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በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም መደናገር መፍጠር በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ሊይ ወንጀሌ መፈጸም ነው! 
(የኦነግ መግሇጫ) 

 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሇረዥም ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ጎራን በማጠናከር ከግቡ ሇማድረስ በግሌጽ 
በመስራት በተሇያዩ ምክንያቶች ከድርጅቱ ከወጡት ጋር ስምምነቶችን በማድረግ ወደ ድርጅታቸው እንዲመሇሱ ሲያደርግ 
እንደነበር ይታወቃሌ። የነጻነት ትግለን ጎራ ሇማጠናከር ከተደረጉት የተሇያዩ እርቅና ስምምነቶች መካከሌ በኦነግ ስራ-
ኣስፈጻሚ ኮሚቴና በኦነግ የሽግግር ኣካሌ መካከሌ ሰኔ 2014ዓም በበርሉን የተካሄደው ኣንዱ ነው። በግሌጽ በማህበረሰቡ 
ፊት በተደረገው በዚህ ስምምነት በሁሇቱም ወገን ያለ ኣባሊት በመዋሀድ ከታች እስከሊይ ድረስ ያሇው የድርጅቱ መዋቅር 
ሁለ ተቀናጅቶ የድርጅቱን የትግሌ ግዴታዎችን በጋራ በመውሰድና በመስራት ሊይ ተሰማራ። ይህም የነጻነት ትግለን ጎራ 
ሇማጠናከር ድርሻ እንዳሇው በህዝባችን ታምኖበት ሰፊ ድጋፍ ማግኘቱ ኣይዘነጋም።  
 

ይሁን እንጂ የተወሰኑ ኣባሊት የተደረሰውን ስምምነት በማፍረስ የድርጅቱን የስራ ግዴታዎች ሊሇመቀበሌ በመወሰን 
የድርጅቱን ህግና ደንብ ወደ መጣሱ ተሸጋገሩ። ሇዚህ ሁኔታ በኣስቸኳይ መፍትሄ ሇማበጀት ይህን ጉዳይ የኦነግ ስራ-
ኣስፈጻሚ ኮሚቴ በመመሌከት ሇማዕከሊዊ ኮሚቴ ውሳኔ ኣቀረበ። ይህ የድርጅቱ የበሊይ ኣካሌም ከሁሇቱም ወገን የህግና 
ቁጥጥር ኮሚቴ ተቋቁሞ ይህን ጉዳይ መርምሮ ሇኦነግ ማዕከሊዊ ኮሚቴ ሪፖርት እንዲያቀርብ በማዘዙ የህግና ቁጥጥር 
ኮሜቴም ምርመራ ኣካሄዶ ይህ ቅሬታ ያሇው ኣካሌ በማዕከሊዊ ኮሚቴው ስብሰባ ሊይ ሃሳቡን ኣቅርቦ መፍትሄ 
እንዲፈሇግሇት ጠቆመ። የማዕከሊዊ ኮሚቴው በተጠቆመው ሃሳብ ሊይ በመመስረት ህግና ስርዓትን በመጣስ የተሰጠውን 
የትግሌ ግዴታ ወደ ጎን በመተው ያፈነገጠው ቡድን የተቋቋመው ኮሚቴ በጠቆመው መሰረት በማዕከሊዊ ኮሚቴው 
ስብሰባ ሊይ በመገኘት ያሇውን ችግር እንዲገሌጽ ተጋበዘ።  
 
ይህ እራሱን ከህግና ስርዓት ውጪ ያደረገ ቡድን በድርጅቱ ህግ ሊይ በመመርኮዝ የተደረገውን ይህንን ጥረት እራሱን 
ከድርጅቱ ህግና ስርዓት በሊይ በማድረግ የተደረገሇት ጥሪ ባሇመቀበሌ ኣሇ የተባሇውን ችግር በሰሊማዊ መንገድ፣ ህግና 
ስርዓቱ በሚፈቅደውና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሇመፍታት ኦነግ ያሳየውን ፍሊጎት ኣደናቀፈ። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ህዝብ 
ከመሊው ኦሮሚያ ትንሽ-ትሌቅ ሳይሌ በኣንድነት ተነስቶ ከጠሊት ጋር እየተናነቀ ባሇበት በዚህ ወቅት ይህ ሇድርጅቱ ህግና 
ስርዓት ኣሌገዛም ያሇው ቡድን ኣሁንም ሇሁሇተኛ ጊዜ በኦነግ ስም በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ጎራ ውስጥ መደናገርን 
የሚፈጥር መግሇጫ ታህሳስ 6 ቀን 2016ዓም ኣውጥቷሌ።  
 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦነግ ስም ከህግና ስርዓት ውጪ በሆነ ሁኔታ የወጣው ይህ መግሇጫ ተቀባይነት የላሇውና ህገ-
ወጥ መሆኑን ሇማስገዘብ ይሻሌ። የኦነግ ኣባሊትና ደጋፊዎች ባጠቃሊይ የኦሮሞ ህዝብ የህዝቡ የነጻነት ትግሌ በመፋፋሙ 
ከእንቅሌፋቸው የባነኑት በሚወስዱት ይህን መሰለ ሃሊፊነት የጎደሇው እርምጃ ጆሮ ሳይሰጡ በጠሊት ሊይ በማተኮር 
እየተፋፋመ ባሇው ትግሌ ሊይ እንዲተኮሩ ኦነግ ያሳስባሌ። ከዚሁ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግሌጽ ኣድራሻና ቃሌ-ኣቀባይ 
እንዳሇው እያወቁ ሃሊፊነት በጎደሇው ቡድን የተሊሇፈውን ይህን መግሇጫ ሳያረጋግጡ በሚዲያ ማስተሊሇፉ ወንጀሌ 
መሆኑን ኦነግ ያሳስባሌ።  
 
ሇስሌጣን ጥማት ሲባሌ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሌ ሊይ የሚሰራው ማንኛውም ደባ እንደማይሳካ ከቀደመው ታሪክ 
በመማር የኦሮሞ ህዝብ እንደካሁን ቀደሙ የነጻነት ትግለን በኣንድነት እያጠናከረ በኦነግ የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነትና 
የኦሮሚያ ለዓሊዊነት ትግሌ ይበሌጥ እንደሚያፋፍም ኦነግ ጥርጥር የሇውም።  
 
ድሌ ሇኦሮሞ ህዝብ! 
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር 
ታህሳስ 8, 2016ዓም 
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