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መግቢያ
የ የስ አይ ዱ (YES I do) ፕሮግራም በአማራ ክልል በባህርዳር ዙሪያና በቀወት 
ወረዳዎች ባደረገው ጥናት የታቀዱ/ የተፈጸሙ ያለዕድሜ ጋብቻዎች 
እንደሚቋረጡ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይሁን እንጅ ያለእድሜ ጋብቻ በሚቋረጥበት 
ጊዜ በታዳጊ ልጃገረዶች ህይወት ላይ የሚያመጣውን ተፅዕኖ ለማወቅ የሚያስችል 
በጥናት የተደገፈ ውስን መረጃ ነው ያለው፡፡

ይህ አጭር ፖሊሲ ተኮር ጽሁፍ በ የስ አይ ዱ ፕሮግራም በተካሄደ ጥናት 
የተገኙትን የጥናቱን ዋና ዋና ጭብጦች የሚያሳይ ሲሆን ትኩረቱም ጋብቻቸው 
በተቋረጠባቸው ልጃገረዶች የህይወት ልምድ ዙሪያ ይሆናል፡፡ ፁሁፍ ፖሊሲ 
አውጭዎችና ፕሮግራም ተግባሪዎች ትኩረት ሊሰጧቸው የሚገባቸውን ዋና ዋና 
ነጥቦችን በመለየት ታዳጊ ልጃገረዶች ያለዕድሜ ጋብቻን ለማቋረጥ በሚያደርጉት 
ውጣውረድ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ከየትና እንዴት ያገኛሉ የሚለውን 
ለመጠቆም ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡

በኢትዮጵያ 40 በመቶ የሚሆኑትና ከ20-24 ዓመት ዕድሜ ክልል 
ውስጥ የሚገኙ ሴቶች ጋብቻቸውን የሚፈፅሙት 18 ዓመት 
ሳይሞላቸው ነው፡፡ ኢትዮጵያ ያልዕድሜ ጋብቻን በመቀነስ ጥሩ 
ውጤት ካስመዘገቡ አገሮች ውስጥ አንዷ ስትሆን በዚህ ረገድ 
የአማራ ክልል ተጠቃሽ ነው፡፡ ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ በ2030 
ያለዕድሜ ጋብቻን ከኢትዮጵያ ጨርሶ ለማጥፋት እንዲቻል ባለፉት 
አስር ዓመታት የተገኘው አበረታች ውጤት በስድስት እጥፍ ማደግ 
ይኖርበታል፡፤ ለዚህም ያለዕድሜ ጋብቻን በመቀነስ ውጤታማ 
የሆኑት ስራዎች በተለይም ስለያለዕድሜ ጋብቻ መቋረጥ በተገቢው 
ማወቅና መረዳት በጣም ጠቃሚ ነው፡፡
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ያለዕድሜ ጋብቻን ማቋረጥ- በባህርዳር ዙሪያና 
በቀወት አካባቢ ለሚኖሩ ታዳጊ ልጃገረዶች 
የሚሰጣቸው ምልከታ ምንድን ነው?
ታዳጊ ልጃገረዶች ያዕድሜ ጋብቻን ለማቋረጥ ብዙ 
ውጣውረዶችን ያሳልፋሉ፡፡ በዚህም ሂደት ውስጥ እነሱ 
ራሳቸው ምትክ የሌለው ሚና ይጫወታሉ፡፡ ይሁን እንጅ 
ብቻቸውን ችግሩን ለመወጣት ይቸገራሉ፡፡

ብዙውን ጊዜ ባል እንደሚያገቡ መረጃ የሚደርሳቸው 
ለሰርግ ዝግጅት በሚደረግ ጊዜ ነው፡፡ እንዲያውም 
ለአንዳንዶቹ መረጃ የሚደርሳቸው ሰርጉ ጥቂት 
ቀናት ሲቀረው ነው፡፡ በዚህ ጊዜ የታቀደውን/
በዝግጅት ላይ ያለውን የለዕድሜ ጋብቻ ለማቋረጥ 
ከማን ዕርዳታ ማግኘት እንደሚችሉ በቂ ዕውቀት 
አይኖራቸውም፡፡ በዚህም ከፍተኛ የሆነ የአዕምሮ 
ጭንቀት ይደርስባቸዋል፡፡ የፍርሃትና የሀዘን ስሜቶች 
ያጠቋቸዋል፡፡ እነዚህ ስሜቶች አንዳንዴም ራሳቸውን 
ወደ ማጥፋት ሊያመሩ ይችላሉ፡፡ በወቅቱ በቂ የስነልቦና 
ምክርና ድጋፍ ካላገኙ ሊባባስ ይችላል፡፡

ያለዕድሜ ጋብቻን የማቋረጡ ሂደት ለታዳጊ ልጃገረዶች 
በጣም ውጥረት የተሞላበትና ውጤቱም ይህ 
ይሆናል ለማለት የማያስደፍር ነው፡፡ ጋብቻ መታቀዱን 
በሰሙ ጊዜ አብዛኞቹ ልጃገረዶች በታቀደው ጋብቻ/
ሰርግ አለመስማማታቸውን ለወላጆቻቸው በተለይም 
ለእናቶቻቸው ወይም ለታላቅ እህት/ወንድም 
ይናገራሉ፡፡ አግቢ የሚለው ግፊት እየጠነከረ ሲመጣ 
ለመምህራኖቻቸውና ለርዕስ መምህራኖቻቸው 
በመንገር ዕርዳታ እንዲደረግላቸው ጥያቄ ያቀርባሉ፡፡ 
አልፎ አልፎም ለጤና ኤክስቴሽን ሠራተኞች ይናገራሉ፡
፡ የቀበሌ አመራሮችን ወይም ለፖሊስ እርዳታ መጠየቅ 
ግን ስለሚፈሩ የተለመደ አይደለም፡፡

አንዳንድ ወላጆች በመምህራንና በዘመዶቻቸው 
የማግባባት ሥራ ምክንያት የማቋረጡን ጥያቄ 
ቀስ በቀስ ሊቀበሉት ይችላሉ፡፡ ሌሎች ወላጆች ግን 
ጥያቄውን ባለመቀበል በሰርግ ዝግጅቱ ይገፉበታል፡
፡ ይህም የህግ አካላት ጣልቃ እንዲገቡበት ያስገድዳል፡
፡ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የሚገኙ ልጃገረዶች 
ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አስፈላጊውን ድጋፍ 
የሚደርጉላቸው የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው፣ ቅርብ 
የሆኑ የዕድሜ አቻዎቻቸውና በአካባቢው ተፅዕኖ 
መፍጠር የሚችሉ ወጣት ሴቶች ናቸው፡፡ ማን ያለዕድሜ 
ጋብቻን በማቋረጡ ሂደት እንደሚሳተፍና ማቋረጡ 
መቼ ይከናወናል የሚለው በልጃገረዶች ህይወት ላይ 
የሚመጣውን ተፅዕኖ ይወስናል፡፡

ከቤተሰብ አባላት ውጭ የሆኑ በተለይም የህግ አካላት 
ጣልቃ በሚገቡ ጊዜ ልጃገረዶች ያለዕድሜ ጋብቻው 
እንዲቋረጥ የሚያቀርቡት ሃሳብ ጠንከር ያለ ተቃውሞ 

ይገጥመዋል፡፡ ይህም የሚሆነው ወላጆች ክብራቸው 
እንደተነካባቸው ወይም እንደተዋረዱ ስለሚቆጥሩት 
ነው፡፡

ያለዕድሜ ጋብቻ ሰርግ ከተደረገ በኋላ በሚቋረጥበት ጊዜ 
በተለይም ታዳጊ ልጃገረዷ ጥላ በምጠፋት፣ ከዘመድ ጋር 
ጥገኝነት በመጠየቅ መኖር ከጀመረች በኋላ ተመልሳ 
ትምህርቷን ለመቀጠል ትቸገራለች፡፡ ምክንያቱም 
የመገለል ችግር ስለሚደርስባት ነው፡፡ የሚደርስባት 
የአዕምሮ ጫናም ከአቅም በላይ ሊሆን ይችላል፡
፡ በተጨማሪም ጥሎ ለመጥፋት ጫና ያደረሰባት 
በጋብቻ ውስጥ ከባሏ ጋር አብራ ለመኖርና የወሲብ 
ግንኙነት ለማድረግ ፈቃደኝነት ባለማሳየቷ ነው ተብሎ 
ስለሚወስድ ነው፡፡

ሰርግ ከመደረጉ በፊት ጋብቻው እንዲቋረጥ ማድረግ 
ከቻሉ ታዳጊ ልጃገረዶች ትምህርታቸውን የመቀጠል 
ዕድላቸው ሰፊ ነው፡፡ በሌላ በኩል በተለይም እንደ 
ቀወት ባሉ አካባቢዎች ልጃገረዶች ጋብቻውን 
ካቋረጡ በኋላ አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ 
የመስደድ ዕድላቸው ሰፊ ነው፡፡ በአጠቃላይ ሲታይ ግን 
ጋብቻቸውን ያቋረጡ ታዳጊ ሴቶች ያላቸው የወደፊት 
ዕጣ ፈንታ ከሌሎቹ ወጣት ሴቶች ብዙም የተለየ 
አይደለም፡፡ ይህም የሆነው በአካባቢው ያለው የሥራ 
ዕድል ውስን በመሆኑ ማግባት ወይም መሰደድ ያሉ 
ብቸኛ አማራጮች ሆነው ሰለሚቀርቡ ነው፡፡ በሌላ 
በኩል አብዛኛዎቹ ጋብቻቸውን ማቋረጥ የቻሉ ሴቶች 
እራሳቸው መወሰን በመቻላቸው ደስተኛ መሆናቸውን 
ገልፀዋል፡፡
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የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች - ያለዕድሜ ጋብቻን 
የሚያቋርጡ ታዳጊ ልጃገረዶችን   እንዴት መርዳት 
ይቻላል፡፡
ያለዕድሜ ጋብቻን ለማቋረጥ የሚደረጉ ተግባራት 
ያለዕድሜ ጋብቻንና የሴት ልጅ ግርዛትን እ.ኢ.አ 
ከ2020-2024 ለማስቆም በተቀረፀው አገራዊ ፍኖተ 
ካርታና ዕቅድ መቃኘት አለባቸው፡፡ እስከ አሁን በተገኙ 
ጥናቶች በመመርኮዝ የ የስ አይ ዱ ፐሮግራም ለፖሊሲ 
አውጭዎችና ፕሮግራም ተግባሪዎች የሚከተሉትን 
የውሳኔ ኃሳቦች ይጠቁማል፡፡ 

ከያለዕድሜ ጋብቻ መቋረጥ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን 
ለክትትል እንዲያመች በአንድ የመረጃ ቋት ሥር 
ማሰባሰብ

የጎጂ ባህል አስውጋጅ ኮሚቴዎችን አቅም ማጎልበት 
በተለይም መምህራን፣ የጤና ባሙያዎችና ፖሊስ 
ከሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ጋር በትብብር 
እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ያለዕድሜ ጋብቻ 
መቋረጥ ዙሪያ የተሟላ መረጃ መኖሩ የቅርብ ክትትል 
ለማድረግና ለልጆቹም አስፈላጊውን ድጋፍ ለመሰጠት 
ያግዛል፡፡ 

ከሰርግ በፊትም ወይም በኋላ ያለዕድሜ ጋብቻን 
ማቋረጥ እንደሚቻል ለታዳጊ ልጃገረዶች ማሳወቅ

አስተማሪዎችና የት/ቤት ርዕሰ-መምህራን ለታዳጊ 
ልጃገረዶች ያለዕድሜ ጋብቻን ማቋረጥ እንደሚቻል 

ያለመሰልቸት እንዲያሳውቋቸውና የማቋረጡን ሂደት 
እንዲረዱ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የተለያዩ የህግ አካላትም 
በዚህ ዙሪያ በቂ ስልጠና እንዲያገኙና ለወጣቶቹ 
ያላቸውን አማረጮች ጨምሮ ያለዕድሜ ጋብቻን ከሰርግ 
በኋላም ቢሆን ማቋረጥ የሚቻል መሆኑን ለታዳጊ 
ልጃገረዶች እንዲያሳውቋቸው ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

በልጆችና በወላጆች መካከል የተሻለ ግንኙነት 
እንዲኖር መደረግና ታዳጊ ልጃገረዶች ሰለጋብቻ 
ኃሳባቸውን በነፃነት እንዲገልፁ ማስቻል

አብዛኛውን ጊዜ ወጣት ሴቶች በጋብቻ ዙሪያ ያላቸውን 
ተቃውሞ ለማሰማት ስለሚቸገሩ የትምህርት ካሪኩለም 
የልጆችና የወላጆችን ግንኙነት የሚያሻሽሉ የት/ርት 
ዓይነቶችን በማካተት ለወጣቶች እንዲሰጡ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡፡ መደበኛ ትምህርት ለማይከተተሉ 
ልጃገረዶች ደግሞ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ልዩ ስልጠና 
እንዲያገኙ ሊደረግ ይገባል፡፡

የተማሪ ክበባት ት/ቤት ውስጥ ላሉ ልጃገረዶች 
ያለዕድሜ ጋብቻን ማቋረጥ በተመለከተ የክህሎት 
ማዳበሪ ስልጠና እንዲሰጡ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች ደግሞ ከት/ቤት ውጭ ለሚኖሩ የገጠር 
ልጃገረዶች ስለያዕድሜ ጋብቻ ስልጠና በመስጠት 
አስፈላጊውን ትብብር ማድረግ አለባቸው፡፡
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ታዳጊ ልጃገረዶች ያለዕድሜ ጋብቻ ከመቋረጡ 
በፊትም ሆነበኋላ አስፈላጊውን ስነልቦናዊ እና 
ማህበራዊ ድጋፍ እንዲያገኙ ማረጋገጥ

ታዳጊ ልጃገረዶች ያላዕድሜ ጋብቻን ከማቋረጥ ጋር 
በተያያዘ የሚደርስባቸውን የአዕምሮ ጫና ለመቀነስ 
ያስችል ዘንድ ለዚህ ድጋፍ ለማያደርጉ አካላት ማለትም 
ለመምህራን፣ ለጤና ሰራተኞች፣ መንግስታዊ ላልሆኑ 
ድርጅቶች ሰራተኞች እና ለሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች 
ባለሙዎች ተዛማጅ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡

ወላጆች ታዳጊ ሴት ልጆቻቸው ጋብቻን በተመለከተ 
ያላቸውን የማወቅ መብት እንዲረዱና ያለዕድሜ 
ጋብቻ በሚቋረጥ ጊዜ የሚደርስባቸውን አዕምሮ 
ጫና እንዲገነዘቡ ማድረግ

መምህራን፤ የጤና ባለሙያዎች፣ የሚመለከታቸው 
የመንግስት አካላትና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
ሠራተኞች በጋራ ሆነው ወላጆች በተለይም አባቶች 
ያለዕድሜ ጋብቻን ለማቋረጥ በሚደረገው ሂደት ላይ 
የሚያሳዩትን ቸልተኝነት አልፎ አልፎም ተቃውሞ 
እንዲተው መሥራትአለባቸው፡፡ ያለ እድሜ ጋብቻን 
በተሳካ ሁኔታያቋረጡ ወጣት ሴቶች ለሌሎች 
ሴቶች አርአያ በመሆን ከአዋቂዎች ጋር በመቀናጀት 
የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ግንዛቤ ከፍ እንዲል ማድረግ 
ይችላሉ፡፡

የሕግ አካላት ያለዕድሜ ጋብቻን በማቋረጥ ሂደት 
ውስጥ የሚኖራቸውን ሚና መረዳትና ትኩረት 
መስጠት

ያለዕድሜ ጋብቻን በማቋረጥ ሂደት ውስጥ 
የፖሊሶች ተሳትፎ ጋብቻቸው የሚቋረጥባቸው ታዳጊ 
ልጃገረዶች ውስብስብ በሆነ የአዕምሮ ጫና ውስጥ 

ይህ ጥናት የተካሄደው በኢትዮጲያ የየስ አይ ዱ ፕሮግራምን ከሚተገብሩ ተቋማት ጋር በመተባበር 
ነው፡፡ እነርሱም አምረፍ ሄልዝ አርፊካ፣ፕላን ኢንተርናሽናል፣ደቨሎፕመንት ኤክስፐርቲስ ሴንትር 
እና ታልንት ዩዝ አሶሴሽን ናቸው፡፡ ለተጨማሪ መረጃ - ሊሳ ጅአኖላን ማግኘት ይቻላል፡፡ የኢሜል 
አድራሻ፡- (l.juanola@kit.nl) 

ስለ የስ አይ ዱ
የስ አይ ዱ ፕሮግራም በሆላንድ ሀገር የሚገኙት Plan Netherlands (ፕሮግራም ዋና አስተባባሪ)፣ 
KIT Royal Tropical Institute, CHOICE, RUTGERS እና AMREF Flying Doctors በጋራ ያቋቋሙት 
ነው፡፡ የገንዘብ ምንጩ የሆላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሲሆን KIT በምርምር 
የተደገፈና ለትግበራ የሚያግዝ እውቀት በማመንጨት ረገድ ተባባሪ ተቋም ነው፡፡

የዚህ ጽሁፍ ምንጭ
YES I DO (2020) Child Marriage Cancellation. Experiences and implications – A qualitative 
study in Bahir Dar Zuria and Kewet woredas.
https://www.kit.nl/wp-content/uploads/2020/08/Child-Marriage-cancelation_-2nd-
publication.pdf

እንደሚካታቸውና የማህበረሰቡም አመለካከት ጥሩ 
ነው የሚባል እንደማይሆን ይታመናል፡፡ ስለዚህ ሴቶቹ 
ልጆች የቅርብ ክትትልና አስፈላጊውን ስነልቦናዊ ድጋፍ 
ማግኘት አለባቸው፡፡

ወጣት ሴቶችን ያማከለ የትምህርት ፕሮግራምና 
የሙያ ሰልጠና ያለዕድሜ ጋብቻን ላቋረጡ ታዳጊ 
ልጃገረዶች መሰጠት

አብዛኞቹ ታዳጊ ልጃገረዶች ከቀድሞ ባሎቻቸው 
ጋር አብሮ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ከኖሩ በኋላ 
ጋብቻቸው ሲቋረጥ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሰው 
ትምህርታቸውን ለመቀጠል ይቸገራሉ፡፡ ለዚሀም 
ምክንያቱ በት/ቤት መገለል ስለሚደረግባቸውና ልጆቹም 
ትምህርታቸውን ለመቀጠል ያላቸው ፍላጎት ስለሚቀንስ 
ነው፡፡

ይህን ለመቅረፍ ወደ ትምህርት ቤት ለሚመለሱ 
ወጣቶች የማካካሻ የትምህርት ፕሮግራሞች በመቅረጽ 
እንዲሁምበስራ አለም ለመሰማራት ለሚፈልጉ የስራ 
እድል በመፍጠር አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያገኙ 
ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 
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ያቋረጡት በጣም ውስን የሆነ የገቢ ምንጭ ያላቸው 
ሲሆን ራሳቸውን ሊያስተዳድሩ የሚችሉበት ሥራ 
የማግኘት ዕድላቸው ውስን ነው፡፡ በዚህም ምክንያት 
ካለ ዕድሜ ጋብቻ ውጭ ያሉት ሌሎች አማራጮች 
ይጠባሉ፡፡ ስለዚህም የመንግስት አካላት፣ መንግስታዊ 
ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የግል ባለሀብቶች 
ከትምህርት ቤት ውጭ ለሆኑ ሴቶች የገንዘብ ድጋፍና 
በምጣኔ ሀብት ረገድ ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ 
ስራ በጋራ መስራት ይኖርባቸዋል፡፡ 
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