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የኦሮሞ ህዝብ ስሌቱን ቀይሮ ሇመተግበር የታቀዯውን የፊንፊኔ ማስተር ፕሊን እቅዴ ፈጽሞ ኣይቀበሌም! 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግሇጫ 

 

 የወያኔ መንግስት ሰሞኑን በሚኒስትሮች ካቢኔው ኣማካይነት ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ማግኘት የሚገባትን ሌዩ ጥቅም 

በተመሇከተ ረቂቅ ኣዋጅ ኣውጥቷሌ። በፋሽስታዊ ስርዓቱ መግሇጫ መሰረት ረቂቅ ኣዋጁ እንዱጸዴቅ ሇህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ይቀርባሌ። የኦሮሞ ህዝብና የነጻነት ትግለ መሪ ዴርጅት፡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን ኣዋጅ ፈጽሞ 

ኣይቀበለም።  

 

በዱሞክራሲ ሽፋንና በጠመንጃ ኣፈሙዝ ኢትዮጵያን እየገዛ ያሇው የኣናሳ ቡዴን ስርዓት የኦሮሞን ህዝብ በመወከሌ ውሳኔ 

ሇመስጠት ህጋዊ መብት ስሇላሇው እንዱጸዴቅ ሇስርዓቱ ፓርሊማ የቀረበው ረቂቅ ህግ ተቀባይነት ኣይኖረውም። ፊንፊኔ 

ከኣንዴ ምዕተ-ዓመት በፊት በጠሊት ተወርራ የተያዘች የኦሮሞ ህዝብ መኖሪያ ናት። የኦሮሞ ህዝብም በተፈጥሮ የተቸረውን 

መሬቱን ሇማስመሇስ ሲታገሌ ዛሬን ዯርሷሌ። የንብረት ኣጠቃቀም ስርዓትንም ሆነ ከፊንፊኔ ከተማ ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታ 

ጋር ትስስር ያሇው ውሳኔ ሉተሊሇፍ የሚችሇው በህጋዊ የኦሮሞ ህዝብ ወኪልች ብቻ መሆን ይገባዋሌ። የኦሮሞ ህዝብ 

የኢትዮጵያን ኢምፓዬር እያስተዲዯረ ባሇው ኣናሳ ኣምባገነናዊ ስርዓት ስር ይህን መሰሌ ወኪሌ የሇውም። የትግራይ ህዝብ 

ነጻ ኣውጪ ግንባር(ሕወሃት) ሆነ ቅጥረኛ ተሊሊኪው ኦፒዱኦ በኦሮሞ ህዝብ ስሊሌተመረጡ ህዝቡን በመወከሌ እንዱህ 

ባሇው ወሳኝ ጉዲይ ሊይ ውሳኔ የመስጠት መብት የሊቸውም። 

 

የሕወሃት/ኢህኣዳግ ቡዴን በ2015ዓም ውስጥ የተካሄዯውን የይስሙሊ ምርጫ በመስረቅ 100% ማሸነፉን ማወጁ 

ይታወሳሌ። የሃሰት ምርጫው ዴራማ ከተከወነ ከጥቂት ወራት በኋሊ የኦሮሞ ህዝብና በኢትዮጵያ ውስጥ በላልችም 

ክሌልች የሚገኙ ብዙሃን ህዝቦች ወዯ ጎዲና ወጥተው ሰሌፍ በማካሄዴ ሇጨቋኙ መንግስት ያሊቸውን የኣንገዛም-ባይነት 

ተቃውሞ በኣዯባባይ ኣሳይተዋሌ። ይህ መንግስት ነኝ ባይ ቡዴን ይህን የህዝቦች ቅሬታና ተቃውሞ ኣዴምጦ ምሊሽ 

ሇመስጠት ከመስራት ይሌቅ እንዯሌማደ ህጻናትና ተማሪዎች፥ ሴቶችና ኣዛውንትን እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በመግዯሌ 

የህዝቦችን ጥያቄ ሇማፈን በመሞከር ሊይ ኣተኮረ። በዚህም ከ2000 የሚበሌጡ የኦሮሞ ዜጎች በጠራራ ጸሃይ ተገዯለ፥ 

በኣስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዯግሞ በስርዓቱ ሃይልች መታሰር፡ መዯፈር፡ ሇሰቆቃ መዲረግና ታፍነው መሰወር እጣ ፈንታቸው 

ሆነ።  

 

ጥቅምት 2 ቀን 2016ዓም ብቻ ከ700 በሊይ የሚሆኑ ዜጎች ቢሾፍቱ ሀርሰዳ ሊይ በተከበረው ታሊቁ የኦሮሞ የምስጋና 

በዓሌ፡ ኢሬቻ ሊይ ወያኔ ባሰማራቸው ሃይልች ህይወታቸው ተቀጠፈ። ሇተፈጸመው ሇዚህ ዘግናኝ ወንጀሌ ሇህግ 

ተጠያቂነት የቀረበ ኣንዴም ሰው የሇም። 

 

የሕወሃት ቡዴን ህዝቡ የጭካኔ ግዴያና ዘግናኝ ወንጀሌ በከፍተኛ ዯረጃ ቢፈጸምበትም ተፈጥሮኣዊና ህገ-መንግስታዊ 

መብቶቹን ሇማስከበር በቆራጥነት ትግለን ሇመቀጠሌ መወሰኑን በመገንዘብ፡ የኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ኣውጆ የበሇጠ ኣፈና 

መፈጸምን እንዯመፍትሄ ወሰዯ። በኣሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝቦች የስርዓቱ የጦርና የዯህንነት ሃይልች ዜጎችን ያሇህጋዊ 

ኣግባብ እንዱገዴለ፥ እንዱያሰቃዩና እንዱያዋክቡ መብት በሰጣቸው ኣዋጅ በየቀኑ በታጠቁ ሃይልች እየተገዯለና ወህኒ 

እየተወረወሩ ሇሰቆቃ በመዲረግ ሊይ ናቸው። እንዱህ በመሰሇው ሁኔታ ውስጥ ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ማግኘት የሚገባት 

የተባሇውን ሌዩ ጥቅም ያሇህዝብ ፍሊጎትና ውይይት ኣርቅቆ ማቅረብ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ባሇጉዲዩን ህዝብ የሰብዓዊ 

መብቶቹን ነፍጎ ማሰቃየት ከዘር ፍጅት የሚስተካከሌ ተግባር ነው። 
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ሇሕወሃት ስርዓት ፍጻሜ ማበጀትን ዓሊማው ያዯረገው ብሄራዊ ንቅናቄ ስሌቱን ቀይሮ እየተፋፋመ ባሇበት በዚህ ወቅት 

ወያኔ ሰሊም የሰፈነ ኣስመስል በመዯስኮርና የይስሙሊ ሇውጥ በመዯርዯር ህዝቦችንና ኣሇምኣቀፍ ሇጋሾቹን ሇማታሇሌ 

እየሞከረ ነው። ከተዯረጉት የይስሙሊ ሇውጦች መካከሌ ኣንደ በስርዓቱ ካቢኔ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ውክሌና ከፍ ብል 

የታየ ሇማስመሰሌ የሚኒስትሮች ካቢኔ የተባለ ተሊሊኪዎቹን መቀያየሩ ነው። እየተፋፋመ ያሇውን የኦሮሞ ህዝብ ብሄራዊ 

የጭቆና ፍጻሜ ንቅናቄ ሇማፈን በማቀዴ ስርዓቱ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሾማቸውን ሚኒስትሮች ቀረብ ብሇን ካየናቸው 

ኣብዛኛዎቹ በተሇይም በመንግስት ቁሌፍ የሃሊፊነት ቦታዎች የተሰጣቸው ከኦሮሞ ኣብራክ ያሌወጡ ግን ኣፋን ኦሮሞ 

መናገር የሚችለ ኣሌያም ዯግሞ በህይወት ዘመናቸው ሙለ ኦሮሞነታቸው ሲክደ የኖሩ መሆናቸውን መረዲት 

ኣያዲግትም። የወያኔ መንግስት እነዚህን የመሳሰለ ሚኒስትሮችና መሰሌ ተሊሊኪ የካቢኔ ኣባሊትን ይዞ ነው የረቂቅ ህጉን 

ሇ”ሚኒስትሮች ካቢኔ” ተብዬ ኣቅርቦ ሇማስጸዯቅ እያሴረ ያሇው። 

 

ይህ ረቂቅ ተብዬው ህግ ሊይ ሊዩ የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም ሇማስጠበቅ የተዯረገ ሇውጥ መስል 

ይቅረብ እንጂ ያሇው እውነታ ረቂቅ ኣዋጁ ተቀባይነት ያጣውን የፊንፊኔ ማስተር ፕሊን መሌሶ በስራ ሊይ ሇማዋሌ በማቀዴ 

የተወጠነ ሴራ ነው። ይህንን በይበሌጥ ግሌጽ የሚያዯርገው ረቂቅ ህጉ በኢትዮጵያ ህዝቦች ሊይ በፈጸሙት ዘረፋ በኣጭር 

ጊዜ ውስጥ ቢሉየነሮች የሆኑት የሕወሃት መሪዎችና ጀላዎቻቸው መሬታችሁ ሇሌማት ይፈሇጋሌ በሚሌ የኦሮሞ ዜጎችን 

ከኣያት ቅዴመ-ኣያቶቻቸው መሬት ሊይ ከማፈናቀሌ የሚገታቸው ምንም የቁጥጥር ስርዓት ኣሇማካተቱ ነው።  ይህንን 

የዘረፋ ስሌት ይበሌጥ ሇመተግበር ሇመሬቱ ባሇቤቶች “መሬቱ ከሚያወጣው ዋጋ ጥቂት ኣብሊጫ” ካሳ ከፍል በማፈናቀሌ 

ፍሊጎታቸውን ማሟሊት ነው። የዚህ ፕሮጀክት ኣተገባበርም የሚወሰነው በሕወሃት ሹማምንት ኣሌያም በቅጥረኛ 

ተሊሊኪዎቹ ይሆናሌ። የመሬቱ ባሇቤቶች የተጠቀሰውን ካሳ ወስዯን ከመሬታችን ኣንፈናቀሌም ካለ የፍትህ ስርዓቱ ሙለ 

በሙለ በወያኔ ቁጥጥር ስር በመሆኑ ኣቤት ብሇው ፍትህ የሚያገኙበት ቦታ የሇም። የሚገርመው ይህ ረቂቅ ኣዋጅ 

ቤተሰቦችን ከቀዬኣቸው የማፈናቀለ ተግባር በህዝቡ ቋንቋ፡ ባህሌና ማህበራዊ የኑሮ ሁኔታ ሊይ ያሇውን ጫና በተመሇከተ 

የጠቀሰው ኣንዴም ነገር ኣሇመኖሩ ነው።  

ይህ ህግ የሚያበረታታው በገዯብ-የሇሽ የከተሞች መስፋፋት የኦሮሞን ህዝብ ታሪካዊ የኣሰፋፈር ሁኔታ ማጥፋት ብቻ 

ሳይሆን የኦሮሞን ታሪካዊ ቦታዎች፡ ባህሌና ወጉን የሚያንጸባርቁ፡ ባጠቃሊይ የኦሮሞ ህዝብ ሃብትና ማንነቱን 

የሚያንጸባርቁ እሴቶችን ማውዯም ነው። ይህም የዘር ማጥፋት ወንጀሌ በመሆኑ ሁለም ሉጋፈጠው ይገባሌ።  

 

የወያኔ መንግስት በረቂቅ ኣዋጁ ውስጥ የኣካባቢውን ህዝብ ሇኣዯጋ የሚያጋሌጠውን ብክሇት ሇመቆጣጠር የሃሰት ቃሌ 

ቢገባም የፊንፊኔ ከተማ ሇራሷ የፍሳሽና የቆሻሻ ማስወገጃና መቆጣጠሪያ ስርዓት እንዱሁም መሬትን በቀጠይነት መጠቀም 

የሚያስችሌ ኣንዲችም የቁጥጥርና የኣስተዲዯር ስርዓት የሊትም። እዚህ ሊይ መነሳት ያሇበት ጥያቄ ይህ በሆነበት ሁኔታ 

ውስጥ የከተሞች ማስፋፊያ እቅደ በምን መሌኩ ነው በፊንፊኔ ዙሪያ ነዋሪው ማህበረሰብ ሊይ ጉዲት የማያስከትሇው? 

የሚሇው ነው።  

 

በረቂቅ ህጉ የተጠቀሰው ላሊው ፌዝ በፊንፊኔ ከተማ ውስጥ ኣፋን ኦሮሞን መማርና በቋንቋው መጠቀምን የተመሇከተ 

ነው። በህጉ መሰረት ሌጆቻቸው በኣፋን ኦሮሞ እንዱማሩ “ሇሚፈሌጉ” የኦሮሞ ኣርሶኣዯሮችና የከተማ ነዋሪዎች የፊንፊኔ 

ከተማ ኣስተዲዯር የኣንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት ሉከፍትሊቸው ይገባሌ የሚሌ ነው። ኣፋን ኦሮሞ ኣርሶኣዯሮች ቋንቋና 

የከተማ ነዋሪዎች የማይፈሌጉት ቋንቋ ተዯርጎ መገሇጹ ከመሃይምነትና ዴንቁርና የመነጨ ከፍተኛ ንቀትና ታሪክ ይቅር 

የማይሇው ወንጀሌ ነው።  ሇህንዴ፡ ሇግሪክ፡ ሇኣርሜንያና ሇላልችም ዜጎች ትምህርት ቤት ተፈቅድ ትምህር እየተካሄዯ 

ባሇበት በዚህ ወቅት በረቂቅ ህጉ ውስጥ የተቀመጠው ውሳኔ፡ ኣፋን ኦሮሞ በሃገሪቷ ውስጥ ሇመናገርም ሆነ በቋንቋው 

ሇመማር ሊሇፉት መቶ ሃምሳ ዓመታት ሲከሇከሌ የነበረ ቋንቋ ሇመሆኑ ማስረጃ ነው። ከዚህም ላሊ የወያኔ ስርዓት 

በፊንፊኔ ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች በቋንቋቸው የመማርን መሰረታዊ መብት በመንፈግ በኣንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ብቻ 

መገዯቡ የኦሮሞን ማንነት ሇማጥፋት በስሌት እየተካሄዯ ያሇ ዘመቻ ኣካሌ መሆኑን ይመሰክራሌ። ሰሞኑን የተዯረገው 

የቁቤ ኣፋን ኦሮሞ ፊዯሊት ተርታ ሇውጥም የኦሮሞን ቋንቋ፡ ባህሌና ማንነት የማጥፋት ዘምቻ ኣካሌ ነው።  

 



 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ ረቂቅ ኣዋጅ የወንጀሇኞችና የሽፍቶች ቡዴን የኦሮሞን መሬት በመዝረፍና ኦሮሚያን በመሸንሸን 

የፊንፊኔን ማስተር ፕሊን መሌሶ ስራ ሊይ ሇማዋሌ የመሞከር፡ በዚህም የኦሮሞን ብሄርተኝነት ሇማዲከር ያሇመ ኣዱስ ሴራ 

ኣካሌ መሆኑን ሇኦሮሞን ህዝብ ያስገነዝባሌ። 

 

ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ሆይ! 

ሌጆችህን፡ ነፍሰ-ጡር ሴቶችንና ኣዛውንቶችን በጭካኔ የገዯሇ ኣምባገነን ቡዴን የሚጠቅምህን ህግ ሉያረቅሌህ ኣይችሌም። 

ይህ የሽፍቶች ቡዴን በጠመንጃ ኣፈሙዝ ወዯ ስሌጣን ወጥቶ ንብረትህን በመዝረፍና በማውዯም ከኣሇም ከበርቴዎች ተርታ 

ተሰሌፏሌ። በስሌጣን ሊይ በሰነበተባቸው ዓመታትም የዘር-ማጥፋትና የከፋፍል መግዛትን ስሌት ባንተ ሊይ በመተግበር 

በብዙሃንነትህ ያሇህን ሃይሌ ሇማዲከም ዯባ ሲፈጽምና ሲንቀሳቀስ ዛሬን ዯርሷሌ። በኣሁኑ ወቅት ስሌጣን ሊይ ያለት 

የሕወሃት መሪዎችም በመተግበር ሊይ ያለት የቀዴሞው የስርዓቱ ቁንጮ፡ መሇስ ዜናዊ  “ብዙሃንን ህዝብ ወዯ ኣናሳነት 

መሇወጥ ይቻሊሌ ” የሚሇውን የጠሊትነት እቅዴ ነው። 

 

ሇመብትህ መከበር በትግሌ ሊይ ያሇኽው ህዝባችን ሆይ! 

ሇረዥም ዓመታት ባንተና በማንነትህ ሊይ ያነጣጠረውን ዘመቻ ስትቀሇብስ ዛሬን ዯርሰሃሌ። በተሇይ ዯግሞ ባሇፉት ሁሇት 

ዓመታት  ሇ25 ዓመታት ሲገነባ የነበረውን የኣምባገነኑን ስርዓት የዯህንነትና የስሇሊ መዋቅር በጣጥሰህ የስርዓቱን ክፋትና 

ሴራ እንዱሁም ዘግናኝ ወንጅልች ሇኣሇም ኣጋሌጠሃሌ። ይህን ኣንተን በማውዯም ስሌጣን ሊይ ሇመሰንበት የሚያሌመውን 

ኣምባገነን ስርዓት ገፍተህ ከመቀበሪያው ጉዴጓዴ ኣፋፍ በማዴረስህ የቀረው ኣማራጭ ገዯሌ ገብቶ መጥፋት ኣሌያም እጅ 

መስጠት ብቻ ሆኗሌ። የሚታየው እውነታ ይህ ሆኖ ሳሇ፡ ይህ ኣምባገነን ስርዓት ግን የፈጠረውን ችግር ከመፍታት ይሌቅ 

በኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ስርዓቱን ሇመታዯግ መሯሯጥን ሆኗሌ። ሇዚህ ኣምባገነን ቡዴን ፍጻሜ ሇማበጀት ጀግኖች ሌጆችህ፡ 

ቄሮና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኣዱስ ስሌት መንቀሳቀስ ነው ሇነጻነታችን የመጨረሻው መፍትሄ የሚሆነው።  

 

ስሇሆነም ስርዓቱን በማገሌገሌ ሊይ ያለ የኦሮሞ ተወሊጆችን ጨምሮ በሃገር ቤትና በውጪ ሃገራት ያሇው ህዝባችን የወያኔ 

ስርዓትን እውነተኛ ማንነት በሚገባ በመገንዘብ ሇጭቆና ፍጻሜ ማበጀትን ያሇመ የመጨረሻ ንቅናቄ ሇማካሄዴ እራሱን 

እንዱያዘጋጅ ኦነግ ጥሪውን ያቀርባሌ። ከፊታችን ያሇው ጉዞ ፈታኝ ቢሆንም ዴለ የኛ እንዯሚሆን ጥርጥር የሇንም። ኣሁን 

ያሇንበት ወቅት የህብረት ክንዲችንን ይበሌጥ የምናጠናክርበትና በኣስፈሊጊው መንገዴ ሁለ ጨቋኙን ስርዓት ከህዝባችን 

ጫንቃ ሊይ ሇማሽቀንጠር ከነጻነት ታጋዮች ጎን መሰሇፍን የሚጠይቅ ወሳኝ ጊዜ ነው።  

 

በመጨረሻም የኣሇም ማህበረሰብ ይህን በኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያሇውን ሁኔታ በሚገባ እንዱከታተሌና 

እንዱመዘግብ እየጠየቅን፡ በኢምፓዬሪቷ ውስጥ ያሇው ችግር ወዯ ባሰ ኣስከፊ ዯረጃ ሳይሸጋገርና ጊዜው ሳያሌፍ ሃገሪቷን 

እየገዛ ባሇው ቡዴን ሊይ ጫና እንዱያሳዴር እንጠይቃሇን። ስሌጣኑን በተቆጣጠረው ቡዴን በኣይናችሁ ፊት እጅግ ዘግናኝና 

ኣረመኔያዊ ወንጀሌ እየተፈጸመ ባሇበት በኣሁኑ ወቅት፡ እንዲሊያችሁና እንዲሌሰማችሁ ዝምታን መምረጣችሁ ኣሳፋሪ ነው። 

የኣሇም ማህበረሰብ የሕወሃት ስርዓት እያዯረሰ ያሇውን ኣዯጋ የሚከሊከሌ እርምጃ በኣስቸኳይ የማይወስዴ ከሆነ በኣጠቃሊይ 

የኣፍሪካ ቀንዴ ቀጣና ሰሊምና መረጋጋት ሇከፋ ኣዯጋ እንዯሚጋሇጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያስገነዝባሌ። ኣስተዲዴራቸዋሇሁ 

የሚሊቸውን ህዝቦች የሚያሸብር ስርዓት የጸረ-ሽብር ዘመቻ ኣጋር ሉሆን ኣይችሌም። 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

ሓምላ 1, 2017ዓም 

 




