
የ2013/2014 የሰብዓዊ መብቶች የአገር ውስጥ ሁኔታ 

ቢዩናይት ስቴትስ ውጪ ጉዳይ ሚኒሥቴር የዲሞክራሲ፤ የሰብዓዊ መብቶች እና የሠራተኞች ጉዳይ ቢሮ 

የኢትዮጵያ የ2013/2014 የሰብአዊ መብቶች ሪፓርት 

አጭር ማጠቃለያ 

የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ብሔርን መሠረት ያደረገ ፌዴራላዊ  የመንግሥት ሥርዓት 

እንዲኖር ይደነግጋል።  ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስት ስልጣን 

የተቆጣጠረው የብልጽግና ፓርቲ መሪ ናቸው ።  ሰኔ 13 በተካሄደው ስድስተኛው አጠቃላይ 

ምርጫ የብልጽግና ፓርቲ  96 በመቶ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎችን 

ቢያሸንፍም    ከ547ቱ  መቀመጫዎች ውጤት የተገለጸው የ423 ቱ (77 በመቶው) ብቻ 

ነው ።  በሎጅስቲክ ወይም በጸጥታ ችግሮች ምክንያት ድምጽ መስጠት የዘገየባቸው 

አንዳንድ የምርጫ ክልሎች በመስከረም 20 ቀን ሁለተኛ ዙር ምርጫ ተካሂዷል።  መላውን 

የትግራይ ክልል ጨምሮ በሌሎች የምርጫ ክልሎች ምርጫው ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል።  

መስከረም 24 ቀን አዲስ የተመረጡ የምክር ቤት አባላት     ባሸነፉባቸው የምክር ቤቱ 

መቀመጫዎች ላይ ተሰየሙ።  ምርጫው የተካሄደው በጎሳ እና በማህበረሰብ መካከል ያሉ 

የርስ በርስ ግጭቶችን ጨምሮ ከፍተኛ አለመረጋጋት ባለበት ወቅት፤   እንዲሁም የምርጫ 

ሂደቱ ለሁሉም ዜጎች ነፃ እና ፍትሃዊ ባልነበረበት ሁኔታ   ቢሆንም፤ በታዛቢዎች እይታ 

ምርጫው በአጠቃላይ  የአብዛኛውን ዜጋ ፍላጎት ያንጸባረቀ ነበር ። 

የፌዴራልና  የክልል የፖሊስ ሃይሎች ህግ የማስከበር እና ጸጥታን የማስጠበቅ  ሃላፊነት 

አለባቸው፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ መከላከያ ሰራዊት አንዳንድ ጊዜ የአገር ውስጥ ጸጥታ 

በማስጠበቅ ድጋፍ ያደርጋል።  የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ለጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት 

ሪፖርት ያደርጋል።  የኢትዮጵያ ብሄራዊ መከላከያ ሰራዊት ሪፖርት የሚያደርገው ለመከላከያ 

ሚኒስቴር ነው።  በአጠቃላይ ከፌዴራል መንግስት ነፃ ሆነው የሚንቀሳቀሱት የክልል 

መንግስታት ክልላዊ የጸጥታ ሃይሎችን ይቆጣጠራሉ።  የሲቪል ባለስልጣናት በጸጥታ 

ሃይሎች ላይ ውጤታማ የሆነ ቁጥጥር እያደረጉ ይገኛሉ።  የጸጥታ ሃይሉ አባላት በርካታ 

ከባድ ወንጀሎችን እንደፈጸሙ ታማኝ መረጃዎች ነበሩ። 

በጥቅምት 2013 በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 

(ህወሓት) ክልላዊ የጸጥታ ሃይሎች መካከል የተደረገ ጦርነት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል  

የተራዘመ ግጭት አስከትሏል፤ በዚህም ምክንያት ከባድ እና በርከት ያሉ የመብት ጥሰቶች 



እንደተፈጸሙ ሪፖርቶች አመልክተዋል።  ግጭቱ ወደ አጎራባች የአማራ እና አፋር ክልሎች 

የተዛመተ ሲሆን በዚያም ከፍተኛ እና መጠነ ሰፊ የሆኑ በደሎች የደረሱ ስለመሆናቸው 

ሪፖርት ተደርጓል።  በዓመቱ መገባደጃ ላይ ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ ከመቀሌ በስተቀር 

አብዛኛው የትግራይ ክልል ተደራሽነት የተገደበ በመሆኑ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ምን ያህል 

እንደሆነ ሪፖርት ለማድረግ እና ለማረጋገጥ አስቸግሯል።  ይህ በእንዲህ እንዳለ ፖለቲካዊ እና 

ብሔር ተኮር ውጥረቶች  በሌሎች ክልሎች በተለይም በቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ በኦሮሚያ እና 

በደቡብ ብሔሮችብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል  ግጭቶችን አስከትለዋል ፤እንዲሁም አመቱን 

ሙሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደተፈጸሙተዓማኒ  ሪፖርቶች አመልክተዋል ። 

ተዓማኒ ሪፖርቶች እንዳመለከቱት ጉልህ ከሆኑ የሰብአዊ መብት  ጉዳዮች መካከል   

የሚከተሉት ይገኙበታል፦  ሕገወጥ ወይም የዘፈቀደ ግድያዎች፣ ከሕግ ውጪ በመንግሥት 

የሚፈጸሙ ግድያዎችን ጨምሮ፤ በመንግስት እጅ በግዳጅ መሰወር፤ በመንግስት እጅ 

ማሰቃየት እና ጭካኔ የተሞላበት፣ ሰብአዊነት የጎደለው ወይም አዋራጅ አያያዝ ወይም 

ቅጣት መፈጸም፤ ከባድ እና ለሕይወት አስጊ የሆኑ የእስር ቤት ሁኔታዎች፤ የዘፈቀደ እስራት 

እና አያያዝ፤ የፖለቲካ እስረኞች ወይም የተያዙ ሰዎች ፤ በግጭት ጊዜ የሚደርስ ከባድ በደል፣ 

ሕገወጥ ወይም መጠነ ሰፊ የዜጎች ጉዳት፣ በግዳጅ መሰወር ወይም ጠለፋ፣ ማሰቃየት እና 

አካላዊ ጥቃት ወይም ቅጣት  ፤ የሚሊሺያ ቡድኖች ሕገ-ወጥ ምልመላ ወይም ሕፃናትን 

ለውትድርና መጠቀም ፤ በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ወይም ዛቻዎች፣ አግባብነት 

የሌለው የጋዜጠኞች እስራት፣ ሳንሱር ማድረግ እና በወንጀል የሚያስቀጣ ስም የማጥፋት 

ህጎች መኖር፣ የበይነመረብ ነፃነት ላይ ከባድ ክልከላዎች ማድረግ፤ ሰላማዊ የመሰብሰብ 

ነፃነት ላይ ከፍተኛ ጣልቃገብነት፤ ከባድ የመንግስት ሙስና፤ ጾታን መሰረት ባደረጉ  ጥቃቶች 

ላይ ምርመራ እና ተጠያቂነት አለመኖር፤ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር፤ በአናሳ የጎሳ አባላት ላይ 

ያነጣጠረ ጥቃት ወይም የጥቃት ማስፈራሪያዎችን የሚያካትቱ ወንጀሎች፤ እና የተመሳሳይ 

ጾታ ጾታዊ ድርጊትን የሚከለክሉ ህጎች መኖር ወይም በተግባር መዋል። 

አልፎ አልፎ መንግስት  የሰብአዊ መብት ጥሰት  የፈጸሙ ወይም በሙስና የተሳተፉ 

ባለስልጣናትን ለፍርድ የማቅረብ እርምጃ አልወሰደም፤ በዚህም ምክንያት በተቋማዊ 

አቅም ማነስ የተነሳ በዳዮች ለጥፋታቸው ተጠያቂ ሳይሆኑ ይቀራሉ።  መንግስት  የጸጥታ 

ሃይሎች ለፈጸሙት በደል ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ አንዳንድ እርምጃዎችን ወስዷል። 

በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ በአማራ ክልል ታጣቂዎች እና በሌሎች ታጣቂዎች 



የተፈጸሙ የሰላማዊ ሰዎች  ግድያ፣ አስገደዶ መድፈር እና ሌሎችም ፆታን መሰረት ያደረጉ 

ጥቃቶች፣ በግዳጅ ማፈናቀል፣ ንብረት መዝረፍ እና ማውደም የተዘገቡ ሲሆን እነዚህም 

በሰሜናዊው የአገሪቷ ክፍል በመካሄድ ላይ ባለው ግጭት ምክንያት በስፋት ተፈጽመዋል።  

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ስማቸው ያልተገለጸ የጉሙዝ ታጣቂዎች 

አመቱን ሙሉ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እና ግድያ ፈጽመዋል ተብሏል።  በአፋር እና 

በሶማሌ ክልል የሚገኙ የአካባቢ ሚሊሻ ቡድኖች በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ለረጂም 

ጊዜ ሲካሄድ በቆየው የክልል ወሰን ውዝግብ ምክንያት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እና 

ግድያ ፈጽመዋል ተብሏል።  በምዕራብ፣ በማዕከላዊ እና በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኙ 

አንጃዎችን የያዘው የታጠቀ ተገንጣይ ቡድን ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት-ሸኔ  በብዙ 

የኦሮሚያ አካባቢዎች በተለይም በምዕራብ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን እና የመንግስት 

ባለስልጣናትን መግደሉ ተዘግቧል። 

ክፍል 1. የሰውን ልጅ በሰውነቱ ማክበር 

ሀ. በዘፈቀደ ሕይወትን ማሳጣት እንዲሁም ሌሎች ከሕግ ውጪ ወይም 

በፖለቲካ ምክንያት የሚፈጸሙ ግድያዎች  

መንግስት እና ተወካዮቹ የዘፈቀደ እና ህገወጥ የሆኑ ግድያዎችን መፈጸማቸውን የሚገልጹ 

በርካታ ዘገባዎች ነበሩ።  አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች  (HRW) እና 

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት (OHCHR) 

ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን (EHRC - ኢሰመኮ) ጋር በመተባበር ከግጭቱ ጋር 

በተያያዘ በትግራይ እና በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል በርካታ ህገ-ወጥ ወይም ከህግ ስርዓት 

ውጭ ግድያዎች መፈጸማቸውን ሪፖርት አድርገዋል  (ክፍል 1.ሰ. ይመልከቱ)።  የፌደራል 

ፖሊስ የውስጥ ምርመራ ቢሮ በፖሊስ የተፈፀሙ የወንጀል ድርጊቶችን አጣርቷል።  በአጥፊ 

ፖሊስ ላይ የተላለፈውን ቅጣት በተመለከተ ግን የውስጥ ክፍሉ የሰጠው ውሳኔ በሚስጥር 

ተይዞ ነበር። 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት (ENDF)  በስሩ ለወታደራዊ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት 

ሪፖርት የሚያደርግ ወታደራዊ የምርመራ ክፍል የያዘ የወታደራዊ ፖሊስ መዋቅር አለው።  

ወታደራዊ ፖሊስ ባደረገው ምርመራ ያገኛቸውን ማስረጃዎችን ለአቃቤ ህግ እና ተከላካይ 

ጠበቆች  አስተላልፏል።  የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምርመራውን 



መርቶ ጉዳዮቹን በወታደራዊ ፍርድ ቤት ተመልክቷል። 

በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ስማቸው ያልተገለጸ የጉሙዝ ታጣቂዎች 

አመቱን ሙሉ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እና ግድያ ፈጽመዋል ተብሏል።  በአፋር እና 

በሶማሌ ክልሎች የሚገኙ የአካባቢ ሚሊሻ ቡድኖች በሀገሪቱ ሰሜናዊ ምስራቅ ለረጂም ጊዜ 

ሲካሄድ በቆየው የክልል ወሰን ውዝግብ ምክንያት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት እና ግድያ 

ፈጽመዋል ተብሏል።  የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት - ሸኔ - በምዕራብ፣ በማዕከላዊ እና በደቡብ 

ኦሮሚያ አንጃዎች ያሉት ታጣቂ ተገንጣይ ቡድን - በብዙ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተለይም 

በምዕራብ አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን እና የመንግስት ባለስልጣናትን መግደሉ ተዘግቧል። 

ለ. መሰወር 

በመንግስት ባለስልጣናት ወይም በመንግስት ባለስልጣናት  ስም  መሰወር እንደተፈጸመ 

የሚያመለክቱ ሪፖርቶች ነበሩ። 

ነሃሴ 12 ቀን ሂዩማን ራይትስ ዎች (HRW) ከሰኔ ወር መጨረሻ ጀምሮ በአዲስ አበባ 

የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በግዳጅ መሰወራቸውን  ዘግቧል።  መንግስት አንዳንድ 

ግለሰቦችን ወደ አፋር ማቆያ ማዘዋወሩን ጠበቆች እና ቤተሰቦች ሲረዱ፣ ሂዩማን ራይትስ 

ዎች  መዝግቦ የያዛቸው 23 ጉዳዮችን ጨምሮ ሌሎቹ የት እንዳሉ እስከ ነሃሴ መጀመሪያ 

ድረስ አልታወቀም።  አንድ ጠበቃ እስከ ሃምሌ 26 ድረስ ዘመዶቻቸው የት እንዳሉ 

የማይታወቅ ተጨማሪ የ110 ሰዎች ስም ዝርዝር ለሂዩማን ራይትስ ዎች አጋርተዋል።  

ሂዩማን ራይትስ ዎች  እንደዘገበው እስከ ታህሣሥ መጀመሪያ ድረስ በርካታ የጠፉ ግለሰቦች 

ተፈትተው እንደገና ታስረዋል። 

መስከረም 3 ቀን የወጡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር 

ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት “የትግራይ ብሄር ተወላጆች በብሄር ተለይተው በህግ አስከባሪ 

ባለስልጣናት ተይዘው ታስረዋል፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ በቅርብ ጊዜ በተወሰዱ  

የጸጥታ እርምጃዎች በአብዛኛው በአዲስ አበባ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተዘገበ ሲሆን፤ 

በርካታ የትግራይ ተወላጆች የንግድ ድርጅቶች ተዘግተዋል “ ፡፡  

በህዳር ወር መጀመሪያ ላይ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን እና ሌሎች የዜና ድርጅቶች በአዲስ አበባ እና 

በመላ ሀገሪቱ የትግራይ ተወላጆች በስፋት መታሰራቸውን ዘግበዋል፤ እንደነዚህ ያሉት 



ዘገባዎች እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ ቀጥለዋል። 

ጥቅምት 29 ቀን ኢሰመኮ ሪፖርት እንዳደረገው ባለስልጣናት "ምክንያታዊ በሆነ መልኩ 

ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር በመተባበር የተጠረጠሩ ሰዎችን” በቁጥጥር ስር ለማዋል 

በሚፈቅደው እና በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሻነት “በብሄር 

ማንነት ላይ ያተኮረ” እስሮች እየተፈጸሙ እንደሆነ ዘግቧል። 

በታህሳስ ወር መጀመሪያ ላይ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ቢሮ ከፍተኛ 

ኮሚሽነር የምስራቅ አፍሪካ  ተወካዮች መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀበት ጥቅምት 

23 ቀን ጀምሮ የፀጥታ ሀይሎች በግምት ከ5,000 እስከ 7,000 የሚደርሱ ግለሰቦችን 

እንደያዙ ገልጸዋል ፤ ይህም  በቅድመ መረጃ ላይ የተመሰረተ እና ዝቅተኛ ግምት ሊሆን 

እንደሚችል ጠቁመዋል።  በተጨማሪ በምእራብ ትግራይ ብሄርን መሰረት ያደረጉ 

መሰወሮችም እንደነበሩ ሪፖርቶች ያሳያሉ (ክፍል 1. መ. ይመልከቱ)። 

ሐ. ማሰቃየት እና ሌላ ጭካኔ የተሞላበት፣ ኢ-ሰብዓዊ ወይም ክብርን 

የሚያዋርድ አያያዝ ወይም ቅጣት 

ህገ መንግስቱ እንደዚህ አይነት  ተግባራትን ቢከለክልም የጸጥታ ሃላፊዎች እስረኞችን 

እንደሚያሰቃዩ እና እንደሚያንገላቱ  ሪፖርቶች ያሳያሉ። 

የአለም ፀረ ስቃይ ድርጅት እና አጋሩ የሆነው የሰብአዊ መብቶች ማህበር በኢትዮጵያ ሪፖርት 

እንዳደረጉት በሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍል ከትጥቅ ግጭት ጋር ተያይዞ መንግስት ባደረገው 

የፀጥታ ማስከበር ዘመቻ የማሰቃየት ተግባርን እንደ መሳሪያ በድጋሚ መጠቀም ጀምሯል፤ 

እንዲሁም በማሰቃየት ወንጀል የተከሰሱ ወታደሮችን ተጠያቂ ማድረግ አለመቻሉን 

ዘግበዋል (ክፍል 1. ሰ. ይመልከቱ)። 

ኢሰመኮ በዓመቱ መጀመሪያ ላይ በኦሮሚያ ክልል ባደረገው ምርመራ ታሳሪዎች በፖሊስ 

በቁጥጥር ስር በዋሉበት ወቅት እና በእስር ላይ እያሉ ድብደባ እንደደረሰባቸው  ተናግረዋል።  

የኢሰመኮ ክትትል ቡድኖች የፖሊስ ድብደባ በደረሰባቸው አንዳንድ እስረኞች ላይ የአካል 

ጉዳት መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። 

በተባበሩት መንግስታት የመስክ ተልእኮዎች አፈጻጸም ኦንላይን የመረጃ ቋት መሰረት 



የሀገሪቱ ሰላም አስከባሪ ሃይሎች ለተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ 

በተሰማሩት የወሲብ ብዝበዛ እና በደል ፈጽመዋል ተብለው ሁለት ግልጽ ክሶች 

ቀርበውባቸው ነበር፡፡  በ2011 የቀረበው አንዱ ሪፓርት በላይቤሪያ በሚገኘው የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ ውስጥ ካለች አንዲት አዋቂ ጋር የነበረብዝበዛ ላይ የተመሰረተ 

ግንኙነት መፈጸሙን የሚገልጽ  ሲሆን በ2012 መጨረሻ ላይ የቀረበው ሌላኛው ሪፓርት 

ደግሞ በአቢዬ በሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ጊዜያዊ የፀጥታ ሃይል ውስጥ በምላሹ 

አላግባብ ጥቅምን ለማግኘት  ወሲብ እንደተፈጸመ የሚያመለክት ነበር ።  በጥቅምት ወር 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በ2011 የቀረበውን ውንጀላ መፈጸሙን አረጋግጦ 

ወንጀለኛው ወደ አገሩ እንዲመለስ አድርጓል ነገር ግን መንግስት ስለወሰደው የተጠያቂነት 

እርምጃዎች እስካሁን ሪፖርት አላደረገም።  በ2012 የቀረበውን ክስ በተመለከተ የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት ጊዜያዊ እርምጃ ወስዷል (የክፍያ ማገድ)፣ ነገር ግን የምርመራውን 

ውጤት የመጨረሻ እርምጃ በመጠበቅ ላይ ነው። 

የሰብአዊ መብት ጥሰትየፈፀሙ የጸጥታ ሃይሎችን ተጠያቂ ለማድረግ አንዳንድ እርምጃዎች 

ቢወሰዱም ተጠያቂነትን የማስፈን ችግር አሁንም ቀጥሏል።  በፍርድ ቤት የሚከሰሱ እና 

የሚዳኙትን በተመለከተ ግልጽነት ያለመኖር መንግስትን ተጠያቂነትን ለማስፈን 

የሚያደረጋቸውን ጥረቶችን ለመገምገም አስቸጋሪ አድርጎታል።   የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ 

ህግ ፅህፈት ቤት በግንቦት ወር በትግራይ የተፈጸሙ ብሄራዊ እና አለምአቀፍ ህግ ጥሰቶች 

ላይ ተጠያቂነት ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት የሚያሳይ ማጠቃለያ ሪፖርት አቅርቧል።  

የመንግስት መርማሪዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አባላት በሰላማዊ ሰዎች ላይ 

ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር እና ሌሎች ፆታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ እና ዘረፋ እና ንብረት 

ማውደም ሲደርስ ተሳትፈዋል የተባለበትን ክሶች መርምረዋል።  ወታደራዊ አቃቤ ህጎች 28 

ወታደሮችሰላማዊ ዜጎችን ምንም ወታደራዊ አስፈላጊነት ሳይኖረው በመግደል እና 25 

ወታደሮችን ደግሞ አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ ወሲባዊ ጥቃት በመፈጸም ክስ 

መስርተውባቸው ነበር።  በዓመቱ መጨረሻ ላይ ክሶቹ በሂደት ላይ ነበሩ።  በተጨማሪም 

ሶስት ወታደሮች በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ተከሰው ጥፋተኛ ሆነው የተፈረደባቸው ሲሆን 

አንድ ወታደር ደግሞ ሰላማዊ ሰው በመግደል ወንጀል ተከሶ ተፈርዶበታል።  በዓመቱ 

መጨረሻ ወታደራዊ ፖሊሶች ከግጭት ጋር በተያያዙ ወንጀሎች የተጠረጠሩ ሌሎች በርካታ 

ጉዳዮችን እየመረመሩ ነበር።  የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኖች የወታደራዊውን 

የተጠያቂነት ጥረቶች ግልፅነት የጎደለው ሲሉ ተችተዋል። 



እስር ቤት እና የማቆያ ማዕከል ሁኔታዎች 

የእስር ቤት እና የቅድመ ክስ ማቆያ ማእከላት ሁኔታ አስከፊ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች 

ለህይወት አስጊ ሆነው ቆይተዋል።  ከችግሮቹ መካከል ከፍተኛ መጨናነቅ እና በቂ ምግብ፣ 

ውሃ፣ ንጽህና እና የህክምና እንክብካቤ  አለመኖር ይገኙበታል።  የቅድመ ክስ እስራት ብዙ 

ጊዜ በፖሊስ ጣቢያ ማቆያ ስፍራዎች ይፈጸማሉ፤ የነዚህ ስፍራዎች ሁኔታዎች በእጅጉ 

የሚለያዩ ሲሆኑ፤  የንፅህና ጉድለት ስለመኖሩ  በዘገባዎች ተመልክቷል። 

ከህዳር ወር መጀመሪያ ጀምሮ በመገናኛ ብዙሃን እንደተዘገበው መንግስት በሺዎች 

የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በማሰር ፤ መጋዘኖችን፣ ትምህርት 

ቤቶችን፣ የወጣቶች ማእከላትን እና ሌሎች ጊዜያዊ ህንጻዎችን በመቀየር ከጊዜ ወደ ጊዜ 

ቁጥራቸው እየጨመረ የነበሩትን እስረኞች  ማቆያ  ማድረግ ጀምሯል።  እንደዘገባው ከሆነ 

በእንደዚህ ያሉ ተቋማት ውስጥ ያሉት ሁኔታዎች ለሕይወት አስጊ ነበሩ (ክፍል 1. ለ. እና 1. 

መ. ይመልከቱ)። 

 አካላዊ  ሁኔታዎች፦    በተለይ በእስር   ቤት መኝታ ክፍሎች ውስጥከፍተኛ መጨናነቅ  

የተለመደ ነበር።  መንግሥታዊ ያልሆነው የዓለም እስር ቤት መግለጫ  ድርጅት ምንም 

እንኳን የእስር  ቤትን የመያዝ አቅም ግምት ባይኖረውም፤ የሀገሪቱ እስር ቤቶች በመጋቢት 

2013 110,000 ሰዎችን እንደያዙ ገምቷል ፡፡ የእስር ቤቶች ክፍሎች ትንሽ እና ጠባብ ነበሩ።  

ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንደዘገቡት  በግምት   40 ስኩዌር ሜትር ወዳላቸው ክፍሎች  

አነስተኛ ብርሃን ብቻ የሚያስገቡ ትንንሽ መስኮቶች ያላቸው የእስር ቤት  ክፍሎች 

መኖራቸው የተለመደ ሆኖ  በአንዱ ክፍል እስከ 38 እስረኞች ይታሰራሉ።  የእስር ቤት 

ሃላፊዎች አንዳንድ ጊዜ ታዳጊዎችን ከአዋቂዎች ጋር አስረዋል።  የእስር ቤት ሃላፊዎች 

በአጠቃላይ ወንድ እና ሴት እስረኞችን ይለያሉ፤ ምንም እንኳን መደባለቅ በአንዳንድ 

ተቋማት ቢከሰትም።  የእስር ቤት ሃላፊዎች በእስር ቤት ስለሞቱት ሰዎች መረጃ አልሰጡም። 

ብዙ እስረኞች  የተመደበላቸው ምግብ በቂ ባለመሆኑ የቤተሰብ አባላት በሚያመጡላቸው 

የዕለት ተዕለት ምግብ ወይም ከአካባቢው   ምግብ አቅራቢዎች በመግዛት ይመገባሉ። 

የእስር ቤት ሃላፊዎች አንዳንድ እስረኞች ከቤተሰቦቻቸው ምግብ እንዳይቀበሉ 

መከልከላቸው፤ እና አንዳንድ ቤተሰቦች ዘመዶቻቸው የታሰሩበትን ቦታ እንደማያውቁ 

ሪፖርቶች ጠቁመዋል።  በፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ውስጥ የሕክምና እንክብካቤ 



አስተማማኝ አይደለም፤  በክልል ማረሚያ ቤቶች ደግሞ  እንደውም የለም ማለት ይቻላል።  

አንዳንድ ጊዜ  አካላዊ ጥቃት  ከደረሰ በኋላ የሚሰጥ  የሕክምና ክትትል በቂ አይደለም። 

ለእስረኞች የሚውል የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ውስን ነበር ።  የውሃ እጥረት የንፅህና 

መጓደልን  አስከትሏል፤ እና አብዛኛዎቹ እስር ቤቶች ተገቢ የንፅህና መጠበቂያ መገልገያዎች 

የላቸውም።  ብዙ እስረኞች ከባድ የጤና እክል አጋጥሟቸው ነበር ነገር ግን ያገኙት ሕክምና 

አነስተኛ  ወይም ምንም አይነት ህክምና አላገኙም።  የእስር ቤት ሃላፊዎችአንዳንድ እስረኞች 

አስፈላጊውን የህክምና አገልግሎት እንዳያገኙ መከልከላቸውን ሪፖርቶች አመልክተዋል  ። 

ህጉ በይፋ ከሚታወቅ ማቆያ ማእከል በስተቀር ሰዎችን በማንኛውም ተቋም ውስጥ ማሰርን 

ይከለክላል፤ ሆኖም የአካባቢ ሚሊሻዎች እና ሌሎች መደበኛ እና ኢመደበኛ  የህግ አስከባሪ 

አካላት ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ይፋዊ ያልሆኑ የማቆያ ማዕከላትን  ይጠቀሙ ነበር። 

አብዛኛዎቹ ማረሚያ ቤቶች እና ማቆያ ማእከላት በቂ የእጅ መታጠቢያዎች፣ የግል መከላከያ 

ቁሶች እና የለይቶ ማቆያ ስፍራዎች የላቸውም።  በዚህም ምክንያት እስር ቤቶች ለኮቪድ-19 

መስፋፋት የተጋለጡ ነበሩ።  መጨናነቅን ለመቀነስ እና የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ 

መንግስት 30,000 እስረኞችን ከፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ፈትቷል። 

አስተዳደር፦  እስረኞች በማረሚያ ቤቱ ጠባቂዎች እንግልት እንደሚደርስባቸው እና 

ቅሬታቸውን ለማቅረብ የማረሚያ ቤቱ አስተዳዳሪዎችን ወይም እንባ ጠባቂዎችን ማግኘት 

እንዳልቻሉ የሚገልጹ ዘገባዎች ነበሩ።  በአንዳንድ ማረሚያ ቤቶች የህግ ድጋፍ መስጫ 

ማዕከላት ነበሩ።  በክልል ደረጃ እነዚህ የህግ  ድጋፍ መስጫ ማዕከላት ከፍርድ ቤቶች፣ 

ከማረሚያ ቤት እና ከሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ጋር ጥሩ የስራ ግንኙነት ነበራቸው።  

የእስር ቤት ኃላፊዎች አንዳንድ እስረኞች ሳንሱር ሳይደረግባቸው ቅሬታቸውን ለፍትህ 

አካላት እንዲያቀርቡ ፈቅደዋል፣ ነገር ግን ፍርድ ቤቶች አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት 

ቅሬታዎችን ለመስማት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። 

ሕጉ በአጠቃላይ ጠያቂዎች እስረኞችን እንዲጎበኙ ይፈቅዳል።  ነገር ግን ባለስልጣናቱ 

አንዳንድ ተከሳሾች ከጠበቆቻቸው ጋር እንዳይገናኙ ከልክለዋል።  በአንዳንድ ሁኔታዎች 

ፖሊሶች  በቀጠሮ ላይ ያሉ እስረኞች የቤተሰብ አባላት እና በህግ አማካሪዎችን ጨምሮ 

ከጠያቂዎች  ጋር እንዳይገናኙ ክልከላ አድርገዋል  ።  የሀገሪቱ እስር ቤት ደንቦች 

እንደሚገልፁት፤ በሽብር ወንጀል የተከሰሱት ታሳሪዎች ጠበቆች በቀን አንድ ደንበኛ ብቻ 



ሊጎበኙ እንደሚችሉ ይደነግጋል፤ ይህም የሚሆነው ረቡዕ እና አርብ ቀን ብቻ ነው። 

የማረሚያ ቤት ሃላፊዎች በሽብር ድርጊት የተከሰሱ ሰዎች ከቤተሰብ አባላት   ጋር 

እንዳይገናኙ ከልክለዋል። 

 የማረሚያ ቤት ሃላፊዎች እስረኞች  ሃይማኖታዊ በዓላትን  እንዲያከብሩ ፈቅደዋል ፤ ነገር 

ግን ይህ  ከእስር ቤት እስር ቤት ከዚያም አልፎ በአንድ እስር ቤት ውስጥ ከክፍል ክፍል 

ይለያያል።  የማረሚያ ቤት ሃላፊዎች ለታራሚዎች የሚሆን  የጸሎት  ከልክለዋል የሚል 

ውንጀላ ነበር። 

ገለልተኛ ክትትል፦  ከጥር እስከ ሰኔ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ አለም አቀፉ የቀይ መስቀል 

ኮሚቴ (ICRC) የዓመታዊ መደበኛ ስራው አካል በሆነ መልኩ በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ 32 

እስር ቤቶች  የሚገኙ 17,919 እስረኞችን ጎብኝቷል።  መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር 

የትግራይ ተወላጆችን በስፋት ማሰር ከጀመረ በኋላ (ክፍል 1. መ. ይመልከቱ) አለም አቀፉ 

የቀይ መስቀል ኮሚቴ (ICRC) እስር ቤቶችን እንዳይጎበኝ ከልክሏል ። 

የክልል  ማረሚያ ቤት ሃላፊዎች ሶስተኛ ወገኖች ሳይገኙ የመንግስት እና መንግሥታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች ከእስረኞች ጋር እንዲገናኙ ፈቅደዋል።  ኢሰመኮ የፌደራልና 

የክልል ማቆያ ጣቢያዎችን በመከታተል ከማረሚያ ቤት ሃላፊዎችን እና ከታራሚዎችን ጋር 

ቃለ ምልልስ አድርገዋል። 

ከተወዳጁ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በተፈጠረው አለመረጋጋት የአካባቢ 

ባለስልጣናት “ወቅታዊ ሁኔታ” ብለው በሰየሙት ምክንያት ቁጥራቸው ከፍ ያለ እስረኞች 

ተይዘው ታስረው በነበረ ወቅት፤ ኢሰመኮ ከህዳር 11  እስከ ጥር 4 ቀን 2013 ባለው ጊዜ 

ውስጥ የክትትል ቡድኖቹን  በመላ ኦሮሚያ በሚገኙ 21 ፖሊስ ጣቢያዎች አሰማርቷል። 

በተጨማሪ   የፖሊስ አባላት በማስፈራራትና በዝርፊያ ተሳትፈው እንደነበረ እስረኞች 

ተናግረዋል፡፡   ኢሰመኮ በአብዛኛዎቹ የፖሊስ ጣቢያዎች ታራሚዎች ንጽህና በጎደላቸው እና 

በተጨናነቁ ክፍሎች ውስጥ ታስረው ከፍተኛ የጤና ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን 

ተመልክቷል።  ኢሰመኮ እንደዘገበው በማቆያ ማእከላት የምግብ እጥረት በመኖሩ አብዛኞቹ 

እስረኞች ከውሃ፣ ከንፅህና እና ከህክምና አገልግሎት እጦት ጋር ተያይዞ ለከፋ ችግር 

ተጋልጠዋል። 

በሰኔ 2013 በታዋቂው ዘፋኝ ሃጫሉ ሁንዴሳ ላይ የተፈፀመውን ግድያ ተከትሎ ሁከትና 



ብጥብጥ በማደራጀት ተሳትፎ አላቸው ተብለው የታሰሩ ከፍተኛ የፖለቲካ እስረኞችን 

ደህንነት የኢሰመኮ እና የጠቅላይ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት  ተከታትለዋል ።  ኢሰመኮ ጥር 25 

ቀን የጃዋር መሃመድን እና ሌሎች ጥር 19 የረሃብ አድማ  የጀመሩ እስረኞችን ሁኔታ 

ለመከታተል በቃሊቲ ማረሚያ ቤት እና ቂሊንጦ እስር ቤትን በመጎብኘት እንዲሁም 

የኮሎኔል ገመቹ አያና እና የጥላሁን ያሚን  አያያዝ ተመልክቷል።  ኢሰመኮ እስረኞቹ በጥሩ 

ጤንነት ላይ እንደሚገኙ፣ ምንም አይነት የአካል ጉዳት እንዳልደረሰባቸው እና የረሃብ አድማ 

ላይ ያሉት ደግሞ የህክምና ክትትል እንደሚደረግላቸው ገልጿል። 

መ. በዘፈቀደ በቁጥጥር ስር ማዋል ወይም እስራት 

ህገ መንግስቱ እና የፌደራል ህጉ በዘፈቀደ ማሰር እና ማቆየትን ይከለክላል፤ እንዲሁም 

ማንኛውም ሰው በፍርድ ቤት ቀርቦ የተያዘበትን ወይም የታሰረበትን ሁኔታ ህጋዊነት 

የመሞገት መብትን ይደነግጋል።  መንግስት እነዚህን መስፈርቶች በተለይም በአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጅ ስር የተደረጉ የጅምላ እስራትን በተመለከተ (ክፍል 1. ለ. ይመልከቱ) ሙሉ በሙሉ 

አልተገበረም። 

በቁጥጥር ስር የማዋል  ስነስርዓት እና የታሳሪዎች አያያዝ  

ህገ መንግስቱ እና ህጉ እስረኞች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በ48 ሰአታት ውስጥ ወይም 

እንደአካባቢው ሁኔታ እና የመገናኛ ዘዴዎች በሚፈቅዱት መጠን ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ 

ሊመሰረትባቸው እንደሚገባ ያስገድዳል።  ወደ ፍርድ ቤት ሲኬድ የሚወስደው  ጊዜ በዚህ 

የ48 ሰአታት ጊዜ ውስጥ አልተካተተም።  ባለሥልጣናት የፍርድ ቤት ማዘዣ ካገኙ   በከባድ 

ጥፋት የተጠረጠሩ ሰዎችን ያለ ክስ ለ14 ቀናት ማቆየት ይችላሉ።  ፍርድ ቤቶች ባለስልጣናት 

በ14 ቀናት ውስጥ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ወይም ግልጽ የሆነ ምክንያት እንዲያቀርቡ ወይም 

እስረኛውን እንዲፈቱ በብዛት ገፋፍተዋል።  ፍርድ ቤቶች የፖሊስን የተጨማሪ የምርመራ 

ጊዜ ጥያቄን ለመገምገም የፖሊስ የምርመራ መዝገቦችን ተመልክተዋል። 

በትክክል የሚሰራ  የዋስትና ስርዓት ተዘርግቷል።  በነፍስ ግድያ፣ በሀገር ክህደት ወይም 

በሙስና ለተከሰሱ ሰዎች ዋስትና አይፈቀድም።  በሌሎች ጉዳዮች ፍርድ ቤቶች ከ500 ብር 

(ከ$11.60 ዶላር) እስከ 10,000 ብር ($232 ዶላር) የሚደርስ ዋስትና የሚወስኑ ቢሆንም፤ 

ይህን ዋስትና ለማቅረብ አቅም ያላቸው ጥቂት ዜጎች ብቻ ናቸው ።  መንግሥት የግል የሕግ 

አማካሪ ማግኘት ላልቻሉ ታራሚዎች የሕዝብ ጠበቃዎችን ያቆምላቸዋል፤ ነገር ግን 



ተከሳሾች እነዚህን አገልግሎቶች የሚያገኙት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት ሲታይ እንጂ በቅድመ 

ክስ  ጊዜ አይደለም።  በአንዳንድ ሁኔታዎች አንድ ተከላካይ ጠበቃ በአንድ ክስ የተከሰሱ ብዙ 

ተከሳሾችን ይወክላል።  አንዳንድ ተጠርጣሪዎች የት ቦታ ታስረው እንዳሉ አይታወቅም  

(ክፍል 1. ሸ.  አካላዊ ጥቃት፣ ቅጣት እና ማሰቃየት)። 

የዘፈቀደ እስራት፦  የጸጥታ ሃይሎች በዘፈቀደ እንደሚያስሩ የሚጠቁሙ ሪፖርቶች  ። 

ሂዩማን ራይትስ ዎች እንደዘገበው የጸጥታ ሃይሎች አመቱን ሙሉ የትግራይ ተወላጆችን 

በብሄር በመለየት በዘፈቀደ አስረዋል።  እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እስከ ነሃሴ ወር 

ድረስ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ታስረዋል፤ ብዙዎቹም የታሰሩት 

በብሄራቸው ምክንያት ነው ሲል ገምግሟል።  ብዙ ጊዜ የጸጥታ ሃይሎች ወደ ፖሊስ ጣቢያ 

ወይም ሌላ እስር ቤት ከመውሰዳቸው በፊት ማንነታቸውን ለማረጋገጥ መታወቂያ 

ካርዶችን ይመረምሩ ነበር።  የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር በበኩሉ በቁጥጥር ስር ውለው 

በምርመራ ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ለህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ድጋፍ 

ይሰጣሉ ተብሎ በመጠርጠሩ  መሆኑን ተናግረዋል። 

ኢሰመኮ በጥር ወር በኦሮሚያ ባደረገው ምርመራ ብዙ እስረኞች ያለፍርድ ቤት ትእዛዝ 

ወይም መደበኛ ምርመራ ሳይካሄድባቸው የታሰሩ ሲሆን በርካቶች ህጉ በደነገገው ጊዜ 

ውስጥ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ገልጿል።  በተጨማሪም ኢሰመኮ በበርካታ የፖሊስ 

ጣቢያዎች ክሳቸው የተቋረጠ ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሊፈቱ የሚገባቸው ተጠርጣሪዎች 

በእስር እንዲቆዩ መደረጋቸውን አስታውቋል።  በአንዳንድ ሁኔታዎች ሕጻናት ያለ ምንም 

ቅድመ ሁኔታ በዋስ እንዲለቀቁ ከሚጠይቀው ህግ በተቃራኒ በወንጀል ድርጊት ተጠርጥረው 

ታስረዋል። 

በህዳር ወር ላይ መንግስት በአዲስ አበባ እና በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ  የትግራይ ተወላጆችን 

በብሄር ማንነታቸው  ምክንያት በጅምላ ማሰር ጀመረ። 

ኢሰመኮጥቅምት 29 ቀን  እንዳመለከተው  ባለስልጣናት "ምክንያታዊ በሆነ መንገድ 

ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር በመተባበር የተጠረጠሩ ሰዎችን” በቁጥጥር ስር ለማዋል ስልጣን 

የሚሰጠውንና በሀገር አቀፍ ደረጃ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመጠቀም “በብሄር 

ማንነት” ላይ ያተኮረ የሚመስል እስር ፈጽመዋል።  በታህሳስ ወር መጀመሪያ ላይ 

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ቢሮ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ተወካዮች የፀጥታ 



ሀይሎች ከ5,000 እስከ 7,000 የሚደርሱ ግለሰቦችን መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ካወጀበት ጥቅምት 23 ቀን ጀምሮ እንዳሰሩ  ገምተዋል፤ ይህ አሃዝ  በቅድመ መረጃ ላይ 

የተመሰረተ እና ዝቅተኛ ግምት ሊሆን እንደሚችልም ጠቁመዋል።  ሌሎች ታማኝ ምንጮች 

እንደሚገምቱት በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች እስከ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ እስር 

ላይ ነበሩ።  ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ በብዙ ሺዎች የሚገመቱ የኦሮሞ ተወላጆች 

መታሰራቸውን የሚያመለክቱ ተጨማሪ ሪፖርቶችም ነበሩ። 

የጥቅምት 24ቱ  የተመድ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት እና ኢሰመኮ 

የጋራ ምርመራ እንደዘገበው የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ግለሰቦችን በሚስጥር ቦታዎች 

እና በወታደራዊ ካምፖች አስሯቸዋል፤ አብዛኛው እስርም በዘፈቀደ ነበር(ክፍል 1.ሸ 

ይመልከቱ)። 

ቅድመ ክስ እስር፦  በሃገሪቱ ካለው እስረኛ ቁጥር የቅድመ ክስ እስረኞች መቶኛ ድርሻ እና 

አማካይ የእስር ጊዜ ቆይታን የሚያሳይ መረጃ አልተገኘም።  ረጅም የህግ ሂደቶች፣ በርካታ 

ቁጥር  ያላቸው እስረኞች፣ የፍርድ ቤቶች  ቅልጥፍና አለመኖር እና የሰው ሃይል እጥረት 

ለተደጋጋሚ የፍርድ ሂደት መጓተት አስተዋፅዖ አድርገዋል፤ አንዳንዴም ፍርድ ሳይሰጥ 

ለዓመታት ይቆያሉ። 

ታሳሪ በፍርድ ቤት ቀርቦ የታሰረበትን ምክንያት ህጋዊነትን የመጠየቅ አቅም፦  

በዓመቱ ሕገወጥ እስራት ደርሶብናል በሚል ለፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀረበ ግለሰብ የለም።  

ህጉ ክህግ ውጭ አላግባብ ለታሰሩ ሰዎች የሚሰጥ ካሳን አይደነግግም። 

ሠ.  ፍትሃዊ የፍርድ ሂደት መከልከል 

የሃገሪቱ ሕግ ነፃ እና ገለልተኛ የዳኝነት ሥርዓትን ይደነግጋል።  ምንም እንኳ የፍትሐ ብሔር 

ጉዳዮችን የሚመለከቱ ችሎቶች  ሰፊ የነጻነት ደረጃ ይዘው ቢሠሩም፤ የወንጀል  ችሎቶች ግን 

ደካማ እና በጉዳዮች ብዛት የተጨናነቁ እንደሆኑ ቆይተዋል። 

የክስ ስነስርዓቶች   

በህገ መንግስቱ መሰረት ተከሳሾች ፍትሃዊ፣ ለሁሉ ክፍት የሆነ ችሎት እና ያለአንዳች 

አላስፈላጊ መዘግየት የሚካሄድ፣ ንፁህ ሆኖ የመገመት፣ በመረጡት የህግ አማካሪ 



የመወከል፣ የይግባኝ፣ እራሳቸውን ያለመወንጀል፣ የመከላከያ ምስክሮችን እና ማስረጃዎችን 

የማቅረብ መብት አላቸው፡፡ በተጨማሪም ለአቃቤ ህግ ምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄ 

የመጠየቅ መብት አላቸው።  ህጉ ባለስልጣናት ለተጠርጣሪዎች ያሰሩበትን ሁኔታ በተወሰነ 

ጊዜ ውስጥ እንዲያሳውቁ ይደነግጋል፤ ጊዜውም እንደየ ክሱ ክብደት ይለያያል።  ሕጉ 

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ተከሳሾች በሚረዱት ቋንቋ የትርጉም አገልግሎት እንዲቀርብ ያስገድዳል።  

የፌደራል ፍርድ ቤቶች ሌሎች ቋንቋዎችን ለሚናገሩ ተከሳሾች አስተርጓሚ መቅጠር 

ይጠበቅባቸዋል፤ የዋና ዋና  የአገር ውስጥ ቋንቋዎች አስተርጓሚ ሆነው የሚሰሩ ቅጥር  

ሰራተኞችም አሏቸው ። 

የፌደራል የተከላካይ ጠበቆች  ጽሕፈት ቤት የገንዘብ አቅም ለሌላቸው ተከሳሾች የሕግ 

አማካሪዎችን መድቧል፤ ነገር ግን በጠበቃ እጥረት ምክንያት የአገልግሎቱ መጠን እና ጥራት 

በቂ አልነበረም።  አንድ ተከላካይ ጠበቃ ብዙውን ጊዜ ከ100 በላይ ጉዳዮችን የሚይዝ  

ከመሆኑ በተጨማሪ በተመሳሳይ የወንጀል ክስ ውስጥ ብዙ ተከሳሾችን ሊወክል ይችላል።  

በዋነኛነት በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተቋቋሙ  በርካታ ነጻ የህግ ድጋፍ ሰጪ ማዕከላት  

ተጨማሪ የህግ አገልግሎት ሰጥተዋል።  በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች የህግ መምህራን   

እና  ተማሪዎችን የመሳሰሉ በጎ ፈቃደኞች ደንበኞቻቸውን በነጻ በፍርድ ቤት እንዲወክሉ 

ህጉይፈቅዳል።  ጠንካራ የጠበቆች ማህበር ወይም ሌላ መሰል ደረጃውን የጠበቀ የወንጀል 

ጉዳዮች ጥብቅና አደረጃጀት እጥረት ነበር። 

ሕገ መንግሥቱ ለሃይማኖታዊ እና ለባሕላዊ ፍርድ ቤቶች እውቅና ይሰጣል።  ብዙ በገጠር 

የሚኖሩ ዜጎች ለመደበኛ የዳኝነት ስርዓት ያላቸው ተደራሽነት አነስተኛ በመሆኑ ግጭቶችን 

ለመፍታት በባህላዊ ዘዴዎች ላይ ይመረኮዛሉ።  በህጉ መሰረት ሁሉም ተከራካሪ ወገኖች 

እንዲህ አይነት ፍርድ ቤት ጉዳዩን ከመመልከቱ በፊት በባህላዊ ወይም ሀይማኖታዊ ፍርድ 

ቤት ለመዳኘት መስማማት አለባቸው እና የትኛውም ወገን በማንኛውም ጊዜ ለመደበኛ 

ፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት ይችላል።  የሸሪዓ (ኢስላማዊ ህግ) ፍርድ ቤቶች ሙስሊሞችን 

የሚመለከቱ ሃይማኖታዊ እና ቤተሰባዊ ጉዳዮችን ማየት የሚችሉት ሁለቱም ወገኖች 

መደበኛ የህግ ሂደት ከመጀመሩ በፊት በሸሪዓ ፍርድ ቤት ለመዳኘት  ከተስማሙ ነው።  

የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ከመንግስት የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ አግኝተዋል። የሸሪዓ ፍርድ 

ቤቶችም በአብዛኛው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ባሉባቸው በሶማሌ እና በአፋር ክልል 

በተከሰቱት አብዛኞቹ ጉዳዮች ላይ ብይን ሰጥተዋል።  ሌሎች ባህላዊ የፍትህ ሥርዓቶች 



ለምሳሌ የሀገር ሽማግሌ ጉባኤዎች፣ በብዛት በገጠር ያገለግላሉ።  ብዙውን ጊዜ ሴቶች 

በባህላዊ ፍርድ ቤት ስርዓት ነፃ እና ፍትሃዊ ችሎት የማግኘት እድል እንደሌላቸው ያምናሉ፤ 

ምክንያቱም በጾታ መድልዎ ምክንያት እና በአካባቢ ልማዶች ሴቶች በሽማግሌዎች ጉባኤ 

ውስጥ እንዳይሳተፉ/እንዳይወከሉ ስለሚደረጉ ነው። 

የፖለቲካ እስረኞች \ 

በቁጥጥር ስር የዋሉ   ወይም በወንጀል ድርጊቶች ተፈርዶባቸው የታሰሩ በርከት ያሉ 

የፖለቲካ መሪዎች ነበሩ፡፡ ሰኔ 2012 በታዋቂው ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ምክንያት 

የተፈጠረውን ሁከት ተከትሎ በኦሮሚያ በግምት 40 የሚጠጉ የፖለቲካ መሪዎች እና 

ተከታዮቻቸው ታስረዋል።  በየካቲት ወር ኢሰመኮ በእስር ላይ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮችን 

ጎብኝቷል።  እነዚህ የተቃዋሚ መሪዎች እንደሌሎች እስረኞች ጥበቃ ይደረግላቸው ነበር።  

የሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በቁጥጥር ስር የዋሉት በርካታ የተቃዋሚ መሪዎች እስከ 

ዓመቱ መጨረሻ ድረስ በእስር ላይ ሆነው ክሳቸውን እየተከታተሉ ነበር። 

የፍትሐብሄር ሥርዓቶች እና መፍትሄዎች 

የሃገሪቱ ህግ ለዜጎች የሰብአዊ መብት ጥሰትን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ለፍትሐብሔር 

ፍርድ ቤት  የማቅረብ መብት ይሰጣል።  የመንግስት አካል በሰብአዊ መብት  ጥሰት 

በሚከሰስበት  ወቅት ተጎጂው ሂደቱን የሚጀምረው ለኢሰመኮ አቤቱታ በማቅረብ ነው።  

ኢሰመኮ መርምሮ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ምክረ ሃሳቦችን ያቀርባል። 

ረ. በግል ጉዳይ፣ በቤተሰብ፣ በመኖሪያ ወይም በደብዳቤዎች ላይ 

የዘፈቀደ ወይም ህገወጥ ጣልቃገብነት 

ምንም እንኳን መንግስት ሁል ጊዜ ተግባራዊ ባያደርገውም የሃገሪቱ ህግ በአጠቃላይ 

ባለስልጣናት የግል ንብረትን ከመፈተሻቸው በፊት በፍርድ ቤት የተሰጠ የፍተሻ ማዘዣ 

እንዲኖራቸው ያስገድዳል፡፡ ፤ በተለይም በህዳር ወር በወጣው  የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 

ምክንያት የህጉ ተግባራዊነት ቀንሷል።  በተጨማሪም ህጉ "አፋጣኝ ክትትል” 

በሚያስፈልግበት ወቅት ማለትም ተጠርጣሪ  ጥፋት የፈጸመበት ተብሎ ከተከለለ ቦታ 

ውስጥ ሲገባ ወይንም ውስጡ ያሉ ቁሳቁሶች ከቦታው ቢያስወግድ ይህን እንደ ልዩ ሁኔታ 

በማየት ያለ ማዘዣ መያዝን ይፈቅዳል።  በዚህ ለየት ላለ ሁኔታ የፖሊስ አባላት  በአንድ 



ስፍራ ከሦስት ዓመት በላይ የእስር ቅጣት ሊያስከትል የሚችል ወንጀል ማስረጃ  ተደብቋል 

የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖራቸው ወይም የፍተሻ ትዕዛዝ ከፍርድ ቤት ለማግኘት ጊዜ 

የሚፈጅ ከሆነእና በዚያ ጊዜ ውስጥ ማስረጃው ከስፍራው ሊወገድ ይችላል ብለው ካመኑ 

ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ ፍተሻ ማድረግ ይችላሉ፡፡   ፍሪደም ሃውስ ሪፓርት እንዳደረገው 

የኦንላይን እና የስልክ ግንኙነቶችን ለመከታተል መንግስት የስልኩን መሬት ካርታ ላይ መገኛ 

ነጥብ መከታተል እና ሌሎች ቴክኒካዊ መንገዶችንም ተጠቅሟል።  በተጨማሪም መንግስት 

በፖለቲካዊ ምክንያቶች ድረ-ገጾችን አግዷል ወይም ለብዙሃኑ ተደራሽነታቸውን ይወስን 

የነበረ ሲሆን ድረ-ገጾችን ማገድን ይግባኝ ለማለት የሚያስችል ስርዓትም አልነበረም ። 

ሰ. ከግጭት ጋር የተያያዙ በደሎች 

ከጥቅምት 2013 ጀምሮ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት  እና በህወሓት መካከል 

የተጀመረው ጦርነት በትግራይ ክልል ሰሜናዊ አካባቢ የተራዘመ ግጭትን አስከትሏል።  

በሪፖርት ዓመቱ ግጭቱ ወደ አጎራባች አማራ እና አፋር ክልሎች ተዛምቶ በዚያም ከፍተኛ 

በደሎች እንደደረሱ ሪፓርት ተደርጓል።  በዓመቱ መጨረሻ ከዋና ከተማዋ ከመቀሌ በስተቀር 

ወደ ትግራይ መድረስ የሚቻልበት ዘዴ በጣም ውስን ነበር፤ ይህም በትግራይ 

ስለተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ በቂ መረጃ እንዳይኖር አድርጓል።  

በትግራይ፣ በአማራ እና በአፋር ክልል በሚገኙ የስደተኞች መጠለያ ጣብያዎችን ጨምሮ 

በመሰረተ ልማቶች ላይ ዘረፋና ውድመት እንደደረሰ የሚጠቁሙ በርካታ ዘገባዎች 

ቀርበዋል።  የመንግስት የጸጥታ ሃይሎች፣ የክልል የጸጥታ ሃይሎች፣ የኤርትራ መከላከያ 

ሰራዊት፣ የግል ሚሊሻዎች እና ህወሓት ሁሉም የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል የሚሉ 

መረጃዎች ነበሩ። 

ግድያዎች፦  በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል በቀጠለው ግጭት የተነሳ የመንግስት የጸጥታ 

ሃይሎች ሰላማዊ ዜጎችን መግደላቸውን የሚያመለክቱ  ሪፖርቶች በስፋት ቀርበዋል።  

ከግጭቱ ጋር በተያያዘ የክልል ታጣቂዎች፣ የኢፌዲሪ መከላከያ ሠራዊት እና አማፂ ቡድኖች 

ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸውን የሚገልጹ ሪፖርቶችም  እንዲሁ በስፋት ተሰራጭተዋል። 

የሀገር ውስጥ እና የአለም መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በጥር 

መጀመሪያ እና በጥር አጋማሽ ላይ በምእራብ ትግራይ ማይ ሀርማዝ  በተሰኘ ቦታ በትንሹ 

30 ንፁህ ዜጎች ሲገድል፣  በማእከላዊ ትግራይ ማህበረ ደጎ ደግሞ በትንሹ 11 ንፁህ ዜጎችን 



መግደሉን ተነግሯል።  በተጨማሪም መገናኛ ብዙሃንም እንደዘገቡት በየካቲት 4 ቀን ወይም 

በተቀራራቢ ቀናት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ወታደሮች በምስራቃዊ ትግራይ ክልል 

በውቅሮ 18 ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋል።  የድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን  ሰራተኞች 

በመጋቢት ወር ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ወታደሮች በትግራይ አዲግራት አራት 

ሰላማዊ ሰዎችን ሲገድሉ እንደተመለከቱ ገልጸዋል።   የትጥቅ ግጭት አካባቢ እና ኢቨንት 

ዳታቤዝ ፕሮጀክት የተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም አጋር ድርጅት እንደዘገበው 

በሚያዚያ 1 ቀን በሰሜን ትግራይ ሰለክለካ ውስጥ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

ወታደሮች በትንሹ 33 ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋል። 

በነሀሴ ወር ብዙ የዜና ኤጀንሲዎች ማለትምአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ 

አሶሼትድ ፕሬስ እና ሲኤንኤን ጨምሮ  የተረሸኑ የትግራይ ተወላጆች የሚመስሉ አስከሬኖች 

በሱዳን ዋድ አል ሂሉ ከተማ መገኘታቸውን የሚመለከቱ ዘገባዎችን አቅርበዋል፤ ይህችም 

ከተማ ከኢትዮጵያዋ ሁመራ የተከዜ ወንዝን ተከትሎ 40 ማይል ርቀት ላይ የምትገኝ ናት።   

በመስከረም 3 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር 

“በሀምሌ ወር በምዕራብ ትግራይ እና ሱዳን መካከል ባለው ወንዝ መሻገሪያ ላይ 

በአካባቢው የሚገኙ አሳ አጥማጆች በደርዘን የሚቆጠሩ አስከሬኖች ተንሳፍፈው 

ማግኘታቸውን የሚገልጹ የሚረብሹ ዘገባዎች ደርሰውናል ሲል ገልጿል።  እንደተባለው 

አንዳንዶቹ በጥይት ቆስለዋል እና እጃቸውን ታስረው ነበር ይህም ምናልባት ከመገደላቸው 

በፊት ታስረው ተሰቃይተው ሊሆን እንደሚችል አመላካች ነው” ብለዋል።  ሲኤንኤን 

እንደዘገበው ብዙዎቹ አስከሬኖች “ከፍተኛ ስቃይ” እንደደረሰባቸው የሚያመለክቱ 

ምልክቶች ነበሯቸው።  አንድ የሲኤንኤን ምስክር እስከዛ ቀን ድረስ 60 አስክሬኖችን 

ቆጥሯል።  ሲኤንኤን እንደዘገበው አስከሬኖቹ ሁመራ ውስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

እና በተባባሪ ሚሊሻ ቡድኖች ታስረው ሲሰቃዩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች እንደሆኑ 

ታምኗል።  አንዳንዶቹን አስከሬኖች የተመለከቱ አንድ ሱዳናዊ የፎረንሲክ ኤክስፐርት 

እንዳሉት “የተደራጀ የማሰቃየት ዘዴን የሚያሳዩ ግልጽ ምልክቶችን አግኝተናል ይህም  

ለመግደል በማሰብ ኃይለኛ እና አሰቃቂ ጥቃት ደርሶባቸዋል።  ተጎጂዎቹ ውሃው ውስጥ 

ከመከተታቸው በፊት ሞተዋል” ሲሉ ተናግረዋል። 

በታህሳስ ወር አጋማሽ ላይ የወጣ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የሂዩማን ራይትስ ዎች 

ሪፖርት እንደሚያመለክተው፣ በምዕራብ ትግራይ ለታየው ከፍተኛ የጅምላ እስር፣ ግድያ እና 



የትግራይ ተወላጆችን ማፈናቀል የአማራ የጸጥታ ሃይሎች ተጠያቂ ናቸው።  በዚያ ወር 

መጀመሪያ ላይ ሂዩማን ራይትስ ዎች የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል በጊዜያዊነት 

በተቆጣጠሯቸው ሁለት ከተሞች በደርዘን የሚቆጠሩ ንፁሀን ዜጎችን እንደገደሉ ዘግቧል።  

በጥቅምት 24 ቀን እንደወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ 

ኮሚሽነር ቢሮ እና ኢሰመኮ ጥምር ሪፖርት መሰረት በግጭቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም አካላት፤

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እና ሕወሓትን ጨምሮ - በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት 

ያስከተሉ እና በሲቪል ቁሶች ላይ ውድመት ያመጡ ወገን ያለዩ የመደዳ ጥቃቶች 

መፈጸማቸውን ለማመን የሚያስችሉ ምክንያታዊ አስረጅዎች ነበሩ።  በዘጋርዲያን፤ 

ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ስካይኒውስ እና በሌሎች 

ሚዲያ ዘገባዎች መሰረት ሰኔ 15 ቀን በትግራይ ክልል በቶጎጎ የመንግስት ሃይሎች በገበያ ቦታ 

በቦምብ ደብድበው በደርዘን የሚቆጠሩ ንፁሀን ዜጎች ህይወትን አሳልፈዋል ።  የሕክምና 

ባለሙያዎች ለሮይተርስ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጥቃቱ 

ወደተፈጸመበት ቦታ እንዳይደርሱ ከልክሏቸዋል። 

ጠለፋዎች፦  የተመድ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት እና 

የኢሰመኮጥቅምት 24  ባወጡት ጥምር ሪፖርት መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት  

ግለሰቦችን በሚስጥር ቦታዎች እና በወታደራዊ ካምፖች አስሯል ፤ አብዛኛዎቹ እስሮች 

በዘፈቀደ የተፈጸሙ ነበሩ።  ሕወሓት  እና አጋር ድርጅቶቹም የትግራይ ተወላጆች ያልሆኑትን 

ዜጎችን በዘፈቀደ አስረው አፍነው ወስደዋል፤ ከነዚህም መካከል የተወሰኑት ተገድለዋል 

ወይም ደብዛቸው ጠፍቷል ተብሎ ሪፖርት ተደርጓል። 

አካላዊ ጥቃት፣ ቅጣት እና ማሰቃየት፦  በጥቅምት 24 የተመድ የሰብአዊ መብት 

ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት እና የኢሰመኮ ጥምር ሪፖርት መሰረት ሁሉም በግጭቱ 

ውስጥ የተሳተፉ አካላት በሰላማዊ ሰዎች እና ምርኮኞች ላይ ማሰቃየት እና እንግልት 

ፈጽመዋል።  ተጎጂዎች በኤሌክትሪክ ገመዶች እና በብረት ቱቦዎች ድብደባ 

እንደተፈፀመባቸው፣ በማይታወቁ ቦታዎች እንደታሰሩ፣ ሽጉጥ ጭንቅላታቸው ላይ 

በመደገን ዛቻ እንደተፈፀመባቸው እና ምግብና ውሃ እንዳላገኙ ተነግሯል።  በምዕራብ 

ትግራይ የሚኖሩ ሲቪል ዜጎች በብሄር  ማንነታቸው ምክንያት ለእንግልትና ስቃይ 

መዳረጋቸው ተነግሯል።  በሌሎች ቦታዎች ደግሞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወታደሮች እና 

ተዋጊዎች እንዲሁም ድጋፍ አድርገዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሲቪሎች ማሰቃየት 



ተፈፅሞባቸዋል።  የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት እና የኢሰመኮ ጥምር 

ሪፖርት  እንደሚያመለክተው መጋቢት 24 ቀን በሳምረ የኤርትራ መከላከያ ሃይል ወታደሮች 

ከ600 ያላነሱ የትግራይ ተወላጆች የውስጥ ሱሪ ብቻ አስለብሰው ወይም ራቁታቸውን 

በከተማዋ በሰልፍ እንዲሄዱ አድርገዋል።  ሪፖርቱ አክሎም በሕወሓት የተማረኩት 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ወታደሮችን ህወሓት እንዴት ለህዝብ እይታ እንዳቀረባቸው 

ዘርዝሯል። 

በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ግጭት ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ ወገኖች መድፈርን እንደ አንድ የጦር 

መሳሪያ እንደተጠቀሙበት በስፋት ተዘግቧል፡፡ በዚህ ድርጊትም የኢትዮጵያ መከላከያ 

ሠራዊት፤ የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት እና የአማራ ክልል ልዩ ሃይል እና ተጓዳኝ የሚሊሺያ 

ቡድኖች  በብዙ ተወንጅለዋል። በየካቲት እና በሚያዝያ መካከል አምነስቲ ኢንተርናሽናል 

በመንግስት ሃይሎች የተፈጸሙ 1,288 የወሲብ ጥቃቶችን መዝግቧል።  በየካቲት ወርም 

የሴቶች፣ ሕጻናት እና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር በትግራይ የአስገድዶ መድፈር መስፋፋትን 

በመገንዘብ ውንጀላውን አጣርቶ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት ሪፖርት ለመላክ ግብረ 

ሃይል አቋቁሞ ነበር።  የትግራይ ሴቶች እና ልጃገረዶች የኢትዮጵያ ወታደራዊ ዩኒፎርም 

በለበሱ ወንዶች አስገድዶ መድፈር፣ የቡድን አስገድዶ መድፈር፣ ጾታዊ ባርነት፣ ብልትን ሆን 

ብሎ  መጉዳት፣ ጾታዊ ብዝበዛ እና እንግልት እንዲሁም ሌሎች ፆታን መሰረት ያደረጉ 

ጥቃቶች እንዳደርሱባቸው ለሀገር ውስጥና ለአለም አቀፍ ሚዲያዎች ተናግረዋል።  ከጥቃቱ 

የተረፉት እንደተናገሩት ነፍሰጡር እናቶች፣ አካል ጉዳተኛ ሴቶች እና ወጣት ልጃገረዶች 

የጥቃቱ ኢላማ እንደተደረጉ እና አንዳንድ ጊዜ አስገድዶ ደፋሪዎች ብሄር ተኮር አስነዋሪ 

ስድቦችን እንደተጠቀሙ ተናግረዋል።  አንዲት ሴት ለሮይተርስ እንደተናገረችው መቀሌ 

ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ዩኒፎርም የለበሱ ሰዎች የ12 አመት ወንድ ልጇን ከገደሉ በኋላ 

ወደ ካምፕ ወሰዷት፤ ከዚያም ከየካቲት ወር አጋማሽ እስከ ወሩ መጨረሻ ከሌሎች ሴቶች 

ጋር ታስራ ለ10 ቀናት ያህል በተደጋጋሚ እንደተደፈረች ተናግራለች።   በሌሎች ተመሳሳይ 

ዘገባዎች መሰረት ከጥቃት የተረፉ ሰዎች አጥቂዎቹ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወይም 

የኢትዮጵያ ወታደር ዩኒፎርም የለበሱ ኤርትራውያን መሆናቸውን ለመለየት መቸገራቸውን 

ተናግረዋል።  እንደ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ፅህፈት ቤት 

እና ኢሰመኮ ጥምር ሪፖርት በግጭቱ ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ጾታዊ እና ጾታን መሰረት 

ያደረጉ ጥቃቶች መፈጸማቸውን ለማመን የሚያስችሉ ማስረጃዎች ነበሩ ፡፡ በዚህም 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ የኤርትራ መከላከያ ሃይል እና ሕወሓት በተለያዩ በቡድን 



መድፈር ድርጊቶች ውስጥ እጃቸው አለበት ብሏል።  አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥቅምት 30 

ባወጣው ሪፖርት ከ12 በላይ በህወሓት ታጣቂዎች የተፈጸሙ የአስገድዶ መድፈር  

ድርጊቶችን መዝግቧል። 

በሰኔ ወር የጠቅላይ አቃቤ ህግ ፅህፈት ቤት አራት የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት  ወታደሮች 

አስገድዶ በመድፈር ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው ፍርድ ቤት እንደፈረደባቸው ገልጿል፤ 

በተጨማሪ ጾታዊ ጥቃት እና የአስገድዶ መድፈር ድርጊቶችን በመፈጸም የተጠረጠሩ 

የሰራዊት አባላት ላይ  ክስ መመስረቱን ገልጿል። 

ሕጻናት ወታደሮች፦  የመንግስት ሃይሎች እና ታጣቂ ቡድኖች ሕጻናትን ለወታደርነት 

መመልመላቸውን እና  ማሰማራታቸውን የሚገልጹ የተወሰኑ ሪፖርቶች ወጥተዋል። 

በነሀሴ ወር ታዳጊ የትግራይ ተወላጆች ሕወሓት ሕጻናትን በግዳጅ ለውትድርና እየመለመለ 

እንደነበር ለቢቢሲ ተናግረዋል።  ከሰኔ ወር ጀምሮ መንግስት ሕዋሓት ሕጻናትን ለውትድርና   

እየተጠቀመባቸው ነው ሲል  የከሰሰ ሲሆን የሕወሃት ቃል አቀባይ ግን ክሱን አስተባብለዋል። 

 የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን መስከረም 19 ቀን በደቡብ ኦሮሚያ በቦረና ዞን የሚገኙ 

ባለስልጣናት ወጣቶችን በግዳጅ ወደ ኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት  እንዲቀላቀሉ እያደረጉ 

መሆኑን ዘግበዋል።  የአካባቢው ባለስልጣናት እነዚህን ሪፖርቶች ፕሮፓጋንዳ ሲሉ ውድቅ 

አድርገዋቸዋል። 

ሌሎች ከግጭት ጋር የተያያዙ በደሎች፦  በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ከተፈጠረው ግጭት 

ጋር በተያያዘ፤ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ አለም አቀፍ ድርጅቶች ሰው ሰራሽ 

የሆነ ሰፊ ረሃብን ጨምሮ ሰብአዊ ቀውስ እየተከሰተ መሆኑን ጠቁመው እንደ ምግብ እና 

የህክምና አቅርቦቶች የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ላይ ለመርዳት 

እንደሚፈልጉ ተናግረዋል።   ሆኖም ግን መንግስት ሰብዓዊ እርዳታ ወደሚያስፈልጋቸው 

አካባቢዎች በተለይም ወደ ትግራይ እርዳታ እንዳይደርስ በከፍተኛ ሁኔታ እንቅፋት ሆኗል 

ወይም አግዷል።  በሰኔ ወር የመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ የሰብአዊ ድጋፍ ባለስልጣን 

ማርክ ሎውኮክ ወታደሮች ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ በሆኑ አካባቢዎች ከአንድ ሚሊዮን 

በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ሆን ብለው አቅርቦትን እየከለከሉ እንደሆነ  ለሮይተርስ “በእርግጠኝነት 

ምግብ እንደ አንድ የጦርነት መሳሪያነት ውሏል” ሲሉ ተናገረዋል።  መስከረም 28 ቀን ደግሞ 

መንግሥታዊ ያልሆነው ኢንተርአክሽን የተሰኘ ድርጅት “ረሃብ እንደ ጦር ስልት” ሲል 



ጠቅሶታል። 

ጥቅምት 24 የተመድ ሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን ቢሮ እና ኢሰመኮ ጥምር ሪፖርት 

መሰረት በግጭቱ ውስጥ ያሉ ሁሉም ወገኖች፤ ማለትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት፣ 

የኤርትራ መከላከያ ሃይል እና ሕወሓት በሰላማዊ ሰዎች እና በሲቪል ቁሶች ማለትም 

በቤቶች፣ በትምህርት ቤቶች፣ በሆስፒታሎች እና በአምልኮ ቦታዎች ላይ በቀጥታ ጥቃት 

እንዳደረሱ የሚያሳዩ አሳማኝ ዘገባዎች ነበሩ።   በተጨማሪም ሁሉም በግጭቱ ውስጥ  

የተሳተፉት ሃይሎች ከፍተኛ ንብረት ማውደማቸውን እንዲሁም ሰላማዊ ዜጎችን በኃይል 

ማፈናቀላቸውን የሚያሳዩ ሪፓርቶች ነበሩ። 

ክፍል 2. የሲቪል መብቶች መከበር 

ሀ. ለፕሬስ እና ለሌሎች የሚዲያ አባላትን ጨምሮ ሀሳብን በነጻነት 

የመግለጽ መብት 

ሕገ መንግሥቱ እና ሌሎች ሕጎች ለፕሬስ  እና ለሌሎች የመገናኛ ብዙሃንን ባለሙያዎች 

ጨምሮ የመናገር ነፃነትን ይደነግጋሉ፤  በተለይም በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል ከተነሳው 

ግጭት ጋር ተያይዞ መንግስት ይህንን መብት  ለማክበር የሚያደርግው ጥረት  ተዳክሟል ።  

ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች ፌዴሬሽን፣ የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ፣ ድንበር የለሽ የጋዜጠኞች 

ቡድን እና ፍሪደም ሃውስን  የመሰሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የፕሬስ ነፃነት ማሽቆልቆሉን 

ሪፖርት አድርገዋል። 

ሃሳብን የመግለጽ ነፃነት፦  ጠቅላይ ሚንስትር አብይ ወደ ስልጣን በመጡበት ወቅት 

የመናገር ነፃነት ለሀገሪቱ የወደፊት እጣ ፈንታ ወሳኝ መሆኑን ተናግረው ነበር።  ይህንንም 

ተከትሎ መንግስትን በመተቸት ምክንያት የሚደርሱ እንደ እስራት፣ መያዝ፣ ማጎሳቆል እና 

ማዋከብ የመሳሰሉ ድርጊቶች በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሳቸውን መንግሥታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች ዘግበው ነበር።  ሆኖም ግን በሪፖርት ዓመቱ መንግሥት  የሚሰነዘሩበትን ትችቶች 

ለመቀበል  ያለው ፍላጎ ቀንሷል፤ ይህንንም የመናገር ነፃነትን በመገደብ ጠቁሟል። 

ኦንላይን ሚዲያን ጨምሮ የፕሬስ እና የሌሎች ሚዲያ አባላት ሃሳብን በነጻነት 

የመግለጽ መብት፦  ምንም እንኳ በሃገሪቱ ነጻ ሚዲያ የነቃ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም 

መንግስትን የሚተቹ ጋዜጠኞች በተለየ ወከባ፣ ማስፈራራት እና ሌሎች ክልከላዎች  



ይደረግባቸዋል፤ ይህ ደግሞ በተለይም በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል ከተከሰተው ግጭት እና 

ሰብአዊ ቀውስ ጋር በተያያዝ በስፋት ተስተውሏል።  መንግስት በሁሉም ሚዲያዎች ላይ 

ክትትል የሚያደርገው፣ ፍቃድ የሚሰጠው እና አዋጆችን የሚያወጣውን አካል፤ ማለትም 

የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንን አዋጅ  በሚያዝያ ወር  በማሻሻል አዲሱን የኢትዮጵያ 

መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን (ኢመብባ)ን  አቋቁሟል።  ምንም እንኳን አንዳንድ ዘገባዎች  

ለውጡ ለመገናኛ ብዙሃን ነፃነት መሻሻል አዎንታዊ ሚና አለው ቢሉም  የኢትዮጵያ 

ብሮድካስት ባለስልጣን አንዳንድ የፕሬስ ነፃነቶችን ሲገድብ ተስተውሏል። 

እንደ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዘገባ ከሆነ በሪፖርት አመቱ 20 የህዝብ ፣ 38 

የንግድ ፣ 58 የማህበረሰብ ሚዲያዎች እና ሶስት በክፍያ የሚሰጥ አገልግሎት ላይ 

የተመሰረቱ (የኬብል ጣቢያዎች) ሀገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ።  በተጨማሪም በአማርኛ እና 

በእንግሊዝኛ የሚታተሙ ስምንት ጋዜጦች እና 31 ሀገራዊ እና ክልላዊ ትኩርት ያላቸው እና 

በአብዛኛው ገለልተኛ የሆኑ የቴሌቭዥን ጣቢያዎች ነበሩ።  የማህበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎች 

የተስፋፉ ሲሆን፤ ሬዲዮም በሃገሪቱ ውስጥ በጣም ተወዳጁ እና ተደራሽ  የመገናኛ ብዙሃን 

ሆኖ ቀጥሏል። 

ገና በማደግ ላይ ያለው የሚዲያ ዘርፍ የማያቋርጡ ፈተናዎች ተጋርጠውበታል።  አብዛኛዎቹ 

የግል ጣቢያዎች የባለቤቶቻቸውን የፖለቲካ አመለካከት  የሚያንጸባርቁ ሲሆን፤ በሃገሪቱ 

ያሉ ብዙዎቹ ጋዜጠኞች በዘርፉ ስልጠና ይጎድላቸዋል።  ክልሎችን መሰረታቸው ያደረጉ የዜና 

አውታሮች  እና የማህበራዊ ሚዲያ ተጽእኖ ፈጣሪዎች ብዙ ጊዜ የአንድ ወይንም የሌላ ብሄር 

ጥቅም ላይ ያተኮሩ  ተመሳሳይ  መልእክቶችን እንደ "ገደል ማሚቶ"   ይደጋግማሉ።  የዜና 

አውታሮች ተፎካካሪ  በሚሉት ብሔር ተወላጆች ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን 

ያድበሰብሳሉ፤ የጉዳት መጠኑን ቀንሰው ይዘግባሉ፣ ያጣጥሉታል ወይንም ተዓማኒነቱ 

የሚያጠያይቅ ዘገባ ይሰራሉ። 

አመጽና ማዋከብ ፦    የመንግስት የጸጥታ ሃይሎች ጥር 11 ቀን በትግራይ ዋና ከተማ 

በመቀሌ የትግራይ ቲቪ ጋዜጠኛ የነበረውን ዳዊት ከበደ እና ጓደኛውን በረከት በርሄን 

በከተማው ተጥሎ የነበረውን  የሰአት እላፊ  ገደብ ጥሰዋል በሚል ተኩሰው ገድለዋቸዋል።  

ቀደም ብሎ መንግስት ዳዊትን በህዳር 2012 ይዞ  ያለ ክስ  አቆይቶት የነበረ ሲሆን 

በመጨረሻም የውሸት መረጃ በማተም እና የመንግስትን ገፅታ በማበላሸት ክስ 

መሥርቶበታል።  አንዳንድ ዘገባዎች ግድያውን ዳዊት ትግራይ ላይ ከሰራቸው ዘገባዎች ጋር 



ያያይዙታል። 

 ሶስት የታጠቁ ሰዎች  የሎስ አንጀለስ ታይምስ እና የአልጀዚራ የአዲስ አበባ  ወኪል  የሆነች 

ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳን ህወሓትን በመደገፍ ውሸት አሰራጭተሻል በሚል የካቲት 3 ቀን ቤቷን 

በሃይል ሰብረው ገብተዋል  ።  ሰርጎ ገቦቹ ትግራይ ውስጥ የኤርትራ ወታደሮች እንዳሉ 

የሚያሳዩ ፎቶግራፎች የያዙ  የሉሲ ካሳን ኮምፒውተር እና ፍላሽ ሰርቀዋል።  ቤቷ ላይ 

የደረሰውን ወረራ በኋላም  ፀብጫሪ ከሆኑ የህዝብ እና የግል መጓጓዣ አሽከርካሪዎች ወከባ 

እና የቃል ስድብ እንደደረሰባት ተናግራለች። 

 የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የካቲት 20 ቀን  ፍፁም ብርሃኑ ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እና 

አሉላ አካሉ ለፋይናንሻል ታይምስ ትርጉም የሚሰሩ ሁለት ባለሙያዎችን በቁጥጥር ስር 

አውሏል።  በወቅቱም አንዱ ወታደር “ከገደልኳችሁ በኋላ ጋዜጠኞቹ በመቀሌ  የተጣለውን 

የሰዓት እላፊ በመጣሳቸው ተገድለዋል እላለሁ” በማለት ዛተብኝ ሲል ፍፁም ተናግሯል።  

ምንም እንኳ በወቅቱ ለእስር የተዳረገበት ይፋዊ ምክንያት ባይኖርም ከግዜ በኋላ 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ፍፁም የ“ትግራይ ሚዲያ ሀውስ” ውስጥ የሚሰራ ጋዜጠኛ 

ነው ብሏል። 

 መንግስት ለኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ እና የአየርላንዳዊው ዜጋ ሲሞን ማርክ  ሰጥቶት 

የነበረውን የሚዲያ ፈቃድ ከትግራይ የሪፖርት ጉዞ ከተመለሰ በኋላ  በመጋቢት ወር ላይ 

ሰርዟል።  በመቀጠልም  መንግስት ግንቦት 12 ቀን ማርክን በቁጥጥር ስር ካዋለው በኋላ 

ወደአየር ማረፊያ ወስዶ ለስምንት ሰአታት   ካቆየው በኋላ  ምንም እንኳን የመኖሪያ ፈቃዱ 

እስከ ጥቅምት ድረስ የሚሰራ ቢሆንም ያለምንም ማብራሪያ ከሀገር አባርሮታል።  ይህንን 

ተከትሎ አንዳንድ ዘገባዎች ማርክ ስለ ትግራይ ባዘጋጃቸው መንግስትን የሚተቹ ዘገባዎች 

ምክንያት  ከሀገር አስወጥቶታል ሲሉ ይከሳሉ። 

በጽሁፍ/በቃል ስም ማጥፋት ሕጎች፦   ሃይማኖትን እና የሃይማኖታዊ ሥርዓትን 

መስደብ ወንጀል መሆኑን ለማስቀረት የሚሰራ 'ኢንድ ብላስፈሚ' የተሰኘ መንግሥታዊ 

ያልሆነ ድርጅት እንደዘገበው የሃገሪቱ ህግ በሃይማኖታዊ ቦታዎች ወይም ሥነ ሥርዓቶች ላይ 

ዘለፋ ወይም ማሾፍ ላይ የወንጀል ቅጣት ይደነግጋል። 

ብሔራዊ ደህንነት፦  መንግሥት  ብሔራዊ ደኅንነትን   በመጥቀስ አንዳንድ ጋዜጠኞች 

ላይ ክስ መሰርቶባቸዋል። 



 የፌደራል ፖሊስ ከሰኔ 23 እስከ  25 ባለው ጊዜ ውስጥ ከአውሎ ሚዲያ ሴንተር እና ከኢትዮ 

ፎረም 12 ጋዜጠኞችን፤ በተጨማሪም ስድስት የአውሎ ሚዲያ ሴንተር ሰራተኞች ከህወሓት 

ጋር ግንኙነት አላቸው ብሎ በቁጥጥር ስር አውሏል።   ፖሊስ 10ሩን የአውሎ ሚዲያ ሴንተር 

ሰራተኞች በአፋር ክልል ለ41 ቀናት ካሰራቸው በኋላ  ነሐሴ 3 ቀን ለቅቋቸዋል።  ፖሊስ ቀሪ 

አራት ጋዜጠኞችን በእስር ላይ አቆይቷል፦  አበበ ባዩ፣ በቃሉ አላምረው፣ ፋኑኤል ክንፉ እና 

ያየሰው ሽመልስን፤  ቆይቶም በነሀሴ 7  ጋዜጠኞቹን በ5,000 ብር ($116 ዶላር) ዋስ 

ፈቷቸዋል።  ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ላይ  ሕጋዊ ሂደትን አልተከተሉም ወይም መደበኛ 

ክስም አላቀረቡም።  ቀደም ሲል አውሎ ሚዲያ እና ኢትዮ ፎረም  በትግራይ ተወላጆች ላይ 

የሚደርሰውን በደል በሰፊው ዘግበው ነበር። 

    የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በሀምሌ ወር ሃገራዊ የዜና መጽሔት የሆነውን 

አዲስ ስታንዳርድ "የትግራይ መከላከያ ሰራዊት" የሚለውን ስም በሪፓርቱ ላይ 

በመጠቀሙ የስራ ፈቃዱን ሰርዟል።   ባለስልጣኑ አዲስ ስታንዳርድ  ህወሓት  ይደግፋል  

በማለት የውሳኔውን ትክክልኛነት አስረድቷል።  የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን  

ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዮናታን ተስፋዬ ህገወጥ እና "አሸባሪ ቡድኖችን ህጋዊ 

የሚያደርግ" ይዘት በማተም የሀገሪቱን ብሄራዊ ደህንነት አደጋ ላይ እየጣለ በመሆኑ 

መጽሄቱን አገድነው ሲሉ  ለጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ተናግረዋል ። 

መንግስታዊ ያልሆነ ተጽእኖ፦  የአማፂው  የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት (ኦነሠ)-ሸኔ  

የሚቆጣጠራቸው አካባቢዎች ለጋዜጠኞች ያልተፈቀዱ ተብለው  ይታሰባሉ።   ከኦነሠ-ሸኔ  

ጋር ግንኙነት ያለው  እና አባ ቶርቤ የተሰኘው ገዳይ ቡድን  ግንቦት 1 ቀን የኦሮሚያ 

ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ዘጋቢ እና አስተባባሪ የነበረውን ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳ ወደ ቤቱ 

እየሄደ እያለ ተኩሶ ገድሎታል ተብሏል።  ምንም እንኳ የተገደለበት ምክንያት በፍፁም 

ተለይቶ ባይታወቅም ሪፖርቶች ለግድያው ተጠያቂው ኦነሠ-ሸኔ እና አጋሮቹ ናቸው ይላሉ።  

በሌላ በኩል የኦነሠ-ሸኔ ምዕራባዊ ዞን ቃል አቀባይ የፌዴራል መንግስትን በግድያው 

ወንጅሏል።  ሁለቱም ወገን፤ ማለትም ኦነሠ-ሸኔ እና መንግስት ለግድያው ሃላፊነቱን 

አልወሰዱም። 

የበይነመረብ ነፃነት 

መንግሥት በተለይም ደግሞ የውስጥ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች የኢንተርኔት 



አገልግሎትንና የማህበራዊ ድረ-ገጾችን አልፎ አልፎ ገድቧል ፣  አቋርጧል ።  መንግስት   

በሚያስተዳድረው  ኢትዮቴሌኮም አማካኝነት በቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉ  ላይ ያለውን ፍፁም 

የበላይነት በመጠቀም በመላው አገሪቱ እና አንዳንዴም በከፊል በክልል በሚደረጉ 

ክልከላዎችን  በማድረግ የበይነመረብ ሚዲያውን መቆጣጠር  ችሏል። 

በትግራይ ክልል የስልክ፣ የሞባይል ስልክ እና የኢንተርኔት አገልግሎቶች ከህዳር 2013  ጀምሮ 

ተዘግተዋል፤  በሪፖርት ዓመቱ መጨረሻም በአብዛኛዎቹ የትግራይ አካባቢዎች የኢንተርኔት 

አገልግሎት እንደተቋረጠ ይገኛል።  በሌሎች አካባቢዎችም  መንግስት ጠል የሆኑ ስሜቶችን 

ይገልጻሉ ወይም ያበረታታሉ ተብለው በሚጠረጠሩ ድረ-ገጾች እና የማህበራዊ ሚዲያ 

መድረኮች ላይ ያነጣጠረ መቋረጥ አልፎ አልፎ እንደሚደረግ ሪፖርቶች ያመላክታሉ(ክፍል 

1. ረ. ይመልከቱ)። 

ግንቦት 9 ቀን መንግስት ፌስቡክን፣ ኢንስታግራምን፣ ዋትስአፕን እና ፌስቡክ ሜሴንጀርን 

ለብዙ ሰዓታት አግዷል።  በዕለቱትዊተር፣ ዩቲዩብ፣ ስናፕቻት፤ ሊንክድኢን እና ሬዲትን 

ጨምሮ ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች  በገደቡ አልተካተቱም። 

የጥላቻ ንግግር እና የሀሰት መረጃ  ስርጭትን  ለመከላከልየወጣው አዋጅ በማህበራዊ 

ሚዲያ የሚተላለፉ የጥላቻ ንግግሮችንም  ያካትታል።  ህጉ የጥላቻ ንግግርን ወይም 

ሀሰተኛ መረጃን በሞገድ፣ በህትመት ወይም ማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅሞበጽሁፍ፣ 

በምስል፣ በድምጽ አልያም በቪዲዮ ማሰራጨትን ይከለክላል።  በተደነገገው ህግ መሰረት 

ጥፋተኛ ከሁለት አመት በማይበልጥ እስራት ወይም ከፍተኛ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል።  

ህጉን በመተላለፍ የተከሰሰ ሰው አንድ አመት በማይበልጥ እስራት ወይም የገንዘብ ቅጣት 

ሊበየንበት ይችላል።  ነገር ግን ምናልባት በጥላቻ ንግግሩ ምክንያት አንድ ሰው ወይም 

ቡድን ጥቃት  ከደረሰበት ቅጣቱ ከአንድ አመት እስከ አምስት አመት ወደሚደርስ እስራት 

ሊያድግ ይችላል።  ምናልባት አንድ ሰው የጥላቻ ንግግር ወይም የሀሰት መረጃን 

በብሮድካስት በህትመት ሚዲያ ወይም ከ5,000 በላይ ተከታዮች ባሉት የማህበራዊ ሚዲያ 

አካውንት በማሰራጨት ከተከሰሰ እና ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ከአንድ እስከ ሶስት አመት 

የሚደርስ እስራት ወይም የገንዘብ ቅጣት ይጠብቀዋል። 

የአካዳሚክ ነፃነት እና ባህላዊ ሁነቶች 

የአካዳሚክ ሥርዓተ-ትምህርትን የሚቆጣጠሩት ሕጎች በ2001 በወጣው አዋጅ ላይ 



የተመሰረቱ ናቸው:: ህጉም የአካዳሚክ ነፃነት ከአለም አቀፍ መልካም ተሞክሮ እና የባህል 

ኃላፊነት መስፈርቶች ጋር በማጣጣም እንዲተገበር በመደንገግ ነፃነቱን የሚገድብ ነው። 

ባህላዊ ዝግጅቶች እና ክብረ በዓላት አልተከለከሉም ነበር።   በየዓመቱ በምርት መሰብሰቢያ 

ግዜ የሚከበረው   የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ለሁለተኛ ጊዜ ተከብሯል። በአከባብሩም 

በብሄር ኦሮሞ የሆኑ ሰዎች በነጻነት ተሰባስበው፣ ጎዳናዎችን አስጊጠው የኦሮምኛ 

ሙዚቃዎችን ይጫወቱ  ነበር።  ከ2013 በፊት የኢሬቻ በዓል ከአዲስ አበባ ውጭ በኦሮሚያ 

ክልል ብቻ ይከበር ነበር ። 

ለ. ሰላማዊ የመሰብሰብ እና የመደራጀት ነፃነት 

ሕገ መንግሥቱና ሌሎች ሕጎች ሰላማዊ  በሆነ መልኩ የመሰብሰብና የመደራጀት ነፃነቶችን 

ይደነግጋሉ፤ በአጠቃላይ ሲታይ መንግሥት እነዚህን መብቶች ያከብራል።  ሆኖም ሰላማዊ 

ሰልፍ ለማድረግ ፍቃድ ስለሚያስፈልግ፤ እውቅና ያልተሰጣቸውን ሰልፎችን ማካሄድ የህግ 

ተጠያቂነትን ሊያስከትል ይችላል። 

ሰላማዊ የመሰብሰብ ነፃነት 

በትጥቅ የታገዘ ግጭትን እና ቦታውን የሚሰንድ አክሌድ(ACLED) የተሰኘ የመረጃ ቋት 

እንደዘገበው ሀገሪቱ ውስጥ በአማካይ በየሶስት ሳምንታቱ፤ ወይንም ከዚህ በላይ ሰላማዊ 

ሰልፎች ተካሂደው ነበር። የአክሌድ የመረጃ ቋት እንደዘገበው አብዛኞቹ ሰልፎች ሰላማዊ 

የነበሩ ሲሆኑ፤  የጸጥታ ሃይሎች በአምስት ሰላማዊ ሰልፎች ላይ ከልክ ያለፈ ሃይል እና በ17 

ደግሞ የተመጠነ የሃይል ምላሽ ሰጥተዋል። 

በአማራ ክልል መራዊ ከተማ ግንቦት 13 ቀን የብልጽግና ፓርቲን ለመደገፍ በተደረገ ሰልፍ 

ላይ የጸጥታ ሃይሎች በትንሹ አራት ሰዎች መግደላቸውን እና በግምት ወደ 20 የሚጠጉ 

ማቁሰላቸው ተዘግቧል።  በሰልፉ ላይ የነበሩ አንዳንድ ወጣቶች ዝግጅቱን ለማደናቀፍ 

በመሞከራቸው የጸጥታ ሃይሎች ጣልቃ መግባታቸውን የክልሉ ፖሊስ አስታውቋል።  

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የተባለው ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ባወጣው መግለጫ   

“የጸጥታ ሃይሎች በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ባሰሙ ተማሪዎች ላይ የወሰዱት 

እርምጃ” ለሞት እና ጉዳት ምክንያት መሆኑን ገልጿል። 



ሐ. የሃይማኖት ነፃነት 

ይህንን አድራሻ፦https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ በመጠቀም የአሜሪካን 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የዓለም አቀፍ ሐይማኖቶች ነጻነትን ሪፖርት ይመልከቱ። 

መ. የመንቀሳቀስ ነፃነት እና ከአገር የመውጣት መብት 

የሃገሪቱ ሕግ በሃገር ውስጥ የመንቀሳቀስ፣ የውጭ ጉዞ የማድረግ፣ ለቋሚ ኑሮ ውጭ 

የመሄድ  እና ወደ አገር የመመለስ ነፃነትን የሚደነግግ ሲሆን በአጠቃላይ ሲታይ መንግሥት 

እነዚህን መብቶች ያከብራል። 

የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ፦   የሀገር ውስጥ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ያልተገደበ ነበር። 

ሆኖም ግን ትግራይ ክልል እየቀጠለ ካለው ግጭት ጋር ተያይዞ ወደ ክልሉ መግባት እና 

መውጣት እንደተከለከለ ነበር፤ በከፊል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና በምዕራብ ኦሮሚያ ግጭት 

በሚታይባቸው ቦታዎች ተመሳሳይ ነበር፡፡ ትግራይን ከሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ጋር 

የሚያገናኙት በርካታ መንገዶችም የተዘጉ ነበሩ፡፡ የፌደራል እና የክልል ባለስልጣናት በአፋር 

ክልል ሰመራን ወደ ትግራይ በሚያገናኘው መንገድ ላይ በርካታ  የፍተሻ ኬላዎችን 

በመዘርጋታቸው ሰብአዊ ዕርዳታ ለማድረስ የሚሹትን ጨምሮ የጉዞ እንቅፋት ሆኖባችዋል። 

ሠ. የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች  ሁኔታ እና አያያዝ 

የአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት (IOM) የተፈናቃዮች መከታተያ ማትሪክስ 

እንደሚያሳየው እስከ ከመስከረም 24 በሃገሪቱ ውስጥ በግምት 4.2 ሚሊዮን ተፈናቃዮች 

1,957 በሚሆኑ ቦታዎች ተሰራጭተዋል ።  ይህም በ2013 ከነበረው የተፈናቃዮች ቁጥር 

በእጥፍ ጨምሯል (ባለፈው ዓመት የአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት (IOM) 1.8 ሚሊዮን 

ተፈናቃዮች መኖራቸውን ነበር የገመተው)።  እንደ የዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት 

(IOM) ግምት ከትግራይ ተነስቶ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች በተስፋፋው ግጭት 

ምክንያት 2.1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ተፈናቅለዋል ብሏል።  በቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና 

ኦሮሚያ ክልሎችም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በሃገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች ነበሩ።  የአለም 

አቀፉ የስደተኞች ድርጅት (IOM) እንደሚለው ግጭቶች ለመፈናቀል ቀዳሚ ምክንያት 

ሆነው ቀጥለዋል፤ ከዚያም ድርቅ፣ ጎርፍ እና ማህበራዊ ውጥረቶች ተጨማሪ ምክንያቶች 

ናቸው። 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


የአለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት (IOM) ግኝት እንደሚያስረዳው የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች 

የመሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት እና ቋሚ መተዳደሪያ የሚፈጥሩበት እድል  ውስን ነበር፡

፡ በተጨማሪም  ለቀጣይ ብጥብጥ ተጋላጭ መሆናቸውን፣ የትምህርት እድል ማጣታቸውን 

እና የጤና ግልጋሎት የማያገኙ መሆንን ጨምሮ ከፍተኛ የደህንነት ስጋ እንዳጋጠማቸው 

አረጋግጧል።  ብዙ ተፈናቃዮች ባሉባቸው ቦታዎች ደግሞ የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች 

የምግብ እጥረት እንደገጠማቸው ተናግረዋል፤ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ እገዳዎች ምክንያትም 

የዋና ሸቀጣ ሸቀጦች አቅርቦት  ቀንሷል።  አንዳንዴም  መንግስት ለፀጥታ እና ለዘላቂነት በቂ 

ዝግጅት ሳያደርግ ተፈናቃዮች እንዲመለሱ  አበክሮ ያበረታታ ነበር። 

ረ. የስደተኞች ጥበቃ 

ለተፈናቃዮች፣ ለስደተኞች፣ለተመላሽ ስደተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎች እንዲሁም ሌሎች 

ተመሳሳይ ትኩረት ለሚሹ  ሰዎች ጥበቃ እና እርዳታን በማስፋፋት ረገድ መንግስት 

ከተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር (UNHCR) ቢሮ እና ከሌሎች 

የሰብአዊ ድርጅቶች ጋር ተባብሯል ።  ነገር ግን መንግስት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች 

ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) እና ሌሎች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች በትግራይ ክልል ውስጥ 

ለሚገኙ ስደተኞች እና ሌሎች የተቸገሩ ሰዎች የህይወት አድን ርዳታ እንዲያገኙ እና 

እንዲያደርሱ አልፈቀደም። 

ጥገኝነት መጠየቅ:-  የሃገሪቱ ሕግ የጥገኝነት ወይም የስደተተኝነት ጥያቄን ማስተናገድን 

ይደነግጋል፡፡መንግስትም ስደተኞችን ለመቀበል  እና ከለላ ለመስጠት የስደተኛ ደረጃ 

መወሰኛ ስርዓትን ተጠቅሟል።  የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን 

(UNHCR) ሪፖርት እንዳደረገው መንግስት በ2013 ለኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቂዎች 

የመጀመሪያ ደረጃ እውቅና መስጠቱን ስላቆመ የኤርትራ ስደተኞችን አላስመዘገበም።  

ይህም በስደተኛ ደረጃ ያልተመዘገቡ  ኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቂዎች እንዲበዙ አድርጓል። 

የትግራይ ግጭት ለኤርትራውያን ስደተኞች በሚደረግ ከለላ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ማሳደሩን 

ቀጥሏል። መንግስት በየካቲት ወር ላይ በትግራይ የሚገኙ ኤርትራዊያን ስደተኞችን 

ከሚያስተናግዱ አራት የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ሽመልባ እና ህጻጽ የተሰኙ ሁለት ካምፖች 

በጦርነቱ ምክንያት ከወደሙ በኋላ ዘግቷቸዋል።  በመሆኑም በሽመልባ እና ህጻጽ ይኖሩ 

የነበሩት ወደ 32,000 የሚጠጉ ስደተኞች ተፈናቅለዋል፡፡ አንዳንዶቹ በደቡብ ትግራይ 



ወደሚገኘው ማይ ዓይኒ እና አዲ ሀሩሽ ካምፖች፣ ከፊሎቹ ወደ አዲስ አበባ ተዛውረዋል፤ 

ሌሎች ደግሞ ትግራይ ውስጥ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል።  የተባበሩት መንግስታት 

የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ከጥቅምት ወር ጀምሮ ከ6,000 በላይ 

ኤርትራውያን ስደተኞች ያሉበትን ትክክለኛ ቦታ ሊያውቅ አልቻለም።  በማይ ዓይኒ እና 

በአዲ ሀሩሽ ካምፖች ውስጥ ያሉ ስደተኞች ለወራት የህይወት አድን እርዳታ ተነፍገው ነበር፤ 

እንዲሁም በታጠቁ አንጃዎች ማሸማቀቅ እና ጥቃት ደርሶባቸዋል።  የተባበሩት መንግስታት 

የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) በአማራ ክልል በዳባት የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ 

በማቋቋም ከማይ አይኒ እና አዲ ሀሩሽ የተፈናቀሉ ስደተኞችን መልሶ ለማስፈር እየሰራ 

ቢሆንም እስከ ጥቅምት ወር ድረስ በአካባቢው በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ማስፈሩን 

ማከናወን አልቻለም። 

የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ከሪፖርት ዓመቱ ጀምሮ 

ከደቡብ ሱዳን ለሚመጡ ጥገኝነት ጠያቂዎች የአሰራር ሂደት ለውጥ መደረጉን   ገልጿል፡፡ 

ይህም ልክ እንደገቡ ከሚሰጥ የስደተኝንት  ቅድመ እውቅና ይልቅ ስደተኝነትን  ለመወሰን 

የቡድን ማጣሪያ ሂደት ማከናወንን ግድ ብሏል።  

የመንቀሳቀስ ነፃነት፦   የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ (ARRA) በሰኔ 

2012 ስደተኞች የተወሰኑ መስፈርቶችን ካሟሉ  ከካምፕ ውጭም እንዲኖሩ የሚፈቅድ 

መመሪያ አውጥቷል። 

ሥራ፦  የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ (ARRA) ሰኔ 2012 ላይ በ2011 

የወጣዉን የስደተኞች አዋጅ ለማስፈፀም መመሪያ አውጥቷል፡፡ መመሪያውም የስደተኞች 

የመስራት መብት የሚተገበርበትን መንገድ  በዝርዝር ይዟል።  በዚህም መሰረት ስደተኞች 

ከአካባቢው ዜጐች ጋር በጋራ ፕሮጀክት ላይ ከተሰማሩ፣  በዜጎች  ሊሸፈኑ  ባልቻሉ የስራ 

መስኮች ወይም ራሳቸው በፈጠሩት ሥራ ላይ የመስራት መብቶች ተደንግገዋል።  

የስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች ጉዳይ ኤጀንሲ (ARRA) እንደሚለውእስከ ሰኔ ወር ባለው 

ግዜ ውስጥ በፕሮግራሙ ወደ 5,000 የሚጠጉ የስራ ፈቃዶች ተሰጥተዋል። 

የመሠረታዊ አገልግሎቶች ተደራሽነት፦  አስፈላጊውን ፈተና ያለፉ ስደተኛ ተማሪዎች 

በመንግስት እና በየተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (UNHCR) ክፍያ 

ወደ ዩኒቨርሲቲዎች መግባት ይችላሉ። 



ዘላቂ መፍትሄዎች፦  መንግስት ስደተኞችን በሀገሪቱ እንዲኖሩ ቢፈቅድም ዜግነት ማግኘት 

የሚችሉበትን መንገድ  ወይም ከማሕበረሰቡ ጋር  የሚዋሃዱበትን መንገድ 

አላስቀመጠምስ። 

ክፍል 3. በፖለቲካ ሂደት የመሳተፍ ነፃነት 

ህገ መንግስቱ እና ሌሎች ህጎች ዜጎች ነጻ እና ፍትሃዊ በሆነ፤ በሚስጥር 

ድምጽ  በሚካሄድ እና ሁሉን በእኩልነት ባሳተፈ ወቅታዊ ምርጫ 

መንግስታቸውን እንዲመርጡ አስቻይ ናቸው፡፡ ምርጫዎች እና የፖለቲካ 

ተሳትፎ 

የቅርብ ጊዜ ምርጫዎች፦  ምንም እንኳን  በአለም አቀፉ ማህበረሰብ በፀጥታ ስጋት  

የአለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢዎች ካለመገኘታቸው ጋር በተያያዘ  ምርጫው እንዲያራዝም 

ግፊት ቢደረግም በሀገሪቱ ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ሰኔ 14 ተካሄዷል።   የአውሮፓ 

ህብረት (EU) የምርጫ ታዛቢ ሉዑኩን “በቁልፍ መለኪያዎች ላይ ስምምነት አለመኖር”ን 

ምክንያት በማድረግ በታዛቢነት እንዳይሳተፍ  አድርጓል።  ህብረቱ የሃገሪቱ ባለስልጣናት 

ለሉዑክ ቡድኑ ነፃነት ማረጋገጫ አልሰጡም እንዲሁም ለአባላቱ ደሕንነት ሲባል የግንኙነት 

መሳሪያዎችን ወደ ሃገር ውስጥ እንዲያስገቡ አልፈቀዱም በማለት ከሰዋል።  በወቅቱም 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ (NEBE) ምርጫውን በሀገር ውስጥ ህግ መሰረትና 

አለም አቀፍ ደረጃን በጠበቀ መልኩ ለማካሄድ እየጣርን ነው ሲል ምላሽ ሰጥቷል። 

የሀገር ውስጥ እና አለምአቀፍ ገለልተኛ ታዛቢዎች የሰኔ 14ቱ ምርጫ ሰላማዊ እንደነበር 

ይስማማሉ።  ታዛቢዎቹ ምርጫውን በሀገሪቱ የዴሞክራሲያዊ ጉዞ ላይ አወንታዊ እርምጃ 

እንደፈጠረ ሲቀበሉ፤ በሀገሪቱ ያሉ የምርጫ ጣቢያዎች ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ 

ስለነበራቸው በድምፅ መስጫ ቀን የታየው መጨናነቅ እና  የጸጥታ ችግሮች እንደ ተግዳሮ 

ጠቅሰዋል።  ምርጫው የተካሄደውም ሃገሪቱ በከፍተኛ አለመረጋጋት ውስጥ ሆና፤ 

እንዲሁም በብሔሮች እና በማህበረሰቦች መካከል እርስ በርስ ግጭት ባለበት፤ ለሁሉም 

ዜጎች ነፃና ፍትሃዊ ባልሆነ የምርጫ ሂደት እንደነበረም ታዛቢዎች በተጨማሪ ጠቁመዋል።  

ምንም እንኳ አንዳንድ ትላልቅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከምርጫው እራሳቸውን ቢያገገሉም 

ታዛቢዎቹ እንደገመገሙት ውጤቱ በአጠቃላይ የአብዛኛውን ዜጋ ፍላጎት አንጸባርቋል።  

እንደ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ (NEBE) ሪፖርት በምርጫው ከተሳተፉት 47 



ፓርቲዎች መካከል 30ዎቹ በ160 የምርጫ ክልሎች በነበረ የምርጫ ሂደት ላይ ቅሬታቸውን 

አቅርበዋል። 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ (NEBE) ሐምሌ 3 ቀን 2010 ከ547 የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ውክልና የያዙ ምርጫ ክልሎችን የ423ቱን (ከአጠቃላይ 77 በመቶ) ውጤት 

አሳውቋል።  ቦርዱ በሶማሌ፣ በሐረሪ እና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልሎች 

ለተጨማሪ 47 የምርጫ ክልሎች (9 በመቶውን የመራጭ ሕዝብ የሚያካትት) ሁለተኛ ዙር 

ምርጫ በመስከረም 20 ቀን አካሂዷል።   ሰኔ 14 ቀን ምርጫ ከተደረገባቸው ውስጥ 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ (NEBE)   በ11 የምርጫ ክልሎች በድጋሚ ምርጫ 

አካሂዷል፤ ነገር ግን ቦርዱም ሆነ ፍርድ ቤቶች በድጋሚ ምርጫ መደረግን የሚጠይቁ 

ጉድለቶች እንደነበሩ   አልገለጹም።  ባለሥልጣናቱ ለተጨማሪ 74 የምርጫ ክልሎች 

(በግምት ከአጠቃላይ 14 በመቶ) ምርጫን ለሌላ ጊዜ በማራዘማቸው ወደፊት ምርጫ 

ማካሄድን አስፈላጊ አድርጎታል፡፡ ከነዚህም ውስጥ በዋነኛነት  በትግራይ ክልል ውስጥ 

የሚገኙት 38 የምርጫ ክልሎች  ሲሆኑ ሌሎች 35 የምርጫ ክልሎች ደግሞ በአብዛኛዎቹ 

ክልሎች የተሰራጩ ሆነው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (HOPR) መቀመጫዎች ውስጥ 7 

በመቶውን ይወክላሉ። በጠቅላይ ሚንስትር አብይ የሚመራው ብልፅግና ፓርቲ 96 በመቶ 

መቀመጫዎችን አሸንፎ ምርጫውን በበላይነት አጠናቋል።  የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

(HOPR) እና የፌዴሬሽን ምክር ቤት፤ ማለትም የሃገሪቱ የታችኛው እና የላይኛው ምክር 

ቤቶች በቅደም ተከተል መስከረም 24 ቀን የጋራ ስብሰባቸውን በማድረግ መንግስት  

ተመስርቷል።  የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም (HOPR) አብላጫ ድምጽ ያገኘው 

የብልፅግና ፓርቲ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ያቀረባቸውን የዓብይ አህመድን ሹመት 

ተቀብሏል። 

የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የፖለቲካ ተሳትፎ፦  የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአካባቢ 

ቢሮዎችን ለመክፈት ከክልል መንግስታት ፈቃድ ማግኘት አለባቸው።  የሃገሪቱ ህግ 

ፓርቲዎች “ህዝባዊ ስብሰባዎችን” ከማድረጋቸው በፊት ሪፖርት እንዲያደርጉ እና ለሕዝባዊ 

ስብሰባ ፈቃድ እንዲያገኙ ያስገድዳል። 

መንግሥት በመጋቢት ወር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ሥነ ምግባር ደንብን 

ለማሻሻል አዋጅ 1235/2021 አውጥቷል።  ይህ ህግ የግል እጩዎች መሰብሰብ የነበረባቸውን 

5,000 ፊርማዎች ወደ 2,500 ዝቅ አድርጎታል።   የፊርማ መስፈርቱ ለአካል ጉዳተኛ እጩዎች 



ከ3,000 ወደ 1,500 ዝቅ ብሏል።   የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት መንግስት በወሰዳቸው 

የጥንቃቄ ርምጃዎች ምክንያት   እጩዎች በአመቱ የፊርማ ማሰባሰብ አይጠበቅባቸውም 

ነበር። 

ምንም እንኳ በመንግስት ላይ ይህንን አላደረገም የሚሉ ከባድ ውንጀላዎች ቢኖሩም 

መንግስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በክርክር እንዲሳተፉ፣ ስብሰባ እንዲያደርጉ እና ቅስቀሳ 

እንዲያደርጉ ሲፈቅድ ተስተውሏል።   በሰኔ ወር  የምርጫውን ሂደት በተመለከተ በርካታ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምርጫው ቀን በፊት የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫው 

የፖለቲካ ፓርቲዎቹ መንግስት በእጩዎቻቸው ላይ ግድያን ጨምሮ የግድያ ሙከራ፣ 

ድብደባ፣ የዘፈቀደ እስር እና እንግልት አድርሶብናል ብለዋል።  አንዳንድ የመንግስት 

ተቋማትም እጩዎች ከሚሰሩት ስራ ያለ ክፍያ በግዴታ ፈቃድ እንዲወስዱ አስገድደዋቸዋል 

ተብሏል።  መንግስት በእጩዎቻቸው ላይ የወሰደው እርምጃ በምርጫ ዝግጅታቸው ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቅሬታቸውን ገልጸዋል። 

በመጋቢት ወር ሁለት የኦሮሚያ ትልልቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምርጫው እራሳቸውን 

አግልለዋል።  በኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ተከታዮች ካላቸው የሀገሪቱ አንጋፋ ፓርቲዎች አንዱ 

የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) አንዳንድ አመራሮቹ መታሰራቸውን እና በዋና 

ከተማው የሚገኘው ዋና ጽህፈት ቤቱን ጨምሮ ጽህፈት ቤቶቼ በመንግስት ተዘግተውብኛል 

ሲል ከሷል።  በዚሁ ወር የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በተመሳሳይ ምክንያት ከምርጫው 

ለመውጣት መገደዱን አስታውቋል። 

በመስከረም 20 ከተካሄደው ሁለተኛው ዙር ምርጫም ተጨማሪ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ራሳቸውን አግልለዋል።  በሶማሌ ክልል ውስጥ ያለው ዋነኛ ተቃዋሚ ቡድን የኦጋዴን 

ብሄራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ) ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ መስከረም 7 ቀን “ከ2013 ምርጫ 

ለመውጣት” መወሰኑን አስታውቋል።  የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻ አውጭ ግንባር (ኦብነግ) 

በሰጠው መግለጫ  የገዢው ፓርቲ በመራጮች እና በእጩዎች ምዝገባ ላይ እያደረሰ 

ያለውን ማጭበርበር በተደጋጋሚ ለኢትዮጽያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ (NEBE) “ይግባኝ” 

ቢያቀርብም ምላሽ ባለመስጠቱ ምርጫውን ነፃ እና ፍትሃዊ እንዲሆን ቅድመ ሁኔታዎችን 

አላመቻቸም ሲል ከሷል።  የነጻነት እና የእኩልነት ፓርቲ እና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ 

ፍትህ (ኢዜማ) ደግሞ መስከረም 11 ቀን  ከምርጫው እራሳቸውን ማግለላቸውን 

አስታውቀዋል። 



ምንም እንኳን አንዳንድ ዘገባዎች የምርጫው ሂደት ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ምቹ እንዳልነበር 

ቢገልጹም፤ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን (HOPR) 11 

መቀመጫዎችን አሸንፈዋል።  የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) በአማራ ክልል አምስት 

መቀመጫዎችን ሲያገኝ፤  የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) እና የጌዴኦ ሕዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ ድርጅት በደቡብ ክልል አራት እና ሁለት መቀመጫዎችን እንደየቅደም 

ተከተላቸው አሸንፈዋል።  በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ከመንግስት ጋር ግልጽ ግንኙነት የሌላቸው 

ሁለት  የግል እጩዎች መቀመጫዎችን አሸንፈዋል። በተጨማሪም ሁለት በግል የተወዳደሩና 

ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪዎች  እንደሆኑ የሚታወቁ ፤ አንዱ በኦሮሚያ እና አንዱ 

በአዲስ አበባየሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት መቀመጫዎችን አሸንፈዋል።  ምንም እንኳ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከበፊቱ የበለጠ ብዙ መቀመጫዎችን ያገኙ ቢሆንም የህግ ማሻሻያ 

ሃሳብ ለማቅረብ ወይም  ወይም በየሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት (HOPR) ውስጥ 

የውይይት አጀንዳ ለማስያዝ የሚያስፈልገውን 21  ድምፅ ለማግኘት የሚያስችሉ  

መቀመጫዎች አላሸነፉም። 

መንግሥት ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲተባበሩና አብረውት በመንግሥት ውስጥ እንዲሳተፉ 

ጋብዟል።  መንግሥት በጥቅምት ወር የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) ሥራ 

አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ግርማ ሰይፉን የአዲስ አበባ ከተማ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን 

ኃላፊ እና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ  (አብን) ምክትል ሊቀመንበርን ደግሞ የአዲስ አበባ 

ከተማ የመንግሥት ንብረት አስተዳደር ባለሥልጣን ኃላፊ አድርጎ ሾሟል።  የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት (HOPR) መስከረም 26 ቀን ባካሄደው የመጀመሪያ ልዩ ስብሰባ  

ደግሞ ሶስት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ጨምሮ 22 አባላት ያሉት ካቢኔ ሹመት አጽድቋል፡

፡ በዚህም መሠረት  የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ (ኢዜማ)  መሪ ብርሃኑ ነጋ 

የትምህርት ሚኒስትር፣ የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ (አብን) ሊቀመንበር በለጠ ሞላ 

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር፤ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ምክትል ሊቀመንበር ቀጄላ 

መርዳሳ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ሆነው ተሰይመዋል። 

የሴቶች እና የውህዳን ቡድን አባላት ተሳትፎ፦  ምንም እንኳን ወንዶችን ከፍ 

የሚያደርጉ ልማዶች፣ ሃይማኖታዊ ሁኔታዎች እና የቤተሰብ ሃላፊነቶች በአንዳንድ ሁኔታዎች 

የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ የሚገድቡ ቢሆኑም፤ ሴቶች ወይም በቁጥር አነስተኛ የሆኑ 

የማህበረሰብ ክፍሎች ድምጽ እንዳይሰጡ ወይም በፖለቲካ ውስጥ እንዳይሳተፉ 



የሚከለክላቸው ህግ የለም፡፡  ።  የተመሳሳይ ፆታ ግንኙነት ሕገወጥ ስለሆነ ሌዝቢያን፣ ግብረ 

ሰዶማውያን፣ ጥምር ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ (LGBTQI+) ሰዎች 

በፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ራሳቸውን የማይገልፁ በመሆኑ ተሳትፏቸውን ለማወቅ 

አስቸጋሪ ነበር።  በምርጫ ወቅት  ከወንዶች ጋር ሲነፃፀርሴቶች ከአካላዊ ጥቃት የበለጠ ስነ 

ልቦናዊና ፆታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ደርሶባቸዋል።  ሴቶች በፖለቲካ ፓርቲ መዋቅር 

ውስጥም ሆነ ለምርጫ ሲወዳደሩ ጾታዊ ትንኮሳ ሊደርስባቸው የሚችልባቸው ዕድል ሰፊ 

ነው።  ምንም እንኳ በርካታ ሴቶች ለምርጫ ቢወጡም የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ የሴቶች 

ማህበር (EWLA) ባደረገው ግምገማ በምርጫ ጣቢያዎች ያለው አካባቢ ለሴቶች ምቹ 

አለመሆኑን ገልጿል።  ምርጫ ቦርድ በምርጫ ቀን አስተዳደር ላይ የበለጠ ጾታን ያማከለ 

አካሄድ አልተከተለም  ሲል የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ የሴቶች ማህበር (EWLA) ተችቷል።  

ማህበሩ የምርጫው ጊዜ እስከ ምሽቱ 3፡00 ሰዓት ድረስ መራዘሙ ሴቶች በምሽት ለፆታዊ 

ትንኮሳ እና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ስለሚያጋጥማቸው፤ በሴቶች መራጮች፣ 

ታዛቢዎች እና ባለስልጣኖች ላይ ያልተመጣጠነ አሉታዊ ተጽእኖ አሳድሯል ሲል ገልጿል።  

የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ የሴቶች ማህበር (EWLA) በተጨማሪም በረዣዥም ሰልፎች 

ምክንያት ሴት መራጮች ለጾታዊ ትንኮሳ የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ መሆኑን እና 

ለወንዶች እና ለሴቶች የተለየ ሰልፍ የመኖርን አስፈላጊነት ተንትኗል።  የኢትዮጵያ አካል 

ጉዳተኞች ማኅበራት ፌዴሬሽን (FEAPD) ተወካዮቹን በማሰማራት በሰኔ ወር ምርጫውን 

እንዲታዘቡ አድርጓል።   በቅድመ ሪፖርቱም በምርጫ ወቅት ለአካል ጉዳተኞች የተደራሽነት 

እንቅፋት እንደነበረ እና የአካል ጉዳት ያለባቸው ታዛቢዎች ከሚጎበኟቸው የምርጫ 

ጣቢያዎች ውስጥ 22 በመቶውን ለማግኘት ተጨማሪ እርዳታ እንዳስፈለጋቸው ገልጿል።  

የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማኅበራት ፌዴሬሽን(FEAPD) ተወካዮች ከተመለከቷቸው 200 

የሚጠጉ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ በአንድ ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ብቻ አንድ  የአካል 

ጉዳተኛ የመንግስት ባለስልጣንእንዳገኙ ጠቁመዋል።  በ11 በመቶ የምርጫ ጣቢያዎች 

ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አካል ጉዳተኞችን በፓርቲ ታዛቢነት አስመዝግበዋል።  ምርጫ 

ቦርድ (NEBE) በተፈናቃይ ካምፖች ውስጥ የምርጫ ቦታዎችን ባለማዘጋጀቱ በሚሊዮኖች 

የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች መሳተፍ እንዳልቻሉ የሀገር ውስጥ የሰብአዊ መብት ተሟጋች 

ድርጅቶች ገልጸዋል። 

ምንም እንኳን የሴቶች ውክልና መጨመር ቢኖርም፣ ሴቶች አሁንም በምርጫም ሆነ 

በሹመት በሚያዙ ቦታዎች ላይ ተመጣጣኝ ውክልና የላቸውም።  የሕዝብ ተወካዮች ምክር 



ቤት (HOPR) መስከረም 26 ቀን  22 አባላት ባሉት ካቢኔ ውስጥ ሰባት ሴት ሚኒስትሮችን 

ብቻ ሾሟል፡፡ ስለሆነም ቀደም ሲል በግምት ከሚኒስትሮች ውስጥ 42 በመቶው የነበረው 

የሴቶች ድርሻ ወደ 30 በመቶ ቀንሷል። 

መንግስት የሚከተለው የብሄር ፌደራሊዝም ፖሊሲ በፌዴሬሽን ምክር ቤት (የላይኛው 

ምክር ቤት) ውስጥ ለሁሉም ዋና ዋና ብሄረሰቦች ውክልና በመስጠት  ምርጫ ክልሎች 

ውክልናውን ተከትለው እንዲመሰረቱ ያደርጋል።  መንግሥት ከ80 በላይ ብሔረሰቦችን 

ዕውቅና የሰጠ ሲሆን፤ ሕገ መንግሥቱ እያንዳንዱን “ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ” 

በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ቢያንስ በአንድ አባል እንደሚወከል ይገልጻል። 

ክፍል 4. ሙስና እና የመንግስት አሰራር ግልጽነት አለመኖር 

የሃገሪቱ ህግ በሙስና ድርጊት ጥፋተኛ ሆነው ለተገኙ የወንጀል ቅጣቶችን ይደነግጋል።   

መንግስት ህጉን በተሳካና በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ አላደረገም።   መንግሥት ባለሥልጣናት 

በይበልጥ በኃላፊነት የሚጠየቁባቸውን  አዳዲስ ፖሊሲዎች አውጥቷል።   በመንግሥት 

ባለሥልጣናት የሚፈጸሙ ሙስናዎች አልፎ አልፎ  ሪፖርት ተደርገዋል።  የመንግሥት 

ባለሥልጣናት አንዳንድ ጊዜ ያለምንም ተጠያቂነት በሙስና ላይ ሲሳተፉ ይስተዋላል።ምክር 

ቤቱን ሕጉን የማስፈጸም አቅም እንደሚያሳድግለት በማሰብ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

(HOPR) የፌዴራል ሥነ ምግባርና ጸረ ሙስናን ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅን የካቲት 12 ቀን 

አሻሽሎ አውጥቷል። 

ሙስና፦  የፌዴራል አቃቤ ህግ  የመጻሕፍት ሕትመት የጨረታ ሰነዱን መስፈርቶች 

የማያሟላ ግዥ በመፈፀም የ280 ሚሊዮን ብር ወይም ($6.48) ኪሣራ እንዲደርስ 

አድርገዋል በሚል በቁጥጥር ስር አውሏቸው የነበሩት መኮንን አዲስ፣ እሸቱ አስፋው፣ ታዬ 

መንግስቱ እና ንጉሴ በየነ የተባሉ የትምህርት ሚኒስቴር ባለስልጣናትን  ክስ በመስከረም 

ወር  አንስቷል።   የፌዴራል አቃቤ ህግ በክሱ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ዋና ማስረጃ 

አስተማማኝነቱ ላይ ጥርጣሬ በማሳደሩ ልሁሉም ባለስልጣናት  ክሱን አንስቷል። 

ክፍል 5. ተፈፀሙ በተባሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ላይ 

ዓለምአቀፋዊና መንግስታዊ ያልሆነ ምርመራ ማድረግን 



በተመለከተ የመንግስት አቋም  

ምንም እንኳ ልዩ ልዩ የአገር ውስጥ እና ዓለም ዓቀፍ የሰብዓዊ መብ ተሟጋች ቡድኖች 

በሃገሪቷ ቢንቀሳቀሱም፤ በወቅት ያለተገደበ የደህንነት ችግር እና መንግስት የጣለው ገደብ 

ቡድኖቹ ተንቀሳቅሰው በሰብዓዊ መብ ጉዳዮች ላይ ምርመራ አካሂደው ግኝቶቻቸውን ይፋ 

እንዳያደርጉ እንቅፋት ሆኗል።  ባለስልጣናቱ በአንዳንድ የሃገሪቱ አካባቢዎች የአገር ውስጥ 

እና የአለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን፣ ሚዲያዎችን፣ የሰብዓዊ ድጋፍ 

ሰጭ ኤጀንሲዎችን እና የዲፕሎማቲክ ሚሲዮኖችን እንቅስቃሴ ገድበዋል።  ከ2012 ዓም ጋር 

ሲነጻጸር የመንግስት ባለስልጣናት በተለይም በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል ካለው ቀጣይ 

ግጭት ጋር ለተገናኘ ማንኛውም ምርመራ ወይም ዘገባ ትብብራቸው ቀንሷል፤ ስሜታዊም 

ነበሩ።     ምንም እንኳን የሲቪል ማኅበራት ድርጅት  (CSO) ዘርፍ እየሰፋ  እና በራሳቸው 

ለመንቀሳቀስ የተመዘገቡት  የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች (CSO) ቢበረክቱም፤ የአገር 

ውስጥ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የአቅም ውስንነት፣ እንዲሁም የመንግሥትን 

በቀል በመፍራት ራሳቸውን ሳንሱር ማድረጋቸው ለዘርፉ ፈተና ሆኗል። 

የተባበሩት መንግስታት ወይም ሌሎች ዓለም አቀፍ አካላት፦  አለም አቀፍ የሰብአዊ 

መብት ተሟጋች ድርጅቶች በሀገሪቱ ውስጥ ወደ አብዛኛው አከባቢዎች እንዲጓዙ እና 

ምርመራ እንዲያካሂዱ ተፈቅዶላቸዋል ነገር ግን የመንግስት አቀባበል ቀዝቃዛ ነበር።  

የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ላይ የጋራ ምርመራ ሲያካሂዱ የነበሩት የተባበሩት መንግስታት 

የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮ(OHCHR) እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን 

(EHRC) በአጠቃላይ 200 ቃለ ምልልሶችን በመቀሌ፣ ውቅሮ፣ ሳምረ፣ አላማጣ፣ ቦራ፣ 

ማይጨው፣ ዳንሻ፣ ማይካድራ፣ ሁመራ፣ ጎንደር እና በባህር ዳህር እንዲሁም በአዲስ አበባ 

አድርገዋል።  ቀጥሎም መስከረም 3 የመጀመሪያ ግኝታቸውን እና ጥቅምት 24 የመጨረሻ 

ሪፖርታቸውን አሳትመዋል።   የአፍሪካ ህብረት (AU) በትግራይ ክልል የተፈፀመውን 

የሰብአዊ መብት ረገጣ በሚመለከት የሰብአዊ መብት ምርመራ እንደሚጀምር በሰኔ ወር 

አሳውቋል።  መጀመሪያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ  ምርመራውን ከመንግስት ጋር 

እንደሚሰራ በመረዳት ተቀብለውት ነበር፡፡ ሆኖም የአፍሪካ ኅብረት ምርመራውን 

በገለልተኛነት የማካሄድ ግዴታ እንዳለበት ሲገልጽ መንግሥት ምርመራውን በመተቸት 

ሃሳቡን ውድቅ አድርጎታል።  በመቀጠልም ሰኔ 10 ቀን መንግስት የአፍሪካ ህብረትን 

ምርመራውን “ወዲያውኑ እንዲያቆም” አሳስቧል። 



 የኢትዮጵያ ሲቪል ማኅበራት ኤጀንሲ ሃምሌ 28 ቀን ሶስት የውጭ ሃገር መንግሥታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶችን (NGOs) የሥራ ፈቃድ ማገዱን አስታውቋል።  ኤጀንሲው ድንበር የለሽ 

ሃኪሞች ሆላንድ፣ የኖርዌይ የስደተኞች ምክር ቤት እና የአል ማክቱም ፋውንዴሽን ፈቃድ 

ሰርዟል።  የእገዳው ምክንያቶች ከተባሉት ውስጥ በተከለከለ አካባቢ መንቀሳቀስን አንስቶ 

የተሳሳቱ መረጃዎችን እስከ ማሰራጨት ይየደረሱ ናቸው።  በተጨማሪም ድርጅቶቹ 

ሰራተኞችን ያለ ትክክለኛ ፍቃድ በመቅጠር፣ ያልተፈቀዱ እና ህገወጥ የሳተላይት የመገናኛ 

መሳሪያዎችን በመጠቀም እና የኮቪድ-19 ፕሮቶኮል ባለመከተል ተከሰዋል።  ቆየት ብሎ 

ኤጀንሲው  የአል-ማክቱምን የስራ ፍቃድ እገዳ አንስቷል። 

መስከረም 20 ቀን መንግስት ሰባት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናትን 

በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ  ገብተዋል በሚል ዲፕሎማሲያዊ ከለላቸውን በማንሳት ከሀገር 

አስወጣቸው።  አንዳንድ ዘገባዎች ድርጊቱን ፤ የተባረሩት መንግስታት ድርጅት (UN) 

የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ፅህፈት ዋና ጸሃፊ ማርቲን ግሪፍትስ ቤት መስከረም 19 ቀን 

፤ መንግስትን በመተቸት እና በትግራይ እየደረሰ ያለውን ስቃይ “ሰው ሰራሽ” በማለት 

እንዲሁም ህይወት አዳኝ እርዳታ ማድረስ አለመቻሉ “በሕሊናችን ላይ ያለ አዳፋ” ሲሉ 

ከሰጡት አስተያየት ጋር የተያያዘ መሆኑን ይጠቁማሉ።  ከተባረሩት ውስጥ በትግራይ ክልል 

የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እያጣራ የነበረ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮ 

(OHCHR) መርማሪ ባለሙያ ይገኝበታል። 

የመንግሥት የሰብዓዊ መብቶች አካላት፦  የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ሥራ 

አስፈጻሚው  እና ባለሥልጣናት የሚፈጽሟቸውን አስተዳደራዊ ጉድለቶችን እና የእስር ቤት 

ሁኔታዎችን የሚመለከቱ ቅሬታዎችን የመመርመር ሥልጣን ተሰጥቶታል።   በ2011 

የወጣው አዋጅ ለውጭ አገር ዜጎችም ለመሥሪያ ቤቱ አስተዳደራዊ አቤቱታ እና የመብት 

ጥሰትን  የማቅረብ መብት ይሰጣቸዋል። 

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን (ኢሰመኮ)  ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ የሆነ 

ገለልተኛ መንግስታዊ ተቋም ሲሆን የሀገሪቱን ሰብአዊ መብቶች የማጣራት እና ሪፖርት 

የማድረግ ኃላፊነት ተጥሎበታል።  በተጨማሪም ኢሰመኮ ምርጫን የመታዘብ ስልጣን 

አለው፤ የኢሰመኮከፍተኛ  የስራ ኃላፊዎችም በሙሉ ጊዜ ቅጥር ሥርዓት እንዲሰሩ ህጉ 

ይጠይቃል፡፡   በአመቱ ኢሰመኮ በመላ ሀገሪቱ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን 

መርምሯል።  ኢሰመኮ መንግስት የህግ የበላይነትን ችላ በማለት እና የሰብአዊ መብት 



ጥሰትን መፈፀሙን ሲኮንን፤  የትግራይ ተወላጆችን በብሄር  በመለየት ያደረገውን እስር እና 

እንግልት ጨምሮ ጋዜጠኞችን በዘፈቀደ ማሰሩን፣ በብሄር እና በፖለቲካ ሰበብ ግድያዎችን 

መፈፀሙን በመተቸቱ ከመንግስት በኩል አሉታዊ ተጽዕኖ አልደረሰበትም። 

ክፍል 6. መድሎ እና ማህበረሰባዊ በደሎች 

ሴቶች 

መድፈር እና የቤት ውስጥ ጥቃት፦   በሃገሪቱ ህግ መድፈር ወንጀልሲሆን፤ ጥፋተኛ ሆኖ 

በተገኘ ሰው ላይ የጥፋቱን ክብደት ከግምት በማስገባት ከአምስት እስከ 20 ዓመት 

የሚደርስ እስር ሊፈረድበት  ይችላል።   ሆኖም ግን ሕጉ በትዳር ጓደኛ ላይ ስለሚፈጸም 

የመድፈር ድርጊት በግልጽ ያስቀመጠው ድንጋጌ የለም።  በአጠቃላይ ሲታይ መንግሥት 

ሕጉን ሙሉ በሙሉ ተፈጻሚ አላደረገም።  ሕጉ በባልና ሚስትነት ወይንም በአንድ ላይ  

አብረው የሚኖሩ አጋሮችን መካከል የሚከሰትየኃይል ጥቃትንየሚደነግገው በትዳር ጓደኛ 

ላይ የሚፈጸምን የመድፈር ተግባርን ሳያካትት ነው።   አንዳንድ ዳኞች ይህንን ድንጋጌ 

በትዳር ጓደኛ ላይ ለሚፈጸም የመድፈር ተግባር ተፈጻሚነት አለው በማለት ይተረጉሙታል፤ 

ነገር ግን ሌሎች እንዲህ ላለው ሁኔታ  ብዙም ትኩረት አይስጡም። 

የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ የሴቶች ማህበር ምርጫ ታዛቢዎች በሰኔ ወር  በተካሂደው 

ምርጫ በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች ሶስት የአካል ጥቃቶች እና ስምንት የፆታዊ ጥቃቶች 

ሲፈጸሙ እንዳስተዋሉ አስታውቋል።  የሚመለከታቸው ባለስልጣናት ምንም አይነት የሕግ 

ማስከበር እርምጃ አልወሰዱም። 

በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉ አካላት ሰፊ ጾታዊ እና ጾታን መሰረት 

ያደረጉ ጥቃቶች እንደፈጸሙ ብዙ ሪፖርቶች ቀርበዋል (ክፍል 1. ሸ ይመልከቱ) 

የቤት ውስጥ ጥቃት ህገወጥ ነው፣ ነገር ግን መንግስት ህጉን ወጥነት ባለው መልኩ  

አያስከብረውም።  ክስ ከተመሰረተ እንደደረሰው የጉዳት ክብደት መጠን ከትንሽ የገንዘብ 

ቅጣት እስከ 15 አመት እስራት ያስፈርዳል።  በትዳር ጓደኛ ላይ የሚደርስ ጥቃትን ጨምሮ 

በአጠቃላይ የቤት ውስጥ ጥቃት ሰፊ ማህበራዊ ችግር  ነበር።  በ2016 (GC) በወጣው የሥነ 

ሕዝብ እና የጤና ጥናት (DHS) መሠረት፣ በሃገሪቱ ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 49  ውስጥ 

ከሚገኙ እና ትዳር ከመሰረቱ ሴቶች እና ልጃገረዶች መሀከል 34% የሚሆኑት 



ከባለቤቶቻቸው አከላዊ፣ ወሲባዊ እና ሥነ ልቦናዊ ጥቃት ደርሶባቸው ያውቃል፡፡ 

የሴት ልጅ ግርዛት/መቁረጥ፤  በሕጉ የሴቶች ግርዛት ሕገ ወጥ ሲሆን ጥፋተኛ ሆኖ በተገኘ 

ሰው ላይ እስከ ሦስት ወር የሚደርስ እስራት ወይም የገንዘብ ቅጣት ይደነግጋል። እጅግ 

አሰቃቂ  የሆነውን የሴት ልጅ ግርዛት ዓይነት ብልት መስፋትን የፈጸመ ሰው ከ5 እስከ 10 

ዓመት በሚደርስ እስራት ይቀጣል።   ባዮሜድ ሴንትራል ፐብሊክ ሄልዝ በጥር ወር ይፋ 

ባደረገው ጥናት መሰረት የሴት ልጅ ግርዛት (FGM/C) ከልደት እስከ 14 አመት እድሜ ድረስ 

ባሉ ልጆች ያለው ስርጭት 18.6 በመቶ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ በ1998 ከተካሄደው 

የህዝብና ጤና ጥናት ልኬት አንፃር የ24 በመቶ ቅናሽ ያሳያል።   የባዮሜድ ጥናት 

እንደሚያመለክተው የሴት ልጅ ግርዛት (FGM/C) አሁንም በሁሉም ማህበረሰቦች (ከ14 

ዓመት በታች በሆኑ ልጃገረዶች 16 በመቶው  ሲሆን፤ ከ15 እስከ 49 ዓመት  ባሉ ልጃገረዶች 

እና ሴቶች መካከል ደግሞ 65 በመቶ)  ተስፋፍቶ ይገኛል። 

ኢሰመኮ በየካቲት ወር እንደገለጸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሴት ልጅ ግርዛት (FGM/C) እና 

ሌሎች ጎጂ ልማዶች ላይ የመከላከል የድርጊት መርሃ ግብሮችን አፈፃፀም አግዶታል። 

ኢሰመኮበተጨማሪም  በሶማሌ፤ በአፋር፣ በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ክልል  

እንዲሁም በጋምቤላ ክልሎች የሴት ልጅ ግርዛትን ለማስወገድ በትንሹም ቢሆን መሻሻል 

መታየቱን አመልክቷል። 

ሌሎች ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች፦  መንግስት ድርጊቱን ለማስቆም ከሚያደርገው ጥረት 

በተፃራሪ በአንዳንድ ክልሎች የቀጠለ ቢሆንም በጠለፋ የሚፈፀም ጋብቻ ህገወጥ ነው።  

የጠለፋ ድርጊት በቤተሰብ፣ በማህበረሰቦች እና በጎሳ መካከል ግጭት አስከትሏል።  አጥፊው 

ወገን ጠለፋ ፈጽሞ ተበዳይዋ አጥቂውን ለማግባት ከተስማማች ቅጣት አይደርስበትም።  

ምንም እንኳ አስገድዶ መድፈር እና አስገድዶ ጋብቻ ሕገወጥ ቢሆንም፤ በማሕበረሰቡ ዘንድ 

ጋብቻን ለአስገድዶ መድፈር እንደመፍትሄ የማየት ልማዱ ቀጥሏል።  ይሁን እንጂ እነዚህ 

ወንጀሎች ብዙውን ጊዜከፍርድ ቤት ውጪ እልባት ሰለሚያገኙ ክስ ለመመሥረት አስቸጋሪ 

ነው።  አንዳንድ ማህበረሰቦች  የተጎጂዋን ቤተሰብ ስም ላለማጉደፍ ሲባል የደፈረው 

እንዲያገባት ያስገድዳሉ።  በዚህም ምክንያት የደፈሩትን ያገቡ አስገድዶ ደፋሪዎች ከቅጣት 

ያመልጣሉ በተጨማሪም የተደፈረችው ቤተሰብ አንስተኛ ጥሎሽ ሊጠይቁ ስለሚችሉ 

በዚህም ይጠቀማሉ። 



ወሲባዊ ትንኮሳ፦  ወሲባዊ ትንኮሳ ተስፋፍቶ ነበር።  ወሲባዊ ትንኮሳ ላደረሰ የሃገሪቱ ህግ 

ከ18 እስከ 24 ወራት እስራት ቅጣትን ይደነግጋል፡፡ ነገር ግን በአጠቃላይ ሲታይ ባለስልጣናት  

ህጉን ተፈጻሚ አላደረጉም።  በዓመቱ ውስጥ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን 

ከኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ የሴቶች ማህበር (EWLA) ጋር በመተባበር በተለያዩ የኢንዱስትሪ 

ፓርኮች ፆታን መሠረት ያደረገ ጥቃት አልያምወሲባዊ ትንኮሳ ሪፖርት ማድረጊያ ዴስክ 

አቋቋመዋል። 

የስነ ተዋልዶ መብቶች፦  በመንግስት ባለስልጣናት የሚደረግ የግዳጅ ፅንስ ማስወረድ 

ወይም ያለፈቃድ የማምከን ተግባር እንዳለ የሚያሳዩ ሪፓርቶች አልነበሩም። 

የትዳር አጋሮች እና ግለሰቦች በአጠቃላይ የልጆቻቸውን ብዛት፣ መቼ እና በምን ያህል 

አራርቀው መውለድ እንደሚፈልጉ የመወሰን መብት አላቸው።  ህገ መንግስቱ የሴቶች 

የቤተሰብ ምጣኔ ግብዓቶችን የማግኘት እና በእርግዝና እና በወሊድ ወቅት ጤንነታቸውን 

የመጠበቅ መብታቸውን ያከብራል።  ማህበራዊ እና ባህላዊ ተግዳሮቶች ግን የሴቶችን የስነ 

ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ተጠቃሚነት ገድበውታል።  በ2016 (GC)የሥነሕዝብ እና የጤና 

ጥናት መረጃ መሠረት በአገሪቱ ውስጥ 85 በመቶ ያገቡ ወይም ከወንድ አጋር ጋር የሚኖሩ 

ሴቶች በጤናቸው አጠባበቅ ላይ የራሳቸውን ውሳኔ ማድረግ ችለዋል፤ 94 በመቶዎቹ ደግሞ 

የእርግዝና መከላከያዎችን ለመጠቀም በራሳቸው መወሰን ችለዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ 53 

በመቶው ያህሉ ብቻ ከትዳር አጋራቸው ጋር የግብረ ሥጋ ግንኙነት ለመፈጸም ባልፈለጉ ጊዜ 

እምቢ ማለት ይችላሉ።  በጥቅሉ ከ15 እስከ 49 ዓመት የሆናቸው ያገቡ ወይም ከወንድ ጋር  

በአጋርነት ያሉ ሴቶች መካከል 45 በመቶው ብቻ በሦስቱም ቁልፍ የፆታዊ እና የስነ ተዋልዶ 

ጤና  መብቶች ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ውሳኔ ሰጥተዋል፦  በራሳቸው የጤና እንክብካቤ 

ላይ መወሰን፣ የወሊድ መከላከያ አጠቃቀምን መወሰን እና ለወሲብ ባልፈለጉ ጊዜ 

አልፈልግም የማለት ነፃነት አላቸው።  ይህም ሆኖ ከላይ እንደተጠቀሰው 53 ከመቶ ያገቡ 

ወይም ከወንድ ጋር  አጋር የሆኑ ሴቶች ወሲብ አልፈልግም የማለት ነፃነት እንዳላቸው 

ቢናገሩም፤ ህጉ ይህንን መብት አይጠብቅም።  በ2008 በተደረገው የሥነ-ሕዝብ እና የጤና 

ጥናት (DHS) መረጃ መሰረት  በመውለጃ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ 61 በመቶ የሚሆኑት 

ሴቶች ዘመናዊ የቤተሰብ ምጣኔ ዘዴዎች ማግኘት ችለዋል።  በ2010 የወጣ የዓለም ጤና 

ድርጅት (WHO) መረጃ እንደሚያመለክተው በሀገሪቱ በጉርምስና ዕድሜ ላይ ከሚገኙ 

ወጣቶች (ከ15 እስከ 19 ዓመት የሆኑ በ1,000 ሴት ልጆች) መካከል 79.5 ያክሉ ይወልዳሉ።  



ምንም እንኳን በአገር አቀፍ ደረጃ የወሊድ መከላከያ አቅርቦት ቢኖርም ከጋብቻ በፊት 

ለሚደረግ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ባህሉ አሉታዊ ጫና ስለሚፈጥር የወሊድ መከላከያ 

አጠቃቀም ዝቅተኛ ነው።  በሀገሪቱ ራቅ ባሉ አካባቢዎች ያለው የመጓጓዣ ችግርም የወሊድ 

መከላከያ አጠቃቀምን  ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጓል።  በ2011 አነስተኛ መጠን ባለው ሕዝብ 

ላይ በተደረገ ሥየሕዝብ እና የጤና ጥናት (DHS) መረጃ መሠረት፤ በሃገሪቱ የዘመናዊው 

የወሊድ መከላከያ ስርጭት መጠን 41 በመቶ የደረሰ ሲሆን በ2008  35 በመቶ ነበር።  

በክልሎች ፟ መካከል የወሊድ መከላከያ ስርጭት እና አጠቃቀም ልዩነት ይስተዋላል። 

 የአለም ጤና ድርጅት (WHO) መረጃ እንደሚያመለክተው በ2011 28 በመቶ የሚሆኑት 

ሕጻናት በአስፈላጊው የጤና ባለሙያዎች ድጋፍ ተወልደዋል።  ሆኖም ምንም እንኳን 

መንግስት የእናቶችና ሕጻናትን የጤና አገልግሎት በነጻ ቢሰጥም ሴቶች በእርግዝና እና 

በወሊድ ወቅት የጤና አገልግሎት ለማግኘት የግብአት አቅርቦት እና ራቅ ባሉ አካባቢዎች 

ያለው የመጓጓዣ አገልግሎት ችግር እንቅፋት ሆነዋል።  በእርግዝና ወቅት የሰለጠነ የጤና 

ክትትል ማነስ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የእናቶች ሞት መጠን ጋር ይዛመዳል፤ በ2009 በወጣ የአለም 

ጤና ድርጅት (WHO) መረጃ መሰረት ከ100,000 በህይወት ከሚወልዱ እናቶች 401 ያክሉ 

ይሞታሉ።  የእናቶች ሞት ዋነኛ መንስኤዎች የደም መፍሰስ፤ ምጥ/የማህፀን መቀደድ፤ 

በእርግዝና ምክንያት የሚከሰት የደም ግፊት፤ በባክቴሪያ ምክንያት የሚመጣ መበከል እና 

ደህንነቱ ያልተጠበቀ ፅንስ ማስወረድ ናቸው። 

ግርዛት (FGM/C) የተፈፀመባቸው ልጃገረዶች እና ሴቶች የእናቶች ሞትን ጨምሮ ለከፋ 

የወሊድ ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው (ለተጨማሪ መረጃ የሴት ልጅ ግርዛት 

(FGM/C) ንዑስ ክፍልን ይመልከቱ)።  በሕዝብ ተቋማት ፆታዊ  ጥቃት ለደረሰባቸው ውስን 

የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን ማግኘት ቢቻልም፤ የጥቃቱ ሰለባዎች  የህግ እና የፍትህ 

ድጋፍን ጨምሮ ሁሉን አቀፍ የድጋፍ አገልግሎቶች ማለትም የህግ እና የፍትህ ድጋፍን  

የማግኘት እድላቸው ውስን ነበር።  በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል በተከሰተው ግጭት 

ምክንያት ፆታዊ  ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ከህክምና ተቋማት ውድመት እና ከሰብአዊ 

እርዳታ ተደራሽነት ውስንነት ጋር ተያይዞ  የስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ባለመኖሩ ዘላቂ 

የህክምና እና የአእምሮ ጤና ችግሮች አጋጥሟቸዋል። 

ከወር አበባ፣ ከወር አበባ ንፅህና አጠባበቅ፣  ከእርግዝና እና ከእናትነት ጋር የተያያዙ 

ማህበራዊ እና ባህላዊ እንቅፋቶች የሴት ልጆች የትምህርት ተደራሽነትን ውስን እንዲሆን 



አድርገዋል ።   የተባበሩት መንግስታት የሕጻናት ድርጅት (UNICEF) በ2009 ክልሎችን 

መሰረት አድርጎ በሰራው ጥናት ከ11 እስከ 46 በመቶ የሚሆኑ ልጃገረዶች በወር 

አበባምክንያት በወር ከአንድ እስከ ሰባት ቀን ትምህርታቸውን አልተከታተሉም።  በጥናቱ 

የተሳተፉት ልጃገረዶች ከትምህርት ገበታ ለቀሩበት ምክንያት ሲሰጡ በትምህርት ቤቶች በቂ 

የንፅህና መጠበቂያ መገልገያዎች ባለመኖራቸው እና ከወር አበባ ጋር ተያይዞ ባለው 

ማህበራዊ መገለል ምክንያት ሃፍረት ስለሚሰማቸው መሆኑን ተናግረዋል።  የተባበሩት 

መንግስታት የሕጻናት ድርጅት (UNICEF) በተለይ በገጠር አካባቢ ልጃገረዶች ከትምህርት 

ገበታ እንዲቀሩ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች ውስጥ እርግዝና ዋነኛ ምክንያት መሆኑን 

ጠቅሷል። 

አድልዎ፦  የሃገሪቱ ህግ ለሴቶች እና ለወንዶች እኩል መብት ደንግጓል።  ሴቶች እና ወንዶች 

ጋብቻ በሚመሰርቱበት ወቅት፤ በትዳር ውስጥ እና በፍቺ ጊዜ አንድ አይነት መብት 

አላቸው።  በሴቶች ላይ የሚደርሰው መድልዎ በጣም ሰፊ ነበር።  አድሎው ይበልጥ ደግሞ 

80 በመቶው የሚገመተው የሃገሪቱ ሕዝብ በሚኖርበት ገጠራማ አካባቢዎች በጣም የከፋ 

ነው።  ባህላዊ ፍርድ ቤቶች ኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ነክ ጉዳዮችን በተመለከተ እንዲዳኙ ህጉ 

የሚፈቅድ ሲሆን የልማዳዊ ህግን ይተገብራሉ። 

ሁሉም የፌዴራል እና የክልል ሕግጋት ሴቶች መሬት እንዲያገኙ መብት ይሰጣቸዋል።   

የውርስ ሕጎች ደግሞ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶች በጋብቻ ወቅት ያፈሯቸውን የጋራ 

ንብርቶች  እንዲወርሱ ይፈቅዳሉ፤ ሆኖም ግን የሁለቱም የሕግ ድንጋጌዎች አፈጻጸም 

ወጥነት አልነበረውም። 

የትምህርት ዕድሎች ውስን በመሆናቸው እና ሴቶችን ለመቅጠር በሕግ በተቀመጡ 

አንዳንድ ገደቦች ምክንያት፤ ሴቶች ወሳኝ ሥራዎችን እንዳይዙ፣ ብድር እንዳያገኙ እና የንግድ 

ባለቤት እንዳይሆኑ አልያም እንዳያስተዳድሩ አድርጓቸው ተስተዉሏል።   ከእነዚህ ገደቦች 

መካከል በአብዛኛው አደገኛ ተብለው በሚቆጠሩ ሥራዎች ለምሳሌ እንደ ማዕድን ማውጣት 

እና ግብርና ሥራ  ያሉ ዘርፎች ላይ ያለመሳተፍ ያካታሉ።   ሴቶች እነዚህን በመሰሉ 

በኢኮኖሚ ራስን የሚያስችሉ ዘርፎች ይበልጥ በመሳተፍ መጠቀም እንዲችሉ ለማድረግ 

የሚያስችሉ በርካታ ሙከራዎች ነበሩ። 

ሥርዓታዊ የሆነ ዘርን ወይም ብሄርን መሠረት ያደረገ ጥቃት እና 



መድልዎ 

ሁሉም ሰዎች በዘር፣ በብሄር፣ በብሔረሰብ ወይም በሌላ ማኅበራዊ መመዘኛ ምክንያት 

መድሎ ሳይደረግባቸው  እኩል ጥበቃ እንዲደረግላቸው ሕገ መንግሥቱና ሌሎች ህጎች 

ይደነግጋሉ።  በአጠቃላይ ሲታይ ምንም እንኳ መንግስት ይህንን ህግ በአግባቡ 

የሚያስፈጽም ቢሆንም በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በተነሳው ግጭት ምክንያት የመንግስት 

የጸጥታ ሃይሎች ግለሰቦችን በብሄራቸው ምክንያት በማሰር እና በመያዝ  በስፋት 

ተወንጅለዋል። 

በ2000 በተደረገው የህዝብ ቆጠራ መሰረት ሀገሪቱ ከ80 በላይ ብሄረሰቦች ያሏት ሲሆን 

ከነዚህም ውስጥ ኦሮሞ በግምት 34 በመቶ የሚሆነውን ህዝብ በመያዝ በህዝብ ቁጥር 

አንደኛ ነው።  የቅርብ ጊዜ የሕዝብ ቆጠራ  አከራካሪ በመሆኑ በ2011 ይደረጋል ተብሎ 

የነበረው የሕዝብ ቆጠራ ላልተወሰነ ጊዜ ተላልፏል።  የፌዴራል ሥርዓቱና ሕገ መንግሥቱ 

ብሔርን መሠረት ያደረጉ አስተዳደራዊ ድንበሮችን የሚወስኑ ቢሆንም ሰነዶቹ ራሳቸው 

በነዚህ ድንበሮች አልተዋቀሩም።  ገዢውን ፓርቲ እና አንድ ትልቅ ተቃዋሚ ፓርቲ  

ሳይጨምር አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዋነኛነት ብሄርን መሰረት ያደረጉ ናቸው። 

የብሔር፣ የዘር፣ ወይም የአናሳ ጎሣ አባላት ወይም ቡድኖች ላይ ያነጣጠሩ በርካታ 

የማኅበረሰብ ጥቃቶች የተፈጸሙባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ።  በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 

መተከል ዞን በድባጤ ወረዳ በሚገኝ መንደር ውስጥ በጥር ወር የአይን እማኞች ኦነሰ-ሸኔ 

እና የጉሙዝ ነፃ አውጭ ግንባር ብለው የለዩአቸው ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት ከ60 በላይ 

የአማራ ተወላጆች መግደላቸውን ዘገባዎች አመልክተዋል።  ቀጥሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

እና የአካባቢው ባለስልጣናት ባደራጁት ልዩ ግብረ ሃይል አባላት ድጋፍ የተጎጂዎች የጅምላ 

የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል።  ልዩ ግብረ ሃይሉ ድርጊቱን የፈፀሙት የኦነሰ-ሸኔ ታጣቂዎች 

መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን የመንግስት የጸጥታ ሃይሎችም በርካቶችን ገድለው ሌሎችንም 

በቁጥጥር ስር አውለዋል ብሏል። 

የፌደራል ሃይሎች በሰኔ ወር መገባደጃ ላይ ከትግራይ መውጣታቸውን ተከትሎ የመንግስት 

የጸጥታ ሃይሎች አዲስ አበባን ጨምሮ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ 

ያነጣጠረ የዘፈቀደ እስር፣ የንግድ ድርጅቶቹን  መዝጋት እና መሰል እንግልቶችን   በመፈፀም 

ተወንጅለዋል።  ብሔርን መሰረት ያደረጉ እስራቶች፣ የንግድ ድርጅት መዘጋት እና 



ማሰቃየቶች በሐምሌ እና ነሃሴ ወራትም እንደቀጠሉ ዘገባዎች ጠቁመዋል።  በነሃሴ ወር 

የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ የመንግስት የጸጥታ ሃይሎች በአጠቃላይ 1,642 

ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን፤ 1,616 የንግድ ድርጅቶችን ማለትም 

ሆቴሎችን፣ ህንጻዎችን፣ መጋዘኖችን፣ የኢንቨስትመንት እርሻዎችን፣ ፋብሪካዎችን እና የሪል 

ስቴት ኩባንያዎችን መዝጋታቸውን አስታውቋል።  ፖሊስ ከ58 ሚሊየን ብር በላይ ($1.34 

ሚሊየን ዶላር) በጥሬ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ማዋሉን እና 93 የባንክ ሂሳቦችን በመዝጋት 

በምርመራ ላይ  መሆኑ ታውቋል።  የጠቅላይ አቃቤ ህግ እነዚህ እርምጃዎች ብሄርን መሰረት 

ያደረጉ ናቸው የሚለውን ውንጀላ ውድቅ በማድረግ፤ ህወሓት በጎሳ የተደራጀ በመሆኑ 

መንግስት ኢላማ ያደረጋቸው አብዛኞቹ የህወሓት ደጋፊዎች እና ገንዘብ ሰጭዎች ከአንድ 

ብሄር የተውጣጡ ሊሆኑ እንደቻሉ አብራርቷል።  ቀጥሎም በህዳር ወር ላይ መንግስት 

በመላው አዲስ አበባ የትግራይ ተወላጆችን በህገ-ወጥ መንገድ ማሰር ጀመረ (ክፍል 1.መ 

እና 1.ሸ. ይመልከቱ)። 

በ2009 የቅማንት ህዝብ የአስተዳደር ወሰን ለመወሰን የተካሄደውን ህዝበ ውሳኔ ተከትሎ 

በአማራ ክልል አስተዳደር እና በአማራ ክልል ውህድ በሆነው የቅማንት ቡድን መካከል 

ውጥረት ነግሷል።  በአማራ ክልል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጭልጋ ወረዳ በቅማንት 

ታጣቂዎች፣ ኦነግ-ሼኔ እና በመንግስት የጸጥታ ሃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት 

ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸውንና ንብረት መውደሙን የአማራ ክልል 

ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ገልጸዋል።   እማኞች 32 ንፁሀን ዜጎች መሞታቸውን ቢገልጹም 

አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ግን ሊረጋገጥ አልቻለም።  የቅማንት ማህበረሰብ አባላት የአማራ 

ልዩ ሃይል እና ፋኖ የሚባል የአካባቢ ወጣቶች ቡድን በህብረተሰቡ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት 

ፈጽመዋል ሲሉ ወቅሰዋል። 

በፌደራል መንግስቱ የተቋቋመ ግብረ ሃይል በየካቲት እና መጋቢት ወር በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 

ክልል መተከል ዞን ውስጥ ከ75 በላይ በሆኑ ቀጠናዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሄደውን 

ብሔር ተኮር ጥቃት ለመፍታት ህዝባዊ የሰላምና የእርቅ መድረኮችን አድርጓል።  በክልሉ 

የሚነሱ ግጭቶችን ለመፍታት መንግስት ከ160,000 በላይ ነዋሪዎችን ምክረ ሃሳቦች 

በመቀበል ከ10,000 በላይ የሚሆኑ የህብረተሰብ አባላትን በማሰልጠን ግጭትን ለማስቆም 

ኃላፊነት የተጣለበት ሁሉን አካታች የታጣቂ ቡድን ውስጥ እንዲሰለፉ አድርጓል።  መንግስት 

በተጨማሪ በግጭቱ ለተፈናቀሉ ማህበረሰቦች ሰብአዊ እርዳታ አድርሷል።  ይህ ጥረት 



ቢደረግም በመተከል ዞንና በሌሎች የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢዎች ብሔርን መሰረት 

ያደረጉ ጥቃቶች ቀጥለዋል። 

ሕጻናት 

የልደት ምዝገባ፦  የአንድ ህጻን ዜግነት ከወላጆቹ ዜግነት ይገኛል።   የሃገሪቱ ህጉ ሕጻናት 

ሲወለዱ የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ እንዲደረግላቸው ይደነግጋል።   በሃገሪቱ በሆስፒታሎች 

ውስጥ የሚወለዱ ሕጻናት ተመዝግበዋል፤ ከሆስፒታሎች ውጭ የሚወለዱት አብዛኛዎቹ 

ግን አልተመዘገቡም።   በተለይ በገጠር አካባቢዎች እጅግ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው 

ሕጻናት የሚወለዱት በቤት ውስጥ ነበር።   ሕጻናትን አለማስመዝገብ ህዝባዊ አገልግሎቶችን 

የማግኘት መብታቸውን የሚያሳጣ መሆኑን መንግስት ኣሳውቆ፤ የልደት ምዝገባዎችን 

ለመጨመር በ2009 ተጀምሮ የነበረው ዘመቻ ቀጥሏል።  በጥር ወር የአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር የወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር በአዲስ 

አበባ ለሚገኙ 500,000 ተማሪዎች የልደት የምስክር ወረቀት ለመስጠት መዘጋጀቱን 

አስታውቆ ነበር። 

ትምህርት፦  የሃገሪቱ ህግ ትምህርትን ለማንኛውም ዜጋ የግዴታ አላደረገውም።   ምንም 

እንኳ የ1ኛ ደረጃ ትምህርት ሁሉን አቀፍ እና ከክፍያ ነፃ ቢሆንም በተለይ በገጠር አካባቢዎች 

የሃገሪቱን ወጣቶች የሚያስተናግዱ በቂ ትምህርት ቤቶች አልነበሩም።  ለብዙ ቤተሰቦች 

የትምህርት መማሪያ መሳሪያዎች አቅርቦ ወጪ ልጆቻቸውን ማስተማር አስቸጋሪ 

እንዲሆንባቸው አድርጓል።   በዓመቱ ውስጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁሉም 

የመንግሥት ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ተማሪዎች የደንብ ልብሶችን እና የመማሪያ ቁሳቁስ 

አድሏል።   በቅርቡ በወጣ መረጃ መሰረት በሃገሪቱ ከ18 ሚሊዮን በላይ ሕጻናት በአንደኛ 

ደረጃ ትምህርት ገበታ ላይ  ተመዝግበው የሚማሩ  ሲሆን ይህም ንጥር የትምህርት 

ተሳትፎውን መቶ በመቶ አድርጎታል።  ከፍተኛ የሆነው የትምህርት ተሳትፎውም 

የትምህርት ስርዓቱ ላይ ከልክ በላይ ሸክም ጥሎበታል፡፡ ተማሪዎችም መማር 

የነበረበባቸውን ያህል ሊማሩ አልቻሉም።  በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ትምህርት ቤት 

ገብቶ በመማር በኩል በወንዶች እና ልጃገረዶች መካከል ጉልህ ልዩነቶች የሉም፤ ነገር ግን 

የሴቶች ትምህርት በከፍተኛዎቹ ክፍሎች ውስጥ ቀንሷል። 

በሰሜናዊው የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ያለው ጦርነት እና ሌሎች ግጭቶች በትምህርት 



ስርዓቱ ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድረዋል።  ሂዩማን ራይትስ ዎች (HRW) በትግራይ 

የተካሄደው ጦርነት በርካታ ልጆች ትምህርት እንዳያገኙ እንዳደረጋቸው ዘግቧል።  በአማራ 

ክልል ደግሞ  ሕወሃት 260 ትምህርት ቤቶችን በማውደሙ እና ተጨማሪ 2,511 ትምህርት 

ቤቶችን በከፊል በመጎዳታቸውከአንድ ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው 

ውጪ መሆናቸውን መንግስት አሳውቋል፡፡  

ሕጻናትን ማጎሳቆል፡፦  በሕጻናት ላይ የሚደርስ የማጎሳቆል ተግባር በጣም ተስፋፍቷል።  

ከተስፋፉ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች መካከል እንጥል መቁረጥ፣ ግግ መቧጠጥ እና የወተት-

ጥርስ ማውጣት   ይጠቀሳሉ።  የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም በ2005 ያሳተመው የአፍሪካ 

ሕጻናት ደህንነት ሪፓርት እንደሚጠቁመው መንግስት ሕጻናት ላይ ለሚደርስ ጾታዊ ጥቃት 

ቅጣቱን ከፍ አድርጓል።  "ለህፃናት ተስማሚ" ፍርድ ቤቶች በህፃናት እና በሴቶች ላይ 

የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አዳምጠዋል። 

ያለ ዕድሜ እና የግዴታ ጋብቻ፦  ህጉ ልጃገረዶች እና ወንዶች  የጋብቻ እድሜያቸው 18 

ዓመት እንዲሆን  ይደነግጋል።  ነገር ግን ባለስልጣናት ህጉን ወጥ በሆነ መልኩ 

አላስከበሩትም፡፡  የገጠር ቤተሰቦች አንዳንድ ጊዜ ይህ ድንጋጌ እንዳለ እንኳ 

አያውቁም።  አንዳንድ ክልሎች ያለእድሜ ጋብቻን ሙሉ ለሙሉ ከልክለዋል።  

የአማራ ክልል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ እንደዘገበው ከሀምሌ 2012 እስከ ሀምሌ 1 

ባለው ጊዜ ውስጥ ከቀረቡ 3,266 የጋብቻ ማመልከቻዎች 1,030 ያህሉን 

እድሚያቸው ያልደረሰ ጥንዶችን ስለሚያካትት የክልሉ መንግስት ውድቅ አድርጓል። 

እገዳውን በመጣስ 49 ጥንዶችን ጋብቻ ፈጽመዋል በሚል መንግስት  ክስ መስርቷል።  

በ2008 በወጣ የተባበሩት መንግስታት የሕጻናት ድርጅት (UNICEF) መረጃ መሰረት 

ከ20 እስከ 24 የእድሜ ክልል ውስጥ ካሉ ሴቶች መካከል 40 በመቶ ያህሉ ጋብቻ 

የፈጸሙት  ከ18 ዓመታቸው በፊት ሲሆን፤ ከነዚህ ውስጥ 14 በመቶ ያክሉ ደግሞ  

ከ15 ዓመታቸው በፊት አግብተዋል።  ለአቅመ ሄዋን/አዳም ያልደረሱ ልጆችን ጋብቻ 

ለማስቀረት የመንግስት ስትራቴጂ ያተኮረው ወንጀለኞችን ከመቅጣት ይልቅ 

በትምህርት እና በሽምግልና ላይ ነበር። 

በህጻናት ላይ የሚፈፀም ወሲባዊ ብዝበዛ፡- ፦  ወሲብን በስምምነት ለመፈፀም 

የተቀመጠው አነስተኛ ህጋዊ የእድሜ መጠን 18 ዓመት ቢሆንም ባለስልጣናት ይህንን ህግ 

አላስከበሩም፡፡  በሰዎች ማዘዋወር የሚደረግ ንግድን ለመከላከል የወጣው ህግ  ማንኛውንም 



አይነት በህጻናት ላይ የሚደረግ ወሲባዊ ብዝበዛ ወንጀል ያደርጋል።  አንዳንድ ቤተሰቦች እና 

የሴትኛ አዳሪ ቤ ባለቤቶች በድህነት ውስጥ ካሉ የአገሪቱ ገጠራማ አካባቢዎች የመጡ 

ልጃገረዶችን በቤት ውስጥ አገልጋነት እና በወሲብ ንግድ በማሰማራት ይበዘብዟቸዋል።  

በአዲስ አበባ  የሴተኛ አዳሪ  ቤቶች ሴት ልጆችን በወሲብ ንግድ አሰማርተው እንደሚበዘብዙ 

ዘገባዎች ቀርበዋል። 

ጨቅላ አካል ጉዳተኛ ልጆችን ወይም ጨቅላ ልጆችን መግደል፦  ጨቅላ አካል ጉዳተኛን 

ጨምሮ ሌሎች ጨቅላ ህፃናትን በአምልኮ እና በአጉል እምነት ላይ በመመስረት መግደል 

ከዋና ከተማ ርቀው በሚገኙ የጎሳ አካባቢዎች በተለይም በደቡብ ኦሞ ቀጥሏል።  የአካባቢ 

መስተዳድሮች ደግሞ ማህበረሰቡ ጎጅ ልማዳዊ ድርጊቱን እንዲያስቀር እና እንዲቃወም 

ለማስተማር ጥረት አድርገዋል። 

የተፈናቀሉ ልጆች፦  የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በ2002 ባወጣው ሪፖርት 

መሠረት ወደ 150,000 የሚጠጉ ሕፃናት በጎዳና ላይ ይኖሩ ነበር፤ ከእነዚህ ውስጥ 60,000 

የሚሆኑት በዋና ከተማው ውስጥ ይገኛሉ ።  የሚኒስቴሩ ሪፖርት እንደገለጸው ይህ የሆነው 

በወላጆች ህመም ወይም በቂ የቤተሰብ ገቢ ባለመኖሩ ነው።  በ2006 በሚኒስቴር መስሪያ 

ቤቱ የተደረገ ጥናት ችግሩ በፈጣን የከተሞች መስፋፋት፣ በህገ-ወጥ የስራ ስምሪት ደላሎች፣ 

በከተሞች የተሻለ ኑሮ  ይኖራል በማለት እና ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረግ ፍልሰት 

ምክንያት ችግሩ ተባብሶ እንደነበር ተመልክቷል።  የጎዳና ልጆች ብዙውን ጊዜ ይለምናሉ፣ 

አንዳንዴየወንጀል ቡድን  አባል ይሆናሉ አልያም ብቻቸውን  መደበኛ ባልሆነው የኢኮኖሚ 

ዘርፍ ይሰራሉ። 

እንደ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የ2013 

የኢትዮጵያ የሰብአዊ ፍላጎቶች አጠቃላይ መረጃ ከሆነ ግጭት እና የአየር ንብረት ቀውስ  

ከወላጆቻቸው የተነጠሉ ሕጻናትን ቁጥር ከፍ እንዲል አስተዋፅኦ አድርገዋል።  ሪፖርቱ 

አብዛኞቹ ሕጻናት ለብዙ አይነት ጥቃቶች እንደተጋለጡ ሲጠቀስ፤ እንደ ትምህርት ያለ 

መሰረታዊ ግልጋሎት አለማግኘት፣ ለህፃናት ጉልበት ብዝበዛ እና ወሲባዊ ንግድ ሰለባ 

መሆንን የመሳሰሉ ችግሮች እንዳጋጠማቸው  ጠቅሷል።  እንደ የአለም አቀፉ የስደተኞች 

ድርጅት (IOM) የተፈናቃዮች መከታተያ መረጃ በአገሪቱ ውስጥ ከ21,659 በላይ አሳዳጊ 

የሌላቸው እና ከወላጆቻቸው የተለዩ ሕጻናት አሉ። 



የተቸገሩ ህፃናትን መልሶ በማቋቋም ረገድ መንግስት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት 

ሰርቷል። 

ተቋም ውስጥ የተካተቱ ሕጻናት፦  ፤ በተባበሩት መንግስታት የሕጻናት ድርጅት 

(UNICEF) አኃዛዊ መረጃ መሰረት በ2004 በሀገሪቱ 4.5 ሚሊዮን ወላጅ አልባ ሕፃናት ነበሩ 

ይህም ከአጠቃላይ ሕዝቡ 4.9 በመቶ ያክል ነው ።  ከነዚህም ውስጥ አብዛኛዎቹ ራቅ ያለ 

ዝምድና ካላቸው ቤተሰቦች ጋር አብረው ይኖሩ ነበር።  በመንግስት እና በግል የሚተዳደሩ 

የሕጻናት ማሳደጊያዎች የተጨናነቁ እና ብዙ ጊዜ ንጽህና የጎደላቸው ነበሩ።  በተጨማሪም 

በማሳደጊያ ተቋም ውስጥ ያሉ ሕጻናት በቂ የጤና አገልግሎት አላገኙም። 

ዓለም አቀፍ የሕጻናት ጠለፋዎች፦  ሀገሪቱ የ1972ቱ የሄግ የአለም አቀፍ የሕጻናት የሲቪል 

ጠለፋ ስምምነት አካል አይደለችም።  የስቴት ዲፓርትመንት የአለም አቀፍ የልጆች 

በወላጆች ጠለፋ ዓመታዊ ሪፖርትን፤ ይህንን አድራሻ፦ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html በመጠቀም 

ይመልከቱ።  

ፀረ-ሴማዊነት 

በሃገሪቱ የአይሁድ ማህበረሰብ አባላት ቁጥር በግምት 2,000 ይሆናል።  ፀረ-ሴማዊ 

ድርጊቶችን በተመለከተ ምንም አይነት ሪፖርት አልነበረም፡፡  በአዲስ አበባ አይሁዶች 

ማህበረሰብ እምነታቸውን ሲያከብሩ በመንግስት ጥበቃ ይደረግልናል ብለው እንደሚያምኑ 

ተናግረዋል፤ ነገር ግን  በማህበረሰቡ ዘንድ ውስን አድልዎ አጋጥሟቸዋል። 

የህገወጥ የሰዎች ዝውውር 

የስቴት ዲፓርትመንትን የህገወጥ የሰዎች ማዘዋወር ሪፖርትን፤ ይህንን አድራሻ፦ 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ በመጠቀም ይመልከቱ። 

አካል ጉዳተኞች 

አካል ጉዳተኞች ከሌሎች ጋር በእኩል ደረጃ የትምህርት እና የጤና አገልግሎት ማግኘት 

እንዲሁም በሕዝብ ሕንፃዎች እና የመጓጓዣ  አገልግሎት መጠቀም አልቻሉም።  ሕገ 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


መንግሥቱ ለአካል ጉዳተኞች ከሌሎች እኩል መብት  መስጠትን አስገዳጅ አያደርገውም።  

የቅጥር ህጉ የአካል እና የአዕምሮ እክል ባለባቸው ሰዎች ላይ መድልዎ መፈፀምን ይከለክላል 

ነገር ግን የግንዛቤ እና የስሜት እክል ያለባቸውን በግልፅ አይጠቅስም።   የሃገሪቱ ህግ 

መስማት የተሳናቸው መኪና ማሽከርከርን የማይፈቅድላቸው የነበረ ቢሆንም በሚያዝያ 

ወር መንግስት መስማት ለተሳናቸው ሰዎች የመንጃ ፍቃድ ማሰልጠን እና ማውጣት 

የሚያስችል ፕሮግራም ጀምሯል።  መንግሥት የአካል ጉዳተኛ ሕፃናትን የቅድመ ወሊድና 

የድህረ ወሊድ አገልግሎት እንዲሁም የክትባት አገልግሎት እንደከለከለ  የሚወነጅሉ  

ሪፖርቶች ነበሩ። 

የንብረት ባለቤቶች ለአካል ጉዳተኞች በሚያከራዩ ጊዜ ወለል ላይ ያሉ ቤቶችን እንዲመርጡ 

ቅድሚያ ዕድል እንዲሰጡ ይጠበቅባቸዋል፤ በአጠቃላይ ሲታይም ባለንብረቶች ይህንን 

አድርገዋል። 

አካል ጉዳተኛ ሴቶች በትምህርት እና በሥራ ላይ የበለጠ ችግሮች አጋጥሟቸዋል። በአፍላ 

ወጣቶች ላይ በ2002  በተደረገ የዳሰሳ  ጥናት መሠረት 23 በመቶ አካል ጉዳተኛ ልጃገረዶች 

በትምህርት ገበታ ላይ ናቸው በተነፃፃሪነት 48 በመቶ  አካል ጉዳተኛ ያልሆኑ ልጃገረዶች 

ትምህርት ላይ ሲሆኑ ከወንዶቹ ደግሞ55 በመቶ ያክሉ ትምህርት ላይ ናቸው። 

በአገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ትምህርት ቤቶች መስማት እና ማየት ለተሳናቸው ማዕክል  

አላቸው፡፡  በተጨማሪም የአዕምሮ እክል ላለባቸው ወጣቶች እና ህፃናት በርካታ ማሰልጠኛ 

ማዕከላት ነበሩ።  ከ10 ክልሎች ውስጥ አምስቱ ውስጥ ትስስር ያላቸው የሰው ሰራሽ እና 

የአጥንት ህክምና ማዕከላት ነበሩ። 

ምንም እንኳን የተደራሽነት ችግሮች አንዳንድ ጉልህ ጉዳት ያለባቸው የአካል ጉዳተኞችን 

ተሳትፎ አስቸጋሪ ቢያደርገውም የሃገሪቱ ህግ የአካል ጉዳተኞችን የመምረጥም ሆነ በሌሎች 

አንድን ዜጋ የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍ መብታቸውን አይገድበውም።  በእድሜ 

የገፉ ሰዎች፣ እርጉዝ ሴቶች እና የሚያጠቡ እናቶች በምርጫ ወቅት ቅድሚያ ተሰጥቷቸዋል።  

የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማኅበራት ፌዴሬሽን (FEAPD) ሪፖርት እንዳደረገው በሰኔ 

የተደረገው ምርጫ   ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽነት ችግር እንደነበረበት፤ በተጨማሪም አካል 

ጉዳተኞች በታዛቢዎች ከሚጎበኟቸው የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ 22 በመቶ የሚሆኑትን 

ለማግኘት ተጨማሪ እርዳታ እንዳስፈለጋቸው ገልጿል (በተጨማሪም ክፍል 3 የሴቶች እና 



የአናሳ ቡድኖች አባላት ተሳትፎ የሚለውን ተመልከቱ)። 

ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ማህበራዊ መገለል 

ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ባለባቸው ወይም በተጠቁ ሰዎች ላይ የማህበረሰብ ዘንድ መገለል እና 

መድልዎ በትምህርት፣ በቅጥር እንዲሁምበማህበረሰብ ውስጥ ተዋህዶ ለመኖር ያለመቻል 

ይስተዋላል።  ኤች አይ ቪ እና ኤድስ ያለባቸው ሰዎች የተለያዩ አገልግሎቶችን ለማግኘት 

መቸገራቸውን ገልጸዋል።  የችግሩን ስፋት የሚያሳይ ምንም አይነት አሃዛዊ  መረጃ 

አልነበረም። 

በፆታዊ ዝንባሌ እና በፆታ ማንነት ላይ የተመሰረ ጥቃት፣ የወንጀለኛ 

ማድረግ እና ሌሎች ማሰቃየቶች 

በሌዝቢያን ግብረ ሰዶማውያን፣ በባለ ጥምር ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና 

ኢንተርሴክስ  (LGBTQI+) ሰዎች ላይ ጥቃት እንደሚደርስ ሪፖርቶች አሉ፡፡ ሆኖም ግን 

በቀልን፣ አድልዎን ወይም መገለልን በመፍራት ሪፖርት የተደረገው ጥቃትውስን ነበር።  

ሌዝቢያን፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ጥምር ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ 

(LGBTQI+) በሆኑ ሰዎች ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን ለመመርመር የሚረዱ 

የጥላቻ ወንጀል ሕጎች ወይም ሌሎች የወንጀል ፍትህ ዘዴዎች የሉም።  በከፍተኛ 

የህብረተሰብ መገለል ምክንያት እና እና በፈቃድ ላይ የተመሰረተ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት 

በሃገሪቱ ህገ-ወጥ በመሆኑ ግለሰቦች  ራሳቸውን ሌዝቢያን፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ጥምር 

ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ (LGBTQI+) ብለው በይፋ አልገለጹም።  

ሌዝቢያን፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ሁለት ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ 

(LGBTQI+) የመብት ተሟጋቾች ማህበረሰቡ ውስጥ የተለየ ክትትል ይደርስብናል ብለው 

ለደህንነታቸው እንደሚፈሩ ተናግረዋል።  ህጉ ሌዝቢያን፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ጥምር 

ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ  (LGBTQI+) በሆኑ ሰዎች ላይ መንግስት 

እና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የሚያደርጉትን አድልዎ አይከለክልም። 

በፍቃደኝነት የሚደረግ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ሕገወጥ ድርጊት ነው፡፡ በተግባሩም 

የጥፋተኝነት ውሳኔ የተላለፈበት ከሶስት እስከ 15 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል።  

ሌዝቢያን፣ ግብረ ሰዶማውያን፣ ጥምር ጾታዎች፣ ትራንስጀንደር፣ ክዌር እና ኢንተርሴክስ 



(LGBTQI+) የሆኑ ሰዎች ላይ የሚደረገውን መድልዎ የሚከለክል ህግ የለም።  በፈቃደኝነት 

የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ስለፈጸሙ የታሰሩ ወይም የተከሰሱ ሰዎች በተመለከተ ግን 

ምንም አይነት ሪፖርት አልቀረበም። 

ሌላ ማህበራዊ ሁከት ወይም መድልዎ 

በአፋር እና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ህይወትን የቀጠፈ ግጭት 

ተከስቷል።  በሚያዝያ ወር በተከሰተ የድንበር ግጭት በሃሩካ፣ በገዋሬ እና በገላሎ ከተሞች 

ከ100 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል።  ከሁለቱም ክልሎች የተነሱ ግጭቶችን 

በሚመለከት እርስ በእርስ የሚጣረሱ መረጃዎች ነበሩ።  የአፋር ክልል መንግስት እና 

አክቲቪስቶች የጅቡቲ የኢሳ-ሶማሌ ታጣቂዎች በሶማሌ ክልል ልዩ ሃይል እየተደገፉ ባብዛኛው 

የአፋር ተወላጆች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ተፈፅመዋል በሚል ለደረሰው ክስተት ሌላውን 

ወገን ተጠያቂ አድርገዋል።  በተቃራኒው  የሶማሌ ክልል መንግስት የአፋር ልዩ ሃይል 

ከኡጉጉማ (የአፋር አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ግንባር)  ጋር በመተባበር የሶማሌ 

ህዝብን ለማጥቃት ተነስቷል ሲል ይከሳል።   በሰኔ ወር በሶማሌ ክልል በጋርባ ኢሳ፣ ኡንዱፉቶ 

እና አይደቱ ከተሞች ተጨማሪ ሁከት መፈጠሩን ተከትሎ ድርጊቱን በሚመለከት ተመሳሳይ 

ተቃራኒ ዘገባዎች ወጥተዋል።  የሶማሌ ክልል መንግስት የፌደራሉን መንግስት የጸጥታ 

ሃይሎች የሶማሊ ሲቪሎችን መጠበቅ ባለመቻሉ ሲወቅስ፥ የአፋር ማህበረሰብ አባላት ግን 

የሶማሌ ክልል መንግስትን ክስ ፕሮፓጋንዳ ሲሉ አጣጥለውታል። 

ክፍል 7. የሰራተኛ መብቶች  

ሀ. የመደራጀት ነፃነት እና የጋራ ድርድር መብት  

ሕገ መንግሥቱና ሕጉ ከመንግስት ሰራተኞች እና በቀዳሚነት በተወሰኑ ፈርጆች ማለትም 

በዋናነት በህዝብ አገልግሎት ዘርፍ ውስጥ ካሉ ከተወሰኑ የሠራተኛ ምድቦች በስተቀር 

ሠራተኞች ማኅበር የመመሥረትና የመቀላቀል፣ ሕጋዊ የሥራ ማቆም አድማ የማድረግና 

የመደራደር መብት እንዳላቸው ይደነግጋል።  ይህ በእንዲህ እንዳለ ሌሎች ድንጋጌዎች እና 

ህጎች እነዚህን መብቶች በእጅጉ ይገድባሉ።  ሕጉ በተለይ የአመራር ሠራተኞችን፣ 

መምህራንን፣ የጤና ባለሙያዎችን፣ ዳኞችን፣ ዐቃብያነ ሕግን፣ የጸጥታ አገልግሎት 

ሠራተኞችን፣ የቤት ሠራተኞችን እና ወቅታዊ የግብርና ስራን የሚያካሂዱ ሠራተኞችን 



ማኅበራት እንዳያደራጁ ይከለክላል።  የጸረ-ህብረት ማግለልን በመፈፀም ጥፋተኛ የሆኑ 

አሰሪዎችን በማህበር የስራ እንቅስቃሴዎች ምክንያት የተሰናበቱ ሰራተኞችን ወደ ስራ 

ገበታቸው እንዲመልሱ ህጉ ያስገድዳል፡፡    

አንድን ማኅበር ለመመስረት ቢያንስ 10 ሠራተኞች ያስፈልጋሉ።  ሕጉ ለሁሉም ማኅበራት 

የመመዝገብ መብት ቢሰጥም፣ መንግሥት የምዝገባ መስፈርቶቹን የማያሟሉ የሠራተኛ 

ማኅበራትን ላይመዘግብይችላል።  ህጉ የሰራተኛ ማህበር መሪዎች ከአንዳንድ ህዝባዊ 

መብቶቻቸው በፍርድ ቤት ሲገደቡ እና ማህበሩ እነሱን ለመተካት ፈቃደኛ በማይሆንበት 

ጊዜ የማህበሩን ማመልከቻ ውድቅ ሊያደርግ ይችላል።  ነገር ግን በዚህ መሰረት የምዝገባ 

ጥያቄያቸው ውድቅ  የተደረገባቸው  ማህበራት ስለመኖራቸው ምንም ሪፖርቶች 

አልነበሩም።  መንግሥት የማኅበራትን ምዝገባ በራሱ ውሳኔ ሊሰርዝ ይችላል።  ሠራተኞች 

በአንድ ሥራ ከአንድ በላይ የሠራተኛ ማኅበር መቀላቀል አይችሉም።  ሕጉ የሠራተኛ ማኅበር 

ድርጅት ግልጽ የሆነ የፖለቲካ አካሄድ ሊከተል እንደማይችል ይደነግጋል። 

ህጉ የአስተዳደር አካላት በፍርድ ቤት አማካኝነት  በተከለከለሉ ተግባራት ውስጥ የተሳተፈ 

የሰራተኛ ማህበርን ምዝገባ እንዲሰረዝ  ለፍርድ ቤት ጥያቄ እንዲያቀርብ ይፈቅዳል፡፡ 

ህጉ ለጋራ ድርድር መብት እውቅና ቢሰጥም፣ ይህ መብት በህጉ መሰረት በእጅጉ ተገድቧል።  

የጋራ ስምምነትን ለማሻሻል ወይም ለመተካት ያለመ ድርድር ጊዜው ከማለፉ በሦስት ወር 

ጊዜ ውስጥ መከናወን አለበት፤ ያለበለዚያ በደመወዝ እና በሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ላይ 

የተቀመጡት ቀደምት ድንጋጌዎች መተግበራቸውን ያቆማሉ።  ሕጉ የድርጅት ማኅበራት 

በደመወዝ ክፍያ ላይ በፋብሪካው ደረጃ ብቻ እንዲደራደሩ ይገድባል።  የመንግሥት 

ትምህርት ቤት መምህራንን ጨምሮ የመንግሥት ሠራተኞች በሠራተኞች የተፈጠሩ የሙያ 

ማኅበራትን የማቋቋምና የመቀላቀል መብት ቢኖራቸውም በጋራ መደራደር አይችሉም።  

በመንግስት  ዘርፍ ውስጥ ያሉ የግልግል ዳኝነት ሂደቶች ከግሉ ዘርፍ ይልቅ የበለጠ ገዳቢ 

ናቸው።  በህግ ጥሰት ምክንያት  የተጣሉት ቅጣቶች ለተመሳሳይ ወንጀሎች ከሚጣሉት ጋር 

ተመጣጣኝ አልነበሩም። 

ህገ መንግስቱ እና ህጉ ለሰራተኞች ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የስራ ማቆም አድማ 

የማድረግ መብት ቢሰጡም ህጉ ህጋዊ የስራ ማቆም አድማ ማድረግን ከባድ የሚያደርጉ 

እጅግ ውስብስብ እና ጊዜ የሚወስዱ አሰራርን የሚደነግጉ ዝርዝር ድንጋጌዎችን ይዟል።  ህጉ 



የተበደሉ ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ ከማድረጋቸው በፊት ከአሰሪዎች ጋር ለመታረቅ 

እንዲሞክሩ ያስገድዳል፤ እንዲሁም ረጅም የክርክር አፈታት ሂደትንም ያካትታል።  እነዚህ 

ድንጋጌዎች አሠሪው ሠራተኞችን ወደ መስርያ ቤት እንዳይገቡ ለማገድ ባላቸው መብት 

ላይም በእኩል ደረጃ ተፈጻሚ ይሆናሉ።  የስራ ማቆም አድማ እንዲፈቀድ፣ ከሰራተኞቹ 

መካከል ሁለት ሶስተኛው እርምጃውን መደገፍ አለባቸው።   ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ወይም 

ወደ አሰሪ እና ሠራተኛ ግንኙነት ቦርድ ካልቀረበ፤ ማኅበሩ ከሁለቱም አማራጮች ውስጥ 

አንዱንም ሳይጠቀም የሥራ ማቆም አድማ የማድረግ መብቱ የተጠበቀ ሲሆን ለሌላኛው 

ወገን እና ለስራ እና ክህሎት ሚኒስቴር ቢያንስ የ10 ቀናት ማስጠንቀቂያ ሰጥተው 

ለማስታረቅ ጥረት ማድረግ አለባቸው። 

በተጨማሪም ህጉ የአየር ትራንስፖርትና የከተማ አውቶብስ አገልግሎት፣ የኤሌክትሪክ ኃይል 

አቅራቢዎች፣ የነዳጅ ማደያ ሠራተኞች፣ የሆስፒታልና የፋርማሲ ባለሙያዎች፣ የእሳት አደጋ 

ተከላካዮች፣ የቴሌኮሙኒኬሽን ሠራተኞች እና የከተማ ጽዳት ሠራተኞችን ጨምሮ  

መሰረታዊ አገልግሎቶችን በሚሰጡ ሠራተኞች የሚደረጉ የሥራ ማቆም አድማዎችን  

ይከለክላል።  የመሰረታዊ አገልግሎቶች ዝርዝር ከዓለም አቀፉ የሠራተኛ ድርጅት (ILO) 

ለመሰረታዊ አገልግሎቶች ከሰጠው ፍቺ አልፎ የሚሄድ ነው።  ህጉ የስራ ማቆም አድማ 

ባደረጉ ሰዎች ላይ ብቀላን ይከለክላል፤ ነገርግን ያልተፈቀደ የስራ ማቆም አድማ በማድረግ 

በተከሰሱ ማህበራት እና ሰራተኞች ላይ የፍትሐ ብሔር ወይም የወንጀል ቅጣት ይደነግጋል።  

ምናልባት የወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ ድንጋጌዎች የበለጠ ከባድ ቅጣትን የሚደነግጉ ከሆነ፤ 

በወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ የተደነገገው የጥፋተኝነት ቅጣት ተፈጻሚ ይሆናል።   መንግስት፣ 

ህዝብን ወይም  የግል ጥቅምን በሚጎዳ ሁኔታ  የስራ ማቆም አድማ የሚያደርግ፤ ሌሎች 

የስራ ማቆም አድማ እንዲያደርጉ የሚገፋፋ ወይም በአግባቡ ስራውን የማያከናውን 

ማንኛውም የመንግስትሰራተኛ  የጉልበት ሥራን የመስራት ግዴታ ለሚያካትት እስራት 

ተገዢ ያደርጋል። 

በኢትዮጵያ አየር መንገድ እና በልዩ ኢኮኖሚ-ዞን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በሚገኙ 

የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎች ለመደራጀት በሚሞክሩ ሰራተኞች ላይ የተፈጸመውን ፀረ-

ማህበር አድሎ እና የበቀል እርምጃ የሰራተኛ ማህበራት ተአማኒነት ባለው ሪፖርት 

አቅርበዋል።  የቤት ሰራተኞችን እና ወቅታዊ የግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞችን 

ጨምሮ መደበኛ ያልሆነው ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞች በህብረት አልተደራጁም ወይም 



በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ ጥበቃ ስር  የተጠበቁ አልነበሩም።  ሕጉ ሠራተኞች የሚለውን ስም 

በቅጥር ግንኙነት ውስጥ  ያሉ ግለሰቦች ብሎ ይተረጉመዋል ።  ብቃት ያለው የሰው ሃይል 

እጥረት በመኖሩ መንግስት በህግ ከለላ ላገኙ  ዘርፎች ተፈጻሚነት ያላቸውን ህጎች በስኬት 

እንዳያስከብር አድርጎታል።  የፍርድ ቤት ሂደቶች ብዙ ጊዜ ረዘም ላለ ጊዜ መጓተት እና 

ይግባኝ ይታይባቸው ነበር። 

በህገ-ወጥ መንገድ ከስራ መባረርን የሚመለከቱ ክሶች በፍርድ ቤት የክስ መዘግየት 

ምክንያት ብዙ ጊዜ ለመቋጨት አመታት ፈጅተዋል።  ከፍተኛ የስራ አጥነት፤ የቅጣት ፍርሀት 

እና የአሰሪ እና ሰራተኛ ክሶችን ችሎት ለመስማት ረጅም ጊዜ መውሰዱ፤ ሰራተኞቹ በአድማ 

እና በሌሎች የሰራተኛ ማህበር  ስራዎች እንዳይሳተፉ እንዳደረጋቸው የአሰሪ እና ሰራተኛ 

ሃላፊዎች ገልፀዋል።  ሁለት ሦስተኛው የሰራተኛ ማህበር አባላት የኢትዮጵያ ሰራተኛ 

ማህበራት ኮንፌደሬሽን አባል ናቸው።  የሰራተኛ ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ኮንፌዴሬሽኑ 

ከመንግስት ጫና መላቀቁ እየጨመረ መምጣቱን ገልጸዋል። 

ለ. አስገዳጅ ወይም የግዴታ የጉልበት ሥራ ክልከላ 

ህጉ ሁሉንም የአስገዳጅ ወይም የግዴታ የጉልበት ስራዎችን የሚከለክልና በወንጀል 

የሚጠይቅ    ቢሆንም ፍርድ ቤቶች እንደ ቅጣት እርምጃ በማድረግ አስገዳጅ ስራን 

እንዲያዙ ይፈቀድላቸዋል።  መንግሥት በተሳካ ሁኔታ ህጉን ያላስከበረ በመሆኑ  የአስገዳጅ 

የጉልበት ሥራ ተፈጽሟል። 

ህጉ በህገ ወጥ የሰዎች ንግድ እና በብዝበዛ   ማለትም በባርነት፣ በግዳጅ ስራ፣ በእዳ 

መያዣነት ሰዎችን ማሰራት፣  በግዴታ ለሴተኛ አዳሪነት በማሰማራት እና ሰዎችን ለግዞት 

መዳረግን ጨምሮ ጥፋተኛ ሆነው በተገኙ ሰዎች ላይ  ከባድ ቅጣቶችን ይጥላል።  

ከተመሳሳይ ወንጀሎች ጋር ሲተያዩ ቅጣቶቹ  ተመጣጣኝ ነበሩ።  በፌደራልና በክልል ደረጃ 

የሚገኙ የፖሊስ አካላት በህገ ወጥ የሰዎች ንግድና ብዝበዛ ላይ ያተኮረ ስልጠና ወስደዋል። 

አንዳንድ ነጋዴዎች ህፃን ወንድ ልጆችን በባህላዊ ሽመና፣ በግንባታ፣ በግብርና እና በአዝዋሪ 

ሽያጭ በግዳጅ ሥራ በዝብዘዋል፤ በተጨማሪ ሕገወጥ የሰዎች ነጋዴዎች ሴቶችን እና 

ሕፃናትን በቤት ውስጥ ሎሌነት እንዲበዘበዙ አድርገዋል።  ሰራተኛ መልማዮች ብዙ ጊዜ 

ከአገሪቱ ሰፊ ገጠራማ አካባቢዎች የሚመጡ ወጣቶችን የተሻለ ህይወት እንደሚኖሩ ቃል 



በመግባት  በተደጋጋሚ አታለዋል፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሕገወጥ የሰዎች ነጋዴዎች ተጋላጭ 

ሰዎችን በሕገወጥ መንገድ ለመመልመል እና በግዳጅ ሥራ ለመበዝበዝ ሲሉ በመተግበሪያ 

ላይ የተመሰረቱ መመልመያዎችን  ተጠቅመዋል። 

መንግስት አንዳንድ ጊዜ እስረኞችን ከማረሚያ ቤት ውጭ ለግል ንግድ ድርጅቶች እንዲሰሩ 

ያሰማራቸዋል፤ ይህ አሰራር የግዴታ የጉልበት ስራ ሊሆን እንደሚችል አለም አቀፍ የሠራተኛ 

ማህበር (ILO) ገልጿል። 

እንዲሁም የስቴት ዲፓርትመንትን የህገወጥ የሰዎች ንግድን ሪፖርት በ 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/ላይ ይመልከቱ። 

ሐ. የሕፃናት ጉልበት ሥራ ክልከላ እና አነስተኛ የስራ ቅጥር  ዕድሜ 

ሕጉ በጣም  አስከፊ የሆኑትን የሕፃናት የጉልበት ብዝበዛ ይከለክላል።  መንግስት ተፈፃሚነት 

ያላቸውን ህጎች  በተሳካ ሁኔታ ያልተገበረ ሲሆን ቅጣቶችም ተነፃፃሪ ወንጀሎች ላይ 

ከሚጣሉት ጋር ተመጣጣኝ አልነበሩም። 

በ2011 የጸደቀው የሠራተኛ ሕግ   ለስራ ቅጥር  ወይም ክፍያ ያለው ስራ መቀጠርያ አነስተኛ 

ዕድሜን ከ14 ወደ 15 ከፍ አድርጓታል።  ነገር ግን የአነስተኛ ዕድሜ ድንጋጌዎች የሚተገበሩት 

በኮንትራት ሥራ ላይ ብቻ ሲሆን በግል ሥራ ለሚተዳደሩ ሕፃናት ወይም  ያለ ክፍያ ሥራ 

በሚሠሩ ሕጻናት ላይ አይተገበርም፤ ይህም አብዛኞቹ ተቀጥረው የሚሠሩ ሕጻናትን 

ያጠቃልላል።  ህጉ ከ15 እስከ 18 አመት ለሆኑ ሕጻናት አደገኛ እና የማታ ስራን ይከለክላል።   

የሕፃኑን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውንም ሥራ እንደ አደገኛ ስራ ሆኖ በህግ 

ይተረጎማል።  የተከለከሉት የስራ ዘርፎች የመንገደኞች ማጓጓዣ ትራንስፖርት፣ የኤሌትሪክ 

ማመንጫ ኢንዱስትሪ  ፣ የፋብሪካ ስራ፣ የመሬት ውስጥ ስራ፣ የመንገድ ጽዳት እና ሌሎች 

በርካታ ዘርፎችን ያጠቃልላል።    አደገኛ ተንቀሳቃሽ እና ሌሎች መሳርያዎች አገልግሎት 

የሚሰጡበት ልማዳዊ የሽመና ስራ በአደገኛ ስራ ገደቦች ውስጥ አልተካተተም፡፡ ህጉ ከ16 

አመት በታች ሆነው በሙያ ትምህርት ቤት የሚማሩትን ልጆች ከአደገኛ ስራ ገደቦች ውስጥ 

አያካትትም።  ህጉ ከ15 እስከ 18 ዓመት የሆኑ ልጆች በቀን ከሰባት ሰአት በላይ፤ እንዲሁም 

ከምሽቱ 4 ሰአት  እስከ ጠዋቱ 12 ሰአት ወይም በህዝባዊ በዓላት ወይም በእረፍት ቀናት 

እንዲሰሩ አይፈቅድም። 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


የሕፃናት ጉልበት ብዝበዛ ከባድ ችግር ሆኖ ቆይቷል (ክፍል 7.ለ. አስገዳጅ ወይም የግዴታ 

የጉልበት ሥራ ክልከላን ይመልከቱ) እናም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሕጻናት በተከለከሉ፣ እና 

አደገኛ የሥራ ዘርፎች በተለይም በግንባታ ዘርፍ ላይ ሰርተዋል። 

በገጠርም ሆነ በከተማ ልጆች ብዙ ጊዜ ስራ ላይ ተሰማርተዋል።  የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ 

በተለይ በግብርና ምርት፣ በባህላዊ ሽመና፣ በአሳ ማጥመድ እና በቤት ውስጥ ስራ 

ተስፋፍቷል።  ከስምንት እስከ 17 ዓመት የሆኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ሕጻናት በጫት ምርት 

ላይ ሰርተዋል ተብሏል።  ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ ልጆች በግንባታ ላይ ሰርተዋል።  

በገጠር ያሉ ሕጻናት በተለይም ወንዶች ልጆች በከብት ጥበቃ፣ በጥቃቅን ንግድ፣ በማረስ፣ 

በማጨድ እና አረም በማረም ስራ ላይ የተሰማሩ ሲሆን ልጃገረዶች ደግሞ እንጨት 

በመልቀም እና ውሃ በመቅዳት ተሰማርተዋል።  ልጆች በወርቅ ማዕድን ኢንዱስትሪ ውስጥ 

ተሰማርተው ነበር።  በአነስተኛ ደረጃ በሚካሄድ የወርቅ ማዕድን ስራ፤ የማዕድን ማውጫ 

ጉድጓዶችን ይቆፍራሉ እንዲሁም ከባድ የውሃ ጭነቶችን ይሸከማሉ።  ወላጅ አልባ ሕጻናትን 

ጨምሮ በከተማ የሚኖሩ ሕጻናት ብዙውን ጊዜ  ለረጅም ሰዓታት የቤት ውስጥ አገልግሎት 

ስለሚሰጡ  ትምህርታቸውን አዘውትረው እንዳይከታተሉ አድርጓል።  እንዲሁም ልጆች 

በማምረቻ ቦታዎች፣ ጫማ በመጥረግ፣ ልብስ በመስራት፣ መኪና በመጠበቅ፣ በህዝብ 

ማመላለሻ ትራንስፖርት ላይ፣ በጥቃቅን ንግድ፣ በተሸካሚነት እና የታክሲ ተራ በማስያዝ 

ሰርተዋል።  አንዳንድ ልጆች በአነስተኛ ክፍያ ወይም ያለ ደሞዝ እና ያለ የስራ ላይ ደህንነት 

መጠበቂያ መሳርያዎች  በአደገኛ ከባቢ- ሁኔታዎች ውስጥ ለረጅም ሰዓታት ሰርተዋል።  

ሕፃናት የጉልበት ሠራተኞች ብዙውን ጊዜ በአሠሪዎቻቸው  አካላዊ፣ ወሲባዊ እና ስሜታዊ 

ጥቃቶች ደርሶባቸዋል። 

ሕገወጥ የሰዎች ነጋዴዎች በድህነት ውስጥ ከሚገኙት የገጠር አካባቢዎች የመጡ 

ልጃገረዶችን በዋናነት በሀገሪቱ ውስጥ በቤት ውስጥ አገልጋይነት  እና በ ወሲብ ንግድ 

በዝብዘዋል። 

በጣም በከፉ የህጻናት ጉልበት ብዝበዛዎች ላይ የሰራተኛና አሰሪ ጉዳይ 

መምሪያ ግኝቶችን በሚከተለው አድራሻ ላይ ይመልከቱ 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings  መ. 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings


ከቅጥር እና ከሥራ ጋር በተያያዘ የሚደረግ አድልዎ 

ሕጉ በዘር፣ በጎሣ፣ በብሔር፣ በዜግነት፣ በጾታ፣ በጋብቻ ሁኔታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ 

ወገንተኝነት፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በእርግዝና፣ በማህበራዊ ኢኮኖሚ ደረጃ፣ በአካል ጉዳት 

ወይም "በሌሎች ሁኔታዎች" ላይ የተመሰረተ አድልዎን ይከለክላል።  ህጉ ከቅጥር እና ከስራ 

ጋር በተያያዘ አድልዎ ይከለክላል።  ነገር ግን ባለስልጣናት እነዚህን መብቶች በስራ ላይ 

ያዋሉት በተዛባ መልኩ ነው። ።  ሕጉ በተለይ በነፍሰ ጡር ሴቶች እና አካል ጉዳተኞች ላይ 

ላለው ተጨማሪ ሸክም እውቅና ይሰጣል።  ከላይ በተጠቀሱት ማናቸውም ምክንያቶች ላይ 

ለሚደረግ ማግለል የጥፋተኝነት መቀጫ ከሌሎች ተነጻጻሪ ጥፋቶች ጋር ተመጣጣኝ 

አይደለም።  መንግስት ህግን ለማስከበር የተወሰኑ እርምጃዎችን ወስዷል።  የወሲብ 

ዝንባሌ፣ የጾታ ማንነት እና የኤችአይቪ ተሸካሚ መሆን በህጉ መሰረት ከለላ ለማግኘት 

መሰረት የላቸውም። 

የሴቶችን ቅጥር በተመለከተ አደገኛ ናቸው ተብለው በሚቆጠሩ ሥራዎች ሴቶች 

እንዳይሳተፉ በሕግ የተቀመጡ ገደቦች ያሉ ሲሆን እነርሱም ለምሳሌ ማዕድን ማውጣት እና 

ግብርናን ያካትታሉ።  ሴቶች ከወንዶች ያነሰ የስራ ማግኘት እድል ነበራቸው።  ለእኩል ሥራ 

እኩል ደወመዝ እንዲከፈል ሕጉ አያስገድድም፤ ያሉትም ሥራዎች በዚህ መልኩ ሴቶችን 

አያስተናግዱም።   በጾታ ዝንባሌ ምርጫ እና በጾታ ማንነት ምክንያት በቅጥር ዕድል እና 

ሥራ ላይ አሁንም መድልዖ ያጋጥማል። 

ህጉ ስደተኞች እና የጥገኝነት ጠያቂዎች፤ ስደተኞችን እና ዜጎችን በሚጠቅሙ በዓለም ዓቀፉ 

ማኅበረሰብ ድጋፍ በሚደረግላቸው የልማት ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ ወይም በግል ሥራ 

ገቢ እንዲያገኙ ይፈቅዳል። 

ሠ. ተቀባይነት ያላቸው የሥራ ሁኔታዎች 

የደመወዝ እና የስራ ሰዓት ህጎች፦  ብሄራዊ ዝቅተኛ ደሞዝ የለም፤ ነገርግን የስራ እና 

ክህሎት ሚኒስቴር ዝቅተኛ የደመወዝ ቦርድ በማዋቀር በዓለም አቀፉ የሠራተኛ ድርጅት 

(ILO) ድጋፍ ብሄራዊ ዝቅተኛ ደመወዝ በማስቀመጥ ስራ ላይ እድገት አሳይቷል።  

ዝቅተኛው የደመወዝ ቦርድ፤ የመንግስት ተወካዮችን፣ የሰራተኞች እና የሰራተኛ ማህበራት 

እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ያካትታል።  ቦርዱ ለወደፊት ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ዝቅተኛ 



የደመወዝ ክፍያ ላይ ለመወሰን የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት እና የስራ ገበያ ጥናቶች 

ገምግሟል።  በዓመቱ ውስጥ የስራ እና ክህሎት ሚኒስቴር የደመወዝ ቦርድ ደንብን 

አዘጋጅቶ ለፍትህ ሚኒስቴር እንዲጸድቅ አቅርቧል።  አንዳንድ የመንግስት ተቋማት እና 

የሕዝብ የልማት ድርጅቶች የየራሳቸውን ዝቅተኛ የደመወዝ ክፍያ ያወስናሉ።  ደመወዝ ገቢ 

ተከፋይ የሆነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመንግስት ሰራተኛ፤ ፤ ያገኘው ገቢ ከድህነት ወለል 

በታች ነበር።  በአገሪቱ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ያሉ ሠራተኞች ከድህነት ወለል በታች 

ደመወዝ አግኝተዋል። 

ህጉ ለ48 ሰአታት ከፍተኛ የስራ ሳምንት የ24 ሰአት የእረፍት ጊዜ ደንግጓል፤ ለትርፍ ሰአት 

የሚከፈል ከፍተኛ ክፍያ እና ከመጠን ያለፈ የግዴታ የትርፍ ሰአት ስራን ይከለክላል።  

ቀጣሪዎች የትርፍ ሰዓት ሥራን እንዲጠቀሙ አራት ሁኔታዎች ይፈቅዳሉ፦  የሥራው 

አጣዳፊነት፤ አደገኝነቱ፤ የሰራተኛ መቅረት እና የአማራጮች አለመኖር።  በተጨማሪም 

ቀጣሪዎች ሰራተኞቻቸውን በቀን ከሁለት ሰአት በላይ በወር ከ20 ሰአት እና በዓመት ከ100 

ሰአታት በላይ የትርፍ ሰዓት ስራ  ማሰራት አይችሉም።  ህጉ በመንግስት የልማት ድርጅቶች 

እና በመንግስት የገንዘብ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች የትርፍ ሰዓት ክፍያ 

እንዲያገኙመብት ይሰጣል፤ የመንግስት ሰራተኞች ለትርፍ ሰዓት ሥራ የማካካሻ የእረፍት 

ጊዜ ያገኛሉ።  በመደበኛው ዘርፍ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ሰራተኞች  በሳምንትን ውስጥ ለ39 

ሰዓታትሠርተዋል፤ ነገር ግን የደመወዝ  ሥራ ላይ የተሰማራው ህዝብ በመቶኛ ጥቂት ሲሆን 

አብዛኛውም በከተማ አካባቢ የተከማቸ ነው።  በአጠቃላይ መንግስት የደመወዝ ህጎችን 

በውጤታማነት አላስከበረም።  የተጣሉትም ቅጣቶች በተመሳሳይ ወንጀሎች ላይ 

ከሚጣሉት  ጋር ተመጣጣኝ አልነበሩም። 

የሥራ ደህንነት እና ጤና፦  መንግሥት፣ ኢንዱስትሪዎች እና ማኅበራት በብዙ 

ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሥራ ደህንነትን እና የጤና ደረጃዎች ላይ  ተደራድረዋል፤ እነዚህም 

በብዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያለውን የሠራተኛ ደህንነት ሙሉ  በሙሉ አልፈቱም።  ህጉ 

የቤት ሰራተኞችን እና በወቅት ላይ የተመሰረተ የግብርና ሰራተኞችን ጭምር   በተለየ ሁኔታ 

የሰራተኛ ማህበር ከመመስረት ይከለክላል። በአጠቃላይ በስራ ቦታ የጤና እና የደህንነት 

ጥበቃ ደንቦች ተጠቃሚ አልነበሩም።  በተመሳሳይ ህጎች የሚተላለፉ ቅጣቶች ከተነፃፃሪ 

ወንጀሎች ጋር ተመጣጣኝ አልነበሩም። 

የስራ እና ክህሎት  ሚኒስቴር የቁጥጥር ስራ መምሪያ፤ የሥራ ቦታ ደረጃዎችን የማስከበር 



ኃላፊነት ነበረበት።  የስራ ላይ  ደህንነት እና የጤና እርምጃዎች ውጤታማ በሆነ መንገድ 

ተግባራዊ አልሆኑም።  ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ደንቡ መከበሩን ለመከታተል አንዳንድ 

መደበኛ የደህንነት ፍተሻዎችን ያከናወነ ቢሆንም መንግሥት ሕጉን ለማስከበር በቂ የሆነ 

የሠራተኛ ተቆጣጣሪዎች ብዛት ስለሌለው ጥሰቶችን በትክክል አልመዘገበም ወይም 

አልተከታተለም ነበር።  ሚኒስቴሩ ዝርዝር፣ በሴክተሩ ላይ ያተኮሩ የጤና እና የደህንነት 

መመሪያዎች አልነበረውም። 

የአገሪቱ ኢኮኖሚ ቀዳሚ መሠረት በሆነው በግብርናው ዘርፍ ውስጥ አደገኛ የሥራ 

ሁኔታዎች ነበሩ።  በኮንስትራክሽን እና በኢንዱስትሪ ዘርፎች የሟቾች እና የአካል ጉዳት 

መረጃዎች ባይገኙም አደገኛ እና ብዝበዛ ያለበት የስራ ሁኔታ እንዳላ ሪፖርቶች ቀርበዋል። 

መደበኛ ያልሆነ ዘርፍ፦  ምንም እንኳ የቅርብ ጊዜ መረጃዎች ጥቂት ቢሆኑም የዓለም 

ባንክ እና የኢትዮጽያ ብሔራዊ የሥራ ስምሪት ፖሊሲና ስትራቴጂ፤ መደበኛ ያልሆነው ዘርፍ 

ከ70 በመቶ በላይ የከተማ ሠራተኞችን ያካተተ መሆኑን ዘግበዋል።  በአገሪቱ መደበኛ 

ባልሆነው ዘርፍ የሰራተኞች እንቅስቃሴ አነስተኛ የምግብ ምርቶችን፣ የጥጥ ጨርቃ ጨርቅ፣ 

የእንጨትና የአናጺ ሙያ ውጤቶች፣ የቆዳ ውጤቶች፣ ኬሚካልና ፕላስቲክ ምርቶችን፣ ብረት 

ያልሆኑ ምርቶችን፣ መዋቅራዊ የድንጋይ ምርቶችን እና ጨሌዎች፤ እንደ እንቁላል እና 

የወተት ንግድ፣ የችርቻሮ አትክልትና ፍራፍሬ ሽያጭ፣ የፀጉር መቁረጥ፣ የቤት ውስጥ 

አገልግሎት፣ የልብስ ማጠቢያ፣ የመኪና ጥገና፣ ጥገና እና እድሳት፣ እና በሆቴሎች እና 

ሬስቶራንቶች ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች፣ ማዕድን ማውጣት፤ የድንጋይ መፍጨት፤ 

ታክሲዎችን እና ጋሪዎችን መጎተትን ጨምሮ መጓጓዣ፤ ግንባታ እና ግብርና የሚያካትቱ 

ናቸው።  አንዳንድ የመደበኛ ዘርፍ ኩባንያዎች እንደ ባህላዊ ሽመና፣ ጫማ ሥራ፣ ልብስ 

ስፌት፣ ሸክላ፣ ምንጣፎች፣ ጥገና እና እድሳት እና የሀገር ውስጥ መጠጥ አመራረት 

የመሳሰሉ ግብአቶችን ከቤት ውስጥ አምራቾች በመቀበል ምርቶችን አምርተዋል።  

በአጠቃላይ መደበኛ ባልሆነው ዘርፍ ውስጥ የሚፈፀሙ ክፍያዎች  በአብዛኛው ህይወትን 

ለማቆየት ከሚያስፈልገው ደረጃ በታች ነበር።በወቅት ላይ የተመሰረቱየግብርና ሰራተኞች 

የካሳ ክፍያ፣ ጥቅማጥቅሞች እና የስራ ሁኔታዎች በማህበር ከተደራጁ ቋሚ የግብርና 

ተቀጣሪ ሰራተኞች በጣም ያነሰ ነበር።  መንግስት ህግን ለማስከበር የፈፀመው ተግባር 

አነስተኛ ነበር።  ብዙ የውጭ ዜጎች፣ ስደተኛ እና መደበኛ ያልሆኑ የጉልበት ሰራተኞች 

በሳምንት ከ48 ሰአታት በላይ ሰርተዋል። 



 


