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በተከበሩ ወ/ሮ ሮማን ገ/ስሊሴ  

በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ረዲት ተጠሪ 
ሚኒስትር 

በቢዜነስ ማኔጅመንት የማስተርስ ዱግሪ 

 

እና 
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በሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት የበጀትና ፊይናንስ 
ጉዲዮችቋሚ ኮሚቴ ም/ሠብሳቢ 

በTransformation leadership and Change 
የማስተርስ ዱግሪ  
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የኢትዮጵያ ሴቶች ሇእኩሌነትና ሇዳሞክራሲያዊ መብቶች  ሇነፃነት በተዯረጉ 

ትግልች የነበራቸው ሚና 

መ ግ ቢ ያ፡- 

 

የዚሬው 6ኛው ሀገር አቀፌ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ቀን ህዲር 29/2ዏዏ4 ዓ.ም. በዓሌ 

ስናከብር ሀገራችን ከዴህነትና ከኋሊቀርነት ተሊቃ የመካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ሀገሮች 

ሇመቀሊቀሌ የእዴገትና የሇውጥ እቅዴ አውጥታ መሊ ሕዜቧን ሇማንቀሳቀስ ባቀዯችበትና 

ይህንን እቅዴ ሇመተግበር 2ኛውን ዓመት አፇጻጸም የጀመርነውው በመሆኑ የአከባበሩ 

መንፇስ ያሇፈት ዓመታት ዴልች ሊይ በመመርኮዜ ቀጣዩን ከዴህነት የመሊቀቅ ትግሌ 

ሇመወጣት በመነሳሳትና ቃሌ በመግባት ነው፡፡ 

ስሇሆነም ያሇፈት ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዜቦች ሰሊም፣ ዱሞክራሲና ሌማት ሇማጏናፀፌ 

ያዯረገችውን ተጋዴል በተሇይም ዋናው የጭቆናውና አፇናው ሥርዓት የመገርሰስ ቁሌፌ 

ጉዲይ የሆነው የትጥቅ ትግለን በአጭሩ ማውሳት አስፇሊጊ ነው፡፡ ምክንያቱም በታሪክ 

ሇመኖር ሳይሆን ሇአሁኑ ባሇው ትርጉምና በቀጣይ ሇሚጠብቀን እንቅስቃሴ እንዴምታው 

ከፌተኛ በመሆኑ ነው፡፡ ስሇዙህ ይህ ጽሐፌ የኢትዮጵያ ሴቶች በዙህ የሕዜቦች ፖሇቲካዊና 

ወታዯራዊ የትግሌ እንቅስቃሴ የነበራቸው ሚና በጣም በጥቂቱ የሚዲስስ ነው፡፡ ይህም 

በመጀመሪያው ክፌሌ የትግለ ሁሇንተናዊ  መነሻ፣ በተሇይ ዯግሞ የሴቶችን ጭቆና 

በማሳየትና ሇዙህ የተዯረገውን ትግሌ፤ሁሇተኛው ክፌሌ በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህገመንግስት 

የተረጋገጡ የሴቶች መብቶችና በሶስተኛው ክፌሌ ዯግሞ የህገመንግስቱን ውጤቶች 

የሆኑትን የሴቶች ተጠቃሚነት ያካተተ ሆኖ በጣም ባጭሩ የሚቀርብ ይሆናሌ፡፡   
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ክፌሌ አንዴ 

1. የኢትዮጵያ የሴቶች የጭቆና ገጽታ 

 
የኢትዮጵያ ሕዜቦች ዱሞክራሲያዊ መብታቸውን ተነፌገው የኖሩበት፣ በዴህነት የማቀቁበት 

የኢኮኖሚ መሠረት የሆነው መሬት ሇጥቂት ገዥዎችና ርዜራዦች  በአጠቃሊይ የፉውዲሌ 

ሥርዓቱ ሇፉውዲልች ጥቅም እንዱውሌና የአርሶ አዯሩ ጉሌበት ሇእነሱ አገሌጋይ ሆኖ 

የኖረበት ሁኔታ ነበር፡፡ በማህበራዊ በኩሌም ሇእዴገት ቁሌፌ መሳሪያ የሆነው ትምህርት 

ሇዛጏች የተነፇገና በተሇይ በገጠር ሇሚኖሩ ሕዜቦች ጭራሽ የማይታሰብ በከተማም ቢሆን 

በተሟሊ ያሌተስፊፊበት ሁኔታ ሆኖ ሕብረተሰቡ በዴንቁርና እንዱኖር የተፇረዯበት ሁኔታ 

ነበር፡፡ በህክምናም በተመሳሳይ ግብር እየከፇለ የጤና አገሌግልት የማያገኙበት ሁኔታ 

ተፇጥሮ፣ በዙህ አስከፉ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ሁኔታ በጣም በብዘ ሺህ የሚቆጠሩ 

ኢትዮጵያውያን በተሇይ ሴቶች በሠሊምና ዱሞክራሲ እጦት ወዯ ጏረቤት የአፌሪካና 

ላልች ሃገሮች የሚሰዯደበት ሁኔታ እንዯነበረ የሚታወስ ነው፡፡   

 
በዙህ ፉውዲሊዊና ፀረ ዳሞክራሲ ሥርዓት የሚኖሩት የኢትዮጵያ ሴቶች ምን አይነት የከፊ 

ጭቆና አንዯነበራቸው መገንብ ይቻሊሌ፡፡ የጾታ ጭቆናቸው ከመዯባዊ ጭቆና  ጋር 

ተዯምሮ ሴቶች የከፊ ጭቆና እንዯነበራቸው ማየት ይቻሊሌ፡፡  ይህ በተሇያዩ አባባልች 

ይገሇፅ እንዯነበረ ይታወሳሌ፡፡  ሇምሳላ፡-   

“ሴት ሇማጀት ወንዴ ሇአዯባባይ” 

“ምን ሴት ብታውቅ በወንዴ ያሌቅ” 

“ሴት ባሰበች በዓመቱ ወንዴ ባሰበ በእሇቱ” 

 
እነዙህ አባባልች ሴት ሌጅ እንዯማትረባና ፊይዲ እንዯላሊት መታየቱ ብቻ ሳይሆን ከዙህ 

የተነሳ በኢኮኖሚም የእኔ የምትሇው መሬት፣ የንብረት ባሇቤትነት መብት እንዲይኖራት 

በህግም ተዯግፍ ተግባራዊ እየሆነ ነበር፡፡ ሴት ሌጅ መውሇዴና በማጀት መወሰን የሴት 

ቁንጮ መሆን እንጂ ትምህርት፣ የሀገር ጉዲይ እንዯ መመረጥ ወተ. ሴትን 

የማይመሇከታት ሆኖ ቆይቷሌ፡፡  ከዙህም  አሌፍ እንዯላልች ዛጎች በብሄራዊ 

ማንነታቸው፣ በባህሊቸውና በቋንቋቸው የሚሸማቀቁበትና የሚጨቆኑበት ስሇነበር በዯሊቸውን 

ዴርብ ዴርብርብ እንዱሆን አዴርጎት ቆይቷሌ፡፡ 
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ስሇዙህ ይህ መራራ የሴቶች የእኩሌነት ጥያቄ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ምሊሽ ስሊሊገኘ 

የትግሌ ምክንያት ከሆኑት ዱሞክራሲያዊ ጥያቄዎች አንደ ሆኖ የትግሌ እንቅስቃሴን  

አቀጣጥሎሌ፡፡ 

 
2.    የኢትዮጵያ ሴቶች  ቅዴመ ትጥቅ ትግሌ 

 
የኢትዮጵያ ሴቶች  ከብሔራዊና መዯባዊ ጭቆናቸው ሇመሊቀቅ በተሇያየ መንገዴ ሲታገለ 

ቆይተዋሌ፡፡ ይህም የተሇያዩ የአርሶ አዯር አመጾች፣ የተማሪዎች እንቅስቃሴዎች ወተ 

ባሌተዯራጀና በተዯራጀ ፣ በግሌጽና በህቡእ ፣ ፀረ ዱሞክራሲ ስርዓቱን መታገሌ ያቋረጡበት 

ጊዛ አሌነበረም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በተሇይ በንጉሱ  መን በ6ዏዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 

ንቅናቄ ከዓሇም አቀፊዊ ሁኔታዎች ተሳስሮ በስፊት የታየበት ሁኔታ ነበር፡፡  ይህም ሇምሳላ 

እነ ማርታ መብራህቱ በፀረ ውዲዊ አገዚዜ  እንቅስቃሴ ሥርዓቱን ሇመቃወም አይሮኘሊን 

እስከመጥሇፌ ከዯረሱት ሴቶች አንዶ ነበረች ፡፡  ይህን  ሇሴቶች የትግሌ እንቅስቃሴ አንዴ  

አበረታች ሁኔታ እንዯነበረ ማስታወስ ይቻሊሌ ፡፡  ከዙህም አሌፍ እንቅስቃሴው 

እየተቀጣጠሇ በ1966 ዓ.ም  “መሬት ሊራሹ “ የብሔር እኩሌነት ፣ የሴቶችና የሃይማኖት 

እኩሌነት ይረጋገጥ ሇዙህም ሕዜባዊ መንግስት ይቋቋም ወተ… በሚለት መፇክሮች ዘሪያ 

ሰፉ እንቅስቃሴዎች ታይቷሌ፡፡  በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ፣ በሀገሪቱ በ2ኛ ዯረጃ ት/ቤቶች 

በከተሞች የተሇያዩ ሰሊማዊ ሰሌፍች በማካሄዴ በክረምት ጊዛም ተማሪዎች በገጠር 

ተሰማርተው ስሇሁኔታው በማስተማር የሕዜብ እንቅስቃሴ ተስፊፌቶ የንጉሱ ውዲዊ 

ሥርዓት መውዯቅ ቻሇ፡፡ በዙህ እንቅስቃሴ ሴት ተማሪዎች ፣ ሴት ሠራተኞች ከመዯብ 

ጓድቻቸው ጋር ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡  በነበሩት እንቅስቃሴ በመሳተፊቸው “የሴቶች ቦታ ማጀት 

ነው” የሚሇውን ፉውዲሊዊ አስተሳሰብም በወቅቱ በጅምር ሊይ የነበረው የሴቶች ንቁ የትግሌ 

ተሳትፍ መዲበር የጀመረበት ወቅትም ነበር፡፡  
 

 የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዜባዊ አመጽ ውዲዊውን አገዚዜ ያስወገዯ ቢሆንም ሕዜቡ 

የታገሇሇትን የብሔር ብሔረሰቦች የሃይማኖትና የሴቶች እኩሌነት መብት የሚያረጋግጥ 

ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሉመሰርት የቻሇ አሌነበረም፡፡  በመሆኑም ያንን በተጋጋሇ የህዜቦች 

ትግሌ በተገረሰሰው የፉውዲሊዊ ስርዓት ምትክ ፊሽስታዊ የዯርግ መንግስት ወዯ ስሌጣን 

የወጣበት ሁኔታ ተከሰተ፡፡  
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ወታዯራዊ መንግስት ዯርግ የሕዜቦችን ጥያቄዎች እመሌሳሇሁ ብል በተሇያዩ መፇክሮች 

ቢያስተጋባም ዱሞክራሲያዊ ጥያቄዎቹን ሇመመሇስ የሚያስችሇው ሥርዓትና ባህሪ 

አሌነበረውም፡፡ ስሇሆነም የዯርግ ፀረ ሕዜብነት እያየሇ መጣ፡፡ የመናገር፣ የመፃፌ፣ 

የመሰብሰብ፣ የመዯራጀትና የሰሊማዊ ሰሌፌ በአጠቃሊይ ዱሞክራሲያዊ መብቶች በግሌጽ 

አዋጅ ተከሇከለ፡፡  የሕዜቦች ትግሌ ሰሊማዊ ፖሇቲካዊ በሆነ መንገዴ ሇማካሄዴ ያሇው 

እዴሌ የተሟጠጠ መሆኑ ግሌጽ ሆነ፡፡ ስሇሆነም በኢትዮጵያ ግራ መም የሆኑ የተሇያዩ 

ዴርጅቶች ብሔራዊና ሕብረ ብሔራዊ የትግሌ ስሌት በመንዯፌ ከህቡእ እንቅስቃሴ እስከ 

ትጥቅ ትግሌ ተንቀሳቅሷሌ፡፡ 

 
3.    የሴቶች ጥያቄ የሚፇታው በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ ነው፤ 

   
ዱሞክራሲያዊ ስርዓት ሲባሌ በሰፉው የህዜቦች የእኩሌነት ፣ የፌትሕ፣ የመዯራጀትና የሃሳብ 

በነፃ መግሇፅ ፣ ወተ.. ያካትታሌ፡፡  ይህ በፉውዲሊዊ የንጉስ ስርዓት የሚጠበቅ ስሊሌሆነ 

በዙህ ረገዴ የሚነሳ ጉዲይ አይኖርም፡፡  ፉውዲለን ስርዓት ሇመገርሰስ የኢትዮጵያ ህዜቦች 

ከጫፌ እስከ ጫፌ የመሬት ሇአራሹ ጥያቄና የብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነት እንዱሁም የጾታ 

እኩሌነት ጥያቄ አንስተው ተፊሌመው ስርዓቱን ከገረሰሱ በኋሊ የተዯራጁ ዱሞክራሲያዊ 

ሃይልች ባሇመኖራቸው የስሌጣን ክፌተት ተፇጥሮ ወታዯሮች በጦር መሳሪያ የተዯራጀ 

ሃይሊቸውን ተጠቅመው የህዜቦች ጥያቄ ነጥቀው ስሌጣን ያዘ፡፡  በላሊ መሌኩ ዯግሞ 

ፊሽስታዊ ተግባሩ የሚተገብርበት ፀረ ዱሞክራሲያዊና ኢሰብአዊ ዴርጊቶችን መፇፀሙን 

ቀጠሇ፡፡  ይህ ፊሽስታዊ ስርዓት ማንኛውንም ዱሞክራሲያዊ ጥያቄ መመሇስ  አሌቻሇም፡፡ 

ሆኖም በወቅቱ ከተዯራጁት የፖሇቲካ ዴርጅቶች ህወሏት /ኢህአዳግ ዯርግ በተፇጥሮው 

ፀረዳሞክራሲና ፊሽስት  በመሆኑ የህዜቡን ጥያቄዎች እንዯማይመሌስና ዯርግን ታግል 

ማስወገዴ አስፇሊጊ መሆኑን በማመን ተንቀሳቀሰ፡፡ ኢህአፓ የዯርግን ፊሽስትነት በመሰረቱ 

ተቀብል መታገሌ የጀመረ ቢሆንም በነበረው የተሳሳተ የትግሌ ስሌት የሀገራችን ሁኔታ 

አተናተንና በአርሶ አዯሩ በነበረው አቋምና በዋናነት በውስጡበነበረው ፀረ ዱሞክራሲያዊ 

ሁኔታ ውጤታማ ፀረ ዯርግ ትግሌ ማካሄዴ አሌቻሇም፡፡ ላልችም በተመሳሳይ የህዜቡን 

ጥያቄዎች የሚመሌስ ዱሞክራሲያዊ ተፇጥሮ ስሊሌነበራቸውና ከዯርግ የማይሇዩ 

በመሆናቸው ዳሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን መመሇስ አሌቻለም፡፡  
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ስሇዙህ የጾታ እኩሌነት ጥያቄ መሠረታዊ የዱሞክራሲያዊ እኩሌነት ጥያቄ ነው፡፡  

በመሆኑም የአንዴ ስርዓት የዱሞክራሲያዊነት መሇኪያ የጾታ እኩሌነት ማስከበርና 

አሇማስከበር ተዯርጎም ይወሰዲሌ፡፡  ሆኖም  በዙህ ፅሐፌ እንዯተገሇፀው የሴቶች ጭቆና 

ዋና ምንጭ ስርዓት ነው፡፡  በፀረ ዱሞክራሲያዊ ስርዓት ሴቶች ከመፇክር ያሇፇ በኢኮኖሚ 

፣ በፖሇቲካና ማህበራዊ ጉዲዮች ምንም አይነት ተጠቃሚነት እንዲይኖራቸው ተዯርጓሌ፡፡ 

እነኝህ የሕብረተሰቡ ግማሽ አካሌ የሆኑት ሴቶች የእኩሌነት ጥያቄያቸውን ሲነፇጉ 

በሕብረተሰቡ ውስጥ ምንም አይነት እዴገት ሉኖር አይችሌም፡፡  በሃገራችንም የታየው 

ይኸው ነው፡፡  በንጉሱ  ስርዓት ስሇሴቶች እኩሌነት ስሙም አሌተነሳም፡፡  በዯርግ 

ስርዓትም  የሴቶች እኩሌነት በስፊት የተመረበት ጉዲይ ነበር፡፡  የሴቶች ማሕበርም  

ሇይስሙሊ የተመሰረተ እንጂ  ነፃ ሆነው እኩሌነታቸውን ሇማስከበር አሌነበረም፡፡  ሇዯርግ 

ሠራዊት ምግብ አቅራቢዎችና በግዴ የስርዓቱ አገሌጋይ እንዱሆኑ ብቻ  ነበር 

የተዯራጁት፡፡  ሴቶች በማህበራቸው በኩሌ በስርዓቱ የሚፇጸምባቸው  ጭቆናም  ይሁን  

ከሕብረተሰቡ የተወረሱ  አመሇካከቶች  የሚታገለበት መዴረክ ሆኖ አያውቅም ነበር፡፡  

ይህ የሆነበት ምክንያት ዯርግ ዳሞክራሲያዊ ተፇጥሮና  ተግባር ስሊሌነበረው  ነው፡፡  

ሆኖም በዯርግ ጊዛ ሴቶችን እንዯ እቃ ጨረታ ያቀረበበትና ሌጆቻቸውን ረሽኖ 

እንዱጨፌሩ ያዯረገ ግፇኛ ፀረ ህዜብ መንግስት እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ስሇዙህ የሴቶች 

ጥያቄ ሌክ እንዯላልች ዳሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ዯርግ መፌታት አሌቻሇም፡፡  

በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ ስሇሚፇታ ነው ፡፡ ስሇዙህ የሴቶች ዳሞክራሲያዊ ጥያቄ 

የሚፇታው በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ብቻ ነው የሚሇው ሀቅ ሇመጀመሪያ ጊዛ በትክክሇኛ 

የመፌትሄ ጎዲና እየተጓና የሴቶች የነቃ የትግሌ ተሳትፍ የታየበት በዳሞክራሲያዊ 

የኢህአዳግ ስርዓት ብቻ ነው፡፡ ፡፡  
 

ይህንን የሚያረጋግጥ  በዙህ ሂዯት የነበረው የትግሌ እንቅስቃሴ በአጭሩ እንዯሚከተሇው   

ቀርቧሌ፡፡ 
 

4.    ሇብሔር ብሔረሰቦች እኩሌነት በተዯረገው ትግሌ የሴቶች ሚና፤ 
 

     4.1   የሴቶች ሚና በህቡእ እንቅስቃሴ  
 

  ሴቶች በከተማም በገጠርም በህቡእ እንቅስቃሴ ተሰማርተው ብዘ ጀግንነት የታየበት  

እንቅስቃሴዎች አዴርገዋሌ፡፡ ይህም በተሇያዩ የሀገራችን ከተሞች ብዘ ምስጢራዊ 
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ተሌእኮዎች ተሰጥቷቸው ሚናቸውን በሚገባ ይጫወቱ ነበር፡፡ ይህም በሥራ ቦታ፣ 

በት/ቤቶች፣ በጏዲናዎች የወቅቱን የትግሌ ጽሐፍች የትግለ መሌእክቶች ያስተሊሌፈ 

ነበር፡፡ ጽሐፍቹን ወዯ ተፇሇገው ቦታና ሰው ያዯርሳለ፡፡ በማቴርያሌ ፣ በገንብ 

በኢንፍርሜሽን ትግለን የመዯገፌ ሚና ተጫውተዋሌ፡፡ ሇምሳላ በከተማ 

የህወሏት/ኢህአዳግ የፖሇቲካ ስራ መዋቅር በሕዋስ ስትንቀሳቀስ የነበረችው መምህርት 

ሚር ገ/ክርስቶስ የተባሇችውን እንይ፡፡ 

 
ሚር በትግራይ በ1968 ዓ.ም. በሽሬ እንዯስሊሴ መምህርት ነበረች፡፡ መምህርት ሚር 

ከላልች ጓድቿ ጋር ትንቀሳቀስ ነበር፡፡ አንዴ ሇየት ያሇ የሰራችው ሥራ አንዴ ታጋይ 

ከህወሏት ወዯ ኢዴዩ ከዴቶ የሄዯና በኋሊም ወዯ ዯርግ እጁን ሰጥቶ ሽሬ ከተማ ሁሇት 

ጠመንጃ ይዝ ገባ፡፡  አንደን ሇዯርግ አስረክቦ አንደን ዯብቆ አስቀረ፡፡ 

በህወሓት/ኢህአዳግ ይህ ከታወቀ በኋሊ ሚር ይህችን ጠመንጃ እንዯምንም አፇሊሌጋ ወዯ 

ትግሌ ሜዲ እንዴትሌካት ተሌእኮ ተሰጣት፡፡  
 

ሚር ይህን ጉዲይ በዯስታ ተቀብሊ ጥናቷንና እንቅስቃሴዋን ቀጠሇች፡፡ በዙህ ጊዛ 

ትግለን የከዲ  ጠመንጃዋን እንዯዯበቃትና የዯበቀባትን ጠመንጃ ሇመሸጥ ቀጠሮ መያዘን 

ፌንጭ አግኝታ ማጣራቷን ቀጠሇች፡፡  ባሰማራቻቸው መዴና ጏረቤት የት እንዯተዯበቀ 

አጣርታ ማወቅ ቻሇች፡፡  ከጓድቿ ጋር ሆና ከተቀበረበት በላሉቱ  አውጥታ ወዯ ትግሌ 

ሜዲ እንዴትዯርስ አዴርጋሇች፡፡ እንዱሸጥና ገንብ እንዱቆጥር የተመኘው ከሃዱ ሄድ 

ቢፇትሽ ቀሌጦ ቀረ፡፡ ይሁን እንጂ ሸጦ ሉያገኘው ያሰበውን ገንብ ባሇማግኘቱ አዜኖ 

ዜም አሊሇም፡፡ ጠመንጃዬ ተሰረቀብኝ ብል ሪፖርት ፡፡  ዯርጏች ሇምን ከመጀመሪያው 

ግሌጽ አሊዯረክም ብሇው ያስሩታሌ፡፡  ማንን ትጠረጥራሇህ ሲለትም ዴሮ ሚር የህቡእ 

ስራ እንዯምትሰራ ስሇሚያውቅ የሚርን ስም ጠቆመ ሚርም ታሰረች፡፡ በእስር ቤትም 

ብዘ ስቃይ ዯረሰባት ፣ ተመረመረች ግን ምንም ምስጢር አሊወጣችም፡፡ ምንም ፌንጭ 

ስሊሌሰጠች የዯርግ መርማሪዎች ተስፊ ቆርጠው በዋስ እንዴትወጣ አዯረጉ፡፡ የዴርጅቷን 

ተሌእኮ በጽናት ፇፀመች  ይህ እንዯማሳያ እንጂ የትግለ ዯጋፉ ህዜቡ እንዯህዜብ 

በመሆን ብዘ ሚሮች ! ጀግኖች !! እንዯነበሩ ማየት ይቻሊሌ፡፡  ሚር ከዙህ በኋሊ ብዘ 

ሳትቆይ የህቡእ ስራዋን ሇላልች ጓድች አስተሊሌፊና አዯራጅታ ከመምህርነት ወዯ 

ታጋይነት የከተማ ትግሌ ፅናቷ ዲግም ወዯ ትግሌ ሜዲ ወርዲ ያስመሰከረች  ጀግና 

ነበረች፡፡ የጦር ሜዲውልዋ በቀጣዩ ክፌሌ ይታያሌ፡፡ 
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4.2   የሴቶች ተሳትፍ በትጥቅ ትግሌ  
 

ኢህአዳግ በትጥቅ ትግሌ ወቅት የነበረው እንቅስቃሴ  የሠራዊት አዯረጃጀትና ውጊያ ብቻ 

አሌነበረም፡፡  ኢህአዳግ  ፣ ከኘሮግራሙና የትግሌ አሊማው በመነሳት ሇሁለም መሠረት 

የሆኑትን የፖሇቲካ ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ የሚመሇከቱ  የተሇያዩ ጅምር ስራዎችንም 

ያካሄዴ ነበር፡፡  በዙህ መሠረት የሴቶች ተሳትፍ በሁለም የትግለ የስራ ርፍች ይሳተፈ 

እንዯነበር በአጭሩ እንዯሚከተሇው መግሇፅ ይቻሊሌ፡፡ 

 4.2.1 የህዜብ ማዯራጀት ስራ /08/፡- ህዜብን በአሊማው ዘሪያ ማነሳሳት ተዯራጅቶ ሚናውን 

እንዱጫወት ማዴረግ ሊይ የተሰማሩ ታጋይ ሴቶችና የዴርጅታቸውን ተሌእኮ 

የሚያስቀዴሙ ሲቪሌ ሴቶች በብዚት የተንቀሳቀሱበት ርፌ ነው፡፡  ይህ የህዜብ ስራ 

ርፌ ሠራዊቱ የማያቋርጥ  የህዜብ ዴጋፌ ሳይሇየው ቀጣይ ጥንካሬ ፣ እዴገትና ዴሌ 

እንዱረጋገጥ የሚያዯርግ ክፌሌ ህዜብ ተብል የሚጠራ ነበር፡፡  በዙህ ስራ ከዜቅተኛው 

የክፌሇ ህዜብ አመራር ጀምሮ እስከ የዝን ክፌሌ ህዜብ አመራር  ሆነው ተንቀሳቅሷሌ፣ 

አንቀሳቅሷሌ በዙህ እንቅስቃሴ ከወታዯራዊ ሬዱዮ ግንኙነት በስተቀር ምንም 

ቴክኖልጂ የላሇው፣ ትጥቅ ይው ሁለንም ስራ በእግር እየተጓዘ አብነት የሆኑና 

ውጤታማ ስራ የሰሩበትና ያስመሰከሩበት ክፌሌ ነበር፡፡ ህዜቡን የኢህአዳግ ዓሊማ 

በሚገባ ይጠቅመኛሌ ብል ሁለም ትግሌ የሚጠይቀውን ዋጋ ማሇት በነፃ መሬት ሆኖ 

በጉሌበቱ ፣ ሴቱም ፣ ወንደም ፣ ክርስቲያን ሙስሉሙም ሌጆቹ ታጥቀው እንዱታገለ ፣ 

ህፃን ሽማግላ ሳይቀር የአቅማቸውን ሚና እንዱጫወቱ ትጥቅ ትግለን እንዱዯግፈ 

በማሳመን አንዱንቀሳቀስ አዴርጓሌ፡፡ ወሊጅ ሌጁን ዯጋፉ ሆኖ እንዱሆን፣ 

እንዱያበረታታ፣ መርቆና ሸሌሞ ወዯ ትግሌ ሜዲ እንዱሌክ ያንቀሳቀሱ ነበሩ፡፡  የዙህ 

ውጤት ሠሊም፣ ዳሞክራሲ ፣ ሌማት ማረጋገጥ መሆኑን ህዜቡ ራእይ እንዱይዜ በተሇይ 

“ህዜባዊ ትግሊችን ረዥምና መራራ ነው ዴሌ ማዴረጋችን አይቀሬ ነው” በሚሌ 

መፇክር ሳይንበረከክ እንዱታገሌ መርቷሌ በተሇይ ሴቶች “ጥይት በጀርባህ እንጂ 

በጀርባህ እንዲትገባ “ በሚሌ ሇዴለና ሇፅናቱ ክፌሇ ህዜቦች አርአያ ሆነዋሌ ፣ ታግሎሌ 

፣ አታግሎሌ፡፡   

በተመሳሳይ ከሲቪልችም “የአብዮት ችቦ” /ሸግ ወየንቲ/ በሚሌ ስያሜ የሚጠሩ ከህዜቡ ጋር እየዋለ 

እያዯሩ የሚያንቀሳቅሱ ነበሩ፡፡  በዙህ በጣም በርካታ ሲቪሌ ሴቶች ተሰማርተው ሰርተዋሌ፡፡  እነዙህ 

ሴቶች ቤተሰብ እየተንከባከቡ ኑሮአቸውን እየመሩ የትግለና የህዜብ ተሌእኮ በማስቀዯም ተግባራዊ 
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የሚያዯርጉ በመሆናቸው በህዜቡ ትሌቅ ተቀባይነት ነበራቸው፡፡  ሇዙህ አብነትና መገሇጫ የሚሆኑ 

የአንዱት እናት እንዯ አብነትመገሇጫ የሚሆኑ የሁሇት እናቶች እንዯ አብነት ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

የአዯይ ነጅያና የወ/ሮ ብርሃኔ አበራ /ማር/ ታሪክ በአርአያነት ሇማንሳት የተፇሇገው የእነዙህ 

የትግሌ ታሪክ ሲነሳ፡- 

1.   በአጠቃሊይ የተዯራጀ ሕዜብ ትግሌና ቆራጥነት ማሳየት ስሇሚያስችሌ፣ 

 

2.   ሴቶች ከመራሩ የትጥቅ ትግሌ የተጫወቱት ሚና በሚገባ መግሇጽ ስሇሚያበቃ፣ 

 

3.  የአዯይ ነጅያና የዚና ዯብረከብር ሕዜብ ፣ የትግሌ ጽናት የላልች የህ.ወ.ሓ.ት/ኢህአዳግ ነፃ 

መሬት ተምሳላትም ሆኖ ስሇሚያገሇግሌ ነው፡፡ የወ/ሮ ብርሃኔ አበራ /ማር/ 

የብአዳን/ኢህአዳግ ነፃ መሬት ተምሳላት ሆኖ ስሇሚያገሇግሌ ነው፡፡ 

 ሀ.  ኣዯይ ነጅያ ገና ሕፃን ሁነው የትምህርት እዴሌ አግኝተው ሁሇተኛ ክፌሌ እንዯዯረሱ 

ነው በባህሊዊው መንገዴ በጠኝ ዓመት ዕዴሜ የተዲሩት፡፡ ከዚ በኋሊ የትምህርት እዴሌ 

አሊገኙም፡፡  

ይሁንና አዯይ ነጅያ ንቁ ጭቆናን አምርረው የሚጠለና የሚዋጉ ጅግና ሴት በመሆናቸው በ17 

ዓመት የትግራይ ሕዜብ የትጥቅ ትግሌ ታሪክ ሲወሳ ከሚነሱት እናቶች አዯይ ነጅያ አንዶ 

ናቸው፡፡  አዯይ ነጅያ በዚና ንኡስ ወረዲ በዯብረከብር ከተማ ቁሸት ባህራ በ1934 ዓ.ም. ተወሌዯው 

አሁን የ7ዏ ዓመት እዴሜ ባሇፀጋ ናቸው፡፡ 

ዚና በንጉሱ ጊዛ እንዯ ላሊው ኢትዮጵያ ሁለ ጭቆና የበዚባት ወረዲ ነበረች ከዚም አሌፍ ተርፍ 

ሽፌቶች ራፉዎች ሕዜቡን የቁም ስቃይ ያሳዩት እንዯነበር ሁለ አዯይ ነጅያ በሰቆቃ 

ያስታውሱታሌ፡፡ ከዙህም የተነሳ ከፌተኛ ጥቃትና የትግሌ ዜግጁነት እንዯነበራቸው ማወቅ 

ይቻሊሌ፡፡  “እስከ 1966 በነበረው ወቅት በዙያን ጊዛ አጠራር በዚና ወረዲ በተሇይ ዯግሞ 

በዯብረከርበ ከተማ ሰው ሲሞት በርካታ ቁጥር ያሊቸው ከብቶች ታርዯው ማየት አንደ ጌታ ላሊው 

ልላ ሆኖ መታየት የተሇመዯ ነበር፡፡ ያ ግፌ ሲዯርስበት ከብቱ ሲታረዴበትና ተገዴል ሲጣሌ 

የነበረው የሚታዯገው ያጣ ሕዜብ በአፇጣጠር እኩሌ እንዯ ላሊው የሰው ሌጅ ነበር፡፡ በዙህም 

እንዱህ አይነት ግፌ የማይኖርበትን መን ማየት የአዯይ ነጅያ ምኞት ነበር፡፡” 

/የትግራይ አራስ ነብሮች ገጽ 174-175/ 

አዯይ ነጅያ የጾታ ጭቆና በተሇይ ሙስሉም  ሴቶች የሚዯርስባቸው ግፌ በራሳቸውም ይዯርስ 

ስሇነበር ላሊው ምኞታቸውም ሴቶች ከወንድች እኩሌ አዯባባይ ወጥተው የመሰሊቸውን 

የሚናገሩበትና የሚንቀሳቀሱበት ዓሇም ማየት ሆነ፡፡ 
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የትግሌና የሇውጥ ፌሊጏት የነበራቸው አዯይ ነጅያ ምኞታቸው መና የቀረ አሌነበረም፡፡ 

በግንቦት ወር በ1968 ዓ.ም. የህወሏት ታጋዮች ወዯ ዚና ዯብረኽርቦ መንቀሳቀስ ጀመሩ ፡፡ 

ታጋዮቹ አዯይ ነጅያን አግኝተው ዓሊማቸውን ሲነግሩዋቸው ከእምነታቸውና ፌሊጏታቸው ጋር 

የተሳሰረ ስሇሆነ ወዱያውኑ ወዯ ትግለ ተቀሊቀለ በዙያን ጊዛ ከእርሳቸው ጋር በቅርብ 

እየተገናኘ የሚሰራ ታጋይ ሰሇሞን ተመዯበ ህቡዕ የከተማ ትግሌ ጀመሩ፡፡ ዋናው ትግሊቸው 

ህወሏትን በኢኮኖሚ መዯገፌና የአካባቢውን ሁኔታ ኢንፍርሜሽን መስጠት ጭምር ነበር፡፡ 

ታዱያ ወዯ ትግለ እንዯተቀሊቀለ በ1968 ዓ.ም. ክረምት ሰሌጣኞች ወዯ አንዲባጉና ሲያሌፈ 

ጠሊት አያቸው ሲያመሌጡ በእሾህና በቁንጥር ሌብሳቸው ተቀድ እራቆጣቸውን አስቀራቸውና 

ተጨንቀው እያሇ ትንሹ ወንዴማቸው /ቀዴሞ ስሇትግሌ የሚያቅ የነበረ/ ምን እናዴርግ 

ይሊቸዋሌ፡፡ ታዱያ ታጋይዋ አዯይ ነጅያ በሱቃቸውና ከላልች ሱቆች ሌብስ አሰባስበው 

ታጋዮችን አሇበሱዋቸው፡፡  በላሊ መሌኩም አንዳ የማይረሱት ሲያስታውሱ “አንዳ የማሌረሳው 

እኔና ወ/ሮ አሰፊች /ሏሽከር ነውፅ/ አብረዋቸው ወዯ ከተማ ትግለ የተቀሊቀለዋቸው/ ሆነን 

በአንዴ ላሉት አራት አቆማዲ በቆል ቆሌተን በማዯር ታጋዮችን ቀሌበናሌ፡፡” በዙያን ጊዛ 

እፌኝ ቆል ሇአንዴ ታጋይ የሚሰጠው የአንዴ ቀን ምግብ ነበር፡፡” ብሇው ወ/ስሊሴን 

አጫውተውታሌ፡፡ / የትግራይ አራስ ነብሮች ገጽ 177/ ይህ እየሆነ ያሇው አዯይ ነጅያ ወዯ 

ትግለ ከተቀሊቀለ ሁሇት ወር በማይሞሊ ጊዛ ነበር፡፡እንዱህ አይነቱን ሥራ ሲያከናውኑ ጠሊት 

ባሇበት ሆነውና በጠሊት ተከበው ነበር፡፡ የዯርግ አስተዲዯር የኢዱዩ በአካባቢው ማንጃበብ 

ባሇበት ሁኔታ ነበር፡፡ ሆኖም ፌሊጏት ካሇ የማይፇፀም ሥራ የሇምና የተሰጣቸውን ተሌእኮ 

በህቡእ እየፇፀሙ ቆይተዋሌ፡፡  

ከ197ዏ ዓ.ም. ወዱህ ሁኔታው ተቀያይሯሌ፡፡ ታጋይ አርሶአዯር መስል በዚና ዯብረኽብር ዏ8 

/የሕዜብ አዯረጃጀት/ በህወሏት ተመዴቦ መምጣቱ በህቡእ መጥቶ ሌኡኩን አጫወታቸው፡፡ 

ከዙህ ጊዛ ጀምሮ በህቡእ ሳይሆን በገሃዴ በአጋጣሚ ሳይሆን በምርጫና በፌሊጏት መንቀሳቀስ 

ቻለ፡፡ 

አዯይ ነጅያ በነሏሴ 197ዏ ዓ.ም. በብሌህ ዳ በወባ ታመው በቤታቸው የተኙትን ታጋዮች 

ሇማዲን ያዯረጉት ፇጠራ አንደ ነበር፡፡ የትግራይ ሕዜብ በተሇይ ዯግሞ የትግራይ ሴቶች 

የሕወሏት ታጋዮች በጠሊት እጅ እንዲይወዴቁ በተሇያየ ዳዎች መጠበቅ አንዴ ስራቸው 

ነበር፡፡  በተሇያዩ አካባቢዎች የነበሩ ፇጠራዎች እጅግ ብዘ ናቸው፡፡ አንደን ቀሚስ አስሇብሶ፣ 

ላሊው ያበዯ ሰው ወዯ ጠበሌ ቦታ የሚወስዴ በመምሰሌ ታጋዮችን ከጠሊት እጅ እንዲይወዴቁ 

ያዯርጉ ነበር፡፡  አዯይነጅያ በቤታቸው በወባ የታመሙትን ታጋዮች አስተኝተው ፡፡ ሮጠው 
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ማምሇጥ እንዯማይችለ አውቀው የዯርግ የጠሊት ሠራዊት እንዯመጣባቸው ወዱያውኑ የፇጠሩት 

ዳ አዲኝ ነበር፡፡ እሳቸው እንዲለት “ሁሊችንም የምንዴንበት ዳ በቅጽበት ወዯ አእምሮዬ 

መጣሌኝ፡፡ ሇጏረቤቶቼ ወዯ ሏርሚ /ተራራ/ እየሸሸሁ እንዯሆንኩ ነገርኳቸው፡፡ የዯርግ 

ወታዯሮች ከመጡ ወዯ ቤት እንዲይገቡ እንዱያስጠነቅቋቸውና ተስቦ በሽታ ስሇገባ የቤቱ 

ባሇቤቶች ቤታቸውን ግተው እንዯሄደ እንዱነገራቸው መከርኳቸው፡፡ ቤታችን በሁሇት 

አቅጣጫ ዯጃፌ ስሇነበረው ሰው በሚያየው በኩሌ ያሇውን መዜጊያ ከውጭ ቆሇፌኩት፡፡ የሄዴኩ 

አስመስዬ በጀርባ ተመሌሼ በላሊኛው ዯጃፌ ገብቼ መዜጊያውን ከውስጥ ቀረቀርኩት፡፡”  

“አሌቀረም የዯርግ ሠራዊት ወዯ ቤቴ መጡ፡፡ አዲራቸውን የጠበቁት ጏረቤቶቼ የዯነገጡ 

መስሇው ጮክ ብሇው የተስቦ በሽታ ስሇገባ የቤቱ ባሇቤት ቤታቸውን ግተው ከሄደ ሁሇት 

ሳምንታቸው ነው” አለዋቸው፡፡ ምን አይነት በሽታ ነው ብሇው ጠየቁዋቸው፡፡ “ተሊሊፉ በሽታ 

ነው” ይሎቸዋሌ፡፡ መዜጊያውን ሲያዩ ከውጭ ተቆሌፎሌ፡፡ የምር ፇርተው አንዴ መቶ ሜትር 

ያህሌ እየሮጡ ሸሽተው ከሄደ በኋሊ ትንሽ ቆየት እንዲለ የሕወሏት ሚሉሻዎች በያለበት 

ተራራ ሆነው ጥይት ሲተኩሱባቸው የዯርግ ወታዯሮች ዘሪያችንን ተከበናሌ በሚሌ እምነት 

እግሬ አውጪኝ ብሇው ሸሽተው ሄደ፡፡ ከአካባቢው አስገዴዯው የሰበሰቡትን ምግብ ስሊሌበለት 

እንዲሇ አገኘነው” ብሇው ትውስታቸውን ያነሳለ፡፡ ጏረቤቶቹ የአዯይ ነጅያን ታጋይነት ያምኑና 

ያከብሩም ስሇነበር እንዲለዋቸው ነው የተገበሩት፡፡ ይህ የሚያሳየው ሕዜቡም ታጋይ እንዯነበር 

ነው፡፡  

በ1973 ዓ.ም. ምሌምሌ ሚሉሻ ሸግ ወያኒት ሆነው ተመረጡ፡፡  አዯይ ነጅያ ሥሌጠናዎችን 

ወስዯው በከተማ የአመራር ሚናቸው በይበሌጥ አጠናክረው ቀጠለ፡፡ በሳቸው እምነት ምሌምሌ 

ሚሉሽያ መሆን ማሇት ፉት መሆን ከኋሊ ሳይሆን ከፉት መሆን በእሳቸው አባባሌ ቀንዴና 

አይን መሆን በሁለም ፉት መሆን ብሇው ያምናለ፡፡ በ1975 ዓ.ም. ሕወሏት የሠራዊት 

አዯረጃጀቱ አዴጏ ከሕዜቡ ሰፉ ዴጋፌ ጠይቆ ነበር፡፡  በዙህ ጊዛ ይሊለ ”እኔ ራሴ 8 አቆማዲ 

እህሌና 6ዏ ብር አበረክታሇሁ” ይለና  በዙያን ጊዛ እኔ ሌብሊ የሚሌ ሃሣብ ወዯ አእምሮህ 

አይመጣም፡፡ ያኔ የነበረው አመሇካከት ዴርጅታችን እንዳት ይዯገፌ እንዳት ዓሊማችንን 

እናሳካ ካሌሆነ በቀር እኔ ምን እበሊሇሁ ፣ እኔ ምን እጠጣሇሁ፣ እኔ ምን እሇብሳሇሁ እኔ 

እንዲሌሰዋ ሌዯበቅ የሚሌ አሌነበረም ብሇው የሕዜቡን እምነትና ተግባር በጥሌቀት 

ይገሌፃለ”፡፡ 

በትግራይ የትግሌ ባህሌ ወጣቶች በወሊጆቻቸው ዴጋፌና ምርቃት ነበር ወዯ ትግለ 

የሚቀሊቀለት፡፡ አዯይ ነጅያ እንዯሚለት መሪ ስሇነበሩ ከዴርጅቱ ይሰጧቸው የነበሩት 
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መመሪያዎች በሕዜብ ተቀባይነት እንዱያገኙ ግሌጽነትና ግንባር ቀዯምትነት በሕዜብ ንዴ 

ተቀባይነትን እንዱያገኙ ይረዲቸው እንዯነበር ያምናለ፡፡  ወጣቱን ሇማሰሇፌ በሚዯረገው ጥረት 

ችግር አያጋጥመኝም ነበር፡፡ ምክንያቱም ዯግሞ ሌጆቼን ከሁለም በፉት ትግለን እንዱቀሊቀለ 

በማዴረጌ ነበር፡፡ በተግባር የተፇተነ ሰው በሕዜብ ንዴ ተቀባይነትን ሇማግኘት እምብዚም 

አይገብዯውም፡፡ /ገጽ 183/ 

የሕወሏት የትግሌ ዱሲፒሉን ትጥቅ የጨበጡ ታጋዮች/ ብቻ ሳይሆን በጠሊት እጅ ባለት 

ከተሞች በነፃ መሬት ከዚም አሌፍ በውጭ በነበሩ የሕወሏት ማሕበር አባሊት ሳይቀር ይገሇጽ 

ነበር፡፡ በሕወሏት ሠራዊት ውስጥ ወሲብ እስከ 1977 ዓ.ም. በሕግ የተከሇከሇ ነበር፡፡ አዯይ 

ነጅያ እንዱህ ይሊለ “እኔም ሆንኩ ሌጆቼ ጾታዊ ግንኙነትን እርም ብሇናሌ እንዯ መነኩሴ፡፡ 

እኔ መነኩሴ ብሆንም ቆቤን አውርጄ ታግያሇሁ፡፡ ሌጆቼም አናገባም ብሇው ቀን 

የተቆረጠሇትጋብቻ አፌርሰዋሌ፡፡ ብዘ ሳይቆይ አብደሌ ሏጂ አብዯሊ 1969 ዓ.ም. ኑሪያ አብዯሊ 

ዯግሞ 1971 ዓ.ም. ትግለን ተቀሊቅሇዋሌ፡፡  ከዚም እኔ ብሼ ተገኘሁ፡፡ ሌጆቼ በረሃ ገቡ እኔ 

ዯግሞ ሥጋዊ አሇም በቃኝ አያስፇሌገኝም ብዬ ትዲሬን አፇረስኩና ባላን ፇታሁ፡፡ ይህ ሁለ 

ሲሆን ግን ባሇቤቴን አሳምኜ ነው ይሊለ አዯይ ነጅያ፡፡  በዙህ ተግባራቸው የዚና ወረዲ 

ሉቀመንበር ሆነውም መርተዋሌ፡፡ እንዱሁም  የክሌለ የም/ቤት አባሌም ሆነው አገሌግሇዋሌ፡፡ 

ዚና ዯብረከብር ሕዜብ ትግሌ ከተጀመረበት ጀምሮ ሁለም በየፉናው በየአቅሙ /እረኛ 

ኢንፍርሜሽን በማቀበሌ/ የሥራ ክፌፌሌ አዴርጏ ትግለን ጠብቀዋሌ፡፡ በተሇይ ሴቶች 

የመሬት ክፌፌሌ ተዯርጏ የመሬት ባሇቤትነት ካረጋገጡ በኋሊ በምክር ቤት ተመርጠው 

የመወሰን ሥሌጣን እንዯተረጋገጠሊቸው ትግለን ይበሌጥ  በጉያቸው አቅፇው ወዯ ዴሌ 

ያበቁት እንዯነበሩ ብዘ መገሇጫዎች አለ፡፡  እነዙህም 

- ስንቅ በማጋጀት( በአንዴ ሇሉት 20 በርሚሌ እንጀራ በማጋጀት) 

- የቆሰሇ ታጋይ እንዱያገግም ማዴረግ  

- ወጣት ሴቶችና ወንድች በብዚት ወዯ ትጥቅ ትግለ እንዱገቡ ማዴረግ 

- ሌጆቻቸውን ተሌእኮ እየሰጡ ማሰማራት 

- ባልቻቸውን ወዯ ትግሌ ሜዲ እንዱቀሊቀለ ማበረታታት ወተ 



 

ሕገ መንግሥታችን ሇብዜሃነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇሕዲሴያችን ገጽ  14 

የዙህ እንቅስቃሴ መሪዎች አስተባባሪዎች የህቡ ስራ የሚሰሩ የታጠቁት ታጋዮችና እንዯ እነ 

አዯይ ነጅያ ያለ ያሌታጠቁት ታጋዮች  ናቸው፡፡  የዚና ህዜብ  አዯይ ነጂያን ሲገሌጿቸው 

ሇምሣላ፡ ወ/ሮ ሮማን ገ/ሚካኤሌ ይባሊለ ከአዯይ ነጅያ ጋር የሸንጎ ተመራጭ የወያኔ ችቦ( ሽግ 

ወያኒት) ወተ. ሆነው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው፡፡ አዯይ ነጅያን እንዯዙህ ይገሌጿቸዋሌ፡፡ 

“ሕዜብን ማስተባበር ፣ ሕዜብን በአንዴ ዓሊማ ዘሪያ ማሰሇፌ ፣ ሇማንኛውም ተሌእኮ ቀዲሚ 

ሆኖ መስራት የአዯይ ነጅያ መገሇጫ ነው”    

በላሊ መሌኩ አቶ ኢብራሂም ፇረጃ የሚባለ አብሮ አዯጋቸውና የትግሌ አጋራቸው /አሁንም 

ሚሉሽያ/ አዯይ ነጂያን እንዱህ ሲለ ይገሌፆቸዋሌ፡፡ 

 

“ ወ/ሮ ነጂያ ታማኝ ፣ አሳማኝ ፣ ታሊቅ ታጋይና የህዜብ መሪ ናቸው፡፡  እሳቸው ሲናገሩ 

ህዜብ ያዲምጣቸዋሌ፡፡  ሕዜብ እንዱጨቆን የማይፇሌጉ ፣ የሴቶችን ጥቃት የማይቀበለ 

መሆናቸውን ስሇሚያውቅ ንግግራቸውን አዴምጦ ወዱያው ይተገብር ነበር“ 

አቶ ካሕሳይ በየነ… ሙስሉሙም ጀግና መሆኑ ገሀዴ ሲሆን ፣ አዯይ ነጂያን የመሳሰለ የጭቆና 

ሰንሰሇት ሲበጣጥሱ ሙስሉሙንና ሴቶችን የሚንቅ ሁለ ራሱ ኋሊ ቀር ተባሇ/ሆነ“ ብሇው 

ይገሌፁታሌ፡፡ 

ሇ.  ወ/ሮ ብርሃኔ አበራ /ማር/ 

በትግለ ወቅት ቤተሰብ ሙለ በትግሌ ጎራ በመሰሇፌ ኢህዳን/ኢህአዳግን እንዱጠናከር 

ካዯረጉት የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ውስጥ አንዶ የወ/ሮ ብርሀኔ አበራ(ማር) ቤተሰብ 

ተጠቃሽ ናቸው፡፡  ላሊዋ ተመሳሳይ በትግለ በአብነትነታቸው የሚታወቁት የሰቆጣዋ እናት 

ወ/ሮ ብርሃኔ አበራ “ማር“ ተብሇው በብአዳን/ኢህአዳግ የሚታወቁት ወ/ሮ ብርሃኔ አበራ 

በዋግኽምራ ወረዲ ዋና ከተማ የሆነችው ሰቆጣ ከተማ ከብአዳን/ኢህአዳግን የወገኑት 

በ1974 ዓ.ም ነበር፡፡  ብአዳን/ኢህአዳግን በሇጋ ዕዴሜውና አስቸጋሪ ሁኔታ በነበረበት ጊዛ 

ትግለን የተቀሊቀለና በፅናት የታገለ እናት ናቸው፡፡ እኝህ እናት ከ10 በሊይ የቤተሰባቸው 

አባሊት ማሇት ሌጆቻቸው፣ የእህት/የወንዴም ሌጆችና እህቶቻቸው ወንዴሞቻቸው ወዯ ትግሌ 

ሜዲ የወረደትና የታገለት፡፡  ይህ ብቻ አይዯሇም ፣ በዚን ጊዛ የነበራቸው ንብረት እንዯ 

የእህሌ ወፌጮና ላልች ይው ብአዳን/ኢህአዳግ በሰውሃይሌና በንብረት ያጠናከሩ ጀግና 
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ታጋይ ናቸው፡፡  ማር በተግባር ሇትግለ ሁለም ዓይነት ዋጋ የከፇለ በመሆናቸው ህዜብን 

የትግለ ዯጋፉ እንዱሆን ማሳመንና ማንቀሳቀስ፣ ማታገሌ ያሌቸገራቸውና ከፌተኛ 

ተቀባይነት የነበራቸው እናት/ማር ከቆራጦችና ያሌተንበረከኩት ጋር ቤተሰባቸው በሙለ 

ያታገለ ጀግና ታጋይ ሆነው በትግሊቸውና በሌጆቻቸው መስዋእትነት /ታጋይ ታሪክ ፇንቴ 

ሌጃቸው በሚቀጥሇው ታሪኳ ይገሇፃሌ/ አሁን ከህዜባቸው ጋር የሠሊምና ዳሞክራሲ ሌማት 

ሂዯትን እያዩ በተግባር እየተንቀሳቀሱ ይገኛለ፡፡  

እነዙህ ሇትግለ የሴቶች አስተዋፅኦ ማሳያ እንዯ ምሳላ አነሳን እንጂ ህዜብ በተሇይ ሴቶች 

እንዯ ሴቶች በሁለም መሌክ በሁለም የነፃ መሬት ሴቶች ከዴርጅታቸው ኢህአዳግ ጎን 

ተሰሌፇው ሇሠሊም ፣ ዳሞክራሲና ሇእኩሌነት ታግሇዋሌ፡፡ የማያቋርጠውን ህዜባዊ 

እንቅስቃሴ እንዱኖርና ህዜባዊ ማእበለ ፀረ ህዜቦችን ማሸነፌ አስችሎሌ፡፡ 

4.2.2 የኪነት ቡዴን ፡- የትግሌ የባህሌ ቡዴኑም ከህዜብ ስራ ጋር በጣም የተሳሰረ የህዜብን 

ጭቆና ፣ ከዙህ ጭቆና ሇመሊቀቅ አምኖ መታገሌ ምን ያህሌ ክብር እንዯሆነ ወተ. 

አውቆና አምኖ በሚያስዯንቅ ሁኔታ ተሳትፍው እንዱያረጋግጥ ያዯረገ ክፌሌ ነው፡፡  

በዙህም ሴቶች ሌክ እንዯወንድቹ ታጥቀው በኪነት ስራዎች የተሳተፈት በጣም ብዘ 

ወጣት ሴቶች ናቸው፡፡  ይህም ገጣሚዎች ፣ ዴምጻውያን ፣ ሙዙቃዊ ዴራማ ዋና 

ተዋንያን ፣ አጃቢዎች ፣ የሙዙቃ መሳሪያ ተጫዋቾች፣ ወተ. ሆነው የህወሓት/ኢህአዳግ 

የሠራዊት ማዕበሌ ሳያቋርጥ እየተዋጉም ሇዴሌ እንዱበቃ ተገቢ ሚናቸውን 

ተጫውተዋሌ፡፡  በዙህ መዴረክ ሠራዊትና ህዜብ እያነሳሱ የማይተካ ሚና የተጫወቱ 

ሴቶች ብዘ ናቸው፡፡ 

4.2.3 ህክምና /03/፡- በነፃ መሬት የነበረውን ህዜብና ሠራዊቱ ከመከሊከሌ እስከማከም በተሇይ 

ቁስሇኞችን ማከምና ማዲን ትሌቅ ስራ ነበር፡፡  በዙህም በከተማ ድክተሮች ከነበሩት 

ታጋዮች ስሌጠና እየተሰጠ በነፃ መሬትና በሠራዊቱ ግንባሮች የሚንቀሳቀሱ ብዘ ሴቶች 

ሃኪሞች ነበሩ፡፡  በዙህ ህክምና ስራ የተሰማሩ ታጋይ ሴት ሃኪሞች ዯከመን ሰሇቸን 

የማይለ ከእናትነት ርህራሄ ጋር ሲሰሩ አንዲንድቹ “ማርያም” የሚሌ ስም የተሰጣቸውም 

ነበሩ፡፡   

4.2.4 ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ማእከሌ /02/፡- ይህ የመጀመሪያው የትግሌ ሜዲ በር ነው፡፡  

ከከተማም ከገጠርም ሇመታገሌ የሚመጣው ወጣት /ሴትም ወንዴም/ ከከባደ የትግሌ 

ኑሮ የሚሇማመዴበት ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ ትምህርት እያገኘ የሚገነባበትና ሇጥሩ 
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ታጋይነት መሠረት የሚያዜበት ቦታ ነው፡፡  በዙሀም በርካታ ታጋይ ሴቶች አሰሌጣኞች 

ሆነው /ሇወንደም ሇሴቱም/ ሰርቷሌ፡፡  በዙህም ጥሩ ውጤትና ተቀባይነት ነበራቸው ፣ 

በተሇይ ከ1974 ዓ.ም ህወሓት/ኢህአዳግ በጣም ሰፉ የአርሶ አዯር ሠራዊት ወዯ ትግለ 

የተቀሊቀለበት በመሆኑ የሴቶችም ቁጥር እስከ 30% የዯረሰበት ሁኔታ ስሇነበር 

ሇሁሇንተናዊ ግንባታቸው ያመች ንዴ ሴቶች ሇብቻቸው እንዱሰሇጥኑ ተወስኖ አሰሌጣኞችም 

ሴቶች እንዱሆኑ ተዯርጎ ስሇነበር በርካታ ሴት አሰሌጣኞች የተሰማሩበትና በጣም ጥሩ 

ውጤት ያስገኙ እንዯነበሩ የህወሓት የታሪክ ማህዯር ያስረዲሌ፡፡ 

4.2.5 የፖሇቲካ ክፌለ /04/፡- ይህ ክፌሌ የዴርጅቱ የፖሇቲካ ስሌጠና ፣ ሁለም ዴርጅታዊ 

ፅሐፍች የሚፃፌበት፣ የሚታተምበት ፣ የሚሰራጭበት ክፌሌ ነው፡፡ በዙህም ሁሇገብ 

የሴቶች ተሳትፍ ነበረ ማሇት ላት ተቀን በታማኝነትና በብቃት በመፃፌ ፣ ካዴሬ 

በማሰሌጠን ፣ በፅህፇት ስራ የተሰማሩበት ሁኔታ ነበረ፡፡  ይህ ክፌሌ ሌክ እንዯ አንዴ 

ፊብሪካ ሆኖ በስራቸው ጥራት ፣ ታታሪነታቸውና ታማኝነታቸው የታወቁ ጀግኖች ሴት 

ታጋዮች ፣ ታጋዩንና ህዜቡን የሚቀርፅበት ሁለ ዓይነት ፅሐፌና ስሌጠና በማሳሇጥ የሊቀ 

ሚና ነበራቸው፡፡  ይህ ስራ የሚከናወነው በዋሻ ነበርና ከዙህም አሌፍ የአይሮኘሊን 

ዴብዯባ የሚያጋጥምበት ጊዛ ስሇነበር ከቦታ ቦታ በመቀያየር የንብረትና ድክመንት 

ማጓጓዜ ሳይሰሊቹ በጥሩ አያያዜ የተዋጣሊቸው ነበሩ፡፡   

4.2.6 ላልች ፡- እሊይ ከተጠቀሱት ውጭም በልጀስቲክ /05/ በማረሚያ ቤት /06/፣ ከተማና 

ገጠር የሚያገናኝ መዋቅር /07/ ፣ የትጥቅ ክፌሌ /09/ ፣ ትምህርት ክፌሌ /011/ ፣ 

የሬዱዩና ግንኙነት ክፌሌ /00/ ፣ የእርሻና /054/ የእዯ ጥበብ /055/ ክፌሌ የሚባለት 

ክፌልችም ታጋይ ሴቶች ይሳተፈ ነበሩ፡፡  በኢህአዳግ የትግሌ እንቅስቃሴ ሴቶች 

ያሌተሳተፈበት ክፌሌና የስራ ርፌ ፌፁም አሌነበረም፡፡ 

በማጠቃሇሌ እነዙህ አሊይ የተቀጠሱት የስራ ርፍች ከከተማ ጀምሮ እስከ ገጠር በህቡእ 

ስራዎች ፣ በዴርጅቱ የተሇያዩ ክፌልች ፣ በነፃ መሬት ሲቪሌ ሴቶችም፣ የታጠቁት 

ሴቶችም ጀግኖች ታጋዮች ሆነው በተግባር በማሳየታቸው ያመነው ታጋይና ዳሞክራሲያዊ 

ሃይሌም በሴቶች የነበረው ስርዓቱ የፇጠረው አስተሳሰብ እንዱቀንስና ጣምራ ክንዴ ፇጥሮ 

እንዱሄዴ ያዯረገና ፣ ያሊመነው ጠሊትም  በተግባር የተሸነፇበት ስራ የሰሩ የኢህአዳግ 

ታጋይ ሴቶች ናቸው፡ 
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4.3 በኢሕአዳግ ሰራዊት ሴቶች የነበራቸው ሚና 

የታጠቀው የኢህአዳግ ሰራዊት  ወይም ሚሉሻው ብቻ ሳይሆን በዯርግ ሊይ  

የመተውና  የተዋጋው  ሁለም ህዜብ ነው። ሰራዊቱ የህቡ ትግሌ  የሰሊ ጫፌ  

በመሆን ጦርነቱ በኢህአዳግ አሸናፉነት  በተሳካ ሁኔታ ተፇፅሟሌ። 

በዙህ ጉዲይ ሊይ ኢህአዳግ ስሇነበረው መመሪያና መፇክር ኢህአዳግ ከምስረታ እስከ 

2002፤ ታሀሳስ 2003 ዓ.ም. በተፃፇው መፅሏፌ ገፅ 38 እና 39 ሊይ እንዯሚከተሌው 

ተገሌፆሌ፤ 

”በመመረያው መሰረት በዯርግ ሰራዊት ሊይ ወይም ውጊያ ሲታቀዴ የሰራዊቱ፤ 

የሚሉሻው ብቻ ሳይሆን የህዜቡ የተሇያዩ ማሀበራትም እቅዴ አብሮ ይወጣና በተቀናጀ 

መንገዴ ይፇፃማሌ። የጦሩ የሰሊው ጫፌ የጠሊትን አካሌ ይበሳሌ እንጂ አይገዴሌም።  

ጦር ሰውን የሚገዴሇው የተቀረው የጦሩ ክፌሌ የጦሩ የሰሊ ጫፌ የፇጠረሇትን ቀዲዲ 

ተጠቅሞ ሰርስሮ በመግባት ነው። በተመሳሳይ መሌኩ የኢህአዳግ ጦር በጦርነቶች 

ይሰጠው የነበረው ተሌፅኮ የዯርግን ሰራዊት እምብርት በመምታት ሰራዊቱ አዯረጃጀቱን 

እንዱያፊሌስና እንዱበተን ማዴረግ ነው። በዙህ መሌኩ የተበተነውን የዯርግ ወታዯር 

አያሳዯዯ መማረክና እነዯነገሩ ሁኔታ መፇፀም የህዜቡ ዴርሻ ነበር። ቁስሇኛ የማግሇሌ፤ 

የልጅስቲክስ ስራን መፇፀም በተመሳሳይ መሌኩ የሰራዊቱ ህክምናና የልጀስቲክስ 

ክፌሌና የህዜብ አዯረጃጀቶች ( በተሇይም የሴቶቸ ማህበራት) በቅንጅት የሚፇፅሙት 

ነበር።” ይሊሌ፡፡ 

ከዙህ አኳያ በመጀመሪያው ፁሁፈ አጠቃሊይ የሴቶችን ተሳትፍ ተመሌክተናሌ በዙህ 

የሚዲስሰው የህዜቡ የሰሊ ጫፌ የሆነውን ሰራዊት  ተዋጊ ሴቶች  በመቀሊቀሊቸው  የጦሩ 

የሰሊው ጫፌ ይበሌጥ  እንዱሰሊ ሆነ ወይስ ድልዯመ የሚሇውን የሴቶችን አወዯ ውጊያ  

ገዴሌን በማየት እንዯሚከተሇው ምሊሽ ያገኛሌ፡፡  

በመጀመሪያ የሴቶችን በጦርነት የተሳትፍ ሚናን ከማያታችን በፉት የወቅቱ የትግሌ ስሌት 

ምን ነበር? የአገራችን ሴቶች ኢህአዳግን እንዯመሪ ዴርጅት ተቀብሇው ሇምንዴን ነው 

በጦርነት  መዋጋትን የመረጡት? የሚሇውን ጥያቄ  በቅዯሚያ ማየት ጠቃሚ ይመስሇናሌ፡፡ 

ፌፁም ፀረ ዳሞከራሲያዊ የነበረውን የዯርግ ኢሰፓ ሥርኣትን  ሇመታገሌ ከነበሩት የትግሌ 

ስሌቶች ውስጥ ዋነኛው የትግሌ ስሌት የተራመ የገጠር ትጥቅ ትግሌ ነበር፡፡ ምክንያቱም 
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የፓሇቲካ ሌዩነቶች ዳሞከራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ሀሳብንና የፓሇቲካ አቋምን በነፃነት መግሇፅ፤ 

መከራከር ጨርሶ  የተጋበት ፤ እንዱያውም ገና የዯርግን ሥርኣት ሇመቃወም ይሆናሌ ከሚሌ 

ሀሳብ በመነሳት ዯርግ ሥሌጣን እንዯያ በአዋጅ  የዛጎችን የመዯራጀት መብትን  የከሇከሇበት 

ሁኔታ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ጭቆና፣ አፇና፣ ግዴያ፣ ወከባ እስካሇዴረስ ምንጊዛም ቢሆን 

ተወዯዯም ተጠሊም ትግሌ አይቀሬ ነው፡፡ 

ኢህአዳግ ገና ከጠዋቱ ሲመሰረት ከሚታገሌሊቸው አሊማዎች ውስጥ አንደ የሴቶችን የአኩሌነት 

መብት ማሰከበር ነው፡፡ ሴቶች በፓሇቲካዊ ፤ ኢኮኖሚያዊና በማሀበራዊ መስኮች እኩሌ 

ተጠቃሚና ተሳተፍ እንዱኖራቸው፤ የሴቶች ንብረት የማፌራት፤ የማስተዲዯር፤ የመቆጣጠርና 

የመጠቀም ፣ የማተስሊሇፌ መብት እንዱሁም የመሬት ባሇቤትነት መብትና ውርስን 

በሚመሇከት ከወንድች ጋር እኩሌ መብት እንዱረጋገጥ በህግ ፉት እኩሌ እንዱታዩ  የሚታጋሌ 

ዴርጅት  በመሆኑ ነው የአገራችን ሴቶች ኢህአዳግን እንዯመሪ ዴርጅት ተቀብሇው  በጦርነት  

መዋጋትን የመረጡት፡፡  ስሇዙህ የአገራችን ሴቶች መሰረታዊ ጥያቄ  የመሊው ህ/ሰብ 

የዳሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥያቄ፣ የሰሊም ጥያቄ፤የሌማት ጥያቄና የብሄር ብሄርሰቦች ጥያቄ 

ጋር በቀጥታ የተሳሰረ ነው፡፡  ዳሞከራሲያዊ መብታቸው እንዱከበር ማሇትም ራሳቸውን 

በራሳቸው እንዱያሰተዲዯሩ፤ በቋንቋቸውና በባህሊቸው ሳያፌሩና ሳይሸማቀቁ እንዱጠቀሙበትና 

እንዱያዲብሩት፤ ማንነታቸው እንዱታወቅና ኢትዮዽያን  ኢትዮዽያ  የሚያሰኛት  ከጫፌ ጫፌ  

ያለ ህዜቦች ዳሞክራሲዊ  መብታቸው ተከብሮ  በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ አንዴነት  

እንዱፇጠር ነው   ሴቶች በጦርነቱ የተሳተፈት፡፡   

ስሇዙህ የሴቶች ጥያቄ የሚፇታውና የእኩሌነት መብት ሙለ በሙለ የሚከበረው ፊሽስታዊ 

የዯርግ ስርኣት  ተገርስሶ በምትኩ ህዜባዊ ዳሞክራሲያዊና ሌማታዊ መንግስት  መመስረት 

ሲቻሌ ብቻ  መሆኑን  ተገንዜበው ነው ሴቶች የታገለት፡፡   

ቀጥሇን በተሇያዩ የሰራዊት አዯረጃጀቶች ውስጥ ሴቶች  የነበራቸውን ሚና  እንመሇከታሇን። 

ከተራ ተዋጊ እስከ የጦር መሪ(አዋጊ) በመሆን፤ የሰራዊቱን  ፓሇቲካዊ ጤንነት ሇአሊማው ፀንቶ 

አንዱታገሌ የፖሇቲካ ተጠሪ(ኮሚሳር) በመሆን ሀሊፉነት ሰርተዋሌ።ሇሰራዊቱ ሰንቅና ትጥቅ 

በወቅቱና በተገቢው ሇሰራዊቱ ልጅስቲክስ በማቅረብ ፤በጦር ሜዲ የቆሰሇንና የታመመን 

በማከም  በህክምናው  ርፌ ሀኪም በመሆን፤የሬዱዩ መገናኛ (ኦፕሬተር)…ወተ የተሰጣቸውን 

የጦር ሜዲው ግዯጃቸውን ተወጥተዋሌ። በእያንዲንደ የጦርነት አውዯማ  በተዯረገው ጦርነት 

የተገኙ ዴልች የታጋይ ሴቶች ጠንካራ ተሳትፍ ያሌተሇየበት ነበር ቢባሌ ማጋነን አይሆንም፡፡   
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ሕገ መንግሥቱ እውን እንዱሆንና የኢትዮዽያ ብሔር ብሔረሰቦች እንዱህ ተሰባስበው 

የማንነታቸው መገሇጫ የሆነውን ህዲር 29 ቀን እንዱከበር በመራራ ትግለ የአካሌ ፤ የህይወት 

መስዋዕትነት የከፇለትን ውዴ የህዜብ ሌጆችን ከብዘዎቹ ጥቂቶችን እንዯ ምሳላ አንስተን 

የታጋይ ሴቶች የጦር  ሜዲ ገዴሌን በማየት ሴቶች ባመኑበት አሊማ ምን ያህሌ ዜግጁ 

መሆናቸው፤ ሴት በተፇጥሮዋ ፇሪና ከቤት ውስጥ ስራ ውጭ  በጦርነት ተዋጊም አዋጊም 

መሆን እንዯማትችሌ ተዯርጎ የሚነገረው የፆታዊ ትምክህት አስተሳሰብ መሰረት የላሇው ባድ 

ተረት ተረት እንዯሆነ ተጨባጭ  ምሳላ በማቅረብ የጦር ሜዲ ገዴሊቸውን ሇብሔር በሔረሰቦች 

የእኩሌነት መብት መከበር ሇህዲር 29 ቀን  እውን መሆን  የተከፇሇ ዯም፤ አጥንትና  ህይወት 

ስሇሆነ ህዲር 29 የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ሲታወስ  ህዲር 29 ቀንና የሴቶች ትግሌ 

የማይነጣጠለ የአንዴ ሳንቲም ገፅታ  መሆናቸውን  ወጣቱ ትውሌዴ ማወቅ ያሇበት ታሪክ  

ስሇሆነ ነው።   

የተዯራጀ የሕዜብ እንቅስቃሴ የወሇዲቸው የቁርጥ ቀን ጀግኖች አባይን በጭሌፊ እንዱለ 

የአራት ሴት ታጋዩች ማሇትም ሶስቱ የተሰው አንዶ በሕይወት ያሇች ነገር ግን 5 ጊዛ 

የቆሰሇች ነች። የነዙህ ታጋዩች የጦር ሜዲ ገዴሌ ነው የቀረበው። 

 

      1ኛ. የህወሓት/ኢህአዳግ ታጋይ ፅዋሀብ ታዯሰ 

ከትግራይ ክሌሌ ሌዩ ስሙ ሰሇክሇኻ ከሚባሌ ቦታ ጀምሮ እሰከ አዱስ አበባ ታሊቁ 

ቤተመንግሥት የመጨረሻው የዯርግ ሥርዓት ሙለ በሙለ ሇመቅበር በተዯረገው ውጊያ 

በታሊቅ ጀግንነት የተዋጋችንና  የአዋጋች ብቁ የጦርነት መሪ የሆነችውን የህወሓት/አህአዳግ 

ታጋይ ፅዋሃብ ታዯሰ የትግሌ ገዴሌ በአጭሩ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ። 

ታጋይ ፅዋሃብ ታዯሰ ወዯ ትግሌ የወጣችው ገና በሌጅነቷ በ1971 ዓ.ም በሚያዙያ ወር ነው። 

ሇመታገሌ ምክንያት የሆናትም እንዯአጋጣሚ ሆኖ የተወሇዯችበት አካባቢ በወቅቱ ተጋዴል 

ሏርነት ትግራይ /ተሓት/ ህወሏት ትጥቅ ትግሌ የጀመረበት ዯዯቢት በረሃ ስሇሆነ ስሇዯርግ 

አስከፉነትና የትግራይ ሕዜብ ብሔራዊ ጭቆና ያዯረሰበትን ሥርዓት እንዯሚታገለ ሇአካባቢው 

ህዜብ ሲያስተምሩ፤ ሲያስረደ አብራ ታዯምጣሇች። ስሇትግለ አሊማ የሚያስረዲ ኪነት 

ነበራቸው፤ የዙህ ኪነት ዴራማ፤ ግጥምና ዛማ በእጅጉ ቀሌቧን ሳባት። በዙህ ምክንያት 

የዯርግን ሥርዓት አረመኔና ሰው የሚገዴሌ መሆኑን በመገንብ ነው ሇመታገሌ የወሰነችው። 



 

ሕገ መንግሥታችን ሇብዜሃነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇሕዲሴያችን ገጽ  20 

በተጨማሪም በሰሜኑ የአገራችን ክፌሌ  ሴት ህፃናቶች  ዕዴሜያቸው ሇአቅመ ሄዋን ሳይዯርሱ 

ትዲር እንዱዘ እንዯሚገዯደት ሁለ  እሷም ትዲር እንዴትይዜ ብትገዯዴም ይህን የመሸከም 

ህሉና ስሇላሊት ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊትን በመቃወም መታገሌን መረጠች።  

      

ወታዯራዊ ስሌጠና የወሰዯችው ትግራይ ክሌሌ ውስጥ በምዕራባዊ ዝን በሚገኝ አፅረጋ በተባሇው 

የሕወሃት ማሰሌጠኛ ማዕከሌ  በ1971 ዓ.ም ነበር። ሇብሔር ብሄረሰቦች የእኩሌነት  መብትና 

ሇፆታ እኩሌነት መከበር ሇትግሌ የሚያበቃትን ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ  ስሌጠና ሇተወሰነ ጊዛ  

ከሰሇጠነች በኃሊ 20ኛ ሻሇቃ ተብል ወዯሚጠራው የጦር ክፌሌ ተቀሊቀሇች።  ወዯ ጦሩ 

በተመዯበች ማግስት  ሰሇኸሊኸ ከተማ ሊይ የዯርግን ወታዯር ሇመዯምሰሰ በተካሄዯው ጦርነት 

ተካፊይ  በመሆን ሇመጀመሪያ ጊዛ የወሰዯችውን ወታዯራዊ ስሌጠና በተግባር በማዋሌ  

ግዲጇን በሚገባ ተወጥታች።  

   

ጊዛው 1974 ዓ.ም. ነው ዯርግ  በኤርትራ በሻዕቢያ ሊይ  ባካሄዯው ቀይ ኮከብ መቻን  በጋራ 

ሇመመከት በተካሄዯው ጦርነት ተሳተፊሇች። ምክንያቱም የቀይ ኮከብ መቻን ማክሸፌ 

ካሌተቻሇ ወዯ ትግራይም መዜመቱ ስሇማይቀር ሕወሓት ወዯ ኤርትራ ከሊከቻቸው 3 

ሻሇቃዎች ውስጥ የጋንታ  መሪ በመሆን አዋግታሇች። 

በ1980 ዓ.ም የህወሓት/ኢህአዳግ ሠራዊት በዯርግ ወታዯር ሊይ ጠንካራ ምት ሇማሳረፌ 

እንዱያስችሇው ወታዯራዊ ሳይንስና ጥበብን  ሰሌጠናው የውጊያ አቅማቸውን ካጠናከሩት 

የሰራዊት አመራሮች ውስጥ አንዶ ፅዋሀብ ነች። በዙህም መሠረት የ604ኛ ኮር የዯርግ  

ወታዯር የስበት ማዕከለን በማዚባት እንዱዯመሰስ ከተመዯቡት ክፌሇ ጦሮች ውስጥ አንደ 

ፅዋሀብ ያሇችበት የአጋዙ ክፌሇ ጦር ነው፤ ፅዋሃብ ሬጅመንት መሪ(ኮማንዯር) በመሆን 

በተገቢው ሁኔታ አዋግታ 604ኛ ኮር ከላልች  ታጋዩች  ጋር በመሆን እንዱዯመሰስ 

አዴርጋሇች። 

ኢሕአዳግ ትግለ ወዯ መሃሌ አገር እንዱቀጣጠሌና የዯርግ ኢሰፓ ሥርዓት በኢትዮጵያ 

ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፍ እንዱዯመሰስ በ1981 ዓ.ም ሰሊም በትግሌ ኦፕሬሽን፣ በ1982 ዓ.ም 

የኢህአዳግ ፊና መቻ /ዯሴ፣ ቦረና፣ ሳይንት፣ መራኛ…ወተ / አዋግታሇች።  በተሇይም 

በመቻ ዋሇሌኝ ዯሴ ከተማ ሊይ የዯርግን ወታዯራዊ ካምፕ የስበት ማዕከሌ የሆነውን 

ሇመዯምሰሰ ዋናውን የጦርነት ግዲጅ ሇፅዋሃብ ተሰጠ። በሰሇጠነችው ወታዯራዊ ሳይንስና ጥበብ 

ተጠቅማ የተሇመዯውን የአዋጊነት ብቃቷ በማሳየት መስዋዕትነትን በሚቀንስ ሁኔታ ጦርነቱ 
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በኢህአዳግ አሸናፉነት እንዱጠናቀቅ ያዯረገች ጀግና የጦር መሪ ነች።  ሇምሳላ በጉና ተራራ 

ዯብረታቦር በተዯረገ አስከፉና መራራ ጦርነትም የአጋዙ ክፌሇ ጦር የ4ኛ የሬጅመንት መሪ 

በመሆን ፇታኝ የጦርነት ዓውዯውጊያን በብቃት ተወጥታሇች። 

 

አሁን የዯርግ/ኢሰፓ ሥርዓት መዯምሰሱ አይቀሬነት ቀናት ቀርተውታሌ። ጉዝ ወዯ አዱስ 

አበባ ተጀምሯሌ። አዱስ አበባ ያሇው የዯርግ ወታዯራዊ ይዝታና የቦታ አቀማመጥ ሁኔታ 

ተሇይቶ የጦር መሪዎች አውቀዋሌ፤ ተጋጅተዋሌ።  ቤተመንግስት ያሇውን የዯርግ ወታዯር 

የሚዯመስስ ሁሇት ሬጅመንት ተመዯቡ አንዯኛው ሬጅመንት ፅዋሃብ የምትመራው 4ኛ 

ሬጅመንት ነበር። የፅዋሃብ የጦር አዋጊነት ብቃትና ችልታ በበሊይ አመራሮች ይታመናሌ። 

በመሆኑም የፅዋሃብ ሬጅመንት የታሊቁን ቤተመንግሥት ነፃ እንዴታወጣ ግዲጅ ተሰጣት። 

ታጋይዋም ግዲጇን በፀጋ ተቀብሊ ጦሯን አሰሌፊ ቤተመንግሥት ገባች። ተዋጋች፣ ዴሌ 

አዯረገች። 

 

ስሇ ፅዋሀብ የምስክርነት ቃለን ብ/ጄኔራሌ ምግበ ሃይሇ ወ/አረጋይ የአጋዙ ክፌሇ ጦር ኮማንዯር 

/የጦር አዚዥ/ እንዱህ ሲሌ ነበር የተናገረው፤ አጠቃሊይ ሴቶች በጦርነት ወቅት ያሳዩትን 

ጀግንነት፣ ቆራጥነት፣ ሌበሙለነት፣ ዯፊርነት ሲገሌፅ ታጋይ ሴቶች በጦርነት ተሳትፇዋሌ ብቻ 

ሳይሆን እነሱን የሚገሌፃቸው ጦርነቱን መርተዋሌ ቢባሌ ይሻሊሌ። ሇምሳላ እኔ የምመራው 

አግአዙ ክፌሇ ጦርን ምሳላ አዴርጌ ብወስዴ ከነበርነው የክፌሇጦር 4 አመራሮች ውስጥ አንዶ 

ሴት ነች።  የክፌሇ ጦር አስተዲዯርና ልጀስቲክስ ሓሊፉ በመሆን ሌክ እንዯእኔ እኩሌ አመራር 

ሰጥታሇች። በክፌሇ ጦሩ ውስጥ ከነበሩት 5 የሬጅመንት መሪዎች/ኮማንዯር/ ሁለም ሴቶች 

ነበሩ። የጉና ጦርነት እነሱ ናቸው አዋግተው እንዱዯመሰስ ያዯረጉት።  ከእነዙህ አዋጊ ሴቶች 

አንዶ ፅዋሃብ ነች። ላልችም አለ። በላልች ክፌሇጦሮችም እንዱሁ ተመሳሳይ ነው። 

በአጠቃሊይ ሲታይ በሥራቸው ውጤታማ ነበሩ ማሇት ይቻሊሌ። /ምንጭ የኢትዮጵያ 

ቴላቪዥንና ሬዱዮ ዴርጅት በአጋጀው ድክሜንተሪ ፉሌም የህዲሴው ጉዝ ዋዛማ በእሳት 

የተፇተነ ሕዜባዊ ትግሌ /እውነተኛ ታሪክ/ ግንቦት 2000 ዓ.ም ክፌሌ 2 ሊይ የተናገረ ነው።/ 

 

ዯርግ ከተዯመሰሰ በኋሊም ዯከመኝ ሰሇቸኝ አሊሇችም። የሰሊምና መረጋጋት ሥራ ተሰጥቷት 

የእሷ ብርጌዴ ዯብረይት የአየር ኃይሌ ካምፕን እንዴትጠብቅ ግዲጅ ተሰጥቷት ግዲጇን 

በአስተማማኝ ሁኔታ ተወጥታሇች። ፅዋሃብ ከ1971-1983 ዓ.ም ሇ12 ተከታታይ ዓመታት 
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በሌጅነት ዕዴሜዋ ከሰሇኽሇኻ እስከ ቤተመንግሥት የጦርነት ቆይታዋ 5 ጊዛ ቆስሊሇች። 

እስካሁንም በሰውነቷ ውስጥ ያሌወጣ ጥይት አሊት። አብረው ተሇማምዯው እየኖሩ።  አምስቱ 

የቆሰለት የሰውነት ክፌልቿ ጏኗ፣ አንገቷ፣ እግሯ፣ እጇ፣ ጉንጯና መንጋጋ ሊይ ናቸው።  

 

ፅዋሃብ የብሔር ብሔረሰቦች መብት እንዱከበር በተካሄዯው እሌህ አስጨራሽ የትጥቅ ትግሌ ጉዝ 

የምታስታውሰው ገጠመኝ አሊት ከመቁሰሎ ጋር የተያያ ″ሇእኔ ግን ነጋሌኝ” የሚሌ አገሊሇፅ 

ትጠቀማሇች ። እንዳት ነው የነጋሊት ሇምን ሇእሷ ብቻ ? በራሷ አንዯበት የተገሇፀው 

እንዯሚከተሇው ነው። 

 

ወቅቱ 1972 ዓ. ም. ታህሳስ ወር የህወሓት/ኢህአዳግ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ የወሌቃይትንና 

የፀሇምትን አካባቢ ህዜብ  ከዯርግ አገዚዜ ነፃ ሇማውጣት አዱስ የትግሌ ግንባር የተከፇተበት 

በመሆኑ ተራ ተዋጊ በመሆን አብሬ ተጓዜኩኝ። ነገር ግን  በአሊሰብንበት ሁኔታ ከአዱረመፅ 

የወጣ የዯርግ ወታዯር ከበበን። ኃይሊችን አነስተኛ ስሇነበረ ከበባውን መቋቋም አሌቻሌንም ፤ 

ከኃይሌ መሪያችን የተሰጠን መመሪያ የዯርግን ወታዯር በተቻሇ መጠን ማጥቃትና ከበባውን 

ጥሶ ማፇግፇግ ስሇነበር ከበባውን እየስነጠቅን ማፇግፇግ ጀመርን።  ከተቀሊቀለ እንኳን 10 ቀን 

ያሌሞሊቸው 3 ታጋዮች በመዴከማቸው ጠሊት እጅ ወዯቀው፤ አንዲንዴ ታጋይዎችም ከበባውን 

ሰንጥቀው ቁሌቁሌ ሲሮጡ አካባቢው ችምችም ባሇ የዚፌ ቅጠሌ የተሸፇነ ስሇሆነ ገዯሌ መኖሩን 

ማየት ባሇመቻሇቸው ገዯሌ ወዴቀው ተሰው። 

 

በዙህ አይነት ቀውጢ  ሁኔታ  በጠሊት የጥይት እሩምታ አንገቴንና መንጋጋዬን ተመታሁ ዯሜ 

እንዯጉርፌ ፇሰሰ።  በቃ አበቃሌኝ በጠሊት እጅ ገባሁ አሌኩ።  አይኔ እያየ ሌማረክ ነው ፤ 

በግራ በቀኝ የሚሮጡትን ጓድቼን ጠርቼ እንዱጨርሱኝ ተማፀንኩ። ነገር ግን የተመታሁት 

አንገቴንና መንጋጋዬን በመሆኑ የጬኽት  ተማፅኖዬ ዴምፅ ውስጤ ቀረ እንጂ ወጥቶ ሇጓድቼ 

ሉሰማ አሌቻሇም።   የእኔስ የእኔ ነው በስንት ጓድች መስዋፅትነት የተገኘው ሲሞኖቭ ጠመንጃ 

ጠሊት ሉወስዯው? በማሇት ራሴን  ጠየቅሁኝ ። የወገን ሃይሌ ይሮጣሌ፣ የጠሊት ሓይሌ 

ይከተሊሌ የእኔም ዯም ይፇሳሌ። ጥይቱም ያፎጫሌ፤ አሌፍ አሌፍ የአርፒጂና የቦምብ ዯምፅ 

ምዴሪቱን ያናውጣሌ፤ እኔ ከወዯቅሁበት ቀረሁ።  
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ታጋዮችን ሲከታተለ የተመሇከቱኝ የዯርግ ወታዯሮችም የሞትኩ መስሎቸው አሌፇውኝ ሄደ።  

ብቻየን ቀረሁ በአካባቢው የሰው ዴምፅ እንዯላሇ ካረጋገጥሁ በኃሊ እንዯምንም ብዩ ጥርሴን 

ነክሼ ያሇ የላሇ ሃይላን ተጠቅሜ አንዱት ስስ ሽርጥ(ኩሽክ) ከወገቤ ፇትቼ ከጭንቀሊቴ ሊይ 

በማዝር የተመታውን አንገቴንና መንጋጋየን አሰርኩት፤ የሚፇሰው ዯሜ ትንሽ ቀነሰ እንጂ 

መፌሰሱን አሊቋረጠም። አሁንም ላሊ ሙከራ አዯረኩኝ ጠመንጃዬን አንዯታቀፌኩ በሆዳ 

በመሳብ ቅጠለ ውስጥ ገብቼ አዯፇጥኩ። የያዜኩት ረጅም ሲሞኖቭ ጠመንጃ አንዯተቀባበሇ 

ስሇነበር በቁመቱ አጋዴሜ አፇሙዘን በአንገቴ ስር አስተካክዬ ያዜኩት። ምክንያቱም የጠሊት 

ወታዯር በህይወት አያሇሁ ከሚይዘኝ አሰቀዴሜ ቃታ ሇመሳብ ነበር እንዱህ ያዯረኩት። ነገር 

ግን የጠሊት ወታዯር ሳያገኘኝ  ተረፌኩ። ገና ፇተናዬ አሊሇቀም ዯሜ መፌሰሱ ቀነሰ እንጂ 

አሊቆመም ብርደ ስቃዬን አበረታብኝ፤ እህሌ ውኃ  ከቀመስኩ ውዬ ስሇአዯረኩ ከዯሙና 

ከቁስለ ጋር ተዲምሮ ሰውነቴ ዚሇ።  በግምት ጓድቼ ይሄደበታሌ ወዯምሇው አካባቢ ዯንገዜገዜ 

ባሇምሽት  ጉዝ ጀመርኩ ሲፇሰ የዋሇ ዯሜ ራሴን እያዝረ አሊስቆም አያሇኝ ስቆም ስቀመጥ 

ተጉዤ በማይታመን ሁኔታ ጓድች ወዯአለበት ዯረሰኩ። የመጀመሪያ ዯረጃ ሀክምና ተዯረገሌኝ፣ 

ሰሉጥ በስኳር ተበጥብጦ አመጡሌኝ ጠጣሁ እፍዬ አሌኩኝ ጨረቃ ቤቷ ገባች መሬቱ ጨሇመ 

ሇእኔ ግን ነጋሌኝ በማሇት ሞትን ዴሌ የነሳችበትን  ትዜታዋን  አወራችው።  አዎ ፅናት 

ከአመኑበት አሊማ ይመነጫሌና ፅዋሀብ ወዯ ትጥቅ ትግለ ከተቀሊቀሇች 6 ወር ባሌሞሊ ጊዛ 

ውስጥ ነበር ይህን  አይነት የሞት የሽረት እጅግ ከባዴ የህይወት ፇተና ተጋፌጣ  ሞትን ዴሌ 

ነስታ በህዜባዊ ወኔና ፅናት የታገሇችው።  

 

ፅዋሃብ በጦርነት መዋጋትና ማዋጋት ብቻ ሳይሆን ሕዜብን ማስተዲዯርም ትችሌበታሇች።  

ከ1971-1987 ዓ.ም ሇ16 ዓመታት በሠራዊት ውስጥ ከቆየች በኋሊ የታህታይ አዴያቦ ሸራሮ 

ወረዲ አስተዲዲሪ በመሆን በዙህም የተሰጣትን ሥራ ሠርታሇች። ከዙህም በኃሊ በ1997 ዓ.ም 

በተዯረገው የሦስተኛው ዘር ፓርሊማ መን የሽራሮ ሕዜብን በመወከሌ የፓርሊማ አባሌ ሆነች። 

በዴጋሚ በ2002 ዓ.ም. በተካሄዯው ምርጫ ተመርጣ በፓርሊማ የውጭና መከሊከያ ዯህንነት 

ጉዲዮች ቋሚ ኮሚቴ የንዐስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆና እየሠራች ትገኛሇች። በዯርግ ኢሰፓ ሥርዓት 

የመማር ዕዴሌ ያሊገኘችውን ከዴሌ በኋሊ በመማር በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዱግሪ 

አግኝታሇች። 
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      2ኛ ላሊዋ የብአዳን/ኢህአዳግ ታጋይ ታሪክ ፇንቴ  

ታጋይ ታሪክ  ፇንቴ ቀዯም ሲሌ ከአንዴ ቤተሰብ ሇትግሌ በመውጣት ብአዳን/ኢህአዳግን 

ሇማጠናከር ክብር መስዋዕት የከፇሇ ቤተሰብ በማሇት የተጠቀሱት የታጋይ ወ/ሮ ብርሃኔ 

አበራ/ማር/ 4ኛ ሌጅ ናት፡፡  

ታጋይ ታሪክ ፇንቴ ትግለን የተቀሇቀሇችው በ1974 ዓ.ም. ነው መጨረረሻ 

ነው።እንዯማንኛውም ታጋይ ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ ስሌጠናውን  ከሰሇጥነች በኃሊ የዯርግ 

ኢሰፓ ስርዓትን ሇመፊሇም የብአዳን/ኢህአዳግን ሰራዊት ተቀሇቀሇች። በሰራዊቱ የነበራት 

ሃሊፉነት የጋንታ የፖሇቲካ ሃሇፉ(ኮሚሳር) በመሆን  የታጋያዎች ፓሉቲካዊ ጤንነት ተጠብቆ 

የሚታገለሇትን  ህዜባዊ አሊማ ግቡን እንዱያሳኩ   የተሰጣትን የዴርጅቷን ተሌእኮ 

ተወጥታሇች 

ብአዳን/ ኢህአዳግ 1ኛ ዴርጅታዊ ጉባኤ በአካሄዯ ማግስት እንቅስቃሴውን ወዯ ሰሜን ጉንዯር 

ሌዩ ስሙ በሇሳ በሚባሌ አካባቢ በመንቀሳቀስ የአርባያን ከተማ ከዯርግ አገዚዜ ነፃ ሇማውጣት 

በ1976 ዓ.ም. በተዯረገው ጦርነት ታጋይ ታሪክ ፇንቴ ተሳትፊሇች። በወቅቱ የታጋይዎቹ የሰው 

ሏይሌ፤የታጠቁት መሳሪያና  ዯርግ የነበረው ወታዯራዊ ትጥቅና የሰረዊት ብዚት ፌፁም 

የማይመጣጠን ነበር። የዯርግ ሰራዊት የሚዋጋው በተዋጊ ሄላኮፕተርና በሚግ እየታገ ፊታ 

በማይሰጥ ሁኔታ ነበር ጦርነቱ የተካሄዯው፡፡  

ታጋዩቹ የዯርግን ወታዯር ይፊሇሙት የነበረው ወኔና ፅናትን ተሊብሰው ነው ምክንያቱም 

የኢህአዳግ አሊማ የብሄር ብሄረሰቦችን የመናት ትግሌ የእኩሌነት ጥያቄ ምሊሽ የሚሰጥ አሊማ 

በመሆኑ ይህንን አሊማ ሇማሳካት ምትክ የላሊትን ውዴ ህይወትን መስዋዕት ሇማዴረግ ታሪክን 

በዯም ሇመፃፌ ዜግጁነታቸውና ቁርጠኝነታቸው እጅግ ከፌተኛ ነበር። ከእነዙህ ታጋዩች 

መካከሌ አንዶ ታጋይ ታሪክ ፇንቴ ነበረች።  ታጋይዋ  በተዯረገው ጦርነት  በዯርግ ኢሰፖ 

ተዋጊ ሄሉኮፕተር በተተኮሰ ሚንጣ (የከባዴ መሳሪያ ተተኳሽ ጥይት) ከአንቀሊፊችበት ሊትነቃ 

ክብር መስዋዕትነት የከፇሇች ጀግና ታጋይ ነበረች ታሪክ ፇንቴ በብአዳን/ኢህአዳግ ዴርጅት 

ውስጥ የመጀመሪዋ ሴት መስዋእት ነች። 

ሇብሔር ብሔረሰቦች የእኩሌነት መብት መከበር ፣ሇሰሊም፣ ሇሌማትና ሇፆታ   እኩሌነት 

ሲታገለ ቀን ጥሎቸው በዯርግ ኢሰፓ ወታዯር እጅ ወዴቀው (ተማርከው) የዯረሰባቸውን ግፌ 

በሞት አፊፌ ሊይ ቆመው ሇመሪ ዴርጅታቸው ኢህአዳግ የነበራቸውን እምነት ቃሌ 
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ኪዲናቸውን ሳይጠፈ የጦር ሜዲ ጀግንነታቸውን በእስር ቤት ቆይታቸው እንዳት መዴገም 

እንዯቻለ እንዯሚከተው ቀርቧሌ።  

     3ኛ. የህወሃት/ኢህአዳግ ታጋይ ሚር ገ/ክርስቶስ  

የሚር በህቡእ የፖሇቲካ ስራ እንቅስቃሴ አይተናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ በወታዯራዊ እንቅስቃሴ 

የነበራት ሚና እንመሇከታሇን፡፡   በ1970ዎቹ ከነበሩ ሁኔታዎች ሁሇት ሁኔታዎችን ማስታወስ 

ያስፇሌጋሌ፡፡  አንዯኛው ከኢኮኖሚ ጋር የተያያ ነው፡፡ ማሇትም  የጨው/ጋንፊር    / ጥሩ 

ዋጋ የሚያወጣበት ወቅት ነበር፡፡  የጨው ንግዴ በህወሓትና ሇዯርግ የሚሰጠው ጥቅም ከፌተኛ 

ቢሆንም ይበሌጥ የዯርግን ሥርዓት ሇመጣሌ የትጥቅ ትግሌ ያካሂዴ ሇነበረው 

ህወሓት/ኢህአዳግ ግን እጅግ በጣም አስፇሊጊ ነበር፡፡ 

ሁሇተኛው የመኖርና ያሇመኖር ሁኔታ ዯግሞ እስከ 1971 ዓ.ም ከነበረው የዯርግ ሠራዊት 

ብዚትና የጦር መሳሪያ ጋጋታ ፣ በአንፃሩ ዯግሞ የህወሓት/ኢህአዳግ ዴርጅት ቁጥሩ አነስተኛ 

ከመሆኑ የተነሳ ህወሓት ተዯምስሳሇች ከአሁን በኋሊ መንግሥት ያሊችሁን ተቀበለ የሚሇውን 

የዯርግ ኘሮፖጋንዲ ሇማክሸፌ ህወሓት እንዯዴርጅት መኖሩን ሇማረጋገጥ የግዴ መንቀሳቀስ 

ነበረበት፡፡  በዙህ ምክንያት ነው በ1971 ዓ.ም ጥቅምት ወር መጨረሻ ሊይ በጀግናው ታጋይ 

ሓየልም አርአያ የሚመራ ሁሇት ሀይልች ሀይሌ 21 እና 92  ወዯ አጉሊዕ በመንቀሳቀስ 

በተዯረገው ጦርነት ሚር ገ/ክርስቶስ በውጊያው ተሳትፊሇች፡፡ 

ጦርነቱ ተካሂድ አጉሊዕ ከተማ ሇመቆጣርና የተሇያዩ ንብረቶች ሇማግኘት የተቻሇ ቢሆንም 

ሁኔታው ሉሇወጥ ግዴ ሆኑ፡፡ 

ዯርግ በአስተሊሇፇው ትዕዚዜና በነበረው ሁኔታ የተሸበሩ የአጉሊዕ ነዋሪዎች ህወሓት/ኢህአዳግን 

ጠሌተው ሳይሆን የግዴ ህይወታቸውንና ንብረታቸውን በዯርግ እንዲያጡ ሲለ በየአቅጣጫው 

ጥሩንባ እየነፈ እሪ እያለ ጩኸት አሰሙ ፣ ጠመንጃ ታጥቀው የገቡት የህወሓት/ኢህአዳግ 

ታጋዮች /እነ ሚር ገ/ክርስቶስ/ ሁሇት አማራጭ ነበራቸው፡፡ 

የመጀመሪያው አማራጭ ጡሩንባውን እየነፈና እሪታውን እያቀሇጡ ሳይወዴ በግዴ ተገፌቶ ወዯ 

ታጋይዎቹ በሚጠጋው ህዜብ ሊይ ተኩስ መክፇት ፣ መጨፌጨፌ ነበር፡፡  ሁሇተኛው አማራጭ 

የሚከፇሌ መስዋዕትነት ይኑር እንጂ ህዜቡ ሊይ ምንም አይነት ተኩስ ሳይከፌቱ ማፇግፇግ 

ነበር፡፡ 
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የህወሓት/ኢህአዳግ ሠራዊት የመረጡት ሁሇተኛውንና ትክክሇኛ አማራጭ ህዜቡ ሊይ 

ሳይተኩሱ ወዯኋሊ አፇገፇጉ፡፡ 

ይህን የሰማው የዯርግ ወታዯር ከመቀላና ውቅሮ የተንቀሳቀሰው ከበባ አዯረገ፡፡  

የህወሓት/ኢህአዳግ ታጋይዎን ቀዯም ሲሌ ከአጉሊዕ ከተማ ያገኙትን ንብረት /ስኳር ፣ ጨው ../ 

የጫኑ 11 ግመልችን በመያዜ ጎህ ሲቀዴ ወዯ አሳጎል ምሥራቅ አቅጣጫ አመሩ፡፡ ጉዝውም 

ረዥም ፣ ተኩሱም እየበዚ ስሇመጣ ሁለም ታጋይ በኪሱና በሽርጡ የተቻሇውን ያህሌ ስኳር 

እንዱይዜ ተነግሮት ያ፡፡  የተረፇው ስኳር በአካባቢው ወዯሚገኘው ኩሬ እንዱዯፊ ተዯረገ፡፡ 

ሁኔታው ከመሻሻሌ ይሌቅ እየከፊ ሄዯ፡፡  የዯርግ ትዕዚዜ የተሊሇፇሇት ህዜብ እሪታ ካሊሰማ 

የሚዯርስበትን ቅጣት ምን ሉሆን እንዯሚችሌ የሚገምተው ህዜብ ከፉት በመሆን ከኋሊ ዯግሞ 

/የዯርግ ታጣቂዎችንና የዯርግ ወታዯር ሆነው ታጋይዎችን ከበቧቸው፡፡  የዯርግ ወታዯርም 

እየተጠጋ አጅ ሇመያዜ አሰፌስፍ ተቃረበ፡፡ የሁሇቱ ሀይልች መሪ የነበረው ጀግናው ታጋይ 

ሓይልም አርአያ በወቅቱ የወሰዯው እርምጃ የመቶና የሻምበሌ አመራሮችን አወጣጥቶ 1500 

በሚሆኑ የዯርግ ወታዯሮች ሊይ ሳያስቡት ባለበት ቦታ በጨበጣ ውጊያ አስገብቶ በታተናቸው፡፡  

ታጋይዎቹም ሙለቀን እየተዋጉ ከዋለ በኋሊ ጨሇማ ስሇገሊገሊቸው ማን እንዯተሰዋ፣ ማን 

እንዯቀረ፣ ሳይታወቅ በአፊር ሸሇቆዎች ውስጥ አዯሩ፡፡  የተበታተኑ ታጋይዎች በሚቀጥሇው 

ቀን ጠዋት አንዴ በአንዴ መሰባሰብ ጀመሩ፡፡  ውሃ ወዯሚገኝበት አካባቢ በመጓዜ የያዘትን 

ስኳር እየበጠበጡ በመጠጣት ረሃብን ማስታገስ ቻለ፡፡  በሁሇቱም ሃይልች ያለና የላለ 

ታጋይዎች ሲታይ 30 ታጋይዎች አሇመኖራቸው ተረጋገጠ /የተሰዋ ፣ የተማረከውን ፣ ገና 

ያሌመጣውን ጨምሮ ነው/፡፡ 

በዙህ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው በ1971 ዓ.ም አጉሊዕ አካባቢ በተዯረገው ጦርነት የሚር 

ገ/ክርስቶስና የላልች ታጋይዎች እጣ ፇንታ መማረክ የሆነው ህዜብን ሇመታዯግ ሲባሌ 

የተከፇሇ መስዋዕትነት፤ ጠንካራ ህዜባዊ እምነት የወሇዯው ፅናት።  

ታጋይ ሚር ወዯ አዯገችበትና ወዯተማረችበት መቀላ ከተማ ‹‹መያዜን ያሌፇራን መግዯሌን 

አንፇራም›› እያለ ጥይት እየተኮሱ በሚፍክሩ የዯርግ ወታዯሮች ተይዚ እስርቤት ገባች፡፡ ዯግሞ 

ምግብ!! ሇወንበዳ ብሇው  ምግብ ስሇማይሰጧቸው ክፈኛ የርሃብ ጠኔ መቷቸዋሌ፡፡ ሚር 

እንዱህ ስትሌ ተናገረች ‹‹የተማረከ ሰው ነውር ነው በረሃብ አይገዯሌም ከፇሇጋችሁ ያው 

ከእናንተ የምንጠብቀው መረሸን ነው፤ ፇፅሙትና ገሊግለን›› አሇቻቸው ወኔ ሰንቃ ፇገግ 

እያሇች፡፡ ሚር የጠበቀችው ነገር እውን ሆነና ሇመረሸን የእሷ ተራ ዯረሰ ከታሰረችበት ክፌሌ 
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ተጠርታ ወጣች፡፡  ያች ባሇረጅም ራዕይ አርበኛዋ መምህርት ሚር ሇታሪክ የተናገረችው ቃሌ 

‹‹አዎ እኔ ሚር ነኝ እኔ ከ50 በሊይ የእናንተን ወታዯሮች ገዴያሇሁ፤ የእኔ መሞት ሞት 

አይዯሇም ትንሳኤ እንጂ›› ብሊ ስትወጣ በወቅቱ የነበሩት የወይኒ ቤቱ ሴት ጠባቂዎች 

በሰጠችው ምሊሽና በጽናቷ ተገርመው ‹‹እንዳት አይነቷ ፅኑ ሰው ነች ›› ብሇው የተናገሩት 

በታሪክ ምስክርነት ውሎሌ፡፡ 

ስሇጀግና ታጋይነቷ ከያኒ ታጋይ እያሱ በርሄ የሚርን ፅናትን ሇመከር እንዱህ ሲሌ ነበር 

የገጠመሊት 

              ‹‹አሇች እኮ ሚር መች ሞተችና 

                የመቀላ ፅናት የውበት ጌጥ ሆና 

                ቀሇም ነበር መቀነቷ  

                ትምህርት ነበር ጀግንነቷ 

                እንቅሌፌ ነስቷት የህዜብ ብሶት 

                ትግሌ ገባች በወኔና ቆራጥነት›› 

ሚር ዯፊር ስሇሆነች ውጊያ በሚካሄዴበት ወቅት ምን ጊዛም መስመር ሊይ ትገኛሇች፤ ፌፁም 

ወታዯራዊ ቅመምን የታዯሇች ጀግና ነበረች፡፡  ከዙህ የተጨበጠ ሀቅ ተነስቶ እያሱ በርሄ 

በዴጋሜ እንዱህ በማሇት ገጠመሊት፤ 

            ‹‹ስሟም ትጥቋም ያማረባት  

             ታጋይ ሆና የተሳካሊት 

             እንዱህነው ዴርጅት አስባሇች 

             ወኔ ሰንቃ ፇገግ እያሇች›› 

የሰሜኗ ኮከብ መቀላ ከተማ ሚር ገ/ክርስቶስ ያዯገችባት ፤ የተማረችባትና የተረሸነችባት 

ከተማ፡፡ በእነሚርና መሰልቿ መስዋፅትነት በተገኘው ዴሌ መቀላ ከተማ 6ተኛውን አገር 

አቀፌ የብሄር ብሄርሰቦች ቀን ሇማክበር እንግድቿን በዯስታ ተቀብሊ ሇማስተናገዴ እንኳን 

በዯህና መጣችሁ ስትሌ ከመቃበር ቀና ብሇው አንዲፌታ ማየት ቢችለ እንዳት ጥሩ ነበር፡፡ 
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   4ኛ. የብአዳን/ኢህአዳግ ታጋይ ሰርካሇም ታዯሰ  

ታጋይ ሰርካሇም ታዯሰ በአማራ ክሌሌ በዋግ ኸምራ  ሌዩ ብሄረሰብ ዝን ከአገው ብሄረሰብ ነው 

የተወሇዯችው፡፡ ሰርካሇም የብሄር ጭቆና የወሇዲት ታጋይ ነች፡፡ የተወሇዯችበት ብሄረሰብ ህዜብ 

ሲናቅና ሲዋረዴ፤ የአገው ህዜብ ሇስዯት እንጂ ሇሌማት እንዲሌታዯሇ፤ ቋንቋውም 

እንዯመግባቢያ ከመቆጠር ይሌቅ የወፌ ቋንቋ   እየተባሇ ሲነገር እየሰማች ያዯገችበትን ስርዓት 

አምርራ በመጥሊት የብሄር ብሄረሰቦች የእኩሌነት መብት እንዱከበር ከሚታገሇው 

ብአዳን/ኢህአዳግ ህዜባዊ ሰራዊትን ወኔዋን በመሰነቅ  ተቀሊቀሇች፡፡ 

ኪነት አንቂም አዯራጂም፤  የዯከመን አእምሮና ጉሌበት አዜናኝ በመሆኑ ሰርካሇም ከተዋጊነቷ 

ጎን ሇጎን የሰራዊቱ የኪነት ቡዴን አባሌ በመሆን በዴምፃዊነቷ የህዜቡንና የሰራዊቱን የትግሌ 

መንፇስ ማዯስና ማበረታታት ታውቅበታሇች፡፡ ሰርካሇም የምታውቀው ማበረታትን ብቻ  

አይዯሇም ብርታት ከእሷም አሇ፡፡ በውጊያ ሊይ በጣም ቆራጥ ነች፤ በዙህ ጀግንነቷም ከትግሌ  

ጓድቿ ተወዲጅነትን  አትርፊሇች፡፡ ሰርካሇም ፌርሀት የሚባሌ ነገር በዙች ምዴር ሊይ ያሇ 

መሆኑንም የምትነጋ ትመስሊሇች ህይወቷን አሳሌፊ ስትሰጥ። በተሇያዩ  አውዯ ውጊዎች 

ስትካፇሌ አንዴም ቀን ወዯ ኃሊ ብሊ ከጦርነት ፉቷን አዘራ አታውቅም።  በ1977ዓ.ም. ዯጎማና 

ማክሰኝት( ሰሜን ጎንዯር) ዯብረ ቢጥ /ዯቡብ ጎንዯር/በ1978ዓ.ም. ሳንጃ አርማጭሆ ፤ በ1980 

ዓ.ም. ሊሉባሇና ኮረም    እንዱሁም ዋግ አውራጃ ዴሃና ወረዲ ቢውሌ ሊይ በተካሄዯው ጦርነት  

ከተዋጋችባቸው ቦታዎች ጥቂቶቹ ናቸው። ከሰሜን ወል እስከ ሰሜን ሸዋ በተዯረጉት መጠነ 

ሰፉ መቻዎችም በግንባር ቀዯምትነት ተሰሌፊ ህዜባዊ ጀግንነቷን አስመስክራሇች። ይህ ሁለ 

ጀግንነቷ ሰርካሇምን ከተራ ተዋጊነት ቲም መሪነት፤ ከቲም መሪነት ወዯ ጋንታ መሪ ሃሊፉነት 

አዯረሳት።  ሰርካሇም እያዯረች መዋጋትንና ማዋጋትን እየተካነች ወታዯራዊ ሳይንስንና 

ጥበብን ከህዜባዊ እምነት ፅናት ጋር በዯም በአጥንቷ ውስጥ በመዋህደ በቴዎዴሮስ ክፇሇ ጦር  

የሀይሌ 3 የዴርጅት ኃሊፉ ሆና ተመዯበች።   

ሰርካሇም እንኳንስ ሌታስበው ይቅርና በህሌሟም አሌማው የማታውቀው ጉዲይ ገጠማት። ነገሩ 

እንዱህ ነው በ1983 ዓ.ም. ዯቡብ ወል ጉጉፌቱ የተባሇ ቦታ ሊይ ከዯርግ ኢሰፓ ወታዯር 

ስምንተኛና ሶስተኛ ክፌሇ ጦሮች ጋር ውጊያ ተከፇተ፡፡  ሰርካሇም ቆሰሇች፤ በጠሊትም  እጅ 

ወዯቀች። የስምንተኛ ክፌሇ ጦር መሪዎች በእነሱ  አጠራር ስሇ ”ወንበዳው” (ኢህአዳግ) መረጃ  

እንዴትሰጣቸው ፇሌገው ወዯ ዯሴ ከተማ ወሰዶት። ”በሇው በሇው ሲሌ ነው የጀግና አብነቱ፤ 

ሴትም ትዋጋሇች ከነጋ ላሉቱ” እያለ የሚፍክሩትና የሚያስፍከሩት የዯርግ መኮንኖች 
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ሰርካሇምን በንቀት ዓይን ተመሇከቷትና ያሇ አንዲች ማንገራገር የተጠየቀችውን መረጃ  

ሌትሰጥ ትችሊሇች በማሇት ዯሴ ከተማ እስር ቤት ሇተወሰነ ጊዛ አስረዋት ከቆዩ በኳሊ በአንዴ 

የዯርግ መረጃ መኮንን አማካኝነት ስሇዴርጅቱ ብአዳን /ኢህአዳግ  አጠቃሊይ መረጃ 

እንዴትሰጥ  ተጠየቀች።  

ሰርካሇም በመረጃ መኮንን የተጠየቀችውን ጥያቄ ከመመሇስ ይሌቅ መሌሷ እሱን ጠየቀችው 

እንዱህ በማሇት ”ሇእናንተ የምሰጣችሁ ምንዴነው? እነማን ሆናችሁና  የዴርጅቴን ሚስጥር 

ትግለን ሇመጉዲት መረጃ  እንዳት እሰጣችኋሇሁ? የህዜብ ጠሊት አኮ ናችሁ ? ሇጠሊት  መረጃ 

የሚሰጥ ታጋይ የህዜብ ጠሊት ነው″ ስትሌ ያሇአንዲች ፌርሃት መሇሰችሇት። ሚስጥር ሇማግኘት 

ያሰፇሰፇው የዯርግ የመረጃ መኮንን ሰርካሇም የምትፇራ መስልት ሉያስፇራራት ሞከረ፤ 

እያስፇራራም ጠየቃት። የሰጠችው መሌስም እናንተ የህዜብ ጥያቄና ብሶት የማይገባችሁ ናችሁ  

ከእናንተ የምጠብቀው አንዴ ነገር ብቻ ነው። ሞት‼ አሇችና ከተኮፇሰው መረጃ መኮንን  ፉት 

ሊይ ምራቋን ተፊችበት። ″በወንበዳዋ” ታጋይ ሴት ተዋረዯ፤ እንዯ ጦር ሜዲው  በቢሮው 

ውስጥም ዴሌ ነሳችው፤ እጇን ቢይዚትም እጄን አሌሰጥም አሇችው በዴፌረት።  መረጃ መኮንኑ 

በቆራጧ ታጋይ ዴርጊት ተበሳጨ፤ ሽጉጡን አወጣ ግንባሯ ሊይም ዯገነ፤ ጣቱን ምሊጩ ሊይ 

እንዯአስዯገፇ ሇብሄር ብሄረሰቦች የእኩሌነት መብት መከበርና የፋዲራሉዜም ስርዓት እውን 

መሆን በአሊማዋ ፀንታ  ከመረጃ መኮንኑ በተተኮሰች የሽጉጥ ጥይት ግንባሯ  ሊይ ተመታ  

ሕዲር 29 ቀን እውን መሆንን ሳታይ ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ ከወዯቀችበት ሊትነሳ ሇሊዓሇም 

የሞት እንቅሌፌ አሸሇበች። 

የዯርግ ኢሰፓ ሰርዓት ሰርካሇምን የገዯሊት አንዴ ነብሷን  አሌነበረም። ተፇጥሮን እስከተወሰነ 

ወቅት ማግየት ይቻሌ እንዯሆነ እንጂ ጨርሶ ማስቆም አይቻሌምና ብአዳን/ኢህዳግ 

የከሇከሇውን ጋብቻ ፇቅድ ስሇነበር፤ እሷም እንዯሁለም ታጋዮች ካፇቀረችው ታጋይ ጋር ጋብቻ 

መስርታ ነበር።  ትውሌዴን ሇማስቀጠሌ መዋሇዴ ያሇነው።  በዙህም መሰረት ታጋይዋ የ6ወር 

ነፌሰ ጡር ሆና ነው የተገዯሇችው።  ስሇሁኔታው ታማኝነት የቅርብ  ጓዯኛዋ የሆነችውና  

ቴዎዴሮስ ክፌሇጦር የነበረች አብረው በዙሁ ወጊያ ተዋግተው የቆሰሇችና ተማርከው ዯሴ እስር 

ቤት የታሰረችው ታጋይ ሀይከሌ ገሌፃሇች። የጓጓችሇትን ሌጇን ወሌዲ መሳም፤ ፅንሱም 

በህይወት የመኖር መብት ተነፌጎት ከእናቱ ጋር የሞትን ፅዋ ተጏነጨ። 

በአጠቃሊይ መሌኩ ከእነዙህ ሇምሳላነት ከተጠቀሱትም ሆነ ከሁለም ታጋይ ሴቶች ጥንካሬና 

ከዓሊማ ጽናታቸው የምንማረው አሁን ያሇውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ሌማትን የሞት ሽረት 
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ትግሌ በማዴረግ ሴቶች በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዱችለ ዋናው ጠሊታችን የሆነው ዴህነት ሊይ 

ሇመዜመት መረባረብ እንጂ ተጋዮች እንዲሇፈበት  በጦርነት መቁሰሌና መሞት 

አይጠበቅባቸውም፡፡ 

  4.4   በትጥቅ ትግለ ምን ችግሮች ነበሩ?  እንዳትስ ተፇቱ ? 

  4.4.1   የትምክህትና የበታችነት አመሇካከትና ተግባር በውሱን መታየቱ ፡- 
 

- በትግለ ከነበርንበትና ካዯግንበት ስርዓት የተወረሱት በወንድች ጓድች ሴቶች በተሇያየ 

ስራዎች ሲመዯቡ ትችሇዋሇች የሚሌ እምነት ከመጀመሪያው አሇመያዜ ፣ ከዙህም አሌፍ 

እስኪ ከቻለት መትረየስ ይሸከሙ ወተ. በአካሌም እኩሌ ናቸው የሚሌ የተሳሳተ 

አመሇካከትና ተግባር ይንፀባረቅ ነበር፡፡   

-   በሴቶች በኩሌም የሴቶች አኩሌነት መሇኪያ አካሊዊ አዴርጎ ከማየት የተነሳ በእሌህ 

የማትችሇውን ነገር ሇመሸከም መሞከርና ጉዲት ሊይ መውዯቅ የነበረ ዜንባላ ነበር ፣ 

ከዙህም አሌፍ የሴቶችን ጉዲይ አጥብቦ ማየት ከላልቹ ችግሮች ጋር አብሮ እንዯሚፇታ 

አስተሳስሮ አሇማየት፣ የመሳሰለት ናቸው፡፡ 

- በኢህአዳግ ጋብቻ ( ወሲብ)  አይፇቀዴም ነበር፡፡  ሇምሳላ ሕወሀት ከ1967 ዓ.ም 

ጀምሮ እስከ 1977 ፣ ብአዳን ከ1973 እስከ 1977 ጋብቻ አሌነበረም፡፡  ይህ የፀና 

ዱሲፒሉን ታጋይ /ሴትም ወንዴም/ ተግባራዊ አዴርጎታሌ፡፡  ይህ ጉዲይ የሚያሳየው  

የኢህአዳግ ታጋይ ምን ያህሌ ቁርጠኛ እንዯነበር  ነው፡፡  ላሊው ቀርቶ ሇአሊማ ሲባሌ 

ተፇጥሮን መቆጣጠር መቻሌ ምን ያህሌ ከባዴ እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡  ግን ተችሎሌ፡፡  

አሌፍ አሌፍ ግን በግሇሰቦች ችግሮች ሲከሰቱ ይህን የሚያዯርጉት ሴቶች ናቸው አሳሳች 

ናቸው በሚሌ የሚያሸማቅቅ ሁኔታ  ይታይ ነበር ፡፡  

4.4.2   በህብረተሰቡ ሴቶችን ዜቅ አዴርጎ ማየት ፡- 

እነዙህና ላልች በየጊዛው ሲያጋጥሙ ሇነበሩት ችግሮች በሚከተለት መንገዴ ሇመፌታት 

ጥረት ይዯረግ ነበር፡፡  ሲፇቱበት የነበረ አግባብ በአጭሩ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 



 

ሕገ መንግሥታችን ሇብዜሃነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇሕዲሴያችን ገጽ  31 

ሕብረተሰቡ የሴቶች ቦታ ማጀት ነው ከሚሌ ኋሊ ቀር አመሇካከት የተነሳ በስብሰባ 

እንዲይሳተፈ “እኛ ስብሰባውን ሰምተን እንነግራቸው አሇን” ፣ በንቃት እንዲይሳተፈ 

እንቅፊት መሆን ፣ የመሳሰለት ችግሮች በከፌተኛ ዯረጃ ይታዩ ነበር፡፡ 

1. በየወቅቱ በመገምገም የማስተካከሌ እንቅስቃሴ እንዯተጠበቀ ሆኖ በየወቅቱ ሰፊፉ የሴቶች 

ኮንፇረንሶች በማካሄዴ አቅም የሚገነባበትና ተሞክሮ የሚገኝበት መዴረኮች ይጋጁ 

ነበር፡፡  እነዙህ ኮንፇረንሶች ስሇ ሴቶች ጥያቄና መዯባዊ ትግሌ፣ ስሇ ላልች የአፌሪካ ፣ 

የኤሽያ /ቬትናም፣ ቻይና/ የትጥቅ ትግሌ ተሞክሮ ከራሳችን የትግሌ ተሞክሮ በመቀመር 

የሚገብበት ስሇነበር ትሌቅ ወኔና መነሳሳት የሚፇጥሩ መዴረኮች ነበሩ፡፡ 

2. ሴት ታጋዮች በማህበር ተዯራጅተው እንዱንቀሳቀሱ ማዴረግ ፡- 

- በህወሓትና በብአዳን /በዚን ጊዛ ኢህዳን/ ታጋይ ሴቶች የራሳቸው ማህበር ነበራቸው፡፡ 

ማተዯኣትና ኢታሴማ በሚሌ መጠሪያ ተዯራጅተው ራሳቸውን የማብቃት፣ የሚገጥማቸውን 

ችግሮች እንዳት መወጣት እንዲሇባቸውና አርአያ ሆነው ሲቪሌ ሴቶችን በተዯራጀ 

እንዱያንቀሳቅሱ ጥረት ያዯርጉ ነበር፡፡  የታጋይ ሴቶች ማህበር በትጥቅ ትግሌ 

የማተዯኣት የራሱ መፅሄት ሓሪና ፣ የኢታሴማ ዴርብ ዜናር ፤ መወያያ ፅሐፌ ዯግሞ 

መቓሌሕ ፣ በሚሌ ወተ. ወዯ ሠራዊቱ ይሠራጩና ውይይት ይዯረግባቸው ነበር፡፡  

ከዙህም አሌፍ ስሇ ሴቶች ጥያቄና አፇታቱ ከአሇም የሴቶች እንቅስቃሴ ተሞክሮ 

/አውሮፓ ፣ አሜሪካና ኤሽያ/ ከኢትዮጵያ ካሇው ነባራዊ ሁኔታ በማስተሳሰር የሚያሰሇጥን 

ማርች 8 በሚሌ የሚጠራ ት/ቤት ነበረ፡፡  ይህ ትምህርት ቤት በ1976 ዓ.ም 

ከህወሓት/ኢህአዳግ ነፃ መሬት ሆኖ ከብአዳንና ህወሓት ሴቶች /ሲቪሌም ታጋዮችም/ 

ሇአንዴ ወር ተኩሌ የሚሰጥ ስሌጠና ነበር፡፡  ሇሴቶቹ ስሇሚታገለሇት ዓሊማ እንዯ ሴቶች 

ብቁ ሆነው እንዱገኙ በጣም አጋዥ ነበር፡፡ 

3. የኢህአዳግ አመራር ሇሴቶች ጥያቄ ብቁ አመራር በመስጠት  

   -   ህወሓት ገና ከ1967 ዓ.ም ዯዯቢት ሲመሰረት ጀምሮ በመቀጠሌም እንዯ ኢህአዳግ ስሇ 

ሴቶች ጥያቄ ግሌፅ አቋም ስሇነበረው በኘሮግራሙና በተግባሩ ሴቶች ተዯራጅተው ብቁ 

ታጋይ ሆነው እንዱገኙ ትክክሇኛውን አመራር ሰጥቷሌ፡፡  ስሇሆነም በቁጥር 1 እና 2 

ያየነው ሴቶች ራሳቸው ተዯራጅተው መዴረኩን ተጠቅመው እንዱንቀሳቀሱ ትኩረት ሰጥቶ 
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በተግባር የመራ ዱሞክራሲያዊ ዴርጅት ነው ኢህአዳግ፡፡  የኢህአዳግ ሠራዊትም ይህን 

ተገንዜቦ በእሇት ተእሇት እንቅስቃሴ ቀጣይነት ያሇው ግንባታ ይዯረግ ነበር፡፡ 

 -   በወቅቱ ብዘዎቹ ሴቶች ሌክ እንዯላሊው ፣ አርሶአዯር ስሇነበሩ የተሇያዩ የሠራዊት 

የክህልት ማሰሌጠኛና የአካዲሚክ ትምህርት ቤቶች ነበሩ፡፡  በዙህ ሴቶቹ በመስፇርቱ 

መሠረትና በሌዩ ትኩረት አሠራር ከወንድቹ ጋር ይሳተፈ ነበር፡፡  ይህ እንዲሇ ሆኖ ግን 

በተሇይ ሴቶች ብቻ የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶችም ነበሩ፡፡  ሇምሳላ፡- 

       ሀ.  ማርታ ት/ቤት ፡- እንዯ የማህበራዊ ኑሮ እዴገት ዓይነት የሴቶችን የስራ ጫና የሚቀንስና 

ሴቶች ስሇሌጆቻቸውና ራሳቸው እውቀት አግኝተው የቤተሰብና የእናትነት ሚናቸውን በሳይንሳዊ 

መንገዴ እንዱጫወቱ የሚያስችሌ የሚሰሇጥኑበት ማርታ ትምህርት ቤት ተከፌቶ ሴት ታጋዮች 

እየሰሇጠኑ ወዯ ነፃ መሬት እየተሰማሩ አርሶአዯር ሴቶችን ስሇራሳቸው ተፇጥሮና እንክብካቤ ፣ 

ሌጅ አስተዲዯግ ፣ አመጋገብ ፣ የተሻሻሇ ምዴጃና ላልች ሞያዎች ያስተምሩ ነበር፡፡  በወቅቱ 

ጥሩ ውጤት የነበረውና አሁን የእርሻና የጤና ኤክስቴንሽን ስራ መስራትና ተሞክሮ ሆኖ 

ይገኛሌ፡፡ 

ሇ.  አካዲሚክ ት/ቤት /71/፡- ይህ የአካዲሚክ ትምህርት ቤት ሆኖ ከ1-6ኛ ክፌሌ በአጭር ጊዛ 

አርሶአዯር ታጋይ ሴቶች የሚማሩበት ሁኔታ ነበር፡፡ 

እነዙህ ሶስቱም /ማርች 8 ፣ ማርታና አካዲሚክ ት/ቤት /71/ ሴቶቹ በፖሇቲካ ብቁ ሆነው 

በትምህርትም ከመሏይምነት ማጥፊት ጀምሮ /ማርች 8/ እስከ 1ኛ ዯረጃ ትምህርት እዴሌ 

አግኝተው የተሻሇ ተሳትፍና የአመራር ቦታ እንዱኖራቸው ያግዘ ነበሩ፡፡ 

በማጠቃሇሌ በትጥቅ ትግለ ይህ የህዜብ ማዕበሌ በዙህ ፅሐፌ የሴቶችን ንቁና ሰፉ ተሳትፍ 

ሉታይ የቻሇው የዴርጅታችን ኢህአዳግ ዳሞክራሲያዊ በመሆኑና ሴቶችም ዴርብ ዴርብርብ 

ጭቆና ስሊሊቸው ነው፡፡  ጭቆናቸው የሚፇታበት መንገዴም በተግባር እያዩ የመሬት 

ባሇቤትነት የመዯራጀት መብት ወተ.. የእኩሌነት ብርሃን ስሊዩ አምነው ተነሳስተው 

ተዯራጅተው የህዜባዊ ማዕበለ አካሌ ሆነው መሄዴ ስሇቻለ ነው፡፡  አሁንም የሴቶችን ችግር 

በተሟሊ ሇመፌታትና የእኩሌነት ሂዯቱን ሇማፊጠን ወሳኝ የሴቶች የተዯራጀ ተሳትፍና የሴቶች 

እኩሌነት ፣ የሌማት ጉዲይ በመሆኑ ሁለም ዯጋፉ ሚናውን በመጫወት ነው፡፡ 
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የሴቶች መብት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 

ሪፏብሉክ  

ሕገ መንግሥት 

 

በክብርት ወ/ሮ አይሮሪት መሏመዴ 

በኢትዮዽያ ሲቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ላክቸረርና በኢፋዳሪ 

የፋዳሬሽን ምክር ቤት የሕገመንግስት ጉዲዮች አጣሪ ጉባኤ 

አባሌ 

LLM 
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ክፌሌ ሁሇት 

የሴቶች መብት በኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ  

ሕገ መንግሥት 

ኢትዮጵያ ወዯተሟሊ  የማህበራዊ ፌትህ ሰርዓት ሇመሸጋገር ያሇፇችበት ታሪካዊ ሂዯት በርካታ 

አስቸጋሪ እንቅፊቶች የነበሩበት ነው፡፡ ምንም እንኳን ለዓሊዊነቷ ተጠብቆ የኖረች አገር መሆኗ 

ቢታወቅም የህዜቦቿን ኑሮ  በሚዯነግገው ውስጣዊ የአስተዲዯር ስርዓቷ ከተቀየሩት የአፌሪካ 

አገሮች ጋር ሲነጻጸር እምብዚም የሚያኮራ ገጽታ ሳይኖረው ሇረጅም ጊዛ ቆይቷሌ፡፡ ይህ 

ዛጎችን አንገት የሚያስዯፊ የመሌካም አስተዲዯር እጦት ከተንጸባረቀባቸው የህይወት መስኮች 

አንደ የአገሪቷን ሴቶች እጣፊንታ የሚመሇከተው ክፌሌ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ 

እንዯማንኛውም የህብረተሰብ ክፌሌ ሴቶች በሁለም የህብረተሰብቡ የተሇያዩ መዯቦች (Social 

classes) ብሔር ብሔረሰቦችና እምነት ተኮር ማህበረሰቦች ውስጥ ይገኛለ፡፡ ሁለንም የአገሪቱን 

ሴቶች በጋራ የሚያስተሳስረው  አንደና መሠረታዊው ምክንያት ሁለም የጭቆና ሰሇባ ሆነው 

የኖሩበት እውነታ ነው፡፡  ስሇሆነም በአገራችን ዱሞክራሲና ማህበራዊ ፌትህ እንዱገነባ 

በተዯረጉ ትግልች በመጀመሪያው ረዴፌ ሊይ ተሰሌፇው የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ ያዯረጉ 

ብልም መስዋትነት የከፇለ እህቶቻችን ቁጥር ጥቂት የማይባሌ ነው፡፡ 

የዙያም መስዋትነት ፌሬና ውጤት ሇመሆን የበቃው ሀገራችን ዚሬ ዳሞክራሲያዊ ሰርዓት 

ሇመገንባት በቁርጠኝነት የገባችበት ሂዯት ነው፡፡  በዙህ ረገዴ የሚጠቀሰው የመጀመሪያው 

ታሪካዊ ዴርጊት ዚሬ በስራ ሊይ የሚገኘው የኢትዮዽያ ፋዳራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ 

(የኢፋዳሪ) ህገመንግስት በ1987 መጽዯቁ እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡  ሕገ መንግስቱ በሴቶች ሊይ 

ይዯርስ የነበረውን የመናት ጭቆና ሇማስወገዴ የነዯፇው ስርዓት ምን ይመስሊሌ? ህገመንግስቱ 

በስራ ሊይ ከመዋለ በፉት በነበሩት መናት የአገራችን  ህግና ስርዓት ሴቶችን በሚመሇከት 

የፇጠረው ዕዴሌ ነበረን? ዚሬስ ሇሴቶች መብት ሕገመንግስታዊ እውቅና ከመስጠት ባሇፇ 
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መብቱ በተግባር የሚታይና የሚዲሰስ እውነት ይሆን ንዴ አስፇሊጊው የፖሉሲና የህግ ማእቀፌ 

በእውነት ተርግቶሇታሌ ወይ ? እነዙህንና የመሳሰለትን ጥያቄዎች በዙህ አጭር ጊዛ በሰፉው 

ሇመተንተን የሚቻሌ ባይሆንም ቢያንስ በጉዲዩ  ሊይ ሰፊ ያሇ ውይይት ሇመጋበዜ በሚያስችሌ 

መጠን አንዲንዴ መሠረታዊ ሀሳቦችን ሇማቅረብ እሞክራሇሁ፡፡  

የኢፋዳሪ ህገ መንግስት ሇመናት ተጨቁነው ሇኖሩ የህብረተሰብ ክፌልች ሰብዓዊና 

ዳሞክራሲያዊ መብቶችን ከማረጋገጡም በተጨማሪ ሴቶች በሴትነታቸው በመብቶቻቸው ሙለ 

በሙለ ተጠቃሚ ሇመሆን እንዱችለ ሰፊ ያሇ  እንዴምታ ያሊቸው ዴንጋጌዎችን አካቶ 

ቀርቧሌ፡፡ ይህንን በሚመሇከት ሕገመንግስቱ የያዚቸው ዴንጋጌዎች ቢያንስ በሶስት የተሇያዩ 

ክፌልች መዴቦ መመሌከት ይቻሌ ይሆናሌ፡፡  

እነዙህም ፡- 

1. ሕገ መንግሥቱ በቀጥታ ሴቶችን በሚመሇከት ያካተታቸው ዴንጋጌዎች፣ 

2. የሴቶችን መብት በቀጥታ የሚመሇከቱና ኢትዮዽያ የተቀበሇቻቸው ዓሇማቀፌ የሰብዓዊ 

መብት ስምምነቶችን ተፇጻሚነት ሇማረጋገጥ ህገመንግስቱ የሰጠው ዋስትና፣ 

3. ሕገ መንግሥቱ በላልች ዜርዜር ህጎች፣ ፖሉሲዎችና ላልች የማስፇጸሚያ ሰነድች 

እንዱሸፇኑ መሰረታዊ ህገመንግስታዊ ማዕቀፌ የሰጣቸው ጉዲዮች ናቸው፡፡ 

(1)  ሕገ መንግሥቱ በቀጥታ ሴቶችን በሚመሇከት የተሟለ ዴንጋጌዎችን የሰጣቸው 

ጉዲዮች 

በዙህ ስር ምናሌባትም በግንባር ቀዯምትነት የሚጠቀሰው በህገመንግስቱ ምእራፌ 3 አንቀጽ 35 

ነው፡፡ ይህ አንቀጽ 9 ንዐሳን አንቀጾችን ያካተተ ሲሆን ሴቶች ህገ-መንግስቱ ባረጋገጠሊቸው 

መብቶችና ጥበቃዎች በመጠቀም ረገዴ ከወንድች ጋር እኩሌ መብት እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡   

በዙህም መሠረት ሇጋብቻ ዕዴሜ የዯረሱ ወንዴና ሴት በር፣ በብሔር ፣ በብሔረሰብ ወይም 
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በሀይማኖት ሌዩነት ሳይዯረግባቸው የማግባትና ቤተሰብ የመመስረት መብት እንዲሊቸው 

ይዯነግጋሌ፡፡ በተመሳሳይ በጋብቻ አፇጻጸም፣ በጋብቻ መንና በፌቺ ጊዛ እኩሌ መብት 

እንዲሊቸው  አንቀጽ 34 ያስገነዜባሌ፡፡ በዙህም መሰረት ጋብቻ በተጋቢዎች ነጻና ሙለ ፇቃዴ 

ሊይ ብቻ እንዯሚመሰረትና ቤተሰብ ከህብረተሰብና ከመንግስት ጥበቃ የማግኘት መብት 

እንዲሇው በአጽእኖት ይገሌጻሌ፡፡   በአጠቃሊይ ሴቶች በጋብቻ ህይወት ከወንድች ጋር እኩሌ 

መብት እንዲሊቸው ህገ መንግስቱ በማያሻማ መሌኩ ዯንግጓሌ፡፡ በተጨማም የሕገመንግስቱ 

አንቀጽ 35(4) ሴቶች በእኩሌነት እንዲይሳተፈ እንቅፊት የሆኑትንና ጉዲት የሚያስከትለባቸው 

ህጎች ወጎችና ሌማድች እንዲይፇጸሙ ከሌክሎሌ፡፡ በዙህም መሰረት የቤተሰብ ህግ በዛግነትና 

በጡረታ መብት ሊይ ተዯንግጎ የነበረው የአዴሌዎ ሁኔታና የህግ ማእቀፍች ተሽረው 

በምትካቸው የሴቶችን እኩሌነት በማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ርፍች የሚያረጋግጡ 

ህጎችና ፖሉሲዎች ተፇጻሚ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡  እንዱሁም በአንቀጽ 35(6) ሴቶች 

በብሔራዊ የሌማት ፖሉሲዎች እቅዴ፣ በፕሮጀክቶች ዜግጅትና አፇጻጸም በተሇይ የሴቶችን 

ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ሀሳባቸውን በተሟሊ ሁኔታ እንዱሰጡ የመጠየቅ መብት 

እንዱኖራቸው ተዯንግጓሌ፡፡ በዙህ ረገዴ ሴቶች ዴምጻቸውንና ሀሳባቸውን ሇመስጠት 

እንዱያስችሊቸውና በኢኮኖሚው ፣ በፖሇቲካውና በማህበራዊ መስክ ተሳትፎቸውን ሇማጠናከር 

በማእከሌ በክሌሌና በየዯረጃው በባሇቤትነት የሚከታተሌ የሴቶች ጉዲይ መዋቅር እንዱኖር 

ተዯርጓሌ፡፡ የስራና የንብረት የማፌራት መብቶችን በተመሇከተ የኢፋዳሪ ሕገመንግስት 

አንቀጽ 35(7) እና አንቀጽ 42(መ) ሴቶች የቅጥር፣ የስራ እዴገት፣ የእኩሌ ክፌያና ጡረታን 

የማስተሊሇፌ እኩሌ መብት እንዲሊቸው ይዯነግጋሌ፡፡ በተያያ ሁኔታ ከወሉዴና ከጤንነት ጋር 

በተገናኘ የተሇመዯው ዓይነት አዴል እንዲይፇጸምባቸው ጠንካራ ሕገመንግስታዊ ዋስትና 

የሚሰጥ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ 
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የዙህ ሕገ መንግሥታዊ ዴንጋጌ የቱን ያህሌ ሇሴቶች መብት ጥበቃ ሊቂነት ያሇው ዋስትና 

እንዯሰጠ ሇማስተዋሌ ላልች ሁሇት የሕገመንግስቱን ዴንጋጌዎች ማስታወስ ይገባሌ፡፡  

(ሀ)  በሕገ መንግሥቱ ዕውቅና ያገኘን የዛጎች መብት በየትኛውም ጊዛና ቦታ ሉጥስ የሚችሌ 

ሕግ፣ ዯንብ ወይም ፖሉሲ ቢወጣ በጭራሽ ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡ ይሄንን በሕገ 

መንግሥቱ የተካተቱ የሴቶች መብት ሊሇማክበር ሲባሌ የትኛውንም ዓይነት እርምጃ ሇመውሰዴ 

ቢሞከር ሙከራው   ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌበት በር ተግቷሌ ማሇት ነው፡፡   ሇዙህም የሕገ 

መንግሥቱን አንቀጽ 9(1) መሇስ ብል ማጤን ይበቃሌ፡፡ 

      “ሕገ መንግስቱ የሀገሪቱ የበሊይ ሕግ ነው፡፡ ማንኛውም ሕግ ሌማዲዊ አሠራር እንዱሁም 

የመንግሥት አካሌ ወይም ባሇስሌጣን ውሳኔ ከዙህ ህገመንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ 

ተፇጻሚነት አይኖረውም፡፡” 

(ሇ) ይህ ከፌ ብል የጠቀስነውና የሴቶችን መብት በሊቂነት ዋስትና የሰጠው ዴንጋጌ  

የተካተተው በህገ መንግስቱ ምእራፌ 3 ውስጥ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው ሁለ በህገመንግስቱ 

ምእራፌ 3 ውስጥ የተካተቱት መብቶች ሊቂነት ሇማረጋገጥ ሲባሌ የተሰጠ ላሊ ተጨማሪ 

ዋስትና አሇ፡፡  ይኸውም የህገመንግስቱን አንቀጾች ሇማሻሻሌ ስርዓቱ በሚፇቅዯው መንገዴ 

ሙከራ ቢዯረግ  በምእራፌ 3 ውስጥ የተካተቱትን መብቶች በሚመሇከት ሉዯረግ የሚችሇው 

ማሻሻያ ተፇፃሚ ሉሆን የሚችሇው  በሀገሪቷ ክሌልች በሙለ ማሇትም የፋዳራለ መንግስት 

የተሇያዩ ተቋማትን ጨምሮ ያሇምንም ተቃውሞ ዴጋፌ ካገኘ ብቻ ነው፡፡ ሇዙህም አንቀጽ 104 

እና 105(1) ማየቱ ተገቢ ነው፡፡ 

አንቀጽ 104  

አንዴ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሀሳብ የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ 

የዯገፇ የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ የዯገፇው ወይም ከፋዳሬሽኑ አባሌ 
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ክሌልች ውስጥ አንዴ ሦስተኛው የክሌሌ ምክር ቤቶች በዴምጽ ብሌጫ የዯገፈት ከሆነ 

ሇውይይትና ሇውሳኔ ሇመሊው ሕዜብና የሕገ መንግሥቱ መሻሻሌ ሇሚመሇከታቸው ክፌልች 

ይቀርባሌ፡፡ 

አንቀጽ 105 (1) 

በዙህ ሕገ መንግሥት ምዕራፌ ሦስት የተረሩት መብቶችና ነጻነቶች በሙለ ይህ አንቀጽ 

እንዱሁም አንቀጽ 104 ሉሻሻለ የሚችለት በሚከተሇው አኳኋን ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

ሀ/ ሁለም የክሌሌ ምክር ቤቶች የቀረበውን ማሻሻያ በዴምጽ ብሌጫ ሲያፀዴቁ ፣ 

ሇ/ የፋዳራለ መንግስት የሕዜብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁሇት ሶሰተኛ ዴምጽ የቀረበውን ማሻሻያ 

ሲያጸዴቀው እና 

ሏ/ የፋዳሬሽኑ ምክር ቤት በሁሇት ሦስተኛ ዴምጽ ማሻሻያውን ሲያጸዴቀው ነው፡፡ 

(2)  የሴቶችን መብት እውቅና የሰጡ አሇምአቀፌና አህጉራዊ የሰብዓዊ መብት 

ስምምነቶችን ተፇጻሚነት ሇማረጋገጥ የተሰጠው ህገ መንግስታዊ ዋስትና 

እንዯሚታወቀው ሁለ ኢትዮዽያ በርካታ ዓሇምአቀፌ ስምምነቶችን ሇማክበር ግዳታ 

ገብታሇች፡፡   ከነዙህ ውስጥ ከፉልቹ በሙለ ወይም በከፉሌ የሴቶችን መብት የሚመሇከቱ 

ናቸው፡፡ እነዙህን በሚመሇከት የህገመንግስቱን አንቀጽ 13(2) እንመሌከት፡፡ 

“በዙህ ምዕራፌ የተረሩት መሰረታዊ የመብቶችና የነጻነቶች ዴንጋጌዎች ኢትዮዽያ 

ከተቀበሇቻቸው ዓሇምአቀፌ የሰብዓዊ መብቶች ሕግጋት ዓሇምአቀፌ የሰብዓዊ መብቶች 

ስምምነቶችና ዓሇም አቀፌ ሠነድች መርሆዎች ጋር በተጣጣመ መንገዴ ይተረጎማለ፡፡” 
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የዙህ እንዴምታ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ስንመሇከት በተሇይ ህገመንግስቱ ያካተታቸው የሴቶች 

መብቶችን የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎችን አተረጓጎም በሚመሇከት በየትኛውም ጊዛና ሁኔታ 

በፇቀዯ ሇመተርጎም እንዲይሞከር ሇመከሊከሌ መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ፡፡   በላሊ አነጋገር 

የሴቶችን መብት የሚመሇከቱ ዓሇም አቀፌ ስምምነቶች አንዴም በራሳቸው ተፇጻሚነት አሊቸው 

አሌፍ ተርፍም በሕገ መንግሥታችን የተካተቱ መሰሌ ዯንጋጌዎችን አተረጓጎም በሚመሇከት 

ሊቂነት ያሇው ‘standard’ ይሰጣለ፡፡ 

(3)  ዜርዜር ሕጎች፣ፖሉሲዎች እና ላልች የማስፇጸሚያ ሰነድች እንዱወጣሊቸው 

በማእቀፌነት የሚያገሇግለ፡ የሕገ መንግሥቱ ዴንጋጌዎች 

በኢፋዳሪ ህገመንግስት እውቅና ያገኙ መብቶች፣ ነጻነቶች ጥቅሞች፣ እዴልች ወተ  

በየትኛውም መስክ ጾታን መነሻ ያዯረገ አዴል ሳይፇጸም ሴቶችን እኩሌ ተጠቃሚ 

እንዱያዯርጉ የተሇያዩ ዴንጋጌዎች ተካተውባቸዋሌ፡፡   ይሁን እንጂ እንዯሰፉ ማእቀፌ 

ሉወሰደ ከሚችለ አንቀጾች አንደ በህገመንግስቱ አንቀጽ 25 እውቅና ያገኘው የሴቶች 

እኩሌነት መብት ነው፡፡ 

በዙህ መሠረት ሴቶች በተሇምድ ሇአዴል እና ሇጭቆና ይጋሇጡባቸው በነበሩ የተሇያዩ 

የፖሇቲካ፣ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የባህሌ መስኮች ከእንግዱህ የሚወጡ ህጎችም ሆኑ 

ፖሉሲዎች ከፌ ብል ሇተጠቀሰው የህገመንግስቱ የእኩሌነት ዴንጋጌ የግዳታ ተገዥ መሆን 

ይኖርባቸዋሌ ማሇት ነው፡፡ 

በዙህ ረገዴ እኩሌነትን ሇማረጋገጥ የተረጉት የተሇያዩ ሰነድች(ሇምሳላ ብሔራዊ የሴቶች 

ጉዲይ ፖሉሲ፣ የሴቶች የእዴገትና የሇውጥ ፓኬጅ) እኩሌነትን እውን ሇማዴረግ በሁሇት 

የተሇያዩ አቅጣጫዎች ተገቢውን እርምጃ እንዱወሰዴ እንዯመነሻ ያገሇግሊለ ፡፡ አንዯኛው 

አቅጣጫ ከእንግዱህ ማሇትም በኢፋዳሪ ህገመንግስት ስር የተሇመዯው ዓይነት አዴልና ጭቆና 
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እንዲይካሄዴ ይከሊከሊለ፡፡ በተመሳሳይም የሚወጡ ህጎችም ሆኑ ፖሉሲዎች እኩሌነትን 

መሠረት ያዯረጉ እንዱሆኑ ያስገዴዲለ፡፡ ሁሇተኛው አቅጣጫ እስከዚሬ የተፇጸመው ታሪካዊ 

ጭቆናና አዴል ያዯረሰውን ጥፊትና ጉዲት የሚታዯግ የሌዩ ዴጋፌ ስትራቴጂ በየዯረጃው 

ተፇጻሚ እንዱሆን ያበረታታለ፡፡ በዙህ ረገዴ የኢፋዳሪ ሕገመንግስት  አንቀጽ 35(3)  ሴቶች 

በበታችነትና በሌዩነት በመታየታቸው የዯረሰባቸውን የታሪክ  ጠባሳ ከግምት ውስጥ በማስገባት 

ይህ ጠባሳ እንዱሽርሊቸው በተጨማሪ የዴጋፌ እርምጃዎች ተጠቃሚ የመሆን መብት 

እንዲሊቸው ዯንግጓሌ፡፡ የዙህ ንዐስ አንቀጽ  ዋና ዓሊማ የሴቶች የእኩሌነት ጥያቄ በሕግ 

በመዯንገግ ብቻ ሉፇታ እንዯማይችሌ የሚያሳይ ሲሆን የሴቶችን የእኩሌነት መብት በተግባር 

ሇመተርጎምና የሴቶችን ተሳትፍ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና በፖሇቲካዊ መስክ ሇማጠናከር 

እንዱቻሌ የሴቶችን ነባራዊ ሁኔታ ያገናበ ተጨማሪ እርምጃዎች መውሰዴ አስፇሊጊ መሆኑን 

በአጽንዖት ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡ 

በመሆኑም ትምህርትንና የሠራተኛ መብትን በሚመሇከት ሇሴቶች ሌዩ ዴጋፌ እንዯሚዯረግ 

አግባብ ያሊቸው ሕጎች ይዯነገጋለ፡፡ ሇምሳላ አዱሱ የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 

650/2001 በአንቀጽ 39(4) የተጎደ የህብረተሰብ ክፌልች ሌዩ የቅበሊ ስነ-ስርዓት እንዯሚኖርና 

ዜርዜሩን በተመሇከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ዯንብ እንዯሚወሰን ያትታሌ፡፡ 

በተጨማሪም የፋዳራሌ መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቁጥር 515/1999  አንቀጽ 13 ሴት ሠራተኞች 

በምሌመሊ መረጣና ቅጥር ሊይ ሌዩ ዴጋፌ እንዯሚዯረግሊቸው ይረዜራሌ፡፡ በዙህ ረገዴ ገና ሉሟለ 

የሚገባቸው ብዘ የማስተካከያ እርምጃዎች ቢቀሩም እስካሁን የተዯረሰበትም ዯረጃ ቀሊሌ የሚባሌ 

አይዯሇም፡፡ 

የኢፋዳሪ ሕገ መንግሥት ታሪካዊ ቦታ 
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ከፌ ብል በተጠቀሰው ሁኔታ ሕገ መንግስታችን ሴቶችን በሚመሇከት ያካተታቸው ዴንጋጌዎችን ባህሪ 

ሇመመሌከት ተሞክሯሌ፡፡ በተያያ ሁኔታ የዛጎችን ሰብዓዊ መብት(ማሇትም የሴቶችን መብት ጨምሮ) 

በሚመሇከት የኢፋዳሪ ሕገመንግስት በኢትዮዽያ ታሪክ ውስጥ የሚይውን ቦታ ማጤን ይኖርብን 

ይሆናሌ፡፡ 

ሀ/ የሕገመንግስቱ አጠቃሊይ መንፇስና ዓሊማ የተካተቱበት መግቢያው( The Preamble ) ገና ከውጥኑ 

ሕገ መንግሥቱ ሇመናት ሲጨቆኑ የነበሩ ህዜቦች የጋራ ራዕይ መገሇጫ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ በዙሁ 

መግቢያ የሰፇረውን ሰፉ መሠረታዊ ሀሳብ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ያሇ አንዴ ሀረግ መሇስ ብሇን 

ማስተዋሌ ይገባናሌ፡፡ ይኸውም እኛ የኢትዮዽያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች “ መጪው የጋራ 

ዕዴሊችን መመስረት ያሇበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዚባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማችንን 

በማሳዯግ ሊይ መሆኑን በመቀበሌ” ይህ የወዯፉት የአብሮ መኖር መርህ ብሔር ብሔረሰቦችን ብቻ 

ሳይሆን ላልችንም ተጨቁነው የኖሩ የህብረተሰብ ክፌልች ማሇትም ሴቶችንም ጭምር የሚመሇከት 

ነው፡፡ በላሊ አነጋገር ህገመንግስቱ ህዜቦች ከመናት ጭቆና ወጥተው በነጻነትና በእኩሌነት አብረው 

ሇመኖር የተቀበለት ራዕይ መገሇጫ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

ሇ/ ከዙህ ቀዯም ብሇው በስራ ሊይ የነበሩት የአገሪቱ ህግጋተ መንግስት ሁሇቱም የህዜቦችን እኩሌነትና 

ነፃነት ማረጋገጥ ዋነኛ አሊማችን ነው ብሇው ቃሌ የገቡም አሌነበሩም ፡፡   ሇረጅም መናት በስራ ሊይ 

የዋሇው ሕገመንግስት የውዴ አገዚዜን ህጋዊነት ሇማረጋገጥ የወጣ ስሇመሆኑ እራሱ ሕገመንግስቱም 

የሚዯብቀው ነገር አሌነበረም፡፡  ከዙያም በኋሊ ዯርግ ከመውዯቁ ጥቂት ዓመታት ቀዯም ብል በስራ ሊይ 

የዋሇው ህገመንግስት አንዴን ርዕዮተዓሇምና ፓርቲ በብቸኝነት በስሌጣን ሊይ ሇማቆየት የወጣ ሰነዴ 

መሆኑ እራሱ ሕገመንግስቱ የዯበቀ አሌነበረም፡፡   ስሇሆነም የኢፋዳሪ ሕገመንግስት ከቀዯምቶቹ ጋር 

ሉነፃፀር የሚችሌበት ማነፃፀሪያ መሠረት የሇም፡፡ ይህም ማሇት በዙህ ጽሁፌ የቀረቡትንና መሠሌ 

የዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውጥኖች ሇአገራችን ህብረተሰብ በማሳወቅ ረገዴ የመጀመሪያው ሕገ 

መንግሥት ነው፡፡ ስሇሆነም ስሇተግባራዊነቱ፣ ስሇሊቂነቱና ስሇቀጣይነቱ ሁለም የህብረተሰብ 

ክፌልች ሉጨነቁሇትና ሉታገለሇት ይገባሌ፡፡ 
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2.  በማሕበራዊ ሌማት መስክ  

 2.1. ትምህርት 
 

ከትምህርት አኳያ ሕገ መንግሥቱ ከመጽዯቁ በፉት  ከ20% በታች የነበረው አጠቃሊይ 

የትምህርት ሽፊን እምርታ ያስመገበ ሲሆን ርፈ የሴቶችን እኩሌነት በተግባር በማረጋገጥ  

ረገዴ ቁሌፌና የማይተካ ሚና አሇው።በ2002 በጀት አመት በአንዯኛ ዯረጃ(1-8) ጥቅሌ የሴቶች 

ተሳትፍ 93.5%፣የወንድች98.7%፣ንጥር የሴቶች ተሳትፍ 86.5%፣የወንድች 89.3%፣1ኛ ዯረጃ 

የመጀመሪያ እርከን(1-4)ንጥር ተሳትፍ 90.1%፣የወንድች92.9%፣የአንዯኛ ዯረጃ 2ኛእርከን(5-

8)ንጥር የሴቶች ተሳትፍ 52%፣የወንድች51.9% ዯርሷሌ። የቴክኒክና ሙያ የሴቶች ተሳትፍ 

48% ፣ተግባር ተኮር የጏሌማሶች ትምህርት የሴቶች ተሳትፍም ግሌፅ ስትራቴጂ ተነዴፍ 

የሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊትን በማረባረብ ተግባራዊ ከተዯረገበት ካሇፈት 4 አመታት 

ወዱህ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ተጨባጭ እዴገት እያሳየ መጥቷሌ?? የሴቶች የዩኒቨርሲቲ ተሳትፍ እዙህ 

ግባ ከማይባሌበት ዜቅተኛ ዯረጃ  29% ዯርሷሌ ፣የዴህረ ምረቃ ትምህርትም እጅግ ዜቅተኛ 

ከነበረበት እዴገት እያሳዬ ነው።ከእነዙህ ቁጥሮች በስተጀርባ በወሳኝ መሌኩ የሴቶችን ህይወትና 

ሁኔታ በወሳኝ መሌኩ የተቀየረበትና እየተቀየረበተ ያሇ የስርነቀሌ እዴገትና ሇውጥ ሀዱዴ 

የተረጋ መሆኑን ነው። ይህ ጥራትን በማረጋገጥ ሂዯት በሚከናወኑ ተግባራት እንዱሁም 

በተሇያየ ዯረጃ ተግባራዊ የሆኑ የሌዩ ዴጋፌ እርምጃዎችን በብቃትና በጥራት በማስቀጠሌ 

በተሇይም ከመጀመሪያ ዯረጃ 2ኛ እርከን እስከ ዩኒቨርሲቲ ያሇውን የሴቶች ተሳትፍና 

ተጠቃሚነት ወዯ ሊቀ ምእራፌ ማሸጋገር ያስችሊሌ።በትምህርት ርፌ በወንድችና በሴቶች 

መካከሌ ያሇው ክፌተት እየጠበበ መጥቷሌ።መፃኢ እዴለና ሁኔታው በሁሇንተናዊ ገፁ ምቹ 

መዯሊዴሌ የሚፇጥር መሆኑን ማሳያ ነው።የስነ ዛጋና ስነ ምግባር ትምህርትም አዱሱን 

ትውሌዴ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ያሇው ዛጋ አዴርጎ በመቅረፅ  የተዚባ የስርአተ ፆታ 

ግንኙነት ሚዚኑን በሚያስተካክሌ በሂዯትም ታሪክ የተዋቸውን ጠባሳዎች በወሳኝ መሌኩ  

ሇመፊቅ የሚያስችሌ ትጥቅ በማስታጠቅ የማይተካ ዴርሻውን እንዯሚወጣ ተስፊ ሰጪ 

ፌፃሜዎች በመታየት ሊይ ናቸው።ይህ የህግ መንግስታችንን ሩቅ አሳቢነትና 

ተራማጅነት((pprrooggrreessssiivveenneessss))   አንደ ማሳያ ሆኖ  ይታያሌ።  

 

በ5 ዓመቱ የእዴገትና የትራንስፍርሜሽን እቅዴም ይህንኑ የበሇጠ አጠናክሮ 

ሇመቀጠሌየሚያስችሌ አቅጣጫ ተቀርፆ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ።  
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2.2. ጤና 

በጤና መስክ መከሊከሌን መሠረት ያዯረገው የጤና ፖሉሲው በአጠቃሊይ ከዙሁ ፖሉሲ 

የተረረው የጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ በተሇይ አጠቃሊይ ሕብረተሰቡ ጤናውን በራሱ  

ሇማምረት የሚያስችሇውን አቅጣጫ ቀይሷሌ።የጤና ኤክስቴንሽን ማእክሌ በዋናነት ሴቶችና 

ሕፃናት ናቸው። ከዙህ አኳያ የግሌና የአካባቢ ንጽሕና፣ የሥነ ተዋሌድ ጤና 

አገሌግልት፣የአመጋገብ፣ኤች አይ ቪ ኤዴስና ወባን ወተ…ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ አቅጣጭ 

በማስቀመጥ ህብረተሰቡን በአጠቃሊይና ሴቶችንና ህፃናትን በተሇይ ተጠቃሚ ሇማዴረግ 

ያስቻለ በርካታ ተግባራት ተከናውኗሌ።ከ32,000 በሊይ ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኞችን 

በማሰሌጠን የሴቶችን ጤና የሚጎደ ጉዲዮች ሊይ የቤት ሇቤት ትምህርት በመስጠት 

የአስተሳሰብ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ ስራ ተሰርቷሌ።ከምንምበሊይሴት የጤና 

ኤክስቴንሽን ሞያተኞቹ በአብዚኛው(98%አካባቢ) በፆታቸው ሴቶች በመሆናቸው ሴቶች ከሴቶች 

ጋር ብቻ መወያየትን በሚመርጡባቸው ጉዲዮች ሊይ የጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኞችን የቅርብ 

ዴጋፌና ምክር በማግኘት ተጠቃሚ መሆን ችሇዋሌ።ከግሌና ከአካባቢ ንፅህና አኳያ ሴቶችን 

ሇተሇያዩ የጤና ችግሮች ይዲርጉ የነበሩ አሰራሮችን ሇመቀየር የአመሇካከት ሇውጥ ከማምጣት 

ጀምሮ ከአካባቢ ቁሳቁስ በሚመረቱ (ቴክኖልጂዎች) በአዲዱስ አሰራሮች፣ የተዯገፇ ስራ 

በመስራት (ማገድ ቆጣቢ ምዴጃዎች፣የእቃ መዯርዯሪያ ወተ…) ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋሌ። 

ይሄው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ከቅርብ ጊዛ ወዱህ በከተማም ተግባራዊ መዯረግ የጀመረ 

በመሆኑ በከተማ የሚገኙ ሴቶችም ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋሌ። ሇእናቶች ምቹ የሆነ የጤና 

አገሌግልት ሥርዓት ሇመርጋት ያስችሌ ንዴ ከ32,000 በሊይ ሴት የጤና ኤክስቴንሽን 

ሙያተኞችን አማካይነትና  በየቀበላው በተገነባው የጤና ኬሊና እየተስፊፊ ባሇው የጤና ጣቢያ 

አገሌግልት ፣ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ በሌዩ ፕሮግራሞች ጭምር በማሰሌጠንና በማሠማራት 

የእናቶች ሞት ቀዯም ሲሌ(1985) ከነበረበት 1046 ከ100 ሺህ እናቶች ወዯ 590 ሇመቀነስ 

አስችሎሌ። በቀጣይ በአምስት ዓመቱ መጨረሻ 267 እናቶች ሇማዴረስ ከፌተኛ 

ርብርብ እየተዯረገ በመሆኑ ሴቶች የሴትነት ፀጋቸው የሚያስዯስታቸው እንጂ የሚያሳዜናቸውና 

የሚያሳስባቸው እንዲይሆን፣ ህይወት ሇመስጠት ህይወት ማጣት እንዱያበቃ ከፌተኛ ርብርብ 

እየተዯረገ በመሆኑ አበረታች ውጤት መመዜገብ ጀምሯሌ።የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሙ 

በአጠቃሊይ የአኗኗር ይቤ ሇውጥ ሉያመጣ የሚችሌ ፕሮግራም መሆኑ በአንዲንዴ አካባቢዎች 

የታዩ ምርጥ ሌምድች ያረጋገጡት በመሆኑ ሴቶች ይህን ፕሮግራም በዋነኛ ባሇቤትነት ይው 

እንዱሄደ ሇማስቻሌ በትግራይ ክሌሌ በሞዳሌነት የተጀመረው የሴቶች የጤና ሌማት ሰራዊት 
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ግንባታ ከጅምሩ ይበሌ የሚያሰኝ ውጤት ማስመዜገብ በመጀመሩ ከወዱሁ የሴቶችን የሊቀ 

ተሳትፍና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ፕሮግራም መሆኑን አንዴ ማሳያ ነው። 

 

2.3 ከመሰረተ ሌማት አኳያ 
 

  2.3.1 ውሀ 

ውሀን ሇቤተሰቡ ማቅረብ በህብረተሰቡ ንዴ ዋነኛ የሴቶች ተሌእኮ ተዯርጎ ስሇሚቆጠር በዙህ 

ሳቢያ ሴቶች ረዥም ሰአትና መንገዴ በመጓዜ ጤናቸውን ከመጉዲት አሌፇው ሇተሇያዩ የሀይሌ 

ጥቃቶች ሰሇባ የሚሆኑበት አስከፉ ሁኔታ ነበር።ባሇፈት አመታትየውሃ ሽፊንን ሇማሳዯግ 

በተሰራውሥራበከተማ ሽፊኑ 91.5%፣በገጠር65.8% የዯረሰ በመሆኑ በከተማም በገጠርም 

በአቅራቢያ ማግኘት የተቻሇበት ሁኔታ ተፇጥራሌ።ይህ ከማንም በሊይ ሇሴቶች 

ስሌታዊ(Strategic)ጠቀሜታና ትርጉም ያሇው በመሆኑ ሴቶች ጊዛያቸውንና ጉሌበታቸውን 

የሚያባክኑበት ሁኔታ ቀርቶ ይህንኑ በምርት ተግባር ሇማዋሌ የሚያስችሌ ሁኔታ ተፇጥሯሌ። 

ትምህርት ቤት ሇመሄዴ፣ ጥናት ሇማጥናት፣ ከተሇያየ የኃይሌ ጥቃት፣ ወተ.. ሇመጠበቅ 

አይነተኛ አስተዋፅኦ አበርክቷሌ።  

 

2.3.2. መንገዴ 

ሴቶች በማህበረሰቡ በተሰጣቸው የስራ ክፌፌሌ ምክኒያት እሇት ተእሇት የቤተሰቡን ኑሮ 

የመምራት ሃሊፉነት በእነርሱ ጫንቃ ሊይ ወዴቆ ይገኛሌ። በዙህም ምክንያት ራቅ ያለ 

ቦታዎች አንዲንዴ ጥናቶች እንዯሚያሳዩት ከ5-7ሰአት የእግር መንገዴ የሚጓዘበት ሁኔታ 

እንዲሇ ያሳያሌ።በዙህም ምክኒያት ሇተሇያዩ የጤና ችግሮች፣የሀይሌ ጥቃቶችና ሇምርት ተግባር 

ሉውሌ ቢችሌ የሊቀ ጥቅም ሉያስገኙ የሚችለ እዴልችን የሚጎዲበት ሁኔታ ይፇጠራሌ።ሊሇፈት 

አመታት(15) በተከናወኑ ተግባራት39% የሚሆኑ ቀበላዎች ክረምት ከበጋ በሚያስኬዴ መንገዴ 

የተገናኙመሆናቸው፣በአማካይ ክረምት ከበጋ የሚያስኬደ መንገድች ሊይ ሇመዴረስ የሚወስዯው 

ጊዛ በሰአት በ2002 ወዯ 3.7 ዜቅ ማሇት ችሎሌ።ምንም እንኳን በዜርዜር ጥናት መመሇስ 

የሚገባቸው ጉዲዮች ቢኖሩም ዜንባላውን ስንመሇከት ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየተሻሻሇ ከመጣው  

የገጠር ትራንስፖርትአሁን ባሇበት የእዴገት ዯረጃም ቢሆን  የሴቶችን ጫና በማቃሇሌ ረገዴ 

ትርጉም ያሇው ዴርሻ ይኖረዋሌ።ከምንም በሊይ ከወሉዴ ጋር ተያይዝ የሚያጋጥም የእናቶች 

ሞትን በመቀነስ ረገዴ መግየትን በመቀነስ በሂዯትም በማስወገዴ በወቅቱ የህክምና ተቋም 

ሇመዴረስ ያስችሊሌና። ሴቶች ያመረቱትን ምርት ወዯ ገበያ እንዱያወጡ በማስቻሌ ረገዴም 
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ተጠቃሚነታቸውን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ሆኖ ይገኛሌ። ይህን የተጀመረውን ጥረት በሊቀ 

ዯረጃ ሇማፊጠንበያዜነው የመርሀ ግብር መን በእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅደ አማካይነት 

በተሇይም በገጠር 72000 ኪ.ሜ ክረምት ከበጋ የሚያስገቡ መንገድችን ሇመገንባት ታቅድ ወዯ 

ተግባር የተገባ በመሆኑ፣የገጠር ትራንስፖርት ሇማስፊፊት የሚያስችሌ ስትራቴጂ በሂዯት ሊይ 

በመሆኑ ከምንም በሊይ የሴቶችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ወዯሊቀ ምእራፌ ሇማሸጋገር 

የሚያስችሌ መሆኑ አንዴ ማሳያ ነው። 

 

2.3.3. የኃይሌ አቅርቦትና ተስማሚ የገጠር ቴክኖልጂ መስፊፊት 

በዙህም መስክ የተከናወኑና እየተከናወኑ ያለ ተግባራት ከማንም በሊይ ሴቶችን ተጠቃሚ 

ማዴረግ የሚያስችለ መሆናቸው ሊይ ከሴቶች በሊይ ምስክር አያሻውም።ባሇፈት አመታት 

የኤላክትሪክ አገሌግልት ሽፊኑ እጅግ ዜቅተኛ ከነበረበት 41% እዴገት ያሳየ በመሆኑ ይህም 

በርካታ የገጠር ከተሞችንና ቀበላዎችን ተጠቃሚ ማዴረግ የጀመረ በመሆኑ በገጠር ሇሴቶች 

ተስማሚ ቴክኖልጂዎችን በፌጥነት ሇማስፊፊት የሚያስችሌ መሆኑን መገንብ 

ይቻሊሌ።ሇአብነትም በገጠር የወፌጮ አገሌግልትን ሇማስፊፊት እንዯ ቀዴሞ ባሇሀብቱን ብቻ 

መጠበቅ ሳያስፇሌግ በአንዲንዴ አካባቢዎች የሴቶች ማህበራት፣የአርሶአዯር የህብረት ስራ 

ማህበራት ራሳቸው አገሌግልቱን በማስፊፊት ሂዯት ሊይ ይገኛሌ።በዙህም የሴቶችን የስራጫና 

በማቃሇሌ ትርጉም ያሇው ሚና መጫወት ጀምሯሌ።በቀጣይም ይበሌጥ አጠናክሮ በመቀጠሌ 

75% የሚሆኑ የገጠርና የከተማ ቀበላዎችን የአገሌግልቱ ተጠቃሚ ሇማዴረግ በተወጠነው 

የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ አማካይነት የሴቶችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ወዯ ሊቀ 

ምእራፌ ሇማሸጋገር የሚያስችሌ መሆኑን ማሳያ ነው። 

በገጠር ተስማሚ ቴክኖልጂ ረገዴም ሴቶች ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋሌ።አማራጭ የሀይሌ 

አቅርቦት መስፊፊት በመጀመሩ የባዮ ጋዜ፣ ምርጥ ምዴጃ (ተዯራጅተው በማምረት ጭምር 

የገቢ ምንጫቸውን በማሳዯግ)ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋሌ። 

3.  በፖሇቲካ መስክ  

3.1. ከሰሊም አኳያ 

ሰሊም ሇአንዴ ሀገር፣ሇዛጎች፣ሇፌጥረታት በአጠቃሊይ አስፇሊጊነቱ ሇዴርዴር የማይቀርብ ቢሆንም 

ሇሴቶች ዯግሞ ከአንዴ በሊይ ትርጉም አሇው።ይህ በመሰረቱ ሴቶች በራሳቸው፣በቤተሰባቸውና 

በህብረተሰቡ ውስጥ ካሊቸው ሚና የሚነሳ ስሇሆነ ነው።ከዙህ አኳያ ከማንም በሊይ ከሰሊም 

ተጠቃሚ ናቸው ማሇት ይቻሊሌ።ዚሬ ወንዴ ሌጅ ሲወሌደ ሇጦርነት ይማገዲሌ ብሇው 
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የሚያዜኑበት ገፅታ ተቀይሮ፣በየጉርጓዴ የሚዯብቁበት ሁኔታ ተቀይሮ፣በባሇቤቶቻችን ሊይ ምን 

አይነት የክተት ጥሪ ይታወጅ ይሆን ብሇው ሳያዜኑ፣ሳይጨነቁ በምትኩ ወንዴ ሌጆቻቸውንም 

ሆነ ሴቶችን ‘‘ከምኔው የ2ኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው የትኛው ዩኒቨርሲቲ ይዯርሳቸው 

ይሁን? መች ተምረው ተመርቀው ሰው ሆነው ሰው ያዯርጉኝ ይሆን?’’ የሚሇው ጉጉትና 

ጭንቀት አይልየሚገኝበት ወቅት ሊይ በመዴረሳቸው ከሰሊም ከማንውም በሊይ ሴቶች ተጠቃሚ 

መሆን ችሇዋሌ፡፡   

 

3.2. ከመዯራጀትና የአመራርነት ሚናቸውን ከመጫወት አኳያ 

በመሠረቱ ሕገ መንግሥቱ ዋስትና በሰጠባቸውና ጥበቃ ባዯረገሊቸው መሠረታዊ የዱሞክራሲ 

መብቶች ውስጥ ዛጏች /ማንኛውም ሰው/ ሰው በፇሇገው አዯረጃጀት ተዯራጅቶ የመንቀሳቀስ 

መብት ሲሆን ከዙህ አኳያ ከቀበላ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፌ ዯረጃ በተረጉ 

አዯረጃጀቶች(ሇአብነት፦የኢትዮጵያ ሴቶቸ ፋዯሬሽን፣የኢህአዳግ ሴቶች ሉግ ወተ…)ውስጥ 

በፇሇጉት አዯረጃጀት በመዯራጀት በአባሌነት፣ በአመራርነት እየተሳተፈ ይገኛለ። 

የዚሬመዯራጀታቸው ሇራሳቸው በራሳቸው ጉዲይ ዘሪያ ሇመምከር ሇመሣተፌ እዴሌ 

ማግኘታቸውና የተሳትፍ መዴረኩ መስፊት አንዴ ጉዲይ ሆኖ የአመራር ሚና ሇመጫወት 

የሚያስችሌ መዴረክ ሆኖም እያገሇገሊቸው በመሆኑ የሴቶች ተሳትፍና ተጠቃሚነት መጠናከር 

መጀመሩ አንዴ ማሳያ ነው።  

 

በገጠር መሌካም አስተዲዯር ፓኬጅ በተቀመጠው መሠረት ከራሳቸው አዯረጃጀቶች ባሻገርም 

በገጠርም በከተማም በየዯረጃው በሚገኙ የቀበላ የሕዜብ ምክር ቤቶች በመሳተፌ 

ተሌእኮአቸውን እየተወጡ ይገኛለ። ከቀበላ እስከ ሀገር አቀፌ በሚገኙ ሕግ አውጪ፣ ሕግ 

አስፇፃሚ እንዱሁም በየዯረጃው በሚገኙ ሕግ ተርጓሚ አካሊት ውስጥ በመሳተፌ ሚናቸውን 

እየተጫወቱ ይገኛለ።ይህ በሴቶች በራሳቸውና በህብረተሰቡ ተይው  የነበሩ 

አመሇካከቶችን(ሴቶች መምራት አይችለም)መስበር የጀመረ ነው። ይህ ጅምር መሌካም ሆኖ 

ያሇፈት ሥርዓታት ውጤት የሆነውን የሴቶች የበታችነት አመሇካከት በሴቶች በራሣቸውና 

በሕብረተሰቡ በአጠቃሊይ ከጊዛ ወዯ ጊዛ መሻሻልች እያሳየ ቢሆንም መሄዴ ከሚገባን ርቀት 

አኳያ ገና ብዘ ይቀራሌ። ይህን የአመሇካከት ችግር ሇመፌታት የሚያስችሌ ጠንካራ የተዯራጀ 

እንቅስቃሴ ሇመፌጠር የሚያስችሌ የተግባር እንቅስቃሴ ውስጥ ተገብቷሌ፤ በቀጣይም 
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ተጠናክሮ ሉቀጥሌ ይገባሌ።በእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅደ አማካይነት የተቀመጡ 

አቅጣጫዎችና ግቦች የተጀመረውን ውጤት ወዯሊቀ ዯረጃ ሇማሸጋገር የሚያስችለ ናቸው። 

 
4. ከፌትሕና ከመሌካም አስተዲዯር አኳያ  

 
ከዙህ ቀዯም በወጡ የወንጀሌ ሕግ፣ የቤተሰብ ሕግ፣ ወተ… ላልች ሕጏች የሴቶችን 

ተጠቃሚነት ሇማረጋገጥ በሚያስችሌ መንገዴ በመታየታቸው ሴቶችን የሚጏደ፣ ዜቅ አዴርገው 

የሚያዩ ሕጏች እንዱሻሻለ ተዯርጓሌ። በዙህም በሴቶች ሊይ የሚፇፀሙ ሌዩ ሌዩ ጥቃቶች 

እንዲይፇፀሙ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሥራ ሇመሥራት በር ከፌቷሌ። ከዙያም ባሻገር ተፇጽሞ 

ሲገኝም ቅጣት ሇመቅጣት የሚያስችሌ በመሆኑ እንዯ የሴት ሌጅ ግርዚት፣ጠሇፊ፣ ያሇ እዴሜ 

ጋብቻ የመቀነስ አዜማሚያ ያሳዩበት /በ1997 ዓ.ም ከነበረበት74% ወዯ 37.7%፣ 23.3% ወዯ 

12.7%፣ ከ33.1% ወዯ21.4%  በ2002 መጨረሻ የቀነሰበት አዎንታዊ ውጤት እየታዬ ሲሆን 

ተግባራዊ መዯረግ የመጀመሪያው የፌትህ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም የፌትህ ተቋማትን 

ተዯራሽነት ሇማስፊፊት የሚያስችለ ተግባራት ተከናውነዋሌ።ከዙህም ባሻገር በሴቶችሊይ 

የሚፇፀሙ በዯልችን ሇመከሊከሌ ተፇፅመው ሲገኙም ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ በማስወሰዴ 

ረገዴ የማስቀጣት(የርትእ ምጣኔው/የጥፊተኝነት ምጣኔ) ቀዴሞ ከነበረበት13% ወዯ78% 

አዴጓሌ። በቀጣይም የአገሌግልት ጥራቱን ይበሌጥ ሇማጎሌበት የባሇዴርሻ አካሊትን የተቀናጀ 

ተሳትፍ በሚያረጋግጥ አኳኋን ይበሌጥ አጠናክሮ ሇመቀጠሌ የሚያስችሌ አቅጣጫ ተቀምጦ 

ተግባራዊ እየተዯረገ በመሆኑ የሴቶች ተሳትፍና ተጠቃሚነት ወዯሊቀ ምእራፌ የሚሸጋገር 

መሆኑ ማሳያ ነው። 

5.  ዋና ዋና ተግዲሮቶች 
 ሴቶች በተዯራጀ መንገዴ የነቃ ተሳትፍ በማዴረግና ሇችግሮቻቸው ዋነኛ መፌትሄ ራሳቸው 

ሴቶች መሆናቸው ሊይ(ዋነኛ ስትራቴጂክ ኃይሌ)  በአመሇካከትም ጭምር በተገቢው 

ያሌተያና በሚፇሇገው ዯረጃ ያሌዯረሰ መሆኑ፤ 

 በህብረተሰብ ዯረጃ ያለ ሴቶችን ዜቅ አዴረገው የሚመሇከቱ አመሇካከቶች በሚፇሇገው 

ዯረጃ ያሌተቀረፈ መሆናቸው(የትምክህት አመሇካከት)፣ 

 ሴቶች ስሇ ራሳቸው ያሊቸው ዜቅተኛ አመሇካከት 
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6.  የመፌትሄ ሀሳቦች 
 

 አዯረጃጀቶቻቸውን በማጠናከር /በየወቅቱ የሚያጋጥሙ የአመሇካከት ክህልት፣ አቅርቦት፣ 

ዴጋፌና ክትትሌ ማነቆዎችን በማያቋርጥ አኳኋን በዋናነት በራሳቸው በመፌታት/። 

 በአመሇካከት ዯረጃ ያሇውን የዜቅተኝነት አስተሳሰብ ሇመስበር የሚያስችሌ ባሇዴርሻ 

አካሊትን ባሳተፇ መንገዴ  ተከታታይነት ያሇው የተቀናጀና የተሳሰረ የማስፇፀም አቅም 

ግንባታ ተግባራት ማከናወን፣ 

 ከሕገ መንግሥቱ የመነጩና መገሇጫ የሆኑ ፖሉሲዎች፣ስትራቴጂዎችና ፓኬጆችን 

ተግባራዊነት አጠናክሮ በመቀጠሌ የሴቶችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት ይበሌጥ በማስፊት 

በህብረተሰቡ ውስጥ ያለና የተዚቡ አመሇካከቶችን ከተግባር ጋር በማስተሳሰር 

በማያቋርጥ አኳኋን ዯረጃ በዯረጃ በመቅረፌ በህብረተሰብ ዯረጃ አመሇካከት የመሇወጥ 

ስራ መስራት፣ 

 

ምንጭ 

o የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ 2003-2007 ዓ.ም:ገንብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስቴር 
o የግብርና ሚኒስቴር 2003 የሴቶች ጉዲይ ዲይሬክቶሬት ሪፖርት 
o www//moa.gov.et 
o www//moh.gov.et 
o የአፌሪካ የእርስ በርስ መገማገሚያ ስሌት የኢትዮጵያ ሪፖርት 2010 እ.ኤ.አ 
o ???? ?? ?? ??   ?? //??   ???? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ???? ?? ??   ???? ?? ??   ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??   ?? //??   ???? ?? ??   

?? ?? ??   ?? ?? ?? ???? ?? ??   ???? ?? ??   ?? ?? ?? ?? ??  
o ?? ???? ……  ?? ???? ?? 22000022  ?????? ??   ?? ?? ??   ???? ?? ??   ?? ?? ??   ?? ?? ?? ???? ?? ??   ???? ?? ??  

o (ምንጭ የትግይ አራስ ነብሮች እውነተኛ ታሪክ በትግራይ ሴቶች ማህበር የታተመ 

በኢፋዱሪ ሴቶች ሚ/ር የተተረጎመ መፅሏፌ መጋቢት 2002 ዓ.ም.) 
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ማጠቃሇያ 

 

ከሊይ የተገሇፁትንት የሴቶች ተሳትፍና ተጠቃሚነት መረጋገጥ በላሊ በኩሌ ሰብአዊና ዱሞክራሲያዊ 

መብቶቻቸው በሕገ መንግሥታዊ ጥበቃና ዋስትና ማግኘት በትግሌ የተረጋገጡ እንጂ ስጦታቸው 

ምንጩን በተገቢው መጠበቅ ሇዙህ ብ መቆም ከምንም በሊይ የተጠቃሚው ወገን ነውና! ማሇትም የኛ 

የሴቶች በመሆኑ በተዯራጀም በተናጠሌም ኃሊፉነታችንን እንወጣ!!           

እስካሁን ከሊይ የተጠቀሱ ውጤቶች ወዯሊቀ ምዕራፌ በማሸጋገር የሴቶችን ተሳትፍና ተጠቃሚነት 

የበሇጠ ማረጋገጥ እንዯሚቻሌ ያሳዩ በመሆናቸው ተሳትፍና ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ  የተጀመረ 

እንጂ የተጠናቀቀ ጉዝ ባሇመሆኑ የሁለንም አካሊት የተዯራጀና የተቀናጀ ርብርብ በቀጣይነት  

ይጠይቃሌ፡፡ 

 

 


