በኔዘርላንድስ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት የኢትዮጵያ ህዳሴ ምክር
ቤት ተቋቋመ!
እ.ኤ.አ. አፕሪል 1 ቀን 2017 ዓ.ም. በኔዘርላንድስ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት የኢትዮጵያ
ህዳሴ አስተባባሪ ምክር ቤት ተቋቋመ፡፡ በኔዘርላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሀገራችን
የተጀመረውን የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ እና አጠቃላይ የህዳሴ እድገት ለማስቀጠል እና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና
ትውልደ ኢትዮጵያዊያንን በተደራጀ መልኩ በመንቀሳቀስና በሀገራችን እድገትና ብልፅግና የበኩላቸውን አስተዋፅኦ በማበርከት
ራሳቸውን ጠቅመው የሀገሪቱን ህዳሴ ለመደገፍ ሲባል በኔዘርላንድሰ ከዘር፣ ከፖለቲካ፣ እንዲሁም ከሀይማኖት ነፃ የሆነ
የኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በማደራጀት ለሀገራቸው እድገት አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ በኔዘርላንድስ
የኢትዮጵያዊያን የህዳሴ ምክር ቤት ተቋቁሟል፡፡

በበዓሉ ክቡር አምባሳደር ተሸመ ቶጋ በቤኔሉክስና ቦልቲክስ ሀገራት እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት ተቋማት የኢፊዲሪ ልዩ
መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ስለ መሀበሩ አስፈላጊነትና የዲያስፖራው የልማት ተጠቃሚነትና ተሳትፎ፣
በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ እንዲሁም ስድስተኛውን ዓመት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ
ግንባታ አስመልክቶ የህዳሴ ግድቡን አጠቃላይ ሁኔታ እድገት እና የዲያስፖራው ቦንድ ግዢ በመፈጸም ምን ይጠበቃል በሚል
ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በመግለጫቸው በኔዘርላንድስ በርካታ ኢትዮጵያዊያን የሚገኙ
ሲሆን፣ ከአሁን በፊት በተበጣጠሰ መልኩ በተለያዩ ማህበራት ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን ወደ አንድ እና ጠንካራ አደረጃጃት
በመሰብሰብ ኢትዮጵያዊያኑ በተደራጀ መልኩ የሀገራችንን ህዳሴ ለመደገፍና የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ለማበርከት
የኢትዮጵያዊያን የህዳሴ ምክር ቤት መቋቋሙ ሀገር ወዳድ የዲስፖራ አባላት በጋራ ሀገራችውን ለመደገፍ እንደሚስችላቸው
ገልጸዋል፡፡ የዲያፖራ አባላቱም በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በተበጣጠሰ መልኩ ሲያደርጉት የነበረውን ተሳትፎ በማውሳት ይህ
በተደራጀ መልኩ የሀገሪቱን ህዳሴ ለመደገፍ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ በመስማማት የህዳሴ ምክር ቤቱ
ተቋቁሟል፡፡ በኔዘርላንስድስ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ህዳሴ ምክር ቤት ዘጠኝ የስራ አስፈፃሚ አመራር ቦርድ አባላት ያሉት
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ሲሆን፣ በውስጡ የባህል፣ቱሪዝምና እስፖርት፣ የቢዝነስ፣ የኢንቨስትመንትና የምርምር እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር ንዑስ
ኮሚቴዎችን በማካተት በኔዘርላንድስ የሚኖሩትን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን በማሰባሰብ ለሀገራችው
ልማትና መልካም ገጽታ ግንባታ ኢንቨስትመንትና ቢዝነስ በመሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማስተባበር
የተቋቋመ ሲሆን፣ የኮሚቴ አባላቱም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ለማበርከት ተስማምተዋል፡፡

ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ አያይዘውም በሀገራችን ባለፈው ዓመት በአንዳንድ ክልሎች በተለይም በመልካም አስተዳደር
እጦት፣ በወጣቱ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄና በስራ አጥነት እንዲሁም ኪራይ ሰብሳቢነትና ስልጣንን ለግል ጥቅም ከማዋል
ጋር በተያያዘ በተደረገው የተቃዉሞ ሰልፍ በአንዳንድ አካባቢዎች የኢኮኖሚ አውታሮችን መውደማቸውን ገልጸዋል፡፡
ስለሆነም ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ችግሩን ለመቆጣጠር በሀገሪቱ ህገ-መንግስት መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ
ሁኔታውን በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ መንግስት ከህዝቡ ጋር በመመካከር የመንግስትን አካላት ከላይ
እስከ ታችኛው ድረስ እንደገና የማዋቀር ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን መንግስት ከህዝቡ ጋር ሰፊ መድረኮችን
በማዘጋጀት ምክክር የተደረገ ሲሆን፣ በውይይቱ ወቅት በልማት ተጠቃሚነትና በመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ለመፍታት
ድርጅቱ ወደ ውስጥ በመገምገም በጥልቅ ተሀድሶ መርህ ከላይ እስከ ታች ግምገማ በማካሄድ በችግሩ ውስጥ የነበሩ
አመራሮችና ግለሰቦችን ከስልጣናቸው የወረዱበትና በህግ ተጠያቂ የሆኑበት ሁኔታ መካሄዱን አብራርተዋል፡፡
መንግስት ችግሩን በጊዜያዊ ሁኔታ ለመፍታት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ተግባራዊ እያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል፡፡
በዚህ መልኩ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተረጋጋ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ታላላቅ ስብሰባዎችን በማካሄድ እና የተለያዩ
ሀገራት የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ይፋዊ የስራ ጉብኝት በማድረግ ላይ መሆናቸው የሀገራችን ሰላምና ጸጥታ የተረጋገጋ
መሆኑን እንደማሳያ አቅርበዋል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም ያለ ሲሆን፣ መንግስት በአሁኑ ወቅት
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በርካታ እገዳዎችን ያነሳ ሲሆን፣ ከህዝቡ ጋር በመመካከር አዋጁን በተመለከተ ጥናት በማካሄድ
ለተጨማሪ አራት ወራት መራዘሙን ጠቁመው፣ የዲያስፖራ አባላቱ በሀገራችን ያለውን የሰላምና ጸጥታ እድል እንዲሁም
በሀገራችን ብሔራዊ ጥቅም ላይ በጋራ መቆም ተገቢ እንደሆነ ያስፈልጋል፡፡
ክቡር አምባሳደሩ አያይዘውም በሀገራችን የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ተግባራዊ እየሆነ እንደሆነ
ይህም በተለይም ሀገር ወዳድ የሆነው ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ
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ግንባታ በተመለከተ እስከ አሁን በእውቀት፣ በጉልበትና በተለይም የህዳሴ ግድብ ቦንድ በመግዛት ያሳዩትን ተሳትፎ
አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአሁኑ ወቅት የሀገራችን ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች
በጋራ በራሳቸው አቅም እየገነቡት እንደሚገኙ እና ግድቡ በአሁኑ ወቅት ሊቀለበስ በማይችልበት ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን፣
የዲያስፖራ አባላት ያላቸውን ሁለንተናዊ ተሳትፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል፡፡

ክቡር አምባሳደሩ በመግለጫቸው እንዳሉት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በተመለከተ ከግብፅ ጋር ያለው ድርድር በሂደት
ላይ ያለ ሲሆን፣ ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት ከአባይ ውሀ ባለፈ ሁሉን አቀፍ እንዲሆን የሁለቱ ሀገራት
መሪዎችን ጨምሮ በሚኒስትሮች ደረጃም እንዲሁ በርካታ ውይይቶች እየተካሄደ እንደሚገኘና ይህም የህዳሴ ግድቡን ግንባታ
ለአፍታም ቢሆን እንደማያስቆመው አረጋግጠዋል፡፡ የዲያስፖራ አባላቱም ለተሰጣቸው መግለጫ በማመስገን በሀገራችን
እየተካሄደ ያለውን ሁለንተናዊ ለውጥ በማድነቅ በተለይም በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በመልካም አስተዳደር እንዲሁም ሀገራችን
በኤርትራ ላይ በቀጣይ የምትከተለውን ፖሊሲ በሚገባ መፈተሸ አንደሚገባ አስተያየታቸውን በመስጠት ስብሰባው
ተጠናቋል፡፡
የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ብራሰልስ
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