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ውጭውን ትተን ወደ ውስጣችን ብናማትርስ? 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 03-28-16 

(ክፍል አንድ) 

የዛሬዋ ኢትዮጵያ ከትናንቷ በአያሌው የተሻለች ናት። ትናንት የነበረው አሳፋሪ ታሪካችን ተቀይሯል። የሀገራችን 

ህዝቦች ድህነትን ታሪክ ለማድረግና በህዳሴ ጎዳና ላይ ለመትመም በአዲስ ምዕራፍ ላይ ይገኛሉ። ትናንት እንደ 

መታወቂያቸው እየተነገረ አንገታቸውን ከማስደፋት አልፎ በመዝገበ ቃላት ላይ ሳይቀር ሰፍሮ ሲያሸማቅቃቸው 

የነበረውን ድህነት ለመመከትና ለ“ነገ ሰውነታቸው” መደላድል ለመፍጠር ብርቱ ጥረት ላይ ናቸው።  

ይህ ጥረታቸውም የጎመራ ፍሬ እያፈራ ነው። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ላለፉት 12 ተከታታይ ዓመታት ጠንክረው 

በመስራት የተጎናፀፉት ተምሳሌታዊ የዕድገት ትሩፋቶችን እያቋደሳቸው ነው። በዚህም በሀገራቸው ውስጥ ሰርተው 

ማደግና መለወጥ ብቻ ሳይሆን፣ ሃብት ማፍራትና ጥሪት መቋጠርም ችለዋል። መንግስት ባመቻቸላቸው ሰፊ የስራ 

መስክ ውስጥ በመሰማራትም ራሳቸውንና ሀገራቸውንም እየጠቀሙ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በርካታዎችም 

የሚሊዩነርነት ጎራን በመሰለፍ ለሌሎች ወገኖቻቸው የስራ ዕድል እየፈጠሩ ይገኛሉ።   

ይሁንና ከዚህ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መልኩና በሀገር ውስጥ ሰርቶ ማደግና መለወጥ የሚቻልበት መንገድ 

እያለ ስደትንና ህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን እንደ አማራጭ የሚወስዱ ዜጎች መኖራቸው የሚታበይ አይደለም። 

እርግጥ ህገ- ወጥ የሰዎች ዝውውር የሁሉም ታዳጊ ሀገሮች ችግር ነው። እናም ሀገራችንም በችግሩ ከሚጠቁት 

መካከል አንዷ እንዲሁም የድርጊቱ መነሻና መሸጋገሪያ ናት። በተለይም ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚደረገው ህገ- 

ወጥ የስዎች ዝውውር ወይም ስደት ከፍተኛ ቁጥር ላላቸው የዜጎቻችን መዳረሻ እየሆነ መጥቷል ማለት ይቻላል።  

የህገ-ወጥ ዝውውሩ ግንባር ቀደም ተዋናዮች ወጣት ሴቶችና ወንዶች በመሆናቸው በቀላሉ ለችግር ተጋላጭ እንዲሆኑ 

አድርጓቸዋል። እነዚህ ዜጎች ውጭውን እንጂ ውስጣቸውን በቅጡ ማማተር ያልቻሉ ይመስለኛል። በዓለማችን ካለው 

የተፈጥሮ ሃብት እጥረት ሳቢያ የትኛውም ሀገር ማርና ወተት የሚዘንብበት አለመሆኑን በበቂ ሁኔታ የተገነዘቡ 

አይመስለኝም። እርግጥ በህገ- ወጥ የሰዎች ዝውውር አደጋ የሚጠቁ ኢትዮጵያውን የስደታቸው መንስዔ የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ችግር እንደሆነ ይገልጻሉ። ይህ ከፊል ዕውነታ ያለው እሳቤ ሊሆን ይችላል። የተሟላ አስተሳሰብ ነው 

ማለት ግን አይቻልም።  

እርግጥ ድህነትና ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የጥቃቱ ሰለባ የሚሆኑ ዜጎቻችን ቁጥር በቀላሉ እንደማይገመት ይገባኛል። 

ይሁንና የችግሩ መንስዔ ሁሉንም ይወክላል ብሎ መፈረጅ ተገቢ አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም በህጋዊ መንገድ 

መውጣት እየተቻሉና እዚሁ ሀገር ውስጥ ሰርተው መበልጸግ የሚያስችል ገንዘብ እያላቸው ለህገ-ወጥ ደላሎች 

ከፍለው ለችግሩ የሚጋለጡ ዜጎች ቁጥር እየተበራከተ የትየለሌ በመሆኑ ነው፡፡  

በላቡና በወዙ ጥሮ…ግሮ ህይወቱን ለመለወጥና ሀገሩን ለመጥቀም የማይሻ ሰው አለ ብሎ ለመናገር አይቻልም። ዜጎች 

በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ድህነትን ለመቅረፍ የሚያደርጉት ተነሳሽነት ትክክል አይደለም ሊባል የማይችል 

ቢሆንም፤ በህገ ወጥ ደላሎችና አፈ ቅቤዎች ተታልለው የእነርሱ ሲሳይ መሆናቸው ግን እጅጉን የሚያስቆጭ ነው። 

ከዚህ ባሻገርም ሁሉም ነገር ህግን የተከተለ አካሄድ ተጠቅሞ ማደግና መለወጥ ሲቻል ህገ- ወጥ አካሄድን መርጦ 

ለአደጋ መጋለጡ አግባብነት ያለው ተግባር አይመስለኝም።  
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እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት ሀገራችን በትክክለኛ የልማት ጎዳና ላይ ትገኛለች። ዕድገቱም ከፍተኛ የሥራ ዕድል 

በመፈጠሩ ዜጎች የልማቱ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ በተለይም ወጣቶች በአነስተኛና ጥቃቅን ልማታዊ ሥራዎች ላይ 

በመሳተፋቸው የቤተሰብ እጅን ከመጠበቅ ለመዳን ችለዋል። እንዲያውም ራሳቸውን ከመቻል አልፈው 

ቤተሰቦቻቸውንም እየረዱ ነው። ይህ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሃቅ ነው። 

እንደሚታወቀው ባለፉት ጊዜያት የኢትዮጵያ መንግስት በሀገራችን የተንሰራፋውን ድህነትንና ኋላቀርነትን ለማስወገድ 

የተለያዩ ስልቶችን ቀይሶ መንቀሳቀስ ሲጀምር፤ ስራ አጥነት መቅረፍ አንደኛው ተግባሩ በማድረግ ነበር፡፡ በዚህም 

በከተሞች የሚታየውን የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራትን በማደራጀት እንዲሁም የብድር 

አገልግሎት በመስጠት ለዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር ችሏል። ዜጎችም በየሙያቸው በመሰማራት ለሀገራዊ ልማት 

ከፍተኛ ጉልበትና አቅም መሆን መቻላቸውን አረጋግጠዋል።  

ዛሬ በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ተደራጅተው ከመንግስት እንዲሁም ከቁጠባና ብድር ተቋማት ባገኙት ገንዘብ 

ተጠቅመው ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ ባለቤትነት የተሸጋገሩ ዜጎች በርካታ ናቸው፡፡ እነዚህ ዜጎች ከራሳቸው አልፈው 

ለሌሎችም የሥራ ዕድል በመፍጠር የመንግስትን ጥረት በመደገፍና የሀገሪቱን ልማት በማፋጠን ላይ እንደሚገኙ 

እማኝ የሚያስፈልገው ጉዳይ አይመስለኝም— በተግባር እየታየ ያለ ዕውነታ ነውና። 

ባለፉት ጊዜያት የመንግስትን ጥረት በማድነቅ ለተግባራዊነቱ ‘ጨርቄን ማቄን’ ሳይሉ ወደ ተግባር የተሸጋገሩ ዜጎች 

እንደነበሩ ሁሉ፤ ጥረቱን በማንቋሸሽ ስራ ላይ ተጠምደው የከረሙም ጥቂት ወገኖች መኖራቸው አይካድም፡፡ በርግጥ 

የእነዚህ ወገኖች አሰላለፍ ይለያል— ከአሮጌውና ከኋላ ቀሩ የስራ ጠባቂነት መንፈስ ጋር የተያያዘ ነውና። ይህ እሳቤ 

ግን በዘመነ አስተሳሰብ በሚጓዘው ወጣት ትውልድ ውስጥ ቦታ ያለው ሆኖ አልተገኘም።  

እናም መንግስት የቀየሰውን አዲስ የስራ ባህል በተግባር በመተርጎምና ያገኙትን የስራ ዕድል በአግባቡ በመጠቀም 

ሚሊየነር ለመሆን የበቁ ዜጎቻችን ሊፈጠሩ ችለዋል። በአንፃሩ ደግሞ ለጥቂት አፍራሽ ሃይሎች አሉባልታ 

ተንበርክከውና ወደ ውጭ በማየት የማያውቁትን ሀገር ሲናፍቁ ለአደጋ የተጋለጡ ወገኖች ቁጥርም ቀላል አይደለም። 

እርግጥ በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ተደራጅቶ በሀገር ሰርቶ ማደግና መለወጥ እየተቻለ የአጭበርባሪ ደላላዎች 

ሲሳይ ሆኖ ለችግር መጋለጥ አሳዛኝ ቢሆንም፤ አሁንም አልረፈደምና ዕውነታውን መገንዘብ ያስፈልጋል።  

ለምሳሌ ያህል ለዜጎች የስራ ዕድል ከመፍጠር አኳያ፣ ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ውጭ ባሉ መደበኛ ጥቃቅንና አነስተኛ 

ዘርፎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 840 ሺህ የሚሆኑ እንዲሁም በመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ወደ 500 ሺህ 

የሚጠጉ በድምሩ 1 ነጥብ 4 ሚሊዩን ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። ይህ ዕድልም ወደፊት 

ወጣቶችንና ሴቶች ታሳቢ ባደረገ መልኩ ይበልጥ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው።    

ይህም ሆኖ ግን ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የውጭው ዓለም ወተትና ማር የሚያዘንብ የሚመስላቸው ወገኖች 

በሚያካሂዱት ቅስቀሳ ለህገ- ወጥ የሰው ዝውውሩ አለመቅረት እንደ አንድ ምክንያት መውሰዱ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም ሀገሪቱ ድህነትን ለማስወገድ የምታካሂደውን ጥረት ለማደናቀፍ በሚደረግ የተሳሳተ ቅስቀሳ ስለባ ሆነው 

ውጪውን እንዲያማትሩ የተገደዱ ዜጎች ዛሬም ድረስ ያልቆመ በመሆኑ ነው፡፡ ታዲያ እነዚህ ዜጎችን ለአደጋ 

የሚያጋልጡ ሃይሎች ከመኖራቸው በተጨማሪ፤ የዜግነት ርህራሄ ያልፈጠረባቸው ወገኖችም ችግሩን ዛሬ ላይም ቢሆን 

አሳሳቢ እንዲሆን ማድረጋቸው አልቀረም።  
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መረጃዎች እንደሚያመላክቱት በህገ ወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩት እነዚህ ወገኖች ምንም እንኳን በመዲናችን ውስጥ 

የሚገኙና እስከ አንድ ሺህ የሚገመቱ ቢሆንም፤ በከተማና በገጠር ባሰማሯቸውና እስከ ሃያ አምስት ሺህ 

እንደሚደርሱ ይታመናል። በእነዚህ ተባባሪዎቻቸው አማካኝነትም ችግሩ ዛሬም ላይ ሊፈታ አልቻለም። በዚህም ሳቢያ 

ሁሉም የሀገራችን ክልል ዜጎች ሰለባ እየሆኑ ነው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ግንዛቤ ውስጥ መግባት ያለበት ጉዳይ ለችግሩ መፈጠርና መንስዔ አንዱ ቤተሰብ መሆኑ ነው፡፡ 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የችግሩ ሰለባዎች ወጣት ሴቶችና ወንዶች ናቸው፡፡ ከዚህ አኳያ ከዕድሜ ጋር 

ተይይዞ ለሚመጣ ያልሰከነ ውሳኔን ለመቀልበስ የቤተሰብ ድጋፍ እጅጉን ወሳኝ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

በሌላ በኩልም ሀገር ውስጥ ሰርቶ ማደግ እንደሚቻል ከወጣቱ ይልቅ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ቤተሰብ እንደሆነ 

ይታመናል፡፡ ታዲያ ይህንን እውነታ አሳምኖና አስረድቶ “የላም አለኝ በሰማይ…” አስተሳሰብን ከማስረፅ ይልቅ፤ 

የጉዳዩ ተባባሪ በመሆን የአጋዥነት ሚና ሲጫወት ይታያል፡፡ ጥሪታቸውን ሸጠው አሊያም ተበድረው ልጆቻቸውን 

የሚልኩ ቤተሰቦች በርካታ ናቸው፡፡  

በአሁኑ ወቅት ወደ ሀገራቸው በመመለስ ላይ የሚገኙ ዜጎች ለከፍተኛ የሥነ-ልቦና ችግር ከሚያጋልጣቸው መካከል 

በግምባር ቀደምትነት የሚጠቀሰውም ይህ ጉዳይ መሆኑ ሲታሰብ ለችግሩ መስፋፋት የቤተሰብ ሚና ግንባር ቀደም ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡ ምክንያቱም የአብዛኛዎቹ የችግሩ ሰለባዎች ጭንቀት ‘አገኛለሁ’ ብለው የቤተሰብን ንብረት ሽጠውና 

እንዲበደር አድርገው በባዶ እጅ ወደ ላካቸው ቤተሰብ መቀላቀሉን እንደ ጦር ስለሚፈሩት ነው። እንግዲህ “አተርፍ 

ባይ አጉዳይ” እንደሚባለው ገና ለገና ተሰርቶ ይከፈላል በሚል እሳቤ ንብረቱን ሸጦ የላከ ቤተሰብ፣ አንድም 

ከገንዘቡ ወይም ከልጁ ሳይሆን አውላላ ሜዳ ላይ መቅረቱ ለከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መዳረጉ አይቀሬ 

ነው።  

(ይቀጥላል)…. 

 


