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አንዳንደ ጉዳዮች ስለ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአት  

ዮናስ 10-20-16 

አስቸኳይ አዋጁ ጊዚያዊ ነው። እንደነዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ዘላቂነት ያለው 

መፍትሄ ማስፈለጉም አያጠያይቅም። ከእነዚህ መፍትሄዎች መካከል (ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ጉዳዮቹ እንደተጠበቁ ሆነው)፤ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችንን በማዳበር 

ልንፈታቸው የሚገቡ ልዩ ልዩ ፖለቲካዊ ጉዳዮቻችን መኖራቸው ዋነኞቹ ናቸው፡፡ 

አገራችን ኢትዮጵያ የአንድ ቋንቋ፣ ወይም ባህል አገር ሳትሆን የብዙ ቋንቋዎችና ሌሎች 

የማንነት መገለጫዎች ባለቤት የሆኑ ብዙ ህዝቦች ሃገር ነች፡፡  

ቀደም ሲል በአገራችን ይህን እውነታ  በመካድ ብሔር ብሔረሰቦች ካላግባብ የተያዙበት 

መንገድ ለግጭትና የእርስ በርእስ ለዘመናት ጦርነት መንስዔ እንደነበር በመገንዘብ አዲሱ 

ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ብዝሃነትን በማወቅና በመቀበል እንዲሁም በአግባቡ 

በማስተዳደር ላይ እንዲመሰረት መደረጉ ተገቢና አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው፡፡ ይህም 

በመሆኑ አገራችን ለ25 ዓመታት የዘለቀ አስተማማኝ ሰላም ተጐናፅፋ ቆይታ ስታበቃ 

ያለፉትን 10 ወራት ወደኋላ የመመለስ አዝማሚያ ማሳየቷ ይህንኑ እና ከላይ አማራጭ 

የሌለው ጉዳይ ነው ስንል የተመለከትነውን ነጥብ በአግባቡ ባለመያዛችን ወይም እርሱን 

ለተመለከቱ ጥያቄዎች በተገቢው ጊዜና ሰአት መልስ መስጠት ባለመቻላችን እንደሆነ 

መገንዘብ ያሻል፡፡  

ይህ ማለት ግን ላለፉት 25 ዓመታት የተገነባው ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከሞላ 

ጐደል የሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ በተግባር የመለሰ መሆኑን በመዘንጋት ሳይሆን፣ 

በተወሰነ ደረጃ መሰረተ ሃሳቡ ተግባራዊ ያልተደረገባቸው ማህበረሰቦች መኖራቸውን 

ለማመላከት ነው፡፡ ይህም ሰሞኑን በተመለከቱት እና የግጭትም መነሾ በነበሩት የማንነት 

ጥያቄዎች የተረጋገጠ ነው። ስለሆነም እንዲህ አይነቶቹን ጥያቄዎች በዴሞክራሲያዊው ህገ 

መንግስታችን ማዕቀፍ በጊዜውና በሰአቱ ማስተናገድ ተገቢ ይሆናል።   

ተገቢ የሚሆነው ስለሰላማችን ብቻ ሳይሆን ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ  ኢትዮጵያ 

የብዙ ህዝቦች አገር የመሆኗን እውነታ ያለማቅማማት ስለሚቀበልና ስለሚያስተናግድም 

ጭምር ነው፡፡ ይህን የመሰለው ፍትሃዊ ጥያቄና ያለማቅማማት ስርአቱ የተቀበለውን ጥያቄ 
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በወቅቱ ምላሽ እንዲያገኝ ባለመደረጉ በአንዳንድ አካባቢዎች ለግጭት መንስኤ ሆኖ ብዙ 

ዋጋ አስከፍሎናል፡፡  

እዚህ ጋር አሁንም ሊሰመርበት የሚገባው አንድ ነጥብ አለ። አንዳንድ ወገኖች ግጭቱ 

የተቀሰቀሰው ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአቱ በራሱ የግጭት መንስዔ ስለሆነ ነው 

የሚሉት ነጥብ ። ያም ሆኖ ግን ፌዴራላዊ ስርአቱ በመሰረታዊ ባህሪው የማህበረሰቦችን 

ማንነት ማክበር በመሆኑ ችግር ፈች እንጅ ችግር ፈጣሪ ወይም አባባሽ ሊሆን 

የማይችልበትን የተጠየቅ ጉዳይ መጀመሪያ ማመን ያስፈልጋል፡፡ ይህ ሩቅ ሳንሄድ አዲሱ 

ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ሃገራችን በዘመናዊ ታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሩብ ምዕተ 

ዓመት የሞላው ረዥም የሰላም ዘመን እንድትኖር፣  ህዝቦቿ ለሃያ አምስት ዓመታት 

በሰላም፣ በፍቅርና በመካባበር እንዲኖሩ ያስቻለን በመሆኑ የሚረጋገጥ እንጂ ወራት 

ባስቆጠሩ ሊያውም የውጭ ጠላቶች እጃቸውን በሰደዱባቸው ሁከቶች የሚኮሰምን 

አይደለም፡፡ 

በእርግጥ ማህበረሰቦች የሚያነሱትን የማንነት ይከበርልን ጥያቄ ከህገ-መንግስታዊው 

ድንጋጌ በመነሳትና ይህንኑ በጥብቅ በማክበር መመለስ ሲገባ ከዚሁ ተቃራኒ በሆነ አያያዝ 

በአንዳንድ አካባቢዎች መፈፀሙ የችግሩ ሌላኛው ምንጭ እንደሆነ ሊተባበል አይገባም፡፡ 

ይህ ማለት ግን የስርአቱ መሰረታዊ ባህሪ ነው ማለት እንደማይሆን አያከራክርም። 

ይህን ፋይል በዚህ ከዘጋን ወደፊትም ሆነ ትናንት ለግጭቶች መነሻ ከሚሆኑት ጉዳዮች 

መካከል ከዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጋር የተያያዘውን ደግሞ በተጨባጭ አስረጅ 

ተደግፈን እንመልከት። ራሱን ዴሞክራሲያችንን ከእድገታችን ጋር በተገናዘበ ሁኔታ 

ተግባራዊ የማድረግ እና ያለማድረግ ጉዳይ የሰላማችን መሰረት ወይም ደግሞ የግጭቶች 

መነሻ ይሆናል፡፡ አገራችን ባፀደቀችውና በምትመራበት ህገ-መንግስት ዴሞክራሲያዊ 

የአስተዳደር ስርዓትን የመረጠች መሆኑ እሙን ነው፡፡ የመረጥነው ዴሞክራሲያዊ  ስርዓት 

ለአንዴና ለሁልጊዜ ረግቶ የሚቀመጥ ሳይሆን ከአገሪቱ የእድገት ደረጃ ጋር ተገናዝቦ 

ሁሌም ቢሆን በታዳጊነት መገንባትና እየዳበረ መጓዝ ያለበት መሆኑን የዘነጋው ጉዞ 

ሰሞኑን ለነበሩት ረብሻዎች አንድ ምክንያት የነበረ መሆኑንም ስለወደፊቱ ሰላማችን 

ማስተዋል ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ በመነሳት በአገራችን  ብዝሃነት ያሉዋቸው ማህበረሰቦች 

እንደሚገኙና እነዚህም የየራሳቸው ልዩ ልዩ ፍላጐቶች ያሏቸው መሆኑን በመገንዘብ 
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የተለያዩ ጥቅሞችን በማቻቻልና በማጣጣም ልትመራ የሚገባት እንደሆነ ታምኖበት በዚሁ 

ቅኝት ስትራመድ መቆየቷን ታሳቢ ያደረገ የማጎልበት ስራ ባለመከናወኑም ነው 

ሰሞንኛዎቹን እና ያልተገቡ ዋጋዎችን የከፈልነው ፡፡  

 

በእርግጥ በጥቅሞች መካከል የሚከሰቱ ልዩነቶች ሁሉ በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ መንገድ 

እንዲገለፁ ማድረግ፣ አገራችን በተረጋጋ መንገድ ለመቀጠል እንድትችል የሚያደርጋት 

ቁልፍ ጉዳይ መሆኑ  ታምኖበት ፍላጐቶች በነፃነት ሲገለጹ የነበረ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ከመልካም አስተዳደር ችግርና ከመሳሰሉት ጋር ተያይዘው 

የሚፈጠሩ ቅሬታዎችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ከማስተናገድ አኳያ በመንግስት በኩል 

የነበረው ቀርነት እጅግ የጠለቀ እና አብዛኛውን ህብረተሰብ ቅሬታ ውስጥ የከተተ መሆኑም 

አይተባበልም፡፡ በመንግስት በኩል ለህዝብ ቅሬታ መከሰት ምክንያት ከሆኑት መካከል  

ችግሮችን በፍጥነት ካለማረም ጀምሮ ህዝብ የተሰማውን ቅሬታ በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ 

መልክ ይገልፅ ዘንድ በበቂ ሁኔታ ማስተናገድ አለመቻል ዋነኛው ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ይህንንም መፍታት የሚቻልባቸው በርከት ያሉ አማራጮች የያዘውን ህገ 

መንግስት በመዘንጋት በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች በኩል ከህገ መንግስታዊ ስርአቱ 

ውጭ በሚታዩ ሁከቶች በመሳተፍ መልክ የተገለጹ ስህተቶች ተስተውለዋል፡፡ አልፎ አልፎ 

በተለይ ደግሞ በወጣቶች ዘንዳ  ህግ በመጣስ መንግስትና ህዝብን ለማጋጨት የሚሹ 

አፍራሽ ፀረ- ሰላም ሃይሎችን በየዋህነት በመከተል የተሳሳቱ የትግል ስልቶች የመጠቀም 

አዝማሚያ ታይቷል፡፡ ስለሆነም ፍላጐትን በሰላማዊ ሰልፍ አማካይነት ከመግለፅ መብት 

ጋር ተያይዘው የተከሰቱ ችግሮችን ማስታወስ፤ በመንግስትም ሆነ በህብረተሰብ ደረጃ 

ዴሞክራሲያችንን ለማበልፀግ ተጨማሪ እርምጃዎች መራመድ  የሚጠበቅብን  እንደሆነ 

ያረጋግጥልናል ፡፡ 

በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መክፈቻ ስነስርአት ላይ ንግግራቸውን ያቀረቡት ክቡር 

ፕሬዝዳንቱ “ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንን ከማበልፀግ አኳያ ሌላው ትኩረት የሚሻው ጉዳይ 

በአገራችን የፍላጐት ብዝሀነት እንዳለ ተገንዝቦ እነዚህን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመግለፅ 

የሚቻልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ከማድረግ አኳያ የምክር ቤቶቻችንን ተዋፅኦ የማጐልበት 
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ጉዳይ ነው፡፡” ማለታቸውም ስለዚህ ነው። ሃገራችን በምትከተለው የአብላጫ ድምፅ 

የምርጫ ስርዓት በመመራት ባለፉት ሀያ አምስት ዓመታት በድምሩ  ለአስር ጊዜ አገራዊ፣ 

ክልላዊና ከባቢያዊ ምርጫዎች የተካሄዱና በእነዚህም ምርጫዎች የብዙ ፓርቲዎች 

ተሳትፎ የነበረ ቢሆንም  ያለፉት ሁለት ሃገር አቀፍ ምርጫዎች ያሳዩት ግን የምርጫ 

ህጋችን ላይ ማሻሻያ እስካልተደረገ ድረስ የግጭት መንስኤ ሆኖ የመቀጠሉን ጉዳይ ነው። 

ይህ ማለት ግን በዴሞክራሲያዊ መንገድ በተካሄደ ምርጫ  የህዝብ ድምፅ ያስገኘው 

ውጤት እንደሆነ መካድ አይደለም። ይልቁንም ተቃዋሚዎችን የመረጡ የህብረተሰብ 

ድምፆች መኖራቸውና በአብላጫ ድምፅ ወንበር  የማግኘት የምርጫ ሥርዓታችን መሠረት 

በአገራችን ወሳኙ የስልጣን አካል በሆነው ምክር ቤት የማይወከሉ ድምፆች እንዲኖሩ 

እድል መፈጠሩ ለግጭቶች መንስኤ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  ስለሆነም ይህን የመሰለው 

ሁኔታ ስርዓታችን ተረጋግቶ እንዲቀጥል ከማድረግ አኳያ የራሱ አሉታዊ ተፅእኖ 

የሚያስከትል በመሆኑ፣ በተቻለ መጠን ከቀጣዩ ምርጫ በፊት ዴሞክራሲያዊ መድረኮችን 

በማስፋትና በቀጣዩ ምርጫም በህግ ማእቀፍ በተደገፈ አኳኋን የህዝብ ምክር ቤቶች 

የተለያዩ ድምፆች የሚሰሙባቸውና የሚፎካከሩባቸው መድረኮች  እንዲሆኑ በማድረግ 

ማስተካከል እንደሚያስፈልግ በመንግስት በኩል የማያወላዳ አቋም መያዙ ተገቢና 

ስለሰላማችን እና ፈጣን እድገታችን የሚያዋጣ መንገድ ነው  ፡፡ 

  


