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ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውርና መዘዙ 

ይነበብ ይግለጡ 03-25-16 

በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተወገዘ ያለው ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በተደራጀ የማፍያ ሰንሰለት የሚመራ ነው፤ በጥንት 

ዘመን የቀረውን የባርያ ንግድ ዓይነት በሰለጠነው ዘመን ተግባራዊ እያደረጉት መሆኑንም ያሳያል፡፡ ህገ ወጥ የሰዎች 

ዝውውሩን የሚመራው ራሱም በህገ ወጥነትና በምስጢራዊነት የተደራጀው ኃይል መረቡ ከአውሮፓ ጀምሮ በእስያ 

በላቲን አሜሪካ በአፍሪካና በዐረቡም ዓለም በስፋት የተዘረጋ የራሱም የግንኙነት ድርና መዋቅር ያለው ነው፡፡ 

ህገ ወጥ ሰዎች ዝውውር ደላሎች በየሀገራቱም በስውርና በድብቅ የሚሰሩ ወኪሎች አሏቸው፡፡ ከከተሞችና ከገጠር 

መንደሮች ወጣት ወንዶችንና ሴቶችን ከእርሻና ከትዳራቸው እያፈናቀሉ የተሻለ ስራና ኑሮ ከፍተኛም ክፍያ ታገኛላችሁ 

በሚል ማማለያ ከፍ ያለ ገንዘብም በመቀበል አንዳንዴም ቤተሰብ ሳያውቅና ሳይሰማ በስውር ደብቀውና ሸሽገው 

እንዲኮበልሉ ያደርጓቸዋል፡፡ 

ብዙዎቹ ከሀገር የሚወጡት ይህንን ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የሚመሩትና የሚያደራጁት ደላላዎች በሚያወጡት 

ፕሮግራም መሰረት ነው፡፡ የሀገሪቷን ጠረፍ ከተሞችና መውጪያ ኬላዎች ይጠቀማሉ፡፡ መውጪያ ስፍራው ለመድረስ 

በትራንስፖርት ከሄዱ በኋላ በየቦታው በእነሱ መዋቅራዊ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ማረፊያ ቤት ያላቸው ተቀባዮች 

አሏቸው፡፡ ደላላዎቹ ለእነሱም ይከፍላሉ፡፡ 

በዚህ መልኩ መውጫ ጠረፍ ሲደርሱ የጥበቃውን ኬላ በቀላሉ ለማለፍ ስለማይችሉ የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ፡፡ 

ኬላዎቹን አሳብሮ በእግር በሌላ በኩል በማለፍ አካባቢውን በደንብ ጠንቅቀው የሚያውቁ ጥበቃ የሌለበትን ጫካ 

ያለበትን የጠረፍ አካባቢ በመምረጥ ወንዝ ካለም ዋናተኛ እንዲያሻግራቸው ተደርጎ እድላቸው ከቀና በአውሬ ሳይበሉ 

ጠረፉን አልፈው የሌላ ሀገር መሬት ውስጥ ይገባሉ፡፡ 

ደላሎቹ በግንኙነት ድራቸው መሰረት ሌላ የሀገሩ ሰው የሆነ መንገዱንና ከተሞቹን የፍተሻ ኬላ የት እንዳለና 

እንደሌለ ጠንቅቆ የሚያውቅ ቀደም ብለው በዚሁ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ስራ ለዓመታት የሰሩና ሰዎችን 

የሚያሳርፉበት የሚታወቁ ደንበኞች ያሏቸው ሲሆን በዚህ መልኩ በስጋት፣ በፍርሀትና በጭንቀት ተውጠው ለበርካታ 

ቀናት በእግር ይጓዛሉ፡፡ ምግብና ውሀ ሊያገኙም ላያገኙም ይችላሉ፡፡ 

ከከባድ አውሬዎች ከነብር አምበሣ ተኩላና የመሳሰሉት ጋርም መፋጠጥ መበላትም ይኖራል፡፡ ተበልተው ደብዛቸው 

የጠፉም በርካቶች ናቸው፡፡ ይህን ሁሉ ስቃይ ማለፍ የቻሉት ከሰውነት ጎዳና ወጥተው መንገድ መሪው አካባቢውንና 

አነስተኛ ከተሞችን ስለሚያውቅ የተወሰነ ሰዋራ ቦታ አቆይቷቸው የቀድሞ ደንበኞቹ የሆኑ መኪኖችን ፈልጎ በምሽት 

ያሳፍራቸዋል፡፡ የለሊቱ ጉዞ የሚመረጠው የአካባቢው ነዋሪ እንዳያይና ለፖሊሶች ጥቆማ እንዳያደርግ ስለሚሰጉ ነው፡፡ 

አስቸጋሪና ውስብስብ ለህይወትም ሲበዛ አደገኛ በሆነው ጉዞ መንገድ የሚቀሩ በእባብና እፉኝት እየተነከሱ 

የሚሞቱም ብዙ ናቸው፡፡ ሴቶች ይደፈራሉ፡፡ ይሀንን የመሰለ እጅግ አደገኛ መስዋዕትነት ከፍለውም አንድ ቦታ ላይ 

ድንበር ጥሰው በገቡበት ሀገር ፖሊሶች ይያዛሉ። ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ፍርድ ቤት ይቀርባሉ - በህገ ወጥነት የሰው 

ሀገር ድንበር ጥሰው በመግባት ፈቃድ ሳይኖራቸው ህግ ተላልፈው በመገኘት፡፡ 

በዚህ መልኩ ለቁጥር የሚያታክቱ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ በመገኘታቸው ታስረዋል፡፡ ፍርድ 

ቤት ቀርበዋል፡፡ እስር የተፈረደባቸውም ሞልተዋል፡፡ ኢትዮጵያውን በአብዛኛው በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ስራ ላይ 
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በተሰማሩ የሀገር ውስጥ ደላላዎች አማካኝነት ከሀገራቸው በምስጢርና በህገ ወጥ መንገድ የሚወጡባቸው ቦታዎች 

በሰሜን ምዕራብ ሱዳን በደቡብ ሱዳን በኬንያና በሶማሊያ በኩል ነው፡፡ 

በጅቡቲ አድርገው ወደ የመን በባህር ተጉዘው ለመግባት ሲሉ ይሄዳሉ፡፡ ወደ የመን በባህር ላይ አድርገው አንድ 

ጀልባ ሊይዘው ከሚችለው ጭነት በላይ ተጨናንቀው ሲጓዙ በብዙ አጋጣሚዎች አነስተኛዎቹ ጀልባዎች 

በመገልበጣቸው የተነሳ በርካታ ኢትዮጵያውያን አልቀዋል፡፡ ቀናት በሚጠይቀው የበረሀ ጉዞ ያሰቡበት ሳይደርሱ በውሀ 

ጥም በረሀብ ያለቁትም ቁጥር በቀላሉ አይገመትም፡፡ የአውሬ ሲሳይ በመሆን የተበሉትም እንደዚሁ፡፡ 

በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚወጡት ዜጎቻችን ያንን ሁሉ መከራ አልፈው አንዱ ሀገር ቢደርሱ እንኳን ህጋዊ 

መታወቂያ ስለሌላቸው ተሸማቀው አንገት ደፍተው በምስጢር ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት እየተሸሎከለኩ በነጻነት ሳይሆን 

በባርነት ይኖራሉ፡፡ ሴቶች ሳይፈቅዱ ሳይወዱ በግድ የወሲብ አገልጋይ ይሆናሉ፡፡ ሰብዓዊ መብታቸውና ክብራቸው 

ይገፈፋል፡፡ በደል ቢበዛባቸው አቤት የሚሉበት የላቸውም፡፡ ህጋዊ ስላልሆኑ የሚሰማቸውም የለም፡፡ 

በዚህ መልኩ በዐረቡ ዓለም ብዙ ሴት እህቶቻችን ግፍና በደል ሲበዛባቸው አጥፍተው የጠፉበት ከፎቅ ላይ 

በአሰሪዎቻቸው አረመኔዊ ድርጊት ተገፍትረው የሞቱበት በሰው ሀገር በህገ ወጥነት በመግባት ተወንጅለው በተለያዩ 

ዐረብ ሀገራት እስር ቤቶች የሚማቅቁ እንዳሉ የሚገልጹ በርካታ መረጃዎች አሉ፡፡ እዚው ያሉ ኢትዮጵያውያን 

ለየቤተሰባቸው ከሚልኩት መልዕክትም መረዳት ይቻላል፡፡ 

ሀገርና ወገን እያለ ይኼ ሁሉ ውርደት ይኼ ሁሉ አላስፈላጊ ስቃይና መከራ በአውሬ መበላት ባህር ውስጥ ሰምጦ 

መሞት በየበረሀው ሞቶ መቅረት ከዚህ ሁሉ በኋላ ለመውጣት እድሉን ያገኙትም በሰው ሀገር ነጻነታቸው ተገፎ 

ተሳቀው በባርነት የሚኖሩበት ሁኔታ ሲታይ ብሄራዊ ክብራችንን የዜግነት ኩራታችንን በአያሌው ይፈታተነዋል፡፡ 

አብዛኛው በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ስራ ላይ በተሰማሩ ደላሎች አማካኝነት እየተታለለና እየተሸነገለ ያለውን 

ከፍተኛ ገንዘብ ተበድሮም ቢሆን ለደላሎቹ እየከፈለ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር የሚወጣው ሰርቼ አግኝቼ ህይወቴን 

እለውጣለሁ ቤተሰቤን እረዳለሁ ከሚል መነሻ ነው፡፡ የኢኮኖሚ ስደተኛ ነው፡፡ አንዳንዱም የተሻለ ኑሮና ቤተሰብ 

ያለው ችግርን የማያውቅ ውጭ ሀገር ሲባል የተሻለ መስሎት የሚናፍቅ ነው፡፡ 

ጥጋብ ከቤቱ አስወጥቶት ሄዶ ካየ በኋላ ማሪኝ እናቴ አባቴ ብሎ የሚመለስም አለ፡፡ ጥጋብ ለፈነቀለው መቅጫ 

ሊሆን ይችላል፡፡ ስቃዩን መከራውን ረሀቡን መገለሉን ማናቸውም አይችሉትም፡፡ "ከሀገሩ የወጣ ሰው.....ቢጭኑት 

አህያ ቢጋልቡት ፈረስ" የሚባለው ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ ወደ ውጭ ሀገር በህገ ወጥ መንገድ በሄዱ ዜጎቻችን ላይ 

በተለይም በዐረብ ሀገራት ተቆጥሮ የማያልቅ ዘግናኝ ግፍና በደሎች ተፈጽመውባቸዋል፡፡ 

ለዚህ ድርጊት ዋነኛ ተጠያቂዎቹ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን ስራዬ ብለው የያዙት ሰውን በመሸጥና በመለወጥ 

ተግባር ተሰማርተው ሀብት ያካበቱት ወንጀለኞች ደላላዎቹና አስተላላፊዎቹ ናቸው፡፡ ይህ የሀገርና የዜጎችን ክብር 

የሚያዋርድ ተግባር የግድ መገታት አለበት፡፡ ዜጎች ውጭ ሀገራት ሄደው መስራት ከፈለጉም በህጋዊ መንገድ መንግስት 

አውቆት ተመዝግበው ነው መሄድ ያለባቸው፡፤ 

በደል ቢደርስባቸው መንግስት ለዜጎቹ ይከራከራል፡፡ መብትና ጥቅማቸውን ያስከብራል፡፡ በህገ ወጥ መንገድ የሚሄዱ 

ዜጎች የህግ ጥበቃና ዋስትና የላቸውም፡፡ ለማንኛውም ዓይነት አደጋ የተጋለጡ መሆናቸው በተደጋጋሚ ታይቷል፡፡ 

ሊደገም አይገባውም፡፡ ወደ ውጭ በህገ ወጥ መንገድ ከመሄድ ይልቅ ያላቸውን ገንዘብ ትንሽም ብትሆን ይዘው 

የአቅማቸውን ስራ ቢሰሩ ሀገራቸው ላይ ሆነው የማደግ የማግኘት የመለወጥ ተስፋቸው የላቀ ነው፡፡ 
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ተደራጅተው የስራ መስክ ፈጥረው መንግስት እንዲያግዛቸውም መጠየቅ ይችላሉ፡፡ ውጭ ሀገር በህገ ወጥ መንገድ 

ሄደው ብዙ ተሰቃይተው ተዋርደው ከሚሰሩት የበለጠ ሀገራቸው ላይ መብትና ነጻነታቸው ተከብሮ የሚሰሩት ስራ 

ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለሀገራቸውም የሚበጅ ይሆናል፡፡ 

ሀገራችን በፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ውስጥ የምትገኝ ናት ሲባል ስራን ያልናቀ ዜጋ ፈርጀ ብዙ በሆኑ የልማት 

የግንባታ የግብርና ንብ ማነብ፣ ከብት ማርባትና ማደለብ በወተት ምርት መሰማራት በተለያዩ ፋብሪካዎች ተቀጥሮ 

መስራት በብዙ መስኮች የመሰማራቱና የመስራት እድሉ ሰፊ ነው፡፡ የስራን ክቡርነት አምነው በመስራት ከትንሽ ወደ 

ትልቅ ማደግ ይቻላል ብለው ለሚያምኑ ዜጎች የራሳቸውን ስራ ፈጥረው ውጤታማ ሊሆኑበት የሚችሉ ብዙ መስኮች 

አሉ፡፡ ይኖራሉም፡፡ 

ሰርቶ ማደግና መለወጥ የሚያምረው በሀገርና በወገን ውስጥ ሆኖ ነው፡፡ ድህነታችን ነው ሰርቶ ለማግኘት ውጭ ሀገር 

ያሰደደን ለሚሉትም በእርግጥ ድህነታችን ባይካድም ከድህነት ለመውጣት የተጀመረው ታላቅ ሀገራዊ ትግልና በብዙ 

መስኮች የተመዘገቡት የላቁ ድሎችና አመርቂ ውጤቶች በቀጣዮቹ ዓመታት የኢኮኖሚ እድገታችን የተሻለ ደረጃ ላይ 

እንደሚደርስ ያሳያል፡፡ ይህም ታላቅ ተስፋ ነው፡፡ 

እንደ ዜጋም ተመራጭ የሚሆነው የራስን ሀገር በጋራ አቅምና ችሎታ በፈቀደ ሁሉ ተረባርቦ ማልማትና ማሳደግ ነው፡፡ 

ከዚህ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም፡፡ የተለያዩ ሀገራት አደጉ፣ ለሙ፣ ሰለጠኑ ብንል ለዚያ ደረጃ ያበቃቸው የራሳቸው 

ዜጋ እረፍት ሳይፈልግ ጠንክሮ ለፍቶ ፈግቶ ሌሊት ከቀን በመስራቱ የተገኙ ውጤቶች መሆናቸውም መዘንጋት 

የለበትም፡፡ 

በተለያየ መስክ ተሰማርቶ የሚገኘው ዜጋ ድምር ልፋትና ውጤት ነው የሀገርን መልማትና ማደግ የሚያመጣው፡፡ ህገ 

ወጥ የሰዎች ዝውውር ለሌሎች ሀገራት ርካሽ የሰው ጉልበትን ለማስገኘት የወሲብ ንግድ ገበያንም ለማስፋፋት 

የሚጠቀሙበት መንገድ በመሆኑ ልንከላከለውና ልናስወግደው ይገባናል፡፡ 

በሀገር ላይ እየኖሩ እየሰሩ ማደግ መለወጥ የተፈለገበት ደረጃ ላይም መድረስ ይቻላል፡፡ ሰብአዊ ክብርንና መብትን 

ከሚገፈው ለባርነት ከሚዳርገው የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ዜጎች ራሳቸውን ሊያገሉ ይገባል፡፡ ህጋዊ መስመርን 

መከተል መቻል ለራሳቸውም ህልውናና ደህንነት ወሣኝ መሆኑንም መረዳት አለባቸው፡፡ 


