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የአቶ. ለማ መገርሳ የVOA ቃለመጠይቅ የራሱ የሆነ ጥልቅ ፍተሻ ያሻዋል የሚል እምነት አለኝ።
በመጀመሪያ የእሳቸው በVOA ላይ ወጥቶ አሁን ይዘውት ያለውን ያፈነገጠ አቁዋምም ሆነ የእርሳቸውን
ፖለቲካዊ አቁዋም ለህዝብ ይፋ ማድረግ የሚያሳየው ሰውዬው ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ እንዳሉና እንደ
ጉዋዳቸው ጃዋር የድረሱልኝ ጥሪ እንደሆነ ነው። ሰውዬው በቃለ መጠይቁ ላይ መደመር የሚባለውን
እና የፓርቲ ውህደት የተሰኘውን የአለቃቸውንም ሆነ የፓርቲያቸውን የፖለቲካ አካሄድ በአንክሮ
እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። ያ ማለት ከሞላ ጎደል የአለቃቸውን እና የፓርቲያቸውን ፖሊሲ ከእንግዴ
በሁዋላ በተግባር ላይ የማዋል ፍላጎቱም ሆነ አቅሙ እንደሌላቸው ያመሳክራል። የሰለጠኑ ሃገራት
መሪዎች እንደሚሉት "I have lost confidence in his leadership" በሚል ሰበብ አለቃቸው
አሁን ይዘውት ካለው ስልጣናቸው ሊያሰናብቱዋቸው በተገባ ነበር።
ከሁሉ በበለጠ ለአፈነገጠው አቁዋማቸው ምክንያት ብለው ያቀረቡዋቸውን ዝርዝር ምክንያቶችን
በአጉሊ መነጽር መመርመር ይገባል ብዬ አምናለሁ። ብቻ መነጽር ለባሽ ስለሆነ ነው እንደዚህ ያለው
እንዳትሉኝ። አቶ ለማ ሲያብራሩ "መዋሃዱ ጥሩ ቢሆንም አሁን ግን ግዜው አይደለም" ነው ያሉት። አቶ
ጃዋር መሃመድም ያራመደው አቁዋም አንድ ነው። በሁለቱ መካከል ያለውን የአቁዋምም ሆነ የአላማ
ቁርኝት ማመላከቻ የመጀመሪያው ነጥብ አድርጋችሁ ያዙልኝ። የፓርቲ ውህደት የሚለውን ሃሳብ
ከአመታት በፊት አቅርበውት ግን በእንጥልጥል እንደያዙት ለህልፈት የበቁት አቶ መለስ ዜናዊም "አሁን
ግዜው አይደለም" የሚለውን አቁዋም ይዘው እንደነበር እና ፖርቲያቸው ህውሃትም ወደ መቀሌ እግሬ
አውጭኝ እስካለበት ግዜ ድረስ ሲያራምደው የኖረ አቁዋም እንደሆነ ሊዘነጋ አይገባም። የቀድሞዎቹ 27
አመት ሙሉ ፤ ቢችሉ ኖሮ ደግሞ 100 አመት ሙሉ ይዘውት የሚጉዋዙት "የላም አለኝ በሰማይ
ወተቱዋንም አላይ" አቁዋም ሆኖ መቀጠሉ አይቀሬ ነበር። አጋር የሚባሉት ከአሁን አሁን ያዋህዱን እና
አንደኛ ዜጋ ያደርጉናል በሚል ቀቢጸ ተስፋ የህውሃት አሽከሮች ሆነው እንዲቀጥሉ ነበር እነ አቦይ
ፍላጎታቸው።
በተረኝነት ስሜት የተዋጡት አቶ ለማና ጃዋራዊ አጋሮቻቸውም ህውሃትን በኦህዴድ ፣ ትግሬን በኦሮሞ
የበላይነት ተክተናል እና ለመዋሃድ ምንድነው ችኮላው መሆኑ ነው። አያይዘውም ይልቁንም "እንደ
ፓርቲ የሚመጣውን ምርጫ አሸንፈን የምንወጣበትን እና መንግስት የምኖንበትን መንገድ ከአሁኑ
እንቀይስ" የሚል ሃሳብ ነው ያቀረብኩት ብለዋል." ይሄ ሃሳብ የአቶ ጃዋርም ሆነ በተረኝነት ስሜት
የተዋጡት ኦነጋዊ የኦሮሞ ተቃዋሚዎች አቁዋም ከሆነ ውሎ አድሩዋል። እርሳቸው ያሉት ሆነ ማለት
ደግሞ ያለፈውን 27 አመት አገዛዝ የመሰለ ግን በኦሮሞ የበላይነት የተቀረጸ ስርአት ነገሰ ማለት ይሆናል።
የጠ/ሚ አብይ ፍላጎትም ያው ሆኖ ልዩነታቸው የወደፊቱን ሁናቴ የሚያመላክተው እይታቸው
መለያየቱን እና ያን ሊያስተገብሩ የሚችሉበት መስመር አካሄድ የመለያየት ጉዳይ ነው ባይ ነኝ። ሌላው
ደግሞ አቶ ለማ ከጠ/ሚ አብይ የበለጠ ለኦሮሞ ተቆርቁዋሪና ህዝባዊ መሆናቸውን ለፈ"ለህዝባቸው"
አስረግጠው የጠቆሙበት ቃለ መጠይቅ ነበር ማለት ይቻላል። ከተቀረነው ዜጎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ
እሳቤ ይዘው ከሆነ ደግሞ በአንጻሩ ጠ/ሚ አብይ ከማንም በላይ የራሳቸውን ስልጣን አስጠብቀው
መቀጠል ነው የፈለጉት የሚል አቁዋም ይዘውም ሊሆን ይችላል።

ሌላው ምክንያታቸው ደግሞ "በቅድሚያ የህዝቡን ሰላምና መረጋጋትን ካሰፈንን በሁዋላ" ሊሆን ይገባው
ነበር መደመሩም መዋሃዱም ብለዋል። እንግዴ ሰላምን ለማስፈን የሚቻለው ሰላም ደፍርሶ ከነበረ ብቻ
ነው። በተለይ ዶ/ር አብይ ስልጣን ላይ ከወጡ ወዲህ በሃገሪቱ ላይ ፤ በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ፤
ደፍርሶ ለኖረው የሰላም መደፍረስ ዋናው ተጠያቂ የአቶ ለማ ጥብቅ አጋር ጃዋር ሞሃመድ እንደሆነ
ይታወቃል። የሰላሙ መደፍረስ በከፋ ተጀምሮ እስካሁን የቆየው አቶ ለማ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሆነው
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ከተሾሙበት ግዜ ደምሮ ማለት ነው። ከቡራዩ እስከ ለገጣፎና ለገዳዲ እንዲሁም ከጌድኦ እስከ ጅማና
ወለጋ የተካሄደው የዘር ማጽዳት ዘመቻ የተካሄደው በአቶ ለማ የስልጣን ዘመን እንደነበረ አትርሱ። ያ
ማለት በእርሳቸው ትእዛዝ ፣ በጎ ፈቃድ እና እይታ የተካሄደ ነበረ ማለት ነው። የጃዋር እና የአቶ ለማ
የጥምረት ስራ ውጤት እንደነበር ይሄ ቃለ መጠይቃቸው ያረጋግጣል። ጠ/ሚ አብይ ደግሞ
በዘረኛነታቸው የነሱ ተባባሪና ሽፋን ሰጪነት ሚና ሲጫወቱ ቆይተው ያ ውለታቸው ውሎ አድሮ
በአክራሪ ዘረኞቹና ስልጣን ተሻሚዎቹ አቶ. ለማም ሆነ ተባባሪዎቻቸው ሰለባ ከመሆን እንደማያድናቸው
ሲረዱ ባያምኑበትም ውህደት የሚለውን ሃሳብ ወደፊት በማራመድ የከፊሉን ኦዴፓ አባላትና በተለይም
የአጋር ድርጅቶችን ድጋፍ በማግኘት የራሳቸውን የሰው ሃይል ለማጠንከር ተንቀሳቀሱ። ዶ/ር አብይ ያን
ባያደርጉ ደግሞ ከሚመጣው ምርጫ በሁዋላ በፓርቲያቸው ኢህአዴግ ተመርጠው በሃገር መሪነት
የመቀጠል ጉዳይ የማይታሰብ ይሆን ነበር። ይሄን ጉዳይ "Ethiopia First" ሳይሆን "Oromo First"
ወይንም "Tigray First" በሚሉት ገንጣዮች እይታ ካየነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ
ብቻ አገልጋይ እንደሆኑ በቃለ መጠይቁ ዳግም ያስረገጡት አቶ ለማ የያዙት አቁዋም ያስኬዳል ማለት
ነው።
የጠ/ሚ አብይ አቁዋም ደግሞ "Abiy First," "Oromo Second," "ODP-EPRDF third,"
ከዚያ በሁዋላ "Ethiopia Fourth" ናቸው። ስለ ኢትዮጵያ ተጨንቀው ሳይሆን እርሱዋን በአራተኛነት
ያካተቱዋት መገንጠል የሚሉት ህልማቸው መቼም ሊሳካ እንደማይችል በተለይ ስልጣን ከጨበጡ
በሁዋላ እንደ ሌሎቹ የኦሮሞ አክራሪ ልሂቃን እና ብሄርተኞች ለመረዳት ስለቻሉ ነው። ለዚያም ነው
ሁሉም ከአፈርኩ አይመልሰኝ "Confederation" የሚል አቁዋም ማቀንቀን የጀመሩት እና እንደ
ህውሃቶች መገንጠሉን ትተው በአንድ ግዜ ስልጣኑንም ብሩንም ንብረቱንም መሬቱንም ግድግዳውንም
ውሻውንም ምኑንም የማግበስበስ እሩጫ ውስጥ የገቡት። እንደ Wild Wild West በጠራራ ጸሃይ
በጠመንጃ የባንክ ዘረፋውን ጭምር ማለቴ ነው።
አቶ ለማ በመቀጠልም "ተሰሚነት ካጣሁ" ቆይቻለው ብለዋል በቃለ መጠይቁ ላይ። አቶ ለማ መገርሳ
በፓርቲያቸው ውስጥ የነበራቸው የፖለቲካ ተቀባይነትም ሆነ ተሰሚነት (Influential) ተመናምኖ
አልቁዋል ማለት ነው። ብቻቸውን ቀርተዋል ማለት ነው። ባይሆኑ ኖሮ እንኩዋን ይሄን ቃለ መጠይቅ
ከሰጡ በሁዋላ መሆናቸው አይቀሬ ነው። There is no going back from this. With this, rest
assured he has no political credibility to salvage whatsoever, within his own
party. He has no more political ground left to stand on anymore. ለዚህም ነው ይሄ
ቃለ መጠይቅ እንደ ጃዋር ቃለ መጠይቅ የድረሱልኝ ጥሪ ነው ያልኩት። የጃዋር እንኩዋን አቶ. ለማ
ተሳታፊ የነበሩበት የጭፍጨፋ ጥሪ ነበር ብሎ መገመት ይቻላል ማለት ነው ከዚህ በሁዋላ። እውነቱ
እንደሆነ መውጣቱ አይቀርም ከለታት አንድ ቀን።
የተውኩት ነገር ካለ እታች Comment በማድረግ ልትጨምሩበት ትችላላችሁ።

