ተሃድሶው ሳይጠናቀቅ... ማንም ባይሆን!
ከጠቅላይ ሚኒሰትር ሀይለማርያም ደሳለኝ የስራ ስንብት ጥያቄ በኋላ የሃገራችን ቀጣይ ጠቅላይ
ሚኒስትር ማ ቢሆን ወይም ማ ባይሆን ይሻላል? በሚለው ጉዳይ ዙርያ የተጀመረው ክርክር አሁንም
እንደቀጠለ ነው፡፡ ሃገራችን አሁን ከምትገኝበት አሳሳቢ ችግር አንፃር በዚህ ዙርያ በዜጎች መካከል
የሚካሄደው ክርክር መቀጠሉ የማይጠበቅ ነገር አይደለም፡፡ ችግሩ በዚህ ዙርያ የሚሰነዘሩ
አስተያየቶች አንዳንዶቹ በጨባጭ እውነታ ላይ ያልተመሰረቱ፣ በይሆናል እና ግምት ላይ የሚሽከረከሩ
በመሆኑ ህዝቡን ይበልጥ ውዥንብር ውስጥ የሚከቱ መሆናቸው ነው ፡፡ ከእነዚህ መካከል "አሸናፊ
አንዱዋለም" የተባሉ ፀሃፊ ማ ባይሆን? በሚል ያቀረቡትና በቅርቡ አይጋ ድረገፅ ላይ ወጥቶ ያየሁት
ፅሑፍ አንዱ ነው፡፡ ፀሃፊው እስካሁን ከታዘቡት ተነስተው ባቀረቡት ትንተና ቀጣዩ የሃገራችን
ጠቅላይ ሚኒሰትር በስም ጠቅሰው እና የተለያዩ የቪድዮና የፅሑፍ ማስረጃዎችንም በማጣቀስ እከሌ
ባይሆን ይሻላል ብለዋል፡፡ ይህ የግላቸው አስተያየት ስለሆነ ችግር የለውም፡፡ ይሁን እንጂ ፀሃፊው
አቶ አሸናፊ የገዥው ፓርቲ ህገደንብና አሰራር በሚገባ ሳይረዱ ወይም ለማወቅ ጥረት ሳያደርጉ
የደረሱትበት ድምዳሜ የተሳሳተ እና ሌላውንም የሚያሳስት ስለሆነ መታረም ያለበት ነው፡፡
ከሁሉም በፊት ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ የጀመረው የተሃድሶ ግምገማ አልተጠናቀቀም፡፡ ተሃድሶው
ሳይጠናቀቅና እያንዳንዱ የኢህአዴግ የምክር ቤትና የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አመራር አባል በጥልቀት
ሳይፈተሽና ሳይገመገም ቀጣዩ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥድፊያ ለመምረጥ የሚያስገድደው ሁኔታ
የለም፡፡ የኢህአዴግ ምክር ቤት ተጣድፎ ይህንን ቢያደርግ ፀሃፊው እንዳሉት በእርግጥም ውጤቱ
"ታጥቦ ጭቃ" ከመሆን አያልፍም፡፡ ግምገማው ሳያልቅ ጠቅላይ ሚኒሰትሩን በመምረጥ ስልጣኑን
እንዲይዝ ከተደረገ በኋላ ይህ ሰው ምን ሊያደርገን እና ወዴት ሊወስደን እንደሚችል በተስፋ
ከመጠበቅ ይልቅ እጩው አመራር ወንበሩ ላይ ከመቀመጡ በፊት ብቃቱና ባህርዩን በሚገባ
መመዘንና መፈተሽ አለበት፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ የተሃድሶ ግምገማው መጠናቀቅ የግድ ይላል፡፡
በሁለተኛ ደረጃ ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሊቃነመናብርት ውጪ
ሌላ ሰው ሊመረጥ እንደማይችል ተደርጎ በፀሃፊው አቶ አሸናፊ የቀረበው ሃሳብ ትክክል አይደለም፡፡
የተጀመረው ተሃድሶ ከተጠናቀቀ በኋላ እርስዎም እንዳሉት የኢህአዴግ ምክር ቤት ከአራቱ
ሊቃነመናብርት ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን የሚመጥን ብቃትና ባህርይ የሚያሟላ ሰው
አላገኘሁም ከሚል ድምዳሜ ላይ ከደረሰ ተፈላጊውን ብቃትና ባህርይ የሚያሟላ ሌላ ሰው ከምክር
ቤቱ እንዳይመረጥ የሚያግደው ህግ የለም፡፡ ከህወሃቱ ዶ/ር ደብረፅዮን፣ ከደኢህዴኑ አቶ ሽፈራው
ከኦህዴዱ ዶ/ር አብይ ወይም ከብአዴኑ አቶ ደመቀ የተሻለ ብቃት ያለው የም/ቤቱ አባል የሆነ
ሰው ከህወሃት፣ ከደኢህዴን፣ ከኦህዴድ ወይም ከብአዴን ሊመረጥ ይችላል፡፡
በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ከአጋር ድርጅቶችም ቢሆን ብቃት ያለው ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ
እንዳይመረጥ የሚከለክል ህግ የለም፡፡ የኢህአዴግ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ተቀብሎ በብቃት
መተግበርና ሃገራችንን አሁን ከገባችበት ቀውስ በማውጣት ወደተሻለ ደረጃ የማድረስ አቅሙና ብቃቱ
ያለው የአጋር ድርጅቶች አመራር አባል መኖሩ ከተረጋገጠ የኢህአዴግ አባል ስላልሆነ ለጠቅላይ
ሚኒስትርነት እንዳይመረጥ የሚያግደው ህግ የለም፡፡

ከአሁን በኋላ በብቃት የሚራንን ጠቅላይ ሚኒሰትር እንጂ በአመራር ድክመት ምክንያት ተገምግሞ
ከሃላፊነቱ እንዲወገድ ከተደረገ በኋላ ራሱም ጭምር የፈጠረው ችግር መሆኑ ልቦናው እያወቀ
"የመፍትሄው አካል" መሆንን እሻለሁ የሚለንን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያስፈልገን አይመስለኝም፡፡
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