
ኦሮሙማ በይፋ ታወጀላቹህ! አለቀልሽ አዲስ አበቤ! አለቀልሽ 
አማራና ከኦሮሞ ውጭ ያለሽ ሁሉ!!! 

 
አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለመቀጠር ሁለት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ማወቅ 
ግዴታ ነው መባሉን ሸገር ዘግቧል!!! 
 
በቀጥታ "ኦሮምኛ!" ላለማለት ነው እንጅ ከኦሮምኛ ውጭ ያሉት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ጎሳዎችን ቋንቋዎች 
ችሎ መገኘት ዋጋ ያለው ስለሆነ እንዳይመስላቹህ ሁለት "የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን!" ማለታቸው፡፡ ይሄ 
ለመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ መሥተዳድር የሥራ ቅጥር ጊዜ በሚገባ ታይቶ ታውቋል!!!  
 
አገዛዙ ይሄንን ሕገወጥ አሠራር ሥራ ላይ ካዋለው መቆየቱ ይታወቃል፡፡ አዲስ አበባ መሥተዳድር ላወጣው 
ክፍት የሥራ ቦታ የተወዳደሩ ሥራ ፈላጊዎች ፈተናውን በብልጫ እየተወጡ ካለፉ በኋላ በተደጋጋሚ 
"ኦሮምኛ አትችሉም!" እየተባሉ እንደተሸኙና በየትኛው የተጻፈ ሕግ የከተማ መሥተዳድሩ ይሄንን መስፈርት 
መመዘኛ አድርጎ ሊያገላቸው ወይም ውድቅ ሊደረጉ እንደቻለ በመጠየቅ ሲጮሁና አቤቱታ ሲያሰሙ 
መቆየታቸው ይታወቃል!!!  
 
ያኔ ይሄ በደልና ግፍ በእነዚያ ሥራ ፈላጊዎች ሲፈጸም ግፉና በደሉ በእነሱ ብቻ ተፈጽሞ የሚቀር መስሎሽ 
አዳሜ ዓይተሽ እንዳላየሽ ሰምተሽ እንዳልሰማሽ አለፍሽው!!! 
 
"ለመሆኑ አገዛዙ በየትኛው ሕግ ነው ይሄንን መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ወይም ድንጋጌ ተፈጻሚ እያደረገ 
ያለው???" ብላቹህ ጠይቃቹሃል ወይ??? አገዛዙ የትኛውም በሀገሪቱ ያለ ሕግ ይሄንን እንዲያደርግ 
እንደማይፈቅድለት በሚገባ ይታወቃል፡፡ እያወቀ ነው በርካታ ነገሮችን በሕገወጥ መንገድ በማንአለብኝነትና 
በከፍተኛ የሕዝብ ንቀት እየፈጸመ ያለው!!!  
 
ምኑም ያልገባንና ምን እየተኪያሔደ እንዳለ ፈጽሞ መረዳት ተስኖን ሕግ የማያውቀውን አገዛዝ በየትኛው 
ሕግ መሠረት ይሄንን እያደረገ እንዳለ የምንጠይቀው እኛ ዘገምተኞቹ ነን!!! 
 
ይሄንን በርካታ ዝርፊያና ውንብድናን እያጧጧፈ ያለን ሕግ የሚባል ነገር የማያውቅን አገዛዝ እሱ እየሔደበት 
ባለው ሕገወጥ መንገድ መፋለምና ቶሎ ማስወገድ ሲገባ እሱ በማያከብረውና ፈጽሞ ሊያከብረውም 
በማይፈልገው ሕግ ለመታገል መሞከር እጅግ ሲበዛ ቂልነትና ከባድ ዋጋ የሚያስከፍልም መዘናጋት እንደሆነ 
በቅርቡ የምታዩት ይሆናል!!! 
 
"አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለመቀጠር ሁለት የሀገር ውስጥ ቋንቋዎችን ማወቅ 
ግዴታ ነው!" ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባቹሃል እንዴ ለመሆኑ??? ሁለት ቋንቋ የማይችለው አማራ 
ብቻ ነው፡፡ ስለሆነም አማራ የተባለ ሁሉ ከዚህ በኋላ በመንግሥት ሥራ ቦታ የለውም ወይም ከመንግሥት 
ሥራ ይገለላል ማለት ነው፡፡ ከዚህ በኋላ ብቻ እንዳይመስላቹህ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እየሠራ ያለው 
አማራ ሁሉም በዚህ መስፈርት መሠረት ተለቅሞ እየተባረረ በኦሮሞ ይተካል፡፡ ስልቡ፣ ነፈዙ፣ አጎዛው የዚህ 
ዘመን አማራ ሆይ ይሄስ ምን ማለት እንደሆነ አይገባህም ይሆን???  



 
አደጋው የመንግሥት ሥራ በኦሮሞ መያዙ ብቻ እንዳይመስላቹህ፡፡ የመንግሥትን ሥራ እነሱ በብቸኝነት 
ከያዙ በኋላ ምን እየሠሩ እንዳሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቂያ ዕድል አይኖረውም፡፡ የፈለጉትን ያህል 
የመንግሥትን ሀብት ቢዘርፉ፣ ለፈለጉት ያህል ሰው የኮንደሚኒየም ቤት ቢያድሉ፣ የፈለጉትን ያህል 
የከተማዋን መሬት ቢቀራመቱ፣ ለፈለጉት ያህል ሰው መታወቂያን ጨምሮ የተለያዩ ሰነዶችን በሕገወጥ 
መንገድ ቢያድሉ፣ ሕዝቡን እራሱን በቁሙ ቢሸጡት ወዘተረፈ ምን ያድርጉ ምን የኢትዮጵያ ሕዝብ የማወቂያ 
ዕድል አይኖረውም!!! ወያኔን የዋዛ አድርገሽዋል ምድረ ዘገምተኛ "ለውጥ!" እያለ አስፈንጥዞ አስፈንጥዞ 
ሠራልሽ!!! 
 
ወገን ሆይ! አገዛዙ ማዕከሉን አዲስ አበባ ያደረገ አዲስ የጦር ሠራዊት ዕዝ አዲስ አበባ ላይ ለማስቀመጥ ለምን 
የወሰነ ይመስልሀል ወገኔ??? አገዛዙ ገና ሁለት ጆሮችህን ጭው የሚያደርጉህን፣ የእንብርክክ 
የሚያስኬዱህን፣ የደም ዕንባ የሚያስለቅሱህን፣ የሚያሳብዱህንና ጨርቅህን የሚያስጥሉህን የከፉ አዋጆችንና 
ደንቦችን በዚህ በያስከው ዓመት አውጥቶ ተፈጻሚ ያደርግልሀል፡፡ ያኔ ልታምፅ እንደምትችል ስለሚያውቅና 
ዐመፅህን በኃይል ለመደፍጠጥ በማሰብ ነው አስቀድሞ አገዛዙ ማዕከሉን አዲስ አበባ ያደረገ አዲስ የአሸባሪ 
ሠራዊቱን ዕዝ መሥርቶ ማስቀመጥ የፈለገው!!!  
 
የለየለት የአገዛዙ ፈላጭ ቆራጭ የአንባገነንነት ዘመን እየመጣልሽ እንደሆነ አልገባሽም ለካ አዳሜ??? በይ 
ዝም ብለሽ ተደላድለሽ ተኝና ጠብቂ አሉሽ ደሞ!!! 
  
የሚሰማ ጆሮና የሚያስተውል ልቡና ጠፋ እንጅ ሽመልስ አብዲሳ እኮ በደንብ አድርጎ ነግሮን ነበረ፡፡ 
በቀደምለትም አቶ ዐቢይ አሕመድ "ዓረብ ሀገር ስትሔዱ ሦስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አይደለም ወይ 
ዓረብኛ ችላቹህ ከአሠሪዎቹ ጋር መግባባት የምትችሉት??? ይሄንን ችሎታቹህን እዚህ ሀገር ውስጥም 
መተግበር ነው አማራጩ ሌላ ምርጫ የለም!" ብሎ አረጋግጦላቹህ ነበረ ኦኮ አልገባቹህ አለ እንጅ!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው 
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