
በአቶ አባዱላ ገመዳ የተመራው የኦሮሚያ ልዑካን ቡድን በሚኒያፖሊስ ከሚገኙ የክልሉ ተወላጆችና ሌሎች 

የኮሚኒቲ አባላት ጋር ተወያዩ (Feb 02, 2015) 

በአቶ አባዱላ ገመዳ የተመራ የኦሮሚያ ልዑካን ቡድን በአሜሪካ ሚኔሶታ በሚኒያፖሊስና አካባቢው ከሚገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ 

አባላት፣ ኢትዮጵያውንና ትውልደ ኢትዮጵያውን ጋር ተገናኝቶ ተወያይቷል፡፡ 

 

የልዑካን ቡድኑ የጉብኝት ዓላማ ሁለት ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ባለፉት  አምስት አመታት  በኢኮኖሚው፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 

መስኮች  የተመዘገቡ ውጤቶችንና በቀጣይም በክልሉ ብሎም በአገራችን እነዚህን ስኬቶች ከማስቀጠል አኳያ የሚከናወኑ ተግባራትን 

ማብራራትና በዘንድሮው ዓመት በኦሮሚያ ክልል በሚከበረው የዲያስፖራ ፌስቲቫል ላይ በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችም ሆኑ 

ሌሎች ኢትዮጵያውያን  የበዓሉ ተሳታፊዎች መሆን እንዲችሉ ግብዣ ማቅረብ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

የልዑካን ቡድኑ በሚኒያፖሊስ በነበረው የሁለት ቀናት ቆይታ ያደረገ ሲሆን በመጀመሪያው ዕለት ቆይታው  በሚኒሶታ ከሚገኙ 

የኦሮሞ ልማት ማህበር፣ በተለያዩ አደረጃጀቶች ውስጥ ተሳታፊ ከሆኑ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት ተወካዮች ጋር ተገናኝቶ በክልሉ 

እየተካሄደ ባለው አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ ዙሪያ ውይይት  ከማካሄዱም በላይ በውጭ የሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት 

በአገራቸው ብሎም በክልላቸው ሊኖራቸው ስለሚገባ ድርሻም በስፋት ተወያይቷል፡፡ 

 



 የልኡካን ቡድኑ በተጨማሪም በአካባቢው ከሚኖሩ የኦሮሞ  ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎችም ጋር በመገናኘት በክልሉ 

አጠቃላይ ሁኔታ ዙሪያ የተወያየ ሲሆን የክልሉ መንግስት በውጭ የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች በክልላቸው የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ 

የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን በዚህ ወቅት ተገልጿል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ከሚኒሶታ ህዳሴ ምክር ቤት 

አባላት፣ የአልማ፣ ትልማ፣ የሶማሌ  ልማት ማህበር ተወካዮች ጋርም በመገናኘት  የአገራችንን ቀጣይ የልማት እንቅስቃሴዎች  

ከማጠናከር አኳያ  በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ  ሚና መጠናከር እንደሚገባው አውስቷል፡፡  

በአቶ አባዱላ ገመዳ የተመራው ኦሮሚያ ልዑካን ቡድን በሁለተኛው ቀን ቆይታው ከ220 በላይ ከሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ጋር በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ማብራሪያ በመስጠት ውይይት ያካሄዱ ሲሆን ከታዳሚዎች ለተነሱ 

ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ በስብሰባው ላይ ታዳሚ ከሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ጋር በመገናኘት በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ሰፊ 

ውይይት በማካሄድ ከኮሚኒቲው የተነሱ ጥያቄዎችንና አስተያየቶችን በመቀበል ምላሽ ሰጥቷል፡፡ 

 

በውጭ የሚኖረው የክልሉ ተወላጅ የአገሩን ብሎም የክልሉን እውነተኛ ገፅታ እንዲገነዘብና በሰላማዊና ዲሞክራሲዊ መንገድ 

ማናቸውንም ጥያቄ በማንሳት መወያየትና መፍታት እንደሚቻል ያነሱት አቶ አባ ዱላ ገመዳ  ክልላችን ብሎም አገራችን የጋራችን 

በመሆኗ ተባብረን ልናለማት እንደሚገባንና በምንስማማባቸው አገራዊ አጀንዳዎች ላይ ከክልሉም ሆነ ከፌዴራል መንግስት ጋር 

በመተባበር የክልሉን ብሎም የአገራችንን ህዳሴ ልናፋጥን እንደሚገባን አስገንዝበዋል፡፡ 

ስብሰባዎቹ  የጋራ መግባባት የተደረሰባቸው ሲሆን  በሚኒሶታ የሚኖሩ የስብሰባው ተሳታፊ የክልሉ ተወላጆችም ሆኑ ሌሎች 

ኢትዮጵያውያን ከክልሉ መንግስት ጋር ተባብረው ለመስራት ቁርጠኝነታቸውን ያረጋገጡበት እንደነበር የደረሰን ዜና ያመለክታል፡፡ 

 

 


