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ፊንፊኔ የኦሮሞ መሬት ነው!
(የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ)

በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ የተፈራረቁ መንግስታት የኦሮሞንና ሌሎችንም የኢምፓዬሪቷን ህዝቦች
በኢኮኖሚና በፖለቲካው መስክ ለማግለል የመሬት ዝርፊያዎችን እንደኣንድ ፖሊሲያቸው ሲጠቀሙበት
ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮችን ከኣያት ቅድመ-ኣያቶቻቸው መሬት ላይ
በማፈናቀሉም የኦሮሞ ተወላጆች የገዢዎች ኣገልጋይ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ይህ ሁኔታ እስከ ኣሁንም
ድረስ እንደቀጠለ ነው። ኣሁን በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው በሕወሃት የሚመራው ቡድን ከፈጠራቸው
እንደኦፒዲኦ ካሉ ተለጣፊ ድርጅቶች ጋር በመሆን ተመሳሳይ ወንጀሎችን እጅግ በከፋ ሁኔታ እየፈጸመ

ነው።
ባለፉት 26 ዓመታት ውስጥም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮች ያለፈቃዳቸውና ካሳ
ሳይከፈልላቸው ከመሬታቸው ተፈናቅለዋል። ይህ ሁኔታ በተለይም በፊንፊኔ ኣካባቢ በሚኖሩ የኦሮሞ
ዜጎች ላይ በግልጽ መፈጸሙ ሁሉም የሚያውቀው እውነታ ነው። ይህ ከኦሮሞ ዜጎች የተዘረፈው መሬት
በነጻና እጅግ ርካሽ በሆነ ዋጋ የሕወሃት ቀኝ እጅ ለሆኑትና ለባዕዳን ባለሃብቶች በመከፋፈሉ የኦሮሞ ዜጎች
መጠለያ-ኣልባ በመሆን በጎዳና ላይ ተበትነው ለልመና ተዳርገዋል።

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የሕወሃት የክፋት ተግባር ለኣለም ለማሳወቅ በተደጋጋሚ መግለጫዎችን
ሲያወጣ እንደነበር ይታወሳል። በኦሮሚያ ገጠር ኣካባቢዎች ሰፊ ሄክታር መሬት ከኣርሶኣደሮች ተቀምቶ
በልማት ስም ለሃገር ውስጥና ለውጪ ባለሃብቶች በሊዝ ተሰጥቷል። ያለው እውነታ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮች
ከሚባለው ልማት ያገኙት ኣንዳች ጥቅም የሌለ መሆኑ ነው። በተቃራኒው የኦሮሞ ኣርሶ ኣደሮች የኑሮ
ሁኔታ ይበልጥ እየከፋ በመሄድ ቤተሰቦቻቸው፡ ኑሮኣቸው፡ ባህልና ማንነታቸው ይበልጥ እየጠፋ መሄዱ
ተስተውሏል።
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በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የወያኔ/ሕወሃት ቡድን የፊንፊኔ ከተማ የተቀናጀ ማስተር ፕላን ተብዬ እቅዱን
በማውጣት ከተማይቷን በ100ኪሜ ወደ ኦሮሚያ ለማስፋፋት ያቀደው። ይህ የፊንፊኔ ማስተር ፕላን
ተብዬ እቅድ በመላው ኦሮሚያ ኣመጽ በማንሳት መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣቱ ክፍል ኣመጹን
በማፋፋም በስርዓቱ ላይ ያሳየው ቆራጥነት ለሌሎችም ህዝቦች ምሳሌ ሆኖ የተቃውሞ ኣመጹ ወደ
ተቀሩትም የኢምፓዬሪቷ ክፍሎች እንዲስፋፋ ኣስችሏል ።

ስልጣን ላይ ያለው ኣናሳ ቡድን እየቀረበ ላለው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ወደ ጭካኔ እርምጃ
በመሸጋገሩ ከ2ሺ በላይ ሰላማዊ ሰልፈኞችን ህይወት ቀጥፏል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን እቅድ
እንደታሰበው ስራ ላይ ቢውል ኖሮ ከሁለት ሚሊዮን የሚበልጡ ነዋሪዎችን ያለካሳ ከመሬታቸው
በማፈናቀል ሜዳ ላይ ያስቀራቸው ነበር። በወያኔ የተወሰደው የዚህ እርምጃ ጫና እጅግ ከባድ ጉዳት
እንደሚያደርስ መገመቱ ኣያዳግትም።
የሕወሃት ቡድን የኦሮሞ ህዝብ እያቀረበ ላለው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የትኩረት

ኣቅጣጫውን ለማስቀየር የተለያዩ ምክንያቶችንና ሲጠቀምባቸው የነበሩ የተለመዱ ደባዎችን በመሸረብ
ላይ ይገኛል።

ሰሞኑንም የዚሁ ደባ ኣካል የሆነውን “ፊንፊኔ ከኦሮሚያ ማግኘት የሚገባት ልዩ ጥቅም” ያለውን ኣዋጅ
ይዞ ብቅ ብሏል። እኣኣ በ1995ዓም የጸደቀው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት ኦሮሚያ ከፊንፊኔ ማግኘት
የሚገባትን ጥቅም በግልጽ ኣስቀምጧል። ላለፉት ሩብ ምዕተ-ዓመት የሕወሃት መንግስት ኦሮሚያ
ከፊንፊኔ ማግኘት በሚገባት ጥቅም ላይ ኣንድም ህግ ኣላወጣም። እዚህ ላይ መነሳት የሚገባው ጥያቄ
ከ25 ዓመታት በኋላ ይህን ህግ ኣሁን ማውጣት ለምን ኣስፈለገ? የሚለው ነው። ይህ ኣዋጅ የኦሮሞ
ህዝብ ፊንፊኔን በተመለከተ ላለው ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል?

ካላይ እንደተጠቀሰው የሕወሃት ስርዓት የተያያዘው የኦሮሞን መሬት የመዝረፍና የመቀራመት ዘመቻ
የቀደሙት የኢትዮጵያ ኢምፓዬ ገዢዎች ሲፈጽሙት የነበረው ዘመቻ ቀጣይ ኣካል ነው። ለኣብነት ያህል
ከሚኒሊክ ወረራ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ መሬት በገዢዎች ተቀምቶ ለስርዓቱ ሹማምንት ሲታደል ነበር።

ከህዝቡ የተቀማው መሬት ኣብዛኛው በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባት ለሽያጭ ሲውልና ከፍተኛ
ቀረጥ ሲሰበሰብበት ነበር። በዚህም የሚኒሊክ ስርዓት የኦሮሞን ድንበርና ባህል ማጥፋት ብቻ
ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ሲተዳደርበት የነበረውን የፖለቲካ፡ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ስርዓት
በማፍረስ የኦሮሞን ማንነት ለማጥፋት ተጠቅሞበታል።

የኦሮሞን ዜጎች ከቀዬኣቸው በማፈናቀል በኣቢሲኒያ ሰፋሪዎች መተካት የፊንፊኔና የኣካባቢዋን
ጂኦግራፊያዊ ኣሰፋፈር ለመቀየር በስልት ሲሰራበት ነበር። ይህም በፊንፊኔ ውስጥ ያሉ የኦሮሞን ዜጎች
ቁጥር በእጅጉ በማሽቆልቆሉ በቁጥር ኣነስተኛ ሆነ። የከተማይቷን ስም ከፊንፊኔ ወደ ኣዲስኣበባ መቀየርን
ጨምሮ በፊንፊኔ ከተማና ኣካባቢዋ ያሉ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲወድሙ መደረጉና የኣማርኛ ስያሜ
እንዲኖራቸው መደረጉ የኢትዮጵያ ገዢዎች ሴራ ነው።
የሕወሃት ስርዓት በ1991ዓም ፊንፊኔን ከተቆጣጠረ በኋላ ሚኒሊክ ከኣንድ ምዕተ-ዓመት ገደማ በፊት
ሲፈጽመው የነበረውን ተግባር በመቀጠል የኦሮሞን ህዝብ በሃይል ከመሬቱ በማፈናቀል ዘርፎ ለራሱና

የስርዓቱ ቀኝ እጅ ለሆኑት ኣከፋፍሏል። በተጨማሪም የሕወሃት ኣናሳ ቡድን ባወጣው ኣዲስ ህግ የፊንፊኔ
ከተማና በኣካባቢዋ የሚገኙትን መሬቶች ለቀድሞ የሕወሃት ታጋዮች በነጻ ኣድሏል።

እንደኢትዮጵያ ህገ-መንግስት ፊንፊኔ የክልል መስተዳድርነት ስልጣን ኣላት። ከዚህም ሌላ የፌዴራል
መንግስት፡ የኦሮሚያ ክልልና የተለያዩ ኣለምኣቀፍ ተቋማት መቀመጫ ናት። ፊንፊኔ የምትተዳደረው
በፌዴራል መንግስት ሲሆን ይህም ሕወሃት የፊንፊኔን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲቆጣጠር
ኣስችሎታል። የወያኔ ቡድን ሆን ብሎ ፊንፊኔን ከኦሮሚያ ኣስተዳደር ውጪ ያደረገው እነዚህን ጥቅሞቹን

ለማስከበር እሳቤ በማድረግ ነው።
ስለሆነም እስከዛሬ ድረስ ኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ ከፊንፊኔ ከተማ ልማት ያገኙት ኣንዳችም ጥቅም
የለም። ሰሞኑን የወጣው ኣዋጅም የኦሮሞ ህዝብ እያቀረበ ላለው የመብት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ
ኣይሆንም። ከከተማይቱ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ተጠቃሚ የሆኑት ሕወሃትና የስርዓቱ ካድሬዎች
ብቻ ናቸው።

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፊንፊኔ የኦሮሞ መሬትና የኦሮሚያ እምብት መሆኗን ኣሁንም በድጋሚ
ያሳውቃል። በመሬት ኣቀማመጥ በኦሮሚያ እምብርት መገኘት ብቻ ሳይሆን ፊንፊኔ የኦሮሞ ህዝብ
ታሪክና ማንነት ማዕከል ናት። ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ
የባለቤትነትና የኣስተዳደር መብት ኣለው ብሎ ያምናል። ከዚህም ሌላ ኦነግ ኦሮሚያ ያላት ዕጣ-ፈንታ
ፊንፊኔ ካላት ዕጣ-ፈንታ ኣንዳችም ልዩነት እንደሌለው ለመግለጽ ይወዳል።

ስለሆነም የሕወሃት ስርዓት በፊንፊኔ ላይ እያካሄደ ያለውን ዝርፊያ ለማስቆም እየተካሄደ ያለው ትግል፡
የኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ኣካል ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ ከመላው ኦሮሚያና
ከያለበት ሁሉ ኣምባገነናዊውን የሕወሃት ስርዓት ከህዝባችንና ከሃገራችን ላይ ለማንሳት በኣንድነት
እንዲንቀሳቀስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ሰሞኑን በወያኔ የወጣው ኣዋጅም የህዝባችንና የሃገራችንን
ጥቅምና ፍላጎት የማያንጸባርቅ ስለሆነ፡ በሁሉም መንገድ እንዲቋቋመው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ
ጥሪውን ያስተላልፋል።

ድል ለኦሮሞ ህዝብ
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር

ግንቦት 05, 2017ዓም

