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ነሓሴ 2002 ዓ.ም
የኢሮብ ወጣቶችን ከቀያቸው የማፍሇስ ንግዴ ባስቸኳይ ይቁም

በተፇጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት በትውሌዴ ቀያቸው ኑሮአቸውን ሇመቀጠሌ
የሚያስችሌ ብሩህ ተስፊ ሇማየት ያሌታዯለት በርካታ የኢሮብ ወጣቶች ተወሌዯው ያዯጉበት
ቀያቸውም ሆነ ውዴ ሀገራቸውን እንዯ ላልቹ በርካታ የኢትዮዽያ ወጣቶች እየሇቀቁ
መሰዯዴ ከተስተዋሇ ሰንበትበት ብሎሌ። ይህ የኢሮብ ወጣቶች ሆነ አጠቃሊይ የኢትዮዽያ
ወጣቶች በብዛት የመሰዯዴ ክስተት የተጀመረው በዯርግ አገዛዝ ዘመን ሲሆን፤ በወቅቱ እንዯ
ሁለም ኢትዮጵያዊ ወጣቶች የኢሮብ ወጣቶችም ይሰዯደበት የነበረው መሰረታዊ ምክንያት
የዯርግን አገዛዝ ምህረት አሌባ እርምጃዎቹን ሇመሸሽ ነበር። ባሳሇፍናቸው 20 ዓመታት
የኢህአዳግ አገዛዝ ዘመንም እነዛ ሇኢሮብ ወጣቶች መሰዯዴ ምክንያት የነበሩ ሁኔታዎች
ባሇመወገዲቸው የሚያሰዴዲቸው መሠረታዊ መንስኤ በይዘትም ሆነ በዓይነት በዯርግ አገዛዝ
ወቅት ከነበረው በምንም መሌኩ አይሇይም። በመሆኑም ዛሬም አጠቃሊይ የኢትዮዽያ
ወጣቶች ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶቻቸው በተሇየያ መንገዴ እንዯተረገጡ ነው። በተሇይ
የኢሮብ ወጣቶች ሁኔታን ስንመሇከት ዯግሞ፤ በአከባቢው ሇብዙ ዓመታት ያሇማቋረጥ
የተከሰተው ዴርቅ ላሊው ተጨማሪ ምክንያት ነው ማሇት ይቻሊሌ።
በመሆኑም፤ ዛሬም የኢሮብ ወጣቶች በአከባቢው ሇመኖር የሚያስችሌ ምንም ዓይንት ብሩህ
ተስፊ ማየት አሌቻለም። ስሇሆነም በርካታ የኢሮብ ወጣቶች በዯርግ አገዛዝ ጊዜ ከነበረው
ቁጥር በበሇጠ ዯረጃ የተገኘው አጋጣሚ ሁለ በመጠቀም አከባቢውን እየሇቀቁ በመፍሇስ ሊይ
ናቸው። ይህ የወጣቶች ፍሌሰት በኢሮብ አናሳ ብሄረሰብ ህሌውና መቀጠሌ ሊይ ያሇው
አለታዊ እንዯምታ አላ የማይባሌ ነው። በተሇይ አሁን ወጣቶቹ እየወሰደት ያሇው፤
በህይወታቸው ሊይ ከፍተኛ አዯጋ ሉያስከትለ የምችለ የስዯት እርምጃዎችን ስንመሇከት
ዯግሞ አስቸኳይ የእርምት እርምጃ ይወሰዴበት ዘንዴ የሚመሇከተውን ሁለ ማሳሰብ
አንገብጋቢና ወቅታዊ ሆኖ አግኝተነዋሌ።
ዛሬ የኢሮብ ወጣቶች በቀያቸው በተንሰራፊው ብሌሹ፣ ኢዳሞክራሲያዊ አስተዲዯርና
የተፇጥሮ መዛባት ባስከተሊቸው ችግሮች ምክንያት በአጠቃሊይ ሇኢትዮዽያ አንዴነትና
ሇኢሮብ ብሄረሰብ ህሌውና ከፍተኛ አዯጋ ወዯሆነው ወዯ ሻዕቢያ ሲኮበሌለም እየተስተዋሇ
ነው። ላሊው ይህን መግሇጫ ሇማውጣት ያነሳሳን መሰረታዊ ምክንያት የኢሮብ ወጣቶች
ፍሌሰት በተዯራጁ ገንዘብ አምሊኪ ወንጀሇኞች በመካሄዴ ሊይ ስሇሚገኝ ነው። ዛሬ ”ሕግና
ዳሞክራሲያዊ መንግሥት” አሇበት በምንባሌበት አገር ውስጥ የተዯራጁ ወንጀሇኞች
የቅብብልሽ የእዝ ሰንሰሇታቸውን ከኢሮብ መሬት እስከ እስራኤሌ ዴንበር ዴረስ
በመዘርጋት፤ የወጣቶችን ሌብ እያማሇለ፣ የገንዘብ ፍሊጎቻቸውን ብቻ ሇማርካት በወጣቶቹ
ህይወት እየነገደ እንዯሆነ በግሌጽ እየተመሇከትን ነው።
ይህንን በወጣቶቹ ህይወት በሚነግደት ወንጀሇኛ ቡዴኖች የሚከናወነው አስነዋሪ ተግባር
እየተፇጸመ ያሇው በኢሮብ ወጣቶች ሊይ ብቻ ሳይሆን በመሊው ኢትዮጵያ ወጣቶች ሊይም
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እንዯሆነ ውስጥ አዋቂ ምንጮች እየጠቌሙን ነው። እነዚህ ወንጀሇኛ ቡዴኖች
ከሚያጠምደዋቸው ወጣቶች መካከሌ ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሱ ሌጆችም በብዛት
እንዯሚገኙበት ይታወቃሌ። በፆታም ቢሆን ወንዴና ሴት እንዯማይሇዩ ይታውቃሌ። ገንዘብ
መክፇሌ ይችሊሌ ተብል የሚገመት ሁለ ሇስዯት እንዯሚመሇመሌም ይነገራሌ። ወጣቶቹ
አከባቢያቸውን ሇቀው ቢሰዯደ ስራ እንዯሌብ እንዯሚያገኙና በምዴረ_እስራኤሌ ምዴራዊ
ገነት እንዯሚጠብቃቸውም ይሰበክሊቸዋሌ። በመሆኑም፤ በትውሌዴ ቦታቸው ሊይ በሰሊም
ሠርቶ የመኖር ተስፊ የተመናመነባቸው ወጣቶችና ሕፃናት የነዚህ አውሬዎች ጭዲ በመሆን
ሊይ ናቸው። ቡዴኖቹ ወጣቶቹን ከየአከባቢው እያማሇለ ካሰባሰቡ በኋሊ፤ ሇጉዞ
በሚጠቀሙባቸው መሥመሮች ሊይ የማስተናገጃ ቦታዎችን በማዘጋጀት ካንደ ጣቢያ ወዯ
ላሊው እየተቀባበለ በማጓጓዝ ወጣቶቹ ሇስንቅ የቋጠሩዋትን ሳንቲም በየመንገደ
ይቀራመቱዋታሌ። ሇስዯት የሚመሇመለት ወጣቶች ሰሜን ኢትዮጵያን፤ ሱዲንንና ግብፅን
አቋርጠው እንዱጓዙ በማዴረግ በሲናይ በረሃ የማሰባሰብያ ካምፖች አዘጋጅተው ሇሚጠብቁ
ሇተሇያዩ ጨካኝ ቡዴኖች ያስረክቧቸዋሌ።
እነዚህ የኢሮብ ወጣቶችን አማሌሇው እያሰባሰቡ የሚያጓጉዙ ወንጀሇኛ ቡዴኖች፤ ወጣቶቹ
ሲናይ በረሃ የሚገኙትን ካምፖች እስኪዯርሱ ዴረስ ወዯ እስራኤሌ ሇመግባት የሚከፇሌ
ገንዝብ እንዲሇ እንኳ አይነግሩዋቸውም። በሕይወት ተርፇው ወዯ እስራኤሌ የመሻገር
ዕዴሊቸውን ሇመሞከር የታጋች ወጣቶችን ቤተሰቦች የገንዘብና የሥነ-አእምሮ ችግር ያስከተሇ
በብዙ ሺ የሚቊጠርና የአሜሪካን ድሊር መክፇሌ እንዲሇባቸው የሚነገራቸው እዛው ሲናይ
በረሃ ሲዯርሱ በሚረከቧቸው ጨካኝ የወንጀሇኛ ቡዴኖች ነው። ይህንን ሃቅ ዯግሞ ዘመዴ
አዝማዴን አስጨንቀው መክፍሌ ያሊባቸውን ገንዘብ ከፍሇው እስራኤሌ ሇመግባት ከቻለ
ወጣቶች ሇማረጋገጥ ይቻሊሌ።
እነዚህ በሲናይ በረሃ የሚገኙ ቡዴኖች ሇዚህ አሰቃቂ ተግባር በዯንብ የተዘጋጁና የተዯራጁ
በመሆናቸው ወጣቶቹ ከሊይ የተጠቀሰውን የአሜሪካን ድሊር ባስቸኳይ እንዱከፍለ አካሊዊና
ስነ-አእምሮአዊ ጫና ያዯርሱባቸዋሌ። የተጨነቁ ወጣቶች ሇህይወታቸው ማዲኛ የተጠየቁትን
ገንዘብ እንዱከፇሌሊቸው በአመሪካ፤ በአውሮፓ፣ በዓረብ ኣገሮች እንዱሁም ሀገርቤት ወዲለት
ዘመድቻቸው በመዯወሌ እሪ እንዱለ የተሇያዩ የማሰቃያ ዘዳዎችን በመጠቀም
ያስገዴዶቸዋሌ። ሇዚህ ተግባርም፤ እነዚህ ወንጀሇኛ ቡዴኖቹ ታጋቾቻቸው ከዘመዴ አዝማዴ
ጋር በመገናኘት እንዱከፍለ የሚጠየቁትን ድሊር እንዱያሰባስቡ ሇማስቻሌ እንዱያመቻቸው
የተሇፎን መስመሮችን አመቻችተው ይጠብቁዋቸዋሌ። በዚህ መሌክ የማስሇቀቅያ ገንዘብ
(Ransom) ከተረከቡ በኋሊ ይሇቋቸዋሌ፣ በዚህም የስንቱ ቤተሰብ ኑሮ አመሰቃቅሇዋሌ።
የተጠየቀውን የገንዘብ መጠን መክፇሌ ያሌቻሇ ታጋችም እጣ ፇንታው እዛው በሲናይ በረሃ
መቅረት ይሆናሌ።
እነዚህ ወጣቶች ከኢሮብ መሬት (የትግራይ ምስራቃዊ ጫፍ) ተነስተው ትግራይን አቋርጠው
ሲጓዙ የሚያሌፈባቸው ቦታዎች ሁለ የመንግስት አስተዲዯርና የተሇያዩ የመንግስት የጸጥታ
መዋቅሮች ያሇባቸው አከባቢዎች መሆን፣ ዛሬ የኢህአዳግ መንግስት ”ዳሞክራሲና
ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት በሽበሽ” ነው እያሇን ባሇበት ባሁኑ ወቅት ወጣቶቹ ውዴ ቀያቸውንና
ሀገራቸውን እየሇቀቁ ሇመሰዯዴ መገዯዴ ሇምን ይሆን? የሚሇው ጥያቄ እያንዲንደ ወገን
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ሉጠይቀውና ተገቢ መሌስ ሉያገኝሇት የሚገባ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በኛ እምነት
መንግሥትና የመንግስት ተቋማት ባሇበት ሀገር እንዱህ ዓይነት የሀገሪቷ መጻኢ ተስፊ
የሆኑትን ወጣቶችን የሚያፇሌስ ንግዴ በነፍሰበሊ ዘራፉዎች ሲካሄዴ ማየትና መስማት
አሳፊሪም፤ አሳዛኝም ሆኖ አግኝተነዋሌ።
እስካሁን ዴረስ ባሇን መረጃ ከኢሮብ አናሳ ብሄረ-ሰብ ብቻ በነዚህ ዘራፉ ወንጀሇኛ ቡዴኖች
ወጥመዴ ውስጥ የገቡት ወጣቶች ቁጥር በብዙ ሞቶዎች የሚቆጠር ነው። ከነዚህም ውስጥ
በተሇያየ ጊዜ በተዯረጉ ጉዞዎች በበረሀ ውስጥ በውኃ ጥምና ረሃብ እንዱሁም በተሇያዩ
በሽታዎች ሕይወታቸውን ያጡ ወጣቶች መኖራቸው ይታወቃሌ። አሁንም ቢሆን ብዙዎች
በግብፅና በእሥራኤሌ እሥርቤቶች እንዱሁም በነዚህ ማፉያዎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ ሌዩ
ሌዩ ካምፖች ውስጥ እየተሰቃዩ መሆናቸውን አውቀናሌ።
ስሇዚህ ይህ አጠቃሊይ የወጣቶች ፍሌሰት እንዱቆም፣ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ወገኖች
በአንዴነት ማሇትም የዓሇም አቀፍ ማህበረሰብ፣ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ዴርጅቶችና
እንዱሁም ጉዲዩ በቀጥታ የሚመሇከታቸው መንግስታት በጋራ ይህንን የሰው ንግዴ
በአስቸኳይ እንዱቆም አፊጣኝ እርምጃ እንዱወስደ ጥሪያችንን እናቀርባሇን።
በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ሇሚገኙ የኢሮብ ብሄረሰብ አባሊት ዯግሞ፣
1. ወጣቱ ትውሌዴ ወዯዚህ አዯገኛ ሁኔታ ራሱን እንዲያስገባ በተገኘ አጋጣሚ ሁለ
መተሊሇፍ ያሇበትን መሌእክት እንዱያስተሊሌፈ
2. በተገኘው አጋጣሚ ሁለ የኢትዮዽያ መንግስት ባሇስሌጣናትን፣ ይህን የወጣቶች
ፍሌሰት ይቆም ዘንዴ አስፇሊጊ እርምጃ እንዱወስደ መጠየቅ
3. ዓቅም በፇቀዯ ሁለ ከሰብአዊ መብት ተሟጓች ዴርጅቶችና፣ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው
ሌዩ ሌዩ ዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች ጋር በመተባበር ይህ የወጣቶች ፍሌሰት እንዱቆም
አበክሮ መስራት፣
4. የኢትዮዽያ መንግስት ሇነዚህ የወጣቶች ፍሌሰት መንስኤ የሆኑ መሰረታዊ ችግሮች
ከብሄረሰቡ ሽማግላዎች፣ ከራሳቸው ከወጣቶቹና በጉዲዩ ሊይ እውቀት ካሊቸው
ባሇሙያዎች ጋር በመመካከር ይህ የወጣቶቹ ፍሌሰት የሚቆመበት መንገዴ ባስቸኳይ
እንዱፇሇግ፤ እነዚህ ወጣቶችን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ በማስኮብሌሇ ተግባር
ሊይ ተሰማርተው የሚገኙትን ቡዴኖች ታዴነው ሇፍርዴ እንዱያቀርብ፤ አስፇሊጊውን
ግፉት ሁለ በጋራ እንዴናዯርግ ጥሪያችንን እናስተሊሌፊሇን።
በተቸገሩ ወጣቶች ሊይ መነገዴ ባስቸኳይ ይቁም!!!
ሁኔታው ያሳሰበን የብሔረ-ሰቡ ተወሊጆች።

