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በክቡር አቶ አብዱልአዚዝ መሐመድ የሚመራው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት 

የልዑካን ቡድን በአውስትራሊያ ያደረገውን ጉብኝት አጠናቆ ወደ አገር ተመለሰ 
 

በክቡር አቶ አብዱልአዚዝ መሐመድ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ም/ፕሬዚደንት የሚመራውና ክቡር አቶ 

እሸቱ ደሴ ወርዶፋ፣ የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትርን ያካተተው ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በአውስትራሊያ 

የሚያደርገውን ጉብኝት በስኬት አጠናቆ ወደ አገር ተመልሷል። 

 

በክቡር አቶ አብዱልአዚዝ የተመራው የልዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ኤምባሲና በሜልቦርን፣ በካንቤራና 

በሲድኒ በሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሞቅ ያለ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን፤ 

በሜልቦርን ዓለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያና በየከተሞቹ ሲደርሱ በመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያኑ የእንኳን ደህና መጣችሁ እቅፍ አበባዎች ተበርክቶላቸዋል። 

 

ይህ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን በሜልቦርን፣ በካንቤራና በሲድኒ ከተሞች በመገኘት ከኦሮሞ ተወላጆችና 

ከመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር ብዛት ያላቸው ስብሰባዎች በማካሄድ ብሔራዊ 

መግባባት ላይ የደረሱ ስራዎችን ለመስራት ችሏል። 

 

በሜልቦርን ከተማ በትንንሽ ቡድኖችና በትልቅ አዳራሽ በተካሄዱ ስብሰባዎች ከኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት፣ 

ከሶማሌ ኮሙኒቲ አባላትና ከመላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር በኦሮሚያ ክልልና 

በኢትዮጵያ አጠቃላይ የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገቶች፣ እጥረቶች፣ ወደፊት የሚተገበሩ ዕቅዶች 

ላይ ግልጽ ውይይት ያካሄዱ ሲሆን፤ ከኦሮሞ ኮሙኒቲ፣ ከሶማሌ ኮሙኒቲ እንዲሁም ከመላው 

ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን መድረኮች የቀረቡ ገንቢ አስተያየቶችን በመውሰድ ለቀረቡ 

ጥያቄዎችም አርኪ መልሶችን በመስጠት ከፍተኛ መግባባት ተፈጥሯል። 
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በክቡር አቶ አብዱልአዚዝ የተመራው የልዑካን ቡድን በካንቤራና በሲድኒ ቆይታው በከተሞቹ ከሚገኙ 

የኦሮሚያ ተወላጆች እንዲሁም ከአጠቃላይ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር ተመሳሳይ 

ውይይቶችን ያካሄደ ሲሆን፤ በእነዚህ መድረኮች ላይ ተነስተው ለነበሩ ጥያቄዎችም አጥጋቢ መልሶችን 

በመስጠት ከዳያስፖራው ህብረሰብ ጋር ከፍተኛ መግባባት ላይ ተደርሷል። 

 

 

 
 

የልዑካን ቡድኑ በቆይታው ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ላይ ውይይት ያካሄደ 

ሲሆን፤ በእነዚህም ውይይቶች ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

ዲሞክራሲያዊ መንግስት ጋር ያሉት ትብብሮች መጠናከር እንዳለባቸው ስምምነት ላይ ተደርሷል። 

 

በሜልቦርን፣ በካንቤራና በሲድኒ ያሉ የኦሮሚያ 

ተወላጆችና መላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን የልዑካን ቡድኑን በጋለ ፍቅራዊ 

ስሜት በመቀበል፣ የተለያዩ ግብዣዎችን 

በማድረግ፣ ስብሰባዎችን በመካፈል፣ ገንቢ 

አስተያየቶችን በመስጠት፣ ከአገር ፍቅር አኳያ 

አሳሳቢ ናቸው፣ ሊስተካከሉ ይገባል ባሏቸው 

ጉዳዮች ላይ ግልጽ ውይይት በማድረግ ያሳዩት 

ተሳትፎም የሚደነቅ ነው። 

 

በአጠቃላይ ሲታይ፣ የኦሮሚያ ተወላጆች ስለ 

ክልላዊ መንግስታቸው የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና 

ማህበራዊ እድገቶች፣ የወደፊት ዕቅዶች፣ 

በመጪው ክረምት ስለሚካሄደው ዓለምአቀፍ 
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የኦሮሚያ የዳያስፖራ ቀን ግንዛቤ ጨብጠዋል። በዚሁም ላይ ለመሳተፍና ለክልላዊ መንግስታቸው እድገት 

ባላቸው አቅም ሁሉ አስተዋጽኦ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። መላው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያንም ስለ  ኢትዮጵያ አጠቃላይ እድገት፣ የወደፊት ዕቅድና ግንዛቤ አግኝተዋል። ሁሉም 

በግልም ይሁን በቡድን ከአገራቸው ጋር ለመተሳሰርና የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ለማድረግ ፍላጐት 

አሳይተዋል። በመሆኑም ይህ ከፍተኛ የልዑካን ቡድን እጅጉን የተሳካ ጉብኝት በማድረግ ወደ አገር 

ሲመለስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አባላትና ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ ተወካዮች አሸኛኘት 

አድርገዋል። 

 

 

 

 

 


