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በአንድ ወገን አባላት ላይ ብቻ ተንጠልዕጥሎ የኖረው የአለማችን ሰብአዊ፣ ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ገፅታ ማብቃት በግልፅ ከታወጀ እና ገቢራዊ መሆን ከጀመረ 

ጊዜው ቅርብ ነው። ከተጨቋኝ ወገኖች ራስን ነፃ ማውጣት ፈታኝ ትግል ጀምሮ፣ ከአለም 

አቀፋዊ የጋራ ስምምነቶች እስከ አገራት ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ድረስ የህግ 

ማእቀፎች መቀረፅ፣ የአመራር ቁርጠኝነት (ቁርጠኝነቱ የለም የሚሉ ቢኖሩም) እና 

የተቆርቋሪ ወገኖች ንቁ ተሳትፎ መኖር ተደላድሎ የኖረው ኢፍትሀዊነት እንዳይቀጥል፣ 

በምትኩ፣ የዜጎች ተፈጥሯዊና ሰብአዊ መብቶች ይከበሩ፣ የሁሉም ሰብአዊ ፍጡር እኩል 

እኩልነት ይረጋገጥ ዘንድ የጋራ ውሳኔ ላይ መድረሳቸው፣ ስር ሰዶ ለኖረው የአንድ ወገን 

የበላይነት እንዲገርሰስ የየራሳቸውን አስተዋፅኦ አበርክተዋል። በተለይ ከጉዳዩ አለም አቀፍ 

ተቀባይነት ማግኘት ወዲህ በየዘርፉ የተስተዋሉ አዳዲስ ክስተቶች ነባሩን የአኗኗርና 

አረዳድ ይትበሀል በመለወጥ፣ አለም በአዲስ የእኩልነት ስርአት ትቃኝና ለየት ባሉ 

እይታዎች ይስተናገዱ ዘንድ መንገዱን ሰፋ አድርገው ጠርገዋል። የለውጡ እውን መሆን 

ፖለቲካል ኢኮኖሚው፣ ስርአተ ትምህርቱ፣ ፍልስፍናው፣ ቋንቋ እና ስነፅሁፉ (ባጠቃላይ 

ኪነ(ስነ)ጥበቡ (ሰይፈ መታፈሪያ ፍሬው “ሥንኪን” ይለዋል የ“Art”ን አቻ ሲያስቀምጥ)፣ 

የመገናኛ ብዙሀንን አጠቃላይ አቅጣጫ. . . ባዲስ ቅርፅና ይዘት እንዲዋቀሩ፣ እንዲፈተሹና 

እንዲመረመሩ በር ከፍቷል፤ ከዚህ ደንብ፣ ስርአትና አስተሳሰብ ላፈንግጥ ላለ ወገን አለም 

ምንም አይነት የማስተናገጃ ቦታ የሌላት መሆኗን ብቻ ሳይሆን የዚህ አይነቱ አስተሳሰብ 

አቀንቃኝ፣ በማንኛውም መስክ/ዘርፍ ይሁን፣ ምንም አይነት ተቀባይነትን የሚያገኝ 

አለመሆኑን አብስራለች (ወይም አርድታለች)። በአገራችንስ? በተላይ በሥንኪን እና 

መገናኛ ብዙሀኑ ዘርፍ እንዴት እየተንፀባረቀ ይሆን ያለው? እየተነጋገርን ያለነው ስለ 

ርእሳችን፣ ስለስርአተ ፆታና የሱው ውሁድ ስለሆነው ስርአተ ፆታዊ እኩልነት ነውና 

እንቀጥል። 
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ለመሆኑ፣ በአገራችን መሰረታዊ ፅንሰ ሀሳቦችን በውል ከመረዳት፣ የችግሩን ምንጭ ለይቶ 

ከማወቅ አንፃር፣ በ”ፆታ” እና “ስርአተ ፆታ” መካከል ያለው ልዩነት/አንድነት ምንድን ነው? 

የስርአተ ፆታ (ኢ)እኩልነትን ከማስፈን ወዘተ አኳያ ያሉ ተግዳሮቶች  ምንድን ናቸው? 

መፍትሄዎቹስ? ለነባሩ አባዊ ስርአት ተቀባይነት ማጣት ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች ምንድን 

ናቸው? መፍትሄዎቹስ? 

እንደ ዘርፉ ተመራማሪዎች ጥናት ቃሉ (“Gender”) በ1913 አካባቢ ለአደባባይ የበቃ 

ሲሆን ቅርፅና ይዘቱን በመቀያየር ለተለያዩ “ነገሮች” መጠሪያነት ሲያገለግል ቆይቷል። 

አሁን ያለውን “ስርአተ ፆታ”ዊ፣ ድንበር ተሻጋሪ ትርጓሜ እና ሌሎች በርካታ ንኡሳን 

ዘርፎችን በማካተት “ተረጋግቶ” መኖር እና ዛሬ እየተጠቀምንበት ያለውን ተያያዥ እና 

ሁሉን አካታች (cross-cutting) አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ግማሽ ምእተ አመት እንኳ 

አልሞላውም፤ ከ1960 እና 1970ዎቹ ወዲህ ነው። 

የሥርዓተ ፆታ ጉዳይ ሲነሳ አነጋጋሪነቱ የሚጀምረው ከራሱ ከፅንሰ ሀሳቡ ትርጓሜ/አረዳድ 

ነው፤ በተለይ ከተፈጥሯዊው “ፆታ (Sex)” ጋር ከተጣረሰ የአደናጋሪነቱን ደረጃ ከፍ 

ያደርገዋል። ፅንሰ ሀሳቡ በባህርይው ውስብስብ፣ ተያያዥነቱ ከሁሉም ሰው (ስርዓተ ፆታ 

አባላት)፣ ትስስሮሹ ከፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊና ስነልቦናዊ  (ዋና 

ዋናዎቹን ለመጥቀስ) ጉዳዮች ጋር መሆኑ የበለጠ አደናጋሪ፣ በቀላሉ  ለመረዳት አስቸጋሪ፣ 

ለመተግበር ተፈታታኝ፣ ለዘፈቀዳዊ ትንታኔ የተመቸ . . . መሆኑና ዘርፈ-ብዙነቱ የሁል 

ጊዜ አነጋጋሪና ተዝቆ የማያልቅ የጥናትና ምርምር፣ የውይይትና ክርክር አጀንዳ 

አድርጎታል፤ ይህ አነጋጋሪነቱም ሆነ አመራማሪነቱ ተጠነክሮ ከመቀጠል የሚያግደው ነገር 

ያለ/የሚኖር አይሆንም።  

ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ስለ ፅንሰ ሀሳቡ ምንነት ጥቂት እንበል።  

ስርአተ ፆታ የሁለቱን ስርአተ ፆታ አባላት የተዛባ ግንኙነት ማመጣጠን አላማው ነው፤ 

ለእኩልነት፣ ነፃነት፣ ፍትሃዊነት . . . ተገቢውን ትኩረት ይሰጣል። በሁለቱ ስርአተ ፆታ 

(በስነ ተፈጥሮአዊው “ፆታ” እና ማህበረሰብ ሰራሹ “ስርአተ ፆታ”) አባላት መካከል ያለን 

ተፈጥረአዊ ልዩነት በውል ይገነዘባል፤ ሴቶች ልዩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል ብሎም 



ያምናል። የጥንቱን አባዊ/የወንድ ስርአተ ፆታ አባላት የበላይነት (Patriarchial system)ን፣ 

“’ሀ’ ከ ’ለ’” ወይም “’ለ’ ከ ’ሀ’” ያንሳል/ይበልጣል” አስተሳሰብን አጥብቆ የሚቃወም ስርአተ 

ፆታዊ ርእዮተ አለም። ስርአተ ፆታ ድንበር የለውም፤ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት 

ህግጋቶችን ያከብራል፤ የአላማና ግብ ትስስሮሽም አለው፤ ከፆታዊ ጥቃት (በሁለቱም ወገን) 

ባለፈ በዘር፣ ቀለም፣ ሀብት፣ መደብ፣ የእውቀት ደረጃ፣ እድሜ . . . አማካይነት የሚፈጠርን 

ልዩነት ይቃወማል፤ በማህበራዊነት እና ማህበራዊ ለውጥ እጅጉንነ ያምናል፤ በነዚህ ላይ 

የተመሰረቱ ጥቃቶችን ሁሉ ያወግዛል፣ እንዲወገድ ይታገላልም። ወደ ኋላ ረጅም ጉዞ ተጉዞ 

መቆራቆስን ሳይሆን የወደፊቱን ረጅምና ብሩህ ራእይ የሰነቀና ከኢትዮጵያዊው “አንተ 

ትብስ አንቺ ትብሽ” አገር በቀል እውቀት ጋር ስምም የሆነ ፅንሰ ሀሳብ ነው። ሌላም፣ 

ሌላም። ይህ ግልፅ ሆኖ እያለ ፅንሰ ሀሳቡ የቆመለትን አላማና ግብ ዳር እንዳያደርስ 

የሚፈታተኑት በርካታ ነገሮች አለ - ተቃዋሚዎቹም በርካቶች ናቸው፤ ይህ ይሁን እንጂ 

ችግሮችን እየተቋቋመ፣ እየፈታናየጋራ መግባባትን እየፈጠረ ይገኛል። ባጭሩ፣  ስርአተ 

ፆታን ከተረዳነውና  በአግባቡ ተግባራዊ ካደረግነው ከእኩልነት ባሻገር ያለው ሰብአዊ 

ጥቅም ብዙ ነው፤ ታሪክን ጠብቆ ለማቆየት፣ ባህልን ለመትከል፣ ማንነትን ለማወቅና 

ለማፅናት፣ ልማትን ለማፋጠን የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። 

ፅንሰ ሀሳቡም ሆነ የሚመራበት መርህ በአለም አቀፍ ደረጃ ህልውናውን ካረጋገጠበት ጊዜ 

ጀምሮ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የስርአተ ፆታ እኩልነት በአጠቃላይ አለማችን ይሰፍን 

ዘንድ ልዩ ትኩረትን አግኝቶ በማንኛውም የመንግስት፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት . . .  

ሁሉ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። አፈፃፀሙም፣  ከአገራት አገራት ይለያይ እንጂ፣ 

ስርዓተ ፆታን በዕቅዱ፣ የዕለት ተዕለት ተግባሩ ውስጥ ማካተት ግዴታው ነው። ይህን 

ያላደረገ አካል አሁን ያለው የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ አሽቀንጥሮ የሚጥለው ብቻ 

ሳይሆን በማንኛውም (በሴቶች ብቻ ሳይሆን) አገር መንግስት፣ አለም አቀፍ ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ ተቋማት ወዘተ በኩል ምንም አይነት ተቀባይነት አይኖረውም። Save the 

Children በ2012 ይፋ ባደረገው ጥናቱ “ለሴቶች፣ እናቶች እና ህፃናት ፍፁም የማትመች 

አገር” ሲል ከአለም በመጨረሻ ደረጃ ያስቀመጣት አፍጋኒስታን እየደረሰባት ያለው 

ወቀሳም የዚሁ ውጤት ነው።  

ዘመኑ የሥርዓተ ፆታ እኩልነትን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ የሆነበት ዘመን ነው፣ 

በማንኛውም አገር ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ መዋቅር ውስጥ ሥርአተ ፆታን 



ማካተት የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግድ የሆነበት፣ ለዚህም ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች 

የፀደቁበት፣ መንግስታዊ የአሰራር ስትራተጂ የተዘረጋበትና በርካታ ለውጦች እየታዩበት 

ያለ ዘመን ነው። የተሻሉ ስራዎች ይሰሩ ዘንድም “የሥርዓተ ፆታ ኦዲት ማንዋል/መመሪያ” 

ተዘጋጅቶለት ፖሊሲዎች፣ አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል ስለመተግበራቸውና 

መሰረታዊ መርሆዎቹ አለመጣሳቸው የሚፈተሽበት አሰራር ተግባር” ላይ ውሏል። የሴት 

ስርአተ ፆታ አባላት ከአቻ የወንድ ስርአተ ፆታ አባላት ጋር እኩል ተሳታፊና ተጠቃሚ 

የሆኑበት ዘመን ይጠቀስ ከተባለ ይኸው የአሁኑ ዘመን ነው። 

አንድ ተቋም ተገቢውን ተቀባይነት ለማግኘት በማናቸውም ተቋማት ዕቅድና በእቅዱ 

አተገባበር ወቅት የስርዓተ ፆታን ጉዳይ ማካተት (mainstream ማድረግ) ብቻ ሳይሆን 

የቅድሚያ ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት ይጠበቅበታል። ወረድ ብለን እንደምንመለከተው፣ 

ኢትዮጵያም የአለም አካል ነችና እየሆነ፣ እየተደረገ ያለው ይኸው ነው። ለዳራዊ ምልክታ 

ያህል ይህን ካልን ወደ ተነሳንበት ርእሰ ጉዳያችን እንምጣ። 

እውነታው ይህ ከሆነ ሂደቱ ምን አስገኘ? የሴት ስርአተ ፆታ አባላትስ የወቅቱ አለም እና 

አህጉር አቀፋዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ምንስ ይቀራል? በፖለቲካው፣ ኢኮኖሚው፣ 

ማህበራዊው፣ አመራሩ . . . ዘርፍ  ያለው የሴቶች ተሳትፎ ምን ይመስላል? የባለ ድርሻ 

አካላትስ ተግባርና ሀላፊነት ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? 

የወቅቱን የስርአተ ፆታ ሁኔታ ለመፈተሽ ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከመራመዳችን 

በፊት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ዶ/ር ዴላሚን ዙማን በመጥቀስ በአጠቃላይ 

አለማችን ያለውን ጥቅል ሁኔታ እንመልከት።  ክብርት ሊቀመንበሯ  የዘንድሮውን አለም 

አቀፍ የሴቶች ቀን (103ኛ) በአልን በማስመልከት በጽ/ቤታቸው በሰጡት መግለጫ እኛ 

የአፍሪካ ሴቶች፣ ያ የሴቶች ጭቆና ዘመን አልፎ ዛሬ ለዚህ ስለአፍሪካ ልማት፣ ስለአፍሪካ 

ሰላም፣ አንድነትና ብልፅግና የምንነጋገርበት/የምንታገልበት ወቅት ላይ በመድረሳችን 

እጅጉን ልንኮራ ይገባልና እንኳን ደስ አላችሁ!! በማለት ንግግራቸውን የጀመሩ ሲሆን 

በዘመናት የሴቶች ትግል የተገኘውን  ስኬትና የሚቀረውን ፈታኝ ትግልም እንደሚከተለው 

ገልፀውታል። እኛም ጭማቂውን በሚከተለው መልኩ እንጠቅሰዋለን፤ 

በአለም አቀፍ ደረጃ ፓርላሜንታዊ ስርአተ-መንግስትን በሚከተሉ 46 አገሮች የሴቶች 
የፓርላማ ተሳትፎ 25 በመቶ  ሲሆን በአፍሪካ ደግሞ 21.3 በመቶ  ደርሷል፤ ሩዋንዳ 63.8 



በመቶ፣ አንዶራ 50  በመቶ በማድረስ 1ኛ እና 2ኛ በመሆን በአለም በብቸኝነት የመሪነቱን 
ስፍራን ይዘዋል። ከእነዚህ 46 አገራት መካከል 14ቱ አፍሪካዊ አገራት መሆናቸውንም 
ስገልፅ በከፍተኛ ደስታና ኩራት ነው፤ ይሁን እንጂ ለውጡና መሻሻሉ እንዳለ ሆኖ 
የሴቶችን የፓርላማ ተሳትፎ ከወንዶች እኩል ወይም በላይ ከማድረግ አኳያ ገና የሚቀረን 
ከፍተኛ ስራ አለ። 
 
በአለም ላይ የሴቶች በኢኮኖሚው (በተለይም በንግዱ ዘርፍ)፣ በቦርድ አባልነት፣ 
በአመራርነት እንዲሁም በባለሞያነት ደረጃ ያላቸው ተሳትፎ ውሱን፣ ሂደቱም አዝጋሚ 
ነው፤ በአለም ላይ ከሚገኙ 200 ውጤታማ የንግድ ተቋማት ቦርዶች ውስጥ የሴቶች 
ተሳትፎ 15 በመቶ ብቻ ነው። በስራ ፈጠራ፣ በማይከሮና ማክሮ ኢንተርፕራይዞች ዘርፍም 
ተሳትፏችን እንደዚሁ ውሱን ነው። በአፍሪካ ካለው አጠቃላይ ታራሽ መሬት (60%) ውስጥ 
በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ሴቶች ያላቸው የባለቤትነት ድርሻ ከቁጥር የሚገባ አይደለም - 
1 በመቶ ብቻ ነው። 
 
ሴቶችን ከማብቃት አንፃር መልካም ጅምሮች ይኑሩ እንጂ ብዙ ክፍተቶች አሉብን፤ 
ክፍተቶቻችንንም የአፍሪካን ህዳሴ እናሳካለን ብለን በያዝነው “አጀንዳ 2063” አማካይነት 
እንደምናሳካቸው እርግጠኛ ነኝ። ያኔም የአፍሪካ ሴቶች በሁሉም ዘርፍ ተጠቃሚ 
እንደሚሆኑና ሁለንተናዊ መብቶቻቸው ሙሉ ለሙሉ እንደሚከበር ምንም ጥርጥር 
የለውም። 
 
በመጨረሻም፣ 8 ሴትና 8 ወንድ የካቢኔ አባላትን በሰየመው፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ማቴኦ 
ሬንዚ ለሚመራው የጣሊያን መንግስት ልዩ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። 

በአለም አቀፍ ደረጃ የወቅቱ የሴቶች ተሳትፎ ይህንን ይመስላል። በአገራችንስ? 

ተሳትፏቸውን በተመለከተ ወቅታዊ መረጃን ማግኘት ባይቻልም ጉዳዩን ከህግ ማእቀፍና 

አጠቃላይ እንቅስቃሴ አንፃር እንደሚከተለው መመልከት ይቻላል። 

የስርአተ ፆታ እኩልነት በኢትዮጵያም (ፍልስፍናው ከፈላስፋው ዘርአ ያቆብ ጀምሮ የነበረ 

መሆኑ ሳይዘነጋ) የህግ ጥበቃ/ከለላ የተደረገለት አቢይ አገራዊ ጉዳይ ነው፤ የአገራችን ህገ 

መንግስትም በተለያዩ አንቀፆቹ (በተለይም በአንቀፅ 35፤ “የሴቶች መብቶች”) ሴቶች 

በኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበረ-ባህላዊ ዘርፎች ከወንዶች እኩል መሆናቸውን 

በማረጋገጥ ሁለንተናዊ መብቶቻቸውን አቀዳጅቷቸዋል። የሴቶች፣ ህፃናት እና ወጣቶች 

ሚኒስቴርን በማቋቋም በ”እስከ ዛሬው የታሪክ ሂደታችን የጎበጠውንና የተዛባውን የስርዓተ 

ፆታ ግንኙነት ለማቃናት የሚያስችሉ ልዩ ልዩ ድጋፎችን በመደንገግ ሴቶችን በማብቃትና 

ተሳትፎና ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ” ላይ መሆኑንም ከመንግስትና ከሚኒስቴር መ/ቤቱ 

ባለፈ በራሳቸው በሴት ስርአተ ፆታ አባላት እየተገለፀ ይገኛል። በምዕተ ዓመቱ የልማት 

ግብ (MDGs) ላይ የተጠቀሰው (ለምሳሌ - ተራ ቁጥር 5)ንም ከማንም ቀድማ  በማሳካት 



ረገድ ኢትዮጵያ በቀዳሚነት ተጠቃሽ ለመሆን መቻሏን በርካታ መረጃዎች በማረጋገጥ ላይ 

ናቸው። ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ተቋማት የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት፣ 

በተለይም አገሪቱ በነደፈችው የአምስት አመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (GTP) 

አማካይነት በየዘርፉ እያከናወነቻቸው ያሉ በርካታና ግዙፍ ተግባራት በሁለቱ ስርአተ ፆታ 

አባላት መካከል እኩልነትን ከማስፈንና ሴቶችን ተጠቀሚ ከማድረግ ባሻገር፣ በተለይም 

በትምህርት፣ በእናቶች እና ህፃናት ጤና አጠባበቅ ዘርፎች የመሪነቱን ደረጃ ለመያዝ 

ችላለች፤ አለም አቀፍ የጤና ተቋማት ያረጋገጡትም ይህንኑ ነው። ባጭሩ እያልን ያለነው 

ኢትዮጵያ የስርአተ ፆታ እኩልነትን ከማስፈን፣ አድሎአዊና ኢ-ፍትሀዊ አሰራርን፣ ፆታን 

ማእከል ያደረገ ጥቃትን . . . ከመከላከል አንፃር የተመቻቹ የህግ ማዕቀፎችን ያዘጋጀች፣ 

ከታች እስከ ላይ መዋቅሮችን የዘረጋች፣ ተቋማትን መስርታ፣ በጀት መድባና ባለሙያን 

አሰማርታ በመስራት ላይ  ያለች አገር ብቻ ሳትሆን የተፈራረመቻቸውንና ያፀደቀቻቸውን 

አለም አቀፋዊ፣ አህጉራዊና ክልላዊ ስምምነቶችና ፕሮቶኮሎች፣ የገባቻቸውን ግዴታዎች፣ 

እንዲሁም በህገ መንግስቱ ያፀደቀቻቸውን ድንጋጌዎች በማክበርና ማስከበር ረገድ ጠንክራ 

በመስራት ላይ ትገኛለች። በመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ፅ/ቤት የሴቶች፣ ህፃናት እና 

ወጣቶች ጉዳይ ማስተባበሪያ ሀላፊ የሆኑት ወ/ሮ ምስራቅ ስንሻውም የሚሉት ይህንኑ ነው - 

በመንግስት በኩል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን። ይህን እንበል እንጂ በሂደቱ 

ችግሮች የሉም ማለት አይደለም፤ አሉ። በተለይም ከፍተኛ ሀላፊነት ከተጣለባቸው 

ባለድርሻ አካላት ሀላፊነትን መወጣት/አለመውጣትና አፈፃፀም አንፃር ስናየው የችግሮቹ 

ብዛት ተቆጥሮ አያልቅም። የባለ ድርሻ አካላቱን እንመልከት። 

በአንድ አገር የስርዓተ ፆታ እኩልነት ይሰፈን፣ ተገቢው የስርአተ ፆታ ተግባቦትና 

መተሳሰብ ይኖር፣ የሴቶች መብት ይከበርና እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነታቸው 

በአግባቡ ይረጋገጥ ዘንድ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት (ሁላችንም መሆናችን 

እንዳለ ሆኖ) በርካቶች ሲሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትና የኪ(ስ)ነ ጥበብ “ኢንዱስትሪ”ው 

ዘርፍም የዚሁ አካልና ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ናቸው። የዛሬው ትኩረታችንም በነዚሁ ላይ 

ነው።  

እነዚህ ሁለት ግን ደግሞ ግዙፍ ባለድርሻ አካላት የሚከውኗቸው ሙያዊም ሆነ ኪናዊ 

ተግባራት፣ የሚያስተላልፏቸው መልዕክቶችና ሚናቸው ከአጠቃላይ አገራዊ እድገት ባለፈ 

ለስርአተ ፆታ እኩልነት መረጋገጥ፣ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መለወጥ/መዳበር Gender 



awareness/sensitivity) . . . ወይም በተቃራኒው አሉታዊ ተፅእኖዎችን በመፍጠርና 

ሂደቱን የኋሊት በመጎተት በኩል የሚኖራቸው የየግልም ሆነ የጋራ ድርሻ፣ በተለይ 

ከተደራሽነታቸው አንፃር ሲታሰብ፣ ቀላል አይደለም። እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ጫፎች ይኑሩ 

እንጂ አገር እንደ አገር ሲታሰብ ከእነዚህ ባለድርሻ አካላት የሚጠበቀው በቀዳሚነት 

የጠቀስነው ነው፤ ማንኛቸውም የፈጣሪነት መብቶቻቸው እንደተጠበቁ ሆነው፣ ህብረተሰቡን 

አንድ ርምጃ ወደፊት ማራመድ መቻል። “የሚጠበቀው” እንበል እንጂ መረጃዎች 

እንደሚያመለክቱት በዘርፉ(ፎቹ) የሚጠበቀው ቀርቶ ያልተጠበቀው እየሆነና ችግሮች 

መኖራቸውን። የፅሁፋችን ርእስ አለመሆኑ እንጂ፣ በነዚህ ዘርፎች የሚታየው  ሽምቅ ውጊያ 

መሆኑን በዝርዝር መግለፅ በተቻለ ነበር፤ ቢሆንም ጥቂት ብሎ ማለፉ አይከፋምና አንድን 

ጥናት ዋቢ ድርገን በጨረፍታ እንመልከት። የግርማ መንግስቴ ጥናት (Gender Conflict 

in Contemporary Amharic Poetry) እና በጥናቱ የደረሰበት ማጠቃለያ እንደሚያሳየው 

የአሁኑ ዘመን የግጥም (ሌሎች ስራዎችን የማይመለከት ከሆነ) ስራዎቻችን በስርአተ ፆታ 

ተቃርኖ የተሞሉ፣ ከእኔነት መውጣት የተሳናቸው፣ የግል ስርአተ ፆታዊ ማኒፌስቶዎች . . . 

ከመሆናቸው ባለፈ ወርደው ወርደው የስድብ ቋት ሆነዋል፤ ለዚህ የ”ቋት”ነት ባህሪይ 

ማሳያም በ”የቀንድ አውጣ ኑሮ” ውስጥ ያለውን “ባጃጅ” ግጥም፣ ያለምንም የሂስ እውቀትና 

ትንታኔ፣ መመልከቱ ብቻ ይበቃል (መግጠም ድሮ ቀረ በስድ ተተክቶ ያለው ማን ነበር?)፤ 

“የ10 ሳንቲም እውነቶች” መድበልም ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ግጥሞችን ማካተቱ ለግጭቱ 

ጡዘት የራሱን አስተዋፅኦ ማድረጉ አይቀርም።   

ደረጃና አቀራረቡ ይለያይ እንጂ በዛኛው፣ በሴት ገጣሚያን ስራዎችም ወገን ያለው ያው 

ነው፤ ባንድ ወቅት ብዙዎች በየጋዜጣና መፅሄቶች ላይ የማጥቃት/መከላከል ዘገራቸውን 

እንዲነቀንቁ “አስገዳጅ” ምክንያት የሆነው፣ በ”ዙረት” የግጥም መድበል የተካተተው “ንድፍ” 

ለዚህ  አንዱ ማሳያ ነው። ዜማዎቻችንም ከዚህ ቢከፉ እንጂ አይሻሉም፤ “ሰአቱ 

የእኩልነት”ን ስንጠብቅ በ”ሰአቱ የሴትነት” ወግኖ መጣልን። “እጄ ላይ ካልጣለሽ . . . 

እውነት እልሻለሁ እኔ አይደለሁማ” ይሉ በቀልና ዛቻዎች ማይክራፎኖችን አጨናንቀዋል። 

“የሴቶች ጉዳይ” አጀንዳን ለመቋቋም ሲባል በተከታታይ የቀረበን  “የወንዶች ጉዳይ” 

ፊልም (ቢያንስ በርእስ ደረጃ) - ኮምኩመናል። ብዙ . . . ብዙ ጉዳዮች አሉ። 

ሆን ተብሎ እየተደረገ ያለና ግብ ያለው ተግባር አድርገን ካልወሰድነው በስተቀር፣ ቀደም 

ሲል እንደጠቀስነው የፅንሰ ሀሳቡ ግልፅ አለመሆንና አደናጋሪነቱ በተለያዩ ወገኖች ላይ 



ብዥታን እንደ መፍጠሩ ሁሉ በእነዚህ ባለድርሻ አካላትም ላይ ጥላውን አላጠላም ማለት 

አይቻልም፤ የዘመኑን የፈጠራ ስራዎች በቅርብ ስንከታተልም ሆነ በእለት ተዕለት 

ዕይታዎቻችን እምንገነዘበው በዘርፉ ሰፊ የግንዛቤ ችግር መኖሩን እና የዚሁ ውጤት 

የሆነውን የ“አንተ/አንቺ”ን ንትርክ ነው። ችግሮቹ ስለ ርእሰ ጉዳዩ ከሚተርኩበት ስልት፣ 

ቋንቋ አጠቃቀም እስከ ቅርፅ እና ይዘት አወቃቀር፣ ከአቀራረብ እስከ አቀራረብ ዘዴው 

(method) / መንገዱ (channel/medium)፣ ከእይታ ጥበት (gender blindness/insensitivity) 

እስከ የሌላውን ስርአተ ፆታ አባል መብት እስከ መጣስ፣ ነባር የጋራ ታሪክን ከመናድ እስከ 

ባህላዊ እሴትን  ማጥፋት ድረስ ይዘልቃል። 

ችግሩ በሚዲያ/ኪነጥበብ ብቻ አያበቃም፤ በዘርፉ ባለሞያዎችም ሆነ አጥኝዎችም በኩል 

በግልፅ ይታያል። ይዘቶቻቸው በስርአተ ፆታ ዘገባ/ጥናት ወቅት ሊተኮርባቸ ግድ የሚሉ 

መሰረታውያንን ያልተመረኮዘ ጎደሎ፣ አቅጣጫ የሳተ፤ ስቶም አሳች ነው። በዚህ “ጥናት” 

ይሏቸው መፍትሄ “ጠቋሚ” ወገኖች ዘንድ ያለው ችግር ብዙ ነውና በሌላ ጊዜ ማየቱ 

የተሻለ ይሆናል። ይህ ክፍል በዚሁ ይቀንበብና ክፍል ሁለትን ከባለ ድርሻ አከላት ጋር 

አያይዘን እንመለከታለን።  

 


