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ችግሮችን በህገ መንግስቱ አግባብ ለመፍታት ጊዜ 

አይሰጠው! 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 08-17-16 

ከመሰንበቻው በጎንደርና በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የሀገራችንን ለውጥና አንድነት 

ማይፈልጉ የውጭ ሃይሎችና የውስጥ አጋሮቻቸው ተቀናጅተው በሚጠሯቸው ሰልፎች 

ሳቢያ የተፈጠሩ ሁከቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። ይሁንና ሁከቶቹን ተከትሎ 

ወይም ለሁከቱ አነሳሽ ምክንያት ሆነው የቀረቡ ጉዳዩችን ለመፍታት መንግስትና 

በየክልሎቹ የሚገኙ መሪ ድርጅቶች እየገለፁ ነው። ከዚህ አኳያ ሰሞኑን የኢህአዴግ 

ምክትል ሊቀመንበርና የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) ሊቀመንበር አቶ 

ደመቀ መኮንን፤ “ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎችንም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን መሰረት 

አድርጎ ብአዴን ምላሽ ይሰጥባቸዋል” በማለት የተናገሩትን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል። 

ይህ አባባል እጅግ ተስፋ ሰጪና የችግሮቹ መፍቻ ቁልፍ ነው ማለት ይቻላል። ከሁሉም 

በላይ ደግሞ ኢህአዴግና አባል ድርጅቶቹ በህዝቡ ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት 

ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።  

ይሁንና ይህ ቁርጠኝነት ችግሩን የራሳቸው አጀንዳ ማራመጃ ለማድረግ የሚችሉ አንዳንድ 

ፅንፈኞች ጊዜና ቦታና ጊዜ የሚሰንጥ መሆን የለበትም። በእኔ እምነት በተቻለ ፍጥነት 

ከህብረተሰቡ ጋር ተነጋግሮ መፍታት ይገባል። ይህ ማለት ግን ችግሮቹ ከመፈጠራቸው 

በፊትም ይሁን ከተፈጠሩ በኋላ እስካሁን በመንግስት ደረጃም ይሁን በየክልሎቹ በሚገኙት 

መሪ ድርጅቶች አማካኝነት መፍትሔዎች አልተቀመጡም እያልኩ አይደለም— እነዚያ 

መፍትሔዎች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል እያልኩ እንጂ። ያም ሆኖ ከህብረተሰቡ 

ጋር ፊት ለፊት በመገናኘት ከሚከናወኑ ስራዎች በተጓዳኝ፤ ህዝቡ በህገ መንግስቱ ላይ 

የተቀመጡት መርሆዎች ማናቸውም ችግሮች የመቅረፍ አቅም ያላቸው መሆኑን ማሳየት 

ይገባል።  

አዎ! በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡት መርሆዎች ለሀገራችን የሰላምና የዴሞክራሲ 

ግንባታ ሂደት እጅግ አስፈላጊዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉትን 

ማናቸውንም ጉዳዩች ምላሽ የመስጠት አቅም ያላቸው ናቸው። እናም ለችግር አፈታቱ 



2 
 

ወሳኝና ህገ መንግስቱ የሚመሰረትባቸው አንኳር ጉዳዩች ጭምር በመሆናቸው ከእነርሱው 

አኳያ ምላሽ ለመስጠት የሚከብድ አይመስለኝም። በእኔ እምነት ህብረተሰቡ በህገ 

መንግስቱ ከአንቀፅ ስምንት እስከ 12 ያሉትትን ወሳኝ መርሆዎችን በተገቢው መንገድ 

ቢገነዘብ ለመፍትሔው የበለጠ ቅርብ ሊሆን የሚችል ይመስለኛል። እናም በዚህ ፅሑፌ 

ግንዛቤ መፍጠር ይቻል ዘንድ እነዚህን መርሆዎች በጥቂቱ ለመቃኘት እሞክራለሁ።   

የህገ መንግስቱ ቀዳሚው መርህ ህዝቡ የማይገሰስ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት ያለው 

መሆኑ ነው። በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ስልጣን የኢትዮጵያ 

ብሔሮች ብሔረሰቦና ሕዝቦች ናቸው የሚለው ድንጋጌ የሚገልፀው የመንግስት ስልጣን 

ምንጭ፣ ባለቤትና ተጠቃሚ በሀገራችን ያለ አንድ ብሔር/ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ ሳይሆን 

ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መሆናቸውን ነው።  

ይህ ድንጋጌ ቋንቋዎች፣ ባህሎች እና ሃይማኖቶች መኖራቸውን የሚያንፀባርቅ ብቻ 

ሳይሆን፤ በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነታቸውና ማንነታቸው 

የሚከበርበት በመንግስት ስልጣን እርከኖች በጋራ ጉዳዮቻቸው ሚዛናዊ ተዋፅኦ ኖሮአቸው 

የሚሳተፉበት፣ ለየራሳቸው ጉዳዮች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት የህግ ተቋማዊ 

ማዕቀፍ ሲኖር ብቻ መሆኑን የሚደነግግ ነው። ይህ ዕውነታም አንዳንድ ትምክህተኞችና 

ጠባቦች ሃቁን ገልብጠው እንደሚያስወሩት ሳይሆን፤ ህዝቡ በዚህ ሀገር ውስጥ ለሚካሄዱ 

ማናቸውም ጉዳዩች የበላይና ያለ እርሱ የሚከናወን ነገር እንደሌለ የሚያሳይ ነው። 

ህገ መንግስቱ በአንቀፅ ስምንት ላይም ይህን ሃቅ በሁለት መንገድ ይገልፀዋል። አንደኛው 

ሕዝቦች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነታቸውን የሚያረጋግጡት በህገ መንግስቱ መሰረት 

በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸው አማካኝነት ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ በሚያደርጉት 

ዴሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት መሆኑን ያስረዳል። ይህም ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ 

በሚደረግ ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦና ህዝቦች ወኪሎቻቸውን ለፌዴራሉ 

መንግስት ፓርላማ እንደ ራሴዎቻቸውን መርጠው የሚልኩ ሲሆን፤ በየክልሉ የመንግስት 

አስተዳደር ዝቅተኛ እርከኖች ደግሞ እንደ አመቺነቱ ህዝቡ ራሱ በቀጥታ በራሱ 

አስተዳደር የመሳተፍና የመምራት መብት ይኖረዋል ማለት ነው። ቀጥተኛ የህዝብ 

ተሳትፎ የሚገለፅበት ሌላኛው ሁኔታ አንድ ብሔር/ ብሔረሰብ ወይም ህዝብ የራሱን ዕድል 

በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለውን መብት ተግባራዊ ለማድረግ በህገ መንግስቱ 

መሰረት በህዝበ ውሳኔ መሳተፍ መቻሉ ነው። ይህ ብቻ አይደለም! ህዝቡ በቀጥታ 
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የሚሳተፍበት ሌላኛው መብት ደግሞ በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዩች ላይ ዕቅድ በማውጣትና 

አፈፃፀሙን በመገምገም ይመክራል፤ ይወስናል።   

እንግዲህ እነዚህ መብቶች ለህዝቡ የተሰጡ ናቸው። ህዝቡም እነዚህን መብቶቹን 

ለመጠቀም የራሳቸውን አጀንዳ እየቀረፁ ሀገሪቱን የብጥብጥ አውድማ ለማድረግ ለሚሹ 

የውጭና የውስጥ ሃይሎች በር መክፈት የለበትም። ህገ መንግስታዊ መብቱን አውቆ በህገ 

መንግስቱ ብቻ ማናቸውንም ችግሮች ሊፈታ እንደሚችል ግንዛቤ መያዝ ያለበት 

ይመስለኛል።  

ሌላኛው የህገ መንግስቱ መርህ የራሱ የህገ መንግስቱ የበላይነት ነው። እዚህ ላይ የህገ 

መንግስት የበላይነት ሲባል፤ በአንድ ሀገር የህጎች የስልጣን ተዋረድ ህገ መንግስት ከሌሎች 

ህጎች የላቀ ደረጃና ቦታ ያለው ህግ መሆኑን ለማመልከት መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። 

እርግጥም በየትኛውም ሀገር ህገ መንግስት የሁሉም ህጎች ምንጭና ቁንጮ ነው። የህጎች 

ሁሉ የበላይ ነው። ሁሉም ህጎች ህገ-መንግስቱን መሰረት አድርገው ነው የሚታወጁት። ህገ-

መንግስቱን የሚቃረኑ ማናቸውም ህጎች ህጋዊ ውጤት የሚሰጣቸው አይደሉም፤ 

ተፈፃሚነትም አይኖራቸውም።   

በዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ የህገ መንግስት የበላይነት ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት ህገ 

መንግስቱ የህዝብን ፈቃድና ፍላጎት ያዘለ ስለሆነ ነው። የዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት 

መሰረቱ የህዝብ ፈቃድ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ህገ መንግስት የመንግስት ስልጣን ይዘት 

ምን እንደሚመስል፣ ስልጣን እንዴት እንደሚደራጅና እንደሚከፋፈል፣ በስልጣን አካላት 

መካከል ስለሚኖረው ግንኙነት፣ በመንግስትና በዜጎች በህዝብ መካከል ስለሚኖረው ትስስር፣ 

መንግስት ሊከተላቸው ስለሚገቡ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መርሆዎች 

የሚገልፅና በሌሎች ወሳኝ የህዝቡን ህይወት የሚነኩ ጉዳዩች ላይ የሚያጠነጥን ሰነድ 

ስለሆነ ነው። እናም ህገ መንግስቱን በማክበር የሚፈጠሩ ማናቸውንም ችግሮች በዚያው  

ማዕቀፍ ውስጥ ለመፍታት ያስችላል።  

በመሆኑም የህገ መንግስቱን የበላይነት ማረጋገጥ ማለት የህገ መንግስቱ ባለቤቶች የሆኑት 

ሕዝቦችን ፈቃድና ፍላጎትን ዕውን ማድረግ ነው። ህገ መንግስትንና ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓትን በስራ ላይ የማዋል ሚና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂደት ዋነኛ አካል አካል 

በመሆኑ፤ የህገ-መንግስቱ መከበር የሁሉም ዜጎች፣ የመንግስት አካላት፣ የፖለቲካ 
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ድርጅቶችና ሌሎች የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ተዋንያንን ፍላጎት ማረጋገጥ ነው። ስለሆነም 

ከዚህ አኳያ ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ የተከናወኑት ተግባራት “ይበል” የሚያሰኙ 

ቢሆኑም፣ እንደ ጀማሪ የዴሞክራሲ ስርዓት አራማጅነታችን ሊቀሩን የሚችሉ ነገሮች 

መኖራቸው አይታበይም።  

ይሁንና ቀሪ ጉዳዩችን በማሳለጥ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማስወገድ 

አሁንም መፍትሔው ህገ መንግስቱ እንጂ የፅንፈኞች አጀንዳዎች ሊሆኑ አይገባም። ህገ 

መንግስቱ ለሀገራችን ህዘቦች የተለያዩና ብዛት ያላቸው የመንግስት አስተዳደር ማዕከሎችና 

እርከኖች እንዲሳተፉ ህጋዊና ተቋማዊ መድረኮችን ፈጥሯል። ችግሮቹን በእነዚህ ህጋዊና 

ተቋማዊ መድረኮች መፍታት ይቻላል። ከዚህ ውጪ ባለፉት ዓመታት ህዝቡ ውስጥ 

ተቀባይነት ያላተረፉ የትምክህትና የጥበት አስተሳሰቦች የህዝቡን ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ 

ጥያቄዎች ጠልፈው ህገ መንግስቱን ሊፃረሩ የሚያስችላቸውን ቀዳዳ መክፈት የሚገባ 

አይመስለኝም። እናም ከዚህ አኳያ ለህገ መንግስቱ የበላይነት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል 

ሊታገል የሚገባ ይመስለኛል።  

ሌላኛው የህገ መንግስቱ መርሆዎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ናቸው። ህገ 

መንግስቱ ላይ በግልፅ እንደተደነገገው፤ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

በራሳቸው ነፃ ፍላጎት፣ በሕግ የበላይነትና በራሳቸው ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ 

የፖለቲካ ማህበረሰብ የመገንባት ዓላማ ስኬታማነት የሚመዘነውና የሚመረኮዘው ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሲከበሩላቸው ነው። ህገ መንግስቱ ካሉት 106 አንቀፆች ውስጥ 

አንድ ሶስተኛ ያህል አንቀፆቹ ስለ እነዚሁ መብቶች ያብራራሉ። ይህም ህገ መንግስቱ 

ለመብቶቹ ምን ያህል የላቀ ስፍራ እንደሰጠ የሚያመላክት ነው።  

ሰብዓዊ መብቶች በመሰረቱ የግለሰብ መሰረታዊ መብቶችንና ነፃነቶችን የሚመለከቱ 

ናቸው። በመሆኑም በህገ መንግስቱ ላይ ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ 

የሚነጩ የማይጣሱና የማይገፋፉ ሆነው ተገልፀዋል። ለአብነት ያህልም የህይወት፣ የአካልና 

የነፃነት መብት፣ የእኩልነት መብት፣ የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት በግል 

ሕይወት የመከበርና የመጠበቅ መብቶች መሆናቸው በህገ መንግስቱ ከአንቀፅ 14 እስከ 28 

ድረስ በሚገባ ተዘርዝረዋል። ከዚሁ በተጨማሪም የአመለካከትና ሃሳብን በነፃ የመያዝና 

የመግለፅ መብት፣ የመሰብሰብ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና አቤቱታ የማቅረብ 

መብት፣ የመደራጀት መብት፣ የሴቶች መብት ዴሞክሲያዊ መብትነታቸው በህገ መንግስቱ 
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ዕውቅና የተቸራቸውና በተግባር ስራ ላይ እየዋሉ የመጡ ናቸው። በመብቶች ግለሰቦችም 

ሆኑ ቡድኖች ሊጠቀሙና ሊገለገሉ ይችላሉ። ይሁንና የመብቶቹን አጠቃቀም አስመልክቶ፣ 

መብቶቹን ለመጠቀም የሌላውን መብት መጉዳት እንደማይቻልና በሰላማዊ ሰልፍ ወቅት 

የሚደረጉ ያለ ጦር መሳሪያ የመውጣትና የማሳወቅ እንዲሁም ራሱን ህገ መንግስቱን 

የሚፃረሩ ድርጊቶችን አለመከወንን የመሳሰሉ ገደቦችን ማስታወስ ይገባል። ይህም 

ማንኛውም ዜጋ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቹን ሲጠቀም የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው 

ኃይሎች መብቶቹን በተሳሳተና ከህግ አግባብ ውጪ በሆነ መንገድ እንዲጠቀም 

የሚያደርገውን ሩጫ በእንጭጩ ሊያስቀረው የሚችል ይመስለኛል።  

እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ሌላኛው የህገ መንግስቱ መርህ መንግስትና ሃይማኖት 

የመለያየታቸው ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውንና 

አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደሌለበት እንዲሁም መንግስታዊ ሃይማኖት 

እንደማይኖር ደንግጓል። እንደ እኛ ባሉና የኋላ ፖለቲካዊ ታሪካቸው መንግስት አንድን 

ሃይማኖት በመመርኮዝ ተደራጅቶ በነበረበት ሀገር ውስጥ እንዲህ ዓይነቱ ድንጋጌ ወሳኝ 

ይመስለኛል። ምክንያቱም ብዙ ሃይማኖቶች ባሉበት ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታዊ 

ሃይማኖትን ዕውን ማድረግ በሃይማኖቶች መካከል አድሎ ኖሮ ግጭትን ለመካላከል 

ከማሰብ የሚመነጭ ዴሞክራሲያዊ አሰራር ስለሆነ ነው።  

እናም ማንኛውም ወገን ከዚህ አኳያ ጥያቄ ሲኖረው መልሶ ህገ መንግስቱን በሚሸረሽር 

መልኩ ማቅረብ የለበትም። መንግስትና ሃይማኖት ተለያይተዋል ተብሎ በተደነገገበት ሀገር 

ውስጥ “የእገሌን መንግስት እናቋቁማለን” የሚል ሃሳብ ቦታ ያለውም። እናም እዚህ ላይ 

ታላቁ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ (ነፍሳቸውን በአፀደ ገነት ያኑረውና) በአንድ ወቅት “እዚህ 

ሀገር ውስጥ የክርስናም ይሁን የእስልምና እንዲሁም የዋቄ ፈታ መንግስት የለም። ያለው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መንግስት ብቻ ነው።” በማለት የተናገሩትን 

ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል። ይህን የህዝቦች መንግስትን ማክበር ደግሞ ህገ መንግስቱን 

ከማክበርና የሚፈጠሩ ማናቸውንም ጉዳዩች በህግና በህግ ማዕቀፍ ውስጥ በመፍታት 

እንደሚገለፅ ግንዛቤ ሊያዝ የሚገባ ይመስለኛል። 

ሌላኛው የህገ መንግስቱ መርህ የመንግስት አሰራርና ተጠያቂነት ነው። እርግጥ ከዚህ 

መርህ ጀርባ ያለው ቁልፍ አስተሳሰብ ግልፅ ይመስለኛል። ይኸውም የዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ባላቸው ሀገሮች ውስጥ የመንግስት ስልጣን ምንጭ የህዝብ መሆኑን የሚያሳይ መህ 
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ነው። በሌላ አባባል ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ወደ መንግስት ስልጣን የሚወጣውና 

በስልጣን ላይ የሚቆየው በህዝብ ፈቃድ ብቻ መሆኑን ያመላክታል። እናም በዚህ መርህ 

መሰረት የመንግስት አሰራር ለህዝብ ግልፅ በሆነ መንገድ መከናወን ይኖርበታል። እርግጥ 

ህዝብ ተወካዮቹን የሚመርጣቸው በመንግስት አስተዳደር ውስጥ በተጣለባቸው ህዝባዊ 

አደራና ኃላፊነት መሰረት ህዝብን እንዲያገለግሉ በህዝቡ ፈቃድና ፍላጎት መሰረት 

እንዲሰሩ ነው። በመሆኑም መንግስት ስራውን ሲያከናውን ለህዝብ በሚታይና ህዝብ 

ሊጠይቀው በሚችልበት አኳኋን ሊሆን ይገባል።  

ከመንግስት ተጠያቂነት አኳያም ማንኛውም የመንግስት የስራ ኃላፊ ወይም የህዝብ 

ተወካይ ኃላፊነቱን ሳይወጣ ሲቀርና ህዝቡ የሚያገኘው አገልግሎት እሮሮና ምሬት 

የበዛበት ከሆነ አሁንም መብቱ የህዝብ መሆኑ መታወቅ አለበት። እናም ህዝቡ በደል 

ሲደርስበትና በመንግስት አሰራሮች ላይ እምነት ሲያጣ የመጠየቅና በህጋዊ መንገድ 

ከኃላፊነት እስከማንሳት መብት ያለው መሆኑ ግንዛቤ ሊያዝ የሚገባ ይመስለኛል። ይሁንና 

ይህን የህዝቡን መሰረታዊ ችግሮችን በማጦዝ የከሸፈ ፖለቲካቸውን በህዝቡ ጫንቃ ላይ 

ሊጭኑ የሚፈልጉ የሀገራችን የውጭ ጠላቶችና አንዳንድ የውስጥ ተባባሪዎቻቸው እኩይ 

ተግባሮቻቸውን የሚፈፅሙበት ምህዳር እንዳይኖር ጠንክሮ መስራትና ችግሮችን ጊዜ 

ሳይሰጡ በህገ መንግስቱ መሰረት መፍታት ይገባል እላለሁ።  


