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

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

ሌላው ቀርቶ የፌዴራላዊ ስርዓቱን ጥቅም ከብዝሃነት አኳያ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው የተለያዩ ማንነት ያላቸው ተወካዮች በማዕከላዊ መንግሥት ተቋማት 

እንዲካተቱ የሚደረግባት አሠራር አለ፡፡ ይህ ዓይነት አሠራር የማንነት ተወካይ ልሂቃንን 

በማዕከላዊ መንግሥት ተቋማት ማካተት ተብሎ የሚታወቅና ስምምነትን መሠረት ያደረገ 

ነው፡፡ የማንነቶች ተወካዮች ስለሚወክሉት ማኅበረሰብ ሥልጣን፣ ትምህርትና ሌሎች 

ዕድሎች በመደራደር እንዲያስጠብቁ ያስችላል ተብሎ ይገልጻል፡፡ 

ማንነትን ማሳጣት ወይም የማንነት መገለጫን ማጥፋት ደግሞ ሌላው ነው፡፡ ይህ ዘዴ 

አንድን ሀገር ማቃናትና መገንባት የሚቻለው በአንድ ማንነት ወይም ብሔር በመመሥረት 

ላይ ነው ከሚል እምነት የሚመነጭ ነው፡፡  

ይህም በ18ኛው እና በ2ዐኛ ክፍለ ዘመን የምዕራብ አውሮፖ ሀገራት የተከተሉት ፖሊሲ 

ነው፡፡ ይህ አሠራር በኃይልና በተለያዩ የፖሊሲ መሣሪያዎች አናሣ ማንነቶች የማንነት 

መገለጫቸውን በመተው የዋናውን ብሔር የማንነት መገለጫዎች እንዲለምዱ፣ 

እንዲከተሉና እንዲቀላቀሉ የሚገደዱበት አሠራር ነው፡፡  

በአሁኑ ዘመንም ይህ አሠራር በስደት ወደ ምዕራብ ሀገራት በተቀላቀሉት ማኅበረሰቦች ላይ 

ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡ ሌላው ማንነት ደግሞ ማስተሳሰር በሚል የሚታወቅ ነው፡፡ 

ማንነቶች የማንነት መገለጫቸውን ሳያጡ በማኅበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች 

ላይ እንዲሳተፉ የሚደረግበት መንገድ ነው፡፡ የተለያዩ የፖሊሲ መሣሪያዎች በመጠቀም 

የማንነቶች ትስስር እንዲፈጠር ይደረጋል፡፡ 

ሌላው የብዝኃነት አያያዝ ፖሊሲ ሥልጣንን በማካፈል ማውረድ ነው፡፡ ይህ ዓይነት 

ፖሊሲ የሚፈፀመው የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ማኅበረሰቦች የእኛ በሚሉት አካባቢ 

ተሰባስበው ሲገኙ ነው፡፡ በዚሁ አካባቢ ራሳቸውን ማስተዳደር እንዲችሉ ማዕከላዊ 

መንግሥት ሰፋ ያለ ሥልጣንና ነጻነት ይሰጣቸዋል፡፡ ሆኖም የሥልጣኑ ምንጭ ሕገ 
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መንግሥት ባለመሆኑ ማዕከላዊ መንግሥት ለማንነቶች የሰጠውን ሥልጣን በማንኛውም 

ጊዜ መልሶ የመውሰድ ሕጋዊ መብት አለው፡፡ 

ፌዴራላዊ ሥርዓተ መንግሥትን ለመከተል ከሚያስገድዱ ምከንያቶች አንዱ የማንነት 

ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠት ነው፡፡ በመሆኑም ከፍ ብሎ ከተገለፁት የማንነት አያያዝ 

መንገዶች የተሻለ እንደሆነ ይታመናል፡፡ ይህም የራስ አስተዳደርና የጋራ አስተዳደርን 

ያጣመረ ሥርዓት በመሆኑ በርካታ ማንነቶች ባሏቸው ሀገራት ለማንነቶች ሕገ 

መንግሥታዊ ዋስትና ያለው ሥልጣን ያጐናጽፋል፡፡  

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፡፡ ኢትዮጵያ በቅድመ ፌዴራል 

ሥርዓት ዘመን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እሥር ቤት የነበረች ሀገር ናት፡፡  

በዘውድ ዘመን የገዥዎች ወሣኝ እምነት "አንድ ቋንቋ፣ ኃይማኖት፣ ታሪክ፣ ባህል፣ 

አስተዳደር (አኃዳዊ)፣ ባንዲራ" በሚል የሚገለጽ ማንነትን ማሳጣት ስለነበር ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ማንነት ካርድ የሚያገኙት ይህንን 

ፍልስፍና ከተከተሉ ብቻ ነበር፡፡  

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተገደው ማንነታቸውን እንዲያጡ፣ የእኛ የሚሉትና 

የኖሩበት አካባቢ መሬት እንዲነጠቁ፣ የሰውና የአካባቢ ስሞችን እንዲለውጡ፣ በመነጩበት 

ዘር ሐረግ ምክንያት እንዲዋረዱ እንዲሁም በሚከተሉት የተለየ ኃይማኖት ምክንያት 

እንዲናቁ ያደረገ ሥርዓት ነበር፡፡ 

በአምባገነናዊ የደርግ አስተዳደር ወቅትም ከማንነቶች ጋር የተያያዘ መሠረታዊ የፖሊሲ 

ለውጥ አልነበረም፡፡ ማንነትን የማሳጣት የዘውድ ፖሊሲ አጠናክሮ ስለቀጠለበት የማንነት 

ጥያቄ ያነሱትን ማኅበረሰቦች በማሳደድ ጨፍጭፏል፡፡ ደርግ መሣፍንታዊ የመሬት 

ይዞታን የለወጠ ቢሆንም ይህን ያደረገው ግን ከማንነት ጋር የተያያዙ የመብት ጥያቄዎችን 

መፍትሄ ለመስጠት አልነበረም፡፡ ደርግ በአገዛዝ ዘመኑ ማብቅያ ያወጀው የራስ ገዝ 

አስተዳደርም ቢሆን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የተቀጣጠሉ ማንነትን መሠረት ያደረጉ 

ትግሎችን ለማቀዛቀዝ የታቀደ ነበር፡፡  
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ምን ይህ ብቻ! ጥያቄውን ያነሱ ሕዝቦች ፍላጐት መሠረት ያላደረገ፣ ሕገ መንግሥታዊ 

ዋስትና ያልነበረውና ከደርግ የተመረጡ ባለሥልጣናት በአስተዳዳሪነት የተሾሙበት ነበር፡፡ 

የራስ ገዙ አከላለል አንዱን ማንነት ከሌለው ማንነት በማቀላቀል የተፈፀመ በመሆኑ 

ማንነትን ለማሳጣት የተቀረፀ እንደነበር ይታወቃል፡፡ 

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 ተደንግጐ ይገኛል፡፡ ሕገ መንግሥቱ የኃይማኖትና 

መንግሥትን መለያየት መርህ በማስቀመጥ መንግሥት ለሁሉም እምነቶች እኩል 

የማገልገል ግዴታን ጥሎበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ማንኛውም ሰው የመረጠውን ኃይማኖት 

የመከተል መብቱ የተረጋገጠ መሆኑም እንዲሁ፡፡  

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን እስከ 

መገንጠለ መብታቸው መጠበቁን፣ እያንዳንዱ ማንነት በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ 

ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ፣ ታሪኩን የመንከባከብ መበት አለው፡፡ እንዲሁም 
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እያንዳንድ ማንነት ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት የተረጋገጠለት መሆኑ በሕገ 

መንግሥቱ ተደንግጓል፡፡  

ከዚህም ጋር ሴቶች በፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ መስኮች ከወንዶች ጋር እኩል 

መሆናቸውንና ከዚህ በፊት በነበረው ልዩነት ምክንያት የተፈጠረባቸውን ጫና ለመቅረፍ 

ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተደንግጓል፡፡ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት መሬት የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ሀብት መሆኑን 

ደንግጓል፡፡  

እነዚህ 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፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አናሣ ብሔረሰቦች ያለምርጫ በልዩ ሁኔታ የሚወከሉበት ከሃያ 

የማያንስ መቀመጫዎች በተወካዮች ምክር ቤት እንዲኖራቸው መደንገጉ ድምፃቸው ከፍ 

ብሎ እንዲሰማ ያስችላል፡፡  

ታዲያ እነዚህ ሃቆች ባሉበት ሀገር ውስጥ ጥቅማቸው በተነካባቸው ወገኖች አማካኝነት 

በየትምህርት ቤቱ የሚቀሰቀሰው የሁከት ተግባር ተገቢ አይደለም። እርግጥ ትምህርት 

ቤቶች የዕውቀት መገብያና የብቁ ዜጎች ማፍሪያ እንጂ የሁከት ማዕከላት ሊሆኑ 

አይችሉም። እናም መላው ህዝብ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ያሰፈነ 

መሆኑን በመገንዘብ የእነዚህን ጠባብና ትምክህተኛ ሃይሎችን ተግባር በጋራ መታገል 

ይኖርበታል። 


