
                    

         "  ነፃነትን የማያወቁ ነፃ አውጪዎች " 
                   የትግራይ ሴቶች ህልውና በጭቆና ስር . . . . . . . 
                                                       ከጀሚላ አብዱልቃድር 
           

            ያኔ የትግል ራህይ ሀ ተብሎ ሲጀመር መሳርያ አንስተው ለነፃነታቸው 
ለመብታቸው ደማቸውን ያፈሰሱ ንፁህ ኢትዮጵያውያን ደማቸው የደረቀ ያህል 
ያ የተሰሁለትና ያፈሰሱለት የነፃነት ህልም  
ጨልሞ ሁሉም ነገር ተዘንግቶ ነፃነት፣ዲሞክራሲያዊ ስርሃት፣የዜጎች  
መብት እንደገና አዲስ ትግል የሚሻበት ጊዜ ላይ መድረሳችን ለትግራይ ህዝብ 
ብቻ ሳይሆን ሃገር ወዳድ ለሆነ ለመላው ኢትዮጵያዊ የሚያሳዝንና የሚያሳፍር 
ነገር ነው። 
          ኢህአዲግ ወይም ህወሓት ያኔ የቆሙለትንና ለዘመናት ሲታገሉለት 
የነበረውን አላማቸውን ዘንግተው ዛሬ እነሱ ራሳቸው በጨቋኝነት አመራራዊ 
ስርሃት ውስጥ መዘፈቃቸው የማነታቸው መገለጫ ነው። ከዲሞክራሲያዊ 
አመራር ፀረ ዲሞክራሲያዊ ፣በአፈናና በወታደራዊ አገዛዝ ፣በዜጎች ላይ የፈላጭ 
ቆራጭነት ስሜት በተሞላ የአስተዳደር እርከን ላይ መሆናቸው ነፃነትን 
የማያውቁ ነፃ አውጪነታቸውን  ጎላ አድርጎ የሚያንፅባርቅ ነው ። 
            ኢህአዲግ እና ህወሓት ከስም ልዩነት ውጪ በባህሪ፣ በአስተዳደር  
ፖሊሲ ፣በአወቃቀር ረገድ አንድ ናቸው።የፌዴራል አስተዳዳሪ ፓርቲ የሆነው 
ኢህአዲግ ከመቶ ዘጠና ፐርሰንት ማለት ይቻላል አባሎቹ በህወሓት ስር 
የታቀፉ አባሎች ናቸው። በአስተዳደርም ይሁን በፓርቲ ፖሊሲም ምንም 
ልዪነት የላቸውም ። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ በባህል  ፣በአኗኗር 
ዘይቤ፣በማህበራዊ ኑሮ፣ የረጅም ጊዜ ትስስር ካለው ከሌሎች ብሄሮች 
ያተረፈው ነገር ቢኖር ጥላቻ፣ቂም፣ስነ-ልቦናዊ ተፅህኖ፣መከፋፈልን ፣እንጂ 
አንዳችም 
 የፈየደለት ነገር የለም ። 
           ህወሓት በትግራይ ልጆች ስም የሚያራምደው የፖለቲካ ፖሊሲ 
በራሱና ለትግራይ ህዝብ እኛ እናውቅልሃለን በሚሉ ስርሃት  
አልባ በሆኑ በራሱ ባለስልጣኖች የረቀቀና የተነደፈ እንጂ በትግራይ ህዝብ 
ፍላጎትና አስተሳሰብ የተነደፈ ፖሊሲ አይደለም ። ይህን ማንም ሃገር ወዳድ 
የሆነ ኢትዩጵያዊ ሁሉ ሊያውቅውና ሊያጤነው ይገባል።  



 እስኪ የትኛው የትግራይ ተወላጅ ነው ነፃ በሆነና ዲሞክራሲን በተመረኮዘ  
መንገድ የራሱን ፍላጎትና መብት  የሚያራምደው ??? ይህን መልስ ለትግራይ 
ልጆች እተወዋለው ።ህወሓት በሚያስተዳ ድረው  የትግራይ ክልል ይህ ጥያቄ 
እንደ ህልም የሚታይና የሚታሰብ ነው ። 
           ያኔ በትጥቅ ትግል ለነፃነትና ለመብት የወደቁና ደማቸውን ያፈሰሱ 
የትግራይ ሴቶች ለዚህ ዓላማ የለሽ የአስተዳደር ራህይ ብለው ነው እንዴ 
ደማቸውን ያፈሰሱት የተሰውት ? የኢህአዲግና የህወሓት ባለስልጣኖች ይህን 
ለአንድ አፍታ ቆም ብለው ሊያጤኑት በተገባቸው ነበር ። የትግራይ ሴቶች 
ህልውና ዛሬም በጭቆና ቀንበር ውስጥ ነው። 
 ባለስልጣኖቻችን የስልጣን ጥማቸውን ከማርካት ውጭ ለትግራይ ያበረከቱት 
አንድም አስተዋፅዎ የለም። ትግራይ ዛሬም ሌላ ራህይ ላይ ነች ። 
            ኢትዮጵያ በዓለም የፕሬስ አፈናና የሴቶች መብት ከሚረገጥባቸውና 
የሰብዓዊ መብቶች ከሚጣስባችው ሃገሮች አንዷ መሆኗ የሰብዓዊ መብት 
ተከራካሪ ድርጅቶች (Human Right Organizations ) የየዕለት አጀንዳ ነው 
።የትግራይ ሴቶች የትምህርት ፣ የአስተዳደር ፣የመናገር ፣በነፃነት የመንቀሳቀስ 
መብቶቻቸው በገዥው ፓርቲ ፍላጎትና ጥቅም የተገደበና የተወሰነ  ነው ። 
ሴቶች በማያውቁትና መሰረት የለሽ በሆኑ የገዥው ጥርጣሬዎች 
ለአፈና፣ለእስራት፣ለግርፋት፣ለአስገድዶ መደፈር  ዒላማ በሆኑባት ያቺ የነፃነት 
ትግል በር ቀዳጅ የሆነች ምድር ዛሬም አዲስ ትግል ትሻለች ለአዲስ 
ነፃነት፣ለአዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት፣ለዜጎች መብት መከበር ፣ለሰላም. . . . . . 
. ለሁሉም ጊዜ አለው ።    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



 
           


