ዶክተር አብይ አህመድ አመጣሁላችሁ የሚሉን ብልፅግና ፓርቲ
ለኢትዮጵያ ህዝብ የኮባ ቅጠል እንዳይሆንበት። ቁጥር 2
በቁጥር 1 እንደገለፅኩት ብልፅግና ፓርቲ ብሎ እራሱን እያሞካሸ ያለው ስብስብ፣ 7 ሚሊዮን አባላት ያሉኝ
አውራ ፓርቲ ነኝ እያለ፣ሲኩራራባቸው የነበሩትን አባላቱን አሸዋ አልብሶ፣ የሚያደርገውን መርህ አልባ
ሩጫና ያለበትን የህግ ጥሰት ፣ እንድሁም ኢህአደግን በብልፅግና አብዮታዊ ድሞክራሲን በመደመር ኳኩለው
መጡ እንጅ እንደሚሉን እንዳልሆኑ ለማሳዬት ሞክሬያለሁ። ህገ ደንባችን ብለው የበተኑትን፣ ህዝቡ
አያነብም፣አያስብም ብለው እንደት እንደገመቱት፣ ለእኔ አይገባኝም፣ወይም ከምን ያመጣል እብሪት የመነጨ
ይመስለኛል።
የብልፅግና ፓርቲ ህገ ደንብ ምእራፍ 4 አንቀፅ 23 ክልሎች የክልሉን የፓርቲ አመራር መርጠው የአራት
ኪሎው የብልፅግና ንጉስ ካላፀደቀላቸው በራሳቸው ነፃነት ክልሉን የመምራትና በክልሉ ጉዳይ የመወሰን
ስልጣን እንደሌላቸው ከማሳዬቱም በላይ፣ስልጣን ሰጬም ነሹም፣በሰባት አመቱ ንጉስ ትሆናለህ ተብያለሁ፣
ካለን ከአራት ኪሎው የብልፅግና ንጉስ ቡራኬ ማግኘት ግድ እንደሚል ያሳያል።ክልሎች በህገ ወያኔ
የተሰጣቸው ትንሽ ስልጣን እንኳን በብልፅግና ፓርቲ ተነጥቀዋል። በጣም የሚገርመውና ትልቅ የአፈና
ስርአት ለማስፈን እንደታሰበ ማሳያው፣ክልሎች አስቸኳይ ስብሰባ ለመጥራት ቢያስፈልጋቸው እንኳን፣የአራት
ኪሎን ይሁንታ ወይም ፈቃድ ማግኘት እንዳለባቸው በግልፅ አስቀምጠዋል።
ከዚህ የበለጠ አብዮዊ ድሞክራሲ አሰራር አለን? ስለዚህ የንግስና ንግርት ጨብጦ ያደገው ብልጣ ብልጥ ነኝ
ባዩ አብይ አህመድ የፈለገው ፣ ግብረ በሎቹን ይዞ በውህደት ስም፣ ቅርቃር ውስጥ አስገብቶ የስልጣን
መደላድሉን ማጥበቅና እና የነገሩትን ለማሳካት እንደሆነ ግልፅ ነው። ይህ ሴራና ሸፍጥ ደግሞ
ወደማንወጣው አዘቅት እንደሚያስገባን ምንም አያጠራጥርም። ምክንያቱም ሁሉም ውህደቱን አምነውበት፣
በደንብ አበጥረው ተወያይተውበት ሳይሆን፣የህወሀት መፈንቅለ መንግስት ሴራ ስላስፈራቸው ብቻ፣ስልጣን
ላለማጣት ገፊና ተገፊ ሆነው፣በመካከላቸው ገኖ የወጣው ያለመተማመን ቁስል፣ባግባቡ ፈውስ ሳያገኝ፣
ለህዝቡም ግልፅ ሳይሆን፣የተያያዙት የእውር ድንብር ጉዞ ከእንቧይ ካብነት የሚያልፍ አይመስለኝም።
ሌላው በረቂቅ ህገ ደንቡ ምእራፍ 1 አንቀፅ 5ሐ ክልሎች ከክልሉ የስራ ቋንቋ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ
እንድጨምሩ ይገደዳሉ፣የተለያዩ ቋንቋዎች የሀገራችን የስራ ቋንቋ ቢሆኑ ችግር የለብኝም።ለህብረ
ብሄራዊነትና ለአገራዊ አንድነት ላቅ ያለ ሚና ሊኖረው እንደሚችል አምናለሁ። ግን ለዚህ ታስቦ እንደሆነ
ምንም ማረጋገጫ የለንምና ክልሎች እንድጨምሩ የሚደረገው ቋንቋ ምንነት በሸፍጥና ሴራ የተሞላ፣
የተረኝነትና የተስፋፊነት አጀንዳ ያዘለ ሆኖ ለጭቅጭቅና ብጥብጥ የሚዳርገን ይሆናል ብዬ እሰጋለሁ።
ሌላው መልስ የሚያስፈልጋቸው ሁለት ጥያቄዎቼ 1ኛ፦ ከምርጫ በፊት ኢህአደግ ፈርሶ ውህደት ከተፈፀመ
የስልጣን ክፍተት ስለሚኖር ሀገር በማን ትመራላች ወይስ የአደራ መንግስት ለማቋቋም ታስቧል? 2ኛ፦
መሬታችን ነው ክልላችን ነው እየተባለ ሰው የሚያፈናቅሉበት የሚገድሉበት የክልሎች ህገ መንግስትና፣
ከልክ በላይ ያበጡ የክልል ልዩ ሀይል ተብዬዎች ጉዳይ ምንድን ነው የሚሆነው? ለእነዚህ ዋና ጉዳዮች
በቅድሚያ መልስ ሊሰጠን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ክብር ለኢትዮጵያ!!
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