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አንዲንዴ ባሇሥሌጣናት ዱያስፖራ ኢትዮጵያውያንን ሇማነጋገር ወዯ አሜሪካ ቢሔደም ክቡር ሚኒስትሩ 

ወዯ አሜሪካ የሔደት ግን ሇዓሇም አቀፍ ስብሰባ ነው፡፡ ጊዜው ግን ተገጣጥሟሌ፡፡ ከራሳቸው ስብሰባ ጎን 

ሇጎንም የዱያስፖራውን ስብሰባ እየተከታተለት ነው፡፡ በስብሰባው ቦታ ከአንዴ ተመራማሪ አሜሪካዊ ጋር ምሳ 

እየበለ የሚያወሩትም ስሇዚሁ ነው]     ክቡር ሚኒስትር እኔ ሁሌጊዜ የሚገርመኝ አንዴ ነገር አሇ፡፡  
    አንዴ ነገር ብቻ ነው የሚገርምህ? ታዴሇህ!  

    አንዴ ነገር የሚገርመኝ ስሌ፣ ስሇኢትዮጵያውያን ዱያስፖራ ጠባይ ማሇቴ ነው፡፡  
    አሃ እሺ ምንዴን ነው የሚገርምህ?  

    በነገራችን ሊይ ይገርመኛሌ፣ ተራ ትዝብት ሳይሆን ሇብዙ ጊዜ ሪሰርች አዴርጌበት ነው፡፡  
    ሥራዬ ብሇህ ኢትዮጵያውያንን አጠናህ ማሇት ነው?  

    ኢትዮጵያውያንን ብቻ አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ ሰዎች ከአገራቸው ወጥተው ሰው አገር ሲኖሩ ጠባያቸውና 

ባሕርያቸው ምን ይመስሊሌ የሚሌ ጥያቄ አካሒጄ ነበር፡፡ በአሜሪካ ያለ ዱያስፖራ ኢትዮጵያውያን ቁጥር 

በርካታ ስሇሆነም ኢትዮጵያውያንንም አጥንቻሇሁ፡፡  
    ውጤቱስ እንግዱህ ኢትዮጵያውያን ጨዋ፣ ትዕግስተኛ፣ ሰው አክባሪ መሆናችንን ታሪክ የመሰከረሌን ነን፡፡  
    በአገራችሁ እንዯዚህ ሌትሆኑ ትችሊሊችሁ፤ ወይ ዯግሞ በላሊ አገር ተሰዲችሁ ስትኖሩ እንዯዚያ ሌትሆኑ 

ትችለ ይሆናሌ፡፡ በአሜሪካ ያሇው ዱያስፖራ ግን ሇየት ይሊሌ፡፡  
    ምን የተሇየ ነገር አገኘህበት?  

    መንግሥታቸውን ሲቃወሙ ከላልች ይሇያለ፡፡  
    ተቃዋሚ ኢትዮጵያውያን ብሇህ ሇያ! ኢትዮጵያውያን ዱያስፖራ ስትሌኮ የማይቃወሙም አለ፡፡  
    አዎ አለ ክቡር ሚኒስትር አውቃሇሁ፡፡ ነገር ግን የሚቃወሙት ዱያስፖራ ኢትዮጵያውያንን ሳጠናቸው 

ከላሊው አገር ተቃዋሚ ዱያስፖራ ጋር ሲነፃፀሩም ሇየት ያሇ ባሕርይ አሊቸው፡፡  
    ምን የተሇየ ባሕርይ አገኘህ? 

    ኢትዮጵያን አትርደ የሚለ ናቸው፡፡  
    አሌገባኝም፡፡  
    ሊስረዲ ክቡር ሚኒስትር፤ በሶቭየት ኅብረት ጊዜ በርካታ ስዯተኞች በአሜሪካ ውስጥ ይኖሩ ነበር፡፡ 
ኮሚኒስትነትን ቢቃወሙም፣ የፈሇጉትን ተቃውሞ ቢያሰሙም ከሶቭየት ኅብረት ጋር ግን አትገናኙ፤ 

አትተጋገዙ፤ አትተባበሩ አይለም፡፡ በርካታ የኢራን መንግሥት ተቃዋሚዎች በአሜሪካ አለ፡፡ ኢራናውያን 

ማሇት ነው፡፡ ኢራንን አትርደ፤ ከኢራን ጋር አትነጋገሩ፤ አትገናኙ አይለም፡፡ በርካታ የዚምባብዌ ተወሊጅ 

ዱያስፖራ በአሜሪካ አለ፡፡ ከዚምባብዌ ጋር አትገናኙ፤ ዚምባብዌን አትርደ፤ አታግዙ ግን አይለም፡፡  
    የእኛዎቹስ?  

    የእናንተዎቹም ክቡር ሚኒስትር ‹‹ኢትዮጵያን አትርደ›› የሚለ ናቸው፡፡ ዕርዲታ ሲዯረግ ይቃወማለ፡፡ 
ብዴር ሲሰጥ ይቃወማለ፡፡ ዱፕልማሲያዊ ግንኙነት ሲጠናከር ይቃወማለ፡፡ እንዱያውም ትምህርት ቤትና 

ሆስፒታሌ ይገንባ ተብል ብዴር ሲሰጥም ይቃወማለ፡፡ ሇየት ያሇ ጠባይ ነው፡፡  
    ላሊው ተቃዋሚ ዱያስፖራ እንዯዚህ አይሌም? 

    ክቡር ሚኒስትር በእኔ የረዥም ጊዜ ጥናት አገሬን አትርደ የሚለ ዱያስፖራ ተቃዋሚዎች የሁሇት አገር 

ዱያስፖራዎች ብቻ ናቸው፡፡  
    የማንና የማን አገር?  

    የኢትዮጵያና የስሪሊንካ ዱያስፖራዎች ብቻ፡፡  
    የሚገርም ጥናት ነው፡፡ ሁለም ዱያስፖራዎች እንዯዚህ አይዯለም፡፡ በርካታ ኢትዮጵያውያን 

ዱያስፖራዎች አገር ቤት ገብተው በሌማት እየተሳተፉ ናቸው፡፡ በርካታ ድክተሮች እየረደ ናቸው፡፡ 
እንቃወማሇን የሚለት ዱያስፖራዎች ዯግሞ እንዲሌከው በጭፍን ጥሊቻና ተቃውሞ የታወሩ ናቸው፡፡ 
ቤተሰቦቻቸው የሚታከሙበት ሆስፒታሌ በኢሕአዳግ ከሚሠራ ሳይገነባ ቢቀርና ቤተሰባቸው ቢያሌቅ 
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የሚመርጡ ናቸው፡፡ ሇተቃውሞ እንዱያመቻቸው ብሇው፡፡  
[የዕሇቱ ስብሰባቸውን ጨርሰው ራት ስሇጋበዛቸው ወዯ ጓዯኛቸው ቤት ሄደ] 

     እሺ ጋዲፊ እንዳት ዋሇ ዛሬ እባክህ?  

    የአፍሪካ ኅብረት ሌዑካን ጋዲፊ ከሥሌጣኑ እንዲይወርዴ ሉያዴኑት ነው መሰሇኝ፣ እናዯራዴር ብሇው 

ቢሔደ አማፅያኑ እምቢ አሎቸው እንጂ፡፡  
    የአፍሪካ መሪዎችኮ ጋዲፊን አይወደትም፡፡  
    ጉቦ እየሰጠ የገዛቸው መሪዎችኮ አለ፤ አይዯሇም እንዳ? አሁን ሻዕቢያ ጋዲፊ እንዲይወርዴ ይፈሌጋሌ፤ 

ክቡር ሚኒስትር፡፡  
    እሱስ እውነትህን ነው፡፡ የሆነ ሆኖ እስቲ ቴላቪዥኑን ክፈትና ዜና ሌከታተሌ፡፡  
    ክቡር ሚኒስትር ላሊ ዜና ከሚከታተለ የኢትዮጵያን ቴላቪዥንና ሬዱዮ ወይም ፓሌቶክ ቢከታተለ 

አይሻሌም? 

    ግዴ የሇም አንደን ክፈት፡፡  
[አንደ የኢትዮጵያ ሬዱዮ ጣቢያ ተከፈተ] 

    እየሰሙ ነው ክቡር ሚኒስትር?  

    እንዳ. . .  እንዳ. .  . እንዳ. . . አንተ ምን የሚለት ሬዱዮ ጣቢያ ነው? 

    እንዯዚህ ነው እንግዱህ፤  

    እስከዚህ ዴረስ ዘረኛ ይሆናለ፡፡ የናዚ ሬዱዮ ጣቢያ የማዲምጥ መሰሇኝ እኮ፡፡ ኧረ ላሊ ክፈት፡፡  
[ላሊ ተከፈተ] 

     ይኼኛው አይሻሌም ክቡር ሚኒስትር? 

    ይህ ዯግሞ ምን ይባሊሌ?  

    ፓሌቶክ ይባሊሌ፤ የውይይት መዴረክ ነው፡፡  
    በቃ እንዯዚህ ስትሰዲዯቡ ነው የምትከርሙት? አንተ እንዯዚህ ነህ፤ አንተ እንዯዚህ ነህ ነውኮ 

የምትባባለት፡፡  
    እንዱህ ነው ኑሯችን፡፡  
    ሁሇቱም ወገኖች እንኳን ዯስ አሇህ፤ እንኳን ዯስ አሇህ የሚባባለትስ በምን ጉዲይ ነው? 

    አንደ ወገን፣ ከኢትዮጵያ የመጡ ሌዑካን የዱያስፖራውን ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ በመካሔደ እንኳን ዯስ 

አሊችሁ ይሊሌ፡፡ ላሊው ወገን ዯግሞ የዋሽንግተንን ስሊዯናቀፍነውና በታሰበው ቦታና ጊዜ እንዲይካሔዴ 

ስሊዯረግነው እንኳን ዯስ አሊችሁ ይሊሌ፡፡ ስሇተሳካ እንኳን ዯስ አሊችሁ የሚሌና ስሊሌተሳካ እንኳን ዯስ አሊችሁ 

የሚሌ ነው፡፡  
    ጉዴ አሜሪካ የዱያስፖራ አገር ነው ሲባሌ ሇካ ኢትዮጵያውያንን አይነካም፡፡  
    እንዳት አይነካም ክቡር ሚኒስትር?  

    የማዲመጥ፣ የመጠየቅ፣ መሌስ የማግኘት፣ ካሌተስማማህ የመቃወም መብት በአሜሪካ ሕግና ኅብረተሰብ 

በእጅጉ የታሰበ መብት መሰሇኝ፡፡  
    ነው እንጂ ኅብረተሰቡ የሚኮራበትና የሚመካበት ዋነኛ መብት እሱ አይዯሇም እንዳ? 

    ታዱያ ስብሰባ እንዲይሳተፉ፣ ሌዑካንን እንዲታዲምጡ ብል መከሌከሌና ግርግር መፍጠር ምን የሚለት 

ነው፡፡ መቃወም መብታቸው ነው፤ ማዲመጥ የሚፈሌጉትን አታዲምጡ፣ አትሰብሰቡ ማሇትና መረበሽ ግን ፀረ 

ዳሞክራሲ ነው፡፡  
    እሱ ብቻ አይዯሇም ክቡር ሚኒስትር መንግሥት አይሰማም፤ አያዲምጥም ሲለ ከርመው፣ እስቲ ሊዲምጥ 

ብል ሲመጣ ዯግሞ እምቢ አናዲምጥም ብቻ ሳይሆን ያዲመጠ ይወገዛሌ ማሇት ጀመሩ፡፡  
    የማይፈሌግ አይሰብሰብ፤ አያዲምጥ፤ የፈሇገ ግን ሇምን ይከሇከሊሌ?  

    ወዯ አሜሪካ ምርት ኤክስፖርት ማዴረግ ሲያቅተን ኤክስፖርት እያዯረግን ያሇነው ክፋት፣ ምቀኝነትና 

ጥሊቻ ነው፡፡  
    ስማ በኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ኢሕአዳግን የሚያወግዙበት አንዴ ርእሳቸው እንዲንሰበሰብ ከሇከለን 

ነው፡፡ አሁን እዚህ ላሊው እንዲይሰበሰብ እየከሇከለ ናቸው፡፡  
    መጽሏፍ ቅደስማ ‹‹በአንተ ሊይ እንዱዯረግስ የማትፈሌገውን በላሊ ሊይ አታዴርግ›› ይሊሌኮ፡፡  
    ገባኝ፤ እንዲንሰበሰብ መብታችን ተነፈግን የሚለ ሰዎች፣ እንዲትሰበሰቡ የሚሇውን መብት መጋፋት 

ተያያዙት አይዯሌ?  

    ጨዋታዋ እሷ ናት፡፡  
    ኢትዮጵያውያን የሚሇውን የጋራ አጀንዲ ቀርቶ ዯጋፊ፣ ተቃዋሚ የሚሌ ብቻ ሆነ አይዯሌ?  



    ሇነገሩ ክቡር ሚኒስትር አንዲንዴ በሏሳብና በሰሊማዊ መንገዴ ተቃውሞ የሚያቀርቡም አለ፡፡ አንዲንደ 

ጋጠ ወጥ ነው እንጂ  ሇአገር ጥሩ ሚያስቡና የሚቆረቆሩ ዱያስፖራ ወገኖች ስሊለም እነሱም እንዲይረሱ 

ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ እንዯየተግባሩ ሇያይቶ ማየት ነው፡፡  
    እስቲ ሌሒዴና አባልቻችንን ሁኔታውን እንዳት እንዯሚያዩት ሊነጋግራቸው፡፡  
    ሁለም አባልቻችሁ ሆኑም ዯጋፊዎቻችሁ አንዴ ዓይነት አይዯለም፡፡ ጠንቀቅ በለ፡፡  
    እንዳት አንዴ ዓይነት አይዯለም?  

    ክቡር ሚኒስትር አንዲንደ በእውነትም ኢሕአዳግ እያሇማ ነው፤ ችግር ቢኖርበትም አዎንታዊውን 

እየዯገፍን፣ ዴክመቱን እያረምን እንሒዴ የሚለ ናቸው፡፡ አንዲንደ ሇራሱ  ጥቅምና ስግብግብነት ማርኪያ 

ብል አባሌ የሆነ ነው፡፡  
    እንዯዚያም አለ?  

    ክቡር ሚኒስትር አለ ብቻ ሳይሆን እንዱያውም አሁን አንዲንዴ ዯጋፊ ነኝ የሚሇውን ተጠንቀቁት፤ 

ወንጀሌ ፈጽሞ ከኢትዮጵያ ጠፍቶና አምሌጦ እዚህ ከተዯበቀ በኋሊ ፖሉስ እንዲይዘውና ታስሮ እንዲይመሇስ 

ሰግቶ ዯጋፊ ነኝ የሚሌም አሇ፡፡ ጥቂት ቢሆኑም ከእንዯዚህ ዓይነት ዯጋፊዎች ተጠንቀቁ፡፡ እንዱያውም 

እንዯነዚህ ዓይነቶቹን ወንጀሇኞች የኢትዮጵያ ፖሉስ አስራችሁ ሊኩሌኝ ብል ማመሌከት አሇበት፡፡  
    እንዯዚያ ካለማ እውነትህን ነው፡፡ እንዱያውም አሁን ሔጄ ሇኤምባሲያችን ሌንገር፡፡  
[ክቡር ሚኒስትሩ ወዯ ኤምባሲ ሔደና ከአንዲንዴ ሠራተኞች ጋር ቡና እየጠጡ ወሬ ጀመሩ] 

    አምባሳዯሩ ስብሰባ ሊይ ቢሆኑም ከምመሇስ ከእናንተ ጋር ሊውራ ብዬ ነው፡፡  
    አዎን ክቡር ሚኒስትር፣ ሰሞኑን ክቡር አምባሳዯር ስብሰባዎች እየመሩ ናቸው፡፡  
    ምን ችግር ነበር ዱ.ሲ?  

    ስብሰባው የተዘጋጀው ከላሊ ቦታ ነበር እዚያ ግርግር ሲፈጠር እዚህ ኤምባሲ እንዱዯረግ ተዯርጓሌ፡፡  
    አጠቃሊይ ሁኔታውስ?  

    ሁለም ጥሩ እየሔዯ ነው፡፡  
    ረብሻው ችግር አሌፈጠረባችሁም?  

    አንዴ ሁሇት ቦታ ሊይ ጊዜያዊ ችግር ነበር፡፡ ላሊው ሁለ ጥሩ ሔዶሌ፡፡ ችግር በነበረበትም ተፈቷሌ፡፡  
    ከውይይቱ የታዘብኩትና መታረም ያሇበት፣ መንግሥትም ማስተካከሌ ያሇበት ነገር አሇ፡፡  
    አዎን አሇ ክቡር ሚኒስትር፤ በየስብሰባውም ተሰብሳቢው ዘርዝሮ አቅርቧሌ፡፡  
    ምን ተባሇ?  

    የፍትሕና የዳሞክራሲ መጓተትና ሙስና ጉዲይ በእጅጉ አሳሳቢ ጉዲይ መሆኑን ተረዴተናሌ፡፡  
    ዱያስፖራው እንዯዚያ ብል አቀረበ?  

    አዎን ክቡር ሚኒስትር፣ ሁለም ከአገር ቤት ገብቶ የዴርሻውን መወጣት ይፈሌጋሌ፡፡ ነገር ግን ያሇው 

ሙስና፣ ያሇው ቢሮክራሲና ያሇው ኢፍትሏዊነት ስጋት እየፈጠረበት እንዯሆነ በግሌጽ ገሌጿሌ፡፡  
    ትክክሇኛ ጥያቄ ነው፡፡ እኔ ራሴም አሁን አሁን ይህ ችግር ከፍተኛ ችግር እንዯሆነ እየገባኝ ነው፡፡  
    ሉታረምና ሉስተካከሌ ይገባሌ፡፡ የግዴቡ ሏሳብ ሁለም ወድታሌ፡፡ ሌማት እየታየ መሆኑን አምኗሌ፡፡ 
የጠቀሰው ችግር ግን አሳሳቢ ነው ብሎሌ፡፡  
    በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀሌ ፈጽመው እዚህ መጥተውና ተዯብቀው ዯጋፊ ነን የሚለ አለ እንዳ?  

    ክቡር ሚኒስትር የአንዴ ሰው ታሪክ ነው፤ አንዴ ሰው አሇ፡፡ እሱም ከበስተጀርባው ላልች የሚወሸቁበት 

እንጂ የራሱ አጀንዲ አይዯሇም፡፡ ሁለም እያስተዋሇና እየተከታተሇ ነው፡፡ ፎቶግራፍም ይዘናሌ፡፡ አንዴ ሰው 

ብቻ ነው፡፡ ከበስተጀርባው ያለትም ታውቀዋሌ፡፡  
    ጎሽ. . . . የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን እቅደንስ ተቀበለት?  

    ከሙስና፣ ከኢፍትሏዊነትና ከብሌሹ አስተዲዯር የተሊቀቀ አካሔዴ ካጀበው ይሳካሌ፤ እንዯግፋሇን 

ብሇዋሌ፡፡ መሌካም አስተዲዯርና የፀረ ሙስና አካሔዴ ግን የግዴ ነው ብሇዋሌ፡፡  
    የተሳካ ነበር በለኛ?  

    ክቡር ሚኒስትር ተሰብሳቢው እንዯጠቆመው ከሆነ መምጣታችሁ ጥሩ ነው፤ እናመሰግናሇን ብሎሌ፡፡ ነገር 

ግን በበሇጠ ዝግጅት የበሇጠ ውጤት በተገኘ ነበርም  ብሎሌ፡፡  
    የበሇጠ ዝግጅት ሲባሌ? 

    በአገር ቤት የዱያስፖራ ቢሮ በሚኒስቴር ዯረጃ ወይም በኤጀንሲ ወይም በኮሚሽን ዯረጃ ቢጠናከር፣ 
የዱያስፖራ ችግር ጥናት ቢዯረግበት፣ በየጊዜው ሌዑካን እየሔደ ቢያነጋግሩና ግንኙነቱን ቢያጠናክሩ የበሇጠ 

ውጤት ይገኝ ነበር ብሇዋሌ፡፡  
    ይህን እናዯርጋሇን ብሇው ሌዑካኖቹ ቃሌ አሌገቡም?  



    ቃሌማ ገብተዋሌ ተሰብሳቢው ቃሌ አንቀበሌም አሇ እንጂ፡፡  
    ምን ፈሌገው ነው ቃሌ አንቀበሌም ያለት?  

    ተ. . . . ግ. . .  . ባ. .  . .ር!! 

 


