ለዶር አብይ አህመድ ጊዜ ይሰጥ ሲባል
አዳነ እጣናው
በቅድሚያ አንድ ነገር ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ ተወደደም ተጠላም ለዶር አብይ አህመድ ጊዜ
ሰጥቶ የሚወስደውን የፖለቲካ እርምጃ ማየት የግድ ነው፡፡ከሁሉም በላይ ለኢትዮጵያ ሲባል
መልካምን በመመኘ የድጋፍ እና የሰላም እጅን መዘርጋት፣ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ስራ ከሰራ ከ95
ሚሊዮን በላይ የኢዮጵያ ህዝብ ከጎኑ መቆሙን እንዲያውቅ ማሳየቱ ከጉዳቱ ጥቁሙ ያመዝናል፡፡
ለሰላም ሲባል የሰላምን እጅ መዘርጋት እንደ አላውቂነት የሚያቆጥር ከሆነ በሰላም ፈላጊነት በሚደርስ
ንቀት አንገት አይደፋም፡፡
ጊዜ እንስጥ ሲባል የወያኔ-ትግሬ አንደወሰልተው ሁሉ ወራት እና አመታትን ማስቆጠር ሳይሆን ቢያንስ
ቢያስ ከአንድ እስከ ስዎስት ወራት ባሉ ጊዚያት ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ የስጋት ምንጭ የሆነውን
በወታደሩ እና በጸጥታ የሰፈነውን የተዛባን አወቃቀር ጠቅላይ ሚንሲትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያዊ
ተቑም ለማድረግ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ስር ነቀል መሆናቸውን በተግባር ለማየት በጉጉት
እንጠብቃለን፡፡
የወታደሩ እና የጸጣጥታው ተቑማቶች ለአለፉት 27 አመታት የኢትዮጵያ ጥቅም ማስጠበቂያዎች
ሳይሆኑ የወያኔ-ትግሬ ቡድን የግል ስልጣን ማስጠብቂያ እና መዝረፊያ መሳሪያዎች ከመሆን አልፈው
የአንድን ጎሳ የበላይነት ማረጋገጫ አይነተኛ ቁንጮ ምልክቶች ሁነው ቖይተዋል፡፡ በ 2ቱ ተቑማት
ላይ የሚደረግ ለውጥ ለነገ የሚባል ሳይሆን አንገብጋቢ ጉዳይ ከመሆን አልፎ የአብይ አህመድን
አስተዳደር ማንነት የሚገልጽ ይሆናል፡፡
ይህም ማለት፣ የተቑሙ አመራሮች እና አባላት በአስተሳሰብ አና በተግባር አሁን እንዳሉት ለጎሳቸዊ
ቡድን ጥቅም የቆሙ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጥቅም ታማኝ እና ለሙያው ብቃት ያላቸው፣ የሰልጠኑ እና
በትምህርት ችሎታቸው በተመሰከረላቸው ዜጎች አመራር ስር መሆናቸውን በተጨባጭ ማሳየት የግድ
ይላል፡፡
ስለ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚልዮኖች ኢትዮጵያውያን አእምሮ ውስጥ የሚመላለሱ ዋነኛ
ጥያቄዎች ብዙ ቢሆኑም በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል ፡- ‘’ በእርግጥ ዶር አብይ አህመድ የሚፈለገውን
ለውጥ ማምጣት ይቻለዋል ወይ? እውነት ዶር አህመድ ከወያኔው መንጋ እና መንጋጋ ወጥቶ አገርን
ከጥፋት የማዳን ሙሉ የልቦና ቁርጠኝነት ኣለው ወይ? ለለውጥ የሚተጉ የስራ ባልደረባ አጠገቡ አሉ
ወይ? እንደተለመደው ወያኔ ከኻላ ሁኖ የሚጋልበው ፈረስ ቢሆንስ? ...ወዘተ የመሳሰሉ አግባብ
ያላቸው ጥያቄዎች ይነሳሉ፡፡
ለጥርጣሬዎች እና ለተነሱት መሰረታዊ ጥያቄዎች በኔ ግምት ዶር አቢይ አህመድ የፍላጎት ጉዳይ
ካልሆነ በስተቀር ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ ማድረግ የሚሳነው አይመስለኝም፡፡ለምን ቢባል፣ ዛሬ
ኢትዮጵያ በአንድ ጠንካራ ገበሬ ተዘጋጅታ ዘርን ለመቀበል የተዘጋጀች ማሳን ትመስላች፡፡ይህም
ማለት ኢትዮጵያ ዳር እስከዳር አሁን በጫንቃዋ ላይ የተጫነባትን የወያኔ-ፊውዳል ጎሰኛ አገዛዝ
አሽቀንጥራ ለመጣል ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ናት። አብይ አህመድ ይህን የብዙህን ለውጥ ፈላጊነት
አመራር መስጠት አለበት፡፡ ካልቻለ ለውጥ ፈላጊ መሆኑ ቀርቶ የስርአቱ ዘበኛ ይሆናል ማለት ነው፡፡
ከሁሉም በላይ፣ የመላ ኢትዮጵያን ለውጥ ፈላጊ ህዝብ ለአንስተኛ ወያኔ ቡድን ጥቅም ሲባል እና
በወያኔው የግል ባለሟል ሰራዊት አዛዥች የሚሰነዘርን የፈሪዎች ብትር ተፈርቶ የሰፊውን ህዝብ
ፍላጎት እና ጥቅም ገሸሽ ማድረግ የሚቻል አይደለም፡፡ ለማድረግ ቢሞከርም አጉል ልፋት ነው፡፡
ታሪክ ከወያኔ ስርአት ጎን አይደለም፡፡የታሪክን ተፈጥሮዊ ሂደት መግታት አይቻልም፡፡
ዶር አህመድ እና አመራሩ በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ የሀይል አሰላለፍ ወደየት እንደሚያመዝን
በጥሞና ሊያጤኑት ይገባል፡፡ ይህም ማለት በ95 ሚልዮን ህዝብ ፍላጎት እና በጥቂት አሃዝ በሚቖጠሩ
የወያኔ ቡድን አባላት መሀከል የሚገኝ የማይታረቅ የሀይል አሰላለፍ ነው፡፡

ከየትኛው ጎራ ጋር መወገን እንደሚገባ የነ ዶር አብይ አህመድ ትልቁ ፈተና ነው፡፡ መወሰን የግድ
ነው፡፡ከሁሉም በላይ የሀገር ጥቅም ከግል እና ከቡድን ጥቅም የላቀ መሆኑን ተረድቶ ከሰፊው ህዝብ
ጥቅም ጋር መቆም የማይገኝ እድል መሆኑንም መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
የሀገሪቱ ዋነኛ ችግሮችን በተመለከተ ብዙ ዜጎች በሰፊው በተራ ቀደም ያስቀመጡት ስለ ሆነ
አልደግመውም፡፡ሁኖም ግን በእኔ እይታ የታሰሩ ዜጎችን ያለምንም ቅደመ ሁኔታ መፍታትን ጨምሮ፡
--ሁሉን አቀፍ በውጭም በአገር ውስጥም የሚገኙ የፖለቲካ ስብስቦችን የሚሳተፉበት ብሄራዊ ኮንፈረስ
መጥራት
--አሁን ያለውን ፓርላማ ማሰናበት
--አገር አቀፍ ኮንፈረስ በሚያስቀምጠው የስምምነት ሰንድ መሰረት ነጻ ምርጫ እንዲካሄድ መወሰን
--የአስቸኻይ ጊዜ አዋጁን ማንሳት ...ወዘተ
ዶር አብይ አህመድ ከሁሉም በላይ ከጎሳ አና ከቡድን ጥቅም ልቆ የአገሪቱን ጥቅም እስከ-አስተጠበቀ
ድረስ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብን ድጋፉ እንደማይለውየው በሙሉ ልብ ሊተማመን ይገባል፡፡ የወያኔፊውዳሎች የሚበዘብሯትን አገር በሰላም ይለቃሉ ማለት አይደለም ሁኖም የእነሱ ሀይል ከህዝብ ሀይል
እንደማይበልጥ ማወቅ ያስፈልጋል፡፡
አንድ ህዝብ አንድ አገር
=========

