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                የ ሶማሉያ ስዯተኞች፤ ሕይዎት በድል አድ 
 
ፋሲሌ ቢኒያም  
 

ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በክፉም ሆነ  በዯግ አጋጣሚ ከቅርብና ከሩቅ ሇሚመጡ የ ጎ ረቤትና የ ላልች 
ሃ ገ ራት ህዝቦች መጠጊያና ማረፊያ በመሆን በመሌካም አቀባበሌና መስተንግድ ትታወቃሇች፡ ፡  ይህም 
የ ኢትዮጵያ ሕዝቦች በውጭው ዓሇም ከሚታወቁባቸው መሇያዎች አንደ በመሆኑ የ ምንኮራበት እሴታችን 
ነ ው፡ ፡  በላሊም በኩሌ ሇመሌካምና ሰሊማዊ ጉርብትና ብልም ሇሕዝብ የ ሕዝብ ግንኙነ ትና 
በአጠቃሊይም ሇዓሇም ሰሊም መጠናከር የ በኩሎን ገ ንቢ ሚና በመጫወት ትታወቃሇች፡ ፡  ሇዚህ ስኬትም 
ከመሊ የ ዓሇም ሰሊም ወዲዴ ሕዝቦች፤ መንግሥታትና ኃይልች ጋር በሁሇንተናዊ መሌኩ ተቀራርባ 
በትብብር በመስራት ምንጊዜም የ በኩሎን ዓሇም አቀፋዊ ኃሊፊነ ቷን በመወጣት አኩሪ ታሪክ ያሊት 
ሃ ገ ር ናት፡ ፡  
 

በተሇያዩ ምክንያቶችና ጊዚያት ከጎ ረቤት ሃ ገ ራት እየ ተሰዯደ ወዯ ሃ ገ ራችን የ ሚገ ቡ ስዯተኞችን 
ተቀብሊ በማስተናገ ዴና በመንከባከብ በየ ሃ ገ ሮቻቸው ያሇው ሁኔታ ሇውጥና መሻሻሌ ሲያሳይ በሰሊም 
በመሸኘት የ ክፎ ቀን መሸሻና መጠጊያነ ቷን በተዯጋጋሚ አስመስክራሇች፡ ፡  በአሁኑ ጊዜም ከተሇያዩ 
የ ጎ ረቤት ሃ ገ ራት በዋናነ ትም ከኤርትራ፤ ከሶማሉያና ከሱዲን በተሇያዬ ወቅትና ሁኔታ ቀዯም ብሇው 
ወዯ ኢትዮጵያ የ ገ ቡና/ በይበሌጥም ከኤርትራና ሶማሉያ አሁንም ዴረስ በየ ቀኑ እየ ገ ቡ ያለ/ 
ስዯተኞችን በመሌካም የ ሕዝብ ሇሕዝብ የ ትብብርና የ ጉርብት መንፈስ  ተቀብሊ በመንከባከብ ሊይ 
ትገ ኛሇች፡ ፡  
 

በአሁኑ ወቅትም በኤርትራ መንግሥት የ ግፍ አገ ዛዝ ተማረው በተሇያዩ ጊዚያት ወዯ ኢትዮጵያ የ ገ ቡ 
ከ63 ሽህ በሊይ ስዯተኞች ይገ ኛለ፡ ፡  በቅርቡ በምስራቅ አፍሪካ በተከሰተው ዴርቅ ሳቢያና 
በአሌሸባብ የ ከፋ ግፍና ኢ-ሰብአዊ ዴርጊት ምክንያት ቀያቸውን ሇቀው የ ተሰዯደ ከ120 ሽህ 
በሊይ ሶማሉያውያንም በኢትዮጵያ-ኬንያ-ሶማሉያ አዋሳኝ በሆነ ችው ድል አድ አካባቢ ሰፍረዋሌ፡ ፡  
ቀዯም ሲሌ በነ በረው የ ሱዲን የ እርስ በርስ ጦርነ ት ሳቢያም ከሱዲን የ መጡ 26 ሽህ ያህሌ 
ስዯተኞች በኢትዮጵያ ሇዓመታት ተጠሌሇው ቆይተዋሌ፡ ፡  እንዱሁም ከላልች ሃ ገ ራት የ ገ ቡ 4 ሽህ 
700 ያህሌ በአጠቃሊይም ከ263 ሽህ በሊይ ስዯተኞችን ሃ ገ ራችን ተቀብሊ ያስተናገ ዯችና አሁንም 
በማስተናገ ዴ ሊይ እንዯምትገ ኝ በብሄራዊ የ መረጃና ዯህንነ ት አገ ሌግልት የ ስዯተኞችና ከስዯት 
ተመሊሾች ጉዲይ ጽ/ቤት የ ሕግና ፕሮቴክሽን መምሪያ ኃሊፊ የ ሆኑት አቶ እስጢፋኖስ ገ /መዴህን 
ይገ ሌጻለ፡ ፡  
 

ከዚህ የ ስዯተኞች ሁኔታ ጋር በተያያዘ በቅርቡ የ መንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት ከተሇያዩ 
14 የ መንግሥትና የ ግሌ ሚዱያዎች ሇተውጣጣና 22 አባሊትን ያሳተፈ የ ጋዜጠኞች ቡዴን የ መስክ 
ጉብኝትና የ ጋዜጣዊ መግሇጫ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነ በር፡ ፡  ይህ የ ጋዜጠኞች ቡዴን ጉብኝት ያዯረገ ው 
በሶማላ ብሄራዊ ክሌሌ ሉበን ዞን ድል አድ በተባሇና ሇሶማሉያ ዴንበርም በቅርብ እርቀት ሊይ 
በሚገ ኝ የ ኢትዮጵያና ኬንያ አዋሳኝ በሆነ ው የ ጠረፍ ስፍራ የ ሚገ ኙ የ ሶማሉያ ስዯተኞች 
መቀበያ፤ መመዝገ ቢያና መጠሇያ ካምፖች ነ በር፡ ፡  በዚህም መሰረት የ ጋዜጠኞች ቡዴን በቅዴሚያ 
የ ጎ በኘው በድል አድ ከተማ የ ሚገ ኘውን የ ሶማሉያ ስዯተኞች መቀበያና ቅዴመ ምዝገ ባ ማእከሌ 
(Pre-registration Centre) ነ በር፡ ፡  ማእከለ ከሶማሉያ የ ሚገ ቡ ስዯተኞችን 
በመሌካም መስተንግድ በመቀበሌና በማሳረፍ የ አስቸኳይ ጊዜ የ በሰሇ ምግብና የ ህክምና እርዲታ 
በመስጠት ቆይታ የ ሚያዯርጉበት የ ስዯተኞች የ መጀመሪያ መቀበያ፤ ማሳረፊያና ማገ ገ ሚያ ማእከሌ 
ነ ው፡ ፡   
 

ስዯተኞች ያሇበቂ አሇያም ያሇምንም ምግብና ውሃ ረጅም እርቀት በእግር ተጓጉዘው ከብርካታ ቀናት 
በኋሊ ዴንበር ተሻግረው የ ሚገ ቡና በጣም ተጎ ሳቁሇው፤ ተዲክመውና ጤናቸው ተጓዴል የ ሚዯርሱ በመሆኑ 
ማእከለ አፋጣኝ የ ሆነ  ሰብአዊ እርዲታ/የ በሰሇ ምግብ፤  ጊዙያዊ መጠሇያና የ ህክምና እርዲታ/ 
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መስጠት ይጠበቅበታሌ፡ ፡  አብዛኞቹም ሕጻናት፤ ሴቶችና አረጋውያን በመሆናቸው ጉዲታቸው የ ከፋ 
እንዯሆነ  የ ማእከለ ኃሊፊዎች በጉብኝቱ ወቅት ሇጋዜጠኞች ከሰጡት መግሇጫ ሇማወቅ ተችሎሌ፡ ፡  
በማእከለ የ ፕሮቴክሽን ኦፊሰር የ ሆኑት አቶ ብርሃነ  እምባዬ እንዯገ ሇጹሌን አብዛኞቹ ስዯተኞች 
አሌሸባብ ከሚቆጣጠራቸው ዯቡባዊ ምዕራብ ሶማሉያ ግዛቶች ረጅም የ ሚባሇው በአማካይ 200 ኪል 
ሜትርና ቅርብ የ ሚባሇው ዯግሞ ከ30 ኪል ሜትር  ርቀት ያሊነ ሰ የ በርሃ መንገ ዴ ከአምስት አሇፍ 
ሲሌም ከአስርና አስራ አምስት ቀናት በሊይ በእግር ተጉዘው ወዯ ኢትዮጵያ እንዯሚገ ቡ 
ገ ሌጸዋሌ፡ ፡   
 

ቁጥራቸው ያን ያህሌ አይሁን እንጂ፤ ቀዯም ሲሌ መነ ሻቸው ሞቃዱሾ አካባቢ እንዯነ በር የ ሚናገ ሩ 
ጥቂት ስዯተኞች አሌፎ አሌፎ አጋጥሞ እንዯነ በርም ያስታውሳለ፡ ፡  ይህ ማዕከሌ በአሁኑ ጊዜ 
በትሌቁ እስከ ስዴስት ሽህ ያህሌ ስዯተኞችን በአንዴ ጊዜ ተቀብል ሇማስተናገ ዴ እንዯሚችሌ 
ተገ ሌጿሌ፡ ፡  ማዕከለ በዋናነ ት የ ሚያከናውነ ው በጉዞ ሊይ ተዲክመውና ተጎ ሳቁሇው የ ሚዯርሱ 
ስዯተኞችን በመቀበሌና በመመዝገ ብ የ መጀመሪያ ዯረጃ ቅዴመ ማጣራት ማዴረግ፤  የ ዕ ሇት የ በሰሇ 
ምግብና ህክምና ሇሚያስፈሌጋቸውም አስቸኳይ እርዲታ እንዱያገ ኙ በማዴረግ ስዯተኞችን የ ማሳረፍ 
ሥራ ነ ው፡ ፡  እዚህ ስፍራ ስዯተኞች ከሦስት እስከ አምስት ቀናት  እንዱያርፉና እንዱረጋጉ 
ከተዯረገ  በኋሊ ከድል አድ ከተማ በስተሰሜን አቅጣጫ ዩቦ በተባሇ የ ከተማዋ ጫፍ ወዯሚገ ኘው 
ትራንዚት ጣቢያ ይዘዋወራለ፡ ፡  
 

ቀዯም ሲሌ ስዴተኞች በብዘት መምጣት ጀምረው በነ በረበት ጊዜ በቀን በአማካይ ከአንዴ ሽህ 800 
አሌፎ አሌፎም እስከ ሁሇት ሽህ 500 የ ሚዯርሱ ስዯተኞች ይገ ቡ እንዯነ በር የ ማዕከለ ኃሊፊዎች 
ገ ሌጸዋሌ፡ ፡  ከቅርብ ቀናት ወዱህ ግን ቁጥሩ እየ ቀነ ሰ መጥቶ አሁን በቀን ከሁሇት አሌፎ አሌፎም 
እስከ ሦስት መቶ የ ሚሆኑ ስዯተኞች እየ ገ ቡ እንዯሆነ  ተመሌክቷሌ፡ ፡  
 

ከሊይ እንዯተገ ሇጸው ስዯተኞች በመቀጠሌ የ ሚያርፉበት ስፍራ ትራንዚት ጣቢያ በመባሌ የ ሚታወቅ 
ሲሆን፤  እዚህም ስዯተኞች ወዯ መዯበኛው የ ሰፈራ ወይም መጠሇያ ካምፕ እስከሚጓጓዙ ዴረሰ አጭር 
ቆይታ በማዴረግ የ ምዝገ ባና ላልች ፎርማሉቲዎችን እንዱያሟለ የ ሚዯረግበት ካምፕ ነ ው፡ ፡  እዚህም 
በየ ዕሇቱ የ በሰሇ ምግብ እየ ተሰጣቸውና የ ህክምና እርዲታ እየ ተዯረገ ሊቸው ይቆያለ፡ ፡  ከዚህ ጎ ን 
ሇጎ ንም አስፈሊጊ ፎርማሉቲዎች እስከሚሟለ ዴረስ ከ10 ግፋ ቢሌም እስከ 15 ቀናት ዯረስ 
ተገ ቢው እንክብካቤ እየ ተዯረገ ሊቸው የ ሚቆዩበት ስፍራ ነ ው፡ ፡  
 

ጉብኝት ባዯረግንበት እሇት በትራንዚት ማእከለ ውስጥ ከ13 ሽህ 700 በሊይ ስዯተኞች ይገ ኙ 
እንዯነ በር በማእከለ ኃሊፊዎች ተገ ሌጾሌናሌ፡ ፡  በዚህ ማዕከሌ ሴቭ ዘ ችሌዴረን እና ዴምበር 
የ ሇሽ የ ሃኪሞች ቡዴን (MCF) እንዱሁም ላልች የ ውጭ ግብረ ሰናይ ዴርጅቶች እርዲታ እያዯረጉ 
እንዯሆነ  ተገ ሌጿሌ፡ ፡  
 

በዚህ ማዕከሌ እየ ተረደ ከሚገ ኙት መካከሌም ጣሒር ሮመዲን አድው አንደ ናቸው፡ ፡  ቁመታቸው ዘሇግ 
ብል ቀጭን የ ሚባለ ሲሆን፤ ጉንጮቻቸው እጅግ ጎ ርጉዯው ወዯ ውስጥ ስርጉዴ ያለና ከጀርባቸውም 
ጎ ንበስ ያሇ ቁመና ያሊቸው ናቸው፡ ፡  ዓይኖቻቸው ዴፍርስና ወዯ ውስጥ የ ገ ቡ ሲሆን፤ ሦስት ያህሌ 
የ ሊይኛው የ ፊት ጥርሶቻቸውም ከስፍራው አይታዩም፡ ፡  ያም ሆኖ ግን ቀጭንና ረዘም ያሇ መፋቂያ 
በከንፈሮቻቸው የ ግራ ጥግ ሊይ ወሽቀዋሌ፡ ፡  እንዯመዯገ ፊያ የ ሚጠቀሙበትን ረዘም ያሇ ጠንካራ 
በትር በቀኝ እጃቸው ጣቶች ጠበቅ አዴርገ ው በመያዝ መሬቱን በኃይሌ ወግተው በመያዝ ትከሻቸውን 
ወዯፊት አዘንብሇው መሊ የ ሰውነ ታቸውን ክብዯት በበትሩ ሊይ በመጫን ከትርምሱ መሃሌ ፈንጠር 
ብሇውና እግሮቻቸውን አጠሊሌፈው በአምስት ህጻናትና ታዲጊዎች መካከሌ ትክዝ ብሇው ቆመው ነ በር 
ያገ ኘኋቸው፡ ፡   
 

ዓይኖቻቸውን ከግርግሩ ማድ አሻግረው በመሊክ ሩቅ ዲርቻ አትኩረው ያያለ፡ ፡  በአካባቢውና 
በዙሪያቸው የ ሚስተዋሇው ያሁለ የ ሰዎች እንቅስቃሴ፤  ግርግርና ትርምስ ምንም ዓይነ ት የ ተሇዬ 
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ስሜት የ ፈጠረባቸው አይመስለም፡ ፡  ከቆሙበት በስተቀኝ በኩሌም የ ተሇያዩ ቀሊሌ ሇእሇት ፍጆታ 
የ ሚውለና ላልች የ ሱቅ ሸቀጦችን የ ሚሸጡ በርካታ ወጣት ሴቶችና ወንድች ረዴፍ ሰርተውና 
እቃዎቻቸውን መሬት ሊይ ዘርግተው ከስዯተኞች ጋር ይገ በያያለ፡ ፡  ሕይዎት በዚህ መሌኩ በዚህ 
ስፍራ እንዱህ መቀጠለ ሇራሴ አግራሞት ፈጥሮብኝ የ ማሌገ ዛቸውን የ አንዲንዴ እቃዎች ዋጋ ተዘዋውሬ 
ጠየ ቅሁ፡ ፡  ዋጋቸው በእውነ ቱ የ ሚያስከፋ አይዯሇም፡ ፡  ሳሙና፡ ቅባት፤ ክብሪት፤ የ ታሸጉ 
ብስኩቶች፤ ባትሪዎች፤  ቲ-ሸርቶችና ከኔትራዎች፤ ነ ጠሊ ጫማ፤  ጌጣጌጦች ወዘተ ይሸጣለ፤ በዚያች ሚጢጢ 
የ ጉሌት "መርካቶ"፡ ፡  
 

ከቅርብ እርቀት ያየ ኋቸውንና ትኩረቴን የ ሳቡትን ሰው በአይኔ ስቃኝ አሁንም ዴረስ እዚያው ስፍራ 
ሊይ እንዲለ አረጋገ ጥኩ፡ ፡  ሊነ ጋግራቸው እንዯምፈሌግ በስንት ማጠያየ ቅና አሰሳ በተገ ኘ አንዴ 
አስተርጓሚ አማካይነ ት ጠየ ኳቸው፡ ፡  ፈቃዯኛ ሆነ ው የ ሚከተሇውን ነ ገ ሩኝ፡ ፡  በነ ገ ራችን ሊይ 
ስዯተኞችን ሇማነ ጋገ ር በዚህና በመዯበኛ የ መጠሇያ ስፍራዎች የ ሶማሌኛ ቋንቋ አስተርጓሚ ሇማግኘት 
እጅግ አዲጋች እንዯሆነ  የ ዚህ ጽሁፍ አቅራቢ ተገ ንዝቧሌ፡ ፡  ጣሒር እዴሜአቸው 56 እንዯሆነ  
ገ ሌጸው፤ ሶማሉያ ውስጥ በትውሌዴ መንዯራቸው ጥቂት ፍየ ልችና ከብቶች በማርባት ከሁሇት ሚስቶቻቸው 
የ ወሇደአቸውን ስምንት ሌጆቻቸውን በመጠኑም ቢሆን እንዯአቅማቸው መግበው ቤተሰቦቻቸውን 
ያስተዲዴሩ እንዯነ በር ይናገ ራለ፡ ፡  ያም ሆኖ ግን ዯህና በሚባሌበትም ጊዜ እንኳ ቢሆን 
ቤተሰባቸውን በቂ በሚባሌ ሁኔታ ሇመመገ ብ አይችለም ነ በር፡ ፡   
 

በዋናነ ት በአሌሸባብ ምክንያት ሶማሉያ ውስጥ ሰሊም ስሇላሇ እንዯሌብ በነ ጻነ ት ተዘዋውሮ 
ሇመስራትና ሇመነ ገ ዴ አይቻሌም፡ ፡  ዝርፊያ፤ አፈናና ግዴያ በመስፋፋቱ ሕዝቡ በተሇይም ዴሃው ምንም 
ነ ጻነ ት የ ሇውም፡ ፡  ችግራችንን አቤት የ ምንሌበት የ ሕግ አካሌ ወይም የ ሕዝብ አስተዲዯር የ ሇም፡ ፡  
ጉሌበት ያሇው ሁለ ነ ጥቆና ዘርፎ ይበሊሌ፡ ፡  ምንም ዓይነ ት ሕግና ሥርዓት ማህበራዊ ሕይወት 
የ ሚባሌ ነ ገ ር ከጠፋ ቆይቷሌ፡ ፡  ሽማግላዎችና ሴቶች አይከበሩም፤ ሴቶች በግዲጅ 
ይዯፈራለ፤ ታዲጊዎችና ወጣቶች ያሇ እዴሚያቸው አሌሸባብን ዯግፈው እንዱዋጉ ይገ ዯዲለ፡ ፡  ከእጂ 
ወዯ አፍ ኑሮ እንኳ ያቃተበት ሁኔታ ነ ው ያሇው ይሊለ፡ ፡   
 

ይህ ባሇበት ሁኔታ ይባስ ብል ከዚህ በፊት በእዴሜአቸው አይተውት በማያውቁት ሁኔታና መጠን 
በአካባቢያቸው በተከሰተ አስከፊ ዴርቅ ምክንያት የ ነ በሯቸው ከብቶች አብዛኞቹ ሲሞቱ ጥቂት 
የ ቀሩትን ዯግሞ የ ሌጆቻቸውን ሕይዎት ሇመታዯግ በርካሽ ዋጋ ቀዯም አዴረገ ው በመሸጥና ከዚህ ሁለ 
በኋሊ ዯግሞ የ ቀሯቸውን አምስት ያህሌ ፍየ ልቻቸውንም ተራ በተራ በማረዴ ቤተሰቦቻቸውን በማቃመስ 
ሙለ ሃብታቸውን በመጨረሳቸው ምክንያት በመጨረሻ ሊይ ምንም የ ሚሊስ የ ሚቀመስ በመጥፋቱ ሇከፋ 
ችግር እንዯተጋሇጡ ይናገ ራለ፡ ፡  አንዲች እርዲታ የ ሚሰጣቸው መንግሥትም ሆነ  ዴርጅት 
በአካባቢያቸው ባሇመኖሩ ምክንያትም ብዙ ሰዎች አብዛኞቹም ህጻናትና አዛውንቶች እንዯሞቱ 
ገ ሌጸዋሌ፡ ፡    
 

በዚህ ሊይ ዯግሞ አሌፎ አሌፎ ከመንዯራቸው በቅርብ እርቀት የ ሚንቀሳቀሱ የ አሌሸባብ ዓባሊት ወዯ 
አካባቢያቸው በመምጣት ሰርተው ያሊገ ኙትንና የ ላሊቸውን ከፍተኛ የ ገ ንዘብ መዋጮ/ዘካ/ በሚሌ ስም 
እንዱከፍለና የ ምንዋጋው ሇናንተ ስሇሆነ  ከፍየ ልቻችሁ ቀንሳችሁ አዋጡና አባሊቶቻችንን መግቡ 
በማሇት ያስገ ዴዶቸው እንዯነ በር ገ ሌጸዋሌ፡ ፡  እንዱሁም የ ዯረሱ ወጣት ሌጆቻችሁ ከአሌሸባብ ጎ ን 
ሆነ ው እንዱዋጉ አዴርጉ በማሇት በየ ጊዜው ያዋክቧቸው እንዯነ በርና ከዚህም አሌፎ ከነ ባሩና 
ከሚታወቀው የ እስሌምና እምነ ታቸው ውጪ የ ሆነ ና የ ማይቀበለትን አዱስ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ በግዴ 
ካሌተቀበሊችሁ በማሇት ዘወትር ያሰቃዩአቸው እንዯነ በር ይገ ሌጻለ፡ ፡  አሌፎ አሌፎም ወጣቶችን 
እያፈኑ ይወስደ ስሇነ በር በርካታ ወጣቶች አሁንም ዴረስ ያለበት አይታወቅም፡ ፡   ብዙዎችን 
ወጣቶች ወዯ ሩቅ አካባቢዎች በመውሰዴም አንዲንድቹን ከእነ ርሱ ጋር አሰሌፈው በግዲጅ እያዋጓቸው 
እንዯሆነ  አምሌጠው ከመጡ አንዲንዴ የ አካባቢያችን ወጣቶች አውቄአሇሁ በማሇት ነ በር በአሌሸባብ 
ይዯርስባቸው የ ነ በረውን ግፍ የ ገ ሇጹሌኝ፡ ፡    
 



 4 

ሶማሉያ ውስጥ በዯርቁ ሳቢያ ሇተጎ ደ ወገ ኖች ከውጭ እርዲታ እንዲይገ ባ አሌሸባብ በመከሌከለ 
ችግሩ መባባሱንም ይገ ሌጻለ፡ ፡  ላሊው ቀርቶ እርዲታ እንኳ ወዯ ምናገ ኝበት የ ጎ ረቤት ሃ ገ ራት 
እንዲንንቀሳቀስ አንዲንዴ የ አሌሸባብ ዓባሊት በየ ቀያቸው በመዘዋወር ብዙ ጊዜ ያስቸግሯቸው 
እንዯነ በርና በመጨረሻ ሊይ ግን ዓይናችን እያዬ እዚህ ከምንሞት ተሰዯን መንገ ዴ ሊይ እንሙት 
በማሇት በዴፍረት ወዯ ኢትዮጵያ ሇመግባት ወስነ ን ነ ው ወዯዚህ የ መጣነ ው ብሇዋሌ፡ ፡   
 

በዚህም መሰረት በዴርቁ ምክንያትና አሌሸባብ እየ ፈጸመባቸው ያሇውን ግፍ መቋቋም 
ሲሳናቸው፤ ስምንት ሌጆቻቸውንና ሁሇት ባሇቤቶቻቸውን አስከትሇው በጠቅሊሊው 11 የ አንዴ ቤተሰብ 
ዓባሊት ሆነ ው ኡግት ከሚባሌ አካባቢ ወዯ ኢትዮጵያ ጉዞ መጀመራቸውን ይናገ ራለ፡ ፡  ጉዞአቸውን 
በጀመሩ በሰባተኛው ቀን ሊይ ያጋጠማቸውና የ ዯረሰባቸው ሃዘን ግን ምንጊዜም የ ማይረሱት የ ህሉና 
ጸጸት ጥልባቸው ያሇፈ እንዯሆነ  ይናገ ራለ፡ ፡  ይኸውም ከረጅሙ የ እግር ጉዞ አዴካሚነ ት በተጨማሪ 
በምግብና ውሃ እጦት ምክንያት እጅግ የ ተዲከመው የ ሰባት ዓመት ሌጃቸውን በመንገ ዴ ሊይ በሞት 
በመነ ጠቃቸው አስከሬኑን መንገ ዴ ዲር ቁጥቋጦ ስር እንዯነ ገ ሩ አሽዋና የ ዯረቀ ጭራሮ ሇበስ 
አዴርገ ው በመቅበር የ ቀሩ ቤተሰቦቻቸውንና የ ራሳቸውን ሕይዎት ሇማዲን ጉዞአቸውን የ ቀጠለ 
መሆናቸው ነ ው፡ ፡   
 

በአግባቡ መሬት ቆፍሮ ሇመቅበርም ሁለም የ ቤተሰብ አባሌ የ ዯከመ በመሆኑ የ ማን አቅም ይችሊሌ? 
ብሇው ሇአፍታ መሬት መሬቱን አትኩረው እያዩ ትክዝ ብሇው ቆዩ፡ ፡  ከዚህ በኋሊም ቢሆን ሦስት 
ህጻናት ሌጆቻቸውና የ መጀመሪያዋ/ትሌቋ/ ባሇቤታቸው በምግብና ውሃ እጦት ምክንያት ከላልች 
የ ቤተሰቡ አባሊት በከፋ ሁኔታ እጅግ ተዲክመው በህይዎትና በሞት መካከሌ ሆነ ው ድል አድ 
መዴረሳቸውን ሃዘን በዋጠው ስሜት ውስጥ ሆነ ው ነ ግረውኛሌ፡ ፡  አብረዋቸው ወዯ ኢትዮጵያ ሇመምጣት 
ከሰፈራቸው ጉዞ ከጀመሩ ሰዎች መካከሌም ሁሇት በቅርብ የ ሚያውቋቸውና በእዴሜ የ ገ ፉ አዛውንቶች 
መንገ ዴ ሊይ እጅግ በመዲከማቸው ላልቹ ጉዙአቸውን እንዱቀጥለ በመንገ ር እነ ሱ ቀስ እያለ 
እንዯሚከተሎቸው በነ ገ ሯቸው መሰረት ወዯ ኋሊ ቀርተው ስሇነ በር ምን እንዯዯረሰባቸው አዚህ ከኛ 
ጋር የ ዯረሱ ቤተሰቦቻቸው እንኳ እስካሁን ዴረስ አሊወቁም ብሇዋሌ፡ ፡   
 

እዚህም የ ኢትዮጵያ መንግሥት ጥሩ አቀባበሌ በማዴረግ በተቻሇው ሁለ የ ምግብ፤ የ መጠሇያና የ ህክምና 
እርዲታ እንዴናገ ኝ በማዴረግ እንክብካቤ እያዯረገ ሌን በመሆኑ በጣም ዯስተኞች ነ ን ፡ ፡  ከሁለም 
በሊይ ዯግሞ ከዚያ ሁለ አዯጋ ሕይወታችን ተርፎ፤  ሰሊም አግኝተንና እንዱሁም ነ ባሩ እምነ ታችን 
ተጠብቆሌን  አዚህ በነ ጻነ ት እንዴንኖር በመዯረጉ የ ኢትዮጵያ መንግሥትንና እየ ረደን ያለትን 
ዴርጅቶች በጣም እናመሰግናሇን ብሇዋሌ፡ ፡   
 

እንግዱህ ጣሒር ያጋጠማቸው ዓይነ ት ችግር የ አብዛኞቹ ስዯተኞችም እንዯሆነ  ላልች የ ጋዜጠኞች 
ቡዴን አባሊት ያነ ጋገ ሯቸው ሰዎች በራሳቸው አንዯበት የ መሰከሩት ነ ው፡ ፡  ስዯተኞች እዚህ 
ከዯረሱበት እሇት ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግሥትና በግብረ ሰናይ ዴርጅቶች አማካይነ ት 
እየ ተዯረገ ሊቸው ያሇው ዴጋፍ ሕይዎታቸውን እንዯታዯገ ሊቸው ሁለም ይገ ሌጻለ፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ 
ያሇ አንዲች የ ጸጥታ ችግር ሰሊማቸው ተጠብቆና ከስጋት ተሊቀው ነ ጻ ሆነ ው በሰሊም መኖር 
በመጀመራቸው ዯስተኞች መሆናቸውን ይናገ ራለ፡ ፡  
 

የ ጋዜጠኞች ቡዴን የ አጭር ጊዜ ተሌአኮውን/የ አንዴ ቀን የ ድል አድ የ ከስዓት በኋሊ ቆይታና 
አዲር/ አገ ባድ ወዯ አዱስ አበባ በሚመሇስበት እሇት በነ በረው የ ጧት ቆይታው እገ ረ መንገ ደን 
ጉብኝት ያዯረገ ው መሌከዱዲ የ ተባሇውን መዯበኛ የ ስዯተኞች ካምፕ ወይም ማዕከሌ ነ በር፡ ፡  ይህ 
ካምፕ ከ39 ሽህ በሊይ ስዯተኞችን የ ያዘና በአሁኑ ጊዜ ሇሶማሉያ ስዯተኞች ከተቋቋሙት ሦስት 
ካምፖች መካከሌ አንደ ነ ው፡ ፡  ላልች ሁሇቱ ካምፖች ኮቤ-- ከ25 ሽህ በሊይ እና በኮሌማዩ-- 
ከ37 ሽህ በሊይ ስዯተኞች ሰፍረው የ ሚገ ኙባቸው መዯበኛ ካምፖች ናቸው፡ ፡  የ ስዯተኞች ቁጥር 
እየጨመረ መምጣቱን ተከትል ተጨማሪ አራተኛ መዯበኛ ካምፕ መመስረት አስፈሊጊ ሆኖ በመገ ኘቱ 
በቅርቡ ሄሇዎይኒ በሚባሌ አካባቢ ካምፕ "ሀ" እና "ሇ" በሚሌ ተከፍቶ ከ40 ሽህ በሊይ 
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ሇሚሆኑ ስዯተኞች አገ ሌግልት እንዱሰጥ ሇማዴረግ ዝግጅቶች እንዯተጠናቀቁ በጉብኝታችን ወቅት 
ተገ ሌጾሌናሌ፡ ፡  
 

በመዯበኛ የ ስዯተኞች ካምፕ ውስጥ ሇሚኖሩ ስዯተኞች የ በሰሇ ምግብ ሳይሆን ጥሬ እህሌ እንዯ 
ቤተሰባቸው ብዛት በሬሽን መሌክ እየ ተሰጣቸው ራሳቸው በሚፈሌጉት መሌኩ እያዘጋጁ እንዱመገ ቡ 
እየ ተዯረገ  መሆኑን ከካምፑ ኃሊፊዎችና ከራሳቸው ከስዯተኞች ተገ ሌጾሌናሌ፡ ፡  በነ ዚህ ካምፖች 
የ ሚኖሩ ስዯተኞች ሕይዎትን በአዱስ መሌክ የ ጀመሩ በመሆኑ በአንጻራዊነ ት የ ተረጋጋ ስሜት 
የ ሚስተዋሌባቸው ናቸው፡ ፡   
 

ከዯረቅ ሬሽን በተጨማሪ የ መኖሪያ ዴንኳን፡ የ መጠጥ ውሃ አቅርቦትና የ ህክምና አገ ሌግልት 
ያገ ኛለ፡ ፡  በእምነ ታቸው መሰረትም አምሌኮአቸውን በፍጹም ነ ጻነ ት ያካሂዲለ፡ ፡  ካምፑ የ ተመሰረተው 
በተንጣሇሇ ሜዲ ሊይ ሲሆን፤  ከፍ ካሇ ቦታ ሊይ ሆኖ ወዯ ታች ቁሌቁሌ ሲመሇከቱት መጠሇያዎቹ 
የ ዴንኳን ይሁኑ እንጂ የ ዴንኳኖቹ ዴርዴርና ቅያስ አንዴ መካከሇኛ ሉባሌ የ ሚችሌ የ ከተማ ስፋት 
ያሇውን ስፍራ ያህሌ ይሸፍናሌ፡ ፡   
 

ወዯ ካምፑ የ ሚያዯርሰውን መንገ ዴ ትንሽ ገ ባ ካለ በኋሊ ከመንገ ደ ግራና ቀኝ በረዴፍ ተጠጋግተው 
በተዯረዯሩት ዴንኳኖች ዙሪያና በመተሊሇፊያዎች መካከሌ በአብዛኛው ህጻናት፤ ታዲጊዎችና ወጣቶች 
እንዱሁም ህጻናትን በጎ ናቸው ያቀፉና ላልችን ዯግሞ ከኃሊቸው አስከትሇው ከወዱያ ወዱህ 
የ ሚዘዋወሩ አሇያም በዴንኳኖቻቸው መግቢያ በር ሊይና በመንገ ድች ዲርና ዲር ሰብስብ ብሇው 
የ ሚያወሩ እናቶችና ጎ ሌማሶች አሌፎ አሌፎም ወዯ አዛውንትነ ት የ እዴሜ ክሌሌ የ ተጠጉ በብዛት 
ይታያለ፡ ፡  ብዙዎች ህጻናትና ታዲጊዎች ስብስብ ብሇውና ወዱያና ወዱህ እየ ተሯሯጡ ሲጫዎቱና 
ሲቦርቁ ሲያዩ አካባቢውን በሚገ ባ የ ተሊመደት ይመስሊለ፡ ፡  
 

በመዯበኛ መጠሇያ ካምፖች ውስጥ የ ሚኖሩ ስዯተኞች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር በሰፈሩበት 
አካባቢ ባሇው የ ተፈጥሮ ሃብት ሊይ በይበሌጥም በእጽዋትና ዯን እንዱሁም በአካባቢ ንጽህና 
አጠባበቅ ረገ ዴ ሉያስከትለ የ ሚችለትን አለታዊ ተጽእኖ ሇመቋቋም ምን አይነ ት መፍትሄ ተቀይሷሌ? 
በሚሌ ሇካምፑ ኃሊፊዎች ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቀርቦሊቸው ነ በር፡ ፡  በተሰጠው ምሊሽም ይህ ቅዴሚያ 
የ ታሰበበት ጉዲይ እንዯሆነ ና ሰፋሪዎች ሇማገ ድ የ ዯረቁና የ ወዯቁ እንጨቶችን ብቻ እንዱጠቀሙ 
እየ ተዯረገ  ነ ው፡ ፡  ያም ሆኖ ግን አሌፎ አሌፎ ችግር ማጋጠሙ አሌቀረም፡ ፡  ይህ በመሆኑም 
ሰፋሪዎችን በማማከር የ ማስተማር፤ የ ማሳወቅና የ ማሳመን ሥራ ተጠናክሮ እየ ተሰጠ ነ ው፡ ፡  ከዚህ 
በተጨማሪም የ አካባቢውን የ ተፈጥሮ ዯህንነ ት ሇማስጠበቅ ሰፋሪዎችን በማሳተፍ የ ችግኝ ተከሊ 
እንዱያካሂደና አካባቢያቸውን እንዱንከባከቡ ሰፊ ጥረት በመዯረግ ሊይ እንዯሆነ  ተገ ሌጿሌ፡ ፡  
በላሊም በኩሌ በቀጣይ ሰፋሪዎች ሇምግብ ማብሰያነ ት ባዮ ጋዝ እንዱጠቀሙ ሇማዴረግም ሁኔታዎች 
እየ ተመቻቹ እንዯሆነ  ተመሌክቷሌ፡ ፡   
 

ሰፋሪዎች የ ሚሰፍሩበትን ቦታ መረጣ በተመሇከተም  ቦታው ቀዯም ሲሌ ሕዝብ ያሌሰፈረበትና 
በተሇይም ገ ሊጣ ስፍራና የ ተፈጥሮ ዯንና ሃብት ንክኪና ብክሇት የ ማያስከትሌ መሆኑ፤  እንዱሁም 
ከኗሪዎች ማሇትም ከከተሞችና መንዯሮች የ ተወሰነ  ርቀት ያሇው መሆኑ በቅዴሚያ ይረጋገ ጣሌ፡ ፡  
ከዚህ በተጨማሪም ቦታው ሰፋሪዎች በተቻሇ መጠን በቅርብ ርቀት የ ውሃ አቅርቦት ሉያገ ኙ 
የ ሚችለበት መሆኑ ይታያሌ፡ ፡  ላሊው ሇስዯተኞች ዯህን ነ ት ተገ ቢውን ጥበቃ ሇማዴረግ የ ሚያስችሌና 
ላልች አቅርቦቶችን ሇማዴረስ አካባቢው ያሇው አመቺነ ት ነ ው፡ ፡  ከዚህ ሁለ በተጨማሪ የ ዓሇም 
አቀፍ የ ስዯተኞች አሰፋፈር፤ አያያዝና ጥበቃ ሕግ እንዱሁም ይህን ሇማስፈጸም የ ተቀመጡ መመዘኛዎች 
ግምት ውስጥ እንዯሚካተቱ ተገ ሌጿሌ፡ ፡  በዋናነ ት ይህ ሁለ ከመዯረጉ አስቀዴሞ ግን በቅዴሚያ 
ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመመካከር፤ በውይይትና በመግባባት በእነ ርሱ ፈቃዯኝነ ትና ይሁንታ ብቻ 
ተግባራዊ እንዯሚዯረግ ተመሌክቷሌ፡ ፡   
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በዚህ ረገ ዴም የ ሶማላ ብሔራዊ ክሌሌ መንግሥት ሇሰፋሪዎች የ ሚሆኑ ስፍራዎችን በመስጠትና 
በማዘጋጀት እንዱሁም የ ካምፖችንና የ አካባቢውን ጸጥታ፤ ሰሊምና ዯህንነ ት በማስጠበቅ ረገ ዴ አግባብ 
ካሇቸው የ ፌዯራሌ መንግሥት አካሊት ጋር በትብብር እየ ሰራ መሆኑን በጉብኝቱ ወቅት ከተሰጠው 
መግሇጫ ሇመረዲት ተችሎሌ፡ ፡  የ አካባቢው የ ሃ ገ ር ሽማግላዎች፤ የ መንግሥት አካሊት፤ ህብረተሰቡና 
የ ስዯተኞች ተወካዮች በተሇያዩ የ ጋራ ጥምር ኮሚቴዎች ውስጥ ተሳትፎ እንዲሊቸው ሇማወቅ 
ተችሎሌ፡ ፡  
 

በድል አድ የ ዴንበር ከተማ በኩሌ ቀዯም ሲሌ የ ገ ቡትና አሁንም በመግባት ሊይ ያለት የ ሶማሉያ 
ስዯተኞችን ሇዚህ ስዯት የ ዲረጋቸው ችግር የ መነ ጨው በዋናነ ት በአካባቢው በተከሰተ ዴርቅ ሳቢያ 
ይሁን እንጂ፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አሌሸባብ በሶማሉያውያኑ ሊይ የ ሚፈጽመው ግፍና ኢ-ሰብአዊ  
ዴርጊት ላሊው ምክንያት እንዯሆነ  ራሳቸው ስዯተኞች በምሬት ይገ ሌጻለ፡ ፡  አሌሸባብ የ ሕዝቡን 
ሰሊማዊ ኑሮ በማወክ እያዯረሰ ባሇው ችግር ምክንያትም የ ዴርቁ ሰሇባዎች በሆኑ ሶማሉያውያን ሊይ 
ከፍተኛ አዯጋ በመጋረጡና ችግሩም እየ ተባባሰ በመምጣቱ በዙዎች ወዯ ጎ ረቤት ሃ ገ ራት በይበሌጥም 
ወዯ ኢትዮጵያ ሇመሰዯዴ ተገ ዯዋሌ፡ ፡   
 

የ ኢትዮጵያ መንግሥትም ከሶማሉያ በመሰዯዴ ወዯዚህ የ ገ ቡ ከ120 ሽህ በሊይ ስዯተኞችን በመሌካም 
ወንዴማዊ አቀባበሌ ተገ ቢውን ሰብአዊ እርዲታ እንዱያገ ኙና ዯህንነ ታቸው በአስተማማኝ እንዱጠበቅ 
ሇማዴረግ ከዓሇም አቀፍ ግብረ ሰናይ ዴርጅቶች ጋር በቅንጅት በመስራት ዓሇም አቀፋዊ ግዳታውን 
እየ ተወጣና እንክብካቤ እያዯረገ ሊቸው መሆኑን በስፍራው ጉብኝት ያዯረገ ው የ ጋዜጠኞች ቡዴን 
በተጨባጭ ተረዴቷሌ፡ ፡  ኢትዮጵያ ይህን በማዴረጓም በኢትዮጵያና በሶማሉያ ሕዝቦች መካከሌ ያሇውን 
የ ሕዝብ ሇሕዝብ የ መሌካም ጉርብትና ግንኙነ ት፤ ትብብርና ወንዴማማችነ ት ይበሌጥ እንዯሚያጠናክረው 
ይታመናሌ፡ ፡  ከዚህም ጋር ኢትዮጵያ የ ተሇያዩ ሃ ገ ራት ስዯተኞችን በሰብአዊነ ት ተቀብሊ በመሌካም 
መስተንግድና አያያዝ መብታቸውን አስጠብቃ መያዟ በዚህ ረገ ዴ ዓሇም አቀፋዊ ግዳታዋን በብቃት 
እየ ተወጣች ሇመሆኗ አንደ አይነ ተኛ ማረጋገ ጫ ነ ው፡ ፡   
 

በላሊም በኩሌ ስዯተኞች ኢትዮጵያን እንዯ አማራጭ ወስዯው ወዯዚህ ሲመጡ ሰሊማቸውና ዯህንነ ታቸው 
ተጠብቆ በእንክብካቤ ሉያዙ እንዯሚችለ እምነ ት ይዘው ነ ው፡ ፡  ይህም ሃ ገ ሪቱ ሰሊምና መረጋጋት 
የ ሰፈነ ባት መሆኑን ሇዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ የ ሚያረጋግጥ ተጨባጭ እውነ ታ ሇመሆኑ ማሳያ ነ ው፡ ፡  
የ ዚህ ዴምር ውጤትም የ አካባቢ፤ ክፍሇ አህጉራዊና የ ዓሇም አቀፋዊ ሰሊምን በማስጠበቅና ሰብአዊ 
ቀውስን በማርገ ብ ረገ ዴ ኢትዮጵያ እየ ተጫወተችው ያሇውን ገ ንቢ ሚና የ ሚያመሇክት ነ ው፡ ፡  ከዚህ 
አንጻርም ስዯተኞች በሰፈሩባቸው አካባቢ የ ሚኖሩ የ ህብረተሰብ አባሊት፤ መንግሥታዊና መንግሥታዊ 
ያሌሆኑ አካሊት ሇስዯተኞች ተገ ቢውን ትብርና ሁሇንተናዊ እንክብካቤ በማዴረግ የ እንግዲ 
ተቀባይነ ት አኩሪ ባህሊችንን ማሳየ ት ይጠበቅባቸዋሌ፡ ፡  
 

በመሆኑም ኢትዮጵያ በዋናነ ት ከሶማሉያና ከኤርትራ የ መጡ ስዯተኞችን በመቀበሌ እየ ሰጠችው ያሇው 
እንክብካቤና ሁሇንተናዊ ሰብአዊ ዴጋፍ የ ችግሩን ሰሇባዎች ከመታዯግም ባሇፈ፤  ምንጊዜም ጸንቶ 
ሇሚኖረው የ ሕዝቦች ቀጣይ ግንኙነ ት መጠናከር ትሌቅ ፋይዲ ያሇው ነ ው፡ ፡  ይህም የ ችግሩ ሰሇባዎች 
የ ሆኑ የ ጎ ረቤት ሃ ገ ር ስዯተኞች በክፉ ቀን መጠጊያ ሇሆናቸው ሃ ገ ርና ሕዝብ ቀና አመሇካከት 
እንዱኖራቸው በማዴረግና የ ሕዝብ ሇሕዝብ ትብብርን በማጎ ሌበት መተማመንን ይፈጥራሌ፡ ፡  ሇሶማሉያና 
ሇኤርትራ ስዯተኞች እየ ተዯረገ  ያሇውም ከሰብአዊነ ት ገ ጽታው በተጨማሪ ከዚህ መሰረታዊ መርህ 
የ ሚመነ ጭ ነ ው፡ ፡  በኤርትራ ያሇው መንግሥትና የ ሶማሉያው አሌሸባብ ሇኢትዮጵያ ሕዝቦችና መንግሥት 
ከፍተኛ የ ሆነ  ጠሊትነ ት ያሊቸው ቢሆኑም፤ ጸረ-ዳሞክራሲያዊ ኃይልችንና በተጽእኖአቸው ስር የ ወዯቁ 
ሕዝቦችን ሇያይቶ መመሌከት ተገ ቢ መሆኑን የ ተገ ነ ዘቡት የ ኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝቦች ሇስዯተኞች 
እያዯረጉት ያሇው ዴጋፍ አዴናቆት የ ሚቸረው ነ ው፡ ፡  ይሀም በቀጣይ ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 
የ ሁሊችንም እምነ ት ነ ው፡ ፡  
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የ ጋዜጠኞች ቡዴን በዯርሶ መሌስ ጉዞው አዲር ካዯረገ ባቸው ከተሞች መካከሌም በፊሌቱና ድል አድ 
ከተሞች የ እንግዲ ማረፊያና መኝታ በመፍቀዴ ሊዯረጉት ቀና ትብብር  የ ሁሇቱም ወረዲዎች/ከተሞች/ 
የ መስተዲዴር ኃሊፊዎች በእጅጉ ሉመሰገ ኑ ይገ ባሌ፡ ፡  እንዱሁም የ ስዯተኛ ጣቢያዎችን ስንጎ በኝ 
ገ ሇጻና ማብራሪያ በመስጠት የ ተባበሩን የ ሥራ ኃሊፊዎች በተመሳሳይ ሉመሰገ ኑ ይገ ባሌ፡ ፡    
 

በመጨረሻም ሇመንግሥትና ሇግሌ ሚዱያ ጋዜጠኞች የ ድል አድ የ ሶማሉያ ስዯተኞችን ሁኔታ እንዱጎ በኙ 
እዴለን ያመቻቸው የ መንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት ሉመሰገ ን የ ሚገ ባው ነ ው፡ ፡  ቀዯም ሲሌም 
መሰሌ የ ጉብኝት ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት የ ተሇያዩ የ ሌማት እንቅስቃሴዎችን ማስጎ ብኘቱ 
ይታወሳሌ፡ ፡  ይህ ዓይነ ት አሰራር በቀጣይም ተጠናክሮ ቢቀጥሌ ሚዱያዎች በራሳቸው ተጨባጩን ሁኔታ 
በውሌ ተረዴተው ትክክሇኛ መረጃ ሇማስተሊሇፍ የ ሚረዲቸውን ግብአት የ ሚሰጣቸው ስሇሆነ  ጠቀሜታው 
የ ጎ ሊ ይሆናሌ፡ ፡    
 

     

 

 

 

 

 

 

      


