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ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ይበልጥ እንዲጎለብት… 

ደስታ ከበደ 02-15-16 

የሀገራችን ፌዴራላዊ ስርዓት በብዝሃነት ውስጥ ያለን አንድነት በማጣጣምና ነባራዊ ችግሮችን ወሳኝ በሆነ ሁኔታ በመፍታት 

አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ይገኛል። በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በፈቃዳቸው ባረቀቁት ህገ-

መንግስት ላይ አንድ የጋራ ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ማህበረሰብን ለመገንባት በገቡት ቃል ኪዳን መሰረት ላለፉት 25 ዓመታት 

በመከባበርና በመቻቻል እንዲሁም አንደኛው የሌላኛውን ባህል፣ እምነትና ትውፊት በማክበር ዛሬ ላይ ደርሰዋል። በዚህም 

እያንዳንዱ ብሔር፣ ብሔረብና ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነቱን እያጠናከረ ይገኛል። 

ታዲያ በዚህ ብዝሃነትን በሚያከብር ስርዓት ውስጥ የሚተገበር ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ይበልጥ መጎልበት ይገባዋል። 

የዚህ ፅሑፍ ዓላማም በቅድሚያ በሀገራችን ውስጥ እየተተገበረ የሚገኘው ፌዴራላዊ ስርዓት ብዝሃነትን እያስተናገደ ያለበትን 

ሁኔታ በመቃኘት ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ይበልጥ እንዲጎለብት የራሴን ዕይታ ማመላከት ነው። 

ከፌዴራላዊ ስርዓቱ ቀደም ያሉ ስርዓቶችን የኋሊት ስንቃኛቸው ኢትዮጵያ በቅድመ ፌዴራል ሥርዓት ዘመን የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እሥር ቤት የነበረች ሀገር እንደነበረች የማንዘነጋው ዕውነታ ነው፡፡  

በአፄው የአገዛዝ ዘመን የገዥዎች ወሣኝ እምነት “አንድ ቋንቋ፣ ኃይማኖት፣ ታሪክ፣ ባህል፣ አስተዳደር (አኃዳዊ)፣ ባንዴራ” 

በሚል የሚገለጽ ብቻ አልነበረም። ማንነትን በማሳጣት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ማንነት 

ካርድ የሚያገኙት ይህንን ፍልስፍና ከተከተሉ ብቻ የሚያዝ እንደነበርም ጭምር፡፡  

በእዚያ ፊውዳላዊ የአገዛዝ ዘመን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተገደው ማንነታቸውን እንዲያጡ፣ የእኛ የሚሉትና የኖሩበት 

አካባቢ መሬት እንዲነጠቁ፣ የሰውና የአካባቢ ስሞችን እንዲለውጡ፣ በዘር ሀረጋቸው ምክንያት እንዲዋረዱ እንዲሁም 

በሚከተሉት የተለየ ኃይማኖት ምክንያት እንዲናቁ ያደረገ ሥርዓት እንደነበር የጥቂት አስርት ዓመታት ትውስታችን ነው፡፡ 

በአምባገነናዊ የደርግ አስተዳደር ወቅትም ከማንነቶች ጋር የተያያዘ መሠረታዊ የፖሊሲ ለውጥ አለ ማለት አይቻልም፡፡ ማንነትን 

የማሳጣት የዘውድ ፖሊሲ አጠናክሮ ስለቀጠለበት የማንነት ጥያቄ ያነሱትን ማኅበረሰቦች በማሳደድ ጨፍጭፏል፡፡  

የደርግ መንግስት መሳፍንታዊ የመሬት ስሪትን ቢለውጥም፤ የዚህ ምክንያቱ ግን ከማንነት ጋር የተያያዙ የመብት ጥያቄዎችን 

ምላሽ ለመስጠት በማለም አልነበረም፡፡ ይህ ግፈኛ ስርዓት ወደ መገባደጃው አካባቢ ያወጀው የራስ ገዝ አስተዳደርም ቢሆን 

በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የተቀጣጠሉ ማንነትን መሠረት ያደረጉ ትግሎችን ለማቀዛቀዝና ለማዳፈን ከማለም የመነጨ 

መሆኑ አይታበይም፡፡ በተለይም የራስ ገዙ አከላለል ሆን ተብሎ አንዱን ማንነት ከሌለው ጋር ለማዳቀል የሚከናወን በመሆኑ 

የብሔሮችን ማንነት ለመደፍጠጥ የታለመ ነበር ማለት ይቻላል።  

በወቅቱ የስርዓቱን ፍላጎት መሰረት ያላደረጉ ማናቸውም የማንነት ጥያቄዎች በህግ ማዕቀፍ የማይካተቱና ዋስትና ያልነበራቸው 

በስርዓቱ የተመለመሉ ባለስልጣናት የማያውቁትን ሀዝብ ለማስተዳደር የሚሾሙበት ነበር፡፡ ይህም “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም 

ወዲያ” የሚባለውን ይትብሃል የተከተለና ለማንነት ደንቃራ አካሄድ እንደነበር አይዘነጋም። 
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ይሁንና ከደርግ ስርዓት ውድቀት በኋላ በብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ መፈቃቀድና አብሮነት የተረቀቀው የኢፌዴሪ 

ህገ-መንግስት ይህን ተፅዕኖ ሙሉ በሙሉ ሊያስቀረው ችሏል።  

እንደሚታወቀው በ1987 ዓ.ም የፀደቀው ህገ-መንግስት “ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝብ” ማለት፣ ሰፋ ያለ የጋራ ጠባይ 

የሚያንፀባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች፣  የሚግባቡበት የጋራ ቋንቋ፣ የጋራ ወይም የተዛመደ ህልውና አለን ብለው 

የሚያምኑ፣ የሥነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ መልከዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው፡፡  

እዚህ ላይ ይህን አግባብ በተመለከተ የተለያዩ ሀገራትና መንግስታት የራሳቸውን አተያይ እንደሚከተሉ ልብ ማለት ይገባል። 

የሚከተሏቸው ፖሊሲዎችም ለየቅል መሆናቸውም እንዲሁ። እርግጥ ልዩነቱ የሚመነጨው በብዝሃነት ላይ የተመሠረተ የሀገር 

ግንባታ ሂደት ያለውን ፋይዳ በተመለከተ ከሚሰጠው ሚዛንና ትርጉም አኳያ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ማንም የዚህ ፅሑፍ አምባቢ 

እንደሚገነዘበው ፌዴራላዊ ሥርዓተ መንግሥትን ለመከተል ከሚያስገድዱ ምከንያቶች አንዱ የማንነት ጥያቄዎችን ለመመለስ 

ነው፡፡  

ታዲያ ፌዴራሊዝም የራስ አስተዳደርና የጋራ አስተዳደርን ያጣመረ ሥርዓት እንደመሆኑ መጠን በርካታ ማንነቶች ባሏቸው 

ሀገራት ለማንነቶች ሕገ መንግሥታዊ ዋስትና ያለው ሥልጣን ያጎናፅፋል፡፡  

እንዲሁም በፌዴራል መንግሥት ተቋማት ፍትሃዊ ውክልና እንዲኖራቸው በማድረግ ድምፃቸው ከፍ ብሎ እንዲሰማ ሰፊ ቦታ 

ይሰጣል፡፡ ሆኖም ሁሉም ፌዴሬሽኖች ተመሣሣይ አወቃቀር ስለማይከተሉ በማንነቶች ላይ የተመሠረተ አወቃቀር የሌላቸው 

ፌዴሬሽኖች ተጨማሪ የቋንቋና ሌሎች የፖሊሲ እርምጃዎች ይወስዳሉ፡፡  

የኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ ፌዴራል ሥርዓት ለማንነቶች የሰጠው መብት ከብዙ ፌዴሬሽኖች ጋር ሲነጻጸር የላቀና ብዙ 

ማንነቶች ላሏቸው ሀገራት ትምህርት የሚሰጥ ነው፡፡  

የሥርዓቱ የማንነቶች አያያዝ ብዝኃነት ዕድል ነው ከሚል መሠረታዊ አስተሳሰብ ይመነጫል፡፡ ይህም በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አጠቃላይ መንፈስና በተለያዩ አንቀጾች ውስጥ ተደንግጐ ይገኛል፡፡ 

የሕገ መንግሥቱ መግቢያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች ያሏቸውን ልዩ ልዩ የማንነት መገለጫዎች አምነውና አክብረው 

ለመኖር፣ ካሳለፉት ታሪክ የወረሱትን መልካም ትስስር ተጠቅመው ለወደፊት የላቀ ትስስር ማለትም አንድ የጋራ ማኅበረሰብ 

ለመፍጠር ቃል መግባታቸውን ያረጋግጣል፡፡ ብዙህነታቸው ለአብሮነታቸውና ለጋራ ተጠቃሚነታቸው ዕድል መሆኑን 

ተስማምተው ቃል ኪዳንም አስረዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  ሕገ መንግሥት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦች እና ኃይማኖቶች እኩል 

መሆናቸውንና አብሮ ለመኖር ያላቸውን ተስፋ በፌዴሬሽኑ ሰንደቅ ዓላማ መሃል በተቀመጠው ብሔራዊ ዓርማ የሚንፀባረቅ 

መሆኑን ይደነግጋል፡፡ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋዎች እኩል እውቅና የተሰጣቸው ነው፡፡ 

እያንዳንዱ ክልልም የሥራ ቋንቋ የመምረጥ መብት አለው፡፡ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶችና የመንግሥት ሥልጣን ምንጮች መሆናቸው በሕገ መንግሥቱ 

በግልፅ ተደንግጓል፡፡ ህገ መንግሥቱ የኃይማኖትና መንግሥትን መለያየት መርህ በማስቀመጥ መንግሥት ለሁሉም እምነቶች 
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እኩል የማገልገል ግዴታን ጥሎበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውም ሰው የመረጠውን ኃይማኖት የመከተል መብቱ 

የተረጋገጠ እንዲሆንም አድርጓል፡፡  

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን እስከ መገንጠል መብታቸው መጠበቁን፣ 

እያንዳንዱ ማንነት በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ፣ ታሪኩን የመንከባከብ መብት 

አለው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እያንዳንዱ ማንነት ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት የተረጋገጠለት መሆኑ በህግ ተወስኗል፡፡  

ከዚህም ጋር ሴቶች በፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ መስኮች ከወንዶች ጋር እኩል መሆናቸውንና ከዚህ በፊት 

በነበረው ልዩነት ምክንያት የተፈጠረባቸውን ጫና ለመቅረፍ ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተደንግጓል፡፡ ምን ይህ ብቻ! 

በህገ-መንግስቱ መሬት የመንግስትና የህዝብ የጋራ ሀብት መሆኑም ተወስኗል፡፡  

በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ማናቸውም ማንነቶች ራሳቸውን የማልማትና በማያቋርጥ ሁኔታ ኑሯቸውን የማሻሻል መብት 

እንዳላቸው እንዲሁም አባል የሆኑበትን ማኅበረሰብ በሚመለከቱ የመንግሥት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ሀሳብ የመስጠት 

መብት እንዳላቸው በሕገ መንግሥቱ ላይ ሰፍሮ ይገኛል፡፡  

አናሳ ብሔረሰቦች ያለ ምርጫ በልዩ ሁኔታ የሚወከሉበት ከሃያ የማያንስ መቀመጫዎች በተወካዮች ምክር ቤት እንዲኖራቸው 

ተደንግጓል። ይህም ድምፃቸው ከፍ ብሎ እንዲሰማ አስችሏል፡፡ 

በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚወከሉበት የፌዴራል ሁለተኛ ምክር ቤት መቋቋሙንና 

እያንዳንዱ ማንነት በምክር ቤቱ ቢያንስ አንድ መቀመጫ የተረጋገጠለት እንዲሆን ተደርጓል፡፡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

በህገ-መንግስቱ ላይ የሃይማኖት ነፃነትና የእምነት እኩልነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከኃይማኖትና እምነት ጋር በተያያዘም የሕዝብን 

ደህንነት፣ ሠላም፣ ጤና፣ ትምህርት፣ የሞራል ሁኔታ የሌሎች ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች እና የመንግሥትና ኃይማኖት 

መለያየት ብሎም ለማስጠበቅ በሚወጡ ህጎች ኃይማኖትና እምነትን የመግለፅ መብት እንደሚገደብ ተመልክቷል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም ትምህርት ከኃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከትና ከባህላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ መሆን ይገባዋል፡፡ እርግጥ 

ሃይማኖቶች ለሠላም፣ ለጤና፣ ለትምህርትና ለሌሎች ዴሞክራሲያዊ መብቶች አደጋ ሊሆኑ አይችሉም።  

ይሁን እንጂ እነዚህ ድንጋጌዎች ተፈላጊ የሆኑበት ምክንያት ኃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የእምነት ነፃነትና እኩልነት የሚፃረሩ 

እንቅስቃሴዎች በየጊዜው እየታዩ በመምጣቻው ምክንያት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡  አዎ! የእምነት ነፃነትንና የኃይማኖት 

እኩልነትን ተሸፍኖ የሚደረግ ማናቸውም እንቅስቃሴ በቀጥታ ሌሎች ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ተፃርሮ መቆሙ አይቀሬ ነው፡፡  

ለነገሩ ከድንጋጌዎቹ የምንገነዘባቸው ዓበይት ሃቆች መኖራቸው አይታበይም፡፡ የመጀመሪያው የሥርዓተ መንግሥት አወቃቀር 

ማንነቶችን መሠረት ያደረገ መሆኑን ነው፡፡ እያንዳንዱ ማንነት የራስ አስተዳደርን የመመሥረት መብት እንዲጎናጸፍ ተደርጓል፡፡  

የማንነት መገለጫ የሆኑት ሁሉም ቋንቋዎች እኩል እውቅና ማግኘት ችለዋል፡፡ ይህም የሀገራችን ፌዴራላዊ ስርዓት የቱን ያህል 

የማንነት መብቶችን ያከበረ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ከሌሎች ፌዴሬሽኖች የሚለየውም ማንነታዊ ጉዳዩች በሙሉ በህገ-

መንግስቱ ውስጥ ዋስትና እንዲያገኙ ማድረጉ ነው። 
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በሀገራችን ፌደራላዊ ስርዓት ማንነቶች በቁጥር ማነስ ምክንያት በምርጫ ሂደት በፌዴራል የተወካዮች ምክር ቤት ሳይወከሉ 

እንዳይቀሩ በማሰብ በልዩ ሁኔታ ተወክለው የሚሳተፉበት ዕድል በሕገ መንግሥቱ እንዲመቻች ተደርጓል፡፡  

ይህ አሰራር አናሳ ብሔረሰቦች በቁጥር ተበልጠው ድምፃቸው ሳይሰማ እንዳይቀር ቦታ በመስጠት ፍላጎታቸው በሀገሪቱ ምክር 

ቤት እንዲንፀባረቅ የተሰጠ መብት ነው፡፡ በሌላ በኩል ሴቶች ከኋላ ቀር አስተሳሰብ ጋር ተያይዞና ያለፉት ገዥዎች ይከተሉት 

በነበረ የተሳሳተ ፖሊሲ ምክንያት ይደርስባቸው የነበረውን አድልዎ በማስቀረት ከወንዶች ጋር እኩል እንዲሆኑ ሕገ 

መንግሥታዊ ዋስትና አግኝተዋል፡፡  

ህገ- መንግሥቱ ከመሬት ባለቤትነት ጋር በተያያዘ የማንነቶችን የመኖር ዋስትና በተገቢው ሁኔታ ማረጋገጥ ችሏል፡፡ ታዲያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የመሬት ባለቤቶች እንዲሆኑ መደረጉ ህልውናቸው ከመሬት ጋር በቀጥታ የተሳሰረ መሆኑን 

ከግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡፡  

በጥቅሉ በህገ መንግሥቱ ለማንነቶች የተሰጠ ትርጉም እያንዳንዱ ማንነት የእኔ የሚለው መልክዓ ምድራዊ አሰፋፈርና አካባቢ 

ያለው መሆኑን የሚያመላክት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ እያንዳንዱ ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ማንነቱን ማስጠበቅና ማክበር 

የሚችለው ግልፅ የሆነ አሠፋፈርና ቦታ ሲኖረው መሆኑ እሙን ነው፡፡  

እርግጥ በዚህ አሰራር መሰረት ከዚያ ቦታ ከተነቀለ ብሔር ወይም ብሔረሰብ የማንነት መብቶቹን የማረጋገጥ ጉዳይ ዝግ ይሆናል 

የሚባል ባይሆንም፤ ከነበረበት ተነቅሎና ተበታትኖ ከሌሎች ማኅበረሰቦች ተቀላቅሎ የሚኖር ከሆነ፣ የማንነት መብቶቹን ዕውን 

ለማድረግ አዳጋች መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም፡፡  

ፌዴራላዊ ስርዓቱ ህብረ ብሄራዊ ሆኖ መዋቀሩ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች የተመቸ ሆኗል። ይህም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

የጋራ ማንነቶችንና የጋራ እሴቶችን እያጎለበቱ እንዲመጡ አድርጓቸዋል፡፡  

ታዲያ ስርዓቱ ከተመሠረተ ወዲህ በተወሰኑ አካባቢዎች በጎሣዎች መካከልና በአንዳንድ አጎራባች ማኅበረሰቦች መካከል 

የተከሰቱ ግጭቶች መኖራቸው አይካድም። እነዚህ ግጭቶች ፌዴራል አወቃቀሩ የፈጠራቸው አልነበሩም። በየትኛውም 

ማህበረሰብ ውስጥ ግጭት መኖሩ ነባራዊ ሃቅ ነው።  

ከእኛ ሀገር አንፃር የሚከሰቱት ግጭቶች ግን አንዳንዶቹ ረዥም ዕድሜን ያስቆጠሩ የጎሣ ግጭቶች ሲሆኑ፤ ሌሎቹ ደግሞ 

ከልምድ ጉድለት፣ ከመልካም አስተዳደር እጦትና ይህንን ተንተርሰው የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሉ ጥቂት ግለሰቦች 

የሚያባብሷቸው ወይም የሚቀሰቅሷቸው ሁከቶች ናቸው፡፡  

ዛሬ ላይ እነዚህ ግጭቶች በሂደት እየቀነሱ መጥተዋል። ፌዴራል ሥርዓቱ ከተመሠረተ ጀምሮ ለተከሰቱ ግጭቶች ዋነኛ 

መንስኤዎች ካለፉት ሥርዓቶች የተወረሱ ችግሮች በመሆናቸው፣ ችግሮቹን ለመቅረፍ በየደረጃው እየተወሰዱ በመጡ 

መፍትሄዎች አማካኝነት ሳንካ የመሆናቸው ዕድል እየተመናመነ ነው ማለት ይቻላል። እርግጥ የሀገራችን ፌዴራላዊ ስርዓት 

የግጭቶች ምክንያት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ስርዓቱ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እንዲጎለብትና እንዲያብብ ላለፉት 

25 ዓመታት በርካታ ተግባራቶችን ሲያከናውን የነበረና በዚህም አበረታች ውጤት ያመጣ በመሆኑ ነው።  
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ሆኖም ባለፈው ሩብ ምዕተ-ዓመት የተከናወነው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን የማጎልበት ጥረት ምንም ችግር አልነበረበትም 

ማለት አይቻልም። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ባለፉት ስርዓቶች የነበሩት ውስብስብ የብሔር ጭቆናዎች አኳያ አስተሳሰቡን 

በቀላሉ ማስረፅ አስቸጋሪ እንደሚሆን አያጠያይቅም። ይሁንና ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሀገራችንን አንድነት በማጠንከር 

ኢትዩጵያዊነት እንዲያብብ እያደረገ መሆኑን መገንዘብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል።  

እርግጥ ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ማንነት ተደፍቆ ሊመጣ አይችልም። ተከብሮ እንጂ። ባለፉት 25 ዓመታትም ሁሉም 

ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ የመናገር መብቱ የተጠበቀለት በዚሁ ፅንሰ ሃሳብ መነሻነት ነው፡፡  

በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታም የተተገበረው ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ፍሬ ማፍራት ችሏል፡፡ ምክንያቱም ፅንሰ ሃሳቡ ከሌሎች 

ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጋር በሰላም የመኖርና ችግርንም በውይይት ለመፍታት የሚያስችል ማህበረሰባዊ ግንኙነትን በብቸኝነት 

መከተል ነውና፡፡  

እዚህ ላይ ‘ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ምንድነው?’ የሚል ጥያቄ በማንሳት ፅንሰ ሃሳቡን በፌዴራላዊ ስርዓቱ ውስጥ ይበልጥ 

ለማጎልበት ምን ማድረግ እንደሚገባ ለመመልከት እንሞክራለን።...ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ከትምክህትና ከጠባብ 

ኃይሎች ጋር ለሚደረግ ትግል ዓይነተኛ መሳሪያ ነው። ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የራስን ማንነት እንደሚያከብር ሁሉ 

ሌሎችም በተመሳሳይ አሉ ብሎ የመቀበል ጉዳይ በመሆኑ መተሳሰብንና የጋራ ልማትን የሚያረጋግጥ ነው። 

ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የመልካም አስተዳደር እና የልማት ጥያቄዎችን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ነው። በመሆኑም 

ጽንሰ ሃሳቡ የበላይነት ባገኘባቸው አካባቢዎች እና ክልሎች ምንም ዓይነት ግጭት አይከሰትም። ምክንያቱም ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነት የጋራ የልማት ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ነው። ይህንን ይበልጥ ለማስቀጠል አልፎ አልፎ በተለያዩ 

ሥፍራዎች የሚስተዋሉትን የጠባብነት እና የትምክህት አስተሳሰቦች በጋራ መዋጋት ያስፈልጋል። 

እርግጥ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት በብሔሮች መካከል የአመለካከት ዝምድና መፍጠር ችሏል፡፡ በመሆኑም ሀገሪቱን ወደ ላቀ 

ደረጃ ያደረሰ እሴት ነው፡፡ የትምክትና ጠባብነት ፈተናዎች በአገሪቱ ቢኖሩም በዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት መሸነፋቸው 

አይቀሬ ነው።  

እንደሚታወቀው ባለፉት 25 ዓመታት ትምክህትና ጠባብነትን ለመዋጋት በርካታ ሥራዎች ተከናውነዋል። ሆኖም አመለካከቱ 

አልፎ አልፎ የሚያንሰራራው በኪራይ ሰብሳቢነትና ባልተገባ ጥቅም በሚሹት አካላት አማካኝነት በመሆኑ ሁለቱን ማነቆዎች 

ከሕዝቡ ጋር በመታገል ለውጡን ማምጣት ይቻላል፡፡  

ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኘነትን ከአራት መሰረታዊ ትርጓሜዎቹ አኳያ ማየት ይቻላል። እነርሱም ማንነትን ማወቅ፣ የሌሎችን 

ማንነት ማወቅ፣ እኩል ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እና አካባቢን ማልማት ናቸው።  

ማንነትን ከማወቅ አኳያ የተለያዩ ፍላጎቶችና ጥቅሞችን መለየት ያስፈልጋል። የጋራ የሆኑ ባህሪያትን መለየትንም እንዲሁ። እንደ 

አቶ ሕላዊ የሌሎችን ማንነት በማወቅ ረገድም፣ ከሌሎች ጋር ያለውን የጋራ ፍላጎትና ጥቅም መለየት ያስፈልጋል።  

እኩል ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥም የጋራ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመብለጥም ሆነ በማነስ ስሜት ውስጥ ሳይገባ በጋራ 

መጠቀምን ያካትታል። አካባቢን ከማልማት አኳያም ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ከባቢን በተገቢው መንገድ ለልማት 
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የማዋል ሁኔታን የሚያካትት ነው። በመሆኑም አራቱን የፅንሰ ሃሳቡን ብያኔና አተገባበርን በአግባቡ በመገንዘብ ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነትን ይበልጥ ገቢራዊ ማድረግ ይቻላል። 

እንደሚታወቀው ሀገሪቱን የሚመራው ኢህአዴግ ለዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ዕውን መሆንና ማበብ የታገለ ድርጅትና 

እንዲሁም እሳቤውን በመርህ በፅናት በማስፈፀም ላይ የሚገኝ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ነው።  

እርግጥ ብዙ ሕዝቦች ባሉበት እንደ ኢትዮጵያ ባለ አገር የሕዝቦች የእርስ በርስ ግንኙነትን በጤናማ አስተሳሰብ በመምራት 

በመካከላቸው ፍቅር፣ መከባበርና መተሳሰብ እንዲዳብር ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡  

ይህ ግንኙነት ጤናማ ባልሆነ አስተሳሰብ በሚመራበት ጊዜ ግጭት መከሰቱ አይቀርም። በኢትዮጵያ የተማከለ አስተዳደር 

ከተመሠረተበት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ጀምሮ በማኅበረሰቦች መካከል ያለው ግንኙነት ውጥረት የተመላበት፣ ግጭት 

የጠነከረበት፣ በዚህም ምክንያት አገሪቱ ሰላም ያጣችበት እንደነበር የሚታወቅ ነው፡፡ 

እርግጥ በአንዳንድ አካባቢዎች ‘የትምክህት ሐሳባችንን በነፃነት እንግለጽ፣ አትንኩን’ የማለት ነገር ይታያል፡፡ ይህንን አመለካከት 

መጠጊያ የሚያደርጉ የኅብረተሰብ ክፍሎች አሉ፡፡  

ህገ- መንግሥቱ አስተሳሰባቸውን በነፃነት እንዲገልጹ ይፈቅድላቸዋል፡፡ ሆኖም ኢሕአዴግም ሆነ መንግስት የተለየና የተሳሳተ 

ሐሳብ ያላቸውም ሰዎች ቢሆኑም ሃሳባቸውን ለምን ይገልጻሉ የሚል ብዥታ ኖሯቸው የሚያውቅ አይመስለኝም፡፡ 

ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሕዝቦችን የጋራ ተጠቃሚነትና ለማረጋገጥና ህዝባዊ ወገንተኝነትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ጉዳይ 

ነው፡፡ ለአንድ ህዝብ የሚቆረቆር፣ የሌላውም ህዝብ መቆርቆር ይኖርበታል። ምክንያቱም አንዱ ሌላኛውን በእኩልነት ሲከብር 

በአንፃሩ ደግሞ  መከበርን ያተርፋል፡፡ እርግጥ ያለፈው ታሪክ አንድን ሕዝብ የራሱ ዘር ከሌላው ዘር በከፋ መልኩ በድሎት 

ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ግን ገዥዎችን እንጂ ህዝብን የሚመለከት አይደለም፡፡  

እንደሚታወቀው የትምክህትና የጥበት ሃይሎች ያለፉትን የተዛቡ ታሪካዊ ግንኙነቶችን በማንሳት አንድን ህዝብ ለመኮነን 

ይሞክራሉ፡፡ ይህ ፍፁም ከዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እሳቤ ጋር የሚሄድ አይደለም፡፡  

ዛሬ ላይ አንድ ብሔር የበላይ በሌለበት ሁኔታ፣ እንዲህ ዓይነቶቹን የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን በማጋጋም ትርፍ ለማግኘት መሞከር 

ተገቢ አይመስለኝም። የሚፈልግ አካል ካለም ሊሳካለት አይችልም፡፡ ለምን? ከተባለ፤ እየተካሄደ ያለው ዴሞክራሲያዊ 

ብሔርተኝነት እሳቤ ውጤት እያስገኘ ከመሆኑም በላይ፣ ብሔራዊ መግባባት ለማምጣት በሚደረገው ርብርብ ላይ ቁልፍ 

መሳሪያ ሆኖ በመቀጠሉ ነው፡፡ 

እርግጥ አንዳንድ የትምክህት ኃይሎች ህብረተሰቡን በተሳሳተ ጎዳና ሊመሩት ይችላሉ። አስተሳሰቡ እነርሱ የሚያምኑበትን 

‘ከሁሉም የበላይ ነን፣ ከእኛ ወዲያ ለአሳር’ የሚል ኢ-ዴሞክራሲያዊ ምልከታ በመሆኑ ሀገራችን በምትከተለው ዴሞክራሲያዊ 

መንገድ ፍፁም ተቀባይነት የለውም።  
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እንዲህ ዓይነቱ ፌዴራላዊ ስርዓቱም ይሁን ህዝቡ የማይደግፈውን የዴሞክራሲ ፀር አስተሳሰብን ሁሉም በየደረጃው ሊታገለው 

የሚገባ ይመስለኛል። አስተሳሰቡን ‘መንግስት ለብቻው ይወጣው’ ብለን የምናልፈው ከሆነ፣ ምንም ለውጥ ሊመጣ አይችልም። 

መንግስት ከህዝቡ ጋር ካልሆነ በስተቀር ለብቻው የሚፈፅመው አንዳችም ነገር ሊኖር አይችልምና።  

ከጥቂት ጊዜያት ወዲህ ይህን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ለማንገስ በምንም መንገድ የማይገናኙ “አሳትና ጭዶች” ሲተባበበሩ 

መመልከት የተለመደ እየሆነ መጥቷል። በአሁኑ ወቅት በበረደውና በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረው ሁከት 

ሰማያዊ ፓርቲና ኦፌኮ ያሳዩት የ“እንተባበር” ዜማ የዚህ አባባል ሁነኛ አስረጅ ይመስለኛል።  

እንደሚታወቀው ሁከት በሰማ ቁጥር “እኔም አለሁበት” በማለት የሚታወቀውና ትምክህት አራማጁ ሰማያዊ ፓርቲ ከጠባቡ 

ኦፌኮ ጋር ምንም ዓይነት የርዕዩተ-ዓለም ግንኙነት የለውም።  

ሰማያዊ ፓርቲ ሁከትን ለማቀጣጠል የሚሻ የትምክህት ቡድን ሲሆን፣ ኦፌኮ ደግሞ በጠባብነት የታወረ ድርጅት ነው። ታዲያ 

እነዚህን ሁለት ቡድኖች ያገናኛቸው ያው የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት አባዜያቸው መሆኑ ግልፅ ነው። እናም አስተሳሰቡን 

በዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት መመከት ይገባል።  

ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ጠባብነትን በመዋጋት ረገድም ፋይዳው ከፍተኛ ነው። ጠባብነት በአካባቢ፣ በመንደርና በጎጥ 

እንዲሁም በቋንቋ ተመሳሳይነት በመከፋፈል ማናቸውንም ክንዋኔዎች ለመፈፀም የሚደረግ የቡድንተኝነት ስሜት ማራመጃ 

ነው።  

በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ቡድን ከእርሱ ውጪ ስላለው ብሔር ወይም ብሔረሰብ ምንም ዓይነት ደንታ 

የለውም። በማህበረሰቡ ውስጥ የሚገኘውን ማናቸውም እሴትን በራሱ ምህዳር ውስጥ አጥብቦ በማየት ይተረጉማል። 

ከትርጓሜ በዘለለም የሚገኙ ሀገራዊ ጥቅሞችን በራሱ ምህዳር ውስጥ ብቻ ለመጠቀም የሚሻ ነው። 

እንዲህ ዓይነቱ አስተሳሳብ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብን ለማስፋፋትና ከተግባሩ የሚገኙትን ጥቅማ ጥቅሞች ለማጋበስ በር 

ይከፍታል። ይህም በጥበት ምህዳሩ ውስጥ የሚገኙትን ብቻ ተጠቃሚ እያደረገ ሌላውን “የበይ ተመልካች” እንዲሆን በር 

ይፈጥራል። በሀገሪቱ ውስጥ ፍትሐዊ የሃብት ክፍፍል እንዳይኖርም ያደርጋል። ዜጎች በሰሩት መጠን ተጠቃሚ እንዳይሆኑ 

እንቅፋት በመፍጠር የኪራይ ሰብሳቢነትን አስተሳሰብና ተግባር እንዲስፋፋ ዓይነተኛ ምክንያት ይሆናል።   

ሁላችንም እንደምናውቀው የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የዜሮ ድምር ጨዋታ ውጤት ነው። ሀገራችን አሁን በምትገኝበት 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ ልዩነትን በሠላማዊ መንገድ መፍታት፣ መቻቻልን መሰረት ማድረግ እንዲሁም አንዱ ሲያገኝ 

ሌላው በልማታዊ ውጤቱ መጠን የሚያገኝበት ሁኔታ በመኖሩ ነው፡፡  

ሆኖም በዜሮ ድምር ውጤት አሰላለፍ ፤ አንዱ ሲያገኝ የሌላው የማግኘት መብት በዚያው መጠን ይዘጋል፡፡ እናም በዚህ የጥሎ 

ማለፍ ውድድር ውስጥ መቻቻል የሚባል ነገር ከቶውንም ሊታሰብ አይችልም፡፡  

ታዲያ ውድድሩ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ውስጥ የተንሰራፋ ከሆነ፤ ፖለቲካው ራሱ የዜሮ ድምር ጨዋታና ፀረ- 

ዴሞክራሲያዊ ከመሆን የዘለለ ዕጣ ፈንታ ሊኖረው የሚችል አይመስለኝም፡፡  



8 
 

እናም በዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ውስጥ እንዲህ ዓይነቱ የዜሮ ድምር ውጤት የጥሎ ማለፍ ውድድር እንዲዘጋ፣ በአስተሳሰቡ 

ውስጥ ያሉ ግለሰቦች እጆቻቸው ሊሰበሰብ ይገባል፡፡ በመሆኑም አስተሳሰቡ በጥገኞች፣ በትምክህተኞች አሊያም በጠባቦች 

ገቢራዊ እንዲሆን ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ማበብ ይኖርበታል። 

እርግጥ ሀገራችን በምትከተለው ፌዴራላዊ ስርዓት ውስጥ ሀብት፣ ጉልበትና ዕውቀት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በልማቱ 

ላይ እነዚህን አቅሞቻቸውን በላቀ ሁኔታ በተጠቀሙበት መጠን ተጠቃሚነታቸው የመረጋገጡ ዕውነታ ገሃድ ነው፡፡ ሁሉም 

ሰው በልማቱ ላይ ባዋለው ዕውቀት፣ ጉልበትና ሀብት መጠን እኩል ሀብት የማፍራት ዕድልም አለው።  

ታዲያ በዕድሉ በላቀ ደረጃ የተጠቀመ ሰው የተሻለ ገቢ ማግኘቱ አይቀርም፡፡ እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ከነጻ ገበያ ሥርዓት አንጻር 

ሲመዘንም፤ ፍትሃዊነቱ አጠያያቂ አይሆንም፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት ፀረ - ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ግን በመርሆዎች ላይ 

በመስማማት ሊሰራ አይችልም። እናም ያለው አማራጭ የመጠቃቀም ሰንሰለቶችን በማስፋፋት ለትምክህተኞችና ለጠባቦች 

ጥሩ የመሸሸጊያ ዋሻ መሆን ነው። ይህ ደግሞ በሀገርና በህዝብ ላይ አደጋ ማስከተሉ የሚቀር አይመስለኝም። እናም ችግሩን 

ለመቅረፍ የዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እሳቤዎችን ማጎልበት ይገባል። መንግስትም ህዝቡን ማስተማርና ማሳወቅ 

ይኖርበታል—ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን በማሳደግ ይበልጥ ግንዛቤ መፍጠር ትምክህተኞችንና ጠባቦችን ለመዋጋት 

ዓይነተኛ መሳሪያ ነውና። 

 


