
ቀጣይነትና ለውጥ፡-  

በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን 
ወጣቶች  

ከሁለት ዓይነተኛ ጥናቶች የተጠናቀሩ ማስረጃዎች    
 

አንኳር ግኝቶችና ነጥቦች   

 

ጋብቻ፡- የተሰባጠሩ ዓይነቶችና እየተለወጡ ያሉ 
ተሞክሮዎች 

■    ከከተሜነት መስፋፋትና ከትምህርት በተገኘ ለውጥ ምክንያት፣ 
በጉልምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙና ወጣቶች፣ ከቀድሞው 
ትውልድ የበለጠ እንዴት ማግባትና ማንን ማግባት 
እንዳለባቸው በራሳቸው የሚወስኑበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። 
ሆኖም፤ ውሳኔ የማድረግ አቅማቸው ቢጨምርም፣ የአባታዊና 
ባህላዊ ሥርዓት ግን አሁንም የጋብቻ ሂደቶችንና ክንውኖችን 
በተለይም በገጠራማ አካባቢዎች፣ ከበላይ ሆነው የመቆጣጠር 
አዝማሚያ አላቸው፤ የወጣትና የልጃገረድ ሴቶች ምርጫ ላይ 
ማዕቀብ በማድረግ። 

■   ኢ-መደበኛ የሴትና ወንድ አብሮ መኖር ተሞክሮ፣ በከተማ 
አካባቢዎች ይበልጥ እየተለመደ መጥቷል። አብዛኛውን ጊዜ 
ለዚህ ተሞክሮ የሚቀርበው ምክንያት፣ ያለ ዕቅድ ለተፈጠረ  

       

ፅንስ ምላሽ እንደ ማግኛ፣ ወይም የወሲብ ግንኙነቶችን እውቅና 
እንደ መስጫ፣ አልያም መደበኛ ጋብቻ የሚጠይቀውን ወጪ 
እንደ መሻገሪያ ተደርጎ ይቆጠራል። አብሮ መኖር፣ በወጣቶች 
ረገድ እንደ ኑሮ ዋስትና እንዲሁም በሥራ አጥነት ሳቢያ 
የሚመጣውን ጫና እንደ ማቋቋሚያ ተደርጎ ይታያል። እነዚህ 
ጥምረቶች ብዙውን ጊዜ በባህሪያቸው ደካማ ስለሆኑ ለመለያየት 
የተጋለጡ ናቸው።  

■    የጋብቻ ሚና ላይ የክፍያው አይነት እንደ አውዱ የሚለያይ 
ነው። በአንዳንድ ማህበረሰብ እየናረ የመጣው የጥሎሽ ወጪ 
ወጣቶችን በመደበኛው መንገድ ማግባት እንዳያቅዱ 
አድርጓቸዋል፤ ከማህበረሰባቸው አንፃርና አቅማቸው 
ከሚፈቅደው በላይ ወጪ የሚያስወጣ የፍቅር ጓደኛ እንዲይዙና 
በዕዳ ውስጥ እንዲገቡ ተጋላጭ አድርጓቸዋል። የሙሽራዋን 
የጥሎሽ ገንዘብ ወስደው የሚቆጣጠሩትና የሚጠቀሙበት  

 

ኢትዮጵያ   
አጭር የጥናት መግለጫ 5 

  

 ፎቶ ማስታወሻ፦ © አንቶንዮ ፊዮረንቲ 



በዕድሜ ከፍ ያሉት የልጅቷ የቤተሰብ አባላት ናቸው። ሆኖም 
በሌሎች ማህበረሰቦች ውስጥ ደግሞ በተለይ በሙሽሮቹ 
ቤተሰቦች መሀል ስምምነት ላይ በተደረሰበት ሁኔታ እነዚህ 
ባህላዊ የጥሎሽ ወጪዎች ያን ያህል ግትር አይደሉም፣ ለጎጂ 
ወጪዎቹም የቤት ቁሳቁስና ከብት ገዝተው፣ ራሳቸውን 
እንዲያቋቁሙ ሊያግዟቸውም ይችላሉ፡፡ 

ከጋብቻ በኋላ የሚደረጉ ውሳኔዎች፡- የአባታዊነት 
የፆታ ሚናን የሙጥኝ ማለት 
 ■     ስለ ፆታ እኩልነት ያለው እሳቤ በወጣቶች ዘንድ በስፋት 

እየተሰራጨ ቢሆንም፣ አሁንም በቤት ውስጥ በሚወጡት 
ድርሻ፣ በወጣት ጥንዶችና በትዳር ውስጥ ውሳኔ ሰጪነትን 
በተመለከተ፣ የወንዶች አባታዊ ልማድ ከፍተኛ ጫና 
ማድረጉን ቀጥሏል። ሴቶች ከሞላ ጎደል ሁሉንም የቤት 
ውስጥ ሥራ ያከናውናሉ፤ ከዚህ አንጻር ሲያገቡ ወይም ልጅ 
ሲወልዱ ክፍያ የሚያገኙበትን ሥራ ያቆማሉ፤ አንዳንዶች 
ወደፊት ክፍያ ወደሚያገኙበት ሥራ እንደሚመለሱ ተስፋ 
የሚያደርጉ ቢሆንም።  

አንዳንድ ሴቶች ካገቡ በኋላ የወሊድ መከላከያ መጠቀም 
የቻሉ ሲሆን አብዛኞቹ ግን ከባሎቻቸው፣ ከአማቶቻቸውና 
ከራሳቸው ወላጆች በቶሎ እንዲጸንሱ ጫና ይደረግባቸዋል፤ 
ምንም እንኳ ብዙዎቹ ለወላጅነት ዝግጁ እንዳልሆኑ 
ቢሰማቸውም። ያልተመጣጠነ የሀይል ግንኙነት፣ በባልና 
ሚስት መሀልና በወጣት ሴቶችና በአማቾቻቸው መሀል 
በመኖሩ፣ የመጀመሪያ እርግዝናቸውን ማዘግየት የሚሹ ወጣት 
ሚስቶች ችግር ላይ ይወድቃሉ፤ አንዳንድ ወጣት ሴቶች 
ደግሞ በድብቅ የወሊድ መቆጣጠሪያ መውሰዳቸው ብዙውን 
ጊዜ ንትርክ ያስነሳል።  

 ■     የወላጅነት ሚናም የፆታ ጥላ በእጅጉ የተጫነው ነው፤ ወጣት 
ሴቶች አብዛኛውን ሀላፊነት ተሸካሚ መሆናቸውና ወንዶች፣ 
አልፎ አልፎ ካልሆነ ባለማገዛቸው፣ ምንም እንኳን አንዳንድ 
ወጣት ባሎች ንቁ ተሳታፊ እንዲሁም ጋብቻው ከፈረሰ 
በኋላም ቢሆን ሀላፊነታቸውን የሚወጡ አባቶች ሆነው 
ቢቀጥሉም፤ ብዙዎቹ በጉልምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ 
እንዲሁም ወጣቶቹ፣ የቁሳቁስም ሆነ የማህበረሰባዊ ግብዐት 
ስለሌላቸው፣ የወላጅነት ሚናን ለመወጣት ዝግጁነት 
የላቸውም፤ ስለዚህም ከዘመድ አዝማዶቻቸው ዕርዳታ 
ማግኘት የሚችሉ፣ የአግዙኝ ጥሪ ያደርጋሉ፤ በተለይም 
ለእናቶቻቸው።  

ወጣት ያላገቡ ሴቶችን የሚገጥማቸው ተጋላጭነትና 
ተግዳሮቶች 
 ■    ያለ አባት ልጅ የሚያሳድጉ እናቶች፣ በተለይ በማህበራዊ 

አመለካከቶችና በሚደርስባቸው መድሎ ረገድ ተጋላጭ 
በመሆናቸው ተግዳሮቶችን እንዲጋፈጡ ያደርጋቸዋል። 
ያላገቡ ወጣትና የደረሱ ሴቶች፣ የወሊድ መቆጣጠሪያ 
እንዳያገኙ ገዳቢ ሁኔታዎች ይገጥሟቸዋል። በስህተት ከፀነሱ 
በራሳቸው ፍላጎት ወይም ባስረገዛቸው ወጣት አሊያም 
በቤተሰቦች እንዲያስወርዱ ጫና ሊደረግባቸው ይችላል። ነገር 
ግን ውርጃ በመደፈር ወይም በአዕምሯዊ መታወክ ሳቢያ 
ካልሆነ በቀር በሕግ የተከለከለ ነው፤ አገልግሎቱም  

አይሰጥም፤ ይህም አስተማማኝ ላልሆነ ውርጃ ያጋልጣቸዋል። 
ፅንሱን ለመውለድ ከወሰኑ ደግሞ በልጁ አባትና በራሳቸው 
ቤተሰብ ተቀባይነት ሊያጡና በማህበረሰቡ ዘንድም ሊገለሉ 
ይችላሉ። ብዙውን ጊዜ፣ የሕፃናትና እናቶችን አገልግሎት 
ለማግኘት ድፍረቱ አይኖራቸውም፤ ቤተሰባቸው ሕጻኑን 
በመንከባከብ ካላገዛቸው በቀር ችግር ውስጥ ይወድቃሉ።  

■    በልጅነት ማግባት በቶሎ ለፍቺ ያጋልጣል፤ በአብዛኛው 
ጥንዶች በሚገጥማቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና ሳቢያ 
ነው መለያየቱ የሚከሰተው። በፍቺ ወቅት፣ ወጣት ሴቶች 
በአጠቃላይ  በንብረት ክፍፍል ላይ የሚጎዱ ሲሆን በድጋሚ 
ማግባት፣ ከወንዶች ይልቅ ለወጣት ሴቶች ይበልጥ አስቸጋሪ 
ነው፤ በተለይ ደግሞ ልጆች ካላቸው።   

■    እያደገ በመምጣት ላይ ያለና በመንግሥት ደረጃ ድጋፍ 
ያገኘ፣ ወጣት ሴቶችን በጋብቻ ወቅት፣ በፍቺ ሂደት፣ 
በመብቶቻቸው ዙሪያና የልጅ ማሳደጊያ ከአባት ላይ በማግኘት 
ረገድ፣ ከሚገጥማቸው ተግዳሮት ለመጠበቅ የሚጥር 
ማህበረሰብና አሰራር እየተንሰራፋ መጥቷል። ነገር ግን፣ 
በአባታዊ የበላይነት አንፃር የተቀረፀው ነባሩ ባህል፣ አሁንም 
ተፅዕኖው ጠንካራ በመሆኑ፣ የሴቶች መብት በሚገባው 
አፅንኦት፣ ሙሉ በሙሉ አይከበርም።    

በጋብቻ ምርጫና ተሞክሮ ላይ የወጣቶች እሳቤ  
■    አብዛኞቹ ወጣት ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች ተጣድፈው ወደ 

ትዳርና የመጀመሪያ- ልጅ ወላጅነት የገቡበትን ወቅትና 
አጋጣሚ በፀፀት ያስታውሳሉ፤ ከዚህም ጋር ተከትሎ የልጅነት 
ነፃነታቸውን ማጣታቸውንም ያወሳሉ። ከዚህም በተጨማሪ፣ 
ጋብቻና ወላጅነት በልጅነታቸው የነበራቸውን ህልም 
እንዲቀለበስ ማድረጉ ይሰማቸዋል፡፡ ለምሳሌ ያህል 
ትምህርታቸውን የመቀጠል እንዲሁም አዲስ የአዋቂነት ሚናና 
ሃላፊነት ለመወጣት ቅድሚያ መስጠት።  

■    አብዛኞቹ ወጣት ሴቶችና ወንድ ልጆች በተለያዩ ምክንያቶች 
ቀድሞውኑ ትምህርት ቤት መሄድ ካቆሙ በኋላ ነው ወደ 
ጋብቻ የሚገቡት፤ ነገር ግን፣ አንዴ ወደ ጋብቻ ከገቡ በኋላ 
አብዛኞቹ ትምህርታቸውን ሳይቀጥሉ በመቅረታቸው 
ይፀፀታሉ፣ ምንም እንኳን አልፎ አልፎ አንዳንዶቹ የሞያ 
ስልጠና መቀጠል የቻሉበት አጋጣሚ ቢስተዋልም። ወጣት 
እናቶች በተለይ ወደ ትምህርት ቤት  የመመለስ ወይም 
ለሥራ የሚያበቃ  የክህሎት ስልጠና የማግኘት ዕድል 
አያገኙም።    

■    ወጣቶች ሴቶች ከጋብቻ በኋላ በህይወታቸው ላይ 
ስለገጠማቸው ለውጥ የሚይዙት አመለካከት፣ በብዙ ጉዳዮች 
ላይ በመሞርኮዝ የሚለያይ ነው፤ በተለይም የቤተሰቡ ሁኔታ፣ 
ለማግባት የወሰኑበት ምክንያትና ከባላቸውና ወላጆቹ ጋር 
ያላቸው የግንኙነት ሁኔታ እንዲሁም ከጋብቻ በኋላና በፊት 
እየሰሩ ያለው የሥራ ሁኔታ የሚወስነው ነው። 

■    ከጋብቻ ሕይወት ጋር ስምምነትን ለመፍጠር ወጣት ሴቶች፣ 
ከጋብቻ በፊት የነበራቸውን ግንኙነቶች ጠብቀው፣ አዳዲስ 
ማህበራዊ ትስስሮች መፍጠር  መቻላቸው ላይ ነው ወሳኙ 
ነጥብ ያለው። አብዛኞቹ ጋብቻ ውስጥ የገቡ ወጣት ወንዶችና 
ሴቶች፣ ልጆች በመውለዳቸው ያገኙትን ደስታና እርካታ 
ይገልጻሉ። 

2    ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች  

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 



በልጅነት ጋብቻና ወላጅነት ላይ የፖሊሲ አውድ 
ኢትዮጵያ የልጅነት ጋብቻን ለመቅረፍ ባሳየችው ጥረት ዓለም 
አቀፍ እውቅናን ተቀዳጅታለች፤ በUNFPA፣ UNICEF እና በእነሱ 
አማካኝነት የልጅነት ጋብቻን ለማቆም የተፋጠነ እርምጃ በሚል 
በሚከናወነው ዓለም አቀፍ ፕሮግራም፣ ድጋፍ ከተደረገላቸው 12 
አገራት አንዷ ናት (UNFPA-UNICEF 2019)።1 ከዚህም 
በተጨማሪ፣ በአፍሪካ ህብረት ‹‹በአፍሪካ የህጻናት ጋብቻን 
ማስቆም›› ዘመቻ፣ ኢትዮጵያ ድጋፍ አግኝታለች። በብሔራዊ 
ደረጃ፣ በሴቶችና ሕጻናት ላይ የሚፈጸሙ ልማዳዊ ድርጊቶችን 
ለመዋጋት በኢትዮጵያ በ2013 የወጣውን የተግባር ትልምና 
በሎንደን በሴቶች ጉባዔ በ2014 እ.ኤ.አ. የተደረገውን አቋም 
ተከትሎ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት ብሔራዊ የሴቶች ጉባኤ፣ 
የሴቶችና የህጻናት ጋብቻና የሴት ልጅ ግርዛትን እስከ 2025 
(እ.ኤ.አ) ድረስ ለማስቆም ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጧል። 
የአሁኑ ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (2015-
2020)፤ የልጅነት ጋብቻንና የሴት ልጅ ግርዛትን እስከ 2020 
ድረስ 50 በመቶ ለመቀነስ አልሟል። በቅርቡ የሴቶች ህጻናትና 
ወጣቶች ሚኒስቴር፤ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰራጭ፣ የልጅነት 
ጋብቻንና የሴቶችን ግርዛትን ከ2020-2024 ለማስቆም 
የሚሰራበትን ፍኖተ-ካርታ፣ በነሐሴ 2019 እ.ኤ.አ አስጀምሯል።  

በወላጅነት ላይ ያጠነጠነው ዋናው የፖሊሲው ትኩረት፤ 
በወጣቶችና ጎልማሶች የቤተሰብ ምጣኔ ላይ ያነጣጠረ ነበር፤ 
በብሔራዊ የወጣቶች ስነ ተዋልዶ ጤና ስትራቴጂ መሰረት (2007 
- 2015)፤ ስትራቴጂው ጥራት ያለው የስነ ተዋልዶ ጤና መረጃንና 
አገልግሎትን ማግኘት የሚቻልበትን መንገድ በማመቻቸት ላይ 
ያተኮረ ነው። ከዚህም በተጨማሪ፣ በዝቅተኛ ዋጋ ለወጣቶች 
በተመቸ አኳሃን አገልግሎቱ በእቅድ፣ ትግበራና ቁጥጥር 
መሣሪያዎች ሥርዓት ባለው መንገድ እንዲቀርብ ማስቻል ነው 
ግቡ። ሌሎች የወላጅነት መርሀ ግብሮች በ2010ሩ የብሔራዊ 
ፖሊሲ ማዕቀፍ መሰረት፤ ማስተማር ላይ ሲያተኩሩ ቆይተዋል፡፡2 
ይኸውም ገና በጨቅላነት ለሕጻኑ መደረግ ያለበት እንክብካቤና 
የተመጣጠነ ምግብ አወሳሰድ፣ በ2015 የብሔራዊ አራስ ለሕጻናት 
በሕይወት መቆየት ላይ በተቀመጠው እስትራቴጂ መሰረት 
ተግባራዊ የሚደረግ ነው።  

የያንግ ላይቭስ ዓይነተኛ ጥናቶች  በሕጻናት፣ 
በወጣት ጋብቻና በወላጅነት ላይ 
ያንግ ላይቭስ፤ በአገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ ክልሎች፣3 አምስት ዙር 
ጥናቶች አከናውኗል። የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት፤ 
ከሦስት ወጣት ሴቶች ውስጥ ከአንድ በላይ የሚሆኑት በ22 
ዓመትዕድሜያቸው ያገቡ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ግማሽ  

 

ያህሉ በ18 ዓመት ዕድሜያቸው ትዳር መስርተዋል። በጣም 
ተገላቢጦሽ በሆነ ንፅፅር፣ 7 በመቶ ያህሉ ወጣት ወንዶች ብቻ 
ደግሞ ዕድሜያቸው 18 ዓመት ሲሆን ጋብቻ ውስጥ ገብተዋል፤ 
ከእነዚህ ውስጥ 2 በመቶ የሚሆኑት በ22 ዓመት ዕድሜያቸው 
ልጅ አፍርተዋል። ከአስር ሴቶች ውስጥ አንዷ በ18 ዓመት 
ዕድሜዋ ልጅ ወልዳለች፤ በ22 ዓመት ዕድሜ ግን ይኼ ቁጥር ከ4 
ሴቶች አንዷ ወደ ምትወልድበት ሁኔታ ከፍ እንደሚል 
ተስተውሏል (Woldehanna et.al. 2018)። ያንግ ላይቭስ፣ ሁለት 
ተጨማሪ ዓይነተኛ ንዑስ ጥናቶችን፣ በወጣት ሴቶች የጋብቻና 
የወላጅነት ተሞክሮ ላይ አከናውኗል፡፡ የመጀመሪያው፤ "ወደ 
ጋብቻና ወላጅነት ማሳለጫዎች"4 በሦስት የገጠር አካባቢዎች ላይ 
ነው የተከናወነው፤ በአማራ፣ ትግራይና ኦሮሚያ ክልሎች፤ በ2016 
እ.ኤ.አ። ሁለተኛው፤ "የወጣቶች ጋብቻና ወላጅነት" የሚለው 
የተከናወነው በዚያው ተመሳሳይ ሁለት የገጠር አካባቢዎች፣ 
በትግራይና ኦሮሚያ እንዲሁም በአዲስ አበባ የከተማ አካባቢ 
ነው፤ በ2018 እ.ኤ.አ። እንደ ሰፊ የንፅፅር ጥናት አካል፣ ሕንድ፣ 
ፔሩና ዛምቢያን ጨምሮ የተካሄደ ነበር።5 የመጀመሪያው ጥናት 
ያተኮረው፣ ለጋብቻና ወላጅነት ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሲሆን 
ሁለተኛው ጥናት ግን አስቀድመው ያገቡ፣ አብረው የኖሩ ወይም 
ወላጅ የሆኑ እንዲሁም የተለያዩና ፍቺ የፈጸሙ ወጣቶች 
ተሞክሮዎች ለመረዳት ይጥራል።6 የያንግ ላይቭስ፣ የረዥም ጊዜ 
ክትትል የጥናት አቅጣጫ፤ ከልጅነት ዕድሜ እስከ ወጣትነት 
የሚዘልቅ በመሆኑ፣ አመለካከታቸው የጾታ ልዩነቶች የሚጎሉበት 
የጎልማሳነት ሽግግሮች ምን እንደሚመስሉ ለመረዳት የሚያግዝ 
ነው። 

ጋብቻና አብሮ መኖር፡- እየተለወጡ ያሉ 
ልማዶችና የወጣቱ ትውልድ የላቀ አቅም  
በቀድሞ ትውልዶች፣ በልጅነት መዳርና የእናትነት ሃላፊነትን 
መሸከም እንደ መደበኛ ተሞክሮ የሚቆጠር ነበር፤ ነገር ግን 
ለዘመናዊ ሴትነትና የሴቶች አስተዳደግ መንገድ እንዲሁም 
በወጣት የሴቶች መብት አተያይ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ የማይመጥን 
ተደርጎ የሚቆጠር እየሆነ በመምጣት ላይ ነው። እየተበራከቱ 
የመጡ ሴቶችን ለማበረታታት የሚያልሙ ክርክሮች የተሻለ 
የምርጫ ነፃነት ለሴቶች እንዲፈቀድ ይወተውታሉ፤ ነገር ግን 
በቅርበት በተደረገው ምርመራ መገንዘብ እንደተቻለው፣ በተሞክሮ 
እየተኖረ ያለው የሴቶች የጋብቻ ሕይወትና እናትነት የበለጠ 
ውስብስብ፣ ወጣ ገባነት ያለው ምስል በተጨባጭ እንዳለ ነው 
የሚጠቁመው (Crivello et. al. 2019)። 

የጋብቻ አይነት ከአካባቢ አካባቢ የሚለያይና ከጊዜ ወደ ጊዜ 
የሚለዋወጥ ነው። በሠርግ  ሥነ ሥርዓት  የሚከናወኑ መደበኛ    

   ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች     3    

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 

1   ስለዚህ መርሃ ግብር ዝርዝር https://www.unicef.org/protection/unfpa-unicef-global-programme- accelerate-action-end-child-marriageን ይመልከቱ። 

2   ሕጋዊው የአዋቂነት እድሜ 18 ነው። በስትራቴጂው ላይ የአለም ጤና ድርጅት ትርጉምን በመከተል ጉርምስና ከ10-19 አመት ሲሆን፣ ወጣትነት ደግሞ እንደ 2004ቱ 
ብሔራዊ የወጣቶች ስትራቴጂ ከ15-24 እድሜ ነው። 

3   ይህ በ20ዎቹ የጥናት አካባቢዎች 5ዙር አሃዛዊ ጥናትን ሲያካትት፤ በ5ት አካባቢዎች ደግሞ ጥልቅ ጥናቶች ለ5ዙር ተደርገዋል። 

4   በዊልያምና በፍሎራ ሂውለት ፋውንዴሽን የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎለታል። 

5   ይህ ጥናት በአለም አቀፍ የልማት የጥናት ማእከል (IDRC) የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎለታል። 

6   እነኚህ ሁለት ጥናቶች ጥልቀት ያለውና የህይወት ታሪክ ተኮር መረጃ ከወጣት ሴቶችና ወንዶች ጋር በተደረጉ የተናጠል ጥያቄና መልሶች ከልጃገረዶችና/ወጣት ሴቶች እና 
ከወንድ ልጆች/ወጣት ወንዶች፣ ከአዋቂ እናቶችና አባቶች እንዲሁም አገልግሎት ሰጪዎች ጋር የተደረጉ የቡድን ውይይቶች፤ በተጨማሪም ከጤና አገልግሎት ሰጪዎችና 
በሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ጽ/ቤት ባለሙያዎች ጋር ጥልቀት ያለው ቃለ መጠይቅ ተደርጓል።  



ትዳሮች፣ ብዙውን ጊዜ፣ በወላጆች ምርጫ የሚዘጋጁ ሲሆን 
የልጃገረዶች ምርጫዎችን የሚገድብና ያለ ፈቃዳቸው የሚደረግ 
ሲሆን ብዙውን ጊዜ ጥሎሽዎ የሚያስፈልጋቸው ናቸው፡፡ በከተማ 
አካባቢዎች አብሮ መኖር የተለመደ እየሆነ መጥቷል። ይህ 
በእንዲህ እንዳለ፣ የትምህርት መስፋፋት፣ ሥራ፣ ማህበራዊ 
ሚዲያዎችና የከተሜነት መንፈስ የተሻሻለ ዕድልና አውዶችን 
ለወጣቶቹ በሁሉም አካባቢያዎች ላይ እርስ በርስ የመተዋወቂያ 
የተሻለ ዕድል በመፍጠሩ፣ የፆታ ጓደኛ ለመወዳጀት የራሳቸውን 
ውሳኔና ምርጫ እንዲያደርጉ ምክንያት ሆኗቸዋል (Pankhurst et. 
al.2016)። 

በሁሉም የጥናት አካባቢዎች፣ የሴቶቹ ውሳኔ ሰጭነት ድርሻ 
በጋብቻ ሂደቱ ላይ መሻሻልን አሳይቷል፤ ከእናቶቻቸውና ከታላቅ 
እህቶቻቸው ጭምር በንፅፅር ሲመዘን። እናም የተሻለ ምርጫ 
ስላላቸው መምረጥ ይችላሉ፤ ብዙ ጊዜም ሲመርጡ ይታያሉ። 
በወላጆቻቸው አማካኝነት የሚመጣላቸውን የጋብቻ ጥያቄ 
አልቀበልም ሲሉም ይስተዋላሉ፤ ምንም እንኳን ይኼ አንዳንድ 
ጊዜ ከወላጆቻቸው ጋር ቅራኔ ውስጥ የሚያስገባቸው ቢሆንም። ጎን 
ለጎን ደግሞ አባታዊነት የሚጫነውና ሀይማኖታዊ የሆነው ባህል፣ 
ወደ ጋብቻ በሚደረገው ሂደት ላይ አሁንም ጠንካራ ሆነው እንዳሉ 
ደግሞ ይታያል። በተጨማሪም፣ ወጣት ወንዶች ከሴቶቹ የበለጠ 
ወሳኝ መሆናቸውም ይስተዋላል። ሴቶቹ ቶሎ ማግባት ካልቻሉ 
የማህበረሰቡ ውግዘት ሰለባ የመሆን እድላቸው የበለጠ የጎላ ነው። 
ከዚህም በላይ የወጣቱ ትውልድ የተሻለ ባህል መሳሪያነቱ የበረታ 
ቢሆንም ቅሉ፣ የወጣቶቹ ጥምረት ሥርዓት ያለውና በቤተሰብ 
ከጀርባ የተደገፈ ካልሆነ መደበኛው የባህላዊ መንገድ የጋብቻን 
ሂደት የመምራቱ አዝማሚያ አሁንም የሚቀር አይደለም። 
በገጠራማ አካባቢዎች በተለይ ሁኔታው እንደዚህ ነው፤ በወንድ 
ወላጆች አማካኝነት ሽማግሌዎች ወደ ሙሽሪቷ ቤተሰቦች ከተላኩ 
በኋላ ለጥሎሽ ድርድር ያካሂዳሉ። በተጨማሪም፣ ከክልል ክልል 
ልዩነቶችም ማየት ችለናል። ለምሳሌ፡- በአማራና ትግራይ 
አካባቢዎች አሁንም ወላጆች ለልጆቻቸው ባል ማጨት የተለመደ 
ነው፤ በኦሮሚያ ማህበረሰብ አካባቢ ግን ይህ ልማድ ቀንሷል። 
በኦሮሚያ ወጣት ጥንዶች ብዙውን ጊዜ በወላጅ የሚወሰን 
ጋብቻንና ለሙሽራ የሚከፈል ጥሎሽን ለማምለጥ ጠለፋን እንደ 
አማራጭ ይጠቀማሉ። 

አዲስ አበባ ባለው የከተማ አካባቢ፤ በወጣትነት ማገባደጃ ዕድሜ 
ላይ የሚገኙ የፆታ ምርጫቸውን የመያዝ የተሻለ ነፃነት አላቸው፤ 
ብዙውን ጊዜም አብሮ ለመኖር የራሳቸውን ውሳኔ ማድረግ፣ 
ማግባት የሚፈልጉበትንም ወቅት መምረጥ ይችላሉ።7 ነገር ግን 
ባልታቀደ እርግዝና ምክንያት ብዙውን ጊዜ አብሮ የመኖርና 
የጋብቻ ሂደቱ ይፋጠናል። ነገር ግን ባልታቀደ እርግዝና ጫና 
ምክንያት ወጣቶች በችኮላ ወደ ጋብቻ መገፋታቸው ብዙውን ጊዜ 
ግንኙነታቸው በፍቺ እንዲቋጭ ያደርገዋል። ይህም ሴቶቹን ተጎጂ 
የማድረግ አዝማሚያው የበለጠ እንዲሆን ያደርገዋል፤ በተለይ 
ልጅ የወለዱ ከሆነ።  

ወጣቶች ለስራ አጥነት ጫናዎች፣ ለሱስ በቀላሉ ተጠቂ የመሆን 
ዝንባሌዎችንና በማህበራዊ ሚዲያ የሚበረታታውን የግልሙትና  

ባህሪዎች ተደማምረው በቀላሉ ወደ ፆታ ግንኙነቶች እንዲገቡና 
አብረው መኖር እንዲጀምሩ የበለጠ ያበረታታቸዋል። በከተማ 
አካባቢዎች ቀላል ክብደት የማይሰጠው የማህበረሰባዊ የሥነ ልቦና 
ቀውስ እንዳለና ይኸውም የወጣቶችን ጤናማነት የሚፈትን ጉዳይ 
መሆኑ ይታያል። በዚህ ውስጥ ስሜት ቀስቃሽ ለሆኑ የወሲብ 
ፊልሞች፣ ለሺሻና ጫት ቤቶች በቀላሉ ተጋላጭ መሆን፣ 
እንደዚሁም በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚገኙ መጠጥ ቤቶች 
በወጣቶች እንዲዘወተሩ ዕድል ማመቻቸትና ይኼ ወጣቶች አደጋ 
ውስጥ የሚከቱ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲሳተፉ ገፊ ምክንያቶች 
መሆኑና ከዕቅድ ውጭ ለእርግዝና መዳረጉ ከሥነ ልቦና ቀውሶቹ 
ውስጥ ይካተታሉ።  

የጋብቻ ጣጣዎች፣ ስጦታዎችና ለሙሽራ  
ቤተሰቦች ከጥሎሽ የሚገኝ ጥቅም  
በገጠራማው አካባቢዎች በጋብቻ ወቅት ስጦታና ለተጋቢዎቹ 
ከቤተሰብ የሚሰጥ ማቋቋሚያ የተለመደ ባህል ነው። ነገር ግን 
እንደየ ባህላዊው አውድ፣ ከሥፍራ ሥፍራ ጠባዩ ይለያያል፤ ይህም 
ልማድ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተለወጠ ይገኛል።  

ኦሮሚያ በሚገኘው አካባቢ ከወንዱ ዘመዶች ለሙሽራዋ ቤተሰብ 
የሚከፈለው ጥሎሽ ‹‹ገበራ›› ተብሎ ይጠራል፤ ይኸው ልማድ 
በቀድሞ ጊዜያት መደበኛ የነበረና አሁንም ቢያንስ በመርህ ደረጃ 
መከናወኑ እንዲቀጥል የሚጠበቅ ነው። ነገር ግን፣ ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ እየጨመረ በሄደ አዲስ ተሞክሮ፣ ወጣቶች የራሳቸውን ውሳኔ 
እያደረጉ ወደ ጋብቻ መሄድ ጀምረዋል፤ የዚህም ምክንያት የጥሎሽ 
ገንዘብ መክፈል ስለማይፈልጉ ነው፡፡ ጥንዶች አንድ ላይ 
ተያይዘው ከአካባቢው የሚጠፉበት ሂደት በተለምዶ "በፈቃደኝነት 
ላይ የተመሰረተ ጠለፋ" በሚል ይገለፃል፤ በፊት ጊዜ ከነበረው 
በሀይል አስገድዶ ከመጥለፍ በንፅፅር የተለየ መሆኑን ገላጭ ነው። 
በግድ አስገድዶ የመጥለፍ ተሞክሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመነ 
በመምጣት ላይ ይገኛል።ተይይዘው ከጠፉ በኋላ (ከሙሽራዋ) 
ቤተሰቦች ጋር እርቅ ለመፍጠር የማካካሻ ክፍያ ይደረጋል፤ ይኼ 
ክፍያ ‹‹ጋዲሳ›› ተብሎ ይጠራል፤ ክፍያው ከተከናወነ በኋላ 
ጥንዶቹ አብረው መኖር መጀመር ይችላሉ። ነገር ግን በሙሽራዋ 
ቤተሰቦች ሙሉ ለሙሉ ተቀባይነት ሳያገኙ ሊቀሩ ይችላሉ። 
ለጋብቻው እውቅና ያልሰጠ ቤተሰብ፤ ለጎጆ ወጪዎቹ መቋቋሚያ 
በስጦታ ላይሰጥ፣ ጥንዶቹ መጥተው እንዲጠይቋቸውም  ላይፈቅድ 
ይችላል። የጥሎሽ ክፍያዎች አብዛኛውን ጊዜ ለትዳር ጋሬጣ 
መሆናቸውና ለወጣት ወንዶች እንደ አሳሳቢ ጉዳይ መቆጠራቸው 
እንደተጠበቀ ሆኖ አንዳንዴም ጥንዶቹን የዕዳ ጫና ውስጥ 
የሚያስገባቸውና በማህበረሰቡ እንዲገለሉ የሚያደርጋቸው ሲሆን  
የ‹‹ጋዲሳ›› የእርቅ አማራጭ የቀድሞውን የሙሉ ጥሎሽ ክፍያ 
ከጊዜ ወደ ጊዜ የበለጠ እየተካው ይገኛል።  

በትግራይ፣ ጥሎሽ ‹‹ገዝሚ›› ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በነባሩ 
ትውፊት መሰረት፣ የሙሽራዋ ቤተሰብ ለሙሽራዋ 
የሚያበረክተውና ጥንዶቹን ለማቋቋም የሚያገለግል የስጦታ አይነት 
ነበር። የገፀ በረከቱ መጠን ተለዋዋጭ እየሆነ በመሄድ ላይ ያለ 
ይመስላል፤ እንደ ቤተሰቡ የጥሪት አቅም፤ ከወንዱ ቤተሰብ   

4    ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች  

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 

7   የአለም ጤና ድርጅትን መመሪያ በመከተል በጉርምስና እና ወጣቶች ስነ ተዋልዶና ጤና ስትራቴጂ ጉርምስና ለ3 ይከፈላል - የመጀመሪያው (10-13 አመት)፣ መካከለኛው 
(14-15) እና የኋለኛው (16-19)። 



ወገንም ተመሳሳይ ስጦታ ይበረከታል። እነዚህ ጥሪቶች ከሁለቱም 
የጥንዶቹ ቤተሰቦች በኩል መበርከታቸው ወጣቶቹን ጎጆ ወጪዎች 
ለማቋቋም ይጠቅማል፤ በተለይ ከደህና ቤተሰብ የወጡ ከሆኑ 
አዲስ የቤት ማዳረጃ ይዘው ለመነሳት ያስችላቸዋል።  

በአማራው አካባቢ፣ የሚበረከተው ስጦታና ማቋቋሚያ ‹‹ጥሎሽ›› 
በመባል ይታወቃል። ይህም በመርህ ደረጃ በሁለቱም የጥንዶቹ 
ቤተሰቦች በተመጣጣኝ ሁኔታ የሚሰጥ አስተዋጽኦ ሲሆን በተለምዶ 
ለጥንዶቹ ስጦታው የሚበረከተው የራሳቸውን ጥሪት ፈጥረው 
መቋቋም እንዲችሉ ለማገዝ ሲባል ነው። በተለይ ከዚህ ስጦታ 
መሀል መሬትና ከብቶች ተጠቃሽ ናቸው። ይህን መሰሉ 
በሁለቱም ቤተሰብ በኩል መዋጮ የማድረግ ተሞክሮ አሁንም 
ማቋቋሚያ መስጠት አቅም ባላቸው ቤተሰቦች ዘንድ የሚተገበር 
ልማድ ነው። በሌሎች የጥናት አካባቢዎችም ይኸው ተሞክሮ 
መደበኛ እየሆነ የመጣም ይመስላል። 

ከጋብቻ በኋላ የፆታ ሚናና ውሳኔ ሰጪነት 
በአባታዊ ባህል አንፃር መቀረጽ ስለ መቀጠሉ 
ወጣት ሴቶች በአሁኑ ጊዜ ማንን ማግባትና መቼ ማግባት 
እንደሚሹ የበለጠ መወሰን የሚችሉበት ወቅት ሆኖም፣ አንዴ 
ካገቡ በኋላ ግን የፆታ ሚና በነባሩ ልማድ መቀጠሉ፣ የቤት ውስጥ 
የሃላፊነት ድርሻ ለሴቶቹ የበለጠ እንዲከብዳቸውና በጥንዶች 
መካከል ያለ ግንኙነትም እንዲሻክር ያደርጋል። አሁን ባለው 
ወጣት ትውልድ ዘንድ በፆታዎች መካከል የተሻለ እኩልነት 
እንዳለ በግምት ደረጃ በስፋት ተሰራጭቶ ይስተዋላል። የወጣት 
ሴቶች የመደራደርያ አቅም ግን አሁንም ድረስ ውስን ሆኖ 
ቀጥሏል (Chuta 2017 )። በዘልማድ የቤት ውስጥ ስራ 
በአጠቃላይ ማለት በሚያስችል ደረጃ፣ በሚስቶች የሚከናወን 
መሆኑ አሁንም አልተለወጠም። በተጨማሪም ወንዶች የገቢ 
ማግኛ ዘዴዎችን የማመቻቸት ሀላፊነት እንደተጣለባቸው ሁሉ 
ሴቶች ደግሞ ቤቱን በአግባቡ መያዝ እንደሚጠበቅባቸው ማመን 
መደበኛ መንገድ ነው። በዚያው ልክ፣ የልጆች እንክብካቤ አሁንም 
የሴቶች ድርሻ እንደሆነ ይታሰባል፤ ይህም ወጥተው ደሞዝ 
የሚያስገኝ ስራ የማፈላለጊያ እድላቸውን ይጎዳዋል። ብዙዎቹ 
ወጣት ሚስቶች፣ ከእናቶቻቸው ወይም ከባላቸው እናቶች ወይም 
ከሴት የቤተሰቡ አባላት መጠነኛ የልጆች እንክብካቤ ያገኛሉ። 
አንዳንድ ባሎች ሚስቶቻቸው በሌላ ስራ በሚጠመዱበት ወቅት 
(ለምሳሌ እንጨት ለመልቀም ሲሄዱ ወይም እህል ለማስፈጨት 
ሲወርዱ) ልጆች በመጠበቅ ያግዟቸዋል። አንዳንድ ወጣት ባሎች 
ደግሞ ሚስቶቻቸው ጥለዋቸው በሄዱ ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ 
ሕጻናቱን የመንከባከብ ሃላፊነት ይወስዳሉ።  

ብዙዎቹ ወጣት ሚስቶች፣ ቤት ውስጥ የሚሰሩት ስራ፣ ልጅ ሳሉ 
ባደጉበት ቤትና ሚስት ሆነው ልጅ በወለዱበትም ቤት ልዩነት 
እንደሌለው ይናገራሉ። ልዩነት ካለም ለብዙዎቹ ልጅን 
የመንከባከብ ተጨማሪ ጫና መታከሉ ብቻ ነው።  በጠቅላላ ማለት 
በሚቻል ደረጃ፣ ከማግባታቸው በፊት ደሞዝ የሚከፈልበት ስራ 
የነበራቸው ሴቶች፣ ካገቡ በኋላ መስራት ትተዋል። ጥቂቶች ደግሞ 
በሚወልዱበት ጊዜ ነው ሥራቸውን የተውት። በትግራይ አካባቢ፣  

አንዳንድ ያገቡ ሴቶች ስራ በመተዋቸው እፎይታ እንደተሰማቸው 
ገልጸዋል። ምክንያቱም ይሰሩ የነበረው ከባድ የቀን ስራ 
(ለምሳሌ፦ በድንጋይ መፍጫ ማሽን ላይ) ስለነበረ ነው። ነገር ግን 
ብዙዎቹ ወጣት ሴቶች፣ ልጆቻቸው በዕድሜ ክፍ እንዳሉላቸው፣ 
ወደ ሥራ ለመመለስ ይመኛሉ፤ ይኼም የሚወሰነው ግን 
በባሎቻቸው መልካም ፈቃድ እንደሆነ ያውቃሉ። ወጣት 
ሚስቶች፣ ባሎቻቸው ሁሉን ነገር ራሳቸው የመወሰን መብት አለን 
ብለው በማመናቸው፣ ደስተኛ ስላለመሆናቸው ቅሬታ ያሰማሉ። 
አንዳንድ ጊዜም በዚህ ምክንያት ወደ ጭቅጭቅ  ሊያመሩ 
ይችላሉ። ለምሳሌ፡- አንድ በትግራይ የምትገኝ ሚስት 
እንደምታስታውሰው፡-  

‹‹በሁሉም ጉዳዮች ላይ አንስማማም፤ እሱ ሁልጊዜ አለቃ 
መሆን ይወዳል፤ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ብሎ ያስባል። 
በዚህም ምክንያት ነው ከእሱ ጋር በምኖረው ሕይወት 
ደስተኛ ያልሆንኩት።›› 

ለመውለድ በመወሰን ላይ ያለው ውዝግብ  
የሴቶች አቅም የሆነው የመውለድ ምርጫ ራሱ በወንዳዊ አባታዊ 
የልማድ እሴት ማዕቀብ ሲደረግበት በብዛት ይስተዋላል። ለወሊድ 
መከላከያ አጠቃቀም ያለው ንቃት ከፍ ያለበት ጊዜ ቢሆንም 
ወጣት ባለ ትዳር ሴቶች፣ በባላቸውና በባላቸው ቤተሰቦች 
አማካኝነት ከባድ የማህበረሰብ ጫና ያርፍባቸዋል። ባገቡ አንድ 
ወይም ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ‹‹የመውለድ አቅም›› እንዳላቸው/ 
‹‹ማህፀናቸው ፍሬ እንዳለው›› ለማረጋገጥ በሚል ልጅ ወልደው 
እንዲያሳዩ ግፊት ይደረግባቸዋል። ይህም የመጀመሪያ 
እርግዝናቸውን ትንሽ እንዳያዘገዩት ያደርጋቸዋል። አብዛኞቹ ግን 
ዝግጁ እንዳልሆኑ እየተሰማቸው ነው ለመፀነስ የሚወስኑት።8 
ጥቂት ሴቶች ካገቡ በኋላም የወሊድ መከላከያ መጠቀም የቻሉ 
ሲሆን አብዛኞቹ ግን የመጀመሪያ ልጃቸውን እስኪወልዱ ድረስ 
አዘግይተውታል። የወሊድ መቆጣጠሪያውን ተደብቀው ሲወስዱ 
የነበሩ ሴቶች ተስተውለዋል፤ ሲወስዱ የነበረው ለባለቤቶቻቸው 
ሳያሳውቁ ነው። ለምሳሌ አንዲት በኦሮሚያ የምትገኝ ሴት 
የሚከተለውን ታስታውሳለች።  

‹‹ማርገዝ አልፈልግም ነበር። በመጀመሪያው አመት 
እንክብሉን ስውጥ ነበር። ምክንያቱም ልጅ ከመውለዴ በፊት 
ገንዘብ ማጠራቀም ስለፈለግሁ ነው። ባገባሁ በሁለተኛው 
አመት ወደ ጤና ማዕከል በምሄድ ጊዜ እንክብል እንደምውጥ 
እሱ ደረሰበት። በማስከተልም ወደ ጤና ማዕከል በድጋሚ 
እንዳልሄድ ከለከለኝ፤ እንዳረግዝ እጅግ አብዝቶ ይፈልግ 
ነበር። እኔ ግን ተበሳጨሁ፤ ምክንያቱም በዚያን ወቅት ልጅ 
እንዲኖረኝ አልሻም ነበር።››  

የወሊድ መቆጣጠሪያ በመጠቀምና ባለመጠቀም መካከል ውጥረት 
ሊፈጠርና ወደ ግጭት ሊያመራ፣ እስከ ፍቺም ሊያደርስ ይችላል። 
ነገር ግን፣ በትግራይ በተከሰተ አንድ አጋጣሚ፣ አንዲት በድብቅ 
የወሊድ መቆጣጠሪያ መርፌ የተወጋች ወጣት ሚስት ቤታችንን 
ገንብተን እስክንጨርስ ልጅ ባንወልድ ይሻላል የሚለውን አቋሟን 
በሂደት ለባሏ አስረድታ ማሳመን እንደቻለች ተስተውሏል።  

   ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች     5    

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 

8   የቅርቡ የኢትዮጵያ የህዝብና ጤና ጥናት (EDHS 2016) እንደሚያሳየው ከ15-49 አመት ከሚገኙ ሴቶች 36 በመቶ የሚሆኑት ብቻ ናቸው የቤተሰብ ምጣኔ የሚጠቀሙት፣    
እንዲሁም 13 በመቶ የሚሆኑት ከ15-19 እድሜ የሚገኙት ሴቶች በጥናቱ ጊዜ ወይ እናቶች ነበሩ ወይም የመጀመሪያ ልጃቸውን አርግዘው ነበር። 



የሥነ ተዋልዶ ጤና ሊያጋልጥ የሚችላቸው 
አደጋዎችና ላላገቡ ጎልማሶች ወጣቶች ወላጅነት 
የሚጋርጧቸው ተግዳሮቶች   
ሳያገቡ የወጣትነት ዕድሜ ማገባደጃ ላይ የደረሱ በተለይ ሴቶች፣ 
የወሊድ መቆጣጠሪያ የመጠቀም ማህበረሰባዊ ጫና 
ይደርስባቸዋል፤ በተለይ የጤና መስጫ ማዕከሎች ውስንነት 
ባሉባቸው አካባቢዎች ላይ እንዳጋጣሚ ካረገዙ እንዲያስወርዱ 
ጫና ሊደረግባቸው ይችላል። ነገር ግን የጤና አገልግሎት 
የተመቻቸ ባለመሆኑ ምክንያት ጤናማ ወዳልሆነ የውርጃ አማራጭ 
በማምራት ህይወታቸውን ለአደጋ ሊያጋልጡ ይችላሉ። ሳያገቡ 
ያረገዙ ሴቶች፣ ለመውለድ ከወሰኑ፣ የልጅ አባት ሊክዳቸው፣ 
ቤተሰባቸው ፊቱን ሊያዞርባቸው፣ በማህበረሰቡ ደግሞ ተወግዘው 
ሊገለሉ ይችላሉ። በኦሮሚያ አካባቢ ነዋሪ የሆነች አንዲት ወጣት 
በገለፀችው መሰረት፤ ለወንድ ጓደኛዋ ማርገዟን ስትነግረው 
ደስተኛ ባለመሆኑ እንድታስወርደው ይጠይቃታል። ከመድሃኒት 
መደብር ገዝታ የወሰደችው መድሃኒት ውርጃውን ስኬታማ 
ሊያደርገው ስላልቻለ ለሁለተኛ ጊዜ ልትሞክር ስትል የወንድ 
ጓደኛዋ ወላጆችና የእናቷ ጓደኛ ጣልቃ ገብተው አስቁመዋታል።  

ያገቡ ሴቶች፣ በቀላሉ በጤና ማዕከሎች ሄደው መውለድ ሲችሉ፣ 
ያላገቡ ሴቶች ግን ላለመዋረድ ሲሉ በቤታቸው ውስጥ መገላገልን 
ይመርጣሉ። ከዚህም በተጨማሪ ያለ አባት ልጃቸውን ማሳደግ 
ፈተና ይሆንባቸዋል። ሥራ ማግኘትና ልጃቸውን መንከባከብ 
በአንድ ላይ ስለሚያዳግታቸው ቤተሰባቸውን እንዲያግዟቸው 
ለማሳተፍ ይገደዳሉ፤ በተለይ እናቶቻቸውን ወይም የባላቸውን 
እናቶች ማሳተፍ ይኖርባቸዋል። ያላገቡ ወጣት ወንዶችም 
ሀላፊነታቸውን ለመወጣትና በማህበረሰቡ የሚጠበቅባቸውን የቀለብ 
አቅራቢነት ሚና ለማሟላት ትግል ይገጥማቸዋል። በተለይ የስራ 
ዕድል እጥረት ባለበት እንዲሁም ዕዳ ያለባቸው ሆነው 
በቤተሰቦቻቸው ወይም በማህበረሰቡ እገዛ ላይ መተማመን 
ባልቻሉበት ሁኔታ ትግሉ የበለጠ ይጨምራል። 

በአፍላ ዕድሜ ማግባት ወደ ፈጣን ፍቺ 
ያመራል፤ በዚህ ሂደት ተጎጂዎቹ ሴቶች ናቸው 
በአፍላ ዕድሜ ወደ ትዳር የሚገባበትን ሂደት የሚያፋጥነው 
ያልተጠበቀ እርግዝና ነው፤ በሰል ወዳለው የወጣትነት የዕድሜ 
እርከን ላይ የደረሱት ሴቶችና ወንዶች፣ ብዙውን ጊዜ በጋብቻ 
ለመጣመር የሚገደዱት ከዕቅዳቸው ውጭ በሆነ ግፊት ነው። 
እነዚህን የመሰሉ ጥንዶች ብዙውን ጊዜ አያሌ የኢኮኖሚና 
ማህበራዊ ጫናዎችን ከመጋፈጣቸው ባሻገር በትዳራቸው ውስጥና 
ከአማቾቻቸው ጋር ውጥረት ውስጥ ይገባሉ። እነዚህ ሁኔታዎች 
አንዳንድ ጊዜ በባልና ሚስት መካከል ግጭትን ሲያጭሩ፣ በሌላ 
አጋጣሚዎች ደግሞ ሁከት ያጠላበት የጎጆ ድባብ ውስጥ ሴቶች 
ለጉዳት የተጋለጡ ይሆናሉ። ይህንን መሰል በአፍላ ዕድሜ 
የተመሰረቱ ትዳሮችና መደበኛ ያልሆኑ ጥምረቶች፣ በፍጥነት ወደ 
መለያየት በማምራት ይቋጫሉ። በፍቺ ከተለያዩ ወጣት ሴቶችና 
ወንዶች ብዙዎቹ፣ በጋብቻ የገቡበትን በአብሮነት ጎጆን 
የማስተዳደር ሀላፊነት ለመሸከም ገና ዝግጁነት የሌላቸው እንደሆኑ 
ይሰማቸዋል።  

በፍቺ ወይም በመለያየት አጋጣሚዎች ወጣት ወንዶች አብዛኛውን  

ጊዜ በቀላሉ ሌላ ሚስት ማግባት ሲችሉ፤ ሴቶቹ ግን በማህበረሰቡ 
ዘንድ በሚደርስባቸው ውርደት ምክንያት በድጋሚ ለማግባት 
ትልቁን መከራ ይቀበላሉ። ይሄም መከራ ልጅ ያላቸው ከሆነ 
የበለጠ ይከብዳል። ብቻቸውን አንዲት ሴት ልጅ በተለይም ደግሞ 
ያለባት ልጇ እንደምታሳድግ እናት ገቢ ማግኘትም ሆነ ለልጃቸው 
እንክብካቤ ማግኘት አዳጋች ይሆናል። ስለዚህም ብዙውን ጊዜ 
አለሁ የሚላቸው ቤተሰብ ወይም ጎረቤት ያሻቸዋል። ነገር ግን 
በቀበሌና ወረዳ ደረጃ የሴቶችን የጋብቻና የፍቺ መብት ለማስከበር 
ሥራ እንደሆነ ተጨባጭ ምልክቶች ይታያሉ። ሴቶች መሬት 
የማግኘት መብት እንዲሰጣቸውና ለልጅ ማሳደጊያ የሚሆን ድጋፍ 
እንዲቆረጥላቸው፣ የወረዳ ባለሥልጣናት እየሰሩ ይገኛሉ። የክልል 
መንግሥታት በአንዳንድ ማህበረሰብ የአባትነት ማስረጃን ምዝገባ 
ማከናወን ጀምረዋል፤ ይህም ወላጅ አባትን የልጅ ማሳደጊያ 
ለማስከፈል ያግዛል።  

አንድ ወጣት አባትነቱን ለመቀበል አሻፈረኝ በማለቱ ምክንያት 
ተከስሶ፣ በፍርድ ቤት ከተረጋገጠበት በኋላ ለማሳደጊያ እንዲከፍል 
ስለመበየኑ በትግራይ ክልል የሚገኝ አንድ የማህበረሰብ ፍርድ ቤት 
ዳኛ ጠቁሟል።  

‹‹ምስክሮቹን ከመረመርን በኋላ ለመርዳት ነው የጣርነው። 
የተጠረጠረው ሰው ላይ ክስ መሰረትን … የደም ምርመራ 
እንዲያደርግ ጠየቅነው። ስለዚህ ላለፉት ሁለት ዓመታት 
አንድም አባቱ ማን እንደሆነ የማይታወቅ ሕጻን የለም። 
ሦስት ከጋብቻ ውጭ የተወለዱ ልጆች ጉዳይ እጃችን ላይ 
አሉ። ከእነዚህ መሀል ሁለቱ አባቶቻቸው ማን እንደሆኑ 
መለየት ተችሏል፤ ሦስተኛው በሕግ ሂደት ላይ ይገኛል። 
ከጋብቻ ውጭ የተከሰቱ እርግዝናዎች ይኖራሉ፤ ነገር ግን 
አባታቸው ማን እንደሆነ ያልታወቁ ልጆች ግን የሉንም።››  

ያም ሆነ ይህ፣ አንዳንድ የማህበረሰብ ልማዶች አሁንም ወሳኝ 
እንደሆኑ ዘልቀዋል፤ በተለይ በሌሎች የጥናት አካባቢዎች ይሄ 
ጎልቶ ይታያል፤ ይህም የሴቶቹ መብት ሙሉ በሙሉ 
እንዳይተገበር ገዳቢ ሆኗል። 

የወጣቶች ሃሳብ፤ በምርጫቸውና በተሞክሯቸው 
ላይ   
በወጣትነት ማገባደጃ ዕድሜ ላይ የሚገኙ ወንድና ሴቶች እንዲሁም 
ወጣቶች፤ ከአፍላ ዕድሜ ጋብቻ በኋላ ህይወታቸው በምን ረገድ 
እንደተቀየረ ተጠይቀው ነበር። አብዛኞቹ በጣም ወጣት በነበሩበት 
ዘመን ለመማርና ለመስራት ከፍ ያለ ምኞት እንደነበራቸውና 
እንደዚህ ቸኩለው እናገባለን ብለው ያስቡ እንዳልነበር ይገልጻሉ። 
ብዙዎቹ ወደ ጋብቻ የመራቸውን አጋጣሚና ወቅትን ባልጠበቀ 
ጊዜ የመጀመሪያ ልጅ በማፍራታቸው እንደሚፀፀቱ ይናገራሉ። 
በተለይም ትምህርታቸውን መቀጠል አለመቻላቸው ይቆጫቸዋል። 
ይህን ደግሞ በተለየ ሁኔታ የሚያንጸባርቁት በቤተሰብ ግፊት ወደ 
ትዳር የገቡ እንደሆነ ወይም ባልተፈለገ እርግዝና ሳቢያ ተገደው 
ዝግጁ ባልሆኑበት አኳኋን፣ የትዳርን ፈተና የመቅመስ ዕጣ ፈንታ 
የገጠማቸው  እንደሆነ ነው። አንዳንድ ወጣቶች ያልታቀደ ጋብቻ 
መሆኑ ነው የሚፀፅታቸው፣ ወላጅ ወደ መሆን በመገፋታቸው 
ሕይወታቸው መስመሩን የሳተ መስሎ ይሰማቸዋል፤ በተጨማሪም 
ከራሳቸው አልፎ የሴት ጓደኛቸውን ሕይወትም በተጨማሪ   

6    ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች  

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 



ያበላሹ ይመስላቸዋል። አንዳንድ ወጣት ሴቶች ለስራ በስደት ወደ 
ሌላ አገር መጓዝ ይፈልጉ የነበሩ እርግዝናቸውን በማወቃቸው 
እቅዳቸውን ለመተው እንደተገደዱ ይናገራሉ። ነገር ግን ሌሎች 
ደግሞ በተቃራኒው ትምህርት ከጨረሱ በኋ ስራ ማግኘት 
ያልቻሉት ጋብቻ ያለው ግልጽና ብቸኛ አማራጭ መሆኑ 
ተሰምቷቸው የተቀበሉትም ይኖራሉ። ልጅ ያፈሩት ደግሞ በፊት 
የነበራቸውን ህልም አሁን ከተሸከሙት ተጨባጭ ሃላፊነት ጋር 
በማነፃፀር እንደ አዲስ የድሮውን ራዕያቸውን ማረቅ እንዳለባቸው 
ያስባሉ።   

በአፍላ ወጣትነት ዕድሜ ሴቶች ትምህርት 
ሲያቋርጡ፣ ትዳር ሲመሰርቱና  ትምህርታቸውን 
ሳይቀጥሉ ሲቀሩ    

ወጣት ሴቶች ብዙውን ጊዜ ትምህርት የሚያቆሙት ወይም 
እንዲያቆሙ የሚገደዱት ባል ለማግባት ነው የሚል ግምት አለ። 
የተወሰኑ መሰል ተሞክሮዎች የገጠሙን ቢሆንም፣ በአብዛኛው 
ለሴቶች ትምህርት ማቆም ገፊ ምክንያቶች አይደሉም፤ ባይሆን 
ትምህርት ካቆሙ በኋላ ያላቸው ምርጫ ውስን በመሆኑ ለማግባት 
ይመርጣሉ ወይም ሲያግባቧቸው ይስማማሉ። ለጋብቻ ሲባል 
ትምህርታቸውን እንዲያቆሙ ከተገደዱት ወጣት ሴቶች ውስጥ 
በትግራይ አካባቢ፣ አንዲት ልጃገረድ፣ እንደ ምሳሌ ትቀርባለች። 
ጋብቻውን ለማስቆም ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ድጋፍ 
የሚሰጣት እንኳን ማግኘት አልቻለችም። አጎቷ ትምህርቷን 
መቀጠሏን በመደገፍ፣ ከእሷ ጎን ቢቆምም፣ የወላጆቿን አቋም 
ማስለወጥ አልቻለም። ሌላዋ በአማራ አካባቢ የምትገኝ ልጃገረድ፣ 
በትምህርት ጥሩ ውጤት እያመጣሽ አይደለም በማለት ማግባት 
እንዳለባት በአባቷ ተነግሯታል፤ ምንም እንኳ ከማግባቷ በፊት 
ቢያንስ 10ኛ ክፍልን ማጠናቀቅ ፈልጋ የነበረ ቢሆንም። 
በኦሮሚያ አካባቢ፣ አንዲት ልጃገረድ ብቻ፣ በራሷ ፍላጎት 
ትምህርቷን 6ኛ ክፍል ላይ አቋርጣ ለማግባት ወስናለች። ነገር 
ግን አክላ እንደገለፀችው፤ ካሳደገቻት አክስቷ ሸሽታ ሌላ ቦታ 
መኖር ስለፈለገች ነው ይሄንን የወሰነችው። አክስቷ ከአቅሟ በላይ 
እንደምታሰራትና እንድታጠና እንደማትፈቅድላትም ተናግራለች። 
አብዛኞቹ ወጣት ሴቶች፣ መጀመሪያ ትምህርታቸውን ያቆሙት 
በተለያዩ ምክንያቶች ነው፤ብዙዎቹ ትምህርታቸውን የመቀጠል 
ፍላጎት ቢኖራቸውም። አንዳንዶቹ ትምህርቱ እንደማይገባቸው 
ወይም እንዳልሆነላቸው ጠቅሰዋል። ከሚያቀርቧቸው ሌሎች 
ምክንያቶች መካከል፤ ክፍል በመውደቃቸው፣ ወላጆቻቸውን 
ለመንከባከብ፣ ክፍያ ያለው ሥራ በማግኘታቸው፣ መኖሪያቸውን 
በመለወጣቸው እንዲሁም በት/ቤት ውስጥ ከአስተማሪዎችና ሌሎች 
ተማሪዎች ጋር በመጣላታቸው -- የሚሉ- ይገኙባቸዋል።  

በጥቅሉ፣ በጉልምስናና በወጣትነት ዕድሜ ላይ ሆነው ያገቡ 
ሴቶች፣ ያቋረጡትን ትምህርት በመደበኛ መርሃ ግብር 
አይቀጥሉም። አንዳንዶቹ የክፍል ጓደኞቻቸውን መልሰው ማየት 
ይፈራሉ አሊያም ከዕድሜ እኩዮቻቸው ቀድመው በማግባታቸው 
የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማቸዋል። ነገር ግን ጥቂት ሴቶች፣ ትዳር 
ከያዙ በኋላ ያቋረጡትን ትምህርት በመቀጠል፣ የ8ኛና 10ኛ ክፍል 
ፈተናን ወስደዋል፤ በተለይ ባሎቻቸው የሚያበረታቷቸው ከሆነ። 
በተጨማሪም፣ ከጋብቻ በኋላ ሌሎች አይነት ስልጠናዎች መውሰድ 
የቻሉ ሴቶች ተሞክሮም ተስተውሏል። ለምሳሌ፡- አንዲት ሴት፣  

በኦሮሚያ፣ በፀጉር ሥራ ሙያ ሰልጥናለች፤ በአማራ ክልል፣ 
አንዲት ልጃገረድ፣ የሆቴል አስተዳደር ሥልጠና ወስዳለች፤ 
በአዲስ አበባ አካባቢ ደግሞ ሌላኛዋ ሴት፣ የጥልፍ ሥራ 
ተምራለች። በአማራ አካባቢ፣ አንዲት ወጣት ሴት፣ ከወለደች 
በኋላ ያቋረጠችውን ትምህርት ከ9ኛ ክፍል የቀጠለች ቢሆንም፣ 
በአረብ አገራት ሥራ ለመቀጠር ስትል ዳግም አቋርጣዋለች።    

ሕይወት ከትዳር በፊትና በኋላ፤ የንፅፅር ምዘና 
የወጣት ሴት ልጆች የሕይወት ንፅፅር፣ ከጋብቻ በፊትና በኋላ፣ 
በመጠነ-ሰፊ ወሳኝ መለኪያዎች ምክንያት የሚለያይ ነው። 
ይኼም ምክንያት ተወልደው ያደጉበትን ቤተሰብና በዛ ውስጥ 
የነበራቸውን ቦታ ወደ ትዳር የገቡት በምን ምክንያት እንደሆነና 
ምርጫቸው እስከ ምን ደረጃ የራሳቸው እንደነበረ፣ ቀጥሎም የት 
አግብተው በመኖር ላይ እንደሚገኙ የሚጨምር ነው። ያላቸው 
አመለካከትም ከባላቸውና ከእሱ ቤተሰቦች ጋር ባላቸው ግንኙነት 
ላይ የሚወሰን ነው። እንዲሁም ከጋብቻ በፊትና በኋላ ምን 
አይነት ሥራ ላይ እንደ መሰማራታቸው የሚወሰን ነው። 
በተጨማሪም እስከ ምን ደረጃ ከወላጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ጋር 
የነበራቸውን የቀድሞ ግንኙነት መቀጠል እንደሚችሉና አዳዲስ 
የወዳጅነት መዋቅሮችን ለመመስረት እንደሚችሉ። 

ወጣት አባቶች ሳያገቡ በአጋጣሚ የአባትነት ኃላፊነት 
ሲወድቅባቸውና ሕይወታቸው አቅጣጫውን የሳተ ሲመስላቸው ስለ 
ሁኔታው ስሜት አልባ ነው የሚሆኑት። ወጣቶች የአባትነት ሚናን 
በሚገባ ለመወጣት  ትግል ውስጥ የሚገቡት፣ ሥራ አጥ ሲሆኑ 
ወይም ለአባትነት ዝግጁነት ሳይኖራቸው ሲቀር ነው፤ 
በተጨማሪም የኢኮኖሚ ዋስትና አለመኖር ዋናው የጭንቀት 
ምንጭ ነው። ትዳር ለወጣት ጥንዶች አዲስ ሚና ይዞ የሚመጣ፣ 
ከነሙሉ የአዋቂነት ማዕረግ ኃላፊነትን የሚያሸክም ሁነት ነው፤ 
ይህ ኃላፊነት በማንኛውም የዕድሜ ደረጃ ወደ ትዳር ለገባ 
የማይቀር ነው። አንዳንድ ወጣት ባለትዳር ሴቶች፣ የልጅነት 
ጊዜያቸውን ነፃነት በመናፈቅ ይፀፀታሉ፤ በማህበረሰባቸው ውስጥ 
ከሚገኙ ጓደኞቻቸው ጋር መጫወትና እንዳሻቸው መንቀሳቀስ 
አለመቻላቸው፣ ባላገቡት የዕድሜ እኩዮቻቸውና ጓደኞቻቸው 
እንዲቀኑ አድርጓቸዋል። በኦሮሚያ አካባቢ  የምትገኝ አንዲት 
ወጣት ስሜቷን እንደሚከተለው ትገልፀዋለች፡- 

‹‹የጓደኞቼ የኑሮ ሁኔታ የተሻለ ነው። አሁንም በነፃነት 
ከጓደኞቻቸው ጋር መጫወት ይችላሉ፤ ወደ ትምህርት ቤት 
የመሄድ ነፃነት አላቸው፤ ትምህርታቸውን መከታተል 
ቀጥለዋል፤ በወንዝ ዳርቻ በመንሸራሸር ራሳቸውን ያዝናናሉ፤ 
ከጓደኞቻቸው ጋር በመጨዋወታቸው ደስተኛ ናቸው፤ 
ትምህርታቸውን ያጠናሉ፤ እኔ እነዚህን ሁሉ ነገሮች 
አጥቻቸዋለሁ፤ ወደ ወንዝ ወርጄ ከጓደኞቼ ጋር የመጫወት 
መብት የለኝም፤ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ አልችልም፤ 
ከጓደኞቼ ጋር ለመጫወት አፍራለሁኝ።›› 

ከወላጆቻቸው ጋር ሲኖሩ ከመጠን ያለፈ የሥራ ጫና 
እንደነበረባቸው የሚሰማቸው ወጣት ሴቶችም ተስተውለዋል። 
ጥቂት ሴቶች ደግሞ ከደስታ የራቀ የልጅነት ጊዜያቸውን 
አስታውሰዋል። በአማራ አካባቢ ያገባች  ወጣት እንዲህ  
ታስታውሳለች፡- 

   ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች     7    

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 



‹‹በልጅነቴ  ብዙ መጫወት አልችልም ነበር፡፡ ወንድሜ በጣም  
ይቆጣጠረኝ ነበር። ከቤት ወጥቼ እንድዞር አይሻም። አሁን 
የምመራውን  ሕይወት እመርጣለሁ።››  

ወጣት ሴት ስለ ትዳር ህይወቷ ያላት ስሜት፣ በአብዛኛው 
የሚወሰነው በባሏ የገቢ መጠንና እሷን በሚያዝበት አግባብ ላይ 
ነው። ለምሳሌ፣ በአማራ ክልል የምትገኝ አንድ ሴት እንዲህ  
ትላለች፡- 

‹‹አሁን የምኖረው ሕይወት ከልጅነት ህይወቴ በእጅጉ የተሻለ 
ነው። አሁን የምኖረው     ብቻዬን ነው፣ ጥሩ ጥሩ ምግብ ነው 
የምበላው፤ መልካም ማህበራዊ ሕይወትም አለኝ።›› 

በዚሁ ማህበረሰብ ውስጥ የምትገኝ ሌላ ሴት ደግሞ ሕይወቷ 
ካገባች በኋላ እንደተሻሻለ ይሰማታል፤ ምክንያቱም ቤተሰቦቿ ድሃ 
በመሆናቸው በቂ ምግብም ሆነ ልብስ አታገኝም ነበር። 
በተጨማሪ፣ ያገባችው ባል በጣም ጥሩ ሰው በመሆኑ የሥራ ጫና 
እንዲበዛባት አያደርግም። በቂ ገንዘብም ይሰጣታል። በተመሳሳይ 
ሁኔታ፣ በትግራይ አካባቢ፣ ትዳር የያዘች ወጣት ሴት፣ ካገባች 
በኋላ የምትሰራው ሥራ እንደቀነሰላትና ብዙ ነፃ ጊዜ እንዳገኘች 
ትገልጻለች። 

‹‹አሁን ብዙ ነፃ ጊዜ አለኝ፤ ለራሴና ለባለቤቴ ምግብ ማብሰል 
ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ነገር ግን በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር 
በምኖርበት ወቅት ለመላው ቤተሰብ ምግብ ማብሰልና እንጀራ 
መጋገር  ይጠበቅብኝ ነበር። ይኼም በጣም አስቸጋሪ ነው፡፡ 
በፊት ብዙም ነፃ ጊዜ አልነበረኝም።›› 

ከጋብቻ በኋላ ደስታን ያጡ ሴቶች ተሞክሮም ተስተውሏል፤ 
በተለይ ባለቤታቸው ደህና ገቢ ከሌለውና ከባላቸው ቤተሰቦች ጋር 
ስምምነት ከሌላቸው። ትዳሩ የተመሰረተበት ሁኔታም ወሳኝ ነው። 
ለምሳሌ በኦሮሚያ አካባቢ የምትገኝ አንዲት ሴትን ተሞክሮ 
መጥቀስ ይቻላል። የወንድ ጓደኛዋን ለማግባት የተገደደችው 
አስገድዶ ከደፈራት በኋላ ነበር። በመታለሏ ከፍተኛ ምሬት 
እንደሚሰማት ትገልጻለች። ተገዳ የገባችበትን ትዳርም መቀበል 
አልቻለችም። ባሎች ሚስታቸውን የሚይዙበት ሁኔታ ቀሽም 
መሆን ወይም የሚያቀርቡት ምሬት ብዙውን ጊዜ፣ ለአንዳንድ 
ያገቡ ሴቶች፣ የደስታ ማጣታቸው ምክንያት ይሆናል፤ ለምሳሌ 
እንደ ኦሮሚያዋ ወጣት ሴት፤ ባለቤቷ የምትሰራው ምግብ 
የእናቱን ያህል እንደማይጣፍጥ እየገለጸ ዘወትር 
እንደሚያማርረው። 

ትዳር ብዙውን ጊዜ የወጣት ሴቶችን የማህበረሰባዊና የስፍራ 
ነፃነትን ይገድባል፤ አንዳንድ ወጣት ሴቶች ጓደኞቻቸውን 
ወጥተው ለማግኘት እንኳን የባላቸውን ፈቃድ መጠየቅ 
ያስፈልጋቸዋል። አያሌ ቁጥር ያላቸው ሴቶች፣ አዲስ በገቡበት 
ቤት ውስጥ ብቸኝነት እንዳሰቃያቸው ይገልጻሉ፤ በተለይ በባላቸው  

ቤተሰቦች ዘንድ ተቀባይነት ከተነፈጉ፤ ብዙውን ጊዜ ከአማቾቻቸው 
ጋር ውጥረት ውስጥ በመግባት። ፀንቶ የቆየውን ሴቶች 
ከተወለዱበት ማህበረሰብ ወጥተው የባላቸውን መንደር በመዳበል 
ሕይወት የመጀመር ባህላዊ ተሞክሮን ተከትሎ፣ ብዙ ሴቶች 
ከትውልድ ቀዬአቸው በጣም የራቀ ቦታ ሄደው፣ ከወጡበት 
ቤተሰብና ጓደኞቻቸው ጋር የቀድሞውን ቅርበት ጠብቀው 
ለመቆየት ይጥራሉ። ከባላቸው ጋር ወደ ከተማ ሄደው መኖር 
የጀመሩ አንዳንድ ሴቶች፣ ከአካባቢያቸው ማህበረሰቦች 
በመራቃቸው ደስተኛ የነበሩ ሲሆን የተሻሉ አገልግሎቶች፣ 
ኤሌክትሪክ፣ የገበያ መደብሮችና የመዝናኛ አማራጮች ተጠቃሚ 
ሆነዋል። ራቅ ወዳሉ የገጠር አካባቢዎች የገቡ ሌሎች ደግሞ አዲስ 
ሕይወት ለመጀመር ተግዳሮቶች ገጥሟቸዋል።    

ከትዳር ሕይወት ጋር መስማማት፡- የማህበራዊ 
ግንኙነቶች ሚና እና ልጅ መውለድ 
ምንም እንኳ መጀመሪያ ላይ ብዙዎቹ ወጣት ሴቶች ካደጉበት 
አካባቢ ወጥተው እንግዳ ወደሆነ አካባቢ ሲቀላቀሉ የመገለል 
ስሜት የሚሰማቸው ቢሆንም፣ ያገቡ ሴቶች አዲስ የማህበረሰብ 
ማዕረግ ተቀዳጅተው፣ በልጃገረድነት ዕድሜያቸው ያልተካፈሉባቸው 
ማህበረሰባዊ ተቋም ውስጥ ይሳተፋሉ። ብዙዎቹ  የዕድር፣ የማህበር፣ 
ሰንበቴ… ሃይማኖታዊ ማህበሮች ተካፋይ ይሆናሉ። በማህበረሰቡ 
ውስጥ በአክብሮት የሚጠሩ ሲሆኑ ጥምቀት፣ ጋብቻና ስብሰባዎችን 
በመሳሰሉ የማህበረሰብ ኩነቶች ላይ ይሳተፋሉ። ያገቡ ሴቶች 
የመሬት ባለቤትነት መብት ያገኛሉ፤ ስማቸው ሕጋዊ የሰርተፊኬት 
ማረጋገጫዎች ላይ ይካተታል፤ በፍቺ ወቅትም እኩል ተካፋይ 
መሆን ይችላሉ፤ ቢያንስ በመርህ ደረጃ።  

 ልጅ መውለድ በጥንዶች ሕይወት ላይ ክብደት የሚሰጠው ሁነት 
ነው። አብዛኞቹ ሴቶችም እናት በሆኑበት ጊዜ ከፍተኛ የደስታ 
ስሜት ያንፀባርቃሉ፤ ለጥቆም በትዳር ሕይወታቸው እርካታ 
ይሰማቸዋል።  አንዲት ወጣት እናት፣ በኦሮሚያ አካባቢ፣ እንዲህ 
የተሰማትን ትገልጻለች፡-  

‹‹ከወለድኩ በኋላ ብቸኝነትና ሥራ አጥነት አልተሰማኝም። 
ምክንያቱም ቀኑን  ሙሉ ሴት ልጄን በመንከባከብ ላይ 
ስለማሳለፍ ነው። ቀድሞ ከመውለዴ በፊት ግን ቀኑ ለእኔ 
በጣም ረጅም ነበር።›› 

ምንም እንኳን አብዛኛዎቹ ወጣት ሴት ሚስቶች ልጆች ስለወለዱ 
ደስ የተሰኙ ቢሆንም፣ በአንዳንድ ሁኔታዎች ያልታቀደ እርግዝና 
ያጋጠማቸው፣ በተለይ የትዳር አጋሮቹ ድሃ ከሆኑ ልጃቸውን 
የመንከባከብ ጉዳይ ያስጨንቃቸዋል፤ በዚህም እንደተጸጸቱ 
እንዲሁም ህይወታቸውን፣ የመማርና የመስራት አቅማቸውን ሊጎዳ 
እንደሚችል ገልጸዋል። 

8    ቀጣይነትና ለውጥ፡- በኢትዮጵያ ጋብቻና ወላጅነት በኢትዮጵያዊያን ወጣቶች  

 ኢትዮጵያ አጭር የጥናት መግለጫ 5  .  መጋቢት 2012 



ቁልፍ ምክረ ሃሳቦች 
 ■     የልጅነት ትዳርን ለማስቆምና የአፍላነት ዕድሜ ጋብቻን 

ለማዘግየት ጠቃሚ ተነሳሽነቶችና የመንግሥት የለውጥ 
እርምጃዎች ተከናውነዋል። በጉልምስና ዕድሜ ላይ ለሚገኙ 
ወንዶች በተለይም ልጃገረዶች የኑሮ ደህንነት፣ ፖሊሲዎችና 
ፕሮግራሞች፣ የለጋ ዕድሜ ጋብቻን፣ አብሮ መኖርን፣ 
መለያየትን ወይም ፍቺን ለተጋፈጡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ 
የኢትዮጵያ ወጣቶች ሃሳቦች፣ ፍላጎቶችና መብቶች የበለጠ 
ትኩረት መስጠት አለባቸው። አገልግሎቶችና መርሀ ግብሮች 
ለእነዚህ ወገኖች ዕድሎችን፣ ሴፍቲኔትና ሥልጠና፣ በተለይም 
በገንዘብ አያያዝ መሰረታዊ ዕውቀት፤ ለመስጠት ታልመው 
መቀረፅ አለባቸው። ትዳር ባልያዙ ወይም ፍቺ በፈጸሙት 
ላይ የሚደርሰውን መድሎም በመደበኛና ማህበራዊ ሚዲያ 
አማካኝነት መዋጋት  ያስፈልጋል። 

 ■     ወጣቶች ግንኙነቶችን በመመስረት እንዲሁም የትዳር አጋርን 
በመምረጥ ረገድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እየጨመረ 
መጥቷል። ነገር ግን ልማዳዊ የጾታ ሚና፤ ከሴቶችና ወጣት 
ሴቶች ይልቅ ለወንዶችና ወጣት ወንዶች የበለጠ አቅም 
ይሰጣቸዋል። በበለጠ አቅም በመጨመር በልጅነት ዕድሜ 
የሚደረግ ጋብቻን ለማቆም ንቃት ቢፈጠር፣ በትምህርት ቤት 
የውይይት ቡድኖች ትምህርት ቤት ያሉ ወጣቶችን ተደራሽ 
ለማድረግ ሴቶችን የሚወልዱበትን ወቅት እንዲወስኑ 
ለማድረግ በሥራ መደበኛውንና ሶሻል ሚዲያና አርአያ 
የሚሆኑ ግለሰቦችን እንደ ማስተማሪያነት በመጠቀም ቢሰራ 
መልካምና ቀጣይ ውጤቶች ይገኛሉ።  

 ■     የወንዶች/አባታዊነት የበላይነት ሚና እንዲሁም በትዳሮች 
ውስጥ የሚታይ ያልተመጣጠነ የሀይል ግንኙነትን የሴቶችን 
መብትና ጾታ-ተኮር ጥቃትን በተመለከተ በት/ቤቶች 
እንዲሁም በወጣቶች ቡድንና ሚዲያ ግንዛቤን በማስፋፋት፣ 
መዋጋት ያስፈልጋል።  

 ■     የእርግዝና መከላከያ፣ በጉልምስና ዕድሜ ላይ በሚገኙና 
በወጣት ሴቶች ዘንድ፣ መተዋወቅ ይኖርበታል፤ ያገቡ 
ይሁኑም ያላገቡ፤ ለወሊድ መከላከያና ለአደጋ ለማያጋልጥ 
የጽንስ ማቋረጥ ያላቸውን ተደራሽነት ማሻሻልን ጨምሮ፤ 
በተለይ የት/ቤት ክበቦችንና የጤና ኤክስቴንሽን 
አገልግሎቶችን ሚና በማሳደግ።  

■      በከተማ አካባቢዎች፣ የወጣቶችን ግንኙነትና የተጣምሮ ኑሮ 
የሚጎዱ ማህበረሰባዊ ተግዳሮቶች ምላሽ ማግኘት አለባቸው። 
በዚህ ጥናት በከተማ ወጣቶች የተለዩ የቅድሚያ ትኩረቶች 
የሚከተሉትን ይጨምራሉ፤ የጋራ መኖሪያዎችንና የህዝብ 
ቦታዎችን ጤናማ ለማድረግ መጣር፣ ማህበራዊ ሚዲያዎችን 
በሃላፊነት ስለ መጠቀም ማስተዋወቅ፣ ማስተማር፣ ሥልጠና 
መስጠት፣ እንዲሁም ስራ እንዲያገኙ ማገዝ፣ ለወጣት ጥንዶች 
በተመጣጣኝ ዋጋ  መኖሪያ ቤት፣ ለቤተሰቦች ደግሞ 
የህጻንነት እንክብካቤ፣ የጾታና የሥነ ተዋልዶ ጤናና መብት፤ 
በትምህርት ቤቶች፣ በጤና አገልግሎቶችና በወጣት ማህበሮች 
የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ማቅረብን ጨምሮ። 

 

■    ለወጣቶች ደህንነት ስጋት የሆኑ ሰፈሮች፤ መጠጥ ቤቶች፣ 
ሺሻና ጫት ቤትን ጨምሮ፣ በጉልምስና ዕድሜ ላይ 
የሚገኙትን፣ ወደ አደገኛ እንቅስቃሴና ያልታቀደ እርግዝና 
ይመራሉ።  እነዚህን፤ ቢያንስ በትምህርት ቤቶች አቅራቢያና 
በመኖሪያ አካባቢዎች የተከፈቱትን መከልከል በቅጡ ሊጤን 
ይገባል። 

■    አዲስ ተጋቢ ጥንዶች ራሳቸውን እንዲያቋቁሙ የሚያግዝ  
የወላጆች ጥሪት ሽግግር መበረታታት ይኖርበታል፤ በሥራ 
ዕድሎችና በተመጣጣኝ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት ታግዞ፤ 
ለወጣት ወንዶችና ሴቶች። በሌላ በኩል፤ ወጣት ጥንዶችን እጅ 
ከወርች አስረው በዕዳ ውስጥ በመዝፈቅ ማህበራዊ ትስስራቸውን 
የሚያላሉ ተሞክሮዎች፣ በዚህ ወሳኝ የሕይወታቸው ምዕራፍ ላይ 
መፈቀድ የለባቸውም። 

■    ከጋብቻ በኋላ ውሳኔ ሰጭነት በጥንዶቹ መሀል በአባታዊ ባህላዊ 
ልማድ አንፃር መወሰን የሚቀጥሉ በመሆናቸው፣ ስለ ሴቶች 
መብት የተሻለ ግንዛቤ ለመፍጠር መሞከርና በቤት አካባቢ 
የሥራ ድርሻ በሁለቱም ፆታዎች በፍትሀዊነት የሚከፋፈል 
እንዲሆን መሞከር ወሳኝ ነው። ለባሎች የበለጠ የቤት ውስጥ 
ሥራና ልጅ የማሳደግ ሀላፊነት በመስጠትና በንብረትና ቤተሰብ 
ምጣኔ ላይ ደግሞ በእኩልነት ውሳኔ ሰጭነት የሚንፀባረቅበት 
አሰራር ለማምጣት መጣር። በትምህርት ቤቶችና በማህበራዊ 
ገፆች፣ በእኩልነት የልጅ ማሳደግን ድርሻ ስለመወጣትና ወጣት 
አባቶችን አዎንታዊ ገጽታ ማስተዋወቅ ጠቃሚ ይሆናል። 
ከዚህም በተጨማሪ፣ የሴቶችን የመጀመሪያ እርግዝና ማዘግየትና 
የሴቶች የክፍያ ሥራ፣ እንዲሁም የወንዶች የቤት ውስጥ 
አስተዋጽኦ መጨመር በኢኮኖሚ ረገድ የሚሰጠውን ጠቀሜታ 
ጥናት እንዲደረግበት ማበረታታም ያስፈልጋል። 

■   ብዙ በጎልማሳ ዕድሜ ላይ የሚገኙ ልጃገረዶች፣ ትምህርታቸውን 
አቋርጠው ትዳር መመስረታቸው፣ እንዲሁም ከቤታቸው ውጭ 
ሥራ ማቆማቸው የሚታወቅ ከመሆኑ አንጻር፤ ፖሊሲዎችና 
ፕሮግራሞች፣ ልጃገረዶችና ወጣት ሴቶችን ትምህርት ቤት 
ውስጥ ለማቆየት፣ ያገቡ ሴቶችን ትምህርት ለማስፋፋት፣ ወደ 
ት/ቤት እንዲመለሱ ዕድል ለመስጠት፤ እንዲሁም ለሥልጠና፣ 
ለክህሎት ማዳበርና ለሥራ፤ ትኩረት መስጠት ይኖርባቸዋል። 

■    በቤት ውስጥ በሚደርሱ ጥቃቶች ዙሪያ ተጨማሪ የግንዛቤ 
ማስጨበጫና የድጋፍ ሥርዓቶች ያስፈልጋሉ። በወንዶችን 
የአልኮል መጠጥ ተጠቂነትና በገንዘብ ዋስትና ማጣት መካከል 
ያለው ግንኙነት፤ የወጣት ሚስቶችን የማህበረሰባዊ መገለልና 
በትዳር መሀል የሚፈጠር ግጭትን ያጭራል፤ይህም የሴቶችን 
የጉዳት ተጋላጭነት ያባብሰዋል። ወጣት ሴቶችንና ልጃገረዶችን 
በማህበረሰቡ ውስጥ ከሚፈጸም የጾታ ጥቃት ለመከላከል 
የሚያስችል ሥርዓት መጠናከር ይኖርበታል። በተጨማሪም፣ 
ትዳር ያልመሰረቱ ነፍሰ ጡር ሴቶችንና ያለባል ልጆች 
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