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እርስ በርስ የሚጠፋፉ ጽንፎች መጓተት 

ኃብተየስ  ወንድራድ 03-28-16 

አገራችን የምትከተለው የፌዴራል ስርዓት  እጅግ በርካታ መልካም ነገሮችን ያስገኘልን ነው። የኢትዮጵያ የፌዴራል 

ስርዓት የህዝቦችን ማንነት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ የሃይማኖት ወዘተ መሰረት ያደረገ በመሆኑ ለአስተዳደር ምቹ ሁኔታዎችን 

መፍጠር ከመቻሉ ባሻገር በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን፣ በህዝቦች መካካል መተማመን እንዲፈጠርና የአገሪቱ  

አንድነት እንዲጠበቅ እንዲሁም የግጭት ምክንያቶ በመድረቃቸው አስተማማኝ ሰላም በአገራችን በመስፈኑ ለተከታታይ 

12 ዓመታት ባለሁለት አሃዝ እድገት ማስመዘገብ ተችሏል። ይሁንና እንዲህ ያሉ መልካም ነገሮችን ያስመዘገበ 

የፌዴራል ስርዓት አንዳንዶች ሲተቹ ይደመጣሉ። ማንም የመሰለውን ሃሳበ የመሰንዘር መብቱ ዴሞክራሲያዊ አካሄድ 

ቢሆንም አገርንና ህዝብን ሊጎዱ የሚችሉ የጦር አውርድ  አካሄድ ግን ግን ተገቢ አይመስሉኝም።  

የፌዴራል ስርዓታችንን  ለመቃወም በዋነኝነት ሁለት ፅንፎች እርስ በርስ ሲጓተቱ ይስተዋላሉ። የመጀመሪያዎቹ 

ጽንፈኞች የሞተንና የተቀበረውን "የቀድሞውን አህዳዊ ስርዓት መመለስ  አለበት፤ እኛ በምንለው መንገድ ይህች 

አገር ካልተመራች ወይም እኛ ካላስተዳደርናት “አንድነትና ኢትዮጵያዊነት” ሊኖር አይችልም፣ እኛ ብቻ አዋቂ፣ እኛ 

በቻ ኢትዮጵያዊ" የሚሉ፣ እነዚህ አካላት  ኢትዮጵያዊነትን በሌሎች ላይ በሃይል ለመጫን የሚፈልጉ አካላት  

ሲሆኑ፤ ሌላኛው  ጽንፍ  ደግሞ አብረው የኖሩ ህዝቦችን ለመነጣጠል፣ ኢትዮጵያ የሚለውን ስያሜ መስማት 

የማይፈልጉ፣ አብሮ የመኖር  ፈይዳ የማይታያቸው፣ ያለፈው ስርዓቶች አደረሱ የተባለውን በደል አሁን ላይ 

ለማወራረድ  ህዝቦችን የሚያነሳሱ ናቸው፤ እነዚህን ሁለት ጽንፎች አንድ የሚያመሰሳስላቸው ሁለቱም ሁከት 

ቀስቃሾች መሆናቸውና ንጹሃንን በማጋጨት ወደ ስልጣን መሰላል መሰቀል የሚፈልጉ መሆናቸው ነው። ይሁንና 

እነዚህ ሁለት የሚጠፋፉ ጽንፎች በአንድ ላይ ገጥመው ስመለከታቸው  እጅግ አስገራሚ ነገር ሆኖብኛል። እነዚህ 

አካላት ስለመቻቻል፣ ስለእኩልነት፣ ስለአብሮ መኖር ወዘተ አይሰብኩም።   

 

እነዚህ ሁለት ጽንፎች ኢትዮጵያንና  ኢትዮጵያዊነትን የተለየ ትርጉም ይስጡት እንጂ፤ የእኛይቱ ኢትዮጵያ የብሄር 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠባት ኢትዮጵያዊነትም  በፍቃደኝነት እንጂ በሃይል የሚጫን  ነገር 

ያልሆነባት አገር ነች። እኛ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  በፌዴራል ስርዓታችን አትዮጵያዊነታችን ደምቋል እንጂ 

ጽንፈኛ ፖለቲከኞች እንደምትመኙልን  አልደበዘዘም። ኢትዮጵያ በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ መሰረት ያደረገ  ጠንካራ 

ዴሞክራሲያዊ መንግስት  መገንባት በመቻሏ ዘላቂነት ያለው  ሰላም በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ በተለይ 

በቀንዱ አካባቢ እንዲሰፍን ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች።  

 

የአገራችን የሰላም ትሩፋቶች ከእኛ አልፎ ለበርካታ አገሮች ደርሳቸዋል። ከ20 ዓመታት በላይ መንግስት አልባ 

የነበረችው ለሶማሊያ መንግስት መመስረት ችላለች፣ ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ለበርካታ አመታት ያደረጉት የእርስ በርስ 

ጦርነት እልባት አገኝቶ በሰላም መኖር ጀምረዋል። አሁን በቅርቡ በደቡብ ሱዳን አንጃዎች መካከል የተነሳው 

ያለመግባባት እንዲፈታ ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ተወጥታለች። ኤኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው የአገራችን  

የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ  ከማረጋገጡም ባሻገር በቀጠናው አገሮች መካከል ምጣኔ ሀብታዊ 

ትስስር እንዲፈጠር በማድረጉ በአካባቢው አገሮች ዘላቄታዊ ሰላም  እንዲኖር አድርጋለች።  
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የቀንዱን አካባቢ ሰላም ዘለቄታዊነት ለማረጋገጥ አገሮችን በጋራ ኤኮኖሚያዊ  ጥቅም ማስተሳሰር ትልቅ ፋይሳ 

እነዳለው ኢትዮጵያ መንግስት በማመን የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በማስፋፋት ላይ ይገኛል። ዘመናዊ 

የመንገድ ግንባታ፣ የባቡር ማስመር ዝርጋታ፣ በአየር በረራ መስመሮች ማስፋፋት፣  የኃይል አቅርቦት ወዘተ 

የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ስራዎችን በማካሄድ ላይ ይገኛል።  

 

አገራችን  የምትከተለው ፖሊሲ የአካባቢው አገሮች በምጣኔ ሀብት ጥቅም እንዲተሳሰሩ ለማድረግና የቀጠናው ሰላም 

ዘለቄታዊነት እንዲኖረው የምታደርገውን ጥረት ያሳያል። ኢትዮጵያ ከሌሎች ጎረቤት አገሮች ማለትም ከደቡብ ሱዳን፣ 

ከሱዳን፣  ከኬንያ እንዲሁም ከሶማሊያ ጋር አካባቢውን በምጣኔ ሀብት ሊያስተሳስሩና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን 

ሊያጠናክሩ የሚችሉ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ማለትም የመንገድ፣ የኃይል አቅርቦት፣ የአካባቢ ሰላም፣ ንግድ 

ወዘተ…እንዲስፋፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነች። 

 

ከዚህ በተጨማሪም አገራችን ለሁሉም ጎረቤት አገራት ዜጎች እንደሁለተኛ አገር በመቆጠር ከሰሃራ በታች ካሉ 

የአፍሪካ አገራት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ስደተኞችን ማስጠለል ብቻ ሰይሆን  ለስደተኞች ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር 

በተባባሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ጭምር ሙገሳን ተችሯታል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ፣ 

ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ የተሰደዱ ከስድስት መቶ ሺህ በላይ ለሚሆኑ ስደተኞች መጠለያ ነች።  

 

ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ  በአፍሪካ ሆነ  በአለም አቀፍ መድረክ ተሰሚነቷ በማደጉ በአገሮች መካከል ግጭት ወይም 

ያለመግባባት ሲከሰት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት በአደራዳሪነት ወይም ሸምጋይነት ግንባር ቀደም ተመራጭ 

እየሆኑ መጥተዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገራችን በተባበሩት መንግስታት ያላት ተሰሚነት፣ በአፍሪካ ህብረት ያላት 

የመሪነት ሚና እንዲሁም በኢጋድና በሌሎች ትላልቅ መድረከኮች ያላት ቦታ ከሰማይ የወረደ መና ሳይሆን አገራችን 

ማስመዝገብ በቻለችው የኤኮኖሚ እድገትና በመሰረተችው ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሳቢያ መሆኑን ማመን ተገቢ 

ይመስለኛል።  

 

የአገራችን ምጣኔ ሀብት ሲጀምር ከጎረቤት አገራት ጋር በንግድ፣ በባህል፣ በሰላም ማስከበር፣ ወዘተ  ትስስሩ 

እየጠነከረ  መምጣት ጀምሯል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ የጠነከረ ግንኙነት መመስረት በመቻላቸው ሁለቱ አገራት 

በፖለቲካ፣ ምጣኔ ሀብትና  ማህበራዊ ጉዳዮች ጥብቅ ቁርኝት መፍጠር ችለዋል። ጅቡቲ  የባህር በሯን ለኢትዮጵያ  

በማከራየት ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ስታገኝ፤ በተመሳሳይ አገሪቱ የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች  

ውጤቶችን ለጅቡቲ  በማቅረብ ተመሳሳይ ጥቅም ማግኘት ችላለች።   

 

የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውስጥ ግንኙነታችን ነጸብራቅ ነው።ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን መፍታት የቻለችው 

ጠንካራ የፌዴራል ስርዓት መከተል በመቻሏ ነው። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሃይል ግጭት በገጠማቸው 

የአፍሪካ አገሮች ለአብነት በሩዋንዳ፣ ቡርንዲ፣ ላይቤሪያ፣ ሱዳን ዳርፉር፣ ሶማሊያ ተሰማርቶ የተጣለበትን ሃላፊነት 

በብቃት ተወጥቷል፤ እየተወጣም ይገኛል።  

 

ሰላም በምኞት የሚገኝ አይደለም። ለአገራችን ሰላም መሰረቱ የአገራችን ህገ-መንግስት ነው። ህገ-መንግስታችን ለቆዩ 

ችግሮቻችን እልባትን አስገኝቷል።  የፌዴራሊዝም ስርዓታችን ያስተማረን ትልቅ ነገር መቻቻልና መከባበርንን ነው። 

አገራችን የፌዴራሊዝም ስርዓትን እንድትከተል በማድረጉ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እራሳቸውን በራሳቸው 
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እንዲያስተዳድሩ፣ በቋንቋቸው እንዲዳኙ፣ ባህላቸውን እንዲያዳብሩ፣ በፌዴራሉ መንግስት በቂ ውክልና እንዲኖራቸውና 

በአገራቸው ላይ በእኩልነት እንዲወስኑ አስችሏቸዋል።     ፌዴራላዊ መንግስት ከተቋቋመ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአለም 

አቀፍ መድረክ የነበራት ተሰሚነት እየተሻሻለ እንደመጣ ማየት ይቻላል።  ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት ባለሁለት 

አሃዝ እድገት የፌዴራሉ ስርዓቱ ውጤት መሆኑን የተሳናቸው አንዳንድ አካላትን መመልከት የሚያስገርም ነው። 

 

አገራችን ትላንት ትታወቅበት የነበረው ድርቅ፣ ረሃብና ጦርነት ዛሬ የለም። በአገራችን የታየው ለውጥ ፈጣንና 

ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ገጽታችንን እጅጉን አሻሽሎታል። ዘንድሮ የከፋ ድርቅ በአገራችን ተከስቷል። አለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ለእርዳታ የተጠየቀውን ያህል ማቅረብ ባልቻለበት ሁኔታ መንግስት ለተከታታይ ዓመታት የገነባው አቅም 

ዜጎችን ከጉዳት እንዲታደግ አቅም ፈጥሮለታል።  እንዲህ ያለ የከፋ ድርቅ ተከስቶ እስካሁን ከቀዬው የተፈናቀለ 

ሰው የለም። ለዚህ ምክንያቱ እስካሁን መንግስት  እያቀረበ ያለው ድጋፍ ላይ  ህብረተሰቡ አመኔታ በማሳደሩ ነው።  

 

በአገራችን  ከሚታዩ ለውጦች መካከል አንዱና ብዙዎች እንደትልቅ ነገር የማይመለከቱት በርካታ የስራ እድሎች 

በመፈጠር ላይ መሆናቸው ነው።በአገራችን ዛሬ ላይ ስራ የማማረጥ አባዜ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም እንዳቅሙ 

መስራት የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ማንም መስራት የሚችልና የሚፈልግ  ዜጋ ጦሙን የማያድርባት አገር 

መፍጠር እየተቻለ ነው። ይህ በአትኩሮት ለተመለከተው ትልቅ ጥንካሬ ነው።   ከጥቂት አመታት በፊት  የድርቅና 

ረሃብ ተምሳሌት ተደርጋ ትጠቀስ የነበረች አገር ዛሬ ላይ ባለ ብዙ ቢሊዬን ዶላር ወጪን የሚጠይቁ  ትላልቅ ሜጋ 

ፕሮጀክቶችን ሳይቀር በራስ አቅም የመገንባት  አቅም መፍጠር የቻለች በለተስፋ አገር መሆን ችላለች።  

 

 

 


