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 የኢትዮጵያ ዳይስፖራ ፓናል ውይይት በኒውዮርክ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተካሄደ!  

 

ከ200 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልድ ኢትዮጵያዊያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት 

በዳያስፖራ ፖሊሲና ኢንቨስትመንት እድሎች ላይ የፓናል ውይይት እ.ኤ.አ ኖቨምበር 9 ቀን 2014 ዓ.ም 

ተካሂዷል። በፓናል ውይይቱም ክቡር የውጭ ጉዳይ ሚስትር ዴኤታ ዶ/ር ይናገር ደሴ ተገኝተው 

የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል።  

ክቡር ሚኒስትር ዴኤታው በንግግራቸው በኒውዮርክ ፣ኒውጄርሲና ኬኔቲኬት አከባቢ በሚኖሩ 

ኢትዮጵዊያን የተመሰረተው የኢትዮጵያ ህዳሴ ምክር ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ባዘጋጀው የፓናል ውይይት 

መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ለማድረግ እድሉን በማግኘታቸው የተሰማቸውን ልባዊ ደስታ ገልጸዋል። 

በመቀጠልም ዲያስፖራው በፖሊሲ እና በኢንቨስትመንት እድሎች ላይ ተገቢውን ግንዛቤ በመጨበጥ 

በአገሩ ልማት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ለማድረግ ይህንን የውይይት መድረክ ከEthiopian Diaspora 

Business Forum እንዲሁም ኒውዮርክ ከሚገኘው ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቋሚ መልእክተኛ ጽ/ቤቱ ጋር በመቀናጀት 

ላዘጋጁት የህዳሴ ምክር ቤት አባላት የላቀ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።  

መንግስት ዳያስፖራው በአገሩ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርገውን 

ተሳትፎ የበለጠ ለማጠናከር ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። ከዲያስፖራው ጋር 

የሚሰሩ ስራዎችንም በተደራጀ አኳኋን ለማስተባበር እና ለመምራት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዳያስፖራ 

ተሳትፎ ዳይሬክተር ጄኔራል እና በየሚሲዮኖቹ የዳያስፖራ ጉዳዮችን የሚከታተል የስራ ዘርፍ በማቋቋም 

እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ መሆኑንም ጠቅሰዋል።  

በተለይም መንግስት ይህን ዓመት የዳያስፖራ አመት ብሎ በመሰየም ከዲስፖራው ጋር የሚሰሩ 

ስራዎችን የበለጠ ለማጠናከር እንዲረዳ ስለዲያስፖራው የተሟላ መረጃ በማሰባሰብ እና የዲያስፖራ 

ማፒንግ ስራ በመስራት እንዲሁም አስፈለጊውን ወቅታዊ መረጃ በመስጠት እና ዲያስፖራው በአገሩ ጉዳይ 

ላይ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ እንዲያደርግ ለማስቻል በእቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን 

ተናግረዋል።  



በዳያስፖራው በኩልም በተወሰነ መልኩ በአገሪቱ የኢንቨትመንት እንቅስቀሴዎች ላይ ተሳትፎ በማድረግ 

የስራ እድል በመፍጠርና ለራሳቸውም ተጠቅመው አገራችንም ከድህነት ለመላቀቅ የሚታደገርገውን 

እንቅስቃሴ በማገዝ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን መልካም ጅምር የበለጠ በማጠናከር ሌሎችም በተለያዩ 

የኢንቨስትመንት መስኮች እና የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ በመሳተፍ ለአገራቸው ልማት የበኩላቸውን 

ድርሻ እንደሚወጡ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል።  

   

ቀደም ባሉት ዓመታት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚዋ እጅግ የደከመ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በመሠረተ 

ልማት፣ በሴቶችና ህፃናት ጤና የመጨረሻ ደረጃ ላይ የምትገኝ፣ የህዝቦች መሠረታዊ መብቶች ያለምንም 

ጥያቄ የሚረገጥባት፣ በእርስ በእርስ ጦርነት የተዳከመች አገር ነበረች ፡፡ በእነዚህ ዓመታት አገራችን 

የረሃብ፣ የጦርነት፣ የችግርና የድንቁርና ምሳሌ ሆና መታየቷ የሁላችንንም ስሜት እየጎዳ መቆየቱ ግልጽ 

ነው፡፡  

አገራችንን ከዚህ አሳፋሪ ሁኔታ ለማላቀቅ ባለፉት ሃያ ሦስት ዓመታት በርካታ ምዕራፎችን 

ማለፋችን አስታውሶ ዛሬ ኢትዮጵያ ህዝቦቿ በመፈቃቀድ እና በመከባበር የሚኖሩባት፣ የጋራ ፖለቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመገንባት ቀን ከሌት የሚተጉባት አገር ሆናለች ሲሉ ተናግረዋል፡፡ በተለይ 

ባለፉት ዓመታት የተመዘገቡ ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በመሠረተ ልማት፣ 

በመልካም አስተዳደር እንዲሁም በሌሎች መስኮች የታየው እመርታ የአገራችንን ገጽታ ትርጉም ባለው 

መልኩ እየቀየረ እንደሆነ መገንዘብ እንደሚቻል አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህዳሴ 

ምልክት፣ ከዓለም አሥር ፈጣን አዳጊ አገሮች አንዷ፣ የምዕተ ዓመቱን ግቦች በአብዛኛው ከሚያሳኩ ጥቂት 

ከሰሃራ በታች ከሚገኙ አገሮች መካከል ቀዳሚዋ ተጠቃሽ አገር መሆኗን ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ከታወቁ 

ሚዲያዎች መስማት የተለመደ እየሆነ መምጣቱንም ጠቅሰዋል።  

አገራችን በኢኮኖሚው ፣በማህበራዊ እና በፖለቲካው መስክ ጉልህ ውጤቶች እያስመዘገበች 

የምትገኝ ቢሆንም ፣ የአገራችን መለወጥ የማያስደስታቸው ኃይሎች የሚያደርጉት ፈታኝ እንቅስቃሴ 

አሁንም የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ርብርብ የሚሻ ጉዳይ ነው ሲሉ አስረድተዋለ። ስለሆነም ዲያስፖራው 

የእነኚህን አፍራሽ ኃይሎች እንቅስቃሴ ለመግታት በጽናት መታገል የሚጠበቅበት መሆኑን ገልጸዋል።  



አገራችንም የጀመረችው የህዳሴ መንገድ ስኬታማ እንደሚሆን የሚያሳዩ ተጨባጭ ምልክቶች 

በመታየት ላይ ናቸው በማለት፣ የታላቁ የህዳሴ ግድብና ሌሎች የኃይል ማመንጫ ግድቦች፣ በበርካታ ሺህ 

ኪሎሜትሮች የሚቆጠሩ መንገዶችና የባቡር ሃዲዶች እንዲሁም ከአሥር በላይ የሚሆኑ የስኳር፣ 

የማዳበሪያ ፋብሪካዎችና ሌሎች የመሠረተ ልማት ግንባታዎች አገራችን የኢኮኖሚ መዋቅር ሽግግር 

በማምጣት በ2025 መካከለኛ ገቢ ወዳላቸው አገሮች ጐራ ለመቀላቀል የያዘችውን ራዕይ ለማሳካት 

እንደሚረዱ እንደሆኑ ሚኒስትሩ ገልጸዋል፡፡ እነዚህን የተጀመሩ የልማት እንቅስቃሴዎችን ከዳር በማድረስ 

አገራችን ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለማላቀቅ የሁላችንን ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵዊያንን ጥረት 

የሚጠይቅ መሆኑን አረጋግጠዋል።  

በማስከተልም እስካሁን ባለው ሁኔታ የዳያስፖራው ተሳትፎ በኢንቨስትመንት፣ በእውቀትና 

በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የአገራችንን የወጪ ምርቶች በማሻሻጥ እና የቱሪዝም ሃብቶቻችንን በማስተዋወቅ፣ 

ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ቦንድ በመግዛትና ስጦታ በመስጠት እንዲሁም በአገር ገጽታ ግንባታ ዙሪያ 

እያደረገ ያለውን አበረታች እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።  

ይህን ተከትሎ የቀረበውና ብዙ ትኩረት የሳበው በጤና ጉዳይና በቴክኖሎጂ ላይ ያተኮረና በርካታ 

ፕሮፌሽናሎችን ያሳተፈ የፓናል ውይይት ሲሆን፣ ፓናሊስቶቹም ዶ/ር ሰናይት ፍሰሀ፣ አቶ ባህሉ አሰፋ፣ 

ዶ/ር ተመስገን ማርቆስ፣ ፕሮፌሰር ሰሎሞን ነጋሽ እና አምባሳደር ብሩክ ደበበ  ናቸው።በአገራችን በጤና 

ዘርፍ እየተካሄደ ስለአለው እንቅስቃሴ ሰፋ ያለ ገለጻ እና ልምዳቸውን ያካፈሉት በአገራችን የህክምና 

ከተማ(Medical City) በመገንባት ኢንቨስትመንት ስራ ላይ የተሰማራ የኢትዮ-አሜሪካን ግሩፕ አባል 

የሆኑት ዶ/ር ሰናይት ፍሰሀ ናቸው።  በቴክኖሎጂ ዘርፍ በWind Energy and ICT ላይ ገለጻ በማድረግ 

በአገር ቤት ገብተው እያደረጉ ያለውን ልማት ተሳትፎ ልምዳቸውን ያካፈሉት ደግሞ ኢንጂኔር ባህሉ 

አሰፋ፣ዶ/ር ተመስገን ማርቆስ እና ፕሮፌሰር ሰለሞን ነጋሽ ናቸው። Leather Industryን አስመልክቶ  

እየተከናወነ ያለውን ስራ ሰፋ ያለ ልምዳቸውን ያካፈሉት ደግሞ  አምባሳደር ብሩክ ደበበ ናቸው፡፡ ከዚያ 

ቀደም ብሎ በሁለት የኒውዮርክ ሚሽን ዲፕሎማቶቻችን በኢትዮጵያ ስለአለው የኢንቨስትመንት እድሎችና 

እና በዳያስፖራ ፖሊሲ ላይ ገለጻ አቅርበዋል።  

 

በፓናሉ ውይይት ተሳታፊዎች በቀረበው ገለጻ ሰፋ ያለ የሀሳብ ልውውጥ በረጋ መንፈስና ጨዋነት 

በተሞላበት ሁኔታ ሊካሄድ ችሏል። ከተሳትፎ አኳያና በውይይቱ ላይ ከተነሱ ጠቃሚ ሀሳቦች በመነሳትና 

ባጠቃላይ የስብሰባውን ተሳታፊዎች Civility ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት፣ ስለስብሰባው ለማለት 

የሚቻለው በጣም የተሳካና አስደሳች እንደነበር ነው። የፓናል ውይይቱ የዳያስፖራ አባላትን በዳያስፖራ 

ፖሊሲና የአገራችን ኢንቨስትመንት እድሎች ላይ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የታሰበውን ከማሳካት አንጻር ግቡን 



የመታ ሲሆን በተለይም ፓናሊስቶች ያካፈሉት ልምድ በዳያስፖራው ዘንድ ከፍተኛ መነቃቃትና 

አድናቆትን ያተረፈ ሆነው ተገኝተዋል። 

በመጨረሻም የህዳሴ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ባደረጉት የመዝጊያ ንግግር ውይይቱ 

ውጤታማና በታቀደው መልኩ መጠናቀቁን በመግለጽ፣ ዲያስፖራው በፓናል ውይይት ወቅት መግባባት 

በተደረሰባው ጉዳዮች የሚያጋጥሙ ችግሮችንና እንቅፋቶችን በጋራና በግል በመጋፈጥ መፍተሄ 

ለመስጠትና የበኩሉን ድርሻ መወጣት፣ እንዳለበት ገልጸው የፓናል ውይይቱ ተጠናቋል።  

 

የትራ-ይስቴት የኢትየጵያ ህዳሴ ምክር ቤት 

 

 

 

 

 


