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ሇኢሮብ ወጣቶች ስዯት ሶስቱ ዓበይት ምክንያቶች::
ከሱመ
መግቢያ፣
በቅር ጊዜ የወጣው ኢሮብማብል የሚባሌ ዴረ-ገጽ መከታተሌ ከጀመሩት የኢሮብ ተወሊጆች
አንደ ነኝ። ይህ በኢሮብ ጉዲይ ሊይ ያነጣጠረ፣ሌንወያይበት፣ ብሶታችንን ሌንገሌጽበት፣
መረጃዎችን ሌንሇዋወጥበት፣ ሌንሰባሰብበትና ሌንማማርበት የምንችሌ መዴረክ በማጣታችን
እስከዛሬ እንዯተበታተን በየግሊችን እህህ እንዲሇን ኖረናሌ ።አሁን ግን ዘግይቶም ቢሆን ይህ
የኢሮብ ሌጆች መገናኛና መወያያ መዴረክ በመሆን ሉያገሇግሇን የምችሌ ዴረ-ገጽ መከፈቱ
ጥሩ ጅማሮ ነው። ስሇሆነም የራስ አነሳሽነትን በመውሰዴ ይህንን የመገናኛ፣ የመወያያና
የመረጃ መሇዋወጫ ዴረ-ገጽ የከፈቱሌን IRAA በሚሌ ስም የተሰባሰቡ ወገኖች መመስገን
ያሇባቸው ናቸው። ከዴረ-ገጹ መሰረታዊ ዓመድች አንደ በሆነው our mission ስር የተቀመጡ
መሰረታዊ የዴረ-ገጹ ዓሊማዎች ሁለንም ዓይነት ሃሳቦች የሚያስተናግደ ሆነው ስሊገኘሁዋቸው
በራሴ በኩሌ ወዴጃቸዋሇሁ። ዓሊማዎቹ ሳይሇወጡ፣ የተሇያዩ ሃሳቦች በነጻ የሚስተናገደበት
ዴረ-ገጽ ሆኖ እንዯሚቀጥሌም ባሇ ሙለ ተስፋ ነኝ።
ላሊም About us በሚሇው ዓምዴ ስር የIRAA መሰረታዊ ዓሊማዎች ተቀምጠዋሌ። ይህ
መዯረጉም ጥሩ ነው። እያንዲንደ ስሇ IRAA ማንነት ማወቅ የሚፈሌግ/የምትፈሌግ በቀሊለ
IRAA የቆመሇትን ዓሊማዎች ሇማየት ያስችሊሌ። ሆኖም ግን IRAA ስሇ ራሱ ገና ብዙ
ማስተዋወቅ እንዲሇበት፣ እንግሌዝኛ ሇማንበብ ሇማይችለም ስሇምንነቱ በሀገራችን ቋንቋዎችም
ማስተዋወቅ እንዲሇበት መዘንጋት የሇበትም እሊልሁ። ከዚህ በተጨማሪም እያንዲንደ/ዶ
እነዚህ የIRAA ዓሊማዎችን በሚገባ ተመሌክቶ/ታ መተቸት ያሇባቸውን እንዱተቹ መስተካከሌ
ያሇባቸው ካለም እንዱስተካከለ መቻሌ አሇበት፣ IRAAም ይህንን እንዱቀበሌ ሇማበረታታት
እፈሌጋሇሁ። በዚህ መሰረትም IRAA የሁሊችን ሆኖ እንዱቀጥሌ በመቀሊቀሌ ሌናጠናክረውና
ሌናሰፋው ይገባሌ እሊሇሁ። እንዱህ ከሆነ ብቻ ነው አሁን እንዯ ኢሮብ ህሌውናችንን አዯጋ
ሊይ እያስገቡ ያለት ችግሮችን ሇመከሊከሌ የምንችሇው፣ እየዯረሱብን ያለ ስብአዊና የማንነት
መግሇጫችን የሆኑ መብቶቻችንን ሇማስከበር የምንችሇው፣ ህገመንግስቱን መሰረት በማዴረግ
ሇመብታችን ሇመከራከር የምንችሇው የራሳችን የሆነ የተዯራጀ ሃይሌ ሲኖረን ብቻ ነው።
ላሊ እስካሁን ዴረስ በዴረ-ገጹ የወጡትን የተሇያዩ አርቲክልች መሌሼ መሊሌሼ
ተመሌክቻቸዋሇሁ። በአጠቃሊይ መሌኩ ሲታይም ጥሩ ሆነው አግኝቻቸዋሇሁ። ይህ ዓይነት
ነጻ መዴረክ እንዱያዴግና እንዱጠናከር ዯግሞ የሁለም ገንቢ ተሳትፎ መኖር አሰስፈሊጊ
መሆኑን በሚገባ አምንበታሇሁ። ስሇሆነም በዚሁ እምነቴ መሰረት ሇዛሬ ሁለም
ኢንዱያውቃቸውና አስቸኳይ መፍትሄ እንዱፈሇግሇት ይገባሌ ብዬ ያመንኩበት የኢሮብ
ወጣቶች ወቅታዊ ሁኔታ ሊይ የማውቀውን ያህሌ ሇሁለም ሇማካፈሌ እሞክራሇሁ።
ወዯ መሰረታዊ ነጥቦቼ ከመግባቴ በፊት ግን ስሇ ራሴ ባጭሩ ሊሳውቃችሁ። እኔ የዚህ
መጣጥፍ ጸሃፊ በ30ዎቹ የመጨረሻ አጋማሽ ዕዴሜ ካለት የኢሮብ ወጣቶች አንደ ነኝ።
በተጨማሪ በአከባቢያችን ሰፍኖ ያሇው ሰውሰራሽና ተፈጥሮአዊ ዘርፈ ብዙ ችግር
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አስመርሮአቸው፣ ትምህርታቸውን ጨርሰው በአከባቢው በሰሊምና በነጻነት በሞያቸው ሰርተው
ሇመኖር ስሊሌቻለ ሀገራቸውን ጥሇው ከተሰዯደት የኢሮብ ተወሊጆች አንደ ነኝ።ስሇ ማንነቴና
የስዯቴ ምክንያት በዝርዝር ማወቅ ካስፈሇገ ላሊ ጊዜ በስፋት ሌመሇስበት ስሇምችሌ ሇዛሬው
በዚሁ አበቃሇሁ።
ውዴ ወገኖች፣ እኔ ከምታዘበውና ከማየው በመነሳት፣ የኢሮብ ወጣቶች ፍሌሰት እንዯዚህ
አሁን እየሄዯበት ባሇው ሁኔታ ከቀጠሇ፣ የኢሮብ ወጣት በኢሮብነቱ ሊይ ተስፋ የመቆረጥ
አዯጋን ሉያስከትሌ ይችሊሌ፣ የኢሮብ አናሳ ብሄረሰብ ህሌውናም በከፍተኛ አዯጋ ውስጥ
ይገባሌ ባይ ነኝ። እንዯኔ እምነት እንዯ አንዴ አናሳ ብሄረሰብ፤ አባቶቻችን ያቆዩሌን መሬት
ይዘን፣ ባህሊችንንና ቋንቋችንን ጠብቀንና አስከብረን ሇመቀጠሌ የምንችሌበት ሁኔታ
ህገመንግስቱ በሚፈቅዴሌን መሰረት ሇማስከበር ካሌቻሌን እንዯ ኢሮብ ብሄረሰብ ህሌውናችን
ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተሸረሸረ ነው። ስሇሆነም እንዯ ኢሮብ አናሳ ብሄረሰብ ሇመቀጠሌ በርካታ
መቅረፍ የሚገባን ችግሮች ያለ ቢሆንም ቅዴሚያ መሰጠት ያሇበት እየመረጥን
እንዴንወያይበትና መፍትሄ እንዴንፈሌግሊቸው ይገባሌ ካሌኩዋቸው ነጥቦች የወጣቱ ሁኔታ
ከሁለም ቅዴሚያ ሰጥተን መፍትሄ ሌንፈሌግሇት የሚገባ አንገብጋቢ ችግራችን ነው ከሚሌ
እምነቴ በመነሳት ሇወጣቶቹ ፍሌሰት መሰረታዊ ምክንያት ናቸው ያሌኩዋቸው ሶስት
መንስኤዎች እንዯምከተሇው ሇውይይት አቀርባሇሁ።

1ኛ. መረን የሇቀቀ ዴህነት፣ የስራ ዕጦትና ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ
በአከባቢው ማጣት
የኢሮብ ህዝብ የኑሮው ምንጭ እርሻና የእንስሳት ርቢ መሆኑ ሁሊችንም የምናውቀው ሃቅ
ነው። በአከባቢው ሳያቋርጥ ሇብዙ ዓመታት በቀጠሇው ዴርቅ ምክንያት የተነሳ ዛሬ አከባቢው
ወዯ ምዴረበዲነት መቀየሩንም ሁሊችን እናወቃሇን። በኢሮብ መሬትን አርሶ ከመሬት የሚገኝ
የነበረው ምርት ማምረት ካቆመ፣ ህዝቡ የውጭ እርዲታ ጠባቂና ተመጽዋች ከሆነ ዓመታት
ተቆጥረዋሌ። ዴሮ የነበረው የከብትና የፍየሌ ብዛትና እርባታ ዛሬ የሇም። ዴሮ የነበረው
ከንብ የሚገኝ የነበረው የማር ምርት ዛሬ በኢሮብ መሬት የሇም።
አከባቢው ከሊይ ባጭሩ እንዲስቀመጥኩት ሲመስሌ እስካሁን በሚመሇከታቸው መንግስታዊ ሆነ
በጎ አዴራጊ ዴርጅቶች ይህን በአከባቢው የተከሰተውን ችግር ሇመቀየር የተዯረገ እንቅስቃሴና
የተወሰዯ የሚታይ እርምጃ እሚንት ነው ማሇት ይቻሊሌ። በ1983 ዓ.ም. የተወገዯውን የዯርግ
አገዛዝ ትቼ የኢህአዯግ የ20 ዓመታት አገዛዝ ጊዜ ውስጥ በኢሮብ ወረዲ የተከናወኑ
የአከባቢውንና የህዝቡን ህይወት ሉቀይሩ ይችሊለ የሚባለ የተዯረጉ እንቅስቃሴዎች
ስመሇከት ያሇኝ መሌስም ኢሚንት ነው የሚሌ ነው። ባሇፉት 20 ዓመታት በአከባቢው
የህዝቡን ህይወት ሉቀይር የምችሌ፣ ተስፋ የሚያሰጥ የተሰራ አንዴ ነገር አሇ ከተባሇ
በድክተር ቡሩኖ የሚመራ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት የሰራው የዓሳቦሌ የግዴብ ፕሮጀክት ብቻ
ነው። ከዚህ ውጭ ላሊ ሉታይ የምችሌ የህዝቡን ህይወት የሚቀይር፣ ሇህዝቡ የስራ ዕዴሌ
የሚፈጥር፣ ተስፋ የሚሰጥ ፕሮጀክት አሇ የሚሌ/ትሌ ካሇ/ች ሇማየት/ሇመስማት ዝግጁ ነኝ።
እንዯኔ እምነት ዴህነት፣ በአከባቢው ተስፋ የሚያሰጥ ሁኔታ አሇማየት ሇበርካታ የኢሮብ
ወጣቶች መሰዯዴ አንደና ዋነኛ ከሚባለ መሰረታዊ ችግሮች ውስጥ ነው። ስሇሆነም ዛሬ
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የዴህንት ኑሮ ያስመረራቸው፣ ዘሊሇም ተመጽዋች እንዱሆኑ የሚያስገዴዲቸው፣ በአከባቢው
ሇመኖር የሚያስችሌ የሚታይ የወዯፊት ተስፋ ባሇመኖሩ የተጨነቁ፣ የኢሮብ
ወጣቶች
አከባቢያቸውን እየሇቀቁ ሇሥራና የተሻሇ ኑሮ ፍሇጋ ወዯተሇያዩ አከባቢዎች መሰዯዴ የግዴ
ሆኖባቸዋሌ ባይ ነኝ።
ላሊ ዛሬ ሁሊችንም ትኵረት ሰጥተን ሌንወያይበትና መፍትሄ ሌንፈሌግሇት የሚገባን ሁሇተኛ
ዯረጃ ትምህርታቸውን ጨርሰው ከፍተኛ ትምህርት ሇመቀጠሌ ያሌቻለ፣ ትምህርታቸውን
ሇማሻሻሌ የተሇያዩ ኮርሶች ሇመውስዴ አቅም ያጠራቸው፣የስራ ዕዴሌ ያሊገኙ ወጣቶች
ተመሌሰው የዴሃ ወሊጆቻቸው ሸክም የመሆን ጉዲይ ነው። እነዚህ ወጣቶች ስራ ስሇላሊቸው፣
ወጣቶቹን የሚያነሳሳ እንቅስቃሴ በአከባቢው ባሇመኖሩ፣ ጊዜያቸውን ሉያሳሌፉበት የሚችለ
ላሊ ነገር ሰሇላሇ፣ እንዯ ጊዜያቸው ማሳሇፊያ የሚጠቀሙበት አሁን በሞሊው ኢሮብ እንዯ
አሸን ፈሌተው ያለ መጠጥ ቤቶችን ነው። በዚህ ዓይነት ሁኔታ የሚያዴግ ወጣት ሇወዯፊት
ምን ሉሆን እንዯምችሌ፣ ምን ያህሌ ሇህብረተሰቡ ሸክም እንዯሚሆን፣ እነዚህ ወጣቶች
ሇወዯፊቱ በኢሮብነታቸው ሊይ የሚኖራቸው አመሇካከትና ወዯፊት እንዯ ጥሩ ኢሮብ ሆኖ
የመቀጠሌ ተስፋ ምን ሉሆን እንዯምችሌ ከወዱሁ መገመት ከባዴ አይዯሇምና ላሊው ትሌቁ
ችግራችን ነው።
በላሊው ችግራችን የኢሮብ ወጣቶች ከሊይ ባስቀምጥኩዋቸው ችግሮች ውስጥ መሆናቸውን
በሚገባ የተገነዘቡና ያወቁ ከገንዘብ ውጭ ምንም ነገር የማይታያቸው ስግብግብ ነብሰባሊ
ነጋዳዎች ይህን ዯካማ ጎን በመጠቀም ገንዘብ ሉያገኙ የምችለትን ወጣቶች ከአከባቢው
የማፍሇስ ተግባር እንዯ አንዴ ትሌቅ ንግዴ መያያዛቸው ነው። እነዚህ ነጋዳዎች ከውጭ
ከዘመዴ አዝማዴ ገንዘብ ሉያገኙ የሚችለትን ወጣቶች በማዯን ስራ ወዲሇበት፣ ገንዘብ
እንዯሌብ ወዯሚገኝበት ሀገራት እንወስዲችኋሇን በማሇት በተዯራጀ መሌክ ወጣቶቹን
ወዯተሇያየ አከባቢ በገንዘብ የማጓጓዝ ስራ እንዯ አንዴ ትሌቅ የስራ መስክ ይዘዉት እንዲሇ
መንግስትም የሚያውቀው ጉዲይ ነው። በዚህ መሌክ ከሚዯረገው የወጣቶች በገንዘብ የማፍሇስ
ተግባር በርካታ ወጣቶችን ወዯ እስራኤሌ የማጓጓዝ ተግባር በዋናነት ሉጠቀሱ ከምችለት
ውስጥ አንደ ነው። በዚህ ወዯ እስራኤሌ ወጣቱን ሇመጓጓዝ በሚዯረገው ጉዞ በርካታ ወጣቶች
በሲናይ በረሃ ቀሌጠው ቀርተዋሌ፣ በርካታ እህቶቻችን በዓረቦች ተዯፍረዋሌ፣ ተቀጥቅጠዋሌ፣
አሁንም እየተቀጠቀጡ ነው። ስሇሆነም ይህንም እንዯ ትሌቁ ችግራችን ተመሌክተን እነዚህ
ነብሰበሊ ነጋዳዎች ሇህግ የሚቀርቡበት መንገዴ በማመቻቸት፣ ይህንን ተግባር ሇማስቆም
ሁሊችን ከፍተኛ ጥረት ማዴረግ ይኖርብናሌ።
ላሊው እዚህ ሳይጠቀስ መታሇፍ የላሇበት ጉዲይ ቢኖር ወዯ ኤርትራ የሚኮበሌለ የኢሮብ
ወጣቶችን የሚመሇከት ነው። በሻዓቢያ ዴጋፍ የሚንቀሳቀሰው ’ዳሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ
ህዝቢ ትግራይን’ (ዳ.ም.ህ.ት) ሇመቀሊቀሌ ወዯ ኤርትራ የሚኮበሌለ ወጣቶች እንዲለ ግሌጽ
ነው። በኔ አመሇካከት ሃያ ዓመታት በአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ አገዛዝ ስር የወዯቀው
የኤርትራ ህዝብ የሚገኝበት ሰቆቃ ዛሬ ሇሁለም ግሌጽ ሆኖ የሚታይ ነው። የኤርትራ
መንግስት ከአንዴ መቶ በሊይ የሚሆኑ ንጹሀን ዜጎቻችንን ወስድ የት እንዲዯረሳቸው እስከ
ዛሬዋ ዕሇት አይታወቅም። በመሆኑም በኤርትራ ተዯግፎ ዯግ ነገር ሇኢሮብም ሆነ ባጠቃሊይ
ሇኢትዮጵያ የሚያመጣ ኃይሌ ይኖራሌ ብል የሚገምት የኢሮብ ተወሊጅ አሇ ብል መናገር
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የሚቻሌ አይዯሇም። ይህ መሆኑ እየታወቀ የኢሮብ ወጣቶች ወዯ የሻዓቢያዋ ኤርትራ
መኮብሇሌ እጅጉን የሚያሳስብ ጉዲይ ነው።
ሇነዚህ ወጣቶች ወዯ ኤርትራ መኮብሇሌ የግዴ አንዴ ምክንያት መኖር አሇበት። በእኔ
እምነትና መረጃ ሇኢሮብ ወጣቶችና ሇዓቅመ አዲም ያሌዯረሱ ሕፃናት ሌጆች ወዯ ኤርትሪያ
መኮብሇሌ በዋናነት ተጠያቂው አሁን ኢትዮዽያን እየገዛ ያሇው የኢህአዳግ መንግስት ነው።
ይህን የምሌበት ምክንያት ዯግሞ የኢህአዳግ መንግስት ሇወጣቶቹ መሟሊት ያሇበትን ሁለ
አቅሙ በሚፈቅዯው ዯረጃ ቢያሟሊሊቸው፣ ሇወዯፊት የብሩህ ተስፋ ጭሊንጭሌ የሚያሳይ
ሁኔታ ቢፈጥርሊቸው፣ በትክክሌ መኖር የሚገባው ዳሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብታቸውን
ቢጠብቅሊቸው ኖሮ እነዚህ ወጣቶች ዛሬ ሇዜጎቿ ገሀነም ወዯ ሆነችው የዛሬቱ ኤርትራ ፈጽሞ
አይሄደም ነበር። ከእሳት ወዯ ረመጥ የሆነውን ምርጫ የኢሮብ ወጣቶች ፈጽመው
አይመርጡም ነበር ባይ ነኝ። ሇኔ ሇነዚህ ወጣቶች ወዯ ዯ.ም.ህ.ት መኮብሇሌ ተጠያቂው
የኢህአዳግ መንግስት ነው። ስሇሆነም የኢህአዳግ መንግስት ችግራችንን በሚገባ ተገንዝቦ
ሇችግሩ መሰረታዊ መፍትሄ እንዱሰጥ አንዴ ሊይ ሆነን እንጠይቀው፤ ባይ ነኝ።
ላሊው በሁለም ሉታወቅና አስቸኳይ መፍትሄ ሉፈሇግሇት የሚገባው ችግር አንዲንዴ
ዯ.ም.ህ.ት ተብል ወዯሚጠራው ዴርጅት ሂዯው ሁኔታውን በሚገባ ከተገነዘቡ በኋሊ
ተመሌስው ሇኢትዮዽያ መንግስት እጃቸውን በሚሰጡ ወጣቶችና ሇዓቅመ ዓዲም ያሌዯረሱ
ሕፃናት ሌጆች ሊይ በኢህአዳግ መንግስትና የስርዓቱ ካዴሬዎች የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ
ዴርጊቶችና የሚሰጠው ውሳኔ ነው። ከኤርትራ ተመሌሰው ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሱ ሕፃናትን
ጨምሮ ብዙ ዴብዯባና እንግሌት የዯረሰባቸው የኢሮብ ወጣቶች ስሇመኖራቸው ሁሊችን
የምናውቀው ጉዲይ ነው። ብዙዎች ሊይም ከብዙ ዓመታት እስከ እዴሜ ሌክ እስራት ሁለ
እንዯተፈረዯባቸው እናውቃሇን። ይህ ኢፍትሃዊ ተግባርና ውሳኔም አሁን በሻዓቢያ
የተዯራጀውን ዯ.ም.ህ.ትን በመተው ወዯ ሀገራቸው ሉመሇሱ ሇሚፈሌጉ ወጣቶችና ሕፃናት
ሌጆች እንዲይመሇሱ የሚያዯርግ ጨካኝና ትክክሌ ያሇሆነ ዴርጊት እንዯሆነም የምናውቅ
እናውቀዋሇን። እነዚህ የሚመሇሱ ወጣቶች ሇጥፋታቸው የሚመጥን ትምህርት ተሰጥቶአቸው፣
በጥሩ ሁኔታ ቢያዙና ትክክሇኛ ኑሮ እንዱጀምሩ በመንግስትና በካዴሬዎቹ ሁኔታው
ቢመቻችሊቸው ኖሮ ሇወዯፊትም ወጣቶች አይሄደም ነበር፣ የሄደትም የሚመሇሱበት ሁኔታ
ሉፈጥር በቻሇ ነበር። ስሇሆነ ይህም ሉሰመርበትና መፍትሄ ሉፈሇግሇት የሚገባው ላሊው
ችግር ነው።
ላሊ አንዴ በሁኔታው እንዯኔ የተቃጠሇ ወገን በቅርብ ጊዜ ዯውል የዞባ ተወካዮች ወዯ ኢሮብ
ወረዲ በመውረዴ የህዝቡ ተጠሪዎችን በዲውሃን ሰብስበው ስሇእነዚህ ወዯ ዯ.ም.ህ.ት የሚሄደ
ወጣቶችን በተመሇከተ ሇወሊጆች ከባዴ ማስጠንቀቂያ ሰጡ ብል የነገረኝ ጉዲይ ነው። እኔ
በርግጠኝነት ሇመናገር የምችሇው የፈሇገው ነገር ቢሆን የኢሮብ ወሊጆች ሌጆቻቸውን ወዯ
ሻዕቢያ ቅጥረኛ ወዯሆነ ዴርጅት እንዯማይሌኩ ነው። እነዚህ ሌጆች ሲሄደ ከወሊጆቻቸው ጋር
እየተማከሩና በነሱ እየተመረቁ እንዲሌሆነ እኔም ሆንኩ የዞባው መሪዎች ነን ባዮች በሚገባና
ጠንቅቀን የምናውቀው ሃቅ ነው። እንቆቅሌሹ ችግሩን እያወቁት ይህን ሚስክን ህዝብ
እንዯዚህ ማስጨነቃቸው ሊይ ነው። የዞባው መሪዎች ህዝቡን ማስፈራራትን አቁመው በችግሩ
መንስኤና ችግሩን ከስር መሰረቱ ሇመቅረፍ መወሰዴ ስሇሚገባቸው እርምጃዎች ሊይ
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ከወሊጆችና ከራሳቸው ከወጣቶቹ ጋር መወያየትና አብሮ መስራት ብቸኛው መፍትሄ እንዯሆነ
በሚገባ ተገንዝበው ይህን እንዱያዯርጉ በሁሊችንም መገፋት ያሇበት ጉዲይ ነው።

2ኛ. የአንዴ ፓርቲ ፈሊጭ ቆራጭ አምባገነናዊ አገዛዝ በአከባቢው
መስፈን።
ስሇ ኢሮብ አናሳ ብሄረሰብ ወቅታዊ ሁኔታ ስናነሳ የኢሮብ ህዝብ ከኢትዮዽያና
ኢትዮዽያዊነት ውጭ አንዴም ቀን እንኳን ያሌኖረ ህዝብ እንዯሆነ በግሌጽ መታወቅ
አሇበት። ስሇሆነም የኢሮብ ህዝብ ወቅታዊ ሁኔታን ስንመሇከት በአጠቃሊይ በሀገራችን
ኢትዮጵያ ዛሬ ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው መመሌከት ያሇብን።
በዚህ መሰረት በሀገራችን ኢትዮጵያ የዯርግ ፋሽሽታዊ አገዛዝ ተገርስሶ በኢህአዳግ አገዛዝ
ከተተካ በኋሊ ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ስመሇከት፣ ምንም እንኳን በአገዛዙ ካዴሬዎች
ዳሞክራሲ ሰፍኗሌ፣ የብሄረሰብ መብት ተከብሯሌ፣ ህገመንግስት ወጥቶ በህገመንግሰቱ
መሰረት የኢትዮጵያ ህዝቦች አዴገዋሌ፣ ሁለም ነገር ተስተካክሎሌ ቢለንም ሇኔ ሇውጥ
አይታየኝም። እንዯኔ እምነት በኢህአዳግ ስም ስሌጣን ከዯርግ በጠመንጃ ሃይሌ የተረከቡ
ገዢዎቻችን ብዙ ቢለም፣ የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት በሀገራቸን ሰፍኗሌ ብሇው ቢሰብኩም
በተግባር በሀገራችን በአጠቃሊይ ሆነ በአከባቢያችን/በኢሮብ ወረዲ ዛሬም ሰፍኖ ያሇው ያው
እንዯ ዯርጉ ዘመን የአንዴ ፓርቲ አምባገነናዊ አገዛዝ ነው። አከባቢያችንን ሇየት አዴርገን
ስንመሇከት ህወሓት ከመከፋፈለ በፊት ሁለም ነገር በህወሓት ሙለ ቁጥጥር ስር የነበረበት፣
ከህወሓት አመራር ሇሁሇት መከፋፈሌ በኋሊ ዯግሞ ሁለም ነገር ህወሓት ተሃዴሶ ብል
ራሱን በሚጠራው ቡዴን ሙለ ቁጥጥር ስር የሆነበት ሁኔታ ሊይ ነው የምንገኘው።
ዛሬ በኢሮብ ወረዲም ሆነ በመሊዋ ትግራይ የህወሓት ተሃዴሶ አባሌ ወይም ዯጋፊ ያሇሆነ ሰው
በሞያው ስራ የማግኘት ዕዴለ በጣም የጠበበ ነው። በሞያቸው የተከበሩ ግን የህወሓት ተሃዴሶ
አባሌ ሇመሆን ስሊሌፈሇጉ ብቻ ከስራ የታገደና ሁኔታው ከአቅማቸው በሊይ ሆኖባቸው
የተሰዯደም እንዲለ ሁለም የሚያውቀው ሃቅ ነው። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ስዯትን እንዯ
አማራጭ አንወስዴም ብሇው ስራፈት ሆነው እየኖሩ ያለ እንዲለም ሁሊችን እናወቃሇን።
ላሊም የከፍተኛ ትምህረት ዕዴሌ ማግኘት ባሇህ ነጥብ ዯረጃ ሳይሆን በፖሉቲካ አመሇካከት
እንዯሆነ ሁሊችንም እናወቃሇን።
በዚህ የአንዴ ፓርቲ አምባገናዊ አገዘዝ ምክንያትና በፓርቲው ካዴሬዎች ከፍተኛ ተጽእኖ
በርካታ ወጣት ምሁራን ከኢሮብ ብሄረሰብ ሆነ ከአጠቃሊይ ኢትዮጵያ እየተሰዯደ ነው። ይህን
የምሇው ዯግሞ ዝም ብዬ ከመሬት በመነሳት ሳይሆን በዚህ ምክንያት ከተሰዯደት አንደ
እኔው ራሴ ስሇሆንኩ ይህን ችግር በሚገባ ስሇማውቀው ነው። ይህ አሁን በአከባቢያችን ሆነ
በአጠቃሊይ በመሊዋ ኢትዮጵያ ሰፍኖ ያሇው የአንዴ ፓርቲ አምባገነንነት ተወግድ ፍትሃዊ
የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት በሀገራችን ካሌሰፈነ የሙሁሩ ስዯት እንዯሚቀጥሌ ምንም ጥርጥር
የሇውም። የዚህ የተማረው ሃይሌ መሰዯዴ ዯግሞ በሀገሪቷና በህዝቦቿ ዕዴገትና ህሌውና ሊይ
ያሇው አለታዊ ተጽእኖ በሚገባ ታይቶ አስቸኳይ መፍትሄ ሉፈሇግሇት ከሚገቡ ችግሮቻችን
አንደ ነው።
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3ኛ.አንዲንዴ የሰራዊቱ አባሊት በሴቶች ሊይ የሚፈጽሙት ያሇፍሊጎት
የግብረስጋ ግኑኝነትና መዘዙ
የኢትዮጵጸያ መከሊከያ ሰራዊት በአከባቢው በመስፈሩ እንዳት ሇወጣት የኢሮብ ሴቶች
ከአከባቢው መሰዯዴ መንስኤ እየሆነ እንዲሇ ከመዘርዘሬ በፊት በኢህአዳግ አገዛዝ ተቀባይነት
ካገኘው ከሄግ ውሳኔ በኋሊ ከኤርትሪያ ጋር ዴንበራችን ምን እንዯሚመስሌ ትንሽ ሇማሳየት
ይፈቀዴሌኝ። ይህንን የማዯርገው አንዯኛ እወቀቱና ችልታው ያሊቸው በዚህ ጉዲይ ሊይ
ይበሌጥ ግሌጽ መሆን ያሇባቸውን በግሌጽ በካርታ እያስዯገፉ እንዴያስቀምጡና ሁለም
እንዱያውቀው እንዱያዯርጉ ሇማሳሰብ ሲሆን፣ በሁሇተኛ ዯረጃ ዯግሞ እስከዛሬ ዴረስ አድሓ
ኢሮብ እየተባሇ ከሚጠራው አንዯኛው ክፍሌ ማሇት አዴጋዱዓረና ብዙ መንዯሮች
ከቡክናቲዓረ ወዯ ኤርትሪያ የተወሰደበት ሁኔታ ሊይ ስሇሆን ይህ በሁለም ጉዲዩ
በሚመሇከተው በግሌጽ እንዱታወቅና መወሰዴ ያሇበት እርምጃ የዴንበሩ ጉዲይ በማነኛውም
በሚያዯርጉት ስምምነት መሠረት ካርታ ተሰርቶ በዛ መሰረት በተግባር ከመሰመሩ በፊት
ማዴረግ ያሇብን ሁለ እንዴናዯረግ ሇማሳሰብ ነው።
በአጠቃሊይ ሁኔታውን ሇማወቅና ሇመቃወም ዕዴሌ ባገኙ ኢትዮጵያዊያን ሁለ ከፍተኛ
ተቃውሞ የተዯረገበትና በኢህአዳግ መንግስት ብቻ ተቀባይነት ያገኘው የሄጉ ውሳኔ ተግባራዊ
ከመሆኑ በፈት ውሳኔው እንዱሻር የተቀነባበረ ትግሌ ካሊዯረግን እስሊምቶዲ፣ ዓጋራሇኮማ፣ቦሖል፣ ካረዲና ላልች የምዕራባዊ ቡክናይቲዓረ ሰፊ ሇም መንዯሮችና ዴፍን አዴጋዱዓረ
የኤርትራ ይሆናለ ማሇት ነው።
የኢህአዳግ መንግስት መሌሶ መሊሌሶ የሄጉን ውሳኔ እንዯሚቀበሌ በተሇያየ ሚዱያ ግሌጽ
ያዯረገ ሲሆን አፈጻጸሙ ሊይ ብቻ ከኤርትራ መንግስት ጋር ንግግር እንዯሚፈሌግ ነግሮናሌ።
ይህ መነጋገር ያስፈሇገበት ምክንያት ዯግሞ የዴንበሩ መስመር ሲሰመር አንዲንዴ
መንዯሮችን ሇሁሇት የሚከፋፈሌበት ሁኔታ ስሊሇ ይህን ሇማስተካከሌ ብቻ እንዯሆነ ጠቅሊይ
ሚንስተር አቶ መሇስ ዜናዊ ዯግመው ዯጋግመው ነግረውናሌ። እዚህ ሊይ ስሇ ላሊው
ከኢትዮጵያ ወዯ ኤርትሪያ የተወሰደት ቦታዎች ብዙ ማሇት ባሌችሌም ከኢሮብ መሬት ወዯ
ኤርትሪያ የተወሰዯው ጠቅሊይ ምንስተሩ እንዯሚለት የተወሰኑ መንዯሮች ብቻ ሳይሆን እስከ
ዛሬ ኢሮብን ሙለ ኢሮብ ከሚያሰኙት መሬቱና ህዝቡ ከአንዴ ሶስተኛ መሬትና ህዝብ በሊይ
እንዲሇ ያሇ ህዝቡ እውቀትና ፍሊጎት ሇኤርትሪያ መሰጠቱን ነው። ይህን ሃቅ ሁለም የኢሮብ
ብሄረሰብ አባሊትና መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ በግሌጽ ማወቅ ያሇበት ጉዲይ ነው። የኢህአዯግ
መንግስት እስከ ዛሬ በሄጉ ውሳኔ መሰረት ወዯ ኤርትራ የተከሇሇውን መሬታችንና ህዝባችን
ሇሻዕቢያ ያሊስረከበው ይህን ውሳኔ ተግባራዊ ቢያዯርግ የኢትዮጵያ ህዝብና ሰራዊት
እንዯማይቀበሇው ስሊወቀ ብቻ ነው። ስሇዚህ አሁን ይህ የሄጉ ውሳኔ እንዱሻር፣ የኢሮብ
መሬትና ህዝብ ከጥንት ከጥዋቱ አባቶቻችን ያቆዩሌንን ዴንበር ይዞ እንዱቀጥሌ፣ እኛ
ኢሮቦች ኢትዮጵያዊያን እንጂ ኤርትራዊያን እንዲሌሆን መንግስታችን በዯንብ የሚያውቀው
ጉዲይ ቢሆንም በግሌጽ ዯጋግመን ሌንነግረው ይገባናሌ። ችግራችንን ዯግሞ ሁለም
ኢትዮጵያና ዓሇም አቀፍ ህብረተሰብ እንዱያውቁትና ከጎናችን እንዱቆሙም ጥሪ ማስተሊሇፍ
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መቻሌ አሇብን። የኢህአዳግ መንግስት እስከ ዛሬ እንዲዯረገው ሁለ የዴንበራችንን ጉዲይ
በዝምታና በሽፍንፍን ይዞት እንዱቀጥሌ ፈጽሞ መፍቀዴ የሇብንም።
ይህን በዚሁ በማቆም ወዯተነሳሁበት ሇዴንበር ጥበቃ በአከባቢው የሰፈረው ሰራዊት እንዳት
ሇወጣት ሴቶቻችን መሰዯዴ ምክንያት እየሆነ እንዲሇ ሊስቀምጥ። በነገራችን ሊይ እኔ ዴንበር
እንዱጠበቅ የመከሊከያ ሰራዊት በኢሮብ መሬት መቀመጥ የሇበትም የሚሌ አቋም እንዯላሇኝ
ሇሁለም ግሌጽ መሆን አሇበት። ሰራዊቱ በዴንበሩ መቀመጥና ዴንበሩንና በአከባቢው
የሚኖረውን ህዝብ ከሻዕቢያ ዲግም ወረራ መጠበቅ አሇበት በሚሇው በሚገባ አምናሇሁ። የኔና
የበርካት ኢሮብ ተወሊጆች ችግር የዴንበር ጠባቂ ሰራዊት አሰፋፈርና ከህዝቡ ጋር
እንዱኖረው የሚገባ ግኑኝነት በተገቢ ዯረጃ በሰራዊትና በአከባቢው ህዝብ መካከሌ ሉኖር
በሚገባው ግሌጽ የሆነ ሌዩነት ተዯርጎሇት አሇመስፈሩ ሊይ ነው። ይህ ግሌጽ የሆነ ሰራዊቱ
የራሱ ካምፕ ይዞ በካምፑ እንዱኖር ባሇመዯረጉ፣ ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር በገበሬዎች ቤት አብሮ
እንዱኖር ተዯርጎ በመቀመጡ፣ አንዲንዴ የሰራዊቱ አባሊት የአከባቢው ሴቶችን በቀሊለ
ሇማባሇግ አመች ሁኔታ ተፈጥሮሊቸዋሌ። እነዚህ ከግሌ ስሜታቸውና ፍሊጎታቸው ውጭ
ዴርጊቱ በህዝቡ በአጠቃሊይ በተሇይ ዯግሞ በወጣት ሴት እህቶቻችን ሊይ የሚፈጥረውን
ሞራሊዊና አካሊዊ ተጽእኖ ምንም የማያገናዝቡ ወታዯሮች ዴርጊት እህቶቻችንን እንዱሰዯደ
እያስገዯዯ ነው፣ የበርካታ ቤተሰቦች ትዲር እየፈረሰ ነው፣ በርካታ እህቶቻችን ከባህሊችን ውጭ
ያሇ ትዲር እንዱወሌደ እየተገዯደ ነው፣ በርካታዎቹም በዘመን አመጣሹ የኤች. አይ. ቪ.
ኤዴስ በሽታ እየተበከለ ነው።
ይህ ብቻ አይዯሇም። ሇዴንበር ጥበቃ በአከባቢው የተቀመጠ ሰራዊት መማር አሇበት በሚሌ
የሰራዊቱ አባሊት ከሌጆች ጋር አንዴ ት/ቤት አብረው እንዱማሩም ተዯረጓሌ። ከነዚህ
የሰራዊቱ አባሊት አንዲንዴ ባሇጌዎች ከትምህርት ቤት መሌስ ወይም ወዯ ት/ቤት ሲመጡ
ወጣት ሴቶችን በየሽንጥሮው በመጠበቅ በማታሇሌና በማስገዯዴም በመዴፈር ሊይ ናቸው።
ስሇሆነም በዚህ ሁኔታ የተማረሩ ወጣት ሴት እህቶቻችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ ከዚህ ዴርጊት
ሇመሸሽ ስዯትን እንዯ አማራጭ እየወሰደ ነው። አንዲንዴ ሁኔታውን የታዘቡና ያወቁ
ወሊጆችም ሌጄ እያየሁ እዚህ በዓይኔ ስር በማትፈሌገው ወታዯር ከምትዯፈር ወዯ ፈሇገችው
ትጥፋ በሚሌ ሌጆቻቸው በጣም አስቸጋሪና አዯገኛ የስዯት ምረጫ ሁለ እንዱወስደ እያዩ
ዝም ሇማሇት የተገዯደበት ሁኔታ ነው ያሇው።
ይህ በኢሮብ ዛሬ በወጣት ሴት እህቶቻችንና በአርሶ አዯሮቹ ሚስቶች ሊይ የሚፈጸመው
የአስገዴድ መዴፈር በአብዛኛው በአከባቢው በባሇስሌጣናቱ ሆነ የሃይማኖት መሪዎች በሚገባ
ይታወቃሌ። ነገር ግን ሁለም ዝምታን መርጧሌ። ስሇሆነም የኢሮብ ወጣቶች በአጠቃሊይ
በተሇይ ዯግሞ ወጣት ሴቶቻችን በወታዯሮች ከመዯፈር በሚሌ መሰዯዴ ቢመርጡም ወዯባሰ
በሶማላዎችና
በዓረቦች
ወዯሚዯፈሩበት፣
አንዲንድቹም
ውዴ
ህይወታቸውን
ሁለ
ወዯሚያጡበት አስከፊ ምርጫ እንዱገቡ እየተዯረገ ነው።
ውዴ አንባቢያን፣ እንግዱህ እኔ የኢሮብ ወጣቶች መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ያሌኩዋቸውን
ከሊይ እንዯተመሇከታችሁት አስቀምጫሇሁ። ጉዲዩ የሁሊችን ጉዲይ ስሇሆነ እያንዲንደ/ዶ
ያገባኛሌ፣ የኢሮብ ህዝብ ችግር ችግሬ ነው፣ የሚሌ/ትሌ፣ የኢሮብ ወጣቶች ዛሬ ገብተውበት
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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። በለ በሚቀጥሇው መጣጥፌ እስከምንገናኝ በቸር ሰንብቱ፣ ዯግ ዯጉን
ያሳስበን/ያሰራን አሜን።
ሱመ ነኝ

ጥር 2003 ዓ.ም.

