በአቦይ መዋቅር ላይ የተሾመ አብይ ለውጥ እያመጣም!
ጦሩ፣ሰላዩ፣ኢኮኖሚው፣የሀይማኖት ተቋማቱ ወዘተ በእነ አቦይ ስር ስለሆነ በአቦይ መቃብር ላይ ከተሾመ
አብይ ለውጥ አይጠበቅም!!!
ትግሬው ገዥ መደብ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ ተቋማት በያዘበት ሁኔታ ለእዚህ ገዥ መደብ አገልጋይ እንጅ
የህዝብ አገልጋይ መሆን አይቻልም።በህወሀት ቀብር ላይ እንጅ በህወሀት መዋቅር ላይ ዲሞክራሲ
አይበቅልም።
1) በርሱ እንደተመለከተው አብይ አህመድ የተቀመጠው በህወሓት ሁለንተናዊ ቁጥጥር ስር ባለ መዋቅር ላይ
ነው።ይህ በትግሬው የገዥ መደብ ዋልታና ማገርነት የተገነባ መዋቅር አብይ ሊያዝበት፣ሊንደው ፣ሊለውጠው
አይችልም።አይፈቀድለትም።
አብይ ሳሞራን ሊያዝና በግፍ መፈናቀልንም ሆነ ጭፍጨፋን ሊያስቀር፣ጌታቸው አሰፋን ልያዝና የግፍ
እስራትና ማኮላሸትን ጨምሮ በዜጎች ላይ የምፈሰምን ሰቆቃ አያስቀርም።ማን ሊሰማው!!አብይ የተፈናቀሉ
አንድ ሚሊዮን ኦሮሞወችን ወደቀያቸው ይመልሳል፣ኬንያ የገቡትን ለቀያቸው ያበቃል ተብሎ
አይጠረጠርም።የወልቃይትን ጉዳይ የመፍታቱ ነገርም ህወሓት ሕልው በሆነባት፣ጦርና ሰላይ ባነገሰባት አገር
አንድ አብይ ቀርቶ አስር አብይ ቢሾም እውን የሚሆን አይደለም። የሀገር ሀብት ተዘርፎ የተቅዋቅዋሙትንና
በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ብድር ወስደው ያልመለሱ የህወሓት ኩባንያወችን አፍንጫቸውን ይዞ የዘረፉ
የተበደሩትን ያስመልሳል ተብሎም አይታማም።ግፍና በደል የፈጸሙ የህወሓት ጄኔራልና የደህንነት ሹሞች
ለፍርድ አቅርቦ አንጀታችንን ቅቤ የማጠጣቱ ጉዳይም የቁም ቅዥት እንጅ ሌላ አይሆንም።ሰላማዊ ድርድር
ወይም ሽግግር ተደርጎ ሀገር በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትመራ የማድረጉ ነገርም ቀቢጸ ተስፋ
ነው።ምክንያቱም ይህ ሁሉ ለውጥ የህወሓትን ከመቃብር በታች መዋል ያስቀድማልና ነው።
2) አብይ የሚመራው ካቢኔ አንድም የሃይለማርያም ካቢኔ አለበለዚያም የዚያው አይነት ነው።ሃይለማርያም
የሾመው ካቢኔ አልነበረውም።የነበረው ኃይለማርያም ይመራው የነበረ ሳይሆን ኃይለማርያምን እንዲመራ
የተሾመ ካቢኔ ነበር።ይህ ካቢኔ መመሪያ የሚቀበለው ከህወሓት መሪወች ነው።ይህን አይነት ካቢኔ ዛሬ አብይ
እንዲያዋቅረውና እንዲመራው፣ በጠረጴዛ ራስጌ ተቀምጦ አብሮት እንዲሰበሰብ
ይደረጋል።አይወስንበትም።አያስወስንበትምም።ይህ ካቢኔ ሁለት ዙር አስቸክዋይ ጊዜ አዋጅ ከአወጀው
ከሀይለማሪያም ካቢኔ አዋጁን ይወርሳል።ያላወጀውን አዋጅ!በዚህም ለብዙ ዜጎች ሞት፣መፈናቀልና መታሰር
ምክንያት ሆኖ ይቀጥላል። ለእዚህ ነው አብይ በዚህ መሃል ገብቶ ምን ይፈይዳል የሚባለው።
3) በሕወሃታዊው ካቢኔ የታወጀው ሁለተኛው ዙር የአስቸክዋይ ጊዜ አዋጅና ያሰፈነው ህወሃታዊ የእጅ አዙር
ወታደራዊ አገዛዝ /ኮማንድ ፖስት ባለበት አብይ ሚና የለውም።ኮማንድ ፖስቱ ባለበት አብይ የሚጫወተው
ሚና የለም።ይህ ብቻ አይደለም።ህወሓት አብይን ዋጋ ቢስ፣አቅመ ቢስ አድርጎ ለማሳየት ጭፍጨፋና
መፈናቀል፣እስርና ግፍ እንደሚያበራክት ይጠበቃል።ይህን የሚያደርገው እስርና መፈናቀል፣ጭፍጨፋና
እንግልት በህወሓት አሻንጉሊት በሃይለማርያም ዘመን እንጂ በአብይ ጊዜ ቀርቷል እንዳይባል፣አብይ ግፍና
እስርን፣መፈናቀልን አስቀረ እንዳይባል ጭምር መሆኑ ይሰመርበት።
4) አብይ እንዳይሳካለት ለማድረግ፣አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ በመጨረሻም ተስፋ ቆርጦ ስልጣን
እንዲለቅ ለማድረግ ህወሓት ሳይቦዝን እንደሚሰራ እሙን ነው።ለዚህም ምሳሌ የሚሆነው ኦህዲድን
ቆሜለታለሁ ከሚለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ለማቃቃር “ካድሬወችህ የአስቸክዋይ ጊዜ አዋጁን ጠቃሚነት
ለሕዝብ እንዲያስረዱ አሰማራ!” መባሉና “ይህን ካላደረግህ የኢህአዲግን ማዕከላዊ አመራር እንዳልተቀበልክ
ይቆጠራል” በማለት አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገባ የተደረገበት ሁኔታ ነው።
አብይ የህወሃትን የበላይነት ለማስወገድ፣የትግሬውን ገዢ መደብ ፖለቲካዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ወታደራዊና መሰል
የበላይነት ለመለወጥ የለው ስልጣንም ሆነ አቅም ከሌለ የሚቆጠር ነው።የለውጥ ፍላጎት አለው ማለት
ለውጥን እውን ማድረግ ይችላል ወደሚለው መደምደሚያ አያደርስም።የትግሬው ገዢ መደብ ሕልው ሆኖ

እስካለ ድረስ ሁለንተናዊ ለውጥ፣ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ስርዓት አይመሰረትም።የአብይ መጨረሻም
ከህወሓት ጋር ተጋጭቶና ተላልጦ ስልጣኑን በፍቃዱ መልቀቅ አለዚያም እነሱን መስሎ የግፍ ጭቆና
ስርዓታቸው አራማጅ መሆን ነው።
ሕዝብ ያለው አማራጭ ህወሓት አብይን ከፊት አድርጎ ለሚሰራው ደባ ሰለባ ላለመሆን ትግሉን አጠናክሮ
መቀጠልና አይቀሬውን ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ነው። አብይ ተአምር እንደሚያመጣ አድርጎ መቁጠር
ተቃዋሚው ኃይል ከሰራቸው የፖለቲካዊ ስህተቶች ሁሉ የከፋ ይሆናል።
ተስፋ የሌለው ተስፋ ከመኖሩ ይልቅ አለመኖሩ ይመረጣል።ከህወሀትና ኢህአዲግ ዶክትሪን ውጭ ሌላ
ለመማርና ለማወቅ አጋጣሚ የተነፈገው አዲስ ተቅላይ ሚኒስተር በህወሀት መዋቅር ላይ ስለተኖረ ለውጥ
ያመጣል ማለት ከንቱነት ነው።የፖለቲካ ለውጥ ማምጫ የፖለቲካ ጥበብ ፀላኤ ለውጥ ሀይሎችን በማሸነፍ
ላይ የተመሰረተ ነው።አብይ ለእዚህ የሚሆን የፖለቲካ ጥበብ ( በቀለም ትምህርት ከአገኘው ባሻገር)፣ጥልቅ
ተሞክሮና ከህወሀቶቹ መሳሪያ ነካሽ ጉልበተኞችና እንደ ስብሀት ነጋ ከመሰል የፖለቲካ መሰሪወች አንፃር
ሲታይ የላቀ ሀይልና ጉልበት ሊኖረው ግድ ይላል።ከእዚህ አንፃር አብይ ምን አለው?

ምንጭ፡ ትናጉ ዎሎየ

