
በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ የትግራይ ተወላጆች በሎዛን ከተማ  

ስብሰባ አካሄዱ! 

 

 

በስዊዘርላንድ የትግራይ ተወላጆች ማህበር አባላት እ.ኤ.አ ቅዳሜ ዲሴምበር 6 ቀን 

2014 በሎዛን ከተማ በመሰባሰብ በማህበራቸው ዙሪያ ዝርዝር ውይይት አካሂደዋል፡፡ የማህበሩ 

ሰብሳቢ ወ/ሮ ፍሬወይኒ አባይ ማህበሩ የሚገኝበት ደረጃ እንዲሁም ማህበሩ ለማጠናከር የተሰሩ 

ስራዎችንና ወደፊት የታሰቡ ተግባራትን በተመለከተ በዝርዝር አስረድተዋል፡፡ የማህበሩ 

መተዳደሪያ ደንብም አባሉ ዳግም እንዲወያይበት በማድረግ፣ መብቱንና ግዴታውን አውቆ 

በማህበሩ ዓላማ ዙሪያ ለመንቀሳቀስ የሚያስችል ግንዛቤ እንዲጨብጥ ተደርጓል፡፡ ወ/ሮ 

ፍሬወይኒ ማህበሩ ከማንኛውም የፖለቲካና የሀይማኖት ጣልቃ ገብነት ነፃ እንደሆነና ይህም 

በማህበሩ ደንብ እንደሰፈረ ለቤቱ ገልጸዋል፡፡ የማህበሩ አባላት ተደራሽነት ለማረጋገጥም 

ተጠሪነታቸው ለዋና ማህበሩ አመራሮች የሆኑ ሶስት አባላት የያዙ ንዑሳን ኮሚቴዎች 

በየካንቶኖቹ እንዲደራጁ ተደርጓል፡፡ 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለም የትግራይ ልማት ማህበር አመራር አባል የሆኑት ወ/ሮ አልታዩ 

በርሀ የትግራይ ልማት ማህበር የትግራይ ህዝብ የልማት አጋር በመሆን በርካታ ድጋፎች 

ማድረጉን በማስታወስ ማህበሩ ተጠናክሮ የጀመረውን ልማታዊ ድጋፍ ይቀጥል ዘንድ የማህበሩ 

አባላትና የልማት ደጋፊዎች የሚሳተፉበት አጠቃላይ ስብሰባ በቅርቡ እንደሚጠራ በመግለጽ 

አባሉ ከወዲሁ እንዲዘጋጅ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል፡፡ 

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቋሚ መልዕክተኛ ጽ/ቤትን በመወከል በስብሰባው የተገኙት አቶ ረዳኢ 

ግርማይ በትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የከተማ ልማት ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ 

አማካኝነት የተዘጋጀው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመኖሪያ 

ቤቶች ህብረት ሥራ ማህበር ፕሮግራም የቤት ፈላጊዎች የምዝገባ ማስፈጸሚያ መመሪያ 

በተመለከተ ገለጻ የሰጡ ሲሆን በሌሎች ክልሎች እና በፌ.ዴ.ራ.ል አስተዳደር ከተሞችም 

የተጀመሩ ጥረቶችን እና የተዘጋጁ የማስፈጸሚያ መመሪያዎች 

መኖራቸውን ካብራሩ 

በኋላ ገለጻ በተሰጠበት 

ሠነድ ላይ ዝርዝር 

ውይይት ተደርጓል፡፡ 

በሌሎች ክልሎችና 

የፌዴራል አስተዳደር 



ከተሞች በመኖሪያ ቤት  የህብረት ስራ ማህበራት ለሚመዘገቡ አባላትና ለየክልሉ ተወላጆች 

ተመሳሳይ ገለጻ ለመስጠትና ውይይት ለማካሄድ ፕሮግራም እንደተያዘ በወቅቱ ተገልጿል፡፡ 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለም በአገራችን ብሎም በክልላችን ምቹ የኢንቬስትሜንት 

አማራጮች መኖራቸውን በመግለጽ የዲያስፖራ አባላቱ በግል፣ በመደራጀት እና ሌሎች 

ኢንቬስተሮችን በመመልመል እንዲሳተፉ በመግለጽ ይህን እድል መኖሩን የሚያሳይ ዝርዘር 

የኢንቨስትሜንት መረጃ የያዙ ጽሁፎች ለተሰብሳቢው ተሰራጭቷል፡፡ 

 

በመጨረሻም “በሕገ መንግስታችን የደመቀ ኢትዮጵያዊነታችን ለህዳሴያችን” በሚል 

መሪ ቃል ለ9ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን አከባበር 

በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እ.ኤ.አ. ቅዳሜ ዲሴምበር 

13 ቀን 2014 ዓ.ም በጄኔቫ ከተማ ስለሚከበር በዚህ ህዝባዊ በዓል ተገኝተው በንቃት 

እንዲሳተፉ ጥሪ ተላልፏል፡፡ 


