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(03-05-2014) 

ስደት   
በቅድሚያ ወደ ምንባቡ ከመግባተዎ በፊት ማሳሰቢያ እነሆ። 

 ከልምድ ይሁን ከባህል፤መታደል ይሁን አለመታደል እናንተው ፍቱት፤ 

አብሮን የኖረ ባህሪ ግን አለ፤ እሱም፤ በሃሳብና በአመለካከት ብየሚጋሩንን ብቻና 

ውደሳና ሙገሳ ከመስማት ባለፈ ፤ ለየት ባለ መልክ ለውይይት የሚጋብዙ ወይም 

የማይስማሙንን ሃሳቦችና ትችቶችን ለማስተናገድ ዝግጁ አለመሆናችን ነው። ይህ 

ፅሁፍ ግን ያንን ባህሪ የተከተለ አይደለም። ስለሆነም ለዚች ፅሁፍ ስትሉ በትህትና 

እንድትታገሱኝ እጠይቅለሁ። 

መልካም ንባብ። 

ስደት የሚለው ቃል ለዓለማችን አዲስ አይደለም። የቃሉ ትርጉም በማንኛውም 

ምክኒያት ወዶ ወይም ተገዶ የተወለዱበትን ቀየ ወይም አገር ትቶ መሄድ ወይም 

እርቆ መጥፋትማለት ነው። መቸና እንዴት እንደተጀመረ መልሱን ለሊቃውንቶች 

እተወዋለሁ። 

 የሰው ልጅ በምን ምክንያት፤ለምን፤እንዴትና መቸ መሰደድ እንዳለበት 

ማቀድና መወሰን የሚቻለው የስደቱ ምክንያት ነው። 

 ስደት ሰዎች በግድ ወይም በውድ ከአገራቸው ወደሌላ አገር የሚደረግ 

ፍልሰት ሲሆን፤የፍልሰቱ ምክንያት፤ምንዓይነት ስደትና ዓላማውስ ወደሚለው 

ዝርዝር ውስጥ ከገባን አንድ ትልቅ ጥራዝ መፅሓፍ ይወጠዋል። ይሁን እንጅ 

ለፅሁፌ ይመጥናሉ ያልኳቸውን ጥቂቶቹን ከዚህ በታች ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። 
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1ኛው  መንፈሳዊ ተልዕኮን ለመተግበር የሃይማኖት ተፅዕኖ ያለበትን ቦታ ለቆ 

መሄድና የግል ህይወትን ትቶ ወንጌልን ለመስበክ ከአገር ወደሌላ አገር በመዘዋወር 

ፍዳን በትዕግስት እያስተናገዱ የሚንከራተቱ ሐዋሪያዊ ስደት ነው። ይህ ዓይነቱ 

ስደት ሰዎች ፈቃደ ስጋን አስወግደው ሰላምና ደህንነት ለዓለም ህዝቦች እንዲሆን 

እራሳቸውን ለስቃይ የሚኖሩ ብፁዓን ስደተኞች ናቸው። 

  2ኛው ህዝቦች በሚኖሩበት ወረዳ / ክልል የመሬት መንቀጥቀጥ፤ ማዕበል፤ 

ድርቅና በአጠቃላይ የተፈጥሮ አደጋ ሲደርስ ወደተሻለው ክልል ሂዶ ወቅቱ 

እስኪያልፍ ተጠግቶ ለመቆየት የሚደረግ ፍልሰት ነው። ለዚህ ዓይነት ችግር መልሶ 

ለማቋቋም የመንግስት ዝግጅትና አቅም ይጠይቃል። 

 3ኛው በተናጥል የሚድረግ ስደት ሲሆን፤ ይህ ዓይነቱ ስደት ግለሰቦች 

ለተለያየ ጥቅም ከአገር ወደ አገር እየተዘዋወሩ እውቀታቸውን ለማዳበር፤ ኢኮኖሚ 

ፍላጎታቸውን ለማሟላት፤የተሻለ ኑሮን ለማግኘት ፈቅደው በሚመቻቸው ወቅትና 

መንገድ እንዲሁም ወደ መረጡት አገር የመውጫና የመግቢያ ፈቃድ ተይዞ 

በፈቃደኝነት የሚደረገው ስደት ነው። 

4ኛው አምባገነኖች በስልጣናቸው ጊዜ ንፁህ ዜጎችን ያለፍርድ ሲረሽኑና 

ሲጨፈጭፉ እስራትንና አፈናን ሲፈጽሙቆይተው፤ በህዝብ አመጽ ከስልጣናቸው 

ሲወገዱ ህዝባዊ ፍርድን ለመሸሽ ከፈጸሙት ግፍና ወንጀል ለመደበቅ የሚደረግ 

ሩጫና ፍርጠጣ ነው። 

5ኛው ህዝቦች በፖለቲካ እምነታቸው ምክንያት መታሰር መገረፍ ግድያና አፈና 

በየጊዜው ሲፈጸምባቸው፤ ይህን ግፈኛና አፋኝ ስርዓት ለማስወገድ በጽናት 

ተደራጅቶ አምባገነኖች በሚገባቸው ቋንቋ ተፋልሞ፤ የድሉ ባለቤት መሆን 

ካልቻሉና ደም ከተቃባው አረመኔ መንግስት አብሮ መኖር ስለማይቻል፤ታሪካዊ 

ገድል አስመዝግቦ ከአፈናና ግድያ ለማምለጥ የሚደረግ ስደት ነው።ይህ የፖለቲኣ 

ስደት ይባላል። ለምሳሌ እኔ ፀሐፊው የማውቀውና የማስታውሰው፤ 

በዘመናችንውስጥ የ5ኛውን ዓይነት ምክንያት በዋና ምሳሌነት ማቅረብ የሚቻለው 

የትናንቱ ደርግ ለ17 ዓመት የቆየ አምባገነን መንግሥት የአንድ ትውልድ  ዘር የፈጀ  
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 የሽብር ስርዓት አይነተኛ ምሳሌ ነው። በእንዲህ ዓይነት ስደት፤ተሰዳጁ 

ግለሰብ/ቡድን እንዴት መቸና ወዴት መሄድ እንዳለበት የማቀድና የመወሰን ዕድል 

ፈፅሞ አልነበረውም። 

 ወደ ተነሳሁበት ሃሳብ ለመንደርደር ስል የስደት ምክናያቶች ይሆናሉ 

ያልኳቸውን ዋና ዋናዎቹን ለማመልከት እንጅ ሌሎች ምክንያቶችም ይኖራሉ። ወደ 

ነጥቡ ልመለስና በዘመናችን ሰዎች ተገደው ይሁን ወደው ክትውልድ አገራቸው  

እየፈለሱ ወደ ማያውቁት አገር ሲሰደዱ ማየትና መስማት የዕለት  ከዕለት ዜና ከሆነ 

ቆይቷል። በዕውነቱ ይህን የፍልሰት ምክንያት በውል የሚያውቀው ራሱ ተሰዳጅ 

ግለሰብ ወይም ቡድን እንደሆነ እስማማለሁ። ይሁንና ከገር ሲወጡና ወደ 

መረጡት አገር ለመሄድ በይፋና በዕቅድ የተከናወነ ነው። ዓላማውና ግቡስ ምን 

ይሆን? ከላይ ከተጠቀሱት የስደት ዓይነቶች በየትኛው ሊመደብ ይችላል? ይ5ኛው 

ዓይነት ግፍ እየደረሰበት ነው እንዳይባል የዛን ዓይነት ስደት የቀመስን ስደተኞች 

ሁላችንም ባንኖር ለምስክርነት የምንሆን በህይወት አለን። ለስደታችን ዕቅድና 

ፕላን ለማውጣት ቀርቶ ወላጅ ወንድም እህት ለመሰናበት እንኳን ፈጽሞ ዕድል 

አልነበረንም። የአሁኑ ፍልሰት ግን ለየት ያለ ነው። በፖአቲካ እምነት በሚደርስበት 

ጫና ግፍ አፈናና ግድያ እየደረሰበት ነው የሚሸሸው? ወይስ የተሻለ ኑሮ ለማግኘት 

ነው ከአገሩ የሚወጣው? በዕውነት ይህን ጥያቄ በትክክል ሊመልሰው የሚችል 

ስደተኛው ራሱ ነው። ነገር ግን ቃሉን እንደምንጠራው ስደት ቀላል  አይደለም። 

በተለይ በህይወት ላይ ሊደርስ ከሚችለው አደጋ ለማምለጥ የሚደረግ ሽሽት  

በይበልጥ ትርጉሙን መራራ ያደርገዋል።ገዳይ በሰኮንዶች ውስጥ ለቀብር  

ሊያደርስህ ሲያሳድድህ የሚደረገው ሽሽት የስደትን አስከፊ ገፅታ በደንብ 

ይገልፀዋል። አባት እናት ወንድም እህት ጓደኛ ጎረቤት ከቤቱ እየታፈሰ ያለፍርድ 

በጅምላ በየቀኑ በጥይት ተደብድቦ መንገድ ላይ እየትጣለ እያየ ነገም ተራው ለኔ 

ነው ብሎ ከዚህ መቅሰፍት ለመዳን የሚደረገው ሩጫ “ስደት” ነው በማለት ባንድ 

ቃል ማስቀመጥ በጣም በጣም ያንሰዋል። በተለይ አሁን በህጋዊም ሆነ በህገወጥ 

መንገድ ከኢሚግሬሽን ወይም ከደላላ እየተዋዋሉ ከአገር ለመውጣት የሚሄድበት 

ቀንና አገር ተመርጦ የሚደረገው ጉዞና የያኔው በፋሽስት ደርግና ከነብሰ ገዳዮች  
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የቀበሌ አብዮት ጥበቃ እርሸና ለማምለጥ የተደረገው ስደት በየትኛውም መስፈርት 

ቢለካ ተመሳሳይ ትርጉም አይኖረቅም። 

 ግፈኛና አምባገነኑን መንግሥት ለማንበከክ የተቻላቸውን መስዕዋትነት 

ከፍለው ለግድያ እየታደኑ ሸሽተው ከሞት ያመለጡ ስደተኞችና ካልፈለጉት 

መንግሥት ጋር ላለመስራትና ኑሮን ለማሻሻል በፈለጉት ጊዜና ወደ ፈለጉት አገር 

ቤተሰብ ተሰናብተው የተሰደዱ ስደተኞች ባንድ ሚዛን ማየት ይከብዳል። 

እንዲሁም አሳዳጅና ተሰዳጅ ግልፅ ሁኖ በማይታይበት ሁኔታ፤ በመንግሥት ፈቃድ 

የተቋቋሙና በውጭ ለይስሙላ የፖለቲካ ድርጅት ነን ባዮች ሽህ ጊዜ ስለስደተኞች 

መልፈፋቸው በኢትዮፕያ ህልውና ላይ ያንዣበበውን አደጋ ወጣቱ ትኩረት 

እንዳያደርግበት ለማዘናጋት ካልሆነ በቀር አመርቂ ለሆነ የፖለቲካ ትግል 

የሚያዘጋጅ ሁኖ አልተገኘም። ስለዚህ በአገርና በውገን ላይ መቀለድ ነው። 

በእርግጥ የያኔው ትግልና በአሁኑ ሰዓት ሊደረግ የሚገባው የትግል ዘዴ ጊዜው 

በሚፈቅደው መታገል ቢሆንም፤ አሁን በሚታየው የወጣቱ ፍልሰትና ዕድሜ ጠገብ  

ፖለቲከኞች በሚያናፍሱት ወሬ ለውጥ ይመጣል ብሎ ማሰብ የዋህነት 

ነው።ስሜታዊ አትበሉኝ እንጅ የዛ አመጸኛና መከረኛ ትውልድ(የደርግ ዘመን 

ትውልድ) ወደ ውጭ ወይም ወደ ስደት ከማሰቡ በፊት ለትግል ነበር ራሱን 

ያዘጋጀው። ከዚያ እልህ አስጨራሽ ፍልሚያና መራራ መስዕዋትነት በኋላ የተደረገ 

ስደት “የሰው ልጆች የመቅሰፍት ዘመን” ተብሎ ቢተረክለት ሲያንሰው ነው እንጅ 

ማጋነን አይሆንም። ይህ ቋንቋ ሊገባው የሚችል ቢኖር ለወገኖቹ እንጅ  ለራሱ ኑሮ 

አስቦ የማያውቀው፤ ለሰው ልጆች መብት፤ ለኢትዮፕያ ሉዓላዊነት ሲል ከአምባገነን 

ፋሺስትና ከጠባብ ክልልተኞች በጥይትና በሳንጃ ሲሞሻለቅ ውድ ህይወቱን 

እየከፈለ በዱር በገደል ሲዋደቅ የነበረው በሰማይና በምድር መድፍ እንደበረዶ 

እየዘነበበት ከሞት የተረፈው ለአያሌ ወራት በዱር በገደል በእግሩ ተጉዞ በስንት 

ጭንቅና መከራ ፍዳውን አይቶ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው የሚወዳት ኢትዮፕያን 

ትቶ ወደ ጎረቤት አገር የተሰደደው። ያ መከረኛ ትውልድ ነው የስደትን መራራነት 

በሚገባ ያወቀው። እኔና መሰሎቸ  ባመት ወይም በሁለት አመት ተመልሰን 

አገራችንና ወላጅ ወገኖቻችን እናያለን የሚል ተስፋ ይዘን  
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አልተሰደድንም።የተቃወምነው አምባ ገነን መንግሥት እስካልተወገደ  ድረስ 

እንደወጣን መቅረት ነበር እጣ ፈንታችን። 

 የታደሉ የዘመኑ ስደተኞች፤ ፈቅደው፤አቅደው፤ መቸ፤ እንዴት፤ ወዴት 

እንደሚሄዱና ከዛም ባለፈ የራሳቸውና የቤተሰብ ህይወት እንለውጣለን ብለው 

መመለሻ ጊዜያቸውን አስተካክለው ቤተሰብ ተሰናብተው በቦሌ የበረሩ 

ኢትዮፕያውያንም ስደተኞች ተብለዋል። አዎ ከትውልድ አገራቸው ውጭ ስለሆኑ 

አሁንም ስደተኞች ናቸው’። ችግሩ በውጭም ባገርቤትም እንቃወማለን የሚሉ 

ፖለቲክኞች ይህ አይነቱ ስደት ፖለቲካዊ ለማስመሰል መልፈፋቸው ነው። 

ኢትዮጵያ ያለምንም ግልፅ ጦርነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ህልውናዋ እየመነመነ ባለበት 

ጉዳይ ከማተኮርና ብርቅየ ኢትዮጵያውያንን እየፈጁና  የአገሪቱን የባህር በሮች 

ለባዕድ የሸጡ ከህዲዎች ሐውልት ሲሰራላቸው ጠብቅ ያለ ተቃውሞ ሳያሳይ 

ለፈረጠጠ ሁሉ የፖለቲካ ስደተኛ ለማስመሰል ይባክናሉ።ላም ባልዋለበት ኩበት 

ለቀማ እንዲሉ። ውጭ አገር መሄድን እንደሽፋን ቆጥሮ በሚፈልሰው ወጣት 

ለመነገድ ይባክናሉ። በመሠረቱ ኢትዮጵያውያን ወገኖቸ ባገራቸው ሰርተው ካላደጉ 

ተምረው ካልሰሩበት በአጠቃላይ በህይወታቸው ለውጥ ካላመጡ ይሻለናል 

ወደሚሉት አገር ሂደው የራሳቸውንም ሆነ የቤተሰባቸውን ኑሮ ለመቀየር 

ያስችለናል ከሚሉት አገር  መሄድ መብታቸው ነው። የኔም ፅሁፍ ይህን 

ለመቃወም አይደለም። የማልደግፈው ግን በየግል ምክንያቱ በሚፈልሰው 

ኢትዮጵያዊ ስም በስመ ፖለቲካ ለግል ጥቅም ብለው በስደተኞች ስም ለመነገድ 

በየመገናኛ ብዙሃኑ መልፈፋቸውን ነው።  

 በርእሱ እንደሚመለከተው ስደት ምን ማለት ነው? ስደትኛውስ ማን ነው? 

የስደቱ ዓላማስ? ወደሚለው ዝርዝር ስንገባ የስደት ጥሩ ጎን ባይኖረውም  

የአስከፊነቱ መጠንና ደረጃ እንዳለው ግን እርግጠኛ ነኝ። ዕድሜ ደጉ ሁሉንም 

ለማየት ችያለሁ። በተለይ ተሰዳጁና አሳዳጁ በአንድ አገር አብረን ሁነን የስድትን 

ጽዋ ተጎንጭተናል። አገሩም ሰፊ በምሆኑ በቅቶናል። ለጀሮ የሚከብደው ግን 

አሳዳጆች ያለፈ ገመናቸውን ለመሸፈን አሁን በየግሉ ምክንያት ለሚሰደደው ህዝብ 

የፋሽስት ግድያና ጭፍጨፋ መሮት ነው የሚሰደደው በማለት ለ 22 



  6  

  ዓመት እያነበነቡ አይታገሉ አያታግሉ ኢትዮጵያውያንን ከኢሕአደግ ባልተናነሰ 

ሲያደሙ እናያለን። ያትውልድ የወያኔን አደገኝነትና መሰሪነት ቀደም ብሎ ነቅቶ  

በርሃ ድረስ ሂዶ  ወያኔን የተዋጋ ነው። ኢሰፓዎች ግን ኢትዮጵያውያኖችን 

በማሳደድና በመግደል ለወያኔ በር እንዳላመቻቹ ሁሉ፤ አሁን ንጹህ መስለው 

ስለወያኔ ተንኮል ሊነግሩን ከላይ ታች ይባክናሉ። ለቀባሪ አረዱት አሉ።  

 የፅሁፌ ርዕስ ዘርፈ ብዙ ስለሆነ እያፈነገጠ አስቸግሮኝ እንጅ አሁን 

ለማመልከት የፈለኩት በወያኔ ስለሚወራለት ስደትና በደርግ ዘመነ መንግሥት  ያ 

አመፀኛ ትውልድ ከብዙ ትግልና መስዕዋትነት በኋላ የሆነውን ስደት በንጽጽር 

ስናስቀምጠው አሁን እየሆነ ያለው ስደት ያውም አምባገነን አፋኝ በሚሉት 

መንግሥት ላይ አንድ ድንጋይ ሳይወረውሩ በአውሮፕላን ሰተት ብሎ ከአገር ወጥቶ 

ተሰደድኩ ማለት ግራ ያጋባል። የትናንት አሳዳጆች የዛሬ ስደተኞች የበረሩበትን 

አውሮፕላን የጠለፉ ይመስል የፖለቲካ ስደተኞች ነን ሲሉ ቀልድ ይመስላል። 

ለመሆኑ ከአገር ውጭ መሆናቸውን ለማመልከት ነው? ወይስ ጭቆናን ዞር ካሉለት 

በራሱ ይወገዳል ለማለት ይሆን? ይህን የአሁኑን ስደት በምን መልክ ነው 

የምንለካው? ከአምባገነና ጨቋኝ መንግሥት ቀንበር ውስጥ ወድቀናል እየተባለ፤ 

ከትግል በፊት ከአገር ለመውጣት መሽቀዳደም ለዛውም በዕቅድና በፕላን 

እየተዘጋጁ በአገራችን መኖር ስለአልቻልን ተሰደድን ማለቱና አሳዳጅና ተሰዳጅ 

እየተሰነባበቱ ተሰደድኩ ማለት ለኔ ፌዝ ነው። የዚህ ዓይነቱ ስደት ፖለቲካዊ 

ተልዕኮም ሆነ የትጋድሎ ወኔና ሃገራዊ ኩራት አያስገኝም። 

 አንባቢ ሆይ በደርግ ዘመነ መንግሥት የነበረው ትውልድ ያሳለፈው መራራ 

ትግልና አስከፊ ስደትን እንዲጎነጭ የሆነው የወደፊት ኑሮውን ለማመቻቸት 

አልነበረም። ከጭራሹም ለራሱ ህይወት እንኳን አስቦበት አያውቅም። ሙሉ 

ህይወቱን፣ ጊዜውንና አስተሳሰቡን ያዋለው በእግዚኣብሔር የተሰየመው ንጉሠ 

ነገሥት እየተባለ በየአድባራቱና በየአደባባዩ ሲሰበክለት የነበረው የስርዓቱ ቁንጮ 

ያስከተለው ኋላ ቀርነት፣ ድህነት፣ መሃይምነት፣ ጉቦኝነት፣ የፍትህ መዛባት፣ በዘርና 

በወገን መሾም፣ መሬት በጥቂት ባላባቶችና የመሬት ከበርቴዎች መያዝና ባጠቃላይ  
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ፊውዳሉ ያስከተለው የአስተዳደር ብልሹነት ለማስተካከልና ብሎም ስርዓቱን 

ለመለወጥ የሚያስችል የትግል ስልት መቀየስና ህብረተሰቡ አንድነቱንና 

ኢትዮጵያዊነቱን ጠልቆ እንዲረዳ ማስተባበርና መምራት ነበር ዕላምውና ሰልፉ። 

ይህ አመፀኛ ትውልድ ለራሱ ሳይሆን፣ አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን የጠበቀች 

ኢትዮጵያን ለትውልድ አሳልፎ ለማስረከብና መልካም አስተዳደር የሰፈንባት 

ለማስተላለፍ ነበር እንድሻማ ቀልጦ ያለቀው። ይህንን ለመተግበር ሁሉ ነገር አልጋ 

በአልጋ ይሆናል ብሎ አላሰበም። ወይም አሁን እንደምናየው ከ100 በላይ የፖለቲካ 

ድርጅት ቢጤ አቋቁሞ፣ ስም ሰይሞ፣ ቢሮ ከፍቶ፣ ጤፍ ተወደደ፤ የደሮ፤ የበግ፤ 

የብሬ ስጋ ጣራ ደረሰ፤ በርበሬ ጠፋ፤ እንትና ታሰረና፤ ሰልፍ ተከለከልኩ እያሉ 

ለይስሙላ በራዲዮን እያስወሩ የፖለቲካ ፈቃድ ለለገሰላቸው መንግሥት እድሜ 

ለማራዘም ወርቅየ የሆነችውን የትግል ጊዜ እንደሚያባክኑት አይደለም።  ያ 

ትውልድ ለዚህ ዓይነቱ ፌዝ የሚያባክነው ጊዜ አልነበረውም። 

 ልብ በሉልኝ ይ አመፀኛው ትውልድ የሚደርስበትን ግርፋት፤ እስራትና 

ስቃይ ተቋቁሞ፤የህይወት መስዕዋትነት ከፍሎ፤ የዘውዱን አገዛዝ ከስሩ 

ፈንቅሎበመጣል አንደኛውን የትግል ምዕራፍ በድል ከአጠናቀቀ በኋላ 

የተዋደቀለትና የተሰዋለት ለውጥ አቅጣጫውን ስቶ በጥቂት ነብሰ ገዳይ ወታደሮች 

እጅ ሲወድቅ ለሁልተኛውና መራራው ትግል ሳይውል ሳያድር የህዝብን ድምፅ 

አንግቦ ለትግል ተሰለፈ እንጅ ስደት ወይም ሽሽትን አላስቀደመም። ያ ትውልድ 

ከአባትና ከእናት ገንዘብ ጠይቆ ፓስፖርትና ቪዛ ገዝቶ ህይወቱን ለማትረፍ 

አልጣረም። ይልቁንም ትግሉ በተፋፋመ ቁጥር በወላጆቹ ነብረት የመፋለሚያ 

መሳሪያ ገዝቶ ጠላቱን ተፋለመ። ያ ጀግና ትውልድ ጓዱና ጓዲቱ በትግል መስመር 

ሲወድቁ አላለቀሰም፣ ከጠላት እጅ ሲገቡ ይፈቱልን እያለ ከመማጠን ይልቅ ጠላት 

በሚገባው ቋንቋ ገጠመው። ጓዶቹ ሲሰውና ሲታሰሩ የትግል አስከፊ ፀባይ ነው 

በማለት የወደቁለትን አርማ እያነሳ ወደፊት እንጅ ጨርቄን ማቄን ብሎ 

አያውቅም። የዛ ትውልድ መለያ ፀባይ ቢኖር ለቆመለት ዓላማ በፅናትና በቆራጥነት 

እስከመጨረሻዋ የሞት ፅዋ በግምባር ቀደምትነት መዘጋጀት ነው። ያለ መራር 

መስዕዋትነት፣ድል፣ወይም የጀግንነት ታሪክ እንደማይገኝ ጠንቅቆ የተረዳ ትውልድ 

ነበር። ያ ትውልድ ለግፈኞችና ለጨካኞች የማይመችና ፍትህን በመቃብሩ ላይ  
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ለማቆም የሚታገል እንጅ ከተመቻቸ አገር ተቀምጦ ሌላ ሙቶለት እሱ ስልጣን ላይ 

ቁጢጥ ሊል የሚፈልግ ትውልድ አልነበረም። ያ ብርቅየ ትውልድ በባቶች ጀግንነት 

የሚኮራ፣ በኢትዮጵያ አንድነትና በአረንጓዴ ብጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማዋ ልቡ 

የነደደ፣ በአገሩና በወገኑ ፍቅር የተማረከና ከሁሉም በላይ ለውገኑ ራሱን አሳልፎ 

የሰጠ ትውልድ መሆኑን አሁን ድረስ በጠላቶቹ አፅም ይመሰከርለታል።  

 ዳሩ ግን በቃውጢው ዘመን ማለት በትጥቅ ትግሉ ወቅት ደርግና አገር 

ከሃዲዎቹ በቀጥታም ይሁን በተዘዋሪ “አባይ ኢትዮጵያን” ለማጥፋት ብርቱ 

ትብብር አርገው ዘመቱበት። ደርግም  ስልጣኑን አላዳነ ወይ አገር አላዳነ አጥፍቶ 

ጠፋ። ከሃዲዎች ደግሞ በአባይ ኢትዮጵያ ማንቁርት ላይ ተቀምጠው ያፌዛሉ። 

መተኪያ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ጀግኖችን ለገደሉ ሽፍቶች ሃውልት ያቆማሉ። 

የሆነ ሁኖ “ትግል የጀግኖች ነው ድል ግን የእግዚአብሔር ነው” ሆነ። የዛ 

አመጸኛው ትውልድ ከላይ በተጠቀሱት አድህሮት ኃይላት መተባበርና በበረሃም 

በከተማም በደረሰበት ከበባ አይበገሬው  ትውልድ የስደት ፅዋውን መጎንጨት ግድ 

ሆነበት። በዚህ መልክ ከንፍሮ ጥሬ እንዲሉ ከዚያ ሁሉ ከበባና ጭፍጨፋ 

የተረፈው ወጣት ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ለሰው እንጅ ለራሱ ኑሮ 

አስቦበት የማያውቀው፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ዘርና ጎጥ የማይለየው ከዚህ ሁሉ 

የትግል ፍልሚያ በኋላ በሚወዳት አገሩ በህይወት መኖር አስጊ ደረጃ ሲደርስና 

ወላጅ የልጁን አስከሬን ለመቅበር የጥይት ዋጋ እንዲከፍል፤ እያለቀሰ  ሳይሆን 

እያጨበጨበና ቀይ ሽብር ይፋፋም!! ከጓድ መንግሥቱ ኃይለማሪያም ጋር ወደ 

ፊት!! እያለ ልጁን እንዲቀብር በተገደደበት ወቅት፤ ወላጅ ልጁን ከፊቱ በጥይት 

ሲደበደብ ከማየት አውሬ፣ ገደልና ውሃ ይብላህ ጥፋልኝ አለ።`ይህ ከሞት 

የተረፈው ወጣት ለስደት ከቤቱ ሲወጣ  እንጅ ወዴት፣ እንዴትና ምን እየበላ 

በምን እንደሚሄድ የሚታወቅ አልነበረም። በደመነብሱ ከቤቱ የወጣው ወጣት  

በጉዞው ላይ ምን እንደሚያጋጥመው የሚያውቀው ነገር የለም። በዱር በገደል 

ሌሊትና ቀን ሲጓዝ የዕለት ጉርስ አልነብረውም።ምክንያቱም ያን ጊዜ እንኳን ለጉዞ 

የሚሆን ነገር ለመያዝ ማሰብ ይቅርና የሚለበሰው የልብስ ዓይነት፣ የፀጉር 

አበጣጠር፣ ደጋግሞ ሰዓት ማየትና ዙሪያን መቃኘት በሞት የሚያስቀጡ  ወንጀሎች 

ነበሩ። በዚያ የቅስፈት ዘመን ከሞት ለትረፈው ወጣት የነበረው ዕድል በየትኛውም  
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ሰዓት በየትኛውም ቦታ በአብዮት ጥበቃ ጥይት መድብደብ ነበር። ስለዚህ የዱር 

አውሬ ፣ጎርፍ፣ገደልና የበረሃ ሽፍቶችን ተጋፍጦ ህይወቱን የሚያቆይበት መንገድ 

ፍለጋ ዓይኑን ጨፍኖ ከከተማ መሰወር ነበር። የፖለቲካ ስደት ተሰደዱ ከትባለ ሃቁ 

ይህ ነው።በእንደዚህ ዓይነት መንገድ የጠፋው ወጣት በውሃ ጎርፍ የተወሰደው 

ተቀንሶ፣ በዱር አራዊት የተበላው፣ ገደል የገባው፣ በረሃብ፣ በውሃ ጥምና የሽፍቶች 

ሰለባ በመሆን ያለቀው አልቆ ጥቂት ዕድለኞች ሱዳን፣ ኬኒያ፣ ጅቡቲና ሱማሊያ 

መድረስ ችለዋል።የዚህ ዓይነቱ ስደት የዓለምን ህብረተሰብ ትኩረት ስለሚስብ 

አምባ ገነኖችን ያስደነግጣል። ይህን ዓይነት ስደት ነው እኔ የማውቀውና 

ያልተነገረለት ስደት። አሁን ብዙ የተወራለትን ስደት ሳስብ አንድ ተረት ትዝ 

አለኝ። (የኤርትራ ስድተኞችን አይመለከትም) ሁለት ልጆች ከበራፋቸው ላይ 

ተቀምጠው ያለቅሳሉ፡ ለቅሷቸውን የተታዘቡ አንድ አባት “ለምን ታለቅሳላችሁ”? 

በማለት ይጠይቃሉ። አንደኛው እናቴ ሙታብኝ ሲል ሌላኛው ደግሞ እናቴ ውሃ 

ልተቀዳ ሂዳብኝ አለ ይባላል። በእርግጥ ሁለቱም የሚወዷቸው እናቶቻቸውን 

እንዳጡ ያመለክታል። እውነተኛውን ለቅሶ ግን አንባቢ ይተቸው።    

በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢሕአደግ መንግሥት ግድያ ፣ ጭቆና፣ 

እስራትና አፈና መሮትና አንገፍግፎት በትውልድ አገሩ መኖር አልቻለም እንበል፤ 

ይሁንና አንዲት ጥይት እንኳን ሳያጮህ ለመሸሸት በህጋዊም ሆነ በህገወጥ መንገድ 

ፓስፖርት እያወጣ የሚሄድበት አገርና መጓጓዣውን መርጦ የጠላውን መንግሥት 

እየተሰናበተ ገአገር ሲፈልስ ይታያል። ይህም ስደት ሆኖ የፖለቲካ ፍጆታ ለማትረፍ 

ተቃዋሚ ተብየዎች ለ22 ዓመታት ላንቃቸው እስኪደርቅ ጩኸውበታል። ይህ 

ዓይነቱ ስደት ደግሞ በዐለም ህብረተሰብ ዙሪያ ሌላ ትርጉም እየተሰጠው ነው። 

ከአገር በእንደዚህ ዓይነት መንገድ መውጣት የፖለቲካ ስደተኛነት መብት 

አያሰጥም። በሌላ በኩል ተሰደድኩ የሚለው አካል ከመንግሥት መሸኛ ተቀብሎ 

እየወጣ ካንገት ይሁን ከአንጀት በራዲዮን አለቃውን ሲያብጠለጥል ይደመጣል። 

በሌላ በኩል ዜጎች ከአገር እንዲወጡ በቀጥታም ይሁን በተዘዋሪ መንግሥት ለራሱ 

ጥቅም ብሎ ሲተባበር እናያለን። ለዛም ነው ወያኔ አዲስ አበባ ሲገባ ተሰግስጎ 

የቆየው የቀበሌ ነብሰ ገዳይ ሁሉ ለወገኑ ያልሆነ ለኔ አይጠቅመኝም ብሎ ይለፍ 

እየሰጠ የሸኘው። ይህም ክፍል የፖለቲካ ስደተኛ ተብሏል። በተደጋጋሚ  
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የጠቀስኩት ያ አመጸኛ ትውልድ እኮ ውድ ህይወቱን ከፍሎ ነው የፖለቲካ 

ስደተኝነቱን ለዐለም ህብረተሰብ ያሳወቀው። በአንጻሩ ከወያኔ መሸኛ ተቀብሎ 

አገሩን እየተዎ የሚፈልሰው ትውልድ ደግሞ ታሪካዊ ሃላፊነቱን እየሸሸ ራሱን 

ለባርነት እያመቻቸ መሆኑ ታሪክ ይመዘግባል። ለምሳሌ ከ1950ዎቹ ጀምሮ እስከ 

1980 መጀመሪያዎቹ ለሰው ልጆች መብት የተደረገው ፍልሚያ የትውልዱ አኩሪ 

ታሪክ ሁኖ ሲታወስ ይኖራል። 

በመሠረቱ ስደትኞችን የተቀበለው አገርም ደንብ ይኖረዋል። ወንጀል 

የሚሆነው ተቀባዩ አገር ያለርህራሄ ሰባዊነት በጎደለው ዘዴ ማሰቃየትና 

ማንገላታት፣ ዘላንነትና አረመኔያዊነት የተላበሰ ተግባር መፈፀም ነው። በቅርቡ ጊዜ 

የሳውዲ መንግሥት በኢትዮጵያ ስደተኞች ላይ የፈፀመው ግፍና በደል በዓለም 

ዙሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ክፉኛ አስቆጥቶ በየአደባባዩ ተቃውሞ ሲያሰሙ 

ተደምጠዋል። በዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ግን ሁለት የተለያዩ መልዕክት ያላቸው 

ሰልፈኞች እንደነበሩ ታዝቤያለሁ። 

አንደኛው ወገን ኢትዮጵያውያን ለተፈፀመባቸው በደልና ሰቆቃ የዐለም 

የመገናኛ አውታሮች ችላ ማለታቸውን ለመቃወምና የሳውዲ መንግሥት የፈፀመው 

ግፍ ህገወጥ መሆኑን ለማመልከት፤ ስደተኞቹ መብታቸው ተጠብቆ ወደ ሃገራቸው 

በስርዓት እንዲመለሱ ወይም የፖለቲካ ችግር አለብን የሚሉ ካሉም ችግራቸው 

እየተጣራ ጥገኝነት የሚሰጥ አገር ከተገኘ ማመቻቸት አለበት እንጅ የተፈፀመው 

ግፍ በምንም መልኩ ህገወጥ ነው። በተጨማሪም ኢትዮጵያዊያኑ በሆነውም 

ምክንያት ገአገራቸው ቢወጡም የኢትዮጵያ መንግሥት ችግሩን በቸለልተኝነት 

ማየት አይገባውም። ወገኖች ሲንገላቱ ከሁሉ ቀድሞ መድረስ ሲችል ጀሮዳባ ማለቱ 

ለዜጎቹ ድንታ የሌለው መሆኑን ለማጋለጥና ምንም ምክንያት ቢኖረውም ቅድሚያ 

ዜጎቹን መከላከል ነበረበት በማለት አለንላችሁ ብሎ አደባባይ የወጣ ሰልፈኛ ነበር። 

ይህ ሰልፈኛ ቅድሚያ የሰጠው ገንዘብ ተሰብስቦ በተሎ ካሉበት ድረስ 

እንዲድርስላቸውና ህይወታቸውን እናቆይ በማለት ሰልፍ ወጣ። 

ሁለተኛው ወገን ሰልፉ ፖለቲካዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ ቅድሚያ 

የሰጠው ለችግሩ ተጠያቂ የኢትዮጵያ መንግሥት መሆን እንዳለበት አፅኖት ካሳሰበ  
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በኋላ በሰልፉ ዕለት እንደታየው ማታውኑ ተጠራርተው መርማሪ ኮሚሽን 

አቋቁመናልና ነገሩ በህግ እንዲታይ ገንዘብ አዋጡ አሉ። “ግሎባል አሊያንስ” 

ብለው ትልቅ ስም ሰየሙ።ይህ የህግ ሙያተኞች ስብስብ ቅድሚያ የሰጠው 

ከዲያስፖራው ገንዘብ ተሰብስቦ ጉዳዩን በህግ ለመከታተል የፋይናንስ ድጋፍ 

እንዲያገኝ ጥረት ሲያደርግ ተስተውሏል። ለዛም ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ። ይህ 

ዓይነቱ ሙግት ለስደተኛው የዛሬ ነብስ አድን ጥያቄ ስለማይሆን “እኔ የምሞተው 

ዛሬ ማታ እህል የሚደርሰው ላመታ” ነው ነገሩ መባባል ተጀመረ። ቀፎው 

እንደተመታበት ንብ ገንፍሎ የወጣው ሰልፈኛ ላይ በረዶ ጨመሩበት እያለ 

ለተዋናዮቹ የኢሕአደግ ተቃዋሚ ነን ለሚሉት እንተወው እያለ ሲያፈገፍግ 

ታዘብኩ።ሁልጊዜ ግርግር ሲኖር ቀደምቀደም በማለት የሚታወቁ ናቸው። የዚህ 

ዓይነቱ አጋጣሚ ሲፈጠር የሕዝብን ለቅሶ በመጥለፍ ኪሳቸውን ማሳበጥ የለመዱ 

ናቸው የሚል ወገን ተበራከት። ስለዚህ እነዚህ ከትግል ይልቅ ጥቅማቸውን 

የሚያስቀድሙ ተቃዋሚ ተብዮዎች ይህን የመሰለ የሕዝብ ቁጣ እንኳን 

አስተባብረው አንድ ማድረግ አላቻሉም። 

በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግሥት በሙሉም ይሁን በከፊል ለችግሩ ተጠያቂ 

መሆኑ አያጠራጥርም። ይሁንና ግሎባል አሊያንስ የነደፈው አቅጣጫ በውቅቱ  

ለስደትኞቹ አንገብጋቢ ጥያቄ መልስ ሊሆን አልቻለም። 

ያም ሆነ ይህ የፅሁፌ መልዕክት ስለስደተኞች የሚታየውና የሚወራለት ጠብ 

የሚል የትግል ውጤት ለማምጣት ሳይሆን በስድትኞች ስም አመካኝቶ ለራስ 

ለማትረፍ ነው። በተለይ ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ የሚነገረው ወሬ አሳፋሪ ነው። 

ወሬ  በአሁኑ ወቅት ገንዘብ ነው አርፈህ ተቀመጥ ካልተባልኩ በስተቀር ትክክለኛ 

የፖለቲካ ስደተኛ  የስደቱ ምክንያት፣ የትግሉ አጀማመርና ፍፃሜው ቀደም ብየ 

ለመግለጽ ሞክሬያለሁ። 

አንባቢ ወገኔ ሆይ በአሁኑ ጊዜ በሃገራችን ዲሞክራሲ ሰፍኗል፣ የዚጎቹ 

መብት እየተከበረ ነው በአጠቃላይ የተመቻቸና ትክክለኛ ስርዓት ነው ማለቴ 

አይደለም።በአንጻሩ እንደደርግ ስርዓት ዋይታና ለቅሶ፣ ግድያና ጭፍጨፋ 

እንደወጡ መቅረት አለ ብየ አላምንም። ነገር ግን ኢሕአደግ ሰውን ሳይሆን አገር  
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እየገደለ መሆኑን ላፍታም ቢሆን አልጠራጠርም። ከኢሕአደግ / ወያኔ ፖለቲካ 

የተለየ ቡድንወይም ግለሰብ ከስራ መባረርና መጉላላት እንደሚደርስበት፤ ቁልፍ 

ቁልፍ የሆነው ስልጣን በተወሰኑ የጎሳ ቀለበት ታጥሮ መያዙን፤ የመልካም 

አስተዳደር እጦት፤ የዘር አድሎ፤ የኑሮ ውድነትና የሃብት ድልድል አለመመጣጠን 

ተንሰራፍቷል። በኣማራና በኦርቶዶክስ ላይ የተነጣጠረው ዘመቻ አደገኛ ነው። 

በይበልጥ አደገኛውና ለወድፊቱ የሚያሰጋው የኢትዮጵያ አንድነትና ደህንነት ፣ 

የአገር ደንበር መቆራረስና ዜጎች በሃገራቸው ጥገኛ መሆን የሚመጣውን አደጋ 

ቁልጭ አድርጎ ያሳል። በውጭ ኢንቨስተሮች ስም የአገሩ ሰው ለኑሮው ዋስትና 

ሳይኖረው የበይ ተምልካች መሆኑ ዓይኑን አፍጥጦ የመጣ የአገሪቱ ሁኖ 

ይስተዋላል። ለዚህ መፍትሔው ግን ከጎሳ የፀዳ አስተሳሰብ መርህ አድርጎ፤ 

ብሔራዊ አንድነትን ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም ነድፎ፣ ራስን አደራጅቶና በዓላማ 

ፀንቶ ለትግል ፍልሚያ መነሳትና በግንባር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተሞሻልቆ ከጠላት 

መንጋጋ በተባበረ ክንድ ነፃነትን መውሰድ ነው። በዚህ ፍልሚያ ድሉ ካልቀና 

በጦርነት ከተፋለሙት መንግሥት ጋር መኖር ህይወትን የሚያስከፍል አደጋ ስለሆነ 

መሰደድ ግድ ይላል። የፖለቲካ ስደትም ማለት ይኸ ነው። ፓስፖርት አውጥቶ/ 

ገዝቶ ቪዛ አስመትቶ ስራ ፍለጋ በአውሮፕላን ከቦሌ እየበረሩ ነፃነት ፍለጋ ነው 

ማለት ግን ቀልድ ይመስላል። ያ አመጸኛ ትውልድ መብቱን ለማስከበር 

ከአምባገነኖቹ ጋር በጦር ግንባር ተዋድቆ ውድ ህይወቱን ሰውቶ ነው የፖለቲካ 

ስደተኛነቱን መብትያስከበረው። 

ይቅርታ ይደረግልኝና አዲስ አበባ አምባገነን ከሚሉት መንግት። ፈቃድ 

ያላቸውና በውጭ ለይስሙላ ተቃዋሚ ነን በማለት የተሰራው እንዳልተሰራ ፣ 

የሆነው እንዳልሆነ መቋጫ የሌለው ፕሮፖጋንዳ ከማናፈስ ይልቅ በኢትዮጵያ ላይ 

ያነጣጠረውን አደጋ አጋልጦ፡ በግልፅ ሕዝቡን አንቅቶ ለትግል ማዘጋጀት ሲችሉ፣ 

የወጣቱ መፍለስ የእነሱን የስልጣን ጉዞ ያሳጠረ ይመስል በስደተኛው ስም 

የፖለቲካ ትርፍ ለመቃረም ሲማስኑ ይታያሉ። 

ቸር ይግጠመን ከያለው 

 



 

 

 

  

 

 

 


