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ፌደራላዊ ስርአቱን  ከትምክህትና  ከጠባብነት ፅንፎች 

እንጠብቅ 
(ክፍል አንድ) 

ኢብሳ ነመራ 04-26-16 

 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት ፌደራላዊ የመንግስት ስርአትን ይደነግጋል። የህገመንግሰቱ አንቀፅ 

1 “የኢትዮጵያ መንግስት ስያሜ” በሚል ርዕስ ስር “ይህ ህገመንግስት ፌደራላዊና 

ዴሞክራሲያዊ የመንግስት አወቃቀርን ይደነገጋል።” ሲል ያሰፈረ ሲሆን ይኸው አንቀፅ 

“በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐበሊክ 

በሚል ስም የጠራል” በማለትም ያሰምርበታል። ህገመንግስቱ በአንቀፅ 45 “ስርአተ 

መንግስት” በሚለው ርዕስ ስር “የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐበሊክ ስረአተ 

መንግስት ፓርላሜንታዊ ነው” ሲል ይደነግጋል። አንቀፅ 46 “የፌደራል ክልሎች” በሚል 

ርዕስ ስር የፌደራል መንግስቱ በክልሎች የተዋቀረ መሆኑን ይጠቅሳል። አንቅፅ 47 ደግሞ 

የፌደራል መንግስቱ አባላት የሆኑትን ክልሎች የዘረዝራል። እነዚህ ክልሎች የትግራይ፣ 

የአፋር፣ የአማራ፣ የኦሮሚያ፣ የሶማሌ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች፣ የጋምቤላ ህዝቦች እና የሃራሬ ህዝብ ክልላዊ መንግስታት ናቸው። 

 

ከላይ ህገመንግስቱን ዋቢ አድርገን እንደገለፅነው፣ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ በፌደራል መንግስትና በክልል መንግስታት የተዋቀረ ነው። የፌደራል 

መንግስቱም የክልል መንግስታትም የየራሳቸው የህግ አወጪ፣ የህግ አስፈፃሚና የዳኝነት 

የስልጣን አካላት አላቸው። የፌደራሉ መንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካል የፌደራል የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም ለሃገሪቱ ህዝብ ነው። የክልላዊ መንግስታት 

ከፍተኛው የስልጣን አካል የክልሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲሆን ተጠሪነቱም 

ለወከለው የክልሉ ህዝብ ነው። 

 

እያንዳንዱ ክልል የኢፌዴሪ ህገመንግስት ላይ የተመሰረተ ህገመንግስት አለው። ክልሎች 

በክልላዊ መንግስትነትና እነደየክልሉ ነባራዊ ሁኔታ አስፈላጊ ሆነው በበሚያገኟቸው 
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የአስተዳደር እርከኖች ተዋቅረዋል። የክልል መስተዳደር ከፈተኛ የህግ አስፃሚ ሆኖ 

ሲያገለግል የክልላዊ መንግስታት የዳኝነት ስልጣን የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው። 

 

ክልላዊ መንግስታት በህገመንግስቱ አንቀፅ 52 መሰረት የተሰጣቸው የየራሳቸው ስልጣን 

አላቸው። እነዚህም፤ ራስን በራስ ማስተዳደርን ዓላማ ያደረገ ክልላዊ መስተዳደር ማዋቀር፣ 

የህግ የበላይነት የሰፈነበት ዴሞክራሲያዊ ስርአት መገንባት፣ የኢፌዴሪ ህገመንግስትን 

መጠበቅና ማስጠበቅ፤ ክልላዊ ህገመንግስትና ሌሎች ህጎችን ማውጣት፤ ክልላዊ የኢኮኖሚ፣ 

የማህበራዊና የልማት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂና ዕቅድ ማዘጋጀትና ማስፈፀም፤ የፌደራል 

መንግስት በሚያወጣው ህግ መሰረት መሬትና ሌሎች የተፈጥሮ ሃብቶችን ማስተዳደር፤ 

በኢፌዴሪ ህገመንግስት ለክልሎች በተወሰነው የገቢ ምንጭ ገደብ ውስጥ ግብርና ታክስ 

መጣል፣ መሰብሰብ፣ የክልል በጀት ማዘጋጀትና ማስፈፀም፤ የክልል የፖሊስ ሃይል 

መደራጀት፣ መመራት፣ የክልል ሰላምና ፀጥታ ማስበቅ ናቸው። 

 

በኢትዮጵያ የተዘረጋው ፌደራላዊ ስርአት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበትን እድል ሰጥቷቸዋል። ይህ እድል ዳኝነትን 

ጨምሮ ሌሎች የመንግስት አገልገሎቶችን በቋንቋቸው ማግኘት፣ ልጆቻቸው አፍ በፈቱበት 

ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማግኘት እንዲችሉ አድርጓቸዋል። ይህ ቋንቋን በስራና 

በትምህርት መስጫ ቋንቋነት የመጠቀም መብት ተጠቃሚነት ቋንቋቸውን ማሳደግ 

አስችሏቸዋል። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር 

ያስቻላቸው ፌደራላዊ ስርአት ባህላቸውን እንዲያጎለብቱና እንዲያስተዋውቁ፣ እውነተኛ 

ታሪካቸውን እንዲያወጡና እንዲንከባከቡ ማደረግም  አስችሏቸዋል። 

 

በቀደሙት አሃዳዊ የመንግስት ስርአቶች የማጀትና የገበያ ቋንቋ ብቻ ሆነው እየቀነጨሩ 

የነበሩ ቋንቋዎች አሁን የሳይንስና የስነፅሁፍ ቋንቋ በመሆን ላይ ይገኛሉ። በአሁኑ ግዜ 

የኦሮሚኛ ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ የትምህርት መስጫ ከመሆኑ ባሻገር በሃገሪቱ 

ዩኒቨርሲቲዎች እንደአንድ የትምህርት ዘርፍ  እስከሶሰተኛ ዲግሪ ድረስ በመሰጠት ላይ 

ነው። የሲዳምኛ ቋንቋ ሁለተኛ ዲግሪ እየተሰጠበት ሲሆን በሶማሊኛ ቋንቋም የመጀመሪያ 

ዲግሪ መስጠት ተጀምሯል፤ በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ፤ ይህ የፌደራላዊ ስርአቱ ትሩፋት ነው። 
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የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በፌደራላዊ ስርአት ራሳቸውን በራሳቸው 

ማስተዳደራቸው በራሳቸው ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የልማት እቅድ ማዘጋጀት 

እንዲችሉ አድርጓቸዋል። አሁንም ገና ብዙ ስራዎቸ የሚቀሩ ቢሆንም፣ የአርብቶ አደር 

አካባቢዎችን ያገናዘበ የመንግስታዊ አስተዳደር መዋቀሩን፣ በተለይ አርብቶ አደሩን 

ተጠቃሚ ማድረግ ያለሙ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት ተግባራት መከናወናቸውን ለዚህ 

አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል።  

 

በቀደሙት ስርአቶች በዘላንነት ተፈርጀው ተዘንግተው የነበሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዘቦች አርብቶ አደሮች ለከብቶቻቸው ውሃ ማግኘት የሚችሉበት የልማት 

ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል። በአርብቶ አደር ማህበረሰቦች መኖሪያ አካባቢ በርካታ 

የእንስሳት ህክምና ጣቢያዎች ተገንብተዋል። የአርብቶ አደሩ ከቦታ ቦታ መዘዋወር 

የሚያስከተለውን አሉታዊ ተፅእኖ ለማስቀረት አርብቶ አደሩ አንድ ቦታ ላይ ረግቶ 

እንዲኖር ከእርሻ ጋር የማስተዋወቅ ስራ በስፋት እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ ረገድ 

በአፋርና በኢትዮ ሶማሌ ክልሎች የተከናወኑና በመከናወን ላይ ያሉ ተግባራት ተጠቃሽ 

ናቸው።  

 

የአርበቶ አደሩ ተንቀሳቃሽ የኑሮ ዘይቤ ልጆቹ ትምህርት መከታተል እንዳይችሉ 

ምክንያት ሆኗል። አርብቶ አደሩ አንድ ቦታ ረግቶ እንዲኖር ከማድረግ ስራ ጎን ለጎን 

በተለይ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቦረና ዞን ከአስር ዓመት በፊት ተንቀሳቃሽ ትምህርት 

ቤቶች ተዘጋጅተው የአርበቶ አደሩ ልጆች ቢያንሰ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 

እንዲያገኙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። የክልል መንግስታት በተለይ የአርብቶ አደሩን 

ህይወት ወደተሻለ ደረጃ በማሸጋጋር ረገድ ገና ብዙ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት 

ተግባራት ቢቀራቸውም ጅምሩ ግን መልካም ተበሎ ሊወሰድ የሚችል ነው፤ ጅምሩንም 

እንደፌደራላዊ ስርአቱ ትሩፋት መውሰድ ይቻላል። 

 

የክልል መንግስታት በአካባቢያቸው ፍላጎት ላይ ተመስርተው የልማት እቅዶች ማዘጋጀትና 

ማስፈፀም መቻላቸው በህገመንግስቱ በተቀመጠ ወሰን ውስጥ ከታክስና ግብር 

የሚያመነጩትን ገቢ ከማስተዳደር መብታቸው ጋር ተዳምሮ የክልሎችን ልማት 

አፋጥኗል። ፌደራላዊ ስርአቱን ዕውን ያደረገው ህገመንግስታዊ ስርአት ሰራ ላይ 
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በዋለባቸው ያለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ተዘንግተው የነበሩት እጅግ ኋላ ቀር ክልሎች 

ውስጥ ሳይቀር ጎልቶ የሚታይ የኢኮኖሚ እድገት ተመዝግቧል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዋና 

ከተማ አሶሳ፣ የአፋር ዋና ከተማ ሰመራ፣ የጋምቤላ ክልል ዋና ከተማ ጋምቤላ፣ የኢትዮ 

ሶማሌ ዋና ከተማ ጅግጅጋ የሚታየው እድገት ለዚህ በአስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። እነዚህ 

ከተሞች  የአነስተኛና የከፍተኛ ኢንደስትሪና አገልገሎት ተቋማት ኢንቨስትመንት 

ማዕከላት በመሆንም ላይ ይገኛሉ። የአስፋልት መንገድ፣ የስልክ፣ የኤሌትሪክ መሰረተ 

ልማቶች ተጠቃሚዎች ለመሆን በቅተዋል። ከጠቂት ዓመታት በፊት በጎስቋላ ቤቶች 

የታጨቁት የእነዚሀ በልማት ወደኋላ የቀሩ ክልሎች ከተሞች አሁን በዘመናዊ ህንፃዎች 

የደመቁ፣ ደረጃቸውን ያሟሉ ከተሞች በመሆን ላይ ናቸው። 

 

ወደሌሎች ክልሎቻችንም ስንመጣ የምንመለከተው ከዚህ የላቀ ነው። የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ 

የትግራይ፣ የሃራሪ ክልሎች ከተሞች ደግሞ የዓለም አቀፍ ከተማነት ደረጃዎችን 

ወደማሟላት እየተሸጋገሩ ይገኛሉ። በባህርዳር፣ በአዳማና መቀሌ ከተሞች መካሄድ 

የጀመሩት ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ለዚህ ማሳያነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። በእነዚህ ክልሎች 

ውስጥ የሚገኙ ሌሎች አነስተኛ የነበሩ ከተሞችም የኢንቨስትመንት ማዕከል በመሆን 

እድገት እያሳዩ የገኛሉ። በኦሮሚያ ክልል ቀደም ሲል የአውራጃና የወረዳ ከተሞች የነበሩት 

ቢሾፍቱ፣ አምቦ፣ ወሊሶ፣ በዴሌ፣ ጊምቢ፣ ዱከም፣ ሞጆ. . .  ፤ በአማራ ክልል እነ ሸዋ 

ሮቢት፣ ኮሶ በር፣ ደብረ ብርሀን፣ ኮምቦልቻ . . .  ከተሞች ያሳዩትን እድገት ለዚህ ገለፃችን 

በአስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

የፌደራል መንግስት በየክልሎቹ በልማት እጅግ ኋላ-ቀር በነበሩት ክልሎች ጭምር 

ያስገነባቸው ግዙፍ ዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች የልማት ተቋማት የክልሎችን የኢኮኖሚ 

እድገት በማነቃቃትና የተመጣጠነ የኢኮኖሚ እድገት እንዲታይባቸው በማድረግ ረገድ 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ አበርክተዋል፤ በማበርከትም ላይ ይገኛሉ። 

 

(ይቀጥላል) 

 


