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ፌዴራላዊ ሥርዓቱ ግጭትን ከማስቀረት አኳያ 

ኢብሳ ነመራ 10-16-17 

የአራት ብሄራዊ ድርጅቶች ጥምረት የሆነው ኢህአዴግ የመጨረሻውን አሃዳዊ ሥርአት - ወታደራዊ ደርግ 

ለመደምሰስ በየአቅጣጫው በብሄራዊ የነጻነት ድርጅቶች በተካሄድው የትጥቅ ትግል ውስጥ የጎላ ድርሻ የነበረው 

መሆኑ እውነት ነው። ወታደራዊው ደርግ ላይ ብረት አንስተው ለነጻነት የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ በብሄር 

የተደራጁ ቡድኖች ከሃያ በላይ ነበሩ። ወታደራዊውን ደርግ በማስቀገዱ ሂደት ውስጥ ሁሉም ድርሻ ቢኖራቸውም፣ 

ኢህአዴግ በሆነ ታሪካዊ አጋጣሚ ጎልቶ ወጥቶ ነበር። ይህ ሁኔታ፣ ሁሉም በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩትና ከዚህ ውጭ 

በውጭ ሃገር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እንዲሁም የደርግን መፍረስ ተከትሎ የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበትን 

የሽግግር መንግስት የመምራት እድል አስገኝቶለታል። በአራቱ ድርጅቶቹ የሚወክለውም ህዝብ ከሁሉም የሰፋ መሆኑም 

መሪነቱን እንዲያገኝ በማድረግ ረገድ ድርሻ ነበረው።  

ይህን የማነሳው ስለኢህአዴግ ጀግንነት ወይም ባለውለታነት ለመግለጽ አይደለም። ከዚህ ይልቅ፣ ከሽግግር መንግስቱ 

ጀምሮ ሃገሪቱን የሚመራው ኢህአዴግ ጉልህ ሚና የተጫወተበትን በብሄር ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ ስርአት ሃገር 

አፍራሽ በሚል የሚቃወሙ የአሃዳዊ ስርአት ደጋፊዎች ኢህአዴግን በተለይ ሃገሪቱን ለመበታተን አደጋ አጋለጠ በሚል 

የሚያቀርቡትን ውንጀላ መሰረተ ቢስነት ማሳየት ነው። በማያያዝ በተለይ በብሄር ላይ የተመሰረተው ፌደራሊዝም 

ለኢትዮጰያ አንድነት መጠበቅና ገጭትን ለማስወገድ ያለውንና የሚኖረውን ድርሻ ማሳየት ነው። 

ኢህአዴግ በትጥቅ ትግል ላይ በነበረበት ወቅት፤ ደርግ በተወገደ ማግስት፣ በተቃዋሚ ሃይሎች ምክር ቤት ውስጥ 

ከፍተኛ መቀመጫ ኖሮት የሽግግር መንግስቱን ሲመራ በነበረበትም ወቅት ዋነኛ አጀንዳው የሃገሪቱን አንድነት 

ማስጠበቅ ነበር። የኢህአዴግ አመራሮች የሃገሪቱ አንድነት እንዲጠበቅ … የሚል ገለጻ ከአፋቸው ጠፍቶ አያውቅም 

ነበር፤ አሁንም ጭምር። እርግጥ ሌሎችም በብሄር ላይ የተደራጁ የሃገሪቱ አንድነት የሚያሳስባቸው ድርጅቶች ነበሩ። 

ይሁን እንጂ ኢህአዴግንና ሌሎች በርካታ በብሄር ላይ የተደራጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚታገሉለት አንድነት፣ 

በሌላው ጎራ ከተሰለፉ የአንድነት ናፋቂዎች የተለየ ነበር። ሁለቱ ጎራዎች አንድነቱ በምን አይነት መንገድ ይምጣ 

በሚለው ጥያቄ ላይ ይለያዩ ነበር። ይህ አሮጌ ጉዳት ቢሆንም ልዩነት አሁንም እንደቀጠለ በመሆኑና በተለይ በሃገሪቱ 

በተለያየ ምክንያት ግጭቶች ሲከሰቱ ወደወለል እየወጣ የፖለቲካ አጀንዳ መሆኑ ስለቀጠለ መመልከቱን አስፈላጊ ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ።  

ኢህአዴግና ሌሎች በርካቶች በብሄር የተደራጁ ፓርቲዎች ስለኢትዮጵያ አንድነት ሲያወሩ ሃገሪቱ የተለያየ ቋንቋ፣ 

ባህል፣ ወግ፣ ታሪክ . . . ያላቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያ መሆኗን መነሻ ያደርጋሉ። ስለአንድነት 

ሲያወሩ፣ እነዚህ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በብሄራዊ ማንነታቸው ያላቸው መብቶች፤ ፍትህን ጨምሮ 

ማንኛውንም የመንግስት አገልግሎት በቋንቋ የማግኘት፣ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ የማድረግ፣ ባህልን 

የማጎልበት፣ ታሪክን የመንከባከብ መብቶቻቸው. . . ተከብረውላቸው በእኩልነት የመኖር ስለሚችሉባት የጋራ ሃገር 

ነው የሚያወሩት። እነዚህ መብቶች እንዲረጋገጡ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር 

መብታቸው ሊከበር ይገባል ባይ ናቸው። ይህ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ 

በእኩልነት የሚኖሩበት አንድነት ከግጭት የጸዳ፣ ሰላም የሰፈነበትና ጠንካራ አንድነት ነው ባይ ናቸው። የዚህ አይነት 

በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ያላት ሃገር መመስረት ካልቻልን፣ አንድነቱን አንፈልግም ተገንጥለን የራሳችንን 

ነጻ ሃገር እንመሰርታለን ባዮቹም በርካቶች ናቸው።  
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በሌላ ጎራ  ያሉት የሃገር አንድነት አመለካከት አራማጆች፣ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን መብትና ነጻነት 

ያላቸው አንድ የማህበረሰብ አካል (entity) መሆናቸውን መቀበል አይፈልጉም። እርግጥ በኢትዮጵያ የተለያዩ 

የየራሳቸው ቋንቋና ባህል ያላቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መኖራቸውን አይክዱም። ይሁን እንጂ አልፎ አልፎ 

በሚታዩ የባህል ሙዚቃ ዝግጅት መደረኮች ለማድመቂያነት ካልሆነ በስተቀር፣ እንደ አንድ ግዙፍ ማህበረሰብ መቀበል 

አይፈልጉም። የቀደሙት አሃዳዊ ሥርአቶች ይከተሉት በነበረው በአንድ ብሄራዊ ማንነትና ሃይማኖት በማጥመቅ 

የመሰልቀጥ (assimilation) ስትራቴጂ የተለያዩ ብሄራዊ ማንነቶችን በማጥፋት፣ ባለአንድ ብሄራዊ ማንነት 

ኢትዮጵያን መፍጠር ይቻላል ባዮች ናቸው። 

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች የማንነት መብትና ነጻነት ጥያቄ፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት መከበር፣ በስልቀጣ 

(assimilation) ሊፈጥሩ የሚፈልጉትን አሃዳዊ ሃገር ያፈርሳል ባዮች ናቸው። አንድነት በልዩነት ውስጥ 

ሊፈጠር የሚችል ሆኖ አይታያቸውም። እነዚህ ቡድኖች ኢህአዴግንና ሌሎች በብብሄር የተደራጁ ድርጅቶችን 

እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት አብረን ለመኖር ያስችልናል በለው ተስማምተው 

ያጸደቁትንና ባለቤቱ የሆኑትን የኢፌዴሪ ህገመንግስትና ህገመንግስታዊ ሥርአቱን በሃገር በታኝነት የሚፈርጁት ከዚህ 

በመነሳት ነው። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከ19ኛው ክፍለዘመን ዘመን ጀምሮ ገሚሱ በሃይል፣ የተቀረው ደግሞ 

በዲፕሎማሲ ስልት በዘውዳዊ አሃዳዊ ሥርአት ስር እንዲጠቃለሉ ከተደረገ በኋላ በህግ ብሄራዊ ማንነታቸው እውቅና 

ተነፍጎታል። ማሬታቸውንም ተነጥቀው ለገባር ጭሰኝነት ተዳርገዋል። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ 

የተጫነው ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና የተሳሰረ ነው። ብሄራዊ መንነታቸው በህግ እውቅና መነፈጉና የኢኮኖሚ 

መሰረት የሆነውን መሬታቸውን መነጠቃቸው የማይነጣጠል የዘውዳዊ ሥርአት አንድ ሃገር የመመስረት ስትራቴጂ 

ተፈጻሚነት ውጤት ነው። በኢትዮጵያ የመሬት ጉዳይ የኢኮኖሚ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ጥያቄም የሆነው ለዚህ 

ነው። 

በዚህ ምክንያት ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ ዘውዳዊውን ሥርአትና በኋላም እርሱን የተካወን የወታደራዊ ቡድን 

ፈላጭ ቆራጭ ሥርአት አገዛዝ አንዴም አሜን ብለው አልተቀበሉም። በተለያየ መንገድ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል፤ 

የተጫነባቸውን ጭቆና ለማስወገድ ሞክረዋል። ይህ ሁኔታ በየአካባቢው ባሉ የፊውዳላዊው ሥርአት ሹማምንትና በገባሩ 

አርሶ አደር መሃከል በተነሳ ግጭት ሲገለጽ ቆይቷል። የትግራይ ቀዳማዊ ወያኔን፣ የባሌ አርሶ አደሮች አመጽን ለዚህ 

ማሳያነት መጥቀስ ይቻላል። ሌሎችም በርካታ ያለተነገረላቸው ገባሩ አርሶ አደር ላይ በተፈጸመ ግድያ፣ ግርፋትና 

ከቄዬ መባረር ያሳረጉ አመጾች ነበሩ። ይህ ብዝሃነት ባላት ሃገር፣ ለብዝሃንት እውቅና በመንፈግ የሚመሰረት አሃዳዊ 

ሥርአት የሃገሪቱ መሰረታዊ የግጭት መንስኤ መሆኑንና አንድነቷንም አደጋ ላይ እንደሚጥል ያመለክታል። 

ከ20ኛው ክፍለዘመን አጋማሽ ገደማ ጀምሮ የመሬት ለባለሃገሩ (መሬት ለአራሹ) እና የብሄራዊ መብት ጥያቄ ግልጽ 

መልክ እየያዘ መጥቷል። በ1950ዎቹ የፊደል ሰራዊት በሚል የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ መታወጁን ተከትሎ ጄነራል 

ታደሰ ብሩ ያነሱት ኦሮሞዎች በቋንቋቸው መማር አለባቸው የሚል ይፋ አቋም፣ የባሌ አርሶ አደሮችን አመጽ 

ተከትሎ የተቀሰቀሰው በዋቆ ጉቱ የሚመራ የኦሮሞዎች የነጻነት ትግል፣ እንደ መረዳጃ እድር የተቋቋመው የሜጫና 

ቱለማ ማህበር ወዘተ የዚህ ውጤት ነበሩ። 
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የየብሄሩ ተወላጆች በአጋጣሚ የትምህርት እድል እያገኙ ልሂቃን ሲፈጠሩ የብሄራዊ መብትና ነጻነት እንዲሁም መሬት 

ለባለሃገሩ ጥያቄ የመርህ መሰረት እየያዘ መጣ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ)፣ ህወሃት፣ ሌሎችም ከሃያ በላይ 

የብሄራዊ ነጻነት ድርጅቶች የዚህ መርህ ላይ የተመሰረተ የመብትና ነጻነት ጥያቄ ውጤቶች ናቸው።  

ዘውዳዊውን ሥርአት የተካው ወታደራዊ መንግስት ጎልቶ ወጥቶ ለነበረው መሬት ለባለሃገሩ (ለአራሹ) ጥያቄ ምላሽ 

ቢሰጥም፣ ለብሄራዊ መብትና ነጻነት ጥያቄ ምላሽ መስጠት አልፈለገም። ከዚህ ይልቅ ዘውዳዊው ሥርአት ጀምሮት 

የነበረውን የሃገሪቱን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአንድ ብሄራዊ ማንነት በመሰልቀጥ አንድ ማንነት ያላት ሃገር 

የመፍጠር ስትራቴጂውን በማስፈጸም ተግባር ገፋበት። ወታደራዊው ደርግ  ሊሸፈን በማይችልበት ደረጃ ቅርጽ ይዞ 

ወጥቶ የነበረውን የብሄራዊ መብትና ነጻነት ጥያቄ ያረግባል በሚል ግምት  በቀን የአንድ ሰአት የኦሮሚኛና የትግርኛ 

ቋንቋዎች የሬዲዮ ስርጭት አስጀምሮ ነበር። ከዚህ ማለፍ አልፈለገም። 

ይህ ሁኔታ በመላ ሃገሪቱ ለብሄራዊ ነጻነት የሚደረጉ የትጥቅ ትግሎች እንዲቀጣጠሉ አደረገ። ቀደም ሲል 

እንደተጠቀሰው፣ በወታደራዊው ደርግ የስልጣን ዘመን በብሄር ተደራጅተው የትጥቅ ትግል ያካሂዱ የነበሩ ድርጅቶች 

ከሃያ በላይ ነበሩ። ወታደራዊው ደርግ በስልጣን ላይ የቆየባቸው አስራ ሰባት ዓመታት በግጭት የተሞላ ነበር፤ 

በወታደራዊው መንግስትና ለብሄራዊ ነጻነት ብረት ባነሱ ቡድኖች መሃከል የሚካሄደው ጦርነት ሃገሪቱን የግጭት 

አውድማ አድርጓታል። ወታደራዊው ደርግ በዚህ በየአቅጣጫው በተከፈተ የትጥቅ ትግል ነበር የተወገደው። 

የወታደራዊው ደርግ አስራ ሰባት የስልጣን ዓመታት ዋና መገለጫ ግጭትና የእርስ በርስ ጦርነት ነበር። የስርአቱ 

መውደቅ ሃገሪቱን ለመገነጣጣል አደጋ አጋልጦ ነበር። 

የወታደራዊውን ደርግ መወገድ ተከትሎ  በኃይል ታስሮ የነበረው የሃገሪቱ የወሰን አንድነት ሊፈራርስ መንቃቃት 

ጀመረ። ይሄኔ ግጭቶችን በማስወገድ የሃገሪቱን አንድነት የማስቀጠል ጥያቄ ወሳኝ ሆኖ ወጣ። በጽሁፉ መግቢያ ላይ 

ያነሳሁት ኢህአዴግና በሃገሪቱ መሰረታዊ የብሄር ጥያቄ ላይ ተመሳሰይ አቋም ያላቸው ድርጅቶች የሃገሪቱን አንድነት 

ማስቀጠል የሚያስችል አማራጭ ይዘው ቀረቡ። ይህም የሃገሪቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው 

እያስተዳደሩ፣ በእኩልነት የሚኖሩበት ፌደራላዊ ሥርአት መመስረት ነበር። እንደ ኦነግ ያሉ ድርጅቶች ደግሞ የተለያየ 

ሰበብ አቅርበው ተገንጥሎ ነጻ ሃገር በመመስረት አቋማቸው ጸንተዋል። ያም ሆነ ይህ በብሄር ላይ የተመሰረተ 

ፌደራላዊ ስርአትን የመረጡት አብዛኞቹ አሸንፈው ፌደራላዊ አንድነት ያላት ኢትዮጵያ ተመሰረተች። 

በዋናናት በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተው ፌደራላዊ ፣ በቀደሙት ስርአቶች በማንነት ስልቀጣ ስትራቴጂ አሃዳዊ 

ሃገር ለመገንባት በተደረገው ጥረት ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ማስቀረት ችሏል። ፌደራላዊ ሥርአቱ በሃገሪቱ 

የነበረውን ግጭት ከመሰረቱ ማስወገድ አስችሏል። ይህ ማለት ግን በፌደራላዊ ሥርአቱ ምንም አይነት ግጭት ሊፈጠር 

አይችልም ማለት አይደለም። አሁንም የማንነት ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በደቡብ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በጉራጌ ዞን ውስጥ ተካቶ የነበረው የስልጤ ብሄረሰብ እንዲሁም በአማራ ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት ሰሜን ጎንደር ዞን የቅማንት ህዝብ አንስተውት እንደነበረው የማንነትና ራስን በራስ የማሰተዳደር 

ጥያቄ መቼም ሊነሳ ይችላል። የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ማንሳት ህገመንግስታዊ መብት ነው። 

በፌደራላዊ ስርአቱ የሚነሱ የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎች በአሃዳዊ ስርአት እንደነበረው የግጭት 

መንስኤ አይሆኑም። መላሽ የሚያገኙበት ህገመንግስታዊ ሥርአት አላቸው። በመሆኑም፤ ጥያቄዎቹ በዚህ ህገንግስታዊ 

መነገድ ምላሽ አግኝተዋል። የቅማንት የማንነት ጥያቄ በተለይ ፌደራላዊ ሥርአቱን በሚቃወሙ ቡድኖች ቅስቀሳ ለሰው 

ህይወት መጥፋት መንስኤ የሆነ ግጭት ቢያስከትልም፣ በመጨረሻ ዳግም የግጭት መንስኤ ሊሆን በማይችልበት 
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አኳኋን እልባት ተበጅቶለታል። የስልጤ የማንነት ጥያቄ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ነበር የተፈታው። ይህ 

ፌደራላዊው ህገመንግስታዊ ሥርአት ግጭቶችን በመከላከል ረገድ ያለውን ድርሻ በተጨባጭ ያሳያል። 

አሁንም ቢሆን ከድንበር፣ ከውሃና መሰል የጋራ የተፈጥሮ ሃብቶች ጋር በተያያዘ አለመግባበቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። 

ከወሰን ይገባኛል ጥያቄ ጋር በተያያዘ የሚነሱ አለመግባበቶች የሚፈቱበት ህጋዊ ሥርአት አለ። ይሁን እንጂ ይህን 

ህገመንግስታዊ ሥርአት በአግባቡና በወቅቱ ማስፈጸም ካለመቻል ግጭቶች የተፈጠሩበት ሁኔታ አጋጥሟል። በኦሮሚያና 

በኢትዮጵያ ሶማሌ መሃከል ወሰንን ሰበብ ያደረገ ግጭት መቀስቀሱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህ ግጭት ከፌደራላዊ 

ሥርአቱ የመነጨና የስርአቱ ባህሪ ሳይሆን የአስፈጻሚዎች ችግር ያስከተለው ነው። 

በቀጣይነትም በተለይ እስካሁን ያላጋጠሙ የይገባኛል ጥያቄዎች ሊነሱ እንደሚችሉ መታሰብ አለበት። በተለይ ከጥቂት 

ዓመታት በኋላ ከክልል አቋራጭ ወንዞች የውሃ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀሬ መሆኑን 

ከወዲሁ ማሰብ ብልህነት ነው። ፌደራላዊ ሥርአቱ ይህን ጥያቄም መፍታት የሚያስችል የፖሊሲና የህግ ማእቀፍ 

ማዘጋጀት የሚያስችልበት አሰራር አለው። ይህን ከወዲሁ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ከዚህ ባሻገር ከህግ ክፍተትም ሆነ 

ከአፈጻጸም ጉድለት ግጭቶች ሲነሱ በቀላሉና ዘላቂ በሆነ አኳኋን መፍታት የሚያስችል የግጭት አያያዝ ሥርአት 

ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚህ ረገድ ክፍተት ያለ የመስለኛል። በአጠቃላይ ግን ፌደራላዊ ሥርአቱ በሃገሪቱን ግጭት 

ሊነሳ የሚችልበትን ሁኔታ ከመሰረቱ የፈታ መሆኑ ተጨባጭ እውነት ነው።  

      


