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ሁለንም አንድ ገጽ ሊይ የሚያሰባስብ  

አዱስ የትግሌ ምዕራፍ!  
 

ኦ.ነ.ግ  ወይም የኦሮሞ ነጻ አውጭ ግንባር በሚሌ መጠሪያ ከሰሊሳ በሊይ ሇዘሇቁ ዓመታት ሲንቀሳቀስ የቆየው ድርጅት 

ከጥቂት ቀናት በፊት ስር ነቀሌ ወይም መሰረታዊ ሉባሌ በሚችሌ መሌክ የአቋም ሇውጥ በማድረግ በቀጣይ የኢትዮጵያ 

ፖሇቲካ እጣ-ፋንታ ሊይ ጉሌህ የሆነ አዎንታዊ ሚና የሚጫወት እርምጃ ወስዷሌ።  

በታሪክ ማህዯር የተቋጠረውን የድርጅቱን የበርካታ ዓመታት እንቅስቃሴ መሇስ ብሇን ስናገሊብጥ፤  ይህን ስር-ነቀሌ የሆነ 

የአቋም ሇውጥ ሇመውሰድ የተኬዯበት መንገድ የታሇፈው ፈተናና የገጠሙ መሰናክልች ቀሊሌ ሉሆኑ እንዯማይችለ 

እንገምታሇን። በመሆኑም በጽናት ቆመው ድርጅቱ ይህን አዱስና በተግባር ሉተረጎም የሚችሌ ራዕይ አንግቦ እንዱነሳ 

ሊዯረጉት የድርጅቱ አመራሮችና አባሊቶች አድናቆታችንን ሌንገሌጽ እንወዲሇን።  

በአኳያውም ከኦነግ  ጋር በጋራ ሇመስራት ይቻሊሌ ከሚሌ ጽኑ እምነት በመነሳት ከአመራሮቹ ጋር ያሊሰሇሰ ውይይትና 

ምክክር በማድረግ ሇአብሮነቱ እውን መሆን እርሾ ሆነው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተቃዋሚ ድርጅቶችም ሇዛሬው የኦነግ አቋም 

ሇውጥ ባበረከቱት አስተዋጾ ሉኮሩም ሉዯሰቱም ይገባሌ እንሊሇን።     

የዱሞክራሲያዊነት ትሌቁ መገሇጫ ሃሳብን በነጻነትና ያሇገድብ አንሸራሽሮ በመጨረሻም የብዙሃኑን ይሁኔታ አግኝቶ 

የወጣውን አመሇካከት የጋራ አመሇካከት አድርጎ እስከመቀበሌ ያሇው ውስብስብና አድካሚ ጉዞ ነው። ኦነግ በዚህ ሂዯት 

ውስጥ አሌፎ የወሰዯው አቋም ሇድርጅቱም ሆነ ሇኢትዮጵያ የተቃዋሚ ኃይልች እንቅስቃሴ አዱስ የትግሌ ምዕራፍ 

የሚከፍት ነው እንሊሇን።  

ይህ ኦነግ ኢትዮጵያዊነትን አድምቆ፤ የኦሮሞ ሕዝብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ የተሇየ ጥያቄና አሊማ እንዯላሇው አስረግጦ 

ያወጣው የአቋም መግሇጫ የተሰጠው ፤ ዘረኛው የወያኔ መንግስት ኦነግንና ላልችንም ቁርጠኛ ተቃዋሚዎች በሽብርተኝነት 

ፈርጆ የጥቃት ዘመቻ በከፈተበት ወቅት መሆኑ በራሱ፦ ገዢው ፓርቲ  እሇት ተእሇት በሚወሰድው የጭንቀት እርምጃ 

ውድቀቱን እያፋጠነ መሆኑን የሚያረጋግጥ ይመስሇናሌ።    

ከ20 ዓመታት በፊት በሽግግር መንግስት ምስረታ ሊይ የተተከሇው የጎሳ ፖሇቲካ መርዝ፤ ከጅምሩ አንስቶ  ሇበርካታ ንጹሃን 

ዜጎች ህይወት መጥፋት ምክንያት መሆኑን ስናስታውስ ሀዘናችን ይከብዲሌ።ሇዚህ አስከፊ የታሪክ ገጽታ ዋናው ተጠያቂ 

ወያኔ መራሹ መንግስት ቢሆንም፦ እንዯ ዜጋ እያንዲንዲችን፤ እንዯ ድርጅትም እያንዲደ ተቃዋሚ ድርጅት በገዢው ፓርቲ 

የተሇኮሰውን የጥፋት እሳት ሇመገዯብ በሚችሌበት ጎዲና ሇመጓዝ ባሇመፍቀደ ሇጥፋቱ እሳት 20 አመታት መዝሇቅ የበኩለን 

አስተዋጾ ማድረጉን መካድ አይቻሌም። 

ይሁንና ከትናት ተምሮ፤ በዛሬ ሞክሮ፤ ሇነገ ዯግሞ መክሮ ማዯር የውጤታማነት ዋንኛ መርህ መሆኑን የተገነዘቡ ወገኖች 

ከትናት ስኬት አሌባ ጉዞ ተምረው፤ ዛሬ ሞክረው፤ ሇነገ የሚያዋጣውን መንገድ መክረው፤ የጎሳ ፖሇቲካ መርዝ ዲግም 

ሊይጎዲን ማርከሻውን “ኢትዮጵያዊነትን” ይዘናሌ ብሇውናሌ። ዋናው መማሩ ነውና እኛም እስየው ብሇናሌ።  

ዛሬ የብሄር ድርጅቶች በጠቅሊሊው የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ስዕሌ ሊይ የሚታዩ የሚዲሰሱ አካልች መሆናቸውን ወዯድንም 

ጠሊንም ሌንቀበሇው የሚገባ እውነት ነው። የምንታገሇው አገራዊ ራዕይን የሚያዯበዝዘውን የጎሳ ፖሇቲካን እንጂ ድርጅቶቹን 

አይዯሇም ሲባሌ ሇቆየው አመሇካከት እውነተኝነት ትሌቁ መገሇጫ ዛሬ በኦነግ የተወሰዯው የአቋም ሇውጥ ነው፡፡  

ኦነግ ዛሬም ሇኦሮሞ ህዝቦች መብት መከበር የቆመ ድርጅት ነው። ይሁንና የኦሮሞ ህዝብ መብት ሉከበር የሚችሇው 

የመሊው ኢትዮጵያዊ ሕዝብ መብት ሲከበርና እንዯ ሃገርም ኢትዮጵያ የምትባሇው ሃገር ሌዋሊዊነቷ ሲረጋገጥ ብቻ መሆኑን 
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በመቀበሌ የጎሳ ፖሇቲካ ከሚፈጥረው አጣብቂኝና ጠባብ ጎዲና ተመንጥቆ ወጥቷሌ። እሰየው የሚያሰኘውም ይህ ነው፡፤ 

የጋራ አገራዊ ራዕይን ማስቀዯም። 

ጸረ ሃገርና ጸረ ሕዝብ የሆነውን የወያኔ መንግስት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ሊይ ሇመጣሌ እየተንቀሳቀሱ ያለ የተቃዋሚ 

ድርጅቶች ዛሬ ኦነግ በወሰዯው የአቋም ሇውጥ ከፍተኛ እርካታ እንዯሚሰማቸው እምነታች ነው። ቢያንስ ቢያንስ በቃሌ 

የሚነግሩንን በኦፊሴሊዊ መግሇጫ ሇምን አያረጋግጡም? እያሌን ጥያቄ ስናነሳ ሇነበርን ወገኖች በቂ ምሊሽ አግኝተናሌ።በኛ 

ዕምነት በኦነግ የአቋም ሇውጥ የሚዯናገጠው ወያኔ ብቻ ነው።  

ከዚህ በኋሊ ከተቃዋሚ ወገን ነን የሚለ ነገር ግን፤ በማይነጥፍ ተጠራጣሪነት ቃሊትን እየሰነጠቁ በጥያቄ ናዲ የሚያጨናንቁ 

ወገኖች የሚኖሩ አይመስሇንም። ቢኖሩም መኖራቸውን ሇማመሌከት አቅም ያሇው ህሌውና አይኖራቸውም ። የስካሁኑ 

ጥያቄ ተመሌሷሌና፦  

የኦነግ የአቋም ሇውጥ አዱስ የትግሌ ምዕራፍ ከፍቷሌ ስንሌ ያሇምክንያት አይዯሇም። ድርጅቱ ይዞት የቆየው “የኦሮሞ ሕዝብ 

ነጻነት” የሚሇው መርህ ሇበርካታ የህብረት ጉዞዎች መጨናገፍ ምክንያት በመሆኑና ፤ ይህ ግዙፍ የህዝብ ተዋጾ ያሇው 

ብሄርን የሚወክሌ ድርጅት ኢትዮጵያዊ ራዕይን አንግቦ መነሳቱ ሇጋራ ትግለም ሆነ ሇህዝባችን አብሮነት የሚጫወተውን 

ጉሌህ ሚና ከግምት በማስገባት እንጂ። 

በኛ እምነት ይህ አዱስ የትግሌ ምዕራፍ ጸረ ሃገር የሆነውን የአቶ መሇስ መንግስት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ ሊይ ሇመጣሌ 

እታገሊሇሁ የሚሇው ወገን ሁለ ቅላን ማቄን ሳይሌ ወዯ አንድ ገጽ ሊይ የሚያሰባስብ መሌካም አጋጣሚ ይመስሇናሌ።  

ሇዚህም ዕውን መሆን በተሇይ በዱያስፖራ የሚገኘው ወገን ትሌቅ ሚና ሉጫወት እንዯሚችሌና እንዯሚገባውም እምነታችን 

ነው። ይህ የኦነግ መግሇጫ የጎሳ ፖሇቲካን አከርካሬ የሰበረ መሆኑን የምናረጋግጠው ሁለም ኢትዮጵያዊ የቋንቋና የዘር 

አጥሩን በመስበር በጎሳ ፖሇቲካ ሳቢያ ዯብዝዞ የቆየውን አብሮነት ሇማድመቅ ሲችሌ ነውና እንዯዜጋ ሁለም የሚጠበቅበትን 

ያዯርግ ዘንድ ግድ ነው እንሊሇን። 

በዚህ አጋጣሚ ኦነግ አዱሱን ራዕይ ሇሕዝብ ይፋ ሇማድረግ በሜኒሶታ ባዯረገው ስብሰባ ጥሪ ያስተሊሇፈው ሇኦሮሞ 

ተወሊጆች ብቻ ሳይሆን ሇኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁለ መሆኑ የነገውን የእንቅስቃሴ ይዘት አመሊካች መሆኑን ሇማስታወስ 

እንሻሇን።  በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ የሚዯረግ የጋራ እንቅስቃሴ።  

በርግጥ ብዙ ጅምር የአብሮ መስራት ውልች ሲጨናገፉ በመታዘበቻን ዛሬም በኦነግ የአቋም ሇውጥ ሊይ ሙለ እምነታችንን 

ሇመጣሌ ግዜ እንዯሚወስድብን ግሌጽ ነው። ይህም ከ20 ዓመት የትግሌ ቆይታ ሌምድ የቀሰምነው በመሆኑ ጤነኛ አተያየት 

ነው እንሊሇን። ይሁንና ጅምሩ ሉበረታታ የሚገባውና ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መሌክ የተወሰዯ የአቋም ሇውጥ 

መሆኑን ከግምት በማስገባት ቅጥ ካጣ ጥርጣሬና ስጋት ተሊቀን የተወሰዯውን የአቋም ሇውጥ ሌናበረታታና ሌንዯግፈው 

ይገባሌ እንሊሇን።  

በመሆኑም ሇኢትዮጵያ ሕዝብ መብትና ነጻነት ቆመናሌ የምንሌ ወገኖች ሁለ በኦነግ የተወሰዯውን ታሊቅና አገራዊ ራዕይ 

ያነገበ “የአቋም ሇውጥ” በቀና መንፈስ ተቀብሇን የጋራ ክንድንና ሕብረትን ግድ የሚሇውን ሇኢትዮጵያና ሇህዝቦቿ ነጻነት 

የሚዯረገውን ትግሌ ሇማጠናከር እንነሳ!! በማሇት በኦነግ አዱስ ራዕይ ሊይ ያሇንን አቋም ያንጸባረቅንበትን ርዕሰ አንቀጽ 

በዚሁ እንቋጫሇን!!! 

ታህሳስ 24 2004 ዓ.ም 

የቋጠሮ ዝግጅት ክፍሌ 

ድሌ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ!  

 


