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መሆን እንዳለበት የሚመክሩ ምሁራን እና ፖለቲከኞች አሉ፡፡ ለምሳሌ የሱዳኑ ፕሬዘዳንት
ዓሊ በሽር ለሃገራቸው እና ለአፍሪካ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም “Example fir Africa at a
time his own country, plagued by civil wars since in independence, may spilt
after the south votes in referendum on secession on Sunday” በሚል የሰጡትን

አስተያየት ሮይተርስ ዘግቧል፡፡

“Federalism in Ethiopia helps maintain unity”

Reuter Feb, 2011.
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በፌደራሊዝም የሚነሳ

ግጭት ለመከላከል፣ ለመፍታትና ለመምራት ፖለቲካዊ ምቹ ሁኔታዎች እየፈጠረች ነው፡፡
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ሁልጊዜ ስምምነት ሊኖር ስለማይችል እና ሁልጊዜ ድርድርና ውይይት ውጤታማ ሊሆን
ስለማይችል ግጭቶችን ለመፍታት ሕጋዊ ማዕቀፍ አስቀድሞ ማበጀት ተገቢ መሆኑን
የፌደራሊዝም ምሁራን ያስገነዝባሉ፡፡ ለኢትዮጵያም ይህንን አለመግባባት የመጨረሻ
መፍትሄ የሚሰጠው የፌዴሬሽን ም/ቤት ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ሕገ መንግሥቱ
የብሔር ብሔረሰቦች ስለሆነ የመጨረሻ መፍትሄም የሚሰጠው የእነሱ ተወካይ መሆን
አለበት የሚል ነው፡፡ ም/ቤቱ ለሕግ አስተያየት ደግሞ የሕገ መንግሥቱ አጣሪ ጉባኤ
ተቋቁሟል፡፡ ይሁንና የጉባኤው ውሣኔ በም/ቤቱ ተቀባይነት

ሊኖረውም ላይኖረውም

ይችላል፡፡
ሌላኛው የሕገ መንግሥት ልዩ ባህሪያት ለባህላዊ ፍ/ቤት እውቅና መስጠቱ ነው፡፡
ምሁራኖች እንደሚሉት ይህ በየትኛውም የአፍሪካ ሀገር የሌለ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ
ጥሩ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች አሉ፡፡ ሕገ መንግሥት ለእነዚህ እውቅና መስጠቱና
ግጭቶች በአነስተኛ ወጪ፣ ጊዜ ሳይባክን በየአካባቢው መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል፡፡
ይሁንና እነዚህ ባህላዊ ፍ/ቤቶች የሚሰጡት ውሣኔ ከሀገሪቱ ሕግ ጋር የተጣጣሙ መሆን
ይኖርባቸዋል፡፡ የባህላዊ ፍ/ቤት እውቅና መሰጠቱ የባህል ብዙሃነትን መቀበል ነው፡፡

1. ሀገራትን ከመበተን አደጋ አድኖታል

በ1983 ኢህአዲግ ሀገሪቱን ሲቆጣጠር ከ17 በላይ የታጠቁ ድርጅቶች ነበሩ፡፡ ያን ጊዜ ብዙ
ፖለቲከኞች እና ምሁራን ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ትበታተናለች የሚል ነበር፡፡ ይህ
ትንተና ከእውነታው የራቀ አልነበረም፡፡ ይሁንና ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ባፀደቀችው
የሽግግር እና የሰላም ቻርተር እንዲሁም የ1987 ሕገ መንግሥት መሠረት ዛሬ የኢትዮጵያ
ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ጉዳይ በጋራ እየለወጡት ነው፡፡ በሕገ መንግሥት የራስን በራስ
የመወሰን

መብት
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ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ እንደሀገር ልትቀመጥ የቻለችው በክልሎች የራስን
ዕድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል በመስጠቱ ነው ይላሉ፡፡ “Federalism in Ethiopia
helps maintain unity” Reuter Jan 7, 2011. በተጨማሪም ብዙህነታችን በአግባቡ
ማስተናገዳችን የህዳሴያችን አንዱ ምሰሶ ነው ብለው ነበር፡፡
የሕዝቡ አንድነት መጠናከሩ በሻቢያ ወረራ ጊዜ ያሳየው መነሳሳት እና ለህዳሴው ግድብ
እያደረገው ያለው የገንዘብ አስተዋጽኦ ማሳያዎች ናቸው፡፡

2. ዓለም ያስደመመ ዕድገት
በኢትዮጵያ ክልሎች የራሳቸው የኢኮኖሚ እና የልማት ፖሊሲዎቻቸውን በማውጣት
ይፈፅማሉ፡፡ የራሳቸውን በጀት ያፀድቃሉ፡፡ ይህ ደግሞ እያንዳንዱ ክልል ያለውን የሰው
ኃይል የተፈጥሮ ሃብት በመጠቀም ዜጎችን በየደረጃቹው ተጠቃሚ ለማድረግ እያስቻላቸው
ነው፡፡ የእነሱ ተደምሮ በዓለም መነጋገሪያ የሆነ እድገት እያስመዘገበች ነው፡፡ ይህንን
እድገት ከእኛ የተለየ ርዕዮት

የሚከተሉት ሳይቀር እያደነቁት ነው፡፡ አልጀዚራ ፈርሳ

በመገንባት ላይ ያለች ሀገር በኢኮኖሚስት ያለምንም የነዳጅ ጠብታ በፍጥነት በማደግ ላይ
ያለች ሀገር ወርድ ፖለቲክስ ሪቪው ኤስያ የራሷ አናብስት እንዳላት ሁሉ አፍሪካ የራሷ
አናብስት አላት፡፡ አንዷም ኢትዮጵያ ናት፡፡ ሌላው ቀርቶ ሌት ተቀን ኢትዮጵያን
በማውገዝ የሚታወቀው ራሱን የነጻ ተሟጋች ነኝ የሚለው HRW የኢትዮጵያ እድገት ብቻ
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