
 1 

የብሄረሰቦች ቀን በዓሌ ፋይዲዎች 

 

ዮናስ ገረመው (yonasgeremew46@yahoo.com) 

 

የኢፌዳሪ የፌዳሬሽን ምክር ቤት ሚያዝያ 21/1998 ዓ.ም በሶስተኛው የፖርሊማ ዘመን 

አንዯኛ ዓመት የሥራ ዘመን ሁሇተኛ መዯበኛ ስብሰባው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ዋስትና የሆነው የኢፌዳሪ ህገመንግሥት 

የፀዯቀበትን ህዲር 29 ቀን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ሆኖ በየዓመቱ 

በተሇያዩ ዝግጅቶች እንዱከበር በወሰነው መሠረት የ17 ዓመታትን ዕዴሜ ያስቆጠረው 

የህገመንግሥታችን ዕሇተ ቀን በ6ኛው የብሔረሰቦች ቀን በተረኛው ክሌሌ ትግራይ መቀላ 

ከተማ የሚከበርበት ዋዜማ ሊይ እንገኛሇን፡፡  

 

ከዚህ ቀዯም የነበሩት አምስቱም የብሔረሰቦች ቀን ክብረ በዓሊት በተሇያዩ መሪ ቃልች 

የተከበሩ ሲሆን አምስተኛውንና አዱስ አበባ ሊይ የተከበረውን በዓሌ መሪ ቃሌ 

ብናስታውስ “የብሔረሰቦች ቀን በዓሌ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እጅ 

ሇእጅ ተያይዘን የአገራችንን ህዲሴ ወዯማይቀሇበስበት ዯረጃ ሊይ እናዯርሳሇን” የሚሌ 

ነበር፡፡  የዘንዴሮው ክብረ በዓሌ ዯግሞ “ህገ መንግሥታችን ሇብዙህነታችን፣ 

ሇአንዴነታችንና ሇህዲሴያችን” በሚሌ መሪ ቃሌ የሚከበር እንዯሆነ የፌዳሬሽን ምክር 

ቤትና የበዓሌ አዘጋጅ ኮሚቴው በጋራ በሰጡት መግሇጫ አስታውቀዋሌ፡፡  

 

የዛሬው መጣጥፌ የትኩረት አቅጣጫም የበዓለ መከበርን ፋይዲና በህገመንግሥቱ 

ዋስትና ስሊገኘው የፌዳራሊዊ ሥርዓት ተግዲሮትች ወይም የተሇዩ ምሌከታዎች መቃኘት 

ነው፡፡ የብሔረሰቦች ቀንንና ፌዳራሊዊ ሥርዓቱን በጥምረት ሇመቃኘት መነሻ የሆነኝ 

ምክንያት አንዴም ህገመንግሥቱ በፀዯቀበት ወርሃ ህዲር ሊይ በመገኘታችን ሲሆን፤ በላሊ 

በኩሌ ዯግሞ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጉዲይና ፌዳራሊዊ ሥርዓቱ የአንዴ 

ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች በመሆናቸው ነው፡፡ በላሊ አነጋገር አንደ በአንደ ተዯጋግፎ 

የቆመና የማይነጣጠለ አጀንዲዎች በመሆናቸው ነው፡፡  
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ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር  እንዯመሆኗ ዜጏች 

ተፈቃቅዯውና ተከባብረው እንዱኖሩ የፌዳራሌ ሥርዓቱ አስተዋጽኦ  በቀሊለ የሚታይ 

አይዯሇም፡፡   የተሇያዩ ቋንቋዎች ባህልች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስተጋብሮች 

ባለባት ኢትዮጵያ ክሌልች ራሳቸውን በራሳቸው እንዱያስተዲዴሩ መዯረጉም ዕጣ 

ፋንታቸውን እንዱወስኑ አስችሎቸዋሌ፡፡ የፌዳራሌ ሥርዓት ሇሁለም ክሌልች የተወሰነ 

ስሌጣን ስሇሚሰጥ በማዕከሊዊ መንግሥትና ክሌልች መካከሌ ሉኖር የሚችሇውን ውጥረት 

ሇማርገብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አሇው፡፡የፌዳራሉዝም ስርአቱ አስተዋጽኦ በዚህ ብቻ 

የሚገሇጽ አይዯሇም። በፌዳራሌ አወቃቀር አማካኝነት የመሌካም አስተዲዯር 

ወዯታችኛው የመንግሥት መዋቅር እንዱወርዴ  መዯረጉም የዳሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታው እንዱጠናከር ጉሌህ አስተዋጽኦ  አዴርጓሌ፡፡ ቀዯም ሲሌ ስሌጣን ሊይ በነበሩ 

የኢትዮጵያ መንግሥታት ስሌጣን በማዕከሌ እንዱከማች መዯረጉ የህዝቡን ተሣትፎ 

የገዯበ በመሆኑ ኢትዮጵያን ሇመሰለ ትሌቅ እና የተሇያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አገር 

የፌዳራሌ አዯረጃጀት አስፈሊጊ ነው ብል መዯምዯም ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታችንን 

ብቻ ሳይሆን የፖሇቲካ ተጠቃሚነታችንንም ያረጋገጠ በመሆኑ በብዝሀነታችን አንዴ ሆነን 

በእኩሌነት እንኖራሇን ስንሌ ቃሌኪዲን ያሠርንበት ዕሇት ነው ህዲር 29፡፡ ህዲር 29 

ባስገኘሌን ህገመንግሥታችን መሠረት የአገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

የስሌጣን ባሇቤት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ከፖሇቲካ ጥቅሞቻቸው በተጨማሪ  

በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስክ ተከታታይነት ያሇው እዴገት በማስመዝገብ የዕዴገቱ 

ቀጥተኛ ተጠቃሚ በመሆን የተሻሻሇ ህይወት መምራት ከመጀመራችንም ባሻገር የውስጥ 

ሰሊማችን አስተማማኝ ዯረጃ ሊይ በመዴረሡም የህዲሴ ጉዟችንን በተሣካ ሁኔታ 

በማስቀጠሌ ሊይ እንዴንገኝ አስችልናሌ፡፡  

 

ፌዳራሊዊ ሥርዓቱን በተመሇከተ ቅሬታ አሇን የሚለ ወገኖች እንዯሚያነሡት በእኩሌነት 

ሊይ ያሌተመሠረተና ጏሣና ቋንቋን መሠረት ያዯረገ ብቻ መሆን አሌነበረበትም ሲለ 

የህዝቦችን ታሪካዊ ትሥሥር ቋንቋ ባህሌና ታሪካዊ ግንኙነቶች እንዱሁም የሃገሪቱን 

መሌከዓ ምዴራዊ አቀማመጥ መሠረት ያረገ ሉሆን ይገባሌ የሚሌ የመከራከሪያ ነጥብ 

በተዲጋጋሚ ያነሣለ፡፡ ሁለም ግን ሃገራችን ባሇችበት ተጨባጭ ሁኔታ በአንዴነት 

ፌዳራሊዊ ሥርዓት ሇኢትዮጵያ አስፈሊጊ ስሇመሆኑ ያሇመጠራጠር ይገሌፃለ፡፡ ይህ 

ዯግሞ የፌዳራሊዊ ሥርዓቱ በተዘረጋበት የመጀመሪያ ዓመታት ሊይ በአንዲንዴ ዎገኖች 
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ዘንዴ ይንጸባረቅ የነበረው አለታዊና ጭፍን አመሇካከት በሂዯት እየጠራ የመጣ አቋም 

መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡  

 

የፌዳራሊዊ ሥርዓቱን አስፈሊጊነትና ዲራ፤ ዋነኛና ተጨባጭ ዓሊማዎች፤ ፋይዲውን፤ 

አወቃቀሩንና ከነዚህም ጋር ተያይዞ እየተስተዋለ ያለ አፍራሽ አመሇካከቶችን 

በተመሇከተ በተሇያዩ አጋጣሚዎች ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትርሩ ተጠይቀው ምሊሽና 

አስተያዬት ሲሠጡ እንዯነበር አንዘነጋም፡፡  

 

ፌዳራሉስት ዳሞክራሲ የሚባሇው ሥርዓት ብዙህነታችንን ሇማስተናገዴ ተመራጭ 

ስሇመሆኑና ተመራጭነቱ ግን ከሃገር ሃገር እንዯሚሇያይ አብነቶችን በማንሣት 

የሚሞግቱት ጠቅሊይ ሚኒስትር ዋቢያቸውን ከጀርመን ይጀምራለ፡፡ በጀርመን የብሔር 

ሌዩነት ከሞሊ ጏዯሌ አሇመኖሩንና ሌዩነቱ ከባቢያዊ መሆኑን በማስመር፡፡ ስሇሆነም 

በጀርመን የሚኖረው ፌዳራሊዊ ሥርዓት መሠረቱ ብሔርና ቋንቋ ሉሆን እንዯማይችሌ 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 

የኢትዮጵያን ሁኔታ ከዚህ አንፃር ስናይ ሃገሪቱን ሇረጅም ጊዜ ሲያምስ የነበረውና ትሌቁ 

አጀንዲ የብሔሮችና ብሔረሰቦች ጭቆና ነው፡፡ ስሇሆነም ፌዳራሊዊ ሥርዓቱ መቃኘት 

የሚገባውና መመሇስ የሚገባው ጥያቄ ትሌቅ ፈተና ሇነበረው የብሔር ጥያቄ ነው፡፡ ይህን 

ጥያቄ በብቃት ማስተናገዴ ማ ሇት ዯግሞ  በኢትዮጵያ ዘሊቂ ሠሊምና በፍሊጏት ሊይ 

የተመሠረተ አንዴነት መፍጠር ማሇት እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡  

 

ከሊይ የጠቀስኳቸውንና የፌዳራሉዝም ሥርዓቱን በተመሇከተ የሚነሱ ተቃራኒ 

አስተያየቶችን መሠረት በማዴረግ ቅሬታ ያሊቸው ወገኖች ኢትዮጵያ እንዯዩጎዝሊቪያ 

ሇብተና  ትዲረጋሇች ብሇው ባገኙት አጋጣሚ ሁለ ሲሇፉና ሲያስሇፍፉ ቆይተዋሌ፡፡ 

ሆኖም ግን ሇብሔር ጥያቄ ትክክሇኛ መሌስ የሰጠው የፌዳራሌ ሥርዓቱ ሇኢትዮጵያ 

ሕዝቦች ስጋት ሳይሆን ቀርቶ አንዴነታችንን ጠብቀንና ሠሊማችንን አስከብረን በጋራ 

እንዴንሇማ ሇማዴረግ ከምንጊዜውም በበሇጠ ምቹ ሁኔታ እንዯፈጠረሌን የእስካሁኑ 

ጉዞአችንና ስኬታችን ግሌጽ ማሳያ ነው፡፡  
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“ህገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፤ ሇአንዴነታችንና ሇህዲሴያችን” በሚሌ መሪ ቃሌ 

የዘንዴሮው የብሔረሰቦች ቀን የሚከበር እንዯመሆኑ ስሇ ብዙህነትና አንዴነት 

በብዙህነትና አንዴነት ስሇሚገኝ ህዲሴ የተወሰኑ ነጥቦችን ማንሳት ግዴ ይሊሌና ወዯኋሊ 

እመሇሳሇሁ፡፡  በቅዴሚያ  ስሇብሔረሠቦች ቀን በዓሌ ፋይዲ  የተወሰኑ ነጥቦችን ሊንሳ፦

    

የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓሌ በአንዴ መሌኩ የኢትዮጵያ ዝቦችን 

ብዝሀነት አጉሌቶ ሇማሳየት፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ብዝሀነቱን ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ 

ሥርዓት እንዯተገነባና ብዝሀነታችን የሌዩነታችንና የጥንካሬያችን መገሇጫ እንዯሆነ 

ሇማስመስከር የሚያገሇግሌ መዴረክ በመሆኑ ትሌቅ ትርጉምና ፋይዲ የሚሰጠው ነው፡፡ 

ሇዚህም ነው  በሃዋሳ ከተማ የተከበረው 2ኛው የብሔረሰቦች ቀን “ሌዩነታችን ውበታችን፤ 

ውበታችን አንዴነታችንና ጥንካሬያችን” ነው በሚሌ መሪ ቃሌ የተዘከረው፡፡ ወዯ ላልች 

ዝርዝር የበዓለ ፋይዲዎች ሣመራ “ ህገመንግሥታዊ ቃሌኪዲን የአብሮነታችን መገሇጫ 

ነው”  በሚሌ መሪ ቃሌ በአዱስ አበባ ከተማ ከተከበረውና ከ1ኛው የብሔረሰቦች ቀን 

በዓሌ ጋር የተያያዘውን ህገመንግሥታዊ ፋይዲ መጀመሪያ ማንሣት ወዯዴኩ፡፡  

        

የብሔረሰቦች ቀን በዓሌን ማክበር ማሇት ህገመንግሥቱ የፀዯቀበትን ቀን መዘከር ማሇት 

ነው፡፡ ህገመንግስቱን መዘከር ማሇት ዯግሞ ህገመንሥቱ ያስገኘሌንን ጥቅሞችና ዴልች 

የበሇጠ በመንከባከብ የተመዘገቡትንም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ውጤቶች 

በማስፋፋት ያሇንን የእርስ በርስ መተጋገዝ በማጠናከር የበሇጠ ቃሌ የምንገባበት በዓሌ 

ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

 

ህዝቦች በዳሞክራሲና በመዯጋገፍ ሊይ የተመሠረተ አንዴነታቸውን የሚያጠናክሩበት፣ 

ሇአገራችን ብቻ ሳይሆን ሇመሊው ዓሇም በወንዴማማችነትና በመቻቻሌ አብሮ የመኖር 

ባህሊቸውን የሚያንፀባርቁበት የነፃነትና የዴሊቸው ቀን በመሆኑ በታሪካዊነቱ የተሇየ ቦታ 

ይሰጠዋሌ፤ ህዲር 29፡፡  

 

የአገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአገራችን እስካሁን ሲከናወኑ የቆዩት 

የሌማትና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ተግባራት ዋነኛ ተሣታፊዎችና ተጠቃሚዎች 

እንዯሆኑ የታመነ ነው፡፡ “ዳሞክራሲያዊ አንዴነታችንን በማጠናከር ሌማታችንን 
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እናፋጥናሇን” በሚሌ መሪ ቃሌ በኦሮሚያ ክሌሌ የተከበረውን 3ኛውን  የብሔረሰቦች ቀን 

ያስታውሷሌ፡፡ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በትግሊቸው የመሠረቱት ፌዳራሊዊ 

ስርዓት የህዝቦችን ሃብትና አቅም በመጠቀም ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍሌን ሇማምጣት 

የሚያስችሌ በመሆኑ ሁለም የአገራችን ክሌልች በፈጣን ሌማት ውስጥ እንዱገቡ 

አስችሎሌና፡፡  

 

ሇዘመናት ተንሠራፍቶ የቆየውን ዴህነትና ኋሊ ቀርነት ሇመዯምሰስ የተዯረገው ተጋዴል 

ከዓመት ዓመት ሇውጥ እያስመዘገበ መሆኑ አገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከዴህነት 

አረንቋ እንዯምትወጣ የአገሪቱ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ መሊ የዓሇም ህዝቦች የሚመሰክሩበት 

ዯረጃ ሊይ ተዯርሷሌ። በዚህ የተነሣም አገራችን በአፍሪካም  ሆነ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ 

ተቀባይነቷ እየጨመረ በመሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ የብሔረሰቦች ቀን በዓሌ ዯግሞ የአገራችን 

ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚያዯርጉትን ሥርነቀሌ የሌማትና የዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ እንቅስቃሴ ሇዓሇም የሚያሣዩበትና ቃሌኪዲናቸውን የሚያዴሱበት 

በመሆኑ ፋይዲውን የበሇጠ ጉሌህ ያዯርገዋሌ፡፡  

 

“የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እጅ ሇእጅ ተያይዘን የአገራችንን ህዲሴ 

ወዯማይቀሇበስበት ዯረጃ እናዴርስ" በሚሌ መሪ ቃሌ ከተከበረው 5ኛው የብሔረሰቦች ቀን 

አንፃር የበዓለን ፋይዲ ስንመዝነው ዯግሞ ከሺህ ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ህዝቦች 

በወቅቱ የሰሇጠኑ ተብሇው ከሚፈረጁት ህዝቦች መካከሌ የሚቆጠር ስሌጣኔ የገነቡ ህዝቦች 

መሆናቸውን በማስታወስ አሁን ካሇንበት አስከፊ ዴህነት ወጥተን በፊት ወዯ ነበርንበት 

የስሌጣኔ እርከን በመመሇስ ከሠሇጠኑት ህዝቦች ጋር የምንሰሇፍበትን ጉዞ መጀመራችንን 

የምናወሰባት ሲሆን በላሊ መሌኩ ያሇፈውን ብቻ ሳይሆን የወዯፊቱ ሥሌጣኔ የሚገነባው 

በአዱስ መሠረት ሊይ መሆኑን በመገንዘብ ካሇፈው የኢትየጵያ ሥሌጣኔ በተሇየ ሁኔታ 

ሁለም ህዝቦች እምነታቸውን ጠብቀው፣ባህሌና ቋንቋቸውን አክብረው፤ ሌዩነታቸውን 

አቻችሇው በመፈቃቀዴ በጋራ የሚኖሩበትና የሚሠሩበት፣ ሠርተውም እኩሌ ተጠቃሚ 

የሚሆኑበትን አዱስ አቅጣጫ በመቀየስ ተግባራዊ ማዴረግ መጀመሩንና ጅምሩም ብዙ 

ርቀት እንዱሄዴ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቃሌኪዲናቸውን የሚያዴሡበትና ሌምዴ 

የሚሇዋወጡበት በዓሌ ነው ህዲር 29፡፡ 
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በአጠቃሊይ በየአመቱ ህዲር 29 በምናከብረው የብሔረሰቦች በዓሌ፦ ብሔር ብሔረሰቦች 

ተገናኝተው ማንነታቸውን የሚያሳውቁበት፣ ባህሊዊ እሴቶቻቸውን አጉሌተው 

የሚያሳዩበት፣ ህገመንግሥታዊ መብታቸው መከበሩን የሚገሌጹበትና በዚህ ታሪካዊ ቀን 

ጠንካራ ተሞክሮዎቻቸውን በማጏሌበት በተሇይም የብሔሮች ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን 

ግንኙነትና አንዴነት በማጠናከር አብሮ የመኖር ባህሊቸውን እንዱያሣዴጉ በማዴረግ 

ረገዴ በዓለ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሃገራችን ህዲሴ አንደ 

ገጽታ ነው፡፡ በዓለ የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ሥርዓት የሃገሪቱ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች በጋራ ተሣስረው የሃገሪቱን ችግር መፍታት እንዯሚችለ በማረጋገጥ በህብረ-

ብሔራዊ ፌዳራሉዝም ተጠቃሚ መሆናቸውን የሚያሳዩበት ታሊቅ ፋይዲ ያሇው በዓሌ 

እንጂ አንዲንድች እንዯሚለት ፋይዲ የላሇው ስብስብና የበዓሌ ዝግጅት እንዲሌሆነ ሌብ 

ሉባሌ ይገባሌ፡፡     

 

ቀዯም ብዬ የምመሇሰብት እንዯሆነ ወዯ ጠቆምኩት የዘንዴሮው የብሔረሰቦች ቀን መሪ 

ቃሌና እንዯምታ ስመሇስ  መጀመሪያ መሪ ቃለን በማስታወስ ይሆናሌ፡፡ 

“ህገመንግሥታችን ሇብዙህነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇህዲሴያችን” ይሊሌ የዘንዴሮው 

6ኛው የብሔረሠቦች ቀን በዓሌ መሪ ቃሌ፡፡  

 
የብሔር ጥያቄን መሰረት ያዯረገውና ሇጥያቄውም ምሊሽ የሰጠው ፌዳራሊዊ ስርዓት 

የብሄሮች ብሄረሰቦች የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከመገንጠሌ ዴረስ 

የሚፈቅዴና ሇዚሁም ህገመንግስታዊ ዋስትና የሰጠ እንዯሆነ ይታወቃሌ።ይህ ዋስትና 

ዯግሞ የዳሞክራሲያችን መሇያ ባህርያት ከሆኑት ጉዲዮች ውስጥ አንደና ዋነኛው ነው። 

የዚህ ህገመንግስታዊ ዋስትና የተሰጠው መብት ላሊው መነሻ ብዙሀነታችን ነው። 

ስሇሆነም ይህ መብት ህገመንግስታዊ ዋስትና የተሰጠው በዋናነት የህዝቦችን 

ወንዴማማችነት በመፈቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ አንዴነት ሇመፍጠር 

የሚያስችሌ የተሻሇ አማራጭ ሆኖ በመገኘቱ ነው። እዚህ ሊይ አንዴነቱ በጋራ አሊማና 

በጋራ እሴቶች ሊይ የተመሰረተ እንጂ ሰፊ ግዛት በመያዝ አስፈሊጊነት ሊይ የተመሰረተ 

እንዲሌሆነ ሉጤን ይገባዋሌ። 
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የህዝቦችን የጋራ አሊማ በተመሇከተ በህገመንግስቱ መግቢያ ሊይ እንዯተመሇከተው 

ሰሊምና ዳሞክራሲን ሇማስፈን የሚያስችሌ አንዴ የጋራ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

ማህበረሰብና በሕዝቦች እኩሌነትና አንዴነት ሊይ የተመሰረተ አንዴ የጋራ አገር 

መገንባት አንዯኛውና መሰረታዊው ዓሊማ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ አሊማቸውንና 

ራዕያቸውን ሇማሳካት ሲወስኑ ብዙሀነታቸውን ማስተናገዴ የሚችሇውንና የቃሌ ኪዲናቸው 

መገሇጫ የሆነውን ህገ መንግስት በመቀበሌ ነው። 

 

ህገመንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሄሮችና ብሄረሰቦች እኩሌነት ተከብሮ መቀጠሌ 

እንዲሇበት በግሌጽ ያስቀምጣሌ። የእኩሌነት መብት ዯግሞ የፖሇቲካ መብት መሆኑ 

እሙን ነው። በላሊ አነጋገር አንዴ ብሔር/ብሔረሰብ ከላሊው ብሔር ብሔረሰብ ጋር 

እኩሌ የሆነ መብት እንዲሇው የሚያመሇክት ፖሇቲካዊ መብት ነው። ስሇሆነም 

የኢትዮጵያ ህዲሴ በዋናነት ህገመንግስታዊ ዋስትና ከተሰጠው የብሔር ብሔረሰቦች 

እኩሌነትና እኩሌ ተጠቃሚነት መብት ጋር በእጅጉ የተቆራኘና ያሇነዚህ መብቶችም 

መረጋገጥ የማይቻሌ እንዯሆነ ሉሰመርበት ይገባሌ። 

 

እነዚህ የእኩሌነት መብቶች በተሇይ ከቋንቋ ባህሌና ታሪክ አኳያ አንዴ ፖሇቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ሇመፍጠር የሚዯረገውን ጥረት የሚያሰናክለ እንጂ የሚያሳኩ 

እንዲሌሆኑ ህገመንግስቱ ከፀዯቀበት እሇት ጀምሮ የሚናገሩ ሰዎች ቢኖሩም፤ በሂዯት 

የታየው ግን ዓሊማውን እንዯሚያሳካ ሲሆን ሇዚህም ታሊቁን የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብ 

እንዯአብነት ማንሳት ይቻሊሌ ። 

 

ኢትዮጵያ ብዙህነቷን የሚያስተናግዴ የፌዳራሌ ስርዓት የመገንባቷ ትሩፋት አንዴነቷን 

ማስጠበቅ በመቻሎ ብቻ  የሚወሰን አይዯሇም። አንዲንዴ ከኢትዮጵያ ጋር በሁሇንተናዊ 

መሌኩ ተመሳሳይነት ያሊቸው ሃገሮች የኛን ሃገር ተሞክሮ መውሰዴ ባሇመቻሊቸው ወይም 

ባሇመፈሇጋቸውና የተሳሳተ ፖሉሲ በመከተሊቸው ሳቢያ የመበታተን አዯጋ 

እየተጋረጠባቸው እንዯሆነ ይኸው እያየን ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የአገሪቱን 

ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማይገሰስ መብት የሚያረጋግጥ ስርዓት በአገሪቱ 

እንዱኖር በማዴረጉ ሰሊምና መረጋጋት ማስፈን ብቻም ሳይሆን ተከታታይ ዕዴገት 

ማስመዝገብ እንዯቻሇ በርካታ አሇም አቀፍ ዴርጅቶችና የፖሇቲካ ተመራማሪዎች 



 8 

አረጋግጠዋሌ። በዚሁ መሰረት ኢትዮጵያ ይህንን ብዙሀነቷን የሚያስተናግዴና ህገ 

መንግስታዊ መሰረት ያሇውን ፌዳራሊዊ ስርዓት ተከታታይነት ባሇው ዕዴገት ብቻ 

ሳይሆን ስርነቀሌ ሇሆነ ሇውጥ ወይም ህዲሴ መጠቀም አማራጭ የላሇው ጉዲይ መሆኑን 

በማመን ጉዞውን ተያይዛዋሇች። 

 

የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በኢትዮጵያ ታሪክ ትሌቅ ግምትና ቦታ የሚሰጠው 

ቀዯም ብዬ ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት በርካታ ብሔር ብሔራሰቦች መብታቸው ተከብሮ 

ባህሊቸውንና ታሪካቸውን ጠብቀው በማጎሌበት በቋንቋቸው እንዱማሩና እንዱዲኙ፣ 

በማንነታቸው የበታችነት ስሜት ሳያዴርባቸው እኩሌነታቸው በህገመንግስቱ 

እንዱረጋገጥሊቸው አዱስ የታሪክ ምዕራፍ የከፈተ መሆኑ የመጀመሪያውና መሰረታዊው 

ምክንያት ቢሆንም ከዚሁ ጋር ተያይዘው በተገኙ በርካታ ውጤቶችም ነው ዕሇቱ የተሇየ 

ግምት የሚሰጠው። ከዚህም በተጨማሪ የበሇጸገችና በህዝቦቿ መፈቃቀዴ ሊይ 

የተመሰረተች ኢትዮጵያን እውን በማዴረግ ሇተከታታይ ዓመታት የተመዘገበውን ፈጣን 

የኢኮኖሚ ዕዴገት ቀጣይነት በማረጋገጥ ሁለም ኢትዮጵያዊ በእኩሌ ተጠቃሚ እንዱሆን 

የሚያዯርግ መሆኑም ላሊው ትሌቅ ግምት የሚያሰጠው ነው። ባሇፉት ዓመታት 

የተመዘገበው የኢኮኖሚ እዴገት ሉገኝ የቻሇው ከዲር እስከ ዲር የአገሪቱን ብሔር፤ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ያሳተፈ የሌማት፣ የሰሊምና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እውን 

እየሆነ መምጣቱና የህዲሴያችንም መሰረት እየሆነ መቀጠለ ላሊው ተጨማሪ ምክንያት 

ነው። ይኸው ህገመንግስቱን መሰረት ያዯረገው በሌዩነት ውስጥ ያሇው አንዴነት 

የህዲሴያችን መሰረት ከመሆን ባሻገር የጉዞው አቀጣጣይ እንዯሆነም በህዲሴው ግዴብ 

ተረጋግጧሌ። 

 

የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩሌነት በህገ መንግስቱ መረጋገጡና ዕሇቱ በይፋ 

እንዱከበር መዯረጉ ኢትዮጵያዊነት ጎሌቶ እንዱወጣ ከማስቻለም በሊይ ዜጎች በፍቅር፤ 

በመቻቻሌና በመከባበር በጋራ እንዱኖሩ ዋስትና የሰጠ ነው፡፡ ከሁለ በሊይ ግን አሁን 

ካሇንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ስንመሇከተው የአምስት አመቱን የዕዴገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ሇማሳካትና የኢትዮጵያን ህዲሴ ሇማፋጠን ዳሞክራሲያዊ 

አንዴነት ሊይ የተመሰረተ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ርብርብ ወሳኝ ነው። 
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ስሇሆነም 6ኛውና የዘንዴሮው የብሔረሰቦች ቀን "ህገ መንግስታችን ሇብዙሀነታችን 

ሇአንዴነታችንና ሇህዲሴያችን" በሚሌ መሪ ቃሌ መከበሩ ተገቢና ወቅታዊ ነው።  

 

                                                        

                          


