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 የ“ኦነግ” መፈረካከስና ሰሞነኛው አስገራሚ ማኒፌስቶው 

 

ቶሎሳ ኡርጌሳ      Utolosa@yahoo.com 

 

 በሀገራችን የታሪክ ድርሳን ውስጥ ለህዝቦች ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ  ታግለው 

በማታገል ዓላማቸውን ከግብ በማድረስ የሚታወቁ ቁርጠኛ ሀገር ወዳድ ዜጎች የመኖራቸውን 

ያህል፤ በህዝብ ስም ግላዊ ጥቅማቸውን የሚያሳድዱና ለዚህም ሲሉ ማንኛውንም ነገር ከመፈፀም 

ወደ ኋላ የማይሉ እንዲሁም ራሳቸውን “ድርጅቶች” ነን እያሉ የሚጠሩ በጣት የሚቆጠሩ ጠባቦች፣ 

ትምክህተኞች፣ ፀረ-ሠላም ኃይሎችና አሸባሪዎች እንዳሉ ለዚህ ፅሑፍ አንባቢ ማውጋት “ለቀባሪው 

የማርዳት” ያህል ነው፡፡ እናም እነዚህ ኃይሎች የሀገራችንን ሠላም ለማደፍረስ እንዲሁም 

ልማታችንን ለማደናቀፍ በተለያዩ ጊዜያት መሯሯጣቸውን የምንዘነጋው ጉዳይ አይደለም። 

ታዲያ ከእነዚህ ጠባብ ኃይሎች ውስጥ በአቶ ኢሳያስ መንግሥት “አለሁልህና አይዞህ” 

ባይነት በራሱ ሀገርና ህዝብ ላይ ጦር በመስበቅ የተላላኪነት ሚናውን ሲወጣ የነበረውና ራሱን 

“ኦነግ” (የኦሮሞ ነፃነት ግንባር) እያለ የሚጠራው አሸባሪ ቡድን አንዱ ነው፡፡ ውድ አንባቢዎቼ! 

በዛሬው ፅሑፌ “ለመሆኑ ‘ኦነግ’ ማነው?፣ በየጊዜው እንደ ገና ዳቦ እየተቆራረሰ የሚፈረካከስበት 

ምክንያትስ ምንድነው?፣ ከሰሞኑ ሁለት ቦታ ተፈረካክሰው ሲያበቁ ተሰንጣቂዎቹ አወጣነው ያሉት 

አስገራሚ ማኒፌስቷቸውስ ምን ይላሉ?” የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት የሽብር ቡድኑን የፃዕረ-ሞት 

ትንቅንቅ ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ። 

ይህ የሽብር ኃይል በሽግግር መንግስቱ ወቅት አቶ ሌንጮ ለታ በሚባሉና ከመስራቾቹ 

አንዱ በሆኑት ግለሰብ አማካኝነት /አሁን ተሰንጥቀው ሌላ አንጃ ፈጥረዋል/ የዛሬው ህገ-መግስት 

መነሻ የነበረውን ቻርተር አርቅቆ ሲያበቃ፤ ኋላ ላይ ለስልጣን ካለው ጥማት የተነሳ ራሱን ያገለለ 

ቡድን ነው። በተለያዩ ወቅቶች በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ በፈፀመው 

የግብረ-ሽበራ ተግባር ፤ የሀገራችን ህዝቦች በወንጀለኝነት፣ በአሸባሪነትና በህዝብ ጨራሽነት 

የሚፈልጉት እንዲሁም ተቀባይነት ያጣ “ድርጅት” ነው፡፡ ህዝባዊ መሠረት የሌለው በመሆኑም፣ 

ባለፋት ጊዜያት መንግሥት አልባ የነበረችውን ሶማሊያ እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ከሶማሊያ 

አክራሪዎችና ፅንፈኛ ቡድኖች ጋር በማበር ሀገሩን መልሶ ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ ተግባርን 

ሲያከናውን የነበረ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል ነው፡፡  
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በዚህም ሳቢያ ሀገሩ ላይ ከፍተኛ የክህደት ተግባርን ፈፍሟል፡፡በያኔዋ መንግሥት አልባዋ 

ሶማሊያ ልሳነ-ምድር ላይ የሻዕቢያን መንግሥት የሽብርና የብተና ስትራቴጂ ጥሪን ተቀብሎ 

በሀገራችን ውስጥ የአቶ ኢሳያስን ዕቅድ በተላላኪነት ገቢራዊ ለማድረግ ሲንፈራገጥ የነበረው ኦነግ፤ 

ቆሜለታለሁ ከሚለው የውሽት ዓላማው ጋር በፍጹም ከማይጣጣሙ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ጋር 

ተቆራኝቶ በ“የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል ብሂልም ለመሥራት ሞክሯል— ምንም እንኳን እንደ 

ክርስትና አባቱ ሻዕቢያ ተስፋው ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንበትም፡፡ 

ይህ አሸባሪ ቡድን በጋምቤላ፣ በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በመካከለኛውና በምሥራቅ የሀገራችን 

አካባቢዎች ጀሌዎቹን በማሰማራት በተደጋጋሚ ሠላምን የማደፍረስ ጥረት ለማድረግ ቢሞክርም፤ 

ከሠላም ወዳዱ ህዝባችን ዓይንና ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከማንኛውም የውስጥም ሆነ የውጭ 

አደጋ ለመከላከል ቃል ከገባው የመከላከያ ሠራዊታችን ፈርጣማ ክንዶች ከቶም ሊያመልጥ 

አልቻለም፡፡ እናም በህዝባችን የነቃ ክትትልና በሠራዊታችን መብረቃዊ ምት ተፈረካክሶ ቀሪ 

የሽብር ርዝራዦቹን በመያዝ ማቄን ጨርቄን ሳይል ወደ መጣበት አስመራ ሊፈረጥጥ መቻሉ 

የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

የዚህ አሸባሪ ኃይል የወንጀለኛነት መገለጫዎቹ ብዙ ናቸው፡፡ ንፁሐን ዜጐችን በግፍ 

መግደል፣ ትምህርት ቤቶችን ማቃጠል፣ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ቦምብ መወርወር፣ የህዝብና የግለሰብ 

ተቋማትን ማጥቃትና ለማጥቃት መሞከር ከመገለጫዎቹ ውስጥ እጅግ በጣም ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

በእነዚህና በሌሎች እኩይ ድርጊቶቹ የሀገራችንን ሠላምና ልማት ለማደናቀፍ የሞከረ ቢመስለውም፣ 

ዳሩ ግን ሀገራችን ላለፋት ዘጠኝ ተከታታይ ዓመታት በአፍሪካ ተደናቂና በታሪካችን ታይቶ 

የማይታወቅ ፈጣን ዕድገት በማስመዝገብ ህዝቦቿን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ ጀምራለች፡፡  

በመሆኑም ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል ከጀሌዎቹ ጋር ያልም የነበረው የሽብር ሴራ 

በመንግሥታችን የሰከነ አመራር ሰጪነት፣ በህዝባችን ንቁ ክትትልና በፀጥታ ኃይሎች የማያዳግም 

ምት መረቡ ተበጣጥሶ ዕርቃኑን በመቅረቱ፤ አሸባሪው የኦነግ ቡድን ዛሬ አውሮፖና አሥመራ 

በሚገኙት ቢሮዎቹ ውስጥ ሊወሰን ችሏል፡፡ ታዲያ እነዚህን ፍፁም ፀረ-ህዝብ ተግባራቱን በውል 

ያጤነው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፤ በተመሳሳይነት ከተሰለፉትና ራሳቸውን 

“ኦብነግ”፣ “ግንቦት ሰባት”፣ “አል-ሸባብ” እንዲሁም “አል-ቃዒዳ” እያሉ ከሚጠሩ ኃይሎች ጋር አሸባሪ 

ብሎ ሰይሞታል—“የሐጢያት ዋጋ ሞት ነው” እንዲል መፅሐፉ። 

ስለ ሽብር ቡድኑ ማንነት በጥቂቱም ቢሆን ይህን ያህል ካወጋኋችሁ ዘንዳ፤ አሁን ደግሞ 

በየጊዜው እንደ ገና ዳቦ እየተሰነጣጠቀ የሚፈረካክስበትን ምክንያቶችን በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ 

ተመርኩዘን እንመለከታለን። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት በአመራሮቹ ጠባብ የወንዜ ልጅነት 
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አመለካከት ፣ የሚያነሰት አጀንዳ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አብሮ አለመሄድ እንዲሁም 

የግል ጥቅም አሳዳጅነት ምክንያት “ኦነግ” እንደ ጣውላ መሰነጣጠቅና መፈረካከስ የጀመረው ከዛሬ 

አምስት ዓመት በፊት ነው። ታዲያ በዚያን ወቅት ሁለት ቦታ፣ ከሶስት ዓመታት በፊት ደግሞ 

“የተሃድሶ እና የእነገሌ ቡድን” እየተባባሉ በአመራር ደረጃ በመቦዳደን ሦስት ቦታ ተከፋፍሎ የነበረ 

ሲሆን፤ አሁን ደግሞ እነርሱው እንዳሉት ሁለት ቦታ ተሰንጥቋል። ይህም ገና ከጅምሩ ሲቋቋምም 

ህዝብን ያላማከለና የከሸፈ ዓላማን ይዞ የተነሳ እንደነበር ከዚሁ የመፈራከስ ዕጣ ፈንታው ለመረዳት 

አይከብድም።  

ይሁንና ነገሩ “ማን ይናገር የነበረ፣ ማን ያርዳ የቀበረ” እንዲሉት በመሆኑ፤ የዛሬ ሶስት 

ዓመት ገደማ በተደራጀ ሁኔታ እጃቸውን ለሀገራችን መንግስት የሰጡትና ዛሬ ወደ ሰላማዊ ህይወት 

ተቀላቅለው ሐብትና ጥሪት ያፈሩት “የድርጅቱ” አመራሮችና ታጣቂዎች በወቅቱ የተናገሩትን 

ማስታወሱ “የኦነግን” መፈረካከስ ምክንያት ፍንትው አድርጎ ያሳየናል። ውድ አንባቢዎቼ! ታዲያ 

በዚያን ወቅት ለመንግስት እጃቸውን በተደራጀ መልክ የሰጡት “ኦነግ” “ደቡብ ዞን” እያለ 

በሚጠራው የቦረና አካባቢ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኃይል መሆኑን ልብ ይሏል!... እናም የዚህ ኃይል 

አባላት ከነበሩትና ግንባሩን በማፍረስ በሠላማዊ መንገድ ኑሯቸውን ለመምራት እጃቸውን ከሰጡት 

ወዶ ገቦች ውስጥ የግንባሩ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ፣ የደቡብ ዞን ኃይል መሪ፣ በተለያዩ ከፍተኛ 

የአመራር ቦታ የሰሩ የማእከላዊ ኮሚቴ አመራር አካላት እንዲሁም ታጣቂዎች እንደነበሩ አሁንም 

ልብ ይሏል! 

እስቲ ለማንኛውም ወደ እነርሱው ምስክርነት በመሄድ ሃቁን እንስማ።…አቶ ቡቾ ቡክራ 

ይባላሉ፡፡ በተለያዩ ጊዜያት የኦነግ የፖሊት ቢሮ አባል፣ የወታደራዊ ኃይል ምክትል አዛዥ፣ የውጭ 

ጉዳይና የኢንፎርሜሽን ኃላፊ በመሆን ሰርተዋል፡፡ አቶ አብደታ ባሰሬ በበኩላቸው፣ ኦነግ “የደቡብ 

ዞን” እያለ በሚጠራው በቦረና ዞንና በኬንያ ተጐራባች ከባቢዎች በወቅቱ የተበተነው ኃይልና 

የማእከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩ ሲሆን፣ አቶ ካኑ ጂርሙ ደግሞ ኦነግ “ደቡባዊ ዞን” እያለ 

በሚጠራው አካባቢ የፖለቲካ ኃላፊ ሆነው ሲያገለግሉ ነበር፡፡ አባገዳ ዋቆ ጉዬ በበኩላቸው ላለፋት 

3ዐ ዓመታት የኦነግ አባል ሆነው መሥራታቸውን ይናገራሉ፡፡  

እንግዲህ እነዚህ  የኦነግ ከፍተኛ አመራር አካላት በወቅቱ የዘገዩ ቢሆንም፤ የማታ ማታ 

የ“ድርጅቱ”ን ፀረ-ሠላም፣ ፀረ-ህዝብና ፀረ-ልማት ባህሪን፣ አቅጣጫንና እንቅስቃሴን በውል 

መረዳታቸውን ተናግረዋል፡፡ እነርሱ በወቅቱ እንዳስረዱት፣ “…ቀሪው የኦነግ ኃይል ቦረና ዞን 

የነበረው ነው፡፡ የመጨረሻዎቹም እኛ ነን” በማለት ያረጋግጣሉ፡፡ እርግጥ መረጃዎች 

እንደሚጠቁሙት፣ በወቅቱ ከ17ዐ በላይ የቀድሞው የኦነግ አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው እጃቸውን 

ሰጥተዋል፡፡ ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በኦነግ አመራር አካላት መካከል ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ የሄደው 
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በትውልድ አካባቢና በሃይማኖት የመሰነጣጠቅ አባዜ እንዲሁም የኦነግ አመራሮች የሚያነሱት 

አጀንዳ ከተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የማይጣጣም መሆኑን በአንክሮ ይናገራሉ። እርግጥም ያኔም 

ቢሆን “ኦነግ” እንደ ኃይል እየተፈረካከሰና እየተበታተነ ለመሆኑ ከእነርሱ በላይ ሌላ አስረጅ 

አይገኝም፡፡ 

ታዲያ እነዚህ “የኦነግ” ከፍተኛ አመራር አባላት በወቅቱ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር 

ጋዜጠኞች እንደተናገሩት፣ ለልማት ሥራዎች እንቅፋት መሆናችን አብቅቶ ከህዝብና ከመንግሥት 

ጋር በልማቱ ዙሪያ እንረባረባለን ማለታቸው አይዘነጋም፡፡ አዎ! የህዝባችን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች ሙሉ በሙሉ በተረጋገጡባት እንዲሁም ህዝቡ በማደግ ላይ ከሚገኘው ፈጣን ልማታችን 

ትሩፋት ተቋዳሽ በሆነባት ሀገራችን ውሰጥ የእነዚህ ኃይሎች ጫካ ውስጥ ሆኖ ሠላምንና ዕድገትን 

ማወክ ትርፋ ድካም ብቻ ነው—የከሰረ ፖለቲካቸው በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ። እናም የቀድሞው የኦነግ አባላት የወሰዱት የሠላም መንገድ 

ትክክለኛ እና ተገቢ ብቻ ሳይሆን አማራጭ ያልነበረውም ጭምር ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ስለሆነም 

“ለልማት ለምን እንቅፋት እንሆናለን?” ሲሉ መጠየቃቸው ከተገቢነቱ ባሻገር፤ ሌሎች ቀሪ “የኦነግ” 

ርዝራዦች ካሉም ራሳቸውን እንዲጠይቁና ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ የሚያደርግ መሆኑ 

አያጠራጥርም። 

ይሁንና በአሁኑ ወቅት እነዚህ ከፍተኛ አመራሮቹ የወሰዱትን እርምጃ ተከትሎ ራሱን 

አስተካክሎ ወደ ሰላማዊው ህይወት መመለስ ይገባቸው የነበሩት ጥቂት “የኦነግ” አመራሮች 

ቢሮአቸውን አውሮፓና አስመራ ላይ አድርገው ከላይ ከተጠቀሱት ምክንያቶች በተጨማሪ፤ የህዝብ 

ሳይሆን የግል ተጠቃሚነታቸውን ይበልጥ ለማስፋት ሁለት ቦታ መሰንጠቃቸውን እየነገሩን ነው— 

በማኒፌስቶዎቻቸው። እነርሱም ከሰሞኑ ኖርዌይ-ብራስልስ ውስጥ እንደሚገኙ በገለፁት በአቶ 

ሌንጮ ለታ የሚመራው የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ኦዴግ/ እና አስመራ ውስጥ በኤርትራ 

መንግስት የሽብር መዘውር “የቢሮ አርበኛ” ሆኖ የሚንቀሳቀሰውና በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው 

“ኦነግ” በሚሉ ስያሜዎች የሚጠሩ መሆናቸውን ይፋ አድርገዋል። 

ሆኖም የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ “ኦነግ” ሁለት ቦታ ብቻ ተሰንጥቋል ብሎ አያምንም። 

ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ትዕዛዝ አስመራ ውስጥ በቁም እስር ላይ 

በሚገኙት በብ/ጄኔራል ከማል ገልቹ የሚመራ እንዲሁም ሌሎች “የኦነግ” አንጃዎች በመኖራቸው 

ነው። እናም ይህ “ሁለት ቦታ ብቻ ተሰንጥቀናል፣ ከእኛ ወዲያ የኦሮሞን ህዝብ የሚወክል የለም” 

እየተባለ በተለይም በአቶ ዳውድ አንጃ በኩል የሚደመጠው ዲስኩር ምናልባትም የአቶ ኢሳያስ 

የፖለቲካ ቁማር ጨዋታ ላለመሆኑ ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም—ሌሎች ገለል እንዲሉ 

ተደርገው አሊያም ታፍነው ሁለቱ አንጃዎች ብቻ እየለፈፉ ናቸውና።… ግና ነገ ሌሎች እነ 
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ብ/ጄኔራል ከማል የሚመሩት አንጃዎች ዓይነት ሲመጡ ደግሞ የትኛው “ኦነግ” ነን ሊሉን 

ይሆን?...መቼም ‘በህዝብ ስም የራስን ጥቅም ለማሳደድ ስም እየፈጠሩ እርስ በርስ በመናቆር 

የመታወቁ የፖለቲካ አንጃዎችን ስም ጥቀሱ?’ ተብለን ብንጠየቅ፤ ‘ከእነዚህ ሰዎች ወዲያ ሌሎችን 

መቁጠር ላሳር ነው’ የምንልበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም።… 

ያም ሆነ ይህ እነርሱው እንዳሉት እንኳን ሁለቱን “የኦነግ” አንጃዎች አምነን ተቀብለን 

ከሰሞነኛው ማኒፌስቶዎቻቸው ውስጥ ጥቂት ሰበዞችን መዝዘን መመልከቱ፤ እርግጥም የሽብር 

ቡድኑ አንጃዎች “አድሮ ቃሪያ” እና በትናንት መነፅር ነገሮችን እያዩ፣ ዛሬ ላይ በርቀት 

መቆጣጠሪያ የትግል ስልት በመመራት “ለኦሮሞ ህዝብ ማንነት ከእኛ ወዲያ ላሳር…” በማለት 

ያረጀውን ጉሮ ወሸባዬ ዘፈናቸውን ባህር ማዶ “የቢሮ ውስጥ ታጋይ” ሆነው እያቀነቀኑ መሆኑን 

እንረዳለን።…ለማንኛውም እስቲ በቅድሚያ ከአቶ ሌንጮ ለታ ቡድን ማኒፌስቶ እንነሳ።… 

…እጄ ላይ የገባው ባለ ሰባት ገፅ የአማርኛ ፅሑፍ “የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር /ኦዴግ/ 

ማኒፌስቶ” ይላል። የማኒፌስቶው ሃሳብ ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ፤ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች 

ፍትሕ፣ ነፃነት፣ እኩልነትና የዴሞክራሲ መከበርና መታገልን መሰረታዊ ዓላማው ያደረገ አዲስ 

የኦሮሞ የፖለቲካ ንቅናቄ መመስረቱን በይፋ መንገር ነው። ይህ የእነ አቶ ሌንጮ ማኒፌስቶ 

ግንባሩ ከኦነጋዊ እሳቤ ወደ ሀገራዊ ጉዳዩች መምጣቱን ከማተቱ በስተቀር አዲስ አጀንዳ የለውም። 

ለምን ቢባል፤ በማኒፌስቶው ላይ የተጠቀሱትና ፌዴሬሽንን፣ የራስን ዕድል በራስ የመወሰንን፣ 

አንድነትን፣ የዜግነት መብቶችን፣ የግልና የህዝብ ተቋማትን፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችን 

የተመለከቱት ጉዳዮች በሙሉ በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ላይ በተብራራና ማኒፌስቶው እንዲያው 

ለወጉ ከነካካቸው በላይ ምላሽ በማግኘታቸው ነው። እናም “ኦዴግ” ማኒፌስቶ ብሎ ያቀረበው ነገር 

በህገ-መንግስቱ ውስጥ በማያሻማ ሁኔታ ምላሽ የተሰጠባቸውና በስራ ላይ በመዋል ላይ ያሉ 

ዕውነታዎች መሆናቸውን ስናጤን፤ በሌላው አጀንዳ ላይ ተንጠላጥሎ ‘ስልጣኑን እኔ ብይዘው በደንብ 

አድርጌ ከውናቸዋለሁ’ የሚል ሆኖ እናገኘዋለን። ስለሆነም የእነ አቶ ሌንጮ ጥያቄ ያለ ምርጫ 

በአቋራጭ ስልጣንን የማግኘት ፍላጎት ነው ማለት ይቻላል። 

ይሁንና አንዳንድ ወገኖች በአቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው ቡድን ከነበረበት ጠባብ የኦነግ 

አስተሳሰብ ወጥቶ በአስገራሚ ሁኔታ አቋሙን በመቀየር ወደ ኢትዮጵያዊነት ፊቱን አዙሯል 

ይላሉ። በእኔ እምነት ግን ይህን ለማለት ጊዜው ገና ይመስለኛል። ምክንያቱም አቶ ሌንጮ 

ማኒፌስቷቸውን ባወጡ ማግስት እንዲህ ዓይነት ወሬዎችን በመቃረም ከሚታወቀው ከአሜሪካ 

ድምፅ የአማርኛው ክፍል ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ፤ ‘ዓላማችሁን በሀገር ውስጥ እንዴት 

ተግባራዊ ታደርጋላችሁ?’ ተብለው ሲጠየቁ “በሁሉም መንገድ እንታገላለን” የሚል ምላሽ 

በመስጠታቸው ነው። በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ምልከታ፤ ይህ አባባል “በኢሳት ላይ ወሬም ቢሆን 
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በማንኛውም መንገድ ህገ- መንግስታዊ ስርዓቱን እናፈርሳለን” ከሚለውና ራሱን “ግንቦት ሰባት” 

እያለ ከሚጠራው አሽባሪ ቡድን አቋም ጋር ተመሳስሎነት ያለው ይመስለኛል። እናም ጉዳዮን 

በረጋና በሰከነ መንፈስ መመልከት ያሻል ባይ ነኝ።   

ምንም እንኳን የአቶ ሌንጮ ማኒፌስቶ በሀገራችን ህገ-መንግስት ውስጥ ምላሽ አግኝተው 

ተግባራዊ የሆኑና በመሆን ላይ የሚገኙ ሀገራዊ ጉዳዮችን የያዘ ቢሆንም፤ በሰከነና በተረጋጋ 

መንፈስ መታየት አለበት የምልበት ሌላም ምክንያት ስላለኝ ነው። ይኸውም ግለሰቡ ቀደም ሲል 

ለጠቀስኩት የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አማርኛው ክፍል ቀዳሚ አቋማቸውን አስመልክተው 

“የቀድሞው አቋማችን ስህተት ነው ማለት አይደለም፣ ይኼኛውን አዲሱን አቋማችንም ማድረግ 

ይቻላል ማለታችን ነው” ብለው መናገራቸው ነው። ለነገሩ አቶ ሌንጮ ላለፉት አርባ እና ከዚያ 

በላይ ዓመታት ይከተሉት የነበረውን የተሳሳተ አቅጣጫ በአንዴ ‘ትክክል አልነበረም’ ማለት 

ከብዷቸው እንጂ፤ እያሉን ያሉት ነገር ግልፅ ነው። እርሱም ኦነግ ከዛሬ አርባ ዓመት በላይ 

ሲከተለው የነበረው የፖለቲካ መስመር ውጤት ያላመጣ ብቻ ሳይሆን፤ የተሳሳተም እንደነበር የማታ 

ማታ ቢሆንም መገንዘባቸውን ነው። እርግጥም ነገሩ የረፈደ ቢሆንም ይህን ሃቅ መመልከት 

ተገቢነት ያለው ጉዳይ ይመስለኛል። 

የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመኝ ሌላኛው ጉዳይ አቶ ሌንጮ ቀደም ሲል 

ለጠቀስኩት የሬዲዮ ጣቢያ፤ “አሁን ያለው ህገ-መንግስት ኢህአዴግ ስልጣን ከለቀቀ የሚቆይ 

አይደለም” በማለት የተናገሩት ነው። እንደሚታወቀው አቶ ሌንጮ የሽግግር መንግስቱን ቻርተር 

ካረቀቁት ግለሰቦች መካከል አንዱ ናቸው። ቻርተሩ ደግሞ ለዛሬው የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት 

የመሰረት ድንጋይ ለሆኑት በሰላም፣ በልማትና በዴሞክራሲ ጉዳዩች ዙሪያ መነሻ የሆኑ ወሳኝ 

ነጥቦችን የያዘ ሰነድ ነው። እናም ይህ ህገ-መንግስት እንዲናድ መፈለግ ማለት በቻርተሩ ላይ 

የሰፈሩትን የራሳቸውን ሃሳቦች አሽቀንጥሮ የመጣል ያህል የሚቆጠር ነው። በመሆኑም አቶ ሌንጮ 

ከራሳቸው ጋር መልሰው እየተጋጩ ይመስለኛል። ይህ ብቻ አይደለም። ቀደም ሲል ለመጥቀስ 

እንደሞከርኩት ማኒፌስቷቸው ውስጥ የተጠቀሱት ጉዳዮች ሁሉ በህገ-መንግስቱ ውስጥ ሰፍረው 

ገቢራዊ እየሆኑ ያሉ በመሆናቸው ምክንያትም፤ ግለሰቡ “ህገ-መንግስቱ አይቀጥልም” ማለታቸው 

ከገዛ ማኒፌስቷቸው ጋርም በግላጭ መጋጨታቸውን የሚያመላክት ዕውነታ ነው። እነዚህ ሃቆችም 

አዲሱን “የኦዴግ” ማኒፌስቶን አስገራሚ የሚያደርጉት ለመሆናቸው አስረጅ የሚያስፈልጋቸው 

አይመስለኝም። 

ከአቶ ሌንጮ ለታ “ኦዴግ” ማኒፌስቶ ወጣ ስንል ደግሞ “ህዝባችን ኦሮሞ ዓላማችን ነፃነት 

ነው” በማለት ከዛሬ አርባ ዓመት በፊት ነፍጥ አንግቦ እየተውረገረገ ያነበንብ የነበረውን የከሰረ 

ፖለቲካ፤ ዛሬም ስልተ-ምቱን እንኳን ሳይቀይር አስመራ ውስጥ ቁጭ ብሎ ተመሳሳይ ዜማ ያለውን 
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መግለጫ ያሰማውን የአቶ ዳውድ ኢብሳን “የኦነግ” አንጃን እናገኛለን። ይህ አንጃ ከትናንቱ ዛሬ 

የተማረ አይደለም—አድሮ ቃሪያ እንዲሉት ዓይነት ነው። እነ አቶ ሌንጮ የዛሬው ከትናንቱ ይሻላል 

በማለት የኦነግ መስመር ትክክል አለመሆኑን መስክረው ማኒፌስቶ ሲያወጡ፤ የአቶ ዳውድ አንጃ 

ግን አቶ ኢሳያስ ጉያ ውስጥ ተወሽቆና በግል ጥቅም ታውሮ ሽብርንና ሁከትን አስመራ በሚገኘው 

ኢንተርኮንትኔንታል ሆቴል ውስጥ ሆኖ ይለፍፋል።  

“ከኦሮሞ የሚጠበቀው ተባብሮ መታገል እንጂ መለማመጥ አይደለም” በማለት በሌሎች 

አንጃዎች ላይ ጣቱን የሚቀስረው ይህ የሻዕቢያ ተላላኪ፤ የእነ አቶ ሌንጮን አዲስ አቋም 

“መለማመጥ ነው” በማለት ይፈርጃል። ከእርሱ ወዲያም ለኦሮሞ ህዝብ ተቀርቋሪ የሌለ በማስመሰል 

አቋሙን ግልፅ አድርጓል። እናም ለእነ አቶ ዳውድ ልክ እንደ ጡት አባታቸው የኤርትራ 

መንግስት የሁሉም ነገር መፍቻ መንገድ ጦርነት ሆኗል ማለት ነው። ግና ይህ ጦር አምላኪ አንጃ 

ላለፉት አርባና ከዚያ በላይ ዓመታት ያልተሳካለት የጦርነት አዙሪት፤ ዛሬስ ውጤት ማምጣት 

ይችል ይሆን?—ዘርዘር አድርገን መመልከት ያስፈልጋል። 

በቅድሚያ ግን ‘ተባብሮ መታገል’ ማለት በኦነግኛ ምን ማለት ይሆን? ከሚለው ጥያቄ 

መነሳት ተገቢ ነው። እንደሚታወቀው “ኦነግ” ከሁለት በላይ በሚሆኑ አንጃዎች ተከፋፍሎ 

ተሰንጥቋል። እነዚህ አንጃዎች ደግሞ በራሳቸው የፖለቲካ መስመር ለኦሮሞ ህዝብ እንታገላለን 

እያሉ ነው። ይህ ተግባራቸው ደግሞ መለያየትን እንጂ መተባበርን አያመለክትም። ታዲያ የአቶ 

ዳውድ “ኦነግ” በተሰነጣጠቁ አንጃዎች ውስጥ የሚፈጥሩት መተባበር ምን ይሉት ይሆን?—እንደ 

እውነቱ ከሆነ አንዱ ሌላኛውን በሚወነጅልበት የኦነግ ተሰንጣቂ አንጃዎች መካከል ምንም ዓይነት 

መተባበር ሊኖር አይችልም። እናም አባባሉን በአፍ ወለምታነት አሊያም ከድንጋጤና ከመጨነቅ 

በመነጨ ሁኔታ የተነገረ አድርጎ መወሰዱ የሚሻል ይመስለኛል።  

እርግጥም በአንድ በኩል የአስመራው አስተዳደር ተላላኪ መሆን፣ በሌላው ወገን ደግሞ 

ቀደም ሲል አብረው የነበሩ አባላት የኦነግን የሻገተ ፖለቲካ አያዋጣም ብለው እብስ ማለታቸው 

በእነ አቶ ዳውድ ላይ የሚፈጥረው ጫና ቀላል አይደለም—ያስደነግጣል፤ያስጨንቃል። መፍትሔው 

ግን ለባዕድ ተወርዋሪ ድንጋይ በመሆን የገዛ ህዝብን በቦምብ ለማጋየትና የሀገር ዕድገት ላይ 

አሜኬላ እሾህ ለመሆን አስመራ ውስጥ “በቢሮ አርበኛነት” ማጓራት አይደለም—የኢትዮጵያ 

መንግስት እጆች ሁሌም ለሰላም የተዘረጉ በመሆናቸው የበደሉትን ህዝብና መንግስት ይቅርታ 

ጠይቆ ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለስ አሁንም ያልረፈደ ጉዳይ ነውና። እናም ያረጀውን ያፈጀውን 

“የኦነግን” ጠባብ አጀንዳ የሚሸከም ምህዳር ሀገራችን ውስጥ አለመኖሩን ማወቅ ብልህነት ነው። 
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ዛሬ የኦሮሞም ይሁን የሌሎች የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ከመከበር አልፈው ሀገራችን ውስጥ ያለአንዳቸ መሸራረፍ ገቢራዊ እየሆኑ 

ነው። እንደ ሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ሁሉ የኦሮሞም ህዝብ የእነዚህ መብቶች ተቋዳሽ ሆኖ፤ 

በልማቱ መስክ በየደረጃው ተጠቃሚነቱን ካረጋገጠ እነሆ 21 ሻማዎችን ለኩሷል—በመሪ ድርጅቱ 

አህዴድ/ኢህአዴግ እየተመራ። መሪ ድርጅቱ ትናንት እነ “ኦነግ” በአፍቅሮተ-ነዋይ ማልለው 

አውሮፓና አሜሪካ ሲንፈላሰሱ፤ እርሱ ግን በርካታ የህዝብ ልጆችን ቤዛ አድርጎ በከፈለው መራር 

መስዕዋትነት ጭቁኑን የኦሮሞ ህዘብ ነፃ አውጥቶታል። እናም ትናንት ነፃ የወጣ ህዝብ፤ ዛሬ ዳግም 

ነፃ የሚወጣበት ምንም ምክንያት የለም። ስለሆነም የኦነግ ነፃ አውጪነት ከአፈ-ታሪክ ተለይቶ 

የሚታይ አይደለም—የሌለ ማንነት ነውና። 

በዚህ ምክንያትም በገዛ ህዝቡ “አክ-እንትፍ” ተብሎ የተተፋ “ድርጅት” ነው። በመሆኑም 

በአሁኑ ወቅት ይህ ፍትሐዊ ህዝብ፤ “እኛ የተሟላ ነፃነት አግኝተን ሳለ፣ አሸባሪው ቡድን ከማን ነው 

ነፃ የሚያወጣን?፣ መብታችን በህገ-መንግሥታችን ያለምንም ገደብ ሙሉ ለሙሉ ተከብሮ ራሳችንን 

እያስተዳደርን፣ በቋንቋችን እየተዳኘንና እየተማርን ሳለ ቡድኑ የምን መብት ነው የሚሰጠን?” 

በማለት የቀረፈደ አጀንዳውን በጥላቻ ዓይን እየተመለከተው ነው። ቀደም ባሉት ጭፍጨፋዎቹም 

“የኦነግ” ዓላማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና የሰብዓዊ መብት 

መገፈፍ እዲሁም የዕድገት ሳይሆን ተመልሶ ወደ ድህነት አረንቋ የመግባት መሆኑን 

በማረጋገጣቸው አንቅረው ተፍተውታል፡፡ እንደ ዛሬ ኃይሉ ተመናምኖ ባዶ ከመሆኑ በፊት 

በተለያዩ ወቅቶች ርዝራዦቹ ያሉበትን ቦታዎች በመፈለግ ለፀጥታ ኃይሎች አንቆ የማስረከብ 

ሥራዎችን በተነሳሽነት አከናውኗል። እናም አሮሞን የምወክለው እኔ ብቻ ነኝ እያለ የሚመፃደቀው 

“ኦነግ” በተጨባጭ በዚህ መልኩ ሀገር ቤት ውሰጥ የሚወክለው ዜጋ የሌለ መሆኑን መረዳት 

ይኖርበታል። 

ዳሩ ግን የአቶ ዳውድ አንጃ በሌለ ማንነቱ ነፍጥ ያዋጣኛል ብሎ መለፈፉ ምናልባትም 

እንደ እንቧይ ካብ አንድ ቀን መፍረሱ አይቀርም የሚባለውን የአቶ ኢሳያስን አስተዳደር ተማምኖ 

ሊሆን ይችላል። ይሁንና አቶ ኢሳያስ ምንም እንኳን ከአሸባሪዎች ጋር የተጣመሩበትን የሽብር 

ቋጠሮ ይፈታሉ ተብሎ ባይገመትም፤ እንኳንስ አነግን እንደ በፊቱ ሊያግዙት ቀርቶ፤ በአሁኑ 

ወቅት ራሳቸውም ቢሆኑ አደገኛ መቀራቅር ውስጥ ናቸው። በቅርቡ ዓለም አቀፍ የግጭት አስወጋጅ 

ቡድን /ICG/ የተሰኘው ተቋም የኤርትራ መንግስት በከባድ ቀወስ ውስጥ እንደሚገኝ መግለፁን 

ያስታውሷል! እናም የኤርትራ መንግስት እንኳንስ የኦነግን የተሰነጠቀ ባላን ሊያስተካክልለት 

ቀርቶ፤ በማዕቀብና በተለያዩ መገለሎች ሳቢያ የጎበጠውን ወገቡን ማቃናት ተስኖት ዛሬ ድረስ 

በእንብርክኩ እየሄደ ነው። በመሆኑም የ“ኦነግ” ጦር ሰባቂ ቀረርቶ በባዶ ሜዳ ላይ እንደተዘራ 
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ምርት አልባ እህል የሚቆጠር ነው።…ምናልባትም ለቀጣዮቹ  ሃምሳ ዓመታት ቢኳትን እንኳን 

ከዜሮ የተለየ ውጤት ሊያገኝ እንደማይችል ለመገመት አይከብድም—“የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ 

ያስታውቃል” እንዲሉ አበው። 

እርግጥ ተሰነጣጥቀናል ያሉት ሁለቱ “የኦነግ” አንጃዎች በማያውቃቸው ህዝብ ስም 

ለይስሙላ እየተደራጁ አንድም ስልጣንን በአቋራጭ በመሻት የተሰለፉ፣ ሁለትም በግብረ-ሽበራ 

ተግባር የግል ጥቅማቸውን ለማሳደድ ሌት ተቀን የሚማስኑ መሆናቸውን ማኒፌስቷቸው አፍ 

አውጥቶ ነግሮናል። ይህ ደግሞ “የድርጅቱ” የአንድ ጎልማሳ ዕድሜን ያስቆጠረ አሰራር በመሆኑ 

ሊደንቀን አይገባም። ትናንት ተሰንጥቀዋል፤ዛሬ ደግሞ ተፈረካክሰዋል—ጉዳዩ ግላዊና ጎጣዊ የጥቅም 

ፍጭት ነውና።  ነገ ደግሞ የትኛው “የኦነግ” አንጃ ‘ማኒፌስቶ አውጥቻለሁና አንብቡልኝ’ 

እንደሚለን አናውቅም። ለምን ቢባል፤ አሁን ሁለት ነን ያሉት አንጃዎች እንደተለመደው 

ከመሃከላቸው የአንዱ ጎጥ ቡድን በጥቅም ግጭት ምክንያት አፈንግጦ መውጣቱ አይቀሬ በመሆኑ 

ነው።  

ግና የዚህ ፅሑፍ አንባቢ በአንድ ነገር እርግጠኛ መሆን ያለበት ይመስለኛል። ይኸውም 

“ኦነግ” በሻዕቢያ ገፋፊነት የቱንም ያህል በሌለ ማንነቱ መግለጫ እያወጣ ቢለፍፍም፤ 

እንደተለመደው በሠላም ወዳዶቹ የሀገራችን ህዝቦችና በፀጥታ ኃይሎች ትብብር የተላከውን 

መልዕክት ሳያደርስ መንገድ ላይ መቅረቱ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው—“ተልባ ቢንጫጫ…” 

እንዲሉ አበው። ምክንያቱም የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ምህዳር “ኦነግ”ን ለመሰሉ ፀረ-ህዝብና ፀረ-ልማት 

እንዲሁም በክህደት ጎራ ለተሰለፉ ተላላኪዎች አንዲትም ጋት የማያራምዳቸው እሾሃማ በመሆኑ 

ነው። ቸር እንሰንብት።  


