
 
 

ጌታውን የሚመርጥ ሎሌ 

 

በቅርብ ኤርሚያስ ለገሰ “አብይ አህመድ የነካው ነገር ሁሉ ይሞታል” የሚል በሚያሳዝን ሁኔታ እውነት 
የሆነ ንግግር ተናግሯል። ኢሳት የህዝብ ድምጽ እንዳልተባለ ሁሉ አሁን በሚገርም ሁኔታ የአብይ አህመድ 

አምልኮ ሀዋሪያና ኳየር ሆኖአል። ብርሀኑ ነጋ “ብር አምጡ ነጋ” የሚል ቅጽል ስም አግኝቷል። ስለጀግንነቷ 
ለአመታት የተወሳላት ብርቱካን ሚደቅሳ የምርጫ ቦርዱን የአብይ አህመድ ፍቃድ ማስፈጸሚያ እንደሆነ 

ገላጭ ልካሆነ በስተቀር በኮቪድ-19 ምክኒያት ምርጫ አራዝሜአለሁ እንዳላለች አሁን ምርጫ እንደርጋለን 
የሚለው የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ሳይሆን ከአብይ አህመድ መንግስት ስንሰማ ብርቱካን ሚደቅሳ ከነጀግንነቷ 

የት ገባች፡ ወኔዋስ የት ገባ ያሰኛል። አሁን ደግሞ ክብርት (ብቸኛዋ ክብርት የሚለው ስያሜ የሚገባት 

የአብይ አህመድ ሚኒስቴር) ሊያ ታደሰ ኮቪድ-19 የጤና ስጋት አይደለም ስትለን መስማት “ከአህያ የዋለች 

ጊደር” የሚለውን ተረት ያስታውሰኛል። ኢትዮጵያ በምርጫ የሚፈታ ችግር የላትም እንጂ ቢሆን ኖሮ 
እስካሁን የተደረጉት ምርጫዎች ሀገራችንን ወደለውጥ እና ዲሞክራሲ በወሰደን ነበር። 

 
ችግራችን ከፋፋይ የሆነው፣ ልዕዋላዊ የሆነች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርን የሚክድ፣ ህዝብን በብሄሩ ብቻ 

እንጂ በግለሰብ ደረጃ - እንደዜጋ የማያውቅ፣ ፍቺን (መገንጠልን) አቅልሎ ያስቀመጠ፣ ዜጎችን በሀገራቸው 
ላይ እንደመጤ እና ያልተፈለገ ሰፋሪ ተደርገው በግፍ እንዲታረዱ፡ ሀብት ንብረታቸው እንዲወድም 

የሚያደርግ የስያሜው እንኳን የማይመጥን ህገ-መንግስት ይዞ ምርጫ ማለት ቀልድ እንጂ ሌላ ሊሆን 
አይችልም። ሀገር የሌለው የኢትዮጵያን ህዝብ እንደባለቤት ጌቶችህን ምረጥ ማለት ቧልት ነው። በየትኛው 

አለም ነው ሎሌ ጌታውን የሚመርጠው? የኛው ሀገር ኖሮን ነው ሀገራዊ ምርጫ አድርጉ የሚሉን? በአዲስ 
አበባ ላይ ብቻ እንኩዋን ነዋሪዎችን ሰፋሪ ብሎ፡ ኦሮሞን ባለቤት አድርጎ የሚሰራ መንግስት ባለበት ሀገር 

ላይ የምን ምርጫ ነው? “በእጃችን የገባውን ስልጣን ለቀን አጥር ጥግ ቆመን ማልቀስ ለኦሮሞ ከአሁን በኃላ 

አይሆንልንም” ካለው ከአብይ አህመድ ጋር የምርጫ ውድድር ማሰብስ ከመደናገር ያለፈ እብደት አይሆንም 

ወይ? “እኛ ዝሆኖች ነን፡ እንሰብራለን፡ እንገዛለን” ከሚለው አብይ አህመድ ተሸንፌአለሁ እና ስልጣን 

ልልቀቅ እንዲል የሚጠብቅ የዋህ ህዝቦች የሆነው መቼ ነው? 

 
ከቁማርተኛ ጋር ወደምርጫ መሄድ ማለት የእብደት መጨረሻው ይመስለኛል። ለማበድ ቆርጠን ከተነሳን 

ግን በአብይ አህመድ የተሾመን ማንኛውንም ሰው/ሴት በሌሎች የህዝብ አመኔታ ባላቸው ሰዎች መተካት 
ይኖርበታል። ብርቱካን ሚደቅሳንም ቢሆን ለቀደመው ጀግንነቷ አመስግነን ካለችበት ታላቅ ሀላፊነት 
ማንሳት ይገባል። ወይ እንዳሰብነው ገለልተኛ አልነበረችም፡ ወይም ደግሞ ገለልተኛነቷን ጠብቃ 

እንደሚገባት መስራት አልቻለችም ባይ ነኝ። የብሄር ፖለቲካ ገዥ እና ህገ-መንግስታዊ በሆነበት ሀገር ላይ 

“ብልጽግና የኦሮሞ ነው” በተባለለት የአብይ አህመድ መንግስት እና አቅራቢነት የተሾመችው ኦሮሞዋ 
ብርቱካን ሚደቅሳ ፍትሀዊ፡ ነጻ እና ገለልተኛ ምርጫ ትመራለች ለማለት አልችልም። አብይ አህመድ 
ከብርቱካን ጋር ዱላ ቀረሽ ንትርክ ውስጥ ገባን ያለው ንግግር ስለምን ብርቱካንን አግዝፎ በህዝብ ዘንድ 
መሳል ፈለገ የሚለው ጥያቄ ሊያጭር የሚችለው ጥያቄ ከጉዳዩ ግዙፍነት አንጻር ሲታይ እውነታ 
ባይኖረውም እንኳን አግባብነት የሌለው አይመስለኝም። ሁላችንም የምናውቀው እውነት ግን ለስልጣኑ 



ቀናይ የሆነው አብይ አህመድ የእውነት ብርቱካን ሚደቅሳ ተገዳዳሪ ሀይል ብትሆን ኖሮ ምክኒያት ፈልጎ 
ከቦታዋ ያነሳት ነበር። 

 
አብይ አህመድ ታማኝ የሚመስሉ ግን ያልሆኑ ሰዎችን በዙሪያው የሚሰበስባቸው ሰዎችን በፍትህ ላይ 
በጭቃ እግሯ የምትረማመደው መአዛ አሸናፊ፡ ብርሀኑ ነጋ፡ ሲሳይ አጌና፡በጃዋር የዜግነት ውዝግብ አጀንዳ 

ስታሲዘን የነበረችው ብርቱካን ሚደቅሳ እና አሁን ደግሞ ኮቪድ-19 ሀገራዊ የጤና ስጋት አይደለም 
የምትለን ሊያ ታደሰ። እውነታው ከሰዎች እራስ ላይ ወርደን በመዋቅር እና በህግ እና በህግ ላይ 
የምንደገፍበት የእፎምታና የሰላም ዘመን ለሀገራችን ኢትዮጵያ እንዲመጣ ከተፈለገ በተባበሩት መንግስታት 

(United Nations) ዲሞክራታይዜሽን ፈንድ የሚደረግ እና በሲቪክ ማህበረሰብ የሚረቅ የህገ-
መንግስታዊ ለወለ ዘላቂ ሰላም እና የዜጎችን መብት የሚያስከብር እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ አማራጭ ነው። 

 
በየቦታው በግፍ ለሚገደሉና የሚፈናቀሉ ወገኖቻችንን ዘላቂ መፍትሄ ነው። ህዝብ የሀገር ባለቤት 
የሚሆንበት እና መንግስት የህዝብ አገልጋይ እንጂ ገዢ የማይሆንበት ዘመን እንዲመጣ ከፈለግን ምርጫ 

ሳይሆን ህገ-መንግስታዊ ለውጥ ነው የሚያስፈልገን ማለት ይኖርብናል። አስቀድሜ እንዳልኩት ኢትዮጵያ 

በምርጫ የሚፈታ ችግር የላትም። 

ጎዳና ያቆብ 


