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ዘመን መሻገር ተስኖት የሞተ አመለካከት 
 

ክፍል አንድ 

 

ኢብሳ ነመራ 08/05/14 

ሠማያዊ ፓርቲ ሰሞኑን ለኢትዮጵያ አዲሰ ሕገመንግስት ማዘጋጀቱን ተናግሯል። ሰማያዊ 

ፓርቲ አንዴ በግብፁ አክራሪዎቹ ቁንጮ እስላሚክ ብራዘርሁድ ተጠምዝዞ የአዲስ አበባን 

የአክራሪዎች ጀሌ አሰልፎ “የፈቱ፣ ይከበር፣ ምንትስ ቅብጥርስ . . .” እያለ ተደናግሮ 

ሲያደናግረን ቆየቷል። ሌላ ግዜ ደግሞ “ሕገመንግስት አዘጋጃለሁ” ሲል ቆይቷል። በዚህ 

ጉዳይ ላይ ጠበቅ አድርጎ የሚይዘው ሲያጋጥመው ደግሞ “የህገመንግስት ማሻሻያ ሃሳበ 

እያዘጋጀሁ ነው” እያለ እንደሰካራም አራምባና ቆቦ አየረገጠ ምንነቱ ሳይታወቅ ይሄው 

እዚህ ደርሷል።  

 

ሠማያዊ ፓርቲ ሕጋዊ እውቅና አግኝቶ ‘ሀ’ ብሎ እንቅስቃሴ የጀመረው ፕሮግራሙን 

በማስተዋወቅ አልነበረም። ከዚህ ይልቅ አደባባይ ወጥቶ ግርግር በማስነሳት እንጂ። ሰማያዊ 

የሚባል ፓርቲ መኖሩን መጀመሪያ የሰማነው “በጣልያን አገር ለግራዚያኒ የመታሰቢያ 

ሃውልትና መናፈሻ መሰራቱን እቃወማለሁ” በሚል ያልተፈቀደ ሰላማዊ ሰልፍ ለማካሄድ 

ወከባ የፈጠረ ገዜ ነበር።  

 

ከሰባት አሥርት ዓመታት በፊት ዓለም ያወገዘው  የጣልያን ፋሽስታዊ መንግስት 

ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛትነት ለመቆጣጠር ወረራ ከፍቶ የነበረ ግዜ ገዢ አድርጎ መድቦት 

የነበረውና በርካታ ንፁሃን ዜጎቻችንን ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ የጨፈጨፈው ግራዚያኒ፣ 

ታሪኩ የትምና መቼም በበጎ መነሳት ስለሌለበት ተቃውሞ ማቅረቡ ተገቢ መሆኑን 

አምናለሁ። ተቃውሞ የሚገለፅበት ሁኔታ ግን ሥርአት ያለውና አሁን አገሪቱ ያላትን 

ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በማያደፈርስ አኳኋን መሆን ይገባዋል። ከዚህ 

በተጨማሪ ተቃወሞው ለታይታ ሳይሆን ተገቢውን ተፅእኖ ማሳደር በሚችል አኳኋን 

መገለፅ ይኖርበታል። ሰማያዊ ፓርቲ ይህን ሁሉ ሳያገናዝብ ዘሎ በጣት የሚቆጠሩ 

ከየቤታቸው የጠራቸውን ጀሌዎቹን አሰልፎ ወደጣልያን ኤምባሲ መሮጥን ነበር 

የመረጠው።  
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ይህ ከልብ ለግራዚያኒ የመታሰቢያ ሃውልት መሰራቱ አስቆጭቶት ሳይሆን ገዳዩ 

ከኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ያልወጣና ስሜት የሚኮረኩር ስለሆነ ለሃገርና ለህዝብ አሳቢ 

መስሎ ለመታየት ያደረገው መሆኑን ያመለክታል። በዚህ ጉዳይ ላይ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር ተሰሚ የሆነ የኢተዮጵያን መንግስት አቋም መግለፁ ይታወቃል። እ ኤ አ 

በ2013 የሩዋንዳ የነፃነት በአል በተከበረበትና በርካታ  የአለም መሪዎች በተገኙበት 

ሥነስርአት ላይ የውጭ ጉዳይ ምኒስትር ዶ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም ባደረጉት ንግግር 

የፋሽዝም አራማጅ ለነበረውና በርካታ ንፁህ ኢትዮጵያውያንን በግፍ ላስጨፈጨፈው 

ግራዚያኒ መታሰቢያ ሃውልት እንዲቆም ለመደረጉ ልዩ አፅንኦት ሰጥተው የኢትዮጵያን 

መንግስት አቋም ለዓለም መግለፃቸው ይታወቃል። 

 

በመቀጠል በሃያ ዓመት ግዜ ውስጥ በኢትዮጵያ ኢስላማዊ መንግስት የመመስረት ዓላማ 

ይዞ የተነሳውና ለዚህ የዓመለካከት የበላይነት እንቅስቃሴ የጀመረው የአክራሪዎች ቡድንም 

የሰማያዊ ፓርቲ ሲሳይ ነበር። እርግጥ አደባባይ ተወጥቶ በስሜት የሚጮህበት ከሆነ፣ 

ከጀርባው ያለው ዓላማ ምንነት ሳያሳስበው አጋፋሪ ለመሆን ያሰፈሰፈው ሰማያዊ ፓርቲም 

በአክራሪዎቹ ዘንድ ድንገት እነደወረደ ሲሳይ ነበር የሚታሰበው።  ይፈላለጉ ነበር፤ አንዱ 

ለሌላው ሲሳይ ናቸውና። 

 

እናም ግንቦት 25፣ 2005 ዓ/ም ላይ ሰማያዊ ፓርቲ ለሁከት ያሰፈሰፈውንና በወቅቱ በህዝበ 

ሙስሊሙ ተደፍቆ አነገቱን ሰብሮ የነበረውን የአክራሪ ቡድን ጀሌ ይዞ ለተቃውሞ ሰልፍ 

ወጣ። ከዚህ የተቃውሞ ሰልፍ ጀርባ የግብፁ ኢስላሚክ ብራዘርሁድ የተሰኘው በወቅቱ 

ሥልጣን ላይ የነበረው፤ በኋላ ለግብፅ ሕዝብ ጥቅም ከመስራት ይልቅ ዓለም አቀፍ 

የእስልምና መስፋፋት ላይ አተኩሮ በመስራቱ በግብፃውያን ህዝባዊ ተቃውሞ ከስልጣን 

ተወግዶ በአሸባሪነት የተፈረጀው ድርጅት እንደነበረ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበው 

እንደነበር ይታወሳል። 

 

ይህ  የሰማያዊ ፓርቲና የአክራሪው ቡድን ጋብቻ በበርካቶች ዘንድ “ሰማያዊ ፓርቲ 

ማንነው?” የሚል ጥያቄ አሰነስቶ ነበር። ሰማያዊ ፓርቲ ግን ‘አክራሪው ቡድን ያዋጣኛል’ 
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በሚል ግምት አሁንም ሊፋታው የፈቀደ አይመስልም። የአክራሪውን ቡድን አጀንዳዎች 

እያራገበ፣ ቢያዛልቅም ባያዛልቅም ለግዜው አጨብጫቢ እየሸመተበት ይገኛል። 

 

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ ብልጣብልጥነት ብርካታ ሙስሊም ኢትዮጵያውያንን አስገርሟል፤ 

የዋህ ሙስሊሞችን መጠቀሚያ ለማድረግ ማሰቡ ያናደዳቸውም አሉ። የሰማያዊ ፓርቲ 

አቋም፣ ከአንድ ትውልድ በፊት ሞቶ ከተቀበረው የዘውዳዊ አሃዳዊ ስርአት አመለካከት 

የሚቀዳ፣ የአንድ ብሄርና ሃይማኖት የበላይነት የሰፈነበትን አሃዳዊ ሥርአት ናፋቂ በመሆኑ 

የብሄርና የሃይማኖት አብዝሃነትን እንደማይቀበል፤ አብዝሃነት እንደሚጎመዝዘው 

ይታወቃል። ይህ ሆኖ ሳለ ከማንም በላይ ለሙስሊሙ ተቆረቋሪ መስሎ ለመታየት ‘አለሁ፤ 

አለሁ’ ማለቱ ብዙዎችን አብሸቋል። 

 

ሠማያዊ ፓርቲ ሰሞኑን ‘አረቀኩላችሁ’ የሚለው ህገመንግስትም ይህንኑ ሞቶ የተቀበረውን 

አሃዳዊ ሥርአት ናፋቂነቱን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ሰማያዊ ፓርቲ የተመቸ ሲመስለው 

“አዲስ ሕገመንግስት እያረቀኩ ነው” እያለ፣ ሳይመቸው ደግሞ “የህገመንግስት ማሻሻያ 

እያዘጋጀሁ ነው” እያለ ለአንድ አመት ያህል ሲነዛነዝበት የነበረውን ሰነድ ማጠናቀቁን 

ሰሞኑን ነግሮናል። በዚህ ሥገመንግስት/የህገመንግስት ማሻሻያ ላይ እንደሰፈሩ ፓርቲው 

ከነገረንና በተለይ ውጭ ሃገር በሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ከተሰጠባቸው መሃከል 

አንደ ሁለቱን በዚህ ፅሁፍ ልመለከታቸው ወድጃለሁ። 

 

በቅድሚያ ግን ሰማያዊ ፓርቲ በማንኛውም ጉዳይ ላይ የፈቀደውን አቋምና አመለካከት 

የመያዝ፣ ይህን አቋሙን የማራመድ ሕገመንግስታዊ መብት  ያለው መሆኑን እንደምገነዘበ 

እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። ይህን አቋሙን ለህገመንግስት ማሻሻያነት የማዘጋጀት 

ሕገመንግስታዊ መብት እንዳለውም እገነዘባለሁ። እናም ህገመንግስት ማሻሻያ ሃሳብ 

መያዙን በራሱ እየተቃወምኩ አለመሆኑ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። ይሁን እንጂ 

ፓርቲው ማንኛውንም አመለካከት የመያዝና የማራመድ ሥገመንግስታዊ መብት ያለውን 

ያህል፣ ሌሎች ዜጎች ደግሞ ይህን አቋሙን የመተቸትና የመቃወም መብት ያላቸው 

በመሆኑ፣ በዚህ መሰረት ከሰማያዊ ፓርቲ የእስከዛሬ አካሄድና ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ 

አኳያ አቋሙን ለመተቸት ነው የተነሳሁት። 
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ሰማያዊ ፓርቲ ሰሞኑን አዘጋጀሁት ያለው ሕገመንግስት / የሕገመንግስት ማሻሻያ “የዜጎች 

ቃል ኪዳን ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ” የሚል ሥያሜ እንዳው ነግሮናል። አስተያየቴን 

ከዚህ ስያሜ ነው የምጀምረው። በቅድሚያ  አንድ ሰነድ የዜጎች ቃል ኪዳን ሰነድ 

የሚሆነው፣ ሕዝብ ተቀብሎት ‘ተስማምቻለሁ’ ብሎ ሲያፀድቀው ነው። የሰማያዊ ፓርቲ 

አመራሮች በፅህፈት ቤታቸው በር ዘግተው ተቀምጠው የቸከቸኩት ሰነድ በምንም አግባብ 

በህዝብ መሃከል የተገባ ቃል ኪዳን ሊሆን አይችልም። እናም ሰነዱ ገና በዚህ ደረጃ  

“የዜጎቸ ቃልኪዳን” የሚለው ስያሜ አይመጥነውም። ሰነዱ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች 

አቋም ወይም የፓርቲ አቋም ከመሆን ያለፈ አይደለም። 

 

ይህ ብቻ አይደለም። ሰነዱ በምንም አግባብ ለህዝብ ውይይት የተዘጋጀ የህገመንግስት 

ረቂቅ ሊባል አይችልም። የህገመንግስት ረቂቅ በአንድ ፓርቲ ተዘጋጅቶ ለህዝብ የሚርብ 

ሰነድ ሳይሆን፣ ከተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የተወጣጡ የህዝብ ተወካዮችን በያዘ አካል 

የሚዘጋጅ ነው። በመሆኑም የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች የቸከቸኩት ሰነድ ለህዝብ ውይይት 

የተዘጋጀ የህገመንግስት ረቂቅ ሊባል አይችልም። 

 

እርግጥ ፓርቲው ለህገመንግስት ማሻሻያ መነሻ እንዲሆን የያዘው አቋም፣ ወይም ሃሳብ 

ተደረጎ ሊወሰድ ይችል ይሆናል። ይህም ቢሆን ግን ወደህገመንግስት ማሻሻያ ሃሳብነት 

የሚሸጋገረው ጋዜጠኛ ሰብስቦ ሰነዱን በማደል፣ በጀርመንና በአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ 

ፕሮግራም መግለጫ በመሰጠት ሳይሆን፣ በቅድሚያ እንደፓርቲ ፕሮግራም በማስተዋወቅ 

የምርጫ መወዳደሪያ አጀንዳ በማደረግ ነው። በህገመንግስቱ መሰረት የህገመንግስት 

ማሻሻያ የሚመነጭበትን አካሄድ በተመለከተ የሰፈረው ድንጋጌ አለ። ይህን መከተል 

የሚቻለው አቋሙ እንደ ፓርቲ ፕሮግራም ተይዞ ለምርጫ ሲቀርብና ወደስልጣን ሲመጣ 

በቻ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ በዚሁ ፅሁፍ ክፍል ሁለት ላይ እመለስበታለሁ። 

 

ያም ሆነ ይህ ሰማያዊ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ፕሮግራም ሊይዝ የሚገባውን ጉዳይ 

የፓርቲዎቹ አመራሮች “ረቂቅ ህገመንግስት/ የህገ መንግስት ማሻሻያ ብለው 

አቅርበውታል። ከተወሰኑ ነጥቦች ውጭ ሰማያዊ ፓርቲ የፃፈው ሰነድ፣  በኢፌዴሪ 

ህገመንግስቱ ላይ ያልሰፈረና ተገባራዊ ያልተደረገ እንዲሁም ተግራዊ በመደረግ ላይ የሌለ 

ሃሳብ አለያዘም። ሥላዚህ ሰነዱ ላይ የሰፈሩ ሃሳቦችን በሙሉ መመለከት አሰፈላጊ 
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አይደለም። በዚህ በሰማያዊ ፓርቲ የሕገመንግስት ረቂቀ ላይ  የሰፈሩ አሁን በስራ ላይ 

ያለውን ህገመንግስት ሙሉ በሙሉ የሚቃረኑ የተወሰኑ ነጥቦችን ነው የምመለከተወ። 

 

በሰማያዊ ፓርቲ ሰነድ ላይ ከሰፈሩት መሃከል አሁን በስራ ላይ ያለውን ህገመንግስት ሙሉ 

በሙሉ የሚቃረነው ፌደራላዊ የመንግስት አወቃቀሩን የሚመለከተው ነው። ሰማያዊ ፓርቲ 

በሰነዱ ላይ “ በቀንቋ ላይ የተመሰረተ የክፍለ ሃገር አከላለል ይቀየር” ብሏል። ሌላው ከዚሁ 

ከቋንቋና ከብሄር ጋር በተያያዘ “ በአገሪቱ ብሄራዊ ቋንቋ ይኑር” የሚል ሃሳብ አንስቷል። 

ይህ ምን ማለት እንደሆነ ለብዙዎች ግልፅ አይደለም፡፡ ፓርቲው በሰጠው ማብራሪያም 

ግልፅ ማድረግ አልቻለም።  

 

ሰማያዊ ፓርቲ አሁን ያለውን የፌደራል መንግስት አወቃቀር “ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ 

መሆን የለበትም” ብሎ ሲቃወም፣ የፌደራል ምንግስቱ አወቃቀር ብሄር ላይ የተመሰረተ 

መሆን የለበትም እያለን ነው። በሌላ አነጋገር፣ “የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሀረሰቦችና ሕዝቦች 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በመከባበርና በመቻቻል የሚኖሩበት በሄር ላይ 

የተመሰረተው ፌደራላዊ አወቃቀር መፍረስ አለበት።” እያለ ነው። 

 

“ሰማያዊ ፓርቲ የመንግስት አወቃቀር እንዴት ይሁን ?” ለሚለውም አማራጭ አለኝ ባይ 

ነው። ይህ አማራጭ “አከላለሉ በተራራ፣ በገደል፣ በሸለቆ . . . መሆን አለበት” የሚል ነው። 

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ አማራጭ ጥለነው ያለፍናቸው የዘውዳዊ ሥርአትና የወታደራዊ 

ቡድን የመንግስት ሥርአቶች ይጠቀሙበት የነበረውን የጠቅላይ ግዛት/የክፍለ ሃገር 

አከላለል የመመለስ አማራጭ ነው። ይህ አዲስ አወቃቀር ሳይሆን ዘውዳዊውና ወታደራዊው 

አምባገነነን የመንግስት ሥርአቶች የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን 

በከፋፍለህ ግዛ ስልት ሸንሽነው ለበሄራዊ ጭቆና የዳረጉበትና በመራራ ትግል ተወግዶ ሞቶ 

የተቀበረ አሮጌ አወቃቀር ነው። አሮጌውን ከተቀበረበት አውጥቶ ‘ይህ ነው ልካችሁ’ እያለን 

ነው። ይህ አቋም ሰማያዊ ፓርቲና ደጋፊዎቹ (ይህ ነው የሚባል ደጋፊ የሌለው ጥቂት 

መሪዎቹን ይዞ የሚቅነዘነዝ ፓርቲ መሆኑ ሳይዘነጋ) ዘመን መሻገር አቅቶት ሞቶ 

የተቀበረውን አሃዳዊ ሥርአት የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ያመለክታል።  
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እዚህ ላይ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮችና ደጋፊዎች የቀድሞዎቹ አሃዳዊ ሥርአቶቸ 

የተቀየሩት በተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍላጎት አለመሆኑን ማስታወስ አለባቸው። 

ሥርአቶቹ የወደቁት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ለብሄራዊ ነፃነታቸው 

መከበር ባካሄዱት የህይወት መስዋዕትነት የጠየቀ መራራ ትግል ነው።  

 

የመጨረሻው አሃዳዊ መንግስት የነበረው የወታደራዊ ቡድን አምባገነን መንግስት 

ከመገርሰሱ በፊት፣ በብሄር የተደራጁ ከ20 በላይ የነፃነት ግንባሮች የትጥቅ ትግል በማካሄድ 

ላይ ነበሩ። ይህ የቅርብ ግዜ ታሪካችን አካል በመሆኑ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች 

ያውቁታል በዬ እገምታለሁ። ይህን እውነታ አምነው መቀበል ላይፈልጉ ግን ይችላሉ። 

ይህን ታሪክ መቀበል አለመቻል ግን እውነታውን አይቀይረውም፡፡ ክህደታቸው ነባራዊ 

ሁኔታን ያላገናዘበ በኢትዮጵያ ህዝብ ተቀባይነት ሊያገኝ የማይችል አቋም እንዲይዙ 

ከማድረግ ያለፈ የትም አያደርሳቸውም።  

 

በብሄራዊ ማንነት ላይ ተመስርተው በተናጥል፣ እንዲሁም የጭቆናቸውን መነሻና 

የጠላታቸውን ተመሳሳይነት መሰረት ያደረገ ጥምረት ፈጥረው በአንድ ግንባር ሲታገሉ 

የነበሩት የነፃነት ግንባሮች፣ አሃዳዊው የደርግ ሥርአት በመገርሰስ ሂደት ውስጥ የነበራቸው 

ድርሻ፣ ‘የአንዱ ከሌላው ይበልጥ ነበር’ ማለት ቢቻልም፣ የደርግ ሥርአት የወደቀው 

በአጠቃላይ በብሄር ላይ የተደራጁ የነፃነት ግንባሮች ባካሄዱት የነፃነት ትግል መሆኑ 

የሚያሻማ አይደለም። ወታደራዊው ደርግ ከተገረሰሰ በኋላ የየራሳቸው ተዋጊ የነበራቸው 

የነፃነት ግንባሮች፣ የሚወክሉት ሕዝብ የሚኖርበትን አካባቢ ገንጥለው ነፃ መንግስት 

መመስረት የሚያስችላቸው ዕድል እጃቸው ላይ ነበር። ከተቀሩት የኢትዮጵያ አካባቢዎች 

የተለየ ታሪካዊ ሁኔታ ከነበራት ኤርትራ በስተቀር ይህን የማድረግ ፍላጎት ያሳየ ነበር 

ማለት ስህተትነቱ ያይላል። 

 

በዚህ መሰረት ተገነጣጥሎ የየራሳቸውን ነፃ መንግስት ከመመስረት ይልቅ ማንንም ጣልቃ 

ሳያስገቡ (የተባበሩት መንግስታትን፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትንም ሆነ መንግስታትን 

ጣልቃ ሳያስገቡ) አብረው መኖር የሚያስችላቸው ሁኔታ መፍጠረ ይቻል እንደሆነ 

ለመመከር ተስማምተው ጉባኤ ወደመጥራት ነበር የተሸጋገሩት። በዚህ ጉባኤ ላይ በትጥቅ 

ትግል ላይ የነበሩት ግንባሮች፣ በውጭ ሃገራት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተቃዋሚ ድርጅቶችና 
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ግለሰቦች፣ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ምሁራን፣ የሃገር ሽማግሌዎችና ታዋቂ 

ግለሰቦች  የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተወካይን ጨምሮ ታደሙ፤ የኢትዮጵያን መፃኢ እጣ 

ፈንታ ለመወሰን። 

 

በዚህ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በመቻቻልና በመከባበር 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ አብረው ለመኖር ተስማሙ። ወደዚህ አይነት ስርአት 

ለመሸጋገር የሚያስችላቸው የሽግግር መንግስትም መሰረቱ። የሽግግር መንግስቱ ቻርተርም 

ቢሆን ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበትን ሥርአት እንዲዘረጉ የሚፈቅድ ነበር። 

የዚህ የሽግግር መንግስት ዋነኛ ተልዕኮ ከብሄራዊ ጭቆና ለመላቀቅ ባካሄዱት መራራ 

ትግል ነፃነታቸውን የተጎናፀፉት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን 

በራሳቸው እያስተዳደሩ በመቻቻል፣ በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት 

መስረተው የሚኖሩበትን ሥርአት ለመገንባት የሚያስችላቸው ሕገመንግስት ማዘጋጀት 

ነበር። 

 

ይህን የአገሪቱን መፃኢ ዕጣ ፈንታ የመወሰን አቅም ያለውን ሕገመንግስት የማዘጋጀት 

ሃላፊነት የተረከበው የሽግግር መንግስት፣ ከፍተኛ የስልጣን አካል በሆነው የተወካዮች 

ምክር ቤት ውስጥ የሚሳተፉ ሁሉም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሌሎች የፖለቲካ አመለካከት 

አራማጆችን ያካተተ የህገመንግስት አርቃቂ ኮምሽን በማዋቀር ነበር ዋናውን ሃላፊነቱን 

ወደመወጣት የተሸጋገረው። ይህ አርቃቂ ኮምሽን የሀገመንግስት የመጀመሪያ ረቂቅ 

አዘጋጅቶ የህገመንግስቱ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲመለከተው ወደሕዝብ 

መራው። ረቂቁ የተመራለት የኢትዮጵያ ህዝብ በየአጥቢያው ረቂቁን አንቀፅ በአንቀፅ 

ተወያየበት። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ውይይት መጨመርና መቀነስ አለበት ያለውን 

እንዲሁም እንዲሻሻል ያስፈልጋል ያለውን አክሎ ለአርቃቂ ኮምሽኑ ላከ።  

 

ኮምሽኑ በሕዝብ ዳብሮ የተላከለትን ረቂቅ አስተካክሎ ለሁለተኛ ግዜ ለውይይት ወደሕዝብ 

መራው። ህዝቡም ልክ እንደመጀመሪያው ሁሉ ዳብሮ የተመለሰው ረቂቅ ላይ አንቀፅ 

በአንቀፅ ተወያይቶ አሁንም መሻሻል ይቀረዋል ያለውን አካቶ መለሰ። በዚህ መሰረት 

የመጨረሻው የህገመንግስት ረቂቅ ተዘጋጀ። ከዚሀ ሁሉ በኋላ ወደማፅደቁ ሂደት ተሸጋገረ። 

የፀደቀውም በህዝቡ ነበር። 
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ህገመንግስት ላይ ሁለት ግዜ ተወያይቶ በሚፈልገው መሰረት ያዳበረው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ዴሞክራሲያዊ ሂደትን በተከተለ ምስጢራዊ የድምፅ አሰጣጥ ሥርአት የህገመንግስት 

አፅዳቂ ጉባኤ አባላትን ወከለ። በህዝብ ተመርጠው የተወከሉ አባላትን የያዘው 

የህግመንግስት አፅዳቂ ጉባኤ በህዝብ ውይይት ዳብሮ የተዘጋጀውን የመጨረሻ 

የህገመንግስት ረቂቅ እያንዳንዱን አንቀፅ በድምፅ ብልጫ እያሳለፈ የኢፌዴሪን 

ህገመንግስት አፀደቀ። 

 

ይህን የኢፌዴሪ ህገመንግስት ከመረቀቅ እስከመፅደቅ ያለፈበትን ሂደት ማስታወስ 

የፈለኩት የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች ሕገመንግስት የተወሰኑ ሰዎች ተጠራርተው 

ከራሳቸው ጠባብ ፍላጎትና እውቀት በመነሳት የሚረቁት ሰነድ እነዳልሆነ እንዲገነዘቡም 

ለማሳሰብ ጭምር  ነው። 

ይቀጥላል 

 


