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የጠፋው የተደላደለ የፖለቲካ ሜዳ ሳይሆን አቅም ያለው ተፎካካሪ ነው 

 

አዲሰ ቶልቻ 

05/14/14 

የዓለም የፕሬስ ቀን በኢትዮጵያ ለአምስተኛ ጊዜ ተከበሯል፤ ሚያዝያ 25፣ 2006 ዓ/ም፡፡ 

የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሁሉም 

የመንግስትና የግል ሚዲያ ተወካዮች በተገኙበት በአገራችን ሚዲያና አጠቃላይ ፖለቲካዊ 

ሁኔታዎቸ ላይ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው በተካሄደ ውይይት ነበር የተከበረው፡፡ የዚህ 

ፅሁፍ ትኩረት በዕለቱ የቀረቡ ጥናታዊ ፅሁፎችና የተካሄደው ውይይት ሙሉ ሃሳብ ላይ 

የሚያተኩር አይደለም።  ከዚህ ይልቅ በአንድ የፕሮገራሙ ታዳሚ የቀረበና በተለይ 

በአንዳንድ ሚዲያዎች ልዩ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። ይህን አስተያየት ነጥለው 

የለቀቁ ድረ-ገፆችም አጋጥመውኛል። ይህም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር 

የሆኑት ከዚህ በተጓዳኝ የተቃውሞ ፖለቲካ አድቮኬት የሆኑት ዶ/ር ዳኛቸው አሠፋ 

አንስተውት የነበረው ነው፡፡ 

 

ዶ/ር ዳኛቸው በውይይቱ ላይ አንስተውት የነበረው አስተያየት አዘል ጥያቄ የቀረበው 

የእለቱን የውይይት መድረክ ሲመሩ የነበሩት ዶ/ር አቢይ ፎርድ የሠነዘሩትን አስተያየት 

መነሻ በማድረግ ነበር፡፡ የዶ/ር ዳኛቸው አስተያየታዊ ጥያቄ  “ፕ/ር አቢይ ተቃዋሚ 

ከምንል ተፍካካሪ ብንል ይሻል ብለዋል፡፡ ለፕ/ር የማቀርበው የካንቲያን ጥያቄ ነው _ 

condition and possibilities። እዚህ አገር  ተፎካካሪ ለመሆን condition and possibility  

አለ ወይ? ተቃዋሚ ለመሆን አለ፤ በችግር፡፡ ተፎካካሪ ማለት plain የሆነ field ኖሮ ሠዎች 

እንደልብ እየተናገሩ ለሕዝብ access ኖሯቸው እስኪ እንፎካከር እንወዳደር ተባብለው 

ነው፡፡ ግን አሁን ለግዜው ኢትዮጵያ ባለችበት የፖለቲካል status que ante  ተቃዋሚና 

መንግስት እንጂ ተፎካከሪ የሚባል ነገር የለም።  የኔ ጥያቄ ተፎካካሪ መሆን ይቻላል 

ወይ?”  የሚል ነበር። 

 

ይህን የዶ/ር ዳኛቸውን አስተያየታዊ ጥያቄ “/Conditions and possibilities/ ሁኔታዎችና 

መቻል”  የሚለውን ከካንት የፍልስፍና መርሕ ተዋስኩት ያሉት  ማጀቢያና ሌሎቹም 

ከአካዳሚክ ምህዋር ውጭ  የዘወትር የህዝብ ፖለቲካዊ ውይይት ወይም ጭውውት ውስጥ 
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ያልተለመደ “status que ante (the state of affairs that existed previously/ አስቀድሞ 

የነበረው ሁኔታ)” የሚለውን ሃረግ አውጥተን ስንመለከተው አብዛኞቹ የተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮችና የተቃውሞ አመለካከት አራማጅ ሚዲያዎች በተለይ ከምርጫ 2002 ወዲህ 

የሚያነሱት የተለመደ ጉዳይ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

 

ይህም በአጭሩ “የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚዎች እኩል 

እንዲንቀሣቀሡ የሚያስችል የተደላደለ አይደለም” የሚል ሃሳብ ነው፡፡ ዶ/ር ዳኛቸው  

“ተቃዋሚዎች ከገዢው ፓርቲ ጋር እኩል በማይነቀሣቀሱት የሃገራችን የፖለቲካ ምህዳር 

ውስጥ መፎካከር የማይቻል ነው፣ የሚቻለው መቃወም ብቻ ነው” እያሉን ነው፡፡ በሌላ 

አበጋገር “ተቃዋሚዎችና ገዢው ፓርቲ እኩል በማይነቀሳቀሱበት ምህዳር ውስጥ አንድ 

ጥግ ላይ ቆሞ መቃወም እንጂ መፎካከር ወይም መወዳደር የሚባል ነገር ሊኖር 

አይችልም፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ሁሉንም ‘እኔ እበልጥ እኔ’ በሚል መንፈስ ለውድድር ወይም 

ለፉክክር መሮጥ የሚያስችል የተደላደለ አይደለም” የሚል ነው፡፡  

 

ይህ ሃሳብ ለምርጫ 2002 በፊት በተቀዋሚዎችና በአጋፋሪዎቻቸው እንደፀሎት ሲደገም 

ከነበረው “የፖለቲካ ምህዳር ጠቧል” ከሚለው ሃሣብ ጋር የሚጋራው ነገር ቢኖርም 

ከምህዳሩ ጠቧልነት ይልቅ ልንቀሣቀሰበት አልቻልንም የሚለው ላይ ያተኩራል፡፡ ይህ 

የተቃዋሚዎቸና የአጋፋሪዎቻቸው የዘውትር ምሬት ያረፈበት ጉዳይ ከኢትዮጵያ ነባራዊ 

ሁኔታ አኳያ ምን እንደሚመስል እንመልከት። 

 

በመድብለ ፓርቲ ሥርዓት ውስጥ ሁሉንም የሚያሳትፍ የፖለቲካ ምህዳር “አለ ወይም 

የለም” የሚለውን የሚወስነው መሰረታዊ ጉዳይ የአመለካከት ነፃነት ነው፡፡ የፖለቲካ 

ምህዳር፣ ማንኛውም ሠው በነፃነት ያመነበትን አመለካከት የመያዝ፣ አመለካከቱን ለሌሎች 

የመግለጽ፣ የሌሎችን አመለካከት የማግኘትና የመቀበል፣ በአመለካከት የመደራጀት፣ 

አመለካከትን የማራመድ፣ በአመለካከት ላይ  በተመሠረቱ መርሆችና ዝርዝር ፖሊሲዎች 

ለፖለቲካ ሥልጣን የመወዳደር …. መብትና ነፃነት የተከበረበት ፖለቲካዊ ሁኔታ ማለት 

ነው፡፡  መጥበቡ፣ መስፋቱ፤ የተደላደለ መሆኑ ወይም አለመሆኑ የሚለካው በዚህ ነው፤ 

በቃ። 
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የእነዚህ ለፖለቲካ ምህዳር መኖር አመኖር፣ መስፋት መጥበብ፣ የተደላደለ መሆን 

አለመሆን ወሳኝ የሆኑ መብቶችና ነፃነቶች መከበር የሚረጋገጠው በሕገመንግስት ነው፡፡ 

የኢትዮጵያን ሕገመንስት ከዚህ አንፃር ሥናየው የተለያየ አመለካከት ላላቸው ወገኖች 

በነፃነት ለመንቀሳቀስ የሚያስችል የፖለቲካ ምህዳር ሊያሟላ የሚገባውን መብቶች ነፃነቶች 

በሙሉ አረጋግጧል፡፡                       

 

የአመለካከት ነፃነትን በተመለከተ የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት በአንቀፅ 29 “የአመለካከት እና 

ሃሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብት” በሚል ርዕስ፤  

- ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ 

ይችላል። 

 

- ማንኛውም ሰው ያለምንም ጣልቃ ገብነት ሃሳቡን የመግለፅ ነፃነት አለው። ይህ 

ነፃነት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በፅሁፍ 

ወይም በሕትመት፣ በስነ ጥበብ መልክ ውይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ 

ዘዴ ማንኛውንም አየነት መረጃና ሃሳብ የማሰራጨት ነፃነቶችን ያካትታል፣ 

 

- የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት 

ተረጋግጧል። የፕሬስ ነፃነት በተለይ የሚከተሉትን መብቶች ያጠቃልላል፣ 

 

ሀ. ቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልክ የተከለከለ መሆኑን፣ 

ለ. የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማገኘት እድልን። 

 

- ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች፣ ሀሳቦችና አመለካከቶች በነፃ 

መንሸራሸራቸውን ለማረጋገጥ ሲባል ፕሬስ በተቋምነቱ የአሰራር ነፃነትና የተለያዩ 

አስተያየቶች የማስተናገድ ችሎታ እንዲኖረው የሕግ ጥበቃ ይደረግለታል። 

ተብሎ ተደንግጓል። 

 

ይህ በሕገመንግስት ድንጋጌ የተረጋገጠ መብት የተለያዩ አመለካከቶችን ማስተናገድ 

የሚችል የፖለቲካ ምህዳር ይኖር ዘንድ መሰረታዊ ሁኔታ ነው። ይህ የዜጎች የፈቀዱትን 
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አመለካከት የመያዝና አመለካከትን የመግለፅ መብት በሕገመንግስት ላይ ብቻ ተወስኖ 

አልቀረም። በተግባር ተረጋግጧል። 

 

ሕገመንግስቱን መሰረት አድርጎ የወጣው የፕሬስ አዋጅና ይህን ለማሻሻል የወጣው የመረጃ 

ነፃነትና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ሃሳብን የመግለፅና መረጃ የማግኘት የዜጎች 

ሕገመንግስታዊ መብት በተግባር እንዲረጋገጥ አድርጓል።  

 

በዚህ መሰረት ዜጎች ባለፉ ሁለት አስርት አመታት  ያለ አንዳች ክልከላ የፈለጉትን 

አመለካከት የመያዝና አመለካከታቸውን የመግለፅ ነፃነትን ተግባራዊ ለማድረግ 

በተረጋገጠው የፕሬስ ነፃነት ሕግ መሰረት ለመሰራጨት በበቁ በርካታ የግል መፅሄቶችና 

ጋዜጦች፣  ባለፉት 8 ያህል አመታት ደግሞ በኤፍ ኤም የሬድዮ ስርጭት እንዲሁም በድረ 

ገፆች ሀሳባቸውን መግለፅና የሌሎችን የመጋራት ነፃነታቸውን ዕውን ማድረግ ችለዋል።   

 

በኢትዮጵያ የአመለካከትና አመለካከትን የመግለፅ ነፃነት መከበሩን ለማረጋገጥ ልዩ ጥናት 

ማደረግ አያስፈልግም። በሥርጭት ላይ ያሉ ጋዜጦችና መፅሄቶችን መመልከት በቂ ነው። 

መንግስት ፕሬስ ለዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ወሳኝ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ 

እንዲጎለብትና እንዲያድግ የማደረግ ከፍተኛ ፈላጎት ያለወ መሆኑን በተግባር አሳይቷል። 

ይሁን እንጂ አንዳንድ  የፕሬስ ውጤቶች በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ የፕሬስ ነፃነት 

እንዲከበር ያደረገውንና የህልውናቸው መሰረት የሆነውን ሕገመንግስትና ሕገመንግስታዊ 

ስርአት ለመናድ ዓላማ የዋሉበት ሁኔታ ነበር፣ አሁንም አለ። የተወሰኑ የፕሬስ ውጤቶች 

በይፋ ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ ማድረግን እስከመስበክ  የዘለቁ ሃሳቦችን ሲያሰራጩ 

በአብዛኛው መንግስት በሆደ ሰፊነት ሲያልፋቸው ይስተዋላል። ይህ የመንግስት አካሄድ 

ለፕሬስ እድገት ካለው ፅኑ ፍላጎት የመነጨ ነው፡ 

 

በመሰረቱ የፕሬስ ነፃነት እንደማንኛውም ነፃነት ገደብ አለው። ገደቡ የሌሎችን መብትና 

ነፃነት አለመንካት ላይ የተመሰረተ ነው። የሕገመንግስቱ አንቀፅ 29 ቁጥር 7 ላይ 

የወጣቶችን ደህንነት፣ የሰውን ክብርና መልካም ስም ለመጠበቅ ሲባል ገደብ 

እንደሚጣልባቸው እንዲሁም የጦርነት ቅስቀሳዎችና የሰውን ክብር የሚነኩ የአደባባይ 

መግለጫዎች በሕግ እንደሚከለከሉ ይደነግጋል።  



5 
 

 

የአገራችን ፕሬሶች ግን እነዚህን መተላለፍ አይነተኛ ባህሪያቸው ለመሆን የበቃበትን 

ሁኔታ አሰተውለናል፤ አሁንም እያስተዋልን ነው። ለምሳሌ በቅርቡ በአንዳንድ ኦሮሚያ 

ዩኒቨርሲቲዎች ተቀስቅሰው፣ በኋላ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች፣ ዘራፊዎች ጭምር 

ተቀላቅለዋቸው ሕገወጥ ድርጊቶች የተፈፀመበትና ለሰዎች ሕይወት መጥፋት  ምክንያት 

የሆኑ ሁከቶች እንዲቀሰቀሱና የተለየ መልክ እንዲይዙ በማድረግ ረገድ አንዳንድ ፕሬሶች 

ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው መሆኑን ልብ በሉ። ለሁከቱ መነሾ እንደሆነ ተደርጎ የቀረበው 

የአዲስ አበባ እና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ የልማት መሪ ፕላንን፣ 

የኦሮሚያን ክልል ሕጋዊ የአስተዳደር ስልጣንና ወሰን፣ በቋንቋ የመማር፣ የመስራት፣ 

ስልጣን በውክልና የመስጠት እንዲሁም የመሬት ወሰን የሚጋፋ አስመስለው የቀረቡ 

አስተያየቶችን የተወሰኑ የግል ፕሬሶች ሚዛናዊ ለማድረግ ሳይጨነቁ ሃላፊነት በጎደለው 

ሁኔታ መዘገባቸው ሁከቱን ያነሳሳ ውዥንብር ፈጥሯል።  

 

በዚህ ሀሰተኛ ወሬ የተደናገሩ የኦሮሞ ተወላጆች ለሁከት እንዲነሱ የገፋፉ ሌሎች በግሉ 

ፕሬስ የተነዙ ወሬዎችም ነበሩ። ከዚህ ቀደም በኦሮሞ ሕዝብ ላይ አስከፊ ጭፍጨፋ 

ያስከተለውንና ብሄራዊ ነፃነቱን ያሳጣውን የሚኒሊክ የመስፋፋት ጦርነት “ቅዱስ ጦርነት 

ነው” በሚል ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ የተሰነዘረ ሃሳብ መሰራጨቱን ለዚህ አስረጂነት 

መጥቀስ ይቻላል። ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሕዝብን ጥቅምና ፍላጎት የሚወክል 

የጠራ አቋም ይዘው ለሥልጣን እንዲፎካከሩ ከማድረግ ይልቅ መጪው ምርጫ ላይ 

በሕገወጥ መንገድ ስልጣን ለመመንተፍ የአመፅ ፖለቲካ አራማጅ ጋዜጠኞችና መፅሄቶች 

መፈልፈላቸውንም በአስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

በአጠቃላይ የአገራችን የፖለቲካ ምህዳር የፈቀዱትን አመለካከት ከመያዝና ከማሰራጨት 

እንዲሁም መረጃ ከማግኘት የዜጎቸ መብትና ነፃነት አኳያ ሲመዘን ምሉዕ መሆኑንና ይህን 

ለመንከባከብ መንግስት  ከልክ ያለፈ ሆደ ሰፊነት ማሳየቱን ነባራዊው ሁኔታ ይነግረናል። 

 

ሌላው የፖለቲካ ምህዳር መገለጫ በአመለካከት የመደራጀት መብት መከበር ነው። 

የኢፈዴሪ ሕገ መንግስት በአመለካከት መደራጀትን አስመልክቶ በአንቀፅ 31 “የመደራጀት 

መብት’’ በሚል ርዕስ ስር “ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደረጀት 
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መብት አለው” ይላል። የመምረጥና የመመረጥ መብት በሚለው ርዕስ በአንቀፅ 38 በንዑስ 

አንቀጽ 2 ላይ ደግሞ ከዚሁ ከመደራጀት መብት ጋር በተያየዘ “በፖለቲካ ድርጅቶች፣ 

በሠራተኞች፣ በንግድ በአሰሪዎችና በሙያ ማህበር ለተሳተፎ ድርጅቱ የሚጠይቀውን 

ጠቅላላ ልዩ የአባልነት መስፈርት የሚያሟላ ማንኛውም ሰው በፍላጎት አባል የመሆን 

መብቱ የተከበረ መሆን አለበት” ይላል። 

 

ይህን የመደራጀት ሕገመንግስታዊ መብት መነሻ በማድረግ በወጡ ሕጎችና ደንቦች 

መሰረት በአገራችን በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮቸ ላይ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራት ተደራጅተዋል። አሁን በፌዴራልና 

በክልል  ደረጃ ሕጋዊ ዕውቅና አግኝተው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ80 በላይ 

ናቸው። 

 

ይህ የፖለቲካ ምህዳሩ ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ ያሳያል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የመደራጀት 

መብትን የሚመለከተው የሕገ መንግስቱ ድንጋጌ አንቀፅ 31 “. . . ሆኖም አግባብ ያለውን 

ሕግ በመጣስ ወይም ሕገመንግስታዊ ስርአቱን በሕገወጥ መንገድ ለማፍረስ የተመሰረቱ 

ወይም የተጠቀሱትን ተግባራት የሚያራምዱ ድርጅቶች የተከለከሉ ይሆናሉ’’ ይላል። 

 

ይህ ምህዳሩ የሰላማዊ ፖለቲካ እንቅስቃሴ መድረክ እንዲሆን ለማድረግ የተደነገገ ነው። 

ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም የሕገመንግስቱን ድንጋጌ ጥሰው ከሕዝብ ውክልና ውጭ 

ሕገመንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በመናድ ስልጣን የመቀማት ዓላማ ይዘው የተንቀሳቀሱ 

ፓርቲዎች ታይተዋል። ምርጫ 97ን ተከትሎ የተደረገውን ሕገወጥ የመንግስት ለውጥ 

እንቅስቃሴ ለዚህ አስረጅነት መጥቀስ ይቻላል። ቅድመ ምርጫ 97 ስልጣን በኃይል 

የመመንተፍ ዝንባሌ ያላቸው መሆኑ በተጨባጭ ይታወቅ ነበር፣ ሕገወጥ አካሄድ 

እንደሚከተሉም ይታወቅ ነበር። በትዕግስት የታለፉት የፖለቲካ ምህዳሩን የሚያጠብ 

አንዳችም ድርጊት ላለመፈፀም በማሰብ እንጂ ሕገወጥ አካሄዳቸው ስለማይታወቅ ወይም 

ስለተፈሩ አልነበረም። 

 

አሁንም ዋና ዓላማቸው በሕገወጥ መንገድ ስልጣን መቀማት የሆኑ ሕጋዊ እውቅና ያላቸው 

የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። በሕገወጥ መንገድ (በቀለም አብዮት) መንግስት ለመለወጥ 
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እንደሚንቀሳቀሱ፣ ይህንንም በመጪው ግንቦት ላይ ማድረግ እንደሚፈልጉ በይፋ የሚገልፁ 

የለየላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎቸ መኖራቸው ይታወቃል። የዚህ አይነት ፍላጎትና ዓላማ 

ያላቸው መሆኑን በይፋ በልሳኖቻቸው ያወጁ መኖራቸውን አስታውሱ። 

  

   

እንደ አመቺነቱ፤ ሳይመች ህጋዊነትን፣ የተመቸ ሲመስላቸው ደገሞ ሕገወጥነትን እያጣቀሱ 

የሚጓዙ ፓርቲዎችም አሉ። ይህ አካሄዳቸው ተገቢ እንዳልሆነ በተለያየ ጊዜና አጋጣሚ 

ከማሳሰብ ያለፈ ህጉ በሚያዘው መሰረት እርምጃ አልተወሰደባቸውም። ይህ ለዴሞክራሲው 

እድገት፣ ለፖለቲካ ምህዳሩ ስፋትና የተደላደለ መሆን  ካለ ፍላጎት የመነጨ ነው። 

 

ሌላው የፖለቲካ ምህዳር መገለጫ ዜጎች በግለሰብና በድርጅት ደረጃ ለፖለቲካ ስልጣን 

የመፎካከርና እንዲሁም ከተፎካካሪዎቹ መሃከል ይበጀናል ያሉትን የመምረጥ መብት ነው። 

ይህ በህገመንግስቱ አንቀፅ 38 “የመምረጥና የመመረጥ መብት” በሚል ርዕስ ስር፤  

 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በቀለም፣ በዘር፣ በብሄር፣ በብሄረሰብ፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ 

በሃይማኖት በፖለቲካ ወይም በሌላ አመለካከት ወይም በሌላ አቋም ላይ የተመሰረተ ልዩነ 

ሳይደረግበት የሚከተሉት መብቶች አሉት፣  

  

 ሀ. በቀጥታና በነፃነት በመረጣቸው ተወካዮች አማካኝነት በህዝብ      

ጉዳይ አስተዳደር የመሳተፍ፣  

 ለ. እድሜው 18 ዓመት ሲሞላ በህግ መሰረት የመምረጥ  

 

ምርጫዎች መራጮች በማንኛውም ወገን ተፅእኖ  ሊደረግብን ይችላል ከሚል ስጋት ውጭ 

በራሳቸውና በራሳቸው ፍላጎችና ውሳኔ የሚ-----እንደሆነ ---ምርጫው በሁሉም እኩልነት ላይ 

የተመሰረተና በሚስጥር ድምጽ አሰጣጥ መራጩ ፍቃዱን በነፃነት የሚገልፅበት ዋስትና 

የሚሰጥ መሆን አለበት። 

በሚል ተደንግጓል። 
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በዚህ መሰረት በፖለቲካ ፓርቲዎችና በማህበራት፣ ብንግድ ተቋማት ውስጥ እንዲሁም  

ከፈዴራል መንግስት ጀምሮ በክልል መንግስታት እስከ ቀበሌ ባሉ የመንግስት መዋቅሮች 

ምርጫዎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከፀደቀ በኋላ ባሉት ዓመታት 

በፌዴራልና በክልል ደረጃ አራት ዙር ምርጫዎች ተደርገዋል። በቀጣዩ ዓመት ደግሞ 

አምስተኛው ዙር ምርጫ ይካሄዳል። 

 

በእነዚህ ምርጫዎች ላይ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ተሳትፈዋል። ከገዢው 

ፓርቲ በተጓዳኝ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመወከል እንዲሁም በግላቸው ተመርጠው 

ትልቁ የመንግስት የስልጣን አካል  በሆኑት በክልልና በፌዴራል መንግስት የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤቶች  መቀመጫዎች የተጋሩም አሉ።  መንግስት ምርጫው ፍትሃዊና 

ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን በነበረው ፅኑ ፍላጎት ህገወጥ አካሄዶችን በሙሉ በጣም 

በሚያስገርም ትግስት አልፎ አንዲካሄድ ትልቅ ድርሻ በተወጣበት የ3ኛው ዙር ምርጫ 

ላይ፣ ተቃዋሚዎች በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም በፈዴራል 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ውስጥ ከፍተኛ መቀመጫዎችን አሸንፈው ስልጣን 

ተጋርተው እንደነበረ ይታወሳል። በአዲስ አበባን ደግሞ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ 

ማስተዳደር የሚያስችላቸውን ዕድል አግኝተው የነበረ መሆኑ የቅርብ ግዜ ትዝታችን ነው። 

ይህ የፖለቲካ ምህዳሩ ምን ያህል ሰፊና የተደላደለ እንደነበረ በግልፅ ያሳያል። 

 

ከምርጫ 97 በኋላ ያሉ የአገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች በመጠኑ ለየት ያለ ሁኔታን 

አስተናግደዋል። ይህም በተለይ በምርጫ 97 ወቅት በፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በርካታ መቀመጫዎችን ተጋርቶ፣ አዲስ አበባን ደግሞ ሙሉ በሙሉ አሸንፎ በነበረው 

የቀድሞው ቅንጅት አካሄድ የተፈጠረ ነው። 

 

ቅንጅት ይህን  በህዝብ ውክልና ያገኘውን ስልጣን ከመቀበል ይልቅ፣ ያልተወከለበትንም 

ስልጣን መውሰድ ፈለገ። ድምፅ የሰጡት ደጋፊዎቹ፣ ድምፅ ከመስጠት በተጨማሪ ለአመፅ 

ወጥተው ስልጣን እንዲቀሙ ቀስቅሶ የስልጣን ምንተፋ ሙከራ አደረገ። ስልጣን ምንተፋው 

ባይሳካለትም፣ በመቶዎች ለሚቆጠሮ ሰዎች ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል። 

የግለሰቦች፣ የህዝብና የመንግስት ንብረት ላይ ውድመት አድርሷል። 
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ይህ ህገወጥ አከሄዱ በዋዛ አልታለፈም። የፖርቲው አመራሮች በሁከት ጠንሳሸነትና 

መሪነት ወንጀል  ክስ ተመሰረተባቸው።  በእንግሊዘኛና በፈረንሳይኛ ቋንቋዎች 

እየተተረጎመ፤ የተከሳሾቹ ቤተሰቦች፣ ጋዜጠኞች የወጭ አገር ዲፕሎማቶች በታደሙበት 

ይፋ የፍርድ ሂደት የቀረበባቸው ማስረጃ ጥፋተኝነታቸውን በማረጋገጡ ቅጣት 

ተወሰነባቸው። ይሁን እንጂ ህግ በሚያዘው መሰረት፤ ጥፋተኝነታቸውን አምነው 

የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ይቅርታ እንዲያደርግላቸው ጠይቀው ቅጣታቸውን 

ሳይጨርሱ በነፃ ተለቀዋል። 

 

ከዕስር ከወጡ በኋላ የነበራቸው  የፖለቲካ እንቅስቃሴ ግን ደካማ ነበር። ህዝብ የፖለቲካ 

ንቃተ ህሊናው በምርጫ 97 ተሞክሮ በመዳበሩ “ስልጣን አንቀበልም ብለው” የተከተሉት 

የአመፅ አካሄድ ተገቢ እንዳልነበረ በሚገባ ተገነዘበ። አዲስ የተደራጁትም ሆኑ ነባሮቹ 

ፓርቲዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ያገናዘበ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዝሃዊነት ላይ 

የተመሰረተ የፖሊሲ አማራጭ ከማዘጋጀት ይልቅ፣ በኢትዮጵያ ሕዝብ ልክ ያልተዘጋጀ 

ያረጀ፣ የተውሶና በሌሎች ትዕዛዝ የተቀበሉትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፖሊሲ ይዘው 

መንገታገት ስለመረጡ ቀደም ባለው ግዜ ከዕውቀት ይልቅ በስሜት ይደግፋቸው የነበረው 

ህዝብ ስሜታዊነቱን ትቶ በዕውቀት መመራት ስለጀመረ በቀላሉ ደጋፊ ሊያደርጉት 

ሳይችሉ ቀሩ። 

 

ከዚህ በተጨማሪ በውስጣቸው ያለውን ልዩነት አቻችለው ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ 

እየፈቱ ከመንቀሳቀሰ ይልቅ፣ ይፋ በወጣ ሽኩቻ አንዱ ሌላውን በመወንጀል ስራ 

ተጠመዱ። ይህ ሽኩቻ እንደወሮ በላ በዱላና በድንጋይ ተደባድበው እስከ መፈናከት 

የዘለቀበት ሁኔታም ነበር። 

 

አነዚህ ሁኔታዎች ፓርቲዎቹ የህዝብን አመኔታ እንዲያጡ፣ ድርጅታዊ ጥንካሬያቸው ደካማ 

እንዲሆን አደረገ። የህዝብ አመኔታ ማጣታቸውና ድርጅታዊ ጥንካሬያቸው ደካማ መሆኑ 

በህገመንግስቱ እና በህገመንግስቱ መሰረት በወጡ ህጎች የተፈጠረውና  የተደላደለው 

የፖለቲካ ምህዳር ላይ በተለይ ከገዢው ፓርቲ ጋር እኩል የመሮጥ፣ የመፎካከር አቅም 

አሳጣቸው። 
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እናም በአገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ መሆን ያቃታቸው የፖለቲካ ምህዳሩ 

ጠባብና ሁሉንም እኩል መሮጥ የማያስችል ያልተደለደለ ስለሆነ ሳይሆን፣ ፓርቲዎቹ 

በራሳቸው ችግር ተንቀሳቅሶ የመፎካከር አቅም ስለሌላቸው ነው። በዚህ ሳቢያ ከህዝብ 

ርቀው አንድ ጥግ ቆመው መጥፎውንም ጥሩውንም የመንግስት እርምጃ በመቃወም፣ 

ትላንት የደገፉትን ሰንብተው በመቃወም፣ መንግስትን ለማሳጣት ይበጃል ብለው ሲያምኑ 

በአቋም ተቃራኒያቸው የሆኑትን ቡድኖች በመደገፍ ጭምር ምንነታቸው የማይታወቅ 

ተቃዋሚ ብቻ ለመሆን በቁ።  

 

እናም ዶ/ር ዳኛቸው “በአገራችን ፓርቲዎችን ተፎካካሪ ማድረግ የሚያስችል ሁኔታ የለም” 

በሚል ያቀረቡት ሃሳብ፣ በአካዳሚክ ጃርጎኖች ታጅሎ ትልቅ ቁም ነገር ያዘለ ቢመስልም፣ 

ከጃርጎኖቹ ውስጥ ፈልቅቀን እርቃኑን ስናየው በተጨባጭ የሚታየውን ዕውነታ ያላገናዘበና 

በእርሳቸው ደረጃ ካለ ሰው ፍፁም የማይጠበቅ ሆኖ እናገኘዋለን። በአካዳሚያዊ ቋንቋ 

በማደናገር፣ “አዋቂ አይዋሽም” የሚል የየዋሆችን ተቀባይነት የማግኘት አካሄድ 

አይቼባቸዋለሁ፤ ታዝቤያቸዋለሁም።  

 

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተፎካካሪ እንዲሆኑ አመቺ የሆነ ምህዳር 

መኖሩን በድፍረት መናገር ይቻላል። የጠፋው የመፎካከር አቅም ያለው ፓርቲ ነው። 

ጠንካራ ተፎካካሪ ፓርቲ እንዲፈጠር መስራት ግን ተገቢ ነው። መንግስትም ይህን የማገዝ 

ሃላፊነት አለበት።    

 

 


