ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ አምጻኢ
ኩሉ?
ገዙ በቀለ (ዶ/ር)
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ በሹመት ቀናቸው ባደረጉት ንግግር የብዙ ኢትዮጵያንን
ቀልብ እንደሳቡ ይታወቃል ። ብዙኅኑም በንግግራቸው በእጅጉ ተደስቱዋል፤ እስከ አሁንም
ሕዝቡ ስሜቱን ከመግለጽ አልተቆጠበም። ይህም ቢባል ገንቢ አስተያየት የሰነዝሩ
አልታጡም።
ዶ/ር ዓብይ አዲስ ቃል ፈንጠቅ አድርገዋል፤ በመሆኑም ከተቃዋሚ ወደ ተፎካካሪ
አሻግረውናል። እንደ አፋቸው ያድርገውና! ክሃይ ሰባት ዓመት በኋላ ታሪካችን እጥር ምጥን
ባለ መልኩ ጆሮችንን አስደምጠዋል፤ ደስታችን ወደር የለውም። የተራብነውን የአገራችንን
ታሪክ ውብና ጣዕም ባለው ቃላት ስንሰማ ልባችንን ፈነጠዘ፤ ሃሴት ተሰማን። ምንም እንኳ
በውጭ አገር ነዋሪ ብንሆንም ከሕዝባችን ጋር በደስታ ፈንድቀናል። ማንነታችን እንዳሉት
የተገመደ፤ የተዋደደ፤ የተዋሐደ ነው።ያለንበት ችግር ፤ የደረስንበትንም በጎ ምዕራፍ
በየረድፉ ነገሩን። ይሄ ነው መሪ አሰኙን፤ አቦ ያርግላቸው!! ለነግሩማ አበው “ሰው ቢበላ ሣር፤
ቢበላ መቅመቆ ይታወቅ የለም ወይ ሰውነቱ ታውቆ” ይሉ ነበር።ይህ ሁሉ ቀርቶ በገዛ
አገራችንን መሓጽያን(ህውሃት) እግር ተወርች ጠፍረውን ቁም ስቃያችንን አሳዩን። ጦም
አዳሪውን አበራከቱት፤ ተፋናቃዩን ከፍ አደረጉት፤ እስራትና ሞትን የዕለት ኑሮችን አደረጉት።
በደል የበዛበት ሕዝብ ተስፋ ሰጭ ንግግር ሲሰማ ምነው አይደሰት፣ምነውስ አይፈንጥዝ?
ኦሮሞ በታላቅ ጉዳይ ላይ ጭውውት ሲያደርግ ወይም ቁም ነገር ባለው ጉዳይ ላይ ሲወያይ
ጉዳዩ አስቸጋሪ ወይም ጠንከር ያለና መላ የሚፈልግ ሆኖ ሲያገኘው “ያ ቡልቱ” ይላል።
ከማስተዋል ጋር የመጣ የአባቶች አባባል ነው። የነገሩ ፍቺ እስቲ ይደር ወይም ለነገ
እናሳድረው እንደ ማለት ነው። ከተመክሮ፣ ከማስተዋል የመነጨ የባሕል አባባል ነው። ሰሞኑን
እኔም ይህንኑ እያሰላሰልኩ ምንም ላለማለት ፈልጌ ነበር። ይህ ደግሞ ሁሌም ጠቃሚ አልመስል
አለኝ። እውነት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከማበረታት በስተቀር አቃቂሩን ለጊዜው ያ ቡልቱ
ብያለሁ። ይህም ሲባል አሳሳቢ የሆኑትን ነቅሺ መጻፉን አልተውኩም።
በአገራችንን ያለው የፓሊቲካ አሰላላፍ ሦስት ዘርፍ ያለው ይመስላል።
የመከላክያና የደህንነት መ/ቤቶችን በትረ ሥልጣን የያዘው ኃይል፣
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርና መጻኢ ካቢኒያቸው፣
ምእላተ ሕዝቡ ናቸው።
በአሁኑ ጊዜ መከላከያውንና የደህንነት መ/ቤቶችን የሚቆጣጠረው ህወሃት ስለመሆኑ ሰው ሁሉ
ያወቀው፤ ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ይኸው ቡድን የምርጫ ቦርድን፣ ፕሬሱን፣ ፍርድ
ቤቶችን፣ ሌሎች በርካታ ተቋማትን ያዛል። ዛሬ ዛሬ ደግሞ በጊዜዊ አስቸኳይ አዋጅ
አማካኝነት ሣር ቅጠሉን ሁሉ ይቆጣጠራል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አስቸኳዩን ወታደራዊ
አዋጅ እስካላስቀሩ ድረስ እርሳቸውም በዚህ አዋጅ የታሰሩ፤ የተሸበቡ ናቸው። ከዚህ እስራት
ነጻ መውጣት ያለበት ሕዝቡ ብቻ ሳይሆን፣ እሳቸውም ጭምር ናቸው። ይህ አዋጅ እሳቸውንም
ጭምር ጠፍሮ የያዘ ነውና። አዋጁ ለህወሃት ጊዚያዊ እረፍት ይለግሰዋል፤ ተንኮልና ደባ
እንዲሸርብ ፋታ ይሰጠዋል።የበለጠ ተጠናክሮም ብቅ እንዲል ይረዳዋል።
በመሆኑም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ውለው ሳይድሩ ይህንን አስከፊ አዋጅ አሻፈረኝ ማለት
አለባቸው። አይበጅምና! የሚመርጧቸው የካብኔ አባላት ራዕያቸውን የሚጋሩና መስዋዕት
ለመክፈል የቆረጡ ሊሆኑ ይገባል። የካብኔ አባላቱ የኢህአዴግ አባላት ብቻ ሊሆኑ ዘንድ
አይገባም። ለየት ያለ አቋም ያላቸውን ጭምር ማካተቱ ይበጃል። በሌላ በኩል በእስራት ላይ
ያሉትን የፖለቲካ እስረኞች ሁሉ መፈታት ለአገር አብነት ይጠቅማል። ተቋማት ነጻና ለሕዝብ
እንዲጠቅሙ ሆነው መደራጀታቸው ለዶ/ር ዓብይ ጭምር ይረዳል። አሊዚያ እንቅፋት ይበዛልና!

በሦስተኛው ረድፍ ያለው መላው ሕዝብ ነው። ይህ ደግሞ ታላቁ ኃይል ነው።ይህንን የሚገታ
አንዳችም ኃይል አይኖርም። አምባገነኖች ብዙ ጊዜ የሚሸወዱት ይህን ማስታዋል ስለማይችሉ
ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን በሥራ የሚተገብሩ ከሆነ ሕዝቡ ከጎናቸው ነው።
አንዳችም ነገር ሊያስፈራቸው አይገባም። ብልኅና ቆራጥ እንዲሆኑ ግን ይጠበቅባቸዋል።
የመሪ ሚና በእጅጉ ታላቅ ቢሆንም፤ የሕዝብ እንቅስቃሴ ግን ተዳፍኖ መቅረት ያለበት
አይመስለኝም። ዶ/ር ዓብይ ለዚህ ሥልጣን የበቁት በኢህአዴግ በጎ ፍላጎት ነው ብዬ
አላምንም። የለማ መገርሳ ቡድን፣ ብሎም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ የበቁት በሕዝቡ
እምቢተኝነት የተነሳ ነው።በዚህ ረገድ የቄሮ እንቅስቃሴ ዳጎስ ያለ መጣጥፍ ያሻዋል።
በየአቅጣጫው የተደረጉ የፋኖና የዘርማ ትግሎችም ችላ የሚባሉ አይደሉም። ሌሎች
ተቃዎሚዎችም የከፈሉት መስዋዕትነት ከፍ ያለ ነው።
አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስኬታም ሊሆኑ የሚችሉት በእራሳቸው ጥረት ብቻ ነው ብዬ መገመት
ያደግተኛል። ሕዝቡ እንደየአስፈላጊነቱ ትግሉን ጋብና ሞቅ እስካላደረግ ድረስ፣በትግል
የተገኘው ድል የመቀልበስ እድል ሊገጥመው ይችላል።ያልጠረጠረ ተመነጠረ እንዳይሆን
ባንዘናጋ መልካም ነው። ዶ/ር ዓብይ ሁሉንም ለብቻው ይወጡታል የሚል ግምት አይኖረኝም፤
ይልቁንም በሕዝቡ ትግል ቢታጀቡ ይመረጣል።
ፈጣሪ አገራችንን ይባርክ !
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