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መግቢያ፤
በአሁኑ ጊዜ በዚህ ሃገር ውስጥ እንደ ትልቅ ጉዳይ ተደርጎ የሚወራው ስደተኞች ሀገሪቱ የተመሰረተችበትን
መልካም ነገሮች ቀስ በቀስ በማጥፋት ላይ እንደሚገኙ፤ወንጀለኞች እና ጥቅም ፈላጊዎች ብቻ ተደርገው
ይታያሉ። በዚህም የተነሳ ከአየር ማረፊያ እንድንመለስ ተደርገናል፤ እንደ በሽታ አስተላላፊ ለብቻችን
እንድንቀመጥ ተደርገናል። አንዳንድ የዚህ ሃገር ዜጎች ባላቸው የተሳሳተ አመላካከት የተነሳ ህይወታችን
በቀላሉ ለአደጋ እንዲጋለጥ ተደርገናል። አሜሪካ ላለባት የማህበራዊ፤ የሞራል እና የኢኮኖሚ ችግር ዋነኛ
ምንጩ እኛ ስደተኞች ተደርገናል።

እስቲ በመጀመሪያ ለምን እዚህ ሃገር እንደተገኘን እና በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ የምንጫወተውን ሚና
እንመልከት፡
ሰዎች በምን ምክንያት ነው ሃገራቸውን እና አካባቢያቸው በመተው የሚሰደዱት?
አብዛኞቹ ስዳተኞች የተወለዱበትን አካባቢ የሚለቁት በጦርነት፤ ባላቸው የተለየ አመለካከት ጭቆና
ሲደርስባቸው፤ በድርቅ እና የተለያየ ሰበዓዊ መብት ረገጣ ሲደርስባቸው ይሰደዳሉ።
ኑሮ የተመቻቸው እና በነጻነት የሚኖሩ ህዝቦች በሰላም እና በፍቅር ከሚኖሩበት ትውልድ ሀገራቸው
እራሳቸውን እና ቤተሰባቸውን አያፈናቅሉም ፤ ከስደት ጋር ለሚመጡ ከፍተኛ ፈተናዎች እራሳቸውን
አያጋልጡም።

ስደተኞች ምንድን ነው የሚፈልጉት?
መልሱ በጣም አጭር እና ግልጽ ነው።
ስደተኞች የሚፈልጉት ማንኛውም በዓለም ላይ የሚኖር ሰበዓዊ ፍጡር የሚፈልገውን መልካም ነገሮችን
ነው። የሰው ልጆች የትውልድ ሃገራቸውን በመተው የሚሰደዱት፦ነጻነትን፤እኩልነትን፤ ደህንነትን፤የህግ
ከለላን እና የተሻለ ህይወትን ለራሳቸው እንዲሁም ለልጆቻቸው ለማግኘት ሲሉ ነው።
የተሻለ ህይወት እና ነጻነት ለማግኘት ስደተኞች የሚከፍሉት መስዋዕትነት ምን አይነት ነው?
ብዙዎች የተወለዱበትን፤ የሚወዱትን እና የሚያውቁትን በሙሉ በመተው አደገኛ የሆኑ ውቅያኖሶችን፡
የሃገራቸውን ድንበር በማቋረጥ ረጅም የእግር ጉዞዎችን ያደርጋሉ፡ አንዳንዶቹም በመንገድ ላይ ይቀራሉ።
ብዙዎች አስቸጋሪ የሆኑ የኑሮ ሁኔታ እና በደል እየደረሰባቸው ለረጂም አመታት በስደተኞች መጠለያ
ውስጥ እንዲያሳልፉ ይገደዳሉ። አንድ ቀን የተሻለ ህይወት ኖሮን የተጎሳቆለ ሰውነታችንን እናሳርፋለን
በሚል ተስፋ ይኖራሉ ነገር ግን ይሄ የተሻለ ቀን ለአብዛኞቹ በፍጹም ላይመጣ ይችላል ። አንድ
የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ጽህፈት ቤት(UNHRC) ባወጣው ዘገባ 65ሚሊዮን የሚጠጉ
ሰዎች በስደተኝነት ፤ ጥገኝነት ጠያቂ በመሆን እና በገዛ ሃገራቸው ውስጥ ተፈናቀለው እንደሚገኙ ዘግቧል
። የነዚህ ተፈናቃዮች ቁጥር ከጠቅላላ የእንግሊዝ ሀገር ነዋሪዎች የሚበልጥ ሲሆን ወይም የካናዳ፣
የአውስትራሊያ ፣እና የኒውዝላንድ ነዋሪዎች በአንድ ላይ ሲደመር ከዚህ ቁጥር ጋር እኩል ይሆናል። ከዚህ
65 ሚሊዮን ስደተኞ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ህጻናት እና ሴቶች ናቸው።

እስቲ ስደተኞች በአዲሱ ሃገራቸው መልሰው ከተቁቁሙ በኋላ ምን እንደሚሰሩ አሜሪካንን ምሳሌ
በማድረግ እንመልከት
አንድ ከኑሮው የተፈናቀለ ግለሰብ የሚቀጥለውን ህይወቱን የሚያሳልፍበትን ሃገር ተቀባይነት እስከሚያገኝ
ድረስ በህይወቱ ምንም ለውጥ ሳያመጣ ይቆያል፤ ምኞቱ ከተሳካ በኋላ የሚያጠፋው ጊዜ በፍጹም
አይኖረውም።
-የአዲሱን ሃገር ባህል እና ቋንቋ ለመማር ትምህርት ቤት መግባት አለብን፡
-ልጆቻችንን ወደ ትምህርት ቤት በመላክ ተነፍጓአቸው የነበረውን የትምህርት እድል እንዲያገኙ ማድረግ
አለብን
-የሃገሬው ሰው ለመስራት የማይፈልገውን የስራ አይነቶች ተቀብለን እንሰራለን
-የታመሙትን፣ አዛውንቶችን፣ ወጣቶችን እና ህጻናትን እንከባከባለን።
- የግለሰብ ቤት፣ የቢሮ ህንጻዎችን እና የህክምና ቦታዎችን እናጸዳለን።
-የግንባታ እና የእርሻ ቦታ ስራዎችን እንሰራለን

-በጣም አስቸጋሪ በሆኑ የማምረቻ እና የእርሻ ቦታ የሰራተኛ መብቶች በማይከበሩበት ሁኔታ ከጥኋት እስከ
ማታ ያለምንም ማንገራገር እንሰራለን
-ዝቅተኛ ክፍያ ያላቸውን ስራዎች እንሰራለን ።
እነዚህን ሁሉ አስቸጋሪ ስራዎች ሰርተን ገንዘብ በማጠራቀም በሃገር ቤት ያሉ ወገኖቻችንን እንደግፋለን ።
ምናልባት በከፍተኛ የስራ ሀላፊነት ላይ ከተሰማራን ለዚህ ሀላፊነት የበቃነው በመማር ፣ ለትምህእታችን
ትኩረት በመስጠት እና ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ የሚያስፈልገውን ፈተና በማለፍ ተወዳድረን እንጂ
ማንም ስደተኛ ስለሆን የተለየ አስተያየት አድርጎልን አይደለም። የትኛውም መስሪያ ቤት አንድ ሰው ብቁ
ሳይሆን ስደተኛ ስለሆነ ብቻ ስራ ይቀጥራል ሲባል ተሰምቶም አይታወቅም። ይህንን ሁሉ ነው እኛ
ስደተኞች የምንሰራው።
ለዚህ ሃገር የምናበረክተው አስተዋጾ ምንድን ነው?
አሚሪካ ስላደረገችልን ከለላን እና ስለሰጠችን ነጻነት ምስጋነችን ከፍተኛ ነው። ይህንኑ ለማስከበር
ልጆቻችን በሃገሪቱ ውትድርና አገልግሎት ውስጥ በመግባት የዜግነት ግታዴቻውንበመወጣት ላይ
ይጋኛሉ።
ልጆቻችን ብቁ ዚጋ እንዲሆኑ እና የበኩላቸውን አስተዋጾ እንዲያደርጉ እያስተማርናቸው እንገኛለን።
ወጣት ኢትዮጵያውያን በመላው አሜሪካ ውስጥ በህክምና፣ በምህንድስና፣ በንግድ ፣ በሳይንስ እና
በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የስራ ምድቦች በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
የሚጠበቅብን ግብር እንከፍላለን።
የሃገሪቱን ህጎች እናከብራለን።
የንግድ ድርጅቶችን በመክፈት ለምንኖርበት አካባቢ አገልግሎት በመስጠት ላይ እንገኛለን።
በምንኖርበት እና በምንሰራበት ሁሉ መልካም አስተዋጽኦ እናበረክታለን።
ይህንን ሁሉ ነው እኛ ስደተኞች የምናበረክተው;።

የዚህ ዓመት አለም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓል ዋነኛ መፈክር “ለውጥን አትፍሩ” የሚል በመሆኑ
እያንዳንዳችን ይህን ለውጥ ለማምጣት ምን ማድረግ እንችላለን?
በመጀመሪያ እና በዋነኛነት በስደተኞች ላይ የሚሰነዘረውን መጥፎ አመለካከትን ሁሉ በቁርጠኝነት
መዋጋት አለብን። ዛሬ በእስልምና እና በሜክሲኮ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ቢሆንም በፍጹም
እንደማይመለከተን በመሆን እራሳችንን ማታለል አይገባንም። እነዚህ ጣቶች ነገ በእኛ ላይ አይሰነዘሩም
ብለንም ማሰብ አይገባንም። ሁላችንንም ‘ነግ በኔ’ የሚለውን የሃገራችንን አባባል ማስታወስ ይገባናል ዛሬ
በሌሎች ስደተኞች ላይ የሚደረገው ሁሉ ነገ በሁላችንም ላይ እንደሚደገም ማወቅ አለብን።
የናዚ ተቃዋሚ እና የሀይማኖት ሰው የሆነው ማርቲን ኒሞለር እንደተናገረው።
“ በመጀመሪያ በሶሻሊስቶች ላይ ተነሱ እኔ ግን ምንም አልተናገርኩም, ምክንያቱም እኔ ሶሻሊስት
አልነበርኩም እና ፤ ቀጥሎም በሰራተኛ ማህበራት ላይ ተነሱ, አሁንም ምንም አልተናገርኩም ምክንያቱም
እኔ የሰራተኛ ማህበር አባል አልነበርኩም፤ ቀጥሎም በአይሁዶች ላይ ተነሱ, አሁንም ምንም አላልኩም ,
ምክንያቱም አይሁድ አልነበርኩም እና, በመጨረሻም በኔ ላይ ሲነሱ ለኔ የሚቆምልኝ ሰው ጠፋ”
በአሁኑ ጊዜ እዚህ አገር ላሉ የማህበራዊ እና የኢኮኖሚ ችግሮች ምንጭ ተደርገን እንታያለን።
ታሪካችን የሚነገረው እና የሚጻፈው ስለ እኛ ምንምበማያውቁ ሰዎች ነው የኛ የስደተኛነት ታሪክ መጻፍ
እና መነገር ያለበት በእኛው በራሳችን መሆን አለበት።
ወደ እዚህ ሀገር የመጣነው መልካም ያደረጉልንን ለመጉዳት አይደለም። እኛ ለወረራ ወይም ወንጀል
ለመፈጸም አልመጣንም , እኛ ፋብሪካዎች፣ የብረት ማምረቻዎች ወይንም የከሰል ማዕድን ማውጫዎች
እንዲዘጉ አላደረግንም። እኛ የሌሎችን ስራ ለመንጠቅ አልመጣንም። እኛ የእጽ አዘዋዋሪዎች ወይም ደም
መጣጭ ተባዮችም አይደለንም ወይም የዚህ ሀገር ኢኮኖሚ እንዲጎዳ አላደረግንም። ሀገራችንን
የለቀቅነው በተፈጸመብን በደል ነው፤ የተሰደድነው አምባገነኖችን በመሸሽ እና ነጻነትን፣ ዲሞክራሲን
በመፈለግ ነው። ስለሆነም እነዚህን ያገኘናቸውን መብቶች ከማንም በላይ እናከብራለን፡ ምክንያቱም
አጥተን ያገኘን ነንና።
እኛ ሴቶች የህብረተሰቡ የልብ ትርታዎች ነን፡ ይህም ስለሆነ ይህንን ሀይል ለውጥ በማምጣት
ላይእንድናውለው ያስፈልጋል።
የስደት ታሪካችንን መንገር ብቻ በቂ አይደለም ፡ ከሌሎች ስደተኞች ጋር በግልም ሆነ በጋራ ተደራጅተን
ሃይል በመፍጠር ከተበደሉ ወገኖቻችን ጋር በመተባበር ለፍትህ እና ለእኩልነት በአንድ ላይ መቆም
አለብን።ስለዚህ በግልም ሆነ ተደራግተን ያለፍርሀት ከፍትህ ጎን መቆም አለብን።
በመጀመሪያ ወደዚህ ሀገር ከመጡት እኩል እቺን ሀገር እንወዳለን፣ ህግን እናከብራለን፣በሁሉምመስክ
የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ባጠቃላይ የኛ ወደ አሜሪካ ያደረግነው ጉዞ እና ለዚች ሀገር
ያበረከትነው ሁሉ በታሪክ መዝገብ ላይ ቦታ ሊኖረው ይገባል። ይህም እንዲሆን እኛ ለውጥን ሳንፈራ
ለለውጥ ካልታገልን, ማንም ሰው የእኛን አስተዋጾ በታሪክ መዝገብ ላይ አያሰፍረውም

