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ዘመን መሻገር ተስኖት የሞተ አመለካከት 
 

ክፍል ሁለት 

 

ኢብሳ ነመራ  08/05/14                                                              

በዚሁ ርዕሥ ባቀረብኩት ክፍል አንድ ፅሁፍ ሰማያዊ ፓርቲ በቅርቡ አዘጋጀሁት ያለውን 

ሕገመንግስት/የሕገመንግስት ማሻሻያ መነሻ በማደረግ የሰማያዊ ፓርቲን የእስከዛሬ 

እንቅስቃሴና የኢፌዴሪ ሕገመንግስት የተዘጋጀበትን ሂደት አውስቻለሁ። በዚህ በክፍል 

ሁለት ፅሁፍ ደግሞ የኢፌዴሪ ህገመንግስት የብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን መብትና 

ነፃነት በተመለከተ የያዛቸውን ድንጋጌዎችና የሰማያዊ ፓርቲን 

“ሕገመንግስት/የሕገመንግስት ማሻሻያ ” ተበዬ ሰነድ ላይ የብሄር/ብሄረሰቦችን መብትና 

ነፃነት በተመለከተ ያሰፈራቸውን ሃሳቦች ከነባራዊ ሁኔታ አኳያ እመለከታለሁ። 

 

በክፍል አንድ ፅሁፍ ላይ የተገለፀውን ሂደት ተከትሎ የፀደቀወ የኢፌዴሪ ህገመንግስት 

ምሰሶ ያደረገው፣ የኢትዮጵያ ሉአላዊ ስልጣን ባለቤት የሆኑ ብሄሮች፣ ብሄረቦችና ሕዝቦች 

መብትና ነፃነት ነው። የህገመንግስቱ ባለቤቶችም ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ፣ 

በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ኖራቸው ለመኖር የተስማሙ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ናቸው። አብረው ለመኖር የተስማሙበት የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች የህገመንግስቱ ባለቤቶቸ መሆናቸውና ሕገመንግስቱን 

አነደቃል ኪዳን ሰነድ ማዘጋጀት ያስፈለጋቸውን መነሻ ምክንያት በህገመንግስቱ መግቢያ 

ላይ ገልፀዋል። እጠቀሰዋለሁ። 

 
እኛ የኢትዮጵያ በሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች፤ 
በሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ 
ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠነ የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን 
መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነትና በራሳችን ፈቃድ ላይ 
የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት፤ 
 
ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረሰ፣ የግለሰብና የብሄር/ብሄረሰብ መሰረታዊ መበቶች 
መከበራቸው፣ የፆታ እኩልነት መረጋገጡ፣ ባህሎችና ሃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት 
እንዲራመዱ የማድረጉ አስፈላጊነት ፅኑ እምነታችን በመሆኑ፤ 
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ኢትዮጵያ ሃገራችን የየራሳችን አኩሪ ባህል ያለን፣ የየራሳችን መልከዓምድር አሰፋፈር 
የነበረንና ያለን፣ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ የግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን 
አብረን የኖርንበትና የምንኖርበት ሃገር በመሆኗ፣ ያፈራነው የጋራ ጥቅምና አመለካከት 
አለን ብለን ስለምናምን፤ 
 
መጪው የጋራ ዕድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዛባ ግንኙነት 
በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ ላይ መሆኑን በመቀበል፤ 
 
ጥቅማችንን፣ መብታችንንና ነፃነታችንን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ 
ማህበረሰብ የመገንባት አሰፈላጊነትን በማመን፤ 
 
በትግላችን በከፈልነው መስዋዕትነት የተገኘውን ዴሞክራሲና ሠላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ፤ 
 
ይህ ህገመንግስት ከዚሀ በላይ ለገለፅናቸው ዓላማዎችና እምነቶች መሳሪያ እንዲሆነን 
እንዲወክሉን መርጠን በላክናቸው ተወካዮቻችን በህገመንግስት ጉባኤ አፅድቀነዋል። 
 

ይህ በኢፌዴሪ ህገመንግስት መግቢያ ላይ የሰፈረ ሃሳብ ህገመንግስቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች አብረው ለመኖር የገቡት የቃልኪዳን ሰነድ መሆኑን ያመለክታል። 

 

በዚህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰበችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ በሆነው የኢፌዴሪ 

ሕገመንግስት አንቀፅ 8 “የሕዝብ ሉአላዊነት” በሚል ርዕስ ሥር ከተራ ቁጥር አንድ እሰከ 

ሦስት፤ 

 

  የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች፣ ሕዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች 
ናቸው 

 ይህ ህገመንግስት የሉዓላዊነታቸው መገለጫ ነው 
በሚል ተደንግጓል። 

 

ከዚህ በተጨማሪ በአንቀፅ 39 “የብሄሮች፣ ብሄረሰቦች፣ ህዝቦች መብት” በሚለው ርዕስ ሥር 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን 
እሰከመገንጠል ያለው መብቱ በማንኛውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው፤ 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ በሄረሰብ፣ ሕዝብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ 
ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን የመግለፅ፣ የማዳበርና የማስፋፋት ታሪኩን 
የመንከባከብ መብት አለው፤ 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት 
አለው። ይህ መብት ብሄሩ፣ ብሄረሰቡ፣ ሕዝቡ በሰፈረበት መልከዓምድሩ ራሱን 
የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልና በፌደራል 
አስተዳደሮቸ ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል። 
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የላል። 

 

እንግዲህ ሰማያዊ ፓርቲ ይህን የህገመንግስት ዋና ምሰሶ የሆነ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች መብትና ነፃነት የመናድ ዓላማውን ነው የነገረን፤ “ሕገመንግስት/የህገመንግስት 

ማሻሻያ” ብሎ ባዘጋጀው ሰነድ። 

 

እንግዲህ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስት በቋንቋ -  በብሄራዊ ማንነት ላይ የተመሰረተ 

እንዲሆን የተደረገው በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ወይም በሌላ አካል  ፍላጎት ፍቃድና 

ውሳኔ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የፀደቀውና ባለቤትነቱም 

የእነዚሁ አፅዳቂዎቹ በሆነው የኢፌዴሪ ሕገመንግስት ነው። ሰማያዊ ፓርቲ ግን ልክ ድሮ 

ነገስታቱ ቤተመንግስታቸው ውስጥ በቧለሟሎቻቸው አስፅፈው ይሰጡን እንደነበረው 

“ሕገመንግስት” የተሰኘ ሰነድ፣ እንዴት መኖር እንዳለብን የሚያዝ ሰነድ ቸክችኮልናል፡፡ 

 

ሰማያዊ ፓርቲ  ህገመንግስት ብሎ በአላዋቂነት ድፍረት ባዘጋጀው ሰነድ “የአገሪቱ 

አወቃቀር በቋንቋ/ በብሄር ላይ መሆን የለበትም”  ሲል ከላይ የተዘረዘሩት “ብሄራዊ 

መብቶችና ነፃነቶች መከበር የለባቸውም” እያለ መሆኑንም ልብ በሉ። ሰማያዊ ፓርቲ 

እነደአማራጭ የሚያቀረበው ተራራ፣ ገደል፣ ሸለቆ . . . ላይ የተመሰረተ አወቃቀርን ነው። 

 

ይህ በግኡዝ መልከዓምድራዊ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ የመንግስት አወቃቀር፣ አንድን ብሄር 

ወይም ብሄረሰብ ሁለትና ከዚያ በላይ ቦታ ይሸነሽናል። ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ 

ብሄሮችን ደግሞ በአንድ ላይ ይጨፈልቃል። 

 

ይህ አወቃቀር ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር 

መብታቸውን ተግባራዊ ማድረግ እንዳይችሉ ያደርጋል። በቋንቋቸው የመስራት፣ 

ባህላቸውን የማዳበር፣ ታሪካቸውን የመንከባከብ እድላቸውን ይዘጋል። የማንነታቸውን 

መለያዎች እያዳከመ በግዜ ሂደት እንዲረሱና እንዲጠፉ የሚያደርግበት እድልም ሰፊ 

ነው። ይህ ብቻ አይደለም፤ አንዱ ብሄር/ብሄረሰብ በሌላው እንዳይገፋ በመስጋት 

በጠላትነት እንዲተያዩ፣ ወደግጭት እንዲገቡ ማድረጉም አይቀሬ ነው። ከሁሉም በላይ 

መታወቅ ያለበት ግን ይህ አወቃቀር የቀደሙት ሥርአቶች ይከተሉት የነበረው የከፋፍለህ 
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ግዛ ሥርአት ሥልት መሆኑ ነው። ብሄሮችን ሸንሽኖ በመከፋፈል አዳክሞ የመግዛት 

የጨቋኞች ሥልት። 

 

ሌላው መታወቅ ያለበት፣ ይህ ሰማያዊ ፓርቲ ሊመልሰው የሚፈልገው፣ ዘመን መሻገር 

አቀቶት ሞቶ የተቀበረ የመንግስት አወቃቀር፣ ብሄራዊ ጭቆናን የሚያስከትል በመሆኑ፣  

በሆነ አጋጣሚ ተግባራዊ ማደረግ ቢቻል እንኳን የብሄራዊ ነፃነት ትግል መቀሰቀሱ አይቀሬ 

ነው፡፡  

 

ሰማያዊ ፓርቲ ይህን የመንግስት አወቃቀር የተሻለ አድርጎ ሲመርጥ አመራሮቹ አንድ 

ያልተረዱት መሰረታዊ ነገር መኖሩን እንገነዘባለን።  አገር ማለት ግኡዘ መሬት _ ተራራ፣ 

ሸለቆ፣ ሜዳ . . .ማለት ሳይሆን፣ ሕዝብ መሆኑን አያውቁም ወይም አልተቀበሉም። 

ዕውነታው ግን ከዚህ የተለየ ነው። አገር ግኡዝ መሬት አይደለም። አገር ፍላጎትና ምርጫ፣ 

መብትና ነፃነት ያለው ህዝብ ነው።  

 

የሰማያዊ ፓርቲ አገርን እንደ ሕዝብ ሳይሆን እንደ ግኡዝ መሬት የመመልከት አቋም 

ከተስፋፊ ፊውዳላዊ አመለካከት የመነጨ ነው። ተስፋፊ ፊውዳላዊ መንግስታትና ቅኝ ገዢ 

ኢምፔርያሊስቶች አገርን እንደ ሕዝብ ሳይሆን ቁሳዊ ጥቅም ሊገኝበት እንደሚችል ግኡዝ 

መሬት ነው የሚመለከቱት፡፡ በወረራና በተስፋፊነት ሊቆጣጠሩት የሚፈልጉት መሬት ላይ 

የሚኖረው ሕዝብም ቢሆን ቁሳዊ ፋይዳ እንዳለው ነገር እንጂ፣ ማንነት፣ መብት፣ ነፃነት፣ 

ፍላጎት . . . እንዳለው ሰብአዊ ፍጡር አይታይም፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ በሽታ ከዚህ ጋር 

ተመሳሳይ ነው። በአጠቃላይ የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች አቋም የተቀዳው ሞቶ 

ከተቀበረው ዘውዳዊ ሥርአት ብሥባሽ አመለካከት ላይ ነው። 

 

ይህ ከፊውዳል ነገስታት የተስፋፊነት የበሰበሰ አመለካከት የተቀዳ የሰማያዊ ፓርቲ 

አመራሮች አቋም በአጠቃላይ የአንድ ብሄርና እምነት/ሃይማኖት የበላይነት ላይ 

የተመሰረተ በመሆኑ ብዝሃነትን አይቀበልም። ሰማያዊ ፓርቲ የብሄሮችን ብቻ ሳይሆን 

የሃይማኖት ብዝሃነትንም እንደማይቀበል ምረዳት አያዳግትም። ሥለዚሀ አሁን ለእስልምና 

ሃይማኖት  የተቆረቆረ በመምሰል አክራሪዎች ስር ‘ጀብ፣ ጀብ’ የሚለው እውነት 

ለሃይማኖት መብትና ነፃነት እኩልነት ከማሰብ በመነጨ ሥሜት አይደለም። ከዚህ ይልቅ 
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አክራሪዎች ዝንድ ያለው ያልተገራ ስሜታዊነት ‘መንግስትን በሕገወጥ መንገድ በማስወገድ 

ወደሥልጣን ለመውጣት የሚያስችል ዕድል ያስገኝ ይሆናል’ በሚል የማይጨበጥ ተስፋ 

ነው። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ከዚሁ ከብሄራዊ ማንነት ጋር በተያያዘ አረቀቁት ባለው ’ሕገመንግስት’ ላይ 

ያሰፈረው ሌላ ሃሳብ “አገሪቱ ብሄራዊ ቋነቋ ሊኖራት ይገባል” የሚል ነው። ይህ ምን ማለት 

እንደሆነ ብርካታ ኢትዮጵያውያን አልገባቸውም። ሰማያዊ ፓርቲ ‘ሕገመንግስት’ ብሎ 

የፃፈውን  ሰነድ ያዘጋጀው ኮሚቴ ሰብሳቢ እንደሆኑ የተነገረላቸወ አቶ ስለሺ ፈይሳ የተባሉ 

ግለሰብ ለጀርመን ሬዲዮ የአማርኛ ፕሮግራም በሰጡት ማብራሪያ፣ “አገሪቱ ብሄራዊ ቋነቋ 

የላትም፤ ብሄራዊ ቋንቋ ማለት የነፍጠኞች ቋንቋ ስለሚሆን ተበሎ ተሰርዟል” ሲሉ 

ተደምጠዋል። 

 

ቀደም ሲል እንደገለፅኩት ይህ ሰማያዊ ፓርቲ ብሄራዊ ቋንቋን በተመለከተ የያዘው አቋም 

ለብዞዎች ግልፅ አይደለም፤ ምን ለማለት እንደተፈለገ አይታወቅም። “ይህ የሆነው 

ፓርቲው ወይም አመራሮቹ ስለብሄራዊ ቋነቋ (national language) እና የሥራ ቋንቋ 

(official language) ምንነት የበቃ ግንዛቤ ስለሌላቸው ነው።” የሚል አስተያየት የሰጡ 

አሉ። ፓርቲው በመላው አገሪቱ አንድ ቋንቋ በብሄራዊ ቋንቋነት (በመግባቢያ ቋነቋነት) 

በሌሎች ላይ ተጭኖ እነዲያገለግል ያለውን ፍላጎት ያሳያል ያሉም አሉ። በተለይ “ብሄራዊ 

ቋንቋ የነፍጠኞች ቋንቋ ተበሎ ተሰርዟል” የሚለው የህገመንግስት አዘጋጅ ኮሚቴ ሰብሳቢው 

አነጋገር ይህን የአንድ ቋንቋ የበላይ እንዲሆን የማድረግ ዝንባሌ ያሳያል። ያም ሆነ ይህ  

ሰማያዊ ፓርቲ የፈጠረውን ድንግርግር ለማጥራት የብሄራዊና የስራ ቋንቋን ምንነት፣ 

ህገመንግስቱ በዚህ ጉዳይ ላይ የያዛቸውን ድንጋጌዎች እንመልከት።  

 

በሄራዊ ቋንቋ በአንድ አገር ውስጥ ህዝብ እርስ በርሱ ለመግባባት የሚጠቀመበት ቋንቋ 

ነው። በአንድ ሃገር ውስጥ አንድ ወይም በርካታ በሄራዊ ቋንቋዎች ሊኖሩ ይችላሉ። 

ኢትዮጵያ ህብረብሄራዊ አገር ስለሆነች የበርካታ ብሄራዊ ቋንቋ አገር ነች። ሁሉም 

ቋንቋዎች በህገመንግስት የብሄራዊ ቋንቋነት ዕውቅና ተሰጥታቸዋል። ዜጎቸ በየራሳቸው 

ብሄራዊ ቋነቋ የመግባባት፣ አገልግሎት የመጠየቅ መብት አላቸው። ማንኛውም የአገሪቱ 

ብሄራዊ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሄራዊ ቋንቋው የፍትህ አገልግሎት የማግኘት 
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መብት አለው። ባለጉዳዩ ከሚያውቀው ቋንቋ ውጭ አገልግሎት የሚሰጡ ፍርድ ቤቶች 

የፌደራል ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ አስተርጓሚ አቁመው ባለጉዳዩ ጉዳዩን በሚገባወ ቋንቋ 

እነዲከታተል የማደረግ የህግ ግዴታ አለባቸው።  

 

ይህን በተመለከተ የኢፌዴሪ ህገመንግስት በአንቀፅ 5 “ሥለቋንቋ” በሚል ርዕሥ ሥር 

“ማናቸውም የኢትዮጵያ ቋነቋዎች በእኩልነት የመንግስት ዕውቅና ይኖራቸዋል” ይላል። 

ብሄራዊ ቋንቋን በተመለከተ የኢፌዴሪ ሕገመንግስት አንዳችም የጎደለው ነገር የለም። 

በመሆኑም የሰማያዊ ፓርቲ ጥያቄ “አንድ ቋንቋ ሁሉም ዜጎች ሊግባቡበት የሚገደዱበት 

ቋንቋ ሆኖ ይውጣ።” የሚል ከመሆን ውጭ አይደለም። 

 

ሌላው ከቋንቋ ጋር በተገናኘ የሚነሳው ጉዳይ የስራ ቋነቋ (official language) ነው። የሥራ 

ቋንቋ መንግስት አገልግሎት የሚሰጥበት ቋንቋ ማለት ነው። የአንድ ሃገር መንግስት 

በአገሪቱ ከሚነገሩ ብሄራዊ ቋንቋዎች መሃከል አንዱን ወይም ከዚያ በላይ የሆኑትን የስራ 

ቋንቋ እንዲሆኑ ሊወስን ይችላል። ከበሄራዊ ቋንቋዎቻቸው ውጭ የሌላ አገር ቋንቋን የስራ 

ቋንቋቸው አድርገው የሚጠቀሙ አገራትም አሉ። ለምሳሌ የቀድሞ የእንግሊዝና የፈረንሳይ 

ቅኝ ግዛት የነበሩ አገራት እንግሊዘኛንና ፈረንሳይኛን የስራ ቋነቋ አድርገው የሚጠቀሙበት 

ሁኔታ አለ። 

 

ይህን በተመለከተ የኢፌዴሪ ህገመንግስት በአንቀፅ 5 በንኡስ አንቀፅ 2 ላይ “አማርኛ 

የፌደረሉ መንግስት የስራ ቋንቋ ይሆናል” ሲል ይደነግጋል። ራሳቸውን በራሳቸው 

የሚያስተዳድሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታትን በተመለከተም በንኡስ አንቀፅ 3 ላይ 

“የፌዴሬሽኑ አባሎች የየራሳቸውን የስራ ቋንቋ በህግ ይወስናሉ” ይላል። በዚሀ መሰረት 

ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኦሮሚኛን የስራው ቋንቋ አድርጓል። የተለያዩ 

ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን ያቀፈው የደቡብ ክልላዊ መንግስት ደግሞ አማርኛን 

የክልላዊ መንግስቱ የስራ ቋንቋ አድርጓል። በክልሉ ውስጥ ያሉ ራሳቸውን በራሳቸው 

የሚስተዳድሩ ዞኖች ግን የራሳቸውን የስራ ቋንቋ የመረጡበት ሁኔታ መኖሩ መዘንጋት 

የለበትም። ለምሳከሌ የሲዳማ ዞን የስራ ቋንቋ ሲዳምኛ ነው። 
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የሰማያዊ ፓርቲን ህገመንግስት/ የህገ መንግስት ማሻሻያ ከዚህ አኳያ ስንመለከተው ምንም 

ትርጉም የሌለው፣ አመራሮቹም በኢፌዴሪ ሕገመንግስት፣ በአጠቃላይ በአገሪቱ ነባራዊ 

ሁኔታና ሌሎች መርሆች ዙሪያ ምንም ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑን ቁልጭ አድርጎ 

የሚያጋልጥ ነው። ሥለዚህ አመራሮቹ ‘ለአቅመ ፖለቲከኝነት ያልበቁ ለጋዎች ናቸው’ 

ብሎ በድፍረት መናገረ ይቻላል። እስኪበስሉ ሕዝብ ማደናገራቸውን ቢተዉም መልካም 

ነው። 

 

ሰማያዊ ፓርቲ ሕገመንግስት ወደ ማርቀቅ፣ ሕገመንግስት ወደማሻሻል ጉዳይ ውስጥ ገብቶ 

ከማቡካቱ በፊት አመራሮቹን ለአቅመ ፖለቲከኘነት የማብቃት ሥራ ቢሰራ ይበልጥ 

እድሜውን ማራዘም የሚችል ይመስለኛል። “የለም! ለአቅመ ፖለቲከኝነት በቅተናል” 

የሚሉም ከሆነ ዜጎች የፈቀዱትን አመለካከትና አቋም የመያዝ፣ በአመለካከታቸውና 

በአቋማቸው የመደፈራጀት፣ በሰለማዊ የፖለቲካ ተሳትፎ ለሥልጣን የመፎካከር፣ በህዝብ 

ይሁንታ ሥልጣን የመረከብና የመጋራት በሕገመንግስት የተረጋገጠ መብት ሥላላቸው 

የሰማያዊ ፓርቲ አመራሮች፣ የበሰለም ሆነ እንጭጭ የፈቀዱትን አቋም መያዝ ይችላሉ። 

 

ይሁን እንጂ አቋማቸውን ወደህገመንግስት ከመቀየራቸው በፊት ወይም “የህገመንግስት 

ማሻሻያ” ብለው ከመያዛቸው በፊት በፓርቲ ፕሮግራምነት ይዘው፣ በዚህ አቋም መለያነት 

ከህዝብ ጋር ለመተዋወቅ መስራት ተቀዳሚ ተግባራቸው ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።  

ለምሳሌ ‘የህገመንግስት ማሻሻያ’ ብሎ ያቀረበውን የፌደራል መንግስት አወቃቀር እንደ 

ፕሮግራም ይዞ “ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዘቦች ሆይ! እኔን ብትመርጡኝ 

በተራራ፣ በገደል፣ በሸለቆ ሸንሽኜ አስተዳደራዊ መዋቅር አበጅላቹሃሉ፤ ድምፃችሁን ፅጡኝ” 

እያለ ምርጫ ላይ ሊወዳደር ይችላል። 

 

ህገመንግስት የማሻሻል ጉዳይ የሚመጣው በዚህ አኳኋን ተፎካክሮ ሥልጣን ከተጋራ ወይም 

ከተረከበ በኋላ ነው። የህገመንግስት ማሻሻያ ዝም በሎ ማንም ተነስቶ የሚያቀረበው 

ሳይሆን፣  በህገምንግስቱ የተደነገገውን ሂደት መከተል የግድ ይላል። ይህም በቅድሚያ 

የአገሪቱ ትልቁ የስልጣን አካል ወደ ሆነው የህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት በህዝብ ውክልና 

መምጣትን ይጠይቃል። የህዝብ የሥልጣን ውክልና የሌለው አካል የህገመንግስት ማሻሻያ 
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ሃሳብ የሚያቀርብበት እድል የለም።  የኢፌዴሪ ሕገመንግስት በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በአንቀፅ 

104 እና 105 ላይ የያዛቸውን ድንጋጌዎች እንመልከት። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግስት አንቀፅ 104 “የሥገመንግስት ማሻሻያ ሃሳብን ስለማመንጨት” 
በሚል ርዕሥ ስር “ አንድ የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሃሳብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
በሁለት ሦስተኛው ድምፅ የደገፈው፣ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምፅ 
የደገፈው ወይም ከፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች ውስጥ አንድ ሦስተኛው የክልል ምክር ቤቶች 
በድምፅ ብልጫ የደገፉት ከሆነ ለውይይትና ለውሳኔ ለመላው ሕዝብና የህገመንግስቱ 
መሻሻል ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል።” ይላል። 
 

ይህ ቀደሞውኑም የህገመንግስት ማሻሻያ ሃሳብ ለማቅረብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

አባል መሆንን የግድ  መሆኑን ያመለክታል። እናም ሰማያዊ ፓርቲ  አብደው አገር 

ለማሳበድ ከሚንጫጩ አክራሪዎች ጋር ‘እንዘጥ፣ እንዘጥ’ ማለቱን ትቶ፣ ህገመንግስት 

በፓርቲ የሚዘጋጅ ሰነድ ይመስል ሕገመንግስት ለመፃፍ ግዜውን ከማባከን ተቆጥቦ 

ያመነበትን አቋሙን ለህዝብ በማቅረብ በሰላማዊ የፖለቲካ መድረክ ቢነቀሳቀስ ይበጀዋል። 

ከዚህ ውጭ ያለው አካሄድ፣ ከአንድ ሰሞን ወሬነት አልፎ የትም አያደርሰውም። 

 

የሕገመንግስት ማሻሻያ የሚደረግበትም ስርአት በአንቀፅ 105 ላይ “ሕገመንግስቱን 

ሥለማሻሻል” በሚል ርዕሥ ሥር፤   

 

1. በዚህ ህገመንግስት ምዕራፍ ሦስት የተዘረዘሩት መብቶችና ነፃነቶቸ በሙሉ( 
መሰረታዊ መበቶችና ነጻነቶች)፣ ይህ አንቀፅ፣ እንዲሁም አንቀፅ 104 
(የሕገመንግስት ማሻሻያ ሃሳብን ስለማመንጨት) ሊሻሻሉ የሚችሉት በሚከተለው 
አኳኋን ብቻ የሆናል፤ 
ሀ. ሁሉም የክልል ምክር ቤቶቸ የቀረበውን ማሻሻያ በድምፅ ብልፃ ሲያፀድቁት፣ 
ለ. የፌደራሉ መንግስት የህዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት በሁለተ ሦስተኛ ድምፅ 
የቀረበውን ማሻሻያ ሲያፀድቀው፣ እና 
ሐ. የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በሁለተ ሦስተኛ ድምፅ ማሻሻያውነ ሲያፀደቀወ ነው። 

2. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 1 ከተዘረዘሩተ ውጭ ያሉት የሕገ መንግስት 
ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት በሚከተለወ አኳኅን ብቻ ይሆናል፤ 
ሀ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ በሁለት 
ሦስተኛ ድምፅ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያፀድቁት፣ እና 
ለ. ከፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች ምክር ቤቶቸ ውስጥ የሁለት ሦስተኛ ምክር ቤቶች 
በድምፅ ብልጫ የቀረበውን ማሻሻ ሲያፀደቁት ነው። 

በሚል ተደንግጓል። 
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በአጠቃላይ ሰማያዊ ፓርቲ ያዘጋጀው ሰነድ ላይ የሰፈሩት የፌደራል መንግስት 

አወቃቀርንና ከዚሁ ጋር የተያያዘውን ብሄራዊ ቋንቋ የሚመለከት ሃሳብ፣ በአዲሲቱ 

ኢትዮጵያ የትም የማያደርስ ግዜው ያለፈበት ነው። ስለሰነዱ ማብራሪያ የሰጡት አንድ 

የፓርቲው አመራር “ማሻሻያውን ማዘጋጀት ያስፈለገው ግዜ ተሻጋሪ ህገመንግስት እንዲኖር 

ለማድረግ ነው።” ብለዋል። እውነታው ግን ከዚህ የተገላቢጦሽ ነው። በተለይ የኢፌዴሪ 

ሕገ መንግስት መሰረት የሆነው የብሄር ብሄረሰብን መብትና ነፃነት እንዲሁም  የቋንቋን 

ጉዳይ በተመለከተ ሰነዱ ላይ የሰፈረው አቋም ዘመን መሻገር አቅቶተ ሞቶ ከተቀበረው 

የዘውዳዊና የወታደራዊ ሥርአቶች አሃዳዊ መንግስት አመለካከት የተቀዳ ነው። 


