
ሃገር-አቀፍ ንቅናቄን የሚሻው የሞራል መላሸቅ 

ዮናስ  07-01-16 

የእለቱ አንገብጋቢ ጉዳያችንን ከጥልቁ፣ . . . በጭልፋ እንዲሉ፣ ውቅያኖስ ስለአንዱ - እጅጉን ስለከፋው ስደት (ቅጥየለሽ 

ዘመናዊ ባርነት ነው የሚሉት? የግፍ አገዛዝ ወደሰፈነበት አለም የሚደረግ ዘግናኝ ጉዞ) እና መጉረፊያ አቅጣጫው ጥቂት 

እንበል፤ በየመን በኩል የሚሰደዱ ወጣት ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መጨመሩን እያየን ስለመሆኑ ማለት 

ነው።  

በህጋዊ ምዝገባ/ፍቃድ ወደ አረብ አገራት የተጓዙ ኢትዮጵያውያን የከፋ በደል ይደርስባቸዋል፤ ኢሰብአዊ ተግባር 

ይፈፀምባቸዋል፤ አልፎ ተርፎም ህይወታቸውን ያጣሉ፡፡ ይህንን የዜጎች መከራና ስቃይ ለማስተካከል በመንግስት በኩል 

የተለያዩ ጥረቶች ቢደረጉም አንዳችም የአስተሳሰብ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም። ያለ ህጋዊ ምዝገባ በየአቅጣጫው የሚደረጉ 

ስደቶችና ደላላ መር ውስብስብ የስደት መስመሮችም እጅጉን ተበራክተዋል፡፡ የከፋ እና የሚሰቀጥጥ የወገኖቻችን እልቂትና 

ሞት አደጋም ለቁጥር ባስቸገሩ አሀዞች መጨመሩን ድፍን አለም (እየተሳለቀም ቢሆን) እያወራና መልሶም ለኛው እየነገረን 

ይገኛል፡፡ ነገር ግን፣ ይህንን ድርቅ ያለ ደረቅ፣ አይን ያወጣና ያገጠጠ እውነት ቆም ብሎ ለማስተዋልም ሆነ ወደህሊና መለስ 

ብሎ ለማገናዘብ ብዙም የፈቃደኛነት (በኛ፣ በራሳችን፣ በተሰዳጅ-አሰዳጆቹ  በኩል ማለት ነው) ዝንባሌ ከቶም አይታይም፤ 

እይታችን፣ የማስተዋል አቅማችን ሁሉ ገንዘብና እሱ ብቻ ሆኗል፡፡ እናም ከሁለት ዓመት በፊት፣ “ወደ አረብ አገራት መጓ[ጋ]ዝ 

ታግዷል።” ተብሎ ከዳር እስከዳር ተለፈፈ፤ ነጋሪት ተመታ። ውጤቱስ? ንክች ያቢላዎ ልጅ ከመሆን አላለፈም።  

ያኔ፣ በ2005 ዓ.ም እንደሰማነው፣ ወደ የመን የገቡት ኢትዮጵያዊያን ቁጥር 50ሺ ነበር። በቀጣዩ አመት ደግሞ 70ሺ መድረሱ 

ተነገረን፤ ደነገጥንም። መች ይሄ ብቻ ተባለና  እንደገና ቁጥሩ ጨምሮ - ባለፈው አመት 80ሺ ኢትዮጵያውያን መሰደዳቸው 

ተበሰረልን። ዘንድሮስ? የዩናይትድ ኔሽን ሪፖርት እንደሚያመለክተው፣ ዘንድሮ ከመስከረም እስከ ግንቦት ድረስ ባለው የዘጠኝ 

ወራት ጊዜ ብቻ ከ82ሺ በላይ ኢትዮጵያዊያን የመን ገብተዋል። ይህ ቁጥር እስከዛሬ ከተመዘገቡት ስደተኞች ቁጥር 

መብለጡንም ሪፖርቱ አመልክቷል። በእንደዚህ አይነቱ የጨለመ የስደት ጉዞ ደግሞ 10 ኢትዮጵያዊያን በየወሩ ይሞታሉ።  

ደቡብ አፍሪካም እንደ ገነት መዳረሻ የምትቆጠር የህገ-ወጥ ስደት ሰለባ ወጣቶች ሃገር ናት። በዚህ ቀልብ የሚስብ የደቡብ 

አፍሪካ ንግርት ትምህርታቸውን አቋርጠው፣ ስራቸውን ትተው፣ ሞፈራቸውን ሰቅለውና ሚስትና ልጆቻቸውን በትነው አንድም 

በተስፋ ደቡብ አፍሪካን እያለሙ፣ አለያም በህገ-ወጥ ደላሎች የሞት መስመር ጉዞ ቤት ንብረታቸውንና መሬታቸውን ሸጠው 

በወጡበት የቀሩ ብዙዎች ስለመሆናቸው በከምባታ ጠምባሮ ዞንና ሃዲያ ዞን ጎራ ብለው ማረጋገጥና ከአራት ጎረቤቶች 

ምናልባትም የሚሰሙት ጥሩ ዜና አንድ ብቻ ሊሆን እንደሚችል ማጠየቅ ይችላሉ። 

በእነዚህ ዞኖች ያለው የስደት ሁኔታ የሚያበግነው ደግሞ በሃይማኖት አባቶች ምርቃትም የታገዘ መሆኑ ነው። በርካቶች በህገ-

ወጥ ደላሎች ተታለው፣ በኃይማኖት አባቶች ተመርቀው፣ እጣህ ደቡብ አፍሪካ ነው ተብለው፣ እግርህ ተነስቷል፣ መሄጃህ 

ደርሷልን ሰምተው ቀያቸውን ጥለው እንደወጡ በዞኖቹ መስማት የተለመደ ነው። 



በቅርቡ ህገ-ወጥ ስደትን የመግታት አገር አቀፍ እንቅስቃሴ ያለበትን ደረጃ ተዘዋውረው ከፈተሹ የፌዴራሉ የህገ-ወጥ ስደት 

ተከላካይ ግብረ-ኃይል ቡድን አባላት መካከል የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት እንቅስቃሴን የተመለከቱ 

ታዛቢዎች፣  በከምባታ ጠምባሮ ዞንና በሀዲያ ዞን ደቡብ አፍሪካ ላይ የሸፈቱ ልቦች ሁኔታውን አሳሳቢ እንዳደረጉት ይፋ 

አድርገዋል። በወቅቱ ክልሉ እስከ ቀበሌ ድረስ በዘረጋው መዋቅርና ህብረተሰብ አቀፍ አደረጃጀት ችግሩን እስከመጨረሻው 

ለማጥፋት እያደረገ ያለው የተቀናጀ ዘመቻ ተስፋ ሰጪ መሆኑን ቡድኑ ተመልክቼያለሁ ቢልም አሁንም ጎርፉን መቆጣጠር 

እንዳልተቻለ እየተገለጸ ነው። 

በህገ-ወጥ ስደት ሳቢያ የልጆቻቸውን ህይወት ማለፍ ተረድተው ሀዘን ከተቀመጡ ቤተሰቦች መሪር እንባ በላቀ፣ ከደም ጉዞው 

ተርፈው ቅጥቅጥ አይሱዙ መኪና የገዙ ጥቂት ወጣቶች ሀብት አማሏቸው ልጆቻቸውን ለሞት አሳልፈው የሚሰጡ ቤተሰቦች 

አሁንም በርካቶች መሆናቸው የአመለካከት ችግሩ ስር መስደዱን የሚያሳይ ነው። የአመለካከት ችግሩ ልጁ ደቡብ አፍሪካ የገባ 

ቤተሰብ በኩራት ልጅህን ለልጄ ብለናል ብሎ በስደት ላለ ልጁ ኮረዳ የሚጠይቅበት ሞራል እስኪኖረው ድረስ  ከምባታና ሀዲያ 

ላይ ገንግኖ ይታያል። 

 ከምባታና ሀዲያ ላይ ደቡብ አፍሪካን የሚያልሙ ወጣቶች ቁጥር እንዲህ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ደቡብ አፍሪካ የመሄድ 

ፍላጎት አርሶአደር ከተማሪ፣ መምህራን ከመንግስት ሰራተኛም አልለየም። መምህሩ ወደ ስደት ያመራበት ተማሪ “ቲቸር 

ሀብታም ሊሆኑ ደቡብ አፍሪካ ሄደዋል” ከሚል ገለፃ ባለፈ ራሱ ትምህርቱን አቁሞ ስደትን የሚያማትርበት አጋጣሚ በርካታ 

ነው ። 

ዛሬ መምህሩ ህገ-ወጥ ስደትን መከላከል እንደ አንድ የስራው አካል ቆጥሮ፣ በትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በሚኒ ሚዲያ የህገ-

ወጥ ስደትን አስከፊነት የሚያስገነዝቡ ፕሮግራሞችን እያቀረቡ አንድ ሆነው መንቀሳቀስ መጀመራቸው ግን ለሌላውም እንደጥሩ 

ተሞክሮ ሊወሰድ ይገባል። በትምህርት ቤቶች በሰንደቅ ዓላማ መስቀል ስነ-ስርዓት “ራሳችሁን ከትራፊክ አደጋ፣ ከኤች አይቪ 

ኤድስና ከህገ-ወጥ ስደት ጠብቁ!” የሚሉ መልዕክቶች የሁልጊዜ ማሳሰቢያዎች መሆንም ችለዋል። እንዲህ አይነቱ ንቅናቄም 

በመላው ሃገሪቱ ሊዛመት ይገባል። 

ከሞት ተርፎ ጥቂት ገንዘብ የላከ ካለም ለኃይማኖቱ አባቶች አስራት ብሎ ገንዘብ ይልካል። የኃይማኖት አባቶች አሁንም ድረስ 

በስደት አሳራቸውን ከሚያዩና ለሞት ወጣትነታቸውን ከሰጡ ወጣቶች ገንዘብ መሰብሰባቸው “ሙት” ብሎ ከመመረቅ 

አይለይምና መንፈሳዊውን ምግባር እንዴት እየፈፀምነው ነው ብለው ወደራሳቸው ሊያዩና መንግስትም ትኩረት 

ሊያደርግባቸው ይገባል።  

ልጁን ልኮ ድምፁ የጠፋበት ወላጅ ብዙ በሆነበት ሃገር ህፃናት፣ ሴቶችና አዛውንቶች ለከፋ ችግር የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ 

ነው፤ ማህበራዊ መገለሉም አይጣል ነው። ለምን ቢባል ለደቡብ አፍሪካ ስደት ልጁን ያጨ ቤተሰብ ይቀርበኛል ከሚለው 

ዘመድ አዝማድና ጎረቤት ገንዘብ መበደሩ፣ በእጥፍም ሊከፍል ቃል መግባቱ ግድ ነውና ልጁንም ገንዘቡንም አጥቶ ከድህነት 

ያወጣኛል ባለው ልጁ ችግር ውስጥ ይወድቃል። ሚስት በባል የያልፍልናል ተስፋ ቤት ንብረቷ ወደ ገንዘብ ተለውጦ አባወራው 

የሚሰደድበት፣ ልጆቿን ታቅፋና ቀዬዋን ለቅቃ በከተማ ቤት ተከራይ ሆና ኋላ ላይ ከባሏም ከሀብቷም ሳትሆን ለድህነት 



የምትጋለጥበት ማህበራዊ ቀውስም መታየት ጀምሯል። ስልምንድነው ይህ ሁሉ የሚሆነው? በሃገር ሰርቶ መለወጥ ስለማይቻል 

ነው? ወይስ በዚህች ሃገር ሰው ሆኜ ከምፈጠር በሃገረ አሜሪካ እንስሳ ሆኜ ብፈጠር ይሻላል እስከሚለው የደረሰ የሞራል 

መላሸቅ? ልዩነቱ የሚመስለኝ የምንተ እፍረት ነገር ነው። በዚያ አሰስ ገሰሱን 24 ሰአታት የመስራት በዚህ ደግሞ የመኮፈስ 

ምንተ እፍረት እንጂ ይህቺ ሃገር እንኳንስ ደቡብ አፍሪካና የመንን የመሰሉ ሃገራትን ልታማትር የአፍሪካ ተስፋ ስለመሆኗ አለም 

አረጋግጦላታል። 

በአፍሪካ ላይ ፍላጎት ያደረባቸው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ትኩረታቸውን ኢትዮጵያ ላይ አድርገዋል፡፡ ለዚህም ጥሩ ምክንያት 

አላቸው፡፡ ኢትዮጵያ ባለፉት አስርት አመታት ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ከአፍሪካ ከሩዋንዳ ቀጥሎ 

ብቸኛዋ አገር ስትሆን እድገቷ በተፈጥሮ ሐብት ላይ አለመመስረቱ ደግሞ የተለየች አድርጓታል ሲል ዘ ኮንቨርሴሽን ድረ ገፅ 

አስነብቧል፡፡ 

ከ2004 እስከ 2014 የግለሰቦች የገቢ ምጣኔ በ8 በመቶ አድጓል፡፡ ምጣኔው በተጠቀሰው ወቅት ከአፍሪካ ከፍተኛው ሲሆን 

በማንኛውም መስክ መሳጭ ነው፡፡ 

እድገቱ በተለይ የሚጠቀሰው በግንባታው ዘርፍና በግብርና መስክ ነው፡፡ የማምረቻው ዘርፍም ቢሆን ወሳኝነቱ አያጠያይቅም፡፡ 

ዘርፉ በአመት 11 በመቶ እያደገ ሲሆን በማምረቻው ዘርፍ ወደ ውጭ የሚላከው ምርት 11 እጥፍ አድጓል፡፡  ይህ ደግሞ 

በርካታ የስራ እድሎችን የሚፈጥር ኢኮኖሚ እንኳንስ ስለኛ ለአፍሪካም እየተገነባ መሆኑን የሚያመላክት ነው። 

ይህንን ብቃት ማረጋገጥ የሚፈልግ ከ2010 እስከ 2015 የነበረውን የእድገትና ትራስፎርሜሽን እቅድ መመልከት ይችላል፡፡ 

ኢኮኖሚስቱ ኬንቺ ኦህኖ እቅዱ ባልተለመደ ሁኔታ የአጭር ጊዜ፣ ጥብቅ ትስስር ያለውና ስትራቴጂካዊ አቅጣጫ የተቀመጠለት 

ነው በማለት ይናገራሉ፡፡ የማምረቻው ዘርፍ ቅድሚያ ያገኘበት ምክንያት ባለው አስተማማኝ ጥሬ ሐብት፣ ሰፊ የሰራተኛ  ሐይል 

መያዙ፣ ከግብርናው ጋር መተሳሰሩ፣ እምቅ የውጭ ገበያ መኖሩ እና በመሳሰሉት ነው፡፡ ከነዚም መካከል ከፍተኛ የሰው ሃይል 

በመፈለግና የስራ እድል በመፍጠር የሚጠቀሱት የአልባሳትና የጨርቃጨርቅ፣ የተቀነባበሩ የግብርና ውጤቶች፣ የስጋ 

ማቀነባበሪያ፣ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ማምረቻ እና የኮንስትራክሽን ዘርፍ ናቸው፡፡ 

በዘርፉ ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ እድል ከተፈጠረላቸውና ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች፣ 

የማሸጊያ ካርቶን አምራቾችና ማቀዝቀዣ ያለው አጓጓዦች ይጠቀሳሉ፡፡ ከኢትዮጵያውያኖች ይልቅ የውጭ ባለሐብቶች ዘርፉን 

በስፋት እየተቀላቀሉ ሲሆን በ2012 የያዙት ድርሻ 63 በመቶ ይጠጋ ነበር፡፡ የውጭ ባለሐብቶቹ በቴክኖሎጂ እድገትና አዋጪ 

የሆነ የገበያ መዳረሻ በማግኘት የተሻሉ ናቸው፡፡ ከብዙ በጥቂቱ ይህቺን ከመሰለች ሃገር የመንን እና ደቡብ አፍሪካን አስበልጦ 

ወደዛ መሰደድ የሞራል መላሸቅ ካልሆነ ሌላ ምንም ሊሆን አይቻለውምና ሳይውል፣ ሳያድር ሃገር አቀፍ ንቅናቄ ያሻዋል። 

  

 


