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መጋቢት 5/2007 ዓ.ም. 

አንጓው!! 

ከታጋይ ሓዱሽ ካሡ 

 ኢህአዴግ በተመሠረተ ማግስት ህዝባዊ ዓለማው ለኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ለማስተጋባት “የሰሜኑ ኮከብ”  የሚል ዘፈን ከዛሬ 24 ዓመታት በፊት አውጥቶ መቀስቀስ መጀመሩ 

ይታወሳል፡፡ ይህ ዘፈን በወቅቱ የተዜመበት ምክንያት የሰሜኑ የአገራችን ክፍል የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ 

ኃይሎች ያነገቡት ህዝባዊ መስመር ዳር ለማድረስ የሚያስችለውን የትጥቅ ትግል ለማካሄድ አመቺ ስለነበር 

ብቻ አልነበረም፡፡ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የተቀጣጠለው ህዝባዊ ማዕበል ለመምራት ታሪካዊ አደራ 

የተጣለባቸው በኢህአዴግ ሥር የተደራጁት ህወሓት፣ ብአዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን በቅድሚያ የድህነት 

ዘበኛ የነበረው ፋሽስታዊ ደርግ ከኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጫንቃ አሽቀንጥረው በመጣል 

ግብአተ መሬቱ እንዲፈፀም፣ በዋነኛነት ግን ለዘመናት የኢትዮጵያ ህዝቦችን እግር ተወርች አስሮ አላላውስ 

ያለውን ቀንደኛ ጠላታቸው ድህነትን ለመፋለም ህልውናቸው ተረጋግጦ “ሀ” ብለው ትግል የጀመሩበት 

ጭምር በመሆኑ ነበር በኢህአዲግ የሰሜኑ ኮከብ የሚለው ዘፈን የተዜመው፡፡ 

 በአጭሩ ኢህአዴግና አባል ድርጅቶቹ ድህነትን ከስሩ መንግለው ለመጣል ባለፉት 23 ዓመታት 

የተዋደቁለት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ የተሃድሶ ህዝባዊ መስመር ስፋትና ጥልቀት እንዲያገኝ በማድረግ 

ተግባራዊ አድርገው ውጤት ያስገኙበት ህዝባዊ ዓላማም መሠረቱን የጣሉት በሰሜኑ የአገራችን ክፍል 

በመሆኑ ነው ያ ህያው ዘፈን በወቅቱ  የተዜመው፡፡ 

 ሆኖም የሰሜኑ ኮከብ ተብሎ የተዜመበት የኢህአዴግ ህዝባዊ መስመር ከግንቦት 20/1983 ዓ.ም. 

ማግስት ጀምሮ በዴሞክራሲያዊ ኃይሎች በሚመሩ ህዝቦች ብቻ ሳይሆን በአጋር ድርጅቶች በሚመሩ 

ህዝቦች ጭምር ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት አግኝቷል፡፡ ይኸውም ዘፈኑ በአጋር ድርጅቶች ማለትም 
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በምሥራቁ የአገራችን ክፍል የኢትዮጵያ ሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ እና የሐረሪ ብሄራዊ ሊግ፣ በሰሜን 

ምሥራቅ የአፋር ብሄራዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ በደቡብ ምዕራብ የጋምቤላ ህዝቦች አንድነት 

ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እንዲሁም በምዕራብ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በተናጠልና 

በጋራ ሆነው የሰሜኑ ኮከብ የሚለውን ዘፈን እያዜሙ እንደ አካባቢያቸው ተጨባጭ ሁኔታ ህዝቡን 

ተጠቃሚ ያደረጉ ዘርፈ ብዙ ውጤቶች በማስመዝገብ ላይ ናቸው፡፡ 

 በወቅቱ በነበረው ሁኔታ በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ታጥሮ የነበረው የሰሜኑ ኮከብ በሚል 

የተዜመለት የህዝቦች አለኝታ የሆነው ህዝባዊ መስመር በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል በህወሓት፣ በሰሜን 

ምዕራብ በብአዴን፣ በደቡብ ደኢህዴን በመሃል ደግሞ በኦህዴድ በሚመሩ ህዝቦች ከዳር እስከ ዳር 

ዜማውን እያዜሙትና ህዝባዊ ዓላማው ጥልቀት አግኝቶ እንዲዘልቅ ቀንና ሌሊት እየተዋደቁለት ይገኛል፡፡ 

በአጭሩ በአሁኑ ወቅት የሰሜኑ ኮከብ በሚለው ዘፈን ካለፉት 23 ዓመታት ጀምሮ በአራቱም የኢትዮጵያ 

ማዕዘናት ያሉት ከ85 ሚሊዮን በላይ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዘፈን ከሆነ ውሎ አድሯል ቢባል 

ማጋነን ሳይሆን ሀቁን መናገር ነው፡፡ 

በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ተወልደው ያደጉት ህወሓት፣ ብአዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን ህዝባዊ 

ዓላማቸው የሚገልፀውን የሰሜኑ ኮከብ እያዜሙ በአጠቃላይ ባለፉት 23 ዓመታት በተለይም ባለፉት 12 

የትግልና የድል ዓመታት በኢትዮጵያ ባለሁለት አሃዝ ዙሪያ መለስ ዕድገት እንዲመዘገብ ተገቢው አመራር 

በመስጠት የአንበሳውን ድርሻ ወስዷል፡፡ የኢትዮጵያ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብትና ጥቅም 

ለማስከበር በጋራ የተዋደቁት የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ለሚመሩት ክልል ብቻ የሚያስቡ አይደሉም 

ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮአዊ ህዝባዊ ባህሪያቸው አይፈቅድላቸውም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሁሉም 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በጋራ እንዲያድጉና ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚታትሩ እና 

በተግባር ያስመሰከሩ ናቸው፡፡ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የህዝብ ልጆች ስለሆኑ በየትኛውም የኢትዮጵያ 

አቅጣጫ ያለ ህዝብ ውለታ የማይረሱ ናቸው፡፡ ስለዚህም ነበር የህወሓት 40ኛ ዓመት በዓል በሃገር 

ውስጥና በውጭ አገር በድምቀት በተከበረበት ማግስት ህልውናቸው ዕውን እንዲሆን አቅሙ የቻለውን 
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ያህል ዙሪያ መለስ ድጋፍ ላደረገላቸው የትግራይ ህዝብ አለንልህ!! ከጐንህ ነን!! ያሉት፡፡ በመሆኑም 

የታላቁ መሪያችን ታጋይ መለስ ዜናዊ ማለትም “የድህነትን ተራራ የሚንደው ዕውቀት ብቻ ነው”  

የሚለውን መርህ ዕውን ለማድረግ ብአዴን በተመሠረተበት በትግራይ - ተምቤን አንድ ት/ቤት ሠርቶ 

እንዲሁም አንድ ነጥብ አምስት/1.5/ ሚሊዮን ብር ደግሞ ለማቴሪያልና ቁሳቁስ መግዣ ለግሷል፡፡ 

ኦህዴድና ደኢህዴንም ለውልደታቸው ምቹ ሁኔታ ከፈጠረላቸው የትግራይ ህዝብ ጋር ተገናኝተው 

ተወያይተዋል፡፡ በተጠነሰሱባቸው ቦታዎች ላይም የሁለተኛ ደረጃና የቴክኒክ ት/ቤቶችን ለማቋቋም 

የመሠረት ድንጋይ አኑረዋል፡፡   

 የሰሜኑ ኮከብ የሚለውን ዘፈን መሃል ኢትዮጵያን፣ ደቡብ ምሥራቅና ምዕራብ ኢትዮጵያን 

እንዲስፋፋ አንጓ ሆኖ ዓይነተኛ አስተዋፅኦ ካበረከቱት የኢህአዴግ ድርጅቶች በዋነኛነት የኦሮሞ ህዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ ድርጅት/ኦህዴድ/ ተጠቃሽ ነው፡፡ 25ኛው የኢዮቤልዩ በዓሉን መጋቢት 17/2007 ዓ.ም. 

በድምቀት የሚያከብረው ኦህዴድ በቅድሚያ የሰሜኑ ኮከብ ያዜመው በ12 መሥራች አባላቱ ነበር፡፡ 

አክሱም አቅራቢያ ልዩ ስሙ አዴት በተባለች አነስተኛ ከተማ የተጠነሰሰው ኦህዴድ የሰሜኑ ኮከብ 

የሚለውን ዘፈን በ225 አባላቱ ድምፅ ጐላ ብሎ እንዲዜም ያደረገው መጋቢት 17/1982 ዓ.ም. በኦሮምያ 

ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ልዩ ስሙ ሐርቡ- መስቀሌ በተባለው ስፍራ ባካሄደው የመጀመሪያው ኮንፈረንሱ 

ነበር፡፡ ሩቅ አስበው በተነሱት 12 ዴሞክራሲያዊ የኦሮሞ ወጣቶች ሀ ተብሎ የተዜመው የሰሜኑ ኮከብ 

በአሁኑ ወቅት በዋነኛነት በ2.9ሚሊዮን የኦህዴድ አባላት በአጠቃላይ ከ30ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ህዝብ 

በከፍተኛ ድምፅ ከአጥናፍ አጥናፍ እየተዜመ ይገኛል፡፡ 

 ኦህዴድ ባለፉት 25 ዓመታት በዋነኛነት በኦሮምያ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሠላም፣ ዴሞክራሲ፣ 

መልካም አስተዳደርና ልማት እንዲረጋገጥ የበኩሉን የአመራር ድርሻ ሲጫወት መንገዱ አልጋ በአልጋ 

አልነበረም፡፡ ስፍር ቁጥር የሌለው ከውስጥና ከውጭ የተጋረጠበትን ከባድ ፈተናዎችን ተጋፍጧል፡፡ 

ከፍተኛ ውጣ ውረድም አልፎ፤ በአጠቃላይ ኦህዴድ የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ  ችግሮችን ለመቋቋምም 

የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል፡፡  
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 አንጓው አህዴድ በትጥቅ ትግሉ ወቅት ረሃብ፣ እርዛት፣ ውሃ ጥም ተቋቁሞ ከደርግ ብቻ ሳይሆን 

ከተፈጥሮ ጭምር ግብግብ ገጥሟል፡፡ በመጀመሪያ የኦህዴድ ምሥረታ ዓመታት ከተፈጥሮ ጋር ሲፋለሙ 

የተሰዉትን ታጋዮች ጨምሮ ከደርግ ጋር በተደረገው ስትራቴጂካዊ የማጥቃት ዘመቻ የተሰዉት የኦህዴድ 

ታጋዮች ቁጥርም ትንሽ አይደለም፡፡ በተለይም ኢህአዴግ ወደ ወለጋና የተቀሩት የምዕራብ ኢትዮጵያ 

አካባቢዎች ዘልቆ ለመግባት እንዲያስችለው “ወልቂጡማ ቢሊሱማ” በሚል ስያሜ ሰጥቶ ከደርግ ጋር 

በተፋለመበት ዘመቻ የተሰዉ ኦሮሞ ታጋይ ልጆች ቁጥር ቀላል አይደለም፡፡ ባለፉት 23 ዓመታት ሰላም፣ 

ዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደርና ልማት ለማረጋገጥ በተደረገው ትግልም የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ 

የኦህዴድ አባላት በርካታ ናቸው፡፡ በተለይም የሥርዓታችን አደጋ የሆነውን ኪራይ ሰብሳቢነት 

እስከመጨረሻ ደቂቃ ፊት ለፊት ተጋፍጦ የካቲት 26/2006 ዓ.ም. የተሰዋው ኢህአዴግ/ኦህዴድ ካፈራቸው 

ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ የሆነው የኦህዴድ ሊቀመንበርና የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ እንዲሁም 

የኦሮምያ ክልል ፕሬዚዳንት ታጋይ አለማየሁ አቶምሳ ስናወሳ ዘለዓለማዊ ክብር ለትግሉ ሰማዕታት!! 

የሚለው መፈክር ማንሳት ግድ ይለናል፡፡  

 አንጓው ኦህዴድ ደርግ ከተደመሰሰ ማግስት ያጋጠመው ፈተናም ቀላል አልነበረም፡፡ በአንድ በኩል 

ኦሮምያን እገነጥላለሁኝ ብሎ የተነሳው አዛውንቱ ኦነግ በሌላ በኩል የግዛት አንድነት የሚሰብኩ ቅሪት 

ትምክህተኛ ኃይሎች እና ኒዮ-ሊበራሊዝም በሚወረውርላቸው ፍርፋሪ ልባቸው ያበጠው ቡድኖች 

እንዲሁም በኃይማኖት ስም የሚነግዱ ፅንፈኛ አክራሪ ኃይሎች የከፈቱበት የማያባራ ዘመቻ ህልውናውን 

የሚፈታተን ነበር፡፡ 

 በተለይም ግንቦት 20/1983 ዓ.ም. ደርግ በኢህአዴግ መሪነት እና በኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ክንድ 

ተጨፍልቆ ከስልጣኑ በተገረሰሰ ማግስት በኢትዮጵያ ተፈጥሮ በነበረው ሁኔታ በአጠቃላይ ለኢህአዴግ 

በተለይም ለኦህዴድ በጣም ፈታኝ ነበር፡፡ ለምን ቢባል በወቅቱ ታጥቀው ከነበሩት 17 ድርጅቶች መካከል 

አምስቱ/5/ ኦሮምያን እንገነጥላለን የሚሉ ስለነበር እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ አንጓው ኦህዴድ ያነገበው 
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ህዝባዊ ዓላማ በአግባቡ ያልጨበጠበት ከመሆኑ አኳያ ሲቃኝ የችግሩ ስፋትና ጥልቀት ምን ያህል ከባድ 

እንደነበረ ለማስታወስ አይከብድም፡፡ 

 ሆኖም አንጓው ኦህዴድ የኦሮሞ ህዝብ ችግርና መፍትሄው ምን እንደሆነ ገና ከማለዳው በጥልቀት 

ተንትኖ እና በእምነት ጨብጦ የታገለ እና ያታገለ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ስለነበረ “ዴሞክራሲያዊ 

ብሄርተኛነት” በማንገስ የጠባብ ኃይሎች እና ቅሪት የትምክህተኛ ኃይሎች ኋላቀር አስተሳሰብና በተለያዩ 

ሴረኞች  የተጎነጎነው እኩይ ተግባር  በህዝባዊ መስመሩ በጣጥሶ የኦሮሞ ህዝብ በጎኑ ማሰለፍ ችሏል፡፡ 

በአጭሩ ኦህዴድ ጠባብና ትምክህተኛ ኃይሎች ተቀናጅተው፣ አንዳንዴም ደግሞ በተናጠል ህብረ 

ቀለማቸው እየቀያየሩ የሚነዙዋቸውን መርዘኛና አፍራሽ እንቅስቃሴዎችን በየጊዜው እየመከተ በመጓዙ 

የማታ ማታ ልማታዊ የተሃድሶ መስመሩ ከባለቤቱቹ አንዱ የሆነው የኦሮሞ ህዝብ የራሱ አድርጐ መንገዱን 

ቀና ስለአደረገው ኦህዴድ በአቸናፊነት ወደፊት እንዲገሰግስ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮለታል፡፡ በመሆኑም 

ኦሮምያ የሰላም መናኸሪያ፣ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ምልክት፣ የልማት ተምሳሌት እንዲሁም 

የሀገር ውስጥና የውጭ አገር /FDI/ ኢንቨስትመንት መዳረሻ አድርጓታል፡፡ 

በአንጓው ኦህዴድ መሪነት በኦሮምያ የተመዘገበው ዘርፈ ብዙ ዕድገት በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ 

የፌዴራል ሥርዓት ዕውን እንዲሆን የተከፈለው የህይወትና የንብረት መስዋዕትነት በሁሉም የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ዘንድ ለዘለዓለም ሲዘከር የሚኖር ህያው ታሪክ ነው፡፡ ለዚህም ነው ኦህዴድ አኩሪ ታሪክ የሠራና 

በመሥራት ላይ ያለ ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ነው የሚባለው፡፡ ለምን ቢባል አንጓው ኦህዴድ 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የህዳሴው መስመር አንግበው ዴሞክራሲያዊ አንድነታቸውን 

በጠንካራ ሰንሰለት ተያይዞና ተገጣጥሞ እንደ አለት ጠንክሮ ሳይንገራገጭ ለዘለዓለሙ እንዲቀጥል 

እምብርት መሆኑን በተግባር በማሳየቱ ነው ቢባል በመሬት ላይ ያለው እውነታ በትክክል ማስቀመጥ 

ነው፡፡  

 በኦህዴድ የሚመራው የኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ባለፉት 23 ዓመታት የኦሮሞ አርሶ 

አደር፣ አርብቶ አደር፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ ምሁራን፣ ልማታዊ ባለሃብቶች እንደየሥራ መስካቸውና 



6 
 

ጥረታቸው በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል፡፡ በተለይም የአርብቶ አደሮች ህይወት ለመቀየር 

ያደረገው ያላሰለሰ ጥረት ለተቀሩት የአገራችን ክልሎችም ሞዴልና አርአያ ነው፡፡ ከዚህ ባሻገር በታላቁ መሪ 

ታጋይ መለስ ዜናዊ የተቀረፀው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ተግባራዊ በማድረግ ሂደትም ኦሮምያ 

ከተጠቃሽ ክልሎች አንዱ ነው፡፡ 

 በአጠቃላይ በኦሀዴድ መሪነት በኦሮምያ ስር የሰደደው ሠላም፣ እየተጠናከረ በመሄድ ላይ ያለው 

ዴሞክራሲያዊና ፌዴራላዊ የመድበለ ሥርዓት ግንባታ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ያለው መልካም 

አስተዳደር፣ በዋነኛነት የተመዘገበውና በመመዝገብ ላይ ያለው ዘርፈ ብዙ ባለ ሁለት አሃዝ ማህበረ-

ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ለማስቀጠል የሚቻለው የኦህዴድ 25ኛው የምሥረታ በዓል በድምቀት በተከበረ 

ማግስት ማለትም ግንቦት 16/2007 ዓ.ም. የሚካሄደው 5ኛው ሃገራዊና ክልላዊ ምርጫ በታቀደው 

መሠረት በስኬት በማጠናቀቅ ነው፡፡ 

 ምርጫው ሠላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ህጋዊ እንዲሁም በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነትና ተኣማኒነት 

ያለው ሆኖ እንዲጠናቀቅ አንጓው ኦህዴድ/ኢህአዴግ እንደትላንት ሁሉ ዘንድሮ ቀበቶውን ጠበቅ አድርጐ 

እንደሚሠራ አያጠራጥርም፡፡ 

 አገራችን ኢትዮጵያ የተያያዘችውን የህዳሴ ጉዞ ሳይስተጓጎል ለማስቀጠል የሚቻለው ደግሞ 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዋስትና የሆነው የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር መሃንዲሱ 

እና ንብ ምልክቱ ኢህአዴግን ስንመርጥ ነው፡፡ 

 

ኦህዴድ አኩሪ ታሪክ የሠራ ድርጅት ነው!! 

ድል ለዴሞክራሲያዊ አንድነታችንና ህዳሴአችን ምልክት ለሆነችው መጋቢት 17!! 


