ሰኔ 2003 ዓ.ም.

የወጣቶችን ስዯት ሇማስቀረት ምን ማዴረግ እንችሊሇን?
ክፍሌ ሁሇት
ከሱመ
በክፍሌ አንዴ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት፣ አከባቢው ወዯ ምዴረበዲነት
በመቀየሩ፣ በአከባቢው ሰርተውና አርሰው ሇመኖር ስሊሌቻለና ፊት ሇፊታቸው የሚታይ ተስፋ
ስሊጡ፣ የሚሰዯደት ወጣቶቻችን ስዯት ሇመቀነስ ብልም ሇማስቀረት ምን ማዴረግ እንችሊሇን
በሚለ የመፍትሔ ሓሳቦች ሊይ በበኩላ ይሆናለ ያሌኩዋቸውን ሃሳቦች ማቅረቤ የሚታወስ
ነው። በዚህ በሁሇተኛና የመጨረሻው ክፍሌ፣ በኢትዮዽያ በአጠቃሊይ የሰፈነው ኢፍትሃዊ
ሁኔታን ሇመሸሽ ወዯ ተሇያየ አቅጣጫ በመሰዯዴ ሊይ ያለ ወገኖቻችንን ስዯት ሇመቀነስ
ብልም ሇማስቆም መውሰዴ ስሇሚገባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች ሊይ አስተያየቴንና
የመፍትሄ ሃሳቦቼን ሇውይይት ይዤ ቀርቢያሇሁ።
ጊዜአቸው አብቅቶ በህዝብ ትግሌ የተወገደትን የአፄ ኃ/ስሊሴና የዯርግ አገዛዞችን በዴፍኑ
አምባገነናዊ ነበሩ ብሇን ብናሌፋቸው፣ ዳሞክራሲያዊና ህዝባዊ ስርዓት ሇመመስረት ሇ17
ዓመታት የዯርግን አምባገነናዊ አገዛዝ ታግዬ በማስወገዴ ዳሞክራሲያዊና ሕገ-መንግሥታዊ
ሥርዓትን በኢትዮዽያ አስፍኛሇሁ፣ የብሔር ብሔረ-ሰቦች መብትን አስከብሬያሇሁ፣ በማሇት
ራሱን የሚያሽሞነምነው የኢህአዳግ አገዛዝ በሀገራችን ኢትዮዽያ በትረስሌጣኑን ከጨበጠ
በኋሊ ባለት 20 ዓመታት ውስጥ የኢትዮዽያዊያን የስዯት ሁኔታን ስንመሇከት፣
ኢትዮዽያዊያን ባሇፉት አምባገን አገዛዞች ዘመን ከነበረው በከፋና እጅግ በበዛ ቁጥር
እየተሰዯደ እንዯሆነ እንመሇከታሇን። በተሇይ የኢሮቦች ስዯትን ስንመሇከት ዯግሞ በዯርግ
አገዛዝ ዘመን የጀመረው የኢሮብ ወጣቶች ስዯት ዛሬ በኢህአዳግ አገዛዝ ዘመን በቁጥርም
በዓይነትም እጅግ ብሶበት እየቀጠሇ እንዯሆነ እንገነዘባሇን።
ሇኢትዮዽያዊያን በአጠቃሊይና በተሇይ ዯግሞ ሇኢሮብ ወጣቶች መሰዯዴ መሰረታዊ
ምክንያት የኢህአዳግ አምባገነናዊ አገዛዝ የሚከተሇው የተሳሳተ የኢኮኖሚ ፖሉሲና የፖሇቲካ
ቅኝት እንዯሆነ በጥር ወር ሇወጣቶቹ ስዯት ሶስቱ መሰረታዊ ምክንያቶች በሚሌ ርእስ ስር
በጻፍኩት መጣጥፌ በዝርዝር ስሊስቀመጥኩት እዚህ አሌዯግመውም። ስሇሆነም ዛሬ ወዯ ላሊ
ዝርዝር ሃተታ ውስጥ ሳሌገባ በቀጥታ የወጣቶቻችንን ስዯትን ሇመቀነስ ብልም ሇማሰቀረት
ሁሊችንንም በጋራ ሉያሰሩ ያስችሊለ ብዬ በምገምታቸው የመፍትሄ ሃሳቦች ሊይ ሇማተኮር
እሞክራሇሁ። ምክንያቱም ይህ የወጣቶቻችን ሇስዯት የመዲረግ ችግር ከፖሇቲካና ከቡዴናዊ
አስተሳስብ ፀዴቶ እንዯ የጋራ ችግራችን ተዯርጎ መወሰዴ አሇበት የሚሌ እምነት ስሊሇኝ
ነው።

ዛሬ በርካታ የኢሮብ ወጣቶችና ሇአቅመ አዲም እንኳን ያሌዯረሱ ሌጆች ጭምር አከባቢውን
ሇቀው ወዯተሇያየ አቅጣጫ እየተሰዯደ እንዯሆነ ሁሊችን የምናወቀው ሃቅ ነው።
 በርካታ ወጣቶችና ከዕዴሜ በታች የሆኑ ሕፃናት ጭምር ወዯ ኤሪትርያ በመሄዴ
በሻዕቢያ የሚዯገፉ አገዛዙን በትጥቅ ትግሌ እናስወግዲሇን የሚለ ቡዴኖች
እየተቀሊቀለ ነው።
 ብዙ ቁጥር ያሇቸው ወጣቶች ዯግሞ ያገኙትን አጋጣሚ ሁለ እየተጠቀሙ፣ ያሇ የላሇ
ገንዘብ ከዘመዴ አዝማዴ በማሰባሰብ እየከፈለ፣ ወዯ እስራኤሌና የተሇያዩ የዓረብ
ሀገራት ህይወታቸውን ሇከፍተኛ አዯጋ በማጋሇጥ በመሰዯዴ ሊይ ናቸው።
ስሇሆነም የወጣቶቻችን ወዯ ተሇያየ አቅጣጫ መፍሇስ እንዱቆም ሁሊችንም የየዴርሻችን
ሇመወጣት ቆርጠን በአንዴነት መነሳት ይኖርብናሌ። በርግጥ ይህ የወጣቶቻችን ስዯት ከብዙ
ዓመት በፊት የተጀመረ ሆኖ እያሇ እስከዛሬ ምንም ሳናዯረግ እንዯዚሁ በዝምታና በከንፈር
መጠጣ ብቻ መቆየታችን ትሌቅ ስህተት ነው። አሁን እየጀመርነው ያሇነው የመፍትሄ ፍሇጋ
ውይይት ገና ከዛሬ 20 ዓመት በፊት ሌንጀምረው ችሇን ቢሆን ኑሮ ብዙዎችን ሕይወት
ሇመታዯግ እንችሌ እንዯነበረ የሚያጠራጥር አይዯሇም። ይሁን እንጂ ዛሬም ቢሆን ዝም ብሇን
በያሇንበት ከመብከንከንና ከንፈር ከመምጠጥ አርፍድም ቢሆን አንዴ ነገር ማዴረግ ተገቢም
የያንዲንዲችን ግዳታም ስሇሆነ ሇመፍትሄ ፍሇጋ የአገዛዙ ተቃዋሚ ሆኑ ዯጋፊዎች፣ እንዱሁም
ከየትም አይዯሇንም የሚለ ወገኖች በዚህ ጉዲይ ሊይ በጋራ መሥራት ይችሊለ/አሇባቸውም
እሊሇሁ። ስሇሆነም ሇውይይት መነሻነት/መንዯርዯሪያነት ይረዲ ዘንዴ ሇኔ የመሰለኝ፣ አብረን
ሇማስራት ያስችለናሌ የምሊቸው የመፍትሄ ሃሳቦችን እነሆ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ።

ሀ- ወጣቶቻችን በሻዕቢያ ወዯሚዯገፉ ቡዴኖች እንዲይሄደ፣ የሄደትም
እንዱመሇሱ መወሰዴ ያሇባቸው እርምጃዎች፣
1. ከሁለ አስቀዴመን እያንዲንዲችን የየራሳችንን እምነት እንዯያዝን ከጥሊቻ፣ ከስሜትና፣
ከቡዴናዊ ወገንተኝነት ራሳችንን ነጻ በማውጣት የነዚህ ወጣቶች ችግርን እንዯ ጋራ
መወገዴ ያሇባቸው ማኅበራዊ ችግሮቻችን ቆጥረን ችግሮችን ዯረጃ በዯረጃ ሇመቅረፍ
ብልም ሇመፍታት በጋራ መሥራት መቻሌ አሇብን። በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ
እያንዲንዲችን ከጊዜያዊ ጥቅምና ፍርሃት ራሳችንን ነጻ በማውጣት፣ ከዴርጅት ወይም
ከቡዴን በፊት ትሌቁን ስእሌ ኢሮብነትን ብልም ኢትዮዽያዊነትን በግሌጽ ሇማየት
መቻሌ ይኖርብናሌ። ከጥሊቻ፣ ከቡዴናዊ አስተሳሰብ፣ ከግሌ ጥቅምና ፍሊጎት በፊት
የህዝብና የሀገር ጥቅምን ማስቀዯም ከቻሌን በየተኛውም የፖሇቲካ ጎራ ብንሰሇፍም
እንኳ ትሌቁን ስእሌ (ኢሮብነት) በግሌጽ እንዲናይ የሚገዴብንን ማንኛውም ኃይሌ
ሆነ ላሊ ዯንቃራ ነገር ቢኖር በቀሊለ ሌናየውና በጋራም ሌናስወግዯው እንችሊሇን።
2. ወዯ ኤሪትርያ በመሄዴ በሻዕቢያ የሚታገዙትን ቡዴኖች የሚቀሊቀለ ወጣቶችና
ሇዓቅመ-አዲም ያሌዯረሱ ሕፃናት እየወሰደት ያሇ የተሳሳተ እርምጃ ምን ያህሌ የገዛ
ህይወታቸውን ወዯ አሊስፈሊጊ አዯጋ እያሰገቡ እንዯሆነ፣ ሇኢሮብ ህዝብ ሆነ
ሇአጠቃሊይ ሇኢትዮዽያ ህዝብ ከሻዕቢያና በሻዕቢያ ከሚዯገፉ ሃይልች ምንም ዓይንት

በጎ ነገር ሉመጣ እንዯማይችሌ በተገኘው አጋጣሚ ሁለ ተቃዋሚው ሆነ የአገዛዙ
ዯጋፊ በጋራ ያሇመታከት ማስተማር መቻሌ አሇበት።
3. ከንግዱህ በኋሊ ተጨማሪ ወጣቶች ወዯ ኤሪትርያ ሆነ ወዯ ተሇያዩ የዓረብ ሀገራት
የማይሄደበት ሁኔታ እንዱፈጠር የነዚህ ወጣቶች ችግር ትክክሇኛ መንስኤዎች
የሚያጠና፣ የሚከታተሌና መፍትሄ የሚሰጥ ከባሇሙያዎች፣ ከወጣቶች፣ ከአገር
ሽማግላዎች፣ ከሃይማኖት መሪዎችና ከአከባቢው ባሇስሌጣናት የተውጣጣ ኮሚቴ
እንዱመሰረትና በአከባቢው ባሇስሌጣናት እውቅና አግኝቶ አስፈሊጊ ባጀትም
ተመዴቦሇት እንዱሰራ ሇማስቻሌ መሥራት ከእያንዲችን የሚጠበቅ ግዲጅ ተዯርጎ
ሉወሰዴ ይገባሌ።
4. መስተካከሌ ያሇበቸው ሁኔታዎች እንዱስተካከለ ከተዯረገ በኋሊ ኤሪትርያ ውስጥ ያለት
ወጣቶችን በተሇያየ መንገዴ ሇመዴረስ መሞከርና ያሇውን የተመቻቸ ሁኔታ
እንዱያውቁትና ወዯ ቤታቸው እንዱመሇሱ ያሌተቋረጠ ጥሪና ቅስቃሳ የማዴረግ
ተግባር መከናወን ይኖርበታሌ።

ሇ. ገንዘብ በመክፈሌ ወዯ እስራኤሌና የዓረብ ሀገራት የሚሰዯደ ወጣቶችን
ስዯት ሇማሰቀረት መወሰዴ ያሇባቸው የመፍትሄ እርምጃዎች፣

ከኢሮብ ጀምሮ እስከ እስራኤሌና የዓረብ ሀገራት ዴረስ በተዯራጀ መሌክ ወጣቶችን በሆነ
ባሌሆነ እያማሇለና እየዯሇለ ገንዘብ እያስከፈለ የሚያጓጕዙ ነብሰበሊ በሰው ሕይወት
የሚነግደ ቡዴኖች መኖራቸውን በቅርቡ በኢ.መ.ተ.ማ (የኢሮብ መብት ተማጓች ማህበር)
በኢሮብ ማብል ዴረ_ገጽ (www.irobmablo.org) አማካይት ካሰራጨው መግሇጫ ሇማየት
ችሇናሌ። ኢ.መ.ተ.ማ በመግሇጫው እንዲስቀመጠው እነዚህ በወጣቶቻችን ዯም ሇመክበር
በሚራወጡ ነብሰበሊ ነጋዳዎች ውስጥ የኢሮብ ብሄረሰብ ተወሊጆችና ላልች ኢትዮዽያዊያንም
እንዲለበት ገሌጿሌ። እነዚህ በወጣቶቻችን ዯም ሇመክበር የሚፈሌጉ ነብሰበሊዎች ከዚህ
ተግባራቸው እንዱቆጠቡ፣ ካሌሆነም አስፈሊጊ ህጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴባቸው መ.ኢ.ተ.ማ
በመግሇጫው ጥሪ አቅርቦ ነበር። የነዚህ ወጣቶች የመሰዯዴ ጉዲይና የነዚህ ነብሰበሊዎች ሰው
አመሊሊሾች ወንጀሌን ማስቆም ግን ሇመ.ኢ.ተ.ማ ሇብቻው የሚተው ግዲጅ አይዯሇም፡
መሆንም የሇበትም። ይህ የአገዛዙ ዯጋፊና ተቃዋሚን ሇይቶ የሚመሇከት ሳይሆን የሁለም
የኢሮቦች የጋራ ግዳታና ሸክም ተዯርጎ መወሰዴ ያሇበት ጉዲይ ነው። የወጣቶቻችንን
ፍሌሰት/ስዯት ሇመቀነስ ከፈሇግን በግንባር ቀዯም ሌንዘምትበት ከሚገቡን ጉዲዮች የነዚህ
ነብሰበሊዎች እኩይ ተግባር ባስቸኳይ ማስቆም ግንባር ቀዯሙ ነው። እኛ በአንዴ ሊይ
ከተባበርን ዯግሞ እንኳን ይህን ይቅርና ላሊውንም ሌናዯርግ እንችሊሇንና የኢሮብ ህዝብ
በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ በሚዯርሱበት ችግሮች ምክንያት የገባበትን ምስቅሌቅሌ ሁኔታን
ሇመቅረፍ እንተባበር፣ አንዴ ሊይ እንስራ።

የተጠቀሰውን ፍሌሰት ሇማስቀረት መወሰዴ የሚኖርባቸው እርምጃዎች፡

1. በቡዴን ሆነ በግሇሰብ ዯረጃ እነዚህ ሇገንዘብ ሲለ የገዛ ወገኖቻቸውን ሇዓረብ
ነብሰበሊዎች እየሸጡ ያለትን የኢሮብ ተወሊጆች ሆኑ ላልች ኢትዮዽያዊያንን
በተመሇከተ አስቀዴሞ በዚህ እኵይ ተግባር የተሠማሩትን ሰዎች በሚገባ መከታተሌና
ማጥናት ያስፈሌጋሌ። በማስከተሌም ሇየግሊቸው ከዚህ እኩይ ተግባር እንዱቆጠቡ
አስፈሊጊ ማስጠንቀቂያና ምክር በተናጠሌ ሉሰጣቸው ይገባሌ። በሚሰጣቸው ምክርና
ማስጠንቀቂያ የማይመሇሱ ከሆነና በዚህ እኵይ ተግባራቸው ከቀጠለ በቀጥታ
ሇሚመሇከታቸው አካሊት በማሳወቅ እነዚህ ነብሰበሊዎች ሊይ አስፈሊጊ ህጋዊ እርምጃ
እንዱወሰዴ ማዴረግ ይኖርብናሌ።
2. በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የምንገኝ ወገኖች ወጣቱ ትውሌዴ ወዯዚህ አዯገኛ ሁኔታ
ራሱን እንዲያስገባና ሇነዚህ ነብሰበሊዎች ሴራ ሰሇባ እንዲይሆን በተገኘው አጋጣሚ ሁሇ
መተሊሇፍ ያሇበትን መሌእክት ሳንሰሇች በቀጣይንት ሌናስተሊሌፍሊቸው ይገባሌ።
3. በሲናይና በየመን በረሃዎች በተሇያዩ ህገወጥ ካምፖች ውስጥ በመሰቃየት ሊይ ያለ
ወገኖቻችንን በተመሇከተ ዓቅም በፈቀዯ ሁለ ያለበትን ሁኔታ በየጊዜው በመከታተሌ
ስሇሁኔታቸው
ዓሇም
አቀፍ
ሰብአዊ
መብት
ተሟጓች
ዴርጅቶች፣
ጉዲዩ
የሚመሇከታቸው ሌዩ ሌዩ አከባቢያዊ ሰብኣዊ መብት ተሟጋች ዴርጅቶችና
መንግስታት በሚገባ እንዱያውቁትና አስፈሊጊ እርምጃዎች እንዱወስደ መጠየቅን እንዯ
አንዴ ተሌእኮ ሇመውሰዴ መቻሌ ይኖርብናሌ።
4. በተሇያየ ክፍሇዓሇማት ተበታትነን ያሇን ኢሮቦች ዘመኑ የፈጠረሌንን ተክኖልጂ
በመጠቀም ስሇ ችግሮቻችንና የመፍትሄ ሃሳቦች በግሌጽ መወያየት መቻሌ አሇብን።
ሇዚህ አሁን በቅርቡ የተከፈተው የኢሮብ ማብል ዴረ-ገጽ እንዯ አንደ መገናኛ
መዴረክ ሆኖ ሉያገሇግሌን ይችሊሌ የሚሌ እምነት ስሊሇኝ ዴረ-ገጹን ሇከፈቱ ወገኖች
ምስጋና እያቀረብኩ፣ ዴረ-ገጹን እንዯ መገናኛና መወያያ መዴረካችን እንጠቀምበት
ዘንዴ ፈቃዯኛ እንዱሆኑ እግረ-መንገዳን እየጠየቅኩ፡ ሁሊችንም በየውይይቱ ተሳታፊ
እንዴንሆን እጋብዛለ።

መዯምዯሚያ፣
እኛ ኢሮቦች የፈሇገው ዴርጅት አባሊት ወይም ዯጋፊ እንሁን፣ ያሇ ምንም ቅዴመሁኔታ
በኢሮብነታችን ብቻ በጋራ ሌንሰራባቸው የሚገቡን አንገብጋቢ የጋራ ችግሮች አለብንና
ተቻችሇን የጋራ ጥቅማችንን ሇማስከበር እንሰባሰብ፡ የሰሇጠነ ውይይት እናዴርግ እሊሇሁ።
ከበርካታዎቹ አስቸኳይ የጋራ ትኵረታችንን ከሚጠይቁ አንገብጋቢ ችግሮች ውስጥ
የሚከተለት ሶስቱ ቅዴሚያ ሉሰጣቸው የሚገባ ናቸው እሊሇሁ።

1. በተሇያየ ምክንያት አከባቢውን ሇቀው በመውጣት ራሳቸውን ወዯተሇያየ ችግር
እያስገቡ ያለ ወጣቶቻችን ስዯት እንዱቆም ማዴረግ ፣
2. እስከ ዛሬ ሇብዙ ዘመናት አንዴነቱን ጠብቆ የኖረው የኢሮብ ብሄረሰብ የሚኖርበት
መሬት ዛሬ ወዯ ሁሇት ሀገራት እንዱከፈሌ ያዯረገው የሄጉ ውሳኔ እንዱቀሇበስ
መሥራት ፣
3. በግፈኛው የሻዕቢያ አገዛዝ የ1990 ዓ.ም. ወረራ ወቅት ተጠሌፈው የተወሰደብንና
እስከዛሬ ዴረስ መዲረሻቸው የማይታወቁ ወገኖቻችን ወዯ ቤታቸው (ቀያቸው)
እንዱመሇሱ በጋራ መሥራት ናቸው።
ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ሁሊችን በአንዴነት ሌንቆምና ሌንታገሌ እንችሊሇን ባይ ነኝ።
እንግዱህ እኔ እንዯ አንዴ ዜጋ መጀመሪያ ሇወጣቶቻችን ስዯት ምክንያቶቹ ናቸው
ያሌኳቸውን በማስቀመጥ፤ በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ መፍትሄ ሉሆኑ ይችሊለ፣ ሁሊችንንም
ሉያስማሙ ይችሊለ የምሊቸው ሃሳቦችና አስተያየቶች በሁሇት ክፍሌ በመክፈሌ አቅርቤያሇሁ።
ሇወዯፊቱ በዚህ ዙርያ ሰፋ ያሇ የሰሇጠነ ውይይትና ክርክር ሉካሄዴበት ይችሊሌ ብዬም ተስፋ
አዯርጋሇሁ። ምክንያቱም መጣጥፎቼ በቀጥታ የሁሊችን የኢሮብ ብሄረሰብ አባሊት
ወንዴሞችና እህቶችን ህይወት የሚመሇከቱ ስሇሆኑ በዚህ የወጣቶቻችን ጉዲይ ሊይ በርካታ
ሰው ይሳተፋሌ፣ የተሇያዩ የመፍተሄ ሃሳቦችም ይፈሌቃለ፤ በመወያየትም ሁነኛ መፍትሔ ሊይ
እንዯርሳሇን ብዬ ስሇማምን ነው።
እንግዱህ ሰው ያሇውን ከወረወረ ፈሪ አይባሌም ነውና እኔ የመሰሇኝን ወርውሬ አሇሁ።
ከንግዱህ የቀረው የናንተው ጉዲይ ነው እያሌኩ በሚቀጥሇው በላሊ ርእስና በላሊ መጣጥፍ
እስከምንገናኝ በቸር ሰንብቱ እሊሇሁ።
ሱመ ነኝ ከምዴረ ዓረብ

