
ክቡር አምባሳዯር ሙለጌታ ከሉሌ የሹመት ዯብዳቤያቸውን ሇማዳጋስካር መንግስት 

አቀረቡ 

ተቀማጭነታቸው በዯቡብ አፍሪካ የሆኑት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሌዩ መሌዕክተኛና 

ባሇሙለስሌጣን አምባሳዯር ክቡር አምባሳዯር ሙለጌታ ከሉሌ በማዳጋስካር የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሌዩ መሌዕክተኛና 

ባሇሙለስሌጣን አምባሳዯር ሆነው የተሾሙበትን የሹመት ዯብዳቤያቸውን ሇማዳጋስካር ፕሬዚዳንት Mr. 

Hery Rajaonarimampianina  አቀረቡ፡፡ አዲስ ተሿሚው አምባሳዯር ሙለጌታ ከሉሌ የሹመት 

ዯብዳቤያቸውን ባሳሇፍነው ሳምንት ዕሮብ ቀን (July 8, 2015) ሇማዳጋስካር ፕሬዚዳንት ባቀረቡበት ወቅት 

አገራችን የተያያዘችውን የሌማትና የመሌካም አስተዳዯር ግንባታ እንቅስቃሴ ሂዯትን ያብራሩ ሲሆን የኢ.ፌ.ዲ.ሪ 

መንግስት እና ህዝብ የጣሇባቸውን ኃሊፊነት ሇመወጣትና የሁሇቱን አገራት የመንግስት ሇመንግስትና የህዝብ 

ሇህዝብ ግንኙነት ሇማጠናከር እንዯሚጥሩ ቁርጠኝነታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ 

የማዳጋስካር ፕሬዚዳንት በበኩሊቸው ኢትዮጵያ የተያያዘችው የሌማት እና የመሌካም አስተዳዯር 

እንቅስቃሴዎችና በአጭር ጊዜ እያስመዘገበች ያሇችው ውጤት በምሳላነት እንዯሚጠቀስ ገሌፀው፣ አምባሳዯር 

ሙለጌታ በማዳጋስካር የሚኖራቸው የሥራ ዘመን የተሳካ እንዲሆንሊቸው መሌካም ምኞቻቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ 

በተያያዘ ዜናም በማዳጋስካር የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባሇሙለስሌጣን አምባሳዯር ሙለጌታ ከማዳጋስካር ውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር ሚኒስትር Ms Béatrice Atallah ጋር የሁሇቱ አገራት ግንኙነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ሊይ 

መክረዋሌ፡፡ በርካታ የአፍሪካ አገራት ከቅኝ ግዛት ነፃ ሇመውጣት ጥረት በሚያዯርጉበት ወቅት ኢትዮጵያ 

የነበራት ሚና የሊቀ እንዯነበር ሚኒስትሩዋ ጠቅሰው በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያ በክፍሇ አህጉሩም ሆነ 

በቀጠናው ያሊት ተዯማጭነት የሊቀ መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 

አምባሳዯር ሙለጌታ በበኩሊቸው ኢትዮጵያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን (GTP) እውን ሇማድረግ 

እያዯረገች ያሇችውን እንቅስቃሴ አብራርተው ፣በአሁን ግዜ ሁሇተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ሇማዘጋጀት ከህዝብ ጋር ምክክሮች እየተዯረጉ እንዯሆነ ገሌጸውሊቸዋሌ፡፡ በውጭ ግንኙነት መስኩ ሀገራችን 

በዯቡብ ሱዳንና በሶማሉያ ፀጥታ እና ሰሊም እንዲሰፍን በዓሇምአቀፍ የመንግስታቱ ድርጅት እና በአፍሪካ 

ህብረት እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ የተወሰኑትን ውሳኔዎች ሇማስፈፀም ትሌቅ 

ጥረት እያዯረገች እንዯሆነ ገሌፀዋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ በታሊቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሚፈጠሩ 



ማናቸውም ሌዩነቶች ከተፋሰሱ አገራት ጋር ምክክር እያዯረገች እንዯሆነ እና የግድቡ ግንባታ ሇክሌሊዊ ውህዯት 

እና ሇጋራ ተጠቃሚነት የሚኖረው አስተዋዕጾ ከፍተኛ እንዯሆነ አስረድተዋሌ፡፡  

 

አምባሳዯሩ ከማዳጋስካር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ 

Ms Béatrice Atallah ጋር ምክክር ሲያዯርጉ 

ከማዳጋስካር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

የዓሇምአቀፍ ትብብር ዋና ዳይሬክቶሬት 

ሰራተኞች ጋር በሁሇቱ አገራት መካከሌ ትብብር 

ሉያዯርጉ በሚችለባቸው ጉዳዮች ሊይ ምክክር 

ሲዯረግ 

አምባሳዯር ሙለጌታ ከማዳጋስካር የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር የዳያስፖራ ዋና ዳይሬክቶሬት (ከአንድ 

ወር በፊት የተቋቋመው) ዳይሬክተር ጋር 

የሌምድ ሌውውጥ ምክክር ሲያዯርጉ 


