
 

በአውስትራሊያና በኒውዚላንድ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ ማርያም  በአውስትራሊያ በተለያዩ ከተሞች 
ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሄዱ።አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ 
ማርያም ከወጣትነታቸው ጀምረው የታገሉ ፣ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር ከመሆናቸው በፊት ከተራ ታጋይነት እስከ የሕወሓት/ 
የኢሕአዴግ ስራ አስፈፃሚ በመሆን ሰርተዋል። 

 

በብርስቤን ከሚኖሩ የጋምቤላ፣ የትግራይና የሶማሌ ኮሙኒቲዎች ጋር በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሄዷል። አዲስ 
ከተደራጀውና በጎልድ ኮስት ከሚኖሩ የጋምቤላ ኮሙኒቲ ጋር የተደረገው ውይይት አጠቃላይ በጋምቤላ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ 
ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮችን መሠረት ያደረገ ሲሆን በዚህም በክልሉ የተመዘገቡ የልማት ድሎችና የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተሠሩ 
ሥራዎች እና በክልሉ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የብሔር ግጭቶችና ችግሩን ለመፍታት በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች እንዲሁም 
በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወኑ ያሉ እንቅስቃሴዎችና ያሉትን ተግዳሮቶች በተመለከተ በክብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ ማርያም ገለፃ 
ተደርጓል። ኮሙኒቲውም ኤምባሲው ከእነሱ ጋር ተቀራርቦ በመወያየቱ ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀው አገራችን በትክክለኛ ጎዳና ላይ 
መሆኗን ጠቁመው በተለይ በውጭ የሚኖር ወጣት ዳያስፖራ ለዚህ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት በማመን እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ 
ተናግረዋል። በመጨረሻም የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። 



 

 

በመቀጠልም ብርስቤን ከሚገኙ የትግራይ ኮሙኒቲ አመራሮች አዲስ ተሾመው ከመጡ በክብርት አምባሳደር ትርፉ  ኪዳነ ማርያም ጋር 
የትውውቅ ፕሮግራምና ውይይት የደረገ ሲሆን አጠቃላይ በትግራይ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ወቅታዊና አገራዊ ጉዳዮችን በመግለጽ 
በቀጣይም ከሌሎች ኮሙኒቲዎች ጋር አብሮ መሥራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ተደርጓል። በተመሳሳይ መልኩ ብርስቤን ከሚኖሩ 
የሶማሌ ኮሙኒቲ ጋርም ተመሳሳይ ውይይት እና የትውውቅ የእራት ግብዥ ተደርጓል። 

 

በካንቤራ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ከክብርት አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ ማርያም ጋር በተመሳሳይ የትውውቅና 
የውይይት ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን በዚህም የመጀመሪያ የዕድገት ትራንፎርሜሽን ዕቅድ ክንውን የተገኙ ውጤቶችና የነበሩ ተግዳሪቶች 
ላይ ሰፊ ገለፃ ተደርጓል። በመቀጠልም ሁለተኛ የዕድገት ትራንፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ መጀመሩንና ለዚህም ሁሉም ዳያስፖራ አባላት 
ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባ አሰረድተዋል። በተጨማሪም በአገሪቱ ስላጋጠመው ድርቅ እና እዚህም እዚያም ስለሚነሱ የብሔር ግጭቶች 
እና ሁኔታውን ለማረጋጋት መንግስት እየወሰደ ያለው የተመጣጠነ እርምጃ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል። 

 



 

በተመሳሳይ መልኩም በሜልበርን ከሚገኙ የትግራይ ኮሚኒቲ፣ ከሶማሌ ኮሚኒቲ አመራሮች፣ ከኢትዮ- አውስተራሊያ የኢንጀሮች ማህበር 
እና ከኢትዮጵያ ህዳሴ ምክር ቤት ፣ ከስድኒ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና ግልሰቦች ጋር ከአውስትራሊያና የኒውዚላንድ ባለሙሉ ሥልጣን 
አምባሳደር ትርፉ ኪዳነ ማርያም ጋር የትውውቅና የውይይት ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን በዚህም የአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ማለትም 
ያጋጠምው ድርቅና በመንግስት እየተወሰደ ያለው እርምጃ በመልካም አስተዳደር እጦት በኦሮሚያ፣በጋምቤላ፣ በወልቃይት የነበሩ 
ግጭቶችን በተመለከተና በሙርሌ ጎሳ የተደረገውን ጭፍጨፋና የታገቱ ህፃናቱንና ከብቶችን ለማስመለስ እየተደረገ ያለውን ሁኔታ 
በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቷል። 

 


