“. . .
ፍርሃት ከወረረህ፣ ቀሚሱን ሌበሰው፣
ነጠሊውን ዯርብ፣ ታኮውን ተጫማው፣
ሉፒስቲክ ተቀባ፣ ኩለንም ተኳሇው፣
ቁጭ ብሇህም ሺና፣ መቆምህን ተወው፣
ፈጥኖህ እንዱወስዴህም፣ አምሊክን ሇምነው፣
በዴንህ ቢንቀሳቀስ፣ ምንም አትጠቅመው።
. . .”
ወንዴ መሆን ካማረህ (ግጥም ሇወጣቱ)
አንተነህ (ከቶሮንቶ)

ከዯብተራው (www.debteraw.com) ፣ አሲምባና (www.assimba.org)፣
ኢትዮሊይን (www.ethioline.com) ዴረ ገጽ ተሇጥፎ ከተገኘው ግጥም
የተወሰዯ።
ሙለውን ግጥም ሊሊገኛችሁ ከጽሁፉ መጨረሻ አባሪ ተዯርጎ ተያይዟሌ።
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የትግሌ እመቤቶች ኸረ መሊ በለ

ግጥሙን ዘሌቄ እንዴገባ የገፋፋኝ ርዕሱ ነው። “ወንዴ መሆን ካማረህ” ሲሌ። ስሇ ፆታ
መቀየር በግጥም መሌክ የቀረበ አዝናኝ ግጥም ሉሆን ይችሊሌ ብዬ ስጀምረው ሌቤ
እየተሸበረና ሇሀገራችን ነፃነትና እኩሌነት፣ ሇዳሞክራሲያዊ መብት መከበር፣ ዯማቸውን
ያፈሰሱት አጥንታቸውን የከሰከሱት ባሇ ቀሚስና ነጠሊ ተሊባሾች ጀግኖች እናቶቻችንና
እህቶቻችን እየመጡብኝ አንብቤ እንዯ ጨረስኩ የንዳት ይሁን፡ የቁጭት በከባደ ተነፈስኩና
ሇማከብራቸውና ሇምኮራባቸው እናቶቼና እህቶቼ ስሌ አምስት ጣቶቼን ከብዕሬ አገናኘሁ።
ከሊይ የቀነጠብኩት የግጥም ስንኝ ሳነብ ከቅርቧ የት እንዲሇች ያሌታወቀችው ቀሚስ ሇባሿ
የቤት ሳይሆን የትግሌ እመቤቷ የኢሕአፓዋ አበራሽ በርታ ጀምሮ የጥንቷ የዓዴዋ ጀግና
በተፈጥሮ ሕግ መሠረት ቁጭ ብሊ ሸንታ ጠሊት አሸኚዋ ጣይቱ ጀምሮ ያለት ጀግኖች
እህቶቻችንና እናቶቻችን መጡብኝና አይ ትምክህተኝነት አሌኩ። በአብዛኛው የኢሕአፓን
ሌሳን ዳሞክራሲያን ጨምሮ የሚሇጥፉትና አፍቃሪ ኢሕአፓ የሆኑት ዴረ ገጾች (ዯብተራው፣
አሲምባና ኢትዮሊይንስ) ይዘውት ብቅ ያለት ቶሮንቶ በአሇ ነዋሪ ስም የቀረበ ግጥም ነው።
(የጽሁፉ ማብቂያ ቀጥል ግጥሙ አባሪ ተዯርጓሌ)።
የኢትዮጵያ ሴቶች ታሪክ የራሳቸው ብቻ ሳይሆን የዓሇም ሴቶች የጀግንነት ታሪክ ተጋሪ
በመሆናቸው ነው በየዓመቱ ማርች 08 የሴቶች ቀን የሚያከብሩት። በኢትዮጵያ የነፃነትና
የዳሞክራሲ ትግሌ ታሪክ የሀገራችን ሴቶች የትግሌ ታሪክ አኩሪና ሁላም የሚጠቀስና
የሚተረክ ነው። ኢትዮጵያ አንዴነቷን ጠብቃ በነፃነት ትኖር ዘንዴ ሴቶች እናቶቻችንና
እህቶቻችን ነጠሊቸውን ታጥቀው በቀሚሳቸው ኮርተው ነው ዛሬ ያሇችዋን ኢትዮጵያ
ያቆዩን። በጦር ሜዲ ውል ከወንዴ እኩሌ ተሰሌፈው መስዋዕትነት ሲከፍለ በተፈጥሮ ሕግ
መሠረት ቁጭ ብሇው እየሸኑ ነው። ተፈጥሮ የሇገሰቻቸው ገጸ በረከት የጀግንነት መሇኪያና
ዓርማ ሆኖ በትምክህት ሲጻፍ ያውም በዛሬ ጊዜ የት ነው ያሇነው ያሰኛሌ። “ከመምህሩ ዯቀ
መዝሙሩ” እንዱለ ወይም “ከነገረኝ ዯግሞ የነገረኝ” እንዱለ እንዱህ ዓይነት በትምክህት
የተሞሊ ግጥም ከሊይ በተጠቀሱት ዴረ ገጾች ሊይ መውጣቱ እጅጉን ያሳዝናሌ። ያሳፍራሌም።
ኢሕአፓ ከመነሻው ጀምሮ ሇሴቶች እኩሌነትና መብት መከበር የታገሇና ስሇ ሴቶች
እህቶቻችን የትግሌና የጀግንነት ተጋዴል ብዙ ያሇ፣ የፃፈና ያስነበበ ነው። ዛሬ ስሙን ይዞ
ሴትነትን ሰዲቢ ግጥም ሲወጣ፡ ሲፃፍበት እውነት እኛ ነበርን ያሰኛሌ። “ኸረ ኩለን ማን
ዃሇሽ…” የተዘፈነሊት እህታችን ውበቷን መግሇጫ እንጂ ፈሪነቷን መመዘኛ መሆኑ
ያሳዝናሌ።
ተፈጥሮአዊ ችሮታቸው ሳያግዲቸው ወጣት ሴቶች በመቶ የሚቆጠሩ ወንድችን እየመሩ
በደር በገዯለ ዴልችን አስመዝግበዋሌ። የአሲምባ ጀግኖችን እየመሩ በሜዲው ፍሌሚያ
ውስጥ አኩሪ ታሪክ ጽፈው ያሇፉ የኢሕአፓ እመቤቶች ቀሚስ ሇባሾች፣ ነጠሊ ተከናናቢዎች፣
ዝናር ታጣቂዎች፣ ታግሇው አታጋዮች፣ ሴትነታቸው የጀግንነት መስፈሪያ ሲሆን ያሳዝናሌ።
2

በጥንቱ የፊውዲለ ሥርዓት ጀግንነት ሇወንዴነት የተሰጠ ይመስሌ ሴቶች እህቶቻችንን
በተረቱም፡ በቤተሰብ ግንባታውም ዝቅ ማዴረጉ ይቆም ዘንዴ “የሴቶች ጥያቄ” ብሇን
የፃፍንሇት፡ የታገሌንሇትና ስንት ዯም የፈሰሰሇት ዛሬም የዴርጅቱ ተሟጋች ነን በሚለ ዴረ
ገጾች “ሴትነት ፈሪነት” ተብል “ወንዴ መሆን ካማረህ” ሲሇጠፍ፣ ሲገጠም ኸረ የኢሕአፓ
ያሇህ ያሰኛሌ።
በዘመነ ፊውዲሌ “የወንዴ ሌጅ እናት ታጠቂ በገመዴ ሌጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም
ዘመዴ” የሚሇውን “የጀግኖች እናት ታጠቂ በገመዴ ሌጅሽን ጅብ እንጂ አይቀብረውም
ዘመዴ” በሚሌ ኢሕአፓ ሲቀይር እጅግ ትሌቅ ትርጉም እንዲሇውና ምን ያህሌ የሴቶች
እህቶቻችንን የትግሌ አጋርነት እንዲንጸባረቀበት ገጣሚው ያውቁ ይሆን? ሴቶች እህቶቻችን
የጀግና እናት ብቻ ሳይሆኑ ጀግንነትን አስመዝጋቢ መሆናቸው እንዳት ተሳናቸው? ሴቶች
እህቶቻችን በኢሕአፓም ሆነ በተሇያዩ ዴርጅቶች ተሰሌፈው መብታቸው ተከብሮ፣ ሚናቸው
ታውቆ፣ ጀግንነታቸው ተዯንቆ ታግሇዋሌ ዛሬም እንዱሁ። በኢሕአፓ ዘመን እናቶች
በከተማው ትግሌ ወቅት የዯረጉት አስተዋጽዎ ቀሚስና ነጠሊቸውን አሊስረሳም።
የአሲምባዋ መዝገብነሽ፡ የአዱስ አበባዋ ዲሮ ነጋሽ ቀና ብሇው ይህን ግጥም ቢያዩ ከቶ ምን
ይለ። ስመ ጥሩዋ የውስጥ አርበኛ ቀሚስ ሇባሿ ሸዋረገዴ ገዴላ እኮ ምን ተሰማሽ?
የሶስት ሺህ ዘመን የኢትዮጵያ ታሪክ ስንሌ መነሻችን የሴት ንግሥት ያሊት በሀገራችን
የመጀመሪያዋ ንግሥተ ሳባ እኮ ፆታ ቀየረች? የቴጌ ጣይቱ ጀግንነት ሴትነቷን አስካዯ
ይሆን? የትሊንቷ ሕፃን ሽብሬ ወንዴ ሆነሽ ነው ወይስ ጀግና የፈሰሰው ዯምሽ? የትግለ
እመቤቶች ኸረ አንዴ በለ!
ብዙ ማሇት በተቻሇ ብቻ በዚሁ ሊብቃ። ሇገጣሚዎቻችን፡ ሇጸሐፊዎቻችን ብቻ ሳይሆን
ሇሇጣፊዎቻችንም ሌቦና ይስጥሌን እያሌኩኝ በቅርቡ ሰኔ 2004 ዓ.ም. ከታተመው የአቶ
እንዲሌካቸው ይርጉ (ቺኪ) የግጥም መዴብሌ “ቅን ምኞት” ውስጥ “በግኛ ብናገር” በሚሇው
አስተያየቴን እቋጫሇሁ።
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በግኛ ብናገር
አሁን እንዲሇሁት የሰው ፍጡር ሁኜ
ሰውኛ እያወራሁ
እኔነቴን ይዤ ከሰዎች እየኖርሁ
የሰው ሌጅ መሆኔ ቢፈቅዴ ፍጥረቴ
ጉሮሮዬ ስል ሇስሌሶ አንዯበቴ
ሌሳኔ ቢቀየር
በግኛ ብናገር
ባ
ብዬ
የማሌፈው
እጅግ ብዙ ነበር።

ታህሳስ 09 ቀን 2005 ዓ.ም.
ጣይቱ
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