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የህዝቦች እሌቂትና መፈናቀሌ በትግሌ ብቻ ይገታሌ 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግሇጫ 

 

በኦሮሞ ህዝብ ሊይ በሚወስዯው የሃይሌ እርምጃ ከሚያዯርሰው ግዴያ፤ ማፈናቀሌና ዝርፊያ ተቆጥቦ የፖሇቲካ ችግሩን በሰሊማዊ 
መንገዴ ከመፍታት ይሌቅ ጭቆናውን በኣዱስና እጅግ ኣረመኔያዊ በሆነ መሌኩ ሇማስቀጠሌ በወያኔ መንግስት የተወሰዯው እርምጃ 
የኦሮሞ ወጣቶችንና የህዝቡን ቁጣ ቀስቅሶ በመሊው ኦሮሚያ ውስጥ የጋሇ የጸረ ጭቆና ኣመጽ ቀሰቀሰ። ተማሪዎችንና ህዝቡን 
ባሳተፈው በዚህ ኣመጽ ውስጥም በኣስሮች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በኣምባገነኑ የወያኔ ስርዓት የጭካኔ እርምጃ ህይወታቸው 
ተቀጥፏሌ። የኦሮሞ ሌጆች በመቶዎች መቁሰሌ፡ በሺዎች መታሰርና ከትምህርት ገበታ መባረር በኢትዮጵያ ህዝቦችና በኣሇም 
ማህበረሰብ ፊት በግሌጽ የተፈጸመ፡ በጥሊቻና ጭካኔ ሊይ የተመሰረተ ፋሽስታዊ ተግባር ነው።  

ኣምባገነኑ መንግስት ይህንን  የፈጸመውን ኣረመኔያዊ ግዴያ ማስተባበሌ ባሇመቻለ ቢያምንም፡ እንዯሌማደ እራሱ ባሰማራቸው 
ሃይልቹ የፈጸመውን ጠሊታዊ ተግባር በላሊ ሃይሌ ሊይ በማሊከክ ከዯሙ ንጹህ ነኝ ሇማሇት እያዯረገ ያሇው ጥረት የተሇመዯና ሊሇፉት 
23ዓመታት ሲገሇገሌበት የነበረ ስሌት በመሆኑ የስርዓቱን ማንነት ሇሚያውቁት ሁለ ኣዱስ ኣይሆንም። 

ሁኔታው ይጣራ በሚሌ የተፈጸመውን ወንጀሌ ኣረሳስቶ ሇማስቀረትና በላሊ ሃይሌ ሊይ ሇማሊከክ ዴራማ መስራት ተዯጋግሞ የታየ 
መሆኑን ቀጥሇው ከተጠቀሱት መረጃዎች ማረጋገጥ ይቻሊሌ። 

 

1. የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከቻርተሩ የሽግግር መንግስት በሃይሌ ተገፍቶ በወጣበት ወቅት 20,000 የኦነግ ኣባሊትና ህዝቡ፡ ህጻናትን 
ጨምሮ በዽዼሳ፡ ሁርሶና ላልችም  ወታዯራዊ ካምፖች ውስጥ የተሰቃዩትንና  በዝዋይ እስር ቤት ህይወታቸው የጠፋ እንዱሁም 
በሃመሬሳ ሰሚ-እጥተው በዘግናኝ ሁኔታ ሲገዯለ የነበሩትን ላልች ቢረሷቸውም የጉዲቱ ሰሇባዎችና ታሪክ ኣይረሳቸውም። 
በሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ዜጎች በየጊዜው በሚያነሷቸው  የመብት ጥያቄዎች ምክንያት ኣሁንም በቃሉቲ፣ ቂሉንጦ፣ ዝዋይ፣ ሸዋ
-ሮቢት እስርቤቶችና ቁጥሩ ባልታወቀ ወታደራዊ ማጎሪያ ካምፖች ውስጥ እየተሰቃዩ ነው። 

2. የሲዲማ ህዝብ በኣምባገነናዊ ስርዓት መብቱን ተነፍጎ እንዯላልች የኢትዮጵያ ህዝቦች በኣባት ሃገሩ መሬት ሊይ ያሇውን 
የባሇቤትነት መብት ተነጥቆ የሰቆቃ ህይወት እየኖረ ያሇ ህዝብ ነው። ከቀዬውና ከንብረቱ መፈናቀሌና መባረርን በመቃወም 
የመብት ጥያቄ ኣንግቦ ሰሌፍ በወጣበት ወቅት፡ በጨቋኙ ስርዓት ጦር ሃይሌ ያሇኣንዲች ርህራሄ በጅምሊ ተረሸነ። ይህ ኣግኣዚ 
በተባሇው የስርዓቱ ታማኝ ጦር የተወሰዯው እርምጃ ኣስፈሊጊው ምርመራ ተዯርጎ ህጋዊ እርምጃ ይወሰዲሌ በማሇት ወያኔ ቃሌ 
ቢገባም የታየው ሃቅ፡ ጉዲዩን ኣፍኖ ማስቀረትና በእርምጃው ውስጥ ሇተካፈለት ሹመት መስጠት ሆነ። በሲዲማ ህዝብ ፍጅት 
ውስጥ እጃቸው ካሇበት መካከሌ ኣንደ የወቅቱ የዯቡብ ኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሊዊ መስተዲዴር ፕሬዝዲንት 
የነበረው፡ የኣሁኑ ጠቅሊይ ሚኒስትር ሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ነው። 

3. የጋምቤሊ ህዝብ መሬቱ ሇባዕዲን ባሇሃብቶች በመሸጥ ከቀዬውና መሬቱ መፈናቀለን በመቃወሙ በጅምሊ መገዯለና፡ የዘር 
ማጥፋት ወንጀሌ ሰሇባ መሆኑን መሊው ኣሇም ያየውና ያወገዘው ጉዲይ ነው። ይህ በህዝቡ ሊይ የተፈጸመው እጅግ ዘግናኝ 
ጭፍጨፋ ተጣርቶ ሇህግ ሳይቀርብ  እርምጃውን የወሰደት ወንጀሇኞች በስርዓቱ በመሾም፡ በመመስገንና ወዯ ትግራይ እንዱሸሹ 
በማዴረግ ተጠናቀቀ። 

4. በኢትዮጵያ ኢምፓዬር ውስጥ ከሚገኙ ህዝቦች መካከሌ ኣንደ የሆነው የኦጋዳን ህዝብ ሇመብቱ ጥያቄ በማንሳቱና በመታገለ 
ከኣምባገነኑ የወያኔ መንግስት የተሰጠው ምሊሽ በጅምሊ መጨፍጨፍ፣ ቀዬው በእሳት መጋየት፣ ንብረቱ መዘረፍና ሇኣስገዴድ 
መዴፈር ወንጀሌ መጋሇጥ ነው። በወያኔ የጦርና ዯህንነት ሃይልች ሇተወሰዯው እርምጃና ሇተፈጸመው ወንጀሌ ሇተጠያቂነት 
የቀረበ የሇም። 

5. በ2005 የይስሙሊ ምርጫ ወቅት የምርጫው ውጤት መጭበርበሩን በመቃወም በፊንፊኔ ከተማ ሰሊማዊ ሰሌፍ ካካሄደቱ ዜጎች 
መካከሌ 193ቱ በጠራራ ጸሃይ ከተገዯለ በኋሊ ጉዲዩ ተጣርቶ ሲጠናቀቅ ዲኛውን ጨምሮ ምርመራውን ያካሄደት ሰዎች ከስርዓቱ 
እስራት ህይወታቸውን ሇማትረፍ ወዯ ውጪ ተሰዯው፡ የተካሄዯው ምርመራና የግዴያው ተጠያቂዎች ጉዲይ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ። 
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6.   የወያኔ መንግስት ካሇው ስጋትና ፍራቻ፡ የሃይማኖት ተቋማትን በቁጥጥሩ ስር ሇማስገባት ሲሌ በሃይማኖት 
ጉዲይ ጣሌቃ ገብቶ እራሱ ያሻቸውን ሰዎች ይመዴባሌ። ከዚህ የስርዓቱ ኣቋም የተነሳም በተፈጠረው 
ተቃውሞና ግጭት ከፍተኛ ጉዲት  ዯርሷሌ። ሲወሰዴ በነበረውና ኣሁንም እየተወሰዯ ባሇው እርምጃ ጉዲት 
ከዯረሰባቸው መካከሌ ኣብዛኞቻቸው የኦሮሞ ተወሊጆች ዜጎች  ናቸው። የእስሌምና ሃይማኖት ተከታይ 
ምዕመናን የወያኔ ስርዓት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ በመግባት እየፈጸመ ያሇውን ዴርጊት በመቃወምና እጁን 
እንዱሰበስብ፣ የሃይማኖት መሪዎቹ በጉዲዩ ባሇቤትና ምዕመናን የሚመረጡ እንጂ በመንግስት የሚሾሙ መሆን 
የሇባቸውም በሚሌ መቃወማቸውና ይህንን የመብት ጥያቄያቸውንም በሰሊማዊ መንገዴ በመግሇጻቸው ግዴያ፣ 
እስራትና የተሇያዩ እንግሌቶች ተፈጽመውባቸዋሌ። ስርዓቱ የሙስሉሙን ማህበረሰብ ጥያቄ ሇማፈንና 
ሇመቆጣጠር “ጀበሃት ኣሌ-ሃረካት ፡ ኣክራሪ ሙስሉሞች” በሚሌ የሙስሉሙን  ማህበረሰብ እንቅስቃሴ 
መሪዎች በማሰርና ባሌተፈጸመ ወንጀሌ ከሶ ፍርዴ ቤቱ በማቅረብ እንዱጠየቁ እያዯረገ  ነው። 

 

የፖሇቲካ ችግርን በሰሊማዊ መንገዴ መፍታት የኢትዮጵያ መንግስታት ባሕሌ ስሊሌሆነ ይህ በህዝቦች ዘንዴ የተጠሊው 
መንግስትም ሇ23ዓመታት በህዝቦች ሊይ የጫነውን ኣገዛዙን ሇማስቀጠሌ ሃይሌን የመረጠ መሆኑን በኦሮሞ ህዝብ ሊይ 
እየወሰዯ ባሇው የዘር ማጥፋት እርምጃ ኣረጋግጧሌ። ስሇሆነም የኦሮሞ ህዝብ ያሇው ብቸኛ ኣማራጭ በኣዱስ መሌክ 
የተከፈተበትን ዘመቻ በመጋፈጥ ሇዚህ ጭቆና ፍጻሜ ሇማበጀት እንቅስቃሴውን ማፋፋም ነው። ይህንን በኦሮሞ ህዝብ 
ማንነት ሊይ በማነጣጠር እየተካሄዯ ያሇውን ዘመቻ መቀሌበስ የሚቻሇው በሃገር ውስጥና በውጪ ሃገራት ያሇው መሊው 
የኦሮሞ ህዝብ የዜግነት ግዳታውን ከተወጣና በጋራ ሆኖ ሇኣንዴ ዓሊማና ግብ ከተንቀሳቀሰ ብቻ ነው።  በተሇይ ሃገር 
ቤት ያሇው የኦሮሞ ህዝብ በጨቋኙ የወያኔ መንግስት ቁጥጥር ስር ባሇው ሚዱያ በተከፈተበት ዘመቻ ሳይታሇሌና 
ሳይዯናገር በስርዓቱ ከሚዯርስበት የከፋ እሌቂት ሇመታዯግ እጅ ሇእጅ ተያይዞ ክንደን በማጠንከር ትግለን ማፋፋም 
ኣሇበት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህ እንዱሳካ በትጋት መስራቱን እንዯሚቀጥሌ እያሳሳበ፡ የወቅቱ ሁኔታ ሊቀረበው ሇዚህ 
ጥያቄም ውጤታማ ምሊሽ እንዯሚያገኝ ጥርጥር የሇውም።  

የኣምባገነኑ መንግስት እዴሜ የተራዘመው በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ጎራ ውስጥ ዴክመት መታየት፣ ስርዓቱ 
ከመሌካም ጉርብትና ወንዴማማችነትና መፈቃቀር ይሌቅ በጊዜያዊ ጥቅም ተታሇው ፍሊጎታቸውን ሇማሟሊት 
የሚሯሯጡትን እንዯመሳሪያ በመጠቀሙና ሳያውቁ ከስርዓቱ ጎን የተሰሇፉ ወገኖችን ማግኘት መቻለ ሇው። በመሆኑም 
ይህ ሁኔታ እንዱታረም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሇሚከተለት ኣካሊት ሁለ ከዚህ በታች ያሇውን መሌዕክት ያስተሊሌፋሌ። 

 

ሇኦሮሞ ዜጎች 

በተሇያዩ የኢትዮጵያ መንግስታት ስር ሇመስራት እዴለን ያገኙ የኦሮሞ ዜጎች መንግስትን በታማኝነት ቢያገሇግለም 
ከመጠርጠርና መገሇሌ፣ መናቅና በበታች መታየት ወጥተው ኣንገታቸውን ቀና ኣዴርገው የኖሩበት ጊዜ እንዯላሇ 
የኢትዮጵያ ታሪክ ይመሰክራሌ።  የኦሮሞ ዜጎች የሚፈሇጉት ገዢው ስርዓት ኣጣብቂኝ  ውስጥ ሲገባ ብቻ ነው። 
ኦሮሚያን ሇመቆጣጠር በተካሄዯ ጦርነት፣ በጣሌያን ጦርነት፣ በሶማላ ጦርነትና በተሇያዩ ጦርነቶች እንዱሁም በወያኔ 
የኣገዛዝ ዘመን በመካከሊቸው በተፈጠረ ጦርነት ውስጥ የገዢ ስርዓቶችን ቀጣይነት ሇማስጠበቅ የከፈለት  መስዋዕትነት 
ክብር ኣሊስገኘሊቸውም። ይህንን ካሇመገንዘብ ኣሌያም ጥቃቅን ጥቅማጥቅሞችን ሇማሟሊት ብቻ በተፈጠረ ስህተት 
በኦሮሞ ሌጆች ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት ማየት ኣሳፋሪና ኣስነዋሪ ነው።  በመሆኑም በስርዓቱ የጦርና ፖሉስ ሃይልች 
እንዱሁም በተሇያዩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ በመሰሇፍ ኣምባገነኑን መንግስት በማገሌገሌ ሊይ ያሊችሁ የኦሮሞ 
ተወሊጆች፡ ከኢትዮጵያ ገዢዎች የምታገኙት ምስጋና እንዯሰባራ ሸክሊ መወርወርና ሇውርዯት መዲርግ መሆኑን 
በመረዲት ሇጨቋኝ  ስርዓት መሳሪያ ኣንግቦ ዘብ ከመቆም፡ ሇወገናችሁ መብት መታገሌ ክብርና ታሪካዊ መሆኑንም 
በመገንዘብ ሇኦሮሞ ህዝብ ትግሌ ጥሪ ምሊሽ እንዴትሰጡ ኦነግ ጥሪውን ያስተሊሌፋሌ።  

እየተገዯለ፣ እየታሰሩና ሰቆቃ እየተፈጸመባቸው ያለት ኣባቶቻችሁ፣ እናቶቻችሁ፣ ወንዴሞቻችሁና እህቶቻችሁ 
በኣጠቃሊይ ወገኖቻችሁ ስሇሆኑ ታሪካዊ ውሳኔ በመወሰን ከህዝባችሁ ጎን እንዴትሰሇፉና ከባዕዲን ጭቆና እንዴታሊቅቁት 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተሊሌፍሊችኋሌ።  

 

የኦህዳዴ(ኦፒዱኦ) ኣመራሮችና ኣባሊት ሇሆኑ የኦሮሞ ዜጎች 



ሊሇፉት 23 ዓመታት በወያኔ  ስር ስርዓቱ ከኦሮሚያና ከኦሮሞ ሉያገኝ ያሇመውን ጥቅም ሇማሟሊት ስትሰሩ ከዛሬን 
ዯርሳችኋሌ። ጥቂቶቻችሁም ባሇፉት 23 ዓመታት የኦሮሞ ዜጎችን በማስገዯለና በማሳሰሩ ውስጥ ያሊችሁበትና እጆቻችሁ 
በወገናችሁ ዯም የጨቀዩ መሆኑ ይታወቃሌ።  ስሇሆነም የኦሮሞ ዜጎችና በኦፒዱኦ ውስጥ ያሊችሁ ብሄርተኞች ከህዝባችሁ 
ጋር እንዴትታረቁ፣ ካሁን በኋሊ እራስንም ሆነ ህዝብን በመዋሽትና በማምታታት ሇባዕዲን የጭቆና ኣገዛዝ ሁኔታዎችን 
ማመቻቸት ይቁም! በማሇት እንዴትወስኑ ታሪካዊ ጥሪ ቀርቦሊችኋሌ። ይህንን ባሇማዴረግ በህዝብ ሊይ የሚፈጻም ጥፋት 
እንዱቀጥሌ መፍቀዴ የራስን ታሪክ ማጉዯፍ ብቻ ሳይሆን በታሪክም የሚያስጠይቅ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ያሳስባሌ። 

 

በመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ሇምትገኙ የተሇያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተወሊጆች 

የኢትዮጵያ ጦር ሃይሌ ግዳታና ቃሌ የገባሇት፡ የሃገርን ዲር-ዴንበር ማስጠበቅና በሃገሪቷ ሊይ የሚቃጣን የባዕዴ ወረራ 
መመከት መሆኑ ይታወቃሌ። ይሁን እንጂ የወያኔ መንግስት ሃገሪቷን ሇማስጠበቅ የተገነባውን የጦር ሃይሌ የኢህኣዳግ 
ፓርቲ ታማኝ በማዴረግ በግዴ በህዝቦች ሊይ እርምጃ እንዱወስደ እያዯረገ ነው። ይህ ዯግሞ የኣንዴን ሃገር የጦር ሃይሌ 
ዓሊማና  የሃገሪቷን ህገ-መንግስት የሚጻረር በመሆኑ በህግ ፊት ያስጠይቃሌ። ስሇሆነም በወያኔ የጦር ሃይሌ ውስጥ 
የምትገኙ የተሇያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተወሊጆች፡ ህዝቦች ሊነሱት የመብት ጥያቄ ሉሰጥ የሚገባው ምሊሽ የጦር ሃይሌን 
በህገ-ወጥ መንገዴ በማሰማራት ማፈን ኣሇመሆኑን በመገንዘብ በሚፈጸም ግዴያ፣ እስራትና የተሇያዩ እንግሌቶች ውስጥ 
እንዲትካፈለ ኦነግ ይጠይቃሌ። እየተገዯለ፣ እየታሰሩና ጭቆና እየዯረሰባቸው ያለት፡ በማገሌገሌ ሊይ ባሊችሁት መንግስት 
ሇከፋ ጉዲት የተዲረጉ ከኣብራኩ የወጣችሁት ህዝብ መሆኑን እንዴታጤኑ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባሌ። 

 

ሇኢትዮጵያ ህዝቦችና የፖሇቲካ ዴርጅቶች 

የኦሮሞን ህዝብ ሃብት ሇመዝረፍ በገዛ ሃገሩ በጨቋኞች በተከፈተበት ዘመቻ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንዯሚገኝ ከማንም 
የተሰወረ ኣይዯሇም። በመሆኑም በእውነተኛ ዱሞክራሲ የምታምኑ፣ የህዝቦች መብት እንዱከበርና ሇብሄሮች እኩሌነት 
መረጋገጥ የምትታገለ፤ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ እየፈጸመ ያሇው ዘግናኝ ዴርጊት እንዱገታ የሚጠበቅባችሁን 
ዴርሻ እንዴታበረክቱ፤ በኦሮሞ ሃዝብ ሊይ የተፈጸመውን ማሇቂያ ያጣ የግዴያ እርምጃ በማውገዝ ፍትሓዊውን የኦሮሞ 
ህዝብ የነጻነት ትግሌ እንዴትዯግፉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን እያቀረበ፥ በህዝቡ ሊይ እየተፈጸመ ያሇውን ኣረመኔያዊና 
ጭካኔ የተሞሊበት እርምጃ በዝምታ መመሌከትና ኣሇማውገዝ ሇነገ የሰሊም፣ የእኩሌነትና የመሌካም ጉርብትና ህይወት ገንቢ 
ኣሇመሆኑን በዚሁ ኣጋጣሚ ማሳሰብ  ይወዲሌ። 

 

መሌዕክት በተሇይ ሇትግራይ ተወሊጆችና ህዝብ 

የትግራይ ህዝብ እንዯህዝብ መብቱ እንዱከበርሇት ባዯረገው ትግሌ ከባዴ መስዋዕትነት መክፈለ የማይታበሌ እውነታ ነው። 
መብቱ የሚከበረው ዯግሞ በላልች ህዝቦች ሊይ ጉዲትና ኣስከፊ ዴርጊቶችን በመፈጸም እንዲሌሆነ የሚገነዘብ ህዝብ 
መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያምናሌ። ይህ ያሇው ኣጠቃሊይ እውነታ ቢሆንም በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ 
የትግራይ ዜጎች ሇጊዜያዊ ጥቅም ሲለ በሁሇቱ ህዝቦች መካከሌ ያሇውን ግንኙነት እያዯፈረሱ መሆናቸው በስፋት ይታያሌ። 
ኣብዛኞቻቸው በዯህንነትና ጦር ሃይሌ እንዱሁም የተሇያዩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ የታቀፉ ሲሆኑ፡ ስርዓቱን ስሌጣን 
ሊይ ሇማሰንበት ሲባሌ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ እየወሰደት ያሇው እርምጃ ኣሳዛኝና በነገ ኣብሮ መኖር ሊይ ከባዴ ጥሊ እያጠሊ 
ነው።  

ከዚህም ላሊ በግሌ ስራ ሊይ ተሰማርተው ጸረ-ህዝብ ኣቋም በመያዝ የኦሮሞን ህዝብ  በመሰሇሌና መረጃ በማቃበሌ 
መንግስቱን እየረደት እንዲለ ህዝቡ እያየ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፡ የትግራይ ተወሊጆች በሃብት ከብረው በስጋትና 
በጥርጣሬ ከመኖር፥  ነጻ ሆነው መኖር የሚሻሊቸው መሆኑን እያስታወሰ፡ በዴብቅም ይሁን በግሊጭ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ 
እየፈጸሙ ያለትን ጸረ-ህዝብ ዴርጊት በኣስቸኳይ እንዱያቆሙ ያሳስባሌ። ይህ ጥሪ ሁለንም ዜጎች የሚመሇከት መሆኑን 
ኦነግ  ያሳስባሌ።  

ከዚህም በተጨማሪ የትግራይ ህዝብ ፍሊጎትና ምኞት እንዯላልች ህዝቦች ሁለ እዴገትና ብሌጽግና ያሇው ሰሊማዊና 
የተረጋጋ ህይወት መኖር መሆኑ ኣያከራክርም። ሇዚህም ታግለሎሌ ብሇን እናምናሇን። ይሁን እንጂ ዱሞክራሲ፣ እኩሌነትና 
ነጻነት ብሇው በትግለ ውስጥ ያሳተፉህና በዯምህ የኢትዮጵያን የፖሇቲካ ስሌጣን የተቆጣጠሩት ሌጆችህ ሲታገለት 
የነበረው መንግስት ሲፈጸም የነበረውንና ሲያወግዙት የነበሩትን የጭካኔ ዴርጊት፡ በኣሁኑ ጊዜ እጅግ በሰፋና በከፋ መሌኩ 
እየፈጸሙ መሆናቸውን እያየህና እየሰማህ ነው። በስምህ የሚነግዯው ጥቂት ቡዴን ከሚፈጽመው የጭካኔ ዴርጊት የተነሳ 



በላልች ህዝቦች ውስጥ እየተፈጠረ ያሇው ኣመሇካከት ሇመጻዒኢው ኣሳሳቢ ነው። በመሆኑም በኢትዮጵያ ህዝቦች ሊይ 
እየፈጸሙት ካሇው ጠሊታዊ ዴርጊት እንዱታቀቡ ወገናዊ ምክር በመሇገስ ወዯ ሰሊም ጎዲና እንዱመሇሱ በበኩሌህ 
የሚጠበቅብህን እንዴትወጣ ኦነግ እያስገነዘበ፥ የኦሮሞ ህዝብ እያካሄዯ ያሇውን ትግሌ ዓሊማ በመገንዘብ ኣስፈሊጊውን 
ዴጋፍ እንዴታዯርግ ኣክል ይገሌጻሌ። 

 

ሇዓሇም መንግስታትና ማህበረሰብ 

ሇኣምባገነን መንግስታት የሚዯረግ የፖሇቲካ፣ የዱፕልማሲና የኢኮኖሚ ዴጋፍ ጉዲት ከማዴረስ በስተቀር ሰሊምና 
መረጋጋትን ኣሌፎም እዴገትና ብሌጽግና ሲያስገኝ ኣሌታየም። የወያኔ ኣምባገነን መንግስት የምዕራባውያን መንግስታት 
ሇሃገሪቷ የሚሰጡትን  የኢኖኮሚና የዱፕልማሲ ዴጋፍ ሇታቀዯሇት ዓሊማ ሳይሆን፡ የዯህንነትና የጦር ሃይለን በማጠናከር 
ህዝቦችን ሇማፈን እየተጠቀመበት ይገኛሌ። የሃገሪቷ ዜጎች በነጻነት ሃሳባቸውን እንዲይገሌጹ፣ እንዲይጽፉና እንዲያነቡ 
ያፍናቸዋሌ።  

ስሇሆነም የኣሇም መንግስታትና ማህበረሰብ የሚሰጡት ዴጋፍ ሇምን ዓሊማ እንዯዋሇ እንዱቆጣጠሩ በተዯጋጋሚ በህዝቦችና 
በበርካታ ተቋማት ሲጠየቅ ቆይቷሌ። ስሇሆነም የኣሇማቀፉ ማህበረሰብና መንግስታት ወያኔን ከመርዲት እንዴትቆጠቡና 
የሃገሪቷ የፖሇቲካ ችግሮች በሰሊማዊ መንገዴ መፍትሄ እንዱያገኝ ዴርሻችሁን እንዴትወጡ፤ ኣሌፎም በህዝቡ ሊይ 
እየተፈጸመ ያሇውን የመብት ረገጣና ፍጅት እንዴታወግዙ ኣስፈሊጊውንም ጫና እንዴታሳዴሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
በዴጋሚ ይጠይቃሌ። 

 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

ግንቦት 12  2014 






