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የየኦኦሮሮሞሞ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር......
መመሐሐመመድድ ሱሱሌሌይይማማንን

((ፍፍንንፍፍኔኔ፣፣ መመጋጋቢቢትት 1122 ቀቀንን 22001100))

በበኢኢትትዮዮጵጵያያ ፌፌዴዴራራላላዊዊ ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ ሪሪፐፐብብሊሊክክ ህህገገመመንንግግስስትት መመሰሰረረትት ማማንንኛኛውውምም ዜዜጋጋ የየሃሃገገሪሪቱቱ

ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርር መመሆሆንን ይይችችላላልል፡፡፡፡ ኦኦሮሮሞሞምም፣፣ ሶሶማማሊሊምም፣፣ አአማማራራምም፣፣ ትትግግሬሬምም፣፣ አአፋፋርርምም፣፣

ቤቤንንሻሻንንጉጉልልምም፣፣ ሃሃረረሪሪምም...... ሁሁሉሉምም መመሆሆንን ይይችችላላልል፡፡፡፡ የየሃሃገገሪሪቱቱ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር ለለመመሆሆንን

የየመመጀጀመመሪሪያያውውናና ዋዋነነኛኛውው መመመመዘዘኛኛ ኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊ መመሆሆንን ነነውው፡፡፡፡ ከከየየትትኛኛውው ብብሔሔርር መመሆሆኑኑ

የየውውድድድድርር መመስስፈፈርርትት አአይይደደለለምም፡፡፡፡ ከከዚዚያያ ቀቀጥጥሎሎ ለለህህገገመመንንግግስስቱቱ ታታማማኝኝ፣፣ ለለህህዝዝቡቡ ወወገገንንተተኝኝነነትት

ያያለለውውናና አአገገሪሪቷቷንን በበብብቃቃትት መመምምራራትት የየሚሚችችልል ሰሰውው መመሆሆኑኑ አአለለበበትት፡፡፡፡ ይይህህ ሰሰውው ሃሃገገራራችችንን አአሁሁንን

ከከደደረረሰሰችችበበትት የየእእድድገገትት ደደረረጃጃ ወወፊፊትት እእንንድድትትራራመመድድ ማማድድረረግግ የየሚሚችችልልናና በበአአንንዳዳንንድድ የየሃሃገገራራችችንን

አአከከባባቢቢዎዎችች በበቅቅርርቡቡ የየተተከከሰሰተተውው ቀቀውውስስናና ነነውውጥጥ ተተከከትትሎሎ የየተተፈፈጠጠረረውውንን ውውስስብብስስብብ ችችግግርርናና

ተተግግዳዳሮሮትት በበጥጥበበብብ በበመመፍፍታታትት ወወደደ ሰሰላላምምናና የየተተረረጋጋጋጋ የየእእድድገገትት ጎጎዳዳናና መመመመለለስስ የየሚሚችችልል ቆቆራራጥጥ

አአመመራራርር የየሚሚሰሰጥጥ መመሆሆንን አአለለበበትት፡፡፡፡

ከከወወቅቅታታዊዊ የየሃሃገገራራችችንን ሁሁኔኔታታ አአንንፃፃርር አአሁሁንን የየሚሚመመረረጠጠውው የየሃሃገገርር መመሪሪ ህህዝዝበበኛኛ//ልልወወደደድድ ባባይይ

((ppooppuulliisstt)) ሳሳይይሆሆንን ህህዝዝባባዊዊ፣፣ ጠጠባባብብ ብብሔሔረረተተኛኛ ሳሳይይሆሆንን ሁሁሉሉንንምም ብብሔሔሮሮችችናና የየሃሃገገራራችችንን ህህዝዝቦቦችች

በበእእኩኩልልነነትትናና በበዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ አአይይንን እእያያየየ ማማስስተተዳዳደደርር የየሚሚችችልል፣፣ በበነነውውጥጥናና በበግግርርግግርር ወወደደ ስስልልጣጣንን

ለለመመመመጣጣትት የየሚሚመመኝኝ ሳሳይይሆሆንን የየሰሰላላምም ዘዘበበኛኛናና የየህህግግ የየበበላላይይነነትት እእንንዲዲረረጋጋገገጥጥ የየሚሚተተጋጋ፣፣ የየውውጪጪ

ሀሀይይሎሎችች ተተላላላላኪኪናና አአሽሽከከርር ሳሳይይሆሆንን የየአአርርበበኝኝነነትት ስስሜሜትት ያያለለውውናና ለለኢኢትትዮዮጵጵያያ ህህዝዝቦቦችች ሉሉዓዓላላዊዊነነትት

መመከከበበርር ((ኢኢትትዮዮጵጵያያ ትትቅቅደደምም ማማለለቴቴ እእንንዳዳልልሆሆነነ ይይታታወወቅቅልልኝኝ))፣፣ የየማማይይናናወወጥጥ አአቋቋምም ያያለለውው፣፣

ክክህህደደትትንን አአምምርርሮሮ የየሚሚጠጠላላናና የየሚሚፀፀየየፍፍ፣፣ በበመመርርሆሆ የየሚሚገገዛዛናና ከከሁሁሉሉምም በበላላይይ የየኢኢትትዮዮጵጵያያ ህህዝዝቦቦችችንን

ጥጥቅቅምም የየሚሚያያስስቀቀድድምምናና ለለባባእእዳዳንን ፍፍላላጎጎትት የየማማይይንንበበረረከከክክ መመሆሆኑኑ የየተተረረጋጋገገጠጠ መመሆሆኑኑ የየግግድድ ይይላላልል፡፡፡፡

ከከእእነነዚዚህህ ስስብብእእናናዎዎችች በበተተጨጨማማሪሪ ለለጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርርነነትት ቦቦታታ መመመመዘዘኛኛውው አአንንድድናና አአንንድድ ብብቻቻ

ነነውው፡፡፡፡ ለለዚዚህህ ከከፍፍተተኛኛ ሃሃገገራራዊዊናና ህህዝዝባባዊዊ ሃሃላላፊፊነነትት ብብቁቁ መመሆሆንንንን ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡ ዋዋናናውው ቁቁምምነነገገርር

ኦኦሮሮሞሞ ይይሁሁንን አአማማራራ፣፣ ወወይይምም ሶሶማማሊሊ ይይሁሁንን አአፋፋርር፣፣ ቤቤንንሻሻንንጉጉልል ይይሁሁንን ከከደደቡቡብብ ህህዝዝቦቦችች፣፣

ትትግግሬሬ፣፣ ሀሀረረሬሬ ወወይይምም ጋጋምምቤቤላላ መመሆሆኑኑ አአይይደደለለምም፡፡፡፡ ይይህህ ግግለለሰሰብብ ለለዚዚህህ ከከፍፍተተኛኛ የየአአገገርርናና የየህህዝዝብብ

ሃሃላላፊፊነነትት የየሚሚመመረረጠጠውው አአንንድድንን ክክልልልል ለለማማስስተተዳዳደደርር ሳሳይይሆሆንን ሁሁሉሉንንምም ክክልልሎሎችች እእናና በበጠጠቅቅላላላላውው

የየኢኢትትዮዮጵጵያያ ህህዝዝቦቦችችንን ለለመመምምራራትት ነነውው፡፡፡፡

ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር ሀሀይይለለማማርርያያምም የየስስራራ ስስንንብብትት ጥጥያያቄቄ ሲሲያያቀቀርርቡቡ ለለኔኔምም ያያልልገገባባኝኝ እእንንቆቆቅቅልልሽሽ

የየሆሆነነ አአባባባባልል ተተጠጠቅቅመመዋዋልል፡፡፡፡ ስስልልጣጣኔኔንን የየምምለለቀቀውው ""የየመመፍፍትትሔሔውው አአካካልል ለለመመሆሆንን ነነውው""

ብብለለውውናናልል፡፡፡፡ ይይህህስስ ይይሁሁንን ግግንን ማማነነውው የየሚሚተተካካቸቸውው?? ይይህህ ጥጥያያቄቄ በበኢኢሕሕአአዴዴግግ በበራራሱሱ ውውስስጥጥምም፣፣

በበህህዝዝቡቡምም፣፣ በበጎጎረረቤቤትት ሃሃገገራራትትምም፣፣ ራራሳሳቸቸውውንን አአንንጋጋሽሽ አአድድርርገገውው በበሚሚያያስስቡቡ የየሩሩቅቅ ጌጌቶቶችችምም፣፣

በበወወዳዳጆጆቻቻችችንን፣፣ በበጠጠላላቶቶታታችችንንምም ሳሳይይቀቀርር የየሚሚነነሳሳ ጉጉዳዳይይ ነነውው፡፡፡፡ ብብቻቻ በበአአጠጠቃቃላላይይ የየሚሚመመለለከከተተውውምም
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የየማማይይመመለለከከተተውውምም፣፣ የየሚሚያያገገባባውውምም የየማማያያገገባባውውምም ሁሁሉሉምም ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡ እእንንደደውው ለለነነገገሩሩ አአነነሳሳሁሁትት

እእንንጂጂ በበዘዘመመነነ ግግሎሎባባላላይይዘዘሽሽንን የየማማያያገገባባውው የየሚሚባባልል አአካካልልስስ ይይኖኖራራልል ብብላላችችሁሁ ነነውው??

ኦኦሮሮሚሚያያ ውውስስጥጥ በበመመጀጀመመሪሪያያውው አአከከባባቢቢ ተተከከስስቶቶ በበነነበበረረውው ነነውውጥጥ የየህህዝዝቡቡ ጥጥያያቄቄምም፣፣ የየፀፀረረ--ህህዝዝብብ

ጥጥያያቄቄምም ተተቀቀላላቅቅሎሎ ይይካካሄሄድድ በበነነበበረረበበትት ወወቅቅትት የየነነውውጡጡ ተተሳሳታታፊፊ አአብብዛዛኛኛውው ወወጣጣትት የየነነበበረረ ቢቢሆሆንንምም

ሰሰፊፊውው የየኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ ግግንን ትትክክክክለለኛኛ ጥጥያያቄቄያያችችንን በበዚዚህህ መመንንገገድድ አአይይፈፈታታምም፣፣ በበሁሁከከትት ልልማማታታችችንንንን

በበማማቃቃጠጠልልናና መመንንገገድድ በበመመዝዝጋጋትት፣፣ ንንፁፁሃሃንን ሰሰዎዎችችንን በበመመግግደደልልናና ንንብብረረታታቸቸውውንን በበማማቃቃጠጠልል

የየሚሚፈፈታታ ችችግግርርምም ሆሆነነ ምምላላሽሽ የየሚሚያያገገኝኝ ጥጥያያቄቄ የየለለንንምም የየሚሚልል አአቋቋምም በበመመያያዝዝ ወወደደ ቤቤቱቱ ገገብብቶቶ

ቁቁጭጭ ማማለለትት ከከጀጀመመረረ ቆቆይይቷቷልል፡፡፡፡ ነነውውጠጠኛኛውው ቡቡድድንን የየሚሚመመራራውው የየተተወወናናበበደደውው ሀሀይይልል ግግንን

በበየየአአከከባባቢቢውው ከከውውስስጥጥ ሌሌላላ አአላላማማ ካካነነገገቡቡናና ከከውውጭጭምም ቅቅጥጥረረኞኞችች በበየየጊጊዜዜውው እእየየቀቀረረፁፁ የየሚሚሰሰጡጡትትንን

መመፈፈክክርር እእየየቀቀያያየየረረ፣፣ አአልልተተባባበበርርምም ያያላላቸቸውውንን የየኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ እእያያስስገገደደዱዱ አአድድማማ ውውስስጥጥ ገገብብቷቷልል

እእንንዲዲባባልል አአገገልልግግሎሎትት መመስስጠጠቱቱንን አአቋቋርርጦጦ የየአአገገልልግግሎሎትት መመስስጫጫ ተተቋቋማማቱቱንን እእንንዲዲዘዘጋጋ፣፣

የየትትራራስስፖፖርርትት አአገገልልግግሎሎትት እእንንዲዲያያቋቋርርጥጥ፣፣ የየፋፋብብሪሪካካ ሰሰራራተተኛኛውውምም ስስራራውውንን አአቁቁሞሞ ቤቤቱቱ ቁቁጭጭ

እእንንዲዲልል ((ህህዝዝቡቡ በበረረሃሃብብ አአለለንንጋጋ ቢቢገገረረፍፍ እእነነሱሱ ምምንንቸቸገገራራቸቸውው)) በበማማድድረረግግ ነነውውጡጡንን ቀቀጥጥለለውውበበታታልል፡፡፡፡

አአስስገገድድደደውው እእንንዲዲዘዘጋጋ ያያደደረረጉጉትትንን አአገገልልግግሎሎትት ህህዝዝቡቡ አአድድማማ መመታታ ብብለለውው ወወሬሬ ይይነነዛዛሉሉ፡፡፡፡ ቆቆየየትት

ብብለለውው ደደግግሞሞ አአሁሁንን ትትንንሽሽ እእረረፍፍትት አአድድርርግግናና ስስራራህህንን ቀቀጥጥልል፣፣ ለለቀቀጣጣይይ ትትእእዛዛዝዝ እእስስከከምምንንሰሰጥጥህህ

ድድረረስስ በበተተጠጠንንቀቀቅቅ ጠጠብብቀቀንን ይይሉሉታታልል፡፡፡፡ እእንንደደገገናና ደደግግሞሞ አአዲዲስስ የየጥጥፋፋትት መመፈፈክክርር አአንንግግበበውው

ይይመመጡጡናና ከከዚዚህህ ቀቀንን እእስስከከዚዚህህ ቀቀንን ድድረረስስ አአድድማማ አአካካሄሄድድ!! ይይህህንንንን አአቃቃጥጥልል፣፣ ያያንን ዘዘርር ከከክክልልልልህህ

አአባባርርርር፣፣ ""ምምታታ"" ይይሉሉታታልል፡፡፡፡ ይይህህንን ፀፀረረ--ህህዝዝብብ ተተግግባባርር እእነነሱሱ ራራሳሳቸቸውው በበነነውውጠጠኛኛ ተተላላላላኪኪዎዎቻቻቸቸውው

አአማማካካይይነነትት አአስስፈፈፅፅመመውው ሲሲያያበበቁቁ ህህዝዝቡቡ እእንንደደፈፈፀፀመመውው አአድድርርገገውው ያያወወራራሉሉ፣፣ ያያስስወወራራሉሉ፡፡፡፡ ወወድድያያውው

ደደግግሞሞ በበራራሳሳቸቸውውናና በበተተባባባባሪሪ ሚሚዲዲያያዎዎቻቻቸቸውው አአማማካካይይነነትት ነነውውጡጡንን የየኦኦሮሮሞሞ አአመመፅፅ ((OOrroommoo

PPrrootteesstt!!)) የየሚሚልል ""የየክክርርስስትትናና ስስምም"" በበመመስስጠጠትት ያያስስተተጋጋቡቡታታልል፡፡፡፡ እእስስካካሁሁንን ድድረረስስ የየነነበበረረውው የየነነውውጥጥ

ሂሂደደትት በበአአጠጠቃቃላላይይ ሲሲታታይይ ይይህህንንንን ይይመመሰሰልል ነነበበርር፡፡፡፡

በበቅቅርርቡቡ ደደግግሞሞ ሁሁለለትት አአዳዳዲዲስስ መመፈፈክክሮሮችች ተተፈፈልልስስፈፈውው እእየየሰሰማማንን ነነውው፡፡፡፡ ከከአአሁሁንን በበኋኋላላ የየቀቀድድሞሞውው

ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርር መመባባልልንን አአምምሮሮኛኛልልናና እእባባካካችችሁሁ ልልቀቀቁቁኝኝ፣፣ አአሰሰናናብብቱቱኝኝ ሲሲሉሉ የየሰሰማማናናቸቸውው አአቶቶ

ሀሀይይለለማማርርያያምም ደደሳሳለለኝኝ ((የየምምራራቸቸውው ከከሆሆነነናና እእንንደደ የየተተከከበበሩሩ አአፈፈጉጉባባኤኤ አአባባዱዱላላናና እእናና የየተተከከበበሩሩ አአቶቶ

በበረረከከትት እእኔኔምም ታታድድሼሼ ተተመመልልሻሻለለሁሁ ለለማማለለትት ካካልልዳዳዳዳቸቸውው በበቀቀርር)) ከከስስልልጣጣንን እእለለቃቃለለሁሁ ካካሉሉ በበኋኋላላ

የየተተፈፈጠጠረረውው ሁሁከከትት አአንንዱዱ መመፈፈክክርር የየአአስስቸቸኳኳይይ ጊጊዜዜ አአዋዋጁጁ መመታታወወጅጅ የየለለበበትትምም የየሚሚልል ነነበበርር፡፡፡፡

ለለዚዚህህምም ያያቀቀረረቡቡትት ምምክክንንያያትት አአዋዋጁጁ የየኦኦሮሮሞሞንን ህህዝዝብብ ትትግግልል ለለመመድድፈፈቅቅ የየታታለለመመ ነነውው የየሚሚልል

ነነውው፡፡፡፡ ይይህህ ሳሳይይሳሳካካቸቸውው ቀቀርርቶቶ የየኢኢትትዮዮጵጵያያ የየህህዝዝብብ ተተወወካካዮዮችች ምምክክርር ቤቤትት በበአአብብላላጫጫ ድድምምፅፅ

የየአአስስቸቸኳኳይይ ጊጊዜዜ አአዋዋጁጁንን ካካፀፀደደቀቀውው በበኋኋላላ ደደግግሞሞ ወወደደ ሁሁለለተተኛኛውው መመፈፈክክራራቸቸውው ተተሸሸጋጋግግረረዋዋልል፡፡፡፡

ይይህህ ሁሁለለተተኛኛውው መመፈፈክክራራቸቸውው በበመመጀጀመመሪሪያያውው አአከከባባቢቢ የየሃሃገገሪሪቱቱ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርር ለለማማ መመገገርርሳሳ

ካካልልሆሆነነ ወወዮዮውውላላችችሁሁ የየሚሚልል ቃቃናና ያያለለውው ነነበበርር፡፡፡፡ ይይህህንንንን መመፈፈክክርር ለለማማሳሳካካትት አአንንዳዳንንድድ የየህህግግ

መመሰሰክክሎሎችች ሊሊያያጋጋጥጥማማቸቸውው እእንንደደሚሚችችልል ዘዘግግይይተተውው ሲሲረረዱዱ ደደግግሞሞ ኦኦህህዴዴድድ ያያልልተተገገመመተተናና

ያያልልታታቀቀደደ የየስስራራ አአስስፈፈፃፃሚሚ ኮኮሚሚቴቴ ስስብብሰሰባባ በበመመጥጥራራትት ""ለለውውጥጥ እእናናድድርርግግ፣፣ ይይህህ ዕዕድድልል በበፍፍፁፁምም
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ማማምምለለጥጥ የየለለበበትትምም"" በበማማለለትት አአሁሁንን ለለማማ የየተተወወካካዮዮችች ምም//ቤቤትት አአባባልል ስስላላልልሆሆነነ አአብብይይ አአህህመመድድንን

የየኦኦህህዴዴድድ ሊሊቀቀመመንንበበርር በበማማድድረረግግ ተተፅፅእእኖኖ መመፍፍጠጠርር እእንንችችላላለለንን በበሚሚልል ለለማማ መመገገርርሳሳንን ወወደደ

ምምክክትትልልነነትት፣፣ ወወርርቅቅነነህህ ገገበበዬዬህህንን ወወደደ ተተራራ ስስራራ አአስስፈፈፃፃሚሚነነትት ሽሽግግሽሽግግ ተተደደረረገገ፡፡፡፡ አአሁሁንን የየግግድድ

አአሮሮሞሞ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚነነስስትትርር መመሆሆንን አአለለበበትት!! ለለሚሚለለውው መመፈፈክክርር በበጥጥድድፊፊያያ የየተተደደረረገገ እእጅጅግግ አአስስገገራራሚሚ

የየዘዘመመናናችችንን የየጥጥሎሎ ማማለለፍፍ ሩሩጫጫ ተተካካሄሄደደ፡፡፡፡

ኦኦሮሮሞሞ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርር ለለኦኦሮሮሚሚያያናና ለለኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ ግግንን ፋፋይይዳዳውው ምምንን ይይሆሆንን??

11.. ከከእእኛኛ ካካልልሆሆነነ ነነውውጡጡ ይይቀቀጥጥላላልል በበሚሚልል ማማስስፈፈራራሪሪያያ የየተተመመረረጠጠ የየኦኦሮሮሞሞ ጠጠቅቅላላይይ

ሚሚኒኒስስትትርር የየኢኢትትዮዮጵጵያያንን ያያህህልል የየተተወወሳሳሰሰቡቡ ችችግግሮሮችች መመፍፍታታትት ቀቀርርቶቶ ከከስስልልጣጣኑኑ እእንንዲዲጋጋራራ

ያያደደገገውው የየነነውውጠጠኛኛውውንን ጥጥያያቄቄ ራራሱሱ መመፍፍታታትት አአይይችችልልምም፡፡፡፡ ሰሰላላምም ካካልልመመጣጣ ደደግግሞሞ ኦኦሮሮሞሞ

በበጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርርነነትት ተተመመረረጠጠ አአልልተተመመረረጠጠ ለለኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ የየሚሚፈፈይይደደውው አአንንዳዳችች ነነገገርር

አአይይኖኖርርምም፣፣

22.. ለለጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒስስትትርርነነትት እእጩጩ ሆሆኖኖ መመወወዳዳደደርር ማማለለትት ውውድድድድሩሩንን ማማሸሸነነፍፍ ማማለለትት

አአይይደደለለምም፡፡፡፡ ዋዋናናውው ጥጥያያቄቄ ኦኦህህዴዴድድ ብብቃቃትት ያያለለውው እእጩጩ ማማቅቅረረብብ ይይችችላላልል ወወይይ?? ከከሌሌሎሎችች

ጋጋርር ተተወወዳዳድድሮሮ ማማሸሸነነፍፍ የየሚሚችችልል እእጩጩ ማማቅቅረረብብ ይይችችላላልል ወወይይስስ አአይይችችልልምም ነነውው?? ኦኦህህዴዴድድ

ብብቁቁናና ተተወወዳዳድድሮሮ ማማሸሸነነፍፍ የየሚሚችችልል እእጩጩ ማማቅቅረረብብ ከከቻቻለለ የየኢኢትትዮዮጵጵያያ ህህዝዝብብ ጥጥያያቄቄምም

እእዛዛውው በበዛዛውውምም የየኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ ጥጥያያቄቄምም የየሚሚመመልልስስ ይይሆሆናናልል፡፡፡፡ ይይህህ ሲሲሆሆንን ብብቻቻ ነነውው

የየኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ የየሚሚጠጠቀቀመመውው፡፡፡፡ ኦኦሮሮሞሞ ያያልልሆሆነነ ነነገገርር ግግንን ብብቃቃትት ያያለለውው ሰሰውው ከከተተመመረረጠጠምም

የየኦኦሮሮሞሞ ህህዝዝብብ ጥጥያያቄቄ የየማማይይመመለለስስበበትት አአንንዳዳችች ምምክክንንያያትት አአይይኖኖርርምም፡፡፡፡

33.. ኦኦሮሮሞሞ የየሃሃገገሪሪቱቱ ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርር መመሆሆንን ይይችችላላልል ወወይይ?? አአዎዎንን አአሳሳምምሮሮ ይይችችላላልል፡፡፡፡

ባባለለፉፉትት 2266 አአመመታታትት በበኦኦሮሮሚሚያያ የየተተመመዘዘገገቡቡትት አአንንፀፀባባራራቂቂ ድድሎሎችች ብብቃቃትት ያያላላቸቸውው የየኦኦሮሮሞሞ

ልልጆጆችች በበሰሰጡጡትት አአመመራራርር የየተተገገኘኘ ውውጤጤትት መመሆሆኑኑ እእየየታታወወቀቀ ለለምምንን አአይይቻቻልልምም?? ይይችችላላልል

እእንንጂጂ!!

44.. ብብቃቃትት የየሌሌለለውው ሰሰውው ኦኦሮሮሞሞ ስስለለሆሆነነ ብብቻቻ የየሃሃገገሪሪቱቱንን ጠጠቅቅላላይይ ሚሚኒኒሰሰትትርር አአድድርርጎጎ መመምምረረጡጡ

ግግንን ለለኢኢትትዮዮጵጵያያ ህህዝዝቦቦችችምም ሆሆነነ ለለኦኦሮሮሚሚያያ ህህዝዝብብ ከከጉጉዳዳትት በበስስተተቀቀርር የየሚሚያያመመጣጣውው

አአንንዳዳችችምም ጥጥቅቅምም አአይይኖኖርርምም ሊሊኖኖርርምም አአይይችችልልምም፡፡፡፡


