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ዶክተር አብይ ንጉሥ የመሆን ህልም ነበራችው። እናታቸውም ይህንኑ አስቀድመው ተንብየውላቸዋል።
አባ ዱላ የኦሮሞ ወጣቶችን ከልጅነታቸው ጀምሮ መልምለው፣ ጠርበው፣ ቀጥተው፣ አበጃጅተው
የህወሃት አገልጋይ በማድረግ ረገድ የማይናቅ ሙያ የተካኑ ሰው ናቸው። መልምለው፣ ጠርበው፣
ቀጥተው፣ አበጃጅተው ለሕወሃት ገጸ በረከት ከሠጧቸው ልጆች መካከል እጅግ የነቁት አብይ ናቸው።
ሳቂታው፣ ቆዳቸው ሞኝ የሚመስለው አባ ዱላ - ሙሴን ከአባይ ወንዝ አውጥታ እንዳሳደገችዋ የፈርዖኗ
ልዕልት ከእግዚአብሄር አደራ ባይቀበሉም እንኳን ዶክተር አብይን የመሰለ ንጉስ አበጃጅተው እሚኒልክ
ቤተ መንግሥት ማስቀመጥ መቻላቸው"የህወሃት ተላላኪ ናቸው" እያሉ ሲያሟቸው የነበሩትን ሁሉ
አስገርሟል። ሌላው ቀርቶ "የተጫወተብን ደመቀ ነው" ያሉት አቦይ ስብሃት እንኳን ድንብርብር
ሲላቸው "ወይ አባ ዱላ" እያሉ ነው የሚተክዙት።
ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሙሉ የንጉሥነት ሥልጣን ነበራቸው። ንጉሡ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሾሙ
በአንክሮና በአስተውሎ ታግዘው ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበሩት ክቡር ራስ ቢትወደድ መኮንን
እንዳልካቸውም ሆነ ክቡር ጸሃፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ኃብተወልድ ብቃት ያላቸው ምሁራን ነበሩ። ጸሃፊ
ትዕዛዝ አክሊሉ ኃብተወልድ እነ ይልማ ደሬሳን የመሳሰሉ ምሁራን እየፈለጉ ካቢኔአቸውን ሲያቋቁሙ
ክህሎትን መስፈርት አድርገው ነው። አክሊሉ ከኢጣልያ ወረራ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ያበረከቱት ሙያዊ
ሥራ ሁልጊዜ ይዘከራል። በዛን ወቅት እንደነ አቶ ከተማ ይፍሩ የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ሚኒስትር
ለመሆን ከፍተኛ ችሎታ ይጠይቅ ነበር።
ደርግም ቢሆን በጠቅላይ ሚኒስትርነት፣ በሚኒስትርነት ወይም በየደረጃው እታች ድረስ ባሉት
መዋቅሮች ሰዎችን ሲደለድል ብቃታቸውና ችሎታቸው መርምሮ ነበር። ደርግ ኮሎኔል ጎሹ ወልዴን
የትምህርትም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሲያደርጋቸው በወታደርነታቸው ሳይሆን እውቀታቸው
ለቦታዎቹ በእጅጉ ስለሚመጥኑ ነበር። ኮሎኔል መንግሥቱ እንደ ንጉሥ ውጊያውን በአዛዥነት ሲመሩ
የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ ይዘው የነበሩት ሻምበል ፍቅረሥስላሴ ወግደረስ በርካታ የአስተዳደርና
የልማት ሥራዎች ከውነዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትርነትንም ሆነ የሚኒስትርነትን ክቡር ቦታ ያጠለሸው ህወሃት ገና በጠዋቱ አቶ
ታምራት ላይኔን ጠቅላይ ሚኒስቴር እንዲሁም አቶ ስዩም መስፍንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎ
ሲመድብ ነው። ሁለቱም የሕወሃትን ፍላጎት ከማሟላት በዘለለ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም ማስጠበቅ
አይችሉም ነበር። ማስጠበቁ ቀርቶ ብሄራዊ ጥቅም ምን ምን ጉዳዮችን እንዳዘለ እንኳን አንዳች
አያውቁም። የህወሃት ዋነኛ ዓላማ ዝርፊያና ገንዘብ ማጠራቀም ስለነበር ዘረኞቹ ከዓለም አቀፍ ባንኮች
ጋር ከመዋዋልና ከመሞዳሞድ ውጪ ስለ ሀገር ክብር ብዙም አይጨነቁም ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ቢሆን ለየቦታው የሚመጥን ሰው አይሾሙም። ሹመቱ ራሱ
ክህሎት (merit) ሳይሆን ተረኝነት ላይ በማተኮሩ ውጤቱ ሁሉ ዜሮ ሆነ። በህወሃት የዘረፋ ባህል ያደጉ
በየመሥሪያ ቤቱ የተሰገሰጉ የመንግሥት ሠራተኞችን አንስቶ በምትካቸው ጨዋ ባለሙያ ማስቀመጥ
ባለመቻሉ ጸጥታው እየደፈረሰ፣ ተማሪዎች እየታገቱ፣ አማሮች እየታረዱ፣ ቤተ ክርስትያን እየተቃጠለ
ሳተላይት አመጠቅን ይባላል። ትላንት በደኖ፣ አርባጉጉ፣ ጉራ ፈርዳ፣ ቤንች ማጂ፣ ቤንች ሸኮ ዛሬ ደግሞ
ባሌ፣ አርሲ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ አማራው እየተጨፈጨፈና እየተፈናቀለ ዜናው ሁሉ
ልማትና እድገት ነው።
የዶክተር አብይን ነገር በአመክንዖ (logic) ስናየው ይህን ይመስላል።
ሀ. ዶክተር አብይ "ጠቅላይ ሚኒስትር" ናቸው።
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ለ. ዶክተር አብይ የሁሉንም ሚኒስትሮች ሥራ ብቻቸውን ይሰራሉ።
ሐ. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ "ጠቅላላ ሚኒስትር" ሆነዋል።
ዶክተር አብይ - ጠቅላላ - ስለሆኑ ንጉሥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ነው የማይችሉት።
ዶክተር አብይ የሽግግር መንግሥት አይመሰረትም ካሉ ሌላ መፍትሄ እንፈልግ።
ዶክተር አብይ ልክ እንደ አውሮፓ ሃገሮች ንጉሥነቱን እንደጨበጡ ሆኖ ነገር ግን የተማረ፣ አስተዋይ፣
ዜግነቱን ያለወጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሾሙ - አንደኛ፣ ሃገር ከአምባጓሮ፣ ግድያ፣ ዝርፊያ፣ ትገላገል
ነበር። ሁለተኛ፣ የቤንሻንጉልንና የኦሮምያን ደም አፍሳሾች ልክ የሚያስገባ ሃገር ወዳድ፣ ቆራጥ
ወታደራዊ አዛዥ ይመደብ ነበር። ሶስተኛ፣ ሃገራዊ ጠቃሚ ፖሊሲዎች ተቀርጸው ዘረኝነት ተሽቀንጥሮ
ፍትህ ታብብ ነበር። አራተኛ፣ የኢትዮጵያን ብሄራዊ ክብር በውጭም በውስጥም ማስከበር የሚችሉ
የደህንነት ሠራተኞች እቦታው ይመደቡ ነበር። አምስተኛ፣ ሙስናን መበልጸግያ አድርገው በሃገር ሃብት፣
በድሆች ህይወት ለመነገድ ተራ የሚጠብቁ ፖለቲከኞች ወደ አምራችነት ሊለወጡ የሚችሉበት የሙያ
ትምህርት ይቀረጽ ነበር፣ ሰባተኛ፣ ወዘተ፣
ዛሬ ሁሉም ነገር ገሽቧል። የድሮዋ መቶ ብር ዛሬ አንድ ሺህ ብር ሆናለች። እውቀት ዘቅጣ ምግባረ
ብልሹነት አድጓል። ድሮ "ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ወደኩኝ" ያለው ተማሪ ዛሬ ቢሆን ኖሮ "ሁለተኛ
ማስትሬቴን እየሰራሁ ነው" ይል ነበር። ድሮ አስራ ሁለተኛ ክፍል የጨረሰ ተማሪ ዛሬ ረዳት ፕሮፌሰር
ሆኖ ፕሮግራም መሪ ወይንም የመድረክ ላይ አስተዋዋቂ ይሆን ነበር። የገሸበ ዋጋ፣ የገሸበ ሥልጣን፣
የገሸበ ሌብነት፣ የወረደ ትምህርት፣ ወዘተ። በጣም የወረደው የሰው ልጅ ሠብዓዊ መብት ነው።
ተረኞች የድሮ ሥርዓት ናፋቂ እንዳይሉኝ እንጂ "አሁንስ የቀድሞው ሥርዓት ናፈቀኝ"። በሠላም ወጥቼ
የገባሁበት ያ ሥርዓት ዓይኔ ላይ ውል አለ። አሸምቆ ሰዎችን የሚያፍንንና የሚገድልን ሽፍታ እንደ
በረዶ ተስቦ ወርዶ የሚያደበይ የጦር ኃይል፣ ፍትህን የሚያስከብር ዳኛ፣ ጉቦ የሚጠየፍ ባለሥልጣን፣
ወገንን ከገጀራ – ቤተክርስትያናትን ከእሳት የሚጠብቅ ፖሊስ ማየት ናፈቀኝ።
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