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ደረቅ  ወንጀለኛን  የድርጅታችን አባል ነው 

 ባይ አይናውጣ ወጎች 

ዮናስ 02-24-16 

አይን አውጣ ማለቴ ከዘይቤ አንፃር እንጂ ሌላ አይደለም፤ ፍጥጥ ያለ ውሸትም ሆነ ድርቅ 

ያለ ክህደት ከድፍረትም የዘለለ ተግባር መሆኑን ለማሳየት ፈልጌ ነው፡፡ 

የጋዜጠኝነትን ካባ ደርባ የሠነበተችው የ“VOA”ዋ ጃለኔ ከኢትዮጵያ መንግስት ቃል 

አቀባይ ጋር ያደረገችው ቃል ምልልስ እንበለው እንጂ ለወጉ ሙግት የዚህ ጽሁፍ መነሻ 

ነው፤ በተለይም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጥያቄዎቿ፡፡ ያው መነሻው ለስም እንኳ ልክ 

እንደቀደመው “ማስተር ፕላን” የሚል ሽፋን እንኳ የሌለው እና በምእራብ አርሲ ዞን 

በሚገኙ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከሠሞኑ የተፈጠረው ግጭት ነው፡፡ ለዚሁ ግጭት 

የመነሻ ምክንያት እንኳን እንደመግቢያ ያላብራራችልን ጃለኔ የመጀመሪያዎቹ ሁለት 

ጥያቄዎቿ የተቃዋሚዎችን ስሞታ የተመለከተ ነው፡፡ ይኸውም የኦሮሞ ህዝብ በአንድ 

ኦህዴድ ብቻ የተወከለ ነው፡፡ ከዚህ በላይ በሆኑ ፓርቲዎች ሊወከል ሲገባውም 

ዴሞክራሲያዊ ነኝ በሚለው ገዢ ፓርቲ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ከፊሉ ፈራርሷል፤ 

ገሚሱም ተከፋፍሏል የሚለውን የኤፌኮ ስምታና፤ በዚሁ ግርግርም ኤፌኮ አባሎቹ እና 

አመራሮቹም ታስረውበታል፤ ተደብድበዋልም የሚል ስሞታ ነው፡፡ 

ለዚህ ጥያቄ በሉት ሙግት ተጠያቂው አካል የሠጡትን ምላሽ ከማስቀደማችን በፊት 

በኦሮሞ ህዝብ ስም ከሚምሉትና ስለ ሠሞነኛ ግርግርም አጥበቀው የሚከራከሩት እና 

ግርግሩን ስለ ኦሮሞ ህዝብ ነፃነት የሚደረግ ትግል እንደሆነ አድርገው አለን አለን ከሚሉቱ 

ግንባር ቀደም የሆነው ኦነግ መሪ አቶ ሌንጮ ለታ፤ እዚያውና በዚያው ሠዓት ከጃለኔ 

ቀጥሎ የቪኦኤው የአማርኛ አገልግሎት ጋር ካደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ ወስደን ጥቂቱን 

ብናየው  ትክክለኛውን አጀንዳና እውነታ መረዳት ያስችለናል፡፡ 

በኦሮሞ ህዝብ ስም ወይም የኦሮሞን ብሄረሠብ እንወክላለን የምትሉ ፓርቲዎች በሙሉ 

በገዢው ፓርቲ ዘንድ እየደረሠ ያለው በደልና መከራ በሁሉም ላይ ሆኖ ባለበት ሁኔታ 

ስለኦሮሞ ህዝብ እያወራችሁ፤ እንዳልተበደለ የምትቆጥሩትን የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ ጋራ 
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ትግል ስትጠሩ እንዴት ተቀባይነትስ ይኖራችኋል? ኢትዮጵያዊ አይደለንም የሚል ጽንፍ 

የያዙ የኦሮሞ ፓርቲዎችም አሉና እንኳንስ ሌላውን በኦሮሞ ህዝብ ስም እንኳ 

የሚንቀሣቀሱን እንኳ እንዴት ማሠባሠብ ትችላላችሁ? የሚል ይዘት ያለው ጥያቄ 

ጋዜጠኛው ለአቶ ሌንጮ ያቀርብላቸዋል። አቶ ሌንጮም አሉ፤ በእርግጥም በደሉና 

ጭቆናው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡፡ እኛም ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የቆምነው፤ ጋዜጠኛው 

አቋረጠ፤ መግለጫዎቻችሁን ጨምሮ ቃለ ምልልሶቻችሁ እና ጽሁፎቻችሁ ላይ ሁሉ 

የኦሮሞ ህዝብ እያላችሁ አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማለታችሁ እኮ ነው 

ጉራማይሌው፡፡ 

እዚሁ ጋር ልብ እንለው ዘንድ የሚያስፈልገው የቪኦኤዋ ጃለኔ ከኦህዴድ ውጪ በኦሮሞ 

ህዝብ ስም የሚንቀሣቀሠው ፓርቲ አንድ እና እርሱም ኤፌኮ ብቻ መሆኑን የተመለከተ 

ሲሆን የቪኦኤው እና የአቶ ሌንጮ ጠያቂ ደግሞ በኦሮሞ ስም የሚንቀሣቀሱ በርካታ 

ፓርቲዎች ሲል መግለፁ ነው፡፡ 

አቶ ሌንጮ ቀጠሉ፤ በእርግጥም በርካታ በኦሮሞ ስም የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች የተለያየ 

ፓለቲካዊ አመለካከት እንዳላቸው ብናውቅም አሁን ግን ወደ አንድነት መምጣት 

የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ሲሉ አንድም የጃለኔን  የአንድ ፓርቲ ውክልና ሙግት ውሸት 

አድርገዋል፤ ሁለትም ልዩነታቸውም የሠፋ መሆኑን መስክረዋል፡፡ እዚህ ጋር ልብ 

የምንለው ነገር ቢኖር ጋዜጠኛዋ ለአቶ ሌንጮ  ያቀረበችው ጥያቄ በእርግጥም ጀርባው 

ሌላ መሆኑን የሚያሳብቅ ነው፡፡  

እንዲህ አለ ጋዜጠኛው፤ ምናልባት እንዳላችሁት ተሣክቶ ይህ ስርዓት ቢወድቅ ምን 

ይመጣል? እንዴትስ አይነት መንግስት ይኖር ይሆን? የሚለው ነው ህዝቡን የሚያሳስበው። 

አቶ ሌንጮም አሉ ኢህአዴግን ጨምሮ ከሁሉም ጋር ምክክር ይደረግና ሁሉም 

የተካተተበት መንግስት እናቋቁማለን፡፡ ጋዜጠኛው ይዞ ወደ ምንፈልገው እና እውነታው 

አመጣቸው፡፡ ኢህአዴግ አስካፍንጫው የታጠቀ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ነው እያላችሁ 

እንደገና ከእርሱ ጋር እንመክራለን ማለት እንዴት ነው? ከኢህአዴግ ጋር መስራት 

የሚያሰችል እድል አለ ብላችሁ ታምናላችሁ እንዴ?  
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አቶ ሌንጮም አሉ፤ ከኢህአዴግ ጋር መስራት አይቻለም፤ ምክክርም አያስፈልገንም፡፡ 

ጋዜጠኛው በቃኝ ቻዎ ብሎ ተሠናበታቸውና የጐደለውን እንድንሞላ ፈቀደልን፡፡ እስኪ 

የጐደለውን መጀመሪያ አቶ ጌታቸው ለጃለኔ ይሙሉላት፡፡ 

ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ የማይወክሉትን ፓርቲዎች ይቅርና ኦህዴድም ውስጥ የሚገኙ አባላቱ 

ሠዎች ናቸውና አንድ አይነት አስተሣሠብ ሊኖራቸው እንደማይችል ኦህዴድ መገንዘብ 

የማይከብደው፣ ከተፈጥሮአዊ የሠው ልጅ እሣቤም ጋር የማይጋጭ ድርጅት ነው፡፡ ኤፌኮን 

ጨምሮ ከ1ዐ ያላነሱ ድርጅቶች እንኳ በኦሮሞ ህዝብ ስም በሃገር ውስጥ የሚንቀሣቀሱ 

መሆኑን የገለጹት አቶ ጌታቸው ኤፌኮን ጨምሮ ሌሎቹም ውስጥ በሠላማዊ መንገድ 

ስለአላማቸው የሚንቀሣቀሱ ግለሠቦች የመኖራቸውን ያህል ከህግ ውጪ የሚንቀሣቀሱ 

ሃይሎችም አሉ ሲሉ ይሞሉላትና ስለ ኤፌኮ ስሞታም ላነሣችው ሙግት ኤፌኮ እኮ 

ከግርግር በኋላ አባሎቼና አመራሩ ታስረውብኛል ይበል እንጂ፤ ማን ተብሎ ሲጠየቅ 

የአባቱን ስም እንኳ የማያውቀውን ግለሠብ ነው የማእከላዊ ኮሚቴ አባሌ ነው ያለን፡፡ 

የማእከላዊ ኮሚቴ አባሉን የአባት ስም የማያውቅ ፓርቲ ደግሞ ስለምን ተቋቋመ? ሲሉ 

አቶ ሌንጮ እንዳሉት ጀርባው የአቋራጭ ስልጣን ጥማት ብቻ ነው የሚሆነው፡፡  እሺ 

የአባት ስም ይቅር “ሊከፋፍሉን ነው” ብሎ ነገርንስ ምን አመጣው?፡፡ በአቶ ጌታቸው 

መግለጫ የሚከፋፈል ፓርቲና አባልስ እንዴት ነው (እውነት ቢሆን እንኳ) ስለ ኦሮሞ 

ህዝብ ተጠሪ መሆን የሚቻለው? ጃለኔ ያላሰተዋለችው እና መጠየቅም እንኳ ቢኖርባት 

ኤፌኮን እራሱን እናንተ በአንድ መግለጫ የምትከፋፈሉት በእርግጥም ጽናትና ዓላማ 

ሳትይዙ፣ በነሲብ የተሠባሠባችሁ ናችሁ ወይ? በማለት በነበር፡፡ 

ሌላው የጃለኔ ጥያቄ፣ ግን ደግሞ ከጋዜጠኝነቷም ባሻገር ጽንፈኛነቷን የሚያረጋግጡልን፤ 

የጋዜጠኛነት መሠረታዊ እውቀት እንደሆኑ የሚታወቁ ጉዳዮችን በጥያቄ መልክ ማቅረቧ 

ነው፡፡ 

እኚህም ማስተር ፕላኑ ከቀረ ስለምን የታሠሩ ሠዎች አይፈቱም፤ የሚለውና የፌደራል 

ሠራዊት ከኦሮሚያ ስለምን አይወጣም? የሚሉት ናቸው፡፡ 

በእርግጥም ፕላኑን በተመለከተ ኦህዴድ በመግለጫው በቂ ምላሽ ቢሠጥም ፕላኑ ሠበብ 

እንደነበር መዘንጋት ተገቢ አይደለም፡፡ ኦህዴድም ሆነ የፌደራሉ መንግስት በቅንነት 
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ማስተር ፕላኑ ጥቅማችንን የሚጐዳ ነው ብሎ ያቀረበውን እና የመልካም አስተዳደር 

ጥያቄዎችን ያነሳውን  አካል የሚፈታ መሆኑም ተመልክቷል፡፡ 

ነገር ግን ማስተር ፕላኑ ቀረ ተብሎ በማስተር ፕላኑ ሠበብ ንብረት ያወደሙ፣ ለሠው 

ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑና ኢንቨስትመንት ያፈረሱ ሃይሎችን በጥፋታቸው ልክ 

የሚቀጡበትን ህጋዊ አግባብ መደገፍ ሲገባ በጅምላ ለምን አይፈቱም? ብሎ ነገር አንድም 

ሙያን ለስርአት አልበኝነት አሣልፎ መስጠት ነው፡፡ ሁለትም፣ አስቀድሞም ማስተር ፕላኑ 

ሽፋን እንጂ ጀርባው ሌላ እንደሆነ የሚያመላክት ነው፡፡ ከሙያ አኳያ ብቻ እንኳ ካየነው 

ቀሽምነትና የእውቀት ማነስ ነው፡፡ 

ሁለተኛውም ተመሣሣይ ነው፤ ለምሳሌ፣ ኤርትራ ወይ ሱማሌ ጠብ ቢጭሩ ጊዜ የትርግራይ 

ፖሊስ አልያም የጅጅጋው ብቻ እንጂ ፌደራሉ አይመለከተውም እንደማለት እኮ ነው፡፡ 

መከላከያና ፌደራል እንደስማቸው የሃገሪቱ አጠቃላይ ናቸው፡፡ በየቦታው ተልእኳቸውን 

ሊወጡ የሚችሉባቸው የህግና የመርህ ስርአትም ተበጅቶላቸው መሆኑ በህገ መንግስቱ 

በግልጽ ተመልክቷል፡፡ የኦሮሚያ ፖሊስ ከአቅሙ በላይ በሆነ ጊዜ በሚያቀርበው ጥያቄና 

የህግ ስርዓት የፌደራሉ መንግስትና የመከላከያው ሃይል የሚገቡበት ስልጣንና ተግባር 

በህግ የተሠጣቸው ነው፡፡ ከዚህ ውጪ መከላከያና የፌደራል ፖሊስ ይውጡልን ብሎ ነገር 

ኦሮሚያ የፌደራል ስርዓቱ አንድ አካል መሆኑን መካድና ሌላ አላማ ያነገበ ብቻ ነው 

የሚሆነው፡፡ የጃለኔና   የነኦፌኮ  የሆነው ይህ አስተሣሠብ መያያዝ ካለበትም አቶ 

ሌንጮን በሞገተው ጋዜጠኛ ልክ ሌላው ሁሉ ሽፋን ሆኖ የኦሮሞ ህዝብ የሚለው 

ጽንፈኛነትና ጥበት የተጠናወተው አመራርና ፓርቲ ብቻ ነው የሚሆነው፡፡ 

ስለሆነም፣ እንዲህ የተምታታ አንደኛው ሌላ፤ ሌላኛው ሌላ ጽንፍ ይዘው የሚያወሩ 

በመሆናቸው ነው ለምእራብ አርሲ አንዳች እንኳ ፈር ያለው ጥያቄ ሳያቀርቡ የተለያዩት፡፡  

የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ በታሪክም በባህሉም ወግና እሴቱ እንዲህ አይነት  ቅጥ ያጣ ስርዓት 

የሌለው ነውና፤ ጉዳትም ገጠመው ደስታ በጋራ ደስታውን መግለጹና ጉዳቱንም በጋራ 

የሚከላከል እንጂ የሌላው ብሄር ፀጥታ አስከባሪ ወግድልኝ የማል አቋምና እምነት የሌለው 

አስተዋይ ህዝብ ነው፡፡ 



5 

 

ስለሆነም ይህ የታጠቀን ሃይል ጨምሮ በተለያየ መልክ ይህን ሃይል የሚደግፉቱ ሁሉ 

ለሌሎቹ ብሔረሠቦች ቅንጣት ታህል አክብሮት የሌላቸው መሆኑ ከላይ በተመለከተው 

መልኩ ተረጋግጧልና ሚሊዮን ጊዜ ስለ ኦሮሞ ህዝብ ቢዘምሩ የኦሮሞን ህዝብ ሊወክሉ 

የማይችሉት፡፡ እስረኛ ብቻ በማሣደድ አባሌ ነው ሲሉ ቀልብ ለመግዛት የሚሹ ግን ደግሞ 

የማይሆንላቸው የ“እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” ስብስቦች ናቸው፡፡ 

 

 


