
1ንስንስ | ሚያዝያ 2013



2 ንስንስ | ሚያዝያ 2013

በኩዊር ኢትዮጵያ የታተመ

አዲስ አበባ፣  ኢትዮጵያ

© ሚያዝያ 2013

ለጥያቄዎች 
etqueerethiopia@gmail.com

የራስዎን ድምፅ ያድምጡ

www.soundcloud.com/ethioqueer



3ንስንስ | ሚያዝያ 2013

  4  የአርታዒያን መልዕክት

  5  ኃጢያት ሲፈተሽ

13  ነፃ መውጣት

15  ፍቅር እና ኃጢያት

19  ያለ ጥርጥር

21  ኃይማኖታዊ ተፅዕኖን መቋቋም

24  ከ #የአመጻግጥሞች 

ማውጫ

በየሩብ ዓመቱ የምትታተመው ንስንስ 
በኢትዮጵያ እና በዳያስፖራ የሚገኙ LBTQ 

ጉዳዮች ላይ የምታተኩር መጽሄት ናት::

ቅጽ ፩ ቁጥር ፩

በኩዊር ኢትዮጵያ የታተመ

አዲስ አበባ፣  ኢትዮጵያ

© ሚያዝያ 2013

ለጥያቄዎች 
etqueerethiopia@gmail.com



QUEERETHIOPIA
ኩዊር ኢትዮጵያ

queerethiopia.com

ethioqueer

QueerEthiopia

etqueerfamily@gmail.com

«ኩዊር ኢትዮጵያ» የተለያዩ ፆታዊና ወሲባዊ ዝንባሌ ላላቸው 

ኢትዮጵያዊ ኩዊር ሴቶች እንዲሆን ታስቦ በኩዊር ሴቶች የተመሠረተ 

አማራጭ ምኅዳር ነው። ይኽውም ሌዝቢያን፣ ባይሴክሽዋል ወይም 

ኤሴክሽዋል የሆኑ ሴቶችንንና ትራንስ ሴቶችን ያካትታል። ይህ 

ምኅዳር የኩዊር ማኅበረሰብ ታሪክ እና የሕይወት ልምድ ትልቅ 

ሥፍራ የሚይዝበት ነው። እንደ’ኩዊር ማኅበረሰብ የዕለት ተዕለት 

ሕይወታችንን ገጠመኞች፤ የተለያዩ ሰዎችን የግል ታሪኮች፤ ቃለ-

መጠይቆች እንዲሁም ሥነ-ጥበባትን እንደምናካትት ተስፋ 

እናደርጋለን። ከነዚህ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ውስጥ እና 

በዳያስፖራ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች ራሳቸውን ሆነው 

የሚመጡበት የበይነ-መረብ ማኅበረሰብ መድረክ ሆኖ እንዲያገለግል 

ማስቻል ፍላጎታችን ብቻ ሣይሆን ጥረታችንም ጭምር ነው።



በኢትዮጵያና በዲያስፖራ ስላሉ ኢትዮጲያውያን LBTQ ማኅበረሰብ ክፍሎች የተመለከቱ ጉዳዮች 

ላይ ትኩረቷን ወዳደረገችው የ«ንስንስ» መጽሔት የምሥረታ ኅትመታችንን  ወደናንተ ይዘን ስንመጣ 

ዝብርቅርቅ ባለ ስሜት ውስጥ ሆነን ነው።  

ይህን ማሳካት በመቻላችን ብንደሰትም፤ ተፈላጊነቱ አሳስቦናል። እስቲ ትንሽ እናብራራው፤ በቅርቡ 

በተደረገ አንድ ውይይት ላይ፤ ኢትዮጵያዊ የሆነች አንድ ሌዝቢያ ፤ ማንነቷን በመቀበል ሂደት ያሳለፈችውን 

ስትናገር አንድ ጥልቅና ሁላችንም የሚሰማንን ነገር ተናገረች። እንዲኽ ነበር ያለችው “እንዳንቺ ያሉ ኩዊር 

ሰዎችን ዐውቄ ቢሆን ኖሮ፤ እንዳንቺ ካሉት ሰዎች ጋር ለአንዲት ጊዜ’ንኳን ቢሆን የማውራት ዕድሉን 

ባገኝ ኖሮ፤ ራሴን ለመቀበል ብዙ ጊዜም ባላስፈለገኝ ነበር ወይም ደሞ ይሰማኝ የነበረው ጥልቅ ጭንቀትና 

ጥርጣሬ ዕድሜው ባልረዘመ ነበር። በቀላል አማርኛ በማኅበረሰባችን ውስጥ ለLBTQ ኢትዮጵያውያን 

የተደራሽነት ውሥንነት እንዳለ እየነገረችን ነበር።

ለኛው በኛው የሚጻፉ ኅትመቶች በጣም ጥቂት ናቸው። ጥቂቱም ቢሆን በኦርጂናል ኅትመትና 

ከቋንቋዎቻችንም በአንዱ ብቻ ነው። ይኽ ለኛው በኛው የሆነና በራሳችን ቋንቋ የተጻፈ ኅትመት ውሥንነት 

መኖር፤ ሌሎች የእኛን ማንነት እንደመሰላቸው እንዲገልጹን በሩን በሰፊው ክፍት አድርጎላቸዋል። 

ራሳችንን ራሳችን መሰየም ሲኖርብን፤ ሌሎች እኛን እንዲሰይሙን መንገድ ሰጥቷል፤ ብዙውን ጊዜ እኛን 

ክፉና መጥፎ በሚያደርግ ሁኔታ። የሃይማኖት አባቶች፣ ሲቪል ማኅበራት፣ የመንግሥት ባለሥልጣናትና 

ጋዜጠኞች እኛ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም፣ የረጅም ጊዜ እሥር እንዲወሠንብንና እንድንገደል ተሟግተዋል። 

የሚሰነዝሩት አስተያየትም ማኅበረሰቡ እኛን እንደ LBTQ የሚያይበትን መንገድ ብቻ ሣይሆን እኛም 

ራሳችንን የምናይበትን መንገድ ጭምር ቀርፆታል። ትክክለኛ መረጃና ውክልና በማጣታችን ምክንያት 

ራሳችንን እንዴት መቀበል እንዳለብን ከማወቃችን በፊት ለዓመታት ደክመናል። አንዳንዶቻችን ቤታችንና 

ሀገራችንን ትተን እንድንሰደድ ሆነናል፤ ሌላኞቻችን ደ’ሞ የውሸት ትዳር እንድንመሠርት ተገደናል፣ 

በጥልቅ ድባቴ ውስጥ የገባንና ራሳችንን ለማጥፋት የሞከርንም አለን፣ ሃይማኖታችንን እና ዕምነታችን 

እንድንተው የተገደድንና ከማኅበረሰቡ ዕሴት ጋር ራሳችንን ለማስተካከል ማንነታችንን መካድ ያለብን 

ኃጢያተኞች አድርገን ራሳችንን እንድናስብም ተደርገናል።

ይህች መጽሔት እጅግ አስፈላጊ ባትሆን ምኞታችን ነበር። እንመኝ ነበር፤ እንደ ኢትዮጵያዊ LBTQ 

በቀላሉ ከማይገባው ማንነታችንና ከነልዩነታችን ጭምር ውክልና ኖሮን ወሲባዊ ተማርኮዋችን እና 

ፆታዊ ዝንባሌያችን ለዐመጽ የማያጋልጠን ዜጎች ተደርገን ብንታይ። በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንዶቻችን 

በማኅበራዊ ትሥሥር ገጾችና የመሳሰሉ ቦታዎች ላይ በግልጽ መታየታችን ዐመጽ በሚመስል መልኩ 

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪ ጠልነት እየበረታ መጥቷል። ይህም  የንሥንሥን አስፈላጊነት ጨምሮታል። 
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ያ አንድ ውይይት ለመሆን ተስፋ እናደርጋለን፤ ልክ በኩዊር ማንነታችን ጉዞ ላይ በጊዜ አግኝተነው 
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እንኳን ወደ ቤተሰብዎ ተቀላቀሉ

የአርታዒያን መልዕክት
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ለብሳ ሱራን ታነበንባለች፤ በጥልቅ ስሜት ውስጥ ሆኖ መፀለይ የሚፈጥርላትን ሰላምና 
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ኢፍጣር ሰዓትም ከቤተሰብና ከወዳጅ ዘመድ ጋር ተሰብስቦ መዐድ መጋራቱ ሌላው ደስታ 

የሚፈጥርላት ጉዳይ ነበር።

ይህ የደስታ ስሜቷ ግን በጊዜ ሂደት የመነጠል ዝንባሌ እያሳየች በመምጣቷ አብሯት 

ሊቀጥል አልቻለም፤ ራሷንም እንደብቸኛ ማየት ጀመረች። መፀለዩንም ሆነ መፆሙን 

 የእምነትና ወሲባዊነት እርቅ

ኃጢያት
ሲፈተሽ
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ትታዋለች፤ ለቤተሰቧ ያላትን አክብሮት 

ላለማጓደል ያህል የምትለብሰው ሂጃብ 

ብቻ ነው አብሯት የዘለቀው ልማድ።

የተረጋጋ ሕይወት እንዳላት 

እንዲሰማት የሚያደርጓትን ሃይማኖታዊ 

ሥርዓትም ቀስ በቀስና በሥቃይ 

እየተወችው የመጣችው እሷነቷን 

እንደሌዝቢያን የመረዳቷና የመቀበሏ 

ውጤት ነው።

“የሌዚቢያን ማንነቴን ለሃይማኖቴ 

ስል መካድ ነበረብኝ” ትላለች ነጃት 

የተፈጠረባትን ስሜት ስትገልጽ “በምን 

አግባብና እንዴት ብዬ እነዚህን ሁለት 

ማንነቶቼ እንደማስታርቅ ማሰብ ከበደኝ። 

ስለዚህ ኩዊርነቴን ለመቀበል ሃይማኖቴን 

መግፋት ነበረብኝ።”

   በሃይማኖት ምክንያት ራስን 

ለመቀበል ከፍተኛ ትግል ውስጥ በመግባት 

ነጃት ብቸኛዋ አልነበረችም። የማያባራ 

ለቅሶ፤ ለመፀለይ መሳቀቅ፣ ለራስ ግምት 

ማጣት LBTQ ሆኖ አማኝ መሆን 

ከሚፈጥራቸው ስሜቶች ውስጥ በጥቂቱ 

ነው።

“በጣም ከባድ ነበር። ብዙ 

ያልተመለሱልኝ ጥያቄዎች ነበሩ።” 

ትላለች ሰላማዊት በፋንታዋ ክርስቲያን 

ሆና ሌዝቢያን ማንነቷን እንዴት 

እንዳስተናገደችው ስትገልጽ። “ማድርግ 

እንደምችል ለራሴ እነግርው ነበር። ራሴን 

ክጄ ሃይማኖተኛ በመሆን ፈጣሪዬን 

አስደስተዋለሁ እያልሁ።”

የፕሮቴስታንት ዕምነት ተከታይ 

ሆና ወሲባዊ ተማርኮዋ ለሌላ ሴት 

መሆኑ ኃጢያት ነው የሚል መረዳት 

የነበራት ሰላማዊት፤ በቤተክርስቲያኒቱ 

አገልግሎቶች ላይ ለመሣተፍ የተገባች 

እንዳልሆነች ይሰማት እንደነበር 

ትናገራለች።

“ምንም እንኳን የፀሎት ኅብረት አባል 

የነበርኩኝና በጋራም እንፀልይ የነበረ 

ቢሆንም ከቀልቤ ሆኜ ፀሎት ለማድረግ 

እቸገር ነበር። አለ አይደል ኃጢያተኛ 

መሆንሽ የተነገረሽን እያሰብሽ ለመፀለይ 

ዐቅሙን ታጪያለሽ።” ትቀጥላለች 

ሰላማዊት “አትችልም ተብሎ ያደገ ልጅ 

ዓይነት ተጽዕኖ ነው ያለው ‘ኃጢያተኛ 

ነሽ ማን ስለሆንሽ ነው የምትፀልዪው….’ 

ከራስሽ ጋር ትጋጫለሽ።”

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ-

ክርስቲያን ውስጥ ያደገችው ሔለንም 

ተመሳሳይ ልምድ ትጋራለች። “በጥብቅ 

ቀኖና እና ገዳቢ ሃይማኖት ውስጥ ማደጌ 

እስካሁንም እራሴን እንደኩዊር ለመቀበል 

ዕንቅፋት ሆኖብኛል።” ትላለች ሔለን 

ማድርግ 
እንደምችል 
ለራሴ እነግርው 
ነበር። ራሴን 
ክጄ ሃይማኖተኛ 
በመሆን 
ፈጣሪዬን 
አስደስተዋለሁ 
እያልሁ

“

ሰላማዊት
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ሃይማኖቷ ራሷን እንደኩዊር ለመቀበል 

የፈጠረባትን ተጽዕኖ ስትገልጽ።

ኢትዮጵያ የሃይማኖት ሀገር ናት። 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 

ቤተ-ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ እስልምና 

ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት፣ የካቶሊክና 

የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት 

በተደጋጋሚ መንግሥት አጥፊዎች ላይ 

(ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪያንን መሆኑ ነው) 

የከፋ ቅጣት በመጣል “እንዲያጠፋላቸው” 

ለማድረግ ሞክረዋል። እንዲሻሻሉ 

ከቀረቡት ሕጎች ውስጥ ለተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪያን ምኅረት የሚያሰጠውን ሕግ 

እንዲሠረዝ የሚጠይቀው የ2006 ዓ.ም. 

ፕሮፖዛል ይገኝበታል።

ዋና ዋናዎቹ ሃይማኖቶች በወንድና 

በሴት መኻል ካለው ወሲባዊ ዝንባሌ 

ውጪ ያለ ግንኙነት ስለሚቃወሙ፤ 

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪያን በተመለከተ 

ጠበቅ ያለ ሕግ እንዲኖር ከፍተኛ ፍላጎት 

ነበራቸው። በወቅቱ ተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪነት እስከ 15 ዓመት የሚያስቀጣ 

ወንጀል ነበር። ያም ሆኖ ግን ከ2004 ዓ.ም 

አንሥቶ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ተቋማት 

አንድ ላይ በመሆን ተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪያን ላይ ከተጠቀሰው የከፋ ቅጣት 

እንዲጣል ጥረት አድርገዋል። ቀደም ብሎ 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን 

ፓትሪያሪክ የነበሩት አቡነ ጳውሎስ 

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪያንን በተመለከተ 

መንግሥት ጠንካራ ቅጣት እንዲጥል ጥሪ 

የሚያቀርብ መግለጫ እስከማውጣት 

ደርሰው ነበር “ግብረሰዶምን የሚያስፋፋ 

ተግባር ላይ ተሠማርተው የተገኙ” በሚል፤ 

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪነትን ሲገልጹ የሥነ-

ምግባር ጥሰት ቁንጮ በማለት ነበር።

በታኅሣሥ 2021 ዓ.ም. ከኢትዮጵያ 

ኦርቶዶክስ፣ ከሮማን ካቶሊክ እና 

ከፕሮቴስታንት ዕምነት የተውጣጡ 

የሃይማኖት መሪዎች ተመሳሳይ 

ፆታ አፍቃሪያንን የተመለከተ ረቂቅ 

እስከማስጠናት ደርሰው ነበር። ዋና 

ዐላማው ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪነት 

ምንም እንኳን በወንጀል ሕጉ የተከለከለ 

ቢሆንም በሕግ-መንግሥቱ ላይ ግን 

ምንም የተጠቀሰ ነገር የለም። ስለሆነም 

መንግሥት ሕግ-መንግሥታዊ  ማሻሻያ 

አድርጎ ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪነትን 

እንዲያግድ ማድረግ ነበር።

በእንደዚህ ባለ ከቤት ውስጥ አንሥቶ 

እስከ ሰፊው የኢትዮጵያ ማኅበረሰብ ጭምር 

ጥላቻ በተሞላ አካባቢ ውስጥ አድጎ፤ 

ሃይማኖታዊ መሠረት ላላቸው አብዛኛው 

LGBTQ ራስን መቀበል እጅግ ፈታኝ 

ይሆንባቸዋል። ስለሆነም ሁለት ተቃርኖ 

ያላቸው ማንነቶች የሚፈጥሩት ውስጣዊ 

ትግል መኻል መቆም የሚፈጥረው ስሜት 

ሥር ይሰዳል።

“ለኔ ሁለቱን ማንነቶች ማስታረቅ 

የምችለው ነገር አይደለም። እንደኔ 

በምን አግባብና 
እንዴት ብዬ 
እነዚህን ሁለት 
ማንነቶቼ 
እንደማስታርቅ 
ማሰብ ከበደኝ። 
ስለዚህ 
ኩዊርነቴን 
ለመቀበል 
ሃይማኖቴን 
መግፋት 
ነበረብኝ።

“

ነጃት
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በአንድነት መቆም የሚችሉ ማንነቶች 

አይደሉም። ስለዚህ በብዙ መንገድ 

የሙስሊም ማንነቴን ገፋሁት።” ትላለች 

ነጃት

እንደነጃት አባባል ሃይማኖታዊ 

አስተምህሮውን በጥብቅ ትከተል ነበር። 

“በቃ ጥቁር ወይ ነጭ ነው፤ ይህ ሀራም 

ነው አይደረግም እላለሁ፤ ሁሉንም 

እከተላለሁ።”

የሃይማኖት አስተምህሮው ላይ ጥያቄ 

ማንሣት የጀመረችው ራሷን ወደመቀበል 

ማዘንበል ስትጀምር ነበር። በመጨረሻም 

ከሥርዓቱና ከሃይማኖቱ ሙሉ በሙሉ 

ራሷን እስከማራቅ አደረሳት።

“የሃይማኖት ጉዳይ ሆኖብኝ እንጂ፤ 

ወሲባዊ ተማርኮዬን የማውቅበት ጊዜ ድሮ 

ድሮ ይሆን ነበር፤ ራሴንም መቀበሉ እጅግ 

በቀለለ ነበር።” ትላለች ነጃት

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪነትን እንደ 

መቅሰፍት በሚያስተምር የሃይማኖት 

ተቋም ላደገ LGBTQ የሆነ ሰው፤ ከሁለት 

ማንነቶቹ አንዱን መምረጥ የሚገደድበትና 

ራስህን ለመቀበል ሃይማኖት ዕንቅፋት 

የሚሆንበት ሁኔታ በተደጋጋሚ 

የሚስተዋል ጉዳይ ነው።

የኢትዮጲያ ኦርቶዶክስ አቡን የሆኑት 

ፓትሪያሪክ አቡነ ማቲያስ በ2006 ዓ.ም 

ፋሲካ ቡራኪያቸው “የኢትዮጲያ ኦርቶዶክ 

ቤተ-ክርስቲያን ያለምንም ማወላወል 

ይኽን ትልቅ ኃጢያት እስከመጨረሻው 

እንደምትታገለው ላረጋግጥላችሁ 

እፈልጋለሁ። ከፈጣሪና ከተፈጥሮ ሕግ 

ውጪ ነው። ከተፈጥሮ ውጪ ስለሆነ 

ሁሉም ሰው ሊታገለው ይገባል። 

በመጽሐፍ ቅዱስም የተወገዘ ነው።” ነበር 

ያሉት።

በአትላንታ የኢትዮጲያ ወንጌላዊያን 

ቤተክርስቲያን አባት የሆኑት ቄስ ቶሎሳ 

ጉዲና በመጋቢት 05 ቀን 2013 ዓ.ም. 

የመጀመሪያው የወንጌል አማኞች 

ቤተክርስቲያን ምክር ቤት ዓመታዊ 

ክብረ በዓልን አስመልክቶ በአዲስ አበባ 

ስቴዲየም በተዘጋጀው መርኅ-ግብር 

ላይ ባሰሙት ንግግር ስለተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪያን  ያላቸውን ዕይታ እንዲ ሲሉ 

ነበር የገለጹት

“ዘረኝነትና ግብረሰዶማውያን 

አንድ ናቸው ፣ ምክንያቱም ሁለቱም 

የእግዚአብሄርን ሕግ ይቃወማሉ።” 

ቄስ ቶሎሳ ይኽን የተናገሩት የኢፌዲሪ 

ፕሬዝዳንት፣ የሰላም ሚኒስትርን ጨምሮ 

የበርካታ ሚኒስትር መሥሪያ ቤት ኃላፊዎች 

በታደሙበት መርኅ-ግብር ነው።

እንደዚህ ዓይነት ይፋዊ መግለጫዎች 

የተለመዱ ናቸው። በቤተ ዕምነቶችም ሆነ 

ሕዝብ በሚያዘወትራቸው አካባቢዎች 

LGBTQ ስለሆኑ ሰዎች ምንም ነገር ሲነሳ 

 በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሃይማኖታዊ ትስስር (2004)

ኦርቶዶክስ ክርስትና

እስልምና

ፕሮቶስታንት

ባህላዊ እምነቶች

ካቶሊክ

ሌላ
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በሚያዋርድ ሁኔታና ቋንቋ ነው፤ ይህ 

ደ’ሞ LGBTQ ለሆኑ አማኞች ራሳቸውን 

ለመቀበል ከባድ ያደርግባቸዋል።

“ፓስተሬ የተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪ ጥላቻ አለበት፤ ይኼ ነገሩን 

አውቅበታለሁ።” ትላለች ሰላማዊት 

“ራሴን በነሱ ቦታ (በሃይማኖት መሪዎች) 

አስቀምጬ ለማሰብ እሞክራለሁ፤ 

አላውቅም… እኔም እንደነሱ ልሆን 

እችላለሁ።”

ራሷን የተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪ 

ጠልነትን በግልጽና ልክ ባጣ ሁኔታ 

በቤተ-ዕምነቷ በሚታይበት ሁኔታ ውስጥ 

አግኝታ ታውቃለች። “ተመሳሳይ ፆታ 

አፍቃሪያን” ላይ የተመለከተ ጥናታዊ 

ፊልም የሚታይበት አንድ የቤተ ክርስቲያን 

ክፍል ውስጥ ራሷን ያገኘችበትን ጊዜ እንዲ 

ታስታውሰዋለች።

“ሌላ ክፍል እገባለሁ ብዬ ራሴን 

እዛ አገኘሁት፤ ከባድ ነበር፤ ይህ ነገር 

ሲወራ ተነስቼ መውጣት አልቻልኩም 

ምክንያቱም ከጀርባ ነበር የተቀመጥሁ። 

ግልብና እጅግ ደስ የማይል ነበር። 

አላውቅም… ብቻ በጣም ምቾት የሚነሳ 

አጋጣሚ ነበር። አስበሽዋል ቤተ-

ክርስቲያን ውስጥ በቪዲዮ የሰውን ዕርቃን 

ከፍትሽ ምናምን?! ያንን ፊልም አሁንም 

በንቃት እየዞሩ ለሌሎች እያሳዩ አሉ።” 

ትላለች ሰላማዊት

እንደዚህ ዓይነት አሳማሚ 

ተሞክሮዎች ብዙ LGBTQ 

ኢትዮጵያዊያን ፆታዊ ተማርኳቸው ወዴት 

እንደሚያዘነብል በደንብ እየተገነዘቡ 

ሲመጡ የሚኖራቸው አረዳድና የሕይወት 

ተሞክሯቸው ላይ ተጽዕኖ አሣርፏል።

“ሃይማኖቴ በሚቻለው ሁሉ ስለኩዊር 

ምንም ግንዛቤ እንዳይኖረኝ አድርጎኛል። 

ስለኩዊር ሃሳቡ ኖሮት ነገር ግን ምን 

ማለት እንደሆነ ዕውቀቱ ሳይኖረው 

ሲቀር የሚኖረውን ግራ መጋባት ማሳብ 

አይከብድም።” ትላለች ሔለን ስለኩዊርነቷ 

መሆን ስታወራ

“በመጨረሻም ኩዊር ስለሆኑ ሰዎች 

ሳውቅ፤ ደስ የማይልና የተወገዘ ነገር 

እንደሆነ እንዳስብ ተጽዕኖ እንደተደረገብኝ 

ገባኝ” ትላለች ሔለን ስለኩዊርነቷ 

ስታወራ።

 የተወሠኑት ራሳቸውን እንድ 

LGBTQ በመቀበል ሂደት የቤተሰባቸውን 

ሃይማኖት ትተዋል ወይም በትንሹ 

ከሃይማኖታዊ ተቋማቱ ተሣትፏቸው 

ራሳቸውን አግልለዋል፤ እንደ ሰላማዊት 

ያሉት ደግሞ በዛው ተወሥነዋል። ምንም 

እንኳን መጀመሪያ ላይ ራሷን እንደ 

ሌዝቢያን መቀበል ቸግሯትና ፈጣሪዋንም 

ለሴት ያላትን ተማርኮ ከውስጧ 

እንዲያስወግድላት ትፀልይ የነበር 

ቢሆንም፤ በመጨረሻም ራሷን አስማምታ 

ሃይማኖቴ 
በሚቻለው 
ሁሉ ስለኩዊር 
ምንም ግንዛቤ 
እንዳይኖረኝ 
አድርጎኛል። 
ስለኩዊር 
ሃሳቡ ኖሮት 
ነገር ግን ምን 
ማለት እንደሆነ 
ዕውቀቱ 
ሳይኖረው ሲቀር 
የሚኖረውን ግራ 
መጋባት ማሳብ 
አይከብድም።

“

ሔለን
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ሰላሟን አግኝታለች። እንደሷ አባባል 

ከሆነ ፈጣሪ ማድረግ የማትፈልጋቸውንና 

ጥሩ አይደሉም ብላ የምታስባቸውን 

እንዲያስወግድላት ጠይቃው ፀሎቷን 

እንደሰማት፤ ነገር ግን ምንም ያህል 

ለብዙ ጊዜ ለሴት ያላትን ተማርኮ 

እንዲያስወግድላት ብትጠይቀውም 

ተማርኮዋን ሊገታ እንዳልቻለ ነው 

የተገነዘበችው።

“የሆነ ፈጣሪ ሊያስወግድልኝ የሚችል 

ጉዳይ አይደለም፤ እግዜሩ አይችልም 

እያልኩ ሣይሆን መቀየር የማይፈልገው 

ነገር ነው።” ትላለች ሰላማዊት መረዳቷን 

ስትገልጽ “ራሴን እየጠላሁ መጣሁ፤ 

ከራሴ ጋር የገጠምኩትን ትግል 

ተውኩት፤ እንደዛ እንዲሆን ደ’ሞ 

አልፈልግም። ...የእግዚአብሔር መንፈስ 

እንደዛ የሚያደርግ መንፈስ ነው ብዬም 

አላስብም። ራሳችንን እንድንጠላ፤ ሰዎችን 

እንድንጠላ የሚያደርግ እግዚአብሔር አለ 

ብዬ አላስብም።”

ይህ መረዳቷና ራሷን መቀበሏ 

ሃይማኖታዊ ተሣትፎዋን እንድትገፋበት 

አደረጋት። ለሷ ዋናው ጉደይ ከፈጣሪዋ 

ጋር ያላትን ግላዊ ግንኙነትና መረዳትን 

ማጠናከር፤ መጽሐፍ ቅዱስ ተመሳሳይ 

ፆታ አፍቃሪነትን የሚያወግዝ ተደርጎ 

የተተረጎመበትን እንድምታውን መሞገት 

ነው።

“መንፈሳዊ ነገር ላይ በራስ ለመረዳት 

መሞከር እንጂ ሰው የተረዳውን መጥቶ 

እንዲጥልብሽ አለማድረግ ነው። በግልሽ 

መመርመር አድርገሽ በመረዳት መፀለይም 

ካለብሽ መፀለይ … ቃሉን ማንበብ ካለብሽ 

በራስሽ መንገድ እንዲገባሽ አድርገሽ ልክ 

አይደለም እስከማለት ከተረዳሽ በቃ” 

ትላለች “እስከመቼ ራስሽን ትክጃለሽ? 

እስከመቼ፤ ገባሽ?! ራሴን እስከመቼ 

እክዳለሁ? ማንነትሽ ነው።”

“በጣም ከባድ ነበር፤ በመጨረሻ ግን 

ራሴን ልቀበል ችያለሁ” ትላለች ሰላማዊት።

የእስልምና ዕምነት ተከታይ የሆነችው 

ሃያት የሥርዓተ-ፆታ መገለጫዋን 

“ወንዳወንድ” ብላ ትገልጸዋለች፤ ነገር ግን 

ለየትኛውም ስያሜ ችግር እንደሌለባትና 

ሃይማኖቱም እንዴት እንደሚገልጸው 

‘ርግጠኛ አይደለሁም’ ትላለች። አንዳንዶች 

‘እስልምና ይቀበለዋል’ ቢሉም ሌሎች 

‘ኃጢያት’ ነው በሚለው እንደጸኑ ናቸው 

ትላለች:: እነዚህ የሚጋጩ ዕይታዎች 

በሃይማኖቷ ላይ ላላት መረዳት ከወሲባዊ 

ዝንባሌዋ አንጻር ያመጡባት ትልቅ ተጽዕኖ 

የለም።

“ሁለቱንም መሆን እችላለሁ 

ብዬ ማሰብ እፈልጋለሁ። አሁን ላይ 

ከአንድ ሰው ጋር ግንኙነት አለኝ፤ 

እናም ይመስለኛል ሁለቱ (እስልምና 

እና ኩዊርነት) አብረው ይሄዳሉ ብዬ 

አስባለሁ።” ትላለች።

ሃያት እንደ አንድ «የወንድነት» 

ዝንባሌ እንደሚያሳይ ሰው፤ አሁንም ድረስ 

ወደ መስኪድ ለስግደት ስትሄድም ከአንድ 

አማኝ የሚጠበቀውን ሁሉ እንደምትከተል 

ትናገራለች። ኢትዮጵያ ወግ አጥባቂ 

ሀገር እንደመሆኗ መጠን በአንዳንድ 

ሥፍራዎች ላይ ስትቀርብ አክብሮትና 

ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ መሆን 

እንደሚጠበቅባት ትገልጻለች። 

“ብዙውን ጊዜ ቤት ነው የምሰግደው፤ 

ለጁምዓ ሰላት (ስግደት) ብቻ ነው 

ወደ መስጂድ የምሄደው። መስጂድ 

ስሄድ ሂጃብ እለብሳለሁ፤ ሃይማኖታችን 

የሚጠይቀውንም እንዲሁ እፈጽማለሁ።” 

ትላለች ሃያት። “ቀሚስ እለብሳለሁ፤ 

ያም ብቻ አይደለም ፀሎቴ እንዲሰማልኝ 



12 ንስንስ | ሚያዝያ 2013

የግዴታ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ 

አደርጋለሁ። እንደሌሎች ሴቶች ግን አባያ 

አለብስም።”

በወግ አጥባቂ ፕሮቴስታንት ተከታይ 

ቤተሰብ ውስጥ ያደገችውና የመጀመሪያ 

ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን 

በሃይማኖታዊ ትምህርት ቤት ለተማረችው 

ሃበን አጽብሃ ሃይማኖቷና ለሴት ልጅ 

ያላት ተማርኮ አብረው የማይሄዱ 

ወይም የሚጋጩ ነገሮች እንደሆኑ አስባ 

አታውቅም። ይበልጥ የሷ ትኩረት 

የነበረው የቤተሰቧ ጉዳይ ነው፤ ሌዝቢያን 

መሆኗን ቢያውቁ ምን ይላሉ የሚለው።

“ክርስቲያን እና ሌዚቢያን መሆን 

ያለው ችግር አይታየኝም። ፈጣሪ ነው 

አሁን እንዳለሁት አድርጎ የፈጠረኝ፤ 

የተሳሳተ ነገር ነው የፈጠረው ብሎ ማሰቡ 

ልክ አይመስለኝም።” ትላለች ሃበን

ለሌሎች ደግሞ እነዚህ ሁለት 

ማንነቶች ሊታረቁ የማይችሉ ተቃርኖዎች 

ናቸው፤ ስለዚህ አንዱን መርጦ ሌላኛውን 

መተው ይገደዳሉ።

የነጃት ሃይማኖቷን ለመተው መወሠን 

እንዲሁ አልጋ ባልጋ የነበረ ሣይሆን 

በአሰጨናቂ ስሜት የተሞላ ሂደት ውስጥ 

ማለፍን ጠይቋታል።

“በጣም መገለል ነው። ሕይወትሽን 

በመሉ እወከልበታለሁ ብለሽ ያሰብሽውን 

ነገር መተው።” ትላለች ነጃት “ምንም 

እንኳን ሃይማኖት ተቋምሽ ጉዳይ 

አያስጨንቀኝም ብለሽ ብታስቢም፤ 

በሆነ ቡድን ተቋም ውስጥ መታቀፍ 

የሚያስገኘው የደኅንነት ስሜት አለው።”

ያም ብቻ አይደለም ሃይማኖቷና 

ክርስቲያን እና 
ሌዚቢያን መሆን 
ያለው ችግር 
አይታየኝም።

“
ሃበን
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አገልግሎቱ ነጃትን ብስጭት ውስጥ 

ይከተተል።

“በርግጥ ስሜቴን በደንብ አዳምጬ 

ምን እንደሚሰማኝ ዐውቄያለሁ ብዬ 

ባላስብም፤ ግን በቃ እበሳጫለሁ። 

በጊዜው ይደብታል፤ ለሌት እንቅልፍ 

ይነሳኛል፤ እረበሻለሁ፤ ትክክለኛውን 

ውሣኔ እየወሠንኩ መሆኑን ርግጠኛ 

አልነበርኩም።” ትላለች ነጃት “ብቻ 

እበሳጫለሁ፤ በሃይማኖት ተቋሙና 

በፈጠረብኝ ቀውስ በጣም እበሳጫለሁ።”

የሔለንም ራስን የመቀበል ጉዳይ 

እውን ሊሆን የቻለው ሕይወቷን በሙሉ 

ስትከተለው የነበረውን ሃይማኖት 

በመተው ነበር። እንደነጃት ሁሉ 

ሃይማኖትንና ኩዊር መሆንን የሆነ 

ልታስማማቸው የምትችላቸው ነገሮች 

አልነበሩም።

የሔለን ቤተሰቦች ለሚከተሉትና 

እንደ ወግ አጥባቂ ክርስትና ለሚቆጠረው 

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ-ክርስቲያን፤ 

ተመሳሳይ ፆታ አፍቃሪነት ኃጢያት፣ 

ከኢትዮጵያ ባህል ውጪ የሆነ ነገር፣ 

ከሥነ-ምግባር የሚጣረስና ፍጹም 

ክልክል የሆነ ነገር ነው። እንደዚህ ዓይነት 

የሃይማኖት አስተምህሮዎች አማኙን ብዙ 

ዋጋ ያስከፍሉታል፤ ለዓመታት ፍርኅት 

ይፈጥሩበታል።”

“ከዚህ በኃላ ሃይማኖት ስለማይኖረኝ 

ሃይማኖታዊውንና ኩዊር ማንነቴን 

ማስታረቅ አይጠበቅብኝም። ሃይማኖታዊ 

ሥነ-ሥርዓቱና እንደ አንድ አማኝ 

የሚኖረኝን መንፈሳዊ ግንኙነቱን 

እናፍቃለሁ። ነገር ግን መንፈሴን ካወከው 

ሃይማኖት ጋር ተስማሚ ለመሆን ግን በቂ 

ሆኖ አላገኘሁትም” ትላለች ሔለን።

በርግጥ ራሷን እንደኩዊር መቀበል 

ሃይማኖቷን ሳትተው የሚታሰብ ነገር 

አልነበረም። 

“ከነበረው ሁሉ አፈና መራቅ ነበረብኝ 

የማሰብ ነፃነቴን ለማግኘት። ሃይማኖቴን 

ከተውኩ ከዓመታት በኃላ ኩዊር ማንነቴን 

መቀበል ችያለው፤ በሌላኛው አማራጭ 

የሚሠራ አይመስለኝም። ስለሱ ሲነገረኝ 

ያደኩትን ፈጣሪ መካድ ነበረብኝ።” 

ትላለች ሔለን

ወግ አጥባቂ መረዳትና አገልግሎት 

ባለው የሔለን ሃይማኖት ከወሲባዊ 

ዝንባሌዋ ጋር ማስታረቅ አልቻለችም። 

ስሜቷን ስም ልትሰጠውና ልታጣጥመው 

አልቻለችም፤ ስም ብትሰጠውም ለውጥ 

አልነበረውም።

ለሴት ያለኝን ተማርኮ ያረጋገጥኩት 

የ23 ዓመት ልጅ እያለሁ ነው። ከዛ 

በኋላም ቢሆን ‘በግልጽ ኩዊር ሆኜ መኖር 

አልችልም’ ብዬ አስብ ነበር። ባፍርም 

ከራሴ ጋር ያለኝን ትግል ስለተገላገልኩ 

ደስተኛ ነበርኩ።” ትላለች

እንደሷ አባባል፤ ኩዊር ማንነቷን 

መረዳቷ ቀላል ሰሜት ቢፈጥርላትም፤ 

በሃይማኖቷ ምክንያት ያሳለፈቻቸው ያለፉ 

የሥቃይ ተሞክሮዎቿ አሁንም ቢሆን 

ምቾት የሚነሳ ስሜት አላቸው።

“ምንም እንኳን ጎብዤ የማፈሩን 

ስሜት ከራሴ ላርቅ ብታገልም፤ ራስን 

መቀበል የሆነ የተወሳሰበ ነገር አለው። 

እስካሁንም ራሴን እንደማይወደድና 

ደስታ እንደማይገባው ሰው አደርጌ ነው 

የማስበው።” ትላለች ሔለን “በየቀኑ 

በማንነቴ ደስተኛ ለመሆንና ለመቀበል 

ትግል ነው። ስላልተረታሁ ደስተኛ ነኝ።”

ሔለን ራሷን እንደ ኩዊር ለመቀበል 

የሆደችበትን ርቀት ወደጎን እንተወውና 

የመጨረሻ ንግግሯ በራሱ ራስን መቀበል 

የሆነ የሚደረስበት ሣይሆን ቀጣይነት 

ያለው ጉዞ መሆኑን ነው የሚያስታውሰን።

“ይመስለኛል ከዐቅሜ በላይ ሲሆን 

ጤናማ መንፈሳዊ ግንኙነትና ድጋፍ 

ይታደገኛል። አንዳንድ ጊዜ ራሴን ለዓለም 

ስፀልይ አገኘዋለሁ። ዕጣን አጨስና 

እረጋጋለሁ፤ በተመስጦ አሰላስላለሁ። 

አሁንም ቢሆን ትክክለኛና ሙሉነት ስሜት 

የሚሰጠኝ የቱ ነው ብዬ እፈልጋለሁ።” 

ትላለች ሔለን።

ቀሚስ 
እለብሳለሁ፤ 
ያም ብቻ 
አይደለም ፀሎቴ 
እንዲሰማልኝ 
የግዴታ አስፈላጊ 
የሆኑትን 
ነገሮች በሙሉ 
አደርጋለሁ። 
እንደሌሎች 
ሴቶች ግን አባያ 
አለብስም።

“

ሃያት
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በ2012 ዓ.ም የበጋ ወራት ነበር 
ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዝግጅቴን 
የጀመርኩት። ምንም እንኳን ዝግጅቴን 
ብጀምርም ፆታዊ ዝንባሌዬን ቤተሰቦቼ 
ቢያስተውሉ ሊከተል ስለሚችልው ነገር 
ለወዳጄ በድንግት ሥጋቴን ገለጽኩላት፤ 

የሥነ ልቦና ጠባሳ ካሳደረው ፅንፋዊ ሃይማኖተኛ አስተዳደግ ማገገም

ነፃ መውጣት

ሊያሥሩኝና ፀበል ሊወስዱኝ  እንደሚችሉም 
ጭምር ነገርዃት። እያጋነንኩት አልነበረም፤ 
አንድ ቤተሰብ ልጄ ከተለምዷዊ የሕይወት 
ሥርዓት ወጥታለች ብሎ ሲያስብ ምን 
እንደሚያደርግ ያለፈ ሕይወቴ በበቂ 
አሳይቶኛል።

ለሴት ልጅ ብዙም ቦታ በሌላት 
ቤተክርስቲያን ራሴን እንደ’ሴት እንዳይ 
በሚያደርግ ሥርዓት ነበር ያደኩት። 
በማየው ፆተኝነትና እንዳከብረው 
በተገደድኩት አባዊ ሥርዓት ብግን እላለሁ፤ 
ቢሆንም ጥላቻውንም ሆነ አግላይነቱን 
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እንዲሁም እንደ ጨዋነት መለኪያ ተደርጎ 
የሚወሰድበት ርቀትን ተላምጄዋለሁ። 
እኔነቴ ፍጹምነትን በመፈለግ፣ በመዛል፣ 
ለራሴ ግምት በማጣትና ለሌሎች አክብሮትን 
በማጣት አዙሪት ውስጥ እየገባ መጣ። 
ቤተሰቦቼ ለኔ የሚኖራቸው ፍቃድና 
መውደዳቸው ከኔ መልካም ሥነ-ምግባር 
ጋር እንደመተሳሰሩ መጠን፤ በቻልኩት 
ሁሉ ለነሱ ልክ ሆኖ ለመታየት እጥራለሁ። 
ማስመሰሉንም ቢሆን በሚገርም ሁኔታ 
ችዬበታለሁ (ይሳካልኛልም)፤ አለ አይደል 

የሌሎችን ከሃይማኖታዊ ሥርዓት አንጻር ልክ 
አለመሆን እየነቀሱ ማውጣት ነገር?! ‘በርግጥ 
እኔ ማን ነኝ? ምንድን ነኝ?’ የሚለው መልስ 
ያላገኘሁለት ጥያቄ ነው። ልክ ተመልሼ 
ልወጣበት ብፈልግ ዐቅሙ ወደሌለኝ አንዳች 
ነገር ውስጥ እየሰመጥሁ እንዳለሁ ዓይነት 
ስሜት አለው።

ስለወሲብ እንዳውቅ የሆንኩት የሆነ 
ከሚያሳፍር ነገር ጋር ነጥዬ ላየው በማልችል 
ሁኔታ ነው። በኢትዮጵያ ቤተ-ክርስቲያን 
ወሲባዊ ዝንባሌ ማለት ልክ አንድ ሰው 
ንጽሕናውን የሚለካበት ሚዛን እንደማለት 
ነው፤ ከወሲብ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ነገር 
ርኩሰት እንደሆነ ሁሉ ነው የሚቆጠረው፤ 
ለሴት ሲሆን ደ’ሞ ይከፋል። ሴት ልጅ 
ወሲባዊ ፍላጎትና ዝንባሌ እንደሌላት ፍጥረት 
ወይንም ደ’ሞ ከወሲብ የሚገኘው እርካታ 
ለሷ እንዳልተፈቀደ ሁሉ የሚቆጥር መረዳት 
እንዲኖረኝ ተደርጌያለሁ።  በተደጋጋሚ፤ 
አንዳንዴ በግልጽ ሌላ ጊዜ ደ’ሞ በሥውር 
ራሷን የምትገልጽ ሴት እንደ’ኃጢያተኛ 
ስትወገዝ ሰምቻለሁ፤ ከወሲብ ዝንባሌዋ ጋር 
በተገናኘ ሲሆን ደ’ሞ በዛው ልክ ውግዘቱ 
ይጨምራል። ከሁሉ የከፋ የሚሆነው ግን 
ሁለት ተመሳሳይ ፆታ ያላቸው ሰዎች በነፃነት 
አንዳቸው ከሌላኛቸው ጋር ያላቸውን 
መሳሳብና መፈቃቀድ የገለጹ እንደሆን ነው። 
ትዝ ይለኛል ለመጀመሪያ ጊዜ ተመሳሳይ 
ፆታ ስላላቸው ሰዎች መፈቃቀድ እንዴት 
እንዳወኩ፤ 10 ዓመት ይሆነኛል፤ የቅርብ 
ጓደኛዬና ጎረቤታችን ሁለት ወንዶች አብረው 
በመተኛታቸው ሰዶምና ገሞራ እንደጠፉ 
አብረው የተኙትም ግብረሰዶም እንደሚባሉ 
በጆሮዬ አንሾካሾኩልኝ። በጣም ነበር 
የፈራሁት፤ እንደ እውነቱ ከሆነ ድንጋጤዬ 
ልክ አልነበረውም። በርግጥስ እምነታቸውን 
አጥብቀው በሚኖሩ ቤተሰብ ሥር አድጌ 
በሰማሁት ነገር ከዚህ የተለየ ስሜት እንዴት 
ሊኖረኝ ይችላል?!

ይህን የረሳሁት ትዝታዬ (ምናልባትም 
እንድረሳው በሚያደርግ ሁኔታ ውስጥ 
እንዳልፍ ሆኜ) እንዲያገረሽ ያደረገው 
አሜሪካ መጥቼ አንድ የቴሌቭዥን 
ፕሮግራም ላይ ሁለት ሴቶች ሲሳሳሙ 
የሚያሳየውን ትዕይንት ባየሁ ጊዜ ነበር፤ 
ውስጤ በጣም ነበር የተሳበባቸው፤ ትዕይንቱ 
የፈጠረብኝ የፍርኅት ስሜትም እንደዛው። 
ሌዜቢያን እንዳልሆን የሚል ፍርኅት፤ 
‘ሥርዓት አፍርሰሻል’ በሚል የሚደርስብኝን 

ውግዘት ፍርኅት ሽሽት ውስጥ ከተተኝ፤ 
ሌዝቢያን ብሆንስ ከሚለው ስሜቴ ሽሽት…. 
ይህ ፍርኅቴና ሽሽቴ ለዐሥርት ዓመታት 
ተከተለኝ፤ ምናልባትም እስከ ኻያዎቹ 
ዕድሜዬ።

በመጨረሻም ከስምንት ዓመት በፊት 
የራሴን መንገድ ተጠቅሜ ከቤተ-ክርስቲያን 
ያለኝን ግንኙነት አቋረጥሁኝ። ከአራት 
ዓመት በኃላ ደ’ሞ ፆታዊ ዝንባሌዬን 
ተቀብዬ ሰላሜን አገኘሁ። ይህ ሲሆን 
ግን ቤተሰቦቼ አንዱንም ዐያውቁም። 
ከቤተ-ክርስቲያን መራቅ ብቻ አይደለም 
ፀጉሬንም ተቆረጥኩት፤ እሱን በመንከባከብ 
የማጠፋው ጊዜ ታክቶኝ ነበር። እዋሻለሁ፤ 
ምክንያቱም ቤተሰብ ባህል የሚባሉ ነገሮች 
ያስፈሩኛል። ተፈጥሯዊ ዝንባሌዬ እንዲህ 
ነው ብዬ የመናገሩ ዝግጁነት ጨርሶ 
አልነበረኝም፤ ወደ’ፊትም መኖሩን እንጃ። 
ባይሆን ዝም ብዬ ከሕይወታቸው ልሠወር 
እችል ይሆናል። የሕይወቴን እውነት ልቤ 
እንደፈቀደው መኖር አለብኝ ብዬ ባሰብኩ 
ቁጥር፤ ውጤቱ ከነሱ ጋር የነበረኝን 
ግንኙነት ሙሉ በሙሉ ማጣት እንደሚሆን 
ይገባኛል። በልቤ ውስጥ የሚመስለኝን 
ማኅበረሰብ መመሥረት አለብኝ የሚለው 
ስሜቴ ርግጥ እየሆነ መጥቷል።

እስካሁን ድረስ ንጽሕና የሚገለጽበት 
መንገድ ከሚያሳፍርና ከፀያፍ ነገር ጋር 
ተቆራኝቶ እንዲታሰብ የሆነበት ሁኔታ 
ይከተለኛል። ምንም እንኳን በብስለትና 
በብዙ ጥረት ጥላቻውን ልረሳው 
ብሞክርም፤ ሰላምን ፍለጋና በራሴ ሰውነት 
ማመቻመቹ ዐቅሜን አስጨረሰኝ። አሁንም 
ድረስ የተደበቀ የኩዊር ወሲባዊ ተሞክሮዬ 
እየተገለጠልኝ ነው፤ ውስጤን ሰለተዋሃደኝ 
ተመሳሳይ ፃታ አፍቃሪና ትራንስ ሰዎችን 
እንደ’ሥጋት የመቁጠር ዝባሌዬንም 
እየተውኩ ነው።

ሆኖም ግን፤ በንደዚህ ዓይንት አግላይ 
ሁኔታ ውስጥ ማደጌ ከፈጠረብኝ የስሜት 
ቀውስ ውስጥ ለመውጣት የማደርገውን 
ጥረት እንደምቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። 
እያንዳንዷን ቀን ራሴን ከተበከለውና 
ከጥብቅ ሃይማኖታዊ ሥሪቴ ጋር ሳታግለው፤ 
ከፍጹማዊና ከተበጀልኝ ገደብ የተሻገርኩ፤ 
ያም ብቻ አይደለም ወደ ነገ የቀረብኩ፤ 
እንዲሁም ውስጣዊና መንፈሳዊ መረጋጋት 
ያገኘሁ ሆኖ ይሰማኛል።
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ኃጢያት
እና

ፍቅር
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እንዴት ምን 
ያህል እኔን 
መውደዷን 
መግልጽ 
እንደቻለችና 
በዛው ትንፋሽ፤ 
ፋጣሪዋ እኔን 
መውደዷን 
ልክ እንዳልሆነ 
እንዳረጋገጠላት 
ልትንግረኝ 
እንደቻለች 
አልገባኝም።

“
ራቅ ካለ ቦታ የተደወለ ሥልክ 

ነበር። ስለገጠመኞቻችን 
እናወራለን ብዬ ነበር 

የጠበኩት፤ አለ አይደል “እሺ፤ ቀንሽ 
እንዴት ዐለፈ?” ምናምን

 ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ 
ቀልድ እየነገርኳት ነበር፤ በመኻል 
እንደተለመደው ከመሳቅና በሃይማኖት 
በማሾፌ እንደነገሩ ምክር ቢጤ ጣል 
ከማድረግ ይልቅ ድምጿ ተቀየረብኝ፤ 
ልንሰነባበት ስንልም ኃጢያተኛ እንደሆንኩ 
ነገረችኝ፤ ኃጢያተኝንቴ ደ’ሞ ሌዝቢያን 
መሆኔ እንደሆነ ጭምር።

 አስታውሳለሁ ሁለታችንንም እንደ 
ኃጢያተኛ ስትገልጽ ልቤ ቀጥ ልትል 
ነበር ። እንደ እውነቱ ከሆነ፤ እሷ በነገሩ 
የጸጸት ስሜት እያስተናገደች ቢሆንም እኔ 
ግን እዛው ውስጥ ነኝ። ይህንን ንግግር 
የተናገረችው ለ10 ዓመታት የፍቅር 
አጋሬ የነበረች ልጅ የመሆኗን እውነት 
ላስታርቀው ቸገረኝ።  

በሚገመት ሁኔታ ግንኙነታችን 
አብዛኛውን በስልክ ከነበረን ንግግር በኋላ 
ማለት ይቻላል ብዙም ሳይቆይ ተቋረጠ።  
ምክንያቱም እሷ እየተለወጠችና 
እንደኃጢያት የሚቆጠር (ቢያንስ በሷ 
ዕምነት) ግንኙነትን ወደሚከለክለው 
ፈጣሪዋ ይበልጡን እየቀረበች ስለመጣች 
ነበር። 

ለኔ ኃጢያተኝነት ሃሳባዊ ነው፤ ገና 
የ16 ዓመት ታዳጊ ሳለሁ ጀምሮ ሃይማኖት 
አልነበረኝም። በርግጥ እሷን ካወኩ በኋላ 
ከመቼውም ጊዜ በላይ ስለዕምንት፣ 
ሃይማኖትና ፈጣሪ ብዙ አሰላስያለሁ፤ 
ሆኖም ስለኃጢያተኛነቷ፣ ስለዕምንቷና 
ስለፈጣሪዋ የምትረዳበት መንገድ ግን 
ምንም ስሜት ሊሰጠኝ ያልቻለ ነገር ነው 
የሆነብኝ።

በጊዜው፤ እንዴት ምን ያህል እኔን 
መውደዷን መግልጽ እንደቻለችና በዛው 
ትንፋሽ፤ ፈጣሪዋ እኔን መውደዷን ልክ 

እንዳልሆነ እንዳረጋገጠላት ልትንግረኝ 
እንደቻለች አልገባኝም። ለእንደዚህ 
ዓይነት ፈጣሪ ለምን ሰው እንደሚጸልይ 
አይገባኝሞ። የተዋወቅን ጊዜ ብዙም 
ዐማኝ አልነበረችም፤ ያው ትጾማለች ዐልፎ 
ዐልፎ ወደ ቤተ-ክርስቲያን ትሄዳለች። ቀስ 
በቀስ ግን ሃይማኖቷን ጠበቅ እያደረገች 
መሄደ ጀመረች፤ እናም  ሃይማኖቷን 
የምትረዳበት መንገድና ለኔ ያላትን ፍቅር 
አስማምታ መሄድ አልቻለችም። ምንም 
እንኳን ሁልጊዜ ልጠይቃት ብፈልግም፤ 
ለሷ ተቃርኖ የሆኑባት ነገሮች በደንብ 
ተገለጠልኝ ባለች ቁጥር የምትፈልገውን 
ርቀት ማክበር አክብሬያለሁ ብዬ 
አስባለሁ። ምን ዓይነት አምላክ ነው 
እንዲህ ያለ አስፈሪ ቀልድ ተከታዩ በሆነ 
አምላኪው ላይ የሚጫወተው? ምን 
ዓይነት አምላክ ነው የቱንም ዓይነት 
ፍቅር ቢሆን የማይደግፈው? ምን ዓይነት 
አምላክ ነው እሷን መፍጠሩ ላይ ስህተት 
እንዳለ ጥርጥር እንዲገባት የሚያደርግው፤ 
ያውም የደስታዋ ምክንያት በሆነ ነገር 
ላይ? ምን ዓይነት ምርጫ ነው የአንድ ሰው 
ዕምነት በአንድ ሰው የፍቅር ምርጫው ላይ 
እንዲወሠን የሚያደርግ ምርጫ?

መረዳት የከበደኝ በተወሠነ ደረጃ  
በቤቴ የኖርኩበት ዕምነትና ሃይማኖት 
ምክንያት እንደሆነ አውቃለሁ። 
ምንም እንኳን ቤተሰቦቼ ተመሳሳይ 
የሃይማኖት መሠረትን የሚጋሩ ቢሆንም፤ 
አመላለካቸው ለየቅል ነው። አንዳቸው 
ሁል ጊዜ ጠዋት ጠዋት ቤተ-ክርስቲያን 
ሲሄዱ ሌላኛቸው ለሃይማኖትና ለቤተ-
ክርስቲያን ደንታ የሌላቸውና ለቀብር 
ካልሆነ በቀር ወደ ቤተ-ክርስቲያን እግር 
የማያነሡ ናቸው። ያደኩት ስለዕምነቴና 
ዋጋ ስለምስጣቸው ነገሮች የመወሠን 
ነፃነት በሚሰጥ ቤተሰብ ውስጥ ነው። 
ስለፈጣሪ መኖር አለመኖር ጥያቄ ሳነሣም 
ቤተሰቦቼ ፊት አይነሡኝም። ጥያቄዎቼ 
የፈጣሪ መኖርን የማይመስል ፅንሰ 

የአንድ ኢ-አማኝ የልብ ስብራት ታሪክ
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ሀሳብ ነው ወደሚል አረዳድ ሲያመራ፤ 
በሃሳቤ ባይስማሙም የፈጣሪን መኖር 
የሚረዱበትን መንገድ ከኔ ጋር ይወያያሉ፤ 
እንደገላጋይነት ወደ ቤተ-ክርስቲያን 
አላኩኝም።

  በዚህ መንግድ አድጌ እሷ ፈጣሪዬ 
የምትለውን መረዳት ይከብደኛል። 
ፈጣሪን በማምንበት ጊዜ እንኳን፤ 
የልጅነት አምላኬን፤ በቤተሰቦቼ እንዲገባኝ 
በተደረኩት፤ የፍቅር አምላክ ነበር። 
ጎረቤታቹን ውደዱ፤ ያም ብቻ አይደለም 
ራሳቹን ውደዱ፤ ራሳችሁን ሳትወዱ 
ሌላውን መውደድ የማይሞከር ነው 
እያለ በተደጋጋሚ የሚያሳስብ አምላክ 
ነበር። ቢሆንም ግን፤ ከነክብደቱና በጽናት 
ዕምነቷን በቻልኩት ሁሉ ልረዳላት እጥር 
ነበር።

 ነገር ግን ‘ኃጢያተኛ ነሽ’ የሚሉትን 
ቃላት መስማቴ ልብ የሚሰብር የሆነብኝ 
ፍቅራችን እያበቃለት መሆኑ እየገባኝ 
ስለመጣ ብቻ ሣይሆን ወሲባዊ ተማርኮና 
ፍላጎቷን ወደሚጫነው የበፊት ማንነቷ 
እየተመለሰች በመሆኗ ጭምር ነበር።

 ስለኃጢያተኝነት ጉዳይ ካወራን 
ከተወሠነ ጊዜ በኋላ አስታውሳለሁ ለኔ 
ያላት ፍቅርና ተማርኮ፤ የመጽሐፍ ቅዱስ 
አስተምህሮና እንድምታው ኃጢያት 
መሆኑን ከነገራት ጋር ለማስማማት 
እጅግ ልትፈተን እንደምትችል አሰብኩ። 
ያስጨንቃት የነበረው ምን እንደነበር 
ዐውቀዋለሁ፤ ክርስቲያን መሆንና 
ሌዝቢያንነት አንድ ላይ የሚሄዱ ነገሮቸ 
አይደሉም የሚለው መረዳቷ ነው። 

 እንዴት የምትወደውን ሰው 
የሰጣት ፈጣሪዋ፤ መውደዷን 
እንደ’ኃጢያት ሊቆጥር እንደቻለም 
ጭምር ማሰቤን አስታውሳለሁ። ከሷ 
ጋር  ስለሃይማኖትና ኩዊርነት የሚኖረኝ 
ውይይት ማጠንጠኛውን የፍቅር 
ትርጉምና (በሷ ዕይታ) ፈጣሪ በአምሳሉ 
ፈጠረን የሚለውን ማዕከል ያደረገ ነበር።  
ስለመጽሐፍ ቅዱስ በበቂ ባላወቅም፤ ሰውን 
ሰው ከሚያሰኘው ዋነኛውና ፈጣሪውን 
ለማመስገን ምክንያት ሊሆኑት ከሚችሉት 
ነገሮች አንዱን መንጠቅ የፍቅር አምላክ 
በተከታዮቹ ላይ ሊያደርገው የማይቻለው 
ነገር ነው።

   እኔን እንደ’ኃጢያተኛ መጥራቷና 

የግንኙነታችን መቋረጥ ስለሃይማኖት 
ከመቼውም ጊዜ በላይ እንዳስብ አደረገኝ። 
ሌዝቢያን እንደሆንኩ የተናገርኩት 
ኢ-አማኝ ከሆንኩ ከሁለት ወይም ከሦስት 
ዓመት በኃላ ነበር። በፈጣሪ ማመን 
ማቆሜ ነበር ሌዝቢያን መሆኔን ያቀለለው? 
ምናልባትም! በኛ ቤት ውስጥ የቤተ-
ክርስቲያን መለያ የሆነው አገልግሎትና 
አስተምህሮ ሁሉንም ሰው በዕኩል ማየት፤ 
ስለርኅራኄና ርኁርኁነት…..ነበር። ማንም 
ሰው ይህን መሆን አይፈቀድልሽም ለማለት 
መጽሐፍ ቅዱስ ሲያጣቅስ አላስታውስም። 
ውይይታችንና ትምህርታችን፤ 
ሕይወታችንን ስንኖር መስመር ለማስየዝ 
ልንከተላቸው ስለሚገቡ ደጋፊ መርኆች 
ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር። ለዚህም 
ይመስለኛል፤ እስካሁን ድረስ እኅትና 
ወንድሞቼ ከሃይማኖት፤ ከዕምነት ወይም 
ከፈጣሪ አንጻር ኩዊርነቴ ተቃውመውኝ 
የማያውቁት። አጥብቀው የያዙት በልጅነት 
የተማርነውን አስተምህሮ ፤ ክርስትና 
ምናልባትም ሃይማኖት ማለት ስለቅንነት፣ 
ስለርኅራኄና ርኅርኁነት፣ ስለፍቅር፣ 
ስለመከባበርና ቸርነት እንደሆነ ነው።

የፍቅር ኃጢያትነት መቼም ቢሆን 
የስሌታችን አካል ሆኖ አያውቅም።

ሰውን ሰው 
ከሚያሰኘው 
ዋነኛውና 
ፈጣሪውን 
ለማመስገን 
ምክንያት ሊሆኑት 
ከሚችሉት 
ነገሮች አንዱን 
መንጠቅ 
የፍቅር አምላክ 
በተከታዮቹ 
ላይ ሊያደርገው 
የማይቻለው 
ነገር ነው ብዬ 
ማሰቤን።

“

የፍቅር 
ኃጢያትነት 
መቼም ቢሆን 
የስሌታችን አካል 
ሆኖ አያውቅም።

“
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እምነትና ወሲባዊነትን ማስታረቅ 
ይቻላል?

እነዚህ ምላሾች ከፌስቡክ ገፅ የተወሰዱ ናቸው ... 
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በምንኖርበት ማህበረሰብ ውስጥ 
የተመሳሳይ ፆታ ተማርኮን በተመለከተ 
የሚሰጠው አስተያየት ግለሰቡ መርጦ 
የሚገባበት የወሲብ ግንኙነት እንደሆነ ብቻ 
ነው። የተንሻፈፈው ባህልና የሀይማኖት 
አስተምህሮ ያፈራው የተወላገደው የዚህ 
ማህበረሰብ አመለካከት፥ በተመሳሳይ 
ፆታ ተማርኮ ህይወት ውስጥ ጠርዝ የሳተ 
የወሲብ ፍላጎትን ተግባራዊ ከማድረግና 
ከምዕራባውያኑ ከቀበጠ የህይወት አኗኗር 
ዘይቤ ላይ እንደ ፋሽን የተቀዳ የሀገራችንን 
የጥንት መንፈሳዊ እንዲሁም ባህላዊ ታሪክን 
የሚያጠለሽ አጉል ስልጣኔ እንጂ በውስጡ 
ከወሲብ የዘለለ የዕውነት የሆነ ጠንካራና 
ጤናማ የፍቅር ህይወት እንዳለው መረዳት 
የጎደለው እንደሆነ ግልፅ በሚባል ሁኔታ 
ይንፀባረቃል። 

ነገር ግን እንደኔ በዘልማድ 
ከተጠላለፈ የሸበተ አስተሳሰብ መሐል 
ኩዊርነቱን ለመቀበል በሚደረግ የህይወት 
ግብግብ ውስጥ ፥ ራሱን እንደሚሰማው 
እውነትና ስሜት ተቀብሎ ማንነቱን መኖር 
በሚገባው መንገድ ከመኖር ይልቅ በዙሪያው 
ያለውን አስተሳሰብ ላለመቃረን ሲል ብቻ 

ለኩዊርነት የተመረጥኩ 
፤ በእሱ አምሳል 
በመፈጠሬ የምኮራ

ያለ
ጥርጥር
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የሚኖረው የውሸት ህይወት መንፈሱን 
ያዛለበት ፥ የመኖር ጣዕምና ትርጉምን 
ያጠፋበት በዚህም የተነሳ ምድራዊውን ኑሮ 
በእጁ ለማገባደድ ወስኖ ሞትን ለመሞት 
የሞከረ ሰው ግን ኩዊርነት በሰውኛ ፍላጎት 
መርጠን የማይሰጠን ማንነት እንደሆነ 
ለመረዳት ሊከብደው አይቻለውም። 

“ማምሻም እድሜ ነው” ይላል 
ያገሬ ሰው ፤ እና እንዴት አይነት የምርጫ 
ህይወት ቢሆን ነው ገና ባልተኖረ እንፋሎቱ 
ባልበረደ ትኩስ ዕድሜ ላይ ያለ ወጣት 
የተሰማውን ስሜት ማህበረሰቡ በደገፈው 
ስሜት ላለመቀየር ሲል ብቻ ዓለምን 
ለመሰናበት የሚፈልገው? 

ኩዊርነት መቀየር የሚችል 
ማንነት ከሆነ ለምን ሞትን የመጀመርያና 
የመጨረሻ አማራጭ አድርጎ ይነሳል?  
እነዚህን ጥያቄዎች የሞትን ትክክለኛ ስሜት 
በጥልቀት ለማይረዳው ሰው ለመመለስ 
ያስቸግረዋል። እኔ ከጅምሩም በሀይማኖት 
ትምህርቶች ውስጥ የሚሰጠው የተመሳሳይ 
ፆታ ፍቅር ሀጢያት ነው መባል ለደቂቃ 
ታህልም እንኳን ረብሾኝ አያውቅም ነበር። 
ምክንያቱም በቤተክርስትያን ውስጥ 
እንደማደጌና እንደመማሬ በቅርበት 
ቤተክርስትያናት ላይ በመጋቢዎችና 
በወንጌላውያን ባጠቃላይ የሀይማኖቱ 
አባቶች የምንላቸው እርስ በእርሳቸው 
ውስጥ ውስጡን የሚሰሩት የስልጣንና የቦታ 
መነጣጠቅ ጥቅምን ያማከለና ያስቀደመ 
ከቤተክርስትያኒቱ ህግና ስርአት እንዲሁም 
ራሳቸው አስተማሪዎቹ በየመድረኩ 
መፅሐፉን ይዘው ከሚሰብኩት ቃል ጋ 
የሚጣረስ ተንኮልና ምቀኝነትን በአካል 
ተገልጦ አይ ስለነበር መምህራኑ መፅሐፉን 
ሲያስተምሩ እነሱ በገባቸው ልክ ብቻ 
እንጂ በእርግጥም ቃሉ ራሱን ለመግለፅ 
በፈለገበት አውድ ነው ብዬ ስለማላስብ 
ተመሳሳይ ፆታ ተማርኮንም የተመለከተው 
የበለዘና የተጣመመ መስሎ የሚታየኝ 
የትርጓሜ ችግር ልቤ ውስጥ ያለውን ማንነት 
ከፈጣሪዬጋ እያገናኘው የምጣላበት ጉዳይ 
እንዲሆን አላደረገኝም። 

ይልቁን እኔን በግዜው ያመኝና 
ይረብሸኝ የነበረው አካባቢዬን ለመምሰል 
ያልሆንኩትን ማንነት ለብሼ ለመታየት 
የምሞክረው ከንቱ ልፋቴና አንዳንዴ ደሞ 
ቆርጬ ራሴን ለመሆን ስነሳ ከቤተሰቤ እና 
ከጓደኞቼ በብዙ ርቀት የተለየሁ የሚመስለኝ 

የብቸኝነት መንፈስ ነበር የመኖርን ጣዕም 
ያሳጣኝ የነበረው። በዛም የተነሳ ነበር 
ራሴን ለማጥፋት የሞከርኩት ። ነገር ግን 
ሳይሳካ ቀረና ድጋሜ ሌላ አዲስ ማለዳን 
እንዳይ ሆንኩ ። መትረፌ ያበሳጨኝ ነበር 
። በተለይ ለምን ይሄን አደረግሽ ምክንያትሽ 
ምንድነው ምን ጎደለሽ የሚሉትን የቤተሰብ 
ጥያቄዎች በሰማሁ ቁጥር ለምን ተረፍኩ? 
ለምን አልሞትኩም? ምን አይነት ዕድል 
ቢኖረኝ ነው መሞት እንኳን ያልቻልኩት? 
እያልኩ እዛው በተኛሁበት የሆስፒታል 
አልጋ ላይ እንዳለሁ ከአምላኬጋ የመረረ 
ትችት ውስጥ እገባ የነበረው ።  ነገር ግን 
ቀናት ባለፉ ቁጥር አዕምሮዬም ከንዴቱ 

መብረድ ጀመረ ቁጣዬም እያለፈልኝ መጣ 
። ሀኪሞቹና ቤተሰቦቼ የሚሉት ነገር 
ከጆሮዬ አልፎ ልቤ ላይ አንድ ነገር መጫር 
ጀመረ። “እድለኛ ነሽ” የሚል ቃል ተደጋጋሚ 
ግዜ መስማት ጀመርኩ ። ምክንያቱም 
የተረፍኩት እንደ ህክምና ጥበብ አልነበረም 
እንደቤተሰቦቼም ፈጥኖ ደራሽነት አልነበረም 
ሆስፒታል ስደርስ ትንፋሼ ጠፍቶ ሰውነቴ 
ቀዝቅዞ ነበር። እና እንዴት ተረፍኩ ? 
እኔም አላውቅም ፣ ሀኪሙም አያውቅም 
፣ ቤተሰቦቼም አያውቁም ። ግን በቃ በሆነ 
ተዓምር ትንፋሼ ተመልሶ ነበር ። እናም 
ማሰብ ጀመርኩ የተረፍኩት ለምክንያት 
ቢሆንስ ? ምናልባት የእውነት መኖር ያለብኝ 
ህይወት ስላለ ቢሆንስ ? 

ጌታ ትንፋሼን ሲመልስልኝ ከብዙ 
ሞራልና መነሳሳት ጋ ነበርና  ካለምንም ግራ 
መጋባትና ፍርሃት ራሴን እንደሚሰማኝ 
ስሜት መቀበል እንዳለብኝ እዛው ሆስፒታል 
እንዳለሁ ነበር ገባኝ። እውነትም እድለኛ ነኝ! 

ያኔ እንደ እድል ሆኖ ከሞት 
መትረፌ ዛሬ ላይ ይሄን አሁን በሙሉ ልቤ 
በኩራት የተቀበልኩትን ኩዊር ማንነቴን 
እንድኖረው ፈጣሪ የመረጠልኝ ህይወት 
እንጂ እኔ የመረጥኩት እንዳልሆነ ለመረዳት 
ችያለሁ። ለዛም ደግሞ ሁሌም አምላኬን 
አመሰግነዋለሁ።

አንድ ቀን ሀገራችን ላይ 
በኩዊርነታችን ተከብረን የምንኖርበት ጊዜ 
ይመጣል ብዬ አስባለሁ ። በእርግጥ አሁን 
ላይ ሀገራችን ውስጥ የሚታየው በዘር 
በጎሳና በቋንቋ እየተለየ በሰው ልጆች ላይ 
የሚፈፀመውን የግፍና የመሃይምነት ጥግ 
የሳተው እንዲሁም ህዝባችን የሚመካበት 
የባህልና ሀይማኖት ጡንቻ ሊያሸንፈው 
ያልቻለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ድርጊት 
ስናይ የተመሳሳይ ፆታ ተማርኮን እንደ 
ሰብአዊ መብት ቆጥሮ የሚቀበል ማህበረሰብ 
ይፈጠራል ብሎ ለማሰብ የማያስደፍር 
ቢሆንም ግን ሁሌም ቢሆን ነገ የተሻለ 
ይሆናል ብሎ መመኘት በጎ ነውና በግሌ ያን 
ተስፋ አደርጋለሁ። 

ሀገሬ ላይ የትኛውም የሰው 
ልጅ መርጦ ባልመጣበት የዘር ግንድ የቆዳ 
ቀለምና የቋንቋ ቤተሰብ እንዲሁም የፆታዊ 
ዝንባሌ ተንተርሶ የሚፈፀምበትን አድሎና 
የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፀየፍ በሰለጠነ 
አስተሳሰብ የታነፀ ትውልድ እንዲፈጠር 
ምኞቴ ነው!

የብቸኝነት 
መንፈስ ነበር 
የመኖርን 
ጣዕም ያሳጣኝ 
የነበረው። 
በዛም የተነሳ 
ነበር ራሴን 
ለማጥፋት 
የሞከርኩት ። 
ነገር ግን ሳይሳካ 
ቀረና ድጋሜ ሌላ 
አዲስ ማለዳን 
እንዳይ ሆንኩ ።

“
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ኃይማኖታዊ
ተፅዕኖን መቋቋም
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ከቤተ-ክርስቲያን ውጪ የራስን ዓለም መፍጠር
ቤተሰቦቼ የፕሮቴስታንት 

እምነት ተከታዮች ናቸው:: እኔም ቅዳሜ 
ቅዳሜ ከለር ከመቀባት ጀምሮ፣ ክረምት 
ክረምት ዲ ቪቪኤስ ከመማር እስከ 
ጥምቀትና ደህንነት ትምህርት የቤተሰቦቼን 
ፈለግ ነው የተከተልኩት:: እናቴ በጣም 
አክራሪ አማኝ ናት:: የሷ እምነት ብቻ 
ወደመንግስተ ሰማያት እንደሚያስገባ እና 
የምታመልከውም አምላክ ለቅሶ እና ልመና 
እንደሚወድ የምታምን ፕሮቴስታንት ናት:: 
ልጅነቴን ሳስብ ጠዋትና ማታ እናቴ “ጌታ 
ሆይ ማረን” የምትለው ነው የሚመጣብኝ..

አለም ስትናወጥ እና ፈተና ሲበዛ “የሰው 
ሃጢያት ነው እንዲህ እንድንሆን ያደረገን 
ማረን በሉ” ትላለች:: እሁድ እሁድ 
የፈለገ ነገር ቢሆን እናቴ ከቤተክርስቲያን 
አትቀርም፣ እኛም ያደግነው እጅ ተይዘን 
በመሄድ ነው:: ከቸርች በተጨማሪ ደግሞ 
እናቴ የቤት ለቤት ህብረት ተካፋይ ናት:: 
የቤት ለቤት ህብረት ማለት ቅዳሜ ማታ 
የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የያዙትን 
አጫጭር መጽሐፍት አካባቢያችን ካሉ 
የቸርች አባላት ጋር ቃሉን ማጥናት ማለት 
ነው :: አለሜ ቅኝቴ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ 
ነበር:: በሳምንት ሁለቴ በህብረት ከመገናኘት 
ባለፈ ደግሞ መፅሐፍ ቅዱስ ሁሌ ማታ ማታ 
አነባለሁ፣ እፀልያለሁ:: ንፁህ እና የተመረጥኩ 
እንደሆንክ አምን ነበር፣ “በእርሱ ያመነ 
...”እንደሚለው ቃሉ ሁሉን ነገሬን በመጽሐፍ 
ቅዱስ መንገድ ለማስኬድ እጥር ነበር:: 

አስራዎቹ ማለቂያ ድረስ 
መጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ምንም አይነት 
ጥያቄ ሆነ ጥርጣሬ አልነበረኝም:: ለሴት 
የነበረኝን ተማርኮም ስጋፈጠው ራሴን 
በብዙ ልገዛው ሞከርኩ...ጌታ የማይወደው 
ማንነት ብዬ ከስሜቱ ለመራቅ ብዙ ጣርኩ:: 
በእኔ እድሜ የነበሩት የቸርች ልጆች 
በ”ሙሉነት” ሲያገለግሉ እኔ ሃፍረትና 
ጥፋተኝነት እያዳፋኝ በቤቱ እገኝ ነበር:: 
ቸርች ውስጥ ወደፊት ወይም መሃል 
የምቀመጠው እነዚህ ነገሮች መፈጠር 
ሲጀምሩ በፍርሃት የቸርች ኋላ ወንበር ላይ 
ነበር የምቀመጠው:: መሪዎች የማደርገውን 
ሁሉ ያውቁ ይመስለኝ ስለነበር ወጣቶች 
ፕሮግራም ሲኖር ለሰላምታም ሆነ ለውይይት 
ወደፊት አልሄድም:: ይሄ ስሜት በወቅቱ 
ከነበሩት የቸርች ልጆች ጋር ጓደኝነት 
እንዳልመሰርትም ከልክሎኛል..እነሱ ፃድቃን 
እኔ ደግሞ ሊወጣልኝ የሚገባ ነገር እንዳለ 
አድርጌ አስብ ስለነበር..አልመጥናቸውም 
ብዬ ክፍተት ፈጠርኩ:: ለወጣቶች ተብሎ 
በምካፈልባቸው ፕሮግራሞች ሁሉ 
ሳላለቅስ የወጣሁበት ቀን በጣም ጥቂት 
ነው “ዛሬ ተናገረኝ” “የመጨረሻሽ ነው 
ፈውሼሻለሁ” በለኝ ብዬ ስለምን እቆያለሁ:: 
የሴት ተማርኮዬ እምባ እና ፀሎት ሊገታው 
አልቻለም:: ከነዚህ ጊዜያት ውስጥ 

የማስታውሰው አንድ ቀን አለ...ቀጠና ሁለት 
ሙሉ ወንጌል የፀሎት ፕሮግራም ነበር.. በዛ 
ጊዜ ይመስለኛል መጋቢ ነበር የሚባለው.. 
እጁን ወደ ረድፉ እየዘረጋ “በዚህ በኩል 
አለህ አንድ ልጅ እንዲህ እንዲህ የሆንክ 
ውጣ” እያለ ብዙ ሰው ከተለያየ መንፈስ 
“ሲፈወስ” ነበር:: እኔ በነበርኩበት መደዳ 
ዘርግቶ “በዚህ መስመር አለሽ አንድ ሴት 
አልመለስ ያልሽ..” ብዙ ይጮሃል..በልሳን 
ይናገራል..እጄም እግሬም ላብ ጠመቀኝ..
በጣም አለቀስኩ “በቃ ዛሬ ልዋረድ ነው” 
ብዬ የፍርሃት መንፈስ ተጠናወተኝ:: 
የሚገርመኝ ነገር በግማሽ ደግሞ እልህ 
ተያያዝኩ “አታፍሪምና አትፍሪ ያልክ አምላክ 
የት ነህ?” አልኩኝ:: ለማንኛውም “ሳልዋረድ” 

ለሴት የነበረኝን 
ተማርኮም 
ስጋፈጠው ራሴን 
በብዙ ልገዛው 
ሞከርኩ...ጌታ 
የማይወደው 
ማንነት ብዬ 
ከስሜቱ ለመራቅ 
ብዙ ጣርኩ:: 

“
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አለፈ:: ይመስለኛል ከዛ ወዲህ ሙሉ 
ወንጌል ሄጄ አላውቅም:: እንዲህ አይነት 
ብዙ ተመሳሳይ ገጠመኞች አሉኝ:: ፓስተሩ 
ፍቅርን ከመስበክ ይልቅ ፍርሃትን እና ጥፋት 
ላይ የሚያተኩርበት:: ቤተክርስቲያን ሄጄ 
በተስፋ ሃሴት ከማድረግ ይልቅ ይበልጥ 
በፍርሃት እና በጭንቀት ያሳለፍኩበት... ብዙ 
ብዙ:: 

“ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቶአልና 
እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር 
ያስረዳል።” ከሚለው ፓስተር “የአምላክን 
መንገድ የማይከተሉ ይጠፋሉ” የሚለው 
ፓስተር ጆሮዬ ላይ ይበልጥ ይጮኽ ነበር:: 
በቸርች ውስጥ እኔ ብቻ ሌዝቢያን የሆንኩ 
እና ከሃጢያት ሁሉ ትልቅ ሃጢያት ውስጥ 
እንደተወዘፍኩ ነበር የሚሰማኝ:: ይሄም 
ከቤተሰቤ ጋር ያለኝን ግንኙነት አራርቆታል፤ 
“ብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ሕብረት አለው?” 
ይለኝ ነበር ውስጤ:: ብዙ ጊዜ “መልዕክት 
ተናገረኝ፤ እወድሻለሁ” በለኝ ብዬ ይጠላኛል 
ብዬ ያሰብኩትን አምላክ እጨቀጭቀው 
ነበር:: በዚህ ሁሉ ውስጥ የቸርች አንድ 
ክፍል አገልጋይ ነበርኩ:: አገልግሎቱ ራስ 
ምታት ሲሆንብኝ ራሴን ስራ በዛብኝ በሚል 
ምክንያት ከአገልግሎቱ አገለልኩ:: አስቡት 
ከቤተሰብ..ከቸርች ጓደኛ..ከአገልግሎት ራስን 
አግልሎ..ከሰው ሃጢያት ሁሉ የገነነ በጨለማ 
ያለ ህይወት እንደሚመራ አድርጎ ራስን 
ማሰብ::

አመታት ሲያልፉ የኔ ማንነት 
እዛው ላይ ነው..ለሴት ልጅ ልዩ ስሜት አለኝ 
በፆም በፀሎት አልወጣ ያለ የሴት ለሴት 
ፍቅር:: ይሄን ማንነት እንዲቀይርልኝ ፈጣሪን 
እንደለመንኩት ሌላ ነገር ለምኜ የማውቅ 
አይመስለኝም:: ቀን እና ማታ የማሰላስለው 
የማንነት ለውጥ ላይ ነው:: አልሆነም! 
ፈጣሪ በመልካም አምሳሉ የፈጠረውን 
ለምንስ ይቀይረዋል? ስህተት የለበትማ! 
ራስን ከተቀበልኩ በኋላ ያለኝ ሰላም ወደር 
የለውም:: ችግር የሆነው ታዲያ ራሴን 
ብቀበልም እንደልዩ ፍጡር እና ሃጢያተኛ 
የሚሰበከውን የአንዳንድ እሁድ ስብከቶች 
መቋቋም ነው:: ያደኩበት እና የማውቀው 
የእምነት ቤት በትጋትና በቋሚ ተካፋይነት 
የምመጣበት ቸርች የኔን ማንነት  እያነሳ 
የስብከት ማድመቂያና ጀብድ ሲያደርገው 
ምን ስሜት ሊሰማኝ እንደሚችል መገመት 
አያቅትም:: አካባቢዬ ላይ ያሉ ሰዎች 
ያላቸውን አረዳድ አንዳንዴ ባለማወቅ 

ነው ብዬ አልፈዋለሁ:: የእግዚአብሔር 
ቤት የሆነች ቸርች ግን እንዴት ጥላቻን 
ትሰብካለች? “ሃጢያትን ጥላ፤ ሃጢያተኛን 
ውደድ” የሚለው በተለምዶ የመፅሃፍ 
ቅዱስ ቃል እስኪመስል በክርስቲያኑ 
ማህበረሰብ ያለው አባባል ጥላቻን 
ከሚሰብኩ መሃል አንዱ ነው:: ተመሳሳይ 
ፃታ አፍቃሪያንን ለመኮነን እና ለመፍረድ 
ይቺን አባባል ይጠቀሙባታል:: ክርስቶስ 
የሌሎችን ሃጢያት እንድናይ ሳይሆን 
ጎረቤትን እንድንወድ ብቻ ነው ያዘዘው:: 
ሃጢያትም ማየት ካለብን የራሳችንን 
ነው:: በመጀመሪያ ደረጃ የተመሳሳይ ፃታ 
አፍቃሪነቴ ሃጢያት አይደለም:: ለዛሬ 
ክርክሩ ይቆይና የቤተክርስቲያን ጉዞዬ ላይ 
ልቀጥል...የቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር 
ሊገባኝ አልቻለም:: “ፀልዩ ጌታ ተቆጥቷል” 
እና “ምህረትን እንዲያደርግ ለምኑ” 
የሚሉ ስብከቶች ጥያቄ ውስጥ ይከቱኛል:: 
ምን አይነት አምላክ ነው እንዳሻው 
የሚያደርገው? ምህረት ለምን ይለመናል? 
የፍቅር አምላክ የሆነው እግዚአብሔር 
የእኛን ልመና እና አትቆጣ ለምን ይፈልጋል? 
ጥያቄዎቹ በዙ:: የቸርች ምስክርነቶች ደግሞ 
አሉ “በመኪና አደጋ ስምንቱ ሰዎች ሞተው 
እኔ ብቻ ተረፍኩ ጌታ በደሙ ሸፍኖኛል 
አመስግኑልኝ” አይነት... አይገባኝም:: ስምንቱ 
ሰዎች የጌታ ደም ሳይሸፍናቸው ቀርቶ ነው? 
“በመስሪያ ቤቴ እኔ ብቻ ነኝ በጌታ እና የስራ 
እድገት አገኘሁ..” እንዲህ እና የመሳሰሉት 
“ምርጥ ዘር” ነን ፍልስፍና እንድሸሽ 
ካደረጉኝ ምክንያቶች መካከል ናቸው:: 

አንዳንድ ሰዎች “ሰውን ሳይሆን 
እግዚአብሄርን ነው ማየት፤ በሰው ሰበብ 
ከቤቱ መጉደል ስንፍና እና ሌላውን 
ምክንያት ለማድረግ ነው” ይላሉ:: ይሄ 
አነጋገር በቸርች ውስጥ ካልተገፉት አንዱ 
የሚለው ነው:: ቸርች የሚኬደው ህብረት 
ለማድረግ አይደል? ጥላቻን እና ፍረጃን 
በኔ ማንነት ላይ ከሚያውጠነጥን ጋር 
እንዴት ህብረት ማድረግ ይቻላል? መርጬ 
እንዴት እሰደባለሁ እኮነናለሁ? ይሄን 
ስል በምርጫቸው ኩዊር እና ሃይማኖትን 
እያስኬዱ ያሉትን ለመንካት አይደለም:: 
የግሌ ጉዞ እንጂ ሁሉም ቤተክርስቲያንን 
መተው አለበት ለማለት እንዳልሆነ 
ማስረዳት እፈልጋለሁ:: ለኔ ግን ቤተ 
ክርስቲያን አትሆነኝም፤ የቤተክርስቲያኑም 
እግዚአብሔር አይሆነኝም::

ይሄን ማንነት 
እንዲቀይርልኝ 
ፈጣሪን 
እንደለመንኩት 
ሌላ ነገር ለምኜ 
የማውቅ 
አይመስለኝም:: 

“
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ከ #የአመጻግጥሞች
አልነገርኩሽም ወይ ባጥር ተንጠልጥዬ
ፅጌሬዳ አበባ እወዳለሁ ብዬ

      ብዬ እየዘፈንኩኝ
      ካፍሽ ተላተምኩኝ

ጦም ጠሎት ነው እንጂ ሁዳዴ ሲገባ
ውዳሴ ነው እንጂ ፅጌ ጾም ሲገባ
ማህሌት ነው እንጂ መሽቶ እስከሚጠባ
አፍ ላይ ይበቅላል ወይ የጸደይ አበባ?

ኸረ እንደምን ሆኖ ታዘዘኝ ገላዬ
ጋራን ተሻግሬ ደብር ልሳም ብዬ 
ከንፈሯ ላይ ቀረሁ እረናንተ ሆዬ::

በሊሊት የቃቄዋ
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እምነትና ወሲባዊነትን ማስታረቅ 
ይቻላል?

እነዚህ ምላሾች ከፌስቡክ ገፅ የተወሰዱ ናቸው ... 


