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ከወገን ሺመላሽ 

ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት በአገራችን መተግበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ልዩነት ያላቸው ብዙ ሰዎችና ምሁራን 

ድምጻቸውን በተቃውሞ ሲያሰሙ ቆይተዋል፤ በማሰማትም ላይ ናቸው፡፡ ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል የሚለው 

ተረትና ምሳሌ ለእነዚህ አካላት አልጠቀማቸውም፡፡ ምክንያቱም ተቀባይነታቸው በአገሪቱ ውድቀት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ 

አገራችን ደግሞ ከእለት ወደ እለት በለውጥ ጎዳና እየተጓዘች፣ ተሰሚነቷና ተጽእኖ ፈጣሪነቷ እያደገ በመምጣቱ ሰሚ አልባ 

ጯሂዎች ከመሆን ሊያልፉ አልቻሉም፡፡ አገራችን ያለችበት ሁኔታ ሳይረዱ ስለሚጮሁ እነዚህ አካላት የእውነት ጠላት 

ሁነዋል፡፡ የማንነት ልዩነታችን እንዳለፈው ስርዓት በኃይል ተደፍጥጦ አንድ እንዲሆን በመፈለጋቸውም የልዩነት ጠላት 

ስለሆኑ ከተፈጥሮም ጋር ተጣልተዋል፡፡ ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ጠበቃ የምንቆምለት በታጋዮቻችን የደም 

መስዋእትነት የተከፈለበት መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሁሉንም ኢትዮጵያዊ ጥያቄ የመለሰና ወደን ፈቅደን የምንቀበላት ሀገር 

ስለሰጠን ነው፡፡  

አገር ውስጥም በውጭም የሚኖሩ ብዙ ወገኖች አገሪቱ ከምትከተለው ስርዓት አንጻር ያላቸውን አመለካከት በሶስት ከፍሎ 

ማየት ይቻላል፡፡ በመጀመሪያ አገሪቱ የነበራትን አሀዳዊ አስተዳደር ማስቀጠል ይገባል ብለው የሚያምኑና ይህንን 

ለማስፈጸምም የሚንቀሳቀሱ ወገኖች አሉ፡፡ ይህ አመለካከት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የማያግባባና ይልቁንም አገሪቱን ሊበትን 

የሚችል እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ በሀገራችን የመንግስታት ታሪክም ለረጅም ዓመት ተሞክሮ የከሸፈ አመለካካትና ድርጊት  

ከመሆኑም በላይ ለብተና ዳረጎን የነበረ ነባራዊ ሁኔታ ነው፡፡ አገሪቱን ለብተና ስጋት የሚያጋልጥብት ምክንያትም 

የመጀመሪያው አገሪቱ ያሳለፈቻቸው ዘውዳዊ ስርዓቶች የወለዷቸው  በኢትዮጵያውያን ላይ ተጭነው የነበሩት ድርብርብ 

ጭቆና፣ የተዛባ ግንኙነት እና የከፋ ድህነት ባለመረዳት አንድም ሆን ብሎ እንዲመጣ የሚፈልግ በመሆኑ ሲሆን ሁለተኛው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማሰተዳደር፣ ባህልና ቋንቋቸውን መንከባከብና ማበልጸግ 

የማያስችላቸው መሆኑ ነው፡፡ የዚህ አመለካከትና ተግባር አራማጆች ከአገር ውስጥም ውጭም የሚኖሩት በጥላቻ ላይ 

የተመሰረተ ፖለቲካን ለማራመድ የሚሞክሩ ናቸው፡፡ ደጋፊዎቻቸውም እገሌ የሚባለው ብሔር በእገሌ እየተጨቆነ ነው፤ 

እንዲህ የሚባለው ብሔር በዚህ ስርዓት ክብሩ ተነክቷል፤ ማንነቱ ተዋርዷል፣…. ወዘተ የሚሉ አሉባልታዎችን በማራገብ 

የደጋፊውን ቁጥር ለማስፋት የሚጥር ነው፡፡ በብዛትም ከነገስታቱ በላይ ለአሳር ነው ብሎ ስለሚያምን የትምክህተኝነት 

ተግባርና አመለካከት የሚያጠላበት ነው፡፡    

በዘመናት ሂደት አገራችን ያፈራቻቸው የነገስታት ስርዓቶች ውስጥ አገሪቱን የጠቀሙም ጉዳትም ያደረሱ ነገስታት እንዳሉ 

እሙን ነው፡፡ «ኢህአዴግ የሰው እንጂ የመላእክት ስብስብ አይደም» እንዳሉት ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ፤ የነገስታቱም 

ሰብስብ የሰው ስብስብ በመሆኑ ፍጹማዊነት የሚጠበቅበት አይደለም፡፡ እነዚህ የትምክህት ኃይሎች ግን የነገስታቱን 

ቅዱስነት በመስበክ ለበጎ አመራራቸው ተወዳዳሪ እንደሌለው አድርገው  በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች በተለይም በማህበራዊ 

ሚዲያ በተደጋጋሚ በመልቀቅ በማስተማርና የተሳሳተ መልዕክት በማስተላለፍ ከስህተት ነጻ የሆነ ፍጹማዊነትን ለነገስታቱ 

በማጎናጸፍ ስርዓታቸው ተመልሶ እንዲመጣ የሚናፍቁና ለዚህም ተግተው የሚሰሩ ናቸው፡፡ ስርዓት አልፎ ዘመን ተቀይሮ 

ሀገራችን  በእድግት ህዳሴ ጉዞ እየገሰገሰች ባለችበት ዘመን እንኳን አሁንም ድረስ በዚያ ዘመን የነበረ ሰንደቅ ዓላማን ሳይቀር 

አንግበው በየመድረኮቻቸው የቀቢፀ ተስፋ ዳንኪራ የሚመቱ አካላት ናቸው፡፡  

ያ ስርዓት ለዚህች ሀገር ያስገኘላትን ጥቅም ነገስታቱ በግል የሰሩትን ጭምር እውቅና በመስጠት የሰሩትን ስህተት አርሞ 

ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብታቸው፣ ነጻነታቸውና እኩልነታቸው ተከብሮላቸው እንዲኖሩ 

ማድረግ ግን የዚህኛው የፖለቲካ ትውልድ የቤት ስራ ነው፡፡ «የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም» የሚባለው የአበው አባባል እዚህ 

ላይ አይሰራም፡፡ የወቅቱ የስርዓቱ አራማጆች ያፈሰሱትን (የሰበሩት) የባህልን፣ የቋንቋን፣ የሀይማኖቶች እኩልነትን፣ ነጻነትና 

http://www.tigraionline.com/


ፍትሀዊ የሀብት ተጠቃሚነት በተለይ በመሬት ላይ የነበረውን አርሞና የተሰበረውን ጠግኖ ሁሉም ህዝብ ከፈጣሪ በተሰጠው 

ማንነቱ ኮርቶ በሁሉም ህዝብ አመኔታ፣ እኩልነትና ይሁንታ ላይ የፀናች ኢትዮጵያን መመስረት ግዴታ ነው፡፡ የነገስታቱን 

ስርዓት በማስቀጠልም ሆነ መልሶ በማምጣት ግን መፍትሔውን ማግኘት አይቻልም፡፡  የብሔር ጭቆና ጥያቄ ለነበረባት፣ 

የማንነት ጥያቄ ጩኸት ለበረከተባት፣ ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል እጦት ህዝቦቿን ላስጨነቀባት፣ ባህል፣ ቋንቋና ወግን 

ማበልጸግ ቀርቶ እትብቱ በተቀበረበትና ተወልዶ ባደገበት ቀየ መሬቱን ተነጥቆ ጭሰኛ ሁኖ የሚኖር ህዝብ በነበረባት፣ 

የሀይማኖት ነጻነትና እኩልነት እጦት የማይፈታ እንቆቅልሽ በሆነባት፣…. ይህንና የመሳሰለውን ግፍ ለህዝቦቿ አሸክማ ትጓዝ 

ለነበረችው የዛ ዘመን ኢትዮጵያ በእርግጥም ሁለንተናዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ ያስፈልጋት ነበር፡፡ እነዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ 

የህዝቡ ሰቆቃዎች መፈታት የነበረባቸው ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በመትከል፣ ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓትን መመስረት 

ሲቻል ነው፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ የሚገለጹት ደግሞ ጅኦግራፊያዊ (የቦታ አቀማመጥን መሰረት ያደረገ) የፌዴራል ስርአት ነው የሚያስፈልገን 

የሚሉ ሲሆኑ በአመለካከታቸው ከመጀመሪያዎቹ ጋር ተቀራራቢ ቢሆኑም የፌዴራል ስርዓትን ተቀብለው ግን ብሔርን 

(ህዝብን) መሰረት ያደረገ ሳይሆን የቦታ አቀማመጥን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት ብለው የሚያምኑ ናቸው፡፡ ይህንን 

የፖለቲካ አመለካካት የሚያራምዱት አካላትም የህዝቦችን የማንነት ጥያቄ ግምት ውስጥ ያላስገቡና ተመሳሳይ ባህል፣ ቋንቋና 

የአኗኗር ዘይቤ ያላቸውን ህዝቦች በመበታተን ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣ ባህላቸውን የማሳደግና ከሌላው ጋር 

ተከባብሮ የመኖር ባህላቸውን የሚጎዳ ነው፡፡ ምክንያቱም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አሰፋፈር ከማንነት 

ጋር የተሳሰረ በመሆኑ ነው፡፡ ለምሳሌ የጉራጌ ብሔር ለዘመናት ሰፍሮ የኖረበት አካባቢ የጉራጌ ተወላጅ የሆነና የጉራግኛ 

ቋንቋ ተናጋሪ የሆነው ህዝብ ነው፡፡ ይህንን ህዝብ ጅኦግራፊን መሰረት ያደረገ የፌዴላሊዝም ስርዓት እንከተል ቢባል 

ከሌላው አጎራባች ህዝብ ጋር መቀላቀሉ የማይቀር ነው፤ መለያ መስፈርቱ ቦታ ስለሆነ፡፡ ይህ ደግሞ ብሄረሰቡን በሚኖርበት 

ቋንቋው አስተባብሮ ተጠቃሚነቱን ማሳደግና ወደ ልማት እንዲገባ ማድረግ፣ አካባቢውን መምራት፣ በቋንቋው ልጆቹን 

ማስተማር፣ ባህሉን በማሳደግ ለአገሪቱም የሚኖረውን የቱሪዝም ኃብትነት መጨመር፣ እና ሌሎችም የህዝብ ጥቅሞች 

ባለቤት መሆን አይችልም፡፡ 

የዚህ ስርዓት አቀንቃኞች በአብዛኛው የሚያነሱት ሀሳብ «ሰው ብሔሩን ሲቆጥር ኢትዮጵያዊነት ተረሳ» የሚል ነው፡፡ 

ኢትዮጵያዊነት ማለት ምንድን ነው? እኔ እንደሚመስለኝ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ነኝ ለማለት ትግሬነትን መካድ፣ 

ኦሮሞነትን አለመቀበል፣ አማራነትን እንደ ብሔር አለመቁጠር፣ ሲዳማነትን መርሳት፣… ወዘተ ነው፡፡  

እነዚህ ሰዎች አገራችን ከታደለችው የተፈጥሮ ጸጋና ከአምላካዊ ጥበብም ጋር የሚጣሉ ይመስላሉ፡፡ ሴም ሴምነትህን ተው፤ 
ኩሽም ጥንተ ነገድህን ከነ ባህልህ እርሳው፣…ሰው በሚለው መጠሪያህ ብቻ ታወቅ የሚሉ ናቸው፡፡ እንዲህ ከሆነማ ለሰው 

ልጅ ታሪክ ምኑ ነው? የባህል ጥናት፣ የማህበረሰብ ጥናት፣ ቱሪዝም፣… እና ሌሎችም ተፈጥሮ በሰጠችን ልዩነት በተባለች 

ጣፋጭ ጥበብ የተገኙት የሰው ልጅ የባህል፣ የትዉፊት፣ የማንነት፣ የታሪክ ውጤቶች ምናችን ናቸው? በምድራችን ውስጥ 

አያስፈልጉም ማለት ነው፡፡ የማንነት ልዩነት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ግዴታ ነው፡፡ ስለዚህ የማንነት ህልውና አለመኖር 

/identity non existence/ ወይም በአንድ ነባር ወይም አዲስ ማንነት ጨፍልቆ እንዲሄድ ማድረግ የአገር ህልውናን 

ማጥፋት ማለት ነው፡፡ በኢትዮጵያችን ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ማለት የማንነቶች ድምር ውጤት ስለሆነች፡፡ የማንነቶች ድምር 

ውጤት ያደረጋት ደግሞ ኢህአዴግ አይደለም፡፡ በነገስታቱም ሆነ በአምባ ገነኑ ስርዓት ህዝቧ የሚገባውን ክብርና 

የተወራለትን ያክል ተጠቃሚ ባይሆንም እንኳን የህዝቦች የተለያየ ማንነት በዘመናት የታሪክ ሂደት ተፈጥሮ የለገሳት መለያ 

ማህተቧ (ውበቷ) ነው፡፡ ሌላው ከላይ ላየነው ተቃውሟቸው ማሳያ አድርገው የሚያነሱት ደግሞ የክልሎችን ሰንደቅ ዓላማ 

በማጣጣል ነው፡፡ አማራው ከኦሮሞው በማንነቱ ልዩነት እንዳለው አምኖ እየኖረ ሁለቱም የየራሳቸው ልዩነት ሊወከልበት 

የሚችል ምልክትን መቃወምስ ምን ይሉታል? አንድ ተቋም እንኳን ባለው ልዩነት የአሰራር ባህል፣ የብራንድ ልዩነትና 

ለህዝብ በሚሰጠው አገልግሎት ምክንያት የራሱን ሰንደቅ ዓላማ (ዓርማ) ከአገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ጎን ይሰቅላል፡፡ አንድ 

ብሔር ለባህሉ፣ ለቋንቋው፣ ለታሪኩ የሚወክለው ምልክት ቢኖረው፤ ለእኩልነቱና ለነጻነቱ የከፈለው መስዋእትነት በሰንደቅ 

ዓላማ ተውስኖ እንዲውለበለብ ቢያደርግ ጥፋቱ ምንድን ነው? የአፍሪካ ኅብረት አባል ሀገራት የየራሳቸው ሰንደቅ ዓላማ 

አላቸው፡፡ በአፍሪካ ኅብረት አባልነታቸው ግን በአንድ ባንዲራ ይወከላሉ፡፡ በየራሳቸው ሰንደቅ ዓላማ መገለጻቸው በአፍሪካ 

ኅብረት አባልነት በአንድ ባንዲራ ስር እንዳይጠሩ ሊያደርጋቸው እንደማይችል ሁሉ የክልሎች ባንዲራም ለዘመናት ጸንታ 



በቆየችው በአንዷ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ስር እንዳይጠሩ ሊያደርጋቸው አይችልም፡፡ ውዷ አገራችን እነዚህ የተለያዩ 

ማንነቶች ለዘመናት ተከባብረው በአንድነት የመሰረቷት የብሔር ብሔረሰቦች ሙዚየም ናት የሚለውን ከማስተማር ውጭ፡፡  

ሦስተኛው ደግሞ የበላይነትን የያዘውና በህዝቦችም ተቀባይነትን አግኝቶ እየተሰራበት ያለው ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል 

ስርዓት ለአገራችን ወሳኝ ነው ብሎ አምኖ የሚሰራው ነው፡፡ ፌዴራሊዝም ላይ  ጥናቶችን ያደረጉት ዶ/ር ኃይለየሱስ 

(በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር) የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት ከጅምሩ ከተለያዩ ወገኖች ውግዘት የገጠመውና 

አገሪቱን ወደ መበታተንና እርስ በርስ ግጭት ያስገባታል ተብሎ ይፈራ እንደነበር ይናገራሉ፡፡ ስርዓቱ መተግበር ከጀመረበት 

ጊዜ ጀምሮ ያሉት 24 ዓመታት ሲታዩ ግን ከመበታተን ስጋት ነጻ የሆነች፣ የውስጥ ሰላሟ የተረጋገጠና ለቀጠናው ሰላም 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ የምታደርግ፣ የፈጣን ልማት (የኢኮኖሚ እድገት) ባለቤት እና አገሪቱ በቅርብ ጊዜ ታሪኳ ያልነበራትን 

ብዙ መልካም መገለጫዎች ለዓለም ማስተዋወቅ የቻለች ሁናለች፡፡ ስለዚህ የፌዴራል ስርዓት መከተሏን ይተቹ የነበሩ 

ወገኖችን ሳይቀር ትክክለኛ አማራጭ መያዟን እንዲናገሩ ማድረግ ያስቻለ መሆኑን መረጃ እየጠቀሱ ይናገራሉ፡፡ 

ከላይ ለመዳሰስ እንደሞከርነው ይህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ የሆነ ተቃውሞ ያለ ቢሆንም ስርዓቱ መተግበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ 

የተገኙት ሁለንተናዊ ለውጦች ግን የስርዓቱን ትክክለኛነት ይመሰክራሉ፡፡ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት በመከተላችን 

ከመበታተን ስጋት ሙሉ በሙሉ ነጻ የሆነች አገር መመስረት ተችሏል፡፡ ይህ ማለት ለመበታተን መሰረታዊ ምክንያት 

የሚባሉት የእኩልነት፣ የነጻነትና የፍትሀዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ እንደተፈቱና እነዚህንም በሂደት እያሳደጉ 

የህዝቡን የማንነት ጥያቄ መፍታ የሚቻልበት መሰረት ተጥሏል ማለት ነው፡፡ አንድ ህዝብ ከሌላው ለመገንጠል ምክንያት 

የሚሆነው እነዚህ ጭቆናዎች ሲደራረቡበት ነው፡፡ እዚህ ላይ ሊነሳ የሚችለው ጥያቄ ታዲያ እነዚህ ለዘመናት ሲጨቆኑ 

የኖሩ ኢትዮጵያውያን በዚያ ዘመን የመገንጠል (የመበታተን) እንቅስቃሴ ያላደረጉት ለምንድን ነው? የሚለው ነው፡፡ በዘመኑ 

የኢትዮጵያ ህዝብ መሪዎች በተከተሉት ስርዓት ምክንያት ጭቆናው ቢኖርበትም ጭቆናውን ለመገንጠል ምክንያት አድርጎ 

አልተጠቀመውም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በየክፍለ ሀገሩ እየተደራጀ ስርዓቱን በመቃወም ይታወቃል፡፡ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን 

ስርዓት የተቃወሙት የባሌ ገበሬዎች፣ የጎጃም ገበሬዎች፣ የትግራይ ገበሬዎች የተደራጀ የተቃውሞ እንቅስቃሴ፣…. ስርዓቱን 

በማፍረስ መላውን ህዝብ በእኩልነት የሚጠቅም ስርዓት ለማምጣት ታገሉ እንጂ ለመገንጠል አንዳቸውም ፍላጎቱ 

አልነበራቸውም፡፡ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ስርዓቱና ስርዓቱን የሚያራምዱት አካላት እንጂ ሌላው ተጨቋኙ 

ህዝብ ባለመሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ ስርዓቱን ታግሎ በመጣል ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት የሚበጀውን ስርዓት መትከል ዋና 

ዓላማቸው ነበር፡፡ ኢትዮጵያዊነት ለዘመናት በተገነባ የፍቅር፣ የመተባበርና የመደጋገፍ ፅኑ መሰረት ላይ የቆመ እንጂ እንደ 

እንቧይ ካብ በቀላሉ የሚናድና የሚፈርስ የነቶሎ ቶሎ ቤት አይደለም፡፡  

እነዚህ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት በአገሪቱ ላይ በመተግበሩ የመበታተን አደጋ ተጋርጦባታል እያሉ ይጮሁ የነበሩ 

አካላት በዋናነት ህዝቦቿ ያላትን ጽኑ የመተባበርና ለዘመናት የተገነባ የአንድነት ገመድ ባለማወቅ፣ አንድም እንድትበታተን 

ካላቸው የጠላትነት ፍላጎት እና ያለፉት ስርዓት ናፋቂዎች የእነሱን ስርዓት ትክክለኛነት አዲሱ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል 

ስርዓት ይፈጥረዋል ብለው ባሰቡት ስጋት ላይ ለማሳየት የተፍጨረጨሩበት ሁኔታ የፈጠረው ነው፡፡ 

እውነታው ግን የሀገራችን ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መተግበር የኢትዮጵያን አንድነት ከመቸውም ዘመን በተሻለ 

ያጠናከረ መሆኑ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነት ወደውት የሚቀበሉትና አምነውት የሚኖሩበት እንጂ በግዴታ ተጠፍረውና 

ተጨፍልቀው የሚታጎሩበት አፋኝ መሳሪያ እንዳይሆን አድርጎታል፡፡ የኢትዮጵያ አንድነት ከምንጊዜውም በላይ 

የተጠናከረበት ዘመን ነው የምንለውም ከዚህ አጠቃላይ መርህ በመነሳት ነው፡፡ ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓቱ 

ኢትዮጵያዊነትን ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች አምነውበትና ወደው እንዲቀበሉት ያደረገ፣ ጨቋኝና አፋኝ 

ስርዓትን ላለመቀበል አምነውና ተማምነው የሚበጃቸውን ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን ያረጋገጡበት፤ በገዛ 

አገራቸውና በመሬታቸው ጭሰኛ የሚያደርግን ስርዓት ገርስሰው የጣሉበትና መስዋእትነት ከፍለው የገዙት ንጹህ ወርቅ 

ነው፡፡ 

ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መተግበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ አገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ 

እድገት ባለቤት እንድትሆን አስችሏታል፡፡ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ባለቤት እንድትሆን ያደረጋት የተከተልነው ልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ የኢኮኖሚ አማራጭ መሆኑ የማይካድ ቢሆንም ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የኢኮኖሚ አማራጭ የያዛቸው 

ባህሪያት ግን ከኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ባህሪያት ጋር ተመጋጋቢና አንዱ ያለ አንዱ የማይቆሙ ናቸው፡፡ ብሔር፣ 



ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማንነት መብታቸው ማለትም በቋንቋቸው የመናገር፣ የመጻፍ፣ ቋንቋቸውን የማዳበር፣ የማስፋፋት፣ 

ባህላቸውን የማሳደግ፣ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር፣ ሀሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ፣ ሀብት የማፍራት እና ሌሎች 

ዴሞክራሲያዊ መብታቸው ባልተጠበቀበት ሁኔታ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ የኢኮኖሚ አማራጭን መተግበር አይቻልም፡፡  

እንደ አገራችን ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ዘውዳውያኑም ሆኑ ወታደራዊው መንግስት የተከተሉት የመንግስት ስርዓት 

ዲሞክራሲያዊነት ባህሪ ያልነበረው ነው፡፡ ፀረ ዴሞክራሲያዊነት ባህሪ ባላቸው ስርዓቶች ደግሞ ዴሞክራሲያዊነት 

የሚወልዳቸው ልማት፣ ፍትሀዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣….እና ሌሎች በጎ ውጤቶች ሊገኙ አይችሉም፡፡ «በለስ ወይራን፤ 

ወይራም በለስን» ልታፈራ አትችልም እንዳለ መጽሐፉ፤ የዴሞክራሲያዊነት ባህሪ የሌለው የመንግስት ስርዓት በአገራችን 

የዴሞክራሲው የበኩር ልጅ የሆነውን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ሊወልድ አይችልም፡፡ ስለዚህ የፈጣን የኢኮኖሚ እድገት 

ባለቤትነት ወላጅ አባቱ ስርዓቱ ወይም ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ያለው የመንግስት አወቃቀር መከተላችን ነው፡፡ 

ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መከተላችን አንድነታችን ከመቸውም ጊዜ በላይ የተጠናከረባትና ከመበታተን ስጋት ነጻ 

የሆነች ሀገር፣ እንዲኖረን እንዳደረገ ሁሉ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ባለቤት እንድንሆንም አስችሎናል፡፡ 

ባጠቃላይ፣ ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓቱ መተግበር ከጀመረት ጊዜ ጀምሮ ያስገኛቸው ጥቅሞችን ስንዘረዝር ብንውል 

ብዙ መጻፍ ይቻላል፡፡ ይህንን ስንል ኅብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓቱ ፍጹም ከፈተና ነጻ ነው ማለት ግን አይቻልም፡፡ 

በአገራችን ሁሉም አካባቢዎች የተመጣጠነ ልማት አለመኖር፣ የዴሞክራሲ ባህል አለመዳበር፣ ትምክህት፣ ጠባብነትና ኪራይ 

ሰብሳቢነት ዋና ዋና የስርዓቱ ተግዳሮቶች ናቸው፡፡ አገራችን በየዘርፉ እያስመዘገበች ያለችው ለውጥ ቀጣይነቱ ይረጋገጥ 

ዘንድ ችግርን (ተግዳሮትን) እየለዩ፣ የመፍትሔ አቅጣጫዎችን እያስቀመጡና እየተገበሩ መጓዝ ግዴታ ነው፡፡ ምስጋና ይህንን 

ስርዓት ላቆሙልን ጀግኖች ይሁንና በትንሽ ለውጥ የሚኮፈስ አመራር እንዳይኖረን አድርገዋል፡፡ ተግዳሮትን መለየት በትንሽ 

ለውጥ አለመርካት ነው፡፡ የዛሬን ፈተና ለይቶ ማወቅ «ልጅ ያቦካው ለእራት አይበቃም» እንደሚባለው ሳይሆን ዛሬ ላይ ቆሞ 

ነገ ለሚመጣው ትውልድም መፍትሔ መፈለግ ነው፡፡ ስለዚህ መንግስታችን ሁሌም ተግዳሮቶቹን ይለያል፡፡ ለተግዳሮቶችም 

መፍትሔ ያበጃል፡፡ በተግዳሮቶቹና መፍትሔዎቹ ላይ በቀጣይ እንገናኛለን፡፡   


