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ክርክሩ ህገ-መንግስት ማሻሻሌ ወይስ መሇወጥ? 
 

ቃሌቤሳ ኦሊና ከፉንፉኔ 
 
 

በአንዴ ሀገር ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችና ነፃነቶች ተከብረው የፖሇቲካ፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህሊዊ  ብሌፅግና ሌማት ሇማረጋገጥ መነሻውና 

መዴረሻው ህገ-መንግስት መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ 

 

 ህገ-መንግስት ሇአንዴ ሀገር ሁሇንተናዊ የእዴገት መስተጋብሮችን  የሚዯነግግና 

የህጏች ሁለ የበሊይ ህግ ነው፡፡ በመሆኑም ህገ-መንግስት ሇአንዴ ሀገር እዴገትም 

ውዴቀትም ወሣኝ ሌኬት መሆኑን ግንዛቤ በመውሰዴ የተፃፈት  ህገ-መንግስቶች  

ሁለም ማሇት ይቻሊሌ በመጨረሻ አንቀፃቸው የህገ መንግስት ማሻሻያ  አግባባዊ 

ቅዯም ተከተሌ /Procedure/ አካተው ይይዛለ፡፡ 

 

 የህገ-መንግስት ማሻሻያን በተመሇከተ የተፃፈ ህገ-መንግስቶችን በተሇይ ዯግሞ 

የፋዳራሌ መንግስታትን ህገ-መንግስት ማሻሻሌ በጣም አስቸጋሪና ውስብስብ  

ቅዯም ተከተልችን እንዯሚይዙ የዘርፈ ባሇሙያዎች ያስረዲለ፡፡ የዚህ ፅሑፌ 

ትኩረትና ዓሊማ ስሇህገ-መንግስት ማብራራት ሣይሆን የኢፋዳሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

መሇስ ዜናዊ ጥር 25/2003 ዓ.ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ሇህዝብ 

ተወካዮች ጥያቄ ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት “ህገ-መንግስቱ የሚሻሻሌ ነገር 

እንዯላሇው የእኔም የዴርጅቴም አቋም ነው” ማሇታቸውን ተከትል የተቃዋሚ 

ፓርቲዎችና አንዲንዴ ፀሐፉዎች በሚያቀርቡት ሀሣቦች በሀገሪቷ ህገ መንግስታዊ 

ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ያሊቸው አንዯምታ እና ጠቅሊይ ሚኒስተሩንም 

ንግግር  ከህገ መንግስቱ አግባብ አንፃር ሇመቃኘት ነው። የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ህግ 

መንግስትን የሚመሇከተው ንግግርና በንግግሩ እሳቤዎች ዙሪያ የተሰነዘሩት ሀሣቦች 

የሰሞኑ የሚዱያዎች አጀንዲ ሆኗሌ። ሁሇቱንም ሀሳቦች ምለዕ በሆነና ህገ 

መንግስታዊ መሰረቱን ጨብጠን የሀሳቦቹን አንዯምታ ከህገ መንግስት አንፃር 

ሇመመዘን ይረዲን ዘንዴ በኢፋዳሪ ህግ መንግስት ስሇ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያው 

በተመሇከተ የሰፇሩትን አንቀፅ 104 እና 105 ማየት አስፇሊጊ ነው። 
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 ህገ መንግስታዊ መሻሻያውን የሚመሇከቱት እነዚህ አንቀፆች አንቀፅ 104 

የማሻሻያ ሀሳብ ስሇማመንጨት የያዘ ሲሆን አንቀፅ 105 ዯግሞ ማሻሻያው 

የሚያሌፌባቸውን ህገ መንግስታዊ የአግባብ ቅዯም ተከተልችን ዘርዝሮ ይዟሌ። 

የማሻሻያ ሀሳብን ማመንጨትን በሚመሇከት አንቀፅ 104 ሲገሌፅ “ አንዴ ህገ 

መንግስት ማሻሻያ ሀሳብ የህ/ተ/ምክር ቤት በሁሇት ሶስተኛ ዴምፅ 

የዯገፇው፣የፋዳሬሽን ም/ቤት በሁሇት ሶስተኛ ዴምፅ የዯገፇው ወይም ከፋዳሬሽኑ 

አባሌ ክሌልች ውስጥ አንዴ ሶስተኛው የክሌሌ ምክር ቤቶች በዴምፅ ብሌጫ 

የዯገፈት ከሆነ ሇውይይትና ሇውሳኔ ሇመሊው ህዝብና የህግ መንግስቱ ማሻሻያ 

ሇሚመሇከተው ክፌልች ይቀርባሌ” በማሇት አስቀምጧሌ።የማሻሻያ ሀሳቡ  በአንቀፅ 

104 መሰረት ተቀባይነት ካገኘ ወዯ ማሻሻያ ሂዯት ይተሊሇፊሌ። 

 

 የሚሻሻሌበትን ሂዯት አንቀፅ 105 ንዐስ በቁጥር አንዴ  ሲገሌፅ  “በዚህ ህገ 

መንግስት ምህራፌ ሶስት የተዘረዘሩት መብቶችና ነፃነቶች በሙለ ፣ይህ 

አንቀፅ፣እንዯሁም አንቀፅ 104 ሉሻሻለ የሚችለት በሚከተሇው አኳኃን ብቻ 

ይሆናሌ” ይሌና አግባባዊ ቅዯም ተከተልቹን ይዘረዝራሌ። ንዐስ ቁጥር ሁሇት 

ዯግሞ “በዚህ አንቀፅ ንዐስ አንቀፅ አንዴ ከተዘረዘሩት ውጭ ያለት የህገ መንግስት 

ዴንጋገዎች ሉሻሻለ የሚችለት በሚከተሇው አኳኃን ብቻ ይሆናሌ” ብል ህገ 

መንግስታዊ ቅዯም ተከተልችን ያስቀምጣሌ። የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ንግግር እሳቤ 

ከአንቀፆቹ አግባብ አንዯምታ እና በእሳቤው ዙሪያ የተሰነዘሩ ሀሳቦችን ጨብጠን 

ሁሇቱንም እሳቤዎች በሙለ እይታ ሇማየት  ስሇሚረዲን የተሰነዘሩ ሀሳቦችን አንዴ 

በአንዴ እንመሌከት።ከተሰነዘሩት ሀሳቦች ስንነሳ ጥር 28/2003 ዓ.ም በአውራምባ 

ታይምስ ጋዜጣ የአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትሕ ፓርቲ ዋና ፀሐፉ አቶ አንዶሇም 

አራጌ “ተገቢነት የላሇው” ማሇታቸው ተዘግቧሌ፡፡ በዚያው ዕሇት በታተመው አዱስ 

አዴማስ ጋዜጣም አንዶሇም አራጌ  “ሀሣቡ ከኢህአዳግ ፕሮግራም የተቀደትን 

በግዴ ተቀበለ ማሇት ነው” ሲለ ፤አቶ ገብሩ አስራት “ህገ-መንግስቱ የሀገሪቷ የበሊይ 

ህግ ነው ሇማሇት እየተቸገርን ነው፤ የኢህአዳግ ፕሮግራም ነው” ማሇታቸውን 

፤የመኢአዴ ሉ/ር ኢ/ር ኃይለ ሻወሌ “የማንቀበሇውን ህገ-መንግስት በግዴ ተቀበለ 

ማሇት አሽከርነት ነው” እንዲለና ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ ዯግሞ “ግሇሰቦችና ዴርጅቶች 
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ህገ-መንግስቱን የመቃወም መብት አሊቸው” ማሇታቸው ተዘግቧሌ። ጥር 29/2003 

በታተመው Capital ጋዜጣ ሊይም አቶ ስዬ አብርሃ “ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ 

የተዯረገው ህገ-መንግስት አሊስፇሊጊና ተግባራዊ ፊይዲ የላሇው” ማሇታቸው 

ተዘግቧሌ፡፡ 

 

 በየካቲት 02/2003 በታተመው ሰንዯቅ ጋዜጣ ሊይም ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ “የአቶ 

መሇስ ንግግር ከመስመር የወጣ ብቻ ሣይሆን ኢ-ዳሞክራሲያዊ ነበር” ማሇታቸው፣ 

የኢዳፓ አመራር አቶ ሙሼ ሰሙ “ህገ-መንግስቱ እንዲይሻሻሌ መቃወም 

ተቃዋሚዎች ህገ-መንግስቱን ከሚቃወሙት በሊይ ፀረ-ህገ-መንግስት ነው፣ ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ከህገ-መንግስት ጋር የሚጋጭ ንግግር አዴርገዋሌ” ማሇታቸው 

ተዘግቧሌ፡፡ በተመሣሣይ መሌኩ በየካቲት 4 በታተመው ነጋዴራስ ጋዜጣ ሊይ 

የኢዳፓ ሉ/ር አቶ ሌዯቱ አያላው “ስሇህገ-መንግስት ማሻሻያ የተሰጠው ምሊሽ 

አስዯንጋጭና ኢ-ህገ-መንግስት ነው” ማሇታቸው ተዘግቧሌ፡፡ 

 

አቶ ሌዯቱ አያላውና ድ/ር ያዕቆብ ኃ-ማርያም በየካቲት 9 በታተመው ሪፖርተር 

ጋዜጣ የሰነዘሩት ሀሳብምን በሚከተለት ምን እንዯሆነ የዚህ ፅሑፈ ክፌሌ ይገኛሌ። 

ፀሐፉዎችንም በሚመሇከት የፌትሕ ጋዜጣ ፀሐፉ የሆኑት መሐመዴ ይመር የካቲት 

4/2003 በዚሁ ጋዜጣ ሊይ “ኢህአዳግ ህገ-መንግስቱን የሚሻሻሌ ነገር የሇውም 

በማሇት የሚያራምዯው አቋም ኢ-ዳሞክራሲ ብቻ ሣይሆን አሣሣቢ መሆኑን ዜጎች 

ይገሌፃለ፡፡” በማሇት ፅፇዋሌ፡፡የትኞቹ ዜጓች እንዯሆኑ ግን ፀሐፉው አሌገሇፁም። 

እነዚህ በቅርቡ የተራመደትን ሀሣብ ይዘን  በህገ መንግስቱ ከተቀመጡት ማሻሻያ 

አንቀፆች አንፃር በማየት የማን አቋም ትክክሌና ህገ መንግስታዊ እንዯሆነ ወዯ 

ማየት እንግባ ፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ  የእነዚህ ሀሣቦች መነሻ ህገ-መንግስት 

የመሇወጥ ወይስ የማሻሻሌ በመሆኑ ሊይ ክርክር የሚያስነሣ ነው፡፡ ህገ-መንግስቱን 

የማሻሻሌ ጥያቄ ከየት ከየት መነሣት እንዲሇበት በግሌፅ በአንቀጽ 1ዏ4 

ተቀምጧሌ፡፡ 

 

 የተነሣው ጥያቄም ከዚህ አግባብ ነው ወይ የሚሇውን ማየት ይጠቅማሌ፡፡ ህገ-

መንግስቱን “ህገ-አራዊት” የሚለት ወገኖች ተነስተው ስሇጠየቁ ህገ-መንግስት 
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የሚሻሻሌበት አግባብ በህገ መንግስቱ ቀርቶ በአሇም ሊይ  ስሇመኖሩ አይታወቅም፡፡ 

አንዯኛው ቁም ነገርና ጉዲይ የህገ-መንግስት ማሻሻያ ሀሣብን ስሇማመንጨት 

የሚመሇከተው ይሄኛው ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ ህገ-መንግስቱን ስሇማሻሻሌ ሂዯት 

ይሆናሌ፡፡ ይህም የራሱ ህገ-መግንስታዊ አግባባዊ ቅዯም ተከተሌ አሇው፡፡  

  

በዚህ አግባብ በህገ-መንግስቱ በተቀመጠው የህገ-መንግስት ማሻሻያ ስርዓት ሀሣብን 

ስሇማመንጨት አግባብ ቅዯም ተከተሌ አሌፍ ተቀባይነት አግኝቶ የህገ-መንግስት 

ማሻሻያ አግባባዊ ቅዯም ተከተሌ አሌፍ የሚሻሻሇውን ህገ-መንግስት ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ራሳቸውም ኢህአዳግም እንዯማይቀበሇው አሌገሇፁም፡፡  

  

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የገሇፁት “ራሳቸውም ሆነ ኢህአዳግ ህገ-መንግስቱ በኢትዮጵያ 

ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችንና ነፃነቶችን፣ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን 

ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህሊዊ መብቶች እኩሌ ተጠቃሚነትን 

መብትንና ነፃነቶች ያረጋገጠና በታሪካቸው የወረሱትን የተዛባ ግንኙነት በማረምና 

የጋራ ጥቅማቸውን ሇማስጠበቅ ፇቅዯውና ተዯጋግፇው ሇመኖር የቃሌኪዲን ውሌ 

የገቡበትና አዱስቷን ፋዳራሊዊ ኢትዮጵያን ዳሞክራሲያዊ አንዴነት 

የተረጋገጠበትንና ሀገሪቷን የሰሊም፣የዳሞክራሲና የሌማት ማዕከሌ ያዯረገውን 

የሁለም የበሊይ ህግ የሆነው ህገ-መንግስት የሚሻሻሌ ነገር እንዯላሇው የራሳቸውም 

የዴርጅታቸውም አቋምና እምነት መሆኑን ነው” የገሇፁት፡፡ ይህ ዯግሞ የኢህአዳግ 

ዳሞክራሲያዊ ህገ-መንግስታዊ መብት ነው፡፡ 

 

ኢህአዳግ ህገ መንግስትን የሚያክሌ ታሊቅ ነገር ቀርቶ በማንኛውም ጉዲይ ሊይ 

አቋም የመያዝ መብት እንዲሇው ግሌፅ ነው።  ሇተቃዋሚዎች አመራሮችና 

ሇአንዲንዴ ፀሐፉዎች  የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ይህንን ጉዲይ የሚመሇከተው ንግግር 

በምን መሌኩ ኢ-ዳሞክራሲያዊ፣ ኢ-ህገ-መንግስታዊና ተገቢነት የላሇው እንዯሆነና 

መሻታቸው ምን እንዯሆነ በግሌፅ አይገሌፁም፡፡ የማን ንግግር ዳሞክራሲያዊ ህገ-

መንግስታዊ እንዯሆነ ከህገ መንግስቱ እንፃር ስናየው ግሌፅ ይሆናሌ፤አእምሮ ያሇው 

ይመዝነዋሌ፡፡ የተቃዋሚዎቹ አቋምና የአንዲንዴ ፀሐፉዎች ሀሣብ ህገ-መንግስቱን 

ህገ-መንግስታዊ በሆነ አግባብ ማሻሻሌ ስሇመሆኑ ግሌፅ አይዯሇም፡፡ ሇዚህ ማሣያ 
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ዯግሞ ከሊይ የተገሇፁትን ጨምሮ በተሇያዩ ጊዜያት ያራመደት ሀሣቦች በግሌፅ 

ያረጋግጣለ። ሇምሣላ “ህገ-መንግስቱ ህገ-አራዊት ነው” የሚለትንና ህገ-መንግስቱ 

“የኢህአዳግ ፕሮግራም ነው”፣ አንዲንዴ ጊዜ ዯግሞ “ህገ-መንግስቱ በወረቀት ሊይ 

እንከን የሇውም በተግባር እንጂ” ሲለ በተሇያዩ ጊዜያት የተሇያዩ ሀሳቦችን ሲሰጡ 

ተዯምጠዋሌ፡፡ ይህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አቋም ወጥ አሇመሁኑን ብቻም ሳይሆን 

በህገ መንግስቱ የሚያዩበት አግባብ ምን እንዯሆነ ያሳያሌ። የተቃዋሚ ፓርቲዎች 

አቋም ብቻ ሣይሆን  የእያንዲንደ አመራራቸውም አቋም መዋዠቅ በብዛት 

ይስተዋሌበታሌ፡፡  

 

ሇዚህ የቅርብ ማሳያ  ከሊይ እንዯተገሇፀው የካቲት 4 በታተመው ነጋዴራስ ጋዜጣ 

የኢዳፓ ሉ/ር አቶ ሌዯቱ አያላው “ስሇህገ-መንግስት ማሻሻያ የተሰጠው ምሊሽ 

አስዯንጋጭና ኢ-ህገ-መንግስት ነው” ብሇዋሌ።በዚያው አፊቸው ሳምንት ሳይሞሊ 

ዯግሞ “ህግ መንግስቱ እንዱሻሻሌ አሌፇሌግም” ማሇታቸው መብታቸው/ጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ/ ነው” ማሇታቸው የካቲት 9/2003 በታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ ተዘግቧሌ 

።እነ ድ/ር ነጋሶ ጊዲዲ በህገ መንግስቱ ሊይ ያሳዩት የአቋም ጉዲይ ዯግሞ አሇም 

ያወቀው ስሇሆነ ከአቋም ከመዋዥቅ ያሇፇ ጉዲይ ነው። 

 

ተቃዋሚዎች በህገ መንግስቱ ሊይ የሚያራምደት አቋም በአጠቃሊይና በተሇይ 

ዯግሞ  ህገ-መንግስቱ “የኢህአዳግ ፕሮግራም ነው” ብሇው የያዙት አቋምና በህገ 

መንግስታዊ ስርዓቱ ሊይ ያሊቸውን ግሊፅ ጥሊቻ  ነገ ህገ መንግስቱ “የኢህአዳግ 

ፕሮግራም” ነው በማሇት ቀዯው ሇመጣሊቸው አንደ ይፊዊ ማረጋገጫ 

ነው፡፡በኢህአዳግ ፕሮግራም አይመሩምና። ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ናዚ በጀርመን ህገ 

መንግስታዊ ስርዓቱን በማፌረስ ያስከተሇውን እሌቂትና በኢትዮጵያ በ1997 ህገ 

መንግስታዊ ስርዓቱን ሇማፌረስ የተቃዋሚዎች የአህምሮ መሀንዱስ በነበረው ድ/ር 

ነገዯ ጎበዜ ተቀይሶና ሇመተግበር የተሞከረውን በመጥቀስ ያብራሩት አቋማቸውንና 

ማንነታቸውን በትክክሌ የሚያረጋግጥ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ከዚያም አሇፌ ሲሌ 

ዯግሞ ከሊይ አንዯ ተጠቀሰው ድ/ር ነጋሶ “ግሇሰቦችና ዴርጅቶች ህገ-መንግስቱን 

የመቃወም መብት አሊቸው” ያለትና “ህገ መንግስቱን ህገ አራዊት” የሚለት  
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አባባልቻቸው ህገ-መንግስቱን ህገ መንግስታዊ አግባብ አክብረው ሇማሻሻሌ 

እንዯማይፇሌጉ ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው፡፡ 

  

 

በተጨማሪም በአንቀፅ 105 ንዐስ ቁጥር አንዴ ስር የተጠቀሱትና የማሻሻያ 

ሂዯታቸው በሌዩ ሁኔታ የተገሇፁትን ጠቅሊይ ሚኒስተሩ የህገ መንግስቱ ምሶሶዎች 

ብሇው የተናገሩትን የኢዳፓ መሪ አቶ ሌዯቱ አያላው ከዚህ በፉት ስያዯበስብሱት  

እንዲሌነበረ ሁለ የካቲት 9 በታተመው ሪፖርተር ጋዜጣ ግሌፅ በማዴረግ 

እንዱሻሻለ እንዯሚፇሌጉ ገሌፀዋሌ።በህገ መንግስታዊ አግባብ ወይም በላሊ መሆኑን 

ግን ግሌፅ አሊዯረጉም። እነዚህ የህገ መንግስቱ ምሶሶዎች በህገ መንግስታዊ አግባብ  

የሚሻሻለበት አግባብ በጣም ጠባብ መሆኑ በህገ መንግስቱ በግሌፅ ሁኔታ 

ተቀምጧሌ።እነዚህን የህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አዋቃሪ መሶሶዎችንና የሀገሪቷ 

የዳሞክራሲያዊ አንዴነት መሰረቶች የማሻሻያ ጉዲይ እንኳንስ ትሊሌቆቹ 

የፋዳሬሽኑ አባሌ መንግስታት ቀርቶ በስፊትና በህዝብ ብዛት ትንሽ የሚባሇው 

የሀረሪ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ማሻሻያውን ውዴቅ የማዴረግ ሙለ መብት ህገ 

መንግስቱ አጎናፀፍታሌ።ጠቅሊይ ሚኒስትሩም እነዚሀ የህገ መንግስታዊ ስርዓቱ 

አዋቃሪ ምሶሶዎችን በህገ መንግስታዊ አግባብ የሚሇወጡበት እዴሌ በጣም ጠባብ 

መሆኑን ገሌፀው፣ ተቃዋሚዎች እነዚህ የሀገሪቷን ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ያስጠበቁ 

ምሶሶዎች በጥሊቻ ስሇሚያዩ፣ በተግባርም የሞከሩትና አሁንም የሚያማሌሊቸው  

ስሇሆነ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በህገ መንግስታዊ አግባብ ስሌጣን ይዘው ህገ 

መንግስታዊ ባሌሆነ አግባብ አሇያ ዯግሞ በአመፅ ከመናዴ  ወዯ ኋሊ እንዯማይለ 

ነው አፅንኦት ሰጥተው የተናገሩት።ይህ ጉዲይ አሁንም የሚያራምደትና ማንም 

በግሊጭ የሚያየው ሐቅ ነው። ሇዚህ ሀሳባቸው ተጨማሪ ወቅታዊ ማረጋገጫ ሩቅ 

ሳንሄዴ ድ/ር ያየቆብ ኃ/ማርያምና አቶ ሌዯቱ አያላው የካቲት 9 በታተመው 

ሪፖርተር ጋዜጣ ሊይ ያለትን እንመሌከት። ጋዜጣው “እንዯ አቶ ሌዯቱ ገሇፃ 

በቅርቡ በቱኒዚያና በግብፅ ሊይ የተካሄዯው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ስምምነት ሊይ 

የተዯረሰውና ተቀባይነት ያገኘው አንደ ጉዲይ ህገ መንግስት ማሻሻሌ ነው” 

ማሇታቸው አስፌሯሌ። 
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አቶ ሌዯቱ በቱኒዚያና ግብፅ የተከሰተው ህገ መንግስታዊ ቀውስ ወይስ ማሻሻያ 

መሆኑን አዴብስብሰው ሇማሇፌ ሇምን እንዯፇሇጉ ጥያቄ ያስነሳሌ። በተመሳሳይ 

መሌኩ ድ/ር ያዕቆብ “ህገ መንግስቱ ከስህተት ነው የሚነሳው ፤ ‘የኢትዮጵያ 

ለዓሊዊነት ባሇቤት ብሄር፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ናቸው’ ይሊሌ’። ብሄር ብሄረሰቦች 

በተሇያዩ መስተጋብሮች ስሇሚጠፈ መሆን ያሇበት የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ባሇቤት 

‘የኢትዮጵያ ህዝብ’ መሆን አሇበት” ማሇታቸውን ጋዜጣው አስፌሯሌ። እነዚህ 

የሁሇቱ ተቃዋሚ መሪዎች እሳቤ ህገ መንግስቱን መናዴ ካሌሆነ በቀር  በምንም 

መሌኩ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሉሆን አይችሌም። የእነዚሀ ተቃዋሚዎች እሳቤና 

አቋም በመሰረቱ የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦችን የማንነት መገሇጫዎችን 

ሇማጥፊት ተዘርግቶ በነበረው ኢ-ሰብአዊና ኢ-ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ስር “አንዴ 

ህዝብ፣አንዴ ባህሌና አንዱት ኢትዮጵያ” ይሌ የነበረውን ስርዓት ዲግም ሇማምጣት 

መሆኑን ይህ ንግግራቸው ይፊ አዴርጓሌ።ይህ ጉዲይ ዯግሞ በህገ መንግስታዊ 

ማሻሻያ የሚመጣ አይዯሇም። 

 

እንዯዚህ አይነት ማሻሻያ ሳይሆን ሇውጥ በህገ መንግስቱ ዝግ በሚባሌበት ዯረጃ 

ተቀምጧሌ።ህገ መንግስቱ ካሌተናዯ አይታሰብም።   እሳቤያቸው ከዚህ በፉት  

ኢትዮጵያን ሇአንዴ ክ/ዘመን የጦርነት፣ የውዴመትና የዴህነት ምዴር /የዯም 

ምዴር/አክሌዲማ ማዴረጉንና የኢትዮጵያን አንዴነትም ቋፌ ሊይ ያዯረሰ ጉዲይ 

መሆኑ ይታሳሌ። ብሄር ብሄረሰቦች ይጠፊለ የሚሇው የድ/ሩና የሌዯቱ አባባልች 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ማንነቶቻቸውን ሇማስከበር የሁሇት ትውሌዴ ወዴ 

ሕይወታቸውን መክፇሊቸውን ከመዘንጋታቸውም ላሊ ሇማንነቶቻቸው መብት፣ 

ነፃነትና እኩሌነት እውቅና በመስዋዕታቸው ያረጋገጡበትን ህገ መንግስት 

ተቀባይነት የላሇውና ስህተት ነው ማሇታቸው አዯገኛ ፀረ-ህዝብነታቸውን ከማሳየት 

ላሊ ምን ያሳያሌ፤ምንስ ይባሊሌ። 

 

ከዚህ አካሄዲቸው በመነሳት ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ኢህአዳግ  ወጥ አቋም፣ ህዝባዊ 

መሰረት፣ ዳሞክራሲያዊ ግሌፅ አሰራርና አዯረጃጀት ስሇላሊቸው በማምታታት፣ 

በማዯነጋገርና ህጋዊና ህገወጥ በማዯበሊሇቅ ሇመኖር የሚፇሌጉ ጥገኛ ኪራይ 

ሰብሳቢዎችና የኪራይ ሰብሳቢዎች ጠበቃዎች ናቸው የሚሇው  ትክክሌና ተገቢ 
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አባባሌ ይሆናሌ። ተጨማሪም ህገ-መንግስቱ የግሇሰብንና የቡዴን ዳሞክራሲያዊ 

መብቶችንና ነፃነቶችን በማይነጣጠሌ ሁኔታ እንዱከበሩ በማዴረግ የብሄሮችና 

የብሄረሰቦች እና የሃይማኖቶችን የእኩሌነት መብትና ነፃነት አጏናፅፎሌ፡፡ ብሄሮች፣ 

ብሄረበቦችና ህዝቦችን የለአሊዊ የስሌጣን ባሇቤት አዴርጓሌ፡፡ 

 

 ይህን የዘመናት የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ጥያቄ መሌስ የሰጠውንና 

ሀገሪቷን የሰሊም፣የዳሞክራሲና የሌማት ማዕከሌ ያዯረገውን ህገ-መንግስት “ህገ-

አራዊት ነው” ሲለ ተዯምጠዋሌ፡፡ “ህገ መንግስቱ ህገ አራዊት” የሚሇው ሀሣብና 

አቋም   “አራዊት” የተባለት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ናቸው። ህገ መንግስቱ 

ሇእነዚህ “አራዊቶች” መብትና ነፃነት በመስጠቱ ነው ‘ህገ-አራዊት’ የተባሇው” ማሇት 

ነው። ይህ አባባሌና ከሊይም የተገሇፁት የሚያረጋግጡት ተቃዋሚ ፓርቲዎች    

ሇኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ሇብሄረሰቦችና ህዝቦች ያሊቸውን ጥሊቻ ፌንትው አዴርጏ 

ያሣያሌ፡፡ ኢህአዳግም ተቃዋሚዎች “ፀረ-ህዝብ” ናቸው የሚሇው ይህንን 

ማንነታቸውን አብጠርጥሮ ስሇሚያውቅ መሆኑን ዳሞክራሲና ዳሞክራሲያዊ 

አንዴነት በኢትዮጵያ በሚሇውና በ1997 በታተመው ሰነደ ሊይ ግሌፅ ማዴረጉ 

ይህንኑ ያረጋግጣሌ። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚባለት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ናቸው፡፡ ስሇዚህ ፀረ-ህዝብ የሆነ ዯግሞ ፀረ-ህገ መንግስት፣ፀረ-ዳሞክራሲ፣ ፀረ-ሌማት 

ነው፡፡ ኢህአዳግ የፋዯራሌ ሥርዓተ መንግስት አዋቃሪ የህገ-መንግስቱ ምሰሶዎችን 

የሆኑትን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦች ራስ በራስ የማስተዲዯር መብቶችንና 

ነፃነቶች፣ የግሌና የቡዴን ዳሞክራሲያዊ መብቶችንና ነፃነቶችን፣ የሐይማኖት 

እኩሌነት መብት፤ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዓሊዊነት መብቶች ሊይ 

ተቃዋሚዎች  የሚያራምደት አቋም ህገ-መንግስቱን በህገ-መንግስታዊ አግባብ 

እንዯማያሻሽለ ይገነዘባሌ የሚሇው የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ንግግር ህገ መንግስታዊና 

ዳሞክራሲያዊ ነው ፡፡ በመሆኑም ቢቻሊቸው እያራመደ ካለትና ባሇፈት ጊዜያት 

ካሣዩት ተግባር በመነሣት ህገ-መንግስቱንና በህገ-መንግስታዊ አግባብ ስሌጣን 

ይዘው ወይም ዯግሞ በአመፅ ህገ-መንግስታዊ ሥርዓቱን ከመናዴ ወዯ ኋሊ አይለም 

ብሇው ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ትክክሌ ነው፡፡ 
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መሠረታዊ የህገ-መንግስቱ ምሶሶዎችን የሚቃወሙ የፖሇቲካ ሃይልች እንዲለና 

እዴሌ አግኝተው ስሌጣን ቢይዙ ህገ-መንግስታዊ የሥርዓት ቀውስ መከሠቱ 

እንዯማይቀር የታወቀ ነው ማሇታቸውም እንዯዚሁ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ዯግሞ መሠረታዊ የህገ-መንግስቱ ምሶሶዎች የሀገሪቷን ፋዯራሊዊ 

ሥርዓት ያፀኑና የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ሁኔታ የሚወስኑ ቁሌፌ 

አዋቃሪዎች ስሇሆኑ እነዚህ መቀበሌና አሇመቀበሌ የሀገሪቷን የወዯፉት እጣ ፇንታ 

ይወስናሌ፡፡ ሇምሣላ የፋዳሬሽን ም/ቤት ሇእያንዲንደ ብሄርና ብሄረሰብ ቢያንስ 

አንዴ መቀመጫ የሚሠጥና በአንዴ ሚሉዮን ተጨማሪ ቁጥር ላሊ ተጨማሪ ወንበር 

የሚያገኙበት ነው፡፡ 

 

ይህ ጉዲይ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የራሣቸውን ጉዲይና ማንነታቸውን የሚወስኑበትም 

ነው፡፡ ከዚያም በመሇስ ከክሌሌ፣ ሌዩ ዞን፣ ሌዩ ወረዲ እያለ ራሣቸውን 

የሚያስተዲዴሩበትና የራሣቸውን ውሣኔ ራሣቸው የሚወስኑበት መብቶችና ነፃነቶች 

አሊቸው፡፡ እነዚህንና መሰሌ የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ አንዴነት አዋቃሪ የህገ-

መንግስቱ ምሰሶዎችን የማይቀበለ ፓርቲዎች ፀረ-ህዝብ አቋም እንዲሊቸው 

ብሄረሰቦችም ጠንቅቀው ያውቃለ፡፡ ይህንን የብሄሮችና ብሄረሰቦች ጥያቄ 

የማይቀበለ ያሇፈት ስርዓቶች ያስከተለትን ብሄራዊ ጥቆና፣በዯሌና እሌቲት የቅርብ 

ጊዜ ትዝታቸው ነውና። በሀገሪቷ ሇዘመናት ነግሶ የቆየው ብሄራዊ የጭቆና መሠረት 

የተናዯው እነዚህን መብቶችና ነፃነቶችን ሇማስከበር በተከፇሇው ከፌተኛ 

መስዋእትነት ነው፡፡ በመሆኑም የፋዯራሌ ሥርዓቱ፣ የብሄሮች ብሄረሰቦችና  

የሃይማኖት እኩሌነትና የነፃነት መብቶች መከበራቸው በሀገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ 

የዳሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ማስከበሪያ ዘውጏች ስሇሆኑ ኢህአዳግ ሇእነዚህ ዘብ 

መቆሙ ሇኢትዮጵያ ህዝባዊ ዳሞክራሲያዊ ሃይሌነቱ  ማረጋገጫ ስሇሆኑና 

በኢትዮጵያ ህዘቦች በጎ ፌቃዴና እኩሌነት ሊይ የተመሰረተ ዳሞካራሲያዊ አንዴነት 

ያፀናውን ህገ መንግስት  በማፌረስ በሀገሪቷ ቀውስ ሇማምጣት የሚጣጣሩትን 

ሳያሰሌስ  የማጋሇጡን ትግሌ መቀጠሌ አሇበት ።ህገ መንግስቱ የለዓሊዊ የስሌጣን 

ባሇቤት የሆኑት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ህዝቦች የበሊይ ህግ እንጂ በማንም 

ፓርቲ በጎ ፌቃዴ የሚሰረዝ የሚዯሇዝ ሰነዴ አሇመሆኑም በማሻሻያ አንቀፆቹ በግሌ 
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ተቀምጧሌ።በማዯነጋገር የሚገኝ የፖሇቲካ ትርፌ ዝግ ነው።የኢትዮጵያ ህዘቦችን 

ፌሊጎት፣መብትና ነፃነት የሚያስከብረውን፣ የስሌጣን ባሇቤትነታቸን ያረጋገጠውንና 

የሰሊም፣የዳሞክራሲና የሌማት አሌፊ ኦሜጋ የሆነውን ህገ መንግስት ማስከበርና 

ማክበር ከሁለም ይጠበቃሌ።አበቃሁ 

 


