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Date: 5/1/2020  

ከኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት 
 
ለኢትዮዽያ መንግስትና ለመላው ለኢትዮዽያ ሕዝብ የወጣ መግለጫ 
 

ለኢትዮዽያ ኢፌድሪ ጠ/ሚ/ር/ዶ/ር ዐብይ አህመድ 
 
ለኢትዮዽያ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ  
 
ለኢትዮዽያ የፌደረሽን ምክር ቤት 
 
ለኢትዮዽያ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
 
ለዓለምዓቀፍ የኢትዮዽያ ሚዲያዎች 
 
ለዓለምዓቀፍ የኢትዮዽያ የእምነት መሪዎች፣ ምዕመናን፣ ክርስቲአንና ሙስሊሞች 
 
ለዓለምዓቀፍ የኢትዮዽያ የዕውቀት አባቶች፣ ወንድሞችና እህቶች 
 
ለዓለምዓቀፍ የኢትዮዽያ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ወንዶችና ሴቶች 
 
ለዓለምዓቀፍ የኢትዮዽያ ወጣቶች ወንዶችና ሴቶች 
 
ለኢትዮዽያ ሰብዓዊ መብት ድርጅት  
 
ለዓለምዓቀፍ ከፍተኛ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ጄኔቭ 

ለ UN (ተ መ ድ) የሲቪልና የፓለቲካ መብት ቃል ኪዳን ድርጅት ጄኔቭ 

ለዓለምዓቀፋዊ ሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሎንዶን 
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ክቡራትና ክቡራን፣ 

እኛ የኢትዮዽያ ሕዝብ ለአለፉት 28 ዓመታት የኢትዮዽያ መንግስት ተብሎ የሚታወቀው ወያኔ 

የኢትዮዽያን ሕዝብ መብቱን ገፎ በራሱ ሕገ መንግስት አርቅቆ በራሱ ፓርላማ አፅድቆ የኢትዮዽያን 

ሕዝብ ለሕገ መንግስት ረፌረንደም ምንም ዓይነት ዕድል ከልክሎ በዓለም ላይ ታሪካዊ አገራችንን ከዓለም 

ካርታ ላይ ለመደምሰስ ሲል ታሪካዊ ክፍላተ ሀገርን አፍርሶ እንደ አራዊት በክልል ቆንቋን መሠረት አድርጎ 

በመከለል ጨፍልቆ ዛሬ በዓለም ላይ ፈጽሞ በሰው ልጅ አንደበት የማይነገር ግፍና ሰቆቃ መፈናቀልና 

መታረድ እየተካኼደባት የምትገኝ ኢትዮዽያ: በዓለም ላይ ብቸኛ በጎሳ ፌደራሊዝም የምትተዳደርና 

የምትሰቃይ አገር አድርጓታል።  

በዓለም ላይ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ፈጽሞ ያልተፈጸመ ቶርች በብዙ መረጃ: በቪዲዮና በዐይን 

ምስክሮች ተጠናክረው የቀረቡት ቀንና ቀጠሮ እየጠበቁ በዓለም ፍርድ ቤት ዘንድ የሚገኙ ሰነዶች ሁሉ 

ከክልል ጣጣ የመጡ ውጤቶች ናቸው። 

 ስለዚህ አሁንም መንግስትና የፓለቲካ ድርጅቶች በአዲሱ ሕገ መንግስት ረቂቅ ላይ እጃቸውን ሳይከቱ 

ረቂቁ በቀጥታ ለኢትዮዽያ ሕዝብ ቀርቦ ሕዝብ በይፋ እንዲወያይ መንግስት የሚዲያ መድረክ ከፍቶ 

ከመስከረም በፊት አሁን ባለው በጊዜያዊ መንግስት ኢፌድሪ ጠ/ሚ/ር/ዶ/ር ዐብይ አህመድ ሥር ከሚ 

መጣው አገራዊ ምርጫ በፊት ሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ሽግግር ለማድረግ ብሔራዊ የሕገ መንግስት 

ምርጫ የሚደረግበት የረፌረንደም ቀን በአስቸኳይ ለኢትዮዽያ ሕዝብ ይፋ ተደርጎ በብሔራዊ ሚዲያ 

እንዲገልጽልን በኢትዮዽያ ሕዝብ ስም እንጠይቃለን። 

 በዓለም ላይ 2 (ሁለት) ዓይነት የሕገ መንግስት ሥርዓቶች አሉ።  

  እንዲሁም፣ በዓለም ላይ ከሁለቱ በላይ ሌላ የሕገ መንግስት ሥርዓት የለም። 

1) አህዳዊ የሕገ መንግስት ሥርዓትና 
 
2) ፈደራላዊ የሕገ መንግስት ሥርዓት ሞዴል ናቸው። 
 

እኛ የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት የኢትዮዽያን ትንሣኤ ለማምጣት፣ አህዳዊ ሥርዓት 

ያልተጨመረበትን፣የአልባንያ ኮምኒስቶች ሕገ መንግስት በገዛ አገራችን ላይ በነጻነት በፈለግንበት ሥፍራ 

ተዘዋውረን እንዳንሠራ፣ተዘዋውረን እንዳንኖር፣ እርስ በርሳችን እንድንተላለቅ ብሔር ብሔረሰቦች የሚል፣ 

እንደ አራዊት የሚከልለውን ሕገ መንግስት፣ በማሻሻል በትክክል የተሟላ ዓለምዓቀፋዊ ፈዴራሊዝም 

ኢትዮዽያውያንን በየሙያቸው ማለት እኮኖሚን በሚመለከት አንቀጽ ላይ ኢኮኖሚስቶችን ፣ በሴቶች 

አንቀጽ ላይ ታዋቂ ሴቶችን፣ በወንጀል አንቀጾች ላይ የሕግ ባለሙያዎችን፣ ጤናን በሚመለክት አንቀጽ ሕግ 
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ላይ የጤና ባለሙያዎችን፣ እያደረግን ሁሉንም በየሙያቸው አሰልፈን ለኛና ለሚመጣው ትውልድ 

የዘለዓለም ብርሃን ሆኖ እንዲጠብቀን ለኢትዮዽያ ሕዝብ በነጻ መስዋዕት ከፍለን፣ መንግስትም ግዜውንና 

ገንዘቡን በዚሁ ቆጥቦ ለመላው ኢትዮዽያ ሕዝብ የተሻሻለውን ፈደራልዝም ከክልል ወደ ታሪካዊ ክፍላተ 

ሀገር የሚለውጥ አዲስ የኢትዮዽያ ሕገ መንግስት ባለ 90 አንቀጽ ረቂቅ መጽሐፍ መንግስት በነጻ 

እንድያድልልን በነጻ አበርክተናል።  

ስለሆነም፣ ሕዝባችንም በጥሞና አንብቦ የሚቀነስና የሚጨመር ሃሳብ እንዲያመነጭ አዲሱን የኢትዮዽያ 

ሕገ መንግስት (ሕገ ኢትዮዽያ)በአማርኛና በእንግልዘኛ ተዘጋጅቶ ለሕዝባዊ ውይይት ያቀረብነውን 

መጽሐፍ በድሕረ ገጻችን ethioprovinces.org እየገባ መላው የኢትዮዽያ ሕዝብ ማንበብ እንድችል 

በግልጽ አስቀምጠናል። በዓለም ላይ ሕገ መንግስት በአገሩ ሕዝብ ብቻ የሚፀድቅ ብቸኛ ሰነድ ነው።

መንግስት ለሕዝብ ሪፈረንድም መድረክና ጥበቃ ብቻ የሚያዘጋጅ አካል ነው። 

 ከዚህ ውጭ ሌላ የፈደራልዝም ሞዴል በዓለም ላይ እንደለለ እየገለጽን፣ የሕገ መንገስት ባለቤት 

የኢትዮዽያ ሕዝብ ብቻ ስለሆነ ሁሉም ማንበብ አለበት። ሐሳብ ካላችሁ ESSA 612-702-2899 

ደውላችሁ ሐሳባችሁን ለመስጠት እንድትተባበሩ እንጠይቃለን። መንግስትና የፖለቲካ ድርጅቶች 

ሕዝባችን በሰላም ወደ ዕርቅና አንድነት መጥቶ ለአዲሱ ሕገ መንግስት ምርጫ ሪፈረንደም እንዲዘጋጅ 

በአክብሮትና በፍቅር ስለ እውነተኛ ፈዴራልዝም እያስተማራችሁ ለሪፈረንደም የጊዜ ገደብ መንግስት 

ከአሁኑኑ አስቀምጦ ይህንን ክፉ ዘመን በሰላም ወደ ብርሃን እንድንሸጋገር የሚመለከታችሁን ሁሉ 

በእግዚአብሔር ስም እንለምናቸኋለን። 

እግዚአብሔር ኢትዮዽያንና ሕዝቧን ይባርክልን። 

ኢትዮዽያ ለዘለዓለም በክብር ትኑር ። 

የኢትዮዽያ ሕልውና አድን ሕብረት 

 

 

 


