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የተዛባውን  የህዝቦች  ግንኙነት የሚያስተካክል ስርአት 

ስሜነህ 04-21-16 

 

ዴሞክራሲያችን ለጋ ከመሆኑ በመነሳት ዴሞክራሲያዊ ስርአቱን ለመገንባት   ከሚደረገው እልህ አስጨራሽ 

ትግል አፈትልከው የሚፈፀሙ የስነ-ምግባር ጥሰቶችን አጋኖና አባዝቶ በማቅረብ ህዝቡ በስርአቱ ላይ 

አመኔታ እንዲያጣ ለማድረግ ሌት ተቀን የመፍጨርጨር አዝማሚያዎች አሁንም እየተስተዋሉ ነው፡፡ 

 

በገዢው ፓርቲና በመንግስት በኩል ስህተት ከታጣም በአንድ በኩል ሆን ብሎ ህግ በመጣስ በመድበለ 

ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ሂደቱ ላይ ፈተና እየደቀኑ እና መንግሥት ህግ ለማስከበር ሲንቀሳቀስ 

ምህዳር ጠበበ ፤ፌደራላዊ ስርአቱ በአግባቡ እየተተገበረ አይደለም ወዘተ.  እያሉ መቀስቀሳቸውን በስፋት 

እየተስተዋለ ነው፡፡፤ በሌላ በኩል መንግስት ዴሞክራሲያዊ ምህዳሩ ጠብቧል የሚል ወቀሳ እንዳይቀርብ 

በመስጋት የህግ ጥሰትን አይቶ እንዳላየ ሲያልፍ ደግሞ፤ ህግ የመጣስ መንፈስ እንዲበራከትና ወደ አመፅ 

ለመንደርደር የሚያመች ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል እንቅስቃሴ ማካሄዳቸውም በተመሳሳይ፤ 

 

በተጨማሪም ከዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት ሃይሎች ጋር በፈጠሩት ተመጋባቢ ግንኙነት ስርአቱን ጥላሸት 

የመቀባት ሰፊ የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ በማካሄድ ላይ ናቸው፡፡ 

በቅርቡ  ከኦሮሚያ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ በተፈጠረ ሁከት  ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን 

እንደ አባሎቻቸው በማቅረብ ግፍ የተፈፀመ አስመስሎ ማቅረብ፣ በደረቅ ወንጀል የታሰሩ ሰዎችን ስም 

ለቃቅሞ በፖለቲካ የታሰሩ አስመስሎ ተደጋጋሚ የፕሬስ መግለጫ ሲያወጡ መታየቱም የዚህ መገለጫ ነው፡፡ 

  

የኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ የፌደራል ስርዓት አንዱና መሰረታዊ መነሻ መላ የጠፋችው ተቃዋሚዎች አንደሚሉት 

ሳይሆን፤ ለአያሌ ዘመናት በኢትዮጵያ ሰፍኖ የነበረውን የተዛባ የህዝቦች ግንኙነት በማስተካከል አዲስ የኢትዮጵያዊነት 

ህብርና ዝምድና መመስረት ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ከ80 በላይ የተለያዩ ማንነቶች ያቀፈች አገር መሆኗን መካድ አይቻልም፡፡ እነዚህ ማንነቶች ባለፉት 

የዘውድና ወታደራዊ አገዛዝ ዘመናት  እንዲሸሽጉ ወይም ጨርሰው እንዲፋቁ የተገደዱበት እንደነበሩም እንዲሁ፤ 

በነገስታቱ ዘመን የኢትዮጵያዊነት መለኪያ የራስን ማንነት በመተው የገዢዎችን ቋንቋ፣ ባህልና ሃይማኖት መልበስ፣ 

ዘውዳዊ ስርዓቱ የደገፈውን ሁሉ መከተልና መስሎ መታየት እንደነበረ ዛሬ ተቃዋዎቹ እና ጋሻ ጃግሬዎቻቸው  ሊክዱ 

ቢሞክሩም ታሪክ የመዘገበው እውነትና ይልቁንም የክህደታቸው መነሻ ይህንኑ ስርዓት መመለስ መሆኑን በርካታ 

የፖለቲካ ተመራማሪዎች ያረጋገጡትና በተግባርም አሁን ካለው ተጨባጭ እንቅስቃሴያቸው የተገነዘብነው ሃቅ ነው፡፡ 

 

ማንነትን የማስከበርና የማረጋገጥ የመብት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ማንሳት ይቅርና ማሰብ በራሱ በህይወት የሚያስቀጣ 

አምባገነናዊ ስርዓት ውስጥ ለዘመናት ያሳለፉ  የነበረ መሆኑን የሚክዱት፤ አሁን በአዲስ መልክ ተደራጅተው በማስተር 

ፕላኑ አስባብ የሚንቀሳቀሱት ሃይሎች አብዛኞቹ የዚያው አምባገነናዊ ስርዓት አካልና አጋፋሪ የነበሩ መሆናቸው 

በመሰረቱ አፅንኦት ከተሰጠው ክህደታቸውና አሁን የጀመሩት ግርግር መነሻ ግልፅ ይሆናል፡፡ 
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በጥቅሉ ከፌደራሊዝም ፅንሰ ሀሳብ ጋር ተያይዘው የሚነሱት ያለፉት ሁለት ስርዓቶች የኢትዮጵያ ብሄሮች፤ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ማንነታቸው የታፈነበት፤ በሃገራቸው እንደሁለተኛ ዜጋ በመታየታቸው በአገራዊና አካባቢያዊ 

ጉዳዮች ላይ ድምፅ ማሰማት የተነፈጉበት፣ ተሹመው በሚመጡ ባለስልጣናት እንጂ በራሳቸው ልጆች ሊመሩ 

በቋንቋቸው ሊማሩ ያልቻሉበት፣ ኢትዮጵያ የብሄሮችና ብሄረሰቦች እስር ቤት የነበረችበት ዘመናት የነበሩ መሆኑ 

አያከራክርም፡፡ 

 

ለዚህም ነው በኢትዮጵያ ህብረ ብሄራዊ የፌደራል ስርዓት የተመሰረተበት አንዱና መሰረታዊ መነሻ፤ እነዚያ ስርዓቶች 

የፈጠሯቸውን የተዛቡ ግንኙነቶች ለማስተካከል ነው የሚባለው፤   

 

ያለፉት ሥርዓቶች የፈጠሯቸውን ግንኙነቶች ማስተካከል ማለት የብሄሮችን ብሄረሰቦችንና የሃይማኖትን እኩልነት 

ማረጋገጥ ማለት ነው፡፡ ይህ ሲብራራ፤ እነዚህ ማንነቶች ቋንቋዎቻቸውን፣ ባህሎቻቸውን፣ ታሪኮቻቸውንና ሌሎች 

የማንነት መገለጫዎቻቸውን እንዲያስፋፉና እንዲያሳድጉ የሚያስችላቸውን እኩል እድል መፍጠር ማለት ነው፡፡ 

ያለፉት ስርዓቶች በህዝቦች መካከል የፈጠሩትን ጥርጣሬና መራራቅ በማስወገድ ኢትዮጵያ ሁሉም ማንነቶች እኩል 

የሚስተናገዱባት የብሄር ብረሰቦችና ህዝቦች ቤት እንድትሆን በማድረግ በዓይነቱ የተለየ እና አስፈላጊነቱ ጥርጣሬ ላይ 

የማይወድቅ ግንኙነት እንዲፈጠር ማድረግ ማለት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከታሪካቸው የወረሱትን በጎ ትስስር 

በማጎልበት በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አዲስ የህዝቦች ግንኙነት መፍጠር ማለት ነው ፡፡  

  

የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለፈውና ከላይ በተመለከተው አግባብ የተነፈጉትን ማንነትና መብት፣ ታፍኖ የነበረውን 

ታሪካቸውንና፣ ቋንቋቸውን ባህላቸውንና ሌሎች የማንነት መገለጫዎችን በህገ-መንግስቱ ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን፤ 

በተግባርም ተፈፃሚ ማድረግ እንዲቻል የፌደራል ስርዓቱ አባል መንግስታት በብሄር ብሄረሰብ የተደራጁት ወይም 

የተዋቀሩት በመሰረቱ ይህንኑ የተዛባ ግንኙነት ማስተካከል እንዲቻል እንጂ የግጭት መነሻ እንዲሆን አልነበረም ፡፡  

 

ይህ ማለት ግን ቀርነቶች የሉም ማለት ሳይሆን  ይልቁንም እንደሰሞነኛው አይነቶችን ግርግሮች ፈጽሞ ማከሰም 

የሚያስችሉና ግን ደግሞ ትኩረት የተነፈጋቸው ጉዳዮች መኖራቸውንም ማጤን ያስፈልጋል ፡፡  

የመንግሥት አካላት የሆኑት ሕግ አውጪው፣ ሕግ ተርጓሚውና አስፈጻሚው እንዴት እየተናበቡ ነው 

ሥራቸውን እየሠሩ ያሉት? የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓቱ ምን ይመስላል? አስፈጻሚው አካል ከላይ እስከ 

ታች ያለው መዋቅሩ እንዴት እየሠራ ነው? ሕግ ተርጓሚው በትክክል ሥራውን እየሠራ ነው ወይ? ሕግ 

አውጪው (ፓርላማው) ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ወይ? በሕዝብና በእነዚህ አካላት መካከል ያለው 

ቅርርብስ ምን ይመስላል? የሚሉትና የመሳሰሉት ጥያቄዎች መነሳታቸው አላቆመምና ግልጽ መልስ እና በአይን 

ታይቶ በሚረጋገጥ አግባብ መልስ ማግኘት አለባቸው ፡፡ 

አስፈጻሚው አካል በተደጋጋሚ እንዳመነው የመልካም አስተዳደር ዕጦት ሕዝብን እያስመረረ ነው፡፡ በደላላ 

የሚመራው ሙስና አገር እያጠፋ ነው፡፡ የፍትሕ መስተጓጎል ሕዝቡን ደም እንባ እያስለቀሰ ነው፡፡ የእነዚህ 

ሁሉ ድምር ውጤት በመንግሥትና በሕዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት ማበላሸታቸው የሚጠበቅ ሲሆን፤ ከላይ 

የተመለከቱት አይነት አካላት  ሲያራግቡት ደግሞ ሊሆን የሚችለውን ማሰብ ነው፡፡    
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በተለያዩ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ሁከት የዜጎችን ሕይወት ቀጥፏል፡፡ የአካል ጉዳትም አድርሷል፡፡ይህ አመፅ 

በማስተር ፕላኑ ጉዳይ ላይ ተመሥርቶ ቢቀሰቀስም፣  አቅጣጫውን ቀይሮ የነበረ መሆኑና አሁንም ውስጥ 

ውስጡን ያልበረደ ነገር መኖሩን እያመላከተ ነው፡፡ ሌላ ዓላማ የሰነቁ ኃይሎች በማኅበራዊ ሚዲያ መሪ ሆነው 

ለመታየት እየሞከሩ ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ መንግሥት በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር ያለበት ከሕዝብ ጋር ብቻ 

ነው፡፡ ሕዝቡን እንወክላለን ከሚሉ በሰላማዊ ትግል ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ነው፡፡ በመሆኑም 

ከፓርቲዎቹም ሆነ ከሕዝቡ ጋር ሲነጋገር ውስጡን ፈትሾና ጠንካራ ግምገማ አድርጎ መሆን አለበት፡፡  

መንግሥት ከሕዝብ ጋር ሲነጋገር ራሱን ለትችትና ለወቀሳ ያዘጋጅ፤ የነበሩትን ድክመቶች በትክክል አምኖ 

ሕዝቡ በግልጽ ምን እንደሚፈልግ ይረዳ፡፡ በሕዝብ ድምፅ ተመርጫለሁ ያለ መንግሥት ከምንም ነገር በላይ 

ተጠሪነቱ ለሕዝብ ነው፡፡     

ከዚህ ውጭ ግን  እንደሚባለው እና በየማህበራዊ ሚዲያው ላይ እንደሚነገረው ሳይሆን፤ ኢትዮጵያ የየራሳቸው 

አኩሪ ባህል ያላቸው፣ የየራሳቸው መልክዓ ምድር አሠፋፈር የነበራቸውና ያላቸው ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች በተለያዩ መስኮችና የግንኙነት ደረጃዎች በመተሳሰር አብረው የኖሩባትና የሚኖሩባት አገር በመሆኗ፣ 

ያፈሩት የጋራ ጥቅምና አመለካከት አለ ብለው እንደሚያምኑ ያስታወቁላት ናት፡፡ መጪው የጋራ ዕድላቸው 

መመሥረት ያለበት ከታሪካቸው የወረሱትን የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማቸውን በማሳደግ ላይ 

መሆኑን ተቀብለዋል፡፡ ጥቅማቸውን፣ መብታቸውንና ነፃነታቸውን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ 

የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የመገንባት አስፈላጊነትን አምነዋል፡፡ በትግላቸው በከፈሉት መስዋዕትነት የተገኘውን 

ዴሞክራሲና ሰላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ፣ ሕገ መንግሥቱ ከላይ ለተገለጹት ዓላማዎችና ዕምነቶች ማሰሪያ 

እንዲሆናቸው በመረጧቸው ተወካዮቻቸው አማካይነት ማፅደቃቸውን አረጋግጠዋል፡፡  

በዚህ መሠረት ሕገ መንግሥቱ ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ የመንግሥት አወቃቀር ደንግጎ፣ የፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ተመሥርቷል፡፡ የአንድ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ግንባታም ተጀምሯል፡፡ ይህ 

ላለፉት ሃያ አንድ ዓመታት በሥራ ላይ ያለው ሕገ መንግሥት በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ዜጎች በልዩነት ውስጥ 

አንድነትን እንዲያጠናክሩ መሠረት የጣለ እንደሆነ ዕሙን ነው፡፡ የፌዴራል ሥርዓቱ ዋና ዓላማ የአገሪቱ 

ዜጎች በእኩልነት መርህ አንድነታቸውን ማጥበቅ መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል፡፡   

 


