
“በአሁኑ ጊዜ  ጠቅላይ ሚኒስትር  ሃይለማርያም ሊተካ የሚችል  ማን  እንደሆነ  ታውቋል!!” 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከስልጣን መልቀቃቸውን በተመለከት ተኪ መሪ ማን ይሁን በማለት በዓይጋ  

ፎረምም ሆነ በፌስቡክ ክርክር እየተነሳ ነው።  አንዳንድ  ሰዎች ለማ መገርሳን ብቁ አይደሉም  ይላሉ።  አቶ  ታምራት 

ሁንዴ  ደግሞ እንደው እንደ አቶ  ለማ  መገርሳ  ብቁ የለም ሲሉ ሃሳባቸው ያሳረፉበትን ፅሁፍ በማንበቤ  እኔም እርምትና  

ያለኝ ሃሳብም በአጭሩ  ለመጫር ወደድኩኝ።  

በእርማቱ ልጀምርና አንዳንድ  የኦሮሞ  ወንድሞቻችን አቶ  ታምራት ሁንዴም “የኦሮሞ ህዝብ ከጠቅላላው የኢትዮጵያ  

ህዝብ ከፍተኛ  ቁጥር የያዘ” ህዝብ መሆኑን ፅፈዋል። ይህ አስተሳሰብ የኦሮሞ  ህዝብ በኢትዮጵያ  ውስጥ የአብዘሃ 

(majority) ቦታ እንዳለው በማስቀመጥ  እንደአብዘሃነቱ  ደግሞ  የሱ ቋንቋ፣ አመለካከትና የኢትዮጵያን መፃኢ እድል  

የመወሰን ስልጣን ወይም ድምፅ  እንዳለው አድርገው የሚያስቡና  ያሰቡትንም የሚያጋሩ ቁጥር እየበዛ ነው።  ኦህዴድም 

ይህ አስተሳሰብ እየተከተለ እንደሆነ አላውቅም ግን  እንደ ድርጅት የኦሮሞ ቋንቋ የኢትዮጵያ  ብሄራዊ ቋንቋ እንዲሆን 

ፍላጎት እንዳለው ገልፆልናል። ያውም ኢትዮጵያዊ ወይም አፍሪካዊ ያልሆነው  የላቲን ፊደል ከኦሮሞ አልፎ የኢትዮጵያ  

እንዲሆን  ማለት ነው።  እዚሁ ላይ በማያሻማ  መልኩ  መቀመጥ ያለበት የኦሮሞ  ህዝብ ከጠቅላላ  የኢትዮጵያ ህዝብ 

ከፍተኛ ቁጥር የለውም የሚለው ነው::  በብሄር ደረጃ ከብሄሮች  ሁሉ ከፍተኛ  የህዝብ ቁጥር ግን  አለው። ስለ ኦሮምኛ  

የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቋንቋ መሆንና  አለመሆን  ሌላ ጊዜ ልመለስበት። 

ጠቅላይ  ሚኒስትር ሃይለማርያምን ማን ይተካ  ለሚለው ግን በኔ እምነት የዲግሪ መኖር እና  አለመኖር መመዘኛ  ባይሆን 

እመርጣለሁኝ። ነገር ግን ከብሄር አስተሳሰብ የወጣና  የኢትዮጵያ  አንድነትን የሚያምንና  የሚያስቀድም ለተግባራዊነቱም 

ኢህአዴግን ወደ አንድ  ሃገራዊ  ፓርቲ ለማምጣት የሚታገል፣ ብሄራዊና ክልላዊ  አመለካከቶችን በጎጂነታቸው የተረዳና 

የጋራችን አጀንዳችን ኢትዮጵያዊነት መሆኑን  ለኢትዮጵያ  ህዝብ ዳግም የሚያበስር መሪ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁኝ። 

ይህም ማለት የክልሎችና  የፌደራል ስልጣን  በተመጣጠነ መልኩ ማለትም የፌደራል መንግስት በክልሎች መተግበር 

ያለባቸውን የዜጎች መብት  የማስጠበቅ ስልጣን እንዳለው ማረጋገጥ የሚችል፣  ዜጎች በፈለጉትን  የአገሪቱ ምድር የመኖር 

መብታቸው ክልሎች በግድ ማስከበር እንዳለባቸው መቆጣጠርና  የዜጎች መብት በተጣሰ ቁጥርም  የመብት ጥሰቱን 

የፈፀሙና  ያስፈፀሙ የክልሉ ባለስልጣናትን  በፌደራል ፍርድ ቤት ማስቀጣትና  ተበዳዮችንም መካስ እንዲቻል ለዚሁ ሁሉ  

የግለሰቦች መብትና  ጥቅም ጠበቃ  የሚሆን መሆን አለበት እላለሁ። ለዚሁም ብቁ የአመራር ችሎታና  ልምድም 

ያስፈልጋል። ማን ይሁን ለሚለው ግን ምርጫው የኔ ቢሆን ከብአዴን መሆን አለበት ባይ ነኝ።  እንደውም “በጥልቅ 

ተሃድሶው” ካልተመቱ በቀር ምክትል ጠቅላይ  ሚኒስትሩ አቶ  ደመቀ  መኮነን ቦታቸው ነው የሚል እምነት አለኝ።  

ስለ አቶ ለማ  ግን  በዚሁና  በሌላ  መመዘኛም  ህዝብን  የማስተዳደር ብቃታቸው ገና  ያልታወቀና  ያልታየ  ነው።  

በእውነቱ ከሆነ አሁን በግርግሩ  ወቅት ለዘብ ያለ  ሃሳብ እና  ኢትዮጵያውያንን  የማለሳለስ  ስልት  ከመጠቀም ውጭ ግን  

በኦሮሚያ  ያለው  አድማ፣ ንብረት የማውደምና  ህይወት  የማጥፋት  ሂደትም ለማስቆም ያልቻሉና  ምንም ዓይነት ለውጥ 

ማምጣት ያልቻሉ  ሰው መሆናቸው በተግባር እያየን  ነው።  ስለዚህ አቶ  ለማ  ችሎታቸውና  ብቃታቸው  ገና  ማሳየት 

ያለባቸው ሰው ናቸው።  

ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር! 

ሙሉጌታ ታዘለ 


