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      ሩቅ አልመን ቅርብ ላለማደር…. 

ዮናስ 03-15-16 

ሳዑዲ ዓረቢያ ሕጋዊ መኖርያ ሳይኖራቸው በአገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን ከማባረሯ 

ጋር ተያይዞ፣ ቁጥራቸው እስከ 150 ሺሕ የሚደርስ ዜጎች ወደ አገር ቤት መምጣታቸው 

ህገ ወጥ ስደት የመጀመሪያ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገ ክስተት የነበረ መሆኑ ይታወሳል። 

ባለፈው ዓመት አይ ኤስ የተባለው ዓለመአቀፍ አሸባሪ ድርጅት ኢትዮጵያዊያንንና 

ኤርትራዊያንን በሊቢያ በአሰቃቂ ሁኔታ ከፈጀ በኋላ፣ ስደት የኅብረተሰቡና የመንግሥት 

ዋነኛ አጀንዳ እስከመሆን ደርሶ የነበረ ቢሆንም አሁን ደግሞ ነገሩ ጋብ ያለ ይመስላል፡፡  

ከተለያዩ የምሥራቅ አፍሪካ አገሮች ጋር በመተባበር የሕገወጥ ስደት መነሻና አንድምታ 

ለመመርመር አንዳንድ ጥናቶች ተካሂደዋል። በእነዚህ ጥናቶች ሀገወጥ ሰደትን ለመቀነስ 

በአገር ውስጥ የሥራ እድል መፍጠር እንደአንድ አማራጭ ተቀምጧል። ይህ 

የሚታመንበት ቢሆንም ህገወጥ ስደትን ለማስቆም የተደረገው ጥረት ግን አሁንም ድረስ 

የተሳካ አይመስልም። 

ከአፍሪካ ቀንድ ወደተለያዩ የአውሮፓ አገሮች እንዲሁም መካከለኛው ምሥራቅ የሚደረግ 

ጉዞ እጅግ ውስብስብ የሆኑ ሰንሰለቶችን ታልፎ የሚደረግ ነው፡፡ የምሥራቅ አፍሪካ 

የኢኮኖሚ በየነ መንግሥታት ድርጅት (ኢጋድ) ያስጠናው ጥናት ሙሉውን አፍሪካ 

ቀንድን ያካተተና የተለያዩ የስደት መንገዶችን የሚፈትሽና መፍትሔም የሚጠቁም ነው፡፡ 

አዲሱ የኢጋድ የፀጥታ ጥናት ፕሮግራም (ISSP) ጥናት አካሂዶ ባለ 39 ገጽ ሪፖርት 

ያወጣ ሲሆን፣ ባለፈው  ወር እዚሁ አዲስ አበባ የሚገኙ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ይፋ 

ሆኗል፡፡ በእርግጥ ጥናቱ በአብዛኛው ወደ አውሮፓ አገሮች የሚደረጉ ሕገወጥ የሰዎች 

ዝውውር ላይ ያተኮረ ሲሆን፣ ‹‹ከአፍሪካ ቀንድ የሚደረጉ ሕገወጥ ዝውውሮች በመካከለኛው 

ሜዲትራንያን መንገድ›› በሚል ርዕስ የወጣው ሪፖርት ወቅታዊ ችግሩ ለመፍታት ጥሩ 

ፍንጭ የሚሰጥ ይመስላል፡፡ 

በኢትዮጵያና በሱዳን መንግሥታት አነሳሽነት የተጠናው ይኼው ጥናት፣ በሁለቱ አገሮች፣ 

በሊቢያና በአውሮፓ የሚገኙ ስደተኞችን ቃለ መጠይቅ የያዘ ሲሆን፣ እስከ 200 ሰዎች 
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በቃለ መጠይቁ መካተታቸውን ያመለክታል፡፡ በአብዛኛው በተለይ ትልቁን ድርሻ 

የሚይዘው የኤርትራ ስደተኞች ተቀባይ የሆኑት ጣሊያንና እንግሊዝም ጥናቱን በመደገፍ 

የተባበሩ መሆናቸውን፣ ባለፈው ዓመት ከሰኔ እስከ መስከረም ጥናቱ በተካሄደበት ጊዜ 

የአጥኚ ቡድኑ አባላት ከአፍሪካ ቀንድ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን እንዲሁም ደግሞ 

ከአውሮፓ ቤልጂየም፣ ፈረንሣይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድና እንግሊዝ 

ድረስ ተንቀሳቅሰው መጎብኘት መቻላቸው ጥናቱ ጨምሮ ጠቁሟል፡፡ 

በአጥኚዎቹ ሪፖርት መሠረት   የመጀመርያውና ዋናው የሕገወጥ ዝውውሩ በሱዳንና 

በሊቢያ በኩል የሚደረገው ነው፡፡ ይህ የስደት ጉዞ ከአዲስ አበባ ወደ ሑመራ፣ መተማ 

ወይም ወደ ጎንደርና ባህር ዳር በመሄድ የሚጀምር ነው፡፡ በሱዳንና በሊቢያ መካከል 

በሕገወጥ ሚሊሻዎች፣ ሽፍቶችና ዘራፊዎች በመንገድ ላይ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና 

በውኃ ጥም ሕይወታቸው የሚያልፈው በርካቶች ናቸው፡፡ 

ሁለተኛው የሕገወጦች ዝውውር መስመር ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚደረግ ነው። ይህ 

መጀመርያ ወደ ኬንያ ከዚያም ወደ ታንዛኒያ የሚደረግ ጉዞ መሆኑን ሪፖርቱ ይገልፃል፡፡  

ሦስተኛውና በርካታ ኢትዮጵያዊያን የሚሄዱበት መካከለኛው ምሥራቅ ሲሆን፣ እ.ኤ.አ. 

እስከ 2013 ከሶማሊያና ከኢትዮጵያ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ በኩል ግማሽ 

ሚሊዮን ስደተኞች መጓዛቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ለምን ሲባል ደግሞ የተሻለ ኑሮ 

ፍለጋ ከሚለው ጀምሮ እስከ እንጀራ ፍለጋ የሚሉት የብዙዎቹ ስደተኞች ቀዳሚ መልሶች 

ናቸው፡፡ ጉዳዩን ወደኛ ሃገር መልሰን ስንመለከተው መነሻችን አለም አቀፍ የሆነው 

የኢንዱስትሪው ክፍለ ኢኮኖሚ ለአገራዊ ኢኮኖሚ ዕደገት ያለው ድርሻ መለኪያ መነሻችን 

ይሆናል፡፡  

እንደ ኢትዮጵያ ባሉት አዳጊ አገሮች  አብዛኛው የኢንዱስትሪ ዘርፍ በጥቃቅን፣ 

አንስተኛና በመካከለኛ የእድገት ደረጃ  የሚገኙ ሲሆኑ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች በጣት 

የሚቆጠሩ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ በዚህም መነሻ ለመካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች 

መሠረት የሚሆኑት የጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች  ልማት ትኩረት ተሠጥቶ 

በትክክለኛው  ልማታዊ አስተሣሠብ እንዲመራ  ስትራቴጂ ተቀርጾለት አሁን ያለበት 

ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡  
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የዘርፉ ልማት የሥራ አጥነትና የድህነትን ችግሮች መቅረፊያ ዋና መሣሪያ ከመሆኑም 

በላይ በሃገሪቱ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር የሚያስችል እና  ስደትንም 

እንዲያበቃለት የሚያስችል እንደሆነ ይታመናል፡፡  

የጥቃቅን እና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በተለያዩ አገሮች እንደየኢኮኒሚ እድገታቸው 

የተለያዩ ትርጉሞች ያሉት ሲሆን በሚያንቀሳቅሱት የካፒታል መጠን፣ በዓመታዊ 

ሽያጫቸው፣ በቴክኖሎጂ ደረጃቸው፣ በሚሠማሩበት ንዑስ ዘርፍ እንደሚመዘኑና ትርጓሜ 

እንደሚሠጣቸው የምጣኔ ሃብታዊ ጥናት ሰነዶች ያረጋግጣሉ፡፡ ከዚም አንጻር የተሳካ ስራ 

በተሰራበት ሁኔታ ላይ “ለስደት የተዳረግነው የተሸለ እንጀራ ፍለጋ ነው” የሚለው 

የሚያስኬድ አይመስልም፡፡ 

አነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች የሃገር ውስጥ ጥሬ ዕቃና የሠው ኃይልን በስፋት 

ይጠቀማሉ። በተለይ ለግብርና ምርት የገበያ መሠረት መሆናቸውን በማረጋገጥ ላይ 

ይገኛሉ፡፡ የአገር ውስጥ የተፈጥሮ ሃብትን (መሬት፣ ውሃ፣ እንጨት፣ ማዕድናት ወዘተ) 

ጥቅም ላይ በማዋል ለብዙ ሰዎች የሥራ ዕድልና ገቢን በመፍጠር ላይ ናቸው፡፡  

ምርትና አገልግሎቶችን ከዳር ዳር በማድረስ የአገር ውስጥ ገበያን በማረጋጋት ላይ 

የሚገኙት እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ምርታቸውን ኤክስፖርት በማድረግ የውጭ ምንዛሬ 

በማስገኘት ደረጃም ላይ ደርሠዋል፡፡  ከስራ ፈጠራም ተሸግረው ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦችን 

እና ምርቶችን በማምረት ለእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ስኬት አስፈላጊ የሆነውን 

የውጭ ምንዛሬ በማዳን ላይ ናቸው፡፡  

የቁጠባን ባህል በማዳበር ራሣቸውን ወደሚቀጥለው ደረጃ  በማሸጋገር ብዙዎቹ ልማታዊ 

ባለሃብት በመሆን ላይ ይገኛሉ። ለመካከለኛና ለከፍተኛ ኢንዱስትሪዎችም መሠረት 

በመሆን ፈጠራንና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስፋፋት ላይ  በሚገኙበት በዚህ ሰአት 

(ሊያውም ተሳክቶ ከተደረሰ ) እንጀራ ፍለጋ የሰው ሃገር መከጀል ተገቢነቱ የት ጋር 

እንደሆነ ግራ ያጋባል፡፡     

ለስደት ተጋላጭ እንደሆነ የሚታወቀውን ወጣት የህብረተሰብ ክፍል  በሃገር ልማት ላይ 

በማሳተፍ ለራሱም ሆነ ለሃገሪቱ እድገት አስተዋጽኦ ይኖረው ዘንድ የተፈጠሩትን 

የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንዱስትሪ ልማት ዘርፎች በተመለከተ በቅርቡ በዓለም ባንክ ይፋ 

የተደረገ ሪፖርት፣ የአገሪቱን አጠቃላይ ገቢ (GDP) ድርሻ ከፍ ከማድረጋቸውም በላይ 



4 
 

በሃገሪቱ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር የተጠበቀባቸውን ሚና በአግባቡ በመወጣት ላይ 

መሆናቸውን ይገልፃል፡፡  

እነዚህ የጠቀስናቸው ከአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ጠቀሜታዎች ከብዙ በጥቂቱ 

ዋና ዋና የተባሉት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎቻቸው ናቸው። ወደማህበራዊ 

ጠቀሜታዎቻቸው ስንመጣ፡- የጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ሰዎችን በማቀራረብ አብሮ 

የመስራት ባህል እንዲዳብር ከማድረጋቸውም ሌላ የተደራጀና መብትና ግዴታውን 

የሚያውቅ ማህበረሠብ ከመፍጠር አኳያ ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑ በተጨባጭ እየታየ 

ነው፡፡  

በዚህ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ መሆኑ እንደ ሃገር ፋይዳውን የሚያጎላና 

የሚያስደስት ነው፡፡ ምክንያቱም በዚህ መልኩ የተደራጀ ህብረተሠብ ማህበራዊ 

ተሣትፎውና ለሰላም ያለው ፍላጎት፣ ሠርቶ ለመኖር ያለው ተነሳሽነት ከፍኛ በመሆኑ 

ነው፡፡ ብጥብጥን፣ ወንጀልን፣ ሌብነትን፣ ኪራይ ሠብሣቢነትንና ሙስናን ይከላከላል፡፡ 

በህግና በሕጋዊ ሥርዓት ብቻ መኖርን ያዳብራል፡፡     

የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች ልማት ማህበራዊ ጠቀሜታ በዚህ ብቻ አያበቃም፡፡ 

የህብረተሰቡ የመማር፣ ጤናውን የመጠበቅ የተሻለ የመኖሪያ ቤትና አካባቢ ፍላጎት 

እንዲጨምር ያድጋሉ። በዚህም ለማህበራዊ አገልግሎቶች ገንዘብ ስለሚከፍሉ ለመንግስት 

የገቢ ምንጭ ይሆናሉ፡፡   

በአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ልማት ዜጎች የስራ እድል አግኝተው ተጠቃሚ ሲሆኑ 

ለትምህርት የደረሡ ህፃናት ሁሉ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣  ህፃናት የቤተሠቦቻቸውን 

ገቢ ለመደጎም አይባክኑም፣ ወጣቶች ስደትን አማራጭ አያደርጉም፡፡  ቤት አልባነት፣ 

ጎዳና ተዳዳሪነት፣ ዝሙት፣ ወንጀል፣ የአካባቢ ብክለት፣ ተላላፊ በሽታዎች/ ኤድስን ጨምሮ 

ይወገዳሉ፡፡   

ያም ሆኖ በሃገራችን አሁንም ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውሩ የከፋ ደረጃ ላይ የመድረሱ 

ሚስጥር ግልፅ በተገቢው መጠነ ግልፅ አይደለም። ቀጥናችንና የቀጠናው አተራማሽ 

ሃይሎችም ህገወጥ ስደትን እንደ አንድ የማተራመሻ ስትራቴጂ እየተጠቀሙበት ይገኛል፡፡ 
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በተለይ ከአፍሪካ ቀንድ ወደ አውሮፓ የሚደረገው ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ከስደተኞች 

መነሻ አገር ጀምሮ እስከ አውሮፓ ያለው ሰንሰለት ጠመዝማዛና ውስብስብ ሲሆን፣ 

‹‹ኦፕሬሽን ተኹላ›› እና ‹‹ኦፕሬሽን ግሎክ - 2 ›› በሚባሉ ስያሜዎች በጣሊያን ሲሲሊ 

ውስጥ በተደረጉ የማጣራት ዘመቻዎች በርካታ ኤርትራዊያን ሰንሰለቱን መቆጣጠራቸው 

ለማወቅ ተችሏል፡፡ በዚህ ኦፕሬሽን በሀገወጥ ዝውውር ታዋቂ የሆነውን ማእሾ ተስፋ 

ማርያምን የተባለ ግለሰብ ጨምሮ ሌሎች 24 ኤርትራዊያን ሲሲሊ ውስጥ በቁጥጥር ሥር 

መዋላቸውን  የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ያመለክታል። በኤርትራ ያለው የህገወጥ 

የሰዎች ዝውውር ኔትወርክ በዝርዝር የተነተነውን ይኼንን ሪፖርት በአስመራ ውስጥ 

ከተደራጁና አውሮፓ ውስጥ ካሉት ሕገወጥ ሰንሰለቶች ጋር ግንኙነት ያላቸው የኤርትራ 

ባለሥልጣናት መኖራቸውን ያመለክታል፡፡   

በአውሮፓም ቪዛና ፓስፖርት በማዘጋጀት የሚታወቁ ግለሰቦች በአብዛኛው የኤርትራ 

ዲፕሎማቶችና ከባለሥልጣናት ጋር የቀረበ ግንኙነት ያላቸው ናቸው በማለት የሚገልጸው  

ይህ ሪፖርት፣  ከኤርትራ ወደ ሱዳንና ወደ ኢትዮጵያ በሚደረጉ ጉዞዎችም የኤርትራ 

መከላከያ ሠራዊት መኮንኖች እንዳሉበት ያመለክታል ፡፡   

ሪፖርቱ በመጨረሻ ችግሩን ለመፍታት ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ትብብር እንደሚያስፈልግ 

የገለጸ ሲሆን፣ በአፍሪካ ቀንድ ያሉት አገሮች በተለይ ሱዳን፣ ኢትዮጵያና ኬንያ መተባበር 

ይጠበቅባቸዋል ብሏል፡፡   

ስደት ሙሉ በሙሉ ሊቆመ የማይችል ቢሆንም፣ እንዲህ ጥቂት ሰዎች በፈጠሩዋቸው 

ሰንሰለቶች በሚደረግ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር በርካታ ሕይወት እየጠፋ መሆኑ 

አሳሳቢነቱን የጎላ ያደርገዋል። በዚሁ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ተሳታፊ የሆኑት ግለሰቦችን 

በአስቸኳይ በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ መደረግ ይኖርበታል። ከዚህ ባሻገር አሁንም ከላይ 

በስራ እድል ፈጠራ ዜጎች እንጀራ ፍለጋ በሚል ሰበብ የሚያደርጉትን ስደት መከላከል 

መዘንጋት የለበትም። ብረተሰቡን በማሳተፍ በተለይ ግንዛቤ በማስጨበጥ በኩል መትጋትና 

ያለማቋረጥ መስራት ሀገወጥ ስደቱን ለመከላከል ከጎረቤት ሃገራቱ ጋራ መታገል 

ያስፈልጋል፡፡ 


