ማድመጥ ያልቻለ Aድማጭ ያጣል
(የዶር ጌታቸው በጋሻውን ጽሁፍና ፓል ቶክ ውይይት Aስመልክቶ)

በAሉላ (alulla2@yahoo.com)

“Oነግ ተገንጥዬ ነፃ Oሮሚያ Aቋቁማለሁ የሚል official Aቋም መኖሩን Aላውቅም።” ዶር ጌታቸው በጋሻው።

ሰላም ውድ Aንባቢያን ወገኖቼ፡
ዶር ጌታቸው በጋሻው በነሐሴ 7 ቀን 2003 ዓ.ም. (August 12, 2011) “የIትዮጵያ
Aንድነት ጥያቄ፤ ከOነግና ሌሎች የዘር ድርጅቶች ጋር መነጋገር መተባበር ለምን
ያስፈልጋል?” በሚል ርEስ ለንባብ ያቀረቡትን ጽሁፍና በቀጣይነትም Eሁድ ነሐሴ 9 ቀን
2003 ዓ.ም. (August 14, 2011) በራስ Aሉላ Aባ ነጋ የፓል ቶክ መወያያ መድረክ
በመቅረብ በጽሁፋቸውና የወቅቱን የግንቦት 7፡ Oነግና Oብነግ የጋራ ትብብር Aስመልክቶ
ለቀረበላቸው በርካታ ጥያቄ ከሰጡት ምላሽ መሠረታዊውንና መታየት ይገባዋል የምለውን
Aወዛጋቢ ነጥብ ለማቅረብ Eሞክራለሁ (Aባሪውን ገጽ 8 ይመልከቱ)።
ዶር ጌታቸው በጋሻው በጽሁፋቸው መደምደሚያ ላይ “ይህንን የጋራ ጥረት በክፉ ዓይን
Eየተመለከታችሁ ያላችሁት Aሉታዊ ኃይሎች፤ የባቡሩን ሀዲድ ለመጠምዘዝ ከመሞከር
ባቡሩ ላይ ለመሳፈር ሞክሩ፤ ቀይዶ የያዛችሁ ችግር የሚፈቅድላችሁ ከሆናችሁ።…”
በሚለው መደምደሚያቸው የተለየ ሀሳብ ማድመጥ ባይፈልጉም ለህዝብና ለምዬ Iትዮጵያ
ስል ብEሬን ላነሳ ተገድጃለሁ። በሀገር Eልውና ላይ ያንዣበበ Aነጋጋሪ ሁኔታ Eንደ ሀሳብ
ልዩነት ከታየም፡ ሌሎች የሚሰነዝሩትን ሀሳብ Eንደማከብር ሁላ የEኔንም “Iትዮጵያችን
Aንድነቷን ጠብቃ የሰው ልጅ ያልተገደበ መብት የተከበረባትና ሀገር የሁሉም ልጆቿ ትሆን
ዘንድ” ከAለኝ ጽኑ ፍላጎት Aንጻር የማቀርበውን Eንደ ሀሳብ ትቀበሉት ዘንድ መልካም ነው
Eላለሁ። በተጨማሪም Aንዱም በመደገፍ ሌላውም በመቃወም የሚጽፈውን ብዙ Aንባቢ
Aለውና የተነሳው ጉዳይ፡ የሚነሱ ጥያቄዎች፡ በግልጽ Eንዲታዩና ሌላውም ከሁሉም Aቅጣጫ
የሚቀርቡትን Aብላልቶና Aገናዝቦ “ምን መደረግ Aለበት?” ለሚለው ምላሽ የሚሰጥበት ጊዜ
Eያመለጠ በመሆኑ Eንደርስበት ዘንዳ ያበረታታል ያነቃቃል ብዬ ተስፋ Aደርጋለሁኝ።
“… ያለው ሀዲድ Aንድና Aንድ ብቻ ነው፤…” በሚለው የዶር ጌታቸው መደምደሚያ ሌላ
Aትተንፍሱ፡ Aትናገሩ፡ Aትጻፉ Eጅጉን ያሳዝናል ያስተዛዝባል። Eኛ ደግሞ ዓይናችሁን
ጨፍኑ ላሞኛችሁ፡ ከኔ በቀር ሌላ Aትመኑ ሂደታቸውን Eየተስተዋለ የማለት የዜግነት
ግዴታችን የሚሆነው የተምታታ መልEክታቸውን ጠርጥሮ ማውጣት ጠቀሜታ Aለውና Eስቲ
ትንሽ ልበል።
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በሀገራችን Iትዮጵያ በቀጣይነት ከወያኔ ውድቀት በኋላ የህዝብንና የሀገርን ኃላፊነት
ለመሸከም በትግል ላይ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በሞላ: የተለያዩ የሀሳብ ልዩነቶችን በቀና
መንፈስ በትግል ላይ Eያሉ ማንሸራሸር ካልቻሉና Eኔ የያዝኩት ባቡር ብቻ ከሆነ ነገሩ
“ፈጣን ነው ባቡሩ…ባ…ቡ..ሩ…ፈጣን ነው ባ…ቡ…ሩ…” ከተዘፈነለት የደርግ “ዴሞክራሲ”
የተሻለ Aማራጭ ማምጣታቸው ያጠራጥራል።
ዶር ጌታቸው በጋሻው በነሐሴ 9 ቀን 2003 ዓ.ም. በራስ Aሉላ Aባ ነጋ የመወያያ ፓል ቶክ
ክፍል ቀርበው የቀረበላቸውን ጥያቄና የሰጡትን ምላሽ Aንተርሶ የታዘብኩትንና ሌላውም
ወገን ማድመጥ Aለበት በማለት ከድምጽ ቅጂው የተወሰደውን ቅንጣቢ፡ በጽሁፍ ጭምር
Aያይዤ Aቅርቤሃለሁ።
ዶር ጌታቸው፡ “Eኔ፤ በOነግ ውስጥ ብዙ የሚያበረታቱ ለውጦችና Eድገቶች ይታየኛል።
Aዲስ Aመለካከት፤ Aዲስ ራEይ፤ Aዲስ ኃይል Aሰላለፍ Eየመጣ መሆኑን Eሰማለሁ፤
Aያለሁ። የOሮሞን ጥያቄ ዴሞክራሲያዊ በሆነች Iትዮጵያ ውስጥ ለመፍታት ይቻላል የሚል
Aመለካከት Eየሰፋና Eያደገ መጥቷል።…” የIትዮጵያ Aንድነት ጥያቄ ገጽ 8
ዶር ጌታቸው Aለ የሚሉት ለውጥ፡ Aመለካከት፡ ራEይ Oነግ ለAባላቱም ሆነ ለIትዮጵያ
ሕዝብ መግለጽ ምን Aቃተው? Eሳቸው Aለ የሚሉት ለውጥና Eድገት ለምን ለሌሎቻችን
Aልታይ Aለ? ወይስ ለውጥ ያሉት ይሄን ከሆነ Eስቲ በOገስት 06, 2011 Oነግ ለተባበሩት
መንግስታት ዋና ጽ/ቤት ከጻፈው ልግለጽ
“…the OLF is legitimate organization leading the Oromo people’s national
struggle against the colonial regime of Ethiopia….”
For more than a century and half, the Oromos have lived under the brutal
colonial rule of the Abyssinian/Ethiopia,…
The Oromo people’s struggle for freedom is a natural outcome of occupation by
alien force, the Ethiopian regime….” Oromo Liberation Front, 09-06-2011 letter to
Secretary General of the United Nations.
ይህ ከላይ የተገለጸው ደብዳቤ Eንግዲህ ዶር ጌታቸው ጽሁፋቸውን (ጽሁፋቸው ላይ ቀን
ባይጽፉበትም ዓርብ ነሐሴ 7 ቀን 2003 ዓ.ም. (August 12, 2011) በIትዮሚዲያ ድረ ገጽ
ወጥቷል) ከማውጣታቸው ቢያንስ ከ6 ቀን በፊት የተላከ ነው። መቼም የOነግን የAመለካከት
ለውጥና Aዲስ ራEይ የተገለጸላቸው ይህን ደብዳቤ ከማንም በፊት Eንደሚያገኙት
በEርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ይህን በቅኝ ከያዘችን Iትዮጵያ ለመገንጠል ነው ትግላችን
የሚል መልEክትን የያዘ ደብዳቤ Aስቀድመው ተመልክተው Eንኳ “Aያ ጅቦ ሳታመኻኝ
ብላኝ” Eንዲሉ Aቁን ሸፋፍነው ሊሰብኩን ሲሞክሩ Eጅጉን ያሳፍራል። ወይስ ደብዳቤው
ሾልኮ Aይወጣም ብለው ገምተው ይሆን?
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ከOነግ ደብዳቤ Aሁንም Eንደምንረዳው፡ የOነግ Aላማ Oሮሚያን ቅኝ ከያዘችው Iትዮጵያ ነጻ
ማውጣት ነው በAጭሩ።
ዶር ጌታቸው በጋሻው ከላይ ያነሳሁትን ጥያቄ ያብራሩ ዘንድ Eሁድ በ08/14/2011 በራስ
Aሉላ Aባ ነጋ መወያያ ፓልቶክ ክፍል ቀርበው ተጠይቀው ሲመልሱ፡
“ይህ የOነግ ደብዳቤ Aሳክኮኛል…” ብለዋል
ቀጥሎም “Eኔ በOነግ ውስጥ Aለ የምለው ለውጥና Eድገት…” ይሉና “Eንግዲህ ግልጽ
ለማድረግ Aቶ ዳውድ ይብሳ የሚመሩት Aንድ wing Aለ የOLF፡ ሌላ በጀነራል ከማል ገልቹ
wing Aለ። ይኸ በዚህ በጀነራሉ በኩል ካለው ሲመጣ Aላየሁም። ይህ የጀነራል ከማልን
Aዲስ መስመር Eንከተል” ይሉናል። “ይህ ኃይል ወደ Eኛ መጥቷል፡ ይህንን ኃይል ማለቴ
ነው።” ይሉናል።
በመጀመሪያ ደረጃ Aሁንም በድጋሚ ዶር ጌታቸው በማንም ድርጅት ውስጥ Aለመስማማት፡
መለያየት፡ መከፋፈል ሲኖር Eራሱ የድርጅቱ Aካሎች ቢያሳውቁ Aግባብ ነው ባይ ነኝ።
Eስከዛሬ በወሬ ደረጃ ይወራል Eንጂ የትኛውም የOነግ ክፍል “ለውጥ Aድርጌሃለሁ”፡ ወይም
“በነዚህ በነዚህ ጉዳዮች ባለመስማማታችን ተከፋፍለናል”፡ “Oነግ ከIትዮጵያ መገንጠል Aለብን
ጥያቄውን Aንስቶ በAዲስ መስመር ተሰልፏል” ወዘተ. ወዘተ. የሚል መግለጫ በጽሁፍም ሆነ
በድምጽ ከማንም Oነግን ወከልኩ ከሚል ወገን Aልተደመጠም። ታዲያ ዶር ጌታቸው
ከጓደኞቻቸው የሚያወሩትን ምኞት ለምን “Eመኑኝ፡ በኔ ይሁንባችሁ”፡ ውትወታቸው በዛ።
በIሕAፓ ውስጥ ከነበራቸው ተመክሮ የፈጠሩት Oነግ ዴ (OLF D) ከAለም ያሳውቁንና
Eንደ ፕሮግራማቸውና Eንደ Aዲሱ Aካሄዳቸው Eንደግፋቸው ወይም Eንቃወማቸው።
የOነግንም ሆነ የOብነግን የመገንጠል ጥያቄAቸውን ወደ ጎን Aድርገው በIትዮጵያ Aንድነት
ጥላ ሥር ያለውን ችግር በጋራ ለመፍታት ከሁሉም Iትዮጵያዊ ኃይሎች ጋር በጋራ
ለመምከር ከተነሱ ማንም የሚከፋ Aይኖርም። የIትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት Eንደገና
መታደስ ለሀገር Eድገትና ብልጽግና Aስፈላጊነቱ Aጠራጣሪ ባይሆንም በትንሹ ለ20 ዓመት
በሀገራችን የተተከለ የዘር ድርጅትንና ዘርኝነትን በAንድ ጀምበር ማስወገድ Eንደማይቻል
Aብዛኛው ሊስማማበት ይችላል። የተለያዩ ብሔር/ብሔረሰችን ባህል፡ ቋንቋ፡ ቅርስ፡ የሁላችንም
Iትዮጵያውያን ሀብትነቱን በመገንዘብ በግልም በቡድንም ለመንከባከብ፡ ለመጠበቅ ለማዳበር
የዘር ድርጅቶች ጠቀሜታነት ቢኖራቸውም፡ Iትዮጵያዊነት ላይ ሲያነጣጥሩ ነው ጠባብ
የሚል ተቀጥላ የሚወጣላቸው። ለዚህም ነው የወያኔ ጠባብ የዘረኝነት ፖሊሲ በሌሎች
ሳይደገም ሊያበቃ፡ ልንታገለው ይገባል የሚባለው። በAንጻሩም ይህ የዘር ፖለቲካ ለሀገራችን
ያስከተለውን ቀውስ ከግምት በማስገባት፡ የሁሉም ብሔር/ብሔረሰቦች የሆነች ዴሞክራሲያዊት
Iትዮጵያን ለመገንባትና ወያኔ የቀበረውን ብሔራዊ ስሜትን ለማደስ በተለይ ተማርን ካሉ
ምሁራን ብዙ ይጠበቃል። በወያኔ ዘመን የተወለዱ ሕፃናት የAሁን ወጣቶች፡ በየAካባቢው፡
በየትምህርት
ቤቱ፡
በየስብሰባው፡
በየጨዋታው፡
በየድራማው
Iትዮጵያዊነታቸውን
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Eንዳያውቁና ማንነታቸው በዘረኝነት ላይ ይሆን ዘንድ በትንሹ ለ20 ዓመት የተጣለባቸውን
የዘረኝነት Aባዜ ይስተካከል ዘንድ መሠረቱን መዘርጋት ሲጠበቅ Aንዳንዶች መልሰው በዘር
ፖለቲካ ስንቦራጨቁ ማየት Aሳፋሪና Aሳዛኝ ነው።
ዶር ጌታቸው ትላንት በቨርጂኒያ የግንቦት 7 Eና Oነግ ስብሰባ ላይ Oነግን የማይደግፍ
Aንድም የOሮሞ ተወላጅ Aይገኝም ያሉት ወራት ሳይቆጠር በEሁዱ የፓል ቶክ ስብሰባ
ደግሞ Oነግ ተከፋፍሏል፡ በውስጣዊ ችግር ተደምጧል፡ ከማለትም Aልፈው Aንደኛውን ወገን
ከልካሻ፡ ጊዜው ያለፈበት፡ Eያሉ ሲረግሙ ተደምጠዋል። ስለ Oነግ ውስጥዊ ችግር
የሚጠቁመው ጽሁፋቸው Eንዲህ ይነበባል።
ገጽ 7፡ “…Oነግ የራሱን ውስጣዊ ችግር ተወጥቶና ከኤርትራ ቁጥጥር ራሱን Aላቆ ብዙ ጊዜ
ቃል የሚገባውን የትጥቅ ትግል ከጀመረ በAገራችን ውስጥ የፖለቲካ ጨዋታውን የሚለውጥ
ግዙፍ የፖለቲካ ኃይል Eንደሚሆን Aልጠራጠርም። ወያኔ Aሁን ባለው መልኩ ለመግዛት
ካቃተውና Aገሪቱን ወደ መቆራረስ ዓላማው ከዞረ ለOነግ የሚፈጠሩት የፖለቲካ Eድሎች
ወሰን Aይኖራቸውም። ስለዚህ ወደድነውም ጠላነውም፡ ከOነግ ጋር መነጋገርና መተባበር
በሳልነት ነው፤…”
ከዚህ Aባባላቸው ግልጽ ባያደርጉትም የOነግ ውስጣዊ ችግር “Oነግ ጥያቄያችን በIትዮጵያ
ግዛታዊ Aንድነት ውስጥ መፈታት ይኖርበታል በሚል ወገንና Aይ Aቋማችን Eንደበፊቱ ቅኝ
ከያዘችን Iትዮጵያ መገንጠል ነው” በሚለው ወገን ይሁን ሌላ ውስጣዊ ችግር ግልጽ
ባያደርጉትም Eንደ ውስጠ Aዋቂነታቸው ግን የOነግን በኤርትራ (በሻቢያ) ቁጥጥር ስር ያለ
መሆኑን በጽሁፋቸውም በድጋሚም በፓል ቶክ ውይይታቸው ገልጸውታል። ዶር ጌታቸው
Eዚህ ጋ ያቀረቡት ችግር ነው Aንደኛው ጥያቄያችን። በሻቢያ ጥገኝነትና ቁጥጥር ስር ያለ
ማንኛውም ድርጅት ለሀገራችን Aይበጃትም፡ መዘዙ ብዙ ነው ስንል የሻቢያን ለIትዮጵያና
ለሕዝቧ መበታተን ሌት ተቀን የሚፈጋ ኃይል በመሆኑ ነው። ሕAወትን ገና ከምስረታው
ቀፍቅፎና Aጎልብቶ ሀገራችንን ለዘር ፖለቲካ ከማብቃቱም በላይ ወደፊትም የሌሎች
መበታተን ተግባራዊ ይሆን ዘንድ የግንጠላ Aንቀጽን በሕገ መንግሥት ላይ ይሰፍር ዘንድ
ትልቁን ሚና በስተጀርባ የተጫወተ ሻቢያ ነው። ሻቢያ Iትዮጵያ ሀገራችን Eንደ ሀገር
Eንዳትቀጥል (ለጊዜው ከወያኔ በጥቅም ቢጋጭም) የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ለዚህም
በሀገራችን የሚንቀሳቀሱትን ተቃዋሚ ድርጅቶች ለማጥመድና መጠቀሚያ ለማድረግ
ከመጣር ወደ ኋላ Eንደማይል ልንገነዘብ ይገባናል። ይህ የOነግና Oብነግ ሻቢያ ጉያ
ከመወሸቅ Aልፎ፡ ይዘው የተነሱት ዓላማ ለሻቢያ የሚያመቸው፡ Iትዮጵያን በየAቅጣጭው
ለመበታተን ነውና ነው ተቃውሟችን። Oነግን በAደባባይ ይዞ “ወያኔን በመጣል ላይ ተባበርን”
ከመባሉ በፊት ያለው ችግር በጠረጴዛ ዙሪያ ይፈታና ስምምነት ላይ ሲደረስ ብቅ ማለቱ
ተገቢ ነበር ነው ጥያቄው። የግንቦት 7 Eና የOነግ Aመጣጥ ግን ከፈረሱ በፊት ጋሪው ሆነና
ነው መደናበሩ።
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ዶር ጌታቸው ስለ Aንድነት ኃይሉና ስለ ኅብረት ጉዳይም የሚሉትን ብለዋል።
ገጽ 2፡ “በIትዮጵያዊነት የተደራጁና ዛሬ “የAንድነት ኃይሎች” ነን የሚሉት በEውነት
ከተመረመሩ በቦታው ላይ የሚገኙ Aይመስለኝም።…የIትዮጵያን ሕዝብ ድጋፍና ክብር
ያለው Aንድ ድርጅት ለናሙና Eናቅርብ።”
ገጽ 3፡ “…በወያኔና በተለያዩ የዘር ድርጅቶች በኩል የተቃጡት የመገነጣጠል Aደጋዎች
በየጊዜው Eየሰፉ ሲሄዱ፡ Iትዮጵያን ሊከላከል የሚችል Eውነተኛ የAንድነት ኃይል Aሁን
በEርግጠኝነት ጠንክሮ Aልተደራጀም፤ በቦታው ላይ Aይገኝም።…”
ታዲያ መፍትሄው ዳግም የመገንጠል ዓላማ ያላቸውን Aስተባብሮ Eነሱን ማEከል ያደረገ
ዳግማዊ “IሕAዴግ” ለመፍጠር መጣር ነው Aስፈላጊው ጉዳይ? ወይስ የተዳከመውን
የAንድነት ኃይል ችግሩን መርምሮ ሊጠናከር የሚችልበትን Aቅጣጫና ትልም መተለም?
የIትዮጵያን የግዛት Aንድነት ባማከለ መልኩ ለዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ ግንባታ ወያኔን
ወደ ታሪካዊ መቃብሩ ከቶ በጋራ ለመጪው መንግስት መምከርና፡ Eየታገሉ መዘጋጀት
የሚጎለብትበትን መንገድ ምሁራንን፡ ሀገር ወዳድን፡ ታዋቂ ግለሰቦችንና ሚመለከታቸውን
Aሰባስቦ ይመክሩበትና ይጠናከሩ ዘንድ ማበረታታቱ ነው Aስፈላጊው ወይስ የAንድነት ኃይል
ተዳክሟልና ዘረኝነትን ማራገብ? “ወያኔ ቢወድቅ ለOነግና ለOብነግ ነው Aመቺው ጊዜ
በማለት” ለነሱ ታማኝነትን ለማሳየት የAንድነት ኃይሉን በማጥላላትና፡ በAንድነት ላይ
በመዝመት የሚገኝ ትርፍ ቢኖር ኪሳራ ነው።
“የበግ ላት ይወድቅልኛል” ብላ Eንደምትጠባበቀው፡ ለዚህ
Eሳት Aድፍጠው ያሉትን፡ የግንጠላ ዓላማ ያላቸውን የዘር
Aዋጭ ወይስ የAንድነት ኃይሉ ይሰባሰብ ዘንድ፡ ለሀገርና
Aቻችለው ለጋራ ሀገርና ሕዝብ ደህንነት ይቆሙ ዘንድ ያለንን

የወያኔ ዘረኛ ፖሊሲ የተዳፈነ
ድርጅቶች በርቱ ማለቱ ነው
ሕዝብ ሲባል ልዩነቶቻቸውን
ጉልበትና Aቅም መጨረስ?

ገጽ 9፡ “Aዎ፤ የዘርና የIትዮጵያ ባንዲራ Eኩል ጎን ለጎን ሲታዩ ደስ የማይለን Aንዳንድ
ሰዎች ልንኖር Eንችላለን።…”
Iትዮጵያዊነት፡ ብሔራዊ ማንነት ስንል Aንዱ መገለጫችን Aረንጓዴ፡ ቢጫ፡ ቀይ ሰንደቅ
ዓላማችን ነው። በIትዮጵያ Aንድነት ጥላ ሥር ሲባል በባንዲራዋ ተገዥነትን ይጠይቃል።
ባንዲራዋ ሲወጣና ሲወርድ በብሔራዊ መዝሙሯ ቆሞ ማጀብን ይጠይቃል። በየትኛውም
ዓለም ክልል የIትዮጵያ ኤምባሲ ባለበት፡ ድል በምናደርግባቸው የስፖርት ዓይነቶች፡
በብሔራዊ ባህላችን፡ በየስብሰባው፡ ከፍ ብሎ የሚውለበለበውና በፍቅር ዓይናችን የሚያርፍበት
የነጻነት ዓርማችንን Eንኳን Eኛ ሌሎች ነጻ የወጡ የAፍሪካ ሀገሮች፡ Iትዮጵያን የነፃነታቸው
ተምሳሌት በማድረግ ባንዲራችንን በተለያየ Aቀማመጥ ወስደው Aክብረውታል (ጋና፡ ማሊ፡
ካሜሩን፡ ሴኔጋል መጥቀሱ በቂ ነው)። ይህንን ነው Eንግዲህ ዶር ጌታቸው ሌሎች (በዘር
የተደራጁት) የIትዮጵያን ትተው የራሳቸውን ይዘው ቢወጡ ብለው ሊፈላሰፉ የሚጥሩት።
ማድመጥ ያልቻለ አድማጭ ያጣል….በአሉላ (alulla2@yahoo.com)…ነሐሴ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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Eኛ ደግሞ “የጀግኖች መኩሪያ ያንድነት ዓርማ፤ ሁሌም ይውለብለብ ሰንደቅ ዓላማ” Eያልን
Eንጠብቀዋለን።
በጥቅሉ ዶር ጌታቸው በቨርጂኒያው ስብሰባ ማንንም ድርጅት Aልወክልም፡ የፖለቲካ
ፍላጎትም የለኝም ሲሉ ተደምጠዋል። Eየጻፉና Eየተናገሩ ያሉት ግን ከባለቤቶቹ የከፋ
ተሟጋችነት ፖለቲከኛነት ካልሆነ Iኮኖሚኛነት ይሆን?
ዶር ጌታቸው በጋሻው በራስ Aሉላ Aባ ነጋ የፓልቶክ መወያያ መድረክ ቀርበው ከሰጡት
ማብራሪያ የተቀነጨበውን በጽሁፍና በድምጽ ቅጂ ቀርቧል። በዚህ ውይይት ወቅት ዶር
ጌታቸው “ሕዝብ ይወስናል” የሚለውን በማያሻማ ቋንቋ መልሰውታል።
Oነግ በ 1983 ዓ.ም. ወያኔንና ሻቢያን Aጅቦ Oሮሚያን በግርግር ሊያገኝ ቋምጦ ነበር።
በዚያም ወቅት Oነግ የሽግግር መንግስቱ ተካፋይ በመሆን በቀጣይነት ከወያኔ ጋር Aብሮ
ባጸደቀው Aንቀጽ 39ኝ መሠረት የራስን Eድል በራስ መወሰን Eስከመገንጠል በሚለው
ፈሊጥ ለOሮሞ ሕዝብ ሪፈረንደም Eንዲሰጥና ፍላጎቱን ከግብ ማድረስ ነበር ጥረቱ። ወያኔም
Iትዮጵያን ከሻቢያ ጋር በጋራ ሊቦጠቡጡ ከነበራቸው ትልም፡ የOነግን Aቅም በመገንዘብ
ከሽግግር መንግሥቱ ተገፍቶ የሚወጣበትን ወጥመድ Aመቻችተውለት ዛሬ Aለበት ላይ
ደርሷል።
ዛሬም ታዲያ ዶር ጌታቸው ይኸው ይደገም ነው የሚሉት። ከፓል ቶክ ምላሻቸው ይህንን
Eናገኛለን Oነግ ከወያኔ ውድቀት በኋላ በ transition ኑ ይሳተፋል፡ የOሮሞ ሕዝብ ጥያቄ

ይቀርብለታል፡ Federal State, Unitary State, Independent State የሚለው ይቀርብለትና
የመምረጥ መብቱ ይጠበቅለት ነው።
ይህ ነው Eንግዲህ ግልጽ ሆኖ የወጣው የ ዶር
ጌታቸው መልEክት። “የምን Aንድነት ኃይል፡ የAንድነት ኃይል የለም፡ Eስቲ ንገሩኝ…”
Eያሉ የጻፉትም Eንዴት ተደርጎ የAንድነት ኃይሉ በዚህ Aሳፋሪ የታሪክ ድግምግሞሽ
ዝግጅት ይተባበራቸዋል። በመሆኑም የAንድነት ኃይሉን ማጥቃትና ማጥላላት ከተቻለም
ማዳከም Aንደኛው ግባቸው ቢሆን ለምን? ብለን ልንደነቅ፡ ልንጠይቅ Aይገባም።
በማጠቃለልም፡ ዶር ጌታቸው በጽሁፋቸውም ሆነ በፓል ቶክ ውይይታቸው በርካታ ጉዳዮች
የተምታቱባቸው ይመስለኛል። ሰው ከሌላው ላይስማማ ይችላል የሳቸው ግን ከራሳቸውም
መስማማት ያቃታቸው ይመስለኛል። ለዚህ Aባባሌ ከብዙው ዋናውን ልጥቀስ፡
Oነግ
ተገንጥዬ ነፃ Oሮሚያ Aቋቁማለሁ የሚል official Aቋም መኖሩን Aላውቅም። ይላሉ በሌላ
በኩል ደግሞ “የራስን Eድል በራስ መወሰን Eስከ መገንጠል” ሪፈረንደም ይሰጠው ይሉናል።
የOነግ ትግል ነፃ Oሮሚያ ማቋቋም ካልሆነ፡ ይህ Aቋም ከሌለው ለምን መገንጠል Aስፈለገ?
ሌላ ልጨምር፡ በሻቢያ ጉያ የተወሸቀ ማንኛውም ድርጅት ለIትዮጵያ መፍትሄ
Eንደማያመጣ ይገልጹና በተቃራኒው ከOነግ፡ Oብነግና ግንቦት 7 መተባበርን Eንደግፍ
ይሉናል። የሻቢያስ ጉዳይ Eንዴት ሆኖ? ብለን የምንጠይቀው ለዚህ ነው። የመጨረሻ፡ Oነግን
ጠንካራና ብቸኛ የOሮሞ ሕዝብ ወኪል መሆኑን በቨርጂንያው 100% ስሌታቸው የተናገሩትን
ማድመጥ ያልቻለ አድማጭ ያጣል….በአሉላ (alulla2@yahoo.com)…ነሐሴ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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በፓል ቶክ ክፍል ደግሞ “የውስጥ ችግር Aለበት፡ ተከፋፍሏል” ይሉንና Eንደውም ሌላኛውን
ወገን ጊዜው ያለፈበት፡ ሞኝ የያዘው ፈሊጥ Eያሉ ያጥላሉታል። ታዲያ Eኚህ የተምታቱ
ሀሳቦች ከማነው ችግሩ ከራሳቸው ይመስለኛል። “ውብ” ቃናቸውንና Aነጋገራቸውን
ለሀገራቸው Iትዮጵያ Aንድነትና ለIትዮጵያ ማንነት Eንደተናገሩ፡ Eንደዘመሩ፡ Eንዳስተማሩ
ቢወረፉበት፡ ቢሰደቡበት ይመረጣል። ወገኖቻቸው የሚሏቸውን ቆም ብለው ማድመጥ
ካቃታቸው ኋላ Aድማጭ Eንዳያጡ Eሰጋለሁ።
የጽሁፌ መቋጫ የዛሬ Aራት ዓመት የAFD ምሥረታ ወቅት፡ ሐምሌ 14 ቀን 1999 ዓ.ም.
“የሕዝብ ድምጽ ይከበር የታሠሩ የፖለቲካ Eስረኞች በሙሉ ይፈቱ” በሚል ርEስ፡ በAቶ
ተማቹ ለንባብ ቀርቦ ከነበረው፡ ከዛሬው ሁኔታ ጋር Eንድታገናዝቡትና ዛሬስ? ብላችሁ
ትጠይቁ ዘንድ በመጥቀስ ይሆናል።
“በIትዮጵያ ሉዓላዊነትና በሕዝብ Aንድነት ለምትገነባ ዴሞክራሲያዊት Iትዮጵያ
መመሥረት ለሚሟገቱና ለሚታገሉ ኃይሎች የፖለቲካ ሥልጣን ማግኘት የማይመኙ ባEዳን
ኃይሎች በAለ Aቅማቸው ድጋፋቸውን Eስከተመቻቸው ድረስ ለወያኔ ይለግሳሉ። ደክሞም
ከታያቸው ለሌላ Aዲስ ጉልበት ላለው በታኝ ኃይል Eገዛ ከማድረግ ወደ ኋላ Eንዳላሉና
Eንደማይሉ Eያየን ነው። ባEዳን ኃይሎች ለጥቅማቸው ሲሉ ወያኔን ግፋበት፡ Aይዞህ፡ በርታ
ባዮች ከAፍሪካዊቷ ግብፅ ፡ ከAረቡ ዓለም ጀምሮ በለጸግን ያሉት Aሜሪካና Eንግሊዝ፡
ሀገራችንን የሸቀጥ ማራገፊያ ያደረገችውና የሀገራችንን የተፈጥሮ ሀብት ለመዛቅ Eያለመች
ያለችው ቻይና ሁሉ ሀገርን Eየሸጠ፡ ወጣቶችን ለዘመናዊ ባርነት Eያሰደደ፡ Eየላክ፡ Eየሸጠ
ያለው ወያኔ ከሁሉም በላይ ተመችቷቸዋልና Aሁንም ይመችህ ብለው ከመመረቅ፡ Aነሰህ
ብለው ከመለገስ፡ ግደልበት ብለው ጥይት ከማቀበል፡ Aንድደው ብለው ክብሪት ከመጫር
Aይመለሱም። የወያኔ Aገዛዝ በሂደት ቢያበቃለት Eንኳ ቀጣዩ Aራተኛ መንግሥት ሌላ
ብሔር ይዞ፡ ሌላ ባንዲራ ተሸክሞ በAዲስ ኃይል፡ ሌላ በታኝ፡ ሌላ ከፋፋይ፡ በAዲስ መልክ
የIትዮጵያን መጥፋት ለሚመኝ ኃይል Eያዘጋጁን መሆኑን ነጋሪና Aስረጅ የሚያስፈልገው
Aለመሆኑን የትብብር ለAንድነትና ዲሞክራሲ (የAFD) ምሥረታና Eቅድ በቂ ምስክር ነው።”
የጥቅሱ መጨረሻ።

Iትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!
ቸር ይግጠመን
ነሐሴ 14 ቀን 2003 ዓ.ም. (August 20, 2011)
Aሉላ (alulla2@yahoo.com)
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Aባሪ፡ ከዶር ጌታቸው ራስ Aሉላ Aባ ነጋ ቃለ ምልልስ ተቀኝጭቦ የተወሰደ

“የOሮሞ ሕዝብ ጥያቄ ይቀርብለታል፡ Federal State, Unitary State, Independent State የሚለው
ይቀርብለትና የመምረጥ መብቱ ይጠበቅለት ነው።” ዶር ጌታቸው በጋሻው።

Eሁድ ነሐሴ 8 ቀን 2003 ዓ.ም. (Agust 13, 2011) ከቀኑ 2 pm Eastern Time ጀምሮ
ዶር ጌታቸው በጋሻው በራስ Aሉላ Aባ ነጋ የመወያያ ክፍል በቀረቡበት ወቅት ከAድማጮች
ቀርቦላቸው ከነበረው ጥያቄና መልስ ውስጥ መሠረታዊ ነው ያልኩትን በጽሁፍና በድምጽ
ቅጂ ያለውን Aቅርቤላችኋለህ። (ትኩረት የሚገባቸው ነጥቦች ላይ ሥርዝ የተጨመረበት)

ጠያቂ 1 ፡ ጥያቄዬ ዶር ጌታቸው በጋሻው በዚህ ሁለት ቀን የጻፉትን ጽሁፍ Aንተርሶ ነው።
ዶር ጌታቸው በጽሁፎ ላይ በደንብ Aልገልጽም ምንድነው “…በOነግ ውስጥ ብዙ
የሚያበረታቱ ለውጦች…” Eንዳሉ ይገልጻሉ። Eነኚህን ዓይነት ሁኔታዎች “…Aዲስ ኃይል፡
Aዲስ Aሰላለፍ፡ Aዲስ ራEይ፡…” Eንዳለ ይገልጻሉ። የርሶ ጽሁፍ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ
በ9/8/11 ደግሞ የ Oromo Liberation Front ለ Secretary General of the United
Nations በጻፈው ጽሁፍ ውስጥ Eሱን ልጥቀስና ባጭሩ “The OLF is a legitimate
organization leading the Oromo people’s national struggle against the colonial
regime of Ethiopia” ይላል። ይህ በAጠቃላይ በደብዳቤው መሠረት ኧ… ቅኝ ከያዘቻቸው
Iትዮጵያ Eንደሆነ ትግሉን ይገልጹታል። ይህንን ደግሞ ለማስረገጥ ለተለያዩ የዓለም ክፍል
ለ UK, France, Russia, Chania, Germany, US, Eንዲህ በትነዋል:: Eና በዚህ ሁኔታ ላይ
ይህንን Aሁን ከግንቦት 7 ጋር ንግግር ላይ ነን፡ Aብረን Eየታገልን ነን በሚሉበት time ላይ
ይህንን Eያወጡ ምኑ ላይ ነው ለውጡ?

ዶር ጌታቸው፡

በጣም Aመሰግናለሁ ይሄ ጥያቄ ስላቀረብክልኝ፡ ኧ… Eኔን ደግሞ በጣም
ኧ…ኧ… Hich ኧ…ኧ… Eያሳከከኝ ያለ፡ በዚህ ላይ Eንዴት Eናገራለሁ በሚለው፡ Eና ጥሩ
ነው፡ ወረቀቱን Aይቼዋለሁ። ኧ…ኧ… በAቶ ዳOድ ይብሳ የተጻፈ በOነግ ስም፡ Eና በAሁኑ
ጊዜ ነው Colonial Ethiopia ነው ሚለው፡ Eና በጣም የሰለቸ conceptually ትክክል ያልሆነ፡
ድሮ! Oነግ ሲመሠረት ጊዜ ጀምሮ Eስከዛሬ ድረስ ከዚህ በዌብ ሳይቱም ላይ የምታዩት
ይመስለኛል፡ ምንም መሠረት የሌለው
conceptually ትክክል ያልሆነ፡ ኧ…ኧ… ሞኝ
የያዘውን Aይለቅም ዓይነት ነገር ነው፡ Eስከዛሬ ድረስ በዚህ ላይ Eያሉ መሄዳቸው በጣም
የሚያሳዝን ነው ይሄ ነገር። Eና ለ ኧ…ኧ… ለself determination የምንታገል ነን በሚሉት
ላይ ምንም ችግር የለኝም። ኧ...ኧ… ግን ይኼ የተጻፈው still Ethiopia colonialist
በሚለው ደረጃ ያቀረቡት Eኔ ከዚያ ሌላ ነው ነገሩ…። ጮክ ባለ ድምጽ፡ Eኔ ይኼ…ይኼ…
ማድመጥ ያልቻለ አድማጭ ያጣል….በአሉላ (alulla2@yahoo.com)…ነሐሴ 14 ቀን 2003 ዓ.ም.
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ለምን በዌብ ሳይቱ ላይ ያለውን ፕሮግራማቸውን Aልቀየረም ነው፡ Eኔ Eሱን Eንግዲህ Eነሱን
ጠይቁ፡ Aንደኛ ማነው ያንን ዌብ ሳይት የሚቆጣጠረው ነው። Eንግዲህ ግልጽ ለማድረግ Aቶ
ዳውድ ይብሳ የሚመሩት Aንድ wing Aለ የOLF ፡ሌላ በኮሎኔ በጀነራል ከማል ገልቹ wing
Aለ። ይኸ በዚህ በጀነራሉ በኩል ካለው ሲመጣ Aላየሁም። ከAቶ ዳውድ ይብሳ በሚመራው
በኩል ነው። በAቶ ዳውድ የሚመራው ደግሞ Aንድ ወጥ Aመለካከት Aለው ወይ? That
Eሱንም መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። Eኔ Eንዳለ Oነግ በቃ ተለውጦ ቀርቧል
U…U…Aላልኩም። ጽሁፉ የሚያመለክተው በዛ ውስጥ፡ በOነግ ውስጥ የተለየ Aመለካከት
Eየመጣ ነው ይኼን ነው ማስቻል ያለብን ነው፡፡

ጠያቂ 1፡ ከዚህ ጋር Aያይዤ ደግሞ የምጠይቆት፡ “Oነግ የራሱን ውስጣዊ ችግር…” ይላሉ፡
“የራሱን ውስጣዊ ችግር ተወጥቶና ከኤርትራ ቁጥጥር Eራሱን Aላቆ ብዙ ጊዜ ቃል
የሚገባውን የትጥቅ ትግል ከጀመረ በሀገራችን ውስጥ በፖለቲካው ውስጥ ከፍተኛ ሚና…”
Eንዳለው ይገልጻሉ። Eዚህ ጋ Eንትን ልበልና ስለ ኤርትራ የገለጹት ከዚህ Aባባሎ Aሁንም
Oነግ በኤርትራ ሥር Eንዳለ በኤርትራ ጥገኝነት ላይ Eንዳለ ያም በሻቢያ ቁጥጥር ሥር
Eንዳለ ይናገራሉ። ስለ ሻቢያ ደግሞ ሲያወሩ “ሻቢያ ለIትዮጵያ Aንድነት ያልቆመ ፀረIትዮጵያ ኃይል” መሆኑን በጽሁፎ ላይ በተደጋጋሚ ይገልጹታል። Eና Eነኚህን የተቃረኑ
Aባባሎች Eንዴት ያስታርቋቸዋል?

ዶር ጌታቸው፡ ኤርትሪያ! Aዎ Oነግ Eና ሌሎች ድርጅቶች Eንዴ EPPF ኧ…ኧ…ብዙዎች
Eንረዳዋለን የሚሉት Eኮ Eዚያ ነው። ኧ…ኧ.. ብዙ ድርጅቶች Aሉ፡ Oብነግ ምን…ምን…
ግንቦት ሰባት ግንኙነት Aለው Eንደዚህ ነው ይባላል፡ Eኔ በዚያ ላይ በጣም ግልጽ ነኝ፡
ከEPLF ወይም ከሻቢያና ከAቶ Iሳያስ መንግስት ጋር ማንኛውም ድርጅት የሚያደርገው
ግንኙነት ለIትዮጵያ ጐጂ Eንጂ ጥቅም የለውም ብዬ የምከራከር ነኝ። That I do. ከነኚህ
ድርጅቶች ጋር በዚህ ጽሁፌ ላይ ያሳየሁት Oነግ Eራሱን ከኤርትሪያ ነፃ ካወጣ ነው
የሚለው።

ጠያቂ 2፡ ዶር ጌታቸው Aንተ ላይ ነው ጥያቄ ያለኝ፡ በሕብረት ጥያቄ ላይ ኧ… በIትዮጵያ
Aንድነት፡ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መመሥረት Eና የወያኔን መወገድ መሠረት ያደረገ
ሕ…ሕብረት ነው መቋቋም ያለበት ትል ነበር። Eነዚህ መሠረታዊ ነገሮች ናቸው ብለህ
ነበር። ይህንን መተክል ዛሬም ትቀበላለህ ወይ? ይኸን principle ዛሬ በ OLF፡ በግንቦት 7
Eና በ ONLF በኩል ከምታየው Aካሄድ ጋር ይኼ principle ይጣጣማል ወይ?

ዶር ጌታቸው፡ ሦስቱን principles ኧ…ኧ… የIትዮጵያ ግዛታዊ Aንድነት፡ የሲቪል liberties
Eና የወያኔ መወገድ Eነኚህን ሦስቱን Eኔ በጣም የማምንባቸው ናቸው። Aሁንም
ኧ…ሣቅ…ኧ…ኧ…Eና በዚያም ነው የምገፋው፡፡ኧ…ኧ… ይኼ ማለት በ…ኧ… ሌላው ሁሉ

ኧ…ኧ…ደሞ በዛ ይገደዳል ማለት…ከመጀመሪያውኑ
Aይደለም፡ የሚል ከዚያም ጋር Aለ።

Eንደ

condition

ተደርጎ
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ጠያቂ 2፡ ሌላው ነገር Aሁን ስትናገር “በሕዝበ ውሳኔ የሚያስወስኑ ከሆነ ምንድነው ክፋቱ?”
Eነዚህ የOLFዎችን Eና የመሳሰሉት ነገር ብለሃል። ኧ… OLF Eና ONLF ሰዎች ደግሞ
በየቦታው Eየሄዱ የሚሉት “Yes Eኛ ተስማምተን ለመሥራት ችግር የለብንም፡ ሙሉ
መብታችንን የምትቀበሉ ከሆነ፡” ያም ማለት የራሳችንን Eድል በራስ መወሰን፡ Eስከመገንጠል
ማለት ነው። clearly Eንደሚናገሩት “Referendum Eስከሰጣችሁን ድረስ ችግር የለም፡
ከIትዮጵያውያን ጋር ለመሥራት ይላሉ።” Aንዳንድ ሰዎች Article 39ን በተግባር መተርጎም
ነው። ይኼን ይላሉ፡ ይኼን Aንተ ትቀበላለህ ማለት ነው ወይ? Aሁን ስትናገር “ምንድነው
በህዝበ ውሳኔ የሚወሰን ከሆነ፡ ክፋቱ ምንድነው?” ብለሃል፡ ትቀበላለህ ወይ? Referendum ለ
OLF Eና ለ ONLF Iትዮጵያ ውስጥ ይሰጥ ብለህ ትቀበላለህ ወይ? ይኼስ ከAለፉት
Aቋሞችህና ከወያኔ ፀረ-ወያኔ ከሆነው Aቋምህ ከArticle 39 ጋር Eንዴት ይጣጣማል?

ዶር ጌታቸው፡ Referendum ን Eቀበላለሁ። በነገራችን ላይ ኧ…ኧ… Oነግ ተገንጥዬ ነፃ
Oሮሚያ Aቋቁማለሁ የሚል official Aቋም መኖሩን Aላውቅም። ዌብ ሳይቱ ላይ ሂዱ
Colonial Ethiopia ይላል፤ በEርግጥ Referendum ይላል። OK Referendum ምቀበልበት
condition ግን ይህን ጥያቄ በሚያነሳ ሕዝብ ይኼ ሳይሆን በሽግግር ጊዜ፡ በቂ የሽግግር ጊዜ፡
በቂ የዝግጅት፡ የማስተባበር ጊዜ ከተሰጠ ይሄንን የማንቀበልበት፡ የህዝብን ውሳኔ የምንፈራበት
ምንም ምክንያት የለም። Iትዮጵያዊነት በዚያ የበለጠ ይጠናከራል፡ ሊያሸንፍ ይችላል ብዬ
Aምናለሁ። Aሁን Eያሉ ያሉት ምንድን ነው፡ በ transition ኑ Eንሳተፋለን፡ የOሮሞ ሕዝብ

ጥያቄ ይቀርብለታል፡ ኧ… Federal State, Unitary State, Independent State የሚለው
ይቀርብለትና የመምረጥ መብቱ ይጠበቅለት ነው። Eንግዲህ፡ Iዲዮ! Oነግ ሞቷል፡ ደካማ
ነው፡ የOሮሞ
የምንፈራው?

ሕዝብ

ለመገንጠልም

Aይፈልግም

የሚል

ካመንስ፡

ለምንድነው
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