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እባብ የነደፈው ሰው ልጥ ሲያይ ይዘላል 

ባላፈው ዕሁድ በሚኒሶታ ተደረገ ስለተባለው የኦነጎች ኮንፈረንስና 

ትግላቸውን በኢትዮጵያ አንድነት ጥላ ሥር ለመቀጠል  

ስለመወሰናቸው እየተሰራጨ ስላለው ዜና ሀተታ 

      የኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ሕዝባዊ ሥርዓትን ለመመሥረት ባለፉት 40 ዓመታት ዕልህ 

አስጨራሽ መራራ ትግል አካሂዶ አይከፍሉ መስዋዕትነት ከፍሎአል። ዘሬም ትግሉን ቀጥሎ በየደቂቃዋ 

መሥዋዕትነትን እየከፈለ ነው። እስካሁን ትግሉ አመርቂ ውጤት ያላስገኘበት ዋነኛው ምክንያት በየወቅቱ 

የመጡት  መንግሥቶች በኃያላን መንግሥታት እየተረዱ በሥርዓቱ ላይ ቁጢጥ ብለው ሕዝባዊ ሥርዓት 

እንዳይመሠረት የዴሞክራሲ እንቅስቃሴውን በማፈን ሕዝቡን እገሌ ከእገሌ ሳይሉ የሚጨፈጭፉ ስለሆነ 

ነው። ለምሳሌ የመንግሥቱ ኃይለማርያም የደርግ መንግሥት በሶቪየቶችና በምሥራቅ ኢውሮፓ የሶሻሊስት 

አገሮች ዕርዳታ ከሥልጣኑ እንዳይለቅ ብቻ አንድ ትውልድ መትሮ እነሆ ኢትዮጵያ የወያኔዎችና የጎሠኞች 

መጫወቻ የሆነችበትን ሁናቴ አመቻችቶ አሁንም በኃያላን ድጋፍ አገር ለቆ በዚምባቡዌ ይኖራል። ባለፉት 

20 ዓመታት ደግሞ በምዕራባውያን ዕርዳታ (በአሜሪካኖች ፣በአውሮፓውያን ድጋፍ) በመንግሥት ኮርቻ 

የተፈናጠጠው የወያኔዎች ጎሠኞች ስብስብ የሥልጣን ዕድሜውን ለማራዘም በሕዝቡ ላይ በጫነው 

የከፋፍለህ ግዛው የክልል ፖሊሲ በመጠቀም አንዱን ከአንዱ በማጋጨትና በቀጥታም በመጨፍጨፍ 

በሚያደርሰው ሰለባ ሥልጣንን የሙጥኝ ብሎ ከሕዝቡ ጋር ተፋጦ ያለበት ሁናቴ ላይ ነው። 

በገዢዎች በኩል በሕዝባዊው እንቅስቃሴው ላይ ያደረሱት ጉዳት እንዳለ ሆኖ፣ የሕዝቡ  ትግል 

እስካሁን ግቡን ያልመታበት ሌላኛው ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የገዢ  ሥርዓቶችን በመቃወም  ከተሰለፉት 

ተቃዋሚዎች መካከል አብዘኛዎቹ  (የሕብረብሄርና ተራማጅ ነን ባይ የፖለቲካ ቡድኖችና፣ በጠባብ 

ብሄርተኝነት አመለካከት ላይ የተመሰረቱ የብሄር ነፃ አውጪ ነን ባይ ግንባሮች)፣ አርቆ አስተዋይነት 

በጎደለው ሁኔታ በሕዝቡ የትግል ጉዞና በድርጅቶች የእድገት አቅምና ጥንካሬ ላይ ያደረሱት የማዳከም 

ጉዳት በቀጥታ ሕዝባዊ በሆኑ ሕብረብሄር ድርጅቶች ላይ እንደሆነ አብዛኛዎቻችን እንስማማለን። በዝርዝር 

በኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄ ላይ የማያወላዳ አቋም እንኳ ኖሮአቸው ሕዝቡ የሥልጣኑ ባለቤት ስለመሆኑ 

የተዛባ አስተያየት ያላቸውና አድርባይነት የተጠናወታቸው ተቃዋሚ ነን ባዮች በሚያሳዝን ሁናቴ ሕዝቡ 

የሚታገላቸውን ሥርዓቶች “ሂሳዊ ድጋፍ በሚል ፈሊጥ” አቅፈው የሕዝቡን የትግል ቅስም የሰበሩ እንዳሉ 

እናውቃለን።   በሌላ በኩል ደግሞ በጠባብ ብሔረተኞች በጎጥ ተደራጅተውና የውሸት ታሪክ ጽፈው 

(ወያኔዎች፣ ሻአቢያዎች፣ ኦነጎች፣ ኦብነጎች…ወዘተ.. ) በኢትዮጵያዊነት  
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ላይና በዴሞክራሲያዊ ትግሉ ላይ ያደረጉት ዘመቻና ጥፋት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። ለምሳሌ 

የኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ (ተራማጅ) ኃይሎች በጎጥ ሳይኮለኮሉ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ተሰባስበው 

የመንግሥቱ ኃይለማርያምን ፋሺሽታዊ ሥርዓት በሚታገሉበት ወቅት መኢሶን በ ኢሕአፓ ላይ ያደረሰው 

ጥቃትና በሕዝባዊው እንቅስቃሴው ላይ ጥሎት ያለፈው ጥቁር ታሪክ የማይዘነጋ ሲሆን እነዚህ የነፃ 

አውጪ ነን ባዮች ከደርግ ባልተናነሰ መልክ የዴሞክራት ኃይሎችን በጠላትነት ፈርጀዋቸው ጦር ሰብቀው 

ኢሕአፓንና ኢዲዩን ለምሳሌ ያጠቋቸው እንደነበር  የትግል ታሪካቸው ምስክር ነው።  የተራማጁ ኃይል 

በበኩሉ ትኩረታቸው በዋናው የሕዝብ ጠላት በደርግ ላይ እንዲሆን ከጭለማ አመለካከታቸው እንዲወጡ 

እድል በመስጠት በጋራ በዕኩልነታ ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያን ለመመሥረት ለዘረጋው እጅ ሁሉ 

ምላሻቸው ጦር መስበቅና ክህደት ነበር። በመጨረሻም የኢትዮጵያን የዴሞክራሲያዊ ትግል ለኃያላን 

መንግሥታት በመቸብቸብ፣ ካለሕዝብ ፍላጎት በኃይል በሥልጣን ኮርቻ ላይ ፊጢጥ ብለው እነሆ ላለፉት 

20 ዓመታት የጠፈጠፉት የክልል ጸረ ዴሞክራሲ ሥርዓት በስብሶ ሊወድቅ አንድ ሐሙስ ቀርቶታል። 

ለሕዝባችን ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ መብት ለ 30 ዓመታት፣ ለ 15 ዓመታት ታግለን ነፃ አወጣናችሁ 

የሚለው ልፈፋቸው ታገልንለት ለሚሉትም ሕዝብ ለጥፋት የመጡ መዓቶች ለመሆናቸው ክምር ማስረጃ 

ሰጥተውናል። የለኮሱት የጥላቻ እሳትም እነሱኑ መልሶ መብላቱ አይቀሬ ሆኖአል። ሕዝቡ ከአያት ቅድመ 

አያቱ የተረከበውን ኢትዮጵያዊነት ሊያጠፉት አለመቻላቸውን ሳይወዱ በግዳቸው እየተረዱ የመጡበት 

ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላል። 

     እውነተኛ ታሪክ፣ ሃቀኛ ትግል ዞሮ ዞሮ ማቸነፉ አይቀርም። ኢትዮጵያ የለችም፣ ፈርሳ ትሠራለች 

ያሉም ከ 40 አመት ትግል በኋላ እራሳቸውን መርምረው አካሄዳቸው በመሰረቱ ታሪክ የለሽና ህዝባዊ 

እንዳልሆነ በመረዳት  በ ኦነግ ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን እራሳቸውን አግልለው ወይም ገንጥለው 

መውጣታቸው ለኢትዮጵያዊው ትግል አንድ እርምጃ ወደፊት ነው። ይህን እድገት ለማየት መቻላችን 

ኢትዮጲያዊነት ተጨባጭ የትግል መሣሪአችን መሆኑን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ዘላለማዊ ነች የሚለውን 

የሚያጠናክር መሆኑን ነው። 
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ተጠራጣሪዎች በሉን “እባብ የነደፈው ሰው ልጥ ሲያይ ምዝለሉ” አይቀርምና የኦነግን የትግል 

ታሪክ ለመረመርን  “እንቀፋቸው” ሲሉን እነማንን? በምን ምክንያት? ምን ስላሉን?  …ወዘተ.. የሚሉ 

ጥያቄዎችን ብናነሳ አትፍረዱብን። ገና ከጅማሮው የሚኒሶታው ኮንፈረንስ ላይ ኢትዮጵያውያን ተጋብዘው 

ተሳትፈውበት ነበር የተባለው ዜና ራሱን አሌ የሚሉን በቦታው ሄደው በአዳራሹ ውስጥ ወንበር ይዘው 

ከተቀመጡ በኋላ በአዘገጆቹ ጥያቄ ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ተመንጥረው የወጡ ኢትዮጵያውያን 

እንደነበሩ ከቦታው የደረሰን ሪፖርት ከምስክሮች ጋር ደርሰውናል። በእርግጥ አዘጋጆቹ ስብሰባው የኦሮሞ 

ተወላጆችን ብቻ እንደሆነና ሌላ ኢትዮጵያውያንን የሚጨምር ስብሰባ እንደሚያደርጉ ቢገልጹም ታዲያ 

በዜና አውታሮች የተዘረጋው ኢትዮጵያውያንም ተሳትፈውበታል ለምን አስፈለገ። እንግዲህ 

ኢትዮጵያዊነትን ተቀብላናል የሚሉን ኦነጎች ለዚህም ማብራሪያ ሊሰጡን ይገባል ማለት ነው። 

ኢትዮጵያውያን ከተባለ ሁሉን የሚያጠቃልል እንጂ የተወሰኑ እነሱ የሚያውቋቸው የአንድ ቡድን አባላትና 

ደጋፊዎችን ብቻ እንዳልሆነ ጠንቅቆ ማወቅ የኢትዮጵያዊነት ሀ ሁ እንደሆነ ልናስገነዝባቸው እንወዳለን። 

ኢትዮጵያውያንን ለመቅረብ አማላጅም ሆነ ስማ በለው አስተርጓሚ አያሻቸውም።  

የኢትዮጵያ ዴሞክራት ተራማጅ ኃይል በሀገራችን የብሔር ጭቆና መኖሩን ተገንዝቦ ታግሎና 

ያታገለው ዛሬ ሳይሆን ከቀድሞ ከአፄው ዘመን ጀምሮ እንደሆነ ታሪክን ዞር ብሎ መመልከቱ መልካም 

ነው። ያ ታሪክ ደግሞ የተሠራው በመከባበር ላይ የተመሠረተች ኢትዮጵያን ለመመሥረት ከሁሉም 

ብሔረሰቦች የተውጣጣው ትውልድ (ኦሮሞዎችንም ጨምሮ) በደም በአጥንት በተከፈለ መስዋዕትነት 

ለመሆኑ እማኝ መጥራት አስፈላጊ አይደለም። ማስረጃው በያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልቡና ውስጥ ታትሞ ያለ 

ነውና። የኢትዮጵያ አንድነት ኃይል ኦነግን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ነጥሎ ለማስቀረት የሞከረበት ጊዜ 

አልነበረም።  ላለፈው 40 አመት ተራማጁ ክፍል ኢትዮጲያዊነተን ተቀብላችሁ አብረን እንታገል እያለ 

በተለያየ ጊዜና ቦታ በተለያየ መልክ ተማጽኖአቸው ነበር ።  ምርጫቸው ከመሰሎቻቸው ጋር ሆነና ነው 

እንጂ። ሌላው ቢቀር በቅርቡ ኅብረት በተመሠረተበት ወቅት ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ስብስቦች ኦነጎች 

እንዲሳተፉበት እጅ ሲዘረጉላቸው መልሳቸው ”በታዛቢነት ነው የምንቀመጠው”  ነበር። ያም ጥያቄአቸው 

ተከበረላቸው። መከራ ብዙ ያስተምራልና አሁን ኢትዮጲያወያን ነን ሲሉ አዎ በፊትም  ነበራችሁ አሁንም 

ማንም ኢትዮጵያዊነታችሁን ሊክዳችሁ አይችልም። ኢትዮጲያዊነተን አንዱ ኢትዮጲያዊ ለሌላው 

የሚሰጠው ወይም የሚከለክለው አይደለምና እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንላለን። 
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እንግዲህ ሌላ የተሸመቀ አጀንዳ ከሌለና እውነትም ኦነግ ኢትዮጵያውነትን ተቀብያለሁ ካለ ኦነግ 

የዴሞክራሲው ትግል አጋር ለመሆኑ መተማመንን የመገንባቱ ኃላነትም እንዳለበት ማወቅ የግድ ይላል። 

ሁል ጊዜ ሁሉን እንደ ጨቋኙ ሥርዓት በአንድ መነጽር በማየት የዴሞክራቱን ኃይልም ጨምሮ እናንተ 

አማሮች ናችሁ  ወይም ነፍጠኞች ናችሁ አላምናችሁም ብሎ የዴሞክራቱን ኃይል ማጣጣል የትም 

አያደርስም። ስለሆነም የመተማመኑ ሥራ ከሁሉም ይጠበቃል ማለት ነው።  

ሌላው ኦነጎች ሊያስቡበት የሚገባው እሰከ ዜሬ ሲሸሹት የነበረውን የዴሞክራሲያዊ ትግል 

በኢትዮጵያዊንት ጥላ ሥር እናደርጋለን ብለው ሲሉ የዴሞክራቱ ኃይል ዝም ብሎ እንዲያቅፋቸው 

ሊጠብቁ አይገባም። ብዙ ብዙ ሂሳብ የሚወራረድበት ሁናቴዎች ይፈጠራሉ። እነዚህን በቅንነት 

ለማስተናገድ የስነልቡና ዝግጅት ማድረግን የጠይቃል። ይሄ ደግሞ በመሸፋፈንና በውሸት ሳይሆን 

በግልጽነትና ዕውነትን መሠረት ያደረገ ሲሆን ሁሉንም ያስተምራል። 40 ዓመት ሙሉ የተገነባውን ቅራኔ 

ያረግበዋል፣ የመተማመንም መሠረት ይጥላል።  ብዙ ጥያቄዎች የሚያስነሱ ክርክሮች ሊመጡ 

እንደሚችሉ፣ በዛ ውስጥ የራሴን ብቻ ስሙኝ ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ለማድመጥ የመሞከር ጥረት፤ 

ሌሎችም የፖለቲካ ተቋማት ውስጥ ኦሮሞዎች ስላሉ ኦነግ ብቻ ነው ለኦሮሞ ሕዝብ ተወካይ መሆን 

የሚችለው የሚለውን አቋምና ኦሮሞ ሁሉ የኦነግ ደጋፊ ነው የሚለውን አቋም በቅጡ ሊመረምሩት 

ይገባል።   

ኢትዮጵያ ሀገራችን በዓለም ውስጥ ያሉት ሀገሮች በተመሠረቱብት ሁናቴ ተመሥርታለች።  

የማንኛውንም ሀገር ምሥረታ ታሪክ ብንመለከት አልጋ ባልጋ ነበር የሚል የለም። ሁሉም የሚያሰቅቅ 

የኃይልና የጦርነቶች ውጤት ነበር ማለት ይቻላል(የሰለጠኑትን ሀገሮችም ጨምሮ)። ግን ዛሬ በየትኛውም 

ዓለም አንድ ሀገር ሲመሠረት በግፍ ላይ ነበርና ያንን መልሰን ለማስተካከል ሀገሪቱ እንደ ሀገር 

እንድትቀጥል በሬፌራንደም አፍርሰን እንገንባት ብሎ የተነሳ ግን የለም።  ትኩረታቸው ሁሉን በእኩልነት 

የሚያሳትፍ ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መመሥረት ላይ ነበር። የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች 

አመለካከት በዚህ ላይ ብዥታ የለውም። ኦነጎችስ ይህንን እንዴት ይመለከቱታል? እንዴትስ 

ሊያስተናግዱት አቅደዋል? 
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ለማጠቃለል፦  በዕውነት ኦነጎች በኢትዮጵያ አንድነት ጥላ ሥር የዴሞድራሲያዊ ሕዝባዊ ሥርዓት 

እንዲመሠረት ትግል ለመጀመር  ወስነው ከሆነ መልካም ጅማሮ ነው። በሳይበር ውስጥ በቅርቡ 

ከተቋቋሙት የፓልቶክ የውይይት መድረኮች፣ ታዋቂ የኦነግ ሰዎች የምንሰማው ከተባለው አቋም ጋር 

የሚጋጭ ቢሆንም ሁሉም ነገር ጠርቶ እስኪወጣ ትዕግሥቱን እናደርጋለን። የረጋ ወተት ቅቤ ይወጣዋል 

ንውና ለዘመናት ሲታበስ የኖረ የፖለቲካ አቋም በአንድ ሌሊት አይጠራም። የነቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው 

ሰንበሌጥ እንዳይሆን የሚወስዷቸው የፖለቲካ እርምጃዎች ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ላይ የተመሠረቱ፣ 

ወደፊት ሕብረታችንን ሆን አንድነታችንን የማያናጉ መሆን ስላለባቸው ጥራት በሚጠይቁ አበይት የፖለቲካ 

ፕሮግራምና  አቋም ላይ ሠፊና ግልጽ ውይይት እንጠብቃለን። ወደፊት በምናየው የፕሮግራምና የአቋም 

ጥያቄዎች ላይ የሚኖረን ግንዛቤ የዚህን ድርጅት ዕውነተኛ በህሪና ይዘት በመልካም አይን እንዲታይ 

ያደርገዋል ብለን እንገምታለን።  

 ኦነጎች  አሁን ኳሱ በእጃቸው ነው። ብዙ መሰናክሎች እንደሚገጥሟቸው ይጠበቃል። ያንን 

መሰናክል ለመወጣት መሠረቱ ግልጽነትና መተማመንን የመፍጠሩ ሥራ ከሁሉም ይጠበቃል ከኦነጎችም 

ጭምር።  

 

ኢትዮጵያዊነት ያለጥርጥር በትግላችን እንደገና ያብባል! 


