
 በዮቶቦሪና አካባቢው ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር  ዉጤታማ የሆነ ውይይትና የቦንድ 

ሽያጭ ተካሂዷል፡፡ 

 

በስዊድን ዮቶቦሪና አካባቢው ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ዉጤታማ የሆነ ዉይይት በነሐሴ 

25 ቀን 2005 ዓ.ም ተካሄዷል፡፡  የውይይት መድረኩ የተዘጋጀው በዮተቦሪ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ገቢ አስተባባሪ ምክር 

ቤት አማካኝነት ሲሆን  የውይይቱ ዓላማ በዮቶቦሪና በአካባቢው ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ጋር 

በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጠቀሜታና ቦንድ ሽያጭ ዙሪያ እንዲሁም በቅርቡ በአገር 

ቤት መንግሰት ለዲያስፖራው በዘረጋው የ40/60ና የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበራት የቤት ልማት ፕሮግራም ላይ 

ግንዛቤ ለመፍጠር ነበር፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሮግራሙ ለመጀመር ታዳሚዎች በመሰባሰብ ላይ ሳሉ የተለያዩ በሀይማኖት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ 

ግለሰቦችና የፀረ ልማት ሀይሎች ፕሮግራሙን ለማወክ ጥረት አድረገዋል፡፡ ሆኖም ግን የዮቶቦሪ ፖሊስና በፕሮግራሙ 

ለመሳተፍ የመጡት አገር ወዳድ ኢትዮጵያዉያንና ትውልደ ኢተዮጵያውያን በጋራ በመሆን እነዚህ በሀይማኖት ሽፋን 

የሚነግዱትና የፀረ ልማት ሀይሎቹ ከአዳራሹ ጠራርጎ በማስወጣት የእለቱ ፕሮግራም በሁለት በተለያዩ መድረኮች  

በቆንስል አቶ ሁሴን አህመድና በምክትል ቆንስል አቶ ተረፈ ቡርቃ አማካኝነት በማካሄድ በአጠቃላይ ከ200 በላይ 

ተሳታፊዎች የተገኙበት የተሳካ ውይይት ማድረግ ተችሏል፡፡  

በውይይቱም ወቅት ከተሳታፊዎቹ የተለያዩ ጥያቄዎች  ተነስተው ምላሽ የተሰጠባቸው ሲሆን ተሰብሳቢዎቹ በበኩላቸው 

ከአገራቸው ዕድገት ጎን በመቆም ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ድጋፍ እንደሚያደርጉ 

ቃል በመግባት ጭምር አረጋግጠዋል፡፡ በውይይቱም እለትና በማግስቱ ሙሉ ቀን የቦንድ ሽያጭና ሌሎች አገልግሎቶችን 

በቅርበት መስጠት የተቻለ ሲሆን  ባጠቃላይ በፕሮግራሙ ከ100 ሺህ በላይ የስዊድን ክሮነር የሚያወጣ ቦንድ መሸጥ 

የተቻለ ሲሆን እንዲሁም  ሌሎቹ በቀጣይ  ለመግዛት ቃል ገብተዋል፡፡ 



 

ሰልፈኞቹ ከፍተኛ የስነ ምግባር ጉድለት የተስተዋለበት ሰልፍ ቢያካሄዱም ፅ/ቤቱና ምክር ቤቱ  ያቀዱትን የህዳሴ ግድብ 

ገቢ የማሰባሰብ ተግባር  እስከ ማግስቱ እሁድ እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ድረስ  በመቆየት  የቦንድ ሽያጭ ተግባሩን አጠናክሮ 

በመስራት ከ100 ሺህ የስዊድን ክሮነር (288,000 ብር) በላይ ገቢ ማሰባሰብ መቻሉ ትልቅ ስኬት ነው፡፡ 

የአገራችን ልማት እየተፋጠነ ባለበትና የታላቁ ህዳሴ ግድብ ከኢትዮጵያዊውና ከትውልደ ኢትዮጵያዊው አልፎ የምስራቅ 

አፍሪካ አገራትን በአንድነት ባሰተሳሰረበትና ለግድቡ መሳካት የቦንድ ግዥ እያካሄዱ ባሉበት ወቅት እንዲሁም በቅኝ 

ግዛት ጊዜ በናይል ወንዝ ላይ ተይዘው የነበሩ አሉታዊ ስምምነቶች እንኳን በተግባር ተለውጠው ባሉበት ጊዜ በኢትዮጵያ 

ስም የሚነግዱ ከጠላት ጎራ ተሰልፈው የሚንቀሳቀሱ ከተቻለም የግድቡን ግንባታ ለማስቆም የሚጮኹ የቀፂበ ተስፈኞች 

ግን  ከዘመኑ ጋር መጓዝ አቅቷቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ተነጥለው በራሳቸው ደሴት መኖራቸው የሚያሳፍር ነው፡፡  

አገራችን ኢትዮጵያ የተያያዘችውን የልማትና የህዳሴ ጉዞ ከማስቀጠል ወደ ኋለ የሚያስቀራት ምንም ሀይል እንደሌለ 

በመግለጽ ጽ/ቤቱ አገር ወዳድ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለአገራችን ልማት እያደረጉት ያለው 

ድጋፍ በይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን ያስተላልፋል፡፡ በዚሁ አጋጣሚ ይህን መድረክ ያዘጋጀው ምክር ቤትም 

የተቻለውን ዝግጅት በማድረጉና በዮቶቦሪና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን  ለታላቁ 

የህዳሴ ግድብ ግንባታ ቦንድ በመግዛት ላደረጉት ድጋፍ  የላቀ ምስጋናውን ያቀርባል፡፡ 
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