
 

የፋዳራሉዝም ትሩፊት 
አወቀ  - ከሣሪስ  

 

 

የዘንዴሮውን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን በዓሌ ሇማክበር እዴለን ባገኘችው 

መዱናችን በዚህ ሰሞን የነበረው ትዕይንት መቼውንም ቢሆን ከህሉና የሚጠፊ 

አይዯሇም፡፡ 

 

ከሁለም የአገሪቱ አካባቢዎች በዓለን ሇመታዯም ወዯ ከተማዋ የከተሙት ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን በባህሊዊ አሌባሣት አምረውና ዯምቀው በጋሇ ስሜት ያሳዩት 

የነበረው ባህሊዊ ጭፇራ ሀሴትን ይፇጥራሌ፤ መንፇስንም ያዴሳሌ፡፡ ከገፅታቸው 

የሚነበበው ፀዲሌም የኢትዮጵያን ህብሮች፣ ብሄራዊነትን ያንፀባርቃሌ፡፡ ሀገሪቱ 

የፋዳራሌ ሥርዓት የመምረጧን ተገቢነትንም እንዱሁ ያረጋግጣሌ፡፡   

 

ቀዯም ሲሌ በነበሩት አፊኝ ሥርዓቶች በኃይሌ ተጨቁነው የኖሩት የአገሬ ሌጆች 

እርስ በእርስ ሲተቃቀፈና አንደ የላሊውን ወግና ባህሌ ሲያከብር ማየት በእርግጥም 

ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦቿ ተቻችሇው የሚኖሩባት ሀገር ሇመሆኗ ከዚህ በሊይ ምን 

ማረጋገጫ ማምጣት ይቻሌ ይሆን?  

 

መንግሥት የፋዳራሉዝም ሥርዓትን ገቢራዊ ማዴረግ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 

ብሄር ብሄረሰቦች በመሌካም ስሜት ሇሀገራዊ አንዴነትና ዕዴገት ቁርኝታቸውን 

አሳይተዋሌ፡፡ 

 

በዓሇም ሊይ የፋዳራሉዝም ሥርዓትን ከሚከተለ ሀገሮች መካከሌ ኢትዮጵያን 

የሚሇያት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እስከ መገንጠሌ መብት እንዲሊቸው በህገ 

መንግስቱ ውስጥ በመካተቱና ይህም የህዝቦችን የመተማመን መንፇስ ማጠናከሩ 

ነው፡፡ 



 

በሀገራችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጎሇበተ የመጣው የፋዳራሉዝም ሥርዓት ሕዝቦች 

በጠንካራ ትስስር የፀና አንዴነትን ሇመመስረት ስሇመቻሊቸው ሇዓሇም ሕዝብ 

ያረጋገጡበት ነበር ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡  

 

እንዯሚታወቀው ኢትዮጵያ በርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአንዴነት 

በመከባበርና በመቻቻሌ የሚኖሩባት አገር ናት፡፡ እነዚህ ሕዝቦች ማንነታቸውን 

የሚያንፀባርቁበት የየራሳቸው ቋንቋ፣ ባህሌ፣ ታሪክና እምነት አሊቸው፡፡  

 

ይሁንና ያሇፈት ጨቋኝ ሥርዓቶች እየተፇራረቁ ባዯረሱባቸው ግፌና በዯሌ 

መብቶቻቸው ሳይከበሩሊቸው ቆይተዋሌ፡፡ ሆኖም በእነዚህ ጨቋኝ ሥርዓቶች ሊይ 

ባካሄደት እሌህ አስጨራሽና መራራ ህዝባዊ ትግሌ መብቶቻቸውንና ነፃነታቸውን 

ሇማስከበር ችሇዋሌ፡፡ 

 

በዚህም ሇመብታቸውና ሇህሌውናቸው ዋስትና የሆነውን ህገ መንግስት በማፅዯቅ 

በዳሞክራሲያዊ አንዴነት ሊይ የተመሰረተ የፋዳራሌ ሥርዓትን አዯራጅተው 

ከውጤቱም መቋዯስ ከጀመሩ ሰነባብተዋሌ፡፡ 

 

የዜጎች ዋስትና የሆነው ህገ መንግስታችን ዳሞክራሲያዊ አንዴነትንና ብዙሃነትን 

በመቀበሌ ብልም መርሁ አዴርጎ በመያዝ የሕዝቦችን የቋንቋ፣ የባህሌ፣ የእምነት፣ 

የፆታ፣ የጋራ የሀብት ተጠቃሚነትንና እኩሌነትን አረጋግጧሌ፡፡ 

 

በዚህም ከዚህ ቀዯም እንዯ ባይተዋር ይታዩ የነበሩት የሀገራችን ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዛሬ ... ዛሬ የራሳቸውን ዕዴሌ በራሳቸው የመወሰን፣ ራሳቸውን 

የማስተዲዯር፣ ባህሊቸውን የማሳዯግ፣ በቋንቋቸው የመማርና የመስራት፣ በማንነታቸው 

ሳይሸማቀቁ የሌማት ዕዴለ ተጠቃሚ በመሆን ሊይ ናቸው፡፡ 

 



በሕዝቦች መሌካም መፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተውና የጋራ ተጠቃሚነትን 

ያረጋገጠው ይህ የፋዳራሌ ሥርዓት ሀገራችን በዓሇም ዘንዴ የምትታወቅበትን 

የረሃብና የጦርነት  

 

መዝገብ በመገሌበጥ በምትኩ ዘሊቂ ሌማትን በማምጣትና ሠሊምን በማስፇን አዱስ 

ታሪክ መጻፌ ተጀምሯሌ፡፡  

 

ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ የሀገራችን  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አንዴነትና 

ትብብር ትርጉም ባሇው መሌኩ ከመቼውም ጊዜ በሊይ በበሇጠ እየተጠናከረ 

መጥቷሌ፡፡  

 

ይህንኑ መነሻም ይዘው ከሰሞኑ የሀገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

የማንነታቸውና የህሌውናቸው መገሇጫ የሆነውን ህገ መንግሥት በጋራ ያፀዯቁበትን 

ህዲር 29 ቀንን ሇአምስተኛ ጊዜ በታሊቅ ዴምቀት አክብረዋሌ፡፡ 

 

እሇቱ የሀገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ህገ መንግስቱ ባጎናፀፊቸው መብት 

በመጠቀም በሕዝቦቿ እኩሌነትና ፌሊጎት ሊይ የተመሰረተች አዱሲቱን ኢትዮጵያ 

ሇመገንባት የገቡትን ቃሌ ኪዲን ዲግም ያዯሱበት ቀን ነው፡፡ 

 

ከሁለም በሊይ ዯግሞ እሇቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሇመቀራረብ 

የሚተዋወቁበትና በጎ ሌምድቻቸውን የሚጋሩበት እንዱሁም ሇሀገራቸው ሠሊም፣ 

ሌማትና ዳሞክራሲ ማበብ ቁርጠኝነታቸውን በዴጋሚ ያረጋገጡበት ሆኖ አሌፎሌ፡፡ 

 

የበርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ የሕዝቦቿን 

እኩሌነት ማስተናገዴ ተስኗት ረዥም ዓመታት አሳሌፊ ቆይታሇች፡፡  

 

ሊሇፈት ዓመታት በኃይሌ ሊይ የተመሰረተ አንዴነት ሲሰበክባትና ሲወዯስባት 

በኖረችው ኢትዮጵያ የየሥርዓቱ አፇ ቀሊጤዎች የእኩሌነት ጥያቄ የሚያነሱትን 

በብሄርተኝነትና በጠባብነት እየፇረጁ፣ እየከሰሱና እያወገዙ ሳይወደ በግዳታ 



የሕዝቦችን ለዓሊዊነት ባሌተቀበሇው ሥርዓት እንዱገዙ ተወስኖባቸው ረዥም 

ጊዜያትን አሳሌፇዋሌ፡፡  

ሕዝቦች ያሇፌትሃዊ እኩሌነት የአንዴነት መሇያን እንዱያጠሌቁም ተገዯው ኖረዋሌ፡

፡  

 

 

በዚህም ያሇፈት ገዥ መዯቦች የሕዝቦችን ባህሌ፣ ቋንቋና የሥነ ሌቦና ሌዩነቶችን 

በተገቢው መንገዴ ሇማስተገዴ ሳይቻሊቸው ቀርቶ ሀገሪቱ ሇዘመናት የቅሬታና 

የሌዩነት  

 

እንዱሁም የግጭትና ያሇመግባባት መነሻ በመሆን ዜጎች በማያባራ የእርስ በርስ 

ጦርነት ውስጥ ተማግዯው ሰሇባ እንዱሆኑ ተገዯው መቆየታቸው የቅርብ ጊዜ 

ታሪካችን ነው፡፡ 

 

ታዱያ ይህ ታሪክ ተሽሮና ሇመጀመሪያ ጊዜ የሕዝቦች ብሔራዊ ማንነት ተከብሮ 

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት በህገ 

መንግሥቱ ሲሰፌር ጥቂት የማይባለቱ ሂዯቱን በጥርጣሬ ዓይን በመመሌከትና በሀቅ 

ሊይ ባሌተመሰረተ አግባብ እንዱያው በመዯምሳሳው ሲቃወሙት ታዝበናቸዋሌ፡፡ 

 

ክፈ ክፈውን ሲተነብዩ አገሪቱ እንዯምትበታተን፣ ኢህአዳግም እዴሜ 

እንዯማይኖረው ሲዯሰኩሩ ሰምተናቸዋሌ፡፡ ጭራሹን ሇውዴቀት እንዯሚዲርገውም 

ሲያብጠሇጥለና ሲሳሇቁ ተመሌክተናቸዋሌ - ያኔ፡፡  

 

ይሁንና የታሰበው ሳይሆን፤ የተፇራው ሳይዯርስ የፋዳራሌ ሥርዓቱ የብዙሀኑን 

ዴጋፌና ይሁንታ ያገኘውን ህገ መንግሥታዊ ዋስትና በመፌጠሩ አሁን በኢትዮጵያ 

ያሇው ነባራዊ እውነታ በዘሊቂ ሰሊምና ሌማት ሊይ ተመስርቶ እየተመዘገበ ባሇው 

ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ውጤቶች በተግባር እየተረጋገጠ ሇመምጣቱ 

ከእኛ በሊይ ምስክር መቁጠር የሚያሻ ሆኖ አሌታየኝም፡፡ 

 



በዛሬዋ ኢትዮጵያ የፋዳራሉዝሙ ሥርዓት በሌዩነት ውስጥ ባሇ አንዴነት የዜጎችን 

ተጠቃሚነት ማስተናገዴ ከመቻለም ባሻገር፤ ሁለም ክሌልች እንዯየተጨባጭ 

ሁኔታቸው ዕዴገት እንዱያስመዘግቡ፣ ሇዘሇቄታዊ አካባቢያዊ ሌማትም መፌትሄ 

እንዱያበጁ ረዴቷቸዋሌ፡፡  

 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ ራሳቸውን በማስተዲዯር በሁለም መስኮች ውጤታማ 

እየሆኑ መጥተዋሌ፡፡ ዜጎች በተፇጠሩሊቸው ምቹ ሁኔታዎች ሊይ ተመስርተው 

በተሇያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች በመሰማራት ተጠቃሚ ሲሆኑም ይታያሌ፡፡   

 

 

 

ሁለም የክሌሌ አስተዲዯሮች የየአካባቢያቸውን ተጨባጭ ሁኔታዎች ባገናዘበ መሌኩ 

ኢንቨስትመንትን ከዘርፈ ጠቀሜታነት አንፃር ሇመሳብ ዴጋፌና እገዛ እየሰጡ 

ይገኛለ፡፡  

 

በሁለም ክሌልች ኢንቨስትመንት እየተስፊፊ በመምጣቱ በሀገሪቱ ተጨባጭ 

ሌማታዊ ዕዴገት ተመዝግቧሌ፡፡ በሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም የሥራ ዕዴሌ 

ተፇጥሮሊቸዋሌ፡፡ እነዚህ ሁኔታዎችም መንግሥት የመሠረተ - ሌማቶችን 

በየአቅጣጫው ሇማስፊፊት ሇወጠነው ዕቅዴ ስኬታማነት ተጨማሪ አቅምን 

ፇጥረውሇታሌ፡፡  

 

ክሌልች የራሳቸውን ጉዲይ በራሳቸው በመወሰናቸውና በጋራ ሀገራዊ ጉዲያቸውም 

ሊይ በፌቃዲቸው በተቋቋመው የፋዳራሌ መንግሥት አማካይነት፤ ዕዴገታቸውን 

የማመጣጠን ተግባር ሇመከወን የረዥም ጊዜ ዕቅዴ በማዘጋጀትና ሂዯቱንም 

በቅርበት ሇመከታተሌ የሚረዲ በጏ ጥረቶችን ጀምረዋሌ፡፡ ይህም ሇኢንቨስትመንቱ 

መስፊፊት የራሱን ዴርሻ የሚያበረክት ተግባር ይሆናሌ፡፡   

 

ከዚህ በተጨማሪም በየክሌልቹ ሰፉ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን በመፌጠር፣ መሠረተ 

ሌማትን በማስፊፊት፣ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ በማፌራት፣ ሇግሌ ንብረት ዋስትናን 



በመስጠት፣ አስተማማኝ ሰሊምና ፀጥታን በማስፇን፣ ሰፉ የገበያ ዕዴሌን በማፇሊሇግ፣ 

ፇጣንና ቀሌጣፊ የፌትህ ሥርዓትን በመዘርጋት ረገዴ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ሰፉ 

ጥረቶች በመዯረግ ሊይ መሆናቸው ሇኢንቨስትመንቱ ማዯግ ትሌቅ ዴርሻ 

ይኖረዋሌ፡፡ 

 

የፋዳራሉዝም ሥርዓቱ በየአካባቢው ሉነሱ ሇሚችለ አሇመግባባቶች ዳሞክራሲያዊ 

መፌትሄ መስጠቱና በመሊ ሀገሪቱ አስተማማኝ ሠሊም መስፇኑ በዛሬዋ ኢትዮጵያ 

በተጨባጭ እየታየ ያሇ እውነታ ነው፡፡ በመሊ ሀገሪቱ ሠሊም መገኘቱ ዯግሞ 

ሇኢንቨስትመንት መስፊፊት ጉሌህ ዴርሻ መያዙ ላሊው ሀቅ ነው፡፡ 

 

ከዚህ በተጓዲኝም የፋዳራሉዝም ሥርዓቱን ሁለም ክሌልች ተመሳሳይ በጏ ተግባር 

እንዱፇፅሙ ግሌፅና አሳታፉ አሰራር መፌጠሩም በአዎንታዊነቱ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

የኢንቨስትመንት ፌሰቱን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ ዋነኛ የሆነውን ማበረታቻና ዴጋፌ 

የመስጠቱ እገዛም ዛሬ በሁለም ክሌልች ትኩረት የተሰጠው ተግባር ሆኗሌ፡፡ 

 

ኢትዮጵያ መርጣ በተግባር ያዋሇችው የፋዳራሉዝም ሥርዓት ሀገሪቱ አሁን 

እያስመዘገበች ሊሇውና ወዯፉትም ሇሚታሰበው ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማህበራዊና 

ፖሇቲካዊ ዕዴገት የተሻሇ ላሊ አማራጭ ያሌተገኘሇት መፌትሄ ስሇመሆኑ ተጠቃሽ 

ምስክር ነው - የፋዳራሉዝም ሥርዓቱ ትሩፊት ይኸው ነውና፡፡ 

 

በአዱሱ ኢትዮጵያ ሁለም ዜጎች በመረጧቸው የኢንቨስትመንት ዘርፍች 

የመሥራት ዕዴለ የተመቻቸ ስሇመሆኑ በአገር ቤትም ሆነ በውጭ ሇሚኖሩ ሁለ 

ይህን መሌካም ዜና በዴጋሚ ማብሰር ተገቢነት ያሇው መስል ይሰማኛሌ፡፡ 

 

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አንዴነትና እኩሌነት ከዚያም እሌፌ ሲሌ 

የኢትዮጵያ ህዲሴ ከቶውን ወዯኋሊ የማይመሇስበት ዯረጃ ሊይ ሇማሸጋገር ጨቋኝ 

ሥርዓቶችን ሇማሽመዴመዴ ያሌተመሇሰው የዜጏች የህብረት ክንዴ ሳይታጠፌ 

መሇያችን ሆኖ በቆየው ዴህነት ሊይ እንዝመት፡፡ 

 



በሁለም መስኮች የሌማት ስኬታማነትን ሇማምጣት የህዝቦችን ተጠቃሚነት 

እንዯሚያረጋግጥ ተስፊ የተጣሇበትን የዕዴገትና የትራንስፍርሜሽኑን ዕቅዴ 

ሇማሳካት ዜጎች እንረባረብ፡፡  

 

ይህ ጉዲይ ጊዜ የማይሰጠው ወቅታዊ ጥሪ ነው - ሇእኔም፣  ሇአንተም፣ ሇአንቺም፣ 

ሇእናንተም፡፡ ሠሊም፡፡ 


