አስቸኳይ ጥሪ ሇሚመሇከታቸው ሁለ
ከኢሮብ መብት ተማጓች ማህበር/ኢ.መ.ተ.ማ.
ነሓሴ 2002 ዓ.ም. የኢሮብ ወጣቶችን ከቀያቸው የማፍሇስ ንግድ ባስቸኳይ ይቁም በሚሌ
ርእስ፤ ጉዲዩ ያሳሰባቸው የብሄረሰቡ ተወሊጆች አንድ መግሇጫ አውጥተው በተሇያዩ
የኢትዮጵያውያን ድረ-ገጾች ማሰራጨታቸው የሚታወስ ነው። ቀጥልም የኢሮብ ማብል
(www.irobmablo.org) ድረ-ገጽ ይፋ እንዯሆነ የኢሮብ አናሳ ብሄረሰብ ህሌውና ሊይ ተጽእኖ
ሉያሳድሩ የሚችለ መሰረታዊ ችግሮችና መንስኤዎቻቸው በሚሌ ርእስ አቶ በየነ ገብራይ
በጻፉት መጣጥፍ ውስጥም ሇወጣቶቻችን ስዯት ምክንያት ናቸው ያለዋቸውን ችግሮች
በዝርዝር አመሊክተው እንዯነበረ የሚታወስ ነው ። ከዚህም በተጨማሪ፤ አቶ ሱመ ሇኢሮብ
ወጣቶች ስዯት ሶስቱ ዓበይት ምክንያቶች
በሚሌ ርእስ ሥር በጻፉት መጣጥፍ ውስጥ
ሇኢሮብ ወጣቶች ስዯት ምክንያት ናቸው ያሎቸውን ምክንያቶች በሶስት ርእስ ሇይተው
በዝርዝር ያሰፈሩትን አንብበናሌ።
የተሇየዩ ጸሃፊዎች በተሇያየ ጊዜ የወጣቶቹን አስከፊ የስዯት ጉዞና የሚያጋጥሙ ችግሮችን
አስመሌክቶ ብጽፉና የሚመሇከተው አካሌ መፍትሔ እንዱያፈሊሌግ ቢማፀኑም፣ ወሊጆቻቸውም
ሁኔታውን ሇመሇወጥ የተቻሊቸውን ሁለ ቢሞክሩም፣ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሇው
ቤተዘመድ በተገኘው አጋጣሚ ሁለ ምክሩን ቢሇግስም በአከባቢያቸው የሚታይ ተስፋ ሇማየት
ያሌታዯለት ወጣቶች የሚሰጣቸውን ምክር ሇማዲመጥ የሚያስችሌ ሁኔታ ሉፈጠርሊቸው
አሌቻሇም። ስሇሆነም የሚሰጠውን ባዶ ምክር ሇብቻው ሕይወት ሉሰጣቸው ባሇመቻለ
አሁንም ሇስዯት እንዱዲረጉ አስገድዷቸዋሌ። ዛሬም እንዯ ትናንቱ በሲናይ/ግብጽና በየመን
በረሃዎች በሚገኙ ድብቅ ካምፖች በርካታ ወጣቶች ታጉረው እንዯሚገኙ ኢ.መ.ተ.ማ ከውስጥ
አዋቂ ምንጮች ባገኘው መረጃ ሇማረጋገጥ ችሎሌ። እነዚህ የሚሰዯደ ወጣቶች መከፈሌ
ያሇበት ገንዘብ ካሌከፈለ ከነዚህ የማጎሪያ ካምፖች በህይወት የመውጣት ዕድሊቸው የመነመነ
እንዯሆነም በግሌጽ የሚታወቅ ነው። በሲናይ ሆነ በየመን በረሃ እነዚህ የማጎሪያ ካምፖች
የመሰረቱ ማፊያዎች ከያንዲንደ ሰው የሚጠይቁት ክፊያ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ
እንዯሚሄድና አሁን ከ6000 እስከ 10,000 ዶሊር እንዯዯረሰ ገንዘቡን ከፍሇው ወዯ እስራኤሌ
ወይም ወዯ ሳዑዱ ዓረቢያ ከተሻገሩ ወጣቶች ባገኘነው መረጃ ሇማረጋገጥ ችሇናሌ።
በሲናይ/ግብጽ ሆነ በየመን በረሃዎች ታጉረው ያለ ወጣቶች ሁኔታ ካሇይ እንዯተጠቀሰው ሆኖ
እያሇ ላልች እስከዛሬ ድረስ በትክሌሌ የዯረሱበት ያሌታወቀ በመቶዎች የሚቊጠሩ ወጣቶች
መኖራቸውም ኢ.መ.ተ.ማ ሁኔታውን በቅርበት ከሚከታተለ ወገኖች ሇማወቅ ችሎሌ። ከነዚህ
አድራሻቸው ካሌታወቁ ወጣቶች የተወሰኑት የሞት አዯጋ ገጥሟቸው እንዲይሆንም ስጋት
መኖሩ እየተነገረ ነው ። የተቀሩት ዯግሞ የሚጠብቃቸውን መዘዝ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ
በውሌ ሳይገነዘቡ ወዯ ሲናይና የመን ማጎሪያ ካምፖች በማምራት ሊይ ሉሆኑ እንዯሚችለ፤
ወይም የተጣሇባቸውን የገንዘብ መጠን መክፈሌ አቅቷቸው ባሌታወቁ ማጎሪያዎች ውስጥ
በመሰቃየት ሊይ ሉሆኑ እንዯሚችለ ግምት ውስጥ ሉገባ የሚገባው እውነታ ነው

ኢ.መ.ተ.ማ. እነዚህ ወጣቶችን ከቤታቸው ጀምሮ እስከ ሲናይና የመን ድረስ መስመር
በመዘርጋት በዜጎች ሕይወት በመነገድ ሊይ የሚገኙ ወንጀሇኞች፣ ከራሱ ከኢሮብ ብሄረሰብ፣
ከትግርኛ ተናጋሪው ኤርትራውያንና ትግራያውያን፣ ሱዲናውያን፣ ግብጻውያንና የመናውያን
የተውጣጡ በሰው ሕይወት የሚነግደ ቡድኖች እንዲለ ሁኔታውን በቅርበት ከሚከታተለ
ምንጮች ሇማረጋገጥ ችሎሌ። ኢ.መ.ተ.ማ እነዚህን ወጣቶች ሇዚህ አስከፊ ስዯት እየመሇመለ
ሇዓረብ ነብሰበሊዎች ከሚያስረክቡት ውስጥ ከኢሮብ ብሄረሰብ የተወሇደ ወገኖቻችንን
እንዯሚጨምር በሚጠቅሱ መረጃዎች እጅጉን እንዯሚያዝንና ጊዜው ሲፈቅድ ህዝቡ በሕግ
ሉፋረዲቸውም እንዯሚገፋ ሇመግሇጽ ይወዲሌ። ስሇሆነም ሇነዚህ በወጣቶቹ ችግርና ሞት
ሇመክበር ሇተነሱ ስግብግብ ነብሰበሊዎች ይህ እኩይ ተግባራቸውን ባስቸኳይ እንዱያቆሙ
ይጠይቀሌ፣ ሇሚመሇካታቸው ሁለም የሚከተሇውን ጥሪ ያስተሊሌፋሌ።
1. ሇትግራይ ክሌሊዊ መንግስት፣ ሇወጣቶቹ ስዯት ምክንያት የሆኑትን እንቅፋቶች ሁለ
ሇማስወገድ ሌዩ ቱክረት በመስጠት፣
ሀ) .እነዚህ ሇባዕድ ነብሰበሊዎች የገዛ ወገኖቻቸውን በገንዘብ እየሸጡ ያለትን ዘጎች
በቁጥጥር ሥር በማዋሌ
አስፈሊጊውን ሕጋዊ ቅጣት በመቅጣት ከዚህ
የወንጀሌ ተግባር እንዱቆጠቡ እንዱያዯርግ፤
ሇ) ሇነዚህ ወጣቶች መሰዯድ ምክንያት የሆኑትን ችግሮች ከራሱ ከወጣቱና
ከብሄረሰቡ አባሊት ጋር በመምከር አስፈሊጊ መፍትሄ እንዱያፈሊሌግሇት፤
2. በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ሇሚገኙ የኢሮብ ብሄረሰብ አባሊት በሞሊ፣
ሀ). ወጣቱ ትውሌድ ወዯዚህ አዯገኛ ሁኔታ ራሱን እንዲያስገባ በተገኘ አጋጣሚ
ሁሇ መተሊሇፍ ያሇበትን መሌእክት እንዱያስተሊሌፉ/ድታስተሊሌፉ፣
ሇ) ይህ የጋራ ችግራችን ስሇሆነ በምንችሇው ሁሇ የኢትዮዽያ መንግስት ባሇስሌጣናትን
አጠቃሊይ በተሇይ ዯግሞ ሇትግራይ ክሌሌ መንግስት ይህ የወጣቶች ስዯት ይቆም
ዘንድ መወሰድ ያሇባቸው አስፈሊጊ እርምጃዎችን ሁለ እንዱወስደ እንድንጠይቅ፣
ሏ.) ሶስተኛ ዓቅም በፈቀዯ ሁሇ በተናጠሌም ሆነ በቡድን ሇሰብአዊ መብት ተሟጓች
ድርጅቶችና፣ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ሌዩ ሌዩ አከባቢያዊና ዓሇም አቀፋዊ
ድርጅቶችና መንግስታት ጉዲዩን እንዱያውቁትና አስፈሊጊ እርምጃ እንዱወስደ
እንድንናሳስብ ኢ.መ.ተ.ማ ጥሪውን ያቀርባሌ።
የወጣቶቻችን ችግር በጋራ ሇመፍታት በአንድነት እንረባረብ!!!
ኢ.መ.ተ.ማ
መጋቢት 1 ቀን 2003 ዓ.ም.ኢ

