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መቅዴም 

ፍረም ፍር ሶሻሌ ስተዱስ (ኤፌ.ኤስ.ኤስ.) በተሇያዩ ሃገራዊ ጉዲዮች ሊይ ምርምር 

በማካሂዴ እና ህዝባዊ የውይይት መዴረኮችን በማዘጋጀት የሚመሇከታቸውን 

የመንግስት ባሇ ስሌጣናትን ጨምሮ ሁለም ባሇ ዴርሻ አካሊት እንዱሳትፈ በመጋበዝ 

የፖሉሲ አወጣጥ ሂዯቱ በመረጃ የተዯገፇ እና አሳታፉ እንዱሆን የራሱን አሰትዋፅኦ 

ሲያበረክት የቆየ መንግስታዊ ያሌሆነ እና ሇትርፌ ያሌተቋቋመ ሃገር-በቀሌ ሃሳብ 

አመንጭ ተቋም ነው። 

ዴርጅቱ በ25 ዓመታት ቆይታው በበርካታ የሌማት እና ሌማት-ነክ በሆኑ ጉዲዮች 

(ሇምሳላ፤ ዴህነት ቅነሳ፣ የአየር ንብረት ሇውጥ፣ ወጣቶች እና ሌማት፣ ሴቶቸ ጉዲይ 

የዱሞከራሲ እና መስተዲዴር፣ የወጭ ጉዲይ ፖሉሲ) እና ላልችም አበይት ሀገራዊ 

ጉዲዮችቸ ዙርያ የፖሉሲ ጥናት አካሂዶሌ፣ የህዝባዊ የውይይት መዴረኮችን 

አዘጋጅቷሌ። የጥናትና ውይይት ውጤቶችንም በተሇያዩ ህትመቶች (ማሇትም 

በመፅሃፌ፣ በሞኖግራፌ እና በፖሉሲ ፌሬ ሀሳቦች) መሌክ ሇፖሉሲ አውጪዎች 

ተዯራሽ ሲያዯርግ ቆይቷሌ። ከዚህ በተጨማሪም በተሇያዩ መገናኛ ብዙሃን 

(በኤፌ.ኤም. ራዴዮ ጣቢያዎች) እና የዴርጅቱ ኦፉሴሊዊ ዴረ-ገፅን ጨምሮ በዩ-ትዩብ 

እና በተሇያዩ የማኅበራዊ ትስስር ገፆች አማካኝነት ሇባሇ ዴርሻ አካሊት እና ሇህዝብ 

አቅርቧሌ። 

‛ዱሞክራሲያዊ የሇውጥ ጉዞ በአትዮጰያ“‛ እና ‛መሬት እና የምግብ ዋስትና 
በኢትዮጵያ“  የተሰኙት  ዴርጅቱ በቅርብ ዓመታት ምርምሮች እና ውይይት 

ያካሄዯባቸው ርዕሰ-ጉዲዮች ናቸው። እነዚህ የህዝባዊ ውይይት መዴረኮች ሇአንዴ 

ዓመት እና ከዚያም በሊይ የሚዘሌቁ በየወሩ በመዯበኛነት የሚካሔደ ነበሩ።  

ኤፌ.ኤስ.ኤስ.፤ ከዚህ በተሇየ ሁኔታ በተሇይ ባሇፈት አራት አመታት በአገሪቱ 

የተጀመረውን ሇውጥ ተከትሇው በተስተዋለ አንገብጋቢ ጉዲዮች ሊይ መዯበኛ ያሌሆኑ 

የውይይት መዴረኮችን አዘጋጅቷሌ፤  ጉዲዮቹ የሚመሇከታቸውን አካሊትም ጋብዞ 

አሳትፎሌ። ሇምሳላ፤ በቅርቡ የውጭ ባንኮች ሃገር ውስጥ ገብተው እንዱሰሩ 

የሚፇቅዴ የፖሉሲ ውሳኔ በሚኒስትሮች ም/ቤት መነሳቱን እና የሀገሪቱ የንግዴ 

ህግም በመሻሻሌ ሂዯት ውስጥ መግባቱን ተከትል፣ በአንዴ በኩሌ የውጭ ባንኮቹ 

መግባት በአገር ውስጥ ባንኮች ላይ ሉያሳዴር የሚችሇውን ተፅእኖ ግምት ውስጥ 

በማስገባት እና በላሊም በኩሌ በንግዴ ሕጉ ዙርያ በመንግሥት እየተካሄደ ያለ 

የማሻሻሌ ስራዎች ዓሊማ እና ሂዯት በቂ ግንዛቤ እንዱኖር በማሰብ በመረጃ የተዯገፇ 
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የውይይት መርሃ-ግብር አካሂድ ነበር። በዚህም መዴረክ የዘርፈ ምሁራን የውይይት 

ወረቀት አቅርበው ሰፉ ውይይት ተካሂዶሌ። የውይይቱ መነሻ ወረቀቶች አጽርህቶችም 

በዴርጅቱ ዴረ-ገጽ ሊይ ተጭነው ይገኛለ። 

ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው፣ ባሇፈት አራት ዓመታት አገራችን ኢትዮጵያ 

ከገባችበት የዱሞከራሲ የሇውጥ ጉዞ ጋር ተያይዞ በርካታ ክስተቶች የተስተዋለ ሲሆን 

ከነዚህም ክስተቶች አንደ በሃገሪቱ ሕገ-መንግሥት ሊይ ተመስርተው የሚቀርቡ 

የአዯረጃጀት ጥያቄዎች ናቸው። በዚሀ ረገዴ በተሇይም የሲዲማ ብሔረሰብ የክሌሌነት 

ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱን ተከትል የብሔራዊ ክሌሌነት፣ ዞንነት እና ሌዩ ወረዲ 

እንሁን ጥያቄዎች ተበራክተው ቀጥሇዋሌ። ይህም ሁኔታ ሇወዯፉትም ሉቀጥሌ 

እንዯሚችሌ በዘርፈ ያለ ምሁራን እና ተመራማሪዎች  ይናገራለ። 

ኤፌ.ኤስ.ኤስ፤ ይህ ራሰን በራሰ የማስተዲዯር ጥያቄ ማብቂያው የት ነው? 

መንግሥስት እነዚህን ጥያቄዎቸ የሚያስተናግዴበት አግባብ ምን መሆን አሇበት? 

ሃገሪቱ በጀመረችው የዱሞክራሲ ግንባታ ሂዯቱስ ሊይ ምን አይነት ተፅእኖ ሉያሳዴር 

ይችሊሌ? በሚለ እና በላልችም ምሊሽ የሚያሻቸው ተዛማጅ ጥያቄዎች ሊይ ያተኮረ 

የውይይት መዴረክ የማካሄዴ አስፇሊጊነትን ስሊመነበት ከፌሬዯሪክ ኤበርት ስቲፌቱንግ 

ፊውንዳሸን (Friedrich Ebert Stiftung-FES) ጋር በመተባበር ሏሙስ መስከረም 19 

ቀን 2015 ዓ.ም. የግማሽ ቀን የውይይየት መዴረክ በኢንተር-ሊግዠሪ ሆቴሌ አዘጋጅቶ 

ነበር።  

በዋናነት ብሔራዊ ክሌሌ፣ ዞን እና ሌዩ ወረዲ የመሆን ጥያቄዎች እና የመፌትሄ 

ሃሳቦች ሊይ ያተኮረው የውይይት መዴረክ ዋና ዓሊማ የአዯረጃጀት እና የመዋቅር 

ጥያቄዎች እንዱነሱ የሚገፊፈ መሰረታዊ ምክንያቶችን መዲሰስ እና ሇጥያቄዎቹ 

መሌስ ሇመስጠት የሚረደ ምክረ-ሃሳቦችን ሇመንግሥት በማቅረብ በሃገራችን 

የተጀመረው የሇውጥ ጉዞ ያሇ እንቅፊት ማስቀጠሌ እንዱቻሌ ማገዝ ነው። 

ውይይቱ የተካሄዯው‛እየተበራከተ የመጣው ብሔራዊ ክሌሌ፣ ዞን እና ሌዩ ወረዲ 
የመሆን ጥያቄ፤ እናም ይህ በኢትዮጵያ የዱሞክራሲ ግንባታ ሂዯት ሊይ ሉያሳዴር 
የሚችሇው ተፅዕኖ“ በሚሌ ርእስ ሲሆን በዚህ ርዕስ ዙርያ የሚያጠነጥኑ አራት 

ጥናታዊ ጽሁፍች በሶስት ምሁራንና ተመራማሪዎች እንዱሁም አንዴ አንጋፊ 

የፖሇቲካ ሰው ቀርበዋሌ። በቀረቡት ጽሁፍችም ሊይ ሰፉ ውይይት በተሳታፉዎች 

ተካሂዶሌ።  

ኤፌ.ኤስ.ኤስ. በውይይቱ ተገኝተው ሇተሳተፈ እና ጥናታዊ ፅሁፍቻቸውን ሊቀረቡ 

ምሁራን እንዱሁም የውይይት መዴረኩን ሇማዘጋጀት የገንዘብ ዴጋፌ ሊዯረገው 
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በኢትዮጵያ የፌሬዯሪክ ኤበርት ስቲፌቱንግ ፊውንዳሸን ከፌ ያሇ ምሰጋና እያቀረበ፤ 

ሁላም እንዯሚያዯርገው የቀረቡት ወረቀቶች ሇፖሉሲ አውጪዎች፣ ሇባሇ ዴርሻ 

አካሊት እና ሇህዝብ ተዯራሸ ይሆኑ ዘንዴ አስፇሊጊው አርትኦት ተዯርጎባቸው ቀጥሇው 

ሰፌረዋሌ። 

የቀረቡት ወረቀቶች ረዕስ እና አቅራቢዎቹ የሚከተለት ናቸው፤ 

1. የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት ጥያቄዎች (ድ/ር አስናቀ 
ከፌአሇ)፣ 

2. በኢትዮጵያ ፋዯሬሽን የክሌሌ፤ዞን እና ወረዲ የመሆን ጥያቄዎች እና 
የመፌትሄ ሃሳቦች (ድ/ር ኃይሇየሱስ ታዬ)፣ 

3. አሇመተማመን እና የመዋቅር ጥያቄ በኢትዮጵያ (ፕሮፋሰር ገብሬ ይንቲሶ 
ዯኮ)፣ 

4. ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት አንዲንዴ አስተያየት (አቶ 
አንዲርጋቸው አሰግዴ)። 

 

አርታኢ፡ አበራ ወ/ኪዲን አሸብር  

ጥቅምት 2015 ዓ.ም. 





 
 

 

I. የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት  

ጥያቄዎች 

አስናቀ ከፌአሇ 

 

1. መግቢያ  
 

የዚህ ጽሁፌ  አሊማ የራስን በራስ የማስተዲዯር (በተሇይም የክሌሌ) ጥያቄዎች 

እንዱነሱ የሚገፊፈ ምክንያቶችን መዲሰስ እና ሇጥያቄዎቹ መሌስ ሇመስጠት የሚረደ 

ምክረ-ሃሳቦችን ማቅረብ ነው። ይህ ፅሁፌ የመጀመርያ የሆነው የመግቢያውን ክፌሌ 

ጨመሮ አምስት ክፌልች ሲኖሩት፤ ሁሇተኛው ክፌሌ የአዱስ ክሌሌ ምስረታን 

በተመሇከተ ኢትዮጵያና ላልች የፋዯራሌ ስርዓት የሚከተለ አገሮች የሚከተሎቸው 

አሰራሮችን እና መርሆዎችን በአጭሩ ይዲስሳሌ። ሶስተኛው ክፌሌ የክሌሌና ላልች 

የአስተዲዯር መዋቅር ጥያቄዎች እንዱነሱ የሚያዯርጉ ዋና ዋና  ምክንያቶችን  

ይተነትናሌ። በመጨረሻም በአራተኛ እና በአምስተኛ ክፌልች-እንዯ ቅዯም ተከተለ- 

የማጠቃሇያና የመፌትሄ ሃሳቦች ይቀርባለ። 

 

2. የአዱስ ክሌሌ ምስረታ በኢትዮጵያ እና በላልች የፋዯራሌ ስርዓትን 

የሚከተለ አገሮች 

የኢትዮጵያ የፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀር በዋናነት መሰረት አዴርጎ የሚነሳው ብሔር-

ብሔረሰቦችን ስሇሆነ ብሔር-ብሔረሰቦች የለዓሊዊ ስሌጣን ባሇቤቶች እንዯሆኑ 

ይዯነግጋሌ። 

የሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 39 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር- ብሔረሰብና ህዝብ 

የራሱን ዕዴሌ በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠሌ ያሇው መብት በማናቸውም መሌኩ 

ያሇገዯብ የተጠበቀ እንዯሆነ ያትታሌ። በአንቀፅ 39 ሊይ እንዯተዘረዘረው የኢትዮጵያ 

ብሔር- ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት በራሳቸው መሌከዓ-ምዴር ውስጥ ራስን በራስ 

ማስተዲዯር እና በክሌሌና በፋዯራሌ (ማዕከሊዊ) አስተዲዯሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክሌና 

እንዱኖራቸው ግዳታ ያስቀምጣሌ። 



የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት  ጥያቄዎች 
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የሕገ-መንግስቱ አንቀፅ 46/2 ክሌልች ሲዋቀሩ የህዝብ አሰፊፇርን፣ ቋንቋን፣ ማንነትን 

እና ፇቃዴን መሠረት ያዯረገ እንዯሚሆን ያስቀምጣሌ። በዚህ መስፇርት መሠረትም 

9 ክሌልች መቋቋማቸውን በአንቀፅ 47(1) ሊይ ይዘረዝራሌ፡፡ ነገር ግን በኢትዮጵያ 

ከሰማንያ በሊይ  የሚሆኑ ብሄረሰቦች እንዯሚገኙ ይታወቃሌ።  ይህ ማሇት በሕገ-

መንግስቱ ሇሁለም ብሔረሰቦች የተሰጠው ክሌሌ የማቋቋም መብት በተግባር ሊይ 

ቢውሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ 80 ክሌልች ይኖሩ ነበር። መሬት ሊይ ያሇው ሀቅ 

ግን ከዚህ የተሇየ ነው፡፡ ከ80 በሊይ ብሔረሰቦች ውስጥ በክሌሌ ዯረጃ የተዋቀሩት 6 

የሚሆኑት ብቻ ሲሆኑ፤  ላልቹ ብሔረሰቦች የተዋቀሩት ከክሌሌ በታች ባለ ራስን 

በራሰ የማስተዲዯር አዯረጃጀት ነው። 

በሕገ-መንግስቱ አንቀፅ 47 (3) በተጠቀሰው መሠረት ብሔር/ብሔረሰቦች በማንኛውም 

ጊዜ የየራሳቸውን ክሌሌ የማቋቋም መብታቸው ያሇገዯብ የተፇቀዯ እንዯሆነ 

ያስቀምጣሌ። በዚህ አንቀፅ መሠረት እያንዲንደ ብሔረሰብ የራሱን ክሌሌ ሇማቋቋም 

የሚጠበቅበት ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሂዯቶች ማከናወን ብቻ ይሆናሌ፡- 

1) የክሌሌ መመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በህዝቡ ምክር ቤት 
በሁሇት/ሦስተኛ ዴምጽ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥና ጥያቄው በፅሁፌ 
ሇክሌለ ምክር ቤት ሲቀርብ፣ 

2) ጥያቄው የቀረበሇት የክሌሌ ምክር ቤት ጥያቄው በዯረሰው በአንዴ ዓመት ጊዜ 
ውስጥ ሇጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ህዝበ - ውሳኔ ሲያዯራጅ፤ 

3) ክሌሌ የመመስረት ጥያቄው በብሔሩ፣ በብሔረሰቡ ወይም በህዝቡ ህዝበ- 
ውሳኔ በአብሊጫ ዴምጽ ሲዯገፌ፣ 

4) የክሌለ ምክር ቤት ስሌጣኑን ሇጠየቀው ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ህዝብ 
ሲያስረክብ፤ 

5) በህዝበ - ውሳኔ የሚፇጠረው አዱስ ክሌሌ ጥያቄ ማቅረብ ሳያስፇሌገው 
በቀጥታ የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፏብሉክ አባሌ ሲሆን ነው። 

ከሊይ የተዘረዘሩት አንቀጾች የአካሄዴ ሥርዓቶችን እንጂ፤ ሕገ-መንግሥቱ በክሌሌ 

ዯረጃ ሇመዯራጀት መሟሊት የሚገባቸው ምንም ዓይነት ግዳታዎችን አያስቀምጥም። 

በዚህም መሠረት ጥያቄውን የሚያቀርበው ቡዴን/ብሔረሰብ ብቻ ወሳኝ ይሆናሌ 

ማሇት ነው። ላልች አካሊት (ሇምሳላ ጥያቄው የሚቀርብበት ክሌሌ ወይም ክሌለ 

ጥያቄውን መፌታት ካሌቻሇ የፋዯሬሽን ምክር ቤት) ጉዲዩን በሕጉ መሠረት 

ከማስፇጸም የዘሇሇ ወይም በስምምነት ሇመፌታት ከመሞከር ያሇፇ ሚና 

አይኖራቸውም። ይህ አካሄዴ ቀሊሌ ከመሆኑ አኳያ የፋዯራሌ ሥርዓቱ የተረጋጋ 

እንዲይሆን ከማዴረጉም በሊይ ከላልች የፋዯራሌ ሥርዓትን ከሚከተለ ሀገሮች 

አሰራር አንፃር ሲታይ እጅጉን በጣም የተሇየ እንዱሆን አዴርጎታሌ። 



አስናቀ ከፌአሇ 
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አዱስ ክሌሌ ምስረታን በተመሇከተ ፋዯራሌ መንግስታት ሌዩ ሌዩ መርሆዎች 

ይከተሊለ። አንዲንድቹ የፋዯራሌ ሀገሮች አዲዱስ ክሌልች ከነባር ክሌልች 

እንዲይመሰረቱ ከነአካቴው  ሲከሇክለ ላልቹ ዯግሞ አዲዱስ ክሌልችን መመስረት 

ያሌተከሇከሇ ቢሆንም ላልች ክሌልች (በተሇይ ጥያቄው የሚቀርብበት ክሌሌ ወይም 

ክሌልች) እና የፋዯራሌ መንግስቱ በሂዯቱ የመሳተፌና የመወሰን ስሌጣን 

እንዱኖራቸው ያዯርጋለ። 

ሇምሳላ አሜሪካንን ብንወስዴ ፋዯሬሽኑ የተቋቋመበት መንገዴ ቀዴሞ የታወቀ 

የየራሳቸው የአስተዲዯር ወሰንና ለዓሊዊነት የነበራቸው ክሌልች የመሰረቱት በመሆኑ 

አዲዱስ ክሌልች ወዯ ፋዯሬሽኑ እንዱገቡ ይፇቅዲሌ እንጂ ከግዛቱ እንዱወጡ ወይም 

ከነባር ክሌልች አዲዱስ ክሌልች እንዱቋቋሙ  አይፇቅዴም። የአሜሪካ ሕገ-መንግስት 

ክፌሌ 3  አዲዱስ ግዛቶች በምክር ቤቱ (ኮንግረሱ) ፇቃዴ ወዯ ፋዯሬሽኑ ሉቀሊቀለ 

እንዯሚችለ ይዯነግጋሌ። 

የአውስትራሉያን ሕገ-መንግስት ብንመሇከት ከአሜሪካው ሕገ-መንግስት ሇየት ባሇ 

መሌኩ አዲዱስ ክሌልች ሉፇጠሩ (ሉቋቋሙ) እንዯሚችለ ይዯነግጋሌ፡፡ ነገር ግን 

በሂዯቱ ሊይ የፋዯራሌ መንግስቱ ፓርሊማ የመወሰን ሚና እንዲሇው ይዯነግጋሌ።  

በዯቡብ አፌሪካ ሕገ-መንግስት መሠረት ዯግሞ አዱስ ክሌሌ ሇማቋቋም         

የሕገ-መንግስት ማሻሻያ ማዴረግን እንዯ ቅዴመ ሁኔታ ያስቀምጣሌ። በዚህም 

መሠረት የክሌልችን ዴንበር፣ ሥሌጣን ወይም ተቋሞቻቸውን ሇመሇወጥ ከተፇሇገ 

በአንቀጽ 74(3)(ii) ሊይ የተቀመጠውና በማዕከሊዊ ምክር ቤቱ 2/3ተኛ ዴምፅና በ6 

ክሌሌ ምክር ቤቶች መዯገፌ ያሇበትን የሕገ-መንግስት ዴንጋጌ ማሻሻያ ማሇፌ 

ይጠበቅበታሌ፡፡ በተጨማሪም ይህ የሕገ-መንግስት ማሻሻያ ጥያቄው በቀረበበት ክሌሌ 

ምክር ቤት መፅዯቅ አሇበት። ብዙ ያሌተረጋጋና በተሇያዩ ጊዜያት ተጨማሪ ክሌልችን 

እያቋቋመ የመጣውን የናይጄሪያን ፋዯሬሽን ብንመሇከት ሃገሪቱ በ1960 ከእንግሉዝ 

ቅኝ ግዛት ነጻ ስትወጣ 3 ብቻ የነበሩት የፋዯሬሽኑ አባሌ ክሌልች በተሇያየ ወቅት 

ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት ወዯ 36 አዴገዋሌ፡፡ በናይጄሪያ ብዙዎቹ 

አዲዱስ ክሌልች የተቋቋሙት በወታዯራዊ አገዛዝ ዘመናት በመሆናቸው የሕገ-

መንግስታዊ ሂዯትን የጠበቁ ነበር ሇማሇት ያስቸግራሌ። ሆኖም በሲቪሌ አስተዲዯር 

ወቅት የክሌሌነት ጥያቄ አሌነበረም ማሇት አይዯሇም። ጥያቄዎች በስፊት ይስተዋለ 

ነበር። ነገር ግን ጉዲዩ የፖሇቲካ ትኩሳትና የሕገ-መንግስት ማነቆነት ስሇነበረበት እንዯ 

ወታዯራዊ አስተዲዯሩ ግዜ በቀሊለ ሉፇፅሙት አሌተቻሊቸውም።                         

የ1999ኙን የናይጀሪያ ሕገ-መንግስት ክፌሌ II አንቀፅ 8(1) ስንመሇከት አዲዱስ 

ክሌልች ሉቋቋሙ እንዯሚችለ በማስቀመጥ የሚቋቋሙበትን አካሄዴ በግሌፅ 



የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት  ጥያቄዎች 
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ያስቀምጣሌ፡፡ በዚህም መሠረት የብሔራዊ ጉባዔው/ምክር ቤቱ የአዲዱስ ክሌልች 

መቋቋም ጥያቄን ሉያጸዴቅ የሚችሇው፡- 1) ጥያቄው የሚቀርብበት የክሌሌ ምክር 

ቤት በ2/3ተኛ ዴምፅ ሲዯግፌ፣ 2) ጥያቄው በቀረበበት አካባቢ ነዋሪ በ2/3ተኛ የህዝበ 

ውሳኔ ዴምፅ ሲዯግፌ፣ 3) የህዝበ ውሳኔው ውጤት በአብዛኞቹ ክሌልች ምክር ቤቶች 

በአብሊጫ ዴምፅ (50+1) ሲዯገፌና 4) ክሌሌ የመመስረት ጥያቄው በሀገሪቷ ብሄራዊ 

ጉባዔ 2/3ተኛ ዴምፅ ሲፀዴቅ ብቻ ይሆናሌ። ይህ ማሇት በናይጄሪያ አዱስ ክሌሌ 

ማቋቋም የተከሇከሇ ባይሆንም እንዯ ኢትዮጵያ በጠያቂው ወገን ብቻ የሚፇፀም 

አይዯሇም። በላሊ አነጋገር የጠያቂው አካሌ ፌሊጎት ብቻ ሳይሆን ላልች ክሌልችና 

የፋዯራሌ መንግሥቱ በሂዯቱና በውጤቱ ሊይ የወሳኝነት ሚና ይኖራቸዋሌ። 

ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ሇውጦችን እያዯረገ የመጣውን የህንዴ ፋዯሬሽን 

ስንመሇከት አዲዱስ ክሌልች ማቋቋምም ይሁን ወዯ ፋዯሬሽኑ መቀሊቀሌ       

በሕገ-መንግስቱ የተፇቀዯ መብት ነው። ነገር ግን ይህ ሥሌጣን የተሰጠው ሇፋዯራለ 

ፓርሊማ ብቻ በመሆኑ ይህ ከሁለም ፋዯሬሸኖች ሇየት  ያዯርገዋሌ፡፡ በ1949ኙ 

የህንዴ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 3 መሠረት ፓርሊማው ከማንኛውም ክሌሌ በመነጠሌ 

አዱስ ክሌሌ ሉያቋቁም አሉያም ሁሇት ወይም ከዚያ በሊይ የሆኑ ክሌልችን በማዋሃዴ 

አዱስ ክሌሌ መፌጠር እንዯሚችሌ ይዯነግጋሌ። በዚህም መሠረት በ14 ክሌልችና በ6 

የአንዴነት ግዛቶች የጀመረው የህንዴ ፋዯሬሽን በአሁኑ ሰዓት 29 ክሌልችና 7 

የአንዴነት ግዛቶች አለት።  

ከሊይ ከተጠቀሱት የፋዯራሌ ሀገሮች አዲዱስ ክሌልችን የማቋቋም መብቶቸን እና 

ጥያቄዎችን የማስተናገዴ ተሞክሮዎች አንፃር የኢትዮጵያን ስንገመግመው ይህ መብት 

የተሰጠው ሇጠያቂው ቡዴን/ብሔረሰብ ብቻ መሆኑን ያሳየናሌ፡፡ ይህም ማሇት ጥያቄው 

የተነሳበት ክሌሌም ይሁን የፋዯራሌ መንግሥቱ ጥያቄውን ተቀብሇው ሂዯቱን 

ከማስፇጸም የዘሇሇ ሚና የሊቸውም፡፡ በዚህም ምክንያት አዱስ በሚፇጠረው ክሌሌ 

ውስጥ የሚኖሩ አናሳ ቁጥር ያሊቸው ቡዴኖችን/ብሔረሰቦችን መብት ሇማስጠበቅ 

የሚገዯዴበት ሁኔታ አይኖርም። ላሊው ዯግሞ ጠያቂው አካሌ ምንም ዓይነት 

ምክንያት ማቅረብ የማይጠበቅበት መሆኑና የአካሄዴ ሥርዓቱም እጅግ ቀሊሌ በመሆኑ 

አብዛኛዎቹ ብሔረሰቦች  የክሌሌነት ጥያቄ ማቅረባቸውን የማይቀር ያዯርገዋሌ። 

ሇምሳላ ያህሌ  የሲዲማ ብሔረሰብ ዞን ባቀረበው ጥያቄ መሠረት እና የክሌለና 

የፋዯራለ የፋዯሬሽን ምክር ቤቶች ሂዯቱን በማሳሇጥ ዞኑ የክሌሌነት ዯረጃ 

አግኝቷሌ። ይህንንም ተከትል  ላልች ዞኖችና ሌዩ ወረዲዎች የክሌሌ እንሁን 

ጥያቄያቸውን በምክር ቤቶቻቸው በማፀዯቅ ሇዯቡብ ክሌሌና ሇፋዳሬሽን ምክር ቤቶች 

አቅርበዋሌ (ወሊይታን፣ ጉራጌን፣ ስሌጤን፣ ሏዱያንና ላልችንም እንዯማሳያ መጥቀስ 
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ይቻሊሌ)። የክሌለ መንግሥት ወይም የፋዯራለ መንግሥት በሂዯቱ ውስጥ የውሳኔ 

ሰጭነት ሚና በሕገ-መንግሥቱ መሠረት ስሇላሊቸው ጥያቄውን የሚገቱበት ሕጋዊ 

መሠረት አይኖራቸውም፡፡ የፋዯራለ መንግስትና ገዢው ፓርቲ  ከሲዲማና ከዯቡብ 

ምዕራብ ክሌልች ምስረታ በኋሊ ቀሪውን የዯቡብ ክሌሌ በሁሇት (ክሇስተር) ክሌልች 

ሇማዯራጀት በመንቀሳቀስ ሊይ ናቸው። ይህ ሂዯትም በበርካታ ውዝግቦች የታጀበ 

መሆኑ ይታወቃሌ። በዚህም ምክንያት በእቅዴ ሊይ ያሇው አዯረጃጀት ዘሊቂ መፌትሄ 

ያመጣሌ ብል መጠበቅ አስቸጋሪ ነው።  

 

3. ራስን በራስ የማስተዲዯርና የክሌሌ ምስረታ ጥያቄዎች ዋና ዋና መነሻ 

ምክንያቶች፡  

 

ራስን በራስ የማስተዲዯር (የክሌሌ ምስረታ) ጥያቄዎች መነሻ ምክንያቶች ብዙ 

ቢሆኑም የተሇያዩ ገፉ ምክንያቶች ሉኖሩ እንዯሚችለ ይታመናሌ። ዋና ዋና 

ምክንያቶቹ ግን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ የፖሇቲካ ውክሌና/ተሳትፍ፣ የቋንቋ/ማንነት 

ጥያቄዎችና  የመንግሥት አገሌግልት ተዯራሽነት ማነስ ናቸው። እነዚህ ምክንያቶች 

በአንዴ ሊይ ወይም በተናጠሌ የራስን በራስ የማስተዲዯር  (የክሌሌ) ጥያቄዎች 

ምክንያቶች ሆነዋሌ። 

3.1 ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች፤ በጀት፣ የተፇጥሮና ላልች ሃብቶች 

የክሌሌ ወይም ከፌ ያሇ የአስተዲዯር እርከን የሚጠይቁ የፖሇቲካ ተዋናዮች  ከፌ ያሇ 

ራስን በራስ የማስተዲዯር መዋቅር ቢሰጣቸው ወይም ክሌሌ ቢመሰርቱ የተሻሇ 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዯሚኖራቸው ይገነዘባለ። የክሌሌ፣ ዞን፣ ሌዩ ወረዲና የወረዲ 

መዋቅር ከመንግሥት የተሻሇ በጀት እንዱያገኙ እንዯሚያዯርግና የተሻሇ የኢኮኖሚ  

ዕዴሌ ሉፇጥር  እንዯሚችሌ ይገሌጻለ ፤ ዯጋፉዎቻቸውንም በዚህ ዙርያ 

ያንቀሳቅሳለ። 

ላሊው ከኢኮኖሚ ጋር የተሳሰረው የክሌሌ ጥያቄ በራስ  ሃብት፤ ማሇትም መሬት፣ 

ማዕዴን፣ ዯን፣ የከተማ መሬትና የታክስ ገቢ የበሇጠ ተጠቃሚ የመሆን እዴሌ 

ይኖረናሌ የሚሌ ነው። በተጨማሪም መንግሥት ከሚዘረጋቸው የሌማት ሥራዎች 

የሥራ እዴሌ ፇጠራን ጨምሮ በፌትሃዊነት ተጠቃሚ አሇመሆን እንዯ ምክንያት 

ይጠቀሳሌ። 
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3.2. የብሔረሰብ የፖሇቲካ ሌሂቃን ፌሊጎቶችና የማዕከሊዊ መንግስት አቋም 

ከ1983 ዓ.ም. የመንግሥት ሇውጥ በኋሊ የተዯረጉ የመዋቅርና የሕግ ሇውጦች- 

በተሇይም የብሔረሰብ አዯረጃጀት- በፖሇቲካው በማየለ ምክንያት በሁለም ብሔረሰቦች  

የፖሇቲካ ሌሂቃን ተፇጥረዋሌ። ሇሌሂቃኑ መፇጠርና መስፊፊት የኢሕአዳግ (አሁን 

ዯግሞ የብሌጽግና) አዯረጃጀት፣ የብሔረሰቦች ውክሌና በመንግስት ተቋማትና  

የትምህርት እዴልች መስፊፊት ከፌ ያሇ አስተዋጽኦ አበርክተዋሌ። የፖሇቲካ ሌሂቃኑ 

የክሌሌ መዋቅር የተሻሇ ሥሌጣንና ጥቅም ያመጣሌናሌ በሚሌ እሳቤ የክሌሌ 

ጥያቄውን የብሔረሰብ መብት ማስከበር በሚሌ ሽፊን ያንቀሳቅሱታሌ፡፡ አብዛኛውን 

ጊዜ በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለና በተቃዋሚ ጎራ የሚመዯቡ የብሔረሰብ ፖሇቲካ 

ሌሂቃን በክሌሌ ጥያቄ ዙሪያ ሲተባበሩ ይታያለ። 

ኢሕአዳግ ምንም እንኳን በሕገ-መንግስት የማንኛውንም ብሔረሰብ ክሌሌ የመመስረት 

መብት ቢያረጋግጥም በተግባር ግን የክሌሌ ምስረታ ጥያቄዎችን በፖሇቲካ አሰራር  

(በኢሕአዳግ የፓርቲ አሰራር) ሲከሊከሌ ቆይቷሌ። ሇምሳላ ከሲዲማ የተነሳውን 

ጠንካራ የክሌሌ ጥያቄ በሁሇት መንገዴ አፌኖት ነበረ። በአንዴ በኩሌ ሇሲዲማ 

ፖሇቲከኞች ከፌ ያሇ ቦታ በዯቡብ ክሌሌ እንዱሰጣቸው ሲያዯርግ፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

በጥያቄው አራማጆች ሊይ የጭቆና እርምጃዎችን ሲወሰዴ ቆይቷሌ። 

በኢህአዳግ ዘመን የማዕከሊዊው መንግሥትና ገዢው ፓርቲ ጠንካራ የመቆጣጠር 

አቋም ሊይ በነበሩበት ወቅት ተዲፌነው የነበሩት ጥያቄዎች በ2010 ዓ/ም ከተዯረገው 

የመንግሥት ሇውጥ በኋሊ በሰፉው እየተነሱ ይገኛለ። በዯቡብ ክሌሌ ከሲዲማ ክሌሌ 

መመስረት በኋሊ አብዛኛዎቹ ዞኖች የክሌሌ ጥያቄ አቅርበዋሌ። 

 3.3. የመሌካም አስተዲዯር እና የአገሌግልት ተዯራሸነት ችግሮች 

በተሇያዩ ክሌልች የሚነሳው አንዯኛው ራስን በራስ የማስተዲዯር (የክሌሌ፣ ዞንና 

ወረዲ) ጥያቄ ምክንያቱ ነዋሪዎች ሇመንግስት አገሌግልቶች ተዯራሽ አሇመሆናቸው 

ነው፡፡ አንዲንዴ ክሌልች በጣም ሰፉ በመሆናቸውና የመንገዴና የኮሙኒኬሽን መሰረተ 

ሌማት ተዯራሽነት በጣም ውስን በመሆኑ የወረዲና የዞን ጥያቄዎች ይነሳለ። አንዲንዴ 

አካባቢዎች ሇዘመናት የውሀ፣ የመብራት፣ የስሌክ፣ የመንገዴ፣ የትምህርት ቤት፣ 

ባንክን ጨምሮ የፊይናንስ ተቋማት፣ የጤና አገሌግልት፣ እና የግብርና ግብአት 

አገሌግልቶች በተገቢው መንገዴ ስሇማይዯርሷቸው ይህን ችግር ሇመቅረፌ ሲባሌ 

የተሻሇ የአስተዲዯር እርከን ይጠይቃለ። የወረዲ ይመስረትሌን ጥያቄ የብሔረሰብ 

ብዝሃነት ባሊቸው ክሌልች ብቻ ሳይሆን የአንዴ ብሔር የበሊይነት ባሊቸው ክሌልች 

ሇምሳላ ያህሌ በአማራ፣ ኦሮሚያና ሱማላ ክሌልች ውስጥ በሰፉው ይንጸባረቃሌ። 

በአንዲንዴ አካባቢዎች ዜጎች አቤቱታቸውን ሇወረዲ አስተዲዯር ሇማቅረብ ሇምን ከ100 
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ኪል ሜትር በሊይ እንጓዛሇን በማሇት ያነሳለ። ላልቹ ዯግሞ በፉት በነበረው (በዯርግ  

ወይም ዯግሞ በኢሕአዳግ) ወረዲ የነበሩ ቦታዎች ከቀዴሞ ዯረጃቸው ዝቅ ብሇው 

ቀበላ በመሆናቻው ቅሬታ አሊቸው። የወረዲ መዋቅርም ይጠይቃለ። 

3.4. ማንነት፣ ውክሌናና ተሳትፍ 

የማንነት.፣ የውክሌና የተሳትፍ ጥያቄ በተሇይ አነስተኛ ቁጥር ያሊቸው ብሔረሰቦች 

ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄ ላሊው ምክንያት ሆኗሌ፡፡ አንዯዚህ አይነት ጥያቄ 

የሚያነሱ ማህበረሰቦች በቋንቋቸው መማር፣ መስራት እንዱሁም ላልች 

አገሌግልቶችን አሇማግኘታቸውን እንዯ አንዴ ዋና ምክንያት ያቀርባለ፡፡ እነዚህን 

ጥያቄዎች በሶስት ከፌል ማየት ይቻሊሌ። 

አንዯኛ፤ ሕብረ-ብሔራዊ መሆናቸውን በሕገ-መንግስታቸው በተቀበለ ክሌልች 

(ዯቡብ፣ አማራ፣ ቤኒሻንጉሌ ጉሙዝና ጋምቤሊ) አንዲንዴ ብሔረሰቦች የማንነት፣ 

የውክሌና የተሳትፍ ጥያቄ  ያነሳለ፤ በእነዚህ ጥያቄዎች ምክንያት ዯም አፊሳሽ 

ግጭቶች ተክስተዋሌ። የፋዯራለ ሕገ-መንግስት የተሇየ ማንነት ሊሊቸውና ነባር 

ሇሚባለ ብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዲዯር መብት ሰሇሚፇቅዴ እነዚህ ብሔረሰቦች 

አቤቱታቸውን ሇወረዲ፣ ዞንና ክሌሌ ምክርቤት በማቅረብ መሌስ እየጠበቁ ይገኛለ። 

ሁሇተኛ፤ በክሌልች አዋሳኝ ቦታዎች የሚነሱ የማንነትና የውክሌና ጥያቄዎች 

ክሌልች በተመሰረቱበትና ዴንበራቸው (ወሰናቸው) በሚሰመርበት ወቅት (እስከ አሁን 

በሕግ የታወቀ የክሌሌ ዴንበር/ወሰን ባይኖርም) በበርካታ ቦታዎች ማንነታቸው ወዯ 

አንደ ክሌሌ ሆኖ ወዯ ላሊው ክሌሌ የተካሇለ ወይም ዯግሞ የብሔረሰብና የቋንቋ 

ማንነታቸው ወዯ አንዴ ክሌሌ ማምጣት አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎች ያሇ በቂ  የህዝብ 

ተሳትፍ በፖሇቲካ አሰራር ወዯ አንደ ክሌሌ መካሇሌ፤ የማንነት፣ ራስን በራስ 

የማስተዲዯርና የወሰን (ዴንበር) ጥያቄዎች አስከትሇዋሌ፡፡ በኦሮሚያ- ሶማላ፣ አማራ-

ትግራይ፣ አፊር- ሶማላ ክሌልች መሃከሌ የሚከሰቱ ግጭቶችን ማየት ይቻሊሌ። 

ሦስተኛ፤ሇብሔር ማነነትና በተሇይም በግሌፅ ባይነገርም ባሇቤት (ነባር) እና 

መጤ(ሰፊሪ) የሚሇው አስተሳሰብ ስር በመስዯደ ምክንያት በሚሉዮን የሚቆጠሩ 

(ከክሌሊቸው ውጭ) ነው የሚኖሩት በሚሇው እሳቤ ምክንያት የማንነት፣ ተሳትፍና 

የውክሌና መብታቸው እየተጠበቀ አይዯሇም። ባሇፈት ጥቂት አመታት እንዲየነው 

እንዯዚህ አይነት ማህበረሰቦች አስከፉ ሇሆነ ማንነት ሊይ ሊተኮረ ጥቃት ተጋሌጠዋሌ። 

አራተኛ፤ ከተሞች ፤ ብዙዎቹ በኢትዮጵያ የሚገኙ ከተሞች በተሇይም በዯቡብ፣ 

ምእራብና ምስራቅ ሕብረ-ብሔራዊ ቢሆኑም ባሇቤት ተብሌው እውቅና ከተሰጣቸው 

ማህበረሰቦች ውጭ ያለት ዜጎች እውቅና ተሳትፍ የሊቸውም። በላሊ አነጋገር ከተሞቹ 



የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት  ጥያቄዎች 
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ሕብረ-ብሔራዊ ቢሆኑም አሳታፉ የሆነና የቋንቋና የባህሌ ብዝሃነትን የሚያንፀባርቅ 

አሰራር አሌተዘረጋም። ይሄ ጉዲይ መፌትሔ ካሌተሰጠው የግጭት መንሥኤ ሉሆን 

እንዯሚችሌ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ። 

 

4. ማጠቃሊያ   

ከ1983ቱ የመንግስት ሇውጥ በኋሊ ወዯ ሥሌጣን የመጣው ኢሕአዳግ 

የብሔረሰብን/ማንነትን መሠረት ያዯረገ የፋዯራሌ ሥርዓት በመመስረት 

የብሔረሰቦችን እኩሌነት በተግባር ሇማዋሌ ሞክሯሌ። በተሇይም በ1987ቱ ሕገ-

መንግሥት  የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራስን በራስ 

የማስተዲዯር መብታቸው ያሇገዯብ እንዱተገበር በመዯንገጉ ከቀዯሙት 

የመንግሥት ሥርዓቶች ሇየት ያሇ ነው ማሇት ይቻሊሌ። ነገር ግን ራስን በራስ 

የማስተዲዯር መብቶች በብሔር ማንነት ሊይ ማጠንጠናቸው፣ ክሌሌ 

የማቋቋምና የመገንጠሌ መብት ያሇገዯብ መፇቀዲቸውና  መሬት ሊይ በሚታዩ 

የአተገባበር ችግሮች ምክንያት የፋዯራሌ ሥርዓቱ ፇተና ገጥሞታሌ። የክሌሌ 

እንሁን ጥያቄዎችና በብሔረሰቦችና በክሌልች መካከሌ በሚነሱ የዴንበር 

ግጭቶች ፇታኝ ጉዲዮች እንዯሆኑ ያሇፈት 28 ዓመታት በአጠቃሊይና (በተሇይ 

ያሇፈት 4 ዓመታት) ትሌቅ ማሳያዎች ናቸው።  የማንነት ጥያቄዎች፤ 

የዴንበር ውዝግቦች፣ ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎች፣ የራስን ክሌሌ 

ሇማቋቋም የሚቀርቡ አቤቱታዎችና እነዚህን ጥያቄዎች ሇመፌታት 

እየተሄዯባቸው ያለ መንገድች ሇፋዯራሌ ሥርዓቱ ውጤታማ መሆንና 

አሇመሆን ወሳኝ ጉዲዮች ናቸው። በፋዯራሌ ሥርዓቱ ዙሪያ የሚነሱ ችግሮች 

በተገቢው መንገዴ ሇመመሇስ የመንግስትን የመፇጸም አቅም ከማሳዯግ 

በተጨማሪ አንዲንዴ የሕገ-መንግስት ማሻሻያዎች እንዯሚያስፇሌጉ በክሌሌ 

ምስረታ ዙሪያ ያሇው ውዝግብ ያሳያሌ።    

 

5. የፖሉሲ ምክረ-ሃሳቦች  

 የፋዯራሌ አዯረጃጀቱን መርሆዎች መፇተሸ 

የክሌሌ ምስረታ ጥያቄን አወዛጋቢ የሚያዯረገው፤ ሕገ መንግስቱ ሇሁለም ብሔረሰቦች 

ራስን በራስ የማስተዲዯር መብት እስከ መገንጠሌ ማስፇሩ እና የፋዯራሌ አዯረጃጀቱ 



አስናቀ ከፌአሇ 
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መሌካዓ-ምዴርንና ማንነትን ማጣመሩ ነው። በመሆኑም የፋዯራሌ ሥርዓቱ 

ብሔርተኝነትን ከማራመደም በሊይ በብሔረሰብ ማንነት ሊይ በተመሠረቱት ክሌልች 

መካከሌ ክፌ ያሇ የሚዛን ሌዩነት አሇ። በቁጥር ከፌ ሊለት ብሔረሰቦች ክሌሌ ሰጥቶ 

የላልቹን መከሌከሌ አወዛጋቢነቱ እንዱቀጥሌ እንዯሚያዯርግ  መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

በመሆኑም የብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዲዯር መብትን ባከበረ መሌኩ የፋዯራሌ 

ሥርዓቱን የአዯረጃጀት መርሆዎች መከሇስ አስፇሊጊ ነው። 

የብሔርና የባህሌ ብዝሃነትን በክሌልች ማራመዴ 

የራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎችን በተገቢው መንገዴ ሇመመሇስ በሚያስቸግር 

ሁኔታ እንዱስፊፈ ያዯረገው በሕገ-መንግስቱ የተዯነገገው የብሔር ማንነትና ግዛትን 

(መሬትን) የሚያቆራኘው የመንግስት አዯረጃጀት መርህ ነው። ይህ መርህ 

ሇብሔረተኝነት መጠናከር አስተዋጽኦ ከማዴረጉም በሊይ ሕብረ-ብሔራዊነትን 

መገንባት አስቸጋሪ አዴርጎታሌ። ራስን በራስ በማስተዲዯር በኩሌ የተሇየ 

ማንነት ያሊቸው ወገኖች ባለበት ክሌሌ ሆነው መብታቸው እንዱከበር 

ከመጠየቅ ይሌቅ የብሔረሰብ ማንነትን ወዯሚጋሩበት ክሌሌ (ዞን) እንዱሄደ 

ይገፊፊቸዋሌ። እንዱህ አይነቱ ጥያቄ አጨቃጫቂ ከመሆን አሌፍ የግጭት 

መንስኤ እየሆነ ነው። በመሆኑም የፋዯራለና የክሌሌ ሕገ-መንግስቶች 

የብሔርና የባህሌ ብዝሃነትን እንዱያራምደ ሇማዴረግ የሚያስችለ ማሻሻያዎች 

ሉዯረጉ ይገባሌ። ማሻሻያዎቹ የአናሳ ማህበረሰቦች መብቶችን በክሌልች ውስጥ 

በማስጠበቅ ከክሌሌ ወጥተን የራሳችንን ክሌሌ እናቋቁም ወይም ወሰን ይቀየር 

የሚለ ጥያቄዎችን ሉቀንስ ከመቻለም በሊይ ብዝሃነትን ያከበረ ሕብረ-ብሔራዊ 

አንዴነትን ያጎሇብታሌ። 

 በአዱሰ ክሌሌ የማቋቋም ሂዯት የፋዯራሌና የክሌሌ መንግስታት ሚና 
እንዱኖራቸውማዴረግ 

በፋዯራለ ሕገ-መንግስት ዴንጋጌዎች መሠረት አዱስ ክሌሌ (ወይም ከክሌሌ ዯረጃ 

በታች) ያሇ መዋቅር የማቋቋም ጥያቄ ሇጠያቂው ቡዴን/ብሔረሰብ ብቻ የተተወ ነው።

በተጨማሪም ጠያቂው አካሌ ምንም ዓይነት ምክንያት ማቅረብ የማይጠበቅበት 

መሆኑና የአካሄዴ ሥርዓቱም እጅግ ቀሊሌ በመሆኑ ሁለም ብሄረሰቦች በሚባሌ 

ሁኔታ የክሌሌነት ጥያቄ ማቅረባቸው የማይቀር ያዯርገዋሌ። የላልች ሀገሮችን 

ተሞክሮንም እንዯገመገምነው አንዴ ብሔረሰብ ተገንጥል የራሱን ክሌሌ ሇማቋቋም 

የሚያካሂዯው እንቅስቃሴ የራሱን መብት ሇማስጠበቅና ራሱን በራሱ ሇማስተዲዯር 

ቢሆንም ሂዯቱና ውጤቱ ግን የሚገነጠሌበትን ክሌሌ ህዝብና የፋዯራሌ 



የኢትዮጵያ ፋዯራሌ ሥርዓት አወቃቀርና  የክሌሌነት  ጥያቄዎች 
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መንግሥቱንም እንዱሁም ጠቅሊሊ ሀገሪቱን የሚመሇከት ጉዲይ ነው። ስሇዚህም 

የፋዯራሌ መንግስቱና ጥያቄው የቀረበበት ክሌሌ ሂዯቱን ከማስፇፀም የዘሇሇ የውሳኔ 

ሰጭነት ሚና ሉኖራቸው ይገባሌ። ይህ መሆኑ ጠያቂውን ቡዴን/ብሄር ወዯ ዴርዴር 

እንዱመጣ ሉያዯርገው ስሇሚችሌ አዱስ በሚቋቋመው ክሌሌ ውስጥ ሇሚኖሩ አናሳ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች የተሻሇ ከሇሊ እንዱሰጣቸው ያስችሊሌ፡፡ ስሇዚህም የላልች 

አገሮችን ሌምድችና የኢትዮጵያን ሌምዴ በመቀመር የሕገ መንግስቱ አንቀጾች 

ሉፇተሹና ሉሻሻለ ይገባሌ። 

 
 የራስን በራስ የማስተዲዯር ጉዲዮች የሚመሇከት ነጻ የሆነ ተቋም 

ማቋቋም  
አሁን ባሇው ሕገ-መንግሥት ውስጥ ራስን በራስ የማስተዲዯር ጉዲዮችን በባሊይነት 

የሚከታተሇው የፋዯሬሽን ምክር ቤት ነው። ይሁን እንጂ ምክር ቤቱ ገሇሌተኛ 

ያሌሆነ የፖሇቲካ አካሌ ነው። በመሆኑም ሕገ-መንግሥታዊ ማሻሻያ በማዴረግ ራስን 

በራስ በማስተዲዯር ዙሪያ ሇሚነሱ አሇመግባባቶች መፌትሔ የሚሰጥ ተቋም ማቋቋም 

ወይም ዯግሞ ይሄን ተግባር ሇጠቅሊይ ፌርዴ ቤት መስጠት አስፇሊጊ ነው።  

 
 ክሌልች፣ ዞኖች፣ ወረዲዎችና ሌዩ ወረዲዎች የሚቋቋሙባቸው 

መስፇርቶችን ማውጣት  

ሕገ-መንግስቱ ሇብሔር/ብሔረሰቦች ክሌልችን የመመሥረት መብት ቢሰጥም ሁለም 

ብሔር/ብሔረሰቦች ይሄን መብት ማግኘት አይችለም። በመሆኑም የተሇያዩ ራስን 

በራስ የማስተዲዯር መዋቅሮችን ሇማቋቋም የሚያስችለ መስፇርቶችን ማውጣት ተገቢ 

ነው። የእንዱህ አይነቱ መስፇርት መውጣት የክሌሌና የላልች መዋቅር ጥያቄዎችን 

ሇመቀነስ ይረዲሌ። 

 ሇጥያቄዎች ምሊሽ መስጠት  

የመንግሥት አካሊት ከሕብረተሰቡ ሇሚቀርቡ ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎችን 

ሲያስተናገደ የቆዩበት መንገዴ ተገቢውን ምሊሽ ያሇመስጠትና ሇማፇን መሞከር 

ናቸው። እነዚህ ተግባራት ግን ጥያቄዎችን ሇጊዜው ከማዲፇን ውጭ መፌትሄ 

አያመጡም። በመሆኑም የመንግስት አካሊት ሇጥያቄዎች ምሊሽ መስጠት የጠያቂውን 

ማህበረሰብ ችግሮች መረዲትና ሇችግሮቹ መፌትሄ መስጠት አሊስፇሊጊ ግጭቶችን 

ሇማስወገዴ ከመጥቀሙም በሊይ በፖሇቲካ አመራሩና በማህበረሰቡ መካካሌ 

መተማመንን ይፇጥራሌ።  



 
 

II. በኢትዮጵያ ፋዯሬሽን 

የክሌሌ፤ዞን እና ወረዲ የመሆን ጥያቄዎች እና የመፌትሄ 

ሃሳቦች 

 

ኃይሇየሱስ ታዬ 

                 
1. መግቢያ 

በሃገራችን ኢትዮጵያ የሚነሱ ራስን በራስ የማስተዲዯር ማሇትም የተሇያዩ ማህበረሰቦች 

በሚኖሩበት አካባቢ የጋራ ጉዲዮቻቸውን በራሳቸው የሚያከናውኑበትን እና እንዯ ቡዴን የቡዴን 

መገሇጫ የሆኑ ባህሊቸውን፤ ቋንቋቸውን እና ላልች መገሇጫዎቻቸውን በእሇት ተእሇት 

እንቅስቃሴያቸው በስራ ሊይ ሇማዋሌ የሚያስችሌ አውዴ ሇማግኘት የሚያቀርቡት  ጥያቄ 

ዳሞክራሲያዊ በሆነ አግባብ እስከተፇጸመ እና የላልችን መብት እስከ አከበረ ዴረስ የፋዯራሌ 

ስርዓት ሁሇት መሰረታዊ መርሆዎች ከሆኑት የራስ አስተዲዯር እና የጋራ አስተዲዯር አንደ 

የሆነው የራስ አስተዲዯር ተግባራዊነት መገሇጫ አዴርጎ መውሰዴ ተገቢ ነው።  

ፋዯራሊዊ ስርዓት ዳሞክራሲያዊ  በሆነ አግባብ ከተተገበረ እንዯ ኢትዮጵያ ባለ ህብረ-ብሔራዊ 

በሆኑ ሀገሮች ህብረ-ብሔራዊነት ጋር ተያይዘው ሇሚኖሩ የፖሇቲካ፤ ማህበራዊ፤ ባህሊዊ እና 

ኢኮኖሚያዊ  ጥያቄዎች በአንጻራዊ መሌኩ የተሻሇ ምሊሽ ይሰጣሌ ተብል ይታሰባሌ። ከነዚህ 

ምሊሽ ከሚሰጥባቸው መንገድች አንደ የተሇያዩ ከባቢዎች ያሊቸውን ከባቢያዊ አቅም እና 

የከባቢውን ማህበረሰብ ፌሊጎት መሠረት ባዯረገ መሌኩ ስራ ሊይ በማዋሌ የከባቢያቸውን 

ጥያቄዎች ሇመመሇስ እና ሇጋራ ሀገራዊ ሌማት የዴርሻቸውን አስተዎጽኦ ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ አዯረጃጀት መፌጠርን ይጠይቃሌ።  

የፋዯራሌ ስርዓት ሁሇት ተፇሊጊ ግን ተቃራኒ የሚመስለ ጉዲዩች የሚስተናገደበት ስርዓት 

በመሆኑ ሁላም ሚዛን መጠበቅን የሚጠይቅ ሲሆን ስርዓቱ ግን ውሥብስብ በመሆኑ ስርዓቱን 

ሇመተግበር ሇስርዓቱ መሠረት የሆኑ ተቋማትን ተቋማዊነት ከማጠናከር በማይተናነስ መሌኩ 

ሇስርዓቱ ውጤታማነት አጋዥ የሆኑ የስርዓቱን እሴቶች እና መርሆች የራስ ማዴረግ እና 

መተግበርን ይጠይቃሌ።የአንዴን ስርዓት ውጤታማነት የሚወስኑት ተቋማት እና ተዋናዮች 

ብቻ ሳይሆኑ ስርአቱን ሇመተግበር አጋዥ የሆኑ እሴቶች፤ መርሆዎች እና አመሇካከቶች 

ጭምር መሆናቸው ከቅርብ ግዜ ወዱህ ግሌጽ እየሆነ የመጣ ጉዲይ ነው።  
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በሀገራችን ከፋዯራሉዝም አስተሳሰብ እና ከፋዯራሊዊ ስርዓት ጋር ተያይዘው የሚታዩ ችግሮች 

ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎችን ጨምሮ የፋዯራሉዝም ፌሌስፌና እና የፋዯራሌ ፖሇቲካ 

ስርዓትን እሳቤዎች በአግባቡ ካሇመገንዘብ የተነሳ፣  እሳቤውን በተሳሳተ መሌኩ ማሇትም 

ከመሇያየት፤ ከመበታተን እና ከግጭት ጋር አያይዞ ማየት እንዱሁም ሇሁለም የሃገሪቱ 

ችግሮች የፋዯራሌ ስርዓቱን የጦስ ድሮ ከማዴረግ ጋር የተያያዙ ናቸው ቢባሌ የተሳሳተ እሳቤ 

አይሆንም።  

ራስን በራስ የማስተዲዯር ጥያቄ በራሱ ችግር አይዯሇም። እንዱያውም ተፇሊጊና ጠቃሚ ነው። 

ዋናው ጉዲይ አፇጻጸሙ ሊይ ነባራዊ ሁኔታዎችን እና ራስን በራስ ማስተዲዯር ማሇት የብቻ 

አስተዲዯር ማሇት ሳይሆን በከባቢው ከሚኖሩ ላልች ማህበረሰቦች ጋርም አብሮ የመኖርን፣ 

በሀገር ዯረጃ በጋራ አስተዲዯር መሳተፌን እና አንዴ ጠንካራ ዳሞክራሲያዊ የሇማች ሀገር 

መገንባትንም ታሳቢ ያዯረገ እንዱሆን ማዴረግ ነው። ፋዯራሉዝም ከመነሻው አብሮ የመኖር 

ፌሌስፌ ነው። በዚህ ሇውይይት መነሻ ፅሁፌ በሁሇተኛ ዯረጃ የመረጃ ምንጮች ተመሰርቶ 

አጠቃሊይ በሆነ መሌኩ  በሀገራችን እየተነሱ ያለ የአዯረጃጀት ጥያቄዎች፤ ሇጥያቄዎች መነሻ 

የሆኑ የህግ ማዕቀፍች፤  ሇጥያቄዎች መበራከት ገፉ የሆኑ አሁናዊ ምክንያቶች፤ ሇጥያቄዎቹ 

ሀገራዊ ሁኔታዎችን መሠረት አዴርጎ ምሊሽ የመስጠት አስፇሊጊነት እና ሇቀጣይ ሉጠቅሙ 

የሚችለ ምክረ ሃሳቦችን ባካተተ መሌኩ ቀርቧሌ። 

2.የህግ ማዕቀፍች 

በፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ በየዯረጃው ሇሚቀርቡ የአዯረጃጀት ጥያቄዎች ዋናው 

የህግ ማዕቀፌ የኢፋዳሪ ሕገ-መንግስት ሲሆን የሕገ-መንግስቱ የተሇያዩ አንቀጾች በግሌጽ 

በቀጥታም ሆነ የአንቀጾችን ውስጣዊ ይዘት በመፇተሽ መረዲት እንዯሚቻሇው፣ በፋዯራሌ 

ስርዓቱ ውስጥ በተሇያየ እርከን የሚገኙ መንግስታዊ አዯረጃጀቶች እንዯሚኖሩ አስቀምጧሌ። 

ከነዚህም አንቀጾች ዋና ዋናዎቹ እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ። 

1. የሕገ-መንግስቱ አንቀጽ 1 ሀገሪቱ ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ አወቃቀር እንዯምትከተሌ 

የሚዯነግግ መሆኑ ፋዯራሊዊ አዯረጃጀት ቢያንስ ሁሇት መንግስታት መኖርን መሰረት 

የሚያዯርግ በመሆኑ እና ይህ አንቀጽ የፋዯራሌ መንግስት እና የክሌሌ መንግስታት 

መኖርን የሚያመሊክት ስሇሆነ ሇክሌልች አዯረጃጀት መኖር እንዯ መነሻ አንቀጽ ሆኖ 

ሉያገሇግሌ ይችሊሌ። 

2. አንቀፅ 39/ 3 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብ/ብ/ህ ራሱን በራሱ የማስተዲዯር ሙለ መብት 

አሇው። ይህ መብት ብ/ብ/ህ በሰፇረበት መሌከአምዴር ራሱን የሚያስተዲዴርበት 

መንግስታዊ ተቋማትን የማቋቋም፣ በክሌሌ እና በፋዯራሌ አስተዲዯር ውስጥ ሚዛናዊ 
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ውክሌና የማግኘት መብትን ያጠቃሌሊሌ። ይህ አንቀጽ በየዯረጃው ብ/ብ/ህ መሰረት 

ያዯረገ ሌዩ ዞን ፤ሌዩ ወረዲን  የማዯራጀት ጥያቄ የሚያቅፌ የህግ ማዕቀፌ አዴርጎ 

መውሰዴ ይቻሊሌ። 

3. አንቀጽ 47/2  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመሇከቱ ክሌልች ውስጥ የተካተቱ 

ብ/ብ/ህ በማንኛውም ጊዜ የየራሳቸውን ክሌሌ የማቋቋም  መብት አሊቸው።ይህ አንቀጽ 

ብ/ብ/ህ በአንቀጽ 47/3 የተቀመጠውን ሂዯት ተከትሇው የራሳቸውን ክሌሌ መመስረት 

እንዯሚችለ ያስቀመጠ ሲሆን  ይህም አንቀጽ በክሌሌ ዯረጃ ራሳችንን ማዯራጀት አሇብን 

ሇሚለ ብ/ብ/ህዝቦች ጥያቄ መሰረት የሆነ ሕገ-መንግስታዊ ማዕቀፌ ነው። 

4. አንቀጽ 50/4 ክሌልች በክሌሌነት እና ክሌልች አስፇሊጊ ሆነው በሚያገኙዋቸው 

የአስተዲዯር እርከኖች ይዋቀራለ፡፡ ሕዝቡ በዝቅተኛ የአስተዲዯር እርከኖች በቀጥታ 

ይሳተፌ ዘንዴ ሇዝቅተኛ እርከኖች በቂ ስሌጣን ይሰጣሌ። ይህ አንቀጽ በቂ ስሌጣን 

ያሊቸው ዝቅተኛ የመንግስት እርከኖች በክሌልች ይሁንታ መዯራጀት እንዲሇባቸው 

ጠቋሚ ሕገ-መንግስታዊ ማዕቀፌ ሲሆን በክሌልች ሇሚቀርቡ የአዯረጃጀት ጥያቄዎች 

እንዯ ህጋዊ ማዕቀፌ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ።  

   5. አንቀጽ 88 ፖሇቲካ-ነክ አሊማዎች 

   1/ መንግስት በዳሞክራሲያዊ መርሆዎች ሊይ  በመመስረት ሕዝቡ በሁለም ዯረጃዎች 

ራሱን በራሱ የሚያስተዲዴርባቸው ሁኔታዎችን ማመቻቸት አሇበት፡፡ ይህ አንቀጽ 

በሁለም እርከኖች ሇሚኖሩ ራስን በራስ የማስተዲዯር ሁኔታዎች እንዱመቻቹ ጥያቄ 

ሇማቅረብ የህግ ማዕቀፌ ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ። 

 በየክሌለ ሕገ-መንግስቶች ስሇ ዞን፤ ወረዲናቀበላ አዯረጃጀቶች የተቀመጠው እንዯተጠበቀ ሆኖ 

በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሕገ-መንግስት ከሊይ የተዘረዘሩት አንቀጾች በየጊዜው ሇሚቀርቡ የአዯረጃጀት 

ጥያቄዎች መሰረታዊ የህግ ማዕቀፍች ናቸው። 

3. በአሁኑ ወቅት ሇጥያቄዎች መበራከት ገፉ ምክንያቶች       

በኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ስርዓት የአዯረጃጀት ጥያቄዎች ፋዯራሊዊ ስርዓቱ ከተመሰረተ ጀምሮ  

ይቀርቡ የነበሩ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ሇጥያቄዎቹ መበራከት የሚከተለትን ጉዲዩች እንዯ ገፉ 

ምክንያቶች መወሰዴ ይቻሊሌ። 
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1. በሃገሪቱ ከተፇጠረው የሇውጥ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በማህበረሰቡ እና ማህበረሰቡን 

በሚመሩ ሌሂቃን ውስጥ  ‛ከአዯረጃጀት ጋር ተያይዞ ያለ ጥያቄዎቻችን ማስፇጸም 

የሚቻሌበት የፖሇቲካ ምህዲር ተፇጥሯሌ“ የሚሌ አስተሳሰብ መያዝ እና በተጨባጭም 

ሇቆዩ የአዯረጃት ጥያቄዎች ምሊሽ መስጠት መጀመሩ ( ሇምሳላ የሲዲማ ክሌሌ፤ የዯቡብ 

ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክሌሌ፤ በተሇያዩ ክሌልች የተፇቀደ የዞኖችና ወረዲዎች 

አዯረጃጀቶች)፣ 

2. በፋዯራሌ ስርዓት ስሌጣን ያሌተማከሇ እና በየዯረጃው የሚኖር የስሌጣን ክፌፌሌን 

መሠረት ያዯረገ ከመሆን ጋር ተያይዞ የሚታዩ የስርዓቱ ባህሪያት እና የአዯረጃጀት 

ጥያቄዎችን ሇማንሳት መሰረት የሚሆኑ ሕገ-መንግስታዊ ዴንጋጌዎች መኖር ከሇውጥ 

እንቅስቃሴው ጋር ተያይዞ በማህበረሰቡ እና ማህበረሰቡን በሚመሩ ሌሂቃን የአዯረጃጀት 

ጥያቄ  ማቅረብ ሕገ-መንግስታዊ መብት ነው። ይህም መተግበር አሇበት የሚሌ 

እንቅስቃሴ መኖር ( ሇምሳላ የጉራጌ ዞን የ“ክሌሌ እንሁን“ ጥያቄ)፣ 

3.  የእኩሌ ተጠቃሚነት ዕዴሌ  ጥያቄዎች ፤ ‛አዴልአዊነት አሇ“ ከሚሌ ስሜት የተነሳ 

ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ‛ማዯግ የምንችሇው የራሳችን ክሌሌ፤ ዞን እና ወረዲ ሲኖረን 

ነው“ የሚሌ አስተሳሰብ መያዝ ( ሇምሳላ በዯ/ብ/ብ/ህ/ክሌሌ በ2011 የተዯረገው ጥናት 

ጎሌቶ የወጣ መሆኑ)፤ የሇውጡም እንቅስቃሴ አንደ  መነሻ  እኩሌ ተጠቃሚነት ዕዴሌ 

የሇም የሚሌ መሆኑ፣          

4. ‛በነባሩ መዋቅር ተገቢውን አገሌግልት አሊገኘንም ፤ ያሇው መዋቅርም የአካታችነት ችግር 

አሇበት“ የሚለ  እሳቤዎች፣   

5. የማንነት ጥያቄዎች እየጎለ መምጣት  እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ውዴዴር የሚመስለ  

 አካሄድች መኖር፣ 

6. የፓሇቲካ ሌሂቃኑ  ‛ተጠቃሚ እንሆናሇን“ የሚሌ እሳቤ። 

በሀገሪቱ ሇሚታዩ የአዯረጃት ጥያቄዎች ከስርዓተ-ባህሪ፤ የህግ ማዕቀፍች እና ከሚታዩ የሇውጥ 

እንቅስቃሴዎች እና ከነባር አዯረጃጀቶች የአሰራር ክፌተቶች ጋር ተያይዞ ከሊይ የተዘረዘሩትን 

ገፉ ምክንያቶች ማስቀመጥ ቢቻሌም ጉዲዩ የተመረጡ አብነቶችን/ኬዞችን መሠረት አዴርጎ 

በጥሌቀት ማጥናትን የሚጠይቅ መሆኑን ገሌጾ ማሇፌ ተገቢ ነው።  
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4. ሇሚነሱ ጥያቄዎች አሁናዊ እና ሃገራዊ ተጨባጭ ሁኔታን መሠረት ያዯረገ  ምሊሽ 
መስጠት አስፇሊጊነት 

አዯረጃጀቶች በህዝብ ውስጥ የሚፇጠሩ የማህበራዊ፤ ኢኮኖሚያዊ፤ ባህሊዊ እንዱሁም 

የዳሞክራሲ እና የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄዎች እንዱፇቱ የሚያስችለ መሳሪያዎች ናቸው። 

በፋዯራሌ ስርዓት የአዯረጃጀት ጉዲዮች ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ በሚባሌ ዯረጃ  የሚጠናቀቁ 

ሳይሆን በሃገሪቱ ያሇውን ሇውጥ እና የማህበረሰቡን ፌሊጎቶች መሠረት አዴረጎ  በየጊዜው 

መስተናገዴ ያሇባቸው መሆኑን የብዙ ፋዯራሌ ሃገራት ተሞክሮ ያሳያሌ  (ሇምሳላ ናይጄሪያ፤ 

ህንዴ፤ ሲዊዘርሊንዴ፤ ቤሌጄም፤ ጀርመን)። በሀገራችንም ቢሆን በተሇያዩ ክሌልች የዞንና 

የወረዲ ጥያቄዎች መሌስ እያገኙ የመጡበት ሁኔታ ያሇ መሆኑ ይታወቃሌ። መረጃዎች 

እንዯሚያመሊክቱት አሁን በሃገራችን ያሇው የክሌሊዊ መንግስታት አዯረጃጀት፣             
   በ 11 ብሄራዊ ክሌሊዊ  መንግስታት፣   

        በ 2 ሇፋዯራሌ መንግስት ተጠሪ የሆኑ ቻርተርዴ የከተማ አስተዲዯሮች፣  

        በ 68 ዞኖች፣  

        በ 832 የወረዲ አስተዲዯሮች፣   

-እስከ ቅርብ ባሇ መረጃ ሌዩ ወረዲ በ5 ክሌልች ብቻ የሚገኝ 13 ወረዲዎችን የሚያካትት 

አዯረጃጀት ነው። 

       እነርሱም ዯ/ብ.ብ/ህዝቦች ------ 8፣  

       ቤንሻንጉሌ ጉምዝ     ---------2፣ 

       አፊር                ----------1፣ 

       ጋምቤሊ              -----------1፣ 

       አማራ               -----------1።                  

       በ 22805 ቀበላ  አስተዲዯሮች፤  - የከተማ 1656፣ 

                                   - የገጠር 21149፣  

 -      በ116 የከተማ አስተዲዯሮች  
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የተዋቀረ ሲሆን እነዚህ የአስተዲዯር እርከኖች 123‚379‚924 (የተመዴ 2021 ትንበያ) ህዝብ  

መንግስታዊ አገሌግልቶችን ሇማቅረብ  በቂ ናቸው ተብል ካሇመገመቱም በሊይ የፋዯራሌ 

ስርዓት ሉያስገኙዋቸው የሚገቡ ጥቅሞችን ያሳካለ ተብል አይገመትም። 

የፋዯራሌ ስርዓት ከሚያስገኛቸው ብዙ ጥቅሞች ውስጥ በተወሰነ መሌኩ የሚከተለትን 

መጥቀስ  ይቻሊሌ 

        -ብዙ ማዕከልች መፌጠር፣ 

        -ዴርብ  የስሌጣን ክፌፌሌ፣  

        -ብዝሃነትን እና አንዴነትን አጣምሮ ማስተናገዴ፣ 

- ሁለንም ፌሊጎቶች  አመዛዝኖ አንጻራዊ በሆነ እና በተሻሇ መሌኩ ማስተናገዴ፣ 

- ከባቢያዊ የመሌማት አቅም እና ፌሊጎትን ከሀገራዊ የመሌማት አቅም  እና 

ፌሊጎት ጋር አስተሳስሮ የህዝቡን በሌማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ፣ 

-ትንሽ ሀገር ከመሆን ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ውስንነቶችን በመቅረፌ እና ዕዴልችን 

በማጎሌበት ትሌቅ ሃገር ከመሆን ጋር የሚገኙ ዕዴልችን ማጎሌበት እንዱሁም 

ውስንነቶችን መቅረፌ፣ 

     -የሕብረተሰቡን ተሳትፍ ማሳዯግ ( እንዯ ሃገር፤ክሌሌ፤ወረዲ ፤ቀበላ)፣ 

- - ፍረም ሾፒንግ፣ 

- ሰፉ ገበያ መፌጠር፣ 

- ኢኮኖሚ  ኦፌ ስኬሌ 

- ጠንካራ እና ተሰሚ የሆነች ትሌቅ ሃገርን መፌጠር። 

በመሆኑም በሀገራችን እነዚህን ጥቅሞች ሇማረጋገጥ እና በማህበረሰቡ ሇሚቀርቡ ጥያቄዎች 

በተጠና መሌኩ ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት አስፇሊጊ ነው። ሇዚህም አጋዥ ሉሆኑ የሚችለ ምክረ 

ሀሳቦች በሚቀጠሇው  ክፌሌ ቀርበዋሌ። 

5. ሇወዯፉት ምክረ-ሃሳቦች  

በፋዯራሊዊ ስርዓቶች በየጊዜው የሚኖሩ፤ ሀገራዊ እና ከባቢያዊ ማህበራዊ ፤ ኢኮኖሚያዊ፤ 

ፖሇቲካዊ ሇውጦች እና የፋዯራሌ ስርዓቱ አንደ መርሆ የሆነውን  የራስ አስዲዯርን  መሰረት 

አዴርጎ  የአዯረጃጀት ጥያቄዎች በየጊዜው መነሳታቸው የማይቀር መሆኑን ግንዛቤ በማስገባት 

ሇተግባራዊነቱ አጋዥ ሉሆኑ የሚችለ  ከዚህ የሚከተለት ምክረ-ሃሳቦች ቀርበዋሌ፤ 
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1. በሀገራችን የነበረው እና አሁንም እየቀጠሇ ያሇው የክሌልች አወቃቀር ሁሇቱንም (ማሇትም፤ 

አንዴ ብሄርን መሰረት ያዯረገ እና የተሇያዩ ብሄሮች የታቀፈበት ክሊስተር) መሰረት ያዯረገ 

መሆኑ ይታወቃሌ። ስሇሆነም እንዯ ተጨባጭ ሁኔታው ሁሇቱንም አዋህድ (ብሄርና ክሊስተርን) 

መጠቀም የተሻሇ አማራጭ እንዯሚሆን ይመከራሌ፡፡ ከሀገሪቱ የብሄር ስብጥር እና አቀማመጥ 

አንዴ እና ያው ብቻ አወቃቀር ይዞ መሄዴ የማህበረሰቡን ችግር ካሇመፌታቱም በተጨማሪ 

የአካባቢዎችን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ያስገባ መሆን ስሇማያስችሌ፣   

      - በክሊስተር የተዯራጁ ብሄሮች  ከብሄር  ጋር ተያይዘው የሚነሱ    

 - የባህሌ፤የታሪክ እና የቋንቋ ጉዲዮች በሌዩ ዞንና ፤ወረዲ ማስተናገዴ 

     - በክሌሌ ዯረጃ ኮንሶንሴሽናሌ ቅርጽ ያሇው አስተዲዲር መመስረት 

     - ብዙ ማዕከልች ያለት ክሌሌ መፌጠር፣ 

     - በክሌለ ሇሚኖሩ ብ/ብሄ/ህዝቦች እኩሌ የመሌማት ዕዴሌ መፌጠር፣  

- ህብረተሰቡን ማሳተፌ እና የመፌትሄ አካሌ በማዴረግ ችግሮቹን ማቃሇሌ ይቻሊሌ። 

2. አንቀጽ 47/2 መብት ቢሆንም መብቱ ተግባራዊ የሚሆንበትን የአሰራር ስርዓት 

የሚዯነገግበትን  መንገዴ ማመቻቸት፣ 

3. ህብረተሰቡን በቅርበት አገሌግልት የሚሰጡ ጠንካራ አዯረጃጀቶችን መፌጠር 

 ሇምሳላ የዴጎማ/የሳብሲዱያሪነት መርህን  ስራ ሊይ ማዋሌ፣ 

የእኩሌ ተጠቃሚነት ዕዴሌ መፌጠር፣  4. 

5. በክሌሌ መንግስታት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ማጠናከር፣ 

6. በህብረ ብሔራዊ ፋዯራሊዊ ስርዓት ማዕቀፌ ሀገራዊ አንዴነትን ማጠናከር፣  

7. በአዋሳኝ አካባቢ ሇሚኖረው ማህበረሰብ መንግስታዊ አገሌግልቶችን በጋራ መስጠት፤ 

8. የሚፇጠሩ አሇመግባባቶችን በየጊዜው የፋዯራሌ ሥርዓቱን በሚያጠናክር መሌኩ እየፇቱ 

መሄዴ፣ 

9. በየክሌለ ተበታትነው የሚኖሩ ዜጎችን ዳሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን ማክበር፣ 

10. መዯጋገፌ እና በጋራ መሌማት፣ 
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11. የግሌና የጋራ ኃሊፉነት/ሥሌጣንን አጣጥሞ እና ሚዛን ጠብቆ ማስኬዴ  

12. በፋዯራሉዝም፤ ፋዯራሊዊ ስርዓት ሕገ-መንግስት እና ሕገ-መንግስታዊነት ዙሪያ  

  ሰፉ የአመሇካከት እና የአስተሳሰብ ግንባታ ስራዎችን ማከናወን 

13. ህብረ-ብሔራዊ ኢትዮጵያዊ የጋራ ማንነትን ማጠናከር 

በተሇያዩ እርከኖች የሚቀርቡ የራስ በራስ የማስተዲዯር ጥያቄዎች ፋዯራሌ ስርዓቱን በሚያጠናክር 

እና ስርዓቱን ሰሊማዊና የተረጋጋ በሆነ መሌኩ ሇመመሇስ፣ ጥያቄውን ሇማቅረብ ገፉ የሆነ 

ምክንያቶችን ሇመቀነስ ከሊይ የተዘረዘሩትን ሃሳቦች ግንዛቤ ያስገባ ተግባር ማከናወን ጠቃሚ 

ይሆናሌ። 

6.ማጠቃሇያ 

የአዯረጃጀት ሇውጦች የፋዯራሌ ሥርዓት በሚከተለ ሃገራት አይቀሬ ሲሆን የአተገባበሩ ሁኔታ 

እንዯየ ፋዯሬሽኖቹ አፇጣጠር፤ ባህሪ እና ነባራዊ የፖሇቲካ፤ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ 

ሁኔታዎች እንዯሚሇያይ ይታወቃሌ። ስሇሆነም በየጊዜው በጥናት እየሇዩ የራስ አስተዲዯርን እና 

ሀገራዊ አንዴነትን በሚያጠናክር መሌኩ መተግበር እና ሇዝቅተኛው የአስተዲዯር እርከን ከፌተኛ  

ትኩረት በመስጠት ጠንካራ እና የተሟሊ አዯረጃጀት በመፌጠር በማህበረሰቡ ከመንግስት 

አገሌግልቶች አሰጣጥ፤ ከሌማት እና መሌካም አስተዲዯር እንዱሁም ከእኩሌ ተጠቃሚነት ዕዴሌ 

ጋር ተያይዘው የሚነሱ ጥያቄዎችን በየጊዜው እየፇቱ መሄዴ ያስችሊሌ። ይህ በአዯረጃጀት 

ጥያቄዎች  እና የመፌተሄ ሃሳቦች ዙሪያ የቀረበ የውይይት መነሻ ጽሁፌ በጉዲዩ ሊይ የተሇያዩ 

ሃሳቦች ቀርበው የሰሊ ውይይት በማዴረግ በውይይቱ የተዯረሰባቸው ነጥቦች ተሇይተው በቀጣይ 

አብነትን/ኬዝን መሰረት ያዯረገ ጥሌቅ ጥናት ሇማዴረግ እና ሇመንግስትም ምክረ ሃሳቦችን 

ሇማቅረብ ጠቃሚ ይሆናሌ። 

 

7.ማጣቀሻ መረጃዎች 

 የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ህግመንግስት፣ የፋዯራሌ ነጋሪት ጋዜጣ አንዯኛ ዓመት እትም ቁጥር 1‚ ነሏሴ 

15 1987‚ አዱስ አበባ. 
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 የዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክሌሌ አዯረጃጀት ጥያቄዎች መንስኤና የመፌትሄ አቅጣጫዎች የዲሰሳ 

ጥናት ሪፖርት. ሃምላ 2011‚ አዱስ አበባ (ያሌታተመ) 





 
 

III. አሇመተማመን እና የመዋቅር ጥያቄ በኢትዮጵያ 

ገብሬ ይንቲሶ ዯኮ 

 

1. መግቢያ፡- የመዋቅር ጥያቄ አረዲዴ  
 

ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በኢትዮጵያ  ክሌሌ፣ ዞንና፣ ወረዲ የመሆን ጥያቄዎች ይቀርባለ፡፡ ይህንን 

ክስተት አስመሌክቶ ሁሇት ዓይነት አቋሞች ይንፀባረቃለ፡፡ አንዯኛው አቋም ‛የመዋቅር ጥያቄ 

የመሌማት ጥያቄና ሕገ-መንግስታዊ መብት ስሇሆነ አዎንታዊ ምሊሽ ይገባዋሌ“ የሚሌ ሲሆን፣ 

ሁሇተኛው አቋም ዯግሞ ‛ብሔር-ተኮር የአዯረጃጀት ጥያቄ በሌሂቃን የሚዘወር፣ ወዯ ግጭትና 

መበታተን የሚያመራ የጠባብነት መገሇጫ ስሇሆነ መበረታታት የሇበትም“ የሚሌ ነው። በዚህ 

ጽሐፌ አንደን ወይም ላሊውን አቋም በመዯገፌ ወይም በመቃወም ከመከራከር ይሌቅ 

የአዯረጃጀት ጥያቄዎችን መሰረታዊ ምክንያት በመረዲት አውዲዊ ትንታኔ ሇመስጠት 

ተሞክሯሌ።  

በቡዴኖች መካከሌ ሃብትና ስሌጣንን ሇመቆጣጠር የሚዯረግ የተሇመዯ ጥረት እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከወትሮ በተሇየ ሁኔታ ዛሬ የመዋቅር ጥያቄ የሚነሳበት ምክንያት 

በአገሪቱ አሇመተማመን (mistrust) በእጅጉ እየሰፊ በመምጣቱ ነው። በገቢርና በትርክት 

የሚገሇጹ የአሇመተማመን መንስኤዎች በርካታ ናቸው። አሇመተማመንን ከአስቻይ ሁኔታዎች 

ጋር በመጣመር የመዋቅር ጥያቄዎች እንዱበራከቱ አዴርጓሌ። በአንዴ ማህበረሰብ ውስጥ 

አሇመተማመን ሲሰፌን የግንኙነት መናጋት፣ የትብብር መቋረጥ፣ የሰሊም መዯፌረስና የሌማት 

ሂዯት መሰተጓጎሌ የሚያስከትሌ መሆኑን ጥናቶች ያመሇክታለ (Carey, 2017)። 

የአሇመተማመንን ጉዲት ሇመረዲት የመተማመንን (trust) ፊይዲ ማወቅ ይረዲሌ። እንዯ 

ተማራማሪዎች አገሊሇጽ ከሆነ የመተማመን ጠቀሜታዎች ማህበረሰብን ማስተሳሰር (Coleman, 

1988; Simmel, 1950)፣ ስርዓት ማስከበር (Parsons, 1937)፣ ትብብርን ማሳካት (Arrow, 

1974)፣ ኢኮኖያዊና ኢኮኖሚያዊ ያሌሆኑ መስተጋብሮችን ማቀሊጠፌ (Coleman, 1988)፣ 

ዱሞክራሲያዊ መስተዲዯርን ማረጋገጥ (Paxton 2002) እና የኢኮኖሚ ሌማት (Fukuyama, 

1995) ናቸው። ማቲው ኬሪም እንዯዚሁ መተማመን ማህበራዊ ትስስርን ያጠናክራሌ፣ 

የወንጀሌ ዴርጊት ይቀንሳሌ፣ ዯስታን ያጏናጽፊሌ፣ ሌማት ያሳሌጣሌ፣ ብሌጽግና ያመጣሌ 

እንዱሁም የጋራ ተጠቃሚነትን ያረጋግጣሌ (Carey, 2017) ይሊሌ። 

በአንፃሩ፣ (Carey, 2017) የአሇመተማመንን አፌራሽነት እንዯሚከተሇው ያብራራሌ፤ 

‛በመተማመን የተገነባውን ግንኙነት አሇመተማመን ያፇርሰዋሌ፡፡ መተማመን ሃብት ሇማፌራት 

ሲረዲ አሇመተማመን ሇዴህነት ይዲርጋሌ፡፡ መተማመን ተግባቦትና መቀራረብን ሲፇጥር 
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አሇመተማመን ወዯ መሇያየት ያመራሌ“ ብሎሌ። ኤዴዋርዴ ባንፉሌዴ የሚባሌ ተመራማሪ 

ዯግሞ ከስሌሳ ዓመት በፉት ያጠናቸውና ሜዱተራንያን ባህር አቅራቢያ የሚኖሩ ማህበረሰቦች 

ውስጥ ስር የሰዯዯ አሇመተማመን በመኖሩ ምክንያት ውሸት፣ ሏሜትና መካካዴ እንዳት 

ከአስከፉ የኃሊቀርነትና የዴህነት አዙሪት  እንዲይወጡ አዴርጎ ቆሌፍ እንዲስቀራቸው ያስረዲሌ 

(Banfield, 1958)። ማቲው ኬሪ አፌሪካዊትዋ ሞሮኮ ውስጥ ጥናት አዴርጎ ከባንፉሌዴ ግኝት 

ጋር ተመሳሳይነት ያሇው የአሇመተማመን ዴርጊትና ባህሪ እንዲስተዋሇ ይገሌጻሌ (Carey, 

2017) ። 

በህዝብና በተሇያየ የመንግስት መዋቅር መካከሌ መተማመን እንዲይኖር የሚያዯርጉ በርካታ 

ምክንያቶች ይኖራለ። ሇምሳላ መዋቅሩ አዴሎዊነትንና ኢ-ፌትሏዊነትን የሚፇቅዴ ከሆነ 

ተበዯሌን የሚለ ዜጏችና ቡዴኖች በስርዓቱ ሊይ ዕምነት ያጣለ።አሇመተማመን ሲሰፌን ስጋት 

ያዯረባቸው ወገኖች ተጋሊጭነታቸውን ሇመቀነስ ግንኙነትና ትብብር ማቆምና ነባሩን 

መስተጋብር የሚተካ አዱስ ግንኙነትና ስርዓት ማማተር ይጀምራለ። በቀዴሞ የዯቡብ ብሔር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌ (ዯቡብ ክሌሌ) የተስተዋለት የመዋቅር ጥያቄዎች መነሻቸው 

አሇመተማመን መሆኑ በጥናት ተረጋግጧሌ። በላሊ አባባሌ አንዴ የአዯረጃጀት መዋቅር 

መተማመን/ን በአግባቡ የሚያሰፌን ከሆነ የጋራ ተጠቃሚነትን አጠናክሮ አብሮ የመቀጠሌ 

ፌሊጎት ስሇሚጨምር የመዋቅር ጥያቄ የሚነሳበት ምክንያት ዝቅተኛ ይሆናሌ። 

ስሇዚህ እየተሸረሸረ የሚገኘውን የመተማመን ዕሴት የማስፇን ጉዲይ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ። 

የመዋቅር ጥያቄ መበራከት በአብነት የሚጠቀስ አንደ የአሇመተማመን ችግር ውጤት እንጂ 

ብቸኛው መገሇጫ አይዯሇም። አሇመተማመን ዘርፇ-ብዙ መገሇጫዎች ያለት ትሌቅ አገራዊ 

አዯጋ ሆኗሌ። ዛሬ አብሮአዯግ ጓዯኛሞች፣ በፌቅር የኖሩ ጎረቤታሞች፣ የአንዴ ተቋም 

ባሌዯረቦች፣ የአንዴ እዴር አባሊት፣ የመንግስት ባሇስሌጣናት፣ ብሔረሰቦች፣ የሃይማኖት 

ተቋማት፣ ወዘተ የማይተማመኑበት ጊዜ ሊይ ዯርሰናሌ። እንዯ ዜጋ፣ እንዯ ህዝብና እንዯ አገር 

ይህንን እውነታ ተቀብል ሳይዘገይ መፌትሔ መሻት ያስፇሌጋሌ። 

2. የመዋቅር ጥያቄ መንስኤዎች በዯቡብ ክሌሌ  

የቀዴሞ የዯቡብ ብሔር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክሌሌና መሪ ዴርጅቱ የዯቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች 

ዳሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ዯኢህዳን) የአዯረጃጀት ጥያቄዎችን መንስኤ ሇማወቅና መፌትሔ 

ሇማፇሊሇግ በምሁራን አንዴ ሳይንሳዊ ጥናት አስጠንቶ ነበር። በዚህ ሇህዝብ ይፊ በተዯረገ 

ጥናት ግኝት መሰረት የብዙዎቹ የመዋቅር ጥያቄዎች ምክንያቶች አዴሎዊነትና ኢፌትሏዊነት፣ 

የህግ የበሊይነት አሇመረጋገጥ፣ የዯህንነት ስጋት፣ ቡዴንተኝነትና የጥቅም ትስስር፣ የአገሌግልት 

አሰጣጥ ዴክመት፣ የመሰረተ-ሌማት ዕጥረት/ዕጦት እና የፖሇቲካ ሌሂቃን ቅስቀሳ ናቸው። 

የጥያቄዎቹ መነሻ አሇመተማመን ስሇመሆናቸው ከታች ቀርቧሌ። 
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የበጀት አጠቃቀም፣ የመሰረተ-ሌማት ዝርጋታና የትሊሌቅ ፕሮጀክቶች ስርጭት ፌትሏዊ 

እንዲሌነበረ ተነስቷሌ። የክሌለ የበጀት ዴሌዴሌ በተሇይም የመጠባበቂያ በጀት አጠቃቀም 

የግሌፅነት ችግር የነበረበት መሆኑ፣ የፋዳራሌ የኢንደስትሪ ፓርኮች ስርጭት የጋራ 

ተጠቃሚነትን ያሇማረጋገጡ፣ የመሰረተ ሌማት ዝርጋታ ፌትሏዊ አሇመሆኑ እና ከሏዋሳ 

ከተማ በስተቀር ላልች ከተሞች እንዱያዴጉ ክሌለ አሇመዯገፈ በቀዴሞው የዯቡብ ክሌሌ ሊይ 

እምነት ካሳጡት ምክንያቶች ውስጥ ጥቂቶች ናቸው። ክሌለ ትሌሌቅ ፕሮጀክቶችን በመተግበር 

አመርቂ ዕዴገት ያስመዝገበ ቢሆንም ከሊይ በተጠቀሱት ኢ-ፌትሏዊ አሰራራሮች ምክንያት 

ዕዴገቱ ያሌተመጣጠነና በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ የታጠረ መሆኑ ያስከፊቸው ላልች 

አካባቢዎች እንዲለ ጥናቱ አሳይቷሌ።   

የክሌለ የመንግስት አገሌግልት አሰጣጥ ፌትሃዊነት፣ ጥራትና ቅሌጥፌና  ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

እያሽቆሇቆሇ ሁለንም የክሌለ ህዝቦች በእኩሌነት የማያይ እየሆነ መምጣቱም ተነስቷሌ፡፡ 

የፌትህ ስርዓት መዛባት፣ አዴሎዊ አሰራር መኖርና እነዚህን ተቆጣጥሮ ስርዓት ማስያዝ 

አሇመቻለ እንዯ አንዴ ማሳያ ይጠቀሳሌ። ባሇሙያዎች ከየዞኑና ከሌዩ ወረዲዎች ወዯ ክሌሌ 

መስሪያ ቤቶች የሚመዯቡት ወይም የሚዛወሩት በሙያ ብቃትና በታወቀ መስፇርት ሳይሆን 

በጥቅምና በወገንተኝነት በመሳሳብ እንዯነበረ ይነሳሌ። አዴሎዊነትና ኢ-ፌትሏዊነት እንዯ 

ሥርዓት ተዘርግቶ ባሇሥሌጣናት እንዲሻቸው ያሇተጠያቂነት ሲሰሩ ይህንን ሇመቆጣጠር ክሌለ 

ዓቅምና ፌሊጎት ማጣቱ የህዝቡን እምነት እንዲሳጣው ይገሇጻሌ። 

በክሌለ ያሇው የስሌጣን ክፌፌሌ ኢ-ፌትሏዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሀብትን በሚወስኑ ቁሌፌ 

የአመራር ቦታዎች የተቀመጡ ግሇሰቦች ሥሌጣናቸውን ሇግሌና ሇቡዴን ጥቅም ማዋሊቸው 

ይጠቀሳሌ። በፋዯራሌም ይሁን በክሌሌ ዯረጃ ባለ የሥሌጣን ውክሌና ቦታዎች ከተወሰኑ 

ቡዴኖችና አካባቢዎች የመጡ ባሇስሌጣናት ብቻ እየተፇራረቁ ስሌጣን የሚይዙበትና በላልች 

ቡዴኖችና አካባቢዎች ሊይ የበሊይ የሆኑበት ሥርዓት ተፇጥሮ እንዯነበርና ይህም ‛ተገፊን“ 

በሚለ ወገኖች ዘንዴ ከፌተኛ ቅሬታ ከማስከተለም ባሻገር በክሌለ ሊይ እምነት እንዲይኖራቸው 

ማዴረጉ ይወሳሌ።  

የዯቡብ ክሌሌ መንግስት የህግ የበሊይነትን ሇማረጋገጥና የህዝቡን ዯህንነት ሇማስጠበቅ 

አሇመቻለና በህብረ-ብሔራዊነቱ የተዯነቀ ክሌሌ ብዝሃነትን ያስተናገዯበት መንገዴ ክፌተት 

እንዯነበረው ተመሌክቷሌ። በአንዲንዴ አካባቢዎች ጥቃቶች ሲፇጸሙ ክሌለ ቀዴሞ ዯርሶ 

ህዝቡን ከመታዯግ አንጻር ዲተኛ ወይም ዯካማ ስሇነበር ተጎጂዎች የመገሇሌ ስሜት 

እንዯተሰማቸው ይገሇጻሌ። ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት እየተጠቁ የክሌሌ መስተዲዴሩ 

ተዯራሽ አሇመሆን የባሇቤትነት ስሜት ማጣት ተዯርጎ ተወስዶሌ። በተሇያዩ ምክንያቶች 

ተገምግመው ከሥሌጣናቸው የተነሱ፣ የህዝብ ሀብት ያባከኑና የሰብዓዊ መብት ጥሰት የፇጸሙ 

የአመራር አባሊት በህግ መጠየቅ ሲገባቸው ቡዴናዊ ከሇሊ እየተዯረገሊቸውና ወዯ ላሊ ቦታ የስራ 
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ምዯባ እንዱሰጣቸው እየተዯረገ ተጠያቂነት ስሇጠፊ ስርዓተ-አሌበኝነት መንገሱ ይነሳሌ። 

በአጠቃሊይም በየዯረጃው ባለ የአስተዲዯር መዋቅሮች የሚፇጸሙ በዯልችን መርምሮ መቅጣት 

የሚያስችሌ ስርዓት በመጥፊቱ ህዝቡ እንዯተማረረ ይወሳሌ።  

የዯቡብ ክሌሌ በርካታ ብሔረሰቦችን ያቀፇ ቢሆንም በክሌሌ ዯረጃ ቡዴንተኝነትና የጥቅም 

ትስስር በመፇጠሩ የአስተዲዯር መዋቅሩም ሆነ የዴርጅቱ የፓርቲ ሥሌጣን እርከኖች ፌትሏዊ 

የህዝብ ውክሌና እንዲሌነበራቸው ይገሇጻሌ። የተወሰኑ አካሊት በመካከሊቸው የተሇያዩ የጥቅም 

ግንኙነቶችን ፇጥረው ላልችን ስሊገሇለ ‛በአግባቡ አሌተወከሌኩም“ የሚለ ዴምጾች ወይም 

‛ተገፌተናሌ“ የሚለ ዕሳቤዎች ተበራክተው የዯቡብ ክሌሌን የአዯረጃጀት አካታችነት ጥያቄ 

ውስጥ አስገብተውት ነበር። በማንነትና በጥቅም የተሳሰረው ቡዴንተኝነት አግሊይ ብቻ ሳይሆን 

ሇህዝቡ የማይጠቅም መሆኑን አጥብቀው የሚከራከሩትንና የሚተቹትን አመራሮች እስከ 

ማግሇሌ የሚያዯርስ ጫና ይፇጠርባቸው እንዯነበር ተጠቅሷሌ። 

ከክሌለ የቆዲ ስፊት የመሠረተ ሌማት አሇመዘርጋት ጋር ተያይዞ ከክሌለ ማዕከሌ በርቀት 

የሚገኙ ዞኖች በጀታቸውን በትራንስፖርትና አበሌ ወጪ እንዱሁም የሌማት ጊዜያቸውን 

በክሌሌ ስብሰባዎችና ሥሌጠናዎች እንዯምያባክኑ ይወሳሌ። ወዯ ክሌሌ የሚያስኬዴ ጉዲይ 

ያሊቸው ሰዎችም ሇወጪና ሇእንግሌት ይዲረጋለ ተብሎሌ። እስካሁን ከተጠቀሱት ምክንያቶች 

በተጨማሪ በሀገረ-መንግስት ግንባታ ሂዯት ህዝባቸው እንዯተገፊና የቀዴሞ ታሪካቸው ተገቢው 

ቦታ እንዲሌተሰጠው በመግሇጽ ክሌሌ የመሆን ጥያቄ ያነሱም ነበሩ።  

በዯቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ ብሔረሰቦች በሙለ በጎሳ፣ በባህሌ፣ በቋንቋ፣ በታሪክ፣ በሃይማኖት፣ 

በጋብቻ፣ በኤኮኖሚና በላልች ሏረጎች የተጋመደ ናቸው። ነገር ግን አንዲንዴ አመራሮች 

የፖሇቲካ ዓሊማቸውን ሇማሳካት የብሔርተኝነት ዕሳቤን አክርረው በመስበክና አንደ በላሊው 

ቡዴን እንዯተበዯሇ በማስመሰሌ በሰሊምና በፌቅር ይኖሩ በነበሩ ህዝቦች መሃሌ አሇመተማመንና 

ብልም ግጭት እንዱፇጠር ማዴረገቸውን ጥናቱ ይጠቁማሌ። እነዚህ ሌሂቃን አንዲንዴ ጊዜ 

ከባሇሃብቶች ጋር በመመሳጠር ህዝቡን በመዘወር አዱስ መዋቅር ከተፇቀዯ ስሌጣን ሇመያዝ፣ 

ከዚህ በፉት ሇፇጠሯቸው ችግሮች ተጠያቂ ሊሇመሆን እና በህዝብ ሃብት ሇመበሌጸግ 

እንዯሚመኙ ተመሊክቷሌ።  

በአጠቃሊይ በቀዴሞ የዯቡብ ክሌሌ የሚነሱት ክሌሌ የመሆን ጥያቄዎች በዋናነት በነባሩ 

አዯረጃጀት ሊይ እምነት በማጣት ምክንያት ነበር። በተጨማሪም የክሌሌ መዋቅር ያሊቸው 

ህዝቦች አጠገብ ካለ በዞን ከተዯራጁ ህዝቦች አንፃር የተሻለ እንዯሆነም ተገሌጿሌ። ሇምሳላ 

ያህሌ የጋምቤሊ ክሌሌና የቀዴሞ የቤንች ማጂ ዞን ህዝብ በተነጻጻሪ እኩሌ ሆነው የቤንች ማጂ 

ዞን ከዯቡብ ክሌሌ የሚያገኘው በጀት የጋምቤሊ ክሌሌ ከፋዯራሌ ቀጥታ ከሚያገኘው በጀት 

እጅግ አነስተኛ ነው የሚሌ ግምገማ ነበር። አነስተኛ የህዝብ ቁጥር ሊሊቸው ሏረሪ፣ አፊርና 

ቤኒሻንጉሌ-ጉምዝ ህዝቦች በክሌሌ የመዯራጀት መብት ያጎናጸፇው ሕገ-መንግስት ዯቡብ አካባቢ 
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የበሇጠ ቁጥር ያሊቸው ህዝቦች ያቀረቡት የመብት ጥያቄ የሚከሇከለበት ምንም ምክንያት የሇም 

የሚሌ ክርክር ይነሳሌ። ከዚህ አካሄዴ ሕገ-መንግስቱ የመዋቅር ጥያቄ አስቻይ ሁኔታ እንዯሆነ 

እንረዲሇን።  

3. የመዋቅር ጥያቄ አስቻይ ሁኔታዎች 

3.1. የህግ አግባብ መኖር 

በኢትዮጵያ የአስተዲዯር መዋቅር ጥያቄ መበራከት አስቻይ ሁኔታዎችን ቢያንስ በሁሇት ከፌል 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ አንዯኛው የፋዯራለ ሕገ-መንግስትና የክሌሌ መንግስታት ሕጎች የመዋቅር 

አዯረጃጀትን የሚፇቅደ መሆናቸው ሲሆን ሁሇተኛው የመዋቅር ጥያቄን በቀሊለ ህዝባዊ 

ማዴረግ የሚቻሌ መሆኑ ነው። በኢፋዳሪ ሕገ-መንግስት አንቀፅ 39/3 መሰረት ‛ማንኛውም 

የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰብ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዲዯር ሙለ መብት አሇው። ይህ መብት 

ብሔሩ፣ ብሔረሰቡ፣ ሕዝቡ በሰፇረበት መሌክዓ ምዴር ራሱን የሚያስተዲዴርበት መንግሥታዊ 

ተቋማት የማቋቋም እንዱሁም በክሌሌና በፋዯራሌ አስተዲዯሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክሌና 

የማግኘት መብትን ያጠቃሌሊሌ“። ክሌልችም የአስተዲዯር መዋቅር አመሰራረትን የሚዯነግጉ 

የሕገ-መንግሰት አንቀፆችና ተጨማሪ ሕጎች አሎቸው። ሇምሳላ በዯቡብ ክሌሌ ሕገ-መንግስት 

አንቀጽ 51/3/ሇ መሰረት አስፇሊጊ ሲሆን የህዝብ ብዛትን፣ የቆዲ ስፊትና ገቢን ባገናዘበ 

የአስተዲዯር እርከን ማቋቋም ይቻሊሌ። ከዚህ አንቅፅ በተጨማሪ ክሌለ በ2011 ዓ.ም. 

ያስተሊሇፇው ውሳኔ የዞንና የወረዲ መዋቅር ሇመጠየቅ መሟሊት የሚገባቸውን መስፇርቶች 

ይዘረዝራሌ። በክሌለ የቅርብ ግዜ ታርክ ህጋዊ መስፇርቶችን አሟሌተው አዱስ ክሌልች፣ 

ዞኖች፣ ወረዲዎችና ቀበላዎች ተቋቁመዋሌ፡፡ 

3.2 የሰው ሌጅ በተፇጥሮ ቡዴንተኛ መሆን 

የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት ሇቡዴንተኝነት አዝማሚያ አመቺ ነው። እንዯሚታወቀው ሰዎች 

በተፇጥሮ ቡዴንተኛና ወገንተኛ ናቸው። የጋራ መሇያ ፇጥረው በአንዴነት ስሜት በቡዴን 

መኖር ይፇሌጋለ። ሰዎች ከሚካተቱባቸው የቡዴን ዓይነቶች አንደ ብሔረሰብ ሲሆን 

የኢትዮጵያ ሕገ-መንግስት ዯግሞ ሇቡዴን መብት ትኩረት ስሇሚሰጥ ከቡዴንተኝነት አዝማሚያ 

ጋር አይጋጭም። ሰዎች በቡዴን መሰባሰባቸው አዎንታዊና አለታዊ ገጽታዎች አለት (Simon, 

2002)። አዎንታዊ ገጽታው በግሇሰብ ዯረጃ በተናጠሌ የማይከናወኑ ተግባራትን በጋራ 

ሇመወጣት የሚያስችሌ መሆኑ ሲሆን፣ አለታዊ ገጽታው ዯግሞ ‛እኛ“ እና ‛እነሱ“ የሚሌ 

ወገንተኝነት ስሊሇበት በቡዴኖች መሃሌ ያሇመግባባት ሲኖር እርስ በርስ ወዯ መገፊፊትና 

መጎዲዲት የሚያመራ መሆኑ ነው።  

ብሔረሰቦች የቡዴን መሇያዎች (ቋንቋ፣ ባህሌ፣ ስነሌቦናዊ አንዴነት፣ ታሪክ፣ ወዘተ) አሊቸው። 

እያንዲንደ ብሔረሰብ ባህለን መጠቀምና ማሳዯግ መብቱ ነው። በቀናነትና በወንዴማማችነት 

ስሜት የአንደን ብሔረሰብ ጠቃሚ የባህሌ ዕሴቶች በጋራ መጠቀምና ማሳዯግ ሇአብሮነት፣ 
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ሇሰሊምና ሇሌማት እጅግ አስፇሊጊ ነው። ከዚህ ባፇነገጠ መሌኩ ሕገ-መንግስቱን የቡዴንተኝነት 

አዝማሚያ እንዱጎሇብት መጠቀም ግን በህዝቦች መሃሌ አሇመተማመን እንዱፇጠር ያዯርጋሌ። 

ከዚህ ጋር ተያይዞ እርምት የሚፇሌጉ አስተሳሰቦች አለ። የራስን ባህሌ የተሻሇ አዴርጎ ሇላልች 

ዝቅተኛ ቦታ መስጠት ስሇ ባህሌ አንፃራዊነት (cultural relativism) ካሇማወቅ የሚመነጭ 

ግብዝነት ነው። የተበዲይነት ትርክት ከቆየ ታሪክ መዞ አውጥቶ ዛሬ ሇማወራረዴ መከጀሌ 

ዘመኑን የማይመጥን አፌራሽ ዕሳቤ ነው። ሰዎችን ሇማፇናቀሌ የብሔር ካርዴ መጠቀምና 

የላልችን መብት ሇመጋፊት የአንዴነት ካርዴ ማውጣት እንዯ አገር አሇመተማመንን ያስከተለ 

አክሳሪ የቁማር ስሌቶች ናቸው።  

3.3 አጀንዲን በቀሊለ ህዝባዊ ማዴረግ 

የመዋቅር ጥያቄ ሲነሳ በፌጥነት የሕዝብ አጀንዲ ሆኖ ህዝቡ ዴጋፈን በውይይት፣ በሰሊማዊ 

ሰሌፌና በአመፅ ጭምር ሲሰጥ ይስተዋሊሌ፡፡ ይህ የሚሆንበት ምክንያት ሃሳቡን ወዯ ህዝብ 

ሇማስተሊሇፌ ቢያንስ ሁሇት ምቹ ሁኔታዎች ስሇተፇጠሩ ነው። አንዯኛው ምቹ ሁኔታ የፖሇቲካ 

አየሩ በተበዲይነት ትርክት መታፇኑሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ የማህበራዊ ሚዴያ ሃይሌ ነው። 

በአገራችን የፖሇቲካ አየሩ በተበዲይነት ትርክት የተሞሊ ነው ማሇት ይቻሊሌ። ሁለም ተበዲይ 

እስኪመስሌ ዴረስ ‘ተገፊሁ’ የሚሌ ዴምጽ ከሁለም ብሔረሰቦች ይሰማሌ፤ ከሁለም ቤተ-

እምነቶች ይሰማሌ። ሌጆች ከቤተሰብ ጋር አብረው በሚያሳሌፈት ጊዜ የሚሰሙት በብሔራቸው 

ወይም በሃይማኖታቸው ሊይ ስሇሚዯርስ በዯሌ ነው። የተበዲይነት ትርክት ሰዎች 

በሚሰባሰቡባቸው የትምህርትና የሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ሳይቀር የመነጋገሪያ አጀንዲ 

ናቸው። ስሇዚህ የመዋቅር አዯረጃጀት የፖሇቲካ በዯሌ ማካካሻ መፌትሔ ሆኖ ሲቀርብ አጀንዲው 

በህዝብ ዘንዴ በቀሊለ ተቀባይነት ያገኛሌ።  

ማህበራዊ ሚዴያው መረጃን በቀሊሌ ተዯራሽ ሇማዴረግና ወጣቱን ሇማሳተፌ ይጠቅማሌ።  ዛሬ 

የዱጂታሌ ሚዴያ ስብዕና የሚቀረፅበትና ወጣቱ የሚቀሰቀስበት መሳሪያ ሆኗሌ። ወጣቶች 

ሇማህበራዊ ሚዴያ ቴክኖልጂ አጠቃቀም በጣም የቀረቡ ሰሇሆነ እነሱን የህዝብ ዴምፅ አዴርጎ 

መታገሌና በነሱ አማካኝነት መረጃ በቀሊለ ወዯ ህዝብ ማዴረስ እየተሇመዯ መጥቷሌ። ይህ 

ማሇት ሁለም ተሳታፉ ወጣት ሳይገባው የላሊ ወገን አጀንዲ ያስፇጽማሌ ማሇት አይዯሇም። 

ወጣቶች ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና ከፖሇቲካ ተሳትፍ በአብዛኛው በመገሇሊቸው ብሶት 

አሇባቸው። ስሇዚህ አንዲንድቹ ትግለ ከተሳካ ተጠቃሚ እንዯሚሆኑ ገብቷቸው በዓሊማ ትግሌ 

የጀመሩ ይኖራለ። የዚያኑ ያህሌ በጥቅም ተታሇው፣ በጓዯኛ ጫናና በቅስቀሳ ሃይሌ ተገፊፌተው 

የተቀሊቀለም ሉኖሩ ይችሊለ።    
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4. የመዋቅር ጥያቄ መዘዞች 

4.1 የማይመሇከታቸው ተጎጂዎች 

ኢትዮጵያ ውስጥ ከመዋቅር ጥያቄ ጋር በተገናኘ የሚከሰቱ ግጭቶች በየቦታው ብዙ ዋጋ 

እያስከፇለ ይገኛለ። የመዋቅር ጠያቂው ህዝብ፣ ምሊሽ ሰጪው መንግስት ሆኖ ሳሇ ምንም 

የማይመሇከታቸው ንጹሃን ሲሞቱ፣ ሲፇናቀለ፣ ንብረታቸው ሲወዴምና በእስር ሲንገሊቱ 

ይስተዋሊሌ። በዚህም ሳያበቃ የሚዋዯደ ጎረቤታሞችና አብሮአዯግ ጓዯኛሞች በመዋቅር ጥያቄ 

ምክንያት በክፈ ሲፇሊሇጉ ማየት ያሳዝናሌ። የእሌህ ፖሇቲካ፣ ብሌጣብሌጥነት፣ የተበዲይነት 

ትርክትና እብሪተኝነት በግሇሰቦችና በቡዴኖች መሃሌ መተማመን እንዲይኖር አዴርጓሌ። 

በማህበራዊ ሚዱያ አንዲንዴ ሰዎች ያሇመረጃና ያሇዕውቀት ላልች ዯግሞ ሆን ብሇው በክፊት 

ህዝብን ከህዝብ ሇማጋጨት የሚሇቁትን ውሸትና አለባሌታ ሳያጣሩ የሚሰሙ ጆሮዎች 

በመኖራቸው የርስ በርስ ጥሊቻ እየተስፊፊ ይገኛሌ። የሚዴያ ዋናው ተሌዕኮ እውነተኛና 

ሚዛናዊ መረጃ ማቅረብና ህብረተሰቡን ማሳወቅ ቢሆንም ዛሬ መረጃ ማሰራጨት የገቢ ምንጭ 

ስሇሆነና መንግስትም ስሇማይቆጣጠራቸው ማህበራዊ ሚዴያዎች ወዯፉትም የግጭት መንስኤና 

የዯህንነት ስጋት ሆነው መቀጠሊቸው አይቀርም።  

ሴረኞች ማህበራዊ ሚዴያን በመጠቀም ግጭት ሇመቀስቀስ ከሚጠቀሙባቸው ዘዳዎች አንደ 

በተቀነባበረ አካሄዴ ታዋቂ ግሇሰቦችን ከአንደ ቡዴን ጋር መፇረጅ፣ ስማቸውን በውሸት 

በማጠሌሸት ሇጥሊቻ ተጋሊጭ ማዴረግና በቡዴኖች መሃሌ ቅራኔ ማካረር ነው። ከዚህ አንፃር 

እኔ ራሴ የገጠመኝን በአብነት ማንሳት እፇሌጋሌሁ። ሚያዚያ 01 ቀን 2014 ዓ.ም. በዯቡብ 

ኦሞ ዞን ዋና ከተማ ጂንካና አካባቢዋ በተነሳ ግጭት ክቡር የሰው ህይወት እንዯጠፊ፣ የአካሌ 

ጉዲት እንዯዯረሰና ከፌተኛ የቤትና የንብረት ውዴመት እንዯዯረሰ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 

ኮሚሽን ሇህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ማቅረቡ ይታወሳሌ። ይህ እጅግ አሳዛኝ፣ 

አስከፉና የሚወገዝ ግጭት የተቀሰቀሰው ከአሪ ህዝብ የዞን መዋቅር ጥያቄና ምሊሽ ጋር የተገናኘ 

እንዯሆነ ተገሌጿሌ። ግጭቱ በተቀሰቀሰ ዕሇት የማይታወቁ ሰዎች በተቀነባበረ የፋስቡክ ዘመቻ 

በግጭቱ የኔ እጅ ያሇበት አስመስሇው ፍቶዬን ሇጥፇው አሰራጩ። ይህንን ያዯረጉት በአሪ 

ብሔረሰብና አሪ ባሌሆኑ ነዋሪዎች መሃሌ ጥሊቻ፣ ያሇመተማመንና የከፊ ግጭት እንዱከሰት 

የተመኙ መሰሪ ሰዎች ናቸው። 

ከዴህነት ተነስቼ በትምህርት ከፌተኛ የሚባሇው ዯረጃ ሊይ መዴረሴ፣ በአካባቢው የሌማት 

ስራዎችን በመዯገፌ በህዝብ ዘንዴ ታዋቂነት ማትረፋ፣ ዴሽታጊና የሚባሇውን የአሪ ህዝብ 

ጠቃሚ ባህሊዊ ዕሴት በኢትዮጵያና በዓሇም ሊይ እንዱታወቅ አስተዋጽኦ ማዴረጌና፣ ወጣቶች 

በትምህርት ስኬትና በሌማት ተሳትፍ እኔን አርአያ ማዴረጋቸው ያሌተመቻቸው ሰዎች ያለ 

ይመስሇኛሌ። እኔ ከአሪ ብሔረሰብ ተወሌጄ በአሪና አሪ ባሌሆኑ ሰዎች ዴጋፌ በመማር 

ሇከፌተኛ የትምህርት ዯረጃ የበቃሁ ስሇሆነ ውሇታ ሇመክፇሌ በማሰብ የውጭ አገር ሇጋሾችን 



አሇመተማመን እና የመዋቅር ጥያቄ በኢትዮጵያ 
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በማፇሊሇግ ያሇ ሌዩነት ሁለንም ተጠቃሚ ያዯረገ የተማሪዎች መኖሪያ፣ ቤተ-መፃህፌት፣ 

ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣባያ፣ መንገዴ፣ ዴሌዴይ እና ሙዚዬም ማሰራት በመቻላ ዕዴሇኛ ነኝ። 

በስብሰባ፣ በሚዴያና በጽሐፌ ስሇሰሊም፣ ትብብርና ሌማት ቁርኝት፣ ስሇብሔረሰቦች ትስስርና 

ስሇአገር አንዴነት ያሇኝን ዕውቀት በማጋራትም ዕዴሇኛ ነበርኩ። ሃሊፉነት የጎዯሊቸው ሰዎች 

በማይመሇከተኝ ጉዲይ በውሸት ስሜን ክፈኛ ያጠሇሹ ቢሆንም እኔን የሚገሌጹ ከሊይ የተዘረዘሩ 

መሌካም ስራዎችን ወዯፉትም አጠናክሬ እቀጥሊሇሁ። 

ማህበራዊ ሚዴያን ህዝብ ሇማጋጨት የሚጠቀሙ ወንጀሇኞችን ተጠያቂ ሇማዴረግ የሚሰራው 

ህጋዊ ስራ እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ በሚዴያ አጠቃቀም ዙሪያ ህዝቡ መረጃ ሳያጣራ እንዲያምን 

የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራዎችን መስራት በጣም ያስፇሌጋሌ። የሌጆችና ወጣቶች ስብዕና 

የሚገነባው በቤተሰብ፣ በማህበረሰብ፣ በትምህርት ተቋማት፣ በሚዴያና በሃይማኖት ተቋማት 

ስሇሆነ እነዚህ አካሊት በዚህ የማንቃት ሥራ ሊይ የአንበሳውን ዴርሻ መውሰዴ አሇባቸው። 

የመሌካም ስብዕና መገሇጫዎች ርህራሄ፣ ሏቀኘነት፣ ቀናነት፣ ተስፇኝነት፣ በራስ መተማመን፣ 

የራስን ጥንካሬና ዴክመት ማወቅ፣ ስኬታማነት፣ ዯሰተኛ መሆን፣ ይለኝታ፣ ሇላሊ ሰው 

ማሰብ፣ ፇሪሃ-እግዚአብሄር ናቸው። ነገር ግን የመዋቅር ጥያቄም ይሁን ላሊ አነጋጋሪ 

የፖሇቲካና የሃይማኖት ጉዲዮች ሲነሱ የሚሰተዋሇው የጥሊቻ ንግግር፣ የሏሰት ውንጀሊ፣ 

የጭካኔ ተግባራት፣ በግፌ ሰው መጉዲትና የመሳሰለ ክስተቶች በእርግጠኝነት የስብዕና ግንባታ 

ችግር መኖሩን ያሳያለ። 

 

4.2 የዴህረ-መከፊፇሌ ስጋቶች 

የቀዴሞ ዯቡብ ክሌሌ መስተዲዴር በምሁራን ያስጠናው ጥናት የመዋቅር ጥያቄ በርካታ ስጋቶች 

ያዘሇ መሆኑን አሳይቷሌ። ጥያቄዎች ሕገ-መንግስታዊ ቢሆኑም ሇጠየቀ ሁለ ሉፇቀዴ 

ስሇማይችሌ ሇአንደ ፇቅድ ሇላሊው መከሌከሌ በህዝብ ዘንዴ ተቀባይነትን ያሳጣሌ። ብሔር-

ተኮር ክሌልች ከበዙ የከረረ ብሔርተኝነት ዕሳቤ አይል የአገር አንዴነትን ሇማስጠበቅ 

ያስቸግራሌ። የአዲዱስ ክሌልች መፇጠር በጋራ ሃብት አጠቃቀምና በመሬት ይገባኛሌ ጥያቄ 

ወዯ ማያባራ ግጭት ሉያስገባ ይችሊሌ። መዋቅር ሲሰፊ የአስተዲዯር ወጭ ስሇሚጨምር 

ሇሌማት ሉውሌ የሚችሌ ሀብት መባከኑ አይቀርም። ከፋዯራሌ መንግስት የሚሊከው የዴጎማ 

ገንዘብ የተወሰነ ሰሇሆነ አዱስ ክሌሌ ሲጨመር የላልች ክሌልች ዴርሻ ስሇሚቀንስ በክሌልች 

መካከሌ መስማማት ካሌተቻሇ አስቸጋሪ ሁኔታ ይፇጠራሌ። ትናንሽ ክሌልች እንዯትሊሌቆቹ 

ክሌልች በአገር ዯረጃ የተዯማጭነትና ተጽዕኖ የመፌጠር አቅም አይኖራቸውም።  

ከዚህ የምንረዲው የመዋቅር ጥያቄ በጥንቃቄ እየታየ ምሊሽ ካሌተሰጠ ጉዲት ሉያስከትሌ 

የሚችሌ መሆኑን ነው። ስሇዚህ ጥያቄ አቅራቢው ቡዴንም ሆነ ምሊሽ ሰጪው የመንግስት 

አካሌ መሌካም ዕዴልችንና ስጋቶችን ማመዛዘን አሇበት። የሚገባቸው እንዲይከሇከለና ከህዝብና 



ገብሬ ይንቲሶ ዯኮ 
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ከአገር ፌሊጎት አንፃር ግሌጽ ስጋት እያሇ የተሳሳተ ውሳኔ እንዲይወሰን መጠንቀቅ ያስፇሌጋሌ። 

የመጀመሪያው መፌትሔ መተማመንን በማስፇን ሇመዋቅር ጥያቄ ምክንያት የሚሆነውን 

የአሇመተማመን መንስዔዎችን ማስወገዴ ነው። በአዱስ የአስተዲዯር መዋቅር ሇማሳካት 

የሚፇሌጉትን ዓሊማ በነባሩ መዋቅር የሚሳካ ከሆነ የአዯረጃጀት ጥያቄ ህዝባዊ አጀንዲ 

የሚሆንበት ዕዴሌ በጣም ጠባብ ነው። ነባሩ መዋቅር በህዝቦች ማህበራዊ መሰረት 

ውስብስብነትም ሆነ በራሱ የአዯረጃጀት ቁመና የመሌማት ጥያቄዎችን መመሇስ የማይችሌ 

ከሆነ የመዋቅር ጥያቄውን መፌቀዴ የግዴ ይሊሌ። 

የአስተዲዯር መዋቅሮች ብሔር-ተኮር መሆን አሊባቸው ወይስ መሌክዓምዴራዊ የሚሇው ጥያቄ 

አነጋጋሪና አካራካሪ ሆኖ ቀጥሎሌ። አከራካሪ የሆነበት ዋናው ምክንያት ሁሇቱም አማራጮች 

በተሇያዩ የህብረተሰብ ክፌልች ዘንዴ ተቀባይነት ስሊሊቸው ነው። በዚህ ጉዲይ በህዝብ ውስጥ 

የተያዘው ዓቋም ጠንካራ ስሇሆነ አንደን አማራጭ መሬት ሊይ ሇመተግበር የተወሰነ 

የህብረተሰብ ክፌሌን ማስቀየምና ላሊውን ማስዯሰት ይሆናሌ። የፖሇቲካ ስርዓቱ አሇመተማመን 

የነገሰበት ከሆነ መዋቅሩ በብሔርም ይዯራጅ በመሬት አቀመመጥ ብዙ የሚያመጣው ሇውጥ 

የሇም። መተማመንን ማስፇን ከተቻሇ በማንነት ማሰብና በብሔር መጠሇሌ ስሇሚቀንስ 

የመዋቅር መስፇርት የአስተዲዯር አመችነት ብቻ ይሆናሌ።   

5. ማጠቃሇያ 

መተማመን በአንዴ ህብረተሰብ ውስጥ ጤናማ ግንኙነት ሇመገንባት፣ ሰሊም ሇማስፇን፣ 

ሌማትን ሇማሳሇጥ፣ ብሌፅግና ሇማምጣትና የጋራ ተጠቃሚነትን ሇማረጋግጥ ይረዲሌ። በተሇያየ 

ምክንያት  መተማመን ጠፌቶ አሇመተማመን ሲሰፌን እነዚህ መሌካም ውጤቶች በተገሊቢጦሽ 

ይገሇጻለ፤ ግንኙነት ይቋረጣሌ፣ ሰሊም ይጠፊሌ፣ ሌማት ይስተጓጎሊሌ፣ ብሌጽግና አይመጣም፣ 

የጋራ ተጠቃሚነትም አይረጋገጥም። በነባሩ ግንኙነትና ስርዓት መቀጠሌ የሚያስከፌሇውን ዋጋ 

ሇመቋቋም ከባዴ በሚሆንበት ጊዜ እንዯ ህሌውና ጥያቄ ይታሰብና ሰዎች ላሊ አዱስ አማራጭ 

ሇማፇሊሇግ ይገዯዲለ። በአማራጭ ፌሌጋ ሂዯቱ ወቅት ውጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለ የህግ 

አግባቦችን፣ መሌካም ዕዴልችንና ማሰፇጸሚያ ስሌቶችን ይጠቀማለ። ኢትዮጵያን በተሇይም 

የቀዴሞ ዯቡብ ክሌሌን በአንዴ ወቅት ያጥሇቀሇቀው የመዋቅር ጥያቄ በዚህ ንዴፇ-ሃሳብ ሉገሇጽ 

ይችሊሌ። 

የቀዴሞ የዯቡብ ክሌሌ 56 ብሔረሰቦችን አካቶ በአንዴ የክሌሌ አዯረጃጀት ሲዋቀር ሁለም 

ብሔረሰቦች በእኩሌነትና በፌትሏዊነት ይተዯዯራለ፣ ሰሊም ይሰፌናሌ፣ ሌማት ይፊጠናሌ 

እንዱሁም የጋራ ተጠቃሚነት ይረጋገጣሌ የሚሌ እምነት ነበር። ነገር ግን የክሌለ ስሌጣን 

በጥቂት ቡዴኖች እጅ በመውዯቁ የተነሳ የጋራ ተጠቃሚነትን ማራጋገጥ ባሇመቻለ  

አሇመተማመን መፇጠሩን ክሌለ ራሱ ያስጠናው ሳይንሳዊ ጥናት ያረጋግጣሌ። ክሌለ እምነት 

ካጣባቸው ምክንያቶች ወስጥ በበጀት አጠቃቀም ግሌጸነት  አሇመኖር፣ የትሊሌቅ ፕሮጀክቶች 
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ስርጭት ያሇመመጣጠን፣ የመሰረተ-ሌማት ዝርጋታ ፌትሏዊ አሇመሆን፣ የሏዋሳ ከተማ ሲቀር 

ላልች ከተሞች አሇማዯጋቸው፣ በፌትህ ስርዓቱ አዴሎዊ አሰራር መስፇን፣ የህግ የበሊይነት 

አሇመከበር፣ የዯህንነት ስጋት መጋረጥና ሹመትና ምዯባ በወገንተኝነትና በጥቅም መሆን 

የሚለት ይገኙበታሌ።  

በዚህ የተነሳ ዞኖች ወዯ ክሌሌ ሇማዯግ ሲጠይቁ አመቺ ሁኔታዎችን ሇይተው በመጠቀም 

ነበር። እነዚህም ሕገ-መንግስዊነትን መነሻ ማዴረግ፣ የመሌማት ጥያቄ አግባብነትን ማስረገጥ፣ 

የማንነት ካርዴና የተበዲይ ትርክትን መጠቀም፣ ወጣቶችን የትግለ አንቀሳቃሽና አቀጣጣይ 

ኃይሌ ማዴረግ፣ ማህበራዊ ሚዴያን በስፊት መጠቀም፣ አጀንዲውን ህዝባዊ ማዴረግ እና 

የፋዯራሌ መንግስት በጫና ጥያቄውን ማስቆም የማይችሌበትን ጊዜ መምረጥ ናቸው። እምነት 

የታጣበት የቀዴሞ ዯቡብ ክሌሌ አራት አዱስ ክሌልችን አዋቅሮ መፌረሱ የግዴ ሆኗሌ። ክሌሌ 

የመሆን ጥያቄ ያቀረቡት ዞኖች በሙለ ክሌሌ ባይሆኑም አሇመተማመን የፇጠረው የመበተን 

አዯጋ በዚህ መሌክ ተቋጭቷሌ።  

የመተማመን-አሇመተማመን ንዴፇ-ሃሳብ ያሇፇውን ክስተት ሇመረዲት ብቻ ሳይሆን ወዯፉት 

ሉከሰት የሚችሌ የመበታተን ስጋትን ከወዱሁ በመሇየት መፌትሔ ሇመፇሇግ ይረዲሌ። አዱሶቹ 

ህብረ-ብሔራዊ ክሌልችም ሆኑ ላልች መሰሌ የአስተዲዯር መዋቅሮች ከቀዴሞ የዯቡብ ክሌሌ 

ስህተት በመማር መተማመንን ማስፇን ካሌቻለ አሇመተማመን ውስጥ ሉገቡ ይችሊለ። 

ኢትዮጵያ ውስጥ የአሇመተማመን ችግር የሚስተዋሇው ከመዋቅር ጥያቄ ጋር በተገናኘ ብቻ 

ሳይሆን በተሇያዩ የግንኙነት መስመሮች እየሰፊ በመምጣት በህዝብና በመንግስት መሃሌ 

ክፌተት እየፇጠረ ስሇሆነ በሌዩ ትኩረት መተማመን ሉገነባ ይገባሌ። 

መተማመንን ሇማስፇን በግሇሰብና በተቋማት ዯረጃ መወገዴ ያሇባቸው ጎጂ ሌምድችና መዲበር 

ያሇባቸው ጠቃሚ ዕሴቶች አለ። መወገዝና መወገዴ ያሊባቸው ጎጂ ባህሪያት ውሸት፣ ስርቆት፣ 

ክህዯት፣ ብሌጣብሌጠት፣ አስመሳይነት፣ አጭበርባሪነት፣ አዴሎዊነት፣ ኢ-ፌትሏዊነት፣ 

ጥቅመኝነት፣ ገፉነትና ግፇኝነት ይገኙባቸዋሌ። በነዚህ አለታዊ ባህሪያት ምክንያት 

የሚከሰተውን አሇመተማመን ሇማስወገዴ መዲበርና መተግበር ያሇባቸው ጠቃሚ ዕሴቶች ዯግሞ 

እውነተኝነት፣ ታማኝነት፣ ችልታ፣ ግሌጽነት፣ ተጠያቂነት፣ አካታችነት፣ ምሊሽ ሰጭነት፣ እና 

የህግ የበሊይነት ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት መናገር፣ ታማኝነት፣ አቃፉነት፣ ተካፌል 

መብሊት፣ ሃሊፉነት መውሰዴ፣ የሰውን አሇመመኘት፣ ላብነትን መጸየፌና ስግብግብነትን 

ማውገዝ ባህሊዊና ሃይማኖታዊ ዕሴቶች ስሇሆኑ እንዱጠናከሩ ማዴረግ ይቻሊሌ። እንዯ ህዝብ 

ዛሬም ኢትዮጵያዊያን ህግ አክባሪና ፇሪሃ እግዚአብሔር ያሊቸው ናቸው። ስሇዚህ መተማመንን 

ሇማስፇን ዕዴለ በጣም ሰፉ ነው። ነገር ግን እነዚህን እሴቶች በወቅቱ ካሌተጠቀምንባቸው 

እዴለ እየጠበበ መሄደ ስሇማይቀር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመሇከተን ሁለ (ከተራ ዜጋ 

እስከ ከፌተኛው የመንግስት አካሌ) መፌጠን ይኖርብናሌ። 



ገብሬ ይንቲሶ ዯኮ 

39 
 

 

Reference 

Arrow Kenneth. 1974. The Limits of Organization. New York: Norton 

Banfield, EDWARD. 1958. The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, IL: Free Press. 

Coleman, James. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of 

Sociology, 94: 95-120.  

Coleman, James. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, MA and London: Belknap 

Press of Harvard University Press. 

Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: 

Free Press 

Parsons, Talcot. 1937. The structure of social action. New York: McGrawHill. 

Paxton, Pamela. 2002. Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship. 

American Sociological Review, Vol. 67(2): 254-277.  

Simmel, George. 1906. The Sociology of Secrecy and of Secret Societies. American Journal of 

Sociology, 11 (4):441-498. 

 

 

 
 

 

 

 

   
 
 

 
 

 





 
 

IV. ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት 

አንዲንዴ አስተያየት 
 

አንዲርጋቸው አሰግዴ 

 
 

 የማጋራው፣ የአንዴ–ከወጣትነት ዘመኑ ጀመሮ በኢትዮጵያ ፖሇቲካ ውስጥ የኖረን እና 

እስካሁንም ዴረስ የኢትዮጵያን ፖሇቲካ የሚከታተሌን ግሇሰብ አስተያየት ነው። 

አንዲንዳም፣ እዚህ እና እዚያ የታዘብኩትን።  

 በርዕሱ ሇማመሌከት የፇሇኩት፤ የኢትዮጵያ ‛ፋዯራሌ“ ሥርዓት ዱሞክራሲያዊም 

ፋዯራሌም እንዲሌሆነ ነው። ወይንም፤ ዱሞክራሲያዊ ፋዯራሌ ሥርዓት ገና መገንባት 

ያሇበት ሥርዓት መሆኑን ነው።   

 በመጀመሪያ፣ ስሇኖርንባቸው የአገዛዝ ሥርዓቶች በጥቂቱ አነሳሇሁ። በተሇይም በዴኅረ-

1983ቱ ሊይ አተኩሬ አንዲንዴ አመሇካከቴን አጋራሇሁ። 

 በመጨረሻም፣ በቃሊት እና በፅንሰ–ሃሳቦች አረዲዴ እና አጠቃቀም ረገዴ የሚታዩኝን 

እንዲንዴ ጉዲዮች  አስታውሼ አጠቃሌሊሇሁ። 

 ‛መንግሥት“ የሚሇውን ቃሌ የምጠቀመው፤ ‛state“ ሇሚሇው ነው። ‛መስተዲዴር“ 

የሚሇውን የምጠቀመው ዯግሞ “government“ ሇሚሇው ነው።  

 

መግቢያ 

የኖርንባቸው የአገዛዝ ዓይነቶች፣ የመሣፌንታዊ/ንጉሣዊ፣ የወታዯራዊ እና የአንዴ ፓርቲ አገዛዝ 

ዓይነቶች ይባለ እንጂ፤ ሁለም የአንዴ–የፌፁማዊ ሥሌጣን ባሇቤት የሆነ ግሇሰብ አገዛዝ 

ዓይነቶች ነበሩ። የአገዛዝ ሥርዓቶቹ፣ ‛ንጉሠ–ነገሥታዊ“፣ ‛ሕዝባዊ ዱሞክራሲያዊ“ እና 

‛ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲ“ በመባሌ ይሰየሙ እንጂ፤ ሁለም የአሓዲዊ አገዛዝ ሥርዓቶች ነበሩ። 

በሁለም ሥርዓቶች፤ ገዢ እና መንግሥት፣ ገዢ እና መስተዲዴር ተሇያየተው አያውቁም። 

‛የሥራ አስፇፃሚ“፣ ‛የምክር ቤት“፣ ‛የፌትሕ“  የሚባለት የመስተዲዴር አካሊት ነፃ ህሌውና 

ኖሯቸው አያውቅም።     

በሶስቱም የአገዛዝ ሥርዓቶች በርካት ዕውቅና የሚገባቸው የትምህርት፣ የጤና፣ የግብርና፣ 

የኢንደስትሪ፣ የፊይናንስ፣ የመንገዴ፣ የቴላኮሙኒኬሽን...ወዘተ. ዕዴገቶች ተከናውነዋሌ። 

በላሊው በኩሌ ብሔራዊ ሀብቶች ሇውጭ ባሇሀብቶች ሽያጭ እየቀረቡ ነው። የባንክ መስክ 



ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት አንዲንዴ አስተያየት 

 

42 
 

ሇውጭ ባሇሀብቶች እንዯሚከፇት ተገሌጿሌ። ምንም ዓይነት የረባ አገራዊ ውይይት እና ምክክር 

ሳይዯረግባቸው ወዯ እርምጃ መገባቱ በእጅግ ያሳስባሌ። በቀጥታ የሚመሇከታቸው ክፌልች 

እንኳን ተሳታፉ አሇመዯረጋቸው፤ ይብሱን አሳሳቢ ያዯርገዋሌ። ላሊም፤ ተፇጥሯቸው በዘር 

ምህንዴስና የተሇወጠ ዘር–አሌባ የጥጥ ዘሮች በሰፊፉ እርሻዎች እየተዘሩ ይገኛለ። በቆል እና 

እንሰት ተራቸውን እየጠበቁ እንዯሆነም ተነግሯሌ። እነዚህ እና እነዚህን የመሳሰለ ጉዲዮች 

ከአገራዊ መግባባት ሊይ እስከሚዯረስ ዴረስ ሂዯቱን ማገዴ የተሻሇው መንገዴ ይሆናሌ ብዬ 

አምናሇሁ። የዘሮች ምንጭ የሆነቸው ኢትዮጵያ፣ እንዯ ሞንሳንቶ እና ባየር ያለትን የዘር–

አሌባ ዘር አምራች ኩባንያዎች ኪስ ሇማዯሇብ መቅረብ የሇባትም። እንዯዚሁም፤ በመስተዲዴር 

እና በዕምነት መካከሌ ሉኖር ስሇሚገባው ሌዩነት ጥያቄዎች እየተነሱ ነው። አንዲንዴ ጥናታዊ 

ጽሐፍችም እየወጡ ነው። ይህ ጉዲይ የኢትዮጵያ የማኅበራዊ–ፖሇቲካ ጥናት ተመራማሪዎች 

ሉመሇከቱት የሚገባ ጉዲይ ነው ብዬ አምናሇሁ።   

ወዯ ውይይቱ ርዕስ ሇመመሇስ፤ ቀዯም ያለት ዓመታት በፓርቲዎች መፇሌፇሌ ረገዴ ዓይነተኛ 

ነበሩ ማሇት ይቻሊሌ። የቅርብ ጊዜ ዓመታት፣ በክሌልች መበራከት ዓይነተኛ እየሆኑ 

መጥተዋሌ።  እንዯኔ እምነት በዚህ አኳያ ሉጠየቁ የሚገባቸው የመጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች፤ 

በኢትዮጵያ ምዴር ከ20ኛው ዓመታት ጀምሮ ሇሪፍርም እና ሇመሠረታዊ ሇውጥ የታገለት 

አገር–አቀፌ ምሁራን እና የአብዮት ኃይልች ሇምን ተዲከሙ? ወይንም፤ የብሔር ዴርጅቶች 

ሇምን በኢትዮጵያ ምዴር ዯረጁ? እንዯምንስ ፇርጥመው ሇሥሌጣን ባሇቤትነት በቁ? የሕወሓት 

አመራር በምን ዓይነት የአገዛዝ ዘይቤ እና ሥርዓት ሇዓመታት ዘሇቀ? የሕወሓት አመራር 

የአገዛዝ ዘይቤ እና ሥርዓት ከተበተበው ሰንኮፌ እንዯምን ይወጣ? የሚለት ጥያቄዎች 

ይመስለኛሌ። 

ስሇ ብሔር ዴርጅቶች መስፊፊት 

የጥያቄዎቹ መሌሶች ሇዚህ መዴረክ ተሳታፉዎች የማይታወቁ እንዯማይሆኑ እገምታሇሁ። 

ሇማስታወስ ያህሌ፣ በኢትዮጵያ ምዴር ሇብሔር ዴርጅቶች መናኘት ዋናውን አስተዋፅኦ 

ያዯረገው አገራዊ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ ወዯ ዘመናዊነት ሇመሻገር ብታቀናም፤ በአንፃሩ መካሄዴ 

እና መፇፀም የነበረባቸው አስፇሊጊ ሪፍርሞች ሳይዯረጉ በመቅረታቸው ምክንያት እንዯሆነ 

ተዯጋግሞ ተገሌጿሌ። አስፇሊጊ የነበሩት ሪፍርሞች አሇመካሄዲቸው፣ ሁሇት የተያያዙ የፖሇቲካ 

ሁኔታዎችን እንዲስከተለም፤ እንዯዚሁ ተዯጋግሞ ተገሌጿሌ። በአንዴ በኩሌአገራዊ ተቀባይነት 

እና ቅቡሌነት ያሊቸው የሪፍርም ኃይልች ሇመውጣት እና አገራዊ ተፅእኖ ሇማሳረፌ ሳይችለ 

ቀሩ። በላሊው በኩሌ፣ በተሇይም በተማሪው እና በምሁራኑ ሇሥርዓታዊ ሇውጥ የተዯረገው 

ትግሌ፣ ይህ ነው የሚባሌ የሰሊማዊ ትግሌ ዘመን ዕዴሜ ሳይቆጥር፣ ወዯ መሣሪያ ትግሌ 

ተገባ። እነዚህ የተያያዙ ጉዲዮች ይመስለኛሌ፤ በአንዴ ወገን፣ የ1966 አብዮትን እጅግ ሥር–



አቶ አንዲርጋቸው አሰግዴ 
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ነቀሌ ያዯረጉት። በላሊውም ወገን፣ የአብዮቱን ተዋናይ ኃይልች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወዯ 

ግጭት የወሰደት። ባጭሩ ብንመሇስባቸው፦ 

ኢትዮጵያ–ቢያንስ በራስ ተፇሪ እና በአፄ ኃይሇሥሊሤ ዘመን፣ የሪፍርም አቀንቃኝ ምሁራን 

ነበሯት። ከአእምሮ፣ ብርሃን እና ሰሊም እና ፕሮፋሰር ባሕሩ ዘውዳ  ‛Pioneers of Change“ 

እስካሎቸው ዴረስ የነበሩት አገር–ወዲዴ ምሁራን እና ሌሂቃን ሇሪፍርም የተነሳሱ እና ያሳሰቡ 

ነበሩ። ከፊሺስት ወረራ በኋሊ በነበረው ዘመንም፣ ኤርትራ የነፃ ጋዜጦች ባሇቤት ሇመሆን በቅታ 

ነበር። የ1953 የንዋይ ወንዴማማቾች የመፇንቅሇ-መንግሥት ሙከራ የማንቂያ ዯወሌ ነበር። 

ከዝያም፤ አቶ ሃዱስ አሇማየሁ፣ ዯጃዝማች ታከሇ ወሌዯሏዋርያት፣ ጄነራሌ አቢይ አበበ፣ 

ቢትወዯዴ ዘውዳ ገብረሕይወት፣ ጄነራሌ ከበዯ ገብሬን የመሳሰለ እና ላልች የንጉሠ–ነገሥቱ 

ባሇሥሌጣኖች፤ የሪፍርም እርምጃዎች እንዱወሰደ ብዙ አሳስበው ነበር። ከዯራሲያንም፤ እነ 

ፅጋዬ ገብረ መዴሕን ‛ዋ! ያች አዴዋ!“ እያለ ጮኸው ነበር። እነ አቤ ጉበኛ ‛አሌወሇዯም“ እያለ 

እና ‛ዕዴሌ ወይንስ በዯሌ“ እያለ ጠይቀው ነበር።  

ይሁን እንጂ፤ እኛ በ60ው ዘመን የኢትዮጵያ ‘ጃፓናይዘርስ’ እንሊቸው የነበሩት ምሁራን፣ 

የንጉሠ–ነገሥቱ ዘመን ሉበራሌ ባሇሥሌጣኖች እና ዯራሲያን ያቀረቧቸው የሪፍርም ጥሪዎች፤ 

ራስ ተፇሪ ከአሌጋ ወራሽነት ወዯ አፄነት ባዯረጉት ጉዞ አዴማጭ እያጡ ሄዯው መከኑ። 

የኤርትራ ነፃ ጋዜጦች፣ የፋዯሬሽኑ ውሌ ሲፇርስ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ መሥመር ገቡ። 

ሉበራሌ ባሇ ሥሌጣኖቹም አዴማጭ እንዲጡ፣ የየካቲት 1966 አብዮት ፇነዲ። ወይንም፤ 

የሪፍርም አቀንቃኞቹ ጥሪዎች ወዯ ሕዝባዊ ማኅበራዊ–ፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሳያዴጉ፤ የ1966 

አብዮት ተቀጣጠሇ።  

የአገር–ወዲዴ ተማሪዎች እና ምሁራን የሪፍርም ጥሪ እንቅስቃሴ በ50ው ዓመታት አጋማሽ 

ሊይ ጀመረ። ይሁንና፣ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ወዯ ሥር–ነቀሌ ንቅናቄ ተሻገረ። ብዙም 

ሳይቆይ፤ ወዯ ትጥቅ  ትግሌ አቀና። መሇስ ብሇን ብናስታውስ፣ ‛የመሬት ሇአራሹ“ ጥሪ በ1957 

ቀረበ። ‛ዴህነት ወንጀሌ ነው ወይ?“ እና ‛ሥራ ሇሥራ አጦች“ የሚለ ሰሌፍች በ1959 

ተካሄደ። ጥሊሁን ግዛው በ1962 ተገዯሇ። የእሱ መገዯሌ እና በማግሥቱ የዯረሰው የ20 

ተማሪዎች ሕይወት ማሇፌ አንዲንድቹን ፦     

‛በታህሣሥ 1962 የፉውድ–ፊሺዝምን እና የኢምፔሪያሉዝምን ጥቅም ሇመጠበቅ 

ያጓሩት ጠብመንጃዎች፣ ሊንሰራራው የኢትዮጵያ አብዮት አመፅ ጥምቀቱ እንዯነበሩ 

መታወቅ አሇበት፤ የኢትዮጵያን አብዮት ከእንግዱህ ወዱህ መሣሪያን ባሊነሳ የተማሪ 

እንቅስቃሴ ክሌሌ ውስጥ ሌናስበው አንችሌም“  ወዯሚሇው የትግሌ ስሌት ወሰዯ 

(Spark News Letter 1963)። በዛም አነሰ አመርቂ የሰሊማዊው ፖሇቲካ ትግሌ ዘመን 

ሳይኖር በፉት፣ የሪፍርም ጥሪው እና ንቅናቄ፣ በዛም አነስ የተወሰነ ማኅበራዊ–ፖሇቲካ 

መሠረት ሳይዝ በፉት፣ የሰሊማዊ ትግሌ በሮች ተጠርቅመው ሳይዘጉ በፉት፣ 
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1962 በዚሁ፣ የኢትዮጵያ ተማሪ እና ምሁራን በተሇይም በትግሌ ስሌት ጥያቄ በተነሱ 

ሌዩነቶች ምክንያት፤ የተከፊፇለበት ዓመት ሆነ። ከፉለ በንቃት/ዴርጅት መስመር ተሰሇፇ። 

ከፉለ የፖሇቲካ ትግለን በትጥቅ ትግሌ ቀዴሶ በትጥቅ ትግሌ ወዯ መጨረስ አመራ። ከፉለም 

የየብሔሩን የትጥቅ ትግሌ ወዯመጀመር አቀና። ዘመኑ የራሱ ሚና ነበረው።  

ዘመኑ ከቪዬትናም እስከ ኩባ፣ ከአሌጄሪያ እስከ ዯቡብ አፌሪካ የትጥቅ ትግልች የሚካሄደበት 

ዘመን ነበር። የቼ ጉቬራ እና የሬጂስ ዯብሬ ‛ጥቂት የታጠቁ ይበቃለ“ የሚሇው የትግሌ ስሌት 

የገነነበት ዘመን ነበር። የፓሇስታይን ታጋዮች አውሮፕሊን እየጠሇፈ ጭምር ትግሊቸውን 

የሚያስተዋውቁበት ዘመን ነበር። በአሜሪካ ብሊክ ፓንተርስ እና ቱፓማሮስ የሚባለት እና 

በአውሮፓ ባዯር ማይንሆፌ እና ሬዴ ብሪጌዴ የሚባለት፣ በከተማ ትጥቅ ትግሌ የተሰማሩበት 

ዘመን ነበር። ‛የፖሇቲካ ሥሌጣን የሚመነጨው ከጠብመንጃ አፇሙዝ ነው“ የሚሇው የማኦ 

ትሴ ቱንግ ቀኖናም የገነነበት ዘመን ነበር።  

ነገሮች በእንዱህ  እንዲለ እና የየትኛውንም የኢትዮጵያ አብዮተኛ የትግሌ ስሌት ከሂሳቡ 

ሳያስገባ፤ የየካቲት 1966 ሕዝባዊ አብዮት ፇነዲ። ወታዯራዊው ገዢ ቡዴን ወይንም ዯርግ 
የሥሌጣን ባሇቤት ሆነ። ዯርግ በጫጉሊ ዘመኑ ከ“ኢትዮጵያ ትቅዯም“ እስከ ‛የኢትዮጵያ 

ኅብረተሰባዊነት“፣ ‛ከኢትዮጵያ ኅብረተሰባዊነት“ እስከ ‛መሬት ሇአራሹ“ አዋጅ እና እስከ 

‛ዱሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም“ መውጣት ዴረስ የሪፍርም እና የመሠረታዊ ሇውጥ 

እርምጃዎችን ወሰዯ። ከፉለ አብዮት በመካሄዴ ሊይ መሆኑን ተቀብል፤ በንቃት/ዴርጅት 

መስመሩ ቀጠሇ።  ወዯ መሣሪያ ትግሌ አቅንቶ የነበረው ከፉሌ፣ ‛አብዮት አሌተካሄዯም“ እያሇ 

እና ‛ፊሺስት“ ያሇውን ሥርዓት እያወገዘ፤ በመሣሪያ ትግለ ገፊ። 

ይህ ሲታወስ፤ በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ታሪክ ውስጥ ሇታሪክ ገፆች የሚበቃ የሰሊማዊ ፖሇቲካ 

ትግሌ ዘመን ነበር ሇማሇት አይቻሌም። በዚህ ረገዴ የነበረው ጉዴሇትም ይመስሇኛሌ ከ1969 

የከተማ የትጥቅ ትግሌ አንስቶ እስከ 1970 የሻሇቃ መንግሥቱ ኃ/ማርያም አብዮታዊ ሰዯዴ እና 

በኋሊም እስከ ኢሠፓ መንግሥታዊ ሽብር ዘመን ዴረስ የወሰዯው። በሂዯቱ ውስጥ፣ በ60ዎቹ 

ዘመን በአገር–አቀፌ ዯረጃ ተዯራጅተው ከነበሩት አገር–ወዲዴ እና አብዮታዊ ምሁራን እና 

የሠራዊት ሌሂቃን መካከሌ ብዙዎች በግፌ ተገዯለ። ላልቹ የብዙ ዓመታትን የእሥር ዘመን 

ቆጠሩ። ከፉለ ሇስዯት ሕይወት ተዲረገ።  

የኢትዮጵያ አገር–ወዲዴ እና አብዮታዊ ምሁራን እና የሠራዊት ሌሂቃን ሇመንግሥታዊ ሽብር 

ተዲርገው የተዯቆሱት ሇመጀመሪያ ጊዜ አሌነበረም። ግራዚያኒ በ1929 በአዱስ አበባ ከተማ 

በነዛው የሦስት ቀናት ሽብር ከ300 የማያንሱ ተጨፌጭፇው ነበር። የእነርሱ መቀጠፌ፣ 

የ20ኛውን ዘመን የሇውጥ እንቅስቃሴ የቱን ያህሌ እንዯጎዲ በዕርግጠኝነት ሇመናገር አይቻሌም። 
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ጎሬ ሊይ የኢትዮጵያን ሬፓብሉክ እስከማቋቋም የዯረሰ እንቅስቃሴ ተጀምሮ እንዯነበር ሲታወስ፤ 

አነስተኛ እንዲሌነበር ሇመገመት አያዲግትም።  

ከ1969 ጀምሮ በተካሄዯው የከተማ ትጥቅ ትግሌ እና የመንግሥት ሽብር፤ የኢትዮጵያ አገር–

አቀፌ አገር–ወዲዴ እና አብዮታዊ ወጣቶች፣ ምሁራን እና የሠራዊት ሌሂቃን ተመናምነው እና 

ተዲክመው ከጨዋታው ውጭ መዯረጋቸው እውነታ ነው። ብዛታቸው እስካሁን በውሌ 

አይታወቅም። ተከታዩ ትውሌዴ–አንዱት ወጣት በቁጭት እንዲሇችኝ– በአንዴ ወገን 

‛ተንጠሌጥል ቀረ“። በላሊው ወገን ‛ፖሇቲካ እና ኮረንቲ...“ እያሇ፣ ወዯፕሪሜር ሉጎች 

መከታተሌ ዞረ። የብሔር ዴርጅቶች እና ኢሠፓ የፖሇቲካ ሜዲውን ሇ14 ዓመታት ይዘው 

ናኙ– ተከታዩ ትውሌዴ ጊዜውን ቆጥሮ እስኪነሳ ዴረስ። 

ሻሇቃ መንግሥቱ ኃይሇማርያም አብዮታዊ ሰዯዴ፣ ኢሠፓአኮ እና ኢሠፓ እያለ የራሳቸውን 

አገር-አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲ ወዯ ማቋቋም አመሩ። ኢሠፓ ተቋቋመ። ከዚያም፣ ‛ሕዝባዊ 

ሪፏብሉክ“  የተባሇ መንግስት በይፊ ተመሠረተ። በሂዯቱ፣ በአብዮቱ ጫጉሊ ዘመን አብበው 

የነብሩት ነፃ ሕዝባዊ ዴርጅቶች ሕዝባዊነታቸውን ተገፇው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እና 

የኢሠፓ አገዛዝ የጭቆና መሣሪያዎች ሆነው አበቁ። በገዢ ፓርቲ እና በመስተዲዯሩ መካከሌ 

ሉኖር የሚገባው ሌዩነት ዯብዛው ጠፊ።  

በእኔ እይታ – የተመሇከቱት ክንዋኔዎች ዴምር ነው፤ በአንዴ ወገን ሇብሔር ዴርጅቶች 

መዯርጀት እና መፇርጠም የበጀን ሁኔታ አንጣል ያሰፇነው። በላሊውም ወገን እና የኢትዮጵያ 

አገር–አቀፌ አገር ወዲዴ እና አብዮታዊ የፖሇቲካ ኃይልች የተዲከሙትን ያህሌ፤ የሥሌጣን 

ትንቅንቁን በብሔር ዴርጅቶች እና በሥሌጣን ባሇቤቱ ኢሠፓ መካከሌ ያዯረገው።    

የኢሠፓ መስተዲዴር ከሶቪየት ኅብረት እና ከሰሜን ኮሪያ ጎራ የገባውን ያህሌ፤ የብሔር 

ዴርጅቶቹ በፀረ–ሶቪየት መሥመር በተሰሇፇው በምዕራቡ ዓሇም፣ በአረብ አገሮች፣ በሱዲን እና 

በሶማሉያ ገዢዎች እርዲታ ጭምር እየታገዙ ፇረጠሙ። በዚህ ሂዯት ውስጥ፣ የ1977 ዓ.ም. 

ርሃብ ሇሕወሓት አመራር መዯርጀት እና መፇርጠም የራሱን ሚና ተጫወተ። መንግሥታዊ 

ያሌሆኑ የሚባለት የምዕራቡ ዓሇም ዴርጅቶች (NGOs) በኮንሰርቲየም ተቀናጅተው 

የተጫወቱት አለታዊ ሚና ሇወዯፉት በጥሌቀት መመርመር እና መጠናት ያሇበት ጉዲይ ነው። 

ዯግሞም፣ ዛሬም የሚጫወቱት ሚና አሇ። መንግሥታዊ ያሌሆኑ የሚባለት የምዕራቡ ዓሇም 

ዴርጅቶች የየመንግሥታቱ የውጭ ፖሉሲ መሣሪያዎች መሆናቸው ይታወቃሌ። 

የኢሠፓ መስተዲዯር የኢትዮጵያን ብሔሮች ጥያቄ በአንዴ ወገን ‛አንዴ ሰው እና አንዴ 

ጠብመንጃ እስኪቀር ዴርስ“ ባሇው የወታዯራዊ መፌትሔ አካሄዴ ሉፇታ ሞከረ። በላሊው 

ወገን፣ ኢሠፓ ካዴሬዎቹን በሠራዊቱ ውስጥ ሰግሥጎ፤ የሠራዊቱን የአመራር ሥሌጣን እርከን 

እና የእዝ መሥመር አመሳቀሇ። ይህም ብቻ አሌነበረም። ወቅቱ አሁን ይሌቁኑ ዯግሞ፤ 
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በተሇይም በሠራዊቱ አገር ወዲዴ ሌሂቃን መጨፌጭፌ ዓይነተኛ ሆነ። ኢሕአዳግ በሚሌ 

ስያሜ የተዯራጀው የብሔር ዴርጅቶች ‛ግንባር“፤ የማታ ማታ አሸነፇ።  

የኢትዮጵያ አገር ወዲዴ እና አብዮታዊ ሲቪልች እና የሠራዊቱ ሌሂቃን ከ1969 እስከ 1983 

ሇ14 ዓመታት በአብዮታዊ ሰዯዴ እና በኢሠፓ መስተዲዴር መንግሥታዊ ሽብር ተጨፌጭፇው 

በተመናመኑበት ሁኔታ፤ አገራዊው የፖሇቲካ ሜዲ በብሔር ዴርጅቶች መያዙ የሚያስገርም 

አይዯሇም። የብሔር ዴርጅቶቹ በወቅቱ በነበረው ዓሇም አቀፊዊ አሰሊሇፌ በምዕራባዊያን እና 

በአንዲንዴ የአረብ አገሮች ታግዘው ጭምር መዯርጀታቸው እና መፇርጠማቸውም የሚያስገርም 

አይዯሇም። ውል አዴሮ በመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተተፊውን የኢሠፓ መስተዲዯር 

ሇመገርሰስ መብቃታቸውም እንዯዚሁ አያስገርምም። ይሌቁኑ የሚያስገርመው ‛ሇአርነት እና 

ሇነፃነት እንታገሊሇን“ የሚለት የብሔር ዴርጅቶች የመሠረቱት የአገዛዝ ዘይቤ እና የአገዛዝ 

ሥርዓት ነው። 

በምንም መሥፇርት የነፃ ዴርጅቶች ስብስብ ሉባሌ የማይችሌ ዴርጅት፣ ‛ግንባር“ ተብል 

በግንቦት 1983 ዓ.ም. የመንግሥት ሥሌጣን ባሇቤት ሆነ። በምንም መሥፇርት ‛ዴርጅት“ 

ተብሇው ሉጠሩ የማይችለ የብሔር ዴርጅቶች ከመቅፅበት ተፇሇፇለ። በምንም መሥፇርት 

የሽግግር ዘመን ሥርዓት ሉባሌ በማይችሌ ‛ሽግግር“ ተሳታፉ ሆኑ። በላሊው በኩሌ፣ 

በኢትዮጵያ ዱሞክራሲያዊ ኃይልች ቅንጅት (ኢዱኃቅ) ዙሪያ ተሰባስበው የነበሩት የኢትዮጵያ 

አገር ወዲዴ እና አብዮታዊ ኃይልች ከተሳትፍ ታገደ። ፕሮፋሰር አሥራትን የመሳሰለ አገር–

ወዲዴ፣ ሇእሥራት እና ሕሌፇት ተዲረጉ። ኦነግን፣ የሲዲማ ንቅናቄን እና ኦብነግን የመሳሰለት 

ነፃ የብሔር ዴርጅቶች፤ ‛እንዲያማህ ጥራው፣ እንዲይበሊ ግፊው“ በሚሌ ፖሇቲካ፤ ሇእይታ 

አፌታ ያህሌ እንዱታዩ ተዯርገው ተሸኙ። የመንግሥት ሥሌጣን ተጠቃል፣ ግንባር ያሌሆነውን 

ግንባር በሚመራው እና የፖሇቲካ ሂዯቱን እና ክንዋኔ በብቸኝነት በሚቆጣጠረው የሕወሓት 

አመራር ተያዘ። ኢትዮጵያም–ሇስንተኛ ጊዜ፣ በአንዴ የፌፁማዊ ሥሌጣን ባሇቤት በሆነ ግሇሰብ 

መዲፌ ውስጥ ወዯቀች። ይህም ሁለ የተካሄዯው፣ በምዕራቡ ዓሇም–በተሇይም በአሜሪካ እና 

በእንግሉዝ መንግሥታት ዕውቅና እና ያሊሰሇሰ ዴጋፌ እየታገዘ ነበር፤ በግብፅ፣ በሱዲን እና 

በአንዲንዴ አረብ አገሮች እገዛ ነበር።     

የሕወሓት አመራር ምን ዓይነት የአገዛዝ ሥርዓት አቆመ? ውጤቱ ምን ሆነ? ወዳት ሉያመራ 

ይችሊሌ? 

የሕወሓት አመራር የአገዛዝ ዘይቤ እና የአገዛዝ ሥርዓት 

የሕወሓት አመራር ግንባር ያሌሆነውን ዴርጅቱን ‛ግንባር‛ እንዯሚሇው ሁለ፤ ያቋቋመውን 

ዱሞክራሲያዊ ያሌሆነውም አገዛዝ ‛ዱሞክራሲያዊ“ እያሇ እና ‛ኢትዮጵያ ወዯ ብዝኃ-ፓርቲ 

ሥርዓት ተሻግራሇች“ እያሇ አስተዋወቀ። ኢትዮጵያን በአንዴ የሕወሓት አመራር ‛አብዮታዊ 
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ዱሞክራሲ“ ፓርቲ አዯረጃጀት አማክል ሇ27 ዓመት ገዛ። በስመ ‛ፋዳራሌ ሥርዓት“ 

ኢትዮጵያን በአሓዲዊ ሥርዓት ጠርንፍ ገዛ።  

በኢኮኖሚው መስክም፣ የነፃ ገበያ ባሌሆነው ‛የነፃ ገበያ“ መንገዴ ተጓዘ። ‛መንግሥታዊ 

ካፒታሉዝም“ ባሌሆነው ‛የመንግሥታዊ ካፒታሉዝም“ መንገዴ ቀጠሇ። ወይንም፣ ብርሃኑ 

አበጋዝ Political Parties in Business በሚሇው እና ሳራ ቮን እና መስፌን ገብረሚካኤሌ 

Rethinking Business and Politics in Ethiopia በሚሇው ጥናታዊ ፅሐፍቻቸው በትክክሌ 

እንዲለት፤ በየትም አገር እና መንግሥት ታይቶ በማይታወቀው የገዢ ፓርቲ ካፒታሉዝም 

መንገዴ ሄዯ። አንዴ አማኑኤሌ ዓሇማየሁ የተባሇ የሕወሓት ሰው አቦይ ስብሓትን ዋቢ አዴርጎ  

ባቀረበው አንዴ ጽሐፌ፦ 

 ‛አብዮታዊ ዱሞክራሲ በአብዮታዊ ምሁሩ መሪነት የካፒታሉስት ሥርዓትን መገንባት 

ነው“ ብል ያሇው ሲታወስ፤ የሕወሓት አመራር ሇፓርቲ ካፒታሉዝሙ ቲኦሪ ሇመፌጠር 

ሞክሮም እንዯነበረ ነው (አይጋ ፍረም፣ ሚያዚያ 16፣ 2010)።  

የሕወሓት አመራር በገዢ ፓርቲ ካፒታሉዝም መንገዴ የሄዯው፣ የ1985ቱ አዋጅ ቁጥር 46 ፦ 

‛ማንኛውም ሕጋዊ ሰውነትን ያገኘ ፓርቲ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገዴ የንግዴና 

ኢንደስትሪ ሥራዎችን መሥራት አይችሌም“  

በሚሌ የዯነገገ ቢሆንም ኤፇርት የተባሇው የሕወሓት አመራር የንግዴና ኢንደስትሪ ዴርጅቱ 

እንዯሚታወቀው፤ በኢትዮጵያ አንዯኛው ታሊቅ ባሇንብረት ዴርጅት እስከመሆን ዯረሶ ነበር። 

የሕወሓት አመራር የገዢ ፓርቲ ካፒታሉዝም ግብ፣ የሃብት ምንጮችን መያዝ እና በሃብት 

ምንጮች ሊይ የበሊይነቱን ማረጋገጥ እንዯነበር ሇማሳየት በረጅሙ ማተት አያስፇሌግም። 

የሃብት ምንጮችን የመያዝ  ግሥጋሤው ባጭሩ፤ ከ1977ቱ የርሃብ ዘመን አንስቶ ይጀምራሌ። 

ከዝያም –ገና በመሣሪያ ትግለ ዘመን ወሌቃይትን እና ራያን የትግራይ አካሌ በማዴረግ 

ቀጠሇ። የሥሌጣን ባሇቤት ሲሆን ዯግሞ፤ የ“ፋዯራሌ“ አስተዲዯር አካሊቱን፣ በኢሕአዳግ አባሌ 

ዴርጅቶቹ ባሇቤትነት ይዞታ ስር አጥሮ አዋቀረ። ወሌቃይትን እና ራያን፣ በሕገ–መንግሥቱ 

ጭምር የትግራይ አካሌ አዴርጎ አፀዯቀ።   

የኢሕአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ጥረት፣ ዱንሻ/ቱምሳ እና ወንድ እያለ ተከተለት። የሕወሓት 

አመራር በ1977ቱ የትግራይ ረሃብ ዘመን በፓርቲው መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅቱ (para–

party NGO) አማካይነት ስሊካበተው ሃብት በብዙ ተነግሯሌ። መንግሥት ሲሆን ዯግሞ፤ 

Government–NonGovernment Organization (GONGO) በሚባሇው የመንግሥት–

መንግሥታዊ ያሌሆነ ዴርጅቱ ቀጠሇበት። የኢሕአዳግ ዴርጅቶች በተጨማሪ ዯግሞ ፤ ብሔር 

እና ሃይማኖት የሇውም የሚባሇው ገንዘብ ሳይቀር፣ በብሔር ስያሜ የተዯራጁ ባንኮች ባሇንብረት 



ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት አንዲንዴ አስተያየት 
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እስከመሆን ዯረሱ። ላሊው ቀርቶ ኳስም፤ በብሔር ዴርጅት ቅሌጥም የሚጠሇዝ ወዯመሆን 

አቀና። ዛሬ ዛሬ ዯግሞ፤ የዓሇም–አቅፌ ሩጫ አሸናፉ ኢትዮጵያዊያን ሳይቀሩ፤ ሇብሔር ሻሞ 

ቀርቡ። የሕወሓት አመራር የአገዛዙን ዘይቤ እና ሥርዓት በሥራ ሊይ ያዋሇበትን ስትራቴጂ፤ 

በጥቂት ነጥቦች ሇማጠቃሇሌ ይቻሊሌ። 

የሥሌጣን ማማ ተቋማትን (ሠራዊት፣ ፀጥታ፣ ፊይናንስ፣ የውጭ ጉዲይ) እና የዱሞከራሲ 

ተቋማትን (የምርጫ ቦርዴ፣ የፌትሕ አካሊት፣ መገናኛ ዘዳዎች) የአብዮታዊ ዱሞክራሲ አገዛዝ 

መሣሪያ እና ዘብ ማዴረግ፣ ኢኮኖሚውን –ብርሃኑ አበጋዝ የገዢ ፓርቲ ካፒታሉዝም ባሇው 

መንገዴ ጨቡድ መያዝ፣  ከአርሶ እና አርብቶ አዯሩ እስከ ባሇሃብቱ ዴረስ ያሇውን አምራች እና 

ነጋዳ ኃይሌ የገዢው ፓርቲ ካፒታሉዝም አገዛዝ ሥርዓት ጥገኛ ማዴረግ፣ የመስተዲዯሩን 

ቢሮክራሲ በዴርጅት ካዴሬዎች መጠቅጠቅ እና በሙስና መዝፇቅ፣  ውሸቶችን መፇብረክ፣ 

ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን መሰነጣጠቅ እና መፇረካከስ፣  የብሔር እና የሃይማኖት 

ግጭቶችን  መቆስቆስ እና ማራገብ፣  ታሪክን እያጎሳቆለ በመተረክ አገራዊ/ብሔራዊ ሥነ–

ሌቦናን እና ማንነትን አኮስሶ መግዯሌ፣ ፀረ–ምሁር ቅስቀሳ ማካሄዴ፣  ዕውቀትን ማንጠፌ፣  

የምርጫ ውጤቶችን በጉሌበት ጭምር በማጭበርበር እና በመጥሇፌ ዱሞከራሲያዊ ሂዯቶችን 

እና ክንዋኔዎችን ማኮሊሸት እና ቀጣይ የሥሌጣን ባሇቤትነትን ማረጋገጥ።    

ብቻ እንግዱህ–የገዢ ፓርቲ ካፒታሉዝምም እንዯላልቹ የካፒታሉዝም ዝርያዎች የራሱ 

ቅራኔዎች እና ቀውሶች አለት። በሙስና መረብ  የተሳሰረ የአገዛዝ ዘይቤም የራሱን ቅራኔዎች 

እና ቀውሶች ያበቅሊሌ። የኢሕአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ከጊዜ ጋር እየዯረጁ እና የራሳቸውን 

ማንነት እያጎሇበቱ የመጡትን ያህሌ፤ የሕወሓትን አመራር የበሊይነት ወዯ መታገሌ አቀኑ። 

በውስጥ፣ ‛ውስጣዊ ዱሞክራሲ“ ባለት ጥያቄ ወጠሩት። ከውጭ፣ በሕዝባዊ ንቅናቄዎች 

አዋክበው ጥግ አስያዙት። የሕወሓት አመራር በአንዴ ወገን መንግሥታዊ ጡንቻውን 

እየተጠቀመ እና በላሊውም ወገን ተሃዴሶ እና ጥሌቅ ተሃዴሶ እያሇ ሇመግታት ሞከረ። የማታ 

ማታ ተሸንፍ እና የበሊይነት ሥሌጣኑን ተገፍ ወዯ መቀላ አፇገፇገ። በመቀላ መሸገ። ሄድ 

ሄድ፣ የጦር ኃይሌ አማራጭን ያዘ።     

የፖሇቲካ ዴርጅት ወዯ ጦርነት የሚያመራው፤ ሇፖሇቲካ ግብ ነው። ዛሬ ብዙዎች ‛የሕወሓት 

አመራር የፖሇቲካ ግብ ምንዴን ነው?“ እያለ ተገቢ ጥያቄ ያነሳለ። የሕወሓት አመራር 

በተሇያዩ ግዜያት የተሇያዩ ግቦችን ስሇሚያውጅ፤ የፖሇቲካ ግቡን ሇይቶ ሇማወቅ በውነትም 

አስቸጋሪ ነው። ይሁን እንጂ በእኔ እይታ፣ ከቀዴሞው ማንነቱ እና አካሄደ የተሇወጠ ነገር 

የሇም። የሕወሓት አመራር ግብ ዛሬም እንዯቀዴሞው፣ የፖሇቲካ ሂዯት ክንዋኔን ጠቅሌል 

የመያዝ እና ዛሬም እንዯቀዴሞው የሃብት ምንጮችን በበሊይነት የመያዝ ነው።  



አቶ አንዲርጋቸው አሰግዴ 
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በስትራቴጂ ረገዴ አዱስ ነገር ካሇ፤ የሕውሓት አመራር ዛሬ ወዯሥሌጣን ሇማቅናት 

የሚጥረው፣ የ80ውን የኢሕአዳግ አጋሮቹን ‛ፋዳራሉስት ኃይልች“ ባሊቸው ሇመተካት መጣሩ 

ነው። አሁን አሁን ኦነግ ሸኔ የሚባሇውን እና አሌሸባብን ሇማከሌ ማቅናቱ ነው። በተረፇ 

የትንቅንቁን የመጀመሪያ ምዕራፌ መጨረሻ፣ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ይመሰክራሌ። የሚቀጥሇው 

ምዕራፌ –በእርግጥ ብሳሳት እመርጣሇሁ– ከውስጥ እየተጫሩ በሚቀጥለት እና ከውጭ 

በማይነጥፈት ጫናዎች ምክንያት፤ እስከ አሁን ክነበረው ባነሰ የተወሳሰበ ይሆናሌ ብዬ 

አሌገምትም።  

በማኅበራዊ–ፖሇቲካ ግብ እና ፕሮግራም የመዯራጀት አስፇሊጊነት 

ከፌ ሲሌ እንዲመሊከትኩት፤ የቀዯመው ዘመን ፓርቲዎች የሚፇሇፇለበት ዘመን ነበር። የአሁኑ 

ዯግሞ፣ ክሌልች የሚበረከቱበት ዘመን ሆኗሌ። ይሁን እንጂ፤ በአንዴ ወገን በፋዯራለ ገዢ 

ፓርቲ እና በመስተዲዯሩ መካከሌ አሁንም ሌዩነት የሇም። በላሊው ወገን የአስተዲዴር ክሌልች 

የብሔር ዴርጅቶች ንብረት ሆነው የተያዙበት እና የሚያዙበት ሁኔታ እንዲሇ ነው። በዚህ 

ከተቀጠሇ፤ የፋዯራለም ይሁን የክሌሌ መስተዲዴሮች ሇጥቀመኝ/ሌጥቀምህ መረብ ትስስር እና 

ሇሙስና እንዯተጋሇጡ መቆየታቸው አይቀርም። በየክሌለ የሚኖሩት የላልች ብሔሮች 

ተወሊጆች ተገቢ የዜግነት መብት እንዲሌተከበረ ይቀጥሊሌ። ክሌልች በእጅግ የታጠቁ ኃይልች 

ባሇቤቶች ሆነው እስከቀጠለም ዴረስ፤ ግጭቶችን የሚጋብዙ ሁኔታዎች ሰፌነው ይቀጥሊለ። 

የዚህን ሁኔታ ፅንፌ ገፅታ ሇማስተዋሌ እሩቅ መሄዴ አያስፇሌግም። በሰሜኑ የአገራችን ክፌሌ 

ተንጣሎሌ።   

ጀርመናይቱ አብዮተኛ ሮዛ ለክሰምበርግ ‛የአንደ ዜጋ መብት የላሊው ዜጋ መብት 

ከሚጀምርበት ዴንበር ሊይ ያቆማሌ“ ትሌ ነበር። የአንደ ብሔር መብትም፤ የላሊው ብሔር 

መብት ከሚጀምርበት ዴንበር ሊይ መቆም ያሇበት መብት ነው። ወይንም፤ የብሔር መብት 

የላሊውን ብሔር እና ዜጋ መብት የመዴፇር መብትን አይጨምርም።  የኢትዮጵያ ፋዯራሌ 

ሥርዓት ከብሔር ዴርጅቶች የመስተዲዴር ሥሌጣን ባሇቤትነት እና ከክሌሌ ዴርጅቶች የክሌሌ 

ባሇቤትነት አገዛዝ ሥርዓት እስካሌተሊቀቀ ዴረስ፤ የኢትዮጵያ ፋዯራሌ አስተዲዯር 

ዱሞክራሲያዊ እንዲሌሆነ ይቀጥሊሌ። በማኅበራዊ ፖሇቲካ ግብ እና ፕሮግራም ዙሪያ የተሰባሰቡ 

አገር–አቀፌ ፓርቲዎች በዋናነት የሚናኙበት የአገዛዝ ሥርዓት ዘመን እስካሌገሇጠም ዴረስ፤ 

ኢትዮጵያ ወዯጋራ ወዯፉት ምዕራፌ የምትሸጋገርበት ጉዞ በብዙ አኳያ እንዯተሰነካከሇ ይቆያሌ።  

በአገር–አቀፌ የፖሇቲካ ግብ እና ፕሮግራም ዙሪያ ተሰባስቦ መዯራጀት እና መንቀሳቀስ 

የፋዯራሌ አገዛዝ ሥርዓትን አይቃረንም። የብሔሮችን መብት አይፃረርም። ሇዚህም እሩቅ 

መሄዴ አያስፇሌግም፤ ሇብሔሮች መብት ባሊት ሰፉ ዕውቅና ከምትሞገሰው ስዊዘርሊንዴ አንስቶ 

እስከ ፋዳራሌ ጀርመን፣ ህንዴ፣ ናይጄሪያ እና ላልች ዴረስ ያለት የፋዳራሌ አስተዲዯር 



ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት አንዲንዴ አስተያየት 
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አገሮች ፓርቲዎች Social፣ Free፣ Christian፣ Liberal፣ Republican፣ National 

Democratic፣ Labour እና Green Party በሚባለ አገር–አቀፌ ፓርቲዎች የሚገዙ ናቸው። 

በ60ዎቹ የተመሠረቱት ኢጭአት፣ ኢሕአፓ እና መኢሶን፤ በማኅበራዊ–ፖሇቲካ ግብ እና 

ፕሮግራም ዙሪያ የተሰባሰቡ አገር–አቀፌ ፓርቲዎች ነበሩ። አገር–አቀፌ ፓርቲዎች 

መሆናቸው፣ የኢትዮጵያን ብሔሮች መብት ከማወቅ እና ሇኢትዮጵያ ብሔሮች መብት 

ከመታገሌ አሊገዲቸውም።  

የምርጫ ቦርዴ እንዲስታወቀው፣ ሇ2013 የአትዮጵያ አገራዊ እና ክሌሊዊ ምርጫ 20 አገራዊ 

እና 33 ክሌሊዊ ፓርቲዎች ተመዝግበው ነበር። ከ20ዎቹ መካከሌ የ6ቱ ስያሜ የብሔር 

ቢሆንም፤ የተመዯቡት አገር–አቀፌ ፓርቲዎችን በሚዘረዝረው ክፌሌ ውስጥ ነው። በእርግጥም 

ዯግሞ፤ አዋጅ ቁ. 1162  መመርያ ቁ.3፦  

‛አንዴ የፖሇቲካ ፓርቲ አገር–አቀፌ የፖሇቲካ ፓርቲ ሆኖ የሚመሠረተው፣ ቢያንስ 10,000 

መሥራች አባሊት ሲኖሩት እና 15 በመቶ የሚሆኑት ቢያንስ በአራት ክሌልች መዯበኛ 

ነዋሪዎች መሆን አሇባቸው።“ በማሇት ይዯነግጋሌ። ስሇዚህም፤ አንዲንዴ የብሔር ፓርቲዎች 

አገር–አቀፌ ፓርቲ ሆነው መመዝገባቸው አያስገርምም። የሚያስገርመው ይሌቁኑ፤ 

ሕወሓት–የኢትዮጵያ ብሔሮች ቢያንስ እስከ 15 በመቶ ዴረስ በየክሌለ ተሰበጣጥረው 

እንዯሚኖሩ በአዋጅ ጭምር እያወቀ ፤ የፋዳራሌ አገዛዝ ሥርዓቱን በብሔር ዴርጅቶች 

ባሇቤትነት አጥሮ ማዋቀሩ ነው።  

 

ክዚህ ባሊነሰ የሚያስገርመው ዯግሞ፤ እንዯ አገር–አቀፌ ፓርቲ ሇመታወቅ ቢያንስ 15 በመቶ 

የሚሆኑትን ከአራት ክሌልች እንዱያመጡ የተጠየቁት የብሔር ዴርጅቶች፣ በብሔር 

ስያሜያቸው መቀጠሊቸው ነው። ወይንም ‛አገር–አቀፌ ፓርቲ ነን“ ካለ አይቀር፣ 

ሇማንነታቸው ከሊይ እንዯተጠቀሱት የፋዯራሌ ሥርዓት አገሮች ያለ ፓርቲዎች የአገር–አቀፌ 

ግብ እና ፕሮግራም ፓርቲ ስያሜን አሇመምረጣቸው ነው። ምክንያቱን ማሰብ የሚከብዴ 

አይዯሇም። ብቻ እንግዱህ ኢትዮጵያ፣ ሲታገሌም ‛ነፃ አውጭ“፤ ሲገዛም ‛ነፃ አውጭ“ በሆነ 

‛ግንባር“ የተገዛች ብቸኛዋ አገር ናት። እንዯ አገር–አቀፌ ፓርቲ የተመዘገቡት የብሔር 

ዴርጅቶች አገራዊ ምርጫዎችን ቢያሸንፈ፤ ኢትዮጵያ በኦፋኮ፣ አብን፣ ኦነግ የምትገዛ ይሆናሌ። 

የመጀመሪያው ትራጄዱ ነበር። የኋሇኛው ኮሜዱ ይሆናሌ። 

  

ሇ2013 አገራዊ ምርጫ እንዯአገር–አቀፌ ፓርቲ ከተመዘገቡት 20 ፓርቲዎች መካከሌ 6ቱ 

ራሳቸውን የሰየሙት ‛ዱሞክራቲክ“ የምትሇዋን ቃሌ ሰንቅረው ነው። ከ33ቱ የክሌሌ ፓርቲዎች 

መካከሌም 21ደ ‛ዱሞክራቲክ“ የምትሇዋን ቃሌ ሰንቅረዋሌ። እነዚህ ሁለ የኢትዮጵያ 



አቶ አንዲርጋቸው አሰግዴ 
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‛ዱሞክራቶች“ የየክሌሌ አጥራቸውን ተሻግረው ወዯአንዴ፣ ሁሇት እና ሦስት አገር–አቀፌ 

ዱሞክራቲክ ፓርቲ ቢሰባሰቡ፤ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ወዯፉት እና የጋራ ብሌፅግና ይበጅ 

ነበር። ገዢው ብሌፅግና ፓርቲም፤ አጋር ይባለ የነበሩትን የብሔር ዴርጅቶች በአባሌነት 

ከመቀበለ እና አንዲንዴ አባሊቱን ከመሸኘቱ ውጭ፤ አሁንም የሚታወቀው በኢሕአዳጋዊ 

አዯረጃጀት ተዋቅሮ  ነው። ብሌፅግና በአንዴ የጋራ አመሇካከት፣ ዓሊማ እና በአንዴ የፖሇቲካ–

ማኅበራዊ ፕሮግራም ሥር የተሰባሰቡ ግሇሰቦች ፓርቲ ወዯ መሆን እስካሊመራ ዴረስ፤ ወዯ 

ማዕዘን አንዴ የመመሇሱ ዕዴሌ ከፌተኛ ሆኖ ይታየኛሌ።  

ከዚሁ ጋር በተያያዘ  ግን፤ በፖሇቲካ ቃሊት እና ፅንሰ–ሃሳቦች አረዲዴ እና አጠቃቀም ረገዴ 

ያለትን ችግሮች ማጥራትም ጠቃሚ ይሆናሌ ብዬ አስባሇሁ። አንዲንድቹን እንዯሚከተሇው 

ሇማስታወስ ይቻሊሌ።  

ስሇ ቃሊት እና ፅንሰ–ሃሳቦች አረዲዴ እና አጠቃቅም 

በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ዓሇም ውስጥ ግንባር ያሌሆኑ ዴርጅቶች ራሳቸውን ‛ግንባር“ እያለ 

ይጠራለ። ፓርቲም ያሌሆኑ ዴርጀቶች ራሳቸውን ‛ፓርቲ“ እያለ ይጠራለ። እንዯሚታወቀው፣ 

‛ግንባር“ የራሳቸው የተሇየ ማንነት ያሊቸው ነፃ ዴርጅቶች በተወሰነ ግብ እና በጊዜ ሇተገዯበ 

የጋራ ጉዲይ በጋራ የሚመሠርቱት የዴርጅቶች ዴርጅት ነው። በኢትዮጵያ ራሳቸውን ‛ግንባር“ 

ብሇው ከሚጠሩት ዴርጅቶች መካከሌ ትሕነግ እና ኦነግ የሚባለትን ብንወስዴ እንኳን፤ 

ግንባሮቹ ስንት ነፃ ዴርጅቶችን በአባሌነት እንዲቀፈ አይታወቅም። ምናሌባት፣ ኢሕአዳግ 

‛አራት ዴርጀቶችን ያቀፌኩ ነኝ“ ይሌ ስሇነበር፤ ግንባር ሉባሌ ይችሌ ይሆናሌ። የሕወሓት 

አመራር ከኢሕአዳግ አመሠራረት ጀምሮ የሄዯበት መንገዴ ስሇሚታወቅ፤ መዘርዘር 

አያስፇሌገውም።  

‛ፓርቲ“ የሚሇው ቃሌም ቢሆን ፤ የጋራ አመሇካከት፣ ዓሊማ እና አንዴ የፖሇቲካ–ማኅበራዊ 

ፕሮግራም ዕቅዴ ያሊቸው ግሇሰቦች በአንዴ የተሰባሰቡበት አሓዴ ነው። በቅራኔዎች አረዲዴ እና 

አቀማመጥ ረገዴ የጋራ ትንተና እና አመሇካከት ያሊቸው ግሇሰቦች በአንዴነት የተሰባሰቡበት 

ዴርጅት ነው። እንዱያም ሲሌ፣ እንዯ አንዴ አሓዲዊ የፖሇቲካ ተፅእኖን ሇማሳረፌ፣ በምርጫ 

ሇመወዲዯር እና የመስተዲዴር ሥሌጣንን ሇመቆጣጠር የተዯራጀ ነው። በተግባሩም፣ የፖሉሲ 

መመሪያዎችን እያረቀቀ እና መግሇጫዎችን እያወጣ ሇመራጩ ሕዝብ ያሳውቃሌ። ውስጣዊ 

እና ውጫዊ ሁኔታዎችን በየዕሇቱ እና በየወቅቱ ይገመግማሌ። መራጩን ሕዝብ በግምገማው 

መሠረት ያስተምራሌ፤ ያነቃሌ፤ ያዯራጃሌ። እንዯዚሁም፣ ሇለዓሊዊነት መከበር እና ሇግዛት 

አንዴነት ይቆማሌ። ሇአገራዊ ፖሇቲካ መረጋጋት እና ስክነት ይሠራሌ። አባሊቱን እያሰሇጠነ 

ሇመሪነት ያበቃሌ። አመራሮችን ያወጣሌ። በምክር ቤት ሕይወት ውስጥ ሲሳተፌ፤ የምክር 
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ቤቱን ሥራ ማቀሊጠፌ ያስችሊሌ። የምርጫ ቦርዴ ከመዘገባቸው 53 ፓርቲዎች መካከሌ ስንቶቹ 

የተመሇከቱትን የፓርቲ መገሇጫ እና መስፇርቶቸን እንዯሚያሟለ እርግጠኛ አይዯሇሁም።  

በአሓዲዊ እና በፋዳራሊዊ የአገዛዝ ሥርዓቶች አረዲዴ እና አጠቃቀም ረገዴም እንዯዚሁ 

ችግሮች አለ።  አሓዲዊ የሆኑ ዱሞክራሲያዊ የአግዛዝ ሥርዓቶች በዚህች ዓሇም በርካታ 

ናቸው። ይሁንና፣ አንዲንዴ የኢትዮጵያ የፖሇቲካ ዴርጅቶች እና ተዋናዮች የአሓዲዊ አገዛዝ 

ሥርዓትን ምንነት ሇመግሇፅ እና ሇማስተዋወቅ የሚጥሩት፤ በኢትዮጵያ የንጉሠ–ንግሥታዊ 

እና የወታዯራዊ አሓዲዊ አገዛዝ ሥርዓት ዓይነት ብቻ ወስነው ነው። የፋዯራሌ ሥርዓትንም 

በሚመሇከት፤ ፋዯራሊዊ ሊሌሆነው ሇኢትዮጵያ ‛ፋዳራሊዊ“ ሥርዓት ሲሞግቱ ይዯመጣለ። 

እንዯዚህ ዓይነት ፓርቲዎች መራጩን ሕዝብ ምኑን የሚያስተምሩ፣ ምኑን የሚያነቁ እና 

ሇምን እንዯሚያዯራጁ ሇመረዲት የሚቻሌ አይዯሇም። ይሁንና፣ ዴርጅቶቹ እና ተዋናዮቹ 

የፖሇቲካ ቃሊቶችን እና ፅንሰ–ሃሳቦችን አነሰ ሲባሌ ሇጥጠው፣ ያሇዚያም አዛብተው የሚረጩት 

ያሇ ምክንያት እንዲሌሆነ ሇመረዲት አስቸጋሪ አይዯሇም። 

ዕውቁ የፖሇቲካ ሳይንቲስት ጂዮቫኒ ሳርቶሪ እንዲለት፡–  

‛ፅንሰ–ሃሳቦች እየተሇጠጡ የሚዛቡት፣ የማኅበራዊ–ፖሇቲካ ጉዲዮች አረዲዴን ሆን ብል 

እሴት-አሌባ አዴርጎ ሇመጠቀም ነው“።  

 

የሳርቶሪን ላሊ ጽሐፌ ጠቅሰው ማይምሬ መናሰማይ እንዲለት ዯግሞ፡–  
‛አንዴ ፅንሰ–ሃሳብ የሚሇጠጠው እና የሚዛባው፤ ፅንሰ–ሃሳቡ የሚሸፌነው መሠረታዊ 

ትርጉም ወዱያ ተጥል እና ተጨማሪ ላልች ጉዲዮችን እንዱሸፌን ሇማዴረግ ሆን ተብል 

ሲሇጠጥ እና በሥራ ሊይ ሲውሌ ነው። በውጤቱ ሇጊዜው የፖሇቲካ ትርፌ ያስገኘ ቢመስሌም፤ 

የመጨረሻ መጨረሻ ስሇነገሮች ሉኖር የሚገባውን በዕውቀት ሊይ የተመሠረተ ትክክሇኛ አረዲዴ 

እና ግንዛቤ የሚያኮስስ ይሆናሌ።“ 
 

አስከትልም ሇማሇት ይቻሊሌ፤ የዴርጅት አባልችን እና ተከታዮችን ወዯ ‛መንጋ“ አውርድ 

የሚቀሰቅስ እና የሚያሰሌፌ አካሄዴ ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ‛መንግሥት“ የሚሇው ቃሌ 

ሇመንግሥት  (state) እና ሇመስተዲዴር (government) ይውሊሌ። ሇአንዴ ፌፁማዊ ግሇሰብ 

ወይንም ፓርቲ አገዛዝ መስፇን አመቺ ሁኔታን ያሰፇነው አንዴ መሠረታዊ ጉዲይም፤ ይህ 

ይመስሇኛሌ። ሲጀመር፤ ገዢዎቹ ራሳቸው ሆኑ ወይንም ሕዝብ፣ በመንግሥት ሥሌጣን እና 

በመስተዲዯር ሥሌጣን መካከሌ ተገቢውን ሌዩነት እንዲያዯርጉ ያዯርጋሌ። ስሇዚህም 

ይመስሇኛሌ፤ በኢትዮጵያ ምዴር የመንግሥትን ሥሌጣን የጨበጠ የሰዎች ቡዴን ሁለ 

መንግሥትን እና መስተዲዯርን የግሌ ንብረቱ እዴርጎ እስከመያዝ የሚዘሌቀው፣ ሶስቱ 

የመንግሥት አካሊት የሚባለት ተሇያይተው የታወቁት፣መንግሥታዊ ተቋማት እና ዴርጅቶች 

ውስጣዊ ራስ ገዝነት ኖሯቸው የማያውቀው፣ የፖሇቲካ እና ማኅበራዊ 
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ጥያቄዎችምሇመስተዲዯሩ ሳይሆን ሇመንግሥት እየቀረቡ የሚዯመጡት፣ ወቀሳ እና ሙገሳም 

ሇመስተዲዯር ሳይሆን ሇመንግሥት የሚቸሩት።  

በነዚህ የመጀመሪያ ጉዲዮች ረገዴ አንዴ ዓይነት አረዲዴን እና አንዴ ዓይነት አጠቃቀምን 

ሇማስቻሌ ጥረት ቢዯረግ አንዲንዴ የፖሇቲካ–ማኅበራዊ ውዥንብሮችን ሇመቀነስ የሚጠቅም 

ይሆናሌ ብዬ አስባሇሁ። ገዢ ፓርት እና መስተዲዯር ሥፌራ ሥፌራቸውን እንዱይዙ እና ሚና 

ሚናቸውን በአግባቡ እንዱጫወቱ ሇማዴረግ ይረዲሌ ብዬ አስባሇሁ። አሁን አሁን ‛አገረ–

መንግሥት“ የሚሇውን ቃሌ መጠቀም ተጀምሯሌ። ይህም እንዯ ሊይኞቹ፣ ሁሌጊዜም እና 

በየትም ሥፌራ በአንዴ ዓይነት አረዲዴ እና በአንዴ ዓይነት አጠቃቀም በሥራ ሊይ የዋሇ 

አይመስሇኝም።  

አትዮጵያ ላሊም፤ የሲቪሌ አገሌግልት ኮሚሽን እና የሲቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ባሇቤት ናት። 

ይሁን እንጂ፤ የመስተዲዯር ተቋማት ተቀጣሪዎች የሚታወቁት ‛የመንግሥት ሠራተኞች“ 

በሚሌ ነው። የፋዯራለ የመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ ቁ. 1064/2017፣ ተቀጣሪዎቹን በአዋጅ 

ጭምር የሚጠራቸውም፦  

‛የመንግሥት ሠራተኛ ማሇት፣ በፋዯራሌ መንግሥት መሥሪያ ቤት ውስጥ በቋሚነት ተቀጥሮ 

የሚሠራ ሰው ነው“  

እያሇ ነው። ‛የመንግሥት ሠራተኛ“ ከማሇት ይሌቅ፣ አንግል-ሳከሰንስ እንዯሚጠሯቸው civil 

servant (ላሊ ቃሌ ስሊጣሁ–የማኅበረሰብ አገሌጋይ) ቢባለ እና የሚሰጡትም አገሌግልት 

‛የማኅበረሰብ አገሌግልት“ በሚሌ ቢታወቅ፤ ማንነታቸውን እና ምንነታቸውን በተሻሇ 

የሚያመሇክት ይሆነ ነበር ብዬ አስባሇሁ።  

አንግል-ሳክሰንስ እንዯዚሁም፤ በcivil servant እና በpublic servant መካከሌ ግሌፅ ሌዩነት 

ያዯርጋለ። የተጠቀሰው አዋጅ ‛public service“ የሚሇውን ቃሌ ጭምር ተጠቅሞ ሲያበቃ 

የሚነበበው ግን:–   

‛’ሚኒስቴር’ ወይንም ‘ሚኒስትር’ ማሇት እንዯ ቅዯም-ተከተለ የፏብሉክ ስርቪስ እና 

የሰው ሃብት ሌማት ሚኒስቴር ወይንም ሚኒስትር ማሇት ነው“ እያሇ ነው።  

የሚያስገርመው፣ በትምህርታቸው፣ በሙያ ከህልታቸው እና በሥራ ባህሪያቸው ምክንያት 

በpublic service ውስጥ ሉካተቱ ይገባቸው የነበሩት ዲኞች፣ ሏኪሞች፣ መምህራን፣ የእሳት 

አዯጋ እና የማህበራዊ ሠራተኞች እና የመሳሰለት በአዋጁ ውስጥ አሌተዘረዘሩም።  

እነዚህን የመሳሰለት ቃሊት እና ፅንሰ–ሃሳቦች በአግባቡ በጥቅም ሊይ ቢውለ፤ የኢትዮጵያን 

መስተዲዯር  አገሌግልት ከአብዮታዊ ሰዯዴ እና ከኢሠፓ ዘመን ጀምሮ እስከ ኢሕአዳግ እና 

ብሌፅግና ፓርቲ ዴረስ የተጠናወተው የ “መንግሥት ተቀጣሪ“ ካዴሬ ሠራዊት ዘመን 

የሚያበቃበት ምዕራፌ ሉከፇት ይችሊሌ ብዬ እገምታሇሁ። ማሇትም፣ ‛ምን ትፇሌጋሇህ?“ እያሇ 



ሇዱሞክራሲያዊ ፋዳራሌ ሥርዓት መገንባት አንዲንዴ አስተያየት 
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ከሚያመናጭቅ ካዴሬ፤ ‛ምን ሌታዘዝ?“ ውይንም ‛ምን ሌርዲ“ እያሇ የሚጠይቅ ሥሌጡን 

ቢሮክራት ዘመን ሉከፌት ይችሊሌ። ከዚህም ባሻገር የሚመሰገነውን እና የሚወቀሰውን 

ግሇሰብ/ቢሮክራት በቅጡ ሇመሇየት የሚረዲ ይሆናሌ። የኢትዮጵያ የቋንቋ ሉቃውንት በዚህ ረገዴ 

ቢረደ ጠቃሚ ይሆናሌ። 

ማጠቃሇያ  

የ1983 ሽግግር–በወዯፉት ተመሌካችነት መንፇስ፣ አካታች እና አሳታፉ ሆኖ ቢመራ እና 

ቢካሄዴ ኖሮ፤ የአዱሲት ኢትዮጵያ መሥራች ሽግግር በሆነ ነበር። የፋዳራሌ አገዛዙ ሥርዓት 

በብሔር ዴርጅቶች ባሇቤትነት ታጥሮ የተዋቀረ ባይሆን ኖሮ፤ የዜጎች መብቶች በተሻሇ ይከበሩ 

እና ይጠበቁ ነበር። ሇካፒታሌ፣ ሇምርት መገሌገያዎች እና ሇምርት ኃይልች ነፃ አገራዊ 

እንቅስቃሴ እና ዕዴገት የተሻሇ አመቺ ሁኔታ ይፇጠር ነበር። የ1997 ምርጫ እንዯ አጀማመሩ 

ውጤቱም ቢከበር ኖሮ፤ መሥራች ምርጫ በሆነ ነበር። የ2010ን የኢሕአዳግ ውስጥ 

ትንቅንቅን ይፊውጤት ሕወሓት በፀጋ ቢቀበሌ እና የሇውጡ አካሌ ሆኖ ቢቀጥሌ ኖሮ፤ 

የጥቅምት 2013ቱ ክስተትከታሪካችን ገፆች ውስጥ ባሌገባ ነበር። በዚህ ሰዓት የሚካሄዯው 

አስከፉ ጦርነት አብቅቶ የሰሊማዊ ዴርዴር ዘመን የሚከፇትበት ምዕራፌ ሩቅ እንዲይሆን 

እመኛሇሁ።  

2015 በኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር የሚጀመርበት ዓመት እንዯሚሆን ይጠበቃሌ። ምክክሮቹ 

በጋራ ወዯፉት ተመሌካችነት መንፇስ እና በተገቢው አካታች እና አሳታፉ መንገዴ 

ተከናውነው፤ የአዱሲት፣ ሰሊማዊት እና ዱሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መሥራች ምክክሮች 

እንዱሆኑ እመኛሇሁ። ማሇትም፣ የ“ቢሆን ኖሮ“ ዘመን የሚያበቃበት። ከጠብመንጃ ይሌቅ፣ 

በወዯፉት ተመሌካች አተያይ የዱሞክራሲያዊ ሃሳብ እና አማራጭ ሌዕሌና የሚገዛበት፣ ገዢ 

ፓርቲ እና መስተዲዯር የተሇያዩበት፣ የሥራ አስፇፃሚ፣ የምክር ቤት እና የፌትሕ አካሊት 

ተገቢ ሥፌራቸውን የሚይዙበትን እና ተገቢ ሚናቸውን በነፃነት የሚጫወቱበት እና 

የመስተዲዯር ተቋማት ውስጣዊ ነፃነትን የተጎናፀፈበት እንዱሆን እመኛሇሁ። 

በመጨረሻ ግን፤ ዱሞክራሲ ስሌ ራሳቸውን ኢንተርናሺናሌ ኮሚኒቲ እያለ የሚጠሩት 

የምዕራቡ ኃያሊን መንግስታት የተፇጥሮ ሕግ ያህሌ አዴርገው በገንዘብ፣ በመገናኛ ዘዳዎች፣ 

በዕቀባ፣ በመሣሪያ እና በአቤት ባዮቻቸው ሉጭኑብን የሚፇሌጉትን ኒዮ–ሉበራሌ ዱሞክራሲ 

ማሇቴ እንዲሌሆነ መግሇፅ እፇሌጋሇሁ። በአንፃሩ፣ በኢትዮጵያዊያን፣ሇኢትዮጵያዊያን 

የሚሆነውን እና የሚበጀውን ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ማሇቴ ነው።  

በዚህ መንፇስ፣ የዛሬው ቀዲማዊ የሪፍርም ጥያቄ፣ ዱሞክራሲያዊ ያሌሆነውን ‛የፋዳራሌ“ 

አስተዲዯር ዱሞክራሲያዊ የማዴረግ ሪፍርም ነው ብዬ አምናሇሁ። ይህም የሕገ–መንግሥቱን 

መሻሻሌ አጥብቆ ይጠይቃሌ፣ በፋዳራሌ እና በክሌሌ መንግሥታት መካከሌ የሚኖረውን ቀጥታ 
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እና የአግዴሞሽ ግንኙነት በዝርዝር መወሰንን ይጠይቃሌ፣ ክሌልቸን ከቋንቋ መሥፇርት ባሻገር 

ሄድ ማዋቀርን ይጠይቃሌ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራ መክሮ እና ዘክሮ ሇጋራ ወዯፉት በጋራ 

ሇመጓዝ ከተነሳሳ፤ ይቻሊሌ። ‛ይቻሊሌ“ ትርጉም የሚኖረው ግን፣ ወዯ ተግባር እና ነባራዊ 

ጭብጥ ተሇውጦ ሲታይ እና ሲዲሰስ ነው።  

ዋቢ መፅሀፌት 

ዓለማይሁ ገዳ፣ የነጋዯራስ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ መሠረታዊ የኢኮኖሚክስ አስተሳሰቦች (2013) 

Bahru Zawde, Pioneers Of Change in Ethiopia (2002) 

Bahru Zawde, Legacies of the Ethiopian Student Movement (2015) 

Berhanu Abegaz, Political Parties in Business (2011) 

Bruce Berman, Ethnicity, Patronage and the African State (1998) 

Christopher Clapham, State, Society and Political Institutions in Revolutionary Ethiopia  

Elleni Centime Zeleke, When Social Science Concepts Become Neutral (2016) 

Gebru Tareke, Ethiopian Revolution (2009) 

Giovanni Sartori, Concept Misformation in Comparative Politics (1970) 

IDEA, Funding of Political Parties and Election Campaigns (2014) 

Jean-Nicolas Bach, Abyotawi democracy: Neither Revolutionary nor Democratic (2011) 

Jon Abbink, Discomfort of Democracy in Ethiopia (2006) 

Liam D. Anderson, Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating Diversity (2012) 

Lovise Aalen & Kjetil Tronvoll, Curtailing Political and Civil Rights in Ethiopia (2009) 

Maimire Mennasemay, Horn of Africa as a Democratic Project: Some Conceptual Issues (2007) 

R.R. Balsvik, Haile Selassie’s Students, MI: African Studies Center, Michigan (1985) 

S. Vaughan & M. Gebremichael, Rethinking Business and Politics in Ethiopia (2011) 

William Engdahl, Manifest Destiny: Democracy as Cognitive Dissonance (2018) 

Wondwosen Teshome, Ethiopian Opposition Political Parties and Rebel Front (2009) 

Wondwosen Teshome, Political Finance in Africa: Ethiopia as a Case Study (2009) 

የራስወርቅ አድማሴ፣ ሥርዓታት፣ የፖለቲካ ነፃነት እና ልማት በኢትዮጵያ  
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ስሇጥናታዊ ፅሁፍ አቅራቢዎቹ አጭር ገሇፃ 

 

 

ድ/ር አስናቀ ከፊሇ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በፖሇቲካ ሳይንስና አሇም አቀፌ  

ግንኙነት የመጀመሪያ ዱግሪያቸውን እንዱሁም ጃፓን አገር ከሚገኘው 

ኢንተርናሽናሌ ዩኒቨርስቲ ኦፌ ጃፓን በዓሇም አቀፌ ግንኙነት የትምሕርት 

ዘርፌ የማስተርስ ዱግሪያቸውን አግኝተዋሌ። በመቀጠሌም ከሊይዯን ዩኒቨርስቲ 

(ኔዘርሊንዴስ) የድክተሬት ዱግሪያቸውን ተቀብሇዋሌ። ድ/ር አስናቀ 

በአስተዲዯር፣ዓሇም አቀፌ ግንኙነት፣ ግጭትና የግጭት አፇታትን ጨምሮ 

በተሇያዩ በተሇያዩ ፖሇቲካዊና አሇማቀፊዊ ጉዲዮች ሊይ ጥናታዊ ፅሁፍችን 

ያቀረቡ ሲሆን በተሇያዩ የአካዲሚ ጆርናልች እና መፃሕፌት ሊይ አሳትመዋሌ። 

በፍረም ፍር ሶሻሌ ስተዱስ የጥናትና ህትመት ዲይሬክተር በመሆንም 

አገሌግሇዋሌ፡፡ በአሁኑ ሰዓት በአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ በፖሇቲካ ሳይንስ አና 

ዓሇም አቀፌ ግንኙነት የትምሕርት ክፌሌ በተባባሪ ፏሮፋሠርነት እና በከፌተኛ 

ተመራማሪነት በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ። 

 

 

ድ/ር ኃይሇየሱስ ታዬ በ1988 ዓ.ም. ጀርመን አገር ከሚገኘው የማረቲን ለተር 

ዩኒቨርሲቲ በፖሇቲካ ሳይንስ የማስተርስ ዱግሪያቸውን ያገኙ ሲሆን የድክትሬት 

ዱግሪያቸውን  ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፋዯራሌ ስተዱስ ማዕከሌ በ2008 

ዓ.ም. ተቀብሇዋሌ፡፡ 

በተሇያዩ መንግሥታዊ ዴርጅቶች በተሇያዩ የኃሊፉነት ዯረጃ ያገሇገለ ሲሆን 

ከነዚህም መካከሌ በአማራ ክሌሊዊ መስተዲዴር በሰራተኛና ማሕበራዊ ጉዲይ 

ሚ/ር የአቅም ግምባታ ሀሊፉ፣ በዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በመምህርነትና 

በዱንነት እንዱሁም በአፌሪካ ሉዯርሺፕ ኤክሰሇንስ አካዲሚ የአካዲሚክ ጉዲዮች 

ዲይሬክተር በመሆን ከጥር 2009 ዓ.ም - መስከረም 2013 ዓ.ም.ዴረስ 

አገሌግሇዋሌ 

ድ/ር ኃይሇየሱስ ታዬ በአሁኑ ሰአት የፋዯራሌ ጥናት ረዲት ፕ/ር ሲሆኑ 

በፋዯሬሽን ምክር ቤት የሕገ-መግስትና እና የፋዯራሉዝም ስሌጠና ማዕከሌ 

ዲይሬክተር ጀነራሌ ሆነው በማገሌገሌ ሊይ ይገኛለ፡ 
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ፕሮፋሰር ገብሬ ይንቲሶ የመጀመሪያ ዱግሪያቸውን በሶሲዮልጂ እንዱሁም 

የሁሇተኛ ዱግሪያቸውን በሶሻሌ አንትሮፖልጂ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

የተከታተለ ሲሆን፤ የድክትሬት ዱግሪያቸውን ዯግሞ አሜሪካን አገር 

ከሚገኘው የፌልሪዲ ዩኒቨርሲቲ በሶሻሌ አንትሮፖልጂ አግኝተዋሌ። ፕሮፋሰር 

ገብሬ በሕዝብ እንቅስቃሴ፣ ስዯትና ስዯተኛ ጉዲዮች፣ ግጭትና የግጭት 

አፇታት፣ መሌሶ ማቋቋምና በሲቪክ ማኅበራት ጉዲዮች ሊይ ጥናትና ምርምር 

በማካሄዴ በርካታ ጥናታዊ ፅሐፍችን አሳትመዋሌ። ፕሮፋሰር ገብሬ በአዱስ 

አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶስዮልጂ እና ሶሻሌ አንትሮፖልጂ የትምህርት ክፌሌ 

ሇበርካታ ዓመታት በከፌተኛ መምህርነት ያገሇገለ ሲሆን የትምህርት ክፌለ 

ሉቀመንበር እንዱሁም ሇተወሰኑ አመታት የሶሻሌ ሳይንስ የትምህርት ክፌሌ 

ዱን ሆነው ሰርተዋሌ፡፡ በዯቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ሕዝቦች ክሌሌ በሚገኘው 

የጂንካ ዩኒቨርሲቲን በማቋቋም እና የዪኒቨርሲቲው የመጀመሪያው ፏሬዚዲንት 

በመሆን አገሌግሇዋሌ፡፡ 

 

 

አቶ አንዲርጋቸው አሰግዴ በቀዴሞ አምቦ እርሻ ት/ቤት፣ ሃረማያ ኮላጅ 

የግብርና ትምህርትን የተከታተለ ሲሆን፤ በጀርመን አገር ቆይታቸው ዯግሞ 

የፖሇቲካ ሳይንስ ትምህርት ወስዯዋሌ ፤ የመኢሶን መሥራች እና የመፅሔት 

ቦርዴ አባሌም ነበሩ፤ በመስከረም 1967  ወዯ አገራቸው ተመሌሰው በመሬት 

ይዞታ አስተዲዯር እና በየካቲት 66 የፖሇቲካ ት/ቤት አገሌገሇዋሌ ፤ በ1971 

በነበረው የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ምክንያት በስዯት ከአገር  የወጡ ሲሆን፤ 

‛በአጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ“ የተሰኘውን መፅሏፊቸውን በ1991 ዓ.ም. 

አሳትመዋሌ፤ በስዯት ቆይታቸው የተሇየዩ ፅሐፍችን ሇአገር ውስጥ ጋዜጦች 

ሊይ በማቅረብ ይታወቃለ፤ በቅርቡም፣ የነዚህን ፅሐፍች ስብስብ ‛ቅን ፌሊጎት 

ካሇ መንገዴ አሇ“ በሚሌ ርዕስ አሳትመዋሌ። ሇ20 ዓመታት ያህሌ በምዕራብ 

እና ምሥራቅ አፌሪካ  አገራት ውስጥ በሚገኙ የሰብዓዊ ዴርጅቶች ውስጥ 

ተቀጣሪ ሆነው  ያገሇገለ ሲሆን በአሁን ሰአት በዯቡብ ሱዲን የአፌሪካ 

ሂዩማኒቴሪያን አክሽን ሰብአዊ ዴርጅት ተወካይ ሆነው በመሥራት ሊይ 

ይገኛለ፡፡ 
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