
ዱያስፖራውን ሇሕዲሴው 
 

 Miheret Moges 

Sunday, 10 July 2011 00:00 

(Reporter) 

 
በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውሌዯ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ሇሚካሔዯው ሌማት በገንዘብና በእውቀት ከፍተኛ 
አስተዋጽኦ ሉያዯርግ እንዯሚችሌ እሙን ነው፡፡ 

 
በመሆኑም መንግሥት ዱያስፖራውን በሌማቱ ሇማሳተፍ መንቀሳቀስ ከጀመረ ዓመታትን አስቆጥሯሌ፡፡ 
ይሁንና ዱያስፖራው ከአገሩ ገብቶ እውቀቱንም ሆነ ገንዘቡን በሚፈሇገው መጠን ኢንቨስት አዴርጓሌ፤ በአገሪቱም ይህንን 
አቅም አቀናብሮ ሇመጠቀም የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዓት ተዘርግቷሌ ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ ሇዚህም ባሇፉት ዓመታት 

በኢትዮጵያ በሌማቱ ሇመሳተፍ ከመጡት ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን መካከሌ 2,212 የኢንቨስትመንት ፈቃዴ 

አውጥተው ወዯ ሥራ የተገበሩት 222 ያህለ ብቻ መሆናቸውን እንዯ አንዴ ማሳያ ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

 
ኢትዮጵያውያኑና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያኑ በአገር ውስጥ መሥራት ሊሌቻለበት፤ ከራሳቸውም ሆነ ከኢትዮጵያ መንግሥት 
በኩሌ በነበረ የአሠራር ክፍተት ምክንያት ቢሆንም፣ ይህን አስተካክል ሇመጓዝና ተባብሮ ሇመሥራት የማይቻሌበት ሁኔታ 
የሇም፡፡ መሥራትን ግን ይጠይቃሌ፡፡ 

 

በዚህ በኩሌ ያለ ክፍተቶችን እየሞለ ከመሔደ ጎን ሇጎን፣ ዱያስፖራው ግንባታው ሲጠናቀቅ 5,225 ሜጋዋት የኤላክትሪክ 
ኃይሌ ያመነጫሌ ሇተባሇው የሕዲሴ ግዴብ ሉያዯርግ የሚችሇውን ዴጋፍ ማስተባበርም ይጠበቃሌ፡፡ 
 
ዱያስፖራው ሇሕዲሴው ግዴብ ሉያበረክት በሚችሇው አስተዋጽኦና በሌማትና ትራንስፎርሜሽኑ እቅዴ ዙርያ ሇማወያየት 

ሚኒስትሮች፣ የፌዳራሌና የክሌሌ ባሇሥሌጣናት በአሜሪካ በ13 እና በካናዲ ሁሇት ግዛቶች እንዱሁም በሇንዯንና ፍራንክፈርት 
ከሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይት ካዯረጉ ሁሇት ወራትን አስቆጥሯሌ፡፡ 

 
በወቅቱ በተዯረገው ውይይት በተወሰነ ዯረጃ መንግሥትን የተቃወሙ ቢኖሩም፤ ሇሕዲሴ ግዴቡም ሆነ ሇላሊው ሌማት 
በዕውቀትም ሆነ በገንዘብ ሇመሳተፍ ፈቃዯኛ መሆናቸውን የገሇጹት ጥቂት አሌነበሩም፡፡ በሌማቱ ሲሳተፉ ግን በአገሪቱ ውስጥ 
ያለ የሥራ መጓተቶች፣ ፍትሕ ማጣት፣ አዴሎዊነትና ከኢንቨስትመንት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ችግሮች እንዱፈቱም 
ጠቁመዋሌ፡፡ ሇሕዲሴ ግዴቡም ግንባታ የበኩሊቸውን ሇማበርከት ቃሌ ገብተዋሌ፡፡ 

 

ይህንን ተከትል በኢትዮጵያ በኩሌ ምን ተሠራ፣ ዱያስፖራው በውይይቱ ወቅት የነበረው ተነሣሽነት ቀጥሎሌ ወይ? በሚለትና 
ተያያዥ ጉዲዮች ዙርያ መሌስ የሰጡን የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ቃሌ አቀባይ አምባሳዯር ዱና ሙፍቲ ናቸው፡፡  

 
በሌማትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደና በሕዲሴው ግዴብ ግንባታ ዙርያ ባሇፈው ሚያዝያ ከዱያስፖራው ጋር የተዯረገውን 
ውይይት ተከትል በዱያስፖራው ዘንዴ ያሇው መነሣሣት እንዯቀጠሇ መሆኑን አምባሳዯር ዱና ይገሌጻለ፡፡ 
 
በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በመካከሇኛው ምሥራቅና በአፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን የሕዲሴው 
ግዴብ እንዱገነባ በሚዯረገው እንቅስቃሴ ሏሳባቸውን በመግሇጽና ቦንዴ በመግዛት እየተንቀሳቀሱም ናቸው፡፡ 

 
አምባሳዯር ዱና እንዯሚለት፣ በዱያስፖራው በኩሌ ያሇውን መነሣሣት ወዯተግባር ሇመቀየርም አንዴም ኢትዮጵያዊ ባሇበት 
ቢሆንም በኢትዮጵያ መንግሥት በኩሌ የሚዯረገው ቅስቀሳ ይቀጥሊሌ፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞም በተሇያዩ አገሮች የሚገኙት 
ኤምባሲዎችና ቆንስሊዎች መረጃ መስጠታቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ 

 
በዱያስፖራው በኩሌም ገንዘብ ሇመስጠትና ቦንዴ ሇመግዛት፣ በመረጃ ሥርጭት ቴክኒካዊ ዕገዛ ሇማዴረግ፣ በግሊቸው ዴረ ገጽ 
ተጠቅመው መረጃ ሇማሰራጨትና በነፃ ሇማገሌገሌ ሏሳብ እያቀረቡ ነው፡፡ በውኃ ቴክኖልጂና በኢንጂነሪንግ ሙያ ያለትም 
በሚፈሇገው መሌክ ሇመርዲት ፍሊጏት አሳይተዋሌ፡፡ 

 
በማኅበር ዯረጃም እንቅስቃሴው መኖሩ ተጠቃል ገቢ ባይሆንም ቦንዴ በመግዛት የተሳተፉም አለ፡፡ 
 



ከየማኅበረሰቡ (ኮሚዩኒቲ) ዳስኮች ከላልች በተሇየ እየተንቀሳቀሰ ያሇውና ከማኅበረሰብ ብዛት አንጻር ሰሜን አሜሪካ ነው፡፡ 
ትሌቅ ውጤትም ይጠበቃሌ፡፡ ኢትዮጵያዊው ብዛቱ፣ አቅሙና እውቀቱ ከአገር አገር ቢሇያይም ጀርመን፣ እንግሉዝ፣ ስዊዴንና 
ኖርዌይ ብዙ ኢትዮጵያውያን በመኖራቸው ማንቀሳቀስ የሚጠበቅ መሆኑን አምባሳዯር ዱና ተናግረዋሌ፡፡ 
 
ምንም እንኳን አሁን ከዓረብ አገሮች ያሇው ችግር ተጽዕኖ ቢኖረውም በዓረብ አገሮች ያለ ኢትዮጵያውያን ጥቂት አይዯሇም፡፡ 
የተጠናከረ ባይሆንም በገንዘብ የመርዲት አቅሙ ከፍተኛ በመሆኑ በዓረብ አገሮችም በትጋት ሇመሥራትም ታቅዷሌ፡፡ 

 
በአፍሪካ ያሇው ኢትዮጵያዊ ብዙ አቅም አሇው ተብል ባይጠበቅም፤ በተቻሇ መጠን ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዲን ያለ 
ኢትዮጵያውያን ሚና እንዲሊቸው ይገመታሌ፤ በአቅማቸው እንዱሳተፉበትም ይበረታታለ፡፡ በእስያ ብዙ ኢትዮጵያዊ ባይኖርም 
በዚህም እንንቀሳቀሳሇን ብሇዋሌ፡፡ 

 

‹‹አንዴም ኢትዮጵያዊ ባሇበት ይሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ባለበት መረጃው እንዱዯርሳቸው እየተዯረገ ነው›› የሚለት 
አምባሳዯር ዱና፣ እንቅስቃሴው ቀጣይ እንዱሆንም አዯረጃጀቶችን መሌክ ከማስያዙ ሊይ እየተሠራ ሲሆን፣ ሇዚህም ኃሊፊነቱን 
የሚወስዯው ብሔራዊ ምክር ቤቱ ነው፡፡ 
 
የሕዲሴ ግዴቡን ሥራ በተመሇከተ ከብሔራዊ ምክር ቤቱ በሚሰጠው መመርያ መሠረት ኤምባሲዎች እየተንቀሳቀሱ መሆኑን 
ገሌጸዋሌ፡፡ 

 
ይህንን መነሣሣት አቀናብሮ ሇማስኬዴም በምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትር ኃይሇ ማርያም ዯሳሇኝ የሚመራው የአገር አቀፍ 
ብሔራዊ ምክር ቤት ባለት አምስት አዯረጃጀቶች ምክር ቤቱና የተሇያዩ የምክር ቤቱ ዘርፎች ከዱያስፖራው እንቅስቃሴ ጋር 
እንዱተሳሰሩ እየተዯረገ ነው፡፡ 
 

በምሕረት ሞገስ 


