
 

1 
 

የወጣቱ አዛውንት ቅዠት 

 
ኢብሳ ነመራ 10/10/13 

 

“ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም” እንዲሉ መስከረም አጋማሽ ላይ አንድ እንግዳ ወሬ 

ሰምተናል፡፡ ይህም ሥያሜው መለኮታዊ ማለት ይሁን ወይም የቀለም መለያ ከመሥራቹና 

ከመሪው አቶ ይልቃል ጌትነት በስተቀር በውል የሚያውቀው አንድም ሰው ያላገኘሁለት ሰማያዊ 

የተሰኘው ፖርቲ “ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሕገ መንግሥት አዘጋጅቼለታለሁ” የሚል ወሬ ማሰማቱ 

ነው፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ “የዜጎች የቃለ ኪዳን ሠነድ ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ” በሚል መርህ 

ሥልጣን ላይ ሲወጣ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድርበት ሕገ መንግሥት አዘገጅቻለሁ ባይ ነው፡፡  

 

ፓርቲው “ሥልጣን ላይ ስወጣ አገር የማስተዳድርበት ሕገ መንግሥት አዘጋጅቻለሁ” ማለቱ 

የጨዋታ ያህል የሚቆጠር ስለሆነ ብዙም ክብደት የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ 

አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ማዕረጋቸው ፕሮፌሰር የሆኑ ጭምር ሰማያዊ ፓርቲ ቁም ነገር 

የሰራ አስመስለው ማሞካሸት ስለዳዳቸው በዚህ ጉዳይ ላይ የግል አስተያየቴን መስጠት አስፈላጊ 

ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ 

 

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ ሕገ መንግሥት የማውጣት ሥራ በዘመናዊ የመንግሥት ሥርዓት ውስጥ አቶ 

ይልቃል ምን እየሰሩ ነው የሚያስብል፤ ከማስገረምም አልፎ ግራ የሚያጋባ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ 

አስገራሚና ግራ አጋቢ የሚያደርገው አንድ አገሪቱ ሰማያዊ ፓርቲ እንዲመሰረትና ለመንግሥት 

ሥልጣን እስከመወዳደር፣ በሕዝብ ውክልና የመንግሥት ሥልጣን መረከብ የሚያስችል ዕድል 

እስከማግኘት የሚዘልቅ መብትና ነፃነት እንዲኖረው ያስቻለ ሕገ መንግሥት - የኢፌዴሪ ሕገ 

መንግሥት መኖሩ፤ ሁለት ፓርቲው ለስልጣን ሲፎካከር በዚሁ ሕገ መንግሥት መሠረት አገር 

ለማስተዳደር ቃል ገብቶ በመሆኑ እንዲሁም ሕገ መንግሥት ለምርጫ ፉክክር በአማራጭነት 

የማይቀርብ በመሆኑ ጭምር ነው፡፡ 

 

እዚህ ላይ የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት እንዴትና በማን ተዘጋጀ? ባለቤቱስ ማን ነው? የሚል ጥያቄ 

መነሳቱ አይቀርም፡፡ ይህን ጉዳይ ወደ ኋላ እመለስበታለሁ፡፡ ያም ሆነ ይህ ሰማያዊ ፓርቲ ወይም 

እና ሊቀመንበሩ አቶ ይልቃል “ሥልጣን ላይ ስወጣ የማስተዳድርበት ሕገ መንግሥት አዘጋጃለሁ” 

ሲሉ “ሰውዬው ምነካቸው!?” ያስባለው ለዚህ ነው፡፡  
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ሕገ መንግሥት በአንድ ፓርቲ የሚዘጋጅ ሰነድ አይደለም፡፡ በመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ፓርቲዎች በሕዝብ ውክልና ሥልጣን ለማግኘት የሚፍካከሩበት በሥራ ላይ ባለው 

የሕዝቡ ሕገ መንግሥት መሠረት አገር ለማስዳደር ነው፡፡ ፓርቲዎች ለምርጫ የሚቀርቡት ሕገ 

መንግሥት አርቅቀው “በዚህ መሠረት ላስተዳድራችሁ” እያሉ አይደለም፡፡ ፓርቲዎች ለምርጫ 

የሚቀርቡት በሕገ መንግሥቱ ማዕቀፍ ውስጥ አገር የሚመሩበትን ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና 

ማህበራዊ ፕሮግራምና ፖሊሲ አማራጮችን እያቀረቡ ነው፡፡ 

 

እርግጥ ፓርቲዎች “የሕገ መንግሥቱን አንቀፆች እንዲሻሻሉ እናደርጋለን” ብለው ይህን ለምርጫ 

ፉክክር ማቅረብ ይችላሉ፡፡ ይህም ቢሆን ግን አንቀፁ የሚሻሻለው ሥልጣን በሚይዘው ፖርቲ 

ወይም በመንግሥት ሣይሆን ሕገ መንግሥቱ የሚሻሻልበትን መንገድ አስመልክቶ በራሱ በሕገ 

መንግሥቱ በተደነገገው መሠረት በሕዝብ ውሣኔ ነው፡፡ 

 

እንግዲህ ሰማያዊ ፓርቲ “ሕገ መንግሥት አርቅቄላቹሃለሁ” ብሎናል፡፡ ሊቀመንበሩ አቶ ይልቃልም 

ቢሯቸው ቁጭ ብለው የኢትዮጵያን ሕዝብ “አውቅልሃለሁ” ብለው ስላዘጋጁት ሕገ መንግሥት 

ለሚዲያ ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡  

 

“ፓርቲያችን ሕገ መንግሥት ባለበት አገር ሌላ ሕገ መንግሥት ከማዘጋጀት የሚያግደው አንዳችም 

ነገር የለም” ብለዋል ሊቀመንበሩ፡፡ አቶ ይልቃል ያልገባቸው ወይም በግል ፍላጎታቸው ታውረው 

እንዲገባቸው ያልፈቀዱት ሕገ መንግሥት በፓርቲ ሣይሆን በሕዝብ የሚዘጋጅ የሕዝብ የቃል 

ኪዳን ሠነድ መሆኑን ነው፡፡  

 

አሁን ያለው ሕገ መንግሥት መሻሻል ቢኖርበት እንኳን በሕገ መንግሥቱ ላይ በሰፈረው መንገድ 

ብቻ ነው የሚሻሻለው፡፡ የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀፅ 104 ላይ  “ሕገ መንግሥት ማሻሻያ 

ሐሣብን ስለማመንጨት”  በሚል ርዕስ ሥር  “አንድ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሃሳብ የሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ ድምጽ የደገፈው፣ የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በሁለት ሦስተኛ 

ድምጽ የደገፈው ወይም ከፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች ውስጥ አንድ ሦስተኛው የክልል ምክር ቤቶች 

በድምፅ ብልጫ የደገፉት ከሆነ ለውይይትና ለውሣኔ ለመላው ሕዝብና የሕገ መንግሥቱ መሻሻል 

ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል” ይላል፡፡  

 

ከዚህ አኳያ የአቶ ይልቃል አቋም ሲታይ አስቂኝ ነው፡፡ ፓርቲያቸው “ሕገ መንግሥቱ መሻሻል 

አለበት” ብሎ ቢያምን እንኳን ማድረግ የሚችለው ሕገ መንግሥት አርቅቆ ወይም አሻሽሎ 
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ማቅረብ ሳይሆን፣ በሥራ ላይ ያለው ሕገ መንግሥት ባለቤት የሆኑት በየክልሉ ያሉ የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያስተዳድራቸው ዘንድ በክልልና በፌዴራል መንግሥት ምክር 

ቤቶች ውስጥ እንዲወክላቸው ለማድረግ መንቀሳቀስ ነው፡፡  

 

በዚህ አካሄድ ፓርቲያቸው አብላጫ ድምፅ አግኝቶ ሥልጣን ቢረከብ እንኳን፣ ሕገ መንግሥት 

ሊያሻሻል አይችልም፤ በሕገ መንግሥቱ ላይ በተደነገገው መሠረት የማሻሻያ ሃሳብ ማመንጨት 

ነው የሚችለው፡፡ የመነጨው የማሻሻያ ሃሳብ ለውይይትና ለውሣኔ ተመልሶ የሕገ መንግሥቱ 

ባለቤት ወደሆነው ሕዝብ ነው የሚላከው፡፡  

 

በመሆኑም ሰማያዊ ፓርቲ ሕገ መንግሥት ባለበት አገር ቢሮው ውስጥ ተቀምጦ የፓርቲውንና 

የአመራሮቹን ግላዊ እምነት ቸክችኮ “በዚህ መሠረት እገዛችኋለሁ” ማለት ብቻ ሣይሆን፣ ሥልጣን 

ላይ ቢወጣ እንኳን ሕገ መንግሥት ማዘጋጀት አይችልም፡፡  

 

አቶ ይልቃል ሕገ መንግሥት ለማዘጋጀት አነሳሳኝ ያሉበትን ምክንያት አስመልክተው ሲናገሩ 

“ፓርቲው እያካሄደ ያለው ትግል በሕገ መንግሥት የማይመራን አገዛዝ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

የመተካት ስለሆነ አዲስ ሕገ መንግሥት ማስፈለጉን የግድ አድርጎታል” ብለዋል፡፡  

 

አቶ ይልቃል በዚሁ ቃለ ምልልስ ላይ ሕገ መንግሥቱን የማይቀበሉ መሆናቸውን፣ የዚህም 

ምክንያት ሕገ መንግሥቱ የኢህአዴግ ፕሮግራም ቅጂ ነው ሲሉ ይናገራሉ፡፡ በሌላ በኩል 

ኢህአዴግ ገዢ ፓርቲ የሆነበትን የመንግሥት ሥርዓት በሕገ መንግሥት የማይመራ ብለውታል፡፡ 

እርሳቸው እንዳሉት ሕገ መንግሥቱ የገዢው ፓርቲ ፕሮግራም ከሆነና ሥርዓቱ በሕገ መንግሥቱ 

የማይመራ ከሆነ ኢህአዴግ የራሱን ፕሮግራም አያከብርም ማለት ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

በተደጋጋሚ መንግሥት ሕገ መንግሥቱን እንደማያከብርና የሕገ መንግሥት ጥሰት እንደሚፈፅም 

ሲከሱ እንሰማለን፡፡  

 

ይህ አንዴ የሕገ መንግሥቱ ደጋፊ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ሕገ መንግሥት ማዘጋጀት 

እስኪያስፈልጋቸው ተቃዋሚ በመሆን የሚቀርቡት አቶ ይልቃል የተምታታ አቋም ሰውዬው 

በመርህ እንደማያስቡ፣ በመቃወም አባዜ እየተነዱ እንደመጣላቸው የሚቀባጥሩ መሆኑን 

ያጋልጣል፡፡ እውነታው ሥርዓቱ በሕገ መንግሥት የሚመራ መሆኑ፣ ሕገ መንግሥቱም የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባለቤትነት ሥር ያለ መሆኑ ነው፡፡ አቶ ይልቃል ሕገ መንግሥቱን 

የሚቃወሙት የኢትዮጵያ ታሪካዊና ነባራዊ ሁኔታ ባላገናዘበና ከስሜታዊነት በመነጨ የግል 

ፍላጎታቸው መነሻነት ነው፡፡  



 

4 
 

 

ሥልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ኢህአዴግ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ወደ ሥልጣን የመጣና በዚሁ 

ሕገ መንግሥት መነሻ አገሪቱን በማስተዳደር ላይ የሚገኝ ነው፡፡ አቶ ይልቃል ፓርቲ መስርተው 

መንግሥትንና ሕገ መንግሥቱን ጭምር በይፋ እየተቃወሙ መንቀሳቀስ የቻሉት ሕገ መንግሥቱ 

ባረጋገጠላቸው የአመለካከትና በአመለካከት የመደራጀት መብት ተጠቅመው ነው፡፡ ሕገ መንግሥቱ 

ባይኖርማ ፖርቲያቸውም ባልኖረ ነበር፡፡ አቶ ይልቃል ሕገ መንግሥቱን አልቀበለውም እያሉን 

ከሆነ ጉዳዩ ሌላ ነው፡፡  

 

ሕገ መንግሥቱን ያለመቀበል መብት ቢኖራቸውም ሕገ መንግሥቱን የሚጥስ ድርጊት ግን 

የመፈፀም መብት የላቸውም፡፡ ሕገ መንግሥቱ ከሚፈቅደው ውጭ ፍላጎታቸውን በሌሎች ላይ 

የመጫን መብትና ነፃነትም የላቸውም፡፡ እርግጥ ይህን ለማድረግ ኃይል እጠቀማለሁ ብለው ጫካ 

ገብተው ለመዋጋት ሊወሰኑ ይችላሉ፤ ይህ አካሄድ ሕገ ወጥ መሆኑ ሳይዘነጋ፡፡    ሕገ መንግሥቱን 

የማስከበር ኃላፊነት ያለበት መንግሥት የሚወስደውን እርምጃ እረታለሁ ብለው ካሰቡ ይህን 

የመወሰን ነፃነታቸውን መገደብ አይቻልም፡፡ ሥልጣን ላይ ወጥተው እርሳቸው ባሰቡትና 

ፓርቲያቸው በቀረፀው ሕገ መንግሥት መሠረት ሕዝብን ማስተዳደር የሚችሉት ከሕዝብ ፍቃድ 

ውጭ በዚህ የኃይል አካሄድ ብቻ ነው፡፡  

 

አቶ ይልቃል ፓርቲያቸው አሁን ባለው ሕገ መንግሥት በሚደረግ ምርጫ አብላጫ ወንበር 

ማግኘቱን ሲያረጋግጥ ተግባራዊ ያደርገዋል ያሉት አዲስ ያዘጋጁልን ሕገ መንግሥት በአገሪቱ 

ስለሚኖረው አጠቃላይ ሥርዓትና መንግሥታዊ አወቃቀር፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲ፣ ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ ገዢ ሃሣቦች ያመነጫል ብለዋል፡፡  

 

እርግጥ ነው ሦስት አራተኛውን የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች መቀመጫ ካሸነፉና 

ድጋፍ ካገኙ የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ ይህን ሕገ መንግሥቱ ይፈቅዳል፡፡ 

አቶ ይልቃል ሊያስታውሱ የሚገባቸው ጉዳይ በሥራ ላይ ያለው ሕገ መንግሥት በሰጣቸው መብት 

ተጠቅመው ሥልጣን ከያዙ በኋላ ፖርቲያቸው ባረቀቀውና ሕዝብ በማያውቀው ሕገ መንግሥት 

አገር ማስተዳደር የማይችሉ መሆኑን ነው፡፡  

 

 እዚህ ላይ አቶ ይልቃል የሚመሩት ሰማያዊ ፓርቲ “ሕገ መንግሥት” ብሎ የቸከቸከው ሰነድ 

ይዘት ምን ይሆን? የሚል ጥያቄም መነሳቱ አይቀርም፡፡ ሰማያዊ ፓርቲ ሕገ መንግሥት 

አዘጋጅቻለሁ ከማለት ያለፈ ሰነዱን በይፋ ስላልለቀቀው ሙሉ ይዘቱን ማወቅ አልተቻለም። ይሁን 

እንጂ አቶ ይልቃል የ”ሕገ መንግሥታቸውን’’ ይዘት አስመልክተው ለመገናኛ ብዙኃን በሰጡት 
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አስተያየት የተወሰኑ ነገሮችን ይፋ አድርገዋል። ከእነዚህ መካከል፤ ከፓርቲው አቋም የመነጨው 

ከቡድን መብት ይልቅ የግለሰብ መብቶች፣ ከብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሉዓላዊነት ይልቅ 

የሕዝቦች ሉዓላዊነት፤ ከፌዴራላዊ የመንግሥት አወቃቀር ይልቅ  አኃዳዊ የመንግሥት ተፈፃሚነት 

ይኑረው።’’ የሚለው ተጠቃሽ ነው። 

 

ይህ “ከብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ሉዓላዊነት ይልቅ የሕዝቦች ሉዓላዊነት ከፌዴራላዊ 

አወቃቀር ይልቅ አኃዳዊ መንግሥት” የሚለው ለብዙዎቻችን አዲስ አይደለም። ይህን አቋም 

በተለይ “ የአገር አንድነት” የሚል፣ ውስጡ ሲፈተሽ ግን የሕዝብ አንድነት ሳይሆን የወሰን 

አንድነት ላይ ያተኮረ የተስፋፊዎች አቋም አቀንቃኞች ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት 

ከአፋቸው ነጥለውት አያውቁም፡፡ የዚህ አቋም አራማጆች የሊበራሊዝም ፖለቲካል ኢኮኖሚ መርሕ 

ላይ ሲለጠፉ ደግሞ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሚባል ቡድን እንደ አንድ አካል (entity) 

የለም የሚል አቋም ያንፀባርቃሉ፡፡ ይህ የወሰን አንድነት ላይ ለተመሰረተውና ለሕዝብ ደንታ 

ለሌለው ያረጀ ያፈጀ ፊውዳላዊ አመለካከት የዘመናዊ ፍልስፍና ሽፋን ለማበጀት የሚያደርጉት 

ነው፡፡ ውስጣቸው ሲፋቅ ግን ያው የፊውዳላዊ አመለካከት ውላጆች መሆናቸው ፈጥጦ ይወጣል፡፡  

 

ያም ሆነ ይህ ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት እነዚህ ቡድኖች ወደቀደመው ሥርዓት ሊጎትቱን 

የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት መከበሩን “አገር አፍራሽ፣ 

በታኝ፣ ቅብጥርስ …” እያሉ ሲቀበጣጥሩ እናውቃቸዋለን፡፡ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

መብትን ለመቃወም ኢትዮጵያ የአንድ ቋንቋ፣ ባሕል፣ ኃይማኖት ተከታዮች አገር አድርገው 

ለማቅረብ ሁሉ ይዳዳቸዋል፡፡ ይህ አካሄድ ከ19ነኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ ጀምሮ ኢትዮጵያ 

ውስጥ ያሉትን የተለያየ ማንነት፤ ቋንቋ፣ ባሕል፣ ታሪክ… ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

በአንድ ብሔር ሥር ለመጨፍለቅ የተካሄደው ዘመቻ አካል ነው።  

 

ኢትዮጵያ በምትባለው ምድር ላይ የራሳቸው ማንነት ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

የሌሉ ይመስል፣ “በአንድ ብሔር የበላይነት ሥር ተጨፍልቀው በአኃዳዊ መንግሥት ሥር ይገዙ” 

የሚለው አመለካከት፣ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ትግል ሞቶ የተቀበረ 

አመለካከት ነው። ቀደም ሲል በነበሩት በሁለት የመንግሥት ሥርዓቶች - በዘውዳዊና ወታደራዊ 

ቡድን አምባገነን ሥርዓቶች  አገሪቱን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እሥር ቤት አድርጎ 

የነበረው አኃዳዊ የመንግሥት ሥርዓት ያከተመው በንፋስ አመጣሽ ለውጥ አይደለም። ብሄራዊ 

ማንነታቸው በሕግ እውቅና የተነፈገው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በተለያየ 

መንገድ ሲያካሄዱት በነበረው ትግል ውጤት ነው።  
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በ20ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ ላይ ከየብሔሮቹ ሥርዓቱን በጥልቀት መርምረው   የጨቆናቸውን 

ምንጭ ማወቅ፣ ነፃነታቸውን የሚያስከብሩበትን መንገድ በወጉ መረዳት የቻሉ ልሂቃን ሲፈጠሩ፣ 

አቅጣጫ ያልነበረውና በተበታተነ መልክ በአቅራቢያቸው ባለ ሹም ላይ በመቆጣት፣ ሌላ ጊዜ 

ደግሞ በቁጭት አንገታቸውን ደፍተው በመኖር ሲገለፅ የቆየው ትግልና  ተቃውሞ የተደራጀ 

መልክ መያዝ ጀመረ። 

 

በኢትዮጵያ ለመቶ ዓመታት ያህል ተንሰራፍቶ የቆየው አኃዳዊ አምባገነን ሥርዓት የመጨረሻው 

መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማሪያም አገር ለቀው ከመኮብለላቸው ሣምንት ቀደም ብሎ 

ባደረጉት የመጨረሻ ንግግራቸው “ትግሬው ይወጋናል፣ ኦሮሞው ይወጋናል፣ አማራውም ይወጋናል፣ 

ባጠቃላይ በብሔር ተደራጅተው የሚወጉን ድርጅቶች 23 ናቸው’’ ብለው ነበር። እነዚህን ሥርዓቱን 

ተቃውመው በነፃነት ግንባሮች ተደራጅተው የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች የትግላቸው መነሻ ብሄራዊ ጭቆና ነው፤ መድረሻው ደግሞ ብሄራዊ ነፃነታቸውን 

ማስከበር ነበር። 

 

እነዚህ ዜጎች ባካሄዱት መራራ ትግል የመጨረሻው አኃዳዊ አምባገነን መንግሥት ለአንዴና 

ለመጨረሻ ጊዜ ተደምስሷል፡፡ ከዚህ በኋላ እነዚህ የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ ብሄራዊ የነፃነት 

ግንባሮችና ሌሎች በውጭ አገራት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሥርዓቱ ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያን እጣ 

ፈንታ ለመወሰን ሰኔ 24 ቀን 1983 ዓ.ም በአንድ አዳራሽ ተሰበሰቡ። 

 

በዚህ ጉባኤያቸው አምባገነኑን አኃዳዊው የመንግሥት ሥርዓት ገርስሰው ያገኙትን ነፃነት 

ተጠቅመው የየራሳቸውን መንግሥት መመስረቱን አልመረጡም – አብዛኞቹ። እርግጥ የኤርትራ 

ሕዝብ ነፃነት ግንባር የራሱን ነፃ መንግሥት መመሥረትን ነው የመረጠው። አብዛኛዎቹ 

ተገንጥለው የራሳቸውን ነፃ መንግሥት መመሥረት መብትና ነፃነታቸው ወደሚረጋገጥበት ሥርዓት 

የሚወስድ አንድ መንገድ እንጂ መድረሻ አለመሆኑን ታሳቢ በማድረግ በክፉም በደግም ባፈሩት 

የጋራ ባህል ላይ ተመስርተው በመከባበር፣ በመቻቻልና በእኩልነት ራሳቸውን በራሳቸው 

እያስተዳደሩ በጋራ የሚኖሩበትን አገር ለመመሥረት ተሰማሙ።  

 

በዚህ መሰረት የጋራ አገር መስርተው መኖር የሚያስችላቸውን የቃል ኪዳን ሰነድ ለማዘጋጀት 

ሁሉም በትግል ላይ የነበሩ ኃይሎች የተወከሉበት የሽግግር መንግስት አቋቋሙ። የተወሰኑት 

ጽንፈኛ ብሄርተኛ ድርጅቶች ነፃ አገር መመስረት ላይ ተንጠልጥለው  የሽግግር መንግስቱን ጥለው 

ቢወጡም፣ የተቀሩት ግን  አብሮ መኖር የሚያስችላቸውን የቃል ኪዳን ሰነድ - ሕገመንግስት 

ለማዘጋጀት ተስማሙ፡፡  
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የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት በሽግግር መንግሥቱ ወይም በሌላ አንድ ፓርቲ የተዘጋጀ አይደለም። 

በሽግግሩ መንግሥት ውስጥ የየራሳቸውን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም አመለካከት 

ወክለው ሥልጣን የተጋሩት የሽግግር መንግሥቱ ምክር ቤት አባላት በሰየሙት ገለልተኛ የሕገ 

መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን የተረቀቀ ነው። 

 

ኮሚሽኑ ያረቀቀው ሕገ መንግሥቱ ወደ ሕዝቡ ነው የተላከው፡፡ ሕዝቡም መልሶ መላልሶ 

ተወያይቶበት ካዳበረውና ካሻሻለው በኋላ የመጨረሻውን ሰነድ በድምፁ የወካላቸው አባላትን 

ባካተተ የሕገ መንግሥት አጽዳቂ ጉባኤ እንዲፀድቅ መልሶ ላከ። ጉባኤው ሕዝብ አዳብሮ የላከው 

ረቂቅ እያንዳንዷ አንቀፅ ላይ እየተወያየ በድምፅ ብልጫ እያሳለፈ ነው በመጨረሻ ያፀደቀው።  

 

አቶ ይልቃል ምናልባት በእድሜ ልጅ ስለነበሩ ይህን አያውቁ ይሆናል ። የፖለቲካ ፓርቲ 

መስርተው አገር ለማስተዳደር ሲነሱ ግን ይህን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ሕገ መንግሥቱ እርሳቸው 

እንደዋዛ እንደሚናገሩት ኢህአዴግ ያዘጋጀው አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ የሆነው ሕገ መንግሥት ባለቤቶች ናቸው። ካለ እነርሱ ፍቃድ ማንም 

ይህን ሕገ መንግሥት መቀየር አይችልም። የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በሕገ 

መንግሥቱ መግቢያ ላይ በሰፈረው ሀሳብ መሠረት ቃል ኪዳን ገብተዋል።  

 

ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ የሆነ ሕገ መንግሥት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በእኩልነትና 

በመከባበር ላይ ተመስርተው የወሰን ሳይሆን የሕዝብ አንድነት ያላትን ኢትዮጵያ መመሥረት 

ያስቻለ ነው፡፡ ሕገ መንግሥቱ የአገሪቱ አንድነት መሠረት ነው፡፡ የመበታተን ጠርዝ ላይ ደርሳ 

የነበረችውን አገር የታደገ የቃል ኪዳን ሰነድ ነው፡፡  

 

እንግዲህ በእድሜ ለጋ የሆኑት አቶ ይልቃል የባለፉት ሥርዓቶች አራማጅ እንደሆኑትና አሁንም 

በሕይወት እንዳሉት አዛውንት አድኃሪያን ሞቶ የተቀበረው አኃዳዊ የመንግሥት ሥርዓት ላይ 

ተቸንክረው አግኝተናቸዋል። ወጣቱ አዛውንት እንበላቸው ይሆን? አቶ ይልቃል ሦስት አራተኛውን 

የፓርላማ መቀመጫ በማሸነፍ በሥራ ላይ ያለውን ሕገ መንግሥት ማሻሻል እንችላለን ብለዋል። 

ለነገሩ ይህን ያህል ቢያሸንፉም የማሻሻያ ሀሳብ ማመንጨት እንጂ ማሻሻል አይችሉም።  

 

እዚህ ላይ ለአቶ ይልቃልና ለመሰሎቻቸው ላስታውሳቸው የምፈልገው አንድ ነገር ሦስት አራተኛው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በቋንቋቸው 

እየሰሩ፣ ልጆቻቸውን በቋንቋቸው እያስተማሩ፣ ባሕላቸውንና ታሪካቸውን እያወጡና እያጎለበቱ 
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የሚኖሩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አባላት ናቸው፡፡ ይህ መብታቸው ሳይሸራረፍ የሚከበር 

ለመሆኑም በሕገ መንግስቱ አንቀፅ 39 እስከመገንጠል በዘለቀ መብት ዋስትና ተሰጥቷቸዋል። 

 

አቶ ይልቃል ይህን ለረዥም ጊዜ በተካሄደና ከፍተኛ መስዋዕትነት በጠየቀ መራራ ትግል የተገኘና 

በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጠ መብት “አኃዳዊ መንግሥት መሥርቼ አጠፋዋለሁ” እያሉ 

ሊመርጣቸው እንደማይችል ግልፅ ነው። በዚህ አቋማቸው ኦሮሞው፣ ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ ካፋው፣ 

አፋሩ፣ ትግሬው፣ ሐረሬው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ጉምዙ፣ ጋምቤላው፣ ወላይታው… ይመርጠኛል ብሎ ማሰብ 

ከቅዠት አይለይም። እናም “የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ መብትና 

ነፃነት የሚነጥቅ ሕገ መንግሥት አርቅቄ እመረጣለሁ” የሚለውን የአቶ ይልቃልን ሀሳብ የወጣቱ 

አዛውንት ቅዠት ብዬዋለሁ። 

 

 

 

 

 


