲ ዓለም ኮይኑ ስለዝምዝገብ ዓለምለኸ ተፈላጥነቱ ይውስኽ፡፡ 

- ዓለም ለኸ ድጋፍ 

እቲ ዝተመዝገበ ሓድጊ ዝሕብሐበሉ ሓገዝ ገንዘብ ይረክብ ፡፡  

- ቱሪዝማዊ ረብሓ 

ሓደ ሓድጊ ብዩኒስኮ እንተተመዝጊቡ ዓለማዊ ጠመተ ይረክብ፣ ዋሕዚ በፃሕቲ /ቱሪስት/ ይስስን እዚ  እውን ተወሳኺ ቁጠባዊ ረብሓ 

ይፈጥር፡፡ 
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- ዓለምለኸ ሓለዋ 

ብመሰረት ስምምዕ ጄኔቫ (Geneva Convention) ኣብ ወቕቲ ኲናት እንተይተረፈ እቲ ሓድጊ ጉድኣት ከይበፅሖን ከይዓኑን 

ዓለምለኸ ሓለዋ ይግበረሉ፡፡ 

- ምምሕድዳራዊ ድጋፍ፤ 

ሓድግታተን ኣብ ዩኒስኮ ዝመዝገባ ሃገራት ምምሕድዳራዊ ዓቕመን ክዓቢ፣ ዓለምለኸ ምምሕድዳራዊ ድጋፍ ሓድግታታት ዩኒስኮ (global 

project management resources) ካብ ዝተብሃለ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ይኾና፡፡ 

መጠቓለሊ  

ከባቢ ጉሎመኸዳ ወናኒ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት ምዃኑ ካብ ተነፀረ ሕዚ ብብርኪ ዓለም ክማጎቶሎም ዝኽእል ቅድም ቀዳድም 

ምስ ንግስተ ሳባ ዝተኣሳሰረ ጉዳይ እዩ፡፡ ንግስተ ሳባ ብዙሓት ናትይ ናተይ ዝብሉዋን መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቐሳን እያ፡፡ ስለዚ ነቲ ምርምር 

መበገሲ ብምግባር ህዝቢ ጉሎመኸዳ ዋንነት ታሪኽ ንግስተ ሳባ ብብርኪ ዓለም እንተተዋሂቡዎ ቱሪዝማዊ ረብሕኡ ዓብዪ እዩ ዝኸውን፡፡ 

ካሊእ ምስቲ ቅድሚ ዓመታት ዝነበረ ስልጣነ ተኣሳሲሩ ከባቢ ጉሎመኸዳ ጣፍን ስገምን ዝዝርእሉ ዝነበሩ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ካብ 

ተረጋገፀ፣ልክዕ ከም ተኽሊ ቡን ጉዳይ ዋንነት ጣፍን ስገምን እውን ንዓለም ሕቶ ክቐርበሉ ዝግባእ እዩ፡፡ እዚታት እውን ክሕሰበሉ 

ይግባእ፡፡ 

ገዳም ደብረ ዳሞ ብበፃሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝተፈለጠ እዩ፡፡ ዋሕዚ ክውስኽ ግን ክስረሐሉ ኣለዎ፡፡ ብተወሳኺ ግን ኢንተርናሽናል 

ኣትሌት ሻምበል ምሩፅ ይፍጠር ዝተወለደሉን ገዛን፣ተለማሚዱ ናብ መድረኻት ዓለም ዝወፀሉ ቁሸትን ከም ሓድጊ ተመዝጊቡ ንቱሪስት 

ውሽጢ ዓድን ወፃእን ክፉት እንተዝኸውን ዝብል ሓሳብ ምልዓል እውን ክጠቅም እምበር ኣይጎድእን፡፡ 

ኣጠቓሊልካ እንትረአ ከባቢ ጉሎመኸዳ ብመዳይ ፀጋታት ቱሪዝም ገና ዘይተቐልዐ መፅሓፍ እዩ እሞ ብዙሕ ክስረሐሉ ይግባእ እናበልና 

ክሳብ ንዓመታ፣ 

ዓሚ መስቀል ዝሓደግኩዋ ሽገየ 

እስቲ ኣብርሁለይ  

እናበልና ፈጣሪ ኩሉ ኣለም ክሳብ ዘራኽበና፣ 

መስቀል ክትከድ ኢላ ዓዳየ 

ሓዙለይ ብኽሳዳ 

እናበልና ክንፍለየኩም፡፡ 

ርሑስ በዓል መስቀል!! 



17 
 

 

 


