
                                                                                                                           

 

ጋዜጣዊ መግሇጫ  
ሴቶች በኪነት ዙርያ ያላቸውን አቅም በሚገባ እንዱጠቀሙ አሳሰቡ 

 
 

ረቡዕ ነሀሴ 15 ቀን 2011 | መቐሇ- ሴቶች በኪነጥበቡ ዙርያ ያላቸውን ተግዲሮቶች በመሇየት በኪነጥበቡ ውስጥ ያላቸውን 
ተሳትፎ ሇማሳዯግ የሚያስችል የምክክር መድረክ ረቡዕ ነሀሴ 15 በመቐሇ ከተማ ሚላኖ ሆቴል ተካሂዷል፡፡ 

 
“ሴት አርቲስቶች በኪነጥበቡ ዙርያ ያላቸው ሚናና ተግዲሮቶች” በሚል ርዕስ በተካሄዯው መድረክ ላይ፤  የክልለ ባህልና 
ቱሪዝም ምክትል ሀላፊ ወ/ሮ ዘነቡ ሓሇፎም፣የትግራይ አካዲሚክ ቋንቋ ፕሬዝዲንት ዶ/ር ዲንኤል ተክለ፣ የሴቶች ጉዲይ 
ማህበር ቢሮ ሀላፊ እንዱሁም ጥሪ የተዯረገላቸው እንግዶች እና ሴቶች ተሳትፈዋል፡፡ 

 
በባህል መድረኩ ላይ “አሸንዲ ሇሴቶች ኪነ-ጥበብ” በሚል ርዕስ ጥናታዊ ፅሁፋቸውን ያቀረቡት ዶ/ር ሓጎስ አብርሃ፤ “አሸንዲ 
ማሇት ጥንታዊ ባህል፣ ሃይማኖታዊ በዓል፣ የልጃገረዶች ጨዋታ” በማሇት ሲጠቅሱት አክሇውም ሴቶች በኪነት ዙርያ 
ያላቸውን ሚና በሚፈሇገው መልክ እየተጠቀሙበት እንዲልሆነ ገልፀዋል:: 
በመድረኩም ላይም ባህል፣ሃይማኖት፣ማህበረሰቡ እንዱሁም መንግስት በዋነኛነት በሴቶች ኪነ-ጥበባዊ ተሳትፎ ተፅእኖ 

ባሇማድረጉ በዘርፉ ዯካማ የሚባል የሴቶች ተሳትፎ እንዯተመዘገበ በሴት ተሳታፊዎች እንዯ እክል ተነስተዋል :: 

 
በመጨረሻም የሴቶች ተሳትፎን ሇማሳዯግ ተመሳሳይ መድረክ መዘጋጀት እንዲሇበት እንዱሁም ሴቶች በኪነ-ጥብቡ ዙርያ 
ከወንዶች እኩል እንዱታዩ በተጨማሪም ተሳትፎዋቸውን ሇማሳዯግ ከመንግስት እና ማህበረሰቡ እገዛን እንዯሚሹ 
አስገንዝበዋል፡፡ 

 
በዕሇቱም ግጥም በጃዝ እና ሙዚቃ በ ገዛ ገርላሰ ባህላዊ አዲራሽ ከ ሳባዊያን ባንድ ጋር ያዯረጉት አዝናኝ ባህላዊ ጨዋታዎች 
ዕሇቱን ካዯመቁት ክስተቶች አንደ ነበር፡፡ 

 
ማስታወሻ ሇአዘጋጆች፡-  

‹‹ሰላም›› በ1989 ዓ.ም በስዊድን የተቋቋመ ዓሇም አቀፋዊ፣ መንግሥታዊ ያልሆነ፣ እና ሇትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡ 

የባህል ዕድገት ሇኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ እና ሇማኅበራዊ ዕድገቶች ወሳኝ አስተዋጽኦ የሚያበረክት እንዯመሆኑ፤ ‹‹ሰላም›› 

ሇባህል ዕድገት የሚያግዝ አመቺ ሥርዓት እና ምኅዲር ሇመፍጠር የሚሠራ ድርጅት ነው፡፡ ‹‹ሰላም›› የዓሇም ሙዚቃን፤ 
እንዱሁም ልዩ ልዩ ብዝሐ-ባህሎችን በዓሇም ዙሪያ በማስተዋወቅ አንጋፋ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነው፡፡  

ድርጅታችን ከ2005 ዓ.ም. ወዱህ ‹‹ሰላም-ኢትዮጵያ›› በሚባሇው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቱ አማካኝነት፤ በባህል ዘርፉ 
የሚከተለትን ዏበይት ትግባራት እያከናወነ ይገኛል፡-  

 የዘርፉን መዋቅራዊ ሇውጥ ማሳሇጥ - በባህል ዘርፍ ውስጥ ያለ ችግሮች እንዱታወቁ እና መፍትሔ እንዱበጅላቸው፤ 
ብሎም የዘርፉ ልዩ ልዩ ባሇድርሻዎች እርስ በእርስ የሚቀራረቡበትን እና ሐሳብ የሚሇዋወጡበትን መንገድ በመቀየስ፤ 
ላሇፉት 10 ዓመታት የዘሇቀ ‹‹ሰላም የባህል መድረክ›› የተሰኘ ተከታታይ የውይይት መድረኮች እያካሄዯ ይገኛል፡፡ 
እያንዲንደ መድረክ በባህል ዘርፍ ውስጥ ባለ የተሇያዩ ጭብጦች ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የዛሬው መድረክም ከተከታታይ 
ዝግጅቶቹ አንደ ነው፡፡  

 የባህል ልውውጥን ማሳሇጥ - በልዩ ልዩ ኩነቶች፤ በተሇይም የሙዚቃ ፌስቲቫሎችን በኢትዮጵያ፣ ስዊድን፣ ኩባ፣ እና 

ሌሎች ሃገሮች ውስጥ በማዘጋጀት፤ የባህል-ሇባህል ልውውጥን በማካሄድ ሲሆን፤ በተጓዲኝም ሇታዲጊ የኪነ-ጥበብ 
ባሇሞያዎች መድረክ እና አጋጣሚ በማመቻቸት ሇዕድገታቸው አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፡፡ በአዱስ አበባ በየዓመቱ 
የሚዘጋጀው ስመ-ጥሩው ‹‹ሰላም ፌስቲቫል አዱስ›› አንደ ኩነት ነው፡፡  



                                                                                                                           

 

 የዕውቀት ቅብብል - ሇኢትዮጵያ ሙዚቀኞች፣ የድምጽ ኢንጂነሮች፣ ከያንያን፣ ተዋንያን፣ ፊልም ሠሪዎች፣ እና ሌሎች 
ባሇሙያዎችን አቅም የሚገነቡ ትምህርታዊ ጉብኝቶችን፤ እንዱሁም ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ዓሇም አቀፍ ባሇሙያዎችን 
በማስመጣት የክህሎት ሥልጠናዎችን እየሰጠ ይገኛል፡፡   

በአሁኑ ወቅት ሰላም-ኢትዮጵያ፤ “ባህል መንገድን ይጠርጋል”/Culture Leads the Way (CLtW) የተሰኘ የሦስት 
ዓመት ፕሮጀክት በአዱስ አበባ እና አራት የክልል ከተሞች እየተገበረ ሲሆን፤ የፕሮጀክቱ ዓላማም በሙዚቃ፤ ፊልም፤ ሚዱያ፣ 
እና ሠርከስ ላይ በንቃት እየተሳተፉ ያለ የባህል ተዋናዮች እና ባሇ-ተሠጥኦ ወጣቶች እና ሴቶች፤ ሇባሕል ዘርፍ ዕድገት 
የሚያዯርጉትን አስተዋጽኦ ሇማበረታታት ያሇመ ነው፡፡   

 

ሇተጨማሪ መረጃ:- 

ሔሇን እሸቱ - የኮሚዩኒኬሽን አስተባባሪ             ወይም          ሲሳይ መንግሥቴ - ፕሮግራም ማናጀር   
              ሞባይል፡0920-83-27-71                                                ሞባይል፡0912-07-22-62  

                  ኢ-ሜይል፡ helen@selam.se          ኢሜይል፡sisay@selam.se 


