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ኢትዮጵያ፡ የ2012 የሰብአዊ መብት ሪፖርት 

አጭር ማጠቃሇያ  

ኢትዮጵያ በፋዳራሊዊ ስርዒት የምትመራ አገር ነች፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ነሏሴ 14 ቀን 

2004 ዒ.ም. ከዚህ ዒሇም በሞት ተሇዩ፡፡የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር 

(ኢሕአዳግ) በወቅቱ ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር የነበሩትን ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን መሇስን ተክተው 

የፓርቲው ሉቀመንበር እንዱሆኑ መረጣቸው፡፡ ቀጥልም ኢሕአዳግ ሇጠቅሊይ ሚኒስትርነት በዔጩነት 

አቀረባቸው፡፡ የተወካዮች ምክር ቤት መስከረም 11 ቀን 2005 ዒ.ም. ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን በጠቅሊይ 

ሚኒስትርነት መረጠ፡፡ በ2002 በተካሄዯው አገር አቀፌ የፓርሊማ ምርጫ፣ ኢሕአዳግ እና አጋር 

ዴርጅቶች ካለት 547 የፓርሊማ መቀመጫዎች 545ቱን በማሸነፌ በተከታታይ ሇአራተኛ የአምስት 

ዒመት የሥራ ዘመን በሥሌጣን ሊይ ሇመቆየት ችሇዋሌ፡፡ ምንም እንኳ ምርጫዎቹን እንዱታዘቡ 

የተፇቀዯሊቸው አንጻራዊ በሆነ አነጋገር በቁጥር አነስተኛ የሆኑ ዒሇም አቀፌ ታዛቢዎች የዴምፅ አሰጣጡ 

ቴክኒካዊ ገጽታዎች በብቃት ተከናውነዋሌ ብሇው ቢዯመዴሙም፣ አንዲንድች ዯግሞ ከምርጫው 

አስቀዴሞ ሇነጻ እና ፌትኃዊ ምርጫ የተመቻቸ ሁኔታ እንዲሌነበረ ጠቅሰዋሌ፡፡  

የጸጥታ ኃይልች ተጠሪነት በጠቅሊሊው ሇሲቪሌ ባሇስሌጣናት ቢሆንም፤ ሌዩ ፖሉስ እና የአካባቢ 

ሚሉሻዎች ከሲቪሌ ቁጥጥር ውጭ ወይም በራሳቸው የተንቀሳቀሱባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ፡፡ 

በተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሊት፣ የሰባዒዊ መብት ተሟጋቾች፣ ጋዜጠኞች እና ብልገሮች ሊይ 

ፖሇቲካዊ ይዘት ያሊቸውን ክሶችና የፌርዴ ውሳኔዎች በማሳሇፌ ሃሳብን በነጻነት የመግሇጽ  እና 

የመዯራጀት መብት ሊይ የተዯረጉ ክሌከሊዎች እና በሕትመት ሚዱያው ሊይ እየጨመሩ የመጡ 

እገዲዎች በጣም ጎሌተው ከታዩ የሰብዒዊ መብት ችግሮች መካከሌ ናቸው፡፡ በሏምላ ወር የጸጥታ 

ኃይልች መንግስት በሃይማኖት ጉዲዮች ውስጥ ጣሌቃ ገብቷሌ በማሇት የተቃወሙ ሙስሉሞችን  

ኃይሌ ተጠቅመው አስረዋቸዋሌ፡፡ መንግስት በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማሕበራት አዋጅ አማካኝነት 

በሲቪክ ማህበራት እና መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች እንቅስቃሴዎች ሊይ የጣሇው እገዲ እንዯቀጠሇ 

ነው፡፡ 

ላልች የሰብኣዊ መብት ችግሮች በጸጥታ ኃይልች በእስረኞች ሊይ የሚፇጸሙ የዘፇቀዯ ግዴያዎች፣ 

ማሰቃየት ፣ ዴብዯባ፣ ማዋከብ እንዱሁም በዘፇቀዯ በቁጥጥር ሥር ማዋሌ እና ማሰር፤ ያሇ ክስ ማሰር 

እና ከፌርዴ ሑዯት በፉት ሇተራዘመ ጊዜ አስሮ ማቆየት፤ ዯካማ፣ የተጨናነቀ እና በፖሇቲካ ተጽዔኖ 

ስር የወዯቀ ፌርዴ ቤት፣ ሕገ-ወጥ ብርበራን ጨምሮ የዜጎችን የግሊዊ ህይወት መብቶች 

መጣስ፣በመንግስት የሰፇራ መርሃግብር አፇጻጻም ወቅት ተፇጸሙ የተባለ የመብት ጥሰቶች፣ 
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በአካዲሚያዊ ነጻነት ሊይ የተዯረጉ ክሌከሊዎች፤ በመሰብሰብ በመዯራጀት እና ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ 

ነጻነት ሊይ የተጣለ ገዯቦች፣ በሃይማኖታዊ ጉዲዮች ጣሌቃ የመግባት ክሶች፤ ዜጎች መንግስታቸውን 

መቀየር የሚችለበትን አቅም መገዯብ፤ በፖሉስ፣ በአስተዲዯር ኃሊፉዎች እና በፌርዴ ቤቶች የሚፇጸም 

ሙስና፤ አመጽ እና በሴቶች ሊይ የሚዯርስ ማህበራዊ መዴሌኦ እንዱሁም የሕጻናት መብት ጥሰት፤ 

የሴት ሌጅ ግርዛት፤ ሕጻናትን በኢኮኖሚያዊ ስራ እና በወሲብ ንግዴ ማሰማራት፤ ሕገወጥ የሰዎች 

ዝውውር፤ በአካሌ ጉዲተኞች ሊይ የሚዯርስ ማህበራዊ መገሇሌ፤ አነስተኛ የሕዝብ ብዛት ባሊቸው 

ጎሳዎች መካከሌ የተነሱ ግጭቶች፤  ባሊቸው ወሲባዊ ዝንባላ የተነሳ እና ኤች አይ ቪ/ ኤዴስ 

በዯማቸው የሚገኝ ሰዎችን ማግሇሌ፤ በሰራተኛ መብቶች ሊይ የተጣለ ገዯቦች፣ የግዲጅ ስራ፣ እንዱሁም 

ሕፃናትን በግዲጅ ማሠራትን ጨምሮ የሕፃናት ጉሌበት ብዝበዛን ያካትታለ፡፡ 

አጥፉዎችን ሕግ ፉት ያሇማቅረብ ችግር ነበር፡፡ በአንዲንዴ አጋጣሚዎች ካሌሆነ በስተቀር፣ መንግስት 

ከሙስና ውጪ ጥፊት የፇጸሙ ባሇስሌጣናት ሊይ ክስ የመመስረትም ሆነ የመቅጣት እርምጃ 

አሌወሰዯም፡፡ 

የመብት ጥሰቶቹ የተፇጸሙት በሶማላ ክሌሌ በሚንቀሳቀሰውና በተከፊፇሇው አማጺ ተገንጣይ ብሔር 

ተኮር ቡዴን ማሇትም የኦጋዳን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ) አንጃዎች ነበር፡፡ በጥር ወር በአፊር 

ክሌሌ በነበሩ የውጭ አገር ቱሪስቶች ሊይ ሇተፇጸመ ጥቃት የአፊር አብዮታዊ ዳሞክራሲ ሕብረት 

ግንባር (አርደፌ)  ኃሊፉነት ወስዶሌ፡፡  

ክፌሌ አንዴ - የሰው ሌጅን ክብር መጠበቅ፣ ከሚከተለት ነጻ የመሆን መብትን ጨምሮ፡ 

ሀ. በዘፇቀዯ ወይም ከሕግ ውጪ ሕይወትን ማጥፊት 

የጸጥታ ኃይልች ተቃውሞዎችን ሇማስቆም ግዴያዎችን ፇጽመዋሌ፤ ሇሞት የሚያበቃ ኃይሌ 

ተጠቅመዋሌ (ክፌሌ 2፣ ሇ ን ይመሌከቱ) ፡፡ ሪፖርቱ በሚሸፌነው ዒመት በመንግስት ኃይልች 

በዋነኝነትም በክሌሌ መንግስታት በሚዯገፈ ሚሉሻዎች እና በርዝራዥ የኦብነግ ኃይልች መካከሌ 

በተበታተነ መሌኩ የሚዯረጉ ውጊያዎች ቀጥሇዋሌ፡፡ በብሔረሰቦች መካከሌ በተነሱ ግጭቶች በዒመቱ 

ከ100 እስከ 150 የሚሆኑ ሰዎችን ሇሞት ተዲርገዋሌ (ክፌሌ 6 ን ይመሌከቱ) ፡፡ 

ሚያዝያ 20 ቀን ታጣቂዎች ጋምቤሊ ክሌሌ በሚገኘው የሳዐዱ ስታር ቅጥር ግቢ ውስጥ በፇጸሙት 

ጥቃት ቢያንስ አምስት ሰዎች በመገዯሊቸው እና በርካቶች በመቁሰሊቸው ምክንያት የኢትዮጵያ የጸጥታ 

ኃይልች በወሰደት እርምጃ ስዴስት የሚሆኑ ሰዎችን እንዯገዯለ ተዘግቧሌ፡፡ 
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የካቲት 4 ቀን በሶማላ ክሌሌ የሌዩ ፖሉስ ኃይሌ አባሊት በክሌለ ኦጋዳን አካባቢ ሇስብሰባ ተቀምጠው 

በነበሩ ሰዎች ሊይ ተኩስ ከፌተው 20 ሰዎችን መግዯሊቸው ተዘግቧሌ፡፡ የአካባቢው ነዋሪዎች ስብሰባውን 

የጠሩት ቀዯም ሲሌ በአንዴ የአገር ሽማግላ ሊይ በተፇጸመ ግዴያ ጉዲይ ሇመወያየት እንዯነበረ 

ተነግሯሌ፡፡ በዚሁ ወቅት በርካቶችም ሇእስር ተዲርገዋሌ፡፡ 

አርደፌ ጥር 9 ቀን በአፊር ክሌሌ በነበረ የውጭ ቱሪስቶች ቡዴን ሊይ ሇተፇጸመው ጥቃት ኃሊፉነቱን 

ወስዶሌ፡፡ በጥቃቱ አምስት አውሮፓውያን ሕይወታቸው ሲያሌፌ ሁሇት ኢትዮጵያውን እና ሁሇት 

አውሮፓውን ታግተዋሌ፡፡ የታገቱት አውሮፓውያን በመጨረሻ የተሇቀቁ ሲሆን፤ ኢትዮጵውያኑ ታጋቾች 

ግን ስሊለበት ቦታም ሆነ ስሇዴህንነታቸው ሁኔታ እስከዒመቱ መጨረሻ ሇማወቅ አሌተቻሇም፡፡ 

   ሇ. የሰዎች መሰወር 

ፖሇቲካዊ መንስዓ ያሇው የሁሇት ሰዎች መሰወር ጉዲይን የሚጠቁም ሪፖርት የቀረበ ሲሆን፤ በዚህም 

የፀጥታ ኃሊፉዎች የተቃዋሚ ፖሇቲካ ተሟጋቾችን ሇአጭር ጊዜ ከማንም ጋር በማይገናኙበት ሁኔታ 

በቁጥጥር ሥር አውሇዋቸው ነበር፡፡  

ፋዳራሌ ፖሉስ ሰኔ 8 ቀን የመሊው ኢትዮጵያ አንዴነት ዴርጅት (መኢአዴ) የጭሌጋ ወረዲ ምክትሌ 

ሉቀመንበር መሇስ አሽሬን፤ እንዱሁም በሰሜን ጎንዯር ዞን የመኢአዴ ስራ አስፇጻሚ አባሌ ታዴል 

ተፇራን በአማራ ክሌሌ ሰሜን ጎንዯር አካባቢ እንዲሰረ ተነግሯሌ፡፡ መሇስ እና ታዴል በእስራቱ ወቅት 

የነበሩበት ቦታ አይታወቅም ነበር፡፡ ሆኖም ኃሊፉዎች በነሏሴ ወር ሇቀዋቸዋሌ፡፡  

ሏ. ማሰቃየት እና ላሊ ጭካኔ የተሞሊበት፣ ኢ-ሰብአዊ፣ ወይም ሰብአዊ ክብርን የሚያዋርዴ አያያዝ 

ወይም ቅጣት 

ሕገ-መንግሥቱ እና ሕጉ እንዱህ ያለ ተግባራትን (ማሰቃየትን እና ማንገሊታትን) የሚከሇክለ ቢሆንም፤ 

የጸጥታ ኃይልች በእስር ሊይ ያለ ሰዎችን እንዲሰቃዩ አሌያም በዯሌ እንዲዯረሱባቸው በርካታ  

ሪፖርቶች አመሌክተዋሌ፡፡ 

ባሇሥሌጣናት በሙስሉሞች ጉዲይ መጽሔት አዘጋጅ እና አምዯኛ አህመዱን ጀበሌ ሊይ ማሰቃየት 

ፇጽመዋሌ ተብሎሌ (ክፌሌ 2፣ ሀ ን ይመሌከቱ)፡፡ 

የተባበሩት መንግሥታት የፀረ-ማሰቃየት ኮሚቴ (UN Committee Against Torture) በ2003 

ሪፖርቱ፣ በፖሉስ፣ በወህኒ ቤት ኃሊፉዎች እና ጦር ሠራዊቱን ጨምሮ በላልች የፀጥታ ኃይሌ 

አባሊት፣ የፖሇቲካ ሌዩነት ባሊቸው ግሇሰቦች እና በተቃዋሚ ፓርቲ አባሊት፣ በተማሪዎች፣ በሽብር 
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ተጠርጣሪዎች፣ እንዱሁም እንዯ ኦብነግ እና ኦነግን የመሰለ ነውጠኛ ተገንጣይ ቡዴኖችን ይዯግፊለ 

ተብሇው በሚጠረጠሩ ሰዎች ሊይ ‹‹የማሰቃየት ዘዳን አዘውትሮ መጠቀም››ን አስመሌክቶ የሚዯርሱት 

‹‹በርካታ እና ተዯጋጋሚ አቤቱታዎች›› ‹‹እጅግ የሚያሳስቡት›› መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ ኮሚቴው በሪፖርቱ፣ 

እንዱህ ያለ ተግባራት ብዙዉን ጊዜ በፖሉስ ጣብያዎች፣ በማቆያ ማዔከሊት፣ በፋዯራሌ ወህኒ ቤቶች፣ 

በወታዯራዊ ሠፇሮች፣ እና በይፊ በማይታወቁ ወይም በምስጢራዊ የማቆያ ስፌራዎች፣ በሹመኞች እና  

በእነርሱ አነሳሽነት፣ አሌያም በእነርሱ ይሁንታ እንዯሚፇፀሙ ሪፖርት አዴርጓሌ፡፡ ሪፖርቱ 

በተጠናቀረበት ወቅት ይህን መሰሌ የመብት ጥሰቶችን የሚመሇከቱ አንዲንዴ ሪፖርቶች ቀርበዋሌ፡፡  

የታመኑ ምንጮች አዱስ አበባ በሚገኘው ማዔከሊዊ የፖሉስ ወንጀሌ ምርምራ ዋና መሥሪያ ቤት፣ 

መርማሪ ፖሉሶች [በቁጥጥር ሥር የዋለ እስረኞች] ጥፊተኝነትን እንዱናዘዙ ሇማዴረግ አዘውትረው 

አካሊዊ ዴብዯባን እንዯተጠቀሙ አረጋግጠዋሌ፡፡ ባሇሥሌጣናት የዱፕልማቲክ ማኅበረሰብ አባሊት እና 

መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች በማዔከሊዊ ወንጀሌ ምርመራ የሚገኙ እስረኞችን እንዲይጎበኙ 

ከሌክሇዋሌ፡፡ 

በሂውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት መሰረት በጋምቤሊ ክሌሌ የሳዐዱ ስታር ቅጥር ግቢ ሚያዝያ 20 ቀን 

ታጣቂዎች የፇጸሙትን ጥቃት ተከትል ወታዯሮች ሰዎችን በዘፇቀዯ አስረዋሌ፤ አስገዴዯው ዯፌረዋሌ 

(ክፌሌ 1፣ ሀ ን ይመሌከቱ)፡፡ አስገዴድ መዴፇር መፇጸሙን የሚያረጋግጥ ተጨማሪ ሪፖርት 

አሌቀረበም፡፡  

የማረሚያ ቤቶች እና የማቆያ ማዔከሊት ሁኔታ 

ማረሚያ ቤቶች እና የቅዴመ-ፌርዴ ሑዯት ማቆያ ማዔከሊት ይዞታ በአስከፉ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ እና 

በአንዲንዴ ሁኔታዎችም ሇሕይወት አስጊ ነው፡፡ ባሇስሌጣናት በእስረኞች ሊይ ዴብዯባ እንዯሚፇጽሙ 

የሚገሌጹ በርካታ ሪፖርቶችም ቀርበዋሌ፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታዎች ዴብዯባውን ተከትል እስረኞች በቂ 

የሕክምና ክትትሌ አይዯረግሊቸውም፡፡ 

አካሊዊ ይዞታ፡ ከመስከረም ወር ጀምሮ ከ 70,000 – 80,000 ሰዎች በእስር ቤቶች የሚገኙ ሲሆን፤ 

ከነዚህም 2,500 ሚሆኑት ሴቶች፤ 600 ዯግሞ  ከእናቶቻቸው ጋር የታሰሩ ሕጻናት ይገኙበታሌ፡፡  

ወጣት አትፉዎች አሌፍ አሌፍ  ከአዋቂዎች ጋር  የሚታሰሩ ሲሆን፣ ጨቅሊ ሕጻናትም እንዱሁ 

ከእናቶቻቸው ጋር ታስረዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ ወንዴ እና ሴት ታራሚዎች  የተሇያየ ቦታ ይታሰራለ፡፡ 

(በማረሚያ ቤቶች) በተሇይ በመኝታ ቦታዎች አስከፉ የሆነ መጨናነቅ ማየት የተሇመዯ ነው፡፡ 

መንግሥት ሇአንዴ እሥረኛ ሇምግብ፣ ሇውሃ እና ሇጤና እንክብካቤ በቀን ስምንት ብር ገዯማ መዴቧሌ፡፡ 
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ብዙ እስረኞች ይህን ከመንግሥት የተመዯበሊቸውን ገንዘብ የቤተሰብ አባሊት በሚያቀብሎቸው የዔሇት 

ምግብ ወይም በአካባቢው ካለ ሻጮች በሚገዙት ምግብ ይዯጉማለ፡፡ ይሁንና አንዲንዴ እስረኞች 

ከቤተሰቦቻቸው ምግብ እንዲይቀበለ እንዯተከሇከለ ሪፖርት ተዯርጓሌ፡፡ በፋዯራሌ ማረሚያ ቤቶች 

የሚሰጠው የህክምና አገሌግልት  በቂ አይዯሇም፡፡ በክሌሌ ማረሚያ ቤቶች የሕክምና አገሌግልት የሇም 

በሚባሌ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ እንዯአብዛኛው የአገሪቱ ዜጋ ሁለ እስረኞችም የመጠጥ ውሃ የማግኘት 

ችግር አሇባቸው፡፡ የውሃ እጥረት ሇንጽህና መጓዯሌ መንስዓ ሆኗሌ፤ አብዛኛዎቹ ማረሚያ ቤቶችም  

የመፀዲጃ ቦታ ችግር አሇባቸው፡፡ ብዙ እስረኞች በማቆያ ሥፌራ ሳለ ከባዴ የጤና ችግሮች 

ቢያጋጥሟቸውም፣ የሚያገኙት ህክምና በቂ አሌነበረም፡፡ በዒመቱ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ 

እንዯሚያመሇክተው በአገሪቱ በተሇያዩ እስር ቤቶች ከሚገኙ እስረኞች 62 በመቶ የሚሆኑት   የአእምሮ 

ጤና መታወክ የገጠማቸው ሲሆን፤ ሇብቻ መታሰር፣ የእስር ቤቶች መጨናነቅ እና በቂ የጤና 

እንክብካቤ ሇማግኘት አሇመቻሌ በምክንያትነት ተጠቅሷሌ፡፡ 

አገሪቱ ስዴስት የፋዯራሌ እና 120 የክሌሌ ማረሚያ ቤቶች አሎት፡፡ በተጨማሪም ዳዳሳ፣ ብር ሸሇቆ፣ 

ጦሊይ፣ ሆርማት፣ ብሊቴ፣ ታጠቅ፣ ጂጂጋ፣ ሆሇታ እና ሰንቀላ የሚገኙትን ጨምሮ በመሊ አገሪቱ 

በርካታ ይፊ ያሌሆኑ የማቆያ ማዔከሊት አለ፡፡ አብዛኛዎቹ የሚገኙት በወታዯራዊ ሰፇሮች ነው፡፡ 

ክስ ከመመስረቱ በፉት ተጠርጣሪዎች ፖሉስ ጣቢያዎች ውሰጥ በሚገኙ ማቆያ ቤቶች የሚታሰሩ 

ሲሆን፤ በነዚህ ማቆያ ማዔከሊት ያሇው አያያዝም ከቦታ ቦታ ይሇያያሌ፡፡ በፖሉስ ጣቢያዎች  በቅዴመ 

ክስ እስር ሂዯትን በተመሇከተ የወጡ ሪፖርቶች በማቆያ ቤቶቹ የንጽሕና መጓዯሌ፣ ቤተሰብንና የሕግ 

አማካሪን ጨምሮ  በጎብኝዎች እንዲይጠየቁ መከሌከሌ  እንዱሁም ፖሉስ በእስር ሊይ ባለ ሰዎች ሊይ 

ዴብዯባ እንዯሚፇጽም ያመሇክታለ፡፡  

አስተዲዯር፡ ግሌጽ አሰራር ባሇመኖሩ የተነሳ እስርን የሚመሇከት መዝገብ በበቂ ሁኔታ ተይዟሌ ሇማሇት 

ያስቸግራሌ፡፡ ኃሊፉዎች አመጽ የላሇበት ወንጀሌ ሇፇጸሙ ታሳሪዎች አማራጭ የቅጣት ዘዳዎችን 

አሌዘረጉም፡፡ በእስር ቤቶች ሇሚነሱ ቅሬታዎች ምሊሽ የሚሰጡ የዔንባ ጠባቂ ባሇሙያዎች የለም፡፡ 

በአንዲንዴ እስር ቤቶች ሇእስረኞች አገሌግልት የሚሰጡ የሕግ ዴጋፌ ማዔከሊት ነበሩ፡፡ የማረሚያ ቤቶች 

ኃሊፉዎች አብዛኛውን ጊዜ ጠያቂዎች (እስረኞችን) እንዱጎበኙ ፇቅዯዋሌ፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታዎች 

ቤተሰቦች እስረኞችን መጠየቅ የሚችለበት ጊዜ በዒመት ውስጥ ሇጥቂት ቀናት እንዱሆን ተዯርጎ ነበር፡፡ 

በሽብር ተግባር የተከሰሱ እስረኞች ቤተሰቦች ታሳሪዎችን እንዲያገኙ የተከሇከለባቸውን አጋጣሚዎች 

የጠቀሱ ሲሆን፤በሽብርተኝነት የተከሰሱም እንዱሁ ከጠበቆቻቸው ወይም ከፓርቲዎቻቸው ተወካዮች 

እንዲይገናኙ መዯረጋቸው ሪፖርት ተዯርጓሌ፡፡ 
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በአጠቃሊይ እስረኞች እምነታቸውን በነፃነት እንዱያራምደ ቢፇቀዴሊቸውም፣ እንዯ ማረሚያ ቤቱ 

አስተዲዯር ውሳኔ ሁኔታው ከማረሚያ ቤት ማረሚያ ቤት አንዲንዳም በአንዴ ማረሚያ ቤት ውስጥ ባለ 

ክፌልች መካከሌ ይሇያያሌ፡፡ እስረኞች በማረሚያ ቤት ውስጥ በቂ የፀልት ስፌራ እንዯተከሇከለ 

የተናገሩባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ፡፡ እስረኞች ፣ ፌርዴ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ፣ ስሇ እስር ቤቱ ሁኔታ 

ወይም ስሇ አያያዛቸው ክሱን ሇሚሰማው ዲኛ አቤቱታ እንዱያቀርቡ ተፇቅድሊቸዋሌ፡፡  

 

ክትትሌ፡ በዒመቱ ዒሇም አቀፌ የቀይ መስቀሌ ኮሚቴ የክሌሌ ማረሚያ ቤቶችን ጎብኝቷሌ፡፡ ጉብኝቶቹ 

የተዯረጉት መንግስት ከ 1996 ጀምሮ በቀይ መስቀሌ ሊይ ጥልት የነበረውን የጉብኝት ክሌከሊ ካነሳ እና 

መዯበኛ ጉብኝት እንዱያዯርግ ከፇቀዯ በኋሊ ነው፡፡ 

የክሌሌ ባሇስሌጣናት የመንግስት እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ተወካዮች ሶስተኛ ወገን በላሇበት  

አዘውትረው እስረኞችን እንዱያገኙ ፇቅዯዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሰብዒዊ መብት ኮሚሽን የፋዳራሌ እና 

የክሌሌ ማረሚያ ቤቶችን በመጎብኘት፤ በስፊት ይፇጸማለ ስሇሚባለ የሰብዒዊ መብት ጥሰቶች 

የማረሚያ ቤቶች ኃሊፉዎችንና እስረኞችን አነጋግሯሌ፡፡ ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ 

ኢትዮጵያ የተሰኘው አገር በቀሌ በጎ አዴራጎት ዴርጅት የተሇያዩ ማረሚያ እና የማቆያ ማዔከሊትን 

የመጎብኘት ፇቃዴ ተሰጥቶታሌ፡፡  

መሻሻልች፡ መንግሥት እና የወህኒ ቤት አስተዲዯር አካሊት ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ 

ኢትዮጵያ (JFA-PFE) የተሰኘው የበጎ-አዴራጎት ዴርጅት፣ የወህኒ ቤቶችን ሁኔታ ሇማሻሻሌ 

ሇሚያዯርጋቸው ጥረቶች ትብብር አዴርገዋሌ፡፡ ዴርጅቱ ከላልች እስር ቤቶች እጅግ የሚሻለ ሞዳሌ 

ማረሚያ ቤቶችን በአዲማ እና በመቀላ ከተሞች አቋቁሟሌ፡፡ መንግስትም በዒመቱ ውስጥ በትግራይ፣ 

አማራ፣ ኦሮሚያ እና ዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክሌሌ ሇሚገኙ ማረሚያ ቤቶች የእዴሳት 

ስራዎችን አከናውኗሌ፡፡ 

መ. በዘፇቀዯ በቁጥጥር ሥር ማዋሌ ወይም ማሠር   

ምንም እንኳ የአገሪቱ ሕገ-መንግሥት እና ሕጉ በዘፇቀዯ በቁጥጥር ስር ማዋሌ እና ማሠርን 

ቢከሇክለም፣ መንግሥት በመፇጸም ረገዴ በጸዯጋጋሚ ቸሌተኝነት ይታይበታሌ፡፡ ፖሉስና የጸጥታ 

ኃይልች ሰዎችን በዘፇቀዯ በቁጥጥር ስር እንዲዋለ እና እንዲሰሩ የሚጠቁሙ በርካታ ሪፖርቶች 

ቀርበዋሌ፡፡ 
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በሶማላ ክሌሌ የሚሰሩ ሲቪልች፣ አሇም አቀፌ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች እና የዔርዲታ ዴርጅቶች 

የመንግስት የጸጥታ ኃይልች፣ የአካባቢ ሚሉሻዎች እና የኦጋዳን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ) 

የሰብዒዊ መብት ጥሰት እንዯሚፇጽሙና በዘፇቀዯ እንዯሚያስሩ ሪፖርት አቅርበዋሌ፡፡ 

የፖሉስ እና የፀጥታ መዋቅር ሚና 

የፋዳራሌ ፖሉስ ኮሚሽን ተጠሪነቱ ሇፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር ሲኾን፣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም 

ተጠሪነቱ ሇፓርሊማው ነው፤ ነገር ግን በተግባር ይህ የተጠሪነት ተዋረዴ የሊሊ ነው፡፡ የአገሪቱ ዘጠኝ 

ክሌልች እያንዲንዲቸው ሇክሌለ ሲቪሌ ባሇሥሌጣናት (አስተዲዯር) ተጠሪ የሆነ የክሌሌ ወይም ሌዩ 

የፖሉስ ኃይሌ አሊቸው፡፡ በመሊው አገሪቱ የሚገኙ የአካባቢ ሚሉሽያዎች ከክሌሌና ከፋዯራሌ ፖሉስ 

እንዱሁም ከአገሪቱ ሠራዊት ጋር ሌሌ በሆነ ቅንጅት ይንቀሳቀሳለ - የቅንጅታቸው ዯረጃ በየክሌለ 

ይሇያያሌ፡፡ በአመዛኙ እነኝህ ሚሉሽያዎች የአካባቢው የኢሕአዳግ የፖሇቲካ ሹማምንት ተቀጥሊ ሆነው 

ይሠራለ፡፡ 

የፀጥታ ኃይልች ሥራቸውን በብቃት ያከናውናለ፤ ነገር ግን [በሕግ] ያሇመጠየቅ አሳሳቢ ችግር ነበር፡፡ 

የተፇፀሙ የሕግ ጥሰቶችን ሇማጣራት የፋዯራሌ ፖሉስ የሚጠቀምባቸው ስሌቶች አይታወቁም፡፡ 

የሶማላ ክሌሌ ሌዩ ፖሉስ የሰብዒዊ መብት ጥሰቶችን እንዯፇጸመ የሚገሌጹ በርካታ አቤቱታዎች 

ቀርበዋሌ፡፡ ብዙ የክሌለ ፖሉስ አባሊትም ባሳዩት የዱሲፕሉን ጉዴሇት የተነሳ እንዯታሰሩ ሪፖርት 

ተዯርጓሌ፡፡ መንግሥት በዘፇቀዯ ማሰርን እና በሰሊማዊ ሰዎች ሊይ ዴብዯባ መፇፀምን በመሳሰለ በፀጥታ 

ኃይልች የተፇፀሙ የመብት ጥሰቶች ሊይ ያካሄዲቸው ምርመራዎችን ውጤት በይፊ የሚገሌጽባቸው 

አጋጣሚዎች እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው፡፡  

መንግሥት ሇፖሉስ እና ሇጦር ሠራዊት ተቀጣሪዎች በሰብአዊ መብት ሊይ ያተኮሩ ስሌጠናዎች 

ሇመስጠት የሚያዯርገውን ጥረት ቀጥሎሌ፡፡ በዒመቱ መንግሥት በሕገ-መንግሥቱ እንዱሁም በዒሇም 

አቀፌ የሰብዒዊ መብቶች ሕግጋት እና ስምምነቶች ዙርያ ተጨማሪ ትምህርቶችን በማካተት በሰብአዊ 

መብት ሊይ የሚሰጠውን ሥሌጠና እና ሥርዒተ-ትምህርት ሇማሻሻሌና በበቁ ባሇሙያዎች እንዱሰጥ 

ሇሚያዯርገው ጥረት ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ ኢትዮጵያ ከተሰኘው መንግሥታዊ ያሌሆነ 

ዴርጅት እና ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዴጋፌ አግኝቷሌ፡፡ ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን 

ፋልውሺፕ ኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣አፊር፣ 

ዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ፣ጋምቤሊ እና አዱስ አበባ ሇሚገኙ ፖሉስ ኮሚሽነሮች፣ አቃብያነ ሕግ፣ ዲኞች፣ 

የማረሚያ ቤቶች አስተዲዲሪዎች እንዱሁም ሚሉሽያዎች በሰብአዊ መብት ሊይ ያተኮረ ስሌጠና 

ሰጥተዋሌ፡፡ 
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በቁጥጥር ሥር የማዋሌ ስነስርዒት እና በእሥር ሊይ ያለ ሰዎች አያያዝ 

ምንም እንኳ ሕገ-መንግሥቱ እና የወንጀሇኛ መቅጫ ሕጉ በቁጥጥር ሥር የዋለ ሰዎች በ48 ሰዒታት 

ውስጥ ፌርዴ ቤት ሉቀርቡና ክስ ሉመሠረትባቸው እንዯሚገባ ቢዯነግጉም፣ አንዲንዴ ጊዜ ይህ ዴንጋጌ 

ተግባር ሊይ አይውሌም፡፡ ከበዴ ያሇ ጥፊት በመፇፀም የተጠረጠሩ ሰዎች የፌርዴ ቤት ይሁንታ ሲገኝ 

ክስ ሳይመሠረትባቸው ሇ14 ቀናት፣ እንዱሁም የምርምራ ሑዯቱ ካሌተጠናቀቀ፣ ሇተጨማሪ የ14 ቀን 

ጊዜ በእሥር ሉቆዩ ይችሊለ፡፡ በፀረ-ሽብርተኝነት ሕጉ ፖሉስ ሰዎችን የ28-ቀናት ጊዜ እየጠየቀ እስከ 

አራት ወራት ሇሚዯርስ ጊዜ ክስ ሳይመሠርትባቸው ሇማቆየት ፌርዴ ቤትን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ ሕጉ 

በይፊ ከሚታወቅ ማረሚያ ቤት ውጪ እስረኞች እንዲይታሰሩ ቢከሇክሌም፤ የአካባቢ ሚሉሽያዎች 

እንዱሁም መዯበኛ እና መዯበኛ ያሌሆኑ ሕግ አስፇጻሚ አካሊት በኦፉሴሌ የማይታወቁ በርካታ እስር 

እስር ቤቶችን ተጠቅመዋሌ፡፡  

ህጉ የዋስ መብት ይፇቅዲሌ፡፡ ነገር ግን የዋስትና መብት ሇነፌስ ማጥፊት፣ ሇአገር ክህዯት እና ሇሙስና 

ክሶች ሊይ ተፇጻሚ አይዯሇም፡፡ በአንዴ በጣም በሚታወቅ ክስ ሊይ ያስቻለ ዲኛ የፌትህ ጋዜጣ ዋና 

አዘጋጅ ተመስገን ዯሳሇኝ ከተሇቀቀ መንግስትን የሚያንቋሽሽ ጽሁፌ መጻፌ ሉቀጥሌ ይችሊሌ በሚሌ 

ዋስትና ከሌክሇዋሌ፡፡ ዲኛው አክሇውም ሉጠፊ ይችሊሌ የሚሌ ምክንያት ያቀረቡ ሲሆን፤ እንዯእውነቱ 

ግን ክሱ ከመመስረቱ በፉት ከአንዴ ወር ሇሚበሌጥ ጊዜ በነጻነት ይንቀሳቀስ ነበር፡፡ ነሏሴ 22 ቀን 

ባሇስሌጣናት የመሰረቱበትን ክስ ካነሱ በኋሊ በታኅሳስ ወር መዝገቡን በዴጋሚ በመክፇት ክሱ እስከ 

ዒመቱ መጨረሻ ዴረስ ሲሰማ ቆይቷሌ፡፡ በአብዛኛው የመንግስት አካሊት ሇዋስትና የሚጠይቁት የገንዘብ 

መጠን በ500 እና በ10,000 ብር መካከሌ ሲኾን፣ ይህም ከአብዛኞቹ ዜጎች አቅም በሊይ ነው፡፡ 

ተጠርጣሪዎች በዋስ እንዱሇቀቁ ከፌርዴ ቤት የሚተሊሇፌን ትዔዛዝ የፖሉስ አባሊት ሁሌጊዜ 

አያከብሩም፡፡ በራሳቸው ወጪ የግሌ የሕግ አማካሪ ሇመቅጠር አቅም ሇላሊቸው እስረኞች መንግሥት 

ጠበቃ ያቆምሊቸዋሌ፤ ይህ የሚሆነው ግን ጉዲያቸው ፌርዴ ቤት ሲቀርብ ብቻ ነው፡፡ ተጠርጣሪዎች 

በቅዴመ ፌርዴ ሑዯት በእሥር ሊይ ሳለ፣ ከሕግ አማካሪ ጋር ይገናኙ ዘንዴ ባሇሥሌጣናቱ እጅግ 

ውሱን በሆነ ዯረጃ ይፇቅደሊቸዋሌ ወይም ከነጭራሹ ካሇመፌቀዲቸውም ላሊ በጤንነታቸው ሁኔታ ሊይ 

ሙለ መረጃ አይሰጡም፤ ቤተሰብም እንዱጠይቃቸው አይፇቅደም፡፡ 

በዘፇቀዯ በቁጥጥር ሥር ማዋሌ፡- ባሇሥሌጣናት ያሇ ፌርዴ ቤት ማዘዣ ሰዎችን በቁጥጥር ሥር 

ያውሊለ፤ ከሕግ አማካሪ እና አንዲንዳም ከቤተሰብ አባሊት ጋር የመገናኘት መብትንም ይነፌጋለ፣ ይህ 

በተሇይ ራቅ ባለ ክሌልች ይታያሌ፡፡  
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ቅዴመ-ክስ እሥር፡ አንዲንዴ እሥረኞች ክስ ሳይመሠረትባቸው እና ፌርዴ ቤትም ሳይቀርቡ ሇበርካታ 

ዒመታት መታሠራቸውን ሪፖርት አዴርገዋሌ፡፡ በአብዛኛው የፌርዴ ሑዯት መጓተት የሚከሰተው 

በተራዘሙ የሕግ ሥነ-ሥርዒቶች፣ በታራሚዎች ብዛት፣ በፌትኅ ሥርዒቱ የቅሌጥፌና ማነስ ችግር እና 

የሰው ኃይሌ እጥረት ሳቢያ ነው፡፡ 

ምህረት፡  ሇረዥም ዘመናት ሲወርዴ ሲዋረዴ በመጣው በኢትዮጵያ አዱስ ዒመት ሇእስረኞች ምህረት 

የማዴረግ ሌማዴ መሠረት የፋዳራሌ መንግሥት መስከረም 1 ቀን ሇ1,993 እስረኞች ምህረት 

አዴርጓሌ፡፡ የክሌሌ መንግስታትም በዒመቱ ውስጥ ሇእስረኞች ምህረት አዴርገዋሌ፡፡ ሇምሳላ  

የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ መንግሥት ሇ5,395 እስረኞች፤ የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግስት ሇ4,700 እስረኞች፤ 

እንዱሁም  የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ሇ2,607 እስረኞች ምህረት አዴርገዋሌ፡፡  

 

ሠ. ፌትሃዊ (ግሌፅ) የፌርዴ ሑዯት መነፇግ 

ሕጉ ነጻ የዲኝነት ሥርዒትን ዯንግጓሌ፡፡ ምንም እንኳ የፌትሀ ብሔር ፌርዴ ቤቶች ከፌተኛ በሆነ ነጻነት 

ቢንቀሳቀሱም፣ የወንጀሌ ፌርዴ ቤቶች ግን ዯካማ፣ ከአቅማቸው በሊይ የሥራ ጫና ያሇባቸው እና 

ሇፖሇቲካዊ ተጽዔኖ የተጋሇጡ ናቸው፡፡ ሕገመንግስቱ ሇሏይማኖታዊ እና ሇባሕሊዊ ወይም ሌማዲዊ 

ፌርዴ ቤቶች እውቅና ይሰጣሌ፡፡  

የፌርዴ ሑዯት 

በሕጉ መሠረት፣ የተከሰሱ ሰዎች ጉዲያቸው በፌርዴ ቤት ግሌጽ እና ፌትሃዊ በሆነ ሑዯት የመዲኘት 

እና ተቀባይነት ባሇው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ፌርዴ የማግኘት፣ (ጥፊተኝነታቸው እስካሌተረጋገጠ ዴረስ) 

ንፁህ ተዯርጎ የመታሰብ፣ በመረጡት የሕግ አማካሪ (ጠበቃ) የመወከሌ፣ እንዱሁም የይግባኝ መብት 

አሊቸው፡፡ ሕጉ ሇተከሳሾች የመከሊከያ ምስክሮችን እና ማስረጃዎቻቸውን የማቅረብ፣ ሇአቃቤ ሕግ 

ምስክሮች መስቀሇኛ ጥያቄ የማቅረብ፣ እንዱሁም በመንግሥት እጅ የሚገኙ ማስረጃዎችን የማግኘት 

መብት ይሰጣሌ፡፡ ነገር ግን፣ መንግሥት በተግባር [የተከሳሾችን] መረጃ የማግኘት መብት ሁሌጊዜ 

አያከብርም፡፡ የፌርዴ ሥርዒቱ በ‹‹ጁሪ›› (ገሇሌተኛ የማኅበረሰብ ተወካዮች የፌርዴ ሑዯቱን በሙለ 

ተከታትሇው ተከሳሹ ጥፊተኛ ነው አይዯሇም የሚሌ ብይን የሚሰጡበት አሠራር) አይጠቀምም፡፡ የፌርዴ 

ቤቶች የቅሌጥፌና ጉዴሇት እና ብቃት ያሇው የሰው ኃይሌ እጥረት አብዛኛውን ጊዜ የክስ ሑዯቶች 

ከሚገባው በሊይ እንዱጓተቱ እና ሕጉ ግሌጽ እንዲይሆን አዴርጎታሌ፡፡ መንግስት ሇስር ፌርዴ ቤቶች 

ዲኞች እና ዏቃቤያነ ሕግ በዋነኝነት ውጤታማ በሆነ የፌትህ አስተዲዯር ሊይ ያተኮረ ስሌጠና መስጠቱን 
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ቀጥሎሌ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ተከሳሾች ክስ የመስማት ሂዯቱ እስኪጀመር ዴረስ የቀረበባቸውን ክስ 

አሇማወቃቸው ተከሊካይ ጠበቆች ክሱን ሇመከሊከሌ በበቂ መሌኩ እንዲይዘጋጁ ያዯርጋቸዋሌ፡፡  

ምንም እንኳ በጠበቃዎች እጥረት ምክንያት የአገሌግልት አዴማሱ እና ጥራቱ ውሱን ቢሆንም፣ 

የተከሊካይ ጠበቃዎች ጽ/ቤት ጠበቃ የመቅጠር አቅም ሇላሊቸው ሰዎች በነጻ የሕግ ምክር አገሌግልት 

ሰጥቷሌ፡፡ በመሊ አገሪቱ በዋነኝነትም በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ በርካታ ነጻ የሕግ 

ማማከር አገሌግልት የሚሰጡ ማዔከሊት ሇዯንበኞች የሕግ ምክር ሰጥተዋሌ፡፡ የአንዲንዴ ክሌልች ሕግ 

አውጪ አካሊት እንዯ ሕግ ተማሪዎች እና መምህራን ያለ በጎ ፇቃዯኞች የሇምንም ክፌያ በሇጉዲዮችን 

ወክሇው ፌርዴ ቤት እንዱቆሙ የሚፇቅደ ሕግጋትን አውጥተዋሌ፡፡ 

በዒመቱ ውስጥ በፀረ-ሽብርተኝነት ሕጉ መሰረት በሽብርተኝነት ተከስሰው የነበሩ የ31 ሰዎች ክሶች 

እሌባት አግኝተዋሌ፡፡ እነዚህ ክሶች በ12 ጋዜጠኞች፣ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ አመራሮች፣  በአገር 

ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሰብዒዊ መብት ተሟጋቾች እንዱሁም የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ሰራተኛ 

የሆነ አንዴ ኢትዮጵያዊ ሊይ የተመሰረቱ ነበሩ፡፡ ሁለም ተከሳሾች ጥፊተኛ ተብሇዋሌ፡፡ በውጭ አገራት 

የሚኖሩ 18 ሰዎች በላለበት የፌርዴ ውሳኔ ተሊሌፍባቸዋሌ፡፡  በተጨማሪም መንግስት የፀረ ሽብር 

ሕጉን 28 ሙስሉሞች ሊይ፤ እንዱሁም ከውጭ አገር ኤምባሲ በሕገ ወጥ መንገዴ ገንዘብ በተቀበለ 

አንዴ ሙስሉም ሊይ ክስ ሇመመስረት ተጠቅሞበታሌ፡፡ ብዙ ዒሇም አቀፌ የሰብዒዊ መብት ዴርጅቶች 

እና የዱፕልማቲክ ሚሽኖች የክሶቹን አካሄዴ በተመሇከተ ስጋታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ በክሶቹ ሊይ የቀረቡ 

ማስረጃዎችን የተመሇከቱ ታዛቢዎች ማስረጃዎቹ ሇትርጉም ክፌት የሆኑ አሌያም ከሽብርተኝነት ይሌቅ 

ፖሇቲካዊ ይዘት ያሊቸውን ዴርጊቶች የሚያመሇክቱ ሆነው አግኝተዋቸዋሌ፡፡  የሰብዒዊ መብት 

ዴርጅቶች በተጨማሪም ሕጉ ሇሽብርተኝነት የሚሰጠውን ሰፉ ትርጓሜ፣ እንዱሁም የሚጥሊቸውን ከባዴ 

ቅጣቶች፣ ስፊት ያሇው የማስረጃ አቀራረብ ዴንቡን እና ሇፖሉስ እና ሇፀጥታ ኃይልች በጉዲዮች ሊይ 

እንዲመኑበት የመወሰን ሥሌጣን እንዯሚሰጥ ታዝበዋሌ፡፡  

በዋነኝነት በሙስሉሙ ማህበረሰብ የመብት ተሟጋቾች ሊይ የተመሰረቱ ክሶችን ጨምሮ ከብሔራዊ 

ጸጥታ ጋር ከተዛመደ አንዲንዴ ጉዲዮች ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች መጀመሪያ ሊይ ጠበቃ የማግኘት 

መብታቸውን በባሇስሌጣናት ተነፌገው እንዯነበረ ጠቅሰዋሌ፡፡ከተቃውሞ ጋር ግንኙነት ያሊቸው 28 

ሙስሉሞች እና ከውጭ አገር ኤምባሲ ሕገ ወጥ በሆነ መንገዴ ገንዘብ የተቀበለ የአንዱት ሙስሉም 

የክስ ሂዯት ቀዯም ሲሌ ሇጋዜጠኞች እና ሇዱፕልማቶች ክፌት የነበረ ቢሆንም፤ ሇቤተሰቦቻቸው እና 

ዯጋፉዎቻቸው ሙለ በሙለ ክፌት አሌነበረም፡፡ የአሸባሪዎቹ ዴርጅቶች የአሌ ቃኢዲ እና አሌሸባብ 

አባሌ በመሆን ግንቦት 11 ቀን ክስ የተመሰረተባቸው የ11 ግሇሰቦች (በላለበት የተከሰሱ ስዴስት ሰዎችን 

ጨምሮ) የክስ ሂዯት ሇህዝብ ክፌት አሌተዯረገም፡፡ 
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በገጠር አካባቢዎች የሚኖሩ ብዙ ዜጎች በመዯበኛ የዲኝነት ስርዒት የመዲኘት ዔዴሊቸው ውስን በመሆኑ 

ግጭቶችን የሚፇቱት በባህሊዊ መንገዴ ነው፡፡ በሕግ ረገዴ በአንዴ ጉዲይ ሊይ የሚከራከሩ ወገኖች 

ጉዲያቸው በባህሊዊ ወይም ሃይማኖታዊ ፌርዴ ቤት መታየት ከመጀመሩ በፉት ተከራካሪዎቹ በእንዱህ 

ያሇው ፌርዴ ቤት ሇመዲኘት የግዴ መስማማት አሇባቸው፤ ከተከራካሪ ወገኖች ማንኛቸውም 

በማንኛውም ጊዜ ሇመዯበኛው ፌርዴ ቤት ይግባኝ ማሇት ይችሊሌ፡፡ የሸሪዒ (እስሊማዊ) ፌርዴ ቤቶች 

ሙስሉሞችን የሚመሇከቱ ሃይማኖታዊ እና ቤተሰባዊ ጉዲዮችን ሉዲኙ ይችሊለ፡፡ የሸሪዒ ፌርዴ ቤቶች  

ከመንግስት የተወሰነ የገንዘብ ዴጋፌ የሚዯረግሊቸው ሲሆን በአብዛኛው ሙስሉሞች በሚኖሩባቸው 

በሶማላ እና በአፊር ክሌልች ሇሚነሱ በርካታ ጉዲዮች ዲኝነት ሰጥተዋሌ፡፡ በተጨማሪም እንዯ የአገር 

ሽማግላዎች ሸንጎ ያለ ላልች ባሕሊዊ የፌትሕ ሥርዒቶች፣ አለ፡፡ አንዲንዴ ሴቶች በሌማደ መሠረት 

ሴቶች በሽማግላዎች ሸንጎ ሊይ ስሇማይሳተፈ እና በገጠር አካባቢም ጠንካራ የሆነ የጾታ መዴሌዎ 

በመኖሩ ምክንያት በባህሊዊው የፌትሕ ሥርዒት ነጻ እና ፌትኃዊ ዲኝነት የማግኘት ዔዴሊቸው አነስተኛ 

ነው ሲለ ቅሬታ አሰምተዋሌ፡፡ 

የፖሇቲካ እስረኞች እና በቁጥጥር ሥር ያለ ሰዎች 

የፖሇቲካ እሥረኞችን ብዛት በተመሇከተ የሰብዒዊ መብት ዴርጅቶች እና ዱፕልማቲክ ሚሽኖች 

የሚሰጡት ግምት ይሇያያሌ፡፡ በአገር በቀሌ እና ዒሇም አቀፌ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ግምት መሠረት 

በዒመቱ መጨረሻ እስከ 400 የሚዯርሱ የፖሇቲካ እስረኞች ነበሩ፡፡ መንግሥት እሥረኞች በአሇም ዒቀፌ 

የሰብዒዊ መብት ዴርጅቶች እንዱጎበኙ አሌፇቀዯም፡፡ 

በፀረ ሽብር ሕጉ አማካኝነት የተፇረዯባቸው አስራሁሇቱ ጋዜጠኞች፣የተቃዋሚ ፖሇቲካ ዴርጅት አባሊት 

እና የመብት ተሟጋቾች ዒመቱን ያሳሇፈት በማረሚያ ቤት ነው፡፡ በርካታ ዒሇም አቀፌ የሰብዒዊ መብት 

ዴርጅቶች እና የውጭ አገራት ዱፕልማቲክ ሚሽኖች የክሶቹን አካሄዴ በተመሇከተ ያሊቸውን ስጋት 

ገሌጸዋሌ፡፡ 

ጥር 10 ቀን ፌርዴ ቤት በሽብርተኝነት በተከሰሱት በጋዜጠኞች ውብሸት ታዬ እና ርዔዮት ዒሇሙ 

እንዱሁም በተቃዋሚ ፓርቲ አመራሩ ዘሪሁን ገብረእግዚአብሔር ታዯሰ ሊይ ፌርዴ አስተሊሌፎሌ፡፡ 

ፌርዴ ቤቱ በተጨማሪም በአቃቤ ሕግ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ አመራር እንዯሆነች ተዯርጎ 

የቀረባበትን ክስ ክዲ በተከራከረችው ሂሩት ክፌላ ወሌዯየሱስ ሊይ የፌርዴ ውሳኔ አሳሌፎሌ፡፡ ጋዜጠኛ 

እና ብልገር ኤሌያስ ክፌላም በላሇበት በተመሳሳይ ክስ ተፇርድበታሌ፡፡ ጥር 17 ቀን ውብሸት እና 

ርዔዮት እያንዲንዲቸው የ14 ዒመት እስራት ሲፇረዴባቸው ላልቹ ሁሇቱ ተከሳሾች የ17 እና የ19 

ዒመት እስራት ተፇርድባቸዋሌ፡፡ ርዔዮት ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያቀረበች ሲሆን፤ ፌርዴ ቤቱም 

ከተከሰሰችባቸው ሶስት ክሶች ሁሇቱን ውዴቅ በማዴረግ ቅጣቱንም ወዯ አምስት ዒመት ዝቅ 
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አዴርጎሊታሌ፡፡ በመጨረሻም ጠቅሊይ ፌርዴ ቤቱ በጉዲይዋ ሊይ ውሳኔ ሲያሳሌፌ መሰረታዊ የሕግ 

ስህተት ፇጽሟሌ በማሇት ሇሰበር ሰሚ ችልት አመሌክታ ነበር፡፡ ላልቹ ተከሳሾች ግን ይግባኝ ሇማሇት 

አሌመረጡም፡፡ 

የፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ሰኔ 20 ቀን በጋዜጠኛ እና ብልገር እስክንዴር ነጋ፤ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው መዴረክ ምክትሌ ሉቀመንበር በአንደአሇም አራጌ እና በአንዴነት 

ሇዳሞክራሲና ሇፌትህ ፓርቲ አመራር አባሌ ናትናኤሌ መኮንን ሊይ በአገር መክዲት እና በሽብርተኝነት 

ወንጀሌ የጥፊተኝነት ውሳኔ አሰተሊሌፎሌ፡፡ ሏምላ 6 ቀን እስክንዴር እና ናትናኤሌ እያንዲንዲቸው በ18 

ዒመት እስራት ሲቀጡ፤አንደአሇም የዔዴሜ ሌክ እስራት ተፇርድበታሌ፡፡እስክንዴር እና አንደአሇም 

የተሊሇፇባቸውን  የፌርዴ ውሳኔ በመቃወም ሇፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ያለ ሲሆን፤ ጉዲዩ 

በዒመቱ መጨረሻም መታየት እንዯቀጠሇ ነበር፡፡ በመሰከረም ወር መንግስት የእስክንዴር እና 

የአንደአሇም ንብረቶች ሇተከሰሱባቸውና ቅጣት ሇተቀበለባቸው ወንጀልች መፇጸሚያነት መዋሊቸውን 

ሇማጣራት በመፇሇጉ የንብረት የታገዴሌኝ ጥያቄ ሇፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ማቅረቡን አስታውቆ 

ነበር፡፡ ንብረቶቹን የተመሇከቱ የክስ ሂዯቶችም በዒመቱ መጨረሻም እንዯቀጠለ ናቸው፡፡ 

የኦሮሞ ብሔር ተወሊጅ የሆኑት ሁሇቱ ታዋቂ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ አመራሮች በቀሇ ገርባ እና 

ኦሌባና ላሉሳ እንዱሁም ላልች ሰባት ግሇሰቦች በወንጀሌ ሕጉ መሰረት መንግስትን ሇመጣሌ በማሴር 

እና አመጽ በመቀስቀስ የወንጀሌ ፌርዴ ተሊሌፍባቸዋሌ፡፡ በቀሇ በስምንት ዒመት እስራት እንዱቀጣ፤ 

ኦሌባና ዯግሞ በ13 ዒመት እስራት እንዱቀጣ ፌርዴ ቤት ወስኗሌ፡፡ በ2003 ዒ.ም. በወንጀሌ ሕጉ 

በአገሪቱ የፖሇቲካ እና የግዛት አንዴነት ሊይ ጥቃት በመፇጸም ክስ የተመሰረተባቸው የኦሮሞ ተቃዋሚ 

ፖሇቲካ ፓርቲዎች አባሊት የሆኑ 69 ሰዎች ክስ በዒመቱ መጨረሻም እንዯቀጠሇ ነበር፡፡ 

የፌትኀ-ብሔር የዲኝነት ሥነ ሥርዒት እና የመፌትሔ እርምጃዎች 

ሕጉ ዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲፇፀሙባቸው በፌትኀብሔር ፌርዴ ቤቶች አቤቱታ የማቅረብ 

መብት ይሰጣሌ፤ ሆኖም በዒመቱ ውስጥ እንዱህ ያለ ጉዲዮች አሌቀረቡም፡፡ 

ረ. በግሌ ነጻነት፣ በቤተሰብ፣ በመኖሪያ ቤት ወይም በመሌዔክት ሌውውጥ ሊይ የዘፇቀዯ ጣሌቃ-ገብነት 

ሕጉ የመንግስት አካሊት የግሇሰብ ንብረትን ሇመፇተሽ የፌርዴ ቤት ማዘዣ ይዘው እንዱቀርቡ ያዝዛሌ፤ 

ነገር ግን በተግባር ፖሉሶች ብዙውን ጊዜ ሕጉን አያከብሩም፤ ፌርዴ ቤቶችም ያሇ ፌተሻ ትዔዛዝ የተገኘ 

ማስረጃን ተቀባይነት መንፇጋቸውን የሚያሳይ ሰነዴም አሌነበረም፡፡ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎች 



13 

 

የስሌክ ጠሇፊ እና ላልች በኤላክትሮኒክ መሳሪያዎች የታገዙ ስሇሊዎች እንዯሚካሄደ ጥርጣሬ 

እንዲሊቸው ሪፖርት አዴርገዋሌ፡፡   

መንግስት የአንዲንዴ ግሇሰቦችን እንቅስቃሴ ተከታትሇው ሪፖርት እንዱያዯርጉሇት ገንዘብ የሚከፇሊቸው 

መረጃ አቀባዮችን የማሰማራት ስሌትን በስፊት ተጠቅሟሌ የሚለ ሪፖርቶች አለ፡፡ በዒመቱ የገዢው 

ፓርቲ ካዴሬዎች እና የሚሉሽያ አባሊት፣ ማስፇራራትን ዒሊማ አዴርገው ሳይፇቀዴሊቸው መኖሪያ 

ቤታቸው ዴረስ ዘሌቀው መግባታቸውን የተቃዋሚ ፓርቲ አባሊት ሪፖርት አዴርገዋሌ፡፡ 

የፀጥታ ኃይልች በመንግሥት ሇጥያቄ የሚፇሇጉ ሰዎችን ቤተሰቦች በቁጥጥር ስር ማዋሌ ቀጥሇው 

ነበር፡፡ ከገዥው ፓርቲ ጋር ግንኙነት የላሊቸው ሥራ አጥ ወጣቶች ሥራ ሇማግኘት አስፇሊጊ የሆነውን 

‹‹የዴጋፌ ዯብዲቤ›› ከቀበላያቸው ሇመቀበሌ አሌፍ አሌፍ እክሌ ገጥሟቸው እንዯነበር  ሪፖርቶች 

ቀርበዋሌ፡፡  

መንግስት በዜጎች የቤተሰብ መብቶች ውስጥ ጣሌቃ ገብቷሌ፡፡ ሇዒሇም አቀፌ ጉዱፇቻ ሁኔታዎችን 

ሇማመቻቸት ሲባሌ የተፇጸሙ የሕክምና ስራ ጥሰቶች ተመዝግበዋሌ፡፡ይህም ብቃት በላሊቸው የሕክምና 

ባሇሙያዎች አማካኝነት አራስ እናቶች የአእምሮ ሕመም እንዲሇባቸው እና ሌጆቻቸውን እንዱሰጡ 

ተገዯዋሌ፡፡ 

የፋዯራሌ መንግሥት እና የክሌሌ መንግሥታት በአፊር፣ በቤኒሻንጉሌ ጉሙዝ ፣ በጋምቤሊ፣ 

በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ እና በሶማሉ ክሌልች ‹‹የመንዯር ምሥረታ›› እቅድችን በሥራ ሊይ ማዋሌ ቀጥሇዋሌ፡፡ 

እቅድቹ በተበታተነ አኳኋን የሚኖሩ የገጠር ሕዝቦችን ሇተዯጋጋሚ ዴርቅ ከተጋሇጡ ዯረቅ አሌያም 

ከፉሌ-ዯረቅ አካባቢዎች አንስቶ በክሌሌ መንግሥታት ወዯተዘጋጁ ቦታዎች በአንዴ አካባቢ ማስፇርን 

ያካትታለ፡፡ የመንዯር ምሥረታው ዒሊማዎችም (የጤና አገሌግልት፣ የትምህርት እና የንፁህ መጠጥ 

ውሃ አቅርቦትን የመሳሰለ) የመንግሥት አገሌግልቶችን አቅርቦት ማሻሻሌ፣ ማኅበረሰቦችን ከተፇጥሯዊ 

አዯጋዎች እና ጥቃቶች መከሊከሌ፣ እንዱሁም አካባቢን ክፈኛ የሚጎደ አለታዊ የአስተራረስ ሌማድችን 

መሇወጥ ናቸው ተብሇው ተገሌፀዋሌ፡፡ አንዲንዴ ታዛቢዎች ግን፣ መርኃ-ግብሩ ሇንግዴ እርሻ የሚውሌ 

መጠነ-ሰፉ መሬት በሉዝ ማከራየት የሚቻሌበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት የታሇመ ነው ሲለ ይገሌጻለ፤ 

ሆኖም መንግሥት ይህን ያስተባብሊሌ፡፡ መንግሥት የመንዯር ምሥረታ መርኃ-ግብሩ ሙለ በሙለ 

በፇቃዯኝነት ሊይ ተመሥርቶ እንዯሚፇፀም ይገሌጻሌ፡፡ 

በአሇምዒቀፌ ሇጋሾች የተዯረጉ ግምገማዎችም በዚህ መርኃ ግብር የሰብዒዊ መብት ጥሰት ስሇመፇጸሙ 

የሚገሌጽ ስሌታዊ ማስረጃ ማግኘት አሌቻለም፡፡ መርሃ ግብሩን ሇመተግበር በነበረው ችኮሊ የተነሳ 

ሇማኅበረሰቦች ቃሌ በተገባሊቸው መሰረት በአዱሱ አካባቢ በቂ መሠረተ ሌማቶች  ማሟሊት ያሇመቻሌ  
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የመሳሰለ ችግሮች ታይተዋሌ፡፡ ማህበረሰቦች እና ቤተሰቦች የምግብ እርዲታ፣ መሠረታዊ አገሌግልቶች 

እና መሬት እንዯሚያገኙ ባሇሥሌጣናት በሰጧቸው ማረጋገጫ ሊይ ተመሥርተው ሇመሥፇር 

የተስማሙ ቢመስሌም  በአንዲንዴ ሁኔታዎች ግን በአዱሱ ስፌራ በቂ መሰረታዊ አገሌግልቶች እና 

መጠሇያ ሳይዘጋጅሊቸው ከሇመደት ቀያቸው የተንቀሳቀሱ ማህበረሰቦች ነበሩ፡፡ ሇምሳላ በነሏሴ ወር 

መጀመሪያ አካባቢ ዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ፣ ዯቡብ ኦሞ በተዯረገ የመስክ ጉብኝት (የማስፇር) ሂዯቱ በፇቃዯኝነት 

ሊይ የተመሰረተ ቢሆንም ሰዎች በቦታው ሲዯርሱ እንዯ ውሃ አቅርቦት፣ ትምሕርት፣ እና ጤና ያለ 

መሰረተ ሌማቶች ቃሌ እንዯተገባው ተሟሌተው አሌተገኙም፡፡ በጥቅምት ወር በተመሳሳይ ቦታ በተዯረገ 

ጉብኝት የውሃ መሳቢያ ሞተር ተከሊ፣ አዱስ የተገነባ ትምሕርት ቤት፣እንዱሁም በተባበሩት 

መንግስታት የሕጻናት መርጃ ዴርጅት (ዩኒሴፌ) ዔቃዎች የተሟለሇት የጤና አገሌግልት መስጫ 

ዴንኳንን ጨምሮ የተሻሇ ሁኔታ ሇማየት ተችሎሌ፡፡  በጥር ወር የወጣ የሑዩማን ራይትስ ዎች  

ሪፖርት በ2003 የተሰበሰበ መረጃን መሰረት በማዴረግ ሂዯቱን ‹‹በፇቃዯኝነት ሊይ ያሌተመሰረተ›› ሲሌ 

ገሌፆታሌ፡፡ ሪፖርቱ ሁኔታውን በመጀመርያ ሇመሄዴ ፌሊጎት እንዯላሊቸው ከገሇፁ ማኅበረሰቦች ጋር 

በተዯረጉ ስብሰባዎች ሊይ የፀጥታ ኃይልች እና የአካባቢ ሚሉሽያዎች ይገኙ እንዯነበረና የኋሊ ኋሊም 

ነዋሪዎቹ ወዯ አዱሱ አካባቢ ሄዯው የሳር ጎጆዎቻቸውን ሲቀሌሱ [የፀጥታ ኃይልቹ እና ሚሉሽያዎቹ] 

አብረዋቸው በመሄዴ የግንባታ እንቅስቃሴውን ይከታተለ ነበር ሲሌ ገሌጿሌ፡፡ ሪፖርቱ ፣ የፀጥታ 

ኃይልች ማኅበረሰባቸውን በመንዯር ሇማስፇር የተነዯፇውን ዔቅዴ የተቃወሙ ሰዎችን ዯብዴበዋሌ፤ 

አንዲንዳም በዴብዯባው ምክንያት እንዯሞቱ፣ እንዯሚያስፇራሩ፣ ክስ ሳይመሰርቱ በቁጥጥር ስር 

እንዯሚያውለ ገሌጿሌ፡፡ በተጨማሪ የሑውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እንዯሚገሌጸው መንግስት ሰፊፉ 

የእርሻ መሬቶችን ሇኢንቨስትመንት ሇማዘጋጀት በማቀዴ በዯቡብ ኦሞ የሚገኙ ግሇሰቦችን 

አስፇራርቷሌ፣አጉሊሌቷሌ፣እንዱሁም በዘፇቀዯ አስሯሌ፡፡ የሌማት አጋሮች ባዯረጓቸው ጉብኝቶች ይህን 

የሚያረጋግጥ ማስረጃ አሊገኙም፡፡ 

ክፌሌ 2፡ የሲቪሌ መብቶች እና ነጻነቶች ከበሬታ 

ሀ. የመናገር እና የፕሬስ ነፃነት 

የመናገር እና የፕሬስ ነፃነት ያሇበት ሁኔታ   

የመናገር እና የፕሬስ ነጻነት በሕገ-መንግሥቱ እና በሕግ የተዯነገጉ ቢሆንም፣ ባሇስሌጣናት ጋዜጠኞችን 

እና መንግስትን ይተቻለ ተብሇው የሚታሰቡ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሇዋሌ፣አስረዋሌ ብልም 

አስፇርዯውባቸዋሌ፡፡  
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የመናገር ነፃነት፡ ባሇሥሌጣናት ሰዎች በመንግሥት ሊይ ትችት በመሰንዘራቸው በቁጥጥር ሥር 

አውሇው አስፇራርተዋቸዋሌ፡፡ መንግስት በማስፇራራት፣ ጋዜጠኞችን እና ተቃዋሚ ፖሇቲከኞችን 

በማሰር እንዱሁም የተቃዋሚ ፖሇቲካ ቡዴኖችን እንቅስቃሴ በመከታተሌና ጣሌቃ በመግባት 

የሚሰነዘርበትን ትችት ያፌናሌ፡፡ አንዲንዴ ነዋሪዎች በጸጥታ ኃይልች (የመብት) ጥሰት የተፇጸመበት 

ማንኛውም ሰው ጉዲዩን ሪፖርት ቢያዯርግ የቂም በቀሌ እርምጃ እንዯሚወስደ ማስፇራራታቸውን 

ቀጥሇዋሌ፡፡ 

በሏምላ ወር ጀማሌ ከዴር የተባሇ ግሇሰብ በተንቀሳቃሽ ስሌኩ አማካኝነት ‹‹አሊሁ አክበር፤ አስራሰባት 

ጊዜ ዴምጻችን ይሰማ፤ በማረሚያ ቤት ያለ እስረኞች ይፇቱ›› ሲሌ በሊከው አጭር መሌዔክት የተነሳ ‹‹ 

ሇብጥብጥ በማነሳሳት፣ ጥሊቻ በመቀስቀስ እና የፖሇቲካ፣ የዘር እና የሏይማኖት ግጭት በመፌጠር›› 

ተከስሷሌ፡፡ በተጨማሪም ፖሉስ ሙስሉሞች አዱስ አበባ ወዯሚገኘው ታሊቁ አንዋር መስጊዴ እንዲይገቡ 

ከሌክሎሌ የሚሌ መሌዔክት በመሊክ እና ተጨማሪ ተቃውሞዎች እንዱካሄደ እንዱሁም እስረኞች 

እስካሌተፇቱ ዴረስ በኢትዮጵያ የእስሌምና ጉዲዮች ጠቅሊይ ምክር ቤት አባሊት ምርጫ ሊይ እንዲሳተፈ 

ጥሪ የማዴረግ ክስ ተመስርቶበት ነበር፡፡ መስከረም 3 ቀን ፌርዴ ቤት የጥፊተኝነት ውሳኔ ባሳሇፇበት 

ወቅት ዲኘው ክሱን ‹‹ በተንቀሳቃሽ ስሌኩ አለባሌታ በመንዛት›› ሲለ ከገሇጹ በኋሊ የአንዴ ዒመት እስር 

ፇርዯውበታሌ፡፡ 

በጥቅምት ወር በኦሮሚያ ክሌሌሇገጣፍ አካባቢ ስሊሇው የመሬት መቀራመት ጉዲይ ሇሬዱዮ ቃሇመጠይቅ 

የሰጡ ሰባት ግሇሰቦች በፖሉስ ታስረው ነበር፡፡ ግሇሰቦቹ ያሇበቂ የካሳ ክፌያ ከመሬታቸው እንዯተፇናቀለ 

ገሌጸዋሌ፡፡ ቆይቶም ፖሉስ ከእስር ፇቷቸዋሌ፡፡ 

የፕሬስ ነፃነት፡- ኢትዮ-ቻናሌ፣ነጋዴራስ፣ፌትህ እና ሁሇት የሙስሉም ጋዜጦች በመንግስት ጫና 

ምክንያት ተዘግተዋሌ፡፡ በአዱስ አበባ የቀሪዎቹ 15 ጋዜጦች ጠቅሊሊ ስርጭት በ2003 ዒ.ም. ከነበረበት 

150,000 ወዯ 100,000 ቀንሷሌ፡፡ በመንግሥት ይዞታ ሥር ካለት ዔሇታዊ የአማርኛ እና የእንግሉዝኛ 

ጋዜጦች በስተቀር አብዛኞቹ ጋዜጦች በየሳምንቱ ወይም በሳምንት ሁሇት ጊዜ የሚታተሙ ነበሩ፡፡  

መንግስት ራዱዮን ጨምሮ ሇአብዛኛው ሕዝብ ዋነኛ የዜና ምንጭ የሆነውንና አገር አቀፌ ሥርጭት 

ያሇውን ብቸኛ የቴላቪዥን ጣብያ ተቆጣጥሯሌ፡፡ በዋና ከተማይቱ ሦስት የግሌ የኤፌ.ኤም. ራዱዮ 

ጣብያዎች የሚገኙ ሲሆን፤ በክሌልች 13 የማኅበረሰብ ራዱዮ ጣቢያዎች ፕሮግራሞቻቸውን 

ያሰራጫለ፡፡ በመንግስት ይዞታ ስር ያሇው የኢትዮጵያ ሬዱዮ በአገሪቱ ሰፉ የስርጭት ሽፊን ያሇው 

ሲሆን፤ ተከታዩ ሬዱዮ ፊናም ከገዢው ፓርቲ ጋር ግንኙነት አሇው፡፡ 
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በመንግሥት ቁጥጥር ስር ያለ መገናኛ ብዙኃን በአመዛኙ የመንግሥትን እና የገዢውን ኢሕአዳግ 

ዔይታ [አቋም] አንፀባርቀዋሌ፡፡ መንግሥት በየጊዜው ከውጭ አገራት የሚተሊሇፈ ስርጭቶችን 

አፌኗሌ፤ይህ ከጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ሕሌፇት በኋሊም ቀጥሎሌ፡፡ የብሮዴካስቲንግ ሕጉ 

የፖሇቲካ እና የሃይማኖት ዴርጅቶችን እንዱሁም የውጭ አገር ዜጎችን የኤላክትሮኒክ መገናኛ ብዙኃን 

ባሇቤት ከመሆን ይከሇክሊሌ፡፡ የኢንቨስትመንት ሕጉም እንዱሁ የውጭ አገር ዜጎች የብሮዴካስት ጣቢያ 

ባሇቤት እንዲይሆኑ ክሌከሊ ያዯርጋሌ፡፡ 

ሁከት እና ወከባ፡ መንግሥት ጋዜጠኞችን ማሠር፣ ማዋከብ እና ሇፌርዴ ማቅረቡን ቀጥሎሌ፡፡ በርካታ 

የተባበሩት መንግስታት ራፖርተሮች እና የሰብዒዊ መብት ኮሚሽነሮች መንግስት በጋዜጠኞች እና 

ተቃዋሚ ፖሇቲከኞች ሊይ የፀረ- ሽብር ሕጉን በመጠቀሙ ያሊቸውን ስጋት ገሌጸዋሌ፡፡ 

ነሏሴ 3 ቀን ፌትህ ሚኒስቴር በፌትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ተመስገን ዯሳሇኝ ሊይ ሶስት ክሶችን 

መስርቷሌ፡፡ ክሶቹ ከታሕሳስ እስከ ነሏሴ 2003 በታተሙ ጽሁፍች አማካኝነት የአገሪቱን ወጣቶች 

ሇአመጽ ማነሳሳት እና መገፊፊት፣ የመንግስትን ስም ማጥፊት እና የሀሰት ዜናዎችን በማሰራጨት 

ሕዝብን ማወክን ያካትታለ፡፡ ተመስገን ነሏሴ 17 ቀን በቁጥጥር ስር ውል፤ነሏሴ 22 ቀን ክሱ 

በመነሳቱ በዚሁ ዔሇት ከእስር ተፇቷሌ፡፡ መንግስት በተመስገን ሊይ የመሰረተውን ክስ በታህሳስ 2 ቀን 

በዴጋሚ ያንቃሳቀሰ ሲሆን፤በዒመቱ መጨረሻም ጉዲዩ መታየት እንዯቀጠሇ ነበር፡፡ 

ሏምላ 13 ቀን ባሇስሌጣናት የሙስሉሞች ጉዲይ (መጽሔት) አዘጋጅ ዩሱፌ ጌታቸውን እና አምዯኛ 

አህመዱን ጀበሌን በቁጥጥር ስር አውሇዋሌ፡፡ አህመዱን ጀበሌ የማሰቃየት ዴርጊት እንዯተፇጸመበት 

ተነግሯሌ፡፡ በዒመቱ መጨረሻም ከላልች 27 የሙስሇሞች (መብት) ተሟጋቾች ጋር በሽብር ተግባር 

ተከሰው በእስር ሊይ ይገኛለ፡፡ 

በዚሁ ሏምላ ወር ሁሇት የሙስሉሞች ጉዲይ (መጽሔት) አዘጋጆች ማሇትም አክመሌ ነጋሽ እና 

ይስሏቅ እሸቱ እንዲይታሰሩ በመፌራት ከአገር ሸሽተዋሌ፡፡ ከነዚህ እስሮች እና ስዯቶች በኋሊ 

(የመጽሔቷ) ሕትመት ቆሟሌ፡፡ 

በ2003ዒ.ም. በቁጥጥር ስር በዋለት ጋዜጠኖች ማሇትም ውብሸት ታዬ፣ ርዔዮት ዒሇሙ እና እስክንዴር 

ነጋ እንዱሁም በላለበት በተከሰሱ ስዴስት ጋዜጠኞች/ ብልገሮች ሊይ በፀረ ሽብር ሕጉ የተሇያዩ 

አንቀጾች በተመሰረተባቸው ክስ ፌርዴ ቤት ጥፊተኛ ብሎቸዋሌ፡፡ (ክፌሌ 1.ሰ ን ይመሌከቱ) 

ቅዴመ-ምርመራ (ሳንሱር) ወይም በይዘት ሊይ የተጣለ ገዯቦች፡ መንግሥት በጋዜጠኞች ሊይ 

የሚያዯርሰው ወከባ ጋዜጠኞቹ በአንዲንዴ አወዛጋቢ ጉዲዮች ሊይ ሇመዘገብ ፌራቻ እንዱያዴርባቸው 

አዴርጓሌ፡፡ ጥቂት የማይባለ የግሌ ጋዜጦች በመንግሥት መዯበና ያሌሆነ የኤዱቶሪያሌ ቁጥጥር 
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ይዯረግባቸው እንዯነበር አመሌክተዋሌ፤ ሇዚህም [ከመንግሥት ባሇሥሌጣናት የተዘጋጁ] ጽሐፍችን 

አትመው እንዱያወጡ የሚቀርብሊቸውን ጥያቄ እና ታትመው የወጡ መንግሥትን የሚተቹ ጽሐፍችን 

አስመሌክቶ ከመንግሥት ባሇሥሌጣናት የሚዯርሷቸውን የስሌክ ጥሪዎች ጠቅሰዋሌ፡፡ የግለ ዘርፌ እና 

የመንግሥት ጋዜጠኞች በየዔሇት ተዔሇት ሥራቸው ራሳቸውን ሳንሱር አዴርገዋሌ፡፡  

በሚያዚያ ወር በመንግስት ይዞታ ስር ያሇው እና በአገሪቱ ከሚታተሙ ጋዜጦች 90 በመቶ ያህለን 

የሚያትመው ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ዴርጅት ሇግሌ አሳታሚ ዯንበኞቹ አዱስ የሕትመት ውሌ በስራ 

ሊይ አውሎሌ፡፡ ውለ ‹‹ሕገ ወጥ›› የሚባሌ ይዘት ያሇበትን ጋዜጣ ሇማተም ፇቃዯኛ ያሇመሆን መብትን 

ሇማተሚያ ቤቱ ይሰጣሌ፡፡ በግሌ ይዞታ ስር ያለ ጋዜጦች አዘጋጆች ውለ ቅዴመ ምርመራ ነው፤ 

ሕገመንግስታዊውን የፕሬስ ነጻነት መብት ይጻረራሌ በማሇት ውለን አሌፇረሙም፡፡ ብርሃንና ሰሊም 

ማተሚያ ዴርጅት አዱሱን ውሌ ያሌፇረሙ የሕትመት ውጤቶችን ማተም አቁሟሌ፡፡ 

ሏምላ 13 ቀን ፌትህ ሚኒስቴር በዚያ ሳምንት ታትሞ የነበረው የፌትህ ጋዜጣ እንዲይሰራጭ በፌርዴ 

ቤት ትዔዛዝ አሳግዶሌ፡፡ እገዲው ከጋዜጣው ይዘቶች የቀዴሞውን ጠቅሊይ ሚኒስትር ጤና እና በአንዲንዴ 

የሙስሉም ማህበረሰብ አባሊት የተዯረጉ ተቃውሞዎች መቀጠሊቸውን የሚመሇከቱ ዘገባዎች 

የተካተቱበት ከመሆኑ ጋር እንዯሚያያዝ ሪፖርቶች አመሌክተዋሌ፡፡ ፌትህ ሚኒስቴር ቀጣይ መመሪያ 

ያሌሰጠ ቢሆንም ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ዴርጅት ፌትህ ጋዜጣን ሇማተም ፇቃዯኛ ሳይሆን ቀርቷሌ፡፡ 

ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ዴርጅት ከታዋቂ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች መካከሌ የአንዴነት 

ሇዳሞክራሲ እና ሇፌትህ ፓርቲ ሌሳን የሆነውን የፌኖተ ነጻነት ጋዜጣ የነሏሴ 25 እትም ሇማተም 

ፇቃዯኛ ሳሆን ቀርቷሌ፡፡ ጋዜጣው በቀዯመው እትሙ ስሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሞት ያወጣው ዜና ከሕዝቡ 

በኩሌ ቅሬታ ያስነሳ መሆኑ እንዯምክንያት ቀርቧሌ፡፡ በመስከረም ወር ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ዴርጅት 

ማተሚ ማሽኑ ስራ በዝቶበታሌ በሚሌ ምክንያት የአንዴነት ሌሳን የሆነውን ጋዜጣ እንዯማያትም 

ገሌጧሌ፡፡ ጋዜጣው ከግሌ ማተሚያ ቤት ጋር በተዯረሰ ስምምነት በጥቅምት ወር ሕትመት የቀጠሇ 

ቢሆንም በሕዲር ወር ሕትመቱን ሇማቆም ተገዶሌ፡፡ 

የስም ማጥፊት (የመሌካም ስም ማጉዯፌ) ሕግጋት/ብሔራዊ ዯኅንነት፡ መንግሥት የፀረ-ሽብር ሕጉን 

ትችትን ሇማፇን ተጠቅሞበታሌ፡፡ ጋዜጠኞች በሰኔ ወር ፓርሊማው ሽብርተኛ ዴርጅቶች ብል 

በፇረጃቸው አምስት ቡዴኖች (ግንቦት 7፣ ኦብነግ፣ ኦነግ፣ አሌ-ቃዑዲ እና አሌ-ሸባብ) ዙርያ መዘገብን 

ፇርተዋሌ፤ ሇዚህም የጠቀሱት ምክንያት በእነዚህ ቡዴኖች ዙርያ መዘገብ በሕጉ መሠረት የሚያስቀጣ 

ይሁን አይሁን ግሌጽ አሇመሆኑን ነው፡፡ የአገር ውስጥ እና የውጭ አገር የዜና ወኪልችን ጨምሮ 

በርካታ ጋዜጠኞች ራስን ሳንሱር የማዴረግ ዝንባላ እያዯገ መምጣቱን ጠቁመዋሌ፡፡        
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በመስከረም ወር መንግስት ዮሏን ፔርሰን ማርቲን ሺብዬ ሇተባለ ስዊዴናውያን ጋዜጠኞች ምህረት 

አዴርጓሌ፡፡ በታሕሳስ 2003 ዒ.ም. ፌርዴ ቤት ሇሽብርተኛ ቡዴን ዴጋፌ በማዴረግ እና በሕገወጥ 

መንገዴ ወዯ አገር በመግባት ወንጀሌ ፇርድባቸው ነበር፡፡ 

በዒመቱ መንግስት ትችትን ሇማፇን ስም ማጥፊትን የሚመሇከቱ ሕግጋትን ተጠቅሟሌ፡፡ 

የኢንተርኔት ነፃነት 

መንግሥት የኢንተርኔት ተዯራሽነትን ገዴቧሌ፤ የዜና ዴረ-ገፆችን፣ ብልጎችን፣ የተቃዋሚ ዴረ-ገፆችን 

እንዱሁም በፓርሊማ ሽብርተኛ ተብሇው የተፇረጁ የአገር ውስጥ ተቃዋሚ ቡዴኖች (ግንቦት 7፣ ኦነግ፣ 

እና ኦብነግ) ዴረ-ገፆችን ጨምሮ በርካታ ዴረ-ገጾችን (ኢትዮጵያ ውስጥ) እንዲይከፇቱ አግዶሌ፡፡ 

መንግስት እንዯ ዋሺንግተን ፖስት፣ዘ ኢኮኖሚስት እና አሌ ጀዚራ ያለ የዜና ገጾችን ሇአጭር ጊዜ 

እንዲታዩ ያገዯ ሲሆን፤ በአገሪቱ ባሇው የሰብዒዊ መብቶች ሁኔታ ሊይ ያተኮሩ የውጭ መንግስታት 

ሪፖርቶችን የያዙ ገጾችም እንዱሁ ሇአጭር ጊዜ ታግዯዋሌ፡፡ በውጭ አገር ነዋሪ የሆኑ ተቃዋሚዎች 

የሚያስተዲዴሯቸው እንዯ አዱስ ነገር፣ ናዝሬት፣ ኢትዮጵያን ሪቪው፣ ሳይበር ኢትዮጵያ፣ ቋጠሮ 

የአማርኛ መጽሔት፣ ትንሣዓ ኢትዮጵያ፣ እና የኢትዮጵያ ሚዱያ ፍረምን የመሳሰለ በርካታ የዜና 

ብልጎች እና ዴረ ገጾች (ኢትዮጵያ ውስጥ) ተዯራሽ አሌነበሩም፡፡ ምንም እንኳ ተጠቃሚዎች በአማራጭ 

ዴረ-ገፆች (ሰርቨሮች) መክፇት ቢችለም፣ የውጭ አገር የዜና ዴረ-ገጽ በአገር ውስጥ የሚከፇተው አሌፍ 

አሌፍ ብቻ ነበር፡፡ ባሇስሌጣናት የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ በመሆን 

አገሌግልቱን እንዱያገኙ የሚያስችሇውን የቨርቹዋሌ ፕራይቬት ኔትዎርክ (ቪፒኤን) አቅራቢዎችን 

የማገዴ ርምጃዎችን ወስዯዋሌ፡፡ በመንግስት መረጃ መሰረት 4 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ የኢንተርኔት 

አገሌግልት ተጠቃሚ ነበር፡፡ 

 

አካዲሚያዊ ነፃነትና ባህሊዊ ሁነቶች 

መንግሥት ሥርዒተ-ትምህርትን፣ የመምህራን ምዯባዎችን እና የተማሪዎች የትምህርት መስክ 

ውሳኔዎችን ጨምሮ የአካዲሚ ነጻነትን ገዴቧሌ፡፡ በዩኒቨርሲቲ እና በከፌተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤቶች   

የመናገር፣ ሏሳብን የመግሇጽ እና የመሰብሰብ ነፃነቶች በተዯጋጋሚ ተገዴበው ነበር፡፡ 

ገዢው ፓርቲ ትምህርት ሚኒስቴርን በመጠቀም በዴህረ ምረቃ መርሃግብር ምዯባ ወቅት ሇፓርቲው 

ታማኝ ሇሆኑ ተማሪዎች  ቅዴሚያ መስጠት እንዯቀጠሇ ምንጮች ገሌጸዋሌ፡፡ ሇመጀመሪያ ዱግሪ  

በሚማሩ ተማሪዎች ዘንዴ የፓርቲ አባሌ መሆን የተሇመዯ ባይሆንም፤ በየትኛውም የትምህርት ዘርፌ 
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ከተመረቁ በኋሊ ስራ ሇመቀጠር የፓርቲው አባሌ ሇሆኑ ተማሪዎች ቅዴሚያ እንዯሚሰጥ አንዲንዴ 

የዩንቨርስቲ መምህራን ተናግረዋሌ፡፡ 

መንግሥት የአካዲሚ ነፃነትን በላልችም መንገድች ገዴቧሌ፡፡ በየትኛውም ዯረጃ ሊይ የሚገኙ መምህራን 

ከተፇቀዯው የትምህርት ዔቅዴ ውጪ እንዱያስተምሩ አሌተፇቀዯሊቸውም፡፡ ምንጮች የኢህአዳግ አባሊት 

ያሌሆኑ መምህራን ወዯማይፇሇጉ የሥራ መዯቦች የሚዘዋወሩበት ዔዴሌ ሰፉ እንዯሆነ እና በዯረጃ 

ዔዴገት ወቅት እንዯማይካተቱ ጠቁመዋሌ፡፡ የኢሕአዳግ አባሌ ያሌሆኑ መምህራን ያሇፕሮግራም 

የሚጠሩ ስብሰባዎችን አሌተካፇሊችሁም በሚሌ ከስራቸው እንዯሚባረሩ የሚገሌጹ አንዲንዴ ሪፖርቶች 

ቀርበዋሌ፡፡ የመምህራን የሰው ኃይሌ ምዯባ ግሌጽነት የጎዯሇው ከመሆኑም ላሊ የዴርጅት አባሌነትን፣ 

ብሔርን ወይም ሃይማኖትን መሠረት ያዯረጉ መዴሌዎች እንዯሚፇፀሙ በመግሇጽ የአካዲሚ 

ማኅበረሰቡ አባሊት ቅሬታቸውን አሰምተዋሌ። 

ብዛት ያሊቸው ታማኝ ምንጮች መምህራን፣ የአሥረኛ ክፌሌና ከዚያም በሊይ የሆኑ ተማሪዎች ስሇ 

አብዮታዊ ዳሞክራሲ ጽንሰ-ሏሳብ እና ስሇ ኢሕአዳግ የፓርቲ ርዔዮተ-ዒሇም ሥሌጠና መውሰዴ 

ይጠበቅባቸው ነበር።  

ትምህርት ሚኒስቴር በ2002 ዒ.ም. ባወጣው የግሌ ዩኒቨርስቲዎችን በሕግ እና በመምህራን ትምሕርት 

ዘርፌ የዱግሪ መርሀ ግብር እንዲይሰጡ የሚከሇክሇው መመሪያ ሊይ የተዯረገ ሇውጥ የሇም፡፡ መመሪያው 

የግሌ ዩኒቨርሲቲዎች ሥርዒተ ትምህርታቸውን የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ቀዯም ሲሌ ካወጣው 

የተፇጥሮ ሣይንስ እና የማኅበራዊ ሣይንስ የአካዲሚ መርኃ-ግብሮች የ70ሇ30 ዴሌዴሌ ፖሉሲ ጋር 

እንዱያጣጥሙ ይጠይቃሌ። በዚህ የተነሳ ማህበራዊ ሳይንስ የሚያጠኑ ተማሪዎች ቁጥር እየቀነሰ 

መጥቷሌ፡፡ የግሌ ዩኒቨርሲቲዎች ሥርዒተ-ትምህርት ዯግሞ እጅግ በአመዛኙ በማኅበራዊ ሳይንስ ሊይ 

ያተኮረ ነበር፡፡ የትምህርት ሚኒስቴር ባሇሥሌጣናት መመሪያው ሲወጣ የትምህርት ጥራት ዯረጃን 

ሇመጠበቅ ያሇውን አስፇሊጊነት በምክንያትነት ጠቅሰው ነበር፡፡   

ሇ. ሠሊማዊ የመሰብሰብና የመዯራጀት ነፃነት 

የመሰብሰብ ነፃነት 

ምንም እንኳ ሕገ-መንግሥቱ የመሰብሰብ ነፃነትን ቢፇቅዴም፣ መንግሥት ይህንን ነፃነት ገዴቧሌ። 

በዒመቱ ውስጥ በበርካታ አጋጣሚዎች ባሇሥሌጣናት ፇቃዴ ሳያገኙ ሰሊማዊ ሰሌፌ ወጥተዋሌ የተባለ 

ሰሌፇኞችን አቁስሇዋሌ በቁጥጥር ሥርም አውሇዋሌ፡፡ የጸጥታ ኃይልች በሰሊማዊ ዜጎች ሊይ ሇሞት 

የሚያዯርስ የኃይሌ እርምጃ ወስዯዋሌ፡፡  
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ታሊሊቅ ሕዝባዊ ስብሰባዎችን ወይም ሠሊማዊ ሰሌፍችን ማካሄዴ ቢያስፇሌግ አስተባባሪዎች ሁኔታውን 

ከ48 ሰዒታት በፉት ሇመንግሥት ማሳወቅና ፇቃዴ ማግኘት ይጠበቅባቸዋሌ። የአካባቢ መስተዲዴር 

ባሇሥሌጣናት ሁለም ማሇት ይቻሊሌ የኢሕአዳግ ወገንተኛ ሲኾኑ፣ በየከተማው የሚገኙ የመዘጋጃ ቤት 

አዲራሾችን ይቆጣጠራለ፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇሕጋዊ የፖሇቲካ ስብሰባ ይጠቀሙባቸው ዘንዴ 

አዲራሾችን በሚጠይቁበት ጊዜ እነዚህ የአካባቢ ባሇሥሌጣናት እንዯሚከሇክሎቸው አሌያም የስብሰባውን 

መርኃ-ግብር እንዯሚያስተጓጉለባቸው ጠቅሰው በርካታ ስሞታዎችን አቅርበዋሌ፡፡ የሆቴልች እና 

የትሌሌቅ አዲራሾች ባሇቤቶች ሇምሳላ የሆቴለ መሰብሰቢያ ክፌሌ አገሌግልት የሚሰጠው ሇሰርግ ብቻ 

ነው የሚለ እና በግሌጽ የማይታወቁ ውስጣዊ ዯንቦችን በመጥቀስ የፖሇቲካ ፓርቲዎች አዲራሾቻቸውን 

እንዲይጠቀሙ ስሇመከሌከሊቸው በርካታ የታመኑ ሪፖርቶች ቀርበዋሌ፡፡   

የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯርን ጨምሮ የክሌሌ መስተዲዴሮች ሇትሌሌቅ ስብሰባዎች ፇቃዴ 

ሇመስጠትም ሆነ አስፇሊጊውን የፀጥታ ኃይሌ ሇመመዯብ እምብዛም ፇቃዯኛ አሌነበሩም።  

ከ2003 ዒ.ም. መጨረሻ ጀምሮ በዒመቱ ውስጥ በአብዛኛው ጊዜ መንግስት በሏይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ 

ገብቷሌ ያለ አንዲንዴ የሙስሉም ማህበረሰብ አባሊት በአዱስ አበባ ታሊሊቅ መስጊድች፣ በአወሉያ 

የእስሌምና ማዔከሌ እና በላልች የአገሪቱ ክፌልች ከዒርብ ጸልት በማስከተሌ ሰሊማዊ ተቃውሞ 

አሰምተዋሌ፡፡ ብዙዎቹ ሰሌፍች ያሇምንም እክሌ የተካሄደ ቢሆንም ፖሉስ አንዲንድቹን ሲያስራቸው እና 

አሊስፇሊጊ ኃይሌ ሲጠቀም ተስተውሎሌ፡፡  

በሏምላ መገባዯጃ ባሇስሌጣናት በራሱ የተሾመ የሙሰሉሙ ማህበረሰብ መፌትሄ አፇሊሊጊ ኮሚቴ 

አባሊትን ጨምሮ ሰሌፇኞችን አስረው የነበረ ሲሆን፤መንስኤውም መንግስት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ 

መግባቱን መቃወማቸው ነበር፡፡ በኋሊ ሊይ ከሰሌፇኞቹ አብዛኞቹ ምንም ክስ ሳይመሰረትባቸው 

ተሇቀዋሌ፡፡ ጥቅምት 19 ቀን ባሇስሌጣናት በ29 ግሇሰቦች ሊይ በፀረ ሽብር ሕጉ መሰረት ክስ 

መስርተውባቸዋሌ፡፡ ከነዚህም 28ቱ ከተቃውሞ እንቅስቃሴው ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሲሆን፤ አንዴ 

ዯግሞ ከውጭ አገር ኤምባሲ ሕገወጥ በሆነ መንገዴ ገንዘብ በመቀበሌ የተከሰሱ ናቸው፡፡ 

ጥቅምት 11 ቀን በአማራ ክሌሌ ዯቡብ ወል ዞን በአካባቢ የእስሌምና ምክር ቤት ምርጫ ሊይ በፖሉስ 

እና በሰሊማዊ ሰሌፇኞች መካከሌ ግጭት ተነስቶ ነበር፡፡ ይህን ግጭት በተመሇከተ የተሇያዩ ዘገባዎች 

ቀርበዋሌ፡፡ አንዴ ሪፖርት ሰሊማዊ ሰሌፇኞች በምርጫው በተሳተፈ ሙስሉሞች ቤቶች ሊይ ዴንጋይ 

እንዯወረወሩ ይናገራሌ፡፡ በምሊሹም ፖሉስ የሰሌፈን አስተባባሪ ያስራሌ፤ በዚህ ወቅት ሕዝቡ ወዯ ፖሉስ 

ጣቢያው በመግባት አስተባባሪው እንዱፇታ ይጠይቃሌ፡፡ ሰሌፇኞቹ ወዯ ፖሉስ ጣቢያው የገቡት 

በጉሌበት እንዯሆነ በዚህም አንዴ የፖሉስ አባሌ እንዯገዯለ እና በአንዴ ላሊ ሊይ ዯግሞ ከባዴ የመቁሰሌ 



21 

 

አዯጋ እንዲዯረሱ ተነግሯሌ፡፡ ፖሉስም የታሰረውን የሰሌፌ አስተባባሪ ጨምሮ ሁሇት ሰሌፇኞችን 

እንዯገዯሇ ተገሌጧሌ፡፡   

የመዯራጀት ነፃነት 

ምንም እንኳ ሕጉ የመዯራጀት ነፃነትን እና በሠሊማዊ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ የመሳተፌ ያሌተገዯበ 

መብትን ቢሰጥም በተግባር ግን መንግሥት ይህን መብት ገዴቧሌ።  

በበጎ አዴራጎት እና ማኅበራት ሕግ መሠረት መንግሥታዊ ሊሌሆኑ ዴርጅቶች የሚዯረጉ ምንጫቸው 

ያሌታወቁ ሌገሳዎች አይፇቀደም፡፡ በዚህም ምክንያት ሇጋሾች በሙለ ስማቸው በሚስጥር እንዯማይያዝ 

ተገንዝበዋሌ፡፡ ይኸው አሠራር በማንኛቸውም ሇፖሇቲካ ፓርቲዎች በሚዯረጉ ሌገሳዎች ሁለ ሊይ 

በተመሳሳይ መሌኩ ተፇፃሚ ነው፡፡ 

የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የዒሇም አቀፌ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን የምዝገባ ማመሌከቻዎች 

የሚመረምር ሲኾን፣ [አመሌካቹ ዯርጅት] እንዱመዘገብ አሌያም እንዲይመዘገብ የውሳኔ ሀሳብ ያቀርባሌ።  

ሏ. የሃይማኖት ነፃነት  

ስሇ ሃይማኖት ነፃነት ሙለ መግሇጫውን ከዒሇም አቀፌ የሃይማኖት ነፃነት ሪፖርት 

www.state.gov/j/drl/irf/rpt  ዴረ-ገጽ ያገኛለ። 

መ. የመንቀሳቀስ ነፃነት፣ ተፇናቃዮች፣ የስዯተኞች ጥበቃ እና ሀገር አሌባ ሰዎች 

ምንም እንኳ ሕጉ በአገር ውስጥ የመንቀሳቀስ፣ ወዯ ውጭ አገር የመጓዝ፣ የመሰዯዴ፣ እና ወዯ ሀገር 

የመመሇስ ነፃነትን ቢያጎናፅፌም፣ በተግባር ግን መንግሥት ከእነዚህ ነፃነቶች የተወሰኑትን ገዴቧሌ። 

መንግሥት ሇስዯተኞችና ከስዯት ተመሊሾች፣ ሇጥገኝነት ጠያቂዎች፣ሇአገር አሌባ ሰዎች እና ሇላልች 

ሰዎች ጥበቃ በማዴረግ እና በመርዲት ረገዴ ከተባበሩት መንግሥታት የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ 

ኮሚሽነር (UNHCR) ጽ/ቤት እና ከላልች ሰብዒዊ ዴርጅቶች ጋር በትብብር ሰርቷሌ፡፡ 

የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ፡ መንግሥት ሰዎች በሶማሉ ክሌሌ ወዯሚገኘው ኦጋዳን አካባቢ እንዲይሄደ፣ 

እንዱሁም በኦጋዳን ውስጥ እንዲይዘዋወሩ ጥል የነበረውን ገዯብ ቢያሇዝብም ሙለ በሙለ ግን 

አሊነሳውም፤ ሇዚህም ኦብነግ የፀጥታ/የዯህንነት ስጋት ይፇጥራሌ የሚሌ ምክንያት ማቅረቡን ቀጥሎሌ፡፡ 

( ክፌሌ 2. መ. ስር ተፇናቃዮች የሚሇውን ይመሌከቱ)። በጦርነት በተጎደ አካባቢዎች በነበረው የጸጥታ 

ስጋት የተነሳ የምግብ እና የመዴሃኒት አቅርቦቶች ሇጊዜው ተቋርጠው ነበር፡፡  

http://www.state.gov/j/drl/irf/rpt
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መንግስት ሇኤርትራውያን ስዯተኞች ያወጣውን ከመጠሇያ ጣቢያ ውጪ የመኖር ፖሉሲ በማስፊፊት 

ሇሁሇሁም ስዯተኞች ከመጠሇያ ውጪ እንዱኖሩ ፇቅዶሌ፡፡ ይህን መርሀ ግብር ከሚመራው የስዯተኞች 

እና ከስዯት ተመሊሾች ጉዲይ አስተዲዯር መስሪያ ቤት በተገኘ መረጃ በዒመቱ 3,412 ስዯተኞች 

ከመጠሇያ ጣቢያ ውጪ ሇመኖር ችሇዋሌ፡፡ ይህ አሃዝ በ2003ዒ.ም. 1,294 እንዱሁም 2002ዒ.ም. 723 

ነበር፡፡ ከዚህ ፖሉሲ አስቀዴሞ እንዱህ ዒይነት ፇቃዴ የሚሰጠው በዋነኝነት የከፌተኛ ትምሕርትን 

ሇመከታተሌ፣ ሇሕክምና ክትትሌ ወይም በመጠሇያ ጣቢያዎች የጸጥታ ስጋትን ሇመቀነስ ነበር፡፡  

ስዯት፡ ታዋቂ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ጨምሮ በርካታ ዜጎች በላልች አገሮች የፖሇቲካ ጥገኝነት 

ጠይቀዋሌ፤ አሌያም ያሇፌሊጎታቸው በውጭ አገራት በስዯት ይኖራለ። (ክፌሌ 2.ሀ.ን ይመሌከቱ፡፡). 

በአገር ውስጥ የተፇናቀለ ሰዎች 

በዒመቱ በአገሪቱ ውስጥ የነበሩት የሀገር ውስጥ ተፇናቃዮች አጠቃሊይ ቁጥር አሌታወቀም፡፡ ቀዯም ሲሌ 

በጋምቤሊ፣ በኦሮሚያ፣ በዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/ እና በሶማላ ክሌሌ በተቀሰቀሱ ግጭቶች ሇመፇናቀሌ የተዲረጉ 

በርካታ ሰዎች አሁንም እንዯተፇናቀለ ናቸው፡፡ በዒመቱ ውስጥ በዴርቅም ምክንያት ሰዎች 

ተፇናቅሇዋሌ፡፡  

በዯ/ብ/ብ/ሕ/ ክሌሌ ቤንች ማጂ ዞን የተቀሰቀሰ የመሬት ይገባኛሌ ውዝግብ የብሔሮች ግጭት አስከትል 

463 የአማራ ተወሊጆች በመጋቢት ወር እንዱፇናቀለ አዴርጓሌ፡፡ እነዚህ ተፇናቃዮች ወዯ አዱስ አበባ 

ተሌከው መንግስት ምግብ እና ላልች አስፇሊጊ ቁሳቁሶችን አቅርቦሊቸዋሌ፡፡ የክሌለ መንግስት 

የተፇናቃዮቹ ቤተሰቦች በዯርግ ዘመን (ከ1966-83ዒ.ም.) ጥሇው ወዯወጡበት አማራ ክሌሌ እንዱመሇሱ 

አሳስቧሌ፡፡ በመጨረሻ ክሌሊዊ መንግስቱ አብዛኞቹን ተፇናቃዮች በአማራ ክሌሌ ሰሜን ጎንዯር 

ወዯሚገኘው ጠገዳ ሇማዛወር ወስኗሌ፡፡ 

በአማራ፣ኦሮሚያ እና ዯ/ብ/ብ/ሕ/ ክሌልች በሏምላ አጋማሽ እና በነሏሴ መካከሌ በተከሰቱ የጎርፌ 

አዯጋዎች የተነሳ ነዋሪዎች ሇጊዜያዊ መፇናቀልች እንዯተዲረጉ ሪፖርት ተዯርጓሌ፡፡ በኋሊም ከነዚህ 

ተፇናቃዮች አብዛኛዎቹ ወዯየቤታቸው ተመሌሰዋሌ፡፡ 

በሏምላ ወር በዯቡባዊ የአገሪቱ ክፌሌ ሞያላ አካባቢ በተነሳ የጎሳ ግጭት በ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ 

ሰዎች ተፇናቅሇዋሌ፡፡ የፋዳራሌ አዯጋ መከሊከሌ እና ምግብ ዋስትና ሴክተር የሰጠውን ምሊሽ ተከትል 

ግጭቱ እስኪበርዴ ዴረስ የሞያላ ከተማ በፋዳራሌ መንግስት ቁጥጥር ስር ቆይታሇች፡፡ ይህም 

የፋዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር ቡዴን በቦታው ተሰማርቶ የሰብዒዊ ዔርዲታን እንዱያስተባብር 

አስችልታሌ፡፡በፋዳራሌ አዯጋ መከሊከሌ እና ምግብ ዋስትና ሴክተር እና በሌማት አጋሮች በጋራ 

የተከናወነ ጥናታዊ ዲሰሳ እንዯሚያመሇክተው አብዛኞቹ ተፇናቃዮች በመስከረም መጀመሪያ 
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ወዯቤቶቻቸው ተመሌሰዋሌ፡፡ ሆኖም 1,000 ቤተሰቦች ያሇመጠሇያ ቀርተዋሌ፤ 58,000 የሚሆኑ ሰዎች 

በግጭቱ የተነሳ የምግብ ዔርዲታ ፇሊጊ ሆነዋሌ፤ እንዱሀም ከ78,000 የሚበሌጡ ዜጎች ንጹህ የመጠጥ 

ውሃ አቅርቦት እንዲይዯርሳቸው ተዯርጓሌ፡፡ 

በዒመቱ ውስጥ ዴርቅ በሶማላ ክሌሌ መፇናቀሌን ያስከተሇ ሲሆን፤በአንዲንዴ አካባቢዎች በቀጠለ 

ግጭቶች የተነሳ ችግሩ ተባብሶ ነበር፡፡ 

የፋዳራሌ መንግሥት የአገር ውስጥ ተፇናቃዮችን በተሇየ መሌኩ ስሇማመሇከታቸው፤ የአገር ውስጥ 

ተፇናቃዮች ጥበቃን፣ መመሇስን፣ ዲግም ሠፇራን አሌያም ዘሊቂ መፌትሄዎችን የመሳሰለ ጉዲዮችን 

የማስተናበር ኃሊፉነት የተሰጠው ሇዚሁ ተብል የተቋቋመ ጽ/ቤትም አሌነበረም፡፡ መንግሥት የሀገር 

ውስጥ ተፇናቃዮችን የተመሇከተ መረጃ አጠናቅሮ አሌያዘም፡፡ በግብርና እና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር 

ሥር የሚገኘው የፋዯራሌ የአዯጋ አስተዲዯርና የምግብ ዋስትና ሴክተር፣ ከጤና ጥበቃ እንዱሁም ከውሀ 

እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሇአስቸኳይ የእርዲታ ጥያቄ ምሊሽ የሚሰጥ ዋነኛው የመንግሥት 

አካሌ ነው፡፡  

መንግሥት የሰብዒዊ መብት ዴርጅቶች፣ መገናኛ ብዙሃን ፣ የረዴዓት ዴርጅቶች፣ እና ዱፕልማቶች 

በግጭት ወዯተጎደ አካባቢዎች በተሇይም በሶማላ ክሌሌ በሚገኙት ፉቅ፣ ዯገሃቡር፣ ቆራሄ እና ዋርዳር  

አካባቢዎች እንዲይሄደ ጥልት የነበረው ገዯብ እንዯቀጠሇ ነው፡፡ ቀዯም ባለት ዒመታት የተጀመረው 

ክሌከሊዎቹን የማሇዘብ አዝማሚያ የቀጠሇ ሲሆን ይህም በተሇይ ሇሶማላ ክሌሌ የሚዯርሰው የሰብዒዊ 

ዔርዲታ እንዱሻሻሌ እገዛ አዴርጓሌ፡፡ ጋዜጠኞች ግጭት ወዲሇባቸው አካባቢዎች ከመግባታቸው በፉት 

እንዱመዘገቡ ተጠይቀዋሌ፡፡ መንግስት መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የጸጥታ ችግር ወዲሇባቸው 

አካባቢዎች እንዱገቡ የሚፇቅዴ ግሌጽ ፖሉሲ ስሇላሇው፤ የክሌሌ መንግስት ባሇስሌጣናት እና 

ወታዯራዊ ኃሊፉዎች የሚቀርቡሊቸውን ጥያቄዎች በተዯጋጋሚ ሇፋዳራሌ መንግስት እንዱመሩ 

አዴርጓቸዋሌ፡፡ ክሌሊዊ ፖሉስ ወይም የአካባቢ ሚሉሽያዎች አሌፍ አሌፍ የፀጥታ ችግርን እንዯምክንያት 

በመጥቀስ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ወዯተወሰኑ ሥፌራዎች እንዲይሄደ ከሌክሇዋሌ በሚሌ  

የቀረቡ ሪፖርቶች ነበሩ፡፡  

የስዯተኞች ጥበቃ 

ጥገኝነት ስሇማግኘት፡ የአገሪቱ ሕግ ጥገኝነት መስጠትን ወይም ስዯተኞችን መቀበሌን በሚመሇከት 

ዯንግጓሌ፤ መንግሥትም ሇስዯተኞች ጥበቃ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ሥርዒት ዘርግቷሌ፡፡  

በተባበሩት መንግሥታት የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ ኮሚሽን ሪፖርት መሠረት፣ አገሪቱ እስከ ዒመቱ 

መጨረሻ 376,410 ስዯተኞችን ተቀብሊ አስተናግዲሇች፡፡ ከስዯተኞቹ ውስጥ አብዛኛዎቹ (223,243) 
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ከሶማሉያ የመጡ ሲኾን፣ ላልቹ ከሱዲን እና ከዯቡበ ሱዲን (66,177 - በዯቡብ ሱዲን እና በኢትዮጵያ 

ዴንበር አካባቢ ከሚኖሩት ወዯ 20,000 የሚጠጉ ያሌተመዘገቡ ስዯተኞች በተጨማሪ)፣ ከኤርትራ 

(62,996) እና ከላልች አገራት፣ በተሇይም ከኬንያ (3,994) ናቸው፡፡ በዒመቱ ከሶማሉያ የገቡ አዱስ 

ስዯተኞች 50,000 ያህሌ ሲኾኑ፣ ቁጥሩ በ2003 ከነበረው 100,000 በከፌተኛ ዯረጃ መቀነሱን ያሳያሌ፡፡ 

የተባበሩት መንግሥታት የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ ኮሚሽን፣ መንግሥት እና የሰብዒዊ ዴርጅቶች 

በሱዲን የብለናይሌ ክፌሇሀገር የሚካሄዯውን ግጭት በመሸሽ ወዯ ኢትዮጵያ ሇሚገቡ የሱዲን ስዯተኞች 

እንክብካቤ ማዴረጋቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡  

በተባበሩት መንግሥታት  የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ ኮሚሽን ሪፖርት መሰረት፣ በየወሩ በግምት ወዯ 

700 የሚጠጉ አዲዱስ ኤርትራዊያን ጥገኝነት ጠያቂዎች ወዯ ኢትዮጵያ መግባት ቀጥሇዋሌ፡፡ በመቶዎች 

የሚቆጠሩ ኤርትራዊያን ስዯተኞች በየወሩ በሱዲን እና በግብጽ በኩሌ አዴርገው ወዯ እስራኤሌ፣ አውሮጳ 

እና ላልች አገራት ሇመሄዴ ሇሁሇተኛ ዯረጃ ስዯት አገራቸውን ይሇቃለ ተብሎሌ፡፡ የተባበሩት 

መንግሥታት የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ ኮሚሽን እና የስዯተኞችና ከስዯት ተመሊሾች ባሇሥሌጣን 

በ2003 700 የሚሆኑ፣ በሪፖርት ዒመቱ ዯግሞ 952 ሇሚሆኑ ግብፅ ውስጥ ታስረው ቆይተው በአገሪቱ 

ባሇሥሌጣናት ሇተባረሩ ኤርትራዊያን ስዯተኞች አቀባበሌ በማዴረግ እና ወዯ ማይ ዒይኒ አሌያም አዱ 

ሏሩሽ የስዯተኞች መጠሇያ በማጓጓዝ ረዴተዋቸዋሌ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የስዯተኞች ጉዲይ ከፌተኛ 

ኮሚሽን ከወሊጆች ተሇይተው ኤርትራን ሇቅቀው ወዯ ኢትዮጵያ የሚሰዯደ ታዲጊዎች ቁጥር በዒመቱ 

መጨረሻ ሊይ 1,200 እንዯነበረ አመሌክቷሌ፡፡ በዚህ መሌኩ ከተሰዯደት ከጠቅሊሊው ታዲጊ ወጣቶች 

ውስጥ ዔዴሜአቸው ከ15 እስከ 17 ዒመት ክሌሌ ውስጥ የሚገኙት ከ75 በመቶ በሊይ ይሆናለ፡፡ 

ስራ የመቀጠር ዔዴሌ፡ መንግሥት ሇስዯተኞች የሥራ ፇቃዴ አይሰጥም፡፡ 

የመሠረታዊ አገሌግልቶች ተዯራሽነት፡ በመጠሇያ ጣቢያ የሚኖሩ ስዯተኞች የትምህርት እና የጤና 

አገሌግልት ያገኛለ፡፡ ከመጠሇያ ጣቢያ ውጪ ያለ ስዯተኞችን በተመሇከተም፣ መሠረታዊ 

አገሌግልቶችን በማግኘት ረገዴ መዴሌዎ ስሇመኖሩ የቀረቡ ሪፖርቶች አሌነበሩም፡፡ 

ዘሊቂ መፌትኄዎች፡ መንግሥት ከኤርትራ፣ ከሶማሉያ፣ ከዯቡብ ሱዲን እና ከሱዲን የሚመጡ ጥገኝነት 

ጠያቂዎችን በስዯተኛነት ይቀበሊሌ፡፡ መንግሥት ስዯተኞች በቋሚነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዱኖሩ 

ቢፇቅዴም፣ ዜግነት ማግኘት የሚችለበትን ዔዴሌ ግን አይሰጣቸውም፡፡ በሪፖርት ዒመቱ 5,543 

ስዯተኞች በላሊ አገር ሇመኖር አገሪቱን ሇቀው ሄዯዋሌ፡፡ 
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ክፌሌ 3. የፖሇቲካ መብት አከባበር: የዜጎች መንግሥታቸውን የመቀየር መብት 

ዜጎች መንግሥታቸውን በሠሊማዊ መንገዴ የመቀየር መብት እንዲሊቸው በሕገ መንግሥቱ እና በሕግ 

ተዯንግጓሌ። በተግባር ግን የገዢው ፓርቲ በተሇያየ ሁኔታ ይህንን መብት ገዴቦታሌ፡፡ 

ምርጫ እና የፖሇቲካ ተሳትፍ 

በቅርቡ የተካሄደ ምርጫዎች፡ ነሏሴ 14 ቀን 2004፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ አረፈ፡፡ ገዢው 

ፓርቲ ኢሕአዳግ ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩን አቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን የፓርቲው ሉቀመንበር 

በማዴረግ የመሇስን ቦታ ተክተው እንዱሠሩ የመረጣቸው ሲኾን፣ ይህንኑ ተከትልም የአገሪቱ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር እንዱሆኑ ሰይሟቸዋሌ፡፡ መስከረም 11 ቀን ፓርሊማው ኃይሇማርያም ዯሳሇኝን የአገሪቱ 

ጠቅሊይ ሚኒስትር አዴርጎ መርጧሌ፡፡ 

በ2002 በተካሄዯው አገር አቀፌ የፓርሊማ ምርጫ፣ ኢሕአዳግ እና አጋር ዴርጅቶች ካለት 547 

መቀመጫዎች 545ቱን በተከታታይ ሇአራተኛ የአምስት ዒመት የሥራ ዘመን በሥሌጣን ሊይ ሇመቆየት 

አሸንፇዋሌ፡፡ የገሇሌተኛ የምርጫ ታዛቢዎች ተሳትፍ መንግሥት ባስቀመጠው ገዯብ ምክንያት እጅግ 

በጣም ውሱን ነበር፡፡ ምንም እንኳ ምርጫዎቹን እንዱታዘቡ የተፇቀዯሊቸው በቁጥር አነስተኛ የሆኑ 

ዒሇም አቀፌ ታዛቢዎች የዴምፅ አሰጣጡ ቴክኒካዊ ገጽታዎች በብቃት ተካሂዯዋሌ ብሇው 

ቢዯመዴሙም፣አንዲንድች ዯግሞ ከምርጫው ዔሇት አስቀዴሞ ሇነጻ እና ፌትኃዊ ምርጫ የተመቻቸ 

ሁኔታ እንዲሌነበረ ጠቅሰዋሌ፡፡ከ1997 አገራዊ ምርጫ ወዱህ በሥራ ሊይ የዋለ በርካታ ሕግጋት፣ 

መመሪያዎች እና የአሠራር ሑዯቶች በጠቅሊሊው የምርጫ ሑዯት ሇኢሕአዳግ ግሌጽ የተጠቃሚነት 

ዔዴልችን ፇጥረውሇታሌ፡፡ የተቃዋሚ ዔጩዎችን እና ዯጋፉዎችን ማስፇራራትን ጨምሮ መንግሥት 

የተጠቀመባቸው ኢ-ፌትኃዊ ስሌቶች ሇኢሕአዳግ በከፌተኛ ሌዩነት ማሸነፌ አስተዋጽኦ ማዴረጋቸውን 

የሚያረጋግጡ በርካታ ማስረጃዎች ነበሩ። በተጨማሪም፣ የመራጮች ትምህርት በዴምፅ አሰጣጥ 

ቴክኒካዊ ሑዯቶች ዙርያ መረጃ በመስጠት ሊይ ብቻ የተገዯበ ሲኾን፣ ይህም ትምህርት ከዴምጽ 

መስጫው ዔሇት ጥቂት ቀናት አስቀዴሞ ብል በብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ አማካይነት ብቻ እንዱሰጥ 

ተዯርጓሌ። 

ከዴምጽ መስጫው ዔሇት አንዴ ሳምንት በፉት ታዛቢዎቹን የሊከው የአፌሪካ ሕብረት ምርጫውን ነፃ እና 

ፌትኃዊ ሲሌ ገሌጾታሌ። የተወሰኑ ታዛቢዎቹን ከዴምጽ መስጫው ዔሇት ጥቂት ወራት በፉት የሊከው 

የአውሮፓ ሕብረት ምርጫው በግሌጽነት ረገዴ ዒሇም አቀፌ ዯረጃዎችን ያሊሟሊ እና ሇተቃዋሚ 

ፓርቲዎች እኩሌ የመወዲዯሪያ ሜዲ ያሌነበረው ነው ሲሌ ዯምዴሟሌ። በአጠቃሊይ የአውሮፓ ሕብረት 

ምርጫው “በፌርኃትና በሥጋት የተሞሊ” እንዯነበር፣ በተቃዋሚዎች የቀረቡት ማዋከብ እና 
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ማስፇራራትን የተመሇከቱ አቤቱታዎች ብዛት እና ተመሳሳይነትም “አሳሳቢ ጉዲይ” እንዯሆነ በመጥቀስ 

“በአጠቃሊይ የምርጫ ሑዯቱ ግምገማ” ሊይ እነዚህ ነጥቦች ከግምት መግባት አሇባቸው ሲሌ አሳስቧሌ። 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች፡ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በአብዛኛው ብሔር-ተኮር ናቸው፡፡ የኢሕአዳግ አባሌ 

ዴርጅቶች ሇአባልቻቸው አንዲንዴ ጥቅሞችን ያስገኛለ፤ አባሌ ዴርጅቶቹ በርካታ የንግዴ ዴርጅቶች  

ባሇቤት ሲሆኑ፣ የሥራ ዔዴሌና የንግዴ ኮንትራት ሇታማኝ ዯጋፉዎቻቸው እንዯሚሰጡ በስፊት ይነገር 

ነበር። በርካታ ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የኢህአዳግ አባሊት የቤቶች ወይም የሕንፃ ባሇቤቶች 

ንብረታቸውን ሇእነርሱ እንዲያከራዩ ጫና እንዯሚፇጥሩ ወይም እንዯሚያስፇራሯቸው በመጥቀስ ሇቢሮ 

አገሌግልት የሚውለ ቤቶች አሌያም ሕንፃዎችን ሇመከራየት መቸገራቸውን ተናግረዋሌ፡፡ 

በሪፖርት ዒመቱ፣ መምህራን እና ላልች የመንግሥት ሠራተኞች የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች አባሌ 

ከሆኑ ከሥራ ይታገደ እንዯነበር ተዒማኒ ሪፖርቶች ቀርበዋሌ፡፡ የኦሮሚያ ክሌሊዊ መንግሥት 

የተቃዋሚ ፓርቲ አባሊትን፣ በተሇይም መምህራንን፣ ከሥራ አባርራችኋሇሁ በማሇት ያስፇራራቸው 

እንዯነበር የኦሮሞ ተቃዋሚ ቡዴኖች ተናግረዋሌ፡፡ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት በህጋዊ መንገዴ 

የሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ተቃዋሚ ዴርጅቶች በርካታ አባሊት በምስጢር የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አባሊት 

ናቸው በማሇት የሚከስሱ ሲሆን፣ ከዚህ ይበሌጥ ሰፊ ባሇ ዯረጃም የበርካታ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አባሊትን ከግንቦት 7 ጋር ግንኙነት አሊቸው በማሇት ይከስሳለ፡፡ በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ የመዴረክ እና የአባሌ 

ዴርጅቶቹ አባሊት የማስተማር ሥራቸውን ይሠራለ፡፡ 

በምርጫ ቦርዴ የተመዘገቡ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የአካባቢ ጽሕፇት ቤቶችን ሇመክፇትና ሇመጠቀም የግዴ 

ከክሌሌ መንግሥታት ፇቃዴ ማግኘት አሇባቸው። 

በ2002 አጋማሽ ሇምርጫ ቅስቀሳ የሚውሌ ዴጎማ ከመንግሥት የሚሰጥበት የአሠራር ሥርዒት ይፊ 

ተዯርጓሌ፡፡ በዚህ ሥርዒት መሠረት፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በከፉሌ በፓርሊማ ውስጥ ባሊቸው መቀመጫ 

መሠረት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርዴ የገንዘብ ዴጎማ እንዯሚያገኙ ተዯንግጓሌ፡፡ በ2003፣ ኢሕአዳግ 

በፓርሊማው እና በክሌሌ ምክር ቤቶች ባሇው የበሊይነት ሊይ በመመሥረት ከዴጎማው የሚዯርሰውን 75 

በመቶ አካባቢ የሚዯርስ ዴርሻውን፣ በፓርሊማው መቀመጫ ኖራቸውም አሌኖራቸውም፣ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባሊት ሇነበሩ ላልች የፖሇቲካ ፓርቲዎች አከፊፌልታሌ፡፡ ትሌቁ 

ተቃዋሚ ግንባር፣ መዴረክ፣ ከኢሕአዳግ ጋር ባሇው እሌባት ያሊገኘ ውዝግብ ሳቢያ ከጋራ ምክር ቤቱ 

ውጪ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ መዴረክ አነስተኛ መጠን ያሇው ዴጎማ የቀረበሇት ቢሆንም ፓርቲው ዴጎማውን 

ሇመቀበሌ ፇቃዯኛ አሌሆነም፡፡ 
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የሴቶች እና የአናሳዎች ተሳትፍ፡ ሴቶች ወይም አናሳዎችን ዴምጽ ከመስጠት አሇያም ከወንድች ወይም 

አናሳ ካሌሆኑ ዜጎች እኩሌ በሆነ ዯረጃ በፖሇቲካ ከመሳተፌ የሚከሇክለ ሕጎች አሌያም ባህሊዊ ወይም 

ሌማዲዊ ዴርጊቶች የለም፡፡ በመሊ አገሪቱ ካለ ምክር ቤቶች ከፌተኛ የሴቶች ቁጥር ያሇው የትግራይ 

ክሌሌ ምክር ቤት ነው፡፡ ከአባሊቱ 48.5 በመቶ ሴቶች ናቸው፡፡ 

በብሔር ሊይ የተመሠረተው የመንግሥት የፋዯራሉዝም ፖሉሲ በሀገሪቱ ያለ ዋና ዋና ብሔረሰቦች 

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የሚወከለበትን ሁኔታ ፇጥሯሌ። በሀገሪቱ ከ80 በሊይ ብሔረሰቦች 

ያለ ሲሆን፣ አነስተኛ የሕዝብ ቁጥር ያሊቸው ብሔረሰቦች በሕግ አውጭው ምክር ቤት ውክሌና 

የሊቸውም። በ1999 በተዯረገው የሕዝብ ቆጠራ መሠረት በስዴስት ክሌልች (ትግራይ፣ አማራ፣ 

ቤኒሻንጉሌ-ጉሙዝ፣ ዯቡብ ሕዝቦች፣ ጋምቤሊ እና ሏረር) ውስጥ በፓርሊማ መቀመጫ ሇማግኘት 

የሚያበቃ የመራጭ ብዛት የላሊቸው 24 የብሔር ቡዴኖች ነበሩ፤ ነገር ግን በ2002 በተካሄዯው ምርጫ 

ከእነዚህ የብሔር ቡዴኖች የታጩ ግሇሰቦች በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሇሚገኙ 24 ሌዩ 

መቀመጫዎች ተወዲዴረዋሌ። በተጨማሪም እነዚሁ 24 የብሔር ቡዴኖች እያንዲንዲቸው በፋዳሬሽን 

ምክር ቤት ውስጥ አንዴ መቀመጫ አሊቸው። 

ክፌሌ 4. ሙስና እና በመንግሥት ውስጥ የግሌጽነት አሇመኖር 

የአገሪቱ ሕግ በመንግሥት የሥራ ኃሊፉዎች ሇሚፇፀም ሙስና የወንጀሌ ቅጣት ዯንግጓሌ፤ ምንም እንኳ 

መንግሥት በርካታ የሥራ ኃሊፉዎችን ሇፌርዴ ቢያቀርብም፣ አንዲንዴ ባሇሥሌጣናት የሙስና ተግባራት 

መፇፀማቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ ሙስና፣ በተሇይም ጉቦ መጠየቅ፣ በዝቅተኞቹ የመንግሥት መዋቅር የሥራ 

ኃሊፉዎች ችግር ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ በፖሉስ እና በፌርዴ ቤት አካባቢ የሚፇፀሙ ሙስናዎችም እንዱሁ 

ያሌተቀረፈ ችግሮች ናቸው፡፡ አንዲንዴ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት መንግሥታዊ ዴርጅቶችን ወዯግሌ 

የማዛወር ሑዯትን መጠቀሚያ ሲያዯርጉት የሚታይ ሲኾን፣ የመንግሥት እና የፓርቲ የንግዴ 

ዴርጅቶች የኪራይ (Lease) መሬት እና ብዴር በማግኘት ረገዴ የቅዴሚያ ተጠቃሚነት ዔዴሌ 

ነበራቸው። 

የፌትህ ሚኒስቴር፣ በዋነኛነት በፋዯራሌ የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን አማካኝነት፣ ሙስናን 

የመዋጋት ተቀዲሚ ኃሊፉነት ተጥልበታሌ። 

ነሏሴ 30 ቀን 2004፣ አምስት የዴሬዲዋ ከተማ አስተዲዯር ምክር ቤት አባሊት የፋዯራሌ ስነ-ምግባርና 

ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በመሠረተባቸው ከሙስና ጋር የተያያዘ ክስ ተፇርድባቸዋሌ፡፡ የመንግሥት መሬትን 

በህገ-ወጥ መንገዴ መስጠትን፣ ከጨረታ ሂዯቶች ጥቅም መሻትንና ጉቦ መቀበሌን በሚያካትቱ ወንጀልች 
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ጥፊተኛ መሆናቸው የተረጋገጠባቸው የምክር ቤቱ አባሊት ከአንዴ እስከ ሰባት ዒመታት የሚዯርስ 

እስራት ተፇርድባቸዋሌ፡፡ 

ሕጉ ሁለም የመንግሥት ባሇሥሌጣናት እና ሠራተኞች ሀብታቸውን እና የግሌ ንብረታቸውን በይፊ 

እንዱያስመዘግቡ ይጠይቃሌ፡፡ የአገሪቱ ፕሬዚዯንት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትር እና በካቢኔ ዯረጃ ያለ 

ሚኒስትሮች ሀብታቸውን አስመዝግበዋሌ። በዒመቱ መጨረሻ 32,297 የፋዯራሌ መንግሥት 

ባሇሥሌጣናት ሀብታቸውን እንዲስመዘገቡ የፋዯራሌ ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሪፖርት 

አመሌክቷሌ፡፡ 

የአገሪቱ ሕግ ህዝብ ስሇ መንግሥት አሠራር መረጃዎችን የማግኘት መብት እንዲሇው ቢዯነግግም፣ 

በተግባር ግን ይህ መብት በአመዛኙ ተገዴቧሌ። ሕጉ የመረጃ ነፃነት ዴንጋጌዎችን አካትቷሌ። 

መንግሥት ሕግጋትና ዯንቦች ሥራ ሊይ ከመዋሊቸው በፉት በነጋሪት ጋዜጣ እንዱታተሙ ያዯርጋሌ። 

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽሕፇት ቤት ከመንግሥት፣ ከመገናኛ ብዙኃን እና ከሕዝብ ጋር 

የሚዯረጉ ግንኙነቶችን ይመራሌ፡፡ የግለ ፕሬስ አባሊት ሇምንጠይቃቸው ጥያቄዎች መንግሥት ብዙ ጊዜ 

ምሊሽ አይሰጠንም የሚሌ አቤቱታ አሰምተዋሌ። 

ክፌሌ 5. በዒሇም አቀፌ እና መንግሥታዊ ባሌሆኑ አካሊት የሚካሄዴ የሰብዒዊ መብት ጥሰት ምርመራን 

በተመሇከተ የመንግሥት አመሇካከት 

ምንም እንኳ በመንግሥት ከፌተኛ ገዯብ ቢጣሌባቸውም፣ በቁጥር አነስተኛ የሆኑ አገር በቀሌ የሰብዒዊ 

መብት ተሟጋች ዴርጅቶች እንቅስቃሴ አዴርገዋሌ። በአጠቃሊይ መንግሥት አገር በቀሌ የሰብአዊ መብት 

ዴርጅቶችን እና ዒሇም አቀፌ ታዛቢዎችን እንቅስቃሴ በጥርጣሬና በጥንቃቄ ይመሇከታሌ። በመንግሥት 

ቁጥጥር ሥር ያሇው ሚዱያ ሂዩማን ራይትስ ዎች’ን የመሳሰለ ዒሇም አቀፌ የሰብአዊ መብት 

ዴርጅቶችን የሚነቅፈ ዘገባዎች አቅርቧሌ። መንግሥት በዒመቱ በተዯጋጋሚ ሚዛናዊነት የሚጎዴሇው 

እና የተሳሳተ ሪፖርት ያቀርባሌ በማሇት ሂዩማን ራይትስ ዎች ሊይ ጠንካራ ትችት ሰንዝሯሌ፡፡ 

መንግሥት በተጨማሪም ኢንተርናሽናሌ ክራይስስ ግሩፕ (ICG) ያወጣውን የጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ 

ዜናዊ ህሌፇት የሚያሳዴረውን ተጽዔኖ የሚተነትን ሪፖርት፣ ዴርጅቱ (ICG) “ ሚዛናዊ ያሌሆነ” 

ተጠቅሟሌ፣ እንዱሁም ያለትን ተጫባጭ ሁኔታዎች ያሊገናዘበ በማሇት ተችቶታሌ፡፡ 

የበጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት ሕግ ከሚሰበስቡት ፇንዴ ከ10 ከመቶ በሊይ ከውጭ ምንጮች 

የሚያገኙ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች፣ ሶሳይቲዎች እና ማኅበራት (መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች እና 

የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዯርጅቶች) ሰብአዊ እና ዳሞክራሲያዊ መብትን፣ የብሔር ብሔረሰቦች እኩሌነትን፣ 

ሥርዒተ-ፆታን፣ ሃይማኖትን፤ የሕፃናት እና የአካሌ ጉዲተኞች መብቶችን፣ የግጭት አፇታት ወይም 
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እርቅ፤ እንዱሁም የፌትህ አገሌግልት እና የሕግ አስፇፃሚ አካሊት ብቃት ጉዲዮችን ሇሚያራምዴ ዒሊማ 

መንቀሳቀስ የማይችለ መሆኑን ዯንግጓሌ። ምንም እንኳ ሁለም እንቅስቃሴ ያዯርጉ ነበር ባይባሌም፣ 

የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት ሕግ ከመፅዯቁ በፉት 3,522 የተመዘገቡ ዴርጅቶች ነበሩ፡፡ ሕጉ 

ፀዴቆ ሥራ ሊይ ከዋሇ በኋሊ ሁለም የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች በመንግሥታዊው የበጎ አዴራጎት 

ዴርጅቶች እና ማኅበራት ኤጀንሲ ዲግም እንዱመዘገቡ ተጠይቀዋሌ፡፡ የሕጉ በሥራ ሊይ መዋሌ 

መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ከሰብአዊ መብቶች ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ የሚያዯርጉትን 

እንቅስቃሴ በአስከፉ ሁኔታ የመገዯብ አለታዊ ውጤት ማሳዯሩን ቀጥሎሌ፡፡ በሏምላ ወር፣ የተባበሩት 

መንግሥታት የሰብአዊ መብቶች ከፌተኛ ኮሚሽነር አዱሱ የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት ሕግ 

ከወጣ በኋሊ የሲቪሌ ማኅበረሰቡ ምህዲር ‹‹በከፌተኛ ፌጥነት መጥበቡ›› እንዯሚያሳስበው ገሌጿሌ፡፡ 

ከጥቅምት 2005 ጀምሮ 2,852 ነባርና አዱስ የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች በሕጉ መሠረት 

ተመዝግበዋሌ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ፣ 389ኙ የውጭ በጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች፣ 491 “በኢትዮጵያ ነዋሪ” 

የበጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች፣ 1,865ቱ ዯግሞ “አገር በቀሌ” በጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች፣ 60ዎቹ የጉዱፇቻ 

ኤጀንሲዎች፣ እንዱሁም 47ቱ የማኅበራት ስብስቦች (consortia) ናቸው፡፡ መንግሥት ዲግም 

ካሌተመዘገቡት ዴርጅቶች አብዛኛዎቹ ሕጉ ፀዴቆ ሥራ ሊይ ከመዋለ በፉትም እንቅስቃሴ የማያዯርጉ 

እንዯነበሩ በአጽንኦት ይናገራሌ፡፡ አንዲንዴ የሰብዒዊ መብት ተሟጋች ዴርጅቶች ከገቢያቸው ከ10 በመቶ 

በሊይ ከውጭ ሇጋሾች ማሰባሰብ በማይችለበት፣ ነገር ግን ተሇይተው በተጠቀሱት ዘርፍች ሇመንቀሳቀስ 

በሚያስችሇው “አገር-በቀሌ” ማኅበርነት፣ አሌያም ከገቢያቸው ከ10 በመቶ የበሇጠ ከውጭ ሇጋሾች 

መሰብሰብ በሚፇቅዯው፣ ነገር ግን ተሇይተው በተጠቀሱት ዘርፍች መንቀሳቀስን በሚከሇክሇው 

“በኢትዮጵያ ነዋሪ” ማኅበርነት በመመዝገብ ከሕጉ ጋር ራሳቸውን አጣጥመዋሌ፡፡ 

ሕጉን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ ከወጡት በርካታ የማስፇፀሚያ ዯንቦች አንደ፣ የ70/30 ዯንብ የሚባሇው፣ 

ከአንዴ ዴርጅት የሥራ ማስኬጃ በጀት ውስጥ የአስተዲዯራዊ ወጪን ጣሪያ በ30 በመቶ ገዴቧሌ፡፡ 

ዯንቦቹ የመምህራን፣ የግብርና እና የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች፣ እንዱሁም ላልች የመንግሥት 

የሥራ ኃሊፉዎች ሥሌጠናን እንዯ ‹‹አስተዲዯራዊ›› ወጪ የሚፇርጅ ሲኾን፣ ሇዚህም የሚያቀርበው 

መከራከሪያም ሥሌጠና በተጠቃሚዎች ሊይ ቀጥተኛ ውጤት የሇውም የሚሌ ነው፡፡ ይህም ሁኔታ ወዯ 

ብዙ ሰዎች ሇመዴረስ የአሠሌጣኞች-ሥሌጠና ሞዳሌን መጠቀም በሚመርጡ የሌማት እርዲታ አጋሮች 

ሉሰጡ የሚችለ የሥሌጠና መርኃ-ግብሮችን ቁጥር ገዴቧሌ፡፡ በጉዲዩ ሊይ ከሌማት እርዲታ አጋሮች ጋር 

ውይይቶች ከተካሄደ በኋሊ መንግሥት የዚህን ዯንብ አፇፃፀም እንዯየፕሮጀክቶች ባህሪ እና ተጨባጭ 

ሁኔታ በተናጠሌ እየገመገመ ሇማስተናገዴ ተስማምቷሌ፡፡ በፋዯራሌ ጉዲዮች ሚኒስቴር እና በሇጋሽ 

አገራት ማኅበረሰብ ተወካይ በጋራ የሚመራ የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዘርፌ የምክክር ቡዴን በሕጉ አፇፃፀም 
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ሂዯት የሚያጋጥሙ ተግዲሮቶችን ሇመከታተሌና በዚያም ዙርያ ሇመወያየት በየተወሰኑ ጊዜያት 

ይሰበሰባሌ፡፡ 

በጥቅምት ወር የበጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት ኤጀንሲ ባሇፈት ሁሇት ዒመታት ውስጥ ግብርን 

በተገቢ ሁኔታ ባሇመክፇሌ፣ እንዱሁም የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶችና ማኅበራት አዋጅ እና ተዛማጅ 

ዯንቦችን ካሇማክበር ጋር በተያያዘ ምክንያት 10 የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶችን መዝጋቱን ይፊ 

አዴርጓሌ፡፡ በተጨማሪም ኤጀንሲው ሇ476 የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶች ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥቷሌ 

ተብሎሌ፡፡        

የበጎ-አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት ኤጀንሲ፣ የሰብአዊ መብቶች ጉባዓ እና የኢትዮጵያ የሕግ 

ባሇሙያ ሴቶች ማኅበር ከውጪ ሇጋሾች ያገኙትን ገንዘብ እንዲያንቀሳቅሱ በ2002 ያስተሊሇፇውን ውሳኔ 

ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት በጥቅምት 9 አጽንቶታሌ፡፡ 

መንግሥት፣ ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ ኢትዮጵያ (JFA-PFE) ከተሰኘው የበጎ-አዴራጎት 

ዴርጅት በስተቀር፣ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የፋዯራሌ ማረሚያ ቤቶችን፣ ፖሉስ ጣብያዎችን 

እና የፖሇቲካ እስረኞችን እንዲይጎበኙ ከሌክሎሌ። ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ ኢትዮጵያ 

ከውጪ ሇጋሾች ያሌተገዯበ የፊይናንስ ዴጋፌ ማሰባሰብ እንዱችለ በህግ የተቀመጠው ክሌከሊ 

ከማይመሇከታቸው እና በሰብአዊ መብት ዙርያ እንዱንቀሳቀሱ ከተፇቀዯሊቸው ሦስት ዴርጅቶች ውስጥ 

አንደ ነው፡፡ ጀስቲስ ፍር ኦሌ - ፕሪዝን ፋልውሺፕ ኢትዮጵያ እስረኞችን ሇመጎብኘት የተፇቀዯሇት 

ሲሆን፣ እስረኞች ምህረት የሚያገኙበትን ዔዴሌ በማመቻቸት አዎንታዊ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ 

የሰብዒዊ መብት ዴርጅቶች፣ ጋዜጠኞች፣ የረዴኤት ዴርጅቶች እና የዱፕልማቲክ ሚሲዮኖች ግጭት 

ወዲሇባቸው አካባቢዎች፣ በተሇይም በሶማላ ክሌሌ ፉቅ፣ ዯገሏቡር፣ ቆራሄ እና ከፉሌ ዋርዳርን 

የመሳሰለ ዞኖች እንዲይሄደ የተጣሇው ገዯብ ቀጥሎሌ፡፡ ቀዯም ባለት ዒመታት የተጀመረው ገዯቦችን 

በከፉሌ የማሇዘብ እርምጃ የቀጠሇ ሲኾን፣ ይህም በተሇይ በሶማላ ክሌሌ የሰብዒዊ ረዴዓት አቅርቦት 

እንዱሻሻሌ ረዴቷሌ፡፡ ጋዜጠኞች ግጭት ወዲሇባቸው አካባቢዎች ከመግባታቸው በፉት እንዱመዘገቡ 

ይጠየቃለ፡፡ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ችግር ወዲሇባቸው አካባቢዎች በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ 

ዙርያ መንግሥት የጠራ ፖሉሲ የሇውም፡፡ ይህም የክሌሌ መንግሥት የሥራ ኃሊፉዎችና ወታዯራዊ 

መኮንኖች ወዯ እነዚህ አካባቢዎች ሇመሄዴ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን  ወዯ ፋዯራሌ መንግሥት እንዱመሩ 

አዴርጓቸዋሌ፡፡ የክሌሌ ፖሉስ ወይም የአካባቢ ሚሉሽያዎች መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች አሌፍ 

አሌፍ በተሇዩ ቦታዎች የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ፣ የፀጥታ ችግርን እንዯ ምክንያት በመጥቀስ፣ 

እንዯገዯቡ አንዲንዴ ሪፖርቶች አመሌክተዋሌ፡፡ 
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የአካባቢ ነዋሪዎች መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች እና የሰብዒዊ መብት ጥሰቶችን ሇመመርመር 

ከሚመጡ የውጭ መንግሥታት ተወካዮች ጋር እንዲይገናኙ የፀጥታ ኃይልች ያስፇራሯቸው አሌያም 

ያስሯቸው እንዯነበር ከታማኝ ምንጮች የተገኙ መረጃዎች አረጋግጠዋሌ፡፡ 

የመንግሥት የሰብዒዊ መብት አካሊት፡ መንግሥት፣ ፓርሊማው በሚሰጠው ፇንዴ የሚተዲዯር እና 

በፓርሊማው የሚገመገም፣ በከፉሌ ነፃ የሆነ የኢትዮጵያ ሰብዒዊ መብት ኮሚሽን የተሰኘ ዴርጅት 

አቋቁሟሌ፡፡ ኮሚሽኑ የሰብዒዊ መብት ጥሰት አቤቱታዎችን በመመርመር ዒመታዊ እና ወቅታዊ 

ሪፖርቶችን የሚያወጣ አካሌ ነው፡፡ ኮሚሽኑ ከ17 ዩኒቨርሲቲዎች እንዱሁም የኢትጵያ የሕግ ባሇሙያ 

ሴቶች ማኅበር እና የኢትዮጵያ ክርስቲያን ጠበቃዎች ፋልውሺፕ ከተሰኙ ሁሇት የሲቪሌ ማኅበረሰብ 

ዴርጅቶች ጋር በመተባበር 112 የሕግ ምክር የሚሰጡ ማዔከሊትን ያንቀሳቅሳሌ፡፡ ከዚህም በሊይ ኮሚሽኑ 

ከሁሇት ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የትብብር ስምምነት ሇመፇራረም የቅዴመ-ዝግጅት ሥራዎችን 

አጠናቋሌ፡፡ እንዯ ኢሰመኮ ሪፖርት፣ አዱስ አበባ የሚገኘው የዴርጅቱ ዋና ጽ/ቤት በዒመቱ ከቀረቡሇት 

952 አቤቱታዎች ሇ90 ከመቶው ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ 

የሕዝብ እንባ ጠባቂ ጽ/ቤት በአስፇጻሚው አካሌ ቅርንጫፌ መሥሪያ ቤቶች ተፇጽመዋሌ የሚባለ 

ከአስተዲዯራዊ በዯልች ጋር የተያያዙ አቤቱታዎችን በመቀበሌ ይመረምራሌ። ጽ/ቤቱ ከመስከረም 2003 

እስከ መስከረም 2004 በአዱስ አበባ 2094 ያህሌ አቤቱታዎችን ተቀብሎሌ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ጽ/ቤቱ 

በ784 አቤቱታዎች ሊይ ምርመራ ያካሄዯ ሲኾን፣ የተቀሩትን አቤቱታዎች በአማራጭ ዘዳዎች መፌትሄ 

እንዲስገኘሊቸው ሪፖርት አዴርጓሌ፡፡ አብዛኛዎቹ አቤቱታዎች ከማኅበራዊ ዋስትና፣ ከአሠሪና ሠራተኛ፣ 

እንዱሁም ከመኖሪያ ቤት እና ከንብረት-ነክ ውዝግቦች ጋር የተያያዙ ነበሩ፡፡ የእንባ ጠባቂ ጽ/ቤት 

አገር-አቀፌ መረጃ አያጠናቅርም፡፡ የእንባ ጠባቂ ጽ/ቤት በዒመቱ በተሇያዩ የአገሪቱ ክፌልች አምስት 

አዲዱስ ቢሮዎችን ከፌቷሌ፡፡ 

በግንቦት ወር መንግሥት ብሔራዊ የሰብዒዊ መብቶች የዴርጊት መርኃ-ግብር የማርቀቅ ሑዯት 

ያጠናቀቀ ሲኾን፣ የመርኃ-ግብሩ አፇፃፀም ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ፌትህ ሚኒስቴር ውስጥ ይሆናሌ፡፡ 

ክፌሌ 6. አዴሌዎ፣ ማኅበራዊ ጥቃት እና ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር 

ሕገ መንግሥቱ የዘር፣ የብሔር፣ የዜግነት ወይም ላሊ ማኅበራዊ መሠረት፣ የቀሇም፣ የፆታ፣ የቋንቋ፣ 

የሃይማኖት እና የፖሇቲካዊ ወይም ላሊ አመሇካከት፣ የንብረት፣ የሌዯት፣ ወይም የዯረጃ ሌዩነት 

ሳይዯረግ ሇሁለም ሰዎች እኩሌ ጥበቃ እንዯሚዯረግ ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን በተግባር መንግሥት 

እነዚህን መብቶች በተሟሊ ሁኔታ አሊስከበራቸውም ብልም ጥበቃ አሊዯረገሊቸውም። 

ሴቶች 
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አስገዴድ መዴፇርና የቤት ውስጥ ጥቃት፡ አስገዴድ መዴፇር በሕግ የሚያስቀጣ ወንጀሌ ሲሆን፣ እንዯ 

ዴርጊቱ ክብዯት ከ5 እስከ 20 ዒመት በሚዯርስ እስራት ያስቀጣሌ። ሆኖም በትዲር ውስጥ የሚፇፀም 

አስገዴድ የመዴፇር ዴርጊትን ሇመቆጣጠር በግሌጽ የተቀመጠ ህግ የሇም። መንግሥት ሕጉን በተሟሊ 

ሁኔታ ተፇጻሚ አሊዯረገውም፤ የዚህም አንደ ምክንያት ዴርጊቱን ሇሚመሇከተው አካሌ ሪፖርት 

ያሇማዴረግ መጠነ-ሰፉ የሆነ ችግር ስሊሇ ነው፡፡ ይህን ወንጀሌ ከፇፀሙ ግሇሰቦች መካከሌ ስንቶቹ ክስ 

እንዯተመሠረተባቸው፣ እንዯተፇረዯባቸው አሌያም እንዯተቀጡ የሚጠቁም መረጃ አሌነበረም። በ1996 

የወንጀሌ ሕጉ ተሻሽል ከወጣ በኋሊ የአስገዴድ መዴፇር ወንጀሌን ሪፖርት የማዴረግ ዝንባላ 

እንዯጨመረ ማስረጃዎች ቢጠቁሙም፣ የፌትህ ሥርዒቱ ግን በዚህ መሌኩ ከሚቀርቡት ክሶች ጋር 

ሉጣጣም አሌቻሇም፡፡   

በትዲር ጓዯኛ የሚፇፀም አስገዴድ መዴፇርን ጨምሮ፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ከፌተኛ ማኅበራዊ ችግር 

ነበር። መንግሥት በ2003 ያካሄዯው የሥነ-ሕዝብ እና የጤና ጥናት እንዯሚያመሇክተው፣ 68.4 ከመቶ 

የሚሆኑት ሴቶች ባልች ሚስቶቻቸውን የመዯብዯብ መብት አሊቸው ብሇው ያምናለ፡፡ ቀዯም ሲሌ 

በ1997 በተካሄዯው ጥናት ሊይ 81 ከመቶ ሴቶች ተመሳሳይ እምነት የነበራቸው ሲኾን፣ ይህን ዒይነት 

አስተሳሰብ ያሊቸው ሴቶች ቁጥር እየቀነሰ መሄደን ያመሇክታሌ፡፡ የ2003ቱ የሥነ-ሕዝብ እና የጤና 

ጥናት ከወንድች 45 ከመቶ የሚሆኑት ሚስትን መዯብዯብ ነውር የሇውም ብሇው እንዯሚያስቡ ይፊ 

አዴርጓሌ፤ ይህም በ1997 የሥነ-ሕዝብ እና የጤና ጥናት ከተመዘገበው 52 በመቶ የመቀነስ ሁኔታ 

ያሳያሌ፡፡ 

ምንም እንኳ ሴቶች ሇፖሉስና ሇፌርዴ ቤቶች በማመሌከት የሕግ ከሇሊ ማግኘት ቢችለም፣ በተሇይ 

በገጠር አካባቢዎች ያሇው ማኅበረሰብ አመሇካከት እና የመሠረተ ሌማት አሇመስፊፊት ብዙ ሴቶች 

ጉዲያቸውን ወዯ ሕግ እንዲይወስደት ገዴቧቸዋሌ። በዚህ ረገዴ መንግሥት ክስ የመሠረተባቸው 

አጥፉዎች ቁጥር በጣም ውሱን ነበር። የቤት ውስጥ ጥቃት ሕገ-ወጥ ሆኖ ሳሇ፣ በአስገዴድ መዴፇር 

እና በቤት ውስጥ ጥቃት ሊይ የተወሰዯው የሕግ እርምጃ ወጥነት የጎዯሇው ነበር፡፡ ወንጀሌ ፇጻሚዎቹ 

እንዲዯረሱት ጉዲት አስከፉነት፣ ከአነስተኛ የገንዘብ መቀጮ ጀምሮ ከ10 እስከ 15 ዒመት በሚዯርስ 

እስራት ይቀጣለ። 

የቤት ውስጥ ጥቃት እና የአስገዴድ መዴፇር ክሶች ብዙ ጊዜ ከመጓተታቸውም ላሊ ቅዴሚያ 

አሌተሰጣቸውም። ጾታን መሠረት ካዯረገ ጥቃት አኳያ በፌትህ ሥርዒቱ ውስጥ ከፌተኛ ክፌተት 

መታየቱ ቀጥሎሌ፤ የዚህም  ምክንያት ዯካማ የመረጃ አያያዝ እና ምርመራ ነበር።  

በዒመቱ፣ በተሇይ ሕፃናት እና ሴቶች ሊይ የተፇፀሙ የጥቃት ወንጀልችን ሇመዲኘት “ሇሕፃናት 

ተስማሚ” የሆኑ ችልቶች ተቋቁመዋሌ፡፡ የፖሉስ አባሊት በሀገር በቀሌ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዯርጅቶች 
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እና በሴቶች ጉዲይ ሚኒስቴር አማካይነት የቤት ውስጥ ጥቃትን በተመሇከተ ሥሌጠና እንዱወስደ 

ተዯርጓሌ። የኢትዮጵያ ሰብዒዊ መብት ኮሚሽን  የሴቶችና የሕፃናት መብቶቸ ምክትሌ ኮሚሽነር አለት። 

በሴቶች እና ሌጃገረድች ሊይ ጾታን መሠረት ያዯረገ ጥቃት ተፇጽሟሌ፤ ነገር ግን ከባህሊዊ ተቀባይነት፣ 

ከኃፌረት፣ ከፌርሃት ወይም የሕግ ጥበቃ እንዲሇ ካሇማወቅ የተነሳ ጥቃቶቹ ሪፖርት አሌተዯረጉም። 

መንግሥት በሴቶችና በሕፃናት ሊይ የሚዯርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሇመመርመር፣ በ1997 

በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ስር የሕፃናትና የሴቶች ጉዲይ ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሟሌ። 

ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች፡ ከሴት ሌጅ ግርዛት በተጨማሪ በስፊት የሚፇፀሙት ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች 

ግግ ማስቧጠጥ፣ እንጥሌ መቁረጥ እና ጠሇፊ ነበሩ፡፡  

ጠሇፊ ሕገ-ወጥ ዴርጊት ቢሆንም፣ መንግሥትም ጠሇፊን ሇማስቀረት ሙከራዎች ቢያዯርግም፣ እንዯ 

አማራ፣ ኦሮሚያ እና ዯቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባለ አንዲንዴ ክሌልች እንዯቀጠሇ ነው። 

በጠሇፊ አማካኝነት የሚከናወኑ አብዛኛዎቹ ጋብቻዎች በኃይሌ የሚፇፀሙ ወሲባዊ ግንኙነቶችን ያካተቱ 

ነበሩ፤ በአብዛኛው ጠሇፊ በሚከናወንበት ጊዜ ሴቶች አካሊዊ ጥቃት ይዯርስባቸዋሌ፡፡ የጠሇፊ ዴርጊቶች 

በቤተሰቦች፣ በማኅበረሰቦች እና በጎሳ ቡዴኖች መካከሌ ግጭቶችን ይቀሰቅሳለ፡፡ ጠሇፊን መሠረት ባዯረገ 

ጋብቻ ተጎጂዋ ከጠሊፉዋ ጋር ሇመጋባት ከተስማማች ጠሊፉው አይቀጣም።  

የሴት ሌጅ ግርዛት፡ ጎሌተው ከሚታዩ ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች መካከሌ አንደ የሆነው የሴት ሌጅ 

ግርዛት ሕገ-ወጥ ተግባር ቢሆንም፣ መንግሥት ይህንን ዴርጊት ሇመከሊከሌ አሌያም የዴርጊቱን 

ፇጻሚዎች ሇመቅጣት ጠንካራ እንቅስቃሴ አሊዯረገም፡፡ ዴርጊቱ አሁንም በስፊት ይፇፀማሌ፤ እንዱያም 

ሆኖ፣ በ2002 በፖፑላሽን ካውንስሌ (Population Council) የተካሄዯ ጥናት የጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች 

መጠን እየቀነሰ መሄደን አመሌክቷሌ፡፡ በጥናቱ ከተካተቱት እዴሜያቸው ከ40 እስከ 49 ከሚሆኑ 

ሴቶች መካከሌ 80 በመቶ የሚሆኑት ግርዛት ተፇጽሞባቸዋሌ። እዴሜያቸው ከ15 እስከ 19 ከሆኑት 

ወጣት ሴቶች እና ሴቶች መካከሌ ዴርጊቱ የተፇፀመባቸው 58 ከመቶ ያህሌ ናቸው፡፡ አፊር፣ ዯቡብ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች እንዱሁም ኦሮሚያ የሴት ሌጅ ግርዛት በከፌተኛ ሁኔታ 

የሚፇፀምባቸው ክሌልች ናቸው፡፡       

ወሲባዊ ትንኮሳ፡ ወሲባዊ ትንኮሳ በስፊት ይሰተዋሊሌ፡፡ የወንጀሌ ሕጉ ዴርጊቱን በሚፇፅሙት ሊይ ከ18 

እስከ 24 ወራት የሚዯርስ የእስራት ቅጣት ይጥሊሌ። ነገር ግን፣ ባሇሥሌጣናት ከትንኮሳ ጋር የተያያዙ 

ሕጎችን ተፇጻሚ አሊዯረጉም።  
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የስነ-ተዋሌድ መብቶች፡ ግሇሰቦች የሌጆቻቸውን ብዛት፣ በምን ያህሌ ጊዜ አራርቀው መውሇዴ 

እንዯሚኖርባቸው እና የሚወሇደበትን ጊዜ በነፃነት እና በኃሊፉነት ስሜት የመወሰን እና ከአዴሌዎ፣ 

ከማስገዯዴ እና ከጥቃት ነፃ በሆነ መንፇስ ይህንኑ ሇማዴረግ የሚያስችሌ መረጃ እና መንገደን የማወቅ 

መብት አሊቸው፡፡ የ2003 የሥነ ሕዝብና የጤና ጥናት እንዲመሇክተው፣ በመሊ አገሪቱ ባሇትዲር ከሆኑ 

ሴቶች መካከሌ 29 በመቶ የሚሆኑት የወሉዴ መቆጣጠሪያ ተጠቃሚ ነበሩ። ይህ ቁጥር ከስዴስት 

ዒመታት በፉት በተካሄዯው ጥናት ከነበረበት ዯረጃ በሁሇት እጥፌ አዴጓሌ። የ2003 የሥነ ሕዝብና 

የጤና ጥናት የእናቶች ሞት መጠን ከ100,000 ወሊድች 676  መሆኑን አመሌክቷሌ። በ1997 የሥነ 

ሕዝብና የጤና ጥናት መሠረት ይህ አኃዝ ከ100,000 ወሊድች 673 ነበር፡፡ ከፌተኛ የዯም መፌሰስ፣ 

ኢንፋክሽን፣ ከዯም ግፉት ጋር የተያያዙ የጤና ችግሮች፣ እና በምጥ ወቅት የሚያጋጥሙ እክልች 

ሇእናቶች ሞት ዋነኛዎቹ ምክንያቶች እንዯነበሩ ተጠቁሟሌ። በስፊት የሚስተዋሇው በቤት ውስጥ 

የመውሇዴ ሁኔታ ሇእነዚህ ችግሮች መከሰት መሠረታዊ ምክንያት ነበር። በጥናቱ ሊይ በጤና ተቋማት 

ወይም በሠሇጠኑ አዋሊጆች ሌጅ የተገሊገለ 9 ከመቶ ያህሌ ሴቶች ብቻ ነበሩ። የፋዯራሌ ጤና ጥበቃ 

ሚኒስትሩ እንዯተናገሩት፣ የጤና ሌማት ሠራዊት በመባሌ የሚታወቀው የመንግሥት መርኃ-ግብር ይህ 

ቁጥር በትግራይ ክሌሌ ወዯ 50 ከመቶ ገዯማ እንዱዯርስ አስችሎሌ፡፡       

መዴሌዎ፡ በሴቶች ሊይ የሚፇፀም መዴሌዎ በግምት 85 ከመቶ ያህሌ የአገሪቱ ሕዝብ በሚኖርበት 

የገጠሩ ክፌሌ የጎሊ ነበር። ሕጉም ቢሆን መዴሌዎን የሚያንፀባረቁ ዯንቦችን ይዟሌ፡፡ ባሌን ሕጋዊ 

የቤተሰብ መሪ አዴርጎ እውቅና መስጠቱ፣ እንዱሁም ዔዴሜያቸው ከአምስት ዒመት በሊይ ሇሆኑ 

ሕፃናት ብቸኛ ሞግዚት ወይም አሳዲጊ አዴርጎ መሰየሙ ሇአብነት ይጠቀሳለ። ፌርዴ ቤቶች የቤት 

ውስጥ ጥቃትን ፌች ሇማጽዯቅ በቂ ምክንያት አዴርገው አያዩም። የቱንም ያህሌ ረጅም ዒመታት 

ያስቆጠረ ትዲር ቢሆን፣ ብዙ ሌጆች ቢወሌደም፣ በርካታ ንብረቶችን በጋራ ቢያፇሩም፣ ትዲር 

የሚፇርስበት ሁኔታ ከተፇጠረ ሕጉ ሇሴቶች ያስቀመጠው ሇሦስት ወራት ብቻ የገንዘብ ዴጋፌ የማግኘት 

መብትን ነው፡፡ በሌማዲዊ ሕግ ሇተፇፀመ ጋብቻ የሚሰጠው የሕግ እውቅና ውሱን ነው፡፡ ሌማዲዊ ሕግ 

ባሌ ሇቤተሰቡ የገንዘብ ዴጋፌ እንዱያዯርግ የሚያስገዴዯው የሕግ አግባብ ስሇላሇው ሴቶችና ሕፃናት 

አንዲንዳ ችግር ሊይ የወዯቁበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ ምንም እንኳ በመዯበኛ የሕግ ሥርዒት ውስጥ 

ዘመናዊ ሕጎች ቢኖሩም፣ ባህሊዊ ፌርዴ ቤቶች ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ግንኙነቶችን በተመሇከተ 

ባህሊዊ ሕጎችን መተግበር ቀጥሇዋሌ። 

ሕገ-መንግሥቱ መሬት የመንግሥት እንዯሆነ ዯንግጓሌ። ወንድችም ሆኑ ሴቶች በውርስ ሉያስተሊሌፈ 

የሚችለት በመሬት የመጠቀም መብቶች አሎቸው። የመሬት ሕግ ከክሌሌ ክሌሌ ይሇያያሌ። ሁለም 

የፋዯራሌ እና የክሌሌ የመሬት ሕጎች ሴቶች የመንግሥት መሬት ማግኘት እንዱችለ ሁኔታዎችን 
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አመቻችተዋሌ። የውርስ ሕጎችም ባልቻቸው የሞቱባቸው ሴቶች በትዲር አብረው ሲኖሩ ያፇሩትን የጋራ 

ንብረት መውረስ እንዯሚችለ ዯንግገዋሌ። 

በከተሞች አካባቢ ሴቶች ሥራ የማግኘት ዔዴሊቸው ከወንድች አንፃር አናሳ ሲሆን፣ ባለት የሥራ 

ዘርፍችም ሇተመሳሳይ ሥራዎች ተመሳሳይ ክፌያ አይሰጣቸውም ነበር። በተጨማሪም ባሇው ሌማዲዊ 

አስተሳሰብ ወይም አመሇካከት የተነሳ ሴቶች የትምህርት ዯረጃቸው ዝቅተኛ በመሆኑ በጥሩ ዯመወዝ 

እንዲይቀጠሩ፣ ብዴር እንዲያገኙና የራሳቸውን የንግዴ ሥራ እንዲይሰሩ ወይም እንዲይመሩ ተገዴበዋሌ።  

የትምህርት ሚኒስቴር እንዲመሇከተው፣ በመጀመርያ ዱግሪ እና በዴህረ-ምረቃ ትምህርት የሴቶች 

ተሳትፍ እያዯገ የመሄዴ ዝንባላውን በመቀጠሌ በ2002/03 የትምህርት ዘመን ከነበረበት 123,706፣ 

በ2003/04 የትምህርት ዘመን ወዯ 144,286 አዴጓሌ።  

ሕፃናት 

የሌዯት ምዝገባ፡ ሕጻናት ዜግነታቸውን የሚያገኙት ከወሊጆቻቸው ነው። ሁለም ሕፃናት ሲወሇደ 

መመዝገብ እንዲሇባቸው ሕጉ ይዯነግጋሌ። በተግባር እንዯታየው ግን በሆስፒታሌ የተወሇደ ሕፃናት 

ሲመዘገቡ፣ ከሆስፒታሌ ውጪ የተወሇደ አብዛኞቹ ሕፃናት ግን አሌተመዘገቡም። ብዙዎቹ ሕፃናት 

በተሇይ በገጠር አካባቢ የሚወሇደት በመኖሪያ ቤት ውስጥ ነው፡፡  

ትምህርት፡ በፖሉሲ ዯረጃ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት ዔዴሜያቸው ሇትምህርት ሇዯረሱ ሕፃናት በነፃ 

እንዯሚሰጥ ተዯንግጓሌ። ሆኖም ግን ወጣቶችን ተቀብሇው የሚያስተምሩ በቂ ትምህርት ቤቶች በተሇይ 

በገጠር አካባቢዎች የለም። ሇትምህርት ቤት የሚያስፇሌጉ ቁሳቁሶች ዋጋ ከፌተኛ በመሆኑ ብዙ 

ቤተሰቦች ሌጆቻቸውን ወዯ ትምህርት ቤት እንዲይሌኩ መሰናክሌ ሆኗሌ። የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርት 

ግዳታ እንዯሆነ የሚዯነግግ ሕግም አሌነበረም። ትምህርት ሇመከታተሌ የተመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር 

ከሰሇጠኑ መምህራን ቁጥር በሊይበከፌተኛ ፌጥነት አዴጓሌ። 

የሕፃናት ጥቃት፡ በሕፃናት ሊይ በርካታ ጥቃቶች ተፇጽመዋሌ። በሚያዝያ ወር አንዱት ሕፃን በሴት 

አሳዲጊዋ የዯረሰባትን ተዯጋጋሚ ጥቃት የሚያሳይ ቪዱዮ በዩትዩብ (YouTube) በስፊት የተሰራጨ 

ሲሆን ይህም የሕፃናት ጥቃት ተከሊካይ ኢትዮ ያውያን የሚሌ የፋስቡክ  ቡዴን እንዱ ም 

አስች ።  የአፌሪካ ሕፃናት ፖሉሲ መዴረክ በ2001 ያካሄዯው ጥናት እንዯሚያሳየው በሕግ አካሊት 

መካከሌ ባሇው የሕግ አተረጓጎም ሌዩነት፣ እንዱሁም በአጥፉዎች የዋስ መብት መጠበቅ ወሲባዊ 

ጥቃቶችን የሚፇጽሙ ጥፊተኞችን መክሰስ አስቸጋሪ ሆኗሌ። የዋስ መብቱ የተጠበቀሇት ጥፊተኛ ብዙ 

ጊዜ ይሸሻሌ ወይም የጥቃቱን ተጎጂ ወይም ቤተሰብ በማስፇራራት ክሱ እንዱነሳ ያስገዴዲሌ። በዚሁ 
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ዒመት ሇሕፃናት ተስማሚ የሆኑ በተሇይም በሕፃናት እና በሴቶች ሊይ የሚዯርሰውን ጥቃት የሚዲኙ 

ችልቶች ተ ቁመዋሌ። 

የሕፃናት ጋብቻ፡ ሕጋዊ ጋብቻ ሇመፇፀም ወንድችና ሴቶች ዔዴሜያቸው 18 ዒመት መዴረስ 

እንዯሚገባው ሕጉ ይዯነግጋሌ፣ ይሁን እንጂ ህጉ ወጥነት ባሇው ሁኔታ ተግባራዊ አሌተዯረገም። 

አንዲንዴ በገጠር የሚገኙ ቤተሰቦች ህጉ ስሇመኖሩ ግንዛቤ አሌነበራቸውም፡፡ በበርካታ ክሌልች በዔዴሜ 

ጠና ያለ ወንድች ወጣት ሌጃገረድችን የማግባት ሁኔታ ያሇ ሲሆን፤በዚሀ ሌማዲዊ ዴርጊት ሊይም 

ከፌተኛ ተቃውሞና ትችት እንዯቀጠሇ ነው።  

በሥነ-ሕዝብና ጤና ጥናት መሰረት ዔዴሜያቸው ከ 20-49 የሆኑ ሴቶች አማካይ የመጀመሪያ ጋብቻ 

የሚፇጽሙበት ዔዴሜ 17.1 እንዯሆነ ያመሇክታሌ፡፡ የመጀመሪያ ጋብቻ የሚፇጸምበት ዔዴሜ ከፌ እያሇ 

መጥተሌ፡፡ ዔዴሜያቸው ከ20-24 በሆኑ ሴቶች ሊይ በ1998 በተዯረገው ጥናት አማካይ የመጀመሪያ 

ጋብቻ የሚፇጸምበት ዔዴሜ 16.5 ሲሆን ! በጥናቱ ከተካተቱና ዔዴሜያቸው ከ45-49 ከሆኑ ሴቶች 

መካከሌ 39 በመቶ የሚሆኑት በ15 ዒመታቸው ጋብቻ ፇጽመዋሌ፡፡ ዔዴሜያቸው ከ15-19 ከሆኑ ወጣት 

ሴቶች መካከሌ 8 በመቶ ያህለ ብቻ አግብተዋሌ፡፡ 

ሇአቅመ ሄዋን ያሌዯረሱ ሕፃናት በተሇይ በአማራና ትግራይ ክሌልች በሰባት ዒመታቸው ሳይቀር ጋብቻ 

ፇጽመዋሌ። የሕፃናት ጋብቻ በአማራ ክሌሌ በስፊት የሚስተዋሌ ሲሆን ! በክሌለ በተዯረገ የሥነ-

ሕዝብና ጤና ጥናት በ1997 ዒ.ም 14.7 ዒመት የነበረው አማካይ የመጀመሪያ ጋብቻ የሚፇጸምበት 

ዔዴሜ በ 2003 ወዯ 15.1 ዒመት ከፌ ብሊሌ፡፡ የአማራ እና በመጠኑም ቢሆን የትግራይ ክሌሊዊ 

መንግስታት ያሇዔዴሜ ጋብቻን በተመሇከተ ወጣት ሴቶችን ሇማስተማር ሞክረዋሌ።  

ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች፡ በወጣት ሴቶች ሊይ የሚፇጸም ማህበራዊ ጥቃት አስቸጋሪነቱ እንዯቀጠሇ 

ነው፡፡የሴት ሌጅ ግርዛት፣ ያሇዔዴሜ ጋብቻ፣ በጠሇፊ ማግባት፣ የምግብና የሥራ ክሌከሊዎች በወጣት 

ሴቶች ሊይ ከሚፇጸሙ ጎጂ ሌማዲዊ ዴርጊቶች መካከሌ ጥቂቶቹ ነበሩ። የአፌሪካ ሕፃናት ፖሉሲ 

መዴረክ እ.ኤ.አ በ2006 ያካሄዯው ጥናት እንዯሚጠቁመው በጥናቱ ከተካተቱት ወጣት ሴቶች መካከሌ 

68.5 በመቶ የሚሆኑት ወሲባዊ ጥቃት የዯረሰባቸው ሲሆን፣ 84 ከመቶ የሚሆኑት አካሊዊ ጥቃት 

ዯርሶባቸዋሌ።  

አብዛኛዎቹ ወጣት ሴቶች በአንዴ ወይም በላሊ መንገዴ ሇግርዛት ተዲርገዋሌ። ከጠቅሊሊው ሕዝብ 15 

በመቶ ያህለ በሚኖርበት የከተማ አካባቢ የግርዛት ዴርጊት ዝቅተኛ ነው። ወጣት ሴቶች በተወሇደ 

በሰባት ቀናቸው በተሇይ ቂንጥር (Clitoris) የሚባሇውን የብሌታቸው ክፌሌ በግርዛት ሳቢያ እንዱያጡ 

ተዯርጓሌ። ሇአቅመ ሄዋን ሲዯርሱ ዯግሞ እጅግ አዯገኛ የሆነው የግርዛት ዒይነት ተፇጽሞባቸዋሌ። 
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የኖርዌይ ሕፃናት አዴን ዴርጅት ባዯረገው የገንዘብ ዴጋፌ በ2000 በተካሄዯ ጥናት መሠረት ባሇፈት 

አሥር ዒመታት የሴቶች ግርዛት በሀገር አቀፌ ዯረጃ 24 በመቶ ቀንሷሌ። ሇዚህም በሀገሪቱ የተካሄዯው 

ጠንካራ ፀረ የሴት ሌጅ ግርዛት ዘመቻ በተወሰነ ዯረጃ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ። በዚህ አመት ዘመቻው 

በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዱሁም በአፊር ክሌሌ ውጤት ያመጣ ቢሆንም" እጅግ አዯገኛ 

የሆነው የግርዛት ዒይነት በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአብዛኛው ወጣት ሴቶች ሊይ 

መፇጸሙን  የታመኑ ምንጮች ዘግበዋሌ። የወንጀሇኛ መቅጫ ሕጉ ‹ክሉቶሪስ› የተባሇውን የብሌት 

ክፌሌ በማንሳት ግርዛት በሚፇጽሙ ባህሊዊ ገራዦች ሊይ ቢያንስ የሦስት ወር እስራት፣ ወይም የ500 

ብር (28 የአሜሪካ ድሊር) የገንዘብ መቀጮ ይጥሊሌ። እጅግ አዯገኛ በሆነ ሁኔታ ግርዛት 

የሚያከናውኑትን ዯግሞ ከአምስት እስከ አስር ዒመት በሚዯርስ እስራት ይቀጣሌ። ነገር ግን የሴት ሌጅ 

ግርዛትን በተመሇከተ አንዴም ክስ አሌቀረበም። መንግሥት የሴት ሌጅ ግርዛትን ሇማስቆም በመንግሥት 

ትምህርት ቤቶች፣ በጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብሮች እና በመገናኛ ብዙኃን ትምህርት ሰጥቷሌ። 

የሕፃናት ወሲባዊ ብዝበዛ፡ በፇቃዯኝነት ወሲባዊ ግንኙነት ሇመፇፀም ዝቅተኛው የዔዴሜ ገዯብ 18 

ዒመት ቢሆንም፣ ሕጉ ተፇጻሚ አሌሆነም። ሇአቅመ አዲም/ሄዋን ካሌዯረሰ/ች ህፃን ጋር ወሲባዊ 

ግንኙነት መፇጸም ከ3 እስከ 15 ዒመት የሚዯርስ ቅጣት እንዯሚያስከትሌ በሕግ ተዯንግጓሌ። 

ሇአቅመ አዲም/ሄዋን ባሌዯረሱ ሕፃናት ሊይ አስጸያፉ ወሲባዊ ዯርጊት ሲፇፀም የሚያሳዩ ምስልችን 

የሰራጨ ሰው በአንዴ ዒመት እስራትና በ10,000 ብር (550 የአሜሪካን ድሊር) የገንዘብ መቀጮ 

እንዯሚቀጣ ተዯንግጓሌ። በተጨማሪም ሕጉ ትርፌ ሇማግኘት ሲባሌ ሇአቅመ-አዲም/ሄዋን ያሌዯረሱ 

ሕፃናትን ሇወሲብ ዴርጊት ማሰማራትና የወሲብ ንግዴ እንዱጀምሩ መገፊፊትን ይከሇክሊሌ። ነገር ግን 

የሕፃናት ወሲባዊ ብዝበዛ፣ በተሇይ በከተሞች አካባቢ ቀጥሎሌ። ዔዴሜያቸው 11 ዒመት የሆኑ ወጣት 

ሴቶች ሇወሲብ ንግዴ እንዱሰማሩ መመሌመሊቸው ተነግሯሌ። ከእነዚህ ወጣት ሴቶች ጋር ግብረ ሥጋ 

ግንኙነት ሇመፇጸም የሚፇሌጉት ወጣት ሴቶቹ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ከሚተሊሇፈ በሽታዎች ነፃ ናቸው 

የሚሌ እምነት ስሇነበራቸው ነበር። ወጣት ሴቶችን ከገጠር ወዯ ከተማ በማስኮብሇሌ በሆቴልች እና 

በመዝናኛ ስፌራዎች የወሲብ ንግዴ እንዱሰሩ ይዯረጋሌ። አንዲንዴ ወጣት ሴቶች በራሳቸው ቤተሰቦች 

ተገፊፌተው ወዯ ወሲብ ንግዴ እንዯገቡ ሪፖርቶች አመሌክተዋሌ።  

ሕፃናትን መግዯሌ፡ በኋሊቀር እና ባዔዴ አምሌኮ ምክንያት ሕፃናትን መግዯሌ በዯቡብ ኦሞ ሸሇቆ አካባቢ 

ባለ ጎሳዎች መተግበሩ ቀጥሎሌ። የአካባቢ መስተዲዴሮች ዴርጊቱን ሇማስቆም ማኅበረሰቡን ሇማስተማር 

ጥረት አዴርገዋሌ። 

የሕፃናት መፇናቀሌ፡ የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የ2002 ሪፖርት እንዯሚያመሇክተው፣ 

በግምት 150,000 ሕፃናት በጎዲና ሊይ የሚኖሩ ሲሆን፣ ከእነዚህ ውስጥ 60,000 የሚሆኑት በአዱስ 
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አበባ ይገኛለ። እንዯ ሚኒስቴሩ ሪፖርት ከሆነ በወሊጆች ህመም እንዱሁም በቤተሰቡ የገቢ አነስተኛነት 

ምክንያት ቤተሰቦች ሌጆቻቸውን መርዲት አሇመቻሊቸው ችግሩን አባብሶታሌ። እነዚህ ሕፃናት በቡዴን 

ሆነው ይሇምናለ፤ ወይም መዯበኛ ያሌሆነ ሥራ ይሠራለ። በ2002 ፖፑላሽን ካውንስሌ ያንግ 

አዯሌትስ  (Population Council Young Adults) ባዯረገው ጥናት በጎዲና ሊይ ከሚኖሩና ከሚሰሩ 

ወንድች ሌጆች መካከሌ 82.3 በመቶ የሚሆኑት ትምህርት ይማሩ ነበር ወይንም ሇመማር 

ተመዝግበዋሌ! 26.4 በመቶው አንደን ወሊጃቸውን ያጡ ሲሆን፤47.2 በመቶ የሚሆኑት ሁሇቱንም 

ወሊጆቻቸውን ያጡ ናቸው፡፡ 72 በመቶ የሚሆኑት በሕይወታቸው በአንዴ ወቅት በክፌያ ሥራ ሊይ 

ተሰማርተዋሌ፡፡ወሊጅ አሌባ ሕፃናትን የሚንከባከቡ መንግሥታዊና የግሌ ዴርጅቶች በጎዲና ሊይ ያለ 

ሕፃናትን መንከባከብ አሌቻለም። 

በተቋማት የሚረደ ሕፃናት፡ በማዔከሊዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የ2002 ሪፖርት መሠረት በሀገሪቱ ውስጥ 

በግምት 5.4 ሚሉዮን ወሊጅ አሌባ ሕፃናት ይገኛለ። አብዛኛዎቹ ከዘመድቻቸው ጋር የሚኖሩ ናቸው። 

በመንግሥት የሚተዲዯሩ የወሊጅ አሌባ ሕፃናት ማሳዯጊያ ተቋማት የተጨናነቁ እና ንጽህና የጎዯሊቸው 

ነበሩ። ከገንዘብ እጥረት የተነሳ ሆስፒታልችና የሕፃናት ማሳዯጊያ ተቋማት ሇወሊጅ አሌባ ሕፃናት 

ትኩረት አሌሰጡም። በዯቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክሌሌ በርካታ ህፃናት በቂ የጤና ክብካቤ 

ባሇማግኘታቸው ሇሞት ተዲርገዋሌ።  

ዒሇም አቀፌ የሕፃናት ጠሇፊ፡ ሀገሪቱ የ1972ቱ ዒሇም አቀፌ የሕፃናት ጠሇፊ የሲቪሌ ገጽታዎች የሔግ 

ስምምነት አባሌ አይዯሇችም። 

ፀረ-ሴማዊነት 

የአይሁዴ ማኅበረሰብ አባሊት ቁጥር በግምት 2000 ነበረ። ፀረ-ሴማዊ የሆኑ ዴርጊቶችን የተመሇከቱ 

ሪፖርቶች አሌነበሩም። 

ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር 

የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ መሥሪያ ቤትን ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ሪፖርትን በwww.state.gov/j/tip 

ዴረ-ገጽ ሊይ ይመሌከቱ። 

አካሌ ጉዲተኞች 

ሕገ መንግሥቱ ሇአካሌ ጉዲተኞች እኩሌ መብት አይሰጥም። ነገር ግን የአካሌና የአእምሮ ጉዲተኞች 

በሥራ ቅጥር ወቅትና ህንፃዎችን ተዯራሽ በማዴረግ ረገዴ መዴሌዎ እንዲይዯረግባቸው የሚከሇክለ 

ሁሇት ሕጎች አለ። መስማት የተሳናቸው ሰዎች መኪና እንዲያሽከረክሩ ሕጉ ይከሇክሊሌ። 

http://www.state.gov/j/tip
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የአካሌ ጉዲተኞች ተቀጥረው የመሥራት መብት አዋጅ በቅጥር ወቅት አካሌ ጉዲትን መሠረት ያዯረገ 

መዴሌዎን ይከሇክሊሌ። በተጨማሪም ቀጣሪ መሥሪያ ቤቶች ሇአካሌ ጉዲተኞቸ አስፇሊጊ የሥራና 

የሥሌጠና ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንዯሚገባቸው ይዯነግጋሌ። በሴት የአካሌ ጉዲተኞቸ ሊይ ያሇውን 

ተጨማሪ ጫናም ሕጉ ከግምት አስገብቷሌ። መንግሥት ሕጉን ሇማስፇጸም የተወሰኑ እርምጃዎችን 

ወስዶሌ። ሇምሳላ ያህሌ መስማት ሇተሳናቸው የመንግሥት ሠራተኞች አስተርጓሚዎችን መዴቧሌ። 

ምንም እንኳ የህንፃዎችን የተዯራሽነት ዯረጃ የተመሇከቱ ዝርዝር ዯንቦች ባይወጡም፣ የኢትዮጵያ የህንፃ 

አዋጅ የሚገነቡ ህንፃዎች የመፀዲጃ ክፌልች ሇአካሌ ጉዲተኞች ተስማሚ በሆነ መሌኩ እንዱገነቡ 

ይዯነግጋሌ። ይሁን እንጂ ህንፃዎችና የመጸዲጃ ክፌልች በአብዛኛው ሇአካሌ ጉዲተኞች ተስማሚ 

አሌነበሩም። የቤት አከራዮች አካሌ ጉዲተኞች የመጀመሪያ ወሇሌ ሊይ እንዱከራዩ ማስመረጥ 

ይጠበቅባቸዋሌ። ይህም ተግባራዊ ሆናሌ። 

በትምህርትና በቅጥር ሴት የአካሌ ጉዲተኞች ከወንድቹ የበሇጠ ተጎጂዎች ነበሩ። በአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

በ2000 የተካሄዯ ጥናት ሴት የአካሌ ጉዲተኞቸ ከወንዴ የአካሌ ጉዲተኞች ይሌቅ በቤት ውስጥ ሥራ 

ጫና እንዯሚዯርስባቸው አመሌክተሌ። ፖፑላሽን ካውንስሌ (Population Council) በ2002 በወጣቶች 

ሊይ ባዯረገው ጥናት ወጣት ወንዴ የአካሌ ጉዲተኞች የትምህርት ተሳትፍ የአካሌ ጉዲት ከላሇባቸው 

ወጣት ወንድች ዝቅተኛ ነበር፡፡ በጥናቱ መሰረት የአካሌ ጉዲተኛ ወጣት ሴቶች የትምህርት ተሳታትፍ 

ከወንዴ አካሌ ጉዲተኞች  ተሳትፍ ያነሰ ነበር። የአካሌ ጉዲት ካሇባቸው ወጣት ሴቶች መካከሌ 23 

በመቶ የሚሆኑት ትምርት ቤት ገብተዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የአካሌ ጉዲት ከላሇባቸው ወጣት ሴቶች  

መካከሌ 48 በመቶ እንዱሁም 55 በመቶ ወንድች ትምህርት ቤት ገብተዋሌ፡፡ በጥቅሌ ሲታይ ጥናቱ 

ካካተታቸው የአካሌ ጉዲትኛ ወጣቶች መካከሌ 47.5 በመቶ በጉዲት ሳቢያ ትምህርት ቤት መግባት 

አሌቻለም፡፡ የአካሌ ጉዲተኛ ወጣት ሴቶች የአካሌ ጉዲት ከላሇባቸው ወጣት ሴቶች ይበሌጥ ሇአካሊዊና 

ወሲባዊ ጥቃት ተጋሌጠው ነበር፡፡ ወሲብ ከፇጸሙ የአካሌ ጉዲተኛ ወጣት ሴቶች  መካከሌ 33 በመቶ 

ያህለ የግዲጅ ወሲብ ተፇጽሞባቸዋሌ፡፡ በጥናቱ መሰረት ከወንዴ የአካሌ ጉዲተኞች መካከሌ 6 በመቶ 

ያህለ ዴብዯባ ተፇጽሞባቸውሌ፡፡ ጥናቱ ካካተታቸው ጤናማ ወጣቶች  መካከሌ 2 በመቶ ያህለ ዴብዯባ 

ተፇጽሞባቸውሌ፡፡ 

በርካታ መስማትና ማየት ሇተሳናቸው አካሌ ጉዲተኞች የተቋቋሙ ትምህርት ቤቶች፣ እንዱሁም 

የአእምሮ ዔዴገት ውሱንነት ችግር ሊሇባቸው ሕፃናትና ወጣቶች የሥሌጠና ማዔከሊት ተዘጋጅተዋሌ። 

ከዘጠኙ የክሌሌ መንግሥታት በአምስቱ ሰው ሰራሽ የአካሌ ጉዲተኞች መርጃ መሳሪያዎች ማምረቻ 

ማዔከሊት ነበሩ።  
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ብሔራዊ ማየት የተሳናቸው ማህበር፣ ብሔራዊ መስማት የተሳናቸው ማኅበር እና ብሔራዊ የአካሌ 

ጉዲተኞች ማኅበርን የመሳሰለ በርካታ ሀገር በቀሌ ተቋማት በበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች እና ማኅበራት 

ህግ ምክንያት አለታዊ ተጽዔኖ ዯርሶባቸዋሌ። 

ብሔር/ዘር/ አናሣ ጎሳዎች ብሔረሰቦች 

በሀገሪቱ ከ80 በሊይ ብሔር/ብሔረሰቦች አለ። ከጠቅሊሊው ህዝብ ቁጥር ከፌተኛውን ቁጥር (35%) 

የያዘው የኦሮሞ ብሔረሰብ ነው። የፋሌራሌ ሥርዒቱ ዴንበሮችን ዋና ዋና ብሔረሰቦችን አሰፊፇር 

መሠረት በማዴረግ የሇየ ነው፡፡ አብዛኛዎቹ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በዋናነት ብሔረሰብን መሠረት ያዯረጉ 

ነበሩ። 

በዒመቱ ውስጥ በብሔረሰቦች መካከሌ በተነሳ ግጭት ከ100-150 ሰዎች ሇሞት ተዲርገዋሌ 

ከአካባቢያቸውም ተፇናቅሇዋሌ። በብሔረሰቦች መካከሌ ሇሚነሳው ግጭት የውሃ እጥረት አስተዋጽኦ 

አዴርጓሌ። 

መጋቢት 20 ታጣቂዎች በሕዝብ ማመሊሇሻ አውቶቡስ ሊይ በጋምቤሊ ክሌሌ ዋና ከተማ አቅራቢያ ቦንጋ 

በታባሇ አካባቢ የዯፇጣ ጥቃት ፇጽመዋሌ፡፡ ታጣቂዎቹ አውቶቡሱን በማስቆምና ተሳፊሪዎች እንዱወርደ 

በማስገዯዴ ዯገኛ  ያሊቸውን የአማራና የትግራይ ብሄር አባሊትን ከአካባቢው ነዋሪዎች በመሇየት ዯገኛ  

ብሇው የፇርጃቸውን 21 ሰዎች ሲገዴለ 9 አቁስሇዋሌ፡፡  

በዒመቱ መጀመሪያ ሊይ ኢትዮጵያና ኬንያ በሚዋሰኑበት የሞያላ ከተማ አካባቢ በተቀናቃኝ ቡዴኖች 

መካከሌ የነበረውን የቆየ የብሔር ውጥረት ወዯ ከፊ ዯረጃ ያሸጋገረ ግጭት ተከስተሌ፡፡ በኬንያ ዴንበር 

አካባቢ በተፇጸመ ተከታታይ የበቀሌ እርምጃም በሺህ የሚቆጠሩ የቦረና እና ገርባ ጎሳ አባሊት ወዯ 

ኢትዮጵያ ሇመሰዯዴ ተገዯዋሌ፡፡ በሏምላ ወር የቦረና " የገርባና ጋሪ ጎሳ አባሊት በኢትዮጵያ ዴንበር 

በኩሌ ተጋጭተው 85 ሰዎች ሲሞቱ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ተፇናቅሇዋሌ፡፡   

ማኅበረሰባዊ በዯልች፣ መዴሌዎ፣ እና ጾታዊ ማንነትን እና ወሲባዊ ዝንባላን መሠረት ያዯረጉ ጥቃቶች 

በሀገሪቱ ሕግ መሠረት በፇቃዯኝነት የሚፇፀም የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በእስራት የሚያስቀጣ ወንጀሌ 

ነው። እንዱህ ዒይነት ዝንባላ ባሊቸው ወንድች እና ሴቶች ሊይ ጥቃቶች መፇፀማቸውን የሚገሌጹ 

አንዲንዴ ሪፖርቶች ነበሩ። ሆኖም እነዚህን ጥቃቶች ከፌርሃት የተነሳ ወይም በቀሌ፣ መዴሌዎና 

መገሇሌ ይዯርስብናሌ በሚሌ ስጋት ተጎጂዎች ሪፖርት አሊዯረጉም። በተመሳሳይ ፆታ መካከሌ የሚዯረግ 

የወሲብ ግንኙነት በሀገሪቱ ህገ-ወጥ በመሆኑና ሉዯርስባቸው የሚችሇውን መገሇሌ በማሰብ መሰሌ 
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ወሲባዊ ዝንባላ ያሊቸው ራሳቸውን ይፊ አያዯርጉም። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት የሚፇጽሙ ማኅበረሰብ 

አባሊት መብት ተማጋቾች አሌፍ አሌፍ  እስር ምርመራና አካሊዊ ጥቃት ተፇጽሞባቸዋሌ፡፡ 

አዱስ አበባ የሚገኘው የኤዴስ መረጃ ማዔከሌ የተመሳሳይ ጾታ ዝንባላ ያሊቸው ሴቶችና በርካታ ወንድች 

ማንነታቸውን በመግሇጽ የሚዯርስባቸውን መገሇሌ ሇመሸሽ እንዳት ባህሪያቸውን መቀየር እንዯሚችለ 

ምክር በመሻት ስሌክ የዯወለ እንዯነበሩ  ሪፖርት አዴርጓሌ። በርካታ ወንዴ ግብረ-ሰድማውያን ስጋት፣ 

ግራ መጋባት፣ የማነንት ቀውስ፣ ዴብርት፣ ራስን ማግሇሌ፣ የሃይማኖት ግጭት እና ራስን የማጥፊት 

ስሜት ችግሮች እንዯዯረሱባቸው ተናግረዋሌ። 

ላልች ማህበረሰባዊ ሁከቶች ወይም መዴልዎች 

ከኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ጋር የሚኖሩ ወይም በበሽታው የተጎደ ዜጎች በትምህርት፣ በሥራ እንዱሁም 

በማህበራዊ ኑሮ መዴሌዎ እና መገሇሌ ዯርሶባቸዋሌ። ይህን በተመሇከተ የተሇያዩ መረጃዎች ቢኖሩም 

የችግሩን ስፊት የሚያሳይ ስታቲስቲካዊ መረጃ አሌተገኘም። 
 

ክፌሌ 7. የሠራተኛ መብቶች  

ሀ. የመዯራጀት ነፃነት እና በህብረት የመዯራዯር መብት 

ሠራተኞች በሠራተኛ ማህበራት እንዱዯራጁ " በማህበራት እንዱታቀፈ " ህጋዊ የስራ ማቆም አዴማ 

እንዱያዯርጉ " በህብረት እንዱዯራዯሩ  ሕገ-መንግስቱና ሕጉ ይፇቅዲሌ። እነዚህ መብቶች አገሪቱ 

ባወታቻቸው ላልች ህጎች ምክንያት ተግባራዊ እንዲይሆኑ ተገዴበዋሌ፡፡ የ1995 የአሰርና ሠራተኛ አዋጅ 

በተሇይ በሥራ አስኪያጅ ዯረጃ ያለ ተቀጣሪዎችን፣ መምህራንን፣ ዲኞችን፣ ጠበቃዎችን እና የዯህንነት 

አገሌግልት ሠራተኞችን ጨምሮ የመንግሥት ሠራተኞችን ሕጉ እንዯማይመሇከታቸው ይገሌጻሌ። 

ዒሇም አቀፌ የሥራ ዴርጅት የበጎ አዴራጎትና የሲቪክ ማህበራት ህግ በሰራተኞች የመዯራጀት 

የመመዘገብ ውስጣዊ አስተዲዯርና ማኀበረን የማፌረስ መብት በተመሇከተ መንግስት ጣሌቃ እንዱገባ 

አስችልታሌ የሚሌ ሪፖርት አቅርባሌ፡፡ 

አንዴን ማህበር ሇመመሥረት ቢያንስ አሥር ዒባሊት ያስፇሌጋለ። ምንም እንኳ ሁለም ማህበራት 

የመመዝገበ መብት እንዲሊቸው ሕጉ ቢዯነግግም የተቀመጡትን መስፇርቶች ያሊሟለ ማህበራትን 

መንግሥት ሊይመዘግብ ይችሊሌ። አንዴ የሠራተኛ ማኅበር ግሌጽ በሆነ ሁኔታ የሇቲካ እንቅስቃሴ 

ማራመዴ እንዯላሇበት ህጉ ይዯነግጋሌ። ወቅት ጠብቀው እንዱሁም በትርፌ ሰዒት የሚሰሩ የግብርና 

ሠራተኞች የሠራተኛ ማህበር ማ ም እንዯማይችለ ተዯንግጓሌ። አሰሪዎች በሰራተኛ ማህበራት ሊይ 
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መዴሌዎ እንዲይፇጽሙና በሠራተኛ ማህበር ውስጥ በመሳተፈ የተባረረ ሠራተኛ ቢኖር ወዯ ሥራው 

እንዱመሇስ ህጉ ያስገዴዲሌ። 

የህብረት ዴርዴር መብት እንዱከበር ሕጉ ጥበቃ ቢያዴርግም ይህ መብት በከፌተኛ ዯረጃ ተገዴባሌ። 

የሕብረት ሥምምነትን ሇማሻሻሌ ወይም በአዱስ ሇመተካት የሚዯረግ ዴርዴር ሥምምነቱ ከማብቃቱ ከ3 

ወራት በፉት ሉጠናቀቅ ይገባሌ፡፡ ይህ ካሌሆነ የዯመወዝና የጥቅማ ጥቅም ህጉ ተግባራዊ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ የመንግስት ሠራተኞች የሕዝብ ትምህርት ቤቶች መምህራንን ጨምሮ የሙያ ማኅበራትን 

መመሰርት እንዱሁም አባሌ መሆን ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ሇተሻሇ ክፌያና የስራ ሁኔታ መዯራዯር 

አይችለም፡፡ በተጨማሪም የመንግስት ዘርፌ የአሰርና ሠራተኛ ዘርፌ ዲኝነት አፇጻጸም ከግለ ዘርፌ 

ይሌቅ የተወሳሰበ ነበር፡፡ 

ምንም እንኳን ሠራተኞች መብታቸውን ሇማስጠበቅ የሥራ ማቆም አዴማ ማዴረግ እንዯሚችለ በህገ 

መንግሥቱና በህግ የተዯነገገ ቢሆንም የሥራ ማቆም አዴማን ማካሄዴ አስቸጋሪ እንዱሆን የሚያዯርጉ 

ውስብስብና ጊዜ ወሳጅ ሥነ-ሥርዒቶች ነበሩ። ሇምሳላ የሥራ ማቆም አዴማ ከመዯረጉ ቢያንስ ከ30 

ቀናት በፉት ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ ይኖርባቸዋሌ። ተጎጂ ነን ባይ ሠራተኞች የሥራ ማቆም 

አዴማ ከማዴረጋቸው በፉት  ከቀጣሪው መሥሪያ ቤት ጋር በዴርዴር ጉዲዩን እንዱፇቱ ህጉ 

ይጠይቃሌ። እነዚህ ህጎች ቀጣሪውም ሠራተኛውን ከሥራው በማገዴ ዴርዴር  እንዱራዘም በር 

ይከፌታሌ። የሥራ ማቆም አዴማ ሇማዴረግ የሠራተኛውን 2/3ኛ ዴጋፌ ማግኘት ያስፇሌጋሌ። ጉዲዩ 

ወዯ ፌርዴ ቤት ወይም የሠራተኛ ማህበርን ሇሚመሇከት ቦርዴ ካሌቀረበ ሠራተኛው ከሊይ የተጠቀሱትን 

አማራጮች ሳይከተሌ የሥራ ማቆም አዴማ የማዴረግ መብት አሇው። ይህ የሚሆነው ግን ቢያንስ 

ከአስር ቀናት በፉት ሇላሊኛው ወገንና ሇሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ሲያሳውቅ እንዱሁም 

ጉዲዩን በዴርዴር ሇመፌታት ጥረት ሲያዯርግ ነው።  

በአየር ትራንስፖርት፣ በከተማ አውቶቡስ፣ በኤላክትሪክ ኃይሌ አቅርቦት፣ በነዲጅ ማዯያ፣ በሆስፒታሌና 

መዴሃኒት ቤቶች፣ በእሳት አዯጋ መቆጣጠሪያ፣ በቴላኮሙኒኬሽን እና በከተማ ጽዲት በመሳሰለት እጅግ 

ጠቃሚ ማህበራዊ አገሌግልት በሚሰጡ ተቋማት የሚሠሩ ሠራተኞች የሥራ ማቆም አዴማ ማዴረግ 

እንዯማይችለ ይዯነግጋሌ። ነገር ግን ከሊይ በተዘረዘሩት የሥራ ዘርፍች ILO ጠቃሚ ማህበራዊ 

አገሌግልት ይሰጣለ ብል ካወጣቸው ዘርፍች በሊይ ናቸው፡፡ አዴማ ባዯረጉ ሠራተኞች ሊይ የሚዯረግ 

የበቀሌ እርምጃን ህጉ ይከሇክሊሌ። ሆኖም ግን በህገወጥ የሥራ ማቆም አዴማ ሊይ የሚሳተፈ 

ማኅበራትና ሠራተኞች በፌትሏብሔር ወይም በወንጀሇኛ ህግ ሉጠየቁ እንዯሚችሌ ህጉ ይዯነግጋሌ፡፡ 

እጅግ ጠቃሚ ማህበራዊ አገሌግልት በሚሰጡ ዘርፍች ውስጥ የሚሰሩ ሠራተኞች የሥራ ማቆም አዴማ 

እንዱያዯርጉ ያስተባበሩ የሠራተኛ ማኅበራት እንዱፇርሱ ሉወሰን ይችሊሌ፡፡  
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መዯበኛ ባሌሆነው የስራ ዘርፌ የተሰማሩ ሠራተኞች በአሰሪና ሰራተኛ ህግ መሰረት በማኅበር ሉዯራጁ 

አይችለም፡፡ እንዱሁም የሠራተኛ ህግ ከሇሊ አይዯረግሊቸውም፡፡ በዒመቱ መንግስት ባጋጠመው የሰው 

ኃይሌ እጥረት ሳቢያ ህጎችን በሚፇሇገው ዯረጃ ተፇጻሚ ማዴረግ አሌቻሇም፡፡ የፌትሕ ሂዯት 

መዘግየትም ተስተውሊሌ፡፡ 

የመዯራጀትና በህብረት የመዯራዯር መብት አሌተከበሩም፡፡ ምንም እንካ  መንግስት ማህበራት 

እንዱዯራጁ የፇቀዯ ቢሆንም ዋነኞቹ የሰራተኛ ማኅበራት በመንግስት የተቀቀሙና በመንግስት ቁጥጥር 

ሥር የሚገኙ ናቸው፡፡ መንግስት ብሔራዊ የመምህራን ማኅበር ያቀረበውን የምዝገባ ጥያቄ በተመሳሳይ 

ሁኔታ የተቀቀመ ማኅበር መኖሩን እንዯምክንያት በማቅረብ ጥያቄውን ውዴቅ አዴር ሌ፡፡  

በ2003 ዒ.ም Educational International ለዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት ባቀረበው ሪፖርት መንግስት 

መብሔራዊ መምህራን ማኅበር አባላት ላይ የሚያደርገው ክትትልና ወከባ አባላቱን ለዘመናት 

ሲያገለግል የቆየውን ማኅበር ለቀው እንዲወጡ የሚያደርገው ማስፈራራት እንዳሳሰበው ገልጻል፡፡ 

በህዳር ወር ዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት በብሔራዊ መምህራን ማኅበር ላይ የሚፈጸመው 

የመደራጀት መብት ጥሰትና በማኅበር ውስጥ ጣልቃ መግባት " ማስፈራራት ሠራተኞችን ከሥራ 

ማባረርና ማሰር እንዳሳሰበው ገልጻል፡፡ድርጅቱ መንግስት የብሔራዊ መምህራን ማኅበርን 

በአፋጣኝ እንዲመዘግብ ጠይ ል፡፡ በተጨማሪም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማኅበራት ህግ 

የሠራተኛ ማኅበራትን እንደማይመለከት እንዲያረጋገጥ ሲቪል ሰርቪሱን እንዲያስችልንና 

ሠራተኞች በመረጡት ማኅበር የመሳተፍ መብታቸውን እንዲያከብር የዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት 

አሳስባል፡፡ 

ምንም እንኳን ዜጎች በህብረት የመዯራዯር መብትን በነፃነት እንዱተገብሩ መንግስት የፇቀዯ ቢሆንም 

ተወካዮች የክፌያ ዴርዴር የሚያርጉት በተቀም ዯረጃ ብቻ ነበር፡፡ በመዯበኛ የኢንደስትሪ ዘርፌ ያለ 

የሰራተኛ ማኅበራት የአሰሪና ሰራተኛ ህግን ሥራ ሊይ ሇማዋሌ የተወሰነ ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ 

ምንም እንኳን መንግስት በማህበራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሠራተኞችን የማግሇሌ ሁኔታ የሚከሇክሌ 

ቢሆንም በሠራተኛ ማህበር ውስጥ በንቃት የሚንቀሳቀሱ ሠራተኞችን ቀጣሪዎች ብዙ ጊዜ ከሥራ 

እንዯሚያባርሯቸው ማህበራቱ ሪፖርት አዴርገዋሌ። ሇምሳላ ያህሌ አዱስ አበባ የሚገኘው የባሌቻ 

ሆስፒታሌ አስተዲዯር በስራ ሊይ ያሇውን የሰራተኛ ማኅበር ሇማዲካም በማሰብ ራሱ የሚቆጣጠረው 

የሰራተኛ ማኅበር ሇማቀቀምና ሰራተኞችም የማህበሩ አባሊት እንዱሆኑ ጥረት አዴረ ሌ፡፡በኦሮሚያ 

ክሌሌ ምስራቅ ወሇጋ በሚገኝ የስካር ማምረቻ ፊብሪካ የሰራተኛ ማኅበር ሉቀመንበር የሰራተኛውን 

መብት ሇማስከበር ባዯረገው እንቅስቃሴ ከስራ ተባ ፡፡ ቻይናውን አሰሪዎች በአጠቃሊይ ሰራተኞች 

ማኅበር እንዱያ ቁሙ አሌፇቀደም፡፡ አሌፍ አሌፍም የሰራተኛ ማኅበር መሪዎችን አዛውረዋሌ  
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አባርረዋሌ እንዱሁም የማኅበራት መሪዎችን በማስፇራራት ወይንም ጫና በመፌጠር ሥራ እንዱሇቁ 

አዴርገዋሌ፡፡፡፡  

አሇአግባብ የተባረሩ ሰራተኞች በፌርዴ ቤት የሚመሰረቱት ከስ ፌርዴ ቤቶች ባሇባቸው የሥራ ጫና 

ምክንያት የሠራተኛ ጉዲዮች ፌርዴ የሚያገኙት ከዒመታት በኋሊ ነበር። በሠራተኛ ማኅበራት ውስጥ 

የሚንቀሳቀሱ ሠራተኞችን ያሊግባብ ከሥራ ያባረሩ ቀጣሪዎች ሠራተኞቹን ወዯ ሥራ ገበታቸው 

እንዱመሌሷቸው  የታዘዙ ሲሆን በተግባርም ሠራተኞቹን ወዯሥራ መሌሰዋሌ። የሥራ ማቆም አዴማ 

አዴራጊዎች ሊይ የሚወሰዯውን የበቀሌ እርምጃ ህግ ቢከሇክሌም፣ አብዛኛዎቹ ሠራተኞች መንግሥት 

ይህን ከሇሊ ተፇፃሚ ያዯርጋሌ የሚሌ እምነት አሌነበራቸውም። በሀገሪቱ ካሇው ከፌተኛ የሥራ አጥነት 

ችግርና በፌርዴ ቤት የሠራተኛ ጉዲዮች የሚወስደትን ረጅም ጊዜ ከግምት በማስገባት  አንዲንዴ 

ሠራተኞች በሥራ ማቆም አዴማዎች ወይም ላልች የሠራተኛ አዴማዎች ሊይ ሇመሳተፌ እንዯሚፇሩ 

የሠራተኛ ማህበራት ኃሊፉዎች ተናግረዋሌ። 

ሇ. የግዲጅ ሥራ ክሌከሊ   

በሕፃናት ሊይ የሚፇጸም የግዲጅ ሥራን ጨምሮ ላልቸ የግዲጅ ሥራዎችን ህጉ ይከሇክሊሌ። ነገር ግን 

ፌርዴ ቤቶች የግዲጅ ሥራን እንዯ ቅጣት እርምጃ እንዱወስደ ይፇቅዲሌ። የግዲጅ ሥራ ክሌከሊን  

መንግሥት በበቂ ሁኔታ ተፇፃሚ አሊዯረገም።  

የግዲጅ ሥራ በተግባር ተፇጽሟሌ። አዋቂዎችና ሕፃናት በጎዲና ሊይ ንግዴ " በሌመና "  በሽመና ሥራ 

ወይም በግብርና ሥራ በግዴ እንዱሠማሩ ተዯርገዋሌ። ከዚህ ላሊ ሕፃናት በግዲጅ የቤት ውስጥ ሠራተኛ 

ሆነው እንዱሰሩ ተዯርገዋሌ። ሰዎች ሇተበዯሩት ገንዘብ ምትክ በግዲጅ የሽመናና የሸክሊ ሥራዎችን 

በመሥራት፣ ከብት በማገዴ፣ እንዱሁም ላልች የግብርና ሥራዎች በማከናወን ሇአበዲሪዎች የሚሰሩበት 

ሁኔታ በተሇይ በገጠር አካባቢዎች ተስተውሎሌ።  

የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ መሥሪያ ቤት በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ሊይ ያወጣውን ሪፖርት 
በwww.state.gov/j/tip ሊይ ይመሌከቱ፡፡   
  
ሏ. የሕፃናት ጉሌበት ብዝበዛና የሥራ ቅጥር ዝቅተኛ ዔዴሜ 

ሇቀን ሥራ ወይም በዯመወዝ ሇሚሠራ ሥራ የቅጥር ዝቅተኛ የመነሻ ዔዴሜ 14 ዒመት እንዯሆነ በሕግ 

ተዯንግጓሌ። ይህ ዝቅተኛ የመነሻ ዔዴሜ ግን በራሳቸው የተቀጠሩ ሕፃናት ወይም ያሇክፌያ በሚሰሩ 

ሕጻናት ሊይ ተፇፃሚነት የሇውም። ዔዴሜያቸው ከ14 እስከ 18 ዒመት የሆኑት አዯገኛ በሚባለ 

(በፊብሪካዎች ወይም በተንቀሳቃሽ ማሽኖች በሚሰሩ ሥራዎች ወይም በሌጆች ጤና ሊይ አዯጋ 

የሚያስከትለ ሥራዎችን ያጠቃሌሊሌ) እና የላሉት ሥራዎች ሊይ መሰማራት እንዯላሇባቸው ህጉ 

http://www.state.gov/j/tip
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ዯንግጓሌ። በ14 እና በ18 ዒመት የዔዴሜ ክሌሌ ውስጥ ያለ ሌጆች  በቀን ከሰባት ሰዒት በሊይ 

እንዲይሰሩ እንዱሁም በህዝብ በዒሊት በእረፌት ቀናት ወይም  የትርፌ ሰዒት ሥራዎችን መሥራት 

እንዯላሇባቸው ህጉ ይገሌጻሌ። አዯገኛ ሥራዎች ተብሇው በህጉ የተዘረዘሩት በማሽኖች የሚከናወኑ 

የፊብሪካ ሥራዎች ወይም የሕፃናትን ጤና አዯጋ ሊይ የሚጥለ ማንኛውም ሥራዎች ናቸው። 

ከተከሇከለ የሥራ ዘርፍች መካከሌ የመንገዯኞች ትራንስፖርት የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጫዎች 

የከርሰምዯር ሥራዎች የመንገዴ ጽዲት እና ላልች ዘርፍች ይገኛለ። የ“Labor Inspectors” ማነስ 

መንግስት ሕጉን ሇመተግበር አስቸጋሪ ያዯረገው በመሆኑ በርካታ ወጣቶች አዯገኛ በሚባለ ስራዎች ሊይ 

ተሰማርተው ነበር በተሇይ በግንባታ ስራ ሊይ አዯጋ ሇመከሊከሌ ሲባሌ ህጉ ከ16 ዒመት በታች የሆኑ 

ወጣቶችን የሙያ ት/ቤት ተቀብል እንዲያስተምር ያስገዴዲሌ፡፡ መንግስት እነዚህን ህጎች በአግባቡ 

ተግባራዊ አሊዯረገም፡፡ትግበራቸውን ሇመከታተሌ የተመዯበው በጀት ውስን ከመሆኑም በሊይ በአግባቡ 

ባሇመተግበራቸው የተጣለ ቅጣቶች እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነበሩ። ምንም እንካ  የጎንዯር ዩንቨርሲቲ 

በ2003 የሥራ ኢንስፔከተሮች ስሌጠና የጀመረ ቢሆንም በአገሪቱ ባሇው የተቆጣጣሪዎች እጥረት 

ምክንያት የህጻናት የጉሌበት ብዝበዛ የስራ ቦታ ዯህንነትና የጤና አገሌግልትን በተፇሇገው ዯረጃ 

ተግባራዊ አሌሆነም፡፡  

የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የሕፃናት የጉሌበት ብዝበዛ ጉዲዮችን የሚከታተሇው ከሴቶች፣ 

ወጣቶችና ሕፃናት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ነበር። በዒመቱ በሁሇቱ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች ያሇው 

የትብብር፣ የመረጃ ሌውውጥና ቅንጅት መሻሻሌ አሳይቷሌ። አስከፉ የሕጻናት ጉሌበት ብዝበዛ 

ሇማጥፊት አገር ዒቀፌ የዴርጊት መርሃ ግብር በዒመቱ መጨረሻ ሊይ ተፇርማሌ፡፡ መንግስት የሕጻናት 

ጉሌበት ብዝበዛን በተመሇከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ያከናወነ ሲሆን ከሕጻናት ጉሌበት ብዝበዛ 

ነጻ የሆነ ቀጣና የሙከራ ፕሮጀክት ተግባራዊ አዴር ሌ፡፡ 

ትምህርት ቤት የመግባትን አስፇሊጊነትን ሇማስገንዘብ በመንግስትና መንግስታዊ ባሌሆኑ ዴርጅቶች 

ቅንጅት ሕጻናት በስፊት በእርሻ ሥራ በተሰማሩባቸው አካባቢዎች ማህበረሰብን ማዔከሌ ያዯረጉ የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ሥራዎች ተከናውነዋሌ፡፡ በዒመቱ መንግሥት በግብርና መስኮች የሕጻናትን ችግር 

ሇመቅረፌ በማሰብ የግብርና ሥራዎችን ዘመናዊ ሇማዴረግ፣ እንዱሁም ትምህርት ቤቶችን ሇመገንባት 

ጥረት አዴርጓሌ።  

የሕፃናት የጉሌበት ብዝበዛ በገጠርም ሆነ በከተማ ከባዴ ችግር ሆኖ ቆይቷሌ። በገጠርም ይሁን በከተማ 

ሕፃናት ሥራ የሚጀምሩት ገና በሌጅነታቸው ነው፡፡ ሕፃናት በተሇይ ከእጅ ወዯ አፌ በሆነ የእርሻ ሥራ፣ 

በባሕሊዊ ሽመና፣ በዒሳ ማስገር፣ በቤት ውስጥ ሰራተኝነት ተሰማርተዋሌ፡፡ ከቅርብ ጊዜያት ወዱህ 

በግንባታ ስራ ሊይ ቁጥራቸው በርካታ የሆነ ሕጻናት ተሰማርተዋሌ፡፡ በገጠር ያለ ሕፃናት በተሇይ 
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ወንድቹ በከብት ጥበቃ፣ በጥቃቅን ንግዴ፣ በእርሻ ስራ በአረም ነቀሊ እና በሰብሌ መሰብሰብ ሥራዎች 

ተሰማርተው የነበረ ሲሆን፣ ሴት ሕጻናት ዯግሞ በማገድ ሇቀማና በውሃ መቅዲት ሥራዎች 

ተሳትፇዋሌ። ወሊጅ አሌባ ሕፃናትን ጨምሮ በከተማ ያለ ሌጆች በቤት ውስጥ ሥራዎች ሇረጅም 

ሰዒታት እንዱሰሩ ስሇሚዯረግ ትምህርታቸውን በአግባቡ ሇመከታተሌ አሌቻለም። በከተማ ያለ ሕፃናት 

በግንባታ፣ በማምረቻ ኢንደስትሪዎች፣ በጫማ መጥረግ፣ በሌብስ ስፋት፣ በሸክም ሥራ፣ በታክሲ 

ረዲትነት፣ በመኪና ጥበቃ፣ በሕዝብ ማመሊሇሻዎች እና በጥቃቅን ንግድች እንዱሁም አሌፍ አሌፍ 

እንስሳትን በመጠበቅ ሥራ ሊይ ተሰማርተው ነበር። አንዲንዴ ሕጻናት ክፌያ ሳይሰጣቸው ወይንም 

አስተማማኝ የስራ ሊይ ዯህንነት ጥበቃ በላሇበት አካባቢ እንዱሰሩ ተዯርገዋሌ፡፡ የጉሌበት ሥራ የሚሠሩ 

ሕፃናት ብዙውን ጊዜ በአሰሪዎቻቸው የአካሌ፣ የወሲብና የሞራሌ ጥቃት ዯርሶባቸዋሌ። 

ተጨማሪ መረጃ አስከፉዎቹ የሕፃናት ጉሌበት ብዝበዛ ጥናት ግኝቶች የሚሇውን የሥራ ሚኒስቴር 
ሪፖርት ከwww.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm. ማግኘት ይችሊለ፡፡ 
 

መ. ተቀባይነት ያሊቸው የሥራ ሁኔታዎች 

በሀገር አቀፌ ዯረጃ ዝቅተኛ የዯመወዝ ክፌያ ተብል የተቀመጠ የገንዘብ መጠን የሇም። አንዲንዴ 

የመንግሥት ተቋማትና የሌማት ዴርጅቶች ግን በራሳቸው ዝቅተኛ የዯመወዝ መጠን ወስነዋሌ። 

ትሌቁን ቁጥር የያዙት የመንግሥት ሠራተኞች ሲሆኑ፣ ዝቅተኛው የወር ዯመወዛቸው 420 ብር (23 

የአሜሪካን ድሊር) ነበር። በባንኮችና በኢንሹራንሶች የሚሠሩ ዯግሞ ዝቅተኛ ዯመወዛቸው 336 ብር (18 

የአሜሪካን ድሊር) ነው። የመጨረሻው ዝቅተኛ የገቢ መጠን 315 ብር (17 የአሜሪካን ድሊር) መሆኑን 

መረጃዎች  ያመሇክታለ፡፡ ከአጠቃሊይ የህዝቡ ብዛት አነስተኛ ቁጥር ያሇው የወር ዯመወዝተኛ ሲሆን፤ 

የሚኖረውም በከተሞች አካባቢ ነው፡፡ መዯበኛ ባሌሆነው የስራ ዘርፌ የሚከፇሇው ወርሃዊ ዯመወዝ 

ሇሰው ሌጅ መሰረታዊ ፌሊጎቶችን ሇማሟሊት ከሚያስፇሌገው በታች ነው፡፡ 

የሠራተኛ ሕጉ አንዴ ሠራተኛ በሳምንት ውስጥ ቢበዛ ሇ48 ሰዒታት መሥራት እንዲሇበት፣ እንዱሁም 

በሳምንት የ24 ሰዒታት እረፌት፣ የትርፌ ጊዜ ክፌያና ከመጠን ያሇፇ የትርፌ ሰዒት ስራ ማሰራትን ህጉ 

የከሇክሊሌ። በዒመት ውስጥ ዯመወዝ የሚከፇሌባቸው 13 የህዝብ በዒሊት አለ። በሌማት ዴርጅቶችና 

በመንግሥት የፊይናንስ ተቋማት የሚሰሩ ሠራተኞች የትርፌ ሰዒት ሥራ ክፌያ የማግኘት መብት፣ 

እንዱሁም የመንግሥት ሠራተኞች ትርፌ ሰዒት የሰሩበትን የማካካሻ ሰዒት የማግኘት መብት እንዲሊቸው 

ተቀምጧሌ። 

http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm
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መንግሥት፣ ኢንደስትሪዎችና የሠራተኛ ማህበራት የሥራ አካባቢ ጤናና ዯህንነት መስፇርቶች ሊይ 

ተዯራዴረዋሌ። መሰረታዊ የሰራተኛ ማህበር እንዱያቋቁሙ ያሌተፇቀዯሊቸው የቤት ሠራተኞች፣ 

ወቅታዊና ጊዜያዊ የእርሻ ዘርፌ ሰራተኞች የስራ አካባቢ ጤናና ዯህንነት ጥበቃ አያገኙም፡፡ 

የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር የቁጥጥር መምሪያ የስራ ሊይ ጤናና ዯህንነት መስፇርቶች 

ተግባራዊ መሆናቸውን የመቆጣጠር ኃሊፉነት አሇበት፡፡ ሥራቸውን በማይጎዲ መሌኩ ራሳቸውን 

ከሥራው የማግሇሌ መብት ነበራቸው። ሀገሪቱ 380 “Labor Inspectors” አሎት። ሆኖም የሠራተኛና 

ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ከበጀት እጥረት የተነሳ መስፇርቶቹን ተፇጻሚ አሊዯረገም። የሠራተኛና 

ማህበራዊ ጉዲይ ሚኒስቴር ውሱን የአስተዲዯር አቅም፤የመብት ጥሰት አቤቱታዎችን የመቀበሌ፤ 

የመመርመርና የመከታተሌ ዴክመት እና ዝርዝር የሆነ የስራ አካባቢ ጤናና ዯህንነት ክትትሌ 

መመሪያዎች አሇመኖር፣ መስፇርቶቹ በተግባር እንዲይውለ መሰናክሌ ሆኗሌ፡፡ በተጨማሪም 

የሚተሊሇፈት ቅጣቶች ዝቅተኛ በመሆናቸው የመብት ጥሰቱን ሉገቱት አሌቻለም፡፡ ሇጊዜያዊ የግብርና 

ሰራተኞች የሚከፇሇው ካሳ፣ ጥቅማጥቅሞችና የስራ ሁኔታ በሰራተኛ ማህበር ከታቀፈ ቋሚ የግብርና 

ሰራተኞች እጅግ ዝቅተኛ ነው፡፡ ምንም እንኳ መንግሥት ሕጉን ተፇጻሚ ሇማዴረግ ብዙ 

ባይንቀሳቀስም፣ በተግባር እንዯሚታየው በመዯበኛው ዘርፌ የሚሠሩት አብዛኛዎቹ ሠራተኞች በሳምንት 

39 ሰዒታት ሠርተዋሌ። ነገር ግን፣ በርካታ የውጭ ዜጎች፣ ስዯተኞች እና መዯበኛ ባሌሆነ ዘርፌ 

የሚሰሩ ሠራተኞች በሳምንት ከ48 ሰዒታት በሊይ ሠርተዋሌ።  

ምንም እንኳን ሠራተኞች አዯገኛ ከሆኑ የሥራ ሁኔታዎች ራሳቸውን በማራቃቸው ምክንያት የቅጥር 

ኮንትራታቸው መቋረጥ እንዯላሇበት ህጉ ቢዯነግግም አብዛኛዎቹ ሠራተኞች ይህን ካዯረጉ ከሥራ 

ሉባረሩ እንባረራሇን በሚሌ ይሰጋለ።  

የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መሰረት በሆነው የግብርና ዘርፌ ውስጥ አዯገኛ የሥራ ሁኔታዎች ተስተውሇዋሌ። 

እንዱሁም በማዯግ ሊይ ባለት የግንባታና የኢንደስትሪ ዘርፍች በተመሳሳይ አዯገኛ የሥራ ሁኔታዎች 

እና የጉሌበት ብዝበዛዎች ተስተውሇዋሌ።  

* * * * * * 

 


