
ከ20 ዓመታት ታሪክ መማር የተሳናቸው ፖሇቲከኞች   

 

ከአህመዴ አባ ቢያ- abebeaster24@yahoo.com  

 

አንዴ የማህበረሰባዊ ሳይንስ ምሁር በየትኛውም ማህበረሰብ ዘንዴ ጠንካራ 

ትስስርና አንዴነት እውን ሉሆን የሚችሇው መሊው ዜጋ በአንዴ የፖሇቲካ ምህዲር 

ወይም ተቋማዊ መዋቅር ስር አብሮ ሇመኖር  ቁርጠኛ ፍሊጎት ካሇው ብቻ ነው 

ይሊለ፡፡ እኚህ ምሁር የዯረሱበት ይህ ዴምዲሜ ትክክሇኛ መሆኑን በተሇያዩ የዓሇም 

ክፍልች በተሇይም አፍሪካ ውስጥ ከቀኝ ግዛት ዘመን በኋሊ የተፈጠረውን የፖሇቲካ 

ቀውስ ታሪክ በአንክሮ ያጤነ  ማንም ሰው ያሇምንም ማቅማማት ሉቀበሇው 

ይችሊሌ፡፡    

 

ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ የሚባለት የአፍሪካ አገራት በርካታ ቋንቋዎችን 

የሚናገሩና የተሇያዩ ባህልች ያሎቸው ህዝቦች የሚኖሩባቸው ናቸው፡፡  ያም ሆኖ 

ግን ቀኝ ገዢዎች የአንዴ ቋንቋንና ማህበረሰባዊ አመሇካከት ሌእሌናን በማግነን 

በሚያመቻቸው መሌኩ የተከለት ስርዓት የቀኝ ግዛትን ባሇፉ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ 

አገራት ውስጥ የተስተዋሇ የታሪክ ክስተት መሆኑን የታሪክ መዛግብት ይገሌፃለ፡፡ 

እነዚህ ህዝቦች ቋንቋን፣ ባህሌንና መሰሌ የማንነት መብት ጥያቄዎቻቸውን በተሇያየ 

መንገዴ ቢያነሱም ቀኝ ገዢዎቻቸው ሇአገዛዝ የሚያመቻቸውን ቋንቋን ጨምሮ 

በአንዴ የተሇየ ማህበራዊ፣ ባህሊዊና ስነ ሌቦናዊ አስተሳሰብ የመዋጥ (Assimilation) 

ስርዓትን ከመዘርጋት ውጭ በተቆጣጠሯቸው አገራት ሇሚገኙ ህዝቦች የተሇያዩ 

ቋንቋዎችና ባህሊዊ እሴቶች ቦታ አይሰጡም  ነበር፡፡  

 

አገራቱ ከቀኝ ግዛት ነፃ ከወጡ በኋሊም ቢሆን ስሌጣኑን የተረከቡት 

አብዛኛዎቹ የአፍሪካ አገራት የፖሇቲካ ሰዎች ዳሞክራሲያዊ ስርዓትን 

በየአገሮቻቸው ሇማስተዋወቅ ጥረት ያዯረጉ ቢሆንም ቀዯም ሲሌ ምእራባዊያኑ 

ገዢዎቻቸው በተከለሊቸው ስርዓት ሊይ ይህ ነው የሚባሌ ሇውጥ ሳያካሄደ ነበር 

ህዝቦቻቸውን ሇመምራት የሞከሩት፡፡ አንዲንድቹም ዳሞክራሲን ሇማስፈን 



ያዯረጓቸው ጥረቶች በምእራባዊያኑ የዳሞክራሲ ፅንሰ ሏሳብ ሊይ የተመሰረቱና 

አብዛኛዎቹም ሙለ በሙለ ከእነርሱው ሊይ የተቀደ ነበሩ ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን የአፍሪካ አገራት ከላሊው የዓሇም ክፍሌ በበሇጠ መጠን 

በርካታ ቋንቋዎች የሚነገርባቸውና የተሇያዩ ባህልች ያለባቸው አገራት ከመሆናቸው 

አኳያ በእነዚህ አገራት ውስጥ ይነሱ የነበሩት የዳሞክራሲና የፖሇቲካ መብት 

ጥያቄዎች ሉመሇሱና ሉስተናገደ የሚችለበት አቅጣጫ በፀባዩም ሆነ በወቅታዊነቱ 

ከምእራቡ ዓሇም ፍፁም የተሇዩ ነበሩ፡፡   

 

አዱሶቹ መሪዎች በተሇያዩ የአፍሪካ ህዝቦች ዘንዴ ያሇማቋረጥ ይቀርቡ 

የነበሩ የብሄረሰብና የማንነት ጥያቄዎችን ኋሊ ቀርና አቆርቋዥ አስተሳሰብ፤ በቀኝ 

ግዛት ዘመን ቅኝት የተተከለትንና የአሃዲዊ አመሇካከቶችን  ዯግሞ የእዴገትና 

ሇውጥ መሳሪያዎች ብል በመፈረጅ የእዴገት መሳሪያ ነው ያለትን የፖሇቲካ 

ርእዮተ ዓሇም ህዝቦቻቸው ሊይ ሇመጫን ሞከሩ፡፡ በዚህም የተነሳ ስርዓቶቹ በአገራቱ 

መንግስታትና ህዝቦቻቸው መካከሌ የሚፈሇገውን መተማመን መገንባት አሌቻለም፤ 

ህዝባዊ ተቀባይነትንም አሊገኙም፡፡  

 

ይህም በየአገራቱ የከፉ የፖሇቲካ ቀውስ እንዱከሰት ምክንያት ሆነ፡፡  

መንግስታቱም የችግሩን ምንጭ ሇማዴረቅ ከመጣር ይሌቅ አንባገነናዊ መንገዴን 

መከተሌ ጀመሩ፡፡ ይህንንም ተከትል በእነዚህ የአፍሪካ አገራት ውስጥ የሚኖሩ 

ህዝቦች እጣ አያላዎችን ሇህሌፈትና ሇከፋ ዴህነት የዲረገ የእርስ በእርስ ግጭት 

ሆነ፡፡  እነዚህ ጥያቄዎች ያሌተፈቱባቸው የአፍሪካ አገራት አሁንም ዴረስ በግጭት 

ውስጥ ናቸው፡፡  

 

ኢትዮጵያ በቀኝ ያሌተገዛች አገር ብትሆንም እየተወራረሱ አገሪቱን 

ሇመቶዎች አመታት ያስተዲዯሩት ንጉሳዊያን ቤተሰቦች አማካኝነት እሊይ 

ከተጠቀሱት የአፍሪካ አገራት ጋር ተመሳሳይ የሆነ እውነትን አስተናግዲሇች፡፡ 

በርካታ ቋንቋዎች፣ የተሇያዩ ሏይማኖቶች፣ ባህልችና የህይወት እሳቤዎች ባለባት 



ኢትዮጵያ አንዴ ቋንቋና ሏይማኖት ብቻ እንዱገንና መሊው ዜጋም በዚህ ቅኝት 

ውስጥ ሆኖ እንዱመራ ያሊሰሇሰ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡  

 

ይህ ላልችን የመዋጥ (assimilate) የማዴረግና በአንዴ ቋንቋና ሏይማኖት 

የመተካት ጥረት የተፈሇገውን አሃዲዊ ስርዓት ከማምጣት ይሌቅ በተሇያዩት የአገሪቱ 

ብሄሮችና ህዝቦች ዘንዴ ቅሬታን እያባባሰ አመፅንና ተቃውሞን ነበር የወሇዯው፡፡ 

በዚህም ሳቢያ የማንነትና ላልች ዳሞከራሲያዊ ጥያቄዎችን ያነገበው ይህ አመፅም 

በንጉስ ቀዲማዊ ኃይሇስሊሴ አገዛዝ ይመራ የነበረውን ዘውዲዊ ስርዓት የገረሰሰ 

አብዮት አስከተሇ፡፡  

 

ያም ሆኖ አብዮቱ አሰቃቂ በሆነ የኃይሌ እርምጃ ጭምር በወታዯራዊ ቡዴን 

ተቀሇበሰ፡፡ ይህ ስርዓትም ሇአያላ ዓመታት ሲቀርብ ሇነበረው የማንነትና ላልች 

ህዝባዊ የመብት ጥያቄዎች ተገቢ ምሊሽ ከመስጠት ይሌቅ ጥያቄዎቹን በኃይሌ 

መዯፍጠጥን በመከተለ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብቶቻቸውን ሇማስከበር 

የትጥቅ ትግሌን ጨምሮ በተሇያየ መሌኩ የጀመሩትን ተቃውሞ ቀጥሇውበት 

አምባገነኑን የዯርግ ስርዓት መገርሰስ ቻለ፡፡ በኢህአዳግ መሪነትም አገሪቱ 

ሇማንነታቸው፤ሇዳሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች መከበርና በአጠቃሊይም 

ሇነጻነታቸው ነፍጥ ባነሱ የተሇያዩ ብሔሮችና ሕዝቦች ተወካዮች አመራር ስር 

ዋሇች፡፡  

 

በዋነኝነት ኢህአዳግ በወቅቱ ከሰሃራ በታች የአፍሪካ አገራት በማንም 

ወታዯራዊ ኃይሌ አይገረሰስም ይባሌ የነበረውን ግዙፍ ወታዯራዊ ስርዓት ማስወገዴ 

የቻሇው ትግለ ውስጥ የተሳተፈው የግንባሩ ሰራዊት ህዝባዊ መሰረትን የተሊበሰና 

ጠንካራ ህዝባዊ ዴጋፍ ስሇነበረው መሆኑን በአገሪቱ ታሪክ ዙሪያ ጥናት ያካሄደ 

ምሁራን ይናገራለ፡፡ እናም ይህ ህዝባዊ ጥያቄ በአግባቡና በፍጥነት ምሊሽ ካሊገኘ 

አገሪቱ አሁንም ወዯማያቋርጥ ግጭትና ትርምስ ውስጥ ትገባሇች፤ አሉያም 

ተበታትና እንዲሌነበረች ትሆናሇች የሚሇው እምነት በአብዛኛው ኢትዮጵያዊያን 

ዘንዴ በግሌፅ ይስተጋባ ጀመር፡፡   

 



ራሱን የቻሇ ነፃ መንግስት መመስረትን ጨምሮ ላልች መብቶቻቸውን 

ሇማስከበር በተሇያዩ የአገሪቱ ክፍልች የትጥቅ ትግሌ ያካሄደ የነበሩት ኢህአዳግና 

ላልች የፖሇቲካ ኃይሊትም የዯርግን መውዯቅ ተከትል የሚመሰረተው ስርዓት 

ሇዘመናት የኖረውን የማንነትና የስሌጣን ባሇቤትነት ሕዝባዊ ጥያቄ በመመሇስ 

አገሪቱን ከመበታተን አዯጋ የሚታዯግ፣ ሇመቶዎች ዓመታት በዜጎች ውስጥ 

የቆየውን  ግጭትና በዚህም ሳቢያ ሇተንሰራፋው ዴህነትና ኋሊ ቀርነት ምንጭ 

የሆነውን የፖሇቲካ ችግር ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ የሚያዯርቅ መሆን እንዲሇበት 

ከስምምነት ሊይ ዯረሱ፡፡ ችግሩን በአስተማማኝ መሌኩ ይቀርፋሌ ያለትንም ህገ 

መንግስት በተሇያዩ የአፍሪካ አገራት እንዯተዯረገው ሳይሆን የአገሪቱን ተጨባጭ 

ሁኔታዎች መሰረት ባዯረገና ታይቶ በማይታወቅ ህዝባዊ ተሳትፎና ይሁንታ 

አፀዯቁ፡፡ የህገ መንግስቱን መርህ በመንተራስም ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና 

ሕዝቦችን በእኩሌ ሁሇትነናዊ የመብት ተጠቃሚነትና አገራዊ ባሇቤትነት 

የሚያረጋግጥ ፌዯራሊዊና ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ተመሰረተ፡፡  

 

የአገሪቱን የተሇያዩ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን በወከለ አባሊትና አካሊት ይህ 

ስርዓት ሲዋቀር በመፈቃቀዴና በመተማመን ሊይ የተመሰረተች አንዱት ጠንካራ 

ኢትዮጵያን እውን ማዴረግ የሚቻሇው በዋናነት በዚህ ዓይነቱ የፖሇቲካና ኢኮኖሚ 

አወቃቀር ነው በሚሌ አሳማኝና ተጨባጭ እሳቤ ነበር፡፡ ሆኖም ግን በወቅቱ 

በአንዲንዴ የቀዴሞዎቹ የአሃዲዊ ስርዓት ዯጋፊዎች፣ ጥቂት የውጭ ኃይሊትና 

ምሁራን ዘንዴ የተንፀባረቀው አመሇካከት ከዚህ እጅግ የተቃረነ ነበር፡፡ የኢትዮጵያ 

ህገ መንግስትና ፌዯራሊዊ ስርዓቱ ኢትዮጵያን ወዯመበተን አዯጋ ውስጥ ይከታታሌ 

የሚሌ አመሇካከትን ነበር ያስተጋቡት፡፡ 

 

የኢትዮጵያ አዱሱ የፖሇቲካ ስርዓት የተዋቀረበት አግባብ አዱስ ዓይነት 

መሆኑም በተሇይ የዓሇም አቀፉን ማህበረሰብን ትኩረት እንዱስብ አዴርጎት ነበር፡፡ 

አንዲንድች አዴናቆታቸውን ሲቸሩት ላልች ግን ምንም ሇውጥ አያመጣም ብሇው 

ነበር፡፡ ከእነኝህ የተሇዩትም ውጤቱን በቀጣይ አይተው የሚያረጋግጡት ካሌሆነ 

በስተቀር አሁን ሊይ ሆነው ይህ ይሆናሌ ሇማሇት እንዯሚቸገሩ ሲገሌጹ ቆይተዋሌ፡፡  

 



ከዚሁ ጋር በተያያዘም በተሇያዩ የዓሇም አገራት በተሇይም ዯግሞ 

የቀዴሞውን አሃዲዊ ስርዓት በሚያመሌኩ አንዲንዴ የአገሪቱ የፖሇቲካ ቡዴኖችና 

ምሁራን ዘንዴ የቀረበው ስጋት በዋነኝነት የተመሰረተው በተሇይ "የራስን እዴሌ 

በራስ መወሰን እስከ መገንጠሌ" ተብል በህገ መንግስቱ አንቀፅ 39 ሊይ የተዯነገገው 

የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት ጉዲይ ነበር፡፡ ይህ አንቀፅ አገሪቱ አንዴ 

ሆና እንዲትቀጥሌ የሚያዯርግና ብዙም ሳይቆይ አገሪቱ ወዯመበታተን ማምራቷ 

የማይቀር መሆኑን በተዯጋጋሚ ሲገሌፁም በወቅቱ በቀዴሞዋ ሶቪየት ህብረትና 

ዩጎዝሊቪያ ስር ይተዲዯሩ የነበሩትና ራሳቸውን ነፃ አገር ብሇው ይፋ ያዯረጉትን 

የተሇያዩ አገራት እንዯ አብነት በማንሳት ነበር፡፡    

 

እንዱያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያዊያን በዚህ የአንዲንድች የስጋት ምንጭ ሆኖ 

በተነገረሇት ህገ መንግስትና ፌዯራሊዊ ስርዓት ውስጥ ሆነው መኖር ከጀመሩ 20 

ዓመታት ተቆጥረዋሌ፡፡ ብሔሮችና ሕዝቦች ሇዓመታት ሲታገለሇት የኖሩት 

የማንነት ጥያቄም በተገቢው መሌኩ በመመሇሱ በባሇፉት የ20 ዓመታት ጉዞ ውስጥ 

መሇ የሃገሪቱ ብሄሮች፤ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በፍጹም የመተማመንና የእኩሌነት 

መንፈስ አንዴነታቸውን ይበሌጥ እያጠናከሩ መጡ እንጂ የተፈራው ስጋት 

አሌዯረሰም፤ሃገሪቱም አሌተበታተነችም፡፡  

 

የአገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችም አንዲድች ቅንነት ከተሞሊበት 

ስጋት፤ ላልች ዯግሞ ከጭርፍን ተቃውሞና ጥሊቻ በመነጨ ስሜት ተንብየውት 

ከነበረው መበታተን ይሌቅ ሇላልች መሰሌ ችግር ሊሇባቸው የዓሇም አገራት ጭምር 

ምሳላ ሉሆን የሚችሌ መተማመንና መፈቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ እኩሌነትንና 

አንዴነትን ፈጥረዋሌ፡፡ ይህ አንዴነትም አገሪቱን ሇአያላ ዓመታት ሲያምሳት 

የኖረውን ግጭት በማስወገዴ ሰሊምንና ዳሞክራሲን አረጋግጧሌ፤ በዴህነት ውስጥ 

ሲማቅቁ የነበሩት ዜጎችን ህይወት በእጅጉ ሉቀይር የሚያስችሌ ኢኮኖሚያዊ 

እዴገትን እውን የሚያዯርግ ጠንካራ መሰረትን ሇመጣሌ አብቅቷሌ፡፡   

 

ይህ በመፈቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ 

የፖሇቲካ ስርዓት የአገሪቱን ሰሊምና ብሄራዊ አንዴነት ከማጠናከር ባሻገር የህዝቦችን 



ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትንና የፖሇቲካ ስሌጣን ባሇቤትነትን አስተማማኝ 

መሰረት አስይዟሌ፡፡ በዚህም የተነሳ የአገሪቱ ሕዝቦች ሇዘመናት የአገሪቱ መጠሪያ 

የነበረውን ዴህነት በተባበረ ክንዲቸው ታሪክ ሇማዴረግ በሚያስችሊቸው እሌህ 

አስጨራሽ ትግሌ የህዲሴውን ጉዞ ተያይዘውታሌ፤የስኬታቸውንም ፍሬ ማየት 

ጀምረዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በፌዯራሊዊ 

ስርዓቱ የፖሇቲካ መዋቅር ሥር አብረው የመኖር ፍሊጎት ባይኖራቸው ኖሮ በአሁኑ 

ወቅት የሚታየው ሰሊምና የኢኮኖሚ እዴገት በምንም መሌኩ ሉታሰብ አይችሌም 

ነበር፡፡  

 

ማሪጅካ ፍራንክ የተባለ የማህበረሰባዊ ሳይንስ ምሁር ባካሄደት ጥናት፤ 

"በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ተግባር ሊይ የሚገኘው ፌዯራሊዊ የፖሇቲካ ስርዓት 

በአገሪቱ ሇአያላ ዓመታት ይስተዋለ የነበሩትን ግጭቶች አስቀርቷሌ፤ ይህ ሉሆን 

የቻሇውም በፖሇቲካ ስርዓቱ አማካኝነት የተመሰረቱት ክሌሊዊ መንግስታትና 

በውስጣቸው የሚገኙት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በአንዴ ፌዯራሊዊ ስርዓት 

ስር ሆነው በአንዴነት ሇመኖር በመፍቀዲቸው ነው፤ ከዚህ አንፃር የፌዯራሌ ስርዓቱ 

ትሌቅ ስኬትን በማሳየት ሊይ ይገኛሌ፤" በማሇት በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 

የሚታየውን የፖሇቲካ እዴገት አረጋግጠዋሌ፡፡  

 

ፕሮፌሰር አንዴሪያስ እሸቴ ከሁሇት ሳምንታት በፊት በመቀላ ከተማ  

ሇተካሄዯው ሲምፖዚየም ባቀረቡት ጥናት ሊይ የጠቀሷቸው የኢትዮጵያ ፖሇቲካና 

ታሪክ ተመራማሪ ክርስቶፈር ክሊፕ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሇተገነባው ውጤታማ 

ስርዓት ምክንያት የሆነውን ሁኔታ በማንሳት ሲናገሩ፤ "እንዯ አውሮፓዊያን 

አቆጣጠር በ1991 የኢትዮጵያው ወታዯራዊ ሥርዓት ከስሌጣን መወገዴ ያስከተሇው 

ውጤት ከአንዴ መንግስት መፍረስ በሊይ ነው፤ ይህ ወቅት በፈረንጆቹ 1889 አፄ 

ምኒሉክ ከነገሱበት ጊዜ ጀምሮ ሸዋን ምሰሶ ያዯረገ ዘመናዊና የተማከሇ ሥርዓተ 

መንግስት ሇመመስረት የተዯረገው ጥረት እንዲሌተሳካ የተረጋገጠበት ጊዜ ነው፤"  

ብሇዋሌ፡፡ የእኚህ ምሁር ይህ ምሌከታ የሚያረጋግጠው እውነት ከመቶ ዓመታት 

በሊይ የቆየውን የኢትዮጵያዊያን የእርስ በእርስ መናቆር ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ 



ተገቢ መፍትሄ ማበጀት ያስቻሇው ሥርዓት በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የተዘረጋው 

የፖሇቲካ ሥርዓት መሆኑን ነው፡፡   

 

በተጨባጭ የሚታየው እውነት ይህ ሆኖ ሳሇ ግን አሁንም አንዲንዴ 

ጨሇምተኛ አመሇካከት የተጣባቸው አንዲንዴ የአገሪቱ የፖሇቲካ ተቃዋሚ ኃይሊት 

የሕገ መንግስቱን ሕዝባዊነት በመቃወምና በማውገዝ አቋማቸው ቀጥሇውበታሌ፡፡  

 

በቅርቡ መቀላ የተከበረውን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 6ኛ ዓመት 

በዓሌን ምክንያት በማዴረግ በተዘጋጀው ታሊቅ ሲምፖዚየም ሊይ በህገ መንግስቱ 

ዙሪያ ጥናት እንዱያቀርቡ ተጋብዘውና ጊዜ ተይዞሊቸው ያሌተገኙት የኢዳፓው 

ሉቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ ሰሞኑን ሇአንዴ ጋዜጣ በሰጡት አስተያየት "የኢፌዳሪ 

ህገ መንግስት የኢህአዳግ አጀንዲ ነው" በማሇት ያሇምንም ህፍረት መናገራቸው 

የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በሚከታተለና እውነቱን በዯንብ በሚያውቁት አካሊት 

ዘንዴ ትዝብትን እንዯሚፈጥር እርግጠኛ መሆን ይቻሊሌ፡፡  

 

ምክንያቱም እኚህ ሰው ጥሌቅ ሇሆነ የፖሇቲካ ክርክር (political discourse) 

እጅግ ተመራጭ የሆነውን መዴረክ በመሸሽ የፖሇቲካ ጥቅምን ብቻ በማሰብ 

ያቀረቡት ይህ መናኛ አቋም በምንም ዓይነት ጥናት ያሌተዯገፈ፤ ቅንጣት 

እውነትነት የላሇውና ከነባራዊው የአገሪቱ የፖሇቲካና ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ጋር 

ፍፁም የሚቃረን ቅጥፈት መሆኑ ኢትዮጵያን በቅርብ ሇሚያውቋት ሁለና 

የእስካሁኑን ጉዞአችንን ሚዛናዊ ሆነው አሇያም ገሇሌተኞች ሆነው ሇታዘቡ 

በይበሌጥም ሇእኛ ሇዜጎቿ  ግሌፅ ነው፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት በህገ መንግስቱና በፌዯራሌ ስርዓቱ ሊይ የሚጋረጡ 

ማናቸውንም ዓይነት አዯጋዎች ሇመከሊከሌ ዘብ የቆመ ማህበረሰብ ጭምር መፍጠር 

ተችሎሌ፡፡ ይህም ባሇፉት ሁሇት ምርጫዎች በተሇይም በ2002ቱ አገር አቀፍ 

ምርጫ በተጨባጭ የተረጋገጠ እውነት ነው፡፡ የአገሪቱን የመንግስት ስሌጣን 

በመያዝ በስራ ሊይ የሚገኘውን ህገ መንግስትና ፌዯራሊዊ ስርዓት በላሊ ስርዓት 

ሇመተካት ያሇ የላሇ አቅማቸውን ሁለ ተጠቅመው በእነዚህ ምርጫዎች ሊይ 



ሇተካፈለ የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች መራጩ የሰጠው ምሊሽ ሕዝቡ ሇህገ 

መንግስቱና ሇፌዯራሊዊው የፖሇቲካ ስርዓቱ ያሇውን ፍፁም የሆነ ዴጋፍ ፍንትው 

አዴርጎ ሇማሳየት የሚያስችሌ በቂ ምስክር ነው፡፡    

 

ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸው ምሁር ማሪጅካ ፍራንክ ጥናትም ህዝቡ ሇህገ 

መንግስቱና ፌዯራሊዊ ስርዓቱ ቀጣይነት ያሇውን ይህንኑ ፅኑ አቋም የበሇጠ 

የሚያጠናክር ነው፡፡ እሳቸው እንዯሚለት በኢትዮጵያ የተሇያየ ቋንቋ፣ ሏይማኖትና 

ባህሌ ባሇቤት የሆኑት የአገሪቱ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአንዴ የፖሇቲካ ስርዓት ጥሊ 

ስር ሆነው አንዴነታቸውን ማጠናከር የቻለት የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን 

መብትን ጨምሮ በህገ መንግስቱ ሊይ የተረጋገጡትን የፖሇቲካና የዳሞክራሲ 

መብት ዴንጋጌዎችን በአግባቡ ሇማስተግበርና ሇማስከበር ቁርጠኛ የሆኑ የፖሇቲካ 

መሪዎች የአገሪቱን ስሌጣን ይዘው በመቆየታቸው ጭምር ነው፡፡    

  

በመቀላ ከተማ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን 6ኛ ዓመት በዓሌን 

አስመሌክቶ በተዘጋጀው ሲምፖዚየም ሊይ በቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፎች በኢትዮጵያ 

ጠንካራ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት የተቻሇው የአገሪቱ ህገ መንግስትና 

ይህንንም ተከትል የተመሰረተው ፌዯራሊዊ ስርዓት ገና ከጅምሩ ሕዝባዊነትና 

ብሄራዊ የመፈቃቀዴ ባህሪያትን የተሊበሰ በመሆኑ እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡ በዚሁ 

መዴረክ ሊይ እንዯተመሇከተው ህገ መንግስቱ እንዯላልቹ የአገሪቱ ህገ 

መንግስቶችና የአፍሪካ አገራት ከላሊ የተሇየ ፖሇቲካና ኢኮኖሚያዊ ፀባይ ካሊቸው 

ባእዴ አገራት ሳይቀዲ አገር በቀሌ ችግሮችንና መፍትሄዎችን መሰረት በማዴረግ 

የተመሰረተና ሃገራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎችን በሚገባ ያገናዘበ መሆኑ በአሁኑ ወቅት 

ሇሚስተዋሇው አገራዊ ሇውጥ በአወንታዊ መሌኩ  ከፍተኛ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ፡፡    

 

የኢዳፓው አቶ ሙሼን ጨምሮ ህገ መንግስቱንና የፖሇቲካ ስርዓቱን 

የሚቃወሙ አካሊት ከዚህ የኢትዮጵያ ያሇፉት 20 ዓመታት ተጨባጭ የፖሇቲካ 

ሂዯት መማር ከተሳናቸውና ያፈጀና ያረጀ የዴሮ አስተሳሰብን ብቻ የሙጥኝ ብል 

ላት ተቀን በቅዠት መዋተታቸውን እንዱሁ ከገፉበት ምን መምከር ይቻሊሌ? ብል 

ከመጠየቅ ውጭ ላሊ ቃሌ የሇኝም፡፡     


