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ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ያረጋገጠው ፌዴራላዊ ስርዓት 
ዘአማን በላይ 04-14-16 

(ክፍል አንድ) 

ከድህረ-ደርግ ውድቀት በኋላ የተረጋጋች እና ህዝቦቿም አንድ የጋራ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ 

ስርዓት መስርተው እርስ በርሳቸው እየተከባበሩ በፈጠሩት ፈጣን ልማት ተቋዳሽ 

የሚሆኑበትን ሀገር ለመገንባት እጅግ የመረረ ትግልን መጠየቁ አይዘነጋም፡፡ ታዲያ ይህን 

ሃቅ የማይቀበሉና ጥቅማቸው የተነካባቸው ፅንፈኞች ትናንትም ነበሩ፣ዛሬም አሉ።   

እርግጥ በፌዴራላዊ ሥርዓቱ ሀገራችን የተቀዳጃቸውን ድሎች በርካታ ቢሆኑም የቀድሞውን 

ስርዓት የሚናፍቁ ሃይሎች ዛሬም  የብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዕለት በመጣ ቁጥር 

በቁጭት የማይወረውሩት የአሉባልታ ድንጋይ የለም። በቅድሚያ ለአንባቢዎቼ ለግንዛቤ 

ይረዳ ዘንድ ሀገራችን ሥርዓቱን ለመመስረት ፅንፈኞቹ ፈጥረውት ከተሻገረቻቸው 

ተግዳሮቶች መካከል ጥቂቶቹን በመጥቀስ፤ ወደ ዛሬው ተመሳሳይ አስገራሚ  እሳቤያቸው 

እመለሳለሁ፡፡ መልካም ንባብ።… 

…1983 ዓ.ም አምባገነኑ የደርግ ሥርዓት ቢደመሰስም ለሌላ ትግል የሚጋብዙ ፈታኝ 

የአስተሳሰብ ተግዳሮቶች መፈጠራቸው አልቀረም፡፡ ተራማጅ የሆኑ፣ ፌዴራሊዝም ወሳኝ 

ለዘመናት ደም አፍሳሽ የሆነውን የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ 

ለመፍታት ፍቱን መድኃኒት መሆኑን ያመኑ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች የመኖራቸው ያህል፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ሁለት ጽንፍ ጫፍ ላይ የወጡ አስተሳሰቦችን 

የሚያራምዱ ወገኖች ነበሩ። 

አንደኛው በወቅቱ አስራ ሰባት የታጠቁ የብሔር ድርጅቶች ነበሩ፡፡ እነዚህ ድርጅቶች 

የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታን ባላገናዘበ መልኩ የችግሮች መፍትሄ መገነጣጠል ነው ብለው 

ያምኑ የነበሩ እና ለዚህም እንታገላለን የሚሉ ኃይሎች እንደነበሩ ያለፈው ድርሳናቸው 

ያወሳል፡፡ 

ሁለተኛው አዲሱን የሀገሪቱ መፍትሔ እና ፍቱን መድኃኒት የሆነውን የፌዴራሊዝም 

ሥርዓት ግንባታ እንደ መበታተን አደጋ በመመልከት ባረጀ እና ባፈጀ የአንድነት ስም 

የብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን እኩልነትና ዴሞክራሲያዊ መብት ብሎም 
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መፈቃቀድን “በእኛ እናውቅልሃለን” የፖለቲካ እሽክርክሪት በማጦዝ ሀገሪቱን ወደማያባራ 

ቀውስ ውስጥ ለመክተት አልመው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ነበሩ፡፡  

ታዲያ በወቅቱ እነዚህን ተግዳሮቶች በሰከነ ብስለት በመፍታት ዴሞክራሲያዊ ፌዴራላዊት 

ሀገርን ለመመስረት ከፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ጋር ከባድ ትግል ማካሄድ ግድ ብሎ እንደ 

ነበርና ውጤቱም በተራማጅ ሃይሎች አሸናፊነት እልባት እንደተሰጠው መገንዘብ 

ያስፈልጋል፡፡ 

ከዚህ በኋላም ቢሆን ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ አልነበረም። ሀገሪቱ ለመግለጽ 

በሚያስቸግር መልኩ ከባድ ፈተናዎች እንደገና ከፊት ለፊቷ ተደቀነባት፡፡ ከእነዚህ 

ፈተናዎች የላቀ ስፍራ የያዘው እና የሀገሪቱ ዋነኛ ጠላት የሆነው “ድህነትን” የመዋጋት 

ዘመቻ ነው፡፡ ይህ ጠላት ዓይኑን አፍጥጦ የመጣ ጋሬጣ ሆኖባታል፡፡ ታዲያ ይህ የጋራ 

ጠላት የሚደመስሰው በመንግስትና በህዝብ የተባበረ ክንድ በመሆኑ፤ ችግሩን ለመቅረፍ 

በቅድሚያ መንግስት የመሪነት ሚናውን በመወጣት ህዝቡን በአስተሳሰብ ደረጃ በድህነት 

ላይ ድል እንዲቀዳጅ የማድረግ ኃላፊነን በሚገባ ለመውጣት ነበር ቆርጦ ወደ ትግበራ 

ለመግባት የተዘጋጀው፡፡ 

በወቅቱ ‘ድህነትን የመታገል ታላቅ ጉዞ እንዴት ሊከናወን ይቸላል?፣ ይህንን የጋራ ጠላት 

ተዋግቶ ለማሸነፍ መሰረታዊ የሚባሉ ቁልፍ ጉዳዮችስ ምንድናቸው? ወዘተ’ የሚሉ ዋና 

ዋና ተግባራትን መለየት በእጅጉ ወሳኝ ነበር፡፡ ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ግን 

በቅድሚያ የሀገሪቱ የበላይ ህግ የሆነው ህገ - መንግስት ማጽደቅ ግድ አለ፡፡ 

ምንም እንኳን የሀገሪቱ የበላይ ህግ የሆነውን ህገ - መንግስት ለማጽደቅ መንግስት 

መድረኩን ክፍት ቢያደርገውም ፤ አንዳንድ የቀድሞ ስርዓት ናፋቂዎች ሁኔታውን በቀላሉ 

ሊቀበሉት አልቻሉም፡፡ ይሁንና ስልጣን ከህዝብ የሚመነጭ እንደሆነ በወቅቱ የነበረው 

የሽግግር መንግስት ለእነዚህ ወገኖች ማስተማሩን አላቋረጠም፡፡ እናም ስልጣን የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንደሆነም በተደጋጋሚ በህዝቡ ዘንድ የማስረጽ ስራን 

አከናወነ፡፡ ይህን እያደረገ ባለበት ወቅት ግን ሀገሪቱ ህገ - መንግስት ሊኖራት አይገባም፣ 

ፈዴራላዊ ሥርዓት የምትገነባ ሀገር በምንም መልኩ ተጠቃሚ ልትሆን አትችልም የሚሉ 

ተቃራኒ አመለካከቶች ዋነኛ ፈተናዎች ሆነው ብቅ ብለዋል፡፡   
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እነዚህን ፈተናዎች ዴሞክራሲያዊ የሆነ ምላሽ እየተሰጣቸው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በገዛ ፈቃዳቸው አምነው እና ተስማምተው ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም 

የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት አጸደቁ፡፡ ይህ ህገ - መንግስትም የቃል ኪዳናቸው ሰነድ 

በመሆን የኢትጵያ ህዝቦችን የዘመናት ጥያቄዎች የመለሰ እንደሆነም ያረጋገጡበት ነው፡፡ 

ጥቂቶቹን ተግዳሮቶች ይህን ያህል ከተመለከትን ዘንዳ ድሎቹን ደግሞ እንዲህ 

እንቃኛቸዋለን።  

ከዚህ በኋላ ሀገርን አዋርዶ፣ ህዝብን እያሸማቀቀ ለተመፅዋችነት የዳረገን ብሎም ለዘመናት 

እንደ ክት ዕቃ በዚህች ሀገር ተጎልቶ ከኖረውና ድህነት ከተሰኘው ጠላት ጋር ግልጽ ውጊያ 

ተከፈተ፡፡ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከድህነት በላይ ጠላት እንደሌላቸውም አወቁ፡፡ 

ይህን ለመዋጋትም የሀገራችን ህዘቦች ከሊቅ እስከ ደቂቅ በመንግስት ውጤታማ 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እየተመሩ በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ዕድገት ማስመዝገብ 

ጀመሩ። ከድህነት አዙሪት ወደ ዕድገት እሽክርክሪተ ጉዞ ይሏል እንዲህ ነው!   

ታዲያ ህገ -መንግስቱ ጸደቆ በሀገሪቱ የፌዴራል ሥርዓት ዕውን ከሆነ በኋላ በህገ - 

መንግስቱ የተቀመጡት መሰረታዊ የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጉዳዮች በሚገባ ምላሽ 

አግኝተዋል፡፡ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣ የሚፈልጉትን ሃይማኖት 

በሰላማዊ መንገድ የማራመድ፣ በቋንቋቸው  የመናገር እና የመጻፍ፣ ባህላቸውን እና 

እሴቶቻቸውን በነጻነት የመግለፅ መብቶቻቸን ህገ - መንግስቱ በማያሻማ መልኩ 

አረጋግጦላቸዋል፡፡ እርግጥም የዘመናት የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግልም ይህ ነበር፡፡ 

ሆኖም ‘የፌዴራሊዝም ሥርዓት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ከሆነ ሀገሪቱ ወደ አይሆኑ አዘቅት 

ውስጥ ትገባለች፣ የመበታተን አደጋ ይገጥማታል፣ ህዝቦቿ በየጎራው ተከፋፍለው እርስ 

በርሳቸው ይበላላሉ ወዘተርፈ’ በማለት በወቅቱ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የመገናኛ 

ብዙሃን የፖለቲካ ተንታኝ ሟርተኞች በተደጋጋሚ ፌዴራላዊ ስርዓታችን የማይጠቅመን 

አስመስለው ማራገባቸው አይዘነጋም፡፡  

እርግጥ እነዚህ የመገናኛ ብዙሃንና ሟርተኞች በሀገሪቱ የተዘረጋው ፌዴራላዊ ሥርዓት 

ህዝቦቸችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ዘንግተውት አልነበረም— የቀድሞው ሥርዓት ናፋቂ 

ከሆኑት ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር በመሰለፍ ማቀንቀኑን መርጠውት እንጂ፡፡ ዳሩ ግን እነርሱ 
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የፈለጉትን ቢሉም መንግስትና ህዝብ በውዠንብራቸው ሳይዘናጉ ብዝሃነታቸውን ውበታቸው 

በማድረግ አንድነታቸውን አጠናክረው፣ ለጋራ ዕድገት መረባረቡን ነው የመረጡት፡፡  

ይህን ሃቅም ዶ/ር ሀሺም ቶውፊቅ የተባሉ ምሁር በ1999 ዓ.ም “ስለ ኢፌዴሪ ህገ - 

መንግስት አንዳንድ ማብራሪያዎች” በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ላሪያ ዳይመንድ የተባለ 

የውጭ ፀሐፊን ጠቅሰው እንደገለፁት፤ “ፌዴራሊዝም በማህበራዊ ምንነት ምክንያት 

የሚፈጠር ልዩነቶችን ለማቻቻል (አብሮ ለማራመድ) እና በማህበራዊ ምንነት ወይም በሌላ 

የማንነት ልዩነቶችን መሰረት ያደረጉ ግጭቶችን ለማስተንፈስ አግባብነት ያለው የፖለቲካ 

መሣሪያ ነው” ብለዋል። ይህ አብሮነትም የጋራ ኢኮኖሚያቸውን ለማሳደግ ሥርዓቱ የጎላ 

ሚና እንደሚጫወትም አብራርተዋል፡፡ 

አዎ! ይህን ዕውነታ የተገነዘበው መንግስትም ህገ - መንግስቱን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በገዛ ፈቃዳቸው ተስማምተው እና ተማምነው እንዲያጸድቁት 

የተጫውተው ሚና በእጅጉ የላቀ ነው፡፡ ይህችን ሀገር ከአምባገነኑ የደርግ ሥርዓት አገዛዝ 

ያላቀቀው ኢህአዴግ መራሹ የህዝብ ትግል፤ ስልጣን በህዝብ እና በህዝብ ብቻ የሚረጋገጥ 

እንደሆነም የሚያምን በመሆኑ፤ በዚህ የሀገሪቱ የበላይ ህግ ህዝቦች የትግላቸው ባለቤት 

እንዲሆኑ አስችሏቸዋል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት እያሉ ስለ የፌዴራሊዝም ሥርዓት 

አስመልክተው ያሉን መጥቀስ ያስፈልጋል። ታላቁ መሪያችን “ህገ -መንግስቱ የህዝቦቻችን 

የዘመናት ትግል ውጤት ነው፤ ይህን የህዝቦቻችንን የዘመናት ትግል ግምት ውስጥ 

በማስገባት ነው ህገ - መንግስቱ የተረቀቀው፡፡ የኢትዮጵያ ባህል ማለት የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ባህሎች ተደምረው የሚፈጥሩት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ቋንቋ ማለት የኢትዮጵያ 

ቋንቋዎች በሙሉ ተደምረው የሚፈጥሩት ጉዳይ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት የህዝቦች 

ታሪክ ተደምሮ የሚፈጥረው ነገር ነው፡፡ ይህ ታሪክም በልዩነት የሚስተናገደው 

በፌዴራሊዝም ሥርዓት ነው” ብለው ነበር፡፡ እናም ለሀገሪቱ ብቸኛው አማራጭ የፌዴራል 

ሥርዓት መከተል እንደሆነም አስምረውበታል፡፡ ቀሪውን በቀጣዩ ክፍል እመለስበታለሁ። 


