ድንቄም ተሃድሶ!!
የስልጣን አተያያችን ተበላሽቷል ብሎ የጀመረው የኢህአዴግ ተሃድሶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም
የሰልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ በኋላ መታደሱን ሳይሆን በሽታው ኩፉኛ እንዳገረሸበት የሚያሳዩ ምልክቶች
በግልፅ እየታዩ ነው፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ስልጣን በቃኝ ብለው ድንገተኝነት ያለው በሚመስል መልኩ
ለድርጅታቸው በኋላም በቴቭዥን መስኮት ለመላው አለም ከገለፁ በኋላ በግልፅ እየታዩ ያሉ ምልክቶች
የድሮ ኢህአዴግ ይቅርና በድንገት ካረፉት ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒሰትር መለስ በኋላ ከነበረው ከቅርብ
ጊዜው ኢህአዴግ ጋር ፈፅሞ ለማነፃፀር የሚቻል አይመስልም፡፡ በሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች
ውስጥ ምን ሁኔታ እንዳለ ባላውቅም በኦሮሚያ ያለው ኦህዴድ ግን መጀመሪያ የአቶ ለማ መገርሳና የዶ/ር
አብይ አህመድ ፎቶግራፍ በተሽከርካሪዎች መስተዋት ላይ ለጥፎ የምረጡኝ አይነት የሚመሰል ቅስቀሳ
ወይም እኛ ካልተመረጥን የሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መልእክት ሲተላለፍ ከረመ፡፡
ከዚያም በመቀጠል በየድረገፁ አሁን በተፈጠረው እድል የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሮሞ ካልሆነ አመፅ
ይቀጣጠላል የሚል እንቅስቃሴ መታየት ጀመረ፡፡ አረ በአንዳንድ አከባቢዎች'ማ የኦህዴድ ከፍተኛ
አመራሮች ሳይቀሩ ህዝቡን ሰብስበው የማረጋጋት ስራ እየሰራን ነው ባሉበት መድረክ ሁሉ "ዘንድሮ የኛ
ነው፣ የኛ ካልሆነ የምናደርገውን እናውቃለን" የሚል ዛቻ በአደባባይ ሲያስተጋቡ ተደምጠዋል፡፡
በዚህ ራስን በራስ የመሾም ውሳኔ መሰረትም እንትና የሃገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል! አይ እንትና
ነው ሊሆን የሚችለው ብሎ ማወዳደር ብቻም ሳይሆን አይ እንትና'ማ እንዲህ ነው እንዲህ አይነት ጥፋት
ፈፅሟል፣ እንዲህ አላደረገም፣ እንትና ግን እንዲህ ነው የሚሉ ዘመቻዎችን በማጧጧፍ አንዱን ከፍ
ሌላውን ደግሞ ዝቅ ማድረግ ብቻም ሳይሆን በግላጭ የስም ማጥፋት ዘመቻውን ተያያዙት፡፡ ዘንድሮ
የኦሮሞ ተራ ወይም እድል ነው ካሉ በኋላ አንዱን ኦሮሞ ከሌላኛው ኦሮሞ ጋር ብቃትን መሰረት ባደረገ
መስፈርት ብቻ ማወዳደር እየተቻለ የስም ማጥፋት ዘመቻው ምን እንዳመጣው በቅጡ ለመረዳት
አስቸግሮ ሰነበተ፡፡
የአንድን ሃገር መሪ የሚመረጠው በምርጫ ወይስ እንደ እቁብ በተራ ነው የሚለውን ስናስብ ደግሞ አሁን
በኦህዴድ እየተካሄደ ያለው ሁለት አቅጣጫ ያለው እኔ ብቻ ያልኩት መሆን አለበት የሚል እስትራተጂ
መሆኑ ግልፅ ሆኗል፡፡ የመጀመሪያው እስትራተጂ ዘንድሮ የአቶ ሀይለማርያም ምትክ ሆኖ "መመረጥ"
ያለበት የግድ ኦሮሞ መሆን ያለበት ይሉና፣ ሁለተኛው አስትራተጂ ደግሞ ለፎርማሊቲ ሁሉም የኢህአዴግ
አባል ድርጅት የየራሱ ሰው ያቅርብና ከዛ በኋላ ምርጫው ይካሄዳል፡፡ በዚህ ምርጫ "ባለተራው ኦሮሞ
ካልተመረጠ" ግን በሃገራችን ስላም አይኖርም ይላሉ፡፡
ግን ይህ ሁሉ የኦሮሞ ወጣት የሞተው፣ የቆሰለው፣ የህዝብ ሃብትና ንብረት የጋየውና የወደመው ለዚህ
ነበር ማለት ነው? አቶ ሀይለማርያም ማን ወራሽ የመሰየም መብትና ስልጣን እንደሰጣቸው ባይታወቅም
እኔን የሚተካኝ ከኦሮሞ ነው ብለዋል እየተባለም በኦህዴድ ሰፈር በስፋት እየተወራ ነው፡፡ በዚያውም
"እኔን ነው፣ የለም እኔን ነው" ይተካኛል ያሉት እየተባባሉ እርስ በርስ መነታረክም ተጀምሯል አሉ፡፡ ከዚህ

አልፎ ጠቅላይ ሚኒሰትሩ በእርስ በርስ ንትርክ ውስጥ የተጠመዱት እነዚህን ሰዎች በተናጠል እያገኙ
ቀጣዩ እኔን የሚተካ ጠቅላይ ሚኒስትር አንተ ብትሆን ትመቸኛለህ እያሉ በመሃከላቸው የተፈጠረውን
የውስጥ ንትርክ ቤንዚን በማርከፍከፍ እያጋጋሉት ነው ይባላል፡፡
የኢህአዴግ ውስጠ ዴሞክራሲ፣ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ...ወዘተ የሚባሉት መለያ ባህርያቶቹ በቅፅበት
በየትኛው በር በኩል በነው እንደጠፉ ለማወቅ ይቸግራል፡፡ ወይስ ሲተኩስ በማንኪያ.... እንደሚባለው
ሳይመች ሲቀር ምርጫ አያስፈልግም ምንም አይደለም ዝም ብላችሁ ተቀበሉ እየተባለ ይሆን?
የአለማችን አለቆችም ከበስተጀርባ ሆነው ግፋ በለው እያሉ እንደሆነ ይሰማል፡፡ አሮሞ ወደ ጎን ተገፍትሮ
(marginalized ሆኖ) የቆየ ህዝብ በመሆኑ አሁን ወደዳችሁም ጠላችሁም ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ
ሚኒሰትር መሆን ያለበት ከኦሮሞ ነው ብለው ወስነዋል እየተባለ በዚያው በኦህዴድ ጓዳ በስፋት እየተወራ
ነው፡፡ እንደዛ ከሆነ ታዲያ በሰመ ተሃድሶና ግምገማ ይህ ሁሉ ጭቅጭቅ ለምን አስፈለገ? የኢህአዴግ
ምክር ቤት ተሰብስቦ ለምን ምርጫ ያካሄዳል? የሃገሪቱ ፓርላማስ ተሰብስቦ ቀጣዩን ጠቅላይ ሚኒስትር
መምረጥ ለምን አስፈለገው? እንዲሁ በጨበጣ እንትናን ሹመናል ብለው ለምን አያሳውቁንም ወይም
አያውጁልንም? በማከታተልም ለምን ያች ድሮ ስንሰማት ያደግነው የፍየል ወጠጤ ... አያሰዘፍኑልንም?
ይህንን አጭር መጣጥፍ እያዘጋጁሁ በነበረበት ቅፅበት አንድ ውስጡ ውስጡን ሲወራ የሰነበተ ሰበር ዜና
በሚል በሚድያ ሲያስተጋባ ብዕሬን በጣቶቼ መሃል እንደቀረቀኩኝ ቀና አልኩኝ፡፡ ዜና ሰባሪው ጋዜጠኛ
የኦህዴድ ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ ከሊቀመንበርነታቸው አንድ ደረጃ ዝቅ ብለው፣ በሶሰተኛ ቦታ
በድርጅት ፀሃፊነት የነበሩት ዶ/ር አብይ አህመድ ደግሞ በብርሃን ፍጥነት ሁለት ደረጃ ወደላይ
ተስፈንጥረው የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆነው እንደተሰየሙ ሲያበስር በድንጋጤ ክው አልኩኝ፡፡ ብዕሬን
ከጠረጴዛው ላይ አስቀምጨ በጣም ስቅስቅ ብዬ ሳቅሁኝ ይሻላል አለቀስኩኝ፡፡ ብቻ ግራ የሚያጋባ ስሜት
መላው ሰውነቴን ሲወረኝ ተሰማኝ፡፡ ብቻዬን ታጥቦ ጭቃ! አልኩኝ፡፡ ነገሩ ሁሉ የልጆች እቃ እቃ ጨወታ
መስሎ ተሰማኝ፡፡ የስልጣን አተያያችንን ለማስተካከል ተብሎ የተጀመረው ተሃድሶ መጨረሻው ይኸው
ሆነና አረፈው አልኩኝ፡፡ በልቤ፡፡
መስከረም 2 ቀን 1967 ቀዳማዊ ሀይለስላሴ ከስልጣናቸው እንደተነሱ የሆነው ሁሉ ትዝ ብሎኝ አርባ
አራት አመት ወደኋላ ነጎድኩኝ፡፡ በተፈጠረው ግርግር በትረ ስልጣኑ ከህዝቡ የነጠቀው ወታደራዊው
ደርግ መጀመሪያ የሾማቸውን ጄኔራል አማን አንዶምን ከገደለ በኋላ ጄኔራል ተፈሪ በንቲን ሊቀመንበር፣
ኮ/ል አጥናፉ አባተን ምክትል ሊቀመንበር ሻለቃ (በኋላ ኮ/ል) መንግስቱ ሀይለማርያምን ፀሃፊ አድርጎ
እንደሾመ ሲያበስረን ታወሰኝ፡፡ ብዙም ሳይቆይ ዋነኛው ሰውዬ ግን እኮ ከበስተኋላ ያለው ነው እየተባለ
መወራት ጀመረ....፣ ከዚያ በኋላ የሆነው ሁሉ ሆነ፡፡ አሁንስ? ከዚህ በኋላስ ባልቀጥል ይሻላል፡፡ ለጊዜው
እዚሁ ባበቃ የሚሻል መሰለኝ! ቀይ ሽብር እንዳይፋፋምብኝ ፈራሁ፡፡ ዘንድሮ ምኑ ይታወቃል!!

መምህር መራራ ታዘበ
ከፍንፍኔ
የካቲት 15 ቀን 2010

