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ፖለቲካዊ ፍዘት ላይ ያለው ማነው ? 

 በመክብብ አርጋው 4/19/12 

አንዳንዶች ወጣትነት ውበት ነው ይላሉ፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ ወጣትነት ተስፋ ነው ሲሉ ሌሎች ደግሞ 

ጥንካሬ ነው የሚሉም አሉ፡፡ሁሉም የየራሱን ትርጓሜ ቢሰጠውም ወጣትነት ተስፋ፣ ጥንካሬ፣ ውበትና 

ሌላም ሌላም ሊሆን ይችላል፡፡  ከሁሉም ከሁሉም ግን ወጣቱ በማህበረሰቡ የሚሰጠው ሃላፊነት ከሁሉም 

ይልቃል፡፡  የነገ አገር ተረካቢ የመሆን  ሃላፊነት በመሆኑ፡፡   

የዛሬዋ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ሁኔታ ከወጣቱ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊና የፖለቲካዊ ተሳትፎ ነጥሎ 

ማዬት አይቻልም፡፡ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ከአጠቃላይ ከአገሪቱ ህዝቡ ቁጥር አብላጫውን የሚይዘው 

የወጣቱ ነውና፡፡ 

በመሆኑም ወጣቱ ዋና ዋናና ወሳኝ በሆኑ የአገሪቱ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች እያደረገ 

ያለው ተሳትፎ ምን እንደሚመስል አስቀድሜ ለመዳሰስ እሞክራለሁ፡፡   

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላለፉት ስምንት አመታት በተከታታይ ባስመዘገበው ባለ ሁለት አሀዝ ፈጣን 

የኢኮኖሚ እድገት በአሁኑ ወቅት ከአፍሪካ በፈጣንነቱና በጠንካራነቱ የሚጠቀስ ሊሆን ችሏል፡፡   

ይህ መላው ህብረተሰቡን በየደረጃው ተጠቃሚ እያደረገ ላይ ያለው የኢኮኖሚ እድገት የተመዘገበው 

ታድያ በመላው የገጠርና የከተማው ህብረተሰብ የተባበረና ንቁ ተሳትፎ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ከሰማንያ በመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ የገጠር ነዋሪ እንደ መሆኑ መጠን 

ይህ አርሶ አደር መተዳደሪያው ግብርና ነው፡፡ በመሆኑም መንግስት የአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ለውጥ 

ለማምጣት ባካሄደው መጠነ ሰፊ ተግባር የቅድሚያ ትኩረት የሰጠው የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት 

እንዲጨምር ማድረግን ነበር፡፡ 

መንግስት በቀየሰው የግብርና ስልትና ስትራቴጂ መሰረት የኢትዮጵያ አርሶ አደር ለረዥም ዘመናት 

ከነበረበት ሁዋላ ቀር የአስተራረስ ዘይቤ ወጥቶ ዘመናዊ የአመራረት ዘይቤን ተግባራዊ ለማድረግ 

በቅድሚያ አርሶ አደሩን ከዘመናዊ የግብርና ቴክኖሊጂዎች ጋር ማስተዋወቅ የግድ ይል ነበር፡፡   

 

በዚህ ሂደትም የመንግስት ቀዳሚ ተግባር በርካታ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂ ኮሌጆችን በመላ አገሪቱ 

በስፋት ማቋቋም እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡  

በገጠር ለአርሶ አደሩ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንዲችል ስልጠና የሚሰጡ በርካታ ወጣት 

ተማሪዎችም በእነዚህ ኮሌጆች ሰልጥነው ቀጥታ ወደ የገጠር መንደሮች ተሰማሩ፡፡ ወደ አርሶ አደሩ 

መንደሮች በሙሉ ፈቃደኝነት የዘለቁት እነዚህ ወጣቶች ኑሮውን እየኖሩና በእለት ተእለት የማሳ ውሎው 

ከጎኑ ሆነው ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን እንዴት ስራ ላይ ማዋል እንዳለበትና የግብርና 

ግብአቶችን በተገቢው ሁኔታ መጠቀም የሚያስችለውን ውጤታማ ስልጠና መስጠት ቻሉ፡፡ አሁንም 

ይሀው ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ተከታታይ ተግባር በአርሶ አደሩ መንደር እንደቀጠለ ይገኛል፡፡   
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በአሁኑ ወቅት ታድያ በአገሪቱ በግብርናው መስክ የተገኘው ከፍተኛ የምርትና የምርታማነት ውጤት 

ከአርሶ አደሩ ጥረት በተጨማሪ የእነዚህ ወጣቶች ብርቱ ጥረት ታክሎበት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡  

ወጣቱ በአገሩ ግንባታ ላይ እያበረከተ ስላለው አስተዋፅኦ ሌላም አብነት ልጨምር፡፡ በከተሞች ያለው 

ወጣት መጠነ ሰፊ በሆነ ሁኔታ እየተካሄደ ባለው የመንገድ፣ የኤሌክትሪክ ሃይል ግንባታና እንዲሁም 

በኮንስትራክሽን ዘርፍ በአዲሱ የትምህርት ፖሊሲ በቀሰመው ሙያዊ ስልጠናና እውቀት ታግዞ በዘርፉ 

በሁሉም ደረጃ ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን በየእለቱ የምንመለከተው ነው፡፡ 

በአገሪቱ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታም ውስጥ ወጣቶች በሙያ ማህበራቸው ማለትም የጋዜጠኞች፣ 

የመምህራን፣የኪነጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም የአርቲስቶችና የመሳሰሉ ማህበራትን በማቋቋም ሰፊ 

ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡    

የአገሪቱ ወጣቶች ከማንም ጣልቃ ገብነትና ወገንተኝነት ነፃ የሆኑ የወጣት ማህበራትና ሊጎችን መስርተው 

በአገሪቱ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታው ውስጥ ንቁና ቀጥተኛ ተሳታፊ ከሆኑም 

አመታትን አስቆጥረዋል፡፡  

የአገሪቱን የመድብለ ፓርቲ ስርአት ግንባታን ስንመለከት ወጣቶች በመረጡት በገዥው ፓርቲም ይሁን 

ሆነ በተቃዋሚ ፓርቲ አባልነትና ደጋፊነት በነፃነት እየተሳተፉ ይገኛሉ፡፡በአመራርነት ደረጃም የገዥውን 

ፓርቲ ያህል በርካታ ባይሆኑም አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ወጣት አመራሮች እንዳሏቸው 

የሚታወቅ ነው፡፡  

በአገሪቱ በየጊዜው በሚካሄዱ የአገር አቀፍና የአካባቢ ምርጫ ላይም ወጣቶች በመራጭነትም ሆነ በእጩ 

ተወዳዳሪነት ንቁ ተሳታፊነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው፡፡    

ታድያ እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ ሰሞኑን ፍትህ በተሰኘው ሳምንታዊ የግል ጋዜጣ አቶ መሃመድ ነስሩ 

የተባሉ ግለሰብ “የወጣቱ የፖለቲካ ፍዘት” በሚል ርእስ “የኢትዮጵያ ወጣት አይኑን ከፖለቲካ ላይ 

ነቅሏል።ፖለቲካዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያለው ተሳትፎና መሳብ አነስተኛ ሆኗል።ወጣቱን እንደ ማግኔት 

የሚስቡት ሌሎች ከፖለቲካ ያነሱ ጉዳዮች ሆነዋል። በዚህም የፖለቲካው ማግኔት መሳብ ያለበትን አካል 

ሊስብ አልቻለም” የሚል ፅሁፍ አወጥተዋል፡፡ የአቶ መሃመድ ፅሁፍ ቀጥሎም “በኢትዮጵያ ፖለቲካ 

ውስጥ የወጣቱ ድርሻ ከፍ ያለ ቢሆንም አሁን አሁን ግን የፖለቲካ ፍዘት (Political Apathy) በከፍተኛ 

ሁኔታ እየተስተዋለ ነው” ይላል፡፡  

የአቶ መሃመድ ነስሩ ይህ ፅሁፍ ባለፈው አመት የካቲት 22 ቀን 2003 ዓ.ም አቶ ስዬ አብርሃ አዲስ ወሬ 

ከተሰኘው ጋዜጣ ጋር የኢትዮጵያ ወጣት ያለበትን ሁኔታ አስመልክተው የሰጡትን ተመሳሳይ ቃለ 

ምልልስ አስታውሶኛል፡፡ ጋዜጣው ባለፈው አመት በአንዳንድ የአረብ አገራት የተከሰተው አመፅ 

በኢትዮጵያ ያልተከሰተበትን  ምክንያት፣የአገሪቱ ወጣት የሚገኝበትን ሁኔታና ሌሎች መሰል ጥያቄዎችን 

አቅርቦላቸው ነበር፡፡ 

አቶ ስዬ ታድያ ለእነዚህ ጥያቄዎች ከሰጡት ጥራዝ ነጠቅ ፖለቲካዊ ትንታኔ መካከል ግርምት 

የፈጠረብኝ “የኢትዮጵያ ወጣት በአንዳንድ የአረብ አገራት የተከሰተው አይነት አመፅ ከመቀስቀስ 

የተቆጠበው ከምርጫ 1997 ወዲህ ወጣቱ አቅጣጫውን ወደ እግር ኳስ እንዲቀይር የሚያደርግ ብዙ 
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ዘመቻና ቅስቀሳ በኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያዎች  በኩል በመሰራቱ ነው፡፡ በመሆኑም ወጣቱ በአሁኑ ወቅት 

ከፖለቲካው ይልቅ አጀንዳው የማንቸስተርና የአርሰናል ጉዳይ ሆኗል” የሚል ከምርምርና ጥናት ጋር 

ያልተገናኘ የግምት ድምዳሜ ሰጥተው ከእውቀትና ከገሃዱ እውነታ ጋር ላይታረቁ መጣላታቸውን ይፋ 

ማድረጋቸው ይታወሳል፡፡    

ሆኖም ግን ይህ የአቶ ስዬ አብርሃ ሸውራራ ድምዳሜ አንድ አመት ከአንድ ወር ያህል ጊዜ ካለፈው 

በሁዋላ በአቶ መሃመድ ነስሩ በመደገሙ በዚህ ሰፊ በሆነ አገራዊ እንቅስቃሴ የተጠመደን ወጣት በአገሩ 

ጉዳይ ላይ እጁን አጣጥፎ እንደተቀመጠና ግድ እንደሌለው አድርጎ የማቅረቡ አላማ ምንድነው የሚለው 

ጉዳይ ላይ የበኩሌን ልል ወደድኩ ፡፡   

እንደ እኔ እንደ እኔ አቶ መሃመድም ሆነ አቶ ስዬ ወጣቱ ጭራሹኑ ከፖለቲካ ተሳትፎ ራሱን እንዳገለለ 

በማድረግ የተወለጋገደና እውነታውን የማይገልፅ መድመደሚያ ላይ ይድረሱ እንጂ የአሁኑ ወጣት 

በአገሪቱ በህገ መንግስቱ በተረጋጠው ህጋዊውና ሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ ዋነኛው ተዋናይ ነው፡፡ 

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በምርጫ፣ በመድብለ ፓርቲ ስርአት ግንባታ፣ በመልካም አስተዳደርና 

በአጠቃላይም በዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ በተናጠልም ሆነ በተደራጀ መልኩ እያደረገ ያለው 

ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተና እያደገ ከመምጣቱም በተጨማሪ የስርአቱም ባለቤት ይሀው 

ከአጠቃለይ ህዝቡ አብላጫ ያለው ወጣት ነው፡፡ 

ምክንያቱም አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወጣቱ በስፋት በመራጭነት በተሳተፈበት የ2002 

ዓ.ም ምርጫ የዚህ አካል ይሁንታ ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል ጋር ተዳምሮ ከፍተኛ በሆነ ውጤት 

ይሁንታውን አግኝቶ የተመረጠ መንግስት ነውና፡፡  

ይህም በመሆኑ ሁለቱ ግለሰቦች ወጣቱ እየተሳተፈበት አይደለም በሚል የገለፁት ፖለቲካ የትኛውን 

የአገሪቱ የፖለቲካ እንደሆን የሚያውቁት እነርሱ ብቻ ይሆናሉ፡፡  

በተለይም አቶ ስዬ በአንዳንድ የአረብ አገራት የተከሰተውን አመፅ ከማንሳታቸው ጋር ተያይዞ ግን 

ምናልባትም ግለሰቦቹ የኢትዮጵያ ወጣት አልተሳተፈበትም በሚል የሚወቅሱት ህገ ወጡንና ኢ ህገ 

መንግስታዊ የሆነውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከሆነም ይህንኑ ግልፅ ቢያደርጉት ተመራጭ በሆነ ነበር፡፡  

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ግን እያደገችና እየተለወጠች ያለችው ኢትዮጵያ የነገ ተረካቢ የሆነው ይህ 

ወጣት ትውልድ ሰላማዊ ከሆነ የፖለቲካ ተሳትፎ ውጭ አቶ ስዬና መሰሎቻቸው በተመኙለትና 

በደገሱለት በህገ ወጥ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ተሳትፎ ለመጠመድ ጊዜውም ፍላጎቱም ይሁን ተነሳሺነቱ 

የለውም፡፡ 

ይልቁንም አቶ ስዬም ሆነ አቶ መሃመድ ሊገነዘቡት የሚገባ ጉዳይ ቢኖር የዛሬው ወጣት ትውልድ 

እንኳንስ በዚህ መሰሉ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሊሳተፍ ይቅርና በአገሪቱ በኢኮኖሚው፣ በማህበራዊው 

ዘርፍና በፖለቲካዊ መስኮች ዋነኛ ተዋናይ ሆኖ ያስመዘገበውን ይህ የአገሪቱ ለውጥና እድገት 

በማንኛውም ህገ ወጥና የአመፅ ሃይል እንዳይሰናከል በንቃት እየጠበቀው ይገኛል፡፡ 

እንደሚታወቀው እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ገና በለጋ እድሜ ላይ ያለው የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ 

ሂደት ይቅርና በአለም ላይ ዴሞክራሲን መገንባት ከጀመሩ ከመቶ አመታት በላይ ባስቆጠሩ አገራት 
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እንኳን ፍፁምና እንከን የለሽ የሚባል ዴሞክራሲ እስካሁን አልታዬም፡፡ በመሆኑም በኢትዮጵያ 

በተደጋጋሚ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ የሚታዩ እንከኖችን እንደማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል 

ወጣቱም ከመንግስት ጋር በሚያካሂዳቸው የግኑኝነት መድረኮች እንዲሻሻሉ የሚጠቆምበት በየጊዜው 

የሚካሄዱ መድረኮች እንዳሉት ይታወቃል፡፡ 

ለዚህም እንደ አብነት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጀምሮ የአገሪቱ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት 

ከወጣቶች ጋር በየጊዜው የሚያካሄዷቸው የምክክርና የውይይት መድረኮች እንዲሁም በተመሳሳይ 

በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በከተማና በገጠር በወቅታዊ የአገሪቱ ሁኔታ ላይ ከወጣቶች ጋር የሚካሄዱ 

የተለያዩ መድረኮች በአገሪቱ ለሚፈጠሩ ማናቸውም ችግሮች ህጋዊና ሰላማዊ መፍቻ መንገዶች እንዳሉት 

የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 

ይህ ሁኔታም ነው የአቶ ስዬንም ሆነ የአቶ መሃመድን የወጣቱን የዜሮ ድምር ፖለቲካ ተሳታፊነት 

ከምኞትና  ህልምነት ባለፈ እውን እንዳይሆንና መክኖ እንዲቀር ያደረገው፡፡     

በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ  ዘርፎች ንቁ ተሳታፊ የሆነው የአሁኑ ወጣት ትውልድ ማህበራዊ በሆኑ 

አዝናኝ መስኮችም አትሌቲክስና እግር ኳስን ጨምሮ በተለያዩ ስፖርታዊ ጨዋታዎች ራሱን ያዝናናል፡፡

ከዚህ አልፎም በተለያዩ ክለቦች ታቅፎና አገሩን ወክሎ አትሌት ቦክሰኛ አሊያም እግር ኳስ ተጫዋች 

ሆኖም ይሳተፋል ወጣቱ ክፍል፡፡  

ከአዲስ ወሬ ጋዜጣ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት አቶ ስዬ አብርሃ ታድያ ገና ለገና ወጣቱ እርሳቸው 

የሚፈልጉትን አመፅ በኢትዮጵያ ለምን እንዲቀሰቀስ አላደረገም በሚል ንዴትና ተስፋ መቁረጥ ወጣቱ 

“በአሁኑ ወቅት ከፖለቲካው ይልቅ አጀንዳው የማንቸስተርና የአርሰናል ጉዳይ ሆኗል” በማለት ወጣቱ 

የአመፅና የሁከት ናፋቆታቸውን ባለማሳካቱ ብቻ ከእውነታው የራቀና የተንሸዋረረ መድመደሚያ 

እንዲሰጡ አድርጓቸዋል፡፡  

አቶ መሃመድም በተመሳሳይ “በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የወጣቱ ድርሻ ከፍ ያለ ቢሆንም አሁን አሁን 

ግን የፖለቲካ ፍዘት (Political Apathy) በከፍተኛ ሁኔታ እየተስተዋለ ነው” ማለታቸው የገሃዱን 

ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ሳይሆን ከዚህ ባሻገር በእርሳቸው ምናብ የታሰበ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴን እያለሙ 

እንዲያወሩ አድርጓቸዋል፡፡  ይህ ካልሆነ ወጣቱ በገሃድ በአገሩ ፖለቲካዊ ጉዳይ ላይ እያደረገ ያለውን 

ተሳትፎ የሚያስክድ አሊያም አይቶ እንዳላዬ የሚያደርግ ምን አመክንዮ ይኖራል?  

ግለሰቡ አክለውም ከምርጫ 1997 ዓ.ም በሁዋላ በኢህአዴግ የተወሰዱ ተከታታይ እርምጃዎች 

የፖለቲካውን መስክ የበለጠ ለወጣቱ አስፈሪ አድርገውታል ብለዋል፡፡   የሲቪክ ማህበራት ህግ፣ የፕሬስ 

ህግና የፀረ ሽብርተኝነት ህግ በነፃነት ማሰብና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ማድረግ አደገኛ አደጋ እንደሆነ ወጣቱ 

እንዲረዳ የሚያስገድዱ ክስተቶች ሆኑ ሲሉ ይቀጥላሉ በፅሁፋቸው ፡፡  

ፀሃፊው አቶ መሃመድ አሁን አቋማቸው ግልፅ እየሆነ የመጣ ይመስላል፡፡ ለመሆኑ የሲቪክ ማህበራት 

ህግ፣ የፕሬስና የፀረ ሽብርተኝነት ህግ የወጡት የወጣቱን የፖለቲካ ተሳትፎ እንዴት አድርገው ገደቡት 

ለሚለው ጥያቄ ፅሁፋቸው ማብራሪያ ለመስጠት ይቸገራል፡፡  
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ሆኖም ፀሃፊው ግምታቸውን ካሰፈሩበት ከዚህ ፅሁፍ ይልቅ በአገሪቱ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመለከት 

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት የዴሞክራሲ ስርአቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማጎልበት የተለያዩ 

እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ይገኛል፡፡ለአብነት የሲቪክ ማህበራት አዋጅን እንመለከት፡፡የዚህ አዋጅ 

ዋነኛ አላማ ዜጎች ህገ መንግስቱ ያረጋገጠላቸውን የመደራጀት መብት ተጠቅመው ቀጥተኛ 

ተሳትፏቸውን ባረጋገጠ መልኩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች በራሳቸው በዜጎች የገንዘብ አቅም እንዲቋቋም 

የሚያበረታታ ነው ፡፡  

ይህ ህግ በኢትዮጵያውያን የውስጥ የፖለቲካ ጉዳይ ምንም አይነት የውጭ ሃይል ጣልቃ ገብነት 

እንዳይኖር በመከልከል ኢትዮጵያዊ ነፃነትንና ሉአላዊነትን ያረጋገጠ ነው፡፡  

ዜጎች በአገራቸው የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆኑበትን ምቹ 

ሁኔታ በመፍጠርም በኢትዮጵያ በውጭ ሃይሎች ጣልቃ ገብነት የሚጠበቅ ሰብአዊ መብትና የሚገነባ 

ዴሞክራሲ እንደሌለ ገሃድ ያወጣ ነው የሲቪክ ማህበራት ህግ፡፡  

በዚህም ምርጫና የተለያዩ አገራዊ ሁነቶችን እየጠበቁ በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ካባ በሰብአዊ 

መብት ጥበቃና በአድቮኬሲ ሽፋን በተለያዩ አገራት የቀለም አብዮት ሲጠንስሱና ሲያቀጣጥሉ የነበሩ 

የውጭ ተቋማት በኢትዮጵያ ይህን መሰል አብዮት የመቀስቀስ ተስፋቸውን ያጨለመ ነበርና አዋጁ 

እንደወጣ ሰሞን እዚህም እዚያም በጥቅም ሰንሰለት የተሳሰረው ሁሉ መጯጯሁን አብዝቶት ነበር ፡፡

ሆኖም ግን እነዚህ ሃይሎች በመጮህ የሚያመጡት አንዳችም ነገር እንደሌለ ሲገነዘቡ በአሁኑ ወቅት 

ቁዘማቸውን ሙሉ በሙሉ ባያቆምም ከበፊቱ ግን መቀነሳቸው ይስተዋላል፡፡  

እናም አቶ መሃመድ አሁን በአዲስ የሲቪክ ማህበራት ህግ የወጣቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ቀንሷል ያሉት 

በምን ስሌት እንደሆነ ለጊዜው  ግልፅ ባይሆንም ህጉ ግን ከወጣቱ ይልቅ በተቃራኒው የውጭ ሃይሉን 

የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት መቀነሱን ለመግለፅ ብእርዎ ለምን አቅም እንዳጣ ለእኔ ግልፅ አይደለም ፡፡  

የፀረ ሽብር ህጉም ቢሆን ኢትዮጵያውያን ዜጎች በማንኛውም ሁኔታና ጊዜ የአገራችንም ሆነ የመላው 

አለምም የሰላም ጠንቅ ከሆነው ከሽብር ስጋት ነፃ ሆነው ሰላማቸው ነፃነታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ 

እንዲኖሩ የማድረግ አላማ ያለው ነው፡፡  

በአገሪቱ የዜጎችን ደህንነት ከመጠበቅ በተጨማሪ የሰላም የልማትና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ 

እንዳይደናቀፍ የማድረግ ሃላፊነት ያለበት መንግስት ህጉ ሽብርተኞችንና ሊያደርሱት የሚችሉትን ጥፋት 

ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ ለመቆጣጠርና ለመከላከል ትልቅ ፋይዳ እንዳለው በመገንዘቡ ስራ ላይ 

አውሎታል:: 

ሆኖም ዜጎች በአገራቸው ፖለቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊን ተሳትፏቸውን  ያለ ስጋትና በሰላም 

እንዲያካሄዱ በተግባር ላይ የዋለው የፀረ ሽብር ህግስ ቢሆን እንዴት አድርጎ የወጣቱን ፖለቲካዊ 

ተሳትፎን ሊገድብ ይችላል? ፍርዱን ለአንባቢ የምተወው ይሆናል፡፡  

ወደ ፕሬስ ህጉ ስናመራ ደግሞ ይህ ህግ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠው የዜጎችን ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብት የወጣቶችን ደህንነት የአገርን ብሄራዊ ጥቅም አሳልፎ በማይሰጥና አደጋ ላይ በማይጥል ሁኔታ 
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እንዲሁም የዜጎችን አብሮ በጋራ የመኖር እሴት በጠበቀና ሰላማቸውና ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ 

እንዲካሄድ ብቻ ይደነግጋል፡፡ 

ከዚህ ውጭ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ የመፃፍና የመናገር ነፃነት ላይ ህጉ አንዳች ገደብ አያስቀምጥም፡፡ 

ህጉ ሲወጣ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ሰፊ ውይይት አካሂደውበት በዚህ ሂደት የተገኘው ግብአት 

ታክሎበት የሁሉንም ስምምነት አግኝቶ እንዲፀድቅ የተደረገ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ለመረጃ 

ሰጪው አካል ለጋዜጠኛውና ለህዝብ ግኑኝነት ባለሙያውና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት በፕሬስ ህጉ ላይ 

ሰፊ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ተደርጓል፡፡ይሀውም ህጉ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት ላይ አንዳችም 

ተፅእኖ አንደሌለው ይልቁንም የአገርን ብሄራዊ መብትና ጥቅም የማስጠበቅና የህዝቦችን በጋራ አብሮ 

የመኖር እሴት በመጠበቅ ሰላምና ደህንነታቸውን የማስጠበቅ አላማ ብቻ እንዳለወም በሁሉም አካላት 

ስምምነት ተደርሶበታል፡፡  

 የፕሬስ ህግ በዚህ አላማ በተለያዩ በዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የዳበረ ልምድ ባላቸው አገራት 

ተግባር ላይ የዋለ ከመሆኑም በላይ የኢትዮጵያው ህግም የተለያዩ አገራት ተሞክሮ ተዳስሶ ከአገራችን 

ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ተስማሚ ሆኖ የተገኘው ተካቶበታል፡፡  

በኢትዮጵያ የፕሬስ ህግ ላይ ገደብ ከተደረገባቸው መረጃዎች መካከል እንደ አብነት አንድ ዜጋ የስራው 

ሁኔታ የአገሪቱን ወታደራዊ ሚስጥር እንዲያውቅ ቢያደርገውና  እዚህ ላይ አተኩሮም በፅሁፍ 

የሚያሰራጨው መረጃ ቢኖር መረጃው ለጠላት ቢደርስ በአገር ብሄራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ 

የሚጋርጠው አደጋ ይኖራልና ይህ መረጃ እንዳይተላለፍ ገደብ ይጥላል፡፡   

ለምሳሌ አንድን ብሄር ከፍ የሌላውን ዝቅ የሚያደርግ ወይም ደግሞ የሚያዋርድ መረጃ አንድ ጋዜጠኛ 

እጁ ውስጥ ቢገባ ለህዝቦች በጋራና በሰላም የመኖር እሴት ሲባል መረጃውን ይፋ ባያደርግ ይመረጣል፡፡  

እናም የፕሬስ ህጉ ከእነዚህ ለህዝቦችና ለአገር ጥቀም ሲባል ከተጣሉ ገደቦች በስተቀር በተመሳሳይ 

የወጣቱን የፖለቲካ ተሳትፎ ይገድባል የሚለው ውሃ የማይቋጥር መከራከሪያ ነው ፡፡ 

ሆኖም ግን እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ይህን መሰል ተቀባይነት የሌለው መከራከሪያ በማንሳት ወጣቱ በአገሩ 

የፖለቲካ ሂደት ላይ አንዳችም ተሳትፎ እንደሌለው አስመሰለው የማቅረባቸው ሚስጥር እነርሱ በፈለጉት 

የአመፅና ህገ ወጥ መንገድ ለምን አልተንቀሳቀሰም ከሚል መነሻ መሆኑን ለማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ 

ሆኖም ግን በማደግ ላይና ተስፋ ያላት አገር  ባለቤት የሆነው የዛሬው ወጣት አስተዋይና በሰከነ መንገድ 

የሚያስብ በመሆኑ በማእበል እንዳለች መርከብ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ነፋስ ተከትሎ በዥዋዥዌ 

አይነጉድም፡፡ 

ሆኖም በዚህ ተስፋ የቆረጡት ፖለቲከኞቻችን ግን አላማቸውና ያሰቡት አልሳካ ባለ ቁጥር አንዴ 

መንግስት ከዚያ ደግሞ ህዝብን እንዳናናቁ ዘመን ሲለወጥ እነርሱና አስተሳሰባቸው ግን ዛሬም በቆሙበት 

አሉ፡፡  

 


