
በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይለለማማርርያያምምንን  ሊሊተተካካ  የየሚሚችችልል  ማማንን  እእንንደደሆሆነነ  ይይታታወወቃቃልል!!!!  
  
ቀቀጣጣዩዩ  የየሃሃገገራራችችንን  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ማማንን  መመሆሆንን  አአለለበበትት??  በበሚሚለለውው  ጉጉዳዳይይ  ዙዙርርያያ  በበተተለለያያዩዩ  ማማህህበበራራዊዊ  ሚሚድድያያዎዎችች  

አአማማካካይይነነትት  በበውውጪጪ  እእናና  በበሃሃገገርር  ውውስስጥጥ  በበሚሚገገኙኙ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  ዘዘንንድድ  ወወቅቅታታዊዊ  የየውውይይይይትትናና  የየንንትትርርክክ  አአጀጀንንዳዳ  

መመሆሆንን  ከከጀጀመመረረ  ሰሰነነባባብብቷቷልል፡፡፡፡  በበቅቅርርቡቡምም  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይለለማማርርያያምምንን  ማማንን  ይይተተካካቸቸውው  በበሚሚልል  ርርእእስስ  

አአለለባባቸቸውው  ሁሁነነኛኛውው  የየተተባባሉሉ  ፀፀሃሃፊፊ  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  የየኦኦሮሮሚሚያያ  ክክልልላላዊዊ  መመንንግግስስትትንን  በበፕፕሬሬዚዚዳዳንንትትነነትት  በበመመምምራራትት  ላላይይ  

የየሚሚገገኙኙትት  አአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳንን  የየሃሃገገራራችችንን  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  መመሆሆንን  የየለለባባቸቸውውምም  የየሚሚልል  አአይይነነትት  ጭጭብብጥጥ  ያያለለውው  

ፅፅሑሑፍፍ  በበአአይይጋጋ  ፎፎሮሮምም  ድድረረገገፅፅ  ወወጥጥቶቶ  ለለንንባባብብ  በበቅቅቷቷልል፡፡፡፡    

  

ከከላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትት  ፀፀሃሃፊፊ  ያያነነሱሱዋዋቸቸውው  ውውሃሃ  የየማማይይቋቋጥጥሩሩ  ክክርርክክሮሮችችናና  በበአአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  ላላይይ  የየሰሰነነዘዘሩሩዋዋቸቸውው  መመሰሰረረተተ  

ቢቢስስ  ውውንንጀጀላላዎዎችችንን  ወወደደ  ጎጎንን  ትትቼቼ  ስስልልጣጣንን  በበደደምምናና  በበዘዘርር  ሳሳይይሆሆንን  በበብብቃቃትት  መመሆሆንን  አአለለበበትት  የየሚሚለለውው  ሃሃሳሳባባቸቸውው  ብብቻቻ  

ብብዙዙዎዎቻቻችችንንንን  ያያስስማማማማልል  ብብዬዬ  ስስላላሰሰብብኩኩ  በበዚዚህህ  ዙዙርርያያ  አአጭጭርር  አአስስተተያያየየትት  መመስስጠጠትትንን  መመርርጫጫለለሁሁ፡፡፡፡  አአቶቶ  አአለለባባቸቸውው  

የየተተባባሉሉትት  ፀፀሃሃፊፊ  የየአአመመራራርር  ብብቃቃትት  የየሚሚለለካካውው  በበትትምምህህርርትትናና  በበዲዲግግሪሪ  ጋጋጋጋታታ  ብብቻቻ  ነነውው  ካካላላሉሉንን  በበቀቀርር  በበአአሁሁኑኑ  ወወቅቅትት  

ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሀሀይይለለማማርርያያምምንን  ሊሊተተኩኩ  ከከሚሚችችሉሉ  የየኢኢህህአአዴዴግግ  ከከፍፍተተኛኛ  አአመመራራሮሮችች  መመካካከከልል  ከከአአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  

የየተተሻሻለለ  ብብቃቃትት  ያያለለውው  ሰሰውው  ያያለለ  አአይይመመስስለለኝኝምም፡፡፡፡  እእንንዴዴትት??  ለለሚሚለለውው  የየመመከከራራከከሪሪያያ  ነነጥጥቦቦቼቼንን  በበአአጭጭሩሩ  

እእንንደደሚሚከከተተለለውው  አአቀቀርርባባለለሁሁ፡፡፡፡    

  

የየአአመመራራርር  ብብቃቃትት  መመለለካካትት  ያያለለበበትት  ከከሁሁሉሉምም  በበላላይይ  በበህህዝዝብብ  ዘዘንንድድ  እእምምነነትትናና  ተተቀቀባባይይነነትት  በበማማግግኘኘትት  መመሆሆንን  አአለለበበትት፡፡፡፡  

አአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ደደርርግግንን  ደደምምስስሶሶ  ሃሃገገሪሪቱቱንን  ከከተተቆቆጣጣጠጠረረ  በበኋኋላላ  ኢኢህህአአዴዴግግ  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  ከከሚሚታታወወቅቅበበትት  

የየዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ማማዕዕከከላላዊዊነነትት  አአመመራራርር  ወወጣጣ  ያያለለ  አአቅቅጣጣጫጫ  በበመመከከተተልል  በበኦኦሮሮሞሞ  ህህዝዝብብ  ዘዘንንድድ  የየተተሻሻለለ  ተተቀቀባባይይነነትት  

እእንንዲዲኖኖራራቸቸውው  ለለማማድድረረግግ  የየቻቻሉሉ  የየኦኦህህዴዴድድ  መመሪሪ  ናናቸቸውው  የየሚሚልል  እእምምነነትት  አአለለኝኝ፡፡፡፡  የየኦኦሮሮሞሞንን  ህህዝዝብብ  የየልልብብ  ትትርርታታ  

በበማማዳዳመመጥጥ  ይይህህንንንን  ማማድድረረግግ  ሰሰለለመመቻቻላላቸቸውው  የየሚሚጠጠራራጠጠርር  ሰሰውው  ያያለለ  አአይይመመስስለለኝኝምም፡፡፡፡  

  

የየኦኦሮሮሞሞ  ህህዝዝብብ  ከከጠጠቅቅላላላላውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝብብ  ከከፍፍተተኛኛውውንን  ቁቁጥጥርር  የየያያዘዘ  ቢቢሆሆንንምም  ኢኢትትዮዮጵጵያያንን  ለለመመምምራራትት  የየኦኦሮሮሞሞ  

ህህዝዝብብ  ድድጋጋፍፍ  ማማግግኘኘትት  ግግንን  ብብቻቻውውንን  በበቂቂ  እእንንዳዳልልሆሆነነምም  እእገገነነዘዘባባለለሁሁ፡፡፡፡  ከከኦኦሮሮሞሞ  ህህዝዝብብ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየሌሌሎሎችች  ህህዝዝቦቦችች  

በበተተለለይይ  ደደግግሞሞ  ከከኦኦሮሮሞሞ  ቀቀጥጥሎሎ  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  ላላይይ  በበሚሚገገኘኘውው  በበአአማማራራ  ህህዝዝብብ  ዘዘንንድድ  እእምምነነትት  ማማግግኘኘትትንን  

ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  አአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  ስስለለኢኢትትዮዮጵጵያያዊዊነነትት  በበሚሚያያራራምምዱዱትት  ጠጠንንካካራራ  አአቋቋምምናና  ከከአአማማራራ  ህህዝዝብብ  ጋጋርር  ወወዳዳጅጅነነትት  

ለለመመፍፍጠጠርር  እእስስከከአአሁሁንን  ድድረረስስ  ባባደደረረጉጉትት  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ምምክክንንያያትት  በበአአጭጭርር  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ቀቀላላልል  የየማማይይባባልል  የየአአማማራራ  ብብሔሔርር  

ተተወወላላጆጆችችንን  ቀቀልልብብ  መመሳሳብብ  የየቻቻሉሉ  ወወጣጣትት  የየኢኢህህአአዴዴግግ  አአመመራራርር  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

በበመመሆሆኑኑምም  በበሃሃገገራራችችንን  ሁሁሉሉንንምም  ያያቀቀፈፈ  ሰሰፊፊ  መመሰሰረረትት  ያያለለውው  መመንንግግስስትት  እእስስካካልልተተመመሰሰረረተተናና  ሃሃገገሪሪቱቱንን  የየመመምምራራትት  

ሃሃላላፊፊነነትት  በበኢኢህህአአዴዴግግ  ቁቁጥጥጥጥርር  ስስርር  እእስስከከቆቆየየ  ድድረረስስ  ከከግግማማሽሽ  በበላላይይ  የየሚሚሆሆነነውውንን  የየሃሃገገራራችችንን  ህህዝዝብብ  በበያያዙዙ  በበኦኦሮሮሞሞናና  

አአማማራራ  ህህዝዝብብ  ዘዘንንድድ  የየተተሻሻለለ  አአመመኔኔታታናና  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  አአመመራራርር  ተተወወደደደደምም  ተተጠጠላላምም  ከከአአቶቶ  ለለማማ  መመገገርርሳሳ  ውውጪጪ  

በበአአሁሁኑኑ  ጊጊዜዜ  ሌሌላላ  በበአአማማራራጭጭነነትት  የየሚሚቀቀርርብብ  ሰሰውው  በበኢኢህህአአዴዴግግ  ውውስስጥጥ  ያያለለ  አአይይመመስስለለኝኝምም፡፡፡፡    

አአለለ  የየምምትትሉሉ  ከከላላችችሁሁ  መመከከራራከከሪሪያያችችሁሁንን  አአቅቅርርቡቡናና  እእንንስስማማ!!  

  
ቸቸርር  ይይግግጠጠመመንን  
  
ታታምምራራትት  ሁሁንንዴዴ  
የየካካቲቲትት  1122  ቀቀንን  22001100  
      ከከአአዳዳማማ    


