ኯገር ሠኲምና ኴዒት ሕገ-ዏንግሥዲዊ ቧሢርን ዒጇናከር
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ዲቨ ጇቅኲይ ዑኒቬትርና ካቢኔያቷው በርካዲ ሥሢዎች ይጇብቋቷዋኴ፡፡ ሕኬብም ብከ ነገር ይጇብቃኴ፡፡
ባገኘት ጋጣዑ ጇቅኲይ ዑኒቬትሠ ዒከናጏን ቬኲኯባቷው ጉዳዮች በዏኧርኧር ሐቪብ የዑያቀርቡ ኰ፤ ዏሆን
ኯበት፡፡ ነገር ግን እኩህ ኲይ ጥንቃቄ ዒድሟግ የዑገባው ዒቪቧቢያዎቸ ኃኲሱነት የዯሞኲባቷው እንዲሆኑ ነው፡፡
ከገር ውቬጥም ሆነ ከውጭ የዑቀርቡ ዒቪቧቢያዎች የኢትዮጵያን ቬቷጋሡና ውቬብቬብ ፖኯዱካ ያዏኪኧኑና
የጏቅደን ዯጧባጭ ሁኔዲ ያገናኧቡ ቢሆን ይዏሟጣኴ፡፡ ሕኬብን ዒዕከኴ ያደሟጉ፤ ንገብጋቢ የዑባኰ ጣዳሱ
ጉዳዮች ቅድዑያ ቢያገኘ ዯዏሢጭ ነው፡፡
በሒደት ደግሞ በቅደም ዯከዯኴ የዑሯደ በርካዲ ችግሮች እንዳኰ ዒጤንም ዯገቢ ነው፡፡ ከጇባብ ግኲዊና ቡድናዊ
ሴኲጎቶች በዏኲቀቅ ገሡደን ከገባችበት ቀውቬ ኯዒውጣት የዑሟዱ የዏሴትሔ ሐቪቦች ዏቅሟብ ኯባቷው፡፡
በፖኯዱካ ቀውቨ ምክንያት ጉዳት የደሟቧባቷው ካጎች ዏኴቧው እንዲቋቋዐ፣ ከሴዯኛ እክኴ ያጋጇዏው ኢኮኖዑ
እንዲያገግም፣ ኯዓዏዲት የዯኧጋው የፖኯዱካ ምኅዳር እንዲከሯት፣ ከእቬር ዏኯቀቅ ያኯባቷው ካጎች እንዲሯደ፣ ነፃ
የሐቪብ ኴውውጦችና ውይይቶች በቬሲት እንዲዷዏሠ፣ ጏኧዯ. በጎ ሆኖ ዏቅሟብ ዯገቢ ነው፡፡ ከክሲት የዑገኗው
ጥሲት ብቻ ነው፡፡
ገሡደን ጏደ ዯሟጋጋ ቧኲምና ኴዒት ዏንገድ ዏዏኯቬ የዑቻኯው ደግሞ ህጋዊ ቧሢርን በዏከዯኴ በዯኯይም ህገዏንግቬደ የዑደነግገውን ቧሢር

ዯግባሢዊ በዒድሟግ ነው፡፡ከሁኑ ህገ-ዏንግቬት ዯቃሢኒ በሆነ ዏንገድ ከኩህ

ቀደም የነበሠት የደርግና ፄያዊ የቧሢር ሥርዓቶች ይገከና ያቬዯዳድሠ የነበሟው በዒቬገደድና ከሕኬብ ሴኲጎት
ውጩ ጪና በዏሴጇር ነበር፡፡
በ1987 ዓ.ም የፀደቀው ሕገ-ዏንግሥት ኯኴዒትና ኯዴሞክሢቩ በር የዑከሴት ከዏሆኑም በኲይ፣ የካጎች ቧብዊና
ዴሞክሢቩያዊ

ዏብቶች

በግባቡ

እንዲከበሠ

እንዲሁም

ዏንግሥት

ዴሞክሢቩያዊና

ኴዒዲዊ

እንዲሆን

የዑያቬገድድ ሕገ ዏንግሥት ነው፡፡ የቡድን ዏብቶች በሕገ ዏንግሥደ በዏዲጏጃቷው ሕገ-ዏንግሥደ ኯግኴ
ዏብቶች ቦዲ ያኴቧጇ ዯደርጎ የዑነቪው ትችት ከእውነዲ የሢቀ ነው፡፡ ኯኩህ ዒቪያ የዑሆነው ሕገ-ዏንግሥደ
ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶችንና ነፃነቶችን ከዏያከ ባሻገር ዓኯም ቀሴ የቧብዓዊ ዏብት ድንጋጌዎች ኲይ
በዯቀዏጇው ዏቧሟት ንድም ቪያቬቀር ኴቅም ድርጎ የያኧ ነው፡፡
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ገሢችንን ሁን ያጋጇዒትን የቧኲምና ቁኴቁኴ ኯዏንደርደር የዒቧብ ኬዒዑያ በሴጥነት ኯዏሴዲት ሕገዏንግሥዲዊ ቧሢርን በዒቬሯንና የሕግ የበኲይነትን በዒቬከበር ቧኲምና ዏሟጋጋትን ዒጇናከር ከዏቼውም ጊካ
በኲይ ቬሯኲጊ ሆኖ ይገኛኴ፡፡ ኯኩህ ደግሞ ዏነሻና ጇንካሢ ዏደኲድኴ ዏሆን የዑችኴ እንዲሁም ገሢዊ
ንድነትና ዯቬሲ በውቬገ የቧነቀ ሕገ-ዏንግሥትና ሕጋዊ ቧሢር ቬኲኯን እነኩህን ብይ የቧኲም ምቭቭቧዎች
በዒጇናከር ያኯምንም ዒሯግሯግ ጏደ ቧኲምና ኴዒት እንዲሁም ዴሞክሢቩ ግንባዲና ኢንቬቬትዏንት ዒቬሲሲት
ዏገቬገቬ ቬሯኲጊ ነው፡፡
ካኯሰት ጊካያት ቬንዷምር በኢሕዴግ ባኴ ድርጅቶች ዏካከኴ የነበሟው ጥኴቅ ውይይትና የሡስርም ቧሢር
ሁኔዲ ኯዴሞክሢቩያዊ ሥርዓት እንደ ንድ ጥሠ ዏነሻ ጏቧድ ይችኲኴ፡፡ የደንም ያህኴ ውይይትና ክርክር
እንዲሁም ኯዏግባባት ቢኖርም እንኳን ዴሞክሢቩያዊ በሆነ ዏንገድ ውቪኔዎች እቬከዯኲኯሰ ድሟቬ ኯብከኃኑ
ውቪኔ ዏገኪት፤ ውቪኔውንም ዒክበርና ዯቬዒምቶ ዏሥሢት እንደ ዏኴካም ጋጣዑ ዏዲየት ይኖርበዲኴ፡፡
በሕገ-ዏንግሥዲችን ንቀጽ 38(3) ኲይ እንደዯገኯጸው የፖኯዱካ ፓርዱዎች ቧሢር ግኴፅነትና ዯጇያቂነት ያኯበት
እንዲሁም የዒንኛውም ፓርዱ ውቬጣዊ ሠሢር ጭምር ዴሞክሢቩያዊ ዏሆን እንዳኯበት ይደነግጋኴ፡፡ በዏሆኑም
በኢሕዴግ ባኴ ድርጅቶች ዏካከኴ የዯካሄዱት ውይይቶች፣ክርክሮችና ዯያያዥ ጉዳዮች በብሔሮች ዏካከኴ
ዏጇሢጇርና ሥጋት የዑያጭሠ ይደኰም፤ሆኑም ይገባም፡፡ ምክንያደም እንዲህ ዓይነት የሃቪብ ሴጭት
ያኯባቷውን ሒደቶች ዒኯሴ ሕገ-ዏንግሥዲዊ ግዴዲን የዏጏጣት ካሄድ በዏሆኑ ነው፤ ከሐቪብ ኴዩነት የዑሯኴቁ
ውይይቶች፣ክርክሮችና ሴጭቶች በንድ ፓርዱም ውቬጥም ቢሆን ከቧደ የዑችኰ ናቷው፡ ይደኯም በብከ
ፓርዱዎች ውቬጥ፡፡
በዏግቢያው ኲይ እንደዯበየነው የሕገ-ዏንግሥደ ዋና ግብ ንድ የፖኯዱካ ዒኅበሟቧብ ዏሴጇር ነው፡፡በሕገ
ዏንግሥደ ውቬጥ የሠሯሠት ንቀጾችም ግባቷው ብሔሮች፣ ብሔሟቧቦችና ሕኬቦች በቧኲም፣በኴዒትና በዴሞክሢቩ
ኲይ የዯዏቧሟዯ እንዲሁም ኢትዮጵያዊ የሆነ ንድ ዒኅበሟቧብ እንዲሆኑ ዒቬቻኴ ነው፡፡
ከኩህ ንጻር ዒንኛውም ካጋ ብሔሢዊ ዒንነደን ይክ በብሔር ዒንነደ ዯቧባቬቦም የብሔር ዏብቶቸ ዯጇብቀውኯት
ከኳኵች ብሔሮች ጋር በንድነት ኢትዮጵያዊ ዒኅበሟቧብን ዏገንባት ግድ ነው፡፡ ከኩህ ንፃር ሕገ-ዏንግሥዲዊ
ሥርዓደ ጏደኩህ ግብ ዒድሟቬ ኯበት፡፡ ብሔርን ዏሠሟት ያደሟጉ ፓርዱዎች በዏኖሢቷው የዯኯያዩ ውቪኔዎችን
ኯዒቪኯሴ ክርክርና ውድድር ቢኖርም፣ ውቪኔ ካኯሯ ግን ውቪኔውን በፀጋ ዏቀበኴ የዴሞክሢቩያዊ ዒኅበሟቧብ
ዏገኯጪ ነው፡፡
ይህንን ንድ የፖኯዱካ ዒኅበሟቧብ ኯዏሴጇር ሕገ-ዏንግሥደ በዑያቬቀምጇው ቧሢር የካጎችን የእኩኴነት ዏብት
ዒክበር ቬሯኲጊ ነው፡፡ ሕገ-ዏንግቬደ ሁኰም ካጎች እኩኴ ናቷው ቩኴ

ዒንነትን ዏቧሟት ያደሟገና ድሏዊ

ሠሢር ዯቀባይነት የኯውም ዒኯደ ነው፡፡ በዏሆኑም ንቀጽ 25 ኲይ እንደሠሯሟው በዒንኛውም ካጋ ኲይ
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ፖኯዱካዊ ዏኯካከደን፣ ብሔሠና ብሔሟቧቡን ዏነሻ ድርጎ ድኴኦ ዏሯጸም ሯፅሞ የዯከኯከኯ ነው፡፡
በፖኯዱካዊ፣ ዒህበሢዊ እንዲሁም በኢኮኖዑያዊ ገበያዎች ኲይ ኯሁኰም ካጎች ዕኩኴነትን የዑያቧሴንና ውድድር
እቬካኯ ድሟቬ ኯብሮነትና

በዏዯቪቧብ ኲይ ኯዯዏቧሟዯ ኢትዮጵያዊነት ምቭቭና ዒገር ሆኖ ዒገኴገኰ

ይቀርም፡፡
በዯዏቪቪይ ሁኔዲ ካጎች ብሔሢቷውን ዏቧሟት ባደሟገ ሴርደ-ገምድኴ ቧሢር በዏከቧደ ምክንያት ቩሯናቀኰ እና
ከዯሯናቀኰም በኋኲ ሕገ-ዏንግሥደና ኳኵች ሕጎች በዑሯቅዱት

ዏሠሟት የዒቬዯካከያና የእርምት ዕርምጃ

ዏውቧድ እቬከዯቻኯ ድሟቬ ኢትዮጵያዊነት ብከ ውጣ ውሟዶችን (እንዲሁም ከሴዲና ኬቅዲዎችን)

እየዯሻገሟ

ዒበቡ ይቀርም፡፡ ከኩህ ንፃር የቡድንና የግኯቧብ ዏብት እርቬ በሢቪቷው የዑደጋገሰ እንጂ

የዑቃሟኑ

ኯዏሆናቷውን ዒጤን ዯገቢ ነው፡፡
ሕገ-ዏንግቬደ በዏግቢያው ኲይ እንደዑያትዯው በኢትዮጵያ ያኯው የኰዓኲዊነት ዏገኯጪ በብሔሮች፣ ብሔሟቧቦችና
ሕኬቦች ኲይ የዯዏቧሟዯ ይሁን እንጂ ክሮ ክሮ ዓኲዒው ንድ ኢትዮጵያዊ (የፖኯዱካ) ዒኅበሟቧብ ዏሴጇር እቬከሆነ
ድሟቬ ምንም

ችግር የኯውም፡፡ እንዲያውም ሁኰም ብሔሮችና ብሔሟቧቦች እንዲሁም ሕኬቦች በሳዴሢኴ

ዯቋዒት ውቬጥ ሴትሐዊ በሆነ ዏኴኩ ውክኴናና ዯቪትስ እንዲኖሢቷው ዋቬትና ይሆናኴ፡፡
ምንም እንኳን ንዳንድ ካጎችና ፓርዱዎች ያኲቷው ቬዯቪቧብ
የኢትዮጵያ ሕገ-ዏንግሥት ብኪኛው ንቀፅ የዑያትዯው

ጏደ ንድ ቅጣጪ

ጽንሴ የጏጣ ቢሆንም

ካጎች ቬኲኲቷው ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች

ነው፡፡ ብኪኖቸ ንቀጾችም ከዓኯም ቀሰ የቧብዊ ዏብቶች ድንጋጌዎች የዯቀዱ ናቷው፡፡ከህገ-ዏንግቬደ በጣም
ጥቂት ንቀፆች ብቻ ገሢዊ ሁኔዲንና ቧሢርን ከግምት ውቬጥ ያቬገቡ ናቷው(ቬኯብሔሮች ብሔሟቧቦችና
ሕኬቦች፣ሕፃናት፣ ቫቶች፣ ርብቶ ደሮች ጏኧዯ)፡፡
ባኯሰት ሁኯት ዓዏዲት በዯኯያዩ ክኴኵች ውቬጥ የብሔር ቅርፅ የነበሢቷው ችግሮችና ሥጋቶችም ዏከቧዲቷው
ይዲጏቃኴ፡፡ እንዲህ ዓይነቶቸ ዯግዳሮቶችና ሥጋቶች ብሮነዲችንን፣ ጏንድዒዒችነዲችንና እህትዒዒችነዲችንን
የዑሯዲዯኑ “እኛና እነቨ” የዑያባብኴ ብኵም ዒኯቂያ ጏደኳኯው ኧቅት የዑጏቬዱ ናቷው፡፡በዏሆኑም ኯገሢዊ
ቧኲምና ንድነት ቩባኴ እንደኩህ ይነት ካሄዶች በእንጭጭ ዏቀጧት ይኖርባቷዋኴ፡፡
ከምንም በኲይ ደግሞ የሕገ-ዏንግሥደ ድንጋጌዎች
ዏንግሥደ ኯካጎች የቧጇውን

ችግሮቻችንን ኯዏሴዲት የዑያቬችኴ ሆኖ ቢቀሟፅም ሕገ-

ክብር፣ ዋቬትናና ጥበቃ በትክክኴ ዏዯግበር ኴዯቻኯም፤ካኴሆነም በብሔር

ጋርደነዋኴ፡፡
የኢኮኖዑ

ዏብቶችንና

ጉዳዮችን

ቬዏኴክቶ

በሕገ-ዏንግሥደ

ንቀጽ

32

እና

41(1)

ኲይ

በግኴጽ

እንደዯቀዏጇው ዒንኛውም ኢትዮጵያዊ ብሔሠ ምንም ይሁን ምን፣ ገደብ በኳኯው ሁኔዲ በየትኛውም የገሡደ
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ክሴኴ ዯኧዋውሮ፣ በዒንኛውም የኢኮኖዑ ዏቬክ ዯሠዒርቶ ኯዏዯዳደሡያው የዏሟጇውን ሥሢ የዏሥሢት ዏብት
ኯው፡፡ እነኩህ ዏብቶች በክኴኴ ሕገ-ዏንግሥዲት በድጋዑ ዯሟጋግጇዋኴ፡፡
በዏሆኑም እነኩህ ዏብቶች በኳኵች እንዳይጣቨ የዒቬከበር ግዴዲ ያኯበት ዏንግሥት ነው፡፡ ዏብዲቷው ቩጣቬ
ግኯቧቦቸም የዏክቧቬ ዏብት ኲቷው፡፡ የዏንቀቪቀቬ ዏብት ቩጣቬ ጏይም እክኴ ቩሯጇር፣ በዯጧዒሡም
ከዯሠዒሠበት ኢኮኖዑያዊ እንቅቬቃቫ ኲይ እንቅሲት የሆኑ ቧዎችን ከኩህ ድርጊዲቷው እንዲዲቀቡ በሴርድ ቤት
ዒቬጏቧን ይቻኲኴ፡፡
ግኯቧቦች ዏብዲቷውን ኯቡድኖች ጥቅም፣ በቁጥር ብከ ቬኯሆኑ ቪኴሯው ዏቬጇት ኯባቷው የዑኴ በእኛም ሕገዏንግሥት ይሁን በኳኵች ኲይ የኯም፡፡ የቡድን ዏብት ዏሠሟደም የግኯቧብ ዏብት ነው፡፡ የግኯቧቦች ዏብት
እየዯጣቧ የቡድን ዏብት ከበርም ይችኴም፡፡ ኯነገሠ የኢሕዴግ ይሲዊ ቋምም ይሄንኑ የዑያጇናክር ነው፡፡
ፓርዱው ቋዐን “በኢትዮጵያ የዴሞክሢቩያዊ ሥርዓት ግንባዲ ጉዳዮች” እንደዯገኯጸው ሕገ ዏንግሥደ
የግኯቧቦችን

ዏብት

በዒቬከበር

ሽሲን

የብሔር

ብሔሟቧቦች

ዏብት

ዏሟገጥን

እንደዒይቀበኴ

ሁኰ

በብሔር/ብሔሟቧቦች ዏብት ዏከበር ሽሲን የግኯቧቦች ዏብት ዏዲሯንን እንደዒይቀበኴ ይገኴጻኴ፡፡
ሕገ-ዏንግሥደ ኲይ እንደሠሯሟው የካጎችን ዏብት ኯዒክበርም ኯዒቬከበርም

በካጎች ዏካከኴ ኴዩነት

ይሯጥሢኴ፤ ‹‹ከኳኵች ክኴኵች ኯቬሢ ሴኯጋ የዯንቀቪቀቨ ካጎች ከካባቢው ዯጏኲጆች ጋር በእኩኴነት እንዳይዲዩ
ያደርጋኴ፡፡ ካጎች በገሢቷው በእኩኴነት የዏዏሟጥ ዏብዲቷውን እንዳይዯገብሠ እንቅሲት ይሆናኴ፣ እንዲህ
ዓይነት ዏብቶችን ኯዏጇቀም ካጎች የግድ ጏደ ዏገበት ክኴኲቷው ዏሄድ ኯባቷው ያቧኛኴ፡፡
ከኩህ ባኯሯ ዒንኛውም ኢትዮጵያዊ የትም ይኑር የትም፣ ቋንቋው የሯኯገውን ቢሆን ዏሢጨ እቬከዏሟጇውና
እቬከሯኯገው ድሟቬ የዏዏሟጥ ዏብት ኯው፡፡ የሕገ ዏንግሥደ ንቀጽ 25 እና 38 ዏንሯቬ ይህ ነው፡፡
የዒንኛውንም የብሔር ባኲት ያኯ ድኴኦ ዏሢጨ እቬከሯኯገና ጥቅዒችንን ያቬጇብቅኴናኴ እቬካኰ ድሟቬ
የሯኯጉትን ዏምሟጥ የእነቨው ኃኲሱነት ነው፡፡
ገሢችን ውቬጥ ኯዯከቧደት ችግሮች ሯጣሡያቷው ያው እኛው ኢትዮጵያውያን ነን የምናቬዯካክኲቷውም ሢቪችን
ነን፡፡ ኯዒቬዯካከኴም ሕገ-ዏንግሥዲዊ ሥርዓደን በዏዯግበር ቀጥኵም የዑሻሻኰትን በዒሻሻኴ ሆን ይችኲኴ፡፡
እቬካሁን የዯሯጇሠት ችግሮች በዋናነት ሕገ-ዏንግሥዲዊ ድንጋጌዎችን በግባቡ ሥሢ ኲይ ባኯዒዋኴ የዏነጨ
ናቷው፡፡ በኩህ ምክንያት የዯሯጇሠ ችግሮች ቢኖሠም፣ ሕገ-ዏንግሥደን በዕውቀትና በዐኰ ኴብ በዏዯግበር
ዒቬዯካከኴ ይቻኲኴ፡፡ ሕገ-ዏንግሥዲዊ ድንጋጌዎችን በቅን ኴቦና ዒክበርና ዒቬከበር እቬከቻኴን ድሟቬ ብሔሢዊ
ዒንነዲችን ኯኢትዮጵያዊነዲችን ቬንቅና ዏደኲድኴ እንጂ እንቅሲት ሆንብን ከቶም ይችኴም፡፡
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