በቀሌ የሠሊም መንገዴን …
ወንዴይራዴ ኃብተየስ 04-30-18
የኢትዮጵያ ህዝቦች ከምንም በሊይ ሇሰሊም ዋጋ ይሰጣለ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝቦች

የሰሊም እጦት ጦስ ምን

እንዯሚያስከትሌ ከማንም በሊይ ያውቁታሌ። የኢትዮጵያ ህዝቦች የሰሊም እጦት የሚያስከትሇው ጣጣ የሚያውቁት
በላልች ሲዯርስ ተመሌክተው ወይም ሰምተው ሳይሆን በራሳቸው ሊይ በገጠማቸው መከራ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች
ሇሠሊም ባሊቸው ቀናዒነት በየትኛውም ህብረተሰብ ውስጥ ይቅር ባይነት ትሌቅ ቦታ አሇው። ህገመንግስታችን ሇአገራችን
ስኬቶች መሰረት እንዯሆነው ሁለ ሇችግሮቻችንም መፍቻ ቁሌፍ አሇው። ይሁንና ህገመንግስታችንን ጠንቅቆ ያሇመረዲት
አሇፍ ሲሌም በአግባብ መተግበር ያሇመቻሊችን ሇችግር ዲርጎን ሰንብቷሌ። የፌዳራሌ ስርዓታችን የህገመንግስቱ አንደ
ውጤት ነው። ይህ ስርዓት ባሇፉት 27 ዓመታት አገራችንን በስኬት ሊይ ስኬት እንዴትዯርብ አዴርጓታሌ።
ከቅርብ ጊዜ ወዱህ

በአመራሩ በተሇይ በበሊይ አመራሩ እንዝህሊሌነት በርካታ ዜጎች ሇሞትና እንግሌት ተዲርገዋሌ።

አንዲንዴ አካሊት ሆን ብሇው በአገራችን
ሇማቅረብ ሲሯሯጡ ታይተዋሌ።

የተከሰቱ ሁከቶች ምክንያታቸው

የፌዳራሌ ስርዓቱ እንዯሆነ በማስመሰሌ

እውነታው ግን ይህ አይዯሇም። የፌዳራሌ ስርዓቱ 27 ዓመታት ያስገኛቸውን ስኬቶች

በማሳነስ በተቃራኒው ትናንሽ ግጭቶችን በማጎን

አገሪቱ ችግር ውስጥ እንዯሆነች አዴርገው ሇማቅረብ ሲሯሯጡ ነበር።

ይህ አይነቱ ሴራ ያሇምክንያት ሳይሆን ፖሇቲካዊ ተሌዕኮ ያሇው ነበር።

በእርግጥ የአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ገና

ሇጋና ጅምር ነው። ፌዳራሉዝም ዯግሞ ያሇዳሞክራሲ እጅግ ፈታኝ ነው። ህገመንግስታችን ሇአገራችን ችግሮች ሁለ በቂ
ምሊሽ መስጠት እንዱችሌ ተዯርጎ

የተቀረጸ ቢሆንም

በመተግበር ሊይ የሚታዩ ክፍተቶች አለ። እንዯእኔ እንዯኔ

ህገመንግስታችንን በአግባብ አሇማወቅና በአግባብ አሇመተግበር ይመስሇኛሌ አገራችንን ሇቀውስና ሇሁከት የዲረጋት።
አገራችን ከአህዲዊ ስርዓት ወዯ ፌዳራሌ ስርዓት የተሸጋገረችው እኮ አህዲዊው ስርዓትን

ሞክራ አሌሳካ ስሊሊት ነው።

እውነቱን እንነጋገር ከተባሇ ኢትዮጵያ የፌዳራሌ ስርዓት መከተሌ ባትችሌ ኖሮ ምናሌባት ህሌውናዋ ያከተመው የዛሬ
27 ዓመት ነበር። ይህ ስርዓት የኢትዮጵያን ህሌውና ታዴጎታሌ፤ የግዛት አንዴነቷን አስጠብቆሊታሌ፤ በህዝቦች መካከሌ
መቻቻሌ፣ መከባበርና አብሮ መኖር እንዱፈጠር እንዱሁም ዘሊቂ ሰሊምና ሌማትን እንዱረጋገጥ አርዴጓሌ። ይሁንና ከቅርብ
ጊዜ ወዱህ ይህ እሴታችን የሚሸረሽሩ ዴርጊቶች በየአካባቢው እያስተዋሌን ነው። በዚህም በርካታ ዜጎች ጭንቅት ውስጥ
ገብተዋሌ።። ከወራት በፊት በአገራችን ተከስቶ በነበረው ሁከት አስጨንቋቸው የነበሩ አንዴ እናት እንዱህ ሲለ
አጫወቱኝ። ሌጄ ሁለም ነገር “ዕዴገትና ሌማትን” ማሇታቸው ነው ቀርቶብን የቀዴሞው ሰሊም፣ የቀዴሞው አብሮነት
ይሻሇናሌ፤ ነግቶ እስኪመሽ ሌጆቻችን ወጥተው እስኪገቡ ስጋት ውስጥ ገብተናሌ። የእኚህ እናት ጭንቀት በቀሊሌ የሚታይ
አይዯሇም።
እንዱህ ያለ እናቶች የፌዳራሌ ስርዓቱ የግጭት መንስዔ መስሎቸው የሚሰጡት የመፍትሄ ሃሳብ የተሳሳተ ነው። ሇምን
ይህን ስርዓት አንተውና ወዯ አንዴነት አንመሇስም አየነት። እኚህ እናት ተጨንቀው መፍትሄ ይሆናሌ በሚሌ የሰጡት
ነው።

የፌዳራሌ ስርዓቱ ሇግጭት መንስዔ እንዯሆነ አዴርገው የሚያራግቡ አካሊት ጥንቃቄ ሉያዯርጉ ይገባሌ። ይህ

የፌዳራሌ ስርዓት የኢትዮጵያ እስትንፋስ ነው። ህዝቦችን በማሳሳት የሚገኝ የፖሇቲካ ትርፍ ሇማንም የሚበጅ አይዯሇም።
ምክንያቱም ዘሊቂነት ስሇማየኖረው። የፌዳራሌ ስርዓታችን

ሇአገራችን የስኬት

ምሰሶ ነው። ባሇፉት 27 ዓመታት

ተቻችሇንና ተከባብረን አብረን በመኖራችን በርካታ ነገሮችን አትርፈናሌ፤ ሰፊና አማሊይ ገበያ፣ ጠንካራና አዲጊ ኢኮኖሚ፣
ተጽዕኖ ፈጣሪ መንግሥት፣ በሥነ ምግባር የታነፀ ህዝባዊ የፀጥታ ኃይሌ ወዘተ።
የፌዳራሌ ሥርዓታችን የህዝቦችን ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ከማረጋገጥ ባሻገር አገሪቱን በፈጣን የምጣኔ ሀብት
ሇውጥ ምህዋር ውስጥ አስገብቷታሌ። ኢትዮጵያ በዓሇም አቀፍ መዴረክ የነበራት ገጽታም ሆነ ተሰሚነት ባሇፉት 27
ዓመታት እጅጉን ተሇውጧሌ፤ አስተማማኝና ዘሊቂ ሠሊም በመስፈኑ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የኢንቨስትመንት መዲረሻ
እየሆነች ነው። ከባዴ ዴርቅ ሇተከታታይ ዓመታት ቢከሰትም በራስ አቅም መቋቋም ተችሎሌ።

ኢትዮጵያ ዛሬ ሊይ

በአፍሪካ ሆነ በዓሇም ዓቀፍ መዴረክ ተሰሚነቷ በማዯጉ በአገሮች መካከሌ ግጭት ወይም ያሇመግባባት ሲከሰት የኢትዮጵያ
ከፍተኛ ባሇሥሌጣናት በአዯራዲሪነት ወይም ሸምጋይነት ግንባር ቀዯም ተመራጭ እየሆኑ መጥተዋሌ። ከቅርብ ጊዜ ወዱህ
አገሪቱን በተባበሩት መንግሥታት ያሊት ተሰሚነት፣ በአፍሪካ ህብረት ያሊት የመሪነት ሚና እንዱሁም በኢጋዴና በላልች
ትሊሌቅ መዴረኮች ያሊት ቦታ ከሰማይ የወረዯ መና ሳይሆን መንግሥት ባከናወነው ተግባር ነው። ይህ የፌዳራሌ ሥርዓቱ
ስኬት አይዯሇምን?
ኢትዮጵያ ወዯ ስኬት ማማው መውጣት የጀመረችው በርካታ ሌዩነቶችና ፍሊጎቶች ሇአብነት የብሄር፣ የኃይማኖት፣
የማንነት፣ የአስተሳብ ሌዩነቶችን ማስተናገዴ

የሚያስችሌ

ስርዓት መተግበሯና

ማስተናገዴ የሚያስችሌ ሥርዓት መከተሌ በመቻሎ ነው።

አገራችን

የህዝቧቿ መሠረታዊ ጥያቄዎችን

በዓሇም በነውጥ ቀጠናነቱ በሚታወቀው

ባሌተረጋጋው እና ተሇዋዋጭ የፖሇቲካ ሁኔታ በሚታይበት የምሥራቅ አፍሪካ ቀጠና ስኬታማ ሇመሆን የበቃችው በዚህ
በፌዳራሊዊ ስርዓት መከተሌ በመቻሎ ነው ቢባሌ ስህተት ሉሆን አይችሌም። ኢትዮጵያ የቀንደ አካባቢ ሠሊም ዯሴትና
የአካባቢው የኢኮኖሚ ሞተር መሆኗን በተግባር አሳይታሇች። ይህ የዚህ ስርዓት ውጤት ነው።
እንዯእኔ እንዯኔ በ21ኛው ዘመን አዱሲቷን ኢትዮጵያ ከፌዳራሌ ሥርዓት ውጪ ማሰብ ራስን በራስ እንዯማጥፋት
የሚቆጠር ተግባር ይመስሇኛሌ። አንዲንዴ ቡዴኖችና ግሇሰቦች በማወቅም ይሁን ባሇማወቅ ይህን የፌዳራሌ ሥርዓት
ችግር እንዱገጥመው የቀዴሞው አህዲዊ ስርዓት እንዱመሇስ የተሇያዩ እንቅስቃሴዎችን በማዴረግ ሊይ ናቸው። ይህ
ሇማንም የሚበጅ አይዯሇም፤ የጋራ ቤታችንን ያፈርስብናሌ፤ ሁሊችንም ሌንቃወመው ይገባሌ።
መኖራቸው የሚካዴ አይዯሇም፤ ይሁንና በኢትዮጵያ የህዝቦች

የሠሊም፣ ሌማትና

በአገራችን ችግሮች

የዳሞክራሲ ጥያቄዎች

ምሊሽ

ማግኘት ጀምረዋሌ። አሁንም መሌካም ጅምሮችን ማጠናከር ይኖርብናሌ። በነውጥ የሚመጣ ሇውጥ መዲረሻው
አይታወቅም። በቀሌ የሠሊምን መንገዴ እየዘጋ ነውጥና ሁከትን እያባባሰ ወዯ ውዴቀት ይመራሌ እንጂ መሌካም ነገርን
አያመጣም።
የፌዳራሌ ሥርዓታችን ዘሊቂ ሠሊም አስፍኖሌናሌ፤ ሌንሇማ፣ ሌናዴግና ሌንሇወጥ እንዯምንችሌ በተጨባጭ አሳይቶናሌ።
ብዝሃነትን በአግባብና ዳሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ መያዝ ከተቻሇ የጥንካሬና የአንዴነት ምንጭ እንዯሚሆነም አዱሲቷ
ኢትዮጵያ ጥሩ ምሣላ ናት። በቀዯምት የአገራችን ስርዓቶች ምን ይስተዋሌ እንዯነበር የሚታወስ ነው። ዛሬ ያ ሁኔታ
ተወግዶሌ። የተሇያዩ ሌዩነቶችንና ፍሊጎቶችን ተቀብል ዳሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ማስተናገዴ የሚችሌ ሥርዓት

መገንባት ከተቻሇ ህብረ ብሄራዊነት የስጋት ምንጭ መሆኑ ቀርቶ የአንዴነት መሰረት እንዯሚሆን ኢትዮጵያ ጥሩ ማሳያ
ናት።

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብቶች ከተረጋገጠ አብሮነትን የሚጠሊ አካሌ አይኖርም። እስካሁን ያሇው

አብሮነትም የስኬታችን ዋነኛ መነሻም መዴረሻም ሆኗሌ።
አገሪቱ ከሊይ ያነሳኋቸውን ስኬቶች ማስመዝገብ የቻሇችው ሕዝቦቿ በመከባበርና በመቻቻሌ አብሮ በመኖራቸው ነው።
አብሮ መኖር ያስቻሇን ዯግሞ ሌዩነቶቻችንን ማስተናገዴ በቻሇው የፌዳራሌ ሥርዓታችን ነው። በመሆኑም አንዲንዴ ኃይልች
በአገሪቱ የሚስተዋለ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች ሁለ የፌዳራሌ ሥርዓቱ እንከኖች አዴርገው ሇማቅረብ ጥረት
ሲያዯርጉ ይስተዋሊለ። አንዲንድች ዯግሞ ሇህዝብና አገር ተቆርቋሪ በመምሰሌ ትናንሽ ግጭቶችን በማጎን እከላ
የተባሇው ብሄር ሉያጠቃህ ነው፤ ተነስ፣ ሇወገኖችህ ዴረስሊቸው ወዘተ በማሇት በግጭቶች ሊይ ቤንዚን ሲያርከፈክፉ
ተመሌክተናሌ፤ የሚሰጧቸውን መግሇጫዎችም አዴምጠናሌ። የላሇን ነገር እየፈጠሩ ብሄሮችን ማጋጨት ሇማንም የማይበጅ
የፖሇቲካ አካሄዴ ነው። የበቀሌ መንገዴ የትም አያዯርስም። በበቀሌ አሸናፊም ተሸናፊም የሇም። ሇየትኛውም አካሌ ቢሆን
የበቀሌና የእሌህ መንገዴ መዲረሻው እሌቂትና ወዴቀት ነው። በቀሌ ቁስሌን አያዯርቅም፤ በቀሌ ውዴቀትን እንጂ ስኬትን
አያመጣም። በቀሌ መሇያየትን፣ መቀነስንና ውዴቀት እንጂ አንዴነትን፣ መዯመርንና ስኬትን አያመጣም።

