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የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ፕሪቶሪያ ኤምባሲ በዯርባን ከተማ ከዳያስፖራው ጋር ምክክር አካሄዯ 

 

(በአቶ ሰመረ ጥሊሁን) 

በዯቡብ አፍሪካ ዯርባን ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባሊት፣ የኮሚኒቲው አመራሮችና የኢ.ፌ.ዲ.ሪ 

ኤምባሲ አዘጋጅነት እ.ኤ.አ. ማርች 15 ቀን 2015 ዓ.ም. የዳያስፖራ ስብሰባ ተካሂዷሌ፡፡ በወቅቱ በኢትዮጵያ 

ወቅታዊ ሁኔታዎች፣ ዳያስፖራው ከአገሩ ሌማት ጐን በሚሰሇፍባቸው ጉዳዮች እንዲሁም በኤምባሲው በኩሌ 

እየተሰጡ የሚገኙ አገሌግልቶችን አስመሌክቶ ምክክሮች ተዯርጓሌ፡፡ ኤምባሲው ሇዳያስፖራው ተዯራሽ የሆኑ 

አገሌግልቶችን ሇመስጠት ያመች ዘንድ በዯቡብ አፍሪካ በሚገኙ በዘጠኙም ክሌልች እንዲሁም በየክሌልች 

በሚገኙ ከተሞችና የገጠር ቀበላዎች (ልኬሽኖች) ዲፕልማቶችን በማንቀሳቀስ ዳያስፖራው በፈጠራቸው የተሇያዩ 

አዯረጃጀቶች በኩሌ አስፈሊጊውን ድጋፍ መስጠት እንዲቻሌ የተሇያዩ ስራዎችን ኤምባሲው እየሰራ የሚገኝ ሲሆን 

በዯቡብ አፍሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሰሊማቸው ተጠብቆ መኖር እንዲችለ ኤምባሲው ከሚመሇከታቸው 

የመንግስት አካሊት ጋር በቅርበት በመስራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 
 

በቅርቡ በዯቡብ አፍሪካ ስዌቶ በተባሇ አካባቢ በንግድ ስራ ተሰማርተው በሚገኙ የተሇያዩ አገር ዜጐችና 

በኢትዮጵያዊያን የዯረሰውን ዘረፋና ወንጀሌ አስመሌክቶ ኤምባሲው ጉዳዮ ከሚመሇከታቸው የአገሪቱ የመንግስት 

አካሊት ጋር ተዯጋጋሚ ምክክሮች አካሂዯዋሌ፡፡ በዚሁ መሰረት የዯቡብ አፍሪካ መንግስት በቁጥር ከ162 በሊይ 

ተጠርጣሪዎች 5 ፖሉሶችን ጨምሮ በቁጥጥር ስር በማዋሌ ምርመራ እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ በዜጐቻችን ሊይ 

የሚዯርሱ ጥቃቶችን ኤምባሲው በህግ ማዕቀፍ ሆኖ በቅርበት በመከታተሌ በአገሪቱ ከሚመሇከታቸው የመንግስት 

ተቋማት ጋር መስራቱን ይቀጥሊሌ፡፡ 

 

እ.ኤ.አ. በማርች 15 ቀን 2015 ዓ.ም. በዯርባን በነበረው የጋራ ስብሰባ ሊይ በአካባቢው የሚገኙ ዳያስፖራዎች 

በአገራችን በተመቻቸው የቤቶች ሌማት ፕሮግራም እና ላልች ዳያስፖራውን ሉያሳተፉ የሚችለ የሌማት 

ዘርፎች፣ በህዳሴው ግድብ ግንባታ እና ሇልች የጋራ ጉዳዮች ሊይ የተሻሇ ግንዛቤ እንዲፈጥሩ በኤምባሲው 

ተወካዮች አማካኝነት በተሰጠው ገሇፃ የዳያስፖራ አባሊቱ አስፈሊጊውን ተሳትፎ ሇማድረግ ዝግጁነታቸው የገሇጹ ሲሆን 

በወቅቱ ሇህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ35 የማያንሱ የዳያስፖራ አባሊት የ3,000 የአሜሪካን ዶሊር የቦንድ ግዥ 

ፈፅመዋሌ፡፡ 

እ.ኤ.አ. በማርች 15 ቀን 2015 ዓ.ም. በዯርባን የተካሄዯው ስብሰባ ይዘት ሀቁ ከሊይ የተጠቀሰው ሆኖ ሳሇ 

እ.ኤ.አ. ማርች 16 ቀን 2015 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ሳተሊይት ቴላቪዥን (ኢሳት) ነኝ የሚሇው አንድ የሚዲያ 

ተቋም የኢትዮጵያ ኤምባሲ በዯርባን ከተማ ሉያካሄዯው ያሰበው ስብሰባ አሇመሳካቱን መዘገቡ ከእውነት የራቀ 

በሬ ወሇድ ወሬ እንዯሆነ በዯርባን የሚገኙ የኮሚኒቲ አባሊት የአይን እማኞች ናቸው፡፡ 
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በወቅቱ በተካሄዯው ስብሰባ ዳያስፖራው አስፈሊጊውን መረጃ ከኤምባሲው ተወካዮች የወሰዯ ሲሆን ቦንድ ግዥ 

ፈፅሞ በማጠናቀቅ ከአምስት ሰዓታት የጋራ ቆይታ በኋሊ ስብሰባው ሲበተን ከውጪ በመጠበቅ በቁጥር ከ10 

የማይበሌጡ ግሇሰቦች በኢ.ፌ.ዲ.ሪ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖችን ባንዲራ በማንገብ 

የኤምባሲውን መኪና ከኋሊ በመከተሌ “ሇኢሳት” መረጃ ፍጆታ የሚውሌ የውሻ ጩኸት በማሰማት በካሜራ 

ሲቀረጹ የነበሩ ሲሆን በዯቡብ አፍሪካ እና ዯርባን የሚገኙ በስራ ታታሪና ምሳላ የሚሆኑ የአገራችን የዳያስፖራ 

አበሊትን ፈፅሞ የማይወክለ መሆኑን በስፍራው የነበሩ ይገነዘቡታሌ፡፡ ይህም ሆኖ በወቅቱ የኤምባሲውን መኪና 

ተከትሇው ድንጋይ የመወርወር ሙከራ ያዯረጉ ጥቂት ህገ-ወጦችን ከሚመሇከታቸው የዯቡብ አፍሪካ የመንግስት 

አካሊት ጋር በመሆን በህግ እንዲጠየቁ ሇማድረግ ኤምባሲው ከዳያስፖራ አባሊቱ ጋር በቅርበት እንዯሚሰራ 

እምነቴ የፀና ነው፡፡   

 

ማርች 18/2015 
ከዯቡብ አፍሪካ 
ፕሪቶሪያ 


