
የወያኔ የማስመሰያ ‹‹ሕገ መንግሥት›› (façade constitution) ፤ በማር የተሇወሰ እሬት 

ከይኄይስ እውነቱ 

ይህንን ጽሐፍ ሇማቅረብ ያነሳሳኝ የወያኔ አገዚዜ ከተወገዯ በኋሊ ኢትዮጵያውያን 
ሇመናት ስንናፍቀውና ስንመኘው ሇቆየነው በሕግ የበሊይነት ሊይ የሚመሠርት የእኩሌነትና 
የዱሞክራሲ ሥርዓት መሠረት የሚሆን አዱስ ሕገ መንግሥት ያስፈሌገናሌ? ወይስ ወያኔ ሆን 
ብል ከፋፍል ሇመግዚት እንዱያመቸውና የጎሣ/ጥሊቻ ፖሇቲካ ሇማራመዴ፣ የአገሪቱን አንዴነትና 
ግዚት ለዏሊዊነት ሇመፈታተን፣ በጓዲ ያጋጀውን ‹ሕገ መንግሥት› ይን እንቀጥሌ የሚሇው 
ርእሰ ጉዲይ በተቃዋሚዎች፣ በምሁራን፣ በሲቪክ ተቋማት እና የአገራቸው ጉዲይ 
በሚያሳስባቸው ዛጎች ንዴ (ሇጉዲዩ በሚመጥን ዯረጃ ባይሆንም) መወያያ በመሆኑ ነው፡፡  

የወያኔ አገዚዜ ሇሕግ የማይገዚ/የሕግ የበሊይነትን የማይቀበሌ መሆኑን ሇዓመታት 
በተግባር ያስመሰከረ፣ ከሽፍትነት አስተሳሰብ ያሌተሊቀቀ የጥቂት ወንበዳዎች ስብስብ መሆኑ 
ሇኢትዮጵያ ሕዜብ የአዯባባይ ምሥጢር ነው፡፡ አገዚዘ ራሱ አጋጅቶ ራሱ ያፀዯቀውን ‹ሰነዴ› 
ሇሥሌጣኑ/ሇህሌውናው አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው ብቻ፣ ሇአሳዲሪዎቹ ነጮች ማስመሰያ 
እንዱሁም ‹ሇዴብቅ አጀንዲው› በመጠባበቂያነት ከሚጠቀምበት በስተቀር በዙህ አገዚዜ በተግባር 
ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት የሚባሌ ነገር ጨርሶ የሇም፡፡ ሇዙህም ይመስሊሌ በርካታ ምሁራን  
የወያኔን ‹ሕገ መንግሥት› የተጻፈበትን ወረቀትና ቀሇም ያህሌ ዋጋ የሇውም በማሇት 
የሚናገሩት፡፡ ያም ሆኖ ወያኔ በ‹ሰነደ› ሊይ የማሻሻያ አሳብ ሲነሳ ምን ሲዯረግ በመቃብሬ ሊይ 
እንጂ በማሇት ይዯነፋሌ፡፡ የእኔም ትኩረት ወያኔን ወዯ ታሪክ ቆሻሻ ቅርጫት ካስወገዴን በኋሊ 
በነፃነት ማግስት ስሇሚያስፈሌገን ሕገመንግሥታዊ ሥርዓት ይሆናሌ፡፡ 

ከተሇያዩት የብዘኃን መገናኛዎች የምናገኘውን መረጃ መሠረት በማዴረግ የአገዚዘን 
ተቃዋሚዎች - የፖሇቲካ ማኅበራት (በግሌጽ በፕሮግራማቸው ሠፍሮ ባናገኝም) ፣ ሲቪክ 
ማኅበራት፣ ምሁራን፣ ግሇሰብ ዛጎች - አቋም ስንቃኝ  የሚከተሇውን መታብ እንችሊሇን፡፡ 

ሀ/ አንዯኛው ወገን የወያኔን ‹ሕገ መንግሥት› መሠረታዊ ችግር ተግባራዊ አሇመሆኑ ሊይ 
አሥምሮ ማሻሻያ በማዴረግ መጠቀም ይቻሊሌ የሚሇው ነው፡፡ 

ሇ/ በዋናነት በጎሣ በተዯራጁ ፖሇቲከኞች የሚራመዴ አቋም ሲሆን የወያኔን ‹ሕገ መንግሥት› 
ይን መቀጠሌ እንችሊሇን የሚሇው ነው፡፡ 

ሏ/ ላልች ዯግሞ የአገዚዘ ‹ሕገ መንግሥት› መሇወጥ እንዲሇበት በይፋ ሲናገሩ ይሰማለ፤ 
ሆኖም ትክክሇኛ ፍሊጎትና አቋማቸው ሲፈተሽ አዱስ ሉያጋጁ የሚያስቡት ‹ሰነዴ› ከወያኔ 
መሠረታዊ ሌዩነት የላሇው እንዯሆነ ንግግራቸውና መግሇጫቸው ያሳብቃሌ፡፡ 

መ/ የወያኔ ‹ሕገ መንግሥት› ሙለ በሙለ መሇወጥ ይኖርበታሌ ብሇው የሚያምኑ ናቸው፡፡ 

ከዙህ ቀዯም ባቀረብኳቸው አስተያየቶች ዯጋግሜ እንዯገሇጽኩት ሇእኔ ‹መንግሥት› እና 
‹ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት› የምንሊቸው ‹ተቋማት› ሇወያኔ/ሕወሏት ባሕርይ አይስማሙም፡፡  

በእኔ አስተሳሰብ ከወያኔ አገዚዜ በኋሊ ሇምናስባትና ሁለም ኢትዮጵያዊ በእኩሌነት 
እንዱኖርባት ሇምንፈሌጋት ኢትዮጵያ የሚመጥን አዱስ ሕገ መንግሥት ያስፈሌገናሌ፡፡ ወዯ 
ዜርዜር ጉዲይ መግባት በጣም አካዲሚያዊ ስሇሚሆንብኝ የወያኔ ‹‹ሕገ መንግሥት›› መሇወጥ 
የሚያስፈሌግበትን ጎሊ ጎሊ ያለት ምክንያቶች አሇፍ አሇፍ እያሌኩ ሇማንሳት እሞክራሇሁ፡፡ 
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1. ሕጋዊም ሆነ ፖሇቲካዊ ተቀባይነት የላሇው መሆኑ (question of legitimacy)  
አንዴ ሕገ መንግሥት ዓሇም ሇተቀበሇው ግን በተግባር ሇማይውሌ የሰብአዊ መብት 
ዴንጋጌዎች እውቅና መስጠቱ ብቻ ሰነደን ተቀባይነት (legitimacy) ያሇው አያዯርገውም፡፡ 
የዱሞክራሲ ሥርዓት ሇመሥፈኑም በየትኛውም መመኛ ማረጋገጫ/ዋስትና ሉሆን 
አይችሌም፡፡ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በላሇበት የሰብአዊ መብቶች ዴንጋጌ አይከበሩምና፡፡ 
የወንበዳው ሕወሏት አገዚዜ ከሕግ በሊይ በመሆን በራሱ ‹ሕገ መንግሥት› የተካተቱ ዓሇም 
አቀፍ የሰብአዊ መብት ዴንጋጌዎችን በሙለ በመተሊሇፍ ‹እጆቹን› በንጹሏን ዯም ያረከሰ 
ፋሺስታዊ ቡዴን ነው፡፡ ይህም በጊዛው ጊዛ ከበቂ በሊይ በሆነ ማስረጃ የሚረጋገጥ ይሆናሌ፡፡  
 
አንዴ ሕገ መንግሥት ከዜግጅቱ (ከማርቀቁ ሂዯት) እስከ ይቱ ፤ ሕዜብ ሰነደን 
በማዲበርም ሆነ በማፅዯቁ ሥርዓት ያሇፈበት ሂዯት፤ በየጊዛው ሉሻሻሌ፣ የበሇ ሉጠራና 
ውጤታማ ሉሆን የሚችሌ ሊቂነት ያሇው ሥርዓትና ተቋማት የማስገኘት ውጤቱ፤ 
የሚተዲዯርበት ሕዜብ ያሇውን ኅብረት፣ አንዴነት፣ መተሳሰብ የሚያጠናክሩ ሇመናት 
የሇቁና የጋራ የሆኑ ባህሊዊ፣ታሪካዊና ትውፊታዊ እሤቶች ማንፀባረቁ፤ ባቋቋማቸው 
የመንግሥት ሥሌጣን አካሊት መካከሌ ያሇው የርስ በርስ ቊጥጥር/ምዜዜን ሥርዓት፤ 
ገዢውም ተገዢውም ሰነደ ጥበቃ ሇሚያዯርግሊቸው መርሆዎች ያሊቸው ታማኝነትና 
አክብሮት፤ ወተረፈ ግምት ውስጥ በማስገባት ኹሇንተናዊ (holistic) በሆነ መሌኩ ማየትን 
ይጠይቃሌ፡፡  
 
ሇአንዴ ሕገ መንግሥት ሕጋዊም ሆነ ፖሇቲካዊ ተቀባይነት እንዯማሳያ የሚወሰደ የተሇያዩ 
መሇኪያዎች መኖራቸውን በጉዲዩ ሊይ የተጻፉ የምሁራን ሥራዎች ቢያመሇክቱም ፅንሰ 
ሃሳቡ በሚገባ ፍቺ ያሌተሰጠውና በበቂ ንዴፈ ሃሳብ ያሌተዯገፈ እንዯሆነ ሥነ ጽሐፎች 
ያመሇክታለ፡፡ በዙህም ምክንያት እንዯሚያራምደት ንዴፈ ሃሳብ ሇሕገ መንግሥት 
ተቀባይነት መመኛ የሚያዯርጓቸው ነጥቦችም የተሇያዩ ናቸው፡፡ ሇዙህ አስተያየት ዓሊማ 
ጠቅሇሌ ያለ መመኛዎች ሊይ እናተኩራሇን፡፡ 
 
- የአገር መተዲዯሪያ መሠረታዊ ሰነዴ እንዯመሆኑ አብዚኛው ሕዜብ ተሳትፎ ያዯረገበት 

መሆኑ፤ ስምምነቱንም (የአፀዲዯቁ ሂዯት) በዱሞክራሲያዊ ሥነሥርዓት የገሇጸ 
መሆኑ፤ይህንንም ሇማስፈጸም የሚቋቋሙ ተቋማት የሕዜብ ፈቃዴ ያሇባቸው፣ 
በአሠራራቸውም  ነፃነት፣ ገሇሌተኝነት እንዱሁም ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇባቸው 
መሆኑ፤ 

- በሥፋት የምንጋራቸውን መርሆዎችና እንዱሳኩሌን የምንፈሌጋቸውን መሌካም 
ምኞቶች (ideals) የያ ሰነዴ ነው ወይ? 

- የአንዴ ሕገ መንግሥት ተቀባይነት ባስከተሇውም ውጤት ይመናሌ፡፡ በዙህ ረገዴ 
የወረበልቹ የሕወሏት ሥርዓት ‹መንግሥት› ተብል ሇመጠራት ባይበቃም፣ 
የኢትዮጵያን መንግሥት የሥሌጣን መንበር በጉሌበት ተቆናጦ፣ እገዚዋሇኹ የሚሇው 
ሕዜብ/ዛጋ የሚያነሳቸውን ሕጋዊ ጥያቄዎች በሙለ በብረትና ቅጥ ባጣ ጭካኔ 
በማፈን፣ ከሕዜብ ፈቃዴ ውጭ ሇ25 ዓመታት ቆይቷሌ፡፡ ኢትዮጵያንና ሕዜቧን 
የሚፈሌገው ሇማይጠረቃ ሥሌጣኑና ዜርፊያው ብቻ ሲሆን፣ አሁን ካዯረሰባት 
ውርዯትም በባሰ ወዯ በርባሮስ ቢሰዲትም ምኞቱ ነው፡፡ ወያኔ በአገርና ሕዜብ አጥፊነቱ 
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በ21ኛው ክ/መን ከጀመርኑ ናዙና ከጣሌያኑ ፋሺስት ጋር በአቻነት የሚታይ ሥርዓት 
ሇመሆን በቅቷሌ፡፡ 

በዙህ መሇኪያ ስናየው የወያኔ ‹ሕገ መንግሥት› ዳሞክራሲያዊ ባሇመሆኑ ተቀባይነት 
የሇውም፡፡ ‹‹የሕገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን››፣ ‹‹የሕገ መንግሥት ጉባኤ››፣ ‹‹ሕዜበ ውሳኔ›› 
የተባለት የይስሙሊ ሂዯቶች ሌክ ወያኔ ‹መቶ በመቶ› አሸንፌአሇሁ እንዲሇው ‹ምርጫው› 
የተቀነባበረ ትርኢት መሆኑን አዯባባይ ያወቀው ፀሏይ የሞቀው እውነት ነውና፡፡   

2. ሇሥሌጣን ገዯብ/ሌጓም የማያበጅ መሆኑ 
 
እንዯሚታወቀው  ሥሌጣኑ የተገዯበ መንግሥት መኖር የሕገ መንግሥት ተቀዲሚና ዋና 
ዓሊማ እንዱሁም ሕገ መንግሥታዊ መርህ ነው፡፡ ሕወሏት በ‹ፓርሊሜንታዊ ሥርዓት› እና 
‹ኢሕአዳግ› አዊ ሽፋን የዕዴሜ ሌክ ገዥ ሇመሆን ያሇመበትን ‹ሕገ መንግሥት› ተክሎሌ፡፡ 
በዙህም የአንዴ ፓርቲን ፈሊጭ ቆራጭነት በማንገሥ ሕጋዊ የሥሌጣን ሽግግር እንዲይኖር 
በሩን ከመዜጋቱ በተጨማሪ የሕዜብን የሥሌጣን ባሇቤትነት በጽሐፍም በተግባርም እውቅና 
ነስቷሌ፡፡ የሥሌጣን ምንጭና ባሇቤት ሕዜብ ሇመሆኑ እውቅና ሊሌሰጠ፣ የሥሌጣን ገዯብ 
ሊሊበጀ እና ሕዜብ በፈሇገ ጊዛ ሉቀይረው የማይችሇው ሥርዓትን ያቋቋመ ‹ሕገ መንግሥት› 
በየትኛውም መመኛ ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ 
 

3. በሦስቱ የመንግሥት የሥሌጣን ርፎች መካከሌ የሥሌጣን ክፍፍሌ መርህ እና የርስ በርስ 
ቁጥጥርና ምዜዜን ሥርዓት አሇመኖር 
 
የወያኔ ‹ሕገ መንግሥት› በሕግ አውጭው፣ በሕግ ተርጓሚው እና በሕግ አስፈጻሚው 
አካሊት መካከሌ ግሌጽ ክፍፍሌ የማያዯርግ ከመሆኑም በሊይ የሶሻሉዜምን ሥርዓት 
ፍሌስምና (ሕወሏታዊ ‹አብዮታዊ ዳሞክራሲ›) መሠረት በማዴረግ ሕግ አውጪውን 
(ፓርሊማውን/ ‹የተወካዮች ም/ቤት›) የፌዳራለ መንግሥት ከፍተኛ የሥሌጣን አካሌ 
መሆኑን በአንቀጽ 50/3 ዯንግጓሌ፡፡ አንደ የሥሌጣን አካሌ ከላሊው የሚሌቅበት ሁኔታ 
በመካከሊቸው ሉኖረው የሚችሇውን የርስ በርስ ቁጥጥርና ምዜዜን ሥርዓት የሚያፋሌስ 
ይሆናሌ፡፡ (ሇአብነት ተራ ቊጥር 4ን ይመሌከቱ፡፡) በዙህም ‹ሕገ መንግሥቱ› የሥሌጣን 
ክፍፍሌን ሳይሆን የሥሌጣን አንዴነትን በማራመዴ ሇገዢዎቹ የ‹ኮሚዩኒስት 
ዯቀመዚሙርት› አምባገነንነት ትሌቅ አስተዋጽኦ አዴርጓሌ፡፡ በሕወሏት አገዚዜ በተግባር ሕግ 
አውጭው አካሌ የሚኒስትሮች ም/ቤት (ሕግ አስፈጻሚው) ሲሆን የፓርሊማው መዯበኛ 
ሥራ ያሇቀሇት የሕግ ሰነዴ ሊይ ማኅተም ማሳረፍ መሆኑን ሊሇፉት 25 ዓመታት 
የታብነው ሏቅ ነው፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ‹ሕገ መንግሥቱ› ከዲኝነት ነፃነት ጋር በተያያ 
ስሇ ዲኞች አሰያየም፣ ስሇሚነሱበት ሁኔታ፣ ዜውውር፣ ዱስፕሉናዊ ርምጃና የመሳሰለትን 
በሚመሇከት ዋስትና የሚሰጥ ሕገ መንግሥታዊ አካሌ አሌዯነገገም፡፡ በተግባር ስናይ ዯግሞ   
ሕግ አስፈጻሚው አካሌ በዲኝነት ሥርዓቱ (ሕግ ተርጓሚው) ውስጥ እንዯፈሇገ ጣሌቃ 
በመግባት የአንዴ መንግሥት ዓምዴ የሆነውን የፍትሕ አስተዲዯር ሥርዓት ከሥሩ 
አናግቷሌ፡፡ በዙህም የሕግ የበሊይነት አሇመኖር የወንበዳው ሥርዓት ዓይነተኛ መገሇጫ 
ሆኗሌ፡፡ 
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4. ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄን የሚያይ የዲኝነት ሥርዓት አሇመኖሩ (Absence of Judicial 

Review System of Constitutionality) (አንቀጽ 62/1) 
 
በዓሇም ሥራ ሊይ ከዋለ ሕግጋተ መንግሥት ባፈነገጠ መሌኩ ሕግ አውጭው 
የሚያወጣቸው የበታች ሕጎች፣ ሕግ አስፈጻሚው የሚያከናውናቸው ተግባራትና 
የሚያስተሊሌፋቸው ውሳኔዎች፣ ሕግ ተርጓሚው የሚሰጠው ዲኝነት ከሕገ መንግሥት ጋር 
ያሊቸውን መጣጣም/ሕገመንግሥታዊነትን መርምሮ ውሳኔ የሚሰጠው የአገሪቱ 
የመጨረሻው ፍርዴ ቤት ወይም ሇዙሁ ዓሊማ የተቋቋመ ሕገ መንግሥታዊ ፍ/ቤት ሳይሆን 
ፓርሊማው (ሕግ አውጭው) መሆኑ ማንም በራሱ ጉዲይ ዲኛ መሆን አይገባውም 
የሚሇውን መሠረታዊ የሕግ መርህ የሚቃረን ነው፡፡ በመሆኑም በሕግ አውጭው፣ በሕግ 
ተርጓሚው እና በሕግ አስፈጻሚው መካከሌ ሉኖር የሚገባውን የርስ በርስ ቊጥጥር/ምዜዜን 
ሥርዓት አፋሌሷሌ፡፡ በዙህም ብቸኛው ገዢ ፓርቲ የሕገ መንግሥታዊ ጉዲዮችን ትርጓሜ 
ሇራሱ ፖሇቲካ መጠቀሚያ አዯርጎታሌ፡፡ 
 

5. ኢትዮጵያን ባሇቤት ያሳጣት መሆኑ (የመግቢያው አንቀጽ) 
 
ከመግቢያ አንቀጹ (preamble clause) ጀምሮ (በዓሇም ዘሪያ ፌዳራሊዊም ሆነ አሏዲዊ 
ሥርዓት ባሊቸው አገሮች ሕግጋተ መንግሥት ባሌተሇመዯ መሌኩ) ሇአገሩ ባሇቤት 
የኢትዮጵያ ሕዜብ እውቅና ያሌሰጠ መሆኑ፤ ‹እኛ› ማነን የሚሇውን ጥያቄ የኢትዮጵያ 
ሕዜብ ከማሇት ይሌቅ ‹‹…ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች…›› በማሇት የጎሣ አፓርታይዴ 
ሥርዓት በመፍጠር ኢትዮጵያዊ ማንነትን ወዯ ጎሣ ዯረጃ ዜቅ ያዯረገ ሰነዴ መሆኑ፡፡ 
 
ሇአብነት ያህሌ ፌዳራሊዊ ሥርዓት የሚከተለ አገሮች (አንዲንድቹ የያዞቸው ጎሣዎች 
ስብጥር ከኢትዮጵያም እጅግ የበዚ) ሕግጋተ መንግሥት መግቢያ አንቀጾችን ከዙህ በታች 
አቀርባሇኹ፡፡ 
 
 Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999: “We, the people of the Federal 

Republic of Nigeria…” 

 Constitution of the Republic of Sudan 2005: “We, the people of Sudan,…” 

 The Constitution of the Republic of South Africa 1996: “We, the people of South Africa 

…” 

 Constitution of the Federative Republic of   Brazil1988: “We, the representatives of the 

Brazilian People, …” 

 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela: “The people of Venezuela,..” 

 The Constitution of India 1949 (as amended): “WE, THE PEOPLE OF INDIA,…”  

 Basic Law of the Federal Republic of Germany, 2014: “…THE German people …” 

 The Constitution of the United States of America: “We the People of the United States, 

…” 

 
6. አወዚጋቢው የመገንጠሌ ‹መብት› የሚሰጠው ዴንጋጌ (አንቀጽ 39) 
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አንዴ አገር የግዚት ክፍለን/አባለን - ካንዴነቱ ወጥቶ - በፈሇገ ጊዛ እንዱገነጠሌ/‹ፍቺ 
እንዱፈጽም› የሚያስችሇውን ‹ሕገ መንግሥታዊ› ዴንጋጌ አስቀምጦ ከቶዉንም ለዏሊዊ ነኝ 
ማሇት ይቻሇዋሌ? የኢትዮጵያ ሕዜብ በአገዚዝች ያሌተበዯሇበት ጊዛ የሇም፡፡ ሆኖም ጎሣን 
መሠረት አዴርጎ ግፍና ጭቆና የተፈጸመው በረኛው ወያኔ ብቻ ነው፡፡ ሇሁለም የሚበጀው 
መፍትሄ በቊጥር ሇሊቀውም ሊነሰውም ዛጋ (የጎሣ ማንነት፣ የሚከተሇው እምነት፣ 
የፖሇቲካ አመሇካከት ወተረፈ ግምት ውስጥ ሳይገባ) መብትና ግዳታውን በእኩሌነት 
የሚያስተናግዴና የሕግ የበሊይነት የሰፈነበት ሥርዓት ባንዴ አገር ጥሊ ሥር መፍጠር እንጂ 
የተበዯሇ፣ የተገፋ፣ የተቀየመ፣ ያኮረፈ፣ ባጠቃሊይ የተቃዋሚ ሁለ ዕጣ ፈንታ ከአገራዊው 
አንዴነት መሇየት ከሆነ ዚሬ በዓሇም ሊይ የምናያቸው ለዏሊዊ አገራት ባሌኖሩ ነበር፡፡ 
መሇየት/መገንጠሌ ኃሊፊነት የማይሰማቸው፣ የግሌ ጥቅማቸውን በሕዜብ ስም ሇማሳካት 
ወይም የባዕዲን ተሌእኮ አስፈጻሚ መሣሪያ በመሆን የሚያቀነቅኑት መርኛ አስተሳሰብ 
እንጂ በምንገኝበት መን የሕዜብ ምርጫና ፍሊጎት ሆኖ አይታይም፡፡ መገንጠሌን አጥብቀን 
የምንቃወመው በሚያስከትሇው ዯም መፋሰስ ብቻ ሳይሆን በ‹ነፃነት› ማግስትም ሇሁሇቱም 
ወገኖች ሇቄታዊ ሰሊምን የሚያስገኝ ባሇመሆኑ ነው፡፡  
 
እስከማውቀው ዴረስ አሁን በምንገኝበት 21ኛው መቶ ክፍሇ መን እንዱህ ዓይነቱ የአገርን 
አንዴነት የሚያናጋ ሕገ መንግሥታዊ ዴንጋጌ ያሊቸው አገሮች ያለ አይመስሇኝም፡፡ ወያኔ 
፣መገንጠሌን ዋና አጀንዲቸው ያዯረጉ ኃይልች እና የኢትዮጵያን ማኅበረ 
ኢኮኖሚያው፣ታሪካዊና ባህሊዊ ዓውዴ ሳይረደ በጥራዜ ነጠቅነት ባነበቡዋቸው የሶሻሉዜም 
ሥነ ጽሐፎች የተሳከሩና ሇገንጣዮች መሣሪያ የሆኑ ወገኖች የሚያነሱት ስንኩሌ ሃሳብ 
ነው፡፡ በዋናነት በዲያስጶራው የሚገኙ የኦሮሞ ምሁራን/ሌሂቃን ተብዬዎች ላሊውን 
ኢትዮጵያዊ በማግሇሌ የሚያካሂደት ‹‹የኦሮሞ እንቅስቃሴ›› ዏቢይ ዓሊማ መገንጠሌ 
መሆኑን ብዘዎች ይስማሙበታሌ፡፡ ይህ የሌሂቃኑ ፍሊጎት በምዴር ሊይ መከራውን 
የሚያየውና ከወያኔ ጋር የሞት ሽረት ትግሌ እያዯረገ ያሇው ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ጥያቄና 
ፍሊጎት ነው ወይ ሇሚሇው አዎንታዊ መሌስ ሇማግኘት ማረጋገጫ የሇም፡፡ የአሁኑን 
ጨምሮ ባሇፉት ሥርዓቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በዯሌ ጭቆና የነበረና ያሇ መሆኑን ጥያቄ 
ውስጥ አይገባም፡፡ ሌቦሇዲዊ ‹‹የውስጥ ቅኝ ግዚት›› የተባሇ አስተሳሰብ በመፍጠር የኦሮሞ 
ምሁራን/ሌሂቃን ነን በሚለቱ ንዴ ብሔራዊ አንዴነት፣ ብሔራዊ ማንነት የሇም በሚሌ 
ከኢትዮጵያ ሇመሇየት በጓዲ የሚዯረገው ሽርጉዴ ሇተበዯሇው/ጭቆና ሊንገፈገፈውና ከቀረው 
ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር በጋራ ታሪክ፣ ትውፊት፣ ሃይማኖት፣ ባህሌ ወተረፈ ሇተሰናሰሇው 
የኦሮሞ ኅብረተሰብ በጭራሽ መፍትሄ ሉሆን አይችሌም፡፡ የሇየሇት ዕብዯት ካሌሆነ 
በስተቀር፡፡ 
 
ሕወሏት ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሇማጥፋት ባሇመበት፣ ከማስመሰያው ‹ሕገ 
መንግሥት› ጀርባ ባሇው ‹እውነተኛ መተዲዯሪያው› (‹የተሰነይ ሰነዴ› ተብል በሚታወቀው) 
ባስቀመጠው አቋሙ እስከቻሇ ዴረስ ኢትዮጵያውያንን እንዯ ሰም አቅሌጦ እንዯ ገሌ 
ቀጥቅጦ ሇመግዚት፤ ይህ ባይቻሌ ወያኔ በዙሁ ሰነዴ ‹ታሊቋ ትግራይ› የሚሇውን ‹የትግራይ 
ሪፐብሉክ› የሚሇውን ሇመመሥረትና ኢትዮጵያን ሇመበታተን በማሰብ 
‹‹ማንኛውም…ብሔር፣ ብሔረሰብ፣  ሕዜብ … እስከ መገንጠሌ ያሇው መብቱ በማናቸውም 
መሌኩ ያሇ ገዯብ የተጠበቀ ነው፡፡›› በማሇት የመገንጠሌ ዴንጋጌ ሕዜብ ባሌመከረበትና 
ባሊፀዯቀው ‹ሕገ መንግሥቱ› ውስጥ መካተቱ የወያኔ ‹ሕገ መንግሥት› ውቅዴ 
ከሚዯረግባቸው ዏበይት ምክንያቶች አንደ ነው፡፡ መገንጠሌ አገርን ምዴራዊ ሲዖሌ፣ 
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ሕዜብን ተቅበዜባዥ እንዯሚያዯርግ ሩቅ ሳንሄዴ ዚሬ ‹ጎረቤታችን› የሆነችው ኤርትራ 
ሕያው ምስክር ናት፡፡ 
ስሇሆነም መገንጠሌን በ‹መብትነት› የሚዯነግግ ሕገ መንግሥት የአንዴ ለዏሊዊ አገር 
ከፍተኛው የመተዲዯሪያ ሰነዴ ሉሆን አይገባም፡፡   
 

7. የመሬት ባሇቤትነት ጥያቄ (አንቀጽ 40/3) 
 

የመሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባሇቤትነትን ‹‹የመንግሥትና የሕዜብ ብቻ ነው›› በማሇት 
በተግባር  ሇሕወሏትና አገሌጋዮቹ (አገሬውን በማፈናቀሌ ‹ሇውጭ ባሇሀብት› ተብዬዎች 
በመቸብቸብ ጭምር) ብቻ የሥሌጣንና የሀብት ምንጭ እንዱሆን በማዴረግ ሕዜብና አገዚዘ 
ሆዴና ጀርባ እንዱሆኑ ካዯረጉ ዏበይት ምክንያቶች አንደ ሲሆን፣ በዙህም ምክንያት 
በኢትዮጵያ ሕዜብ ሊይ ከፍተኛ ግፍና በዯሌ ተፈጽሟሌ፤ ኢፍትሏዊ የሀብት ክፍፍሌ 
እንዱኖር ምክንያት ሆኗሌ፤በዙህ ረገዴ በሚከተሇውም ፖሉሲ የአካባቢና የተፈጥሮ ሚዚን 
እንዱዚባ ሆኗሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ጉዴሇቱ የተግባር ብቻ ሳይሆን ወያኔ ሇራሱ ጥቅም ሲሌ 
የመሬት ሥሪት ሥርዓቱ ‹‹የመንግሥትና የሕዜብ ብቻ ነው›› የሚሇው ሇሕወሏትና 
ዯጋፊዎቹ ሥሌጣንና ሀብት ማዯሊዯያ በመሆኑ ወያኔ በመቃብሬ ሊይ ካሌሆነ ሇዴርዴር 
የሚቀርብ አይዯሇም ቢሌም በወያኔ ግብአተ መሬት ሊይ አዱስ የመሬት ሥሪት የሚያቆም 
ሕገ መንግሥት በሕዜብ ፍሊጎት ይዯነገጋሌ፡፡ በእኔ እምነት አዱሱ ሕገ መንግሥት 
ሇኢትዮጵያውያን ዛጎች የመሬት ባሇቤትነት መብት የሚያረጋግጥ/ዋስትና የሚሰጥ መሆን 
ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይም ሇመናት በስሙ ሲነገዴበት ሇኖረው አርሶ አዯር፡፡ በእርግጥ በሕግ 
የበሊይነት ሊይ የተመሠረተ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት ከተቻሇ መንግሥት ሇጋራ 
ጥቅም የሚያስተዲዴረውና በዛጎች ባሇአዯራነት የሚይው መሬት መኖሩ ተገቢና በላልችም 
ዳሞክራሲዎች የሚሠራበት ነው፡፡ 
የመሬትን ሥሪት ሥርዓት በሚመሇከት እ.አ.አ. ሜይ 11/2016 ‹‹ስሇ መሬት ሥሪት፤ 
ጥቂት የውይይት መቀስቀሻ ነጥቦች›› በሚሌ ያቀረብኩትን ጽሐፍ መመሌከትይቻሊሌ፡፡ 
http://www.ethioreference.com/archives/category/amharic/page/26 

 
8. የኢትዮጵያ የግዚት ለዏሊዊነት (አንቀጽ 2) 

 
ወያኔ ኢትዮጵያን በዓሇም ሊይ ትሌቋ ወዯብ አሌባ አገር አዴርጓታሌ፡፡ ባንዲው ወያኔ ይህን 
ታሊቅ አገራዊ ውሳኔ በግለ ወስኖ ሇመንግሥታቱ ማኅበር ጭምር በማሳወቅ በኢትዮጵያና 
ሕዜቧ ሊይ ይቅር የማይባሌ በዯሌ የፈጸመው ገና ከማሇዲው በማስመሰያ ‹ሕገ መንግሥቱ› 
‹ቋሚ አገዚዜ› ሳይመሠርት፣ በጊዛያዊነት ሳሇ፣ የአገሩ ባሇቤት የኢትዮጵያ ሕዜብ 
ሳይፈቅዴሇት፣ ሥሌጣኑ ሳይኖረውና በማንአሇብኝነት ነው፡፡ ከዙህ ጊዛ ጀምሮ ኢትዮጵያ 
የግዚት ወሰኗ/ዴንበሯ በትክክሌ አይታወቅም፡፡ የማስመሰያ ‹ሕገ መንግሥቱ› አንቀጽ 2 
ሊይ፤  
 
‹‹የኢትዮጵያ የግዚት ወሰን የፌዳራለን አባልች ወሰን የሚያጠቃሌሌ ሆኖ በዓሇም አቀፍ 
ስምምነቶች መሠረት የተወሰነው ነው፡፡››  
 
ይህ ዴንጋጌ ኢትዮጵያን ‹መንግሥት አሌባ› ካዯረጓት መርኛ ዴንጋጌዎች አንደ ነው፡፡ 
ዴንጋጌው ብዘ ጥያቄዎችን ይጋብዚሌ፡፡ ‹ፌዳሬሽን› አሇ ወይ? አባሊቱን ማን ወሰናቸው? 
በምን መሥፈርት ተሸነሸኑ? የክሌሌ አጥር  የተበጀሇት ሕዜብ መክሮ ክሮ ፈቃደን 
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ገሌጾአሌ ወይ? ክሌሌ የተባለት የአትዴረሱብኝ አጥሮች ተሠፍሮ ተሇክቶ የታወቀ ዴንበር 
አሊቸው ወይ? በየትኛው ዓሇም አቀፍ ስምምነት ነው የኢትዮጵያ ግዚት ወሰን የተወሰነው? 
ሇመሆኑ የትኛው አገር ነው የግዚት ወሰንን የሚያህሌ ዏቢይ አገራዊና ዓሇም አቀፋዊ ጉዲይ 
በዙህ ውሽሌሽሌ መሌኩ የሚያስቀምጠው? ጉዲዩ በዙህ ብቻ የተወሰነ አይዯሇም፡፡ ኤርትራ 
ራሷን የቻሇች አገር እንዯመሆኗ (የኤርትራ ሕዜብ ‹ነፃነቱ› ባርነት ቢሆንበትም) ወያኔ 
ሇኤርትራ እውቅና ሲሰጥ እንዯ ሁሇት ለዏሊዊ አገሮች የዴንበር ወሰናቸው በሕጋዊ መሌኩ 
አሌተወሰነም፡፡ በወያኔና ሻእቢያ መካከሌ በ1998 ዓ.ም የተዯረገውን ጦርነት ተከትል 
አሁንም በእንጥሌጥሌ የሚገኝ ጉዲይ ነው፡፡ ሱዲንና ዯቡብ ሱዲንን በሚያዋስነው ዴንበራችን 
በኩሌ ያሇውም ሁኔታ ሌቅ መሆኑን ታዜበናሌ፡፡ ቢያንስ በቀዯሙ የኢትዮጵያ ሕግጋተ 
መንግሥት እንዱሁም በላልች አገሮች ሕግጋተ መንግሥት ስሇ ግዚት ለዏሊዊነትና ወሰን 
በሚናገሩ ዴንጋጌዎች በሁለም ሇማሇት በሚያስዯፍር መሌኩ ስሇ ግዚት አንዴነት፣ 
የማይነጣጠሌ/የማይከፋፈሌ እና የማይገሰስ ስሇመሆኑ በማያሻማ ቋንቋ ያስቀምጣለ፡፡ 
 
 የተሻሻሇው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ሕገ መንግሥት 1948 

አንቀጽ 1፡፡ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ግዚት በኢትዮጵያ ውዴ ሙለ ገዥነት 
ሥር የሚገኙ አገሮች ሁለና ባሕሮቹም ዯሴቶቹም ሁለ ጭምር ነው፡፡ ሙለ ገዥነቱና አገሮቹ 
የማይነጣጠለ ናቸው፡፡ አገሮችና የገዥነት መብቶቹም ሇባዕዴ የማይተሊሇፉ ናቸው፡፡ 

 The Revised Constitution of the Empire of Ethiopia, 1955 

 

“Art. 1. The Empire of Ethiopia comprises all territories, including the islands and 

territorial waters, under the sovereignty of the Ethiopian Crown. Its territories and 

sovereignty are indivisible. Its territories and the sovereignty rights therein are 

inalienable.” 

 የወታዯራዊው መንግሥት (ዯርግ) የ‹‹ኢሕዱሪ ሕገ መንግሥት›› 1980 
 
አንቀጽ 1/2 ‹‹የኢትዮጵያ ሕዜባዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ዯሴቶችን ጨምሮ የየብስ፣ 
የአየርና የባሕር ግዚቱ የማይነጣጠሌና የማይዯፈር ለዓሊዊ መንግሥት ነው፡፡›› 

“The 1987 Constitution of the People’s Democratic Republic of Ethiopia” (“Constitution" of the 

Military Regime/Dergue) 

 

Article 1/2: “The People’s Democratic Republic of Ethiopia is a sovereign state whose 

territory comprising the land, airspace and territorial waters, including the islands, is 

indivisible and inviolable.” 

 The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 

Article 1 “The Republic of South Africa is one, sovereign and democratic…” 

 Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999 

Article 2/1 “Nigeria is one indivisible and indissoluble sovereign state to be known by the name 

of the Federal Republic of Nigeria.” 
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 Constitution of the United Mexican States 

“Article 2. The Mexican Nation is one and indivisible.” 

 

9. ጎሣን/ቋንቋን  መሠረት አዴርጎ የተዋቀረው ክሌሌ (አስተዲዯራዊ ክፍፍሌ) (አናቅጽ 46-48) 
 

- የወያኔ አገዚዜ ሊሇፉት 25 ዓመታት ሇፈጸማቸው ወንጀልች ኹለ እና በኢትዮጵያ 
ምዴር በዯቡብ አፍሪቃ ከነበረው የአፓርታይዴ ሥርዓት ጋር ተመሳሳይነት ያሇው 
የክሌሌ ወህኒ ቤት ሇማቋቋሙ መሠረት የሆነው ፤  

- ኢትዮጵያ እንዯ አገር እንዲትቀጥሌ የመሇያየትን መርዜ የረጨበት፤ 
- ሕዜቡ ሇመናት በዯም፣ በጋብቻ፣ በበዓሊት፣ በንግዴ ወተረፈ ባዯረገው 

መስተጋብር የገነባውን ጽኑ መተማመን ሸርሽሮ እርስ በርስ ጥርጣሬና 
አሇመተማመን እንዱነግሥ ያዯረገበት፤ 

- ኢትዮጵያውያን በፈሇጉበት የአገሪቱ ክፍሌ ተዋውረው የማንንም ፈቃዴ ሳይጠይቁ 
የመኖርና የሥራ ሕይወታቸውን የመመሥረት መሠረታዊ መብት የሻረበት፤ 

- ወራሪና ራፊ ሽፍታ መሆኑን ያስመሠከረበት፣ ሇጎሣ ቆሜአሇሁ እያሇ የላልችን 
ጎሣ ማንነት የዯፈጠጠበት፣ እፍኝ የማይሞሊውን ‹ክሌሌ›፣ አእሊፋትን ዯግሞ ‹ዝን፣ 
ወረዲ› እያሇ በዴንቁርና ሊይ በተመሠረተ የተበሊሸ አስተዲዯራዊ ክፍፍሌ (ሆን ተብል 
የተዯረገ መሆኑን ሌብ ይሎሌ) አገሪቱንና ሕዜቡን ሰሊም የነሳበት፣ 

- የወንበዳው ‹ሥርዓት› ህሌውና የተነጠሇጠሇበት፤ 

 የእኩይነቱ ዋና መገሇጫና የወረበልቹ ‹ሥርዓት› የመሠረት ዯንጊያ  ዴንጋጌ ነው፡፡ 

10. የመንግሥት አወቃቀር ሥርዓት፤ አሏዲዊ ወይስ ፌዳራሊዊ 
 
የኢትዮጵያን ታሪክ፣ ባህሌ፣ የጎሣ ስብጥር፣መሌክዏ ምዴራዊ አቀማመጥ፣ በረጅም መን 
የማኅበረሰቡ መስተጋብር የተገነቡ የጋራ ማኅበረ ኢኮኖሚያዊ እሴቶች ሥርዓትን፣ ባጠቃሊይ 
የኢትዮጵያን ሌዩ ገፅታ መሠረት አዴርጎ ሇዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንዱሁም 
ሇኢትዮጵያና ሕዜቧ ሇቄታዊ ዕዴገትና ሌማት የሚበጀው የመንግሥት አወቃቀርን 
በሚመሇከት በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ምሁራን፣ የፖሇቲካና 
ሲቪክ ማኅበራት በጥናት ሊይ የተመሠረቱ አማራጮችን በንጽጽር አቅርበው፣ ሕዜቡ 
መክሮበት የሚወሰን እንጂ በተወሰኑ ቡዴኖች ፍሊጎት ሕዜብ ሊይ የሚጫን ባሇመሆኑ፣ 
አዱስ በሚረቀቀው ሕገ መንግሥት የሚታይና ሇውይይት ክፍት ሉሆን የሚገባው አንኳር 
ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡  
 
የመንግሥት አወቃቀር ሊቂ ዱሞክራሲያዊ ተቋማትን ከመገንባት፣ በሦስቱ የመንግሥት 
የሥሌጣን አካሊት (ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚ እና ሕግ አስፈጻሚ) መካከሌ ግሌጽ 
ክፍፍሌና የእርስ በርስ ቁጥጥርና ምዜዜን ሥርዓት ሇመኖሩ ዋስትና የሚሰጥ ሕገ 
መንግሥታዊ ዴንጋጌ ወተ ከመኖሩ አኳያ እንጂ አንዲንድች እንዯሚለት አሏዲዊ መሆኑ 
የቀዴሞ ሥርዓት ናፋቂነት፣ ያሌተማከሇ ፌዳራሊዊ መሆኑ ዯግሞ ሇእኩሌነትና 
ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ዋስትና አይዯሇም፡፡ እንዯ ወያኔ ‹ፌዳራሊዊ› ብል ፈሊጭ ቆራጭ 
አሏዲዊነትም አሇና፡ 
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ምርጫው አሏዲዊም ሆነ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊነቱን ሇማረጋገጥ በሕገ መንግሥት ዯረጃ 
ሉመሇከቱ የሚገባቸው ዋስትናዎች በግሌጽ መዯንገግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ በተሇይም 
በማዕከሊዊ/ፌዳራሌ መንግሥቱ እና በአካባቢያው አስተዲዯሮች/በፌዳሬሽኑ አባሌ ግዚቶች 
መካከሌ የሚኖረው የሥሌጣን ክፍፍሌና አንደ በላሊው የሥሌጣን ክሌሌ ውስጥ ጣሌቃ 
በመግባት ግጭት ሲፈጠር ግጭቱ የሚፈታበትን መንገዴ በግሌጽ ማስቀመጥን ይጠይቃሌ፡፡ 
 

11. ቅርፀ መንግሥት፤ፓርሊሜንታዊ ወይስ ፕሬዙዲንታዊ  
 
እንዯ መንግሥት አወቃቀር ሥርዓቱ የቅርፀ መንግሥት ጉዲይም ሇውይይት ክፍት መሆኑ 
እንተጠበቀ ሆኖ ፣ በጥናት ሊይ የተመሠረቱ አማራጮች እና የአማራጮቹ ጥቅምና ጉዲት 
በንጽጽር ቀርቦ  በሕዜብ ተሳትፎ መወሰን ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡  
 

12.  ጎሣን መሠረት ያዯረግ የፖሇቲካ ማኅበር ማቋቋም 
 
አሁን ባሇው ‹የመንግሥት› አወቃቀር ሥርዓት የአስተዲዯራዊ ግዚቶች ክፍፍሌ ጎሣን 
መሠረት ያዯረገ በመሆኑ ሇሥሌጣን የሚወዲዯሩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች አዯረጃጀትም 
በአብዚኛው ጎሣ ሊይ እንዯሆነ ይታያሌ፡፡ ከዙህ ቀዯም ባቀረብኳቸው አስተያየቶች ዯጋግሜ 
እንዯገሇጽኩት ይህ አዯረጃጀት ሇአገር ህሌውናና ሇሕዜብ አብሮነት ጠንቅ ነው፡፡ ከአዴሌኦና 
ረፋ አንሥቶ ጎሣን መሠረት እስካዯረገ የጅምሊ ጭፍጨፋ እንዯሚሄዴ የወንበዳው 
ሕወሏት ሥርዓት ሇዙህ ሕያው ማስረጃ ነውና፡፡ በዙህም ምክንያት አዱስ በሚረቀቀው ሕገ 
መንግሥት ጎሣን መሠረት ያዯረገ የፖሇቲካ አዯረጃጀት የሚያግዴ ዴንጋጌ ማስገባት ተገቢ 
ይሆናሌ፡፡  

ሇማጠቃሇሌ ወንበዳው ሕወሏት ሊሇፉት 25 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲገዚ የቆየው በሕገ 
መንግሥት ሳይሆን በዯዯብ በረኻ አጋጅቶ ያመጣውን የሕወሏት አጀንዲ (የጫካ ሕግ) 
በማስመሰያ ‹ሕገ መንግሥቱ› ሥርዋጽ በማስገባት ነው፡፡ 

በዙህ ጽሐፍ ሇማመሌከት እንዯተሞከረው የወያኔ ‹ሕግ መንግሥት›ን በአዱስ የመተካቱ 
አስፈሊጊነት ተግባራዊ ባሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን በዋናነት ከአገር አንዴነትና ከግዚት ለዏሊዊነት፣ 
ከመንግሥት አወቃቀር፣ ከሕግ የበሊይነት፣ ሇሥሌጣን ገዯብ ከማበጀት፣ ከዲኝነት ነፃነት፣ 
ከመሬት ሥሪት ሥርዓት፣ ከፖሇቲካ ፓርቲ አዯረጃጀት፣ ወተረፈ አኳያ ሕገ መንግሥታዊ 
መርሆችን ያሌተከተሇና ዳሞክራሲያዊ ባሇመሆኑ ነው፡፡ ሇወዯፊቱ የሚጋጀው ሕገ መንግሥት 
የአገር አንዴነትን፣ ብሔራዊ ማንነትን፤ ሁሊችን የምናጋራቸውን መሌካም አገራዊ እሤቶችን 
ማንፀባረቅን፣ ሇጋራ ሌማትና አብሮ ሇማዯግ ጥሩ መዯሊዴሌ መፍጠርን… ታሳቢ ቢያዯርግ 
ሇኢትዮጵያና ሇሕዜቧ ይበጃሌ የሚሌ እምነት አሇኝ፡፡ እዙህ የቀረቡት ጉዴሇቶችና በወዯፊቱ ሕገ 
መንግሥት እንዱካተቱ የተሠነሩት ነጥቦች ባሕሩን በማንካ ስሇሚሆን ኹለም በጎ የሚሇውን 
በመጨመር ሉያዲብረው ይገባሌ፡፡ በተሇይም በጣም የማከብራቸውና ስሇ ወንበዳው የሕወሏት 
ቡዴን እኩይ ተግባራት በተባ ብእራቸው ሳይታክቱ ሇኢትዮጵያውያንና ሇዓሇም እያጋሇጡ 
ያለት፣ የሕገ መንግሥት ሕግ ሉቅ ጋሼ (ፕሮፌሰር) አሇማየሁ ገብረ ማርያም በዙህ ርእሰ 
ጉዲይ ሊይ የጠመመውን አቅንተው የጎዯሇውን ሞሌተው በሥፋት ጽሐፍ እንዯሚያቀርቡበት 
እተማመናሇሁ፡፡  
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ከሌሂቅ እስከ ዯቂቅ በውስጥም በውጭ ያሇን ኢትዮጵያውያን መሪር አገዚዜ ያፀናብንን 
የሕወሏትና አገሌጋዮቹን ቆሻሻ ሥርዓት በኅብረት በማስወገዴ በእኩሌነት ሊይ የምትመሠረት 
አዱሲቷን ኢትዮጵያ ሇመገንባት እግዙአብሔር ይርዲን፡፡ 


