ወደዳቹህም ጠላቹህ ወያኔንና የኦሮሞ ጽንፈኞችን ከማጥፋት ውጭ ሌላ ምንም መፍትሔ የለም!!!
መልእክቱ ከልቡ ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ህልውናና ደኅንነት ለሚያስቡ፣ ለሚቆረቆሩ፣ የሚጨነቁ፣ ለሚታገሉ
እንጅ ለአስመሳይ አጭበርባሪውና ለቅጥረኛው ሁሉ አይደለም!!!
ሰዎች ጽንፈኛ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን ለማለዘብና ለማግባባት ብለው "እከሌ የተባለው መሪ እኮ ኦሮሞ ነበር፣
እከሌ የተባለው ምንንትስ ኦሮሞ ነበር፣ እነ እከሌ ኦሮሞዎች ነበሩ....!" እያለ በየዘመኑ ሥልጣን ላይ የነበሩ
ኦሮሞዎችን ሲጠቅሱላቸው ጽንፈኞቹ ደግሞ "እንደ አማራ እያሰበ፣ አማርኛ እየተናገረ፣ 'ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ!' እያለ የሚሠራ ኦሮሞ አይደለም የምንፈልገው፡፡ ኦሮምኛን ብሔራዊ ቋንቋ አድርጎ ኦሮምኛ ብቻ
እየተናገረ፣ ኦሮሞዎችን ብቻ በዙሪያው ያሰለፈ፣ ኦሮሚያን ለኦሮሞ ብቻ የሚያደርግና የኦሮሙማን ትግል
ዋነኛ ጉዳዩ ያደረገ መሪ ተቀምጦ ካላየን ካልገዛ...... 'እኛ ገዛን ወይም ኦሮሞ ገዛ!' ብለን አናምንም! ይሄ
መሆን ካልቻለ ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ቆማ ማየት አንፈልግም!" ሲሉ ይመልሳሉ!!!
እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያቹህ ኦሮሞ አሁን ሰፍሮ ያለበትን የብቻችን እናደርገዋለን የሚሉትን የሀገራችን
መሬት ወርረውና አስቀድሞ የነበረውን ማኅበረሰብ አጥፍተው የያዙት እንጅ የእነሱ አለመሆኑን የራሳቸው
መሪዎች ሳይቀሩ ከጻፏቸውና ከተናገሯቸው እውነቱን እያወቁ ነው እንግዲህ እንዲህ እያሰቡ ያሉት!!!
በሌላ በኩል ደግሞ "አማርኛ ተጭኖብናል፣ የአማራ ባሕል ተጭኖብናል፣ ኢትዮጵያ የአማራ ፕሮጀክት ናት፣
የጋራ ታሪክ የለንም ወዘተረፈ. እያሉ አስቀድሞ የነበሩ የኢትዮጵያን መንግሥታት ይከሳሉ፡፡ እንግዲህ እዚህ
ላይ እነሱ "እንደ አማራ እያሰበ፣ አማርኛ እየተናገረ፣ 'ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ!' እያለ የሚሠራ ኦሮሞ አይደለም
የምንፈልገው፡፡ ኦሮምኛን ብሔራዊ ቋንቋ አድርጎ ኦሮምኛ ብቻ እየተናገረ፣ ኦሮሞዎችን ብቻ በዙሪያው
ያሰለፈ፣ ኦሮሚያን ለኦሮሞ ብቻ የሚያደርግ፣ የኦሮሙማን ትግል ዋነኛ ጉዳዩ ያደረገ መሪ ተቀምጦ ካልገዛ......
'እኛ ገዛን ወይም ኦሮሞ ገዛ!' ብለን አናምንም! ይሄ መሆን ካልቻለ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ቆማ ማየት
አንፈልግም!" የሚሉት ነገር ቢሳካላቸው አማራን ያውም ፈጽሞ ሳያደርገው "አደረገው!" የሚሉትን ጭቆና
እና አፈና በእጥፍ አክብደው የኢትዮጵያን ሕዝብ በኦሮሞነት Assimilate ማድረጋቸው ወይም Oromize
ማድረጋቸው አይደለም ወይ???
ወያኔም ከዚህ የባሰ እንጅ የተለየ ዓላማና ፍላጎት እንደሌለው አማራን የማጥፋት ፕሮጀክት ለጽንፈኛ
ኦሮሞዎቹ ያስጨበጠና ከእነሱ የባሰ ፀረ ሕዝብ ፀረ ኢትዮጵያ መሆኑ ይታወቃል!!!
ታዲያ በ21ኛው መቶ ክ/ዘ እንደዚህ የሚያስብ መንጋ መገኘቱ ፈጽሞ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ሥጋት
አይደለም ወይ??? አልገባን አለ እንጅ እኮ በሠለጠነው የዓለማችን ክፍል የሚኖሩ ያልሠለጠኑና ሊሠለጥኑም
የማይችሉ የሁለቱ መንጋዎች በጋራ በሚያደርጓቸው ሰልፎች down down Ethiopia! down down
Amhara (ኢትዮጵያ ትውደም! አማራ ይውደም!) እያሉ በግልጽ በአደባባይ እያላዘኑ ዓላማ ፍላጎታቸውን
ነግሩን እኮ አይደለም እንዴ??? ይሄንን ማለታቸው ደግሞ አዲስ አይደለም፡፡ ይሄንን ከማለትም ቦዝነው
አያውቁም!!!

እጅግ አስገራሚው ነገር እነዚህ ሰዎች እንዲህ እያሰቡ ታዲያ እንዴት ነው ስለ ፍትሕ፣ ስለ ዕኩልነት፣ ስለ
ሰብአዊ መብት፣ ስለ ዲሞክራሲ ወዘተረፈ. የማውራት የሞራል ልዕልና እና ብቃቱ ሊኖራቸው የሚችለው???
እነኝህን ሰብስቦ ከመፍጀት ውጭ ከእነዚህ በተፈጥሯቸው ደንቆሮ ከሆኑ አራዊት ጋር ተነጋግሮ መግባባት
ይቻላል ማለት ፍጹም ዘበት ነው!!!
ከበፊት ጀምሬ ደጋግሜ ነግሬያቹሃለሁ በከንቱ ጊዜን ማጥፋትና ጽንፈኞቹ ጊዜ አግኝተው የጥፋት
ዓላማቸውን እንዲያሳኩ ዕድል ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር ከወያኔና ከኦሮሞ ጽንፈኛ ፖለቲከኞች (ኦነግ፣
ኦሕዴድ፣ ኦፌኮ....) ጋር ፈጽሞ መስማማት አይቻልም! እነኝህን አጋንንት መንጥሮ ደብዛቸውን ከማጥፋት
ውጭ ሌላ ምንም መፍትሔ የለም!!!
እያንዳንድህ ከባድ ትግልና ፍልሚያ እንዳለብህ አውቀህ ሳይመሽብህ ወገብህ ብታጠብቅ፣ ዘገር ብትነቀንቅ
ይሻልሃል!!!
እውነቱን አልረዳ፣ አልቆርጥ፣ አልጨክን ብለህ እንጅ አቅምና ኃይል አንሶህ አልነበረም ጊዜ በመስጠት
ከዕለት ዕለት እየገዘፉና እየከበዱ እንዲመጡ እዚህም እንዲደርሱ ያደረስካቸው!!!
አሁንም የግድ እንደ አንድ ሰው አስበህ መውሰድ ያለብህን እርምጃ በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ፍልሚያ
ወስደህ ያለቀው አልቆ የተረፈው እንዲተርፍ አድርገህ የሀገርህንና የራስህን ህልውና መታደግ እስካልቻልክ
ጊዜ ድረስ እየተጃጃልክ ጊዜ በሰጠሃቸው ቁጥር ነገሩን ፈጽሞ ሊቀለበስ ከማይችልበት ደረጃ አድርሰኸው
ያንተ መጥፋት እርግጥ እየሆነ የእነሱ የጥፋት ዓላማ መሳካቱ ደግሞ ፀሐይ በምዕራብ የመጥለቋን ያህል
የማይቀር ሆኖ ቁጭ ይልልሃል!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

