
ለወገን ደራሹ ወገን ነው 

ሱዳን ውስጥ ስላሉ ኢትዮጵያውያን  ስደተኞች የተጠናከረ ጹሁፍ 

 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ    (ሸንጎ) 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ  (ግንቦት 7) 
ለኢትዮጵያ ሕዝብ አብዩታዊ ፓርቲ    (ኢሕአፓ) 
ለ አዲሲቷ ኢትዮጵቷ  የጋራ ንቅናቄ    (ኢ.አጋን) 
የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ   (ኢፓአአኮ) 
ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቲልቪዥን    (ኢሳት) 
 
በአሜሪካና ፣ በከናዳ ፣ ባአውሮፓ፣ በአውስትሪሊያ ፣ በኒውዝላድ እንዲሁም በኢዥያ በአጠቃላይ በአለም ዙሪያ 
በፖለቲካ ድርጅትም ሆነ በሲቪክ ማህበራት ተደራጅታችሁ ላላችሁ ኢትዮጵያውያኖች። 
 

በመጀመሪያ ባያላችሁበት ክቡር ሰላምታችን ይድረሳችሁ። 
 

ላለፉት 4 ወራት ኢትዮጵያውያንን ብቻ በመነጠል የአፈሳና የእስር ዘመቻ ምክንያት ሆኖን ለቀሪው ወገናችን 
የስደተኛውን ድምጽ ብንሆን ብለን እንደአቅማችን መረጃወችን በማሰባሰብ አራት ዙር የብሶት ደብዳቤ መጻፋችን 
ይታወሳል። 
 

በአሁኑ ጊዜ ወያኔና ሱዳን በሞቀ ፍቅር ድብን ብለው በወያኔ  በኩል ይህንን ፍቅር እንዳይሆን የሚያደርጉት የኔው 
ስደተኞች ናቸው በማለት ሱዳንን በማሳመን በአንድነት ሆነው በስደተኛው ላይ ፈርጣማ ክንዳቸውን ሰንዝረዋል። 
ይህንን የተባበረ ክንድ ደግሞ ስደተኛው መሸከም ተስኖት መከራውን እየተቀበለ ነው። 
 

የሱዳን መንግስት ከ3 ዓመት በፊት ስደተኝነትን የሚያረጋግጠውን መታወቂያ በመረከብ ስደተኛ ጠያቂ የሚል 
መታወቂያ በመስጠት የጀመረው የስደተኞች መብት ገፈፋ ቀጥሎ በሱዳን ውስጥ የሚገኘውን የውጭ ዜጋ ለማውቅ 
በሚል የአሸራ መስጠት ፕሮግራም ቀረጾ ከስደተኛው ላይ አሸራ ከተቀበለ በኋላ እንሆ አሁን ደግሞ በ18-06-2014 
መታወቂያ ለማሳደስ የሄዱትን ስደተኞች ከዛሪ ጀምሮ ይህ መታውቂያ አይታደስም በዚህ ምትክ ሊላ አዲስ መታውቂያ 
ይሰጣችኋል በማለት ስደተኛ ላልሆኑ የውጭ ዜጎች የሚሰጠውን መታወቂያ ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። 
 

እዚህ ላይ በሁለቱ መታውቂያዎች መሃከል እጅግ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለ። ይህንን አዲሱን መታውቂያ የያዘ ሰው 
በሱዳን ውስጥ በየትኛውም ቦታ ተዘዋውሮ የመስራት የመኖር መብት ሲኖረው የስደተኝነትን መብት ግን እንዲያከተም 
ያደርጋል። በሌላው ሃገር የዚህ አይነት መረጃ የሚሰጠው UNHCR እና የሃገር ውስጥ የስደተኞች ጉዳይ ተመልካች 
የሆነው መ/ቤት በጋራ ሆነው ስደተኛውን መሉ ቃለ መጠየቅ (ስክሪኒግ) ካደረጉ በኋላ ስደተኛው ወደ ሃገሩ መመለስ 
የማይችል ወደ ሶስተኛ ሃገር የማያሸጋግር ለሂወቱ አስጊ ነገር የማይገጥመው ከሆነ ሁለቱም መስሪያቤት በዙህ 
ካመኑበት በለበት ሃገር ላይ ስርቶ መኖር የሚያስችል መብት የሚያሰጥ ነው። 
 

አሁን ግን እየሆነ ያለው UNHCR በሊለበት ስደተኛው ሳይጠየቅ የሱዳን መንግስት ብቻውን የወሰነው ውሳኔ ነው። 
እንደተባለው ስደተኛው በሱዳን ግዛት ተዘዋውሮ ሳይሸማቀቅ መኖር መስራት ይችላል ወይ ብለን ብንጠይቅ መልሱ 
ሊላ ነው።  
 

እናብራራ በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ሁሉ የስደተኛው መብት እንዲገፈፍ ዋናው ቆስቋሽ ወያኔ ነው። ወያኔ በጎረቤት 
ሃገር ስደተኛ የለም ያሉትም ቢሆኑ ለስራና ለንግድ የወጡ በፈለጉበት ጊዜ የሚገቡ በፈለጉበት ጊዜ ደግሞ የሚወጡ 
ናቸው። በጣም ጥቂቶች እራሳቸውን እንደፓለቲካ ስደተኛ የሚቆጥሩ ካሉ ደግሞ ያለምንም ችግር ወደ ሃገራቸው 
ገብተው መስራት እና መኖር መብታቸው ነው ብሎ ይቀባጥራል።  
 

ገጽ (1) |  
 



ለተመለሱት ስደተኞች ድጋፍ እናደርጋለን በማለት እራሱን የምስራቅ አፍሪካ ዲሞክራት መንግስት ለማስመሰል እየጣረ 
ነው። ይህንን ደግሞ ከግቡ ያደርሱለት ዘንድ የጎረቤት ሃገር መንግስታትን ውስጥ ለውስጥ ስደተኛው ወደ ሃገሩ 
የሚመለስበትን ሁኔታ ፍጠሩ ወጭውን እኔ እችላለሁ በማለት በኬኒያ፣ በዑጋንዳ፣ እና በሱዳን በሚገኙ ስደተኞች ላይ 
የማዋከብ የማሰር ብሎም ወደ ሃገር በመመለስ ላይ ይገኛል። የሚገርመው በዓለም በድህነት ሁለተኛ ደረጃላይ 
የምትገኘው ሃገራችን ስደተኞችን ለማዋከብ ለጎረቤት ሃገሮች መደለያያ የሚወጣው ውጭ በውጭ ያሉ የፖለቲካ 
ሰዎችን እና አክቲቪስቶችን ለመሰለል የሚወጣው ገንዘብ ለምን ይህን ያህል ገንዘብ እንደወጣ ቢጠየቅ አጥጋቢ መልስ 
ባይኖርም ወያኔ ስልጣኑን ለማራዘም ምንም ነገር ከማድረግ እንደማይመለስ ያሳየናል። 
 

እዚህ ሱዳን ውስጥ ከላይ እንዳልነው በ16/06/2014 ለስደተኞች የተገለጸው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ሆኗል። 
እንደታዘብነው ስደተኛው አንድ ሆኖ እንዳይንቀሳቀስ ያደረጉት ብዙ ምክኔያቶች ቢኖሩም ሁለቱን እንጥቀስ 
በስደተኛው መሃል ዘመኑ ያመጣው የጎሳ ፖለቲካ ስር የሰደደ በመሆኑ እንዳንተባበር አድርጎናል። ይሂንንም ጉዳይ 
የሚያቀጣጥሉ የትግራይ፣ የአማራ፣ የኦሮሞ ተወላጆች የሆኑ በኢምባሲው ደሞዝ የሚከፈላቸው በመረጃ አሰባሰብ 
የሰለጠኑ መስሎ ማደርን የተካኑ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ስደተኛው መሃል ተሰግስገዋል።  
 

እንዲያውም አዲስ ስደተኛ ሆነው የስደተኛ መታወቂያ ያላቸው ናቸው። ሊላው ሱዳን ውስጥ መሰባሰብ በህግ 
የተከለከለ ነው። ኮሚቴ እንኳን ቢቋቋም የሱዳን የስደተኞች ጉዳይ ሃለፊ የሆነው መ/ቤት (COR) የራሱን ሰዎች 
ካላስገባ እውቅና አይሰጠውም (COR) እውቅና ካልሰጠ ደግሞ በፍጽም አንድም አይነት ኮሜቴ ማቋቋም 
አይቻልም። ከዚህ በፊት የነበሩ ኮሚቴዎች ተቋቋመው ብዙ ሳይራመዱ በሱዳን የስለላ ሰዎች እንዲፈርሱ ተደርገዋል 
አባላቶቻቸውም ለእስራት እና ለወያኔ ማፍያ ቡድን ተላልፈው ተሠጥተዋል።  
 

በመሆኑም ስደተኛው የሚያደርገው ጠፍቶት በጭንቀት ላይ ነው። ጭንቀቱን የሚያባብስ እንጅ የሚያቃልለት ሃይል 
አላገኘም። የተወሰኑ ስደተኞች ተሰባስበው ለ UNHCR ሪፖርት ቢያደርጉም የተሰጣቸው መልስ ችግሩ ካቅማቸው 
በላይ እንደሆነ እና ችግሩን በቡድን ሳይሆን በተናጠል የያንዳዱን ስደተኛ ችግር ለመስማት ፈቃደኛ እንደሆነ ነው 
የተሰጠው መልስ። ቢሆንም ግን ይሄ ስደተኛውን ለማባበል የተሰጠ መልስ እንጂ ከልብ መፍትሄ ለማምጣት 
እንዳልሆነ ይታወቃል። የዚህ መ/ ቤት ጉዳይ የ UNHCR ማለታችን ነው ለወደፊት በስፋት የምንመልስበት ሲሆን 
አሁን ግን ወደ ተነሳነበት ጉዳያችን እንመለስ። 
 

የሱዳን መንግስት በራሱ ስልጣን ስደተኛው መብቱን እንዲያጣ ሊያደርግ ነው። ዛሬ ብዙዎቹ ሱዳኖች በሃገራችው ላይ 
ለደረሰው የኢኮኖሚ ድቀት ተጠያቂ የሚያደርጉት ኢትዮጵያውያኑን ነው። ይህንን ሃሳብ አንዳንድ ባለስልጣናት 
ይጋሩትል እነዚህ ሰዎች የሚያነሱት ሃሳብ ኢትዮጵያውያኖቹ እየሰሩ  ገንዘብ ወደ ሃገራቸው ይልካሉ የሚል ነው። 
ባንጻሩ ደግሞ የተማሩት ጭራሽ ሃበሻ ሰርቶ የሚያገኘው ገንዘብ ከእለት ጉርስና ከቤት ክራይ ተርፎ ወደ ሃገር ሊላክ 
እንደማይችል ይናገራሉ።  
 

እንዚሁ ሙሁራኖች እንዲያውም ሱዳን ከነዚህ ስደተኞች ተጠቃሜ እንደሆነች ነው የሚናገሩት ቀላል የማይባል ገንዘብ 
ከአሜሪካና፣ ከአውሮፓ ፣ አውስትራሊያ ከሚኖሮ ዘመዶቻቸው ከሚላከው ገንዘብ ትልቅ ምንዛሪ እንደምታገኘ እና 
በእነዚሁ ስደተኞች ስም በእርዳታ የምታገኘው ብዙ ጥቅም እናዳለ ያብራራሉ ከ UNHCR ቢያንስ መስሪያቤቱ 
እውቅና ከተመዘገቡት ስደተኞች ለያአንዳንዳቸው የተመደበውን ገንዘብ የሱዳን መንግስት ይወስዳል በካምፕ ካሉት 
ስደተኞች በስተቀር በከተማ ውስጥ ያሉት ሰርተው እንዲኖሩ የሱዳን መንግስት ስለፈቀደ ገቢው ለመንግስት ነው። 
ያም ሆነ ይህ የሱዳን መንግስት ብዙ ጥቅም እንደሚያገኘ ነው ጥናታዊ ጹሁፎች የሚጠቁሙት። ተራው ሕዝብ ግን 
ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች በዝርዝር መረዳት ስለማይችል በስደተኛው ላይ አንዳንድ ያልተለመዱ ነገሮችን ማድረግ 
ተጀምሯል እያየንም ነው። ይህ ደግሞ ስደተኛውን በጣም አስጨንቆታል፣አሳስቦታል። እንግዲህ በዚህ ውጥረት ውስጥ 
እያለ ነው። ስደተኛው መታወቂያው እንደሚቀየር የተነገረው። 
  

የሱዳን መንግስት ከዚህ የስደተኛ መብት ገፈፋ እንዲታቀብ (UNHCR) ካልቻለ ማነው ለዚህ ስደተኛ የሚጮህለት 
ማነው እንባውን የሚያበስለት ማነው አይዞህ የሚለው? እንደኛ ሃሳብ ግን በተወሰነ ደረጃ ከላይ ከጠቀስናቸው 
የፖለቲካ ድረጅቶችም ሆነ የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ባሉት የ(UN) የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ 
በከፍተኛ ሃላፊነት ላይ የምትሰሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖች የውዴታ ግዴታ እንዳለባችሁ ይሰማናል።   
  

ገጽ (2) |  
 



ገጽ (3) |  
 

በተለይ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራርና አባላት አስረግጠን መናገር የምንፈልገው ይህ ስደተኛ በደርግም ሆነ አሁን 
በወያኔ ዘመን የሱዳን መንግስት ፊቱን ዞር በማድረግ ተቃዋሚዎችን በሚጋብዝበት ወቀት መጠለያ፣ ምግብ ፣ገንዘብ 
አልፎም ህይወቱን ለመስጠት ወደ ኋላ የማይል ስደተኛ መሆኑን የምታውቁት ታውቁታላችሁ። ታዲያ ለዚህ ስደተኛ 
ለሱዳን መንግስትና ለሚመለከተው ክፍል በደብዳቤ እየሆነ ያለውን ማሳወቅ ኢትዮጵያዊ ግዲታችሁ መሆኑን 
እናሳስባለን። ኋ/ስላሴ፣ አልፈዋል መንግስቱም አልፚል ወያኔም ነገ ያልፋል ቀሪው ግን የሁለቱ ሃገር ሕዝቦች ናቸው። 
ያለውን ታሪካዊ እና ባሃላዊ የሁለቱ ሕዝቦች ግንኙነት የሱዳን መንግስት ለፖለቲካዊ እና ለሃይማኖታው ለጊዜያዊ 
ጥቅም መቀየር እንደለለበት ልታሳስቡ ይገባል። ስለቡዙ ጉዳዮች መግለጫ ስታወጡ እናያለን ሱዳን ውስጥ ስላለው 
ስደተኛ ግን እስካሁን ምንም ነገር አላላችሁም ጉዳዩንም ለሱዳን መንግስት ለማስታወቅ የሞከራችሁት ምንም ንገር 
የለም። ወይስ  ከመጠን በላይ አልፎ እንደ ሳውዲው እስኪሆን ድረስ ይሆን የምትጠብቁት?። 
 

ሌላው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተለያዩ ድርጅቶች እንደ ዩኒሲፍ ፣ ዩየንዲፒ፣ ፋኦ፣ ዩኢኒኤች እና መሰል አቻ 
ድርጅቶች ውስጥ የምትሰሩ እንደ ቀይ መስቀል ፣ ሲፍ ዘ ችልድረን እና በሊላም መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ውስጥ 
የምታገለግሉ በአሜሪካ በከናዳ በአውሮፓ መንግስታት ውስጥ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በሌላም ዘርፍ የማማከር እና 
በክፍተኛ የሥራ ሃላፊነት እየሰራችሁ ያላችሁ ትንሽም ብትሆኑ ግን ተሰሚነት ያላችሁ ሁናችሁ ዝምታን መርጣችኋል። 
እኛ እስከምናውቀው ይሄ አይደለም የኢትጵያዊነት መተሳሰብ ባሃል። ወገን ሲጠቃ ደራሹ ወገን ነው እንላለን እና 
አሁንም ጊዜው አላለፈም የተቻላችሁን ልታደርጉ ትችላላችሁ። 
 

ለማንኛውም የዛሬ ፁሁፋችንን ዳያቆን በጋሻው ደሣለኝ የመስቀሉ ሥር ቁማርተኞች በሚል ከፃፈው ወርቅ መፅሃፍ 
ሓማ ሆይ ከሚለው ንዑሥ ርዕስ ስለ መፀሃፈ አስቴር እንዲህ ይላል። 
 

«ያሐመዳቱ ልጅ አጋጋዊው ሐማ በመርደክዩስ ምክኒያት መላውን አይሁድ ለማጥፋት በንጉስ ግምኝ ቤት ብዙ 
ወርቅና ብር መዘነ የሞታቸውንም ፅህፈት አዘጋጀ ከህንድ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በመቶ ሃያሰባት ሀገሮች በተነው ታላቁ 
ፁሁፍ ግን በሱሳ ግንብ ላይ ለሁሉ ይነበብ ነበር» 
 

አሁን በፋርስ ማቅ ያልለበስ አይሁዳዊ፤ አይኖቹ በእንባ ያልጨቀዩበት የእግዚአብሔር ልጅ፤ ያላቀረቀረም መጻተኛ 
አይታይም መቃብር የሰነፈጋቸው አፍንጮች፤ ፊት የጣሉ ፊቶች፤ የምድጃ ቁርበት የመሰሉ ግንባሮች፤ የበረገጉ አይኖች 
በፋርስ ሸለቆዎች እንደጨው ተበትነዋል። ይልና 
 

በሐማ ክፋት ሞት የተፈረደባቸው መርዶክዩስና መርደክዩሳውያን አትርፉን ሲሉ ወደ አስቴር መልእክት ላኩ። አስቴር 
ግን ወደ ንጉስ አርጤከስ መግባት እንደማትችል ሕዝቧንም ለማዳን ብዙም እንዳልጓጓች ለመርደክዩስ ገለጠች። 
 

ተስፋ ሲጨልም ወዳጅ ሲከዳ መሬት የተሸራተተ ያክል ሰማይ የተደፋም እስኪመስል ይጨንቃል እና የተወጠረ ሕሊና 
ሞት ያበሳጨው አንደበት ቁጣን ተሞልቶ እንዲህ አለ።«አስቴር ሆይ ምናልባት አንች ቤተመንግስት ስለሆንሽ 
በአይሁድ ሁሉ ላይ ከታወደው ሞት እድናለሁ ብለሽ አስበሽ ይሆናል ነገር ግን ለዚህ ሕዝብ መዳን ከሌለ ስፍራ 
በሆነለት ጊዜ አንቺና የአባታሽ ቤቶች ሁሉ ታፈራላችሁ።» በማለት ይናገራል አስቴርም የመርደክዩስን መራራ እና 
ጠንካራ ቃል ልቧን ነክቶት ወገኖቿን ለማትረፍ ወደ ንጉሱ ቀርባ በእግዚአብሔር አስራር አይሁዳውያን እንዲድኑ 
እንረዳላን። 
 

አዎን ለኛም ዋናው መመኪያችን ከማንም ከምንም በላይ እግዚአብሔር ነው። ከሱ ውጭ እንደ አስቴር የመሰልናችሁ 
እናንተ ናችሁ።  
 

ይህንን ሁሉ በስደተኛው ላይ የሚደርሰውን መከራ ችግር ዘርዝረን ካስረዳን በኋላ ሁላችሁም በሚመለከታችሁ ቦታና 
አካባቢ የተቻላችሁን እንደምታደርጉ ተስፋችን ነው። 
 

ቸር ያሰንብተን 

«ዛሪም ነገም ለወደፊትም ኢትዮጵያ አንድነቷ ተጠብቆ ለዘላለም ትኖርለች!!» 


