
 ሇመተማመን እንነጋገር! 
ኢትዮጵያውያን “ከረኝነት ይሌቅ ሇሰብዓዊነት” ቅዴሚያ ሰጡ! 

 

አዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ጋዛጣዊ መግሇጫ 
ኅዲር 17፤2006፤ ዋሽንግቶን ዱሲ፤ 

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) ኅዲር6፤2006/ኖቬምበር15፤2014 በአሜሪካ ዋሽንግቶን ዱሲ 
ባዯረገው ስብሰባ አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመመሥረት ዕውቀት፣ ችልታ፣ ስነምግባር፣ ብቃትና ሌዩ ተሰጥዖ 
ያሊቸው በርካታ ወገኖችን በተመሇከተ አገራችን አሁንም የሰው ዯሃ አሇመሆኗን ያስመሰከረ ነበር። 

በስብሰባው ወቅት ከበርካታ የአሊማ ጽናት ካሊቸው ዯፋር፣ አርቆ አስተዋይ እና ብሌህ ኢትዮጵያውያን እጅግ 
የሚመስጡ ንግግሮች ተካሂዯዋሌ። የአስተሳሰብ ሌዩነት በነበረበት ጊዛ እንኳን ቢሆን የነበረው መከባበርና 
የማስተዋሌ መንፈስ ሇበርካታዎች ትምህርት የሰጠ ነበር። እንዯ እውነቱ ከሆነ እንዱህ ዓይነቱ የሰሇጠነ 
ውይይት ሇበርካታ በዯሌ ሇዯረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ችግሮቻቸውን በመዯማመጥ እንዳት መወያየት 
እንዲሇባቸው መሠረት የጣሇ ስብሰባ ነበር ቢባሌ ማጋነን አይሆንም። በስብሰባው ሊይ የተገኙት ሁለ የመጡት 
በመጀመሪያ ራሳቸውን ወክሇው ነው። 
ጉባዔተኛው በህብረት በሚጋራው እሴቶች 
ሊይ በመቀራረብ እውነት፣ ነጻነት፣ 
ፍትህና መግባባት ሇሁለም መፍጠር 
በሚቻሌበት የጋራ አጀንዲ ሊይ ውይይት 
ሇማካሄዴ ተችሎሌ። 

በጋራ ውይይቱ ወቅት ከመዴረኩም ሆነ 
ከተሰብሳቢው የተሰሙት ሃሳቦች እና 
ታሪኮች እንዱሁም አስተያየቶች ከዙህ 
በፊት በአብዚኛው ሲነገሩ ያሌተዯመጡ ናቸው። ሇሕዜብ በተሰራጨው መጥሪያ ሊይ በግሌጽ እንዯሰፈረው 
የውይይቱ ዋና ዓሊማ “በኢትዮጵያውያን ተቋማት መካከሌ የተሇመዯውን አሇመግባባት ሇመስበር” ሲሆን ይህም 
“ስሇ ላሊው መነጋገር ሳይሆን እርስበርሳችን መወያየት” አሇብን በሚሌ መንፈስ የተጠራ ነበር። በመሆኑም 
ስብሰባው በሁሇት ተከፍል ነበር ውይይቱ የተካሄዯው። 

የመጀመሪያው ስብሰባ ከታቀዯሇት ሰዓት ግይቶ የጀመረ ሲሆን 
ከጋራ ንቅናቄው በኩሌ ስብሰባውን የመሩት ነጋሽ አብደራማን 
ናቸው። የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዲይሬክተር 
ኦባንግ ሜቶ የእንኳን ዯህና መጣችሁ የመክፈቻ ንግግር ካዯረጉ 
በኋሊ የተሇያዩ ተናጋሪዎች በሌዩ ሌዩ የሙያ ርፎች ንግግር 
አዴርገዋሌ። በህወሃት/ኢህአዳግ አገዚዜ ሥርዓት ውስጥ 
በማገሌገሊቸው የሥርዓቱን ምንነት አብጠሌጥሇው ሇመናገር ብቃት 
ያሊቸው ተናጋሪዎች ትምህርታዊ የሆኑ ገሇጻዎችን አዴርገዋሌ። 
የዝን9 መስራች ሶሉያና ሽመሌስ፣ የኦሮሚያ ክሌሌ ከፍተኛ 
ፍርዴቤት የቀዴሞ ዲኛ ፈይሣ እስራኤሌ ኢታንሣ እንዱሁም 

በኢህአዳግ አገዚዜ የቀዴሞው የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ዴኤታ ኤርምያስ ሇገሰ በኢትዮጵያ ውስጥ ስሊለት 
ተቋማት እና እንዳት የአገዚዘ መጠቀሚያዎች እንዯሆኑ ከሌምዲቸው በዜርዜር አብራርተዋሌ። 



በአገራቸው ቢሆን ከፍተኛ አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለትና ሇመናት ያጠራቀሙትን 
ዕውቀት ሇወገናቸው ማካፈሌ ይችለ የነበሩት የሌማትና የፖሇቲካ ኢኮኖሚክስ ከፍተኛ 
ምሁር ድ/ር ፈቃደ በቀሇ ከጀርመን በስካይፕ ሙያዊ ገሇጻ አዴርገዋሌ።  

እነዙህንና መሰሌ ባሇሙያዎች ከአገራቸው ወጥተው በከንቱ የውጭ አገራትን እየጠቀሙ 
መኖራቸው ሉያሳስብ የሚችሌ ጉዲይ ነው። እነዙህ በጣም ጥቂቱ ሲሆኑ አገራችን አሁንም 
የሰው ዯሃ እንዲሌሆነች በስዯት የሚገኙ ምርጥ የኢትዮጵያ ሌጆች በየተሰማሩበት ሞያ 
አብረዋቸው ያለትን የሚያስዯንቁና በስነምግባር የታነጹ መሆናቸው በየጊዛው የሚመሰከር ነው።  

የመጀመሪያው ስብሰባ የተካሄዯው በእንግሉዜኛ ሲሆን በዋሽንግቶን ዱሲና አካባቢው የሚገኙ የተሇያዩ 
ዓሇምአቀፋዊ ዴርጅቶች ከፍተኛ ኃሊፊዎች፣ የአሜሪካ መንግሥት አስተዲዯር ውስጥ ኃሊፊነት የነበራቸው 
አመራሮች እንዱሁም ላልች ታዋቂ ሰዎች ተገኝተው ነበር። 

 

በሁሇተኛው ውይይት ወቅት “በሌዩነታችን በመከባበር አዱሲቷን ኢትዮጵያ እንገንባ” በሚሌ ርዕስ ዘሪያ 
በርካታ የስብሰባውን ተካፋዮች ስሜት የነካ ሇግ ያሇ ውይይት ተካሂዶሌ። ይህኛው ውይይት በአማርኛ ቋንቋ 
የተካሄዯ ሲሆን በወቅቱም ቄስ ተጋ ሇንዲድ (ከአሜሪካ)፣ ፊዮሬሊ ሮማኖ (በትውሌዴ ጣሌያንና ኤርትራ፤ 
ከስዊትርሊንዴ)፣ ፈይሣ እስራኤሌ ኢታንሣ (ከካናዲ)፣ ሼኽ ካሉዴ ኦማር (ከአሜሪካ)፣ አካለ ትርፌ (ከዩክሬን)፣ 
ሰዋሰው ዮሏንሰን (ከኖርዌይ)፣ ነጋሲ በየነ (ከአሜሪካ)፣ ዱባባ አመላ (ዩኬ)፣ ዮሏንስ በርሔ (ካናዲ)፣ ሏምራዊት 
ተስፋ (ከአሜሪካ) እና መምሬ ፍሬሰንበት (ከአሜሪካ) ከመዴረኩ ንግግር አዴርገዋሌ። ከጋራ ንቅናቄው በኩሌ 
ዲዊት አጎናፍር ከዋና ዲይሬክተሩ ኦባንግ ሜቶ ጋር በመሆን ውይይቱን ሲመሩ አምሽተዋሌ። ሼኽ ካሉዴ 
ኦማር እና ሰዋሰው ዮሏንሰን ባዯረሱት የመግቢያ ጸልተ ቡራኬ ስብሰባው ሲጀምር መምሬ ፍሬሰንበት 
የማሳረጊያውን ቡራኬ አቅርበዋሌ። 

ተሳታፊዎቹ የየትኛውንም የፖሇቲካ፣ የር፣ ጎሣ፣ … ቡዴን ሳይወክለ በቅዴሚያ ሰው በመሆናቸው ሲቀጥሌም 
በኢትዮጵያዊነታቸው “ሁሊችንም ነጻ ካሌወጣን ማንም ብቻውን ነጻ ሉሆን አይችሌም” በሚሌ መሪ ሃሳብ 
አዱሲቷን ኢትዮጵያ መገንባት የሚቻሌበትን መንገዴ እና ቅን ፍሊጎታቸውን በግሌጽ ከሌብ አስረዴተዋሌ። 



በተዯጋጋሚ ሲነገር እንዯሚሰማው በህወሃት/ኢህአዳግ ሊይ ጣት ከመጠቆም ይሌቅ በኢትዮጵያውያን 
ማኅበረሰቦች ውስጥ የተራውን መርዜ እንዳት መንቀሌ እንዯሚቻሌ፤ የእያንዲንደን ሰው ሌዩ መሆኑን 
እንዱያም ሲሌ ባህለን በማክበር እንዳት ግንኙነትን ማበሌጸግ እንዯሚቻሌ፣ እርስበርስ በመከባበር ያሇፉትን 
በዯልች በመወያየት እንዳት ሇወዯፊቱ ትውሌዴ አዱስ የዕርቅ ምዕራፍ 
በመክፈት ሁለም ከፈጣሪውና ከጎረቤቱ ጋር መስማማት እንዯሚችሌ፣ 
እርስበርስ ክፍፍሌና ጥሌ ሳይኖር በሌዩነት መስማማት እንዳት እንዯሚቻሌ፣ 
ወዯነበርንበት በመመሇስና በመካከሊችን የተከሰተውን በማረቅ እውነት፣ 
ተጠያቂነት፣ ፍትሕ፣ መከባበርና ፍቅር የሰፈነባትን አዱሲቷን ኢትዮጵያ 
መመሥረት እንዳት እንዯሚቻሌ፣ ወተ ስሜት መሳጭ፣ ዓይን ከፋችና ማራኪ 
ውይይት በመዴረኩ ከነበሩትም ሆነ ከጉባዔተኛው በጥያቄና መሌስ ቀርቧሌ። 

የጋራ ንቅናቄው ስብሰባውን በሚያጋጅበት ወቅት የትኛውንም መሇየት 
ስሊሌፈሇገ በዋሽንግተን ዱሲ ሇሚገኘው ኤምባሲ አምባሳዯር ግርማ ብሩ 
ከስብሰባው 11 ቀናት በፊት የጥሪ ዯብዲቤ ቢሌክም ከኤምባሲው ተወክል 
በመምጣት በስብሰባው የተገኘ ማንም ሰው አሌነበረም። ዋና ዲይሬክተሩ 
ኦባንግ ሜቶ በአኢጋን ስም በሊኩት በዙህ ዯብዲቤ ሊይ የስብሰባውን ሁኔታ ሲያስረደ እንዱህ ብሇው ነበር፡-  

“ይህ የፖሇቲካ ስብሰባ አይዯሇም፤ ነገር ግን ይህ ስሇ ኢትዮጵያ ግዴ የሚሊቸው ወገኖች ተሰባስበው 
ውይይት ስሇሚያዯርጉበት ሁኔታ መዴረክ ሇመፍጠር የታቀዯ ነው፤ ይህንን በማመን ነው እርስዎም 
የዙህ ውይይት አካሌ እንዱሆኑ የጋበዜንዎት፤ ይህ “መንግሥትን ስሇመቃወም ወይም ስሇመዯገፍ” 
የሚካሄዴ ስብሰባ ሳይሆን ስሇ ኢትዮጵያውያን የጋራ ጉዲይ ሇመመካከር ነው፤ የስብሰባው ተሳታፊዎች 
በወገኖች መካከሌ የሚኖር የሃሳብ ሌዩነቶችን ያከብራለ ተብሇው ይጠበቃለ፤ ነገርግን የኢትዮጵያውንን 
ጨዋነትና የውይይት ስሌጣኔ በማሳየት በኩሌ ምሳላያዊ ሆኖ የሚካሄዴ ስብሰባ በመሆኑ እርስዎም ሆነ 
የሚመጡት የኤምባሲው ተወካዮች በዙህ ረገዴ ሇመሳተፍ ዯኅንነት ሉሰማቸው ይገባሌ፤ ይህንን ዯግሞ 
እኔ ስብሰባው ሲጀመር በይፋ በመናገር የማስታውቀው ሲሆን ማንም ሰው ከማንም ጋር የሃሳብ 
ስምምነት ቢኖረውም ባይኖረውም አክብሮትና ትህትና ማሳየት እንዯሚጠበቅበት ይህ ዯግሞ ላልችን 
ስሇማክበር የምንማርበት መዴረክ እንዯሚሆን በግሌጽ በመክፈቻው የማስረዲው ጉዲይ ይሆናሌ፤ ይህ 
አስተሳሰብ ዯግሞ አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመመሥረት የሚያስፈሌግና የአኢጋን ዋና መመሪያ ነው፤ 
እንዱህ አይነቷ ኢትዮጵያ ሇሁለም ቦታ ይኖራታሌና።” (የዯብዲቤው ሙለ ቅጂ እዙህ ሊይ ይገኛሌ) 

ስብሰባው በወቅቱ ከሚካሄዴበት ቦታ በቀጥታ ስርጭት በዓሇም ዘሪያ የተሊሇፈ በመሆኑ ውይይቱን በአካሌ 
ተገኝተው መከታተሌ ያሌቻለ ወገኖች ባለበት ሇመከታተሌ ችሇዋሌ። የአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ ስሇ ውይይቱ 
ገባዎችን ያቀረበ ሲሆን በተሇይ ስሇ ውይይቱ ጠቅሇሌ ያሇ ገባ የተጠናቀረበት የዴምጽ ሪፖርት እዙህ ሊይ 
ይገኛሌ። ኢሣትም በበኩለ የቀረጸው ቪዱዮ እዙህ ሊይ ይገኛሌ። ከአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ፣ ከኢሣት፣ እንዱሁም 
ከላልች ዴረገጾች፣ የሬዱዮ ጣቢያዎችና የሚዱያ አካሊት ሊገኘነው ትብብር ምስጋናችንን እናቀርባሇን። 
በአኢጋን የሚዱያ ሰዎች በዕሇቱ የተካሄዯው ሙለ ውይይት እንዱሁም ከስብሰባው በፊት በተዯረገው የራት 
ግብዣ ሊይ ከወገኖቻችን የሰማነው እጅግ ስሜትን የሚነኩ፣ ትምህርታዊና ሌባዊ የሆኑ ንግግሮች ተቀርጸዋሌ። 

የጋራ ንቅናቄው እያንዲንደ ሰው የሚናገረውና የሚያካፍሇው ታሪክ እንዲሇው ያምናሌ። ከዙህም እያንዲንዲችን 
መማር ስሇምንችሌ ስሇላልች ከመነጋገር ይሌቅ እርስበርሳችን ስሇራሳችን ታሪክና ሌምምዴ በመነጋገር 
ብዘዎችን ሉያስተምሩ የሚችለ ጠቃሚ ትምህርቶችን መሇዋወጥ አሇብን። ይህ ዯግሞ በአንዴ ስብሰባ ብቻ 
ተጀምሮ መጠናቀቅ ያሇበት ሳይሆን ኢትዮጵያውያን በሚገናኙበት ቦታ ሁለ ሇቡና ስንሰባሰብ፣ በቤ/ክን ወይም 
በመስጊዴ፣ በኮሙኒቲ ማኅበረሰቦች፣ ወይም በቤታችን ውስጥ በምግብ ጠረጴዚችን ሊይ፣ ወተ በተዯጋጋሚ 
እየተነገሩና ሌምምዴ እየተካፈሌንባቸው የምንሄዴባቸው ሉሆን ይገባሌ። ስሇላልች ከመነጋገር ይሌቅ 

http://solidaritymovement.org/downloads/141104-Invitation-to-the-Ethiopian-Embassy.pdf
http://www.goolgule.com/wp-content/uploads/2014/11/VOA-1st.mp3
http://www.goolgule.com/wp-content/uploads/2014/11/VOA-1st.mp3
http://ethsat.com/video/esat-special-public-discussion-humanity-before-ethnicity-25-november-2014-part1/


እርስበርሳችን መነጋገር፤ ሌምምዲችንን መሇዋወጥ፤ አንዲችን ከላሊው ትምህርት መውሰዴ፤ ይህንን ትምህርት 
ዯግሞ ሇላልች ማስተሊሇፍ፤ ማስተጋባት፤ በክፉው ከመጠመዴ ይሌቅ መሌካሙን ሇራስ በማዴረግ ይህንን 
ይበሌጥ በማኅበረሰባችን ውስጥ ማስፋፋት፣ ማበሌጸግ፣ ዯግሞ ዯጋግሞ ያሇማቋረጥ ማስተጋባት! 

ማጠቃሇያ 

በመካከሊችን ስሊለት ችግሮች መነጋገር እንዲሇብን ግሌጽ ነው። ሆኖም ይህ ከመንግሥት ጋር ዕርቅ መፈጸም፤ 
ወይም በተሇያዩ ተቀናቃኝ ፓርቲዎች መካከሌ ዕርቅ መፈጸም ማሇት አይዯሇም። ነገር ግን እርስበርሳችን 
በመነጋገር ወዯ አንዴ ዓሊማ ሇመምጣት አብረን መሥራት ማሇት ነው። ይህንን ዓይነቱ ውይይት በቀጣይነት 
ፍሬያማ የሚያዯርገው አስቸጋሪ ወይም ውስብስብ ናቸው በምንሊቸው ጉዲዮች ሊይ በመከባበር እና ስሇላሊው 
በማሰብ መወያየት ስንችሌ ነው። ስሇዙህ በስሜት እየተነዲን ከምንጠቀማቸው ቃሊቶችና አነጋገሮች መቆጠብ 
ይገባናሌ። ምክንያቱን ጉዲት ያዯርሳለ፤ ግንኙነት ሊይ ትሌቅ ችግር ያመጣለ፤ ሇመግባባት እንቅፋት 
ይፈጥራለ። የዙያኑ ያህሌም የሚነገሩ ነገሮችን ሁለ እኛን በግሌ ሇመጉዲት የተነገሩ አዴርገን በመውሰዴ 
ችግሮችን ከማቀጣጠሌ ይሌቅ አንዲንዳ ሆዯ ሰፊ በመሆን ሇምናሌመው ታሊቅ ሃሳብና ዕቅዴ ቅዴሚያ 
በመስጠት ቸሌ እያሌን ማሇፍን መማርም ያስፈሌጋሌ። በዙህ ዓይነት ሁኔታ መተማመን የምንችሌበት ሁኔታ 
ሊይ ከዯረስን እንዯ አንዴ ቡዴን በመሆን ሇኢትዮጵያ ሊቂ ሰሊም ማምጣት የምንችሌበትን ሥራ እንዯ አንዴ 
ቡዴን ሆነን መሥራት እንጀምራሇን። ይህ እየቀጠሇ ሲሄዴ ሇችግሮቻችን፣ ሇቅሬታዎቻችን፣ ሇተግዲሮቶቻችን፣ 
ወተ በቀሊለ መፍትሔዎችን ማግኘት እንችሊሇን። 

ስሇዙህ ሰሊምን የመፍጠር ባህሌ በውስጣችን ሉዲብር ይገባሌ። ይህ ሉሆን የሚችሇው እውነትን በትህትና 
ስንናገር፣ ፍትህንና ከበሬታን ሇጎረቤቶቻችን (ሇላልች) ሇመስጠት ስንመኝ፣ የሕግን የበሊይነት በሌባችን 
በመጠበቅ በስነምግባር የታነጽን ሏቀኛ ሰዎች ስንሆን ነው። የርን፣ የሃይማኖትን፣ የፖሇቲካን እና የላልችን 
ግዴግዲዎች በማፈራረስ ከፈጣሪ በተሰጠን ኃሊፊነት በሏቅ ሊይ ሳንመቻመች የሰሊም መሌዕክተኞችና ሰሊም 
ፈጣሪዎች መሆን የእያንዲንዲችን ኃሊፊነት ነው። ይህ ቀሊሌ አይዯሇም፤ ብዘ ጊዛ እንዯሚባሇው “የሚያስቸግር 
ነገር ማሇት የማይቻሌ ማሇት ሳይሆን ብዘ ሥራ የሚጠይቅ ማሇት ነው”። 

የጋራ ንቅናቄያችን ከዙህ ውይይት የተማረው ነገር ቢኖር ይህንን መፈጸም የሚቻሌ መሆኑን ነው፤ 
ምክንያቱም ሰዎች በተግባር አከናውነውታሌ። ከዙህ ጅማሬ በመነሳትም በላልች ቦታዎችም ይህንን መሰሌ 
ውይይቶች እንዱካሄደ እናስባሇን፤ እናቅዲሇን። ስሇዙህም በመጪው የአውሮጳውያን አዱስ አመት የጸዯይ 
ወራት በአውሮጳ ላሊ የውይይት መዴረክ ሇማጋጀት ይቻሊሌ የሚሌ ተስፋ አሇን። 

ፈጣሪ ሇሁሊችንም ሇመስማት የፈጠነ ሇቁጣ የገየ፤ ይቅርታን ሇመጠየቅም ሆነ ሇመስጠት የተጋጀ ትሁት 
ሌብ ይስጠን። በመሆኑም ሁሊችንም ነጻ ካሌወጣን ማንም ብቻውን ነጻ መውጣት ስሇማይችሌ ከር ይሌቅ 
ሰብዓዊነትን ከፍ አዴርገን የምንሰብክበትን ማኅበረሰብ ሇመገንባት እንዴንችሌ ፈጣሪ ሁሊችንንም ይርዲን፤ 
ቅን ሌብ ይስጠን። 

ሇተጨማሪ መረጃ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዲይሬክተር ኦባንግ ሜቶን በዙህ ኢሜይሌ አዴራሻ 
ማግኘት ይቻሊሌ፡- Obang@solidaritymovement.org  
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