
ሚኒስትሮቹ፤ ተሾሙ? ወይስ ተሸከሙ? 
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የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒሰቴር ክቡር አቶ ኃይለ ማሪያም ደሳለኝ ለአምስተኛው 

ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ዘመን የካቢኔያቸውን አባላት ያዋቀሩት ባለፈው 

2008 ዓ.ም መስከረም መጨረሻ ላይ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ይሁን እንጂ፤ ብዙም 

ሳይቆይ በአንዳንድ የአገራችን ክፍሎች የተቀሰቀሰው ሁከትና ብጥብጥ ያለፈውን 

የ2008 በጀት ዓመት መቅኖ አሳጥቶት መሰንበቱ የሚታበል ጉዳይ አይደለም፡፡ 

እናም የኢፌዴሪ መንግስት፤ በተለይ የኦሮሚያንና የአማራን ብሄራዊ ክልሎች 

ለማተራመስ የተሞከረበትን የሁከት ተግባር እንቅስቃሴ ተከትሎ ጉዳዩን በጥልቀት 

ወደመመርመር የገባበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ 

ከዚህ የተነሳም የኢፌዴሪን መንግስት የመምራት ታሪካዊ ኃላፊነት የተሸከሙት 

የኢህዴግ አባል ድርጅቶች ያልተጠበቀው ሁከትና ግርግር ስለተከሰተበት አግባብ፤ 

እንዲሁም ደግሞ ስለመፍትሄው በጋራና በተናጠል እየተሰበሰቡ ሲመክሩና ሲዘክሩ 

ከቆዩ በኋላ መጨረሻ ላይ የግንባሩ ስራ አስፈፃሚ ባወጣው መግለጫ ጥልቀት ያለው 

ተሀድሶ የሚጠይቅ ድርጅታዊ ችግር ስለመኖሩ ለምልዓተ ሕዝቡ ይፋ ተደረገ፡፡ 

በዚህም መሰረት ‹‹የመንግስት ስልጣን ለሕዝብ ዘለቄታዊ ጥቅም መረጋገጥ 

በሚያስችል የሀላፊነት ስሜት ልንገለገልበት እየተገባን ለየራሳችን የግል ፍላጎት 

ማሟያ አድርገን የምንጠቀምበት የአመራር አካላት በመበራከታችን ምክንያት ነው 

ሥርዓቱን ለቅልበሳ አደጋ የመሚያጋልጥ አሳሳቢ ችግር ሊፈጠር የቻለው››  የሚል 

የጋራ ስምምነት ላይ የደረሱት አራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች በጥልቀት 

የመታደሱን ዕርምጃ ስለመጀመራቸው የሚያመለክቱ ዜናዎች ስንሰማ ሰነበትን፤ 

ከዜናዎቹ መካከል፤ ኢህአዴግ መራሹን መንግስት የመሰረቱት አባል ድርጅቶች 

ከዚህ ቀደም ለስልጣን ክፍፍል እንደመስፈርት ይጠቀሙባቸው የነበሩ ብሔራዊ 

ተዋፅኦንና የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትን መሰረት የሚያደርጉ ነጥቦች የግድ መሟላት 

እንደማይኖርባቸው፤ ወይም ደግሞ ዋነኛው መስፈርት የሚጣልበትን ኃላፊነት 



በአግባቡ ለመወጣት የሚያስችል ሁለንተናዊ ቁመና አለው ወይስ የለውም? የሚል 

የብቃት ጥያቄ እንጂ የብሔር ተዋፅኦ መሆን እንደሌለበት የጋራ መግባባት ላይ 

ስለመደረሱ የሚያመለክት ነጥብ እንደነበረበት የሚዘነጋ ጉዳይ አይደለም፡፡ ስለዚህ 

የአሁኖቹ አዳዲስ የካቢኔ ሚኒስትሮቻችን ወደ ኃላፊነት ቦታ እንዲመጡ የተደረጉት 

በአዲሱ አሰራር ነው ወይ? በእርግጥ የኢህአዲግ አባል ድርጅቶች በሥራ አስፈጻ 

ኮሚቴው መግለጫ በኩል የገቡትን ቃል አክብረዋልን? ሕዝቡስ የአሁኑን አሿሿም 

በተመለከተ ምን እያለ ነው? ወዘተ. የሚሉትን ነጥቦች አንስቼ በጉዳዩ ዙሪያ የግል 

ምልከታዬን የሚያንፀባርቅ ሃሳብ እሰነዝር ዘንድ ተገቢ መስሎ ስለተሰማኝ ነው 

ብዕር ከወረቀት ያገናኘሁት፡፡ 

እንግዲያውስ በእኔ እምነት፤ ይህ ከሰሞኑ እንደ አዲስ የተዋቀረ የኢፌዴሪ 

መንግስት ካቢኔ፤ የዛሬዋ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን አጠቃላይ እውነታ ግምት ውስጥ 

ባስገባ መልኩ የተከናወነ የሹመት አቀራረብ ስለመሆኑ ደፍሮ መናገር ይቻላል ባይ 

ነኝ፡፡ 

አብዛኞቹን የአዲሱ ካቢኔ አባላት፤ ከዚህ ቀደም በኢህአዴግ መራሹ መንግስት 

የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ የጎላ ተሳትፎ ሲያደርጉ አይተናቸው የማናውቅ ከመሆኑ 

አኳያ ሲገመገም ደግሞ ሹመቱን በእርግጥም የተለየና ያልተለመደ ገፅታ 

የሚያላብሰው ይመስለኛል፡፡ በተለይም የግንባሩ አባል ድርጅቶች ካቢኔውን 

እንደአዲስ ስለማዋቀር አስፈላጊነት የጋራ ስምምነት ላይ እንደደረሱ የተገለፀበት 

ጊዜ አጭር መሆኑን ስናገናዝበው፤ በዚህን ያህል የትምህርት ዝግጅትና በሌሎችም 

መስፈርቶች ሚዛን የሚደፋ ሰብእና የተላበሱ በርካታ ምሁራንን ለሚኒስትርነት 

ሹመት ማቅረብ መቻሉ በራሱ ሊደነቅ የሚገባው ጉዳይ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

አራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ለወትሮው እንዲህ ዓይነቱን ከፍተኛ የፌዴራል 

መንግስት ስልጣን ለመከፋፈል እንደዋነኛ መስፈርት ይጠቀሙበት የነበረውን፤ 

ብሔራዊ ተዋፅኦን መሰረት ያደረገ ቦታ የመተሳሰብ አሰራር ለማስቀረትና ተሿሚው 

ለቦታው ይመጥናል? ወይስ አይመጥንም? ሕዝባዊ ወገንተኝነቱስ አስተማማኝ ነው? 

ወይስ አይደለም? ስነ ምግባሩስ ምን ይመስላል…?ወዘተ. የሚል እንዲሆን ለማድረግ 



የጋራ መግባባት ስለመፍጠራቸው በቅርቡ ለመላው ህብረተሰባችን ያሳወቁበትን 

ውሳኔያቸውን ተግባራዊነት የሚያሳይም ጭምር ይመስለኛል። ይህ የአሁኑ አዲስ 

ካቢኔ አወቃቀር፤ 

በእርግጥም ደግሞ ወቅታዊው የአገራችን አጠቃላይ እውነታ እንዲህ ዓይነቱን 

ከተለመደው አሰራር ወጣ ባለ መልኩ ቁመናን የማስተካከል ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት 

እንደሚጠይቅ ምንም የሚያከራክር ጉዳይ አይሆንም፡፡ ስለዚህ እንደእኔ እንደእኔ 

ኢህአዴግና የሚመራው መንግስት በጥልቀት እንታደሳለን የሚል አቋም የያዙበትን 

ወቅታዊ አጀንዳ አሳክተው፤ የፀረ ድህነት ትግሉ መገለጫ የሆነውን የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ጉዞ ይበልጥ በተጠናከረ መልኩ ከማስቀጠል የሚያግዳቸው ነገር እንደማይኖር 

የሚያመለክት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ያሳዩበት ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው።  

ምንም እንኳን ካቢኔው በዚህ መልኩ ስለተዋቀረ ብቻ ሁኔታዎቹ ሁሉ አልጋ ባልጋ 

ሆነው እንደማይገኙና አዲሶቹ ሚኒስትሮች የተለየ ትጋት የሚጠይቅ ብቁ አመራር 

ለመስጠት ብዙ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አያከራክርም። ለዚህም ምሁራዊ 

ስብዕናቸውን ስንመለከት ‹‹ የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል ›› የሚያሰኝ 

ተስፋ እናሳድር ዘንድ የሚጋብዝ ነው የሚል እምነት አለኝ። 

ከአዲሶቹ ሚኒስትሮች ያልተለመደ አሿሿም ጋር አብሮ መነሳት የሚኖርበት ሌላው 

ጠቃሚ ጉዳይ ደግሞ፤ይህ በርካታ ቁጥር ያላቸው የአገሪገቷ ስመ ጥር ምሁራን 

የተካተቱበት ካቢኔ መዋቀሩ፤ በምሁሩ ዜጋ ላይ የማይናቅ አዎንታዊ ተፅዕኖ 

ሊያሳድር የሚችልበት አግባብ እንዳለ አለመዘንጋት ያስፈልጋል። ምናልባትም 

እስከዛሬ ድረስ መላው የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከድህነት ጋር 

የሞት ሽረት ትግል የገጠሙበትን የልማት ንቅናቄ ሁሉ፤ ለኢህአዴግ መራሹ 

መንግስት ስልጣን ላይ መቆየት ሲባል እንደሚካሄድ ተራ ፖለቲካዊ ጨዋታ 

አድርገው ከመቁጠር በሚመነጭ የኩርፊያ ስሜት ዳር ቆመው መመልከትን 

ሲመርጡ የምናውቃቸው ምሁራን ዜጎቻችን፣ ወደ አእምሯቸው እየተመለሱ 

የአዲሶቹን ሚኒስትሮች አርአያነት ለመከተል ይወስኑ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ። 



በተለይም ደግሞ ፌዴራላዊውን ሥርዓት ከአንድ አካባቢ ለወጡ የተወሰኑ ወገኖች 

ብቻ በእርስትነት የተሰጠ ዕንጂ ሁሉንም የአገራቸችን ሕዝቦች በዕኩል መጠን 

የሚመለከት የጋራ ጉዳይ እንዳልሆነ አድርገው በሚያናፍሱት አሉባልታቸው 

አፍራሽ ተፅዕኖ እያሳደሩ ያሉትን የትምክህትና የጠባብ ብሔርተኝነት ኃይሎች 

ሰሚ ጆሮ እንዳያገኙ ከማድረግ አኳያ አዲሱ ካቢኔ የተዋቀረበት ያልተለመደና 

የምሁራን ዜጎቻችን ስብጥር የማይናቅ አወንታዊ አስተዋፅኦ ያበረክታል፡፡ በዚህ 

ረገድ የሚስተዋለው የጥላቻ ፖለቲከኞች መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት 

እንዳይኖረው  ለማድረግ ይቻል ዘንድ በአዲሱ ካቢኔ ውስጥ የተካተቱት የአገራችን 

ምሁራን ለመላው ኢትዮጵያውያን ሕዝቦች የዴሞክራሲያዊ አንድነትን ተጨባጭ 

ጠቀሜታ በተግባር የሚያሳዩበት አመራር መስጠትና አርአያ ሆኖ መገኘትም 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ሰሞኑን፤ ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማሪያም ደሳለኝ እንደ 

አዲስ ያዋቀሩትን ካቢኔያቸውን ስላደራጁበት የአመራር ብቃትን መሰረት ያደረገ  

ቅኝት ሕዝቡ ራሱ ሲሰጥ የሚደመጠው አስተያየት ከሞላ ጎደል ከእኔ ሀሳብ ጋር 

የሚጣጣም አወንታዊ ገፅታ የተላበሰ ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡ ከዚህ አኳያ ሲታይ 

ምልዓተ ሕዝቡ ከአዲሱ ካቢኔ አባላት ትርጉም ያለው ለውጥ ሊያመጣ የሚችል 

ስኬታማ አመራርን ይጠብቃል፤ ብዬ እንድደመድምና ሚኒስትሮቹ ተሾሙ ወይስ 

ተሸከሙ? የሚል ጥያቄ ማንሳት የፈለኩት፤ በሌላ አንጻር፤ እነርሱም ቢሆኑ 

የሕዝብና የአገር አደራ ተሸከምን እንጂ ተሾምን ብለው ማመን አይጠበቅባቸውም 

የሚል አስተያየት አለኝ፡፡ ምክንያቱም የዛሬዋ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን አጠቃላይ 

እውነታ ለሚገነዘብ ሰው እጀጉን የከበደ ታሪካዊ ሸክም ወደቀባቸው ቢባል 

እውነታውን በተሻለ መልኩ ይገልጸዋል፡፡  

ስለዚህ ተሿሚዎቹ “አገርና ሕዝብ የጣለብንን ታሪካዊ ኃላፊነት ተሸከምን!” ከሚል 

መንፈስ በመነጨ ትጋት ተንቀሳቅሰው የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ ማስቀጠል 

የሚያስችል አመራር መስጠት እንደሚጠበቅባቸው በድጋሚ እየጠቆምኩ ለህዝብና 

ለአገር የገቡትን ቃል አክብረው የሚገኙ የተግባር ሰዎች ይሆኑ ዘንድ ልባዊ 



ምኞቴን ከወዲሁ እገልጻለሁ! በተጨማሪም፤ የመንግስት የጀመረውን በጥልቀት 

የመታደስ ንቅናቄ አጠናክሮ እንዲቀጥል እና ለአዲሶቹ ሚኒስትሮችም ጭምር ምቹ 

የስራ ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው ማድረግ ቸል የማይባል አንገብጋቢ ሃገራዊ አጀንዳ 

እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ 

 መዓ  ሰላማት!  


