
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ-ጉባዔ የተመራው የልዑካን 

ቡድን በስዊዘርላንድ ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን በአገራችን 

ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተወያዩ 

 

 

 መጋቢት 12 ቀን 2006 ዓ.ም. በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚስዮኑ መሪ መኖሪያ ቤት 

በመሰባሰብ በኢፌዲሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ የተከበሩ አቶ ካሳ 

ተ/ብርሃን ከተመራው የልዑካን ቡድን ጋር በአገራቸው ወቅታዊ ጉዳዮች 

ላይ ዝርዝር ውይይት አካሂደዋል፡፡  

 

 በተከበሩ አፈ-ጉባኤው የተመራው የኢፌዲሪ ፌዴሬሽን ም/ቤት እና 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት 130ኛ የInter-Parliamentary Union 

ጉባዔ ለመሳተፍ ከመጋቢት 5-13 ቀን 2006 በጄኔቫ የነበራቸውን የስራ 

ቆይታ አጋጣሚ በመጠቀም የተደረገ የዲያስፖራ ስብሰባ ነው፡፡  

 



 በዚህ የዲያስፖራ ስብሰባ ቁጥሩ ከ150 በላይ ኢትዮጵያዊ የተገኘ 

ሲሆን የተከበሩ አቶ ካሳ ተ/ብርሃን የኢፌዲሪ ፌዴሬሽን ም/ቤት አፈ-ጉባኤ፣ 

የተከበሩ አቶ አስመላሽ ወ/ስላሴ የኢፌዲሪ ጠ/ሚ/ር የህግ ጉዳዮች ልዩ 

አማካሪ ሚኒስትር ዴኤታና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና 

አስተዳደር ጉዳዮች ሰብሳቢ፣ ክቡር አምባሳደር ምኒልክ አለሙ ጌታሁን 

በጄኔቫ የኢፌዲሪ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደርና ቋሚ መልዕክተኛ ተራ 

በተራ አገራችንና አካባቢያችን በተመለከቱ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ 

ዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

 

 
 

 በተለይም ከኢትዮጵያውያኑ የተነሱ ጥያቄዎችን መሠረት በማድረግ 

በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት አተገባበር፣ ከተጎራባች አገሮች ጋር 

ስላሉን የወሰን አከላለል ጉዳዮች፣ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

እና በዚህ ረገድ በግብጽ በኩል የሚጠበቅ እንቅስቃሴና የኢትዮጵያ 

ዝግጁነት፣ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በመቃወም 

የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውያን በተመለከተ ስላለው አሰራር፣ የሃብት ክፍፍል 



በተመለከተ ሁሉም በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት የኢኮኖሚ ፖሊሲ እና 

ተጨባጭ ውጤቱ፣ ስለሙስና አደገኝነት፣ ስለ የመኖሪያ ቤት አቅርቦት 

ወዘተ… ዝርዝር ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ 

 

 በዚህ አጋጣሚ በጄኔቫ፣ በሎዛንና በዙሪክ ካንቶኖች የተደራጁ የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤቶች 

በየካንቶኖቻቸው ካሁን በፊት ልዩ የገቢ ማሰባሰብያ ፕሮግራም በማካሄድ 

ላደረጉት የላቀ አስተዋጽዖ በሚስዮኑ የተዘጋጀ የምስጋና ሰርቲፊኬት 

በኢፌዲሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ክቡር አቶ ካሳ ተ/ብርሃን እጅ 

ተሰጥቷል፡፡ ክቡር አፈ-ጉባኤው ኢትጵያውያን በዚህ መልክ ተደራጅተው 

አገራቸውን መርዳት መቻላቸው የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ እውን 

እንደሚሆን ትልቅ ማሳያ እንደሆነ ለኢትዮጵያውያኖቹ አረጋግጠውላቸው፣ 

ወደፊትም በዚህ መልክ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

 በመጨረሻም ከዲያስፖራ አባላቱ ሁለት ጠቃሚ ማሳሰብያዎች 

ቀርቧል፡፡ የመጀመሪያው በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን 



በተወላጅነት (በየክልላቸው)፣ በልማት ማህበራት፣ በሙያ ማህበራት ወዘተ… 

የተደራጁ ቢሆንም አንድ ወጥ የሆነ አገራዊ አደረጃጀት ስለሚያስፈልግ 

በቅርቡ በስዊዘርላንድ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ለመመስረት፡፡ 

ሁላችን እናስብበት በማለት ሃሳብ ቀርቧል፡፡ 

 

 በመቀጠልም ከሐምሌ ወር 2006 ጀምሮ ለአንድ ወር የሚቆይ 

የ2014 ትግራይ ዓለም አቀፍ ፌስቲባል በመቀሌ ከተማ ስለሚካሄድ የክልሉ 

ተወላጆችና ፍላጎት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዲሳተፉ ጥሪ 

ቀርቧል፡፡  

 

 በዚህ አጋጣሚ የግንቦት 20 በዓል ምክንያት በማድረግ 

ተቀማጭነታቸው ጄነቫ ከሆኑ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር 

በመተባበር  በሰኔ ወር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ የኢትዮጵያ 

የባህል ኤግዚቢሽን እንደሚካሄድ በመግለጽ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል፡፡ 

 

 ይህ በእንዲህ እንዳለም በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ የኦሮሚያ ክልል 

ተወላጆች መጋቢት 6 ቀን 2006 ዓ.ም. በሚስዮኑ ጽ/ቤት በመሰብሰብ 

በኦሮሚያ ልማት በማህበር ስር ተደራጅተው የክልላቸው ልማት ማገዝ 

በሚችሉባቸው አማራጮች ላይ ዝርዝር ውይይት አካሂደዋል፡፡ 

 

 በውይይቱ ወቅት የኦሮሚያ ክልል የንግድ እና የገበያ ልማት ቢሮ 

ዋና ሃላፊና በኢፌዲሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ-መንግስትና የክልሎች 

ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበር የተከበሩ አቶ ለማ መገርሳ እና በኢፌዲሪ 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት የመከላከያና የደህንነት 

ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ም/ሊ/መንበር የተከበሩ አቶ ተክሌ ተሰማ በራሞ 

ተገኝተዋል፡፡ ክቡራን የምክር ቤቶቹ አባላት በስብሰባው ለተገኙ የክልሉ 



ተወላጆች በኦሮሚያ ክልል ብሎም በአገራችን እየተመዘገበ ስላለው ፈጣን 

የልማት ዕድገት ዝርዝር ማብራርያ ሰጥተዋል፡፡ በተለይም በኦሮሚያ ክልል 

እየተመዘገበ ያለውን የልማት ዕድገት የህዝብ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ላይ 

በሰጡት ገለጻ የኦሮሚያ ክልል እድገት ማለት ከህዝብ ብዛቱና ከቆዳ ስፋቱ 

አንጻር ሲታይ የአገሪቱ እድገት ማዕከል እንደሆነም አስረድተዋል፡፡ በዚህ 

ላይ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች በኦሮሞ ልማት 

ማህበር ስር በመሰባሰብ በክልላቸው ሁለንተናዊ ለውጥ ላይ የሚያደርጉት 

ተሳትፎ አበረታች እንደሆነ አስረድተዋል፡፡   

 

በመጨራሻም በስዊዘርላንድ ነዋሪ የሆኑ የክልሉ ተወላጆች በልማት 

ማህበር ተደራጅተው የክልላቸውን ብሎም የአገራቸውን ልማት ለመደገፍ 

እንዲችሉ የኦሮሞ ልማት ማህበር አደራጅ ኮሚቴ ተሰይመዋል፡፡ 

 

     

        


