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Summary of the Presentation 

▪ The presentation was delivered in a zoom session the GSTS and ATAD, both global 

Tigrayan associations, organized on Sep. 24, 2022. It lasted for an hour and was 

attended by over 300 participants. 

▪ The purpose of session was to clarify the salient features of a 19-page preliminary report 

that a UN Commission of Experts on Ethiopia presented to the UNHRC a week earlier.  

▪ Accordingly, the presentation:

▪ Provides a breif introduction into the background to the Commission and its work; 

▪ Situates the Report in the context global structure of human rights monitoring; 

▪ Describes how the Report was prepared, and its scope;

▪ Outlines challenges the Commission reported as facing during its investigatative work. 

▪ Lists the Report’s major strong sides and limitations, mainly compared to similar earlier

initiatives; 

▪ Outlines the major findings included in the Report, and 

▪ Points out propsects for a comprehensive report and how the works of the Commission can be 

supported.   
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መእተዊ 
▪ እዚ መስርሕ ኣካል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር መስተጋብር እዩ፣ ኣብዚ ኸይዲ ካብ ሃገራት ወፃኢ 

ዘለዉ ካልኦት ኣካላት ውስን ተራ ኣለዎም፡፡  

▪ ዓለም ለኸ መስርሕን ሕግን ንሃገራዊ ኣሰራርሓን ትካላትን ቀዳምነት ብምሃብ፣ ካልኦት (ከምዚ 
ኮምሽን ዝበለ) ሓገዝቲ ገይሮም ይወስዱ፡፡ 

▪ ማለት እውን እዚ ኮምሽንን ስርሑን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዝግበሩ መስርሓት ተወሳኺ 
እምበር ተካኢ ኣይኮነን፡፡ 

▪ ካብዚ መስርሕ እንገብሮ  ትፅበቢት በዚ ክቃነ ኣለዎ፡፡ 

▪ ‘ሓቂ ናይ ዝሰዓረ እዩ！’

▪ ካብ ልምዲ፣ እዚ ብወሳኒ መልክዑ ትኽክል ይመስል፡፡ ብዙሕ ነገር ኣብ መሬት ብዘሎ ኹነታት ዝውሰን 
እዩ፡፡ ኣብ ክሊ እዚ ግን ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም፣

▪ ብረታዊ፣ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መስርሓት ተመጋገብቲ ምዃኖምን

▪ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነዊሕ ምዃኑን 
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ዝቐፀለ  
▪ ኣብዚ ፀብፃብ ከም እተፈፀሙ ዕልባት ዝተገብሎም ጥሕሰታት ገሊኦም ዓለም ለኸ ገበናት ምዃኖም የርኢ፡፡ 

▪ ብመሰረት እዚ፣ 

▪ ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ዂናት ገበን ዂናት ከም ዝፈፀሙ፣ 

▪ ብተወሳኺ ሓይልታት ኢትዮጵያን ደገፍቱን ድማ ክልተ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀሙ ገበናት ከም ዝፈፀሙ የርኢ፣ (1) ብምቕታል፣ 
ብፆታዊ ዓመፅን ስቅያትን (2) ይቕፅል ብዘሎ ህዝቢ ብምጥማይ ምስቓይን ልዑል ጉድኣት ምብፃሕን 

▪ ቁሩብ ኣብ ኣፈላላይ እዞም ገበናት፣

▪ ኲናት ገበን (war crimes) ዝበሃል ኣብ ክሊ ዕጥቃዊ ግጭት ዝፍፀሙ መብዛሕትኦም ጥሕሰታት የካትት፣ ንኣብነት ሓደ ሰብ ብዘይ ኣግባብ ምቕታል፡፡

▪ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀም ገበን (crimes against humanity) ድማ ኣብ ኲናት ይኹን ካብኡ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝግበር ጥቕዓት 
እንትኾን፣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፍፀም፣ ብስፍሓትን ብዝተዋደደ መልክዕን ዝትግበር ገበን እዩ፡፡ 

▪ ናይ ገበናት ገበን እናተባህለ ዝፍለጥ ፅንተት (genocide) ድማ ብዝተፈላለዩ ተግባራት ዝኽወንን፣ ብስፍሓትን ብዝተዋደደን መልክዕ ዝፍፀም ምኳኑን ከም 
ዘሎ ኾይኑ፣ ዋና መግለፂ እቲ ገበን ድማ ሓደ ዝተፈለየ ሃይማኖታዊ ወይ ብሄራዊ/መንነታዊ እኩብ መሊእኻ ወይ ብኽፋል ንምጥፋእ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ፡፡ 

▪ ኣብ ከይዲ ምውሳን ምፍፃምን ዘይምፍፃምን ኲናት ፅንተት፣ 

▪ ካብ ካልኦት ገበናት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ እቲ ግዳይ ዝኾነ እኩብ ንምጥፋእ ድሌትን ሓሳብን ምህላዉ ምርግጋፅ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ፣   

▪ እቲ ፈፃሚ ሓይሊ ነቲ ግዳይ ዝኾነ እኩብ ከጥፍኦ ዝደለየሉ ምኽንያት (motive) ኣብ ስልሒት ከም ዘይኣቱ〈 ማለት እውን ንኣብነት፣ እቲ ድልየት ካብ ፅልኣት፣ ወይ እውን 
ዂናት ንምዕዋት ካብ ምብሃግ ክብገስ ይኽእል፡፡ እቲ ቀንዲ ረቛሒ ውፅኢት ተግባራት ተኸሰስቲ እቲ ግዳይ ንምጥፋእ ዝዓለሙ ምዃኖም ምርኣይ ምዃኑን፣ 

▪ ፅንተት ንምፍፃም ብዙሕ ክፋል ናይቲ ግዳይ ዝኾነ እኩብ ምጥፋው ግድን ከም ዘይኮነን እውን ምግንዛብ የድሊ፡፡  
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ሚዛን ስራሕቲ እቲ ኮምሽን 

▪ ቀጥታዊ ረብሓ እቲ ፀብፃብ ይካየድ ኣብ ዘሎ ቃልሲ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ 

ረብሓ ንኡስ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን፣ 

▪ ድምፂ ብዱላት ንዓለም ኣብ ምግዋሕ ግደ ኣለዎ፣ 

▪ ኣብ ዝግበር ነዊሕ ቃልሲ ፍትሒ ኣበርክቶ ናይ ምግባር ዕድል ኣለዎ፣  

▪ ንዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ይሕግዝ፣ ሓፈሻዊ ባህርን ድሌትን ዓማፂ ብምርኣይን፣ ፍትሓውነት 

ቃልሲ ብምብራህን፣

▪ ኣካል ስነዳ ታሪኽ ተገይሩ ክውሰድ ይግባእ፣ ተበደልቲ ካልኣይ ከይጉድኡ  ኣብ ምሕጋዝ ተራ 

ስለዘለዎ፡፡ 

▪ ኣብ መወዳእታ ዝወሃብ ምኽረ ሓሳብ ኣብ ውሳነ መፃኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ናይ ምሕጋዝ 

ዕድል ኣለዎ፡፡   
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ብዛዕባ እቲ ኮምሽን 

▪ ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ፣ ኣብ ታሕሳስ 2021 ተመስሪቱ፡፡

▪ ዂናት ካብ ዝጀመረሉ መዓልቲ እቲ ኮምሽን ኣብ ስራሕ ክሳብ ዝፀንሐሉ እዋን ዝፍፀሙ 
ኩሎም ጥሕሰታት ይሽፍን፡፡

▪ ዋላ’ኳ መልዐሊኡ ዂናት ትግራይን ስዒቦም ዝተፈጥሩ ጥሕሰታትን ይኹን እምበር 
፣ሕዚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝፍፀሙ ዘለዉ ጥሕሰታት ክምርምር ተገይሩ እዩ፡፡ 

▪ ዝሕደስ፣ ንሓደ ዓመት ዝፀንሕ መዝነት ኣለዎ፡፡ 

▪ ድሕሪ ነዊሕ ውሽጣዊ ሕልኽላኽ ኣብ ግንቦት 2022 ፀሓፊ ተገይርሉ፡፡

▪ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ኡጋንዳ፣ ከተማ እንተቤ እዩ፡፡

▪ ብውልቆም ብዝሰርሑ፣ ግን ተፀዋዕነቶም ነቲ 47 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ካውንስል ሰብኣዊ 
መሰላት ሕቡራት መንግስታት ብዝኾኑ ሰለስተ ኮምሽነራት ይምራሕ፡፡
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እቲ ፀብፃብ ኣብ ምንታይ መሰረት ገይሩ ተዳልዩ？
▪ ፃውዒት ብምግባር፣ ካብ ውልቀ ሰባትን ትካትን ብምስጢር ዝተኣከበ መርትዖ፣

▪ 185 ግዳያት፣ ካብ ጥቕዓት ዘምለጡ፣ መሰኻኽርን ካልኦትን ቃለ መሕትት ብምክያድ፣ 

▪ ናይ ድምፅን፣ ምስለ-ድምፅን መርትዖታት ብምሕጋዝ፣ 

▪ ብሳተላይት ዝተረኽቡ ምስልታት ብምጥቃም፣  

▪ ኣብ መሬታ ካብ ዘለዉ ትካላት፣ ንመመሰኻኸሪ ዝተኣከበ ሓበሬታ ብምጥቃም፣ 

▪ ካብ ሰብ ሞያ ዝተረኽበ ቴክኒካላዊ መብርህን ገለፃን፣

▪ ኣብቲ ፀብፃብ ካብ ዝተጠቐሱ ኣካላት ዝተረኸበ ሓበሬታ፣ ንኣብነት ሰብ መዚ ትግራይ ንሕቶታት መፃረይቲ 
ዝሃብዎ መልስን መብራህርህን፣    

▪ እቲ ኮምሽን መእማኒ ኮይኑ ክንዲ ዝረኸቦ ድማ፣ ንኹሉ ክፍቲ ዝኾነ ሓበሬታን (ብቐንዱ ኣብ ኢንተርነት 
ዝዝርግሑ ፅሑፋት፣ ዜናታት፣ ሓተታትን) ብምውካን ተኻይዱ፡፡

▪ ብተወሳኺ፣ አቅድም አቢሉ ብሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት 
ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ምፅራይን ዝወፀ ፀብፃብን እቲ ኮምሽን ከም መልዐሊ ተጠቒምሉ እዩ፡፡  
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ስፍሓት እቲ ፀብፃብ  
▪ እቲ ፀብፃብ ብቕንዱ እቲ ኮምሽን ዝነበሮ ኩለ-መዳያዊ ሕፅረት መሰረት ብምግባር፣ ኣብ ክልተ ኣዋርሕ ውሽጢ ምፅራይ ይኽእሎ ኣብ 

ዝበሎም ውሑዳት ዛዕባታት ዘትኮረ እዩ፡፡   

▪ እቲ ፀብፃብ፣ ሓፈሻዊ ምስሊ ዝተፈፀመ ሰፊሕን መስካሕኽሒ ጥሕሰት ዘርእይ ከም ዘይኮነን፣ ከም ኣብነታት ጥራሕ ምኳኑን ይገልፅ፡፡  

▪ በዚ መሰረት፣ እቲ ፀብፃብ ብቐንዱ ኣብ ሰለስተ ፍፃመታትን ክልተ ርእስታትን የድህብ፣

▪ ዝተመርፁ ፍፃመታት፣ 

▪ (1)ደብዳብ መቐለን ኣብታ ኸተማ ስዒቡ ዝተፈፀመ ግፍዕን 

▪ (2)ኣብ ቆቦን ጭናን ዝተፈፀመ ቕትለትን ዓመፅን፣ 

▪ (3)ደብዳብ ድሮን መዕቆቢ ተመዛበልቲ ደደቢት 

▪ ዝተመርፁ ርእስታት 

▪ (ሀ)ምግሃስ ደቂ ኣነስትዮን ፆታዊ ዓመፅን፣ 

▪ (ለ) ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽላእን ምዕንቃፍን   

• ብተወሳኺ እቲ ሪፖርት ኣብ ትግራይን ኦሮምያን ዝተፈፀመ ሰፊሕ ቅትለት፣ ኩነታት ዓፋርን ኤርትራውያን ስደተኛታትን፣ ኣብ ትግራይ 
ኣብ ልዕሊ ሲቪልያውያን ይቕፅል ዘሎ ናይ ኣየር ደብዳብን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ማእሰርትን ገለ ካፍቶም ንሓዋሩ ትኹረት ዘድልዮም 
ዛዕባታት ገይሩ ከም ኣብነት የቕርብ፡፡  
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እዚ ፀብፃብ ምስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብፅምዶ ዝወፀ ፀብፃብ ዘለዎ ርክብ

▪ ኣብቲ ብሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ትካል ሰብኣዊ መሰላትን ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዘካየድዎ ምፅራይን ኣብ ሕዳር 

2021 ዘውፅእዎ ፀብፃብን መሰረትብምግባር፣ እዚ ኮምሽን ንኸይምስረት፣ ምስ ተመስረተ እውን ስርሑ በቲ ቀደማዋይ ፀብፃብ ኣብ 

ዘይተሸፈኑ ምዕባለታት ጥራሕ ንኽኸውን ብወገን ስርዓት ኢትዮጵያን ደገፍቱን ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ነይሩ፡፡  

▪ በቲ ኻልእ ገፅ ድማ፣ እቲ ብፅምዶ ዝተገብረ ምርመራ ኣብ ዘይሻራውነቱ ብዙሕ ሕቶ ዝተለዓሎ፣ ብግዜ ዝተገደበን፣ እቶም ብዙሕ 

ዝፍለጡ መቕተልትታት እኳ ዘይሓወሰን ስለ ዝነበረ፣ ስራሕ ናይዚ ኮምሽን በቲ ቀዳማዋይ ከይሕፀር ክርክር ክቐርብ ፀኒሑ፡፡ 

▪ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ናይቲ ኮምሽን መመስረቲ ውሳነ ( Resolution S-33/1) ስራሕቲ እቲ ኮምሽን ዂናት ካብ ዝጀመረሉ 

መዓልቲ ክጅምር፣ ግን ድማ ኣብቲ ብፅምዶ ዝተኻየደ ፅብፃብ መሰረት ገይሩ ክካየድ መዝነት ይህብ፡፡ 

▪ እቲ ኮምሽን ነዚ እንትትርጉም መዝነቱ ነቲ ቀደማዋይ ሪፖርት መሊኡ ክቕበሎ ወይ እውን መሊኡ ክነፅጎ ዘግድድ ከም ዘይኮነ 

ብምጥቃስ፣ ኣብ ዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ብምግባርን ክንዲ ዝተኻእለ ነቲ ዝፀንሐ ፀብፃብ ብዘይደግም መልክዑን ምርመራ ከም 

ዘካየደ የርእይ፡፡

▪ ኣብነት፣ ደብዳብ መቐለ ኣብ ክልቲኡ ፅብፃባት ተኻቲቱ ንረኽቦ፡፡ እቲ ኮምሽን ነዚ እንተብርህ፣ ነቲ ኹነት ከፃርዮ ዝመረፀ (1) እቲ 

ፈለማይ ስራሕ ኣብቲ ጉዳይ ሕጋዊ ውሳነ ስለ ዘይሃበ (ዝተፈፀመ ደብዳብ ጥሕሰት ምዃኑ ዘየቐመጠ ስለ ዝነበረ) (2) ሓዱሽ ሓበሬታ 

ስለ ዝረኸበን (3) በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ሰፊሕ ጉድኣት ብኣግባቡ ምርኣይ ኣድላዪ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦን ምዃኑ የብርህ፡፡ 

▪ መደምደምታ፣ ስልጣን እዚ ኮምሽን በቲ ቀዳማይ ኣይሕፀርን፡፡ እንተኾነ ግን መጠን ስርሑ ብቐንዱ ብዝቐርብሉ መርትዖታት 

ይውሰን፡፡
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ኣብ ከይዲ ዘጋጠሙ ፀገማት 

▪ ናብ ስራሕ ንምእታው ዝነበረ ምጉታት（እቲ ኮምሽን ታሕሳስ 2021 ተመስሪቱ፣ ስርሑ ግን ክሳብ
ግንቦት 2022 ክጅምር ኣይከአለን）

▪ ምትሕብባር ምስኣን፣

▪ ስርዓት ኢትዮጵያ፣ እቲ ኮምሽን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኸይወፅእ ብምኽልካል 

▪ ስርዓት ኤርትራ፣ ፈፂሙ ምስቲ ኮምሽን ፅምዶ ክፈጥር ብዘይ ምድላይን ንሕቶታት እቲ ኮምሽን ብዘይ ምምላስን

▪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣብያተ ፅሕፈት፣ ሓበሬታ ብዘይ ምሃብ  

▪ መንግስታት ሱዳንን ጁቡቲን፣ እቲ ኮምሽን ኣብዘን ዓድታት ዘሎ ስዱድ ከዘራርብ ፍቓድ ብምኽላእ

▪ ሓበራዊ መፃረዪ ጉጅለ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ሕቡራት መንግስታትን፣ ዘለዎ መረዳእታ ብዘይ ምክፋል  

▪ ሕፅረት ገንዘብን ሓይሊ ሰብን፣ 

▪ ክንዲ ዝድለ ፖለቲካዊ ድጋፍን ተረኣይነትን (deserved visibility) ዘይምርካብ፣ 

▪ ብፍላይ ንመስርሕ ሰላም ዕድል ንምሃብ ብዝብል እዚ ብቐንዱ ናብ ተሓታትነት ዘቕንዕ መስርሕ ጎሊሁ 
ንኸይወፅእ ዝተገብረ ይመስል፡፡  
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ሕፅረታት/ውሱንነት እቲ ፀብፃብ 

▪ እዚ ፀብፃብ ብዙሕ ውስንነታት እኳ ዝረኣዮ እንንትኸውን፣ ጎሊሆም ካብ ዝወፁ ገሊኦም 
እዞም ዝስዕቦ ይርከብዎም፣ 

▪ ኣመራርፃ ኣብቲ ፀብፃብ ዝተኸተቱ ፍፃመታትን ዛዕባታትን ግልፂ ዘይምኳንን ዳርጋ ኩሎም 
ወገናት ጥሕሰት ፈፂሞም ናብ ዝብል ዝተለመደ ኣታሓሳስባ ዝቐረበ ኣካይዳ ምሓዝን፣  

▪ ዓይነት ናይቲ ዂናት፣ ብዙሕ መግለፂ ከይገበረ ውግእ ሕድሕድ ኢሉ ምብያኑ፣  

▪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓዲማታ ዝብል መደምደምታ ብዝግባእ ዘይምግላፁ፣ 

▪ ቀንዲ መግለፅታት ገበን ፅንተት ምህላዎም ኣረጋጊፁ እንተብቅዕ፣ ከም ገበን ዘይምልዓሉ፣ 

▪ ብፍላይ መርመርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምብፅሖም ኣብ ግምት ብምእታው፣ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብሄር 
ፈሊኻ ዝፍፀም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ጥቕዓት ከም ርእሲ ጎሊሁ ዘይምውፅኡ፣ 

▪ እቲ ኮምሽን ጥሕሰታት ኣብ ምምርማርን ሰላም ንምፍጣርን ብዝብል ተዋቒሮም ብዝተፈላለየ 
መንገዲ ይሳተፉ ንዝበሎም ትካላት ኢትዮጵያ፣ ብፍላይ Inter-Ministerial taskforce ን 
‘ኮምሽን ብሄራዊ ምኽክር’ን ዝሃቦ ዘይግቡእ ቦታን ገሊኦም እዮም፡፡ 
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ካብ ሕሉፍ ዝፍለዩ፣ ተስፋ ዝህቡ ዓበይቲ ለውጥታት 

1. ኣጀማምራ ዂናት ብዝምልከት፣ ኣብ ፍፃመታት እንተይኮነስ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ግጭት ዓብዪ 

ትኹረት ምሃቡ፣ 

2. ዂናት ትግራይ ስግኣት ከባብያዊ ድሕነት ምኳኑን ነዚ ዝምጥን ትኹረት ከም ዘድልዮን መደምደታ  ምውሳዱ፣ 

3. ስርዓት ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን ጥምየት ከም መሳርሒ ዂናት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ብዝግባእ ምርኣዩ፣  

4. ዋላ ብስም ኣይርቛሕ ትሕዝቶ ገበን ፅንተት ምፍፃሞም ምርግጋፁን ኣብዚ ጉዳይ ንቐፃሊ ንዝግበር ውሳነ ባይታ 

ዘንፅፍ ኣገላልፃታት ምጥቃሙን፣

5. ንኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፍፀም ገበን ብምፍፃም ምኽሳሱ፡፡ እዚ ማለት ብዙሓት ገበናት ኮነ ተባሂሎም፣ 

ተሓሲብሎም ይፍፀሙ ከም ዘለዉን፣ መጠን ስፍሓቶም እውን ገዚፍ ምዃኑን የርኢ፡፡

6. ሓለፍቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ብቐፃልነት ንዝፍፀሙ ዘለዉ ገበናት ነዳዲ ዝውስኽ ናይ ፅልኣት ዘረባታት የካይዱ 

ምህላዎም ምስናዱን ርድኢት ምውሳዱን፣ 
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7. ብደቂቕ ናይ ምምርማር ኣካይድኡ፣ ኣብ ውሳነታቱ ዝሕዞ ግልፅነትን ቀጥተኛነትን፣ ዓብዪ ምስሊ ምሓዝ ምምኳሩን፣  ንኣብነት

▪ ካብ ፍረ ነገር ናብ ሕጋዊ ትንተናን ድምዳመን ዝኸድሉ መስርሕ፣ 

▪ ኣብ መስርሕ ምፅራይ ዘጋጠሞ ሕፅረት፣ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ብግልፂ ምኳናኑ 

▪ ጥምየት ከም መሳርሒ ዂናት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ዝሰነደሉ መንገዲ፣ እቲ ገበን ናይ ብዙሓት ተግባራት ውፅኢት ምዃኑ ንምርኣይ ዝገበሮ ፃዕሪን 

ይጥቀሱ፡፡  

8. ጥሕሰታትን ተሓታትነትን ፈላልዩ ምቕራቡ፣  

ብፍላይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ፀብፃብ ሓደ ጥሕሰት ኩሎም ኣካላት ከም ዝፈፀምዎ ይዝርዝር’ሞ፣ ናይ ሕድሕዶም ናይ ተሳትፎ  መጠን ከይፈለየ እዞም 

ጥሕሰታት ከምዚ ዝበሃል ገበን ናይ ምኳን ዕድል ኣለዎም ብምባል ይድምድም ነይሩ፡፡ እዚ ድማ፣ ብዘይ ኣፈላላይ ኩሎም፣ ብማዕረ ኩሉ ዓይነት ጥሕሰት 

ፈፂሞም ዝብል ድምዳመ ክተሓዝ ገይሩ ምባል ይከኣል፡፡ እዚ ፀብፃብ ብኣንፃሩ፣ ናይ ሕድ ሕድ ተሳታፊ መጠንን ዓይነትን ጥሕሰት ብግልፂ ፈልዩ 

የቕምጥ፡፡   

9. ሓፈሻዊ ዕርቂ ብምፍፃም ዝመፅእ ሰላም ከም ዘይህሉ መርገፂ ምውሳዱን ኣብ ኣድላይነት ምርግራፅ ተሓታትነት ፅኑዕ መርገፂ ምውሳዱን፡፡  

10. ብዙሕ ግዜ ብወገን ስርዓት ኢትዮጵያ ዝለዓሉ፣ ንዝቐርቡ ክስታት ንምክልኻል ዝውዕሉ ዝነበሩ ገለ ክርክራት መልሲ ዝኸውን ዕልባት 

ንምሃብ ምሙካሩ፣ ንኣብነት

▪ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ዂናት ሰፊሕ ፀገም ውሕስነት ምግቢ ምንባሩ፣ ድሕሪ ዂናት ጥሕሰት ከም ዘይተፈፀመ ዘርኢ ዘይኮነስ፣ ዝተነበረ ዕፅዋን ክልከላን፣ ካልኦት 

ጥሕሰታትን ነቲ ዝነበረ ፀገም ከም ዘጋደዶ ይትንትን፡፡

▪ ሓይልታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዘይመዓላኦም ምውዓል እንትፀርሕ፣ ሓገዝ ንኸይኣቱ ንምኽልካል ግን ምኽንያት ከም ዘይኮነ የብርህ

▪ እቲ ኲናት ደው ንምባል ዝግበሩ ዲፕሎማስያዊ መስርሓት እንትድግፍ፣ ምኽፋት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ግን ኣብ ውፅኢት እዞም መስርሓት ክምስረት ከም የብሉን 

ዝብል መርገፂ እውን ይወስድ፡፡  
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ዝተበፅሑ ቀንዲ ድምዳመታት

1. ደብዳብ መቐለን ኣብታ ኸተማ ዝተፈፀሙ ጥሕሰታትን ገበናትን

▪ ሕዳር 28፣ 2020 መቐለ ዝተደብደበ፣ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሰላማውያን ሰባት ምዃኑ 

▪ ነዚ ዝቐረበ መርትዖ 

▪ ቅድም ኢሉ ንነበረቲ ዝተዋህበ ዘይሕጋዊ ምፍርራሕ፣ ድሌትን ውጥንን ከም ዘርኢ፣

▪ ሓይሊ ትግራይ ቀዲሙ ካብታ ከተማ ምውፅኡ ምርግጋፁ፣ ብምኳኑ ድማ ኣብታ ከተማ ዝተረፈ ወተሃደራዊ ዒላማ 
ምንባሩ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ ዘይምቕራቡን፣

▪ ነቲ ደብዳብ ስዒቡ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ዘይምንባሩን፣ 

▪ ዓይደር ሆስፒታል 27 ምውታት ምምዝጋቡ፣ 12 ቦታታት ግዳያት ምዃኖም፣ ልዕሊ 100 ሰባት 
ምቁሳሎም 

▪ እታ ኸተማ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቓ ንዝቐፀሉ ሸውዓተ ኣዋርሕ ቅትለት፣ 
ሰፊሕ ናይ ደቂ ኣነስትዮ ዓመፅ፣ ንብረት ውልቀን መንግስታውን ትካላት ምዝራፍ፣ ማእሰርቲ፣ 
መግረፍቲ፣ ሲቪላዊ ትካላት ናብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ምቕያርን ካልኦት ገበናትን ብስፍሓት 
ምፍፃሞም የርኢ፡፡  
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2. ቆቦን ጭናን 

▪ ሰራዊት ትግራይ ናብ ቆቦ እናተፀገዐ እንትመፅእ ስርዓት ኢትዮጵያ ኩሉ ዝኽእል ክኸትት ፃውዒት 
ምግባሩ ይሕብር፡፡ 

▪ ሰራዊት ትግራይ እተን ከተማታት ምስ ተቖፃፀሩ ገዛውቲ እናዞሩ ንዕጡቓትን መሳርሕን ምፍታሽ ከም 
ዝጀመሩ የቐምጥ፡፡

▪ ኣብዚ ኸይዲ ምቕታል፣ ምድፋር፣ ምፅራፍን፣ ናይ ውልቀ-ሰባት ገዛውቲ ከም ድፋዕ ምጥቃምን 
ምፍፃሙ የርኢ፡፡

▪ ነዚ ኣመልኪቱ፣ ካብ ትግራይ ዝተወሃበ መልሲ ድማ ሰራዊትና ህዝባዊ ምዃኑ፣ ሕጊ ከምዘኽብርን 
ብድስፕሊን ዝተሃንፀን ምዃኑ ይገልፅ፣  

▪ እቲ ኮምሽን ነዚ እንትምዝን ዝተወሃበ መልሲ ንዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ዝተወሰዱ ስጉምትታት ወይ 
ዝተፈፀሙ ጥሕሰታት ንምእራም ክዕመም ብዛዕባ ዝተሓስቡ ስራሕቲ እንተሃልዩ ንምርኣይ ከም 
ዘይከኣለ ይድምድም፡፡  
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3. ጥቕዓት ድሮን ደደቢት 
▪ ተመዛበልቲ መብዛሕትኦም ደቂ ኣነስትዮ፣ ዓበይትን ህፃናትን ምኳኖምን ብሓይሊ ካብ ምዕራብ ትግራይ፣ መረበቶም፣ ገዛውቶም፣ 

ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘሚቶም ብሓይሊ ዝተሶገጉ ምዃኖም የቕምጥ፡፡   

▪ ቅድሚ መዓልትታ ድሮን ኣብ ናይቲ ኸበቢ ዕዳጋ መዓልቲ ዘንብያ ከም ዝኸደት የዝንቱ፡፡  

▪ ድሮ በዓል ልደት፣ ጥሪ 07፣ 2022 እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ዝተዓቑብሉ ቤት ትምህርቲ ብሰለስተ ዙር ብድሮን ከም ዝተደብደበ 
ይትንትን፣

▪ ፈላማይ ቦምቢ ኣብ ተመዛበልቲ ኣብ ዝነበሩሉ ክፍሊ ከም ዝዓለበን ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕተዎም ምሟቶምን፣ 

▪ ካልኣይ ቦምቢ፣ እቶም ዝተረፉ እንተሃድሙ ኣብ በሪ እቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝወደቐን ብዙሓት ተወሰኽቲ ከም ዝቐተለን 
የብርህ፡፡ ተኽእሎ ድሮናት ኣብ ግምት ብምእታው፣ ብፍላይ እዚ ቦምቢ እቶም ሰባት ሲቪላውያን ምዃኖም እናተፈልጠ ከም 
ዝተተኮሰ ከም ዝኣምን የቕምጥ፡፡  

▪ ሳልሳይ ቦምቢ ድማ ኣብ ቅፅሪ ቤት ትምህርቲ ከም ዝዓለበ የቕምጥ፡፡

▪ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ቡምባ ስራሕ ቱርኪ ምኳኑን Bayraktar TB-2 ናይ ቱርኪ ድሮናት ከም ዝጥቀማሉን የረጋግፅ፡፡

▪ ኣብቲ ኸባቢ ወተሃደራት ይኹኑ ወተሃደራዊ ዒላማ ከም ዘይነበረ እውን የረጋግፅ፡፡ 

▪ በዚ ጥቕዓት፣ ብዙሓት ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 60 ሰባት ምሟቶምን ናይ ብዙሓት ግዳያት ስጋ ተበታቲኑ ፈቖዶ ኦም ተንጥልጢሉ 
ንምቕባር ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ይዝርዝር፡፡
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ሀ. ግህሰት ደቂ ኣነስትዮ፣ ፆታዊ ዓመፅ

 ብሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሓይልታት ፋኖን ዝተፈፀመ

▪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣነስትዮ ትግራይ ብፍሉይ መስካሕኽሒ ዓይነትን በዝሕን ዓመፅ ከም ዝተፈፀመ

▪ ብዕስለ ጥቕዓት ዝበፅሐን ብዙሓት ምኳነን፣ 

▪ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ደቂ ኣነስትዮ ንባርነት ፆታዊ ርክብ ከም ዝወዓላ፣ 

▪ ኣብ ከይዲ ጥቕዓት ኣብ መንነት መሰረት ዝገበረ ምውራድን ካብ ሰብነት ምውራድን ከም ዝነበረ፣

▪ ካራ ሓዊሱ ናብ ማህፀን ደቂ ኣነስትዮ ባዕዲ ነገራት ምእታውን፣ ኣካላት ግዳያት ምቅፃልን ከም ዝተመዝገበ፣  

▪ መጥበውቲ፣ ጥንስቲ 6 ወርሒ ሓዊሱ ንመዓልታት ብዕስለ ከም ዝተዓመፃ፣

▪ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዚ ግህሰት ይቕፅል ከም ዘሎ፣  

▪ ዓላማኡ ድማ፣  ግዳያት ከይወልዳ ንምግባርን ቀፃልነት ህላወ ብሄረ ትግራይ ምቁራፅ ከም ዝኾነን፣ ነዚ ዘርእይ ብዙሕ መርትዖ ከም ዝተረኽበን፣ 

▪ እቲ ገበን ብዝተወደበን ብስፍሓትን ምፍፃሙ፣ 

▪ መድሓኒትን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላትን ብዘይምህላወን ድማ በሰላ እቲ ጥቕዓት ክዓቢ ከም ዝገበሮ የቕምጥ፡፡ 

▪ እዞም ጥቕዓታት ንበይኖም ገበን ዂናት እንትኾኑ ምስ ዝተፈፀሙ መቕተልትን መግረፍትን ተወሲኾምን፣ ብስፍሓትን ብዝተዋደደ መልክዕን 
ብምፍፃሞም ድማ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ገበን ከም ዝኾኑ ድምዳመ ይወስድ፡፡
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ዝቐፀለ

ብሰራዊት ትግራይ ዝተፈፀመ 
▪ ኣብ ከተማ ቆቦን ጭናን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣነስትዮ ዓመፅ ከም እተፈፀመ ይትንትን፡፡

▪ ክልተ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን እውን ዓመፅ ከም ዝተፈፀመ የርኢ፡፡  

▪ ኣብ ኣምሓራ ንግዳያት ምፃራፍ ከም ዝነበረ ይሕብር፡፡ 

▪ ኣብ ኩሉ ጎሊሁ ዝወፅእ ምኽንያት ድማ፣ ጥሕሰት ፈፀምቲ እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝተገብረ ዓመፅ ሕነ 
ንምፍዳይ ከም ዝገበርዎ ይሕብር፡፡  

▪ ስፍሓት እቲ ጥቕዓት ብሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን፣ ሓይሊ ኣምሓራን ምስ ዝተፈፀመ እንትነፃፀር ውሑድ 
ምኳኑን ንኣብነት ከም ደቂ ኣነስትዮ ንፆታዊ ባርነት ምዕጋት ከም ዝነበረ ከም ዘየርእን ይጠቅስ፡፡

▪ እቲ ጥሕሰት ዝተዋደደ ምንባሩ ዘርኢ እውን የለን፣ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ፀብፃብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ 
ሰብኣውነት ብዝፍፀም ገበን ኣይኸስስን፡፡ 

▪ እዞም ተግባራት ገበን ዂናት ምዃኖም ይደምድም፡፡   
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ለ. ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽላእን ምዕንቃፍን 

▪ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ዂናት ዝነበረ ሕፅረት ምግቢ ይዝርዝር፡፡ 

▪ ስርዓት ኢትዮጵያን ደገፍቱን ትግራይ ምስ ተቖፃፀሩ መሰረታዊ ኣገልግሎታት፣ ማለት እውን ስልኪ፣ ኢንተርነት፣ ባንክን መብራህትን 

ምዕፃዎም፣ ድሒሩ ድማ ብውሱን ምኽፋቶም የዘንቱ፡፡ 

▪ ብተወሳኺ ናይ ውልቀን መንግስታውን እኽሊ ከም እተዘምተ፣ ጥሪትን ናይ ሕርሻ መሳርሕታትን ከም እተሰርቁን እተቓፀሉን፣ ወሃብቲ 

ኣገልግሎት ሕክምናን ኣብያተ ትምህርትን ብስፍሓትን ብዝተዋደደ መልክዑን ከም ዝዓነዉ የዝንቱ፡፡ 

▪ ኣብ ሰነ 2021፣ እዞም ሓይልታት ካብ መቐለን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ምስ ወፅኡ ድማ ደጊሞም ነቶም ኣገልግሎታት ከም 

ዝዓፀዉዎም፣ ንሰራሕተኛታት ዝኽፈል ዝነበረ ክፍሊት ደው ምባሉን፣ ኣብ ትግራይ ዝተኸፍቱ ሕሳባት ባንኪ ኩሎም ከይንቀሳቐሱ ከም 

ዝተገበሩን የብርህ፡፡  

▪ ብተወሳኺ ብንግዳዊ መስርሕ ናብ ትግራይ ክኣቱ ዝኽእል ሃለኽቲ ኣቑሑ ደው ክብል ምግባሩ ይሕብር፡፡ 

▪ ብዘይካ ናይ ዓፋር መንገዲ፣ ናብ ትግራይ ዘምርሑ ካልኦት ኩሎም መንገድታት ከም ዝተዓፀዉ የቕምጥ፡፡

▪ ቀፂሉ ድማ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ፍቓድ ምኽልካል፣ ምስ ዝተፈቕደ እውን ክደናጎን ዘይተገማቲ ክኸውንን 

ምግባሩን ይስንድ፡፡  

▪ ሰራሕተኛታት መቕረብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስዳድን ምቕታልን እውን ኣካል ምትዕንቓፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ምንባሩን፣ ኣብዚ ኸይዲ 23 

ሰራሕተኛታት ትካላት መቕረብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተቐትሉን፣ ብዛዕባ እዚ ምፅራይ ከም ዘይተገበረን የቐምጥ፡፡  
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▪ ኣብዚ ኸይዲ ምግቢ ጥራሕ ከይኮነስ ዝርኣቲ፣ ነዳድን መድሓኒትን  እውን ከይኣቱ ከም ዝተኸልከለ ይዝርዝር፡፡

▪ ንኣብነት ካብ ሰነ 2021 ጀሚሩ እንትስላሕ፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ካብ ዘድሊ መጠን ቅርሺ 15% ጥራሕ ትግራይ ከም ዝኣተወ 
ይሕብር፡፡ 

▪ እዞም ፍፃመታት ኮነ ተባሂሎምን ተሓሲብሎምን ከም ዝተፈፀሙን፣ መብዛሕተኦም ሕዚ እውን ይቕፅሉ ከም ዘለዉን፣  ብስፍሓት ከም 
ዝተፈፀሙን የርእይ፡፡ 

▪ ናይ እዚኦም ድምር ውፅኢት ኣብ ትግራይ ዓብዪ ዓፀባን ጥምየትን ከም ዘኸተለ ይገልፅ፡፡ 

▪ ከም ሳዕቤኑ ድማ፣ ኣብ ነሐሰ 2022 ልዕሊ 90% ህዝቢ ትግራይ ተሓጋዚ ከም ዝኾነ ይፅብፅብ፡፡ 

▪ ከም መቐፀልታ እዚ፣ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ከም ዝበርከተ፣ ነብስኻ ምሻጥን ናይ ሰባት ምዝውዋርን እውን ከም ዝበዝሐን፣ ሰባት 
ብህይወት ንምፅናሕ ጥሪቶም ናብ ምሻጥ ከም ዘምርሑን የቕምጥ፡፡ 

▪ ዓላማ ናይ’ዞም ጥሕሰታት ድማ ዂናት ንምዕዋት ከም መሳርሒ ኮይኖም ኣብ ጥቕሚ ከም ዝወዓሉ ድምዳመ ይወስድ፡፡  

▪ ከም ተወሳኺ መረዳእታ ድማ ኣብ ፌደራልን ክልልን ዘለዉ ሓለፍቲ እቲ ስርዓት ዝተዛረብ ቃል ብቓል የቕምጥ፣

▪ ብተወሳኺ፣ መፍትሒ ከይመፅእ ንምትዕንቓፍ እቲ ቀዳማይ ሚንስትር ሓዊሱ ጥምየት የለን ብምባል ነቲ ዓፀቦ ከም ዘነኣኣሱን ከም 
ዝኸሓዱን የቕምጥ፡፡  

▪ እዞም ጥሕሰታት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዑል ስቓይን ጉድኣትን ዘስዐቡ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝኾኑ፣ ብምዃኑ እውን 
ስርዓት ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናት ከም ዝፈፀሙን ይድምድም፡፡ 
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እንታይ ክንገብር ንኽእል？
➢ ቀፀልቲ ስራሕቲ እቲ ኮምሽን ምሕጋዝ

• ደቂቕ ሓበሬታ ምቕራብ፣ ማለት እውን ሓቃዊ ዝኾነ፣ ክንዲ ዝተኻእለ ኣስማትን ኩነታትን ግዳያት፣ 
ጥሕሰት ዝተፈፀመሉ ዕለት፣ ሰዓት፣ ቦታን፣ ኩነታትን፣ ከምኡ እውን እቲ ሓበሬታ ዝተረኸበሉ መንገድን 
ዝሓዘ፣ እቲ ኮምሽን ብዝጠልቦ መስርሕን ብግዚኡን ምስናድን ምቕራብን/ምስዳድን፣  

• ብዛዕባ እንፈልጦም ጥሕሰታት ምፅሓፍ፣ ምትንታታን፣ ተመሳሳልነትን ኣካይዳን ጥሕሰታት ምርኣይ፣ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢ ምስታፍ፣ ኣብ ዝፀሓፉ ስሩዕ ፅሑፋት ሓሳብ ምሃብ፣ ዂናት ደው ክሳብ ዝብል 
ኲናት ትግራይን ዝፍፀሙ ጥሕሰታትን ብዘይ ምስልቻው ርእሲ ኾይኑ ክቕፅል ምስራሕ፣ 

• መዝነት እቲ ኮምሽን በቢዓመቱ ዝሕደስ እንትኸውን፣ ኣባል ሃገራት እቲ ካውንስል ነዚ ክኽድግፋ 
ምጉስጓስ፣ 

• በጀት እቲ ኮምሽን ድማ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስለዝውሰን፣ ኩለን ዓድታት 
ኣብዚ ድጋፍ ከርእያ በቢዘለናዮ ዓድታት ምስራሕ፣ 

➢ ካብዚ ፈለማይ ስራሕ እቲ ኮምሽን ትምህርቲ ብምውሳድ፣ ኣብ ዝግበር ቀፃሊ ጎስጓስ ከም 
እታወት ምጥቃምን
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 ውልቀ ሰባት 
▪ ሓበሬታ ምብታን፣ ከምዚ ፀብፃብ ዝበለ ኣብ ጎስጓሳትና ምጥቃም 

▪ ናብ ፖለቲከኛታት፣  መራኸብቲ ሓፋሽ፣ ተጣበቕቲ መሰልን ዜጋታትን ጎስጓስ ምቕፃል 

▪ ተነበብቲ ኣብ ዝኾኑ መራኸብቲ ብዙሃንን ካልኦት ኣሕተምትን ምፅሓፍ፣ ሓሳብ ምሃብ፣ ንኻልኦት እውን ክፅሕፉ ምትብባዕ፣ 
ምሕጋዝ 

▪ ብወገን ፀላኢ ዝወሃቡ ሓበሬታት፣ ኣፈላላይ ምርኣይ፣ ኣብ ሓቂ መሰረት ገይርካ ምምካት 

 ትካላት
▪ ብፍላይ ትካላት ማዕኸናት መራኸቢ፣ ምፅሓፍ (ዜናታት፣ ትንታነን)፣ ኣብ ኢንተርነት ክርከብ ዝኽእል ቃላትን ኣገላልፃን ምጥቃም፣ ግልፅን ዝርዝር 

ትሕዝቶ ምቕራብ 

▪ ምስ ኮምሽን ቀፃሊ ርክብ ምፍጣር፣ ኣብ መስርሓት ሕቡራት መንግስታት ምምዝጋብን ምስታፍን፣ ምስ ካልኦት ትካላት ፅምዶ ምፍጣርን፣  

 መንግስቲ
▪ ኣብ ዝተለዓሉ ክስታት መልሲ ምሃብ፣ ኩሉ ግዜ ንብዱላት ካብ ምሕዛን ምጅማር  

▪ ንሰራዊትን ኣመራርሓን ብዕቱብ ምስልጣን፣ ዘለዉ መስርሓት ምርኣይ 

▪ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ምፅራያት ጥሕሰትን ገበናትን ዓቕሚ ክንዲ ዝፈቐደ ዓለም ለኻዊ መስርሕ ዘማልኡ፣ ብፍላይ ድማ ዝወፅኡ  ፀብፃባት ሓበሬታ 
ብኸመይ ከም ዝተኣከበን ከም ዝተተንተነን ብግልፂ ዘርእዩን ብኣግባቡ ዝተኣረሙን ምዃኖም ምርግጋጋፅን ብቑዓት ቃል ኣቐበልቲ ብምጥቃም ምግዋሕን፣  

▪ ኣብ ክሊ ዕፅዋ ኮንካ ዝግበር ጥሕሰታት ምፅራይን ሕጋዊ ስጉምትታት ናይ ምውሳድ መስርሓት ክህሉ ዝኽእል ሕፅረት ምብራህን ሓገዝ ምጥያቕን 
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ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዝቕፅሉ ዛዕባታት 

▪ እቲ ኮምሽን ንብዱላት ሰባት፣ መሰኻኽርን ግፍዒ ዝተፈፀመሎም ከባብታትን ብኣካል 
ኸይዱ ምርኣይን ምዝራብን ዘኽእል ዕድል ዘይምህላው፣ ዘለዉ ክልከላታትን 
ዕንቅፋታትን ምጥንኻር፣ 

▪ ብመንገዲ ስርዓት ኢትዮጵያን ደገፍቱን፣ ንስራሕቲ እቲ ኮምሽንን ኣባላቱን ብቐፃልነት 
ምቅዋም፣ ምንፃልን ምቁንፃብን፣ መዝነት እቲ ኮምሽን ከይናዋሕ፣ ብቑዕ ባጀት ከይስላዕ 
ምስ መሓዙት ሃገራት ብምኳን ብቐፃልነት ምስራሕ፣  

▪ ምቕፃል ኣዕናዊ ተራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣብያተ ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት 

▪ ትካላት ኢትዮጵያ፣ ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት፣ ኮምሽን ምኽክርን፣ Inter-Ministerial
ከም ቅቡላት ትካላት ተወሲዶም ንስራሕቲ  እቲ ኮምሽን ዕንቅፋት ኮይኖም ምቕፃል

▪ ከይዲ ሰላም ዕድል ንመሃብ ብዝብል ሞገት፣ ነቲ ኮምሽንን ካልኦት መስርሓት 
ተሓታትነትን ዝግበር ኩለ መዳይ ድጋፍ ምቕናስ 
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ብፍሉይ ትኹረት ዝጠልቡ ዛዕባታት  

▪ ኣብ ቀረባ፣ ስራሕ እቲ ኮምሽን ንኽናዋሕ ምጉስጓስ፣ 

▪ ስራሕቲ እቲ ኮምሽን ክጥንክርን ክፍለጥን ምሕጋዝ፣ ዘይንስማዕመዐሉ ነጥቢ እንትህሉ ብስርዓት 
ምምጓት፣

▪ ጥሕሰታት ብፍላይ ኣብ ንኡሳት ብሄረሰባት ኩናማን ኢሮብን ዘለዎም ፅዕንቶ ምብራህ፣ 

▪ ‘ኩሎም ሓይልታት ጥሕሰት ፈፂሞም’ ዝብል ዘሎ ኣፈላላይ ብምርኣይ ምብዳህ፣ ንዝተፈፀመ 
ጥሕሰት ግን ተሓታትነት ክህሉ ምድፋእ፣ 

▪ ኣጀማምራ ዂናት ብዝምልከት፣ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ምድሃብ፣

▪ ተሳትፎ ትካላት ኢትዮጵያ ብቐፃሊ ኣብ ሕቶ ምውዳቕን፣ 

▪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትካላት ሕቡራት ኣብዚ ዛዕባ ዝገብርዎም ስራሕቲ ብዝምልከት ብቐረባ 
ምክትታትልን ስርዓት ሓሊኻ ስሕተታት ምሕባርን ምግላፅን፡፡  
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ናይ እቲ ኮምሽን ኣድራሻ መርበብ ሓበሬታ፡ https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ichre-

ethiopa/index

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ፀብፃብ ንምርካብ፣

A_HRC_51_46_AdvanceUneditedVersion.docx (live.com)

ናይ ኮምሽን ቤትፅሕፈት ኢመይል ኣድራሻ፡ ohchr-ichreethiopia@un.org

ናብቲ ኮምሽን ክሳብ መወዳእታ ታሕሳስ ናይዚ ዓመት（2022）ዝፀንሕ ዝገበሮ ፃውዒት ምቕራብ መረዳእታ

ብዝምልከት፣ https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ichre-ethiopa/call-for-

submissions

ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ትካላት ኣብ ካውንስል ሰብኣዊ መሰላት ንምስታፍ ዘድልዩ ረቛሒታትን ኣካይዳ ምዝገባን፣ 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ngo-nhri-info
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