
የወጣቶች ግጭት አገናዛቢ 
የዜግነት ተሳትፎ በኢትዮጵያ
አጭር መመሪያ!



የመመሪያው ዳራ 

ይህ አጭር መመሪያ የተዘጋጀው ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክልሎች የተውጣጡ ወጣት 
የማኅበረሰብ መብት ተሟቾች ጋር በተደረገ ምክክር ነው። በሕዳር ወር 2013 በአንድ 
ክፍል የተሰባሰቡት 20 ወጣት የመብት ተሟጋቾች ግጭት፣ ግጭት አገናዛቢነት፣ እና 
የዜግነት ተሳትፎ የሚሉትን ፅንሰ ሐሳቦች ከመበየን ጀምሮ፥ ግጭት አገናዛቢ የዜግነት 
ተሳትፎን ለማሳደግ የትኞቹ ባለድርሻ አካላት ምን ዓይነት ሚና ሊጫወቱ ይገባል የሚለውን 
መክረው ቁልፍ ነጥቦችን ጠቁመዋል። ይህ መመሪያ የተዘጋጀው የማኅበረሰብ መብቶች 
ተሟጋቾቹ ባስቀመጧቸው ነጥቦች ላይ ተመሥርቶ ነው። 

የምክክር መድረኩ እና ይህ አጭር መመሪያ የተዘጋጀው በናሽናል ኢንዶውመንት 
ለዴሞክራሲ (NED) ለጋስነት እና ኢኒሼቲቭ ፎር ቼንጅ (I4G) አጋርነት ነው። 
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ወጣቶች እነማን ናቸው?

ዕድሜ
ኢትዮጵያ (ስታትስቲክስ ኤጀንሲ) 15 – 29

አፍሪካ (የወጣቶች ቻርተር) 15 – 34

ዓለም (የተባበሩት መንግሥታት) 15 – 24 

41%

28%

>70%

የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን 
ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች 
ነው (ዩኤስኤአይዲ፣ 2017)

የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን 
ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 29 ዓመት 
ነው (ዩኤስኤአይዲ፣ 2017)

የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን 
ዕድሜያቸው ከ30 ዓመት 
በታች ነው
(ዩኤንዲፒ፣ 2017)
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ግጭት ምንድን ነው?

ትርጉም: “በማይጣጣሙ አመለካከቶች ወይም መርሖዎች 
ሳቢያ በሰዎች መካከል የሚከሰት አለመግባባት” (የካምብሪጅ 
መዝገበቃላት፣ 2020)

የተወያዮቹ ሐሳቦች፦
 � ወጣቶች ከ1966ቱ አብዮት እስከ ድኅረ-1997 የምርጫ 

ነውጥ ድረስ፣ እንዲሁም የቅድመ-2010 ተቃውሞዎች እና 
ድኅረ-2010 ነውጥ አዘል ግጭቶች ድረስ የግጭቶችና የግጭቶች 
አፈና ዋና ሰለባ በመሆናቸው የሚያድርባቸው ስጋት አለ

 � በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ግልጽ እና ስውር ግጭቶች ያሉ ሲሆን፥ 
ወጣቶች በነውጥ አዘል ግጭቶች ውስጥ ዋና ተዋናይ ናቸው
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የዜግነት ተሳትፎ ምንድን ነው?

ትርጉም፦ “የዜግነት ተሳትፎ ማለት ዜጎች በማኅበረሰባቸው 
ኑሮ ውስጥ ሁኔታዎችን ለማሻሻል ወይም የማኅበረሰባቸውን 
መፃዒ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን የሚሳተፉባቸው መንገዶች ማለት 
ነው” ( ሪቻርድ ፒ አድለር እና ጁዲ ጎጊን ፣ 2005)

የተወያዮቹ ሐሳቦች፦ 
 � የዜግነት ተሳትፎ ነውጥ አልባ ነው 

 � የዜግነት ተሳትፎ በፖለቲካ ተሳትፎ ብቻ መወሰን 
የለበትም፤ ይልቁንም ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ 
አካባቢያዊ እና ሌሎችንም ጉዳዮች ሊያካትት ይገባል 

 � የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎች ከሌሎች 
ንቅናቄዎች ጋር አጋርነት መመሥረት እንዲሁም 
የንቅናቄዎቹ መሪዎች ከማኅበራዊ መሠረታቸው 
ጋር የጋራ ራዕይ ማኖር አለባቸው 
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ግጭት-አገናዛቢነት ምንድነው?

ትርጉም፦ “ግጭት አገናዛቢነት ማለት ‘በተግባራዊ ሒደቶች እና 
እንቅስቃሴዎች ወቅት ዐውዱን ያገናዘቡ፣ አሉታዊ ተፅዕኖችን 
ለመቀነስ እንዲሁም አዎንታዊዎቹን ለመጨመር በማሰብ 
መስተጋብሩ ለሚጠይቀው ዐውዳዊ ሁኔታ በቅጡ የታሰበበባቸውና 
በዘዴ የተቀረፁ [ግጭት አስወጋጅ] ሒደቶችን እና አሠራሮችን 
መከተል ነው’” (ሉቺያ ሞንታናሮ፣ 2019)

የተወያዮቹ ሐሳቦች፦ 
 � ግጭት አገናዛቢነት ስውር ወይም ይፋዊ ግጭቶችን 

ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ለመቀነስ ነባራዊ 
ዐውዶችን የመረዳትና የማገናዘብ እርምጃ ነው 

 � በኢትዮጵያ ውስጥ ለወጣቶች ከፍ ያለ የዜግነት ተሳትፎ 
የሚያስፈልገውን ያህል ግጭት አገናዛቢነትም አስፈላጊ ሁኔታ ነው

 � ግጭት አገናዛቢነት በዜግነት ተሳትፎ ወቅት የሚፈጠሩ በቡድኖች 
መካከል ያሉ ውጥረቶችን ነባራዊ እውነታ ማገናዘብ ነው 

 � ግጭት አገናዛቢነት ወትሮም አደገኛ በሆነ ምኅዳር 
ውስጥ ተጨማሪ ጉዳትን ላለማድረስ ወይም 
ለማስወገድ የሚደረግ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል 

 � ግጭት አገናዛቢነት የነውጥ አልባ የዜግነት 
ተሳትፎ ዋነኛ አካል ነው
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መልካም አጋጣሚዎች

ሕጋዊ አሠሪ ሁኔታ:
የሲቪል ማኅበራት ሕግን ጨምሮ ሌሎችም ሕግጋት 
መከለሳቸው የሲቪክ ምኅዳሩን በከፊል አስፍቶታል

የቴክኖሎጂ ዕድገት፤ የመረጃ እና ተግባቦት ቴክኖለጂ 
ዕድገት እንደ ማኅበራዊ ሚዲያ ያሉትን በቀላሉ፣ በርካሽ 
እና በፍጥነት የመደራጃ እና የዜግነት ተሳትፎ ማድረጊያ 
መድረኮችን አመቻችቷል

የወጣቶች መነቃቃት፤ የወጣት ቡድኖች በከፍተኛ 
ንቃት የዜግነት እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ውስጥ 
የሚሳተፉባቸው ኢ-መደበኛ ንቅናቄዎች መኖር ለዜግነት 
ተሳትፎ በጎ ጅማሮ ነው 

የዓለም ዐቀፋዊ እና አካባቢያዊ 
ማኅበረሰቦች ትኩረት፤ እንደ አፍሪካ ኅብረት 
ያሉ ዓለማቀፋዊ እና አካባቢያዊ ማኅበረሰቦች 
ለወጣቶች የዜግነት ተሳትፎ ከበፊቱ የተሻለ 
ትኩረትና ማበረታቻ በመስጠት ላይ ናቸው 

ያልተማከሉ ንቅናቄዎች ማቆጥቆጥ፤ ከዚህ 
ቀደም በዋና ዋና ከተማዎች የተማከሉ እና የተከማቹ 
የወጣቶች ንቅናቄዎች አሁን በትናንሽ ከተማዎች 
ውስጥ በራስ ተነሳሽነት እየተመሠረቱ ነው. 
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ተግዳሮቶች

መንግሥት መር ተግዳሮቶች
  ማኅበራዊም ይሁን ፖለቲካዊ የሐሳብ 

ብዝኃነትን በፀጋ አለማስተናገድ 

  የወጣቶችን አቅም ማጎልበትን ዒላማ ያደረገ 
ተገቢ የፖሊሲ ማዕቀፍ አለመኖር

  ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ቁርጠኛ አለመሆን 

  የወጣቶችን የዜግነት ተሳትፎ ሚና ለመቅረፅ ያለመ 
ሥራ ወይም ተነሳሽነት አለመኖር

እምነት የማይጣልበት የመረጃ ሥነ ምኅዳር

  የተሳሳተ መረጃ ያላቸው ወጣቶች፤ ስለተለያዩ 
ሁኔታዎች የተሳሳተ መረጃ ያላቸው ወጣቶች 
መኖራቸው እና ባላቸው የተሳሳተ መረጃ ላይ 
ተመሥርተው የዜግነት ተሳትፏቸውን የሚያደርጉ 
ወጣቶች መኖራቸው 

  መረጃ አልባ ወጣቶች፤ በቂ እና አስፈላጊ መረጃ የሌላቸው ወጣቶች መኖር 

  የተዛባ መረጃ ያላቸው ወጣቶች፤ ለተለየ ዓላማ እና ጉዳት ለማድረስ በማሰብ 
የተፈጠረ ሆነ ተብሎ የተዛባ መረጃ ሰለባ የሆኑ ወጣቶች መኖራቸው 

ግልጽ የጋራ ራዕይ እጥረት፦ 
ብዙ የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄ መሪዎች ለማኅበራዊ 
መሠረቶቻቸው ግቦቻቸውንና ራዕዮቻቸውን እንዲሁም 
እነዚህን ለማሳካት የሚሔዱባቸውን መንገዶች በግልጽ 
አለማሳወቅ
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የነውጥ አልባ ሥነ ዘዴ እጥረት፦የዜግነት ተሳትፎ 
ንቅናቄ አንዳንድ ተሳታፊዎች ነውጥ አዘልነት መላውን 
ንቅናቄ መጥፎ ገጽታ መስጠቱ

የሥነ ምግባር ደንብ እጥረት፦ መደበኛ ያልሆኑ [እና 
አንዳንድ ጊዜ መደበኛ] ቡድኖች በጋራ የሚመሩባቸው 
መሠረታዊ የሥነ ምግባር የሞራል እሴቶች የሌላቸው 
መሆኑ 

የተሳትፎ መድረኮች እጦት፦ የዜጎችን ተሳትፎ አቅም 
ለማሳደግ እንዲሁም የንቅናቄ መሪዎች እና ማኅበራዊ 
መሠረታቸው የሚገኛኑበት መድረክ [በበቂ ሁኔታ] 
አለመኖሩ እና ንቅናቄዎች በትክክለኛ አቅጣጫ እየሔዱ 
መሆኑን መገምገም አለመቻሉ

የአመራር መዋቅር እና ተጠያቂነት አለመኖር፦ 
ኢ-መደበኛ የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎች አመራሮቻቸው 
እና የንቅናቄው ተደራሲ ማኅበራዊ መሠረቶች መካከል 
ቀጥተኛ የመዋቅራዊ ግንኙነት አለመኖሩ እና መሪዎች 
በሚያፈነግጡበት ወቅት በማኅበራዊ መሠረቶቻቸው 
ተጠያቂ የሚሆኑበት መንገድ አለመኖሩ

ተግዳሮቶች
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ወጣቶችን መጠቀሚያ ማድረግ፦ ማኅበራዊና 
ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ያላቸው ቡድኖች የተከታይ 
ኃይላቸው በማሳየት የመደራደሪያ አቅም ማሳያ ከማድረግ 
ይልቅ በቀጥታ የውሳኔ አሰጣጥ ሒደት ውስጥ ወጣቶችን 
ለማሳተፍ አለመፈለጋቸው

የሀብት እጥረት፦ ወጣቶች ራሳቸውን ችለው በነጻነት 
ንቅናቄዎችን ለመምራት የሚያስችላቸው [የአገር ውስጥም 
ሆነ የውጭ] ሀብቶችን የማሰባሰብ አቅም የሚያጥራቸው 
መሆኑ

ተግዳሮቶች
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የወጣቶችን ግጭት አገናዛቢ 
የዜግነት ተሳትፎ ለማሳደግ 

የኢትዮጵያ መንግሥት፤
  የዜግነት ተሳትፎ ምኅዳሩን ምቹ ማድረግ እና የወጣቶችን 

አቅም መገንባት ዒላማ ያደረገ ፖሊሲ መቅረፅ 

  የሥነ ዜጋ ትምህርትን ጥራት ለማሳደግ ከመጀመሪያ ደረጃ ጀምሮ 
እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ ካሪኩለም መቅረፅ/መከለስ 

የሚዲያ አካላት፤
  በወጣቶች የዜግነት ተሳትፎ ጉዳይ ግጭት አገናዛቢ 

ጥብቅ የአርትኦት ፖሊሲ መከተል

  የዜግነት ተሳትፎ የሚያደርጉ ወጣቶች ንቅናቄያቸውንና 
ልምዶቻቸውን የሚያካፍሉበት፣ እንዲሁም ከሌሎች የንቅናቄ 
መሪዎችና ተሳታፊዎች ጋር የሚነጋገሩበት መድረክ መሆን

  ዘላቂነት ያለው የሚዲያ ተዓማኒነት መገንባት

የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች፤
  የወጣቶች ተሳትፎን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጥናቶች እና ተግባራትን ማከናወን

  በሁሉም ሕዝባዊ መድረኮች ውስጥ የወጣቶችን ተሳትፎ ማረጋገጥ

  ከአገር እስከ መንደር የሚዘልቁ የወጣቶች የዜግነት 
ተሳትፎ ማረጋገጫ ፕሮግራሞችን መቅረፅ

  ለወጣቶች የዜግነት ተሳትፎ የሀብት ማሰባሰብያ መፍጠር እና 
ጅምር የወጣቶችን የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎችን መደገፍ
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የወጣቶችን ግጭት አገናዛቢ 
የዜግነት ተሳትፎ ለማሳደግ 

ወጣቶችና የወጣት ቡድኖች፤      
  መደራጀት!

  ነውጥ አልባ የሆነ የዜግነት ተሳትፎን አጥብቆ መያዝ

  ከሌሎች የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎች ጋር አጋርነትን መመሥረት

  (የግል እና/ወይም የቡድን) አቅም ማጎልበት 

  የዜግነት ተሳትፎ እርምጃዎችን መዝግቦ፣ አዳዲስ አዝማሚያዎችን 
መተንተን፣ ቀጣይ ስልቶችን ወቅቱን አዋጅቶ መቀለስ

የዓለም ዐቀፉ ማኅበረሰብ፤
  ምርጥ ዓለም ዐቀፍ ልምዶችን ማጋራት

  ለወጣቶች የዜግነት ተሳትፎ የሀብት ማከማቻ መፍጠር 
እና የጀማሪ ወጣቶችን ንቅናቄዎችን መደገፍ

  አገር በቀል ወጣት ተኮር የሲቪል ማኅበረሰቦችን ማበረታታት

ዳያስፖራዎች እና ተፅዕኖ ፈጣሪዎች 
  የወጣቶችን የዜጎች ተሳትፎ ሲመሩ ጉዳት ላለማስከተል ግጭት አገናዛቢ 

የአመራር ስልቶችን መከተል እና በኃላፊነት ስሜት መሥራት

  የወጣቶችን የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎች ለመደገፍ የሀብት ማሰባሰቢያ ስርዓት 
መዘርጋት

  ለአገር ውስጥ ወጣቶች የዜግነት ተሳትፎ ንቅናቄዎች ድምፅ መሆን!
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