
ኢትዮጵያ - አፍሪካዊቷ ሞዴል  

                                                                             

(ግርማ መ.) 

እስከእንደዛሬው ሁሉ ሰሞኑንም መዲናችን (የ አፍሪካ መዲናዋ) እንግዶችን በማስተናገ ድ ስራ ላይ ተጠምዳ 

ነ ው የ ከረመችው፡ ፡  ባለአራትና አምስት ኮከብ ሆቴሎቿና በመዲናዋ የ ሚገ ኙ አለም አቀፍና አህጉር አቀፍ 

ተቋማት አዳራሾቿ ሁሉ በዚሁ ከባድ ሃላፊነ ትና ተግባር ላይ ተጠምደው ነ ው የ ሰነ በቱት፡ ፡  ይህ ፅሁፍም 

በሸራተን አዲስና በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን (ECA) አዳራሾች የ ተካሄዱትን አህጉራዊና አለምአቀፍ 

ጉባኤዎች ላይ ያተኩራል፡ ፡  ፍሰቱም እንደየ ቅደም ተከተላቸው በሸራተን አዲስ የ ሁለት ቀናት ጉባኤ ጀምሮ 

ሶስት ቀናትን  ወደፈጀው የ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽኑ ጉባኤ ያመራል፡ ፡  

የ ካቲት 16 እና 17/2005 ዓ.ም  “Assiciation of Senates Shoora and 

Equivalent Councils in Africa and the Arab World: meeting on 

Peace and Conflict Resolution (ESSECAA)” በሚል አጠቃላይ ርዕስ የ ተዘጋጀ፣  

3ኛው የ አፍሪካ አገ ራትና የ አረቡ ዓለም አቻ የ ጋራ ምክር ቤት የ ሆነ ው የ ማህበሩ አባል አገ ራት ልዑካን 

በጋራ የ ታደሙበት ታላቅ ጉባኤ ተካሂዷል፡ ፡  የ ጉባኤው አቢይ ትኩረትና የ መወያያ ርዕስ ሰላምና መረጋጋት 

(peace and security) በቀጠናው /በሁለቱ አህጉራት ውስጥ) ማስፈን ሲሆን ይህንን መሰረታዊ 

ጉዳይም በተለያዩ የ የ አባል አገ ራቱ ተወካዮች ባቀረቡት ጥናትና ምርምሮች የ ተደገ ፈ ሲሆን በየ ጥናቶች 

በቀረቡት የ የ አገ ራቱ መልካም ተሞክሮዎች፣  ያጋጠሙ ችግሮችና የ ወደፊት ስጋቶች በስፋትና በጥልቀት የ ቀረቡ 

ቀርበዋል፡ ፡   በጥናቶቹ ላይ በመመስረትም በጉባኤተኞቹ ሰፊ ክርክሮችና ውይይቶች የ ተካሄዱ ሲሆን 

ከየ አገ ሮቻቸው ወቅታዊ ሁኔታዎች በመነ ሳትም የ መፍትሄ ሃሳቦችም ተሰንዝረዋል፡ ፡  

ይህ በተከበሩ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን የ ኢፌዴሪ የ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የ እንኳን ደህና መጣችሁ 

የ መክፈቻን ንግግር የ ተጀመረውና በሰላምና ፀጥታ ላይ የ ሚመክረው ጉባኤ በመጀመሪያ ያስተናገ ደው ውይይት 

በዶ/ር ሙሉጌታ  ገ ብረህይወት በቀረበውና የ ግጭቶች  መንስኤ፣  ሂደቶቻቸውና የ አፈታት ዘዴዎቻቸው ላይ 

ትኩረት ባደረገ ው ጥናት “Towards a Common Goal: Collaborative Ways of 

Managing Conflict in Africa” ነ ው፡ ፡  በባለብዙ ብሄረሰብ ብሄረሰቦች አገ ራት በተለይም 

ግጭት በአፍሪካ ያለውን ስፋትና ጥልቀት እንዲሁም  የ ኢትዮጵያ ልምድና መልካም ተሞክሮ ላይ - - - 

ያጋጠሟትን ፈተናዎችና ችግሮቹን ለመፍታት የ ተጠቀመችውን የ ግጭት አፈታት ዘዴ ሌሎች አገ ራት ቢከተሉት 

ጥሩ መሆኑን ጠቁመው በበቂ ጥናትና ፍተሻ ላይ ተመስርተው ያቀረቡ ሲሆን ጉባኤተኞቹም የ ኢትዮጵያን ምርጥ 

ተሞክሮ በምሳሌነ ት መውሰድ እንደሚገ ባ በመስማማት በጥናቱ ላይ ያደረጉትን ውይይት አጠናቀዋል፡ ፡  



 በመቀጠል የ ቀረበው በየ መን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረውና ዶ/ር አህመድ አልአሸባሂ (የ ቀድሞው የ የ መን 

የ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር) ባቀረቡት ጥናት “The Course of Political Settlement in 

Yemen: A Model for Resolving International Disputes.” ሲሆን በጥናቱ 

በ1960ዎቹ የ ጀመረውን የ የ መን ፖለቲካዊ ቀውስ ታሪካዊ መነ ሻ፣  ሂደቱና ያስከተለው ያልተጠበቀ ውጤትና 

ደም አፍሳሽ ግጭት (አጥኝው War ነ ው ያሉት) እንዲሁም ቀንደኛ የ ቀውሱ ዋና ዋና ተዋንያን 

(actors) - አልቃይዳና መሰሎቹ - እንዲሁም አሁን በየ መን ስላለው ሁኔታ - - - ሲሆን ለውይይት 

የ ሚሆኑ ነ ጥቦችን በማንሳትና ሌሎች አገ ሮች ይህን አይነ ቱ ቀውስ እንዳያጋጥማቸው ምን ማድረግ 

እንዳለባቸው ጠቁሞ የ ተጠናቀቀ ሲሆን ጉባኤተኞቹም በጉዳዩ ላይ በስፋት ከተወያዩ በኋላ በቀጠናዎቻቸው 

ሰላምና መረጋጋት ይሰፍን ዘንድ ሁሉም አባል አገ ራት በጋራ መስራት እንዳለባቸው መግባባት ላይ 

ደርሰዋል፡ ፡  

ከነ ዚህ በተጨማሪ በርካታ ጥናቶች የ ቀረቡ ሲሆን የ ሁሉም ትኩረት ቀጠናዎቹን ከግጭት ነ ፃ  ማድረግ፣  

ሰላምና ፀጥታን በቀጠናው ማስፈን፣  የ ጋራ ሰላምን በጋራ ማስከበርና የ መሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ 

ሲሆን ለዚህም የ ኢትዮጵያን (ከ80 በላይ ብሄር ብሄረሴቦች ያሉዋት ነ ገ ር ግን ሴላማዊና የ ፍቅር አገ ር፣  

ጉባኤተኞቹ እንዳሉት) ተሞክሮ ምርጥ የ አፍሪካ ተሞክሮ (best African model) አድርጎ  መውሰድ 

ተገ ቢ መሆኑን ተስማምተው ርዕሰ ጉዳዩ  ተጠናቅቋል፡ ፡  

ሌላው ከፍተኛ ስሜትን የ ፈጠረውና አባላቱን በስፋት ያወያየ ው ጥናት በአዲስ አበባ ዩኒ ቨርሲቲ የ ማህበራዊ 

ስነ ልቦና ምሁር ፕሮፌሰር ሃብታሙ ወንድሙ የ ቀረበው  ጥናት ሲሆን ጥናቱ ኢትዮጵያ በተለይ ከ1983 

ዓ.ም በኋላና በይበልጥ ፌዴራሊዝምን ስርዓተ-መንግስቷ ካደረገ ች፣  ህገ መንግስቷን ካፀደቀችና ተግባራዊ 

ካደረገ ች በኋላ በርካታ መሰረታዊ ለውጦች መምጣታቸውን ይተነ ትናል፡ ፡  በተለይም በአፍ መፍቻ ቋንቋ 

ከመማር አንፃ ር፣  ከስርዓተ ጾታ እኩልነ ት አንፃ ር፣  ብዝሃነ ትን ከማስናገ ድ አንፃ ር እና በሌሎች በርካታ 

ጉዳዮች ትዮጵያ ያዝመዘገ በችው ውጤትና ያሳየ ችውን እመርታ በጥልቀትና በመረጃ በተደገ ፈ ትንታኔ አቅርበው 

ታዳሚዎቹን ሁሉ አስደምመዋል፡ ፡   

በመጨረሻም የ ሁለቱ አህጉራት የ ጋራ የ አቻ ምክር ቤት በቀጠናዎቹ ሰላምና ፀጥታን የ በለጠ ለማስፈንና 

የ ዚሁ ተቁዋም አጋዥ የ ሚሆነ ው ተቋም    (FAPPS)ን ለማቋቋም የ ሚያስችሉ መነ ሻ ሀሳቦች ቀርበው ሰፊ 

ውይይት ከተደረገ ባቸው በኋላ በተሰጡት አስተያየ ቶች መሰረት ተሻሽለውና ዳብረው እንዲቀርቡ ተወስኖ 

ጉባኤው ተጠናቋል፡ ፡  

ከ18-20/2005 ዓ.ም በ ECA አዳራሽ በ”Federalism for Peace, Democracy and 

Development: Experience Exchange on Federalism and 

Decentralization in the East of Africa” በሚል አጠቃላይ ርዕስ ስር ወደተካሄደው 

የ ሶስት ቀናት 10 አባላት ያሉት የ ምስራቅ አፍሪካ አገ ራት የ ጋራ ጉባኤ ስንመጣ የ ምናገ ኘው እውነ ታ 



በሸራተን ከተካሄደው የ አፍሪካ አገ ራትና የ አረቡ አለም የ ጋራ ስብስባ ላይ እንደተመለከትነ ው ዓይነ ት - 

ለጋራ ጉዳይ በጋራ መምከርና የ ጋራ አቋም መያዝ - ውይይትን ነ ው፡ ፡  ልዩነ ታቸው (የ ሚያስተሳስራቸው 

የ ጋራ ክር እንዳለ ሆኖ) ርዕሰ ጉዳያቸው ነ ው 

በ ECA አዳራሽ የ ተካሄደውና በፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ምስረታ (State formation) 

ላይ አቢይ ትኩረቱን ያደረገ ው  ጉባኤ አምስት (Concepts and Principles of 

Federalism, Development in Social Services, Ethnicity and 

Pluralism, Fiscal Federalism እና    Constitutional Models and 

Systems of Governance) ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሲሆን በእያንዳንዳቸው ላይ ጥልቅ 

ጥናቶችና የ ምርምር ወጤቶች በአለም አቀፍ ምሁራን ቀርበዋል፡ ፡  በቀረቡት ጥናቶችም ከፅ ንሰ ሃሳብ ትንታኔ 

እስከ ተግባራዊ ሁኔታዎች ድረስ ያሉት ነ ጥቦች በሚገ ባ የ ተፈተሹ ሲሆን በጥናቱ የ ቀረቡት መሰረተ ሀሳቦች 

ከወቅቱ አለምአቀፍ በተለይም ከአፍሪካ ተጨባጭ ሁኔታ ጋረ እየ ተገ ናዘቡ ጠንካራና ደካማ ጎ ናቸውም  

በሚገ ባ ተመርምሯል፡ ፡  

በምሁራኑ እንደቀረቡት ጥናቶችም ሆነ  - የ ልዑካን ቡድን አባላትና አጠቃላይ ጉባኤተኞቹ  ድምዳሜ 

ፌደራሊዝምና የ ፌደራል ስርዓት ለአንድ  አገ ር ህዝቦች እኩልነ ት፣  መብት መከበር፣  ፍትሃዊ የ ሃብት 

ክፍፍል መኖር፣  ህዝቡን በተለይም ባለፉት አስከፊ ስርዓቶች ምክንያት መብታቸው ተገ ፎና ማንነ ታቸው 

ተረስቶ የ ነ በሩትን ማለትም እያንዳንዱን ብሄር ብሄረሰብ የ ዜግነ ትና የ ማንነ ት መብቱ ተከብሮለት የ ስልጣን 

ባለቤት ለማድረግ ማስቻሉ ባጠቃላይ አገ ርን መልሶ ከመገ ንባት አንፃ ር ያለው ማህበራዊ፣  ፖለቲካዊና 

አኮኖሚያዊ   ሚና ፌዴራሊዝምን ፍፁም ተመራጭ ያደርገ ዋል፡ ፡  በተለይም በምድረ አፍሪካ የ አንድ ብሄር 

የ በላይነ ትና አምባገ ነ ናዊ ስርዓትን ከማስወገ ድና ብዝሃነ ትን ከማስተናገ ድ አንፃ ር፡ ፡  

ፌዴራሊዝምን “ሀ“ ብላ የ ጀመረችውና ለአለም ያስተዋወቀችው አሜሪካም ሆነ ች ከ60 ዓመታት በኋላ 

የ ተከተለቻት ስዊዘርላንድ ለዛሬው ብልፅግናቸው መሰረት የ ሆናቸው የ ተከተሉት የ ፌዴራል ስርዓት  መሆኑ፣  

በአሁኑ ሰዓት ከአለም አገ ራት መካከል ግማሽ ያህሉ የ ፌደራል ስርዓት አራማጆች መሆናቸውና የ መሳሰሉት 

መሰረታዊ ጉዳዮች ፌዴራሊዝምን ተመራጭ የ መንግስት አወቃቀር ስርዓት ያደረገ ው/የ ሚያደርገ ው መሆኑና 

አገ ሮች በተለይም የ በርካታ ብሄር፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦች ምድር የ ሆኑ አገ ራት ያላቸውና እድልና የ ተሻለው 

ብቸኛ አማራጭ የ ፌደራል ስርዓት አወቃቀር መሆኑ በደማቁ የ ተሰመረበት ሲሆን ለዚህም አፍሪካዊቷ ኢትዮጵያ 

በልዩ ሞዴልነ ትና በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ያስመዘገ በች መሆኗ በአጠቃላይ የ ጉባኤው አባላትና 

ጥናት አቅራቢዎቹ ዘንድ ሙሉ ተቀባይነ ትን አግኝቷል፡ ፡   

ከህገ መንግስት አንፃ ርም በርካታ ጥናቶች የ ቀረቡና ውይይት የ ተካሄደባቸው  ሲሆን የ አንድ አገ ር 

ህገ መንግስት በተለይም ከብሄር፣  ብሄሰቦችና ህዝቦች ውበት አንፃ ር ሲረቀቅ ልዩ ትኩረትና ጥንቃቄን 

ስለሚፈልግ ከወዲሁ ሊታሰብበትና አጠቃላይ ህዝቡን ሙሉ ለሙሉ ባሳተፈ መልኩ መከናወን እንዳለበት 



ያለምንም ተቃውሞ የ የ ሀገ ራቱ የ ልኡካን ቡድኖች ስምምነ ት ላይ ደርሰዋል፡ ፡  ለዚህ መሰረተ ሀሳብ 

ማጠናከሪያ ይሆን ዘንድ የ ሌሎች አገ ራት ህገ መንግስቶች በማስተያየ ት ተመርጠው የ ተመረመሩ ሲሆን 

የ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከፈረንሳይ፣  ጀርመንና መሰል ሀገ ራት ህገ መንግስቶች በተሻለ ደረጃ የ ብሄር፣  

ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ሁለንተናዊ መብት ምንም ሳይሸራረፍ፣  ያካተተ ሆኖ መገ ኘቱ ከፍተኛ አድናቆትን 

አትርፎለታል፡ ፡  በጥሩ ምሳሌነ ቱና አርአያነ ቱ በተለይም ከአፍሪካ አገ ራት ጋር በንፅ ፅ ር ሲታይ፣  

የ መጀመሪያው ዘርፍ ላይ ሊቀመጥ ችሏል፡ ፡  

በተለይ አለም አቀፉ የ ፌዴራሊዝም ምሁር ፕሮፌሰር ቶማስ ፍሌይነ ር ባቀረቡት ጥልቅ ጥናት (Concepts 

and Principles of Federalism: Application, Prospects and 

Challenges) እና መሳጭ አቀራረብ መሰረት ኢትዮጵያ የ ምተከተለው የ ፌዴራሊዝም ስርዓትም ሆነ  

ህገ መንግስት ከራሱዋም አልፎ ለሌሎች አገ ሮች ምርጥ ምሳሌ ሊሆን የ ሚገ ባውና የ ክፍለ ዘመናችን ተጠቃሽ 

ስኬት ነ ው፡ ፡   

በአጠቃላይ በሁሉቱም ጉባኤዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቷቸው ውይይት የ ተካሄደባቸው አጀንዳዎች ግጭቶችን 

በማስወገ ድ፣  በአካባቢው (በተለይም በአፍሪካና በዓረቡ ዓለም) ሰላምና ፀጥታን ስለማስፈን፣  በጋራ አብሮ 

ስለመስራት፣  የ ሽብር ኃይሎችን በጋራ ስለመከላከል እና ሌሎች መሰል ጉዳዮች ላይ ሲሆን. . . በECAው 

ጉባኤ  በኩል በመልካም አስተዳደር፣  የ ፌዴራላዊ ስርዓተ-መንግስት አስፈላጊነ ት፣  ብዝሃነ ትን 

ስለማስተናገ ድ፣  የ ብሄር፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ያልተገ ደበ መብት ስለማክበርና ማስከበር፣  ፍትሃዊነ ትና 

ሰብአዊ መብት . . . ከሁሉም በላይ ብዝሃነ ትን መሰረት ያደረገ  ህገ መንግስት የ ግድ መኖር ያለበት 

ስለመሆኑና ይህም በህዝቦች የ ጋራ ተሳትፎ የ ፀደቀ መሆን ያለበት ስለመሆን በስፋትና በጥልቀት ውይይት 

የ ተካሄደበት ሲሆን በእነ ዚህ መሰረታዊ ነ ጥቦች ላይ ሁሉ ኢትዮጵያ በቀዳሚ ምሳሌነ ት መነ ሳቷና በአርያነ ት 

መጠቀሷ እንዳለ ሆኖ አባል አገ ራት፣  ያለምንም ልዩነ ት፣  ልምዷን ለመካፈል በመስማማት ጉባኤያቸውን 

ማጠናቀቃቸው ነ ው፡ ፡     

 

 

 

 

 


