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 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝቖመሉ መትከላት ድዩ ዝግዛእ 

 ወይስ ብድሌት ገለ ሃገራትን ውልቀ ሰባትን?  

 ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣህጉራዊ ሕግን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድን ክበሃል እንከሎ መቸም ኣብ ነፍስ ወከፍና ጽልዋኡ 
ከቢድን ዘፍርሕን ምዃኑ ኣሉ ዝበሃል ኣይመስለንን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሱ ዝምራሓሉ ፖለቲካዊ ቻርተር፣ 
ኣህጉራዊ ሕግን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድን ብዝቖመሉ መትከላትን ዝምረሓሉ መርሆታትን መንጽር ክምዘን እንከሎ፡ 
መጋበርያ ናይ ውልቀ ሰባትን ሃገራትን ዘይኮነ፡ ጸረ ገበርቲ ሓደግቲ ውልቀ ሰባትን መንግስታት’ዩ። ናይ ዓለም ዳኛ’ዩ። 
ዋሕስን ጠበቓን ብዱላትን ግፉዓትን’ዩ። ክቐውም እንከሎ ዝተዋህቦ ተልእኾ እዚ’ዩ ኔይሩ። ሰነዳቱ’ውን ነዚ ሓቂ’ዚ 
እዮም ዝምስክሩ።  

ተግባራዊ ንጥፈታቱ ቅርብ ርግእ ኢሉ ንዝመዝን ዝትንትን ግን፡ ኣንጻር ተልእኾኡ፡ ቻርተሩን መርሆኡን ኮይኑ 
ይርከብ። ዝዝረብ ካልእ፡ ዝትግበር ካልእ’ዩ። ብዙሓት ፖለቲከኛታትን ናይ ፖለቲካ ምሁራትን ኣብ በበይኑ 
ኣጋጣሚታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስኒ ዘይብሉ ኣንበሳ’ዩ። መጋበርያ ናይ ገለ ርእሰ ሓያላን’ዩ። መጨፍለቒ ናይ 
ድኻታትን ሓርነታዊ ምንቅስቓሳትን’ዩ። ሩሕ ዘይብሉ ስማዊ’ዩ ኢሎም ክነቕፍዎ ኣሰምዕ ኔይረ። ነገራት ብግቡእ ኣብ 
ምንባብ ወይ ኣገንዝቦ ዘለኒ ዓቕሚ ሕጽረት ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እቕበሎም ኣይነበርኩን። ዓለማዊ ሓይሊ፣ 
ዓለማዊ ጽላል፣ ዓለማዊ ሓይሊ ሚዛንን ወገን ውጹዓትን ብዱላት’ዩ ዝብል እምነት’ዩ ኔይሩኒ። 

ሎሚ ግን ኣብኡ ዝነበረኒ እምነት ተሸርሺሩ’ዩ። ናተይ ጸገም ኣይኮነን። ቅኑዕ እናሰርሐ ክኽሕዶ ከካፈኦ ስለ ዝደለኹ 
ኣይኮንኩን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ትካልን ሰነዳቱን ዝብልዎ ካልእ፡ ዝገብሮ ከኣ ካልእ ኮይኑ ስለዝረኸብክዎ’የ።  
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ተግባሩ ስሙ ዝገዝፍ ውድብ’ዩ።  ዝበዝሐ ገንዘብ ብዝኸፍሉ ሃገራትን መንግስታትን 
ዝዝወር በል ዝተባህሎ ዝብል፡ ግበር ዝተባህሎ ድማ ዝገብር፡ ብሓቂ  ዓጽመ ስጋ ዘይብሉ ቆርበት’ዩ። ብሳንቡእ ካልኦት 
ዘስተንፍስ ንግፉዓት መሊሱ ዘጋፍዕ ተልእኾኡ ረሲዑ ተልእኾ ካልኦት ኣብ ምፍጻም ተጸሚዱ ኣለኹ ዝብል ውድብ’ዩ። 
ጥዕናን ሕማምን ናይ ሓደ ትካል ካብ ርእሱ ስለ ዝምዘን፡ ዝሓመመ  ውድብ ሕቡራት ሃገራት ርኢኻ፡ ጥዑያት መሓውሩ 
ክትረክብ ትጽቢት ኣይትገብርን።  

ዓለም ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቻርተሩን ዘይኮነ፡ ሰብኣዊ ክብሪ ይደፈር ይጨፍለቕ፡ ገንዘባውን ነዋታን መኽሰብ 
ጥራሕ ንርከብ ብዝብል መርሖ ዝኽተሉ ውሑዳት ግን ከኣ፡ ዓለማዊ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ቴክኖሎጂካዊ፣ 
መራኸቢ ብዙሓን…ወዘተ መትንታት ዝተቖጻጸሩ ኣዝዮም ስሱዓት’ያ ትምራሕን ትዝወርን ዘላ። 

 ኣብ 1998 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወለዐ ኲናት ብዶብ ተመኽኒዩ ‘ምበር መበገሲኡ ዶብ ኣይነበረን። ነዚ 
ሕብረት ኣፍሪቃ ይፈልጥ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት’ውን ይፈልጥ’ዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ካብ እግረ መንገዳዊ 
ኲናት ኣቋርጹ ሰላምን ግበሩ ዝብል መግለጺ ምውጻእ ዝሓልፍ ብመንጽር ዝተሰከምዎ ሓላፍነት ነቲ ኲናት ብኣጋ 
ጣልቃ ኣትዩ ደው ከብሎን ንጠንቂ ናብ ሕጊ ከቕርብን ግን ኣይተራእየን። ደቂ ድኻታት ኣብዘይፈልጥዎ ኲናት 
ኣትዮም እናሃለቑ ከም ዘይምልከቶ ኣማዕድዩ’ዩ ዝዕዘብ ኔይሩ እንተበልኩ ኣየጋነንኩን። 

 እቲ ብዓንዳሪ ኢሳያስ ተጀሚሩ ብሰዓራይነት ኢትዮጵያ መልክዑ ዝቐየረ ኣብራሲ ኲናት፡  ናብ ኣህጉራዊ መጋባእያ 
ከይዱ፡ ኮሚሽን ዶብን ኮሚሽን ካሕሳን ብዝበሃሉ ትካላት ክዳነ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። እቶም ኮሚሽናት ከኣ 
ዝተዋህቦም ዕማም ዛዚሞም ውሳኔታቶም ሂቦም። ዛጊት ግን እቲ ውሳኔ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን። ምጥራር ዶብ 
ኣይተዓጸወን። ኮሚሽን ካሕሳ ዘሕለፎ ውሳኔ’ውን ኣይተተግበረን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ኣህጉራዊ ትካል እቲ 
ውሳኔ ይተግበር ዝብል ግብራዊ ተጽዕኖ ኣይገበረን።  ስለዘይምልከቶን ዘይኽእልን  ኣይኮነን። ትም በል ስለ ዝተባህለ’ዩ 
ትም ኢሉ። 

ሰብኣዊ ክብሪ ኤርትራውያን ናይ ህዝብን ሕግን ደገፈይታ ብዘይብሉ ንገዛእ ርእሱ መንግስቲ’የ ብዝብል ኤርትራዊ 
ጉጅለ እናተሓምተለ፡ ዜጋታት ድማ ብዓቕሊ ጽበት ካብ ቤቶም ሃዲሞም ግዳይ ነጋዶ ሰብ እናኾይኑ፡ ብዘሰቅቕ ኩነታት 
ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብጃምላ እናተቐዝፉ ትርጉም ዘለዎ ተጽዕኖ ክገብር ኣይተራእየን። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን 
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ብዝፍጸም ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ክንዲ ዝግደስን ዝቕንዞን፡ ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሪጉ ምስ 
ኣሸበርቲ ተሓባቢሩ ብዝብል ክኸሶን ክልተ ግዜ ናይ እገዳ ውሳኔ ከሕልፈሉን ተዓዚብና። ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ 
ዓለም’ውን ተዓዚቡ። ይኹን ግን ነቲ ዝወሰኖ ከተግብሮ’ውን ኣይተራእየን። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ዘወርቲ ስለ ዝደለዩ ስለ 
ዝፈቐዱ እገዳ ኣልዒልናሉ ክብል ተሰሚዑ።  

መጀመርታ ኤርትራ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስለዝኾነት፡ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዝፍጽሞ 
ዘሎ ስቅያታዊ መግረፍቲ፡ ጭውያን መቕተልትን መሰረት ብምግባር እገዳ ክግበር፡ ፈጸምቲ ገበን ናብ ሕጊ ክቐርቡ 
ዘኽእል ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ክዋሳእ ኔይርዎ። ነዚ ኣይገበሮን። ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይሕምስ ኣሎ፡ ንኣሽበርቲ 
ጉጅለታት የዕጥቕን ይምልምልን ኣሎ። ንሃገረ ጅቡቲ ተዳፊሩ ክብል ንዘቕረበሉኡ ክስን ዘመሓላለፈሉ እገዳን፡ ጉጅለ 
ህግደፍ ካብ ወራራይ ባህሪኡ ለውጢ ክገብር ኢልካ ‘ኳ ዘይሕሰብ እንተኾነ፡ ብተግባር’ውን ዝኾነ ጽገናዊ ዝመስል 
ምምሕያሽ ከየርኣየ፡ ተጋግየ ነይረ ኢሉ ከይተጣዕሰ፡ ዘንበርኩልካ ክልተ እገዳ ኣልዒለልካ ኣለኹ። ምስናይ ልዑል 
ኣኽብሮትን ኣድናቖትን መራሒ ኤርትራ ጅግና’ዩ ክብል  ኣይተሰከፈን። 

  ክንድዚ ዝኸውን ስም፡ ስልጣንን ጉልበትን ዘለዎ ዓለማዊ ውድብ ስለምንታይ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ሚዛኑ ዝወረደ 
ፍትሓውነት ዝጎደሎ ሜዳ ክጻወት መሪጹ?  እቶም ወሰንቲ ዘወርቲ ወገናት ክወስድዎ ኣብ ዝደልዩ ስጉምቲ’ኸ 
ስለምንታይ ከይበለ፡ ከድሕኖም ‘ምበር ክሃርሞም ኣብዘይግባእ ትሑት ዓቕሚ ዘለዎም መንግስታትን ሃገራትን ኢዱ 
ኣእትዩ ነገራት ይሓማዙቕ ዘደነጹ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐ ሰብኣዊ ጥሕሰት  ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕጽል 
ኣሎ። ዝቖመሉ መትከላት መሰረት ጌሩ ዝሰርሕ ወድብ እንተዝኸውን ኣብ ጎኒ’ቶም ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ 
ዘለው ግዳያት ጉጅለ ህግደፍ ወጊኑ፡ ህዝቢ ብሕጊ ‘ምበር ብራዕዲ ክመሓደር የብሉን ምበለ ነይሩ። ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ 
ተልእኾኡን ተግባሩን ስለ ዘይተሰማምዐ ግን ክብሎን ዝነበሮ የብል የለን። ክገብሮ ዝነበሮ ይገብር የለን። 

ሃገረ ዒራቕ ክትፈርስ፡ ብሚሊዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት እንክሃልቁ ፈጻሚ ስራሕ ኮይኑ ክዋሳእ ‘ምበር ዳኛ ኮይኑ ዓገብ 
ክብል ኣይተራእየን። ኣብ ሊብያ፣ ኣብ የመን፣ ኣብ ሶርያ፣ ኣብ ቬኒዞላ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ንዝወጣወጥ ዘሎ 
በትሪ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ናይ’ቶም ፍሉይ ኣጀንዳ ዘለዎም ወገናት መቓልሕ ከዳምቕ ‘ምበር፡ ዓመጽን ዓመጻዊ 
ኣፈታትሓ ግርጭትን ቻርተርና ኣይፈቅድን ኩሉ ሕቶታት ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ጥራሕ ይተኣናገድ ዝብል 
ልባዊ መግለጺ ክህብን መግለጺኡ ከተግብርን ንሰምዕን ንርእን የለናን። 

ውድብ ሕቡራት ተልእኾይ ይፍጽም ኣለኹ እንተደኣ ኢሉ፡ ማይ ምስ ጸሓየ ናብ ባዕቲ ዘዘብ ጥራሕ’ዩ። ዝሞተ ምስ 
ሞተ፡ ዝፈረሰ ምስ ፈረሰ፡ ዓመጽቲ ኣብ ልዕሊ ዓቕሚ ዘይብሎም መሳኪን ድሌቶም ምስ ፈጸሙን ይኣኽለና ጸጊብና ኣብ 
ዝበልሉን ዘስመዖ ድማዕ ዘይብሉ ንፍርዲ ኣይትርትዑና ዓይነት መቓልሕ’ዩ። 

ሎሚ ኣብ ኩሉ ኩርነዓት ናይ ዓለም ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ናይ ህዝብታት ስቅያት፡ ኣውያትን ሞትን ምንጩ ስእነት 
ማሕበራዊ ፍትሒ’ዩ። ውሑዳት ዓለማዊ ጸጋታት ዝተቖጻጸሩ ሰባት ልጓም ኣልቦ ከም ቃሕታኦም ይዕንድሩ ስለ 
ዘለው’ዩ። ስዑዲያዊ ጋዜጠኛን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካሾኪ ኣብ ሃገረ ቱርኪ ኣይኮነን ንክትፍጽሞ ንክትዛረበሉ 
ብዘንቀጥቅጥ ፍጹም ሰብኣውነት ዝጎደሎ ኣገባብ ኣካሉ ተቖራሪጹ ከም ጸሓይ ዝሃረሞ ልኻይ ብከሚካል ኣብ 
ዝመኸኸሉ፡ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም  ኣብ መሪር ሓዘን ኣብ ዝነበረሉ፡ ፈጸምቲ ናይ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ገበን ናይ 
ኢዶም ክረኽቡ ኣለዎም ዝብል ድምጺ ኣብ ዘስመዓሉን ዝነበረ ወቕቲ፡ ገለ ዓለማዊ ጽልዋ ዘለዎም መራሕቲ ካብ 
ንኽብረት ሰብኣውነት ክንብል ንበኣስ፡ ኣጽዋር ኲናት ብምሻጥ ንረኽቦ ኣሚኢት ቢልዮን ዶላር ይበልጸና ክብሉ 
ዘስምዕዎ መግለጺ ኣዝዩ ዘፍርሕ’ዩ። ዓለም ናበይ ገጻ ተምርሕ ከም ዘላ፡ ህልውና ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ 
ሕግን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ’ዩ። 
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