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የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ያወጀውን ጦርነት በተመሇከተ  

ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግሇጫ 
 

 
ሊሇፉት 25ዓመታት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ጦርነት በማወጅ ሲገድሌና ሲያስር የነበረው የወያኔ ኣናሳ ቡድን መንግስት 
ታህሳስ 15 ቀን 2015ዓም ሇሁሇተኛ ጊዜ ኣዋጁን በማዯስ የኦሮሞ ህዝብ በሰሊማዊ መንገድ እያካሄዯ ያሇውን ተቃውሞ 
ሇማፈን የጦር ሃይለ የፈሇገውን እርምጃ ሇመውሰድ የሚያስችሌ ስሌጣን ሰጥቶታሌ። ይህ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ 
የታወጀው ይህ የጦርነት ኣዋጅ ኣዲስ ባይሆንም ከቀድሞዎቹ በበሇጠ የንጹሃን ዜጎችን እሌቂት የሚያስከትሌ መሆኑ 
ኣያጠራጥርም። 
 
በህዝቦች ጫንቃ ሊይ በመውጣት ሲጨቁንና ሲዘርፍ የኖረው ይህ መንግስት የገጠመውን ተቃውሞ ሁለ በሃይሌ 
ሇመፍታት የሚያዯርገው ጥረት እድሜውን ከማሳጠር በስተቀር መፍትሄ ኣያስገኝሇትም። ስሇሆነም በህዝባችን ሊይ 
በታወጀው ጦርነት ሇሚዯርሰው እሌቂት ተጠያቂው የወያኔ መንግስትና በዝምታ እየተመሇከተ ያሇው የኣሇም 
ማህበረሰብ መሆኑን ኦነግ ከወዲሁ ያስገነዝባሌ። 
 
የኦሮሞ ህዝብ ይህ ኣሸባሪ መንግስት ያወጀበትን ጦርነት በተቻሇው መንገድ ሁለ ከማክሸፍ በስተቀር ላሊ ኣማራጭ 
የሇውም። ይህንን የጠሊት ዘመቻ መቀሌበስ ዯግሞ መብቱ ነው። ስሇሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን ሇመጋፈጥ 
ከዚህ በታች ያሇውን ጥሪ ያስተሊሌፋሌ። 
 
 
1. በተሇያዩ ጊዜያት ወታዯራዊ ስሌጠና ወስዳችሁ በህዝቡ ውስጥ ሇምትገኙ የኦሮሞ ተወሊጆች፥ 
በህዝባችሁ ሊይ የታወጀውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በማክሸፍ የኦሮሞን ህዝብ ከእሌቂት ሇመታዯግና ህዝባችሁን 
ሇመከሊከሌ በየመንዯሩ እንድትዯራጁ 
 
2. ትጥቅ ሊሊችሁ የኦሮሞ ዜጎች:  
በኦሮሞ ህዝብ ሊይ የተከፈተው ዘመቻ እናንተንም ያካትታሌ። ስሇሆነም በግሌ ባሊችሁ መሳሪያ ህዝባችሁን ከእሌቂት 
ተከሊከለ። የችግር ቀን ዯራሽ ወገን መሆናችሁን በተግባር ሇማሳየት ከህዝባችሁ ጎን ኣትሇዩ። ሇዚህም ስሌጠና 
ያሊቸውን ማስታጠቁ የናንተ ግዴታ መሆኑንም እናሳስባሇን። 

 
3. በውጪ ሃገራት ሇምትገኙ የኦሮሞ ዜጎች:  
ዛሬ ህዝባችን መብቱን ሇማስከበር በሰሊማዊ መንገድ እያቀረበ ሊሇው ጥያቄ እየተሰጠው ያሇው ምሊሽ የሃይሌና 
የጥይት መሌስ ሆኗሌ። እየተካሄዯ ባሇው ኣመጽ ህጻናት ሳይቀሩ መስዋዕትነት እየከፈለ ናቸው። በመሆኑም 
በተቻሇሊችሁ መንገድ ሁለ የባዕድ ጭቆና ኣንገሽግሾት ጭቆና ይብቃ! በማሇት ፍሌሚያ እያካሄዯ ካሇው ህዝባችን ጎን 
ተሰሇፉ። ከህዝቡ መካከሌ ስሌጠና ኖሯቸው ህዝባቸውን ሇመታዯግ የሚዯራጁትን በገንዘብ ዯግፏቸው። 

 
4. በኦሮሚያ ውስጥ ሇምትኖሩ የተጨቋኝ ብሄሮች ተወሊጆች:  
ጠሊት የኦሮሞን ህዝብ እንቅስቃሴ ሇማክሰምና ሇማፈን የተሇያዩ ዯባዎችን እየፈጸመ መሆኑ ከናነተ የተሰወረ 
ኣይዯሇም። የሃሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በኦሮሞ ሊይ እንድትነሳሱ በማድረግ እድሜውን ሇማራዘም ይከጅሊሌ። 
የኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር የየትኛውንም ዜጋ መብት ኣይጋፋም። ስሇሆነም ይህንን የጋራ ጠሊት በጋራ መጋፈጥ 
ሊሇፉት 25ዓመታት ኣብረን የተጎነጨነውን መራር ጭቆና የሚያስወግድ መሆኑን በማወቅ የሚጠበቅባችሁን ድርሻ 
ኣበርክቱ። በጠሊት ኣንታሇሌም! በማሇት የወንድሞቻችሁ ኣጋር መሆናችሁን ኣሳዩ። 

 
 

 رقم  تاريخ
Lakk.: 18/stm - abo/2015  
No.:      

  جبهۃ  تحـرير اورومـى

P.O. Box 6973 Asmara, Eritrea Tel 2911 110236  Email: Caalchis@gmail.com, www.oromoliberationfront.org 



 
5. በፋሽስቱ ስርዓት ሰራዊት፣ ፖሉስና ሌዩ ሃይሌ ውስጥ ሇምትገኙ የተጨቋኝ ህዝቦች ተወሊጆች በሙለ:  
የኦሮሞ ህዝብ እያካሄዯ ያሇው የመብትና የሃገር ባሇቤትነት ትግሌ በሁለም ተጨቋኝ ህዝቦች ሊይ ሇተዘረጋው 
የጭቆና ስርዓት ፍጻሜ ማበጀትን ያሇመ እንጂ በህዝቦች ሊይ የሚያዯርሰው ኣንዳችም ጉዳት የሇም። ስሇሆነም 
በጠሊት ፕሮፓጋንዳ ተታሌሊችሁ የኦሮሞን ህዝብ እንዯጠሊት ኣትዩት። በኦሮሞ ህዝብ ሊይ የምታዯርሱትን ግድያ፣ 
እስራትና ድብዯባ በኣስቸኳይ እንድታቆሙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተሊሌፍሊችኋሌ። እየፈጸማችሁት 
ሊሇው ሇዚህ ግድያ ነገ እያንዳንዳችሁ ተጠያቂ እንዯምትሆኑ እናሳስባሇን። 

 
6. ሇመሊው የኣሇም ማህበረሰብ:  
በወያኔ በምትመራው ኢትዮጵያ ውስጥ የተዘረጋው ስርዓት የህዝቦችን ፍሊጎት የማያሟሊ፣ የዲሞክራሲ መብትን 
የማያከብር፣ በህዝቦች ነጻነት ሊይ እንቅፋት የሆነ፣ የህዝቦችን የራስን እድሌ በራስ የመወሰን መብትን የማያከብር 
እንዯሆነ በተሇያዩ ጊዜያት በሚወስዯው እርምጃ ሲያሳይ እንዯነበርና እያሳየ እንዳሇ ግሌጽ ነው። ሇዚህም በህዝቦች 
ሊይ በተሇይም ዯግሞ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ሲወስድ የነበረው የጭካኔና ጠሊታዊ እርምጃ ቀዳሚው ማስረጃ ነው። ዛሬ 
ይህ ሁኔታ ይብሱን ኣስከፊ ሆኖ ወዯ ዘር ማጥፋት እርምጃ ተሸጋግሯሌ። ውሳኔው የተሊሇፈበት ህዝብ ዯግሞ እራሱን 
ከእሌቂት ሇማትረፍ የተከፈተበትን ጦርነት መመከት የግድ ይሊሌ። 

 
በኣሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ ያሇው ሁኔታ በጊዜ መፍትሄ ካሌተበጀሇት በሩዋንዳ የተፈጸመውን 
ወዯሚመስሌ ዘግናኝ እሌቂት መሸጋገሩ የማይቀር ይሆናሌ። ስሇሆነም ይህን መሰለን እሌቂት ማስቀረት በዲሞክራሲና 
በሰሊም የሚያምኑ ወገኖች ግዴታና ሃሊፊነት ነው። በተሇይም ዯግሞ የተባበሩን መንግስታት ድርጅት(UN)ግዴታ 
መሆኑን ኣጥብቀን እናሳስባሇን። 
 
የኣሇም ማህበረሰብ ይህንን ተገንዝቦ ኣሸባሪው የወያኔ መንግስት ከድርጊቱ እንዲገታና በሰሊማዊ መንገድ ጥያቄውን 
ያቀረበው ህዝብ መብት እንዲከበር በማድረጉ ረገድ ኣስፈሊጊውንና ተግባራዊ ጫና እንዲያዯርግ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ይጠይቃሌ። ይህንን ባሇማድረግ ወያኔ በህዝቦች ሊይ በሚወስዯው እርምጃ ሇሚዯርሰው እሌቂት ከታሪክ ተጠያቂነት 
የማይወጣ መሆኑንም ያሳስባሌ። 
 
 
ድሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ታህሳስ 16, 2015 


