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 የሞት ጉዞ

   ዳዊት ከበደ 01-27-17

           ባለንበት ዘመን በየትኛውም የዓለማችን ማዕዘን ሚልዮኖች ስደትን እንደብቸኛ የሕይወታቸው አማራጭ ቆጥረው እየተጓዙ

              ነው፡፡ በታዳጊ አገሮች በተለይም ከሰሃራ በታች የሚኖሩ የአፍሪካ ህዝቦች በተለያየ ምክንያት ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር

             የሚያስከትለው ስነልቦናዊና አካላዊ ጉዳት የሚመለከት በቂ መረጃና ግንዛቤ ስለሌላቸው ባደጉት አገራት የተሻለ ንሮና ገቢ

       በመሻት የሚያደርጉት ጉዞ አስከፊና ዘግናኝ ስለመሆኑ ተጠቂዎቹ የሰሚ-     ያለህ ካሉ ውለው አድረዋል፡፡

             በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ምክንያት በሰው ዘር እየደረሰ ያለው ጥፋት ለጆሮ የሚሰቀጥጥ አታካችና አስፈሪ ከመሆኑም

              ባሻገር ከዚህ በፊት ዓለማችን አይታው የማታውቅ ዘግናኝ የሰው ዘር እልቂት የሚስተዋልበት አሳዛኝ ክስተት እንደሆነ ነው፡፡

              ብዙዎች ይህን አደገኛ አካሄድ ለማለፍ ሲወስኑ ምንም ዓይነት ግንዛቤ እንዳልነበራቸው በመርፌ ቀዳዳ የማለፍ ያክል ከሞት

     አምልጠው በሕይወት ከተረፉት አንደበት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

               ይህም ሆኖ ግን አሁንም በህገ ወጥ መንገድ መጓዝ መሞትና የሰው ዘር ዕልቂት አላቆመም፣ በየቀኑና በየሰዓቱ የምንሰማው

             ዘግናኝ እውነታ እየሆነ ነው፡፡ እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ የሚያስከትለው የሕይወት ጠባሳ በዚህ አደገኛና ፈታኝ

             መንገድ አልፈው በታዓምር በሕይወት ቆይተው የተሻለ ንሮና ሕይወት ተስፋ ጥለውባቸው የደረሱት የምዕራቡ ዓለም ሀገራት

           እንደተመኙትና እንደጠበቁት ሆነው አለመገኘታቸው ነው፡፡ ያለ የሌለ ጥሪታቸውንና ገንዘባቸውን ለነብሰ በላዎቹ ደላሎችና

             ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ነጋዴዎች አስረክበው ወደ ተመኙት አገር በዕድል ቢደርሱም ለዓመታት በመጠልያ ጣብያ ታጉረው

           አስከፊ ህይወት የሚገፉና በዚህ የተነሳ በገዛ ራሳቸው ህይወታቸውን የሚያጠፉ ስፍር ቁጥር የላቸውም፡፡

             በዚህም አያበቃም ያልፍልኛል ብሎ በባዶና ያልተጨበጠ ተስፋ ንብረቱንና መኖሪያ ቤቱን ሽጦ ልጆቹን የላከ ቤተሰብም

             ለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ሰነ ልቦናዊ ጉዳት ተዳርጓል፣ ቅስሙ ተሰብሯል፡፡ ከዚህ አደገኛ የሞት ጉዞ በዕድል

           ተርፈው ተጎሳቅለውና ማንነታቸው አጥተው በተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ለዓመታት ያለሥራ በመጠልያ ታጉረው አስከፊ

      ህይወት እየገፉ የሚገኙት ህገ ወጥ ስደተኞች    እኔን ያየ ይማር በማለት    በተለያዩ የመገናኛ ብዙሐንና ድህረ-ገፆች

             ምስክርነታቸው እየሰጡ ነው፡፡ ይህ ሁሉ መከራና ችግር አልፈው አብሮ አደጎቻቸው በየበርሃውና የባህር ጉዞው በረሀብና

            በቸነፈር ተዝለፍልፈው ሲወድቁ በጨካኞቹ ደላሎች የባህር ዓሳ ሲሳይ ሲሆኑ፣ ያዩት ዘግናኝ ትዕይነት ሲያስታውሱት

    ህይወታቸው እስከመሳት ይደርሳሉ፡ ይሰቀጥጣቸዋል፣ ይዘገንናቸዋል፡፡



"              በእያንዳንዱ ጉዞ የሰው ልጅ እንደ ቅጠል ሲረግፍ በድካምና በረሃብ ተዝለፍልፎ ሲወድቅ ሴቶችና ህፃናት ያለረዳት

        ሲደፈሩና ሲሞቱ ወደ ባህር ሲወረውሩ ማየት ዕለታዊ ትዕይነት ነበር"       ይላል አንድ ከምሥራቅ አፍሪካ በሕገ ወጥ መንገድ

  ጀርመን የገባው ወጣት፡፡

            የሰው ልጆች እንደእንስሳ ኩላሊታቸውን ለማውጣት በገንዘብ ሲሸጡና ለጨካኞች ተላልፈው ሲሰጡ ከማየት የበለጠ ዘግናኝ

               ነገር የለም የሚለው ይህ ወጣት የሰው ልጅ በአምሳያው ፍጡር ላይ የሚፈፅመው አስፀያፊና ነውራም ተግባር ነው በማለት

       የለማቋረጥ እንባ በሚያዘንቡ ዓይኖቹ ሲቃ እየተናነቀው ይተርካል፡፡

            በማስከተል ከገንዘብ በቀር ስለምንም ነገር መስማት የማይፈልጉት ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች አስቀድመው ያለምንም ችግር

            ደህንነትህ ተጠብቆ ወደፈለግከው አገር እንደሚያደርሱህ ቢናገሩም ገንዘብ ከተቀበሉህ በኋላ እጅግ በጣም አስፈሪና የፀሐይ

           ሙቀቱ አንድ ሜትር እንኳን ልትጓዝ በማትችልበት አሸዋማ የሰሃራ በርሃ ጥለዋቸው እንደሚሰወሩ ይናገራል፡፡

ከ 12               ሰዓታት የባህር ላይ ጉዞ አብዛኛው ተጓዥ አልቆ እርሱና ጥቂቶች ተርፈው በጣልያን የነብስ አድን ሰራተኞች ታግዘው

            አውሮፓ መድረሳቸውና የአውሮፓ ምድር ከረገጠ በኋላ ግን ያሰበውና ያጋጠመው ለማመን እንደከበደው እስካሁን ድረስ

          ለሁለት ዓመታት ያለሥራና መኖሪያ ፈቃድ የመከራ ህይወት እየገፋ እንደሚገኝ ይገልጻል፡፡    ለቁጭት ተስፋ ቢሰነትና የስነ

      አእምሮ መረበሽ ተዳርጌ ህይወቴ እየገፋሁኝ ነው ብሏል፡፡

             በአርባዎቹ የዕድሜ ክልል እንደሚገኝ የሚናገረው ሌላው ህገ ወጥ ስደተኛ ሱዳን በሹፌርነት ተቀጥሮ በሚሰራበት ወቅት

              አንድ ሱዳናዊ ጓደኛው ወደ ሊቢያ ቢሄድ የተሻለ ሥራና ንሮ ከፈለገም ወደ አውሮፓ በቀላሉ እንደሚሻገር ሲያጫውተው

  አምኖት እንደተጓዘ ይገልጻል፡፡

"              ሊቢያውያኑ እንደተቀበሉን ወዲያውኑ ወደ እስር ቤት ወረወሩን በየቀኑ መደብደብ ነው፡፡ ምግብ የለም፣ የሚጠጣ ውሃ

            የለም፡፡ በየቀኑ ብቻ ሳይሆን በየሰዓቱ ያለማቋረጥ በተለይ የሕፃናት ጩኸት፣ የሰዎች ተዝለፍልፎ መውደቅና መሞት

               የተለመደ ትዕይነት ነው፡፡ ሰዎች በውሃ ጥም አፋቸው ደርቆ ሲያቃስቱና ሲሞቱ ማየት የተለመደ ነው፡፡ ጓደኛህ አብሮህ የተኛ

          ከጥቂት ሰዓት በኋላ ሞቶ ታገኘዋለህ፡፡ በቃላት ለመግለጽ የሚያስቸግር ዘግናኝ ትዕይነት ነው"   ፡፡ በማለት ይናገራል፡፡



                 ይህ ሁሉ የሊቢያ የእስር ቤት አስከፊ ፈተና ብዙዎች ያለቁበት ከባድ የበርሃና የባህር ላይ ጉዞ አልፎ ጣልያን አገር ሲገባ

            ራሱን ስቶ በሞትና በሕይወት መካከል እንደነበር የሚገልፀው ስደተኛው ለረዥም ጊዜ በሆስፒታል ሕክምና ተደርጎለት

       ቢወጣም እግሮቹ እንደማያራምዱትና ዓይኖቹ በስርዓት ማየት እንደተሳናቸው ገልጻ D     ል፡፡ አሁን በጀርመን አገር ያለሥራና

             መኖሪያ ፈቃድ በመጠልያ ወድቆ እንደሚገኝና በዚህ መጠልያም ለማመን ከሚያስቸግር አደገኛና ዘግናኝ የሞት ጉዞ የተረፉ

             አብዛኞቹ ወጣቶች ያለ ሥራ ለዓመታት መቀመጣቸው፣ በጉዙአቸው ካዩት አስፈሪ ህይወት ጋር ተዳምሮ ለፀፀት፣ ፍርሃትና

           ተስፋቢስነት ተዳርገው ህይወታቸው እያጠፉ ነው፡፡ የተረፉት ደግሞ ከደረሰባቸው አካላዊና ስነ አእምሯዊ ጭንቀት

             ለመላቀቅ ለተለያዩ የዕፅና የአልኮል ሱስ ተዳርገው አስከፊ ህይወት እየኖሩ ነው በማለት በለቅሶ ሃሳቡን ያጠቃልላል፡፡

             ብዙዎች ይህን ታሪክና ፅሑፍ ሲያነቡ ምን እንደሚሰማቸው ለማወቅ እያዳግትም፡፡ ዛሬ የተሻለ ሕይወትና ኑሮ በመሻት

           ሚሊዮኖች አፍጥጦ ወደሚጠብቃቸው የሞት ጉዞ ባለማወቅና ባለመገንዘብ እየተንደረደሩ ነው፡፡ አሳዛኙ የህገወጥ ስደተኞች

            የሞት ጉዞ ግን እውነታውና ገፅታው እንዲህ በአጭር ቃላትና በፅሑፍ ለመግለፅ የሚቻል አይደለም   ለማንኛውም ግን ማን

             ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነውና ተጎጂዎቹ አሁንም ያልሰማ ይስማ ያላወቀ ይወቅ እያሉ ነው፡፡

                በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ ገደል ገባህ ወይ ተብሎ ሳይተረትብን ቆም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው እንላለን፡፡
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