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የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና በፌደራላዊት ኢትዮጵያ 

መግቢያ*  

የዚህ ፅሑፍ አላማ በዛሬይቷ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና ከኢፌዲሪ ህገ-መንግስት እና ህገ-

መንግስታዊ ስርአት ግንባታ አኳያ ያለዉን ፋይዳ ለመቃኘት ነዉ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና  

በተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  አተገባበርም ለመቃኘት ይሞከራል፡፡ ይሄን ፅሑፍ  ለመፃፋ ሁለት አበይት ምክንያቶች 

አሉኝ፡፡ መጀመርያ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ መተካካት በተመለከተ በሰፊዉ በተለያዩ ሚድያዎች እየተወራና እና የህዝብ 

አጀንዳ  እየሆነ መጥታል፡፡ በዚህ ፀሃፊ እምነት የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና ትክክለኛ አመለካካት አለ የሚል 

እምነት የለዉም፡፡ ሁለተኛ የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና የፓለቲካ ምህዳሩ በማስፍት እና ማጥበብ የራሱ ተፅዕኖ 

አለዉ፡፡ ይሄም በዲምክራሲያዊ ሂደትና ህገ-መንግስታዊ ስርአት ግንባታ  የራሱ ተፅዕኖ ማሳረፉ አይቀርም፡፡ ስለሆነም 

የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና ከነ ትክክለኛ ግንዛቤ መተንተን እና መመርመር ያስፈልጋል፡፡  

የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና 

መተካካት የሚለዉን ፅንሰ ሐሳብ በሁለት መልክ ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ በአንድ በኩል የመንግስትን ስልጣን 

የተቆጣጠረዉ የፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ተሸንፎ፤ ምርጫዉን ወደ አሸነፈዉ የፖለቲካ ፓርቲ የሚደረግ ሰለማዊ 

የስልጣን ሽግግርን የሚያመላክት ሲሆን በሌላ በኩል በመንግስት ስልጣን በያዙና ባልያዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዉስጥ 

የሚከናወን የዉስጥ ሰለማዊ የስልጣን መተካካትን እና የትዉልዶች መተካካት የሚወክል ነዉ፡፡ የሄ ፅሑፋ 

የሚያተኩረዉ በሁለተኛዉ ፖለቲካዊ መተካካት ፍልስፍና ነዉ፡፡  

መተካካት ለምን ያስፈልጋል? መተካካት የሚያስፈልግበት ዋንኛዉ ምክንያት የተካዉ ትዉልድ ቀድሞ ከነበረዉ 

የአመራር  ትዉልድ በብዙ ሁኔታዎች በልጦ መገኘት አለበት ከሚል አመክንዬ የመነጨ ነዉ፡፡ ይሄ ማለት ተኪዉ 

ትዉልድ በእዉቀት፤ በቆራጥነት፤ በክህሎት፤ በአስተሳሰቡ፤ በትምህርት እና በቴክኖሎጂ አጠቃቀም  ወ.ዘ.ተ ተሽሎ 

መገኛት አለበት፡፡ የተካዉ ትዉልድ አዳዲስ ሃሳቦች በማፍለቅ፤ አዳዲስ አሰራሮችን በመፍጠር ትልቅ ሚና ሊጫወት 

ይገባል፡፡ በመተካካት መርህ መሰረት የሚተካዉ አመራር ትዉልድ በቁጥር አንድ የሚያዘጋጀዉ ትዉልድ ሳይሆን  

ራሱን ተተኪዉ አመራር ትዉልድ ነዉ፡፡ የሚተካዉ አመራር ትዉልድ የሚጫወተዉ ሚና የመጫወቻ ሜዳ በደንብ 

ጠርጐ ማዘጋጀት ነዉ፡፡ የጨዋታ ሜዳ ከገባ በኋላ ራሱን በትምህርት፤ በስልጠና፤ በሙያ፤ በአስተሳሰብ፤አዳዲስ ሃሳቦች 

በማፍለቅ፤ አዳዲስ አሰራሮችን በመፍጠር ብቁ እና ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት የተኪዉ አመራር ትዉልድ ሃላፊነት ነዉ፡፡ 

ስለሆነም መተካካት ማለት የተሻለ ሆኖ መገኛት ማለት ነዉ፡፡ ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚተካዉ ትዉልድ ለተኪዉ 

አመራር ትዉልድ አስፈላጊ የሆኑ የአመራር ልምዶችን በተገቢዉ ሁኔታ ማስተላለፍ አለበት፡፡ ለምሳሌ ተኪዉ ትዉልድ 

በመጀመሪያ ቀለል ያሉ የስራ ሃላፊነት እንዲተገብር ማድረግ ነዉ፡፡ ከዚያም በመቀጠል ትንሽ ከበድ ያሉ ሃላፊነቶች 

እንዲተገብር ማድረግ ነዉ፡፡ በስተመጨረሻ ከበድ ያሉ(sensitive) ተግባሮች  እንዲወጣ ማድረግ እና እድል መስጠትን 

ጭምር ያመለክታል፡፡   

መተካካት የግለሰቦች መተካካት አይደለም፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትርን ማን ይተካል? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማን ይተካል? 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይተካሉ ወይስ አይተኩም? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማን  ብሄር ይተካሉ? የጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ሃይማኖት ምን መሆን አለበት? በተመሳሳይ መልኩ የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ሊቀ መንበር ማን ይተካል? የአንድ ፖለቲካ 

                                                           
*
  አቶ አብይ ጨልቀባ  በአምቦ ዩኒቨርስቲ የህግ መምህር ሲሆኑ በኢመይል አድራሻቸዉ ማግኝት chewabiy@gmail.com ይቻላል ፡፡ 
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ፓርቲ ሊቀ መንበር  በማን ይተካል? የአንድ ፖለቲካ ፓርቲ ሊቀ መንበር  ይተካሉ ወይስ አይተኩም? የአንድ ፖለቲካ 

ፓርቲ ሊቀ መንበር ሃይማኖት ምን መሆን አለበት? የሚሉ የግለሰቦች መተካካትን የሚያሳይ እንጂ የትዉልድ 

መተካካትን የሚያሳይ አስተሳሰብ አይደለም፡፡ ስለሆነም በመተካካት መርህ መሰረት የሚተኩት አንድ ወይም ሁለት 

ግለሰቦች ሳይሆኑ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ናቸዉ ፤ ምክንያቱም መተካካት የአገር ጉዳይ ስለ ሆነ፡፡  

መተካካት ወረፋ ወይም ተራ ማለት አይደለም፡፡ በመተካካት መርህ መሰረት ለሚተካዉ  የመንግስት የስራ ሃላፊነት 

ራሳቸዉን ዝግጁ እና ብቁ አድርገዉ ያዘጋጁ የአዲሱ ትዉልድ አመራሮች በብቃት እና በዝግጁነት ዉጤት መሰረት 

የሚወስዱት የመንግስት የስራ ሃላፊነት ነዉ፡፡ በመተካካት ፅንሰ ሃሳብ መሰረት የመንግስት የስራ ሃላፊነት የሚሰጥ 

ሳይሆን የሚወሰድ ነዉ፡፡ ይሄ ሲባል ግን የሚነጠቅ ነዉ ማለት አይደለም፡፡  

መተካካት የቤተ-መንግስት ጨዋታ ነዉ ማለት አይደለም፡፡ መተካካት ማለት መቧደን፤ መገዳደል፤ መጠላለፍ 

አይደለም፡፡ መተካካት በሰዉ የተመረጠ (hand picked) መሆን የለበትም፡፡ መተካካት መርህ ሰዉ ሰዉን 

አይመርጥም፡፡ ሰዉን የሚመርጠዉ ስርአቱ ራሱ ነዉ፡፡ ሃይማኖት፤ ዘር፤ብሔር፤ ፆታ ወ.ዘ.ተ በመተካካት መርህ ቦታ 

የላቸዉም፡፡ ዋናዉ መለኪያ ድርጅቱ ሊያሳካ ለፈለገዉ የፓለቲካ ፕሮግራም ማስፈፀም አቅም ያለዉ እና ይሄን ሃላፊነት 

ለመሸከም ፍቃደኛ የሆነ መሆን አለበት፡፡   

በመተካካት መርህ መሰረት እኩል የጀመሩ የተኪዉ አመራር ትዉልድ ሁሉ በእኩል ይጨርሳሉ ማለትም አይደለም፡፡ 

በተኪዉ አመራር ትዉልድ ከአጀማመር ተነስቶ እስከ መጨረሻ የሚደረግ የሩጫ ፍጥነት የተወሰነ ነዉ፡፡ የተወሰነዉ 

ሩጫዉ ከተጀመረ በኋላ በመሃል ሊያቆም ይችላል፡፡ የተወሰነዉ የተኪዉ አመራር ትዉልድ ደግሞ አዝጋሚ ለዉጥ 

እያመጣ ራሱን ለመተካካቱ ዝግጁ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ጥቂቶቹ ደግሞ በአጭር ጊዜ ዉስጥ ፈጣን ለዉጥ አምጥተዉ 

ከፍተኛ የመተካካት ደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ፡፡ እነዚህ በተለያየ ደረጃ የሚጠየቁ ብቃትና እዉቀት ቶሎ ቶሎ እያረጋገጡ 

ራሳቸዉን በከፍተኛ የክልል እና የፌደራል  የመንግስት እርከን ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ 

የመተካካት ሂደት በተለያዩ  ፓለቲካ ፓርቲዎች እንዴት ይሰራል? 

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የሃያ አመት ወጣት ነዉ፡፡ የመተካካት ሂደት በገዥዉ ፓለቲካ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን የመንግስት 

ስልጣን ባልያዙ የፓለቲካ ድርጅቶችም መተግበር አለበት፡፡ መተካካት የመንግስት ስልጣን ስትይዝ ብቻ የሚደረግ ነገር 

አይደለም፡፡ መተካካት ከህዝብ ወይም ከመንግስት ሃብት(Government resource) የሚገናኝ አይደለም፡፡ የአገራችን 

የመድብለ ፓለቲካ ፓርቲ እንዲጠነክር ከተፈለገ መተካካት በሁሉም የፓለቲካ ፓርቲዎች ተግባራዊ መደረግ አለበት፡፡ 

የመድብለ ፓለቲካ ፓርቲ ስርአት ግንባታ በአንድ ትዉልድ ወደ ሌላ ትዉልድ የሚደረግ ቅብብሎሽ ነዉ፡፡  በአገራችን 

የሚንቀሳቀሱ የፓለቲካ ፓርቲዎች አዎንታዊ ሚና መጫወት አለባቸዉ፡፡ ምክንያቱም በዲሞክራሲያዊ አኳሃን 

የመንግስት አመራር የሚተካበት ስርዓት ቀጣይነትና ጥልቀት የሚኖረዉ ይኸዉ ዲሞክራሲያዊ የአመራር ስርአት 

በፓለቲካ ፓርቲዎች ዉስጥም የሚንፀባረቅ ሲሆን ነዉ፡፡ ስለሆነም ዲሞክራሲያዊ የአመራር መተካካት ሲባል 

የመንግስት አመራር መተካካት ብቻ ሳይሆን በፓለቲካ ፓርቲዎች አመራር የመተካካት ስርአት ማለትም ጭምር ነዉ፡፡ 

በማንኛዉም ዲሞክራሲያዊ ስርአት በተለይም ደግሞ ፓለቲካ ፓርቲዎች የላቀ ድርሻ በሚጫወቱበት የፓርላማ ስርአት 

የሚገኙ ፓለቲካ ፓርቲዎች የዉስጥ አሰራራቸዉና ባህርያቸዉ ዲሞክራሲያዊ ካልሆነ ዲሞክራሲያዊ መንግስት በብቃት 

መምራት የሚሳናቸዉ ከመሆኑ በላይ አልፈዉ ተርፈዉም ዲሞክራሲያዊ ስርአቱን ራሱን ለአደጋ ሊያጋልጡ ይችላሉ፡፡ 

የፓለቲካ ፓርቲዎች ዲሞክራሲያዊ አሰራርና ባህሪ ከሚለካባቸዉ ቁልፍ መስፈርቶች  አንዱ ደግሞ ፓለቲካ ፓርቲዎች 

አመራር አመራረጥና አተካክ ስርአት ነዉ፡፡ 
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የተለያዩ ፓለቲካዊ ፓርቲዎች የህዝብ ተቋማት (Public institutions) ናቸዉ፡፡ የፓለቲካ ፓርቲዎች የግለሰብ ተቋማት 

አይደሉም፡፡ ምክንያቱም የተለያዩ ፓለቲካ ፓርቲዎች  የሚደግፍቸዉ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ስላላቸዉ፡፡ 

የገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ከሌሎች የሚለየዉ የደጋፊዎች ቁጥር እንጂ ሁሉም ፓለቲካ ፓርቲዎች የህዝብ ንብረት 

ናቸዉ፡፡ ከየገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ዉጭ ያሉት ብዙ የፓለቲካ ድርጅቶች ስለ መተካካት ሲያወሩና እና ሲተገብሩ 

አይታይም፡፡ ይሄ አስተሳሰብ መፈተሽ አለበት፡፡ በመንግስት ስልጣን ባልያዙ የፓለቲካ ድርጅቶች የህዝብ እና 

የመንግስት ስልጣን በያዙ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነዉ፡፡ ከዚህ በመነሳት የሚከተሉት ሃሳቦች 

ማስቀመጥ ይቻላል፡፡  

1) ከገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ዉጭ ያሉ የፓለቲካ ድርጅቶች አመራር ለቀጣይ ትዉልድ በመተካካት መርህ 

ስልጣን ካላስተላለፉ የህዝብ እና የመንግስት ስልጣን በሚይዙበት ወቅት ስልጣን ለቀጣይ ትዉልድ 

ያስተላልፋሉ ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነዉ፡፡ ምክንያቱም የህዝብ እና የመንግስት ስልጣን ለቀጣይ ትዉልድ 

እንደሚያስተላልፉ ዋስትና የለም፡፡  

2) አብዝኋኑ ከገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ዉጭ ያሉ የፓለቲካ ድርጅቶች  ከየገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ በመተካካት 

መርህ ልቆ መገኝት ነበረባቸዉ፡፡ ገዥዉ ፓለቲካ ፓርቲ ቀጣይ ትዉልድ በተለያዩ የመንግስት እና የፓለቲካ 

እርከኖች አስገብቷል፡፡ በየገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ  እያንዳንዱ የከፍተኛ አመራር አባል በድርጁቱ የአመራር 

ቦታ ሊቀመጥ የሚችልበት የእድሜ ጣርያ 65 አመት መሆን እንዳለበት ገዥዉ የፓለቲካ ፓርቲ ወስናል፡፡ ይህ 

እድሜ በሌሎች ብዙ አገሮች ስዎች ለከፍተኛ የፓለቲካ አመራር የሚደርሱበት እንጂ የሚገለሉበት አይደለም፡፡  

ገዥዉ ፓለቲካ ፓርቲ ይህንን ጣርያ ማስቀመጡ ለዛሬዉ ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም የተፋጠነ የከፍተኛ 

አመራር መተካካተ ሂደት የሚኖርበት፣ አመራሩም ሁሌም በበቂ የአካልና የመንፈስ ብቃት ላይ የሚገኝ 

የሚያደርግ ነዉ፡፡  በዚህ ብቻ ሳይወሰን ገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ከፋተኛ የፌደራል የስራ ሃላፊነት ከሁለት 

የመንግስት ስልጣን መብለጥ እንደሌለበት በአንድ ድምፅ መስናል፡፡ ስለሆነም ገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ 

ዴሞክራሲያዊ ስርአት በመገንባት እና ፈጣን የትዉልድ መተካካት በማስፈን ልቆ ተገኝታል፡፡     

3) አብዝኋኑ ከገዥዉ ፓለቲካዊ ፓርቲ ዉጭ ያሉ የፓለቲካ ድርጅቶች መተካካት ስላልተገበሩ የፓለቲካ ምህዳሩ 

እያጠበብት ነዉ፡፡ በተቃዋሚ ፓለቲካዊ ፓርቲዎች ብዙ ቁጥር ያላቸዉ ወጣቶች ስላላስገብ እና ቀጣይ 

ትዉልድ በቅብብሎች መርህ እየተተካ ስላልሆነ፤ ህዝብ ከተለያዪ ትዉልዶች የሚፈጠር የሃሳብ ግጭት 

ተጠቃሚ እንዳይሆን የፓለቲካ ምህዳሩ እያጠበብት ይገኛሉ፡፡ የፓለቲካ ምህዳር ማለት ሰፊ በሆነ ህብረተሰብ 

በሚካሄደዉ ሰለማዊ የስልጣን ትግል ሲሆን ህገ-መንግስቱንና የአገሪታን ሕጐች አክብሮ አወንታዊ ሚና 

መጫወት ማለት ነዉ፡፡ የፓለቲካ ምህዳር መሬት ላይ ተለክቶ በግሬደር ተጠርጐ በመሬት ላይ የተቀመጠ 

አይደለም፡፡ የፓለቲካ ምህዳር በህብረተሰብ ጭንቅልት ላይ የሚሰፍር አስተሳሰብ ነዉ፡፡ ከፍተኛ ተቃዋሚ 

ፓለቲካዊ ፓርቲዎች አመራር አብዛኞቹ በአምሳ መጨረሻዎች  እና በስልሳ መጀመርያ የሚገኙ ሲሆኑ 

መተካካት ባለመተግበራቸዉ የትዉልድ የሃሳብ ፍጭት ክፍተት እየፈጠሩ ናቸዉ፡፡ ምክንያቱም ትዉልዶች 

በእኩል በሆነ ደረጃ የሃሳብ ፍጭት አይኖርም፡፡ የህገ-መንግስት ስርግት ግንባታ እና መተካካት ስር እንዳይሰድ 

እና ባህል እንዳይሆን  የተቃዋሚ ፓለቲካዊ ፓርቲዎች አወንታዊ ሚና እየተጫወቱ አይደለም፡፡ 
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የመተካካት ፖለቲካዊ ፍልስፍና የህገ-መንግስታዊ ስርአት ግንባታ  ያለዉ ትርጉም? 

ህገ-መንግስት በወረቀት የተፃፈ የመንግስት ህግ ማለት ነዉ፡፡ህገ-መንግስት በተጨባጭ ለህዝቡ ጥቅም  ሊዉል 

የሚችለዉ በተግባር ሲተረጎም ነዉ፡፡ ህገ-መንግስት የፈለገዉን ዉበት ቢኖረዉ ወደ ተግባር ካልተተረጐመ ዋጋ 

አይኖረዉም፡፡ በመተካካት መርህ ተተኪዉ ሃይል ከ በታች ያሉ ትዉልዶችን  በልምድ፤በአቅም፤ በአስተሳሰብ፤ 

በትምህርት ወ.ዘ.ተ ኮትኩቶ እና አሳድጐ የሚያቀርብበት ሂደት ሲሆን ፤ተኪዉ ትዉልድ የመንግስት ሃላፊነትን መረከብ 

ያለበት የህገ-መንግስት ስርአትን መሰረት ባደረገ መልኩ መሆን አለበት፡፡ ስለሆነም ህገ-መንግስታዊ ባህሪ የተላበሰ 

የመተካካት መርህ ግዴታ እና ባህርያዊ ነዉ፡፡ ተኪዉ ትዉልድ መተካካትን ችሮታ ወይም ስጦታ አድርጐ ከወሰደዉ 

በትረ መንግስቱን እና የህዝቡ ስልጣን በሚይዝበት ወቅት ተገቢዉን የመተካካት ሂደት ሊያጨናግፍ ይችላል፡፡ 

ተገቢዉን የማጫወቻ ሜዳም ለማዘጋጀትም ተነሳሽነት አይኖረዉም፡፡ ምክንያቱም መተካከት ስጦታ ወይም ችሮታ 

ከሆነ በፈለኩበት ሰአት እሰጣለሁ ፤ በፈለኩበት ሰአት እከለክላለሁ የሚል ኢ-ዲሞክራስያዊ እና ኢ- ህገ-መንግስት 

አስተሳሰብ  ስለሚኖረዉ ነዉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በህግ የተፃፈ የህገ-መንግስት ስርአት አገሪቷ ቢኖራት እንኳ 

በአስተሳሰብ ደረጃ መስፍናዊ አስተሳሰብ ካለዉ ህገ-መንግስቱ ወደ ተግባር መተርጎም አይችልም፡፡ የሚቀጥለዉ 

ትዉልድ ከቀደሙት ትዉልድ መስፍናዊ አስተሳሰብ ካለ እና ይህን ካወቀ ህገ-መንግስቱን የመጣስ አዝማሚያ 

ይከሰታል፡፡  

ማጠቃለያ   

ስለሆነም መተካካት የዲምክራሲያዊ ሂደትና ህገ-መንግስታዊ ስርአት ግንባታ ወሳኛ ሚና አለዉ፡፡ እያንዳንዱ የፓለቲካ 

ድርጅቶች መተካካት በፍጥነት መተግበር አለባቸዉ፡፡ እያንዳንዱ ትዉልድ በመተካካት መርህ መሰረት በህገ-መንግስቱ 

የራሱን አሻራ እያሳደረ መሄድ አለበት፡፡ የተለያዩ አገሮች ዲሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት የተለያዩ ትዉልዶች ዉጤት 

ነዉ፡፡ የተለያዩ ትዉልድ ግዜዉ የሚፈልገዉን ለዉጦች ግምት ዉስጥ በማስገባት ጥልቀት አና ስፋት እንዲኖረዉ 

በማድረግ መተካካት የዲሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት ስርአት ግንባታ አንድ ጠንካራ መሠረት መሆኑን ማረጋገጥ 

ያስፈልጋል፡፡  

 

 

 

 

 


