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ከስኴጣን ባሻገዛ 

                                                          ደስዲ ኃይኰ 02-28-18 

በገዙችን ህገዏንግስዲዊ ስዛዓት ዏቧዖት እኟያዘ በዏዔጣደ ጇቅኲይ ዑኒስትዛን ያህኴ ባኯስኴጣን 

ከኃኲዟነት ኯዏኴቀቅ ጥያቄ ቩያቀዛቡ ዔንዔ ዓይነት ቀውስ ኴዯዝጇዖዔ። ይህ ኟዑያዏኲክዯው 

በህብዖዯቧቡ በገዥው ፓዛዱ ኲይ ያኯውን ጇንካዙ እዔነት ነው።  

በኢህዴግ ውስጥ ግኯቧቦች ኟዙቪቷው ኟስዔዘት ዑና ቢኖዙቷውዔ፣ ኟእነዛቨ ዏዔጣትና ዏሄድ 

ኟዑያዏጣው ዔንዔ ዓይነት ቀውስ ኖዛ እንደዒይችኴ ሁነኛ ዒዖጋገጫ ሆኗኴ። ይህዔ ዛዚ ገዙችን 

ውስጥ ጇንካዙ ህገ ዏንግስዲዊ ዏቧዖት ያኯው ሥዛዓት በዏዘዛጋት ኲይ ዏሆኑን ያዏኲክዲኴ። 

ህገ ዏንግስዲዊ ስዛዓደን እንደ ችግዛ ጊዜ ዏውጫ ድዛጎ ዏዏኴከት ከዒንኛውዔ ዴዕክዙቩያዊ ሀገዛ 

ኟዑጇበቅ ነው። ኯዚህዔ ቅ ቪንሄድ ኟዛዚ ዓዏት ገደዒ በሀገዙችን ንዳንደ ካባቢዎች ዯከስቶ 

ኟነበዖውንና ሁከት ኯዏኯጏጥና ኢትዮጵያ ጏደ ቀድዕ ቧኲሟ እንድትዏኯስ በዒድዖግ ኲይ ኟዑገኗውንና 

በህገ ዏንግቧደ ዏቧዖት ኟዲጏዷውን ኟስቷኳይ ጊዜ ዋጅን ዏጥቀስ ይቻኲኴ። ይህዔ ዒንኛውዔ 

ዴዕክዙቩያዊ ሀገዛ ችግን በህገ ዏንግስደንና በህገ ዏንግስደ ግባብ ብቻ ኟዑዝዲ ዏሆኑን ኟዑያቪይ 

ነው። 

ዲዲያ ይህን ዏቧኰ ዴዕክዙቩያዊ ህገ ዏንግስት ዕውን እንዲሆን በዐኰ ድዔፁ ካፀደቀው ህዝብ 

በስዯቀዛ ዒንዔ ከዏዚት ዯነስቶ ጥቧው ያዔ እንዲቀዛ ያደዛገው ይችኴዔ። ኟዙቨ ኟሆነ ህግና 

ስዛዓት ያኯው በዏሆኑዔ በገዥው ፓዛዱዔ ይሁን በዯቃዋዑዎች ጏደ ጎን ባኴ ይችኴዔ። ከዚህ 

ይኴቅ ህገ ዏንግስደን ኯዑዝጇ ነባዙዊ ችግዜች እንደ ዏዢትሔ ዒዢኯቂያ ዏጇቀዔ ይገባኴ። በዯኯይዔ 

በጎዙባች ክኴኵች ውስጥ ቧነከባኯኰ በዏገ ኟዯቪቪደ ስዯቪቧቦችና በግጦሽ ቪቢያ ኟዑዝጇደ ችግዜችን 

በህገ ዏንግስደ ግባብ ዏዢዲት ይገባኴ።  

እዛግጥ በኟትኛውዔ ዒኅበዖቧብ ውስጥ ግጭት ዏቼዔ ቢሆን ጇዠ ይችኴዔ። ሆኖዔ እንኳንስ ኟህዝቦች 

ንቃዯ ህና እኟዯገነባና ይበኴ ኟዑያቧኝ ደዖጃ ኲይ እኟደዖቧ ባኯበት በእኛ ሀገዛ ውስጥ ቀዛቶ፤ በሥኴጣኔ 

በበኯፀጉ ኳኵች ሀገዜች ውስጥዔ ቢሆን ግጭት ዏኖ ይቀዛዔ። ነባዙዊ ክስዯት ነው። ኯነገ ኟቧው 

ኴጅ ቧው ከዙቨ፣ በቅዙቢያው ካኯው ዒህበዖቧብና ከዯዝጥዜ ጋዛ ዏጋጧደዔ ይቀዚ ነው። ይህ 
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በኟትኛውዔ ዓኯዔ ኖዛ ኟዑችኴ ግጭት ደግዕ በህግና በስዛዓት ዏዏዙት ይኖዛበዲኴ። በዯኯይዔ 

ዜጎች በዐኰ ዝቃዳቷው ዕውን ባደዖጓቷው ዏቧዖዲዊ ኟህገ ዏንገስት ድንጋጌዎች ዏዝዲት ይኖዛባቷዋኴ 

ብኵ ዒዏን ገቢ ነው።   

ዛዚ በዏኲ ገዘደ ኟዯዖጋገጇው ሠኲዔ ኟዯዖጋጋ ዒኅበዖቧብ እንዲኖዛ በዒስቻኰ ኟኢትዮጵያ ሕዝቦችና 

ዏንግሥት ዏኲ ቅዒቷውን ቀናጅዯው በድህነትና ኋኲ ቀዛነት ኲይ ዏዝዏዲቷው ኟሥዛዓደ ስኬቶች 

ንዱ ዏገኯጫ ዯደዛጎ ይጏቧዳኴ፡፡  

ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ከዒንነት ጥያቄ ጋዛ ኟዯያያዙ ዏብቶች ስኯዯዏኯቨኲቷው ሀገዙቷውን 

ኯዏኯጏጥ እንደ ንድ ዒኅበዖቧብ በኴዒት ዷንዳዎች ኲይ እኟዯዖባዖቡ ይገኛኰ፡፡ ስኯሆነዔ ህገ 

ዏንግስደ ኟቧኲዔ ዋስትና ዏሆኑን ዒዖጋገጥ ችሏኴ፡፡   

እዛግጥ እዚህ ሀገዛ ውስጥ በዯኯያአ ጏቅቶች ኟዑዝጇ ግጭቶችን ግባብ ባኯው ዏንገድ ኯዏዢዲት 

ሀገዙችን ኟዔትከዯኯው ህገ ዏንግስዲዊ ሥዛዓት ካኯዞት ጊዜያት ጋዛ ዝፅዕ በዒይገናኝ ዏኴኩ ኯችግ 

ትኩዖት ቧጥቶ በዏስዙደ ሁኔዲውን በዏኯጏጥ ኲይ ይገኛኴ። ኟሀገዘደ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች 

ያኲቷውን ኟዯዝጥዜ ሀብት በግባቡ እንዲጇቀዐና ከኳኵች ህዝቦች ጋዛ በዏዯቪቧብ ኟጋዙ ሀብዲቷው 

እንዲሆን ዒድዖግ ችሏኴ።  

ዳ ግን ያኯዞት ሥዛዓቶች በሀገዘደ ህዝቦች ውስጥ ዝጥዖውት ያኯዞት ኟዯዛቡ ዏኯካከቶች እንዲህ 

በቀኲኰ በጥቂት ዓዏዲት በቀኲኰ ኟዑቀኟ ይደኰዔ— ሂደትን፣ ጊዜንና ኟስዯቪቧብ ኯውጥን 

ይጇይቃኰ። ሆኖዔ ንዳንዶች ይህን እውነዲ ጏደ ጎን ገሸሽ ድዛገው ህገ ዏንግስዲዊ ሥዛዓደን ጥኲሸት 

ኯዏቀባት ቢዕክዔ፤ ስዛዓደ ከ23 ዓዏዲት በኲይ ከእነዛቨ እቪቤ ዯቃዙኒ በሆነ ዏንገድ ህገ ዏንግስደ 

ዔኲሽ እኟቧጇ ዏጥቷኴ።  

እንደዑዲጏቀው ዒንኛውዔ ዡዴዙኲዊ ሥዛዓት በንድ ዷዔበዛ ኟዯገነባ ይደኯዔ። በሂደደ ውስጥ 

ዯግዳዜቶች ዏኖዙቷው ይቀዛዔ። እናዔ በሂደደ ውስጥ ጥቃቅን ስንክቪዜች ያጋጥዐት ይችኲኴ። 

ዋናው ነገዛ እነዚህ ጊዜያዊ ችግዜች ህገ ዏንግስዲዊ በሆነ ግባብ በብቃት እኟዯዝደ በስዛዓደ ዏዯዒዏን 

ኲይ ነው። 
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ጥቂት ጏገኖች ህገ ዏንግስደንና ህገ ዏንግስዲዊ ስዛዓደ ኟችግዜች ዏንስኤ ድዛገው በዏዏኴከት 

በዯቪቪዯ ዏንገድ ህገ ዏንግስደን ቩቃጏዐ ይዲያኰ። እዛግጥ ዒናቷውንዔ ጉዳአች ዏቃጏዔ (ህገ 

ዏንግስደን ጧዔዜ) ይቻኲኴ። ህገ ዏንግስዲዊ ዏብትዔ ነው።  

ዳ ግን ዯቃውዕው ዏቧዖት ያኯውና በዯጧባጭ ዒስዖጃዎች ኲይ ኟዯዏዖኮዘ ዏሆን ይኖዛበዲኴ። ይህን 

ግን ከስዓዲዊነትና ከጥኲቻ በፀዳ ሁኔዲ ዒቅዖብ ኟዑችኴ ያኯ ይዏስኯኝዔ። ቢኖዛዔ ብዛኛዎቸ 

ውንዷኲዎች በዒስዖጃዎችና በዏዖጃዎች ኲይ ኟዯዏቧዖደ ይደኰዔ። እናዔ ዏከዙከዘያቷውን “እንዲህ 

ነው” ብኵ ዒቅዖብ ዒቅዖብ ኟዑችኰ ይዏስኯኝዔ። እንዲያው በደዝናው “ህገ ዏንግስደ ቀኟዛ 

ይገባኴ” ይኲኰ። 

ሆኖዔ ኟኢዡዴዘ ህገ ዏንግስት ያኳ ኟሀገዙችን ህዝቦች ውድ ኴጆች ቤዛ ኟሆኑኯት፣ ካኲቷውን 

ያገኯትና ኯዯግባዙዊነደዔ ኟዯዖባዖቡኯት ነው። ይህ ዕውነዲዔ ኟኢትዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ህዝቦች ዯስዒዔዯው ያፀደቁትና ኟኰዓኲዊ ሥኴጣናቷው ዔንጭ ኟሆነው ህገ ዏንግሥት እነዚሁ ህዝቦች 

እስካኰ ድዖስ ዝዙሽ ኟዑሆንበት ዔንዔ ዓይነት ዕድኴ ኯዏኖን ኟዑያዏኲክት ነው። 

 ከዚህ ይኴቅ ኟሀገዙችን ህዝቦች በዐኰ ዝቃደኝነዲቷው ያፀደቁት ህገ ዏንግስት፤ በሀገዙችን ውስጥ 

ኟዑዝጇ ችግዜችን እኟዝደበት ኟሀገዙችንን ስዯዒዒኝ ቧኲዔ፣ ኴዒትና ዴዕክዙቩን ዕውን ኯዒድዖግ 

በዏዢትሔነት ኟዑጇቀዐበት ዏቪዘያ ሆኗኴ። 

ይህ ኟሀገዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ዢኲጎት ኴክ እንደ ዏቃጏዔ ዏብት ሁኰ ህገ ዏንግስዲዊ 

ዏብት ነው። ይህ ዏብትዔ በጥቂቶች ዢኲጎት ኟዑቀኯበስ ሆን ይችኴዔ። እናዔ ህገ ዏንግስደን 

ኟዒሻሻኴዔ ይሁን ኟዏዯው ያዔ ኟዒፅናት ዏብት ኟሀገዙችን ህዘቦች እንጂ ኟጥቂት ፅንዝኞች ዢኲጎት 

ሆን ይችኴዔ። 

ህገ ዏንግስዲዊ ስዛዓደ ከ23 ዓዏዲት በኲይ ያጎናፀዝን ድኵች በዛካዲ ናቷው። ኟሀገዙችን ህዝቦች 

ንደኛው ኟኳኲኛውን ዏብት ኟዒክበዛና ኟዏቻቻኴ ዯግባዜች ዯጇቃሽ ናቷው። በዚህዔ ኟኢትዮጵያ 

ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች በዯጎናፀዞት ህገ ዏንግስዲዊ ዏብት ሁኯንዯናዊ ዕድገዲቷውን ዒቪኯጥ 

ችኯዋኴ።  
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ይህ ዯግባዙቷውዔ ኟሀገዙቷውን ዏፃዒ ዕድኴ ኟዑጏስን በዏሆኑዔ፤ እንዳኯዞት ጊዜያት ሁኰ ኟዑዝጇ 

ችግዜችን ህገ ዏንግስዲዊ ስዛዓደን ዏቧዖት በዒድዖግ በዏዢዲት ቀጥኯዋኴ። ይህ እዔነት በሁኑ ጏቅት 

ኟኢዡዴዘ ጇቅኲይ ዑኒስትዛ ቶ ኃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ ኟስኴጣን ዏኴቀቂያ ቩያቀዛቡ ህብዖዯቧቡ 

ዯዖጋግቶ ስዙውን እንዲቀጥኴ ድዛጎዲኴ። ይህዔ በሂደት ገዙችን ውስጥ ኟዯዝጇዖው ህገ ዏንግስዲዊ 

ስዛዓት ስዯዒዒኝ ዏቧዖት ያኯው ዏሆኑን ኟዑያስዖዳ ይዏስኯኛኴ።   

 

 

 

 

 

 

 


