
የዳላስ ስብሰባ በስምምነት ተጠናቀቀ። 
 

 

 

ባለፈው እሁድ ሚያዝያ  17 ቀን 2008 በዳላስ ከተማ የተደረገው ስብሰባ በሰላም 
ተጠናቀቀ። ስብሰባውን ለመካፈል የመጡት እንግዶችም ሆኑ ካገር ቤት የመጡት የክልሉ 
ባለስልጣናት በውጤቱ ከመደሰታቸውም ሌላ እንዲህ አይነት የውይይት መድረክ በቀጣይነት 
መቀጠል እንዳለበት የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ለመመስከር እድል ገጥሞናል። 
ስብሰባውን የተካፈለው በመቶ የሚቆጠረው ሕዝብ ሲናገር የሰማነውን ለማጋራት ያክል 
“ይህንን ስብሰባ መሳተፍ ማለት የኢሕአደግ አባል መሆን አለመሆኑን የተናገሩ ሲሆን የተቃዋሚ 
ፓርቲዎች ስብሰባ የገባ ሁሉ የተቃዋሚ ቡድንና  ፓርቲ አባል የሆነ ተደረጎ መታየትም ስህተት 
እንደሆነ ጠቁመዋል።’’  

ስብሰባቅን የጠራው በሰሜን አሜሪካ የአማራ የልማት ማህበር የዳላስ ቻፕተር ነበር።
የስብሰባው መሳካት ደግሞ ምስጋና ወደፊት በቀጣይነት ለሚደረጉ ስብሰባዎች ግለሰቦቹን እና 
ቡድኑ ጠንክሮ እንዲሰራ ያበረታታቸዋል ብሎ ማመን የተገባ ነው። በአንጻሩ የጥቂት ተቃዋሚ 
ተሰላፊዎችን ስድብ ሳይፈራ ሰምቼ የመወሰን፣ አዳምጬ የማጣጣምና የመፍረድ መብት 
ይኑረኝ ብሎ ስብሰባውን በመካፈል በተሰማማበት ብቻ  ሳይሆን የተለየበትን ሃሳብ በጨዋነት 
መንፈስ ማቅረቡ ትልቅ እምርታ እንደሆነ መናገር ትክክል ይሆናል።  “ትምህርት ከትግል በኋላ” 
የሚል መፈክር ሰምቶ የጨመተውን ሁሉ፣ ካድሬ በንግድ የተሰማራ ሁሉ ኳድሬ ማለት 
ማብቃት አለበት። ሁሉን ነገር ተቃውሞ “ትግል” ብሎ ማመንና መነሳት ማለት የእኔ ብቻ  ነው 
ትክክለኛ መንገድ ማለት ከሆነ ስልጣን ሳይዙ ካስፈራሩ ከያዙማ ሊመትሩ ያሰኛል። መቃወም 
መብት እንደሆነ  ሁሉ አለመቃወምም መብት መሆኑን መቀበል ካልተቻለ የወደፊት መንገዳችን 
ውስብስብ እንደሚሆን ከወዲሁ መተንበይ አሁንም ይቻላል።  

 

 

 

 

ባለፈው 25 ዓመት ብዙ የፖለቲካ መፋተጎች ተደርገዋል። ብዙዎች ፓርቲዎች 
ተፈጥረዋል የዛኑ ያክል መፈጠራቸውን ሰምተን መፍረሳቸውን ሳንሰማ ከስመዋል። ይህንን 
ከፖለቲካ ዓለም እርቀን በታዛቢነት የምናስተውል ብቻ ሳንሆን ፖለቲከኞቹም የሚስማሙበት 
ይመስለናል። አገርን የማልማት ጉዳይ የመንግሥት ደጋፊዎችን የመንግሥት ተቃዋሚዎችን 
ጭምር ያቀፈ መሆን እንዳለበት ሁሉም መሰማማት አለበት። ካልሆነ ሃገር የመንግሥት 

ስልጣን ሳይዙ ካስፈራሩ ከያዙማ ሊመትሩ......... 

......የጨመተውን ሁሉ ካድሬ በንግድ የተሰማራ ሁሉ 
ኳድሬ........................................... 



ደጋፊዎች ብቻ  ነች ወደሚል አዝማሚያ ይወስድና  ስሕተት ላይ ይጥላል። ማንም ከማንም 
በላይ ኢትዮጵያዊ ሊሆን አይችልምና። በአንጻሩ ባልየው ልማት አታልሙ አገራችሁን አትርዱ 
በሃገር ቤት ንግድ አትነግዱ ፋብሪካ አትክፈቱ እያለ በሚስቱ ስም አገር ቤት ገብቶ 
የተቃወመውን የሚያስፈጽም ሰው ስናይ መናደድ አይደለም ትዝብት ውስጥ ይከተናል። ሚስት 
የተቃዋሚ መፈክር እያነገበች ግንባታ ከድል በኋላ እያለች በባሏ ስም በቤተሰብ ስም በልጅ 
ስም መሬት ይሰጠኝ የንግድ ፈቃዴ ዘገየብኝ ስትል ስንሰማ መታዘብ አይደለም ከልብ መናደድ 
ይኖርብናል። ለማለት የፈለግነው እኛ ስናደርገው ትክክል ሌላው ሲያደርገው ክትትል መቆም 
አለበት። ማልማት የባለአቅም መሆን ይኖርበታል እንጂ የመደገፊያም የመቃወሚያም መለኪያ 
መሆን አይኖርበትም። መንግስት የደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን የተቃዋሚዎች መብት አስጠባቂም 
መሆን ይጠበቅበታልና። በአንጻሩ ተቃውሞን የመቀበል ችግር ያለበት ተቃዋሚ የመንግሥት 
ሥልጣን ቢይዝ ምን ይመስላል ብሎ መጠየቅም ተገቢ ነው። ከቤት የባለቤቱን መብት 
የማያከብር የውጭውን ነዋሪዎች ሴቶች መብት ያከብራል ማለት የዋህነት ነውና። 

 በዳላሱ ስብሰባ  ያስተዋልነው ተጋበዦቹ ያቀረቧቸው ጥያቄዎች ጊዜም ፈጅቶ 
ተደጋግሞም ሳይሰለች መጠየቅና መወያየት መቻሉን ነው። በተስማሙበት ተስማምቶ 
በሚለዩበት መለየት ትልቅነት ነው። መወያየት እኮ ለመስማማት ብቻ  ሳይሆን አመለካከትን 
ለመግለጽ አቋምን ለማስረዳት እድል ማግኘት ማለት ነው፥ ስለሆነም የመንግሥትን 
ትእግስተኛነት እንዳስተዋልን ሁሉ ስብሰባው እስኪገባደድ ተቀምጦ መወያየት የቻለውን 
አዳማጭ መመልከታችን የሚያስደስትና ለመጭው ስብሰባችን ተስፋ  ሰጭ ሆኖ ያየነው ጉዳይ 
ነው። 

የመንግስት ተወካዮቹን የመሩት የእርሻ ሚንስትር የክልሉ መስተዳደር የሴቶችና 
የሕጻናት ክፍል ሃላፊ የሆኑት እህት ሁሉንም ለመጪው ባህር ዳር ለሚደረገው የዲያስፖራ 
በዓል የስብሰባ  ታዳሚውን ሁሉ ሲጋብዙ ስንሰማ እንዳስተናገዳችሁን አገራችሁ ጎራ ብላችሁ 
እናስተናግዳችሁ ሲሉ ስናዳምጥ ከልብ ደስተኞች ነበርን። በስብሰባው መደሰታቸውን 
በውይይቱ መርካታቸውን ማረጋገጫም አድርገን ወሰድነው። ኢሕአደግ ስልጣን ከያዘ  በኋላ 
ትምህርት ጨርሰው ለስልጣን የበቁትን መልእክተኞች ስናስተውል መልካም ማለታችንን 
አንደብቃችሁም። በተለይም የክልሉ ተወካይ ወጣት መሆናቸው ብቻ  ሳይሆን ባካባቢው 
ተወልደው ያደጉ መሆናቸውን ስናስተውል እሕቶቻችንና እናቶቻችን ያደረጉት ትግል ፍሬ 
እያፈራ  መሆኑን ማስተዋልን ቻልን። 

ለውጥ ለማምጣት ማንም መራብ የለበትም፡ በፖለቲካ ትግል ውስጥ ያሉትን 
ትግላቸውን እየተረዳን ፖለቲከኛ ካልሆናችሁ አገራችሁን ካለማችሁ፡ ችግረኛውን ከረዳችሁ፡ 
ወዮላችሁ ሲሉ ስንሰማ ቅር ብንሰኝ የሚገባቸው ይመስለናል። ለፖለቲካ ቅስቀሳውም የሚያነብ 
ሕዝብ፣ ለመታገሉም ያልተራበ ሕዝብ፣ ለግንበታውም የሰለጠነ ጉልበት፣ እንደሚያስፈልግ 
እንቀበል። ሌሎች እየተባበሩ ሲጎለብቱ እጃችሁን አጣጥፋችሁ ተቀመጡ የሚሉን ካሉ 
የሚያስቡልን ሳይሆኑ የሚሳቡብን  ናቸው። 



ተለያይተን ለመደማመጥ፣ ተደማምጠን ለመከባበር፣ ከሚያስማማን ተነስተን 
የማያስማማንን ለመቅረፍ እንስማማ። መስማማት ያለው እኮ መለያየት ስላለ  ነው። 

 

 

ተባብረን አገራችንን እናልማ 

የአማራ ክልል የልማት ማህበር በሰሜን አሜሪካ የዳላስ ቻፕተር 

 

 

 

 

 

“ሃገሬ ተባብራ ካልረገጠች እርካብ፣ 

ነገራችን ሁሉ የምቧይ ካብ የምቧይ ካብ።”  


