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ADDA BILISUMMAA OROMOO 

OROMO LIBERATION FRONT 
  

የኦሮሞ ህዝብ በሃሰትና በማስመሰያ መግሇጫ ካሁን በኋሊ ኣይታሇሌም 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግሇጫ 

 

የወያኔ መንግስት ባሇፉት 24 ዓመታት እራሱ እንዲሻው የሚያዝዘውንና ተሊሊኪ የሆነ ዴርጅት ኦህዳዴ በሚሌ ስም 

ኣቋቁሞ እንዯመሳሪያ እየተጠቀመበት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ የተሇያዩ መግሇጫዎችን፣ ኣዋጆችን፣ የፖሇቲካና የጦር ውሳኔዎችን 

እንዱሁም በገዛ ሃገሩ፡ ኦሮሚያ ሊይ የኦሮሞ ህዝብን ኑሮ የሚያናጋ፣ ሃብቱና መጻዒውን ሇከፍተኛ ኣዯጋ የዲረጉ ውሳኔዎችን 

ሲያሳሌፍ ዛሬ ዯርሷሌ። እነዚህ ውሳኔዎችና ኣዋጆች ሌማት በሚሌ ስም ዝርፊያን፣ የሃገርን ዯህንነት መጠበቅ በሚሌ 

ኦሮሞን በማይመሇከት ጦርነት ውስጥ የኦሮሞ ዜጎችን ማስጨረስ፣ በኣሸባሪዎች ሊይ እንዘምታሇን በሚሌ በራሱ በኦሮሞ 

ህዝብ ሊይ ጦርነት በማወጅ የማሰር፣ የመግዯሌና የማፈን ስራ ሲሰራ ነበር። ኣሁንም ይህ እኩይ ተግባር ኣሌተነቃብንም 

በሚሌ የፊንፊኔን ማስተር ፕሊን የሚመሇከት የውሸትና የማስመሰያ መግሇጫ ኦፒዱኦ እንዱያውጅ በማዴረግ እንዯካሁን 

ቀዯሙ በዚህ ዴርጅት ኣማካይነት በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ሲፈጽም የሰነበተውን ዯባ ከመቀጠሌ ወዯኋሊ የማይመሇስ መሆኑን 

የሚያመሊክት ቢሆንም፡ የኦሮሞ ህዝብ ካሁን በኋሊ እንዱህ ባሇው የማስመሰያና የሃሰት መግሇጫና ኣዋጅ እንዯማይታሇሌ 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሇወዲጅም-ሇጠሊትም ያረጋግጣሌ።  

 

ኦፕዱኦ የተባሇው ዴርጅት ትሊንት በኦሮሚያ ቲቪ ሊይ የፊንፊኔ ከተማና የፊንፊኔ ዙርያ የኦሮሚያ ሌዩ ዞን ማስተር ፕሊን 

ሙለ በሙለ እንዱሰረዝ፣ በህገ-መንግስቱ የተጠቀሰው ፊንፊኔ ከኦሮሚያ ሌታገኝ የሚገባት ሌዩ ጥቅም ስራ ሊይ እንዱውሌ 

ኦፒዱኦ እንዯሚሰራ፣ ኣዱስ ከወጣው የኦሮሚያ ከተሞች ኣዋጅ ውስጥ ህዝቡ የማይፈሌገው ኣንቀጽ በዴጋሚ ታይቶ 

እንዱሻሻሌ ወዘተ በሚሌ ወዯ 8 በሚሆኑ ነጥቦች ስር የጠቀሰው ኦፒዱኦ እራሱ በጠሊት ቁጥጥርና እስር ስር የሚገኝ 

በመሆኑና በነዚህ ጉዲዮች ሊይ ውሳኔ ሇማሳሇፍ ስሌጣን የላሇው፡ የኦሮሞን ህዝብ ወክል መናገር የማይችሌ በኦሮሞ ህዝብ 

ዘንዴ ተቀባይነት የላሇው ተሇጣፊ ዴርጅት ነው። ይህ መግሇጫ የማታሇያ መግሇጫ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 

ኣጥብቆ ያሳስባሌ።  

 

የኦሮሞ ህዝብ ሇዘመናት ትግሌ እያካሄዯ ያሇው በተፈጥሮና በህግ ያሇውን መብቱን ኣስከብሮ መጻዒ እዴለን ሇመወሰን፥ 

ዱሞክራሲና ነጻነት የተረጋገጠበት ስርዓት እውን በማዴረግ በኣስተማማኝና ዘሊቂ ሰሊም ሇመኖር ነው። ይህ ሙለ ሇሙለ 

የኦሮሞ ህዝብ ፍሊጎትና ምኞት ቢሆንም ይህ የተቀዯሰ ዓሊማ ህዝቦችን እየጨቆኑና እየዘረፉ ሇመኖር በወሰኑ ኣምባገነኖች 

ተዯናቅፎ እስከ ዛሬ ኣሌተሳካም። 
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የኢትዮጵያ ገዢዎች ዓሊማ ህዝቦችን እየዘረፉና እየጨቆኑ ከመኖር ባሊመቀየሩ እስከዛሬም ኢትዮጵያን ከዯሃ ሃገራት ተርታ 

እንዲትወጣ ኣግዷታሌ። በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ሇረሃብ ዲርጎ በተመጽዋችነት እንዱኖሩ ኣስገዴዷቸዋሌ። በኣሁኑ 

ወቅት ዯግሞ ባጠቃሊይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇው ሁኔታ በተሇይም ዯግሞ በኦሮሚያ ውስጥ ያሇው ሁኔታ እጅጉን ኣስከፊ 

ሆኗሌ። ሇረሃብ የተጋሇጡ ዜጎች በሚሉዮኖች ይቆጠራለ። ከመሬታቸው የተፈናቀለትም እንዱሁ። ሇስራ-ኣጥነት ተዲርገው 

የሚንገሊቱት በኣስር ሺዎች ይሰሊለ። ከዚህም በተጨማሪ ገዢዎች ኣገዛዛቸውን ሇማስቀጠሌ በኦሮሞ ህዝብ ማንነት ሊይ 

ያነጣጠረ እቅዴ ማውጣታቸው የኦሮሞን ህዝብ ይበሌጥ ኣስቆጥቶ ሇመብቱ እንዱፋሇም ኣዴርጎታሌ።  

 

የኢትዮጵያ ገዢዎች ከመጀመሪያ ኣንስቶ እስከ ኣሁን ዴረስ የኦሮሞ ህዝብ መብቱን እንዲይጎናጸፍ የተሇያዩ ዯባዎችንና 

ኣረመኔያዊ ተግባራትን ሲፈጽሙ ኖረዋሌ። የኦሮሞ ህዝብ ብሄራዊ ስሜት(ኦሮሙማ) በህዝቡ ውስጥ እንዲይጎሇብት፣ 

በብሄራዊ ማንነቱ እንዱሸማቀቅ፣ ከመሬቱ በማፈናቀሌ የህዝቡ ማንነት፣ ታሪክና ባህሌ እንዱጠፋ ማዴረግ በኢትዮጵያ 

መንግስት የሚፈጸሙ የታወቁ ሴራዎች ናቸው። የኦሮሞን ህዝብ ከፊንፊኔ ከተማና ኣካባቢዋ በማፈናቀሌ መሬቱን 

በመቆጣጠር ህዝቡን በገዢዎች ማንነት ሇመጥመቅ እየተዯረገ ያሇው ሙከራ የዚህ ሴራ ኣካሌ ነው።  የኦሮሞ ህዝብ ይህንን 

የጠሊት ሴራ በሚገባ ተረዴቶ የማስተር ፕሊኑ እንዱነሳ በሰሊማዊ መንገዴ ቢጠይቅም የተሰጠው ምሊሽ በመቶዎች መገዯሌ፣ 

በሺዎች መታሰርና በጅምሊ መዯብዯብ ነው።  ይህንን በኦሮሞ ህዝብ ማንነት ሊይ ያተከረውን እቅዴ በመጋፈጡ ሊይም 

የተከፈሇው የህይወትና ኣካሊዊ መስዋዕትነት ካሁን ቀዯም በሃገሪቷ ከታየው ሁለ በብዙ እጥፍ ይበሌጣሌ።  

 

የገዢዎችን ጥቅም ሇማሟሊትና በኦሮሞ ህዝብ ውዴመት ገዢዎች እንዱከብሩበት ሇማዴረግ የጸዯቀው ይህ ማስተር ፕሊን 

በታወጀበት ወቅት የኦሮሞን ህዝብ እወክሊሇሁ የሚሇው ዴርጅት ኦፒዱኦ ስሇጉዲዩ የሚያውቀው ኣንዲች ነገር እንዯላሇ 

የዚህ ዴርጅት ሹማምንት ሲሰጡት ከነበረው መግሇጫ በግሌጽ ይታይ ነበር። ይህም እቅደ በወያኔ በሚስጢር ተወጥኖ፣ 

በወያኔ ጸዴቆ ስራ ሊይ እንዱውሌ የተሰጣቸው መሆኑንም ያረጋግጣሌ።  በወያኔ የወጣው ይህ እቅዴ የኦሮሞን ህዝብ 

ማንነት የሚያጠፋ ከመሆኑ የተነሳ የኦሮሞ ህዝብ መቃወሙን በጀመረበት ወቅትም ወያኔዎች እንዯሌማዲቸው የህዝቡን 

ጥያቄ በመናቅ “ወዯዲችሁም ጠሊችሁም ስራ ሊይ ይተገበራሌ።” የሚሌ ምሊሽ ነበር የሰጡት።  

 

የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ መንግስት ውስጥ ኣንዲችም ወኪሌና ዴርሻ እንዯላሇው ይታወቃሌ። ኦሮሞን እንወክሊሇን የሚለት 

ሰብዓዊ ክብር የላሊቸው፣ ኣገሌጋይና ተሊሊኪ ሆነው ሇመኖር የወሰኑ፣ ተንበርክኮ መኖርን እንዯክብር ኣይተው በኣካሌና ስነ

-ልቦና ባርነትን ኣሜን ብሇው የተቀበለ በመሆናቸው የኦሮሞ ህዝብ ኣንዴም እንደወኪለ ኣይቷቸው ኣያውቅም። የኦሮሞ 

ህዝብ እነሱን እንኳ ነጻ ሇማውጣት የሚታገሌ መሆኑን ኣስገንዝቦ ከኣሽከርነት እራሳቸውን እንዱያወጡ ሲመክርና 

ሲያስተምር ዛሬን ዯርሷሌ። በዴርጅቱ ውስጥ የሚገኙ ብሄርተኞችም ይህንን ሇማረም በርካታ መስዋዕትነቶችን ከፍሇዋሌ፥ 

ኣሁንም እየከፈለ ናቸው።   

 

 

 



 

የወያኔ ጀላ የሆነው ዴርጅት ኦፒዱኦ የማስተር ፕሊኑን በመወጠኑና በማጽዯቁ ውስጥ ምንም ዴርሻ እንዯላሇው፣ ስራ ሊይ 

እንዱያውሌ ከሊይ የተሊሇፈበት መሆኑ በግሌጽ እየታወቀ በጉዲዩ ሊይ ስሌጣን ያሇው ሇማስመሰሌ ጥር 12 ቀን 2016ዓም 

የማስተር ፕሊኑ እቅዴ ሙለ በሙለ መሰረዙን ባወጣው መግሇጫ ኣስታውቋሌ። በኦህዳዴ ማዕከሊዊ ኮሚቴ ስም 

የማስተር ፕሊኑ እቅዴ መሰረዙን የሚገሌጸው ይህ ኣዋጅ ህዝቡን በማታሇሌና በማባበሌ ያሇውን ሁኔታ ሇማብረዴ እንዯሆነ 

ግሌጽ ነው። ኦፒዱኦ ይህንን ኣዋጅ ሇማውጣት መብትም ይሁን ስሌጣን ስሇላሇው ሇመሰረዝና እንዱነሳ ሇማዴረግ መብት 

ኣይኖረውም።  

 

በመጀመሪያ ዯረጃ የማስተር ፕሊኑን እቅዴ ወጥኖ በማጽዯቅ ይፋ ያዯረገው የፌዳራሌ መንግስት ነው። በጉዲዩ ሊይ 

መግሇጫ ሲሰጡ የነበሩትም ወያኔ መራሹ የፌዳራሌ መንግስት ሹማምንት ናቸው። ኦፒዱኦ ያሌተወያየበትን፣ በመወጠኑና 

በማጽዯቁ ውስጥ ተሳትፎ ያሌነበረውን እቅዴ ኣንስቻሇሁ ማሇቱ ቀሌዴ ቢመስሌም ሆን ብል የኦሮሞን ህዝብ በማታሇሌ 

ትግለን ሇመቆጣጠር የተቀነባበረ መሆኑ ግሌጽ ነው። ከማስተር ፕሊኑ ጋር ተያይዞ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ በጦር ሃይለ 

የዯረሰውን ጉዲትና ያሇውን የፖሇቲካ ችግር በተመሇከተ ተጠያቂነት መውሰዴና እቅደ መሰረዙን ማሳወቅ ያሇበትም 

የፌዳራሌ መንግስት ነው።  

ከዚህም በተጨማሪ ማስተር ፕሊኑ የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞ በመጠናከሩ የህዝብ ውሳኔ በማስመሰሌ እቅደ በስራ ሊይ 

እንዱውሌ ሇማዴረግ፣ በጨፌ ኦሮሚያ የመጀመሪያ ስብሰባ ሊይ ቀርቦ ያሇውይይት በትዕዛዝ እንዱጸዴቅ መወሰኑ 

ይታወሳሌ። በመሆኑም የኦሮሚያ ምክር ቤት(ጨፌ ኦሮሚያ) በትዕዛዝ ያስተሊሇፈውን ውሳኔ ማንሳት የሚችሇው ጨፌው 

እንጂ ኦፒዱኦ ኣይዯሇም። ስሇሆነም ውጥረት ውስጥ በመግባታቸው ህዝቡን ሇማባበሌ በዴርጅቱ ጥር 12 የወጣው 

መግሇጫ ህግና ስርዓትን ያሌተከተሇ በኦሮሞ ህዝብ ሊይ የታሰበ ሴራና ክፋት ስሇሆነ ተቀባይነት ኣይኖረውም።  

 

የኦሮሞ ህዝብ ሇጭቆና ፍጻሜ ሇማበጀት በዚህ ዙር እያካሄዯ ያሇው እንቅስቃሴ እየጠነከረና እየሰፋ መምጣቱና ሳይቋረጥ 

ከሁሇት ወራት በሊይ ተፋፍሞ መካሄደ ያሰጋው የወያኔ መንግስት ጀላዎቹን በማዘዝ የማስተር ፕሊኑ እቅዴ እየዯተሰረዘ 

መግሇጫ እንዱያወጡ ማዘዙ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የማስተር ፕሊኑ ብቻ ኣዴጎር ሇማቅረብ በመፈሇጉ ነው። ይሁን እንጂ 

የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የማስተር ፕሊኑ ብቻ እንዲሌሆነ ኣሁን እያካሄዯ ባሇው ኣመጽ ብቻም ሳይሆን ካሁን ቀዯምም በተሇያዩ 

ጊዜያት ሲያሳይ ነበር። ስሇሆነም በኦሮሞ ህዝብ ሊይ ከ140 ዓመታት በሊይ የተዘረጋው የጭቆና ኣገዛዝ ስርዓት ፍጻሜ 

እስከሚበጅሇት ዴረስ የህዝቡ ትግሌ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ መሆኑ ኣያጠራጥርም።  

 

የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ የሃገር ባሇቤትነት ጥያቄ ነው። በሃገሩና በሃብቱ፣ በፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚና ጦርነትን በሚመሇከቱ ጉዲዮች 

ሊይ ወሳኝና ኣዛዥ የመሆን ጥያቄ መሆኑን ኦነግ ሇወዲጅም-ሇጠሊትም ያረጋግጣሌ። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሃገሩ፡ ኦሮሚያ፡ 

ሊይ ዱሞክራሲና ነጻነት የማረጋገጥ ነው። ይህ በመሆኑ የማስተር ፕሊኑ እቅዴ ስሇተሰረዘ የኦሮሞ ህዝብ ትግለን ትቶ 

ወዯቤቶ ይመሇሳሌ ብል መጠበቅ የዋህነት ነው። በተጨማሪም የኦሮሞ ህዝብ ሇዚህ ጥያቄው በትግለ ምሊሽ ያስገኝሇታሌ 

እንጂ ሇራሳቸው እንኳ ነጻነት ከላሊቸው፣ ተዋርዯውና ተንቀው መኖርን ከማያፍሩት ኣይጠብቅም። 

ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ጥር 13 ቀን 2016ዓም  


