ጸገማት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምንጩ፡
ሓያላን ሃገራትን ገለ መለኽቲ ስርዓታትን’ዮም
ካብ ባሕቲ ጥሪ ናይ 2017 ጀሚሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓዲሽ ዋና ጸሓፊ ክህልዎ ምዃኑ ዝፈልጡ ሰባት
ኣብ ዓለም ክንደይ ኮን ክኾኑ ይኽእሉ? እቶም ዝፈልጡ’ኸ ክንደይ ኮን ይግደሱ ይኾኑ? እዞም ዋና ጸሓፊ
ንምዃን ከም ሕጹያት ኮይኖም ዝቐርቡ ሰባት ከ፡ ምስ ዝመርጽዎም መራሕቲ ካብ ምርኻብ ሓሊፎም፡
ፖሊሲታቶም ናይ ምግላጽ ዕድል ኣለዎም’ዶ? እዚ ክፍለጥን ዝግበኦ ግን ተገዳስነት ዘይወሃቦ ኮይኑ ኣሎ።
ካብ’ዚ ሓሊፉ ኣህጉራዊ ኮም ንባዕሉ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ፍጻሜታት፣ ፍሽለታትን ስዕረታትን ስለ
ዘዛምዶ፡ ካብኡ ተስፋ ዝቖረጸ ይመስል።
ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብህዝባዊ ምርጫ ኣይኮነን ኣቦ-መንበርነት ዝሕዝ ወይ ዝርከብ
ካብ ተባህለ፡ ብከመይ ደኣዩ ናብ’ዚ ኣገዳሲ ቦታ ሓላፍነት ዝመጽእ? መልሱ ብናይ ሕርያ መስርሕ ዝብል’ዩ።
ቀንዲ ተዋሳእቲ ናይ’ዚ ሕርያ ሕጹያት ከኣ፡ እተን ንሓፈሻዊ ባይቶ ኣቚመን ዝርከባ ኣስታት 195 ዝኣኽላ
ልኡላውያን ሃገራት ዘይኮናስ፡ እተን ሓሙሽተ ቀወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ፡ ማለት ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ፣ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፣ዓባይ ብሪጣኒያ፣ ሩስያን ፈረንሳን’የን። ርግጽ’ዩ እተን
ነዘን ዝተጠቕሳ ርእሰ ሓያላን ተደሪበናአን ዝርከባ ማለት፡ ብግዝያውነት ኣብ’ቲ ቤት ምኽሪ ጸጥታ መንበር
ሒዘን ዝርከባ 10 ሃገራት’ውን ርእይቶ ናይ ምሃብ ዕድል ኣለውን’ዩ። እንተኾነ ሕጹይ ኣብ ምሕራይ ግን 5
ቀወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታን ተደረብቲ ሃገራትን ዝኽተላኦ ኣገባብ፡ ብመሰረት ዓንቀጽ “48” ዝህቦ
መምርሒ፡ ካብ ሕጹያት ዝዕወት በዘን 5 ቀወምቲ ኣባላት ጸጥታ ምሉእ ደገፍ ክረክብ ኣለው። በዘን 5 ድምጺ
ብድምጺ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ሃገራት ባርኾት ምስ ረኸበ ድማ’ዩ፡ ናብ’ቲ ኣስታት ብ195 ኣባል ሃገራት
ዝቖመ፡ ሓፈሻዊ ባይቶ ንሓበሬታ ዝቐርብን ናይ ይርሓሰና ድምጺ ዝወሃበሉን። እቶም ዝተረፉ ማለት
ዝተሳዕሩ ተወዳደርቲ ድማ ብዘይ ዘረባ ነናብ ቦታኦም ይምለሱ።
ብምኽንያት’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ኣሰራርሓ ግዲ ኮይኑስ ሰባት መን ከም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ኮይኑ ከም ዝተሓርየ ንምፍላጥ ተገዲሶም ግዜ ሂቦም ክከታተልዎ ኣይረኣዩን። እወ መብዛሕቲና ብዙሕ
ኣይንግደሰሉን። ኣይንሻቐለሉን። ምኽንያቱ እዚ ኣህጉራዊ ትካል ውብ ሕቡራት ሃገራት፡ ብብዙሓት
ተዓዘብቲ ብብልሽውና ዝተቖማጠዐ ጣሻን ዓዘቕትን ተገይሩ’ዩ ዝረአ። ብዘይካ’ዚ ከኣ ከም ኣነ ዝበለ መሳርሒ
ናይ’ዘን ብዘይካ ናተን ጠቕምን መኽሰብን ናይ ካልእ ዘየገድሰን 5 ርእሰ ሓያላን ተገይሩ’ዩ ዝውሰድ። እቶም
ኣብ’ዚ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰባት ከኣ ከም ናይ ሓባር ዕላማን ራእይን ዘይብሎም ኣብ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ
ዝተጸምዱ ተገይሮም ይቑጸሩ።
እዚ ሕጂ ሓዲሽ ሰብ ቦትኡን መዝነቱን ከረክብ ዝቀራረብ ዘሎ ደቡብ ኮርያዊ ባን ኪ ሙን ብሓያሎ ሰባት
ከም ድኹም ትብዓት ዝጎደሎ ጌርካ’ዩ ዝረአ። እዚ ትዕዝብቲ ሓቅነት ዘይብሉ ኣይኮነን። ንኣብነት ብሰንኪ
ዝኽተላኦ ዘቤታዊ ፖሊሲታተን ንከም ሩስያ፡ ሃገረ እስራኤል፡ ስዑዲያ ይወቕሰን’ሞ፡ ኣብ ዝኾረያሉ ግዜ ከኣ
ካብ ዕላምኡ ሸታሕታሕ ክብል ይረአ። ካብ’ዚ ሓሊፉ ብደረጃ ዓለም ዋላ ዝተሓተ ሚዛን ርትዕን ፍትሕን
ዘይወሃቦም ከም መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሉ ዕሉላት ውልቀ መለኽቲ ኣብ ዝበጻሕካ ብጻሕ
ክብልዎ ዝረኣነሉን ዝሰመዕናሉን ኣጋጣሚታት ብዙሕ’ዩ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክፍንቀል ወይ ድማ ክፈርስ ኣለዎ ተባሂሉ ኣይኮነን ዝሕተት ዘሎ። ሓደ ካብ
ዕማማት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቤታዊ፡ ዞባዊ፡ ኣህጉራዊ ሰላም ምርግጋጽን ሰባት ዕለታዊ መነባብረኦም
ንክመርሑ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣርን’ዩ። ሓላፍነት ዋና ጸሓፊ ድማ፡ ንርእሰ ሓያላንን ወልቀ መለኽትን
ብወግዒ ኣደብ ግበሩ ክብልን ወገን ቅጹዓት ኮይኑ ደው ምባልን’ዩ። ከምኡ እንተዘይገይሩ ኣብ ወረቐት
1

ዝሰፈረ ሸቶታት ሚሊኒዮም ኣይዕወትን። እዞም መለኽቲ ስርዓት ከም ዕለታዊ ተግባሮም ወሲዶም ዝነጥፍሉ
ዘለው ከኣ፡ ዘቤታዊ ባርዕ ፈጢርካ ዜጋታት ካብ ማይ ቤቶም ብምፍንቃል ምክልባት ምስፍራይ
ስደተኛታት’ዩ። ኣብ’ዚ ዘለናዮ ወቕቲ እዞም ዝተጠቕሱ ፍንፉናት ውልቀ መለኽትን ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ
ጥራሕ ዘገድሶም ሓላፍነት ዘይብሎም ርእስ ሓያላንን ንዓለምና ሽግር ኣብ ምምጻእ ተዓዊቶም ኣለው።
በዂሩ ዘሎ ‘ምበኣር ነዚ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ናይ ዓድሽ መዋእል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ክምከት፡
ክፈሽል፡ ስለዚ ከኣ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ክሕሎ ዘኽእል ባይታ ዘይምፍጣሩ’ዩ። ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ነዚ ኣብ ዓለምና ገኒኑ ዘሎ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ልዕሊ ዓቕሙ ከም ዝኾነ ገይሩ’ዩ ዝምልከቶ። ነዚ
ድማ’ዩ መስርሒ ባይታን ዝሰርሕ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ኣብ ዘይብሉ ሸቶታት ሚሊኒዮም ዝብል መደባት
ሓንጺጸ ኣለኹ ዝብል ዘሎ። ሸቶታት ሚሊኒዮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመትከል ዝጽላእ ኣይኮነን።
ብተግባር ግን ንዕኡ ዘተግባር ሓይሊ ኣብ ባይታ የለን። እንተርፎ ከም’ቲ ስርዓት ኤርትራ ደጋጊሙ ኣብ
ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራዊ መድረኻትን ተረኺቡ፡ መደባት ሸቶታት
ሚሊኒዮም ኣዐዊተ ኣለኹ፡ በዓል እከለ ድማ ምስክረይ’ዮም እናበለ ዘቕርቦ መሰረት ዘይብሉ ኣሃዛዊ ጸብጻባት
እንተዘይኮይኑ ዝተሰርሐ ኮነ፡ ክንስራሕ ተስፋ ዝንበረሉ መደባት ወይ ድማ ንሰላምን ልምዓትን ዝኸውን
ጥጡሕ ኩነታት ኣብ ባይታ የለን። ብሓጺሩ ዓለምና መጻወቲት ናይ 5 ርእሰ ሓያላንን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን
መጋበርያታቶም ናይ ዝኾኑ ጨፍጨፍቲ ስርዓታት’ያ ኮይና ትርከብ።
እዚ ካብ ባሕቲ ጥሪ ናይ 2017ጀሚሩ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሓላፍነት ክመርሕ ኣብ ምድላው ዝርከብ
ዋና ጸሓፊ ድማ ኣፍልጦኡ ብዛዕባ ዓለማዊ ኩነታት፡ ናይ ምውህሃድን ምትግባርን ልምዱን ዓቕሙን፣
ንሰላም ንደሞክራስ ንፍትሒን ማሕበራዊ ውሕስነትን ዘለዎ ራእይን ድልውነትን እንታይ ይመስል ምምዛኑ
ኣገዳስነት ኣለዎ። ምኽንያቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሕደስን ዘይክሕደስን ወገን ውጹዓትን ብዱላትን ኮይኑ
ሓላፍነቱ ብግቡእ ክጻወት ይኽእልን ኣይኽእልን ገለ ከበርክት ይኽእል ተባሂሉ ትጽቢት ካብ ዝግበረሉ ቦታን
ስልጣንን ስለዝኾነ። ምኽንያቱ’ሲ ዓለም ውልቀ ሰባት ፍጥራያዕ ዝብሉላ ናይ ዕቡዳትን ዕቡያትን
ፖለቲከኛታት ኢና በሃልቲ ጸባብ ክለብ ኮይና ክትነብር የብላን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ትካልን ሓድሽ
ዋና ጸሓፊኡን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ከኣ ኣብ ቻርተሮም ዘይኮነ ኣብ ተግባራቶም ክዕረዩ ኣለዎም።
ንምዕራይ ድማ እምቢ ንዓመጽትን ገበትን፡ ሕራይ ንሰላምን ንምፍትሕን ሓባራዊ ተጠቃምነትን ዝብል
ኣተሓሳስባን ውዳበን ክዕንብብን ክተኣሳሰርን ኣለው።
ካብ ታይም መጽሔት ዝተወሰደ
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-12-2016
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