
ዝ ዝ ዝ ዝ ገጣሚገጣሚገጣሚገጣሚ    ዓለማየሁዓለማየሁዓለማየሁዓለማየሁ    ዲባባዲባባዲባባዲባባ    
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ኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በማዕረግ ተመርኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በማዕረግ ተመርኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በማዕረግ ተመርኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያ በማዕረግ ተመርቆ በዚሁ ሙያ በኤሌክትሮኒክስ ራዲዮ እና ፕሬስ ሚዲያ እያገለገለ ቆ በዚሁ ሙያ በኤሌክትሮኒክስ ራዲዮ እና ፕሬስ ሚዲያ እያገለገለ ቆ በዚሁ ሙያ በኤሌክትሮኒክስ ራዲዮ እና ፕሬስ ሚዲያ እያገለገለ ቆ በዚሁ ሙያ በኤሌክትሮኒክስ ራዲዮ እና ፕሬስ ሚዲያ እያገለገለ     
በአዲስበአዲስበአዲስበአዲስ    አበባአበባአበባአበባ    ዩኒቨርስቲዩኒቨርስቲዩኒቨርስቲዩኒቨርስቲ    ////Poletical SciPoletical SciPoletical SciPoletical Science and International Relationence and International Relationence and International Relationence and International Relation////    ትምህርቱን ትምህርቱን ትምህርቱን ትምህርቱን እየተከታተለእየተከታተለእየተከታተለእየተከታተለ    ባባባባህርህርህርህር    ማዶማዶማዶማዶ    ዘልቆዘልቆዘልቆዘልቆ    
በስዊድንበስዊድንበስዊድንበስዊድን    ሆላሆላሆላሆላ /Public Media University  /Public Media University  /Public Media University  /Public Media University –––– radio production and radio project radio production and radio project radio production and radio project radio production and radio project////ትምህርት የጋዜጠኝነት ትምህርት የጋዜጠኝነት ትምህርት የጋዜጠኝነት ትምህርት የጋዜጠኝነት 
ሙያውን አዳበረ።ሙያውን አዳበረ።ሙያውን አዳበረ።ሙያውን አዳበረ።    በበበበ////labor marketlabor marketlabor marketlabor market/ / / / የየየየ////coachingcoachingcoachingcoaching/ / / / ሙያ ትምህርትም ተከታትሏል።ሙያ ትምህርትም ተከታትሏል።ሙያ ትምህርትም ተከታትሏል።ሙያ ትምህርትም ተከታትሏል።    
    
በስዊድንበስዊድንበስዊድንበስዊድን    ////Radio SkellefteaRadio SkellefteaRadio SkellefteaRadio Skelleftea////    ላይ በሚዲያ ፕሮጀክት በባህል ላይ ትኩረቱን ባደረገ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና ላይ በሚዲያ ፕሮጀክት በባህል ላይ ትኩረቱን ባደረገ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና ላይ በሚዲያ ፕሮጀክት በባህል ላይ ትኩረቱን ባደረገ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና ላይ በሚዲያ ፕሮጀክት በባህል ላይ ትኩረቱን ባደረገ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅና 
አቅራቢአቅራቢአቅራቢአቅራቢ    ሆኖ ሰርቷል። በአሁኑ ወቅትም በሆኖ ሰርቷል። በአሁኑ ወቅትም በሆኖ ሰርቷል። በአሁኑ ወቅትም በሆኖ ሰርቷል። በአሁኑ ወቅትም በ////JoJoJoJob Coach/b Coach/b Coach/b Coach/    ሙያ እየሰራ ይገኛል። ይህ ገጣሙያ እየሰራ ይገኛል። ይህ ገጣሙያ እየሰራ ይገኛል። ይህ ገጣሙያ እየሰራ ይገኛል። ይህ ገጣሚ ዓለማየሁ ዲባባ ይሰኛል። ሚ ዓለማየሁ ዲባባ ይሰኛል። ሚ ዓለማየሁ ዲባባ ይሰኛል። ሚ ዓለማየሁ ዲባባ ይሰኛል። 
ሰሞኑን ያልተቋጨ እውነት ሰሞኑን ያልተቋጨ እውነት ሰሞኑን ያልተቋጨ እውነት ሰሞኑን ያልተቋጨ እውነት በሚል ርእስ የግጥም ስራዎቹን ለኅትመት አብቅቷል። ከደራሲው ጋር ያደረኩትን ቃለበሚል ርእስ የግጥም ስራዎቹን ለኅትመት አብቅቷል። ከደራሲው ጋር ያደረኩትን ቃለበሚል ርእስ የግጥም ስራዎቹን ለኅትመት አብቅቷል። ከደራሲው ጋር ያደረኩትን ቃለበሚል ርእስ የግጥም ስራዎቹን ለኅትመት አብቅቷል። ከደራሲው ጋር ያደረኩትን ቃለ    
ምልልስ እነሆምልልስ እነሆምልልስ እነሆምልልስ እነሆ!!!!    

    
  
    

    
    
    
    

    
የጥበብ ሰው መሆንና ከተወለዱበት አገር ርቆ መኖርየጥበብ ሰው መሆንና ከተወለዱበት አገር ርቆ መኖርየጥበብ ሰው መሆንና ከተወለዱበት አገር ርቆ መኖርየጥበብ ሰው መሆንና ከተወለዱበት አገር ርቆ መኖር    ምን ይመስላልምን ይመስላልምን ይመስላልምን ይመስላል? ? ? ?     
ጥበብ ይዘኸው የትም የምትዞረው ነው። አገር ለቀክ ማለት ጥለኸው ወጣህ ማለት አይደለም። ጥበቡ ለእኔ ልክ እንደ 
አገር ነው። አገር ደግሞ ልብ ነው፥ይዘኸው የምትዞረው። ይህ ጽንሰ ሓሳብ በመጽሓፌ በአንድ ግጥም ውስጥ አለ። ጥበብ 
ሕይወትህ ነው፥ የትም ሁን ትኖረዋለህ። እስከኖርክ ድረስ የትም አገር ብትሆን አብሮህ አለ። አንድ ጥሩ ነገሩ ምናልባት 
እይታህን ያሰፋው ይሆናል። ነገሮችን አለማቀፋዊ ይዘትና አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ይረዳሃል። በተወሰነ አገርና 
ማሕበረሰብ ውስጥ አትታጠርም፥ ባለህበት አዲስ አገርና ማሕበረሰብ ውስጥም ሆነህ ሌሎችንም አዲስ ነገሮች 
እንድትሰራ እንድትሞክር ያደርግሃል።  
 
በሌላ በኩል እንደ ችግር… የምታየው ነገር ከትውልድ አገርህና ማሕበረሰብህ አኳያ አንድ አይሆንም፥ መነሻ ሃሳብህም 
የተለየ ሊሆን ይችላል፥ የምትኖርበት የኔ የምትለው ማሕብረሰብ ውስጥ አለመሆንህ አንዳንዴ ባዶነት እንዲሰማህ 
ያደርግህ ይሆናል። በዛ ላይ የጊዜ፣የቦታ እና የሁኔታዎች አለመመቻቸት አለ። ሰው ምንነቱንም አይደል የሚኖረው፥ ይህ 
ለማንም ሰው የሚቸገር ነው። ለጥበብ ሰው ደግሞ በተለይ ሙያውን የሚኖርበት ከሆነ ከተወለደበት አገር ርቆ መኖሩ 
የሕይወት ብቻ ሳይሆን፤ ሁለትም የጥበብ ስደተኛ ያደርገዋል። 
   
ግጥም ላንተ ምንድን ነውግጥም ላንተ ምንድን ነውግጥም ላንተ ምንድን ነውግጥም ላንተ ምንድን ነው? ? ? ?     
ግጥም ለእኔ አንድም ቅኔ፥ሁለትም እጅግ የሚገርም ሰፊና ጥልቅ የሆነ የስነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው። ግጥም በራሱ ብዙ አይነት 
ነው፥ በይዘትና ቅርጽ ፤ አይነትና ግጥማዊ ዘየው እንዲሁም መልዕክቱና የአቀራረብ አይነቱ የተነሳ የተለያየ የግጥም ዘለላ 
የሚያፈራ የወይን ተክል አይነት ባህሪ ያለው ነው። በቆየ ቁጥርም እጅግ የሚጣፍጥ አይነት።  
 
በአጻጻፍ ስልት፣ ቅርጽና ይዘታቸው ላይ ትኩረት አድርገው በሚሰጡ ትንታኔዋችና ስነጽሁፋዊ ማብራሪያዎች ከ60 በላይ 
የግጥም አይነቶች አንዳሉ ነው። ይሁን እንጂ ሁሉም አንድ የሚያደርጋቸው ጉዳይ ያው እንደ ዘለላው ፍሬውም ሆነ 
መጠጡ ወይን አይነት፥ ሁሉም አይነቶች ግጥም ናቸው።  
 
ግጥም ራሱን የቻለ የስነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው ሲባል የተመረጡ ቃላት፣ የተመጣጠኑ ሃረጎች፣ ቤት የሚደፉም፣የማይደፉም 
ሆነው ዜማዊ ቃና ያለው ስልታዊ የአጻጻፍ አይነት ያለው መሆኑ ነው።  
 
ቅኔ ብትዘርፍ፥ ታሪክ ብትነግር፥ ብትተርክበት፥ ብትፎክር፥ ብታወራበት ሙሾ ብታወርድ፥ ብትዘፍንበት… ግጥም ለእኔ 
እጅግ እምቅ ኃይል ያለው የስነጽሁፍ ዘርፍ ነው።  



ከስነጽሁፍ ዘከስነጽሁፍ ዘከስነጽሁፍ ዘከስነጽሁፍ ዘርፎርፎርፎርፎች የትኛው ላይ ወደፊት ትኩረት ሰጥቼ መች የትኛው ላይ ወደፊት ትኩረት ሰጥቼ መች የትኛው ላይ ወደፊት ትኩረት ሰጥቼ መች የትኛው ላይ ወደፊት ትኩረት ሰጥቼ መስራት እፈልጋለሁ ትላለህስራት እፈልጋለሁ ትላለህስራት እፈልጋለሁ ትላለህስራት እፈልጋለሁ ትላለህ? ? ? ? ለምንለምንለምንለምን? ? ? ?  
በዚህ ዘርፍ ብሎ ለማስቀመጥ የሚከብድ ይመስለኛል። አስቀድመህ አታውቀውም ዋናው የምትጽፈው ጉዳይ ይቅደም 
እንጂ በኃላ በምን መልኩ፥በየትኛው ዘርፍ የሚለው ምርጫህ ይሆናል። ግጥም፥ ወግ፥ ልብወለድ ሊወጣው ይችላልና።  
 
እንደ እቅድ ግን የ/storytelling/ ሥራ ላይ እዚህም ሆነ አገር ቤት የመስራት ፍላጎት አለኝ። ይህ ዘርፍ አሁን አሁን 
ተወዳጅ እየሆነ ነው። እና ደግሞ የረጅም ጊዜ የሆነ የራሳችን የሆነ ነገር አለን። /Storytelling/ ምንድን ነው ካልን… ልክ 
እንደ ጥንት ጊዜ የተረት ተረት አይነት ታሪኮችን የመተረክ፥የመንገር ወይም የማውራት ስልት፥ዘርፍ ነው።  
 
እዚህ አሁን በምኖርበት ስዊድን ከተማ ውስጥ በእኔ ጀማሪነት ከሌሎች ስዊድናውያን ጋር ሆኜ ያቋቋምነው ”Your 
Culture Shows” የተሰኘ የ/storytelling/ ማዕከል አለ። የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት የተለያዩ ታሪኮችን 
ለአድማጮች በ/Show/ ትረካ መልክ ማቅረብ ነው። ታሪኮቹ ከተለያየ አገር በተለያየ ቋንቋም ሊሆን ይችላል። ይህ 
ማዕከል የዓመቱ የባህል ማዕከል ሆኖ ለመሸለምም በቅቷል። አመታዊ የ/storytelling/ ፕሮግራምም ይዘጋጃል።  
 
ከዚህ አይነቱ የ/storytelling/ ጋር በተያያዘ እዚህም ሆነ በአገር ቤት ደረጃ በእቅድ ትኩረት ሰጥቼ በሰፊው ለመስራት 
የምፈልገው የ/Digital storytelling/ ሥራን ነው። ይህን ዘርፍ እዚህ ስዊድን በሚዲያ ትምህርቴ ውስጥ ተምሬዋለህ። 
/Digital storytelling/ ዘርፍ በአጭሩ ሲገለጽ አጫጭር ታሪኮችን ወይም ተረት ነክ የሆኑትን በ/Digital Media/ 
ማዘጋጀትና ማቅረብ ነው። አንድን ታሪክ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ በሚፈጅ መልኩ በሚዲያ ይዘት በጽሁፍ፣
በቪዲዮ፥በምስልና በሙዚቃ አቀናብሮ መተረክና ማቅረብን ይህ ዘርፍ መሰረታዊ መለያው ያደርገዋል።  
   
እስቲ የምታደንቀውና ተፅእኖ አሳድሮብኛል የምትለው ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ማነውእስቲ የምታደንቀውና ተፅእኖ አሳድሮብኛል የምትለው ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ማነውእስቲ የምታደንቀውና ተፅእኖ አሳድሮብኛል የምትለው ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ማነውእስቲ የምታደንቀውና ተፅእኖ አሳድሮብኛል የምትለው ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ማነው? ? ? ?     
እንደውም ሁለት ናቸው። ሎሬት ፀጋዬ ገብረመድህን እና ገብረክርስቶስ ደስታ። እነዚህ ሰዎች ገጣሚ ብቻ አልነበሩም። 
ፀጋዬ የትያትርና ድራማም ጸሓፊ ነበር፥ ገብረክርስቶስ ደስታ ደግሞ ሰዓሊም ነበር። ይህም ነገራቸውም ነበር በእጅጉ 
የሚመስጠኝ። የፀጋዬ ግጥሞች ብዙ ቃና አላቸው። እሳትም አበባ፥ ሕይወትና ሞትም፥ ትግልና ነጻነት፥ ክብርና ኩራትን 
ታይባቸዋለህ። በቅርጽና ይዘት ደረጃ ደግሞ የሎሬት ፀጋዬ አንዳንድ ግጥሞች እስከ ሶስትና አራት ሃረጎች ድረስ 
በመስመር ተደርድረው፥ ዜማ ሳይሰብሩ ቤት እየደፉ በሚገርም ሁኔታ የተጻፉ አሉ። እነዚህና ይህ አይነት አጻጻፉ 
ከግጥም አይነቶች ውስጥ የተለዩና የራሱ የሆኑ ናቸው።  
 
የገብረክርስቶስ ደስታ ግጥሞች ውስጥ ደግሞ ሁሉም ሰው ራሱን ያይበታል፥ ይኖርበታልም። ዛሬ ላይም ሆነህ 
ስታነበውም ያ - የሱ ጊዜ ፤ ያው ዛሬ የሁሉም ሆኖ ታገኘዋለህ። የሕይወት ፈላስፋም ሊቅ ሆኖ ነው የሚታየኝ። 
አንዳንድ ስዕሎቹን ለማየትም ችያለሁ። ራሱን ገብረክርስቶስ ደስታን የምታይበት፥ ምን አይነት ሕይወት ውስጥ እንደኖረ 
የምትረዳበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ የራሱን ምስል በ/Portrait/ ስልት የሳለው ሥራው እጅግ የሚመስጥና 
የሚገርም ነው። ብዙ የምናገርላቸው ሰዎች ቢኖሩም እነዚህን ሰዎችና ሥራቸውን በተለየ ሁኔታ አደንቃለሁ።  
 
ከሁሉም በላይ ግን ተጽዕኖ አሳደረብኝ የምለው ታላቁን መጽሓፍ ቅዱስን ነው። ማንበብ መለኪያው እጅግ ይከብድ 
የለ፤ ነገር ግን ልጅም ሳለሁ፥ አሁን ድረስም በቻልኩት መጠን መጽሓፍ ቅዱስን አነባለሁ። ሁሉም ነገር እዛ ውስጥ አለ 
የሚል እምነት አለኝ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ የወጡት፥ እየተዘረዘሩ የበዙትም ከዛው ድንቅ ቅዱስ መጽሓፍ ውስጥ ነው 
ብዬ አምናለሁ። ከሕይወት እስከ ሞት ውስጥ ባለው ይህ የምንመለከተው፥የምናዳምጠው፥ የምንደመምበት ክስተትን 
ጨምሮ የሁሉ ነገርን ጥቅል ሃሳብ እዛ ውስጥ ታገኘዋለህ። እናም ይህ የሚገርም ሚስጥርም፥ሚስጥር ፈቺም የሆነው ይህ 
ሰማያዊ መጽሓፍ ቅዱስ ከሁሉ ነገር በላይ ይበልጥብኛል እላለሁ።  
 
ከስዊድን ገጣሚዎችስ ማንን ታደንቃለህከስዊድን ገጣሚዎችስ ማንን ታደንቃለህከስዊድን ገጣሚዎችስ ማንን ታደንቃለህከስዊድን ገጣሚዎችስ ማንን ታደንቃለህ? ? ? ? ለምንለምንለምንለምን? ? ? ?     
በስዊድን አንቱ ከሚባሉት ደራሲያንና ገጣሚያን ድርሰቶች ውስጥ በተለያየ አጋጣሚ እጄ እየገቡ ካነብብኳቸውና 
ትኩረቴን ከሳቡት መካከል የማደንቃቸው ሁለት ገጣሚያንም አሉ። 
 
/Siv Cedering/ አንዷ ስትሆን፥ ተወዳጅ፥ እውቅ የልብ ወለድ ደራሲና ገጣሚ ናት። የሚገርመው ዘረፈ ብዙ 
ባለሙያም ነበረች። የተዋጣላት ተውኔት፣ የፊልምና የቴሌቪዥን ጸሃፊ፥ ሰዓሊና ቀራጺም ነች። እንዲህ ያለ ዘርፈ ብዙ 
የስነ ኪን ሕይወት ያለው ሰው ይማርከኛል።  
 
ሁለተኛው ደግሞ ተዋቂው በሕይወት ያሉት በስነ ጽሁፍ ዘርፍ 108ኛው የ2012 ኖቤል ተሸላሚ የሆኑት ክቡር /Tomas 
Transtroemer/ ናቸው። እኝህ ገጣሚ በይዘት ደረጃ ልክ የሓይኩ የግጥም አይነት በተፈጥሮ ውበት እና በሕይወት 
ፍልስፍና ላይ ጭብጥ ያላቸውን ግጥሞች በብዛት ነገር ግን ከሓይኩ የአጻጻፍ ስልት በተለየ በሌሎቹ መደበኛ የግጥም 
አጻጻፍ አይነቶች ነው የሚጽፉት። ይህ ነገራቸው ነው ትኩረቴን የሳበው። ከስዊድን ባለፈም የስካንዲናቪያ አገሮች ምርጥ 
ገጣሚ በመሆንም ነው የሚታወቁት። 
 



በስዊድን የረጅም ክረምት ወቅት ዙሪያ ተፈጥሮን ከሕይወት ጋር እያዋሃዱ ጥልቅ በሆነ መረዳት የሕይወት ፍልስፍና 
ያላቸው መንፈሳዊ አዘል ግጥሞቻቸው ነው እንግዲህ በአንባቢያንም ዘንድ ተወዳጅ ያደረጋቸው፥ለሽልማትም ያበቃቸው 
የሚል አስተያየት አለኝ። መንፈሳዊ /Dimension/ ያላቸው አይነት ናቸው። እናም እርሳቸውም ልክ እንደ አንድ 
ክርስቲያን ገጣሚ /Christian poet/ ነው እራሳቸውን የሚገልጹት።  
 
በልጆች መጽሓፍ ደግሞ /Astrid Lindgren/ ቀዳሚት ናቸው። በእኝህ ታላቅ ደራሲ የልጆች መጽሓፍ ተምሮ ያላደገ 
አንድም ስዊድናዊ አታገኝም ለማለት ይቻላል። እናም እርሳቸውንም አደንቃለሁ። 
   
በስዊድንኛ በስዊድንኛ በስዊድንኛ በስዊድንኛ ቋንቋ እንደምትጽፍ እንዲያውም አንድ የልጆች መጽሐፍ ማሳተምህ ይታወቃልቋንቋ እንደምትጽፍ እንዲያውም አንድ የልጆች መጽሐፍ ማሳተምህ ይታወቃልቋንቋ እንደምትጽፍ እንዲያውም አንድ የልጆች መጽሐፍ ማሳተምህ ይታወቃልቋንቋ እንደምትጽፍ እንዲያውም አንድ የልጆች መጽሐፍ ማሳተምህ ይታወቃል? ? ? ? የስዊድን ህጻናት የስዊድን ህጻናት የስዊድን ህጻናት የስዊድን ህጻናት 
መጽሓፍህን እንደምን ተቀበሉልህመጽሓፍህን እንደምን ተቀበሉልህመጽሓፍህን እንደምን ተቀበሉልህመጽሓፍህን እንደምን ተቀበሉልህ? ? ? ? ለወደፊቱስ ምን ታስባለህለወደፊቱስ ምን ታስባለህለወደፊቱስ ምን ታስባለህለወደፊቱስ ምን ታስባለህ? ? ? ?     
መጽሓፉ ከመታተሙ በፊት በአንድ የድራማ ማዕከል አማካኝነት በ/mprovisational/ ድራማ መልክ ተዘጋጅቶ 
ለሕጻናት ታይቷል። በሌላ አንድ የባህል ፌስቲቫል ፕሮግራም ላይም ለሕጻናት ተተርኳል። መጽሓፉ ከታተመ በኃላም 
እንዲሁ በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ በትረካ መልክ ቀርቧል። ምናልባት እነዚህ ነገሮች ተቀባይነቱን ያመላክቱ ይሆናል። 
 
የልጆች መጽሓፉ /The Sun and The Moon/ የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን፥ በመፅሓፉ ውስጥ የታሪኩ ማሳያ የሆኑ 
አጋዥ ስዕሎችን ማካተት ጥሩ በመሆኑ በስዕል ጭምር ተደግፎ የቀረበ ነው። በልጆች መጽሃፍት ውስጥ ስዕላትን 
ማካተቱ በህጻናት ዘንድ ተመራጭ የበለጠ ተመራጭ ያደርጋቸዋል። ስዕላቱ በቀላል መንገድና ግልጽ በሆነ መልኩ 
ታሪክን አስረጅና ሳቢ ስለሚያደርጉት በዚሁ የልጆች መጽሃፌ ውስጥ እኔው ራሴ ስዕላቱን ሰዬ ለማካተት የቻልኩት።  
ያው ለልጆች የሚሆን መጽሐፍ ሲጻፍም ልክ እንደ ሌሎቹ መደበኛው መጽሐፍት ዓይነት መሰረታዊ የስነጽሁፍ አጻጻፍ 
ሕግንና ሥርዓትን መከተልም ግድ ነው ።   

 
የዚህ የልጆች መጽሓፌ ጭብጥ ታሪክ የሚያጠነጥነው ስለ ፀሓይ እና ጨረቃ ነው። በሁለቱ 
የእኔ፥ እኔ እበልጣለሁ ግጭት ላይ ተመስርቶ። ልጆች ስለ ፕላኔቶችና ዩኒቨርስ መሰረታዊ 
የሆነ እውቀትና መረዳት እንዲኖራቸው በማድረግ ትምሀርት የሚሰጥ ነው። መፅሓፉ 
በፀሓይና ጨረቃ መካከል በውበት ቁንጅና፥ በኃይልና ጥንካሬ፥ በብርሃን ሰጪነትና በሰው 
ዘንድ ተወዳጅነት እኔ እበልጣለሁ በሚል የሚያደርጉትን ሙግት ይተርካል። በዛውም ስለ 
ወዳጅነትና መተጋገዝ እያዝናና ያስተምራል። 
 
አሁንም ያዘጋጀኃቸው ተጨማሪ መጽሓፎች አሉ። ይህንኑ የመጀመሪያውንና ሁለት 
ተጨማሪ የሕጻናት መጽሓፍት በሶስት ቋንቋዎች፥ ማለትም በአማርኛ በስዊድንኛ እና 
በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች፤ ነገር ግን እንደ አንድ መጽሓፍ ወጥ ሆነው ለማሳተም ስራ ላይ ነኝ።  

 
በባእድ አገር ቋንቋ መጻፍ የባእድ አገርን ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ያሳድጋል እንጂበባእድ አገር ቋንቋ መጻፍ የባእድ አገርን ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ያሳድጋል እንጂበባእድ አገር ቋንቋ መጻፍ የባእድ አገርን ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ያሳድጋል እንጂበባእድ አገር ቋንቋ መጻፍ የባእድ አገርን ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ያሳድጋል እንጂ    ለራስ ቋንቋ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ለራስ ቋንቋ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ለራስ ቋንቋ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ለራስ ቋንቋ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም 
ብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ያለህ አስተያየት ምንድን ነውብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ያለህ አስተያየት ምንድን ነውብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ያለህ አስተያየት ምንድን ነውብለው የሚከራከሩ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ያለህ አስተያየት ምንድን ነው? ? ? ?  
ጥያቄው የቋንቋ ጥያቄ ከሆነ አዎ የምትጽፍበት ቋንቋ የባእድ አገር ነው። ነገር ግን ጉዳዩ ከቋንቋ ጥያቄ በላይም ሆኖ ነው 
የሚታየኝ ለእኔ። ምን ማለት ነው፥ ጉዳዩ ምን ትጽፋለህ፥ ጸሃፊውስ ማን ነው የሚለው ከሁሉም በላይ ዋጋ አለው። ዛሬ 
ዛሬ እኮ የትም አገር ሁን፥ ምንም አይነት ቋንቋ ተናገር ዓለማችን ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድ እየሆነ መጥቷል።  
   
ዛሬ እኮ ጃፓን የተጻፈ የሓይኩ ግጥም ኢትዮጵያ ደርሷል። የአለቃ ገብርሃና ተረት እኮ ዛሬ ዓለም አቀፋዊ ሆኗል፥ የኦማር 
ካሕያም ሩባያት በየአገሩ ቤተኛ ሆነዋል። አዎ የምትጽፈበትን ቋንቋ ከማሳደግ አኳያ አስተዋጾ ይኖረዋል፤ ነገር ግን በዚያ 
ብቻ ተገድበው አይቀሩም። በትርጉምም ሆነ በተጻፉት ጉዳዮችና በጸሓፊያቸው አማካኝነትም አገርህ፥ማንነትህ፥ 
ቋንቋህም ባህልህ፥ ወግና ልማድህ ጭምር ነው በተዘዋዋሪ ዓለማቀፋዊ ሆኖ የሚያድገው።  
 
እዚህ ስዊድን ለምሳሌ ከሌላ አገር የመጡና በስዊድንኛ ቋንቋ መጽሓፍ የጻፉ ደራሲያንን የሚመዘግብና የሚያስተዋውቅ 
ኢንስቲትዩት አለ። በዚህ ተቋም አማካኝነት ደራሲያኑ ብቻ ሳይሆን የመጡበት አገርም ጭምር በታሪክ ተመዝግቦ ነው 
የሚተዋወቀው።  
 
በኢንስቲትዩቱ ከተመዘገቡት ውስጥ አስከአሁን እኔን ጨምሮ ሶስት ደራሲያን ከኢትዮጵያ አሉ። እናም ከተቻለ በተለያየ 
ቋንቋ መጻፍ ፋይዳው ብዙ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ።  
      
ያልተቋጨ እውነት በሚል ርእስ ባቀረብከው መጽሐፍ ውስጥ ምን የተለየ ነገር አስተዋውቄአለሁ ትላለህያልተቋጨ እውነት በሚል ርእስ ባቀረብከው መጽሐፍ ውስጥ ምን የተለየ ነገር አስተዋውቄአለሁ ትላለህያልተቋጨ እውነት በሚል ርእስ ባቀረብከው መጽሐፍ ውስጥ ምን የተለየ ነገር አስተዋውቄአለሁ ትላለህያልተቋጨ እውነት በሚል ርእስ ባቀረብከው መጽሐፍ ውስጥ ምን የተለየ ነገር አስተዋውቄአለሁ ትላለህ? ? ? ?     
ይህም ከባድ ጥያቄ ነው። ይህን እኔ ሳልሆን ሌላ ባለሙያዎች አይተው አስተያየት ቢሰጡበት የተሻለ ነው። ለእኔ ምንም 
አዲስ ነገር የለውም ያለኝን ነው ለማጋራት የሞከርኩት። መደበኛ ከሚባሉት በተጨማሪ የራሴ የሆኑ ነገሮች ያሉበትም 
ይመስለኛል። ከቅርጽና ይዘት አንጻር የሞከርኳቸውም አሉ። ለምሳሌ በአንድ ቃል ብቻ የሚገልጽን ጉዳይ/መልዕክት 



በዚሁ በራሱ አንድ ቃል እንዳለ የማስቀመጥና ከቃሎች ብዛት ይልቅ ገላጭ፥ባዶ በሆነ ህኔታ ማሳየት… /ጸጥታ/ 
የሚለውን ግጥም ማየት ይቻላል።  
 
ወጥ ሆነው የሚነገሩ፥ የሚፈሱ ወግ መሰል ግጥሞችንም አካትቻለሁ። በትረካ መልክ የሚጀምርም የግጥም አይነት 
አለው መጽሓፉ። እናም ቀሪዎቹን የበለጠ የባለሙያ እይታ የሚያስረዳው ይሆናል።  
 
በይዘት ደረጃ የሁሉም አይነት ሰው ውልደት፥ ሕይወትና ሞት አለበት። በእኔና አንተ፤ በእሱና እሷ በእኛና በእነሱ ውስጥ 
የሚነበቡ ይህ የሚሞተውን፣ ደግሞ የማይሞተውን ሰማያዊውኑም ዓለም እናይበታለን የሚል እምነትና ተስፋ አለኝ።  
ለሕትመት የበቃው ይህ ሆነ እንጂ ተካተው የነበሩ ሌላ ጉዳይን ብቻ በትኩረት የሚቃኙትን አንድ ወጥ በሆነ መልኩ 
ራሳቸውን ችለው በሌላ መጽሓፍ ለማሳተም ስል እንዲወጡ አድርጌአለሁ። ይህ ከሌላ የሙያ አጋር ወዳጆቼ ጋር 
የመከርኩበትና የተቀበልኩት ሃሳብም ነው፥ ወደፊት እናየው፥ እናነበው ይሆናል።  
 
ለምሳሌ በመጽሃፉ የፊት ገጽላይ የገጣሚውን ፎቶ እናያለን። ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ የገጽ ሽፋን ተሞክሮ የሚያውቅ ለምሳሌ በመጽሃፉ የፊት ገጽላይ የገጣሚውን ፎቶ እናያለን። ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ የገጽ ሽፋን ተሞክሮ የሚያውቅ ለምሳሌ በመጽሃፉ የፊት ገጽላይ የገጣሚውን ፎቶ እናያለን። ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ የገጽ ሽፋን ተሞክሮ የሚያውቅ ለምሳሌ በመጽሃፉ የፊት ገጽላይ የገጣሚውን ፎቶ እናያለን። ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ የገጽ ሽፋን ተሞክሮ የሚያውቅ 
አይመስለኝም። አይመስለኝም። አይመስለኝም። አይመስለኝም።     
አዎ። በሁለት መሰረታዊ ምክንያት ነው። አንድም መድብል መጽሃፉ ውስጥ በዚሁ አይነት ምስል የተገለጸን ሃሳብና 
መልዕክት የያዘ ግጥም አለ። ሁለት ደግሞ ከመጽሓፍ ሽፋን አይነቶች ውስጥ ይህን ፎቶ ዲዛይን ላይ ተመስርቶ 
የሚሰራውን ማስተዋወቅ ስለፈለኩ ነው። እንዳልከው ይህ አይነት የመጽሃፍ ሽፋን በአገራችን አልተለመደም፥ አሁን 
አሁን ግን በውጭው ዓለም አይነተኛ እየሆነ የመጣ ነው። ልክ የሲዲ፥ ዲቪዲ አልበሞች አይነት የመጽሓፍም ሽፋኖች 
ከደራሲያኑ ፎቶ ግራፍ ጋር የሚታተሙበት ሁኔታም ነው ያለው። 
 
እንደሚታወቀው የፊትና የኃላ ገጽ መጽሓፍ ሽፋን እንዲሁም እነዚህኑ 
ተከትለውና አስቀድመው የሚወጡ የውስጥ ገጾች መሰረታዊ ሃስብ አላቸው። 
እንደምታውቀው አንድ የፊት ገጽ ሽፋን ጽሁፍ እና/ወይም ምስል/Text and/or 
graphics/ እንዲኖረው ይደረጋል። ብዙውን ጊዜ አንድ የፊት ገጽ ሽፋን አርዕስት 
እና/ወይም የደራሲውን ሥም ከስዕል ጋር ወይም ስዕል ሳይኖረው ይዞ 
የሚወጣው አሰራር ነው የተለመደው። 
 
አሁን አሁን ግን ከዚህ መሰረታዊ ጽንሰ ሃሳብ ወጣ ያሉ አዳዲስ ነገሮች 
እየተዋወቁ ነው። ዘመናዊው ሕትመት /modern publishing/ አሁን ከደረሰበት 
እድገት ጋር ተያይዞ እያመጣው ያለ የምስልና ፎቶ ቅይጥ /graphic/photo 
Design/ ጥበባዊ አሰራርም አለ።  
 
እናም ይህን ሃሳብ መሰረት አድርጌ ነው የሰራሁት።  
    
    
ከዚህከዚህከዚህከዚህ    በተጓዳኝበተጓዳኝበተጓዳኝበተጓዳኝ    በዚሁበዚሁበዚሁበዚሁ    ገጽገጽገጽገጽ    ላይላይላይላይ    የሚከተለውየሚከተለውየሚከተለውየሚከተለው    ጽሁፍጽሁፍጽሁፍጽሁፍ    ተጽፎተጽፎተጽፎተጽፎ    ይነበባል።ይነበባል።ይነበባል።ይነበባል። ” ” ” ”እኔእኔእኔእኔ    ምለውምለውምለውምለው    ኅሊናኅሊናኅሊናኅሊና    ሳያርፉሳያርፉሳያርፉሳያርፉ...” ...” ...” ...” እስቲእስቲእስቲእስቲ    ግለጸውግለጸውግለጸውግለጸው????    
ከላይ እንደጠቀስኩት የእኔ መጽሓፍ ሽፋንና የግርጌ መግቢያ ጽሁፍ ቀደም ብዬ ያብራራሁትን አዲስ ነገር ብቻም 
አይደለም የያዘው። ከመድብሉ ጋር ተያያዥነት ያለው የአንድ ግጥም/ጽሁፍ ህሳብም አለው። መጽሃፉ እንደ ርዕስ 
የያዘው እዚሁ አጭር የግርጌ ጽሁፍ ውስጥ እደተገለጸው ያልተቋጨ እውነት የሚለውን ነው። በዚሁ ርዕስ ይህን ጽሁፍ 
መግቢያ አድርጎ ይሚጀምር አንድ ግጥም ውስጡም ተካቷል። ለዚያም ነው። 
 
ሰውን በሕይወቱና በስራው የሕሊና ተጠያቂ አድርጎ የሚሞግት አንድ አጭር ጽሁፍ አለኝ። የግጥሙን መነሻ ሓሳብ 
ጭብጡ ያደረገ ነው። ወደፊት ይታተም ይሆናል። ስለ ህሊና እና ሆድ ሙግት፥ በመኖርና ባለመኖር፥ በምንነትና 
በማንነት፥ በመሆንና ባለመሆን፥ እናም እንዲህ አይነት መነሻና መግቢያ ያላቸው ግጥሞችንም ስለመጽፍ ነው በዚያ 
መልኩ እንዲቀርብ የፈለኩት። 
   
በሃገረበሃገረበሃገረበሃገረ    ስዊድንስዊድንስዊድንስዊድን    የኢትዮጵያንየኢትዮጵያንየኢትዮጵያንየኢትዮጵያን    ቋንቋ፥ስነጽሁፍ፥ባህል፥ምግብናቋንቋ፥ስነጽሁፍ፥ባህል፥ምግብናቋንቋ፥ስነጽሁፍ፥ባህል፥ምግብናቋንቋ፥ስነጽሁፍ፥ባህል፥ምግብና    አልባሳትአልባሳትአልባሳትአልባሳት    ወዘተወዘተወዘተወዘተ    የሚተዋወቁበትየሚተዋወቁበትየሚተዋወቁበትየሚተዋወቁበት    የተለያዩ የተለያዩ የተለያዩ የተለያዩ ፕሮጀክትፕሮጀክትፕሮጀክትፕሮጀክት    ውስጥውስጥውስጥውስጥ    
በትርፍበትርፍበትርፍበትርፍ    ጊጊጊጊዜህዜህዜህዜህ    እንደምትሰራእንደምትሰራእንደምትሰራእንደምትሰራምምምም    አውቃለሁአውቃለሁአውቃለሁአውቃለሁ    ስለዚህስለዚህስለዚህስለዚህ    ጉዳይጉዳይጉዳይጉዳይ    ምንምንምንምን    የምትለውየምትለውየምትለውየምትለው    ነገርነገርነገርነገር    አለአለአለአለ????    
ከየት አገር እንደመጣህ፥ ማን እንደሆንክ፥ ምን ታሪክና ባህል እንዳለህ የማስተዋወቅና በማንነት የመኩራት ጉዳይ ነው። 
የትም ብንኖር ራስን ሆኖ መገኘትና መኩራት እንደሚኖርብን ነው። አገርህ ስትኖር ሁሉ ነገር ያንተው በሆነው እዛው 
ታሪክ፣ ባህልና ማህበረሰብ ስለምትኖር ይህ ጉዳይ በእጅ እንዳለ ወርቅ አይነት ነው የሚሆንብህ። 
 



 
 
ከአገር ስትርቅ ግን ይህ ጉዳይ በሌላ አዲስ አገር፥ ታሪክ፥ ባህልና ማሕበረሰብ ውስጥ ይፈታተንሃል። የአዲሱን አገር 
ታሪክ፥ ባህልና ማህበረሰብ ትማረዋለህ፥ ትላመደዋለህ እናም ትኖርበታለህ። ነገር ግን የአንተ አይደለም፥የሌላ ሰው ነው።
እናም አንተ ማነህ? ከየት ነው የመጣኸው? ምን ታሪክ፣ ባህልና የእኔ የምትለው ነገር አለህ? የሚለው ጥያቄ በዚሁ አዲስ 
አገር ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሁሌም ይነሳብሃል ወይም ይገጥምሃል። እናም ከየት እንደመጣን፥ ማን 
እንደሆንን፥ ምን ታሪክ፥ ቋንቋ፥ ስነጽሁፍ፥ ባህል፥ ምግብና አልባሳት እንዳለን የማስተዋወቅና የማስተማር ኃላፊነት 
ሁላችንም ሊኖረን ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ስለ እውነት ደግሞ ከማንም በላይ የሚነገር፥ የሚታይ፥ በሁሉ ዘርፍ 
የእኛ የምንለው ድንቅ የሆነ ማንና ምንነታችንን በኩራት የምናስተዋውቅበት የብዙ ሕብር ሃብት ባለቤት ነን። እናም 
ይህን በማድረግህ ትኮራለህ፥ የሚገባህን አክብሮትም ታገኛለህ።  
 
በታሪክ ቡና ከየት አገር እንደመጣ ብዙም በማያውቁ የሌላ አገር ሰዎች መሃል ስትኖር፤ ነገር ግን በቀን እስከ አስር ስኒ 
ቡና እየጠጡ ስለቡና ያላቸውን ፍቅር ባገኙት አጋጣሚ ሲገልጹ ስታይ፥ አንተ ግን ከቡና ታሪካዊ አገር መጥተህ ሳለህ 
ይህን ሳታስተዋውቅና ሳታሳውቅ ብትቀር የሕሊና ተጠያቂ ያደርግሃል። እናም ትቆጫለህ፥ እንደውም ይብስብሃል።  
 
ከሰው ልጅ የረጅም እድሜ ዘር መገኛ አገር መጥተህ፥ በተፈጥሮም፥ በድንቃ ድንቅ አእዋፍትና እንስሳት፥ በነጻነት ትግል፥ 
በሓይማኖትና ነባር የረጅም ጊዜ ስልጣኔ ምስክር የሆኑ ሃብቶች ታሪክና ባለቤት ሆነው ሳለህ፤ እየተነቀሱ በሚወጡ 
ችግራችን ብቻ በደፈናው ልትገለጽ አይገባም። እኔ፥እኛ ይህም አለን፥ እንዲህም ነን ብለህ ባገኘኸው አጋጣሚ ሁሉ 
ራስህን ማስተዋወቅ መቻል የብዙዎችን የተሳሳተ አመለካከት ትለውጣለህ። ይህን ነው ባገኘሁት አጋጣሚና በትርፍ 
ጊዚዬ የምስራው።  
 
በቅርቡበቅርቡበቅርቡበቅርቡ    አንድአንድአንድአንድ    የሬዲዮየሬዲዮየሬዲዮየሬዲዮ    ፕሮግራምፕሮግራምፕሮግራምፕሮግራም    ላይላይላይላይ    እይሰራህምእይሰራህምእይሰራህምእይሰራህም    ነው።ነው።ነው።ነው።    በአንድበአንድበአንድበአንድ    የስዊድንየስዊድንየስዊድንየስዊድን    የሬዲዮየሬዲዮየሬዲዮየሬዲዮ    ጣቢያጣቢያጣቢያጣቢያ    ላይላይላይላይ    የስርጭትየስርጭትየስርጭትየስርጭት    ጊዜጊዜጊዜጊዜ    መጀመርህመጀመርህመጀመርህመጀመርህ    
ይታወቃል።ይታወቃል።ይታወቃል።ይታወቃል።    የዚህየዚህየዚህየዚህ    ሬዲዮሬዲዮሬዲዮሬዲዮ    መጀመርመጀመርመጀመርመጀመር    ዓላማውዓላማውዓላማውዓላማው    ምንድንምንድንምንድንምንድን    ነውነውነውነው? ? ? ? የወደፊትየወደፊትየወደፊትየወደፊት    ግቡግቡግቡግቡ? ? ? ? ራእዩናራእዩናራእዩናራእዩና    ተስፋውስተስፋውስተስፋውስተስፋውስ    ምንድንምንድንምንድንምንድን    ነውነውነውነው? ? ? ?     
ይህ የራዲዮ ፕሮግራም ስርጭት ከጀመረ ወራት አልፎታል። በስዊድን /Radio Skelleftea/ ጣቢያ ላይ የሚሰራጭ 
ሲሆን በኢንተርኔት አማካኝነትም በመላው ዓለም ሊደመጥ ይችላል። በማህበራዊና ባህላዊ እንዲሁም አብሮ ለመኖር 
በሚያስችሉ ጉዳዮችና ጥያቄዎች ዙሪያ ትኩረት ያደረገ ነው።  
 
ይህ አሁን የጀመርኩት የራዲዮ ፕሮግራም በአንድ የስዊድን ተቋም ከተቀረጸ ተያያዥነት ካለው ፕሮጀክት ጋር ተጣምሮ 
ነው ወደ ሥራ ሊተገበር የቻለው። ከዚህ ቀደም ብሎ እዚህ ስዊድን በማጣሁ በአንድ ዓመት ውስጥ ከጋዜጠኝነት 
ሙያዬ ጋር በተያያዘ በዚሁ/Culture and Integration/ ላይ ትኩረቱን ያደረገ የሚዲያ ፕሮጀክት አዘጋጅቼ በዓላማ ላይ 
በሚሰራ አንድ ተቋም አማካኝነት ለምኖርበት ክፍለ ከተማ ቀርቦ በጀት ተመድቦለት በዚሁ ራዲዮ ጣቢያ ላይ ለሁለት 
ዓመት ያህል ሰርቻለሁ።  
 
ከዚያ በኃላ እኔም የሚዲያ ትምሀርቴን ነው የቀጠልኩት፥ ከ/Radio production and project/ ትምሀርቴ በኃላ ይህን 
ፕሮጀክት አልተመለስኩበትም ነበር። ይሁን እንጂ ጉዳዩን በእቅድ ደረጃ ይዤው የሚዲያ ትምህርቴን ካጠናቀቅኩ በኃላ 
በ/Personal supervisor/ ሙያ በክፍለ ከተማው ውስጥ ከወጣት የውጭ አገር ስደተኞች ጉዳይ ጋር በተያያዘ እየሰራሁ 
ሳለ ጎን ለጎን ስዘጋጅበት ቆየሁ።  
 
በኃላም በስዊድን መንግስት የሰራተኞች ቅጥር ጉዳይ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ውስጥ/Swedish Public Employment 
service - በJobcoach እና superviser/ ባለሙያነት እየሰራሁ አንድ በስዊድን ክልላዊ አብያተ ክርስቲያን ሥር ያለ 
ተቋም ሊሰራው ላቀደው አንድ የ/Integration project/ የቦርድ አባል አድርጎ መርጦኝ ከመደበኛ ሥራዬ ጎን ለጎን 
በፕሮጀክቱ ላይ ለመስራት ስለቻልኩ ይህ አሁን የጀመርነው የሬዲዮ ፕሮግራምም የዚሁ ፕሮጀከት አንድ ክፍል 
አንዲሆን ሕጋዊ ፍቃድ ካለው ኢትዮዓለም ከተሰኘው የግሌ ከሆነ የሚዲያ ተቋም ጋር በጋራ ለመስራት አዘጋጅቼ 
በማቅረብ ተቀባይነትና ድጋፍ አግኝቶ ሊጀመር ችሏል።  
 
ሁለት ሳምንታዊ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ያለው፥ ይኸው የአንድ ሰዓት የአማርኛ እና በስዊድንኛ ቋንቋ የሚተላለፍ የ30 
ደቂቃ ፕሮግራም። ሁለቱም ላይ በአዘጋጅነትና አቅራቢ እንዲሁም በኃላፊነት ከመደበኛ ስራዬ በተጨማሪ ጎን ለጎን 
እየሰራሁ ነው።  
 
የመጀመሪያው ምዕራፍ የሥርጭት ጊዜ በዚሁ የፈረንጆች በጋ ወቅት ላይ ያበቃና ቀጣዩ ምዕራፍ የስርጭት ጊዜ ደግሞ 
ከበጋው የእረፍት ወቅት በኃላ የሚቀጥል ይሆናል። 
 



የሬዲዮ ፕሮግራሙን መደበኛ የቀጥታ ሥርጭቱንና 
ቀደም ብለው የተላለፉ ፕሮግራሞች በኢንተርኔት 
በwww.goldtown.se ወይም በwww.ethioalem.com 
ከየትኛውም የዓለማችን ክፍል ማዳመጥ ይቻላል።  
 
የወደፊት ግቡ፥ ራእዩና ተስፋውስ ላልከው ፕሮጀክቱ 
በስዊድን ራዲዮ ኢንተርናሽናል ጣቢያ ላይ/Sweden 
radio International/ የአማርኛ ፕሮግራም ለመጀመር 
የሚያስችል ዓላማ ነው ያለው።  
 
በጉዳዩም ላይ ከሚመለከታቸው ሰዎችና ኃላፊዎችም 
ጭምር ይህን ፕሮጀክት አስተዋውቄ ተነጋግሬበታለሁ። 
እናም የሚሳካ ከሆነ ይህ ነው የወደፊት ራእዩ።  

    
ወጣት ገጣሚ እንደመሆንህ ተሞክሮህንወጣት ገጣሚ እንደመሆንህ ተሞክሮህንወጣት ገጣሚ እንደመሆንህ ተሞክሮህንወጣት ገጣሚ እንደመሆንህ ተሞክሮህን    መሰረት አድርገህ ለወጣት ገጣሚያን የምታስተላልፈው መልእክት ካለህመሰረት አድርገህ ለወጣት ገጣሚያን የምታስተላልፈው መልእክት ካለህመሰረት አድርገህ ለወጣት ገጣሚያን የምታስተላልፈው መልእክት ካለህመሰረት አድርገህ ለወጣት ገጣሚያን የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ????    
ከራሴ ልምድና ተሞክሮ በመነሳት ከቅን የሙያ ወዳጆች ጋር መወያየት፣ መተጋገዝና አብሮ መሥራት ውጤታማ 
ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። ብዙ ነገሮችን ማንሳት ቢቻልም የተወሰኑ ጉዳዮችን ግን መግለጽ እወዳለሁ።  
 
በመጀመሪያ ዓላማን ማወቅና ማስቀደም ወሳኝነት አለው። አስቀድሞ ግቡ ምን መሆን እንዳለበት ለማወቅ ጥረት 
ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ግጥሙ አንድ የሕይወት አጋጣሚን እንዲገልጽ ነው? የፍትህ መጓደልን ለመቃወም ነው? 
ወይስ የተፈጥሮ ውበትን ለመግለጽ ነው? እነዚህን መሰል መጠይቆች መልስ ማግኘታቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።  
 
እያንዳንዱ ግጥም የራሱ የሆነ ጭብጥ አለው። ጭብጥ ስንል ግን አርዕስት ብቻ ማለት አይደለም። አንድ ግጥም የራሱ 
የሆነ ጭብጥና ሃሳብን አጣምሮ መያዝም ይኖርበታል። ሁሌም ይህን ማጤን ያስፈልጋል። በአጭሩ ለማስቀመጥ ያህል፥ 
ሓሳብሓሳብሓሳብሓሳብ    ++++    አስተያየት አስተያየት አስተያየት አስተያየት = = = = ጭብጥጭብጥጭብጥጭብጥ    
    
በምሳሌ ለማስረዳት ደግሞ፥ 
““““የአድዋ ጦርነትየአድዋ ጦርነትየአድዋ ጦርነትየአድዋ ጦርነት”””” ብንል ይህ ጭብጥ አይደለም፥ አንድ አርዕስት ብቻ ነው። አንድን ክስተት ብቻ ይገልጻል እንጂ ውስጡ 
ምንም ሃሳብ፥አስተያየትም ሆነ የሕይወት ወይም የጥበብ አቋምን አይገልጽም።  
 
ነገር ግን አንደ ጭብጥ ቀጣዩን እንመልከት፥ 
አድዋ ሲሔድ ምንሊክ ኑ ካለአድዋ ሲሔድ ምንሊክ ኑ ካለአድዋ ሲሔድ ምንሊክ ኑ ካለአድዋ ሲሔድ ምንሊክ ኑ ካለ    
ኸረ አልቀርም በማርያም ስለማለኸረ አልቀርም በማርያም ስለማለኸረ አልቀርም በማርያም ስለማለኸረ አልቀርም በማርያም ስለማለ    
ታዲያስ ልጁ ሲጠራው ምን አለታዲያስ ልጁ ሲጠራው ምን አለታዲያስ ልጁ ሲጠራው ምን አለታዲያስ ልጁ ሲጠራው ምን አለ    
ወይ ሳልለው ብቀር ያኔወይ ሳልለው ብቀር ያኔወይ ሳልለው ብቀር ያኔወይ ሳልለው ብቀር ያኔ    
እኔን አልሆንም ነበር እኔእኔን አልሆንም ነበር እኔእኔን አልሆንም ነበር እኔእኔን አልሆንም ነበር እኔ    

ቴቴቴቴዎዎዎዎድሮስ ካሳሁንድሮስ ካሳሁንድሮስ ካሳሁንድሮስ ካሳሁን////ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ ቴዲ አፍሮ / / / / ----    ጥቁር ሰውጥቁር ሰውጥቁር ሰውጥቁር ሰው    ----    የሙዚቃ አልበምየሙዚቃ አልበምየሙዚቃ አልበምየሙዚቃ አልበም    
 
የተለየ እይታ ያለው፥ አንድን ነገር ከተለመደው ሁኔታ፥ሁሉም ሰው ከሚያየው መደበኛ አስተያየት በተለየ መልኩ አይቶ 
ማሳየት ሲችል ነው አንድን ገጣሚ ይህ ብቃት አለው የሚያሰኘው። ዋናው ጉዳይ አንድን ቦታ፥ ነገር፥ ሰው ወይም ሃሳብ 
ግልጽ ከሆነው ጭብጡ በተቃራኒው ወይም ባልታየው ግልባጭ/subvert/ ጭብጥ በኩል ማሳየት መቻል ነው።   
 
 
በተጨማሪ ለሌሎች ሰዎች በማሳየት ሂስ እንዲሰጡበት ማድረግ ብዙ ያስተምራል። ጥሩ ግጥም ነው ከሚል አስተያየት 
ይልቅ ሙያዊ የሆነ ገንቢ ሂስ እንዲሰጡዋቸው መጠየቅ ይኖርባቸዋል።  
 
ከተመክሮ ደግሞ በዙሪያቸው ካሉ ቅን የሙያ ወዳጆቻቸው ጋር በጋራ መስራትና አግባብ የሆነ ወዳጅያዊ የሙያ እገዛና 
ድጋፍ መቀበልም፥ መስጠትም አስፈላጊ ነው። በዚህ ሁኔታ አብረውኝ የሰሩ ቅን ሙያዊ ወዳጆች በዙሪያዬ አሉና በዚህ 
አጋጣሚ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። 
 
ግጥም ልክ እንደ ወይን በቆየ ቁጥር እየጣፈጠ ነው የሚሔደው ማለቴን ላስታውስና፥ ግጥምን እያቆዩ እና እየቆዩ 
ማንበብና ማየትም ጥሩ ነው እላለሁ። 
 
እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዓለማየሁእግዚአብሔር ያክብርልኝ ዓለማየሁእግዚአብሔር ያክብርልኝ ዓለማየሁእግዚአብሔር ያክብርልኝ ዓለማየሁ! ! ! ! በሌላ ቃለምልልስ እስክንገናኝ በጥበብ እልፍኝ ያክርምህበሌላ ቃለምልልስ እስክንገናኝ በጥበብ እልፍኝ ያክርምህበሌላ ቃለምልልስ እስክንገናኝ በጥበብ እልፍኝ ያክርምህበሌላ ቃለምልልስ እስክንገናኝ በጥበብ እልፍኝ ያክርምህ!!!!    
እኔም በጣም አመሰግናለሁ! አንተም ገጣሚ አይደለህ፥ ይህን ቃለ ምልልስ የሚያነቡትንም ጨምሮ አብሮ ያክርመን። 


