
25ኛው የኦህዴድ የብር ኢዮቤኤልዮ የምስረታ በዓል በሞስኮ የኢፌዲሪ ኤምባሲ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ 

 

 

25ኛው የኦህዴድ የብር ኢዮቤኤልዮ የምስረታ በዓል በሞስኮ የኢፌዲሪ ኤምባሲ በደማቅ ሁኔታ የኤምባሲው 

አባላት እና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት መጋቢት 16 ቀን 2007 ዓ.ም  በኤምባሲው መሰብሰቢያ ተከበረ። 

 

 
 

 

የዕለቱን በዓል ምክንያት በማድረግ ንግግር ያደረጉት በሩሲያ ፌደሬሽን አዲሱ የኢፌዲሪ ልዩ መልዕክተኛና 

ባለሙሉ ስልጣን ክቡር አምባሳደር ግሩም አባይ  ሲሆኑ፣ ለኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎች እንኳን ለ25ኛው 

የድርጅቱ የብር እዮቤልዮ  በዓል በሠላም አደራሳችሁ በማለት ኦህዴድ ባለፉት 25 ዓመታት በክልሉ ብሎም 

በአገሪቱ  ዘርፈ ብዙ የልማት እንቅስቃሴዎችንና የተረጋጋ  ሠላም እንዲሰፍን በኢህአዴግ ጥላ ስር ሆኖ  የጎላ  

እንቅስቃሴዎች ማድረጉን ገልጸዋል። በመቀጠልም አንዳንድ ለኦሮሞ ህዝብ እንታገላለን በማለት የተሳሳተ ዓላማ 

አንግበው የተነሱ ድርጅቶች እድሜ ከማስቆጠር ውጭ አንዳችም ለኦሮሞ ህዝብ ያበረከቱ አስተዋጽኦ 

አለመኖሩንና የክልሉ ልማትና ፀጥታ ሁኔታን ለማደናቀፍ እንቅስቃሴዎች ቢያደርጉም፣ ኦህዴድ የክልሉን ህዝብ 

በማሳተፍ ባደረገው ትግል ፀረ—ልማት ዓላማቸው በህዝብ ዘንድ ተቀባየነት እንዲያገኙ እና እንዲከስም ማድረጉን 

ክቡር አምባሳደሩ ገልፀዋል። 

 

በመጨረሻም ኦህዴድ ኪራይ ሰብሳቢነትንና ብልሹ አሰራሮችን ለመዋጋት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ 

በማጠናከር የጀመረውን የህዳሴ ጉዞን በማስቀጠል አገሪቷ ያስቀመጠችውን የመካከለኛ ገቢ ራዕይን ለማሳካት 

የበኩሉን ድርሻ ሉጫወት ይገባል ብለዋል። 

 

 



 
 

 

 

 

 

በሞስኮ ኦህዴድን በመወከል  የድርጅቱን መግለጫ ያቀረቡት አቶ ጌታቸው ደጀኔ ሲሆኑ ኦህዴድ የኦሮሞን ሕዝብ ትግል ከመላ 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ጋር አስተሳስሮ ለመምራት በተከተለው አቅጣጫ የአገሪቱ ጭቁን ህዝቦችን የትግል 

ክንድ በማስተሳሰር የደርግ ዕድሜ እንዲያጥር ከማድረጉም በላይ  የኦሮሞ ህዝብ ብሎም የመላው የኢትዮጵያ 

ብሄር ብሄረሰቦች መብት የተከበረበት አዲስ ምዕራፍ እንዲከፈት ወሳኝ ድርሻ ተጫውቷል ብለዋል፣  

ከዛሬ 25 ዓመት በፊት የተወሰኑ የኦሮሞ ታጋዮች የኦሮሞን ህዝብ መብትና ጥቅም ሊያስከብር የሚችል ክቡር 

ዓላማ ይዘው ኦህዴድን በመመሥረት የወሰዱት ታሪካዊ እርምጃ በኦሮሞ ህዝብ ትግል ሂደት ውስጥ አዲስ ምዕራፍ 

የከፈተ ታላቅ ታሪካዊ ክንውን መሆኑን ገልፀዋል። 

በዓሉ ሲከበርም  ያለፉው የትግል ጉዞ ውስጥ የኦሮሞን ህዝብ መብት ለማስከበርና ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ 

የተረጋገጠባትና በህዝቦቿ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ላይ የተመሰረተች አዲሲቷን ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ  

ክቡር ህይወታቸውን  የከፈሉ ታጋይ ሰማዕታትን በታላቅ ክብር በማስታወስ አደራቸውን ጠብቆ ከግቡ ለማድረስ 

ቃል ይገባል ብለዋል። 

 

የዘንድሮውን 25ኛውን የብር እዮብልዮ በዓላችንን ስናከብር ለየት የሚያደርገው የመጀመሪያውን አምስት 

ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ማጠቃለያ፣ የሁለተኛው የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ዋዜማ እንዲሁም አምስተኛው አገራዊ ምርጫ ዝግጅት ላይ መሆኑን ገልፀል። 

 

 



 
በመጨረሻም የእህት እና የአጋር ድርጅቶች  አባላት የድጋፍ መግለጫቸውን ካሰሙ በኃላ፣ የሻማ የማብራት 

ሥነስርዓ መካሄዱን፣ ለበዓሉ የተዘጋጀው ኬክ በመቁረስ እና ለድርጅቱ ማጠናከሪያ የሚሆን ከአባላትና ደጋፊዎች 

$500/ አምስት መቶ/ የአሜሪካ ዶላር በማሰባሰብ በዓሉ ፊፃሜውን አግኝቷል። 


