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“እምቢ አልደነዝዝም!” (ለግ7/ኦነግ/ኦህነግ) 
 

ያሬድ አይቼህ  
 

እውነተኛ ታሪክ ነው። ሰውየው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ነው ፡ አውሮፓ ይኖራል። አንድ ቀን በጣም 

ይታመምና በአንቡላንስ ሆስፒታል ይወሰዳል። ሃኪሞች የዚህ ወገናችን ህመሙ የጠና መሆኑን ስለደረሱበት 

በአስቸኳይ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ወሰዱት።  

ሀኪም ለቀዶ ጥገና የሚያስፈልገውን ማደንዘዣ ለዚህ ወገናችን መስጠት ጀመረ። ሀኪም በሽተኛ 

ይደነዝዛል ብሎ ቢጠብቅ ፡ ቢጠብቅ ፡ ቢጠብቅ … በሽተኛ ቁልጭ ፡ ቁልጭ ይላል። ሀኪም ግራ ገባው!  

ከብዙ ግር ግር በኋላ በመጨረሻ በአስተርጓሚ እርዳታ ምክንያቱ ተደረሰበት፦ ለካስ ስደተኛው ወንድማችን 

አውሮፓ ሲገባ እድሜውን በጣም ቀንሶ ኖሯል። ሀኪሙ ይሰጠው የነበረው ለወጣት የሚሆን የማደንዘዣ 

መጠን ነበር። እውነተኛ እድሜው ከታወቀ በኋላ ያ ወገናችን ትክክለኛው የማደንዘዣ መጠን ተሰቶት 

በደንብ ደነዘዘ ፤ ቀዶ ጥገናው ተሳካ ፤ ጤንነቱም ተሻሻለ። 

ግንቦት 7 ፡ ኦነግ (OLF) እና ኦህነግ (ONLF) ላለፉት ጥቂት ወራት ውይይት ላይ እንደሆኑ 

ተናግረዋል። ውይይት መልካም ነው። በተለያዩ ከተሞች እስካሁን ከዲያስፓራ ማህበረሰብ ጋር ያደረጉትን 

ውይይቶች ተከታትያለሁ። ምናልባት ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ የውይይታቸው መሰረታዊ ነጥብ 

ያድጋል ይሻሻላል የሚል ግምት ነበረኝ። እንኳንስ ሊያድግ እና ሊዳብር ፡ የኦነግ እና የኦህነግ አላማ ያው 

መገንጠል እንደሆነ ነው የቀጠለው። ለመሆኑ ግንቦት 7 ከነዚህ ወገኖቻችን ጋር የሚያደርገው ውይይት 

ዲያስፖራውን ቀስ በቀስ ለማደንዘዝ ብሎ ነውን? ከሆነ የእኔ መልስ “እምቢ አልደነዝዝም!” ነው። 

የኦነግ ፡ የኦህነግንም ሆነ የግንቦት7ን ደጋፊዎች አከብራቸዋለሁ ፤ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

እወዳቸዋለሁ። ኦነግን ግን የማየው እንደ ፋራ ድርጅት ነው። ይህን ስል በስደብ መልኩ ማለቴ አይደለም። 

የኦነግ የአደባባይ ገፅታ (public image) በጣም ፋራ የሆነ ድርጅት መሆኑን ለመመልከት አቶ ሌንጮ ለታ 
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ኢህአዴግ የቀረው 1 ደቂቃ? 

በኢሳት ቲቪ1 ላይ አንድ ጊዜ በእንግሊዝኛ በሰጡት ቃለምልልስ ላይ በቀላሉ መመልከት ይቻላል ፤ 

ጋዜጠኛው በአማርኛ ይጠይቃቸዋል እሳቸው በእንግሊዝኛ ይመልሳሉ። (አቶ ሌንጮ አማርኛ አቀላጥፈው 

መናገር ይችላሉ።) እንዲሁም ከዚህ ቃለ ምልልስና ከሌሎችም የኦነግ ደጋፊዎች እንደተረዳሁት ከሆነ የኦነግ 

ትግሉ ከአፄ ምንሊክ ጋር ይመስላል።  

አፄ ምኒሊክ ጋር እንዴት መታገል ይቻላል? ሞተዋል እኮ! በስትሮክ (stroke) ነው የሞቱን የሚል 

ፅሁፍ አንብቤያለሁ። ኦነግ ግን የአፄ ምንሊክ ነገር ነው ሚያንገበግበው ። ይህ ዝንባሌው ስለፖለቲካ 

መሰረታዊ ምንነት አያቅም ወይ የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ እንዲነሳብኝ አድርጓል። ፖለቲካ ስለ አሁን ፡ 

ወደፊት እና ስለ ጥቅም ነው። አፄ ምንሊክ ጋር የሚታገል ድርጅት አሁን ያለውን የአገራችንን የፖለቲካና 

የኢኮኖሚ ተግዳሮቶችን (challenges) መጋፈጥ የሚችል ድርጅት መሆኑ አጠያያቂ ነው።  

በተጨማሪ ፡ ኦነግ የፖለቲካ ትግል ስልቱ መራቀቅ (sophistication) የሚጎለው ሆኖ የሰማኛል። 

ለምሳሌ የኦነግ አንዳነድ አባሎቹ ኦሮሞ ላልሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰላምታ መንፈጋቸው በጣም 

ያስገርመኛል። ምን አይነት ትግል መሆኑ ነው? ሰውን ሰላም ባለማለት ምን ለማግኘት ነው? ያውም እኮ 

ዲያስፖራ ነው የምንኖረው ፡ ኦሮሚያ ያለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እባካችሁ ፡ የኦነግ አባላት ፡ ይህን 

አይነት ድርጊታችሁን አስቡበት ፡ ፋይዳ የለውም። እንዲሁም አማርኛ እያወቃችሁ በእንግሊዝኛ ሰላም 

የምትሉ ኦነጎች እንዳላችሁ ገጥሞኝ ያቃል ፤ አማርኛ እያወቁ አልናገርም ማለት ፋራነት ነው። 

ኢህአዴግም በጣም ፋራ መሆኑ ግልጽ ነው ብዩ እገምታለሁ። በሰሜን አፍሪካ የሆነውን እያየ ፤ 

የዋጋ ግሽበት 39.2% መድረሱን እያየ ፤ የምግብ ዋጋ መናር ወደ 50% 

መድረሱን እያየ ኢህአዴግ አውቆ ደንዝዟል። ኢህአዴግ ለራሱ 

እንደሚመቸው በሚቀርጸው ህግና ፡ ጠባብ የፓለቲካ ምህዳር ውስጥ 

በትዕግስት ከሚሰሩት ተቃዋሚዎች ጋር ወደ ውይይት ካልመጣ ፋራነቱ ያጠፋዋል።  

�   
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1. http://www.youtube.com/watch?v=fUpRMMhS21M 
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