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መጋቢት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.

የኢትዮጵያ ሴቶች፤ የትግሌ እመቤቶች
(ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን 103ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ)

ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶች በፆታቸው ምክንያት የሚዯርስባቸውን በዯሌ አዴሌዎና
ጭቆና ሇመሊቀቅ፣ ሇማስወገዴ ከአዯረጉት ትግሌ ጋር በመያያዝ የሚታሰብ፣ የሚከበር ዓሇም አቀፋዊ
በዓሌ ነው። እ.አ.አ በ1911 መከበር የጀመረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን,
2006 ዓ.ም.) እነሆ 103 ዓመቱ። ዕሇቱ ዓሇም በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ መዴረኳ
ሴቶችን እኩሌ ታሳትፍ ዘንዴ፣ ጾታን መሰረት ያዯረጉ መዴልዎች ይወገደ ዘንዴ መከበር የጀመረው
ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናከብር ሀገራችን የሴቶችን ጥያቄ መሌሳሇችን? የሚሇውን እንዴንዲስስ
ግዴ ይሇናሌ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የሴቶች ተሳትፎን መቃኘት፣ ሴቶች ከፆታ ጥያቄ ባሻገር
ሇመሰረታዊ የፖሇቲካ ጥያቄ ያበረከቱት አስተዋጽዎና የከፈለት መስዋእትነት ሉዲሰስ ይገባዋሌ።
ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ዕሇቱ በተሇያዩ ዝግጅቶች ይከበራሌ። ያሇፈውን ዘመን
ተጋዴል ዘክረው ሇአሁኑና ሇቀጣዩ ትውሌዴ ትምህርት ጥሇው ከሚያሌፉ በዓሊት አንደ ነው።
በዓሇም ሕዝቦች በተሇይም በሴቶች መብት ተቆርቋሪዎችና ዯጋፊዎች ዘንዴ ከዛሬ 103 ዓመት ጀምሮ
ማርች 8 ሲከበር ኖሯሌ።

ዓሇም አቀፉ የሴቶች ቀን በየዓመቱ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተቀባይነትን አግኝቶ ሇመከበሩ
ትሌቁን ሚና የተጫወቱት በዘመኑ የሴቶች የበታችነት እጅግ ያስቆጫቸውና ሇውጥ
ሇማምጣት በተነሱ ጥቂት ሴቶች አማካይነት ነው። ሇዚህም ክሊራ ዜትኪን ተጠቃሽ ናት።
ክሊራ በአገሯ ጀርመን የነበረው ሶሻሉስት ፓርቲ ሴቶችን የማይወክሌ ብልም ሇሴቶች
መብትና ዯህንነት መከበር ፊቱን ያዞረ ስሇነበር ይህንን ሥርዓት ሇመታገሌ የተነሳች የቁርጥ
ቀን ሌጅ ነበረች። ይህ ጥረቷ ዯግሞ ከብዙ ዴካም በኋሊ ፍሬ ሲያፈራ ተከታይ አሊጣችም።
ክሊራ በአገሯ ጀርመን የመጀመሪያውን ንቅናቄ
ካካሄዯች በኋሊም
በኮፐን ሀገን ሊይ ሁሇተኛውን የሴቶችን መብት የተመሇከተ ኮንፈረንስ
አካሄዯች። በኮንፈረሱም ከ17 የዓሇም አገራት የተውጣጡ አንዴ መቶ
ያህሌ ሴቶች ተሳታፊ ነበሩ። ይህም ሇክሊራ ብቻ ሳይሆን ሇላልች
ሴቶችም አቅም ሆኖሊቸው የዓሇም መንግሥታትም ሇጉዲዩ ትኩረት
ይሰጡት ጀመር።
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በእዚህም የተነሳ ማርች 18 ቀን ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሆኖ እንዱታሰብ እ.አ.አ በ1911
ተወሰነ።
በአውስትራሉያ፣
በዳንማርክ፣ በጀርመን እንዱሁም ሲውዘርሊንዴ ያለ
መንግሥታትና ሴቶችም ዕሇቱን በታሊቅ ዯስታ በመቀበሌ ያከብሩት ነበር። በኋሊም በተሇያዩ
ምክንያቶች ዕሇቱ ማርች 18 መከበሩ ቀርቶ እ.አ.አ 1913 ወዯ ማርች 8 ቀን እንዱሆን
ተወሰነ፤ ይህ ዕሇትም እስከ አሁን ዴረስ በመሊው ዓሇም እየተከበረና እየታወሰ ይገኛሌ።
ወዯ ኢትዮጵያችን ስንመጣ፤ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያሊት ሀገራችን ስንሌ መነሻችን
በሀገራችን የመጀመሪዋ ገዢ፣ ንግሥት ሴት እንዯነበረች የታሪክ መዛግብት ወዯ ንግሥተ ሳባ
ይወስደናሌ። ይህ በፖሇቲካው መስክ የሀገራችን ሴቶች የነበራቸውን ተሳትፎ ቢያንጸባርቅም
ሀገራችን ሴቶች በሴትነታቸው የሚዯርስባቸውን በዯሌ ቀርፋሇች ማሇት አይዯሇም።
የቅርቧም ንግስት ዘውዱቱና ሀገራችንን ሉጎዲና ሉወር የመጣውን ጠሊት ሁለ ሇመቋቋም
በተዯረጉ ትግልች የሴቶች ተሳትፎ ቀሊሌ ባይሆንም ወራሪ ፋሽስትን በማንበርከክ ስሟ ከፍ
ያሇው ጀግናዋ ጣይቱ ብጡሌ ሴቶች የፆታ የበታችነት ሳይበግራቸው በከፍተኛ እርከን ሊይም
አመራር በመስጠት ያስመዘገቡትን አኩሪ ተግባር አንጸባራቂ ነው።
በዏዴዋ ጦርነት ሇኢትዮጵያውያን ዴሌ መቀዲጀት የእቴጌ ጣይቱ መቀላ የመሸገውን
የኢጣሌያን ጦር የፈቱበት ዘዳ ብሌህነታቸውንና የአመራር ብቃታቸውን መስካሪ ነው።
የጣይቱን ዘዳ ፀሏፊ ትዕዛዝ ገብረ ሥሊሴ “ታሪክ ዘመን ዘ ዲግማዊ ም ኒሌክ ” በሚሇው
መጽሏፋቸው እንዱህ ይገሌጹታሌ
“. . . ንግሥቲቱም እቴጌ ጣይቱ ከዴንኳን ብቅ ብሇው ግምጃውን
አጥር አስገሌጠው ሲመሇከቱ አዛዥ ሚካኤሌ አጠገባቸው ቁሞ ነበርና
ወዯሱ ዓይናቸውን ዞር አዴርገው ተናገሩ። አንተ ሂዴና ውሃውን
ሇመያዝ ይመች እንዯሆነ ስፍራውን ሰሌሇው። ሉቀመኳስ አባተም
ሥፍራው ጎዴጓዲ ነው፤ ሇኢጣሉያኖችም ቅርባቸው ነው። የውሃውና
የምሽጉ ርቀት 150 ክንዴ ይሆናሌ። ነገር ግን እኔ በመዴፍ በሩን
እጠብቀዋሇሁ። ዘበኛውም ሇዓይን ሲነሳ ገብቶ ከወንዙ ይተኛሌ ብል
ሊከ። ይህም ነገር በእቴጌ ዘንዴ የተወዯዯ ሆነ። ሇንጉሠ ነገሥቱም
አመሇከቱ። አጤ ምኒሌክም እሺ እንዲሌሽ አለዋቸው።”
በዚህ ዘዳ መቀላ የመሸገውን ፋሽስት ወራሪ በውሃ ጥም ቀጥተው ከምሽጉ እንዱወጣ
በማዴረግ ኢትዮጵያውያንን ሇዴሌ ያበቁ እቴጌ ጣይቱ በሴትነታቸው የጀግና እመቤት፣
የሀገር ኩራትነታቸው በአሁኑም ትውሌዴ “ጣይቱ እመቤቲቱ” አዘምሮሊቸዋሌ።
“በአምስቱ ዓመት የፋሽስት ኢጣሌያን ወረራ ወቅት ፋኖዎቹ ከጠሊት መረጃ የመሰብሰቢያ ዘዳ
ነበራቸው። ወዯ ጠሊት ጦር ጠጋ ብሇው የሚያዯፍጡ ቃፊሮች የጠሊትን ጦር እንቅስቃሴ
ይዘግቡሊቸው ነበር። ከሁለም በሊይ መረጃ በመሰብሰብ በኩሌ ቁሌፍ ሚና የተጫወቱት ግን የውስጥ
አርበኞች ነበሩ። ከጠሊት ጋር አብረው እየኖሩ የጠሊትን ጦር ጥንካሬ፤ የታሇሙ ዘመቻዎችንም ሆነ
ወታዯራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመሇከተ አርበኞቹን አስቀዴመው በማስጠንቀቅ የጠሊትን ዕቅዴ
ያጨናግፉ ነበር።…
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ሇዚህም ሁለ ሥራ ሴቶች ከወንድች ይሌቅ ስሇማይጠረጠሩ በተሇይ ያመቹ
ነበሩ። ከሴቶች የውስጥ አርበኞችም ከፍተኛ ዝና ያገኘችው አርበኞች
አዱስዓሇም የመሸገውን የጠሊት ጦር እንዱዯመስሡ ሁኔታዎችን ያመቻቸችሊቸው
ሸዋረገዴ ገዴላ ናት።” የ ኢትዮጵያ ታሪክ ከ1848 እስከ 1966፤ ባህሩ ዘውዳ፤ 1989 አዱስ አበባ።
ሸዋረገዴ
ይገባሌ።

ገዴላና መሰሌ የአርበኛ

እመቤቶች

ትውሌዴ

ሉያስታውሳቸው

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናስታውስ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሴቶች
እህቶቻችን ሊይ የሚዯርሰውን አስከፊ ጭቆናና በዯሌ በማሰብ ነው። ያሇ ዕዴሜ ጋብቻ
በሚዯርስባቸው ስቃይ፣ አስገዴድ መዴፈር፣ መጥሇፍ፣ አካሎን ማበሊሸት፣ ከአቅም በሊይ
ሇሆነ የጉሌበት ሥራ መዲረጋቸው፣ በዝሙት አዲሪነት አካሌን በመሸጥ የሚዯርስባቸውን
እንግሌትና በሽታ በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት በመካከሇኛው ምሥራቅ በተሇይ በአረቡ ዓሇም
እየዯረሰባቸው ያሇውን የመረረ እንግሌትና መከራ በማስታወስ ነው።
በ1966 ዓ.ም ሕዝባዊ አመጽ ይዞ ከተነሳው ጥያቄ አንደ የሴቶችን መብት የተመሇከተ
ነበር። ሇዚህም ከውጭ ሀገር ተምረው ወዯ ሀገር በተመሇሱና ሀገር ውስጥ ትግለን በግንባር
ቀዯምትነት በሚመሩት ሴት ታጋዮች አማካይነት የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ተመሰረተ።
ከሴቶች ትምህርት ቤት፣ ከፋብሪካና የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሴራተኞችን ጨምሮ
ወዯ
300 የሚጠጉ ሴቶችን ያካተተ ሴሚናር ሇአንዴ ሳምንት በፓርሊማ ውስጥ አካሄደ። እነዚሁ
ሴቶች ነበሩ ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በማርች 8 እንዱከበር በአዯረጉት ጥረት ሇመጀመሪያ
ጊዜ በ1968 ዓ.ም. በሀገራችን በታሊቅ ዴምቀት ተከብሮና የብዙሃኑንም ጥያቄ ይዞ እንዱሰሇፍ
ግምባር ቀዯምትነት ሚና የተጫወቱት፡፡
በወቅቱ የነበረዉ የዯርግ አገዛዝ የሴቶችን ጥያቄ ሇስሌጣን ማራዘሚያዉ እንጂ በሴቶች
እኩሌነት አምኖ የሴቶችን ጥያቄ ሇመመሇስና ሴቶችን በእኩሌነት ሇማሰተዲዯር ስሊሌሆነ
እረብሻ አስነሳቻሁ በማሇት የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴን ቢሮ ዘግቶ ዴርጅቱን አፈረሰዉ።
ዯርግ በሴቶች ጥያቄ ሽፋን የራሱን መፈክር የሚያሰተጋቡ አዴርባይ ሴቶችን በማሰባሰብ
የሴቶችን ትግሌ ሇአምባገነኖች የስሌጣን ማጠናከሪያ አዴርገዉታሌ። ዓሇም አቀፍ የሴቶች
ቀን በመሰረቱ ሲመሰረት ሴቶች የህብረተሰቡን የፖሇቲካዊዉንና ኢኮኖሚያዊ ጭቆናን
በመታገሌ ሇኩሌ ስራ እኩሌ ክፍያ እንዱዯረግሊቸዉ፣ በወሉዴ ጊዜ በቂ እረፍት
እንዱሰጣቸዉና ላልችም በሴትነታቸዉ ምክንያት የሚዯርስባቸዉን ጭቆናና በትግሊቸዉ
የተገኙ ዴልቻቸዉንም
የሚያስታዉሱበት የራሰቸዉ ቀን ነዉ። ቢሆንም ከወንዴ
ትምክህተኝነት የተሊቀቁና የሴቶችንም ጥያቄ ከላልች ማኅበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ
ጥያቄ ጋር የሚያያይዙ ወገኖችና የኅብረተሰብ ክፍልች ይህንን ቀን በማክበር ማስተማሪያ
ያዯርጉታሌ።
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በየካቲት 1966 አብዮት ወቅት ኢሕአፓም ሴቶች የትግለ ግማሽ ኃይሌ መሆናቸውን
በመገንዘብ፤ ሇተቋቋመው የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ዴጋፉን በመስጠት የሴቶችን የመብት
ትግሌ እራሳቸው ይመሩ ዘንዴ የተዯረገው ጥረት አኩሪ ውጤትን አስመዝግቦ ሇኢትዮጵያ
ሴቶች ትግሊዊ ዴርጅት (ኢሴትዴ)ና ሇኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ወጣቶች ሉግ
(ኢሕአወሉ) ምሥረታ መሰረቱን የጣሇው በሴቶች እህቶቻችን የአመራር ብቃት እንዯነበር
የሚካዴ አይዯሇም።
የሴቶች ጥያቄ እራሱን የቻሇ ግን መሊ ኅብረተሰቡንም የሚመሇከት በመሆኑ፤ ጥያቄው
ምሊሽ ሉያገኝ የሚችሇው ከዳሞክራሲያ መብት መከበርና ከፖሇቲካ ሥሌጣን አኳያ መሆኑን
በመረዲት የያ ትውሌዴ ጀግኖች፣ የትግሌ እመቤቶች፣ አስመዝግበው ያሇፉት የነፃነት
ተጋዴል፣ የሀገር ፍቅርና የሕዝብ አሇኝታነት፣ አስተማሪነቱ የጎሊ ነውና ሉዘከርና ሉከበር
የሚገባው በመሆኑ አሌዘነጋናችሁም።
የየካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ እንቅስቃሴ በመሊ ሀገሪቷ ከመከሰቱ በፊት በዓፄ ኃ/ሥሊሴ
አገዛዝ በተሇያየ ወቅት በርካታ ተቃውሞዎች ገጥመዋቸዋሌ። በተሇይ ከ1953 የታህሳስ
ንቅናቄ በዋሊ ፊውዲሊዊው አገዛዝ የተረጋጋ ዘመን አሌነበረውም። የተማሪዎችና የወቅቱ
ተራማጅ ኃይልች በተናጠሌና በቡዴናዊ መሌክ በአገዛዙ ሊይ ያሊቸውን ተቃውሞ ሇዓሇም
ሇማሳወቅ የተሇያዩ ሙከራዎችን አካሂዯዋሌ። በዴርጊቱ ቀዲሚው የተሳካ ሆኖ ቀጣዩ
ቢከሽፍም መሌዕክቱ ግና በተሇያዩ የዓሇም ሚዱያዎች የአየር ሽፋንን አግኝቷሌ። የ1962
ዓ.ም. እና የ 1965 ዓ.ም. የአይሮፕሊን ጠሇፋ።
ኅዲር 29 ቀን 1965 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አየር መንገዴ የበረራ መስመር
ቁጥር 730 ቦይንግ ጄት አይሮፕሊን 94 መንገዯኞችና 9 የአይሮፕሊኑ
ሠራተኞች አሳፍሮ ከጠዋቱ አንዴ ሰዓት ተኩሌ በአሥመራ በኩሌ ወዯ
አቴንስ ሮምና ፓሪስ ሇመብረር ከአዱስ አበባ ተነስቶ 13 ዯቂቃ ያህሌ
እንዯበረረ በሰባት ታጋዮች መጠሇፉ ይታወቃሌ። የቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ
ዩንቨርስቲ የሕክምናን ኮላጅ ተማሪ ማርታ መብራቱ ከጠሊፊዎቹ አንዶ
በመሆን ሕይወቷን በመሰዋት በፊውዲለ አገዛዝ ሊይ ያሇውን እንቅስቃሴ
ሇዓሇም ያሳወቀች ቀዲማይ የትግሌ እመቤት ነበረች።
በየካቲት አብዮት ወቅትና ከዚያም በኋሊ ሴቶች ግንባር ቀዯም ሆነው አረመኔውን የዯርግ
አገዛዝ ታግሇዋሌ። የትግሌ ጓዲ እናቶች የከተማው ትግሌ አስተዋጽዎ አስዯናቂ ነበር። ሴቶች
በትግለ አስከፊውን የፋሽስቶች ደሊና መከራ አስተናግዯዋሌ። ኢሰብአዊ በሆነ መንገዴ
የዯርግ ገራፊዎችና ገዲዮች ስሜት ማርኪያ በመሆን የስነሌቦናዊና የአካሌ ጥቃት ሰሇባ
ሆነዋሌ። እስከወዱያኛው በፋሽስት አውሬዎች ተበሌተዋሌ። በጨካኝ ፋሺስቶች በትር
የተዘረረችው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡሯ ዲሮ ነጋሽ ሌጆችሽ አሇን፤ ዏመጽ ያጋተው ጡትሽ
አሌነጠፈም ! እንሊታሇን። ትግሌ ሕይወቴ ብሊችሁ ሇሀገርና ሇህዝብ ሊይ ታች እንዲሊችሁ
በግፈኞች እጅ ወዴቃችሁ፤ አካሊችሁ ተተሌትል በስቃይ ያንቀሊፋችሁ
የያ ትውሌዴ
አባሊት ታሪክ ሰርተው ካንቀሊፉ እህቶቻችን ማዕከሌ ናችሁ።
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በደር በገዯለ በአሲምባ ተራራ ፋኖ ተሰማራ ብሊችሁ ከወንዴ ወንዴሞቻችሁ በበሇጠ ሁኔታ፤
መብታችሁ ተከብሮ፣ ሚናችሁ ታውቆ፣ ጀግንነታችሁ ተዯንቆ፤ ትግለን የመራችሁ፤
በዯማችሁ አሲምባን ያዯመቃችሁ፣ ኢትዮጵያዊነትን የፃፋችሁ ዴሊይና መሰሌ እህቶቻችን፣
ከሴቶችም አሌፎ ሇህዝብ መብትና ሇሀገር አንዴነት የተዋዯቃችሁ ክብር ሇናንተ ብሇናሌ።
“…ዴሊይ የብዙኃን ኢትዮጵያዉያን ራዕይ ነች። መካሪ እህት አይዞን
ባይ ጓዱት፣ ቆፍጣና ተጋዲይ፣ መረር ያሇች የዕውነት ወታዯር። ተርባ
የዯከሙት ይብለ ብሊሇች፣ ተጠምታ የተጠሙት ይጠጡ ብሊሇች።
በአጠጋቧ የተሰሇፉት ወንዴሞቿና እህቶቿ ሩህሩህ የመሊው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ጓዱት፤ ሇኢትዮጵያ ዯግሞ ከወዯቁት ብርቅዬና ትክ የሇሽ ጀግና
ሌጆቿ አንዶ ዴሊይ። እንዯ ስሟ ባሇጥሌቅ ትርጉም ዴሊይ - ፍሊጏት
(የነፃነት ፍሊጏት) ዴሊይ - የዴሌ ሴት።” ዴሊይ ከሚሇው ጽሁፍ፤ ቴዎዴሮስ ቺኪ
“በስሌክ ተዯውል የአሲምባ ፍቅር የሚሌ መጽሃፍ ፈሌጊና አንብቢ የእህትሽን ታሪክ የያዘ
መጽሃፍ ነው ስባሌ ሌክ በህይወት መጣችሌሽ የተባሌኩ መሰሇኝ ሲቃ እያነቀኝ ወዯ
መጻህፍት ቤት ገሰገስኩ ስዯርስም ሇመጠየቅ አቃተኝ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ ከንፈሬ ሁለ
እየተርበተበተ መጽሃፍ ሻጯን ጠየቅኋት አሇ ስትሇኝ ሌስማት አሌኩና ዯነገጥኩ እንዯገና
ከዚያም እራሴን ተቆጣጥሬ መጽሀፉን ተቀብየ ሳም አዯረግሁት ሴትዮዋ በመገረም አየችኝ፡፡
ዯፍሬ ግን ሇማንበብ አሌችሌ አሌኩኝ ዯስታ ይሁን ሀዘን አሊወቅሁም ዝብርቅርቅ ያሇ
ስሜት ተሰማኝ ከዚያም ሇ4 ቀናት ያክሌ አመመኝ እና ተኛሁ እንዯዴርሳነ ሚካኤሌ
አቅፌው ተኛሁ ከዚያም እራሴን አረጋግቼ ማንበብ ጀመርኩ::
ምንም እንኳ የምትወዲቸውን ጓዯኞችህን እና ያሳሇፍከውን የውጣ ውረዴ ዘመን እያሰብክ
ሰሊም ባይሰማህም ሇእናትና አባትህ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሊቸው ከነሱም አሌፎ
ሇእኔና እኔን መሰሌ ያሇ ታሪክ የቀሩ ቤተሰቦች ሊሎቸው ሲሌ አምሊክ እንኳን ከዚህ ቀን
አዯረሰህ፡፡ እህቴ መሞቷ ብቻ ሳይሆን የታሪክ ተካፋይ ባሇመሆኗ አእምሮዬ ቆስል ይኖር
ነበር፡፡
በአፈ ታሪክ ታጋዮች ሁለ ጀግንነቷን ያሊትን ጥሩ ስነምግባር ይተርኩሌኛሌ ነገር ግን
የታሪክ መዝገብ ሊይ አሊሰፈሯትም፡፡ ከከተማ ሳይወጡ በቀይ ሽብር የተረሸኑት ዯርግ
እንዯተዯመሰሰ በቤተክርስቲያን መቃብር ቤት ተገንብቶ ከተረሸኑበት አጽማቸው ወጥቶ
በክብር እንዯገና ተቀበሩ እናም የቀይ ሽብሮች መቃብር ቤት ሲታይ ቤተሰቦቻቸው
አሌቅሰውም ሆነ ስቀው የሌጆቻቸውን ታሪክ ያወሳለ፡፡ ላልች ዯግሞ በበረሃ የተሰውት
ዯግሞ የሰማእታት ሃውሌት ተብል በተገነባው ውስጥ የአንዴ ታጋይ ስሙና ትውሌደ
የሰራው ታሪክ የተሰዋበት ቦታ ሁለ በዝርዝር ይገኛሌ፡፡ የእኔ እህት ግን ውሻ ስታባርር
የሞተች ይመስሌ የታሪክ መዝገብ ሊይ ስሟ የሇም አንዲንዴ ታጋዮችን ሳነጋግራቸው እሷ
የተሰዋችው ብአዱን ሳይመሰረት በኢህአፓ ዘመን ነው ይለኛሌ ኢህአፓ የውጭ ዜጋ
ይመስሌ፡፡ እናም አእምሮዬ ሲዯማ የቆየበት ታሪክ ዙሮ በአሜሪካ ሲመጣ ከቁስላ
ተፈወስኩ፡፡” ዴርብ ምናሇ፤ የዴሊይ እህት
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“መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ አራት ሰዓት አካባቢ አረመኔው ግርማ ከበዯ
ከአጃቢዎቹ ጋር ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት ሰተት ብል ገብቶ ሠራተኞቹን ሇስብሰባ
እንዯሚፈሌግ ተናገረ። …ከተሰበሰበው ሰራተኛ መሀሌ የስም ዝርዝሩን እያነበበ አስወጣ።
ዘጠኝ ብቻ ተገኙ።
ዲሮ ነጋሽ ከዘጠኙ መሀሌ አንዶ ብትሆንም ስብሰባው ሊይ አሌነበረችም። እስር ቤት
ሇሚገኘው ባሎ ስንቅ አቀብሊ አርፍዲ ስትመጣ የውጭ በር ሊይ ጠብቀው ነው የያዟት።…
መጋቢት 15 ቀን 1969ም ዓ.ም. አዱስ ዘመን ጋዜጣ “…በማተሚያ ቤቱ
ሏቀኛ ተራማጆችና በቀበላ 07 ታጋይ ጓድች የተጋሇጡት ቀንዯኛ ፀረ
አብዮተኞች በቁጥጥር ሥር ውሇዋሌ።” የሚሇውን ዜና ይዞ ወጣ።
ጋዜጣው ይህንን ዜና ይዞ በወጣበት ዕሇት ዘጠኙ ሠራተኞች ቀዴመው
ተረሽነው፤ ሬሳቸው ሜዲ ሊይ ተዘርግቶ፤ ህዝቡን ዕንባ እያራጨ ነበር።…ከዲሮ
ጋር ሴቶች ሦስት ሲሆኑ ወንድች ስዴስት ናቸው። የአንዴ ሴት ጡትና የአንዴ
ወንዴ ብሌት ተቆርጦ ወዴቋሌ። መሌካቸው እንዲይታወቅ ዓይናቸው
ጠፍቷሌ፤ ፊታቸው ተጨፍጭፏሌ።…
የዲሮ ነጋሽ ሬሳ በህዝቡ ግፊት ወዯ ሀኪም ቤት ተወሰዯ። ሽሌ እንዯያዘች አትቀበርም። ወዯዚህ
ዓሇም ሇመምጣት ጥቂት ቀናት የቀሩት ህፃን በሕይወት መኖር ያሇመኖሩ መታወቅ አሇበት።
ምናሌባት ሇጉዴ ቢተርፍስ?. . . ሕፃኑ ትንፋሹን ይዞ ከማህፀኗ ውስጥ ብቅ አሇ። የእንግዴነት
ዴምፁንም አሰማ። ይሁን እንጂ ብዙ አሌቆየም። በመከራ ይዞአት የመጣው የሲቃ ነፍስ ወዱያው
ጭሌጭሌ ብሊ ጠፋች።” ተራሮ ች ን ያንቀ ጠቀ ጠ ትው ሌዴ፤ ቅጽ አራት፤ 1991 አዱስ አበባ።
ማርች 8 ዓሇም አቀፍ ሴቶች ቀንን ስናስታውስ ከፆታ ጭቆና አሌፋ ሇሀገራችን ሕዝብ የዳሞክራሲ
መብት መከበር ዴምጿን ባሰማች የተረሸነችዋ የዘጠኝ ወር ነፍሰጡሯ ዲሮ ነጋሽ ከኅሉና የማትጠፋ
የፋሽስቶችን የጭካኔ ዯረጃ መስካሪ ታሪካችን ናትና ዘክረናታሌ።

“5.10 “ትወገዴ”
ሶፊያ አየሇ ገብረመስቀሌ ዕዴሜዋ 22 ዓመት፤ ሥራዋ የአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ
ተማሪ አዴራሻዋ አዱስ አበባ ከተማ ከፍተኛ 15 ቀበላ 30 ነበር። ሶፊያ
በ1968 መጨረሻ ሊይ ሇ”ሕገወጡ” የኢሕአፓ ቡዴን ተመሌምሊሇች ተብል
በየካቲት ወር 1970 ተይዛ ታሠረች። በዯርጉ ምርመራ ክፍሌ በሻሇቃ ብርሃኑ
ከበዯ የተፈረመ መግሇጫ ሇቋሚ ኮሚቴ የሀገርና የሕዝብ ዯህንነት ጉዲይ
ኃሊፊዎች “አዯገኛ ፀረ-አብዮተኛ ስሇሆነች የማያዲግም እርምጃ ሉወሰዴባት
ይገባሌ” ከሚሌ አስተያየት ጋር ግንቦት 1 ቀን 1970 ቀረበ።

በምርመራ መግሇጫው የውሣኔው አምዴ ስር የሚከተሇው በዯረጃ ታዘዘ።

6

ያት ቅጽ 1 ቁጥር 4……………………………………………………………………………………………………....………………………የካቲት ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፮
ኮሇኔሌ ካሣሁን ታፈሰ፤
ፍፁም የሇየሊት ቀንዯኛ ፀረ-አብዮተኛ ስሇሆነች አብዮታዊ ቅጣት ይገባታሌ። ሇውሳኔ
ሇዋና ፀሏፊ ይቅረብ። 4.9.70
ሻምበሌ ፍቅረስሊሴ ወግዯረስ፤
ሕዝብ ዯህንነት ባቀረበው መሠረት ትወገዴ።4.9.70
ኮሇኔሌ ካሣሁን ታፈሰ
ጓዴ ሻሇቃ ብርሃኑ፤ በዚሁ መሠረት ይፈፀም።4.9.70
ሻሇቃ ብርሃኑ ከበዯ፤
በውሳኔው መሠረት እንዱፈፀም ይሁን።4.9.70”
በወንጀሌ የተቀጡ ሰዎች መመዝገቢያ ካርዴ ሊይ “በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር ሰ-111 በ4/9/70 በሞት
ተቀጣች” ተብል ተመዘገበ።” ዯም ያዘሇ ድ ሴ፤ የሌዩ ዏቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዱስ አበባ።

በዯርግ አገዛዝ ፊርማም ጥይት ነበር። ሶፍያ አየሇና መሰሌ የያ ትውሌዴ ሴቶች
ሇተነሳችሁበት ዓሊማ ጽናትና በቆራጥነት በከፈሊችሁት መስዋዕትነት ቆመን እንዴንሄዴ
አዴርጋችኋሌ፣ ሕይወት ዘርታችሁብናሌና ምስክርነታችን ይዴረሳችሁ።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን (ማርች 8) ስናከብር፤ ሴቶች ማኅበራዊ
ሕይወትን ጨምሮ ሇመብትና ሇነፃነት በተዯረገው ተጋዴል ያስመዘገቡት ታሪክና
የተጫወቱት ሚና በሚገባ የተዘገበ አሇመሆኑ ከአሁኑ ትውሌዴ ጋር የታሪክ ክፍተት ፈጥሯሌ
እንሊሇን። «ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ ሴቶችን የትግሌ ታሪክ በማሰባሰብ የአሁኑና
መጪው ትውሌዴ ይመራመርበት፣ ያጠናበት፣ ይጽፍበት፣ ይማርበት ዘንዴ የሚዯረገው
ጥረት የሁለንም ትብብር ጠያቂ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስገንዘብ እንወዲሇን።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናከብር፤ በሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነ
በመሊው ዓሇም በሴቶች ሊይ የሚዯርሰው ግፍና መከራ ያበቃ ዘንዴ በመመኘት ነው።
ያሌፍሌናሌ ብሊችሁ፤ ሳትወደ ሇስዯት ተዲርጋችሁ በየበረሃውና በየደሩ የምትንገሊቱ
ወገኖቻችን ስቃይና ሰቆቃ እየተሰማን በተሇይ በአረቡ ዓሇም እየዯረሰባችሁ ያሇው መከራ፣
ስቃይና እንግሌት አብቅቶ እምዬ ኢትዮጵያ ሁሊችንንም ከያሇንበት የምትሰበስበን ቀን
ይቀርብ ዘንዴ በመመኘት ነው።
ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ታሪካችን ነው!
ሇዕቅዴ ስኬታማነት የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ ነው!!!
ያ ትውሌዴ ተቋም
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com
ኢሜሌ ፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
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