
 

አምባሳደር ነጋሽ ክብረት በስዊዘርላንድ ከሚገኙ የዲያስፖራ ማህበራት  

እና የህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክር ቤቶች አመራር አባላት ጋር ተወያዩ፡፡ 

 

 

 

የኢፌዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርና ቋሚ መልዕክተኛ ሆነው የተሸሙት ክቡር አምባሳደር ነጋሽ 

ክብረት አ.ኤ.አ. ማርች 28 ቀን 2015 በስዊዘርላንድ ተደራጅተው ከሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የዳያስፖራ 

ማህበራት አመራር አባላት እና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ኮሚቴ 

አባላት ጋር የትውውቅ ፕሮግራም አካሄዱ፡፡ 

 

በሚስዮኑ መሪ መኖሪያ ቤት በተካሄደው በዚህ የትውውቅ ፕሮግራም ወቅት“ መንግስት ባለሙሉ 

ስልጣን አምባሳደር እና ልዩ መልዕክተኛ አድርጎ ሲሾመኝ የዲያስፖራውን ማህበረሰብ በማሰባሰብ እና 

በማደራጀት የአገሩ ልማት ደጋፊና ተዋናይ እንዲሆን የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶች ነው የተሾምኩት” 

ብለዋል፡፡ ይህንን የመንግስትና የህዝብ ኃላፊነት ከናንተ ጋር በመሆን እንደማሳካውና ሁላችን ተባብረን 

የአገራችን ጥቅም እንደምናስጠብቅ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ብለዋል፡፡  በተጨማሪም ዲያስፖራው እውቀቱን፣ 

ሃብቱን እና ንብረቱን በትውልድ አገሩ ኢንቬስት እንዲያደርግ ምቹ የፖሊሲ ሁኔታ እንደተፈጠረ ገልጸዋል፡፡ 

በተለይም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ፖሊሲ በዳያስፖራ ተሳትፎ የረጅም ጊዜ ልምድ ያላቸው አገሮችን ልምድ 

በመውሰድና ከራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ በሰፊ አሳታፊነት የተዘጋጀና ዋና ዋና የዳያስፖራ 

ተሳትፎ ግቦችን መሠረት በማድረግ የተዘጋጀ ፖሊሲ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡ 



 

በመቀጠልም በ2007 በጀት ዓመት የዲያስፖራ ንቅናቄ ለመፍጠር የተዘጋጀው የሚስዮኑ ዕቅድ በአቶ 

ረዳኢ ግርማይ አማካኝነት ቀርቦ ከዲያስፖራው ማህበራትና ምክር ቤቶች አመራር አባለላቱ ጋር ዝርዝር 

ውይይት ከተደረገበት በኋላ ፀድቋል፡፡ የአመራር አባላቱ የዲያስፖራ ንቅናቄ መፍጠሪያ ሠነዱ ሙሉ በሙሉ 

በመቀበል ዲያስፖራው የአገሩ ልማት እና ሰላም ደጋፊ ሆኖ አንዲንቀሳቀስ ለማድረግ አበክረው እንደሚሰሩ 

ገልጸዋል፡፡ 

 

 

 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ በስዊዘርላንድ ደረጃ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር የማደራጀቱ አስፈላጊነት ላይ 

በዝርዝር በመወያየት ከሁሉም ማህበራት፣ ም/ቤቶችና ካንቶኖች የተውጣጣ አደራጅ ኮሚቴ ሰይመዋል፡፡ 

 

በየካንቶኖቹ የተደራጁ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ኮሚቴ 

አባላትም ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬት የሚያደርጉትን ድጋፍ በመቀጠል በስዊዘርላንድ 

ደረጃ አንድ የልዩ ገቢ ማሰባሰብያ ፕሮግራም በጋራ ለማካሄድ ተስማምተዋል፡፡ 

 



 
 

በመጨረሻም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር አደራጆች እና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

ልዩ የገቢ ፕሮግራም አዘጋጆች የራሳቸው ዝርዝር ዕቅድ በማዘጋጀት እና መደበኛ የግንኙነት ጊዜ በመወሰን 

ተልዕኮአቸውን ለማሳካት ሲንቀሳቀሱ የሚስዮኑ ድጋፍ እንደማይለያቸው በማረጋገጥ ስብሰባው በስኬት 

ተጠናቋል፡፡ 

 



 

በተመሳሳይ ሁኔታ እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 4 ቀን 2015 በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን በሙሉ በመሰብሰብ በ5ኛው የአገራችን ብሄራዊና ክልላዊ ምርጫ፣ በአዲስ አበባ እና በሌሎች 

ክልሎች የተዘጋጀውን የቤቶች ልማት መመሪያ እና ሚስዮኑ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ዙሪያ በሚስዮኑ መሪ 

መኖሪያ ቤት በሚገኘው የስብሰባ አዳራሽ በመገኘት ለመወያየት ዝግጅት ተደርጓል፡፡  በስዊዘርላንድ ነዋሪ 

ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በስብሰባው እንዲገኙ በዚህ አጋጣሚ ኤምባሲው 

ጥሪውን በድጋሚ አስተላልፏል፡፡ 

 

 


