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      የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
        Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP) 

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
የካቲት ፳፯ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

March 6, 2014 

ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን 

ሥር ለሰደደ ችግር፣ ሥርነቀል ለውጥ 

“እማማዬ፣ 
ሆድሽ ቤቴ፣ ልብሽ ልቤ፣ 
ደምሽ ደሜ ፍቅርሽ ለኔ፣ 
ያንቺ ሁሉ ሆኖ ለኔ፣ 

ልጄ አትበይኝ በይኝ እኔ።” 
                               አባ አደራው 

አዎ፣ ሁሉም ከእሷ ነው፤ ሁሉም የሷ ነው፤ ሁሉም በሷ ነው።  ቤተሰብንና ኅብረተሰብን 
ተሸክማ የቆመች ዓምድ ናት።  ይሁንና ለብዙ ሺህ ዓመታት ሚዛን የጎደለው የኅብረተሰብ 
ሥርዓት በእናቶችና በእህቶች ላይ ጎጂ ሥነ-ልቦናዊ አመለካከት ጥሎ የጎጂ ልማዶች 
ሰለባዎች በማድረጉ፣ ተፈጥሯዊ ችሎታዎቻቸውን ተጠቅመው ለአገር ዕድገትና ለወገን 
ብልጽግና ሚዛን የደፋ አገልግሎት ለመስጠት እንዳይችሉ አድርጓቸው ኖሯል።  

የጭቆናው ቀንበር ያንገሸገሻቸው ሴቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ በአደባባይ ወጥተው ባደረጉት 
ተጋድሎ፣ በዓመት አንድ ቀን የሴቶች ቀን እንዲከበር አስደርገዋል።  ዓለም አቀፍ የሴቶች 
ቀን በየዓመቱ በዓለም ደረጃ ተከብሮ ይዋል እንጂ፣ እስካሁንም ድረስ የወንድ 
ትምክህተኝነቱ እንደሠፈነ ነው።  በተለያዩ አገሮች አንዳንድ ሴቶች በአገር መሪነት ደረጃ 
ብቅ ቢሉም፣ በአጠቃላይ የእኩልነት ጉዳይ ሲታይ ግን የሴቶች ጭቆና ገዝፎ  ተራራ 
እንዳከለ ነው ያለው። 

በጥንታዊነቷ በምትታወቀው በአገራችን በኢትዮጵያ ውስጥም የሴቶች ጉዳይ ውስብስብና 
ጥልቀት ያለው የዘመናት የማኅበረሰባችን ችግር ሆኖ ኖሯል።  በመሆኑም ከጥንት ጀምሮ 
የኅብረተሰባችንን ግማሽ አካል ዕውቀትና ጥበብ በአግባቡ ለአገር ግንባታና ለኅብረተሰብ 
ዕድገት ልናውል ሳንችል ቀርተናል።  የእናቶቻችንና የእህቶቻችን የዕውቅት አድማሳቸው 
ተጋርዶና እጅ ከወርች ተጠፍሮ የኖረ ስለሆነ ከዚህ ሁኔታ ለመውጣት ከፍተኛ ትግል 
ማድረግን ይጠይቃል።  ከተጫነባቸው የፆታ፣ የመደብና የአስተዳደር ድርብርብ ጭቆና  
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መላቀቁ ታላቅ መስዋዕትነትን ሲጠይቅ የኖረ ውስብስብና መራራ ትግል በመሆኑ፣ አሁንም 
ጭቆናውን ለማስወገድ ቀጣይና ሕያው የሆነ ትግል አስፈላጊ ነው።  

ይሁንና በታሪክ ውስጥ ይህን ሁሉ ፈተና አልፈው፣ የተበተባቸውን የትምክህት መረብ 
በጣጥሰው፣ እሾህ አሜካላውን በመነቃቀል ጎጂ ልማዶችን ተቋቁመው የአገርና የኅብረተሰብ 
ኮከብ ለመሆን የበቁ እናቶቻችንና አህቶቻችንንም አፍርተናል።  እነሱ የፈፀማቸው አኩሪ 
ድርጊቶችም ለሴቶች አርአያ ከመሆንም በላይ ለአገራቸውና ለኅብረተሰባቸው ቋሚና 
ታሪካዊ ጥቅሞችን በማስገኘታቸውና ድሎችንም በማስመዝገባቸው የአስመሰከሩት አኩሪ  
ድርጊት ምን ጊዜም ሲወሳ የሚኖር ነው።  ከእነዚህ የታሪክ ባለቤቶች ውስጥ ዓለም 
የሚተርክላቸው በአድዋው ጦርነት ላይ ወሳኝ ሚና የተጫወቱት እቴጌ ጣይቱ፤ ጣሊያን 
አገራችንን በወረረበት በአምስቱ ዓመታት የሞትና የሽረት ትግል ወቅት በሰሜን ሸዋ 
በመርሃቤቴ፤ በደብረ-ብርሃንና በተለያዩ የውጊያ ቀጠናዎች ከወንድ አርበኞች ጋር አብረው 
በመዋጋትና በማዋጋት የሚታወቁት ሸዋረገድ ገድሌ ጎልተው የሚታዩ ናቸው።  ሀገራችን 
በአድዋ ጦርነት የተዋደቁ ሌሎች በርካታ ባለታሪክ ጀግኖች ሴቶችንም አፍርታለች።  
ታሪክም ዘጋቢዎች በወቅቱ ስማቸውን በወጉ መዝግበው ባያቆዩልንም ተሳትፏቸው፣ 
ድፍረታቸውና ጀግንነታቸው ግን በየጊዜው ሳይጠቀስ አልቀረም።  

በሙሶሎኒ ትዕዛዝ ጣሊያኖች ዳግመኛ ሀገራችንን በወረሩበት ጊዜም፣ ኢትዮጵያውያት 
ይህን የጠላት ወረራ ለመቋቋም በጎልማሳም ሆነ በወጣትነት ዕድሜያቸው ወንድ አርበኞች 
ወገኖቻቸው ተቀላቅለው ጫካውን መከታቸው አድርገው ለአገርና ለወገን ክብርና ነፃነት 
የተጋደሉት ባለታሪክ እናቶቻችን በርካታ ናቸው።  በተጨማሪም ከተማሪው እንቅስቃሴ 
ጀምሮ በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በመግባት ለሕዝብ መብትና ነፃነት እንዲሁም 
ለፆታ እኩልነት በተለያዩ የትግል መስኮችና አውደ-ጦርነቶች ላይ ተፋልመው የተሰዉና 
የቆሰሉ፣ አካለ ስንኩል ሆነው የሚኖሩ፣ የተማረኩና በከተሞች ውስጥ በገዥዎች ተይዘው 
የተሰቃዩና ደብዛቸውም የጠፋ በርካታ ናቸው።  አሁንም ለእኩልነት፣ ሃሳብን በነፃነት 
ለመግለጥና ሌሎችም መሰል መብቶች ለማስከበር በጋዜጠኝነት በመፋለማቸው በእስር 
የሚማቅቁ እህቶቻችን ብዙ ናቸው።  

በተጨማሪም የአገር ዳር ድንበር በወራሪ ኃይላት በተደፈረ ቁጥር በአገር መከላከያ ኃይል 
ልዩ ልዩ ክፍሎች በመግባት ከወንዶቹ አቻዎቻቸው ጋር በጦር ግንባሮች አብረው 
በመሰለፍ ጠላትን የውርደት ካባ አልብሶ በማባረሩ ረገድ በርካታ አኩሪ ጀግና እናቶችና 
እህቶች እንደነበሩንም አሌ አይባልም።  ዛሬም እንዲሁ በኅብረተሰባችን ውስጥ የትምህርት 
ዕድል የገጠማቸው ሴቶች ድርብ ጭቆናን ተቋቁመው በእናትነትና በእህትነት የኅብረተሰብ 
ማማ ከመሆን አልፈው፣ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ለምሳሌ በህክምና፣ በሕግ ሙያ፣ 
በመምህርነት፣ በምህንድስና፣ በቢሮ ጽሕፈት ሥራ፣ በንግድ...ወ.ዘ.ተ ተሰማርተው ከፍተኛ 
አስተዋፅዖ በማበርከት ኃላፊነታቸውን በመወጣት ላይ የሚገኙ እናቶቻችን፤ እህቶቻችንና 
ልጆቻችን በርካታ ናቸው።  
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ይሁን እንጂ ሴቶች ከትውልድ ትውልድ በተባዕቱ ዓለም የበላይነት ከደረሰባቸው ግፍና 
በደል ለመላቀቅ፣ ከጓዳ እስከ አደባባይ ታላቅ መስዋዕትነትን የጠየቀ ትግል ቢያደርጉም፣ 
ለአብዛኞቹ የመሻሻሉ ጉዞ የንቁርዝዝ ሆኗል።  “ከድጡ ወደማጡ” እንዲሉ ሁኔታቸው 
ከዘመን ዘመን እየከፋ በመሄዱ በደሉን መሸከም ከሚያንገሸግሽበት ደረጃ ላይ ተደርሷል።  
ኢትዮጵያውያት እስካሁን ድረስ በአገራችን ያልተከሰተና ተወዳዳሪ የሌለው ከአቅም በላይ 
የሆነ እንግልትና በደል እየገጠማቸው ይገኛል።  በአገሪቱ የተከሰቱት የኤኮኖሚና 
የማኅበራዊ ችግሮች ገፈት ቀማሽ ናቸው።  የኑሮ ውድነቱ፣ እርዛትና ጥማቱ በሰፊው 
የሚጠብሰው፣ ገፍትሮም ወደ ከባድ ሁኔታ የሚጥለው፣ ያው እነሱንና የታቀፏቸውን 
ሕፃናትን ነው።  የቤተሰብ ተንከባካቢና አስተዳዳሪም ናቸውና የባህላዊና የማኅበራዊ ኑሮ 
መዛባት ቀድሞ የሚያደቀው እናቶቻችንና እህቶቻንን ነው።  በተጨማሪም በአገራችን 
ሴቶች አሁንም ያለፈቃዳቸው በወንድ መጠለፍ፤ ለአቅመ-ሔዋን ሳይደርሱ መዳርና 
የትዳር ቀንበር ተሸካሚ መሆን እንደቀጠለ ነው።  በህወሐት/ኢህአዴግ "ሕገ-መንግሥት" 
ተብዬው ውስጥ አንቀጽ ፴፭ የሴቶችን እኩልነት የሚገልጽ አንቀጽ ቢሰፍርም፣ የሴቶች 
በደል ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ቢብስ እንጂ አንዱም ሕግ ተፈጻሚነት አግኝቶ የሴቶች 
ሁኔታ እልባት አላገኘም። ይህንን በደል ለመቅረፍም ሆነ ለመሸሽ በኑሮ ውድነት፣ 
በማኅበራዊና ዴሞክራሲያዊ ፍትህ ጉድለት የተጎዱ ቤተሰቦቻቸውን ለመርዳት ቢሰደዱም፣ 
ሕይወት በዋና ሊያቋርጡት ከማይችሉት የእንግልት ሐይቅ ውስጥ ወረወራቸው።  ይባስ 
ብሎም ለሺህ ዘመናት ከበሬታን ተላብሰው የኖሩት ኢትዮጵያዊያት ሰብዓዊ ክብራቸው 
ተነካ።  በዓለም ዙሪያ ሥራ ፍለጋ ተሰራጩ። ከኢትዮጵያ ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር 
በተገኘው መረጃ መሠረት፣ በ2012 (እ.ኤ.አ) ብቻ ከ200,000 ሺህ በላይ እህቶቻችን 
በአብዛኛው ወደ ዓረቡ ዓለም ተሰደዋል። 

ኑሮን ለማሻሻልና ቤተሰብን ለመርዳት በአገራቸው ውስጥ የሥራ መስክ ኖሮ ለመሥራት  
ቢችሉ ኖሮ ቤተሰቦቻቸውን ትተው አይሰደዱም ነበር።  ነገር ግን፣ በስደቱ ዓለም 
ከቶውንም በታሪክ ላልታየ ለባሰ ውርደትና የኑሮ ስቃይ እንዲዳረጉ ሆኑ።  አንዳንዶቹ 
ከአሰቡት የስደት አገር ሳይደርሱ በበረሃ ወድቀው ቀሩ፤ ባሕር ሰጠሙ፤ በየተቀጠሩበትም 
ቤትም ከፎቅ እየተወረወሩ ሞቱ፤ በእሳት ጋዩ፤ በአሲድ ተመለጡ፤ ቤንዚን 
ተርከፍክፎባቸው ተቃጠሉ፤ ተደፈሩ...ወዘተ።  ውርደቱን መቀበል ሲያቅታቸውም፣ 
ራሳቸውን አጠፉ።  ግፍና በደሉ አሁንም እንደቀጠለ ነው።  ይህ ጉዳይ ብዙ 
የሚያነጋግርና ብዙም የሚዘገብበት የበደል ስንክሳር በመሆኑ ለታሪክ ፀሐፊዎች 
እንተወዋለን።  

እህቶቻችን የሚገኙበት ሁኔታ መዘንጋት የሌለበት ከፍተኛ ጉዳይ በመሆኑ፤ በዚህ የዓለም 
አቀፍ የሴቶች ቀንን በምንዘክርበት በየካቲት ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም (March 8 2014) 
ቀን ለፍትህና ለነፃነት የቆሙ የኅብረተሰብ ክፍሎች ሁሉ የእናቶቻችንን፣  የእህቶቻችንን፣  
የባለቤቶቻችንና የሴት ልጆቻችንን ጉዳይ ከምንጊዜውም በበለጠ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ 
ደረጃ ላይ መድረሱን ተገንዝበው መላ ለመምታትም ከሴቶች ጎን አብረው መሰለፍ 
የሚገባቸው ጊዜ አሁን ነው እንላለን።   
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በመሆኑም ኢህአፓ (ዴሞክራሲያዊ) የሴቶች ችግር የጠቅላላው ኅብረተሰብ ችግር መሆኑን 
በማመን፣ መፍትሄውም በአገራችን የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መዘርጋትና ፍትኅን ማስፈን 
መሆኑን በመቀበል፣ እህቶቻችን ለመብታቸው መከበርና ለእኩልነት በሚያደርጉት ትግል 
ከጎናቸው እንደሚቆም ያረጋግጣል።  
 

ዛሬም እንደቀድሞው ለፆታ እኩልነት ቃል-ኪዳን እንገባለን! 
የትምክህት ግንብ ይፈርሳል፤ የእናቶቻችንና የእህቶቻችን ስብዕና ይታደሳል! 


