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የህዝቡን ጥቅሞች ብቻ «አሌፋና ኦሜጋ´ ያዯረገ መንግስት   

                                                           /ታሪኩ  በሊይ - ከየካ/  

“እኔ  የኢትዮጵያን መንግስት  ብሆን ኖሮ፤ ይህን  የሦስተኛ  ወገን ነጻ  ምስክርነት   

እያባዛሁ  ሇአንባብያን ሁለ  በሰጠሁ  ነበር፡፡…” - ይሊሌ  ሳሙኤሌ  ፍሰሐ  የተባለ  ሀገር  

ወዲዴ  ፀሐፊ፤ ‘አምባሳዯር  ድናሌዴ  ያማማቶና ቪኪ ሃዴሌስተን  ስሇ  ኢትዮጵያ  ምን አለ?’ 

በሚሌ ርዕሰ  አይጋ  ፎረም   በተባሇና  በኢትዮጵያ  ጉዲይ  ሰፊ  ትንተና   በመስጠት  

በሚታወቀው  ዴረ  - ገጽ  ሊይ ሰሞኑን  ያስነበቡን ዘገባ፡፡ 

ታዱያ  ይህን  የግሇሰቡን  አባባሌ  እንዯተመሇከትኩ፤ ‘ጉዲዩ  ምን ይሆን?’ ብዬ  መጓጓቴ  

አሌቀረም፡፡ እርግጥም  አቶ ሳሙኤሌ  በጽሑፋቸው ያሰፈሯቸው  ቁም ነገሮች፤ ሰሞኑን  

“ዊኪሉክስ”   የተሰኘውን   የመረጃ   መረብ  ከአዱስ  አበባው  የአሜሪካ  ኤምባሲ  አፈትሌከው 

ወጡ  ያሊቸውን  ሃቆች   ነው፡፡ እርሳቸው  “…እያባዛሁ  ሇአንባቢያን  በሰጠሁ  ነበር፡፡…” 

ያለትን  የዊኪሉክስን  ከ60 ገጽ   በሊይ መረጃን  እኔም   ገጽ  በገጽ  የመቃኘት  ዕዴለን 

አግኝቻሇሁ፡፡  

እናም እንዯ እኚሁ ዜጋ  ሁለ፤ በተሇያዩ  ወቅቶች  በመዱናችን  ያሇውን   የአሜሪካ  

ኤምባሲን ሲመሩ  የነበሩት  ሁሇቱ  ዱፕልማቶች  ከኢትዮጵያ   መንግስት   ከፍተኛ  

ባሇስሌጣነት ጋር ያዯረጉትን  ውይይቶች  ከራሳቸው  ምሌከታ  ጋር  በማጣመር  ሇሀገራቸው   

የውጭ ጉዲይ  መስሪያ  ቤት  ያቀረቡትን   ሪፖርት   ተመሇከትኩ፡፡  ታዱያ እኔም  በውስጤ  

አንዴ  እውነታ  ተጫረ፡፡ ፀሐፊው እንዲለት “የዊኪሉክስን  ነጻ  ምስክርነት” አንባቢያን 

እንዱያውቁትም እነሆ  ብዕሬን  እንዱህ አነሳሁ፡፡  

ምንም  እንኳን  በንባቤ  መጀመሪያ  ሊይ  ‘አምባሳዯር  ያማማቶና እና  የኤምባሲው  

ጉዲይ  ፈጻሚ የነበሩት  ቪክ  ሃዴሌስተን ምን  አዱስ  ምስጢር  ይፋ አዯረጉ ?’ የሚሌ ስሜት  

በውስጤ የነበረ  ቢሆንም፤ የማታ ማታ  የተረዲሁት  ሃቅ ግን “አሳ ጎርጓሪ፣ ዘንድ ያወጣሌ” 

እንዱለት ዓይነት ነው የሆነብኝ፡፡ ሇምን ቢለ፤ ዱፕልማቶቹ በምስጢራዊ መሌዕክቶቻቸው  

የኢትዮጵያን  መንግስትና  የሀገሪቱን   ጠቅሊይ ሚኒስትር  አቶ መሇስ  ዜናዊን  “ማንነት” 

በምስክርነት  ይፋ  በማዴረጋቸው ነው፡፡ እርግጥ  የዚህ ጽሑፍ  አቅራቢ  ‘ምን ብሇው?’ የሚሌ 

ጥያቄ  ሉያነሳ  ይችሊሌ፡፡ አዎ! ነገሩም  እንዱህ  የሚነበብ ነው፡፡…   

የኢትዮጵያ  መንግስትና  ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ሇየትኛውም የውጭ ኃይሌ  

የማይታዘዙ፤ ብሔራዊ  ጥቅማቸውን ብቻ  የሚያስጠብቁ፣ ከህዝባቸው  ውጪ  ላሊ  አዛÿና ናዛዥ  
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የላሊቸው፤  ከየትኛውም  ሀገር ጋር  “የጌታና  ልላ”  ዓይነት ግንኙነትን  የማይፈቅደ  

እንዱሁም  ሰጥቶ  በመቀበሌ መርህ ብቻ የሚመሩ…ወዘተ. ናቸው- በተሇያዩ ስሜትና  አገሊሇጾች   

በሁሇቱም  ዱፕልማቶች  ከተሰጡት  ምስክርነቶች  በጥቂቱ  የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

እርግጥም  የሀገራችን  መንግስትና  የጠቅሊይ ሚኒስትራችን  “የማንነት”  መገሇጫ  

በኤምባሲው  ሰዎች  ወዯ አሜሪካ  የተሊሇፉት  የዋሽንግተንን አስተዲዯር ጥቅም  ከማስጠበቅ  

አኳያ  ነው፡፡ ይሁንና  እውነታው ኢትዮጵያም  ሆነች  ጠቅሊይ  ሚኒስትሯ፤ ከሀገሪቱ  ነባራዊ  

ፖሇቲካዊ - ኢኮኖሚ ሁኔታ  አንጻር  የተቃኘ  ካሌሆነ  በስተቀር&  በውጭ ኃይልች   ግፊት፣ 

ውትወታና   ተፅዕኖ  የሚያከናውኑት  አንዲችም  ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና  ማህበራዊ  

ተግባራት  የላለ  መሆናቸውን  ዓሇም  በአዯባባይ  እንዱያውቀው  ያዯረገ ነው፡፡ አዎ! ሇዚህ 

አባባላ  ሩቅ  መሄዴ  የሚያስፈሌገኝ  አይመስሇኝም፡፡ ቀዯም ሲሌ  የጠቀስኳቸው  ዱፕልማቶች 

“እማኝነት” ህያው  አስረጅ ነውና፡፡ 

ታዱያ “ነገርን  ከመሰረቱ”  እንዱለ  አበው፤ እስቲ  በቅዴሚያ  ከ1997  ዓ.ም መጨረሻ  

እስከ 1999 ዓ.ም መጀመሪያ  ዴረስ  የኤምባሲው  ጉዲይ  ፈጻሚ  ወዯነበሩት  ሚስ  ቪኪ  

ሃዴሌስተን  እማኝነት  ሌውሰዲችሁ፡፡ እንዯ ጉዲይ ፈጻሚዋ  አባባሌ፤ ጠቅሊይ  ሚኒስትር  መሇስ 

ሁላም  ቢሆን  የእኛን ጥያቄዎች  ከማስተናገዴ  ይሌቅ& የኢትዮጵያን  ብሔራዊ  ጥቅም  

የሚያስቀዴሙ ናቸው፡፡ እናም  ጠቅሊይ  ሚኒስትሩን   በአጋርነት  መንፈስ  ካሌቀረብናቸው 

በስተቀር  አሜሪካ  የምትፈሌገውን  ምሊሽ ሉሰጡን  አይችለም ሲለ  በሊኩት  ሪፖርት  በይፋ  

መግሇጻቸውን  አንብቤያሇሁ፡፡ 

 እንዯ  እውነቱ  ከሆነ፤ የዚህ ጽሑፍ  አንባቢዎች ከጉዲይ  ፈጻሚዋ  አገሊሇጽ  በመነሳት  

ስሇ ኢትዮጵያ  መንግስትና   ስሇ አቶ መሇስ “ህዝባዊና ሀገገራዊ ወገንተኝነት”  መረዲታችሁ 

የሚቀር አይመስሇኝም፡፡ አዎ! የኢትዮጵያ  መንግስትና  ርዕሰ  መስተዲዴሯ  ከሀገራቸውና  

ከህዝባቸው  ጥቅም  ውጪ  ሇየትኛውም  ወገን ፍሊጎት  የማያጎበዴደ እንዱሁም በውጭ  ኃይሌ 

ሇሚዘወር  የሁሇትዮሽ  ግንኙነት  ቦታ  የማይሰጡ  መሆናቸውን መገንዘብ  አያዲግትም፡፡ 

እርግጥም  ኢትዮጵያና  መሪዋ  ተጠቃሚ የማያዯርጉንን  ተግባራት   እንኳንስ  መፈጸም  ቀርቶ  

ማየት  የማይሹ እንዱሁም  እንዯ አንዴ  ለዓሊዊ  ሀገር  ሇማያከብረን  የሁሇትዮሽ  ግንኙነት  

በራቸው  ዝግ  ነው፡፡ 

 ታያሊችሁ  ይህ  በምስጢራዊ  መረጃው  አማካኝነት  የተገሇጸው  እማኝነት  አንዴ 

ቀረብ ያሇ ክስተትን እንዲስታውስ  አዴርጎኛሌ፡፡ ይኸውም  “አሌሰሜን  ግባ በሇው”  እንዱለት  

ዓይነት  የነበረውን “የተሰፈኞቹን”  ተቃዋሚ  ተብዬዎች  ድሴ ነው፡፡ …ምናሌባትም  ጊዜው 

የአንዴ  እጅ ጣቶችን  ቁጥር  የማይሞለ  ወራትን  ቢዘሌ ነው-ወቅቱም  የአሜሪካ የውጭ ጉዲይ  
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ሚኒስትር ሂሊሪ  ክሉንተን   ሇስራ  ጉብኝት አዱስ አበባ  የመጡበት። እናም  ሚኒስትሯ  

በኢትዮ - ኤርትራ  ዴንበር  አካባቢ በፈነዲው  እሳተ - ገሞራ  ምክንያት፤ ማናገር  የፈሇጉትን  

ወገን  አናግረው  ይሄዲለ፡፡  

ሆኖም በኤምባሲው  ሪፖርት ሊይ  የተጠቀሰውን  የኢትዮጵያን  መንግስት  የማንነት  

መገሇጫን  በውሌ  የማያውቁትና  ሁሌ ጊዜም ሀገራችን  ውስጥ በውጭ  ኃይልች  ጫና  

የሚፈጠር  ዳሞክራሲ  ያሇ የሚመስሊቸው  ድክተር  መረራ ጉዱና  እና መሰሌ  የመዴረክ  

አመራሮች  “የበሬ  ምንትስ ይውዴቃሌ ብሊ  ስትከተሌ ዋሇች”  እንዯተባሇችው  እንስሳ& ‘ወይዘሮ  

ክሉንተን  እንዳት  ሳያናግሩን  ይሄዲለ?’ በሚሌ  ብስጭት  ሇኤምባሲው  የብሶት ዯብዲቤ  

ያስገባለ - ምሊሽ  ባይኖረውም፡፡  

እናሊችሁ ዛሬ ሊይ  ሆኜ  የእነዚህን  “ሳይጠሯቸው  አቤት፣ ሳይሌኳቸው  ወዳት”  የሚለ 

ተቃዋሚ  ተብዬ  ስብሰቦች ተግባርን  ሳስበው  አግራሞትን  ያጭርብኛሌ፡፡ … ዛሬስ  እነዚህ 

በሀገር  በቀሌ  ሌማትና  ዳሞክራሲ  የማያምኑ ወገኖች  ስሇ መንግስታችን “ማንነት”  ተገንዝበው  

ይሆን? - አይመስሇኝም ፡፡ የእነርሱ ነገር “ውኃ ቢወቅጡት  …” እንዯሚባሇው  ተስፋ  የላሇው  

በመሆኑ፤ ወዯ ላሊኛው የሚስ ቪኪ  ሃዴሌሰተን  ምስጢራዊ  ዯብዲቤ  ሌውስዲችሁ ወዯዴኩ፡፡… 

በእኔ እምነት  እኚህ  ጉዲይ ፈጻሚ  የሀገራችንን  ሁኔታና  የመንግስታችን  ባህሪያዊ  

ማንነት  በአብዛኛው  በስከነ ፣ በተረጋጋና እውነታ ሊይ  በተመሰረተ  መሌኩ  ቃኝተውታሌ፡፡ 

ሚስ ቪኪ  ጠቅሊይ  ሚኒስትር  መሇስ ዜናዊ  እና መንግስታቸው  ዳሞክራሲ ስር  እንዱሰዴ  

ሇማዴረግና  ዴህነትን  ሇማስወገዴ  ቁርጠኛ  መሆናቸውን  ይገሌጻለ፡፡ ዊኪሉክስ  ባተተው  

የዱፕልማቷ  ምስጢራዊ  ሰነዴ፤ “…በዛቻ  ወይም ዕርዲታን  በማቋረጥ  ማስፈራሪያ  

የኢትዮጵያን  መንግስት  ማንበርከክ አይቻሌም፡፡ … በአቶ  መሇስ  ሊይ  ግፊት  ካበዘንና  

አጠያያቂ  አቅጣጫን   ከተከተሌን ሀገሪቱን  ሌናጣት  እንችሊሇን፡፡…” የሚለም  የማይሞት  

ምስክርነትን  ያዘለ  ሃቆች  ሰፍረዋሌ፡፡  

እንግዱህ  የዚህ ጽሑፍ  አንባቢ  እነዚህ  ዕውነታዎች እየተነገሩ ያለት  በየትኛው ሀገር  

መንግስት  ዱፕልማት  እንዯሆነ  ማወቅ  ይኖርበታሌ፡፡ እርግጥም ጉዲይ  ፈጻሚዋ  በዓሇማችን  

ሊይ በግንባር  ቀዯምትነት  የሚፈረጅ ኢኮኖሚ ፣ ጠንካራ  ወታዯራዊ  አቅምና  ፖሇቲካዊ  

ተሰሚነት ያሊት  የግዙፏ  አሜሪካ  ወኪሌ  ናቸው፡፡ ምንም  እንኳን  “ቁጭ በለ!” ሲባለ፣ የውጭ 

ጌቶቻቸውን  ሇማስዯሰት አንዴ  ርምጃ  ጨምረው  “የሚተኙትን” የሀገራችንን  ቀዯምት 

መንግስታትን የሚያውቀው  የጽሑፌ  አንባቢ፤ በዚህ  የኢፌዳሪ  መንግስት  የተፈጥሮአዊ  

ማንነትና  ሌበ- ሙለነት መገረሙ  የሚቀር አይመስሇኝም፡፡  
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ዲሩ ግን  ነባራዊ  እውነታውን  ከኢትዮጵያ  መንግስት  አንጻር  ስንመሇከተው፤ 

የሀገራችን  አቋም  የሚያስገርም አይዯሇም፡፡ መንግስት  በተሇያዩ  ጊዜያት  ከዋሽንግተን 

አስተዲዯር ጋር  በሚያዯርጋቸው  በጋራ ጉዲዮች  ሊይ ተስማምቶ የመስራቱና ሌዩነት  ባሇው  

ሁኔታዎች ሊይ መቼም  ቢሆን  የማይናወጥ  አቋም  ይዞ  የመጓዙ  ምስጢር  የሚመነጨው  

ሇህዝብ  ካሇው  አክብሮትና ታማኝነት ነው፡፡  

በመሆኑም የታማኝነቱ  አሌፋና  ኦሜጋ  ህዝቡና ህዝቡ  ብቻ የሆነው  መንግስት፤ 

ከየትኛውም  ወገን ጋር  በሚያዯርጋቸው  መስተጋብራዊ  ግንኙቶች  ወጥ አቋም  መያዙ 

“እሰየው”  የሚያሰኝ  ነው፡፡ ሇምን ቢባሌ ፤ ምን ጊዜም  የመረጠውን  ህዝብ  ምርኩዝ  አዴርጎ  

ፍሊጎቱን ሇማስፈጸም የሚንቀሳቀስ የየትኛውም ሀገር ዳሞክራሲያዊ መንግስት በሚያዯርጋቸው  

የሁሇትዮሽ  ግንኙነቶች አሸናፊ  የመሆኑ  ጉዲይ  ሳይታሇም የተፈታ  ስሇሆነ  ነው፡፡ 

እናም  ይህን  እውነታ  ከሀገራችን  መንግስት  ተፈጥሮአዊ ማንነት  አንጻር  መመሌከቱ፤ 

የሌበ - ሙለነቱን  መጀመሪያና መጨረሻ  ሇማወቅ  ያግዘናሌ፡፡ ከታሪክ  እንዯምናውቀው  

ሀገራችንን  በመንግስትነት  በመምራት  ሊይ የሚገኘው  ገዥው  ፓርቲ  ከህዝብ  አብራክ  

የተገኘ ፣ በህዝብ ውስጥ  ያዯገና  ጥንካሬውና ጉዴሇቱ  በህዝብ እየተገመገመ  አሁን  ሊሇበት  

ማንነቱ  የበቃ ዴርጅት ነው፡፡ የህዝቦችን ፍትሐዊ  ጥያቄዎች አንግቦ “ደር  ቤቴ” ያሇው ይህ 

ዴርጅት፤ በማይነጥፈው  ህዝባዊ  ዴጋፍ  ሇዴሌ  የበቃ  ሇመሆኑ አስረጅ  አያሻውም፡፡ እናም 

የህዝብን  ኃያሌነት፣ ፍትሐዊነትና  ሚዛናዊነት  በማያወሊዲ  መሌኩ ይገነዘባሌ፡፡ 

 

በመንግስትነት  ሇሁሇት  አስርት  ዓመታት  የዘሇቀውም  ይህን  በተሞክሮው  

የሚያውቀውን  የህዝብን   ወሳኝነት   አክብሮትና  ሇፍሊጎቱም ተገዥ  ሆኖ  በመንቀሳቀሱ ነው፡፡ 

በመሆኑም  የመንግስታችን  ሌበ - ሙለነትና  የኩራቱ  ምንጭ  ህዝቡ  እንጂ  ከውጪ  

የሚመጣ  ተፅዕኖ  አሇመሆኑን በሚገባ  እንዯሚረዲ  በእርግጠኝነት  መናገር  ይቻሊሌ፡፡ ይህም 

ይመስሊሌ የኤምባሲው  ጉዲይ  ፈጻሚ  ሚስ  ሃዴሌስተን “… አቶ መሇስ  የአገዛዝ  ስርዓትን 

በላልች  ሀገሮች  ሊይ በኃይሌ  መጫን  የሇባችሁም ያለትን መከራከሪያ  ሇግንኙነታችን  ስንሌ  

መቀበሌ  አሇብን፡፡ …”  በማሇት እንዱናገሩ ያዯረጋቸው፡፡ 

 እኔ ሪፖርቱን  እያነበብኩ  ሳሇ፤ እኚህ  ሇህዝብ  ጥቅም  በአቋማቸው  ዝንፍ  የማይለት  

ጠቅሊይ  ሚኒስትራችን የውጭ  ተፅዕኖን  ከማቋቋማቸው ባሻገር፤  ራሳቸውም  ኃያሊን  በሚባለት  

ሀገራት  ሊይ በፈጠሩት  ተፅዕኖ ቆሜ  እንዲጨበጭብሊቸው   ተገዴጃሇሁ፡፡ እውነትም  እንዯ  

ዜጋ  የአቶ  መሇስን  ሀገር  በቀሌ ሥርዓት   አሊሚነትንና  ብሔራዊ ጥቅም  አስጠባቂነትን 
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ከዱፕልማቷ  ሪፖርት   ስመሇከት፤  ከሀገራቸው  አሌፈው  የአፍሪካ ግንባር  ቀዯም  ተከራካሪ 

መሆናቸው  “ያንሳቸዋሌ”  እንዴሌ  አዴርጎኛሌ፡፡ እንዱያ  ነው እንጂ   - ሀገርን አስከብሮ 

የአህጉር መከታ መሆን፡፡  እርግጥም  ጥቅማችንን  አሳሌፎ  የማይሰጥ ፣ ማንነታችንንም  

የሚያስከብር መንግስትና መሪ  ባሇቤት  መሆናችን  ሌንኮራ  ይገባናሌ፡፡ 

መቼም ውዴ አንባቢዎቼ ቀዯም ሲሌ ከጠቀስኩሊችሁ ከሚስ  ሃዴሌስተን  ጥቂት  

ምስክርነቶች  ስሇ ኢትዮጵያ  መንግስትና  ስሇ መሪዋ  “ ማንነት”  በቂ  ግንዛቤ   እንዯያዛችሁ  

እርግጠኛ  ነኝ፡፡ ይሁንና  እውነታውን  በጥሌቀት  ሇመረዲት  ከዱፕልማቷ  ቀጥሇው  

ኤምባሲውን ሲመሩ  የነበሩትን የአምባሳዯር ድናሌዴ ያማማቶን ላሊኛውን  ምስክርነት  መስማት  

የሚበጅ  ይመስሇኛሌ፡፡  

በዚህ ጽሑፍ  አቅራቢ  እምነት፤ አምባሳዯሩ ሚስ ቪኪ  ቀዯም ሲሌ  የገሇጹት  እውነታና  

“የኢትዮጵያ  መንግስትን  ማስገዯዴ  አይቻሌም”  የሚሇውን ምስጢራዊ  መሌዕክት  

የተመሇከቱት  አይመስለም፡፡ እንዱያውም  ኤምባሲው ውስጥ  በተመዯቡበት  የመጀመሪያው  

ዓመት  አካባቢ፤ የአሜሪካ  መንግስት  ከሀገራችን  ጋር በሚያዯርጋቸው በጋራ  ጥቅም ሊይ 

የተመሰረቱ  አዎንታዊ ተግባራት  ኢትዮጵያ  ሇኤምባሲው ምሊሽ  የማትሰጥ  ሀገር አዴርገው  

በመቁጠር  በንዳትና በስሜታዊነት  ተሞሌተው  ወዯ  ዋሽንግተን የሊኩት  ዯብዲቤ  

አስገርሞኛሌ፡፡   

ዊኪሉክስ የአምባሳዯሩን መሌዕክት  አስመሌክቶ “…ሇኢትዮጵያ መንግስት  የምናዯርገውን  

ሁለን  አቀፍ ዴጋፍ  በሀገራችን ጥቅሞች  ሊይ ከሚያንዣብበው  የረጅም  ጊዜ አዯጋ አንጻር 

የምንሰጠውን የዕርዲታ  ፕሮግራም ዯረጃና  ስፋቱን እንዯገና  ሇመርመር  ሇመገዯዴ  እንችሊሇን፡

፡ …” ማሇታቸውን  አስነብቦናሌ፡፡ ታዱያ  ‘እውን  አምባሳዯር ያማማቶን  እንዱህ  ያበሳጫቸውና 

ሇሀገራችን የሚሰጠውን ዕርዲታ  “እንዯገና  ሌናጤን  እንገዯዲሇን”  እንዱለ  ያዯረጋቸው  

ምክንያት  ምንዴነው?’ ብሇን  ስንጠይቅ፤ የመረጃ  መረቡ 17 ነጥቦችን በፈርጅ በፈርጁ  

ስዴሯቸው  እናገኛሇን፡፡  በዚህች  አጭር ጽሑፍ  ሁለንም ጉዲዩች መዘርዘር  ስሇማይቻሌ  ዋና 

ዋናዎቹን  በጥቂቱ  አሇፍ፣ አሇፍ  እያሌኩ  አስቃኛችኋሇሁ፡፡  

አምባሳዯር  ያማማቶን  እሳት ሊይ እንዯተጣዯ  ጀበና  በንዳት  ያንተከተካቸው 

የመጀመሪያው ነጥብ፣ በምርጫ  97 ወቅት  መንግስት  የወሰዯው  ርምጃና  እርሳቸው  “ከ20  

ዓመት  ወዱህ  በየትኛውም  ሀገር  መንግስት  ያሌተዯረገብን” ያለት ክስተት  ነው፡፡ 

የአምባሳዯሩ የብስጭት መነሻ የህዝቡን  ለዓሊዊ  የስሌጣን  ባሇቤትነትን አሳሌፎ የማይሰጠው 

የኢፌዳሪ መንግስት በወቅቱ ዓሇም አቀፍ የሪፐብሉካን ኢንስቲትዩት&ብሔራዊ የዳሞክራቲክ 

ኢንስቲትዮት  እና ኢንተርናሽናሌ  ፋውንዳሽን ፎር  ኢላክቶሪያሌ ሲስተምስ” የተባለ  
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የአሜሪካ  ዴርጅቶች  አባሊትን  ማባረሩ  እንዱሁም  ዲግም እንዱመሇሱ ቢጠየቅ “አሻፈረኝ “ 

ማሇቱ ነው፡፡ 

 ምንም እንኳን  አምባሳዯሩ የሀገራቸውን ፖሇቲካዊ - ኢኮኖሚ  ርዕዮተ - ዓሇምን  

ሇማስረጽ የሚሰሩ መሆናቸውን ብገነዘብም& የሀገራችንን ለዓሊዊነት ማክበር  እንዯሚኖርባቸው  

እሙን ነው፡፡ ምክንያቱም  ኢትዮጵያ ውስጥ  የሚንቀሳቀሱ ማናቸውም “ምግባረ  ሰናይ 

ዴርጅቶችና  ሲቪክ  ማህበራት” በሀገሪቱ መንግስት  ፈቃዴና  ተግባራዊ  በሆኑ  ሀገራዊ ህጎች  

ብቻ በመሆኑ ነው፡፡  እርግጥም፤ የዴርጅቶቹ አባሊት  መባረር ምናሌባትም በሀገራችን የፖሇቲካ  

ሂዯት  ጣሌቃ ገብተው ሉሆን  እንዯሚችሌ  ሇመገመት  አይከብዴም፡፡ እናም  አባሊቱን 

የመመሇስ  ጉዲይ  የኢትዮጵያ መንግስትና  ህዝብ እንጂ፣ የአሜሪካ  አምባሳዯር  አይዯሇም፡፡ 

ታዱያ ይህ እውነታ  የሚያመሊክተን  ነገር ቢኖር፤ መንግስት  የህዝቡን ለዓሊዊ የስሌጣን 

ባሇቤትነት በውጭ  ኃይልች  ሊሇማስነጠቅ  ቁርጠኛና ትክክሇኛ  አቋም  መውሰደን ነው፡፡  

በአምባሳዯር  ያማማቶ  የተጠቀሱት  ነጥቦች በርካታ  ቢሆኑም፤ የአሜሪካ መንግስት  

ሇኢፌዳሪ መከሊከያ  ሚኒስቴር  ያዘጋጃቸውን በርካታ  ስሌጠናዎች  የኢትዮጵያ  መንግስት  

“አሌቀበሌም”  ማሇቱ እንዱሁም  የአሜሪካን የንግዴ ምክር  ቤትን  ሊሇመመዝገብ  ከዓመት  

በሊይ  ጊዜ  መውሰደንና  የተሇያዩ  ማህበራትን “አሌመዘግብም” የሚሌ አቋም  መያዙ በመረጃ  

መረቡ ሊይ የተገሇፁ ዋነኛ ነጥቦች ናቸው፡፡ ማንም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ  እርግጥ እነዚህ  

ተግባራት  ተፈጽመው ከሆነ፣ ከብሔራዊ  ጥቅም  አንጻር ተመዝነው  የተዯረጉ  መሆናቸውን  

መገንዘቡ የሚቀር  አይመስሇኝም፡፡  

አዎ! የአምባሳዯሩ መሌዕክትም የሚያረጋግጠው  ይህንኑ  ነው፡፡ እንዯ  እርሳቸው 

ምስጢራዊ ዯብዲቤ “… አቶ መሇስ  ከአሜሪካ  መንግስት ጋር የተሻሇ ግንኙነት  መፍጠር  

ይፈሌጋለ፡፡ ይሁንና  ሀገራቸው  የራሷን  ፖሉሲ መሰረት  አዴርጋ  የሰብዓዊ  መብት፣ 

የዳሞክራሲና  የኢኮኖሚ ሌማትን ስታራምዴ  አሜሪካ  ሇኢትዮጵያ  በቂ ምህዲር እንዴትሰጥ  

ይሻለ፡፡…” በማሇት  ጠቅሊይ  ሚኒስትራችን  ሀገራችን  በላሊ  ሀገር  ሌክ የተሰፋን ጥብቆን 

ሳይሆን፤ በሌኳ  የተሰፋ  ሌብስን እንዯምትመርጥ  መናገራቸውን ይፋ  አዴርገዋሌ፡፡  

እውን መሊወሻ  የሚያሳጣና  ከነባራዊው “ሀገራዊ  ሰውነት” ጋር  የማይጣጣም  “ጥብቆን”  

ከቶ ማን  መርጦ ሉሇብሰው  ይችሊሌ?-ማንም፡፡ እናም  የአቶ  መሇስ  ሀገር  በቀሌ የዳሞክራሲና 

ሰብዓዊ  መብቶችን  እንዱሁም  የሌማት  ውጥኖችን  መሻት፤ መንግስት  ብሔራዊ  ጥቅማችንን  

ሇማስጠበቅ  ብልም በውስጥ  ጉዲያችን ማንም ጣሌቃ  እንዲይገባ  ቀዲዲ  የመዴፈን አካሄዴን 

ሁላም  የሚከተሌ መሆኑን  የሚያመሊክት  ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡ 
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 ታያሊችሁ ይህ  መንግስታዊ  አቋም፤ በላልች  የሀገራችን  ከፍተኛ  ባሇስሌጣናት 

ዘንዴም  በህዝባዊ  ወገንተኝነት ታጅቦ ሀገራዊ ጥቅምን ከማስከበር አኳያ  ትግሌ  የተካሄዯበት  

መሆኑን  ዊኪሉክስ በይፋ ነግሮናሌ፡፡ በዚህ ረገዴ  ከጠቅሊይ ሚኒስትራችን  መሳ ሇመሳ 

የተጠቀሱት  የመንግስት  ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ጽህፈት  ቤት ኃሊፊ ሚኒስትር አቶ በረከት  

ስምኦን  ናቸው፡፡  

በወቅቱ በሚኒስትር ማዕረግ  የጠቅሊይ ሚኒስትሩ የህዝብ ግንኙነት  አማካሪ የነበሩት እኚህ 

ባሇስሌጣን፤ በኤርትራ  መንግስት ፣ በሀገራችን ፀረ - ሠሊም ኃይልች እንዱሁም ሠሊማዊና  ህገ - 

ወጥ  ተግባራትን እያጣቀሱ በሚጓዙ ተቃዋሚ ተብዬዎች  የፈጠራ  ደሇታ  ሴራ  አማካኝነት  

የተጠነሰሰው  ብልም  በኢትዮጵያና  በህዝቦቿ  ብሔራዊ  ትቅሞች  ሊይ ባነጣጠረውን በአንዴ  

የአሜሪካ  ሴናተር  ተረቅቆ  ሇኮንግረስ  ቀርቦ  የነበረውን “HR 4423” የተባሇ ሰነዴን 

አስመሌክተው  ከህዝቦቿና ከሀገራችን ተጠቃሚነት  አንጻር ብርቱ ትግሌ አካሄዯዋሌ፡፡  

እንዯ  ዊኪሉክስ ያፈተሇከ መረጃ፤ አቶ በረከት “… የ ’HR 4423’ ሰነዴ  ጉዲይ  መታየት  

ያሇበት  ከኢትዮ - አሜሪካ  የሁሇትዮሽ  ግንኙነት  አንጻር  ነው፡፡  በመጨረሻው ሊይ ኢትዮጵያ  

በሰነደ አማካኝነት  ወዯ ጎን የምትገፋ ከሆነ የህዝቦቿን ፍሊጎቶች  ሇማስጠበቅ ተንቀሳቀሳሇች፡፡…” 

በማሇት በሀገራችንና በህዝቦቿ ጥቅሞች ሊይ የተቃጣውን ዘመቻ ሇማስቆም በከፍተኛ  ዯረጃ ጥረት  

አዴርገዋሌ፡፡  

በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ  እምነት፤ የኢትዮጵያን መንግስት  አቋም  ይዘው  በጉዲዩ  ሊይ 

ጠንካራ  ክርክር  ያካሄደት  ሚኒስትሩ የማታ  ማታ “የእምነታቸው “ ባሇቤት  መሆን ችሇዋሌ፡፡ 

ምክንያቱም በጆርጅ ዯብሌዩ ቡሽ  የስሌጣን ዘመን በአሜሪካ እንዱፀዴቅ በኢትዩåያ ጠሊቶች 

የተድሇተው  ይህ ሰነዴ፤ አሜሪካ ከሀገራችን ጋር  ያሊትንና  ከአንዴ  ምዕተ - ዓመት  በሊይ 

ያስቆጠረን የሁሇትዮሽ ግንኙነትን ስሌምትፈሌገው “የውሾን ነገር  ያነሳ  ውሾ” እንዱለ፣ ዛሬም 

ዴረስ  ትኩረት  ያሌተሰጠው በመሆኑ ነው፡፡  

እንዱህ ዓይነቶቹን  በመንግስትና በመሪው እንዱሁም በከፍተኛ ባሇስሌጣናቱ አማካኝነት 

የሚዯረጉ ሇሀገርና  ሇህዝብ ዋስና ጠበቃ  የመሆን  ትግሌን ስንመሇከት፤  እርግጥም መንግስት  

ሇመረጠው  ህዝብ “ቤዛ” በመሆን ከተሇያዩ አካሊት  ጋር በየጊዜው  እሰጥ - አገባ ውስጥ  ማሳሇፉን  

መገመት  ይቻሊሌ - ምንም እንኳን  በይፋ  ባይነግረንም፡፡  

ይሁንና “በትዕግስት ሇጠበቀ  ዓሇም  ወዯ እርሱ ትመጣሇች” እንዲሇው  ፀሐፊው፤ 

መንግስታችን የህዝቦችን ጥቅም ከማስጠበቅ  እምነቱ  ዝንፍ ባሇማሇቱ  የትዕግስቱን ፍሬ  

ማጣጣም ጀምሯሌ፡፡ አሁንም ሇዚህ  አባባላ  ሩቅ  መሄዴ  አያሻኝም፡፡ የመሸባቸው ቢሆንም  
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አምባሳዯር ያማማቶ በስንብታቸው  ዋዜማ  ሊይ ቀዯም ሲሌ ከነበራቸው  መንተክተክ ሰክነው  

ያወሱትን እውነታ መጥቀስ  ብቻ በቂዬ ይመስሇኛሌ፡፡ እርሳቸው በምስጢር መረጃ 

እንዲስተሊሇፉት፤ “…በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከሌ ያሇውን ጥሌቅ  ሌዩነት  በመገንዘብ፣ 

በቀጣናው የሀገራችንን ጥቅም እንዳት ማስጠበቅ እንዲሇብን በጥንቃቄ ማሰብ ይኖርብናሌ…” 

በማሇት የሀገራችን አቋም መቼም ቢሆን የማይወሊውሌ መሆኑን  አየመረራቸው ቢሆንም ገሌፀዋሌ'  

እንግዱህ ይህ የአምባሳዯሩ የአቋም ሇውጥ ቀዯም ሲሌ የኢትዮጵያን መንግስት  ‘እርሱ ማን 

ስሇሆነ ነው እኛ ያሌነውን የማይቀበሇው?’ የሚሌ አንዴምታ ያሇውን አባባሌ ትተው፤ ከሀገራችን 

ጋር እንዯ ላሊው ጊዜ ሁለ ሌዩነቶችን በማክበርና በጋራ ጥቅሞች  ሊይ ተከባብሮ ሇመስራት  

መንግስታቸው  ያሇውን አቋም  በግሌጽ የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ እርግጥም  ህዝብን ከጎኑ  ያሰሇፈና  

ሇህዝቦች  ጥቅም በየትኛውም  አውዯ  - ትግሌ የሚተጋ  አካሌ የዴሌ ጽዋን  ማንሳቱ  

እንዯማይቀር ከመንግስታችን ብስሇት  የተሞሊበት  ዱፕልማሲያዊ ስኬት ወዲጅም  ሆነ ጠሊት  

ሉማርበት  ይችሊሌ- ምንግስት ሇህዝቡ ጥቅሞች  ብቻ  አሌፋና ኦሜጋ  ሆኖ መቆሙን  በተግባር  

አረጋግጧሌና!  

በህዝቡ ፍሊጎት  ተመርኩዞ ሀገር  በቀሌ ዳሞክራሲን  በመቀበሌ፣ ሌማትን የህሌውናው  

ጥያቄ አዴርጎ በመውሰዴ፣ ከባሇሃብቱ በኢኮኖሚና በፖሇቲካ ነጻ መሆንን እንዱሁም በሂዯት  

የሌማታዊ አስተሳሰብ የበሊይነት  እንዱሰፍን በመፈሇግ ባህሪያቱ  የሚታወቀው የኢትዮጵያ  

መንግስት፤ በዚህ በማይናወጥ አቋሙ ሀገራችንንና ህዝቦቿን ወዯ ተሻሇ ዯረጃ  ማሸጋገሩ አይቀሬ  

ነው፡፡ በዚህ ባህሪያቱም እየተመራ  ከሀገራቶች ጋር  በሚያካሂዲቸውን የሁሇትዮሽ መስተጋብራዊ 

ግንኙነቶች ማጠንጠኛው የሀገራችንን ህዲሴ ማሳሇጥ በመሆኑ፤ “የነገ  ሰውነታችን” ሳይታሇም 

የተፈታ ነው - “የሚያጠግብ እንጀራ …” እንዱለ  አበው፡፡ 

 ምንም እንኳን የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ የኢትዮጵያ መንግስት ባይሆንም፤ በመግቢያዬ  ሊይ 

የጠቀስኳቸው የአይጋ ፎረሙ  አቶ ሳሙኤሌ ፍሰሃ “…የዊኪሉክስን  የሦስተኛ  ወገን ነጻ 

ምስክርነት  ሇአንባቢያን እያባዛሁ  በሰጠሁ  ነበር፡፡ …” እንዲለት፤ እኔም  የሀገራችን መንግስት  

በየትኛውም የውጭ ሃይሌ እጁ  ተጠምዝዞ  ምንም ዓይነት  ተግባር  እንዯማይፈፅም የቃኘሁትን  

የምስጢራዊ  መረጃውን  “ውቅያኖስን በጭሌፋ” ዓይነት  አጭር ቅኝት በዚህ ሌቋጭ፡፡ … ግና 

ነገስ ምን ይሆናሌ?-ነገ ዯግሞ  አንዴ  ብዕረኛ  የዚህን  መረጃ “ነጻ ምስክርነት” እንዯ እኔው 

ከውቅያኖሱ ጨሌፎ ማባዛቱ  አይቀርም - የዚያ  ሰው ይበሇን እንጂ፡፡   

       


