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በሲድኒ የተሳካ ስብሰባ ተካሄደ 

 

ካንቤራ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሚመራበት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የዲያስፖራ ፖሊሲ መሠረት 

በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ውጭ ሀገር መጥተው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን 

በትውልድ አገራቸው እየተካሄዱ በሚገኙ የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ግንባታ 

ሂደቶች ላይ በመሳተፍ ራሳቸውንና አገራቸውን መጥቀም እንዲችሉ ሲድኒ ለሚገኙ ዕድር፣ ማህበራት፣ 

ድርጅቶችና ግለሰቦች በአክብሮት የስብሰባ ጥሪ ማድረጉ ይታወሳል። 

 

በዚሁ ጥሪ መሠረት ስብሰባውን ለመካፈል የፈለጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን 

በስብሰባው ላይ የተገኙ ሲሆን፤ በዚሁ ስብሰባ ላይ የNew Holroyol City ከንቲባ የተከበሩ Mr. Nasr 

Kafrouni እና Councillor Peter Monaghan ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አሰምተዋል። 

 

 

 

 

ከዚያም በመቀጠል አምባሳደር አረጋ ኃይሉ ተፈራ ክቡር ከንቲባው በስብሰባው ላይ 

በመገኘታቸው እንዲሁም የመሰብሰቢያ አዳራሹን በመፍቀዳቸው ልባዊ ምስጋና ያቀረቡላቸው ሲሆን፤ 

ከዚሁ በተጨማሪ ስለ ኢትዮጵያና አውስትራሊያ ትብብሮች አጀማመርና አሁን ያለበትን ደረጃ፣ ኢትዮጵያ 

እያካሄደችው ስላለችው የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ሂደቶች ገልጸውላቸዋል። 
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አምባሳደር አረጋ በስብስሰባው ላይ ለተገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በነዚሁ 

ጉዳዮች ላይ በስታቲስቲክስ በተደገፈ መረጃ ያሉትን እድገቶች፣ ሂደቶች፣ ጥንካሬና ድክመቶች እንዲሁም 
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ተግዳሮቶች በዝርዝር ገልጸዋል። በሲድኒ የሚገኙና በመላው አወስትራሊያ የሚገኙ ሁሉ በትውልድ 

አገራቸው የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ሂደቶች ላይ በንግድና ቱሪዝም፣ 

ኢንቨስትመንት፣ በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በግብረ-ሰናይ ስራዎች፣ የኢትዮጵያን ገጽታ በመገንባት፣ 

በሬሚታንስና በህዳሴ ግድብ ግንባታ አሻራቸውን በማስቀመጥ እንዲሳተፉ አበረታተዋቸዋል፣ ጥሪም 

አድርገውላቸዋል። ለዚሁም ኤምባሲው ማናቸውንም ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ከተሰብሳቢዎቹ 

ለተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች መልስ ሰጥተዋቸዋል። 

 

በአሁኑ ጊዜ የአፍሪካ ህብረትም ቢሆን የፈለገው አገር ዜግነት ይኑራቸው፣ በውጭ የሚኖሩ 

አፍሪካውያን በአህጉሩ ልማትና መልካም አስተዳደር አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ በማመን እንደ 

ስድስተኛ ክልል(the 6th region) በመሰየምና ግንኙነት በመፍጠር በውጭ የሚኖሩ አፍሪካንና የትውልድ 

አገራቸውን የሚያፈቅሩ ሁሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ከዚሁና ከእያንዳንዱ አገር 

ፖሊሲ በመነሳት አገራትም በዚሁ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያም 

የዲያስፖራ ፖሊሲ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እራሳቸውንና አገራቸውን የሚጠቅሙበትን ጉዳዮች በዝርዝር 

ያስቀመጠ ሰነድ ሲሆን፤ በዚሁ መሠረት አስፈላጊው እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያውያንና 

ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ይህንኑ በመቀበል ከፍተኛ ፍላጐት በማሳየት ከትውልድ አገራቸው ኢትዮጵያ 

ጋር በመተሳሰር ላይ ይገኛሉ። 

 

ከዚሁ ጐን ለጐን የተደረገላቸውን የአክብሮት ጥሪ ወደ ጐን በመተው ወደ አዳራሽ የሚገቡትን 

ተሰብሳቢዎች በአስነዋሪ ቃላት የተሳደቡ ጥቂት ሰላማዊ ሰልፈኞች ታይተዋል። ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጉ 

በአገራችንም ይሁን በውጭ አገር የዲሞክራሲ መብት ሆኖ ሳለ በሚዘገንኑ፣ ባህላችንና ሕግ 

የማይፈቅዳቸው አስነዋሪ ቃላት በተሰብሳቢው ላይ በመሰንዘሩ በእጅጉ አሳዝኖናል። የዚህ ዓይነት መጥፎ 

ሥነ-ምግባር የተላበሱ ግለሰቦች እንዴት አድርገው የኢትዮጵያን ሕዝብ ሊወክሉ እንደሚችሉ ማንኛውም 

ወገን ቪዲዮውን በመመልከት ያስተላለፉትን መልዕክት በመስማት ሊፈርደው የሚችለው ነው። 

 

ይሁን እንጂ ኤምባሲያችን አሁንም በአውስትራሊያ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያውያን ጋር የጀመረውን ጠንካራ ግንኙነት ይበልጥ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ማረጋገጥ ይወዳል። 


