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የቡሄ በአል አከባበር በራያ-ራዩማ  

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  08-16-17 

የቡሄ በዓል እና ጅራፍ ግርፊያ  

የቡሄ በአል ሰሞን ከብት የሚጠብቁትም ሆኑ የቤቱን ስራ የሚያከናውኑት እድሜ ጠገብ የቤተሰቡ አባላት ወይም ለጨዋታው ያን 

ያህል ትኩረት የማይሰጡና ለመሳተፍም ጠንከር ያለ ፍላጎት የሌላቸው የእድሜ ባለጸጋ አዛውንቶች ወይም ከሌላ አካባቢ ወደ ራያ 

መጥተው በሰው ቤት ተቀጥረው ከብት የሚጠብቁ እረኞች፣ ገበሬዎችና የቤት ሰራተኞች መሆናቸው ይታወቃል፡፡   

ማንም የራያ ወንድም ሆነ ሴት ልጅ የቡሄ ሰሞን ከብት አሰማርቶ ወይም የቤት ስራ ውስጥ ተወሽቆ እንዲውል አይገደድም፣ ወንዱ 

ልጅ ለምኖም ቢሆን ከብቶቹን ለሚቀርባቸው ሰዎች ያስጠብቃል፤ ወይም ሜዳ ላይ በትኗቸውም ጭምር ጅራፍ ግርፊያው ወደ 

ሚካሄድበት ስፍራ ይሄዳል እንጂ በዚህ ሳምንት ውስጥ ማንም በጀ ብሎ የከብት ጭራ ሲከተል የሚውልበት ሁኔታ አይፈጠርም፡፡  

ለዚህም ነው እኮ በአንድ ወቅት የኢህዴን መስራች ታጋይና የራያ ልጅ እንደሆነ የሚታወቀው አባተ መኮንን (ጎንቢሶ) የራሱን 

የልጅነት ገጠመኝ በማስታወስ በቡሄ በአል ወቀት አባቴ በመጀመሪያ ከብቶቹን ወደ በረሀ ይዘህ ሂድና ከብቶች መዋያ ቦታ 

አድርሳቸው፣ ከዛም በኋላ በማለት በርካታ ስራዎችን አከናውኜ ስጨርስ ጅራፍ ግርፊያ ወደሚካሄድበት ቦታ እንደሄድ አስጠነቀቀኝ፡፡   

ነገር ግን በአባቴ የታዘዝሁትን ስራ ሁሉ አንድ ባንድ አከናውኜ ከጨረስሁ በኋላ የጅራፍ ግርፊያ ወደሚካሄድበት ቦታ ልሂድ ብል 

ቀኑን ሙሉ እዛው ስፍገመገም ልውል እንደምችል ስለገባኝ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጌ በመተው ወደ ጅራፍ ግርፊያየ ሄድሁ፡፡ 

ምሽት ላይ ጫወታው አብቅቶ ወደ ቤት ስገባ አባቴ ልጄ የታዘዝኸውን ተግባር ፈጸምህ ብሎ ሲጠይቀኝ እረ በፍጹም አባየ 

አንዱንም አላከናወንሁትም ብየ እንቅጩን ነገርሁት፡፡   

ምነው ልጄ ለምን ሳትፈጽመው ቀረህ ለሚለው ጥያቄውም ሳስበው ደከመኝና ሁሉንም ትቼ ወደ ጅራፍ ግርፊያ ቦታ ሄድሁ በማለት 

ዕወነቱን ነገርሁት በማለት በአንድ መድረክ ላይ በምሳሌ አስደገፈ ያቀረበውን ሀሳብ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ 

ፓርላማ ላይ እጅግ እንደተለጠጠ ይነገርለት የነበረውን የአምስት አመት መርሀ ግብር ለፓርላማ አቅርበው ለማጸደቅ በተዘጋጁበት 

ወቅት ከአንዳንድ የፓርላማ አባላት ለተነሳባቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ አንድ የራያ እረኛ በበዓል ዕለት አባቱ እንዲያከናውን 

የሰጠውን በርካታ ተግባር እሸ ብሎ ከሄደ በኋላ አንዱንም ሳይፈጽም ወደ በአል ቦታው መሄዱንና የታዘዘውን ስራ ለምን 

እንዳላከናወነ ለመግለጽ አባየ ሳስበው ደከመኝ ማለቱን አንስተው፣ በእቅዱ ላይ የተዘረዘረውን ተግባር ብዛትና ክብደት በማየት ብቻ 

እኛም እንደዛ የራያ እረኛ ሳስበው ደከመኝ ማለት የለብንም በማለት ሀሳባቸውን መግለጻቸው ይታወሳል፡፡   

የቡሄ በአል ለእኛ ለራያዎች የአሎምፒክ ጫወታችን ማለት ነው በማለት ክብደቱን የገለጸው ደግሞ በፌስ ቡክ ገጹ ላይ ስለራያ 

ባህላዊና ማህበራዊ እሴቶች ሸጋ ሸጋ ወጎችን በመጻፍ የሚያስነብበው ያሲን ሙሀመድ ይመስለኛል፣ ያሲን ሙሀመድ በበኩሉ በአንድ 

ቡሄ በአል የተፈጠረውን በህይወት ዘመኔ በፍጹም አልረሳዉም በማለትም ጨዋታውን ይቀጥላል፡፡ አባቴ እነዚህን ከብቶች ጥለህ ቡሄ 

ምናምን ብለህ እዛች ቦታ ትሄድና አንተን አያድርገኝ ሲል አይኑን አፍጦ አሰጠነቀቀኝ፣ እኔም ጠንከር ያለች ማስጠንቀቂያዉን 

ተቀብየ ተግባራዊ እንደማላደርገው ባውቅም ለጊዜው ምንም ምርጫ ስላልነበረኝ እሺ ብየ ትዕዛዙን ተቀብየ ወጣሁ፣ ከዛ በኋላ 

እሱም ወደ ስራው ሄደ እኔም ከበረት ከብቶቼን አውጥቼ ወደ ቀየው ነዳሁ፡፡ ሆኖም ከብቶቹን የሚያግድልኝ ሰው በማጣቴ የመጣው 

ይምጣ፣ ማታም ዱላ አሁንም ዱላ ነው የሚጠብቀኝ በማለት ከብቶቼን ሜዳ ላይ በትኛቸው ወደ አውደ ትግሉ (ጅራፍ ግርፊያ 

የሚካሄድበት ስፍራ ማለቱ ነው) ሄድኩ፡፡ ጅራፍ ግርፊያ ወደሚካሄድበት ስፍራው ብቅ ስል ልጅ አዋቂው ተከምሮ ትግሉ ተፋፍሟል፣ 

የኔ መንደር ልጆች ባንድ ጎን የገደመዩና አባይ ጋሞ ሰፈር ልጆች በሌላ ወገን ተሰልፈው በጅራፍ ይተጋተጋሉ፣ የሚካሄደው 

ድብድብም እጅግ አስፈሪና አደገኛ ነው፡፡   

ምክንያቱም በግርፊያው ሳቢያ አይንህ ሊጠፋ ይችላል፤ የጅራፉ አሻራ እድሜ ዘላለምህን አብሮህ እንደ ንቅሳት በጎንህ፣ በክንድህ፣ 

በግንባርህ ወይም በእግርህ አካባቢ እንደ ተጋጣሚህ የክንድ ጥንካሬና ያገራረፍ ስልት ገራፊህን እያስታወሰ አብሮህ ሊኖር ይችላል 

ሲል የራያው ጸሀፊ ያሲን ሙሀመድ በአንድ ወቅት በራሱ ላይ የገጠመውንና በልጅነት ዕድሜው የተመለከተውን ትዝታ በማስፈር 

ሀሳቡን አጠቃሏል፡፡   

በአጠቃላይ ሲታይ  የአባተ መኮንን (ጎንቢሶ)ም ሆነ የያሲን ሙሀመድ የልጅነት ገጠመኞች የዚህ ጽሁፍ አዘጋጅን ጨምሮ የሁሉም 

የራያ ልጆች በተለይም የገጠራማው የራያ አካባቢ ልጆች ሊሆን እንደሚችል ይታመናል፣ ስለሆነም ይነስም ይብዛ ይህንን የመሰሉና 

እጅግ በጣም ደሳስ የሚሉ አጋጣሚዎችን ሁላችንም በማሳለፍ እዚህ ደርሰናልና ወደ ኋላ መለስ ብልን ልናስበው ይገባል፣ በቡሄ 

በአል ወቅት ምርጥ ጅራፍ ከውልክፋ ዛፍ ልጥ እና ከጭረት ገመድ አዘጋጅቶ ከእኩዮች ጋር በመጋረፍ አቅምንና ችሎታን በአደባባይ 

ለማሳየት መጓጓት በወጣትነት ዘመን እጅግ የሚናፈቅ ነገር ነው፡፡ 
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ሌላው ቀርቶ ብዙዎቻችን ዘመናዊ ትምህርት ከጀመርን በኋላ ሳይቀር ይህንን ባህላዊ ጨዋታ እንደ ኋላ ቀርና ጎጅ ልማዳዊ ድርጊት 

ቆጥረን ለመተው ፍላጎቱም ሆነ ስሜቱ አልነበረንም፡፡ ይልቁንም ገጠር የሰነበቱ ጓደኞቻችን ጅራፍ ቀድመው በማዘጋጀት ሲያጮሁና 

ለግርፊያ ራሳቸውን እያለማመዱ ሲያዘጋጁ እኔስ ብለን ራሳችንን በመጠየቅ ጭምር በምትቀረን አጭር ጊዜ ውስጥም ብትሆን ከተራረፉ 

የውልክፋ ዛፍ ልጦችና የጭረት ገመዶች እንደ አቅማችን ጅራፍ ለማዘጋጀትና ከእድሜ እኮዮቻችን ጋር ልምምድ ለማድረግ ጥረት 

እናደርግ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡   

ከብት ይዘው ወደ በረሀ የሄዱ (ጓደና የወጡ) ወጣቶች ጭምር በዚህ የጅራፍ ግርፊያ ላይ ተሳትፈው ለመመለስ አባቶቻቸውን 

ወይም ጎረቤቶቻቸውን እንደሚያስቸግሩ ግልጽ ነው፡፡ ምንም እንኳ የጅራፍ ግርፊያ በአል በዋነኛነት የወጣቶች ቢሆንም አልፎ አልፎ 

አዋቂዎችም ግርፊያው በሚካሄድበት ተገኝተው ከእድሜ እኩዮቻቸው ጋር የሚገጥሙበት አጋጠሚም አለ፡፡ በመሆኑም የጅራፍ 

ግርፊያ በሚካሄድበት አደባባይ ላይ በተሰበሰው ህዝብ ፊት በድፍረት ወጥተህ የእከሌ ሚዜ ወይም እንደ ሁኔታው የእከሌ ወንድም 

የሚለውን ፉከራ በማሰማት የጅራፍህን ሀይል በተጋጣሚህ ላይ ማሳረፍ በእጅጉ የሚናፈቅ ድርጊት መሆኑን ረያዎች በሚገባ 

ይረዱታል፡፡     

አሸንዳ/ሶለልና የልጃገረዶች እንቅስቃሴ  

አሸንዳ/ሶለል እየተባለ የሚጠራውና ሃይማኖታዊና ባህላዊ መልክ የያዘው አመታዊ በዓል በራያ አካባቢ በልጃገረዶች አማካኝነት 

በየአመቱ ከነሀሴ 16 ጀምሮ ከአንድ ሳምንት ለሚበልጥ ጊዜ ያህል በድምቀት ይከበራል፣ የራያ ቆነጃጅቶች በወረሀ ነሀሴ ውስጥ 

ከሚከውኑት ባህላዊ ጨዋታዎች አንዱ የሶለል ወይም የአሸንዳ በአል እንደሆነም ይታወቃል፡፡ የሶለል ወይም የአሸንድየ በዓል 

የሚከበረው አሸንዳ በሚባል ቅጠሉ ሰፊ የሆነ ሳር መሰል ለምለም፣ ቁመቱ መጠነኛ ሆኖ ሲነቅሉት ደግሞ ስሩ ነጭ ቀለም ያለው 

የተክል አይነት ነው፡፡  

በዚህ ወቅት የራያ ልጃገረድ እንድታከናውን በእናቷ የምትታዘውን የቤት ስራ እሽ ብላ ለመፈጸም ዝግጁ አትሆንም፣ ግፋ ቢል 

በሌሊት ተነስታ አቅሟ የፈቀደውን ያል ተፍ ተፍ ትል ካልሆነ በስተቀር ሊነጋጋ ሲል ጀምሮ ለመለባበስና ለመኳኳል ጊዜ 

ስለሚያስፈልጋት ልቧ ይሻቅላል፡፡ እናም የጀመረችውን የቤት ስራ አቋርጣ ወደ መዘገጃጀቱ ትገባለች፣ ጓደኞቿ ወደ እሷ ቤት አካባቢ 

መጥተው ከጠሯት በኋላ ጓድዋ እስካሁን አልተዘጋጀሽም እንዴ ብለው እንዳያጣድፏትና የአሸንድየን ጨዋታ ቶሎ ለመቀላቀል ካላት 

ብርቱ ፍላጎት የተነሳ ራሷን በፍጥነት ታዘገጃጃለች፡፡ የአሸንዳ ቅጠልና አለባበሱ ምን እንደሚመስል ቀጥሎ ያለውን ፎቶግራፍ 

ይመልከቱ፣  

   

የራያ ቆነጃጅት ይኸው የአሸንዳ ቅጠል ወንድሞቻቸው ወይም ጎረቤቶታቸው በሆኑ ወጣት ወንዶች አማካኝነት እንዲመጣላቸው 

ካደረጉ ወይም አሁን አሁን ደግሞ ገበያ ላይ በመግዛት ጭምር ይህንን የአሸንዳ ቅጠል ካገኙ በኋላ ለየት ባለ አሰራርና አደራደር 

አዘጋጅተው ከቦፌ ክር የተሰራ የአካባቢያቸውን የባህል ልብስ የሆነውን ትፍትፍ ቀሚሳቸውን ከለበሱ በኋላ በወገባቸው ላይ ሸብ 

አድርገው ይታጠቁታል፣ ከዛም፡  ሶለለ ሶለለለለለ ሶለለለ፣  ሶለለ ሳንቃው ተሰበረ  ሶለለ ከላይ ከጉበኑ፣  ሶለለ የዚህ ቤት ባለቤት  

ሶለለ ጌታው መኮንኑ፣   
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በማለት የአሸንድየ/ሶለል ጫወታቸውን በአቅራቢያው በሚገኝ ታዋቂ፣ እጅግ የተከበረና ትልቅ ሰው ቤት ይጀምራሉ፡፡ በመቀጠልም 

አሽዋ ላሸዋ ሶለለ ትሄዳለች ቆቅ፣ እማማ እንትናዋ ሶለለ መቀነተ ወርቅ፡፡ ከቆጧ ላይ ሁና ሶለለ ታሽካካለች ደሮ፣ የኔማ እገሌዋ 

ሶለለ ድልድል ወይዘሮ፡፡  

በማለት አወድሰው የሚገባቸውን ስጦታ ከተቀበሉ በኋላ ደግሞ፡  አሸንድየ ሆሆ 

አሸንዳ ሙሴ፣ እስክስ ይታይ ቀሚሴ፡፡ አሸንድየ ሆሆ አሸንዳ አበባ፣ እርግፍ እንደ 

ወለባ፡፡  

እያሉ ወደ ሌላኛው ቤት ይሄዳሉ፣ ሌላኛው ቤት እንደደረሱም፡  ሶለለለ….ይሄ 

የማነው ቤት ሶለለለ….የኮራ የደራ፣ ሶለለለ….ከነባለ ቤቱ ሶለለለ….ስሙ የተጠራ:: 

ሶለለለ….ከድንጋይ ላይ ድንጋይ ሶለለለ….ከዛው ላይ ብረት፣ ሶለለለ….የኛማ ወይዘሮ  

ሶለለለ….ኪዳነምህረት፡፡ በማለት የቤቱን ባለቤት ቁንጅና ደግነትና ሴትነት በአወንታ መልክ በማንሳት ካወደሱ በኋላ አሁንም ወደ 

ሌላኛው ቤት ለመሄድ ቀጥሎ ያለውን የመሸጋገሪያ ግጥም በዜማ መልክ አጅበው ይጨፍራሉ፡፡ አሸንድየ….ሆ….አሸንዳ ሙሴ፣ 

እርግፍ ….እንደቀሚሴ፡፡  

  
 

የአሸንዳ በአል በዋነኛነት የሴቶች እንደሆነ ቢታወቅም እንደ አግባብነቱ ወደ ጅራፍ ግርፊያ የሚሄዱ ወይም ጅራፍ ግርፊያ ሲካሄድበት 

ከነበረው ቦታ ቆይተው ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ወንዶች አይናቸው ያረፈባቸውን ልጃገረዶች በጅራፋቸው ሾጥ በማድረግ ይሳተፉበታል። 

የአሸንዳ በአል ልጃገረዶቹ በባህላዊ ልብስ ኣሽብርቀዉ፣ ጥርቅ ጫማቸውን አድርገዉ፣ ጉትቻ በጆሯቸው ላይ ሰክተዉ፣ ሹሩባ 

ተሰርተዉ፣ መቀነት በወገባቸው ላይ ሸብ ኣድርገዉ፣ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ ሁኔታ አምረውተውበዉና በአጅጉ ድምቅ ብለው 

የሚታዩበት፤ እንዲሁም ነፃነታቸዉን የሚያወጁበት ወቅት ነው።  ይህም በመሆኑ የአሸንዳ በአል አከባበር ሁል ጊዜም ቢሆን 

ልጃገረዶቹ በጉጉት የሚጠብቁት፣ እንደ ዐይን ብሌናቸዉ የሚሳሱለት፣ በሴትነታቸዉ የሚኮሩበት ልዩ ሳምንት ነው ማለት ይቻላል። 

"የራያዎቹ የሸንዳ ልጃገረዶች" በዚህች ሳምንት ውስጥ ከበሮ እየመቱ፣ አሸንድየን/ሶለልን ጮህ ብለው እየዘፈኑ፣ በጭብጨባ 

ዘፈናቸውን እያደመቁ፣ በጎዳናዎች እንዳሻቸዉ እየቦረቁ በመዘዋወር ይጨፍራሉ።   
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የአሸንዳ በዓልና ሀይማኖታዊ መሰረቱ  

ከሁሉም በላይ የአሸንዳ በዓለን ልዩ የሚያደርገዉ ባህላዊና ማህበራዊ ይዘት ያላቸዉ ወቅቶችን መሰረት ኣድርገዉ የሚዘፈኑት ዘፈን 

ብቻ ሳይሆን ሀይማኖታዊ መልዕክት ያለው እንቅስቃሴ የሚካሄድበት መሆኑም ጭምር ነው፡፡ ይኸ የአሸንዳ/የሶለል በዓል መጽሀፍ 

ቅዱሳዊ መሰረት እንዳለውም ይነገርለታል፡፡ እንደ ሀይማኖት አባቶች አገላለጽ ከሆነ ከመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኘውን ልዩ ልዩ 

ታሪካዊና ሀይማኖታዊ ጽንሰ ሀሳብ በተግባራዊ ክንውን ለምዕመኑ ለማሳየት እንዲቻል ለማድረግ የሚረዳ ድርጊት ነው ተብሎ 

ይታመናል::   

ስለሆነም ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመነ ስጋዌ በመዋዕለ ስብከቱ “ወነገሮሙ በምሳሌ” በምሳሌ አስደግፎ ነገራቸው እንዲል ቅዱስ ወንጌል፤ 

አበውም ከዚህ ተነስተው “ጠጅን በብርሌ ነገርን በምሳሌ” በማለት ሀሳባቸውን ህዝበ ክርስቲያኑ በአግባቡ እንዲረዳላቸው ለማድረግ 

ይሞክራሉ፡፡ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የአማራ ቴሌቪዥን እና የትግራይ ቴሌቪዥን ብቻ ሳይሆኑ በመላው አለም ሰፊ 

ሽፋን እያገኙ የመጡት የቻይናው ሲሲቲቪና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ የመሳሰሉ አለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቀልብ ጭምር መሳብ 

የቻለው የአሸንዳ በአል ከልጃ ገረደቹ ተፈጥራዊ ውበት፣ የባህል አለባበስ እና የሚለብሱት ጌጣ ጌጥ ከሚያጎናፀፋቸው ልዩ ግርማ 

ሞገስ ባሻገር መፅሐፍ ቅዱሳዊ ይዘቱና ሃይማኖታዊ ምስጢሩ እፁብ ድንቅ በመሆኑ ጭምር እንደሆነ ይታመናል:: ይህም ማለት፡  

1. አዳም እና ሔዋን ከገነት ሲባረሩ ሀፍረተ ስጋቸውን ለመሸፈን ሲሉ ቅጠል ማገልደማቸው /መታጠቃቸው/ እና በፈጸሙት 

ሀጢያት ሳቢ ከገነት ተባረው ከመውጣታቸው በፊት በሩካቤ ስጋ የማይተዋወቁ ደናግል እንደ ነበሩ ለማስረዳት ሲባል፣  

2. በኖኅ ዘመን የጥፋት ውኃ መድረቁን ለማሳየት ርግብ የለመለመ አርንጓዴ የወይራ ዝንጣፊ ከመሬት ላይ ቀንጥሳ ይዛ 

በመምጣት ለኖህና ቤተሰቡ ማብሰርዋን ለማስተወስ ስለተፈለገ፣  

3. መስፍኑ ዮፍታሔ ለአምላኩ በገባው ቃል መሰረት ልጁን እንደሚሰዋት ሲነግራት እንደ ይስሐቅ ሁሉ ፍጹም ታዛዥነትዋን 

በማሳየት ፈቃደኛ መሆኗን በማረጋገጧ ምክንያት አባትዋ ስለ ድንግልናዋ ክብር ከጓደኞችዋ ጋር በነጻነት እንድትጫወት የፈቀደላት 

መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ዛሬም ደናግሎቹ ለምለም ቅጠል ታጥቀው በቡዱን በቡዱን ሁነው በልዩ ሕብረ ዜማ የሚጫወቱት 

የመፅሐፍ ቅዱስን ታሪክ በተግባራዊ እንቅስቃሴ እየሰበኩ መሆኑን ለማብሰር ነው ተብሎ ይታመናል::   

ወደ ሐዲስ ኪዳን ታሪክ ስንመለስ ደግሞ የቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ስጋ ከጌተሰማኒ ወደ ገነት መፍለሱን ፤በገነት በዕፀ 

ህይወት ስር ከነበረበት ሱባኤ ለገቡት ሀዋርያት መሰጠቱን ፤ገንዘው ቀብረዋት ነሐሴ 16 ቀን በቅዱሳን መላእክት ሽብሸባና ዝማሬ 

እያረገች በነበረችበት ወቅት ቶማስ በደመና ውስጥ አግኝቷት መግነዝዋን ተረክቦ ከሀዋርያት ጋር መከፋፈሉን፤ በሔዋን የተዘጋው 

ገነት በድንግል ማርያም ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መከፈቱ እና የሰው ልጅ ነፃነት ማግኘቱ ለመመስከር ሲባል ልጃገረደቹ እንደ 

መላእክት ነጭና ልዩ ልዩ ሕብር ያለው አንፀባራቂና ውብ የሆነ ባህላዊ ልብስ ለብሰው፣ እንደየ አቅማቸው በወርቅ፣ በእንቁና በብር 

ተንቆጥቁጠው በጥዑም ዝማሬ እንደ መላእክት ክንፍ ሽብሸባ ግራቀኝ እየተወዛወዙ በነፃነት ይጫወታሉ:: በዚህም የደስታና የድህነት 

ምንጫችን የጌታችን የመድሀኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም መሆኗንም ያበስራሉ!  
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