
ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ 

ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል 

ተወልደብርሃን ገብረ 

ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም ኔርዎ`ዲዩ?  

ሕጂ ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ (ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይጨባ)።  ክልቲኦም 

ወገናት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ሰልፈኛታት ጀኔቫ በብወገኖም ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ 

ከም ዘካየዱ ክነግሩና ጸኒሖምን ኣለዉን። እዚ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ግብረ-መልሲ ደገፍትን 

ተቓወምትን ኢዩ። ክንሓቶ ዘለና ሕቶ ግን ብሓቂ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ትርጉም 

ኔርዎ`ዲዩ? ዝብል ኢዩ። ብወገነይ ትርጉም ኔርዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን። እዚ ማለት ደገፍ ወይ ተቓውሞ 

ከስምዑ“ኣይነበሮምን ማለተይ ኣይኮንኩን። ጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝወለደቶ ብሶማልያን 

ጂቡትን ተኣልዩ ዝባሃል እማመ (resolution) ምስ እንዕዘብ ግና ክልቲኡ ዓወት ጨቢጠ ዝብል ወገን ንዓወቱ 

ምኽንያት ዝኸውን መልሲ ኣይረኸብኩሉን። ትጽቢት ደገፍቲ ንጸብጻብ ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሰብ-ኣዊ 

መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘለዎ ክነጽጎን ብዛዕብኡ ውሳነ ከየሕልፍን ኢዩ ዝነበረ። ብወገን 

ሰልፈኛታት ተቓውሞ ድማ ኮሚሽን ሰብ-ኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንጸብጻብን እማመታትን 

ሽማግለ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ብመንገዲ ባይቶ ጸጽታ ናብ ኣህጉራዊ ገበናዊ ቤት 

ፍርዲ (ICC) ከሕልፎ ዝብል ኢዩ። ነቲ እማመ (resolution) ኮሚሽን ሰብ-ኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 

ብምርኣይ ጥራሕ ብዝተወሰነ ደረጃ ክልቲኦም ሸነኻት ማለት ደገፍትን ተቓወምትን ዝዓግብሉ ነገር ይህሉ ይኸውን።  

ይኹን እምበር ነቲ እማመ ብኸምዚ ዘለዎ ማይ ንኽጅላሕን ንጸብጻብ እታ ኮሚሽን ትርጉም ኣልቦ ዝገበረስ 

መንግስቲ ኤርትራ ብዘርኣዮ ዲፕሎማሲያዊ ምትዕጽጻፍ ከይኮነ ኣይተርፍን።ብዙሓት በዚ ርእይቶ ኣይሰማምዑን 

ይኾኑ ግን ኣይገርመንን ኢዩ። ምኽንያቱ ንነገራት ብድሌታትና ጥራሕ ክንርድኦም እንተ ደሊና መደምደምታ 

ሓሳባትና ድሌትና እምበር ወድዓዊ (objective) ኩነታት ኣየማላኽትን ኢዩ። እቲ ሓቂ ግን ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ 

ዝግበር ገዲፍና መንግስቲ ኤርትራ ምትዕጽጻፍ ጌሩ ኢዩ። ብድሕሪ መጋረጃ ምስቶም ሃንደስትን መወልትን ኮሚሽን 

ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣሜሪካን መሻርኽታ ሃገራት ኤሮፓን ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ርክባት 

ነቲ እማመ ኮሚሽን ሰብ-ኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዚ ዘለዎ ማይ ተጀሊሑ ክሓልፍ ምኽንያት ካብ 

ዝኾኑ ነሩ ምባል ይከኣል። እቲ ካልእ ምልክት ምትዕጽጻፍ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ እማመ ኣቕሪቡ 

ምንባሩ ዘይ ምዝንጋዕ። እዚ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ምትዕጽጻፍ ከም ዘርኣየ ምልክት ጥራሕ ዘይኮነስ መቐጸልታ ናይቲ 

ድሕሪ መጋረጃ ዝተበጽሐ ምርድዳእውን ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ስለዚ ምርድዳእ እዘን ዝተጠቕሳ ሃገራትን 

መንግስቲ ኤርትራን ነዚ ናይ ኤርትራ እማመ ወሊዱ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ኮይኑ ግን እማመ መንግስቲ ኤርትራን 



እማመ መንግስቲ ሶማሊያን ጂቡትን ብዘይካ ኣብ ዝርዝራቱ ብትሕዝትኡ ሓደ ኢዩ። ትርጉሙ በቲ ይኹን በዚ 

ጸብጻብ ኮሚሽን ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንሰበስልጣን ኤርትራ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዘኽስስ ትርጉም 

ዘለዎ ክስታት ከተቕርብ ኣይክኣለትን ማለት ኢዩ። ኣሜሪካ ከም መዋሊትን ሃንዳሲትን ንጸብጻብ እዛ ኮሚሽን 

ብመንገዲ ዲፕሎማታ ብኽልተ ቃላት ኢያ ገሊጻቶ - Inacurate and unsophisticated። ብዛዕባ ትርጉም እዘን 

ክልተ ቃላት ብዙሕ ክበሃል ይከኣል ኢዩ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እዚ ንዛረበሉ ዘሎና ኣርእስቲ ትርጉሙ ዘይ 

ቁኑዕን ተራ ጸብጻብን ንምባል ኢዩ። እቲ inacurate ዝብል ገዲፍና ነታ unsophisticated እትብል ቃል 

እንተወሲድናውን ነታ ኮሚሽን ዘቆናጽብ ኢዩ። ብኻልእ መንገዲ ንብቕዓት እቶም ሰለስተ ኣባላት እዛ ሽማግለ 

ዘነኣእስ እውን ኢዩ። ኣመሪካ ጸብጻብ እዛ ኮሚሽን ዘይቁኑዕን ናይ ተልሜደን ጸብጻብን ኮይኑ ስለ ዝተሰመዖም ግን 

ኣይኮነን። ካብ መጀመርታ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ከምኡ ከም ዝኸውን ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ ኢዮም። ግን ሕጂ 

እቲ ዝደልዩዎ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝረኸቡ በቲ ሓደ ምቅዪያር ኩነታት ቀርኒ-እፍሪቃ በቲ ካልእ 360 

ዲግሪ ክዕጸፉ ከም ዝገበሮም ግን ዘይሳሓት ሓቂ ኢዩ። እቲ ሓቂ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ሰብ-ኣዊ መሰላት ከም 

ዘይግደሱን እቲ  ዘገድሶም ረብሓ ሃገሮም ምኳኑ  ጥራሕ ኢዩ።  

መገሻታት ዝተፈላለዩ ሉኡኻት መንግስታት ኤውሮጳ ኣብ መወዳእታ ድማ ልእኽቲ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዘረዳኣና 

ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እንዳኾኖም ይኸይድ ምህላዉ ኢዩ። ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ 

ጉዳይ ኤርትራ ዝተፈላለየ መርገጽታት ኢዩ ጸኒሑዎም። ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ምንጻል ብኣሉታዊ መንገዲ 

ከምዝጥምቶ በንጻሩ ከኣ ኣሜሪካ ንኤርትራ ምንጻልን መንግስቲ ምቅያርን ኢዩ ጸኒሑ።ኣብዚ ክንርድኦ ዘየጸግም 

ጸቕጢ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሃንደስቲ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክህሉ ከም ዝኽእል ኢዩ። ስለዚ ኣሜሪካ መንግስቲ 

ምቕያር ዝብል ኣጀንዳኣ ሕጂ ኣብ ስፍርኡ ክህሉ ከም ዘይክእል ርዱእ ኢዩ። በዚ ምኽንያት ኣመሪካ ብዘይካ ምስ 

መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ዲፕሎማሲ ካልእ ምርጫ ዝከኣልኣይኮነን።  

ሎሚ ኣሜሪካ ምስ ዝኾነት ሃገር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ፖሊሲ ፈሺሉ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። እዚ ባዕልና 

ንፈልጦን ብዙሓት ተመራመርትን ተንተንትን እዚ ዞባ ዘርጋገጽዎን ዘለዉ ሓቂ ኢዩ። መደምደምታ ተመራመርትን 

ተንተንትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ኣሜሪካ ፖሊሲኣ ክትቅይር እንተ ዘይኪኢላ ረብሓኣ ኣብ ቀርኒ-ኣፍሪቃ  ከተረጋግጽ 

ከጸግማ ምዃኑ ዘመላኽት ኢዩ። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ወሲኽካ ማለት ኢዩ። ንኣብነት እቲ ኣብ 

ኢትዮጵያ ክትክተሎ ዝጸንሔት ፖሊሲ ቀጻልነት ከም ዘይብሉ፤ ምስ ጂቡቲ ዝኣተወቶ ወትሃደራዊ ውዑል ጂቡቲ 

ምስ ቻይና ድሒራ ብዝገበረቶ ተመሳሳሊ ዉዑል ንኽልቲአን ሓያላት ሃገራት ኣብ ምፍጣጥ ዘምጸአ ምስ ምዃኑ፤ 

ምስ ኣብ ሶማል ዘሎዋ ዘይቀጥታዊ ምትእትታው ብዓይኒ ሶማላውያን ከም ተጻብኦ ስለ ዝቑጸር፤ ኣብ ደቡብ ሱዳን 

ዘሎ ቅልውላው ንኣሜርካ ዘየቕስን ምዃኑ፤ ምስ ዩጋንዳ ዘለዋ ዝምድና ኣብ ምሕርፋፍ ምኻዱ፤ ምስ ሱዳን ዘለዋ 

ናይ ነዊሕ ዘይ ምቅዳውን ካልእን ምጥቃስ ይከኣል።  



 ኩለን እዘን ዝጠቐስኩወን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብውሽጣዊ ዘይ ምርግጋእ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት እውን ኢየን። 

ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማሲ ምጽማዳ ፍታው ዘይኮነስ ተገዲዳ እትገብሮ ጽምዶ ኢዩ ክባሃል 

ይከኣል። ብቐረባ ንዝከታተሉ ሰባት እዚ ምዕባለታት እዚ ንምርኣይ ኣየጸግሞምን ኢዩ።   

ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ናይ መጀምርታ ግምት ጉጉይ ኢዩ ነይሩ። መጀመርታ ኤርትራ ብወትሃደራዊ መንገዲ 

ንኢትዮጵያ ኣይትኽእላን ኢያ ዝብል ግምት ኢዩ ነይሩዋ። ጌጋ ግምት! ድሒሩ ንኤርትራ ብቑጠባዊ መንገዲ 

ምድኻም ኢዩ ነይሩ። ሕጂውን ጌጋ ግምት! ድሒሩ ምንጪ ሓይሊ ኤርትራ ኣብ መራሕታ ኢዩ ዝብል ኢዩ ነይሩ።  

ጌጋ!  ምንጪ ሓይሊ ኤርትራ ኣብ ህዝባ እምበር ኣብ መራሕታ ዝተሓጽረ ኣይኮነን።  ነዛ ናይ መወዳእታ ነጥቢ 

ዲሒሮም ከም ዝተረዱኡዋ ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። ንሱ ከኣ ንኤርትራውያን ምግምማዕ ኢዩ። ይኹን እምበር 

ሓድነትን ሃገራውነትን ኤርትራውያን ብዝኾነ ኩነታትን ኣብ ዝኾነ ጊዜን ከም ዘይናወጽ ዲሒሩ ኢዩ በሪሂሎም 

ብሃላይ ኢየ። መሪሕነት ህዝባዊ ግምባር ዋላኳ ኣወንታዊ ጎንታት እንተ ሃለዎ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ኣብ ምህናጽን 

መባእታዊ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ምርግጋጽ ግን ትሕቲ ዜሮ ኢዩ ምባል ይከኣል። 

ጉዳይ ግህሰት ሰብ-ኣዊ መሰላት ኤርትራ ንዓና ንኤርትራውያን እምበር ንኻልኦት ዝግደፍን ዝምልከትን ዛዕባ 

ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዋላኳ ምርግጋጽ ሰብ-ኣዊ መሰላት ኣብ ሃገሩ ክመሓየሽን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ 

ክትከል ዝብህግ እንተኾነ ለውጢ ብዝኾነ ዋጋ ዝብል ናይ ድሑራት ኣተሓሳሰባ ግን ከም ዝነጽጎ ሎሚ እቶም 

ብዝኾነ ዋጋ ስርዓት ኢሳያስ ክኸይድ ኣሎዎ ዝብሉ ወገናትውን ዝምስክርዎ ሓቂ ኢዩ። ለውጢ ንምምጻእ ዋጋ 

ዘኽፍል ይኹን እምበር ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ክኸውን ኣይግባእን። በቲ ይኹን በዚ ወፍሪ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ 

ትርጉም ዘይነበሮ ኣብ መወዳእታ ድማ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ እቲ ጉዳይ ናብ ICC ዘይ ምምርሑ ናይ መንግስቲ 

ኤርትራ ምትዕጽጻፍ እምበር ናይ ክልቲኡ ወፈራ ውጽኢት ዘይ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ 

ሰላማዊ ሰልፊ ምውዳቡ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ ከም ዘይነበረ ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ ኔሩ ኢዩ። ተቓወምቲ ጥራሕ 

ዘይኮኑስ ደገፍቲውን ኣለዉኒ ንምባል ዝተገብረ  ሃልኪ እውን ኢዩ። ብቐንዱ ኣብ ሃገሩ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር 

ዘይፍቀደሉ ህዝቢ ኣብ ደገ መንግስቲ ዝዝዉሮ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ግን መስደመም ኢዩ። 

ንመንግስቲ ኤርትራ እንኮ ኣማራጺ ብምስጡር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታትካ ምስተን ዝጻብኣኻ ሃገራትን 

መንግስታትን ምምሕያሽ ኢዩ። በዚ ኢዩ ካኣ ነቲ ኩነታት መዚኑ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ ዝኻኣለ። ስለዚ እቲ 

ዓወት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እምበር ናይ  ሰልፈኛታት ጀነቫ ኣይነበረን ምባል ይከኣል። እዚ ግን ኣብ ኤርትራ 

ሰብ-ኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ክገብር ኢዩ ማለት ኣይኮነን ምኽንያቱ እቶም ዘደርዑዎ ዘለዉ መንግስታት ጉዳዮም 

ምርጋጽ ሰብ-ኣዊ መሰላት ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ። ሕጂ ክንፈርሕ ዘለና ምግሃስ ሰብ-ኣዊ መሰላት ከይገድድ ኢዩ። 

ምኽንያቱ ግዳማዊ ጸቕጢ ኣብ ዝተኣለየሉ መንግስቲ ኩሉ ምግሃስ ሰብ-ኣዊ መሰላት ክገብር ዝዓግቶ ዋላ ሓንቲ 

የልቦን። ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ቃልሲ ንሰብ-ኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ኩሉ 

ኢርትራዊ ምዃኑ ተገንዚብና ኣብ ልዕሊ ነቲ መንግስቲ ዝመርሑ ዘለዉ ኣካላት ጸቕጢ ከነሕይል ይግባእ። 



ንሕና ዘይጻዓርናሉ ጉዳይ ለውጥን ሕቶ ሰብ-ኣዊ መሰላትን ካለኦት ሓላፍነት ክወስድሉ ክንጽበ ኣይግባእን።ዘለኣለማዊ 

ዝኽሪ ንሰማእታት ኤርትራ!! 

ተፈጸመ!! 


