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የነፃነት እጦት የወሇዯው ፋዳራሉዝም  
ኑርዘሊሇም ከአዲማ  

 

በመጪው ግንቦት ሇሚካሄዯው ምርጫ እንቅስቃሴ ተጀምሯሌ፡፡ ከእነዚህ 

መካከሌ በምርጫው ሊይ የሚሣተፌ ፓርቲዎች የአቋም ክርክር ይገኝበታሌ፡፡ 

እስከአሁን ‹‹መዴብሇ ፓርቲ ሥርአት ምርጫና ዳሞክራሲ በኢትዮጵያ›› እና 

‹‹የፋዳራሉዝም ሥርአት በኢትዮጵያ›› "መሌካም አስተዲዯር፣ ሰብዓዊ 

መብትና የሕግ የበሊይነት" በሚለ ሦስት አጀንዲዎች ሊይ ፓርቲዎች 

አቋማቸውን አሳውቀውናሌ።  

 

በእነዚህ ክርክሮች ሊይ ፓርቲዎቹ ያቀረቡዋቸው አቋሞቻቸው የመራጩን 

ሕዝብ ዴምጽ ማግኘትና አሇማግኘት ሊይ ወሳኝ ሚና አሊቸው፡፡ በላሊ 

አነጋገር የመንግስት ሥሌጣን መረከብ መቻሌ ወይም ያሇመቻሌ የሚወሰነው 

በተሇያዩ አገራዊ ጉዲዮች ሊይ በሚይዙተ አቋም ነው፡፡ መራጮች የየትኛው 

ፓርቲ አቋም የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ፣ የሕዝቡን ፌሊጎት ያገናዘበ እንዯሆነ፣ 

የአገሪቱን ዘሊቂ ሕሌውና በሚያረጋግጥ አኳኋን ተግባራዊ ሉሆን እንዯሚችለ 

ሇመሇየት በቂ ግንዛቤ ሉኖራቸው ይገባሌ፤ ወይም እንዱኖረው 

ይጠበቃሌ፡፡በመሆኑም በአንዴ የጋዜጣ ጽሁፌ ማስተናገዴ የሚቻሇውን ያህሌ 

በተሇይ መራጩን ሕዝብ የጠራ እይታ እንዱኖረው ሉያዯርገው በሚችሌ 

መንገዴ ቀርቧሌ ያሌኩትንና  ሇአገሪቱ ዘሊቂ ሕሌውና ወሣኝ ነው ብዬ  

ያመንኩበትን መቃኘት ወዴጃሇሁ፡፡ ሇዛሬ  የካቲት 14 እና 15 ሇሕዝብ 

የቀረበው ‹‹ፋዯራሊዊ ሥርአት በኢትዮጵያ›› በሚሌ አጀንዲ  ሊይ  በአምስት 

የፖሇቲካ ፓርቲዎች፣ ኢህአዳግ አንዴነት መዴረክ ኢዳፓ፣ ቅንጅት፣ ኢራፓ 

መሀከሌ የተካሄዯው ክርክር ሊይ ፓርቲዎቹ  ይዘው የቀረቡት አቋም ሊይ 

አተኩራሇሁ፡፡ 

 

በዚህ ‹‹ፋዯራሉዝም በኢትዮጵያ›› የሚሌ አጀንዲ ሊይ አምስቱም ፓርቲዎች 

ባቀረቡዋቸው አቋሞች  የፋዳራሉዝም ሥርዓት እንዯሚቀበለ ገሌጸዋሌ። 

በአወቃቀር ሊይ ግን የተሇያየ አቋም እንዲሊቸው ነው ያሳወቁን፡፡ የአቋም 
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ሌዩነታቸውን በአጠቃሊይ በሁሇት ከፌል ማየት ይቻሊሌ፡፡ ኢዯፓ፣ ቅንጅትና 

ኢራፓ በአንዴ ወገን የፋዯራሌ አወቃቀሩ ብሔርን መሠረት ያዯረገ ሣይሆን 

መሌከአ ምዴራዊ መሆን ይገባዋሌ የሚሌ አቋም ሲይዙ፤ በድ/ር መራራ 

ጉዱናና ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ የተወከሇው የመዴረክ ፓርቲ እና የኢሕአዳግ 

አቋም ብሔርን መሠረት ያዯረገ አወቃቀርን የሚዯግፌ ነው፡፡ መዴረክ 

በተጨማሪ እንዯክሌሌ መንግስት የተሠጠው ሥሌጣን አንሷሌ በሚሌና ላልች 

በክሌሊዊ መንግስትነት መዋቀር ያሇባቸው ብሔሮች አለ በሚሌ አቋም 

ተሇይቷሌ፡፡ 

 

ፓርቲዎቹ የያዙት አቋም ተገቢና ትክክሇኛ መሆኑን ያረጋግጥሌናሌ 

ያለዋቸውን የመከራከሪያ ሀሣቦችም (argument) አቅርበዋሌ፡፡ 

 

በዚህ ጽሁፌ በኢዳፓ፣ ቅንጅትና ኢራፓ የቀረበውን የአገሪቱ የፋዳራሌ 

አወቃቀር ብሔርን መሠረት ያዯረገ ሣይሆን መሌክዏ ምዴራዊ መሆን አሇበት 

የሚሌ አቋም ሊይ የቀረቡ መከራከሪያ ሐሣቦች ሊይ አተኩራሇሁ፡፡ በእነዚህ 

ፓርቲዎች የአቋማቸውን ተገቢነትና አስፇሊጊነት ያስረዲሌናሌ ብሇው 

ያቀረቡት መከራከሪያ አቋም ጠቅሇሌ ባሇመሌኩ፣ የፋዯራለ ክሌሊዊ 

መንግስታት ብሔርን መሠረት ያዯረገ መሆኑ በተሇይ ከሕገመንግስቱ አንቀጽ 

39 ሊይ ‘‘ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ ሕዝብ የራሱን እዴሌ 

በራሱ የመወሰን እስከመገንጠሌ ያሇው መብቱ በማናቸውም መሌኩ ያሇገዯብ 

የተጠበቀ ነው‘‘ በሚሌ ከሠፇረው ዴንጋጌ ጋር በማያያዝ አገሪቱን 

ሇመገነጣጠሌ አዯጋ ያጋሌጣሌ የሚሌ ነው፡፡  

 

በዚህ አቋምና የአቋሙን ትክክሇኛነተ ሇማረጋገጥ በቀረቡት መከራከሪያዎች 

እንዯተባሇው አሁን ያሇው ብሔር ተከሌ የፋዳራሌ አወቃቀር አገሪቱን 

ሇመገንጣጠሌ አዯጋ ያጋሌጣሌ ወይ? የሚሇውን እና በላሊ በኩሌ እንዯ 

አማራጭ የቀረበ መሌከምዴራዊ  አወቃቀር ከአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ 

ትክክሇኛና ተግባራዊ ሉሆን ይችሊሌ ወይ? የሚሌ ጥያቄ መነሳቱ አይቀሬ 
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ነው፡፡ ሇዚህ ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት የአገሪቱን ታሪካዊና ፖሇቲካዊ ነባራዊ 

ሁኔታ አኳያ ማየት ይሻሌ። 

 

 

 

 

ያሇፈት ሁሇት ክፌሇ ዘመን የኢትዮጵያን ታሪክ በሁሇት ዋና አንጓዎች ከፌል 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያው እስከ19ነኛው ክፌሇ ዘመን መገባዯጃ የነበረው 

ሲሆን፣ ሁሇተኛው ከ19ነኛው ክፌሇ ዘመን የኢፋዳሪ መንግሥት 

እስከተመሠረተበት 198ዏዎቹ አጋማሽ ያሇው ነው፡፡  

 

እስከ 19ኛው ክፌሇ ዘመን ማገባዯጃ፣ ሠሜናዊው የአገሪቱ ክፌሌ የተወሠኑ 

ጊዜያት የመንግሥስት ሥሌጣን በየአካባቢው መሣፌንት የተበታተነበት ሁኔታ 

ቢኖርም በአጠቃሊይ ከአንዴ ዘመንና ስርወ መንግስት በሚመዘዝ ዘውዲዊ 

የመንግስት ሥርአት ሲተዲዯር የነበረበትን ሁኔታ እናገኛሇን፡፡ በዚሁ የታሪክ 

አንጓ ውሰጥ የአሁኗን ኢትዮትያ ዯቡባዊ ምሥራቃዊና ምእራባዊ አካባቢዎች 

የሚኖሩ ብሔር ብሔሠቦች በየራሣቸው የመንግስት ሥርአት፣ በንጉሣዊም 

ጭምር በተበትተነ ሁኔታ ራሣቸውን ያስተዲዴሩ ነበር፡፡ 

 

19ኛው ክፌሇ ዘመን ማገባዯጃ ሊይ ሰሜናዊው ዘውዲዊ ንጉሣዊ የመንግሥት 

ሥርዓት በማዕከሊዊ፣ ዯቡባዊ ፣ ምሥራቃዊና ምዕራባዊ አካባቢዎች 

በየራሣቸው የመንግስት ሥርአት ሲተዲዯሩ የቆዩትን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ከፉለን በዱፕልማሲ በዚህ ያሌተቻሇውን በኃይሌ ተቆጣጥሮ አሁን 

ያሇውን የኢትዮጵያ ወሠን በመፌጠር በአሐዲዊ የመንግስት ሥርዓት 

ማስተዲዯር ጀመረ፡፡ የአስተዲዯሩ መዋቅር የአሀዲዊውን ንጉሣዊ ሥርአት 

መርሕና ፌሊጎት በማስጠበቅ  ሊይ የተመሠረተ ነበር፡፡ የአስተዲዯሩ ግዛቶች፣ 

ጠቅሊይ ግዛቶች፣ አውራጃና ወረዲዎች ሁሇትና ከዚያ በሊይ የተሇየየ 

መገሇጫዎች  ቋንቋ፣ ባህሌ፣ ታሪክ… ያሊቸውን ብሔሮች ብሔረሠቦችና 

ሕዝቦች በአንዴ ሊይ በመጨፌሇቅ - በላሊ በኩሌ አንዴን ብሔር ብሔረሠብ 
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ሁሇትና ከዚያም በሊይ በበጣጠሰ ሁኔታ የተዋቀረ ነበረ፡፡በዚሀ ሁኔታ ከ9ዏ 

በመቶ በሊይ የሚሆነው የእያንዲንደ ብሔር ብሔረሰብና ሕዝብ አባሊት 

ከራሣቸው ቋንቋ ውጭ መግባቢያ ቋንቋ የማይችለና በየራሳቸው ባህሌ 

መሰረት የሚኖሩ ቢሆንም የዘውዲዊው መንግሥት ብሔር  ቋንቋ የመንግሥት 

የሥራ ቋንቋና የትምህርት መስጫ ቋንቋ መሆኑ በሕግ ተዯነገገ፡፡ የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ፣ ሕዝቦች በብሔራዊ ማንነታቸው ህጋዊ እውቅና 

ከመነፇጉ ጋር  ተያይዞ፣ ኢኮኖሚያዊ ጭቆናም ተፇፅሞባቸዋሌ፡፡   

 

ፉውዲሊዊው የዘውዴ ሥርአት ወዯራሱ ግዛት በጠቀሇሇው አካባቢ የሚኖሩ 

የየብሔር ብሔረሰቡ ሕዝብ ዘር ማንዘሩ ዝንተ አሇም ሠፌሮበት እያሇማ 

የኖረበትን  መሬት ባሇይዞታነት የመጠቀም መብት ተነፌጏ ሇገባርነት 

ተዲርጓሌ፡፡በወቅቱ የኢትዮፕያ ብሄር ብሄረሰቦች ይህንን መብትና 

ነጻነታቸውን የነጠቃቸወን ዘውዲዊ ሥርዓት ከሊያቸው ሊይ በማንሳት 

ነፃነታቸውን ማስከበር ቀሊሌ ያሌነበረ ቢሆንም የግፌ አገዛዙን በፀጋ ግን 

አሌተቀበለትም፡፡ የብሔራዊና  ኢኮኖሚያዊ መብትና ነፃነት ጥያቄዎችን 

አንስተዋሌ፡፡ በተሇይ ከ2ዏኛው ክፌሇ ዘመን አጋማሽ በኋሊ በአንዲንዴ 

አካባቢዎች በተሇያዩ መነሻዎች ባሌተዯራጀ መሌኩ ግብታዊ የአርሶ አዯር 

አመፆች የተካሄዴበት ሁኔታ ነበር፡፡ በኋሊም ይህ የብሔራዊና ኢኮኖሚያዊ 

መብትና ነፃነት  ጥያቄ፣ መርሕ ሊይ የተመሠረተ የፖሇቲካ ጥያቄ መሌክ 

መያዝ ጀመረ፡፡በተሇይ ከ5ዏዎቹ ማገባዯጃ በኋሊ ጎሌቶ የወጣው ኢኮኖሚያዊ 

ጥያቄ ነበር፡፡ ይህ ከብሔራዊ ጭቆና ጋር የተያያዘ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ 

የቀሰቀሰው ህዝባዊ አመፅ በ1966 ዘውዲዊውን ሥርአት ሇውዴቀት ያበቃ 

ዋንኛው ምክንያት ነበር፡፡ ይህን ተከትል የወዯቀውን ዘውዲዊውን የመንግስት 

ሥርአት የተካው ወታዯራዊ መንግስት ከአገሪቱ ህዝብ 90 በመቶ ያህሌ 

የሚወሰነውን አርሶ አዯር ሇሚመሇከተው የኢኮኖሚ በመሬት ሇአራሹ ጥያቄ 

ምሊሽ ሰጠ፡፡ ከዚሁ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ጋር የማይነጣጠሇውና ተመሣሣይ 

መነሻ የነበረውን ብሔራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ ግን ምሊሽ ሇመስጠት 

ፌቃዯኛ ሣይሆን ቀርቷሌ፡፡  
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ከ1966 በኋሊ ባለት አንዴ ተኩሌ አስርት አመታት ውስጥ በርካታ ብሔርና 

ብሔረሠቦች በነፃነት ግንባሮች ተዯራጅተው የትጥቅ ትግሌ ማካሄዴ ጀመሩ፡፡ 

ወታዯራዊውን የዯርግ - ኢሠፓ የመንግሥት ሥርዓት ሇውዴቀት ያበቃውም 

ይሔው በየአቅጣጫው የተቀጣጠሇበት የትጥቅ ትግሌ ነው፡፡ በ1983 ዓ.ም. 

ከወታዯራዊው የዯርግ ኢሠፓ መንግስት ውዴቀት ጥቂት ቀናት በፉት 

ፕሬዚዯንቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም ባረጉት የመጨረሻ ንግግራቸው፣ ከ2ዏ በሊይ 

በብሔር ብሔረሠብ የተዯራጁ የነፃነት ግንባሮች የትጥቅ ትግሌ ያካሂደ 

እንዯነበር በይፊ ማመናቸውን ሇዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻሊሌ።  

 

ከ1983 ሰኔ-1987 የቆየው የሽግግር መንግሥቱ ቻርተርና በ1987 የፀዯቀው 

የኢፋዱሪ ሕገ-መንግሥት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያ 

ለአሊዊ ሥሌጣን ባሇቤቶች መሆናቸውን የዯነገገውም ሇዚህ ነው። ሰብዓዊ 

ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ መብትና ነፃነት ጥያቄዎች ምሊሽ 

ሇመስጠት ራሣቸውን በራሣቸው የማስተዲዯር መብታቸው መከበሩን ማረጋገጥ 

እንዱችለ የፋዳራለ አወቃቀር፣ በብሔር ሊይ የተመሠረተ ክሌሊዊ መንግስት 

እንዱሆን ያስፇሌገው ሇዚህ ነው፡፡ ከዚያ ቀዯም ተነስቶ የነበረውና የትጥቅ 

ትግሌ በመቀስቀስ፣ የወታዯራዊውን ዯርግ ኢሠፓ መንግሥት ሇመጣሌ 

ያበቃው ዋነኛ ጥያቄ የብሔራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ ሥሇነበር ሇዚህ ምሊሽ 

አሇመስጠት ከሠብአዊ መብት መርሕ አኳያ ኢ-ፌትሐዊ መሆኑ እንዯተጠበቀ 

ሆኖ የትጥቅ ትግለ መቀጠሌ አይቀሬ መሆኑን ሇመረዲት ብዙ ምርምር 

አያስፇሌገውም፡፡ 

 

አሁን ሦስቱ ፓርቲዎች - ኢዳፓ፣ ቅንጅት፣ ኢራፓ በፓርቲዎች የአቋም 

ክርክር ሊይ ያቀረቡት ‹‹ መሌከአምዴራዊ ፋዳራሊዊ አወቃቀር፣ ቀዯም ሲሌ 

የብሔራዊ መብት የትጥቅ ትግሌ እንዱቀሠቀስ ምክኒያት የሆኑ መንግስታት 

የአስተዲዯር ሥርአት ዯግሞ ከመመሇስ የተሇየ አይዯሇም፡፡ የዚህ አቋም 

ተግባራዊነት አንዴን ብሔር ወይም  ብሔረሰብ ሁሇትና ሦስት ቦታ 

በመበጣጠስ፣ ሁሇትና ከዚያ በሊይ በአንዴ አስተዲዯር ሥር በመዯባሇቅ 

በቋንቋቸው የመጠቀም እዴሊቸውን፣ ባህሊቸውን የማዲበር አቅማቸውን 
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ያዲክመዋሌ፣ ወይም ይህን እዴሌንና አቅም ፇፅሞ ሉያሳጣቸው ይችሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ እጅግ ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸው የኢትዮጵያ  ብሄሮቸ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ግብር ከፌሇው በሚኖሩበት አገር የሚችለት ብቸኛና የራሳቸው 

መግባቢያ ቋንቋ፣ ፌትሕን ጨምሮ ላልች መንግስታዊ አገሌግልቶችን 

የማግኘት ሌጆታቸቸውን የማስተማር ወዘተ… ግሇሠባዊና የቡዴን 

መብታቸውን የሚጥስ ነው፡፡ ይህን መሠረታዊ የግሇሠብና የቡዴን መብት 

ያሌተከበረበት ብሔር ወይም ብሔረሰብ በሚኖርበት ወሠን ውስጥ ራሱን 

በራሱ ሇማስተዲዯር የሚያስችሇው ነፃ ግዛት ሇመመሥረት ሇብሔራዊ ነፃነት 

የትጥቅ ትግሌ እንዱያካሂዴ የሚያስገዴዯውን ሁኔታ ስሇሚፇጥር የአሁኗን 

ኢትዮጵያ ግሌጽና ቅርብ ሇሆነ የመገነጣጠሌ አዯጋ ያጋሌጣታሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ አወቃቀር ከኢፋዱሪ ሕገመንግስት አንቀጽ 39 ሊይ 

ከተፇቀዯው እስከ መገንጠሌ የዘሇቀ የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት 

አገሪቷን ይበታትናታሌ የሚሇው ሥጋትም፣ የብሔራዊ ነፃነትን መርሕ 

ያሊገናዘበና መሠረተ ቢስ ሥጋት ነው፡፡ በቅዴሚያ አንዴ ብሔር ወይም 

ብሄረሠብ የሚያነሳው የመገንጠሌ ጥያቄ መዴረሻው መገንጠሌ አይዯሇም፡፡ 

መዴረሻው ብሔራዊ መብትና ነፃነት ካሌተከበረበት ሥርአት ተሊቀው 

ራሣቸውን በራሣቸው የሚያሰተዲዴሩበት ነፃ ግዛት መመስረት ነው፡፡ በርካታ 

ብሔር፣ ብሔረሠቦች ብሔራዊ መብታቸውና ነፃነታቸው ተከብሮ ራሣቸውን 

በራሣቸው እያስተዲዯሩ በአንዴ ፋዯራሊዊ የመንግስት ሥርአት የመኖር 

መብታቸው ከተረጋገጠ የመገንጠሌ ጥያቄ እንዱያነሡ የሚያስገዴዴ ምንም 

ቅዴመ ሁኔታ አይኖርም፡፡ ይህ ቅዴመ ሁኔታ ከላሇ ጉዲዩ የሕዝብ ጥያቄ 

ሆኖ ሉነሳ አይችሌም፡፡ የሕዝብ ጥያቄ ሆኖ የመነሳት ዕዴሌ ከላሇው ዯግሞ 

በጥቂት የብሔረሰብ ወይም ብሄር አባሊት ቡዴን ቢነሳ እንኳን በተሇይ 

የመገንጠሌ ጥያቄው ሕገ-መንግሥታዊ አካሄዴ ተበጅቶሇት በሕዝብ ውሳኔ 

የሚፀናበት ሥርዓት ባሇበት ሁኔታ የትም አይዯርስም፡፡  

 

በመሆኑም በኢፋዳሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 39 ሊይ የሠፇረው 

እስከመገንጠሌ የዘሇቀው መብት፣ ብሔር ብሔረሰቦች ብሔራዊ መብትና 
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ነፃነታቸው መከበር ዋስትና የሚሠጥ እንጂ ሇመገንጠሌ የሚያነሣሣ 

አይዯሇም፡፡ መብትና ነፃነታቸው ካሇተከበረ፣ እስከመገንጠሌ የዘሇቀ መብት 

የሚሰጥ ሕገ-መንግሥታዊ ዴንጋጌ ባይኖርም፣ የመገንጠሌ ጥያቄ ከማስነሣት፣ 

ሇዚህ ተግባራዊነት የትጥቅ ትግሌ ከማካሄዴ አይገዴባቸውም፡፡ ምናሌባት 

ሌዩነቱ ተገንጥል ነፃ መንግስት የመመስረቱን ሒዯት ሠሊማዊ ያሌሆነ 

በጦርነት የሚከናወን እንዱሆን ማዴረጉ እንጂ፡፡  

 

በመሆኑም የኢፋዳሪን ፋዳራሊዊ፣ አወቃቀርና የሕገ-መንግሥቱን አንቀፅ 39 

የሚቃወሙ ወገኖች አቋም ምናሌባት የቀዴሞዎቹ የመንግስት ሥርአቶች 

አመሇካከት ሠሇባ ከሆኑ እጅግ በጣም ጥቂት ኢትዮጵያውያን ካሌሆነ 

በስተቀር፣ ከፌተኛ ቁጥር ባሊቸው የተሇያዩ ብሔር፣ ብሔረሠብና ሕዝብ 

አባሊት በሆኑ ኢትዮጵያዊያን ዘንዴ ተቀባይነት እንዯላሇውም ግሌጽ ነው፡፡ 

በላሊ አነጋገር ይህን አቋም እንዯፓርቲ አቋም ይዘው ወዯምርጫ ሇሚገቡ 

ፓርቲዎች የመንግስት ሥሌጣን ሇመረከብ ወይም ሇመጋራት የሚያስችሌ 

የሕዝብ ዴምጽ ማግኘት አያስችሊቸውም፡፡ፓርቲዎቹ ይህን አቋም እንዱይዙ 

ያነሳሳቸው የተሇያየ ምክንያት ሉኖር ይችሊሌ፡፡ አንዴ፣ የብሔር ብሔረሰብ 

መብት እውቅና ነፌገው  የነበሩት የቀዴሞዎቹ ሁሇት የመንግሥት ሥርዓቶች 

አመሇካከት አራማጅና ናፊቂ መሆን፤  ሁሇት እነዚህ ሥርዓቶች ሇአንዴ ክፌሇ 

ዘመን ያካሄደት ከሰባ በሊይ የየራሳቸው መገሇጫ ያሊቸውን የኢትዮጵያ 

ብሔሮች ብሔረሶቦች በአንዴ ብሔራዊ ማንነት የመዋጥ ዘመቻ ሰሇባ መሆን፤ 

ሦስት አሁን ባሇው የአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ከላልች ተፍካካሪ 

ፓርቲዎች የተሇየ እና/ ወይም የተሻሇ አቋም ይዘው ሇሥሌጣን የሚያበቃ 

የአብሊጫ ኢትዮጵያውያንን ዴምፅ ማግኘት እንዯማይችለ በመገመት፣ 

የጥቂት የቀዴሞዎቹ ሥርዓቶች አመሇካከት ሰሇባዎችን ዴምፅም ቢሆን 

ከማግኘት ጥቂት የም/ቤት መቀመጫዎችን በመቋዯስ ከውስን እይታ የመነጨ 

ፌሊጎት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እርግጥ የኢትዮጵያን ታሪካዊና ፖሇቲካዊ ነባራዊ 

ሁኔታ እንዱሁም የሰብአዊ መብት መርሆች ሊይ ካሇ የግንዛቤ እጥረት 

የመነጨ የየዋህነት ስህተት ሉሆንም ይችሊሌ፡፡ ብሔር ብሔረሰብ ሊይ 

የተመሠረተው የአሁኗ ኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ አወቃቀር፣ በአንዴ ወገን ፌሊጎት 
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የተሰጠ ሳይሆን ያሇፈት የመንግሥት ሥርዓቶች ሲከተለት የነበረው የፖሇቲካ 

መርህ ያስከተሇው የመብትና ነፃነት እጦት የወሇዯው ነው፡፡ ይህ ሁኔታ 

የቀሰቀሰውን የመብትና የነፃነት ጥያቄ ተገቢውን ምሊሽ የሰጠ በመሆኑ 

የአገሪቱን አንዴነት ተጠብቆ መኖር ካሇበት ያሇአማራጭ የሚመረጥ መሆኑ 

መታሰብ አሇበት፡፡  

 

 


