ቀን ፡

የካቲት 29 ቀን 2011 ዓ.ም.

(March 8, 2019)

አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ ጋዜጣዊ መግለጫ

“ለማርች 8 እንኳን አደረሳችሁ”
(ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን (ማርች 8) 108ኛ ዓመት ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ)

ለመላው የኢትዮጵያ ሴቶች ለ108ኛው የዓለም ሴቶች ቀን ማርች 8 እንኳን አደረሳችሁ እንላለን ከ
“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ”።
ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ዝግጅቶች ይከበራል። ማርች 8 ለሴቶች
ያለፈውን ዘመን ተጋድሎ ዘክረው ለአሁኑና ለቀጣዩ ትውልድ ትምህርት ጥለው ከሚያልፉ በዓላት
አንዱ ነው። በዓለም ሕዝቦች በተለይም በሴቶች መብት ተቆርቋሪዎችና ደጋፊዎች ዘንድ ከዛሬ 108
ዓመት ጀምሮ (እ.አ.አ በ1911) ማርች 8 ሲከበር ኖሯል።
ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶች በፆታቸው ምክንያት የሚደርስባቸውን በደል አድልዎና
ጭቆና ለመላቀቅ፣ ለማስወገድ ከአደረጉት ትግል ጋር በመያያዝ የሚታሰብ፣ የሚከበር ዓለም አቀፋዊ
በዓል ነው። ዕለቱ ዓለም በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መድረኳ ሴቶችን እኩል ታሳትፍ
ዘንድ፣ ጾታን መሰረት ያደረጉ መድሎዎች ይወገዱ ዘንድ መከበር የጀመረው ዓለም አቀፍ የሴቶችን
ቀን ስናከብር ሀገራችን የሴቶችን ጥያቄ መልሳለችን? የሚለውን እንድንዳስስ ግድ ይለናል።
በሀገራችን ኢትዮጵያ የሴቶች ተሳትፎን መቃኘት፣ ሴቶች ከፆታ ጥያቄ ባሻገር ለመሰረታዊ የፖለቲካ
ጥያቄ ያበረከቱት አስተዋጽዖና የከፈሉት መስዋእትነት ሊዳሰስ ይገባዋል።
ወደ ሀገራችን ስንመጣ የኢትዮጵያ ሴቶች በተለይ እናቶች ከአንድ አገዛዝ ወደ ሌላ በተሸጋገሩ ቁጥር
አብሯቸው የሚጓዘውን የጭንቅ፣ የመከራ፣ የልጅ ዕምባ ማብቂያውን እያሰብን ነው። ትላንት
ለልጆቻቸው ያለቀሱ እናቶች ዛሬም ያለቅሳሉ። “የዛሬን ማርልኝ ሁለተኛ አልወልድም” ያሉ እናቶች
ሕይወት በተለያየ መልኩ ብሶታቸው ሲጨምር እንጂ ሲቀረፍ፣ እፎይ ሲሉ አልታየም። መንግሥትና
አምባገነን ገዥዎች አመጣሹ የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ሥርዓት ምስቅልቅል
መሆን በርካታ ታዳጊ ሕፃናትና ወጣት ሴቶችን ወደ ሴተኛ አዳሪነትና የጎዳና ተዳዳሪነት ከመዳረግ
አልተቆጠበም። ሕፃናትን ለከባድ ሥራ መዳረግ፣ ወጣት ሴቶችን አስገድዶ መደፈር፣ በስደት ዓለም
መንገላታት መች ያበቃ ይሆን ከማለት ያልተቆጠብንበትን ዘመን ይዘን ነው ማርች 8 ዓለም አቀፍ
የሴቶችን ቀን የምንቃኘው።
በገጠሪቱ ኢትዮጵያ አራስ ልጅ ታቅፋችሁና ሕፃናትን ይዛችሁ የግጭት ሰለባ ለሆናችሁ እና
ከኖራችሁበት ቀዬ ተፈናቅላችሁ ዕድላችሁን ለፈጣሪያችሁ የሰጣችሁ እናቶች ሁሌም እናስባችኋለን።
በአዲስ አበባና አካባቢዋ ማንነታችሁን በመጥላት ብቻ ከነልጆቻችሁ ቀን ለጠራራ ፀሐይ ማታ
ለብርድ የተዳረጋችሁ እየዬ ላልተለያችሁ እናቶች መከራችሁ መከራችን፣ ዕንባችሁ ዕንባችን መሆኑ
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ብቻ ሳይሆን ይህ ዘመነ መርግምት ያበቃ ዘንድ ከጎናችሁ ነን። የመከራችሁና ስቃያችሁ ማሸነፊያ
ክብደቱ ጥልቅ ቢሆንም ብርታትና ጥንካሬ ነውና በርቱ፣ ጠንክሩ እንላለን።

“አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ” ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን ማርች 8
ስናከብር ለኢትዮጵያ ሴቶች ሀገራችሁን አድኑ፣ ኢትዮጵያን ጠብቁ እያልን ነው። ጥንት ጀግኖች
እናቶቻችን የከፈሉት መስዋዕትነት ጀግና ሴቶችን በማፍራት፣ በመተካት ኢትዮጵያ ለዘላለም መኖር
ይኖርባታል እንላለን። የአምስት ዓመቱን የጣሊያን ወረራ በድል አድራጊነት የኢትዮጵያ ሰንደቅ
ዓላማ እንዲውለበለብ ላበቁት አርበኞቻችን፤ የውስጥ አርበኛ ሴቶቻችንን አርኣያና የእቴጌ ጣይቱ
ብጡል ብልጠት ብልጠታችሁ አድርጋችሁ ኢትዮጵያን ከመበታተን ታድኑ ዘንድ መቀነታችሁን
ጠበቅ ምታደርጉበት ወቅት ላይ ደርሳችኋል/ደርሰናል። ዛሬ ሀገራችን ከደጃፏ የበቀለ አጥፊ
መበታተኗን ፈልጓልና የፖለቲካው ሥርዓት ውስጥ ያላችሁ ሴቶቻችን በዛሬው ዕለት ለሀገራችን
ኢትዮጵያ አለሁልሽ! የምትሉበት፣ ቃል የምትገቡበት ቀን ይሆን ዘንድ ጥሪያችንን እያቀረብን
ለዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ!
አንድ ሀገር! አንድ ሕዝብ! ኢትዮጵያችን ሕዝባዊ ንቅናቄ
የካቲት 29 ቀን 2011 ዓ.ም. (March 8, 2019)
ስልክ ፦ (703) 300 4302
ኢሜል ፡ ethiopiachen2009@gmail.com
info@ethiopiachen.org
ድረ ገጽ ፡ www.ethiopiachen.org
www.ethiopiachen.com
ምሥለ ገጽ ፡ 1H1H Ethiopiachin
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