
በኦርጋን የመዘመሩ ጉዳይ/ መዝሙርና የመዝሙር 
መሳሪያዎች 

አማራጭ አስተያየት 
ከዘነበ በቀለ 

ዮሐንስ አፈወርቅ በሚባሉ ሰው ከላይ በርዕሱ ላይ የተገለፀውን ሀሳብ ስለ ሙዚቃ መሳሪያዎችና ስለ 
ያሬዳዊ ሙዚቃ የዜማ ጠባይ የተሰነዘረውን አስተያየት በጥሞና ተመልክቸተዋለሁ። በእውነቱ የዚህ 
አይነት በምርምር ላይ ያተኮረ ፅሁፍ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በመሆኑም ምስጋናዬ ከፍተኛ ነው። 
በዚህ ፅሁፍ ዙሪያ የኔ አስተያየት የሚያተኩረው በመሳሪያዎቹ በተለይም በአርጋኖንና በክራር፣ ዋሽንት 
ላይ የተሰነዘረውን ሀሳብ በሚመለከት ነው። በእርግጥም ኦርጋኖን የሚለው ቃል ኦርጋን ማለት መሆኑን 
ፀሀፊው በሚገባ አብራርተዋል። እንደዚያ ከሆነ የኦርጋንን አፈጣጠር መቃኘት እንደሚኖርብን 

ይሰማኛል። ኦርጋን ስለሚባለው መሳሪያ ስናይ መሳሪያው የተዋወቀው በ 11ኛውና 12ኛው መቶ 
ክፍለ ዘመን ነው። ይህም በአንገት ላይ ተንጠልጥሎ ለዓለማዊ ሙዚቃ ይውል የነበረው ተንቀሳቃሽ 

ኦርጋን (Portative Organ) ተቀይሮ በፊት ለፊት የሚጫወቱት ቀኝ እጅና ግራ እጅ የተወሰነ 
ስፍራ ተሰጥቷቸው በተወሰኑ ጣቶች፣ በተለይም ግራ እጅ ከሁዋላ ያሉትን ቁልፎች እንዲጫወት 

የተደረገበት ሲሆን ያም ሆኖ እንኳ ለአጨዋወት ብዙ አመቺ ያልነበረ እንደሆነ ይታወቃል። ዶር. ሀንስ 

ሂክማን የተባለ ”A monograph on the portative organ” ደራሲ፣ ይህ መሳሪያ 
የሙዚቃው መሰላል ሁልጊዜ በ ስምንት ድምፅ መሰላል ወይም ክሮማቲክ የሆነ ማለትም በሴሚቶንስ 
ርቀት ያልተገነባ ነው ስለሚል፣ ምናልባትም በፀሃፊው ዮሀንስ አፈወርቅ ጥቆማ መሰረት መሳሪያው 

ፔንታቶኒክ ወይም ባለ አምስት ድምፅ ቅኝት ሊሆን እንደሚችል መላምት መፍጠር ይቻላል። ፀ\ሀፊው 
የክራርንና የዋሽንትን አጠቃቀም በሚመለከት ናቡከደነፆር ጣኦት ካሳጀበባቸው መሳሪያዎች መሃል 
እንደሆኑ ጠቅሰው ነገር ግን መጠቀም መቻሉን ተቀብለዋል። የኔም አስተሳሰብ ተመሳሳይ ነው። 
ተመሳሳይነቱ መሳሪያውን ከሀጢአት ማጀቢያነት ከማዛመዱ ላይ አይደለም። ክራርም ሆነ ዋሽንት አሁን 
ባላቸው የቅርፅ አይነትና ሊፈጥሩት ከሚችሉት ድምፅ አኳያ ሳየው ለጣኦት የሚጠቅሙ ሆነው 

አላገኛቸውም። ዋሽንት በቀረርቶ፣ ክራር በቼ! በለው፣ ርኩስ መንፈስ አባራሪዎች እንጂ ካዳሚዎች 
ሊሆኑ አይችሉም። በተለይ የኢትዮጵያን ማለቴ ነው። በእርግጥ ኦርጋንም ሆነ ዋሽንትና ክራር የቅዱስ 
ያሬድን ዜማ ሙሉ በሙሉ የመተርጎም አቅም አላቸው ብዬ አላምንም።  

አንደኛ – ኦርጋን በመጀመሪያ በይፋ የተዋወቀውም ሆነ የተሻሻለ ቅርፅና ድምፅ እንዲኖረው የተደረገው 
አውሮፓ ውስጥ ነው። በመሆኑም ከመጀመሪያው ይዘቱ ተለውጦ የበለፀገ ድምፅ እንዲኖረው በመደረጉ 

ዲያቶኒክ/ የስምንት ድምፅ መሰላል እንዲኖረው ሆኗል። ስለዚህም በዚህ መሳሪያ የሚቀርቡ ዜማዎች 
የአውሮፓውያንን የድምፅ አደራደር ስልት ይከተላሉ ወይም በትክክል ሄሚቶኒክና አንሄሚቶኒክ 

ፔንታቶኒክን በተለይም የያሬድ የዜማ ስኬሎች/መሰላሎችን መተርጎም አይችልም።  

ይህ ማለት ግን ኦርጋን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጠቀሚያ እንዳይሆን 
የሚያግደው ነገር አለ ማለት አይደለም። ቁም ነገሩ ያለው የመሳሪያው የያሬድን ዜማዎች የመተርጎም 
ብቃት ላይ ነው። በዚህ ረገድ ሲታይ ኮንቬንሽናል የአውሮፓ ኖታ ሲስተም ሙሉ በሙሉ የተሳካለት 
ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህም የቅዳሴንም አራህራሂ ዜማ ሆነ፣ የድጓን የኖየምስ ምልከታ በሚገባ 
ይገልፀዋል ማለት አስቸጋሪ ነው። 



ሁለተኛ - መሰንቆ፣ ክራርና ዋሽንትን በተመለከተም፣ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የተለያዩ ጨዋታዎች 

የሚቀርቡበት ስልቶች/ሞዶች አሉ። በመጀመሪያ የያሬድ ሙዚቃዊ ስልቶች ከዓለማዊው የዜማ ስልት 
ጋር ሙሉ በሙሉ የሚመሳሰል አይደለም። ምንም እንኳ በስኬል ሲስተማቸው ባለ አምስት 

ድምፅ/ፔንታቶኒክ ቢሆኑም፣ የስኬል አደራደራቸው ይለያያል። በግዕዝ ዜማም ሆነ በዕዝል ወይም 
በአራራይ የሙዚቃ ሞድ በቅላፄ ላይ የሚደባለቁ፣ 

በዜማ ስሪታቸውም የሚለዩ ቶኖች/ tunes አሉ። እነዚህ ድምፆች በዓለማዊው የሙዚቃ መሰላል 
ውስጥ የሚገኙ አይደሉም። መሰንቆ፣ ክራር፣ ዋሽንት የሙዚቃ መሳሪያዎች የሚቃኙት በዓለማዊው 
ሙዚቃ ሞዶች ነው። በመሆኑም የያሬድን ትክለኛ ዜማ መተርጎም ይቸገራሉ። ስለዚህም የመከራከሪያው 
ጭብጥ ምን እንደሆነ ለማወቅ ግር የሚያሰኝ ነው። 

ለማንኛውም በመደምደሚያዬ ማለት የምፈልገው የሚከተለውን ነው። 

ማጠቃለያ፦ 

እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው፣ በየትኛውም የሙዚቃ መሳሪያ ሀይማኖታዊ ዜማዎችን ማጀብ 
ወንጀል እንዳልሆነ ነው። ይህ አይነቱ አሰራር እንዲያውም ዘግይቶ ነው ወደ እኛ የመጣው። በእርግጥ 
በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ሴት ዘማሪያን ወይም ኳየር ግሩፕ በያኔው አባ ሀብተማርያም ወርቅነህ 
አነሳሽነት ተመስርቶ እንደነበር አስታውሳለሁ። ይኸ ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት መስፋፋት ጠቃሚ የነበረ 
ነገር እንጂ ሊወገዝ የሚገባው አይደለም። 

ከፀሐፊው ከዮሐንስ አፈወርቅ አስተያየት ላይ በመነሳት እንጂ! ሌላኛውን ፅሁፍ አላገኘሁትም። ሆኖም 
ግን በምን ዙሪያ ሀሳቡ እንደሚያጠነጥን መገንዘብ ችያለሁ።  

ያሬዳዊው ዜማ ለብዙ ዘመናት ሳይበረዝ መተላለፍ የቻለው በቤተክርስቲያኒቱ አባቶች ተጠብቆ 
በመቆየቱ ነው። በሙዚቃ መሳሪያው አጀብ ላይ ጥንቃቄ ካልተወሰደ በቀር በሁለቱም ማለትም 
በኦርጋንና በሀገር ባህል መሳሪያዎች ያሬዳዊ ዜማን ማጀብ አደገኛ ነው።፣ አደጋው ዜማውን ይበርዛል፣ 
ተቆራርጦ እንዲቀርብ ያደርጋል፣ ዘማሪው እራሱን ለማስተካከል ሲል ዜማውን ሳይሆን መሳሪያውን 
በመከተል ቃናውን ያጠፋዋል። በመሆኑም መወሰድ የሚገባው ነገር አለ። መወሰድ የሚገባው፣  

1. ሃይማኖታዊ መዝሙሮች በአዳዲስ መልዕክት አዘል ድርሰቶች ላይ እንዲያተኩሩ ማድረግ።  

2. . ያሬዳዊ ዜማ መታጀብ ያለበት በባህላዊው ከበሮ፣ ፅናፅልና መቋሚያ ብቻ እንዲሆን ማድረግ።  

3. ሃይማኖታዊ መዝሙሮች በሙያተኞች እንዲመሩ ማድረግ። ለምሳሌ ዋሽንት ያሬዳዊ ዜማን 
በቅላፄ ማስዋብ ስለማይችል ወይም የመሳሪያው ጠባይ ስለማይፈቅድለት ተጨማሪ ቶን ፍለጋ 
የሩቅ ምስራቅ ፔንታቶኒክ አጠቃቀምን ተከትሎ ለማጀብ ወይም ድምፅ ለማውጣት ሲጥር 
ይስተዋላል። እነዚህ አይነቶቹን ግድፈቶች ለመቋቋም ቢቻል ከያሬድ አዘማመር ስልት ማለትም 
ከግዕዝ፣ ዕዝል፣ አራራይ፣ ሞዶችን በመሳሪያ ከመጠቀም መቆጠብና በሙያተኞች እገዛ በኖታ 
የተፃፈ ቅንብር እንዲኖረው ማድረግ አስፈላጊ ነው። 

4. ኦርጋን ከሀገር ባህል መሳሪያዎቹ የበለጠ ለያሬዳዊው ዜማ ቅርበት የለውም አይኖረውምም። 
ሀሳቡ የተገፋው ክርክሩን በአሸናፊነት ለመወጣት ካልሆነ በስተቀር ከሌሎቹ ተሽሎ ለመገኘቱ 
ማስረጃው አጥጋቢ አይደለም። 



በመሆኑም ይህን ነጥብ ለግጭት ምክንያት ከማድረግ ይልቅ ለወደፊቱ እንዴት ተሻሽሎ መስራት 
እንዳለበት ማለሙ የበለጠ ይሆናል። በተረፈ በሁለቱም በኩል ለማሻሻል የሚደረገውን እርምጃ 
አደንቃለሁ። ይበልጥ ግን አሰራሩ ከተስተካከለ የሀገር ባህሉ ሙዚቃ መሳሪያ አጀብ ከዲያቶኒክ ስምንት 
ድምፅ ተፅዕኖ ሊያድን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። 

አመሰግናለሁ 

 

 


