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ADDA BILISUMMAA OROMOO 

OROMO LIBERATION FRONT 
  

 

የወያኔ መሪዎች ሇፈሰሰው ሇእያንዲንደ የኦሮሞ ዜጎች የዯም ጠብታ ተጠያቂዎች ናቸው 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግሇጫ 

 

 

የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ሇማስከበርና ሇብሄራዊ ህሌውናው ዋስትና እያካሄዯ ባሇው ፍሌሚያ በተከፈተበት ጠሊታዊና 

የሽብርተኝነት ዘመቻ እየከፈሇ ያሇው መስዋዕትነት እጅግ ከባዴ ነው። 

ወያኔ ሇኦሮሞ ህዝብ ያሇው ንቀትና የሚፈጽመው ገዯብ-የሇሽ ጭቆናና ኣፈና፡ የህዝባችንን ማንነት ሇማጥፋት እያካሄዯ 

ያሇው ዘመቻ እየከፋ በሄዯ ቁጥር ህዝባችን ትዕግስቱን በመጨረሱ በመሊው ኦሮሚያ ውስጥ በኣንዴነት ተነስቶ በኣንዴ 

ዴምጽ ተቃውሞውን በሰሊማዊ መንገዴ በማሰማት ሊይ ይገኛሌ። 

 

የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ በሰሊማዊ መንገዴ እያቀረበ ሊሇው ጥያቄ ትክክሇኛና ሰሊማዊ ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ 

እንዯሌማደ የባዕዲንን ወረራ ሇመከሊከሌ የተዯራጀውን የሃገሪቷን ጦር ሃይሌ በሰሊማዊና ንጹሃን ዜጎች ሊይ በማሰማራት 

ሰሊማዊውን ተቃውሞ ሇማቆምና ሇማፈን እየሞከረ ነው። ህዝቡ ግን በተሰማራበት የጠሊት ጦር ሳይንበረከክ ኣመጹን 

በተሇያየ መሌኩ ቀጥሎሌ። 

 

ይከሰታሌ ተብል በማይጠበቅና በማይታሰብ ሁኔታ እንዯጎርፍ መሊውን ኦሮሚያ ባጥሇቀሇቀው ሰሊማዊ የተቃውሞ ማዕበሌ 

የተዯናገጠው የወያኔ መንግስት ዘግናኝ እርምጃ በመውሰዴ ይህንን ተቃውሞ ሇማፈን እየፈጸመ ባሇው የጭካኔና ኣረመኔያዊ 

ግዴያ፡ የንጹሃንን ዯም በማፍሰስ ዓሊማቸውን በሃይሌ እውን ከሚያዯርጉ ኣሸባሪዎች ጎራ መሰሇፉን ይበሌጥ ኣረጋግጧሌ። 

 

ታህሳስ 15 ቀን 2015ዓም በሚዱያው በኩሌ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ በግሌጽ ካሳወቀው የወረራ ኣዋጅ በኋሊ እየወሰዯ ባሇው 

ዘግናኝ እርምጃ ሇኦሮሞ ህዝብ ያሇውን በጠሊትነትና ጥሊቻ ሊይ የተመሰረተ ኣመሇካከት እስከ ኣሁን ያሊወቁት እንዱያውቁ 

ኣስችሎሌ። እየወሰዯ ያሇው እርምጃም ከኣሸባሪዎች እርምጃ ኣንዲች ሌዩነት የላሇው መሆኑን ያሇጥርጥር ማረጋገጥ 

ይችሊሌ። 

 

ኣክራሪ ቡዴኖች ሰሊማዊውን ህዝብ እኔን ዯግፍ ወይንም የኔን ፍሊጎት ኣሟሊ በማሇት ኣስገዴዯው የተቃወማቸውን ኣሌያም 

ፍሊጎታቸውን ያሊሟሊውን እንዯሚያርደት ሁለ፡ ወያኔም ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን በመግዯሌ በሃይሌ ፍሊጎቱን ሇማሟሊት 

እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ባሰማራው የጦር ሃይለ እያሳየ ነው። 
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ኣሸባሪ ቡዴኖች ህዝቡን በሃይማኖት በመሇያየት የራሳቸውን በማስቀዯም ላሊኛው እንዱጠፋ ወይንም ኣማኞች 

ሊይ ዘግናኝ እርምጃ በመውሰዴ እንዯሚታወቁ ሁለ፡ የወያኔ መንግስትም የኦሮሞ ዜጎችን በብሄር ሇይቶ 

ከላልች ህዝቦች በመነጠሌ በመግዯሌ፣ በማሰርና በማሳዯዴ ሊይ ይገኛሌ።    

አሸባሪዎች መሳሪያ-ኣሌባና ምንም ጉዲት ሉያዯርሱ የማይችለ ዜጎችን በጭካኔ እንዯሚፈጁት፡ የወያኔ 

መንግስትም እናትና ሌጅን በኣንዴ ሊይ የሚገዴሌ መንግስት ነው።  

 

ኣሸባሪዎች ሇሰው ሌጆች ክብርና ፍቅር የላሊቸው ከመሆኑም በሊይ ዘግናኝና ኣስዯንጋጭ እርምጃ በመውሰዴ 

እኩይ ኣሊማቸውን ከግቡ ሇማዴረስ እንዯሚጥሩ ሁለ፡ የወያኔ ኣናሳ ቡዴንም ንጹሃንን ገዴል ክቡር የሰው 

ኣካሌ ክብር በላሇው ሁኔታ በየጢሻውና መንገደ በመጣሌ፣ ማንነቱን ማወቅ በማያስችሌ ሁኔታ ቆራርጦ 

በመግዯሌና በማቃጠሌ ቀብር ከሌክል ኣረመኔያዊ የጭካኔ ዴርጊት በመፈጸም ከኣሸባሪዎች ጎራ ተሰሌፏሌ። 

 

የወያኔ መንግስት እስከኣሁን ዴረስ በፈጸመው በዚህ ዴርጊቱ ከ85 በሊይ ንጹሃን ዜጎችን መግዯለ 

ተረጋግጧሌ። በሺዎች የሚቆጠሩት በጥይትና በዴብዯባ ሇኣካሊዊ ጉዲት ተዲርገዋሌ። በግሌጽ በሚታወቁና 

በማይታወቁ እስርቤቶች ውስጥ ኣጉሮ እያሰቃያቸው የሚገኙት ዜጎች ቁጥር በኣስር ሺዎች ይቆጠራሌ።  

 

በኦሮሞ ህዝብ ሊይ እየፈጸመ ባሇው በዚህ ሁለ ዴርጊቱ ያሌረካው የወያኔ ኣናሳ ቡዴን የኦሮሞ ህዝብን ኣዋቂና 

ምሁር ሇማሳጣት እንዱሁም በሃገሪቷ ህገ-መንግስት ስር በሰሊማዊ መንገዴ ትግሌ ሇማካሄዴ ቃሌ የገቡትን 

ተቃዋሚ የፖሇቲካ ፓርቲ የሆነው የኦሮሞ ፌዳራሊዊ ኮንግረስ(ኦፍኮ) ኣመራሮች እነኣቶ በቀሇ ገርባ፣ ዯጀኔ 

ጣፋና በተሇያዩ ዯረጃ ሊይ የሚገኙትን ኣመራሮችና ኣባሊትን ከመሊው ኦሮሚያ ውስጥ ሇቅሞ ወህኒ 

በመወርወር የሽብርተኝነት ዴርጊቱን በስፋት ቀጥሎሌ። 

 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ እየፈጸመ ያሇውን ግዴያ፣ ዴብዯባና እስራት በጽኑ 

ያወግዛሌ። የኦሮሞ ነጹሃን ዜጎች እንዱገዯለ ህገ-ወጥ ትዕዛዝ ያስተሊሇፉትና ይህንኑ ህገ-ወጥ ትዕዛዝ ተግባራዊ 

ያዯረጉ ሃይልች ሇህግ እንዱቀርቡና እየተፈጸመ ያሇው የኣሸባሪነት ተግባር በገሇሌተኛ ወገን እንዱመረመር 

ይጠይቃሌ። የኣሇም ማህበረሰብና ሇሰብዓዊ መብቶች መከበር የሚታገለ ተቋማት ሁለ በኢትዮጵያ ውስጥ 

በጅምሊ እየተጣሰ ሊሇው የዜጎች ብሄራዊና ሰብዓዊ መብቶች ተጠያቂዎች የሆኑትን ሇፍርዴ በማቅረቡ ሂዯት 

የሚጠበቅባቸውን ዴርሻ እንዱያበረክቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማስታወስ ይወዲሌ። 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 
 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ታህሳስ 26 ቀን 2015ዓም 


