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ለኢትዮጵያ ስደተኞች መልክት እና መረጃ በማስተላለፍ እርዱ! 
ይሄውም የኦሮሞ ነጻ አውጪን ቡድን በአሜሪካን መንግስት መዝገብ ቴረሪስት ድርጅት ተብሎ ስለተመዘገበ። 
 
ጉዳዩ በዝርዝር ቢቀርብ እንክዋን ለሚጽፈው ለሚያነበውም አድካሚ ስለሆነ ወደ ዋናው ማሳሰቢያ እገባለሁ። 

ለዛሬ በደቡብ አሜሪካን አድርገው ማለት በኮስተሪካ አልፈው ወደ ሜክሲኮ ተሻግረው ከውጪ ደላሎች ግድያ የተረፉት ወደ 
የአሜሪካንን ድንበር ጥሰው በእግራቸው በቴክሳስ ሲገቡ ኦነግ ነህ ተብዬ ቃሊቲ ታስሬ ነበር  በሚል ቃል ስለሚሰጡ ሃቅም 
ይሁን ወይም ቶሎ ተቀባይነት ለማግኘት ትችላልህ በዚህ መልክ እያሉ ኢትዮጵያውያን ደላሎች አሜሪካን እና ኬኒያ ደቡብ 
አፍሪካ የሚኖሩት በሰጡት በመነሳት ይሁን ያም ሆነ ይህ ፡ የኦነግን ስም በማስቀመጣቸው ተጠርጣሪ ሽብርተኖች ተብለው 
በእስር ቤት ይሰቃያሉ። ይሄ እንግዲህ በተጨባጭ የማውቀው እና ስደተኛው ስለሚያጋጥመው መከራ እጎኑ በመቆም በመረጃ 
ነው የማሳስባችሁ።  በመሆኑም  የአሜሪካን ድንበር ጠባቂዎች መመርያ እና የቴረሪስት ድርጅቶች ዝርዝር ስላልቸው 
መጀመርያ የሚያዩት ወይም የሚመረምሩት በጥገኝነት ጠያቂው የተሰጣቸውን ተያዝኩ እና ግርፊያ እና ስቃይ ደረሰበኝ ለምሳሌ 
የኦነግ ወንጀል ተሳታፊነህ ተብዬ በሚል ያቀረበውን ድርጅት ስም የቴሪስቶች ድርጅቶች ስም ዝርዝር ውስጥ ይፈልጋሉ በዚህ 
መልክ ኦነግ በአሸባሪነት የተመዘገበ ለአሜሪካን ሰላም ለሕዝብዋም አደገኛ ናቸው በሚል በሆምላንድ ከሚታወቁት የአለም 
አሸባሪ ድርጅቶች አንዱ አድርገው ስላስቀመጡት ፡ የኢትዮጵያም ስደተኞች ከዚህ ድርጅት ጋር እራሳቸውን በጉዳያቸው 
ያገናኙት ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ስደተኞች ተለይተው በልዩ እስርቤት በጥብቅ እየተጠበቁ ይታሰራሉ።  ይሄ ሃቅ በእጄ ላይ 

ከረጂም ጊዜ ጀምሮ ያለ እና እስረኞች ስደተኞችን ለማስለቀቅ ብዙ የሄድኩበት ሲሆን የ2000 ሽውን ልተው እና በ2006 

እንክዋን 40 ስደተኞች በእኔ ጥረት አንድ ስደተኛ የሚረዳ ድርጅትን በማስተባበር እራሴም ፈራሚ ሆኜ በሚዲያው 
እንደተነገርው በጊዜው ከተለቀቁት ውስጥ ትልቁ እና ስቸጋሪው አበሳ ያስቆጠረኝ ኦነግን ከጉዳያቸው ጋር ያየያዙት ስደተኞች 
ጉዳይ ነበር።   

አሁን ይችን ማሳሰቢያ እንደጽፍ ያነሳሳኝ በጥቂቱ በ2016 ጉዳዩ በጣም እየጠበቀ ከመምጣቱም የተነሳ ግዴታ በሰፊው በዚህ 
መልክ በይፋ ስደተኛው መረጃው እንዲደርሰው ከኬኒያ እስከ መካከለኛው ምስራቅ ፡ አውሮፓ እናም አሜሪካን ድረስ ያለው 
ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሃቁን ተረድቶ ስደተኛውን ይረዳው ዘንድ ማስረጃውን እንዲያስተላልፍ እጠይቃለሁ። 

ካለፈው ከቆየው ምናልባት ከላይ ስላስቀመጥኩት አዲስ  የሚሆንበት ካለ ለማያውቀው ወገን ከተደረጉት ተግባሮች አንዱን 
እነሁ በሚቀጥለው ሊንክ ተመልከቱት ። 

https://www.change.org/p/didier-burkhalter-switzerland-government-stop-deporting-and-

discriminating-ethiopian-asylum-seekers 

በቅድሚያ ትልቅ ምስጋና ይድረሳችሁ ለምትተባበሩት ሁሉ የተያያዘውን መረጃ ለማሰራጭ። 
 ከታላቅ የኢትዮጵያዊነት አክብሮት ጋር አክብሮት ጋር  

የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው። 


