የካቲት 29 ቀን 2007 ዓ.ም
(March 8 2007)

ሴቶች የነፃነት መብታቸውን ሳይጎናፀፉ ማህበራዊ እድገት ሊኖር አይችልም !
በተለያየ አሰያየሞች የሚጠራውና በየዓመቱ የሚዘከረው ማርች 8 ቀን. 2015 (የካቲት 29) ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዚሁ
ዓመትም የሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት በሚኖሩበት የፖለቲካ ምህዳር ላይ የተመረኮዙ የተለያዩ ሴት ተኮር መሪ
ቃሎችን በመንደፍ እየተከበረ ይገኛል። ይህ ለተለያዩ ቀናቶች የሚዘልቀው የበዓል አከባበር የሚታወሰው መግለጫ
በማውጣት፡ „የት ነበርን? የት ደርሰናል? ምንስ ይቀረናል?“፡ የተሰኙ ጥያቄዎችን ለመዳሰስ የውይይት ሴሚናር በማዘጋጀት፤
ጥናታዊና ትምህርታዊ ዘገባዎችን በማቅረብ እንደሆነም በተለያዩ የዜና ተቋማትና ድረ-ገጾች እየወጡ ያሉ ዜናዎች
ያመለክታሉ። የካቲት 29 ቀን በርግጥም የፆታ እኩልነትን ለማስከበር የሚያገለገል የትግል መቀስቀሻና መልዕክትም
ማሰተላለፊያ ቀን ነው። የካቲት 29 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎችም የማንነታቸው መገለጫ ነውና
ከእህቶቻቸው ጋር በመሆን ሴት ጀግኖቻችንን በማስታወስ፤ ታሪካቸውንም በማወደስ ይፋዊና ይፋዊ ባልሆኑ ሁናቴ ባገር
ቤትና በባዕድ አገር በሰላማዊ ሰልፍም በማጀብ በደመቀ ሁናቴ ያከብሩታል።
ይህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አንስቶ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ በርካታ የሲቪል
ድርጅቶች እየተከበረ የሚገኘው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን መዘከር ከተጀመረበት ከ1911 ዓ.ም ጀምሮ፣ በሚሊዮን
የሚቆጠሩ ሴቶች በበርካታ ውጣ ውረዶች የታጀቡ የትግል እንቅስቃሴዎች ተደርገው አመርቂ የሆኑ ውጤቶች የተገኙ
ቢሆኑም ሕብረተሰቡ ባጠቃላይ የነፃነት መብቶችን ባለመጎናፀፉና ባለማስከበሩ አሁንም ድረስ የፆታ እኩልነት በተገቢው
መንገድ አልተረጋገጠም። እንዲያውም በበርካታ ሕብረተሰብ ውስጥ በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በመሰሉ ሀገራት ፆታ ተኮር
ከሆኑ ትንኮሳዎች አንስቶ በሴቶች ላይ የሚደርሱት በደሎች እጅግ አሳዛኝና አሰቃቂነታቸው እንደቀጠለ አለ። ለፕሮፓጋንዳ
ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር እንደ ቁጥራቸው መጠን በተለያዩ የሕብረተሰቡ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳትፏቸው የተገደበና ወሳኝ
በሆኑ የሥልጣን አካላት በኃላፊነት የመመደብ ሁናቴ አሁንም ድረስ ለሴቶች በሩ ያልተከፈተ እንደሆነ የሚታወቅ ነው።
ገና ከሕፃንነታቸው ጀምሮ የወንድ የበላይነትን ባሰረፀ ሁናቴ እንዲያድጉ በመደረጋቸው በሴትና በቤተሰብ የሥራ መስክ
ተገድበው እንዲቀሩ ይደረጋሉ። ይህንን ገደብ እንደምንም ተቋቁመውና ሰባብረው የራሳቸውን የኑሮ ሁናቴ ለመወሰን
የሚጥሩ ጥቂት ሴቶች ቢኖሩም ሕብረተሰቡ የሚያሳድርባቸው ጫና ቀላል ባለመሆኑ እምብዛም ሊገፉበት አይቻላቸውም።
የመማር ሁናቴ ተሳክቶላቸው የሥራ አለሙን በጥረታቸው ለመወጣት እድሉን ቢያገኙም ለእኩል ሥራ እኩል ደሞዝ
አይከፈላቸውም። በጤና በኩል ተገቢውን እንክብካቤ ባለማግኘታቸውም ካላቻ ጋብቻ ጋር ተሳስሮ በእርግዝና ወቅት ከፅንስ
ጀምሮ እስከ ወሊድ ድረስ ባለው ወቅት ሳይቀር ለሰውነት አድካሚ በሆነ ተግባር ለመሰማራት በመዳረጋቸውም ለተለያዩ
በሽታዎች ተጋልጠው ሕይወታቸው ባጭሩ የሚቀጩት የሴቶች ቁጥር በርካታ ነው።
በሚደርስባቸው በደል ብቻ ሳይሆን በሕብረተሰቡ ውስጥ በሚደረጉ የርስ በርስ የጦር ግጭቶች ብቻ ሳይሆን ለም
መሬታቸው ለባዕዳን እየተቸበቸበ ከቄያቸው በግዴታ ተፈናቅለው ለስደት ከሚዳረጉት ውስጥ አብዛኛዎች ሴቶችና ሕፃናቶች
ናቸው። መጠለያ እስከሚያገኙበት ድረስ በስደት ጉዟቸው ወቅት የሚደርስባቸው ከጠልፎ ለባርነት መዳረግ አንስቶ፡
የአስገድዶ መድፈር ሰለባ መሆን፡ በእብሪተኞች ድብደባ ሳይቀር ሕይወታቸውን እስከማጣት የሚደርሱ የተለያዩ በደሎች
አሳዛኝነታቸው የሚሰቀጥጡ ብቻ ሳይሆን በተለይም በሕፃናቱ ላይ የሚያሳድሩት የሕሊና ጠንቅ በቀላሉ የሚገመት
እንዳልሆነ የሥነምግባር ተመራማሪዎች አበክረው የሚገልፁት ነው። እጅግ አስከፊ በሆኑ የስደት ኑሮ ውስጥ
የቤተሰባቸውንና የጨቅላ ልጆቻቸውን ሕይወት የማትረፍና የማቆየት ኃላፊነትና ግዴታ እየወደቀ የሚገኘው በእናቶች ላይ
መሆኑ ደግሞ ሰቆቃቸውን ይበልጥ ያብሰዋል። ይህን ሁሉ ተቋቁመው የመጠለያ ሰፈር ቢያገኙም የኑሮ ጭንቀታቸው በዚሁ
አያበቃም። ለበርካታ ዓመታት ለባዕዳን እርጥባን ተመፅዋችነት በመዳረጋቸውም የተሟላ ኑሮ የመኖር እድሉን በአግባቡ
ሳያገኙ ከዛሬ ነገ ይሻል ይሆናል የሚለው ተስፋቸው ተሟጦ ይቀርና በመኖርና በመሞት አፋፍ ላይ ሕይወታቸው በዋዛ
መባከኑን በሕሊናቸው ሲያስተውሉት መፈጠራቸውን የሚረግሙ በርካታዎች መሆናቸው የድረሱልን አቤቱታቸው
የሚያመላክተው ነው። ከሁሉ በላይ ቆሽታቸውን የሚያሳርረው የሚደርስላቸው ወገን ማጣትና የለጋ ልጆቻቸውም የወደፊት
እድል በዚሁ መልክ ቀጣይነት ኖሮት መዝለቁ ነው።
በሌላ በኩል ከዚህ ውድቀት ለመዳን እድሉ ያጋጠማቸውን ደግሞ በወያኔ አገዛዝ ዋና አቀናባሪት ለዘመናዊ ባርነት ወደ አረብ
ሀገር እየተላኩና ለአስከፊ ኑሮ እየተዳረጉ ባላሰቡት፣ ባልገመቱትና ባልጠበቁት ሁናቴ በሚደርስባቸው በደልና ብዝበዛ

የተነሳም ተማርረው ሕይወታቸውን በተለያዩ ዘዴዎች ለማጥፋት የተገደዱ እህቶቻችን ቁጥር በርካታ ለመሆናቸው በተለያዩ
ጊዜያት የሰማናቸው አሁንም ድረስ የሚደርሱን አሳዛኝ ዜናዎች እንዲሁ የሚያመላክቱት ነው። ሰቆቃቸው በሌላ መልክ
በአስከፊነቱ መቀጠሉ፣ ያልፍልኛልን አልመው ግና ለበረንዳ ተዳዳሪነትና ለዋልጌዎች ሰለባ መሆናቸውና ወደ ሀገር የመመለስ
ተስፋቸው እየመነመነ ሄዶ እንደወጡ በባዕድ ሀገር መቅረታቸው ለአዕምሮ በሽታ የተጋለጡ እህቶቻችን ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ
እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አልሄደም።
ለዚህ እጥፍ ድርብ በደል፣ ሀዘንና ሰቆቃ ተጠያቂ የሆነው የወያኔ አገዛዝ ግን ብልሹነቱን ከባዕድ ጠላት ባልተናነሰ በመጠነ
ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ለመሸፋፈን ሲዳክር ይገኛል። የዘመኑ አምባገነኖች የኢትዮጵያ ሴቶችንና ወጣቶችን ቁጥራቸው ይህ ነው
የማይባሉትን በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፎች ድርሻ እንዲኖራቸው በማድረግ ለፍትሃዊ ኃብት ክፍፍል መረጋገጥ ትልቅ ማሳያ
ነው እያሉ የሴት ባላሥልጣናቱ መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋናዳ ሲነዙ ትንሽም አይሰቀጥጣቸውም። ስለ ሴቶች መብት አለመከበር፤
የዴሞክራሲን መብት አለመጎናፀፋቸው፤ አለ ተብሎ ስለሚነገረው የኤኮኖሚ እድገት ተቋዳሽ አለመሆናቸው፤ ድህነት እየቀነሰ
ነው በሚሉበት ለባዕዳን ምፅዋት እየተዳረጉ የሚገኙትም ሆነ በየጎዳናውና ጢሻው ውስጥ በካርቶኖች ተሸፍነው ለአይኖሩ
ኑሮ ለመኖር የተገደዱ ሴቶችና ሕፃናት ቁጥራቸው በየጊዜው መጨመር በነሱ የፕሮፓጋናዳ ልፈፋም ሆነ የውሳኔና የስብሰባ
ጋጋታ ተኖ የሚጠፋላቸው አይሆንም። ሁሌም መስተዋት ሆኖ ያጋልጣቸዋል።
በኢሕአፓ እምነት የአንድ ሕብረተሰብ እድገቱም ሆነ ማህበራዊ ሰላም ማስገኘት አለማስገኘቱ የሚመዘነው ለዜጎቹ በተለይም
ለፆታ እኩልነት በሚሰጠው ከፍተኛ ግምትና ልዩ ትኩረት ነው እንጂ በሌላ ሊሆን አይችልም። የፆታ እኩልነት በሁለመናው
መልኩ ተከብሮና በዘላቂነት እንክብካቤ ማግኘት ለሕብረተሰቡ ዘላቂ እድገት መገኘት ዋና መሠረት ነው። የኢሕአፓ የትግሉ
አልፋና ኦሜጋም ይኸው ነው። ሴቶች ከሕፃንነታቸው ጀምሮ እስከ እለተሞታቸው ድረስ ከፆታ ትንኮስና ኃይል ከተሞላበት
ኢሰብዓዊ ድርጊቶች ነፃ ሆነው ለመኖር እንዲችሉ ማድረግ እንደ ኢሕአፓ ለመሰሉ ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀናኢ ለሆኑ ዜጎች
ሁሉ ኃላፊነትና ግዴታ ነው የሚል ፅኑ እምነት አለን። ይህ ግን ላለፉት 24 አመታት በወያኔ አገዛዝ ሥር ለምትማቅቀው
ኢትዮጵያ የሕልም እንጀራ እንደሆነ ይገኛል። በመሆኑም ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስንዘክር ሴቶቻችን ሰብአዊነታቸው
ሙሉዕ እንዲሆን ነፃነታቸውን በቅድሚያ ሊጎናጸፉ መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል እንላለን። ለዚህ ስኬታማነት ኢሕአፓ
ካሁን በፊት እንዳደረገው ሁሉ አሁንም በቀጣይነት የበኩሉን ለማበርከት አበክሮ እንቅስቃሴውን ቀጥሎ ይገኛል።
ከዚህ አንፃር ሴቶች በራሳቸው ጥረት መደራጀትና ተደራጅቶም የወያኔን አገዛዝ ከሥልጣን ማስወገድ የመጀመሪያው ተግባር
በመሆኑ በዛሬው ዕለት በአጽንኦት መገለፅ ያለበት መሰረታዊ መልዕክት ነው። ይህ ስኬታማ እንዳይሆን የወያኔ አገዛዝ ጋሬጣ
ሆኖባቸው ይገኛል። በአገዛዙ ተቀጥያነት እንጂ ሴቶች በራሳቸው ነፃነታቸውን በሚያስከብር ሁናቴ ተደራጅተው
መብታቸውን ለማስከበር መታገላቸው የተለያይ ሥም እያስገኘ ለእስር፣ ለስደትና ለሞት የሚዳርግበት ሁናቴ ላይ እንገኛለን።
ይህ መቆም አለበት። ስለሆነም ለመላው አፍሪካና ጥቁር ሕዝብ በአርዓያነት የሚታይ የጀግንነት ተግባር ሰርተው ለማለፍ
የቻሉ እቴጌ ጣይቱን እንዲሁም አያሌ ጀግና ሴቶችን በዘንድሮው የአድዋው 119ኛውን የድል ዓመት በኩራት በምንዘክርበት
በአሁኑ ወቅት፤ ለሴቶች መብት መከበርና ለነፃነታቸው መጎናፀፍ ሲሉ ባለፉት 40 ና 50 አመታት ውስጥ በተደረጉ ሕዝባዊ
እንቅስቃሴዎች ውስጥ የጀግና ታሪክ ሰርተው ያለፉ እንደ ድላይ ጃሚላ፣ ሃርነት ፅጌ፣ ወይንሸት ቆንጂትና ለሌሎችም
በያሉበት እቅፍ የአበባ ጉንጉን በሕሊናችን በማቅረብና በማስታወስ ነው። በመሆኑም በዛሬው ዕለት በከፍተኛ ድምፅ
"የሴቶች ትግል ይለምልም!“ እንላለን። ታሪካችሁ ለዘላለም ይታወስ እያልን ማስተጋባቱንም እንቀጥልበታለን።
ያለ ሴቶች ሙሉ ተሳትፎና ነፃነት መጎናፀፍ ሕዝባዊ ድል አይገኝም !

