
ድድንንቄቄምም  ተተሃሃድድሶሶ!!!!  
  

የየስስልልጣጣንን  አአተተያያያያችችንን  ተተበበላላሽሽቷቷልል  ብብሎሎ  የየጀጀመመረረውው  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ተተሃሃድድሶሶ  ከከጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይለለማማርርያያምም  

የየሰሰልልጣጣንን  መመልልቀቀቂቂያያ  ደደብብዳዳቤቤ  በበኋኋላላ  መመታታደደሱሱንን  ሳሳይይሆሆንን  በበሽሽታታውው  ኩኩፉፉኛኛ  እእንንዳዳገገረረሸሸበበትት  የየሚሚያያሳሳዩዩ  ምምልልክክቶቶችች  

በበግግልልፅፅ  እእየየታታዩዩ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይለለማማርርያያምም  ስስልልጣጣንን  በበቃቃኝኝ  ብብለለውው  ድድንንገገተተኝኝነነትት  ያያለለውው  በበሚሚመመስስልል  መመልልኩኩ  

ለለድድርርጅጅታታቸቸውው  በበኋኋላላምም  በበቴቴቭቭዥዥንን  መመስስኮኮትት  ለለመመላላውው  አአለለምም  ከከገገለለፁፁ  በበኋኋላላ  በበግግልልፅፅ  እእየየታታዩዩ  ያያሉሉ  ምምልልክክቶቶችች  

የየድድሮሮ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ይይቅቅርርናና  በበድድንንገገትት  ካካረረፉፉትት  ከከቀቀድድሞሞውው  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒሰሰትትርር  መመለለስስ  በበኋኋላላ  ከከነነበበረረውው  ከከቅቅርርብብ  

ጊጊዜዜውው  ኢኢህህአአዴዴግግ  ጋጋርር  ፈፈፅፅሞሞ  ለለማማነነፃፃፀፀርር  የየሚሚቻቻልል  አአይይመመስስልልምም፡፡፡፡    በበሌሌሎሎችች  የየኢኢህህአአዴዴግግ  አአባባልል  ድድርርጅጅቶቶችች  

ውውስስጥጥ  ምምንን  ሁሁኔኔታታ  እእንንዳዳለለ  ባባላላውውቅቅምም  በበኦኦሮሮሚሚያያ  ያያለለውው  ኦኦህህዴዴድድ  ግግንን  መመጀጀመመሪሪያያ  የየአአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳናና  የየዶዶ//ርር  

አአብብይይ  አአህህመመድድ  ፎፎቶቶግግራራፍፍ  በበተተሽሽከከርርካካሪሪዎዎችች  መመስስተተዋዋትት  ላላይይ  ለለጥጥፎፎ  የየምምረረጡጡኝኝ  አአይይነነትት  የየሚሚመመሰሰልል  ቅቅስስቀቀሳሳ  

ወወይይምም  እእኛኛ  ካካልልተተመመረረጥጥንን  የየሚሚልል  ማማስስጠጠንንቀቀቂቂያያ  አአዘዘልል  መመልልእእክክትት  ሲሲተተላላለለፍፍ  ከከረረመመ፡፡፡፡  

  

ከከዚዚያያምም  በበመመቀቀጠጠልል  በበየየድድረረገገፁፁ  አአሁሁንን  በበተተፈፈጠጠረረውው  እእድድልል  የየሃሃገገሪሪቱቱ  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ኦኦሮሮሞሞ  ካካልልሆሆነነ  አአመመፅፅ  

ይይቀቀጣጣጠጠላላልል  የየሚሚልል  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  መመታታየየትት  ጀጀመመረረ፡፡፡፡  አአረረ  በበአአንንዳዳንንድድ  አአከከባባቢቢዎዎችች''ማማ  የየኦኦህህዴዴድድ  ከከፍፍተተኛኛ  

አአመመራራሮሮችች  ሳሳይይቀቀሩሩ  ህህዝዝቡቡንን  ሰሰብብስስበበውው  የየማማረረጋጋጋጋትት  ስስራራ  እእየየሰሰራራንን  ነነውው  ባባሉሉበበትት  መመድድረረክክ  ሁሁሉሉ  ""ዘዘንንድድሮሮ  የየኛኛ  

ነነውው፣፣  የየኛኛ  ካካልልሆሆነነ  የየምምናናደደርርገገውውንን  እእናናውውቃቃለለንን""  የየሚሚልል  ዛዛቻቻ  በበአአደደባባባባይይ  ሲሲያያስስተተጋጋቡቡ  ተተደደምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡  

  

በበዚዚህህ  ራራስስንን  በበራራስስ  የየመመሾሾምም  ውውሳሳኔኔ  መመሰሰረረትትምም  እእንንትትናና  የየሃሃገገራራችችንን  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ይይሆሆናናልል!!  አአይይ  እእንንትትናና  

ነነውው  ሊሊሆሆንን  የየሚሚችችለለውው  ብብሎሎ  ማማወወዳዳደደርር  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  አአይይ  እእንንትትናና''ማማ  እእንንዲዲህህ  ነነውው  እእንንዲዲህህ  አአይይነነትት  ጥጥፋፋትት  

ፈፈፅፅሟሟልል፣፣  እእንንዲዲህህ  አአላላደደረረገገምም፣፣  እእንንትትናና  ግግንን  እእንንዲዲህህ  ነነውው  የየሚሚሉሉ  ዘዘመመቻቻዎዎችችንን  በበማማጧጧጧጧፍፍ  አአንንዱዱንን  ከከፍፍ  

ሌሌላላውውንን  ደደግግሞሞ  ዝዝቅቅ  ማማድድረረግግ  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  በበግግላላጭጭ  የየስስምም  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻውውንን  ተተያያያያዙዙትት፡፡፡፡    ዘዘንንድድሮሮ  

የየኦኦሮሮሞሞ  ተተራራ  ወወይይምም  እእድድልል  ነነውው  ካካሉሉ  በበኋኋላላ  አአንንዱዱንን  ኦኦሮሮሞሞ  ከከሌሌላላኛኛውው  ኦኦሮሮሞሞ  ጋጋርር  ብብቃቃትትንን  መመሰሰረረትት  ባባደደረረገገ  

መመስስፈፈርርትት  ብብቻቻ  ማማወወዳዳደደርር  እእየየተተቻቻለለ  የየስስምም  ማማጥጥፋፋትት  ዘዘመመቻቻውው  ምምንን  እእንንዳዳመመጣጣውው  በበቅቅጡጡ  ለለመመረረዳዳትት  

አአስስቸቸግግሮሮ  ሰሰነነበበተተ፡፡፡፡    

  

የየአአንንድድንን  ሃሃገገርር  መመሪሪ  የየሚሚመመረረጠጠውው  በበምምርርጫጫ  ወወይይስስ  እእንንደደ  እእቁቁብብ  በበተተራራ  ነነውው  የየሚሚለለውውንን  ስስናናስስብብ  ደደግግሞሞ  አአሁሁንን  

በበኦኦህህዴዴድድ  እእየየተተካካሄሄደደ  ያያለለውው  ሁሁለለትት  አአቅቅጣጣጫጫ  ያያለለውው  እእኔኔ  ብብቻቻ  ያያልልኩኩትት  መመሆሆንን  አአለለበበትት  የየሚሚልል  እእስስትትራራተተጂጂ  

መመሆሆኑኑ  ግግልልፅፅ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  እእስስትትራራተተጂጂ  ዘዘንንድድሮሮ  የየአአቶቶ  ሀሀይይለለማማርርያያምም  ምምትትክክ  ሆሆኖኖ  ""መመመመረረጥጥ""  

ያያለለበበትት  የየግግድድ  ኦኦሮሮሞሞ  መመሆሆንን  ያያለለበበትት  ይይሉሉናና፣፣  ሁሁለለተተኛኛውው  አአስስትትራራተተጂጂ  ደደግግሞሞ  ለለፎፎርርማማሊሊቲቲ  ሁሁሉሉምም  የየኢኢህህአአዴዴግግ  

አአባባልል  ድድርርጅጅትት  የየየየራራሱሱ  ሰሰውው  ያያቅቅርርብብናና  ከከዛዛ  በበኋኋላላ  ምምርርጫጫውው  ይይካካሄሄዳዳልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ምምርርጫጫ  ""ባባለለተተራራውው  ኦኦሮሮሞሞ  

ካካልልተተመመረረጠጠ""  ግግንን  በበሃሃገገራራችችንን  ስስላላምም  አአይይኖኖርርምም  ይይላላሉሉ፡፡፡፡    

  

ግግንን  ይይህህ  ሁሁሉሉ  የየኦኦሮሮሞሞ  ወወጣጣትት  የየሞሞተተውው፣፣  የየቆቆሰሰለለውው፣፣  የየህህዝዝብብ  ሃሃብብትትናና  ንንብብረረትት  የየጋጋየየውውናና  የየወወደደመመውው  ለለዚዚህህ  

ነነበበርር  ማማለለትት  ነነውው??  አአቶቶ  ሀሀይይለለማማርርያያምም  ማማንን  ወወራራሽሽ  የየመመሰሰየየምም  መመብብትትናና  ስስልልጣጣንን  እእንንደደሰሰጣጣቸቸውው  ባባይይታታወወቅቅምም  

እእኔኔንን  የየሚሚተተካካኝኝ  ከከኦኦሮሮሞሞ  ነነውው  ብብለለዋዋልል  እእየየተተባባለለምም  በበኦኦህህዴዴድድ  ሰሰፈፈርር  በበስስፋፋትት  እእየየተተወወራራ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚያያውውምም  

""እእኔኔንን  ነነውው፣፣  የየለለምም  እእኔኔንን  ነነውው""  ይይተተካካኛኛልል  ያያሉሉትት  እእየየተተባባባባሉሉ  እእርርስስ  በበርርስስ  መመነነታታረረክክምም  ተተጀጀምምሯሯልል  አአሉሉ፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  



አአልልፎፎ  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒሰሰትትሩሩ  በበእእርርስስ  በበርርስስ  ንንትትርርክክ  ውውስስጥጥ  የየተተጠጠመመዱዱትት  እእነነዚዚህህንን  ሰሰዎዎችች  በበተተናናጠጠልል  እእያያገገኙኙ  

ቀቀጣጣዩዩ  እእኔኔንን  የየሚሚተተካካ  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  አአንንተተ  ብብትትሆሆንን  ትትመመቸቸኛኛለለህህ  እእያያሉሉ  በበመመሃሃከከላላቸቸውው  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  

የየውውስስጥጥ  ንንትትርርክክ  ቤቤንንዚዚንን  በበማማርርከከፍፍከከፍፍ  እእያያጋጋጋጋሉሉትት  ነነውው  ይይባባላላልል፡፡፡፡    

  

የየኢኢህህአአዴዴግግ  ውውስስጠጠ  ዴዴሞሞክክራራሲሲ፣፣  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ምምርርጫጫ......ወወዘዘተተ  የየሚሚባባሉሉትት  መመለለያያ  ባባህህርርያያቶቶቹቹ  በበቅቅፅፅበበትት  

በበየየትትኛኛውው  በበርር  በበኩኩልል  በበነነውው  እእንንደደጠጠፉፉ  ለለማማወወቅቅ  ይይቸቸግግራራልል፡፡፡፡  ወወይይስስ  ሲሲተተኩኩስስ  በበማማንንኪኪያያ........  እእንንደደሚሚባባለለውው  

ሳሳይይመመችች  ሲሲቀቀርር    ምምርርጫጫ  አአያያስስፈፈልልግግምም  ምምንንምም  አአይይደደለለምም  ዝዝምም  ብብላላችችሁሁ  ተተቀቀበበሉሉ  እእየየተተባባለለ  ይይሆሆንን??      

  

የየአአለለማማችችንን  አአለለቆቆችችምም  ከከበበስስተተጀጀርርባባ  ሆሆነነውው  ግግፋፋ  በበለለውው  እእያያሉሉ  እእንንደደሆሆነነ  ይይሰሰማማልል፡፡፡፡  አአሮሮሞሞ  ወወደደ  ጎጎንን  ተተገገፍፍትትሮሮ  

((mmaarrggiinnaalliizzeedd  ሆሆኖኖ))  የየቆቆየየ  ህህዝዝብብ  በበመመሆሆኑኑ  አአሁሁንን  ወወደደዳዳችችሁሁምም  ጠጠላላችችሁሁምም  ቀቀጣጣዩዩ  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ጠጠቅቅላላይይ  

ሚሚኒኒሰሰትትርር  መመሆሆንን  ያያለለበበትት  ከከኦኦሮሮሞሞ  ነነውው  ብብለለውው  ወወስስነነዋዋልል  እእየየተተባባለለ  በበዚዚያያውው  በበኦኦህህዴዴድድ  ጓጓዳዳ  በበስስፋፋትት  እእየየተተወወራራ  

ነነውው፡፡፡፡  እእንንደደዛዛ  ከከሆሆነነ  ታታዲዲያያ  በበሰሰመመ  ተተሃሃድድሶሶናና  ግግምምገገማማ  ይይህህ  ሁሁሉሉ  ጭጭቅቅጭጭቅቅ  ለለምምንን  አአስስፈፈለለገገ??  የየኢኢህህአአዴዴግግ  

ምምክክርር  ቤቤትት  ተተሰሰብብስስቦቦ  ለለምምንን  ምምርርጫጫ  ያያካካሄሄዳዳልል??  የየሃሃገገሪሪቱቱ  ፓፓርርላላማማስስ  ተተሰሰብብስስቦቦ  ቀቀጣጣዩዩንን  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  

መመምምረረጥጥ  ለለምምንን  አአስስፈፈለለገገውው??  እእንንዲዲሁሁ  በበጨጨበበጣጣ  እእንንትትናናንን  ሹሹመመናናልል  ብብለለውው  ለለምምንን  አአያያሳሳውውቁቁንንምም  ወወይይምም  

አአያያውውጁጁልልንንምም??  በበማማከከታታተተልልምም  ለለምምንን  ያያችች  ድድሮሮ  ስስንንሰሰማማትት  ያያደደግግነነውው  የየፍፍየየልል  ወወጠጠጤጤ  ......  አአያያሰሰዘዘፍፍኑኑልልንንምም??    

  

ይይህህንንንን  አአጭጭርር  መመጣጣጥጥፍፍ  እእያያዘዘጋጋጁጁሁሁ  በበነነበበረረበበትት  ቅቅፅፅበበትት  አአንንድድ  ውውስስጡጡ  ውውስስጡጡንን  ሲሲወወራራ  የየሰሰነነበበተተ  ሰሰበበርር  ዜዜናና  

በበሚሚልል  በበሚሚድድያያ  ሲሲያያስስተተጋጋባባ  ብብዕዕሬሬንን  በበጣጣቶቶቼቼ  መመሃሃልል  እእንንደደቀቀረረቀቀኩኩኝኝ  ቀቀናና  አአልልኩኩኝኝ፡፡፡፡  ዜዜናና  ሰሰባባሪሪውው  ጋጋዜዜጠጠኛኛ  

የየኦኦህህዴዴድድ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  አአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  ከከሊሊቀቀመመንንበበርርነነታታቸቸውው  አአንንድድ  ደደረረጃጃ  ዝዝቅቅ  ብብለለውው፣፣  በበሶሶሰሰተተኛኛ  ቦቦታታ  

በበድድርርጅጅትት  ፀፀሃሃፊፊነነትት  የየነነበበሩሩትት  ዶዶ//ርር  አአብብይይ  አአህህመመድድ  ደደግግሞሞ  በበብብርርሃሃንን  ፍፍጥጥነነትት  ሁሁለለትት  ደደረረጃጃ  ወወደደላላይይ  

ተተስስፈፈንንጥጥረረውው  የየድድርርጅጅቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ሆሆነነውው  እእንንደደተተሰሰየየሙሙ  ሲሲያያበበስስርር  በበድድንንጋጋጤጤ  ክክውው  አአልልኩኩኝኝ፡፡፡፡  ብብዕዕሬሬንን  

ከከጠጠረረጴጴዛዛውው  ላላይይ  አአስስቀቀምምጨጨ  በበጣጣምም  ስስቅቅስስቅቅ  ብብዬዬ  ሳሳቅቅሁሁኝኝ  ይይሻሻላላልል  አአለለቀቀስስኩኩኝኝ፡፡፡፡  ብብቻቻ  ግግራራ  የየሚሚያያጋጋባባ  ስስሜሜትት  

መመላላውው  ሰሰውውነነቴቴንን  ሲሲወወረረኝኝ  ተተሰሰማማኝኝ፡፡፡፡  ብብቻቻዬዬንን  ታታጥጥቦቦ  ጭጭቃቃ!!  አአልልኩኩኝኝ፡፡፡፡  ነነገገሩሩ  ሁሁሉሉ  የየልልጆጆችች  እእቃቃ  እእቃቃ  ጨጨወወታታ  

መመስስሎሎ  ተተሰሰማማኝኝ፡፡፡፡  የየስስልልጣጣንን  አአተተያያያያችችንንንን  ለለማማስስተተካካከከልል  ተተብብሎሎ  የየተተጀጀመመረረውው  ተተሃሃድድሶሶ  መመጨጨረረሻሻውው  ይይኸኸውው  

ሆሆነነናና  አአረረፈፈውው  አአልልኩኩኝኝ፡፡፡፡  በበልልቤቤ፡፡፡፡  

  

መመስስከከረረምም  22  ቀቀንን  11996677  ቀቀዳዳማማዊዊ  ሀሀይይለለስስላላሴሴ  ከከስስልልጣጣናናቸቸውው  እእንንደደተተነነሱሱ  የየሆሆነነውው  ሁሁሉሉ  ትትዝዝ  ብብሎሎኝኝ  አአርርባባ  

አአራራትት  አአመመትት  ወወደደኋኋላላ  ነነጎጎድድኩኩኝኝ፡፡፡፡  በበተተፈፈጠጠረረውው  ግግርርግግርር  በበትትረረ  ስስልልጣጣኑኑ  ከከህህዝዝቡቡ  የየነነጠጠቀቀውው  ወወታታደደራራዊዊውው  

ደደርርግግ  መመጀጀመመሪሪያያ  የየሾሾማማቸቸውውንን  ጄጄኔኔራራልል  አአማማንን  አአንንዶዶምምንን  ከከገገደደለለ  በበኋኋላላ  ጄጄኔኔራራልል  ተተፈፈሪሪ  በበንንቲቲንን  ሊሊቀቀመመንንበበርር፣፣  

ኮኮ//ልል  አአጥጥናናፉፉ  አአባባተተንን  ምምክክትትልል  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ሻሻለለቃቃ  ((በበኋኋላላ  ኮኮ//ልል))  መመንንግግስስቱቱ  ሀሀይይለለማማርርያያምምንን  ፀፀሃሃፊፊ  አአድድርርጎጎ  

እእንንደደሾሾመመ  ሲሲያያበበስስረረንን  ታታወወሰሰኝኝ፡፡፡፡  ብብዙዙምም  ሳሳይይቆቆይይ  ዋዋነነኛኛውው  ሰሰውውዬዬ  ግግንን  እእኮኮ  ከከበበስስተተኋኋላላ  ያያለለውው  ነነውው  እእየየተተባባለለ  

መመወወራራትት  ጀጀመመረረ........፣፣  ከከዚዚያያ  በበኋኋላላ  የየሆሆነነውው  ሁሁሉሉ  ሆሆነነ፡፡፡፡  አአሁሁንንስስ??  ከከዚዚህህ  በበኋኋላላስስ  ባባልልቀቀጥጥልል  ይይሻሻላላልል፡፡፡፡  ለለጊጊዜዜውው  

እእዚዚሁሁ  ባባበበቃቃ  የየሚሚሻሻልል  መመሰሰለለኝኝ!!  ቀቀይይ  ሽሽብብርር  እእንንዳዳይይፋፋፋፋምምብብኝኝ  ፈፈራራሁሁ፡፡፡፡  ዘዘንንድድሮሮ  ምምኑኑ  ይይታታወወቃቃልል!!!!    

  

  

መመምምህህርር  መመራራራራ  ታታዘዘበበ  

      ከከፍፍንንፍፍኔኔ      

የየካካቲቲትት  1155  ቀቀንን  22001100    


