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ህዝቦችን እየዋሹ መኖር ሉገታ ይገባሌ! 

የኦነግ መግሇጫ 

 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ሇመሰረታዊ ጥያቄው ምሊሽ እስካሊገኘ ዴረስ ከመብት ጥያቄ ባነሱ ችግሮች ሊይ 

ማተኮር ኣስፈሊጊ ኣሇመሆኑን ያስገነዝባሌ። የወያኔ/ኢህኣዳግ መንግስት የሙስናን ኣጀንዲ ያነሳው እውነት መፍትሄ 

ሉያበጅሇት ሳይሆን የህዝቦች ሃሳብ በዚህ ጉዲይ እንዱያዝ ሇማዴረግ ነው።  ስሇሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች በተሇይ ዯግሞ 

የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ሴራ በመገንብ ትግለን በማፋፋሙ ሊይ እንዱያተኩር ኦነግ ያሳስባሌ። ኣሮጌውን ራፊና ላባ 

በኣዱስ መተካት መፍትሄ ኣይሆንም። ሊቂው መፍትሄ ችግሩን ከመሰረቱ ማስወገዴ ነው።  

 

ራፊውና ጨቋኙ የወያኔ ስርዓት ህዝባዊ ኣመጽ ሲበረታበት የህዝቦችን ኣመጽ ሇማብረዴ ሲሌ በህዝቦች የተነሱት ችግሮች 

መኖራቸውንና መንግስትም ችግር እንዲሇው ኣምኖ በመቀበሌ “እራሴን ኣርማሇሁ፡ ያለት ችግሮችንም እፈታሇሁ” በሚሌ 

ቅጥፈት ሇማታሇሌ በመሞከር ይታወቃሌ። በዚህም ጊዜ ሸምቶ ያሇውን ተቃውሞ ሇማብረዴ ብቻም ሳይሆን ህዝቦችን 

በሃሳብ ሇመከፋፈሌ ይገሇገሌበታሌ። 

 

በኢትዮጵያ ውስጥ ከተካሄደት ተቃውሞዎች ውስጥ በኦሮሞ ህዝብ እንዯተካሄዯው ተቃውሞ የተቀናጀና የወያኔን 

መንግስት ውጥረት ውስጥ የከተተ የሇም። ከዚህም የወያኔ መንግስት እንዯኣማራጭ የወሰዯው በማባበሌ ያሇውን ተቃውሞ 

ማብረዴ ሳይሆን ወታዯራዊ እርምጃ በመውሰዴ ማፈን መሆኑ በተዯጋጋሚ ታይቷሌ። በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ 

ዜጎች ተገዴሇዋሌ፥ በኣስር ሺዎች እስር ቤት ታጉረዋሌ። በተሇያዩ እስር ቤቶች በተሇይም በ“ማዕከሊዊ” እስር ቤት ሇኣሰቃቂ 

ምርመራና ቶርቸር የተዲረጉት ዜጎች በሺዎች ይቆጠራለ።  

ሇህዝባቸው መብት በመቆማቸውና ሇፍትህና ሇዱሞክራሲ በመፋሇማቸው ሇሰቆቃ የተዲረጉ፡ የተገዯለና በተፈጸመባቸው 

ቶርቸር ሇከፋ ኣካሊዊና ስነ-ሌቦናዊ ጉዲት የተዲረጉት ዜጎች ቁጥር የትየሇላ ነው።  

 

ሁለም የማዕከሊዊ እስር ቤት ግዴግዲዎች በኦሮሞ ሌጆች ዯም ተቀብተዋሌ። የመጸዲጃ ቤቶች በሙለ ሊሇፉት 26 ዓመታት 

የኦሮሞ ሌጆች ዯም ሰፈስስባቸው ዛሬን ዯርሰዋሌ። የወያኔን የዯህንነት ቢሮ የሚመሩ እንዯነክንፈ ገብረመዴሕንና ጌታቸው 

ኣሰፋ ሊሇፉት 26 ዓመታት ኦሮሚያን በበሊይነት በኣገዛዛቸው ስር በማዋሌ የሚታወቁትና ኦፒዱኦን በመምራት እኩይ 

ዓሊማቸውን በማሳካት ሊይ የተሰማሩ፡ ከዯሕንነት ኣባልቻቸው ጋር ሇ26 ዓመታት ሇፈሰሰው ዯም በቀዯሚነት ተጠያቂዎች 

ናቸው። እንዯኩማ ዯመቅሳ፡ ኣባደሊ ገመዲ፡ ሙክታር ከዴር፡ ኣስቴር ማሞና ላልችም በርካቶች በዚህ እኩይ ተግባር 

ከፍተኛ ዴርሻ ያሊቸው የኦፒዱኦ ኣመራር ኣባሊትም ተጠያቂዎች ናቸው።  
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ሁለም የኢትዮጵያ በመንግስታት በዚህ “ማዕከሊዊ” በሚባሇው የምርመራ ቢሮ መጠቀማቸው ኣንዴ ቢያዯርጋቸውም 

እንዯወያኔ የተገሇገሇበት ግን የሇም። ይህን ምዴራዊ ሲዖሌ የኢምፓዬሪቷ ምክር ቤትና ፍርዴ ቤትም መቆጣጠርና ማዝ 

ኣሇመቻለ ዯግሞ በሰብዓዊ ፍጡር ሊይ የሚዯርሰው ጉዲት እጅጉን የከፋና የሰፋ እንዱሆን ኣስችልታሌ። 

ይህ ኣሰቃቂ ምርመራ የሚፈጸምበት ቦታ(ማዕከሊዊ) ሇፍትህ የቆሙትን ዜጎች ሞራሌ ሇመስበር የሚገሇገለበት፡ ከእስርቤቱ 

በህይወት የወጡትም ሇኣካሊዊና ስነ-ሌቦናዊ ጉዲት ተዲርገው በቤተሰብና በሃገር ሊይ ሸክም እንዱሆኑ የሚዯረግበት 

የሰቆቃ ማዕከሌ ነው። በዚህ ፋሽስታዊ ዴርጊት በሚፈጸምበት የምርመራ ቢሮ ውስጥ የሚተገበረው ሰቆቃ ምን ያህሌ 

ከባዴ እንዯሆነ በእስረኞች ዯም በየግዴግዲዎቹ ከተጻፉት ጽሁፎች መረዲት ይቻሊሌ። 

 

ከ2002 እስከ 2017ዓም ሇመብታቸው በሚታገለ ዜጎች ሊይ የተፈጸመው ግዴያ ምን ያህሌ ኣሰቃቂ እንዯሆነና የተገዯለት 

ዜጎች ቁጥር በርካታ መሆኑን ማስታወስ በቂ ነው። በተሇይም በጥቅምት ወር 2016ዓም ቢሾፍቱ ሊይ በተከበረው የኢሬቻ 

በዓሌ ሊይ ሆን ተብል በተፈጸመ ኣረመኒያዊ ተግባር በዜጎች ሊይ የዯረሰውን ኣሰቃቂ እሌቂት ያሊወገ ኣሌነበረም። 

ከማውገዝም ባሻገር እንዯተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን፡ የኣውሮፓ ህብረት፡ ሂውማን ራይትስ 

ዎች፡ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናሌ፡ የኣሜሪካ የምክር ቤት ኣባሊት ያለና የመሳሰለት የዯረሰው እሌቂት ግናኝ በመሆኑ በነጻና 

ገሇሌተኛ ኣካሌ እንዱጣራ እስከፊንፊኔ ዴረስ በመሄዴ የወያኔን መንግስት ቢጠይቁም ምሊሽ ኣሊገኙም። ይህ ጥያቄ 

እንዲይነሳም ወያኔ ኣዴልኣዊ የሆነ ቡዴን በመሰየም ህዝቡን ተጠያቂ የሚያዯርግ የሃሰት ሪፖርት እንዱቀርብ በማዴረግ 

ይህንን ወንጀሌ የፈጸሙት እንዲይጠየቁና ወንጀለ ተሸፋፍኖ እንዱቀር ኣዴርጓሌ። 

 

በዚህም ሇፈሰሰው የኦሮሞ ዜጎች ዯም በመፈጸሙና በማስፈጸሙ ውስጥ ከፍተኛ ዴርሻ ያሊቸው እንዯጌታቸው ካሳ፡ 

ዯብረጽዮን ገብረሚካኤሌ፡ ኣባይ ጸሃዬ ያለና የስርዓት የጦር ኣዛዦች ሇህግ ተጠያቂነት ሳይቀርቡ መቅረታቸው ብቻ 

ሳይሆን፡ መግዯሌና ማሰቃየቱን እንዱቀጥለበት ተበረታትተዋሌ። 

 

ከኦሮሚያም ውጪ በተሇያዩ ክሌሌ መስተዲዴሮች ውስጥ የሚፈጸመው ግዴያ የወያኔን ማንነት ይበሌጥ ያስረዲሌ። 

በኣማራ ክሌሊዊ መስተዲዴር ውስጥ ከማንነት ጋር ተያይዞ በተነሳው ጥያቄ የጠፋው የሰው ህይወትና የወዯመው ንብረት 

ከፍተኛ ነው። እንዯዚሁ በዯቡብ ህዝቦች ክሌሌ፡ በጋምቤሊ፡ በሲዲማ፡ በኮንሶና በላልችም በርካታ ቦታዎች የተፈጸመው 

ግዴያና እስራት በኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻም ሳይሆን በመሊው ዓሇም ተኮንኗሌ። በተጨማሪም ከህዝብና ከዓሇም እይታ 

በተሰወረ መሌኩ በተሇያዩ የኦሮሚያ ወረዲዎችና በላልችም የሃገሪቷ ክሌሌ መስተዲዴሮች ውስጥ በህዝቦች ሊይ 

የተፈጸሙትን ግዴያዎች ብዛት የሚያውቅ የሇም። 

 

ፍትሃዊ ትግሌን በሃይሌና በኣረመኔያዊ እርምጃ የሚያዲክሙ መስልኣቸው የወሰዶቸው እርምጃዎች ሁለ ግን በሺዎች 

የሚቆጠሩ ታጋዮች ወዯ ፍሌሚያው እንዱቀሊቀለ ኣዯረገ እንጂ የትግለን ጎራ ኣሊመነመነውም።  

 



 

ህዝቦች በያዟቸው ፍትሃዊ ጥያቄዎች ሊይ በቁርጠኝነት ጸንተው ኣመጻቸውንና ኣንገዛም-ባይነታቸውን እንዱቀጥለ 

ኣዯረጋቸው እንጂ ገዢዎች እንዲሇሙት ሇስርዓቱ እንዱንበረከኩ ኣሊዯረጋቸውም። ስሇሆነም በኣሁኑ ጊዜ ይህን የበሰበሰ 

ስርዓት ሇማቆየት እንዯሌማዲቸው የህዝቦችን ትኩረት ኣቅጣጫ ሇማስቀየር ያረጀ-ያፈጀ ስሌታቸውን ይው ተነስተዋሌ። 

 

ህዝቡን በህሌም እንጀራ ሇማጥገብ ሃገር እናሇማሇን በማሇት ሊይ ይገኛለ። የእዴገት ጸር በሆነው ሙስና ሊይ መቻ 

ስሇጀመርን ከኛ ጋር ተሰሇፉ በማሇት ሊይ ናቸው። ይህ ሁለ ቅጥፈት ግን ከህዝቦች የተሰወረ ኣይዯሇም፥ የሙስና ጉዲይ 

ሁሌ ጊዜ ውጥረት ውስጥ ሲገቡ የሚነሳ በመሆኑ። እውን በሙስና ሊይ የሚምቱ ከሆነ እንዯነስብሃት ነጋ፡ ኣዜብ መስፍን፡ 

ኣባይ ጽሃዬ፡ በረከት ስምዖን፡ ኣርከበ ዑቅባይና ወተ ያለትን በቁጥጥር ስር በማዋሌ ማሳየት ኣሇባቸው።  

 

ባድ እጃቸውን መጥተው የቪሊዎችና ፎቆች ባሇቤት የሆኑትን የወያኔ ጄኔራልችና የበታች መኮንኖችን ሇፍርዴ በማቅረብ 

መቻ መጀመራቸውን ማሳየት ነበረባቸው። ኣባቶቻቸውን ከሇሊ በማዴረግ የህዝብና የሃገር ሃብት ርፈው በሚሉዮኖች 

የሚቆጠር ገንብ ያጠራቀሙትን የወያኔ ሹማምንት ሌጆች በቁጥጥር ስር በማዋሌ በሙስና ሊይ መዝመታቸውን ማሳያት 

ነበረባቸው። ከዚህም በተጨማሪ በቱባ-ቱባ የወያኔ ባሇስሌጣናት ወዯ ውጩ የተጋው በቢሉዮኖች የሚቆጠር ገንብ 

እንዱመሇስ ቢዯረግ ምናሌባት መቻው በሙስና ሊይ የሚካሄዴ ነው ሉባሌ ይችሌ ይሆናሌ። ከዚህ ውጪ ኣሁን 

እየተፈጸመ ያሇው ካሁን ቀዯም የህዝቦችን የትኩረት ኣቅጣጫ ሇማስቀየር ሲሰራ የነበረው ዴራማ ቀጣይ ኣካሌ ሆኖ 

ይቀራሌ። ከዚህም በተጨማሪ ቀንዯኛ ራፊዎችንና ላቦችን ሇማዲን ሲባሌ ትናንሾቹን ሇመሰዋት የቀረበ ከንቱ ቀሌዴ 

ከመሆን ሉያሌፍ ኣይችሌም።  

የህዝቦች መብት ባሌተከበረበት፡ የወያኔ ቡዴን መሰረታዊ ዓሊማ ዝርፊያ በሆነበት፡ ሙስናን እናጠፋሇን ማሇት በራስ 

መቀሇዴ ነው። 

በኣሁኑ ወቅት ኣንገብጋቢውና ዋነኛው ሇህዝቦች የመብት ጥያቄ ምሊሽ መስጠት እንጂ በላሇ መቻ ህዝቦችን ሇማወናበዴ 

ኣሌያም የትኩረት ኣቅጣጫውን ሇማስቀየር መሞከር ኣይዯሇም።  

 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ሇመሰረታዊ ጥያቄው ምሊሽ እስካሊገኘ ዴረስ ከመብት ጥያቄ ባነሱ ችግሮች ሊይ 

ማተኮር ኣስፈሊጊ ኣሇመሆኑን ያስገነዝባሌ። የወያኔ/ኢህኣዳግ መንግስት የሙስናን ኣጀንዲ ያነሳው እውነት መፍትሄ 

ሉያበጅሇት ሳይሆን የህዝቦች ሃሳብ በዚህ ጉዲይ እንዱያዝ ሇማዴረግ ነው።  ስሇሆነም የኢትዮጵያ ህዝቦች በተሇይ ዯግሞ 

የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ሴራ በመገንብ ትግለን በማፋፋሙ ሊይ እንዱያተኩር ኦነግ ያሳስባሌ። ኣሮጌውን ራፊና ላባ 

በኣዱስ መተካት መፍትሄ ኣይሆንም። ሊቂው መፍትሄ ችግሩን ከመሰረቱ ማስወገዴ ነው።  

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር  

ነሃሴ 5, 2017ዓም 


