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ፀረ ኢትዮጵያው የኦሮሚያ የዜግነት እንቅስቃሴ!!! 
ወደድንም ጠላንም ይህ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ሽፋን እየተኪያሔደ ያለ እንቅስቃሴ ያላደመጥነውና አድምጠንም 

የሚገባውን አጸፋዊ ምላሽ ያልሰጠነው ከባዱ አጥፊ ፈንጅ ነው!!! 

የሚገርመው ደግሞ ፍትሐዊው፣ አመክንዮአዊው፣ ሊደገፍ የሚገባው፣ ኢትዮጵያን ታዳጊው የአማራ ብሔርተኝነት 
በአገዛዙ ሸፍጠኛ የሐሰት ክስ ተወንጅሎ ተደቁሶ ኢፍትሐዊው፣ ኢአመክንዮአዊው፣ ፈጽሞ ሊደገፍ የማይገባው፣ ፀረ 
ኢትዮጵያ ጽንፈኛው የኦሮሞ ብሔርተኝነት በአገዛዙ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲገነባና እንዲለመልም እየተደረገ መሆኑ 

ነው!!!  

ልብ ያልነው ግን አልመሰለኝም፡፡ ብል ብንለው ኖሮ ይሄንን ሁሉንም በዕኩል ዓይን የማያየውንና የማያስተናግደውን 
የአገዛዙን ፀረ ኢትዮጵያ ኢፍትሐዊ አሠራርና አኪያሔድ ምንም ነገር ሳንፈራና ሳናፍር ገንፍለን ወጥተን እንቃወም እናወግዝ 

ነበርና!!! 

አገዛዙ መሰንዘራቸውን ከግራ ክንፉ ብአዴን ጋር በመመሳጠር ሐሰተኛ ክስ አንሥቶ በመወንጀል የአማራ ብሔርተኛ 
መሪዎችን በመግደል፣ በማሰርና፣ በማሳደድ የአማራ ብሔርተኝነትን አከርካሪ ክፉኛ መምታቱ ይታወቃል፡፡  

አንዳንድ የተራረፉ ነገሮችንም "የአማራ ክልል ሊቀመንበር!" ተብሎ የተሾመው የኦነግ/ወያኔ ውሻ አቶ ተመስገን 

በተሾመበት ዕለት በይፋ "በክልሉ ያለውን አክራሪ ብሔርተኝነትን እስከ ታች ድረስ ወርደን ያለ ምሕረት መንጥረን 

እናጠፋዋለን!" በማለት  እንደተናገረው በቀጣይ ጥቂጥ ቀናት ውስጥ ተጨማሪ ብትርበመሰንዘር የአማራ ብሔርተኝነትን 
ግብአተ መሬት ሊፈጽሙለት እንዳሰቡ በይፋ አስታውቀዋል፡፡ 

በአንጻሩ ደግሞ አገዛዙ የአማራ ብሔርተኝነትን በመታበት ማግስት የኦሮሞ ብሔርተኝነትን ጽንፈኛ በሆነ መልኩ 
ለማለምለም፣ ለመገንባት፣ ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል፡፡ 

ከእነኝህ ጥረቶች አንዱ የኦሮሙማ የዜግነት እንቅስቃሴ የሚለው የሰሞኑ ዘመቻ ዋነኛው ነው፡፡ ለመሆኑ ኦሕዴድ ለምን 

ይመስላቹሃል ሰሞኑን "በዜግነት እንቅስቃሴ!" ዘመቻ ስም "ወደ ገዳ ሥርዓት እንመለሳለን!" እያለ ያለው??? 

በአሜሪካ እና አውሮፓ የሚኖሩ "ኦሮሞ ነን!" የሚሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች ወይም ኦነጋውያን ለሚያገኟቸውና 
ዜግነታቸውን እንዲሁም ሀገራቸውን ለሚጠይቋቸው የውጭ ዜጎች ቢሞቱ ዜግነታቸውን ኢትዮጵያዊ፣ ሀገራቸውን 
ኢትዮጵያ ብለው እንደማይመልሱ በተለይም አውሮፓና አሜሪካ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የምታውቁት ነገር ነው፡፡  

በአሜሪካ እማ ጭራሽ አገዛዙ ማለትም የወያኔው ኩሊ የዐቢይ አሥተዳደር ኦነጉን ለማ መገርሳን ልኮ ለብቻቸው የቆንሲላ 

ጽ/ቤት ለራሳቸው ለብቻቸው እንደከፈቱ የምታውቁት ነው፡፡  

በሦስተኛ ሀገር ላይ ለመላ ሀገሪቱ ዜጎች ቆንሲላም ሆነ ኤምባሲ ይከፈታል እንጅ ለአንድ ጎሳ ለብቻው የሚከፈትበት አሠራር 
በዓለም ታይቶና ተሰምቶ አይታወቅም፡፡ ሕገ ወጥም ነው፡፡ በዚህ የኦሮሞ ቆንሲላ ኃላፊ ሆኖ የተሾመው ሰው ሰሞኑን 
በኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያቸው ምን ብሎ አፓርታይዳዊ፣ ኢፍትሐዊና አንባገነናዊ ነገሮችን ተናግሮ ጽንፈኛ የአሸባሪነት 
ዓላማቸውና ሕልማቸው የት ድረስ የተለጠጠ እንደሆነ የሰማቹህት ጉዳይ ነው፡፡ 

ስለሆነም ዜግነት ከሀገር ጋር እንጅ በአንድ ሀገር ውስጥ ካሉ ጎሳና ብሔረሰቦች ከአንዱ ጎሳ ወይም ብሔረሰብ ማንነት ጋር 
ምንም የሚያገናኘው ነገር ሳይኖር ዜግነትንና ገዳን ወይም ኦሮሙማ የሚሉትን የብሔርተኝነት እንቅስቃሴን ለማገናኘት 
የተፈለገውና ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ እየተንቀሳቀሱበት ያሉበት ጉዳይ እንደምኞታቸው ከኢትዮጵያ ገንጥለው 

የሚያወጡትን በታሪክ ያልነበረ "ኦሮሚያ" የሚሉትን የሀገር ምሥረታ እውን ለማድረግ የሚሠራ ቅድመ ዝግጅትና 
የማስተዋወቅ ሥራ ነው ሌላ አይደለም፡፡ 

ይሄ ብቻ አይደለም ዓላማው ሌላም ዓላማ አለው፡፡ ሌላኛው ዓላማ ኦሮሚያ የሚሉትን ሀገር እስከሚመሠርቱ ድረስ በዚሁ 

"ወደገዳ የመመለስ የዜግነት ዘመቻ ወይም እንቅስቃሴ!" በሚል እንቅስቃሴ ሽፋን ኦሮሞ አሁን ሰፍሮ ያለበትን የሀገራችን 
ክፍል ወረው በያዙበት ወቅት በቦታው የነበሩ የተለያዩ ብሔረሰብና ጎሳዎችን አባላት አስገድደው ማንነታቸውን በማስጣል 

ኦሮሞ እንዳደረጓቸው ሁሉ አሁንም ኦሮሚያ ባሉት የሀገራችን ክፍል ያሉ የሌሎች ብሔረሰቦችንና ጎሳዎችን አባላት "ወደገዳ 

መመለስ የዜግነት ዘመቻ ወይም እንቅስቃሴ!" ሲሉ በሠየሙት ዘመቻም በአስገዳጅ ሁኔታዎች ውስጥ በመክተት በጫና 
ኦሮሞነትን እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው፡፡ 

አይገርሙም ግን??? እነሱ ምን ያድርጉ??? 
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እኔ ግን የሚገርመኝ ይሄ ሁሉ ነገር በዓይኑ ስር ሲካሔድ እያየ ፈዞና ደንዝዞ በዝምታ እያየ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው!!! 
በተለይም ደግሞ ፍትሐዊው፣ አመክንዮአዊው፣ መደገፍና ቀና ምላሽ የሚገባውና ሀገርን ታዳጊው ብሔርተኝነቱ በሐሰተኛ 
የተቀናበረ ድራማ ተወንጅሎ በአደባባይ ሲረሸንበትና እንዲጠፋ ሲደረግበት በሱ መቃብር ላይም ኢፍትሐዊው፣ 
ኢአመክንዮአዊው፣ መደገፍና ቀና ምላሽ ፈጽሞ የማይገባው፣ ፀረ ኢትዮጵያው የኦሮሞ ብሔርተኝነት በዚህ መልኩ 
እየተደገፈ እንዲገነባ፣ እንዲደረጅ ሲደረግ ዝም ጭጭ ብሎ በይፋ በአደባባይ የተፈጸመበትን ግፍ የተሞላ ጥቃት ተቀብሎ 

የተቀመጠው አማራ እጅግ ይገርመኛል!!! 

"አማራነቴ፣ ማንነቴ፣ ህልውናየ ያንገበግበኛል፣ ይገደኛል፣ ያሳስበኛል!" የምትሉ የአማራ ምሁራን፣ ፋኖ፣ ወጣት ሽማግሌ፣ 

ሴት ወንድ ሁሉ ኧረ ወዴት ናቹህ??? ተበላን እኮ??? ከዚህ የከፋ ምን ይመጣል ብላቹህ ነው ዝም ጭጭ የምትሉት???  

"የአማራ ድርጅቶች ወዴት ናቹህ???" ብየማ አልልም፡፡ ምክንያቱም አማራ በስሙ የሚነግዱ የጠላት ቅጥረኛና ባንዳ 

ድርጅቶች እንጅ ለህልውናው ለነጻነቱ ለጥቅሙ ለመብቱ መጠበቅና መከበር ቆርጠው የቆሙ ድርጅቶች የሉትምና!!! 

"የሀገሬ ህልውና፣ ኢትዮጵያዊ ማንነቴና ክብሬ ይገደኛል፣ ያንገበግበኛል፣ ያሳስበኛል!" የምትሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉስ ኧረ 

ወዴት ናቹህ??? ተበላን እኮ??? 

አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  

amsalugkidan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


