
በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዓባይን ለመገደብ 

የሚገድባቸው ነገር እንደሌለ በተግባር አስመሰከሩ!  

                            

በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የሚኖሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚውል  የ151 ሺህ የኖርዌይ ክሮነር (498,000 ብር)  የሚያወጣ ቦንድ በመግዛት ለአገራቸው 

ልማት ያላቸውን ጽኑ እምነት በተግባር አረጋገጡ፡፡ 

እነዚሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን 

ምንም አይነት የፀረ-ሰላምና የፀረ-ልማት ሀይሎች 

አፍራሽ ሚና እንደሚይገድባቸውና በተጠናከረ 

መልኩ እንደሚቀጥሉ ገለፁ፡፡ 

በስዊድን ስቶክሆልም የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቆ/ጄ/ፅ/ቤት 

በኦስሎ ከሚገኙ በራሳቸው ተነሳሽነት ከተሰባሰቡ 

ኮሚኒቲ አባላት ጋር በመተባበር April 28, 2013 የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ኢትዮጵያውያንና 

ትውልደ ኢትዮጵያውያን  መጋበዙ ይታወቃል፡፡ የስብሰባው ዓላማ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ  

ቦንድ መሸጥና አገልግሎት መስጠት ነው፡፡ 

የተለያየ ዓላማ ያላቸው መቼም ቢሆን ለኢትዮጵያ በጎ ነገር የማይዋጥላቸው የተለመዱት ፀረ-ሰላምና ፀረ-

ልማት ሀይሎች የጥገኝነት ጥያቄ ለማሳካት  የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን በማደራጀት ስብሰባውን ለማደናቀፍ 

ቢሞክሩም ሳይሳከላቸው ቀርቷል፡፡   

 

የተቃውሞ ሰልፍ አድራጊዎቹ ከተፈቀደላቸው ክልል ውጭ ሰልፍ በማድረጋቸውና የአካባቢውን 



ማኅበረሰብ በማወካቸው የተነሳ እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ ፖሊስ አስራ አንድ ሰዎችን በቁጥጥር ስር 

ሊያውል ችሏል፡፡  የሀገሪቱ ሚድያዎችም ይህ ሰልፍ ህገ ወጥ ነው ብለው በማውገዝ ሰፊ ሽፋን 

ሰጥተውታል፡፡  

ሰልፈኞቹ ከፍተኛ የስነ ምግባር ጉድለት የተስተዋለበት ሰልፍ ቢያካሄዱም ፅ/ቤቱ ያቀደውን የህዳሴ ግድብ 

ገቢ የማሰባሰብ ተግባር ተጨማሪ መድረኮችን በመፍጠር የቦንድ ሽያጭ ተግባሩን አጠናክሮ በመስራት 

የ151 ሺህ የኖርዌይ ክሮነር (495,000 ብር) ገቢ ማሰባሰብ መቻሉ ትልቅ ስኬት ሲሆን ድጋፉን እስከ 

አሁንም  ድረስ እየቀጠለ ነው፡፡ 

 አገራችን በታሪኳ የአባይ ግድብን ለመገደብ ድህነቷን ማነቆ ከመሆን ውጪ የሌሎች ተፅእኖ እንዳላገዳት 

ሁሉ አሁንም ቢሆን ለህዳሴ ግድብ ገቢ የማሰባሰብ ተግባር በየትኛውም ጸረ-ልማት ሀይል አፍራሽ ተግባር 

እንደማይደናቀፍ ፅ/ቤቱ በአጽኖት ይገልጻል፡፡ ፅ/ቤቱ የአገራችን ልማት ለግል ጥቅም ሲባል አገርን 

ማተራመስ በሚመኙ ሀይሎች ምክንያት ለሰከንድ እንደማይገታና በኖርዌይ የተጀመረውን ኮሚኒቲውን 

የማስተባበር፣ በአገሩ ልማት ላይ እንዲሳተፍና  ተጠቃሚ እንዲሆን ግንዛቤ ለመፍጠር ተከታታይ ስራዎችን 

በተጠናከረ መልኩ እንደሚሰራ በአንክሮ ለመግለፅ ይወዳል፡፡  

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

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

ኮሚቴም የተቻለውን ዝግጅት በማድረጉና ሌላው ተሳታፊም በመደናገጥ ሳይበተን የመሰባሰቢያ ቦታዎችን 

በማስፋት ድጋፉን በሚያረካ መልኩ በመፈፀሙ የላቀ ምስጋናውን ያቀርባል፡፡ 

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ቆ/ጄ/ፅ/ቤት 

ስቶክሆልም 



የኢትዮጵያ እድገት ይፋጠናል፣ 

የታላቁ ህዳሴ ግድብም በህዝባችን ተሳትፎ እውን ይሆናል!!! 

 

 


