
የኢትዮጵያ እና የአውሮፓ ፓርላማ የወዳጅነት ኮሚቴ ተቋቋመ፣

የካቲት  24  ቀን  2008  ዓ.ም.  በአውሮፓ ፓርላማ እና በኢትዮጵያ መካከል

የወዳጅነት  ኮሚቴ  ተቋቋመ፡፡  በአውሮፓ  ፓርላማ  የቤልጀም  ፓርላማ  ተመራጭና

የኢትዮጵያ የረዥም ጊዜ ወዳጅ በሆኑት በተከበሩ ሊዊ ሚሺል አስተባባሪነት በርካታ

የህብረቱ የፓርላማ አባላት፣ በቤልጄየም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ክፍል ሃላፊ፣

በቤልጅየም የኢትዮጵያ ወዳጆች፣ ክቡር አቶ ተስፋየ ዳባ በኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች

ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ እና  መከላከያ ጉዳዮች ቀሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ የአፍሪካ፣

ፓሲፊክ እና ካሪብያን ምክትል ሴክሬታሪ ጄኔራል እንዲሁም የኢጋድ አምባደሳሮች

በተገኙበት  የኢትዮጵያ  እና  የአውሮፓ  ፓርላማ  የወዳጅነት  ኮሚቴ  ተቋቁሟል፡፡

በምስረታው ወቅት የተከበሩ ሊዊ ሚሺል እንደገለፁት ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አስርት

ዓመታት በአፍሪካ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ፣ በርካታ ዜጎችን ከድህነት

እንዲወጡ ያደረገች እና ድህነትን ለማጥፋት ጥረት በማድረግ ላይ ያለች ጠንካራና

ቁርጠኛ አመራር ያለባት ሀገር ስትሆን፣ ሀገሪቱ በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በአህጉር

ደረጃ፣ ሰላምና ፀጥታን በማስከበር ረገድ ግንባር ቀደም ሚና በመጫወት ላይ ያለች

ሀገር ነች   ብለዋል፡፡ በዚህ አጋጣሚም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ መለስ ዜናዊ

ለነበራቸው ራእይ እና ክቡር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ደግሞ የኢትዮጵያን እድገት

ለማስቀጠል እና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ ለሚያደርጉት ከፍተኛ

ትግል ምስጋናቸው በማቅረብ ለወደፊቱም የኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ወዳጅ ሆነው

እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል፡፡ 

1



 የተከበሩ  ሊዊ  ሚሺል  በንግግራቸው  አክለውም  በአሁኑ  ወቅት  የአውሮፓ

ህብረትና የኢትዮጵያ ግንኙነት እስትራቴጅክ ፓርትነርሺፕ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፣

ሁለቱም አካላት በክልሉ ብሎም በአፍሪካ ሰላምና ፀጥታ በማስከበርና ሽርተኝነትን

በጋራ  በመዋጋት፣  በስደተኛ አያያዝና  ህገ-ወጥ  ስደተኞችን በመቆጣጠር እንዲሁም

በአየር ንብረት ለውጥና በሌሎች ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በመመካከር በመስራት

ላይ  ሲሆኑ፣  ይህ   የወዳጃነት  ኮሚቴ   ግንኙነቱን  የበለጠ  ለማሻሻል  እንደሚረዳ

ገልጸዋል፡፡ 

በዕለቱ በአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት አገልግሎት የህንድ ውቂያኖስና

የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ሀላፊ ዶክተር ክላውዲያ ዌንዲ  እንዳሉት አውሮፓ ህብረትና

ኢትዮጵያ አርባ አመታትን ያስቆጠረ ጠንካራ የልማት ትብብር ግንኙነት ያላቸው

ሲሆን፣  ህብረቱ ለኢትዮጵያ በዚህ ዓመት ብቻ እስከ አንድ ቢሊዮን ዩሮ የልማት

ፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ ላይ ያለ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ዳይሬክተሯ በንግግራቸው

የህብረቱና  የኢትዮጵያ  የግንኙነት  ዘርፍ  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየሰፋ  የመጣ መሆኑን

በመግለፅ፣ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በክልሉ ሰላምና ፅጥታን በማስፈንና ሽብርተኝነትን

በመዋጋት፣ ህገ-ወጥ ስደተኛን በመከላከል እንዲሁም በአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም

በሚደረገው ጥረት ከህብረቱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት አላት ብለዋል፡፡ ለዚህም ማሳያ

ይሆን ዘንድ በቅርቡ በማልታ፣ ቫሌታ በተካሄደው የአውሮፓ ህብረትና የአፍሪካ ሀገራት

ስብሰባ በሁለቱ አካላት የተፈረመውን ስምምነት አንስተዋል፡፡

ስለሆነም ይህ የኢትዮጵያ እና የአውሮፓ ፓርላማ የወዳጅነት ኮሚቴ መቋቋም

የሁለትዮሽ ግንኑኘቱን የበለጠ እንደሚያሰፋው በመግለፅ፣ በቅርቡ ህብረቱ ከኢትዮጵያ

ጋር  ያለውን  ግንኙነት  ለማሳደግ  የእስትራቴጅክ  አጋርነት  ስምምነት  ለመፈረም

በዝግጅት ላይ መሆኑን አሳውቀዋል፡፡ 
2



ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በአውሮፓ ህብረትና ቤኔሉክስ ሀገራት የኢትዮጵያ

ባለሙሉ  ስልጣን  አምባሳር  በበኩላቸው  ለኢትዮጵያ  ዴሞክራሲ  የአማራጭ  ጉዳይ

ሳይሆን  የህልውና  ጉዳይ  መሆኑን፣  መንግስት  በመተማመን  እና  መተሳሰብ  ላይ

የተመሰረተ  የብዝሃነት  ዴሞክራሲ  ለመገንባት  ከፍተኛ  ጥረት  እያደረገ  መሆኑን፣

ዘላቂነት ያለው ዴሞክራሲ ከውስጥ ማደግ እንዳለበት እና ከውጭ የሚመጣ ወይም

የሚጫን  ዴሞክራሲ  ዘላቂ  ሊሆን  እንደማይችል  ገልጸው፣  የኢትዮጵያና  የአውሮፓ

ፓርላማ  የወዳጅነት  ኮሚቴ  መቋቋም  ሀገራችን  ከፓርላማው  ጋር  በጋራ  ጉዳዮች

ተቀራርባ  ለመስራት  እንደሚያግዝና  ሀገራችን  ለጀመረችው  የዲሞክራሲ  ስርዓት

ግንባታና  የመልካም  አስተዳደር  የማስፈን  ሂደት  የራሱ  ገንቢ  ሚና  ሊጫወት

እንደሚችል አስምረውበታል፡፡ በእለቱ የተገኙ ሌሎች ተጋባዦች የወዳጅነት ቡድኑ

መቋቋሙ ወቅታዊ እና አስፈላጊ መሆኑን በመግለጽ፣  የአውሮፓ ፓርላማ ከሌሎች

አገሮች ጋር ለሚፈጥረው ተመሳሳይ የወዳጅነት ቡድን እንደ ምሳሌ ተደርጎ ሊወሰድ

እንደሚችልም አስረድተዋል፡፡ 

እንደሚታወቀው በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ እርስ በእርሱ የሚጋጭ እና

የሀገራችን  ወቅታዊ  ሁኔታዎች  ላይ  የተሟላ  መረጃ  ሳይኖረው  ከተቃዋሚ ሀይሎች

በተሰበሰበና የተሳሳተ መረጃን መነሻ በማድረግ ሪዞሊሽን ማስተላለፉ ይታወሳል፡፡ ይህም

የውሳኔ ሀሳብ አንዳንድ የፓርላማ አባላት በግል ጥላቻ ተነሳስተው ያቀረቡት እንደሆነ

ቀደም ብለን ማሳወቃችን ይታወቃል፡፡ ይህ የኢትዮጵያና የአውሮፓ ፓርላማ የወዳጅት

ኮሚቴ በፓርላማው ውስጥ መቋቋሙ በአገራችን ላይ የተላለፈው ውሳኔ የግለሰቦች እንጂ

ህብረቱን የማይወክል መሆኑን ከማሳየቱም በተጨማሪ የሁለቱ አካላት በጋራ ጥቅም ላይ

የተመሰረተ  ግንኙነት  ከጊዜ  ወደ  ጊዜ  እየሰፋና  እየዳበረ  የመጣ እና  በሀገራችንና
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በአውሮፓ ፓርላማ መካከል ተቀራርቦ ለመስራት እንዲሁም በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ

ቋሚ በሆነ መልኩ ምክክር ለማካሄድ ፍላጎት መኖሩን የሚያሳይ ነው፡፡ 

የአውሮፓ  ፓርላማ  በውስጡ ከአባል  ሀገራት  የተወከሉና   በዜጎች  በቀጥታ

ተሳትፎ የተመረጡ 751  የፓርላማ አባላትን የሚገኙበት ሲሆን፣ ፓርላማው በህብረቱ

ውስጥ  የተለያዩ  ህጎችንና  ደንችን  በማውጣት፣  የኮሚሽኑን  አፈፃፀም  በመከታተልና

አጠቃላይ የህብረቱን የበጀት አጠቃቀም የሚቆጣጠር ሲሆን፣ እ.ኤ.አ. ከ 2009 የሊዝበን

ስምምነት በኋላ የፓርላማው ስልጣን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ የመጣ መሆኑን ይታያል፡፡

ከሠላምታ ጋር

የኢትዮጵያ ኤምባሲ

 ብራሰልስ
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