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የጉልበት ክልሎች ማጠናከር ማስፋፋት !!
ጃዋር መሐመድ የመለስ ዜናዊ ተማሪ !!!!
መለስ እንደ ሞተ የዉጭ የመለስ አድናቂዎች በ ኒውዮርክ አቢሲኒያ ቤተክርስቲያን ስነ ስርዐት ሲፈፀም
ተቃዉሞ በ ደጅ እንዲሳተፍ ጥሪ ቢቀርብለት ጃዋር መሐመድ በስነ ስርዐቱ ላይ መሐመድ አደሞ የO
Pride አዘጋጅ መላኩን ሲገባም ደጅ ተቃውሞ መደረጉን አዉቃለሁ።
የመሬት ነጠቃን አስመልክቶ በ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲ ዉይይት ሲደረግ በቦታው በ አጋጣሚ ሲታይ
የቀረበለትን ግብዣ ሊቀበልም ፈቃደኛ አልነበረም።
በተመሳሳይ ወያኔ ትግራይ ክልል ብሎ የፈጠረው ከጎንደር ወሎ አፋር በመሬት ነጠቃ በቅርቡ ዉጭ
ባለሀብቶች አንድ ሄክታር በዶላር የ 99 ዐመት ዉል ጋር ተመሳሳይነቱ በሚገለፅበት ጊዜ ስብሰባውን
ጥለው የወጡ የወያኔ ደጋፊ ተማሪዎች እንደ ነበሩ አስታውሳለሁ።
በ SBS አማርኛ https://www.sbs.com.au/language/amharic/audio/daarekamaqome-wada-mahaale-lamagebaate-esaabee-alanye-thamire-abiyeyanobeele-salaame
የሰጠው ቃለ መጠይቅ ዋናው አሁንም ጃዋር መሐመድን አዕምሮ የሚመራው በመለስ ዜናዊ ና ኦነግ
የተፈጠሩት ዘጠኝ ክልሎች የሚጠናከሩበት አሰራር ብቻ ነው።
ዛሬ ይላል ጃዋር መሐመድ ክልሎች እራሳቸዉን ማስተዳደርና በራሳቸው ጦር የሚመኩ በመሆኑ ይህን
ማስቆም ሀገር ማፍረስ ነው ብሎ የሚቀሰቅሰው።
ኢህአዴግ ውሁድ መሆንን የሚቃወመው ልክ እንደ ወያኔ ፌዴራሊዝም ፈረሰ እያለ ነው።
ተጨማሪ ክልል ልክ እንደ ሲዳማ እንዲፈጠር ሲቀሰቅም ከመለስ ዜናዊ የ ደቡብ ክልል በተሻለ
ተጨማሪ ክልሎች መፍጠሩ ይጠቅማል በማለት ነው።
የ ኦሮሞ ክልል ጃዋር እንዺጠነክር የሚታገልለት ጠመንጃውን በማጠንከር ስላደረሰው ማፈናቀል አዲስ
አበባን ለመጠቅለል በማድረግ ላይ ስለሚሰራው የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ግድያ ቤት መሬት ቅሚያ ትንፍሽ
አይልም።
ጃዋር መሀመድ በጉልበት ወያኔ ኦነግ በፈጠረው ዘጠኝ ክልሎች ነዋሪዎች ልክ እንደ አፓርታይድ
በክሎች ጎሣ አንባገነንነት እየተገዙ ከሚፈጠር ፌዴራል አስተዳደር ዉጭ ሌላውን የማይቀበል መሆኑ
ነው።
በኦሮሞ ክልል ተወደደም ተጠላም ኦሮሞ ሆነህ መኖር ግድ ነው። በራስህ ቛንቛ ሀይማኖት ተቛም
መመራት አትችልም።
በአጭሩ ሰማንያ በላይ ማንነት በኦሮሞ ክልል ማስተናገድ አይሞከርም። ምርጫ ቅስቀሳ ኢዜማ ና
አብን አዲስ አበባ ዙርያም ክልክል ነው። አዲስ አበባ ነዋሪዎች በ ነፃ መሰብሰብ ኦሮሞ ክልል
አይፈቅድም።
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ፌዴራል ሊገኝ ነው ድረሱልኝ ብሎ ደጋፊዎቹን አነሳስቶ ባለፈው ሣምንት የተገደሉት 67 ንፁሀን
ዜጎች በጃዋር መሀመድ ኦሮሞ ክልል በታጠቁ ሀይሎችና በ ኦሮሻባብ/ቄሮ በመሆኑ ህይወት ለማዳን
የኦሮሞ ክልል በ መከላከያ ሠራዊት እንዲሆን ድምፃችንን ማሰማትና ለጠፋው ህይወትና ንብረት ጃዋር መሀመድ እንዲጠየቅ
ድምፅ እናሰማ።
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