
አስቴር ስዩም የትንሣኤን በአል አስመልክቶ እንኳን አደረሰን በማለት፥ የመልካም ፋሲካ መልክቷን፥  
በተለይ በሴቶች የመብት ጥሰትና የፖለቲካ ድርሻ ዙሪያ ጠበቅ ያለ መልክት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለገዥው 

ስርአት በሚከተለው መልክ አቅርባለች።  

ወጣቷ ፖለቲከኛ አስቴር ስዩም በኢትዮጵያ ያለው የሴቶች 
መብት አተገባበር ከተራ የፖለቲካ ፍጆታ ያለፈ አይደለም 
ስትል በስርዓቱ ላይ የሰላ ትችት አቀረበች ። 

ከወራት በፊት ከአስከፊው የቃሊቲ እስር ቤት ከ3 ዓመታት 
እስር በኃላ የተፈታችው አስቴር ስዩም አገዛዙ በህገመንግስቱ 
ላይ ሴቶች የኢትዮጵያ ህዝብ ግማሽ አካል እንደሆኑ 

ከመግለፁም ባሻገር በትግል ወቅት "ያለሴቶች ተሳትፎ 
አቢዮቱ ግቡን አይመታም" የሚል ሞፎክር እያሰማ የመጣ 
ቢሆንም በተግባር ስንመለከተው ግን የሴቶች መብት 
ወረቀት ላይ ነው የቀረው በማለት ገልፃለች ። 

ትናንት ሚያዚያ 2/2010 ዓ•ም አግንቸ ያነጋገርኳት አስቴር 
ሰሞኑን በኦሮምያ ክልል ምስራቅ ሀረርጌ ዞን በቆቦ ከተማ 
የተፈፀመውን ድርጊት በተመለከተ ምን አስተያየት አለሽ 
ስላት በከባድ ሀዘን ውስጥ ሆና "በጭራሽ ሰው በመሆናችን 
ብቻ ሊያመን የሚገባና ዝምታን ከመረጥን ዝምታችን ወርቅ 

ሳይሆን ግማት የሚሆንበት ዘግናኝ፣ አሳፋሪና አሳዛኝ" 
ድርጊት በማለት ኮንናዋለች ። 

ትክክለኛ የስልጣን ባለቤት ቢሆኑ ኖሮ የሴቶችን ስም ይዘው 
የተደራጁ ማህበራት ፣ ሚኒስተር መስሪያ ቤቱን ጨምሮ ስለ 

ስድስት ወር ነፍሰ ጡሯ ወ/ሮ አያንቱ መሀመድ አሰቃቂ 
ግድያ በቀዳሚነት መጮህና ከፍ ያለ ስራ መስራት ይችሉና 
ይገባቸው ነበር ትለናለች ። 

ክቡር ጠ/ ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ ባለፈው ባዓለ 
ሹመታቸው ላይ እስከ 7 ዓመት ካሳደገቻቸው በኃላ በሞት 
ስለተለየቻቸው እናታቸውና ስለ ውድ ባለቤታቸው 
እንዲሁም ስለሌሎችም ሴቶች ልብን በሚነካ ቃላት ሲናገሩ 
ብዙዎችን በደስታ ማስነባታቸው ይታወሳል። 

በመሆኑም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶ/ር አብይ አህመድም 
ድርጊቱ በእርሶ እናትና ባለቤት ላይ የተፈፀመ አድርገው 
በማሰብ የዚህን በወላድ እናቶች ላይ ያነጣጠረ ሰይጣናዊ 
ድርጊት ፈፃሚዎችን ተፈልገው እንዲያዙ በማድረግ ተገቢው 
ህጋዊ ቅጣት ተሰጥቶ ሞራሉና ስሜቱ ክፉኛ ለተነካው 
የኢትዮጵያ ህዝብ ብሎም ለመላው ሴቶች ይፋ ያደርጉት 
ዘንድ የጠየቀችው አስቴር ፣ያገባኛል የሚሉ ሀገር አቀፍና 
አለም አቀፍ ተቋማት፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ጨምሮ በዝምታ ሊያዩት እንደማይገባ ጥሪ አቅርባለች። 

የሁሉም መንስኤ የሆነውን በርካታ ወገኖቻችንን እየገበርነበት ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም እንዲነሳ በራሷና ነፃነትና 
ክብራቸውን በሚፈልጉ ሴቶች ስም ጠይቃለች ። 

በኬሚስትሪ ድግሪዋን በባህርዳር ዩኒቨርስቲ የተመረቀችው እንዲሁም ማስትሬቷን በኢን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ በጎንደር 
ዩኒቨርስቲ የሰራችው አስቴር ስዩም በሰሜን ጎንደር ምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ በሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት ከአንድ ዓመት በላይ 
አገልግሎት የሰጠች ሲሆን የቆይታ ግምገማዋም ስርዓቱ ሴቶችን በአመራር ውሳኔ ሰጭነት፣ በትምህርት ተሳትፎ ፣ 
በኢንቨስትመንት በአጠቃላይ በፖለቲካዊ ፣በማህበራዊና በኢኮኖሚው ዘርፍ ተጠቃሚ ማድረግ እንደቻለ በየጊዜው 
ቢገልፅም መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን የተለየ መሆኑን መረዳት ይቻላል ። 



ኢህአዴግ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ የድጋፍ እርምጃ /affermative action/ በማለት በየዩኒቨርስቲው እንዲሁም በስራ ቅጥር 
ወቅት ማርክ እየጨመረ የሴቶችን እኩልነትና ተጠቃሚነት እያረጋገጥኩ ነው የሚለውንም ሴቶች ከጥገኝነት፣ ከበታችነትና 
አልችልም ከሚለው የአስተሳሰብ ደዌ እንዳይላቀቁ ተፅዕኖው የጎላ መሆኑን በመግለፅ ለመሆኑ ይህ ለሴቶች የሚሰጠው 
የድጋፍ እርምጃ መቸ ነው የሚያቆመው ስትል በግርምት ትጠይቃለች ። 

በአመራር ቦታ ላይ የሚያስቀምጣቸውም ስርዓትን ከህዝብ አስበልጠው የሚያዩና ስልጣናቸውን ተጠቅመው ውሳኔ 
ለመስጠት የሚቸገሩትን እንጅ የሀሳብ ልዩነትን በማምጣት ጠያቂና ተከራካሪ በመሆን ለሴቶች ሁለንተናዊ መብት መከበር 
የሚሰሩትን የማግለል የተሳሳተ ስትራቴጅን እየተከተለ መክረሙን ገልፃለች ። 

ባሳለፍናቸው አመታት ሴቶች በፖለቲካው ረገድ ተሳትፎ በማድረጋቸው ብቻ የሞቀ ቤታቸውን ፣ትዳራቸውና ልጆቻቸውን 
በትነው አላግባብ በእስር ሲሰቃዩና ሲማቅቁ ከቀበሌ እስከ የላይኛው በሚኒስተር ደረጃ ከተዋቀረው የሴቶች ጉዳይ አመራሮች 
ማንም ምንም ማለት አለመቻሉ የመወሰን ስልጣኑ በስም እንጅ በተጨባጭ በእጃቸው እንደሌለ ማረጋገጫ መሆኑን 
ተናግራለች ። 

ወጣት አስቴር እንደገለፀችው በፖለቲካው ረገድ ለሴቶች መብት መከበር ብሎም ለሀገራችን ሁለንተናዊ ለውጥ በሰላማዊ 
መንገድ በመታገል የድርሻቸውን ለማበርከት የተነሱ ሴቶችን ዳግም እንዳይነሱና አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዳይሄዱ 
በማድረግ ተወዳዳሪ የሌለው አገዛዝ የሴቶችን መብት አስከብሬያለሁ የሚልበት ሞራል የለውም ። 

ስርዓቱ በሀገረ ኢትዮጵያ ህዝብ የትክክለኛ የስልጣን ባለቤት በማድረግ ዲሞክራሴያዊ መንግስት እንዲቋቋም የዜግነታቸውን 
ለመወጣት ሰላማዊ የትግል መንገድን ከመረጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጎን ተሰልፈው ያደርጉት የነበረውን ትግል በማቀጨጭ 
የፖለቲካ ምህዳሩን በማጥበብ እነ ብርቱካን ሚዴቅሳንና ርዕዮት አለሙን በእስር እንዴት እንዳማቀቃቸው ትውስታዋን 
ስትገልፅ ኢህአዴግ የንግግር እንጅ የተግባር አለመሆኑን በማስረዳት ጭምር ነው ። 

በሀገራችን ሴቷ ባሏ ሲሞትባት አብራ ያፈራችውን ንብረት እንኳ ለመውረስ የማትችልበት ሁኔታና አካባቢ መኖሩን 
ያወሳቸው አስቴር የሴቶች ተሳትፎ በብዙ ቦታዎች ላይ የተገደበ መሆኑን ተረድቻለሁ ብላለች ። 

በመጨረሻም ሴቶች ከተራ ፕሮፖጋንዳና የፖለቲካ ፍጆታ በላይ ከአለም ነባራዊ ሁኔታና ከጊዜው አንፃር ተግባራዊ ለውጥ 
ማምጣት የግድ የሚለን በመሆኑ የአመለካከትና የእይታ ለውጥ በማምጣት በተደራጀ መንገድ በቀጣይ የትግል ምዕራፎች 
በንቃት በመሳተፍ የድርሻችንን በመወጣት የሴቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ብሎም ለሀገራችን ለውጥ ታሪካዊ አሻራችን 
እንድናስቀምጥ ይሁን በማለት መልዕክቷን አድርሱልን ብላለች ። 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምንም እንኳ ዋጋ ቢያስከፍልም ብርቱካን ሚዴቅሳ ፣ርዕዮት አለሙ ፣ እማዋይሽ አለሙ ፣ ንግስት ይርጋ 
፣ ጫልቱ ታከለ፣ ወይንሸት ሞላ ፣ አስቴር ስዩም ፣ማህሌት ፋንታሁን፣ እየሩሳሌም ተስፋውና የመሳሰሉት በተለያዩ ሰላማዊ 
የትግል መንገድን በመረጡ ፓርቲዎች ውስጥ ከአባልነት እስከ አመራርነት በመሳተፍ የድርሻቸውን አበርክተዋል ፣ 
እያበረከቱም ይገኛሉ ። 

በመጨረሻም እርጉዝ ህፃኗን ጨምራ ሁለት እራሷን ለተገደለችባው ለወ/ሮ አያንቱ መሀመድ ቤተሰቦችና ወገን ዘመዶቿ 
እንዲሁም በአረመኔያዊና አሰቃቂ ግድያው ልባቹህ የተነካ ወገኖች እንዲፅናኑ የጠየቀችው አስቴር ፈጣሪ ነብሳቸውን በገነት 
ያኑር በማለት ስሜቷን ገልፃለች ። 
 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 


