
መዝጊያም፣ መስፈንጠያም   

ሆናሇች!  
አባ መሊኩ 05-09-18 

አገራችን በፈጣን የሇውጥ ምህዋር ውስጥ ናት። ከአዱዱስ አመራሮች ጀምሮ አዲዱስ   አስተሳሰቦችንም  እየተመሇከትንና 

እያዯመጥን ነው። ተሃዴሶው  እሽክርክሪቱን  እያፈጠነው  ይመስሊሌ።  ኢህአዳግን ከምስረታው ጊዜ አንስቶ በስኬት 

እንዱጓዝ ካስቻሇው  ነገሮች መካከሌ ቀዲሚው ነገር ጊዜውን የሚመጥን፣ የህዝብ ፍሊጎትን መሰረት ያዯረገ ሇውጥ ማዴረግ 

መቻለ ይመስሇኛሌ። አሁን ሊይ የምናስተውሇው  ሇውጥ  የጥሌቅ ተሃዴሶው ፍሬ ነው። የጥሌቅ ተሃዴሶው መዘውር ዯግሞ 

ህዝብ ነው።  የዘንዴሮውን  ግንቦት ሃያ የምናከብረው  በጥሌቅ ተሃዴሶው  የተሇዩ ክፍተቶችን ሇማስተካከሌ በተጀመረ  

አዲዱስ  የአስተሳሰብ ሇውጥ ውስጥ ሆነን ነው።   

በኢህአዳግ ውስጥ ግምገማ ትሌቅና የቆየ ባህሌ ነው። ይህ የግምገማ ባህለ ዴርጅቱን ጥሩ የስነ ምግባር ምንጭ እንዱሆን፣ 

አባሊት ተጠያቂነትን እንዱያውቁና የተጣሇባቸው ኃሊፊነት በአግባቡ እንዱወጡ ካዯረጋቸው ምክንያቶች ቀዲሚውና ዋንኛው 

ጉዲይ ነው። ግምገማ ከኢህአዳግ ጋር አብሮ የኖረ ባህሌ በመሆኑ ዕዴሜው ከዴርጅቱ ዕዴሜ ጋር እኩሌ ነው። የኢህአዳግ 

ስራ አስፈጻሚ ሇ17 ቀን ያካሄዯው ጥሌቅ ግምገማ ሇአገራችን ችግሮች መፍትሄ ሰጥቷሌ። በአገራችን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ 

በርካታ አዲዱስ  አመራሮችን ጨምሮ  አዲዱስ አሰራሮችን እያስተዋሌን፤ ግንቦት ሃያን ሇማክበር እየተንዯረዯርን ነው። 

“ግንቦት ሃያ” የዴልቻችን ሁለ መስፈንጠሪያ ብቻ ሳትሆን ቅዴመ 1983 ዓ.ም ይስተዋለ የነበሩ የስቃይና የመከራ ምዕራፍ 

መዝጊያ  በመሆኗ በሇዩ ሁኔታ ሌናከብራት ይገባሌ።   

አንዲንድች “ግንቦት ሃያ”ንና ኢህአዳግን  ሇማቆራኘት  ጥረት ሲያዯርጉ እመሇከታሇሁ። በእርግጥ “ግንቦት ሃያ”ን እውን 

ሇማዴረግ  ኢህአዳግ የማይተካ ሚና  አበርክቷሌ፤ መራራው የትጥቅ ትግለ ማብቂያም  ሆኗሌ   “ግንቦት ሃያ” የኢህአዳግ 

በዓሌ ሳይሆን የኢትዮጵያ  ህዝቦች  የዴሌና የነጻነት  ቀን መጀመሪያ፣ የስኬታቸውም መስፈነጠሪያ ናት።  ከ”ግንቦት ሃያ” 

ዴሌ በፊት አገራችን ትታወቅ የነበረው በእርስ በርስ ጦርነት፣ ረሃብ እና ኋሊቀርነት እንዱሁም አስከፊ ዯህነት እንዯነበር 

ሇጎሌማሳ ኢትዮጵያዊያን መንገር ሇቀባሪው እንዯማርዲት ይሆንብኛሌ። ኢትዮጵያ ቅዴመ 1983 ዓ.ም  የህዝቦቿ ትሌቋ እስር 

ቤት ነበረች፣ ዳሞክራሲያዊ መብቶች የማይታሰቡባት፣ ሰብዓዊ መብት በጠራራ ጸሃይ የሚጣስባት፣ ሃይማኖተኝነት 

የሚያስቀጣበት፣ የዴህነት መጠኑ ጣሪያ የዯረሰባት፣ ሁለም ነገር ወዯጦር ግንባር ተብል  ወጣቶቿ  እየታዯኑ  ወዯ ግንባር  

የሚጋዙባት  አገር ነበረች። ዛሬ ያ የስቃይ፣ ያ የስቃይ  ጊዜ አሌፏሌ። “ግንቦት ሃያ” የስኬቶቻችን መስፈንጠሪያ ብቻ ሳትሆን 

የመከራና የስቃይ ምዕራፍ መዝጊያም ሆናሇች።  

እነዚህ ሁለ ሥጋቶችን ማምከን የተቻሇውና  አዱሲቷ ኢትዮጵያ በጠንካራ መሰረት ሊይ እንዴትመሰረት አዴረገችው  

“ግንቦት ሃያ” ናት። የ“ግንቦት ሃያ” ዴሌ ሇኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ዘሊቂ ሠሊም፣ ዋስትና ያሇው 

ዳሞክራሲ፣ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ሌማት ሇማረጋገጥ መሠረት እና ዋስትና መሆን የቻሇች ዕሇት ናት። 

በአገራችን ያሇውን ብዝሃነት የተቀበሇ እና ያከበረ አዱስ ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓት መፍጠር “ግንቦት ሃያ” በቀዯዯችሌን 



መንገዴ ተጉዘን ነው። ሕገ መንግቱ ሕዝቦች ፍሊጎታቸውን እና እምነታቸውን የገሇፁበት፣ በአዱስ መንፈስ የጋራ ግንባር 

ፈጥረው፣ ተከባብረው እና ተጋግዘው አብረው ሇመኖር ቃሌ የገቡበት ሠነዴ ነው። ይህ ሠነዴ አንዴ የጋራ የኢኮኖሚ እና 

የፖሇቲካ ማኅበረሰብ ሇመፍጠር ቃሌ የተገባበት የአዱሲቷ ኢትዮጵያ  ህሌውና መሰረት  ነው።  

ሕገ መንግስታችንን ዳሞክራሲያዊ ባህርያት ከሚያሊብሱት መሰረታዊ መርሆዎች መካከሌ አንደ የቡዴንና የግሇሰብ 

መብቶችን በተመሇከተ ያስቀመጠው ዋስትና ነው። ሕገ መንግስታችን የግሇሰብና የቡዴን መብቶች ሳይሸራረፉና 

ሳይዴበሰበሱ በተሟሊ መንገዴ ያሇገዯብ እንዱከበሩ በግሌጽ ዯንግጓሌ። በህገ መንግስቱ የግሇሰብ መብቶች ከቡዴን መብቶች 

ጋር የሚመጋገቡ እንጂ የሚጣረሱ አሇመሆናቸውን፣ የግሇሰብ መብቶች መጣስ፣ የቡዴን መብቶችን መጣስን እንዱሁም 

የቡዴን መብቶች መጣስ፣ የግሇሰብ መብቶች ጥሰትን የሚያስከትሌ እንዯሆነ  በዯንብ  አስታውቋሌ። በተግባርም  

አረጋግጧሌ። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በበርካታ አካባቢዎች የግሇሰቦች ህገ-መንግስታዊ መብቶች ባሇመብት ነን በሚለ 

ግሇሰቦችና በተዯራጁ ሃይልች በጠራራ ጸሃይ  ሲዯፈጠጥ፣ እየተመሇከትን ሁሊችንም በአያገባኝም ስሜት ዝምታን 

መርጠናሌ። እንዯነዚህ  ያለ አካሄድች  በወቅቱ  ባሇመወገዛቸው መንግስትም በወቅቱ የህግ የበሊይነትን ማረጋገጥ በመቻለ  

አሁን ሊይ በመቶ ሺዎች  ሇሚሆኑ  ዜጎቻችን  መፈናቀሌ  ምክንያት ሆኗሌ።     

ሕገ-መንግስታችን ሇፈጣንና ቀጣይ የኢኮኖሚ እዴገታችን እንዱሁም ሇአስተማማኝ ሰሊማችን ዋስትና መሆኑ ብቻ ሳይሆን 

የአገራችን እስትንፋስ በመሆኑ   ሁሊችንም ሌናከብረው ብቻ ሳይሆን ሌናስከብረው  የሚገባን  ግዳታ  ነው። እንዯእኔ 

እንዯእኔ ከእንግዱህ ወዯኋሊ ሇመመሇስ መንገደ ረጅምና ውስብስብ ነው፤ በመሆኑም በዚህ ስርዓት ሊይ በትንሹም  

በትሌቁም  እየተነሳን  ጣት መቀሰሩ ዋጋ ያስከፍሇናሌ የሚሌ ስጋት አሇኝ።  የፌዳራሌ ስርዓታችንና ህገመንግስታችን እጅግ 

የተቆራኙ  አንደ የአንደ ውጤት  ናቸው። አይን ሲመታ አፍንጫ ያሇቅሳሌ እንዱለ  የፌዳራሌ ስርዓቱ ሊይ  የተጀመረው 

የማጠሊሊት ዘመቻ  ቢታሰብበት  መሌካም ይመስሇኛሌ።   ሕገ-መንግስታችን የአገራችን ህዝቦች የቆየ የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ ትስስሮችን በአግባቡ በመዲሰስ የተዛቡ ታሪካዊ ግንኙነቶቻችን እንዲይዯገሙ፤ አዎንታዊ ግንኙነቶቻችንና 

ዕሴቶቻችንን ዯግሞ ተጠናክረው እንዱቀጥለ የሚያስችለ መዯሊዴልችን የገነባ የሁለም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ 

የቃሌ ኪዲን ሰነዲቸው  ሆኗሌ።  

የሕገ-መንግስታችን  መሰረታዊ መርህ የህገ የበሊነትን ነው። ማንኛውም ህግ፣ ሌማዲዊ አሰራር፣ እንዱሁም የመንግስት  

ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት እንዯማይኖረው ያስቀምጣሌ። በተጨማሪም ማንኛውም ዜጋ፣ 

የመንግስት አካሊት፣ የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ ላልች ማሕበራት እንዱሁም ባሇስሌጣኖቻቸው ሕገ-መንግስቱን የማስከበርና 

ሇህገ መንግስቱ ተገዥ የመሆን ኃሊፊነት እንዲሇባቸውም በግሌፅ ይዯነግጋሌ። ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ይህ መርህ እየተዯፈሇቀ 

ነው።  አስርት ሺዎች ህይወታቸውን ላልች አስርት ሺዎች ዯግሞ አካሊቸውን የገበሩበት መርህ  ሲዯፈሇቅ  ኢህአዳግ 

አሊየም አሌሰማም ብዬ አሊምንም።  ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ዘረኝነት፣ ጥበት፣ ትምክህት፣ ላብነት፣ ማንአሇብኝነት ወዘተ  

በአገራችን ገንግነው  ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ  አስተሳሰብን  ሉዯፍቁት እየተሯሯጡ ናቸው።  እነዚህ  መርዘኛ አስተሳሰቦች 

ከሁሇት አስርት ዓመታት በኋሊ  ሇስርዓቱ እንቅፋት ሇመሆን የበቁት  መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ  ያሊከናወኗቸው 

ተግባራት እንዲለ  በግሌጽ  ያመሊክታሌ።  በመሆኑም  የዘንዴሮውን “ግንቦት ሃያ” የዴሌ ቀን  የምናከብረው  በጥሌቅ 

ተሃዴሶው  የተሇዩትን     የመሌካም አስተዲዯር እንቅፋቶች  በማንሳት  መሆን መቻሌ አሇበት።  

 


