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የሃይሌ እርምጃ መቸውም ቢሆን ሇፖሇቲካ ችግር መፍትሄ ኣይሆንም! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግሇጫ 

 

የኢትዮጵያ ህዜቦች በወያኔ ኣገዚዜ ስር ከሚዯርስባቸው የከፋ ሰቆቃ የተነሳ በተሇያዩ ጊዛያት ተቃውሞኣቸውን በተሇያየ መሌኩ 
ሲያሰሙ ዚሬን ዯርሰዋሌ። ዱሞክራሲያዊ ኣስተዲዯር ከመርጋት፡  ስሌጣን ሊይ ያሇው ቡዴን ኣምባገነናዊነትን በማስፈኑ፤ ህዜቦች 
እኩሌነትን  ተነፍው የኣናሳ ቡዴን የበሊይነት እውን መሆንና፡ በገዴብ-የሇሽ ዜርፊያ ዴሕነት መንሰራፋት፥ የኢትዮጵያን ህዜቦች ኣንቀው 
የያዞቸውና ሇሰቆቃ ኑሮ የዲረጓቸው ችግሮች ናቸው። በተሇይ የኦሮሞ ህዜብ ሇጭቆና ከተዲረገበት ወቅት ወዱህ ሰብዓዊ ፍጡር 
ሉሸከመው በማይችሌ መከራ አየተንገሊታ ይገኛሌ። 

 

እነዙህን ችግሮችን ሇመፍታት በሰሊማዊ መንገዴ የሚቀርብ ጥያቄ ሰሚ ጆሮ በማጣቱ ህዜቡን ትዕግስት ኣስጨርሶ፡  ወዯ ኣመጽ 
በመቀየር የሰው ህይወትና ንብረት ሲያጠፋ እንዯነበርና ኣሁንም እያጠፋ መሆኑ ከማንም የተሰወረ ኣይዯሇም። ህዜቦች መብቶቻቸውን 
በሰሊማዊ መንገዴ ሇማስከበር ያዯረጓቸው ጥረቶች በወያኔ ንዴ ተቀባይነት ኣጥቶ፡ ግዴያ፤ እስራትና የተሇያዩ ሰቆቃዎችን በመፈጸም 
ህዜቦችን ሇባሰ ኣስከፊ ጉዲት መዲረግና ማዋከብ ስሌጣን ሊይ ባሇው ስርዓት እየተወሰዯ ያሇ እርምጃ ነው። ስርዓቱ ኣሁንም  ላሊ 
መፍትሄ እየታየው ኣሇመሆኑን፡ በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና በህዜቡ ሊይ እየወሰዯ ባሇው ጭካኔያዊ እርምጃ በማያወሊዲ መሌኩ 
ኣረጋግጧሌ። 

 

የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዜቡ በሰሊማዊ መንገዴ ሊቀረቡት ጥያቄ፡ በሰሊማዊ መንገዴ ምሊሽ ከመስጠት፡ የሃይሌ 
እርምጃን መርጦ በጠራራ ጸሃይ በወሰዯው እርምጃ በኣስሮች የሚቆጠሩ ኦሮሞ ዛጎችን ገዴል፡ ላልች በኣስሮች የሚቆጠሩትን ዯግሞ 
ማቁሰለና በርካታ ሃብት ማውዯሙ ባሇፈው ሳምንት በኦሮሚያ የተሇያዩ ኣካባቢዎች የተፈጸመ፡ ሁለም ያየውና የሰማው እውነታ 
ነው። በዙህ ጭካኔያዊና ፋሽስታዊ እርምጃ ሉረክካ ያሌቻሇው የወያኔ መንግስት፡ ህዜቡን ይበሌጥ የሚያናቁርና ጠሊትነትን የሚያባብስ 
እርምጃ እየወሰዯ መሆኑ ዯግሞ ላሊው በገሃዴ እየታየ ያሇ ሃቅና የስርዓቱን ማንነት ይበሌጥ የሚያረጋግጥ ነው። 

 

በኣናሳ ቡዴን የሚመራው ይህ ስርዓት ከተስፋ መቁረጥና ፍራቻ፡ የትግራይ ብሄር ተወሊጅ የሆኑትን ተማሪዎችና ህዜቡን ወዯ 
ማስታጠቅ መሸጋገሩ፡ በህዜቦችን መካከሌ ያሇው ግንኙነት ወዳት ሉያመራ እንዯሚችሌ መገንብ ያስፈሌጋሌ። በተሇይም ከትግራይ 
ህዜብ ውስጥ ወንድችን በፊንፊኔ ውስጥ በየቀበላው ከቻይና የገዚውን (AKM- Sniper የተባሇ)ክሊሽ ጠብመንጃ በነፍስ ወከፍ 
እያስታጠቀ ይገኛሌ። ይህ ዴርጊት ወያኔ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇውን ችግር ወዯ ባሰ ኣስጊ ዯረጃ እያሸጋገረው መሆኑን ያሳያሌ። ከዙህም 
ላሊ የወያኔ መንግስት በተሇያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በትምህርት ገበታ ሊይ ያለ የኦሮሞ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ትተው እንዱሄደ 
ከፍተኛ ጫና ከማሳዯሩም በተጨማሪ፡ ከተሇያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ይቶቻቸው የኦሮሞን ጉዲይ የሚዲስሱ መጽሃፍትን ሇይቶ እያጠፋ 
ነው። እነዙህም ዴርጊቶች የተስፋ መቁረጥና ጠሊታዊ እርምጃዎች መሆናቸው ኣያጠያይቅም። 

 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የወያኔ ስርዓት በኦሮሞ ዛጎችና በላልችም ህዜቦች ሊይ እየወሰዯ ያሇውን እርምጃዎች በጽኑ እያወገ፡ ይህ 
እርምጃ በኦሮሞ ህዜብ ብቻ ሳይሆን የመብት ጥያቄ ባነሱ ዛጎች ሁለ ሊይ ያነጣጠረ መሆኑን ያስገነዜባሌ። በተወሰዯው እርምጃ 
ሇሚፈስሰው የህዜብ ዯም ተጠያቂው ስርዓቱ መሆኑን ከወዱሁ እያሳወቀ፡ ሁለም የሃገሪቷ ዛጎች ይህንን ህዜቦችን በመሇያየት የጦር 
መሳሪያ የማዯለን ዴርጊት እንዱያወግዘ ያሳስባሌ።  

በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወሊጆች የወያንኔ መንግስት እያስታጠቃቸው ያሇው የጦር መሳሪያ ሇላሊ ኣስከፊ ኣዯጋና ወንጀሌ 
ከመዲረግ ኣሌፎ፡ እንዯማይፈይዲቸው እያሳሰበ፡ መሳሪያውን እንዱመሌሱ ጥሪውን ያቀርባሌ። ዋስትናችሁ ኣብራችሁ ከኖራችሁት 
ህዜብ ጋር ሰሊምን ማስገኘትና ሇጸረ-ህዜብ መንግስት ማገሌገሌ ማቆም ብቻ መሆኑን ያስገነዜባሌ። የወያኔ መንግስት ባሁኑ ወቅት 
የኦሮሞ ህዜብ እያቀረበ ሊሇው ጥያቄ ኣጥጋቢ ምሊሽ ከመስጠት በስተቀር ማንኛውንም ኣይነት የሃይሌ ኣርምጃ መውሰዴ መፍትሄ 
ሉሆን እንዯማይችሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዴጋሚ ኣጥብቆ ያሳስባሌ። 
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የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ህዜብ እያካሄደት ያሇው ትግሌ የራስን መብት ሇማስመሇስና ጨቋኝ ስርዓትን 
ከጫንቃው ሊይ ኣሽቀንጥሮ ሇመጣሌ መሆኑን ሇመሊው ህዜቦች በዙህ ኣጋጣሚ ይገሌጻሌ። ሇኦሮሞ ነጻነት የሚካሄዴ 
ትግሌ በማንኛውም ህዜብ ሊይ ያነጣጠረ ኣይዯሇም። በ1976ዓም በጸዯቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖሇቲካ ፕሮግራም 
ሊይ ኦነግ ከመጀመሪያ ኣንስቶ በግሌጽ እንዲስቀመጠው፡ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁለም ህዜቦች የኦሮሞ ህዜብ 
የነጻነት ትግሌ ኣጋሮች ናቸው። ነጻነቷ በተረጋገጠ ኦሮሚያ ውስጥም የሃገሪቷን ህገ-መንግስትና ህጎች የሚያከብር፡ 
ማንኛውም ዛጋ ሌዩነት ሳይዯረግበት የመኖርና የመስራት መብት ኣሇው። ስሇሆነም ሁለም የኢትዮጵያ ህዜቦች ከዙህ 
በተቃራኒ በጨቋኙ ስርዓት በሚነዚው ፕሮፓጋንዲ ሳይዯናገሩ ከጨቋኙ የወያኔ ስርዓት ጋር በትንቅንቅ ሊይ ሊሇው 
የኦሮሞ ህዜብ የነጻነት ትግሌ ሙለ ዴጋፋቸውን እንዱሇግሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪ ያቀርብሊቸዋሌ።   

 

በሃገር ቤትና በተሇያዩ ውጪ ሃገራት ያሇው የኦሮሞ ማህበረሰብ ባጠቃሊይ የኦሮሞ ህዜብ፡ መብቱን ሇማስከበር ይዝት 
ሇተነሳው ፍትሃዊ ጥያቄ እጅ ሇእጅ ተያይዝ በመነሳት፡ ከኣንዴ ምዕተ-ዓመት በሊይ የተጫነበትን የጭቆና ቀንበር ከሊዩ 
ሊይ ሇማሽቀንጠር እንቅስቃሴውን እንዱያፋፍም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኣጽንዖት ያሳስባሌ። 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዜብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

ግንቦት 5, 2014 


