
ተሃድሶውተሃድሶው  ሳይጠናቀቅሳይጠናቀቅ......  ማንምማንም  ባይሆንባይሆን!!  
  

ከጠቅላይከጠቅላይ  ሚኒሰትርሚኒሰትር  ሀይለማርያምሀይለማርያም  ደሳለኝደሳለኝ  የስራየስራ  ስንብትስንብት  ጥያቄጥያቄ  በኋላበኋላ  የሃገራችንየሃገራችን  ቀጣይቀጣይ  ጠቅላይጠቅላይ  

ሚኒስትርሚኒስትር  ማማ  ቢሆንቢሆን  ወይምወይም  ማማ  ባይሆንባይሆን  ይሻላልይሻላል??  በሚለውበሚለው  ጉዳይጉዳይ  ዙርያዙርያ  የተጀመረውየተጀመረው  ክርክርክርክር  አሁንምአሁንም  

እንደቀጠለእንደቀጠለ   ነው፡፡ነው፡፡  ሃገራችንሃገራችን  አሁንአሁን  ከምትገኝበትከምትገኝበት  አሳሳቢአሳሳቢ  ችግርችግር  አንፃርአንፃር  በዚህበዚህ  ዙርያዙርያ  በዜጎችበዜጎች  መካከልመካከል  

የሚካሄደውየሚካሄደው  ክርክርክርክር  መቀጠሉመቀጠሉ  የማይጠበቅየማይጠበቅ  ነገርነገር  አይደለም፡፡አይደለም፡፡  ችግሩችግሩ  በዚህበዚህ  ዙርያዙርያ  የሚየሚሰነዘሩሰነዘሩ  

አስተያየቶችአስተያየቶች  አንዳንዶቹአንዳንዶቹ  በጨባጭበጨባጭ  እውነታእውነታ  ላይላይ  ያልተመሰረቱያልተመሰረቱ፣፣  በይሆናልበይሆናል  እናእና  ግምትግምት  ላይላይ  የሚሽከረከሩየሚሽከረከሩ  

በመሆኑበመሆኑ  ህዝቡንህዝቡን  ይበልጥይበልጥ  ውዥንብርውዥንብር  ውስጥውስጥ  የሚከቱየሚከቱ  መሆናቸውመሆናቸው  ነውነው  ፡፡፡፡  ከእነዚህከእነዚህ  መካከልመካከል  ""አሸናፊአሸናፊ  

አንዱዋለምአንዱዋለም""  የተባሉየተባሉ  ፀሃፊፀሃፊ  ማማ  ባይሆንባይሆን??  በሚልበሚል  ያቀረቡትያቀረቡትናና  በቅርቡበቅርቡ  አይጋአይጋ  ድረገፅድረገፅ  ላይላይ  ወጥቶወጥቶ  ያየሁትያየሁት  

ፅሑፍፅሑፍ  አንዱአንዱ  ነው፡፡ነው፡፡  ፀሃፊውፀሃፊው  እስካሁንእስካሁን  ከታዘቡትከታዘቡት  ተነስተውተነስተው  ባቀረቡትባቀረቡት  ትንተናትንተና  ቀጣዩቀጣዩ  የሃገራችንየሃገራችን  

ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒሰትርሚኒሰትር  በስምበስም  ጠቅሰውጠቅሰው  እናእና  የተለያዩየተለያዩ  የቪድዮናየቪድዮና  የፅሑፍየፅሑፍ  ማስረጃዎችንምማስረጃዎችንም  በማጣቀስበማጣቀስ  እከሌእከሌ  

ባይሆንባይሆን  ይሻላልይሻላል  ብለዋል፡፡ብለዋል፡፡  ይህይህ  የግላቸውየግላቸው  አስተያየትአስተያየት  ስለሆነስለሆነ  ችግርችግር  የለውም፡፡የለውም፡፡  ይሁንይሁን  እንጂእንጂ  ፀሃፊውፀሃፊው  

አቶአቶ  አሸናፊአሸናፊ  የገዥውየገዥው  ፓርቲፓርቲ  ህገደንብናህገደንብና  አሰራርአሰራር  በሚገባበሚገባ  ሳይረዱሳይረዱ  ወይምወይም  ለማወቅለማወቅ  ጥረትጥረት  ሳያደርጉሳያደርጉ  

የደረሱትበትየደረሱትበት  ድምዳሜድምዳሜ  የተሳሳተየተሳሳተ  እናእና  ሌላውንምሌላውንም  የሚያሳስትየሚያሳስት  ስለሆነስለሆነ  መታረምመታረም  ያለበትያለበት  ነውነው፡፡፡፡    

  

ከሁሉምከሁሉም  በፊትበፊት  ገዥውገዥው  ፓርቲፓርቲ  ኢህአዴግኢህአዴግ  የጀመረውየጀመረው  የተየተሃድሶሃድሶ  ግምገማግምገማ  አልተጠናቀቀም፡፡አልተጠናቀቀም፡፡  ተሃድሶውተሃድሶው  

ሳይጠናቀቅናሳይጠናቀቅና  እያንዳንዱእያንዳንዱ  የኢህአዴግየኢህአዴግ  የምክርየምክር  ቤትናቤትና  የስራየስራ  አስፈፃሚአስፈፃሚ   ኮሚቴኮሚቴ  አመራርአመራር  አባልአባል  በጥልቀትበጥልቀት  

ሳይፈተሽናሳይፈተሽና  ሳይገመገምሳይገመገም  ቀጣዩቀጣዩ  የሃገሪቱየሃገሪቱ  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትርሚኒስትር  በጥድፊያበጥድፊያ  ለመምረጥለመምረጥ  የሚያስገድደውየሚያስገድደው  ሁኔታሁኔታ   

የለም፡፡የለም፡፡  የኢህአዴግየኢህአዴግ  ምክርምክር  ቤትቤት  ተጣድፎተጣድፎ  ይህንንይህንን  ቢያደርግቢያደርግ  ፀሃፊውፀሃፊው  እንዳሉትእንዳሉት  በእርግጥምበእርግጥም  ውጤቱውጤቱ  

""ታጥቦታጥቦ  ጭቃጭቃ""  ከመሆንከመሆን  አያልፍም፡፡አያልፍም፡፡  ግምገማውግምገማው  ሳያልቅሳያልቅ  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒሰትሩንሚኒሰትሩን  በመምረጥበመምረጥ  ስስልጣኑንልጣኑን  

እንዲይዝእንዲይዝ  ከተደረገከተደረገ  በኋላበኋላ  ይህይህ  ሰውሰው  ምንምን  ሊያደርገንሊያደርገን  እናእና  ወዴትወዴት  ሊወስደንሊወስደን  እንደሚችልእንደሚችል  በተስፋበተስፋ  

ከመጠበቅከመጠበቅ  ይልቅይልቅ  እጩውእጩው  አመራርአመራር  ወንበሩወንበሩ  ላይላይ  ከመቀመጡከመቀመጡ  በፊትበፊት  ብቃቱናብቃቱና  ባህርዩንባህርዩን  በሚገባበሚገባ  

መመዘንናመመዘንና  መፈተሽመፈተሽ  አለበትአለበት፡፡፡፡  ይህንይህን  ለማድረግለማድረግ  ደግሞደግሞ  የተሃድሶየተሃድሶ  ግምገማውግምገማው  መጠናቀቅመጠናቀቅ  የግድየግድ  ይላል፡፡ይላል፡፡  

  

በሁለተኛበሁለተኛ  ደረጃደረጃ   ቀጣዩቀጣዩ  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትርሚኒስትር  ከአራቱከአራቱ  የኢህአዴግየኢህአዴግ  አባልአባል  ድርጅቶችድርጅቶች  ሊቃነመናብርትሊቃነመናብርት  ውጪውጪ  

ሌላሌላ  ሰውሰው  ሊመረጥሊመረጥ  እንደማይችልእንደማይችል  ተደርጎተደርጎ   በፀሃፊውበፀሃፊው  አቶአቶ  አሸናፊአሸናፊ  የቀረበውየቀረበው  ሃሳብሃሳብ  ትክክልትክክል  አይደለም፡፡አይደለም፡፡  

የተጀመረውየተጀመረው  ተሃድሶተሃድሶ  ከተጠናቀቀከተጠናቀቀ  በኋላበኋላ  እርስዎምእርስዎም  እንዳሉትእንዳሉት  የኢህአዴግየኢህአዴግ  ምክርምክር  ቤትቤት  ከአራቱከአራቱ  

ሊቃነመናብርትሊቃነመናብርት  ለጠቅላይለጠቅላይ  ሚኒስትርነትሚኒስትርነት  ስልጣንስልጣን  የሚመጥንየሚመጥን  ብቃትናብቃትና  ባህርይባህርይ  የሚያሟላየሚያሟላ  ሰውሰው  

አላገኘሁምአላገኘሁም  ከሚልከሚል  ድምዳሜድምዳሜ  ላይላይ  ከደረሰከደረሰ  ተፈላጊውተፈላጊውንን  ብቃትናብቃትና  ባህርይባህርይ  የሚያሟላየሚያሟላ  ሌላሌላ  ሰውሰው  ከምክርከምክር  

ቤቱቤቱ  እንዳይመረጥእንዳይመረጥ  የሚያግደውየሚያግደው  ህግህግ  የለም፡፡የለም፡፡    ከህወሃቱከህወሃቱ  ዶዶ//ርር  ደብረፅዮን፣ደብረፅዮን፣  ከደኢህዴኑከደኢህዴኑ  አቶአቶ  ሽፈራውሽፈራው  

ከኦህዴዱከኦህዴዱ  ዶዶ//ርር  አብይአብይ  ወይምወይም  ከብአዴኑከብአዴኑ  አቶአቶ  ደመቀደመቀ  የተሻለየተሻለ  ብቃትብቃት  ያለውያለው  የምየም//ቤቱቤቱ  አባልአባል  የሆነየሆነ  

ሰውሰው  ከህወሃት፣ከህወሃት፣  ከደኢህዴን፣ከደኢህዴን፣  ከኦህዴድከኦህዴድ  ወይምወይም  ከብአዴንከብአዴን  ሊመረጥሊመረጥ  ይችላል፡፡ይችላል፡፡  

  

በንድፈበንድፈ  ሃሳብሃሳብ  ደረጃደረጃ  ከአጋርከአጋር  ድርጅቶችምድርጅቶችም  ቢሆንቢሆን  ብቃትብቃት  ያለውያለው  ሰውሰው  ለጠቅላይለጠቅላይ  ሚኒስትርነትሚኒስትርነት  ቦታቦታ  

እንዳይእንዳይመረጥመረጥ  የሚከለክልየሚከለክል  ህግህግ  የለም፡፡የለም፡፡  የኢህአዴግየኢህአዴግ  ልማታዊናልማታዊና  ዴሞክራሲያዊዴሞክራሲያዊ  መስመርመስመር  ተቀብሎተቀብሎ  በብቃትበብቃት  

መተግበርናመተግበርና  ሃገራችንንሃገራችንን  አሁንአሁን  ከገባችበትከገባችበት  ቀውስቀውስ  በማውጣትበማውጣት  ወደተሻለወደተሻለ  ደረጃደረጃ  የማድረስየማድረስ  አቅሙናአቅሙና  ብቃቱብቃቱ  

ያለውያለው  የአጋርየአጋር  ድርጅቶችድርጅቶች  አመራርአመራር  አባልአባል  መኖሩመኖሩ  ከተረጋገጠከተረጋገጠ  የኢህአዴግየኢህአዴግ  አባልአባል  ስላልሆነስላልሆነ  ለጠቅላይለጠቅላይ  

ሚኒስትርነትሚኒስትርነት  እንዳይመረጥእንዳይመረጥ  የሚያግደውየሚያግደው  ህግህግ  የለም፡፡የለም፡፡    

  



ከአሁንከአሁን  በኋላበኋላ  በብቃትበብቃት  የሚራንንየሚራንን  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒሰትርሚኒሰትር  እንጂእንጂ  በአመራርበአመራር  ድክመትድክመት    ምምክንያትክንያት  ተገምግሞተገምግሞ  

ከሃላፊነቱከሃላፊነቱ  እንዲወገድእንዲወገድ  ከተደረገከተደረገ  በኋላበኋላ  ራሱምራሱም  ጭምርጭምር  የፈጠረውየፈጠረው  ችግርችግር  መሆኑመሆኑ  ልቦናውልቦናው  እያወቀእያወቀ  

""የመፍትሄውየመፍትሄው  አካልአካል""  መሆንመሆንንን  እእሻለሁሻለሁ  የሚለንየሚለንንን  ጠቅላይጠቅላይ  ሚኒስትርሚኒስትር  የሚያስፈልገንየሚያስፈልገን  አይመስለኝምአይመስለኝም፡፡፡፡  

  

ቸርቸር  ወሬወሬ  ያሰማንያሰማን  

  

አለባቸውአለባቸው  ሁነኛውሁነኛው  

መጋቢትመጋቢት  11  ቀንቀን  22001100  

ከፍንፍኔከፍንፍኔ//ሸገርሸገር//አዲስአዲስ  አበባአበባ  

    


