ዛሬም ነጸብራቆች ናችሁ!
ወንድይራድ ኃብተየስ 04-21-18

የኢፌዴሪ ሕገ-መንግሥት የዜጎች ሰባዊና ዴሞከራሲያዊ መብቶች ተከብረው ዜጎች በነፃነት የሚኖሩባት
አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመፍጠር መሠረት ሆኗል። ሕገ-መንግሥቱ ከመግቢያው ጀምሮ

የጋራ

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያ ማኅበረሰብ መፍጠር የሚያስችሉ፣ የህዝቦችን አብሮነት የሚያጎለብቱ፣ የጋራ
ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ፣ በህዝቦች መካከል መከባበርና መቻቻል የሚያሰፍኑ አንቀጾችን ያካተተ
ነው። ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንም የህገ-መንግስታችን አንዱ ውጤት ነው። የፌዴራል ስርዓቱ
ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ፣ ባህላቸውን እንዲያጎለብቱ፣ ህጻናት በአፍ መፍቻ
ቋንቋቸው እንዲማሩ፣ ዜጎች በቋንቋቸው እንዲዳኙ፣ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን እንዲለማመዱ፣
ወዘተ አድርጓል።
ህገመንግስታችን

የግንቦት 20 የድል ውጤት ነው። ግንቦት 20 ደግሞ

የበርካቶች አጥንት

ድምር ውጤት መሆኑን

የአስር ሺዎች

መግለጽ የሚያስፈልግ አይመስለኝም።

ደምና

ዘንድሮ የግንቦት

ሃያን ለ27ኛ ጊዜ የምናከብረው በፈጣን ተሃድሶ የለውጥ ዑደት ውስጥ ሆነን ነው። በርካቶች አዲሲቷ
ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ይሁንና ያን ያህል መሰዋዕትነት
የተከፈለበት ሰላምና ዴሞክራሲ
ልጆች

ግንቦት 20

አጠባበቁን ያወቅንበት አይመስልም። ለእነዚያ

ቁርጠኛ

የህዝብ

መታሰቢያቸው መዘከሪያቸው መሆን ይኖርባታል። እነዚያ በዱር በገደል የወዳደቁት

ውድ የህዝብ ልጆች የህዳሴያችን ነጸብራቆች፤ ደምና አጥንታቸው ዛሬም ህያው ሆኖ የአብሮነታችን
ማሳያ ሆኗል።

ለሌሎች ነጻነት፣ ለሌሎች

ዕኩልነት ሲባል

መለወጫ የሌላትን

ህይወት መገበር፣

አካልን ማጉደልን የሚያክል መስዋዕትነት ያለ አይመስለኝም።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
ቀማኝነት

ህዝባዊነት እየተሸረሸረ

የስልጣን ሱስ

ግለኝነት እጅግ አሳፋሪ

ሹመኞቻችንን
በርካቶች

ህዝበኝነት እየገነገነ

ክፉኛ

የመጣበት ሁኔታን እያስተዋልን ነው።

እየተፈታተናቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት እያየን ያለነው

ሰርተው ከማግኘት ይልቅ
1

ሰርቀውና

አጭበርብረው

መክበርን

አማራጭ አድርገው

ተያይዘውታል።

ማሳደጃነት ሆኖ ሲያገለግል ስንመለከት

ህዝብና መንግስት

አምኖ

የሰጣቸውን

ፈላጊዎች

ለጥቅም

ኢትዮጵያዊ ስብዕና ምን ያህል እንደተሸረሸረ እንደሆነ

መረዳት የሚከብድ አይደለም። እነዚያ ቁርጠኛ የህዝብ ልጆች ግን
ህይወታቸውንና አካላቸውን

ወንበር

ለህዝብ ጥቅም ሲሉ

በየዱር ገደሉ

እንኳን ህይወትና አካላቸውን ለህዝብ ሊሰጡ ይቅርና

መተኪያ የሌላትን ክቡር

ገብረዋል።

በአሁኑ ሰዓት

ጥቅም

የዕለት ጥቅማቸውን እንኳን አሳልፈው

መስጠት አይፈልጉም።
ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ፊት አዲሱ ካቢኔያቸውን ሹመት ሲያጸድቁ አደራ
ካሉት ጉዳዮች መካከል አንዱ
ነው። በእርግጠኝነትም

ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ

ኪራይ ሰብሳቢነት ለአገራችን ህልውና እጅግ ጠንቅ

ነው። ለኪራይ ሰብሳቢዎች

ዋንኛ መሸሸጊያ ደግሞ የትምክህትና የጥበት አስተሳሰቦች የእከሌ ወገን ነው ወይም የእከሌ ወገን ነኝ፣
ይዚያ ሃይማኖት ተከታይ ነው ወይም የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ
እንደሚከቱን

ማሰብ ተገቢ ነው።

የሚሉ አስተሳሰቦች ወደ አረንቋው

ሕገ-መንግሥቱ በፌዴራሉ ሥርዓት ውስጥ በሕዝቦች መካከል

ስለሚኖር ዝምድና እና የጋራ መስተጋብር መሠረታዊ መርሆዎችን ያስቀምጣል። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ
የህግ የበላይነት መቼም የትም ለድርድር መቅረብ የለበትም።

የፌዴራል ስርዓቱ

ህዝቦች አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ሁኔታዎችን ስላመቻቸ

ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍል

እንዲኖር ዋንኛው መንገድ ነው። ይህን ስርዓት መከላከል ለአብሮነታችን መሰረቱን ማጎልበት ነው።
የፌዴራል መንግስቱ በክልሎች መካከል
በመቀጠል

የሚታዩ ህጸጾችን

ዓይነት መሰረተ ልማት

ተመጣጣኝ ዕድገት እንዲኖር

የሚያደርውን

ጥረት አጠናክሮ

ማረምም ለነገ የሚተው ነገር መሆን የለበትም። ከዚህ ቀደም ምንም

ያልነበራቸው አርብቶ አደር አካባቢዎች ዛሬ ላይ የትላልቅ መሰረተ ልማት

ለአብነት፣ መንገድ፣ መበራት፣ ውኃ፣ ቴሌኮም ወዘተ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል።

ይህ በመሆኑም ዛሬ

ከቀድሞ ጊዜ በተለየ መልኩ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ኢንቨስትመንቶች በመስፋፋት ላይ ናቸው።
ታዲያ ይህ ልማት የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?

ሕገ-መንግሥቱ ሁሉም ዜጎች የሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በእኩልነት መከበር እንዳለባቸው በግልጽ
የሚደነግጉ አንቀጾችን አካቷል።

ዛሬ በአገራችን በፖለቲካዊ አስተሳሰብ መደራጀትና ሃሳብን በነጻነት

2

የመግለጽ መብት የተለመደ ተግባር መሆን የቻለው ይህ መብት ህገመንግስታዊ ዋስትና ስላገኘ ነው።
አገራችን የብዙሃን ፓርቲ ስርዓትን

መተግበር

በመቻሏ

በሕጋዊ መንገድ የተመዘገቡ በርካታ የፖለቲካ

ፓርቲዎች በአገራችን በነጻነት ይንቀሳቀሳሉ። ዜጎች በነጻነት መንግስትንም ሆነ የመንግስትን አሰራር
መተቸት የሚችሉበት ስርዓት ተዘርግቷል።
የሌሎችን መብት

ሃሳብን የመግለፅ መብት በመረጋገጡ ማንም የፈለገውን ሃሳብ

እስካልተጋፋ ድረስ የመግለጽ መብትም በህገመንግስቱ ተረጋግጧል። በዘር፣ በብሔር

ብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሃብት፣
በትውልድ ወይም በሌላ አቋም በሰዎች መካከል ልዩነት እንደማይደረግና ሁሉም ሰዎች እኩል ተጨባጭ
የህግ ዋስትና የማግኘት መብት እንዳላቸው በግልጽ ያስቀምጣል።

ይህም ባለፉት 27

ዓመታት

በተግባር ተረጋግጧል። ይህስ የግንቦት ሃያ ድል ወጤት አይደለምን?

በህገ-መንግስታችን የሃይማኖት ነጻነትንም

አጎናጽፎናል። ዛሬ በአገራችን መንግስታዊ ሃይማኖትም ሆነ

ሃይማኖታዊ መንግስት የለም። በሃይማኖት ምክንያት የሚደርሱ ተፅዕኖዎች ተወግደው ሁሉም ሃይማኖቶች
በእኩልነት እየተስተናገዱበት ስርዓት ተመስርቷል። በመሆኑም ሃይማኖቶች ሁሉ ተከባብረውና ተቻችለው
የሚኖሩባት አገር

እውን ሆናለች። ሁሉም ሃይማኖቶች አስተምህሮታቸውን በነጻነት የሌሎችን መብቶች

አክብረው ማስተማር ይችላሉ። ይሁንና የእኔን ሃይማኖት ከፍ ለማድረግ የሌላውን ዝቅ ማድረግ ኢህገመንግስታዊ አካሄድ ነው።

በአዲሲቷ

ኢትዮጵያ

የሃይማኖት ነጻነት

ህገመንግስታዊ

ዋስትና

የተቸረው ጉዳይ ነው። ይህስ ታዲያ አንድ ተጨባጭ የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?
በመጀመሪያው

የዕድገትና

ትራንስፎርሜሽን

ዕቅድ

መሠረት

አገራችን

በታሪኳ

አከናውናው

የማታውቃቸውን እጅግ ግዙፍ የሆኑ ባለ ቢሊዮን ዶላር ወጪ የሚጠይቁ ፕሮጀክቶችን መገንባት ችላለች።
ለአብነት ያህል ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ የውኃ ኃይል ማመንጫ ግንባታ፣ የባቡር መስመር ዝርጋታ፣
ከነጉድለታቸውም ቢሆን ዘጠኝ ግዙፍ የስኳር ፋብሪዎችና የማዳበሪያ ፋብሪካዎች ግንባታዎች እንዲሁም
ሰፋፊ የመንገድ ግንባታ፣ በቴሌኮሙዩኒኬሽን ዝርጋታ ወዘተ አገልግሎት የታዩት ዕድገቶች እጅግ ከፍተኛ
ከመሆናቸውም ባሻገር የአገራችንን ዕድገት ወደ ፊት በማራመድ ረገድ ጉልህ ድርሻ እንደሚኖራቸው
እሙን ነው። እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?
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የዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መብትም ሕገ-መንግሥታዊ እውቅና አግኝቷል። የአገራችን ብሔሮች
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው የመወሰን ያልተገደበ መብታቸውም ለመጀመሪያ ጊዜ
እውቅና ያገኘው በዚህ ሕገ-መንግሥት አማካኝነት ነው። ዛሬ ዜጎች
መጠቀም

የሚችሉበት

ሁኔታ

ተመቻችቷል።

ብሔሮች

ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን

ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች

መብታቸውን ተጠቅመው የበጀኛል ለሚሉት ተወካይ ድምጻቸውን ሰጥተው
የማስተዳደር እንዲሁም

ዴሞክራሲያዊ

ራሳቸውን በራሳቸው

ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በፌዴራሉ

መንግስት ሚዛናዊ

ውክልና የማግኘት መብታቸው ተከብሯል። ይህስ የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?
እንግዲህ ብሶት የወለዳቸው እውነተኛ የህዝብ ልጆች በከፈሉት የህይወትና የአካል መሰዋዓትነት የአገራችን
ህዝቦች የሚያጣጥሟቸውን ሰባዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን መጎናጸፍ ችለናል።
ልጆች

የእነዛ ቁርጠኛ

የህዝብ

ደምና አጥንት የተከሰከሰበትን ውድ ዋጋ መጠበቅና ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ሃላፊነት መሆን

መቻል አለበት። በማይገባ

ነገሮች ወዲህና ወዲያ

እንዳንሰጣት ስጋት አለኝ።

የአሁኑ ትውልድ ሃላፊነት ሊሆን የሚገባው

ማስቀጠል፣ ህጸጾችን ማስተካከል

ስንጓተት አገራችንን ለውጭ ሃይል አሳልፈን
የተጀመሩ መልካም ነገሮችን

እንዲሁም የጸረ ድህነት ትግሉን በማጧጧፍ አገሪቱን

ከኋላ ቀርነት

በማላቀቅ ዜጎችን ወደተሻለ ህይወት እንዲሸጋገሩ ማድረግ ነው።። ህይወታቸውንና አካላቸውን መስዋዕት
አድርገው
ይግባቸው።

ለዛሬዋ እኩልነትና ነጻነት ያበቁንን እነዚያ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ዛሬም ነገም ምስጋና
እኩልነትንና ነጻነትን ባሰብን

ጊዜ ሁሉ፣ የእነዚያ

እውነተኛ የህዝብ ልጆች አጽም

ይለመልማልና በእጃችን የገቡትን ድሎች አስጠብቀን ለተጨማሪ ስኬት እንትጋ።
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