
የአቶ ሌንጮ ለታ የነቀዘ የኦነግ ፖለቲካ በፀረ_- ኢትዮጵያ 

ሕዝብ ሽፍጥና ተንኮል አቋም። 

                                                             ከቀመሩ ደሳለኝ 

ሌንጮ ለታ እየተባለ የሚጠራው የኦነግ ግልብጥ ኦደፍ  ዩሃንስ ለታ የነቀዘ የዘር ፖለቲካውን በፀረ- ኢትዮጵያ አቋሙ 

ከወያኔ ጋር በመደራደር የተሰማማና የሕዝብን ትግል የሚያዳፍን የህውሓት ቅጥረኛ ባንዳ ሰው መሆኑን ይገልጻል። 

ይህ ሰው የፖለቲካ ክላውት ወይም ወታደራዊ ጉልበትና አቅም የሌለው በግንቦት 7 በብርሃኑ ነጋና በኢሳት እየታጀበ 

በየአደባባዮ የሚቀደድና ያሻውን የሚደነፋ ችግር ፈጣሪ መሰሪ ልግመኛ ዶማጐግ ነው። ፖለቲካው  ችሎታ ቀርቶ አርቆ 

ማሰብና አስተዋይነት የሚጎለው ኖርዊ ተቀምጦ በአቲካላ የደነዘዘ አእምሮ የሚመራ ከሃዲና ተራ ሰው ነው። 

ሌንጮ ለታ ኦሮሞ ኦሮሞ ይላል እንጂ እድሜ ልኩን ሲምልና ሲያገለግል የኖረውና ያለው ለህውሃትና ለኢሳያስ በመገዘት 

አብሮ የኖረ ፣ ኢትዮጵያና ሕዝቧን በማጣላት በተለይ የአማራውን ኅብረተሰብ ያሰፈጀና የገደለ ወንጀለኛ ሰው ነው።

የኖረውና ያገለገለው ይበልጡን ወያኔና ሻቢያን ሲሆን፤ ድካሙ አልባረክለት ብሎ ሥልጣንና ኑሮ ከሽፎበት በፍረሃትና 

በውርደት ኖርዊ አድፍጦ ይኖር ነበር። ሰሞኑን ተንኮሉና ፀረ- ኢትዮጵዊነቱ አገርሽቶበት ወያኔ ወያኔ እያለ ኢትዮጵያዊነትን 

ሲያናንቅ ይሰማል። 

አሁን የኢትዮጵያ ሕዝብ አመፅ፣ ወያኔና ዘረኛ ሥርዓቱን ሊጠራርግ እንደ እሳተ -ገሞራ የተቀጣጠው የህዝብ ትግል ለወያኔና 

ለነሌንጮ ለታ ከፍተኛ ስጋት ስለሆነባቸው በኢትዮጵዊነት ለሁሉም ብሄረሰቦች አሳቢ መስሎ በመቅረብ “ ለሁሉም 

ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ፍትህ፣ ነፃነት፣እኩልነትና የዴሞክራሲ መብት መከበር መታገል በህዝብ መሀል በመገኘት ወዘተ “ 

በሚል ሸፋን ከ26 ዓመት በኃላ የሌንጮ ቅብጥር ወያኔ-አድን፣ክልል -ጠብቅ የኦሮሞ ዴሞክራሲዊ ግንባር የሽፍጥና የለበጣ 

አቋሙን በዚህ ስውር አጀንዳ ከወያኔ ጋር ተስማምቶ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ውሳኔውን ይፋ አድርጓል። 

ልብ በል የኢትዮጵያ ሕዝብ ! ! ! 

የእነ ሌንጮ የኦሮሞ ዴሞክራሲዊ ግንባር በተንኮታንኮተው ኦነግ መቃብር ላይ ያቆጠቆጠ፣የወያኔ- ኦነግን የብሄር ዘረኝነትን 

ራእይ የሚንከባከብ ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያዊነትንና አረንጓዴ-ቢጫ- ቀይ ሰንደቅ ዓላማን ከሦሥት ሺ-ዓመታት በላይ አብሮና 

ተባብሮ የኖረውን ህዝብ በግድና ኢምፓየራዊ ሥርዓት አድርጐ የሚከስ መሰሪና ስውር ሲሆን ማኒፌስቶው በሚገባ ሲጤን 

ደግሞ ወያኔ ትክክልና ጥሩ ሰርቷል፣ ሕገ-መንግሥቱን እቀበላለን፣ የሚያስፈልግው የፌደራል ሥርዓቱን አተገባበር አርመን 

ክልሎችንና የዘር ልዩነቶችን ጠብቀን የራሳችንን ዕድል በራሳችን መወሰን ተገቢ ነው ይልና አቶ ሌንጮ ከወያኔ ጋር አብረን 

እንስራና ህብረ- ብሔራዊ ፌደሬሽን እውን እናድርግ በማለት የማይሞት ፍላጎቱን በየቦታው ሲቀድና ተከታዮቹን 

እያስጨበጨበ ጥሪ እያቀረበ ነው። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ደግሞ ወያኔን ከነሥርዓቱ መገርሰስ፣ ሕገ-መንግሥቱን ማፍረስ፣ የዘር ክልሎችን ማጥፋት፣ 

ተገንጣይ ባንዳዎችን ማውደም፣ አገርን ማዳን፣የሕዝብና የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ   ወዘተ ነው።ስለዚህ የሌንጮ ለታ 

የለበጣና የቀነቀነ ፖሊቲካው ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሳቢ መሰሎ ወያኔና ዘረኛ ሥርዓቱን ከህዝብ አመፅ ለማዳን በወሰደው 

ሴረኛ አቌሙ እርሱና የመሰረተው የኦሮሞ ዴሞክራሲዊ ግንባር በዐውሎ ነፋስ ፊት እንደቆመ ገለባ መሆናቸውን መረዳት 

አለበት። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ አመፅ ያሸንፋል ! ! !   ምንጊዜም ኢትዮጵያ ! ! ! 

 


