
 

 

 

 

ድጋፍ፡ ጆ ባይደን ለፕሬዝዳንትነት እና ካማላ 

ሀሪስ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት  
  

ቮይስ ፎር ሬፍዩጂ ጆ ባይደንን ለፕሬዚዳንትነት ካሚላ ሀሪስን ደግሞ ለምክትል 

ፕሬዚዳንትነት ድጋፍ ሲሰጥ ከፍተኛ ኩራት ይሰማዋል፡፡ 

 

ለረጅም ዓመታት በዴላዌር በሴናተርነት እንዲሁም በባራክ ኦባማ የስልጣን ዘመን በምክትል ፕሬዚዳንትነት 

ያገለገሉት የዲሞክራቲክ ፓርቲ ዕጩው ጆ ባይደን ለሕይወታችን እጅግ አስፈላጊ ለሆነው ምርጫ ዕጩ ሆነው 

ቀርበዋል፡፡ ስደተኞች በፕሬዚዳንት ትራምፕ ከፍተኛ መዋረድ ደርሶባቸዋል፣ በግልጽ ዘረኛና የእስልምና 

ሀይማኖት ፍራቻ ያለባቸው ትራምፕ ሙስሊሞችን ፣አፍሪካውያንንና ስደተኞችን እጅግ አምርረው ስለሚጠሉ 

ጥገኝነት ጥየቃን ከመከልከላቸውም በተጨማሪ ከዚህ በፊት የነበረውን የጥገኝነት ቅበላ 80 በመቶ ከመቀነሳቸውም 

በላይ ሕጻናትን ከወላጆቻቸው በመነጠል ወላጆችን ከድንበር በመመለስ የስደተኞችን መሠረታዊ መብት ጥሰዋል፡፡ 

ይህ ደግሞ ሕግን ከመጣስ ባለፈ ከሰው ልጆች የደግነት ባሕርያት ያፈነገጠ ነው፡፡ የስደተኞች ሕይወትና ሰቆቃን 

አምልጠው የመጡ ሰዎች ደኅንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ማድረግ የሞራል ግዴታ በመሆኑ የትኛውን ዕጩ 

መደገፍ እንዳለብን የሚጠቁም ነው፡፡ 

ከትራምፕ በተቃራኒ ጆ ባይደን ስደተኞችን በተመለከተ ያላቸው መልካም ፈቃደኝነትና እንቅስቃሴያቸው ዘመናትን 

የተሻገረ ነው፡፡ በአሜሪካ በ1980 ስደተኞችን መልሶ ስለማቋቋም የጥገኝነት ሥርዓት ፕሮገራም ሲመሰረት ዋና 

ተሳታፊ ነበሩi፡፡ ያ ስሜታቸው ዛሬም ድረስ በውስጣቸው ስላለ የአሜሪካውያንን እንግዳ ተቀባይነት ዳግም 

ለማምጣትና ለመገንባት ቃል ገብተዋል፡፡  

ባይደን ትራምፕ በሙስሊሞች፣ በአፍሪካውያን፣ በስደተኞችና በጥገኝነት ጠያቂዎች ላይ ያወጡትን እገዳii የሚሽር 

ሕግ ደጋፊ ከመሆናቸው በላይ አስተዳደራቸው ለጥገኝነት ጠያቂ ቤተሰቦችምiii ከለላ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ ትራምፕ 

በታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የስደተኞች ቅበላ ቁጥርን ወደ 18000 ዝቅ ያደረጉት ሲሆን ባይደን ግን ይህን 

ቁጥር ወደ 125000 ከፍ እንደሚያደርጉት ቃል ገብተዋል፡፡iv ይህ ቅበላ በኦባማ የግዛት ዘመን ከነበረው 111000 

አዳዲስ ስደተኞችንና ቤተሰብን የማቀላቀል ሂደት የሚበልጥ ነው፡፡v 



 

 

በጉዳዮቹ ላይ፡ ጆ ባይደንና ዶናልድ ትራምፕ ሲነጻጸሩ 

ጉዳዩ ዶናልድ ትራምፕ ጆ ባይደን 

ስደተኞች ስለማቋቋም ስደተኞችን ስለማቋቋም ቅበላውን 80 በመቶ 

በመቀነስ ወደ 18000 ማውረድ የስደተኞች 

ማቋቋሚያ ፕሮግራምን መሰረዝ፣ ቤተሰብን 

መለያየትና በአደገኛ ሁኔታ እንዲኖሩ ማድረግ፡፡vi 

ስደተኞችን አስመልክቶ በ1980 የወጣውን  ሕግ 

ዳግም እንዲሰራ ፕሮግራም  በመንደፍ በየዓመቱ 

125000 ስደተኞችን ለመቀበል የሚያስችል 

ፕሮግራም ነድፈዋል፡፡vii  

ሙስሊሞችን ማገድ፣ 

አፍሪካውያንን ማገድ፣ 

ስደተኞችን ማገድ፣ 

ጥገኝነት ጠያቂዎችን 

ማገድ፣ 

የኗሪነት ጥያቄዎችን ማገድ 

ሙስሊሞችን፣ አፍሪካውያንን፣ ስደተኞችን ጥገኝነት 

ጠያቂዎችን ጥያቄዎች በማገድviii ቤተሰቦችን 

ለያይተዋል፡፡  በግልጽ የፍርድ ቤት ትዕዛዞችን ጥሰዋል፣ 

ተግባራዊ እንዳይሆኑ አድርገዋል፡፡   

እነዚህ እገዳዎች ስህተት ስለመሆናቸው ደጋግመው 

ከመናገራቸው በተጨማሪ እንዲሻሩ አሳስበዋል፡፡ix 

በዚህ መመሪያ ቀጥታ ተጠቂ የሆኑትን የውይይት 

መድረክ በመምራት ብሶታቸውን አዳምጠዋል፡፡  

ጥገኝነት ጠያቂ ቤተሰቦችንና 

ግለሰቦችን በተመለከተ  

 ከለላ የሚፈልጉትን አባርረዋል፣ ልጆችን ከወላጆች 

ነጥለዋል፣ ጥገኝነት ጠያቂዎች ደኅንነቱ ባልተጠበቀ ቦታ 

እንዲቆዩ በማድረጋቸው ለሞት፣x ከፍላጎት ውጪ 

ማምከን፣xi እና ለጥቃት ተዳርገዋል፡፡ 

ጥገኝነት ጠያቂዎችን ይቀበላሉ፣ የተለያዩ 

ቤተሰቦችን ያገናኛሉ፣ እስር ቤቶችን በተመለከተ 

ማኅበረሰብ ተኮር አማራጮችን ይጠቀማሉ፣ 

እንዲሁም በጥገኝነት ጥያቄ ዙሪያ ሥነ-ምግባር 

የተላበሰ ትክክለኛ ሥርዓት ይዘረጋሉ፡፡ 

የግዛቶችና የአካባቢ 

የስደተኞች መልሶ ማቋቋም 

እገዳ  

ግዛቶችና አካባቢዎች ስደተኞችን መልሶ ማቋቋሚያ 

ገንዘብ እንዳያወጡ የሚያዝ ሕግ ላይ ፈርመዋል፡፡ 

(እንደ እድል ሆኖ ፍርድ ቤቱ ይህንን ለጊዜውም ቢሆን 

አስቁሞታል)፡፡xii 

ስደተኞች ላይ የሚደርሰውን መድልዎ በማስወገድ 

ከግዛቶችና ከአካባቢ አስተዳደሮች ጋር በመተባበር 

ስደተኞችንና ተቀባዮቹን ይደግፋሉ፡፡ 

ጊዜያዊ ከለላ የማግኘት  

መብት (TPS)  

ከተለያዩ አገራት የመጡ ከ 300 000 በላይ 

ተጠቃሚዎችን ጊዜያዊ ከለላ በማንሳታቸው በአስጊ 

ሁኔታ ላይ ወድቀዋል፡፡ ምንም እንኳን ፍርድ ቤት 

ለአንዳንዶቹ ከለላ ማድረጉን ቢቀጥልም ትራምፕ ግን 

ጊዜያዊ ከለላ ፈላጊዎቸን ማጥቃታቸውን ቀጥለዋል፡፡ 

 የጊዜያዊ ከለላ የማግኘት( TPS) እና በግዳጅ 

የተለያዩ አካላትን መብቶችን (DED)መልሰው 

ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ በተፈጥሮ እና በሰው ሰራሽ 

አደጋዎች ቤተሰቦች እንዳይለያዩ የሚያደርጉ 

ሥርዓቶችን ይደግፋሉ፡፡ 

ተስፈኞችና የሕጻናት 

ስደተኞች ጉዳይ  (DACA) 

ፍርድ ቤት የህጻናት ስደተኞች የዳካ ፕሮግራምን 

እንዲቀጥል ቢያዝም ትራምፕ ግን የመኖሪያ ፈቃድ 

የሌላቸው ወጣቶችን ወደመጡበት ለመመለስ 

ፕሮግራሙን ለመዝጋት በመጣር ላይ ናቸው፡፡ 

የወጣቶችን የጥገኝነት ጥያቄ DACA በመቀበል 

የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸው ወጣቶች በዩናይትድ 

ስቴትስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቆዩ ጥበቃዎችን 

ይዘረጋሉ፡፡ 

ስደተኞችንና ጥገኝነት 

ጠያቂዎችን አስመልክቶ 

ስለመናገር  

እነዚህን ሰዎች ሁሉ ተቀብለን አገራችንን እንዲወሩ 

አንፈቅድላቸውም፣ አንድ ሰው ወደአገራችን ከመጣ 

ያለዳኛና ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ወደመጣበት 

እንመልሰዋለን እንደሚሉ ዓይነት የሰው ልጆችን ክብር 

ዝቅ የሚያደርግና የሚያጥላሉ ቃላትን ይጠቀማሉ፡፡xiii  

ስደተኞች የአሜሪካ የጥንካሬ ምንጭ እንደሆኑ 

ይናገራሉ፡ በዚህ የዓለም የስደተኞች ቀን በአንድነት 
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