
በሞስኮና አካባቢዋ ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ተካሄደ። 

 

በሩሲያ ፌደሬሽን አዲስ የተሾሙት የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ክቡር አምባሳደር ግሩም አባይ በሞስኮና አካባቢዋ ነዋሪ ከሆኑ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር  መጋቢት 20 ቀን 2007 ዓ.ም∙ በሚሲዮኑ አዳራሽ በተካሄደ መድረክ የተዋወቁ ሲሆን፣በወቅቱም አገራዊ ጉዳዮች 

ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። 

በመድረኩ ላይ ትኩረት የተደረገው ሚሲዮኑ በቀጣይ የተጣለበትን ተልዕኮ ከመወጣት አኳያ ቅድሚያ ሰጥቶ በሚያከናውቸው ዓበይት ተግባራት ዙሪያ በተለይም 

ከሩሲያ ተቋማትና የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች  ጋር በፖለቲካ ዲፕሎማሲ፣ በአገር ገጽታ ግንባታ፣ በቢዝነስ ዲፕሎማሲ እና በዲያስፖራ ተሳትፎ ስለሚከናወኑ 

ሥራዎች ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ 

በመቀጠልም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ባሉ የሠላምና ፀጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ኢትዮጵያ  የምትጫወተውን የመሪነት ሚና፣  በገጽታ ግንባታ መስክ ሚስዮናችን በቀጣይ 

በተወከለበት አገር ስመጥር ከሆኑ የሚዲያ ተቋማት፣ ቲንክታንኮች፣ ፓርላማ እና ከፍተኛ የትምህርት እና የምርምር ተቋማትን በመቅረብ ሠፊ ሥራ መስራት 

እንደሚገባው፣ በቢዝነስ ዲፕሎማሲ መስክ አቅም ያላቸው የሩሲያ ኩባኒያዎች ወደ አገራችን ሄደው በመሠረተ ልማት በማኑፋክቸሪንግ፣ በሆርቲካልቸር እና በማዕድን 

ዘርፍ እንዲሳተፉና  መዋዕለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ፣ በቱሪዝም መስክ የሩሲያ ቱር ኦፕሬተሮች የአገራችንን መስህቦች በቱር ፓኬጃቸው እንዲያካትቱ ማግባባት፣ 

የአገራችን ወጪ ምርቶች ወደ ሩሲያ እንዲገቡ ገዥዎችን ማፈላለግ፣ ለአገራችን ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች እንዲሸጋገሩ ከዲያስፖራው ጋር በተቀናጀ መልኩ 

መንቀሳቀስ እንደሚገባ ገልፀዋል። 

 

 

 



የዳያስፖራውን ተሳትፎ በሚመለከት  ዳያስፖራው በአገሩ ልማት እና ዕድገት ዙሪያ የሚኖረውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ  በኢንቨስትመንት፣ የውጭ ምንዛሪ ወደ አገር 

ቤት በመላክ፣ ነፃ ሙያዊ አገልግሎት በማቅረብ፣ የእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግርን በማገዝ፣ የታላቁ የህዳሴ ግድብን ቦንድ ግዥ ከማፋጠን አንፃር ብዙ እንደሚጠበቅ 

ተጠቁሞ፣ በአካባቢው ያለው ዲያስፖራ ከቁጥር አኳያ አነስተኛ ቢሆንም የቦንድ ግ» ላይ እስካሁን ያሳየው ተሳትፎ የጎላ እንደሆነ፣ ለወደፊትም ተነሰሽነታቸው  

እንዲጠናከር ክቡር አምባሳደሩ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ በተያያዘም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በሚመለከት በኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን መካከል የተፈረመው 

declaration of principles ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግና እና የመተማመንን መንፈስ ያጎለበተ ስምምነት መሆኑ ተገልጿል። 

በመጨረሻም በመጪው ግንቦት የሚካሄደውን 5ኛውን አገራዊ ምርጫን በሚመለከት መንግስት ምርጫው ነፃ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊ  ሰላማዊ እና በሕዝባችን 

ዘንድ ተአማኒነት ያለው እንዲሆን እየተደረጉ ስላሉት እቅስቃሴዎች ገለፃ ካደረጉ በኃላ ከታዳሚዎች ጥያቄዎችና አስተያየቶች እንዲቀርቡ መድረኩ ክፍት ተደርጓል፡፡ 

በዚሁ መሠረት ከተሳታፊዎች የተነሱት የትውልድ ኢትዮጵያዊ ካርድ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል፣ ጥያቄው ከቀረበም በኋላ ምላሽ ቶሎ እንደማይሰጥ፣ በግል 

ስኮላርሽፕ ወደ ሩሲያ መጥተው ትምህርታቸውን እየተከታተሉ ያሉ ተማሪዎች ከአገር ቤት ቤተሰቦቻቸው ለልጆቻቸው ኑሮ መደጐሚያ ገንዘብ በውጭ ምንዛሪ መላክ 

እንዳልቻሉ፣ በግል ስኮላርሽፕ ወደ ሩሲያ መጥተው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ካጠናቀቁ በኃላ ሶስተኛ ዲግሪያቸውን ለመቀጠል ከኤምባሲው የድጋፍ ደብዳቤ 

እንዲጻፍላቸው ጥያቄ ሲያቀርቡ ምላሽ እንደማይሰጣቸው፣ የተቀናጀ የዲያስፖራ የቤቶች ልማት ፕሮጀክት መች ይፋ እንደሚሆንና ከዚህ ቀደም በማህበር 

ተደራጅተው መሬት ታገኛላችሁ ተብለው ቦታ እንዳልተሰጣቸው እና ሚስዮኑ የአገራችን የቱሪዝም መስህቦችን ለሩሲያ ዜጎች የበለጠ የማስተዋወቁን ሥራ አጠናክሮ 

መቀጠል የለበትም ወይ የሚሉት ጥያቄዎች ተነስተው ክቡር አምባሳደሩ በቂ ማብራሪያ በመስጠት በቀጣይ  ከዲያስፖራው ጋር በቋሚነት በየ3 ወር የውይይት 

መድረኮች እንዲኖሩ  በመግባባት እና በየሳምንቱ ረቡዕ ለማንም የዲያስፖራው አባል open hour ፕሮግራም መኖሩ ተገልጾ ውይይቱ ተፈጽሟል፡፡   

 


