
ከአቶ ስብሃት ነጋ ጋር የማሌስማማባቸው ነጥቦች 
(ከአብደራህማን አህመዱን፤ የቀዴሞ የፓርሊማ አባሌ) 

(ይህ ጽሐፌ በቅፅ 13፣ ቁጥር 694፣ ሚያዝያ 26 ቀን 2005 ዓ.ም በወጣው አዱስ አዴማስ ጋዜጣ 
ሊይ ታትሟሌ፡፡ ቀዯም ሲሌ አቶ ስብሃት ነጋ ሇአዱስ አዴማስ ጋዜጣ የሰጡት ቃሇ ምሌሌስ በአይጋ 
ፍረም ዴረ-ገጽ ሊይ የቀረበ በመሆኑ ሇክቡር አቶ ስብሃት ነጋ ያቀረብኳቸውን የመከራከሪያ ሃሳቦች 
በንጽጽር ሇማየት ይረዲሌ በሚሌ መንፇስ ቀርቧሌ) 

ሇዚህ ጽሁፌ መነሻ የሆነኝ የተከበሩ አቶ ስብሃት ነጋ (አቦይ ስብሃት) በሳምንታዊው አዱስ 
አዴማስ ጋዜጣ ቅጽ 13፣ ቁጥር 692፣ የሚያዝያ 12 ቀን 2005 ዓ.ም እትም ሊይ የሰጡት ቃሇ 
ምሌሌስ ነው፡፡  

የተቃዋሚ ፓርቲ ከፌተኛ አመራር፣ እንዱሁም የፓርሊማ አባሌ በነበርኩበት ወቅት ከበርካታ 
የኢህአዳግ ከፌተኛ ባሇስሌጣናት ጋር የመገናኘት እዴሌ ነበረኝ፡፡ አሌፍ አሌፍ ፓርሊማ ብቅ 
ሲለ በቅርብ ርቀት ከመመሌከት ውጪ ከአቶ ስብሃት ጋር ግን ተገናኝቼ አሊውቅም፡፡  

ይሁን እንጂ፣ እርሳቸው በተሇያዩ አጋጣሚዎች የሰጧቸውን ቃሇ ምሌሌሶች ከጋዜጦችና 
ከመጽሔቶች ሊይ አንብቤአሇሁ:: ከሬዱዮና ከቴላቪዥን ተከታትያሇሁ፡፡ በአንዲንዴ ጋዜጦች ሊይ 
በስማቸው የጻፎቸውን ሃሳቦችም ያነበብኩበት ጊዜ አሇ፡፡ ከነዚህ መረጃዎች የተገነዘብኩት ነገር 
ቢኖር፤ አቶ ስብሃት መሰረቱ የፀና አቋም ያሊቸው፣ በፖሇቲካ ጉዲይ የጠሇቀ ግንዛቤና እውቀት 
ያሊቸው መሆኑን ነው፡፡ አቶ ስብሃት እንዯ ሀገራችን ፖሇቲከኞች (በተሇይ በተቃዋሚው ጎራ 
እንዲለት) መያዣ መጨበጫ የላሇውና በመረጃ ያሌተዯገፇ አለባሌታ አይናገሩም፡፡ ትናንት 
የተናገሩትን ዘንግተው እንዯመጣሊቸው አይቀባጥሩም፡፡ (ሇዚህም ሌዩ አክብሮት አሇኝ) እናም፣ 
ወዯ መዴረክ ብቅ ባለ ቁጥር የሚያቀርቧቸው ሃሳቦች (አንዲንድቹን የማሌስማማባቸው 
ቢሆኑም) ግሌጽ እና ቀጥተኛ በመሆናቸው እጅግ ይገርሙኛሌ፣ ይማርኩኛሌ፡፡  

አቶ ስብሃት፤ ከሊይ ቀንና ቁጥሩን በጠቀስኩት አዱስ አዴማስ ጋዜጣ ሊይ በሰጡት ቃሇ ምሌሌስ 
በሰነሯቸው ሃሳቦች በበርካታዎቹ መቶ በመቶ እስማማሇሁ፡፡ በአንዲንድቹ ሊይ ግን 
ስሇማሌስማማ ያሇኝን የመከራከሪያ ሃሳብ እንዯሚከተሇው አቀርባሇሁ፡፡ በዋናነት ትኩረት 
የማዯርገው ክቡር አቶ ስብሃት ታጋይ ሰማዕታትን እና የባህር በርን አስመሌከቶ በሰነዘሩት 
ሃሳብ ሊይ ይሆናሌ፡፡  

አዱስ አዴማስ ጋዜጣ ቀዲሚ አዴርጎ ያቀረበሊቸው ጥያቄ “… 54 ሺህ ሰማዕታት እያለ 
እንዳት ሇአቶ መሇስ ብቻ ተሇይቶ ፊውንዳሽን ይቋቋማሌ የሚለ ወገኖች አለና የእርስዎ 
ምሊሽ ምንዴነው?” የሚሌ ነበር፡፡ በግላ ሇአቶ መሇስ ፊውንዳሽን በመቋቋሙ እጅግ እጅግ 
ዯስተኛ ነኝ፡፡ አቶ መሇስ ኢትዮጵያን በታሪኳ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሳይንስን መሰረት ባዯረገ መርህና 
በእውቀት ሊይ ተመስርተው የመሰረቱና የመሩ ሰው ናቸው፡፡ እናም ይህ ፊውንዳሼን 
በስማቸው መቋቋሙ ቅሬታ የሚያስነሳ ሉሆን አይችሌም፡፡ ይሁን እንጂ፣ የትጥቅ ትግለ ዘመን 
ሰማዕታት ጉዲይ ሲነሳ ሁሌጊዜም የሚቆጨኝና እንዯ እግር እሳት የሚያንገበግበኝ ነገር አሇ፡፡ 



ይህንን ቁጭቴን ይበሌጥ መሪር ያዯረገው ዯግሞ አቦይ ሇዚህ ጥያቄ የሰጡት መሌስ ነው፡፡ “… 
54 ሺህ ሰማዕታት [ያሌከው] ምናሌባት የትግራይ ሰማዕታት ብቻ ነው ሉሆኑ የሚችለት…” 
ነበር ያለት፡፡  

ሻዕቢያ በትጥቅ ትግለ ወቅት የተሰው ታጋዮቹን ብዛት ብቻ ሳይሆን የእያንዲንደን ሰማዕት 
ስም፣ የተሰዋበትን ቦታ፣ ቀንና ሰዓት ጭምር መዝግቦ ይዟሌ ሲባሌ ሰምቻሇሁ፡፡ በአሳዛኝ 
መሌኩ፣ አቦይ ከወጣትነት እስከ ጎምቱ ሽማግላነታቸው ዴረስ አባሌ በሆኑበትና በአመራርነት 
ጭምር ባገሇገለበት በሕወሓት/ኢህአዳግ ውስጥ በታጋይነት ተሳትፇው የተሰው ሰማዕታትን 
ቁጥር እንኳ በትክክሌ ምን ያህሌ እንሆነ አያውቁትም፡፡  

አቦይ! እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ እኮ የእነዚህ ሰማዕታት አዯራ አሇበት፡፡ እኔ ዛሬ ስፇሌግ 
ተቃዋሚ ሆኜ፣ ስፇሌግ ተራ ዜጋ ሆኜ ያሻኝን መናገር፣ መጻፌ፣… የቻሌኩት እነዚያ ውዴ 
የኢትዮጵያ ሌጆች ውዴ ሕይወታቸውን ገብረው በተፇጠረው መዴረክ ነው፡፡ ሻዕቢያ የተሟሊ 
ዝርዝር መረጃ ሲያዘጋጅ እኛ ምን ያህሌ እንዯሞቱብን እንኳ በትክክሌ አሇማወቃችን በቁም 
መሞታችንን ያመሊክት እንዯሆነ እንጂ ላሊ ምንም ሉሰኝ አይችሌም፡፡  

በሀገራችን ሇአስራ ሰባት ዓመታት የተካሄዯው የትጥቅ ትግሌ አሁን ሊሇንበትና ወዯፉትም 
ሇምንዯርስበት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሁኔታዎች ዋነኛ መሰረት በመሆኑ 
በሀገራችን ታሪክ ሁነኛ ስፌራ ሉሰጠው እንዯሚገባ አምናሇሁ፡፡ እናም ይህ ታሪክ እንዯ 
ቀዲሚዎቹ አነታራኪና አከራካሪ “የታሪክ ዴርሳናት” አጨቃጫቂ እንዲይሆን በሀቀኛ መረጃዎች 
ሊይ ተመስርቶ መሰናዲት ይኖርበታሌ፡፡  

አፇሩን ገሇባ ያዴርግሊቸውና አቶ መሇስ ዜናዊ፣ ሰሜን ወል ቆቦ አካባቢ በተዯረገ ጦርነት ዯርግ 
ያጠረውን ፇንጂ ተንከባሇው የጠረጉ ሰማዕታት እንዯነበሩ ዯጋግመው ሲጠቅሱ ሰምቻሇሁ፡፡ 
ሇመሆኑ እነዚያ ሰማዕታት እነማን ናቸው? (ስማቸው፣ ዕዴሜአቸው፣ አዴራሻቸው፣…) ስንት 
ናቸው? ምን ያህሌ ወንዴ? ምን ያህሌ ሴት? ይህ የሆነው መቼ ነው? (ቀን፣ ሰዓት፣ ዓመት) 
ቆቦ በየትኛው ጎጥ? እነዚያ ሰማዕታት ያን ኃሊፉነት እንዳት ሉወስደ ቻለ? በወቅቱ ምን 
ተናገሩ?.... እነዚያ ሰማዕታት ያን ጀብዴ ሇመፇጸም ሲወስኑ ምንም አሌተጨነቁ ይሆናሌ፡፡ እኔ 
ግን እንዱህ ያሇው ታሪክ በአግባቡ ተሰናዴቶ ባሇመቀመጡ ይጨንቀኛሌ፡፡ ይቆጨኛሌም፡፡  

ብዙ ጊዜ የላልችን ተሞክሮ መጥቀስ ስሇምንወዴ ቀጥተኛ ግንኙነት ባይኖረውም ሰዎች ሇታሪክ 
ምን ያህሌ እንዯሚጨነቁ ስሇሚያሳይ ተጨማሪ ምሳላዎችን ሊቅርብ፡፡ ከወራት በፉት 
በአሜሪካን ሀገር በአንዴ ት/ቤት ውስጥ አንዴ ዯመ-ነውጠኛ የከተማ ሽፌታ በከፇተው የተኩስ 
እሩምታ ሃያ ሕፃናት እና ስዴስት የትምህርት ቤቱ መምህራንና ሰራተኞች ሞቱ፡፡ ፕሬዝዲንት 
ኦባማ ሇነዚህ “ሰማዕታት” በተዯረገ የመታሰቢያ ሥነ-ስርዓት ሊይ የእያንዲንደን ሟች ስም 
መጥራታቸውን አስታውሳሇሁ፡፡ የሟቾችን ስም፣ ዕዴሜ፣ ፍቶ ግራፌ፣ ወዘተ. የያዘ ሰላዲም 
ተዘጋጅቷሌ፡፡  

እስራኤሊውያን በሂትሇር የተጨፇጨፈ ዜጎቻቸውን መዝግበው መያዛቸውን፤ ሰርቦች፣ 
ክሮአቶችና በአጠቃሊይ ዩጎዝሊቪያውያን በእርስ በርስ ጦርነት ያሇቁ ወገኖቻቸውን፣… በታሪክ 



መዝገብ ሊይ አስፌረው መያዛቸውንም ሰምቻሇሁ፡፡ እኛ ግን ግዙፌ የታሪካችን አካሌ የሆነ 
ተግባር የፇጸሙ ዜጎቻችንን ስም ዝርዝር ቀርቶ ብዛታቸውን እንኳ በቅጡ አናውቀውም፡፡ 
እነሱስ በጀግንነት ነው የተሰውት፣ እኛ ግን የቁም ሙት ሆነናሌ! - በአሳዛኝ መሌኩ!!! 

በበኩላ የመሇስ ፊውንዳሽን በእርሳቸው ስራዎች እና የህይወት ታሪክ ሊይ ብቻ ሳይታጠር 
በትጥቅ ትግለ ወቅት የተሰው ሰማዕታትን ጉዲይ ጭምር እንዱያካትት ኃሊፉነት ሉሰጠው 
ይገባሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ በዚህ ረገዴ በግላ ባሇኝ እውቀት፣ ሌምዴና ችልታ ማንኛውንም 
ነፃ የበጎ ፇቃዴ አገሌግልት ሇመስጠት ዝግጁ መሆኔን በዚህ አጋጣሚ ሇአቦይ ስብሃት ብቻ 
ሳይሆን ሇሚመሇከታችሁ ሁለ ሇመግሇጽ እወዲሇሁ፡፡ (ሃሳቤ ተቀባይ አገኘም አሊገኘ እንዯ ዜጋ 
የህሉና እረፌት ይኖረኛሌ) 

ክቡር አቶ ስብሃት ሰማዕታቱም ቢሆኑ “አሌተረሱም፡፡ በየክሌለ ሀውሌት እየተሰራሊቸው ነው፡፡ 
በመሊ የኢትዮጵያ ሕዝብም ዘሊሇማዊ የሕዝባዊነት ኃይሌ መሌእክት እያስተሊሇፈ ይኖራለ” 
የሚሌ ሃሳብም በዚሁ ቃሇ ምሌሌሳቸው ገሌጸዋሌ፡፡ ሇሰማእታቱ የመታሰቢያ ሏውሌት 
መሰራቱ መሌካም ነው፡፡ “አሌተረሱም” በሚሇው የአቦይ ሃሳብ ሙለ ሇሙለ ሇመስማማት ግን 
እቸገራሇሁ፡፡  

እንዱያው ሇነገሩ እነዚህ ሰማዕታት “ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ዘሊሇማዊ የሕዝባዊነት ኃይሌ መሌእክት 
እያስተሊሇፈ” የሚኖሩት እንዳት ነው አቦይ? ሦስት ከተሞች (መቀላ፣ ባህር ዲር እና አዲማ) 
ሊይ የተተከለ ሀውሌቶች “ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ዘሊሇማዊ የሕዝባዊነት ኃይሌ መሌእክት 
የማስተሊሇፌ ኃይሌ አሊቸው” እያለን ከሆነ ትንሽ የተጋነነ መሰሇኝ፡፡ በኔ እምነት ሰማዕታቱ 
ዘሊሇማዊ መሌእክት እያስተሊሇፈ መኖር እንዱችለ መጀመሪያ ስማቸው (ማንነታቸው) መታወቅ 
አሇበት፡፡ ከዚያም ሇሰማእትነት ያበቃቸው ተግባር ምን እንዯሆነና መቼና የት እንዯተከናወነ 
በመረጃ ተዯግፍ፣ በሰነዴነት ተዯራጅቶ ሇሕዝብ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡  

ይህ ካሌሆነ ግን፤ ጊዜ በተቆጠረ፣ ዘመን በተሻገረ ቁጥር እንኳን መሊ ሕዝቡ የፖሇቲካ አመራሩ 
ማስታወስ የሚችሌ አይመስሇኝም፡፡ አቶ መሇስ የትጥቅ ትግለ አካሌ ስሇነበሩ የተከፇሇውን 
መስዋእትነት በተገኘው አጋጣሚ ሁለ የሚጠቅሱበት ሁኔታ ነበር፡፡ አቶ ኃ/ማሪያም ግን 
በአንዲንዴ ንግግሮቻቸው ማብቂያ ሊይ “ዘሊሇማዊ ክብር ሇትግለ ሰማዕታት” የሚሌ መፇክር 
ከማሰማት በዘሇሇ የሰማእታቱን ስራ ሇመጥቀስ የሚችለበት ሁኔታ ይኖራሌ የሚሌ ግምት 
የሇኝም፡፡ ከአቶ ኃ/ማሪያም በኋሊ የሚመጣውማ ይህንን ስሇማሇቱም እርግጠኛ መሆን የሚቻሌ 
አይመስሇኝም፡፡  

ክቡር አቶ ስብሃት! በርግጥ በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ዜጎች፣ ሇሁሇት አሰርት ዓመታት ገዯማ 
የተከናወነን ተግባር መመዝገብ ቀሊሌ ሥራ እንዲሌሆነ፤ ሰፉ ጊዜና በርካታ ገንዘብ 
እንዯሚጠይቅ እገምታሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ይህንን ታሊቅ ተግባር ሇማከናወን ጨርቃችንን 
አንጥፇን በመሇመን ገንዘብ ማሰባሰብ ካሇብን ያን ማዴረግ አሇብን፡፡ ሰማእታቱ ውዴ 
ሕይወታቸውን ነው የሰጡት፡፡ እኛ ታሪካቸውን ሇመዘገብ ገንዘባችንን፣ እውቀታችንን እና 
ጊዜአችንን መስዋእት ብናዯርግ የሚመጣጠን አይመስሇኝም፡፡  



በጽሁፋ መግቢያ ሊይ እንዯጠቀስኩት አቶ ስብሃት ግሌጽና ቀጥተኛ ሰው ናቸው፡፡ ያመኑበትን 
ሃሳብ ሇመግሇጽ እንዯ አንዲንዴ የሀገራችን “አዴርባይ ፖሇቲከኞች” ተሇማጭ (ዱፕልማሲያዊ) 
ቃሊትን አይመርጡም፡፡ ከዚሁ ከአዱስ አዴማስ ቃሇ ምሌሌሳቸው ማስረጃ ሌጥቀስ፡፡ “… አሁን 
የሚያሰጋው የመሇስን ራዕይ እንዯ ቁም ነገር ሳይሆን እንዯ መፇክር ይዞ በጥገኝነት ተዘፌቆ 
የነበረው እንዯ መዯበቂያ፣ አዱሶች ሉጨማሇቁ የፇሇጉ ዯግሞ እንዯ መታወቂያ ይዘው… 
ችግሮችን እንዲንፇታ፣ እንዯ መጋረጃ እንዲይጠቀሙበት ነው…” ይሊለ፡፡ በዚህ ግሌጽ 
አባባሊቸው እስማማሇሁ፡፡ በመንግስት ይዞታ ስር ያለ መገናኛ ብዙሃን እንዱህ ያሇውን ሁኔታ 
ጥንቃቄ በተሞሊበት ሁኔታ፣ ሕዝቡን በቁጭት ሇሌማት ሉቀሰቅስ በሚችሌ መንገዴ ቢያቀርቡት 
መሌካም ነው፡፡  

ከአቶ ስብሃት ጋር ወዯማሌስማማበት ሁሇተኛ ጉዲይ ሊምራ፡፡ ክቡርነታቸው በዚሁ ቃሇ 
ምሌሌሳቸው ካነሷቸው ጉዲዮች አንደ የኤርትራና የባህር በር ጉዲይ ነው፡፡ “በኢትዮ ኤርትራ 
ጦርነት ጊዜ… አስመራ ካሌዯረስኩ፣ አሰብን ካሌያዝኩ” የሚሌ ኃይሌ ኢህአዳግ ውስጥ 
እንዯነበር አቶ ስብሃት ከጠቀሱ በኋሊ፤ ያ ኃይሌ አሁን “የተዲከመና ጊዜው ያሇፇበት ነው” 
በማሇት ይዯመዴማለ፡፡ ቀጥሇው ዯግሞ፤ “… ይህ መሬት፣ ይህ ዲገት፣ ይህ ወንዝ… 
የሚባሇው በሕዝቦች ወንዴማማችነት…” መተካቱንና የሚያቆመውም ኃይሌ እንዯላሇ 
አስረግጠው ይናገራለ፡፡ 

የዚህ ጽሁፌ አቅራቢ ከተቃዋሚ ፓርቲ አመራርነትም፣ አባሌነትም፣ ከተሇየሁ ሦስት ዓመታት 
ተቆጠሩ፡፡ እናም፤ በዚህ ወቅት የምዯግፇውም የምነቅፇውም የፖሇቲካ አቋም የሇም፡፡ በባህር 
በር ጉዲይ ሊይ ግን ቀዯም ሲሌ አባሌም አመራርም ከነበርኩበት ኢዳፓም ሆነ ከአቶ ስብሃትና 
ከኢህአዳግ አቋም ጋር አሌስማማም፡፡ 

ኢዳፓ ጋር የማሌስማማው ፓርቲው የባህር በርን በተመሇከተ “በሕጋዊ፣ በዱፕልማሲያዊና 
በሰሊማዊ መንገዴ እንዱመሇስ አዯርጋሇሁ” የሚሌ ዴፌን ያሇ አቋም ስሇሚያራምዴ ሲሆን፤ 
በግላ የሀገሪቱን ለአሊዊነትና ሇዘመናት የቆየ ዲር ዴንበር ማስከበር የሚቻሇው በሰሊማዊና 
በዱፕልማሲ መንገዴ ብቻ ሳይሆን አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ በጦርነት ጭምር መሆን አሇበት 
የሚሌ አቋም አሇኝ፡፡ ፇረንጆቹ “War is an extension of diplomacy” ይሊለ፡፡ እናም ኢዳፓ 
“ዱፕልማሲያዊና ሰሊማዊ” ጥረት አዯርጋሇሁ ብሊ ማቆሟ ትክክሌ አይመስሇኝም፡፡ 
የዱፕልማሲው ቀጣይ ትግሌ ምን እንዯሚሆን በግሌጽ ማስቀመጥ ያሇባት ይመስሇኛሌ፡፡  

“ኢትዮጵያ የባህር በር ባሇቤት መሆን አያስፇሌጋትም፡፡ ካስፇሇገ እንከራያሇን” በሚሇው 
የኢህአዳግ አቋም አሌስማማም፡፡ ከዚህ በስተቀር በላልቹ የኢህአዳግ መሰረታዊ (Pillar) 
አቋሞች ዙሪያ ሌዩነት እንዴፇጥር ግዴ የሚሇኝ ነገር በዚህ ወቅት የሇም፡፡ 

አቶ ስብሃት እና ፓርቲያቸው ኢህአዳግ የኢትዮጵያን የባህር በር “ባሇቤትነት” ጉዲይ አሳንሰው 
ማየታቸውና ጭራሽ እንዯ አሌባላ ሸቀጥ መቁጠራቸው ምንጊዜም ይገርመኛሌ፡፡ እነርሱ ይህንን 
አቋም ከያዙ እነሆ አርባ ዓመት ሉሆናቸው ነው፡፡ ይሄ ዯግሞ ሁሇት ትውሌዴ ማሇት ነው፡፡ 
አቶ ስብሃት እንዯሚያስቡት የባህር በር ጉዲይ “በሕዝቦች ወንዴማማችነት” የሚተካ ቢሆን ኖሮ 
አጀንዲው አጀንዲ ሆኖ ሁሇት ትውሌዴ ዴረስ አይዘሌቅም ነበር፡፡ እንዱያውም ሀገሪቱ በኢኮኖሚ 



እያዯገች ስትመጣ በዚያው ሌክ የቅርብም የሩቅም ምቀኛና ጠሊት ማሰፌሰፈ አይቀርም፡፡ 
የችግሩም መጠን እየጨመረ ሲመጣ የባህር በር አስፇሊጊነት እየጨመረ እንዯሚመጣ 
ይታየኛሌ፡፡  

ክቡር አቶ ስብሃት! በዚህ ወቅት የባህር በር ጉዲይ “በሕዝቦች ወንዴማማችነት ተተክቷሌ፡፡ 
የህዝብ አጀንዲ አዯሇም” ብሇው የሚያምኑ ከሆነ አንዴ ነገር ይፌቀደሌኝ፡፡ ሩቅ ሳሌሄዴ 
የኢህአዳግ እትብት በተቀበረበት በትግራይ ክሌሌ ያሇው ሕዝብ በዚህ ጉዲይ ሊይ ያሇውን አቋም 
በተመሇከተ ፉርማ ሊሰባስብ፡፡ አንዲንዴ “ሸረኞች” እንዲይተናኮለኝ ክቡርነትዎ በመንግስትም 
በፓርቲም መዋቅር ባሇዎት ግንኙነት ሇሚመሇከታቸው ሁለ ይንገሩሌኝ፡፡ ሇፖሉስም 
ሇዯህንነትም ይንገሩሌኝ፡፡ ፉርማውን ሇማሰባሰብ ስፖንሰርም፣ ረዲትም፣ ዴርጅትም 
አያስፇሌገኝም፡፡ እኔ ራሴ እበቃሇሁ፡፡ መሊ ትግራይን በእግሬም፣ በመኪናም፣ በፇረስም ዞሬ 
ፉርማውን አሰባስቤ ውጤቱን ሇክቡርነትዎ ሊቅርብ፡፡ ከዚያ በኋሊ “ይህ መሬት፣ ይህ ዲገት፣ 
ይህ ወንዝ… የሚባሇው በሕዝቦች ወንዴማማችነት ተተክቷሌ” የሚሇው የእርስዎ 
“Hypothesis” (ንዴፇ-ሃሳብ) ስህተት ወይም እውነት መሆኑን ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ ይህንን 
ሇርስዎ ሌተወውና በዚሁ በጉዲይ ሊይ ላሊ የመከራከሪያ ነጥብ ሊንሳ፡፡  

በኢህአዳግ በኩሌ ላሊው ተዯጋግሞ የሚነሳው የመከራከሪያ ሃሳብ “ሇባህር በር ተብል ጦርነት 
ውስጥ መገባት የሇበትም፡፡ ነፌስ መጥፊት የሇበትም፡፡ ከማንም በሊይ እኛ የጦርነትን አስከፉነት 
እናውቃሇን፡፡ ሕይወት ይቀጥፊሌ፣ ንብረት ያወዴማሌ፣ ሌማት ያዯናቅፊሌ፡፡ ስሇዚህ መዋጋት 
የሇብንም፡፡ ወዯብ እንዯማንኛውም አገሌግልት እንከራያሇን…” የሚሌ መንፇስ አሇው፡፡ 

በበኩላ የጦርነትን አስከፉነት እገነዘባሇሁ፡፡ አውዲሚነቱንም አውቃሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ፣ ጦርነት 
አስከፉ ነው ብሇን ስሊወገዝነው፣ ስሇሸሸነው ወይም እኛ ሰሊማዊ ስሇሆንን አይቀርሌንም፡፡ 
ጦርነት በአንዴ ወገን ውሳኔ የሚቆም ጉዲይ አዯሇም፡፡ ያ ቢሆን ኖሮ ባዴመና ሽራሮ ሊይ፣ 
ፆረናና ዓይጋ ተራራ አናት ሊይ፣ ዛሊንበሳና ቡሬ ግንባር ሊይ፣… ባሌተዋጋን ነበር፡፡ በትጥቅ 
ትግለ ወቅት በየጥሻው ሇወዯቁ ወገኖቻችን ሀዘን የተከሌነውን ዴንኳን ሳንነቅሌ ተጨማሪ 
ስሌሳ እና ሰባ ሺህ ዜጎችን ባሌቀበርን ነበር፡፡ ስሇሆነም፣ ጦርነት የምርጫ ጉዲይ ስሊሌሆነ 
መጥሊትም መፌራትም አይገባንም፡፡ በጦርነት የሚጠፊው ሕይወታችን እና የሚወዴመው 
ሀብት ንብረታችን ብቻ ቁምነገር ተዯርጎ መወሰዴ የሇበትም የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ ይሌቁንም፣ 
ቁም ነገር መሆን ያሇበት ሕይወት የገበርንሇት እና ሀብት ያወዯምንሇት ጦርነት ዓሊማና ግብ 
ይመስሇኛሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ከኤርትራ ጋር ያዯረግነው ጦርነት ዓሊማና ግብ ምን እንዯሆነ እስከ 
አሁን አሌገባኝም፡፡ እውነት ዓሊማችን ምን ነበር? ሰሊም? መሬት? ዴንበር? ስታተስኮ 
ማስጠበቅ? ... እና ይሄ ዓሊማ ተሳክቶ የምንፇሌገውን ሰሊም አግኝተናሌ? ዲር ዴንበራችንን 
በቅጡ አስከብረን በዴንበር አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች የተረጋጋ ሕይወት እየኖሩ ነው?... ከሆነ 
እሰየው ነው፡፡ ግን አይመስሇኝም! 

እኔ እስከማውቀው ዴረስ በአስር ሺዎች ሕይወት የገበርንበት ጦርነት ውጤት አመዴ አፊሽ 
ያዯረገንን የአሌጀርስ ስምምነት እና “ባሇ አምስት ነጥብ የሰሊም ስምምነት” የተሰኘ የኩነኔ ሰነዴ 
ይመስሇኛሌ፡፡ ይሄ ታዱያ ከተከፇሇው ዋጋ ጋር ተመጣጣኝ ነው? ይህንን ሇማግኘት መዋጋትስ 



ነበረብን? አይመስሇኝም! ሇዚህም ነው ኢህአዳግ ውስጥ “በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ… 
አስመራ ካሌዯረስኩ፣ አሰብን ካሌያዝኩ” ይሌ የነበረው ኃይሌ “ትክክሌ አሌነበረም” ብል 
ሇመዯምዯም የሚያስቸግረው፡፡ 

ክቡር አቶ ስብሃት፣ ተወሌጄ ባዯግኩባት በቀዴሞዋ የጁ አውራጃ በሌጅነቴ ያካባቢየ እረኞች 
ያቀነቅኗት የነበረች አንዱት ግጥም እስከ አሁን ዴረስ ጆሮዬ ሊይ ታቃጭሊሇች፡፡ ግጥሟ 
“እንኳን ሇሴት እና ሇቁም ነገሪቱ፤ በደባ ተጣሌተው ሁሇት ጃርቶች ሞቱ” የምትሌ ናት፡፡ 
ይህቺን በውስጧ ትምክህት ያዘሇች ባሌቴት ግጥም የጠቀስኩት አሇምክንያንት አይዯሇም፡፡ 
ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያሇው ሃሳብ በንጽጽር ሇማቅረብ አስቤ ነው፡፡ ከሊይ ሇማመሌከት 
እንዯሞከርኩት ሇግብ የሇሽ ዓሊማ ሕይወታችንን መገበር ያሌሳሳነው እኛ ኢትዮጵያውያን 
የሀገራችን አንጡራ ሀብት ሇሆነው የባህር በር መስዋእትነት ብንከፌሌ ምን ይሇናሌ? ሇማሇት 
ፇሌጌ ነው፡፡ አዎ! ምንም አይሇንም! እንዱህ ያሇውን ተግባር ያዯጉና የሰሇጠኑ ሀገሮች ሕዝቦች 
ጭምር (ሇምሣላ፤ እንግሉዞች በብዙ ሺህ ኪል ሜትር ርቀት ሊይ ሇሚገኙት የፍክሊንዴ 
ዯሴቶች) የፇጸሙት በመሆኑ ትዝብት ሊይ የሚጥሇን፣ ከዓሇም መዴረክ ሊይ የሚያገሇን 
አይሆንም፡፡  

ሇዓመታት እንዯታዘብኩት፣ እንዯ ዴርጅት የኢህአዳግ አንደ ችግር በአንዴ ወቅት በአንዴ 
ጉዲይ ሊይ አንዴ የሆነ አቋም ከያዘ እዚያው ሊይ ክችች ማሇቱ ነው፡፡ ኢህአዳጎች አንዳ አቋም 
ከያዛችሁ በጊዜ ሂዯት አቋም መቀየር የሚቻሌ አይመስሊችሁም ሌበሌ? ፖሇቲካ ግን እንዯዚያ 
ተቸካይ (Static) አዯሇም፡፡ ፖሇቲካ ሰዎች የሚያከናውኑት ተግባር በመሆኑ ምንጊዜም በሇውጥ 
ሂዯት ውስጥ (Dynamic) ነው፡፡ እናም፤ በቃሇ ምሌሌስዎ እንዯገሇጡት “የሕወሓት ፕሮግራም 
ብቁና የማይሇወጥ ነው” የሚሇውን ፖሇቲካን ቀኖና ያዯረገ፣ ፌንክች የማይሌ (Rigid) አቋም 
ብትፇትሹት መሌካም ነው፡፡ ሇሀገርና ሇሕዝብ ጥቅም ስትለ መሇወጥ ያሇበትን ሇውጡ፡፡ 
መሻሻሌ ያሇበትን አሻሽለ፡፡ (ሇነገሩ ጊዜና ትውሌዴ ማሻሻሊቸው እንዯሆነ አይቀሬ ነው) 

ኢህአዳግ የመሊእክት ስብስብ አዯሇም፡፡ ሰዎች ዯግሞ ትክክሌም ስህተትም ይሰራለ፡፡ በዚህ 
ረገዴ ኢህአዳግ ከሰራቸው ስህተቶች አንደ የባህር በርን አስመሌክቶ የያዘው አቋም ነው የሚሌ 
እምነት አሇኝ፡፡ “የኤርትራ ሕዝብ የራሱን ዕዴሌ በራስ የመወሰን እስከ መገንጠሌ መብት 
አሇው” የሚሇውን የኢህአዳግ አቋም አሁን ሊይ ሆኜ ሳስበው ስህተት አዯሇም፡፡ ስህተቱ 
የኤርትራ ሕዝብ የራሱን እዴሌ በራሱ በሚወስንበት ወቅት እግረ መንገደን የሚጨፇሌቃቸው 
የኢትዮጵያ ሕዝቦች መብትና ጥቅሞች አለ? ካለ ምን ምን ናቸው? መፌትሄውስ ምንዴነው? 
ብል በጥሌቀትና በስፊት መክሮ የሕዝቡንም ስነ ሌቡና አገናዝቦ አቋም አሇመያዙ ነው የሚሌ 
እምነት አሇኝ፡፡ በዚህ መሌኩ ታስቦበት ቢሆን ኖሮ ኤርትራውያን ነፃነታቸውን ሲያገኙ 
ኢትዮጵያውያንም አንጡራ ሀብታቸው የነበረውን የባህር በራቸውን አያጡም ነበር፡፡ በዚህ 
መሌኩ ታስቦበት ቢሆን ኖሮ የኤርትራ ነፃነት በኢትዮጵያ ኪሣራ (With the expense of 
Ethiopia) እውን አይሆንም ነበር፡፡ እናም፤ እንዱያው በዯፇናው “ሕወሓት… በይለኝታ 
ምክንያት ዴክመትን ዯብቆ አዴበስብሶ ማሇፌ ባህለ አዯሇም” ከምትለን በተጨባጭ 
አረጋግጡሌን፡፡  



ክቡር ሆይ! በዚያ ወቅት እናንተ (ኢህአዳግ) ያን አቋም የያዛችሁት ቅን መንፇሳችሁ 
ያመነጨውን ጨዋ ፌሌስፌና ወይም ንዴፇ ሃሳብ መነሻ አዴርጋችሁ እንዯሆነ አስባሇሁ፡፡ 
ከአንዲንዴ የኢህአዳግ ሰነድችና ከአመራሩ ቃሇ ምሌሌሶች እንዯተረዲሁት የእናንተ ንዴፇ ሃሳብ 
“በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ ሰሊም ከሰፇነ፣ ሕዝብ ከጦርነት ወጥቶ ሌማት ሊይ ካተኮረ፣ 
የሕዝብ ሇሕዝብ ግንኙነቱን ዴንበር አይከሊውም፡፡ እነሱ ገበያ ይፇሌጋለ፡፡ እኛ የባህር በር 
ያስፇሌገናሌ፡፡ እናም ሁሊችንም የምንፇሌገውን እናገኛሇን…” የሚሌ እንዯሆነ እገምታሇሁ፡፡ 
እንዱህ ብል ማሰብ ክፊት የሇውም፡፡ ይሁንና በፖሇቲካ ውስጥ የዋህነት አጉሌ ጨዋታ ነው፡፡ 
ፖሇቲከኛ እንዯ ቼዝ ተጫዋች መሆን አሇበት፡፡ ራሱ የሚያንቀሳቅሰውን ብቻ ሳይሆን 
ተቃራኒው ወገን የሚጫወተውን ጭምር በጥንቃቄ ማጤን ይጠበቅበታሌ፡፡ ኢህአዳግ ይህንን 
ባሇማዴረጉ “ዘይዋዓሌኩለ ዘረባ…” የሚሌ ስንኝ ዯርዴረን፣ ዜማ አውጥተን በትካዜ እያቀነቀንን 
እንዯ ሀገርና እንዯ ሕዝብ ሁሊችንም ዋጋ ከፌሇንበታሌ፡፡  

እዚህ ሊይ “ታዱያ ምን አዴርጉ ነው የምትሇው? እንዋጋ ነው? ሰሊማዊ ሰሌፌ ነው? እንዝመት 
ነው...” የሚሌ ጥያቄ ይነሳ ይሆናሌ፡፡ በኔ እምነት ጦርነት የምርጫ ጉዲይ አዯሇም፡፡ አስፇሊጊ 
ከሆነ (war of necessity) አይቀርሌንም፡፡ እናም ጦርነትን ማስፇራሪያ ባናዯርገው ሸጋ ነው፡፡ 
ሇነገሩ ኢህአዳግ የሚያወግዘው የላልችን የጦርነት ፌሊጎት እንጂ ራሱ ያመነበትን ጦርነትማ 
‘ነፌስ ይጠፊሌ፣ ንብረት ይወዴማሌ፣ ሰው ይሞታሌ፣ ሌማት ይቆማሌ፣…’ ብል እጁን 
አጣጥፍ አሌተቀመጠም፡፡ በሰሜንም በምስራቅም ሲዘምት አይተናሌ፡፡  

ክቡር ሆይ! ይንን ሁለ ሀተታ ሊይ ታች እያጣቀስኩ ያቀረብኩት እም ዏሌቦ ምክንያት አዯሇም፡፡ 
በፖሇቲካ ምንም ዓይነት “ተዘጋ” የሚባሌ አጀንዲ የሇም፡፡ አንዴም ሰው ቢሆን አምኖ 
መስዋእትነት ሉከፌሌበት እስከተዘጋጀ ዴረስ ተንቆና ተንቋሾ የትም የሚጣሌ የፖሇቲካ አጀንዲ 
ሉኖር አይችሌም፡፡  

በዓሇም ሊይ በአንዴ ሰው የተጀመሩ በርካታ አጀንዲዎች በጊዜ ሂዯት ሚሉዮን ተከታዮችን 
ያፇሩበት ሁኔታም ተስተውሎሌ፡፡ እናም የባህር በርን ጉዲይ ከመጠን ባሇፇ መሌኩ ማናናቁ 
ጠቃሚ መስል አይታየኝም፡፡ ይህ ጉዲይ የሕዝብ አጀንዲ መሆንና አሇመሆኑን ሇማወቅ መዴረክ 
ከፌተን በቅን ሌቡና እንወያይ፣ እንከራከር፡፡ የውይይቱና የክርክሩ መዯምዯሚያ ወዯ ቀጣዩ 
እርምጃ ይመራናሌ፡፡  

ከዚህ ውጪ ግን ማድ ሇማድ ሆኖ ቃሊት መወራወሩና አንደ የላሊውን ሃሳብ እያጣጣሇ 
“ትክክሇኛው የእኔ መንገዴ ብቻ ነው” ብል መታበይ የዳሞክራሲ መንገዴ አይመስሇኝም፡፡ 
እንዱህ ያሇው አካሄዴ የአናሳውን የመዯመጥ መብት ያንቃሌ፣ ይጨፇሌቃሌ፡፡ ሇመብትና 
ሇጥቅሙ ቆመንሇታሌ ሇምንሇው ሕዝብም ሆነ እንወዲታሇን ሇምንሊት ሀገራችንም አይበጃትም፡፡ 

 


