ሇዜጎች ስዯት እንዱሁም በስዯት ሇሚዯርስባቸው ሰቆቃ ተጠያቂ ሥርዓቱን
የሚመራው ወያኔ/ህውሃት ነው!!

ዲዊት ዯመሊሽ
dawitdemelash@gmail.com
ቀዯም ባለት ዘመናት ወዯ ውጭ ሀገር በተሇያየ ምክንያት የተጓዙ ኢትዮጵያዊያን ሁለ ወዯ ሀገራቸው
የሚመሇሱበትን፤ የእናት ሀገራቸውን ምዴር የሚረግጡበትን ቀናት ይቆጥሩና ይናፍቁ እንዯነበር የቅርብ
ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን በዋናነት ወዯ ውጪ ሀገር የሚሄደት ሇትምህርት ሲሆን የዚያን ዘመን
ወጣት ትምህርቱን ጨርሶ በመመሇስ የሀገሩን እና የሕዝቡን ውሇታ ሇመክፈሌ የነበረው ጉጉት ከፍተኛ
ነበር፡፡ ተምሮ በውጪ ሀገር መቅረት ሀገርን እንዯመክዲት የሚያስቆጥር በመሆኑ በኢትዮጵያውያን ህሉና
ስዯት ተቀባይነት አሌነበረውም፡፡
ዛሬ ዛሬ ሁኔታዎች ሁለ ተሇዋውጠው የኢትዮጵያ ህዝብ እጣ ፋንታ ፍሌሰትና ስዯት ሆኗሌ፡፡ ስዯት
የማያባራ የኢትዮጵያውን የሕይወት ገጽታ ሆኗሌ፡፡ የገጠሩም የከተማውም ሰው ወዯ ውጭ ሀገር
ይሰዯዲሌ፡፡ ወጣቶች ይሰዯዲለ፡፡ እህቶቻችን ይሰዯዲለ፡፡ ሕፃናት ጭምር በጉዱፈቻ ስም ይሰዯዲለ፡፡
‹ሕጋዊ› በተባሇውም ሆነ በሕገ-ወጥ መንገዴ ሕዝባችን ወዯ ውጭ ሀገር ይነጉዲሌ፡፡ በዚህ የተነሳም
በወሉዴ ምጣኔ ሳይሆን በሰዯት ምክንያት አምራች የሆነው የህዝብ ቁጥር ሉቀንስባቸው ከሚችለ ሀገሮች
ኢትዮጵያ አንዶ ሆናሇች፡፡
ሇዚህ ሁለ ማሇቂያ የላሇው ስዯት መንስኤው በዯርግ ተጀምሮ በወያኔ/ህውሃት ተጠናክሮ የቀጠሇው
አምባገነናዊ አገዛዝ የፈጠረው አስከፊ የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ፖሉሲ ውዴቀት መሆኑ
አይካዴም፡፡ ዜጎች በሀገራችን ከተንሠራፋው ዴህነትና ሥራ አጥነት በማምሇጥ ሠርቶ ሇማግኘትና
የራሳቸውንና የቤተሰባቸውን ህይወት ሇመሇወጥ ስዯትን ቢሹም ከኢኮኖሚያዊ ፍሊጎት በስተጀርባ
አምባገነናዊ የፖሇቲካ ሥርዓቱ የወሇዲቸው ችግሮቹ ሇስዯቱ መንስኤነት ዋነኛውን ሚና ይጫወታለ፡፡
የሕዝብ የሥሌጣን ባሇቤትነት አሇመረጋገጥ፣ ሇሕዝብ ፍሊጎት ተገዢና ተጠያቂ መንግሥት አሇመኖር፣
የሕግ የበሊይነት አሇመከበር፣ የፍትሕ፣ የመሌካም አስተዲዯርና የዳሞክራሲ እጦት፣ በዜጎች ሊይ በቀበላ
ካዴሬዎች የሚዯርስ አፈናና ወከባ፣ ከመሬትና ከንብረት መፈናቀሌ እንዱሁም የወያኔ/ህውሃት የተሳሳተ
የትምህርት ፖሉሲ ውጤት ሇዜጎቻችን ስዯትና ወጥቶ ሊሇመመሇስ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው፡፡
ባሇንበት የግልባሊይዜሽን ዘመን የሰው ሌጅ በተሇያየ ምክንያት ከሀገር ወዯ ሀገር በስፋት ይንቀሳቀሳሌ፡፡
ከሀገሩም ወጥቶ በተሇያዩ ሀገሮች ኑሮውን መስርቶ ይኖራሌ፡፡ የየሀገሩ መንግሥታት በላሊ ሀገር የሚኖሩ
ዜጎቻቸውን መብት ሇማስከበር የሚከተለት ፖሉሲና የሚወስደት ዱፕልማሲያዊ ርምጃ ዜጎቻቸውን

የሚያኮራና የሚያስከብር ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በተቃራኒው የኛ ሀገር መንግሥት ተብዬው ግን በውጭ ሀገር
የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የሚፈሌጋቸው ሇኢንቨስትመንት ሇሚያውለት ገንዘባቸው ካሌሆነ በስተቀር
በሰው ሀገር ሇሚዯርስባቸው ውርዯትና አስከፊ ሰቆቃ መዴህን ሲሆናቸው አይታይም፡፡ ከጥቂት ወራት
በፊት በሉባኖስ በአሠሪዋ ስቃይ የዯረሰባትና ራሷን ያጠፋችው የዓሇም ዯቻሳ ሁኔታ የኢትዮጵያውያንን
አንገት ያስዯፋ ሲሆን መንግሥት ተብዬው ሇዜጎቹ ህሌውናና ክብር ዯንታ ቢስ መሆኑን በገሀዴ
አስመስክሯሌ፡፡
በላሊም በኩሌ ዜጎቹ በሕገ-ወጥ ዯሊልች አማካይነት በሁለም የጎረቤት አገሮች በኩሌ ወዯ ተሇያዩ ሀገራት
በመሰዯዴ መጉሊሊትና አዯጋ ሲዯርስባቸው የወያኔ/ህውሃት የሕገ-ወጥ ዯሊልች ቁጥር መጨመሩን በሌማታዊ
ጋዜጠኞቹ በሚዱያው ከሚነግረን በቀር ጉዲዬ ብል ችግሩን ከምንጩ ሇመቅረፍ የሚወስዯው እርምጃ
ባሇመኖሩ መንግሥታዊ ኃሊፊነቱን መወጣት ያቃተው መሆኑ በግሌፅ አሳይቶናሌ፡፡
በኢትዮጵያውያን ስዯተኞች ሊይ በየሀገሩ የሚዯርሰው ሰቆቃ አዱስ ባይሆንም በቅርብ ግዜ ወዱህ
በማዕከሊዊ ታንዛኒያ በጫካ ውስጥ ተጥሇው የተገኙ ኢትዮጵያውያን ጉዲይ እጅግ በጣም አሳዛኝና
አስዯንጋጭ ነው፡፡ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ስዯተኞች ከሀገራቸው ከወጡ በኋሊ በማሊዊ አቆራርጠው ወዯ
ዯቡብ አፍሪካ ሇመግባት ሲለ በኮንቴይነር ተጭነው በታንዛኒያ በኩሌ ሲጓዙ አየር አጥተው በመታፈናቸው
43ቱ ሕይወታቸው ሲያሌፍ በርካቶቹ ሇጉዲት ተዲርገዋሌ፡፡ ይህ ዴርጊት የወያኔ/ህውሃት መንግሥት
በካዴሬያዊ የአፈና አገዛዙ ከቀዬአቸው እያፈናቀሇ በሰው ሀገር ሇስቃይ የሚዲርጋቸው ዜጎች ስፍር ቁጥር
የላሇው መሆኑን ማሳያ ነው፡፡
ወያኔ/ህውሃት ይህ አሌበቃ ብልት በሞኖፖሌ በሚቆጣጠረው ኢቲቪ በሟቾች ቀብር ስነሰርዓት አስታኮ
በሀገሪቱ ስሇአሇው ሌማት፣ ሌማቱን ተከትል ስሇአሇው ፍሰሃና ዯስታ ፕሮፓጋንዲ በመንዛት ዜጎችን ሇስዯት
የሚያበቃቸውን ዋናኛ መንስዔ ሇመዯበቅ ሲዋትት፤በተጎጂዎችም ሊይ ሲያሊግጥ ማየት አሳፈሪ ክስተት ሆኖ
አግኝቸዋሇው፡፡
ስዯት ዴህነት ነው ዴህነት የብሌሹ ፖሇቲካ ስርዓት ውጤት ነው
በሳውዱ ውስጥ ሆኜ ስቃይ፣ግፍ፣ግዴያ፣ዯብዯባ እያየ የሚዲክረው ወገኔ ሳውዱ ዋና ከተማ ሆኜ ስንቱን
ጉዴ አየሁ አሇ ወገኔ፡፡ ስንቱ ስዯተኛ ሊይ የዯረሰውን እያየሁ አሇቀስኩ፡፡ ኡኡኡ….ዴረሱ አሌኩ፡፡
ኢትዮጵያን እንወዲሇን የምትለ ሰዎች ህዝቡን ሳይሆን ባድ መሬቱን ዴንጋይ አፈሩን ነው እንዳ
የምትወደት ወገን አሇቀ ዴረሱ…ብያሇሁ፡፡ከሳውዱ የወገኖቻችን ጩኸት ነው!።
እውነት ሇህዝብ ተቆርቋሪ መስል ሇመታየት ካሌሆነ በስተቀር ከዚህ በፊት ኧረ!…የወገን ያሇህ ይህን ያህሌ
ዜጋ አሇቀ ስንሌ ምነው ምሊሽ የሚሰጠን ጠፋ? አንዴ በለ፡፡ ይህን ያህሌ ዜጋ ታፍኗሌ፣ 14 ሺህ
ኢትዮጵያዊያን ሀረጥ የሚባሇው ካምፕ ውስጥ ታጉረው ወዯሀገር የሚመሌሰን ጠፋ ሀገራችን መሌሱን
ብሇው ሰሊማዊ ሰሌፍ እስኪወጡ ዴረስ በርሃብ ሲቆለ…ሲረግፉ መሌስ መቼ ሰጡ? ሁሇት በለ፡፡ በስንት
ሺህዎች በየጎዲናው እስኪረግፉ ቀባሪ አጥተው በየመንገደ ወዯቁ ኧረ የሰሚህ ያሇህ ስንሌ ዝምታው ሇምን
ነበር?
አሁንም ይሄ ሁለ አታሞ ዴሰቃ እውነት ሇስዯተኛው ሉሰራ ታስቦ ከሆነ አሌረፈዯም፡፡ ግን ከሌብ
አሇመሇቀሱ እነሱ ውይይት ብሇው በተቀመጡበት ቀን እዚህ የመን ውስጥ ስንቶች በአፋኞች መከራቸውን

እየበለ ነው? ስንቶች ተዯብዴበው አካሊቸውን አጥተዋሌ? እውነት ዴንበሩ ከተዘጋ በዚህ ሳምንት ብቻ
ወዯ የመን የተሻገረው ህዝብ ብዛት በሺህዎች መሆኑ እና የIOM (ዓሇም አቀፍ የስዯተኞች ዴርጅት)
ሰራተኞች ከቁጥጥራቸው ውጭ መሆኑን ማሳወቃቸው ምን ያሳያሌ፡፡ ዛሬም እየተዋሸ ፖሇቲካዊ ዴስኮራ
መሆኑን አያሳይም? ተሰብስቦ ከማውራት ወዯ ተግባር መሸጋገር ነው የሚያስፈሌገው፡፡
ስሇቻይና እዴገት ባሌተያያዘ መሌኩ የከተማሌማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ ብዙ አወሩ፡፡ ባሇ ሁሇት
ዱጂት ተከታታይ እዴገት አስመዘገበች በተባሇው ኢትዮጵያ ዴህነት የሇም ሇማሇት ሞከሩ፡፡ በዴህነት
አይዯሇም የሚሰዯደት አለንም፡፡ እግዚአብሄር ይስጣቸው አንባሳዯር ዱና ሙፍቲ ሇሆዲቸው ብሇው
የአይጥ ምስክር…ያስባለንን እውነቱን ነገሯቸው፡፡ ሁሇቱን ነጣጥሇን አንመሌከት ዴህነት አይዯሇም
ያሰዯዲቸው ማሇት ስህተት ነው አለም፡፡ የውይይት አቅጣጫውን ግንዛቤ በማነስ ስዯት እንዯሚወጣ
ሇማዴረግ የሞከሩ ሰዎች በዝተው መታየታቸውና እንዱያውም በጉዲዩ ሊይ ጥናት ያዯረጉ መሆናቸው
መናገራቸው ዯግሞ ዴራማውን አስቂኝ ያዯርገዋሌ፡፡ ጥናት ቢያዯርጉ እውነት ይሄን ነበር የሚናገሩት?
ማህበራዊ ዴረ-ገጾችን ቢያገሊብጡ የውጭ መገናኛ ብዙሀንን ቢከታተለ እንኳን ችግሩ ገብቷቸው ይናገሩ
ነበር፡፡ ግን ባሌሰሩት፣ ባሊዩት ጥናት አቅራቢ ሆነው ሇተከራከሩት ሰዎች አንዴ እውነት አስረግጬ
ሌነግራቸው ወዯዴኩ፡፡
ግንዛቤ ማጣትም ሆነ ገንዘብ ማጣት ሁሇቱም ዯህነት ነው፡፡ ስዯት በየትም አሌነው በየትም አሽሞነሞነው
ስዯት ዴህነት ነው፡፡ ዴህነት ዯግሞ የብሌሹ ፖሇቲካ ስርዓት ውጤት ነው፡፡ ሰሊም አጥቶ መብቱ ተረግጦ
የሚሰዯዯው ኪሱ የዲሇበውም ቢሆን የሰሊም ዯሀ ሆኖ ነው፡፡ ላሊ ታፔሊ መሇጠፉም ሆነ ማሽሞንሞኑ
ስዯትን አያጠቁረውም አያቀሊውም፡፡ ጥናት አጥንተናሌ ባዮችም ሊም ባሌዋሇበት ኩበት ሇቀማ እንዱለ
ነውና ይሌቅ የመፍትሄ ሀሳብ አቅርቡ…ህገ-ወጥ ዯሊልች ያሊቸውን ተዋረዴ እና ሰንሰሇት መናገሩ ብቻ
ምን ፋይዲ አሇው፡፡ እዚህ የመን፣ሳውዱ ያሇ ኤምባሲ ስንት የሚያዙትን ህገ-ወጥ ዯሊልች ሲፈቱ ዝም
ከማሇት ውጭ ምን አዯረገ? አሁን በቅርቡ ያየነው እንኳን ስሌሳ ኢትዮጵያዊያንን አፍኖ የተያዘ ሰው
ሲፈታ ዝም አይዯሌ ያለት ያውም ከነዯበዯባቸው 60 ሌጆች ተይዞ እሱ ወጥቶ ሌጆቹ ታስረው
ቀርተዋሌ፡፡ አሁንስ ቢሆን በየመን ህገ-ወጥ አጓጓዦች ከኤምባሲው ምን ዯረሰባቸው ገብተው ይወጣለ፡፡
እጅና ጓንት ናቸው፡፡ የመንግስት ስራ ሁለ የይምሰሌ ነው፡፡
ማፈሪያ የሆነው ETV ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በሚሌ ድክመንተሪ የሚመስሌ ነገር አሳይቶናሌ፤በጣም
የሚያሳዝን ነው።ስሇ ወገንም የማያዝን ሌብ የሇንም።ነገርግን ይህ ስርሃት አሌበኛ መንግስት ያወጣው
ወገንን የመፍጀት ስትራቴጂ አንደ አካሌ ይመስሇኛሌ፤ሇወገን ተቆርቋሪም ሆኖ አይዯሇም ይህንን
ድክመንተሪ ያሳየን።
ወገኖቻችን ሇምንዴነው ሇዚህ አዯጋ ራሳቸውን የሚያጋሌጡት?
ጉዲት የሚያዯርስ መሆኑን እያወቁ ሇምን ይህን አዯጋ ይጋፈጣለ?አማራጭ ማጣት ነው።
ህዝቡ ተስፋ እንዯቆረጠ ያሳያሌ፤እንጂ ወያኔዎች እንዲሰቡት ምንም ትርፍ አያመጣም።
ምነው በየአረብ አገራቱ ከዯረሱ በኋሊ እንኳን ቆንስሊ ፅ/ቤት ሄዯው አቤቱታቸውን እያሰሙ ሇ3ናሇ4
ቀናት በየቆንስሊው በር ሊይ ተቀምጠው የሲሚንቶ ቅዝቃዜና ውርጭ ሲፈራረቅባቸው እያዩ አሊየንም ነበር
ሉለን አስበው ይሆን?
ታዱያ አሁን አዝነናሌ ሇማሇት በምን ሞራሌ ነው የሚነፋረቁት?
እውነታው ግን የኛ መንግስት ሁለ ነገር ሇፓሇቲካ ጥቅም እንጂ ሇሀገር:ሇህዝብ ተብል የሚሰራው ነገር

የሇም ማሇት ነው ?
እስከ ዛሬ ዴረስ ጉዲት ሇዯረሰባቸው ወገኖች ወዲጅ ዘመድች መጽናናትን እመኛሇሁ፡፡ ሇችግሩ ዘሊቂ
መፍትሔ የሚሆነው የዱሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እውን እስኪሆን ዴረስም ትግለን የኢትዮጵያ ህዝቡ
አጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት ፡፡
ከሁለም በሊይ ሇዜጎች መፈናቀሌ፣ ፍሌሰትና ስዯት መንስኤ የሆኑ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ችግሮች
እንዱወገደ የወያኔ/ህውሃት የሕግ የበሊይነትን ሇማክበርና ሇማስከበር እንዱሁም መሌካም አስተዲዯርንና
ፍትሕን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ እርምጃ በአፋጣኝ እንዯማይወስዴ ተረዴተን እኛ መፍትዬ ሌናበጅ
ይገባሌ።
በመጨረሻም ሕዝባችን ሇዜጎች ሰብአዊና ዯሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ትኩረት ሰጥቶ እንዱንቀሳቀስና
የሕዝብ የሥሌጣን ባሇቤትነትን እንዱያረጋግጥ አስፈሊጊውን ጫና እንዱያዯርግ ጥሪዬን አሰተሊሌፋሇው፡፡

ዲዊት ዯመሊሽ
dawitdemelash@gmail.com

