ሚያዚያ 2003

የወጣቶቻችን ስዯት ሇማስቀረት ምን ማዴረግ እንችሊሇን?
ክፍሌ አንዴ
ከሱመ
ጥር 2003 በዚህ ዴረ-ገጽ ሇኢሮብ ወጣቶች ስዯት ሶስቱ መሰረታዊ ምክንያቶች በሚሌ ርእስ
የጻፍኩት ጽሁፌን ቀጥል በተቀመጠው ፓራግራፍ ነበር የዘጋሁት።

”እንግዱህ እኔ የኢሮብ ወጣቶች መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ያሌኩዋቸውን ከሊይ
እንዯተመሇከታችሁት አስቀምጫሇሁ። ጉዲዩ የሁሊችን ጉዲይ ስሇሆነ እያንዲንደ/ዷ ያገባኛሌ፣
የኢሮብ ህዝብ ችግር ችግሬ ነው፣ የሚሌ/ትሌ፣ የኢሮብ ወጣቶች ዛሬ ገብተውበት ያሇው
እጅግ ከፍተኛ ቀውስ የሚያሳስበው/ባት ችግሩ ሙለ በሙለ ከቁጥጥራችን ውጭ ወጥቶ
በህሌውናችን ሊይ ከፍተኛ አዯጋ ከማስከተለ በፊት በአንዴነት ይህን ችግር ከስር መሰረቱ
ሇመቅረፍ ማዴረግ ያሇብን እናዴግር። በሚቀጥሇው ይህን የወጣቾቻችን ስዯትና ተስፋ
መቁረጥ ሇማሰቀረት ምን ማዴረግ አሇብን በሚሇው በኔ በኩሌ የሚታዩኝን የመፍትሄ ሃሳቦች
ይጄ እቀርባሇሁ በሚሌ ነበር።
ዛሬ ሌጽፍበት ወዯ ተነሳሁበት የመፍትሄ ሃሳቦች ከመግባቴ በፊት ሇምን እስከዛሬ ዝምታን
እንዯመረጥኩ ትንሽ ሌበሌ። ሇቆይታዬ ዋነኛው ምክንያት በመጣጥፌ አንባቢያን የሚለት
ነገር ቢኖር ትንሽ ጊዜ በመስጠት የሚሰጡዋቸውን አስተያየቶች በመጣጥፌ ውስጥ
ሇማጠቃሇሌ ከመፈሇግ በተጨማሪ ኑሮን ሇማሸነፍ የሚዯረገው ውጣ ውረዴም ቁጭ ብዬ
ሃሳቤን አሰባስቤ ሇመጻፍ አሌፈቅዴ ስሊሇኝ ነው። ዛሬ ግን በገባሁት ቃሌ መሰረት
የወጣቶቻችን ስዯት ሇመቀነስ ብልም ሇማሰቀረት በኔ በኩሌ መፍትሄ ሉሆኑ ይችሊለ
የምሊቸው ሃሳቦቼንና አስተያየቶቼን በሁሇት ዓበይት ክፍልች በመክፈሌ በተከታታይ
ሇማቅረብ ብቅ ብያሇሁ።
በመጀመሪያ ሇመከታተሌ እንዱያመች በኔ እምነት ሇወጣቶቹ ስዯት መሰረታዊ ምክንያቶች
ናቸው፣ አስቸኳይ መፍትሄም ይሻለ የምሊቸውን ሁሇቱን መሠረታዊ ነጥቦች ሊስቀምጥ።

1. ዴህነት፣ በአከባቢው የተንሰራፋው የስራ እጦትና ተስፋ የሚሰጥ እንቅስቃሴ ሇማየት
አሇመቻሌ፣
2. በስሌጣን ሊይ ያሇው ገዢ ፓርቲ የሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብት ረገጣና ሇገነዘብ
ሲለ ወጣቶችን ሇስዯት የሚመሇምለ ወንጀሇኛ ግሇሰቦች መኖር፣ ሲሆኑ አስቸኳይ
ዘሊቂና መሠረታዊ መፍትሄ ሉፈሇግሊቸው የሚገቡ ችግሮች ናቸው።

1.ዴህነትን ሇማስወገዴ፣ ሥራ የማግኘት ተስፋ የሚሰጥ የሌማት

እንቅስቃሴ በአከባቢው ሇመፍጠር

ምን ማዴረግ እንችሊሇን?

መፍትሔ ሐሳቦችን ከመጠቊማችን በፊት አስቀዴመን ችግሮቹን ሇይተን ማወቅና ችግሮች
መኖራቸውን መቀበሌ የመፍትሄው የመጀመሪያ አዎንታዊ እርምጃ መሆኑ በሁሊችንም ዘንዴ
የጋራ መግባባት መኖር አሇበት። ይህ መግባባት ሲኖር የችግሮቹን ጥሌቀት፣ ስፋትና
የመፍትሄ ሃሳቦች ሊይ በግሌጽ በመወያየት የጋራ ስምምነት/ውሳኔ ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ።
በዚህ መሰረትም ሇውይይታችን መንዯርዯሪያነት እንዱረዲ በኔ በኩሌ የኢሮብ ህዝብ ዛሬ
ያሇበት የዴህነትና በከአበባቢው የስራ ዕዴሌ ሉፈጥሩ የምችለ ተቋማት አሇመኖር
ሇበርካታዎቹ ወጣቶቻችን መሰዯዴ መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው ብዬ አምናሇሁ።
የኢሮብ ህዝብ የሚኖርበት የኢሮብ ምዴርን ስመሇከተው፣ መሬቱ ሌክ እራቆቱን እንዯወጣ
ሰው እራቆቱን የቀረበት፣ ገበሬዎች መሬት አሌባ የሆኑበት፣ በአካቢው ሇወጣቶቹ የስራ ዕዴሌ
ሉፈጥሩ የሚችለ ተቋማት ያሇመኖር ሁኔታ በግሌጽ ጎሌተው ከሚታዩ ችግሮች ውስጥ
የሚካተቱ ናቸው። ይህ በእንዱህ እንዲሇ በአከባቢው ካሇው ዴርቅ መንግስትም ሆነ
መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች በአከባቢው ከሚያዯርጉት የሌማት እንቅስቃሴ እጥረት
አንጻር መሬት አሌባ ሇሆኑ ወጣት አርሶ አዯሮች የስራ ዕዴሌ ሇመፍጠር የሚያስችለ
ሁኔታዎች የለም።በአከባቢው የሕብረተ-ሰቡን የኑሮ ሁኔታ ሉቀይሩ የሚችለ ሌማታዊ
ተቋማት አሇመኖራቸው ወሇሌ ብል በግሌጽ የሚታይ ጉዲይ ነው። ስሇሆነም በአከባቢው
የሚታረስ የራሳቸው መሬት ያጡ፣ ስራ ያጡ፣ በአከባቢው የወዯፊት ተስፋ ሉያሳዩዋቸው
የሚችለ ተቋማት ማየት ያሌቻለ ወጣቶች የግዴ ወዯ ተሇያየ አቅጣጫ በጣም አዯገኛ የሆነው
መንገዴም ሁለ ጭምር በመውሰዴ ሇመሰዯዴ እየተገዯደ ናቸው። አንባቢያንስ ምን ትሊሊችሁ?

ይህን ችግር ሇመቅረፍ ምን ማዴረግ ይቻሊሌ?
የኢሮብ ወረዲ ዛሬ ዯርሶበት ካሇው መራቆት አስወጥተን፣ በአከባቢው ሇወጣቶቹ የስራ ዕዴሌ
ፈጥረን ወጣቶቹን ከስዯት ሇማሰቀረት የሚያስችሌ አቅም እኛ የኢሮብ ብሄረሰብ አባሊት
ሇብቻችን ይኖረናሌ የሚሌ እምነት በበኩላ የሇኝም። ይህንን ችግር ከስር መሰረቱ ሇመቅረፍ
የመንግስትና የግሌ ዴርጅቶች ተሳትፎ የግዴ ይሊሌ። ይህ በእንዱህ እያሇ በኛ በብሄረሰቡ
አባሊት መዯረግ የሚገባቸው እስከ ዛሬ ያሊዯረግናቸው በርካታ ስራዎችና መውሰዴ የሚገባን
እርምጃዎች መኖራቸውን ግን ፈጽሞ መዘንጋት የላሇበት ጉዲይ ነው። ስሇሆነም መሰባሰብና
ማዴረግ የሚገባንን የምናዯርግበት ጊዜ ገና ዴሮ የነበረ ቢሆንም፣ ምንም ካሇማዴረግ
ዘግይቶም ቢሆን አንዴ ነገር ማዴረግ የተሻሇ መሆኑን ተቀብሇን፤ አሁን በኛ በብሄረሰቡ
ተወሊጆች ዯረጃ ይህን ችግር ሇመቅረፍ ማዴረግ አሇብን ብዬ የማምንባቸውን የመፍትሄ
ሃሳቦች እንዯሚከተው አቀርባሇሁ።

የሚታዩኝ የመፍትሄ ሃሳቦቼ፣
1. ዛሬ የኢሮብ ህዝብ ከማንኛውም ጊዜ በሊይ ትክክሇኛ ችግሩን የሚናገርሇትና
የሚሟጎትሇት የኔ ነው የሚሇው ወገን አጥቷሌ ብሌ የተሳሳትኩ አይመስሇኝም።
በተጨማሪም እንዯ እኔ እምነት ዛሬ የኢሮብ ህዝብ ከምን ጊዜም በሊይ የታፈነና
ማንነቱም ቀስ በቀስ እየተገዘገዘ በመጥፋት ሊይ ያሇ ህዝብ ነው። በመሆኑም፤ ዛሬ
የኢሮብ ህዝብ ከምንጊዜም በሊይ ችግሩን የሚናገርሇትና የሚሟገትሇት ወገን
ያስፈሌጓሌ። ስሇሆነም ከግሌ ጥቅምና ፍሊጎት ወጣ ብሇን ማየት የምንችሌ ሌጆቹ
ከምንጊዜም በሊይ በአንዴ ሊይ ሆነን ዴምጽ እንዴንሆንሇት ይገባሌ እሊሇሁ።
2. እኔ የኢሮብ ህዝብ ዴህነት እንዱቀረፍ፣ በአከባቢው የተሇያዩ ሇወጣቶቹ የስራ ዕዴሌ
ሉፈጥሩ የሚችለ ተቋማት እንዱመሰረቱ በሚዯረገው ማንኛውም እንቅስቃሴ የፖሉቲካ
አመሇካከታችን ዕንቅፋት ሉሆነን ፈጽሞ አይገባም ነበር ብዬ አምናሇሁ። አሇመታዯሌ
ሆኖ ግን ዛሬ ከምንጊዜም በሊይ ተከፋፍሇናሌ። ስሇዚህ እውነት የህዝብን ችግር
ሇመቀረፍ እንስራ ካሌን፤ በኛ በኢሮቦች ዯረጃ ሌናዯርጋቸው የሚንችሊቸው የገንዘብና
የላሊ ቁሳቁሶች እርዲታ በአንዴ ሊይ በአንዴ መስመር በጋራ ሌናዯርግበት
የሚያስችሇን ከፖሉታካ ዴርጅቶች ሆነ ከመንግስት ተጽዕኖ ነጻ የሆነ የራሳችን የበጎ
አዴራጎት ዴርጅት እንዱኖረን ያስፈሌጋሌ ይገባሌም።
3. ሇኢሮብ ህዝብ ዴህነት ተፈጥሮ የጣሇብን ችግር ያሇው አለታ እንዲሇ ሆኖ ሰው ሰራሽ
ችግሮችም ተጨምረውበታሌ ቢባሌ ማጋነን አይሆንም። ራሱ ህዝቡ ሇእርሻ መሬት
ሲሌ ዯኑን በማወዯም ያዯረገው አለታዊ አስተዋጽኦ እንዲሇ ሆኖ፣ መንግስታትም
መውሰዴ የሚገባቸው ዯኖችን የመንከባከብ እርምጃ በወቅቱ ባሇመውሰዲቸው ሇዯኖቹ
ብርሰት ከፍተኛ አለታዊ አስተዋጽኦ አዴርገዋሌ ማሇት ይቻሊሌ። በተሇይ
ዳሞክራሲያዊ ነኝ የሚሇው የኢህአዳግ መንግስት የኢሮብ ወረዲን ተፈጥሮአዊ ገጽታ
ሇመቀየር የወሰዲቸው እርምጃዎች ሆነ ሇወጣቱ የስራ ዕዴሌ ሉፈጥሩ የሚችለ
ተቋማት በመገንባት በኩሌ የሰራው ስራ ኢምንት ነው ማሇት ይቻሊሌ።
ስሇሆነም ዴህነቱ እንዱቀረፍ፣ በአከባቢው ሇወጣቶቹ የስራ ዕዴሌ ሉፈጥሩሇት የሚችለ
ተቋማት እንዱመሰረቱ፣ አንዴ ሊይ ሆነን መንግሥትን መጠየቅ መቻሌ አሇብን።ከዚህ
በተጨማሪ ዯግሞ ችልታውና ዕውቀቱ ያሊቸው ወገኖች በአከባቢው ሇወጣቱ ስራ
ሉፈጥሩ የምችለ ተቋማት በማጥናት ጥናቱን ሇመንግስትም ሆነ ሇተሇያዩ ኢንቨስት
የማዴረግ ችልታ ሊሊቸው ግሇሰቦችና ዴርጅቶች ማቅረብ መቻሌ አሇባቸው፣ አሁንም
እውቀቱና ችልታው ያሊቸው ወገኖች ምዴርቱ በከርሷ የያዘቻቸው ንጥረ ነገሮችን
ማጥናትና ወዯ ጥቅም ሉሇወጡ የሚችለበትን መንገዴ ማፈሊሇግ መቻሌ አሇባቸው።
4. ዛሬ በሀገራችን እየተሰራበት ያሇው ህገመንግስት ዜጎች ህገመንግስቱን እስካሌተጻረሩ
ዴረስ ጥቅማቸውን ሇማስከበር በፈሇጉበት መንገዴ የመዯራጀት መብትን ይፈቅዲሌ።
ስሇሆነም በሀገርቤት ያሊችሁ ወገኖቻችን ህገመንግስቱ በሚፈቅዯው መሰረት
መብታችሁን ሇማስከበር፣ በህገመንግስቱ ጥሊ ስር በመዯረጃት ሇመብታችሁ በሰሊማዊና
በህጋዊ መንገዴ መታገሌ መቻሌ አሇባችሁ። በተሇይ አሁን በኢሮብ ወረዲ ሰፍኖ
ያሇው ዴህነትን በመቀነስ በአከባቢው ሠርቶ ሇመኖር የሚያስችሌ ተስፋ እንዱፈነጥቅ

መንግስት ሇአከባቢው መስጠት የሚገባውን ቱክረት እንዱሰጥ ሇማዴረግ እንዱቻሌ
በአንዴ በመቆም ሇመብታችሁ ስትታገለ ብቻ መሆኑን መገንዘብ አስፈሊጊ ይሆናሌ።
5. ዛሬ እኛ ኢሮቦች፣ የትናንቱ አባቶቻችን የነበራቸው ዓይነት ኢሮብነትና አንዴነት
አጥተናሌ፣ በመሆኑም ወጣቱ ትውሌዲችን በኢሮብነቱ ሊይ ተስፋ እየቆረጠ ነው።
በአከባቢው በዴህነትና በተሇያየ ምክንያት ሇመኖር ያሌቻሌን ቁጥራችን የማይናቅ
ኢሮቦች ተሰዯን በተሇያዩ ሀገራት በስዯተኝነት እየኖርን ነን። በትክክሌ ቁጥሩን
ባሊውቅም በተሇይ በሰሜን አመሪካ፣ በሳዑዱ ዓረቢያና በእስራኤሌ ዛሬ በርከት ያሇ
ቁጥር ያሇን የኢሮብ ተወሊጆች እንዯምንገኝ አውቃሇሁ። ሌክ እንዯ ሀገርቤቶቹ እኛም
በወጭ በስዯት የምንኖር ኢሮቦች ተዯራጅተን ሇህዝባችን ችግር በጋራ ሇመጮህ ሆነ
ዴህነቱን ሇመቅረፍ በጋራ ሇመስራት መቻሌ አሇብን።
ስሇሆነም እውነት ከሌብ የወጣቶቻችን ስዯት ሇማሰቀረት ከፈሇግን በተሇይ በውጩ
ዓሇም በስዯት የምንገኝ የብሄረሰቡ አባሊት አንዴ ሊይ በመቆም ዴምጽ አሌባ ሇሆነው
ህዝባችን ዴምጽ ሇመሆን መቻሌ አሇብን። በተጨማሪም ማንኛውም የምንችሇው
እርዲታ በተናጠሌ በተሇያየ ቡዴን አማካይነት ከማዴረግ በአንዴ መስመር በአንዴነት
ሇማዴረግ መቻሌ አሇብን። ይህን ሇማዴረግ ከሌብ ከፈሌግን ጠቃቅን ሌዩነቶችን
አስወግዯን ሁሊችንን የሚያቅፍ አንዴ የእርዲታ ማህብር መስርተን በጋራ መንቀሳቀስ
መቻሌ ይኖርብናሌ።
6. ዛሬ በኢትዮዽያ በትረ ስሌጣኑን የጨበጠው የህወሓት/ኢህአዳግ መንግስት ዕዴሜውን
ሇማራዘም ከሚጠቀምባቸው ዘዳዎች ዋነኛው የከፋፍሇህ ግዛ ዘዳ መሆኑ በግሌጽ
የሚታወቅ ነው። በመንግስት ሥሌጣን ውስጥ የአንበሳውን ዴርሻ የያዘው ህወሓትም
ይህን የከፋፍሇህ ግዛ ዘዳውን በኛ በኢሮቦች መካከሌም በሚገባ እየተጠቀመበት ነው።
ህወሓት ዛሬ በመካከሊችን የመንግስት ዯጋፊና ተቃዋሚ በሚሌ ክፍፍሌ እንዱፈጠር
አዴርጓሌ፣ እርስ በርሳችን በጥሊቻና በጥርጣሬ ዓይን እንዴንተያይም ምክንያት እየሆነ
ይገኛሌ። በመሆኑም ዛሬ ሇህዝባችን ዴህነት፣ሇወጣቶቻችን ስዯት መንስኤዎች ምን
ናቸው በሚሇው እኛ ኢሮቦች ስምምነት/አንዴነት እንዲይኖረን በማዴረግ ሊይ ነው።
ሇምሳላ ሇወጣቶቻችን መሰዯዴ የመንግስቱ ዯጋፊ ነን የሚለ ወገኖች ሇችግሩ እንዯ
መንስኤ ተቃዋሚዎችን ሲከሱ፣ መንግስቱን የሚቃወሙ ወገኖች ዯግሞ በዋናነት
መንግስትን ይከሳለ። እንዯኔው ዓይነት እስከዛሬ ከማንም ያሌወገን ነን ባዮች ዯግሞ
እስከዛሬ ህዝባችን እየጠፋ እያየን እንዲሊየን፣ እየሰማን እንዲሌሰማን ከሁለም ነገር
ራሳችንን አግሌሇን የዲር ተመሌካች ሆነን ማየትን መርጠን እንገኛሇን። የህዝባችን
ችግር እንዱቀረፍ፣ የወጣቶቻችን ስዯት እንዱያበቃ ከሌብ ከፈሇግን በተሇይ የኔው
ዓይነት ትምህርት የቀመስን እስከዛሬ በዲር ተመሌካችነት የቆምን ወገኖች ሳንውሌ
ሳናዴር አቋም ወስዯን ሇህዝባችን ዯህንነት መታገሌ አሇብን። በተሇይ ተማርን
የምንሌ ወገኖች ህዝብ እየተቸገረ፣ ወጣት ቀየውን ሇቆ እየተበታተነ፣ ግማሹ በየባህሩ
በየምዴረበዲው ሙቶ እየቀረ መሆኑ እያየንና እየሰማን ጆሮ ዲባ ማሇት መቆም
መቻሌ አሇበት። ይህ የወጣቶች ስዯት እንዱቀር ማሇት የሚገባን ሳንሌ፣ መጻፍ
ያሇበትን ሳንጽፍ፣ ማዴረግ ያሇብንን ሳናዯርግ ብንቀር ነገ በታሪክ ተጠያቂ
እንዯምንሆን ማወቅ ይኖርብናሌ።

እንግዱህ በኔ በኩሌ ሇህዝባችን ዴህነት መቅረፍ፣ የወጣቶቻችን ስዯት ሇማሰቀረት
ማዴረግ አሇብን የምሊቸው የመፍትሄ ሃሳቦች ይህን ይመስሊለ።እናንተስ ምን
ትሊሊችሁ?
በክፍሌ ሁሇት በስሌጣን ሊይ ባሇው ገዢ ፓርቲ የሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብት

ረገጣና ሇገነዘብ ሲለ ወጣቶችን ሇስዯት የሚመሇምለ ወንጀሇኛ ግሇሰቦች መኖርን
ሇማሰቀረት ምን ማዴረግ አሇብን በሚሇው የመፍትሄ ሃሳቦቼን/አስተያየቶቼን ይዤ
እመሇሳሇሁ። የነገ ሰው ይበሇን
ሱመ ነኝ ከምዴረ ዓረብ

