
 ኣቶ ስብሃት ነጋና ኣነጋጋሪው የVOA ቃለ መጠይቅ 

 ከዮሃንስ ታደለ 

ከሁልም በማስቀደም ‘’መነበብ ያለበት የኣቶ ገብሩ ኣስራት መፅሓፍ’’ በሚል ርእስ ባለፈው 
ግዜ ዓይጋ ፎሮም ላይ ላሰፈርኳዋት መጣጥፍ ከገመትኩት በላይ በርካታ ኣስተያየቶች 
ደርሰውኛል።ለሰጣችሁኝ ኣስተያየት ሁላችሁንም ከልብ ኣመሰግናለሁ።  

 ኣቶ ስብሃት ነጋ ህውሃትን ለረጅም ግዜ የመሩና በድርጅቱ ከፍተኛ ታዋቂነት ካላቸው 
ሰዎች ኣንዱና ዋነኛ ናቸው ብል የተሳሳትኩ ኣይመስለኝም።ከህውሃት ሰዎች ሶስት፣ኣራቱን 
ጥራ ብባል ኣቶ ስብሃት ቀድመው ከሚጠሩ ኣንዱ ናቸው፤እንደኔ እምነት። 

 ለዚህም ነው ኣቶ ገብሩ ኣስራት በቅርብ ባወጡት ‘’ሉኣላውነትና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ’’ 
የተሰኘ መፅሓፋቻው ፈፀምዋቸው ባልዋቸ በደሎች ብቻ በማቶከር ያብጠለጠልዋቸው።
ምናልባትም ከኣቶ መለስ ዜናዊ ቀጥለው መፅሓፉ ውስጥ ስማቸው ገኖ የተነሳው ኣቶ 
ስብሃት ነጋ ናቸው።ያለ ምክንያት ኣይመስለኝም።ህውሃት ለሰራቸው በጎ ስራዎችና 
ለፈፀማቸው ታሪካዊ ስተቶች ባጠቃላይ ህውሃት ኣሁን ላለበት ደረጃ መድረስ በጥሩም 
ይሁን በመጥፎ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ስለሆኑ፤ኣቶ ስብሃት ነጋ። 

 ከነበራቸው ተቀባይነትና ገናናነት በድርጅቱ ታጋዮች ኣቦይ/ኣባት ማለት ነው/ ተብለው 
ስለሚጠሩ ኣቶ ስብሃት ነጋ ብዙ ማለት ይቻላል።ኣቶ ስብሃት ነጋ በጣም ኣነጋጋሪና 
ኣከራካሪ የሆኑ ኣስተያየቶች በመስጠትም ይታወቃሉ።በሚሰጡዋቸው ኣስተያየቶች 
ኣነጋጋሪ /controversial/ ሰው ናቸው የሚሉዋቸውም ኣልጠፉም።ለዚህ ኣባባላቸው ከኣሁን 
በፊት ያሉትን ኣከራካሪ ነጥቦች ማናሳት ቢቻልም ዛሬ ለማንሳት ወደ የፈልኩት ነጥብ 
ልሂድ። 

 ከርእሱ እንደተገነዘባችሁት ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝ ኣቶ ስብሃት በኣቶ ገብሩ ኣስራት 
መፅሓፍ ላይ ተመስርተው ከኣሜሪካ ድምፅ ሬድዮ የትግርኛ ክፍል ያደረጉትን ሶስተ 
ተከታታይ ቃለ ምልልስ ተመስርቼ ነው። 

ኣቶ ስብሃት ነጋ የሚሰጡት ኣስተያየት የህውሃትን ኣቛም ተደርጎ መወሰድ ያለበት 
ይመስለኛል።በሁለት ምክንያቶች።የመጀመሪያው ህውሃትን ቀድመው ከተቀላቀሉ ብቻ 
ሳይሆኑ በዛ ቀውጢ ወቅት ድርጅቱን ከ10 ዓመታት በላይ የመሩና ከሊቀ መንበርነታቸው 
ከወረዱም በኋላም ከህውሃት ዘጠኙ ቁንጮዎችና/የፖሊት ቢሮ ማለቴ ነው/ ኣንዱ ነበሩ።
የኢሃዴግም ከፍተኛ የኣመራር ኣባልም የነበሩ። 

 እስከ ኣሁኑም ስለ ህውሃት ሲናገሩ በጠነከረ የባለቤትነ መንፈስ ነው።ኣፍሪካ ውስጥ እንደ 
ህውሃት የመሰለ ድርጅት ኣልተፈጠረም፤ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ግዜ በሚገባ 
የተረዳት የፖለቲካ ድርጅት ህውሃት ብቻ ነው በማለት የህውሃትን ገድለ ሰሪነት በልበ 



ሙልነት ይናገራሉ ኣቶ ስብሃት።ሁለትኛው ምክንያት ደግሞ በያንዳንዱ የድርጅቱ ወሳኝ 
ኣቛሞችና ፕሮግራሞች ወሳኝ ሚና ከነበራቸው ሰዎች ኣንዱ በመሆናቸው። 

 ወደ ዋናው ነጥብ ልሂድ።ኣቶ ገብሩ ኣስራት በመፅሓፋቸው ካሰፈሩት ኣንዱ ህወሃት 
የኤርትራ ጥያቄ የያዘበትን ኣገባብ የሚመለከት ነው።‘‘የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ 
ነው፤መፍትሄው ደግሞ ነፃነት ነው’’ የሚለው የኤርትራ ነፃ ኣውጪ ድርጅቶች ያነገቡትን 
መፈክር በተለይ ደግሞ ሻቢያ የፃፈው ታሪክ እንዳለ ተቀብለን ህውሃት ፕሮግራም ላይ 
ማስፈራችንና የኢትዮጵያ ጥቅም በማያስከብር መልኩ ኤርትራ በሄደችበትን ኣኳሃን 
መነጠልዋ ትልቅና ታሪካዊ ስህተት ሰርተናል’’ ብለዋል ኣቶ ገብሩ ኣስራት።ኣቶ ስብሃት 
ነጋ ለዚህ ኣባባል ኣነጋጋሪ የሆነ መልስ ሰጥተዋል።እንዲህ በማለት ’’የቅኝ ግዛት ነው፤የቅኝ 
ግዛት ኣይደለም የሚለው ለኔ ትልቅ የፖለቲካ ጥያቄ ኣይደለም።ኣካዳሚክ ስለሆነ ትልቅ 
ጉዳይ ኣይመስለኝም፤ዋናው ነገር እንዴት ይፈታ የሚለው ነው።የህዝቡ/የኤርትራዊያን/ 
ፍላጎት ለነፃነት ያለው ጉጉት፣ያሳለፈው ግፍ ሲታይ ጉዳዩ በነፃነት መፈታት እንዳለበት 
ኣስምረንበታል።የቅኝ ግዛት የሚለውን ግን የሃብት ብዝበዛ፣የባህል ተፅእኖና የመሳሰሉት 
ግምት ውስጥ ሲገባ ትልቅ የፖለቲካ ጉዳይ ከመሆን ኣልፎ ቅኝ ግዛት የሚለውን ዳግም 
መጠናትና መመርመር ኣለበት።’’ብለዋል።   

 በዚህ ኣስተያየት ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮችን ተቛጥረዋል።እርግጥ ነው የኤርትራ ህዝብ 
እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከባድ ግፍና መከራ ኣሳልፍዋል።ይህን ያህል ትልቅ 
ጉዳይ በፖለቲካ ፕሮራም ደረጃ ጠንካራ ኣቛም የተያዘበት ኣጀንዳ ‘’የኤርትራ ጥያቄ የግኝ 
ግዛት ጥያቄ ነው…’’ የሚለውን ሃረግ የኣካዳሚክ ጉዳይ ነው፤ዳግምም መመርመርና 
መጠናት ኣለበት ያሉትን ብዙ ጥያቄዎችን የሚያጭር ነው።ኣነጋጋሪ ጉዳይ ነው። 

በመጀመሪያ ደረጃ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ‘’በኤርትራ ጉዳይ የያዝነው ኣቛም በጉዳዩ ላይ 
ተገቢ ጥናትና ምርምር ሳይደረግ ነው’’ ላሉት ትክክል መሆናቸውን የሚያሳይ ይመስላል።
የኣቶ ስብሃት ነጋ ከ40 ዓመት በህዋላ ኣሁን ዳግም መመርመርና መጠናት ኣለበት ሲሉ 
ያኔ በደንብ ኣልታሰበበትን ወይም ኣልታየም ነበር የሚል ኣንድምታ ኣለው።እንደ ኣንድ 
ወሳኝ የፖለቲካ ማታገያ ፕሮግራም የተያዘን ኣጀንዳ የኣካዳሚክ ጉዳይ ነው ማለት በጣም 
የሚያስተዛዝብና የሚያጠያይቅ ነው።    

 ያለ ምንም ስጋት፣በድፍረትና በልበ ሙሉነት የተሰማቸውና የሚናምኑበትን በመናገር 
የሚታወቁት ኣቶ ስብሃት ነጋ እዚህ ቃለ ምልልሳቸው በርካታ ኣነጋጋሪ ኣስተያቶትችን 
ሰንዝረዋል። 

 ኣቶ ስብሃት ነጋ የኤርትራ ህዝብ ይደርስበት የነበረ በደልና ግፍ በሚገባ ተገንዝበን ነፃነት 
እንደሚያስፈልገው ኣቛም ወስደን ነፃነቱ እንዲያገኝ ተደርጓል ብለዋል።ጥሩ፣የተደበለን 
ህዝብ ፍትሕና ኣርነት ያገኝ ዘንድ ፖለቲካዊ መፍትሄ መሻቱ ጥሩ ነው።የፖለቲካ መፍትሄ 
ሲበጅለት ደግሞ ለሁለቱም ወገኖች በሚጠቅም ፖለቲካዊ ውይይትና የሁለቱም ኣገሮች 
ጥቅም በሚያስከብር መልኩ መካሄድ ነበረበት።የኢትዮጵያና የኤርትራ ፍቺ በምናይበት 
ግዜ ግን ቀድመውኑ ‘’የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው…’’ ስለተባለ በሃይል የተያዘና ዓለኣቀፍ 



እውቅና ያገኘ የተከለለ ሃገር ነበር በሚል እሳቤ ስለተሰራ የኢትዮጵያ ጥቅም ከጨዋታ 
ውጭ ያደረገ ነበር። 

 ኣቶ ስብሃት ነጋ ስለ የኣሰብ ወደብ ኣጠቃቀምና ባለቤትነት የተናገሩትም ኣዲስ ኣተያይ 
መስሎ ታይቶኛል።ከኣሁን በፊት ህውሃት/ኢኣዴግ ውስጥ ኣሰብን ተደራድሮ ስለማግኘት 
ብሎ ነገር ኣይታሰብም ነበር።ስለጉዳዩ ማንሳት ብቻውን ከጦርነት ማወጅ ተናንሶ 
ኣይታይም ነበርና። 

 ኣሁን ኣቶ ስብሃት የተናገሩት ግን ኣዲስ ነገር ይመስላል።ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ረገድ 
በከፍተኛ ደረጃ እያደገችና እየገሰገሰች በመሆንዋ እንደ ድሮው የእርዳታ ስንዴ ቋጠሮ 
ማስገባት ሳይሆን በገፍ ለዓለም ገበያ የተለያዩ ሸቀጦች ኣቅራቢና ላኪ እንዲሁም ከዓለም 
ገበያ በብዛት ተቀባይና ሸማች ሆናለች።ይሄ ማንም የማይክደው ሃቅ ነው።ኣቶ ስብሃትም 
ኢትዮጵያ ኣሁን መላክና መቀበል ስለጀመረች መነጋገር እንድሚቻል ጠቁመዋል።ምንም 
እንዃን እንዴትና በምን የሚለው እማውቀው ነገር የለም ይበሉ እንጂ ወደብን ገዝቶ 
ከመጠቀም በዘለለ ኣዃሃን መነጋገር ኣስፈላጊ ነው ያሉትን እንደ ኣንድ በጎ እርምጃ 
እወስደዋልሁ። 

  ኣሰብ የራሳችን ነች ማለት ‘’መጥፎና ያረጀ የኣባቶቻችን ኣመለካከት’’ነው ቢሉም ኣሁን 
መነጋገር ስለመቻሉና ያሉትን ህጎች ስለማያውቁዋቸው ለማወቅ ጥረት እንደሚያደርጉ ኣቶ 
ስብሃት መናገራቸው ኣንድ ነገር ነው። 

 በተለይ ደግሞ ከኣቶ ስብሃት ነጋ መምጣቱ።ምክንያቱም ኣቶ ስብሃት ኣሁን በድርጅቱ 
ውስጥ ቀጥታዊ የሆነ የኣመራርነት ስልጣን ባይኖራቸውም በብዙ የኣሁኑ መሪዎች 
ተቀባትነት እንዳላቸው ስለምገምት።ኣሁን ከምንም ግዜ በበለጥ የራስን ወደብ ኣስፈላጊ 
መሆኑ በሚገባ እየተገነዘቡ ይመሰልኛ። 

 ኣቶ ስብሃት ነጋ ስለ ቀይ ባህር የተናገሩት ግን ትንሽ ሚዛኑን የሳተ ይመስለኛል።’’ድሮ 
ባህር ለኛ ጌጣችን ነበር።ወደ ኢትዮጵያ እምናስገባው ከመቶ 80 ፐርሰንቱ እቃ በጁቡቲ 
ወደብ ነበር፤ወደባችን ምፅዋና ኣሰብ ኣልነበሩም፤ጅቡቲ ነበረች’’ ብለዋል ኣቶ ስብሃት።
በተለያዩ ምክንያቶች ወደቦቹ ስላልተጠቀምንባቸው ተላልፈው ለሌ ይሰጡ ማለት 
ከኣንጋፋው ስብሃት ነጋ እሚጠብቅ ኣልነበረም። 

 በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ከምን ግዜም በላይ ለኣካባቢው ፀጥታ በጣም ጠቃሚ እየሆነች 
ነው።የኣል-ሸባብ እንቅስቃሴ፣የምእራባዊያኑ ሃገራት ሸሪክና ኢትዮጵያን ለማዳከም 
ለዘመናት ሳትታክት ስትንቀሳቀስ የነበረችው ሳውዲ ኣረቢያ ከየመን ብሽዓት ፅንፈኞች 
ከኢራቅና ሶሪያ ደግሞ በISIS ፅንፈኛ ኣክራሪዎች ብስጋት ተከባለች።ለኢትዮጵያ 
በሚጠቅም መልኩ ነገሮችን እየተለውጡ መሆናቸ ማሳያ ይመስሉኛል። 

 የህዳሴው ግድብ ግንባታና የወደፊት በኣባይ ወንዝ የመጠቀም ኣቅማችን እየጎለበተ 
መሄድ ደግሞ በግብፅ ላይ እምናሳድረው ጫና በዛ እየጎለበተና እየከበደ ይሄዳል። 



 ስለዚህ የኣካባቢውና የምእራባዊያን ሃገራት ኢትዮጵያ ከምትፈልጋቸው በበለጠ 
የኢትዮጵያ ኣስፈላጊነት እየተገነዘቡ ያሉ ይመስለኛል።ስለዚህ ኢትዮጵያ የነበራትን 
ታሪካዊ ይዞታ የመጠየቅ፣ካለ ምንም ስጋት የመደራደር ብቃትዋ ከፍ ይላል። 

 በመሆኑም ይህን ያህል የኢትዮጵያ ጠቃሚነትና እድገት እያየ ያለው ህዝብ፣ ከዚህ 
የበለጠች ኢትዮጵያ እሚረከብ መጪው ትውልድ ይሄ የባህር በር የባለቤትነት ጥያቄ 
ለሃገር ደህንነት፣ፀጥታና ህልውና በጣም ኣስፈላጊ መሆኑን በሚገባ ስለ ሚገነዘብ እሚገፋበት 
ይመስለኛል። 

 ኣቶ ስብሃት በዚህ ቃለ ምልልስ መታመን የማይችል ሌላ ኣጠቃያይቂ ነገርም 
ተናግረዋል።’’ህንፍሽፍሽ’’ በሚል መጠሪያ የሚታወቀው በኣንድ ወቅት ህውሃትን ኣናውጦ 
በነበረው የውስጥ ቀውስ ምክንያት ብዙ ታጋዮች ታስረዋል፤ተገድለዋል፣ተሰደዋል።ኣቶ 
ስብሃት ነጋ በቃለ ምልልሱ በወቅቱ በሞት የተቀጡት ታጋዮች ከሁለት ወይም ከሶስት 
ኣይበልጡም ያሉትን በጣም የተሳሰተ ይመስለኛል።ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች 
በህይወት እያሉና ትናንት የሆነን ነገር በዚህ መጠን ኣዛብተው ማቅረባቸው ትዝብት ላይ 
ይጥላቸዋል። 

 ለጉዳይ ቅርበት የነበራቸው ኣቶ ገብሩ ኣስራትና ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ የሰጡትን መጥቀስ 
በቂ ይመስለኛል።ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ በኣንድ ወቅት ቀውሱን በሚመለከት ለዚህ ለቪኦኤ 
የትግርኛ ቛንቛ የሰጡትን ቃለ ምልልስ ማስታወሱ ጥሩ ይመስለኛል።ያኔ ያሉትን ‘’ሁሉም 
በየፊናው ይገድል ነበር።ኣባይ ፀሃየ በዛ በኩል ይገድላል፤ኣንዱ እዛ ይገድላል፣ሁላችንም 
በይፊናችን እንገድል ነበር’’ ነበር ያሉት።ኣቶ ገብሩም ምንም እንኳን ቁጥር ባይጠቅሱም 
በብዛት እንደተገደሉ ፅፈዋል። 

 እንዳልኩት ትናንት የሆነ ነገር ነው።ሰዎች በህይወት ኣሉ።ኣንድ ተራ ታጋይ የነበረ ሰው 
በርግጠኝነት የነገረኝን ላካፍላችሁ።የ12 የተገደሉ ሰዎች ስም ዝርዝር ፅፎ ጠርቶልኛል። 

 ኣቶ ስብሃት ነጋ እንደ ኣንጋፋ ታጋይና የድርጅቱ መሪ የነበሩ ሰው ኢትዮጵያዊያን 
ወላጆቻችን ማንካሰሳቸው ቅር ኣሰኝቶኛል።ወላጆቻችን በተለያዩ ዘመናት ከውጭ የሚመጡ 
ወራሪዎች በጀግንነት ኣሳፍረው ባይመልሱዋቸውና ከውስጥ ይፈጠሩ የነበረ ችግሮች 
ተቋቁመው  እችን ኣገር ባያስረክቡን ኖሮ የጠበጣጠሱ ትናንሽ ሃገሮች ነበር 
እምንወርሰው። 

 ኣቶ ስብሃት ነጋ በዚሁ ቃለ መጠይቃቸው የኢትዮጵያዊያን ጀግነንት በተደጋጋሚ 
ስያንኳስሱ ሰምቻለሁ።ኢሃዴግ የኤርትራን ወረራ የያዘበትን የዲፕሎማሲ ኣያያዝ ሲናገሩ 
‘’ገጠሬዎች ሆነናል፤ኢሃዴግ ትዝብት ላይ ወድቋል፤ልክ እንደ ወላጆቻችን ጎፈሬና ቁምጣ 
ለብሰን ኣካኪ ዘራፍ ብለናን’’ በማለት ተናግረዋል። 

 የዳር ድንበራቸው ለማስከበር ኤርትራ ውስጥ ይፋለሙ ለነበሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች 
እንዲህ ሲሉ ይገልፁዋቸዋል።‘’ኢትዮጵያዊነትህን በሚያሳፍር መልኩ ፈርተው 



እየተርበደበዱና እየተንቀጠቀጡ ወደ ኤርትራ ይሀዱ ነበር’’ በማለት የኢትዮጵያን 
ወታደሮች ጀግንነት ለማሳነስ ሞክረዋል።የኢትዮጵያዊያን ወኔ በሚያንኳሱስበት ግዜ ግን 
የኤርትራዊያን የነፃነት ተጋድሎ ሲያወድሱና ሲያጎሉ ተደምጠዋል። 

 ስለ የሱማሊያ ወረራ፣ስለ የወደብ ባለቤትነት ወላጆቻችንን መውቀሱ ፋይዳ ያለው 
ኣይመስለኝም።ኣፄ ሃይለስላሴ የኤርትራ ፌደረሽን በማፍረሳቸው ብንወቅሳቸውም ኤርትራ 
ከኢትዮጵያ ብፌደረሽን ለማዋሃድ ያደጉትን የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጥበብ ትውልድ 
ሲያደንቀው የሚኖር ነው። 

 ዮሃንስ ታደለ  

ሕዳር 14,2014  

ዋሽንግተን ዲሲ 

 Yohannesta10@gmail.com የኢሜይል ኣድራሻየ ኣስተያየት እቀበላለሁ።  
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