አቶ አብይ አህመድ (ዶ/ር) በ23/6/2010 ዓ/ም የአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ውሳኔ ለማስተላለፍ ፓርላማ በጠራው
አስቸኳይ ስብሰባ ለምን አልተገኙም?
በቅርቡ የኦሆዴድ ስራ አስፈፃሚ አባላት ተሰብስበው የስልጣን ሽግሽግ ማድረጋቸው ከፓርቲው እና
ከተለያዩ ሚድያዎች ሰምተናል፡፡ ይህንን ተከትሎ አቶ አብይ አህመድ (ዶ/ር) የኦሆዴድ ሊቀመምበር እንዲሁም
አቶ ለማ መገርሳ ምክትል ሊቀመምበር ሆኖው ፓርቲው መርጥቸዋል፡፡ ይህንን ተከትሎ ስለ ዶ/ር አብይ አህመድ
በተለያዩ ሚድያዎችና ሶሻል ድህረገፆች የተለያዩ ሃሳቦች በመሰንዘር ላይ ይገኛሉ፡፡ ወደ ዋናው ርእሴ ከመግባቴ
በፊት ስለ ዶ/ር አብይ በጥቂቱ ላውራ ለመሆኑ አቶ አብይ ማን ናቸው?
አቶ አብይ በ1983 ዓ.ም ኢህአዴግ አዲስ አበባ ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ኦሆዴድ የተቀላቀሉ ሲሆን
የወታደረዊ ስልጠናቸው ካጠናቀቁ በኋላ በሬድዮ መገናኛ ስልጠና ሰልጥነው የሬድዮ ግንኝነት ሰራተኛ በመሆን
ለ16 ዓመታት ሰርተዋል፡፡ በመቀጠል በ90ዎቹ መጨረሻ አከባቢ መንግስት የደህንነት መረጃ ኤጄንሲ ለማቋቋም
በማሰብ የተወሰኑ አባላት ተመርጠው (አንዱ አቶ አብይ ነበሩ) ወደ ደቡብ አፍሪካ በመላክ የክሪፕቶግራፊ አጭር
ኮርስ ( ለሶስት ወር መሆኑ ነው) እንዲሰለጥኑ ተልከው ስልጠናቸው ጨርሰው ተመልሰዋል፡፡በደቡብ አፍሪካ
የነበራቸው ቆይታ በሌላ ቀን እመለስበታለው፡፡ ሰልጥነው ከተመለሱ በኋላ አቶ አብይ እና ሌሎች ተጨምረው
የደህንነት መረብ ኤጀንሲ ስራ እንዲጀምር ተደረገ፡፡ ስለዚህ የደህንነት መረብ ኤጄንሲ በአቶ አብይ ሃሳብ
አመንጭነት ሳይሆን የተቋቋመው መንግስት አስቀድሞ የተለያዩ ዝግጅቶች በማድረግ በመጨረሻ የተቋቋመ
መሆኑ ያሳያል፡፡
ሌላ አቶ አብይ ሃሳብ አመንጪና በጣም አንባቢ ተደርገው በተለያዩ ሚድያዎች ሲነገር ይሰማል
መሆናቸው ባልከፋ ነበር ነገር ግን እሳቸው የሚገልፃቸው አለመሆኑን ነው፡፡ በተለይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ የሳቸው
ቃለ መጠይቅ ልብ ብሎ ለተመለከተ ከጀርባቸው በመፅሃፍት የተሞላ የመፅሃፍት መደርደሪያ በማካተት አንባቢ
ለመምሰል የፈጠሩት ቲያትር ነው፡፡ የአቶ አብይ ትልቁ ኳሊቲ ብልጣ ብልጥ መሆናቸው ነው፡፡ በተለይ
በእንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በነበሩበት ወቅት አባላት በተለያዩ ጥቅማ ጥቅም በመደለል የተለያዩ
ሃሳቦች እንዲያመነጩ በመማፀን ከአባላት ያገኙትን ሃሳብ በመሰብሰብ የራሳቸው በማስመሰል በማቅረብ
ይታወቃሉ፡፡ በተጨማሪም አባላት አስፈላጊ ያልሆነ ጥቅማ ጥቅሞች በመስጠት ከጎናቸው እዲሰለፉ በማድረግ
ራሳቸው የፈለጉት ስራ ብቻ እንዲሰሩ ያደርጋሉ፡፡ ለምሳሌ በአንድ ወቅት የተከሰተውን ላውራችሁ የኤጀንሲ ሃላፊ
የሆኑት ሜ/ጄኔራል ተ/ብርሃን ለትምህርት ጉዳይ ለ2 ዓመታት ወደ ለንደን በሄዱበት ወቅት አቶ አብይ በጊዜያዊ
ሃላፊነት ሲሰሩ በቆዩበት ወቅት እንደለመዱት እንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ሰራተኞች በማህበር
በማደራጀት ከኦሮሚያ ክልል በመነጋገር በለገጣፎ መሬት እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ ይህንን ባልከፋ ነበር ነገር ግን
አቶ አብይ ያልተገነዘቡት አንድ ነገር ነበር የዋናው ሃላፊ ተምረው መምጣትና ሃላፊነታቸው መረከብ፡፡ ይህንን
መሆኑ አልቀረም ሆነ ከዚህ በኋላ አቶ አብይ ስራቸው መልቀቅ ፈለጉ ተሳካላቸው፡፡ ወደ ሌላኛው መዕራፍ
ለመሸጋገር የተጠቀሙበት መንገድ በአጋሮ ከተማ ኦሆዴድን በመወከል ለህዝብ ተወካዮች ምክርቤት መወዳደር
ነበር፡፡ አሸንፈው ፓርላማ ገቡ፡፡ ነገሩ ረዥም ነው ለማሳጠር ያህል አቶ አብይ በአንድ ወቅት የኦሮምያ ከተማ
ልማት ሃላፊ ሆነው ተሾሙ፡፡ ይህንን ሹመት የፈለጉት አንድ ጉዳይ ለማስፈፀም ነበር እሱም ከዚህ በፊት ለመረጃ

መረብ ደህንነት ሰራተኞች በማህበር ተደራጅተው በለገታጣፎ ያገኙትን መሬት ነጥቀው ወደ ኦሮምያ መሬት ባንክ
እንዲመለስ ማድረግ፡፡ ለሹመታቸው መንስኤ የነበራው ካሳኩ በኋላ የተሰጣቸው ሹመት ለቀቁ፡፡ በOBN የመረብ
ደህንነት ኤጀንሲ ስም የማጉደፍ ስራ ተሰርቶ እንዲተላለፍ አዘዙ፡፡ ይህንን ስራቸው በነጁሃር የእንፎርሜሽን
መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የደፈረ ጀግና መሪ ሽልማት ተችሯቸውል፡፡ ስለ አቶ አብይ ባጭሩ ይህንን ካልኩኝ በኋላ
ወደ ዋናው ርእሴ ልመለስ፡፡
አቶ አብይ በ23/06/2010 ዓ/ም በፓርላማ በተጠራው አስቸኳይ ስብሰባ አልተገኙም፡፡ብዙ ሰው ስራ
በዝቷቸው ወይም እኝህ ባለራዕይ ሃሳብ አፍላቂ መሪ ቀንና ሌት ስለሚያነቡ ደክሟቸው ተኝተው ወይም ታመው
ነው ብሎ የራሱ ግምት አስቀምጦ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ነገሩ ሌላ ነው፡፡ አቶ አብይ ለሚያውቃቸው ሰው
ይህንን ለመገመት ያቅተዋል አልልም፡፡ ለማያውቃቸው ግን እውነታው ይህ ነው፡፡አቶ አብይ በተለያዩ የነውጥ
ሃይሎች ፓርላማ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ከቻሉ ፓርላማ በመገኘት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዳይ ፀድቅ
ተቋማቸውን እንዲገልፁ ይህንን ማድረግ ከተሳናቸው ግን በተጠራው ስብሰባ እንዳይገኙ ጥብቅ የሆነ ትዕዛዝ
በነውጠኞች አለቆቻቸው መልዕክት ደረሳቸው፡፡ መቼም ለህዝብ አለኝታ የሆነና የአላማ ፅናት ላለው ታጋይ
ይቅርታ ወታደር ይህንን ፈተና ለማለፍ በጣም ቀላል ነበር ነገር ግን እንደ አቶ አብይ አስመሳይ መሪ ለዚያውም
ለኢትዮጵያ ጠ/ሚኒስቴር ለሚወዳደር ፈተናው ከባድ ነበር ማለፍ አቅቷቸው ስንት ታጋዮች ሂወታቸው ከፍለው
አጥንታቸውን ከስክሰው የሰጧቸውን አደራ ትተው የነውጠኛው ፀረ-ሰላም ሃይሎች ትዕዛዝ በመቀበል ፓርላማ
ሳይገኙ ቀሩ፡፡ ይህንን የሚያሳየው አቶ አብይ የህዝባቸው የሰላም እጦት ወደ ጎን በመተው የራሳቸው ህይወት
ከአደጋ ለመከላከል ያደረጉት መፍትሄ ነበር፡፡ ስለዚህ እኚህ ዶ/ር አይበለውና ጠ/ሚኒስቴር ቢሆኑ እውን
የአገራቸው ጥቅም ያስጠብቃሉን?
በኔ በኩል ለዛውም በቅርበት ለማውቃቸው አይመስለኝም ቀላል ፈተና ያላለፈ መሪ ከባዱን ፈተና ይወጠዋል ብዬ
አልጠብቅም ስህተቱ ያለው በድርጅቱ ነው፡፡ ምክንያቱም እሳቸው የድርጅቱ ሊቀመምበር አድርጎ መምረጡ ላይ
ነው፡፡
ሰላም ለሁላችን!!
አቶ ኢብሳ መገርሳ

