ቆልዑን መንእሰያት ኣባል ሓደ ንጥፈታዊ ጉጅለ ንክዀኑ፥
ኣዝዩ ክቡር ኣይኰነን። ከም`ቲ ልሙድ ሙዚቃዊ ጽሑፍ፣
መስርሒ ሙዚቃ፣ ክምኡ እውን፥ መለለዪ ክዳን፥ ኣብ`ቲ
ትሕዝቶ ድሙራት እክ እንተ ዀኑ፣ ገለ ወጻኢታት መገሻ፣
ትምህርቲ ግና፥ ተወሰኽቲ ወጻኢታት ኰይኖም ክመጹ
ይኽእሉ እዮም።

ሓበሬታ ዛዕባ ሙዚቃዊ ጉጅለ

ንዝያዳ ፍልጠጥ ግና፥ ምስ ኣብ ከባቢ ዚርከብ ማእከል ንጥፈት
ብምርኻብ ዋጋን ካልእን ምሕታት ኣገዳሲ እዩ።
ካብ ኮሙነ ሓገዝ ወጻኢታት ምሕታት እውን፥ ፍቑድ ስለ ዝዀነ፣
ወለዲ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።
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ኩሎም ኣብ ጉጅለ ቆልዑ ዝሰርሑ ዓበይቲ ሰባት፥ ብፖሊስ
ዝተመስከረ ወረቐት ከቕርቡ ግዴታ እዩ!

ሙዚቃዊ እንታይ እዩ፧
ኣብ ነርወይ ኣዝዮም ብዙሓት ቆልዑን መንእሰያትን ዝሳተፍዎ ኮርፕስ
ዝፍለጥ ሙዚቃዊ ጸወታ ኣሎ። ንምዃኑ ግን እንታይ እዩ፧ ኣብ`ቲ
ጉጅለ፥ ዝንፋሕ ሻምቢቆ ወይ እውን ዝሕርሐር በገናዊ መሳርሒ ብሓባር
ዝጽወት ልምምድ ይወሃብ እዩ። ኣብ`ቲ ጉጅለ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ሙዚቃ
ምምናይን ምምራጽን ዝከኣል እኳ እንተ ዀነ፣ ኣብ መወዳእታ ግና፥ ብመራሕ ጉልለ
ወይ መምህር እዩ ዝውሰን።
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ጉጅለ ኣለዉ፤ ቆልዑ ጥራሕ ወይ መንእሰያት ጥራሕ ዝጻወቱሎም፣
ወሎዳዊ ጉጅለ፥ ቆልዑ፣ መንእሰያት፣ ከምኡ እውን፥ ዓበይቲ ሓቢሮም ዝጻወቱሉ ጉጅለ
እዩ። ጉጅለ ዓበይቲ፥ ልዕሊ15 ዓመት ጥራሕ ዝጻወቱሉ ጉጅለ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ
ክሊ ዕድመ 7 - 9 ዓመት ምጅማር ይከኣል፤ ክሳዕ 19 ዓመት ከኣ ምጽናሕ ይከኣል። ሓፈሻዊ
ጾታ ከይፈለየ ዘሳትፍ ኰይኑ፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ግና፥ ይፈላለይ እዩ።
እቶም ኣብ ጉጅለ ዝጻወቱ ኣባላት፣ ሙዚቀኛታት ተባሂሎም ይጽውዑ። ኣብ ቤት
ትምህርቲ ክጅምሩ እንከለዉ ድማ፥ ፈለምቲ ወይ ንኡሳን እናተባህሉ ይጽውዑ።
ኣብ ከም`ዚ ክውነት፥ እቶም ጀመርቲ ሙዚቐኛታት መባእታ ቃና ሙዚቃ ብሓባር
ይጻወቱ፤ መብዛሕትኦም ቦታታት፥ ብምኩራት መሳርሒ ሙዚቃ ዝመልኩ ውልቀ
መምሃራን ክተሓዝ ይከኣል እዩ። ድሕሪ ውሑድ ልምምድ መሳርሒ ሙዚቃ
ኸኣ፥ ጸወታ ሓባር ምጅማር ይከኣል። ኣባል ቀዋሚ ጉጅለ ብምዃን ከኣ፥ ምስ
ቀዲሞም ዝተጻወቱ ኣባላት ብምዃን፥ ምጽዋት ይከኣል።
ኣብ ከም`ዚ ጉጅለ ምጽዋት፥ ፍሉይ ድልየት ስለ ዝዀነ፣ ምሉእ ጊዜ ህይወትና
ክንነጥፈሉ እንኽእል ኣምር እዩ። ጽውት ሙዚቃ ስለ ዝኣረግነ ክንገድፎ
ኣይንድረኽን ኢና። ኣብ ምሉእ ሃገር ዓበይቲ (ኣረግቶት እውን) ዝጻወቱሉ ጉጅለ
ስለ ዘሎ፣ ምስካልኦት ምጽዋት ዜኽእል ዕድል ገፊሕ እዩ።
ኣብ ነርወይ፥ ምስ ጽንብል መዓልቲ ነጻነት (ጉንበት 17 ) ኣተኣሳሲሮም ምርኢታት
ዘዳልዉ ብዙሓት እዮም። ይኹን እንበር፥ እተን ጉጅለታት ካልኦት ዝተፈላለዩ
መደባት ምርኢት ዘሎወን እየን። ብዙሓት ጉጅለታት ሙዚቃ፥ ኣብ
ዝተፈላለዩ ወቕትታት ወይ ድሙቓት መዓልታት ዝቐርቡ መደባት
ኣሎወን። እቲ ዝግበር ዑደት፥ ንመብዛሕትአን ጉጅለታት ሙዚቃ ዓብዪ
ኣጋጣሚ እዩ።

ስለምንታይ ኣብ ጉጅለ ይጽወት፧

ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ምህላው፥ ምስ ኣብ ከባቢ ዝነብሩ ካልኦት ሰባት
ምፍላጥ ይፈጥር፤ ጉጅለኣዊ ልምምድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካብ
ሓደ ክሽዕ ክልተ መዓልታት እዩ ዚካየድ። ኣብ`ቲ ልምምድ፥ ማሕበራዊ ዝምድና
ኣገዳሲ ግደ ዘሎዎ ኰይኑ፣ ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ን ንኣሽቱ ክሕግዝዎምን ክምህርዎምን
እንከልዉ ዚኽሰት ማሕበራዊ ዝምድና ኸኣ ሓደ መርኣያ እዩ። ኣብ`ቲ ጉጅለ፥ ዓበይቲን
ንዓሽቱን ኣገደስቲ እዮም፣ ወዲ ወይ ጓል ምዃና፥ ፍሉይ ግደ የብሉን። ኣባል ጉጅለ ምዃንን
ምቕጻልን፥ እንታይ ዓይነት ሙዚቃዊ መሳርሒ ንደልይን ንኽእልን፣ ዓበይቲ ዲና ንኣሽቱ ኮታ
ሌላን ጉሌላን ዘይብሉን ቅድመ-ኩነት ዘይቅምጥ መስርሕ እዩ።

ኣብ ውሽጢ ጉጅለ፥ እዞም ዝስዕቡን ካልኦትን ኣስተምህሮታት ይወሃቡ፡
•
•
•
•
•







ምጽዋት መስርሒ ሙዚቃ
ዝጽዋት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሙዚቃ
ሓድሕዳዊ ምስምማዕ
ሓድሕዳዊ ጽምዳዊ ዕዮ
ሓድሕዳዊ ምክብባርን ግዳሰን

“ምርምራዊ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ፥ መሳርሒ ሙዚቃ ዝመሃሩ ቆልዑ ኣብ ቋንቋን ሒሳብን
ብልጫ ዘሎዎም ኰይኑ፣ ብቕዓት ዝኽሮም እውን የትርር እዩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ጊዜ ልምምድ፥
ባዕለ ምልኪ፣ ግዱስ ቆላሕታን ክእለት ምዝካርን ምልምማድ ምዃኑ ድማ፥ ወሲኾም የረድኡ።”
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)

ምስረታን ተሳትፎን
ነርወይ፥ ኣብ መዳይ ናጻ ንጥፈት ወይ ምንቅስቓስ ዝምልከት ውዕል ኣሎዋ። ንሱ ኸኣ፥ ኩሎም
ቆልዑ ኣብ ኩሎም ንጥፈታት ክሳተፉን ባይታ ክፍጠረሎምን መሰሎም ምዃኑ
ዚገልጽ እዩ። እቲ መግለጺ ኣብ ውዕል ሕቡራት ሃገራት ዓንቀጽ 31 ዝተመርኮሰ
ኰይኑ፣ ጥቕሉል ትሕዝትኡ ኸኣ፥ ኩሎም ቆልዑ ናጻጊዜን ጸወታን ከምኡ`ውን
ኣብ ቅርጻውን ባህላውን ህይወት ክሳተፉ መሰሎም ምዃኑ ዝገልጽ እዩ።
እቲ ዕላማ፥ ኣብ ቁጠባ ዝዓለመ ኣይኰነን፤ እኳ ደኣስ፥ ኣብ ክውነታዊ ምቕረሐ
ዝዓለመ እዩ። እዚ ማለት ከኣ፥ ኩሎም ሰባት ዝሳተፍዎ ኰይኑ፥ ኣብ ደረጃ፣ ጾታ፣
ዕድመ፣ ሃይማኖትን ኣካላዊ ብቕዓትን ወዘተ ዘይምርኮስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ።

ካብ ወለዲ ደቆም ኣብ ጉጅለ ዝነጥፉኸ እንታይ ንጽበይ፧
እቲ ንጥፈት ብወለንታውያን ዝምራሕ ናጻ ምንቅስቓስ ስለ ዝዀነ፣ ምስ መስመር
ካልኦት ናጻ ምንቅስቓሳት እውን ተመሳሳልነት ኣሎዎ። ስለ ዝዀነ ኸኣ፥ ተሳትፎ ወለዲ
ይጠልብ እዩ። መጠን ሱታፈ ወለዲ፥ ካብ ከባቢያዊ ጉጅለ ናብ ጉጅለ ይፈላለይ እዩ። ስለ`ዚ፥
ምስ ኣብ ከባቢ ዝርከብ ጉጅለ ርክብ ምግባርን፥ ተደላዪ ንጥፈት ምፍላጥን ካብ ወለዲ ዝግበር
ትጽቢት እዩ። ንጥፈት ወለዲ፥ ኣብ ጊዜ ልምምድ ምሕላው፣ ምስንካት ምቁር ሕብስቲ ን
ዝግበር ምርኢት ወይ እውን፥ ንሓፈሻዊ ምድላዋት መደብ ዝሕግዙ ንጥፈታት ክዀኑ ይኽእሉ
እዮም።
ሱታፈ ወለዲ፥ ወለዲ እውን ሓድሕዶም ዝፋለጡሉ ምቹእ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።
ወላ`ኳ ገለ መንእሰያት ሕፍረት ይስምዖም እንተ ዀነ፣ ኣብ ጉጅለ ዝነጥፉ ወይ ዝሳተፉ ወለዲ
ግን፥ እወታውያን እዮም።
እቲ ጉጅለ፥ ዲሞክራስያዊ ስለ ዝዀነ፣ ልዕሊ ዕድመ 15 ዝዀነ ኣባል፥ መሪሕነት ክመርጽ
ይኽእል። ኣብ መሪሕነት ምህላው፥ ንልዕሊ ዕድመ 15ን ተሳተፍቲ ወለዲን፥ ዝያዳ ንጥፈትን
ተበግሶን ዝህብ እዩ።

