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ADDA BILISUMMAA OROMOO 

OROMO LIBERATION FRONT 
  

የጭካኔ ግድያና እስራት የወያኔ መንግስትን ከውድቀት ሉታዯግ ኣይችሌም። 
(የኦነግ መግሇጫ) 

 

 

ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩ መንግስታትና በኣሁኑ ጊዜ በሃይሌ የወረሳትን ኢምፓዬር እየገዛ ያሇው የወያኔ መንግስት 
ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥያቄዎችን ከመፍታት ይሌቅ ችግሩ ይበሌጥ እንዲባባስ የሚያዯርጉ በመሆናቸው፡ 
 

በሃገሪቷ ውስጥ በግሌጽ እየታየ ሊሇው ችግር መሰረት ስር-ነቀሌ መፍትሄ ከማስገኘት ይሌቅ በመሸፋፈን ችግሩ የላሇ 
ኣስመስሇው ማሇፍ ኣሌያም በይስሙሊ ሇውጥ ሇመፍታት መሻት ባህሪያቸው ስሇሆነ፡ 
 

ተገዢ ህዝቦችን ሊሇመስማት የሚያነሷቸውን ሃሳቦችና ጥያቄዎች እንዯወንጀሌ በመቁጠር ዝም ማሰኘትና ማፈን ባህሪያቸው 
በመሆኑ፡ 
 

እስካሁን ድረስ የታዩት የኢትዮጵያ መንግስታት ዋነኛ ዓሊማ የጭቆና ኣገዛዝና ኣይን ያወጣ ዝርፊያ ማካሄድ በመሆኑ፡ 
 

ሁለም የኢትዮጵያ ገዢዎች በህዝቦች መካከሌ ያሇው ግንኙነት የህዝቦችን መብቶች የሚያከብር፣ ሇሰው ሌጆች መብት 
ክብር የሚሰጥና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ እንዳይሆን፡ በህዝቦች መካከሌ ያሇው ግንኙነት የፍራቻና ያሇመተማመንን 
በማንገስ ከፋፍል መግዛትን እንዯፖሉሲ ስሇሚጠቀሙበት፡ 
 

ሁለም የኢትዮጵያ መንግስታት እናስተዳድራቸዋሇን የሚሎቸውን ህዝቦች በበታችነትና በንቀት የሚመሇከቱ፣ ሇህዝቦች 
ክብር የላሊቸው፣ መብት-ኣሌባ ኣድርገው የኣገዛዝ ዘመናቸውን እድሜ ሇማራዘም የሚሰሩ በመሆናቸው፡ 
 

ሇሚያስተዳድሩት ሃገር ርህራሄ የላሊቸው፣ እራሳቸው ከመዝረፍም ኣሌፈው ባዕዳን ሃገሪቷን እንዲቀራመቷት በማድረግ 
ህዝቦችን ወሰን ሊጣ ድህነት በመዳረጋቸው ከህዝቦች ተቃውሞ ነጻ የሆኑበትና በሰሊም የኖሩበት ጊዜ ፈጽሞ ኣሌነበረም። 
 

የወያኔ/ህወሏት መንግስት ኣገዛዝ ከቀድሙት መንግስታት በበሇጠ ኣስከፊና በህዝቦች ማንነት ሊይ ያነጣጠረ በመሆኑ 
ጠንካራ ህዝባዊ ተቃውሞ እየተካሄዯበት ዛሬ ሊይ ዯርሰናሌ። በተሇይም ይህ መንግስት በመጀመሪያ ወዯ ስሌጣን 
ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ በኦሮሞ ህዝብ ካሇው ጠሊታዊ ስሜት ባሇፉት 25 ዓመታት በኦሮሞ ህዝብና በዚህ መንግስት 
መካከሌ ያሇው ግንኙነት እጅግ መራር መሆኑ ሇሁለም ግሌጽ ነው። በኣሁኑ ጊዜ እየተፋፋመ ያሇው ህዝባዊ ኣመጽ 
ምንጭም የወያኔ መንግስት ፈጥሮ እጅጉን እንዲባባሱ ያዯረጋቸው ችግሮች መሆናቸው በገሃድ የሚታይ ሃቅ ነው። 
 

የኦሮሞ ህዝብ በኣሁኑ ጊዜ በመሊው ኦሮሚያ ውስጥ ተቃውሞውን እያሰማ ያሇው የኣገር ባሇቤትነት መብቱን ሇማረጋገጥ፣ 
በራሱና በቤተሰቡ ሃብትና ህይወት ሊይ ኣዛዥ ሇመሆንና ተፈጥሮኣዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶቹን ሇመጎናጸፍ ነው።  
 
ይሁን እንጂ ዛሬም ቢሆን የወያኔ መንግስት ይህን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ “የመሌካም ኣስተዳዯር እጦት የፈጠረው ችግር 
ነው።” በማሇት ኣሳንሶ በማቅረብ በማስመሰያ መፍትሄ ሇመፍታት እየሞከረ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ግን የወያኔን የማባበሌ 
ተግባር ተቀባይነት በማሳጣት ሇችግሩ ስር-ነቀሌ ሇውጥ የሚሻ መሆኑን ኣመጹን በሰፊው በመቀጠሌ እያሳየ ይገኛሌ። 
  
“የኦሮሞ ህዝብ ችግር የሚፈታው ኣስተዳዯር በመቀያየር ሳይሆን ከመቶ ሃምሳ ዓመታት በሊይ የሰነበተውን የባዕዳን ኣገዛዝ፡ 
በነዚህ ረዥም ዓመታት ያሳሇፋቸውን መራር ጭቆናና ኣይን ያወጣ ዝርፊያዎች ከመሰረቱ በመቀየር በመሆኑ በትግለ ስር-
ነቀሌ ሇውጥ ሇማስገኘት የኣሌገዛም-ባይነት ኣመጹን ቀጥሎሌ። ያሇው መፍትሄም የጭቆናን ቀንበር ሇመጨረሻው 
ኣሽቀንጥሮ ሇመጣሌ እድለ በእጁ ያሇ በመሆኑ ብቸኛውና ኣማራጭ የላሇው የጭቆና ፍጻሜ ኣመጽ ማካሄድ ብቻ ሆነ። 
መብቱን ኣስከብሮ ክብሩን ሇመጎናጸፍ፡ ያሇመውን ከግብ ሇማድረስ የሚከፈሇው መስዋዕትነትም የሚያስቆጨው 
ኣይሆንም። 
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በህዝቦች እንቅስቃሴ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት በመሌካም ኣስተዳዯር ሽፋን መፍትሄ የሚያስገኝ መስል 
ቢቀርብም፡ በተሇይም ዯግሞ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተገቢና ፍትሃዊ ነው ብል በመሇፈፍ ህዝባዊ ቁጣውን ሇማብረድ 
ቢጥርም ጊዜ ሇመሸመት ሇስሌት የቀረበ መሆኑ ከኦሮሞ ህዝብ የተሰወረ ኣሌሆነም።  
 
ሇመሌካም ኣስተዳዯር መታጣት ምክንያቱ ወያኔ የመሰረተው ስርዓት ነው። ስሇሆነም በመሌካም ኣስተዳዯር ስም የኦሮሞን 
ህዝብ እርስበርሱ ሇማናቆርና እራሳቸው ከዯሙ ንጹህ ሆነው ሇመታየት የቀረበ ምክንያት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ 
ፍትሃዊ ነው እያለ የኦሮሞ ዜጎችን ከህጻን እስከ ኣዛውንት ዯብድቦ ማዋረድ፣ መግዯሌና ወዯ ወህኒ መወርወሩ ኣሌተገታም።  
መሊ ኦሮሚያን በወታዯርና ዯህንነት ኣስተዳዯር ስር በማስገባት የጭቆና ኣገዛዝን በሃይሌ ሇማስቀጠሌ መሞከሩን ኣሁንም 
እንዯቀጠሇ ነው።  
 

ስሇሆነም ዛሬም የኦሮሞን ህዝብ ችግር የሚፈታው የኦሮሞ ህዝብ ራሱ የሚያካሄዯው ትግሌ እንጂ ይህ መንግስት 
ኣሇመሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያስገነዝባሌ። የሃገር ባሇቤትነት መብቱንና ሰብዓዊ ክብሩን ሇመጎናጸፍ በቆራጥነትና 
በጀግንነት የተነሳውን የኦሮሞ ህዝብ ወዯኋሊ የሚመሌሰውም ኣይኖርም።  
በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ የተነሳሇት ዓሊማ ከግቡ እንዲዯርስ በጫንቃው ሊይ ሆነው በጭቆናና ዝርፊያ ስር ሇማቆየት 
የሚጥሩትን ከሊዩ ሊይ ሇማንሳት እያካሄዯ ያሇውን የጭቆና ፍጻሜ ትግሌ ይበሌጥ ማፋፋሙን እንዲቀጥሌ።\ 
 

በጠሊት ጎራ ውስጥ በመሰሇፍ ይህን ትግሌ ሇማክሰም በማሇም ሊይ ያለት ነገ ሇሚያሌፍ መንግስት የማያሌፈውን ህዝብ 
ከማድማትና ከማቁሰሌ እንዲቆጠቡ፡ 
 

በሃገሪቷ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦችና የፖሇቲካ ሃይልች የኦሮሞን ህዝብ እንቅስቃሴ መዯገፍ የሚከብዳቸው ከሆነ፡ የነገውን 
ኣብሮነት ከግንዛቤ በማስገባት የኦሮሞን ህዝብ ይበሌጥ የሚያስከፋ ሁኔታ እንዳይፈጠር ሇኣመጹ እንቅፋት ከመሆን 
እንዲቆጠቡ፡ 
 

ሇጭቆና ፍጻሜ በመሊው ኦሮሚያ ተፋፍሞ እየተካሄዯ ያሇው ኣመጽ ሁለንም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሇማጎናጸፍ ያሇመ 
በመሆኑ ሁለም የኦሮሞ ዜጋ ከትግለ መካፈሌ የዜግነት ግዴታ መሆኑን በመገንዘብ ተሳትፎውን እንዲያሳድግ፡ 
 

ጠሊት ባስታጠቃቸው መሳሪያ ወገናቸውን በመግዯሌና በማስፈራራት ሊይ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በታሪክ 
የሚያስጠይቃቸው ስህተት እየሰሩ እንዳሇ ተረድተው ጠሊት እንዲፈጽሙ የሰጣቸውን ግዴታ ባሇመቀበሌ ከህዝባቸው ጎን 
መቆሙን እንዲቀጥለ ኦነግ ኣጥብቆ ያሳስባሌ።  
 

በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህዝባችን መብቱን ከእጁ ሇማስገባት እያሳየ ያሇውን ቆራጥነትና ጥንካሬ እያዯነቀ 
በበኩለም በጠሊትና ተሊሊኪዎቹ ሊይ የሚወስዯውን እርምጃ በስፋት የሚቀጥሌ መሆኑን ያረጋግጣሌ። በመሊው ኦሮሚያ 
ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጋዮችም ይህን መስዋዕትነት በግንባር ቀዯምትነት በመክፈሌ ግዴታቸውን 
መወጣታቸውን እንዯቀጠለና ኣሁንም በመወጣት ሊይ እንዳለ ያረጋግጣሌ።  
 

ድሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 
 

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
የካቲት 22 ቀን 2016ዓም 


