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ፌደራላዊ ስርአቱን  ከትምክህትና  ከጠባብነት ፅንፎች 

እንጠብቅ 
(ክፍል ሁለት) 

ኢብሳ ነመራ 04-26-16 

 

የፌደራል መንግስት የክልሎችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ለማገዝ በህገመንግስት 

በተሰጠው ስልጣን መሰረት ለክልላዊ መንግስታት የድጎማ በጀት ይመድባል። ይህ የድጎማ 

በጀት ለክልሎች የሚመደብበትን ቀመር የሚያፀድቀው ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት 

ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወስነው መሰረት ለክልሎች የሚመድበው የድጎማ ባጀት 

ክልሎች በህገመንግስት የተሰጣቸውን ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት 

በማይጋፋበት መልኩ የሚከናወን ነው። 

 

የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከ1988 ዓ/ም ጀምሮ ይህን ለክልሎች የሚሰጥ የደጎማ በጀት ቀመር 

በየዓመቱ ሲያወጣ ቢቆይም ችግር ያለበት ሆኖ ስለተገኘ በየአምስት ዓመቱ እየተከለሰ 

እንዲዘጋጅ ተደርጓል። አሁን በስራ ላይ ያለው ለክልሎች የድጎማ በጀት የሚያከፋፈልበት 

ቀመር በ2005 ዓ/ም ተግባራዊ መደረግ የጀመረው ሲሆን እስከ 2009 ዓ/ም ስራ ላይ 

ይውላል። 

 

ይህ የድጎማ በጀት ቀመር ክልሎች የራሳቸውን ገቢ የማሰባሰብ ተግባር ላይ እንዳይዘናጉ 

የሚሰበስቡትን ገቢ ከግምት ያስገባል። እንዲሁም የሚያስፈልጋቸውን የልማት ወጪ ማገዝ 

እንዲቻል የልማት ወጪዎቻቸውን ታሳቢ ያደርጋል። ይህ የፌደራል መንግስት የድጎማ 

በጀት ለክልሎች ዋነኛ የልማት በጀት ሆኖ ባያገለግልም፣ ልማታቸውን በመደገፍ በክልሎች 

መሃከል የተመጣጠነ እድገት እንዲኖር አግዟል። 

 

እንግዲህ ይህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው 

እንዲያስተዳድሩ እድል በመስጠት ብሄራዊ መብቶቻቸውና ነፃነቶቻቸው እንዲከበሩ 

ያደረገ፣ እኩልነታቸውን ያረጋገጠና የመከባበር መሰረት የጣለ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ልማታቸውን ማፋጠን እንዲችሉ ያገዘ ፌደራላዊ ስርአት የሁሉንም ኢትዮጵያዊ 



2 
 

ወገኖች ድጋፍ አላገኘም፤ ከሁለት ወገኖች የከረረ ተቃውሞ ገጥሞታል። እያደረ አየሳሳ 

ቢመጣም ሁለት ጎራዎችን ያካረረ የሃገሪቱ ዋነኛ የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ መቆየቱንም 

ታዝበናል። 

 

አንደኛው ጎራ ፌደራላዊ መዋቅሩ ብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ሃገሪቱን 

ለመበታተን ያበቃል የሚል መነሻ ያለው ነው። ይህ ጎራ በዚህ መነሻነት የሃገሪቱ 

አወቃቀር በአንድ ብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ አሃዳዊ ስርአት መሆን አለበት የሚል 

አቋም ያራምዳል። የዚህ ጎራ  አመለካከት አራማጆች በአመዛኙ ሃገሪቱ ቀደመ ሲል 

ወደነበረችበት አሃዳዊ ስርአት እንድትመለስ የሚፈልጉ ናቸው። ይህን አመለካከት 

ከሚያራመዱ ዜጎች መሃከል እውነትም በኢፌዴሪ ህገመንግስት የተዋቀረው ፌደራላዊ 

ስርአት ሃገሪቱን ለመበታተን አደጋ ያጋልጣል የሚል ስጋት ያደረባቸው የዋሆች 

መኖራቸው ባይካድም፣ ዋንኞቹ ግን የአንድ ብሄራዊ ማንነት የበላይነትን ማስፈን 

የሚፈልጉ ትምክህተኞች ናቸው። 

 

እነዚህ ትምክህተኞች ገሚሶቹ በሃገር ውስጥ በህገመንግስቱ በተረጋገጠው የአመለካከት 

ነፃነት ተጠቀመው፣ በፖለቲካ ፓርቲነት ተደራጀተው የሚንቀሳቀሱ ናቸው፤ የተቀሩት 

ደግሞ በውጭ ሃገራት በተለያየ ስያሜ ተቧድነው የሚነቀሳቀሱ ናቸው። ከእነዚህ መሃከል 

የኢፌዴሪን ህገመንግስታዊ ስርአት በሃይል እናፈርሳለን በለው ሻአቢያ ጉያ የተሸጎጡ 

ይገኙበታል። የአረበኞች ግንባር የተሰኘውን ቡድን ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። 

 

ሌላኛው ጎራ ውስጥ የተካተቱት ቡደኖች ደግሞ እንወክለዋለን የሚሉትን ብሄር ወይም 

ብሄረሰብ ገንጥለው ነፃ መንግስት ለመመስረት የሚፈልጉ ናቸው። የመገንጠል ጥያቄ ተገቢ 

የሚሆንበት አግባብ መኖሩ ባይካድም፣ መገንጠል የህዝቡ ጥያቄ መሆኑን በሚያረጋግጥ 

አኳኋን ብቻ መከናውን ያለበት መሆኑ ግን ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም። የኢፌዴሪ 

ህገመንግስት ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እስከመገንጠል የዘለቀ የራስን 

እድል በራስ የመወሰን መብት የሰጠው ለዚህ ነው። 

 

አሁን ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻልበት ደረጃ በውጭ ሃገራት በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙት 

እነዚህ የመገንጠል አመለካከት አራማጆች፣ የመገንጠል ጥያቄያቸው የህዝቡ ፍላጎት መሆኑ 
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የሚረጋገጥበትን ህገመንግስታዊ አካሄድ አይፈልጉትም። የሚመሩት በህዝቡ ፍላጎት 

ሳይሆን በራሳቸው የጠባብ ብሄረተኝነት አመለካከት ነው። 

 

እነዚህ የኢፌዴሪን ፌደራላዊ ስርአት የሚቃወሙ ሁለቱም ወገኖች - ትምክህተኞቹም 

ጠባብ ብሄረተኞቹም የህዝብን ብሄራዊ መብትና ነፃነት መረጋገጥ፣ የኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ልማት ፍላጎትና ተጠቃሚ መሆን መነሻ ያደረጉ አይደሉም። ትምክህተኞቹ 

ከራሳቸው ውጭ ላሉ ብሄራዊ ማንነቶች እውቅና ስለማይሰጡ አመለካከታቸው የበላይነት 

ቢያገኝ ሃገሪቱ ለመበታተን አደጋ መጋለጧ አይቀሬና ሳይታለም የተፈታ ነው። 

የትምክህተኞች አመለካከት የበላይነት በሚያገኘበት አጋጣሚ፣ ማንነታቸው እውቅና 

የተነፈገው ብሄሮችና ብሄረሰቦች ብሄራዊ መብትና ነፃነት የተረጋገጠበትን ሁኔታ ለመፍጠር 

የመገንጠል ጥያቄ እንዲያነሱ ያደርጋቸዋል። ይህን የመገንጠል ጥያቄ በሃይል ለማሳካት 

ጠመንጃ ማንሳት ምክንያታዊ ይሆናል። ይህ የእድገትና ልማት መሰረት የሆነውን ሰላም 

በማደፍረስ የህዝብን የተሻለ ህይወት የመኖር እድል ለአደጋ ከማጋለጡ ባሻገር ሃገሪቱን 

ለብተና ያጋልጣል። 

 

የመገነጠል አጀንዳ አራማጅ ወደሆኑት ጠባብ ብሄረተኞች ስንመለስ በቅደሚያ ቀደም ሲል 

በዚሁ ፅሁፍ ላይ እንደተነሳው ጠባብ ብሄረተኞች ከህዝቡ ፍላጎትና ጥያቄ ስለማይነሱ 

አምባገነኖች ናቸው። የአንድ ብሄር ወይም በሄረሰብ የመገንጠል መብት የሚለው ጉዳይ 

ከመርህ አኳያ ሲመዘን በራሱ መድረሻ ተደርጎ ሊወሰድ የማይችል ሆኖ እናገኘዋለን። 

መድረሻው ብሄራዊ መብትና ነፃነት የተረጋገጠበት ስረአት ላይ መድረስ ነው። ብሄራዊ 

መብትና ነፃነት የተለያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች በመከባበርና በእኩልነት ላይ በተመሰረተ 

አንድነት አብረው እየኖሩ ሊያረጋግጡት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። አሁን በኢትዮጵያ  

በኢፌዴሪ ህገመንግስት የተረጋገጠው ይህ ነው። መገንጠል ብሄራዊ መብትና ነፃነት 

ሊረጋገጥ የሚችልበት ሁኔታ ፈፅሞ ሲጠፋ የሚገባበት የመጨረሻ አማራጭ ነው። 

በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት በኢኮኖሚያዊ ትስስር፣ በባህል ልውውጥ 

ወዘተ ጠንካራ ሃገር መመሰረት የሚያስችል በመሆኑ በቀዳሚነት ተመራጭ ነው።  

 

በአጠቃላይ የፅንፈኛ ትምክህተኞችና ጠባቦች አመለካከት የበላይነት ማግኘት ለሃገሪቱ 

ህልውና አደገኛ ነው። የፅንፈኞቹ ዓመለካከት የበላይነት ማግኘት አሁን በሃገሪቱ 
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እየተመዘገበ ያለውን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትና የፌደራሉ አካላት በሆኑ ክልሎች 

በሚታየውን ተመጣጣኝ እድገትና ልማት፣ በእድገትና ልማቱ የተፈጠረውን የህዝብ 

ተጠቃሚነት ዘላቂነት አደጋ ላይ ይጥላል። 

 

ኢትዮጵያን ዳግም ሃገር መሆን በማትችልበት ሁኔታ የማተራመስ ስትራቴጂ ይዞ 

የሚንቀሳቀሰው የሻአቢያ መንግስት ሁለቱንም ፅንፈኛ አመለካከቶች - ትምክህተኛና ጠባብ 

ብሄረተኛ ቡደኖችን አቅፎ የዟል። ይህን ያደረገው የእነዚህ ፅንፎች መጠናከር ሃገሪቱን 

እንደሚያጠፋ ስለሚያውቅ ነው። ሻአቢያ በአንድ ወገን ግንቦተ 7 አርበኞቸ ግንባር በሚል 

በዋናነት አሃዳዊ ስረአት የመመስረት ህልም ያላቸውን ቡድኖች አሰባሰቧል። በሌላ በኩል 

ደግሞ በቅርቡ ባደራጀው የህዝቦች ጥምረት ለዴሞክራሲና ለነፃነት በተሰኘ ስብስብ          

የኦሮሞ ነፃነት ግንባር፣ የኦጋዴን ብሄራዊ የነፃነት ፣ የሲዳማ ነፃነት ግንባር፣ የቤኒሻነጉል 

ህዝቦች የነፃነት ንቅናቄ፣ የጋምቤላ ህዝቦች የነፃነት ንቅናቄ . . . የተሰኙ ቡድኖችን 

አሰባሰቧል። ሁለቱን ፅንፈኞች አደራጀቶ የያዘው እየጎለበቱ ከመጡ ሃገሪቱን የሚያጠፋ 

መሆናቸውን በእርግጠኝነት ስለሚያውቅ ነው። 

 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ - የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው እያስተዳደሩ በእኩልነትና በመከባበር ላይ ተመስርተው በአንድነት መኖር 

ያስቻላቸውን፣ በኢኮኖሚ እድገት ተጠቃሚ እያደረጋቸው ያለውንና በቀጣይነት ሃገሪቱን 

ወደመካከለኛ ገቢ ደረጃ በማሸጋጋር የተሻለ ህይወት መኖር የሚያስችላቸውን ፌደራላዊ 

ስርአት ከትምክህተኞችና ከጠባብ ብሄረተኛ ፅንፈኞች መጠበቅ አለባቸው።   

 


