
 

 

በአሜሪካ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ለተፈፀመ ውንብድና 
የአሜሪካ ዝምታ ለምን? 

 
ከ BRAND ETHIOPIA  

10-03-14 

በትክክለኛው ትርጓሜ፣አንድ ሀገር በሌላ አገር የሚልከው ቋሚ የዲፕሎማቲክ ልዑካን 

ቡድን ‹ኤምባሲ› እየተባለ ይጠራል፡፡ 

የዚህ ልዑክ መሪ ደግሞ መጠሪያው 

‹አምባሳደር› ነው፡፡ በተመሳሳይ የአንድ 

አገር ዲፕሎማቲክ ልዑክ ተቀምጦ 

ሥራውን የሚሠራበት ሕንፃ ‹‹ኤምባሲ›› 

የሚባል ሲሆን፤ በሕንፃው ውስጥ ያሉት 

ቢሮዎች ደግሞ ‹‹ቻንሠሪ›› ይባላሉ፡፡ 

አምባሳደሩ እንደየሁኔታው በኤምባሲው 

ውስጥ ወይንም ውጭ ይኖራል፡፡ 

የአገራትን የዲፕሎማቲክ ግንኙነት 

በተመለከተ በቬይና የተፈፀመው ስምምነት 

(Vienna convention on Diplomatic 

Relations) አንድ አገር ለሌላ አገር 

ኤምባሲ ከሰጠ በኋላ የሚያከብራቸው ደንቦች እንዳሉ ተቀምጧል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 



የኤምባሲው አስተናጋጅ አገር በምንም መልኩ በኤምባሲው ሥራ ውስጥ ጣልቃ የማይገባ 

ከመሆኑም በላይ ወደኤምባሲው ቅፅር ግቢ ያለፈቃድ መግባት እንደማይችልም 

ተከልክሏል፡፡ አንድ ኤምባሲ በተጨባጭ የአስተናጋጁ አገር ሉዐላዊ ግዛት ተደርጐ 

አይታሰብም፡፡ ይልቁኑ ኤምባሲው የሚወክለው አገር ግዛት ሲሆን፤ የልዑካን ቡድኑ አባላት 

ደግሞ ልዩ የዲፕሎማቲክ መብት አላቸው፡፡ ኤምባሲዎች ማንም ያለፈቃድ የማይገባባቸው 

ከመሆናቸውም በላይ አንዳንዴ የአስተናጋጁ አገር ዜጐች ሳይቀሩ ለመሸሽም፣ ለመደበቅም 

ይጠቀሙባቸዋል፡፡ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣናት በኢትዮጵያው ጣሊያን ኤምባሲ 

መሸሸጋቸው የሚታወቅ ነው፡፡ በቻይና ተይዘው ከአገር እንዲባረሩ የተወሰነባቸው በርካታ 

የሰሜን ኮሪያ ዜጐች በቻይና በሚገኙ የተለያዩ ኤምባሲዎች መደበቃቸውም እሙን ነው፡፡ 

ይሁንና ይህን አለም አቀፍ ውል የጣሱ የሉም ማለት አይደለም፡፡ በ1967 ቤጂንግ 

በሚገኘው ብሪታኒያ ኤምባሲ፣ ከ1979-1981 የዘለቀው የኢራን ኤምባሲ እገታና በ1966 

በፔሩ በሚገኘው ጃፓን ኤምባሲ የተፈፀመው እገታ ኤምባሲን በተመለከተ የተደረገውን 

ስምምነት የጣሱ ምሳሌዎች ናቸው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ በ2012 የዊኪሊክስ መስራቹ ጁሊያን አሳንጅ ‹‹ተደብቆበታል›› ተብሎ 

የተጠረጠረውን ለንደን የሚገኘውን የኢኳዶር ኤምባሲ የእንግሊዝ ፖሊስ ሠብሮ በመግባቱ 

አለም አቀፍ ሕግ የተጣሰ ከመሆኑም በላይ የሁለቱን አገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 

ያሻከረ እንደነበር ይታወሳል፡፡ 

ኤምባሲዎች ተራ ሕንፃዎች ሳይሆኑ የሁለት አገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምሰሶዎች 

ናቸው፡፡ በኤምባሲዎች ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች መዘዛቸው በቀላሉ የማይፈታ ሊሆን 

ይችላል፡፡ በ2013 ኒውዮርክ በሚገኘው አንድ የሕንድ ኤምባሲ ሠራተኛ ላይ የአሜሪካ 

ፖሊስ የፈፀመውን የዲፕሎማቲክ መብት መጣስ ተከትሎ የሕንድ ባለስልጣናት 

የበኩላቸውን እርምጃ ወስደው ነበር፡፡ ይህም በኒውዴልሒ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ 



ደጃፍ የነበረውን የደህንነት መከለያ ኮንክሪት ግንብ ማፍረስ ነው፡፡ ይህ ኮንክሪት 

በኤምባሲው ደጃፍ በቅርበት መኪና እንዳያልፍ የሚከለክል የነበረ ቢሆንም የሕንድ 

ፖሊሶች ቡልዶዘሮችን በማምጣት በአንድ ቀን ፍርክስክሱን በማውጣት የኤምባሲውን 

ደጃፍ ለመኪና ክፍት አድርገውት የአፀፋ እርምጃ ወስደው ነበር፡፡ ጉዳዩ ያሳሰበው 

የአሜሪካ መንግስትም በኒውዮርክ የሕንድ ኤምባሲ ሠራተኛ ላይ ሕገ-ወጥ ድርጊት 

የፈፀሙትን ለሕግ በማቅረብና ይቅርታ በመጠየቅ ጭምር ጉዳዩን ለማርገብ ተገዷል፡፡ 

እስካሁን ድረስ በተለያዩ አገራት ካሉ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ጥቃት ያስተናገዱት ሁለት 

ናቸው፡፡ የመጀመሪያው በ2008 በሶማሊያ ሐርጌሳ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ 

የተፈፀመ የቦምብ ጥቃት እንደነበር ይታወቃል፡፡ በአልሸባብ የተፈፀመው ይህ ጥቃት ወደ 

30 በሚሆኑ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት ሠለባነትን ያደረሰ ነበር፡፡ ለሁለተኛ ጊዜ 

በኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥቃት የደረሰው ሰሞኑን በዋሽንግተን ዲሲ ነው፡፡ የተወሰኑ 

ኢትዮጵያዊያን የኤምባሲውን አጥር አልፈው በመግባት የስድብ ጥቃትና ባንዲራ ማውረድ 

ፈፅመዋል፡፡ የሐርጌሳ ቦሳቦ የኢትዮጵያ ኤምባሲው ቦምብ ጥቃት መንግስት አልባና 

የአሸባሪዎች መናኸሪያ በሆነችው ሶማሊያ የደረሰ መሆኑ አይደንቅም፡፡ ‹‹ከፍተኛ የፖሊስ 

ቁጥጥርና የሕግ አስከባሪ ኃይል አለባት›› በምትባለው አሜሪካ የአንድ አገር ኤምባሲ 

መሰከበሩ ግን ያነጋግራል፡፡ 

በኢትዮጵያና በአሜሪካ መሐከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጀመረው (እ.ኤ.አ) ዲሴምበር 

27/1903 በተፈፀመው ስምምነት መሠረት ነው፡፡ የመጀመሪያው የአሜሪካ ዲፕሎማቲክ 

ልዑክ ወደኢትዮጵያ የመጣው በ1909 ሲሆን፤ ጣሊያን አገሪቱን እስከሚወር ድረስ 

ቆይቷል፡፡ ከዚያም የፋሺስት ቤኒቶ ሞሶሎኒ መንግስት መውደቁን ተከትሎ ኤምባሲው 

አሁን የሚገኝበት ቦታ የተቀመጠ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በቀዝቃዛው ጦርነት 

ወቅት ኢትዮጵያ ወደሶቪየት ሕብረት በመወገኗ የሁለቱ አገራት ግንኙነት ቀዝቀዝ ቢልም 



ኤምባሲው ግን ተከብሮ ቆይቷል፡፡ ከ1983 ወዲህ ግንኙነቱ መልሶ ካቆጠቆጠ በኋላም 

ኤምባሲው ከራሱ ፀጥታ ሠራተኞች በተጨማሪ በኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች 

እንዲጠበቅ ተደርጓል፡፡ በ2011 ደግሞ ኤምባሲው 157 ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ 

በቴክኖሎጂ የበለፀገና ከሠሀራ በታች ግዙፍ የሆነ ሕንፃ እንዲገነባና የአምባሳደሩንና 

የሠራተኞቹን ደህንነት እንዲጠብቅ ትብብር አሳይቷል፡፡ 

በአንፃሩ በዋሽንግተን ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የአሜሪካ መንግስት የሰጠው 

የደህንነት ጥበቃ ድጋፍ አለመኖሩ አጠያያቂ ሆኗል፡፡ 

ከዚያ በፊት ግን እንደዚህ አይነት ወንጀል በመፈፀም ለዜና ፍጆታ እየተጠቀሙበት ያሉት 

ግለሰቦች በአንድ ሃገር ኤምባሲ ውስጥ ገብተው ኤምባሲውን ለማተራመስ የተጓዙበት 

መንገድ ሕጋዊ የመምሰሉ ጉዳይ ብዙ ሊያነጋግር ይችላል፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የአሜሪካን ኤምባሲ እንዴት እንደታጠረ እናውቃለን፡፡ የአሜሪካን 

ኤምባሲ በሕገ-ወጥ መንገድ ደፍሮ የሚገባው አካል ምን አይነት አደጋ ሊገጥመው 

እንደሚችልም ይታወቃል፡፡ ታዲያ! በሕገ-ወጥ መንገድ በጉልበት አሜሪካ የሚገኘው 

የኢትዮጵያ ኤምባሲ የገቡ ግለሰቦች ፣በሕግ በተከበረ ግቢ ውስጥ የአንድ ሃገር ባንዲራን 

አውርደው ደርግ ከአምስት መቶ ሺ በላይ ንፁኃንን በባንዲራ ስም እየቀጠፈ የጨረሰበትን 

ባንዲን መስቀል… ከዚያም አልፎ ቢሮ ውስጥ ገብቶ ሥርዓተ አልበኝነት በተሞላበት 

ሁኔታ መረበሽ፣ የግለሰቦቹን የተስፋ መቁረጥ ጀብድ ብቻ ሳይሆን የሚያሳየው የአሜሪካ 

መንግስት የቱን ያህል ኃላፊነት የማይሰማው፣ ቸልተኛና ምንም አይነት ጥበቃ ለማድረግ 

የሥነ-ልቦና ዝግጅት እንኳን እንደሌለው ነው ፡፡ዳግመኛ ኢትዮጵያን ዞሮ ለማየት የሰሩት 

አሳፋሪ ወንጀል የሚያሸማቅቃቸው ግለሰቦች እራሳቸው ፈብርከው በሚልኩት ዜና 

እየፈነጠዙ፣ ጮቤ እየረገጡ ‹‹መንግስት እህል ውሃው አለቀ፡፡›› ብለው በደስታ ሰክረዋል፡፡ 

‹‹ይህንንም ሕገ-ወጥነት ዓለም እያወራልን ነው፡፡›› ብለው ለፈጠሩት ሽብር ‹‹እኛ ነን 



ጀግኖቹ›› በማለት ለጥፋታቸው ኃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡ በአንድ ወቅት በምድረ- አሜሪካ 

ዜና እየፈበረኩ ለሚዲያ ማዋል ትልቅ ሙያ ነበር፡፡ ዛሬ ፋሽኑ አልፎአል፡፡ የአሜሪካ 

መንግስት ለዚህ ሕገ-ወጥነት መልስ መስጠት ካልቻለ የኢትዮጵያ መንግስት ግንኙነቱን 

መፈተሽ እንዳለበት ሊያነጋግረን አይገባም፡፡ 

አሜሪካ ዛሬ ከኢትዮጵያ ጋር ጤናማ ግንኙነት ያላት ሃገር ብቻ ሳትሆን በኢትዮጵያ 

የሚታየው ለውጥና የኢኮኖሚ ዕድገት ከፍተኛ መሆኑን በአድናቆት ነው የተናገሩት፡፡ 

የኢትዮጵያን ተወካዮች በአሜሪካ ለማሸማቀቅ በግብረ-ኃይል ደረጃ የተዋቀሩትና ይህንን 

ጠዋት ማታ የሚዘፍኑት ኃይሎች እነሱን ያስጠለለቻቸው ሀገር ስለኢትዮጵያ 

የምታወራውን እውነት የመቀበል ፍላጐት የላቸውም፡፡ ለእነሱ የኢትዮጵያ መንግስት 

አልቆለታል፡፡ በእነሱ አታካች ስብሰባ በልብ-ወለድ ትረካና በማይጨበጥ ተስፋ መንግስት 

ስልጣኑን ሊያስረክብ አንድ ሐሙስ ቀርቶታል፡፡ የት ዓለም ላይ እንዳሉ እራሳቸውም 

የሚያውቁት አይመስለንም፡፡ ከዲያስፖራው የብር ምፅዋት ለመቀበል ኢትዮጰያ ወደ 

ድቅድቅ ጨለማ፣ ወደ እንጦሮጦስ እየወረደች ነው፡፡ የሚያስገርመው ይህንን የሚያምን 

በመጥፋቱ የዚህ ዓመቱ ታላቁ ፕሮጀክታቸው ሽብር በመንዛት የሚዲያ ሽፋን ማግኘትና 

ኢትዮጵያን የዓለም መነጋገሪያ አጀንዳ በማድረግ ‹‹አለን አልሞትንም›› ማለትን 

መርጠዋል፡፡ 

አሁን ‹‹የኢህአዴግ ዕድሜ አጭር ነው፡፡›› ብለው የሚነግሩን ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አይደሉም፡፡ ሲያሰኛቸው ጋዜጠኛ፣ ሲያሰኛቸው ፖለቲከኛ የሆኑ የግንቦት 7 አምላኪዎች 

ናቸው፡፡ እራሳቸው ጠያቂ፣ እራሳቸው መልስ ሰጪ ፣ እራሳቸው የፖለቲካ ተንታኝ፣ 

እራሳቸው የስብሰባ መሪ ፣ እራሳቸው የክብር እንግዳ፣ እራሳቸው አደራጅ… ‹‹ሁሉንም 

ለመሆን እንችላለን፡፡›› ብለው ማሸበርን የጠዋት ማታ እንጀራቸው አድርገው የቆረጡ 

ናቸው፡፡ ወደር ለሌለው ውሸታቸው ቅንጣት ታክል እንኳን እፍረት የላቸውም፡፡ 



መልዕክታቸውን ይሰማል ብለው የሚያስቡት ሕዝብ ‹‹ይታዘበናል›› ብለው እንኳን 

አያስቡም፡፡ አሜሪካን አገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ስብዕና ያላቸው /ALL ROUNDED 

PERSONALITIES/ ከመስመር ወጥተው አይናገሩም፡፡ ጋዜጠኛ ጠያቂ ሆኖ፣ ጋዜጠኛ 

መላሽ የሆነባት አሜሪካ በFOX ወይም በCNN ወይም በABC ቴሌቪዥን አይታይም፡፡ 

ጋዜጠኝነት ከነ ሥነ-ምግባሩ፣ ከነሙያ መስፈርቱ ወደመቃብር የወረደበት ጉሮኖ ውስጥ 

ነው ኡኡታ የሚተላለፈው፡፡ ይህ ደግሞ የሆነው ጋዜጠኛነት ልኩ መስፈርቱ፣ ሥርዓቱና 

ሕጉ ቁልጭ ብሎ በሚታወቅበት አገር ነው፡፡  

‹‹እንጀራ አትብላ፣ በኢትዮጵያ አየር መንገድ አትሂድ፣ ባለሥልጣኖችን አዋርድ፣ ኤምባሲ 

እየገባህ አተራምስ›› ተብሎ አዋጅ በሚነገርበት አሜሪካ ሕግም፣ ሥርዓትም፣ ዳኝነትም 

የለም ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል፡፡ 

በሰሩት ወንጀል፣ በዘረፉት ገንዘብ ዕድሜአቸውን መጨረስ ያልቻሉት እነ ካሣ ከበደ 

በአሜሪካ የክብር እንግድነት ማዕረግ ሲሰጣቸው ቀሪ ዕድሜአቸውን በፀፀት ወይም 

በይቅርታ ማሳለፍ ሲገባቸው በስተርጅና ማረፍ አልቻሉም፡፡ እዚህ ያሉት ወንድሞቻቸው 

ንስሃ ገብተው በምህረት ከዜጐቻቸው ጋር በሰላም በሚኖሩበት አገር እነ ካሣ ከበደ ደርግ 

ጭንቅላቱ ተቆርጦ፣ ህልውናው መክሰሙን ለመቀበል ፍላጐቱ የላቸውም፡፡ በዋሽንግተን 

ዲሲ የደርግን ጭራ ይዘው ዛሬም ይወዛወዛሉ፡፡ በደም የተነከረች አገር ጥለውልን 

ማለፋቸውን ጊዜው ሲረዝም ይረሳሉ፡፡ ዛሬ ግን ስለኢትዮጵያ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት 

ባራክ ኦባማ የመሰከሩትን እየመረራቸውም ቢሆን እንደኮሶ ሊጋቱት ይገባል፡፡ በእነዚሁ 

ኃይሎች የሚነፋ ነጋሪት፣ ፉከራና ሽለላ የደርግን ትዝታ ከማስታወስ ውጪ ፋይዳ 

የለውም፡፡ ዘፈኑን መጫወት ይቻላል፤ ኤምባሲ እየገቡ መረበሽ ግን ኪሳራው ከባድ 

መሆኑን ለማወቅ አያዳግትም፡፡  

ለመሆኑ እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያዊ ናቸውን? በአሜሪካን የሚገኘውን ዲያስፖራ 



ለመወከል የሚያስችል ትከሻስ አላቸውን? ብለን ብዙ መመርመር የለብንም፡፡ ዲያስፖራው 

በእነሱ የውንብድና ተግባር ሊሰማራ አይችልም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሥራ ጠል ግለሰቦች 

የሚፈጥሩትን የፈጠራ ዜና ሰምቶም አያውቅም እነዚህ ኃይሎች በአንድ ወቅት ‹‹በስድስት 

ወር ውስጥ መንግስትን ገልብጠን አዲስ መንግስት እንመሰርታለን›› ብለው ቅዠታቸውን 

በአቀባባይ የተናገሩ ግለሰቦች ናቸው፡፡ አሁን ደግሞ በአዲሱ አመት ትልቅ ለውጥ 

እናመጣለን ብለው የሚፎክሩ ናቸው፡፡ እውነቱ ግን የተለየ ነው፡፤ ዛሬም ውሾቹ እየጮሁ 

ነው ግመሉም ጉዞውን ከመቀጠል አቋርጦ አያውቅም፡፡ ሌላው የተለየ ነገር ጩኸታቸውም 

ቢሆን ድንበር የሚያልፍ ከሆነ፣ ከገደቡ ካለፈ፣ ሕግ የትም አገር አለ፡፡ እነሱ የተጠለሉበት 

አገርም ሕግ አለ፡፡ ይህን ማወቅ ይበጃል፡፡ 

 

 


