
የደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ከሎስ አንጀለስ 

ከተማ የዳያስፖራ አባላት ጋር ያደረጉት ውይይት አደረጉ  
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የደቡብ ብሄሮች ፣ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት  ፕሬዚዳንት ክቡር 

አቶ ደሴ ዳልኬ የተመራ የልዑካን ቡድን ነሃሴ 13 ቀን 2009ዓም የሎስ አንጀለስ 

የኢፌዲሪ ቆንስላ ጄኔራል ፅ/ቤት ባዘጋጀው መድረክ ላይ በመገኘት በሎስ አንጀለስ 

ከተማና እና ሌሎች አጎራባች ከተሞች ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን የክልሉ ተወላጆች ጋር ውይይት አድርጓል፡፡ 

በውይይቱ መክፈቻ ስነስርዓት ላይ በሎስ አንጀለስ የኢፌዲሪ ቆንስላ ጄኔራል ፅ/ቤት 

ቆንስል ጄኔራል አቶ ብርሀነ ኪዳነማሪያም ባደረጉት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር 

በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች እና ሕዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ርእሰ ብሄር 

የተመራው ልዑካን ቡድን በአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ውስጥ ነዋሪ የሆኑ የማህበረሰቡን 

አባላት ለማወያየት መምጣቱን አመስግነው የክልሉ ተወላጅ የዳያስፖራ አባላትም ቆንስላ 

ጄኔራል ጽ/ቤቱ ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት በውይይቱ ላይ ለመሳተፍ መታደማቸውን 

በማድነቅ ውይይቱን አስጀምረዋል። 



 

በውይይቱ ላይ በሎስ አንጀለስ፣ ፊኒክስ ፣ ሳንሆዜ፣  ሳንዲያጎ እና ሌሎች ከተሞች ነዋሪ 

የሆኑ በርካታ  የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት የተሳተፉ ሲሆን ክቡር ፕሬዚዳንቱ በወቅታዊ 

ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እና በክልሉ እየተካሄዱ ባሉ ፈርጀ ብዙ የልማት ፣የዴሞክራሲ እና 

የሰላም ግንባታ እንቅስቃሴዎች ላይ ለማህበረሰቡ ሰፊ ገለፃ አድርገዋል ፣ ከዳያስፖራ 

አባላቱ ለተነሱ ጥያቄዎችም መልስ ሰጥተዋል፡፡ 

የክልሉን የልማት እንቅስቃሴ እና ለዳያስፖራው እየተደረጉ ያሉ ማበረታቻዎችን 

በተመለከተ በክልሉ የዳያስፖራ ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ዘላለም አስራት በቀረበው ገለፃ 

እንደተብራራው ክልሉ  በውጭ ሐገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን የሚሳተፉባቸውን እና ተጠቃሚ የሚሆኑባቸውን በርካታ ምቹ ሁኔታዎች 

እና የልማት መርሃ ግብሮች መቅረፁን አብራርተዋል። ከነዚህ መካከል በክልሉ ዋና ከተማ 

ሐዋሳ የተዘጋጀው የዳያስፖራ መንደር ሲሆን የዳያስፖራው አባላት በዚህ ልዩ በሆነው 

መንደር የመኖሪያ ቤታቸውን ቀልሰው መኖር እንደሚችሉ ገልፀዋል። ከዚህ በተጨማሪ 



በክልሉ በየደረጃው ባሉ የዞን ማዕከላት እና ከተሞች የዳያስፖራ ጽ/ቤቶች ተደራጅተው 

ለዳያስፖራው አባላት ድጋፍ ለመስጠት እና የዳያስፖራውን በልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎች 

ሲሳተፍ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሳለጥ በቂ ዝግጅት መደረጉን አብራርተዋል፡፡ 

 

በተለይም የዳያስፖራው አባላት በመደራጀትም ሆነ በግላቸው ወይም ከሌሎች ሐገሮች 

ባለሐብቶች ጋር በመሆን በተቀናጀ የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ዞን ውስጥ በተለያዩ 

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች መሰማራት እንደሚችሉ ለዚህም መንግስት ብድር ከማመቻቸት 

ጀምሮ ለአስራ አምስት ዓመታት ከገቢ ግብር እፎይታ  በመስጠት እና በሌሎች በርካታ 

መንገዶች ባለሀብቱን ለማበረታታት ያዘጋጃቸውን ፓኬጆጅ ለተሳታፊዎቹ ገልፀዋል፡፡ 

የውይይቱ ተሳታፊ የነበሩ የዳያስፖራ አባላት በበኩላቸው ለክልሉ ፕሬዚዳንት በተለያዩ 

ጉዳዮች ዙሪያ በተለይም በመልካም አስተዳደር መጓደል፣ በሙስና እና ተያያዥ ችግሮች 

እዲሁም በፖለቲካዊ ችግር አፈታት ዙሪያ ሂሳዊ ጥያቄዎችን በማንሳት ማብራሪያ 

የተሰጣቸው ሲሆን፣ የክልሉ  መንግስት በብዙ ዘርፎች እያደረጋቸው ያሉ የልማት እና 



የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ አሰጣጥ ላይ የታዩ በጎ ጅምሮችን አጠናክሮ 

እንዲቀጥል ማሳሰቢያ ሰጥተዋል፡፡ 

 

ክቡር ፕሬዚዳንቱ በበኩላቸው ዳያስፖራው አባላት ዞሮ መግቢያቸው ሀገራቸው እንደሆነ፣ 

የክልሉ መንግስት ከዳያስፖራው አባላት ጋር የጀመረውን ውይይት እና መደጋገፍ 

አጠናክሮ እንደሚቀጥል፣ ለዚህም ከክልሉ ተወላጅ የዳያስፖራ አባላት ጋር  ተቀራርቦ 

መስራት እንደሚገባ መግባባት ላይ መደረሱን አፅንዖት ሰጥተው ውይይቱን ደምድመዋል፡፡ 

በመጨረሻም የክልሉ ፕሬዚዳንት በተገኙበት በሎስ አንጀለስ እና አካባቢው ከተሞች ነዋሪ 

የሆኑትን የክልሉን ተወላጅ የዳያስፖራ አባላት የሚያስተባብሩ ዘጠኝ አባላት ያሉት 

አስተባባሪ ኮሚቴ ተመስርቶ ስብሰባው ተጠናቋል። 



 


