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በግብፆች የሚንቆለጳጰሰው “ኦነግ” 
                                                   ቶሎሳ ኡርጌሳ 10-20-16 

“…የኦነግን ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳን እንኳን ለዚህ ዕለት አበቃህ በሉልን። እኛ ምንግዜም 

ከእናንተ ጋር ነን። በ2016 ህዝባችሁን ነፃ አውጥታችሁ የራሳችሁን ሀገር እስክትመሰርቱ 

ድረስ ድጋፋችን አይቋረጥም።…”   

                                            -የግብፅ መንግስት ተቋማት ቃልኪዳን  

ይህ የግብፆች “አይዟችሁ” የሚል ቃልኪዳን በቅርቡ ራሱን “ኦነግ” እያለ ለሚጠራውና 

መቀመጫውን አስመራ ላደረገው የሽብር ቡድን የተገባ ነው—በቴሌቪዥን መስኮት 

የተመለከትነው ማንቆለጳጰስ። ቀለል ባለ አገላለፅ አሸባሪው “ኦነግ” ያደረገው ባንዳዊ 

ተግባር ሀገርን የመሸጥ የስምምነት ውል ነው ሊባልም ይችላል። በግብፆች በኩል ደግሞ 

‘ኢትዮጵያ ዓባይን እንዳትገነባ ሰላሟን ያደነናቀፈልኝ ሁሉ ወዳጃችን ነው’ በሚል 

አስተሳሰብ የሚከናወን ከንቱ ውዳሴ መሆኑ ነው። በአንድ ሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ጉዳይ 

ጣልቃ በመግባት የማተራመስ ፍላጎትን ተንተርሶ የተፈፀመ አሳፋሪ ተግባርም ጭምር። 

እርግጥ የግብፅ መንግስት ተቋማት ጉዳይ ዓባይን ለዘመናት የመጠቀምና እነርሱ ሲያድጉና 

ሲበለፅጉ ሌላው እጁን አጣምሮ እንዲያያቸው ከተቻለም በድህነት አረንቋ ውስጥ 

እንዲዳክር ካላቸው አሮጌ አስተሳሰብ የመነጨ ነው። እናም ይህን ከዘመኑ ጋር አብሮ 

የማይሄድ የ19ኛውን ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ የሚጋሯቸውን ማናቸውንም ፀረ-ኢትዮጵያ 

አቋም ያላቸውን ግለሰቦችንና ቡድኖችን በባትሪ አፈላልገው አሊያም ከወደቁበት ስርቻ 

አቧራቸውን አራገፈው በማውጣት አብረዋቸው ያሸረግዳሉ፤ በባዶ ሜዳ ላይ የሌለ 

ማንነታቸውን ራሳቸው ላይ እየጫኑባቸው አብረዋቸው ያንጎራጉራሉ።  

አሳፋሪው ነገር ግን የሚንጎራጎርለት ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል ሀገሩን ለባዕዳን አሳልፎ በመሸጥ 

ተግባር ተሰልፎ አብሮ ማዜሙ ነው። ይህ በግብፆችና በፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች መካከል 

የተፈፀመው የ“አንድ ነን” ቁርኝትም፤ ‘ለመሆኑ በግብፆች የተንቆለጳጰሰውና ራሱን “ኦነግ” 

እያለ የሚጠራውና በሀገራችን የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተሰየመው ቡድን 

ማነው?’ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ አድርጎኛል። በዓለማችን ውስጥ ለህዝቦች ሲሉ ራሳቸውን 

ቤዛ አድርገውና የህዝቦችን መፃዒ ህይወት ለውጠው በትግል ህይወት ያለፉ በርካታ 

ህዝብና ሀገር ወዳድ ሰዎች የመኖራቸውን ያህል፤ በአንፃሩ በህዝብ ስም ግላዊ ጥቅማቸውን 
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የሚያሳድዱና ለዚህም ሲሉ ማንኛውንም ነገር ከመፈፀም ወደ ኋላ የማይሉ እንዲሁም 

ራሳቸውን “ድርጅቶች” ነን እያሉ የሚጠሩ በጣት የሚቆጠሩ ጠባቦች፣ ትምክህተኞችና ፀረ-

ሠላም ኃይሎች መኖራቸው ነባራዊ ዕውነታ ነው። እነዚህ ኃይሎች ‘ለህዝብ ቆመናል’ 

በማለት የህዝቦችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለመቀማት ወቅትና ጊዜ የሚጠብቁ፣ ከፍ 

ሲልም ለእነርሱ ጥቅም እስካስገኘላቸው ድረስ ከማንኛውም ባዕድ ኃይል ጋር የሚያብሩ 

“ሞትኩ ለገንዘብ” ባዩች ናቸው። ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው የጠባቦች ስብስብም የዚሁ 

አካል ነው።   

ከዛሬ አራት አስርት ዓመታት በፊት ለራሱ “ኦነግ” (የኦሮሞ ነፃነት ግንባር) የሚል 

ልቦለዳዊ ስም ሰጥቶ ጫካ የገባው ይህ የሽብር ቡድን፤ በህዝቡ ተቀባይነት በማጣቱ 

ምክንያት ከሰላማዊ ትግል አፈንግጦ የለየለት ከሃዲና የግብረ-ሽበራ ተዋናይ የሆነው ደርግ 

በወደቀ ማግስት የሽግግር መንግስቱን ረግጦ ከሄደ በኋላ መሆኑ ይታወቃል። የሽግግር 

መንግስቱን ረግጦ ሲወጣም በሀገራችን ህዝቦች ላይ እጅግ አስነዋሪ ጭፍጨፋዎችን 

አከናውኗል። በወቅቱ 10 ሺህ የሚሆን ጦር በመያዝ በሀገራችን ሰላምና መረጋጋት ላይ 

አደጋ ደቅኖ እንደነበር አይዘነጋም። ሆኖም በወቅቱ በነበረው የሽግግር መንግስት ሰራዊት 

ከተመታ በኋላ ማቄን ጨርቄን ሳይል ከህዝቡ ሊነጠል ችሏል። ህዝቡም የሽብር ቡድኑ 

በፈፀማቸው አሳፋሪ ተግባራት ቦታ ሊሰጠው አልፈቀደም።   

ይህ በትጥቅ ትግሉ ወቅት አንድ ወረዳ እንኳን ነፃ ማውጣት ያልቻለ የጠባቦችና የጎጠኞች 

ስብስብ፤ የሽብር ቡድኑ ከጥቂቶች ሆይ ሆይታዎች ውጪ በአብዛኛው ህዝብ ውስጥ  

መሰረት የለውም። ይህም በመሆኑ የዛሬ 10 ዓመት ገደማ መንግሥት አልባ የነበረችውን 

ሶማሊያ እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም የኤርትራ መንግስት ተላላኪ ሆኖ፤ ከሶማሊያ 

አክራሪዎችና ፅንፈኛ ቡድኖች ጋር በማበር ሀገሩን በባንዳነት መልሶ ከጀርባ የመውጋት 

አሳፋሪ ተግባርን ሲያከናውን የነበረ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል ነው።  

በዚህም ሳቢያ፤ በሀገሩ ላይ ከፍተኛ የክህደት ተግባርን የፈፀመ የባንዳዎች ስብስብ ነው። 

በሻዕቢያ መልዕክተኝነት ገቢራዊ ለማድረግ ሲንፈራገጥ የነበረው “ኦነግ”፤ ቆሜለታለሁ 

ከሚለው የውሽት ዓላማው ጋር በፍፁም ከማይጣጣሙ ፀረ ሰላም ኃይሎች ጋር ተቆራኝቶ 

በ“የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” ብሂል ለመሥራትም ሞክሯል— ምንም እንኳን እንደ ጡት 

አባቱ የኤርትራ መንግስት ተስፋው ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንበትም። በእኔ እምነት ይህ 

ነውረኝነትን የተላበሰ ተግባሩም ከኦነግነት ይልቅ ‘የኦሮሞ ህዝብ የማያውቀው ኦሮሞ’ ቢባል 
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የተሻለ ይመስለኛል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ኩሩው፣ የትላንት የአበውንና የእመውን 

ሉዓላዊነት የማስከበር ታሪካቸውን ጠንቅቆ የሚያውቀው የኦሮሞ ህዝብ፤ ለባዕዳን በማደር 

ሀገርን የመሸጥ ጉዳይን እንኳንስ ሊያውቀው ቀርቶ፣ በአፈ-ታሪክነትም ሊሰማው የሚፈቅድ 

አይመስለኝም። እናም እንዲህ ዓይነቱ የባንዳነት ተግባር ለሀገሩ ሉዓላዊነት ቀናዒና 

ከሌሎች የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ድህነትን እየታገለ ባለው 

የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በነውረኝነት የሚፈረጅ ነው። ለዚህም ነው አሸባሪውን ቡድን ‘የኦሮሞ 

ህዝብ የማያውቀው ኦሮሞ’ የምለው። እንዲያውም የቡድኑ ባንዳዊ ተግባር ለይስሙላም 

ቢሆን ቆሜለታለሁ በሚለው የኦሮሞ ህዝብ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ 

በማንኛውም ዓይነት መስፈርት ቅቡልነት ያለው አይደለም።  

ያም ሆኖ ግን የሽብር ቡድኑ ለኋላ ቀሮቹ የግብፅ ተቋማት እንደ አንድ የትርምስ አማራጭ 

ተደርጎ ታይቷል። የግብፅ ተቋማት “ኦነግ”ን እንደ አንድ ትልቅ አቅም ያለው አካል 

በመቁጠር እያከናወኑት ያለው የጣልቃ ገብነት ክንዋኔ፤ ቡድኑ የሀገራችን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወንጀለኛነትና በአሸባሪነት በጥብቅ የሚፈልጉት ከሃዲና ባንዳ ኃይል 

መሆኑን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ‘ለምን?’ ቢሉ፤ የሽብር ቡድኑ ቀደም ባሉት 

ጊዜያት በሀገራችን ውስጥ ንፁሃን ዜጐችን በግፍ በመግደል፣ ትምህርት ቤቶችን 

በማቃጠል፣ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ቦምብ በመወርወር፣ የህዝብና የግለሰብ ተቋማትን 

በማጥቃትና ለማጥቃት በመሞከሩ ምክንያት በአይነ ቁራኛ የሚታይና የሚፈለግ ብሎም 

እዚህ ሀገር ውስጥ ምንም ዓይነት ተቀባይነት የሌለው ስለሆነ ነው።  

እናም በእኔ እምነት ‘በኦነግ ምክንያት ታላቁን የህዳሴ ግድብ አደናቅፋለሁ’ ማለት ትርፉ 

ድካም ብቻ ይመስለኛል—የግብፁ አምባገነን መሪ የነበሩት ሆስኒ ሙባረክም ከ30 ዓመታት 

በላይ ሞክረውት የእጅ አዙር ስልቱ ሊሳላቸው አልቻለምና። ለነገሩ በዚያም ዘመን 

ሙባረክም ቢሆኑ በ“ኦነግ” የእጅ አዙር ጥቃት የሀገራችንን ሰላምና ልማት ለማደናቀፍ 

የሞከሩ ቢመስላቸውም ቅሉ፣ ዳሩ ግን ሀገራችን ላለፋት ዓመታት በአፍሪካ ተደናቂና 

በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ፈጣን ዕድገት በማስመዝገብ ህዝቦቿን በየደረጃው ተጠቃሚ 

ማድረግ ጀመረች እንጂ ከዕድገት ትልሟ አልተስተጓጎለችም። በመሆኑም ሙባረከም ይሁኑ 

ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል ያልሙት የነበረው ሀገራችንን የማዳከም ሴራ፤ በመንግሥታችን 

የሰከነ አመራር ሰጪነት፣ በህዝባችን ንቁ ክትትልና በጀግናው ሠራዊታችን ኃያል ክንድ 

መረቡ ተበጣጥሶ ዕርቃኑን ቀርቷል። በዚህም ምክንያት አሸባሪው የ“ኦነግ” ቡድን ዛሬ 
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የቅሌት ካባውን ተከናንቦ በዳውድ ኢብሳ እየተመራ አስመራና አውሮፖ ውስጥ በሚገኙት 

ቢሮዎቹ ውስጥ ቁጭ ብሎ ልክ እንደ አሁኑ ቃልኪዳን እየተገባለት በዲስኩር አነብናቢነት 

ብቻ ሊገደብ ችሏል። አንዳንዴም እንደ ቅርብ ጊዜው የካይሮው ዓይነት ትዕይንት ‘አለሁ፣ 

አልሞትኩም’ ለማለት ያህል ብቻ ዕድሉን ሲያገኝ በአንድ አዳራሽ ውስጥ ሆኖ የወሬ 

አዳማቂ በመሆን ብቅ ይላል። 

አሸባሪው “ኦነግ” ውጭ ሆኖም ስምምነት የለውም። የሽብር ቡድኑ ውስጣዊ ባህሪ በጐጥ 

የተከፋፈለና በጠባብነት የታጀለ ከመሆኑ ባሻገር፣ በውስጡ ያሉት አመራሮች የራሳቸውን 

ኑሮ ለማደላደል ኤርትራና አውሮፖ ቁጭ ብለው የእገሌ ሃይማኖት፣ ጐሳ፣ ጎጥ፣ መንደር፣ 

ቀበሌ…ወዘተ. እየተባባሉ በብዙሃን ዜጐች ደም በመነገድ ተንደላቀው ለመኖር የሚሹ 

መሆናቸው ይታወቃል። ከህዝብ ተጠቃሚነት ጋር የሚያገናኛቸው ምንም ዓይነት ጉዳይ 

የለም። 

አዎ! የሽብር ቡድኑ ከኦሮሞ ህዝብ ነፃነት፣ መብትና ዕድገት መረጋገጥ ጋር የሚያገናኘው 

ነገር የለም። የኦሮሞ ህዝብ እንደ ማንኛውም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ታግሎ ባመጣው ህገ-መንግስት አማካኝነት የተሟላ ነፃነት አግኝቷል። የግልና የቡድን 

መብቶቹን አስከብሯል። ከአብራኩ በወጡ ልጆቹ ራሱን ያስተዳድራል፤ በራሱ ቋንቋ 

ይማራል፤ ይዳኛል፤ ሀገሪቱ እያስመዘገበችው ካለው ዕድገት በየደረጃው ተጠቃሚ እየሆነ 

ነው። ይህ ዕውነታም የሽብር ቡድኑ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚነግድ የጥቂቶች መጫወቻ 

ካርድ መሆኑን የሚያሳይ ነው።  

እናም “የኦነግ” ዓላማ ከህዝብ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ለዚህም ነው—የሽብር ቡድኑ 

የህዝቦችን ጥቅም ከማረጋገጥ ይልቅ፤ ከባዕዳን ጋር አብሮ ህዝባችን የሁከትና የብጥብጥ 

ሰላባ ለማድረግ እየጣረ ያለው። ለዚህም ነው— ራሱን ልክ እንደ አንድ ተቀባይነት ያለው 

አካል በመቁጠር ካይሮ ላይ የማይሰማውን ቋንቋ በአስተርጓሚነት እየሰማ ሲንቆለጳጰስ 

የነበረው። ለዚህም ነው—እዚህ ሀገር ውስጥ ህዝቡ ከመልካም አስተዳደር ጋር በማያያዝ 

ያነሳቸውን ጥያቄዎች ተከልሎ በአንዳንድ ስራ አጥ ወጣቶች ምክንያት ባለማወቅ 

የተቀሰቀሰውን ሁከት ራሱ ያስነሳው በማስመሰል በካይሮው አዳራሽ ውስጥ ሲያጨበጭብና 

ሲጨበጨብለት ነበረው። እርግጥ እነ ዳውድ ኢብሳ የገንዘብ ማግኛቸው መንገድ በመሆኑ 

ያልሆኑትን ሆነው ለመገኘት ቢጥሩ ምንም አይደንቅም—ይህን ካላደረጉ ከግብፅ መንገስታዊ 

ተቋማት የሚያገኙትን ዳረጎት ሊያገኙ አይችሉም። ዳረጎቱን ካጡ ደግሞ፤ ገንዘብ 



5 
 

መሰብሰቢያ አኮፋዳቸው ይጨረማመትና እንደ ልባቸው ባህር ማዶ ተዝናንተው ሊኖቱ 

አይችሉም። እናም ምናልባትም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተፈጥሮ ጎርፍ አደጋ ቢከሰትና 

የሽብር ቡድኑ አመራሮች ‘እኛ ነን ያደረግነው’ ቢሉ ልንደነቅ አይገባም።  

ያም ሆነ ይህ ግን የሽብር ቡድኑ ከሽግግር መንግሰቱ ጀምሮ በህዝቡ ላይ ሲፈፅማቸው 

በነበሩት ተግባራት ሳቢያ እዚህ ሀገር ውስጥ ህዝባዊ መሠረት የሌለው መሆኑ ነው። አዎ! 

የትኛውም የኦሮሞ ተወላጅ ለ“ኦነግ” አመራሮች የተደላደለ ህይወት እንዲሁም ቡድኑ 

ለተሰለፈለት ባንዳዊ ዓላማ ሲል አብሮት የሚዘልቅ ኃይል የለም። ይህ በመሆኑም ባለፉት 

ጊዜያት በተለያዩ ሀገራት ስራ ፍለጋ የተሰማሩ ዜጐችን “ውጭ ሀገር ወስደን ስራ 

እናስገባችኋለን” በማለት እየደለለ ወደ ኤርትራ ማሰማራትን እያሰለጠነ ለሽብር ተግባሩ 

ሲጠቀምባቸው ተመልክተናል። ሆኖም እነዚህ ዜጎች ወትሮም ቢሆን የግብረ-ሽበራ 

ተግባሩን አምነውበት ያልገቡበት በመሆኑ ሊፈፅሙለት አልቻሉም፤ አይችሉምም። 

የ“ኦነግ”ን የሽብር ተልዕኮ በግዳጅ ከተቀበሉ በኋላ እዚህ ሀገር ውስጥ ሲገቡ በቀጥታ 

እጃቸውን ለፀጥታ ኃይሎች ይሰጣሉ፤ አንዳንዶቹም የተላኩትን መልዕክት ሳደርሱ መንገድ 

ላይ ይያዛሉ። በቃ! የአሸባሪው ቡድን የሀገር ውስጥ ትግል መቋጫ ይኸውና ይኸው ብቻ 

ነው—በ“ላም አለኝ በሰማይ፣ ወተቷንም አላይ” ዓይነት ስሌት የሚመራ ከንቱ 

መፍጨርጨር።  

እናም በኋላ ቀሮቹ የግብፅ መንግስት ተቋማት ካይሮ ውስጥ ቃልኪዳን ሲገባለትና 

ሲንቆለጳጰስ የነበረው አሸባሪው “ኦነግ” የሀገር ውስጥ ማንነቱ ይህን ይመስላል። የህዳሴውን 

ግድብ ለማደናቀፍ ከሰይጣንም ጋር ቢሆን ለመስራት ፍላጎት ያላቸው የሚመስሉት እነዚህ 

የግብፅ መንግስት ተቋማት የሚያተርፉት ነገር የሚኖር አይመስለኝም። በእኔ እምነት 

የግብፆቹ ተቋማት “ጅብ የማያውቁት ሀገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኝ አለ” እንደሚባለው 

ዓይነት በሌለ ማንነቱ የሚንቆለጳጰሰው የእነርሱ “ኦነግ” ያከስራቸዋል እንጂ 

አያተርፍላቸውም። አዎ! ግብፆች የሚተርፋቸው ነገር ቢኖር፤ በቴሌቪዥን መስኮት ባየነው 

የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ተከፍሎት የተሰበሰበውን ጥቂት የቡድኑን ጀሌ ከአስመራ ወደ 

ካይሮ ለማጓጓዝና የእነ ዳውድ ኢብሳን ኮሮጆ ለመሙላት የሚያወጡት የገንዘብ ወጪ ብቻ 

ነው። 

 


