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የተደበቁየተደበቁየተደበቁየተደበቁ    እውነቶችእውነቶችእውነቶችእውነቶች    !!!!    

የህግየህግየህግየህግ    ከለላከለላከለላከለላ    ያጣንያጣንያጣንያጣን    ዜጎችዜጎችዜጎችዜጎች    እናእናእናእና    በበበበህጋዊህጋዊህጋዊህጋዊ    የስራየስራየስራየስራ    ኮንትራትኮንትራትኮንትራትኮንትራት        

ወወወወደደደደ    ሳውዲሳውዲሳውዲሳውዲ    አረቢያአረቢያአረቢያአረቢያ    እየገቡእየገቡእየገቡእየገቡ    ያሉትያሉትያሉትያሉት    ኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያንኢትዮጵያውያን    አአአአበሳበሳበሳበሳ    . . .!. . .!. . .!. . .!    

ክፍል 11 

        ነቢዩ ሲራክ - ከሳውዲ አረቢያ 

እግረእግረእግረእግረ    መንገድመንገድመንገድመንገድ    ....    ....    ....    የበጋው ሐሩር ከሚያንቀለቅላት ከአረባዊቷ ሀገር ከሳውዲ አረቢያ የከበረ ሰላምታየ 
ይድረሳችሁ ! ገና ከማለዳው ከ30 ዲግሪ ይጀምርና እኩለ ቀን ላይ ወደ 47 ዲግሪ የሚደርሰው የዘንድሮው የሳውዲ 
አረቢያ የሙቀት መጠን ዘግየት ብሎ ቢመጣም ትንፋሽን መቁረጥ ጀምሯል ! እኩለ ቀን ጸሃይ አናት ላይ ስትሆን ላፍታ 
ወጣ ብሎ እንኳ ስራን መከወን አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ በወደብ ከተማዋ በጅዳ ከወደ ጸሃይ መውጫ የበርሃው ደረቅ አየር ፤ 
ከወደ ጸሃይ መግቢያ በኩል ኩል መስሎ ከተንጣለለው ቀይ ባህር እየተመመ የሚመጣው የባህር ወበቅ የተቀላቀለበት 
ነፋስ ጋር ሲቀላቀል ፊትን እንደ ወላፈን ይገርፋል ! ይህንን ከግምት በማስገባት ይመስላል የሳውዲ መንግስት በተለያዩ 
የሃገሪቱ ክፍሎች ለጸሃይ በተጋለጡ የመስክ ስራዎች የተሰማሩ ማናቸውም ዜጎች ከእኩለ ቀን ጀምሮ ጸሃይ በረድ 
እስኪል ስራን እንዳይሰሩ ህግ ወጥቶ በዚህ መሰራት ከተጀመረ ወር ደፍኗል ! ይህ በጀ እንጂ በመስክ ስራ የተሰማሩ 
ወገኖችን ጤና ባወከ ነበር !   

   በክፍል አስር መጣጥፌ ወደ ሳውዲ በህገ ወጥ መንገድ ቀይ ባህርን ተሻግረው የየመንንና የሳውዲን ድንበር ጥሰው 
በመግባት " አተርፍ ባይ አጉዳይ" ሆነው ወደ ሃገራቸው ስለተመለሱ ወንድሞች ሽኝት በሚል ርዕስ ስር ያወጋኋችሁን  
የምትዘነጉት አይመስለኝም፡፡ ይህን መጣጥፍ ለንባብ ካበቃሁ ወዲህ በርካታዎች ድጋፋቸውን ፤ ጥቂቶች "ችግሩ ብቻ 

ለምን ትጽፋለህ ! ትኩረትክን ለምን ወደ ደግ ደጉ አታዞርም !" የሚሉ ደጎች 
አጋጥመውኛል፡፡ "መረጃ እናካፍልህ" ያሉኝ በባህር መጥተው የተሳካላቸው 
ጥቂቶች የማይባሉት " ያለፍን ያገደምንበትን ፤የወጣን የወረድንበትንና 
ከመስማት በአይናችን ብሌን ያየነውን እንንገርህ ! ጻፈው. . ." በሚል 
ተነሳስተ አስገራሚና አሳዛኝና የማይታመነውን የተደበቀ የባህር ላይ የጉዞ 
ታሪካቸውን ከሚነግሩኝ አስከፊ ታሪክ እያጫዎቱኝ እንኳ ስሜቱ በፊታቸው 
እየተነበብኝ ሰቆቃቸውን መሰማት ችያለሁ፡፡ ከእኒህ የክፉ መከራ በመሆኑ 

ተመክሮው ለቀረነው አስተምሮት ይኖረዋልና ጊዜ ሳገኝ የምመለስበት ይሆናል! ለተሰጠኝ ድጋፍ፤ ምስጋና፤ አስተያየት፤ 
ምክርና መረጃ ግን ምስጋናየ ከፍ ያለ ነው !  

     ስንበደልስንበደልስንበደልስንበደል    ስንገፋስንገፋስንገፋስንገፋ    ማንማንማንማን    ይከራከርይከራከርይከራከርይከራከር    ! ! ! ! ማንስማንስማንስማንስ    መብታችንመብታችንመብታችንመብታችን    ያስከብርያስከብርያስከብርያስከብር    . . . . . . . . .?.?.?.?  በቀጣይነት አነሳዋለሁ ብየ 
ያሰብኩት በምዕራባዊው የሳውዲ አረቢያ ክፍል በጅዳና አካባቢው ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ይዘን በከተምን ነዋሪዎች 
ዙሪያ በተደበቀው እውነት ዙሪያ ነበር ! እንደ ህገ ወጥ ነዋሪው ሁሉ በህጋዊ ነዋሪውም ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮች 
በርካታ ናቸው ፡፡ ህግ ስርአትን አክብረውና ተጠንቅቀው ለሚኖር ሳውዲ አረቢያ ስራን ሰርቶ ራስንና ቤተሰብን መደገፍ 
ይቻላል፡፡ ህግ ጥሶ መኖር ብዙ አያስኬድም፡፡ ህግ መጣስ ከሚያደርሰው አደጋ በተጓዳኝ ህግ አክብረውና በሰላም 
ሰርተው የሚኖሩት ዜጎችን ክብር እያስገፈፈ ስማችን አጉድፎታል፡፡ ህግ ጥሶ ተሽለክሉኮ ለጊዜው መስራትና ማምለጥ 
ቢቻልም አብዛኞች በህግ አስከባሪዎች እየተያዙ ወህኒ ይወርዳሉ፡፡  ሳውዲ አረቢያ የምትታደርበት የእስልምናው የሸሪአ 
ህግ የየትም ሃገር ዜጎች ቀለምና ፤ሃይማኖትና ዘር ሳይለያቸው መሰረታዊ መብቶቻቸው እንዳይጣሱ አጥብቆ ይከላከላል፡
፡ ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ከመስማት ባሻገር በእማኝነት ያየኋቸውን ምሳሌዎች አንድ ሁለት ብየ ልጠቃቅስ . . . 

ግራግራግራግራ    እጁንእጁንእጁንእጁን    ያጣውያጣውያጣውያጣው    ወንድምወንድምወንድምወንድም. . . . . . . . . . . .    የወንድም ጀማልን ታሪክ ቀንጨብ 
አድርጌ ላጫውታችሁ፡፡ ጀማል ቢበዛ የ25 አመት ልጅ ይሆናል፡፡ ኑሮን 
ለማሸነፍ ቀይ ባህርን ቆርጦ የየመንና የሳውዲን በርሃ ገፍቶ ሳውዲ ጅዳ የገባ ህገ 
ወጥ ስደተኛ ነው፡፡ ህገ ወጥም ሆኖ በሰው በሰው ባገኘው ብስኩት ፋብሪካ 
የቀን ስራ በጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያልጠበቀው አደጋ ገጠመው፡፡ 
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በማለዳው ስራ ገብቶ ማሽኖችን ሲያጸዳዳ ሳያስበው ማሽኑን አስነሳውና ግራ እጁ በማሽን ውስጥ ገብቶ ተደፈጠጠ፡፡ 
በማሽኑ የተያዘው የጀማል እጅ ለማውጣት በተደረገው ግብግብ ከአንድ ሰአት በኋላ ማሽኑ ስፈታ ጣቶቹ ጨርቅ ሆነው 
ወጡ፡፡በጥድፊያ ወደ መንግስት ሆስፒታል ተወስዶ ህክምና ከሚደረግበት ሃኪም ቤት ሆኖ ደወለልኝና አገኘሁት፡፡ 
ጀማል እንዲያ ከህመሙ ባያገግምና ቁስሉ ጠገን ሳይልለት ህገወጥ በመሆኑ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደ፡፡ ጉዳዩን ለጅዳ 
ቆንስል መስሪያ ቤት አሳውቀን  በአምባሳደሩ መልካም ፈቃድ በቆንስል ደብዳቤ የዋስትና ደብዳቤ ከእስር ወጥቶ 
ህክምናውንና ጉዳዩን እንዲከታተል ተደረገ፡፡ ህክምናውን እየተከታተለ እጁ ከተቆረጠበት ፋብሪካ ባለቤት ጋር 
የሚደረገውን የካሳ ድርድር ተጀመረ፡፡ በጉዳዩ ላይ የቆንስል ተወካይ እንዲገኝ በጠየቅነው መሰረት ጉዳይ ፈጻሚው 
ቢገኙም ደብዳቤን ከማድረስና ከማስተርጎም ባለፈ የሃገሪቱን የህግ ስርአት አጣቅሰው የማይሞግቱት ጉዳይ ፈጻሚ 
መሆናቸውን ታዘብን፡፡እናም የሚፈይዱት ጉዳይ ፈጻሚው ገለል ተደርገው ህግ አዋቂና የሰባዊ መብት ተከራካሪዎች ጋር 
በተደረገ ምክክር ድርድር ጀማል የጉዳቱን ካሳ ለማግኘት የቻለበትን ሁኔታ ለመታዘብ ችያለሁ፡፡ ልብ ይበሉ ! ጀማልን 
ካሳ የከፈሉት ሳውዲ የፋብሪካ ባለቤት ክፍያውን የፈጸሙት ጀማል ሆን ብለው በመጉዳታቸው ሳይሆን በድርጅታቸው 
በደረሰበት አደጋ ብቻ ነው፡፡ ይህ ለስኬት የበቃ ሂደት በግለሰቦች ትብብር በተደረገ የሽምግልና ድርድር የተገኘ ውጤት 
እንጅ የመንግስት ተወካዮች ለፍትህ መከበር ተግተው በመቆማቸው የተገኘ ስኬት አለመሆኑን ልብ ልንለው ይገባል፡፡ 
ከዚህ ጎን ለጎን ይህ ሂደት ሰዎች ህጋዊ ሆኑ አልሆኑ በደል ከደረሰባቸው በሰውነታቸው በሚደርስባቸው በደል 
መከላከል የሚችል የህግ ስርአት መኖሩን የሚጠቁም  ይመስለኛል !  

 እናትናእናትናእናትናእናትና    ብላቴናብላቴናብላቴናብላቴና    ልጇልጇልጇልጇ    ለስድስትለስድስትለስድስትለስድስት    አመታትአመታትአመታትአመታት    በሆስፒታልበሆስፒታልበሆስፒታልበሆስፒታል. . .. . .. . .. . . ከስድስት አመት በፊት ድክ ድክ የሚል 
ህመምተኛ ልጇን ይዛ ወደ አንድ ታዋቂ የግል ሆስፒታል ለምርመራ አመራች. . .ከምርመራ በኋላ ህመሙ በአነስተኛ 
ቀዶ ጥገና ይድናል በመባሏ እናት ቀዶ ጥገናው እንዲደረፍ በፈቀደችው መሰረት ህክምናው ተጀመረ፡፡ ብዙም ሳይቆይ 
ግን ቀዶ ጥገና ያስደረገባችው እናት በህክምና ላይ በተፈጠረ ስህተት ልጇን በዚያው ሆስፒታል ላለፉት ስድስት 
አመታት በማስታመም እንዳለችና በልጇ ላይ ለተፈጸመው ግፍ ፍትህ ታገኝ ዘንድ ጉዳይዋን ይዞ ፍርድ የሚያሰጣት 
አጥታ በመባዘን ላይ እንዳለች እንባዋን እያዘራች የተናገረቸው በቅርቡ ሳውዲ አረቢያ ለጉብኝት መጥተው የነበሩት 
ሚኒስትር ጁነዲን ሶዳ  ባሉበት ነበር፡፡ ይህች እህት ላለፉት ስድስት አመታት ከጅዳ ቆንስል መስሪያ ቤት ጀምሮ 
የመንግስት ሃላፊዎችን በር ብታንኳኳም የሚደርስላት እንዳጣች በምሬት ተናግራለች፡፡ ይህች እህት ግፍ ቢደርስባትም 
ግለሰቦችንም ሆነ የመንግስት አካላትን ድጋፍና መንገድ አመላካች በማጣቷ ፍትህና ርትዕን ማግኘት አልቻለችም፡፡ ይህ 
ች እህት ተበድለው ፍትህ ላላገኙና ህግ ወዳለበት ቦታ የሚያደርሳችው አጥተው ለሚባዝኑት ወገኖቻችን ምሳሌ ናት !   

በግፍበግፍበግፍበግፍ    የጠፋችየጠፋችየጠፋችየጠፋች    ህይወትህይወትህይወትህይወት    . . . . . . . . . . . .     ባል የስድስት ወር እርጉዝ ሚስት ሆድ እቃዋ አካባቢ የሚሰማት ህመም 
እየጠና ስትቸገር አንድ ቀን ማለዳ ሚስቱን ይዞ ወደ አንድ የግል ሆስፒታል አመራ፡፡ ባል ሚስቱን ሲያስመረምር የሃሞት 
ከረጡት እንዳለባትን ይህም በቀላል ቀዶ ጥገና እንዲሚከወን በዶርክተሩ ተነግሮት የተባለውን ገንዘብ አስይዞ ቀዶ 
ጥገናው ተከወነ፡፡ ባል ሚስት ከምትሰቃየው ደዌ ተገላግላ  ትወጣለች ብሎ የሚስትን ከማደንዘዣ መንቃት በጉጉት 
ሲጠብቅ ሚስት መንቃት ተሳናት ! አንድ ቀን አለፈ. . . ሌላ ቀን ተደገመ፡፡ ሌላ ቀዶ ጥገና ያስፈልጋል አሉትና ያም ሆነ፡
፡ ሚስት ግን አሁንም ከአምስት ቀናት በኋላ መንቃቷ ቀርቶ ትናፋሿ ጭል ጭል ይል ገባ . . . ባል ሁኔታውን ሲከታተል 
በማደንዘዣ አሰጣጥ ግድፈት የልጅ እናቱ ከነቅሪቷ ለአደጋ መድረጓን ደረሰበት. . .እኔም ይህኔ ነበር ጉዳዩን ሰምቸ 
በቦታው ተገኘሁ፡፡ ከሆስፒታሉ ደርሸ ጧ ብላ የተዘረጋች የማትሰማ የማትናገረውን እህትን በድንገተኛ መርጃ ክፍል 
አየኋት ! በህይወቴ ከማይረሱኝ አስደንጋጭና አሳዛኝ ትዕይንቶ የማልረሳው አጋጣሚ ነበር !  እናም ወደ ቆንስል መስሪያ 
ቤቱ ሃላፊዎች ደውለን ጉዳዩን አሳወቅን ፡፡ ውሎ አድሮ ቢሆን አንድ ዲፕሎማት መጥተው ጉዳዩን ለመታዘብ ቻሉ፡፡ 
ከሳምንት በኋላ የዚህች እህት ዜና እረፍ ለባል ቤተሰቦችና ጉዳዩን በቅርብ ለምንከታተል ተነገረን. . . አበቃ ! በእግሯ 
የገባች እህት ሬሳ በቃሬዛ ተረክቡ ተባለ !  ባል "እንዴት ሆኖ ? አሟሟቷ ይነግረኝ ?" በሚል ሆስፒታሉን ቢሞግትም 
የረባ መልስ በማጣቱ ከወር እንግልት በኋላ ሚስቱን አፈር አልበሶ እልህ አስጨራሹን ሙግት ተያያዘው፡፡ ያለ መንግስት 
ተወካዮች ድጋፍ እጣ ነብሱን ትልቁ ሆስፒታል ያደረሰብትን በደል በጤና ጥበቃ ሚኒስትር አጣሪ ኮሚቴ በኩል እስከ 
መጨረሻዋ ሰአት ታገለ ! ከእልህ አስጨራሹ እንግልት በኋላ ልክ በአንድ አመቱ የዛሬ ሁለት ወር አይሆነም የተባለው 
ሆነ ! ሚስት በህክምና ስህተት ህይወቷ ማለፉን በጤና ጥበቃ በተሰየመው አጣሪ ኮሚቴ አረጋግጦ ብይን ተሰጠ ! 
ላለፈው የዚያች ምስኪን ህይወት ሆስፒታሉን ጨምሮ በዋናነት ዶክተሩና ማደንዘዣ ሰጭ ሃኪሞች ላጠፉት ጥፋት ካሳ 
ይከፍሉ ዘንድ ተወሰነ ! ይህንንም እንኳንስ የመንግስት ተወካዮች ተራ ዜጎች ሃቅን ይዘው መግፋት ከተቻሉ መብትን 
ማስከበር እንደሚችል እንዲመለከቱ ለአምባሳደር መርዋን በድሪን ባቀረብኩላቸው ጥያቄ መሰረት የፍርዱን ሂደት 
ለመመልከት ችለዋል፡፡ በመንግስት ሃላፊዎች ድጋፍ በሌለበት ሁኔታ በባለጉዳዩ ጥንካሬ ፍትህ መሰጠት መቻሉ 
ለቀሪዎች በተለይም ለቆንስል ሃላፊዎች ትምህርት መሆኑ አንባሳደሩ በአግባቡ ያጤኑት ይመስለኛል፡፡ ከዚህ አልፎ 
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ተርፎ የመንግስታችን ተወካይ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ መሰል በፍርድ ሂደቱ መገኘት መቻል አይተነው የማናውቅ 
አጋጣሚ ነበርና እርካታችን ወሰን አጣ፡፡ በፍርድ ሂደቱ መገኘት በውሳኔው ላይ ይግባኝ ያሰሙት የሆስፒታል ሃላፊዎች 
ውሳኔውን ባይቀበሉ ሊከተልባቸው የሚችለውን ጫና የአንባሳደሩ መገኘት በግልጽና በአጽናኦት እንዲመረምረው 
አድርጎታል፡፡ ይህም ዜጎች ተስፋ ሳይቆርጡ ሃቅን ይዘው ያለመስልቸት ከገፉበት ፍትህ እንደማትጓደል ሲያሳይ 
ተድጋጋሚ ድጋፍ ተጠይቆ ምላሽ ላልሰጡት የጅዳ ቆንስል የቀድሞ አመራሮች ጸጸት ፤ እንደ ጉዳይ ፈጻሚ ለዜጎቻቸው 
ድጋፍ ለማድረግ ቅንነት በማሳየት ላይ ላሉት ለአዲሱ አምባሳደር መርዋን ደግሞ ታላቅ ተመክሮ ይሆናል የሚል ሙሉ 
እምነት አለኝ !      

   ከላይ በምሳሌነት ያነሳኋቸው ምሳሌዎች እየሆነ ያለውን ገላጭ ከሆኑ መልካም ነው፡፡ ነገሩ ጠቅላል ለማድረግ ህገ 
ወጥ ሆኑም አልሆኑ በሰዎች ላይ የሚደርሱ በደሎች ፍትህን ያገኛሉ፡፡ ይህን በተግባር ለማየት ግን የዜግቹን መብት 
የማስከበር ሃላፊነት ያለባቸው የዲፕሎማት መስሪያ ቤቶች በዜጎች ላይ ከአሰሪዎች የሚጀምረው የመብት ጥሰት 
ተከታትለው የማስፈጸም ሃላፊነታቸውን ሲወጡ ከመቻላቸው ላይ ነው፡፡ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ ያለፍን ያገደምንበት 
ተሞክሮ የዜጎች መብት በተደጋጋሚ ሲጣስ ጠያቂ መንገድ አመላካችና ተጣቂ የማጣት አበሳ አንገላቶናል መፍትሄ 
ሊፈለግለት ይገባል፡፡  የመብት ማስጠበቅ ነገር ሲነሳ ሞልቶ ከተፈው ለምሳሌ ያህል ጥቂቱን በምሳሌነት አነሳሁ እንጂ 
በጅዳ ቆስንል ዙሪያ የነዋሪው መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችን እጅግ በርካታ ናቸው፡፡ በሙስናና በኪሳራ ከሚዋትተው በጅዳ 
ኮሚኒቲ ዙሪያ የሚስተዋለው ምስቅልቅል ጀርባ በስሩ የሚተዳደረውን 1900 ተማሪዎች የሚያስተናግደውን ት/ቤት 
የገዘፈ ችግር አለበት፡፡ ባሳለነው ሁለት ወር በመቶ  ሺህ የሚቆጠር ነዋሪ ባለበት ሃገር 300 የማይሞሉ አባላት 
በተገኙበት ምርጫውን አሳልጦ ለማለፍ ብቻ በኮሚኒቲው በተወለጋገደ የሂሳብ አሰራርን ከሰረ የተባለው በሚሊዮን 
የሚቆጠር የህዝብ ገንዘብ አነጋጋሪ ጉዳይ ነው፡፡ የኪሳራ ትርፍ ሪፖርቱ ጋር ተፋጥጫ ብሰነብትም ሊታመን የማይቻል 
ነገር ይስተዋላል . . . 700 ሺህ ሪያል የሚጠጋው ጎደለ የተባለው ገንዘብ አጎዳደል ሳይታወቅ ፤ሌላው ቀርቶ አጥፊው 
ይቅርታ ባልጠየቀበት ሁኔታ የመንግስት ሃላፊዎች ባሉበት ሁኔታ የኪሳራውን ጉዳይ በእጅ ማውጣት "በአፉሊላህ" 
በይቅርታ መታለፉ በእርግጥም ግራ ያጋባል ! . . . በቆንስሉ አነሳሽነት ለሚሊኒየም ሃውልት ግንባታ የወጣው ገንዘብም 
መዳረሻው የለም ! ሃውልቱም አልቆመም !. . . ለቆንስል መስሪያ ቤቱ መዝገብ ቤትና የኮሚፒውተር ማደራጃ የተሰጠው 
የህዝብ ገንዘብ በስራ ላይ ስለመዋሉ የሚታወቅ ነገር የለም. . . ኮሚኒቲው ለልማት ማህበራት ቤት ማሰሪያ የከፈለው 
የህዝብ ገንዘብ መድበስበስ ግራ ያጋባል . . . ከኮሚኒቲው ወጣ ስንል የሚታየው ግልጽነት የማይታይበት አሰራር 
ነዋሪው ከመንግስት ጋር ተባብሮ ሌላው ቀርቶ በማህበራዊ ችግሮቹና በልጆቹ ት/ቤት ዙሪያ እንዳይመክር አድርጎታል! 
በልማት ማህበራት በኩል የሚታየው ተጠያቂነት የጎደለው አሰራር. . 
. በሴቶች ማህበር ስም የተሰበሰበው ገንዘብና ቁሳቁስ የገባበት 
ሳይታወቅ አዲስ ማህበር ለመመስረት የሚደረገው የማደራጀት ጣጣ 
ምንጣጣ. . . በኦሮሞ ልማት ማህበር በኩል በኢንቨስትመንት ስም 
በተቸበቸውበው መሬትና ጥቂቶችን ቱጃር አድርጎ አብዛኛውን 
የደቆሰበት አካሄድ. . . ሁሉም የተደበቁ እውነቶች ናቸው ! 
መነጋገሪያነቱ ወሬ ከሚደምቅበት ከካፍቴሪያው አልፎ ተርፎ የጓዳ 
ጎድጓዳ መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳዮች ከሆነ ከራርሟል. . . ዘንድሮ እንዳሻ 
የፓስፖርት እድሳት አገልግሎት ማግኘቱ ቀርቷል፡፡ ፓስፖርት 
ለማሳደስ ለወራት መንገላታት እየተለመደ ነው ፡፡ በፓስፖርት አለመታደስ የእረፍት ጊዜያቸውን ያባከኑ ስራቸውን 
ባሰቡትና ባቀዱት መንገድ ማስኬድ ያልቻሉት ቁጥር በርካታ ነው፡፡  . . .ይህና ይህ መሰሉ ቀልቤን ስቦታልና በዛሬው 
መጣጥፊ አንድ ብየ ልጀምረው ዝግጅቴን ባጠናቅቅም ጊዜ የማይሰጥና ትኩረት የሚሻው ጉዳይ አጋጥሞኛልና 
የማመራው ወደዚያ ነው. . . ሳውዲ እየገቡ ስላሉ ወደ 30.000 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን የኮንትራት ሰራተኞች ጉዳይ !  

 የድሃየድሃየድሃየድሃ    ሃገራትሃገራትሃገራትሃገራት    የቤትየቤትየቤትየቤት    ኮንትራትኮንትራትኮንትራትኮንትራት    ሰራተኞችናሰራተኞችናሰራተኞችናሰራተኞችና    በበበበሳውዲሳውዲሳውዲሳውዲ        . . .. . .. . .. . . በነዳጅ ዘይት በአለም ተወዳዳሪ 
ያለተገኘላት ሳውዲ አረቢያ አባወራዎች በየአመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሩቅ ምስራቅ የኢንዶኖዥያ፤ የፊሊፒን ፤ 
የሲሪላንካ ፤የባንግላዲሽና የመሳሰሉትን የድሃ አገራት ለዜጎች ግልጽ የሆነ መደራደሪያ የስራ ውልን በመስማማት 
ዜጎቻቸውን ወደ ሳውዲ አረቢያ ይልካሉ፡፡ በዚህ ረገድ በአብዛኛው ለስራ የሚገቡ ዜጎች ሰርተው ቤተሰቦቻቸውን 
በመደገፍ ራሳቸው መለወጥ የቻሉት ቁጥር ከፍ ያለ ነው፡፡ በአንጻሩ አልፎ አልፎም ቢሆን በኮንትራት በገቡት 
ሰራተኞችና በአሰሪዎቻቸው በሚፈጥር አለመግባባት የዜጎቻቸውን መብት ለማስከበር በቆሙ ሃገራት መካከል 
አለመግባባት ሲፈጠር ይስተዋላል፡፡ ይህን ችግር ለመፍታት በሰራተኛ አቅራቢ ሃገራትና በሳውዲ መንግስት መካከል 
ተደጋጋሚ የደመወዝ ማሻሻያና የመብት ማስከበር ድርድሮች ይደረጋሉ፡፡ የሩቅ ምስራቅ ሃገራቱ የዜጎቻቸውን መብት 
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ለማስከበር በሚያደርጉት ድጋፍና ያላሰለሰ ጥረት ለዜጎቻቸው የስኬት የስራ ጊዜ የተሳካ ሲያደርገው ይስተዋላል፡፡ ያም 
ሆኖ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በዋና ሰራተኛ አቅራቢዎች በኢንዶኖዥያና በፊሊፒንስ መንግስትታት ለሳውዲ አረቢያ ሰራተኛ 
ተቀባዮች ያቀረቧቸው መስፈርቶችና በዜጎች መብት ጥበቃ ዙሪያ ስምምነት ባለመደረሱ የተነሳው አለመግባባት ማሰሪያ 
ጠፍቶለት ግንኙነታቸውን እንዲቋረጥ አድርጎታል፡፡ ሃገራቱ የቆየው የስራ ውል ስምምነታቸውን ማቋረጣቸው በያዝነው 
ወር መጀመሪያ ይፋ ሆኗል ! ካሳለፍናቸው ጥቂት ወራት ወዲህ የተነሳውን 
የመብት ማስከበር እሰጣ አገባ ተከትሎ የስራ ውሉ ሲሰናከል ሳውዲወች 
የዜጎቻቸውን የሰራተኛ አቅርቦት ጥያቄ ለማሟላት ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያን  
ያዞሩ ዘንድ ተገደዋል፡፡ ሰራተኛ ማስገባቱ በይፋ ከመነገሩ አስቀድሞ 
ቢጀመርም በስውዲ አረቢያና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የሰራተኛ 
ውል(ካለ) ስለ ተስማሙበት ዝርዝር ውል  የሚታወቅ ነገር የለም፡፡ ብቻ 
በቪዛ ንግድ የተካኑት ሳውዲዎች ከኛዎቹ ሰራተኛና ሰራተኛ አገናኝ (ደላሎች) 
ጋር በሚያደጓቸው የአየር ባየር ስምምነቶች በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎቻችን ወደ 
ሳውዲ አረቢያ መግባት መጀመራቸውን የሰማሁት ግንቦት ልደታ ዋዜማ 
ሰሞን ነበር፡፡ ሳውዲዎች ኢትዮጵያውያን የኮንትራት ሰራተኞችን ከረመዳን ጸሎት በፊት  በፊት በተቻላቸው ፍጥነት 
ለማስገባት መጣደፋቸውን በአረብኛና በእንግሊዝኛ የሚታተሙት ጋዜጦች ተንቀራፈፈ የሚሉን አካሄድ ሲተቹበት 
ታዘብኩ !. . . በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ የወጣው ታዋቂው አረብ ኒውስ ጋዜጣ "የሰራተኛ ቪዛውን የሚያጸድቁት 
የኢትዮጵያ መንግስት ሃላፊዎች ሰራተኞችን የቪዛ ማጽደቅ ሂደቱን አላሳለጡትም!" የሚል ወቀሳ ቢጤ በዲፕሎማሲያዊ 
አነጋገር ሸንጎጥ ሲያደርግ በአረብኛ የወጡ አንዳንድ ጋዜጦችን ተመሳሳይ ስሞታ ማቅረባቸውን ተመለከትኩ! በጅዳና 
የኢትዮጵያ ቆንስል መስሪያ ቤትን ከአፍ እስከ ደገፉ ጢም አድርገው የሞሉት የቪዛ ነጋዴወችና ተወካዮች ስሞታ 

አላስገረመኝም ! እኛ ቆንስልና አንባሲዎች ያለ ምንም ቅድመ ዝግጅት 
ቁጥጥር በሚሰ ጡት የተሳለጠ ቪዛ ዜጎቻችን እየመጡ አደጋ ላይ 
እንዳይወድቁ እንሰጋለንና አቤት በማለት ላይ እንገኛለን !  የሳውዲዎች 
የቪዛ ማሳለጥ ያለው ጥያቄ ትክክልኝቱና አግባብነቱ የዜጎቻቸውን ጥያቄ 
ምላሽ ለመስጠት ነውና ሃቅ አላቸው ! የዜጎቻቸውን ድጋፍ ማድረግና 
ለጥያቄ መልስ የመስጠት ሀላፊነት ! ነገሩ እናቱ የሞተችበትና ወንዝ 
የወረደችበት አይነት እንባ ቢሆን ሊደንቀን አይገባም ! ወደ ተነሳሁበት 
ላምራ ! ጉዳዩ ያገባናል የምትሉ ተከተሉኝ . . .  

የየየየሃብታሙሃብታሙሃብታሙሃብታሙ    ገበሬገበሬገበሬገበሬ    ልጆችልጆችልጆችልጆች    ስደትስደትስደትስደት        . . .. . .. . .. . . እየከፋ በመጣው የዜጎች መብት ጥበቃና ማህበራዊ ኑሮ ዙሪያ የቆንስል 
መስሪያ ቤቱ ነዋሪውን ሰብስቦ በማይመክርበት ሃገር በካፍቴያው ጠረጴዛዎች ዙሪያ በርካታ ቁም ነገሮች መነሳታቸው 
ግን እውነት ነው ! ማኪያቶ ፉት እየተባለ ወጉ ከሚወገወግበት ጠረጴዛ ዙሪያ መፍትሄ ሃሳቦች ሳይቀር ቢጠቆሙም 
ለዜጎች ተቆርቋሪ የመንግስት ተወካይ የለም ተብሎ በመታመኑ የተመከሩባቸው ሃሳቦች በራሳቸው ወደ ቁምነገር 
የሚሸጋገሩበት መግነጢሳዊ ሃይል የላቸውም! እዚህ ያደረሰን እውነታ ቢዳሰስ ወደ ዋነኛ የመንግስት ሃላፊዎች ድክመት 
ያመራናል፡፡ ድክመቱን መርምሮና አምኖ የዜጎችን መብት ለማስከበር የሚዘጋጅ አለመኖሩ ቢገድ የሚሰነዘሩ ነጻና ገንቢ 
ሃሳቦችን ከተቃውሞ ጋር እያላከኩ በዚህ የሰለጠነ ዘመን ዜጎችን ማሸማቀቁ ባልተገባ ነበር፡፡ በሳውዲ አረቢያ የምንገኝ 
ኢትዮጵያውያን ክራሞት ዘንድሮ ረገብ ቢልም የቆየው ህመም ነዋሪውን በፍርሃት ሸብቦታል ! ይህ ከሆዳችን ዘልቆ የገባ 
ፍርሃት አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት እህቶቻችን ያለ ቅድመ ዝግጅት መጥተው ለከፋ ችግር ሲዳረጉ በችግሩ ዙሪያ 
ነዋሪው መክሮ ዘክሮ የተቻለውን እንዳያደግ አድርጎታል፡፡ እናም ችግሩ ይህ ሆነና መቆርቆር ማዘኑ ባይቀርም ባንድ 
እንዳናብር አድርጎናል፡፡  

ሰሞነኛውሰሞነኛውሰሞነኛውሰሞነኛው    ነጻነጻነጻነጻ    መድረክመድረክመድረክመድረክ. .. .. .. .    ....    የኮሚኒቲየኮሚኒቲየኮሚኒቲየኮሚኒቲ    ካፍቴሪያካፍቴሪያካፍቴሪያካፍቴሪያ    . . .  . . .  . . .  . . .      

   ትምህርት በመዘጋቱን ምክንያት ይመስላል አብዛኛው የካፍቴሪያ ደንበኞች አዳዲሶች ናቸው፡፡ አዳዲስ ቪዛን 
ለማስጸደቅ የሚመጡ፤ የቪዛ ደላሎች፤ ፓስፖት ለማደስና የተለያየ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም የመጡ ደንበኞችና  
በኮንትራት ስራ ወደ ሳውዲ አረቢያ መጠው መንፈቅ ሳይደፍኑ ከአሰሪዎች ጋር ተጣልተው በቆንስል መስሪያ ቤቱ ክስ 
የመሰረቱ ወጣቶች ካፍቴሪያውን አድምቀውታል፡፡ ተበታትነው ሳይሆን ባንድነት ላንድ ነገር ሲመክሩ ለተመለከታቸው 
ለሃገሩ ባዳ መሆናቸውን ለማዎቅ አያስቸግርም፡፡ እኒህ በምህንድስና ሙያ የተሰማሩ ወንድሞችና ረዳቶቻቸው ወደ 65 
ይጠጋሉ፡፡ ያወቁ የነቁት ወንድሞች በአወናባጅ ኤጀንሲና በኢሜል በደረሳቸው ህጋዊነት የሌለው ውል በስራ ጉብኝት 
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ቪዛ ሳውዲ ገብተው ሶስት ወር ሳይደፍኑ አሰሪያቸው ደሞዝ አልከፍላቸው በማለቱ ችግር ላይ በመውደቃቸው ክስ 
መመስረታቸውን ሰምቻለሁ ! እስካሁን መላ አለማግኘታቸውን ወሬ በደመቀባት ጠረጴዛ አንስተን ብንጨዋወተውም 
የሚስማማ ጠፍቷል፡፡ ሙግቱ "አላዋቂ እህቶቻችን እንኳ በደላሎች ቢታለሉ የተማሩ የተመራመሩት እንዴት በተራ ቪዛ 
ደላላ "ተሸወዱ" ነው !"የነገሩ መነሻ መድረሻ ! "ወዲህ ተባለ ወዲያ በህጋዊ ቪዛ እስከመጡ ድረስ ለመብታቸው 
መንግስት ሊከራከርላቸው ይገባል!" የምንል ባንድ ጎን ይህንን ሃሳብ የሚቃወሙ በሌላ ወገን ስንሟገት አንድ ወንድም 
የሚያስቅና የሚስያሳዝን ጨዋታ ያዥጎደጉደው ገባ፡፡ ወግ ደራና ትኩሱን በውቅ የተሰራ የወረደ ቡና ረስቶች ሌላ 
ማኪያቶ ቢያዝም ማኪያቶውም ከመቀአቀዝ አልዳነም፡፡ እናማ የቀዘቀዘውን ማኪያቶውን ፉት እያለ ዘና ብሎ ወጉን 
ጀመረው. . . ከሳምንት በፊት በኮንትራት የመጣች 15 አመት የማይሞላትን ልጅ ከሃገር ቤት የመጣላቸውን የአንዲት 
ሳውዲ እመቤት ርህሩህ አሰሪ ታሪክ እያነሳ የቅርብ ጊዜ ገጠመኙን ነበር ያጫወተን፡፡ እመቤቷ ሀበሻ የቤት ሰራተኞችን 
በጽዳትና በታማኝነታቸው አሳምረው ስለሚያውቁ ለኛ ልጆች ያላቸው አመለካከት ጥሩ የሚባል ነው፡፡ ያም ሆኖ የሰራ 
ተኛ ዋጋ ከፍ በማለቱ አልተመቻቸውን ነበርና የሃበሻ ሰራተኞች ኮንትራት መፈቀድ ታላቅ እፎይታን ፈጥሮላቸዋል፡፡ 

ደግሞም የፊሊፒንና ኢንዶኔዥያ የቤት ሰራተኞች ቪዛ አቆመ ከተባለ ወዲህ 
የቤት ሰራተኛ ደመወዝ ከ1500 ሳውዲ በኩል ትልቅ እፎይታን ሰጥቷቸዋል፡፡ 
ያም ሆኖ እማማ እንደ እድል ሆኖ በደላላ በኩል የመጣችላቸውን ሰራተኛ 
እንኳንስ ራሷን ችላ ልትሰራ ገላዋን ራሷ መታጠብ የማትችል የገጠር ልጅ 
በመሆኗ ችግር ላይ መውደቃቸውን ሲያወጋን ሁላችንንም አሳዘነን፡፡ ዝም 
ብለን ሰማነው . . . በተመስጦ ! ተልባ ከመሰለው ወዛማ ፊቱ ላይ በስርአት 
የተደረደሩ ጥርሶቹን ፈልቀቅ አድርጎ አንገቱን ወደፊት ሰገድ እያደረገ እንደ 
መናደድም እንደመሳቅም እያለ ቀጠለ. . ." ወንድሞቸ እኔ የሚገርመኝ አንድ 
ነገር ነው !" ሲል በሃሳብ የበተነውን ህሳቤያችን ቀልብ ሳብ አድርጎ ወጉን 

በስሜት ሲናገር እንዲህ አለ" ድሮ ድሮ አራዳ የከተማ ልጆች ነበሩ ወደ ሳውዲ የሚመጡት . . .ጎበዝ ታዝባችኋል ? 
አሁንኮ እየመጡ ያሉት የገጠር ልጆች ናቸው ! "ሲል ከጅዳ 300 ኪሎሜትር ርቃ ከምትገኘው የጣይፍ ከተማ 200 
ኪሎ ሜትር ራቅ ብላ በምትገኝ መንደር ለስራ የሄዱ እህቶችንና ወደዚያው በሰው በሰው ለማስተርጎም ሄዶ የገጠመውን 
ጨምሮ አጫወተን፡፡ ለሃገር ለምድሩ አይደለም ከጤፍ፤ ማሽላና ዳጉሳ እንጀራ ውጭ ምግብ ቀምሰው የማያውቁ 
እህቶች ከቋንቋው ችግር በላይ ምግቡን መልመድ ባለመቻላቸው ከሃገር ጫፍ እንዳገኛቸውና ሌላ ሌላውን አጫውተን፡፡
ቀጠለ . ."በቴሌቪዥን እንደምናየው ከሆነ የኢትዮጵያ ገበሬዎች ጊዜ ካነሳቸው ፤ አብዮቱ ከመጣላቸው ቁጥር አንድ 
ዜጎች ቁጥር አንድ ለመሆናቸው ለመሆኑ ጥርጥር የለኝም፡፡በየወሩ ኮከብ እየተባሉ ይሸለማሉ ! ታዲያ ገበሬው ሃብታም 
ከሆነ ልጆቹን ወደ ስደት የሚልካቸው ማነው ?! " ሲል ፊቱን በአግራሞት ከስክሶ ፤ ሞልተን እንዳንስቅ አሳዝኖ ፤
እኛንም በአግራሞት ራሳቸን እንድንጠይቅ አስገደደን !  በእርግጥም በኮንትራት ስራ የሚመጡ ልጆች አብዛኛው የገጠር 
ልጆች ናቸውና ይህ በጠረጴዛዋ የከበብች ብቻ ሳንሆን የብዙዎች ጥያቄ ነው !     

የሪያድየሪያድየሪያድየሪያድ    ባለልጣናትባለልጣናትባለልጣናትባለልጣናት    ወቀሳናወቀሳናወቀሳናወቀሳና    ዛቻዛቻዛቻዛቻ. . .. . .. . .. . . ባሳለፍነው ወር ከሃገር ቤት የመጡ ብዛት ያላቸው የኮንትራት ሰራተኞች 
ሪያድ ውስጥ ባንድ ማረፊያ ቤት ታጉረው እንደሚገኙ መረጃ ደረሰኝ ! በመረጃው መሰረት የችግሩ ዳፋ ቀማሽ የሆኑትን 
እህቶች በስልክ አግኝቸም አነጋገርኳቸው፡፡ የእንባ ሳግ እየተናነቃቸው ያሉበትን ሁኔታ ገለጹልኝ ፡፡ " እስከ 12 ሺህ ብር 
ለኤጀንሲ ቪዛ ከስክሰን ስንመጣ የሚቀበለን አጣን ! ቢቻል ከአሰሪዎቻችን ጋር ያገናኙን፤ ካልሆነ ወደ ሃገራችን 
ይመልሱን !" ሲሉ የምሬት እሪታቸውን ያቀልጡታል. . . ድሮ ድሮ 
ሰው ሲያነባ ልቤ ይርዳል. . . አሁ አሁን ግን እንባውን ለምጀዋለሁ ! 
ቢቻል መፍትሄ ያገኝ የተቻለኝን አደርግ ዘንድ የወገኖቸ ብሶት እልህ 
አላብሶኝ ችግሩን የሚፈታበትን መንገድ በሙያየ የሚቻለኝን 
ለማድረግ ስሞክር እንቅፋቱ እያሰናከለኝ እቸገራለሁ ! ግን ተስፋ 
አልቆርጥም  . . . ያን ሰሞን ሪያድ ማረፊያ ቤት የነበሩ እህቶቸን 
ጉዳይ ስከታተል መንገዱ ጨር አልነበረም !  በሪያድ ጊዜያዊ ማረፊያ 
ቤት ታጉረው ያነጋገርኳቸውን የኮንትራት ሰራተኞች ጉዳዩ 
ለማጣራት የሚመለከታቸው  ባለድርሻ አካላትን ሳነጋግር በሪያድ 
ኢንባሲ ሃላፊዎች በኩል ያጋጠመኝ ግን ፈጽሞ አይረሳኝም ! ወርሃ 
ሰኔ መባቻ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከፍተኛ ባለስልጣናት ከሳውዲ በገቡ ማግስት ከእኒሁ እህቶች ባገኘሁት አድራሻ 
መሰረት ወደ አዲስ አበባ ስልክ በመደወል ሰራተኞችን ሃላፊነት ወስደው የላኩትን የስራና ሰራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችን  
ከአንድም አምስር ጽህፈት ቤት በጉዳዩ ዙሪያ አነጋገርኳቸው፡፡ ሃላፊዎች ባለፉት ሶስት ሳምንታት ብቻ እያንዳንዳቸው 
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ከ200 በላይ ሰራተኞችን ወደ ሳውዲ አረቢያ መላካቸውን በእርግጠኝነት ገልጸውልኛል፡፡ ያም ሆኖ ሰራተኞች ሳውዲ 
እንደገቡ የሳውዲ ኢሚግሬሺን መስሪያ ቤት "ሰራተኞችን መውሰድ የሚችሉት አሰሪዎች እንጅ ተዎካዮች መሆን 
የለባቸውም! " የሚል አዲስ ህግ በማውጣታቸው የላኳቸው ሰራተኞች በማረፊያ ቤት እንደሚንገላቱ ከቤተሰቦቻቸውና 
በሪያድ ወኪሎቻቸው በኩል መረጃ እንደደረሳቸው በዝርዝር አስረዱኝ፡፡ አያይዘው ችግሩን ለመፍታት ሪያድ የሚገኙ 
የኤጀንሲው ተወካዮች ሰራተኞችን ለማስወጣት ሙከራ እያደረጉ እንደሆነ በዝርዝር አስረዱኝ፡፡ ስልኩን እንደዘጋሁ 
ሪያድ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኢንባሲ ሃላፊዎች በማረፊያ ቤት አሉ ስለተባሉት ዜጎች ጉዳይ የሚያውቁትን 
እንዲያስረድኝ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን  ጉዳይ ፈጻሚ አቶ ከድርን ደውየ ጠየቅኩ፡፡ በማረፊያ ቤት አሉ ኮንትራት 
ሰራተኞች ጉዳይ መረጃው እንደሌላቸውና አጣርተው እንደሚያሳውቁኝ ገለጸውልኝ በመግባባት መንፈስ በሰላም 
ስልኩን ዘግተን ተለያየን፡፡ በመቀጠል እዚያው ሪያድ ኢትዮጵያ ኢንባሲ የማህበራዊ ጉዳይ ሃላፊ እንደሆኑ የተነገረኝን 
ዲፕሎማት ቆንስል ኤፍረም ባሻን ደወየ አገኘኋቸውና ተመሳሳይ ጥያቄ አቀረብኩላቸው፡፡ እርሳቸውም መረጃ 
እንደሌላቸውና ጉዳይ ፈጻሚውን ደውለው እንደሚነግሩኝ ሲግልጹልኝ የተጠቀሱትን ወንድም በጉዳዩ ዙሪያ 
አነጋግሬያቸው ያገኘሁትን መልስ ስገልጽላቸው ለጊዜው መረጃው እንደሌላቸውና ጉዳዩን እንደሚከታተሉት ገለጹልኝ፡፡
ወደ መጨረሻም የተገኘውን መረጃ እንደሚያጋሩኝ ቃል ገብተውልኝ አሁንም በመባባት መንፈስ ተለያየን፡፡ ይህንን 
መረጃ ይዥ በማረፊያ ክፍል እያነቡ ወደ ተማጸኑኝ እህቶቸ መልሸ በመደወል ተስፋ ቢሆናቸው በሚል የደረስኩበትን 
አስረዳኋቸው፡፡ በእግጥም ጉዳያቸውን የሚያነጋግር በማግኘታቸውና አነሰም በዛ ጥሩ ተስፋ ሆናቸው መሰል ደስታቸው 
ወሰን አጣ !  ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ማረፊያ ቤት ስልክ ስደውል አዲስ አበባ የሚገኙት ኤጀንሲዎች ቃል በገቡት 
መሰረት ወኪሎችን በመላክ በርካታዎችን ከማረፊያ ቤት አውጥተው ከአሰሪዎቻቸው እንዳገናኙዋቸው መረጃ ደረሰኝ፡፡ 
ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ኢንባሲ ሃላፊዎች የደረሱበትን ለመረዳትንና አዲስ የሰማሁትን መረጃ ለማጋራት ከዚህ 
ቀደም ወዳነጋገርኳቸው ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ብደውልም ስልኩ አይመለስም፡፡ በአንጻሩ በማቆያ እስር ቤቱ 
የቀሩትን እህቶች ቅሬታና የድረሱልን ጥሪ ፤ ሰራተኞችን ወደ ሳውዲ 
ከሚልኩት ኤጀንሲዎች መካከል የአንዱን እማኝነት መሰረት በማድረግ 
ህዝብና መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት ይሰጡበት ዘንድ በጀርመን ራዲዮ የዜና 
መጽሄት ቀረበ ፡፡ ዜናው የሪያድ የኢትዮጵያ ኢንባሲን ሃላፊዎችን ክፉኛ 
ማበሳጨ ቱን ሰማሁ፡፡ ለምን ይሆን ? ብየ መጠየቄ አልቀረም፡፡ ብዙም 
ሳልቆይ ያስከፋቸው ምን እንደሆነ ለመረዳትና ማስተባበያም ካለ ለማቅረብ 
ከዚህ በፊት ያነጋገርኳቸውን የኢንባሲውን ጉዳይ ፍጻሚና ዲፕሎማቱን 
ስልክ ደውየ አነጋገርኳቸው፡፡ ወንድሞቸ ተሶርፈው አገኘኋቸው. . . 
ቅሬያቸውን በትዕግስት ሰማሁ. . . የዜጎችን የድረሱልን ጥሪ በመረጃ አስደግፌ ሳቀርብ የእነሱንም ምላሽ በድምጽ 
ለማካተት በተደጋጋሚ ደውየ መልስ አለማግኘቴን፤ያም ሆኖ አሁንም ቅራታና ማስተባበያ ካላቸው ለማስተናገድ 
እንደሚቻል ብገልጽላቸውም ልንግባባ አልቻልንም ! ቅሬታቸው መስመር ለቆ ሲወጣ የሆነውን ደጋግሜ በረዥሙ 
የስልክ ቆይታችን ለማስረዳት ያደርኩት ሙከራ ውሃን መውቀጥ ሆኖ አረፈው ! የጠቀስኳቸው ሃላፊዎች በቀረበው 
ሪፖርት ውስጥ በማረፊያ ቤት ሆነው ያነጋገርኳቸው እህቶች ብዛታቸው 500 ይደርሳል ያሉኝ ስህተት መሆኑንና 
ቁጥራቸው ስልሳ እንደነበርና በአሁኑ ሰአት ወደ 20 እንደሆኑ በማስረዳት "ቁጥሩ ተጋኗል ዘገባው የተሳሳተ ነው" የሚል 
ነበር ቅሬታቸው ! ቀጠሉና " የተጋነነ ቁጥር ማቅረብህ በሳውዲና የኢትዮጵያን መንግስት ላለው መልካም ግንኙነትን 
ያበላሻል፡፡ በዚህም ትጠየቃለህ !" በማለት ከዚህ አልፎ ተርፎ የተከበሩት ሃላፊዎች ዘገባው ከጀርባው "ስውር ሴራ 
አለበት" ብለው እስከመጠርጠር መድረሳቸውን ዲፕሎማቱ ወንድሜ ጠንከር አድርገው ገለጹልኝና አረፉት ! በደላላ 
የተንገላቱት፤ በነጻው ቪዛ በኤጀንሲዎች ያለአግባብ የተዘረፉ የተገፉ የወገኖቸን ሮሮ ባቀረብኩ ወቀሱኝ ! ሁሉንም በዚህ 
መጣጥፍ ለመግለጽ ግን አስተዳደጌም ሆነ ሞራሉ የለኝም . . . ሳላዝንባቸው ግን አልቀረሁም . . .ከማዘን ባለፈ ምን 
ይባላል ! አዎ ይህን ጽሁፍ በማዘጋጅብት ቅጽብት እንኳ በሪያድና በጅዳ በኮንትራት ስራ እየገቡ ከሚገኙት ወገኖቸና 
ለወገን ተቆርቋሪ ከሆኑ ወገኖቸ የሚደርሰኝ ጥቆማ ጋብ አላለም ! . . . ቀሪውን በቀጣይ ለማንሳት ዛሬ በቀጠሮ እንለያይ 
!  

ቸር ይግጠመን !   

ሐምሌ 2003   

 


