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June 19, 2017

 ስዩም ተሾመ 

 በእርግጥ ዶ/      ር ደብረፅዮን እንዳሉት፣ መንግስታዊ ስርዓቱ ሕወሃት

      የአማራና ኦሮሚያ ክልልን እንዲያስተዳድር አይፈቅድም። ነገር ግን፣

          የአማራ ሆነ የኦሮሚያ ክልል የሚተዳደሩበትን መንግስታዊ ስርዓት እና ደንብ የቀረፀው ሕውሃት

           ነው። ስለዚህ፣ የአማራ ክልል እና የኦሮሚያ ክልል የሚመሩበትን ስርዓትና ደንብ በመወሰኑ ረገድ

   “  ”     ካለው ችሎታ አንፃር የትግራይ የበላይነት ስለ መኖሩ ምንም ጥርጥር የለውም።

ዶ/    “    ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል የትግራይ የበላይነት አለ ወይ?”   ለሚለው ጥያቄ ዝርዝር ምላሽ  “ሰጥተዋል። የትግራይ

 ”          የበላይነት የለም በሚል ካቀረቧቸው ማስረጃዎች ውስጥ ሁለት ነጥቦች በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። የመጀመሪያው

    የፌዴራሊዝም ስርዓቱ የአንድ ብሔር (ክልል)       የበላይነትን አያስተናግድም የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሕወሃት

              አባላት በኢህአዴግ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ሆነ ካቢኔ ውስጥ የስልጣን የበላይነት የላቸውም የሚል ነው። ነገር ግን፣

  የአንድ ብሄር (ቡድን)   የበላይነት መኖር-       አለመኖር የሚለካው በመንግስታዊ ስርዓቱ ወይም በባለስልጣናት ብዛት

   አይደለም። በዚህ ፅሁፍ ዶ/         ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ያቀረቧቸውን ሁለት መሰረታዊ የመከራከሪያ ሃሳቦችን ውድቅ

 “   ”     በማድረግ የትግራይ የበላይነት መኖሩን በተጨባጭ ማስረጃ አስደግፌ ለማቅረብ እሞክራለሁ።

1      ኛ  ) “   ”     የትግራይ የበላይነት የሚረጋገጠው የስርዓቱ መስራች በመሆን ነው  !

 በእርግጥ ዶ/         ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል በፌዴራሊዝም ስርዓቱ መሰረት እያንዳንዱ ክልል ራሱን-  በራሱ የማስተዳደር

         ስልጣን ስላለው የትግራይም ሆነ የሌላ ብሔር የበላይነት ሊኖር እንደማይችል ገልፀዋል፡-
“/  የትግራይ የበላይነት/          የሚባለው አንዳንዱ የተዛባ አመለካከት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ፈጠራ ነው።

      ከፌዴራል ጀምረህ የስርአቱን አወቃቀር ነው የምታየው፡፡ /  አወቃቀሩ ካልፈቀደ/ “ “ የበላይነት

     “  “       የሚፈልግም ካለ ስሜት ብቻ ፤ የበላይነት አለ የሚልም የራሱ ግምት ብቻ ሆኖ ይቀራል፡፡

…/በኢህአዴግ/      “  “    …አንዱ በደንብ የገምገምነው እሱን ነው፤ የትግራይ የበላይነት የሚባል የለም ነው፡፡

      “ “   ሄደን ሄደን ስርእቱን እንየው ነው፡፡ ስርአቱ የበላይነት እንዲኖር ይፈቅዳል ወይ?   የምንፈቅድ አለን
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ወይ?            የትግራይ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም፡፡ ይሄ ስርአት ካልፈረሰ በስተቀር ሊኖር አይችልም፡፡ ይሄ ስርአት

    …      የትግራይንም የሌላንም የበላይነት አያስተናግድም፡፡ ሁሉም ድርጅት የራሱን ነው የሚያስተዳድረው፡፡

          ህወሓት ኦሮሚያን ወይም አማራ ክልልን ሊያስተዳድር አይችልም፡፡ ስርአቱ አይፈቅድም፡፡ ስለዚህ

            በክልል የበላይነት የሚባለው የሌለ አምጥቶ የመለጠፍ ፈጠራ ነው፡፡ ስርእቱ በዚህ መሰረት አልተገነባም

”አይሰራም፡፡  ዶ/   ር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል 

    “   ”      በእርግጥ በፌደራሊዝም ስርዓቱ መሰረት የትግራይ የበላይነት አለ ማለት አይቻልም። ነገር ግን፣ በኢትዮጲያ

“  ”           የትግራይ የበላይነት መኖርና አለመኖር የሚለካው የሕወሃት ፓርቲ በአማራ ወይም በኦሮሚያ ክልል ላይ ባለው

        “  የመቆጣጠር ወይም የማስተዳደር ስልጣን አይደለም። ምክንያቱም፣ በፖለቲካ ውስጥ የአንድ መደብ/ቡድን/ብሔር

”         የበላይነት መኖሩና አለመኖሩን ለማረጋገጥ የሚያስችል የራሱ የሆነ መመዘኛ መስፈርት አለው።

 የአንድ መደብ/ቡድን/     ብሔር የበላይነት ራሱን የቻለ ፅንሰ-    “ሃሳብ ሲሆን እሱም The  Class  Domination

Theory  of  Power”    ይባላል። በዚህ ፅንሰ-    ሃሳብ መሰረት የአንድ መደብ/ቡድን/   ብሔር የበላይነት መኖርና

           “አለመኖር የሚረጋገጠው ሌሎች የሚተዳደሩበትን ስርዓትና ደንብ ከመወሰን አንፃር ባለው ችሎታ ነው። Vergara

L.G.”  (2013)     የተባለው ምሁር የአንድ መደብ/ቡድን/   “ብሔር የበላይነትን፤ Domination  by  the  few

does not mean complete control, but rather the ability to set the terms under which

other groups and classes must operate”  በማለት ይገልፀዋል።

   “  ”      ከላይ በተጠቀሰው መሰረት፣ የትግራይ የበላይነት መኖሩና አለመኖሩን ማረጋገጥ የሚቻለው መንግስታዊ ስርዓቱ

“  የአንድ ብሔር/     ”      ክልል የበላይነትን ይፈቅዳል ወይስ አይፈቅድም በሚለው እሳቤ አይደለም። ከዚያ ይልቅ፣ ሌሎች

            ብሔሮችና ክልሎች የሚተዳደሩበትን ስርዓትና ደንብ ከመወሰን አንፃር ትልቁ ድርሻ የማን ነው በሚለው ነው።

            የአማራ እና ኦሮሚያ ክልልን ጨምሮ ሁሉም ክልሎች የሚተዳደሩበትን በብሔር ላይ የተመሰረተ መንግስታዊ ስርዓት

ከንድፈ-            ሃሳብ እስከ ትግበራ ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው ሕወሃት ነው።

 በእርግጥ ዶ/          ር ደብረፅዮን እንዳሉት፣ መንግስታዊ ስርዓቱ ሕወሃት የአማራና ኦሮሚያ ክልልን እንዲያስተዳድር

            አይፈቅድም። ነገር ግን፣ የአማራ ሆነ የኦሮሚያ ክልል የሚተዳደሩበትን መንግስታዊ ስርዓት እና ደንብ የቀረፀው

             ሕውሃት ነው። ስለዚህ፣ የአማራ ክልል እና የኦሮሚያ ክልል የሚመሩበትን ስርዓትና ደንብ በመወሰኑ ረገድ ካለው

  “  ”     ችሎታ አንፃር የትግራይ የበላይነት ስለ መኖሩ ምንም ጥርጥር የለውም።

2      ኛ  )        የስልጣን የበላይነት የሚረጋገጠው በፖለቲካ ልሂቃን ነው  !

ዶ/   “  ”        ር ደብረፅዮን የትግራይ የበላይነት አለመኖሩን ለማሳየት ያቀረቡት ሌላኛው የመከራከሪያ ሃሳብ ከፍተኛ

           የመንግስት ባለስልጣናትን ብዛት ነው። ከዚህ አንፃር፣ በኢህአዴግ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ የመወሰን ስልጣን
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              ባላቸው የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ እና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ የሕወሃት አባል የሆኑ ባለስልጣናት ብዛት ትንሽ

 መሆኑ ነው፡-
“             በፖለቲካ ሃላፊነትም እኩልነት ነው የሚታየው፡፡ በኢህአዴግ ምክር ቤትም ሆነ ስራ አስፈፃሚ ሁሉም

            የፖለቲካ ድርጅቶች እኩል ውክልና ያላቸው፡፡ ለምሳሌ አንጋፋው ህወሓት ነው በሚል የተለየ ተጨማሪ

        ቁጥር አይሰጠውም፡፡ ብዙ ውሳኔ በሚወሰንበት የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ከ 36    ቱ ከሁላችንም እኩል

           ዘጠኝ ነው የተወከለው፡፡ አብዛኛው ያልተስማማበት ስለማያልፍ ማንም ድርጅት ዘጠኝ ሰው ይዞ

   …የበላይነት ሊያመጣ አይችልም፡፡ .    ለምሳሌ በካቢኔ አሁን 30      ነን፡፡ ድሮም ዛሬም ህወሓት ሶስት

            ሚኒስትር ብቻ እኮ ነው ያለው፤ ሶስት ይዘህ ደግሞ እንዴት ነው የተለየ ልታስወስን የምትችለው?” ዶ/  ር

 ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

     ነገር ግን፣ በኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚና በጠ/         ሚኒስትሩ ካቢኔ ውስጥ ያሉት የሕወሃት አባል የሆኑ ባለስልጣናት ብዛት

        አነስተኛ መሆኑ የስልጣን የበላይነት አለመኖሩን አያሳይም። ምክንያቱም፣ የአንድ ቡድን/   ብሔር የስልጣን የበላይነት

      የሚረጋገጠው በባለስልጣናት ብዛት ሳይሆን በፖለቲካ ልሂቃን (political  elites)    አማካኝነት ነው። በዚህ

          መሰረት፣ የሕወሃት የስልጣን የበላይነት የሚረጋገጠው የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች የሆኑ ልሂቃን ከባለስልጣናት

           በሚያገኙትን አድሏዊ ድጋፍና ትብብር መንግስታዊ ስርዓቱ እና የባለስልጣናቱ ውሳኔ በአብዛኛው የሕብረተሰብ ክፍል

     ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ በማስቻል ነው። ፅንሰ-       ሃሳቡን የበለጠ ግልፅ ለማድረግ ያግዘን ዘንድ በድጋሜ

“ከ Vergara L.G.” (2013)    ፅኁፍ ውስጥ የሚከተለውን እንመልከት፡-
“…political elites are defined as persons who, by virtue of their strategic 

locations in large or otherwise pivotal organizations and movements, are able to 

affect political outcomes regularly and substantially. The elites have power over 

the state, the civil organization of political power. Even though they could have 

conflicts with the mass, which certainly can affect political decisions from “top 

down” to “bottom up” the possession of multiples forms of capital (social, 

cultural, economic, politic, or any other social benefits derived from the 

preferential treatment and cooperation between individuals and groups) allows 

[them] to ensure their social reproduction as well as the cultural reproduction of 

the ruling class.” Elites, political elites and social change in modern societies; 

REVISTA DE SOCIOLOGÍA, Nº 28 (2013) pp. 31-49.

http://hornaffairs.com/am/2017/06/10/eprdf-determined-no-tigrayan-dominance-minister-debretsion-gebremichael/
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            የፖለቲካ ልሂቃን በመንግስታዊ ስርዓቱ፣ በውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱና በሲቭል ድርጅቶች ሥራና አሰራር ላይ ተጽዕኖ

   ማሳረፍ፣ በዚህም የአንድ ብሔር/       ፓርቲ የበላይነትን ማረጋገጥ የሚችሉት ሃሳብና አመለካከታቸውን በነፃነት

            የሚገልፁበት መድረክ ሲኖር ነው። በዚህ መሰረት፣ የስልጣን የበላይነት ባለው የፖለቲካ ቡድን የተለየ አድሏዊ

          ድጋፍና ትብብር የሚደረግላቸው ልሂቃን የፖለቲካ አጀንዳን በመቅረፅና በብዙሃኑ የሕብረተሰብ ክፍል የፖለቲካ

      አመለካከት ላይ ተፅዕኖ እንዲያሳርፉ ምቹ ሁኔታ ይፈጠርላቸዋል።

  ከዚህ አንፃር፣ ከ 1997    ቱ ምርጫ በኋላ የፀረ-ሽብርተኝነት አዋጅን   መሰረት በማድረግና ሕገ-  መንግስታዊ ሥርዓቱን

 ለማስከበር በሚል ሰበብ          ለእስርና ስደት ከተዳረጉት ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እና የመብት ተሟጋቾች ምን ያህሉ

  የትግራይ ተወላጆች ናቸው?   ተቃዋሚ ይቅርና፣ በ 2007 ዓ.      ም በመቐለ ከተማ በተካሄደው የኢህአዴግ 10  ኛ ጉባዔ

 ላይ በቀረበው ሪፖርት        ላይ የጠባብነትና ትምክህተኝነት አመለካከት አንፀባርቀዋል በሚል ከስልጠና በኋላ የመስክ

ክትትል           ከተደረገባቸው ጀማሪና መካከለኛ የኢህአዴግ አመራሮች ውስጥ ምን ያህሉ የሕወሃት አባላት ናቸው?

 ከምርጫ 2002 – 2006 ዓ.      ም በኋላ ባሉት አራት አመታት ብቻ፤ 19   ጋዜጠኞችን ለእስር፣ 60 ጋዜጠኞችደግሞ

         ለስደት ሲዳርጉ ከእነዚህ ውስጥ ምን ያህሉ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ናቸው?    ሦስቱም ጥያቄዎች መልሱ ከሞላ-ጎደል

“  ”  ዜሮ፥ ምንም የሚል ነው።

   “ ”   “ ”      ታዲያ የሕወሃት አባላት በጠባብነት እና ትምክህተኝነት በማይፈረጁበት፣ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የፖለቲካ

 “ልሂቃን ከግንቦት 7   ”   ወይም ኦነግ ጋር በማገናኘት በፀረ-       ሽብር ሕጉ በማይከሰሱበት፣ ያለ ፍርሃትና ስጋት ሃሳብና

       …  “አመለካከታቸውን በነፃነት በሚገልፁበት፣ የፖለቲካ አጀንዳውን በበላይነት በሚወስኑበት፣ ወዘተ የትግራይ

 ”    የበላይነት የለም ሊባል ነው። በአጠቃላይ፣ ዶ/       ር ደብረፅዮን ያቀረቧቸው ሁለት የመከራከሪያ ሃሳቦች ምክንያታዊና

  “    አሳማኝ አይደሉም። የትግራይ የበላይነት አለ ወይ?”   “ …ለሚለው መልሱ አዎ አለ!”    ነው። እውነታው ይሄ ነው፡፡
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