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የ«ዲይኖሰር ወሬ» አራጋቢዎች ገመና 
 
ማቲዎስ ረጋሳ  
 
ገና ሁሇት አሥርተ ዓመታት እንኳን ያሌሞሊውን የሀገራችንን ፋዳራሉዝም 

አስመሌክቶ ሰሞኑን በአንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች እውነታውን የማያሳዩና በጭፌን 

ጥሊቻ ሊይ የተመሠረቱ አስተያየቶች ሲሰጡ ሰንብተዋሌ። 

 

የአስተያየቶቹ ዋነኛ ተዋናዮች በ2002ቱ አገራዊ ምርጫ ከፓርሊማ በሕዝብ ዴምፅ 

የተባረሩና የከሰረ ሃሳብ ይዘው በአንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች ውስጥ የተወሸቁ የተቃዋሚ 

ፓርቲ አመራሮች እንዱሁም የጋዜጠኝነትን የውሸት ሇምዴ ሇብሰው በጭፌን 

የተቃዋሚነት ስሜት የሚንቀሳቀሱ «ፀሏፌት ተብዬዎች» ናቸው። 

 

የተቃውሞ ሃሳብን ምንጊዜም ቢሆን ከቀና አስተሳሰብ ባሌመነጨ አሉያም አለ 

የሚሎቸውን ህፀፆችን  እንኳን አስተማሪ በሆነ መንገዴ ሇማስገንዘብ የማይጥሩት 

እነዚህ አንዲንዴ የግሌ ጋዜጦች ሀገሪቱን ከብጥብጥና ከሁከት የታዯመውን 

ፋዳራሊዊ ሥርዓቱን ጥሊሸት ሇመቀባት ያዯረጉት ርብርብ የዚህ ፅሁፌ አቅራቢን 

እጅጉን አስዯንቆታሌ፡፡ 

 

በመሆኑም ጋዜጦቹ በርዕሰ-አንቀፆቻቸው፣ በፉትና በውስጥ ገፆቻቸው ፋዳራሉዝምን 

አስመሌክተው ያነሷቸውን ጨሇምተኛ ሀሳቦች የተሳሳተ አቅጣጫን ሇአንባቢዎቼ 

ግንዛቤ ይረዲ ዘንዴ እንዯሚከተሇው ሇማብራራት እሞክራሇሁ። 

 

ይህ ፅሁፌ እነዚህ አንዲንዴ የግሌ ጋዜጦቹና በውስጣቸው የተሸሸጉት የተቃዋሚ ጎራ 

አመራሮች ሥርዓቱንና መንግሥትን በማይሇይ መሌኩ ያነሱትን የ«ዲይኖሰር 

አስተሳሰብ» ሇአንባቢዎቼ በመጠኑም ቢሆን ያሳያሌ የሚሌ እምነት አሇኝ። 
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በቅዴሚያ የምቃኘው «ፋዳራሉዝም ይኼ ከሆነማ» በሚሌ ርዕስ በአንዴ የግሌ 

ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ሰሞኑን ሥርዓቱን በዯፇናው በማጥሊሊት የፃፈበትን አካሄዴ 

ነው። 

 

ዋና አዘጋጁ «የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠሌ የሚሌ አንቀጽ 

አፅዴቀን የመሠረትነው ፋዳራሉዝም ምን ያህሌ ከማዕከሊዊ መንግሥት ነፃ ነው?» 

በማሇት እርሳቸው ተዋናይ ከነበሩበት የዯርግ አኃዲዊ አገዛዝ ጋር አመሳስሇው 

ሕዝብን ሇማዯናገር ሲሞክሩ ይስተዋሊሌ። 

 

እውነታው ግን በሕዝቦች ፅኑ ፌሊጎት በሀገራችን እውን የሆነው ፋዳራሊዊ ሥርዓት 

ያሌተማከሇ አስተዲዯርን የሚፇቅዴና ክሌሊዊ መስተዲዴሮችም ራሳቸውን በራሳቸው 

የማስተዲዯር፣ የሚበጃቸውን የመሾምና የመሻር ሙለ ህገ - መንግሥታዊ መብት 

ያጎናፀፇ ነው። 

 

የፋዳራለ ሥርዓት ገና ሲጠነሰስ በዯርግ ውዴቀት መባቻ መሆኑ ነው፡፡ 17 ያህሌ 

የሚዯርሱ የታጠቁ ኃይልችን በጠረጴዛ ዙሪያ አስቀምጦ ያወያየና በዚህም ወቅት 

ሀገራችን የመበታተን አዯጋ ያጋጥማታሌ ተብል የተሰጋውን ሟርት ያስቀረ ነው። 

 

ምንም እንኳን እኚሁ « ጋዜጠኛ» «ፋዳራሉዝም ሇምን በመሌክዓ ምዴር 

አይሆንም?» የሚሌ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን የከሰረ ፖሇቲካ ሇማራገብ ቢሞክሩም 

እውነታው ግን የኢትዮጵያን የፋዳራሊዊ ሥርዓት ሇመመስረት አነሳሽ ምክንያት 

የሆነው በሕዝቦች ሊይ ሇዘመናት ተጭኖ የኖረው ብሔራዊ ጭቆና እንጂ «በዋና 

አዘጋጁ » እንዯተገሇፀው ሀገራችን የመሌክዓ ምዴር ችግር ኖሮባት አይዯሇም። 

 

መቼም መቃወም ከተባሇ ማንኛውንም ነገር መቃወም ይቻሌ ይሆናሌ። ነገር ግን 

ተቃውሞው ቢያንስ…ቢያንስ እውነታ ሊይ የተመሠረተና ላልችም ሉማሩበት 

የሚችለበት ቢሆን በጄ። እናም ሕዝቦች ባሊነሷቸው ጥያቄዎች «ፋዳራሉዝማችን 

ሇምን በመሌክዓ ምዴር አይሆንም?» በማሇት «በታማኝነት» ያሰማሯቸውን 
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ግሇሰቦች ፌሊጎት ሇማሟሊት ባሌሆነ ሥነ አመክንዮ ሊይ ተመስርቶ ሃሳቡን 

ሇማስተጋባት ዯፊ - ቀና ማሇት ተገቢ አይመስሇኝም ። 

 

በመጀመሪያ ዯረጃ ፋዳራሊዊ ስርአቱ የአገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ባሇፈት ሥርዓቶች ተጭነውባቸው የነበሩትን ብሔራዊ ጭቆናዎች እንዱሁም ፀረ - 

ዳሞክራሲያዊ አገዛዝ ሥርዓቶቹን ገርስሰው ሇመጣሌ ያዯረጓቸው የዘመናት 

ትግልች  ውጤት መሆኑን ፀሃፉው ሉገነዘቡት ያስፇሌጋሌ። 

 

በዚህም የዏፄውን ፉውዲሊዊ ሥርዓት ሇመጣሌ ጥረት አዴርገው ቢሳካሊቸውም 

የትግሊቸው ተጠቃሚ ሳይሆኑ ቀርተው በጥቂት ወታዯራዊ ጁንታ ዴሊቸውን 

ተነጥቀው ነበር ፡፡ ይሁንና በወታዯራዊ ጁንታ የተዋቀረውና ከዏፄው ባሌተሇየ 

ሁኔታ የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በፀረ-ዳሞክራሲያዊ የአፇና 

አካሄዴ ህዝቦችን  ፌዲቸውን ማሳየቱን መቼም «ሇእነ ጋዜጠኛ» ተመስገን መንገር 

የሚያሻው አይመስሇኝም ፡፡ 

 

ይሁንና የአገራችን ሕዝቦች ተስፊ ባሇመቁረጥ ይህን የአፇና ሥርዓት ከሊያቸው ሊይ 

አሽቀንጥረው ሇመጣሌ ሇ17 ዓመታት ባዯረጉት እሌህ አስጨራሽና መራራ ትግሌ 

የዛሬው ፋዳራሊዊ ሥርዓት ባሇቤቶች ሇመሆን በቅተዋሌ።ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች በራሳቸው ትግሌ ይፊ ያዯረጉት ፋዳራሊዊ ሥርዓት ሕዝቦች ሇዘመናት 

ሲያነሱት የነበረውን ብሔራዊ ጭቆናን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ ያስቀረ ብልም 

ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትን በኢትዮጵያ እውን ያዯረገ ነው። 

 

በዚህም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸው ተከብሮ፣ በራሳቸው 

ቋንቋ እንዱማሩ፣ እንዱዲኙ፣ በራሳቸው ተወሊጆች እንዱተዲዯሩ እንዱሁም 

በክሌሊቸው ያሻቸውን የመሾምና የመሻር ስሌጣንን እንዱጎናፅፈ ያስቻሇ ነው ። 

 

እኚሁ የዯፇና ጥሊቻ አቀንቃኝ ፀሃፉ ግን «የምር በኢትዮጵያ ህገ መንግሥት 

የፀዯቀው ፋዳራሉዝም እንዯላሇ የተረጋገጠው በህወሓት ክፌፌሌ ወቅት ነው» 

በማሇት አቶ ገብሩ አሥራት (በወቅቱ የትግራይ ክሌሌ ርዕሰ መስተዲዴር የነበሩ) 
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ከሥሌጣናቸው የተነሱት በማዕከሊዊ መንግሥት ነው በሚሌ «የአሊዋቂ ሣሚ» 

አመክንዮ ሇማቅረብ ይሞክራለ። ሇዚህም አቶ ስዬ አብርሃን «ፌትህና ዲኝነት 

በኢትዮጵያ» መፅሏፌን በማጣቀሻነት ያቀርባለ «የዓይጥ ምስክር ዴንቢጥ» እንዱለ 

አበው መሆኑ ነው። 

 

በጋዜጠኝነት ስም የፖሇቲካ ፌሊጎታቸውን ሉዘረግፈብን የሚሞክሩት እኚሁ ፀሃፉ 

የሚያነሱት ሃሳብን  ሃቀኝነት ሇማጣራት የሞከረ ፀሃፉው የሇየሊቸው የጭፌን 

ፖሇቲካ አራማጅ መሆናቸውን ነው የሚያረጋግጠው። የዛሬ አሥር ዓመት ገዯማ 

የተከናወነና በወቅቱ ህወሓት አንዴ ዓይነት አቋም የወሰዯባቸውን የአቶ ገብሩ 

አሥራትን የ«ዲይኖሰር ወሬን» የሚያራግቡት “ጋዜጠኛው” ስሇወቅቱ ሁኔታ ምንም 

የሚያውቁት ነገር እንዯላሇ ሇመገንዘብ አያዲግትም - ዝም ብል በዯፇናው 

ሇመሟገት እንጂ።  

 

በህወሓት ክፌፌሌ ወቅት አቶ ገብሩ አሥራት በዴርጅቱ የተሃዴሶ መስመር ሊይ 

በኪራይ ሰብሳቢዎች ጎራ የተሰሇፈ በመሆናቸው፣ የዴርጅቱን ህግና አሰራር ጥሰው 

ሇመንቀሳቀስ በመሞከራቸው ዴርጅቱ ከፓርቲ አባሌነታቸው አሰናብቷቸዋሌ። 

በትግራይ ክሌሌ ውስጥ ሥሌጣን በምርጫ ያገኘው ህወሓት እንዯመሆኑ መጠን 

በወቅቱ የክሌለ ምክር ቤት ባካሄዯው አስቸኳይ ስብሰባ አቶ ገብሩ ከፓርቲ 

አባሌነታቸው በመሰናበታቸው ሳቢያ ርዕሰ መስተዲዴር መሆን ስሇማይችለ 

ከኃሊፉነታቸው እንዱነሱ ተዯርጓሌ።በወቅቱ የክሌለን ሕዝብ በሚወክለ የምክር ቤት 

አባሊት በተሰጠ ዴምፅ አማካይነት ህግና አሠራርን በተከተሇ መሌኩ ከኃሊፉነታቸው 

እንዱነሱ የተዯረጉት አቶ ገብሩ በምን ዓይነት መንገዴ ነው ማዕከሊዊው መንግሥት 

ከሥሌጣናቸው ሉያነሳቸው የሚችሇው? የማያውቁትን ነገር ወረቀትና ብዕር አገኘሁ 

ብል በአቦ - ሰጥ መፃፌ «ጋዜጠኛ» ተመስገንን ግምት ውስጥ የሚጥሌ ብቻ ሣይሆን 

የግሇሰቡ ዓሊማ ላሊ መሆኑን ጭምር የሚያመሊክት ነው። 

 

ሌክ እንዯ ትግራይ ሁለ በአማራም ሆነ በኦሮሚያ ክሌልች የማዕከሊዊ መንግሥት 

ጣሌቃ ገብነት እንዲሇ በማስመሰሌ ወዲጆቻቸውን እንዯ ድክተር ነጋሶ ጊዲዲን  

በመጥቀስ አንባቢን ሇማዯናገር የሞከሩት «ፀሏፉ» በእነዚህ ክሌልችም ምናሌባት 
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የተፇፀሙ ነገሮች ካለ ሕዝቡ አምኖ በሊካቸው የክሌልቹ ተወካዮች አማካይነት 

እንጂ በማዕከሊዊ መንግሥት ተፅዕኖ ምንም ነገር ሉከናወን እንዯማይችሌ ሉያውቁት 

ይገባሌ። 

 

የኢፋዳሪ ህገ-መንግሥት በግሌፅ እንዯሚዯነግገው የክሌሌና የፋዳራሌ 

መንግሥታት የሥሌጣን ገዯብ የተወሰነ ነው። ሥርዓቱ ፋዳራሉዝም እንዯመሆኑ 

መጠን ማዕከሊዊ መንግሥት በክሌልች ጉዲይ ጣሌቃ የሚገባበት ነገር አይኖርም። 

 

ይሁን እንጂ ክሌልች የአገሪቱ አካሌ ናቸውና የፋዳራለን መንግሥት እርዲታና 

ዴጋፌ በሚሹ ወቅት ማዕከሊዊው መንግሥት ጣሌቃ የሚገባበት ሁኔታ ይኖራሌ፡፡ 

ከዚህ ውጭ የጥሊቻ ፌሊጎቴን አሳካሇሁ ብሇው በማሰብ ሇማሰራጨት የሞከሩት ተራ 

የአለባሌታና መሠረተ-ቢስ ወሬ ያረጀ ያፇጀ የፕሮፓጋንዲ ዘዳ መሆኑን ሉያውቁት 

ይገባሌ፡፡ 

 

ፀሃፉው የአገራችንን ፋዳራሊዊ ስርአት በሚቃወሙበት በዚሁ ፅሁፊቸው  «መቼም 

እኔን ጨሇምተኛ የሚለ ሰዎች ፋዳራሉዝሙ ከመጣ በኋሊ የተፇጠሩትን በርካታ 

የብሔር ግጭቶች ምክንያት ሉያስረደ አይችለም» ይሊለ። እንግዱህ ይታያችሁ 

እኚህ እውቀት አጠር ፀሃፉ በአንዴ ማኅበረሰብ ውስጥ ጥቃቅንና በቀሊለ ሇዚያውም 

በዚያው በማህበረሰቡ አባሊት ሉፇቱ የሚችለ ግጭቶች በታሪክ አጋጣሚ ውስጥ 

ሲፇጠሩ ኖረዋሌ፡፡ ወዯፉትም ሉፇጠር የሚችሌ ነባራዊ ክስተት መሆኑን እንኳን 

በወጉ አያውቁም። 

 

ፀሃፉው ሇፅሁፊቸው ማጣቀሻ በሳር ግጦሽና በላልችም ጥቃቅን ጉዲዮች 

በማህበረሰብ ውስጥ የሚፇጠሩና በዚያው በማህበረሰቡ ሽማግላዎች የግጭት 

አፇታት ስሌት ያሇ መንግስት ጣሌቃ ገብነት የሚፇቱ ጉዲዮችን ማንሳታቸው 

አንዴም የማህበረሰብ ሳይንስ እውቀት ስሇላሊቸው አሉያም በስርአቱ ሊይ ካሊቸው 

ጭፌን ጥሊቻ የመነጨ ብቻ ነው ሉሆን የሚችሇው፡፡ አሁን ያሇውን ዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓትም ከሰው በሊው የዯርግ ሥርዓት ጋር ሉያመሳስለት መሞከራቸው  
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በሕዝቦች መራራ ተጋዴል ከዛሬ 19 ዓመት በፉት  የተቀበረው ሥርዓት 

ከአዕምሯቸው አሌወጣ ብል ያስቸገራቸው አስመስሎቸዋሌ፡፡ 

 

ፀሃፉው «የፋዳራሉዝማችንን እኩሌነት ብሔር፣ ብሔረሰቦችን የሙዚቃ ህይወት 

ሇማሳየት የሚሞክረው መንሥታችን በዯርግ ሥርዓት ወቅትም እኮ ሕዝብ ሇሕዝብ 

ኦርኬስትራ ተቋቁሞ ነበር» የሚሌ እጅግ አስገራሚ አባባሌ አስነብበውናሌ። 

 

እንግዱህ ሌብ በለ ፀሃፉውን የ«ዲይኖሰር ወሬ» አራጋቢ ሇማሇት የተገዯዴኩትም 

በዚሁ አባባሌ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ “የፋዳራሉዝም ትሩፊት ሙዚቃ ብቻ ነው” 

የሚሌ እጅግ የሇየሇት ፀረ - ሕዝብ አመሇካከት ነው፡፡ ሇመሆኑ የዯርግ የሕዝብ 

ሇሕዝብ ኦርኬስትራና በሌዩነት ውስጥ የተመሠረተ አንዴነትን እውን ያዯረገው 

ፋዳራሊዊ ሥርዓት በምን ሉገናኙ ይችሊለ? ፀሃፉው ሇዚህ አስተያዬቴ ጆሮአቸውን 

የሚሰጡኝ ከሆነ እነዚህን ጥያቄዎች ሉመሌሱ ይችሊለን? ሇመሆኑ በዯርግ ዘመን 

ዘፇን ቢኖርም ዘፊኞቹ ዳሞክራሲያዊ መብት ነበራቸውን? ሇይስሙሊ ከሚካሄዴ 

ዘፇን በስተቀር በራሳቸው ቋንቋ ባሻቸው ጊዜ የመናገር፣ የራሳቸውን መብት 

የመወሰን፣ በባህሊቸው የመኩራት…ወዘተ መብቶችስ ነበራቸውን? ምሊሹ አጭር ነው 

- በፌፁም አሌነበራቸውም።  

 

ዯርጋዊውን ሥርዓት የሚያሞግሱት እኚሁ ፀሃፉ ግን ከዳሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ጋር 

በምን ዓይነት ሌኬት እንዲገኙት ሇዚህ ፅሁፌ አቅራቢ አስገራሚ ከመሆኑም በሊይ 

የፅሁፊቸው አንባቢዎችም «ከጭፌን ጥሊቻ ይሰውረን!» ማሇታቸው የሚቀር 

አይመስሇኝም። አዎ በእርግጥም ከእንዱህ ዓይነቱ ጭሌጥ ካሇ ጥሊቻ ይሰውረን! 

 

ፀሃፉው የ‹‹ዲይኖሰር ወሬን›› እንዯ አዱስ በማቀጣጠሌ ሆን ብሇው አንባቢያንን 

ሇማዯናገር የሚጥሩ ከሆነ ይህ ፀረ-ዳሞክራሲያዊና ባድ ገረወይናን የማንኳኳት ያህሌ 

ነው የሚሆነው ፡፡ ምክንያቱም ፅሁፈ ከአርቲ ቡርቲ ተራ የአለባሌታ ወሬ በስተቀር 

ጠብ የሚሌ አንዲች ነገር ስሊሇገኘሁበት፡፡ 
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ጋዜጠኛ ስሇሚፅፇው ነገር አስቀዴሞ ማንበብ ወይም ባሇሙያዎችን መጠየቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ የማያውቁትን ነገር በዯመ - ነፌስ ሇአንባቢ እንካችሁ ማሇት ግን 

ትዝብት ሊይ የሚጥሌ ከመሆኑም ባሻገር ፅሁፌ ሲጨመቅ ጠብታ ውሀ እንኳን 

የሚወጣው አይሆንም፡፡ሇማንኛውም ይህን መሰሌ የበሬ ወሇዯ ዯራሲ ጋዜጠኛ ተብዬ 

ፀሃፉ እዚህ ሊይ ሊቁመውና ላሊኛው የግሌ ጋዜጣ ፋዳራሉዝምን አስመሌክቶ 

ከፓርሊማ የተባረሩ ተቃዋሚ ፖሇቲከኛን ቃሌ በመቀበሌ የ‹‹ዲይኖሰር ወሬን›› 

በማጣቀስ እንዳት እንዯፃፇ ሊስነብባችሁ፡፡ 

 

መቼም አንዲንዴ የሀገራችን የግሌ ጋዜጦች በሀገሪቱ ውስጥ አንዴ ነገር በተፇጠረ 

ቁጥር ሇጋዜጣ ማሻሻጫነት ይጠቅማቸው ይመስሌ መቅረፀ - ዴምፃቸውን 

አንጠሌጥሇው ወዯ ተቃዋሚዎቹ ጎራ  መሮጥ እንዯ አንዴ የገበያ እዴሌ 

እየተጠቀሙበት መሆኑ ትዝብት ውስጥ የወዯቀ ጉዲይ ነው፡፡ ጋዜጣውም ድክተር 

ነጋሶ ጊዲዲን ነበር ስሇፋዳራሉዝም የጠየቃቸው፡፡እሳቸውም “ያሇ ዳሞክራሲ 

ፋዳራሉዝም የሚባሌ ነገር የሇም፡፡›› የሚሌ ምሊሽ ሰጥተውታሌ፡፡ እርግጥ ድክተሩ 

እንዲለት ፋዳራሉዝም እውን ሉሆን የሚችሇው በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ውስጥ 

ነው፡፡ ሇዚህም ነው ፋዳራሉዝም በዳሞክራሲያዊቷ ሀገራችን እየጏሇበተ ያሇው፡፡ 

 

የኢፋዳሪን ህገ - መንግሥት በፌሊጏታቸው ያፀዯቁት ድክተር ነጋሶ ግን ዛሬ 

በተቃዋሚነት ጏራ ተሰሌፇው መሌሰው ፋዳራሊዊ ሥርዓቱን ሇማጣጣሌ 

መሞከራቸው የግሇሰቡን ወጥ አቋም አሌባነት አሳይቶኛሌ፡፡ ሇነገሩ ሀገራችን 

ዳሞክራሲያዊ መሆኗን ሩቅ ሳንሄዴ ሇድክተሩ ሇማስረዲት እርሳቸው ይህን የመሰሇ 

ቃሇምሌሌስ እንዲሻቸው መሰጠታቸውን ማጣቀሱ ብቻ ይበቃሌ፡፡ እውነተኛና 

ተጨባጭ የአገሪቱን ሁኔታ ቆም ብል አይቶ ሳይሆን  ከጭፌን ጥሊቻ የመነጨ 

አስተሳሰባቸውን ሇሁሇተኛ ጊዜ እንኳን ሳያስቡበት እንዯ ሌባቸው የሚናገሩበት 

ጋዜጣውም ቢሆን ከገቢ ማጋበስ በዘሇሇ ብሄራዊ ስሜት ብሌጭ ሳይሌበት ሃሊፉነት 

በጎዯሇው መሌኩ ያሻውን የሚያትምበት የሥርዓቱ የዳሞክራሲያዊነት ውጤት 

መሆኑ ሩቅ ሳይኬዴ ማሳያ ነው፡፡ 
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እናም ድክተር ነጋሶ ጊዲዲ የፋዳራሌ ሥርዓቱ በዳሞክራሲ ውስጥ የፀና መሠረት 

ይዞ እየጏሇበተ እንዯሚሄዴ ከተቃውሞ መሇስ ያሇውን አስተሳሰባቸውን ቢጠቀሙ 

ፌንትው ብል ሉታያቸው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም እርሳቸው በዳሞክራሲያዊ መንገዴ 

ተወዲዴረው ያሸነፈበትና ኋሊ ሊይም በያዙት የተንሻፇፇ አስተሳሰብ ምክንያት 

በዝረራ የተሸነፈበትን ሥርዓት ዳሞክራሲያዊ አይዯሇም ብሇው ሇመከራከርም 

የሚፇሌጉ ከሆነ አስገራሚ ይሆናሌ፡፡  

 

ድክተር ነጋሶን አነጋገርኩ በማሇት ‹‹ያሇ ዳሞክራሲ ፋዳራሉዝም የሚባሌ ነገር 

የሇም›› የሚሌ የገበያ ማፇሊሇጊያ ዘገባን በፉት ገፁ ሊይ ያሰፇረው ይህ ጋዜጣ 

በርዕሰ አንቀፁም ‹‹የፋዳራሌ ሥርዓቱ ክፌተቶች ይሞለ!›› የሚሌ መፇክር 

አስነብቦናሌ፡፡ 

 

ጋዜጣው በርዕሰ አንቀፁ ሊይ ያሰፇረው ይህ ሀሳብ በዋነኛነት የፋዳራሌ ሥርዓቱ 

የበቃሇት አይዯሇም፤ ስሇዚህ የበቃ ይሁን የሚሌ አንዴምታ ያሇው ነው፡፡ አዎ! 

በንዴፇ - ሀሳብ ዯረጃ እንዱህ ብል ርዕሰ አንቀፅ መፃፌ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን 

የሚፃፇው ርዕሰ አንቀፅ ቢያንስ ስሇጉዲዩ ጠሇቅ ያሇ ግንዛቤ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

 

በታሪክ እንዯሚታወቀው በተመሠረተ አጭር ጊዜ ውስጥ ‹‹የበቃ›› የሚባሌ 

ፋዳራሊዊ ሥርዓት የሇም፡፡ ዛሬ በዓሇማችን ሊይ ታሊሊቅ የሚባለት ፋዳሬሽኖች 

አሁን ሊለበት ዯረጃ የዯረሱት በርካታ ውጣ ውረድችን አሌፇው ነው፡፡ከዚህ አኳያ 

የሀገራችንን ፋዳራሉዝም ስንመሇከተው ገና ሁሇት አሥርት ዓመታትን እንኳን 

ያሌዯፇነ ታዲጊ ነው፡፡ ማንም ሰው ቢሆን የፋዳራለ ሥርዓት የበቃና ሁለንም 

ችግሮች የቀረፇ ነው ሉሌ አይችሌም፡፡  

 

እንኳን የእኛ ጅምር ፋዳራሊዊ ሥርዓት ቀርቶ ረዥም ዕዴሜ ያስቆጠሩት ታሊሊቅ 

ፋዳሬሽኖችም የበቁ ናቸው ተብል የሚነገርሊቸው አይዯለም፡፡ ይህም የፋዳራሌ 

ሥርዓት በሂዯት እንጂ በአንዴ ጊዜ ተገንብቶ ወዱያውኑም ብቁ እንዯማይሆን 

የሚያመሊክተን ነው፡፡  
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በመሆኑም ወዯፉት እየተጠናከሩ የሚሄደ ጉዲዮች የሥርዓቱን ብቁነት ጥርጣሬ 

ውስጥ ሉከቱ የማይችለ መሆናቸውን ጋዜጣው ጠንካራ ግንዛቤ መያዝ ያሇበት 

ይመስሇኛሌ፡፡ ጋዜጣው ‹‹የኢትዮጵያ የፋዳራሌ ሥርዓትን አሁንም ዴረስ 

በመቃወም ሊይ የሚገኙት ተቃዋሚዎችን ሀሳብ መግፊት አያስፇሌግም›› በማሇት 

የገሇፀውን አባባሌ እዚህ ሊይ ሇማጥራት ወዯዴኩ፡፡ 

 

በመጀመሪያ ዯረጃ ጋዜጣው ተቃዋሚዎች ‹‹ሥርዓቱን መቃወም›› ሲለ ምን 

ማሇታቸው ነው? የሚሇውን ጉዲይ ማጤን አሇበት፡፡ እንዯሚታወቀው በተቃውሞው 

ጏራ ውስጥ የተሰበሰቡት ወገኖች በዚህ ሥርዓት ያኮረፈ አሉያም የዯርግ ሥርዓት 

አቀንቃኝ የነበሩ ግሇሰቦች ናቸው፡፡ እነዚህ ኃይልች ዯግሞ ሥርዓቱን መቃወም 

ሲለ በተቻሇ መጠን የሥርዓቱ የማዕዘን ዴንጋይ የሆነውን ህገመንግሥት መቀየር 

ያስፇሌጋሌ የሚሌ እምነትን የሚያራምደ ናቸው፡፡  

 

ይህ ዯግሞ የሕዝብን ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤትነት በኃይሌ መንጠቅ ነው፡፡ 

ሕዝቦች ሇዘመናት ያዯረጉትን ትግሌ ማስነጠቅም ጭምር መሆኑን ጋዜጣው 

ሉያውቀው ይገባሌ፡፡ ይህ ማሇት ግን ፋዳራሊዊ ሥርዓቱ በሂዯት እያሻሻሊቸው 

የሚሄደ ጉዲዮች አይነገሩት እያሌኩ አሇመሆኑን መረዲት ተገቢ ነው፡፡ 

 

የከሰሩ ፖሇቲከኞችና ጋዜጦች አዱሱ የ‹‹ሌከክሌህ እከከኝ›› ትስስር ቀዯም ሲሌ 

በጠቀስኳቸው ጋዜጦች ሀሳቦች ሊይ ብቻ የሚያበቃ አይዯሇም፡፡ ሰሞኑን ሇንባብ 

በበቃ አንዴ ጋዜጣ ሊይም ፓርሊማውን የተሰናበቱት አቶ ሌዯቱ አያላው 

‹‹የፋዳራሉዝም ሥርዓት ስሊሇ አይዯሇም ብሔር፣ ብሔረሰቦች የተጠቀሙት›› 

ይለናሌ፡፡  

 

በዚህ ፅሁፌ አቅራቢ እምነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብሔራዊ ጭቆናን አስወግድ 

የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተጠቃሚ ያዯረገው አሁን በመተግበር 

ሊይ ያሇው የፋዳራሉዝም ሥርዓት ብቻ ነው፡፡ 

 



 10 

የፋዳራሉዝም ሥርዓቱ እውን በመሆኑ ሳቢያ የአገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች የሌማት፣ የሠሊምና የዳሞክራሲ ተጠቃሚ እየሆኑ ነው፡፡ ሕዝቦች 

የፋዳራሌ ሥርዓቱ በፇጠረሊቸው ምቹ ሁኔታዎች በሌማቱ ውስጥ ተሳታፉ ሆነው 

አገሪቱን በአፌሪካ ፇጣን የተባሇውን እዴገት እንዴታስመዘገብ አስችሇዋሌ፡፡ ከዚሁ 

ካስመዘገቡት እዴገትም በየዯረጃው ተጠቃሚዎች ሆነዋሌ፤ ወዯፉትም እዴገቱም ሆነ 

ተጠቃሚነታቸው በተጠናከረ ሁኔታ ይቀጥሊሌ፡፡  

 

ፋዳራሊዊ ሥርዓቱ ከዚህ ቀዯም ተፇጥረው የነበሩት የእርስ በርስ ጦርነቶች 

በማስወገደ ዛሬ የአገሪቱ ሕዝቦች የሠሊም አየርን እየተነፇሱ ነው፡፡ በዳሞክራሲውም 

ረገዴ ቢሆን የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት እውን ሆኖ የተሇያዩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ሀሳባቸውን ሳይሸማቀቁ እየገሇፁ ነው፡፡ ሇዚህም አቶ ሌዯቱ ራሳቸው ምስክር 

ናቸው፡፡ 

 

ከዚህ በተጨማሪም በሀገሪቱ የመፃፌ፣ የመናገር፣ የመሰብሰብ ወዘተ… ዳሞክራሲያዊ 

መብቶች እውን ሆነው ዜጏች ያሻቸውን ፓርቲ አባሌ የመሆን ህገ መንግሥታዊ 

ዋስትናን አግኝተዋሌ፡፡ 

 

እነዚህ ጉዲዮች ቀዯም ሲሌ በዏፄውም ይሁን በዯርግ ሥርዓቶች የማይታወቁና 

የሺዎችና ሚሉዮኖችን ህይወት ያስገበሩ ነበሩ፡፡ ታዱያ እነዚህን መብቶች እውን 

ያዯረገው ፋዳራሊዊ ሥርዓቱ ሆኖ ሳሇ አቶ ሌዯቱ አያላው ‹‹ብሔሮችና ብሔረሰቦች 

የተጠቀሙት ፋዳራሊዊ ሥርዓቱ ስሊሇ አይዯሇም›› ሲለ ከቶ ምን እያለ ይሆን?   

 

አቶ ሌዯቱ የላለባቸው ነገሮች ሁለ ስህተት ናቸው ማሇት ነው?  ሇነገሩ እዚህ 

አገር ውስጥ ተቃዋሚነት ማሇት በጭፌን ጥሊቻ ሁለንም ነገር ማጥሊሊትና ማውገዝ 

በመሆኑ ሁለም ነገር ስህተት ነው ብል መዯምዯም ከተጀመረ በርካታ አመታት 

ተቆጥረዋሌ፡፡ 

 

የዚህ ፅሁፌ አቅራቢ እንዱህ ዓይነቱ የጭፌን ጥሊቻ በምርጫ ወቅት ብቻ የሚዯረግ 

የፕሮፓጋንዲ ዘመቻ ይመስሇው ነበር፡፡ ነገር ግን ከምርጫ በኋሊም ቢሆን ይሀው 
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ሃሳብ እየተንሰራራ በመሆኑ በዚህ ጉዲይ ሊይ ሃሳቡን ሇመግሇፅ ተገዶሌ፡፡ መቼም 

ሁለንም ነገር መቃወም ትርፈ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ከ2ዏዏ2ቱ ምርጫ በዯንብ 

ሇተገነዘቡት አቶ ሌዯቱ መንገሩ ‹‹ሇቀባሪው ማርዲት›› ስሇሚሆንብኝ 

አሌሞክረውም፡፡ 

 

ከዚህ ይሌቅ 5ኛው ዓሇም አቀፌ የፋዳራሉዝም ጉባዔ በኢትዮጵያ መካሄደ አገሪቱ 

የምትከተሇው የፋዳራሌ ሥርዓት ውጤታማነትና ትክክሇኛነት ያረጋግጣሌና 

ወዯላሊኛው ሀሳባቸው መሸጋገሩን መረጥኩ፡፡ 

 

በቅዴሚያ 5ኛው ዓሇም አቀፌ የፋዳራሉዝም ጉባዔ በኢትዮጵያ እንዱካሄዴ የዓሇም 

ፋዳራሌ አገራት የወሰኑት ኢትዮጵያ የምትከተሇው የፋዳራሌ ሥርዓት ውጤታማ 

መሆኑን በማረጋገጣቸው እንዯሆነም ተቃዋሚው አቶ ሌዯቱ ሉገነዘቡት ይገባሌ 

እሊሇሁ፡፡ ሇምን?  ቢለ ከ8ዏ በሊይ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አገር የሆነችው 

ኢትዮጵያ በፋዳራሌ ሥርዓቱ አማካይነት ይህ ነው የሚባሌ ግጭት ሳይፇጠርባት 

ዜጏች ሌዩነቶቻቸውን ጠብቀው አንዴነታቸውን እያጏሇበቱ በመሄዲቸው፤ በዚህ 

አንዴነታቸውም ሊሇፈት ሰባት ዓመታት እጅ ሇእጅ ተያይዘው በመሥራታቸው፤ 

ከአሥር አንዴ በመቶ በሊይ አማካይ የኢኮኖሚ እዴገት በማስመዝገባቸው 

እንዱሁም በየጊዜው ዳሞክራሲያዊ ሥርዓቱን በሚያጠናክሩ ምርጫዎች ሊይ 

ያሇምንም ተፅዕኖ በመሳተፊቸውና ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤትነታቸውን 

በማረጋገጣቸው ጭምር ነው፡፡ 

 

በፋዳራለ ሥርዓት አማካይነት እውን የሆነው ይህ ከፌተኛ ሇውጥ በኢትዮጵያ 

ውስጥ እየተካሄዯ ያሇው ፋዳራሊዊ ሥርዓት ትክክሇኛ ብቻ ሳይሆን ሇአገሪቱም 

ፌቱን መዴኃኒትም ጭምር ነው፡፡ ይህንን ሀቅም ከዓሇም ዙሪያ የተሰባሰቡ 

የፋዳሬሽን መሪዎችና ተወካዮች በማያሻማ ሁኔታ ምስክርነታቸውን በመስጠት 

ገሌፀውታሌ፡፡ 

 

ሇመሆኑ የናይጄሪያው የቀዴሞ ፕሬዚዲንት ኦሉሴንጏ ኦባሣንጆ በጉባዔው ሊይ 

ኢትዮጵያ አሁን ሇዯረሰችበት ዯረጃ ፋዳራሉዝሙ ትሌቅ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ 
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ማሇታቸው ሇአቶ ሌዯቱ በየትኛው ዓይነት የተቃውሞ ሰምና ወርቅ ፌቺ ነው 

‹‹ፋዳራሉዝም ሥርዓቱ ትክክሌ አይዯሇም›› ማሇት የሚሆነው? አቶ ሌዯቱ 

የፇሇጉትን ዓይነት ሀሳብ የማራመዴ መብት ቢኖራቸውም ቢያንስ ሇህሉናቸው ሲለ 

እውነታን ሽምጥጥ አዴርገው መካዴ ያሇባቸው አይመስሇኝም፡፡ሇማንኛውም 

ፋዳራሉዝም የሀገራችንን ቀዯምት ችግሮች የቀረፇ፣ አሁን ሇምንገኝበት የሠሊም፣ 

የሌማትና የዳሞክራሲ ጏዲና ያበቃን አማራጭ የላሇው ሥርዓት መሆኑን 

ሊስገነዝባቸው እሻሇሁ፡፡  

 

ውዴ አንባቢዎቼ፡፡ ቀዯም ሲሌ በጠቃቀስኳቸው አብነታዊ ምክንያቶች አንዲንዴ 

የሀገራችን የግሌ ጋዜጦችና እንዯ መጠሇያ በውስጣቸው የተወሸቁ የተቃዋሚ ፓርቲ 

አባሊትን የ‹‹ዲይኖሰር ወሬ›› አራጋቢነትን ሳትገነዘቡት አትቀሩም፡፡ 

 

ይሁንና የወሬው ገመና ሲፇተሽ ጭፌን ጥሊቻ፣ በሙያ ስም የተሸጏጠ ፖሇቲካኝነት 

እንዱሁም በስመ ተቃዋሚነት ሁለንም ነገር ሇመቃወም ከመሯሯጥ ብቻ የመነጨ 

ነው፡፡ 

 

እንዱህ ዓይነቱ የሇየሇት ሥራ ዯግሞ በኪሣራ ሊይ ያሇ ፖሇቲካ መገሇጫ ነው፡፡ 

እናም የከሰሩ ፖሇቲከኞች እንዯ ዲይኖሰር የተረሳና ያረጀ፣ ያፇጀ ፕሮፓጋንዲቸውን 

መቼ ይሆን የሚያቆሙት? የሚሌ ጥያቄን ከመጠየቅ መቼም ቢሆን ወዯ ኋሊ 

አሌሌም፡፡ 
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