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ዘሊቂ ሰሊም ሇኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ምሊሽ በመስጠት ብቻ ይገኛሌ
የኦነግ መግሇጫ

ታሊቁና የተከበረው የኦሮሞ ህዝብ የዚህን ዙር የጭቆና ፍጻሜ ኣመጽ ባሇማቋረጥ ከኣራት ወራት በሊይ በማካሄዴ ከላልች
ህዝቦች ኣንዲችም ጥሊቻ እንዯላሇው፣ ሇተፈጥሮኣዊ መብቱና በኣሇምኣቀፍ ህግ ሊሇው መብቱ እየተፋሇመ እንዲሇ፣
ከሁለም ህዝቦች መብቶች መከበር ጥቅምና ፍሊጎት ያሇው መሆኑን በማያወሊዲ ሁኔታ መሊው ዓሇም በተሇይ ዯግሞ
የኢትዮጵያ ተጨቋኝ ህዝቦች እንዱገነዘቡ ኣዴርጓሌ።
እየተካሄዯ ባሇው ኣመጽ የኦሮሞ ህዝብ ያሳየው ብስሇትና ስነ-ስርዓትም የሚዯነቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በተሇይ ዯግሞ
ወጣቶች ያሳዩት ቆራጥነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ከመሆኑም በሊይ መሊውን የኦሮሞ ዜጎችና ሰሊም
ወዲድችን ሁለ ኣኩርቷሌ። እነዚህ ሁለ ተዲምረው የኦሮሞን ህዝብ ሇመብቱ የሚታገሌ መሆኑን በማስገንዘብ ዴጋፍ
ኣስተገኝተውሇት በአሇም ዋናና መነጋገሪያ ኣርዕስት ሉሆን ችሎሌ።
የህዝቦች ጠሊት የኦሮሞ ህዝብ በሰሊማዊ መንገዴ የጀመረውን ትግሌ ላሊ ኣቅጣጫ ሇማስያዝና ስም ሇማጥቆር ጸረ-ሰሊም
እንዯሆነ ኣዴርጎ ሇማቅረብ ያዯረገው ጥረት በሁለም የኢትዮጵያ ህዝቦችና የስርዓቱ ኣጋር ባዕዲን ዘንዴ እንኳ ሃሰት መሆኑ
ታውቆ ተቀባይነት ኣሊስገኘሇትም።
የህዝቦችን ጥያቄ በጫካኔ ግዴያ፣ የጅምሊ ዴብዯባና የሃይሌ እርምጃ ማፈንን ባህለ ያዯረገው የወያኔ መንግስት የኦሮሞን
ህዝብ ኣመጽ ከሃይማኖት ጋር በማያያዝ በህዝቦች ዘንዴ እንዱጠሊ ያዯረገው ሙከራም ዴጋፍ ኣሊገኘም። ስሇሆነም
እውነታውን በመካዴ በላሊው ሊይ ጣት መቀሰር የማያዋጣ መሆኑን የተገነዘበው የወያኔ መንግስት ጦርነት ኣውጆ
በኮማንዴ ፖስት ሇመምራት መወሰኑን በመዘንጋት በኣሁኑ ጊዜ ጥፋቱ በስሌጣን ሊይ ባሇው ፓርቲ የዯረሰ መሆኑን
በይስሙሊው ፓርሊማ ሊይ በግሌጽ ማወጅ ጀምሯሌ።
የወያኔ መንግስት ዛሬን የዯረሰው የህዝቦችን ጥያቄዎች በሃይሌ በማፈን፣ በህዝቦች መካከሌ ሌዩነት በመፍጠር ኣብረውና
ተባብረው እንዲይታገለ በማዴረግ መሆኑ ሁለም የሚያውቀውና የሚገነዘበው ሃቅ ነው። ዛሬ ህዝቦች በጠሊት ሴራ ሊይ
ከመንቃታቸው የተነሳ ይብቃ! ብሇው ሇመብታቸው በመፋሇም ሊይ ይገኛለ። ሇዝንተ-ዓሇም በማይሟሊ ተስፋ እየተዋሸን
ኣንኖርም የሚሇውን ወስነው በኣራቱም የሃገሪቷ ኣቅጣጫ የኣንገዛም-ባይነት ኣመጻቸውን እያፋፋሙ ይገኛለ።
መጋቢት 10 ቀን 2016ዓም ሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ሇፌዳራለ ፓርሊማ ምክርቤት ባሰማው ንግግር በኢትዮጵያ ሇታዩት
ችግሮች ተጠያቂው መንግስትና በሱ የሚመራ ፓርቲ መሆኑን ኣምኗሌ። ህዝቡ በንቃት መንግስትን ከመቅዯሙ የተነሳ
ሇሚያነሳው ጥያቄ ምሊሽ መስጠት እንዲሌቻሇ ገሌጿሌ። ከዚህም ላሊ እንዯካሁን ቀዯሙ በህዝቦች ጫንቃ ሊይ ወጥቶ
እየዘረፉና እንዯመዥገር ተጣብቆ ዯም እየመጠጡ መኖር የማይቻሌ መሆኑን ኣሳስቧሌ። በሁለም ቦታዎች የሚታዩት
ችግሮች መፍትሄም “መሌካም ኣስተዲዯርን መዘርጋት” መቻሌ ነው የሚሇውንም ጠቆመ።
የኢትዮጵያ ህዝቦች የነቁና የሚሆናቸውን በሚገባ የሚያውቁ መሆናቸውን በተሇያዩ ጊዜያት እንዲሳዩ ሃይሇማርያም ኣሁን
ገና መገንዘቡ የሚዯንቅ ነው። እጅግ ከባዴ በሆኑ ሁኔታዎች ስር ሲያካሄደት በነበሯቸው ምርጫዎች ህዝቡ ከኣንዴ ጊዜ
በሊይ በዴምጹ እንዯጣሇው የሚክዯው ወያኔ ብቻ ነው። ዴምጻችን ተሰረቀ ብሇው የተቃውሞ ዯምጽ ያሰሙትን በጠራራ
ጸሃይ በመቶዎች በመረሸን ስሌጣን ሊይ ቆየ እንጂ ተመርጦ እንዲሌሆነ ወያኔ እያወቀ-ባያውቅም ህዝቦች ኢህኣዳግ በሃይሌ
ስሌጣን ሊይ የሙጥኝ ማሇቱን በሚገባ ያውቃለ። ከዚህ ጋር የኦሮሞ ህዝብ እኣአ ከ1991ዓም ኣንስቶ እያካሄዯ ያሇው
እንቅስቃሴ የወያኔ መንግስት ጸረ-ዱሞክራሲና ጸረ-ሰሊም መሆኑን ይበሌጥ ኣጋሌጧሌ።
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የኦሮሞ ህዝብ መብቱ እንዱከበር በሰሊማዊ መንገዴ ሲያቀርብ ሇነበረው ጥያቄ ከወያኔ የተሰጠው ምሊሽ በሃይሌ ማፈን ብቻ
ሆነ። በግዴያ፣ በእስራት፣ በዴብዯባ፣ በዛቻና የህዝቡን ዴምጽ በማፈን ዛሬን ዯርሷሌ። ዛሬ ግን ይህ ሁለ የኦሮሞን ህዝብ
ሉያንበረክክ ኣሌቻሇም። ኣሸባሪና ጸረ-ሰሊም በሚሇው የማስፈራሪያ ውንጀሊም የኦሮሞ ህዝብ እንዯማይንበረከክ ግሌጽ
ሆኗሌ።
የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሇመሇያየት መሞከርም እራስን ሇማሞኘት ካሌሆነ በስተቀር ኣንዲች ፋይዲ
እንዯማያስገኝ የኦሮሞ ህዝብ በሚያካሄዯው ሰሊማዊ ሰሌፍ ውስጥ በሚያሰማቸው ዘፈኖችና መፈክሮች እንዱሁም የኦነግን
ባንዱራ ይዞ በመውጣት ኣንዴነቱን በማረጋገጥ ሊይ ይገኛሌ። ኦነግ ኣሸባሪ ሳይሆን የመብቱ ታጋይ ዴርጅት መሆኑን
በማሰማት የጠሊትን ሴራ እያከሸፈ ነው።
የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ እየተገዯሇና ወህኒ እየተወረወረ ያሇው መብቱን ኣውቆ እንዱከበርሇት በመጠየቁ ነው። በሃገሪቷ ህገመንግስት ሊይ በመመስረት መብቱ እንዱከበርሇት በሰሊማዊ መንገዴ ስሇጠየቀ እንዯኣውሬ ይታዯናሌ። ሇወያኔ ኣንገዛም
ብል የኣምባገነናዊ ኣገዛዝን በመቃወሙ በሺዎች እስር ቤት ይታጎራሌ። ኦፒድኦ ወያኔ የመሰረተውና ተቆጣጥሮት እንዲሻው
የሚሌከው ዴርጅትና የወያኔ ወኪሌ እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ሉወክሌ ኣይችሌም፣ እራሳችንን ማስተዲዯር ኣሇብን ብል
ሇመብቱ ስሇተፋሇመ ጭቆና እየተፈጸመበት ነው።
ኢትዮጵያን ኣንቆ ሇያዘው ችግር ምክንያቱ የወያኔ ስርዓት ነው። ሇዚህም ተጠያቂው የወያኔ ስርዓት ብቻ ነው። መሌካም
ኣስተዲዯርን ማስገኘት ያሌቻሇው በወያኔ የተዘረጋው ስርዓት መሆኑን መገንዘብ ያሻሌ። ጸረ-ዱሞክራሲ፣ ፋሺስት ስርዓት
ከቦታው እስካሌተነሳ ዴረስም መሌካም ኣስተዲዯር ይገኛሌ ተብል ኣይጠበቅም። ኣንሰማ ኣለ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ “በወያኔ
ኣንገዛም!”፣ “ኦፒድኦ ኣያስተዲዴረንም!” ሲሌ የነበረውና እያሇም ያሇው ሇዚሁ ነው።
የህዝቦችን ብሶት መስማት የማያውቀው ይህ መንግስት ዛሬ ሊሇው ችግር እየጠቆመ ያሇው መፍትሄ ሃገሪቷን ወዯባሰና
ኣስከፊ ብጥብጥ ያመራሌ። ኦሮሚያን በ8 ዞኖች ከፋፍል በሳሞራ ዩኑስ በሚመራው የጦር ኣስተዲዯር ስር ማስገባቱ
መሌካም ኣስተዲዯርና ሰሊምን ኣያስገኝም። እራሱን ዱሞክራሲያዊ የሚሇው ይህ መንግስት በኦሮሚያ ወታዯራዊ ኣስተዲዯር
መዘርጋቱ ያሇውን ሁኔታ ያባብሰዋሌ እንጂ ችግሩን ኣይፈታውም።
ኦሮሚያን ሇሃገሪቷ መከሊከያ ሰራዊት ኣገዛዝ ኣሳሌፎ ሇመሰጠት ጄኔራሌ ሳሞራ ዩኑስ በ04/03/2016ዓም ባካሄዯው ስብሰባ
ሇይስሙሊ ኣንዴም ኦሮሞ የላሇበትን ከዚህ በታች ያሇውን የጦር ካውንስሌ ኣውጇሌ።
የወያኔ የጦር ካውንስሌ
1. ጄኔራሌ ሳሞራ ዩኑስ

ጠቅሊይ ጦር ኣዛዥ (ትግሬ)

2. ለፍተናንት ጄኔራሌ ዮሃንስ ገ/መስቀሌ

የኦፔሬሽን ኣዛዥ (ትግሬ)

3. ሜጀር ጄኔራሌ ኢብራሂም ኣብደሌጀሉሌ

የልጂስቲክ ሃሊፊ (ትግሬ)

4. ለፍተናንት ጄኔራሌ ሰዓረ መኮንን

የስሌጠና ሃሊፊ (ትግሬ)

5. ሜጀር ጄኔራሌ መሃሪ ዘውዳ

የኣስተዲዯርና ፖሇቲካ ሃሊፊ (ትግሬ)

6. ሜጀር ጄኔራሌ ገብሩ ኣዴሃኖአም

ዴህንነት ሃሊፊ ((ትግሬ)

7. ሜጀር ጄኔራሌ ኣብረሃ ወ/ማርያም

የሰሜን-ምስራቅ እዝ ኣዛዥ(ሏረር) (ትግሬ)

8. ሜጀር ጄኔራሌ ፍሰሃ ኪዲኑ

የዯቡብ-ምዕራብ እዝ ኣዛዥ (ባህርዲር) (ትግሬ)

9. ሜጀር ጄኔራሌ ዮሃንስ ገ/መስቀሌ

የማዕከሊዊ እዝ ኣዛዥ(ሽሬ) (ትግሬ)

10. ሜጀር ጄኔራሌ ኣዯም ሙሀመዴስ

የኣየር ሃይሌ ኣዛዥ(ብሾፍቱ) (ኣማራ)

11. ሜጀር ጄኔራሌ ገብራት ኣየሇ

የሰሜን እዝ ኣዛዥ (ኣዱግራት) (ኣገው)

ቀዴሞውንም ኣመጹ ከተጀመረ ኣንስቶ በጦር እየታመሰ ያሇው የኦሮሚያ ግዛት ከ04/03/2016ዓም ኣንስቶ ዯግሞ
ኣስተዲዯሩ በኢህኣዳግ ውሳኔ ሙለ በሙለ ሇጦር ሰራዊቱ በመሰጠቱ ከሊይ የተጠቀሱት የወያኔ ጄኔራልች እስከ ቀበላ
በዘረጓቸው መዋቅራቸውና ትዕዛዝ እየተገዛ ይገኛሌ።
ባጠቃሊይ የሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ንግግር ወያኔ ኣሁንም የሃገሪቱን የፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮች በሰሊማዊ
መንገዴ ሇመፍታት ዝግጁ ኣሇመሆኑን በኦሮሚያ ተዘርግቶ ስራ ሊይ እየዋሇ ያሇው ወታዯራዊ መዋቅር በሚገባ ያሳያሌ።
በተሇይ ዯግሞ ኦሮሚያን በጦር ኣስተዲዯር ስር ማስገባትና እርምጃ እንወስዲሇን በማሇት ያሰማው ዛቻ በኦሮሞ ህዝብና
በኦነግ ሊይ ያወጀውን ጦርነት በዴጋሚ ማዯሱን የሚያስገነዝብ እንጂ ላሊ ትርጉም የሚኖረው ኣይሆንም።
ስሇሆነም የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ መብት ሙለ በሙለ እስከሚከበር ዴረስ እያካሄደት ያሇውን ፍሌሚያ
ይቀጥሊለ። ሇኦሮሞ ህዝብ ነጻነት እየተከፈሇ ያሇው መስዋዕትነት የኦሮሞ ህዝብን ነጻነት ሳያጎናጽፍ በጦርነት ኣዋጅና
ማስፈራሪያ ወዯኋሊ የማይመሇስ መሆኑን ሇወዲጅም-ሇጠሊትም እናረጋግጣሇን።
ዴሌ ሇኦሮሞ ህዝብ!
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር
መጋቢት 11, 2016ዓም

