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የአገራት መሪዎች የኢህአዳግ ምክር ቤት በዱሞክራሲያዊ ሁኔታ ሉቀመንበሩን በመምረጡ ዯስታቸውን እየገሇፁ ነው፡፡
የኢፌዱሪ ውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ቃሌ አቀባይ አቶ መሇስ ዓሇም በሰጡት መግሇጫ፣ የአገራት መሪዎች የኢህአዳግ ምክር ቤት በዱሞክራሲያዊ
ሁኔታ ሉቀመንበሩን በመምረጡ ዯስታቸውን እየገሇፁ መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
ወቅታዊውን የአገራችን ሁኔታ በተመሇከተ ሁኔታዎችን በቅርበት ሲከታተለ የቆዩ በርካታ የአገሪቱ መሪዎች እና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትሮች
የኢህአዳግ ምክር ቤት በዱሞክራሲያዊ እና በሰሇጠነ መንገዴ ድ/ር አብይ አህመዴን ሉቀመንበር አዴርጎ በመምረጡ ዯስታቸውን እየገሇጹ መሆኑን
ጠቅሰው ከኢትዮጵያውያን ጎን በመቆማቸውም አመስግነዋሌ፡፡ ዯስታቸውን ከገሇጹት ውስጥ፣ የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሉቀመንበር እና
የሩዋንዲው ፕሬዝዲንት ፖሌ ካጋሜ እንዱሁም የጎረቤት አገራት መሪዎችና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትሮች ይገኙበታሌ፡፡
አገራችን የገጠማት ወቅታዊ ሁኔታ አሇምን ሳይቀር ያሳሰበበት ምክንያቱ ኢትዮጵያ መረጋጋት በላሇው አካባቢ የሰሊም መሌህቅ በመሆኗ ነው
ብሇዋሌ፡: ኢትዮጵያ በዱፕልማሲው መስክ በአካባቢያዊና አህጉራዊ እንዱሁም በዓሇም አቀፍ መዴረኮች የምትጫወተውን አውንታዊ ሚና እና
ያሊትን ተፅእኖ አጠናክራ ትቀጥሊሇች፡፡
ሇዱፕልማሲ ስራችን ስኬት የውስጥ ጉዲያችን መረጋጋት በጣም አስፈሊጊ ነው ያለት አቶ መሇስ ዓሇም በኪሳራ ውስጥ የኢኮኖሚ ዕምርታ፤
በቀውስ ውስጥ የገፅጽታ ግንባታ የማይታሰብ መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡
ይህ በእንዱህ እንዲሇ ፣ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ሇታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ግንባታ 1 ነጥብ 3 ቢሉየን ብር
የሚያወጣ ቦንዴ መግዛታቸውን ገሌጸዋሌ፡፡
አቶ መሇስ ዓሇም፣ በውጭ የሚኖሩት ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን ቦንደን የሚገዙት የአገር ፍቅሩ ስሊሊቸው መሆኑን በመጠቆም፣
ቦንዴን የሚገዛው ከወሇዴ ተጠቃሚ እሆናሇሁ ብል ሳይሆን ሇአገሩ አሇኝታነቱን ሇማሳየት እና በሂዯት ትውሌደ ተጠቃሚ ይሆናሌ የሚሌ ዕምነት
ስሊሇው ነው ብሇዋሌ፡፡
ዲያስፖራው በገንዘብ ከሚያዯርገው አስተዋጽኦ ባሻገር በዕውቀትና ቴክኖልጂ እንዱሁም በዱፕልማሲው መስክ ሇታሊቁ የህዲሴ ግዴብ እና
ሇትውሌዴ አገሩ ገጽታ ግንባታ የበኩለን ዴርሻ በመወጣት ሊይ እንዯሚገኝም አብራርተዋሌ ፡፡
በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን፣ ፎረሞችንና ወርክሾፓችን በማዘጋጀት መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ
ዴርጅቶች፣ ከፍተኛ የትምህርት እና የምርምር ተቋማት፣ የፓርሊማ ተወካዮች፣ ሲቪሌ ማህበራት፣ እንዱሁም ታዋቂ የዓሇም አቀፍ ሚዱያዎችና
ላልች በተገኙበት የታሊቁ ህዲሴ ግዴብ ሇተፋሰሱ አገሮች የሚሰጠው ፋይዲ ሊይ ገሇጻ በመስጠት እና በማሳመን የአገራቸውን ጥቅም በማስጠበቅ
በኩሌ በርካታ ስራዎች መከናወናቸውን በመግሇጽ፣ ይህ አኩሪ ተግባር ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ እምነታቸው መሆኑን አቶ መሇስ ተናግረዋሌ፡፡
በመጨረሻም፣ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በግሌጽነት መስራት ሇሁለም የተፋሰሱ አገሮች በኢኮኖሚ፣ በፖሇቲካ እና በማህበራዊ ግንኙነታቸው
ከፍ ያሇ ጠቀሜታ እንዲሇው የሚያሳይ እና ጥቅሙን ከመጋራት አንፃር ሀገራችን በትብብር እና በመሌካም ጉርብትና መርህ የምትከተሇው የውጭ
ግንኙነት ፖሉሲ አካሌ ነው ብሇዋሌ።
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