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በቤልጄየም ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት የ6ኛ ዓመት የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ የምስረታ በዓል በድምቀት ተከበረ! 

 

እ.ኤ.አ. አፕሪል 22 ቀን 2017 ዓ.ም. በቤልጄም ነዋሪ የሆኑ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ 

አባላት በተገኙበት 6ኛው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በዓል በድምቀት ተከበረ፡፡ በበዓሉ የሀገራችን ወቅታዊ 

የፖለቲካ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ቀርቦ ውይይት የተካሄደ ሲሆን፣ በቤልጄየም የኢትዮጵያ ህዳሴ አስተባባሪ ምክር 

ቤት ዓመታዊ የስራ ሪፖርት ለአባላቱ አቅርቦ ውይይት ተካሄዷል፡፡ በቤልጄየም የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያዊያን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአሁኑ ወቅት የደረሰበት ደረጃና የህዝቡን ተሳትፎ በተመለከተ፣ 

በሀገራችን የተጀመረውን የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እና አጠቃላይ ህዳሴ ለማስቀጠል ሀገራችን እየተከተለች ያለውን የልማታዊ 

መንግስት ስርዓትና ፖለሲዎች፣ ባለፈው አንድ ዓመት ተከስቶ የነበረውን ችግር በዘላቂነት በጥልቅ ታሀድሶ መርህ ለመፍታት 

እና መንግስት እየወሰደ ባለው የሪፎርም ስራዎች እንዲሁም ወቅታዊ የጎረቤት ሀገራትና ሀገራችን ከኤርትራ ጋር ያለውን 

ግንኙነት አስመልክቶ የተሰጠውን ማብራሪያ መሰረት በማድረግ ውይይት አካሄደዋል፡፡ 

  

 

በበዓሉ ክቡር አምባሳደር ተሸመ ቶጋ በቤኔሉክስና ቦልቲክስ ሀገራት እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢፊዲሪ ልዩ 

መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሀገራችን እየተከተለችው ስለሚገኘው ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት 

ፖለሲዎች እና እስትራቴጅዎች ባለፉት አስራ አምስት ዓመታት በሀገራችን በተገኙት ሁለንተናዊ የልማት ውጤቶች እንዲሁም 

ባለፈው አንድ ኣመት በሀገራች ተከስቶ በነበረው ግርግር እና መንግስት የችግሮችን መንስኤ በጥናት በመለየት እየወሰዳቸው 
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ያለውን የሪፎርም ስራዎች በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በመግለጫቸው እንዳሉት 

ባለፉት አስራ አምስት ዓመታት ሀገራችን በኢኮኖሚ መስክ ባለ ሁለት አሃዝ እድገት ያስመዘገበች ሲሆን፣ ምንም እንኳን 

ሀገራችን ባለፈው አንድ ዓመት ችግር ቢከሰትም በዚህ ዓመት የኢኮኖሚ እድገቱ በስምንት ነጥብ አምስት ሊቀጥል 

እንደሚችል ትንበያዎች ያረጋገጡ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡ በውጭ ግንኙነት መስክ ሀገራችን በተከተለችው የተሳካ ፖለሲ 

አመርቂ ውጤቶችን እያስመዘገበች ሲሆን፣ ከኤርትራ ጋር ያለው ጉዳይ ሻቢያ አሁንም በሀገራችና በክልሉ የማተራመስና 

ከሽብርተኝነት ባህሪው ያልተላቀቀ ሲሆን፣ በሀገራችን በቀጣይ ልትከተለው በምትችለው ፖሊሲ ላይ ጥናት በማካሄድ 

የሁለቱን ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ሳይጎዳ በቀጣይ የምትከተለው ፖሊሲ ለመንግስት ቀርቦ የሚወሰን ይሆናል 

ብለዋል፡፡  

 

ክቡር አምባሳደሩ አያያዘውም ባለፈው አንድ ዓመት በሀገራችን በኦሮሚ እና አማራ እንዲሁም በደቡብ ክልሎች አንዳንድ 

አካባቢዎች ምንም አንኳን የማንነት፣ የድንበር ማካለል እና የአዲስ አበባ ማስተርፕላን እንደ መነሻ ምክንያት የቀረቡ ቢሆንም፣ 

መንግስት ባካሄደው ጥናት መሰረት በተለይም በሁሉም አካባቢዎች ለተነሱት ሰላፎችና ግርግር የመልካም አስተዳደር እጦት 

እና የመንገስት ስልጣን ለግል ጥቅም ማዋልና የወጣቱ ስራ አጥነት ችግረ እንዲሁም ምንም አንኳን ፖሊሲው እኩል 

የመልማት እድል የፈጠረ ቢሆንም፣ አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ፍታሀዊ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጉዳይ ዋና ዋና ችግሮች 

እንደሆኑ በጥናት የተለዩ ችግሮች መሆናቸውን አብራርተዋል፡፡ መንግስት ችግሩን ለመቆጣጠር ከዝህቡ ጋር በተለያየ ደረጃ 

በመወያየት ከሚኒስትሮች ካቢኒ ጀምሮ አስከ ታችኛው እርከን ድረስ እንደገና በማደራጀት የእርምት እርምጃዎችን የወሰደ 

ሲሆን፣  የነበረውን ችግር ለመቆጣጠር በህገ-መንግስቱ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ሁኔታዎች የተረጋጉመሆኑን 

አብራርተዋል፡፡  

አክለውም መንግስት ችግሩን በጊዜያዊ ሁኔታ ለመፍታት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ተግባራዊ እያደረገ እንደሚገኝና 

የሀገራችን ሰላምና መረጋጋት በአስተማማኝ ሁኔታ እንደተመለሰ ገልጸዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ታላላቅ ስብሰባዎችን 

በማካሄድ እና የተለያዩ ሀገራት የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት በማድረግ ላይ መሆናቸው የሀገራችን 
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ሰላምና ጸጥታ የተረጋገጋ መሆኑን እንደማሳያ አቅርበዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በርካታ 

እገዳዎችን ያነሳ ሲሆን፣ ከህዝቡ ጋር በመመካከር እና ጥናት በማካሄድ በተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ 

አዋጁ ለተጨማሪ አራት ወራት መራዘሙን ጠቁመው፣ የዲያስፖራ አባላቱ በሀገራችን ያለውን የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም 

በሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም ላይ በጋራ መቆም እንዳለባቸው አስገንዝበዋል፡፡ 

የዲያስፖራ አባላቱም በተሰጣቸው ሰፊ ማብራሪያ በማመስገን በተለይም መንገስት ኤርትራን በተመለከተ ሊከተለው 

በሚገባቸው ፖለሲ ላይ እንዲሁም በጋምቤላና በትግራይ ድንበር አካባቢ ያለው ህዝባችንና ህፃናት እየታፈኑ እንደሆነ፣ 

መንግስት ኤርትራን በተመለከተ ተመጣጣን የሚለው እርምጃ በአሁኑ ወቅት በተለይም በኤርትራ ላይ የውጭ ሀይሎች የአረብ 

ሀገራት እየገቡና ሻቢያ አቅም እያገኘ መሆኑ፣ ይህም ለሀገራችን የወደፊት ሰላምና ፀጥታ አደጋ መሆኑን መንግስት ትኩረት 

ሊሰጠው እንደሚገባ አብራርተዋል፡፡መንግስት ባለፉት ኣመታት በተለይ ከ1997 ምርጫ በኋላ በተከተላቸው የታሀድሶ 

ስራዎች ሀገራችን በርካታ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጦችን ያስመዘገበች እንደሆነ የኢኮኖሚ እድገት ሀቅ ማሳያ ነው፡፡ ነገር 

ግን አሁንም በተለይም ሙስና የስርዓቱ ፈታኝ የሆነ ችግር ሆኖ እንደቀጠለ መረዳት ይቻላል፡፡ ስለሆነም መንግስት ሙስናን 

በመከላከል ረገድ ከሌሎች ሀገራት ልምድ በመውሰድ አመርቂ ስራ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

መንግስት ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለውን ቀውስ ለመፍታት እየተከተለው ለው ውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ጥሩ ነው፡፡ ነገር ግን 

በሀገራችን ድንበር አካባቢዎች አሁንም የሰዎች፣ህጻናት እና የንብረት ዘረፋ በተመለከተ መንግስት መቆጣጠር መቻል አለበት 

የሚሉ ሀሳቦች ቀርበዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በዕለቱ በቤልጂየም ከአንድ ኣመት በፊት ተቋቋመው የኢትዮጵያዊያን ህዳሴ 

ምክር ቤት ሪፖርቱን ለተሰብሳቢዎች ያቀረበ ሲሆን፣ መሀበሩ ባለፈው  አንድ ዓመት እራሱን ከማስተዋወቅ ያለፈ ስራዎችን 

በተደራጀ መልኩ መስራት ያልቻለ መሆኑን እና በመድረኩ ምክር ቤቱ ራሱን የበለጠ በማስተዋወቅ እንዲሁም በቀጣይ 

ለሚጠራው ጠቅላላ ጉባኤ ሁሉም የዲያስፖራ አባላቱ ተገኝተው አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡  

 

ክቡር አምባሳደሩ ከዲያስፖራ አባላት ለተነሱ ሀሳቦች ሀገራችን ኤርትራ በተመለከተ በመንግስት በተጠናው ጥናት መሰረት 

ቀጣዩ ምን ይሆናል የሚለው መረጃ እንደሌላቸው እንዲሁም በድንበር አካባቢዎች ለተፈጠረው ችግር የደቡብ ሱዳን መንስት 

ተጠይቆ እጁ እንደሌሌበት ያረጋገጠ መሆኑን በመግለፅ በድንበር አካባቢ የሚገኙ አርብቶ አደር ማህበረሰብ በሁለቱም ሀገራት 

የተለመደ የዘረፋ ተግባራትን እየፈጸሙ መሆኑን በመጠቆ፣ መንግስት በቀጣይ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ጥረቱን አጠናክሮ 
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እንደሚቀጥል አብራርተዋል፡፡ አያይዘውም በሀገራችን የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እየሆነ 

እንደሆነ ይህም በተለይም ሀገር ወዳድ የሆነው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ግንባታ በተመለከተ እስከ አሁን በእውቀት፣ በጉልበትና በተለይም የህዳሴ ግድብ ቦንድ በመግዛት ያሳዩትን ተሳትፎ 

አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል፡፡ የዲያስፖራ አባላቱ በዕለቱ 114˒400 /አንድ መቶ አስራ አራት ሺ አራት መቶ/ ብር 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የቦንድ ግዢ በማከናውን ተሳትፎ አድርገዋል፡፡ ስለሆነም በዕለቱ 

የተካሄደውን የ6ኛ ዓመት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በዓል በተመለከተ የተዘጋጀውን ሪፖርት የላክን መሆኑን 

እንገልፃለን፡፡ 

           

ከሠላምታ ጋር 

 

ባንቲሁን ጌታሁን  

አማካሪ I 

 

 

 
 
 

 


