
 

የኦሮሞ ህዝብን ሇከፋ ጉዲት በመዲረግ ሇራሳቸው እዴገትን የመመኘት የጨቋኞች የዘመናት ኣካሄዴ በኣሁኑ ትውሌዴ 

ፍጻሜ እንዱያገኝ መስራት የዜግነት ግዳታ ነው! 

 

የኢትዮጵያ ወታዯራዊ መንግስት ከ24 ዓመታት በፊት የህዝቦችን መብት ባሇማክበሩ ከስሌጣን ተወገዯ። ሇወቅቱ ወታዯራዊ መንግስት 

ቀዲሚውና ወሳኙ ጉዲይ በሃይሌ የተመሰረተችዋን ሃገር በጦር ሃይሌ ማሰንበት ነበር። ኢምፓዬሪነቷን ሇመሸፋፈንና ሇም ሃገር መሆንዋን 

ሇማሳየት፡ በሃሰት የሶሻሉስታዊ ካባ ስር ዯበቃት። ይመራበት በነበረው በዚህ ርዕዮተ-ዓሇም(ኣይዱዮልጂም) የኢትዮጵያን ኢምፓዬር 

ኣንዴነት ሇማስጠበቅ ሇራሱ በገባው ቃሌ ጦርነት ኣውጆ፡ ሇረጅም ዓመታት ጦርነቱን ሲያካሄዴ ከሰነበተ በኋሊ ራሱ በጦርነት ተወገዯ። 

የኢትዮጵያን ኢምፓዬር የሱን ምኞት እውን የሚያዯርጉሇትን ሌጆቹን ሇማውረስ ያዯረገው ጥረትም ሳይሳካ ቀርቶ የዚያ ወታዯራዊ መንግስት 

ምዕራፍ በውዴቀቱ ተቋጨ። 

24 ዓመታት ወዯኋሊ መሇስ በማሇት በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ሲታይ፡ የዚያ ወታዯራዊ ኣምባገነን መንግስት ዓሊማ በኣንዴነት፤ እኩሌነትና 

ሶሻሉዝም ስም፡ የጭቆና ስርዓትን ማሰንበትና ማስጠበቅ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። በዚያ ዘመን እዉን እንዯሆነ ላተቀን ሲሇፈፍ የነበረው 

እኩሌነት ከቅጥፈትና ማታሇሌ ኣሌፎ በስራ የተረጋገጠ ኣሌነበረም። የፖሇቲካና ፓርቲ ስርዓት ኣስተዲዯሩን ሇመምራት የተዘረጋው ስርዓትም 

ኣምባገነናዊ፤ የመብት ጥያቄ ያሊቸውን ህዝቦች ያፈነ፤ የግሇሰብና የቡዴን መብቶችን የነፈገ እንዯነበር ይታወቃሌ። ወታዯራዊው ጁንታ 

የህዝቦችን መብት የጦር ሃይሌ ወይንም በጠብመንጃ ኣፈሙዝ ሇማፈን ጥረት ቢያዯርግም፡ ህዝቦች የተነፈጉትን መብት መጎናጸፍ ፍሊጎታቸው 

ስሇነበረ የወታዯራዊውን መንግስት ዓሊማ ተቃውመው የነጻነትና ዱሞክራሲ ትግሌን በመዯገፍ ሇመብታቸው በመታገሌ ያንን ኣምባገነን 

ወታዯራዊ መንግስት ከስሩ መንግሇው ጣለት። 

በኢትዮጵያ ከወታዯራዊው መንግስት በኋሊ ወዯ ስሌጣን የወጣው ቡዴን ትግሌ ሊይ በነበረበት ወቅት ሇህዝቦችን መብትና ሇዱሞክራሲ 

እንዯሚታገሌ ሲሇፍፍ የቆየ በመሆኑ ሇውጥ ሉያመጣ ይችሊሌ ተብል ተስፋ ተጥልበት የነበረ ቢሆንም ቀዯም ብል ከነበረው ወታዯራዊ 

መንግስት ብዙም ያሌራቀ ዓሊማና ግብ ያሇው መሆኑን ሇመገንዘብ  ግዜ ኣሌወሰዯም። ያሇው ሌዩነት የኢትዮጵያ ኢምፓዬርን ሇማስጠበቅ 

የዘረጉት ፖሉሲና የሚከተለት ስሌት ነው። የዯርግ መንግስት በሶሻሉስታዊ ርዕዮተ-ዓሇም ሇማስጠበቅ ሲጥር የወያኔ መንግስት ዯግሞ 

በዱሞክራሲና ፌዳራሊዊ ስርዓት ስም፥ ሇብሄሮችና ህዝቦች መብት እውቅና እንዯሚሰጥና እንዯሚያከብር ኣስመስል እራሱን በማቅረብ የኣናሳ 

ቡዴኑን የበሊይነት ሇማስጠበቅ ጥረት ሲያዯርግ ይታያሌ። 

ዛሬ በሃገሪቷ ብሄሮችና ህዝቦች ውስጥ የወያኔን ስርዓት የማይጋፈጡትና የማይቃወሙት ኣለ ቢባሌ፡ ከተዘረጋው ስርዓት ጥቅም እያገኙ ያለ 

ብቻ ናቸው። ከነዚህ ጥቂት ቡዴኖች ውጪ ሁለም የሃገሪቷ ህዝቦች መብቶቻቸው ኣንዲች ገዯብ ሳይዯረግበት እንዱከበሩሊቸው ይሻለ። 

ሇዚህም በመታገሌ ሊይ ናቸው። በተሇያዩ የሃገሩቷ ኣካባቢዎች እየታዩ ያለት የህዝቦች ተቃውሞና እርምጃዎች ሇዚህ ኣብይ ምስክር ይሆናለ። 

የብሄሮችና ህዝቦች ጥያቄዎች ኣጥጋቢና ትክክሇኛውን ምሊሽ እስካሊገኙ ዴረስም ተጠናክረውና ተፋፍመው የሚቀጥለ ሇመሆናቸውም 

ተጨባጭ ማስረጃ ይሆናለ። ዛሬ ማንኛውም ህዝብ በውሸት ኣንዴነት የማይታሇሌበት ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ። ህዝቦች በኣንዴነትና ዱሞክራሲ 

ስም እየተፈጸመ ያሇውን ዯባና ሴራ ሇመሇየት ኣይቸገሩም። ማን ሇፍትሕ እንዯቆመ፤ ማን የጭቆና ኣገዛዝና ዝርፊያን ሇማስቀጠሌ ሲሌ በሃሰት 

እንዯሚሇፍፍና ማንስ ሇስሌጣን ጥማትና መሌኩን የሇወጠ የጭቆና ኣገዛዝ ሇመዘርጋት እንዯሚመኝ ህዝቦች ሇይተው ኣያውቁም ኣሌያም 

ኣይገነዘቡም ብል የሚያስብ ወይንም የሚያምን ካሇ ህዝቡ ውስጥ የላሇ፤ የህዝቡን ሃሳብና ፍሊጎት ሇመስማትና ሇማወቅ የማይፈሌግ ብቻ 

ነው። ኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ የብሄሮችንና ህዝቦችን መብት የሚያከብር ኣይነተኛ ሇውጥ እስካሌተገኘ ዴረስ ኢትዮጵያ ከሁከት፤ 

ጭቆናና ዝርፊያ ኣትወጣም የሚባሇውም ሇዚሁ ነው። 

በኢትዮጵያ ውስጥ ከመቶ ዓመታት በሊይ የኦሮሞ ህዝብ በሺዎች ከቀዬውና መሬቱ ተፈናቅል ሲባረር ኖሯሌ። በሰሜን ሸዋና ወል ውስጥ 

የተፈጸመው ሇዚይ ቀዲሚው ማስረጃ ነው። በቀዴሞውና በኣሁኑ መካከሌ ያሇው ሌዩነት፡ የቀዴሞው «ማቅናት» በሚሌ ሲካሄዴ የነበረ ሲሆን 

ኣሁን በዘመነ-ወያኔ ዯግሞ «በሌማትና እዴገት» ሽፋን የሚካሄዴ መሆኑ ነው። የቀዴሞው ስርዓት የሃገሪቷን መንበረ-ስሌጣን በኦሮሚያ 

እምብርት ሇመትከሌ በማሇም ፊንፊኔን መቀመጫው ሲያዯርግ በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን ከመሬታቸው ኣብርሯሌ። 

የኣሁኑ መንግስትም የወረሰውን ከተማ ሇማስፋፋት ባወጣው እቅዴ ከማሳው ተባርሮ እየተሰቃየ ያሇው የኦሮሞ ኣርሶ ኣዯር ከቀዴሞው 

ስርዓት በብዙ እጥፍ ይበሌጣሌ። የኦሮሞ ዜጎችን የመኖር መብት ያሳጣውና የኦሮሞ ህዝብን ዯግሞ እንዴህዝብ ማንነቱን ሇማጥፋት ተነጣጥሮ 

በ21ኛ ክፍሇ-ዘመን ውስጥ እየተፈጸመ ያሇው ይህ እኩይ ዴርጊት፡ ህዝቦች የብሄርና የማንነት መብት እንዱከበርና እንዱጠበቅ እየታገለ 

ባለበት በዚህ ዘመን መፈጸሙ ሁለም የኢትዮጵያ መንግስታት የኦሮሞ ህዝብን ሇማጥፋት ኣቅዯው የሚሰሩ መሆኑን ይበሌጥ ያስገነዝባሌ። 

የኦሮሞ ህዝብ በሃገሩና ሃብቱ ሊይ ኣዛዥ የመሆን መብቱን ከመነፈጉ የተነሳ ከኣንዴ ምዕተ-ዓመት በሊይ በዴህነትና ጭቆና ስር ሇመኖር 

ተገዯዯ። በባህለ እንዲይኖር፤ በቋንቋው እንዲይጠቀም ተዯረገ።  



እራሱን ሆኖ በማንነቱ እንዲይታይ፡ የባዕዲንን ማንነት እንዱወርስ የተገዯዯ ህዝብ ነው። ከመቶ ዓመታት በሊይ የቆየው በባህሌና ቋንቋው 

እንዲይጠቀምና በመሬቱና ቀዬው የማፈናቀሌ ዴርጊት ዛሬም እጅግ በከፋና በማንነቱ ሊይ ባነጣጠረ መሌኩ ታቅድ እየተሰራ ይገኛሌ። ይህ 

ዴርጊት የኦሮሞ ህዝብ ይበሌጥ ሇመብቱ እንዱታገሌ ኣነሳሳው እንጂ ተንበርክኮ እንዱገዛ፤ ጭቆናና ዝርፊያን «እሜን» ብል እንዱቀበሌ 

ኣያዯርገውም። 

የኦሮሞ ህዝብ ማንነንቱ ታውቆሇት እንዱከበርሇት፥ በራሱ ጉዲይ ሊይ፡  ወሳኝ መሆኑ እንዱታወቅሇት፤ በሃብቱ ሊይ ኣዛዥ መሆኑ 

እንዱረጋገጥሇት የሚታገሌ ህዝብ እንጂ፡ በላሊ ህዝብ ሊይ ኣዛዥ የመሆንና በማንነቱ ሊይ ጠሊታዊ ኣቋም የሇውም። በላሊው ህዝብ ሃብት 

ሊይ ፈሊጭ-ቆራጭ ሆኖ መጨቆን፡ መዝረፍና ከኣያት-ቅዴመኣያቱ መሬት በማፈናቀሌ የራሱን ጥቅም ሇማስጠበቅ ዓሊማው ኣዴርጎ 

የሚንቀሳቀስ ህዝብ ኣይዯሇም። የኦሮሞ ህዝብ እየተገዯሇ፤ እየታሰረና ከቀዬው እየተባረረ ያሇው እንዯማንኛውም ህዝብ ያሇውን መብት 

በመጠየቁ ብቻ ነው። ይህንን የኦሮሞ ህዝብ ትግሌ የሚቃወሙትም የራሳቸውንና የቆሙሇትን ቡዴን ጥቅም የሚሟገቱ ሆዴ-ኣዯሮችና 

ጨቋኞች ብቻ እንዯሆኑ ጥርጥር የሇውም። መብቱ እንዱከበርሇት የሚሻ ህዝብ፤ ዴርጅትም ሆነ ቡዴን የላሊውንም ህዝብ መብት ማክበር 

ይጠበቅበታሌ፥ ግዳታውም ነው። ላሊውን ህዝብ በማጥፋት የራስን ህዝብ መብት ማስከበር ፈጽሞ ተቀባይነት የላሇውና የሚወገዝ ስሇሆነ።  

በኣሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ እየተራገበ ያሇው ትኩስ ኣጀንዲ «Integrated Regional Development Plan (IRDP)» ወይንም በኣጭሩ 

የተቀናጀ የጋራ ሌማት በሚሌ የወያኔ መንግስት ፊንፊኔን ይበሌጥ ሇማስፋት ማቀደን ይፋ በማዴረግ እያዯረገ ያሇው እንቅስቃሴ ነው።  

ወያኔ ሇሃገሪቷና ሇህዝብ ከመቀርቆሩ ይህንን እቅዴ እንዲወጣ ሇማሳመን በተሇይም የኦሮሞ ህዝብ እንዱቀበሇው ጥረት እያዯረገ ነው። ይህ 

ጉዲይ ከሁለም በሊይ የኦሮሞ ህዝብን ስሇሚመሇከት የኦሮሞ ህዝብ ከእቅደ በስተጀርባ ያሇውን ዴብቅ ዓሊማ በጥሌቀት መገንዘብ ኣሇበት። 

ይህ እቅዴ ስራ ሊይ መዋሌ ማሇት፦ 

1.    የኦሮሞ ህዝብ በገዛ መሬቱ ሊይ ሇመኖር ያሇውን መብት በመንፈግ በእዴገትና ሌማት ስም መሬቱን እንዱሇቅ ተዯርጎ ሇዴህነት 

ያጋሌጣሌ፤ ቤተሰብ እንዱበተን ያዯርጋሌ። ባዕዲን በኦሮሞ ህዝብ መሬት ሊይ እንዱከብሩ ሁኔታ ያመቻቻሌ። ከመቶ ዓመታት በፊት 

ተመስርታ እየተስፋፋች ዛሬ በዯረስችዋ ፊንፊኔ ከተማ  የኦሮሞ ህዝብ ሊይ የተፈጸመውን ዘግናኝ ዴርጊት፤ ከመሬቱ በመፈናቀሌ እስከዛሬ 

በህዝቡ ሊይ የዯረሰውን ዴህነትና ውርዯት መመሌከት ብቻውን በቂ ነው። 

2. ኣሁን ኣሇ የሚባሇውን የይስሙሊ እራስን በራስ የማስተዲዯር መብት ይበሌጥ በማጥበብ ወይንም በመንፈግ ፊንፊኔን ከኦሮሚያ 

ኣስተዲዯር ስር ኣውጥቶ ፌዳራሌ ኣስተዲዯር ስር ያስገባሌ። 

3.  በረዥም ዓመታት ትግሌና ክቡር መስዋዕትነት ኦሮሞ ያገኛቸውን በቋንቋው የመናገርና የመስራት መብቶች ገፎ ላሊ ቋንቋ እንዱናገር የሱ 

ባሌሆነ  ቋንቋ እንዱሰራ ያስገዴዯዋሌ። ይህ መሆኑ ዯግሞ የኦሮሞ ህዝብ በትግለ ያገኛቸውና በአገሪቷ ህገ-መንግስት እንኳ 

የተቀመጡትን «ሁለም ብሄሮች፥ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው ቋንቋ የመጠቀም፥ እንዱሁም ባህሌና ታሪካቸውን የማሳወቅና 

የማሳዯግ መ1ብት ኣሊቸው» የሚሇውን በመቃረን፡ ኦሮሞ በባህለ እንዲይኖር፡እንዲያሳዴግና ባህለን እንዲያስጠብቅ መንገዴ ይዘጋበታሌ። 

4.  የኦሮሞ ህዝብ/ኦሮሚያ ወዯ ፊንፊኔ ሇመዯባሇቅ ከታቀደት ኣካባቢዎች የሚያገኘውን የኢኮኖሚ ገቢ ኣሳጥቶ በሃገር ኢኮኖሚ ሊይ ጫና 

ያሳዴራሌ። 

 

5.  የኦሮሞ ህዝብ በእዴገት ስም በሚወሰዴ እርምጃ ተገሌል መሬቱን የተቀራመቱትና የሰፈሩትን ባህሌና ቋንቋ እንዱወርስ በማስገዯዴ 

የኦሮሞ ማንነት(ኦሮሙማን) ያጠፋሌ። 

 

6.  በሌማት ስም የሚወሰደት እነዚህ እርምጃዎች ሁለ ኣካባቢን በመበከሌ የኦሮሞ ህዝብን መጻኢ ህይወት ጥያቄ ውስጥ ያስገባለ። 

 

7.  በመሪር ተጋዴል ኣንዴነቱን ያረጋገጠውን የኦሮሞ ህዝብ በምስራቅና ምዕራብ በመከፋፈሌ የህብረት ሃይለን በማሊሊት የባዕዲንን የጭቆና 

ኣገዛዝ ሇማሰንበት በር ይከፍታሌ። 

 

8. ቀስ በቀስ በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ላልች ከተሞችንም እየዋጠ ሄድ የኦሮሞ ህዝብ በላልች ህዝቦች ተውጦ ማንነቱ እንዱጠፋ መንገዴ 

ይጠርጋሌ። ከነዚህም ላሊ በርካታ ነጥቦችን መዘርዘር ይቻሊሌ። 

የኦሮሞ ህዝብን በማፈናቀሌ ፊንፊኔን ሇማስፋት ታቅድ እየተሰራ ያሇው ስራ በጨቋኙ የሚኒሉክ ዘመን የተጀመረ እቅዴ ቀጣይ ኣካሌ ነው። 

ይህ የረዥም ዓመት እቅዴ ከኦሮሞ ህዝብ ባሇመገታታ በኦሮሞ ሊይ ያዯረሰውን ጉዲት መገንዘብ ኣያዲግትም። 

ባዕዲን እንዲሻቸው ተንፈሊስሰውበት የሚኖሩባት ፊንፊኔ እውን የሆነችው የኦሮሞ ህዝብን በማፈናቀሌ ሇመሆኑ ከጉሇላ፤ ኤካ፤ ሇገ-ጣፎ፤ ሇገ-

ዲዱ፤ ኣቃቂ፤ ሰበታ ፤ ሱለሌታና ከላልችም ኣካባቢዎች በገዢ የኢትዮጵያ መንግስታት ተፈናቅል እንዯ 2ኛ ዜጋ በመቆጠር፡ በዴህነት ኣረንቋ 

ውስጥ በመዘፈቅ፡ ቤተሰቡ ተበትኖና ኣስከፊ  ህይወት እየመራ ያሇውን የኦሮሞ ህዝብ መመሌከት በቂ ይሆናሌ። 



ስሇሆነም ይህንን ሃገሪቷ ትተዲዯርበታሇች የሚባሇውን ህገ-መንግስት እንኳ የጣሰ፡ የኦሮሞን ህዝብ ኑሮ ቀጣይነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባ፡ 

ህዝቡ ሇነጻነቱ የሚያዯርገውን ትግሌ ሇማራዘም ወይንም ኣፍኖ በማስቀረት ባዕዲን እንዱፈነጩበት ማዴረግን ያሇመው እርምጃ ሉወገዝና 

ሉቃወሙት የሚገባ ነው። ሇህዝብ ካሇው ንቀትና እራሱን ከህግ በሊይ ኣዴርጎ ከማየት ወያኔ የሚወስዯው ይህ እርምጃ የኦሮሞ ህዝብን 

ማንነት ሇማጣፋት በስሌት እየተካሄዯ ያሇ ስሇሆነ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሇዱሞክራሲ፤ ሇህዝቦች እኩሌነትና ሇሰብዓዊ መብት 

የሚታገለ ኣካሊት ሁለ ሉቃወሙትና ሉያወግዙት ይገባሌ። 

በተሇይም ዯግሞ የጉዲዩ ባሇቤት የኦሮሞ ህዝብ ይህንን እሱን ሇማጥፍት ኣሌሞ በህዝብ ጸሮች የወጣውን እቅዴ ኣንዴነቱን ኣጠናክሮ 

በቆራጥነት ከመጋፈጥ በስተቀር ላሊ መፍትሄ እንዯላሇ መገንዘብ ኣስፈሊጊ ይሆናሌ። ይህ እቅዴ ሙለ በሙለ እንዱከሽፍ እየታገለ 

ኣጠቃሊይ መፍትሄ ሇሆነው የኦሮሚያ ለዓሊዊነት ትግሌን ሇማፋፋም መንቀሳቀስ ከኦሮሞ ህዝብ ይጠበቃሌ። 

የኦሮሞ ህዝብን ሇከፋ ጉዲት በመዲረግ ሇራሳቸው እዴገትን የመመኘት የጨቋኞች የዘመናት ኣካሄዴ በኣሁኑ ትውሌዴ ፍጻሜ እንዱያገኝ 

መስራት የዜግነት ግዳታ ነው!! 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር  ኢንፎ-ዳስክ 


