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መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆኑኑ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  በበማማቅቅረረብብ  ለለሠሠልልጣጣኞኞችች  ገገለለፃፃ  በበሚሚደደረረግግበበትት  ጊጊዜዜናና  በበቱቱቶቶሪሪያያልል  ሠሠዓዓትት  

በበሚሚያያደደርርጉጉትት  ውውይይይይትት  ለለመመነነሻሻ  የየሚሚሆሆኑኑ  መመሠሠረረተተ  ሀሀሳሳቦቦችችንን""  ማማንንሳሳትትናና  የየሰሰልልጣጣኞኞቹቹንን  EEውውቀቀትት  

ክክህህሎሎትትናና  AAመመለለካካከከትት  ማማጎጎልልበበትት  ነነውው፡፡፡፡  

  

መግቢያ  
የየAAንንድድንን  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሒሒደደትት  ትትክክክክለለኛኛነነትት፣፣  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን፣፣  መመሠሠረረታታዊዊ  

ግግብብናና    AAወወቃቃቀቀርር፣፣  ይይዘዘትት፣፣  የየAAተተረረጓጓጎጎምምናና  የየማማሻሻሻሻያያ  ሥሥርርዓዓትት    ላላይይ  ትትክክክክለለኛኛ  የየሆሆነነ  ግግንንዛዛቤቤ  

ለለመመያያዝዝ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ተተፈፈጥጥሮሮናና  ትትርርጓጓሜሜ፣፣  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

AAፈፈጣጣጠጠርርናና  ታታሪሪካካዊዊ  EEድድገገትት፣፣  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  መመፍፍትትሔሔ  ሊሊሰሰጣጣቸቸውው  ስስለለሚሚገገቡቡ  ማማህህበበራራዊዊ  

IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  AAጀጀንንዳዳዎዎችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ዳዳሰሰሳሳ  ማማድድረረግግ  

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበባባህህሪሪውው  በበAAፀፀዳዳደደቁቁ፣፣  በበይይዘዘቱቱ፣፣  በበAAተተረረጓጓጎጎሙሙናና  

በበሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ስስርርዓዓትት  ከከሌሌሎሎችች  AAዎዎጆጆችች  ((ህህጎጎችች))  የየሚሚለለይይባባቸቸውውንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  

መመመመርርመመርርናና  መመረረዳዳትት  የየግግድድ  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነውው፡፡፡፡    

  

          በበመመሆሆኑኑምም  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAፀፀዳዳደደቅቅ  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግብብናና  ዓዓላላማማ፤፤  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበህህጎጎችች  የየደደረረጃጃ  AAመመዳዳደደብብ  ሒሒደደትት  ውውስስጥጥ  ስስላላለለውው  ሥሥፍፍራራ፣፣  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  የየተተመመሰሰረረተተባባቸቸውው  

መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችች፣፣  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትት፣፣  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAተተረረጓጓጎጎምምናና  የየማማሻሻሻሻያያ  

ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበውውልል  ተተረረድድቶቶ፣፣  ተተገገቢቢ  የየሆሆነነ  ግግንንዛዛቤቤ፤፤  ለለመመያያዝዝ  ከከላላይይ  በበተተነነሱሱትት  ነነጥጥቦቦችች  ዙዙሪሪያያ  

የየሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችችንን  ተተሞሞክክሮሮናና  AAሠሠራራርር  ማማየየቱቱ  ሀሀሳሳቡቡቹቹንን  በበንንፅፅፅፅርር  ለለመመርርመመርርናና  ለለመመረረዳዳትት  EEድድልል    

የየሚሚሰሰጥጥ  በበመመሆሆኑኑ  ሞሞጁጁሉሉንን  በበዓዓለለማማችችንን፣፣  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውውንን  AAሠሠራራሮሮችች  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  ነነጥጥብብ  

በበሚሚያያሳሳይይ  መመንንገገድድ  ለለማማዘዘጋጋጀጀትት  ተተሞሞክክሯሯዋዋልል፡፡፡፡    
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        በበመመሆሆኑኑምም  በበዚዚህህ  ሞሞጁጁልል  በበተተሸሸፈፈኑኑትትንን  ርርEEስስ  ጉጉዳዳዮዮችች  ሲሲያያነነቡቡ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ክክፍፍልል  ወወይይምም  

ፖፖራራግግራራፍፍ  ስስለለሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ተተሞሞክክሮሮ  በበተተሰሰጠጠውው  ገገለለፃፃ  ላላይይ  ግግልልፅፅ  ግግንንዛዛቤቤ  ይይዘዘውው  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ከከሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ህህግግጋጋትት  መመንንግግስስትት  የየሚሚጋጋራራቸቸውውንንናና  የየሚሚለለዩዩባባቸቸውውንን  መመሠሠረረታታዊዊ  

ነነጥጥቦቦችችናና  የየልልዩዩነነቶቶቹቹንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ምምክክንንያያትት  በበጥጥንንቃቃቄቄ  መመመመዘዘንንናና  መመመመርርመመርር  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

EEንንደደዚዚሁሁምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበማማፅፅደደቅቅናና  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚካካተተቱቱትት  መመርርሆሆችችናና  ሐሐሳሳቦቦችችንን  

AAስስመመልልክክቶቶ  ሁሁሉሉምም  AAገገሮሮችች  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  የየሚሚስስማማሙሙበበትት  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  ቀቀመመርር  ((ፎፎርርሙሙላላ))  የየሌሌለለ    

መመሆሆኑኑንን  መመረረዳዳትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየEEያያንንዳዳንንዱዱ  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመመመዘዘንንናና  

መመታታየየትት  ያያለለበበትት    ይይዞዞትት  ከከተተነነሣሣውው  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይ፤፤  በበAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሂሂደደቱቱ  የየነነበበሩሩ  ነነባባራራዊዊ  

EEውውነነታታዎዎችች፣፣  ሊሊፈፈታታቸቸውውናና  ሊሊቆቆጣጣጠጠራራቸቸውው  ከከሚሚፈፈልልገገውው፤፤  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ፣፣  ማማህህበበራራዊዊ፣፣  ፖፖለለቲቲካካዊዊናና  

የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  AAንንፃፃርር  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትትንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበይይዘዘታታቸቸውው  ከከሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚለለዩዩባባቸቸውው  AAንንዳዳንንድድ  

ነነጥጥቦቦችች  በበመመኖኖራራቸቸውው  ብብቻቻ  AAንንዳዳችች  ነነገገርር  የየሚሚጎጎድድለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAድድርርጎጎውው    ለለማማቅቅረረብብ  

የየሚሚሞሞክክሩሩ  AAሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  ተተገገቢቢ  EEንንዳዳልልሆሆነነ  መመረረዳዳትትናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  AAገገሪሪቱቱ  

ያያሣሣልልፈፈቻቻቸቸውው  ማማህህበበራራዊዊ  ፖፖለለቲቲካካዊዊናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴናና  ችችግግርር  ውውጤጤቶቶችች  መመሆሆናናቸቸውው  

ተተገገቢቢውው  ግግንንዛዛቤቤ  EEንንዲዲያያዝዝባባቸቸውውናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  EEንንዲዲሆሆኑኑ  ማማድድረረግግ፣፣  በበማማናናቸቸውውምም  ቦቦታታናና    ጊጊዜዜ  

የየተተሣሣሣሣቱቱ  AAመመለለካካከከቶቶችች  ሣሣይይንንሣሣዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ተተከከራራክክሮሮ  ለለማማስስተተካካከከልል  በበEEውውቀቀትት፣፣  የየክክህህሎሎትትናና  

የየAAመመለለካካከከትት  ብብቃቃትት  ማማሳሳደደግግ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    

  

በበዚዚህህ  ሞሞጁጁልል  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጓጓሜሜናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪያያትት፣፣ስስለለህህገገ--መመንንግግስስትት    

ዓዓይይነነቶቶችች  !!  ታታሪሪካካዊዊ  AAፈፈጣጣጠጠርርናና  EEድድገገትት  ስስለለ  II..ፊፊ..ድድ..ሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትትናና  

AAፀፀዳዳደደቅቅ፣፣  EEንንዲዲሁሁምም  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ራራEEይይናና  ግግብብ፣፣  የየህህገገመመንንግግስስቱቱ  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችች፣፣  

የየፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሰሰረረታታዊዊ  ባባህህርርያያትትናና፣፣  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገመመንንግግስስትት  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመለለያያ  ባባህህርርያያትት፣፣  

ስስለለ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  AAተተረረጓጓጐጐምም  መመርርህህ//ስስልልትት//!!ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  ስስለለሚሚተተረረጐጐሙሙ  AAካካላላትት  !!  ስስለለ  ህህገገ--

መመንንግግስስትት  AAተተረረጓጓጐጐምም  ሂሂደደትት  ስስርርዓዓቶቶችች!!  የየIIፌፌዴዴሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  AAተተረረጓጓጐጐምም  !!ህህገገ--መመንንግግስስትት  

በበመመተተርርጐጐምም  ሂሂደደትት  የየፍፍ//ቤቤቶቶችች  ሚሚናና  !!ስስለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  EEናና  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  

ሚሚናና  !!ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  ስስለለማማሻሻሻሻልል  EEናና  የየማማሻሻሻሻያያ  ደደረረጃጃዎዎችች፣፣  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትትናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊነነትት  AAጠጠርር  ባባለለ  መመልልክክ  መመሠሠረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  ቀቀርርበበዋዋልል፡፡፡፡  
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EEንንዲዲሁሁምም  ከከነነዚዚህህ  ጉጉዳዳዮዮችች  ውውስስጥጥ  በበዋዋናና  ዋዋናናዎዎቹቹ  ላላይይ  የየተተወወሰሰኑኑ  የየክክልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስቶቶችች  

ለለመመዳዳሰሰስስ  የየሚሚረረዱዱ፣፣  ለለመመወወያያያያ  የየሚሚረረዱዱ  ሐሐሳሳቦቦችች  EEናና  የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበሞሞጁጁሉሉ  ውውስስጥጥ  

ለለማማካካተተትት  ተተሞሞክክሯሯልል፡፡፡፡  

  

የየህህጐጐችችንን  EEናና  የየባባለለሥሥልልጣጣናናትትንን  ውውሣሣኔኔዎዎችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  EEየየተተሠሠሩሩ  

ስስላላሉሉ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ለለመመረረዳዳትት  የየሚሚጠጠቅቅሙሙ  ከከስስድድስስትት  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  

ቤቤትት  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  የየሰሰጠጠባባቸቸውው  ጉጉዳዳዮዮችች  ከከሞሞጁጁሉሉ  ጋጋርር  በበAAባባሪሪነነትት  ተተያያይይዘዘዋዋልል፡፡፡፡  

በበመመሆሆኑኑምም  ሰሰልልጣጣኞኞችች  በበሞሞጅጅሉሉ  ውውስስጥጥ  በበተተነነሡሡትት  መመሠሠረረተተ  ሐሐሳሳቦቦችችናና  በበAAባባሪሪነነትት  የየተተያያያያዙዙትትንን  

ውውሣሣኔኔዎዎችች  በበመመመመርርመመርር  EEናና  በበመመተተቸቸትት  ከከህህገገ--መመንንግግስስትት  ፅፅንንሰሰ  ሐሐሳሳብብ  EEድድገገትትናና  ስስለለ  IIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  AAፀፀዳዳደደቅቅ፣፣  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትትናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  የየህህገገ  

መመንንግግስስትትንን  የየበበላላይይነነትት  EEናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትትንን  ለለማማስስረረፅፅ  በበAAገገራራችችንን  መመከከናናወወንን  ስስላላለለባባቸቸውው  

ተተግግባባራራትት  EEናና  ልልንንከከተተለለውው  ስስለለሚሚገገባባንን    የየAAፈፈፃፃፃፃምም  ስስልልትት  ያያላላቸቸውውንን  EEውውቀቀትት  EEናና  ክክህህሎሎትት  

ማማሣሣደደግግናና  በበAAመመለለካካከከትት  ብብቁቁ  ሆሆነነውው  ለለመመገገኘኘትት  ያያልልተተቆቆጠጠበበ  ጥጥረረትት  ማማድድረረግግ  ይይገገባባቸቸዎዎልል፡፡፡፡    

  

1. ስለህገመንግስት በጠቅላላው፣ 
 
ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ    

11..  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጓጓሜሜናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪያያትት  ያያስስረረዳዳሉሉ፡፡፡፡  

22..  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ታታሪሪካካዊዊ  AAፈፈጣጣጠጠርርናና  EEድድገገትት  ይይዘዘረረዝዝራራሉሉ፡፡፡፡  

33..  የየIIትትዮዮጵጵያያንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ታታሪሪካካዊዊ  EEድድገገትትናና  ልልዩዩ  ባባህህሪሪያያትት  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  

1.1. የህገ መንግስት ትርጓሜ፣ 
ውውድድ  ሰሰልልጣጣኞኞችች    

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማለለትት  ምምንን  ማማለለትት  ነነውው??  

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየስስነነ  ቃቃልልናና  የየህህግግ  ትትርርጉጉምም  AAንንድድ  AAይይነነትት  ነነውው  ብብላላችችሁሁ  

ታታሰሰባባላላችችሁሁ??  ለለምምንን??    
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በበዘዘመመናናችችንን  ሰሰዎዎችች  ስስለለሚሚኖኖሩሩበበትት  AAገገርር  ወወይይምም  ስስለለሌሌላላውው  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAንንድድ  ወወይይምም  

በበሌሌላላ  መመልልኩኩ  ሲሲገገልልፁፁ፣፣  ሲሲከከራራከከሩሩናና  ሲሲወወያያዩዩ  መመስስማማትት  ወወይይምም  ማማየየትት  EEንንግግዳዳ  ነነገገርር  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ደደረረጃጃ  ከከዲዲሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  ግግንንባባታታ፣፣  ከከመመልልካካምም  AAስስተተዳዳዳዳርር፣፣  

ከከምምጣጣኔኔ  ሀሀብብትት  EEድድገገትት  ወወይይምም  ማማሸሸቆቆልልቆቆልል፤፤  ከከሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  AAያያያያዝዝናና  ጥጥበበቃቃ  ጋጋርር  ተተያያይይዞዞ  

የየዘዘመመናናችችንን  መመነነጋጋገገሪሪያያ  AAጀጀንንዳዳ  መመሆሆኑኑ  የየሚሚያያከከራራክክርር  ጉጉዳዳይይ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም    ስስለለ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  የየሚሚወወያያዩዩ  ሰሰዎዎችች    ሁሁሉሉ  ስስለለሚሚወወያያዩዩበበትት  ህህገገመመንንግግስስትት  ትትክክክክለለኛኛ  የየሆሆነነ    ግግንንዛዛቤቤ  AAላላቸቸውው  

ብብሎሎ  AAፍፍንን  ሞሞልልቶቶ  መመናናገገርር  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡    

  

ምምክክንንያያቱቱምም  AAንንዳዳንንዱዱ  ሰሰውው  ከከደደረረሰሰበበትት  የየትትምምህህርርትት  ደደረረጃጃ፣፣  ከከኖኖረረበበትት  ሶሶሽሽዮዮ  IIኮኮኖኖሚሚክክ  EEናና  

ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ባባህህልል፣፣  ከከተተሰሰማማራራበበትት  የየሙሙያያ  ዘዘርርፍፍ  EEናና  ሌሌሎሎችች  ምምክክንንያያቶቶችች  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ያያለለውው  

ግግንንዛዛቤቤ  ከከሌሌላላውው  ሰሰውው  የየተተለለየየ  ለለመመሆሆኑኑ  ብብዙዙ  ማማጣጣቃቃሻሻ  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይኸኸምም  

በበመመሆሆኑኑ  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጓጓሜሜናና  ተተፈፈጥጥሯሯዊዊ  ባባህህሪሪያያትት  AAንንድድ  AAንንድድ  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  

ማማንንሣሣትት  በበፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳቡቡ  ላላይይ  ተተመመሣሣሣሣይይ  ግግንንዛዛቤቤ  ለለመመያያዝዝ  ይይጠጠቅቅማማልል፡፡፡፡    

  

በበ11999933  ዓዓ..ምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ቋቋንንቋቋዎዎችች  ጥጥናናትትናና  ምምርርምምርር  ማማEEከከልል  ያያሳሳተተመመውው  መመዝዝገገበበ  ቃቃላላትት      ““ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ማማለለትት  AAንንድድ  AAገገርር  የየሚሚተተዳዳደደርርበበትትናና  ሕሕዝዝቦቦቿቿ  የየሚሚያያከከናናውውኗኗቸቸውው  ተተግግባባሮሮችች  ሁሁሉሉ  

መመርርህህ  የየሚሚሆሆናናቸቸውው  የየሁሁሉሉምም  የየበበላላይይ  የየሆሆነነ  ህህግግ””  በበማማለለትት  ይይተተረረጉጉመመዋዋልል፡፡፡፡      

  

ሆሆኖኖምም  ከከላላይይ  ባባነነሳሳነነውው  የየAAማማርርኛኛ  መመዝዝገገበበ  ቃቃላላትት  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሰሰጠጠውው  ፍፍቺቺ  ጥጥቅቅልልናና  የየተተሟሟላላ  

ግግንንዛዛቤቤ  ለለመመያያዝዝ  የየማማያያስስችችልል  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ፅፅንንሰሰ  ሐሐሳሳብብ  ከከህህግግ  ሙሙያያናና  

ከከፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ተተልልEEኮኮ  AAንንፃፃርር  ለለመመረረዳዳትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበህህግግ  መመዝዝገገብብ  ቃቃላላትት  EEናና  በበህህግግ  

መመፀፀሐሐፍፍትት  ውውስስጥጥ  የየተተሰሰጡጡትት  ትትርርጓጓሜሜዎዎችች  መመመመርርመመሩሩ  ጠጠቀቀሜሜታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ስስንንመመለለከከተተውው  የየOOክክሰሰፎፎርርድድ  የየህህግግ  ዲዲክክሽሽነነሪሪ  ““CCoonnssttiittuuttiioonn  iiss  tthhee  rruulleess  

aanndd  pprraaccttiiccee  tthhaatt  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  oorrggaannss  ooff  

cceennttrraall  GGoovveerrnnmmeenntt  iinn  aa  ssttaattee  aanndd  rreegguullaattee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  

iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  ssttaattee””  በበማማለለትት  ይይተተረረጉጉመመዋዋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህምም  ትትርርጓጓሜሜ፡፡--    
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  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበፅፅሁሁፍፍ  መመልልክክ  የየተተቀቀረረፀፀ  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ወወይይምም  

ደደንንቦቦችች  ብብቻቻ  ማማለለትት  EEንንዳዳልልሆሆነነናና፣፣  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪምም  በበረረዥዥምም  ጊጊዜዜናና    በበተተደደጋጋጋጋሚሚ  

ተተግግባባራራዊዊ  የየሆሆኑኑ  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  መመሰሰረረታታዊዊ  EEሴሴቶቶችችናና  መመርርሆሆችች  በበፅፅሁሁፍፍ  ተተጠጠቀቀልልለለውው  

EEናና  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ተተብብለለውው  ባባይይታታወወጁጁምም  የየAAገገሪሪቱቱ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ሆሆነነውው  

የየማማያያገገለለግግሉሉበበትት  AAጋጋጣጣሚሚ  EEንንዳዳለለ፡፡፡፡  

  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበህህግግ  መመልልክክ  በበፅፅሁሁፍፍ  የየታታወወጁጁትት  ደደንንቦቦችች  ወወይይምም  በበልልምምድድ  የየዳዳበበሩሩ  

EEሴሴቶቶችች  EEናና  መመርርሆሆችች  የየAAገገሪሪቱቱ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ናናቸቸውው  የየሚሚባባሉሉትት  የየማማEEከከላላዊዊ  

መመንንግግስስትትንን  AAወወቃቃቀቀርር፣፣  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትትንን፣፣    ስስልልጣጣንን፣፣  ኃኃላላፊፊነነትትናና  የየመመንንግግስስትት  

ስስልልጣጣንን  ስስለለሚሚያያዝዝበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚወወስስኑኑ  ገገዥዥ  መመርርሆሆዎዎችችናና  ደደንንቦቦችች  ይይዘዘውው  በበተተገገኙኙ  

ጊጊዜዜ  EEንንደደሆሆነነ፡፡፡፡    

  በበሦሦስስተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበፅፅሑሑፉፉ  የየተተደደነነገገጉጉ  ደደንንቦቦችች  ወወይይምም  በበልልምምድድ  የየዳዳበበሩሩ  EEሴሴቶቶችችናና  

የየመመንንግግስስትትንን  AAወወቃቃቀቀርር  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትትንን  AAደደረረጃጃጀጀትትንን  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

ከከመመወወሰሰንን  በበተተጨጨማማሪሪ  በበዜዜጎጎችችናና  በበመመንንግግስስትት  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  ግግንንኙኙነነትት  ለለመመቆቆጣጣጠጠርር  

የየሚሚችችሉሉ  ሊሊሆሆኑኑ  EEንንደደሚሚቻቻሉሉናና  ከከላላይይ  በበተተነነሱሱትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  

ድድንንጋጋጌጌ  ያያለለውው  የየህህግግ  ክክፍፍልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ተተብብሎሎ  EEንንደደሚሚጠጠራራ  የየሚሚያያመመለለክክትት  ሆሆኖኖ  

EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡    
  

በበOOክክስስፎፎርርድድ  የየህህግግ  መመዝዝገገበበ  ቃቃላላትት  የየተተሰሰጠጠውው  ትትርርጓጓሜሜ  ይይዘዘትት  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  የየብብላላክክስስ  ሎሎውው  

ዲዲክክሽሽነነሪሪ  የየሰሰጠጠውውንን  ትትርርጓጓሜሜ  ስስንንመመለለከከትት  ““CCoonnssttiittuuttiioonn  iiss  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  aanndd  oorrggaanniicc  

llaaww  ooff  NNaattiioonn  oorr  SSttaattee  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  ccoonncceeppttiioonn,,  cchhaarraacctteerr,,  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  

iittss  ggoovveerrnnmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  pprreessccrriibbiinngg  tthhee  eexxtteenntt  ooff  iittss  ssoovveerreeiiggnn  ppoowweerr  aanndd  tthhee  

mmaannnneerr  ooff  iittss  eexxeerrcciissee””  የየሚሚልል  ትትርርጓጓሜሜ  ሰሰጥጥቶቶትት  EEናናገገኛኛለለንን፡፡፡፡  ይይህህንን  ትትርርጓጓሜሜ  

ስስንንመመረረምምረረውው፡፡--    

••  ህህገገመመንንግግስስትት  መመሰሰረረታታዊዊ  የየሆሆነነ  AAንንዲዲትት  AAገገርር  ወወይይምም  መመንንግግስስትት  የየሚሚመመራራባባትትናና  

የየሚሚተተዳዳደደሩሩበበትት  ህህግግ  መመሆሆኑኑንን፣፣  

••  ይይህህ    መመሰሰረረታታዊዊ  ህህግግ    በበዋዋነነኛኛነነትት  ስስለለ  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  የየመመንንግግስስትት    AAካካላላትት  

AAደደረረጃጃጀጀትት፣፣  የየመመንንግግስስቱቱንን  ባባህህሪሪናና  ስስለለ  መመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  ሊሊያያዝዝ  የየሚሚገገባባውውንን  ገገዢዢ  

AAስስተተሳሳሰሰብብ  የየሚሚያያቋቋቁቁምምናና  የየሚሚደደነነግግግግ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  መመሆሆኑኑንን፡፡፡፡    
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••  ከከላላይይ  ከከገገለለፅፅናናቸቸውው  በበተተጨጨማማሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየመመንንግግስስትት  ሉሉAAላላዊዊ  ስስልልጣጣንን  EEስስከከምምንን  

ድድረረስስ  EEንንደደሆሆነነናና  መመንንግግስስትት  ሉሉAAላላዊዊ  ስስልልጣጣኑኑንን  ሥሥራራ  ላላይይ  ስስለለሚሚያያውውልልበበትት  AAግግባባብብ  

ወወይይምም  ስስርርዓዓትት  የየሚሚደደነነግግግግ  ገገዢዢ  የየሆሆነነ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  EEንንደደሆሆነነ  ይይገገልልፃፃልል፡፡፡፡    

••  EEንንደደዚዚሁሁምም  ትትርርጓጓሜሜውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበመመንንግግስስትት  ሉሉAAላላዊዊ    ስስልልጣጣንን  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  

ወወይይምም  ዝዝቅቅተተኛኛ  ገገደደቦቦችች  የየሚሚጥጥልልናና  መመንንግግስስትት  ሉሉAAላላዊዊ  ስስልልጣጣኑኑንን  EEንንዴዴትትናና  በበምምንን  

መመንንገገድድ  መመጠጠቀቀምም  EEንንዳዳለለበበትት  ገገዢዢ  የየሆሆነነ  ደደንንቦቦችች  የየሚሚያያስስቀቀምምጥጥ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  EEንንደደሆሆነነ  

ተተመመልልክክቷቷልል፡፡፡፡  

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  ስስንንመመለለከከተተውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበዋዋነነኛኛነነትት  AAንንዲዲትት  AAገገርር  ወወይይምም  AAንንድድ  መመንንግግስስትት  

የየሚሚተተዳዳደደርርባባቸቸውው  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችችናና  ደደንንቦቦችች  የየሚሚይይዝዝ  የየህህግግ  ማማEEቀቀፍፍ  EEንንደደሆሆነነ  የየሚሚገገልልፅፅ  

ሲሲሆሆንን  ከከተተሰሰጡጡትት  ትትርርጓጓሜሜዎዎችች  ተተነነስስተተንን  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ስስንንመመረረምምርር፡፡፡፡      

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንዲዲትት  AAገገርር  የየምምትትመመራራበበትትናና  መመንንግግስስትት  የየሚሚተተዳዳደደርርበበትት  መመሰሰረረታታዊዊ  

ህህግግ  መመሆሆኑኑንን፣፣  

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንደደየየAAገገሮሮቹቹ  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታ  በበፅፅሁሁፉፉ  ተተጠጠቃቃልልሎሎ  በበህህገገ  መመንንግግስስትትነነትት  

የየታታወወጀጀ    ወወይይምም  በበረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  ልልምምድድናና  በበህህግግ  የየዳዳበበሩሩ  AAሴሴቶቶችችናና  መመርርሆሆዎዎችች  ሊሊሆሆንን  

AAንንደደሚሚችችልል፣፣    

••  የየተተፃፃፈፈምም  ሆሆነነ  ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየመመንንግግስስትትንን  AAወወቃቃቀቀርር፣፣  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

AAደደረረጃጃጀጀትትናና  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  የየሚሚወወስስኑኑ  ገገዢዢ  መመርርሆሆችችንንናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  የየሚሚያያካካትትትት  

መመሆሆኑኑንን፣፣  

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየመመንንግግስስትት  ሉሉAAላላዊዊ  ስስልልጣጣንን  ምምንንጭጭናና  መመሰሰረረትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  

የየመመንንግግስስትት  ወወሰሰንንናና  ገገደደብብ  የየሚሚወወስስኑኑ  መመርርሆሆችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  የየሚሚይይዝዝናና  መመንንግግስስትት  

ሉሉAAላላዊዊ  ስስልልጣጣኑኑንን  ስስለለሚሚጠጠቀቀምምበበትት  AAግግባባብብ  የየሚሚደደነነግግግግ  የየህህግግ  ክክፍፍልል  EEንንደደሆሆነነ  ፣፣  

EEንንደደዚዚሁሁምም    

••  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበመመንንግግስስትትናና  በበዜዜጎጎችች  መመካካከከልል  ሊሊኖኖርር  ስስለለሚሚገገባባውው  ግግንንኙኙነነትት  በበተተለለይይምም  

መመንንግግስስትት  ለለዜዜጎጎቹቹ  ማማክክበበርርናና  ማማስስከከበበርር  ስስላላለለበበትት  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ይይዘዘትት  የየAAፈፈፃፃፀፀምም  

ስስርርዓዓትት  መመሰሰረረታታዊዊ  መመርርሆሆችችንን  የየሚሚይይዝዝ  በበፅፅሁሁፍፍ  የየታታወወጀጀ  ወወይይምም  በበልልምምድድ  የየዳዳበበረረ  የየህህግግ  

ማማEEቀቀፍፍ  EEንንደደሆሆነነ  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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በበማማናናቸቸውውምም  AAገገርር  የየሚሚገገኝኝ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከሞሞላላ  ጐጐደደልል  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትንን  መመሰሰረረታታዊዊ  

ነነጥጥቦቦችች  የየሚሚያያሟሟላላ  ሲሲሆሆንን  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትትምም  EEነነዚዚህህንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  AAካካትትቶቶ  

የየሚሚይይዝዝ  በበፅፅሁሁፍፍ  የየተተቀቀረረፀፀ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንደደሆሆነነ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበመመመመርርመመርር  

ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    ከከላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትትንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  ከከሌሌሎሎችች  ህህገገመመንንግግስስቶቶችች  

ጋጋርር  የየሚሚጋጋራራ  ቢቢሆሆንንምም  ከከነነዚዚህህ  መመሰሰረረተተ  ሐሐሳሳቦቦችች  በበተተጨጨማማሪሪ  AAንንድድ  ለለየየትት  ያያለለ  ባባህህሪሪ  AAለለውው፡፡፡፡  

ይይሔሔውውምም፣፣  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ¾¾››==ƒƒÄÄååÁÁ  wwNN??`̀  wwNN??[[ccxx‹‹““  II´́xx‹‹  uuIIÓÓ  ¾¾uuLLÃÃ’’ƒƒ““  

uu^̂dd††¨̈<<  ፍፍቃቃድድናና  õõLLÔÔƒƒ  ¾¾}}SScc[[}}  ››””ÉÉ  ¾¾þþKK++""  TTIIuu[[ccww““  ¾¾ÒÒ^̂  ØØppTT††¨̈<<””  

SSww��††¨̈<<””““  ’’íí’’��††¨̈<<””  uuÒÒ^̂““  uu}}ÅÅÒÒÒÒòò’’ƒƒ  KKTTddÅÅÓÓ““  ››””ÉÉ  ¾¾››==¢¢••TT>>  TTIIuu[[ccww  

KKSSÑÑ””vvƒƒ  ÁÁee‹‹LL††¨̈<<  ²²””ÉÉ  ÁÁììÅÅllƒƒ  ¾¾nnMM  ŸŸ==ÇÇ””  eeUUUU’’ƒƒ  ��””ÅÅJJ’’  SSÑÑ””²²ww  ÁÁeeððMMÒÒMM::::  

  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ስስምምምምነነትት  መመሆሆኑኑንን  

ለለመመግግለለፅፅ  AAንንዳዳንንድድ  ምምሁሁራራንን  የየIIፊፊድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

በበማማለለትት  ይይገገልልፁፁታታልል፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  በበEEኛኛ  AAገገርር  ሁሁኔኔታታ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ሰሰነነድድናና  የየሉሉAAላላዊዊነነታታቸቸውው  መመገገለለጫጫ  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    

  

የየመመወወያያያያ  ነነጥጥቦቦችች    

11..  EEርርስስዎዎ  የየሚሚኖኖሩሩበበትት  ክክልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከላላይይ  የየተተገገለለፁፁትትንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  

ያያሟሟላላልል  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ??  ለለምምንን??  

22..  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበፌፌዴዴራራልልናና  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  ለለማማፅፅደደቅቅ  ይይቻቻላላልልንን??  ለለምምንን??  

33..  የየፌፌዴዴራራልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከክክልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበምምንን  በበምምንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ይይለለያያልል??  

  

1.2. የህገመንግስት ዓይነቶች 
  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንዲዲትት  AAገገርር  የየምምትትመመራራበበትትናና  የየምምትትተተዳዳደደርርበበትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ህህግግ  ቢቢሆሆንንምም  

በበዓዓለለማማችችንን  ያያሉሉ  ህህግግጋጋተተ  መመንንግግስስትት  በበAAቀቀራራረረፃፃቸቸውው    በበይይዘዘታታቸቸውውናና  ሌሌሎሎችች  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየተተለለያያዩዩ  
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ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቶቶቹቹንን  AAቀቀራራረረፅፅ  ይይዘዘትትናና  ሌሌሎሎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  መመነነሻሻ  

በበማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  በበሚሚከከተተሉሉትት  AAኳኳኋኋንን  ከከፋፋፍፍሎሎ  ማማስስቀቀመመጥጥናና  መመግግለለፅፅ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

••  የየተተፃፃፈፈ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  EEናና  ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ--መመንንግግስስትት    

••  ጥጥብብቅቅናና  ልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  !!    

••  የየህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  EEናና  የየበበላላይይ  ያያልልሆሆነነ!!  

••    ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊ  ወወይይምም  AAሕሕዳዳዊዊ!!  

••  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንታታዊዊ  ወወይይምም  ፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  EEናና    

••  ፌፌዴዴራራልል  ወወይይምም  ዩዩኒኒታታሪሪ  ተተብብሎሎ  ሊሊከከፈፈልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

  

ሀሀ..  የየህህገገመመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  በበፎፎርርምም  ((የየተተጻጻፈፈናና  ያያልልተተጻጻፈፈ  ህህገገመመንንግግስስትት))  

ከከስስማማቸቸውው  መመረረዳዳትት  EEንንደደሚሚቻቻለለውው  የየተተፃፃፈፈ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበAAንንድድ  ሰሰነነድድ  መመልልክክ  ተተጠጠቃቃሎሎ  የየታታወወጀጀ  

ሲሲሆሆንን  ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማለለትት  ደደግግሞሞ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ተተብብሎሎ  የየሚሚታታወወቅቅ  AAንንድድ  ሰሰነነድድ  

ባባይይኖኖርርምም  የየመመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  AAያያያያዝዝ  ፣፣  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  AAደደረረጃጃጀጀትትናና  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

የየመመንንግግስስትትናና  የየዜዜጎጎችች  ግግንንኙኙነነትትንን  የየሚሚወወስስኑኑ  በበልልምምድድ  የየዳዳበበሩሩ  EEሴሴቶቶችች  EEናና  መመርርሆሆችች  ያያላላቸቸውውንን  

AAገገራራትት  ለለመመግግለለፅፅ  EEንንጠጠቀቀምምበበታታለለንን፡፡፡፡  በበAAለለማማችችንን  የየሚሚገገኙኙትት  የየበበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየተተፃፃፉፉ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡  ከከነነዚዚህህ  ውውስስጥጥ  AAሜሜሪሪካካ፣፣ካካናናዳዳ፣፣ፈፈረረንንሳሳይይ፣፣ጀጀርርመመንን፣፣ናናይይጀጀሪሪያያ  EEናና  

IIትትዩዩጵጵያያ  በበምምሳሳሌሌነነትት  ሊሊጠጠቀቀሱሱ  ከከሚሚችችሉሉ  ጥጥቂቂቶቶቹቹ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  AAብብዛዛኛኛውው  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበፅፅሁሁፍፍ  ያያልልተተደደረረጉጉ  ወወይይምም  

ያያልልተተሰሰባባሰሰቡቡናና  በበAAንንድድ  ሠሠነነድድ  ያያልልተተጠጠቃቃሉሉ  ሲሲሆሆንን  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ተተብብሎሎ  የየሚሚታታወወቅቅ  AAንንድድ  

ሰሰነነድድ  ባባይይኖኖርርምም  የየመመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  AAያያያያዝዝ  ፣፣  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  AAደደረረጃጃጀጀትትናና  ስስልልጣጣንንናና  

ተተግግባባርር  በበመመንንግግስስትትናና  የየዜዜጎጎችች  ግግንንኙኙነነትት  የየሚሚወወስስኑኑ  በበልልምምድድ  የየዳዳበበሩሩ  EEሴሴቶቶችች  EEናና  መመርርሆሆችች  

ያያለለባባቸቸውውንን  AAገገራራትት  ለለመመግግለለፅፅ  EEንንጠጠቀቀምምበበታታለለንን፡፡፡፡  ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ያያሰሰኘኘውው  በበፍፍፁፁምም  

ስስላላልልተተፃፃፉፉ  ሳሳይይሆሆንን  በበAAንንድድ  ሰሰነነድድ  ተተጠጠቃቃለለውው  AAለለመመገገኘኘታታቸቸውው  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህምም  በበመመነነሳሳትት  ክክፍፍፍፍሉሉ  

የየተተጻጻፈፈ  ያያልልተተጻጻፈፈ  በበሚሚልል  ሳሳይይሆሆንን  ዶዶክክመመንንትት  የየተተደደረረገገናና    EEናና  ዶዶክክመመንንትት  ተተደደርርጎጎ  ያያልልተተቀቀመመጠጠ  

በበሚሚልል  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  ብብዙዙ  ባባለለሙሙያያዎዎችች  ይይከከራራከከራራሉሉ፡፡፡፡  ያያልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ያያላላቸቸውው  

EEንንግግሊሊዝዝናና  EEስስራራኤኤልል  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ነነውው  EEንንግግሊሊዝዝ  ባባልልተተፃፃፈፈ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየምምትትመመራራ  AAገገርር  

ተተብብላላ    የየምምትትታታወወቀቀውው፡፡፡፡    
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ለለ..  የየህህገገመመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  በበሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ስስርርAAትት  

ህህገገመመንንግግስስትት  ከከሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ስስርርAAትት  AAንንጻጻርር  ጥጥብብቅቅ  ወወይይምም  ልልልል  ተተብብለለውው  ይይከከፋፋፈፈላላሉሉ፡፡፡፡  ጥጥብብቅቅ  ህህገገ--

መመንንግግስስትት//rriiggiidd//  በበቀቀላላሉሉ  የየማማይይሻሻሻሻልል  ሲሲሆሆንን  ልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  //FFlleexxiibbllee//  የየሚሚባባለለውው  ደደግግሞሞ  

በበቀቀላላሉሉ  የየሚሚሻሻሻሻልል  ነነውው፡፡፡፡    

  

ጥጥብብቅቅ  የየሆሆነነ  የየህህገገመመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻያያ  ሥሥርርዓዓትት  በበሚሚከከተተሉሉ  AAገገሮሮችች  የየማማሻሻሻሻልል  AAስስፈፈላላጊጊነነትት  ባባለለበበትት  

ሁሁኔኔታታ  ሁሁሉሉ  በበቀቀላላሉሉ  ለለማማሻሻሻሻልል  ያያስስቸቸግግራራልል፡፡፡፡      ለለምምሳሳሌሌ  የየፈፈረረንንሳሳይይ፣፣  ሲሲውውዘዘርርላላንንድድ፣፣  

AAውውስስትትራራሊሊያያ፣፣  ጃጃፓፓንን  ህህገገመመንንግግስስታታትት  የየሚሚሻሻሻሻሉሉትት  የየማማሻሻሻሻያያ  ፕፕሮሮፖፖዛዛልል  በበህህዝዝበበ  ውውሳሳኔኔ  ሲሲደደገገፍፍ  

ስስለለሆሆነነ  በበቀቀላላሉሉ  ማማሻሻሻሻልል  AAይይቻቻልልምም፡፡፡፡  የየAAሜሜሪሪካካንን  ህህገገመመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻያያ  ተተግግባባራራዊዊ  የየሚሚሆሆነነውው  

የየማማሻሻሻሻያያውው  ፕፕሮሮፖፖዛዛልል  የየላላይይኛኛውውምም  ሆሆነነ  የየታታችችኛኛውው  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ለለብብቻቻቸቸውው  በበሚሚያያደደርርጉጉትት  

ስስብብሰሰባባ  በበሁሁለለትት  ሦሦስስተተኛኛ  AAብብላላጫጫ  ድድምምፅፅ  ሲሲደደገገፍፍናና  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  AAባባልል  መመንንግግስስታታትት  

ህህግግ  AAውውጪጪ  ምምክክርር  ቤቤትት  በበሦሦስስትት  AAራራተተኛኛ  ድድምምፅፅ  ማማሻሻሻሻያያውውንን  ሲሲያያጸጸድድቁቁትት  ነነውው፡፡፡፡  የየሕሕንንድድ  11994499  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚሻሻሻሻለለውው  የየቀቀረረበበውው  የየማማሻሻሻሻያያ  ፕፕሮሮፖፖዛዛልል  በበሁሁለለቱቱምም  የየህህግግ  AAውውጪጪ  ምምክክርርቤቤትት  

የየጋጋራራ  ስስብብሰሰባባ  AAብብልልጫጫ  ድድምምፅፅ  ሲሲጸጸድድቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየተተለለየየ  የየማማሻሻሻሻያያ  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓትት  የየማማያያስስፈፈልልገገውው  ማማናናቸቸውውምም  የየAAገገሪሪቱቱ  ተተራራ  

ህህጎጎችች  በበሚሚሻሻሻሻሉሉበበትት  ስስነነሥሥርርዓዓትት  የየሚሚሻሻሻሻልል  ነነውው፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ፤፤  የየEEንንግግሊሊዝዝ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    

ማማናናቸቸውውምም  የየAAገገሪሪቱቱ  ህህጎጎችች  በበሚሚሻሻሻሻሉሉበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ይይሻሻሻሻላላልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበመመነነሳሳትት  በበAAንንዳዳንንድድ  የየህህግግ  

ምምሁሁራራንን  የየህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  EEናና  የየበበላላይይ  ያያልልሆሆነነ  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  በበሚሚልልምም  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  

  

ሐሐ..  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  በበቅቅርርፅፅ  መመንንግግሰሰትት  ((በበመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር))፡፡  

ህህገገመመንንግግስስትት  በበመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊ  ወወይይምም  AAሀሀዳዳዊዊ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበመመባባልል  

ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  AAሀሀዳዳዊዊ  መመንንግግስስትት  ለለAAስስተተዳዳደደርር  EEንንዲዲያያመመችች  በበተተለለያያዩዩ  ክክልልሎሎችች  የየሚሚከከፋፋፈፈልል  ቢቢሆሆንንምም  

ከከAAንንድድ  ማማEEከከልል  በበሚሚፈፈስስ  AAመመራራርር  ይይመመራራሉሉ፡፡፡፡  ማማናናቸቸውውምም  ሥሥልልጣጣንን  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  ለለማማEEከከልል  

የየተተሰሰጠጠናና  የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  የየሌሌለለበበትት  ነነውው፡፡፡፡  ማማEEከከላላዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  በበፈፈለለገገ  ጊጊዜዜ  ሁሁሉሉ  ህህግግ  

ማማውውጣጣትትምም  ሆሆነነ  የየመመሻሻርር    ሥሥልልጣጣንን  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  EEንንግግሊሊዝዝ፣፣ፈፈረረንንሳሳይይ፣፣ስስፔፔንን  በበምምሳሳሌሌነነትት  

የየሚሚጠጠቀቀሱሱ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEንንግግሊሊዝዝ  የየIIንንግግላላንንድድ፣፣ስስኮኮትትላላንንድድ፣፣ዋዋላላስስናና  AAየየርርላላንንድድ  ድድምምርር  ውውጤጤትት  ሲሲሆሆንን  

በበዌዌስስትት  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ያያለለውው  ፓፓርርላላማማ  ለለሁሁሉሉምም  ህህግግ  ሲሲያያወወጣጣ፣፣  ያያለለማማEEከከልል  EEውውቅቅናና  AAንንዳዳቸቸውውምም    
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የየራራሳሳቸቸውውንን  ህህግግ  ማማውውጣጣትት  AAይይችችሉሉምም፡፡፡፡  ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንን  በበማማEEከከልል  

የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትትናና  በበክክልልልል  መመንንግግስስትት  AAካካላላትት  መመካካከከልል  ክክፍፍፍፍልል  የየሚሚደደረረግግበበትት  ነነውው፡፡፡፡  

  

መመ..  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  በበመመንንግግስስትት  ዓዓይይነነትት፡፡  

የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ክክፍፍፍፍልል  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንታታዊዊ  ወወይይምም  ፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበመመባባልል  

ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  የየAAገገሪሪቱቱ  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት  በበቀቀጥጥታታ  በበህህዝዝቡቡ  በበሚሚመመረረጥጥበበትት  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  ፕፕሬሬዚዚደደንንታታዊዊ  

ይይባባላላልል፡፡፡፡  ህህገገመመንንግግስስቱቱምም  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  ለለፓፓርርላላማማውው  ተተጠጠሪሪ  የየሚሚሆሆንንበበትትንን  ሳሳይይሆሆንን  ለለህህዝዝቡቡ  ተተጠጠሪሪ  

የየሚሚሆሆንንበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  ከከፍፍተተኛኛውው  የየህህግግ  AAስስፈፈጻጻሚሚነነትት  ሥሥልልጣጣንንንንምም  ለለፕፕሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  

ያያጎጎናናፅፅፋፋልል፡፡፡፡  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  በበህህግግ  AAውውጪጪውው  ምምክክርርቤቤትት  መመቀቀመመጫጫ  AAይይኖኖረረውውምም፡፡፡፡  ይይህህምም  

በበAAስስፈፈጻጻሚሚውውናና  በበህህግግ  AAውውጪጪውው  ምምክክርርቤቤትት  መመካካከከልል  ያያላላቸቸውው  ልልዩዩነነትት  መመገገለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAሜሜሪሪካካ  

ህህገገመመንንግግስስትት  በበምምሳሳሌሌነነትት  የየሚሚጠጠቀቀስስ  ነነውው፡፡፡፡  ፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ፓፓርርላላማማውው  

ከከህህግግAAውውጪጪነነትት  ሥሥልልጣጣኑኑ  በበተተጨጨማማሪሪ  AAስስፈፈፃፃሚሚውውንን  የየሚሚመመራራበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚዘዘረረጋጋ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  የየራራሱሱንን  ካካቢቢኔኔ  ወወክክሎሎ  በበፓፓርርላላማማውው  ያያስስፀፀድድቃቃልል፡፡፡፡  ይይህህ  

ሥሥርርዓዓትት  ሚሚኒኒስስተተሮሮችች  በበፓፓርርላላማማውው  ውውስስጥጥ  መመቀቀመመጫጫ  EEንንዲዲኖኖራራቸቸውው  ያያስስችችላላልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህምም  የየተተነነሳሳ  

በበህህግግ  AAውውጪጪናና  AAስስፈፈጻጻሚሚውው  መመካካከከልል  ግግልልፅፅ  የየሆሆነነ  ልልዩዩነነትት  ካካለለመመታታየየቱቱምም  ህህግግ  AAውውጪጪውው  

በበAAስስፈፈፃፃሚሚውው  ተተፅፅEEኖኖ  ሥሥርር  EEንንዲዲወወድድቅቅ  ምምክክንንያያትት  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

  

ሠሠ..  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  ((ዘዘውውዳዳዊዊ    ወወይይምም  ሕሕዝዝባባዊዊ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት))  

ንንጉጉሱሱ  ወወይይምም  ንንግግሥሥትት  የየAAገገሪሪቱቱ  ርርEEሰሰ  መመስስተተዳዳደደርር  የየሆሆነነበበትት  AAገገርር  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ዘዘውውዳዳዊዊ  ሕሕገገ  

መመንንግግስስትት  ይይባባላላልል፡፡፡፡  የየሥሥልልጣጣንን  ተተዋዋረረዱዱ  ዘዘርርንን  መመሠሠረረትት  ያያደደረረገገ  ሲሲሆሆንን  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  

ብብቸቸኛኛ  ባባለለቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  በበተተለለይይ  በበንንጉጉሱሱ  ዘዘመመንን  ዘዘውውዳዳዊዊ  AAገገዛዛዝዝ  ፍፍፁፁማማዊዊ  ሥሥልልጣጣንን  ባባለለበበትት  ነነበበርር፡፡፡፡  

የየEEንንግግሊሊዝዝ  EEናና  ምምEEራራባባዊዊ  የየAAውውሮሮፓፓ  AAገገሮሮችች  ዘዘውውዳዳዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ንንጉጉሱሱ  ወወይይምም  ንንግግሥሥትት  ውውሱሱንን  

የየሆሆነነ  የየግግልል  ሥሥልልጣጣንን  AAላላቸቸውው፡፡፡፡  

በበሕሕዝዝባባዊዊ((ሪሪፑፑቢቢሊሊካካዊዊ))  ሕሕገገመመንንግግሥሥትት  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ሥሥልልጣጣንን  የየተተጣጣለለውው  በበሕሕዝዝብብ  

በበተተመመረረጠጠ  የየAAገገሪሪቱቱ  ርርEEሰሰ  መመስስተተዳዳደደርር  ላላይይ  ነነውው፡፡፡፡      

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  EEነነዚዚህህ  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ዓዓይይነነቶቶችች  ከከስስማማቸቸውው  ጀጀምምሮሮ  የየጋጋራራ  የየሆሆነነ  ባባህህሪሪያያትት  EEንንዳዳላላቸቸውው  

ሁሁሉሉ  EEንንደደየየስስማማቸቸውው  ልልዩዩነነትትናና  የየራራሳሳቸቸውው  የየሆሆነነ  መመለለያያ  ባባህህሪሪያያትት  AAላላቸቸውው፡፡፡፡    ይይህህ  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  

EEንንደደየየAAገገሮሮችች  የየታታሪሪክክ!!  የየEEድድገገትት!!  ርርEEዮዮተተ  ዓዓለለምም  ወወዘዘተተ  ልልዩዩነነትት  ህህገገ--መመንንግግስስታታቸቸውውምም  ሊሊለለያያይይ  
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ወወይይንንምም  ሊሊመመሳሳሰሰልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየህህገገ--መመንንግግስስትትንን  ዓዓይይነነቶቶችች፣፣  ጠጠንንካካራራናና  ደደካካማማ  ጐጐናናቸቸውው  

ማማወወቅቅ  የየሚሚሻሻለለውውንን  ለለመመለለየየትትናና  ለለመመምምረረጥጥ  የየማማይይሻሻለለውውንን  ለለመመተተውው  ስስለለሚሚረረዳዳ  EEነነዚዚህህ  የየህህገገ--

መመንንግግስስትት  ዓዓይይነነቶቶችች  ማማወወቅቅ  ከከፍፍተተኛኛ  ጠጠቀቀሜሜታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች    

11..  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥብብቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው  ወወይይስስ  ልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለምምንን??  

22..  የየክክልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥብብቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው  ወወይይስስ  ልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት??  ያያብብራራሩሩ??    

  

11..33..  የህገመንግስት Aፈጣጠርና ታሪክ  

  

11..33..11  eeKK  IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  ��ÉÉÑÑƒƒ  uuÖÖppLLLL¨̈<<::--  
  

IIÑÑ  SSንንÓÓeeƒƒ  ¾¾››””ÇÇ==ƒƒ  ››ÑÑ`̀  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  ››""LLƒƒ  ››ÅÅ[[ÍÍËËƒƒ  eeMM××””““  }}ÓÓvv`̀  ¾¾TT>>¨̈cc””  

¾¾IIÓÓ  TT°°kkõõ  ��””ÅÅJJ’’  ለለIIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ŸŸ}}ccÖÖ<<ትት  ƒƒ`̀ÕÕTT@@−−‹‹  KKSS[[ÇÇƒƒ  ÃÃ‰‰LLMM::::    JJ••UU  IIÑÑ  

SS””ÓÓeeƒƒ  ››””ዲዲƒƒ  ››ÑÑ`̀““  II´́ww  ¾¾TT>>SS\\uuƒƒ  ÖÖnnTT>>  መመሠሠረረታታዊዊ  ¾¾IIÓÓ  TT°°kkõõ  SSJJ’’<<””  

KKSS[[ÇÇƒƒ  uu¯̄ለለTT‹‹””  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ””  eeMM××””  uuIIÑÑ  SS””ÓÓee��©©  ÉÉ””ÒÒÑÑ@@−−‹‹  ��““  SS`̀JJ‹‹  

የየSSÑÑÅÅww““  ¾¾SSUU^̂ƒƒ  ØØÁÁoo  ¾¾}}’’dduuƒƒ””  መመሠሠረረታታዊዊ  UU¡¡””ÁÁƒƒ““  ¾¾IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  

AAፈፈጣጣጠጠርርናና  ��ÉÉÑÑƒƒ  uuØØMMkkƒƒ  SSSS`̀SS`̀  ¾¾ÔÔLL  ÉÉ`̀hh  ››KK¨̈<<::::  

  

ŸŸLLÃÃ  ��””ÇÇ¾¾’’¨̈<<  ¾¾IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  SSWW[[��©©  }}ÓÓvv`̀  SS””ÓÓeeƒƒ““  ››ÑÑ`̀  ¾¾TT>>}}ÇÇÅÅ\\uuƒƒ““  

¾¾TT>>SS\\vv††ውው””  መመርርሆሆችችናና  YY`̀¯̄ƒƒ  SSÅÅ””ÑÑÓÓ  ’’¨̈<<::::    eeKK²²==II  ¾¾IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  

››SS××ØØ““  ��ÉÉÑÑƒƒ  uukkØØ��  ŸŸSS””ÓÓeeƒƒ  eeMM××””  ››ÁÁÁÁ´́““  SS””ÓÓeeƒƒ  KK<<¯̄ላላ©©  eeMM××’’<<””  

uuSSÖÖkkUU  cc==ððîîTT††¨̈<<  ŸŸ’’uu\\  }}ÓÓvv^̂ƒƒ  ÒÒ`̀  ¾¾}}ÑÑ““––  ’’¨̈<<::::    SS””ÓÓeeƒƒ  uu››””ÉÉ  SSMMክክAAUUÉÉ`̀  

¡¡MMMM  ውውeeØØ  የየTT>>••ሩሩ  II´́xx‹‹ንን  ÓÓ””––<<’’ƒƒ““  ››““EE““EE`̀  ¾¾TT>>SSKKŸŸ~~  IIÔÔ‹‹””““  የየማማወወ<<××ƒƒ፣፣  

¨̈<<dd’’@@−−‹‹””  ¾¾SS¨̈cc””  ��““  ያያወወጣጣቸቸውውንን  IIÔÔ‹‹””““  የየወወሰሰናናቸቸውውንን  ውውdd’’@@−−ችች  uuGGÃÃMM  የየTTeeððììUU  

KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  ÁÁKK¨̈<<  ¾¾þþKK++""  ተተቋቋምም  ’’¨̈<<::::  

  

በበመመሆሆኑኑምም  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  uuÓÓ³³ƒƒ  ¡¡MMሉሉ  ውውeeØØ  ¾¾TT>>••\\  cc−−‹‹””  ÓÓ””––<<’’ƒƒናና  ››““EE““EE`̀  

የየሚሚቆቆጣጣጠጠሩሩ  IIጐጐችችንን  የየማማውውጣጣትትናና  uuKK??KKAA‹‹  SS””ÑÑÊÊ‹‹  ¾¾SSqq××ÖÖ`̀  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  UU””ÛÛ““  
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SSWW[[~~  UU””ÉÉንን  ’’¨̈<<??  uuሚሚKK¨̈<<  ØØÁÁoo  ²²<<]]ÁÁ  ¾¾cc¨̈<<  MMÏÏ  vvddKKፋፋ††¨̈<<  TTIIuu^̂©©  YY`̀¯̄„„‹‹  

¨̈<<eeØØ  ¾¾}}KKÁÁ¾¾  ››ee}}ddccww  ¾¾’’uu[[  SSJJ’’<<  ¾¾TT>>ÁÁŸŸ^̂¡¡`̀  ››ÃÃÅÅKKUU::::  

  

uuvv]]ÁÁ  ››XXÇÇ]]¨̈<<  YY`̀¯̄ƒƒ  TTIIuu`̀  የየመመንንግግስስትት  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  UU””ßß““  SSWW[[ƒƒ  

uuGGÃÃMM  ¨̈ÃÃUU  uuÙÙ`̀’’ትት  ››gg““òò  JJ••  SSÑÑ––ƒƒ  ’’¨̈<<  ¾¾ሚሚMM  ››ee}}ddccww  ’’uu`̀::::    uuòò¨̈<<ÇÇKK<<  

YY`̀¯̄ƒƒ  TTIIuu`̀  uu}}KKÃÃUU  uuSS""ŸŸKK——¨̈<<  ²²SS””  ((the period in European history 

between antiquity and the Italian Renaissance, often considered to be 

between the end of the Roman Empire in the 5th century and the early 15th 

century))  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  UU””ÛÛ““  SSWW[[~~  ¯̄ለለTT©©  ddÃÃJJ””  uu››UULL¡¡  ¨̈ÃÃUU  

uuðð××]]  SSkkvvƒƒ  ¨̈ÃÃUU  SSSS[[ØØ  ’’¨̈<<  ¾¾TT>>MM  ››ee}}ddccww  ’’uu`̀::::    uuSSJJ’’<<UU  ””ÑÑ<<cc<<  ¨̈ÃÃUU  

””ÓÓee++~~  ¾¾SSKK¢¢��©©  GGÃÃMM  ¨̈ŸŸ==MM““  ��””ÅÅ^̂cc??  JJ’’¨̈<<  ¾¾››””ÉÉ””  ››ÑÑ`̀  II´́ww  ¾¾TTee}}ÇÇÇÇ`̀  KK<<¯̄LL©©  

eeMM××””  ከከምምድድራራዊዊ  ሃሃይይልል  ሳሳይይሆሆንን፣፣  ከከመመለለኮኮታታዊዊ  ሀሀይይልል  ¾¾}}cc××††¨̈<<  ììÒÒ  }}ÅÅ`̀ÔÔ  ÃÃ¨̈ሰሰÉÉ  ’’uu`̀::::  

በበመመሆሆኑኑምም  የየነነገገስስታታትት  መመለለኮኮታታዊዊ  ስስልልጣጣንን፣፣  ((tthhee  ddeevviinnee  rriigghhtt  ooff  kkiinnggss))  የየሚሚለለውውንን  ብብሒሒልል  

በበሰሰፊፊውው  ያያራራምምዱዱናና  ይይሰሰብብኩኩ  ነነበበርር፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  ብብሒሒልል  መመሰሰረረትት  ””ÑÑ<<cc<<  ¨̈ÃÃUU  ””ÓÓee++~~  ÁÁhh††¨̈<<””  

¾¾TT²²´́፣፣  uuIIÓÓ  ¾¾SSÅÅ””ገገግግ““  ¾¾TTeeððììUU  ÁÁMM}}ÑÑÅÅuu  eeMM××””  ነነበበራራቸቸውው::::    uuSSJJ’’<<UU  IIÓÓ  ማማለለትት  

¾¾””ÑÑ<<cc<<  ¨̈ÃÃUU  ¾¾””ÓÓee++~~    ቃቃልልናና  ƒƒ°°³³´́  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  ማማንንምም  ሰሰውው  ሳሳያያቅቅማማማማ  መመቀቀበበልልናና  

የየመመፈፈፀፀምም  ግግዴዴታታ  ነነበበረረበበትት::::    ÃÃII””””  ››ee}}ddccww  ¾¾��””ÓÓKK==ዝዝ  ””ÑÑ<<ee  ¾¾’’uu[[¨̈<<  kkÇÇTT©©  ËËUUee  //II  //  

""KKiinnggss  aarree  jjuussttllyy  ccaalllleedd  GGooddss,,  ffoorr  tthheeyy  eexxeerrcciissee  aa  mmaannnneerr  ooff  rreesseemmbbllaannccee  ooff    ppoowweerr  uuppoonn  eeaarrtthh..  

AAss  iitt  iiss  aatthheeiissmm  aanndd  bbllaasspphheemmyy  ttoo  ddiissppuuttee  wwhhaatt  GGoodd  ccaann  ddoo,,  ssoo  iitt  iiss  pprreessuummppttiioonn  aanndd  hhiigghh  

ccoonntteemmpptt  iinn  aa  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiissppuuttee  wwhhaatt  aa  kkiinngg  ccaann  ddoo""  uuTTKKƒƒ  ÑÑMMëëKK��MM::::  

  

¾¾’’ÑÑee��ƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  UU””ÛÛ““  SSWW[[~~  uuSSKK¢¢��©©  GGÃÃMM  SSSS[[ØØ  ’’¨̈<<::::    

eeKK²²==II  TT””UU    ccውው  ¾¾’’ÑÑee��ƒƒ  eeMM××””  SSnn¨̈UUUU  JJ’’  uu��””uu==}}˜̃’’ƒƒ  TTSSîî  ¾¾KKuuƒƒUU  

¾¾TT>>KK¨̈<<  ››ee}}ddccww  uu��——UU  ››ÑÑ`̀  ’’ÑÑee��~~  eeMM××““††ውው””  ለለማማጠጠናናከከርር  cc==ÖÖkkSS<<uuƒƒ  EEንንደደኖኖሩሩ  

¾¾TT>>ÁÁŸŸ^̂¡¡`̀  ››ÃÃÅÅKKUU::::    ለለUUddKK??  ፍፍƒƒሀሀ  ’’ÑÑeeƒƒ  TT””——¨̈<<UU  cc¨̈<<  የየ””ÑÑ<<cc<<””  eeMM××””““  ƒƒ°°³³´́  

SSnn¨̈UU““  TTSSîî  ¾¾KKuuƒƒUU  UU¡¡””ÁÁ~~UU  ¾¾””ÑÑ<<cc<<””  eeMM××””  ��““  ƒƒ°°³³´́  ¾¾}}nn¨̈SS  cc¨̈<<  

��ÓÓ²²==AAwwNN??`̀  uuØØóó~~  ÃÃkk××ªªMM““  ¾¾TT>>MM  ››””kkፅፅ  ይይዞዞ  ��““ÑÑ––ªªKK””::::  ¾¾’’ÑÑee��ƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  

UU””ßß““  SSWW[[ƒƒ  uu››UULL¡¡  SSSS[[ØØ  ’’¨̈<<  ¾¾TT>>KK¨̈<<  ብብሒሒMM  uu››””ÉÉ    uuŸŸ<<MM  ðð××]]  ØØቂቂƒƒ  

’’ÑÑee��ƒƒ““  ¨̈ÅÅ��‹‹  ¾¾TT>>qqÖÖ\\  }}¨̈LLÐÐ‰‰††ውው””  ��““  ²²SSÊÊ‰‰††¨̈<<””  ››ÑÑ`̀””““  II´́ww””  KKSSUU^̂ƒƒ  

��””ÇÇ==‹‹KK<<  ››ÉÉ`̀ÔÔ  በበሌሌላላውው  በበኩኩልል  ww²²<<GG’’<<  II´́ww  ÅÅÓÓVV  ¾¾’’ÑÑee��~~  ››ÑÑMMÒÒÃÃ  ��””ÅÅJJ’’<<  ››ÉÉ`̀ÔÔ  



16 
 

��””ÅÅððÖÖ^̂††¨̈<<  ¾¾TT>>ccww¡¡““  uuማማ““††¨̈<<UU  መመንንገገድድ  GGÃÃTT••��©©UU  JJ’’  IIÒÒ©©  SSWW[[ƒƒ  ¾¾KK??KK¨̈<<  

ዘዘውውዳዳዊዊውው  ስስርርዓዓትት  ስስልልጣጣኑኑንን  ለለማማቆቆየየትት  የየፈፈጠጠረረውውንን  ብብሒሒልል  SSJJ’’<<  ግግልልፅፅ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ፣፣  ’’ÑÑee��~~  ስስልልጣጣናናቸቸውውንን  ÁÁKK  ÑÑÅÅww““  `̀II^̂NN??  uuSSÖÖkkUU  ያያስስተተዳዳድድሩሩትት  

የየነነበበረረውው””  ህህዝዝብብ  ለለccqqnn  ይይዳዳርርጉጉትት  ነነበበርር፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  በበብብዙዙ  AAገገሮሮችች  II´́ቡቡ  ’’ÑÑee��~~  ÁÁKKÑÑÅÅww  

uuTT>>ØØKK<<ƒƒ  ŸŸ››ppSS<<  uuLLÃÃ  ¾¾JJ’’  ÓÓww`̀፣፣  ÁÁKKፍፍ`̀ÉÉ““  ያያለለIIÓÓ  uuሚሚ¨̈eeኗኗቸቸውው  pp××ቶቶችች  uuKK??KKAA‹‹  

GG<<’’@@��−−‹‹  በበመመማማረረርር  ዘዘውውዳዳዊዊ  መመንንግግስስትት  ለለመመጣጣልል    ÁÁKKTTss[[ØØ  II´́vv©©  ��””ppeenncc??  TTÉÉ[[ÑÑ<<””  

¾¾��]]¡¡  ÉÉ`̀dd““ƒƒ  ÁÁddÁÁKK<<::::    

  

¾¾””ÑÑ<<cc<<  eeMM××””  UU””ÛÛ  uu››UULL¡¡  SSSSረረØØ  ’’¨̈<<፣፣  uuUUÉÉ`̀    LLÃÃ  ””ÑÑ<<cc<<  ðð××]]””  

uuSS¨̈ŸŸMM  ባባሻሻ¨̈<<  SS””ÑÑÉÉ  KK==ÖÖkkUUuuƒƒ  ÃÃ‰‰LLልል  ¾¾TT>>KK¨̈<<””  AAሰሰራራርርናና  uu¨̈pp~~  }}””WW^̂õõ„„  

¾¾’’uu[[¨̈<<””  ››””vvÑÑ’’””““  ÚÚ""˜̃  ””ÑÑ<<dd©©  ››ÑÑ³³´́  eeMM××””  KKSSÑÑÅÅww  ¨̈<<ÖÖ??��TT  ��””ppeenncc??  uuTTÉÉ[[ÓÓ  

ðð`̀  kkÇÇÏÏ  ¾¾JJ’’¨̈<<  ¾¾��””ÓÓKK==´́  II´́ww  ’’¨̈<<::::    

  

  ¾¾��””ÓÓKK==´́  II´́ww  ��””ÅÅ  ››¨̈<<aaþþ  ››qq××`̀  11221155  ¯̄..UU  uuወወpp~~  uuƒƒረረeeMM××””  LLÃÃ  

¾¾’’uu[[¨̈<<””  ¾¾””ÑÑ<<ee  ጆጆ””  ››””vvÑÑ’’““©©  ››ee}}ÇÇÅÅ`̀  uuመመnn¨̈UU  ¾¾””ÑÑ<<cc<<””  eeMM××””  ¾¾TT>>ÑÑÉÉww““  KK²²??ÔÔ‹‹  

SSwwƒƒ  ªªeeƒƒ““  TT[[ÒÒÑÑÝÝ  ¾¾TT>>ccØØ  cc’’ÉÉ  uuTT²²ÒÒËËƒƒ  ””ÑÑ<<cc<<  cc’’ÆÆ””  uuòò`̀TT¨̈<<  ��””ÇÇ==ÁÁììÉÉkkውው  

ØØÁÁoo¨̈<<””  ››kk[[uu::::    uu¨̈pp~~  }}kkስስppff  ¾¾’’uu[[¨̈<<””  ÙÙ`̀  ያያማማ²²ዘዘ  ÓÓßßƒƒ  KKTT`̀ÑÑww  uuII´́uu<<  

የየቀቀረረበበለለትት  ØØÁÁoo  ŸŸSSkkuuMM  ¨̈<<ÜÜ  KK??LL  ››TT^̂ßß  ያያልልነነበበረረ¨̈<<  ””ÑÑ<<ee  ÐÐንን  ""¾¾TTÓÓ““  ""`̀��""  

¾¾eeUUUU’’ƒƒ  cc’’ÉÉ  በበፊፊርርማማውው<<  ››ììÅÅkk::::    በበንንጉጉሱሱ  የየፀፀደደቀቀውው  ¾¾TTÓÓ““  ""`̀��  ¾¾SSwwƒƒ  cc’’ÉÉ  //¾¾’’íí  

²²??ÔÔ‹‹””  uuõõ`̀ÉÉ  ¾¾SSÇÇ––ƒƒ  SSwwƒƒ፣፣  ÁÁKK  IIÒÒ©©  YY`̀¯̄ƒƒ  ÁÁKKSSÁÁ´́  ÁÁKKSSkk××ƒƒ““  ””ww[[��††¨̈<<””  

ÁÁKKSS¨̈[[ee  SSwwƒƒ፣፣  ¾¾SS__ƒƒ  vvKKuu??ƒƒ  ¾¾JJ’’<<  cc−−‹‹  በበመመብብታታቸቸውው  ለለመመጠጠቀቀምም  ስስለለ}}cc××††¨̈<<  

ØØበበnn““  TT““††¨̈<<UU  ÓÓww`̀፣፣  ቀቀረረጥጥናና  KK??LL  ¡¡õõÁÁ  uuIIÓÓናና  uuIIጋጋዊዊ  SS””ÑÑÉÉ  ww‰‰  ¾¾TT>>ccuueeww  SSJJ’’<<””  

¾¾ሚሚÅÅ’’ÓÓÓÓ  uu››ÖÖnnLLÃÃ  በበንንጉጉሱሱ  eeMM××””  ላላይይ  ÑÑÅÅww  ¾¾TT>>ØØMM““  ””ÑÑ<<ee  ŸŸIIÓÓ  uuLLÃÃ  XXÃÃJJ””  uuIIÓÓ  

ØØLL  ee`̀  JJ••  II´́ww””  ››ÑÑ`̀””  ¾¾SSUU^̂ƒƒ  ÓÓÈÈ��  ÁÁKKuuƒƒ  SSJJ’’<<””  የየሚሚያያመመላላክክትት፣፣  ለለIIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  

መመፈፈጠጠርርናና  ��]]""©©  ��ÉÉÑÑƒƒ  óó““  ወወጊጊ  ¾¾JJ’’  cc’’ÉÉ  SSJJ’’<<””  uu`̀""��  ¾¾ee’’  IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  UUGG<<^̂””  

ÃÃÑÑMMííKK<<::::  

  

uu��`̀ÓÓØØUU  ¾¾TTÓÓ““  ""`̀��  cc’’ÉÉ  ¾¾IIÓÓ  ¾¾uuLLÃÃ’’ƒƒ““  MM°°MM““  TT[[ÒÒÑÑØØ  ��““  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  

eeልል××””  ¾¾ሚሚÑÑÅÅww  IIÓÓ  ››eeððLLÑÑ>>  SSJJ’’<<ንን  ያያመመላላከከተተ  ¨̈<<ÖÖ??��TT  ¾¾ccww¯̄©©  SSwwƒƒ  cc’’ÉÉ  ’’¨̈<<::::    
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JJ••UU  ¾¾��””ÓÓKK==´́  II´́xx‹‹  uuGGÃÃMM““  uuÑÑ<<MMuuƒƒ  ¾¾}}’’ÖÖllƒƒ””  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  KKTTeeSSKKee  

ÁÁÅÅ[[ÑÑ<<ƒƒ  [[»»UU  ��““  ��MMII  ››eeÚÚ^̂ii  ƒƒÓÓMM  ““¾¾TTÓÓ““  ""`̀��  eeUUUU’’ƒƒ””  uuSSðð[[ሙሙ  ww‰‰  

¾¾}}TTEELL  UULLii  ››LLÑÑ––UU  ’’uu`̀፡፡፡፡  uu²²==IIUU  UU¡¡””ÁÁƒƒ  ››ÅÅ[[ÍÍËË~~  eeMM××””““  GGLLòò’’~~  kkee  uukkee  

��ÁÁÅÅÑÑ““  ��¾¾}}hhhhKK  ¾¾TT>>HH@@ÉÉ  ûû`̀LLTT  uuTTssssUU  IIÓÓ  ¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  kkee  uukkee  

ŸŸ””ÑÑ<<ሰሰ  ’’ÑÑee~~  KKSS””ÖÖppናና  ለለማማስስመመረረስስ  [[»»UU  ²²SS““ƒƒ  ÁÁeeqqÖÖ[[  ccòò  ��””ppeenncc??ናና  ƒƒÓÓMM  

››""HH>>ÇÇDDMM::::  

  

uuIIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  ��ÉÉÑÑƒƒ  ¨̈<<eeØØ  uuGG<<KK}}——  ÅÅ[[ÍÍ  ¾¾TT>>ÖÖkkcc¨̈<<  ¾¾��””ÓÓKK==´́  II´́ww  

��””ppeenncc??UU  በበ116688®®−−‡‡  uuûû`̀LLTT¨̈<<፣፣  uu’’ÑÑee��~~““  uuuu??}}¡¡`̀ee++ÁÁ””  SS]]−−‹‹  SS""ŸŸMM  ¾¾’’uu[[¨̈<<  

ÅÅUU  ÁÁððcccc  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ’’uu`̀::::  በበለለውውጡጡ    HH>>ÅÅትት  ww²²<<  ¨̈<<××  ¨̈<<[[ÊÊ‹‹  ŸŸ��KKññ  uu%%EELL  ¨̈<<ÖÖ??~~  

EEንንደደ  AAውውሮሮፖፖ  AAቆቆጣጣጠጠርር  በበ11668899  የየììÅÅkk¨̈<<ንን  ¾¾��””ÓÓKK==´́  ¾¾ccww¯̄©©  SSwwƒƒ  ››ªªÏÏ  uuÃÃóó  

KKSSÅÅ””ÑÑግግ  uuቃቃ፡፡፡፡  uu11668899  ¯̄..UU  uuûû`̀LLTT¨̈<<  ¾¾��¨̈ËË¨̈<<  ¾¾��””ÓÓKK==´́  ¾¾ccww¯̄©©  SSww„„‹‹  ››ªªÏÏ  

¾¾””ÑÑ<<cc<<””  eeMM××””  uuTT>>ÑÑÉÉuu<<““  ¾¾ûû`̀LLTT¨̈<<””  IIÓÓ  ¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  ¾¾TT>>ያያረረጋጋግግጡጡ  

ጠጠቃቃሚሚ  ÅÅ””xx‹‹””  ¾¾ÁÁ²²  ’’¨̈<<::::  የየ11668899  ¯̄..UU  ¾¾��””ÓÓKK==´́  ¾¾ሰሰww¯̄©©  SSwwƒƒ  ››ªªÏÏ  ¾¾””ÑÑ<<cc<<””  IIÓÓ  

¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  eeMM××””  ¾¾ÑÑÅÅuu““  ””ÑÑ<<cc<<  þþ`̀LLTT¨̈<<  uuሚሚÁÁ¨̈××¨̈<<  IIÓÓ  SSWW[[ƒƒ  ››ÑÑ`̀  ¾¾SSUU^̂ƒƒ““  

¾¾TTee}}ÇÇÅÅ`̀  ��LLòò’’ƒƒ  ��””ÇÇKKuuƒƒ  ¾¾TT>>ÖÖቅቅSS<<  ÉÉ””ÒÒÑÑ@@−−‹‹  ¾¾ÁÁ²²  cc’’ÉÉ  ’’¨̈<<::::    

    

uu››ÖÖnnLLÃÃ  ee””SSKKŸŸƒƒ  ¾¾��””ÓÓKK==´́  II´́ww  kkee  uukkee  vvÅÅ[[ÒÒ††¨̈<<  ¾¾[[»»UU  ²²SS““ƒƒ  ƒƒÓÓMM  

በበSSËËSS]]ÁÁ  uuTTÓÓ““  ""`̀��  eeUUUU’’ƒƒ  ¾¾””ÑÑ<<cc<<””  eeMM××””  KKSSÑÑÅÅww““  ””ÑÑ<<cc<<  ¾¾TTÓÓ““  ""`̀��  

eeUUUU’’ƒƒ  ¨̈<<eeØØ  ¾¾}}ÖÖkkcc<<  SSWW[[��ዊዊ  SSww„„‹‹  ��””ÇÇ==ÁÁŸŸww`̀  KKTTÉÉ[[ÓÓ  ¾¾‰‰KK<<  cc==JJ””  EEንንደደ  

AAውውሮሮፖፖ  AAቆቆጣጣጠጠርር  በበ11668899  ዓዓ..ምም  ¾¾��””ÓÓKK==´́  ¾¾ccww¯̄©©  SSwwƒƒ  ››ªªÏÏ  ደደግግሞሞ  ¾¾””ÑÑ<<cc<<ንን  IIÓÓ  

¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  eeMM××””  uuSSÑÑÅÅww  IIÓÓ  ¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  ¾¾ûû`̀LLTT¨̈<<  ��””ÇÇ==JJ””  KKTTÉÉ[[ÓÓ  

‹‹KKªªMM::::    ŸŸ²²==ÁÁUU  uu%%EELL  IIÓÓ  ¾¾TTeeððììUU  YY^̂  uuTT>>’’>>eeትትaa‹‹  UU¡¡`̀  uu??ƒƒ““  ¾¾ÖÖppLLÃÃ  TT>>’’>>eeትት\\  

��””ÇÇ==JJ””  uuማማÉÉ[[ÓÓ““  ¾¾õõ`̀ÉÉ  uu??ƒƒ  ’’íí’’ƒƒ  uuTT[[ÒÒÑÑØØ  ””ÑÑ<<cc<<  ¨̈ÃÃUU  ””ÓÓee++~~  ¾¾`̀°°ee  wwNN??`̀’’ƒƒ  

TT>>““  የየTT>>ÝÝ¨̈~~uuƒƒ  ÇÇ==VV¡¡^̂cc==ÁÁ©©  YY`̀¯̄ƒƒ  ለለመመመመስስረረትት  EEንንደደቻቻሉሉ  KKSS[[ÇÇƒƒ  ÃÃ‰‰LLMM::::  

  

KKIIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  ��ÉÉÑÑƒƒ  ››ee}}ªªîî**  ÁÁuu[[ŸŸ}}ውው  uu��””ÓÓKK==´́  UUÉÉ`̀  ¾¾��””ÓÓKK==´́  

II´́xx‹‹  ¾¾””ÑÑ<<cc<<””  IIÓÓ  ¾¾TT¨̈<<××ƒƒ  eeMM××””  KKSSÑÑÅÅww  ÁÁÅÅ[[ÑÑ<<ƒƒ  ��””ppeenncc??  ብብ‰‰  ››MM’’uu[[UU::::    

uu¨̈pp~~  uu��LLss  ብብ]]��’’>>ÁÁ  ¾¾pp˜̃  ››ÑÑ³³´́  ee`̀  ¾¾’’uu\\ƒƒ  ¾¾ccTT@@””  ››TT@@]]""  መመንንግግስስታታትት  IIww[[ƒƒ  

››ÑÑ^̂ƒƒ  KK<<¯̄LL©©’’��††¨̈<<””  KKSSÔÔ““ììõõ““  ’’íí’’��††ውው””  KKTT[[ÒÒÑÑØØ  ÁÁÅÅ[[ÑÑ<<ƒƒ  ��””ppeenncc??  SSssÝÝ  
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¾¾JJ’’¨̈<<  ¾¾››TT@@]]""  ¾¾’’íí’’ƒƒ  ››ªªÏÏ  //ddeeccllaarraattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaann  IInnddeeppeennddeennccee//  ÁÁuu[[ŸŸ}}¨̈<<  

››ee}}ªªîî**  በበkkLLሉሉ  የየሚሚታታይይ  ››ÃÃÅÅKKUU::::    ��””ÅÅ  ››¨̈<<aaûû  ››qq××ÖÖ`̀  11777766  ¾¾��¨̈ËË¨̈<<  ¾¾››TT@@]]""  

¾¾’’íí’’ƒƒ  ››ªªÏÏ  //SSÓÓKKÝÝ//    

  GG<<KK<<UU  cc−−‹‹  uu��ŸŸ<<MM  ÅÅ[[ÍÍ  cc¨̈<<  JJ’’¨̈<<  uuðð××]]  ¾¾}}ððÖÖ\\  SSJJ““††¨̈<<””፣፣  

  GG<<KK<<UU  cc−−‹‹  uu}}ððØØaa  ÁÁÑÑ——††¨̈<<  KK==ÑÑcccc<<  ¾¾TT>>ÃÃ‹‹ሉሉ  SSww„„‹‹  ��””ÇÇሉሉዋዋ††¨̈<<““  

ŸŸ’’²²==IIUU  ¨̈<<eeØØ  uuIIÃÃ¨̈ƒƒ  ¾¾SS••`̀  ¾¾’’íí’’ƒƒ““  ÅÅee��””  ¾¾SSÔÔ““ììõõ  SSww„„‹‹  ��””ÇÇKK<<uuƒƒ፣፣  

  SS””ÓÓee��ƒƒ  uucc−−‹‹  eeUUUU’’ƒƒ  ¾¾}}ssssSS<<““  የየIIÒÒ©©  eeMM××““††¨̈<<ምም  UU””ßß  ¾¾II´́xx‡‡  

ððnnÉÉ““  eeUUUU’’ƒƒ  ��””ÅÅJJ’’  

በበግግልልጽጽ  ያያስስቀቀመመጠጠ  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ይይህህ  ሰሰነነድድ  ŸŸ››””ÉÉ  II´́ww  ððnnÉÉ““  eeUUUU’’ƒƒ  ¨̈ÜÜ  II´́ww””  KKTTee}}ÇÇÅÅ`̀  ¾¾TT>>VV¡¡\\  GG<<KK<<  

ŸŸõõ}}——  ¾¾JJ’’  ¨̈<<ÉÉSSƒƒ  ŸŸTTÉÉ[[ee  uuee}}kk`̀  ¾¾II´́xx‹‹””  SSwwƒƒ  KKSSÓÓððõõUU  JJ’’  KKSS””ÖÖpp  

¾¾TTÃÃ‰‰LL††¨̈<<  SSJJ’’<<””  ŸŸSSገገKKፁፁ““  ¾¾��LLss  ww]]��’’>>ÁÁ  ””ÑÑ<<ee  uuppኝኝ  ÓÓ³³ƒƒ  uuÁÁ³³††¨̈<<  ¾¾››TT@@]]""  

II´́xx‹‹  LLÃÃ  ¾¾ððììTT††ውው””  uuÅÅKKAA‹‹  ከከዝዝርርዝዝሩሩ  በበኃኃላላ  ¾¾ccTT@@””  ››TT@@]]""  መመንንግግስስታታትት  ŸŸTT““††¨̈<<UU  

››ÑÑ³³´́  }}LLppkk¨̈<<  ’’íí’’��††¨̈<<””  ÁÁ¨̈ÌÌ  SSJJ’’<<””  ¾¾ሚሚÁÁuuee`̀  cc’’ÉÉ  ነነውው::::  

  

¾¾››TT@@]]""  ¾¾’’íí’’ƒƒ  ››ªªÏÏ  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  eeMM××””  UU””ßß““  SSWW[[~~  uu››UULL¡¡  SSSS[[ØØ  

XXÃÃJJ””  ¾¾TT>>ÁÁee}}ÇÇÉÉ^̂††¨̈<<””  II´́xx‹‹  ይይGG<<””��““  ððnnÉÉ  TTÓÓ––ƒƒ  ��””ÅÅJJ’’  TT””——ውውUU  II´́ww  

¾¾TTÃÃððMMÑÑውው””  SS””ÓÓeeƒƒ  ¾¾SSkk¾¾`̀““  ¾¾SSKK¨̈ØØ  SSwwƒƒ  ��””ÇÇKK¨̈<<““  ðð××]]  cc−−‹‹””  በበ��ŸŸ<<MM  

ÅÅ[[ÍÍ  ከከEEኩኩልል  SSwwƒƒ““  ¡¡ww`̀  ÒÒ`̀  ¾¾ððÖÖ^̂††¨̈<<  SSJJ’’<<””  uuÓÓMMîî  uuTTeekkSSØØ፣፣  ¾¾KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  

vvKKuu??ƒƒ  ¾¾››””ÇÇ==ƒƒ  ››ÑÑ`̀  II´́ww  SSJJ’’<<””  ያያረረጋጋገገጠጠ  ነነውው፡፡፡፡    

  

  በበዚዚህህ  ሰሰነነድድ  ››””ÉÉ  SS””ÓÓeeƒƒ  ¾¾››ÑÑ]]~~””  II´́ww  ððnnÉÉ““  ÃÃGG<<””��  XXÃÃÑÑ˜̃  TTee}}ÇÇÇÇ`̀  

¾¾KK??KKuuƒƒ  SSJJ’’<<””  ¾¾ሚሚÁÁuuee\\  GGddxx‹‹  በበይይፋፋ  ከከማማወወጃጃቸቸውውምም  uu}}ÚÚTT]]  KK==��ÖÖõõ  ¾¾TTÃÃ‹‹MM  

}}ÓÓvv^̂©©  ��`̀UUÍÍ  uuSS¨̈<<ccÉÉ““  ’’íí’’��††¨̈<<””  በበማማረረጋጋገገጥጥ፣፣  uuìì““  IIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ©©  YY`̀¯̄ƒƒ  

¾¾ምምትትተተÇÇÅÅ`̀  ¾¾uuKKììÑÑችች  ¾¾}}vvuu\\ƒƒ  ¾¾››TT@@]]""””  ››ÑÑaa‹‹  IIww[[ƒƒ  //UUSSAA//  KKSSSSee[[ƒƒ  ��””ደደ‰‰ሉሉ  

KKSSረረÇÇƒƒ  ��””‹‹LLKK””::::  

  

uu¯̄ለለTT‹‹””  ²²<<]]ÁÁ  ¾¾TT>>••\\  II´́xx‹‹  ¾¾SS””ÓÓeeƒƒ  KK<<¯̄LL©©  eeMM××””  vvKKuu??ƒƒ  KKSSJJንን““  

¾¾SS””ÓÓee��††¨̈<<””    eeMM××””““  }}ÓÓvv`̀  uuIIÓÓ  KKSSÑÑÅÅww  ÁÁÅÅ[[ÑÑ<<ƒƒ  ��””ppeenncc??    uu��””ÓÓKK==´́““  
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¾¾��””ÓÓKK==´́  ppኝኝ  ÓÓ³³ƒƒ  uu’’uu\\  ¾¾ccTT@@””  ››TT@@]]""  ››ÑÑaa‹‹  ህህብብረረትት  ww‰‰  የየተተገገታታ  ››MM’’uu[[UU፡፡፡፡  

uuKK??LL¨̈<<UU  ¯̄ለለምም  ÃÃII  ��””ppeenncc??  uueeóóƒƒ  ��””ÅÅ’’uu`̀  uu`̀""��  ምምሁሁ^̂””  ÁÁww^̂^̂KK<<  ŸŸww²²<<−−‡‡  

II´́vv©©  ��””ppeenncc??  uu¨̈<<ÖÖ??��TT’’~~““  ለለIIÑÑ  SS””ÓÓeeƒƒ  ��]]""©©  ��ÉÉÑÑƒƒ  ""ÅÅ[[ÑÑ¨̈<<  ››ee}}ªªîî**  ››””íí`̀  

uuAAww’’ƒƒ  ¾¾TT>>ÖÖkkcc¨̈<<  ¾¾ðð[[””ddÃÃ  II´́vv©©  ››wwÄÄƒƒ  ’’¨̈<<::::  

  

¾¾ðð[[””ddÃÃ  II´́vv©©  ››wwÄÄƒƒ  ¾¾››gg““òò’’ƒƒ  ÉÉMM  vvÑÑ––  TTÓÓeeƒƒ  ��””ÅÅ  ››¨̈<<aaûû©©ÁÁ””  ››qq××ÖÖ`̀  

uu’’NNcc??  2277  ቀቀንን  11778899  በበፈፈננንንככይይ  አአብብዮዮُُ  ጠጠቅቅֶֶֶֶ  ጉጉֹוֹוኤኤ  በበኩኩָָ  የየፈፈננንንככይይ  የየררዎዎ٤٤ናና  የየዜዜጐጐ٤٤  

  ንንግግስስُُאאኑኑንን፣፣  የየֲֲאא  ססፈፈጠጠــነነፃፃናና  እእኩኩָָ  ֲֲነነውው  የየ  ዎዎ٤٤רר  ווብብُُ  አአዋዋጅጅ  ٍٍውውጇጇָָ፡፡፡፡  አአዋዋጁጁאא

ִִአአֶֶዊዊ  ስስָָጣጣንን  ያያֱֱֳֳዝዝብብ  ፈፈቃቃድድ  እእናና  ውውክክָָናና  דדንንרר  ווውው  אאያያዝዝ  እእንንደደדדይይ٤٤ָָ፣፣  ዜዜጐጐ٤٤  

በበׂשׂשጥጥٍٍናና  በበወወኪኪֹֹ٢٢ْْውው  አአדדካካኝኝነነُُ  በበגגያያደደץץጉጉُُ  ــሳሳُُፎፎ  ִִአአֶֶዊዊ  ֱֱግግ  የየדדውውጣጣُُ  

ስስָָጣጣናናْْውው  የየאאጠጠאא  ווׂשׂשብብُُ  እእንንዳዳֶֶْْውውናና  ַַֹֹאא  ٤٤ብብِِ٤٤ንን  የየגגዘዘננዝዝץץ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸ  አአዋዋጅጅ  

ስስֳֳ  אאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  አአያያያያዝዝ  የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  ስስףף  ֶֶይይ  ስስֳֳגגውውָָበበُُ  አአግግֹוֹוብብናና  

በበዜዜጐጐ٤٤ናና  በበאאንንግግስስُُ  אאካካከከָָ  ֵֵኖኖץץ  ስስֳֳגגገገֹוֹוውው  ግግንንኙኙነነُُ  በበאאደደንንገገግግ  የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  

  ስስּתּת  ــננטטאא  ፣፣ץץףףררውውንን  ብብሒሒָָናና  አአֳֳגגጥጥ  ነነውው  የየננאאאא  ክክֶֶווበበአአ  ًًננטטאא  ንንጩጩናናוו

  ንን  ሁሁኔኔٍٍווቤቤُُነነًًንን  እእንንዴዴُُናና  በበֳֳֹוֹו  የየስስָָጣጣንን  ּשּשዝዝֱֱ  ווኑኑֲֲאאነነድድ  ነነውው፡፡፡፡  በበרר  ጋጋገገጠጠננኑኑንን  ያያֲֲאא

ֵֵጠጠווׂשׂשበበُُ  እእንንደደ٤٤ָָגג    በበአአץץአአያያነነُُ  የየגגጠጠֲֲץץאא  ששׂשׂשዎዎ٤٤ንን  የየያያዘዘ  እእንንደደֲֲነነ  የየםםነነ  

  በበָָٍٍ፡፡፡፡בבדדንን  ይይስስףףሁሁוו  ንንግግስስُُאא

  

            ከከֶֶይይ  በበአአብብነነُُ  የየጠጠׂשׂשስስናናْْውው  ٍٍעעካካዊዊ  ክክስስ٤٤ِِــ  በበስስኬኬٍٍדדነነٍٍْْውውናና  ከከዚዚያያ  በበኋኋֶֶ  በበፅፅሁሁፍፍ  

  ץץጽጽእእኖኖ  አአንንጻጻــ  ُُססደደככናና  ይይዘዘُُ  ֶֶይይ  ካካדדንንግግስስِِ٤٤ንን  ዓዓֶֶאא  ገገֱֱ  ּׁשּׁשውው  በበፀፀደደׂשׂשቅቅננــ  ክክָָאא

ጐጐָָــውው  የየወወጡጡ  በበֲֲאאናናْْውው  እእንንጂጂ  በበֶֶַַ  ክክፍፍֳֳ  ዓዓֳֳווናና  አአገገُُףף  የየגגኖኖסס  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  

ִִዓዓֶֶዊዊነነٍٍْْውውንን  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  የየאאንንግግስስٍٍْْውውንን  አአወወቃቃץץׂשׂש  ስስָָጣጣንንናና  ــግግץץֹוֹו  በበֱֱግግ  ֳֳאאወወררንን  

ያያደደננጉጉُُ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየֳֳֳֳُُדדֳֳ  וו  እእንንዳዳֲֲָָነነ  ግግንንዛዛቤቤ  ֵֵያያዝዝበበُُ  ይይገገָָֹוֹו፡፡፡፡    

  

ከከֶֶይይ  በበַַככווነነُُ  ያያነነሳሳናናْْውው  ሁሁኔኔٍٍዎዎ٤٤  የየווንንננדדውው  አአּתּתይይ  ווּׁשּׁש  ነነገገץץ  ֱֱዝዝֹוֹוዊዊ  

እእንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎ٠٠  በበֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  አአፈፈጣጣጠጠץץ  ስስֶֶበበננከከًًُُ  ٍٍעעካካዊዊ  ፋፋይይዳዳ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  

ይይָָּׁשּׁשንንוו  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  በበֳֳــያያየየ  אאንንገገድድ  ــነነጥጥׂשׂשውው  የየነነበበُُססንን  ִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  በበእእጃጃْْውው  ֳֳדדድድננግግናና  

የየאאንንግግስስٍٍْْውውንን  አአወወቃቃץץׂשׂש  ስስָָጣጣንንናና  ــግግץץֹוֹו  እእንንደደዚዚሁሁוו  የየዜዜጐጐ٤٤ንን  אאብብُُናና  ነነጻጻነነُُናና  

  ውውጣጣُُናናדדֳֳ  በበُُ  ֱֱግግץץዳዳደደــגגንንግግስስُُ  የየאא  ናናץץወወስስንንናና  አአንንዲዲُُ  አአገገגגጅጅ  ግግዴዴٍٍ  የየדדዛዛــ

ይይֱֱንንንን  ֱֱግግ  በበֶֶחחــ  ሁሁኔኔٍٍ  ــግግףףֹוֹוዊዊ  ֳֳדדድድננግግ  ֳֳננዥዥוו  ጊጊዜዜ  ከከፍፍــኛኛ  የየֲֲነነ  אאስስዋዋዕዕُُነነُُ  እእናና  
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ዋዋጋጋ  የየከከፈፈִִ  ֲֲאאኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  ከከٍٍעעካካዊዊ  ሒሒደደًً  אאገገንንዘዘብብ  እእንንደደ٢٢ֳֳגגውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበُُננ  

ስስָָጣጣንን  ጨጨብብጠጠውው  ֱֱዝዝֹْْוֹוውውንን  ያያስስــዳዳድድסס  የየነነበበאא  ססንንግግስስٍٍُُ  በበֱֱግግ  ጥጥֶֶ  ስስــאא  ץץዳዳደደץץ  

ይይገገֹוֹוናናָָ፣፣  ስስָָጣጣናና٤٤ንንוו  በበֱֱግግ  ገገደደብብ  ֵֵበበጅጅֳֳُُ  ይይገገָָֹוֹו፣፣  ብብֳֳውው  በበףףሳሳْْውው  ፍፍֶֶጐጐُُናና  ፈፈቃቃድድ  

የየደደነነገገጉጉُُ  የየֱֱግግ  ክክፍፍָָ  አአֲֲֳֳאאኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበــቃቃףףኒኒውው  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ִִዓዓֶֶዊዊነነٍٍْْውውንን  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  በበእእነነששץץ  

ፈፈቃቃደደኝኝነነُُ  ብብ٢٢  እእንንዲዲያያዝዝ  ֳֳדדድድננግግ  የየאאንንግግስስٍٍْْውውንን  አአወወቃቃץץׂשׂשናና  አአደደננጃጃጀጀُُ  እእንንደደዚዚሁሁוו  

ስስָָጣጣንንናና  ــግግץץֹוֹו  በበֱֱግግ  ֳֳּבּבאאጣጣጠጠץץ  ይይ٤٤ִִ  ዘዘንንድድ  ያያደደננጉጉُُ  የየננዥዥוו  ጊጊዜዜ  ُُግግָָናና  የየከከፈፈִִُُ  

  ነነሳሳُُ  ነነውውאאዊዊ  ነነጥጥብብ  በበٍٍננטטאא  ገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱאא  ኑኑንንֲֲאא  ስስዋዋዕዕُُነነُُ  ውውጤጤُُאא

አአንንድድ  ררውው  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُንን  ፅፅንንרר  ሀሀሳሳብብ  ננאאዳዳُُ፣፣  ٍٍננטטאאዊዊ  ግግቦቦ٠٠ንን  ץץאאץץאאאא  ያያֳֳበበُُ፡፡፡፡  

ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበٍٍעעካካዊዊ  አአፈፈጣጣጠጠסס፡፡  አአንንֹוֹוገገነነንንነነُُንን  በበֱֱዝዝብብ  ጫጫንንቃቃ  ֶֶይይ  ֳֳאאጣጣָָናና  ֱֱዝዝብብ  

ያያָָננאאጣጣْْውው  ררዎዎ٤٤  አአֹוֹוווገገነነንንነነٍٍْْውውንን  ֱֱጋጋዊዊ  ֳֳדדድድננግግ  የየגגገገֳֳገገִִበበُُ  የየֱֱግግ  ክክፍፍָָ  ֲֲኖኖ  

አአָָــወወֳֳደደוו፡፡፡፡  ከከٍٍעעካካዊዊ  አአፈፈጣጣጠጠססናና  እእድድገገًً  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  የየነነገገስስٍٍُُንን  አአንንֹוֹוገገነነንን  ስስָָጣጣንን  

  ንንግግስስُُאא  ግግ  በበአአጠጠቃቃֶֶይይננድድדדֳֳ  ብብٍٍْْውውንን  እእውውንንאא  ዓዓֶֶዊዊነነٍٍْْውውንንናናִִ  ווገገደደብብ  ብብֹֹאאֳֳ

በበֱֱግግ  ጥጥֶֶናና  ገገደደብብ  ስስץץ  የየــגגዳዳደደֲֲאא  ץץኑኑንን  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  በበከከፍፍــኛኛ  אאስስዋዋዕዕُُነነُُ    የየፈፈጠጠُُסס፣፣  

በበሒሒደደُُוו  ያያሳሳደደጉጉُُንንናና  ያያዳዳበበُُסס  የየֱֱዝዝቦቦ٤٤  ፈፈቃቃድድናና  ፍፍֶֶጐጐُُ  የየጋጋאא  ףףግግֳֳጫጫ  እእናና  עעאאאאያያ  

ֲֲኖኖ  የየגגያያገገֳֳግግָָ  የየֱֱግግ  ክክፍፍָָ  እእንንደደֲֲነነ  ከከٍٍעעካካዊዊ  አአאאጣጣጡጡ  በበውውָָ  ֳֳננאאዳዳُُ  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡    

  

11..33..22..  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  እእድድገገُُ  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ፡፡--  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  እእድድገገُُ  በበֳֳــያያየየ  ጊጊዜዜ  የየֳֳــያያዩዩ  ገገፅፅٍٍዎዎــ  ያያִִُُ  በበֲֲאאኑኑ  

በበממስስُُ  ווዕዕףףፎፎ٤٤  ከከፍፍֹֹ  דדየየُُ  ጠጠٍٍההׂשׂש  ይይኖኖננዋዋָָ፡፡፡፡  እእነነווששץץ  በበዘዘውውዳዳዊዊ  ስስץץዓዓُُ  ፣፣  በበደደץץግግ  

ዘዘאאንንናና  ከከደደץץግግ  ውውድድׂُُשׂש  በበ٪٪ֶֶ  ብብֳֳንን  ָָንንከከፍፍֶֶْْውው  እእንን٤٤ֳֳֶֶንን፡፡፡፡  

  

  
  

11..33..22..11..  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  እእድድገገُُ  በበዘዘውውዳዳዊዊ  ስስץץዓዓُُ፣፣  

  

ሀሀ..  11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  

  እእንንደደַַֹֹ٤٤  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ሁሁִִ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔ٤٤צצናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ִִአአֶֶዊዊ  ስስָָጣጣናናْْውውንን  

አአንንֹוֹוገገነነንን  ከከֲֲኑኑ  ፈፈֶֶጭጭ  ףףּבּבጭጭ  אאንንግግስስٍٍُُ  ֳֳדדስስֳֳאאስስ  ררፊፊ  የየֲֲነነ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴናና  ُُግግָָ  
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እእንንዳዳካካሔሔዱዱ  የየٍٍעעክክ  ድድץץሳሳናናُُ  ይይገገָָፃፃִִ፡፡፡፡    በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  በበֳֳــያያዩዩ  ቦቦٍٍዎዎ٤٤ናና  በበአአווًًףף  

  ነነֲֲ  ווገገደደብብאאֳֳ  የየአአፄፄውውንን  ስስָָጣጣንን  ווንንֲֲּתּת  ገገננደደــፅፅናና  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየאאዊዊ  አአֹוֹוዝዝֱֱ  ዓዓዘዘኖኖ٤٤אא

  ስስገገደደድድדדֳֳ  ይይ  እእንንዲዲውውָָ  አአፄፄውውንንֶֶ  ףףםם  ּבּבንንግግስስُُ  ፀፀድድאא  ገገֱֱ  ያያስስ٤٤ָָגגየየ  ץץጣጣጠጠּבּבאאֳֳ

አአָָוו٢٢ֳֳ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  ስስֳֳ  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  እእድድገገُُ    ስስንንֳֳאאከከُُ  11992233  ዓዓ..וו  

በበፊፊُُ  አአገገًًעע  የየــጻጻፈፈናና  በበֱֱገገ  אאንንግግስስُُነነُُ  በበይይፋፋ  የየٍٍወወጀጀ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእንንዳዳָָነነበበُُףף  

የየגגያያከከףףክክץץ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ስስֲֲֳֳነነוו  የየአአገገًًעע  የየאאጀጀעעאאያያውው  የየــፃፃፈፈ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበ11992233  

ዓዓ..וו  በበׂשׂשዳዳדדዊዊ  ٪٪ይይֳֳስስֶֶሴሴ  የየፀፀደደׂשׂשውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየ11992233  ዓዓ..וו  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  አአננቃቃቅቅናና  አአጸጸዳዳደደቅቅ  ሒሒደደُُ  ስስንንֳֳאאከከُُ  አአጼጼ  ሀሀይይֳֳስስֶֶሴሴ  

በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  አአּבּבጣጣጠጠ11992222  ץץ  ዓዓ..וו  የየንንጉጉስስ  ነነገገስስُُነነُُ  ዙዙፋፋንን  ካካጠጠֳֳּׁשּׁש  በበኋኋֶֶ  በበዚዚያያውው  ዓዓُُאא    

  ውውׂשׂשቅቅץץንንግግስስُُ  አአאא  ይይ  ወወָָደደስስֶֶሴሴንን  ፣፣  ֱֱገገססֱֱ  ንንናና  ብብֶֶََናና  ጌጌٍٍווያያעעדד  ክክֳֳــ  ያያُُעעክክֳֳሀሀዋዋــ

እእንንዲዲያያֶֶּْْשּשץץׂשׂשውው  ُُዕዕዛዛዝዝ  እእንንደደררጡጡናና  ብብֶֶََናና  ጌጌٍٍ  ֱֱססይይ  ወወָָደደስስֶֶሴሴ  ደደግግזז  ጃጃፖፖንንንን  

የየאאጐጐብብኘኘُُ  ዕዕድድָָ  አአግግኝኝــውው  ስስֳֳነነበበץץ  ፣፣  11992233  የየኢኢُُዮዮጽጽያያ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበወወቅቅًً  በበጃጃፓፓንን  

  ካካٍٍץץበበ  ווጸጸናና  በበይይዘዘًًננׂשׂשــንንግግስስُُ””  አአይይነነُُ  እእንንደደאא  ጅጅ  ዘዘውውዳዳዊዊ  ֱֱገገדדውው  ““የየננይይ  በበነነበበֶֶ  ףףםם

ሀሀሳሳቦቦ٤٤  ከከדדጅጅ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ــወወስስደደውው  እእንንደደــካካًًــበበُُ  በበዘዘץץፉፉ  ጥጥናናُُ  ያያደደננጉጉ  בבሁሁףףንን  

ይይገገָָጻጻִִ፡፡፡፡    

  

የየ11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ከከאאውውጣጣًً  በበፊፊُُናና  תתወወጣጣ  በበአአገገًًעע  ውውስስጥጥ  ደደוו  ያያፈፈששרר  

አአንንገገብብጋጋּתּת  የየֱֱדדበበףףዊዊ  ፖፖֳֳٌٌካካዊዊናና  ኢኢኮኮኖኖגגያያዊዊ  ጥጥያያቄቄዎዎ٤٤  የየነነበበֲֲּתּת  ססንንוו  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  

ይይֱֱንንንን  የየֱֱዝዝብብ  ጥጥያያቄቄ  ֳֳאאፍፍٍٍُُ  ٍٍስስቦቦ  የየــዘዘጋጋጀጀናና  የየወወጣጣ  ככይይֲֲንን  በበወወቅቅًً  ወወףףሴሴ  אאንንግግስስًً  

በበׂשׂשዳዳדדዊዊ  ٪٪ይይֳֳስስֶֶሴሴ  ــወወֶֶጆጆ٤٤  ብብ٢٢  እእንንዲዲֳֳֶֶــፍፍ  በበֱֱግግ  ֳֳאאደደንንገገግግናና  የየዘዘውውዳዳዊዊ  ስስץץዓዓُُ  የየግግዛዛُُ  

ִִአአֶֶዊዊነነُُ  ֱֱጋጋዊዊ  אאֳֳ  ُُננרראאጣጣָָናና  የየאאኳኳንንንንًًናና  אאሳሳፍፍንንًًንን  ጥጥቅቅדדֳֳ  ווስስከከበበץץ  የየــደደነነገገገገ  

ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእንንደደֲֲነነ  የየגגያያከከףףክክץץ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  የየ11992233  ዓዓ..וו  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ንንጉጉרר  ነነገገስስًً  

በበֶֶْْרראאውው  ָָאאክክ  ץץׂשׂשፀፀውው  ֱֱֳֳዝዝּשּש  በበስስጦጦٍٍ  ָָאאክክ  ያያወወጁጁُُ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእንንደደֲֲነነ  

በበאאግግּתּתያያውው  ֶֶይይ  በበግግָָጽጽ  አአስስווׂשׂשጠጠዋዋָָ፡፡፡፡    

ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበአአስስףף  አአንንድድ  ווዕዕףףፍፍ  የየــከከፋፋፈፈִִ  דדררኒኒያያ  አአווስስُُ  አአንንׂשׂשጾጾ٤٤  አአִִُُ፡፡፡፡  

ይይኸኸውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየንንጉጉששንን  ስስָָጣጣንን  በበדדጠጠናናከከץץ፣፣  ስስָָጣጣንንንን  ወወደደ  דדዕዕከከָָ  የየררֹוֹוררדדብብ  እእናና  

  ኛኛררወወאא  የየֱֱግግ  ፍፍንንِِ٤٤ככאא  ססበበየየጠጠቅቅֶֶይይ  ግግዛዛًً  የየነነበበ  ץץጠጠናናከከדדየየ  ווንንግግስስُُንን  አአቅቅאא  ዕዕከከֶֶዊዊדד
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  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤ንን  ያያስስ٤٤ִִגגግግ  የየננድድדדֳֳ  ጭጭ  እእንንዲዲֲֲኑኑדדׂשׂשــ  ֹוֹוነነውው  አአዲዲስስ  አአበበֲֲ  ֶֶֹُُוֹוቤቤُُ  አአ  ץץክክוו

የየያያዘዘ  ֲֲኖኖ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡  

  

  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ֳֳֹוֹוሁሁֳֳُُ  ٢٢ንንበበץץ  የየֲֲነነ  ווክክץץ  ቤቤُُ  ווֳֳُُדד  በበንንጉጉףףאא  ששጭጭነነُُ  

የየררגגየየוו  የየֱֱግግ  אאወወררኛኛ  ווክክץץ  ቤቤُُ  እእናና  በበאאኳኳንንንንِِ٤٤  ከከየየጠጠቅቅֶֶይይ  ግግዛዛُُ  የየננאאגגጡጡ  የየֱֱግግ  

  የየንንጉጉስስ  ነነገገስስًًንን  ቤቤِِ٤٤  ץץክክוו  ንን  እእነነዚዚֱֱֲֲתת  ደደነነግግግግגגየየ  ُُססኖኖגגቤቤُُ  እእንንደደ  ץץክክוו  ףףאאץץוו

ፈፈቃቃድድናና  ስስווווነነُُ  ካካֶֶገገኙኙ  ֱֱግግ  דדውውጣጣُُ  የየדדይይ٤٤ִִ  ከከውውሳሳኔኔ  ררጭጭነነُُ  ይይָָቅቅ  የየአአדדካካעעነነُُ  

ሀሀֶֶፊፊነነُُ  የየነነበበْْףףውው  ֲֲאאኑኑንን  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  በበדדንንበበብብ  ֳֳננאאዳዳُُ  ይይ٤٤ֶֶָָ፡፡፡፡  

በበ11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእውውቅቅናና  የየררــጣጣْْውው  የየዜዜጎጎאא  ٤٤ብብِِ٤٤  ግግዴዴٍٍዎዎ٤٤  ከከአአንንׂשׂשፅፅ  1188  እእስስከከ  

አአንንׂשׂשፅፅ  2299  የየዘዘננዘዘֲֲּתּת  ססንንאא  ווብብِِ٤٤  በበֱֱግግ  በበגגደደነነገገገገውው  ــ  ُُננטטאאግግץץֹוֹו  ֶֶይይ  የየגגውውִִ  

    ውው  ናናْْውው፡፡፡፡ֹْْוֹוያያִִ  ደደንንቦቦ٤٤  עעደደነነግግጉጉ  አአሳሳגגናናْْውውንን  የየֲֲאא

  

ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጠጠቅቅֶֶይይ  גגኒኒስስََץץናና  የየגגኒኒስስُُוו  ٤٤צצክክץץ  ቤቤُُ  የየגגያያבבּׁשּׁשּהּה  

ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤ንን  ከከአአንንׂשׂשፅፅ  6644  እእስስከከ  7733  የየያያዘዘ  ֲֲתתንን  ጠጠቅቅֶֶይይ  גגኒኒስስُُווסס  ֲֲነነ  የየגגኒኒስስُُ٤٤צצ  

  ንን  እእንንዳዳֳֳበበֲֲُُאא  ּׁשּׁשእእያያፀፀደደ  ששያያከከናናውውኑኑُُ  በበንንጉጉגגውውንን  የየْْףףֹוֹוግግــ  ווስስፈፈፀፀדדቤቤُُ  ֱֱግግ  የየ  ץץክክוו

ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  11992233  ዓዓ..וו  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ስስֳֳ  ዳዳኝኝነነُُ  አአካካָָ  በበአአንንׂשׂשፅፅ  5544  የየגגደደነነግግግግ  ֲֲּתּתንንוו  

የየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  የየፍፍץץድድ  ቤቤِِ٤٤  ብብ٢٢  እእንንደደֲֲነነ  አአያያננጋጋግግጥጥוו፡፡፡፡  በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  ዳዳኝኝነነُُንን  

የየֳֳאאגגከከًً  የየֱֱግግ  עעוואאያያ  ווክክץץ  ቤቤُُ  ውውሳሳኔኔ  ــፈፈፃፃגג  የየֲֲነነውው  በበንንጉጉתת  ששፀፀድድቅቅ  ብብ٢٢  እእንንደደֲֲነነ    

በበዳዳኝኝነነُُ  אאሾሾוו  ያያֳֳֹْْוֹוውው  የየዳዳኝኝነነُُ  አአווָָ  ץץףףררድድ  ያያֶֶْْውው  ֲֲאאንን  እእንንዳዳֳֳֹْْוֹוውው  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  

ከከዚዚֱֱ  በበــጨጨעעדד  አአገገًًעע  በበአአስስףף  አአُُףף  ጠጠቅቅֶֶይይ  ግግዛዛُُ  እእንንደደــከከፋፋፈፈֳֳ٤٤  ያያስስווׂשׂשጣጣָָ፡፡፡፡    

  

የየ11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበንንጉጉרר  ነነገገስስًً  ፀፀድድףףםם  ּבּב  ֶֶይይ  ከከዋዋֳֳ  ከከአአווስስُُ  ዓዓُُאא  በበኋኋֶֶ  

ፋፋֹּלֹּלስስُُ  ኢኢጣጣֵֵያያ  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ֶֶይይ  በበፈፈጸጸאאውው  ጦጦץץነነُُ  እእናና  ወወוו  ףףננክክንንያያُُ  ֳֳጊጊዜዜውው  

  ُُננטטאא  ንንግግስስُُאא  ይይֱֱንንኑኑ  ֱֱገገ  ששֳֳאאתת  ששግግስስُُ  ንንጉጉדד  ከከድድָָ  ווንንֲֲּתּת  ጠጠננּהּהــነነًً  የየגגፈፈጻጻــ

በበדדድድננግግ  אאንንግግስስٍٍْْውውንን  ֳֳדדደደףףጀጀُُ  እእንንደደזזከከססናና  ከከእእያያንንዳዳንንዱዱ  ጠጠቅቅֶֶይይ  ግግዛዛُُ  ስስንንُُ  

  ץץክክוו  ףףאאץץוו  ኛኛናና  የየֱֱግግררወወאא  ውውጣጣُُ  የየֱֱግግדדደደነነግግግግ  አአዋዋጅጅ  በበגגየየ  ُُססኖኖגגእእንንደደ  ወወካካዮዮ٤٤ــ

ቤቤِِ٤٤    እእንንዲዲــ  בבּהּהּהּהደደננገገ፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  እእነነዚዚֱֱ  ווክክץץ  ቤቤּِِתּת  ٤٤ኖኖווסס  ፍፍፁፁדדዊዊ፣፣  ֱֱግግንን  

የየדדውውጣጣُُናና  የየדדስስፈፈፀፀווናና  የየאאጨጨָךָךננ  ፍፍץץድድ  የየאאስስጠጠُُናና  የየאאወወררንን  ስስָָጣጣንን  የየንንጉጉשש  ֲֲኖኖ  ווክክץץ  
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ቤቤِِ٠٠    የየאאֳֳــደደውውንን  የየדדדדከከْْףףםם  ץץውውንን  እእንንዲዲׂשׂשጥጥִִ  በበדדድድננግግ  እእንንዲዲወወስስኑኑ  እእንንዳዳደደננጉጉ  

በበዘዘץץፉፉ  ጥጥናናُُ  ያያካካְְዱዱ  ווሁሁףףንን  ይይገገָָጻጻִִ፡፡፡፡    

  

ֳֳ..  11994488  ዓዓ..וו  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  

  

የየጠጠֶֶُُ  ጦጦץץ  ከከአአገገ٤٤ףףንን  ከከננננֹוֹוــ  በበኋኋֶֶ  11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየָָָךָךָךָךדד  አአስስፈፈֶֶጊጊነነُُ  

  ንንግግስስُُאאበበ  וו፡፡፡፡  ֲֲኖኖססነነበበ  ዊዊ  ሁሁኔኔٍٍዎዎ٤٤ףףበበֱֱדד  ያያዊዊናናגגኑኑ  ፖፖֳֳٌٌካካዊዊ  ኢኢኮኮኖኖֲֲגגክክንንያያُُ  የየוו

ُُኩኩُُננ  የየררــጠጠውው  የየֹוֹוــበበאא  ُُססንንግግስስٍٍُُ  ድድץץጅጅُُ  ኤኤףףُُץץ  በበፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  ወወደደ  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  

እእንንድድָָׂُُשׂשֶֶׂשׂש  በበאאወወררኑኑናና  የየኤኤףףُُץץ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ዘዘאאናናዊዊ  የየִִֹוֹוגג  የየዴዴזזክክתתףף  

አአስስــሳሳררቦቦ٤٤ንን  ያያካካֲֲאא  ــــኑኑ  ֳֳጊጊዜዜውውֲֲּתּת  ווንን፣፣    አአֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ֹוֹוׂשׂשــይይነነُُ  ֳֳדדግግኘኘُُ  ָָֹוֹותת  

11992233  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየኤኤףףُُץץንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየደደነነገገጉጉُُንን  ጉጉዳዳዮዮ٤٤  በበአአካካאא  ــــንንገገድድ  

ከከָָָךָךָךָךדד  ውውጪጪ  ֶֶַַ  አአףףדדጭጭ  አአָָነነበበווננ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ָךָךָךָךדדያያ  አአץץቃቃּׂשּׂש  

ኮኮֹּלֹּלגגንን  በበንንጉጉרר  ነነገገስስًً  ُُዕዕዛዛዝዝ  ከከאאּהּהּהּהــ  በበኋኋֶֶ  ֳֳስስድድስስُُ  ዓዓُُאא  ያያֱֱָָ  የየָךָךָךָךדדያያ  ּׁשּׁשּׂשּׂשננንን  ףףררתת  

    ነነገገስስًً  ٍٍወወጀጀ፡፡፡፡  ררንንግግስስُُ  በበንንጉጉאא  ውው  ֱֱገገֳֳָךָךָךָךــየየ  וו..ይይِِ  ፣፣  11994488  ዓዓּבּב

  

በበወወቅቅًً  በበነነበበננውው  የየֱֱግግ  ףףאאץץוו  እእናና  የየֱֱግግ  דדውውጫጫ  ווክክץץ  ቤቤُُ  ווክክክክץץ  እእንንደደــደደננገገበበُُ  

የየגגገገֳֳጸጸውው  11994488  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ስስווንንُُ  ווዕዕףףፎፎ٤٤ንንናና  አአንንድድ  ֶֶרר  ِِאאሳሳ  አአንንድድ  

አአንንׂשׂשጾጾ٤٤  የየነነበበֲֲתת  ُُססንን  ከከዚዚֱֱ  ውውስስጥጥ  ከከአአንንׂשׂשጽጽ  11  እእስስከከ  አአንንׂשׂשጽጽ  2255    ስስץץዎዎ  אאንንግግስስًً  ֳֳአአጼጼ  

٪٪ይይֳֳስስֶֶሴሴ  ُُውውָָዶዶ٤٤  ስስֳֳֳֳֶֶــגגፍፍበበُُ  ስስץץዓዓُُ፣፣  ከከአአንንׂשׂשጽጽ  2266  እእስስከከ  አአንንׂשׂשጽጽ  3366  ደደግግזז  ስስֳֳ  

ንንጉጉרר  ነነገገስስًً  የየֱֱግግ  አአውውጪጪነነُُ፣፣  የየֱֱግግ  አአስስፈፈጻጻגגነነُُ  እእናና  የየֱֱግግ  ץץــጓጓגגነነُُ  ــግግץץֹוֹו  የየגגዘዘננዝዝסס    

ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  የየያያዘዘ  ֲֲኖኖ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡    11994488  ዓዓ..וו  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  11992233  ዓዓ..וו  

ከከወወጣጣውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበֳֳָךָךــ  ሁሁኔኔٍٍ  ררብብአአዊዊ  אאብብِِ٤٤ንን  ይይዘዘננዝዝָָףף፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  ይይኸኸ  ֱֱገገ  

  ውውጣጣُُ  የየֱֱግግדד  ዊዊ  የየֲֲነነ  የየֱֱግግדדንን  ፍፍፁፁששንንግግስስُُ  የየንንጉጉאא  ገገֱֱ  וו..ንንግግስስُُ  እእንንደደ  11992233  ዓዓאא

    ጋጋገገጥጥ  ነነውው፡፡፡፡ננያያגגየየዳዳኝኝነነُُ  ስስָָጣጣንን  የየ  ווስስፈፈፀፀדד

  

11994488  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበָָָךָךָךָךגגበበُُ  ወወቅቅُُ  ֱֱዝዝּשּש  ያያָָאאከከננበበُُናና  

ያያָָــሳሳــፈፈበበُُ  በበወወቅቅًًٍٍננטטאא  ווዊዊናና  ָָּׁשּׁשፉፉ  ጥጥያያቄቄ  የየֲֲነነውውንን  የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  የየُُפפאא  

ֳֳአአףףሹሹ  ጥጥያያቄቄናና  ַַֹֹ٤٤  የየֱֱዝዝብብ  ጥጥያያቄቄዎዎ٤٤  በበአአግግּשּשֹוֹו  ያያָָፈፈٍٍ  በበֲֲאאኑኑ  በበአአገገًًעע  ውውስስጥጥ  

የየׂשׂשــጣጣጠጠֳֳውው  ֱֱዝዝֹוֹוዊዊ  ُُግግָָ  ֳֳדדብብננድድናና  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  אאፍፍُُሔሔ  በበאאስስጠጠُُ  የየדדይይ٤٤ָָ  
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ነነበበץץ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበፀፀደደׂשׂש  ከከֹُُוֹורר  ዓዓُُאא  በበኋኋֶֶ  በበ11995533  ዓዓ..וו  

በበאאፈፈንንቅቅֳֳ  אאንንግግስስُُ  ንንጉጉרר  ነነገገስስًًንን  ֳֳדדስስወወገገድድናና  በበአአገገٍٍננטטאא  ًًעעዊዊ  ֳֳውውጥጥ  ֳֳוודדጣጣُُ  

የየזזــከከֲֲתת  ננንን  በበֳֳــያያዩዩ  ቦቦٍٍዎዎ٤٤  ֱֱዝዝֹוֹוዊዊ  አአאאፅፅናና  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  ــደደננገገ፡፡፡፡  

  

ይይኸኸ  በበእእዚዚֱֱ  ሁሁኔኔٍٍ  ֶֶይይ  እእንንዳዳֳֳ  የየֹוֹוــበበאא  ُُססንንግግስስٍٍُُ  ድድץץጅጅُُ  እእንንደደ  አአውውצצፖፖ  

አአּבּבጣጣጠጠץץ  ዲዲሴሴንንበበׂשׂש  22  ץץንን  11999900  ዓዓ..וו  በበררጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  ُُננרראא  ִִአአֶֶዊዊነነّّንን  ጠጠብብቃቃ  

ከከኢኢُُዮዮጵጵያያ  ጋጋץץ  በበــዋዋሃሃደደ٤٤ውው  ኤኤףףُُץץ  የየףףስስዋዋንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ከከሁሁֳֳُُ  አአُُאא  በበኋኋֶֶ  አአፅፅድድቃቃ  

ስስףף  ֶֶይይ  አአዋዋֳֳ٤٤፡፡፡፡  ንንጉጉוושש  በበፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  የየــዋዋּּደደ٤٤ውውንን  ኤኤףףُُץץናና  የየኢኢُُዮዮጰጰያያንን  ግግንንኙኙነነُُ  

የየֳֳאאــከከًً  የየֳֳــያያዩዩ  አአዋዋጆጆ٤٤  ካካወወጡጡ  በበኋኋֶֶ  በበאאጀጀעעאאያያ  በበኤኤףףُُץץ  ውውስስጥጥ  የየነነበበסס  የየፖፖֳֳٌٌካካ  

ፖፖٌٌץץዎዎ٤٤  እእንንዲዲፈፈששץץ  በበדדድድננግግ  ግግֳֳררቦቦ٤٤  ብብــ  ٢٢ወወዳዳዳዳעע  የየֲֲኑኑበበُُ  የየኤኤףףُُץץ  ፖፖץץוו  דדֶֶץץጫጫ  

  ץץገገ  በበ٪٪ֶֶ  በበֱֱዳዳננደደــያያዩዩ  ውውሳሳኔኔዎዎ٤٤ንን  እእንንዲዲወወስስንን  ከከֳֳــየየ  דדֶֶץץይይֱֱ  ፖፖ  ווከከናናወወነነ፡፡፡፡  ከከዚዚያያــ  11994499

ወወ11995522  ץץ  ዓዓ..וו  ፌፌዴዴֹּלֹּלעעኑኑ  እእንንዲዲፈፈץץስስ  ወወררነነ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  በበ٪٪ֶֶ  በበንንጉጉשש  ُُዕዕዛዛዝዝ  ּׁשּׁשጥጥ11995522//2277  ץץ  

የየኤኤףףُُץץ  ፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  ፈፈץץሶሶ  አአንንደደ  አአንንድድ  ጠጠቅቅֶֶይይ  ግግዛዛُُ  በበአአֱֱዳዳዊዊ  אאንንግግስስُُ  ስስــ  ץץጠጠቃቃֳֳֳֳ٤٤፡፡፡፡    

የየኤኤףףُُץץ  ፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  እእንንዲዲፈፈץץስስናና  በበአአֱֱዳዳዊዊ  ץץםםዓዓُُ  ከከኢኢُُዮዮጵጵያያ  ጋጋץץ  እእንንድድُُዋዋኸኸድድ  አአፄፄ  

٪٪ይይֳֳֶֶררሴሴ  ያያወወጡጡُُ  ንንጉጉሳሳዊዊ  ُُዕዕዛዛዝዝ  የየብብጥጥብብጥጥ  אאነነָךָך  ֲֲነነ፡፡፡፡  ይይֱֱንንንን  ድድץץጊጊُُ  የየגגቃቃወወבב  

ወወገገኖኖ٤٤  የየُُጥጥቅቅ  ُُግግָָ  דדካካሔሔድድ  ጀጀססאא፣፣  በበአአገገץץ  ውውስስጥጥוו  የየነነበበננውው  ኢኢኮኮኖኖגגያያዊዊ  ፖፖֳֳٌٌካካዊዊናና  

  ּُُשּשץץׂשׂשያያגגֳֳ  ቦቦ٤٤ררננብብሔሔ  ץץናናገገድድናና  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔــስስדדֳֳ  ּשּשֹוֹוበበአአግግ  ץץ٤٤ግግ  ዊዊףףበበֱֱדד

የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ፣፣  የየስስָָጣጣንንናና  የየדדንንነነُُ  ጥጥያያቄቄ  ֹּלֹּלֶֶוו  የየררגגጥጥ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ץץםםዓዓُُ  

  ררንንጉጉ  וו..ንን  11996677  ዓዓׂשׂש  22  ווננስስከከאא  ጣጣጠጠָָናናׂשׂשאאֳֳ  ጽጽናና  አአብብዮዮُُאאዊዊ  አአֹוֹוዝዝֱֱ  ססፈፈጠጠאאֳֳֹוֹו

ነነገገስስًً  በበֱֱዝዝብብ  አአאאፅፅናና  ُُግግָָ  ከከስስָָጣጣንን  תתወወץץዱዱ  11994488  ዓዓ..וו  የየֳֳָךָךָךָךــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُንንוו  

ֳֳአአንንዴዴናና  ֳֳאאጨጨָךָךננ  ጊጊዜዜ  ֱֱָָውውናናውው  ከከስስץץዓዓًً  ጋጋץץ  አአብብצצ  አአከከאאــ፡፡፡፡  

  

በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ጥጥናናُُናና  ץץווץץוו  ኢኢንንስስٌٌُُዩዩُُ  ያያִִ  አአንንዳዳንንድድ  ננאאጃጃዎዎ٤٤  እእንንደደגגያያሳሳዩዩُُ  

በበ11994488  ዓዓ..וו  የየֳֳָךָךָךָךــውውንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ֳֳ11996600  ָָָךָךָךָךדד  ዓዓ..וו  አአץץቃቃּׂשּׂש  ኮኮֹּלֹּלגגንን  זזּׁשּׁשּהּהــ  

የየንንጉጉרר  ነነገገስስًًንን  ስስָָጣጣንን  የየגגገገድድብብ  አአንንድድ  ּׂשּׂשננቅቅ  ــዘዘጋጋጅጅِِ  ץץׂשׂשቦቦ  እእንንደደነነበበננ፡፡፡፡  ንንጉጉשש  ግግንን  

ስስֶֶָָــደደًًררበበُُ  ּׁשּׁשּׂשּׂשננንን  ֱֱֳֳግግ  ףףאאץץווናና  ֱֱግግ  אאወወררኛኛ  ווክክץץ  ቤቤُُ  ሳሳያያּُُשּשץץׂשׂש  የየֱֱዝዝּׁשּׁש  ּשּשጣጣናና  

አአאאፅፅ  ገገንንፍፍֹֹ  ከከስስָָጣጣንን  እእንንደደወወננዱዱ  ננאאጃጃዎዎ٠٠  ያያככያያִִ፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  ֱֱֳֳዝዝብብ  ይይፋፋ  ያያֲֲָָነነውው  ይይኸኸ  

    ፡፡፡፡וו٢٢ֳֳــጋጋገገጥጥ  አአָָננדדֳֳ  ኑኑንንֲֲאאንን  አአֲֲֳֳאא  ፍፍُُሔሔ  የየያያዘዘאא  ֶֶחחــየየ  ץץ٤٤ግግ  ቅቅ  ֳֳኢኢُُዮዮያያּׂשּׂשננ
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በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  ٍٍתתይይ  በበ11992233  ዓዓ..וו  የየፀፀደደׂשׂשውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُוו  ֲֲነነ  በበ11994488  የየֳֳָךָךָךָךــውው  

ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ֱֱዝዝּשּש  ያያָָאאከከננበበُُ፣፣  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦٍٍננטטאא  ٤٤ዊዊ  

የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ጥጥያያቄቄ  ָָאאስስ  የየדדይይררጥጥናና  የየንንጉጉרר  ነነገገስስًًንን  ስስָָጣጣንን  ֱֱጋጋዊዊ  ֳֳדדድድננግግናና  ֳֳדדጠጠናናከከץץ  

የየንንጉጉששንን  ፈፈቃቃድድ  እእናና  ፍፍֶֶጐጐُُ  דדዕዕከከָָ  አአድድץץገገውው  የየננׂשׂשــጸጸናና  የየፀፀደደֲֲאא  ּׁשּׁשናናْْውው  የየגגያያከከףףክክץץ  

አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ይይኸኸוו  ከከֶֶይይ  ካካየየነነውው  የየַַֹֹ٤٤  አአገገ٤٤צצ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ٍٍעעካካዊዊ  አአፈፈጣጣጠጠץץናና  እእድድገገُُ  

በበֳֳــየየ  אאንንገገድድናና  ሁሁኔኔٍٍ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُንን፣፣  አአֹוֹוווገገነነናናዊዊ  የየֲֲነነውውንን  የየዘዘውውዳዳዊዊ  ָָםםጣጣኑኑንን  

ዘዘውውዳዳዊዊውው  ץץםםዓዓُُ  ֱֱጋጋዊዊ  ֳֳדדድድננግግናና  የየንንጉጉששንን  ስስָָጣጣንን  በበגגያያጠጠናናከከאא  ץץንንገገድድ  ֳֳאאጠጠווׂשׂש  

ֱֱዝዝּשּשንን  የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُናና  የየስስָָጣጣንን  ֳֳֹוֹוቤቤُُነነُُ  ጥጥያያቄቄንን  ֳֳאאጨጨፍፍֳֳቅቅ  በበגגያያאא  ٤٤אאንንገገድድ  ֱֱገገ  

  ነነֲֲ  ווንንששጣጣጠጠָָ  ንንጉጉׂשׂשדדጽጽ  የየበበֳֳጠጠ  በበאאአአ  ּשּשውው  የየֱֱዝዝْْףףከከזזאאበበ  ווׂשׂשጠጠאאֳֳ  ንንግግስስًًንንאא

ያያፀፀደደּׁُُשּׁשንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ    אאׂשׂשאאቅቅ  እእንንዳዳወወננዳዳْْውው  የየגגያያስስገገነነዝዝበበንን  ነነውው፡፡፡፡  

  

የየאאወወያያያያ  ነነጥጥቦቦ٤٤    

  

11..  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ    የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  ֳֳאאገገደደብብናና  אאንንግግስስُُንን  ከከֱֱግግ  የየــገገዥዥ  ֳֳדדድድננግግ  

በበֱֱዝዝብብ  ُُግግָָ  የየــፈፈጠጠננ  ֱֱግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚֱֱ  አአይይነነُُ  אאንንገገድድ  በበــፈፈጠጠננ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  

  ንንግግስስُُאא  ንንግግስስٍٍዊዊאא  ንንግግስስٍٍُُ  ֱֱገገאא  ססዳዳድድــያያስስגגገገዥዥ  ֲֲነነውው፣፣  ֱֱዝዝብብንን  የየــ

ይይֶֶָָֹוֹו፡፡፡፡  በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  በበንንጉጉשש  ጊጊዜዜ  አአንንደደٍٍየየውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُንን  ስስָָጣጣናናْْውውንን  

  ንንገገድድ  ֱֱገገאא  ፈፈָָጉጉُُדדውውናና  በበْْדדדדስስגגግግ  አአስስበበውው  በበננድድדדֳֳ  ጋጋዊዊֱֱ  ץץጠጠናናከከדדֳֳ

  ንንግግስስُُאא  ንንግግስስٍٍዊዊ  ֱֱገገאא  ווያያጋጋጥጥתת  ንንግግስስُُ  ያያፀፀድድቃቃִִ፡፡፡፡  የየእእዚዚֱֱ  አአይይነነُُ  ሁሁኔኔٍٍאא

በበֳֳُُדד  ይይገገָָፃፃִִ፡፡፡፡    

  ካካከከָָ  ያያֳֳውውאא  ንንግግስስٍٍዊዊאא  ንንግግስስٍٍዊዊ  ֱֱገገאאንንግግስስُُናና  በበאא  ንንግግስስٍٍዊዊאא  ኑኑ  በበֱֱገገֲֲאאֳֳ

    ??ንንድድንን  ነነውውוו  ዊዊ  ָָዩዩነነٍٍُُננרראא

  

11..33..22..22..  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእድድገገُُ  በበደደץץግግ  የየስስָָጣጣንን  ዘዘאאንን  

  

ֱֱዝዝٍٍננטטאא  ּשּשዊዊ  የየֲֲኑኑ  ጥጥያያቄቄዎዎאאֳֳֹוֹו  ٤٤ፈፈٍٍٍٍْْውው  በበּׁשּׁשጣጣ  ገገንንፍፍֹֹ  በበአአፄፄውው  ץץםםዓዓُُ  

ֶֶይይ  በበגגያያווጽጽበበُُ  ወወቅቅُُ  ֱֱዝዝֹוֹוዊዊ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴውውንን  የየףףאאגג  የየــደደףףጀጀ  ብብቃቃُُ  ያያֳֳውው  የየፖፖֳֳٌٌካካ  

ሀሀይይָָ  አአָָነነበበווננ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  በበዝዝቅቅــኛኛ  እእץץከከንን  ֶֶይይ  የየነነበበُُסס  ወወٍٍደደףףዊዊ  אאኮኮንንኖኖ٤٤  በበררֹוֹורראאብብ  

በበወወቅቅًً  የየነነበበננውውንን  ክክፍፍُُــ  በበאאጠጠווׂשׂשናና  የየֱֱዝዝּשּשንን  ُُግግָָ  እእንንֳֳףףאאንን  በበֹּלֹּל  ָָגגፋፋንን  ““የየጊጊዜዜያያዊዊ  
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ወወٍٍደደףףዊዊ  አአስስــዳዳደደץץ  ደደץץግግ””  በበאא  ָָגגጠጠעעያያ  የየגגጠጠףף  ወወٍٍደደףףዊዊ  አአንንֹוֹוገገነነንን  אאንንግግስስُُ  

  ብብُُאא  ብብዓዓዊዊררካካٍٍ  የየץץውውንን  ֱֱግግ  እእያያወወጡጡ፣፣  በበֶֶْْרראאየየ  ווּהּהּהּהדדሳሳْْውው  በበአአወወጁጁُُ  አአዋዋጅጅ  በበףף

ጥጥ٤٤ِِרר፣፣  በበስስብብዕዕናናናና  በበררብብዓዓዊዊ  ፍፍጡጡץץ  ֶֶይይ  ወወንንጀጀֹֹ٤٤ንን  በበאאፈፈፀፀווናና  የየጦጦץץነነُُንን  ֱֱግግጋጋُُ  גגጥጥשש  

ወወንንጀጀֹֹ٤٤ንንናና  የየዘዘדד  ץץጥጥፋፋُُ  ወወንንጀጀָָ  እእንንደደፈፈጸጸבב  ብብዙዙ  דדጣጣָךָךׂשׂשናና  דדስስננጃጃ  የየגגያያስስፈፈָָገገውው  

አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡    ደደץץግግ  በበወወቅቅًً  አአንንገገብብጋጋּתּת  የየነነበበננውውንን  የየُُפפאא  ֳֳአአףףሹሹ  ጥጥያያቄቄ  ስስץץ  ነነאא  ָָׂשׂשፍፍُُሔሔ  

የየררጠጠውው  ֲֲּתּתንንוו  በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  የየአአץץሶሶ  አአደደססንን  የየــ  ُُץץווጠጠቃቃגגነነُُ  የየגגገገድድብብ  አአץץףףרר  

ዘዘץץግግָָّّ፡፡፡፡    

  

በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  ደደץץግግ  እእששףףንን  በበአአዋዋጅጅ  ካካאאּהּהּהּהበበُُ  ׂשׂשንን  ጀጀצצוו  የየֱֱዝዝּשּשንን  ִִዐዐֶֶዊዊነነُُናና  

ስስָָጣጣንን  ֳֳֹוֹוቤቤُُነነُُ  በበאאንንጠጠቅቅ፣፣  የየዜዜጐጐ٤٤ንን  የየאאናናገገץץናና  ሀሀሳሳብብንን  በበነነጻጻ  የየאאግግֳֳጽጽ፣፣  የየአአֳֳאאካካከከُُ  

ነነፃፃነነُُንን  የየאאደደףףጀጀُُናና  ֱֱדדበበץץ  የየُُננםםאאאא  ነነፃፃነነُُ፣፣  በበֱֱይይወወُُ  የየאאኖኖץץናና  ኢኢררብብአአዊዊ  ከከֲֲነነ  

አአያያያያዝዝ  የየאאጠጠበበቅቅ  ነነፃፃነነُُንን፣፣  በበግግָָጽጽ  የየגגጥጥשש  በበץץካካٍٍ  አአዋዋጆጆ٤٤ንን  አአውውጥጥָָّّ፡፡፡፡  በበወወቅቅًً  

የየነነበበננውውንን  ُُውውָָድድ  ያያֳֳፍፍץץድድ  በበאאግግደደָָ፣፣  ኢኢ  ררብብአአዊዊ  ֲֲֳֳነነ  እእስስץץ  በበאאዳዳננግግ፣፣  አአስስገገድድዶዶ  

በበרראאወወץץናና  ַַֹֹــ  ٤٤ደደּתּתףףףף  ወወንንጀጀֹֹ٤٤ንን  በበאאፈፈጸጸוו  ግግדדሾሾ٠٠  በበስስደደُُ፣፣  ግግדדሾሾ٠٠  ስስץץዓዓًًንን  

በበُُጥጥቅቅ  ُُግግָָ  ֳֳאאጣጣָָ  በበגגደደננገገውው  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  እእንንዲዲִִׂשׂשֶֶׂשׂש  በበדדድድננግግ  በበአአንንዱዱ  ወወይይוו  

በበֶֶַַውው  ָָאאኩኩ  አአንንድድ  ُُውውָָድድናና  አአገገץץንን  የየגגያያጠጠፋፋ  ــግግُُףףֹוֹוንን  ፈፈጽጽָָחח፡፡፡፡    

  

  የየውውּבּבየየ  ווፈፈጽጽתת  ዘዘግግናናኝኝ  ወወንንጀጀָָ  ֳֳרראאይይֱֱንንንን  የየ  צצווጀጀ  ץץወወ  ווננስስከከאא  11996677

ወወٍٍደደףףዊዊ  אאንንግግስስُُ  11997777  ዓዓ..וו  ኢኢטטፓፓ  የየֳֳגגውውንን  ፓፓٌٌץץ  ካካዋዋננׂשׂש  በበኋኋֶֶ  11997799  ዓዓ..וו  የየֱֱገገ  

  ፡፡፡፡ָָקקክክזז  ግግננድድדדֳֳ  እእንንዲዲወወያያያያበበُُ  ּשּשይይ  ֱֱዝዝֶֶ  ּׁשּׁשּׂשּׂשננበበ  ווּהּהּהּהדדንን  በበֹּלֹּלגגኮኮ  ּׂשּׂשቃቃץץንንግግስስُُ  አአאא

በበወወቅቅًً  ሀሀሳሳּשּשንን  በበነነጻጻ  የየאאግግֳֳጽጽ  ነነፃፃነነُُ  በበֳֳַַበበُُ  ሁሁኔኔٍٍናና  ררዎዎ٤٤  በበአአፋፋْْውው  אאንንግግስስُُንን  

የየגגቃቃወወוו  ነነገገתת  ץץናናገገٍٍْْדדרראא  ססውው  ِِץץׂשׂש  በበጥጥץץጣጣــ  פפይይዘዘውው  በበססררٍٍגגበበُُ  ወወይይוו  

በበגגገገደደִִበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  ֱֱዝዝּשּש  ነነፃፃ  ֲֲኖኖ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ּׂשּׂשננቅቅ  ُُררֵֵ  ٤٤ُُጥጥ  እእንንደደדדይይ٤٤ָָ  

የየٍٍגגወወቅቅ  ֲֲּתּתንንוו  ይይኸኸ  አአָָበበቃቃ  ብብֹֹ  በበּׁשּׁשּׂשּׂשננ  የየאאጨጨרר  ָךָךננነነድድ  ֶֶይይ  ֱֱዝዝּשּש  የየይይስስֶֶבב  ֱֱዝዝበበ  

ውውሳሳኔኔ  እእንንዲዲררጥጥበበُُ  በበדדድድננግግ  ፤፤  119988ዐዐ  ዓዓ..וו  በበአአዋዋጅጅ  ּׁשּׁשጥጥ119988//11  ץץዐዐ  ""የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝֹוֹוዊዊ  

ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  עעፑፑብብֵֵክክ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ""  በበָָגג  ስስያያהה  በበአአስስוו  ֹُُוֹורר  ףףዕዕףףፍፍ  የየــከከፋፋፈፈֳֳ  አአንንድድ  

  ስስ  ገገዝዝףףንንግግስስًً  የየאא  ንንግግስስُُ  አአውውጇጇָָ፡፡፡፡  በበֱֱገገאא  ያያִִُُ  ֱֱገገ  ጾጾ٤٤ׂשׂשዘዘጠጠኝኝ  አአንን  ףףአአስስ  ِِאא

አአስስــዳዳደደץץ  እእንንደደُُץץרראאגג  የየֳֳאאــከከֲֲּתּת  ــንንוו  ይይኸኸ  ከከֳֳאאגגከከٍٍْْውው  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤  

ጋጋככ  ץץይይאאከከץץበበُُ  የየፀፀደደׂשׂש  በበֲֲאאኑኑ  የየነነበበננውውንን  ጦጦץץነነُُ  አአֶֶስስוואאּבּב፡፡፡፡    
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ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ኢኢטטፖፖ  ብብْْኛኛ  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ፖፖֲֲאא  ٌٌץץኑኑንን፣፣  ከከאאደደንንገገግግ    በበֶֶይይ  በበአአንንዳዳንንድድ  

አአከከּתּתֹוֹוዎዎ٤٤  በበአአֱֱዳዳዊዊ  אאንንግግስስُُ  ץץםם  የየףףስስ  ገገዝዝ  አአስስــዳዳደደץץ  እእንንደደגגኖኖْْףףውው  ደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  በበዚዚֱֱ  

ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየዳዳኞኞ٤٤  የየስስףף  ዘዘאאንን  የየ₪₪ንንጐጐ  የየስስףף  ዘዘאאንን  እእንንደደֲֲነነ  እእናና  በበየየወወቅቅًً  የየגגሾሾבב  

  ስስُُ  ፖፖֳֳٌٌካካֵֵָךָךሶሶ  ףףאאגגንንግግስስُُ  የየאאበበ  גגኢኢኮኮኖኖ  ًًעעክክָָّّ፡፡፡፡  የየአአገገָָאאــ  ኑኑንንֲֲאא

ኢኢኮኮኖኖגגያያዊዊ  ስስץץዓዓُُ  እእንንደደֲֲነነ  ــደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً    በበץץካካٍٍ  ֳֳኢኢُُዮዮጵጵያያ  ֹוֹוዕዕድድ  የየֲֲነነ  

አአስስــሳሳררቦቦ٤٤ንን  ያያካካــــ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ይይኸኸוו  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየወወٍٍደደףףዊዊ  אאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  ፣፣  ֱֱጋጋዊዊ  ֳֳדדድድננግግ  የየתתቪቪָָ  

አአስስــዳዳደደץץ  ቅቅץץጽጽ  የየררגגጥጥ  ካካֲֲָָነነ  በበስስץץׂשׂשــ  በበአአገገًًעע  በበሁሁִִוו  ጫጫፍፍ  ደደוו  እእያያፋፋרררר  የየነነበበננውው  

የየֱֱዝዝብብ  ִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤  የየדדንንነነُُናና  የየףףስስንን  እእድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  ጥጥያያቄቄ  

  ውው  የየُُጥጥቅቅ  ُُግግָָננאאጀጀــየየ  ווኑኑֲֲאא፡፡፡፡  በበווננንንግግስስُُ  አአָָነነበበאא  ጥጥ  ֱֱገገררגגስስ  የየָָאא  ዊዊٍٍננטטאא

  ስስררננገገתת  ንንግግስስُُאא  ግግץץየየደደ  וו..ንን  11998833  ዓዓׂשׂש  በበኢኢֱֱአአዲዲግግ፣፣  አአ₪₪ናናፊፊነነُُ  ግግንንቦቦُُ  22ዐዐ  צצጠጠናናክክــ

የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًוו  ֱֱָָውውናና  አአክክָָُُחח፡፡፡፡    

  

  

የየאאወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  

11..  የየደደץץግግ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ֳֳኢኢፌፌዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ያያስስֳֳֶֶــፈፈውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ዕዕሴሴُُ  

አአֳֳ  ብብֳֳውው  ያያስስִִֹוֹו??    

22..  የየደደץץግግ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ከከደደץץግግ  ጋጋץץ  ֱֱָָውውናናውው  ያያከከאאــውው  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  

ስስֳֳነነበበץץ  ነነውው  የየֳֳגגውው  አአָָֹוֹוֹוֹו  እእውውንን  ነነውው  ብብֳֳውው  ያያስስווֳֳ  ??ִִֹוֹוንን??  

  

11..33..22..33..  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ታታሪሪካካዊዊ  EEድድገገትት  ከከደደርርግግ  ውውድድቀቀትት  በበኋኋላላ፣፣  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  

    

ከከላላይይ  ለለመመግግለለጽጽ  EEንንደደተተሞሞከከረረውው  በበAAፄፄ  ሀሀይይለለስስላላሴሴ  ዘዘመመነነ  መመንንግግስስትትምም  ሆሆነነ  በበደደርርግግ  ዘዘመመንን  

የየፀፀደደቁቁትት  ህህገገ  መመንንግግስስቶቶችች  የየህህዝዝቡቡንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ጥጥያያቄቄናና  መመብብትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየወወጡጡ  ሣሣይይሆሆኑኑ  

በበወወቅቅቱቱ  በበትትረረ  መመንንግግስስትት  ይይዘዘውው  የየነነበበሩሩትትንን  ንንጉጉሰሰ  ነነገገስስትትናና  በበኋኋላላምም  ወወታታደደራራዊዊ  ደደርርግግ  ስስልልጣጣንን  
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ህህጋጋዊዊ  ለለማማድድረረግግናና  ለለማማጠጠናናከከርር  ታታስስበበውው  የየተተቀቀረረጸጸናና  የየፀፀደደቁቁ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  

ለለነነበበረረውው  የየህህዝዝብብ  የየሉሉዓዓላላዊዊነነትትናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጥጥያያቄቄ  

ለለመመፍፍታታትት  የየሚሚችችሉሉ  AAልልነነበበሩሩምም  ፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  በበመመጀጀመመሪሪያያ  AAምምባባገገነነንን  ፈፈላላጭጭ  ቆቆራራጭጭ  የየነነበበረረውውንን  

ዘዘውውዳዳዊዊ  AAገገዛዛዝዝ  ለለማማስስወወገገድድ  ከከዚዚያያምም  በበኋኋላላ  የየህህዝዝቡቡንን  ንንቅቅናናቄቄ  ውውጤጤትት  በበAAቋቋራራጭጭ  በበመመንንጠጠቅቅ  

ወወታታደደራራዊዊ  AAንንባባገገነነናናዊዊ  AAስስተተዳዳደደርር  የየመመሠሠረረተተውውንን  ደደርርግግ  ለለመመገገርርሰሰስስ  በበተተካካሄሄደደውው  ተተጋጋድድሎሎ  በበAAገገሪሪቱቱ  

ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ሰሰብብAAዊዊ  EEልልቂቂትት  ደደርርሷሷልል፡፡፡፡  ከከፍፍተተኛኛ  ግግምምትት  ያያለለውው  ቁቁሣሣዊዊ  ሀሀብብትት  ወወድድሟሟልል፡፡፡፡  

IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  EEድድገገቷቷ  ወወድድቆቆ  ህህዝዝቦቦችችዋዋ  ከከድድህህነነትት  ወወለለልል  በበታታችች  የየሚሚኖኖሩሩበበትት  በበምምግግብብ  ራራሳሳቸቸውውንን  

መመቻቻልል  AAቅቅቷቷቸቸውው  በበEEርርሀሀብብናና  በበEEርርዛዛትት  ያያለለቁቁበበትትናና  ለለEEርርዳዳታታናና  ልልመመናና  የየተተዳዳረረጉጉበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ተተፈፈጥጥሯሯልል፡፡፡፡    

  

““የየሕሕዝዝቡቡንን  ፈፈቃቃድድናና  ይይሁሁንንታታ  ያያላላገገኘኘ  መመንንግግስስትት  ህህዝዝብብንን  በበጉጉልልበበትትናና  በበሀሀይይልል  ለለማማስስተተዳዳደደርር  

የየሚሚያያደደርርገገውው  ሙሙከከራራ  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ሰሰብብAAዊዊናና  ቁቁሣሣዊዊ  ውውድድመመትት  ከከማማድድረረስስናና  ማማህህበበራራዊዊ  ቀቀውውስስ  

ከከማማስስፋፋፋፋትት  ውውጪጪ  ሌሌላላ  ውውጤጤትት  EEንንደደማማያያስስገገኝኝ””  1188ኛኛውው  ምምEEተተ  ዓዓመመትት  AAሜሜሪሪካካዎዎችች  ነነፃፃነነታታቸቸውውንን  

ሲሲያያውውጁጁ  ያያራራምምዱዱትት  የየነነበበረረውው  ሀሀሳሳብብ  በበEEኛኛ  ሁሁኔኔታታ  በበተተግግባባርር  የየተተሞሞከከረረናና  ከከበበቂቂ  በበላላይይ  EEውውነነትት  

መመሆሆኑኑ  ተተረረጋጋግግጧጧልል፡፡፡፡  የየደደርርግግ  መመንንግግስስትት  ማማናናቸቸውውንንምም  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ማማህህበበራራዊዊ  EEናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  

ጥጥያያቄቄ  በበሀሀይይልል  EEናና  በበጉጉልልበበትት  ለለመመፍፍታታትት  ያያደደረረገገውው  ሙሙከከራራ  ከከፍፍተተኛኛ  የየሆሆነነ  ሰሰብብAAዊዊናና    EEልልቂቂትት  

ቁቁሣሣዊዊ  ሀሀብብትት  ውውድድመመትት  ከከማማስስከከተተሉሉ  በበስስተተቀቀርር  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆነነውውንን  የየህህዝዝቡቡንን  ሉሉዓዓላላዊዊነነትትናና  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ጥጥያያቄቄ  ለለማማዳዳፈፈንን  ባባለለመመቻቻሉሉ  በበIIህህAAዲዲግግ  ግግንንባባርር  ቀቀደደምም  

መመሪሪነነትት  በበተተደደረረገገውው  ትትግግልል  ደደርርግግ  ለለመመገገርርሰሰስስ  ችችሏሏልል፡፡፡፡    

  

IIህህAAዲዲግግ  መመላላ  AAገገሪሪቱቱንን  ከከተተቆቆጣጣጠጠረረ  በበኋኋላላ  AAገገሪሪቱቱንን  ለለብብቻቻውው  ለለማማስስተተዳዳደደርር  AAልልሞሞከከረረምም፡፡፡፡  

ይይልልቁቁንንምም  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  የየደደርርግግንን  መመንንግግስስትት  በበመመቃቃወወምም  የየጦጦርር  መመሣሣሪሪያያ  AAንንስስተተውው  ይይፋፋለለሙሙ  

የየነነበበሩሩ  ከከሀሀያያ  በበላላይይ  የየሚሚሆሆኑኑ  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  የየነነጻጻ  AAውውጪጪ  ድድርርጅጅቶቶችች  ታታዋዋቂቂ  ግግለለሰሰቦቦችች  ጋጋርር  

በበመመመመካካከከርር  በበሁሁሉሉምም  ሰሰላላማማዊዊ  የየፖፖለለቲቲካካ  ሀሀይይሎሎችች  ሙሙሉሉ  ተተሣሣትትፎፎ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  

ቻቻርርተተርር  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሰሰላላማማዊዊናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሽሽግግግግርር  ጉጉባባኤኤ  EEንንድድታታውውጅጅ  AAድድርርጓጓልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ቻቻርርተተርር  መመሰሰረረትት  የየተተቋቋቋቋመመውው  የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAጠጠቃቃላላይይ  ከከ8877  በበማማይይበበልልጡጡ  AAባባላላትት  

EEንንደደሚሚኖኖሩሩትት  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን፣፣  ከከዚዚህህ  ውውስስጥጥ  በበIIህህAAዲዲግግ  የየተተያያዙዙትት  ወወንንበበሮሮችች  ቁቁጥጥርር  3322  

ማማለለትትምም  ከከግግማማሽሽ  በበታታችች  የየነነበበረረ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ቻቻርርተተርር  የየAAገገሪሪቱቱ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ባባይይሆሆንንምም  AAገገሪሪቱቱንን  

ወወደደ  ሰሰላላማማዊዊናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሂሂደደትት  ስስትትሸሸጋጋገገርር  የየተተዳዳደደረረችችበበትት  ጠጠቃቃሚሚ  ህህግግ  ሆሆኖኖ  AAገገልልግግሏሏልል፡፡፡፡    
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የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  AAንንባባገገነነናናዊዊ  ሥሥርርዓዓትትንን  

በበማማስስወወገገድድ  የየራራሳሳቸቸውውንን  EEድድልል  በበራራሳሳቸቸውው  ለለመመወወሰሰንንናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ግግንንባባታታናና  ልልማማትት  

ለለማማሸሸጋጋገገርር  በበድድልልድድይይነነትት  ያያገገለለገገለለናና  ከከቀቀደደምምትት  ህህግግጋጋተተ  መመንንግግስስታታትት  በበAAቀቀራራረረጽጽ  በበይይዘዘቱቱናና  

በበAAተተገገባባበበሩሩ  መመሠሠረረታታዊዊ  ልልዩዩነነትት  ያያለለውው  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡  

  

የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  የየሽሽግግግግሩሩ  መመንንግግስስትት  በበተተባባበበሩሩትት  መመንንግግስስታታትት  ድድርርጅጅትት  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  

መመግግለለጫጫ  የየተተዘዘረረዘዘሩሩትትንን  የየግግለለሰሰብብ  መመብብቶቶችች  ያያለለ  AAንንዳዳችች  ገገደደብብ  የየማማክክበበርር  EEናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  

EEንንዳዳለለበበትት  በበAAንንቀቀጽጽ  AAንንድድ    ከከመመደደንንገገጉጉምም  በበተተጨጨማማሪሪ  በበተተለለይይ  በበደደርርግግ  ጊጊዜዜ  EEንንደደ  ከከባባድድ  የየAAገገርር  

ክክደደትት  ወወንንጀጀልል  ተተደደርርገገውው  ያያለለ  ፍፍርርድድ  የየሚሚያያሳሳስስሩሩናና  የየሚሚያያስስገገድድሉሉ  የየነነበበሩሩትትንን  ፤፤የየEEምምነነትት፣፣  ሀሀሳሳብብንን  

የየመመግግለለጽጽ፣፣  የየመመደደራራጀጀትት  የየመመሰሰብብሰሰብብናና  የየመመቃቃወወምም  መመብብትትናና  የየሌሌሎሎችችንን  መመብብትት  በበማማይይጋጋፉፉ  መመንንገገድድ  

በበማማንንኛኛውውምም  የየፖፖለለቲቲካካ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ያያለለገገደደብብ  የየመመሣሣተተፍፍናና  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችችንን  የየማማደደራራጀጀትት  

መመብብትትንን  ያያረረጋጋገገጠጠ  በበAAገገሪሪቱቱ  ታታሪሪክክ  ውውስስጥጥ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፓፓርርቲቲዎዎችች  በበይይፋፋ  EEንንዲዲመመሠሠረረቱቱ  ህህጋጋዊዊ  

ማማረረጋጋገገጫጫናና  ዋዋስስትትናና  የየሰሰጠጠ  ህህግግ  ሆሆኖኖ  EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ቻቻርርተተሩሩ  ለለዘዘመመናናትት  መመልልስስ  ያያላላገገኘኘውውንን  የየህህዝዝቦቦችች  ሉሉዓዓላላዊዊነነትትናና  የየራራስስንን  EEድድልል  

በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  ማማለለትትምም  የየEEያያንንዳዳንንዱዱንን  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝብብ  ፡፡--  

••  የየራራሱሱንን  ማማንንነነትት  የየመመጠጠበበቅቅ  የየማማስስከከበበርር  ባባህህሉሉንንናና  ታታሪሪኩኩንን  የየማማበበልልጸጸግግ  EEንንዲዲሁሁምም  

በበማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  በበነነፃፃናና  AAድድሎሎ  በበሌሌለለበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየመመወወከከልል  

••  ከከላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትት  መመብብቶቶችች  ታታገገዱዱ  ተተረረገገጡጡ  ወወይይምም  ተተሸሸራራረረፉፉ  ብብሎሎ  በበሚሚያያምምንንበበትት  ጊጊዜዜ  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከ  ነነፃፃነነትት  ድድረረስስ  የየማማረረጋጋገገጥጥ  መመብብትት  EEንንዳዳለለውው  

በበግግልልጽጽ  የየደደነነገገገገ  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየህህግግ  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ቻቻርርተተሩሩ  AAምምስስትት  ክክፍፍሎሎችች  ያያሉሉትት  ሲሲሆሆንን  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  መመንንግግስስትት  ሊሊመመራራባባቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  

የየውውጪጪ  ጉጉዳዳይይ  ፖፖሊሊሲሲናና  መመርርሆሆዎዎችች  የየሽሽግግግግሩሩ  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር፣፣  ተተዋዋጽጽOO  EEናና  ስስልልጣጣንንናና  

ተተግግባባርር  የየሚሚደደነነገገጉጉ  ደደንንቦቦችችንን  የየያያዘዘ  የየህህግግ  ሰሰነነድድ  መመሆሆኑኑንን  ቻቻርርተተሩሩንን  በበማማየየትት  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

ቻቻርርተተሩሩ  ለለAAጭጭርር  ጊጊዜዜ  AAገገሪሪቱቱ  የየምምትትመመራራበበትትናና  መመንንግግስስትት  የየሚሚተተዳዳደደርርበበትት  የየህህግግ  ሰሰነነድድ  EEንንጂጂ  

ለለዘዘላላቂቂነነትት  EEንንዲዲያያገገለለግግልል  ታታስስቦቦ  የየፀፀደደቀቀ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ባባለለመመሆሆኑኑ  በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ለለነነበበረረውው  
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የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  የየማማቋቋቋቋምም  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  በበAAንንቀቀጽጽ  

99  ((ሰሰ))  ይይደደነነገገጋጋልል፡፡፡፡    

  

የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየራራሳሳቸቸውውንን  ጉጉዳዳይይ  በበራራሳሳቸቸውው  የየመመወወሰሰንንናና  

የየማማስስተተዳዳደደርር  መመብብትት  ያያረረጋጋገገጠጠ  የየህህግግ  ሰሰነነድድ  መመሆሆኑኑንን  ከከላላይይ  ተተገገልልጿጿልል፡፡፡፡  የየሽሽግግግግሩሩ  መመንንግግስስትት  ይይኸኸ  

በበቻቻርርተተሩሩ  የየተተረረጋጋገገጠጠውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  

መመብብትት  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  የየብብሔሔራራዊዊ  ክክልልላላዊዊ  የየሽሽግግግግርር  መመስስተተዳዳድድሮሮችችንን  ማማቋቋቋቋሚሚያያ  AAዋዋጅጅ  

ቁቁጥጥርር  77//11998844  በበማማወወጅጅ  የየራራሳሳቸቸውው  የየህህግግ  AAውውጪጪ፣፣  የየህህግግ  AAስስፈፈጻጻሚሚናና    የየህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  AAካካልል  

ያያላላቸቸውው  AAስስራራ  AAራራትት  ((AAዲዲስስ  AAበበባባንን  ጨጨምምሮሮ))  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ክክልልላላዊዊ  መመስስተተዳዳድድሮሮችችንን  

በበማማቋቋቋቋምም    የየክክልልልል  መመስስተተዳዳድድሮሮችች  የየሚሚቋቋቋቋሙሙ  ክክልልላላዊዊ  የየህህግግ  AAውውጪጪ፣፣  የየህህግግ  AAስስፈፈጻጻሚሚናና  

የየዳዳኝኝነነትትናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ከከክክልልልል  በበታታችች  በበወወረረዳዳ  ደደረረጃጃ  የየሚሚደደራራጀጀውውንን  የየወወረረዳዳ  

ምምክክርር  ቤቤትት፣፣  የየወወረረዳዳ  ህህግግ  AAስስፈፈጻጻሚሚናና  የየወወረረዳዳ  የየዳዳኝኝነነትትናና  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

በበAAዋዋጁጁ  በበማማስስቀቀመመጥጥ  የየፌፌዴዴራራላላዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርርንንናና  ስስልልጣጣንንንን  ወወደደታታችችኛኛውው  የየመመንንግግስስትት  

EEርርከከንን  በበማማውውረረድድ  በበመመንንግግስስትት  AAደደረረጃጃጀጀትት  ሥሥልልጣጣንን፣፣  ተተግግባባርር  ክክፍፍፍፍልል  ላላይይ  የየAAብብዛዛኛኛውውንን  ህህዝዝብብ  

ጥጥያያቄቄ  ለለመመመመለለስስ  የየሚሚያያስስችችልል  ተተግግባባራራዊዊ  EEርርምምጃጃ  ወወስስዷዷልል፡፡፡፡    

  

የየሽሽግግግግሩሩ  መመንንግግስስትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችንንናና  ህህዝዝቦቦችችንን  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  

መመብብትት  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  77//11998844  የየብብሔሔራራዊዊ  ክክልልላላዊዊ  የየሽሽግግግግርር  መመስስተተዳዳድድሮሮችችንን  

ማማቋቋቋቋሙሙ  ብብቻቻውውንን  በበቂቂ  AAልልነነበበረረምም፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  በበተተቋቋቋቋሙሙትት  ክክልልሎሎችችናና  በበወወረረዳዳ  ደደረረጃጃ  ህህግግ  

የየማማውውጣጣትት  ስስልልጣጣኑኑንንናና  ህህግግ  የየማማስስፈፈጸጸምም  ሀሀላላፊፊነነቱቱንን  የየሚሚሸሸከከመመውው  AAካካልል  በበዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  

የየተተመመረረጠጠናና  የየህህዝዝቡቡንን  ይይሁሁንንታታናና  ፈፈቃቃድድ  ያያገገኘኘ  መመሆሆኑኑ  ሌሌላላውው  መመሠሠረረታታዊዊ  የየህህዝዝብብ  ጥጥያያቄቄ  ነነበበርር፡፡፡፡  

በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  የየተተቋቋቋቋመመውው  በበክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  EEናና  የየወወረረዳዳ  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  ምምርርጫጫ  

በበዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  ለለማማካካሄሄድድ  ይይቻቻልል  ዘዘንንድድ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት    የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  

የየክክልልልልናና  የየወወረረዳዳ  ምምክክርር  ቤቤትት  ምምርርጫጫ  ማማስስፈፈፀፀሚሚያያ  AAዋዋጅጅ  በበማማውውጣጣትት  የየክክልልልልናና  የየወወረረዳዳ  ምምክክርር  

ቤቤትት  ምምርርጫጫ  በበማማካካሄሄድድ  ህህዝዝቡቡ  በበመመረረጣጣቸቸውው  ተተወወካካዮዮችች  የየሚሚመመራራበበትት  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  

ለለመመገገንንባባትት  የየሽሽግግግግሩሩ  መመንንግግስስትት  ወወደደኋኋላላ  የየማማይይልልናና  የየቻቻርርተተሩሩ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበወወረረቀቀትት  ላላይይ  ብብቻቻ  

ተተፅፅፈፈውውናና  ተተደደንንግግገገውው  የየሚሚቀቀሩሩ  የየቃቃላላትት  ስስብብስስቦቦችች  ሣሣይይሆሆኑኑ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየወወደደፊፊትት  AAቅቅጣጣጫጫ  

የየሚሚወወስስኑኑ  ገገዥዥ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  በበተተግግባባርር  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ችችሏሏልል፡፡፡፡  
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በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  በበAAገገሪሪቱቱ  የየነነበበረረውውንን  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ውውጥጥረረትት  

በበማማርርገገብብ  ለለሚሚወወክክሉሉትት  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  ነነፃፃነነትት  EEናና  ራራሱሱንን  የየቻቻለለ  መመንንግግስስትት  ለለማማድድረረግግ  ጦጦርር  

ሰሰብብቀቀውው  ከከመመንንግግስስትት  ጋጋርር  ሲሲፋፋለለሙሙ  የየነነበበሩሩ  ከከሃሃያያ  በበላላይይ  የየሚሚሆሆኑኑ  የየነነጻጻ  AAውውጪጪ  ድድርርጅጅቶቶችች  

የየጦጦርርነነትት  AAማማራራጭጭንን  ትትተተውው  በበጠጠረረጴጴዛዛ  ዙዙሪሪያያ  በበመመወወያያየየትት  የየEEያያንንዳዳንንዱዱ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝብብ  

ማማንንነነትት  ተተከከብብሮሮናና  ክክልልላላዊዊ  መመስስተተዳዳድድርር  AAቋቋቁቁሞሞ  የየራራሱሱንን  ጉጉዳዳይይ  በበራራሱሱ  የየሚሚፈፈታታ  ፣፣  የየጋጋራራ  የየሆሆኑኑ  

ጉጉዳዳዮዮችች  ደደግግሞሞ  ሁሁሉሉምም  ሚሚዛዛናናዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  በበተተወወከከለለበበትት  በበማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  በበጋጋራራ  

የየሚሚወወሰሰኑኑበበትትንን  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትትናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  በበAAገገሪሪቱቱ  

EEንንዲዲቋቋቋቋምም  ለለማማድድረረግግ  የየህህግግ  ጥጥርርጊጊያያ  መመንንገገድድ  የየከከፈፈተተናና  በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ያያህህልል  

የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  ሆሆኖኖ  ያያገገለለገገለለ  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡  

  

EEዚዚህህ  ላላይይ  መመታታየየትት  ያያለለበበትት  ቻቻርርተተሩሩ  ተተጨጨባባጭጭ  ለለሆሆኑኑናና  AAፍፍጥጥጠጠውው  ለለመመጡጡ  የየህህዝዝብብ  

ሉሉዓዓላላዊዊነነትትናና  የየፖፖለለቲቲካካ  ስስልልጣጣንን  ጥጥያያቄቄ  ለለብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየማማንንነነትትናና  የየራራስስንን  EEድድልል  

በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጥጥያያቄቄ  ለለዜዜጐጐችች  መመብብትትናና  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ጥጥያያቄቄ  መመሠሠረረታታዊዊ  መመፍፍትትሔሔ  ለለመመስስጠጠትት  

ባባይይችችልል  ኖኖሮሮ  ዛዛሬሬ  ያያለለችችውው  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊናና  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሪሪፑፑብብሊሊክክ  IIትትዮዮጵጵያያ  ከከዓዓለለምም  ካካርርታታ  

ላላለለመመጥጥፋፋቷቷ  EEርርግግጠጠኛኛ  ሆሆኖኖናና  AAፍፍንን  ሞሞልልቶቶ  ለለመመናናገገርር  AAይይችችልልምም፡፡፡፡  

  

የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  በበወወቅቅቱቱ  ምምላላሽሽ  ሊሊሰሰጣጣቸቸውው  ለለሚሚገገቡቡ  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆኑኑ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  የየህህዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEናና  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  ትትክክክክለለኛኛ  የየሆሆነነ  ምምላላሽሽ  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ከከሽሽግግግግሩሩ  ቻቻርርተተርር  በበኋኋላላ  ፀፀድድቆቆ  ሥሥራራ  ላላይይ  የየዋዋለለውው  

የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመመመዘዘንን  ያያለለበበትት  በበቻቻርርተተሩሩ  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆነነ  ምምላላሽሽ  ያያገገኙኙ  የየህህዝዝብብ  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበዘዘላላቂቂነነትት  ሰሰላላምም  ዴዴሞሞክክራራሲሲናና  ልልማማትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  በበሚሚችችሉሉበበትት  መመንንገገድድ  ምምንን  ያያህህልል  

የየትትኩኩረረትት  ማማEEከከልል  AAድድርርጐጐ  ለለAAፈፈጻጻጸጸማማቸቸውው  የየሚሚበበጅጅ  መመርርሆሆዎዎችችንንናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  AAቅቅፎፎ  ይይዟዟልል  

ከከሚሚለለውው  ነነጥጥብብ  AAንንጻጻርር  ካካልልተተመመዘዘነነ  በበስስተተቀቀርር  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ፣፣  መመርርሆሆችችናና  

ሌሌሎሎችች  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ፋፋይይዳዳናና  ትትርርጉጉምም  በበAAግግባባቡቡ  መመገገንንዘዘብብ  የየሚሚቻቻልል  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  

2. የIፌዲሪ ህገመንግስት የተረቀቀበትና የጸደቀበት ሂደት 
 
ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  
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በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ፣፣   
11..  የየIIፌፌድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትት  ሒሒደደትትናና  የየAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሂሂደደትት  ያያብብራራራራሉሉ፡፡፡፡  

22..  ስስለለ  ክክልልሎሎችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትትናና  የየAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሂሂደደትት  ይይተተነነትትናናሉሉ፡፡፡፡  

33..  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ሲሲፀፀድድቅቅ  ስስለለነነበበረረውው  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  ያያስስረረዳዳሉሉ፡፡፡፡  

44..  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ተተቀቀባባይይነነትት  ስስላላለለውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAፀፀዳዳደደቅቅ  ሒሒደደትት  ያያብብራራራራሉሉ፡፡፡፡  

  

2.1. የህገመንግስት Aወጣጥ ሂደቶች  

የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትትናና  AAጸጸዳዳደደቅቅንን  ከከመመመመልልከከታታችችንን  በበፊፊትት  በበAAጠጠቃቃላላይይ  

ስስለለህህገገመመንንግግስስትት  AAወወጣጣጥጥ  ሂሂደደትት  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውውንን  የየህህገገመመንንግግስስትት  AAወወጣጣጥጥ  ሂሂደደቶቶችች  

በበቅቅድድሚሚያያ  መመመመልልከከትት  ተተገገቢቢ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየተተጻጻፈፈ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ባባላላቸቸውው  AAገገሮሮችች  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  የየማማውውጣጣትት  ሂሂደደትት  በበAAራራትት  ደደረረጃጃዎዎችች  ይይከከፈፈላላልል፡፡፡፡  EEነነርርሱሱምም፣፣  11))  የየማማርርቀቀቅቅ  

((DDrraaffttiinngg))፣፣22))  የየመመወወያያየየትት((DDeelliibbeerraattiioonn))  33))የየመመቀቀበበልል((AAddooppttiioonn))EEናና  44))  የየማማጽጽደደቅቅ  

((RRaattiiffiiccaattiioonn  ))  ደደረረጃጃዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  

ሀሀ//    ማማርርቀቀቅቅ    ((DDrraaffttiinngg  ))  

በበAAጭጭሩሩ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማርርቀቀቅቅ  ማማለለትት  የየተተለለያያዩዩ  የየሙሙያያ  ዘዘርርፎፎችች  ማማለለትትምም  የየቋቋንንቋቋ  ፣፣  የየህህግግ፣፣  

የየታታሪሪክክ፣፣የየፖፖለለቲቲካካልል  ሳሳይይንንስስ፣፣  ወወዘዘተተ  ባባለለሙሙያያዎዎችች  በበጋጋራራ  ኮኮሚሚቴቴ  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ለለውውይይይይትት  መመነነሻሻ  

የየሚሚሆሆንን  ሰሰነነድድ  የየሚሚያያዘዘጋጋጁጁትትንን  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡    ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  በበማማርርቀቀቅቅ  ደደረረጃጃ  ሰሰነነዱዱ  ግግልልጽጽ  

የየሚሚሆሆንንበበትት፣፣  ከከተተለለያያዩዩ  AAቅቅጣጣጫጫ  በበተተለለይይምም  ከከማማህህበበራራዊዊ፣፣  ከከIIኮኮኖኖሚሚያያዊዊናና  ከከፖፖለለቲቲካካዊዊ  ለለውውጦጦችች  

AAንንጻጻርር  ታታይይቶቶ  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ወወሳሳኝኝ  መመሠሠረረትት  የየሚሚጣጣልልበበትት  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ይይህህ  ደደረረጃጃ  AAብብዛዛኛኛውውንን  ጊጊዜዜ  መመነነሻሻ  የየሚሚያያደደርርገገውው  የየለለውውጥጥንን  መመፈፈክክርር፣፣  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  

ኘኘሮሮግግራራምም፣፣  የየህህዝዝቡቡንን  ፍፍላላጐጐትት፣፣  ታታሪሪክክ  ወወዘዘተተ  ነነውው፡፡፡፡    ለለምምሣሣሌሌ  ፡፡--    የየደደቡቡብብ  AAፍፍሪሪካካ  ከከAAፓፓርርታታይይድድ  

ነነፃፃ  መመውውጣጣትት  በበኋኋላላ  የየተተረረቀቀቀቀውውናና  የየወወጣጣውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበዋዋነነኝኝነነትት  የየሚሚያያተተኩኩረረውው  በበደደቡቡብብ  

AAፍፍሪሪካካ  ብብሔሔራራዊዊ  ኮኮንንግግረረስስ  ((""AANNCC""))  የየድድርርጅጅትት  ኘኘሮሮግግራራምም  ላላይይ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ለለዚዚህህምም  ነነውው  AAብብዛዛኛኛውውንን  ጊጊዜዜ  EEንንደደሌሌሎሎችች  ህህጐጐችች  ህህገገ  መመንንግግሥሥትትንን  በበውውጪጪ  AAገገርር  ዜዜጐጐችች  ማማርርቀቀቅቅ  

የየማማይይደደገገፈፈውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  AAርርቃቃቂቂውው  ኮኮሚሚቴቴ  በበርርካካታታ  ነነገገሮሮችችንን  ከከግግምምትት  ማማስስገገባባትት  
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ይይጠጠበበቅቅበበታታልል፡፡፡፡  ለለምምሣሣሌሌ  ፡፡--    የየAAገገሪሪቱቱንን  የየውውጪጪናና  የየውውስስጥጥ  ጉጉዳዳይይ  ፖፖሊሊሲሲ  ፣፣የየመመከከላላከከያያ  EEናና  የየAAገገርር  

ሉሉAAላላዊዊነነትት  ጉጉዳዳይይ  ፖፖሊሊሲሲንን  ፣፣  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ፖፖሊሊሲሲ  EEናና  የየመመሳሳሰሰሉሉትትንን  በበማማርርቀቀቅቅ  ደደረረጃጃ  በበጥጥንንቃቃቄቄ  

መመቃቃኘኘትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡    

  

ለለ//  ውውይይይይትት    ((  DDeelliibbeerraattiioonn  ))  

  

በበዚዚህህ  መመልልክክ  በበባባለለሙሙያያ  የየተተረረቀቀቀቀውው  ሰሰነነድድ  ለለሰሰነነዱዱ  ባባለለቤቤትት  ለለሆሆነነውው  ለለAAገገሪሪቷቷ  ዜዜጐጐችች  ለለውውይይይይትት  

ይይቀቀርርባባልል፡፡፡፡  ይይህህ  የየውውይይይይትት  ደደረረጃጃ  EEራራሱሱንን  የየቻቻለለ  ደደረረጃጃ  ሲሲሆሆንን  የየውውይይይይትት    ((  DDeelliibbeerraattiioonn  ))  

ደደረረጃጃ  ይይባባላላልል፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  የየዜዜጐጐችች  በበሰሰነነዱዱ  ላላይይ  ያያላላቸቸውው  AAስስተተያያየየትት  በበጥጥንንቃቃቄቄናና  በበዝዝርርዝዝርር  

ተተሰሰብብስስቦቦ  በበሰሰነነዱዱ  ውውስስጥጥ  EEንንዲዲካካተተትት  ይይደደረረጋጋልል፡፡፡፡    

  

ይይህህ  ደደረረጃጃ  በበጣጣምም  ጥጥንንቃቃቄቄንን  ይይጠጠይይቃቃልል  የየሚሚባባለለውው  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  ሰሰነነዱዱ  የየተተለለያያዩዩ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችንን  ማማለለትትምም  የየብብዙዙኃኃኑኑንንናና  የየAAናናሳሳውው  ዜዜጐጐችች  መመብብትትንን  መመጠጠበበቅቅንን  ስስለለሚሚያያጠጠቃቃልልልል  ነነውው፡፡፡፡    

  

ሐሐ//  የየመመቀቀበበልል    ((  AAddooppttiioonn  ))  

  

ይይህህ    ከከውውይይይይትት  ቀቀጥጥሎሎ  የየሚሚመመጣጣ  ወወሳሳኝኝ  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  ህህዝዝቡቡ  የየተተወወያያየየበበትት  

ለለተተወወካካዮዮቻቻቸቸውው  EEንንዲዲካካተተቱቱ  የየተተሰሰጡጡትት  ዋዋናና  ዋዋናና  ጉጉዳዳዮዮችች  መመካካተተትትናና  ያያለለመመካካተተታታቸቸውው  

የየሚሚረረጋጋገገጥጥበበትት  ነነውው፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  ሰሰነነዱዱ  ገገዥዥ  ሰሰነነድድ  ፣፣  የየበበላላይይ  ሰሰነነድድ  ሆሆኖኖ  ከከመመጽጽደደቁቁ  በበፊፊትት  

የየሰሰነነዱዱ  ባባለለቤቤትት  ሰሰነነዱዱንን  መመቀቀበበልልናና  ያያለለመመቀቀበበሉሉንን  የየሚሚያያሳሳይይበበትት  ወወሳሳኝኝ  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃምም  

ቢቢሆሆንን  ህህብብረረተተሰሰቡቡ  መመካካተተትት  ያያለለበበትትንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበማማጣጣራራትት  EEንንዲዲካካተተትት  ማማድድረረግግ  

ወወይይንንምም  የየመመጨጨመመርርምም  ሆሆነነ  የየመመቀቀነነስስ  ሙሙሉሉ  መመብብትት  AAለለውው፡፡፡፡    

  

መመ//  የየማማጽጽደደቅቅ    ((  RRaattiiffiiccaattiioonn  ))    

  

ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  የየማማጽጽደደቅቅ  ደደረረጃጃ  ህህግግ  ሆሆኖኖ  ከከመመውውጣጣቱቱ  በበፊፊትት  ያያለለውው  ሌሌላላ  ወወሳሳኝኝ  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  

ደደረረጃጃ  ከከመመቀቀበበልል  ቀቀጥጥሎሎ  የየሚሚመመጣጣ  ደደረረጃጃ  ሲሲሆሆንን  የየሰሰነነዱዱ  ባባለለቤቤትት  የየሆሆነነውው  በበወወከከላላቸቸውው  ሰሰዎዎችች  

የየተተዘዘጋጋጀጀውውንን  ሰሰነነድድ  መመቀቀበበልል  AAለለመመቀቀበበሉሉንን  የየሚሚያያሳሳይይበበትት  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  EEንንደደ  ተተራራ  

ወወካካይይናና  ተተወወካካይይ  ግግንንኙኙነነትት  ሳሳይይሆሆንን  ውውክክልልናናውው  ከከተተራራ  ውውክክልልናና  የየተተሻሻገገረረ  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለውው  ተተግግባባርር  

መመፈፈጸጸሙሙ  የየሚሚረረጋጋገገጥጥበበትት  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡    
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በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  ሂሂደደቱቱንን  ጠጠብብቆቆ  ለለረረጅጅምም  ዘዘመመንን  መመስስራራትት  የየሚሚችችልል  EEናና  በበሁሁሉሉምም  ዘዘንንድድ  ተተቀቀባባይይነነትት  

ያያለለውው  ሰሰነነድድ  የየሚሚጸጸድድቅቅበበትት  ነነውው፡፡፡፡    ስስለለዚዚህህምም  የየማማጽጽደደቅቅ  ደደረረጃጃ  ከከላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትትንን  ተተከከታታታታይይ  

ደደረረጃጃዎዎችችንን  ማማለለትትምም  የየማማርርቀቀቅቅ፣፣  የየውውይይይይትትናና  የየመመቀቀበበልል  ደደረረጃጃዎዎችችንን  AAልልፎፎ  የየሚሚመመጣጣ  የየመመጨጨረረሻሻ  

ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህንን  ደደረረጃጃ  AAልልፎፎ  ሰሰነነዱዱ  ከከፀፀደደቀቀ  ወወደደ  ገገዥዥናና  የየበበላላይይነነትት  ያያለለውው  ሰሰነነድድ  የየሚሚያያድድግግበበትት  

ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡  በበAAጭጭሩሩ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEድድገገቱቱንን  በበመመጨጨረረስስ  EEንንደደሙሙሉሉ  ሰሰነነድድ  የየሚሚቆቆጠጠርርበበትት  ነነውው፡፡፡፡  
  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  AAሁሁንን  በበAAለለውውናና  ተተቀቀባባይይነነትት  ባባለለውው  የየAAለለምም  ተተሞሞክክሮሮ  AAንንድድ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበAAገገርር  

ውውስስጥጥምም  ሆሆነነ  ከከAAገገርር  ውውጪጪ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  ሰሰነነድድ  ለለመመሆሆንን  EEነነዚዚህህ  ደደረረጃጃዎዎችችንን  በበጥጥንንቃቃቄቄ  

ማማለለፉፉ  በበተተቀቀባባይይነነቱቱ  ((LLeeggiittiimmaaccyy))  ላላይይ  ከከፍፍተተኛኛ  ስስፍፍራራ  AAለለውው፡፡፡፡      

  

2.2. የIፊድሪ ህገ መንግስት ረቂቅ ዝግጅትና Aፀዳደቅ 
 
  

    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፑፑብብሊሊክክ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  

የየደደርርግግ  መመንንግግስስትት  ሲሲወወድድቅቅ  AAገገሪሪቱቱንን  በበጊጊዜዜያያዊዊነነትት  ለለመመምምራራትት  የየተተመመሠሠረረተተውው  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  

መመንንግግስስትት  የየሚሚመመራራባባቸቸውውንን  መመርርሆሆዎዎችች  የየመመንንግግስስትትንን  AAወወቃቃቀቀርር  ተተዋዋጽጽOOናና  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

EEንንደደዚዚሁሁምም  የየሽሽግግግግርር  መመንንግግስስቱቱ  ሊሊያያከከብብራራቸቸውውናና  ሊሊያያስስፈፈጽጽማማቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  የየዜዜጐጐችች  መመብብትትናና  

የየብብሔሔርር  ብብሔሔሰሰቦቦችችንን  መመብብትት  የየሚሚደደነነግግግግ  ለለሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ብብቻቻ  የየሚሚያያገገለለግግልል  ህህግግ  EEንንደደነነበበርር  ከከላላይይ  

ተተገገልልጿጿልል፡፡፡፡  ለለብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጥጥያያቄቄ  ዘዘላላቂቂ  መመፍፍትትሔሔ  

ለለመመስስጠጠትትናና  የየተተሟሟላላ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  AAስስተተዳዳደደርር  ለለመመመመሥሥረረትት  ለለEEነነዚዚህህ  ቁቁልልፍፍ  ችችግግሮሮችች  የየተተሟሟላላናና  

ዘዘላላቂቂ  የየሆሆነነ  ምምላላሽሽ  የየሚሚሰሰጥጥ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ተተረረቅቅቆቆ  ለለህህዝዝቡቡ  መመቅቅረረብብ  EEንንደደሚሚገገባባውውናና  ይይኸኸምም  

የየሽሽግግግግሩሩ  ወወቅቅትት  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ግግዴዴታታናና  ሀሀላላፊፊነነትት  EEንንደደሆሆነነ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  

AAንንቀቀጽጽ  99  ((ሰሰ))  በበግግልልጽጽ  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

  

የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ይይህህንንንን  በበቻቻርርተተሩሩ  የየተተጣጣለለበበትትንን  ህህዝዝባባዊዊ  

AAደደራራናና  ሀሀላላፊፊነነትት  ለለመመወወጣጣትት  በበነነሀሀሴሴ  ወወርር  11998844  ዓዓ..ምም  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  2244//11998844  ዓዓ..ምም  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  ማማቋቋቋቋሚሚያያ  AAዋዋጅጅ  በበማማወወጅጅ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  

AAቋቋቁቁሟሟልል፡፡፡፡  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽኑኑ  ዋዋናና  ጽጽ//ቤቤቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ጥጥናናትት  IIንንስስቲቲትትዩዩትት  ሆሆኖኖ  

በበህህግግ  በበተተሰሰጠጠውው  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነትት  መመሠሠረረትት  ግግዴዴታታውውንን  ለለመመወወጣጣትት  በበትትጋጋትትናና  በበብብርርታታትት  

EEንንደደሰሰራራ  የየAAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽኑኑ  ሪሪኮኮርርዶዶችች  የየሥሥራራ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴዎዎችች  በበማማየየትት  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    
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የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየተተሰሰየየሙሙናና  

ተተልልEEኳኳቸቸውው  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውው  በበህህግግ  ተተዘዘርርዝዝሮሮ  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  ሀሀያያ  ዘዘጠጠኝኝ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  

AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  AAባባላላትት  ሲሲሆሆንን  በበኮኮሚሚሽሽኑኑ  ውውስስጥጥ  የየAAባባላላቶቶችች  ተተዋዋጽጽOOንን  በበተተመመለለከከተተ፣፣  በበAAዋዋጁጁ  

AAንንቀቀጽጽ  77  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  ሁሁለለትት  EEንንደደተተመመለለከከተተውው፣፣  

11..  ከከተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  77  AAባባላላትት፣፣  

22..  ከከፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  77  AAባባላላትት፣፣  

33..  ከከሰሰራራተተኛኛ  ማማህህበበራራትት  33  AAባባላላትት፣፣  

44..  ከከIIትትዮዮጵጵያያ  ንንግግድድ  ምምክክርር  ቤቤትት  33  AAባባላላትት፣፣  

55..  የየህህግግ  ባባለለሙሙያያ  ማማህህበበርር  22  AAባባላላትት፣፣  

66..  ከከIIትትዮዮጵጵያያ  መመምምህህራራንን  ማማህህበበርር  22  AAባባላላትት፣፣  

77..  ከከIIትትዮዮጵጵያያ  የየጤጤናና  ባባለለሙሙያያዎዎችች  ማማህህበበርር  22  AAባባላላትት፣፣  

88..  ከከየየሴሴቶቶችች  ተተወወካካይይ  33  AAባባላላትት  

EEንንደደሆሆነነ  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

  

የየAAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽኑኑ  ዋዋናና  ተተልልEEኮኮ  ፡፡--  

••  በበቻቻርርተተሩሩ  መመንንፈፈስስ  AAዲዲሲሲቷቷ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊትት  IIትትዮዮጵጵያያ  የየምምትትመመሠሠረረትትበበትትንንናና  

የየምምትትተተዳዳደደርርበበትትንን  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ማማርርቀቀቅቅ  ፡፡  

••  ረረቂቂቁቁንን  በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ለለነነበበረረውው  ለለተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ማማቅቅረረብብናና  የየምምክክርር  ቤቤቱቱንን  

ስስምምምምነነትት  ሲሲያያገገኝኝ  ለለህህዝዝብብ  ውውይይይይትት  ማማቅቅረረብብ  ፡፡፡፡  

••  ከከህህዝዝብብ  በበውውይይይይትት  በበተተገገኘኘውው  AAስስተተያያየየትት  መመሠሠረረትት  ረረቂቂቁቁንን  በበማማሻሻሻሻልል  የየመመጨጨረረሻሻ  ረረቂቂቁቁንን  

AAዘዘገገጅጅቶቶ  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ማማፀፀደደቅቅ፡፡  

••  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየፀፀደደቀቀውውንን  ረረቂቂቅቅ፣፣  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  ማማቅቅረረብብ  EEንንደደሆሆነነ  

በበAAዋዋጁጁ  AAንንቀቀጽጽ  44  በበግግልልጽጽ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

  

ኮኮሚሚሽሽኑኑ  የየመመጀጀመመሪሪያያውውንን  ረረቂቂቅቅ  AAዘዘጋጋጅጅቶቶ  የየሽሽግግግግሩሩንን  የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ስስምምምምነነትት  ካካገገኘኘ  

በበኋኋላላ  ረረቂቂቁቁንን  በበተተመመለለከከተተ፡፡--  
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••  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳቦቦችችናና  በበረረቂቂቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ላላይይ  በበተተለለያያዩዩ  የየትትምምርርትት  ተተቋቋሞሞችች  

EEናና  በበመመንንግግስስትት  መመገገናናኛኛ  ዘዘዴዴዎዎችች  ውውይይይይቶቶችችንን  ሴሴሚሚናናሮሮችችንንናና  ሲሲምምፖፖዚዚየየሞሞችችንን  በበማማዘዘጋጋጀጀትት  

ረረቂቂቁቁንን  ሊሊያያዳዳብብሩሩ  የየሚሚችችሉሉ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  EEናና  AAስስተተያያየየቶቶችችንን  በበማማሰሰባባሰሰብብ፣፣  

••  ረረቂቂቁቁ  ለለክክልልልል  መመስስተተዳዳድድርር  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  EEናና  ለለወወረረዳዳ  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  ቀቀርርቦቦ  

EEንንዲዲወወያያዩዩበበትት  EEናና  AAስስተተያያየየታታቸቸውውንን  EEንንዲዲሰሰጡጡበበትት  በበማማድድረረግግናና  ከከምምክክርር  ቤቤቶቶቹቹ  የየተተሰሰጠጠውውንን  

AAስስተተያያየየትት  በበግግብብዓዓትትነነትት  በበመመጠጠቀቀምም፣፣  

••  EEንንደደዚዚሁሁምም  በበረረቂቂቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ላላይይ  ህህዝዝቡቡ  በበየየቀቀበበሌሌውው  ውውይይይይትት  በበማማድድረረግግ  AAስስተተያያየየትት  

ሊሊሰሰጥጥ  የየሚሚቻቻልልበበትትንን  መመድድረረክክ  በበማማመመቻቻቸቸትት  ህህዝዝቡቡ  በበረረቂቂቁቁ  ላላይይ  የየሰሰጠጠውውንን  ትትችችትትናና  

AAስስተተያያየየትት  በበማማሰሰባባሰሰብብናና  በበግግብብAAትትነነትት  በበመመጠጠቀቀምም፣፣  

••  በበተተለለያያየየ  ጊጊዜዜ  ረረቂቂቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAስስመመልልክክቶቶ  ከከህህዝዝብብ  ለለሚሚቀቀርርቡቡለለትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

ማማብብራራሪሪያያናና  ገገለለጻጻ  በበመመስስጠጠትት፣፣  

ከከተተለለያያዩዩ  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍሎሎችች  የየቀቀረረቡቡትትንን  AAስስተተያያየየቶቶችችናና  የየማማሻሻሻሻያያ  ሀሀሳሳቦቦችች  በበማማካካተተትት  

የየመመጨጨረረሻሻውውንን  ረረቂቂቅቅ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለተተወወካካዬዬችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAቅቅርርቧቧልል፡፡፡፡    

  

የየመመጨጨረረሻሻውው  ረረቂቂቅቅ  የየቀቀረረበበለለትት  የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  በበረረቂቂቁቁ  ላላይይ  ከከተተወወያያየየናና  ተተገገቢቢ  ናናቸቸውው  

የየሚሚላላቸቸውውንን  ተተጨጨማማሪሪናና  የየማማሻሻሻሻያያ  ሀሀሳሳቦቦችች  በበመመጨጨመመርር  ረረቂቂቁቁንን  በበማማፅፅደደቅቅ  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  

EEንንዲዲቀቀርርብብ  ወወስስኗኗልል፡፡፡፡    

  

የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽንን  ስስራራንን  በበሚሚመመለለከከትት  ከከሚሚያያደደረረገገውው  

ክክትትትትልል  ጎጎንን  ለለጎጎንን  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትትንንናና  ሌሌሎሎችች  ምምርርጫጫዎዎችችንን  ነነፃፃ  ገገለለልልተተኛኛናና  ሚሚዛዛናናዊዊ  

በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለማማከከናናወወንን  የየሚሚያያስስችችልል  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ምምርርጫጫ  ህህግግ  ቁቁጥጥርር  6644//11998855  ዓዓ..ምም  

በበማማውውጣጣትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  ምምርርጫጫ  EEንንዲዲከከናናወወንን  AAድድርርጓጓልል፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  በበኋኋላላ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየመመጨጨረረሻሻ  ረረቂቂቅቅ  በበህህዝዝብብ  ድድምምጽጽ  ለለዚዚሁሁ  ተተግግባባርር  ለለተተመመረረጡጡትት  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  በበማማቅቅረረብብ  በበሰሰፊፊውው  ከከተተመመከከረረበበትት  በበኋኋላላ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጸጸድድቋቋልል፡፡፡፡    

    

ከከዚዚህህ  ነነባባራራዊዊ  ሀሀቅቅ  ተተነነስስተተንን  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትት  ሒሒደደትት  ስስንንመመለለከከተተውው  በበህህገገ  

መመንንግግስስትት  ረረቂቂቅቅ  AAሰሰራራርር  ሒሒደደትት  ሊሊከከበበሩሩ  የየሚሚገገባባቸቸውውንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችች  ተተግግባባራራዊዊ  

በበማማድድረረግግ  የየተተከከናናወወነነ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚሽሽኑኑ  AAባባላላትት  ተተዋዋጽጽOO  ለለህህዝዝብብ  ግግልልጽጽ  በበሆሆነነናና  በበህህግግ  
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ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውው  የየተተዘዘረረዘዘረረ  መመሆሆኑኑንን፣፣  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  

ተተቀቀባባይይነነትት  ያያገገኘኘውው  ረረቂቂቅቅ  ለለክክልልሎሎችችናና  የየወወረረዳዳ  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትትናና  መመላላውው  ህህዝዝብብ  ተተወወያያይይቶቶ  

AAስስተተያያየየትት  የየሰሰጠጠበበትት  መመሆሆኑኑንን፣፣  የየመመጨጨረረሻሻውው  ረረቂቂቅቅ  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ታታይይቆቆናና  ፀፀድድቆቆ  ለለህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  የየቀቀረረበበ  መመሆሆኑኑንን  ሒሒደደቱቱ  ግግልልጽጽ  AAሳሳታታፊፊናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  EEንንደደነነበበርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  በበሰሰፊፊውው  ተተመመክክሮሮበበትት  ስስለለመመጽጽደደቁቁ  ከከላላይይ  

EEንንደደተተገገለለጸጸውው  በበረረቂቂቁቁ  ዝዝግግጅጅትት  ሒሒደደትት  የየተተለለያያየየ  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍሎሎችችናና  መመላላውው  ህህብብረረተተሰሰብብ  

EEንንደደዚዚሁሁምም  በበክክልልልልናና  በበወወረረዳዳ  ደደረረጃጃ  በበዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  የየተተመመረረጡጡ  የየህህዝዝብብ  EEንንደደራራሴሴዎዎችች  

በበሰሰፊፊውው  የየመመከከሩሩበበትት  EEናና  AAስስተተያያየየትት  የየሰሰጡጡበበትት  EEንንደደሆሆነነ  AAሌሌ  የየሚሚባባልል  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

በበክክልልሎሎችችናና  በበወወረረዳዳ  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  EEናና  በበምምልልዓዓተተ  ህህዝዝቡቡ  ተተመመክክሮሮበበትት  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  

ተተመመርርምምሮሮ  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  የየቀቀረረበበ  ረረቂቂቅቅ  ህህዝዝቡቡ  EEሱሱንን  በበመመወወከከልል  ረረቂቂቁቁንን  በበጥጥልልቀቀትት  

መመርርምምረረውው  EEናና  መመክክረረውው  የየAAገገሪሪቱቱ  ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምም  ዲዲሞሞክክራራሲሲናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  EEድድገገትት  ለለማማስስመመዝዝገገብብ  

መመሠሠረረትት  የየሚሚሆሆንን  AAገገሪሪቱቱናና  መመንንግግስስትት  የየሚሚተተዳዳደደሩሩበበትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንዲዲያያጸጸድድቁቁለለትት  ወወክክሎሎ  

በበላላካካቸቸውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት፣፣  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAወወቃቃቀቀርር  በበይይዘዘቱቱ  ማማለለትትምም  

በበEEያያንንዳዳንንዷዷ  AAንንቀቀጽጽናና  ቃቃልል  ወወይይምም  ሀሀረረግግ  ዙዙሪሪያያ  በበነነፃፃነነትት  በበሰሰፊፊውው  ተተከከራራክክረረውውናና  መመክክረረውው  ያያፀፀደደቁቁትት  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  የየመመሰሰላላቸቸውውንን  ሀሀሳሳብብናና  AAስስተተያያየየትት  

በበነነፃፃነነትት  AAራራምምደደዋዋልል፡፡፡፡  AAባባላላቱቱ  AAሣሣማማኝኝ  ናናቸቸውው  የየሚሚሏሏቸቸውውንን  የየመመከከራራከከሪሪያያናና  የየማማሻሻሻሻያያ  ሀሀሳሳብብ  

AAንንስስተተውው  ውውይይይይትት  EEንንዲዲደደረረግግበበትት  AAድድርርገገዋዋልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  AAይይነነትት  በበሆሆነነ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  በበማማናናቸቸውውምም  መመንንገገድድ  የየማማይይታታረረቁቁ  ፍፍጹጹምም  ተተቃቃራራኒኒ  የየሆሆኑኑ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  

AAንንስስተተውው  የየተተከከራራከከሩሩ  መመሆሆኑኑንን  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  ውውይይይይትት  ባባደደረረገገበበትት  ወወቅቅትት  የየተተያያዘዘውውንን  ቃቃለለ  

ጉጉባባኤኤ  ሁሁሉሉንንምም  ሣሣይይሆሆንን  AAንንድድ  ወወይይምም  ሁሁለለትት  ገገጽጽ  ብብቻቻ  በበማማንንበበብብ  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየጉጉባባኤኤውው  

AAባባላላትት  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  AAለለንን  የየሚሚሉሉትትንን  የየማማሻሻሻሻያያ  ሀሀሳሳብብ  AAስስተተያያየየትት  ወወይይምም  ክክርርክክርር  

ካካቀቀረረቡቡ  በበኋኋላላ  ጉጉዳዳዩዩ  የየጉጉባባኤኤውው  AAባባላላትት  ድድምምጽጽ  EEየየሰሰጡጡበበትት  የየጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  AAብብላላጫጫ  ድድምምጽጽ  

ያያገገኘኘውው  ድድጋጋፍፍ  ሀሀሳሳብብ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  EEየየተተካካተተተተ  የየAAብብዛዛኛኛውውንን  ድድምምጽጽ  ድድጋጋፍፍ  ያያላላገገኘኘ  



38 
 

ሀሀሳሳብብ  ደደግግሞሞ  ውውድድቅቅ  EEየየሆሆነነ  ነነፃፃ  ግግልልጽጽናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ተተመመክክሮሮበበትትናና  ተተዘዘክክሮሮበበትት  

የየፀፀደደቀቀ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመሆሆኑኑንን  የየጉጉባባኤኤውውንን  ሪሪኮኮርርዶዶችች  በበመመመመርርመመርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ሕሕገገ--መመንንግግስስትት  የየህህገገመመንንግግስስትት  ማማርርቀቀቅቅናና  ማማጽጽደደቅቅ  ሊሊያያልልፉፉበበትት  

የየሚሚገገባባውውንን  ደደረረጃጃ  ሁሁሉሉ  ያያለለፈፈ  መመሆሆኑኑንን  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  በበሂሂደደቱቱ  ግግልልጽጽ  ፣፣  AAሳሳታታፊፊ፣፣ሁሁሉሉ  

AAቀቀፍፍ፣፣  መመግግባባባባትት  የየተተደደረረሰሰበበትት፣፣  የየሚሚፈፈለለገገውውንን  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትትናና  ቅቅርርጸጸ  መመንንግግስስትት  መመያያዙዙ  

የየተተረረጋጋገገጠጠበበትት  ወወሳሳኝኝ  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡    የየውውይይይይትት  ሂሂደደቱቱ  የየተተካካሄሄደደውው  በበህህዝዝቡቡ  በበተተወወከከሉሉ  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  ህህብብረረተተሰሰቡቡ  ባባለለበበትት  AAካካባባቢቢ  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ውውስስጥጥ  መመካካተተትት  ባባለለባባቸቸውው  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  በበመመወወያያየየትት  በበቀቀጥጥታታምም  ሆሆነነ  በበተተወወካካዮዮቻቻቸቸውው  በበኩኩልል  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  ፍፍላላጐጐቱቱ  ተተካካቷቷልል፡፡፡፡    

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከተተለለያያዩዩ  ሙሙያያ  በበተተውውጣጣጡጡ  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  AAርርቃቃቂቂ  ኮኮሚሚቴቴ  

ተተረረቆቆ  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  EEናና  በበህህብብረረተተሰሰቡቡ  ውውይይይይትት  ተተካካሂሂዶዶ  በበህህዝዝቡቡ  ተተቀቀባባይይነነትት  ከከAAገገኘኘ  

በበኋኋላላ  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  ህህዳዳርር  2299  ቀቀንን  11998877  ዓዓ..ምም  ስስራራ  ላላይይ  ውውሏሏልል፡፡፡፡    

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  ስስንንመመለለከከተተውው  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከቀቀደደምምትት  ህህገገ  መመንንግግስስቶቶችች  በበተተለለየየ  ሁሁኔኔታታ  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  መመላላውው  ህህዝዝብብ  ነነፃፃናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  መመክክሮሮ  ትትችችትትናና  

AAስስተተያያየየትት  ሰሰጥጥቶቶበበትት  ፡፡--  

••  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  ያያረረጋጋገገጠጠላላቸቸውውንን  

የየራራስስንን  AAድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ተተጠጠቅቅመመውው  ያያቋቋቋቋማማቸቸውው  የየክክልልልል  መመስስተተዳዳድድርር  EEናና  

የየወወረረዳዳ  መመስስተተዳዳድድርር  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  በበሰሰፊፊውው  መመክክረረውውበበትትናና  AAስስተተያያየየትት  ሰሰጥጥተተውውበበትት  ፣፣  

••  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ተተወወካካይይ  የየሆሆኑኑትትናና  በበህህዝዝብብ  የየተተመመረረጡጡትት  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  ያያለለምምንንምም    ፍፍርርሀሀትት  ሀሀሳሳባባቸቸውውንን  ሣሣይይገገድድቡቡ  ተተከከራራክክረረውውበበትት  EEናና  

መመክክረረውውበበትት  ፣፣  

ለለዘዘመመናናትት  ምምላላሽሽ  ሳሳይይሰሰጠጠውው  ለለኖኖረረውው  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  መመከከበበርር  ለለህህዝዝቡቡ  ሉሉዓዓላላዊዊነነትትናና  የየብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየማማንንነነትትናና  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጥጥያያቄቄ  EEናና  ለለAAገገራራችችንን  

AAንንገገብብጋጋቢቢ    ለለህህልልውውናናውውናና  ጉጉዳዳይይ  ለለሆሆነነውው  የየዲዲሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  ግግንንባባታታ  ህህጋጋዊዊ  መመሠሠረረትት  ሆሆኖኖ  

EEንንዲዲያያገገለለግግልል  በበህህዝዝብብ  ሰሰፊፊ  ተተሣሣትትፎፎናና  በበዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  የየፀፀደደቀቀ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመሆሆኑኑንን  

ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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••  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ለለዚዚህህ  ይይህህንንንን  ልልዩዩ  ተተግግባባርር  EEነነሱሱንን  ወወክክለለውው  

EEንንዲዲያያከከናናውውኑኑላላቸቸውው  በበምምርርጫጫ  ወወክክለለውው  የየላላኳኳቸቸውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  ሲሲመመክክሩሩናና  ሲሲወወያያዩዩ  በበAAገገርር  የየግግዛዛትት  AAንንድድነነትት  በበማማስስጠጠበበቅቅ  ስስምም  

ለለዘዘመመናናትት  AAገገሪሪቱቱንን  የየመመሩሩትት  ዘዘውውዳዳዊዊ  AAንንባባገገነነናናዊዊ  ሥሥርርዓዓትትናና  የየEEነነርርሱሱ    ተተቀቀጥጥያያ  የየሆሆነነውው  

የየጊጊዜዜያያዊዊ  ወወታታደደራራዊዊ  AAስስተተዳዳደደርር  ደደርርግግ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  

የየማማንንነነትትናና  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጥጥያያቄቄ  በበሀሀይይልልናና  በበጦጦርርነነትት  ለለማማፈፈንን  ቢቢሞሞክክሩሩምም  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየደደርርግግንን  ሰሰራራዊዊትት  በበጦጦርርነነትት  በበማማሸሸነነፍፍ  

ማማንንነነታታቸቸውውንን  በበማማስስከከበበርር  የየራራሳሳቸቸውውንን  EEድድልል  በበራራሳሳቸቸውው  የየመመወወሰሰንን  መመብብታታቸቸውውንን  

በበማማረረጋጋገገጥጥ  የየክክልልልል  መመስስተተዳዳድድሮሮችችንን  በበማማቋቋቋቋምም  የየትትግግላላቸቸውውንን  ፍፍሬሬ  EEያያጣጣጣጣሙሙ  

መመሆሆናናቸቸውውንን  ከከግግምምትት  ውውስስጥጥ  በበማማስስገገባባትት፤፤  

••  ለለዘዘመመናናትት  በበዘዘለለቀቀውው  የየAAብብሮሮነነትት  ጉጉዞዞ  የየገገዢዢውው  መመደደብብ  AAባባላላትት  ሊሊካካድድናና  ሊሊስስተተባባበበልል  

የየማማይይችችልል  የየብብሔሔርርናና  የየመመደደብብ  ጭጭቆቆናና  ያያደደረረሱሱባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንንናና  ብብሔሔራራዊዊ  ማማንንነነታታቸቸውውንንናና  

መመብብታታቸቸውውንን  ጠጠብብቀቀውው  ለለወወደደፊፊቱቱ  በበAAንንድድነነትት  ለለመመዝዝለለቅቅ  በበፊፊትት  የየነነበበረረውውንን  የየተተዛዛባባ  ግግንንኙኙነነትት  

መመስስተተካካከከልልናና  መመታታረረምም  EEንንዳዳለለበበትትናና  ግግንንኙኙነነታታቸቸውውንን  በበEEኩኩልልነነትትናና  በበመመከከባባበበርር  መመርርሆሆዎዎችች  

ላላይይ  መመመመስስረረትት  EEንንዳዳለለበበትት  በበመመተተማማመመንን፤፤  

••  የየራራሳሳቸቸውውንን  በበራራሳሳቸቸውውንን  የየማማስስተተዳዳደደርር  ፣፣  የየራራሳሳቸቸውውንን  ጉጉዳዳይይ  በበራራሳሳቸቸውው  የየመመወወሰሰንን፣፣  

በበራራሳሳቸቸውው  ቋቋንንቋቋ  የየመመጠጠቀቀምምናና  የየመመዳዳኘኘትት  መመብብታታቸቸውው  EEንንደደተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

AAብብረረውው  ለለመመቀቀጠጠልል  የየሚሚጠጠቅቅሙሙ  የየጋጋራራ  EEሴሴቶቶችች  ያያላላቸቸውውናና  ልልዩዩነነትትንን  የየሚሚያያከከብብርር  AAንንድድ  

የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብናና  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ቢቢገገነነቡቡ  ሊሊያያገገኙኙ  የየሚሚችችሉሉትት  የየጋጋራራ  

ጥጥቅቅምም  ያያለለ  መመሆሆኑኑንን  በበጥጥልልቀቀትት  በበመመመመርርመመርር  ፤፤  

••  በበክክልልሎሎችችምም  ሆሆነነ  በበፌፌዴዴራራልል  ደደረረጃጃ  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ዋዋስስትትናና  ካካልልተተሰሰጣጣቸቸውውናና  ካካልልተተከከበበሩሩ  በበAAገገሪሪቱቱ  ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምምንን  ለለማማስስፈፈንንናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  

ሥሥርርዓዓትት  መመገገንንባባትት  EEንንደደማማይይቻቻልል  በበመመገገንንዘዘብብናና  ሌሌሎሎችች  AAለለማማዊዊናና  AAህህጉጉራራዊዊ  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  

ማማህህበበራራዊዊናና  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  ታታሳሳቢቢ  በበማማድድረረግግ  የየIIፊፊዲዲሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

EEንንዳዳፀፀደደቁቁትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመግግቢቢያያ  ላላይይ  ካካሰሰፈፈርርዋዋቸቸውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችችናና  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ይይዘዘትት  ላላይይ  በበዝዝርርዝዝርር  ካካደደረረጉጉትት  ውውይይይይትትናና  ክክርርክክርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

በበመመሆሆኑኑምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለዘዘመመናናትት  መመልልስስ  ያያላላገገኙኙ  ቁቁልልፍፍ  የየፖፖለለቲቲካካ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  EEናና  የየማማህህበበራራዊዊ  

ጥጥያያቄቄዎዎችችንን  በበዘዘላላቂቂነነትት  ምምላላሽሽ  በበመመስስጠጠትት    የየግግለለሰሰብብ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  
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ሕሕዝዝቦቦችች  መመብብትት  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየተተከከበበረረባባትት  ፌፌዴዴራራላላዊዊናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ    የየለለማማችች  

IIትትዮዮጵጵያያ  ለለመመገገንንባባትት  በበሚሚያያስስችችልል  በበመመንንገገድድ  በበሰሰከከነነ  AAEEምምሮሮናና  በበጥጥንንቃቃቄቄ  ተተመመክክሮሮበበትት  የየፀፀደደቀቀ  

መመሆሆኑኑንን  በበመመገገንንዘዘብብ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለማማስስከከበበርርናና  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ    በበትትጋጋትት  መመስስራራትት  

ይይገገባባናናልል፡፡፡፡    

  

ከከላላይይ  በበተተገገለለጸጸውው  መመሠሠረረትት  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየፀፀደደቀቀ  መመሆሆኑኑ  ማማንንምም  ሊሊቀቀለለብብሰሰውው  

የየማማይይችችልል  ሀሀቅቅ  ቢቢሆሆንንምም  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበህህዝዝበበ  ውውሣሣኔኔ  ሣሣይይሆሆንን  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  

የየፀፀደደቀቀ  በበመመሆሆኑኑ  በበህህዝዝቡቡ  ፍፍላላጐጐትት  EEናና  ስስምምምምነነትት  የየፀፀደደቀቀ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAይይደደለለምም  በበማማለለትት  ሰሰዎዎችች  

ሲሲከከራራከከሩሩ  የየሚሚሰሰሙሙበበትት  ሁሁኔኔታታ  AAለለ፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  EEነነዚዚህህ  ሰሰዎዎችች  የየሚሚያያነነሱሱትትንን  የየመመከከራራከከሪሪያያ  ነነጥጥብብ  

ትትክክክክለለኛኛነነትት  ለለመመመመዘዘንን  በበመመጀጀመመሪሪያያ  በበዓዓለለምም  ላላይይ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚፀፀድድቅቅባባቸቸውውንን  መመንንገገዶዶችች  

ማማየየትትናና  መመመመርርመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  

በበዓዓለለማማችችንን  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውው  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  መመፅፅደደቅቅ  ውውሣሣኔኔ  የየሚሚሰሰጥጥባባቸቸውው  AAራራትትመመንንገገዶዶችች  

EEንንዳዳሉሉ  የየሚሚያያከከራራክክርር  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበሚሚጸጸድድቅቅበበትት  ወወቅቅትት  ህህግግ  የየማማወወጅጅናና  የየመመደደንንገገግግ  ስስልልጣጣንን  ባባለለውው  

AAካካልል  በበህህግግ  በበሚሚወወጣጣበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ወወይይምም  ህህግግ  ከከሚሚወወጣጣበበትት  ጠጠበበቅቅ  ባባለለ  የየድድምምጽጽ  AAሰሰጣጣጥጥ  

ሥሥርርዓዓትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚታታወወጅጅ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸምም  ማማለለትት  በበወወቅቅቱቱ  ስስራራ  ላላይይ  ያያለለውው  የየህህግግ  

AAውውጪጪ  ምምክክርር  ቤቤትት  በበAAብብላላጫጫ  ድድምምጽጽ  ወወይይምም  በበሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምጽጽ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  

ከከመመከከረረ  በበኋኋላላ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚያያጸጸድድቅቅበበትት  AAሰሰራራርር  EEንንዳዳለለ  EEንንኳኳንንስስ  ለለዓዓለለማማችችንን  ለለEEኛኛምም  AAገገርር  

AAዲዲስስ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    በበዓዓለለማማችችንን  የየEEስስራራኤኤልል፣፣  የየህህንንድድናና  ሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበዚዚህህ  

AAይይነነትት  የየፀፀደደቁቁ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    በበመመሆሆኑኑምም  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  በበነነበበረረውው  

የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ፀፀድድቆቆ  ቢቢሆሆንን  EEንንኳኳ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  AAሰሰራራርር  ሊሊሆሆንን  ይይችችልል  EEንንደደነነበበርርናና  

በበዚዚህህ  ምምክክንንያያትት  ገገዢዢናና  የየህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  ህህግግ  መመሆሆኑኑ  EEንንደደማማይይቀቀርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየማማፅፅደደቂቂያያ  መመንንገገድድ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ረረቂቂቅቅ  

ላላይይ  በበህህዝዝበበ  ውውሣሣኔኔ  ድድምምጽጽ  EEንንዲዲሰሰጥጥበበትት  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  ህህዝዝበበ  ውውሣሣኔኔ  AAንንደደኛኛውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  

ማማፅፅደደቂቂያያ  መመንንገገድድ  EEንንጂጂ  ብብቸቸኛኛውውናና  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማፅፅደደቂቂያያ  መመንንገገድድ  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበተተቃቃራራኒኒውው  ህህዝዝበበ  ውውሣሣኔኔ  የየሚሚሰሰጠጠውው  በበEEያያንንዳዳንንዷዷ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ክክፍፍልልናና  የየህህግግ  
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ድድንንጋጋጌጌ  ሣሣይይሆሆንን  በበሰሰነነዱዱ  ላላይይ  በበAAጠጠቃቃላላይይ  በበመመሆሆኑኑ  ይይኸኸ  AAሰሰራራርር  መመስስተተካካከከልል  የየሚሚገገባባቸቸውውንን  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ተተመመካካክክሮሮናና  ተተከከራራክክሮሮ  AAስስተተካካክክሎሎ  ለለማማጽጽደደቅቅ  የየማማያያስስችችልል  ፣፣  ከከቀቀረረበበውው  

ረረቂቂቅቅ  AAብብዛዛኛኛውው  ድድንንጋጋጌጌ  የየተተስስማማማማውው  ድድምምጽጽ  ሰሰጪጪ  የየማማይይስስማማማማባባቸቸውው  ሀሀሳሳቦቦችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

ቢቢኖኖሩሩ  EEንንኳኳንን  ተተስስማማምምቻቻለለሁሁ  በበማማለለትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ከከነነችችግግሮሮቹቹ  የየሚሚያያፀፀድድቅቅበበትት  ሁሁኔኔታታ  

መመኖኖሩሩንን  AAንንስስተተውው  ህህዝዝበበ  ውውሣሣኔኔ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለማማፅፅደደቅቅ  ተተመመራራጭጭ  EEናና  ውውጤጤታታማማ  የየሆሆነነ  

AAሰሰራራርር  EEንንዳዳልልሆሆነነ  የየሚሚከከራራከከሩሩ  ሰሰዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡    

  

በበሶሶሶሶተተኛኛ  ደደረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማፅፅደደቂቂያያ  መመንንገገድድ  ህህዝዝቡቡ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  በበሰሰፊፊውው  መመክክረረውው  EEናና  በበሰሰከከነነ  ሁሁኔኔታታ  የየተተለለያያዩዩ  AAማማራራጮጮችችንን  AAይይተተውው  ለለAAገገሪሪቱቱ  የየሚሚበበጅጅ  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንዲዲያያጸጸድድቁቁ  በበሚሚወወክክላላቸቸውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

የየሚሚፀፀድድቅቅበበትት  ሁሁኔኔታታ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  ላላይይ  መመክክረረውው  

ተተከከራራክክረረውውናና  ጥጥልልቅቅ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  EEንንዲዲያያፀፀድድቁቁ  ህህዝዝቡቡ  በበድድምምጽጽ  

የየወወከከላላቸቸውውናና  ውውክክልልናናቸቸውውምም  ይይህህንንንን  ከከፍፍተተኛኛናና  ልልዩዩ  ሀሀላላፊፊነነትት  EEንንዲዲወወጡጡ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ዓዓይይነነትት  

መመንንገገድድ  የየፈፈረረንንሣሣይይናና  የየሌሌሎሎችች  በበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  ህህግግጋጋትት  መመንንግግስስታታትት  ፀፀድድቀቀውው  ሥሥራራ  ላላይይ  

EEንንደደዋዋሉሉ  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  

ተተመመክክሮሮበበትት  መመጽጽደደቁቁ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለማማጽጽደደቅቅ  ተተቀቀባባይይነነትት  ካካላላቸቸውው  AAሰሰራራሮሮችች  በበAAንንደደኛኛውው  

መመንንገገድድ  የየፀፀደደቀቀ  መመሆሆኑኑንን  ያያረረጋጋግግጣጣልል፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ይይህህንንንን  EEንንደደ  ጉጉድድለለትት  AAንንስስተተውው  የየሚሚከከራራከከሩሩ  

ሰሰዎዎችች  በበዓዓለለማማችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ለለማማፅፅደደቅቅ  AAንንድድ  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  AAሰሰራራርር  ((ፎፎርርሙሙላላ))  የየሌሌለለ  

መመሆሆኑኑንን  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንደደAAገገሪሪቱቱ  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታ  AAንንደደኛኛውው  AAማማራራጭጭ  

ተተጠጠቅቅሞሞ  ማማፅፅደደቅቅ  የየሚሚቻቻልል  መመሆሆኑኑምም  በበተተለለይይምም  የየበበርርካካታታ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  EEናና  ህህዝዝቦቦችች  AAገገርር  

በበሆሆነነችችውው  IIትትዮዮጵጵያያ  የየሁሁሉሉንንምም  ሀሀሳሳብብናና  ፍፍላላጐጐትት  የየሚሚያያካካትትትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለማማውውጣጣትት  

EEያያንንዳዳንንዱዱ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  ሀሀሳሳቡቡንን  በበነነፃፃ  AAቅቅርርቦቦ  የየሚሚወወያያይይበበትትንን  መመንንገገድድ  መመምምረረጥጥ  AAስስፈፈላላጊጊ  

መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  መመጽጽደደቅቅ  ተተገገቢቢናና  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  

ተተቀቀባባይይነነትት  ያያለለውው  AAሰሰራራርር  መመሆሆኑኑንን  EEንንዲዲገገነነዘዘቡቡትት  ማማድድረረግግ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  

በበAAራራተተኛኛ  ደደረረጃጃ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚፀፀድድቅቅበበትት  መመንንገገድድ  በበመመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  የየሚሚደደረረግግ  ስስምምምምነነትት  

ነነውው፡፡፡፡  ይይህህምም  የየሚሚሆሆነነውው  የየተተለለያያዩዩ  ሉሉዓዓላላዊዊ  AAገገሮሮችች  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  AAንንድድ  መመንንግግስስትት  ለለመመመመስስረረትት  

ሲሲስስማማሙሙ  የየፌፌዴዴራራልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ሆሆኖኖ  በበሚሚያያገገለለግግለለውው  ሰሰነነድድ  ላላይይ  መመንንግግስስታታቱቱ  ከከተተወወያያዩዩ  

ከከተተደደራራደደሩሩ  በበኋኋላላ  የየፌፌዴዴራራሉሉ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበፊፊርርማማቸቸውው  በበማማፅፅደደቅቅ  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱንን  
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የየሚሚመመሰሰርርቱቱበበትት  AAሰሰራራርር  EEንንዳዳለለ  የየሰሰሜሜንን  AAሜሜሪሪካካ  መመንንግግስስታታትት  ህህብብረረትት  ((UUSSAA))  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

AAፀፀዳዳደደቅቅናና  በበAAሁሁኑኑ  ሰሰዓዓትት  ደደግግሞሞ  የየAAውውሮሮፓፓ  ህህብብረረትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለማማጽጽደደቅቅ  የየሚሚደደረረገገውውንን  

ውውይይይይትትናና  ድድርርድድርር  በበAAብብነነትት  AAንንስስቶቶ  ለለማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

ከከላላይይ  የየተተገገለለጹጹትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማፅፅደደቂቂያያ  መመንንገገዶዶችች  EEንንዳዳሉሉ  ሆሆኖኖ  በበAAንንድድ  ታታሪሪካካዊዊ  ክክስስተተትት  ህህገገ  

መመንንግግስስታታቸቸውው  በበሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ተተረረቅቅቀቀውው  ፀፀድድቆቆ  ተተሰሰጥጥቷቷቸቸውው  EEስስከከAAሁሁንን  ይይኸኸ  ነነውው  የየተተባባለለ  

መመሠሠረረታታዊዊ  ለለውውጥጥ  ሣሣያያደደርርጉጉበበትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚተተዳዳደደሩሩ  AAገገሮሮችች  EEንንዳዳሉሉ  መመገገንንዘዘብብ  

ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  EEነነዚዚህህምም  በበAAላላይይድድ  መመንንግግስስታታትት  ጦጦርር  ከከተተሸሸነነፉፉ  በበኋኋላላ  ምምEEራራብብ  ጀጀርርመመንንንንናና  ጃጃፓፓንንንን  

የየማማስስተተደደደደርር  ሀሀላላፊፊነነትት  የየነነበበረረባባቸቸውው  AAገገሮሮችች  ለለEEነነዚዚህህ  AAገገሮሮችች  የየሚሚሆሆንን  መመሰሰረረታታዊዊ  ህህጎጎችች  ያያፀፀደደቁቁ  

መመሆሆኑኑንንናና  AAገገሮሮቹቹምም  ይይኸኸ  ነነውው  የየሚሚባባልል  መመሠሠረረታታዊዊ  ለለውውጥጥ  ሣሣያያደደርርጉጉ  ከከግግማማሽሽ  ምምEEተተ  ዓዓመመትት  

በበላላይይ  EEንንደደተተዳዳደደሩሩባባቸቸውው  የየሥሥነነ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ምምሁሁራራንን  ይይገገልልጻጻሉሉ፡፡፡፡    

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ሲሲነነሳሳ  የየረረቂቂቁቁ  ሒሒደደትትናና  AAፀፀዳዳደደቁቁ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየመመሆሆኑኑ  ሁሁኔኔታታ  

AAስስፈፈላላጊጊ  ቢቢሆሆንንምም  ይይኸኸ  ብብቻቻውውንን  በበቂቂ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  በበህህዝዝብብ  ተተሣሣትትፎፎ  የየፀፀደደቀቀውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

ለለAAገገሪሪቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊናና  ቁቁልልፍፍ    የየፖፖለለቲቲካካ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  መመልልስስ  ለለመመስስጠጠትት  የየማማይይችችልል  ከከሆሆነነ  በበAAገገሪሪቱቱ  

ሰሰላላምምናና  መመረረጋጋጋጋትትንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥናና  የየልልማማትት  መመሣሣሪሪያያ  ሆሆኖኖ  ለለማማገገልልገገልል  EEንንደደማማይይቻቻለለውው  ግግንንዛዛቤቤ  

ሊሊያያዝዝበበትት  ይይገገባባልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበሒሒደደቱቱ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊነነትትናና  በበይይዘዘቱቱ  ችችግግርር  ፈፈቺቺ  

ሆሆኖኖ  ከከመመገገኘኘቱቱ  AAንንጻጻርር  መመመመዘዘንን  AAለለበበትት፡፡፡፡  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEነነዚዚህህንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነጥጥቦቦችች  

የየሚሚያያሟሟላላ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንደደሆሆነነ  የየፀፀደደቀቀበበትትንን  ሒሒደደትትምም  ሆሆነነ  ይይዘዘቱቱንን  በበመመመመርርመመርር  ለለመመረረዳዳትት  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየክክልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ያያፀፀደደቁቁትት  በበክክልልሉሉ  ህህግግ  AAውውጪጪ  ሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምፅፅ  EEንንደደሆሆነነ  

በበዚዚህህ  ዙዙሪሪያያ  ጥጥናናትት  ያያደደረረጉጉ  ምምሁሁራራንን  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡    ለለመመሆሆኑኑ  ይይኸኸ  የየAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሂሂደደትት  ተተገገቢቢ  

ነነውው  ብብለለውው  ያያምምናናሉሉ  ??ለለምምንን  ??  

22..  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርርናና  AAፀፀዳዳደደቅቅ  በበዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ደደረረጃጃ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውው  

AAሰሰራራሮሮችች  ያያሟሟላላ  ነነውው  ብብለለውው  ያያስስባባሉሉ  ??ለለምምንን  ??  

33..  የየክክልልልልምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ""ረረቂቂቅቅ  ዝዝግግጅጅትትናና  AAፀፀዳዳደደቅቅ  ያያብብራራሩሩ፡፡፡፡  



43 
 

44..  የየክክልልሉሉምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበማማንን  በበኩኩልል  EEንንደደፀፀደደቀቀናና  የየAAፀፀዳዳደደቅቅ  ሂሂደደቱቱ  ትትክክክክለለኛኛነነትት  

ይይመመዝዝኑኑ፡፡፡፡  

33..  የIፌዲሪ ህገ መንግስት Aወቃቀር፣ መሠረታዊ ገፅታዎች፣ ራEይና ግብ    
ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ፣፣ 
11..  የየIIፌፌድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ራራEEይይናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  ያያብብራራራራሉሉ፡፡፡፡  

22..    የየIIፌፌድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርርናና  መመሰሰረረታታዊዊ    ገገፅፅታታዎዎችች  ይይዘዘረረዝዝራራሉሉ፡፡፡፡  

33..11..  የIፌዲሪ ህገ መንግስት Aወቃቀር፣ መሠረታዊ ገፅታዎች፣  
  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንዲዲትትንን  AAገገርር  የየወወደደፊፊትት  ራራEEይይናና  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆነነ  ግግቦቦችች  ለለማማሣሣካካትት  

የየምምታታደደርርገገውው  ሁሁለለንንተተናናዊዊ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ማማለለትትምም፣፣  AAንንዲዲትት  AAገገርር  በበፖፖለለቲቲካካ፣፣  በበIIኮኮኖኖሚሚ፣፣  

በበማማህህበበራራዊዊ፣፣  በበውውጭጭ  ግግንንኙኙነነትት፣፣  በበመመከከላላከከልልናና  በበሌሌሎሎችች  ዘዘርርፎፎችች  የየምምታታከከናናውውነነውው    EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  

ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለማማከከናናወወንን፣፣    

  የየምምትትመመራራበበትትንን  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆኑኑ  መመርርሆሆችች፣፣    

  ሊሊኖኖራራትት  የየሚሚገገባባውው  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር፣፣    

  ሊሊደደራራጁጁ  ስስለለሚሚገገባባቸቸውው  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትትናና፣፣  ስስለለ  መመንንግግስስትት  AAካካላላቱቱ  ስስልልጣጣንንናና  

ተተግግባባርር  EEንንደደዚዚሁሁምም  በበመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  መመካካከከልል    ሊሊኖኖርር  ስስለለሚሚገገባባውው  ተተደደጋጋጋጋፊፊነነትት  

የየEEርርስስ  በበርርስስ  የየክክትትትትልልናና  የየቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርርዓዓትት፣፣    

  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ሊሊከከበበሩሩ  ስስለለሚሚገገባባቸቸውው    የየግግለለሰሰቦቦችችናና  የየቡቡድድንን  መመብብቶቶችች፣፣    

  የየመመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን፣፣  ባባለለቤቤትትነነትትናና፣፣  የየመመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንን  ስስለለሚሚያያዝዝበበትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  

ስስለለሚሚለለቀቀቅቅበበትት  ሁሁኔኔታታናና  ሌሌሎሎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችችንን፣፣    

የየሚሚመመሩሩበበትትናና  የየሚሚተተዳዳደደሩሩበበትትንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች    የየሚሚደደግግግግ  መመሠሠረረታታዊዊ  ሰሰነነድድ  ሲሲሆሆንን፣፣  የየፖፖለለቲቲካካ  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበህህግግናና  በበሥሥርርዓዓትት  መመልልስስ  በበሚሚያያገገኙኙበበትት  መመንንገገድድ  የየሚሚያያውውጅጅ  የየህህጎጎችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  የየሆሆነነ  

ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ህህግግጋጋትት  መመንንግግስስትት፣፣  መመሠሠረረታታዊዊ  ገገፅፅታታ  የየሆሆኑኑትት፣፣  ከከላላይይ  

የየተተገገለለፁፁትት  መመሠሠረረተተ  ሀሀሳሳቦቦችች  AAካካትትቶቶ  የየያያዘዘ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  መመሆሆኑኑ  AAያያከከራራክክርርምም፡፡፡፡    
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የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየፀፀደደቀቀውው  ዓዓለለማማችችንን  በበሁሁለለትት  የየፖፖለለቲቲካካ  ካካምምፕፕ  ተተከከፍፍላላ  በበካካፒፒታታሊሊዝዝምምናና  

በበሶሶሻሻሊሊዝዝምም  ወወይይምም  በበምምስስራራቅቅናና  በበምምEEራራብብ  የየርርEEዮዮተተ  ዓዓለለምም  EEናና  የየፖፖለለቲቲካካ  ሽሽኩኩቻቻ  የየነነበበረረበበትት  ጊጊዜዜ  

ካካበበቃቃ  በበኋኋላላ  በበAAጭጭሩሩ  ከከቀቀዝዝቃቃዛዛውው  ጦጦርርነነትት  ማማክክተተምም  በበኃኃላላ  ነነውው፡፡፡፡  ከከቀቀዝዝቃቃዛዛውው  ጦጦርርነነትት  ማማከከተተምም  

በበኃኃላላ  የየፀፀደደቁቁ  ህህገገ  መመንንግግስስቶቶችች  ከከዚዚያያ  በበፊፊትት  ከከፀፀደደቁቁትት  ህህግግጋጋትት    መመንንግግስስትት  ለለየየትት  ያያለለ  ባባህህሪሪ  ያያላላቸቸውው  

መመሆሆኑኑንን    ምምሑሑራራንን  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  ከከቀቀዝዝቀቀዛዛውው  ጦጦርርነነትት  ማማክክተተምም  በበኋኋላላ  የየፀፀደደቁቁ  ህህግግጋጋተተ  መመንንግግስስትት  

የየምምስስራራቅቅ  ወወይይምም  የየምምEEራራብብ  ርርEEዮዮተተ  ዓዓለለምም  ሰሰለለባባ  ከከመመሆሆንን፣፣  ያያመመለለጡጡናና  ዓዓለለምም  AAቀቀፍፍ  ተተቀቀባባይይነነትት  

ያያላላቸቸውውንን  AAስስተተሣሣሰሰቦቦችች    በበሁሁለለተተናናዊዊ  መመልልኩኩ  AAካካትትተተውው  የየተተቀቀረረፁፁ፣፣  AAዲዲስስ  AAይይነነትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት””  

NNeeww  ggeenneerraattiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn””  EEንንደደሆሆኑኑ  ይይገገለለፃፃሉሉ፡፡፡፡    AAዲዲሱሱ  ትትውውልልድድ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ““NNeeww  

ggeenneerraattiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn””  ከከሚሚባባሉሉትት  ህህገገ  መመንንግግስስቶቶችች  AAንንደደኛኛውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAወወቀቀቀቀርርንን  ስስንንመመለለከከትት፣፣  በበAAስስራራ  AAንንድድ  ምምEEራራፎፎችች  የየተተከከፋፋፈፈሉሉ  AAንንድድ  

መመቶቶ  ስስድድስስትት  AAንንቀቀፆፆችች  ያያሉሉትት  ሲሲሆሆንን  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን    መመሰሰረረታታዊዊ  ገገፅፅታታዎዎችች  ለለመመረረዳዳትትምም  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ምምEEራራፎፎችች  ንንUUስስ  ክክፍፍሎሎችችናና  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  ድድንንጋጋጌጌ  የየተተካካተተተተውውንን  መመሠሠረረተተ  ሀሀሳሳብብ  

በበጥጥሞሞናና  መመመመርርመመርር  ይይገገባባልል፡፡፡፡    

  

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንድድ  ልልዩዩ  ባባህህሪሪውው  የየAAገገሪሪቱቱንን  ቅቅርርፅፅ  መመንንግግስስትት  የየሚሚወወስስኑኑ  ደደንንቦቦችች  

በበማማስስቀቀመመጥጥ  የየAAገገሪሪቱቱንን  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  ምምንን  AAይይነነትት  መመሆሆንን  AAንንዳዳለለበበትት  የየሚሚወወሰሰንን  

መመሠሠረረታታዊዊ  ህህግግ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAንንድድ  AAገገርር  ቅቅርርፅፅ  መመንንግግሰሰትት  AAህህዳዳዊዊ፣፣  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ወወይይምም  

በበኮኮንንፌፌዴዴራራሽሽንን  ከከሌሌላላ  AAገገርር  ጋጋርር  በበህህብብረረትት  የየምምትትኖኖርር  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ድድንንጋጋጌጌ  

ይይወወስስናናልል፡፡፡፡  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትትምም  በበዘዘውውዲዲዊዊ  ሥሥርርዓዓትትናና  በበደደርርግግ  ጊጊዜዜ፣፣  የየነነበበረረውው  

AAህህዳዳዊዊ  ቅቅርርፅፅ  መመንንግግስስትት    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች፣፣  ባባህህላላቸቸውው  

EEንንዳዳያያሳሳድድጉጉ  በበቋቋንንቋቋቸቸውው  EEንንዳዳይይጠጠቀቀሙሙ  EEናና  EEንንዳዳይይዳዳኙኙ  የየራራሳሳቸቸውውንን  ጉጉዳዳይይ  በበራራሳሳቸቸውው  

EEንንዳዳያያስስተተዳዳድድሩሩ፣፣  ከከባባድድ    የየሆሆነነ  ማማነነቆቆ  በበመመሆሆኑኑ  የየAAገገሪሪቱቱ  ቅቅርርፅፅ  መመንንግግስስትት  AAህህዳዳዊዊ  ሣሣይይሆሆንን  

ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ቅቅርርጸጸ  መመንንግግስስትት  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  በበAAንንቀቀፅፅ  11  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን፣፣  በበምምEEራራፍፍ  

AAራራትት  ከከAAንንቀቀፅፅ  4466  EEስስከከ  5522  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  መመሥሥራራችች  ስስለለሆሆኑኑትት  ክክልልሎሎችች  ስስለለ  

ፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ሌሌሎሎችች  የየፌፌዴዴራራልል  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  

ውውጤጤታታማማነነትት  ተተዛዛማማችች  የየሆሆኑኑ  ጉጉዳዳዮዮችች  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበሌሌሎሎቹቹ  
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ምምEEራራፎፎቹቹናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹ  በበክክልልሎሎችችናና  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  መመካካከከልል  ስስላላለለውው  ግግንንኙኙነነትት  

የየሚሚያያሰሰቀቀምምጠጠውው  ነነገገርር  የየለለምም  ማማለለትት  EEንንዳዳልልሆሆነነ  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበምምEEራራፍፍ  ዘዘጠጠኝኝ  ውውስስጥጥ  ስስለለ  ፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየዳዳኝኝነነትት  ስስልልጣጣንን""  

በበምምEEራራፍፍ  AAስስራራ  AAንንድድ  የየፋፋይይናናንንስስ  ወወጭጭንን  AAስስመመልልክክቶቶ  ፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  መመንንግግስስትትታታትት  

ስስላላላላቸቸውው  ግግንንኙኙነነትት፣፣  የየፌፌዴዴራራልል  ግግብብርር  የየመመሰሰበበሰሰብብ  ስስልልጣጣንን  የየክክልልሎሎችች  ግግብብርር  የየመመሰሰብብሰሰብብ  

ስስልልጣጣንንናና  የየክክልልሎሎችችናና  የየፌፌዴዴራራልል  የየጋጋራራ  ገገቢቢ  የየሚሚደደነነግግግግ  ሲሲሆሆንን  በበሌሌሎሎችች  ምምEEራራፎፎችች  

ውውስስጥጥ  በበፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  መመንንግግታታትትንን  ግግንንኙኙነነትት  ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  ደደንንቦቦችችንን  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓትት  ያያሉሉትት  ባባህህሪሪያያትትናና  ከከፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ጋጋርር  ተተያያያያዥዥነነትት  

ያያላላቸቸውው  ነነጥጥቦቦችች  በበሌሌሎሎችች  ርርEEሶሶችች  በበሰሰፊፊውው  የየሚሚሽሽፈፈንን  ሲሲሆሆንን  በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ  ትትኩኩረረትት  ማማድድረረግግ  

የየሚሚገገባባንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ፌፌደደራራላላዊዊ  ቅቅርርጸጸ  መመንንግግስስትትንን  ያያወወጀጀናና  ፌፌዴዴራራልል  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  

የየሚሚሠሠራራበበትትንንምም  የየሚሚተተዳዳደደርርበበትትንን  ዝዝርርዝዝርር  ሥሥርርዓዓትትናና  ደደንንብብ፣፣  የየደደነነገገገገ  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንዲዲትትንን  AAገገርር  ቅቅርርፅፅ  መመንንግግስስትት  የየሚሚወወስስንን  መመሆሆኑኑ  EEንንዳዳለለ  ሆሆኖኖ  ከከዚዚህህ  

በበተተጨጨማማሪሪ  ሌሌላላምም  ተተግግባባርር  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  ይይኸኸምም  የየAAገገሪሪቱቱንን  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  መመወወሰሰንን  

ነነውው፡፡፡፡  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAገገሪሪቱቱ  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  ዴዴሞሞክክራራሲሲየየዊዊ  ሥሥርርዓዓተተ  

መመንንግግስስትት  EEንንደደሆሆነነ  በበAAንንቀቀፅፅ  11  ይይደደነነገገጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበዴዴሞሞክክራራስስያያዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱ  

ህህብብረረተተሰሰቡቡ  ያያለለውውንን  ተተሣሣትትፎፎ  የየሚሚደደነነገገጉጉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  በበምምEEራራፍፍ  ሁሁለለትት  ያያካካተተተተ  ሲሲሆሆንን  

በበፌፌዴዴራራልል  ደደረረጃጃምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየሚሚኖኖረረውው  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየመመንንግግስስትት  ሥሥርርዓዓትት፣፣  

ፖፖርርላላሜሜንንታታዊዊ  EEንንደደሆሆነነ  በበAAንንቀቀፅፅ  4455  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  

AAይይነነተተኛኛውውናና  መመሠሠረረታታዊዊ    መመመመዘዘኛኛ  በበየየወወቅቅቱቱ  የየሚሚካካሄሄደደውው  ነነፃፃ  ምምርርጫጫ  መመሆሆኑኑንን  

በበመመደደንንገገግግ  በበምምEEሪሪፍፍ  AAስስራራ  AAንንድድ  በበክክልልሎሎችችናና  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  ነነፃፃናና  ትትክክክክለለኛኛ  

ምምርርጫጫ    በበገገለለልልተተኝኝነነትት  ሊሊካካሄሄድድ  የየሚሚችችልል  AAካካልል  ያያቋቋቋቋማማልል፡፡፡፡  በበAAንንድድ  ምምርርጫጫ  ክክልልልል  ሊሊኖኖርር  

የየሚሚገገባባውው  ሰሰውው  በበAAገገሪሪቱቱ  የየህህዝዝብብ  EEድድገገትት  ጋጋርር  AAብብሮሮ  መመሔሔድድ  ያያለለበበትት    በበመመሆሆኑኑ    በበወወቅቅቱቱ  

AAገገራራዊዊ  የየህህዝዝብብ  ቆቆጠጠራራ  መመከከናናወወንን  EEንንዳዳለለበበትትናና  የየህህዝዝብብ  ቆቆጠጠራራውውንን  ስስለለሚሚያያከከናናውውነነውው  AAካካልል  

ስስልልጣጣንንናና  ተተግግበበርር  የየሚሚደደነነግግግግ  ድድንንጋጋጌጌ  AAለለውው፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበIIትትዮዮጵጵያያ  የየምምርርጫጫ  

ጉጉዳዳይይ  ሣሣይይሆሆንን    የየህህልልውውናና  ጥጥያያቄቄ  የየሆሆነነውው  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  የየማማEEዘዘንን  

ድድንንጋጋይይ  ሆሆነነውው  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ያያቋቋቁቁማማልል፡፡፡፡  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውውንን  ይይወወስስናናልል፡፡፡፡    

AAንንቀቀፅፅ  5500  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  መመቋቋቋቋምም  ያያለለባባቸቸውው  

ዋዋናና  ዋዋናና  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ማማለለትትምም  ህህግግ  AAውውጭጭ፣፣  ህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚናና  ህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  
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AAካካላላትት  EEንንደደሚሚኖኖራራቸቸውው  የየደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየሚሚያያቋቋቁቁሙሙትት  EEነነዚዚህህ  የየመመንንግግስስትት  

AAካካላላትት  ዝዝርርዝዝርር  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  በበክክልልሎሎቹቹ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  EEንንደደሚሚወወሰሰንን  ታታሳሳቢቢ  

በበማማድድረረግግ  በበፌፌዴዴራራልል  ደደረረጃጃ    

  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር    

  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር    

  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርርቤቤትትናና  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  በበጋጋራራ  ውውሣሣኔኔ  

የየሚሚሰሰጡጡባባቸቸውውንን  ጉጉዳዳዮዮችች    

  የየIIፊፊድድሪሪ  ፕፕሬሬዜዜዳዳንንትት  AAሰሰያያየየምምናና  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር    

  የየIIፌፌድድሪሪ  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒሰሰቴቴርርናና  የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAሰሰያያየየምምናና  

ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

  የየፌፌዴዴራራልል  EEናና  የየክክልልሎሎችች  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየዳዳኘኘነነትት  ስስልልጣጣንን    

የየሚሚዘዘረረዝዝሩሩ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማካካተተተተ  በበመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየስስልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  ተተደደጋጋጋጋፊፊነነትትናና  

የየEEርርስስ  በበርርስስ  የየቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAንንዲዲትት  AAገገርር  ውውስስጥጥ  በበመመንንግግስስትትናና  በበዜዜጎጎችች  መመካካከከልል  ስስለለሚሚኖኖረረውው  

ግግንንኙኙነነትት  ገገዥዥ  የየሆሆነነ  ደደንንቦቦችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ከከቀቀዝዝቃቃዛዛውው  ጦጦርርነነትት  ማማክክተተምም  

በበፊፊትት  የየወወጡጡ  የየምምEEራራባባዊዊያያንን  AAገገሮሮችች  ህህግግጋጋትት  መመንንግግስስትት  ለለሲሲቭቭልልናና    የየፖፖለለቲቲካካ  መመብብቶቶችች  

EEውውቅቅናናናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጡጡ  ሲሲሆሆንን፣፣  በበተተቃቃራራኒኒውው  የየሶሶሻሻሊሊስስትት  AAገገሮሮችች  ህህግግጋጋትት  መመንንግግስስትት    

ለለIIኮኮኖኖሚሚ  የየማማሀሀበበራራዊዊናና  የየባባህህልል  መመብብቶቶችች  ትትኩኩረረትት  ይይሰሰጡጡ  ነነበበርር፡፡፡፡    የየAAዲዲሱሱ  ትትውውልልድድ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት    ከከሚሚባባሉሉትት    AAንንደደኛኛውው  የየሆሆነነውው  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለሲሲቪቪልልናና  ፖፖለለቲቲካካ  

መመብብቶቶችች  ለለIIኮኮኖኖሚሚ  የየባባህህልልናና  የየማማህህበበራራዊዊ  መመብብቶቶችችናና  ለለቡቡድድንን  መመብብቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  

EEውውቅቅናና    EEናና  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚሰሰጥጥ  ለለየየትት  ያያለለ  ባባህህሪሪ  ያያለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡    ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  በበምምEEራራፍፍ  ሶሶስስትት  ውውስስጥጥ  ከከAAንንቀቀፅፅ  1144  EEስስከከ  AAንንቀቀፅፅ  4444  የየተተደደነነገገገገውውናና  ሰሰፊፊ  

ትትኩኩረረትት  የየሰሰጠጠውው  ለለሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ነነፃፃነነቶቶችች  ጥጥበበቃቃናና  EEውውቅቅናና  የየሚሚሰሰጥጥ  

ሲሲሆሆንን፣፣  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ የየተተደደነነገገጉጉ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  

የየAAተተረረጓጓጎጎምም  ሥሥርርዓዓትት፣፣  በበስስብብEEናናናና  በበሰሰብብዓዓዊዊ    ፍፍጡጡርር  ላላይይ  ወወንንጀጀልል  የየፈፈፀፀሙሙ  ሰሰዎዎችች  

በበማማንንኛኛውውምም    AAካካልል  በበይይቅቅርርታታ  ወወይይምም  ምምህህረረትት  የየማማይይታታለለፉፉ  ስስለለመመሆሆኑኑናና፣፣  የየሰሰብብዓዓዊዊ  

መመብብቶቶችችንን  AAከከባባበበርር  AAስስመመልልክክቶቶ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  ህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚውውንን  የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትት  

ሥሥርርዓዓትት  ፌፌዴዴራራልል  ክክልልሎሎችችንን  የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትት  ሥሥርርዓዓትትናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችችንን  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  
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የየማማስስከከበበርር  ሀሀላላፊፊነነትት  EEንንባባ  ጠጠባባቂቂ  ተተቋቋምምናና  የየስስብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ኮኮሚሚሽሽንን  ስስለለሚሚቋቋቋቋምምበበትት  

ሁሁኔኔታታ  ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ይይዞዞ  EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAንንድድ  AAንንድድ  AAገገሮሮችች  AAገገሪሪቱቱ  የየምምትትመመራራበበትትንን  የየIIኮኮኖኖሚሚ  የየማማህህበበራራዊዊ  

የየAAከከባባቢቢ  ደደህህንንነነትት፣፣  የየውውጭጭ  ግግንንኙኙነነትትናና  የየመመከከላላከከያያ  መመርርሆሆችችንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  

በበማማድድረረግግ  በበየየወወቅቅቱቱ  በበምምርርጫጫ  AAሸሸናናፊፊ  ሆሆነነውው  ስስልልጣጣንን  የየሚሚይይዙዙ  የየፖፖለለቲቲካካ  ፖፖርርቲቲዎዎችች  

የየሚሚያያወወጧጧቸቸውው  የየተተለለያያዩዩ  ፖፖለለሲሲዎዎችችናና  ስስተተራራቴቴጅጅዎዎችች  EEነነዚዚህህንን  መመርርሆሆችች  ለለማማስስፈፈፀፀምም  

የየሚሚችችሉሉናና  በበመመርርሆሆቹቹ  የየሚሚመመሩሩ  መመሆሆናናቸቸውውንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚችችልልበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  

ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  የየIIፈፈድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበምምEEራራፍፍ  AAስስርር  ሥሥርር  የየብብሔሔራራዊዊ  ፖፖሊሊሲሲ  መመርርሆሆዎዎቹቹ  

AAላላማማዎዎችች  ደደንንግግጎጎልል፡፡፡፡  EEነነዚዚህህምም  የየብብሔሔራራዊዊ  ፖፖሊሊስስ  መመርርሆሆዎዎችችናና  ዓዓላላማማዎዎችች  መመንንግግስስትት  

የየሚሚያያወወጣጣውው  ፖፖሊሊሲሲናና  EEስስትትራራቴቴጅጅ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመርርሆሆቹቹንን  የየተተከከተተለለናና  AAገገራራዊዊ  

ራራEEይይንን  ለለማማሣሣካካትት  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑንን  ለለመመከከታታተተልልናና  ለለመመቆቆጠጠጠጠርር  ያያስስችችላላሉሉ፡፡፡፡    

  

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ሌሌላላውው  ገገፅፅታታ  AAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሲሲያያጋጋጥጥሙሙ  ሁሁኔኔታታውውንን  

ለለመመቋቋቋቋምም  መመንንግግስስትት  ስስለለሚሚወወሰሰዳዳቸቸውው  ልልዩዩ  EEርርምምጃጃዎዎችችናና  EEርርምምጃጃዎዎቹቹ  ስስለለሚሚቆቆዩዩበበትት  የየጊጊዜዜ  

ገገደደብብ""  EEርርምምጃጃዎዎቹቹ  ትትክክክክለለኛኛ  ስስለለመመሆሆናናቸቸውው  ክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  ስስለለሚሚደደረረግግበበትት  ሁሁኔኔታታ  

ገገዥዥ  የየሆሆነነ  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘርርጋጋትት  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ፌፌዴዴራራልልናና  

ክክልልልል  በበAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  ስስላላላላቸቸውው  ስስልልጣጣንንናና  ስስልልጣጣናናቸቸውውንን  EEንንዴዴትት  መመጠጠቀቀምም  

EEንንዳዳለለባባቸቸውውናና  በበጉጉዳዳዩዩ  ላላይይ  ክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  ስስለለሚሚደደረረግግበበትት  ሥሥርርዓዓትት  በበምምEEራራፍፍ  AAስስራራ  

AAንንድድ  በበመመደደንንገገግግ  AAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ያያለለውውንን  የየAAሠሠራራርር  ሥሥርርዓዓትት  

ዘዘርርግግቷቷልል፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ገገዥዥነነትት  ያያላላቸቸውውንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመርርሆሆችች  በበማማስስቀቀመመጥጥ  ሌሌሎሎቹቹ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ህህጎጎችችናና  AAሰሰራራሮሮችች  ከከመመርርሆሆቹቹ  ጋጋርር  በበማማጣጣጣጣምም  መመንንገገድድ  EEንንደደተተርርጎጎሙሙ  ወወይይምም  

ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትትምም    የየህህግግ  

መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችች  በበምምEEራራፍፍ  ሁሁለለትት  በበመመደደንንገገግግ  መመርርሆሆቹቹንን  መመሠሠረረትት  

በበማማድድረረግግ  ሌሌሎሎቹቹ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመተተርርጎጎምምናና  ተተፈፈፃፃሚሚ  የየሚሚሆሆኑኑበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ዘዘርርግግቷቷልል፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመተተርርጎጎምም  AAለለባባቸቸውው  ወወይይስስ  የየለለባባቸቸውውምም፡፡፡፡  የየሚሚተተርርጎጎሙሙ  

ከከሆሆነነ  የየትትኛኛውው  AAካካልል  ይይተተርርጉጉማማቸቸውው  ለለሚሚሉሉትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ምምላላሽሽ  የየሚሚሰሰጡጡትት  ገገዥዥ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመደደንንገገግግ  AAንንደደኛኛውው  የየህህግግ  መመንንግግስስትት  ገገፅፅታታ  ነነውው፡፡፡፡  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  የየሚሚሻሻ  ጉጉዳዳይይ  መመኖኖሩሩንን  ወወይይምም  AAለለመመኖኖሩሩንን  የየማማጣጣራራትት  ስስልልጣጣንን  
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የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ፣፣  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየመመተተርርጎጎምም  ስስልልጣጣንን  ደደግግሞሞ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን    የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ማማተተባባቸቸውው  AAድድርርገገውው  ያያፀፀደደቁቁትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ተተወወካካዮዮችች  ለለሆሆኑኑትት  የየፌፌዴዴሪሪሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሚሚሰሰጡጡ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  

በበማማካካተተትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚተተርርጎጎሙሙበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ዘዘርርግግቷቷልል፡፡፡፡    

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  መመንንግግስስትት  የየሚሚተተዳዳደደሩሩበበትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ህህግግ  ከከመመሆሆኑኑምም  

በበላላይይ  ከከላላይይ  ያያነነሳሳናናቸቸውውንን  ቁቁልልፍፍ  ጉጉዳዳዮዮችች  የየሚሚወወስስኑኑ  መመርርሆሆዎዎችችንንናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  የየሚሚይይዝዝ  

ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየሥሥርርዓዓቱቱ  መመሠሠረረትትናና  መመተተዳዳደደሪሪያያ  የየሆሆነነ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ሥሥርርዓዓትት  

EEጅጅግግ  በበጣጣምም  ቁቁልልፍፍ  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየራራሱሱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

ስስለለሚሚሻሻሻሻሉሉበበትት  ወወይይምም  ተተጨጨማማሪሪ  ድድንንጋጋጌጌ  ስስለለሚሚታታወወጅጅበበትት  ሁሁኔኔታታ  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትትምም  በበምምEEራራፍፍ  AAስስራራ  AAንንድድ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻያያ  ጥጥያያቄቄ  

ስስለለሚሚቀቀርርብብበበትት  EEናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ስስለለሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ድድንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

  ከከላላይይ  ከከተተነነሡሡትት  በበተተጨጨማማሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበሌሌሎሎችች  AAገገራራዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  ለለምምሣሣሌሌ  ባባንንዲዲራራ፣፣  

የየሥሥራራ  ቋቋንንቋቋ፣፣  ብብሔሔራራዊዊ  መመዝዝሙሙርር፣፣  የየAAገገሪሪቱቱ  ዋዋናና  ከከተተማማ  EEናና  ሌሌሎሎችች  ዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳዮዮችች  

ገገዥዥ  የየሆሆኑኑ    ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡    

በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገመመንንግግስስትት  IIትትዮዮጵጵያያ  ራራEEዩዩዋዋንን  ለለማማሣሣካካትት  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆኑኑ  

ለለተተቋቋማማትትንን  የየተተቋቋማማቱቱንን  ግግንንኙኙነነትት    የየተተለለያያዩዩ  መመርርሆሆዎዎችችንንናና  ሌሌሎሎችች  AAገገርርንን  ለለመመገገንንባባትት  

AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆኑኑ  ደደንንቦቦችች  EEናና  ሥሥርርዓዓቶቶችችንን  ይይዘዘረረጋጋልል፡፡፡፡  ይይህህንንንን  ሥሥርርዓዓትት  ውውጤጤታታማማ  ማማድድረረግግናና  

መመጠጠበበቅቅ    የየሚሚያያቋቋርርጥጥ  ጥጥረረትትናና  ትትግግልል  የየሚሚጠጠይይቅቅ  በበመመሆሆኑኑ  ሁሁልል  ግግዜዜ  ዝዝግግጁጁ  ሆሆኖኖ  መመገገኘኘትት  

ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡    

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  
  

11..  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት""  ፌፌደደራራላላዊዊ  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትትናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓተተ  

መመንንግግስስትት  ማማወወጁጁናና  ተተገገቢቢ  ነነውው  ብብለለውው  ያያሰሰባባሉሉ""    ለለምምንን??  

22..  ክክልልሎሎችች  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ያያልልሆሆነነ""  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  ለለማማቋቋቋቋምም  ይይችችላላሉሉንን??  ለለምምንን??  
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33..22..  የIፌዲሪ ህገ መንግስት፣ Aገሪዊ ራEይና መሠረታዊ ግቦች    
  

ህህገገ  መመንንግግስስትት፣፣  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  ህህያያውውናና  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሆሆነነ  የየህህጎጎችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡    

የየማማናናቸቸውውምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል፣፣  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነትት፣፣  ምምንንጩጩናና  መመሠሠረረቱቱ፣፣  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ነነውው፡፡፡፡  

የየማማንንኛኛውውምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  ውውሣሣኔኔ፣፣  የየIIኮኮኖኖሚሚ፣፣  የየማማህህበበራራዊዊናና  የየፖፖለለቲቲካካ    ፖፖሊሊሲሲዎዎችችናና  

ስስትትራራቴቴጅጅዎዎችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚመመነነጩጩናና  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣሙሙ  መመሆሆንን  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ማማናናቸቸውውምም  ህህጎጎችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  መመሠሠረረትት  ያያላላቸቸውውናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየማማይይቃቃረረኑኑ    

መመሆሆንን  ይይገገባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  በበAAጠጠቃቃላላይይ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር    መመንንግግስስትትናና  ህህዝዝብብ  

የየሚሚመመራራባባቸቸውውንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆችች  EEናና  ደደንንቦቦችች  የየሚሚደደነነግግግግ  የየህህግግ  AAይይነነትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

ማማናናቸቸውውምም  ህህግግ  ((AAዋዋጅጅ  ወወይይምም  ደደንንበበ))  ሊሊያያሣሣካካውው  የየሚሚፈፈልልገገውው  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግብብናና  ዝዝርርዝዝርር  

ዓዓላላማማዎዎችች  AAሉሉትት፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ደደግግሞሞ  በበAAዋዋጅጅ  ወወይይምም  በበደደንንብብ  ሊሊገገለለፅፅናና  ሊሊካካተተትት  የየማማይይችችልል  

AAንንድድ  መመሠሠረረታታዊዊ  ቁቁምም  ነነገገርር  የየሚሚገገልልፅፅናና  ሊሊያያካካተተትት  የየሚሚችችልል  ሰሰነነድድ  ነነውው፡፡፡፡  የየብብዙዙ  AAገገራራትት  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  AAገገራራዊዊ  የየሆሆኑኑ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  ዓዓላላማማዎዎችች  ይይኖኖሩሩታታልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ከከግግቦቦቹቹናና  ዝዝርርዝዝርር  ዓዓላላማማዎዎቹቹ  በበላላይይ  የየረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይምም  የየሚሚገገለለፅፅበበትትናና  

የየሚሚካካተተትትበበትት  መመሠሠረረታታዊዊ  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንዲዲትት    AAገገርር  በበረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  ውውሰሰጥጥ  EEውውንን  ልልታታደደርርገገውው  የየምምትትፈፈልልገገውውንን  ራራEEይይ፣፣  

AAገገራራዊዊ  ራራEEዩዩንን  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  መመሣሣካካትት  የየሚሚገገባባቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንንናና  ዓዓላላማማዎዎችችንን  

በበረረቀቀቀቀ  ሁሁኔኔታታ  በበመመግግቢቢያያውውናና  በበድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹ  ውውስስጥጥ  ለለመመግግለለፅፅናና  ለለማማካካተተትት  የየሚሚችችልል  የየህህግግ  AAይይነነትት  

ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  ተተነነስስተተንን  የየIIፊፊድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከመመዘዘንንነነውው  በበህህግግ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  በበወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው  AAማማካካኝኝነነትት  ያያፀፀደደቁቁትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ስስለለ  

AAገገራራቸቸውው  ያያላላቸቸውውንን  የየጋጋራራ  ራራEEይይናና  ሊሊሣሣኳኳቸቸውው  የየሚሚፈፈልልጓጓቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  

ዓዓላላማማዎዎችች  EEንንደደተተካካተተቱቱበበትት  ለለመመረረዳዳትት  EEንንችችላላለለንን፡፡፡፡    

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየጋጋራራ  ራራEEይይ  ሲሲቀቀረረፅፅናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  

ዓዓላላማማዎዎችች  ተተለለይይተተውው  ሲሲዘዘጋጋጁጁ  የየሚሚያያማማልልሉሉ  ንንድድፈፈ  ሀሀሳሳባባዊዊናና  ፊፊሎሎዞዞፊፊያያዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችችንንናና  

ትትንንታታኔኔዎዎችችንን  መመነነሻሻናና  ማማጣጣቀቀሻሻ  በበማማድድረረግግ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይልልቁቁንንምም  ለለዘዘመመናናትት  በበጋጋራራ  በበኖኖሩሩባባቸቸውው  

ጊጊዜዜዎዎችች  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውሰሰጥጥ  AAንንገገብብጋጋቢቢናና  ቁቁልልፍፍ  የየሆሆኑኑትት  ችችግግሮሮችች  በበመመለለየየትት""  ችችግግሮሮቹቹ  በበወወቅቅቱቱ  በበቂቂናና  
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AAጥጥጋጋቢቢ  መመፍፍትትሔሔ  ባባለለማማግግኘኘታታቸቸውው  የየደደረረሰሰውውንን  ሰሰቆቆቃቃናና  EEልልቂቂትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  ቁቁሣሣዊዊ  ውውድድመመትት፣፣  

ካካለለፈፈበበትት  የየህህይይወወትት  ዘዘመመንን  ተተሞሞክክሮሮናና  ከከተተጨጨባባጭጭ  መመረረጃጃዎዎችች  በበመመረረዳዳትት  ለለችችግግሩሩ  ዘዘላላቂቂ  መመፍፍትትሔሔ  

የየሚሚሆሆነነውውንን  በበማማሰሰብብ  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ሲሲጸጸድድቅቅ  የየነነበበረረውውንን  ነነባባራራዊዊ  ሀሀቅቅ  መመረረዳዳትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለምምንን  AAሁሁንን  

ያያለለውውንን  ይይዘዘትትናና  ቅቅርርፅፅ  ይይዞዞ  EEንንደደፀፀደደቀቀ  ሚሚዛዛናናዊዊ  ሆሆኖኖ  ለለመመመመዘዘንን  ያያስስችችላላልል፡፡፡፡    

  

ባባለለፉፉትት  ዘዘመመናናትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዘዘቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ    የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  

ባባለለመመከከበበሩሩናና  የየግግለለሰሰብብ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  በበከከፋፋ  ሁሁኔኔታታ  በበመመጣጣሳሳቸቸውውናና  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  

ዲዲሞሞክክራራሲሲ፣፣  የየህህገገ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  ሣሣይይሆሆንን    AAምምባባገገነነንንነነትትናና  ፈፈላላጭጭ  ቆቆራራጭጭነነትት  በበመመንንገገሡሡ  

ምምክክንንያያትት  ከከ11996666  EEስስከከ  11998833  ዓዓምም  ባባለለውው  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  በበተተደደረረገገውው  የየEEርርስስ  በበርርስስ  ጦጦርርነነትት  ግግጭጭትት  

ሣሣቢቢያያ  ከከሁሁለለትት  ሚሚሊሊዮዮንን  በበላላይይ  የየሚሚሆሆኑኑ  ዜዜጎጎችች  //AAብብዛዛኛኛዎዎቹቹ  በበጦጦርርነነቱቱ  ወወይይምም  ግግጭጭቱቱ  በበተተዋዋጊጊነነትት  

ያያልልተተሣሣተተፉፉ  AAዛዛውውንንቶቶችች፣፣  ሽሽማማግግሌሌዎዎችች  ሴሴቶቶችችናና  ህህፃፃናናትት  AAላላግግባባብብ  የየጦጦርርነነቱቱ  ሰሰለለባባ  EEንንደደሆሆኑኑናና  

ህህይይወወታታቸቸውውንን  EEንንዳዳጡጡ  በበAAለለምም  AAቀቀፍፍ  ድድርርጅጅቶቶችች  የየተተደደረረጉጉ  ጥጥናናቶቶችች  ያያረረጋጋግግጣጣሉሉ፡፡፡፡    

  

በበ11998833  ዓዓ..ምም  የየደደርርግግ  መመንንግግስስትት  በበIIህህAAዲዲግግ  መመሪሪነነትት  በበህህዝዝብብ  ትትግግልል  ሲሲደደመመሰሰስስ  ደደርርግግ  ለለመመሣሣሪሪያያ  

መመገገዛዛትት  EEጅጅ  በበጅጅ  ከከከከፈፈለለውው  በበርርካካታታ  ቢቢሊሊዮዮንን  ዶዶላላርር  በበተተጨጨማማሪሪ  AAገገሪሪቱቱ  በበዱዱቤቤ  መመሣሣሪሪያያ  ከከቀቀድድሞሞውው  

ሶሶቮቮየየትት  ህህብብረረትት  የየገገዛዛችችበበትት  የየስስምምንንትት  ቢቢሊሊዮዮንን  ዶዶላላርር  EEዳዳ  EEንንደደነነበበረረባባትት  መመረረጃጃዎዎችች  ያያሳሳያያሉሉ፡፡፡፡  

በበዚዚያያንን  ጊጊዜዜ  ከከAAንንድድ  ሚሚሊሊዮዮንን  በበላላይይ  የየሚሚሆሆኑኑ  ዜዜጎጎቿቿ  ለለስስደደትት  ተተዳዳርርገገውው  EEንንደደሚሚገገኙኙናና  ከከደደርርግግ  

ጭጭፍፍጨጨፋፋ  EEናና  የየጅጅምምላላ  EEስስርር  ያያመመለለጡጡ  ከከሀሀያያ  EEስስከከ  ሰሰላላሣሣ  ሺሺ  የየሚሚሆሆኑኑ  የየተተማማሩሩ  ዜዜጎጎችች  

AAገገራራቸቸውውንን  ጥጥለለውው  ለለመመሰሰደደድድ  EEንንደደተተገገደደዱዱናና  EEንንደደተተሰሰደደዱዱ  AAህህዛዛዊዊ  መመረረጃጃዎዎቹቹ  ያያሳሳያያሉሉ፡፡፡፡    

  

በበደደርርግግ  የየመመጨጨረረሻሻውው  ዘዘመመንን    በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ሊሊታታረረስስናና  ምምርርትት  ሊሊሰሰጥጥ  ከከሚሚችችለለውው  ለለምም  መመሬሬትት  

AAርርባባ  በበመመቶቶ  የየሚሚሆሆነነውው  በበጦጦርርነነቱቱናና  በበተተቀቀበበሩሩ  ፈፈንንጆጆችች  ምምክክንንያያትት  ሊሊታታረረስስናና  ምምርርትት  ሊሊሰሰጥጥ  

ከከማማይይችችልልበበትት  ደደረረጃጃ  ላላይይ  ደደርርሶሶ  የየነነበበረረ  መመሆሆኑኑናና    የየEEርርስስ  በበርርስስ  ጦጦርርነነቱቱ  የየህህዝዝቡቡንን  የየEEርርስስ  በበርርስስ  

የየመመተተማማመመንን  ባባህህልል  ለለጊጊዜዜውውምም  ቢቢሆሆንን  የየሸሸረረሸሸረረበበትት  ሁሁኔኔታታ  ፈፈጥጥሮሮ  EEንንደደነነበበረረ  ስስለለ  ሁሁኔኔታታውው  

የየተተደደረረጉጉ  ጥጥናናቶቶችች  ያያሳሳያያሉሉ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ፣፣  የየEEርርስስ  በበርርስስ  ጦጦርርነነትትናና  ግግጭጭትት  መመንንስስኤኤ  

የየሆሆኑኑ  ነነገገሮሮችች  ዘዘላላቂቂ  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  መመፍፍትትሔሔ  ካካልልተተሰሰጣጣቸቸውውናና  በበሰሰላላማማዊዊ  መመንንገገድድ  የየሚሚፈፈቱቱበበትት  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓትት  ካካልልተተዘዘረረጋጋ  ባባለለፉፉትት  ዘዘመመናናትት  የየተተፈፈፀፀመመውውንን  ታታሪሪካካዊዊ  ስስህህተተትት  መመድድገገምምናና  
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AAገገሪሪቱቱንን  ወወደደ  ከከፋፋ  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ፣፣  ፖፖለለቲቲካካዊዊናና  ማማህህበበራራዊዊ  ቀቀውውስስ  ማማስስገገባባትትናና""  ህህዝዝብብንን  ለለከከፋፋ  

ሰሰቆቆቃቃናና  የየEEርርስስ  በበርርስስ  EEልልቂቂትት  የየሚሚደደረረግግ  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበጣጣምም  ግግልልጽጽ  ነነበበርር፡፡፡፡  ከከዚዚኅኅ  ነነባባራራዊዊ  ሀሀቅቅ  

በበመመነነሳሳትት  ነነውው  ስስለለወወደደፊፊቷቷ  IIትትዮዮጵጵያያ  ራራEEይይ  EEናና  ራራEEዩዩንን  ለለማማሳሳካካትት  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ግግቦቦችችናና  

AAላላማማዎዎችችንን  ባባካካተተተተ  መመልልኩኩ  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  የየጸጸደደቀቀውው፡፡፡፡  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ለለAAገገራራቸቸውው  ያያላላቸቸውውንን  ራራEEይይ  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  መመክክረረውውናና  

ዘዘክክረረውው  ባባፀፀደደቁቁትት  ወወኪኪሎሎቻቻቸቸውው  ማማለለትትምም  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAካካላላትት  በበኩኩልል  ግግልልፅፅ  

AAድድርርገገዋዋልል፡፡፡፡  ራራEEያያቸቸውውምም  ““የየግግለለሰሰቦቦችች  መመብብትትናና  ነነፃፃነነትት  የየተተረረጋጋገገጠጠባባትትናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  

ህህዘዘቦቦችች  የየራራሰሰንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየተተከከበበረረባባትት  የየበበለለፀፀገገችች  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  

ዴዴሞሞክክሪሪሲሲየየዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  IIትትዮዮጵጵያያ  በበጋጋራራ  መመመመሥሥረረትት””  EEንንደደሆሆነነ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  

ካካደደረረጉጉትት  ውውይይይይትት  EEናና  ምምክክክክርር፣፣  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመግግቢቢያያናና  ሌሌሎሎችች  ዝዝርርዝዝርር  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ይይዘዘትት  

ለለመመረረዳዳትት  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከላላይይ  የየተተገገለለፀፀውውንን  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይ  በበውውስስጡጡ  AAቅቅፎፎ  የየያያዘዘ  መመሆሆኑኑንን  

ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  በበወወቅቅቱቱ  ካካደደረረጉጉትት  ውውይይይይትት  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተካካተተቱቱ  AAንንድድ  AAንንድድ  መመሠሠረረታታዊዊ  ሀሀሳሳቦቦችች  በበመመተተንንተተንን  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

11..  በበመመጀጀመመሪሪያያ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  በበራራሳሳቸቸውው  ፈፈቃቃድድናና  ፍፍላላጐጐትት  AAዲዲስስቷቷንን  

የየበበለለፀፀገገችች  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞከከሪሪሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐበበሊሊክክ  IIትትዮዮጰጰያያንን  በበጋጋራራ  የየመመገገንንባባትት  ራራEEይይ  

EEንንዳዳላላቸቸውው፣፣ይይህህንንንን  ራራEEይይ  ሁሁሉሉምም  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  የየሚሚጋጋሩሩትት  መመሆሆኑኑንን  ለለመመገገንንዘዘብብ፣፣  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየፀፀደደቀቀበበትትንን  ሁሁኔኔታታ  መመመመዘዘንንናና  ህህገገ  መመንንግግሰሰቱቱ  ሲሲፀፀድድቅቅ  የየማማናናቸቸውውምም  የየIIትትዮዮጽጽያያ  

ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዘዘብብ  በበሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  ተተዘዘርርግግቶቶለለትት  የየነነበበረረውውንን  ሌሌላላ  AAማማራራጭጭ  

ማማየየትት  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበሽሽግግግግሩሩ  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር  ማማንንኛኛውውምም  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝብብ  

የየራራሱሱንን  EEድድልል  በበራራሱሱ  የየመመወወሰሰንንናና  በበሰሰላላማማዊዊናና  ህህጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  ነነፃፃነነቱቱንን  የየማማረረጋጋገገጥጥ  መመብብቱቱ  

የየተተከከበበረረ  ነነበበርር፡፡፡፡  የየIIትትዮዮጰጰያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  በበቻቻርርተተሩሩ  የየተተረረጋጋገገጠጠላላቸቸውውንን  

የየነነፃፃነነትት  መመብብትት  ተተጠጠቅቅመመውው  ነነፃፃ  መመንንግግስስትት  ከከማማቋቋቋቋምም  ይይልልቅቅ  በበፈፈቃቃዳዳቸቸውው  የየሚሚመመሠሠረረቷቷትት  

AAዲዲስስቷቷንን  IIትትዮዮጵጵያያ  በበዘዘላላቄቄነነትት  የየምምትትመመራራበበትትንንናና  የየምምትትተተዳዳደደርርበበትትንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

መመክክረረውውናና  ዘዘክክረረውው  EEንንዲዲያያፀፀድድቁቁ  ተተወወካካዮዮቻቻቸቸውውንን  በበመመላላክክ  የየIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

ያያፅፅደደቁቁትት  ነነፃፃነነታታቸቸውውንን  የየማማወወጅጅናና  መመንንግግስስትት  የየመመመመሥሥረረትት  መመብብታታቸቸውው  ተተረረጋጋግግጦጦላላቸቸውው  

ባባለለበበትት  ጊጊዜዜ  መመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ህህዝዝቦቦችች    በበነነፃፃ  ፍፍላላጎጎታታቸቸውውናና  
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ፈፈቃቃዳዳቸቸውው  AAዲዲስስቷቷንን  IIትትዮዮጵጵያያ  የየመመገገንንባባትት  ራራEEይይ  የየነነበበራራቸቸውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  በበቂቂ  ማማረረጋጋገገጫጫ  

ነነውው፡፡፡፡    

22..  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  በበጋጋራራ  የየሚሚገገነነቧቧትት  AAዲዲሰሰቷቷ  

IIትትዮዮጵጵያያ  የየግግለለሰሰቦቦችች  መመብብትትናና  ነነፃፃነነቶቶችች  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚረረጋጋገገጡጡባባትት  ሆሆኖኖ  የየማማየየትት  

ራራEEይይ  EEንንዳዳላላቸቸውው  ባባፀፀደደቁቁትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  AAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛውው  የየሚሚሆሆኑኑትት  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ስስለለ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  የየደደነነገገጉጉ  መመሆሆናናቸቸውውንን፣፣    

  

••  በበማማናናቸቸውውምም  ክክልልልል  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችች  ሲሲጣጣሱሱናና  ክክልልሉሉ  ለለማማስስቆቆምም  በበማማይይችችልልበበትት  

ወወይይምም  በበማማይይፈፈልልግግበበትት  ሠሠዓዓትት  ፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  ጣጣልልቃቃ  መመግግባባትት  EEንንዳዳለለበበትት  

የየሚሚያያስስገገድድድድ  ድድንንጋጋጌጌ  በበማማወወጃጃቸቸውው፡፡፡፡  

  

••  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  በበመመጣጣስስ  በበሰሰብብEEናናናና  በበሰሰበበዓዓዊዊ  ፍፍጡጡርር  ላላይይ  ወወንንጀጀልል  የየፈፈፀፀመመ  

ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ወወንንጀጀሉሉ  በበይይርርጋጋ  EEንንዳዳይይታታገገድድናና  በበማማናናቸቸውውምም  የየፌፌዴዴራራልል  ወወይይምም  

የየክክልልልል  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  በበይይቅቅርርታታ  ወወይይምም  በበምምህህረረትት  EEንንዳዳይይተተላላፍፍ  ህህገገ  

መመንንግግስስትትታታዊዊ  ማማEEቀቀብብ  መመጣጣላላቸቸውውናና    

••  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየማማሻሻሻሻያያ  ሥሥርርዓዓትት  ከከባባድድናና  ጥጥብብቅቅ  

AAድድርርገገውው  የየቀቀረረፀፀበበትትንን  ምምክክንንያያትት  በበመመመመርርመመርር  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ፈፈጣጣሪሪዎዎችች  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  ጉጉዳዳይይ  የየAAገገራራዊዊ  ራራEEይይ  AAንንድድ  

መመሠሠረረታታዊዊ  ክክፍፍልል  AAድድርርገገውው  ሲሲይይዙዙ  ባባለለፈፈውው  ዘዘመመንን  የየAAገገሪሪቱቱ  ታታሪሪክክ  ውውስስጥጥ  

የየተተፈፈፀፀሙሙትትንን  ከከባባድድናና  ቀቀላላልል  የየሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰቶቶችችናና፣፣  በበስስብብEEናናናና  በበሰሰብብዓዓዊዊ  

ፍፍጡጡርር  ላላይይ  ከከተተፈፈፀፀሙሙትት  ዘዘግግናናኝኝ  ወወንንጀጀሎሎችች  በበቂቂ  ትትምምህህርርትት  በበመመውውሰሰድድ  ያያለለፈፈውውንን  

ታታሪሪካካዊዊ  ስስህህተተትት  ለለማማረረምምናና  መመጪጪውውንን  ብብሩሩህህ  ጊጊዜዜ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  በበማማሰሰብብ  ነነውው፡፡፡፡    

  

33..  በበሶሶስስተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበጋጋራራ  የየሚሚገገነነቧቧትት  AAዲዲስስቷቷ  IIትትዮዮጵጵያያ  የየግግለለሰሰብብ  መመብብቶቶችችንን  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  

የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝቦቦችች  የየራራሰሰንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  

የየሚሚረረጋጋገገጥጥባባትት  EEንንድድትትሆሆንን  የየጋጋራራ  ፍፍላላጎጎትትናና  ራራEEይይ  EEንንዳዳላላቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህንንንንምም  

      

••  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ባባህህላላቸቸውውንን  ቋቋንንቋቋቸቸውውንን  የየመመጠጠቀቀምምናና  የየማማሣሣደደግግ  

ራራሳሳቸቸውውንን  በበራራሳሳቸቸውው  የየማማስስተተዳዳደደርር  መመብብትት  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልፅፅ  በበመመደደንንገገግግ፣፣  
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••  ማማናናቸቸምም  ብብሔሔረረሰሰብብ  የየክክልልልል  መመስስተተዳዳደደርር  የየመመመመሥሥረረትት  መመብብትት  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንንናና  

የየክክልልልል  መመስስተተዳዳደደርር  የየመመመመስስረረትት  ጥጥያያቄቄውው  የየማማስስተተናናገገድድበበትት  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ሥሥርርዓዓትት  በበመመዘዘርርጋጋትት፣፣  

••  ማማናናቸቸውውምም  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ህህዝዝብብ  የየራራስስንን  AAድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  

EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  ማማረረጋጋገገጡጡናና  የየመመገገንንጠጠልል  ጥጥያያቄቄውው  የየሚሚስስተተናናገገድድበበትትንን  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  በበመመዘዘርርጋጋትት    

AAሣሣይይተተዋዋልል፡፡፡፡    

  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ያያፀፀደደቁቁትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉባባኤኤ  AAባባላላትት  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  መመብብትት  

በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  መመረረጋጋገገጥጥናና  ራራEEያያቸቸውው  ውውስስጥጥ  ሲሲያያካካትትቱቱ፣፣  ካካለለፈፈውው  ታታሪሪካካቸቸውው  ለለዚዚህህ  ቁቁልልፍፍ  

የየማማንንነነትትናና  የየሉሉዓዓላላዊዊነነትት    ጥጥያያቄቄ፣፣  ግግልልፅፅ፣፣  የየማማያያሻሻማማ  ሰሰላላማማዊዊናና  ህህጋጋዊዊ  መመፍፍትትሔሔ  AAለለመመሰሰጠጠትት  ፣፣  

በበAAገገሪሪቱቱ  ላላይይ  ለለደደረረሰሰውው  ወወደደርር  የየማማይይገገኝኝበበትት  ጉጉዳዳትት  መመሰሰረረታታዊዊ  ምምክክንንያያትት  EEንንደደሆሆነነ  በበማማገገናናዘዘብብ  

በበጋጋራራ  የየሚሚመመሰሰርርቷቷትት  AAዲዲሲሲቷቷ  IIትትዮዮጵጵያያ  ይይህህንንንን  ጥጥያያቄቄ  በበሰሰላላማማዊዊናና  ህህጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  ለለመመፍፍታታትት  

የየምምትትችችልል  መመሆሆንን  AAለለባባትት  ከከሚሚልል  መመደደምምደደሚሚያያ  ላላይይ  በበመመድድረረሳሳቸቸውውንን  ለለመመገገንንዘዘብብ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

በበAAራራተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበጋጋራራናና  በበመመፈፈቃቃቀቀድድ  የየሚሚገገነነቧቧትት  AAዲዲሲሲቷቷ  IIትትዮዮጵጵያያ  በበፀፀናና  የየዲዲሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  

የየምምትትመመራራ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  በበፅፅኑኑ  መመሠሠረረትት  ላላይይ  ያያቆቆመመችች  ልልዩዩነነትትንን  በበፀፀጋጋናና  በበEEኩኩልልነነትት  

ደደረረጃጃ  ለለማማስስተተናናገገድድ  የየሚሚችችልል  AAንንድድነነትት  የየሰሰፈፈነነባባትት፣፣  የየጋጋራራ  ብብልልፅፅግግናና  EEድድገገትት  የየሚሚረረጋጋገገጥጥባባትት  AAገገርር  

EEንንድድትትሆሆንን  የየጋጋራራ  ራራEEይይ  ያያላላቸቸውው  መመሆሆኑኑንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየደደነነገገጉጉትትንን  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትትናና  

ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  EEንንደደዚዚሁሁምም  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመግግቢቢያያ  ከከዘዘረረዘዘሯሯቸቸውው  ሀሀሳሳቦቦችች  ለለመመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

በበመመሆሆኑኑምም  በበIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  AAንንድድ  ትትልልቅቅ  

AAገገራራዊዊ  የየጋጋራራ  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  ያያወወጁጁትት  መመሆሆኑኑንን  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  የየጋጋራራ  

ራራEEያያቸቸውውምም  የየግግለለሰሰብብ  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  የየተተረረጋጋገገጠጠባባትትናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  

EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  የየተተከከበበረረባባትት  የየበበለለፀፀገገችች  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  

ሪሪፑፑብብሊሊንን  IIትትዮዮጵጵያያንን  ማማየየትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ይይህህንንንን  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይ  EEውውንን  ለለማማድድረረግግ  የየጋጋራራ  

መመመመሪሪያያናና  መመተተዳዳደደሪሪያያ  ይይሆሆናናቸቸውው  ዘዘንንድድ  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየቃቃልል  ኪኪዳዳናናቸቸውው  ማማተተብብናና  
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ማማሠሠሪሪያያ  AAድድርርገገውው  AAፅፅድድቀቀዋዋልል፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችች  በበተተሳሳካካ  

ሁሁኔኔታታ  በበተተግግባባርር  ማማረረጋጋገገጥጥ  EEንንደደሚሚገገባባቸቸውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመግግቢቢያያ  በበግግልልጽጽ  ያያስስቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡  

ይይኸኸውውምም  ፡፡--  

••  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ዘዘላላቂቂናና  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  ሰሰላላምም  ማማረረጋጋገገጥጥ፡፡  

••  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ህህዝዝባባዊዊ  ዋዋስስትትናና  ያያለለውውናና  የየፀፀናና  የየዲዲሞሞክክራራሲሲ  ሥሥርርዓዓትት  ማማስስፈፈንን  ፡፡  

••  በበህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ፈፈቃቃድድ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  

AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብ  በበጋጋራራ  መመገገንንባባትት  ፡፡  

••  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ማማህህበበራራዊዊ  EEድድገገታታቸቸውውንን  ማማፋፋጠጠንንናና  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበረረሰሰብብ  በበጋጋራራ  

መመገገንንባባትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ህህዝዝቦቦችች    ካካለለፉፉትት  ታታሪሪካካዊዊ  ሂሂደደትት  EEናና  የየረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  

ተተሞሞክክሯሯቸቸውው  በበቂቂ  ትትምምህህርርትት  በበመመውውሰሰድድ  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  የየግግለለሰሰቦቦችችናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  

ህህዝዝቦቦችች  መመብብትት  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  ካካልልተተከከበበሩሩ፡፡፡፡  

  የየጾጾታታ  EEኩኩልልነነትት  ካካልልተተረረጋጋገገጠጠናና  ባባህህልል  የየማማሳሳደደግግናና  በበነነጻጻ  EEምምነነትትንን  የየማማራራመመድድ  

መመብብትት  ለለሁሁሉሉምም  በበEEኩኩልል  ደደረረጃጃ  ካካልልተተረረጋጋገገጠጠ    

  በበታታሪሪካካቸቸውው  ውውስስጥጥ  የየወወረረሱሱትት  የየተተዛዛባባ  ግግንንኙኙነነትት  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  AAርርመመውው  የየጋጋራራ  

ጥጥቅቅማማቸቸውውንን  ለለማማሳሳደደግግ  AAበበክክረረውው  ካካልልሰሰሩሩ    

  ማማንንነነታታቸቸውው  EEውውቅቅናና  AAግግኝኝቶቶናና  ተተከከብብሮሮ  ባባለለፉፉትት  ዘዘመመናናትት  በበነነበበራራቸቸውው  AAብብሮሮነነትት  

ያያፈፈሩሩትትንን  የየጋጋራራ  ጥጥቅቅምም  AAመመለለካካከከትትናና  መመልልካካምም  EEሴሴትት  ለለማማዳዳበበርር  ካካልልቻቻሉሉ  

በበትትግግላላቸቸውውናና  በበመመስስዋዋEEትትነነታታቸቸውው  ያያገገኙኙትት  ዲዲሞሞክክራራሲሲናና  ሰሰላላምም  ዘዘላላቂቂ  መመሆሆኑኑንን  

ካካላላረረጋጋገገጡጡ  ግግቦቦቹቹ  ሊሊሳሳኩኩ  EEንንደደማማይይችችሉሉ  ግግልልጽጽ  በበሆሆነነ  ቋቋራራቋቋ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

መመግግቢቢያያ  AAስስቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡    

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ስስለለAAዲዲሲሲቱቱ  IIትትዮዮጵጵያያ  ያያላላቸቸውውንን  ራራEEይይ  EEውውንን  

ለለማማድድረረግግናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦቻቻቸቸውውንን  ለለማማሳሳካካትት  የየቃቃልልኪኪዳዳናናቸቸውው  ማማሰሰሪሪያያ  AAድድርርገገውው  ያያፀፀደደቁቁትት  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበማማክክበበርር  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  ለለመመተተዳዳደደርርናና  ለለመመዳዳኘኘትት  የየሚሚችችሉሉ  ሆሆነነውው  

ሲሲገገኙኙ  EEንንደደሆሆነነናና  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  ከከማማናናቸቸውውምም  AAፍፍራራሽሽ  ድድርርጊጊትትናና  

ተተግግባባርር  ውውጤጤታታማማ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  ለለመመከከላላከከልል  ለለማማስስከከበበርር  ሲሲችችሉሉ  EEንንደደሆሆነነ  የየተተሟሟላላ  ግግንንዛዛቤቤ  

ይይዘዘውውበበታታልል፡፡፡፡    
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ከከላላይይ  ከከተተገገለለጸጸውው  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይናና  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችች  EEንንደደምምንንረረዳዳውው  የየIIፊፊዲዲሪሪ  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከሚሚደደነነግግገገውው  ውውጪጪ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለማማሻሻሻሻልልምም  ሆሆነነ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  

ለለመመለለወወጥጥ  በበማማናናቸቸውውምም  ወወገገንን  ፣፣  ሀሀይይልል  ወወይይምም  የየህህብብረረተተሰሰብብ  ክክፍፍልል  የየሚሚደደረረግግ  ሙሙከከራራ  

የየIIትትዮዮጽጽያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  AAዲዲሲሲቷቷንን  IIትትዮዮጵጵያያ  በበጋጋራራ  ለለመመገገንንባባትት  ሰሰንንቀቀውው  

የየተተነነሱሱትትንን  ራራEEይይ  የየሚሚያያጨጨልልምምናና  የየAAገገሪሪቱቱንን  ህህልልውውናና  AAደደጋጋ  ላላይይ  የየሚሚጥጥልል  በበAAገገርር  ህህልልውውናናናና  

ደደህህንንነነትት  ላላይይ  የየሚሚፈፈጸጸምም  ወወንንጀጀልል  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበጥጥቂቂትት  ግግለለሰሰቦቦችች  ወወይይምም  በበወወቅቅቱቱ  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  የየያያዘዘውው  

ድድርርጅጅትት((IIህህAAዲዲግግ))  ያያፀፀደደቀቀውውናና  ሥሥራራ  ላላይይ  ያያዋዋለለውው  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ከከAAጼጼ  ኃኃይይለለስስላላሴሴናና  ከከደደርርግግ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚለለይይበበትት  ዋዋናናውው  ባባህህሪሪ  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየIIትትዮዮጽጽያያ    ብብሔሔርር  ብብሔሔሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ለለዘዘመመናናትት  ብብሔሔራራዊዊ  ማማንንነነታታቸቸውው  EEውውቅቅናና  EEንንዳዳያያገገኘኘናና  

ሉሉዓዓላላዊዊናና  የየስስልልጣጣንን  ባባለለቤቤትት  መመሆሆናናቸቸውውንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ያያደደረረጉጉትት  ረረዥዥምምናና  ከከባባድድ  መመስስዋዋEEትትነነትት  

ውውጤጤትት  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጠጠባባቂቂዎዎችች  ((ጋጋርርድድያያንንስስ))  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅቶቶችች  

ወወይይንንምም  በበAAንንድድቦቦታታ  የየሚሚኖኖርር  የየማማህህበበረረሰሰብብ  ክክፍፍልል  ሣሣይይሆሆንን  ሁሁሉሉምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  በበሀሀይይልል  ለለመመለለወወጥጥናና  

ለለመመቀቀየየርር  የየሚሚደደረረግግ  ሙሙከከራራ  በበቀቀላላሉሉ  የየማማያያዩዩትትናና  የየሚሚያያልልፉፉትት  ጉጉዳዳይይ  EEንንዳዳልልሆሆነነናና  ጉጉዳዳዮዮ  የየከከፋፋ  

ደደረረጃጃ  ላላይይ  ቢቢደደርርስስ    በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተረረጋጋገገጠጠላላቸቸውውንን  የየመመጨጨረረሻሻ  AAማማራራጭጭ  ለለመመጠጠቀቀምም  

የየሚሚያያስስገገድድዳዳቸቸውው  ትትንንኮኮሳሳ  EEንንደደሆሆነነ  በበጥጥልልቀቀትት  መመታታየየትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየፖፖለለቲቲካካ  

AAመመለለካካከከቱቱ  ምምንንምም  ይይሁሁንን  ምምንን  ለለAAገገሩሩ  መመልልካካምም  ራራEEይይናና  ተተስስፋፋ  ያያለለውው  ዜዜጋጋ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ሥሥርርዓዓቱቱንን  በበኃኃይይልል  ለለመመለለወወጥጥ    የየሚሚያያደደርርግግንን  ማማናናቸቸውውምም  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  በበቁቁርርጠጠኝኝነነትት  የየመመከከላላከከልል  

AAገገራራዊዊ  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  የየመመንንግግስስትት  ሀሀላላፊፊነነትትንን  ተተረረክክቦቦ  የየሚሚሰሰራራ  ሰሰራራተተኛኛ  

ወወይይምም  ባባለለስስልልጣጣንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተካካተተቱቱትትንን  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችች  

በበAAግግባባቡቡ  የየመመረረዳዳትትናና  AAገገራራዊዊ  ራራEEዩዩ  EEውውንን  EEንንደደሆሆነነናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦቹቹ  EEንንዲዲሳሳኩኩ  በበግግንንባባርር    

ቀቀደደምምትትነነትት  የየመመሰሰለለፍፍ  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡  በበስስልልጠጠናናውው  ተተሣሣታታፊፊ  የየሆሆኑኑ  ዳዳኞኞችችናና  ዓዓቃቃቢቢያያ  

ህህግግ  ይይህህንንንን  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይ  በበመመጋጋራራትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችች  ለለማማሳሳካካትት፣፣  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  AAለለባባቸቸውው  EEንንደደዚዚሁሁምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  
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ራራEEይይናና  መመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  EEሴሴቶቶችች  ለለህህብብረረተተሰሰቡቡ  የየማማስስረረዳዳትትናና  የየማማሰሰረረፅፅ  ሀሀላላፊፊነነትት  ጭጭምምርር  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  በበጋጋራራ  መመፈፈቃቃቀቀድድናና  በበህህግግ  የየበበላላይይነነትት  የየተተመመሠሠረረተተ  AAንንድድ  

የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብናና  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ለለመመመመስስረረትት  ቃቃልል  የየገገቡቡትት  የየቃቃልልኪኪዳዳንን  

ማማሰሰሪሪያያናና  የየጋጋራራ  መመተተዳዳደደሪሪያያቸቸውው  የየሆሆነነውውንን  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበማማፅፅደደቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየሉሉAAላላዊዊነነታታቸቸውው  መመገገለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንንናና  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ስስርርዓዓቱቱንን  በበማማክክበበርር  ልልዩዩነነቶቶችች  በበሰሰላላማማዊዊናና  ህህጋጋዊዊ  መመንንገገድድ  የየሚሚፈፈቱቱበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበበበቂቂ  ሁሁኔኔታታ    ዘዘርርግግተተዋዋልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  ውውጪጪ  የየሚሚደደረረግግ  ማማናናቸቸውውምም  AAፍፍራራሽሽ  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  በበAAገገርር  

ህህልልውውናና  ላላይይ  EEደደተተቃቃጣጣ  ጥጥቃቃትት  መመታታየየትትናና  የየዚዚህህ  AAይይነነትት  AAፍፍራራሽሽ  ድድርርጊጊትት  በበህህግግ  AAግግባባብብ  

የየመመቆቆጣጣጠጠርርናና  የየመመከከላላከከልል  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሀሀላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  

በበውውልል  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

11..  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችናና  የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  EEናና  

ህህዝዝቦቦችችናና  መመብብትት  የየተተከከበበረረባባትት  የየበበለለፀፀገገችች  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሪሪፐፐብብሉሉክክ  IIትትዮዮጵጵያያ  

የየመመገገንንባባትት  ራራEEይይ  AAላላቸቸውው  በበሚሚለለውው  AAባባባባልል  ትትክክክክለለኛኛነነትት  EEምምነነትት  AAለለዎዎትት  ??  ለለምምንን  ??    

22..  የየክክልልልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ክክልልላላዊዊ  የየሆሆነነ  ራራEEይይናና  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  AAላላማማናና  ግግብብ  AAለለውው  ብብለለውው  

ያያስስባባሉሉ??  

33..  የየክክልልልልዎዎ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ራራEEይይ  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  ዓዓላላማማዎዎችች  ይይዘዘርርዝዝሩሩ፡፡፡፡  

44..  የየክክልልልልዎዎ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ራራEEይይ  ግግብብናና  ዓዓላላማማ  በበIIፌፌድድሪሪ    ህህገገ  መመንንግግስስትት  ራራEEይይ  ጋጋርር  

የየሚሚጣጣጣጣምም  AAገገራራዊዊ  ራራEEይይንን  ለለማማሳሳካካትት  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑንን  ይይመመርርምምሩሩ??  

55..  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት""  ፌፌደደራራላላዊዊ  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትትናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  

ማማወወጁጁ  ተተገገቢቢ  ነነውው  ብብለለውው  ያያሰሰባባሉሉ??  ለለምምንን??  
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4. የIፌዲሪ ህገመንግስት የተመሰረተባቸው መርሆዎች 
 
 ዝርዝር Aላማዎች 

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ፣፣    

1. ስለሉAላዊነትና የህዝብ ሉAላዊነት ምንነት ይተነትናሉ፡፡ 

2. በIፌዲሪ ህገ መንግስታዊ ስርAት የIትዮጵያ ህዝቦች የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት 

መሆናቸውን የሚያረጋግጡ ስርAቶችን ይተነትናሉ፣ ለተፈጻሚነታቸውም የራሳቸውን 

ሚና ለመጫወት ዝግጁ ይሆናሉ፡፡  

3. በIትዮጵያ ያለው የምርጫ ስርAትና Aፈጻጸም ዴሞክራሲያዊ መርሆዎችን የተከተለ 

መሆኑን ይተነትናሉ፡፡   

4. ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ከዴሞክራሲ ስርAት የማይነጠል መሆኑና 

የIፌዲሪ ህገ መንግስት መሰረታዊ መርሆ መሆኑን ያስረዳሉ፡፡  

5. በIፌዲሪ ህገ መንግስት ሀይማኖትና መንግስት የተለያዩ መሆናቸውን ያስረዳሉ 

ሀይማኖትና የመንግስት ስራ Eንዳይደባለቅ የራሳቸውን ሚና ለመጫወት ዝግጁ 

ይሆናሉ፡፡  

6. የህግ የበላይነት መገለጫና ማስፈጸሚያ መንገዶችን ይተነትናሉ፣ በIፌዲሪ ህገ 

መንግስታዊ ስርAት የህግ የበላይነት ማረጋገጫ ስርAቶችን በዝርዝር ይተነትናሉ፣ ለህግ 

የበላይነት መከበርም የራሳቸውን ሚና ለመጫወት ዝግጁ ይሆናሉ፡፡  

7. ተጠያቂነትንና መልካም Aስተዳደርን ለማስፈን የተዘረጋውን ህገመንግስታዊ ስርAት 

ይተነትናሉ ለተፈጻሚነታቸውም ዝግጁ ይሆናሉ፡፡  

 

መግቢያ፡- 

ይህ ክፍል ህገመንግስቱ ስለተመሰረተባቸው መሰረታዊ መርሆዎች የምንማርበት ክፍል ነው፡፡  

Eነዚህ መሰረታዊ መርሆዎች ህገመንግስቱ የቆመባቸው ምሰሶዎች ወይም ህገመንግስቱ 

የተገነባባቸው የማEዘን ድንጋዮች ናቸው፡፡1   

 

                                                 
1 በተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የህገመንግስት ረቂቅ Aጭር ማብራሪያ ገጽ 9 
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በተለያዩ Aገራት ያሉ የዲሞክራሲያዊ ስርAተ መንግስታት ከAገራቸው ልዩ ሁኔታ Aንጻር 

Aንዱን ከሌላው የሚለያቸው የራሳቸው ልዩ ባህርይ ቢኖራቸውም ሁሉም የዲሞክራሲያዊ 

ስርAተ መንግስታት የሚጋሩዋቸው መሰረታዊ ባህርያት ወይም መርሆዎች Aሉ፡፡ Eነዚህን 

መርሆዎች በሚመለከት የተለያዩ ምሁራን Eንዲሁም የተለያዩ Aገራት ህገመንግስቶች 

የየራሳቸው መስፈርቶችን በመጠቀም በተለያየ Aቀራረጽና ቁጥር Eየከፋፈሉ ያስቀምጣሉ፡፡ 

በAንዳንድ ህገመንግስቶች ለምሳሌ በAሜሪካ ህገመንግስት Eነዚህን መርሆዎች ተለይተው 

የተቀመጡ ሆነው Aናገኛቸውም፡፡ ይሁንና በግልጽ ባይሆንም ህገመንግስቱን በዝርዝር ስናነብ 

መርሆዎቹን መረዳትና ማወቅ Eንችላለን፡፡ በጥቅሉ ሁሉም ምሁራን ወይም ህገመንግስቶች 

የሚስማሙባቸው Eኩል ስያሜና ቁጥር ያላቸው መርሆዎች የሉም፡፡ ይሁንና 

በAከፋፈል(classification) ይለያዩ Eንጂ በሁሉም ሰነዶች ከሞላ ጎደል ሁሉም መሰረታዊ 

ባህርያት ወይም መርሆዎች የተካተቱ ናቸው፡፡ የIፌዲሪ ህገመንግስትን ለየት ከሚያደርጉት 

ባህርያት Aንዱ ህገመንግስቱ የሚመራባቸው መርሆዎችን በግልጽ ያስቀመጠ መሆኑን ነው፡፡ 

የIፌዲሪ ህገመንግሰት የሚመራባቸው መርሆዎች በህገመንግስቱ የመጀመሪያው ክፍል 

በምEራፍ ሁለት ተዘርዝረው ይገኛሉ፡፡ በዚህ ክፍል Eነዚህን መርሆዎች Eንመለከታለን፡፡   
 

5.1. ሉAላዊነት 
የIፌዲሪ ህገመንግስት የተመሰረተበት የመጀመሪያውና መሰረታዊ መርሆው የህዝቦች 

ሉAላዊነት ነው፡፡ በማንኛውም መልኩ ስልጣን በIትዮጵያ ውስጥ የIትዮጵያ ብሄር 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ 

 

በቅድሚያ ሉAላዊነት ምን ማለት ነው?  

ሉAላዊነት የማይገደብና የማይጠየቅ የመንግስት የመጨረሻው ስልጣን ማለት ነው፡፡  

A sovereign is the supreme lawmaking authority, subject to no 

other. 

 

ሉAላዊ ስልጣን ማለት የመጨረሻውና ከበላዩ የሚያዘው ሌላ ስልጣን የሌለው ስልጣን ሆኖ 

ለሌሎች ስልጣኖች ሁሉ መሰረት የሚሆን ማለት ነው፡፡  የህዝቦች ሉAላዊነት ማለትም 

በAንድ Aገር ያሉ ህዝቦች የመጨረሻው የወሳኝነት ስልጣን ባለቤት ናቸው ማለት ነው፡፡  

ሉAላዊነት በሁለት መልኩ ይገለፃል፡፡ 
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ውስጣዊ ሉAላዊነት (Internal Soverginty) 
 

 

ውስጣዊ ሉAላዊነት የAንድ Aገር መንግስት በስልጣኑ ክልል በዜጎችና በሌሎች ላይ የሰፈነ 

የበላይነት ነው፡፡  ስለሆነም በAገሪቱ ዜጎች የሚተዳደሩበትን ህግ በማውጣት" በማሻሻል 

ይገለፃል፡፡ 
 

ከሌሎች መንግስታት ጋር ባለው ግንኙነት ያለው ሉAላዊነት(External Soverginty) 

ይህ ከሌሎች መንግስታት ጋር ባለው ግንኙነት የሚገለፅ ነው፡፡  ይህም ማለት ከሌሎች 

መንግስታት ጋር ያለው ግንኙነት በEኩልነት ላይ የተመሰረተ Eና ፍፁም ነፃነትን 

የሚመለከት ነው፡፡  Aንድ መንግስት ሉAላዊ መንግስት ሲባል ከራሱ በላይ ሌላ ስልጣን 

ያለው መንግስት የለም ወይም ሊኖር Aይችልም ማለት ነው፡፡ 

 

ሉAላዊነት በሌላ መልኩም ሊገለፅ ይችላል 

1. ህጋዊ ሉAላዊነት፡- 

ህጋዊ ሉAላዊነት በAንድ መንግስት መዋቅር ውስጥ የህግ Aውጪው የሚኖረው 

የበላይነት ስልጣን ወይም የስልጣን የበላይነት ማለት ነው፡፡  ይህም በAንድ ዲሞክራሲያዊ 

ስርAተ መንግስት ህግ የማውጣት ስልጣን የተሰጠው Aካል ነው፡፡  ስለሆነም የህግ 

Aውጪ ምክር ቤት በAንድ መንግስት መዋቅር ውስጥ ህጋዊ ሉAላዊ Aካል ነው ይባላል፡፡ 

 

2. ፖለቲካዊ ሉAላዊነት፡- 

ፖለቲካዊ ሉAላዊነት የAንድ መንግስት ከፍተኛው የስልጣን ባለቤትነት ወይም የበላይነት 

ማለት ነው፡፡  ይህ ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ሌላ ሳይሆን መራጩ ህዝብ ማለት ነው፡፡  

በሌላ Aነጋገር ፖለቲካዊ ሉAላዊነት ማለት የህዝብ ሉAላዊነት ማለት ነው፡፡  የህዝብ 

ስልጣን በህግ ተደንግጎ የሚሰጥ  ሳይሆን ከራሱ ከህዝብ ሉAላዊነት የሚመነጭ ነው፡፡ 

 

ሉAላዊነት በዲሞክራሲያዊ ስርAተ መንግስት 

የሁሉም ዲሞክራሲያዊ ስርAተ መንግስቶች Aንዱ መሰረታዊ መለያ ባህርይ የሕዝብ/ሕዝቦች 

ሉAላዊነት የሚገለፅበት መሆኑ ነው፡፡ 
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ሕዝቦች የራሳቸውን Eድል በራሳቸው የሚወስኑበት" የሚያሰተዳድሩዋቸውን ተወካዮቻቸውን 

የሚመርጡበት" ሲፈልጉ ደግሞ ከስልጣን የሚያወርዱበት ስርAት ከሌለ ህዝቡ የሉAላዊ 

ስልጣን ባለቤት ሳይሆን የሌሎች ሀይሎች ፍላጎት ማስፈፀሚያና Aገልጋይ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ የህዝብ/ህዝቦች ሉAላዊነት ባልተረጋገጠበት የትኛውም Aገር ቢሆን ህዝቡን 

የሚያስተዳድረው መንግስት ማስተዳደር የሚችለው በሀይልና በጉልበት ነው፡፡  ህዝቡ ደግሞ 

በሀይልና በጉልበት የተጫነበትን Aገዛዝ Eንዲወገድለት መታገሉ Aይቀርም፡፡  

 

ሕዝቦች ሰብAዊ መብታቸው Eንዲከበርላቸው" ማህበራዊ "ፖለቲካዊና ባህላዊ መብቶቻቸውን 

Eንዲከበሩላቸውና Eንዲስፋፉላቸው ለዘመናት ሲታገሉ የቆዩ ለመሆኑ የታሪክ መዛግብት 

በስፋት Aስፍረዋል፡፡   በዛሬው Aለም በበርካታ Aገሮች ተገንብተው የምናያቸው ሰብAዊና 

ዲሞክራሲያዊ መብት የተከበረባቸው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓቶች Eንዲሁ በገዢዎች ፍላጎትና 

ፈቃድ የመጡ ሳይሆን ህዝቦች ለመብታቸው መከበር ያደረጉት ትግል ውጤቶች መሆናቸውን 

ቀደም ብለው በቀረቡ ጽሁፎች መነሳታቸው ይታወሳል፡፡ የIትዮጵያ ህዝቦች የሉAላዊ ስልጣን 

ባለቤት ባልነበሩበት ወቅት Iትዮጵያ ሰላም Aጥታ"ልማቷ ተገትቶ የረሀብና የችግር Aገር ሆና 

የቆየች መሆኗን ቀደም ባለው የዚህ ጽሁፍ ክፍል ተመልክተናል፡፡ የIትዮጵያ ህዝቦች 

ለዲሞክራሲና ለዴሞክራሲያዊ ስርAት በተለያየ ደረጃና በተለያየ Aኳኋን ታግለዋል"ከፍተኛ 

መስዋEትነትም ከፍለው በላያቸው ላይ የተጫነው Iዲሞክራሲያዊ Aገዛዝ Aስወግደው 

ዲሞክራሲያዊ ህገመንግስት Aቋቁመዋል፡፡ የIፌዲሪ ህገመንግስት የመጀመሪያው መሰረታዊ 

ምሰሶ፣ የIትዮጵያ ሉAላዊ ስልጣን ባለቤት የIትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

Eንደሆኑ በግልፅ ደንግጎAል፡፡ 
 

ሕገ መንግስት Aንቀፅ 8 
 

1. የIትዮጵያ ብሄሮች "ብሄረሰቦች ህዝቦች የIትዮጵያ ሉAላዊ ስልጣን ባለቤቶች 

ናቸው፡፡ 

2. ይህ ህገ መንግስት የሉAላዊነታቸው መግለጫ ነው፡፡ 

3. ሉAላዊነታቸውም የሚገለፀው በዚህ ሕገ መንግስት መሠረት በሚመርጧቸው 

ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ Aማካይነት 

ይሆናል፡፡ 
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በዚህ Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 1 በግልፅ Eንደተደነገገው በIትዮጵያ የሉAላዊ ስልጣን ባለቤቶች 

የIትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ናቸው፡፡ ይህ ማለት  በIትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመወሰን 

የመጨረሻ ስልጣን ያላቸው Eነዚህ የIትዮጵያ ህዝቦች ናቸው ማለት ነው፡፡  

 

ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየመመንንግግስስትት  ስስርርዓዓትት  ለለማማስስፈፈንን  በበወወጡጡ  ህህገገ  መመንንግግስስቶቶችች  ሉሉዓዓላላዊዊነነትትንን  የየAAገገሪሪቱቱ  

AAጠጠቃቃላላይይ  ህህዝዝብብ  ነነውው፡፡፡፡  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገመመንንግግስስትት  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  ከከማማንንኛኛውውምም  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  

ህህገገመመንንግግስስቶቶችች  ጋጋርር  የየሚሚመመሳሳሰሰልል  ቢቢሆሆንንምም  የየህህዝዝብብ  ሉሉዓዓላላዊዊነነትትንን  ከከሚሚደደነነግግግግ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

የየሚሚለለዩዩትት  ባባህህሪሪያያትት  EEንንዳዳሉሉትት  ግግልልጽጽ  ነነውው፡፡፡፡  የየAAብብዛዛኛኛዎዎቹቹ  AAገገራራትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየስስልልጣጣንን  

ባባለለቤቤትትነነትትንን  AAብብዛዛኛኛውውንን  ጊጊዜዜ  ለለAAንንድድ  AAገገርር  ሕሕዝዝብብ  የየሰሰጠጠ  ሲሲሆሆንን  በበኛኛ  ሀሀገገርር  መመንንግግስስትት  ግግንን  

መመግግቢቢያያውው  ላላይይ  በበግግልልጽጽ  EEንንደደተተቀቀመመጠጠውው  የየIIፊፊዲዲሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ባባለለቤቤትትነነቱቱ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  EEንንደደሆሆነነ  ይይገገልልጻጻልል፡፡፡፡  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ባባለለቤቤትት  EEንንደደመመሆሆናናቸቸውው    

ሉሉዓዓላላዊዊነነትትምም  የየነነሱሱ  መመሆሆኑኑንን  በበAAንንቀቀጽጽ  88  በበግግልልጽጽ  ተተቀቀምምጧጧልል፡፡፡፡  የየህህዝዝብብ  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  በበዚዚህህ  ብብቻቻ  

AAላላበበቃቃምም፡፡፡፡  በበመመቀቀጠጠልልምም  በበንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  

መመገገለለጫጫ  EEንንደደሆሆኑኑ  ለለማማሳሳየየትት  ችችሏሏልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  ሉሉዓዓላላዊዊነነታታቸቸውው  ከከሚሚገገለለጽጽባባቸቸውው  

መመሠሠረረታታዊዊ  መመንንገገዶዶችች  AAንንዱዱናና  ዋዋነነኛኛውው  EEራራሳሳቸቸውው  በበዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  AAኳኳኋኋንን  በበሚሚመመርርጧጧቸቸውው  

ተተወወካካዮዮችች  AAማማካካይይነነትት  EEንንደደሆሆነነ  በበግግልልጽጽ  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  ሌሌላላውው  መመገገለለጫጫ  መመንንገገድድ  ደደግግሞሞ  በበቀቀጥጥታታ  

በበሚሚያያደደርርጉጉትት  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ተተሣሣትትፎፎ  EEንንደደሆሆነነ  ተተገገልልጸጸዋዋልል፡፡፡፡    

  

ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  መመቀቀመመጡጡ  ብብዙዙ  ተተፅፅEEኖኖችች  EEንንዳዳሉሉትት  ማማወወቅቅ  EEጅጅግግ  በበጣጣምም  ጠጠቃቃሚሚ  ነነውው፡፡፡፡  

በበመመጀጀመመሪሪያያ  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  መመቀቀመመጡጡ  የየሀሀገገራራችችንን  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ንንጉጉሳሳዊዊ  

ሣሣይይሆሆንን  ሪሪፑፑብብሊሊካካዊዊ  ፣፣  AAምምባባገገነነናናዊዊ  ሳሳይይሆሆንን  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  EEንንዲዲሁሁምም  ልልቅቅ  የየሆሆነነ  ሥሥርርዓዓትት  

ሳሳይይሆሆንን  በበህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥላላ  ሥሥርር  የየሚሚመመራራ  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡ 

የIትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የሉAላዊ ሥልጣን ባለቤትነት በምን ይገለጻል? 

በምን ይረጋገጣል? 
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 የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ህግ ማጽደቅ 
 

ህገ መንግሥቱ በAንቀፅ ስምንት በንUስ Aንቀፅ 2 “ ይህ ህገ መንግስት የሉAላዊነታቸው 

መግለጫ ነው” በማለት ደንግጎ Eናገኛለን፡፡  

 

የAንድ Aገር ህዝብ የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት መሆኑ ማረጋገጫ የሁሉም ሥልጣኖች ምንጭ 

በሆነው መሠረታዊ ጉዳይ ላይ ባለው የወሳኝነት ስልጣን ነው፡፡ የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሥት 

የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው፡፡  ስለሆነም ይህንን ህገ-መንግሥት የማጽደቅ ስልጣን ያለው 

የመጨረሻው የሥልጣን Aካል ነው፡፡   

 

"ህገ-መንግሥት የሉAላዊነታቸው መግለጫ ነው፡፡"  ሲል ምን ማለቱ ነው?  

ይህንን ህገ-መንግሥት የIትዮጵያ ሕዝቦች ያጸደቁት ነው ማለቱ ነው፡፡  Eርግጥ ነው ህገ-

መንግሥቱ የፀደቀው በህገ-መንግሥት ጉባዔ ነው፡፡  የህገ-መንግሥት ጉባዔ Aባላት በIትዮጵያ 

ህዝብ ህገ-መንግሥቱን ተወያይተው Eንዲያጸደቁ የተመረጡ ናቸው፡፡  የI.ፌ.ዲ.ሪ ህገ-

መንግሥት የፀደቀበት ሁኔታ ምን ያህል ህዝቡ የራሱን Eድል በራሱ Eንዲወስን ያደረገ 

ስለመሆኑ ቀደም ብለን በተማርነው የትምህርት ክፍል በዝርዝር ተመልክተነዋል፡፡  ስለሆነም 

የIትዮጵያ ህዝቦች ህገ-መንግሥቱን ለዚህ ብለው በመረጡዋቸው ተወካዮቻቸው Aማካይነት 

ያጸደቁት ስለሆነ ይህ ሕገ-መንግሥት የሉAላዊነታቸው መገለጫ ነው መባሉ በዚህ Aግባብ 

Eንደሆነ መረዳት Eንችላለን፡፡   
 

 

 በየጊዜው ተወካዮችን መምረጥ 
 

ሕገ መንግስትን ማፅደቅ Aንዱ የህዝብ ሉAላዊነት መገለጫ መሰረታዊ ጉዳይ ቢሆንም"  ነገር 

ግን የሕዝብ ሉAላዊነት መገለጫ በዚህ ብቻ የሚያቆም Aይደለም፡፡  ህዝቡ በወኪሎቹ 

Aማካይነት ባፀደቀው ህገ መንግስት መሰረት የተቋቋመውን መንግስት የሚመሩ ወኪሎቹን 

በተወሰነ ጊዜ ነፃና ፍትሀዊ በሆነ መንገድ መምረጥ ሌላው የህዝብ ሉAላዊነት መገለጫና 

ማረጋገጫ መንገድ ነው፡፡  ህዝቡ መንግስትን የሚመሩ ኃላፊዎችን ወይም መሪዎችን በነፃና 

ፍትሀዊ በሆነ መልኩ መምረጥን ባላረጋገጠ ስርAት የህዝብ ሉAላዊነት ተረጋግጧል ማለት 

Aይቻልም፡፡  የህዝብ ሉAላዊነት ሊረጋገጥ የሚችለው መሪዎቹን/ወኪሎቹን በመምረጥ ብቻ 

ሳይሆን የመረጣቸውን መሪዎችን ማውረድና በሌላ መተካት ወይም መለወጥ ሲችልም ነው፡፡          
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ምርጫውም ለAንድ ጊዜ ብቻ ተደርጎ የሚያበቃ ሳይሆን በየተወሰነ ጊዜ ውስጥ ህዝቡ ፍላጎቱን 

Eንዲገልፅ የሚያደርግ ስርAት ሲኖርም ነው፡፡ ይህም ስልጣን ላይ ያለው Aካል ሁልጊዜ 

በስልጣን ላይ Eንደማይቆይ ተገንዝቦ ስልጣኑን በAግባቡ Eንዲጠቀም የሚያደርግ" በሌላ በኩል 

ደግሞ ህዝቡ የመረጠው መንግስት Eንደጠበቀው ሆኖ ባያገኘው ሌላ ወገን Eንዲመርጥ Eድል 

የሚሰጥ ነው፡፡  ለዚህም ነው በህገ መንግስቱ ንUስ Aንቀፅ ሶስት “ሉAላዊነታቸውም 

የሚገልፀው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸው Aማካይነት ነው 

በሚል የተደነገገው፡፡ Eንደሚታወቀውም የIፌዲሪ ህገ መንግስት ከፀደቀ በኋላ ለሶስት ጊዜ 

የህዝብ ተወካዮች ምርጫ ተደርጎAል፡፡  

 

ምርጫ በEርግጥም የህዝቡን ሉAላዊነት Eንዲያረጋግጥ መሟላት ያለባቸው መሰረታዊ 

ሁኔታዎች ማለትም ፍትሀዊ የሆነ የምርጫ ስርAት፣ ሁሉን የሚያሳትፍ የምርጫ መርሆ፣ 

ገለልተኛ የምርጫ Aስፈጻሚ፣ ፍትሀዊ ምርጫ ለማድረግ Eኩል የመወዳደሪያ መድረክ 

(ዴሞክራሲያዊ መብቶች)፣ በምርጫ ወቅት የሚነሱ ቅሬታዎች የሚፈቱበት ፍትሀዊ ስርAት 

ያስፈልጋሉ፡፡ በIትዮጵያ Eነዚህን በሚመለከት ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ከዚህ በመቀጠል 

Eነዚህን መሰረታዊ ጉዳዮች ከIፌዲሪ ህገመንግስትና Aግባብ ካላቸው ህጎች ጋር በማያያዝ 

Eንመለከታለን፡፡  
 

1. የምርጫ ሥርዓት 

የህዝብ ሉAላዊነት መረጋገጡን ከሚወስኑት ጉዳዮች Aንዱ የምርጫ ስርAት ነው፡፡  

በዲሞክራሲያዊ ሥርዓቶች EስከAሁን የሚታወቁ ሦስት ዓይነት የምርጫ ሥርዓቶች Aሉ፡፡  

Eነርሱም፡-  

• የብዙሀን ድጋፍ ሥርዓት፣ 

• የተመጣጠነ የውክልና ሥርዓት፣ 

• የAብላጫ ድምጽ ሥርዓት፣  

ናቸው፡፡   

ሀ. የብዙሃኑ ድጋፍ ሥርዓት 

በዚህ ሥርዓት ለምሳሌ በAንድ የምርጫ ክልል ውስጥ Aራት ተወዳዳሪዎች ቢኖሩ Aሸናፊ ሆኖ 

የሚመረጠው ከሃምሣ በመቶ በላይ የሆነውን የሕዝብ ድምጽ ድጋፍ ያገኘው ነው፡፡  ይህ 

Eንዲሆን በመጀመሪያው ምርጫ ከAራቱ ተወዳዳሪዎች መካከል Aንዱ ሃምሣ በመቶ ድምጽ 

ካላገኘ፣ Aንዱ ተወዳዳሪ ሃምሣ በመቶ የድምጽ ብልጫ Eንዲያገኝ ሁለተኛ ዙር ምርጫ 
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ይካሄዳል፡፡ ይህን የምርጫ ሥርዓት የሚከተሉ Aገሮች Aብዛኛዎቹ በሁለተኛው ዙር 

በተወዳዳሪነት Eንዲቀርቡ የሚያደርጓቸው በመጀመሪያው ዙር በድምጽ ብልጫ Aንደኛና 

ሁለተኛ የወጡትን ተወዳዳሪዎች ነው፡፡  

 

ይህ የምርጫ ሥርዓት Aብዛኛውን የሕዝብ ድጋፍ ያገኘው ተወዳዳሪ Eንዲመረጥ ማድረጉ 

ጠንካራ ጐኑ ሲሆን፣ ደካማ ጐኑ ደግሞ ከሁለተኛው ዙር ውድድር የወጡት ተወዳዳሪዎች፣ 

ድጋፋቸውን ለAንዱ ወይም ለሌላው የቀሩት ተወዳዳሪዎች ለመስጠት ሰፋ ያለ የፓርቲ ድርድር 

በር ስለሚከፍት፣ በመጨረሻ የሚመረጠው ሰው የራሱን ወይም የፓርቲውን ኘሮግራም 

ለማስፈጸም በቂ የመራጮች ድጋፍ የሌለው መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት በዚህ የምርጫ 

ሥርዓት የራሱን ኘሮግራም ለማስፈጸም ከበቂ ውክልና የመነጨ ሥልጣን ያለው መንግሥት 

Eንዳይፈጠር ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

 

ለ.የተመጣጠነ የውክልና ሥርዓት 
 

ይህ የምርጫ ሥርዓት በግላቸው ወይም ፓርቲዎችን በመወከል ግለሰቦች ቀርበው 

የሚወዳደሩበት ሥርዓት Aይደለም፡፡  ተወዳዳሪዎቹ ፓርቲዎች ናቸው፡፡  Eያንዳንዱ ፓርቲ 

በምርጫ ውድድር ባገኘው የሕዝብ ድምጽ መጠን ውክልና ያገኛል፣ ከምርጫ በኋላ ወኪሎቹን 

ፓርቲው ይሰይማል፡፡  

 

በዲምክራሲ መርሆ መሠረት ይህ የምርጫ ስርAት በAንድ በኩል ሁሉም ምርጫ ውስጥ 

የተሳተፈ ሕዝብ Eንዲወከል በማድረጉ የሕዝቡን ውክልና በAጠቃላይ Eንዲሟላ ሲያደርግ፣ 

በሌላ በኩል ደግሞ መራጩ ተወዳዳሪዎቹን Aውቆ Eንዲመርጣቸው የሚያደርግ Aይደለም፡፡  

Eንዲሁም ተወካዮቹን ከሕዝብ ጋር የሚያቀራርቧቸው ሁኔታዎች Aይፈጥርም፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ ይህ የምርጫ ሥርዓት የAብዛኛው ሕዝብ ድጋፍ ያለው መንግሥት 

Eንዲመረጥ የሚረዳ Aይደለም፡፡ Aብዛኛውን ጊዜ የሚያመራው፣ Aነስተኛ ድጋፍ ያላቸው 

ፓርቲዎች በጥምር መንግሥት Eንዲያቋቁሙ ወደማድረግ ነው፡፡  ከዚህ የተነሣ በዚህ መንገድ 

የተቋቋመ መንግሥት የAንድን የAነስተኛ ክፍል ድጋፍ ካላገኘ ከሥልጣን ሊወርድ ይችላል፡፡  

ስለዚህ Aነስተኛ ፓርቲዎች፣ ሕዝብ በምርጫ ከሰጣቸው ድጋፍ በላይ መንግሥት Eንዲቋቋም 

ወይም ከሥልጣን Eንዲወርድ የማድረግ ከፍተኛ ኃይል ይሰጣቸዋል፡፡ 
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ሐ. የAብላጭ ድምጽ ሥርዓት 
 

ይህንን የምርጫ ስርAት በሚከተሉ Aገሮች፣ ከተወዳዳሪዎች መካከል Aብላጫ ድምጽ ያገኘው 

Aሸናፊ ይሆናል፡፡ የዚህ የምርጫ ሥርዓት ጠንካራ ጐን ነው ሊባል የሚችለው በየጊዜው 

የማይለዋወጥና የተረጋጋ መንግሥት Eንዲቋቋም የሚረዳ መሆኑ ነው፡፡  Eንዲሁም ደግሞ 

ለምርጫ Aፈጻጸም ቀላልና Aመቺ መሆኑና ብዙ ወጭ የማይጠይቅ ሥርዓት መሆኑ ነው፡፡  

Aብዛኛው ረዘም ያለ የዲሞክራሲ ልምድ ያላቸው EንደEንግሊዝ፣ Aሜሪካ Eና ካናዳ ያሉ 

Aገሮች ምርጫ የሚያካሄዱት በዚህ ሥርዓት መሠረት ነው፡፡  

 

ይሁንና ይህ የምርጫ ስርAት የራሱ ውሱንነት Eንዳለው ምሁራን ይስማማሉ፡፡ በዚህ ሥርዓት 

ሂደት ለምሳሌ በAንድ ምርጫ ክልል ውስጥ ለAንድ የውክልና ቦታ Aራት ሰዎች ቢወዳደሩ፣ 

Eያንዳንዳቸው የተለያየ የድምጽ ድጋፍ ሊያገኙ ይችላሉ፡፡  ከመሀከላቸው Aንደኛው ከፍ ባለ 

ድምጽ፣ ለምሳሌ ያህል ከሀምሳ  በመቶ /5A%/ በላይ የድምጽ ድጋፍ Aግኝቶ  ቢመረጥ ችግር 

የለም፡፡  ነገር ግን Aራቱም ተወዳዳሪዎች ተመጣጣኝ የሆነ ድጋፍ፣ ለምሣሌ ያህል Aንዱ 20% 

ሁለተኛው 23% ሶስተኛው  25% Eና Aራተኛው 21% የድጋፍ ድምጽ ቢያገኙ፣ 

የሚመረጠው  25% ያገኘው ይሆናል፡፡ በዚህም ምክንያት Aንድ ወኪል Aናሳ በሆነ የሕዝብ 

ድምጽ Eንዲመረጥ ያደርገዋል፡፡ ይህ ሁኔታ በAብዛኛው የምርጫ ክልል የተንጸባረቀ Eንደሆነ 

መንግሥት በAብዛኛው ሕዝብ የተደገፈ ያልሆነበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል፡፡  

ከዲሞክራሲያዊነት Aንጻር ሲታይ Eንዲህ ዓይነት ውጤት የሥርዓቱ ደካማ ጐን Eንደሆነ 

ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ 

 

ከዚህ በላይ የተመለከቱት ሶስት የምርጫ ስርAቶች ዲሞክራሲያዊ ህገመንግስት ባላቸው Aገራት 

ተቀባይነት ያላቸው የምርጫ ስርAቶች ናቸው፡፡ በዚሁ ክፍልም Eንደተመለከትነው Eያንዳንዱ 

የምርጫ ስርAት የራሱ ጠንካራና ደካማ ጎኖች ያሉት Eንጂ Aንዱ ከሁሉም ተመራጭ የሆነ 

Aይደለም፡፡ በዚህም ምክንያት በAለም ያሉ ዲሞክራሲያዊ Aገሮች EንደየAገሩ ተጨባጭ ሁኔታ 

የራሳቸውን የምርጫ ስርAት ተከትለው ተግባራዊ ያደርጋሉ፡፡ Iትዮጵያም ከEነዚህ የምርጫ 

ስርAቶች የምትከተለው የAብላጫ ድምጽ ስርAት መሆኑን በህገመንግስቱ በግልጽ ተደንግጎ 

Eናገኛለን፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 54(4) የምክር ቤቱ Aባላት በAንድ የምርጫ ክልል ውስጥ 

ከሌሎች ተወዳዳሪዎች መካከል Aብላጫ ድምጽ ያገኘ ተወዳዳሪ Aሸናፊ በሚሆንበት የምርጫ 
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ስርAት ይመረጣሉ› ይላል፡፡ ስለሆነም Iትዮጵያ የምትከተለው የምርጫ ስርAት የህዝቡን 

ሉAላዊነት ለማረጋገጥ ዲሞክራሲያዊ ስርAቶች ከሚከተሉት Aንዱ የሆነውን የAብላጫ ድምጽ 

ስርAት፣ ማለትም በዲሞክራሲያዊነት በምሳሌነት የምትጠቀሰው Aሜሪካ ከምትከተለው 

የምርጫ ስርAት ጋር ተመሳሳይ መሆኑን መረዳት Eንችላለን፡፡  
 

 

2.  የምርጫ መርሆዎች 

ሕዝቦች በየጊዜው በሚያደርጉት ምርጫ በEርግጥም የህዝቦች ፈቃድ ተገልጾ ሉAላዊነታቸው 

ለማረጋገጥ የምርጫው ስርAት ሊያሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆዎች Aሉ፡፡  ምርጫ 

በትክክልም የህዝቡን ሉAላዊነት ማረጋገጫ Eንዲሆን፣ 

• ሁሉAቀፍ 

• Eኩልነትን ያረጋገጠ፣ 

• ርቱE፣ 

• ሚስጢራዊ ድምፅ መስጠትን ያረጋገጠ  

መሆን Aለበት፡፡ 

 

1. ሁሉ Aቀፍ (Universal) 

ሁሉ Aቀፍ ማለት በብሄር ብሄረሰብ ቋንቋ ሃይማኖት ወይም ሌላ ማህበራዊ ምክንያት ሳይኖር 

ሁሉም ዜጎች መምረጥና መመረጥ መቻላቸውን የሚያረጋገጥ ነው፡፡  ስለሆነም ሁሉ Aቀፍ 

የምርጫ መብት በህገ መንግስት ወይም በምርጫ ህግ የሚመለከቱ መመዘኛዎችን የሚያሟሉ 

ሁሉ በምርጫ የሚካፈሉበት የምርጫ ስርAት ማለት ነው፡፡  የወል ሆነው የሚታወቁት 

የመምረጥና  የመመረጥ መመዘኛዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡   

     1. የመምረጥ የመመረጥ መብት ባለቤት ለመሆን ዝቅተኛ Eድሜን ማሟላት 

     2. የAEምሮ ጤንነትና 

     3. በህግ መብትን Aለመገፈፍ ናቸው፡፡ 

በEነዚህ መመዘኛዎች ያለፈ ሁሉ መምረጥም መመረጥም ይችላል፡፡  በIትዮጵያ ከ1967 

በፊት በነበረው የምርጫ ሥርዓት Aንድ ሰው በEጩነት ለመቅረብ በሚመረጥበት Aውራጃ 

ግምቱ ከብር 1000 የማያንስ የማይንቀሳቀስ ንብረት ወይም ከብር 2000 የማያንስ የሚንቀሳቀስ 

ንብረት ሊኖር ይገባ ነበር፡፡   
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የIፌዲሪ ህገመንግስት Aንቀጽ 38(1)(ለ) Eድሜው Aስራ ስምንት Aመት የሞላው መምረጥ 

Eንደሚችል ይደነግጋል፡፡  

በተሻሻለው የምርጫ ህግ Aዋጅ ቁጥር 532/99 Aንቀፅ 33 ማንኛውም ሰው በህግ ያልተገደበ 

የመምረጥም ሆነ የመመረጥ መብት EንደAለው ደንግጎAል፡፡ ለመምረጥ የሚያስፈልገው 

መስፈርትም፣ 

      1. Aስራ ስምንት Aመት የሞላው፣  

      2. የAEምሮ በሽታ የሌለበት፣ 

      3. በፍርድ የEስራት ቅጣት ያልተወሰነበት"ወይም ቅጣቱን ጨርሶ የወጣ  

         መሆን፣ 

4. የመምረጥ መብቱ በህግ ያልተገደበበት መሆን፣ 

ብቻ ናቸው፡፡ 

ለEጩነት የሚያበቁ መስፈርቶችም በምርጫ ህጉ Aንቀፅ 45 Eንደተመለከተው፣ 

1. Iትዮጵያዊ የሆነ፣ 

2. የሚወዳደርበትን ብሄራዊ ክልል ወይም የAካባቢውን የስራ ቋንቋ የሚያውቅ፣ 

3. በምዝገባው Eለት Eድሜው ሃያ Aንድና ከዚያ በላይ የሆነ፣ 

4. በምርጫ ክልል በመደበኛነት ቢያንስ ሁለት ዓመት የኖረ ከሆነ ወይም የትውልድ 

ቦታው በEጩነት ሊቀርብበት በፈለገበት የምርጫ ክልል ከሆነ፣ ወይም ከተማው 

ወይም ወረደው ከAንድ በላይ የምርጫ ክልል የሚያቅፍ ሆኖ በከተማው ወይም 

በወረዳው ለሁለት Aመት በመደበኛነት የሰራ ከሆነ፣ 

5. በህግ የመምረጥ ወይም የመመረጥ መብቱ ያልተገፈፈ፣ 

6. ለውድድር የቀረበ የፖለቲካ ድርጅት ወይም በግል የቀረበ Eጩ ቦርዱ የሚያወጣውን 

የምርጫ ስነምግባር ደንብ ተቀብሎ የፈረመ መሆን፣ ሆኖ በግል የቀረበ Eጩ 

መምረጥ በህግ ካልተከለከሉ የምርጫ ክልሉ ነዋሪዎች ውስጥ ከ 1000 ያላነሰ 

የድጋፍ ፊርማ ማቅረብ ይበቃል፡፡ 

Aንድ ተመራጭ ምን ያህል ሰው ይወክላል የሚለውን ለመመለስም በምርጫ ህጉ Aንቀፅ 

20(1)(ለ) የምክር ቤቱን ወንበሮች 550 ለIትዮጵያ ህዝብ በማካፈል የሚገኘውን ማEከላዊ 

ግምት መሰረት ባደረገ መልኩ Eንደሚሆን ደንግጎAል፡፡ ይሁንና Aናሳ ብሄረሰቦች ውክልና 

Eንዲኖራቸው ወኪላቸውን የሚመርጡበትን ሁኔታ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Eንደሚወስን 

በምርጫ ህጉ Aንቀጽ 20(2)(መ) ደንግጎAል፡፡ 
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2. Eኩል የምርጫ መብት መርህ(Equal) 
 

Aንድን የህዝብ ተወካይ ለመምረጥ Aንድ ሰው Aንድ ድምፅ ብቻ የሚኖረው ከሆነ Eኩል 

የምርጫ መብት Aለ ማለት ነው፡፡  ይህ ማለት የAንድ ሀብታም ወይም የAንድ ሚኒስትር 

ድምፅ ከAንድ የጥበቃ ሰራተኛ ድምፅ Eኩል ነው ማለት ነው፡፡  ይህ Aሁን የቀረ ቢሆንም 

ለምሳሌ በቤልጅየም ከ 1921 በፊት 25 Aመት Eድሜ የሞላው ዜጋ Aንድ ድምፅ ሲኖረው 35 

ዓመት የሞላው የቤተሰብ ኃላፊ Eንደዚሁም የማይንቀሳቀስ ንብረት ያላቸው ወይም ከፍተኛ 

ግብር የሚከፍሉ ሰዎች ከAንድ ድምፅ በላይ ይኖራቸው ነበር፡፡  Aንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ሰዎች 

ከAንድ የምርጫ ጣቢያ በላይ ድምፅ የመስጠት መብት ይኖራቸዋል፡፡  በEንግሊዝ Eስከ 1948 

ድረስ ይህ Aይነት ስርAት ይሰራበት ነበር፡፡  የIፌድሪ የምርጫ ህግ Aንቀፅ 14(4) ምርጫን 

በሚመለከት የመራጮች ድምፅ Eኩል መሆኑን ደንግጎAል፡፡ በIፌዲሪ የምርጫ ህግ Aንቀፅ 

56(2) Eያንዳንዱ መራጭ ድምፅ መስጠት የሚችለው Aንድ ጊዜ ብቻ Eንደሆነ ደንግጎAል፡፡ 
 

3. ርቱE(direct suffrage)   

Aንድ መራጭ ማንኛውም Aይነት ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ምርጫው በሚከናወንበት ቦታ 

በመገኘት  የሚፈልገውን ተወካይ ለመምረጥ የሚችልበት ስርAት ርቱE የምርጫ ስርAት 

ይባላል፡፡  የተሻሻለው የምርጫ ህግ በAንቀጽ 26 ምርጫው ቀጥተኛ Eንደሚሆን ደንግገዋል፡፡  

 

4. ሚስጢራዊ(secret vote) 

ሚስጢራዊ የመምረጥ ስርAት መራጩ ማንም ሳያውቅበት Eንዲመርጥ የሚያረጋግጥ ስርAት 

ነው፡፡  በዚህ መሰረት ማን ማንን Eንደመረጠ ከራሱ በስተቀር ለሶስተኛ ሰው ሚስጥር ነው፡፡  

ይህ Aብዛኛውን ጊዜ በዝግ ቦታ ድምፅ የሚሰጥበት ስርAት ነው፡፡  ከዚህ ውጭ ያለው Eጅን 

በማንሳት የሚደረግ ምርጫ ነው፡፡  በዚህ ጊዜ ማን ማንን Eንደመረጠ ስለሚታወቅ ተፅEኖ 

Aለው፡፡  በሚስጥር የመምረጥ ዘዴ መራጩ ከፍርሃት ነፃ በሆነ መልኩ የመምረጥ መብቱን 

Eንዲጠቀምበት ያደርጋል፡፡  በIፌዲሪ ህገመንግስት Aንቀጽ 38 (1)(ሐ) ምርጫ በምስጢር 

ድምጽ Aሰጣጥ መራጩ ፈቃዱን በነጻነት የሚገልጽበት ዋስትና የሚሰጥ መሆን Eንዳለበት 

ይደነግጋል፡፡ የምርጫ ህግ Aንቀፅ 26(1) Eንዲሁ የድምጽ Aሰጣጥ በሚስጥር Eንደሚሰጥ 

ይደነግጋል፡፡ 
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ከዚህ በላይ ለመመልከት Eንደሞከርነው በIትዮጵያ የምርጫ ስርAት ከዚህ በላይ 

የተመለከቱትን ሁሉAቀፍ፣ Eኩልነት፣ ርትE Eና ሚስጥራዊ መሆኑን በሚያረጋገጥ መልኩ 

Eንዲሰጥ የሚያደርግ ስርAት የተዘረጋ መሆኑን የሚያመለክት ሲሆን፣ ይህም የህዝቡን 

ሉAላዊነት ለማረጋገጥ ሌላው ዋስትና መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡  

 

3. ነጻ ምርጫ Aስፈፃሚ 
 

ነፃና ፍትሀዊ ምርጫ ለማድረግ ምርጫው ከተወዳዳሪዎች ተፅEኖ ነፃ በሆነ መልኩ Eንዲከናወን 

ነጻ የምርጫ Aስፈፃሚ መኖሩ Aስፈላጊ ነው፡፡ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ ኃላፊነት 

የሚሰጠው Aካል ከየትኛውም ተወዳዳሪ ተፅEኖ ነፃ ሆኖ በገለልተኝነት የሚያስመርጥ መሆን 

Aለበት፡፡ በIትዮጵያ ምርጫ የማድረግ ኃላፊነት የተሰጠው ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ነው፡፡ 

በIፌዲሪ ህገ መንግስት በAንቀፅ 102 ስለምርጫ ቦርድ የሚከተለው ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 

1. በፌዴራልና በክልል የምርጫ ክልሎች ነፃና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት Eንዲያካሄድ 

ከማንኛውም ተፅEኖ ነፃ የሆነ ብሄራዊ የምርጫ ቦርድ ይቋቋማል፡፡ 

2. የቦርዱ Aባላት በጠቅላይ ሚኒስትሩ Aቅራቢነት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሾማሉ፡፡  

ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል ይላል፡፡ 
 

ይህንን መሰረት Aድርጎም በወጣው የተሻሻለ የምርጫ ህግ የምርጫ ህግ Aዋጅ ቁጥር 532/99 

ተጠሪነቱ ለተወካዮች ምክር ቤት የሆነ የምርጫ Aስፈፃሚ ቦርድ የተቋቋመ ሲሆን፣ Aባላቱ 

ዘጠኝ Eንደሚሆኑ Aመራረጣቸውም በAንቀጽ 6 (2) Eንደተመለከተው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

መስፈርቱን የሚያሟሉ ሰዎችን ለቦርድ Aባልነት ለምክር ቤት ከማቅረቡ በፊት በምክር ቤቱ 

መቀመጫ ያላቸው ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች Eጨዱ ሊሆኑ የሚችሉ ግለሰቦች ነጻና 

ገለልተኛ መሆናቸውን በማረጋገጥ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ Eንዲኖራቸው የሚያስችል በቂ የምክክር 

መድረክ Eንዲኖር የማድረግ ሀላፊነት ተጥሎበታል፡፡  

 

ይህም ሁሉም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በEጩዎቹ ላይ ያላቸው Aቋም ገለልተኛና ነጻ መሆናቸውን 

ለማረጋገጥና ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርAት ለመከናወኑ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ነው፡፡  

በAባልነት ለመመረጥም የብሄራዊ ተዋጽO Eና የሴቶች ተሳትፎ ከግምት ሊገባ Eንደሚገባ 

ያስቀመጠ ሲሆን፣ በመስፈርትነትም የተቀመጠው፣ 
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1. ለህገመንግስቱ ታማኝ የሆኑ፣ 

2. ከፖለቲካ ድርጅቶች ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ፣ 

3. የሞያ ብቃት ያላቸውና 

4. በመልካም ስነምግባራቸው የታወቁ መሆን፣ 

Eንደሆነ በAንቀጽ 6(3) ተዘርዝሮ Eናገኛለን፡፡ 

በAንቀጽ 6(4) የምርጫ ቦርድ Aባላት የሥራ ጊዚያቸው Aምስት ዓመት ሆኖ ከሁለት ጊዜ 

በላይ Eንደማይመረጡም ተደንግጎAል፡፡ የምርጫ ቦርዱ በብሔራዊ ደረጃ፣ በክልል ደረጃና 

ከክልል በታች ጽ/ቤቶች Eንደሚኖሩት በAዋጁ ተመልክቷል፡፡ 
 

የምርጫ ቦርድ ሥልጣንና ተግባር 

   

በAዋጁ Aንቀጽ 7 Eንደተመለከተው ለቦርዱ ከተሰጡት ስልጣኖች መካከል፣  

 

1. በህገመንግስቱ Eና በዚህ Aዋጅ መሠረት የሚካሄዱትን ማናቸውንም ምርጫ Eና ህዝበ 

ውሳኔ በገለልተኝነት የማስፈጸም፣ 

2. በየደረጃው Eና በየጊዜው የሚካሄዱ ምርጫዎች ነጻና ፍትሀዊ በሆነ መንገድ 

የሚካሄዱበትን ሁኔታ የማመቻቸትና የማረጋገጥ፣ 

3. ምርጫን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ሰነዶችና ቁሳቁሶች የማዘጋጀትና የማሰራጨት፣ 

4. ምርጫን Aስመልክቶ ለሕዝቡ የየስነዜጋና የመራጮች ትምህርት በስፋት የመስጠትና 

ትምህርት ለሚሰጡ Aካላት ፈቃድ የመስጠት፣ የመከታተልና የመቆጣጠር፣ 

5. ለምርጫ ታዛቢዎች ፈቃድ የመስጠት፣ የመከታተልና የመቆጣጠር፣ 

6. የፖለቲካ ድርጅቶችን የመመዝገብ፣ ፈቃድ የመስጠት፣ በህጉ መሰረት የመከታተል Eና 

የመቆጣጠር፣ 

ወዘተ.. 

ያካትታል፡፡  
 

4. መሠረታዊ መብቶችን ማረጋገጥ 

በዲሞክራሲያዊ ስርAት ምርጫ ነጻና የህዝብ ሉAላዊነትን Eንዲያረጋግጥ መሰረታዊ የህዝቦች 

መብቶች መከበር Aለባቸው፡፡  ከEነዚህም መካከል ሀሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብትና 

የመደራጀት መብት፣ ምርጫን የመታዘብ መብት የሚካተቱ ናቸው፡፡  
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1. ሀሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብት 

 

ሕዝቡ ተወካዮቹን ሊመርጥ የሚችለው ለዚህ ኃላፊነት ይሆናሉ የሚላቸውን   በማወዳደር 

ነው፡፡  ከEነዚህ ተወዳዳሪዎች መካከል ለመምረጥ ደግሞ Aንዱ ከሌላው በምን Eንደሚሻል፣ 

የሕዝቡን ፍላጎት የሚወክለው ማን Eንደሆነ ማወቅ Aለበት፡፡  Aንዱ ከሌላው በምን 

Eንደሚሻል ለማወቅ ደግሞ ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት ሊኖር የግድ ነው፡፡  ሃሳብን የመግለጽ 

መብት ከተከበረ የተለያዩ ለመመረጥ የሚፈልጉ ሰዎች ሃሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ፡፡  

በዚህ Aማካይነትም ሕዝቡ ከቀረቡት ሃሳቦች ውስጥ የሚሻለው ይሄ ነው ብሎ ለመምረጥ 

ይችላል ማለት ነው፡፡  በዚህም Aማካይነት Aብዛኛው ሰው የመረጠው ሰው ሥልጣን 

ይይዛል ማለት ነው፡፡  ከዚህ በተጨማሪ ሃሳብን የመግለጽ መብት መኖሩ መንግሥት 

በሥራው የሚታየውን ድክመት Eና ስህተት በመጠቆም Aካሄዱን Eንዲያስተካክል ዜጐች 

Eንዲችሉ የሚያደርግ ሥርዓት ነው፡፡  ሃሳብን የመግለጽ መብት የሚገለጽባቸው መንገዶች 

በንግግር በስብሰባዎች ላይ በጋዜጦች ላይ በሬድዮና ቴሌቭዥን በመሳሰሉት መንገዶች ነው፡፡  

የIፌዲሪ ሕገ መንግሥት የAመለካከትና ሃሳብን በነጻ የመግለጽ መብት በAንቀጽ 29 

Aረጋግጧል፡፡ 
 

የምርጫ ሕግ ሃሳብን ከመግለጽ መብት ጋር በተያያዘ የምርጫ ህጉ የመንግሥት የመገናኛ 

ብዙሀንን Eና የመንግሥት Aካላትን ኃላፊነት በግልጽ AስቀምጦAል፡፡  
 

59. ስለመገናኛ ብዙሃን Aጠቃቀም 
   

1. በመንግሥት ቁጥጥር ስር ያሉትን መገናኛ ብዙሃን ማለትም ሬዳዮን፣ ቴሌቭዥንና 

ጋዜጦችን የEጩ ደጋፊ የሆኑት የፖለቲካ ድርጅቶችና የሕብረተሰብ ክፍሎች ያለ 

Aድልዎ ለመጠቀም መብት Aላቸው፡፡ 

2. Eጩዎች በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ነፃ የAየር ጊዜ Aግኝተው የመጠቀም መብት 

Aላቸው፡፡ 

3. የመንግስት መገናኛ ብዙሀን Aጠቃቀም ስርAት  የማስታወቂያ ሚኒስቴር ከቦርዱ 

ጋር በመሆን በሚያወጣው ድልድል መሰረት ይከናወናል፡፡ ድልድሉንም ተወዳዳሪ 

የፖለቲካ ድርጅቶች Eንዲያውቁትና Aስተያየት Eንዲሰጡበት ይደረጋል፡፡  
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4. የመገናኛ ብዙሀንን የጋዜጠኞች የምርጫ Aዘጋገብ ስነምግባር ቦርዱ በሚያወጣው 

ደንብ መሰረት ይወሰናል፡፡ 
 

60. የመንግሥት Aካላት ግዴታ 
 

በማናቸውም ደረጃ የሚገኙት የመንግሥት Aካላትና ኃላፊዎች የምርጫ ውድድር 

Eንቅስቃሴ Eንዲሳካ ለማድረግ በየኃላፊነታቸው ስር የሚገኙትን ሬዲዮ ጣቢያዎች፣ 

የስብሰባ Aዳራሾች፣ ጋዜጦችና የመሳሰሉትን Eጩዎችና ደጋፊዎቻቸው ያለ Aድልዎ 

ለመጠቀም የሚያስችላቸው ሁኔታ የማመቻቸት ግዴታ Aለባቸው፡፡ 

የምርጫ ቅስቀሳ ሀሳብን የመግለጽ መብት Aንዱ ቢሆንም፣ ሀሣቡን በመግለጽ መብት ስም 

የወንጀል ድርጊት፣ ማለትም የሌላውን ሰው ህጋዊ መብት የሚጎዳ፣ ወይም ህግና 

ሥርዓትን የሚቃረን የወንጀል ድርጊት ሊፈጸምም ይችላል፡፡  በተለይም ዲሞክራሲ 

በመገንባት ላይ ባሉ Aገሮች ሃሳብን የመግለጽ መብት ለወንጀል ሥራ ከማነሳሳት ተግባር 

ለይቶ ማስቀመጥ Aስቸጋሪ ነው፡፡ በሌላ በኩል የምርጫ ቅስቀሳው Eንዳይደናቀፍና፣ የሕዝብ 

ዲሞክራሲያዊ መብቶች በተሟላ መልኩ Eንዲገለጽ ማድረግም ያስፈልጋል፡፡ ይህንን 

በሚመለከት በምርጫ ሕጉ የሚከተለው ተደንግጎ ይገኛል፡፡ 
 

በAዋጁ Aንቀጽ 57 የEጩዎች ልዩ መብት Eንደሚከተለው ተደንግጓል፡፡  

1. Eጩዎች ከባድ ወንጀል ሲፈጽሙ Eጅ ከፍንጅ ካልተያዙ በስተቀር ምርጫው 

Eስከሚጠናቀቅ ድረስ Aይያዙም፡፡ 

2.    በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /1/ ከተጠቀሰው በተለየ ሁኔታ Eጩዎች ሕገ 

ወጥ ድርጊት የፈጸሙ Eንደሆነ ሕጋዊ Eርምጃ የሚወሰድባቸው የምርጫው ውጤት 

በቦርዱ Aማካይነት በይፋ ለሕዝብ ከተገለጸ በኋላ ብቻ ይሆናል፡፡ 

3.  ከላይ በንUስ Aንቀጽ 2 የተደነገገው ቢኖርም Aሸናፊው ሰው በምርጫ ወቅት 

በፈጸመው ወንጀል የሚጠየቀው በሚመለከተው ምክር ቤት የህግ ከለላው ሲነሳ 

ነው፡፡ 
 

2. የመደራጀት መብት (የመድበለ ፓርቲ ስርAት) 
 

ሃሳብን የመግለጽ መብት በተሟላ መልኩ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የመሰብሰብና 

የመደራጀት መብት ከተፈቀደ ብቻ ነው፡፡  ሃሳብን የመግለጽ መብት Aንዱ ግቡ ተመሣሣይ 

ሃሳብ የሚያስቡ ሰዎች በተፈጠረው መብት Aማካይነት ተዋውቀው የሚደግፉትን ሃሳብ 
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ሥራ ለይ ለማዋል፣ ተሰባስበው ውጤት Eንዲያመጡ ማድረግ ነው፡፡  ሃሳብ ሥራ ላይ 

Eንዲውል ሥራ ላይ የሚያውለው ሰው ያስፈልገዋል፡፡  ለዚህ ደግሞ መሰባሰብ መደራጀት 

ያስፈልጋል፡፡   

 

በዛሬው ውስብስብ በሆነው ዓለም የመንግሥትን ሥልጣን ለመያዝ በተደራጀ መልኩ 

የፖሊሲ Aማራጮችን ማቅረብና መወዳደር ያስፈልጋል፡፡  በዛሬው ዲሞክራሲያዊ ዓለም 

ሥልጣን ለመያዝ የሚቻለው በተደራጀ መልኩ በሚደረግ የምርጫ ውድድር ብቻ ነው፡፡  

ስለሆነም በየትኛውም ዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግሥት ፓርቲዎች ይኖራሉ፡፡ ፖለቲካ 

ፓርቲዎች በፈቃደኝነት የተመሠረቱ Eና ሕዝቡ የመንግሥትን ሥልጣን በመያዝ 

ሉAላዊነቱን የሚያረጋግጥባቸው መሣሪያዎች ናቸው፡፡  በምርጫ ውድድሩ የAብዛኛውን 

ድጋፍ ያገኘው/ያገኙት ፓርቲ/ዎች ፖሊሲና ኘሮግራማቸውን ሲያስፈጽሙ ተሸናፊ ወይም 

የAናሳውን ድጋፍ ያለው ፓርቲ ደግሞ የመንግሥትን ፖሊሲ Aፈጻጸም በመተቸት 

Aማራጭ ፖሊሲዎችን ያቀርባሉ፡፡  

 

ፖለቲካ ፓርቲዎች ሕዝቡ ተመራጮችን ተጠያቂ ለማድረግ የሚጠቅሙ መሣሪያዎችም 

ናቸው፡፡ ሕዝቡ የሚመርጠው የፓርቲውን ፕሮግራምና ፖሊሲ በመሆኑ ተመራጩ 

የፓርቲውን ፕሮግራም ተግባራዊ የማያደርግ ከሆነ ፓርቲው ሥልጣኑን Eንዲለቅ ወይም 

ደግሞ በድጋሚ በሚደረግ ምርጫ ስለማይመርጡት ፓርቲው ተመራጮች የገቡትን ቃል 

Eንዲፈጽሙ ለማድረግ የሚያስችል ሥርዓት ነው፡፡ ዲሞክራሲያዊ የሆኑ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች በምርጫ ተሸንፈው ሥልጣን ባይዙም የተመረጠውን መንግሥት፣ 

የሚያወጣቸውን ሕጎች ያከብራሉ፡፡  ልዩነትም በውይይትና በሰላማዊ መንገድ ብቻ 

መፈታት Eንዳለበት ያምናሉ፡፡ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ ታማኝ የሆነ ተቃዋሚ ፓርቲ 

በጣም Aስፈላጊ ነው፡፡  

 

የIፌዴሪ ሕገ መንግሥት በAንቀጽ 31 ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማኀበር 

የመደራጀት መብት Eንዳለው ደንግጓል፡፡  Eንዲሁም በAንቀጽ 56 በምክር ቤቱ Aብላጫ 

መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ ድርጅቶች የፌዴራሉን መንግሥት የሕግ 

Aስፈጻሚ Aካል ያደራጃል ይመራል በማለት ደንግጓል፡፡  
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የፖለቲካ ድርጅቶች የሚመዘገቡበት፣ የሚሰረዙበት ወዘተ ሥርዓቶች በተሻሻለው የፖለቲካ 

ፖርቲዎች ምዝገባ Aዋጅ ቁጥር 573/2000 ላይ ተመልክቷል፡፡  
 

የፖለቲካ ፓርቲ ምንነት 
 

በAዋጁ Aንቀጽ 2(2) የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የፖለቲካ ድርጅት ማለት ከሕብረተሰቡ 

ውስጥ የተወሰኑ ሰዎችን በማሰባሰብ የራሱን የፖለቲካ Eምነትና ዓላማ የሚያጸባርቅበት 

ኘሮግራም በማውጣት በሀገር Aቀፍ ወይም በክልል የፖለቲካ Eንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ 

በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መሠረት የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝ በዚህ Aዋጅ መሠረት 

የተደራጀ ማኀበራዊ ተቋም Eንደሆነ ተመልክቷል፡፡ 

 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባን በሚመለከት በሕጉ የሚከተለው ይገኛል፡፡ 
 

Aንቀጽ 4. የፖለቲካ ፓርቲ ስለመመሥረት 

1. የዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 582 Eንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም Iትዮጵያዊ የፖለቲካ ፓርቲ 

የማቋቋም ወይም የፖለቲካ ፓርቲ Aባል የመሆን መብት Aለው፡፡ 

2. የዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 58 Eንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም Eድሜው 18 Aመትና ከዚህ 

በላይ የሆነ Iትዮጵያዊ በዚህ Aዋጅ መሰረት የሀገር Aቀፍ ወይም የክልል የፖለቲካ 

ፓርቲ Aባል የመሆን መብት Aለው፡፡ 

3. Aንድ የሀገር Aቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ሕልውና የሚኖረው፣ 

ሀ. 15AA መሥራች Aባላት ሲኖሩት፣ 

ለ. ከEነዚህ መሥራች Aባላት ውስጥ Aርባ ከመቶ የማይበልጡት /4A/ የAንድ 

ክልል መደበኛ ነዋሪዎች ሲሆኑና፣ 

ሐ.  የተቀሩት መሥራች Aባላት ነዋሪነታቸው በIትዮጵያ ከሚገኙት ክልሎች  

ውስጥ ቢያንስ በAራቱ ክልሎች መደበኛ ነዋሪዎች ሲሆኑና 

መ.  በዚህ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ /ሐ/ መሠረት በየክልሉ ለAገር Aቀፍ ፓርቲ 

መሥራችነት ከሚመዘገቡት Aባላት በEያንዳንዱ ክልል ቢያንስ ቢያንስ 

ለሚመዘገቡበት ፓርቲ Aሥራ Aምስት በመቶ Eጅ /15/ የሚሆኑ መሆን 

Aለባቸው፡፡ 
 

                                                 
2 ይህ ድንጋጌ ዳኛ፣ የመከላከያ ሰራዊት Aባል፣ የፖሊስ Aባል የፖለቲካ ፓርቲ Aባል ሊሆኑ የማይችሉ መሆኑን 
የሚደነግግ ነው፡፡ ይሁንና የፖለቲካ ፓርቲ Aባል መሆን ከፈለጉ የያዙትን ስራ መልቀቅ ይኖርባቸዋል፡፡ 
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3. Aንድ የፖለቲካ ፓርቲ የክልል የፖለቲካ ፓርቲ ሕልውና የሚኖረው፣ 

ሀ. 75A መሥራች Aባላት ሲኖሩት፣ 

ለ. ከEነዚህ መሥራች Aባላት ውስጥ ከስልሳ በመቶ /6A/ በላይ የሆኑት የAንድ 

ክልል መደበኛ ነዋሪዎች ሲሆኑ ነው፡፡ 

በዚህ መልኩ የተቋቋመ የፖለቲካ ፓርቲ መመዝገብ ይኖርበታል፡፡ ካልተመዘገበ 

መሥራት Aይችልም፡፡ 

‹ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በፖለቲካ ፓርቲነት ለመንቀሳቀስ የሚችለው በዚህ Aዋጅ 

መሠረት በመዝጋቢው መሥሪያ ቤት ተመዝግቦ የሕጋዊ ሰውነት ማረጋገጫ የምስክር 

ወረቀት ሲያገኝ ነው፡፡› 
 

 

4. ምርጫን የመታዘብ መብት 
 

ምርጫ በማደረግበት ጊዜ በEርግጥም በፍትሃዊነት መደረጉን ለማረጋገጥ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች 

Eንዲሁም ሌሎች ወገኖች የሚታዘቡበት ሥርዓት መዘርጋት Aስፈላጊ ነው፡፡  ከዚህ Aንጻር 

የIፌዲሪ የምርጫ ሕግ የሚከተሉት ድንጋጌዎች Aሉት፡፡ 

 

Aንቀጽ 78. ስለምርጫ ታዛቢዎች በሚደነግገው ክፍል የምርጫውን ሂደት ለመታዘብ 

የሚፈልጉ የAገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች ከቦርደ በሚሰጥ ፈቃድ ምርጫውን ለመታዘብ 

Eንደሚችሉ Eንዲሁም Aገሪቱ የተቀበለቻቸው ስምምነቶች Eንደተጠበቁ ሆነው መንግስት 

Aስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የውጭ የምርጫ ታዛቢዎችን ሊጋብዝ Eንደሚችል ይደነግጋል፡፡  

 

Aንቀጽ 82. በዚህ Aንቀጽ በEያንንዱ የምርጫ ክልል ሶስት የህዝብ ታዛቢዎች Eንዲሁም 

በEያንዳንዱ የምርጫ ጣቢያ በህዝብ የሚመረጡ Aምስት የምርጫ ታዛቢዎች Eንደሚኖሩ 

ይደነግጋል፡፡  

 

Aንቀጽ 83 ደግሞ ማንኛውም ለምርጫ Eጩ ያቀረበ የፖለቲካ ድርጅት የምርጫውን ሂደት 

በሚወክለው ተወካይ መታዘብ Eንደሚችል ያመለክታል፡፡  
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4. ምርጫን በተመለከተ የሚነሱ ቅሬታዎች የሚፈቱበት ስርዓት 
 

በምርጫ ቅስቀሳ ጊዜ፣በድምጽ መስጫ Eለት Eንዲሁም ድምጽ ቆጠራንና ማሳወቅን 

በሚመለከት በተወዳዳሪ ፓርቲዎች ቅሬታ ሊኖር ይችላል፡፡ በተወዳዳሪ ፓርቲዎች የሚነሱ 

ቅሬታዎች የሚፈቱበት ስርAትም ለምርጫው ፍትሀዊነትና ነጻ መሆን Aስፈላጊና መሰረታዊ 

ነው፡፡  

ከዚህ Aንጻር የምርጫ ህጉ በAንቀጽ 92(1) ቦርዱ በምርጫ ሂደት የሚነሱ Aለመግባባቶች 

በውይይትና በስምምነት ለመፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ መድረክ በየደረጃው 

Eንደሚያቋቁም ያስቀምጣል፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ በምርጫ ህጉ ውስጥ ቅሬታ ስለሚፈታበት ሁኔታ ዝርዝር ድንጋጌዎች 

ደንግጓል፡፡  በምርጫ ጣቢያዎች Aስተዳደራዊ ውሳኔ የሚሰጡ የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴዎች 

Eንደሚኖሩ Eንዲሁም በክልል ደረጃና ከዚያ በላይ የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ Eንደሚኖር 

ተደንግጎAል፡፡  

 

በዚሁ መሰረት በAዋጁ Aንቀጽ ከAንቀጽ 92 ጀምሮ በመራጭነት ከመመዝገብ የሚያግድ ሁኔታ 

ያጋጠመው ሰው በሃያ Aራት ሰAት ውስጥ Aቤቱታውን ለምርጫ ጣቢያው Aቤቱታ ሰሚ 

ኮሚቴ ማቅረብና ማስወሰን ይችላል፡፡ የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴው በሃያ Aራት ሰAት ውስጥ 

ውሳኔ ካልሰጠ በAቤቱታ Aቅራቢው ጥያቄ Eንደተስማማ ይቆጠራል፡፡ ስለሆነም ምዝገባው 

ይከናወናል ማለት ነው፡፡ ይሁንና የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴው በ24 ሰAት ውስጥ ውሳኔ ከሰጠ 

በውሳኔው ላይ በ48 ሰAት ለምርጫ ክልሉ ጽህፈት ቤት Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይግባኝ ማቅረብ 

ይቻላል፡፡ የክልሉ ምርጫ ጣቢያ Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በ24 ሰAት ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ 

የምርጫ ጣቢያ Aቤቱታ ሰሚውን ውሳኔ Eንዳጻናው ይቆጠራል፡፡ ግለሰቡ በክልሉ የምርጫ 

ኮሚቴ Aቤቱታ ሰሚ ውሳኔ ካልተስማማ በ24 ሰAት ውስጥ ለወረዳው ፍርድ ቤት ይግባኝ 

የማቅረብ መብት Aለው፡፡ የወረዳው ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔም የመጨረሻ ይሆናል፡፡  

በሌላ በኩል መብት የሌለው ወይም በመራጭነት መመዝገብ የሌለበት ሰው ተመዝግቧል 

በማለት ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ለምርጫ ጣቢያው Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ Aቅርቦ ውሳኔ 

የማግኘት መብት Aለው፡፡ የምርጫ ጣቢያው Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በ24 ሰAት ውስጥ 

ቅሬታውን መርምሮ ውሳኔ መስጠት Aለበት፡፡ የAቤቱታ ሰሚ ኮሚቴው Aቤቱታውን 

ካልተቀበለው፣ ወይም በ24 ሰAት ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ፣ Aቤት ባዩ ቅሬታውን በ48 ሰAት 
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ውስጥ ለክልሉ የምርጫ ጣቢያ የማቅረብ መብት Aለው፡፡ በተመሳሳይ የምርጫ ክልሉ Aቤቱታ 

ሰሚ ኮሚቴ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ለወረዳ ፍርድ ቤት ቅሬታ የማቅረብ መብት Aለው፡፡ 

የወረዳው ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡   

 

በAዋጁ Aንቀጽ 94  Eንደተመለከተው በEጩነት ለመመዝገብ የታገደ ሰው ለምርጫ ክልል  

Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ Aቤቱታውን የማቅረብ መብት Aለው፡፡ በ24 ሰAት ውሳኔ ካልተሰጠ 

ጥያቄው ተቀባይነት Eንዳለው ይቆጠራል፡፡ ይሁንና Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴው በ24 ሰAት ውስጥ 

ውሳኔ ከሰጠ በሚሰጠው ውሳኔ ይግባኝ ለክልሉ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ በ72 

ሰAት ውስጥ መቅረብ Aለበት፡፡ በተመሳሳይ መንገድ የክልሉ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት Aቤቱታ ሰሚ 

ኮሚቴ በ48 ሰAት ውስጥ ውሳኔ ካልሰጠ ውሳኔውን Eንዳጻናው ይቆጠራል፡፡ ግለሰቡ ቅሬታ 

ከAለው ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረብ ይችላል፡፡ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት 

የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ይሆናል፡፡  

በተመሳሳይ መንገድ ለEጩነት ከመመዝገብ የተከለከለ የፖለቲካ ድርጅት Eጩ ወይም የግል 

Eጩ ምዝገባን የሚቃወም ማንኛውም ሰው ወይም የፖለቲካ ድርጅት Aቤቱታውን በተመሳሳይ 

መልኩ ለምርጫ ክልሉ፣ ለቅርንጫፍ ጽ/ቤት በማቅረብ በመጨረሻም ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ 

ቤት Aቅርቦ ውሳኔ የማሰጠት መብት Aለው፡፡  

 

በAዋጁ Aንቀጽ 95 Eንደተመለከተው በድምጽ Aሰጣጥ ሂደት ድምጽ ከመስጠት የታገደ ሰው  

Aቤቱታውን ለምርጫ ጣቢያ Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ የማቅረብ መብት Aለው፡፡ የAቤቱታ ሰሚው 

Aንድም ጊዜያዊ ድምጽ Eንዲሰጥ በማድረግ ጉዳዩን ወደምርጫ ክልሉ ጽ/ቤት በመላክ ውሳኔ 

Eንዲያገን ሊያደርግ ይችላል ወይም ጊዜያዊ ድምጽ መስጠት የለበትም ብሎ ሊወስን ይችላል፡፡ 

 

በውሳኔው ያልተስማማው Aቤት ባይ ጉዳዩን ወዲያውኑ ለወረዳው ፍርድ ቤት የማቅረብ 

መብት Aለው፡፡ የወረዳው ፍርድ ቤት የድምጽ መስጫው ሰAት ከመጠናቀቁ በፊት ውሳኔ 

ይሰጣል፡፡  ውሳኔውም የመጨረሻ ይሆናል፡፡  

 

በዚህ መልኩ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ድምጽ Eንዲደመር ሊደረግ የሚችለው የድምጽ 

ማዳመሩ ከመጠናቀቁ በፊት ከደረሰ ብቻ Eንደሆነ ህጉ ያስቀምጣል፡፡  
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በተመሳሳይ ድምጽ ሊሰጥ የማይገባው ሰው ድምጽ ሰጥቷል በማለት Aቤቱታ ቀርቦ በተመሳሳይ 

ስነስርAት ውሳኔ Eንደሚያገኝ በAንቀጽ 95(5) ተደንግጎ Eናገኛለን፡፡ 

 

በAዋጁ Aንቀጽ 96 በድምጽ ቆጠራ ሂደትና ውጤት ላይ ቅሬታ ያለው ሰው ቆጠራው 

ከተፈጸመ በኋላ ቅሬታውን ለምርጫ ጣቢያው Aቤቱታ ሰሚ Aካል Aስመዝግቦ በ48 ሰAት ጊዜ 

ውስጥ ለምርጫ ክልሉ Aቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ማቅረብ ይችላል፡፡ Aቤቱታ ሰሚው በ48 ሰAት 

ውስጥ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ በውሳኔው ያልተስማማ Aቤቱታ Aቀራቢ በ5 ቀናት ውስጥ ለቦርዱ 

ይግባኙን ማቅረብ ይችላል፡፡ ቦርዱ በሚሰጠው ውሳኔ ያልተስማማ በ5 ቀናት ውስት ለፌዴራል 

ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኙን ማቅረብ ይችላል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በAዋጁ Aንቀጽ 92(6) Eንደተደነገገው ከዚህ በላይ ከተደነገጉት ውጭ 

ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወይም የግል Eጩ ቦርዱ በምርጫ ሂደት የሚሰጠውን ውሳኔ 

ወይም ትEዛዝ በመቃወም ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረብ Eንደሚችል 

ተደንግጓል፡፡   

 

ከዚህ በላይ Eንደተመለከትነው የIትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሉAላዊ ስልጣን 

ባለቤት መሆናቸውን የሚያረጋግጡ መሰረታዊ ተቋማቶች መኖራቸውን ነው፡፡ ስለሆነም 

የIትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የIትዮጵያ ሉAላዊ ስልጣን ባለቤቶች ናቸው ብለን 

በEርግጠኝነት ለመናገር ያስችለናል፡፡   

 
   

2.3.3. ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ 
 

ሕገመንግሥቱ ያስቀመጠው ሌላው የሉዓላዊነት መገለጫ ሕዝቡ በቀጥታ የሚያደርገው 

ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ Eንደሆነ ነው፡፡  ይህም ማለት ሥልጣንን ወደታች በማውረድ ሕዝቡ 

በቅርቡ በሚገኘው የወረዳና የቀበሌ መስተዳድር በቀጥታ የራሱን ጉዳይ Eንዲወስን ማድረግ 

ማለት ነው፡፡  

ከሕገ መንግሥቱ ስለ ሉዓላዊነት በሚገልጸው ድንጋጌ በንUስ Aንቀጽ 3 ሕዝቡ የሉዓላዊ 

ሥልጣን ባለቤትነቱ የሚረጋገጥበት Aንዱ መንገድ የሕዝቡ ቀጥተኛ ዲሞክራሰያዊ ተሳትፎ 

Eንደሆነ ደንግጎAል፡፡   
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ሕዝቡ በቀጥታ የራሱን ጉዳይ በራሱ የሚወስን መሆኑ የሕዝብ ሉዓላዊነት መገለጫ 

ስለሆነም ዲሞክራሲ በተግባር የሚተረጎምበት መሆኑ Aያከራክርም፡፡ 
 

በሌሎች ዲሞክራሲያዊ Aገሮችም ቢሆን ሕዝቡ በቀጥታ በውሳኔ Aሰጣጥ የሚሳተፍበት 

ሁኔታ Eንዳለ ለምሣሌ 1/ የምክር ቤት ተወካዮችን በመምረጥ 2/ በAንዳንድ ወሳኝ ጉዳዮች 

ላይ በሕዝበ ውሳኔ በመወሰን ቀጥተኛ ተሳትፎው Eንደሚገለጽ ተመልክተናል፡፡ ይህ 

በIትዮጵያም ሊተገበር የሚችል ነው፡፡   
 

ሕዝቡ ተወካዮቹን በመምረጥ ሉዓላዊነቱን Eስካረጋገጠ ድረስ ከዚህ በተጨማሪ የሕዝቡ 

ቀጥተኛ ተሳትፎ ምን ያደረጋል? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ 
 

በEርግጥም የሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ Aንዱ የሉዓላዊነት መገለጫ ቢሆንም፣ በIትዮጵያ 

ሁኔታ የሕዝቡ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዋ ተሳትፎ ከዚህም በላይ ትርጉም ያለው ነው፡፡ 
 

 “የዲሞክራሲና የመልካም Aስተዳደር ስርዓት በተሟላ Aኳኋን ተግባራዊ የሚሆነው 

ይህንን ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ የዲሞክራሲያዊ Aገዛዝ ተቋሞችና ድርጅቶች 

በተፈጠሩበትና በተጠናከሩበት በሕብረተሰቡ ውስጥ የዲሞክራሲ Aስተሳሰብና ባህል 

በዳበረበት ሁኔታ ነው፡፡ በመሆኑም በብዙዎቹ የዳበረ የዲሞክራሲ ሥርዓት ባላቸው Aገሮች 

በተራዘመ የታሪክ ሂደት Eንደዚህ ዓይነቱን ሁኔታ መፍጠር ተችሏል፡፡  በተራዘመው ሂደት 

መጀመሪያ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ባለው የሕብረተሰብ ክፍል ቀጥሎ ደረጃ በደረጃ ወደ ሕዝቡ 

የወረደ በብዙ ውጣ ውረድ የተፈጠረ የዲሞክራሲ ባሕል Eውን ሆኗል፡፡ Aገሮቹ 

በሚመሩባቸው መሠረታዊ መርሆዎች በህገመንግሥታዊ ስርዓቱ ላይ Eጅግ የሚበዛው 

ሕዝብ Aንድ ዓይነት የጋራ Aቋም ለመያዝ ችሏል፡፡  ልዩነቶቹን በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ 

መንገድ በውይይት በሕዝብ ውሳኔ በምርጫ መንገዶች ብቻ የመፍታት ባሕል ዳብሯል፡፡  

Eንደዚህ ዓይነቱ መሠረታዊ የAመለካከት የEምነትና የባሕል Aንድነት መሠረት በጣለበት 

ሁኔታ የሚፈጠሩት ልዩነቶች መለስተኛና በዲሞክራሲያዊ Aኳኋንና በመቻቻል ስርዓቱን 

ለቀውስና ለAደጋ የማያጋልጡ ሊሆኑ ችለዋል፡፡  በተመሣሣይ መልክ በተራዘመ የታሪክ 

ሂደት የተፈጠሩ የመንግሥት ተቋሞች ፓርቲዎች ማኀበራት ሚዲያ ወዘተ የተለያዩ 

የሕብረተሰብ ክፍሎችን ጥቅም በዳበረ Aኳኋን ማራመድ የሚችሉ በመሠረታዊ መርሆዎች 

ላይ Aንድ ዓይነት Aመለካከትና Eምነት ያላቸው በዚህ ላይ ተመስርተው በጋራ የሚሰሩና 

መለስተኛ ልዩነቶቻቸውን በዲሞክራሲያዊ Aኳኋን ለመፍታት የሚችሉ ሆነዋል፡፡ 

… 
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በAገራችንም የዲሞክራሲ ሥርዓት ስር ሊሰድና ሊዳብር የሚችለው በተመሣሣይ መልኩ 

በመሠረታዊ መርሆዎች ላይ ህብረተሰቡ Aንድ ዓይነት የጋራ Eምነት የሚይዝበት፣ በዚህ 

ላይ ተመሥርቶ በጋራ Eምነቶች ዙሪያ Aብሮ የሚሰራበት መለስተኛ ልዩነቶች ስርዓቱን 

ለቀውስና ለAደጋ ሳያጋልጡ በዲሞክራሲያዊ Aኳኋን ብቻ የሚፈቱበት ባሕል የሚዳብርበት 

የዲሞክራሲያዊ Aገዛዝ ተቋሞችና ድርጅቶች በዚሁ መንፈስ የሚዳብሩበት ሁኔታ ሲፈጠር 

ነው፡፡ 
 

ነገር ግን Aገራችን ይህን ሁኔታ Eጅግ በተራዘመ ሂደት ለመፍጠርም በተመቻቸና በቀለለ 

ሁኔታ ላይ Aይደለችም፡፡  የዲሞክራሲ ጉዳይ በAገራችን የነፍስ Aድን Eንቅስቃሴ ጉዳይም 

ጭምር ስለሆነ በተፋጠነ ሂደት መጠናቀቅ Aለበት፣ Aለበለዚያ ከጥፋት መዳን Aትችልም፡፡ 
 

የዲሞክራሲ Aገዛዝ በAፋጣኝ ስር Eንዲሰድ Eምነቱና ተቋሞቹ Eንዲፈጠሩና Eንዲጠናከሩ 

ከተፈለገ መላው ሕብረተሰብ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው Eንቅስቃሴ ውስጥ በስፋትና 

በቀጥታ መሳተፍ Aለበት፡፡ 

… 

የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት በሚደረገው የEለት ተEለት ትግል በቀጥታ ተሳታፊ Eየሆነ 

ከልምዱ መማር፣ ጉድለቶችን Eያስተካከለ ጠንካራ ጎኖችን Eያጎለበተ ከሥርዓቱ በቀጥታ 

ተጠቃሚ መሆን Aለበት፡፡ በዚሁ ሂደት መላው ሕዝብ በተፋጠነ ሂደት ዲሞክራሲ 

ከሚያስገኝለት መብትና ጥቅም ተቋዳሽ Eየሆነ ከልምዱ ከውይይቱና ከክርክሩ Eየተማረና 

የዲሞክራሲ ባሕሉን Eያጠናከረ ለዲሞክራሲ የተመቻቸ ሁኔታ በAፋጣኝ ሊፈጠር ይችላል፡፡  

የዲሞክራሲ ተጠቃሚ፣ ጠበቃና ጠባቂ የሆነ ሰፊ ሕብረተሰባዊ ኃይል በመፍጠር ታዳጊው 

ሥርዓት በEንጭጩ Eንዳይቀጭጭና የAገራችንም ሕልውና Aብሮ Eንዳያከትም ለማድረግ 

ይቻላል፡፡ 

…… 
 

Eንደሚታወቀው ሁሉ የሀገራችን ድህነትና ኋላ ቀርነት Eጅግ የከፋ ስር የሰደደና 

የተወሳሰቡ ምንጮች ያሉት ነው፡፡ የተስተካከለ የልማት Aቅጣጫ ተይዞ መላው ሕብረተሰብ 

ድህነትን ለመዋጋት ከዳር ዳር በሚነቃነቅበት ወቅትም ቢሆን ከፍተኛ ትግልና ጊዜ 

የሚጠይቅ ሥራ መሆኑ የማይቀር ነው፡፡  ይህ በሌለበት ሁኔታ ከAዙሪቱ መውጣት 

Aይቻልም፣ ሕዝባችን ለከፍተኛ Aደጋ መጋለጡ Aይቀርም፡፡  ምልAተ ሕዝቡ በልማት 

ተግባር ከዳር ዳር Eንዲንቀሳቀስ ከተፈለገ ከሚገኘው ልማት በቀጥታ ተጠቃሚ መሆን 
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Aለበት፡፡  ፖሊሲዎችን ለመቀየስ በሚደረገው ውይይት ክርክር በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን 

ጥቅሙን የሚያስጠብቁለት ፖሊሲዎች Eንዲቀረጹ ማድረግ መቻል Aለበት ፡፡ በAፈጻጸም 

ሂደቱም ከልምዱ Eየተማረ ማስተካከል Aለበት፡፡ በውይይትና በተግባር ፖሊሲዎቹ 

በEርግጥም የሚጠቀሙት መሆናቸውን መገንዘብና ማመን Aለበት፡፡ ይህ ሳይሆን በሙሉ 

ልብ በልማት ተግባር ላይ በመሳተፍ Aገሪቱንና ራሱን ማዳን Aይችልም፡፡  በሌላ Aነጋገር 

በዴሞክራሲያዊ ሂደት በቀጥታና በሰፊው ተሳታፊ ካልሆነ በስተቀር በልማቱ መስክ 

Eንዲጫወት የሚፈለገውን ሚና መጫወት Aይችልም፡፡ በAገራችን ዴሞክራሲ Aንድ 

ተጨባጭ የልማት ሀይል በመሆን ማገልገል Aለበት ያልነው ጉዳይ በተሟላ Aከዋኋን 

ተግባራዊ መሆን Aይችልም፡፡ ስለሆነም የህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ ካለው Aጠቃላይ 

ተፈላጊነት በተጨማሪ የድህነትና ኋላ ቀርነት Aዙሪትን በመበጠስ ህዝባችንን ከጥፋት 

ለመታደግ የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያችን መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 
 

በAገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከህዝብ ወደ 85 በAቶ የሚሆነው Aርሶ Aደር ነው፡፡ በAርሶ 

Aደሩ መካከል በAሁኑ ወቅት ይህ ነው የሚባል የጥቅምም ሆነ የመብት ግጭትና ልዩነት 

የለም፡፡ Aንድ ድርጅት የAርሶ Aደሩን መብትና ጥቅም ማስጠበቅን በዋነኛ ዓላማነት ይዞ 

ከተነሳና በAርሶ Aደሩም ተቀባይነት ካገኘ በፖለቲካ ሂደቱ ላይ ወሳኝ ተጽEኖ ማሳረፍ 

የሚችል ይሆናል፡፡ ከዚህ ውጭ ያለው የፖርቲዎች ቦታ Eጅግ ጠባብና የፖለቲካ ስልጣን 

ለመያዝ በቂ Eድል የማይከፍት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ብዙዎቹ ፖርቲዎች Aዳዲስ 

በመሆናቸውና የየትኛውንም የሕብረተሰብ ክፍል መብትና ጥቅም በብቃት መወከል ያልቻሉ 

በግለሰቦች ዙሪያ የተሰባሰቡ ሆነው ይገኛሉ፡፡  የፖለቲካ ድርጅቶች በዚህ መልኩ Eጅግ 

ደካማ በሆኑት ወቅት ከነሱ ባሻገር ሄዶ Eያንዳንዱ የህብረተሰብ ክፍልና ዜጋ በብቃት 

ማሳተፍ Aማራጭ የሌለው ይሆናል፡፡ የህዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ Eጅግ በጣም ተፈላጊ 

የሚሆንበት Aንዱ ምክንያትም ይሄው ነው፡፡  

/ በIትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮች ላይ የተወሰደ /  

 

ከዚህ በላይ የቀረበው ጽሁፍ፣ 
 

1. ዲሞክራሲ ለIትዮጵያ የህልውና ጉዳይ Eንደሆነ፣ ዲሞክራሲ በAገራችን ህልውናችንን 

ሊያስጠብቅ የሚችለው በተራዘመ ሂደት ሳይሆን በAፋጣኝ ከተገነባ ብቻ Eንደሆነ፣ ይህ 

ለማሳካት የሚያስችል የተገነባ የዲሞክራሲ ተቋማት Eንደሌለ፣ 
 



82 
 

2. በIትዮጵያ ድህነትን በፍጥነት ማስወገድ የህልውና ጉዳይ Eንደሆነ Eና ድህነቱን 

የማስወገድ ሥራ Eውን ሊሆን የሚችለው የመላው ህብረተሰብ የነቃ ተሳትፎ ሲኖር ብቻ 

Eንደሆነ፣ 
 

3. 85 በመቶ የሚሆነው ህዝብ Aርሶ Aደር በሆነበት Aንድ ድርጅት የAርሶ Aደሩን መብትና 

ጥቅም ማስጠበቅና ዋነኛ ዓላማው Aድርጎ ከተነሳ በፖለቲካ ሂደቱ ላይ ወሳኝ ተጽEኖ 

ማሳረፍ የሚችል በመሆኑና ለሌላ ፖርቲ ስልጣን ለመያዝ በቂ Eድል የማይከፍት 

በመሆኑና ሌሎች የፖለቲካ ፖርቲዎችም Eጅግ ደካማ በሆኑበት ሁኔታ Eያንዳንዱ 

የህብረተሰብ ክፍልና ዜጋ በብቃት ማሳተፍ Aማራጭ የሌለው መሆኑን፣ 

በማስቀመጥ በAትዮጵያ ዲሞክራሲን ለመገንባት የሕዝቡ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ 

መተኪያ የሌለው Eንደሆነ ያስቀምጣል፡፡ 
 

 

ስለሆነም፣ 
 

 ሕዝቡ በቀጥታ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ የሚያደርግበት ሁኔታ ካልተመቻቸ ዲሞክራሲ 

በፍጥነት ሊገነባ Aይችልም፣ 

 በIትዮጵያ ዲሞክራሲ በፍጥነት ካልተገነባ በረጅም ጊዜ ሊነገባ የሚችልበት Eድል 

የለውም፡፡ 

 ስለሆነም የሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ በሌለበት ዲሞክራሲ Eውን ሊሆን Aይችልም፡፡  

ስለሆነም በሕገመንግሥቱ የተደነገገው የሕዝብ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ 

የዲሞክራሲው ልዩ ባሕርይ ነው ማለት ነው፡፡ 
 

በIትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የሕዝቡ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ማለት ምን ማለት ነው? 

Eንዴት ይገለጻል? 
 

ሕዝቡ ቀጥተኛ ተሳትፎ Eንዲያደርግ የሚፈለግ ከሆነ ይህንን ሊያደርግ የሚችለው በተግባር 

ቀጥተኛ ተሳትፎው ሊገለጽ በሚችልበት ሁኔታ ነው፡፡ ይህ ደግሞ Eውን ሊሆን የሚችለው 

ቀጥተኛ ዲሞክራሲ የሚገለጽባቸው ሁኔታዎች Aነስተኛ የሕዝብ ቁጥር ባለበት ሁኔታ ነው፡፡ 

ይህ ደግሞ ሊገለጽ የሚችለው በዝቅተኛ ደረጃ በሚገኙ የAስተዳደር Eርከኖች ነው፡፡ ስለሆነም 

በቂ የመወሰን ስልጣን ያለው ያልተማከለ Aስተዳደር ሲኖር የህዝብ ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ 

ተሳትፎን መርህ ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው፡፡ 
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ዝቅተኛ የAስተዳደር Eርከኖችን ማቋቋም በሚመለከት በሕገ-መንግሥቱ Aንቀጽ 5A/4/ 

የሚከተለው ተደንግጎ Eናገኛለን፡፡ 
 

ክልሎች በክልልነትና ክልሎች Aስፈላጊ ሆነው በሚያገኙዋቸው የAስተዳደር Eርከኖች 

ይዋቀራሉ፡፡ ህዝቡ በዝቅተኛ የAስተዳደር Eርከኖች በቀጥታ ይሳተፍ ዘንድ ለዝቅተኛ Eርከኖች 

በቂ ስልጣን ይሰጣል፡፡ 

 

በAገራችን ሁኔታ ዝቅተኛ የAስተዳደር Eርከኖች የምንላቸው የገጠር ወረዳዎች የከተማ ማዘጋጃ 

ቤቶችና በስራቸው የተዋቀሩ የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ናቸው፡፡ 
 

ከዚህ Aንፃር በቀበሌ ደረጃ ያሉ ምክር ቤቶች ሰፋ ያለ ቁጥር ያላቸው Eንዲሆን ከተደረገ 

በቀበሌው ኗሪ ከሆነው ህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ቁጥር የቀበሌ ምክር ቤት 

Aባል ስለሚሆን የህዝቡን ቀጥተኛ ተሳትፎ ከማረጋገጥ Aኳያ ልዩ AስተዋጽO ሊያበረክት 

ይችላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በነዚህ ደረጃዎች ያሉ ምክር ቤቶች በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ 

ውሣኔዎችን ከመወሰናቸው በፊት ህዝቡን በቀጥታ በየቀበሌውና በየመንደሩም ይሁን በየማህበሩ 

Eያሰባሰቡ ሊያማክሩና ሊያወያዩ ይችላሉ፡፡ 
 

/ በIትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዳዮች ከሚል ጽሁፍ የተወሰደ/ 

Aሁን በIትዮጵያ Aገራችን በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ የቀበሌና ገበሬ ማህበራት ውስጥ 

ህብረተሰቡ በቀጥታ የሚሳተፍባቸው በርካታ Aባላት ያሉት መማክርት ጉባኤዎች ያሉ ሲሆን፣ 

ከዚህ በተጨማሪ በተለያዩ በAካባቢ ልማትና ጥበቃ በኩል ህብረተሰቡን የሚያሳትፉ 

Eንቅስቃሴዎች የሚደረጉ መሆኑን ስንመለከት ይህ ህዝቡ በራሱ ጉዳይ ቀጥተኛ ተሳትፎ 

Eያደረገ መሆኑን፣ ስለሆነም የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት መሆኑን Eያረጋገጠ መሆኑን 

Eንረዳለን፡፡ 

 

ስለሆነም ከዚህ በላይ Eንደተመለከትነው ህገመንግስቱ የተመሰረተበት Aንዱ መሰረታዊ መርሆ 

የሆነው የህዝቦች ሉAላዊነትን ያረጋገጠ መሆኑ ሲሆን፣ ይህም፣ 

• በIትዮጵያ የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት ህዝቡ Eንደሆነ፣ 

• ይህም ተወካዮቹን በመምረጥና፣ በቀጥታ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ Eንደሚገለጽ፣ 

• ተወካዮቹን ለመምረጥም AለምAቀፍ ልምዶችና ስርAቶች የሚጠይቁትን የምርጫ 

መርሆዎችንና ስታንዳርዶችን የያዘ የምርጫ ህግ ያለን Eንደሆነ፣ 
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• ምርጫን በተመለከተ መሰረታዊ ከሆኑት የምርጫ ስርAቶች የAብላጫ ስርAትን 

የሚከተል Eንደሆነ፣ 

• ምርጫ Eኩልነት፣ ርትE ወዘተ መርሆዎችን ባሟላ መልኩ ለመፈጸም የሚያስችሉ 

ዝርዝር መርሆዎች መኖራቸውን፣ 

• ሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበራቸውን፣ 

• መደራጀትና መሰባሰብ የተከበረ መሆኑን፣ 

• የምርጫ ስርAቱ በታዛቢዎች ወዘተ የሚታይ መሆኑን፣ 

• ቅሬታ የሚቀርብበት ስርAት መኖሩን፣ 

• ቀጥተኛ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎን በሚመለከት በቀበሌ ደረጃ የህዝብ ተሳትፎ መኖሩን፣ 

የተረዳን ሲሆን፣ ከዚህ በመነሳት የህዝብ ሉAላዊነትን ሊያረጋገጥ የሚችል ስርAት በመገንባት 

ላይ Eንደሆነ መረዳት Eንችላለን፡፡ 

 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. ሉዓላዊነትን በሚመለከት በIትዮጵያ የነበሩት የተለያዩ ሕገመንግሥት ያሰፈሩት 

Eንደሚከተለው ነው፡፡ 

የኃይለሥላሴ ሕገመንግሥት Aንቀጽ 1 ሉዓላዊነትን ሲገልጽ Eንደሚከተለው ነው፡፡” 

የIትዮጵያ ንጉሰ ነገሥት መንግሥት ግዛት በIትዮጵያ ዘውድ ሙሉ ገዥነት ሥር 

የሚገኙት Aገሮች ሁሉና ባህሮችም ደሴቶቹም ጭምር ነው፡፡ ሙሉ ገዥነቱና Aገሮቹ 

የማይነጣጠሉ ናቸው፡፡ Aገሮቹና የገዥነት መብቶቹም ለባEድ የማይተላለፉ ናቸው፡፡” 

ሉዓላዋነት በዚህ ሰነድ ” ሙሉ ገዥነት” በሚል መልኩ የቀረበ ነው፡፡ 

 

የደርግ ሕገመንግሥት Aንቀጽ 1/2/  

የIትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ደሴቶቹንም ጨምሮ የየብስ የAየርና የባህር 

ግዛቱ የማይነጣጠልና የማይደፈር ሉAላዊ መንግሥት ነው” 

Aንቀጽ 3 /1/ በIትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስልጣን የሰርቶ Aደሩ ሕዝብ 

ነው፡፡ 

በEነዚህ የተለያዩ ሕገመንግሥቶች ላይ Eንደተመለከተው ሉAላዊነት የተገለጸው ከግዛትና 

ከድንበር Aንጻር ነው፡፡ የIፌዲሪ ሕገመንግሥት ደግሞ ሉAላዊነትን ከግዛትና ድንበር 
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Aንጻር ሳይሆን ከሕዘቦች መብት ጋር በማያያዝ የቀረበ ነው፡፡ ትክክለኛው የሉዓላዊነት 

መገለጫ የትኛው ነው? 

2. ደርግ በሕገመንግሥቱ ስልጣን የሰርቶ Aደሩ ነው የሚል ድንጋጌ ነበረው፡፡ ይሁንና በደርግ 

ጊዜ ስልጣን የሰርቶ Aደሩ Aልነበረም፡፡ የIፌዲሪ ሕገመንግሥት ስልጣን የIትዮጵያ 

ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነው ይላል፡፡ በEርግጥ ስልጣን የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ለመሆኑ ማረጋገጫው ምንድነው? 

3. ሕዝብ የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት የሚሆነው ለምንድነው? የሕዝብ ሉAላዊነት የሚመነጨው 

ከምንድነው? የመንግሥት ስልጣን የያዙ ሰዎች ሕዝብ ሉAላዊ ነው በማለተቸው ነው? 

ሕዝብ የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት ላይሆን ይችላል ወይ? 

4. Iትዮጵያ በምርጫ ስርAት የAብላጫ ድምጽ ስርዓትን መከተሏ ተገቢ ነው ወይ? ሌሎች 

የምርጫ ስርAቶች በIትዮጵያ ተግባራዊ ቢሆኑ ምን ጠቀሜታ? ምን ጉዳት Aለው? 

5. ዜጎች በAንድ Aገር ቢኖሩም በስርAቱ ሁሉም Eኩል ተጠቃሚ ሁሉም Eኩል ተጎጂ 

Aይደሉም፡፡ ሀብትና ንብረት ያለው በስርAቱ በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚም ሆነ ተጎጂ ሊሆን 

ይችላል፡፡ ስለሆነም ሁሉም Eኩል ተጠቃሚና ተጎጂ ባልሆነበት ሁኔታ ለሁሉም Eኩል 

ድምጽ Eንዲኖረው ማድረግ ተገቢ ነው ወይ? 

6. በህገመንግስቱ Aንቀጽ 9(2) ማንኛውም ዜጋ የመንግስት Aካላት የፖለቲካ ድርጅቶች ሌሎች 

ማህበራት Eንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ህገመንግስቱን የማስከበርና ለህገመንግስቱ ተገዢ 

የመሆን ሀላፊነት Aለባቸው ይላል፡፡  በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ህገመንግስቱ የህዝብ ሳይሆን 

በህዝቡ ላይ በጉልበት የተጫነ ነው ብሎ መቀስቀስ ይህንን ድንጋጌ መጣስ Aይደለም ወይ? 

በምርጫ ህጉ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ከባድ ወንጀል Eንደሚያሲዝ ደንግጎAል፡፡ ህገመንግስቱ 

የህዝብ Aይደለም ብሎ መቀስቀስ ከባድ ወንጀል ነው ወይ? ከባድ ወንጀል ምንድነው? 

7. የምርጫ ውጤትን Aለመቀበል መብት ነው ወይስ ሕግን መጣስ? 

8. በምርጫ ውድድር የታዛቢዎች ሚና ምንድነው? 
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5.2. የህገ መንግስት የበላይነት  
የIፌዲሪ ህገመንግስት የተመሰረተበት ሌላው መሰረታዊ መርሆ ወይም ምሰሶ የህገመንግስት 

የበላይነት ነው፡፡ 

ህገመንግሥት Aንቀጽ 9 

 

1. ህገመንግሥቱ የሀገሪቱ የበላይ ሕግ ነው፡፡ ማንኛውም ሕግ ልማዳዊ Aሰራር 

Eንዲሁም የመንግሥት Aካል ወይም ባለስልጣን ውሣኔ ከዚህ ሕገ መንግሥት 

ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት የለውም፡፡ 

2. ማንኛውም ዜጋ የመንግሥት Aካላት የፖለቲካ ድርጅቶች ሌሎች ማህበራት 

Eንዲሁም ባለስልጣኖቻቸው ሕገመንግሥቱን የማስከበርና ለህገመንግሥቱ ተገዥ 

የመሆን ኃላፊነት Aለባቸው፡፡   

3. በዚህ ሕገ መንግሥት ከተደነገገው ውጭ በማናቸውም Aካኋን የመንግሥት 

ስልጣን መያዝ የተከለከለ ነው፡፡ 

4. Iትዮጵያ ያፀደቀቻቸው ዓለም Aቀፍ ስምምነቶች የሀገሪቱ ሕግ Aካል ናቸው፡፡ 
 

ይህ ህገመንግስት የIትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሉAላዊ ስልጣን መግለጫና 

ማረጋገጫ በመሆኑ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው፡፡ የህገመንግስቱ የበላይነት የሚከበረውም፣ 

• ህገመንግስቱን በማክበር፣ 

• ህገመንግስቱን በማስከበርና 

• ለህገመንግስቱ ተገዢ፣  

በመሆን መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ 

 

ስለIፌዲሪ የህገመንግስት የበላይነት በዝርዝር ከመመልከታችን በፊት ስለህግ የበላይነት 

በመጠኑ መዳሰስ ተገቢ ነው፡፡ 

5.2.1. የህግ የበላይነት ጽንሰሀሳብ 

 

የሕግ የበላይነት ማለት ማንም ሰው ቢሆን ከሕግ በላይ Aይደለም፣ ለሚሠራው ሥራ ሁሉ 

ተጠያቂ ነው ማለት ነው፡፡ የሕግ የበላይነት በሌለበት ሁኔታ ሊኖር የሚችለው የሰዎች 

የበላይነት፣ ይህም ማለት ጉልበትና ኃይል ያላቸው ሰዎች የበላይነት ነው፡፡  ሁሉም ሰው 
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በሕግ በማይጠየቅበት ሥርዓት ተጠያቂ ያልሆነው ወገን Eንደፈለገውና Eንዳሻው ማድረግ 

ይችላል ማለት ነው፡፡  በታሪክ ገዥዎችና ሕግ Aንድና Aንድ የነበሩበት ጊዜ ነበር፡፡  

ስለሆነም ሕግ ማለት የገዥው ፍላጎትና ፈቃድ ማለት ነበር፡፡ 

 

What pleases the ruler is the law. 

 

የሕግ የበላይነትን ማክበር ማለት፣  

 የሀገሪቱ የበላይ ሕግ የሆነውን ሕገ መንግሥቱን ማክበርና ማስከበር፣  

 በሕገ መንግሥቱ መሠረት ሥልጣን የተሰጣቸው Aካላት የሚሰጡትን ውሳኔ ማክበርና 

ለውሳኔ ተገዢ መሆን፣ 

 በሚሰጡት ውሳኔዎች ላይ ቅሬታ ከAለ፣ በህገ መንግስቱ የተረጋገጡት መብቶች 

ከተጣሱ፣ ወይም ማንኛውንም Aይነት Aለመግባባት የተቀመጡ የህግ ስርAቶች ተከትሎ 

Eንዲስተካከሉ፣ Eንዲታረሙ ማድረግ፣  

ማለት ነው፡፡ 

 

የሕግ የበላይነት በተለያዩ መልኮች ይገለጻል፡፡ 

 

1. ሥልጣንን መወሰን ( Limitation of power ) 

 

የሕግ የበላይነት Aንዱ መሠረታዊ መገለጫ ባለሥልጣኖች Eንደፈለጉት ያለገደብ 

የሚወስኑበት ሁኔታ Eንዳይኖር በማድረግ የመወሰን ሥልጣናቸውን መገደብ ነው፡፡ Rule 

of law puts limits on the discretionary power of the government, including 

the power to change laws. 

ይህም ማለት ማንኛውም የስልጣን Aካል ወይም ባለሥልጣን የሚሰራው ሥራ በህግ 

በተሰጠው ስልጣን ላይ ብቻ መሆን Aለበት ማለት ነው፡፡ በህግ ከተሰጠው ስልጣን በላይ 

መስራት ያለስልጣን መሥራት ስለሆነም የህግ መጣስ ይሆናል ማለት ነው፡፡ 
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2. በህግ ፊት Eኩልነት፣ 

 

የህግ የበላይነት ሌላው መገለጫ ማንኛውም ሰው የፈለገው የስልጣን ደረጃ ይኑረው ሁሉም 

ሰው በህግ ፊት Eኩልና ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ስለሆነም በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ 

ሰው ለሚፈጽመው የህግ መጣስ በተመሳሳይ ህግና ስርዓት መሠረት ይጠየቃል ማለት 

ነው፡፡ 
 

3. ስልጣንን በመጠቀም ጊዜ የሚኖር የሥነሥርዓትና Aፈጻጸም ሥርዓት፣ 

 

ማንኛውም የሥልጣን Aካል ወይም ባለስልጣን ለመወሰን ስልጣን ባለው ጉዳይ ላይ ሲወስን 

በውሣኔ Aሰጣጡ ሂደት ሊከተላቸው የሚገቡ ስርዓቶች፣ ሊጥሳቸው የማይችሉ መሠረታዊ 

መብቶች Aሉ፡፡ ስለሆነም የመወሰን ስልጣን ቢኖረውም በሚወስንበት ጊዜ ሊከበሩ 

የሚገባቸው የሥነሥርዓት ህጎችና ደንቦች ቀደም ብለው የተዘጋጁና ሁሉም ሰው 

የሚያውቀቸው ሊሆኑ ይገባል፡፡ Eነዚህ ህጎች በግልጽነት ተግባራዊ መደረግ Aለባቸው፡፡ 

If the government is to be restricted in its exercise of discretion, the 

government has to follow legal procedures that are pre-fixed and pre-

announced. 
 

ስለሆነም ለምሣሌ ወንጀል ሰርቶAል ተብሎ የሚጠረጠር ሰው ላይ ምርመራ ሲደረግ 

ወይም ክስ ቀርቦ ሲወሰንበት በማስረጃ ማሰባሰብ፣ በክርክር ሂደት ላይ የህግ 

Aስፈጻሚውና ፍርድ ቤቱ ሊያከብረው የሚገባው ስርዓት ማለት ነው፡፡ ህግ Aውጪው 

ህግ በሚያወጣበት ጊዜ ሊጥሳቸው የማይችላቸው መሰረታዊ መብቶች EንደAሉ ሁሉ 

ሕግ በማውጣት ጊዜ የሚከተላቸው ስርዓቶችም በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው፡፡ 

 

የሉAላዊ ስልጣን ባለቤት የሆነው ህዝብ በተወካዮቹ Aማካይነት ያወጣቸውን ህጎች ሲጣሱ 

የሚጥሰው ወገን ተጠያቂ ካልሆነ የህዝብ ሉAላዊነት ተጣሰ ማለት ነው፡፡ የሕዝብ ሉAላዊነት 

የሚረጋገጥ ከሆነ የሕግ የበላይነት መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ የህዝብ ሉAላዊነትና የህግ 

የበላይነት ሊነጣጠሉ የማይችሉ ናቸው፡፡ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህጎች የህዝብ ሉAላዊነት 

መገለጫ ስለሆኑ ዜጎች Eንዲያከብሩ የሚጠየቁት ሌላ ሰው በEነሱ ላይ የጫነውን ሕግ 
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ሳይሆን Eራሳቸው በቀጥታ ወይም በተወካዮቻቸው Aማካይነት ያወጡትን ሕግ ነው፡፡ 

ስለሆነም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ይህ ዜጎች ህጉን Aክብረው Eንዲኖሩ Aንድ 

መሠረታዊ ምክንያት ነው፡፡ ስለሆነም በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህጉን ለማክበር ምቹ ነባራዊ 

ሁኔታ Aለ ማለት ይቻላል፡፡  

 
 

5.2.2. የህግ የበላይነትን ለማስፈን የተቀመጡ የህግ ስርAቶች 

 

1. ስልጣንን በህግ መገደብ                                 

 

በማንኛውም ስርዓት የህግ የበላይነት Eንዲረጋገጥ ከተፈለገ ገደብ የሌለው ስልጣን ያለው 

የመንግሥት Aካል መኖር የለበትም፡፡ ማንኛውም የመንግሥት Aካል ስልጣኑ በህግ የተገደበ 

መሆን Aለበት፡፡ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህገመንግሥቶች የከፍተኛው የስልጣን Aካል / 

የህግ Aውጪው ስልጣን / ስልጣን በህገመንግሥቱ የተገደበ ነው፡፡ ህግ Aውጪው Aካል 

ህግ የማውጣት ስልጣን ቢኖረውም ያለገደብ Eንደፈለገው የሚያወጣው ሳይሆን 

በህገመንግሥቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መብቶችንና ነጻነቶችን Eንዲሁም የህግ ስርዓቶችን 

ባከበረ መልኩ ብቻ ነው ማውጣት የሚችለው፡፡ የሚወጡት ህጎች መሰረታዊ የሆኑ 

መብቶችን የሚያከብሩና የማይጥሱ መሆን Aለባቸው፡፡ 

 

2. የስልጣን/ ሥራ ክፍፍል መኖር፣   

 

    ስልጣን በAንድ ቦታ ከማከማቸት ስልጣንን መከፋፈል የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ 

EንደAንድ መሣሪያ ይጠቀሳል፡፡ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ ስልጣን Aይከፋፈልም የሚከፋፈለው 

ተግባራቱ ናቸው የሚል ክርክር የሚያቀርቡ ምሁራን Eንዳሉ ሁሉ፣ ስልጣን ይከፋፈላል 

ብለው የሚከራከሩ ምሁራን Aሉ፡፡ ይህ የንድፈሀሳብ ክርክር Eንደተጠበቀ ሆኖ በሁሉም 

ደሞክራሲያዊ ስርዓቶች ማለት ይቻላል የመንግሥት Aካላት በህግ Aውጪ፣ ህግ 

Aስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ የተከፋፈለ ነው፡፡ ስለሆነም ህግ Aውጪው ህግ ከማውጣት Aልፎ 

ህግ በማስፈጸም ስራ ውስጥ Aይገባም፣ ወይም የዳኝነት ሥራ Aይሰራም፡፡ የህግ 

Aስፈጻሚውም ህግ ከማስፈጸም ውጪ ህግ የማውጣትም ሆነ የዳኝነት ስራ Aይሰራም፡፡ 

የዳኝነት Aካሉም ዳኝነት ከመስጠት ውጪ ህግ Aያወጣም Aያስፈጽምም፡፡  
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     ይሁንና የEነዚህ Aካላት Aንዱን ሌላው የመቆጣጠሩ ሁኔታ EንደየስርAተ መንግሥቱ 

ይለያያል፡፡ ለምሳሌ በኘሬዚዳንታዊ ስርዓት ውስጥ ኘሬዚዳንቱና የፖርላማ Aባላቶች በቀጥታ 

በህዝብ የሚመረጡ ስለሚሆኑ Aንዱ ሌላውን መቆጣጠር የሚችልበት ስርAት ነው፡፡ 

በዳኝነት ስራ ላይ የሚቀመጠው የመንግሥት ሀላፊም በሁለቱ የሥልጣን Aካላት ስምምነት 

የሚመረጥ በመሆኑ የዳኝነት Aካሉ በAንደኛው ወገን ተጽEኖ ስር Eንዳይወድቅ ያደርገዋል፡፡ 

የዳኝነት ስርዓቱ ደግሞ በሚቀርብለት ክስ መሠረት በEነዚህ Aካላት የተሰሩ ህግን 

ያልተከተሉ፣ ስራዎች ወይም ከህግ ውጭ የተሰሩ ስራዎች Eንዲስተካከሉ፣ Aጥፊው 

Eንዲቀጣ፣ ተጎጂው Eንዲካስ ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ በAሜሪካ ህግ Aውጭው Aካል 

የሚያወጣው ሕግ በህገ መንግሥቱ የተደነገጉትን መሰረታዊ መብቶች የሚቃረን ከሆነ 

በፍርድ ቤት ክስ ቀርቦበት ሊሻር ይችላል፡፡ 

 

    በሌላ በኩል በፖርላሜንታዊ ስርዓት ህዝቡ በቀጥታ የሚመርጠው የህዝብ ተወካዮች 

የሚገኙበትን ህግ Aውጪውን ብቻ ስለሚሆንና የሉAላዊነት መገለጫ ተደርጎ የሚወሰደው 

ይህ Aካል ስለሚሆን ስልጣን Eንደተከፋፈለ ተደርጎ Aይቆጠርም፡፡ ህግ Aውጪው 

ከመሀከሉ የAስፈጻሚውን Aካል የሚመርጥበት ስርAት በመሆኑ ፖርላማው ከሁሉም 

የበለጠ ስልጣን ያለው ሲሆን በኘሬዚዳንታዊ ስርዓት Eንዳለው ሌሎች Aካላት 

የሚቆጣጠሩት Aይደለም፡፡ ይሁንና የስራ ክፍፍሉ ግን ተመሳሳይነት ያለው ነው፡፡ በዚህ 

ስርዓት ውስጥ የህግ Aውጪው Aካል በህጉ መሠረት መሰራቱን ለማረጋገጥ የተቀመጠ 

ስርዓትም EንየAገሩ ይለያያል፡፡ በIፌዲሪ ህገ መንግሥት የህግ Aውጪው የሚያወጣው 

ሕግ ህገመንግሥቱን የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ Eና ይህንን በሚመለከት ጥቅም ያለው ወገን 

ከጠየቀ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህጉ በEርግጥም ህገ መንግሥቱን የሚቃረን ሆኖ ከAገኘው 

ሊሽረው ይችላል፡፡ ስለሆነም በIትዮጵያ ሁኔታ ህግ Aውጪውን የሚቆጣጠር Aካል 

በመኖሩ የህግ  የበላይነትን ለማረጋገጥ ጠንካራ ስርዓት EንደAለ ያመለክታል፡፡  

 

    ስልጣን ወደጎን ብቻ ሳይሆን ወደታች የሚከፋፈልበት ስርዓትም በተመሳሳይ መልኩ 

የስልጣን ክፍፍል Aካል ነው፡፡ ፌዴራላዊ Aወቃቀር ባላቸው Aገራት ስልጣን በፌዴራል 

መንግሥቱና  በክልል መንግሥታት መካከል ይከፋፈላል፡፡ በኤፌዲሪ ቅረጻ መንግሥቱ 

ፌዴራላዊ በመሆኑ ምክንያት ለፌዴራል መንግሥትና ለክልል መንግስት የተከፋፈለ ነው፡፡ 

በI.ፈ.ዲ.ሪ ሕገ-መንግሥቱን ለመለወጥ የበርካታ ክልላዊ መንግስታት ስምምነት 
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ያስፈልጋል ይህም ሥልጣንን ለተለያዩ Aካላት በመከፋፈል የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ 

ጠንካራ ዋስትና መኖሩን የሚያሳይ ነው፡፡ 
 

 

3. የዜጎች ዲሞክራሲያዊና ሰብAዊ መብቶች መከበር 

 

የዜጎች ዲሞክራሲያዊና ሰብAዊ መብቶች በመከበራቸው ዜጎች በመብታቸው ተጠቅመው 

በመንግሥት ላይ የሚታዩ ድክመቶችንና ስህተቶችን ጥፋቶችን የሚያጋልጡበት በዚህም 

መሰረት ሌሎች የመንግሥት የስልጣን Aካላት በህግ መሠረት ስራቸውን Eንዲወጡ 

በማድረግ የህግ የበላይነት Eንዲከበር ከፍተኛ ሚና Aላቸው፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞም ዜጎች 

ተወካዮቻቸውን በማንኛውም ጊዜ የመጥራትና የመተካት መብታቸውን በመጠቀም 

ተወካዮቻቸውን ሊሽሩ ስለሚችሉ መንግሥት በሕግና በህግ መሠረት ብቻ Eንዲሰራ 

የሚያስገድድ Aሰራር ነው፡፡ 
 

ይሁንና የህግ የበላይነት ሲባልና ህግ መከበር Aለበት ሲባል ስርዓቱን ባልጠበቀና ከስልጣን 

ውጭ የወጣ ህግን ማክበርንም ይጠይቃል ወይ? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ በዲሞክራሲያዊ 

ስርዓተ መንግሥት ውስጥ ስርዓቱን ባልጠበቀ መሰረት የሚወጣ ህግ ህግ Aይደለም፡፡ ስለሆነም 

ይህንን Aለማክበር Eንደህግ መጣስ Aይታይም የሚል ክርክር ሊቀርብ ይችላል፡፡ 

 

በብዙዎች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በተመሰረተባቸው Aገራት ማንኛውም የስልጣን Aካል 

የሚያወጣው ሕግ ወይም ደንብ የሚታረምበትና የሚስተካከልበት ስርዓት Aለ፡፡ ስለሆነም ህጉ 

በAግባቡ ሥርዓቱን ጠብቆ የወጣ ነው ወይም Aይደለም ብሎ ለመወሰን የሚችለው በስርዓቱ 

ውስጥ ይህንን ለመወሰን ስልጣን ያለው Aካል ነው Eንጂ ማንም ሰው Aይደለም፡፡ ስለሆነም 

ማንኛውም ወገን ይህንን ስርዓት ተከትሎ ህጉ Eንዲሻር ወይም Eንዲለወጥ ጥያቄ በማቅረብ 

ውሣኔ Eንዲሰጥ ማድረግ Eንጂ ስልጣን ባለው Aካል የወጣን ሕግ ወይም የተሰጠን ውሣኔ 

ሥርዓቱን የጠበቀ Aይደለም ወይም ለምሣሌ ከሕገ-መንግሥቱ ጋር ይቃረናል በማለት 

Aለማክበር Aይችልም፡፡ የሕግ የበላይነት የሚረጋገጠው ማንኛውም ሰው ይህ ህግ ከስልጣን 

ውጪ የወጣ ስለሆነ ህግ Aይደለም ስለሆነም Aላከብርም በማለት ሳይሆን ህጉ Eንዲሻር ወይም 

Eንዲለወጥ በተቀመጠው ሥርዓት መሠረት ሥልጣን ላለው Aካል በማቅረብና Eንዲታረም 

በማድረግ ብቻ ነው፡፡ 
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የህግ የበላይነት ባለበት የሰውን ውሣኔ ሰጪነት (Discrption ) ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት 

Aይደለም፡፡ Eያንዳንዷ ጉዳይ በሕግ ተወስና ትቀመጥ ቢባል ለAፈጻጸም Aስቸጋሪ Eንዲሁም 

ውሣኔ ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር Eየተገናዘበ መሰጠት የሚገባው ከመሆኑ Aንፃር ፍትህንም 

ማዛባት ይሆናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሚቻልም Aይደለም፡፡ Eራሱ ህጉ ቢሆንም ዝምብሎ 

የመጣ ሳይሆን በሰዎች የሚወጣ ነው፣ በራሳቸው ተግባራዊ የሚሆኑ ሳይሆኑ በሰው 

Aማካይነት ተግባራዊ የሚሆኑ ናቸው፡፡ ስለሆነም ዋናው ጥያቄ የሰዎችን Aገዛዝ ( 

Discrpetion) ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ሳይሆን በህግ የበላይነትና በሰዎች የመወሰን ነጻነት 

መሀል ሚዛኑን ለመጠበቅ ነጻነትን Eኩልነትን Eና ፍትህን ማረጋገጥ ወይም ማግኘት 

የሚቻልበት ሥርዓት መዘርጋት ነው፡፡ 

 

55..22..33..  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  በበጠጠቅቅላላላላውው    

  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  የየበበላላይይ  ህህግግ  EEንንደደሆሆነነ  በበተተለለምምዶዶ  የየምምንንሰሰማማውውናና  በበብብዙዙ  OOሑሑፎፎችች  

ተተገገልልፆፆ  የየምምናናገገኘኘውው  ሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  ሆሆኖኖምም    

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ስስንንልል  ምምንን  ማማለለታታችችንን  ነነውው??  

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ተተፈፈጠጠሯሯዊዊ  ባባህህሪሪያያትት  ((IIስስንንስስ))  ምምንን  ምምንን  መመሠሠረረታታዊዊ  

ሀሀሳሳቦቦችችንን  ያያጠጠቃቃልልላላልል??  

  AAንንዲዲትት  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAገገራራቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  መመሆሆናናቸቸውውንን  የየሚሚያያረረጋጋግግጡጡባባቸቸውው  

ዘዘዴዴዎዎችች  ምምንንድድንን  ናናቸቸውው??  

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለባባቸቸውው  AAካካላላትት  

የየትትኞኞቹቹ  ናናቸቸውው??  

  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  EEውውንን  የየሚሚሆሆነነውው  EEንንዴዴትት  ነነውው??  

የየሚሚሉሉትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ለለመመመመለለስስ  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳቡቡንን  በበዝዝርርዝዝርር  ማማየየትትናና  መመተተንንተተንን  

ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡    

  

የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ስስንንልል  በበAAገገሪሪቱቱ  ውውስስጥጥ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ማማናናቸቸውውንንምም  ሰሰውውናና  የየመመንንግግስስትት  

AAካካልል  ወወይይምም  ባባለለሥሥልልጣጣንን  የየመመግግዛዛትት  ((GGoovveerrnn  የየማማድድረረግግ))  ወወይይምም  የየማማስስገገደደድድ  ሀሀይይልል  ወወይይምም  

ብብቃቃትት  AAለለውው  ማማለለታታችችንን  ነነውው፡፡፡፡  EEዚዚህህ  ላላይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ስስንንልል፡፡--    
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  ማማናናቸቸውውምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  ማማለለትትምም  ህህገገ  AAውውጭጭ፣፣  ህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚ  EEናና  ህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  

AAካካልል  የየስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውው  የየሚሚመመነነጨጨውውናና  የየሚሚቀቀዳዳውው  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሆሆኑኑንን፣፣  

  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውውንን  ሥሥራራ  ላላይይ  በበሚሚያያውውሉሉበበትት  ጊጊዜዜ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

የየማማክክበበርር  ሀሀላላፊፊነነትት  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን፣፣    

  ማማናናቸቸውውምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  በበተተሰሰጠጠውው  ስስልልጣጣንን  ለለመመጠጠቀቀምም  ወወይይምም  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተሰሰጠጠውውንን  ስስልልጣጣንን  AAላላግግባባብብ  በበመመጠጠቀቀምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚቃቃረረንን  

ማማናናቸቸውውምም  ህህገገ  ውውሣሣኔኔ  ወወይይምም  ሌሌላላ  AAይይነነትት  ተተግግባባርር  ቢቢፈፈፅፅምም  AAድድራራጎጎቱቱ  ህህጋጋዊዊ  

AAስስገገዳዳጅጅነነትት  EEናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየማማይይኖኖረረውውናና  ፈፈራራሸሸ  መመሆሆኑኑንን፣፣    

  የየፌፌዴዴራራልል  ቅቅርርፀፀ  መመንንግግስስትት  ባባለለባባቸቸውው  AAገገሮሮችች  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ስስልልጣጣንንናና  ሀሀላላፊፊነነትት  

ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚመመነነጭጭ  መመሆሆኑኑናና  የየክክልልልል  መመንንግግስስታታትትምም  ስስልልጣጣንን  ምምንንጭጭናና  መመሠሠረረቱቱ  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  መመሆሆኑኑንን፣፣  

  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  በበተተሰሰጠጠ  ስስልልጣጣንን  ጣጣልልቃቃ  

መመግግባባትት  የየሌሌለለበበትት  መመሆሆኑኑናና  ክክልልሎሎችችምም  ለለፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  በበተተሰሰጠጠ  ስስልልጣጣንን  ጣጣልልቃቃ  

መመግግባባትት  የየሌሌለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑንን፣፣  

  የየፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  የየክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ስስልልጣጣናናቸቸውውንን  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበማማይይቃቃረረንን  

መመንንገገድድ  መመጠጠቀቀምም  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበሚሚቃቃረረንን  መመንንገገድድ  የየማማያያወወጡጡትት  

ህህግግ  ወወይይምም  የየሚሚሰሰጡጡትት  ውውሣሣኔኔ  ህህጋጋዊዊ  AAስስገገዳዳጅጅነነተተናና  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌለለውው  ፈፈራራሽሽ  የየሚሚሆሆንን  

መመሆሆኑኑንን፣፣    

  ማማናናቸቸውውምም  የየሀሀይይማማኖኖትት  ተተቋቋምም፣፣  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  ወወይይምም  ማማህህበበርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየሚሚቃቃረረንን  ማማናናቸቸውውምም  AAይይነነትት  ውውሣሣኔኔ  ወወይይምም  EEንንቅቅሰሰቃቃሴሴ  ከከማማድድረረግግ  የየመመቆቆጠጠብብ  ግግዴዴታታናና  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበመመጣጣስስ  የየሚሚያያሣሣልልፉፉትት  ውውሣሣኔኔ  ህህጋጋዊዊ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌለለውውናና  ፈፈራራሽሽ  

መመሆሆኑኑንን፣፣  

  የየመመንንግግስስትት  ፖፖሊሊሴሴዎዎችች  ስስትትራራቴቴጅጅዎዎችችናና  ሌሌሎሎችች  ተተግግባባራራትት  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተቀቀዱዱናና  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመርርሆሆችች  ወወይይምም  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየማማይይቃቃረረኑኑ  መመሆሆንን  ያያለለባባቸቸውው  መመሆሆኑኑናና  

ፖፖሊሊሲሲዎዎቹቹ  ስስትትራራቴቴጅጅዎዎቹቹናና  ሌሌሎሎችች  ተተግግባባራራትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚቃቃረረኑኑ  ሲሲሆሆኑኑ  ህህጋጋዊዊ  

ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  የየሌሌላላቸቸውው  ፈፈራራሽሽ  መመሆሆኑኑንን፣፣    

ለለመመግግለለፅፅ  የየምምንንጠጠቀቀምምበበትት  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳበበ  EEንንደደሆሆነነ  ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ውውስስጣጣዊዊ  ይይዘዘትት  

የየሚሚተተነነትትኑኑ  ምምሁሁራራንን  ይይገገልልፆፆሉሉ፡፡፡፡    
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55..22..44..  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትትንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚጠጠቅቅሙሙ  ዘዘዴዴዎዎችች    

  

የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየበበላላይይነነትት  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ሲሲተተነነተተንን  ምምንን  ምምንን  መመሠሠረረተተ  ሀሀሳሳቦቦችችንን  EEንንደደሚሚይይዝዝ  ከከላላይይ  

ለለመመግግለለፅፅ  ተተሞሞክክሯሯልል፡፡፡፡  በበማማስስከከተተልል  መመመመለለስስ  ያያለለበበትት  ጥጥያያቄቄ  የየAAንንዲዲትት  AAገገርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ከከላላይይ  

በበተተገገለለፀፀውው  መመልልክክ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህገገ  መመሆሆኑኑንን  AAንንዴዴትት  ይይረረጋጋግግጣጣልል  የየሚሚለለውው  ነነጥጥብብ  ነነውው??  

  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  መመሆሆኑኑንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  የየተተለለያያየየ  ዘዘዴዴናና  

AAሠሠራራርር  ይይጠጠቀቀማማሉሉ፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ከከዚዚህህ  በበታታችች  የየተተገገለለጹጹትት  ዘዘዴዴዎዎችች  ወወይይምም  AAሠሠራራሮሮችች  የየሁሁሉሉንንምም  

AAገገርር  ልልምምምምድድናና  ተተሞሞከከሮሮ  የየሚሚያያካካትትቱቱ  ሊሊሆሆኑኑ  የየማማይይችችሉሉ  ሲሲሆሆንን፣፣  ነነገገርር  ግግንን  በበብብዙዙ  AAገገሮሮችች  

ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውውንን  AAሠሠራራሮሮችችናና  ዘዘዴዴዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህግግ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያረረጋጋገገጥጥበበትት  AAንንዱዱ  መመንንገገድድ  ስስለለ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትት  በበግግልልፅፅ  የየሚሚደደነነግግግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ((SSuupprreemmaaccyy  CCllaauussee))  EEንንዲዲኖኖረረውው  

ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየበበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየAAገገሪሪቱቱ  የየበበላላይይ  ህህገገ  

መመሆሆኑኑንንናና  የየበበላላይይነነቱቱምም  EEስስከከ  ምምንን  ድድረረስስ  EEንንደደሆሆነነ  የየሚሚደደነነግግግግ  AAንንቀቀፅፅ  ይይዞዞ  EEናናገገኘኘዋዋለለንን፡፡፡፡  

በበዚዚህህምም  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ህህግግ  AAውውጭጭውው  የየሚሚያያወወጣጣቸቸውው  ሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  የየAAሰሰፈፈፃፃሚሚውው  

ወወይይምም  የየህህግግ  ተተርርጎጎሚሚውው  የየሚሚሰሰጧጧቸቸውው  ውውሣሣኔኔዎዎችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ተተቃቃራራኒኒ  ከከሆሆኑኑ  

ምምንንምም  AAይይነነትት  ህህጋጋዊዊ  ውውጤጤትት  EEንንደደማማይይኖኖራራቸቸውው  የየሚሚደደነነገገግግ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌ  

በበማማስስቀቀመመጥጥ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  የየሚሚስስከከበበሩሩ  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋሉሉ፡፡፡፡    

  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታቸቸውውንን  የየበበላላይይነነትት  የየሚሚያያረረጋጋገገጡጡበበትት  መመንንገገድድ  

በበመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየሚሚወወጡጡ  ህህጎጎችች  ወወይይምም  የየሚሚሰሰጡጡ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየማማይይቀቀይይሩሩ  መመሆሆናናቸቸውው    የየሚሚመመራራበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ይይዘዘረረጋጋሉሉ፡፡፡፡  AAገገሮሮችች  

የየAAንንድድንን  ህህግግ  ወወይይምም  ውውሣሣኔኔ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ለለመመመመርርመመርር  የየዘዘረረጉጉትት  ሥሥርርAAትት  AAንንድድ  

ወወጥጥናና  ተተመመሣሣሣሣይይ    AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ለለAAብብነነትት  የየሁሁለለትት  AAገገሮሮችችንን  AAሠሠራራርር  EEንንመመልልከከትት፡፡፡፡  

ፈፈረረንንሣሣይይ  በበህህግግ  AAውውጭጭ  የየሚሚወወጡጡ  ህህጎጎችች  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየማማይይቃቃረረኑኑ  ስስለለመመሆሆናናቸቸውው  

የየምምትትመመረረምምረረውው  ህህጎጎቹቹ  በበምምክክርር  ቤቤቱቱ  ከከፀፀደደቁቁ  በበኃኃላላ  ነነገገርር  ግግንን  ህህግግ  ሆሆነነውው  ከከመመውውጣጣታታቸቸውው  

በበፊፊትት  AAግግባባብብነነትት  ያያላላቸቸውው  AAካካላላትት  ጥጥያያቄቄ  ሲሲያያቀቀርርቡቡ  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  ያያፀፀደደቀቀውው  ህህግግ  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ጉጉባባኤኤ  ((CCoonnssttiittuuttiioonnaall  CCoouunncciill))    ታታይይቶቶናና  ተተመመርርምምሮሮ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየሚሚቃቃራራነነውው  ክክፍፍልል  ህህጉጉ  ከከመመታታተተሙሙ  በበፊፊትት  የየሚሚታታረረምምበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ዘዘርርግግታታለለችች፡፡፡፡  
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በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚውው  AAካካላላትት  የየሚሚያያወወጧጧቸቸውው  ደደንንቦቦችችናና  መመመመሪሪያያዎዎችች  

ከከመመውውጣጣታታቸቸውው  በበፊፊትት  ““ካካውውንንሰሰልል  ሴሴትት””  በበኩኩልል  ተተመመርርምምሮሮ  የየሚሚታታመመሙሙበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  

ዘዘርርግግታታ  EEናናገገኛኛታታለለንን፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ((UUSSAA))  ብብንንመመለለከከትት  ማማናናቸቸውውምም  ህህግግ  ወወይይምም  ውውሣሣኔኔ  

ሥሥራራ  ላላይይ  ከከዋዋለለ  በበኃኃላላ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚቃቃሩሩንን  በበመመሆሆኑኑ  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብቴቴ  ተተጥጥሶሶብብኛኛልል  ብብሎሎ  የየሚሚያያስስብብ  ማማናናቸቸውውምም  የየተተፈፈጥጥሮሮ  ወወይይምም  ህህገገ  

ወወለለድድ  ሰሰውው  በበማማንንኛኛውውምም  ደደረረጃጃ  ለለሚሚገገኝኝ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ጥጥያያቄቄውውንን  የየሚሚያያቀቀርርብብበበትትናና  የየህህጉጉንን  

ወወይይምም  ውውሳሳኔኔውውንን  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየማማያያሰሰመመረረምምርርበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ዘዘርርግግታታለለችች፡፡፡፡  በበAAጠጠቃቃላላይይ  

AAገገሮሮችች  የየተተለለያያዩዩ  ሥሥርርዓዓትት  የየዘዘረረጉጉ  ቢቢሆሆንንምም  የየህህጐጐችች  ወወይይምም  የየውውሣሣኔኔዎዎችች  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊነነትት  የየሚሚመመራራመመርርበበትት  ሥሥርርዓዓትት  መመዘዘረረጋጋትት  የየህህግግ  መመንንግግስስትትንን  የየበበላላይይነነትት  

ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚጠጠቀቀሙሙበበትት  ዘዘዴዴናና  AAሠሠራራርር  EEንንደደሆሆነነ  መመገገንንዘዘብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  

  ሦሦስስተተኛኛውው  መመንንገገድድ  AAገገሮሮችች  AAስስፈፈፃፃሚሚውው  AAካካልል  AAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  AAጋጋጥጥሞሞኛኛልል  

በበሚሚልል  ሰሰበበብብ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  በበመመገገደደብብ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየሚሚቃቃረረኑኑ  ህህጎጎችች  EEንንዳዳያያወወጣጣናና  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  AAደደጋጋ  ለለመመቀቀልልበበስስ  ከከማማያያስስፈፈለለገገውው  በበላላይይ  

AAስስተተዳዳደደራራዊዊናና  ሌሌሎሎችች  EEርርምምጃጃዎዎችችንን  EEንንዳዳይይወወስስድድ  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚደደነነግግጉጉ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  በበህህገገ  መመንንግግስስታታቸቸውው  በበማማካካተተትትናና  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  የየሚሚቆቆይይበበትትንን    

የየጊጊዜዜ  ውውሰሰንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበመመገገደደብብ  EEንንደደዚዚሁሁምም  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  የየክክትትትትልልናና  

የየቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርርዓዓትት  በበመመዘዘርርጋጋትት  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  AAሠሠራራርርንን  የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትት  ሥሥርርዓዓትት  

ይይዘዘረረጋጋሉሉ፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  መመንንግግስስትት  AAስስቸቸኳኳይይ  ሁሁኔኔታታ  ሲሲያያጋጋጥጥመመውው  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌ  

መመመመሪሪያያውው  መመተተዳዳደደሪሪያያውው  AAድድርርጎጎ  የየሚሚሠሠራራበበትትንን  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  

ያያላላቸቸውው  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማካካተተትት  በበሰሰላላምም  ጊጊዜዜ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  AAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔታታ  

ሲሲያያጋጋጥጥምምምም  መመንንግግስስትት  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚመመራራበበትትንንናና  የየሚሚተተዳዳደደረረበበትት  ሥሥርርዓዓትት  

በበመመፍፍጠጠርር  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትት  ያያረረጋጋግግጣጣሉሉ፡፡፡፡    

  በበAAራራተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  AAገገሮሮችች  የየሚሚከከተተሉሉትት  AAሠሠራራርር  

ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየማማሻሻሻሻያያ  ሥሥርርዓዓትት  ጋጋርር  የየተተገገናናኘኘ  ነነውው፡፡፡፡  በበርርካካታታ  AAገገሮሮችች  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

ለለማማሻሻሻሻልል  የየዘዘረረጉጉትት  ሥሥርርዓዓትት  ህህግግ  AAውውጭጭውው  ህህግግ  ለለማማውውጣጣትት  ከከሚሚከከተተለለውው  ሥሥርርዓዓትት  

የየከከበበደደ  ነነውው፡፡፡፡  ለለዚዚህህምም  ከከሚሚሰሰጠጠውው  AAንንደደኛኛውው  ምምክክንንያያትት  ህህግግ  AAውውጪጪውው  AAልልመመቸቸውው  

ያያለለውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ድድንንጋጋጌጌ  በበቀቀላላልል  ሥሥርርዓዓትት  EEያያሻሻሻሻለለ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየበበላላይይነነትት  

EEንንዳዳይይሸሸረረሸሸርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሚሚሻሻሻሻልልበበትትንን  ሥሥርርዓዓትት  ህህግግ    ከከሚሚወወጣጣበበትት  ሥሥርርዓዓትት  

የየከከበበደደ  ማማድድረረግግ  ጠጠቀቀሚሚነነትት  AAለለውው  በበማማለለትት  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  በበዚዚህህ  በበኩኩልል  የየAAገገሮሮችችንን  ተተሞሞክክሮሮናና  
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AAሠሠራራርር  ስስናናይይ    AAንንድድ  AAንንድድ  AAገገሮሮችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  የየተተወወሰሰኑኑትት  መመሠሠረረታታዊዊ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ደደግግሞሞ  ከከባባድድ  ነነገገርር  ግግንን  ከከመመጀጀመመሪሪያያውው  በበመመጠጠኑኑ  ቀቀለለልል  ያያለለ  የየማማሻሻሻሻያያ  

ሥሥረረAAትት  ይይደደነነግግጋጋሉሉ፡፡፡፡    

  በበAAምምስስተተኛኛ  ደደረረጃጃ  የየህህገገ  መመንንግግስስትትንን  የየበበላላይይነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  AAገገሮሮችች  የየሚሚከከተተሉሉትት  AAሠሠራራርር  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚቃቃረረንን  ውውሣሣኔኔ  የየወወሰሰነነውው  ወወይይምም  ሌሌላላ  AAይይነነትት  EEንንቅቅስስቃቃሴሴ  ያያደደረረገገውው  

AAካካልል  ወወይይምም  ግግለለሰሰብብ  በበህህገገ  ተተጠጠያያቂቂ  EEንንደደሆሆንን  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  ስስልልጣጣንን  

ሣሣይይኖኖረረውው  ውውሣሣኔኔ  በበመመወወሰሰንን    ጉጉዳዳትት  የየደደረረሰሰ  AAካካልል  በበፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንንበበትትንን  

ሥሥርርዓዓትት  የየዘዘረረጉጉ  ሲሲሆሆንን  ስስልልጣጣኑኑንን  AAላላግግባባብብ  የየተተገገለለገገለለ  ግግለለሰሰብብ  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ደደግግሞሞ  

ከከሀሀላላፊፊነነቱቱ  የየሚሚወወገገድድበበትት  በበፍፍትትሐሐብብሐሐርር  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆንንበበትት  ድድርርጊጊቱቱ  ወወንንጀጀልል  ሆሆኖኖ  

በበተተገገናናኘኘ  በበወወንንጀጀָָ  ــጠጠያያּׂשּׂש  የየֲֲגגንንበበُُንን  ስስץץዓዓُُ  በበאאዘዘץץጋጋُُ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  

የየበበֶֶይይነነُُናና  ָָዕዕָָናና  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  ይይִִףףטט፡፡፡፡  

  

በበAAጠጠቃቃላላይይ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትት  መመረረጋጋገገጥጥ  ዋዋስስትትናና  የየሚሚሆሆኑኑ  የየተተለለያያዩዩ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  

የየሚሚዘዘረረጉጉትት  ለለምምንን  EEንንደደሆሆነነ  በበድድጋጋሚሚ  መመግግለለፅፅ  AAያያስስፈፈልልግግውውምም፡፡፡፡  በበAAንንዲዲትት  AAገገርር  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

የየበበላላይይነነትት  መመረረጋጋገገጥጥናና  መመከከበበርር  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትትናና  ልልEEልልናና  የየሰሰፈፈነነበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመገገንንባባትት  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ቅቅድድመመ  ሁሁነነታታ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህገገ  የየባባላላይይነነትት  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ወወይይምም  

የየመመንንግግስስትት  AAካካለለ  ወወይይምም  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበላላይይ  ሣሣይይሆሆንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጥጥላላ  ሥሥርር  

ለለህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ተተገገዥዥ  ሆሆኖኖ  መመኖኖርር  ያያለለበበትትምም  መመሆሆኑኑንን  በበሌሌላላ  AAነነጋጋገገርር  ““ሁሁሉሉምም  በበህህግግ  

ሥሥርር””  ሆሆነነውው  ግግዴዴታታቸቸውውንንናና  ሀሀላላፊፊነነታታቸቸውውንን  መመውውጣጣትትናና  ስስልልጣጣናናቸቸውውንን  መመጠጠቀቀምም  ያያለለባባቸቸውውንን  

መመሆሆኑኑንን  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡    

  

55..22..55..  የየኢኢፊፊዲዲעע    ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ፡፡  

የየኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየአአገገًًעע  የየበበֶֶይይ  ֱֱግግ  ֲֲאאኑኑንን  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  የየגגያያስስ٤٤ִִ  በበַַֹֹ٤٤  

አአገገֹוֹוׂשׂשــ  ٤٤צצይይነነُُ  ያያֶֶْْውውንን  አአ٤٤צצףףרר  እእናና  ዘዘዴዴዎዎ٤٤  ያያካካــــ  ֲֲኖኖ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡  

እእነነዚዚֱֱንንוו  ዘዘננዘዘץץ  አአድድץץገገንን  ስስናናያያْْውው  

--  በበאאጀጀעעאאያያ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየአአገገًًעע  የየበበֶֶይይ  ֱֱግግ  ֲֲאאኑኑንን  በበግግָָጽጽ  የየגגያያውውጅጅ  ድድንንጋጋጌጌ  

((ssuupprreemmaaccyy  ccllaauussee))  ያያֳֳውው  ֲֲאאኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበአአንንׂשׂשጽጽ  ዘዘጠጠኝኝ  የየֱֱገገ  

  ዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤ንን  ያያውውጃጃָָ፡፡፡፡ٍٍננטטאא  ُُףףያያውውጁጁ  አአגגንንግግስስًًንን  የየበበֶֶይይነነُُ  የየאא

እእያያንንዳዳንንዳዳْْውው  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  የየףףሳሳْْውው  ዓዓֶֶדד  ያያֶֶْْውው  በበֲֲאאኑኑ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٠٠  
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በበአአንንድድነነُُናና  በበነነጠጠֶֶ  ስስֳֳኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  የየגגያያስስווׂשׂשጡጡُُንን  

    ከከُُ፡፡፡፡ָָאאንን  እእንንֱֱץץאא  ዊዊٍٍננטטאא

  

ስስֳֳ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  የየגגደደነነግግገገውው  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  ዘዘጠጠኝኝ  የየኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  

  ֳֳُُדדበበ  ዎዎ٤٤ֲֲץץאא  ዊዊٍٍננטטאא  ንንግግስስًًאא  የየֱֱገገ  ץץፍፍ  ሁሁֳֳُُ  ስስףףዕዕווንንግግስስُُ  በበאא

ካካስስאאׂשׂשጣጣْْውው  አአווስስُُ  ٍٍננטטאאዊዊ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤  ውውስስጥጥ  አአንንደደኛኛውው  ٍٍננטטאאዊዊ  ֱֱץץאא  

    በበָָٍٍ፡፡፡፡ץץየየُُ  ይይኖኖٍٍאא  ُُננኑኑንን  በበُُኩኩֲֲאא

  

ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበአአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  11  ""  ሕሕገገ  אאንንግግስስًً  የየሀሀገገًًעע  የየበበֶֶይይ  ֱֱግግ  ነነውው፡፡፡፡  

  ስስָָጣጣንን  ውውሳሳኔኔֳֳֹוֹו  ווንንግግስስُُ  አአካካָָ  ወወይይאאየየ  ווእእንንዲዲሁሁ  ץץףףררዳዳዊዊ  አአדדָָ  ግግֱֱ  ווናናْْውውדד

ከከዚዚֱֱ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ጋጋץץ  የየגגቃቃננንን  ከከֲֲነነ  ــፈፈጻጻגגነነُُ  አአይይኖኖננውውוו  ""  በበֳֳُُדד  

ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ይይֱֱንንንንוו  በበአአጭጭסס  ስስንንዘዘננዝዝננውው  ፡፡--  

  תתአአካካֶֶُُ  በበፖፖֵֵ  גגግግ  አአውውጪጪናና  ֱֱግግ  አአስስፈፈጻጻֱֱ  ָָףףበበፌፌዴዴ  ווበበክክָָָָ  ወወይይ  ווናናْْውውדד  ••

ደደננጃጃ  በበስስََُُףףጂጂ  ָָאאክክ  ወወይይ٤٤ַַֹֹ  וו  ውውሳሳኔኔዎዎ٢٢ْْውው  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጋጋץץ  የየגגቃቃננኑኑ  

ከከֲֲነነ  ــፈፈጻጻגגነነُُ  የየֳֳַַውው  ֲֲאאኑኑንን  ፡፡  

  ንንግግስስًًאא--  ኔኔ  ከከֱֱገገככጠጠውው  ውውררየየዳዳኝኝነነُُ  አአካካָָ  በበ  ָָףףየየፌፌዴዴ  ווየየክክָָָָ  ወወይይ  ווናናْْውውדד  ••

ጋጋץץ  የየגגቃቃננንን  ከከֲֲነነ  ــፈፈጻጻُُגג  የየֳֳַַውው  ֲֲאאኑኑንን  ፡፡  

••  በበדדናናْْውውוו  ደደננጃጃ  የየגגገገኝኝ  የየክክָָָָ  ወወይይוו  የየፌፌዴዴאא  ָָףףንንግግስስُُ  ֳֳֹוֹוስስָָጣጣንን  የየררጠጠውው  

ውውሳሳኔኔ  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጋጋץץ  የየגגቃቃננንን  ከከֲֲነነ  ــፈፈጻጻגגነነُُ  የየֳֳַַውው  ֲֲאאኑኑንን  በበאאደደንንገገግግ  

በበክክָָָָוו  ֲֲነነ  በበፌፌዴዴָָףף  ደደננጃጃ  የየגגገገኙኙ  የየאאንንግግስስُُ  አአካካֶֶُُ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  

ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  የየגגቃቃננንን  ֱֱጐጐ٤٤ንን  ወወይይוו  ውውככኔኔዎዎ٤٤ንን  ከከדדውውጣጣُُ  ׂשׂשٍٍאאብብ  ያያֳֳֹْْוֹוውው  

  ነነُُגגፈፈጻጻــ  ካካወወጡጡ  ግግንን  ጐጐ٤٤ֱֱ  ווወወይይ  ኔኔዎዎ٤٤ככኑኑ  ውውננቃቃגגንንግግስስًًንን  የየאא  ኑኑንን፣፣  ֱֱገገֲֲאא

እእንንደደדדይይኖኖْْףףውውናና  በበአአገገّّעע  ውውስስጥጥ  ገገዢዢ  የየֲֲነነውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ֲֲאאኑኑንን  በበግግָָጽጽ  

አአስስווׂשׂשጧጧָָ፡፡፡፡  

••  ֱֱገገ--אאንንግግስስًً  የየበበֶֶይይነነًًንን  የየגגያያውውጀጀውው  በበאאንንግግስስُُ  አአካካֶֶُُ  ወወይይֳֳֹוֹו  ווስስָָጣጣንን  

በበגגወወስስኗኗْْውው  ውውככኔኔዎዎ٤٤  ֶֶይይ  ብብ٢٢  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  የየኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበየየُُኛኛውው  

አአካካּתּתֹוֹו  የየגגፈፈጸጸדדָָ  בבዳዳዊዊ  አአــ  ٤٤צצףףררፈፈጻጻגגነነُُ  የየגגኖኖْْףףውው  ֱֱገገ--אאንንግግስስًًንን  

እእስስካካָָــቃቃננኑኑ  ድድננስስ  ብብ٢٢  እእንንደደֲֲነነ  በበግግָָጽጽ  አአውውጂጂָָ፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  እእያያንንዳዳንንዱዱ  ብብሔሔץץ  

ብብሔሔררננብብናና  ֱֱዝዝብብ  ֱֱִִֹוֹוንን  የየדדሳሳደደግግናና  የየאאንንከከֹוֹוከከብብ  אאብብُُ  እእንንዳዳֳֳውው  ደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  
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ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  እእንንዲዲጐጐֳֳብብًً  የየגגፈፈָָገገውው  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  የየדדይይቃቃננኑኑ  

  ጠጠውውררגגኑኑُُ  የየננቃቃגגֳֳ  ንንግግስስًًንንאא  እእንንጂጂ  ֱֱገገ  ٤٤צצףףררዳዳዊዊ  አአדדָָ  ዊዊ  እእሴሴِِ٤٤ናናֱֱֶֶֹוֹו

ֱֱጋጋዊዊ  ጥጥበበቃቃ  እእንንደደֳֳַַ  እእንንደደውውדד  ווናናْْውውדדָָ  ווዳዳዊዊ  አአץץףףרר  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጋጋץץ  

የየגגቃቃננንን  ከከֲֲነነ  ــፈፈጻጻגגነነُُ  እእንንደደֳֳַַውው  በበדדወወጅጅ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበָָדדዳዳዊዊ  ድድץץጊጊِِ٤٤  

ֶֶይይ  ያያֳֳውውንን  የየበበֶֶይይነነُُ  ያያננጋጋግግጣጣָָ፡፡፡፡  

••  በበሁሁֳֳــኛኛ  ደደננጃጃ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  አአንንደደኛኛውው  ֱֱץץאא  አአድድץץጐጐ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  

በበአአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  22  ""דדንንኛኛውውוו  ዜዜጋጋ  የየאאንንግግስስُُ  አአካካֶֶُُ፣፣  የየፖፖֳֳٌٌካካ  

ድድץץጅጅِِ٤٤ናና  ֱֱדדበበُُףף  እእንንደደዚዚሁሁֳֳֹוֹו  ווስስָָጣጣኖኖ٢٢ْْውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  የየדדስስከከበበץץናና  ֱֱֳֳገገ  

  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ֳֳُُדדውው    በበֹْْוֹוንን  ሀሀֶֶፊፊነነُُ  አአֲֲֳֳאאገገዢዢ  የየــ  ንንግግስስًًאא

  

የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  በበאאንንግግስስُُ  ֶֶይይ  ብብ٢٢  ሳሳይይֲֲንን  በበግግֳֳררቦቦ٤٤  በበֱֱדדበበ٤٤צצናና  

የየፖፖֳֳٌٌካካ  ድድץץጅጅِِ٤٤ንን  የየֳֳאאגגከከًً  אאብብِِ٤٤ንንናና  אאــጣጣጣጣኝኝ  የየֲֲነነ  ግግዴዴٍٍናና  ሀሀֶֶፊፊነነُُንን  

የየגגያያስስווׂשׂשጡጡ  ናናْْውው፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  דדንንኛኛውውוו  ዜዜጋጋ  ፣፣ֱֱדדበበץץ  ፣፣የየፖፖֳֳٌٌካካ  

ድድץץጅጅُُ  ወወይይוו  የየאאንንግግስስُُ  አአካካָָ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየננــጋጋገገጠጠֳֳُُንን  אאብብُُ  ስስףף  ֶֶይይ  

  እእንንዳዳֳֳበበُُ  ֱֱገገ  ץץክክበበדד  ጃጃננበበእእኩኩָָ  ደደ  ווጠጠውውንን  ግግዴዴٍٍאאׂשׂשንንግግስስًً  ያያስስאא  ያያውውָָ  ֱֱገገתת

  ገገֱֱ  ווውው  እእናና  ሁሁָָጊጊዜዜֹוֹוገገגגእእንንደደ  ץץክክበበדד  ብብُُאא  ጠጠውውንን  የየַַֹֹ٤٤ררንንግግስስًً  ዋዋስስُُናና  የየאא

  ንን  ሀሀֶֶፊፊነነֲֲُُאאገገዢዢ  የየــ  ንንግግስስًًאא  ግግናና  ֱֱֳֳገገננድድדד  ያያውውעעאאאא  ףףንንግግስስًًንን  የየስስאא

እእንንዳዳֳֳበበُُ  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  እእዚዚֱֱ  ֶֶይይ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየגגጥጥֳֳውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  የየגגቃቃננኑኑ  

  ץץክክበበדדንንናና  የየֲֲאאገገዢዢ  የየــ  ንንግግስስًًאא  ብብ፣፣  ֱֱֳֳገገׂשׂשٍٍאא  ווፈፈጸጸאאከከ  ُُףףֹוֹוግግــ  ווናናْْውውדד

ግግዴዴٍٍ  ብብ٢٢  ሳሳይይֲֲንን  ַַֹֹרר  ٤٤ዎዎ٤٤  ድድץץጅጅِِ٤٤  ወወይይדד  ווንንኛኛውውוו  አአካካָָ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  

የየגגቃቃננንን  ــግግתת  ץץֹוֹוፈፈጸጸוו  ካካገገኘኘ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ֵֵያያስስከከብብסס  የየ٤٤ִִגג    በበአአቅቅבב  

  ንንግግስስًً  ֱֱገገאא  ገገֱֱ  ווኑኑֲֲאאግግ  ግግዴዴٍٍ  ጥጥֹֹበበָָٍٍ፡፡፡፡  በበננድድדדውውንን  ሁሁִִ  የየֹוֹוገገגגግግ  የየננድድדד

  እእናና  ֱֱֳֳገገ  ּשּשׂשׂשስስጠጠُُ  እእንንዲዲٍٍאאውውሳሳኔኔ  ከከ  ווወወይይንን  ץץֹוֹוግግــ  ንንננቃቃגגንንግግስስًًንን  የየאא

  የየበበኩኩֶֶْْውውንን  ץץስስከከበበדדֳֳ  ንንግግስስًًንንאא  ገገֱֱ  זזገገዢዢ  እእንንዲዲֲֲኑኑ  በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  ደደግግــ  ንንግግስስًًאא

ሀሀֶֶፊፊነነُُ  እእንንዲዲወወጡጡ  በበאאደደንንገገግግ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  የየበበֶֶይይነነُُ  ֳֳננדדጋጋገገጥጥ  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡          

  

በበሶሶስስــኛኛ  ደደננጃጃ    የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  33  

""  በበዚዚֱֱ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ከከــደደነነገገገገውው  ውውጪጪ  በበדדናናْْውውוו  አአኳኳኋኋንን  ስስָָጣጣንን  אאያያዝዝ  

የየــከከֳֳከከֳֳ  ነነውው  ""  በበֳֳُُדד  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ይይኸኸንንንን  በበֱֱץץאאነነُُ  ያያስስאאׂשׂשጡጡُُ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  
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ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  በበֲֲነነ  אאንንገገድድ  በበֱֱገገ  

  ያያዊዊתתףףክክזזፍፍ  በበሀሀይይָָ  ዲዲֳֳֶֶــאאያያዝዝ  እእንንዳዳֳֳበበُُ  ይይֱֱንንንን  በበאא  ብብ٢٢  ُُננטטאא  ንንግግስስًًאא

  ףףከከבב  ይይ٢٢ָָናና  እእንንደደዚዚֱֱ  ዓዓይይነነُُדדጣጣንን  ֵֵያያዝዝ  እእንንደደָָםם  ገገָָበበጥጥאאንንግግስስُُ  በበאא

  አአስስፈፈֶֶጊጊ  ץץስስከከበበדדֳֳ  ֱֱץץאא  ይይֱֱንንንን  ቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤ררננብብሔሔ  ץץየየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔ  ווያያጋጋጥጥּתּת

የየֲֲነነውውንን  እእווץץጃጃ  ሁሁִִ  እእንንደደגגወወስስዱዱ  የየגגደደነነግግግግ  በበዚዚֱֱוו  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየበበֶֶይይነነُُናና  

ገገዢዢነነُُ  የየגגያያננጋጋግግጥጥ  ድድንንጋጋጌጌ  ֲֲኖኖ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡  

  

በበአአــףףኛኛ  ደደננጃጃ    በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  44    

ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ያያጸጸደደ٢٢ׂْْשׂשውው  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ስስווווነነِِ٤٤  የየአአገገًًעע  የየֱֱግግ  አአካካָָ  ናናْْውው  የየָָגג  

  ንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤אא  ነነِِ٤٤ናና  በበֱֱገገווווፍፍ  ስስׂשׂשአአ  ווበበዓዓֳֳ  ֱֱץץאא  ደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  ይይኸኸ  ֱֱץץאא

  እእንንዴዴُُ  ነነውው  ֱֱץץאא  ደደነነግግግግ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸגגውው  ግግንንኙኙነነُُ  የየֹוֹוገገגגስስֳֳ  ץץካካከከָָ  ֵֵኖኖאא

  ፡፡፡፡ִִככይይነነ  ጉጉዳዳዮዮ٤٤  עעካካףףካካٍٍ  አአከከץץበበ  ָָגגያያֳֳበበُُ  የየ  ווጐጐץץــאא

  

የየאאጀጀעעאאያያውው  ""የየአአገገًًעע  ֱֱግግ  አአካካָָ  ነነውው""  የየֳֳגגውው  ሀሀננግግ  እእንንዴዴُُ  ነነውው  ٍٍאאየየُُ  ያያֳֳበበُُ  

የየָָגג  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚֱֱ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ֱֱግግ  በበָָגג  ስስያያהה  የየגגጠጠْْףףውው  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ውውጪጪ  

ያያִִُُንን  ַַֹֹ٤٤  ֱֱጐጐֲֲאא  ٤٤ኑኑንን  ከከአአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  11  ድድንንጋጋጌጌ  ֳֳננאאዳዳُُ  

ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ስስווווነነِِ٤٤  የየגגፀፀድድּׁُُשּׁש  በበֱֱዝዝብብ  ــወወካካዮዮוו  ٤٤ክክץץ  ቤቤُُ  እእንንደደֲֲነነ  

በበአአንንׂשׂשጽጽ  5555  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  1122  ــደደንንግግጓጓָָ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ስስווווነነِِ٤٤  

የየአአገገًًעע  የየֱֱግግ  አአካካָָ  የየֲֲגגኑኑ  ከከֲֲነነ  የየፌፌዴዴָָףף  የየֱֱዝዝብብ  ــወወካካዮዮוו  ٤٤ክክץץ  ቤቤُُ  

ፌፌዴዴִִףףንንוו  ֲֲነነ  የየክክָָָָ  אאንንግግስስٍٍُُንን  ــፈፈጻጻגג  የየגגያያደደץץጋጋْْውውንን  አአዋዋጆጆ٤٤  ያያክክָָ  

የየֱֱግግ  ጉጉָָበበُُ  ያያֶֶْْውው  ֲֲאאኑኑንን  ያያֳֳאאክክָָٍٍ  የየאא  ָָגגከከףףከከעעያያ  የየגגያያּשּשץץׂשׂש  አአִִ፡፡፡፡    

  

በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  1133((22))  እእናና  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  99  ንንዑዑስስ  

አአንንׂשׂשጽጽ  44  ከከאאׂשׂשــጠጠውው  ֱֱץץאא  ጋጋץץ  እእንንዴዴُُ  ነነውው  אאጣጣጣጣוו  የየ٢٢ֳֳגגውው  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  

ያያፀፀደደ٢٢ׂْْשׂשውው  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  የየררብብአአዊዊ  אאብብِِ٤٤  ስስווווነነُُ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ווዕዕףףፍፍ  ሶሶስስُُ  

  ዩዩٍٍגגጃጃ  እእንንደደננበበእእኩኩָָ  ደደ  ץץጋጋ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  ብብِِ٤٤אא  ብብአአዊዊררደደነነገገጉጉُُ  የየــከከ  ץץםם

ወወይይוו  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌዎዎץץــאא  ٤٤ጐጐוו  ያያֳֳֹْْוֹוውው  ከከዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  የየררብብአአዊዊ  

  ִִגגዩዩُُ  የየٍٍגגንንገገድድ  ስስֲֲֳֳነነ  እእንንዴዴُُ  ነነውው  የየאא  אאጣጣጣጣــበበ  ץץጋጋ  ብብُُ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤אא

ጥጥያያቄቄዎዎ٤٤  ይይነነሳሳִִ፡፡፡፡          
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በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  ስስንንֳֳאאከከــውው  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًًናና  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ስስווווነነِِאא  ٤٤ካካከከָָ  ያያֳֳውው  

ግግንንኙኙነነُُ  ווንን  እእንንደደֲֲነነ  ገገዢዢ  የየֲֲነነ  דד  ֱֱץץאאስስאאׂשׂשጡጡ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  ወወררኑኑ  

እእስስከከווንን  ድድננስስ  እእንንደደֲֲነነ  ያያሳሳያያָָ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ስስווווነነُُ  የየגגያያፀፀድድׂשׂשውው  

አአካካָָ  ዓዓֳֳוו  አአׂשׂשፍፍ  ግግዴዴٍٍ  ውውስስጥጥ  ከከאאግግֹًًוֹו  በበፊፊُُ  ስስווווነነًً  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጋጋץץ  

የየגגቃቃננንን  ֲֲאאንን    አአֲֲֳֳאאኑኑንን  እእንንዲዲץץווננאא  ወወይይוו  ከከስስווווነነًً  ውውስስጥጥ  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  

ጋጋץץ  የየגגቃቃננነነውውንን  ክክፍፍָָ  የየדדይይׂשׂשበበֳֳውውናና  የየדדይይገገደደድድበበُُ  ((RReesseerrvvaattiioonn))  ያያֳֳውው  

    ነነውው፡፡፡፡  ֱֱץץאא  ያያስስገገድድድድגגበበָָ  የየׂשׂשኑኑንን  ገገָָፆፆ  እእንንዲዲֲֲאא

  

የየኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነًًንን  የየגגያያውውጅጅ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤ንን  ٍٍננטטאאዊዊ  የየֱֱገገ  

  ኔኔככንንግግስስُُ  አአካካָָ  ውውאאየየ  ווናናْْውውדדየየ  עעדדጨጨــያያዙዙ  በበאאጐጐ  ከከץץአአድድ  ֱֱץץאא  ንንግግስስُُאא

ወወይይדד  ווናናْْውውוו  ֱֱግግ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  የየגגቃቃננንን  ֲֲኖኖ  ከከــገገኘኘ  צצווץץאאــ  ውውድድቅቅ  

የየֲֲגגንንበበُُንን  ץץםםዓዓُُ  በበאאደደንንገገግግ  ፡፡  

  

••  የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ָךָךָךָךדדያያ  ጥጥያያቄቄ  ֳֳדדቅቅננብብוו  ֲֲነነ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ֳֳָָָךָךָךָךדד  ጥጥብብቅቅ  

የየֲֲኑኑ  ץץםםዓዓِِ٤٤ንን  በበאאደደንንገገግግናና  በበאאዘዘץץጋጋُُ፡፡    

••  የየאאንንግግስስُُ  ֳֳֹוֹוስስָָጣጣናናُُ  ــጠጠያያּׂשּׂשነነُُ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  አአንንዱዱ  ٍٍננטטאאዊዊ  ֱֱץץאא  

አአድድץץጐጐ  በበאאደደንንገገግግ፡፡    

••  የየአአስስْْኳኳይይ  ጊጊዜዜ  ሁሁኔኔٍٍ  ֵֵֹْْוֹוףףאאውው  የየגגገገٍٍננטטאא  ּשּשዊዊ  ደደንንቦቦ٤٤  በበאאደደንንገገግግ  

በበווווֶֶרר  ֲֲነነ  በበ٤٤ግግץץ  ጊጊዜዜ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ገገዢዢነነُُናና  የየበበֶֶይይነነُُ  የየגגያያננጋጋግግጡጡ  

አአ٤٤צצףףררናና  ٍٍננטטאאዊዊ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤ንን  አአካካُُِِ  እእናናገገኘኘዋዋֳֳንን፡፡፡፡  

  

የየאאወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  
  

1. የየֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  ננــָָֹוֹוጋጋገገጠጠበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  ""  የየֱֱግግ  የየበበֶֶይይነነُُናና  ָָዕዕָָናና  ננדדጋጋገገጥጥ  

የየגגያያስስץץםם  ٤٤ָָዓዓُُ  אאገገንንֹُُוֹו  ይይ٢٢ֶֶָָ  ብብֳֳውው  ያያስስִִֹוֹו?? 

2. በበֱֱግግ  የየበበֶֶይይነነُُ  ““RRuullee  ooff  llaaww””  እእናና  በበֱֱግግ  אא  ُُננטטאאግግዛዛُُ““RRuullee  bbyy  llaaww””  אאካካከከָָ  ווንን  

 ??ִִֹוֹוዊዊ  ָָዩዩነነُُ  አአֳֳ  ብብֳֳውው  ያያስስٍٍננטטאא

3. የየክክָָָָ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  אאግግֳֳጫጫዎዎ٤٤  በበዝዝץץዝዝץץ  ያያስስווׂשׂשጡጡ፡፡፡፡ 
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4. የየኢኢፌፌድድעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  በበክክָָָָ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  ጋጋץץ  ያያֳֳውውንን  ግግንንኙኙነነُُ  

ይይዘዘץץዝዝסס፡፡፡፡    አአንንድድ  ክክָָָָ  የየፌፌዴዴִִףףንን  אאንንግግስስُُ  የየגגቃቃננንን  የየክክָָָָ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ּתּתያያፀፀድድቅቅ  

ውውጤጤًً  ווንን  ይይֲֲናናָָ?? 

5. የመጨረሻ መጨረሻ ሕጉን የሚያወጡት ሰዎች ሆነው ሳለ Eንዴት የሕግ የበላይነት 

ይባላል? ፈላጭ ቆራጭ ንጉሥ በሚያወጣው ህግና የህዝብ ተመራጮች በሚያወጡት ህግ 

መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? 

6. በIትዮጵያ የስልጣን ክፍፍል (separation of power) Aለ ወይ? 

7. በሕገመንግሥቱ ውሣኔ Eንዲሰጥ ስልጣን የተሰጠው Aካል በAድልዎ ወይም በስህተት 

የሰጠውን ውሣኔ Aለማክበር የህግ የበላይነትን Eንደመጣስ ይቆጠራል ወይ? 

8. በዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግሥት የሕግ የበላይነት Aለ ይባላል፡፡ በIትዮጵያ Aንዳንድ ጊዜ 

ሰብዓዊ መብቶች ሲጣሱ ይታያል፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ Eንዴት የሕግ የበላይነት Aለ ማለት 

ይቻላል? 

 
 

5.3. ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች  
ህገመንግስታችን የተመሰረተበት ሶስተኛው ምሰሶ ወይም መሰረት በሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ 

መብቶች መከበር ላይ የቆመ መሆኑ ነው፡፡   

 

የሰብዓዊ መብቶች መነሻና ግብ ዜጎችን ከመንግሥት ሥልጣን abuse መጠበቅ ነው፡፡ 

ከታሪክ Eንደምንገነዘበው ለዲሞክራሲያዊ ስርAቶች ምስረታ የተደረገው ትግል የሰዎች 

መብቶች Eንዲታወቁና Eንዲከበሩ ከተደረገው ትግል ጋር የተያያዘ ነው፡፡  

 

በሕግ ካልሆነ በስተቀር ያለመታሰር፣ የEምነት መብት ወዘተ በEንግሊዝ Aገር 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግሥት ከመመስረቱ በፊት በከባድ ትግል Eውቅና ያገኙ መብቶች 

ናቸው፡፡  ይሁንና Eነዚህና ሌሎች የሰው ልጆች መብቶች ዋስትና ሊያገኙ የሚችሉት 

የመብቱ ተጠቃሚ የሆኑት Eራሳቸው ሰዎች የሥልጣን ባለቤት ሲሆኑ ነው፡፡  ሕዝቦች 

የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት ባልሆኑበት የሰዎች ሰብዓዊ መብቶች ዋስትና ሊያገኙ 

Aይችሉም፡፡  
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የዛሬዋን Aሜሪካ የመሰረቱት መስራች Aባቶች የAሜሪካን ነጻነት ሲያውጁ በተፈራረሙት 

ሰነድ የሚከተለው ይገኛል፡፡  

 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that 

among these are the pursuit of happiness-that to secure these rights, 

Governments are instituted among men, deriving their just power from the 

consent of the governed. ' 

Taken from 'Declaration of Independence' 

 

የዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግሥት ምስረታ ዋና መሰረቱ የሰዎችና የሕዝቦች መብት 

መከበር ስለሆነ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግሥትና የሰዎች መብቶች መከበር የሚነጣጠሉ 

Aይደሉም፡፡  ስለሆነም የዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግሥት መንስኤውም ሆነ ዋና 

መገለጫው የሰዎች መብቶች መከበር ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 

5.3.1. የመብቶች Aከፋፈል (classification of rights) 

ምሁራን የሰዎች መብቶችን የተለያዩ መስፈርቶችን በመጠቀም ከፋፍለው ያስቀምጣሉ፡፡ 

በAንዳንዶቹ positive and negative ተብለው ሲከፋፈሉ   negative ማለት መንግሥት 

Eጁን Eንዲሰበስብ የሚያስገድዱ ለምሳሌ በህይወት የመኖር መብትን ማወቅ ማለት ሲሆን 

Positive ማለት ደግሞ መንግሥት ለሁሉም Eኩል ጥበቃ ሊያደርግ የሚገባው ለምሳሌ 

የትምህርትና የጤና መብት ለሁሉም ማዳረስ ማለት ነው፡፡  በሌላ በኩል ደግሞ Aንደኛ 

ትውልድ መብት (first generation) ማለትም ሰብAዊና ፖለቲካዊ መብቶች፣ ሁለተኛ 

ትውልድ መብት (second generation) ማለትም Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች Eና 

ሶስተኛ ትውልድ መብት (third generation) ማለትም በንጹህ Aካባቢ የመኖር መብት 

ወዘተ... በማለት ይከፋፈላሉ፡፡ በIፌዲሪ ህገ መንግስት መብቶችን ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች በማለት ይከፍላቸዋል፡፡ በዚህ ጽሁፍ የIፌዲሪ ህገ መንግስትን መስፈርት 

መሰረት Aድርገን ለመመልከት Eንሞክራለን፡፡  
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Aንቀጽ 1A 
 

ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች 
 

1. ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጩ የማይጣሱና የማይገፈፉ 

ናቸው፡፡ 

2. የዜጎች Eና ሕዝቦች ሰብዓዊና ዲምክራሲያዊ መብቶች ይከበራሉ፡፡ 

  

በንUስ Aንቀጽ 2 Eንደተደነገገው Eነዚህ ሰብዓዊ መብቶች Eንዲሁም ዲሞክራሲያዊ መብቶች 

Eንደሚከበሩ ደንግጓል፡፡  የዜጎች ሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ሰላምን ለማስፈን 

ልማትን ለማምጣት Eጅግ በጣም Aስፈላጊ ነው፡፡  ዜጎች መብታቸው ከተከበረ ወደ Aመጽና 

ሁከት መፍጠር የሚሄዱበት ምክንያት Aይኖርም፡፡  ኑሮEቸውን ለማሻሻል ብቻ ተግተው 

Eንዲሠሩ የሚያደርግ ነው፡፡  በተለይ በIትዮጵያ ሁኔታ ለሰላምም ለEድገትም የሰብዓዊና 

ዲሞክራሲ መብቶች መከበር መሠረታዊ ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡  
 

ሰብዓዊ መብቶች 
 

ሰብዓዊ መብቶች ማለት ማንም የሚሰጣቸው ወይም የሚነፍጋቸው ሳይሆን ሰዎች 

በመሆናቸው ብቻ በተፈጥሮ ያገኟቸው መብቶች ማለት ነው፡፡  መንግሥት Eነዚህን መብቶች 

Eውቅና ይሰጣቸዋል Eንጂ የሚያበረክታቸው ስጦታዎች Aይደሉም፡፡  Eነዚህ መብቶች 

ከዜግነት ጋር የተያያዙ ሳይሆን ሰው በመሆኑ ብቻ የሚከበሩ መብቶች ናቸው፡፡ 

ሰብዓዊ መብቶች ተብለው ከሚጠቀሱት መካከል Aንዳንዶቹ፣  

1/ በሕይወት የመኖር መብት፣ 

2/ የAካል ደህንነት መብት Eና 

3/ የነፃነት መብት ናቸው፡፡ 
 

ዲሞክራሲያዊ መብቶች 
 

ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚባሉት ዜጎች በAንድ Aገር Aብረው በመኖራቸው ምክንያት በጋራ 

የመሰረቱት ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖራቸውን Eኩል ተሳትፎና ተጠቃሚነት በሚመለከት Eኩል 

መብት Eንዳላቸው የሚያረጋግጥ በሥርዓቱ Eውቅና የሚሰጠው መብት ነው፡፡   
 

ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተብለው ከሚታወቁት መካከል Aንዳንዶቹ፣ 

1/ ሃሳብን በነፃ የመግለጽ መብት፣ 
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2/ የመሰብሰብ፣ የመደራጀትና ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ  መብት፣ 

3/ የመምረጥና የመመረጥ መብት ናቸው፡፡ 

የIፌዲሪ ህገመንግስት ይህንን መርሆ ተከትሎ በምEራፍ ሶስት መሰረታዊ ሰብAዊና 

ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ዘርዝሯል፡፡ በAጠቃላይ የህገመንግስቱን Aንድ ሶስተኛ ክፍል የያዙት 

የEነዚህ መሰረታዊ መብቶች ዝርዝር መሆናቸውን ስንመለከትም፣ ህገመንግስቱ ለሰብAዊና 

ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሰጠውን ትኩረት Eንገነዘባለን፡፡   

 

5.3.2. በመብቶች ላይ ስለሚኖር ገደብ 

በዴሞክራሲያዊ ስርAት ዜጎች ሁሉ Eኩል በመሆናቸው በመብት Aጠቃቀም Eኩል ተጠቃሚ 

ናቸው፡፡ በዚህም መሰረት ለምሳሌ ሃሳብን የመግለጽ መብት የሁሉም መብት ስለሆነ Aንዱ 

ሃሳቡን ሲገልጽ ሌላውም የተለየ ሃሳብ ካለው ያንን ሀሣቡን የመግለጽ መብት Aለው ማለት 

ነው፡፡  Eኔ ያቀረብኩትን ሃሳብ ሌላው ሊቀበል ይገባል Aለበለዚያ መብቴ Aልተከበረም የሚል 

Aመለካከት የራስን ብቻ Eንጂ የሌላውን መብት Aለማወቅ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ማንኛውም ሰው 

በመብቱ ሲጠቀም የሌሎችን ሰዎች ተመሣሣይ መብቶች ማክበር ይገባዋል፡፡ ስለሆነም 

የማንኛውም ሰው መብት Eውቅና የሚሰጠውና ጥበቃ የሚደረግለት የሌላውን ሰው መብት 

Eስካከበረ ድረስ ብቻ ነው፡፡ የሌላውን ሰው መብት የሚነካ ሲሆን መብት መሆኑ ያቆምና 

የሌላውን ሰው መብት መጣስ ይሆናል፡፡ ይሁንና የAንደኛው መብት Aቁሞ የሌላው 

የሚጀምርበትን መለያውን ማስመር ከባድና Aስቸጋሪ ነው፡፡  ይህ በተለይ ሃሳብን ከመግለጽ 

መብት ጋር በተያያዘ ጎልቶ ይታያል፡፡  ስለሆነም የAንዱን መብት ከሌላው መብት ጋር 

Aጣጥሞ መሄድ Aንዱ በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የሚያጋጥም ፈተና ነው፡፡ 

 

መብቶች ሊከበሩ የሚችሉት መብቶች ሲጣሱ የሚያስከብር ሥርዓት ሲኖር ነው፡፡  ስለሆነም 

መብቶች Eንዳይጣሱ፣ ከተጣሱም Aጥፊው የሚቀጣበት ወይም ላደረሰው ጉዳት ተመጣጣኙን 

የሚከፍልበት ህግና ስርAት መኖር Aለበት፡፡ በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ሥርዓቱ የሚገዛበትና 

የሚተዳደርበትና የሚገዛበት ሕግና ሥርዓት Aለ፡፡  ዲሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ማስጠበቅ ማለት 

Eነዚህን ሕጎችና ሥርዓቶች ማስጠበቅ ማለት ነው፡፡ መብቶች Eንዲከበሩ Eነዚህ ህግና ስርAቶች 

መከበር Aለባቸው፡፡ Eነዚህ ህግና ስርAቶች ችግሮችና ጉድለት ያለባቸው ቢሆንም በህግና 

በስርAት መሰረት ብቻ ነው ሊታረሙና ሊስተካከሉ የሚገባው፡፡ ህግና ስርAት Eስከሆኑ ድረስ 

ግን ማንም ሰው ሊያከብራቸው ይገባል፡፡ ስለሆነም ዜጎች የዲሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ለመጠበቅ 
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ተብለው የወጡ ህጎችና ሥርዓቶችን የማክበር ኃላፊነት Aለባቸው፡፡  ይሁንና የሕግ ማስከበር 

ሥራው የት Aቁሞ ሰብዓዊ መብት መጣስ የሚጀምረው የቱ ጋ Eንደሆነ መለየትም ከባድና 

Aስቸጋሪ ነው፡፡ Eነዚህን ሕጎች ለማስፈጸም የቆመው የሕግ Aስፈጻሚ Aካል ሕግን ለማስከበር 

በሚወስደው Eርምጃ የሰብዓዊ መብቶች ሊነኩና ሊጣሱ ይችላሉ፡፡ በዚህ ምክንያት 

በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የሕግ Aስፈጻሚው Aካል ከፍተኛ ፈተና Eንደሚገጥመው መገመት 

Aያስቸግርም፡፡  ብዙውን ጊዜ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ቡድኖች ትኩረት ሰጥተው የሚተቹት 

ወንጀል በመፈጸሙ የሚፈጸመውን የሰብዓዊ መብት መጣስ ሳይሆን የሕግ Aስከባሪው ሕግ 

ሊያስከበር በሚወስደው Eርምጃ የወንጀል ተጠርጣሪ መብት Eንዳይነካ መከላከል ላይ ነው፡፡ 

 

መብቶች በAስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ ምክንያት ሊገደቡ ይችላሉ፡፡  በህገ-መንግሥቱ Aንቀጽ 93 

የውጭ ወራሪ ሲያጋጥም፣ ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና 

በተለመደው የሕግ ማስከበር  ለመቋቋም  የማይቻል ሲሆን መብቶች ሊገደቡ Eንደሚችሉ 

ተደንግጓል፡፡  ነገር ግን በAንቀጽ 18 የሰብAዊ Aያያዝ ስለመከልከሉ፣ በAንቀጽ 25 የEኩልነት 

መብትና በAንቀጽ 39 የብሔር ብሔረሰቦች መብት Eንደማይገደብ ደንግጓል፡፡ 
 

 

5.3.3. የAብዛኛው ሥልጣን በAናሳው ቡድን መብት የሚገደብ መሆኑ (the majority rule 

restrained and limited by the rights of the minorities) 

የመብት Aከባበር ሲወሳ የማኀበረሰቡ Aናሳ ክፍሎች መብት የተለየ ትኩረት የሚሰጠው መሆኑ 

ግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል፡፡  ዲሞክራሲ የAናሳውን ክፍል ጥቅምና Aስተያየት ከግንዛቤ 

ማስገባትና በተቻለ መጠን በAወካከል ሆነ የAስተያየቱን መከበር በተግባር መገለጽ ይኖርበታል፡፡  

ይህ ካልሆነ ግን ማንኛውም ማኀበረሰቡን የሚነካ ውሳኔ በድምጽ ብልጫ ብቻ ከተወሰነ Aናሳው 

ክፍል ጥቅሙ Aንዳንድ ጊዜ ሳይጠበቅለት ይቀራል፡፡ ከዚያም Aልፎ ሊረሳና ሊጨቆንም 

ይችላል፡፡ ይህ ሲሆን Aናሳዎች ማኀበረሰቡ ውስጥ በEኩልነት ተሳታፊ ሆነው Aብረው የመኖር 

ፍላጎታቸው ሊመነምን ይችላል፡፡ 

Aናሳ ሲባል የብሔረሰብ፣ የባህል፣ የሃይማኖት፣ የቋንቋ Eንዲሁም ደግሞ የፖለቲካ Aስተያየት 

የሚወክሉ ክፍሎችን ሁሉ ያካትታል፡፡ 

የEነዚህ Aናሳዎች ቁጥር በዛ ካለ፣ ቁጥራቸው በሚፈቅደው መጠን የፖለቲካ ውክልና ሊያገኙ 

ስለሚችሉ የመብታቸው መከበር ሁኔታ Aጠያያቂ ላይሆን ይችላል፡፡  ነገር ግን በሚኖሩበት 

ማኀበረሰብ ወይም ብሔረሰብ ክልል ውስጥ ቁጥራቸው በጣም Aነስተኛ ሆኖ በፖለቲካ ተቋማት 
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ውስጥ ውክልና ለማግኘት የማይችሉ ከሆነ ሕልውናቸው፣ ጥቅማቸውና Aስተያየታቸው 

Eንዲታወቅና Eንዲከበር የተለየ መብት Eንዲሰጣቸው ማድረግ የዲምክራሲ መርሆ 

የሚጠይቀው ነው፡፡  ለምሣሌ በAንድ ክልል ውስጥ የሚኖሩ በቁጥራቸው ማነስ ምክንያት 

ውክልና ማግኘት ካልቻሉ ከብዙሃን Aወካከል ለየት ያለ የAወካከል መብት በተለያዩ የዲሞክራሲ 

ሥርዓት ይሰጣቸዋል፡፡  ስለዚህ የAንድን ማኀበረሰብ Aናሳ ክፍሎች መብት ማስጠበቅ 

የዳሞክራሲን መርሆ የሚቃረን ሳይሆን ዲሞክራሲን Eንደማጠናከር የሚቆጠር ነው፡፡ 
 

ከዚህ በላይ Eንደቀረበው በAንድ በኩል የብዙሀኑ የበላይነት ማስከበር በሌላ በኩል የAናሳውን 

መብት መጠበቅ የሚቃረኑ ይመስላሉ፡፡  ይሁንና Eነዚህ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የመሠረተ 

ምሰሶዎች ናቸው፡፡  የAብዛኛው የበላይነት የሚያስፈልገው በጋራ ጉዳይ ላይ ለመወሰን Eንጂ 

ሌላውን Aናሳ ወገን ለመጨቆን የተዘጋጀ Aይደለም፡፡ 
 

ስለሆነም በዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የAናሳዎች መሠረታዊ መብቶች መከበር የዲሞክራሲያዊ 

ሥርዓቱ መሠረታዊ መለያ ባሕርይ ነው፡፡  Aናሳዎች መብታቸው Eንደተከበረ ካረጋገጡ 

በዳሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ውስጥ Aዎንታዊ ተሳትፎ Eንዲያደርጉ ማረጋገጫ ነው፡፡ 
 

በIፌዲሪ ሕገ መንግሥት የAናሳውን መብት ለመጠበቅ የሚያስችል ድንጋጌዎች ይገኛሉ፡፡  

Eነርሱም፣ 
 

1. የብሔር ብሄረሰብ የራስን Eድል በራስ የመወሰን Eስከመገንጠል መብት፡፡  ይህ መብት 

የብሔረሰቡን ቁጥር ከግምት ሳያስገባ ለማንኛውም ብሄር ብሄረሰብ በሕገመንግሥቱ 

የተረጋገጠ መብት ነው፡፡  ስለሆነም በቁጥሩ Aነስተኛ የሆነ ብሄር ወይም ብሄረሰብ 

በተመሰረተው ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መሠረት Aሁን የሚገኝበት ሁኔታ 

ካልተመቸውና ካልተስማማው ማንም ሌላ ወገን ሳያገባው የራሱን መስተዳድር 

ለመመስረት ወይም Eስከመገንጠልና የራሱን መንግሥት ለመመስረት የሚያስችለው 

መብት ነው፡፡ 

2. በፌዴሬሽን ምክር ቤት ብሄረሰብን መሠረት ያደረገ ውክልና፡፡ በIፌዲሪ የተወካዮች 

ምክር ቤት Aባልነት የተመሠረተው በሕዝብ ብዛት Aንድ ሰው Aንድ ድምጽ የሚለውን 

መሰረት ባደረገ ውክልና ነው፡፡  በዚህም ምክንያት Aብዛኛው ሕዝብ የያዘው ብሄረሰብ 

ከፍተኛ ቁጥር ያለው ውክልና ይኖረዋል፡፡ በተወካዮች ምክር ቤት Eያንዳንዱ ብሄር 

ብሄረሰብ ውክልና ሊያገኝ በሚችል መልኩ የምርጫ ክልል Eንደሚወሰንም 

ተመልክቶAል፡፡ በዋነኛት ግን በፌዴሬሽን ምክር ቤት Eያንዳንዱ ብሄር ብሄረሰብ 
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የሚወከልበት ስለሆነም Aናሳ ብሄረሰቦች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ውክልና Eንዲኖራቸው 

የሚያደርግ ነው፡፡ 

3. በሕገመንግሥቱ የተደነገጉ መሠረታዊ መብቶች፡፡  Eነዚህ በመሠረቱ የAናሳ ቡድኖች 

መብት ለመጠበቅ ተብለው የተደረገጉ መብቶች ናቸው፡፡  Eነዚህን መሠረታዊ መብቶች 

ለመለወጥ የሚቻለው ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች ሲስማሙ ብቻ ነው፡፡  Aንዱ 

Aነስተኛ ቁጥር ያለው ክልል ምክር ቤት ካልተስማማ Eነዚህ መብቶች ላይ Aንድም 

ዓይነት መሻሻል Aይደረግም፡፡ 

 

5.3.4. ህገ መንግስቱ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስከበር የዘረጋቸው  የቁጥጥርና 

የክትትል ስርዓት 

ህገመንግስታችን የመንግስት Aካላት ሕግ መንግስቱን ማክበርና ማስከበር Eንዳለባቸው Aንቀጽ 

9/1/ ስር ቀጥሎ ባለው ሁኔታ ደንግጓል፡፡ 

 

ማንኛውም ዜጋ የመንግስት Aካላት የፖለቲካ ድርጅት ሌሎች ማህበራዊ ድርጅቶች Eንዲሁም 

ባለስልጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን የማስከበር ለህገ መንግስቱ ተገዥ የመሆን ኃላፊነት Aለባቸው 

/ሰርዝ የተጨመረ/ 

 

ይህን ህገ መንግስት ለማክበርም Aንዱ ግዴታ በህገ መንግስቱ የተደነገጉትና Eውቅና ያገኙትን 

ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማክበር ማስከበር ግዴታቸው ነው፡፡ ህገ መንግስታችን ግን 

ይህን ለነዚህ የመንግስት Aካላቶችና ባለስልጣናት Aልተወውም፡፡ ይልቁንስ መብቶችን 

ለማስከበር የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት ዘርግቷል፡፡ በዚህ ክፍል Eነዚህን የቁጥጥርና 

የክትትል ስርዓትቶች ከማውጋታችን በፊት በሌሎች Aገሮች ያሉትን ተሞክሮዎች ለማየት 

Eንሞክራለን፡፡ Eነዚህም Aገሮች Eንግሊዝና Aሜሪካን ናቸው፡፡ Eነዚህ ሁለት Aገሮች 

ዲሞክራቲክ Aገሮች ሲሆኑ በሁለት ነጥቦች ብናነፃፅራቸው Eንግሊዝ ያላት የመንግስት ቅርጽ 

በህገ መንግስት የተገደበ  Aጼያዊ ስርዓት ሲሆን በዋናነት ዋናው ስልጣን ያለው ፓርላማ ዘንድ 

ነው፡፡ Aሜሪካን ግን የመንግስት ቅርጽ ፕሬዝዳንታዊ ሲሆን ፌዴራላዊ የመንግስት Aወቃቀር 

Aላት፡፡ Eንግሊዝ የተፃፈ ህገ መንግስት የላትም Aሜሪካ ግን የተፃፈ ህገ መንግስት Aላት፡፡ 

ስለዚህ የነዚህን ልምድ ማየቱ ጥሩ መንደርደሪያ ይሆናል፡፡ 
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Aሜሪካና Eንግሊዝ 

 

ሰብዓዊ መብቶችን በህገ መንግስት ውስጥ ማካተት ያስፈለገበት ምክንያት ስልጣኑ የተገደበ 

መንግስት ለማቋቋም ነው፡፡ በሌላ Aባባል ስልጣን ፍፁማዊ በሆነ መንገድ በተለያዩ የመንግስት 

ተቋማትና በግለሰቦች Eጅ Aንዳይከማች ለማድረግ ነው፡፡ 

 

      በዚህ በኩል Eንግሊዝ Aገር የተፃፈ ህገ መንግስት ስለሌለ ሰብዓዊ መብቶች ተጽፈው 

የሚገኙት በተለያዩ ህጎች ውስጥ ነው፡፡ ስለሆነም ግለሶቦች መብታችን በመንግስት ተጣሰ 

በማለት ጉዳየቸውን ፍ/ቤት በሚያቀርቡበት ጊዜ የተባለው ጥሰት መድረስ Aለመድረሱን 

ለማየት ፍ/ቤቶች የሚፈትሹት ህገ መንግስቱን ሳይሆን ተራ ህጎችን ነው፡፡ ይህ ሰብዓዊ መብት 

ጥሰት በመንግስት ወይም በሌላ Aካል ወይም ግለሰብ ሊፈጸም ይችላል፡፡ የመንግስት Aካላት 

ደግሞ ከላይ Eንዳየነው ህግ Aውጪ ህግ Aስፈፃሚና ህግ ተርጓሚ መሆናቸውን 

ተመልክተናል፡፡ ስለሆነም ሰብዓዊ መብት ጥሰትን የፈፀመው ህግ Aስፈፃሚው ከሆነ የEንግሊዝ 

ፍርድ ቤቶች /judicial review/ በሚባለው /mechanism/ Aሰራር ድርጊቱ የስልጣን ገደብን 

ያለፈ /ultra virse/ ነው በማለት ድርጊቱን Eንዲቆም ለመወሰን ስልጣን Aላቸው፡፡ 

 

ሆኖም ፓርላማው ሰብዓዊ መብትን የሚጥስ ህግ ቢያወጣ የወጣው ህግ I.ህገ መንግስታዊ 

ነው በማለት ህጉን መሻር Eናም Aዋጁን ተከትሎ የተከናወነ ወይም Eየተከናወነ ያለ ድርጊትም 

ካለ Eንዲቆም የማዘዝ ስልጣን የላቸውም፡፡ ምክንያቱም Aንድ Aዋጅ I.ህገ መንግስታዊ ነው 

ለማለት የተፃፈ ህገ መንግስት መኖር ያስፈልጋልና፡፡ የተጻፈ ህገ መንግስት ካለ የህግ መንግስት 

ድንጋጌዎችን በተራ Aዋጅ መሻር Aይችልም፡፡ 

 

ይህን በምሳሌ Eናስረዳ በኤፌድሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 22/1/ ስር ማንኛውም ሰው የወንጀል 

ክስ ሲቀርብበት የተከሰሰበት ድርጊት በተፈፀመበት ጊዜ ድርጊቱን መፈጸሙ ወይም 

Aለመፈጸሙ ወንጀል መሆኑን በህግ የተደነገገ ካልሆነ በስተቀር ሊቀጣ Aይችልም Eንዲሁም 

ወንጀሉን በፈጸመበት ጊዜ ለወንጀሉ ተፈጻሚ ከነበረው የቅጣት ጣሪያ በላይ የከበደ ቅጣት 

በማኛውም ሰው ላይ Aይወስንም በማለት ተደንግጓል፡፡ 
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በዚህ Aንቀጽ መሰረት የወንጀል ህግ ለተጠርጣሪው ጥቅም ካልሆነ በቀር ወደ ኃላ መልሶ 

Aይሰራም፡፡ ይህ መብት Eንግሊዝ Aገርም የተከበረ መብት ነው፡፡ ግን ህጉ የተጻፈው በህገ 

መንግስት ውስጥ ሳይሆን ተራ ህግ ውስጥ ነው፡፡ ስለሆነም የEንግሊዝ ፓርላማ ሌላ ተራ ህግ 

በማውጣት ይህን መብት መገደብ ይችላል፡፡ የEንግሊዝ ፍ/ቤቶችም Eራሱ Aዋጁ I.ህገ 

መንግስታዊ ነው በማለት ህጉን የመሻር ስልጣን የላቸውም፡፡ 

 

ወደ Aሜሪካ ስንመጣ ግን ነገሮች የተለዩ ናቸው፡፡ ለመጀመር Aሜሪካን ከ200 ዓመት በላይ 

Eድሜ ያለው የተጻፈ ህገ መንግስት Aላት፡፡ ይህም ህገ መንግስት Aንቀጽ 6/2/ ስር ራሱን 

በAገሪቱ የሚገኙ ህጎች ሁሉ የበላይ መሆኑን ደንግጓል፡፡ Eንዲሁም ይሄው ህግ መንግስት 

የተለያዩ የመንግስት Aካላት በመፍጠር ስልጣንን Aከፋፍሏል፡፡ በሰጣቸውም ስልጣን ላይ 

የተለያዩ ገደቦችን Aድርጓል፡፡ ለምሳሌ የAሜሪካ ኮንግረስ የፕሬስ ነፃነትን የሚገድብ ህግ 

ሊያወጣ Aይችልም፡፡ ይህን የመሰለ Aዋጅ ቢያወጣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ህጉን I.ህገ 

መንግስታዊ ነው በማለት ይሽረዋል፡፡ በተመሳሳይም የAሜሪካን ህግ Aስፈጻሚ በማንኛውም 

መልኩ ህገ መንግስቱን  የሚፃረር የሰብዓዊ መብት ጥሰት ቢፈፅም የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት 

ድርጊቱን I.ህገ መንግስታዊ ነው በማለት ድርጊቱ Eንዲቆም በማድረግ ስልጣን Aለው፡፡ 

 

ስለሆነም ማንኛውም የመንግስት Aካል ህግ Aስፈጸሚውም ይሁን ወይም ህግ Aውጪው የህግ 

መንግስቱን ድንጋጌዎች የሚጥሱ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ወይም ህግ ቢያወጡ የAሜሪካን 

ፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ህጉን I.ህገ መንግስታዊ ነው፤ ድርጊቱንም ደግሞ I.ህገ መንግታዊ 

ነው በማለት ህጉን የመሻር Eና ድርጊቱን የማስቆም ስልጣን Aለው፡፡ 

 

 ከላይ የEንግሊዝ ፓርላማ መሰረታዊ መብቶችን የሚጥሱ ህጎችን ሊያወጣ Eንደሚችል 

ተመልክተናል፤ ምክንያቱም Eነዚህ መብቶች ተደንግገው የሚገኙት ተራ ህጎች ላይ ስለሆነ ነው 

ብለናል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ Eነዚህ መሰረታዊ መብቶች ተጽፈው የሚገኙት በAሜሪካ ህገ 

መንግስት ወስጥ በመሆኑ ለመሻር ቀርቶ ለማሻሻል Eንኳን ቀላል Aይደለም፡፡ በAሜሪካን ህገ 

መንግስት Aንቀጽ 5 መሰረት Eነዚህ ስለ ሰብዓዊ መብት የሚደነገጉትን ድንጋጌዎች ለማሻሻል 

ሀሰብ ለማቅረብ የኮንግረሱ 2/3 ድጋፍ ያስፈልጋል፡፡ 
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ለማጠቃለል በEንግሊዝ Aገር የተጻፈ ህገ መንግስት የለም በAሜሪካን ግን Aለ ስለሆነም 

መሰረታዊ መብቶች በEንግሊዝ Aገር ተጽፈው የሚገኙት ተራ ህጎች ውስጥ ነው፡፡ በAሜሪካ 

ግን ተጽፈው ያሉት Aገሪቱ ህጎች ሁሉ በላይ በሆነው ህገ መንግስት ውስጥ ነው፡፡ ከዚህ 

የሚከተለው ደግሞ የEንግሊዝ ፓርለማ Eነዚህን ስለ መሰረታዊ መብቶች የሚደነግጉ ተራ 

ህጎች በሌላ ተራ ህግ ሊሽራቸው ይችላል፡፡ የEንግሊዝ ፍ/ቤቶችም ይህን ለመከላከል Aይችሉም 

የAሜሪካው ፓርላማ ግን Eነዚህን መሰረታዊ መብቶች ሊሽር የሚችል ህግ ማውጣት 

Aይችልም ቢያወጣም የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ህጉ I.ህገ መንግስታዊ ነው በማለት ዋጋ 

ያሰጠዋል፡፡ በEንግሊዝ ሊሻሻል የሚችል ህገ መንግስት የለም፡፡ በAሜሪካን ግን ሊሻሻል የሚችል 

የተጻፈ ህገ መንግስት Aለ፡፡ ሆኖም ግን ስለመሰረታዊ መብቶች የሚደነግጉትን የህገ መንግስት 

ድንጋጌዎች ለማሻሻል የፓርላማውና የክልል መንግስታት 2/3ኛ ድጋፍ ይጠይቃል፡፡ 

 

Iትዮጵያ 

 

 የIትዮጵያ ፌዴራል ህገ መንግስት የIትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መርጠው በላካቸው 

ተወካዮች ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ፀደቀ፡፡ ስለሆነም Iትዮጵያ Eንደ Aሜሪካ የተጻፈ ህገ 

መንግስት Aላት፡፡ የAሜሪካ ህገ መንግስት Aንቀጽ 6 ላይ Eንደደነገገው የEኛም ህገ መንግስት 

Aንቀጽ 9 ስር የራሱን የበላይነት በሚከተለው ሁኔታ ደንግጓል፡፡ 

  

ህገ መንግስቱ የሀገሪቱ የበላይ ህግ ነው፡፡ ስለሆነም ማንኛውም ህግ ልማዳዊ Aሰራር Eንዲሁም 

የመንግስት Aካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ ከዚህ መንግስት ጋር የሚቀረን ከሆነ ተፈጻሚነት 

Aይኖረውም፡፡ 

 

በዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች መሰረት ህግ Aውጪ፤ የፌዴራልም ሆነ የክልል ህግ 

Aውጪዎች የህግ መንግስት ድንጋጌዎችን የሚቃረን ህግ ማውጣት Aይችሉም ቢያወጡም 

I.ህገ መንግስታዊ ነው ተብሎ ዋጋ Eንዳይኖራቸው ይደረጋል፡፡ 

 

 በተጨማሪም የህግ Aስፈጻሚው ውሳኔ ህገ መንግስቱን የሚቀረን ከሆነ ድርጊቱ I.ህገ 

መንግስታዊ ተብሎ ድርጊቱ Eንዲቋረጥና የተገኘ ውጤትም ከለ Eዲቀለበስ ይደረጋል፡፡ ህግ 

Aውጪው የሚያወጣቸውን ህጎች Iህገ መንግስታዊ ሊሆኑ ከሚችሉባቸው ሁኔታዎ Aንዱ 
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በህገ መንግስታችን የተጠበቁትን መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶች የሚያግዱ ወይም የሚሸረሽሩ 

ህጎች መሆናቸው ነው፡፡ ይህ በሚሆንበት ጊዜ የወጣው ህግ I.ህገ መንግስታዊ ነው ተብሎ 

ይሻራል በተመሳሳይም የህግ Aስፈጻሚው ድርጊቶች መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ 

ከሆነ I.ህገ መንግስታዊ ናቸው ተብለው Eንዲቋረጡ ይደረጋል፡፡ 

 

በAሜሪካ ህገ መንግስትና ብሎም መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶ ሲጣሱ ሁኔታዎችን የሚመረምርና 

ውሳኔ የሚሰጠው የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ነው፡፡ በIትዮጵያ ግን ይህ ስልጣን ያለው 

የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፡፡ Aንቀጽ (62) የፌዴፌን ምክር ቤት ለዚህ Eንዲረዳው በዚሁ 

Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 2 መሰረት የህገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤን ያደራጃል፡፡ 

 

ይህ ጉባኤ በAዋጅ ቁጥር 250/1993 መሰረት ተደራጅቷል፡፡ የጉባኤውን ስልጣንና ተግባር 

የሚዘረዝረው Aንቀጽ 6 በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልል ህግ Aውጪ Aካላት የሚወጡ 

ህጎች ህገ መንግስታዊነታቸው ላይ ጥያቄ ሲነሳ ጥያዌውን መርምሮ ለመጨረሻ ውሳኔ 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል በማለት ደንግጓል፡፡ ስለሆነም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

መሰረታዊ የሰብዓዊ መብቶችን የሚጥስ ወይም የሚገድብ ህግ ቢያወጣ Aዋጁን የፌዴሬሽን 

ምክር ቤት I.ህገ መንግስታዊ ነው በማለት ህጉን ይሽረውና ተግባራዊ Eንዳይሆን ያደርጋል 

ማለት ነው፡፡ ህግ Aስፈጻሚው ህገ መንግስቱን ብሎም ሰብዓዊ መብትን ጥሶ ቢገኝ ፍ/ቤቶች 

ድርጊቱን ለማስቆምና ከዚህም የተገኘው ውጤት Eንዲቀለበስ ትEዛዝ የመስጠት ስልጣን 

Eንዳላቸው በህገ መንግስታችን Aንቀጽ 9/2/ ስር ማንኛውም የመንግስት  Aካል ህገ መንግስቱን 

የማስከበር ኃላፊነት Aለበት በማለት ደንግጓል፡፡ በተጨማሪም ዳኞች ሲሾሙ ህገ መንግስቱን 

Eንደሚያከብሩና Eንደሚያስከብሩ ቃል ይገባሉ፡፡ 

 

ለማጠቃለል Iትዮጵያ የተጻፈ ህገ መንግስት Aላት፡፡ ህግ መንግስቱም ከሁሉም ህጎች የበላይ 

ህግ ነው፡፡ መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶችም በዚህ ህገ መንግስት Eውቅና ተሰጥቷቸው የህግ 

መንግስት ዋስትና Aላቸው፡፡ ስለሆነም Eነዚህ መሰረታዊ መብቶችን ለመሻር ወይም ለመለወጥ 

ህግ Aውጪው ማለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ሊያወጣ Aይችልም፡፡ ቢያወጣም 

በፌዴሬሽን ምክር ቤት I.ህገ መንግስታዊ ነው ተብሎ ይሻራል Eንዲሁም ህግ Aስፈጻሚው 

ህገ መንግስትን የሚቀረን Eርምጃ ቢወሰድ Eንደሁኔታው ትEዛዝ የመስጠት ስልጣን Aላቸው፡፡ 

ስለዚህ በዚህ ዓይነት መሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶች ጥበቃ ይደረግላቸዋል ማለት ነው፡ 
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የህግ መንግስቱን የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች ለማሻሻል ቢፈለግ 

 

ከላይ Eንዳየነው በAሜሪካ ህገ መንግስት ተደንግገው የሚገኙ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎችን 

ለማሻሻል የህግ Aውጪው /ኮንግረስ/ 2/3 የድጋፍ ድምጽና የክልል መንግስታት 2/3 ድጋፍ 

ያስፈልጋል፡፡ በIፌዲሪ ህገመንግስት መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች የተደነገጉት በህገ 

መንግስቱ ምEራፍ ሶስት ስር ነው፡፡ Eነዚህን የመብቶችና ነጻነቶች ድንጋጌዎች ለማሻሻል 

Aንቀጽ /105/ ስር Eንደተደነገገው የሚከተሉት ሁኔታዊች መሟላት Aለባቸው፡፡ 

 

1. ሁሉም የክልል ምክር ቤት የቀረበውን ማሻሻያ  በድምጽ ብልጫ ሰያጸድቁት 

2. የፌዴራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2/3 ድምጽ የቀረበውን ማሻሻያ 

ሲያጸድቀው Eና 

3. የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2/3ኛ ድምጽ ማሻሻያውን ሲያጸድቀው፡፡ 

 

ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ Aንዱ Eንኳን ባይሟላ በመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ድንጋጌዎች 

ላይ ማሻሻያ ማድረግ Aይቻልም ማለት ነው፡፡ ለምሳሌ የAንዱ ክልል ምክር ቤት ውስጥ 

ከ50 + 1 ድምጽ ማግኘት ባይቻልና በተቀሩት ስምንት ክልሎች የተፈለገው ድምጽ ቢገኝ 

Eንኳን ማሻሻያውን ማድረግ Aይቻልም፡፡ በተመሳሳይ በAንደኛው ምክር ቤት የ2/3 ድምጽ 

ድጋፍ ባይገኝ ማሻሻያ Aይደረግም ማለት ነው፡፡ ሶቱም ቅድመ ሁኔታዎች በAንድ ጊዜ 

Aንድ ላይ ሲገኙ ብቻ ነው በመሰረታዊ ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች ድንጋጌዎች ላይ 

ማሻሻያ ማድረግ የሚቻለው፡፡ ስለሆነም በህገ መንግስቱ የተደነገጉ መሰረታዊ ሰብዓዊ 

መበቶችና ነጻነቶች ድንጋጌዎች በሰበብ Aስባቡ በማሻሻል ስም Eንዳይሸራረፉ ህገ 

መንግስቱ ከላይ በተቀመጠው ሁኔታ ጥበቃ ያደርግላቸዋል፡፡ 

 

ሌሎች የቁጥጥርና የክትትል ዘዴዎች 

 

የሰብዓዊ መብት ጥሰት በተለያየ ደረጃ በተለያዩ Aካላት ሊፈጸም ይችላል፡፡ የመንግስት 

Aካል፤ የመንግስት ባለስልጣን፣ የፓለቲካ ፓርቲ ግለሰብ ሊሆኑ ይችላሉ ጥሰቱን 

የሚፈጸሙት፡፡ ከላይ ፓርላማው Iህገ መንግስታዊ የሆኑ ህጎች ቢያወጣ ህጉ ተግባራዊ 



113 
 

Aንዳይሆን Eንዴት Eንደሚቻል ድርጊቱን ማስቆም Eንደሚቻል ለዚህም የህገ መንግስት 

Aጣሪ ጉባኤን የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የፍርድ ቤቶችን ሚና ተመልክተናል፡፡ 

 

ከነዚህ በተጨማሪም ህገ መንግስታችን ሌሎች የቁጥርና የክትት ስርዓቶች Aሉት፡፡ ለምሳሌ 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉት ስልጣናትና ተግባራት የፌዴራል መንግስት የሀገርና 

የህዝብ መከላከያ የደህንነት የፓሊስ ኃይል Aደረጃጀትን መወሰን Aንዱ ነው፡፡ ታዲያ Eነዚህ 

Aካላት በስራ Aፈጻጸማቸው ረገድ የሚታዩ መሰረታዊ የዜጎችን ሰብዓዊ መብቶች የሚነኩ 

ጉዳዮች ሲከሰቱ ርምጃዎች Eንዲወስዱ ያደርጋል፡፡ የግንቦት 1997 ዓ.ም. ምርጫን ተከትሎ 

በተነሳው ሁከትና ብጥብጥ የዜጉች ሰብዓዊ መብት ተጥሷል የሚል ስሞታ በመቅረቡ Aጣሪ 

ኮሚሽን Aቋቁሞ ሁኔታዎችን Aጣርቷል፡፡ 

በተጨማሪም Aንቀፅ 55/14/ Eና /15/ ስር Eንደተደነገገው የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና የሕዝብ 

Eንባ ጠባቂ ተቋማትን Aቋቁሟል፡፡ የEነዚህ ተቋማት ኃላፊነት ምን Eንደሆነ ወደፊት በዝርዝር 

የምንመለከተው ነው፡፡  

 

ሰብዓዊ መብቶች ሊከበሩ የሚችሉት ስርዓት Eና የሕግ የበላይነት ሲኖር ነው በሌላ Aባባል 

Eነዚህ ሰብAዊ መብቶች በግለሰብም ሆነ በቡድን በራሳቸው ሰብዓዊ መብት ስም ሽፋን መጣስ 

የለባቸውም፡፡ በመሆኑም Eነዚህን መብቶች ለመተግበር Eና ተጠቃሚ ለመሆን ማድረግ 

የማይገቡ ድርጊቶችን ወይም መደረግ ያለባቸውን ድርጊቶች ከነዚህ መብቶች ጋር Aያይዞ 

ደንግጓል፡፡ Eነዚህንም Aንድ ባንድ Eንመልከት፡፡ 

 

Aንቀፅ 29 ስር Eንደተደነገገው የAመለካከት Eና ሀሳብን በነፃ የመያዝና የመግለፅ መብት 

Eውቅና Aግኝቷል፡፡ ይህ ማለት Aንድ ሰው የሚሰማማውን Aመለካከት የመያዝና ሀሳቡን 

የመግለፅ መብትን ያጠቃልላል፡፡ Aገላለፁም በቃል፣ በፅሑፍ፣ በሕትመት፣ በሥን ጥበብ መልክ 

ወይም በመረጠው የማስረጃ ዘዴ ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ ህገ መንግስቱ በዚሁ 

Aንቀፅ ንUስ Aንቀፅ 29/3/ ስር የýሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙሃን Eንዲሁም የሥነ ጥበብ 

ፈጠራ ነፃነት መረጋገጡን ደንግጓል ቅድመ ምርመራ  ( Censor ) የተከለከለ መሆኑንና 

የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት መብት መረጋገጡን ደንግጓል፡፡ 
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ታዲያ Eነዚህም መብቶች ገደብ የሌለባቸው Aይደሉም፡፡ በዚሁ Aንቀጽ ንUስ Aንቀጽ 6 ሰር 

Eንደተደነገገው የወጣቶችን ደህንነት የሰውን ክብር መልካም ስም የሚጐዳ የýሬስ ውጤቶች 

ሕገ ወጥ ናቸው፡፡  

Eንዲሁም በስመ የንግግር ነፃነት የሚደረጉ የጦርነት ቅስቀሳዎች ሰብAዊ ክብርን የሚነኩ 

የAደባባይ መግለጫዎች ሕገ ወጥ ስለሆኑ የተከለከሉ ናቸው፡፡ በሕግም ተጠያቂ ያደርጋሉ፡፡ 

Aንቀፅ 3A ስርም የመሰብሰብ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ነፃነትና Aቤቱታ የማቅረብ መብት 

የተጠበቀ ነው፡፡ ሆኖም Eነዚህን መብቶች ለመተግበር Aንዳንድ ገደቦችን መመልከት 

ያስፈልጋል፡፡ ለምሳሌ ከሌሎች ጋር ለመሰብሰብና ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ምንም ዓይነት 

የጦር መሳሪያ መያዝ Aይችልም፡፡ 
 

ከቤት ውጪ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች ከተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎቹ በሚንቀሳቀሱባቸው 

ቦታዎች በሕዝብ Eንቅስቃሴ ላይ ችግር መፍጠር የለባቸውም፡፡ ወይም Eነዚህ ስብሰባዎችና 

ሰላማዊ ሰልፎች ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና የሕዝብን የሞራል ሁኔታ መጣስ የለባቸውም፡፡ 

ይህ Aንድ ገደብ ሲሆን ሁለተኛው ገደብ ደግሞ Eነዚህ መብቶች የወጣቶችን ደህንነት የሰውን 

ክብርና መልካም ስምን መንካት የለባቸውም፡፡ Eነዚህ መብቶች የጦርነት ቅስቀሳዎችን 

Eንዲሁም ሰብዓዊ ክብርን የሚነኩ የAደባባይ መግለጫዎችን ለመስጠት መጠቀሚያ መሆን 

የለባቸውም፡፡ 
 

በAንቀፅ 31 ስር ማንኛውም ሰው ለማንኛውም ዓላማ በማህበር የመደራጀት መብት Aለው፡፡ 

ሆኖም Aግባብ ያለውን ሕግ በመጣስ ወይም ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን በሕገ ወጥ መንገድ 

ለማፍረስ መደራጀት ክልክል ነው፡፡ 
 

ለማጠቃለል ህገ መንግስታችን የተፃፈ ህገ መንግስት ነው፡፡ ከህጐች ሁሉ የበላይ ህግ ነው፡፡ 

ስለሆነም ማንኛውም ህግ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን ከሆነ ዋጋ Aይኖረውም፡፡ ለዚህም 

ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፡፡ ፍ/ቤቶችም ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታ 

Aለባቸው፡፡ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ Aካላት ህገ መንግስቱን የማክበርና 

የማስከበር ኃላፊነት Aለባቸው፡፡ ስለሆነም ማንም የመንግስት Aካልም ሆነ ባለሥልጣን 

በህገመንግስቱ የተደነገጉትን የስብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የማክበርና የማስከበር ግዴታ 

Aለበት፡፡ 
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ስለ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚደነግጐትን የህገ መንግስት ድንጋጌዎች ማሻሻል 

በተራ ህግ Aይቻልም፡፡ ህገ መንግስቱ ራሱ በቀየሰው መንገድ ካልሆነ በስተቀር፡፡ በመጨረሻም 

ሰዎች ህገ መንግስቱ ይህን ያህል ጥበቃ ያደረገላቸውን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች 

መጠቀም የሚችሉት የሌሎችን ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በማክበር ነው፡፡ በስመ 

ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ስምና ሽፋን ስርዓተ Aልበኝነትን ማንገስ ተጠያቂነትን 

ያስከትላል፡፡ 

ስለሆነም በህገመንግስታችን፣  

• ሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ማስከበር የዚህ ህገ መንግስቱ Aንዱ መሰረት 

Eንደሆነ፣ 

• Eነዚህም በህገመንግስቱ ምEራፍ ሶስት Aብዛኛውን ቦታ ይዘው የሚገኙ Eንደሆነ፣ 

• Eነዚህን መብቶች በተጨባጭ Eንዲተገበሩ በዝርዝር ህጎች የተደገፈ መሆኑ፣ 

• Eነዚህን መብቶች Eንዳይጣሱ ለመከላከል፣ በተጣሱም ጊዜ ለማስከበር የተለያዩ ስርAቶች 

መኖራቸውን  

የተመለከትን ሲሆን፣ ከዚህ በመነሳት በAገራችን Iትዮጵያ የዜጎች መሰረታዊ መብቶች 

Eያስከበረ ያለና በዚሁ Eንዲቀጥል ሊሰራ የሚገባ መሆኑን መረዳት Eንችላለን፡፡ 

 

 

የመወያያ ጥያቄዎች 

1. በተፃፈና ባልተፃፈ ህገ-መንግስት መGል ሰብAዊ መብትን Aስመልክቶ ምን ልዩነት Aለ? 

2. የAሜሪካ ህገ መንግስትና የIፌድሪ ሕገ-መንግስት ሰብAዊ መብትን Aስመልክቶ   

ያላቸው Aንድነትና ልዩነት ምንድናቸው? 

3. የህዝብ ተወካÄች ምክር ቤት በIፌድሪ ህገ-መንግስት የታወቁትን ሰብዓዊ መብት 

ድንጋጌዎች የሚጥስ ህግ ቢያወጣ ውጤቱ ምን ይሆናል? 

4. ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በማስከበር የፍ/ቤቶች ሚና ምንድነው? 

5. በክልላችሁ የህገ-መንግስት Aጣሪ ጉባኤ ተግባርና ኃላፊነት ምንድነው? 

6. ሰብዓዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለመጠቀም በቅድሚያ ህግን ማክበር ያስፈልጋል፡፡ 

በዚህ ትስማማላችሁ? ለምን? 

7. ዲሞክሪሲ የብዙሀን Aገዛዝ ነው፡፡ ስለሆነም የግለሰብ መብት መከበር ከዴሞክራሲ ጋር 

ምን ያገናኘዋል? 
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8. በህገመንግስቱ የሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተደነገጉበት ክፍል Aንዳንድ Aንቀጾች 

ለምሳሌ Aንቀጽ 15፣ 17፣19(6) Eና ሌሎችም ‹በሕግ የተደነገገ ካልሆነ› የሚሉ ሀረጎች 

Aሉባቸው፡፡ ይህ ማለት ህግ Aውጪው Aካል በህግ በሚደነግገው መሰረት መብቶቹ 

Eንደሚከበሩ የሚያመለክት ነው፡፡ ይህ በህግ የተደነገገ የሚለው Aባባል ህግ Aውጪው 

Eንደፈለገው የመብቶችን Aፈጻጸም Eንዲያጠብ ወይም በተዘዋዋሪ መብቶችን Eንዲነፍግ 

የሚያደርገው Aይሆንም ወይ? ለዚህ ምን መከላከያ Aለው? 

9. ዜጎች Aስተዳደራዊ በደል ደረሰብን፣ ተጉላላን፣ መንግስት Aሰራሩን ያሻሽል በማለት 

በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ጥያቄ ለመንግስት ቢያቀርቡም፣ መንግስት ጆሮ 

ዳባ ልበስ በማለት ጨርሶውኑ Aልሰማቸውም፡፡ Eነዚህ ሰዎች የዴሞክራሲ መብታችን 

Aልተከበረም በማለት ወደAመጽ ስራ ገቡ፡፡ የዴሞክራሲ መብት ተከበረ የሚባለው 

Aቤቱታ የማቅረብ መብታቸው ሲከበር ነው ወይስ Aቤቱታቸው ተቀባይነት Aግኝቶ 

መንግስት Eነሱ Eንደሚፈልጉት ሲያደርግ ነው? ዜጎች መንግስት Aልሰማቸው ሲል 

ወደAመጽ ስራ ከመግባት ሌላ ምን ምርጫ Aላቸው? 

10. ህገወጥ የሆነ ስብሰባ ያደረጉ ሰዎችን ፖሊስ Eንዲበተኑ ማሳሰቢያ ቢሰጥም ለመበተን 

ፈቃደኛ Aልሆኑም፡፡ Eንዲያውም በፖሊሶች ላይ ድንጋይ መወርወር ይጀምራሉ፡፡ 

ፖሊሶች መሳሪያ ቢይዙም በተመሳሳይ መልኩ በረባሾቹ ላይ ድንጋይ ይወረውራሉ፡፡ 

ከፖሊሶች በተወረወረ ድንጋይ Aጉል ቦታ የተመታ የረባሾች Aባል ይሞታል፡፡ ድንጋይ 

ወርዋሪ ፖሊሶች ሰው በመግደል ወንጀል ሊከሰሱ ይገባል ወይ? የሚከሰሱ ከሆነ የህግ 

ማስከበር ተግባር Eንዴት ሊከናወን ይችላል? 

11. የIፌዲሪ ሕገመንግሥት ሰብAዊና ዲሞክሪሱያዊ መብቶችን የያዘው ክፍልን ለማሻሻል 

ሁሉም ክልሎች ምክር ቤት በAብላጫ ድምጽ መስማማት Aለባቸው ይላል፡፡ ይሁንና 

Aነስተኛ ውክልና ያለው የሀረሪ ክልል ምክር ቤት ካልተስማማ ሊቀየር Aይችልም፡፡ 

በዚህ ሁኔታ በAናሳው ወገን ፍላጎት ብቻ የAብዛኛው ወገን ፍላጎት Eንዲወሰን Eያደረገ 

Eንዴት ዲሞክሪሲያዊ ነው ሊባል ይችላል? 

 

 

 

 



117 
 

5.4. የመንግሥት Aሰራርና ተጠያቂነት 
    

የIፌዲሪ ህገመንግስት ከተመሰረተባቸው መሰረታዊ መርሆዎች Aንዱ ተጠያቂነት ነው፡፡ 

ተጠያቂነትን በሚመለከት የIፌዲሪ ህገ መንግሥት በAንቀጽ 12 Eንደሚከተለው 

ያስቀምጣል፡፡ 

 

1. የመንግሥት Aሰራር ለሕዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን Aለበት፡፡ 

2. ማንኛውም ሀላፊና የህዝብ ተመራጭ ሀላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

3. ሕዝብ በመረጠው ተወካይ ላይ Eምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ለማንሳት ይችላል፡፡ 

ዝርዝሩ በሕግ ይወሰናል፡፡ 

 

በዲሞክራሲያዊ መንግሥት ስልጣን የህዝቡ በመሆኑና የመንግሥት ሥራ የሚሰሩት 

የህዝብ ወኪሎች በመሆናቸው ተወካዮች ለመረጣቸው ህዝብ ተጠያቂ ናቸው፡፡ ማለትም 

ስለሥራቸው ሪፖርት ማቅረብ፣  መረጃ መስጠት Eንዲሁም ህግን በመጣስ ለሚፈጽሙት 

ተግባር ተመጣጣኙን ቅጣት Eንዲያገኙ ወይም ላደረሱት ጉዳት ካሣ የመክፈል ተጠያቂነት 

Aለባቸው፡፡   

ህዝብ የመረጠው ተወካይ ተጠያቂነት የሌለው Eንደሆነ የህዝብ ሉAላዊነት መናዱ 

Aይቀርም፡፡ የሕዝብ ሉAላዊነት Eውን ሊሆን ከሆነ ደግሞ ተወካዮች ተጠያቂ መሆን 

Aለባቸው፡፡ 

በIትዮጵያ በተለይ ዲሞክራሲን የመገንባት ጉዳይ የህልውና ጥያቄ በሆነበት ሁኔታ 

ውጤታማ የሆነ የተጠያቂነት ስርዓት ከሌለ ዲሞክራሲ ስርዓትን መገንባት Aይቻልም፡፡ 

ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ በሆነበት Aገር ውጤታማ ተጠያቂነት Eንዲኖር ማድረግ 

በተመሳሳይ የሕልውና ጥያቄ ይሆናል፡፡ 

 

11..  መመረረጃጃ  የየማማግግኘኘትት  መመብብትት    

 

በህገመንግስቱ Aንቀጽ 12 ንUስ Aንቀጽ Aንድ Eንደተመለከተው የተጠያቂነት የመጀመሪያ 

መርህ ግልጽነት ነው፡፡ መንግሥት ለወከለው ሕዝብ Aሠራሩን ግልጽ በሆነ ሁኔታ 
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የማከናወን ግዴታ Aለበት፡፡  ሕዝቡ የመረጠው መንግሥት ምን Eየሠራ Eንደሆነ የማወቅ 

መብት Aለው፡፡  ከግልጽነት Aንጻር፣ ምን መደረግ Aለበት? 

1. ሕዝቡ በመንግሥት ውሣኔዎች ላይ በብቃት መሳተፍ የሚችለዉ ትክክለኛና ወቅታዊ 

መረጃ ማግኘት ሲችል ነው፡፡ ህዝቡ የመረጠው መንግሥት በትክክል መስራቱን 

ለመቆጣጠር የሚችለው … ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ሲያገኝ ነው፡፡ ህብረተሰቡ 

ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ከቻለ ነገሩ ሁሉ ግልጽ በመሆኑ ብቻ የAስተዳደር 

በደልና ብልሹነትን ለማስቀረት ከፍተኛ AስተዋጽO ማድረግ ይችላል፡፡ ግልጽነቱ ራሱ 

በቀጥታ ከሚያስከትለው መሻሻል በላይ ህብረተሰቡ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ በማግኘት 

ጉድለቶችን ለማስተካከል ርምጃ Eንዲወስድ ማድረግ ይቻላል፡፡  የIትዮጵያ ሲቪል 

ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም፣ በሥነ-ምግባር ንUስ ፕሮግራም ውስጥ ከተያዙት 

ፕሮጀክቶች Aንዱ መረጃን የማግኘት መብት ህግ የማዘጋጀት ሲሆን በAዋጅ ቁጥር 

590/2000 የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት Aዋጅ በሚል ወጥቶ ተግባራዊ መሆን 

ጀምሯል፡፡  

2. Eያንዳንዱ መሥሪያ ቤት የሚሰጠውን መንግሥታዊ Aገልግሎት በተመለከተ ምን 

ዓይነት Aገልግሎት በምን መስፈርት ለማን Eንደሚሰጥ በዝርዝር የሚያብራራ መመሪያ 

ማውጣትና ተጠቃሚው ህብረተሰብ ይህንኑ በሚገባ Eንዲያውቅ መደረግ ይኖርበታል፡፡ 

በሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም የስነምግባር ንUስ ፕሮግራም ውስጥ ተይዘው 

ከነበሩት ፕሮጀክቶች Aንዱ የዜጎች ቻርተር ሲሆን፣ ይህ ረቂቅ ህግ ሆኖ ባይወጣም፣  

በAገሪቱ በሁሉም መስሪያ ቤቶች Eየተሰራና በመተግበር ላይ ካለው የቢዝነስ ፕሮሰስ 

ሪIንጅነሪንግ Aንጻር ተገልጋዮች ምን Aይነት መስፈርት ሊያሟሉ Eንደሚገባ የሚያሳዩ 

ዝርዝሮች ተዘጋጅተው ተግባራዊ መደረጋቸውን ስንመለከት ተጠያቂነትን ለማምጣት 

ምን ያህል Eንደተሄደ መገንዘብ Aያዳግትም፡፡  

3. ህግ Aስፈጻሚው Aካል የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች የሚያቀርባቸው የሕግ ረቂቆች 

ወዘተ.. ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡ Aስቀድሞ የተወያየባቸውና Aስተያየት የሰጠባቸው 

ሊሆኑ ይገባል፡፡ ለተወካዮች ምክር ቤት በሚቀርቡ የህግ ረቂቆች ከመጽደቃቸው በፊት 

ህዝቡ Aስተያየት Eንዲሰጥበት የሚያደርግ ስርAት ተዘርግቶ Eየተተገበረ Eንደሆነ 

የሚታወቅ ነው፡፡  
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22..  ተተጠጠያያቂቂነነትት  

መረጃን የማግኘት መብት መረጋገጡ ሕዝቡ ወይም የሚመለከተው ወገን መረጃ Aግኝቶ በራሱ 

በኩል ማድረግ የሚችለውን Eንዲያደርግ የሚረዳ ቢሆንም ከዚሁ ጋር ውጤታማ የሆነ 

የተጠያቂነት ስርዓት መኖሩ የግድ Aስፈላጊ ነው፡፡ ውጤታማ ተጠያቂነት ከሚገልጽባቸው 

መንገዶች መካከል ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

22..11..  የየክክትትትትልልናና  ቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርርዓዓትት 

1. የህዝቡ ሉAላዊነት መገለጫ የሆነው ምክር ቤት በምክር ቤቱ የወጡ ሕጐች ፣ 

ፖሊሲዎች Eቅዶች ምክር ቤቱ በሾማቸው የፖለቲካ ተሿሚዎች በትክክል ተፈጻሚ 

መሆናቸውን የማረጋገጥ ሥራ መሰራት Aለበት፡፡ ምክር ቤቶች በቴክኒክ ጉዳይ 

የሚረዱዋቸው Eንደዋና Oዲተር ጽ/ቤት ያሉ Aካላት የመንግሥት በጀትና Eቅድ 

Aፈጻጸምን በተመለከተ በመመርመር Aስፈላጊውን መረጃ ስለሚያቀርቡ ምክር ቤቱ 

ሀላፊነቱን በሚገባ Eንዲወጣ የሚረዱ ናቸው፡፡  የሕዝብ Eንባ ጠባቂ ተቋምም 

በAስፈጻሚው Aካል የሚፈጸሙ የAስተዳደራዊ በደሎችን Eየመረመረ Aሰራሩ 

Eንዲስተካከል በማድረግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ በመሳሪያነት የሚያገለግል ነው፡፡   

2. የፖለቲካ ተሿሚዎች ቋሚ የመንግሥት ሰራተኞችና ሲቪል ሰርቪሱ በAጠቃላይ በምክር 

ቤቱ የተቀመጡ መሰረታዊ Aቅጣጫዎችና Eነዚህን ለማስፈጸም የሚወጡ Eቅዶች 

ደንቦችና መመሪያዎች በትክክል መፈጸማቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

22..22..  የየሥሥነነ--ምምግግባባርርናና  ፀፀረረ--ሙሙስስናና  ኮኮሚሚሽሽኖኖችች  

 

በመንግሥት ባለሥልጣኖችና ሠራተኞ የሚፈጸሙ የሙስና ወንጀሎችን ለመመርመርና 

ለመክሰስ Eንዲሁም የሙስና ወንጀል Eንዳይፈጸም ለመከላከል ነጻ የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና 

ኮሚሽኖች በፌዴራል በብዙ ክልሎች ተቋቁመዋል፡፡   

የፌዴራል ሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን ሥልጣንና ተግባር በከፊል፣ 

4. Aግባብነት ካላቸው Aካላት ጋር በመተባበር ስለሙስና ጎጂነት የህዝቡ ንቃተ ህሊና 

Eንዲጎለብት በማስተማር Eና መልካም ስነምግባር በህዝብ Aገልግሎት Eና በህብረተሰቡ 

ውስጥ Eንዲስፋፋ በማድረግ ሙስናንና ብልሹ Aሰራርን መዋጋት፣ 

5. Aግባብነት ካላቸው Aካላት ጋር በመተባበር በመንግስት መስሪያ ቤቶች Eና የመንግስት 

የልማት ድርጅቶች ውስጥ ለሙስናና ለብልሹ Aሰራር የተጋለጡና ሊጋለጡ የሚችሉ 
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የAሰራር ስርAቶችን በማጥናት ወይም Eንዲጠኑ በማድረግ Eንዲሻሻሉ ማማከርና 

ማሳሰብ፣ የAሰራር ስርAቶቹ የተሸሻሉ መሆናቸውን መከታተል፣ Eና Aስፈላጊ ሆኖ 

ሲገኝም ተገቢ የሆነው Eርምጃ Eንዲወሰድ ወይም ውሳኔ Eንዲሰጥ Aግባብ ላለው Aካል 

በማሳወቅ ዌም በማሳሰብ ሙስናን መከላከል፣ 

6. በመንግስት መስሪያ ቤቶች ወይም በመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም ፌዴራል 

መንግስቱ ለክልሎች ከሚሰጠው ድጎማ ጋር በተያያዘ በክልል መ/ቤቶች በወንጀል ህግና 

በሌሎች ህጎች ውስጥ የተመለከቱት የሙስና ወንጀሎች በመንግስት ሰራተኞች ወይም 

ባለስልጣኖች ወይም በሌሎች ሰዎች ስለመፈጸማቸው ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ 

ጥርጣሬ ሲኖረው የመመርመርና የመክሰስ ወይም Eንዲመረመርና Eንዲከሰስ 

የማድረግ፣ 

7. ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ በቂ ጥርጣሬ ሲኖረው በማናቸውም ባንክ የሚገኝ 

የተጠርጣሪዎች የባንክ ሂሳብ በኮሚሽነሩ ትEዛዝ Eንዲመረመር የማድረግ መረጃ 

የማግኘትና Aስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በፍርድ ቤት ትEዛዝ Eንዲከበር ማድረግ 

በክልል ያሉ የስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽኖች በክልላቸው ተመሳሳይ Aይነት ስልጣንና 

ተግባር Aላቸው፡፡  

 

የፌዴራል ስነምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በቀጥታ የስራ Aስፈጻሚውን ለመከታተልና 

ለመቆጣጠር የተቋቋመ ስለሆነ የAስፈጻሚው Aካል ተጽEኖ Eንዳይደርስበት ለማድረግ 

የተቀመጡ ድንጋጌዎች በAዋጁ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ 

 

Aንቀጽ 3(2) የኮሚሽኑ ተጠሪነት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው፡፡  

Aንቀጽ 4. ስለኮሚሽኑ የAሰራር ነጻነት 

በዚህ Aዋጅ በAንቀጽ 3(2) የተደነገገው ቢኖርም ኮሚሽኑ በሚመረምራቸው ወይም ክስ 

በሚመሰርትባቸው ወይም ክስ በመሰረተባቸው ጉዳዮች ከማንኛውም ሰው ወይም Aካል ጣልቃ 

ገብነትና Aመራር ነጻ ነው፡፡  

Aንቀጽ 10  

ኮሚሽኑ 

1. በጠቅላይ ሚኒስትሩ Aቅራቢነት በተወካዮች ምክር ቤት የሚሾም Aንድ ኮሚሽነር 

2. በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾም Aንድ ምክትል ኮሚሽነር ይኖሩታል፡፡ 
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Aንቀጽ 14  

የኮሚሽነሩና የምክትል ኮሚሽነሩ የስራ ዘመን 

1. የኮሚሽነሩና የምክትል ኮሚሽነሩ የሹመት ዘመን ስድስት Aመት ይሆናል፡፡ ሆኖም 

Aስፈላጊ ሲሆን Eንደገና ሊሾም ይችላል፡፡ 

2. ኮሚሽነሩ ወይም ምክትል ኮሚሽነሩ ከዚህ በታች ካልሆነ በስተቀር የተሾሙበት የስራ 

ዘመን ከማለቁ በፊት ከፈቃዱ ውጭ ከስራው Aይነሳም 

ሀ. Aግባብነት ባለው የስነምግባር ደንብ የተመለከቱትን ድንጋጌዎች ተላልፎ ሲገኝ፣ 

ለ. ጉልህ የሆነ የስራ ችሎታና ቅልጥፍና የሌለው ሲሆን፣ 

ሐ. በህመም ምክንያት ተግባሩን በተገቢው ሁኔታ ማከናወን የማይችል ሆኖ ሲገኝ፣ 

 

22..33..  ነነጻጻ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  

  

የተጠያቂነት ሥርዓትን ከመመሥረት Aንጻር ነጻነት ያለው ፍርድ ቤት መኖር Aስፈላጊና 

መሠረታዊ ነው፡፡ Aንድ የመንግሥት ኃላፊ ባጠፋው ጥፋት የሚጠየቅበትና የሚቀጣበት ነጻ 

የሆነ ፍርድ ቤት ያስፈልጋል፡፡ " የሕግ Aስፈጻሚው Aካል በተጠያቂነት መርህ Eንዲሰራ 

ከማድረግ Aኳያ የዳኝነት Aካሉና የዳኝነት Aካላት ተብለው የሚታወቁት ተቋሞች ከፍተኛ 

AስተዋጽO ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ መስተዳድሩ ከሕግ ውጭ የዜጎችን መብትና ጥቅም በሚጥስበት 

ወቅት ዜጎች መንግሥትን በፍርድ ቤት ከሰው መብትና ጥቅማቸውን ማስከበር ይችላሉ፡፡ ይህ 

መብት መረጋገጡ ራሱ መንግሥት ሥራውን በጥንቃቄና ሕጋዊ በሆነ Aካኋን ብቻ Eንዲሰራ 

ሊያስገድደው ይችላል፡፡" 
 

 

ይሁንና ዳኞች ወገናዊና AድሎAዊ Eንዳይሆኑ በመጀመሪያ ከሕግ Aውጭውና ከሕግ 

Aስፈጻሚው ተጽEኖ ነጻ መሆን Aለባቸው፡፡ ዳኞች የሥራ ዋስትናና ተመጣጣኝ ክፍያ 

Eንዲያገኙ ያስፈልጋል፡፡ በየጊዜውም የዳኞችን Aቅም የመገንባት የስልጠና ሥራ ሊሰራ 

ይገባል፡፡ Eንዲህ ዓይነት ጥበቃዎች ያሉት የዳኝነት Aካል የህዝብ መብቶችና ነጻነቶች ጠባቂ 

በመሆን ያገለግላል፡፡ የተጠያቂነት ስርዓትም ውጤታማ በሆነ መልኩ ተግባራዊ ያደርጋል፡፡ 

በIፌዲሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 78 ንUስ Aንቀጽ 1 ነጻ የዳኝነት Aካል በዚህ ህገ መንግስት 

የተቋቋመ መሆኑን ይደነግጋል፡፡  
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2.4. የመምረጥና ተወካይን የመጥራት መብት 

የተጠያቂነት የመጨረሻው መቆጣጠሪያ መሳሪያ ነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ነው፡፡ ነጻና ፍትሀዊ 

ምርጫ ባለበት ሕዝቡ የሚፈልገውን ለመሾም ያላገለገለውን ደግሞ ለማውረድ የሚጠቀምበት 

መሰረታዊ የስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጫው ስለሆነ ማንም ሰው ተጠያቂ Eንደሚሆን Aውቆ 

ተጠንቅቆ Eንዲሰራ የሚያደርገው፣ ካልሰራ ደግሞ ከስልጣን ሊያወርድ የሚችልበት ሥርዓት 

ነው፡፡  

በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 12 ንUስ Aንቀጽ 3 የተደነገገው ድንጋጌ Eንደሚያመለክተው ሕዝብ 

በመረጠው ተወካይ ላይ Eምነት ባጣ ጊዜ ከቦታው ለማንሳት Eንደሚችል ነው፡፡ ይህንን 

መሰረት Aድርጎም ተመራጮች በመራጮቻቸው Aመኔታ ሲያጡ ስለሚወሰድ Eርምጃ በሚል 

ርEስ Aዋጅ ቁጥር 88/89 ወጥቶAል፡፡ በAዋጁ Aንቀጽ 5 Eንደመለከተው Aንድ ተመራጭ 

የመራጮች Aመኔታ የለውም ሊባል የሚችለው ፡- 

1. በተወከለበት የምርጫ ክልል ከሚገኙ መራጮች ከ15 ሺህ በላይ የምርጫ ቦርድ 

በሚያወጣው ደንብ መሠረት የይውረድልን ጥያቄ ለምርጫ ቦርድ ሲያቀርቡ፣ 

2. በተወከለበት የምርጫ ክልል በሚገኙ 10 ሺህ መራጮች Aሳሳቢነት የምርጫ ቦርድ 

በሚያወጣው ደንብ መሠረት የወረዳ ምክር ቤቶች በAብላጫ ድምጽ ተወካዩ ተመልሶ 

Eንዲጠራ ውሣኔ ያሳለፉ Eንደሆነ Eንደሆነ፣ 

3. የልዩ ምርጫ ክልል ተወካይን በተመለከተ የምርጫ ቦርድ በሚያወጣው ደንብ መሠረት 

የመራጮች Aመኔታ ማጣቱ ሲረጋገጥ፣ 

4. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራጮች በሚያሳየው ሥነ ምግባር የወከለውን ሕዝብ 

በብቃት ሊወክል Aልቻለም ብሎ በሁለት ሦስተኛ ድምጽ ሲወስን ይሆናል፡፡ 

በዚህ Aንቀጽ መሰረት ጥያቄው ተሟልቶ ሲቀርብ የምርጫ ቦርድ መመዘኛው መሟላቱን 

Aረጋግጦ መራጩ ህዝብ Eምነት AጥቶAል ብሎ ከወሰነ በEሱ ምትክ ሌላ ሰው Eንዲመረጥ 

ይደረጋል ማለት ነው፡፡ 

 

22..55..  ሌሌሎሎችች  ተተጠጠያያቂቂነነትትንን  ለለማማስስፈፈንን  የየሚሚረረዱዱ  መመሣሣሪሪያያዎዎችች  

  

1. የመንግሥት ሠራተኞና ባለሥልጣናች የሚመሩበት የሥነ-ምግባር ደንብ መኖር፣ 

2. የጥቅም ግጭትን፣ የገንዘብ ጥቅምን ማሳወቂያና የንብረት ማስመዝገብ ሥርዓትን 

መዘርጋት፣ 
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3. ለሙስና ወንጀል ምስክሮችና ጠቋሚዎች ጥበቃና ከለላ የሚሰጥ ሕግ ማውጣት፣ 

 

2.6. መልካም Aስተዳደርና ተጠያቂነት  

 

መልካም Aስተዳደር ምንድነው? 

¾}KÁ¿ ¯KU ›kõ É`Ï„‹“  ›"Lƒ KSM"U ›e}ÇÅ` (Good Governance)  

¨ÃU K›e}ÇÅ` (Governance) ¾}KÁ¿ ƒ`ÕT@−‹” ¾cÖ< c=J” �’²=I É`Ï„‹ 

¾c×D†¨< ƒ`Ñ<V‹ ¨<eØ ƒŸ<[ƒ ŸT>cÖ<uƒ ’Øw Ò` ÃÁÁ³M:: Ÿ²=I ›”í` KnK< 

¾}vu\ƒ S”ÓW�ƒ ¾cÖ¨< ƒ`Ñ<U e”SKŸƒ u�”ÓK=´—¨< ¾T>Ÿ}K¨<” ÃSeLM:: 
«Governance as a holistic concept is defined as the totality of the 

exercise of authority in the management of the country's affairs 

comprising the complete mechanisms, processes, institutions through 

which citizens and groups articulate their interests, exercise their 

legal rights and mediate their differences. It encompasses the 

political, economic, legal judicial, social and administrative authority 

and, therefore, includes the government, the private sector and the 

civil society.» 

 

      uSËS]Á ê”c GXx‡” e“’d S”ÓYƒ“ (Government) �“ ›e}ÇÅ` 

(Governance) ÃKÁÁK<:: S”ÓYƒ (Government) ¾S”ÓYƒ ¾TeðìT>Á ›pS 

’¨<' SX]Á ’¨<:: Å”x‡”' QÑA‹”“ }sT„‡” ÚUa ¾S”ÓYƒ TeðìT>Á 

SX]Á ’¨<::  ›e}ÇÇ` (Governance) Ó” É`Ñ>~”  ¾U”ðêUuƒ  G<’@�  ’¨<:: 

›c}ÇÅ` S”ÓYƒ ¾T>vM ’Ñ` Ÿ’u[uƒ Ñ>²? ËUa ¾’u[ c=J” u›UvÑ’” 

(Autocratic)  S”ÓYƒ ¨<eØ ›e}ÇÅ` ›K' ÃH@U ðLß q^Ú ’¨<:: uóieƒ 

S”ÓYƒ ¨<eØU ÚõÝò ›e}ÇÅ` ›K Ç=V¡^c=Á© uJ’ S”ÓYƒ ¨<eØU 

›e}ÇÅ` ›K p`è Ç=V¡^c=Á© ’¨<:: 

 

      Ÿ²=I ›”í` ŸÇ=V¡^c=Á© Y`¯ƒ ›”í` c=�Ã SM"U ›e}ÇÅ` ¾›”É ›Ñ` 

M¿ M¿ Ñ<ÇÄ‹ uTe}ÇÅ` [ÑÉ ›=¢•T>Á© ' þK+"© ' ›e}ÇÅ^© ' TIu^©“ 
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¾õƒI Ñ<ÇÄ‹ u›Óvu< ¾T>S\uƒ“ Ÿ�’²=G< Ñ<ÇÄ‹ Ò` ¾}ÁÁ²< eM×“ƒ u›Óvu< 

}Óv^© ¾T>J’<uƒ” ¾›c^` H>Å„‹ ¾T>Á”çv`p ê”c Gdw ’¨<:: 

 

      SM"U ›e}ÇÅ` Good Governance ¾›”É ›Ñ` M¿ M¿ Ñ<ÇÄ‹ ¾T>S\uƒ” 

›"H@É ¾T>ÁSK¡ƒ �”ÅSJ’< KSM"U ›e}ÇÅ` S•` S”ÓYƒ ¾ÓK< ²`õ ( The 

private sector ) �“ ¾c=y=K< T%u[cw (The civil society)  ª“¨<” T>“ ÃÝ¨�K<:: 

u²=IU SW[ƒ �Á”Ç”Ç†¨< KSM"U ›e}ÇÅ` Seð” ¾¾^d†¨<” T>“ u›Óvu< 

vM}¨Ö<uƒ“ ›”Æ uK?L¨< T>“ ¨<eØ ÁK›Óvw uÑvuƒ G<’@� SM"U ›e}ÇÅ` ›K 

KTKƒ ›Ã‰MU:: �’²=I fe~ ¾SM"U ›e}ÇÅ` ªM�−‹ (Poles of Good 

Governance) ¨ÃU  ¾SM"U  ›e}ÇÅ`  }ª“Ä‹  ( Actors of Good 

Governance) uSvM Ã�¨nK<:: 

 

      eK²=I SM"U ›e}ÇÅ` u›”É ›"M w‰ ¾T>Ñ’v ’Ñ` ›ÃÅKU:: uSJ’<U 

SM"U ›e}ÇÅ` feƒ Ucf−‹ (The three pillars of good government ) ÁK<ƒ 

¾e^ ›S^` ’¨< KTKƒ Ã‰LM::  

 

 Ÿ²=I u}ÚT] SM"U ›e}ÇÅ` uG<K<U ¾S”ÓYƒ YM×” ›"Lƒ TKƒU 

uIÓ ›¨<Ü' QÓ ›cðéT>“ QÓ }`ÕT> ›"Lƒ ›c^` Ò` ¾}ÁÁ² ê”c Gdw c=J” 

SM"U ›e}ÇÅ` S�¾ƒ ¾T>•`uƒ u�’²=G< ¾S”ÓYƒ eM×” ›"Lƒ ¨<eØ 

uŸõ}— Å[Í vK<ƒ ( Macro Level) w‰ XÃJ” u´p}— Å[Í ( Micro Level) uT>Ñ–

<uƒU SÑKØ ¨ÃU S�¾ƒ ÃÑvªM:: 

 

     eK²=I eK SM"U ›c}ÇÅ` e”’ÒÑ` uŸõ}— ¾S”ÓWƒ eM×” LÃ 

eK}kSÖ< ÓKcx‹ ¨ÃU uŸð}— Å[Í eKT>Ñ–< ¾S”ÓYƒ SY]Á u?„‹ ›c^` 

w‰ XÃJ” uIÓ T¨<×ƒ' TeðìU“ S}`ÑAU LÃ ¾}cT\“ u}KÁ¿ Å[Í−‹ 

¾T>Ñ–< ›"Lƒ”U ¾T>SKŸƒ SJ’< K=�¨p ÃÑvM:: 

 

       u²=IU SW[ƒ SM"U ›e}ÇÅ` (Good Government) Ÿ›e}ÇÅ` 

(Government) ¾T>K¾¨< u}¨c’< vI]Áƒ ’¨<:: SM"U ›c}ÇÅ` u›”É Qw[}cw 

¨<eØ ›K KTKƒ ÃTEK< ¾T>vK<ƒ ’Ña‹ ¾T>Ÿ}K<ƒ “†¨<:: 
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 1. ÓMê“ ’é uJ’ U`Ý ¾}ssS S”ÓYƒ S•` 

 2. uG<K<U ›"Lƒ ¾QÓ ¾uLÃ’ƒ SŸu` 

 3. ¾G<K<U ²?Ò ÓMê“ U”U uTÁhT G<’@� T%u^© }Xƒö S•` 

 4. cw›©“ Ç=V¡^c=Á© Sw„‹ SŸu` 

 5. ÓMê“ }ÖÁm’ƒ ÁKuƒ ›c^` Seð” ¨²}. 

 

      �’²=I” vI]Áƒ ŸVL ÑAÅM }Óv^© c=J’<“ STELƒ c=‰M TIu^© }Xƒö” 

›[ÒÓÖ“M TKƒ ¾T>‰K¨<:: �¨<’}— TIu^© SX]Á ¾J’¨<” SM"U ›e}ÇÅ` 

KSÑ”vƒ ¾T>ÁeðMÑ¨<” SS²— }TEM…M TKƒ ’¨<:: 

 

      uK?L uŸ<M uê”c Gdw ²<]Á SM"U ›e}ÇÅ` TKƒ ›”É ’Ñ` w‰ XÃJ” 

¾}KÁ¿ Ñê�−‹ ›K<ƒ:: Ñê�−‡ ÅÓV ¾%w[}cu<” }Xƒö Ã¨e’<�M:: Ÿ²=I ›"DÁ 

SM"U ›e}ÇÅ` þK+"© Ñê� ›K¨<:: Ã¦¨<U ¾¨<d’@ cÜ’ƒ H>Åƒ (Decision 

making process) ¾T>Ã´ ¾›e}ÇÅ` Ñê� ’¨<:: TIu^© Ñê�U  ›K¨<' vIL‹” 

¾¨<d’@ ›eÑ˜ ‹KA�‹”“ ›pT‹”” Ã¨e’ªM:: eK²=IU SM"U ›e}ÇÅ` 

KS”ÓYƒ w‰ ¾}}¨ XÃJ” u�Á”Ç”Ç‹” LÃ Ÿu?}cw ËUa �eŸ TIu[cw É[e 

¾T>”ìv[p ê”c Ndw ’¨<:: 

 

      uSM"U ›e}ÇÅ` ê”c Gdw ¨<eØ S”ÓYƒ ¾U”K¨< ¾þK=+"¨<” ›"Lƒ“ 

M¿ M¿ ¾›e}ÇÅ`“ ¾õƒQ ›"Lƒ” ¾T>ÚU` c=J” ¾ÓK< ²`õ (Private sector) 

¾T>vK¨< ÅÓV uTU[‰ ¾”ÓÉ' ¾v”¡' ¨²}.. }sTƒ” uÓM uSÁ´ Kƒ`õ  

¾T>”kdkc<ƒ”  ¾T>SKŸƒ  c=J” �’²=I  ¾}hK“ ›Sˆ  ¾ÑuÁ  G<’@�  (conducive 

Market Environment) KTÓ–ƒ u›”É ›Ñ` ¾TIu^© ' ›=¢•T>Á©“ þK+"© 

þK=c=−‹ LÃ }ê�• K=ÁdÉ\ Ã‹LK<:: 

 

      ¾c=y=M T%u[cw ÓKcx‹”“ KM¿ M¿ ¯LT ¾}Å^Ì u<É•‹”' TIu^ƒ” 

KUXK? �”ÅVÁ TIu^ƒ ¾�ÃT•ƒ }sTƒ“ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹' S”ÓY�© 

ÁMJ’< É`Ï„‹ ¾vIM“ ¾�eþ`ƒ ¡Kx‹ ¾ë�“ ¾›"vu= Øun ¡Kx‹”“ ¾SdcK<ƒ” 

ÃSK¡�K<:: �’²=I %w[}cu< uT>ÁÅ`Ñ¨< ¾�Kƒ }°Kƒ �”penc= ¨<eØ ŸQw[}cu< 

¾°Kƒ }°Kƒ õLÑA„‹ uS’dƒ ¾T>ÁÒØS< ‹Óa‹” KSõ�ƒ Ã”kdkdK<:: u²=IU 

S”ÑÉ uM¿ M¿ þK+"©' ›=¢•T>Á©' T%u^© Ñ<ÇÄ‹ LÃ uT>cÖ< ¨<d’@−‹“ 

uT>¨Ö< þK=c=−‹ LÃ ›−”�© ÉÒõ TÉ[Ó Ã‹LK<:: 

 



126 
 

      eK²=IU u›”É ›Ñ` M¿ M¿ Ñ<ÇÄ‹ ›e}ÇÅ` ¨<eØ S”ÓYƒ ¾c=y=K< 

T%u[cw ¾ÓK< ²`õ uS”ÓWƒ ›e}ÇÅ` ¾}KÁ¿ ²`ö‹ (Dimensions of 

governance) ¨<eØ TKƒU uþK+"¨<' ¾›=¢•T>¨< ¾›e}ÇÅ^©“ ¾T%u^© ²`ö‹ 

¾¾^d†¨<” T>“ ¾T>Ý¨~ c=J” SM"U ›e}ÇÅ` �”Ç=•`U ŸLÃ ¾}Ökc<ƒ fe~ 

¾SM"U ›e}ÇÅ` ªM�−‹ }Ñu=¨<” T>“†¨<” K=Ý¨~ ÃÑvM:: ŸT>Öupv†¨< 

T>“−‹ �”ÅT>Ÿ}K¨< K›w’ƒ ÁIM T¾ƒ Ã‰LM:: þK+"© G<’@� ŸS”ÓY} 

›c}ÇÅ` ²`ö‹ (Dimension of Governance) ›”Æ c=J” S”ÓYƒ ¾Ç=V¡^c= 

Sw„‹” T[ÒÑØ“ }sT~” S²`Òƒ ¨²} T>“ c=¨× ¾c=y=K< TIu[cw ÅÓV 

Qw[}cu< Sw~” �”Ç=Á¨<p uTÉ[Ó ¾uŸ<K<” T>“ SÝ¨ƒ ÃÑ˜u�M:: u›=¢•T> 

²`õ c=�Ã S”ÓYƒ ª“ ª“ SW[} MTƒ ¾S²`Òƒ T>“ c=Ý¨ƒ ¾ÓK< ²`õ 

ÅÓV ›=”yeƒ TÉ[Ó' ¾Y^ �ÉM ¾SõÖ`' ¾¨<ß U”³] TeÑ–ƒ“ ¨²}. T>“ 

Ã¨×M:: Ÿ²=I  vhÑ`  ›e}ÇÅ^©  ²`õ”  u}KÃ ÅÓV S”ÓYƒ ¾›e}ÇÅ` 

›"Lƒ” ¾S²`Òƒ Y^ c=ÁŸ“¨<” ¾ÓK< ²`õ“ ¾c=y=M TIu[cw ÅÓV SM"U“ 

¾}óÖ’ ¾S”ÓYƒ ›ÑMÓKAƒ �”Ç=•` Óòƒ ¾TÉ[Ó ¨}². }Óv^ƒ” Ã¨×K<:: 

 

      uK?L [ÑÉ c=�Ã ÅÓV SM"U ›e}ÇÅ` ¾Ç=V¡^c= ª’— ¡õM (Structural 

component) ’¨<:: Ÿ²=IU ª’—¨< ¡õKA‹ ¨<eØ ¾T>•\ ›^ƒ ’Ña‹ ÃÑ—K<:: eK²=I 

u›”É Qw[}cw ¨<eØ SM"U ›e}ÇÅ` KSÑ”vƒ“ KTÖ“Ÿ`:- 

 

 1. TIu^© eUU’ƒ (Social consensus) S•` 

 2. ’é ¨<ÉÉ` S•` (Free competition) S•`  

 3. ¾T>c\ Y^−‹ u›”É TIu^© ÓMÒKAƒ ¨<eØ SÖnKM �”Ç=G<U 

 4. ¾QÓ ¾uLÃ’ƒ ( Rule of law) ÁeðMÒM::  

 

     ¾}óÖ’ ¾S”Óeƒ ›ÑMÓKAƒ �”Ç=•` Óòƒ ¾TÉ[Ó ¨²} }Óv^ƒ” Ã¨×K<:: 

uK?L [ÑÉ  c=�Ã  ÅÓV  SM"U  ›e}ÇÅ`  Ç=V¡^c=  ª’—  ¡õM ( structural 

component ) ’¨<:: Ÿ�’²=I ª’— ¡õKA‹ ¨<eØ ¾T>•\ ›^ƒ SW[�© lU’Ña‹ 

�“Ñ—K”:: eK²=I u›”É T%u[cw ¨<eØ SM"U ›e}ÇÅ` KSÑ”vƒ“ KTÖ”Ÿ`:- 

 

1.  uSW[�© Ñ<ÇÄ‹ LÃ eUU’ƒ S•`' 

2.  ’í ¨<ÉÉ` S•`' 

3.  ¾T>ÖnKK< Y^−‹” u›”É ÓMÒKAƒ ¨<eØ SÖpKM �”Ç=G<U' 
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4.  ¾IÓ ¾uLÃ’ƒ ÁeðMÒM& 

 
 

የመልካም Aስተዳደር መለያ ባህሪያት 

መልካም Aስተዳደር የሚከተሉት መለያ ባህሪያት Aሉት፡፡ 

1. Aሳታፊነት 

ህዝቦች ምንም ልዩነት ሳይደረግባቸው ተሳትፎ Eንዲኖራቸው ማድረግ የመልካም 

Aስተዳደር መሰረት ነው፡፡  ተሳትፎ በቀጥታ ወይም በውክልና ሊሆን ይችላል፡፡  ይሁንና 

በውክልና ዲሞክራሱ ከህዝቡ Aናሳ የሆኑትና ለAደጋ የተጋለጡት ሁሉ ተገቢው ትኩረት 

Aይሰጣቸውም፡፡  ስለሆነም Aሳታፊነት ማለት ሁሉም ውጤታማ ተሳትፎ የሚያደርጉበት 

ሁኔታ ማመቻቸት ማለት ነው፡፡  ውጤታማ ተሳትፎ ለማድረግ ተሳታፊዎች መረጃ 

ማግኘትና ሀሳብን በነፃ የመግለፅ Eንዲሁም የመደራጀት መብት መንግስት ሊያረጋግጥ 

Eንደሚገባም ግንዛቤ ሊወሰድ ይገባል፡፡ 

2. የህግ የበላይነት 

መልካም Aስተዳደር ያልወገነ የህግ Aፈፃፀም Eንዲኖር ይፈልጋል፡፡  ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የተሟላ የሰብAዊ መብት ጥበቃን በተለይም Aናሳ ቡድኖች ጥበቃ Eንዲያገኙ ግድ ይላል፡፡ 

ያልወገነ የህግ Aስፈጻሚ Eንዲኖርም ነፃ ፍርድ ቤትና ከሙስና ነፃ የሆነ የህግ Aስፈፃሚ 

ሀይል Eንዲኖር የግድ ይላል፡፡  
 

3. ግልፅነት 

ግልፅነት ማንኛውም ውሳኔና Aፈፃፀም በግልፅ የተቀመጡ የህግ ስርAቶችንና ደንቦችን 

ተከትሎ መፈፀም ማለት ነው፡፡  ከዚህ በተጨማሪ በውሳኔው በAዎንታዊው ሆነ በAሉታዊ 

መልኩ የሚነኩ የህብረተሰቡ ክፍሎች መረጃ የማግኘት መብት በማመቻቸት መረጃ በቀላሉ 

ማግኘት የሚችሉበት Aሰራር ማለት ነው፡፡ 

 

4. ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ መስጠት 

መልካም Aስተዳደር የመንግስተ Aገልግሎቶች የሚሰጡበትን የጊዜ ገደብ ማስቀመጥና በዚሁ 

ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ጥያቄ ምላሽ መስጠት ማለት ነው፡፡ 
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5. የጋራ መግባባትን መፍጠር 

በAንድ Aገር ውስጥ የተለያየ Aመለካከትና Aስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች Eንደሚኖሩ 

ይታወቃል፡፡  መልካም Aስተዳደር በEነዚህ የተለያየ Aመለካከትና Aስተሳሰብ ባላቸው 

ወገኖች መካከል ወሳኝና የጋራ በሆኑት ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት መፍጠር ማለት 

ነው፡፡ 

 

6. ሁሉን Aቀፍ 

በAንድ Aገር ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች መልካምና ምቹ ሁኔታ የሚፈጠረው ሁሉም 

ወገን የAብሮነት የEኔነት ስሜት ሲሰማውና የመገለል ስሜት ሳይሰማው ሲቀር ነው፡፡  ይህ 

በተለይ ከሁሉም ለጉዳት የተጋለጡትን/ለምሳሌ ሴቶችን/ማሳተፍንና የEኔነት ስሜት 

Eንዲኖር ማድረግን ይጠይቃል፡፡ 

 

7. ውጤታማና ቆጣቢ 

መልካም Aስተዳደር በAገሪቱ ያሉ የህዝብ ማገልገያ ተቋማቶች በAንድ በኩል የህብረተሰቡን 

ፍላጎት ለማርካት የሚችሉ Eና በሌላ በኩል ቆጣቢ Eንዲሆኑ ይጠይቃል፡፡  የቁጠባ ጉዳይ 

የተፈጥሮ ሀብትን በAግባቡ መጠቀም Aካባቢን ከብክለት መጠበቅን ይጨመራል፡፡ 
 

8. ተጠያቂነት 

ተጠያቂነት የመልካም Aስተዳደር መሰረታዊ መገለጫ ነው፡፡  የመንግስት መስሪያ ቤቶች 

ብቻ ሳይሆኑ የግል ሴክተሩ ውስጥ ያሉ Aደረጃጀቶችም ለህዝቡና ለባለድርሻዎቻቸው 

ተጠያቂ መሆን Aለባቸው፡፡  ይሁንና ተጠያቂነት ያለግልፅነትና ያለ ህግ የበላይነት 

ተግባራዊ ሊሆን የሚችል Aይደለም፡፡ 

 

የመልካም Aስተዳደርና የዲሞክራሲ ግንኙነት  

ለመልካም Aስተዳደር መኖር ዲሞክራሲ መሰረታዊ ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡ ለምሳሌ Aሳታፊነት፣ 

የህግ የበላይነት የጋራ መግባባት መፍጠር፣ተጠያቂነት ያለዲሞክራሲ ሊኖር Aይችልም፡፡  

ዲሞክራሲ በሌለበት መልካም Aስተዳደር Aይኖርም፡፡  ዲሞክራሲ በሌለበት ህዝቡ ደግፎ 

ሙስናን በህጋዊ መንገድ መታገልና ማጋለጥ Aይችልም፡፡ 
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ዲሞክራሲ በሌለበት ግልፅነትና ተጠያቂነት የመንግስት Aሰራር መሰረታዊ መርሆዎች ሆነው 

በጥብቅ ተግባራዊ ሊሆኑ Aይችሉም፡፡  በመሆኑም ዲሞክራሲ ለመልካም Aስተዳደር ቅድመ 

ሁኔታ ነው፡፡ 

 

ይሁንና ዲሞክራሱ ስለAለ መልካም Aስተዳደርም ይረጋገጣል ማለት Aይደለም፡፡  ዲሞክራሲ 

ኖሮም መልካም Aስተዳደር ላይኖር ይችላል፡፡  መልካም Aስተዳደር በሌለበት ሙስና፣ ስልጣንን 

ለግል ጥቅም ማዋል ይስፋፋል፡፡  ሙስና ሙሉ በሙሉ የጠፋበት Aገር ባይኖርም መልካም 

Aስተዳደር የበላይነትን ከያዘ በቁጥጥር ስር ገብቶ በዝቅተኛ ደረጃ የሚከሰት ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

ይሁንና መልካም Aስተዳደር Aለመኖሩ በሙስና መስፋፋት ብቻ የሚወሰን Aይደለም፡፡  ሙስና 

ወይም ስልጣንን ለግል ጥቅም ማዋል በEንጭጩ ካልተገታ ዲሞክራሲያዊ ስርAቱንም Aደጋ 

ላይ ይጥለዋል፡፡  ሙስና ካልተገታ የመንግስት ስልጣን የህዝብ መገልገያ መሆኑ ቀርቶ የጥቂት 

ሰዎች መጠቀሚያ ይሆናል፡፡  ህዝቡ በመንግስት ስልጣን ተጠቃሚ መሆኑ ቀርቶ ተጎጂ 

ይሆናል፡፡  በዚህ ሁኔታ ህዝቡ በመንግስት ስልጣን ተጠቃሚ መሆኑ ቀርቶ ተጎጂ ይሆናል፡፡  

በዚህ ሁኔታ ህዝቡ ዝም ብሎ ስለማይቀመጥ የመንግስት ስልጣን ለግል ጥቅማቸው 

የሚገለገሉበት ቡድኖች ጥቅማቸውን ለማስጠበቅና ከተጠያቂነት ለመዳን የህዝቡን 

ዲሞክራሲያዊ መብቶችና የህዝቡን ወሳኝነት የተጠያቂነት ስርAቱን ደረጃ በደረጃ 

መሸራረፋቸውና ማፈራረሳቸው Aይቀርም፡፡ 

 

“ በኛ Aገር ሁኔታ ሙስና የIኮኖሚ Eንቅስቃሴው ወደ ምርታማ ልማት ከማተኮር ይልቅ ወደ 

ማጭበርበርና የAየር ባየር ንግድ Eንዲያዘነብል በማድረግ ልማታችንን ክፉኛ ሊጎዳ ይችላል፡፡  

የመንግስት Aሰራር በAድልዎና ጉቦ ተጨማልቆ መንግስት በልማት ተግባር ላይ በጎ AስተዋፅO 

ማድረግ ተስኖት የልማት ችግራችን የመፍትሄ Aካለ መሆኑ ቀርቶ ዋነኛው ችግር ሊሆን 

ይችላል፡፡  መንግስት ህዝባዊ Aገልግሎት የሚበረከትበት ሳይሆን ዝርፊያ የሚከናወንበት 

መድረክ ይሆንና የመንግስት ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ የሞት ሽረት ትግል Eንዲሆን 

ስለሆነም ዲሞክራሲ ከስረ መሰረቱ Eንዲናድ በር ሊከፍት ይችላል፡፡  በEነዚህ ምክንያቶች ሁሉ 

ሙስና ልማታችንን Aደናቅፎ የዲሞክራሲ ስርAታችንን ከውስጡ Eንዲበሰብስ Aድርጎ የልማትና 

የዴሞክራሲ ስርAት ግንባታ ተስፋችንን ሊያጨልም ይችላል፡፡  በመሆኑም ሙስናን በመዋጋት 



130 
 

መልካም Aስተዳደርን ማስፈን የዲሞክራሲ ስርAት ግንባታና የልማት ራEያችን Eውን 

Eንዲሆን የማድረግ ጉዳይም ጭምር ነው፡፡  

 

መንግስት Aገልግሎቱን ቀልጣፋ በሆነ Aኳኋን Eንዲሰጥ ማድረጉ ወይም Aለማድረጉ ባለንበት 

Aለም በIኮኖሚ ተወዳድሮ ለማሸነፍ ወይም ለመሸነፍ ምክንያት ከሚሆኑት ዋነኛ ጉዳዮች 

Aንዱ ነው፡፡ መንግስት EንደEኛ ባለው Aገር ላይ የላቀ ልማታዊ ሚና መጫወት Aለበት፡፡  

Eንደዚህ Aይነቱን ሚና ለመጫወት የሚችለው ከሁሉም ነገር በፊትና ከሁሉም ነገር በላይ 

ቀልጣፋ Aገልግሎት መስጠት ሲችል ነው፡፡ Aንደኛ ባሉ Aገሮች ህዝቡ ዲሞክራሲን 

የሚመኝበት Aንዱ መሰረታዊ ምክንያት ፍትሃዊና ቀልጣፋ የመንግስት Aገልግሎትን ለማግኘት 

ነው፡፡  Eንደዚህ Aይነት Aገልግሎት ካላገኘ በዴሞክራሲያዊ ስርAት ላይ ያለው Eምነት 

በከፍተኛ ፍጥነትና ደረጃ ሊሸረሸር Eንደሚችል የበርካታ Aገሮች ልምድ ያረጋገጠው ነው፡፡  

በመሆኑም ፍትሃዊና ቀልጣፋ መንግስታዊ Aገልግሎት በማቅረብ መልካም Aስተዳደርን ማስፈን 

የልማትና የዲሞክራሲ ስርAት ግንባታ ራEያችንን Eውን ለማድረግ ተፈላጊ ጉዳይ ነው፡፡ 

/የIትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርAት ግንባታ ጉዳዮች/ 

ስለሆነም በAገራችን ሁኔታ መልካም Aስተዳደርና ዲሞክራሲ ተያያዥና ሊነጣጠሉ የማይችሉ 

ናቸው፡፡ 

 

በህገ መንግስቱ የህዝቦች ቀጥተኛ ተሳተፎ፣ የህግ የበላይነት፣ተጠያቂነት በግልፅ ተደንግገዋል፡፡  

ስለሆነም ህገ መንግስቱ የመልካም Aስተዳደር መርሆዎችንም ያካተተ ነው፡፡  ስለሆነም 

Eነዚህን የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች መተግበር መልካም Aስተዳደርን ማስፈን ማለት ነው፡፡ 

በሌላ በኩል የመልካም Aስተዳደር Eጦት ወይም Aለመኖር በAንድ ወይም በሌላ መልኩ ህገ 

መንግስቱን ስራ ላይ Aለማዋል ማለት ነው፡፡ 

 

መወያያ ጥያቄዎች 

1. በተወካዮች ምክር ቤት ማቋቋሚያ Aዋጅ የተወካዮች ምክር ቤት የAስፈጻሚውን 

Eንደሚቆጣጠር ተመልክቶAል፡፡ ከዚህ በመቀጠልም Eርምጃ Eንደሚወስድ 

ተመልክቶAል፡፡ ተወካዮች ምክር ቤት ምን Aይነት Eርምጃ ሊወስድ ይችላል? ሚኒስትር 

ከስልጣን ይውረድ ብሎ ሊወስን ይችላል ወይ? 
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2. የፀረ ሙስና ኮሚሽኖች Aስፈጻሚውን ለመቆጣጠር ተብለው የተቋቋሙ ሆነው ሳለ 

ለAስፈጻሚው ተጠሪ መሆናቸው ተገቢ ነው ወይ? 

3. ተመራጭን Eምነት ማጣት በሚመለከት ከ15 ሺህ ሰው በላይ ከፈረመ ሊነሳ 

Eንደሚችል ተመልክቶAል፡፡ በምርጫ ማግስት Eንዲህ Aይነት ጥያቄ በተሸነፈው 

ተመራጭ ወገኖች ተፈርሞ ቢቀርብ ምን ይደረጋል? 

 

5.5. የሃይማኖትና መንግሥት መለያየት 
በIትዮጵያ ለዘመናት ሃይማኖትና መንግስት ተነጣጥለው Aልነበሩም፡፡ ይህም ለግጭቶችና 

ለደም መፋሰሶች ምክንያት መሆኑ ይታወቃል፡፡ በሌላ በኩል Iትዮጵያ በርካታ ሀይማኖቶች 

የሚኖሩባት ስለሆነች ከዚህ Aንጻር ሀይማኖትና መንግስት የተለያዩ መሆናቸውን Aስረግጦ 

ማለፍ ያስፈልጋል፡፡ ስለሆነም ህገመንግስቱ በመሰረታዊ መርሆነት ካስቀመጣቸው Aንዱ 

ሀይማኖትና መንግስት የተለያዩ መሆናቸውን የሚገልጸው ነው፡፡   

በህገመንግስቱ በAንቀጽ 11 የሚከተለው ተደንግጎAል፡፡  

1. መንግስትና ሀይማኖት የተለያዩ ናቸው 

2. መንግስታዊ ሀይማኖት Aይኖርም 

3. መንግስት በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ Aይገባም፡፡ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ 

Aይገባም፡፡  

 

የዜጎችን መሰረታዊ ሰብAዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን Eውቅና የሰጠ ስርAተ መንግስት 

በመሰረቱ የAንድ ሀይማኖት Aራማጅ ሊሆን Aይችልም፡፡ ስለሆነም ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርAተ 

መንግስት መንግስትና ሀይማኖት የተለያዩ ናቸው፡፡ በታሪክ Eንደሚታወቀው ለሰብAዊ መብት 

መከበር የተደረገው ትግል Aንዱና መሠረታዊ መብት የEምነት ነጻነት መከበር ነው፡፡  

 

የሀይማኖትና የEምነት ነጻነት ሀሳብን በነጻ ከመግለጽ መብት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የEምነትና 

የራስን ሀሳብ የመግለጽ መብት በተከበረበት ሁኔታ የሀይማኖት ነጻነት መከበርም የግድ ነው፡፡  

ሀይማኖት በመንግስት ሥራ ውስጥ የሚገባ ከሆነ መንግስት የAንድ ሀይማኖት መንግስት 

ይሆናል፡፡  መንግሥት የAንድ ሀይማኖት ተከታይ በሆነበት፣ የEምነት ነጻነት ሊከበር 

Aይችልም፡፡  ወይም በሌላ Aነጋገር የAንደኛው Eምነት ማስፋፊያ መሣሪያ ሲሆን፣ የዜጎች 

Eኩልነት ሊከበር Aይችልም፡፡  መንግሥት ከያዘው Eምነት የተለየ Eምነት ያለው በመንግሥት 
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ሥራና ኃላፊነት ሊሳተፍ Aይችልም፡፡  በዚህ ምክንያት የሌላ ሀይማኖት ተከታይ የሆኑ ዜጎች 

Eኩል የሚወከሉበት Aይሆንም፡፡ የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍል ሀይማኖት የሚወክል 

መንግስት የሁሉም ህዝብ መንግስት ስለማይሆን መንግስትና ሀይማኖት ባልተለያዩበት ሁኔታ 

የህዝብ ሉAላዊነት ሊከበር Aይችልም፣ ዲሞክራሲያዊ ስርAትም ሊኖር Aይችልም፡፡ ስለሆነም 

መንግሥት ከሀይማኖት ነጻ መሆን ይኖርበታል፡፡  ይህ ማለት የመንግሥት ኃላፊዎች 

የራሳቸው ሀይማኖት Aይኖራቸውም ማለት Aይደለም፡፡  ይሁንና ሀይማኖታቸው የመንግሥት 

ሥራ መምራት የለበትም ማለት ነው፡፡ 

  

Iትዮጵያ የተለያዩ ሀይማኖት ያላቸው ህዝቦች የሚኖሩባት Aገር Eንደመሆኗ መጠን  

መንግስትና ሃይማኖት መለያየቱ የህዝቡን ሉAላዊነት ከማረጋገጥ Aንጻር መሰረታዊ ጉዳይ 

ነው፡፡  

 

በAንቀጹ ከተመለከተው በመነሳት መረዳት የሚቻለው የመንግስት ሚና የዜጎችን የሀይማኖት 

ነጻነት Eንዲከበርና Eንዲረጋገጥ ከማድረግ ያለፈ በሀይማኖት ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ Eንደማይገባ 

ነው፡፡  

 

ይህ ማለት ግን ሀይማኖትን ከለላ Aድርገው የሚነሱ የAመጽ Eንቅስቃሴዎችን መንግስት 

በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ Aይገባም በማለት Eጁን Aጣጥፎ የሚቀመጥበት ነው ማለት 

Aይደለም፡፡ Aመጽና የጉልበት ስራ የAንዱን ፍላጎት በሌላው ላይ መጫን ስለሆነ ይህ ማለትም 

የAንዱን የሀይማኖት Eምነት በሌላው ላይ ለመጫን የሚደረግ Eንቅስቃሴ በመጀመሪያ ደረጃ 

የሀይማኖትና የEምነት ነጻነትን የሚጻረር ስለሚሆን፣ መንግስት የሀይማኖት ነጻነትን 

የማስከበር ግዴታ ስለAለበት Eንዲህ Aይነት በሃይማኖት ከለላ የሚነሱ የAመጽ ድርጊቶችን 

መቆጣጠርና ማስቆም መንግስታዊ ግዴታው ነው፡፡   

 

ለረጅም ጊዜ የሀይማኖት Eኩልነት ባልነበረበት Aገር ውስጥ በሀይማኖቶች መካከል Eኩልነትን 

የሚያውቅ መንግስት በሚመሰረትበት ጊዜ ጭቆናና መድልዎ ሲደርስባቸው የነበሩ ሀይማኖቶች 

በተገኘው ነጻነት ለመጠቀም በሚያደርጉት Eንቅስቃሴ Aንዳንድ ችግሮች መፈጠራቸው 

Aይቀርም፡፡ መንግስት Eንዲህ Aይነት ችግሮች ሲፈጠሩ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ሳይገባ 

በጥንቃቄና በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበትን መንገድ መሻት ይኖርበታል፡፡  
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መወያያ ጥያቄዎች 

1. የሀይማኖት ትምህርት ፈሪሀ EግዚAብሄርን በማሳደር ዜጎች ከልጅነታቸው ጀምረው 

መልካም ስነምግባር Eንዲይዙ የሚያደርግ ነው፡፡ መንግስትም በሀይማኖት ሲመራ ፈሪሀ 

EግዚAብሄር ያላቸው ብቻ ስለሚመረጡ ለመልካም Aስተዳደር መሰረት ነው፡፡ ነገር ግን 

መንግስት ከሀይማኖት Eንዲለይ በመደረጉ ለስነምግባር መላሸቅ፣ ለሙስናና ለAልጠግብ 

ባይነት መስፋፋት ምክንያት ነው ብለው የሚከራከሩ Aሉ፡፡ በዚህ Aስተያየት ምን ያህል 

ይስማማሉ? መልካም ስነምግባርን ለማስፈን መንግስት ምን ማድረግ ይችላል? 

2. የሃይማኖት ድርጅቶች Aንዳንድ ጊዜ ሰላምን ለማምጣት በፖለቲካ ኃይሎች መካከል 

የሽምግልና ሥራ ሲሰሩ የታያል፡፡ ይህ በመንገሥት ጉዳይ ጣልቃ Eንደመግባት ሊቆጠር 

ይችላል ወይ? ሃይማኖት በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ Aይገባም ማለት ምን ማለት ነው? 

3. ሃይማኖት በመንግስት ስራ ጣልቃ Aይገባም ይባል Eንጂ ሃይማኖተኛው የመንግስት 

ባለስልጣን የሃይማኖቱን ህግጋት ተግባራዊ Eንዳያደርግ ምን ይከለክለዋል? 

4. መንግስት በሀይማኖት ጉዳይ Aይገባም ሲባል ምን ማለት ነው? የራሳችሁ ጉዳይ 

Eንደፈለጋችሁ ሁኑ ብሎ Eጁን መሰብሰብ ብቻ ነው? በAንድ ወቅት የተገፉና የተጎዱ 

ሀይማኖቶችና የሀይማኖቱ ተከታዮች Eምነታቸውን ለመተግበር የሚፈልጉትን ሁኔታ 

(ለምሳሌ የAምልኮ መፈጸሚያ ቦታዎችን) Eንዲያገኙ ማድረግ በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

መግባት ነው? 

5. በነጻነት ላይ ከሚጣሉ ገደቦች Aንዱ ለህዝብ ሞራል ተቃራኒ ያልሆነ የሚል ነው፡፡ 

የሕዝብ ሞራል ነው? ለምሳሌ በIፌዲሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 27(5) ሃይማኖትንና 

Eምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው ‹... የህዝብን የሞራል ሁኔታ...› 

ለማረጋገጥ ነው ይላል፡፡ በIትዮጵያ የህዝብ የሞራል ሁኔታ ሲባል የትኛው ህዝብ 

ሞራል ነው? 

 

ማጠቃለያ 

በዚህ ክፍል ውስጥ ህገመንግስቱ የተመሰረተባቸውን መሰረታዊ ምሰሶዎች ወይም መርሆዎችን 

ተመልክተናል፡፡  

Eነርሱም፣ 

• የብሄር ብሄረሰብ Eና ህዝቦች ሉAላዊነት 
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• የህገመንግስት የበላይነት 

• የሰብAዊና ዲሞክራሲየዊ መብቶች የተከበሩበት 

• የመንግስት Aሰራር ተጠያቂነት ያለበት፣  

• መንግስትና ሀይማኖት የተለያዩበት 

መሆኑን በማስረገጥ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ህገመንግስቱ ሲተረጎምም ሆነ ተግባራዊ ሲደረግ 

Eነዚህን መርሆዎች ሁልጊዜ ማስታወስና ከEነዚህ መርሆዎች ጋር በሚጣጣም መልኩ 

መተግበር፣ መተርጎም ይኖርበታል፡፡  

Eነዚህ በIትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት፣ ልማትን Eድገትን ለማምጣት መሰረታዊ ምሰሶዎች 

ናቸው፡፡ Eነዚህን ምሰሶዎች ለመጠበቅ መስራት ይኖርብናል፡፡ ስለሆነም ህግን ስናወጣ፣ ህግን 

ስናስፈጽም፣ ህግን ስንተረጉም Eነዚህን መሰረታዊ መርሆዎች የሚያጠናክር Eንጂ 

የሚያደናቅፍ ተግባር ከመፈጸም ልንቆጠብ ይገባል፡፡ Eንዲህ ስናደርግ ነው ህገመንግስቱ ስር 

Eየሰደደ ሊሄድ የሚችለው፡፡ 

6. ፌዴራሊዝም በIትዮጵያ 
 

ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ፣፣  

  የፌዴራሊዝም ታሪካዊ Aመጣጥና ጽንሰሀሳብ ያስረዳሉ፡፡  

  ፌዴራሊዝም ከሌሎች ሥርዓቶች ጋር ያለው ልዩነትና ተመሳሳይነት ያብራራሉ፡፡  

  የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሠረታዊ መርሆዎችና መለያዎቹ ምን Eንደሆነ ይዘረዝራሉ፡፡  

  በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም የሥልጣን ክፍፍልና የመንግስት Aካላት ይዘረዝራሉ፡፡  

  በIፌዲሪ የግጭት Aፈታት መዋቅር ይዘትና ምንነት ያብራራሉ፡፡  

  የፌዴራል መንግስት በክልል ጉዳዮች ጣልቃ የሚገባበትን የህግ Aግባብ ይዘረዝራሉ፡፡   

  በፌዴራልና በክልል የመስተዳድር Aካላት መካከል ስላለው ግንኙነት ያስረዳሉ፡፡  
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6.1. የፌዴራሊዚም ፅንሰ ሀሳብና ታሪካዊ Aመጣጥ 
የየፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ቃቃልል  AAመመጣጣጥጥናና  ትትርርጉጉምም    
  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  የየሚሚለለውው  ቃቃልል  ወወደደ  EEንንግግሊሊዘዘኛኛ  የየመመጣጣውው  ከከፈፈረረንንሳሳይይኛኛ  ቋቋንንቋቋ  በበኩኩልል    ሆሆኖኖ  ስስረረ--

መመሰሰረረቱቱ  ግግንን  ከከላላቲቲንን  የየተተገገኘኘ  ቃቃልል  ነነውው፡፡፡፡  ፎፎይይዴዴራራተተስስ  ((FFooeeddeerraattuuss))  ማማለለትት  ““በበስስምምምምነነትት  መመገገዛዛትት  

((bboouunndd  bbyy  ttrreeaattyy))  ሲሲሆሆንን  ፎፎደደስስ  ((FFooeedduuss))  ማማለለትት  ስስምምምምነነትት  ሲሲሆሆንን  ፌፌደደሬሬ  ((FFiiddeerree))  ማማለለትት  

ደደግግሞሞ  መመተተማማመመንን  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ቃቃሉሉ  ሲሲጠጠቃቃለለልል    በበመመተተማማመመንንናና  በበስስምምምምነነትት  AAብብሮሮ  መመኖኖርር  

ማማለለትት  EEንንደደሆሆነነ  ከከፍፍቺቺውው  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
  

በበEEንንግግሊሊዘዘኛኛ  ይይህህ  ቃቃልል  በበጥጥቅቅምም  ላላይይ  ውውሎሎ  የየተተመመዘዘገገበበውው  በበ1177ኛኛወወ  ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  ፒፒዮዮሪሪታታንንስስ  

በበሚሚባባሉሉትት  የየሀሀይይማማኖኖትት  ተተከከታታዮዮችች  ““ፌፌዴዴራራልል  ሥሥነነ  መመለለኮኮትት””  በበማማለለትት  ከከሚሚናናገገሩሩትት  የየተተገገኘኘ  ሲሲሆሆንን  

ትትርርጉጉሙሙምም  በበEEግግዚዚAAብብሔሔርር  EEናና  በበAAሜሜሪሪካካ  የየሚሚገገኙኙ  ሰሰፋፋሪሪዎዎችች  መመካካከከልል  የየተተደደረረገገ  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  

EEንንደደሆሆነነ  ጥጥናናቶቶችች  ይይተተነነትትናናሉሉ፡፡፡፡  በበ1177ኛኛውው  ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  መመጨጨረረሻሻናና  በበ1188ኛኛውው  ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  

መመጀጀመመሪሪያያ  የየቃቃሉሉ  AAጠጠቃቃቀቀምም  በበAAገገሮሮችች  መመካካከከልል  የየሚሚደደረረጉጉ  ስስምምምምነነቶቶችችንን  በበማማካካተተትት  በበሂሂደደትት  

ተተለለውውጦጦ  EE..ኤኤ..AA..  በበ11772211  ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  የየሚሚለለውው  ቃቃልል  EEንንደደ  ““የየተተባባበበሩሩትት  ሊሊግግ””  የየሚሚልል  ትትርርጉጉምም  

ተተሰሰጥጥቶቶትት  ነነበበርር፡፡፡፡    

  

ታታሪሪካካዊዊ  AAመመጣጣጥጥ  

ራራሳሳቸቸውውንን  የየቻቻሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ክክፍፍሎሎችች  የየጋጋራራ  ዓዓላላማማዎዎችችንን  ለለማማሳሳካካትት  ሲሲባባልል  

AAንንድድ    የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብ  የየመመፍፍጠጠርር  ስስራራ  AAዲዲስስ  ሳሳይይሆሆንን  በበታታሪሪክክ  የየሚሚታታወወቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  በበ1199ኛኛውው  

ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  ሊሊጠጠቀቀሱሱ  ከከሚሚችችሉሉ  ውውህህደደቶቶችች  መመካካከከልል  ሲሲዊዊዘዘርርላላንንድድ  የየመመጀጀመመሪሪያያዋዋ  AAገገርር  ስስትትሆሆንን  

ኔኔዘዘርርላላንንድድ  ቀቀጥጥላላ  የየምምትትጠጠቀቀስስ  AAገገርር  ለለመመሆሆንን  መመቻቻላላቸቸውው  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  ይይህህ  AAይይነነትት  

ውውህህደደትት  ጠጠንንካካራራ  ያያልልነነበበረረ፣፣  በበAAግግባባቡቡ  ያያልልተተደደራራጀጀ  EEናና  ደደካካማማ  ማማEEከከላላዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  

EEንንደደነነበበረረ  ይይነነገገራራልል፡፡፡፡  
  

ከከብብዙዙ  AAመመታታትት  EEናና  ጥጥረረትት  በበኃኃላላ  EEላላይይ  ከከተተጠጠቀቀሰሰውው  በበተተለለየየ  የየተተሻሻለለ  ጠጠንንካካራራ  ውውህህደደትት  የየመመሰሰረረቱቱ  

AAገገሮሮችች  ብብቅቅ  ማማለለትት  ችችሏሏልል፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ፡፡--  ጠጠንንካካራራ  ውውህህደደትት  ከከመመሰሰረረቱቱትት  AAገገሮሮችች  መመካካከከልል  ዩዩ..ኤኤስስ..  

AAሜሜሪሪካካ  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  በበግግንንባባርር  ቀቀደደምምትትነነትት  ትትጠጠቀቀሳሳለለችች፡፡፡፡  ግግዛዛቶቶቹቹ  ((SSttaatteess))  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ላላይይ  

ደደካካማማ  የየሆሆነነ  ማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  ((ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን))  ቢቢመመሰሰርርቱቱምም  ይይህህንን  ደደካካማማ  ሥሥርርዓዓትት  EE..ኤኤ..AA..  በበ  

11778899  ዓዓ..ምም  AAዲዲስስ  የየፌፌዴዴራራልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  በበማማርርቀቀቅቅ  ለለመመተተካካትት  ችችሏሏልል፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  AAሁሁንን  

የየምምትትታታወወቀቀዋዋንን  ዘዘመመናናዊዊ  ዩዩናናይይትትድድ  ስስቴቴትትስስንን  ለለመመመመስስረረትት  በበቅቅቷቷልል፡፡፡፡      
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በበAAሜሜሪሪካካ  AA..ኤኤ..AA..  በበ11778899  ዓዓ..ምም  AAሁሁንን  ያያለለውው  የየፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ቅቅርርፅፅ--  መመንንግግስስትት  የየያያዘዘ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ለለመመቅቅረረፅፅ  የየተተቻቻለለበበትት  ጊጊዜዜ  ነነበበርር፡፡፡፡  ይይህህንን  AAሁሁንን  ያያለለውው  ፌፌዴዴራራልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ሲሲፀፀድድቅቅ    

የየተተለለያያዩዩ  ክክርርክክሮሮችች  ቀቀርርበበውው  EEንንደደነነበበርር  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  AAሁሁንን  ያያለለውው  የየAAሜሜሪሪካካ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

EEንንዲዲፀፀድድቅቅ  EEናና  ለለፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ((ስስርርዓዓትት))  መመሰሰረረትት  የየጣጣሉሉናና  EEንንዲዲሁሁምም  ለለዚዚሁሁ  ስስርርዓዓትት  

ድድጋጋፋፋቸቸውውንን  ሲሲቸቸሩሩ  ከከነነበበሩሩ  ተተከከራራካካሪሪ  ወወገገኖኖችች  መመካካከከልል  ለለምምሳሳሌሌ፡፡--  ሀሀምምሊሊተተንን፣፣  ሚሚዲዲሰሰንን፣፣  EEናና  ጄጄይይ  

መመጥጥቀቀስስ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

የየፌፌዴዴራራልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ታታሪሪክክ  AAመመጣጣጥጥ    
  

ከከላላይይ  በበAAጭጭሩሩ  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  ከከጥጥንንትት  ጊጊዜዜ  ጀጀምምሮሮ  በበተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችች  ውውህህደደቶቶችችንን  ለለመመፍፍጠጠርር  

የየተተለለያያዩዩ  ሙሙከከራራዎዎችች  ተተደደርርገገውው  ነነበበርር፡፡፡፡  የየፌፌዴዴራራልል  AAገገሮሮችች  AAመመጣጣጥጥ  EE..ኤኤ..AA..  በበመመስስከከረረምም  11778877  

በበፊፊላላደደልልፊፊያያ  የየፀፀደደቀቀውው  ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  መመቋቋቋቋምም  ጋጋርር  ይይገገጣጣጠጠማማልል፡፡፡፡  በበፊፊላላደደልልፊፊያያ  የየፀፀደደቀቀውው  የየተተባባበበሩሩትት  

የየAAሜሜሪሪካካ  ግግዛዛቶቶችች  ((UUnniitteedd  ssttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa))  ህህገገ  መመንንግግሥሥትት  የየመመጀጀመመሪሪያያውውንን  ታታሪሪካካዊዊ  

የየፌፌዴዴራራልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  UUነነታታ  ይይወወክክላላልል፡፡፡፡  የየ11778877ቱቱ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበቀቀድድሞሞዎዎቹቹ  1133  የየAAሜሜሪሪካካ  

ቅቅኝኝ  ግግዛዛቶቶችች  መመካካከከልል  AAንንድድ  የየሆሆነነ  መመንንግግስስትት    ለለመመመመስስረረትት  በበሚሚፈፈልልጉጉትት  EEናና  የየግግዛዛቷቷ  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  

ጥጥያያቄቄ  ውውስስጥጥ  መመግግባባትት  የየለለበበትትምም  በበሚሚሉሉትት  የየኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ስስርርዓዓትትንን  ለለመመቋቋቋቋምም  በበሚሚፈፈልልጉጉትት  

መመካካከከልል  EEርርቅቅ  ((CCoommpprroommiissee))  የየተተፈፈጠጠረረ  ነነበበርር፡፡፡፡    
  

በበፊፊላላደደልልፊፊያያ  ኮኮንንቬቬንንሽሽንን  ላላይይ  የየተተገገኙኙትት  ልልUUካካንን  ቡቡድድንን  የየጋጋራራ  ችችግግሮሮቻቻቸቸውውንን  ዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  

ቢቢስስማማሙሙምም  ችችግግሩሩንን  ይይፈፈታታልል  በበተተባባለለውው  መመፍፍትትሔሔ  ላላይይ  ግግንን  AAልልተተስስማማሙሙምም  ነነበበርር፡፡፡፡  በበጉጉባባኤኤውው  

ከከተተገገኙኙትት  መመካካከከልል  AAንንዳዳንንዶዶቹቹ  ድድጋጋፋፋቸቸውውንን  ሲሲያያሳሳዩዩ  AAንንዳዳንንዶዶቹቹ  ደደግግሞሞ  የየሪሪፐፐብብሊሊካካንን  ስስርርዓዓተተ  

መመንንግግስስትት    ““ነነፃፃናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  AAገገርር””  መመሆሆንን  የየሚሚቻቻለለውው  ትትንንሽሽ  AAገገርር  በበመመሆሆንን  ነነውው፣፣  ትትልልቅቅ  

AAገገርር  ውውስስጥጥ  ከከሆሆንንንን  ግግንን  የየግግድድ  ጭጭቆቆናና  ይይነነግግሳሳልል  የየሚሚልል  AAመመለለካካከከትት  የየነነበበራራቸቸውው  ሰሰዎዎችች  ነነበበሩሩ፡፡፡፡  

በበዚዚህህምም  ምምክክንንያያትት  የየAAሜሜሪሪካካ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበምምፅፅዓዓታታዊዊ  ((IIrroonniiccaallllyy))  AAባባባባልል፣፣  በበሁሁለለትት  

በበማማይይጣጣጣጣሙሙ  ቡቡድድኖኖችች  መመካካከከልል  በበመመቻቻቻቻልል  ለለመመኖኖርር  በበስስምምምምነነትት  ((CCoommpprroommiissee))    የየተተፈፈጠጠረረ  

የየፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ስስርርዓዓትት  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    
  

AAንንደደ  ዋዋሽሽንንግግተተንን፣፣  ሐሐሚሚልልተተንን  EEናና  ማማዲዲሰሰንን  የየመመሳሳሰሰሉሉትት  ሰሰዎዎችች  ብብዙዙ  ቁቁጥጥርር  ያያላላቸቸውውንን  ግግዛዛቶቶችች  

AAንንድድ  ጠጠንንካካራራ  በበሆሆነነ  ማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  ማማካካተተትት  ሲሲፈፈልልጉጉ  ሌሌሎሎችች  EEንንደደ  ፓፓትትሪሪክክ  ሔሔነነሪሪ  

የየመመሳሳሰሰሉሉትት  ደደግግሞሞ  ለለግግዛዛቶቶቹቹ  መመብብትት  ለለመመከከላላከከልል  ጥጥረረትት  ማማድድረረጋጋቸቸውው  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡    
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በበ2200ኛኛውው  ክክፍፍለለ  ዘዘመመንን  ደደግግሞሞ  የየፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  AAገገርር  ተተከከታታይይ  የየሆሆኑኑ  EEናና  የየጋጋራራ  ብብልልፅፅግግናና  AAባባልል  

AAገገሮሮችች  መመካካከከልል  EEንንደደ  AAውውስስትትራራሊሊያያ፣፣  ካካናናዳዳ  EEናና  ህህንንድድ  ከከ22ኛኛውው  ዓዓለለምም  ጦጦርርነነትት  በበኃኃላላ  ደደግግሞሞ  

ጀጀርርመመንን፣፣  ብብራራዚዚልል፣፣  ከከAAፍፍሪሪካካ  ናናይይጀጀሪሪያያ  EEንንዲዲሁሁምም  የየፌፌዴዴራራላላዊዊ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ተተቀቀብብላላ  በበ11998877  

ዓዓ..ምም  ያያፀፀደደቀቀችች  AAገገርር  IIትትዮዮጵጵያያ  ይይጠጠቀቀሳሳሉሉ፡፡፡፡    

  

6.2. ፌዴራሊዝም ከሌሎች ሥርዓቶች ጋር ያለው ልዩነትና ተመሳሳይነት 
  

በበAAንንድድ  ሀሀገገርር  የየመመንንግግስስትት  ሥሥርርዓዓትት  ያያለለውውንን  የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  በበሚሚመመለለከከትት  ሁሁለለትት  የየተተለለያያዩዩ  

AAሰሰራራሮሮችች  EEንንዳዳሉሉ  ማማስስተተዋዋልል  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

((OOrrggaannss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt))  ባባላላቸቸውው  የየሥሥራራናና  ሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  ላላይይ  ያያተተኮኮረረ  ከከሆሆነነ  በበህህግግ  

AAውውጭጭውው&&  AAስስፈፈፃፃሚሚውውናና  ህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  AAካካሎሎችች  መመካካከከልል  የየሚሚኖኖርር  ክክፍፍፍፍልል  ነነውው፡፡፡፡  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAማማካካይይነነትት  በበEEነነዚዚህህ  በበተተለለያያዩዩ  AAካካላላትት  ሊሊሰሰራራ  የየሚሚገገባባውው  ሥሥራራናና  በበመመካካከከላላቸቸውው  ሊሊኖኖርር  

የየሚሚገገባባውው  የየግግንንኙኙነነትት  ባባህህርርይይ  ይይደደነነጋጋገገልል፡፡፡፡  የየክክፍፍፍፍሉሉ  ልልክክናና  ገገደደብብ  ከከሀሀገገርር  ሀሀገገርር  የየተተለለያያየየ  ቢቢሆሆንንምም  

በበተተለለመመደደውው  AAነነጋጋገገርር  ((SSeeppaarraattiioonn  ooff  ppoowweerrss))  የየሚሚለለውው  ፅፅንንሰሰ--  ሐሐሳሳብብ  የየሚሚጠጠቅቅሰሰውው  ይይኸኸንንኑኑ  

የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  AAይይነነትት  ነነውው፡፡፡፡  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየሥሥራራ  ግግንንኙኙነነትትናና  AAንንዱዱ  ሌሌላላውውንን  

የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትትንን  ክክፍፍፍፍልል  AAይይነነትት""የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  የየሥሥራራ  ግግንንኙኙነነትትናና  AAንንዱዱ  ሌሌላላውውንን  

የየሚሚቆቆጣጣጠጠርርበበትትንን  ስስርርAAትት  ((CChheecckk  aanndd  bbaallaannccee))  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  ሀሀገገሮሮችች  

የየሚሚከከተተሏሏቸቸውውንን  AAማማራራጮጮችች  መመነነሻሻ  በበማማድድረረግግ  የየየየሀሀገገሩሩ  የየመመንንግግስስትት  AAስስተተዳዳደደርር  ሥሥርርዓዓትት  

ፓፓርርላላሜሜንንታታዊዊ""  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንታታዊዊ  ወወዘዘተተ  ተተብብሎሎ  ይይፈፈረረጃጃልል፡፡፡፡  
  

በበAAንንፃፃሩሩ  የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍሉሉ  በበማማEEከከላላዊዊውው  መመንንግግስስትትናና  በበተተለለያያዩዩ  የየሀሀገገሩሩ  ክክፍፍሎሎችች  መመካካከከልል  

ያያለለውውንን  የየኃኃላላፊፊነነትት  ድድርርሻሻናና  የየግግንንኙኙነነትት  ባባህህሪሪይይ  የየሚሚመመለለከከትት  ከከሆሆነነ  የየተተለለያያዩዩ  ሀሀገገሮሮችች  የየሚሚከከተተሉሉትትንን  

AAማማራራጭጭ  ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  በበማማድድረረግግ  የየመመንንግግስስትት  ሥሥርርዓዓቱቱ  ፌፌደደራራላላዊዊ""  ኮኮንንፌፌዴዴራራላላዊዊ  ወወይይምም  

AAሀሀዳዳዊዊ  ነነውው  ይይባባላላልል፡፡፡፡  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንንናና  AAሀሀዳዳዊዊ  ስስርርዓዓትት  ሙሙሉሉ  በበሙሙሉሉ  የየተተለለያያዩዩ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ክክልልሎሎችች  ((SSttaattee,,  rreeggiioonnss,,  eettcc))ለለማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  በበውውክክልልናና  

የየሚሚሰሰጡጡበበትትናና  ፈፈቃቃዳዳቸቸውው  EEስስከከሆሆነነ  ብብቻቻ  ሊሊኖኖርር  የየሚሚችችልል  ሥሥርርዓዓትት  ነነውው፡፡፡፡  
  

  

  

  

AAልልፎፎ  AAልልፎፎ  በበታታሪሪክክ  EEንንደደታታየየውው  ቀቀድድሞሞ  የየየየራራሳሳቸቸውው  ሉሉዓዓላላዊዊነነትት  የየነነበበራራቸቸውው  ሀሀገገሮሮችች  ኋኋላላ  ወወደደ  

AAንንድድ  የየህህብብረረትት  መመንንግግስስትት  በበውውህህደደትት((AAggggrreeggaattiioonn))መመጠጠቃቃለለልል  ሲሲፈፈልልጉጉ  AAዲዲስስ  የየተተፈፈጠጠረረውውንን  
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((PPoolliittiiccaall  UUnniioonn))በበኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ደደረረጃጃ  ብብቻቻ  የየተተመመሰሰረረተተ  AAድድርርገገውው  ይይወወስስዱዱ  ነነበበርር፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ  

ስስዊዊዘዘርርላላንንድድንንናና  የየቀቀድድሞሞዋዋንን  ዩዩ..ኤኤስስ..AAሜሜሪሪካካንን  መመጥጥቀቀስስ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
  

በበጋጋራራ  ያያቋቋቋቋሙሙትት  ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንን  የየተተወወሰሰነነ  ጊጊዜዜ  ይይቆቆይይናና  ለለውውህህደደቱቱ  ምምክክንንያያትት  የየሆሆኑኑትት  ፍፍላላጐጐቶቶችች  

ለለምምሳሳሌሌ  የየተተሻሻለለ  የየፖፖለለቲቲካካ  ደደህህንንነነትት""  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ጥጥቅቅምም  ወወዘዘተተ  በበሂሂደደትት  EEየየተተጠጠናናከከሩሩ  ከከሄሄዱዱ  

ሥሥርርዓዓቱቱ  የየፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓትት  ባባህህሪሪያያትት  ሊሊይይዝዝ  ይይችችላላልል፡፡፡፡    በበዚዚህህ  መመንንገገድድ  ኮኮንንፌፌደደሬሬሽሽኑኑ  EEንንደደ  

ዘዘላላቂቂ  የየግግንንኙኙነነትት  ዓዓይይነነትት  ሳሳይይሆሆንን  ወወደደ  ተተጠጠናናከከረረ  ህህብብረረትት  የየሚሚያያሸሸጋጋግግርር  ድድልልድድይይ  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገልልግግልል  

በበታታሪሪክክ  ውውስስጥጥ  ተተደደጋጋግግሞሞ  ታታይይቷቷልል፡፡፡፡  
  

በበAAሀሀዳዳዊዊ  ሥሥርርዓዓትት""  ክክልልሎሎችች  ወወይይምም  ክክፍፍላላተተ--ሀሀገገርር  ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንን  የየሚሚያያገገኙኙትት  ከከማማEEከከላላዊዊውው  

መመንንግግስስትት  ነነውው፡፡፡፡  ሥሥልልጣጣናናቸቸውውምም  የየሚሚወወሰሰነነውው  በበማማEEከከልል  EEስስከከሆሆነነ  ድድረረስስ  የየክክልልሎሎቹቹ  ወወይይምም  

ክክፍፍላላተተሀሀገገሩሩ  ሥሥልልጣጣንን  AAንንድድ  ጊጊዜዜ  ከከፍፍ  ሌሌላላ  ጊጊዜዜ  ዝዝቅቅ  ቢቢልል  ልልዩዩነነትት  AAያያመመጣጣምም፡፡፡፡    ዋዋናናውው  ቁቁምምነነገገሩሩ  

ሥሥልልጣጣናናቸቸውው  EEንንደደየየAAስስፈፈላላጊጊነነቱቱ  የየሚሚለለጠጠጥጥናና  የየሚሚቀቀነነስስ  ከከመመሆሆኑኑ  ላላይይ  ነነውው፡፡፡፡  AAንንዳዳንንድድ  AAሀሀዳዳዊዊ  

ሀሀገገሮሮችች  ሠሠፋፋፊፊ  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  የየተተሸሸከከሙሙ  LLooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ያያስስተተናናግግዳዳሉሉ፡፡፡፡      
  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  በበAAንንድድ  ገገፅፅታታውው  ከከፍፍ  ብብለለውው  በበተተጠጠቀቀሱሱትት  ሁሁለለትት  ተተፃፃራራሪሪ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ((ማማለለትትምም  

ኮኮንንፌፌዴዴሬሬሽሽንንናና  AAሀሀዳዳዊዊ))  መመካካከከልል  ላላይይ  የየሚሚገገኝኝ  በበመመሆሆኑኑ  ከከሁሁለለቱቱምም  ሊሊወወሰሰዱዱ  በበሚሚችችሉሉ  ጠጠንንካካራራ  

ጎጎኖኖችች  ““  የየተተዋዋበበ””  ሚሚዛዛናናዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ነነውው  ለለማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    EEንንደደ  ኮኮንንፌፌደደሬሬሽሽኖኖችች  ሁሁሉሉ  ከከግግምምትት  

የየሚሚገገባባ  ጠጠንንካካራራናና  የየማማይይገገሰሰስስ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥልልጣጣንን  ያያላላቸቸውው  ክክልልሎሎችች  ይይይይዛዛልል፡፡፡፡    EEንንደደ  

AAሀሀዳዳዊዊ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ሁሁሉሉ  የየክክልልሎሎችች  ተተቀቀጥጥላላ  ያያልልሆሆነነ  የየራራሱሱ  የየህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  

ጠጠንንካካራራ  ማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትትንንምም  ያያቅቅፋፋልል፡፡፡፡      
  

የየተተለለያያዩዩ  ሀሀገገሮሮችች  ፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቶቶችች  AAንንዱዱ  ከከሌሌላላውው  የየሚሚለለያያዩዩባባቸቸውው  የየየየግግልል  ባባህህሪሪያያትት  

ሊሊኖኖሩሩዋዋቸቸውው  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    ነነገገርር  ግግንን  የየሁሁሉሉምም  ፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓትት  የየጋጋራራ  የየሆሆኑኑናና  ከከሌሌሎሎችች  

ሥሥርርዓዓቶቶችች  ተተለለይይተተውው  የየሚሚታታዩዩባባቸቸውው  ተተመመሳሳሳሳይይ  ባባህህሪሪያያትት  AAሏሏቸቸውው፡፡፡፡  ከከEEነነዚዚህህምም  መመካካከከልል  ዋዋናና  

ዋዋናናዎዎቹቹ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    
  

••  በበፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቶቶችች  የየ””ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ልልEEልልናና””  መመርርህህ  የየተተቀቀበበለለ  ነነውው፡፡፡፡  ሁሁለለቱቱምም  

የየመመንንግግስስትት  EEርርከከኖኖችች  ((LLeevveellss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt))  ለለህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዢዢዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

ሁሁለለቱቱምም  ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንን  የየሚሚያያገገኙኙትት  ከከራራሱሱ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ነነውው፡፡፡፡  AAንንዱዱ//ለለምምሳሳሌሌ  

ማማEEከከላላዊዊውው  መመንንግግስስትት  ወወይይምም  የየክክልልልል  መመስስተተዳዳድድሮሮችች//  የየሌሌላላውው  ተተቀቀጥጥላላ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

ማማለለትትምም  የየትትኛኛውውምም  ቢቢሆሆንን  ሥሥልልጣጣኑኑንን  በበውውክክልልናና  ያያገገኘኘ  AAካካልል  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    ከከኮኮንንፌፌደደሬሬሽሽንን  
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በበተተለለየየ  ሁሁኔኔታታ  ማማEEከከላላዊዊውው  መመንንግግስስትት  ከከክክልልሎሎችች  ነነፃፃ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበራራሱሱ  

የየተተሰሰጠጠ  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለውው  ነነውው፡፡፡፡  

••  ከከAAሀሀዳዳዊዊ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበተተለለየየ  ሁሁኔኔታታ  ክክልልሎሎችች  ከከማማEEከከላላዊዊ  መመንንግግስስትት  የየቀቀጥጥታታ  ቁቁጥጥጥጥርር  ነነፃፃ  

በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  በበራራሱሱ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተሰሰጠጠ  ሥሥልልጣጣንንናና  ኃኃላላፊፊነነትት  AAላላቸቸውው፡፡፡፡    ይይህህ  

EEንንደደተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  EEንንደደየየAAገገሩሩ  ሁሁኔኔታታ  AAንንዳዳንንዴዴ  የየማማEEከከላላዊዊውው  መመንንግግስስትት  ሌሌላላ  ጊጊዜዜ  

የየክክልልሎሎችች  ሥሥልልጣጣንን  የየሰሰፋፋ  ወወይይምም  የየጠጠበበበበ  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  EEነነዚዚህህ  ልልዩዩነነቶቶችች  

የየሥሥርርዓዓቱቱንን  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪይይ  የየሚሚለለውውጡጡትት  ሊሊሆሆኑኑ  AAይይችችሉሉምም፡፡፡፡  

••  ሌሌላላውው  የየፌፌደደራራሊሊዝዝምም  መመለለያያ  ባባህህሪሪይይ  የየሀሀገገሩሩንን  የየበበላላይይ  ህህግግ  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  ማማEEከከላላዊዊ  

መመንንግግስስትት  ሆሆነነ  ክክልልሎሎችች  በበተተናናጠጠልል  ሊሊቀቀይይሩሩትት  የየማማይይችችሉሉ  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህምም  የየተተነነሳሳ  

የየፌፌዴዴራራልል  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየማማሻሻሻሻልል  ሥሥርርዓዓቶቶችች((AAmmeennddmmeenntt  PPrroocceedduurreess))በበቀቀላላሉሉ  

ተተፈፈፃፃሚሚ  ሊሊሆሆኑኑ  የየማማይይችችሉሉናና  የየግግዴዴታታ  ሀሀገገራራዊዊ  የየጋጋራራ  ውውሳሳኔኔ  NNaattiioonnaall  CCoonnsseennssuuss  

የየሚሚጠጠይይቁቁ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

የየሆሆነነውው  ሆሆኖኖ  ይይኸኸናና  ከከፍፍ  ብብሎሎ  የየተተጠጠቀቀሰሰውው  መመርርህህ  በበፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቱቱ  ለለታታቀቀፉፉ  ህህዝዝቦቦችች  ዓዓይይነነተተኛኛ  

ዋዋስስትትናና  ሆሆነነውው  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  EEሴሴቶቶችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  
  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበተተለለዋዋወወጡጡ  ቁቁጥጥርር  የየትትኛኛውውምም  የየፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓትት  በበሂሂደደትት  የየተተለለያያዩዩ  ባባህህሪሪያያትት  

ሊሊታታዩዩበበትት  ይይችችሉሉ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ለለሥሥርርዓዓቱቱ  መመፈፈጠጠርርናና  ህህልልውውናና  መመሠሠረረትት  የየሆሆነነውው  የየህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊውው  ልልEEልልናና  መመርርህህ  ከከተተጣጣሰሰ  ግግንን  በበሥሥርርዓዓቱቱ  መመቀቀጠጠልል  ወወይይምም  ያያለለመመቀቀጠጠልል  ላላይይ  ሥሥርር  

ነነቀቀልል  EEንንደደምምታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  መመሰሰልል  ቀቀውውስስ  ጭጭራራሽሽኑኑ  የየተተበበታታተተነነ  AAሊሊያያምም  ወወደደ  AAሀሀዳዳዊዊነነትት  

የየተተቀቀለለበበሱሱ  ሀሀገገሮሮችች  ተተሞሞክክሮሮ  ማማስስታታወወስስ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  የየቀቀድድሞሞ  ህህንንድድ  ፓፓኪኪስስታታኒኒ  SSuubb--

ccoonnttiinneenntt  በበሁሁለለትት  ተተከከታታታታይይ  ጊጊዜዜዎዎችች  የየተተገገማማመመሰሰበበትትንን  ሂሂደደትት""  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  የየወወቅቅታታችችንን  

ካካሜሜሩሩንን  ያያለለፈፈችችበበትት  ሂሂደደትት  ማማስስተተዋዋልል  EEንንችችላላለለንን፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻያያ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ከከሠሠፈፈረረውው  AAካካሄሄድድ  ውውጪጪ  ተተጥጥሶሶ  በበዘዘፈፈቀቀደደ  መመሥሥራራትት  ከከተተጀጀመመረረ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበመመቀቀጠጠሉሉ  

ወወይይምም  ባባለለመመቀቀጠጠሉሉ  ላላይይ  EEንንደደዚዚሁሁ  ሥሥርር  ነነቀቀልል  EEንንደደምምታታ  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  በበ119966AAዎዎቹቹ  

ማማብብቂቂያያ  ላላይይ  በበናናይይጄጄሪሪያያ  AAስስከከፊፊ  የየርርስስ  በበርርስስ  ጦጦርርነነትት  የየፈፈጠጠረረውውንን  ሁሁኔኔታታ  ማማስስታታወወስስ  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

ከከፍፍ  ብብለለውው  ከከተተጠጠቀቀሱሱትት  መመሠሠረረታታዊዊ  የየፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቶቶችች  የየጋጋራራ  ባባህህሪሪያያትት  የየምምንንወወስስደደውው  

AAስስተተምምህህሮሮ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምምናና  የየህህግግ  የየበበላላይይነነትት  ፈፈፅፅሞሞ  ሊሊነነጣጣጠጠሉሉ  የየማማይይችችሉሉ  ጉጉዳዳዮዮችች  መመሆሆናናቸቸውውንን  

ነነውው፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግስስትት  ልልEEልልናና  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  ሥሥርርዓዓትት  የየግግዴዴታታ  በበጠጠንንካካራራ  የየህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  AAካካልል  
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መመደደገገፍፍ  ይይጠጠበበቅቅበበታታልል፡፡፡፡  የየፍፍትትህህ  ሥሥርርዓዓቱቱ  የየተተለለየየ  ቦቦታታ  የየሚሚኖኖረረውው  ከከዚዚህህ  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪይይ  

በበመመነነሳሳትት  ነነውው፡፡፡፡  

      

6.3. የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሠረታዊ መርሆዎችና መለያዎቹ 
በበኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ--אאንንግግስስُُ  ֳֳሀሀገገّّעע  የየטטــጠጠውው  ስስያያהה  በበአአንንׂשׂשጽጽ  11  ֶֶይይ  የየــገገֳֳጸጸ  ֲֲתתንን  ስስያያההውው  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  עעፑፑብብֵֵክክ  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱ  ስስያያהה  በበששףף  ስስֳֳ  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  በበግግָָጽጽ  ያያስስננዳዳָָ፡፡፡፡  የየאאንንግግስስُُ  ָָםםጣጣንንוו  ֳֳፌፌዴዴָָףףናና  ֳֳክክָָָָ  אאንንግግስስٍٍُُ  

    ከከፋፋፍፍָָֻֻ፡፡፡፡ــ
  

በበኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  የየאאׂשׂשــጠጠውው  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝאא  ווድድበበֶֶዊዊ  የየֲֲነነ  ֱֱግግ  አአውውጪጪ  ُُדדּהּהــንንናና  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያንን  ֱֱብብננብብሔሔץץነነُُ  ከከግግንንዛዛቤቤ  ውውስስጥጥ  ያያስስገገֹוֹו  የየֳֳــያያዩዩ  የየֱֱግግ  ווንንጮጮ٤٤ንን  ((lleeggaall  

pplluurraalliissmm))  እእውውቅቅናና  የየררጣጣْْውው  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  አአ٠٠ֶֶֹِِוֹו((ክክָָֹֹ٠٠))  አአብብננውው  

  CCoo--ooppeerraattiivvee))  ווዝዝֵֵףףጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴــאאየየ  //ץץየየُُብብብብ  ֹُُוֹוያያድድጉጉגגናና  የየֹُُוֹוססኖኖגגውው  የየננብብֹוֹוــ

FFeeddeerraalliissmm))  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚֱֱ  ክክፍፍָָ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝٍٍננטטאא  ווዊዊ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤ንንናና  

    ናናይይበበُُ  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡ווየየ  ץץዝዝץץያያዎዎ٠٠ንን  በበዝዝֳֳאא

  

የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ִִዓዓֶֶዊዊነነُُ፣፣  እእናና  ֱֱብብננ  ብብְְףףዊዊነነُُ  
  

  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበAAንንቀቀጽጽ  88  ሉሉAAላላዊዊነነትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሄሄሮሮችች፣፣  ብብሄሄረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  

EEንንደደሆሆነነ  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  እእንንደደየየַַֹֹ٤٤  ሀሀገገ٤٤צצ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ""ִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  የየֱֱዝዝּשּש  ነነውው""  ብብֹֹ  

በበዚዚֱֱ  ָָאאክክ  በበአአንንׂשׂשጽጽ  88  አአֳֳדדስስאאׂשׂשጡጡናና  ብብሔሔ٤٤צצ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  የየִִዓዓֶֶዊዊ  ስስָָጣጣንን  

  ውውננእእንንዲዲኖኖ  עעֱֱֹוֹו  ያያֳֳאא  ווዝዝֵֵףףውው  ፌፌዴዴֳֳــከከُُווየየ  ّّעעጡጡ  ሀሀገገאאׂשׂשስስדד  ቤቤُُ  ናናْْውው  ብብֳֳֹֹֹוֹו

ያያደደץץገገዋዋָָ፡፡፡፡    በበֳֳــይይ  የየሀሀገገ٤٤ףףንን  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝווናና  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  የየאאንንግግስስُُ  ቅቅץץጽጽ  በበአአንንׂשׂשጽጽ  4455--

4488  በበــደደነነገገገገውው  ָָאאኩኩ  ֳֳאאׂשׂשאאጡጡ  በበአአንንׂשׂשጽጽ  88  የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ָָםםጣጣንን  ውውጤጤُُ  ነነውው  ֳֳُُדד  

ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡  በበአአንንׂשׂשጽጽ  3399  ץץםם  የየــደደነነገገገገውው  የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦאא  ٤٤ብብُُוו  የየዚዚሁሁ  ִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  

ውውጤጤُُ  ֲֲאאኑኑንን  דדወወቅቅ  ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡    

  

በበፌፌዴዴָָףף  ደደננጃጃ  ካካִִُُ  ሁሁֳֳُُ  የየፓፓוו  דדֶֶץץክክץץ  ቤቤِِ٤٤  አአንንዱዱ  የየֲֲነነውው  የየፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  ווክክץץ  ቤቤُُ  

አአֶֶֹُُוֹו  የየብብሔሔץץናና  ብብሔሔררננቦቦــ  ٤٤ወወካካዮዮֲֲאא  ٤٤ናናْْውውንንናና  ((አአንንׂשׂשጽጽ  66ዐዐ))  እእንንዲዲሁሁוו  ֳֳዚዚֱֱ  ווክክץץ  
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ቤቤُُ  ֱֱገገ--אאንንግግስስًًንን  የየץץــאאጐጐָָםם  ווጣጣንን  טטאאጠጠًً  ዋዋነነኛኛውው  ווክክንንያያُُ  የየብብሔሔץץ  

ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  የየִִዓዓֶֶዊዊ  ָָםםጣጣንን  ֳֳֹוֹוቤቤُُ  ֲֲאאንን  ֳֳُُדד  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡  በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  የየሀሀገገًًעע  

የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ָָםםጣጣንን  ֳֳֹוֹוቤቤِِ٠٠  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦֲֲאא  ٤٤ናናْْውው  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝٍٍננטטאא  ווዊዊ  ֱֱץץאאናና  ዋዋነነኛኛውው  ֳֳאאያያ  ֲֲאאኑኑንን  דדወወቅቅ  ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡    
  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝٍٍננטטאא  ווዊዊ  ֱֱץץאא  ሕሕብብננ  ብብሔሔףףዊዊ  የየፌፌዴዴץץםם  ָָףףዓዓُُንን  דדስስፈፈንን  

ነነውው  ֳֳُُדד  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡  የየדדንንኛኛውውוו  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ዋዋነነኛኛ  ዓዓֶֶדד  በበአአንንድድ  ሀሀገገץץ  ውውስስጥጥ  ያያִִ  የየֳֳــያያዩዩ  

ሀሀይይֹֹ٤٤ናና  የየሕሕ//ררብብ  ክክፍፍֹֹ٤٤  ָָዩዩነነٍٍْْውውንን  አአ٢٢٤٤ֹֹ  በበጋጋףף  እእንንዲዲኖኖדד  ססድድננግግ  ነነውው፡፡፡፡  በበውውስስጧጧ  

ከከ88ዐዐ  በበֶֶይይ  የየֲֲגגኑኑ  የየֳֳــያያዩዩ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤  የየያያዘዘ٤٤  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ሕሕብብננ  ብብሔሔףףዊዊ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  አአףףדדጭጭ  የየֳֳውውוו፡፡፡፡  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  

ሕሕዝዝቦቦ٤٤  የየــננטטאאــ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  በበֲֲאאኑኑ  ሕሕብብננ  ብብሔሔףףዊዊ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ነነውው  ֳֳُُדד  

ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡    

  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ሕሕብብננ  ብብሔሔףףዊዊነነُُ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍ٤٤ንን  ከከאאግግּתּתያያውው  አአንንስስِِ  

    ውው  እእንንዲዲֱֱ  ብብֹֹ  ነነውው፡፡፡፡ננאאጀጀגגያያ  የየּתּתግግאא  ንንግግስስًًאא--፡፡፡፡  የየֱֱገገָָּהּהץץֹוֹוንንፀፀــ

""እእኛኛ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ……  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ሀሀገገ٤٤ףףንን  

የየየየףףሳሳ٤٤ንን  አአኩኩֱֱָָֹוֹו  עע  ያያֳֳንን  የየየየףףሳሳ٤٤ንን  ָָאאክክዓዓ  ווድድץץ  አአררፋፋፈፈץץ  የየነነበበננንንናና  

ያያֳֳንን……""  ይይֶֶָָ፡፡፡፡  

ስስֳֳዚዚֱֱ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  אאግግּתּתያያ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ֱֱብብננ  ብብሔሔףףዊዊነነُُ  በበጣጣוו  በበግግָָጽጽ  

ያያስስווׂשׂשጣጣָָ፡፡፡፡  በበֱֱገገ--אאንንግግስስًً  አአንንׂשׂשጽጽ  88  የየــደደነነገገገገውው  የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ስስָָጣጣንን  ֳֳֹוֹוቤቤُُነነُُוו  የየዚዚሁሁ  

የየֱֱብብננ  ብብሔሔףףዊዊነነُُ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝאא  ווገገֳֳጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  በበــጨጨעעדד  ከከአአንንׂשׂשጽጽ  4466--4477  

የየــደደነነገገገገውው  ድድንንጋጋጌጌ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ֱֱብብננ  ብብሔሔףףዊዊነነُُ  ָָּׁשּׁשጭጭ  ָָאאֳֳֹוֹוኩኩ  

አአስስווׂשׂשጧጧָָ፡፡፡፡  አአንንׂשׂשጽጽ  55ዐዐ  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  11  ""የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  עעፑፑብብֵֵክክ  

በበፌፌዴዴאא  ָָףףንንግግስስُُናና  በበክክָָֹֹ٤٤  የየــዋዋננׂשׂש  ነነውው""፡፡፡፡  ብብֹֹ  ያያስስאאׂשׂשጠጠ  ֲֲתתንን  አአንንׂשׂשጽጽ  4466((22))  

ክክָָֹֹ٤٤  የየגגዋዋُُססׂשׂש  በበሕሕዝዝብብ  አአררፋፋፈፈץץ፣፣  ּהּהንንּהּה፣፣  דדንንነነُُ  እእናና  ፈፈቃቃድድ  ֶֶይይ  በበאאאאስስُُננ  

  ዊዊֶֶףףደደነነገገገገውው  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴــጽጽ  4477  የየׂשׂשከከֹֹُُ  በበአአንንــ  ኑኑንን  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  ይይֱֱንንንንֲֲאא

ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  עעፑፑብብֵֵክክ  አአֶֶֹُُוֹו  አአררያያየየוו  በበששףף  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ֱֱብብננ  ብብሔሔףףዊዊነነُُ  

በበግግָָጽጽ  ያያስስאאׂשׂשጠጠ  ነነውው፡፡፡፡  የየፌፌዴዴֵֵףףዝዝבב  አአֶֶֹُُוֹו  በበגגከከֳֳــውው  ָָאאኩኩ  በበֱֱገገ--אאንንግግስስًً  

    ዋዋָָ፡፡፡፡אאይይררــ
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11..  የየُُግግףףይይ  ክክָָָָ  

22..  የየአአፋፋץץ  ክክָָָָ  

33..  የየአአףףדד  ክክָָָָ  

44..  የየኦኦגגצצያያ  ክክָָָָ  

55..  የየַַדדשש  ክክָָָָ  

66..  የየቤቤኒኒָךָךንንጉጉָָ//  ጉጉבבዝዝ  ክክָָָָ  

77..  የየደደּשּשብብ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ክክָָָָ  

88..  የየጋጋווቤቤֶֶ  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ክክָָָָ  

99..  የየּּעעננ  ሕሕዝዝብብ  ክክָָָָ  

እእንንግግዲዲֱֱ  ይይֱֱ  የየአአ٤٤ֶֶֹِِוֹו  አአררያያየየוו  የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤  እእናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  አአררፋፋፈፈּהּה  ץץንንּהּה  እእናና  

  ዊዊነነُُ  ያያሳሳያያָָ፡፡፡፡ףףብብሔሔ  ננብብֱֱ  ווዝዝֵֵףףኑኑ  በበግግָָጽጽ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያንን  ፌፌዴዴֲֲאא  ֳֳــከከــንንነነُُ  የየדד

  

  --ወወያያያያ  ነነጥጥቦቦ٤٤፡፡אא

♦♦  የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ስስָָጣጣንን  በበኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ--אאንንግግስስُُ  ከከኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  אאዋዋቅቅץץ  ጋጋץץ  

ያያֳֳውው  ُُስስስስוו  ץץንንድድነነውው  ??  

♦♦  የየִִዓዓֶֶዊዊነነُُ  ָָםםጣጣንን  ከከፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  וו//ቤቤُُ  አአወወቃቃץץׂשׂשናና  ָָםםጣጣንን  ጋጋץץ  ያያֳֳውውንን  

ግግንንኙኙነነُُ  ــወወያያዩዩበበُُ፡፡፡፡  

  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝווናና  የየףףስስንን  ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  אאብብُُ፣፣  

  

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ֱֱብብננ  ብብሔሔףףዊዊ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ብብככ  ٢٢ይይֲֲንን  የየኢኢُُዮዮጵጵያያንን  ብብሔሔץץ  

ብብሔሔררננቦቦ٤٤  የየףףስስንን  ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  אאብብُُ  የየררጠጠ  ֲֲאאኑኑ  ዋዋነነኛኛውው  ֳֳאאያያውው  ነነውው፡፡፡፡  

በበእእץץግግጥጥ  የየףףስስንን  ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  אאብብُُ  አአብብዛዛኛኛውው  ֱֱገገ--אאንንግግስስُُ  በበــዘዘዋዋዋዋָָאא  עעኩኩ  

ֵֵያያስስווׂשׂשጡጡ  ይይ٤٤ִִֶֶ፡፡፡፡  ነነገገץץ  ግግንን  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ""የየףףስስንን  ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  

  --፡፡ווששይይֳֳያያָָ፡፡፡፡እእነነ  ווዝዝֵֵףףፌፌዴዴ  ከከַַֹֹ٤٤  ٤٤צצብብُُ""  በበሶሶስስُُ  አአበበይይُُ  ነነገገאא

11..  የየאאብብًً  ֳֳֹוֹוቤቤُُ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦֲֲאא  ٤٤ናናْْውው  ፡፡  

22..  የየףףስስንን  ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  אאብብُُ  በበጣጣוו  በበግግָָጽጽናና  በበדדያያָָאא  דדָךָךኩኩ  በበֱֱገገ  

  እእናና፡፡  ًًــካካאא  ንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌאא
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33..  ይይֱֱ  אאብብُُ  ይይዘዘُُ  አአንንድድ  ብብሔሔץץ//ብብሔሔררננብብ  ــገገንንጥጥֹֹ  ֳֳብብ٢٢ውው  የየאא  ששףףንንግግስስُُ  

  ዱዱ  ፡፡ׂשׂשፍፍאא  ُُננስስאאאאֳֳ

የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ዋዋነነኛኛ  ֳֳאאያያዎዎ٤٤  ናናْْውው፡፡፡፡  

  

ይይֱֱ  የየגגያያֶֶאאክክــውው  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  እእንንደደַַֹֹ٤٤  ሀሀገገ٤٤צצ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  የየአአֶֶֹًًוֹוንን  

  የየֲֲኑኑ  ክክָָֹֹ٤٤  ָָֹוֹוአአ  ווዝዝֵֵףףኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֲֲאאአአֳֳ  ץץׂשׂשያያስስגגወወስስኖኖ  የየ  ץץጥጥּׁשּׁש

  ֶֶַַ  ጠጠውውאאׂשׂשــጽጽ  3399  ከከׂשׂשነነውው፡፡፡፡  በበአአንን  ווዝዝֵֵףף٤٤ִִበበُُ  ፌፌዴዴגגየየ  ווססווጨጨֵֵ  ווששንንׂשׂשֵֵ

የየክክָָֹֹּׁשּׁש  ٤٤ጥጥׂשׂשאאֳֳ  ץץነነስስ  ወወይይאאֳֳ  ווጨጨץץאא  የየ٤٤ִִגגበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  በበአአንንׂשׂשጽጽ  4477  ((22))  

    ፡፡፡፡ָָּהּהץץֹוֹוንንፀፀــ

አአንንׂשׂשጽጽ  4477((22))  ፡፡  

በበዚዚֱֱ  አአንንׂשׂשጽጽ  ንንዑዑስስ  አአንንׂשׂשጽጽ  11  የየֳֳאאــከከًًُُ  ክክָָֹֹ٤٤  ውውስስጥጥ  የየــካካًًُُــ  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  

ֱֱዝዝቦቦ٤٤  በበדדንንኛኛውውוו  ጊጊዜዜ  የየየየףףሳሳْْውውንን  ክክָָָָ  የየאא  ווּהּהּהּהדדብብُُ  አአֶֶْْውው፡፡፡፡  
    

በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  አአንንׂשׂשጽጽ  3399((11))  የየגגከከִִُُــንን  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡  

  ንን  እእስስከከררወወאאየየ  ששףףንን  ዕዕድድָָ  በበששףףብብ  ሕሕዝዝብብ  የየררננብብሔሔ  ץץየየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔ  ווንንኛኛውውדד""

  ""ነነውው፡፡፡፡  ׂשׂשጠጠበበــኩኩ  ያያֳֳገገደደብብ  የየָָאא  ווናናْْውውדדብብًً  በበאא  ገገንንጠጠָָ  ያያֳֳውውאא
  

በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  አአንንׂשׂשጽጽ  3399((11))  እእናና  አአንንׂשׂשጽጽ  4477  ((22))  ֶֶይይ  የየــደደነነገገጉጉُُ  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝווናና  

የየፌፌዴዴֵֵףףዝዝבב  አአּׁשּׁש  ֶֶֹُُוֹוጥጥץץ  ያያָָــወወררነነናና  አአሁሁንን  ካካֳֳውው  ֵֵׂשׂשንንስስוו  ֵֵጨጨווץץוו  እእንንደደ٤٤ָָגג  

የየגגያያንንፀፀּׁשּׁשץץֹוֹוናና  የየፌፌዴዴֵֵףףዝዝבב  ָָዩዩ  עעֱֱֹוֹו  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱוו  በበֲֲאאኑኑ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  

የየגגፈፈቅቅደደውው  በበאאፈፈቃቃׂשׂשድድ  ֶֶይይ  የየــננטטאאــ  አአንንድድነነُُንን  ብብ٢٢  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  በበፊፊُُ  የየነነበበננውው  

የየግግዴዴٍٍ  //አአስስገገዳዳጅጅ  አአንንድድነነُُ  በበአአዲዲّّתת  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ቦቦٍٍ  የየֳֳַַውው  ֲֲאאኑኑንን  ያያננጋጋገገጠጠ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ነነውው፡፡፡፡    

  

ይይֱֱንን  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  አአንንዳዳንንድድ  ווሁሁףףንን  እእንንደደ  በበٍٍኝኝ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  አአድድץץገገውው  ያያዩዩָָٍٍ፡፡፡፡  

በበእእץץግግጥጥ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ    ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  በበٍٍኝኝ  ነነውውንን  ??    እእዚዚֱֱ  ֶֶይይ  ٍٍאאወወቅቅ  ያያֳֳበበُُ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  አአብብננውው  በበጋጋֹוֹוــ  ףףብብננውውናና  ــጋጋግግዘዘውው  የየגגኖኖֹُُוֹוסס  ሀሀገገץץ  እእንንድድֲֲُُንን  

የየֳֳֳֳٍٍُُאא  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝֲֲאא  ווኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱንን  በበׂשׂשגגጥጥֳֳውው  በበררፊፊውው  እእናናየየዋዋֳֳንን፡፡፡፡    
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የየــאאጋጋገገዝዝናና  የየֹוֹוــאאበበץץ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו        
  

ከከֶֶይይ  እእንንደደــዘዘננዘዘננውው  ווንንוו  እእንንኳኳንን  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  የየብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤ንን  የየףףስስንን  

ዕዕድድָָ  በበףףስስ  የየאאወወררንን  אאብብُُ  ያያֳֳווንንוו  ገገደደብብ  ያያננጋጋገገጠጠ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝֲֲּתּת  ווንንוו  አአֶֶדדውው  

በበאאፈፈቃቃׂשׂשድድ  ֶֶይይ  የየــננרראאــ  አአንንድድነነُُንን  በበሀሀገገוודדֳֳ  ًًעעጣጣُُ  ֲֲאאኑኑንን  ָָናናץץווררበበُُ  

ያያስስፈፈָָጋጋָָ፡፡፡፡  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  አአ٠٠ֹֹֹוֹו    የየגגናናססּבּבበበُُናና  የየִִֹוֹוגגበበُُ  ככይይֲֲንን  አአብብננውው  

በበፈፈቃቃዳዳْْውው  የየגגያያድድጉጉበበُُ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ነነውው፡፡፡፡  አአንንዳዳንንዶዶ٤٤  ይይֱֱንንንን  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ""የየጐጐככ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו""፣፣  ""אאገገንንጠጠָָንን""  በበאאፍፍׂשׂשድድ  አአንንዱዱ  ከከֶֶַַውው  ሁሁַַ  እእየየــጋጋጨጨ  የየגגኖኖץץበበُُናና  ווንንוו  

ዓዓይይነነُُ  የየጋጋףף  አአֶֶדד  የየֶֶַַْْውው  አአֶֶֹُُוֹו  የየּשּשררֹוֹוררــበበُُ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ነነውው  በበֳֳُُדד  ይይፈፈססጁጁָָٍٍ፡፡፡፡    

  

ነነገገץץ  ግግንን  ከከֶֶይይ  የየננׂשׂשበበውውንን  አአስስــያያየየُُ  ከከֱֱገገאאንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  ጋጋדדֳֳ    ץץየየُُናና  ֳֳאאדדሳሳከከץץ  

እእንንזזክክץץ፡፡፡፡  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  የየــאאጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ((CCoo--ooppeerraattiivvee  

FFeeddeerraalliissmm))  ֲֲאאኑኑንን  የየגגያያንንፀፀּׁשּׁשץץֹוֹו  አአያያַַ  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤ንን  በበኢኢፊፊዴዴעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ    

እእናናገገኛኛֳֳንን፣፣  እእንንዲዲሁሁ٤٤ַַֹֹ  וו  የየــאאጋጋገገዝዝ  ሁሁኔኔٍٍዎዎ٤٤ንን  በበדדየየُُ  ננאאዳዳُُ  እእንን٤٤ֳֳֶֶንን፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  

አአንንጻጻץץ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ሊሊጠጠቀቀሱሱ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    

  

••  በበֱֱገገ  אאንንገገስስًً  אאግግּתּתያያ  የየגגከከֳֳــውውንን  እእናናገገኛኛֳֳንን፡፡፡፡  ""እእኛኛ  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ብብሔሔץץ  

ብብሔሔררננቦቦ٤٤ናና  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  በበሀሀገገ٤٤ףףንን  ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  ዘዘֶֶווֶֶרר  ּׂשּׂש  ዋዋስስُُናና  ያያֳֳውው  

ዲዲזזክክתתףף  እእንንዲዲררፍፍንን፣፣  ኢኢኮኮኖኖגגያያዊዊናና  ֱֱדדበበףףዊዊ  እእድድገገٍٍ٤٤ንን  እእንንዲዲፋፋጠጠንን  ……በበነነፃፃ  

ፍፍֶֶጐጐٍٍ٤٤ንን  ……  በበףףሳሳ٤٤ንን  ፍፍቃቃድድ  ֶֶይይ  የየــננטטאאــ  አአንንድድ  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ֱֱדדበበררננብብ  በበጋጋףף  

  ጪጪውውאא  ……ካካከከُُ  አአֳֳንንֳֳאאናና  አአווጥጥቅቅ  ףףነነውው  የየጋጋףףነነሳሳُُ  ……  ያያፈፈאאጠጠንን  በበץץּבּב  ֹُُוֹוገገንንאאֳֳ

የየጋጋףף  ዕዕድድֶֶ٤٤ንን  אאאאስስُُננ  ያያֳֳበበُُ  ……  የየጋጋףף  ጥጥቅቅ٤٤דדንንንን  በበדדሳሳደደግግ  ֶֶይይ  ֲֲאאኑኑንን……  

ጥጥቅቅ٤٤דדንንንን  אאብብٍٍ٤٤ንንናና  ነነፃፃነነٍٍ٤٤ንንንን  በበጋጋףף  እእናና  በበــደደጋጋጋጋፊፊ  ֳֳדדሳሳደደግግ  አአንንድድ  

የየኢኢኮኮኖኖֱֱדד  גגበበררננብብ  የየאאገገንንֹًًוֹוንን  አአስስፈፈֶֶጊጊነነُُ  በበאאדדንን……""  ይይֶֶָָ፡፡፡፡  በበֱֱገገ--אאንንግግስስًً  

  ננሕሕብብ  ווዝዝֵֵףףየየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴ  ٤٤צצነነገገ  ווּׁשּׁש  ُُששׂשׂשጠጠــእእֶֶይይ  የየ  ُُססዘዘננዘዘــያያ  የየּתּתግግאא

ብብሔሔףףዊዊ  ብብ٢٢  ሳሳይይֲֲንን  የየــאאጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝֲֲאא  ווኑኑንን  በበግግָָጽጽ  የየגגያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱ  

የየፌፌዴዴֵֵףףዝዝֱֱץץאא  וו  በበፌፌዴዴָָףףናና  በበክክָָֹֹאא  ٤٤ካካከከָָ  אאኖኖץץ  የየגגገገֹוֹוውውንን  ግግንንኙኙነነُُ  

ብብ٢٢  ሳሳይይֲֲንን  በበክክָָֹֹאא  ٤٤ካካከከָָ  אאኖኖץץ  የየגגገገֹוֹוውው  ግግንንኙኙነነُُ  የየֹוֹוــאאበበץץናና  የየــאאጋጋገገዝዝ  

ግግንንኙኙነነُُ  ֲֲאאንን  እእንንዳዳֳֳበበُُ  የየגגያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  የየــאאጋጋገገዝዝ  



145 
 

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ካካֲֲָָነነ  በበֱֱገገ--אאንንግግስስًً  אאግግּתּתያያ  ውውስስጥጥ  የየאאׂשׂשــጡጡُُ  የየጋጋףף  የየֲֲነነ  አአንንድድ  

የየፖፖֳֳٌٌካካናና  የየኢኢኮኮኖኖֱֱדד  גגበበררננብብ  אאገገንንֹُُוֹו  እእጅጅግግ  በበጣጣוו  ያያስስْْግግָָףף፡፡፡፡    

••  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  የየــאאጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  በበዚዚֱֱ  ብብ٢٢  አአያያበበቃቃוו፡፡፡፡  የየֱֱገገ--אאንንግግስስًً  የየኢኢኮኮኖኖגג  

ነነክክ  ዓዓֶֶדדዎዎאא  ٤٤ካካከከָָ  ፡፡  ""אאንንግግስስُُ  በበዕዕድድገገُُ  ወወደደኋኋֶֶ  ֳֳססׂשׂש  ብብሔሔץץ  ብብሔሔררננቦቦ٤٤  

ሕሕዝዝቦቦ٤٤  ָָዩዩ  ድድጋጋፍፍ  דדድድננግግ  እእንንዳዳֳֳበበُُ""  አአንንׂשׂשጽጽ  8899((44))  በበግግָָጽጽ  ይይደደነነግግጋጋָָ፡፡፡፡  በበዚዚֱֱוו  

  ገገውው  ָָዩዩ  ድድጋጋፍፍץץያያደደגגየየ  ደደግግ  ֶֶይይ  ִִֶֶُُ  ክክָָֹֹ٤٤דדንንግግስስُُ  በበאא  ָָףףየየፌፌዴዴ  ُُננטטאא

የየዚዚֱֱ  የየــאאጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝאא  ווገገֳֳጫጫ  እእንንደደֲֲነነ  የየגגያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    

••  ይይֱֱ  ብብ٢٢  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ክክָָָָ  ከከክክָָָָ  የየגגያያደደץץጉጉُُ  ُُብብብብוו٤٤צצ  የየــאאጋጋገገዝዝ  

ፌፌዴዴֵֵףףዝዝאא  ווገገֳֳጫጫ  ናናْْውው፡፡፡፡  ֳֳַַככוו፡፡  በበአአፋፋץץናና  በበُُግግףףይይ  ክክָָֹֹ٤٤  ፣፣  እእንንዲዲሁሁוו  

በበአአፋፋץץናና  በበአአףףדד  ክክָָֹֹ٤٤፣፣  በበቤቤንንָךָךንንጉጉָָ  ጉጉבבዝዝናና  በበአአףףדד  ክክָָֹֹ٤٤፣፣  እእንንዲዲሁሁוו  

በበኦኦגגצצያያናና  በበַַדדשש  ክክָָֹֹאא  ٤٤ካካከከָָ  የየــደደננጉጉُُናና  እእየየــደደננጉጉ  ያያִִُُ  የየــאאጋጋገገዝዝ  

  ናናْْውውንንֲֲאא  ּׁשּׁשץץֹוֹוያያንንፀፀגגየየ  ווዝዝֵֵףףጋጋገገዝዝ  ፌፌዴዴــאאየየኢኢُُዮዮጵጵያያንን  የየ  ዎዎ٤٤ףףםם

    ገገንንዘዘብብ  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡אא

  

ሌሌሎሎችች  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችችናና  መመለለያያዎዎቹቹ    
  

EEስስካካሁሁንን  ድድረረስስ  ባባደደረረግግነነውው  ማማብብራራሪሪያያ  የየIIትትዮዮጵጵያያንን  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  ገገፅፅታታዎዎችችናና  

መመለለያያዎዎቹቹንን  AAንንኳኳርር  AAንንኳኳሩሩንን  ለለማማየየትት  ሞሞክክረረናናልል፡፡፡፡    ይይህህ  ማማለለትት  ግግንን  EEላላይይ  የየተተቀቀመመጡጡትት  ብብቻቻ  

ናናቸቸውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመለለያያዎዎችች  ማማለለትት  EEንንዳዳልልሆሆነነ  ማማወወቅቅ  AAለለብብንን፡፡፡፡    

  

••  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  ገገፅፅታታዎዎችችናና  መመለለያያዎዎቹቹንን  በበትትክክክክልል  ለለመመረረዳዳትት  

በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  11  ውውስስጥጥ  የየተተደደነነገገገገውውንን  የየIIትትዮዮጵጵያያንን  ቅቅርርፀፀ--መመንንግግስስትትናና  

ስስያያሜሜ  መመጀጀመመርር  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    AAንንቀቀፅፅ  11  የየሚሚከከተተለለውውንን  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  ‹‹ይይህህ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  

ፌፌዴዴራራላላዊዊናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡››    በበዚዚህህ  መመሠሠረረትት  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  መመንንግግስስትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  በበሚሚልል  ስስምም  

ይይጠጠራራልል፡፡፡፡  ይይህህ  ድድንንጋጋጌጌ  በበውውስስጡጡ  በበብብዙዙ  መመልልኩኩ  ሊሊተተነነተተኑኑ  የየሚሚችችሉሉ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርሆሆዎዎችችናና  መመለለያያዎዎችች  የየያያዘዘ  ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    ይይህህ  

AAንንቀቀፅፅ  IIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ብብቻቻ  መመከከተተልል  EEንንዳዳለለባባትት  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

ስስለለዚዚህህ  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  በበዋዋናናነነትት  ለለፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትናና  ለለክክልልሎሎችች  መመከከፋፋፈፈልል  

EEንንዳዳለለበበትት  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየፌፌዴዴራራልል  AAወወቃቃቀቀሩሩናና  AAሠሠራራሩሩ  
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ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  በበAAንንቀቀፅፅ  11  ሥሥርር  የየተተደደነነገገገገውውንን  ከከAAንንቀቀፅፅ  

4455  ጋጋርር  AAገገናናዝዝበበንን  ስስናናነነበበውው  ደደግግሞሞ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  

ፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲ  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  በበግግልልፅፅ  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  AAንንቀቀፅፅ  4455  የየIIፌፌድድሪሪ  

ህህገገ--መመንንግግስስትት  ““የየIIትትዮዮጵጵያያ    ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ሥሥርርዓዓተተ  መመንንግግስስትት  

ፓፓርርላላሜሜንንታታዊዊ””  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡      

••  በበሁሁለለተተኛኛ  ደደረረጃጃ  በበህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ከከተተቀቀመመጠጠውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  መመንንግግስስትት  ስስያያሜሜ  የየምምንንረረዳዳውው  

ሌሌላላውው  ጉጉዳዳይይ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሆሆኑኑንን  ነነውው፡፡፡፡    

መመንንግግስስታታዊዊ  መመወወቃቃቀቀሩሩ  ንንጉጉሳሳዊዊናና  በበዘዘርር  ሐሐረረግግ  ወወይይምም  በበደደምም  ትትስስስስርር  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  

ሣሣይይሆሆንን  በበደደሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ምምርርጫጫ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረ  መመሆሆኑኑንን  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    ይይህህምም  

በበተተለለይይ  የየሉሉዓዓላላዊዊነነትት  ሥሥልልጣጣንን  በበAAንንቀቀፅፅ  88  EEንንደደተተነነገገገገውው  ለለብብሔሔርር//ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  መመሠሠጠጠቱቱ  

ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊነነትትንን  የየሚሚገገልልፅፅ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሆሆኑኑንን  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡  በበAAንንቀቀፅፅ  99//33//  የየተተደደነነገገገገውውናና  

በበህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ከከተተቀቀመመጠጠውው  ውውጪጪ  በበማማናናቸቸውውምም  AAኳኳኃኃንን  የየመመንንግግስስትት  ሥሥልልጣጣንን  መመያያዝዝ  

የየሚሚከከለለክክለለውው  ይይህህንንኑኑ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊነነትትናና  ሪሪፐፐብብሊሊካካዊዊነነትትንን  የየሚሚያያጠጠናናክክርር  ነነውው፡፡፡፡    

••  ሌሌላላውው  ዋዋነነኛኛ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  መመለለያያውው  ለለLLeeggaall  pplluurraalliissmm  EEውውቅቅናና  

የየሠሠጠጠናና  የየፈፈቀቀደደ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡    ያያለለፉፉትት  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ማማንንኛኛውውንንምም  

የየህህብብረረተተቡቡንን  ጉጉዳዳይይ  የየሚሚገገዛዛ  ህህግግ  በበመመንንግግስስትት  የየተተደደነነገገገገ  ህህግግ  ብብቻቻ  መመሆሆንን  EEንንዳዳለለበበትት  

የየሚሚያያስስቀቀምምጡጡ  ነነበበሩሩ፡፡፡፡    በበ119966AA  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፍፍትትሐሐ  ብብሔሔርር  ህህግግ  ስስለለ  ባባህህላላዊዊ  ህህጐጐችች  

AAስስመመልልክክቶቶ  ያያስስቀቀመመጠጠውው  ድድንንጋጋጌጌ  ለለዚዚህህ  AAይይነነተተኛኛ  ምምሳሳሌሌ  ነነውው፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ሌሌላላውው  መመለለያያ  ለለተተለለያያዩዩ  የየህህግግ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEውውቅቅናና  የየሠሠጠጠ  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  ለለዚዚህህምም  ስስለለ  ጋጋብብቻቻ  የየግግልልናና  የየቤቤተተሰሰብብ  መመብብቶቶችችንን  የየደደነነገገገገውው  

AAንንቀቀፅፅ  3355((44))  ((55))  AAይይነነተተኛኛ  ምምሳሳሌሌዎዎችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ሌሌጋጋልል  ፑፑሉሉራራሊሊዝዝምም  ((LLeeggaall  

pplluurraalliissmm))  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  በበዚዚህህ  ብብቻቻ  AAይይደደለለምም  የየሚሚገገለለፀፀውው፡፡፡፡    ባባለለውው  

የየፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ምምክክንንያያትት  ህህግግ  የየማማውውጣጣትት  ሥሥልልጣጣንን  የየተተሰሰጣጣቸቸውው  AAካካላላትት  

በበየየደደረረጃጃውው  መመኖኖራራቸቸውው  የየዜዜጐጐችችንን  መመብብትትናና  ሐሐብብትት  ሊሊገገዙዙ  የየሚሚችችሉሉ  ህህጐጐችች  በበየየደደረረጃጃውው  

መመኖኖራራቸቸውው  የየዜዜጐጐችችንን  መመብብትትናና  ሐሐብብትት  ሊሊገገዙዙ  የየሚሚችችሉሉ  ህህጐጐችች  በበተተለለያያዩዩ  ደደረረጃጃዎዎችች  ሊሊወወጡጡ  

EEንንደደሚሚችችሉሉ  የየሚሚያያሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    ስስለለዚዚህህ  በበተተለለይይ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ከከህህጐጐችች  ጋጋርር  ካካላላቸቸውው  

ቅቅርርበበትት  AAኳኳያያ  ይይህህንን  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ለለ  ““ሌሌጋጋልል  ኘኘሎሎራራልልዝዝምም““  የየሠሠጠጠውውንን  EEውውቅቅናና  ከከግግንንዛዛቤቤ  

AAስስገገብብቶቶ  ልልዩዩ  ትትኩኩረረትት  መመሠሠጠጠትት  AAለለበበትት፡፡፡፡  
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6.4. በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም የሥልጣን ክፍፍልና የመንግስት Aካላት 
  

የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  
  

የየማማንንኛኛውውምም  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  መመሠሠረረታታዊዊ  ባባህህሪሪ  የየመመንንግግስስትትንን  ሥሥልልጣጣንን  ለለፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትናና  

ለለክክልልሎሎችች  ከከፋፋፍፍሎሎ  ማማከከፋፋፈፈልል  ነነውው፡፡፡፡    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  የየተተለለየየ  ነነገገርር  

የየለለውውምም፡፡፡፡    በበዚዚህህ  መመሠሠረረትት  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  EEናና  የየክክልልልል  

መመንንግግስስታታትት  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርርንን  በበግግልልፅፅ  AAስስቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡  AAንንቀቀፅፅ  11  ላላይይ  ከከላላይይ  

EEንንደደተተመመለለከከትትነነውው  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  EEንንዲዲሁሁምም  በበAAንንቀቀፅፅ  4455  

ፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  የየመመንንግግስስትት  ሥሥርርዓዓትት  EEንንዲዲሆሆንን  ይይደደነነግግጋጋሉሉ፡፡፡፡    

  

የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትትናና  የየክክልልሎሎችች  መመንንግግስስታታትት  ሶሶስስትት  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  EEንንደደሚሚኖኖራራቸቸውው  

በበAAንንቀቀፅፅ  5500//22//  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  EEነነዚዚህህምም  የየህህግግ  AAውውጪጪ!!  የየህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚናና  የየህህግግ  ተተርርጓጓሚሚ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

EEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  የየየየራራሳሳቸቸውው  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  በበህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ተተሠሠጧጧቸቸዋዋልል፡፡፡፡    

  

የየፌፌዴዴራራልል  ፓፓርርላላማማ  በበሁሁለለትት  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  የየተተዋዋቀቀረረ  ሲሲሆሆንን  EEነነዚዚህህምም  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  

ቤቤትትናና  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ሁሁለለቱቱ  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  የየተተለለያያዩዩ  AAወወቃቃቀቀርር!!  ሥሥልልጣጣንንናና  

ተተግግባባርር  AAላላቸቸውው፡፡፡፡  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  በበቀቀጥጥታታ  ነነፃፃናና  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ምምርርጫጫ  

በበሕሕዝዝብብ  የየሚሚመመረረጥጥ  ሲሲሆሆንን  የየምምርርጫጫ  መመርርሆሆምም  ((AAንንድድ  ሰሰውው  AAንንድድ  ድድምምፅፅ))  የየሚሚለለውው  ነነውው፡፡፡፡    

  

የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  ከከፍፍተተኛኛውው  ስስልልጣጣንን  AAካካልል  ነነውው፡፡፡፡    ህህጐጐችችንን  

ያያወወጣጣልል&&  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  ፖፖሊሊሲሲዎዎችች  ያያወወጣጣልል&&  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  የየAAስስፈፈፃፃሚሚ  AAካካልል  ርርEEሰሰ  

መመስስተተዳዳድድርር  የየሆሆነነውውንን  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርር  ይይሰሰይይማማልል&&  በበጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  የየተተዋዋቀቀረረውውንን  

የየAAስስፈፈፃፃሚሚ  AAካካልል  ያያፀፀድድቃቃልል&&  የየከከፍፍተተኛኛ  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት  ሹሹመመትት  ያያፀፀድድቃቃልል፣፣  AAስስፈፈፃፃሚሚ  

AAካካሉሉንን  ይይቆቆጣጣጠጠራራልል፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ሁሁለለተተኛኛውው  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሆሆነነውው  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  

ውውስስንን  ነነገገርር  ግግንን  ለለIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ቁቁልልፈፈ  የየሆሆኑኑ  ሚሚናናዎዎችችንን  ይይጫጫወወታታልል፡፡፡፡    የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  የየሚሚመመረረጡጡትት  በበሁሁለለትት  AAማማራራጭጭ  የየሆሆነነ  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡  AAንንዱዱ  የየክክልልልል  ምምክክርር  

ቤቤቶቶችች  በበኩኩልል  AAባባላላትት  የየብብሔሔሮሮችች&&ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ተተወወካካዮዮችች  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEንንደደሚሚታታወወቁቁትት  

ብብሔሔርር//ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  የየሀሀገገሪሪቱቱ  ሉሉዓዓላላዊዊ  ሥሥልልጣጣንን  ባባለለቤቤትት  መመሆሆናናቸቸውውንን  AAንንቀቀፅፅ  88  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

ስስለለዚዚህህ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  የየሉሉዓዓላላዊዊያያንን  ወወኪኪልል  ነነውው፡፡፡፡    ለለዚዚህህምም  ነነውው  AAብብዛዛኛኛውው  የየምም//ቤቤቱቱ  
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ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ከከብብሔሔርር//ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  መመብብትት  ጋጋርር  የየተተያያያያዘዘ  ነነውው  የየሚሚባባለለውው፡፡፡፡    የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  ሌሌላላውው  ስስልልጣጣኑኑ  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱንን  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥልልጣጣንን  ነነውው፡፡፡፡  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ደደግግሞሞ  

ሉሉዓዓለለዊዊነነታታቸቸውው  መመግግለለጫጫ  ነነውው፡፡፡፡  ሌሌላላውው  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሥሥልልጣጣንን  EEናና  ተተግግባባርር  የየሕሕዝዝቦቦችች  EEኩኩልልነነትትናና  

በበህህዝዝቦቦችች  መመፈፈቃቃቀቀድድ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  AAንንድድነነትት  ሥሥርር  EEንንዲዲሰሰድድናና  EEንንዲዲዳዳብብርር  ማማድድረረግግ  ነነውው፡፡፡፡    

ይይህህ  ሥሥልልጣጣንን  ደደግግሞሞ  ምም//ቤቤቱቱንን  በበEEኩኩልልነነትትናና  መመፈፈቃቃቀቀድድ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተውውንን  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  AAንንድድነነትት  

ጠጠባባቂቂ  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡    ይይህህንንኑኑ  ለለማማጠጠናናከከርር  ሲሲባባልል  በበክክልልሎሎችች  መመካካከከልል  ለለሚሚነነሱሱ  AAለለመመግግባባባባቶቶችችንን  

መመፍፍትትሔሔ  ያያበበጅጅላላቸቸዋዋልል፡፡፡፡    በበAAንንቀቀፅፅ  3399  የየተተቀቀመመጠጠውውንን  መመብብትት  ለለመመጠጠቀቀምም  ጥጥያያቄቄ  ያያነነሣሣ  ወወገገንን  ካካለለ  

በበህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  ጥጥያያቄቄውውንን  ይይወወስስናናልል፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  ሌሌላላ  በበሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ሕሕግግ  

ሊሊወወጣጣላላቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  የየፍፍትትሕሕ  ብብሔሔርር  ጉጉዳዳዮዮችችንን  ይይለለያያልል  !!  EEንንዲዲሁሁምም  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ህህገገ--

መመንንግግስስቱቱ  በበክክልልልል  ሲሲጣጣስስ  ጣጣልልቃቃ  EEንንዲዲገገባባ  ትትEEዛዛዝዝ  መመስስጠጠትት  ይይችችላላልል፡፡፡፡    በበተተለለይይ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምም//ቤቤትት  ቁቁልልፍፍ  ተተግግባባርር  የየሆሆነነውው  AAንንቀቀፅፅ  6622//77//  ነነውው፡፡፡፡    የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  የየክክልልሎሎችችናና  የየፌፌዴዴራራሉሉ  

መመንንግግስስትት  የየጋጋራራ  ተተብብለለውው  የየተተመመደደቡቡ  ገገቢቢዎዎችች  በበሁሁለለቱቱ  መመካካከከልል  የየሚሚከከፋፋፈፈሉሉበበትትንን  EEንንዲዲሁሁምም  

የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ለለክክልልሎሎችች  ድድጐጐማማ  የየሚሚሰሰጥጥበበትት  ቀቀመመርር  የየመመወወሰሰንን  ሥሥልልጣጣንን  AAለለውው፡፡፡፡  
  
  

በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ምምEEራራፍፍ  ስስምምንንትት  መመሠሠረረትት  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  የየAAስስፈፈፃፃሚሚውው  AAካካልል  

ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርርናና  የየሚሚኒኒስስተተሮሮችች  ምም//ቤቤትት  ይይኖኖሩሩታታልል፡፡፡፡  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  የየሀሀገገሪሪቱቱ  ርርEEሰሰ  

መመስስተተዳዳድድርር  ሲሲሆሆንን  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  ደደግግሞሞ  የየሀሀገገሪሪቱቱ  ርርEEሰሰ  ብብሔሔርር  ነነውው፡፡፡፡    በበፓፓርርላላመመንንታታዊዊ  የየመመንንግግስስትት  

ሥሥርርዓዓትት  ውውስስጥጥ  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  ቁቁልልፍፍ  ቦቦታታ  AAለለውው፡፡፡፡    AAብብዛዛኛኛውውንን  ጊጊዜዜ  AAብብላላጫጫ  መመቀቀመመጫጫ  

ያያገገኘኘውው  የየገገዢዢ  ፓፓርርቱቱ  ሊሊቀቀመመንንበበርር  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርር  ሆሆኖኖ  ይይሠሠየየማማልል፡፡፡፡  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትሩሩ  

የየAAስስፈፈፃፃሚሚውውንን  AAካካልል  ይይመመራራልል፡፡፡፡  ሌሌላላውው  የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  

ቤቤትት  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስትትርርናና  ምምክክትትልል  ጠጠ//ሚሚኒኒስስትትሩሩንን  EEናና  ሚሚኒኒስስትትሮሮችችንን  ያያጠጠቃቃልልላላልል፡፡፡፡  ሌሌሎሎችች  

ባባለለሥሥልልጣጣናናትትምም  የየዚዚህህ  ምም//ቤቤትት  AAባባላላትት  ሊሊሆሆኑኑ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  AAንንቀቀፅፅ  7777  

የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ሥሥርር  የየተተዘዘረረዘዘሩሩትትንን  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ይይኖኖሩሩታታልል፡፡፡፡  
  

የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  ሶሶስስተተኛኛ  AAካካልል  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካልል  ነነውው፡፡፡፡  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--  መመንንግግስስትት  የየፌፌዴዴራራሉሉምም  

ሆሆነነ  የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካልልንን  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  በበዝዝርርዝዝርር  በበምምEEራራፍፍ  ዘዘጠጠኝኝ  

ደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    
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የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  
  

የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  AAባባላላትት  99  ክክልልሎሎችች  EEንንደደሆሆኑኑ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

EEነነዚዚህህምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  AAባባላላትት  EEኩኩልል  መመብብትትናና  ሥሥልልጣጣንን  ተተሰሰጥጥቷቷቸቸዋዋልል፡፡፡፡    የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  

AAወወቃቃቀቀርር  በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  5500//44--77//  በበግግልልፅፅ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡    ይይህህ  AAንንቀቀፅፅ  ቢቢያያንንስስ  

የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  ሶሶስስቱቱምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  EEንንደደሚሚኖኖሩሩትት  በበግግልልፅፅ  AAስስቀቀምምጧጧልል፡፡፡፡    በበዚዚህህምም  

መመሠሠረረትት  AAንንድድ  የየክክልልልል  መመንንግግስስትት  የየክክልልልል  ምም//ቤቤትት&&  የየክክልልልል  መመስስተተዳዳደደርር  EEናና  የየክክልልልል  የየዳዳኝኝነነትት  

AAካካልል  ይይኖኖረረዋዋልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    EEያያንንዳዳንንዱዱ  ክክልልልልምም  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመሰሰረረትት  ያያደደረረገገ  

የየራራሱሱ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  

  

የየክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  በበክክልልሉሉ  ሥሥልልጣጣንን  ሥሥርር  በበሆሆኑኑ  በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ተተለለይይተተውው  

በበተተቀቀመመጡጡትት  ጉጉዳዳዮዮችች  የየክክልልሉሉ  ህህግግ  AAውውጪጪ  AAካካልል  ነነውው፡፡፡፡    የየክክልልሉሉንን  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየማማዘዘጋጋጀጀትት  

የየማማፅፅደደቅቅናና  የየማማሻሻሻሻልል  ሥሥልልጣጣንንምም  የየተተሰሰጠጠውው  ለለዚዚሁሁ  ምምክክርር  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡    ምምንንምም  EEንንኳኳ  የየEEንንዳዳንንዱዱ  

ክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  ተተግግባባራራትት  EEንንደደ  የየክክልልሉሉ  ነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊለለያያይይ  የየሚሚችችልል  ቢቢሆሆንንምም  የየክክልልሉሉንን  

ህህጐጐችች&&ፖፖሊሊሲሲዎዎችችናና  ኘኘሮሮግግራራሞሞችች  የየማማውውጣጣትትናና  AAፈፈፃፃፀፀማማቸቸውውንንምም  የየመመከከታታተተልል  ቁቁልልፍፍ  ተተግግባባርር  

በበዚዚህህ  ምምክክርር  ቤቤትት  ይይከከናናወወናናልል፡፡፡፡  

  

የየክክልልሉሉ  መመስስተተዳዳድድርር  የየክክልልሉሉ  ከከፍፍተተኛኛ  የየህህግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚ  AAካካልል  EEንንደደሆሆነነ  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  

በበAAንንቀቀፅፅ  55AA//66//  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    ምምንንምም  EEንንኳኳ  የየክክልልልል  AAስስፈፈፃፃሚሚ  AAካካልል  AAወወቃቃቀቀርር  ለለEEያያንንዳዳንንዱዱ  

ክክልልልል  የየተተተተወወ  ቢቢሆሆንንምም  የየሁሁሉሉምም  የየክክልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየክክልልሉሉ  መመስስተተዳዳድድርር  በበክክልልሉሉ  ምምክክርር  ቤቤትት  

የየሚሚሠሠየየምም  ኘኘሬሬዚዚዳዳንንትት  EEንንደደሚሚኖኖረረውው  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡    AAባባላላቶቶቹቹምም  ኘኘሬሬዝዝዳዳንንቱቱ&&  ምምክክትትልል  

ኘኘሬሬዚዚዳዳንንቱቱ  የየቢቢሮሮ  ኃኃላላፊፊዎዎችችናና  ሌሌሎሎችች  በበህህግግ  በበሚሚወወሰሰኑኑ  AAባባላላትት  መመስስተተዳዳድድሩሩ  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  

ደደረረጃጃ  ባባሉሉትት  ጠጠቅቅላላይይ  ሚሚኒኒስስቴቴርርናና  የየሚሚኒኒስስትትሮሮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየተተመመሳሳሳሳይይነነትት  ባባህህሪሪ  AAላላቸቸውው፡፡፡፡    

ተተጠጠሪሪነነታታቸቸውው  ለለክክልልሉሉ  ምምክክርር  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  

  

የየክክልልልል  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካልል  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንን  ምምንንምም  EEንንኳኳንን  የየሁሁሉሉምም  ክክልልሎሎችች  ህህገገ--መመንንግግስስትት  

በበድድንንጋጋጌጌዎዎቹቹ  ያያካካተተተተ  ቢቢሆሆንንምም  ቀቀደደምም  ብብለለንን  EEንንዳዳየየነነውው  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበዝዝርርዝዝርር  

AAስስቀቀምምጧጧልል፡፡፡፡  AAንንቀቀፅፅ  5500//77//  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየክክልልልል  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣንን  የየፍፍ//ቤቤቶቶችች  ብብቻቻ  

EEንንደደሆሆነነ  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  EEንንዲዲሁሁምም  AAንንቀቀፅፅ  7788//33//  ክክልልሎሎችች!!  የየክክልልልል  ጠጠቅቅላላይይ  ፍፍ//ቤቤቶቶችች&&  የየክክልልልል  
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ከከፍፍተተኛኛ  ፍፍ//ቤቤቶቶችችናና  የየክክልልልል  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ፍፍ//ቤቤቶቶችች  EEንንደደሚሚኖኖራራቸቸውው  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  የየክክልልልል  

ፍፍ//ቤቤቶቶችች  የየፌፌዴዴራራሉሉንን  ከከፍፍተተኛኛ  ፍፍ//ቤቤትትናና  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  ፍፍ//ቤቤትት  ሥሥልልጣጣንን  በበውውክክልልናና  ሊሊወወሰሰዱዱ  

EEንንደደሚሚችችሉሉ  AAንንቀቀፅፅ  7788//22//  EEናና  AAንንቀቀፅፅ  8800//44////55//  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    

  

ስስለለ  ክክልልሎሎችች  AAወወቃቃቀቀርር  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ስስንንነነጋጋገገርር  መመሠሠመመርር  ያያለለበበትት  ጉጉዳዳይይ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  AAባባላላትት  የየሆሆኑኑ  ክክልልሎሎችች  AAወወቃቃቀቀርር  ሊሊለለያያይይ  EEንንደደሚሚችችልል  ነነውው፡፡፡፡  AAወወቃቃቀቀራራቸቸውው  በበዋዋናናነነትት  

በበክክልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየሚሚወወሰሰንን  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ረረገገድድ  AAንንቀቀፅፅ  5500//44//  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--

መመንንግግስስትት  ክክልልሎሎችች  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆነነውው  በበሚሚያያገገኙኙAAቸቸውው  የየAAስስተተዳዳደደርር  EEርርከከኖኖችች  EEንንደደሚሚዋዋቀቀሩሩ  

መመደደንንገገጉጉ  ይይህህንን  ያያመመለለክክታታልል፡፡፡፡    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ይይህህንን  ስስለለሚሚፈፈቅቅድድ  ክክልልሎሎችች  

EEንንደደነነባባራራዊዊ  ሁሁኔኔታታቸቸውው  የየተተለለያያየየ  ቅቅርርፅፅ  ያያለለውው  መመዋዋቅቅርር  EEንንዳዳላላቸቸውው  በበተተግግባባርር  ይይታታያያልል፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ  

የየደደቡቡብብ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ክክልልልል  በበክክልልልል&&  በበዞዞንን&&  በበወወረረዳዳ&&  በበቀቀበበሌሌ  ደደረረጃጃ  ያያላላቸቸውው  

መመዋዋቅቅርር  EEንንዲዲሁሁምም  በበየየደደረረጃጃውው  ያያሉሉትት  AAካካላላትት  ያያላላቸቸውው  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  ከከሌሌሎሎችች  ክክልልሎሎችች  

ለለየየትት  ይይላላልል፡፡፡፡  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  ሁሁለለትት  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ያያለለውው  ብብቸቸኛኛ  ክክልልልል  መመሆሆኑኑንን  መመጥጥቀቀስስ  

ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

የየፌፌዴዴራራልልናና  የየክክልልልል  የየጋጋራራ  ሥሥልልጣጣንን  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  
  

የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትንንናና  99  ክክልልሎሎችችንን  ያያካካተተተተ  የየመመንንግግስስትት  AAወወቃቃቀቀርር  

ደደንንግግጐጐ  ካካበበቃቃ  በበኋኋላላ  ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንንምም  ለለያያይይቶቶ  ሠሠጥጥቷቷቸቸዋዋልል፡፡፡፡    ነነገገርር  ግግንን  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  

EEያያንንዳዳንንዳዳንንቸቸውው  ለለብብቻቻቸቸውው  ሊሊኖኖራራቸቸውው  የየሚሚችችለለውውንን  ሥሥልልጣጣንን  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን&&  ሁሁለለቱቱ  በበጋጋራራ  

ሊሊኖኖራራቸቸውው  የየሚሚችችለለውውንንምም  ሥሥልልጣጣንን  በበዝዝርርዝዝርር  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡    የየፌፌዴዴራራሉሉናና  የየክክልልልል  የየጋጋራራ  

ሥሥልልጣጣንን  በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየተተደደነነገገገገውው  በበተተለለይይ  በበታታክክስስናና  በበግግብብርር  ሥሥልልጣጣንን  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  

ነነውው፡፡፡፡    EEነነዚዚህህ  የየጋጋራራ  ሥሥልልጣጣኖኖችች  በበAAንንቀቀፅፅ  9988  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበግግልልፅፅ  ተተዘዘርርዝዝረረዋዋልል፡፡፡፡    

በበዚዚህህ  መመሠሠረረትት  የየጋጋራራ  ሥሥልልጣጣንን  EEንንደደሚሚከከተተለለውው  ነነውው፡፡፡፡  
  

11..  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትናና  ክክልልሎሎችች  በበጋጋራራ  በበሚሚያያቋቋቁቁማማቸቸውው  የየልልማማትት  ድድርርጅጅቶቶችች  ላላይይ  የየንንግግድድ  

ትትርርፍፍ  ግግብብርር&&  የየሥሥራራ  ግግብብርር  የየሽሽያያጭጭናና  ኤኤክክሳሳይይስስ  ታታክክስስ  በበጋጋራራ  ይይጥጥላላሉሉ&&  ይይሰሰበበሰሰባባሉሉ፡፡፡፡  

22..  በበድድርርጅጅቶቶችች  የየንንግግድድ  ትትርርፍፍ  ላላይይናና  በበባባለለ  AAክክሲሲዮዮኖኖችች  የየትትርርፍፍ  ድድርርሻሻ  ላላይይ  ግግብብርርናና  የየሽሽያያጭጭ  

ታታክክስስ  በበጋጋራራ  ይይጥጥላላሉሉ  ይይሰሰበበስስባባሉሉ፡፡፡፡  
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33..  በበከከፍፍተተኛኛ  የየማማEEድድንን  ሥሥራራዎዎችችናና  በበማማናናቸቸውውምም  የየፔፔትትሮሮሊሊየየምምናና  የየጋጋዝዝ  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  የየገገቢቢ  

ግግብብርርናና  የየሮሮያያሊሊቲቲ  ክክፍፍያያዎዎችች  በበጋጋራራ  ይይጥጥላላሉሉ  ይይሰሰበበስስባባሉሉ፡፡፡፡  
  

EEንንግግዲዲህህ  EEነነዚዚህህ  በበጋጋራራ  ለለፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትትናና  ለለክክልልሎሎችች  የየተተሰሰጠጠ  ሥሥልልጣጣንን  ሲሲሆሆንን  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ለለፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  በበተተለለይይ  ወወይይምም  ለለፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትትናና  ለለክክልልሎሎችች  በበጋጋራራ  በበግግልልፅፅ  

ያያልልተተሰሰጠጠ  ሥሥልልጣጣንን  የየክክልልልል  ሥሥልልጣጣንን  EEንንደደሚሚሆሆንን  AAንንቀቀፅፅ  5522//11//ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  በበAAንንቀቀፅፅ  9999  

መመሠሠረረትት  በበዚዚህህ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ተተለለይይተተውው  ያያልልተተሰሰጡጡ  ታታክክስስናና  ግግብብርር  የየመመጣጣልል  ሥሥልልጣጣኖኖችችንን  

በበሚሚመመለለከከትት  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ምምክክርር  ቤቤትትናና  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምም//ቤቤትት  በበጋጋራራ  ስስብብሰሰባባ  በበሁሁለለትት  ሶሶሰሰተተኛኛ  

ድድምምፅፅ  ይይወወሰሰናናሉሉ፡፡፡፡  

  

  

6.5. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣንና ኃላፊነት 
  

በበፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቶቶችች  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየሚሚታታየየውው  በበማማEEከከልል  የየሚሚቋቋቋቋመመውው  የየህህግግ  AAውውጪጪ  AAካካልል  

AAደደረረጃጃጀጀትት  ሁሁለለትት  ቤቤቶቶችች((HHoouussee))  ያያካካተተተተ  ነነውው፡፡፡፡  በበተተለለምምዶዶ  LLoowweerr  HHoouussee  aanndd  UUppppeerr  

HHoouussee  ተተብብለለውው  የየሚሚጠጠሩሩትት  የየህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትትንንናና  ሴሴኔኔቱቱንን    ያያቀቀፈፈ  መመሆሆኑኑንን  

ለለማማመመልልከከትት  ነነውው፡፡፡፡  
  

በበተተለለያያዩዩ  ሀሀገገሮሮችች  ““SSeennaattee””  የየተተለለያያዩዩ  ስስያያሜሜዎዎችች  ሊሊይይዝዝ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  ሥሥልልጣጣንንናና  

ኃኃላላፊፊነነቱቱናና  በበህህግግ  AAወወጣጣጥጥ  ሥሥርርዓዓቱቱ  ኃኃላላፊፊነነቱቱ  ከከሞሞላላ  ጐጐደደልል  ተተመመሳሳሳሳይይ  ነነውው፡፡፡፡    በበህህግግ  AAወወጣጣጥጥ  

ሥሥርርዓዓቱቱ  ይይሳሳተተፋፋልል!!  በበተተለለይይ  በበቁቁጥጥራራቸቸውው  AAናናሳሳ  ለለሆሆኑኑ  ክክልልሎሎችችናና  ሚሚዛዛናናዊዊ  ውውክክልልናና  ለለማማስስገገኘኘትት  

ይይጠጠቅቅማማልል፡፡፡፡    በበዚዚህህምም  AAማማካካይይነነትት  በበማማEEከከልል  በበሚሚከከናናወወኑኑ  ሥሥራራዎዎችች  ላላይይ  የየሀሀገገሩሩ  ህህዝዝቦቦችች  ሁሁሉሉ  

የየባባለለቤቤትትነነትት  ስስሜሜትት  EEንንዲዲያያድድርርባባቸቸውው  ይይረረዳዳልል፡፡፡፡    በበህህግግ  AAወወጣጣጥጥ  ሥሥርርዓዓቱቱምም  ብብስስለለትት  የየተተሞሞላላበበትትናና  

የየሁሁሉሉምም  የየህህብብረረተተሰሰቡቡ  ክክፍፍሎሎችች  AAመመኔኔታታ  ያያለለውው  የየፌፌዴዴራራልል  ህህግግ  ለለማማውውጣጣትት  ይይጠጠቅቅማማልል፡፡፡፡  
  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  በበሴሴኔኔትት  የየተተወወካካዮዮችች  AAመመራራረረጥጥ  የየተተለለያያዩዩ  AAሠሠራራሮሮችችንን  ይይከከተተላላልል፡፡፡፡    ልልዩዩነነቶቶቹቹምም  ሁሁለለትት  

ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየሚሚመመለለከከትት  ነነውው፡፡፡፡  ከከሁሁሉሉ  በበፊፊትት  በበፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  የየታታቀቀፉፉትት  ክክፍፍላላተተ  ሀሀገገርር  ወወይይምም  ክክልልሎሎችች  

((SSttaatteess,,  PPrroovviinncceess  eettcc))  ተተወወካካዮዮቻቻቸቸውውንን  ማማንን  ይይምምረረጥጥ  በበሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ላላይይ  ከከውውሳሳኔኔ  ላላይይ  

ለለመመድድረረስስ  ይይሞሞከከራራልል፡፡፡፡    ቀቀደደምም  ብብሎሎ  ሲሲሰሰራራበበትት  የየታታየየውው  ክክልልሎሎችች  ለለምምሳሳሌሌ  የየAAሜሜሪሪካካ  ስስቴቴቶቶችች  

በበሴሴኔኔትት  የየሚሚወወክክሏሏቸቸውው  በበቀቀጥጥታታ  EEንንዲዲወወክክሉሉ  በበማማድድረረግግ  ነነበበርር፡፡፡፡    AAሰሰራራሩሩ  የየፌፌዴዴራራሉሉንን  መመንንግግስስትት  

ሴሴኔኔትት  በበክክልልሎሎችች  የየቀቀጥጥታታ  ተተፅፅEEኖኖ  ሥሥርር  ይይጥጥላላልል  በበሚሚልል  ሥሥጋጋትት  ህህዝዝቡቡ  በበቀቀጥጥታታ  የየሚሚመመርርጣጣቸቸውው  
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ተተወወካካዮዮችች  ስስቴቴቶቶቹቹንን  በበሴሴኔኔትት  EEንንዲዲወወክክሉሉ  ተተደደርርጓጓልል፡፡፡፡  በበዩዩ..ኤኤስስ..  AAሜሜሪሪካካ  ይይህህ  AAሰሰራራርር  ከከ  

11991133//EE..ኤኤ..AA//AAቆቆጣጣጠጠርር  ተተፈፈፃፃሚሚ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡    

  
  

ሁሁለለተተኛኛ  ጥጥያያቄቄ  በበሴሴኔኔትት  የየሚሚኖኖረረውው  የየክክልልሎሎችች  ውውክክልልናና  ምምንን  ያያህህልል  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ይይሁሁንን  በበሚሚልል  ላላይይ  

ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ላላይይ  ቢቢያያንንስስ  ሁሁለለትት  የየተተለለያያዩዩ  AAሰሰራራሮሮችችንን  ማማስስተተዋዋልል  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    በበAAንንድድ  በበኩኩልል  

በበሴሴኔኔትት  ክክልልሎሎችች  EEኩኩልል  ቁቁጥጥርር  ባባላላቸቸውው  ተተወወካካዮዮችች  የየሚሚወወከከሉሉበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ይይኖኖራራልል  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  

ክክልልሎሎችች  የየተተለለያያዩዩ  ቁቁጥጥርር  ባባላላቸቸውው  ተተወወካካዮዮችች  የየሚሚወወክክሉሉበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ይይታታያያልል፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ረረገገድድ  

የየዩዩ..ኤኤስስ..AAሜሜሪሪካካንንናና  የየካካናናዳዳንን  ተተሞሞክክሮሮ  ማማጤጤንን  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየመመረረጠጠችችውው  AAሠሠራራርር  በበከከፍፍተተኛኛ  ደደረረጃጃ  ለለየየትት  ያያለለ  AAቅቅጣጣጫጫ  ተተከከትትሏሏልል  ይይኸኸውውምም  

በበሶሶስስትት  መመንንገገዶዶችች  ተተንንፀፀባባርርቋቋልል፡፡፡፡  

11..  የየሀሀገገሪሪቱቱ  ብብሄሄርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  በበሁሁለለተተኛኛ  የየፌፌዴዴራራልል  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሚሚወወክክሉሉትት  

በበክክልልሎሎቻቻቸቸውው  AAማማካካይይነነትት  ሳሳይይሆሆንን  በበቀቀጥጥታታ  EEየየተተወወከከሉሉ  መመሆሆኑኑ፣፣    

22..  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  ቁቁጥጥራራቸቸውው  ታታሳሳቢቢ  በበማማድድረረግግ  ስስለለሚሚወወከከሉሉ  የየተተወወካካዮዮቻቻቸቸውው  

መመጠጠንን  የየተተለለያያየየ  መመሆሆኑኑ፣፣  

33..  የየIIትት..ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ከከሌሌሎሎችች  ሀሀገገሮሮችች  በበተተለለየየ  ሁሁኔኔታታ  ከከህህግግ  AAውውጭጭነነትት  ይይልልቅቅ  

በበሌሌሎሎችች  ኃኃላላፊፊነነቶቶችች  ላላይይ  የየተተሰሰየየሙሙ  መመሆሆኑኑ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

የየII..ፌፌ..ዴዴ..ሪሪ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀፅፅ  6622  

11..  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱንን  የየመመተተርርጎጎምም    ሥሥልልጣጣንን  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  

22..  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባዔዔንን  ያያደደራራጃጃልል፡፡፡፡    

33..  የየብብሔሔሮሮችች  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  መመብብትትንን  

በበተተመመለለከከተተ  በበሚሚነነሱሱ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ላላይይ  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሰሰረረትት  ይይወወስስናናልል፡፡፡፡    

44..  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገገገውው  የየሕሕዝዝቦቦችች  EEኩኩልልነነትትናና  በበሕሕዝዝቦቦችች  መመፈፈቃቃቀቀድድ  ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተ  

AAንንድድነነትት  ስስርር  EEንንዲዲሰሰድድናና  EEንንዲዲዳዳብብርር  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡    

55..  ከከሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ጋጋርር  በበጣጣምምራራ  የየተተሰሰጡጡትትንን  ሥሥልልጣጣኖኖችች  ያያከከናናውውናናልል፡፡፡፡    

66..  በበክክልልሎሎችች  መመካካከከልል  ለለሚሚነነሱሱ  AAለለመመግግባባባባቶቶችች  መመፍፍትትሔሔ  ይይፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    
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77..  የየክክልልሎሎችችናና  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  የየጋጋራራ  ተተብብለለውው  የየተተመመደደቡቡ  ገገቢቢዎዎችች  በበሁሁለለቱቱ  መመካካከከልል  

የየሚሚከከፋፋፈፈሉሉበበትትንን  EEንንዲዲሁሁምም  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ለለክክልልሎሎችች  ድድጎጎማማ  የየሚሚሰሰጥጥበበትትንን  ቀቀመመርር  

ይይወወስስናናልል፡፡፡፡    

88..  በበሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ሕሕግግ  ሊሊወወጣጣላላቸቸውው  የየሚሚገገቡቡ  የየፍፍትትሐሐብብሔሔርር  ጉጉዳዳዮዮችችንን  

ይይለለያያልል፡፡፡፡    

99..  ማማንንኛኛውውምም  ክክልልልል  ይይህህንን  ህህግግ  መመንንግግስስትት  በበመመጣጣስስ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  

የየጣጣለለ  EEንንደደሆሆነነ  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ጣጣልልቃቃ  EEንንዲዲገገባባ  ያያዛዛልል፡፡፡፡    

1100..  የየምምክክርር  ቤቤቱቱንን  የየተተለለያያዩዩ  ቋቋሚሚናና  ጊጊዜዜያያዊዊ  ኮኮሚሚቴቴዎዎችች  ያያቋቋቁቁማማልል፡፡፡፡    

1111..  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  የየራራሱሱንን  AAፈፈጉጉባባዔዔናና  ምምክክትትልል  AAፈፈጉጉባባዔዔ  ይይመመርርጣጣልል፤፤  የየራራሱሱንን  የየሥሥራራ  

AAፈፈጻጻጸጸምምናና  የየውውስስጥጥ  AAስስተተዳዳደደርር  ደደንንብብ  ያያወወጣጣልል፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  የየኃኃላላፊፊነነቶቶችች  ዝዝርርዝዝርር  ከከፍፍትትህህ  ተተቋቋማማትት  ጋጋርር  በበመመጠጠኑኑምም  ቢቢሆሆንን  የየሚሚያያመመሳሳስስሉሉትት  ሁሁለለትት  

ጉጉዳዳዮዮችች  AAሉሉ፡፡፡፡    የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ክክርርክክሮሮችች  ለለማማየየትትናና  ግግጭጭቶቶችች  በበAAጠጠቃቃላላይይ  በበሰሰላላማማዊዊ  መመንንገገድድ  

ለለመመፍፍታታትት  ያያለለውው  ኃኃላላፊፊነነትት  ነነውው፡፡፡፡  

  
  

6.6. የግጭት Aፈታት መዋቅር Eና ጣልቃ ገብነት በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም 
ሥርዓት  

  
  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ልልዩዩነነቶቶችችንን  ለለማማቻቻቻቻልል  የየሚሚያያስስችችልል  AAዋዋጭጭ  መመዋዋቅቅራራዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚያያስስቀቀምምጥጥናና  

በበተተሰሰባባጠጠረረ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ውውስስጥጥ  የየሚሚነነሱሱ  ቅቅራራኔኔዎዎችችንን  በበሰሰላላማማዊዊ  መመንንገገድድ  ለለመመፍፍታታትት  ቅቅርርብብ  

መመፍፍትትሔሔ  ነነውው፡፡፡፡  IIትትዮዮጵጵያያ  በበAAፍፍሪሪካካ  ውውስስጥጥ  የየብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ልልዩዩነነትትንን፣፣  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  

የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  EEውውቅቅናና  በበመመስስጠጠትት  EEናና  መመዋዋቅቅራራዊዊ  ይይዘዘትት  በበማማላላበበስስ  ፊፊትት  

ለለፊፊትት  በበቀቀጥጥታታ  ለለመመጋጋፈፈጥጥ  የየደደፈፈረረችች  ብብቸቸኛኛ  AAገገርር  ናናትት፡፡፡፡  የየፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱ  በበሕሕግግ  የየበበላላይይነነትት  

ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  EEናና  ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምም፣፣  ዴዴሞሞክክራራሲሲ  EEናና  ልልማማትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚችችልል  AAንንድድ  የየጋጋራራ  

ፖፖለለቲቲካካዊዊ  EEናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  ለለመመገገንንባባትት  የየታታለለመመ  ነነውው፡፡፡፡  IIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  

ሥሥርርዓዓቱቱንን  ለለመመቀቀበበልል  ያያደደረረገገችችውው  AAጠጠቃቃላላይይ  ሙሙከከራራ  EEናና  የየምምትትከከተተላላቸቸውው  የየግግጭጭትት  AAፈፈታታትት  

መመንንገገዶዶችች  የየተተመመሠሠረረቱቱትት  ራራስስንን  በበራራስስ  ማማስስተተዳዳደደርርንን  EEናና  የየሁሁሉሉምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችችንን  የየራራሰሰንን  

EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበተተግግባባርር  ላላይይ  የየሚሚውውልልበበትት  መመጠጠንን  EEናና  ደደረረጃጃ  ነነውው፡፡፡፡    
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66..66..11..  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  EEናና  የየግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርር    

  

ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  ብብዙዙውውንን  ጊጊዜዜ  በበከከፍፍተተኛኛ  ደደረረጃጃ  EEርርስስ  በበርርስስ  በበተተከከፋፋፈፈሉሉ  ሕሕብብረረተተሰሰቦቦችች  ውውስስጥጥ  የየሚሚገገኙኙ  

ግግጭጭቶቶችች  የየግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርር  መመሣሣሪሪያያ  በበመመሆሆንን  ተተመመራራጭጭ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  EEርርሱሱምም  የየጐጐሣሣ፣፣  የየቋቋንንቋቋ፣፣  

የየሃሃይይማማኖኖትት  EEናና  ከከታታሪሪካካዊዊ  ተተሞሞክክሮሮዎዎችች  የየሚሚነነሱሱ  ሌሌሎሎችች  AAምምሳሳያያ  ግግጭጭቶቶችችንን    ለለማማርርገገብብ  ጥጥቅቅምም  

ላላይይ  ሊሊውውልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡  በበጐጐሣሣ፣፣  በበቋቋንንቋቋ  EEናና  በበኃኃይይማማኖኖትት  በበተተለለያያዩዩ  ማማሕሕበበረረሰሰቦቦችች  መመካካከከልል  

EEኩኩልልነነትትንን፣፣  የየራራስስ  ገገዝዝ  EEናና  የየወወልል  AAስስተተዳዳደደርርንን  በበማማረረጋጋገገጥጥ፤፤  ለለEEያያንንዳዳንንዱዱ    ማማሕሕበበረረሰሰብብ  የየየየራራሱሱንን  

ግግላላዊዊ  ማማንንነነትት  ለለመመጠጠበበቅቅ  EEናና  ለለማማሣሣደደግግ  የየሚሚያያስስችችልል  ዋዋስስትትናና  EEናና  ራራስስ  ገገዝዝነነትት  EEያያመመቻቻቸቸ  በበጋጋራራ  

ራራEEዮዮችች  ላላይይ  በበማማህህበበረረሰሰባባዊዊ  ትትብብብብሮሮችችንን  ሊሊጠጠናናክክርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ፌፌደደራራሊሊዝዝምም  በበተተለለያያዩዩ  

ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  ውውስስጥጥ  EEንንደደ  ግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርር  ሊሊሰሰራራ  የየሚሚችችለለውው  የየጋጋራራ  ለለሆሆነነውው  መመንንግግስስትት  

ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  በበሆሆነነ  መመንንገገድድ  EEንንደደ  ግግዴዴታታ  የየሚሚያያስስቀቀምምጥጥ  መመዋዋቅቅራራዊዊ  EEናና  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  መመልልስስ  

ለለመመስስጠጠትት  የየቻቻለለ  EEንንደደሆሆነነ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡    

  

EEንንድድሬሬ  AAለለንን  የየተተባባለለ  ሙሙሁሁርር  EEንንደደሚሚያያወወሳሳውው  ከከAAባባልል  AAካካላላትት  የየልልዩዩነነትት  ሕሕልልውውናና  ትትይይዩዩ  በበሆሆነነ  

ሁሁኔኔታታ  የየAAንንድድ  ሀሀገገርር  AAካካልል  የየመመሆሆንን  ሥሥሜሜትት  ሊሊኖኖርር  ይይገገባባልል፤፤  ይይኸኸውውምም  AAጠጠቃቃላላዩዩንን  በበAAንንድድነነትት  

AAሥሥሮሮ  ለለመመያያዝዝ  የየሚሚችችለለውው  ብብቸቸኛኛ  መመንንገገድድ  የየሆሆነነውው  ብብሔሔራራዊዊ  ሥሥሜሜትት  ሊሊኖኖርር  ይይገገባባልል፡፡፡፡  ከከዚዚሀሀ  

ባባሻሻገገርር    የየፌፌደደራራልል  መመንንግግስስቱቱ  EEናና  AAባባልል  AAካካላላትት  EEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  ለለሌሌላላውው  ጥጥቅቅምም  AAክክብብሮሮትት  

ሊሊኖኖራራቸቸውው  የየግግድድ  ነነውው፡፡፡፡  

  

66..66..22..  ፌፌዴዴራራሊሊዝዝምም  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ዓዓላላማማዎዎችች  EEናና  የየግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርር  መመዋዋቅቅሮሮችች    

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌደደራራላላዊዊ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔሮሮችች፣፣  

ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ““የየራራሣሣቸቸውው  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  በበነነፃፃነነትት  EEናና    ያያለለAAንንዳዳችች  

ገገደደብብ  በበመመጠጠቀቀምም””  በበየየራራሣሣቸቸውው  ነነፃፃ  ፈፈቃቃድድ  EEናና  ሥሥምምምምነነትት  EEንንዲዲሁሁምም  በበሕሕግግ  የየበበላላይይነነትት  ላላይይ  

የየተተመመሰሰረረተተ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማህህበበረረሰሰብብ፤፤  EEንንዲዲሁሁምም  መመብብቶቶቻቻቸቸውውንን  ነነፃፃነነቶቶቻቻቸቸውውንን  EEናና  ጥጥቅቅሞሞቻቻቸቸውውንን  

EEርርስስ  በበEEርርስስ  በበመመደደጋጋገገፍፍ  መመንንፈፈስስ  ለለመመጠጠበበቅቅ  EEናና  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚያያስስችችላላቸቸውውንን  AAንንድድ  የየIIኮኮኖኖሚሚ  

ማማህህበበረረሰሰብብ  ለለመመፍፍጠጠርር  የየሚሚያያስስችችላላቸቸውውንን  የየፌፌደደራራልል  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  መመግግባባታታቸቸውውንን  ያያውውጃጃልል፡፡፡፡    
  

ይይህህ  ፌፌደደራራላላዊዊ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  የየተተቋቋቋቋመመበበትት  ዓዓላላማማ  በበሀሀገገሪሪቱቱ  ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምም  EEናና  ዴዴሞሞክክራራሲሲ  

ለለማማስስፈፈንን  EEናና  የየሕሕዝዝቦቦችችንን  ኤኤኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  EEናና  ማማህህበበረረሰሰባባዊዊ  EEድድገገትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  በበፌፌዴዴራራልል  
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ቃቃልል  ኪኪዳዳናናቸቸውው  EEያያንንዳዳንንዳዳቸቸውው  የየየየራራሣሣቸቸውው  የየሆሆነነ  የየተተለለያያየየ  ባባሕሕልል  EEናና  ግግዛዛትት  ያያላላቸቸውው  ቢቢሆሆኑኑምም  

ለለረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  AAብብረረውው  መመኖኖራራቸቸውው  EEርርሰሰ  በበርርሳሳቸቸውው  በበተተለለያያዩዩ  ደደረረጃጃዎዎችች  EEናና  የየሕሕይይወወትት  ገገጠጠመመኞኞችች  

EEርርስስ  በበርርስስ  የየሚሚያያስስተተሣሣሥሥሩሩ  የየጋጋራራ  ግግንንኙኙነነቶቶችች  በበመመፍፍጠጠራራቸቸውው  የየውውልል  ጥጥቅቅሞሞችችንን  EEናና  

AAመመለለካካከከቶቶችችንን  ለለመመፍፍጠጠርር  ችችለለዋዋልል፡፡፡፡  በበተተጨጨማማሪሪምም  የየፌፌደደራራልል  AAደደረረጃጃጀጀታታቸቸውው  ሊሊሳሳካካ  የየሚሚችችለለውው  

የየግግለለሰሰቦቦችችንን  EEናና  ቡቡድድኖኖችችንን  መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብቶቶችች  በበማማረረጋጋገገጥጥ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  ባባሕሕሎሎችችንን  EEናና  

ሃሃይይማማኖኖቶቶችችንን  ያያለለ  AAንንዳዳችች  ልልዩዩነነትት  ማማሣሣደደግግ  ሲሲቻቻልል  ጭጭምምርር  መመሆሆኑኑንን  በበግግልልጽጽ  AAስስቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡    
  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚመመነነጨጨውው  EEናና  የየተተመመሰሰረረተተውው  በበብብሔሔሮሮችች፤፤  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  

ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  መመተተግግበበርር  ላላይይ  ነነውው፡፡፡፡  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  

መመወወሰሰንንንን  AAስስመመልልከከቶቶ  AAንንቀቀጽጽ  3399  የየሚሚከከተተለለውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    
  

የየብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ሕሕዝዝቦቦችች  መመብብትት  
  

11..  ማማንንኛኛውውምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  ሕሕዝዝብብ  የየራራሱሱንን  EEድድልል  በበራራሱሱ  የየመመወወሰሰንን  EEስስከከ  

መመገገንንጠጠልል  ያያለለውው  መመብብትት  በበማማናናቸቸውውምም  መመልልኩኩ  ያያለለገገደደብብ  የየተተጠጠበበቀቀ  ነነውው፡፡፡፡  

22..  ማማንንኛኛውውምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  ሕሕዝዝብብ  በበቋቋንንቋቋውው  የየመመናናገገርር  የየመመጻጻፍፍ  ቋቋንንቋቋውውንን  

የየማማሳሳደደግግ  EEናና  ባባሕሕሉሉንን  የየመመግግለለፅፅ  የየማማዳዳበበርር  EEናና  የየመመስስፋፋፋፋትት  EEንንዲዲሁሁምም  ታታሪሪኩኩንን  

የየመመንንከከባባከከብብ  መመብብትት  AAለለውው፡፡፡፡    

33..  ማማንንኛኛምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  ሕሕዝዝብብ  ራራሱሱንን    በበራራሱሱንን  የየማማስስተተዳዳደደርር  ሙሙሉሉ  

መመብብትት  AAለለውው፡፡፡፡  ይይህህ  መመብብትት  ብብሔሔሩሩ  ብብሔሔረረሰሰቡቡ  ሕሕዝዝቡቡ  በበሰሰፈፈረረበበትት  መመልልክክዓዓ  ምምድድርር  ራራሱሱንን  

የየሚሚያያስስተተዳዳድድርርበበትት  መመንንግግስስታታዊዊ  ተተቋቋማማትት  የየማማቋቋቋቋምም  EEንንዲዲሁሁምም  በበክክልልልል  EEናና  በበፌፌዴዴራራልል  

AAስስተተዳዳደደሮሮችች  ውውስስጥጥ  ሚሚዛዛናናዊዊ  ውውክክልልናና  የየማማግግኘኘትት  መመብብትትንን  ያያጠጠቃቃልልላላልል፡፡፡፡    

  
  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  ጽጽንንሰሰ  ሐሐሣሣብብ  የየሚሚያያስስከከትትለለውውንን  EEንንድድምምታታ  ከከማማየየታታችችንን  በበፊፊትት  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  መመሠሠረረትት  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ባባለለቤቤቶቶችችንን  

AAስስመመልልክክቶቶ  ሁሁለለትት  ነነጥጥቦቦችችንን  ማማስስቀቀመመጥጥ  የየግግድድ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡    

  

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ነነጥጥብብ  ““ብብሔሔርር፣፣  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች፣፣  ሕሕዝዝቦቦችች  የየሚሚለለውው  ቃቃልል  ያያለለውውንን  ትትርርጎጎሜሜ  

የየመመመመልልከከትት  ጉጉዳዳይይ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  የየዚዚህህ  ቃቃልል  ትትርርጉጉምም  ““በበዚዚህህ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  ብብሔሔርር  

ብብሔሔረረሰሰብብ  ሕሕዝዝብብ  ማማለለትት፡፡--    ከከዚዚህህ  ቀቀጥጥሎሎ  የየተተገገለለጸጸውውንን  ባባህህርርይይ  የየሚሚያያሳሳይይ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ነነውው፡፡፡፡  ሰሰፋፋ  
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ያያለለ  የየጋጋራራ  ጠጠባባይይ  የየሚሚያያንንፀፀባባርርቅቅ  ባባህህልል  ወወይይምም  ተተመመሳሳሳሳይይ  ልልምምዶዶችች  ያያላላቸቸውው  ሊሊግግባባቡቡበበትት  

የየሚሚችችሉሉበበትት  የየጋጋራራ  ቋቋንንቋቋ  ያያላላቸቸውው  የየጋጋራራ  ወወይይምም  የየተተዛዛመመደደ  ሕሕልልውውናና  AAለለንን  ብብለለውው  የየሚሚያያምምኑኑ  

የየስስነነ  ልልቦቦናና  AAንንድድነነትት  ያያላላቸቸውውናና  በበAAብብዛዛኛኛውው  በበተተያያያያዘዘ  መመልልክክዓዓ  ምምድድርር  የየሚሚኖኖሩሩ  ናናቸቸውው፡፡፡፡””    ይይህህ  

ትትርርጓጓሜሜ  የየነነባባራራዊዊ  EEናና  ሐሐሳሳባባዊዊ  ((SSuubbjjeeccttiivvee))  ክክፍፍለለ  ነነገገሮሮችች  ጥጥርርቅቅምም  ነነውው፡፡፡፡  ነነባባራራዊዊ  ክክፈፈለለ  ነነገገሮሮቹቹ  

የየጋጋራራ  ባባሕሕልል  ወወይይምም  ተተያያያያዥዥ  ልልማማዶዶችች፣፣  የየጋጋራራ  ቋቋንንቋቋ  EEናና  ኩኩታታገገጠጠምም  ግግዛዛትት  ሲሲሆሆኑኑ፤፤  ሐሐሣሣባባዊዊ  

ክክፍፍለለ  ነነገገሮሮቹቹ  ደደግግሞሞ  የየወወልል  ማማንንነነትት  መመንንፈፈስስ  EEናና  የየጋጋራራ  ሥሥነነልልቦቦናናዊዊ  መመስስተተጋጋብብርር  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

በበመመሆሆኑኑምም  ሁሁለለቱቱንን  ክክፍፍለለ  ነነገገሮሮችች  የየሚሚያያሟሟላላ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  ““ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  EEናና  ሕሕዝዝብብ””  

ይይሆሆናናልል፤፤  ማማለለትትምም  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ባባለለቤቤትት  ይይሆሆናናልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  የየጋጋራራ  

ከከሆሆኑኑ  ነነባባራራዊዊ  ባባሕሕርርያያትት  ((EEንንደደ  ቋቋንንቋቋ፣፣  ባባሕሕልል፣፣  ልልማማዶዶችች፣፣  ወወዘዘተተ  የየመመሳሳሰሰሉሉትት))  የየመመነነጨጨ  EEናና  

በበEEነነርርሱሱ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  የየወወልል  ማማንንነነትትንን  የየሚሚያያሳሳይይ  በበመመሆሆኑኑ  AAንንድድ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  EEንንደደ  AAንንድድ  

ብብሔሔራራዊዊ  ማማህህበበረረሰሰብብ  ሊሊቆቆጠጠርር  ወወይይንንምም  የየሕሕዝዝቦቦችችንን  ፅፅንንሰሰ  ሐሐሣሣብብ  በበፌፌደደራራልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  

መመብብትት  AAናናሳሳ  ማማሕሕበበረረሠሠብብምም  ይይሁሁንን  AAብብላላጫጫ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  ለለEEያያንንዳዳንንዱዱ  ብብሔሔራራዊዊ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  

የየተተረረጋጋገገጠጠ  መመብብትት  ነነውው፡፡፡፡  ለለነነገገሩሩ  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትት  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበብብሔሔራራዊዊ  ማማህህበበረረሠሠቦቦችች  

መመካካከከልል  በበብብዛዛትትምም  ሆሆነነ  በበደደረረጃጃ  ላላይይ    የየተተመመሠሠረረተተ  ልልዩዩነነትት  AAያያደደርርጉጉምም፡፡፡፡    
  
  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ሦሦስስትት  ዋዋናና  ዋዋናና  

ገገጽጽታታዎዎችች  AAሉሉትት፡፡፡፡  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  የየቋቋንንቋቋ  EEናና  የየባባሕሕልል  ሥሥብብጥጥራራዊዊ  ልልዩዩነነትትንን  የየመመጠጠበበቅቅ  EEናና  

የየማማሳሳደደግግ  ገገጽጽታታ፣፣  ሁሁለለተተኛኛውው  የየEEያያንንዳዳንንዱዱ  ብብሔሔራራዊዊ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  የየፖፖለለቲቲካካዊዊ  ራራስስ  ገገዝዝ  AAስስተተዳዳደደርር  

EEናና  በበፌፌዴዴራራልል  የየውውሳሳኔኔ  AAሠሠጣጣጥጥ  ሂሂደደትት  የየመመሣሣተተፍፍ  መመብብትት  ገገጽጽታታ  EEናና  ሦሦስስተተኛኛውው  የየመመገገንንጠጠልል  

መመብብትት  ገገጽጽታታ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    
  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  የየቋቋንንቋቋ  EEናና  የየባባሕሕልል  ሥሥብብጥጥርር  ገገጽጽታታ  ሆሆኖኖ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  

ብብሔሔራራዊዊ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  የየራራሱሱንን  ቋቋንንቋቋ  የየመመጠጠቀቀምም  EEናና  የየማማሣሣደደግግ  የየራራሱሱንን  ባባሕሕልል  የየመመግግለለጽጽ  EEናና  

የየማማስስፋፋፋፋትት  የየራራሱሱንን  ታታሪሪክክ  የየመመንንከከባባከከብብ  መመብብቱቱንን  ያያካካትትታታልል፡፡፡፡  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  ተተከከሥሥተተውው  

ለለነነበበሩሩትት  ግግጭጭቶቶችች  ዋዋነነኛኛ  መመንንስስዔዔ  ከከነነበበሩሩትት  መመካካከከልል  ብብዙዙኃኃኑኑ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሠሠቦቦችች  ሕሕዝዝቦቦችች  

በበነነበበሩሩትት  ትትምምክክህህተተኛኛ  መመንንግግስስታታትት  የየተተጫጫኑኑባባቸቸውው  የየቋቋንንቋቋ  EEናና  የየባባሕሕልል  ጭጭቆቆናናዎዎችች  ነነበበሩሩ፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ    

መመንንግግስስታታትት  በበፖፖለለቲቲካካ  ተተገገዢዢ  የየሆሆኑኑበበትትንን  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  ከከጨጨቋቋኙኙ  የየብብሔሔርር  ባባሕሕልል  ማማEEቀቀፍፍ  ጋጋርር  

ለለማማዋዋሐሐድድ  የየተተከከተተሏሏቸቸውው  ፖፖሊሊሲሲዎዎችች  ልልዩዩነነቶቶችችንን  ለለማማጥጥፋፋትት  ካካለለመመቻቻላላቸቸውውምም  ባባሻሻገገርር  ይይልልቁቁንንምም  

የየውውስስጥጥ  ግግጭጭቶቶችችንን  ሊሊፈፈጥጥሩሩ  ችችለለዋዋልል፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ  ተተሞሞክክሮሮዎዎችች  ዘዘላላቂቂነነትት  ያያለለውው  ሠሠላላምም  EEናና  

ማማሕሕበበራራዊዊ  ዋዋስስትትናናንን  ለለመመፍፍጠጠርር  EEናና  በበAAገገሪሪቱቱ  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  ነነፃፃ  ፈፈቃቃድድ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  
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ፖፖለለቲቲካካዊዊ፣፣  ማማህህበበራራዊዊ  EEናና  ኤኤኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  ለለመመገገንንባባትት  ለለብብሔሔርር  ልልዩዩነነቶቶችች  EEውውቅቅናና  

መመስስጠጠትት  EEናና  ማማጠጠናናከከርር  የየግግድድ  EEንንዲዲሆሆንን  AAድድርርገገውውታታልል፡፡፡፡    
  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  የየራራስስ  ገገዝዝ  AAስስተተዳዳደደርር  EEናና  የየተተሣሣትትፎፎ  ገገፅፅታታ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  

ብብሔሔርር፣፣  ብብሔሔረረሰሰብብናና  ሕሕዝዝብብ  ራራሱሱንን  በበራራሱሱ  ለለማማስስተተዳዳደደርር  EEናና  በበክክልልላላዊዊ  EEናና  በበፌፌደደራራልል  መመንንግግስስታታትት  

ውውስስጥጥ  ፍፍትትሐሐዊዊ  EEናና  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ውውክክልልናና  EEንንዲዲኖኖረረውው  የየሚሚያያደደርርገገውውንን  መመብብትት  የየሚሚያያቋቋቁቁምም  ነነውው፡፡፡፡  

ይይህህ  የየራራስስ  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ገገፅፅታታ  የየመመንንግግስስትትንን  ሥሥልልጣጣንን  ወወደደ  ክክልልልል  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  

በበማማውውረረድድ  ሁሁሉሉምም    ሥሥልልጣጣንን  በበAAንንድድ  ማማEEከከልል  ውውስስጥጥ  EEንንዳዳይይታታጨጨቅቅ  EEናና  EEንንዳዳይይማማከከልል  

ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  የየሕሕዝዝቡቡ  ሥሥልልጣጣንን  ወወደደ  ታታችች  የየመመውውረረዱዱ  ሁሁኔኔታታ  AAማማራራጭጭ  በበብብሔሔሮሮችች  መመካካከከልል  

የየሚሚኖኖረረውውንን  ፉፉክክክክርር  EEናና  ሽሽኩኩቻቻ  ለለመመቀቀነነስስ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  

በበAAስስተተዳዳደደሩሩ  ሂሂደደትት  ለለመመሣሣተተፍፍ  EEናና  ፍፍላላጐጐቶቶቻቻቸቸውውንን  ለለማማካካተተትት  የየሚሚያያስስችችላላቸቸውውንን  EEድድልል  

ለለመመስስጠጠትት  ጭጭምምርር  ነነውው፡፡፡፡  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  በበህህዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  የየጋጋራራ  

ማማንንነነትት  EEናና  AAንንድድነነትት  ገገጽጽታታ  ላላይይ  ያያነነጣጣጠጠረረ  ነነውው፡፡፡፡  ታታሪሪክክ  EEንንደደሚሚያያረረጋጋግግጠጠውው  ቅቅልልቅቅልል  በበሆሆኑኑትት  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  የየብብሔሔርር  ልልዩዩነነትት  በበመመካካድድ  EEናና  በበመመጨጨቆቆንን  በበመመካካከከላላቸቸውው  

AAንንድድ  የየጋጋራራ  የየሆሆነነ  ማማንንነነትት  የየመመፍፍጠጠርር  ስስትትራራቴቴጂጂ  ውውድድቅቅ  ሲሲሆሆንን  ነነጣጣጣጣይይ  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ኃኃይይላላትት  

EEንንዲዲፈፈጠጠሩሩ  AAድድርርጓጓልል፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  

በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEውውቅቅናና  መመስስጠጠትት  ዘዘላላቂቂ  ሠሠላላምም፣፣  ዴዴሞሞከከራራሲሲ  EEናና  ልልማማትት  ለለማማምምጣጣትት  EEናና  

በበተተለለያያዩዩ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  በበነነፃፃ  ፈፈቃቃድድ  EEናና  ሥሥምምምምነነትት  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  AAንንድድነነትት  ለለመመፍፍጠጠርር  

የየግግድድ  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  ገገጽጽታታዎዎችች  መመጠጠናናከከርር  

የየተተለለያያዩዩ  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  ከከየየራራሣሣቸቸውው  መመኖኖሪሪያያ  AAካካባባቢቢ  AAንንስስቶቶ  AAስስከከ  ክክልልላላዊዊ  AAናና  ፌፌደደራራልል  

መመንንግግስስታታትት  ደደረረጃጃ  ድድረረስስ  ባባለለውው  የየፖፖለለቲቲካካ  ሂሂደደትት  ተተሣሣታታፊፊ  የየሚሚሆሆኑኑበበትት  የየሠሠላላምም፣፣  የየዴዴሞሞክክራራሲሲ  

EEናና  የየልልማማትት  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመፍፍጠጠርር  AAስስፈፈላላጊጊ  ቅቅድድመመ  ሁሁኔኔታታ  መመሆሆኑኑ  የየተተረረጋጋገገጠጠ  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  ውውስስጥጥ  የየመመገገንንጠጠልል  

መመብብትት  EEጅጅግግ  AAከከራራካካሪሪ  የየሆሆነነ  AAካካልል  ነነውው፡፡፡፡  AAንንዳዳንንዶዶችች  ይይህህ  መመብብትት  በበቅቅኝኝ  AAገገዛዛዝዝ  ቀቀንንበበርር  ሥሥርር  

ለለሚሚማማቅቅቁቁ  ሕሕዝዝቦቦችች  ብብቻቻ  የየተተሠሠጠጠ  በበመመሆሆኑኑ  ለለዚዚህህ  መመብብትት  EEውውቅቅናና  መመስስጠጠትት  AAገገሪሪቱቱንን  

ለለመመበበታታተተንን  AAደደጋጋ  ያያጋጋልልጣጣታታልል  በበማማለለትት  በበAAጽጽንንOOትት  ይይቃቃወወሙሙታታልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  

““የየመመገገንንጠጠልል  መመብብትት  ብብሔሔርርተተኝኝነነትት  EEንንዲዲስስፋፋፋፋ  የየሚሚያያጋጋግግልል  EEናና  በበፌፌደደራራላላዊዊ  የየAAስስተተዳዳደደርር  መመዋዋቅቅርር  

ሊሊሰሰፍፍንን  ከከሚሚገገባባውው  የየውውድድድድርር  ፖፖለለቲቲካካ  ጋጋርር  የየማማይይሄሄድድ  ከከመመሆሆኑኑ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየመመቻቻቻቻልልንን  

((CCoommpprroommiissee))  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ጥጥበበብብ  ከከመመተተግግበበርር  ይይልልቅቅ  የየተተወወሠሠኑኑትት  ወወይይምም  AAብብዛዛኞኞዎዎቹቹ  ተተቃቃዋዋሚሚ  
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ፖፖርርቲቲዎዎችች  በበቀቀላላሉሉ  መመንንግግሥሥቱቱንን  ጥጥለለውው  ለለመመውውጣጣትት  ሊሊያያስስፈፈራራሩሩ  የየሚሚችችሉሉበበትት  EEድድልል  ይይፈፈጥጥራራልል””  

በበሚሚልል  ምምክክንንያያትት  ይይቃቃወወማማሉሉ፡፡፡፡  ሌሌሎሎችች  ደደግግሞሞ  የየመመገገንንጠጠልል  መመብብትት  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  

መመቀቀረረፁፁ  EEናና  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥታታዊዊ  EEውውቅቅናና  ማማግግኘኘቱቱ  ለለብብሔሔርር፣፣  ብብሔሔረረሠሠቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  

EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  መመከከበበርር  ዋዋስስትትናና  ከከመመሆሆኑኑምም  ባባሻሻገገርር  የየፌፌደደራራልል  መመንንግግስስቱቱ  በበነነፃፃ  

ፍፍቃቃድድ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  ለለመመሆሆኑኑ  ማማረረጋጋገገጫጫ  ነነውው  በበማማለለትት  ይይከከራራከከራራሉሉ፡፡፡፡  በበተተጨጨማማሪሪምም  የየራራስስንን  

EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  መመብብትት  EEውውቅቅናና  መመሰሰጠጠቱቱ  የየብብሔሔርር  ቅቅራራኔኔዎዎችችንን  

ለለመመፍፍታታትት  ይይረረዳዳልል  በበማማለለትት  ይይሟሟገገታታሉሉ፡፡፡፡    
  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየፖፖለለቲቲካካ  ታታሪሪክክ  EEንንደደሚሚያያረረጋጋግግጠጠውው  የየሕሕዝዝቦቦቿቿ  AAንንድድነነትት  ሊሊረረጋጋገገጥጥ  የየሚሚችችለለውው  ወወደደ  

ኃኃይይልል  በበማማምምራራትት  AAይይደደለለምም፤፤  ይይህህ  ሊሊገገነነባባ  EEናና  በበዘዘላላቂቂነነትት  ሊሊጠጠበበቅቅ  የየሚሚችችለለውው  EEነነርርሱሱ  በበጋጋራራ  

በበመመኖኖርር  የየጋጋራራ  ጥጥቅቅሞሞቻቻቸቸውውንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  በበጋጋራራ  ሥሥምምምምነነትት  ላላይይ  ሲሲመመሠሠረረትት  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  የየራራስስንን  

EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንንንን  መመብብትት  በበመመጣጣስስ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  AAንንድድነነትት  ለለረረዥዥምም  ጊጊዜዜ  በበኃኃይይልል  

ተተጠጠብብቆቆ  ሊሊቆቆይይ  AAይይችችልልምም፤፤  ይይልልቁቁንንምም  EEውውነነተተኛኛ  EEናና  ሕሕያያውው  AAንንድድነነትት  ከከማማምምጣጣትት  ይይልልቅቅ  

ለለብብሔሔራራዊዊ  ቅቅራራኔኔዎዎችች  EEናና  ለለመመገገንንጠጠልል  የየመመራራቢቢያያ  ማማሣሣ  በበመመሆሆንን  ለለEEርርስስ  በበEEርርስስ  ጦጦርርነነትት  መመንንስስዔዔ  

ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  IIትትዮዮጵጵያያ    የየሕሕዝዝቦቦቿቿንን  AAንንድድነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየፖፖለለቲቲካካ  ሥሥልልጣጣንንንን  ወወደደ  

መመሥሥራራችች  ሕሕዝዝቡቡ  በበማማውውረረድድ  በበፈፈቃቃድድ  ላላይይ  የየተተመመሠሠረረተተ  AAንንድድነነትት  ለለማማምምጣጣትት  EEያያደደረረገገችች  ያያለለችችውው  

ሙሙከከራራ  ሃሃገገሪሪቷቷንን  ያያጥጥለለቀቀለለቋቋትትንን  ነነጣጣጣጣይይ  ኃኃይይሎሎችች  ለለመመለለጎጎምም  የየሚሚጠጠቅቅሙሙ  ወወኔኔያያዊዊ  ሙሙከከራራዎዎችች  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየመመገገንንጠጠልል  ጥጥያያቄቄ  ሲሲቀቀርርብብ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ለለዚዚህህ  ጥጥያያቄቄ  

ተተግግባባራራዊዊነነትት  ሠሠላላማማዊዊ  EEናና  ዴዴሞሞክክሪሪሲሲያያዊዊ  መመንንገገድድ  በበማማስስቀቀመመጥጥ  በበዚዚህህ  ጥጥያያቄቄ  ምምክክንንያያትት  ሊሊፈፈጠጠሩሩ  

የየሚሚችችሉሉ  የየኃኃይይልል  ግግጭጭቶቶችችንን  ለለማማስስቀቀረረትት  ይይሞሞክክራራልል፡፡፡፡    
  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  EEውውቅቅናና  ማማግግኘኘቱቱ  ሕሕዝዝቦቦችች  በበመመካካከከላላቸቸውው  የየEEርርስስ  በበርርስስ  

መመተተማማመመንንናና  ሕሕብብረረትትንን  ለለመመገገንንባባትት  ወወሣሣኝኝ  ሚሚናና  ይይጫጫወወታታልል፡፡፡፡  ምምክክንንያያቱቱምም  EEኩኩልልነነታታቸቸውውንን፣፣  

በበየየክክልልሎሎቻቻቸቸውው  ራራሣሣቸቸውውንን  ለለማማስስተተዳዳደደርር  ያያላላቸቸውውንን  መመብብትት  EEንንዲዲሁሁምም  በበክክልልልል  EEናና  በበፌፌዴዴራራልል  

መመንንግግስስታታትት  ደደረረጃጃ  ተተመመጣጣጣጣኝኝ  ውውክክልልናና  የየማማግግኘኘትት  መመብብታታቸቸውውንን  ስስለለሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  

ሁሁኔኔታታ  በበግግዛዛትት  በበሥሥልልጣጣንን  EEናና  በበሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  ዙዙሪሪያያ  የየሚሚነነሱሱ  ግግጭጭቶቶችችንን  ለለማማስስተተናናገገድድ  

የየሚሚያያስስችችልል  AAስስተተማማማማኝኝ  ዋዋስስትትናና  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ማማEEቀቀፍፍ  ውውስስጥጥ  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንንንን  

መመብብትት  ለለመመተተግግበበርር  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ሦሦስስትት  ዘዘዴዴዎዎችች  AAሉሉ፡፡፡፡    
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••  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ጐጐዳዳናና  በበታታችችኛኛውው    የየሕሕብብረረተተሠሠብብ  ክክፍፍልል  ማማለለትትምም  AAንንድድ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  

በበሚሚኖኖርርበበትት  የየግግዛዛትት  ክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየሚሚገገኝኝ  ሲሲሆሆንን  ሌሌሎሎቹቹ  ደደግግሞሞ  በበAAባባልል  መመንንግግስስታታትት  ደደረረጃጃ  

EEናና  በበፌፌደደራራልል  መመንንግግስስትት  ደደረረጃጃ    የየሚሚገገኙኙ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበታታችችኛኛውው  የየሕሕብብረረተተሠሠብብ  ክክፍፍልል  ደደረረጃጃ  

የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  AAተተገገባባበበርር  የየሚሚገገለለፀፀውው  በበየየራራሣሣቸቸውው  ግግዛዛትት  የየራራስስ  

ገገዝዝ  AAስስተተዳዳደደሮሮችችንን  በበማማቋቋቋቋምም    EEናና  ላላቅቅ  ባባለለ  ደደረረጃጃ  ደደግግሞሞ  በበክክልልልል    መመንንግግስስታታትት  EEናና  

በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  የየAAስስተተዳዳደደርር  EEርርከከኖኖችች  ውውስስጥጥ  ሚሚዛዛናናዊዊ  ውውክክልልናና  በበማማግግኘኘታታቸቸውው  

ይይገገለለፃፃልል፡፡፡፡  ለለAAብብነነትት  ያያህህልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  በበፌፌዴዴራራልል  ደደረረጃጃ  

ሚሚዛዛናናዊዊ  ውውክክልልናና  ለለማማግግኘኘትት  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  በበፌፌደደሬሬሸሸንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ለለAAንንድድ  

ሚሚሊሊዮዮንን  ሕሕዝዝብብ  ቢቢያያንንስስ  በበAAንንድድ  AAባባልል  EEንንዲዲወወከከልል  በበመመደደንንገገግግ  EEናና  በበብብዙዙኀኀንን  ድድምምጽጽ  

AAሠሠራራርር  የየሚሚመመረረጡጡ  ተተወወካካዮዮችች  ቢቢበበዛዛ  555500  መመቀቀመመጫጫ  በበሚሚኖኖረረውው  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  

ምምክክርር  ቤቤትት  ቢቢያያንንስስንን  2200  የየሚሚሆሆኑኑ  መመቀቀመመጫጫዎዎችች  ለለAAናናሳሳ  ማማሕሕበበረረሠሠቦቦችች  ተተጠጠብብቆቆ  

EEንንዲዲቆቆይይ  በበመመደደንንገገግግ  ነነውው፡፡፡፡  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  በበፌፌዴዴራራልል  

መመንንግግስስቱቱ  ያያላላቸቸውው  ሚሚዛዛናናዊዊ  ውውክክልልናና  በበሁሁለለቱቱ  ፌፌዴዴራራልል  ፖፖርርላላማማ  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ብብቻቻ  

የየተተወወሠሠነነ  ሣሣይይሆሆንን  በበሌሌሎሎቹቹምም  የየመመንንግግስስትት  ቅቅርርንንጫጫፎፎችች  ዘዘንንድድ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  

በበAAባባልል  መመንንግግስስታታትትምም  ((ክክልልልል))  ዘዘንንድድ  ተተመመሣሣሣሣይይ  ሁሁኔኔታታ  AAለለ፡፡፡፡    

••  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ማማሕሕበበረረሠሠብብ  ካካለለውው  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየማማስስተተዳዳደደርር  EEናና  የየወወልል  AAስስተተዳዳደደርር  

መመብብትት  በበተተጨጨማማሪሪ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  EEያያንንዳዳንንዱዱ    ማማሕሕበበረረሠሠብብ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ማማEEቀቀፍፍ  

ውውስስጥጥ  የየራራሱሱንን  መመንንግግሥሥትት  ለለማማቋቋቋቋምም  የየሚሚያያቀቀርርበበውውንን  ጥጥያያቄቄ  ለለማማስስተተናናገገድድ  ይይሞሞከከራራልል፡፡፡፡  

ምምንንምም  EEንንኳኳንን  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ዘዘጠጠኝኝ  AAባባልል  መመንንግግስስታታትት  EEንንዳዳሉሉትት  

ቢቢያያውውጅጅምም፤፤  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ውውሰሰጥጥ  የየሚሚገገኝኝ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ማማህህበበረረሰሰብብ  በበማማናናቸቸውውምም  

ጊጊዜዜ  የየራራሱሱንን  መመንንግግስስትት  ለለማማቋቋቋቋምም  ያያለለውውንን  መመብብትት  EEውውቅቅናና  በበመመስስጠጠትት  ለለዚዚህህ  መመብብትት  

AAተተገገባባበበርር  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆኑኑትትንን  ሥሥነነ  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ያያሰሰቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡    

••  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  የየግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርርንን  AAስስመመልልክክቶቶ  ያያለለውው  ዋዋነነኛኛ  EEናና  ተተገገቢቢ  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  AAካካልል  የየፌፌዴዴሬሬሸሸንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ሲሲሆሆንን  ይይኸኸውውምም  ምምክክርር  ቤቤትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ብብሔሔሮሮችች  ብብሔሔረረሠሠቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ተተወወካካዮዮችች  በበAAባባልልነነትት  የየሚሚገገኙኙበበትት  ነነውው፡፡፡፡  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  

የየተተፈፈጠጠረረውው  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  ያያለለውውንን  ትትብብብብርር፣፣  AAጋጋርርነነትት  EEናና  ፈፈቃቃዳዳዊዊ  

ግግንንኙኙነነትት  በበEEኩኩልልነነትት  EEናና  የየየየራራሣሣቸቸውውንን  ልልዩዩነነትት  በበማማክክበበርር  ላላይይ  በበመመመመሥሥረረትት  ለለመመጠጠበበቅቅ፣፣    

ለለማማዳዳበበርር  EEናና  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለማማክክበበርር  ያያላላቸቸውውንን  ጽጽናናትት  መመተተባባበበርር  በበሚሚያያስስችችልል  መመልልኩኩ  

ለለማማከከናናወወንን  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚሀሀ  AAንንፃፃርር  የየምምክክርር  ቤቤቱቱ  ተተገገቢቢ  የየስስልልጣጣንን  ድድረረሻሻዎዎችች፡፡፡፡    
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  ሀሀ..  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመተተርርጐጐምም፣፣  

ለለ..  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  የየብብሔሔሮሮችች  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  

የየመመወወሠሠንን  መመብብትት  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  AAስስማማልልከከቶቶ  የየሚሚነነሱሱ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  መመወወሠሠንን፣፣    

ሐሐ..  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየተተደደነነገገገገውውንን  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችችንን  የየEEኩኩልልነነትት  መመብብትት  ማማረረጋጋገገጥጥ  

EEናና  በበጋጋራራ  ፈፈቃቃዳዳቸቸውው  ላላይይ  በበመመመመሥሥረረትት  AAንንድድነነታታቸቸውውንን  ማማጠጠናናከከርር  ማማሣሣደደግግ  EEናና    

መመ..  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  ሊሊነነሡሡ  የየሚሚችችሉሉ  AAለለመመግግባባባባቶቶችች  EEናና  ውውዝዝግግቦቦችች  

መመፍፍትትሔሔ  መመስስጠጠትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዳዳኝኝነነትት  የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየበበላላይይነነትት  መመርርህህ  ከከሚሚያያስስከከትትላላቸቸውው  ዋዋንንኛኛ  

AAንንድድምምታታዎዎችች  AAንንዱዱ  ነነውው፡፡፡፡  በበሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ውውዝዝግግቦቦችች  ላላይይ  የየመመጨጨረረሻሻ  ውውሣሣኔኔ  የየመመስስጠጠትት  

ሥሥልልጣጣንን  ለለAAንንደደኛኛውው  መመንንግግስስትት  ብብቻቻ  የየተተሰሰጠጠ  ቢቢሆሆንን  ኑኑሮሮ  AAንንደደኛኛውውንን  የየመመስስተተዳዳደደርር  EEርርከከንን  

በበሌሌላላኛኛውው  ላላይይ  ጥጥገገኛኛ  EEንንዲዲሆሆንን  በበማማድድረረግግ  ለለፌፌዴዴራራልል  ሥሥርርዓዓቱቱ  ሕሕልልውውናና  AAስስፈፈላላጊጊ  የየሆሆነነውውንን  

የየሥሥልልጣጣንን  ክክፍፍፍፍልል  ይይሸሸርርሽሽረረውው  ነነበበርር፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  የየፌፌደደራራሉሉ  EEናና  የየAAባባልል  መመንንግግስስታታትት  ግግላላዊዊ  

ማማንንነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ገገለለልልተተኛኛ  EEናና  ነነፃፃ  የየሆሆነነ  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ማማቋቋቋቋምም  የየግግድድ  

ይይላላልል፡፡፡፡  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  የየፌፌዴዴራራሉሉንን  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  በበመመተተርርጐጐምም  EEናና  በበመመተተግግበበርር  የየፌፌደደራራልል  

መመንንግግስስቱቱምም  ሆሆነነ  በበAAባባልል  መመንንግግስስታታትት  የየሚሚወወጡጡ  ህህግግጋጋትትናና  የየሚሚከከናናወወኑኑ  ተተግግባባራራትት  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ስስለለመመሆሆናናቸቸውው  ውውሣሣኔኔ  ያያሣሣልልፋፋልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ይይህህ  ተተቋቋምም  የየፌፌደደራራልል  መመዋዋቅቅርርንን  

ጠጠብብቆቆ  ለለማማቆቆየየትት  የየሚሚያያስስችችልል  የየመመጨጨረረሻሻውው  AAስስተተማማማማኘኘ  መመፍፍትትሔሔ  ተተደደርርጐጐ  ይይቆቆጠጠራራልል፡፡፡፡    
  

  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  በበተተለለያያዩዩ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  EEኩኩልልነነትት  ለለማማስስፈፈንን  EEናና  

AAንንድድነነታታቸቸውውንን  ለለማማጠጠናናከከርር  የየተተሰሰጠጠውው  ሥሥልልጣጣንን  በበቀቀጥጥታታ  የየሚሚያያያያዘዘውው  የየብብሔሔራራዊዊ  ልልዩዩነነትትንን  

በበማማክክበበርር  EEናና  በበማማሳሳደደግግ  AAንንድድነነታታቸቸውውንን  ለለማማጠጠናናከከርር  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ካካለለውው  ዓዓላላማማ  ጋጋርር  ነነውው፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  በበላላይይ  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  ባባደደረረጉጉትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ቃቃልል  ኪኪዳዳንን  

የየየየራራሳሳቸቸውውንን  ማማንንነነትት  EEድድገገትት  ማማረረጋጋገገጥጥ  ያያለለውውንን  AAስስፈፈላላጊጊነነትት  ከከማማስስረረገገጣጣቸቸውውምም  በበላላይይ  የየጋጋራራ  

ጥጥቅቅሞሞቻቻቸቸውውንን  ለለማማስስከከበበርር  የየሚሚያያስስችችላላቸቸውውንን  AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  EEናና  የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማህህበበረረሰሰብብ  

ለለመመገገንንባባትት  ግግዴዴታታ  ገገብብተተዋዋልል፡፡፡፡    በበርርግግጥጥ  የየጋጋራራ  ሕሕልልውውናናቸቸውው  ከከሁሁሉሉምም  በበተተሻሻለለ  መመንንገገድድ  የየተተመመቸቸ  

ሊሊሆሆንን  የየሚሚችችለለውው  IIፍፍትትሐሐዊዊ  ታታሪሪካካዊዊ  ግግንንኙኙነነትት  በበማማስስወወገገድድ  ስስለለመመሆሆኑኑ  ግግልልፅፅ  ነነውው፡፡፡፡    
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ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሁሁሉሉንንምም  EEኩኩልልነነትት  ከከማማጠጠናናከከርር  በበተተጨጨማማሪሪ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  EEነነዚዚህህ  

መመብብቶቶችች  ጥጥበበቃቃ  የየሚሚያያገገኙኙበበትት  EEናና  የየሚሚተተገገበበሩሩበበትት  መመድድረረክክ  AAድድርርጐጐታታልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ምም//ቤቤቱቱ  

""በበAAሰሰፋፋፈፈርር  ሁሁኔኔታታ&&በበቋቋንንቋቋ  EEናና  በበሚሚመመለለከከታታቸቸውው  ሕሕዝዝቦቦችች  ማማንንነነትት  EEናና  ፈፈቃቃድድ  መመሠሠረረትት  

የየተተቋቋቋቋሙሙ  የየራራስስ  AAገገዝዝ  AAካካላላትት  በበሆሆኑኑትት  የየክክልልሉሉ  መመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  ለለሚሚነነሱሱ  ውውዝዝግግቦቦችች  ወወይይምም  

AAለለመመግግባባባባቶቶችች  መመፍፍትትሔሔ  የየማማግግኘኘትት  ሥሥልልጣጣንን  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  ""ነነገገርር  ግግንን  EEዚዚህህ  ላላይይ  ግግንንዛዛቤቤ  

ሊሊወወሰሰድድ  የየሚሚገገባባውው  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ከከሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  ውውጪጪ  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  

EEናና  በበAAባባልል  መመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  ተተመመሳሳሳሳይይ  ስስልልጣጣንን  በበግግልልፅፅ  ያያልልተተሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡    

ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ሕሕልልውውናና  ከከሆሆነነውው  መመነነሻሻ  ምምክክንንያያትት  AAንንፃፃርር  ምም//ቤቤቱቱ  በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  EEናና  

በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  በበሚሚነነሱሱ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ያያልልሆሆኑኑ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይምም  ሥሥልልጣጣንን  

EEንንደደሚሚኖኖረረውው  ማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    በበተተለለይይምም  የየተተወወካካዮዮችች  ምም//ቤቤትት  የየክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  የየወወሰሰንን  

ጥጥያያቄቄዎዎችች  ላላይይ  የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  ክክልልሎሎችች  ስስምምምምነነትት  ላላይይ  ካካልልደደረረሱሱ  በበስስተተቀቀርር  በበAAሰሰፋፋፈፈሩሩ  ሁሁኔኔታታ  

EEናና  በበሚሚመመከከታታቸቸውው  ሕሕዝዝቦቦችች  ፈፈቃቃድድ  ላላይይ  በበመመመመሥሥረረትት  የየመመጨጨረረሻሻ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  ሥሥልልጣጣንን  

ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  

  

ሌሌላላውው  የየምም//ቤቤቱቱ  ቁቁልልፍፍ  ስስልልጣጣንን  ከከብብሔሔሮሮችች  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  

የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከመመገገንንጠጠልል  ጋጋርር  ተተያያይይዘዘውው  በበሚሚነነሱሱ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  

የየመመወወሰሰንን  ሥሥልልጣጣንን  ነነውው፡፡፡፡    EEነነዚዚህህ  ጉጉዳዳዮዮችች  በበሠሠፊፊ  AAድድማማስስ  ላላይይ  የየተተንንጣጣለለሉሉ    EEናና  የየራራስስንን  EEድድልል  

በበራራስስ  በበመመወወሰሰንን  መመብብትት  ዙዙሪሪያያ  የየሚሚሸሸከከረረከከሩሩ  ጥጥያያቄቄዎዎችችንን  ያያካካትትታታልል፡፡፡፡    የየቋቋንንቋቋ  EEናና  ባባህህላላዊዊ  

ማማንንነነትትንን  የየመመጠጠበበቅቅ  EEናና  የየማማስስፋፋፋፋትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች&&  የየራራስስ  ገገዝዝ  AAስስተተዳዳደደራራዊዊ  ተተቋቋማማትትንን  የየማማቋቋቋቋምም  

EEናና  በበፌፌዴዴራራልል  EEናና  ክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  የየመመሳሳተተፍፍ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  EEናና  የየመመገገንንጠጠልል  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  የየስስልልጣጣንን  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  ይይወወድድቃቃልል፡፡፡፡    ምም//ቤቤቱቱምም  EEነነዚዚህህንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  በበሕሕገገ  

መመንንግግስስቱቱ  መመሠሠረረትት  የየማማስስተተናናገገድድ  ግግዴዴታታ  AAለለበበትት፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ  በበማማናናቸቸውውምም  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰብብ  

ወወይይምም  ሕሕዝዝብብ  የየሚሚነነሳሳ  የየመመገገንንጠጠልል  ጥጥያያቄቄ  ከከራራሱሱ  የየሕሕግግ  AAውውጪጪ  ምም//ቤቤትት  AAባባላላትት  የየሁሁለለትት  

ሶሶስስተተኛኛውውንን  ድድጋጋፍፍ  ማማግግኘኘትት  AAለለበበትት፡፡፡፡    ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ይይህህ  ጥጥያያቄቄ  ለለየየትትኛኛውው  የየፌፌዴዴራራልል  

መመንንግግስስቱቱ  AAካካልል  ሊሊቀቀርርብብ  EEንንደደሚሚገገባባ  በበግግልልፅፅ  ባባይይደደነነገገግግምም  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  መመሆሆንን  AAለለበበትት!!    

ምምክክንንያያቱቱምም  ይይህህ  ምም//ቤቤትት  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  ከከመመወወሰሰንን  መመብብትት  EEስስከከ  መመገገንንጠጠልል  ጋጋርር  ተተያያይይዘዘውው  

በበሚሚነነሱሱ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  የየመመወወሰሰንን  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  በበመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡    በበተተጨጨማማሪሪምም  በበተተመመሳሳሳሳይይ  

ምምክክንንያያትት  ጥጥያያቄቄውውንን  ከከተተቀቀበበለለበበትት  ጊጊዜዜ  AAንንስስቶቶ  በበሶሶስስትት  ዓዓመመታታትት  ጊጊዜዜ  ውውስስጥጥ  ሕሕዝዝበበ--ውውሳሳኔኔ    

የየመመጥጥራራትት  EEናና  የየማማደደራራጀጀትት  ኃኃላላፊፊነነትት  ያያለለበበትትምም  ይይኸኸውው  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡    በበተተመመሳሳሳሳይይ  
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መመልልኩኩ  የየመመገገንንጠጠልል  ጥጥያያቄቄውው  በበውውሳሳኔኔ  ሕሕዝዝቡቡ  በበAAብብላላጫጫ  ድድምምፅፅ  ተተቀቀባባይይነነትትንን  ካካገገኘኘ  ለለሚሚመመለለከከተተውው  

ምም//ቤቤትት  ስስልልጣጣንን  የየማማስስተተላላለለፍፍ  EEናና  የየሃሃብብትት  ክክፍፍፍፍልል  የየሚሚደደረረግግበበትት  ሁሁኔኔታታ  የየመመወወሰሰንን  ኃኃላላፊፊነነትት  

ያያለለበበትትምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  
  

ከከዚዚህህ  በበላላይይ  ከከሰሰፈፈረረውው  በበመመነነሳሳትት  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  በበተተለለያያዩዩ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  

ትትብብብብርርንን  AAጋጋርርነነትትንን  EEናና  AAንንድድነነትትንን  በበመመፍፍጠጠርር  EEንንዲዲሁሁምም  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችችንን  

በበማማዳዳኘኘትት  ሂሂደደትት  ወወሳሳኝኝ  ሚሚናና  EEንንደደሚሚጫጫወወትት  ማማየየትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    ነነገገርር  ግግንን  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  

በበግግጭጭትት  መመከከላላከከልል  EEናና  AAስስተተዳዳደደርር  ዙዙሪሪያያ  ያያለለውውንን  ሚሚናና  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚከከተተሉሉትት  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

ሊሊነነሱሱ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  

11..  ምም//ቤቤቱቱ  በበተተለለያያዩዩ  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔሮሮችች  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  በበፈፈቃቃድድ  ላላይይ  

የየተተመመሰሰረረተተ  AAንንድድነነትትንን  EEናና  በበሰሰላላምም  AAብብሮሮ  መመኖኖርርንን  ለለማማጠጠናናከከርር  የየተተሰሰጠጠውውንን  ሥሥልልጣጣንን  

AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚከከተተለለውው  ስስትትራራቴቴጂጂ  ምምንንድድ  ነነውው??  

22..  ምም//ቤቤቱቱ  የየግግጭጭትት  AAስስተተዳዳደደርር  EEናና  መመከከላላከከልል  ስስትትራራቴቴጂጂ  AAለለውውንን??  በበይይነነ--  ብብሔሔራራዊዊ  ትትብብብብርርንን  

EEናና  AAጋጋርርነነትትንን  ለለማማጠጠናናከከርር  የየሚሚያያስስችችሉሉ  ሥሥርርዓዓተተ--ሂሂደደቶቶችች  EEናና  መመዋዋቅቅራራዊዊ  መመድድረረኮኮችች  

AAሉሉትትንን??  

33..  በበግግጭጭቶቶችች  ዙዙሪሪያያ  መመረረጃጃዎዎችችንን  ለለማማሰሰባባሰሰብብ  EEናና  ለለመመተተንንተተንን  የየሚሚችችሉሉ  መመዋዋቅቅሮሮችች  EEናና  

የየትትብብብብርር  መመረረቦቦችች  AAሉሉትትንን??  

44..  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ውውስስጥጥ  ከከሚሚነነሱሱ  ግግጭጭቶቶችች  AAንንፃፃርር  ያያለለውው  ሚሚናና  ምምንንድድንን  ነነውው??  

55..  ግግጭጭቶቶችችንን  EEንንዴዴትት  ሲሲያያተተናናግግድድ  EEናና  ሲሲፈፈታታ  ቆቆይይቷቷልል??  

66..  ግግጭጭቶቶችችንን  ከከመመከከላላከከልል  EEናና  ከከመመፍፍታታትት  AAንንፃፃርር  ከከAAባባልል    መመንንግግስስታታትት  ጋጋርር  ያያለለውው  ግግንንኙኙነነትት  

ምምንን  ይይመመስስላላልል??  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  የየሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተርርጓጓሚሚ  ብብቻቻ  ሣሣይይሆሆንን  የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ቃቃልል  ኪኪዳዳኑኑ  

የየመመጨጨረረሻሻ  የየበበላላይይ  ጠጠባባቂቂ  EEናና  ተተከከለለካካይይምም  ነነውው፡፡፡፡    ለለዚዚህህ  ዓዓላላማማ  ሲሲባባልል  AAንንድድ  AAባባልል  መመንንግግስስትት  ሕሕገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  በበሚሚፃፃረረርር  ሁሁኔኔታታ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  በበሚሚጥጥልልበበትት  ወወቅቅትት  

ፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  ጣጣልልቃቃ  EEንንዲዲገገባባ  የየማማዘዘዝዝ  ሥሥልልጣጣንን  ተተሰሰጥጥቶቶታታልል፡፡፡፡  በበሚሚቀቀጥጥለለውው  ክክፍፍልል  

የየፌፌዴዴራራልል  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ጉጉዳዳይይ  ይይዳዳስስሳሳልል፡፡፡፡  
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66..66..33..  የየፌፌዴዴራራልል  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  

  

ብብዙዙ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ሕሕዝዝቦቦችች  ባባለለበበትት  AAገገርር  ውውስስጥጥ  የየሚሚነነሱሱ  ግግጭጭቶቶችች  በበሀሀይይልል  ሊሊፈፈቱቱ  

AAይይችችሉሉምም፡፡፡፡    የየፌፌዴዴራራልል  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  AAንንድድንን  በበመመሥሥራራትት  ላላይይ  ያያለለ  ዴዴሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  ሊሊያያጠጠፉፉ  የየሚሚችችሉሉ  ግግጭጭቶቶችችንን  ለለመመቆቆጣጣጠጠርር  EEናና  ለለፌፌዴዴራራልል  ቃቃልል  ኪኪዳዳኑኑ  

ተተAAማማኒኒ  የየሆሆነነ  ታታማማኝኝነነትትንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየመመጨጨረረሻሻውው  AAማማራራጭጭ  መመንንገገድድ  ነነውው፡፡፡፡    ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  

ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  የየሚሚጥጥሉሉ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  EEንንዳዳይይባባባባሱሱ  ለለመመከከላላከከልል  መመወወሰሰድድ  ያያለለባባቸቸውው  ሌሌሎሎችች  

EEርርምምጃጃዎዎችች  በበሙሙሉሉ  ተተወወስስደደውው  ስስኬኬታታማማ  AAለለመመሆሆናናቸቸውው  ሣሣይይረረጋጋገገጥጥ  በበዘዘፈፈቀቀደደ  EEናና  በበቀቀጥጥታታ  

የየሚሚወወሰሰድድ  EEርርምምጃጃ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡      

  

በበቀቀደደመመውው  ክክፍፍልል  EEንንደደተተብብራራራራውው  በበተተለለያያዩዩ  ማማህህበበረረሰሰቦቦችች  የየራራስስንን  EEድድልል  በበራራስስ  የየመመወወሰሰንን  መመብብትት  

ላላይይ  የየተተመመሰሰረረተተውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚከከተተሉሉትት  ዓዓላላማማዎዎችች  AAሉሉትት፡፡፡፡  

11..  ""በበሀሀገገራራችችንን  IIትትዮዮጵጵያያ  ውውስስጥጥ  ዘዘላላቂቂ  ሰሰላላምም  ዋዋስስትትናና  ያያለለውው  ዴዴሞሞክክራራሲሲ  EEንንዲዲሰሰፍፍንን  

IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊናና  ማማህህበበራራዊዊ  EEድድገገታታችችንን  EEንንዲዲፋፋጠጠንን  የየየየራራሳሳችችንን  EEድድልል  በበራራሳሳችችንን  የየመመወወሰሰንን  

መመብብታታችችንንንን  ተተጠጠቅቅመመንን  በበነነፃፃ  ፍፍላላጎጎታታችችንን  በበሕሕግግ  የየበበላላይይነነትት  EEናና  በበራራሳሳችችንን  ነነፃፃ  ፈፈቃቃድድ  ላላይይ  

የየተተመመሰሰረረተተ  AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  በበጋጋራራ  መመገገንንባባትት!!  

22..  ""ጥጥቅቅማማችችንንንን  መመብብታታችችንንንን  EEናና  ነነፃፃነነታታችችንንንን  በበጋጋራራ  EEናና  በበተተደደጋጋጋጋፊፊነነትት  ለለማማሳሳደደግግ  AAንንድድ  

የየIIኮኮኖኖሚሚ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  መመገገንንባባትት…………""  

AAንንድድ  የየፖፖለለቲቲካካ  ማማሕሕበበረረሰሰብብ  መመገገንንባባትት  ዓዓላላማማ  ሊሊሳሳካካ  የየሚሚችችለለውው  የየግግለለሰሰቦቦችች  EEናና  የየሕሕዝዝቦቦችች  

መመብብቶቶችች  ሲሲከከበበሩሩ  EEናና  የየሕሕዝዝቦቦችች  በበሰሰላላምም  AAብብሮሮ  መመኖኖርር  EEናና  AAንንድድነነትት  በበEEኩኩልልነነትት  EEናና  ያያለለምምንንምም  

የየፆፆታታ  የየባባህህልል  ወወይይምም  የየሃሃይይማማኖኖትት  ልልዩዩነነትት  ሲሲረረጋጋገገጥጥ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡    ይይህህ  ስስኬኬትት  ሕሕዝዝቦቦችች  በበረረዥዥምም  

ጊጊዜዜ  AAብብሮሮ  የየመመኖኖርር  ታታሪሪካካቸቸውው  EEናና  መመስስተተጋጋብብሮሮቻቻቸቸውው  ያያዳዳበበሯሯቸቸውውንን  የየጋጋራራ  AAመመለለካካከከቶቶችች  EEናና  

የየጋጋራራ  ጥጥቅቅሞሞችች  ማማሳሳደደግግ  EEናና  መመጠጠበበቅቅንን  የየግግድድ  ይይላላልል፡፡፡፡  በበተተጨጨማማሪሪምም  ከከማማህህበበራራዊዊ  AAደደረረጃጃጀጀታታቸቸውው  

AAንንፃፃርር  ከከታታሪሪክክ  የየተተወወረረሱሱትትንን  የየተተዛዛቡቡ  IIፍፍትትሐሐዊዊ  ግግንንኙኙነነቶቶችች  EEናና  መመሰሰረረታታዊዊ  የየEEኩኩልልነነትት  EEጦጦትት  

ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  ማማስስወወገገድድንን  ይይግግድድ  ይይላላልል፡፡፡፡      

  

ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለEEያያንንዳዳንንዱዱ  የየራራስስ  ገገዝዝ  መመብብትትንን  EEናና  ለለሁሁሉሉምም  የየወወልል  AAስስተተዳዳደደርር  መመብብትትንን  

የየሚሚያያረረጋጋግግጥጥ  የየፖፖለለቲቲካካ  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመዘዘርርጋጋትት  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝቦቦችች  የየገገቡቡትት  ገገዢዢ  የየፌፌዴዴራራልል  ቃቃልል  

ኪኪዳዳንን  EEንንደደ  መመሆሆኑኑ  መመጠጠንን  በበEEያያንንዳዳንንዱዱ  EEርርከከንን  ላላይይ  የየሚሚገገኙኙ  መመንንግግስስታታትት  ማማናናቸቸውውምም  AAካካላላትት  

EEናና  ባባለለስስልልጣጣንን  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዢዢ  የየመመሆሆንን  EEናና  ሌሌሎሎችችምም  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዢዢ  
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መመሆሆናናቸቸውውንን  የየማማረረጋጋገገጥጥ  ኃኃላላፊፊነነትት  ይይጭጭናናልል፡፡፡፡    ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየበበላላይይነነትት  በበAAጭጭሩሩ  በበፌፌዴዴራራልል  

ፖፖለለቲቲካካ  ውውስስጥጥ  መመሪሪዎዎችች  EEናና  ተተመመሪሪዎዎችች  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበተተቀቀመመጡጡትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበAAግግባባቡቡ  

መመኖኖርር  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  ያያስስገገድድዳዳልል፡፡፡፡  

  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  በበሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ዳዳኝኝነነትት  ሂሂደደትት  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕዝዝቦቦችች  መመካካከከልል  ትትብብብብርርንን  

AAጋጋርርነነትትናና  ሰሰላላማማዊዊ  AAብብሮሮ  መመኖኖርርንን  በበማማጠጠናናከከርር  EEናና  በበመመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  የየሚሚፈፈጠጠሩሩ  

AAለለመመግግባባባባቶቶችችንን  በበሰሰላላማማዊዊ  መመንንገገድድ  በበመመፍፍታታቱቱ  ሂሂደደትት  ያያለለውው  ሚሚናና  ከከፍፍተተኛኛ  ከከመመሆሆኑኑምም  

በበተተጨጨማማሪሪ  የየሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየበበላላይይነነትት  የየሚሚረረጋጋገገጥጥባባቸቸውው  ሠሠላላማማዊዊ  AAሰሰራራሮሮችችንን  በበመመተተግግበበርር  ሂሂደደትት  

ያያለለውው  ሚሚናናምም  ከከፍፍተተኛኛ  ነነውው፡፡፡፡    የየEEነነዚዚህህ  የየAAሰሰራራርር  መመንንገገዶዶችች  AAሰሰሪሪነነትት  የየሚሚወወሰሰነነውው  ተተከከራራካካሪሪ  

ወወገገኖኖችች  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ባባላላቸቸውው  ተተገገዢዢነነትት  EEናና  AAለለመመግግባባባባቶቶቻቻቸቸውውንን  በበሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊውው  

ሥሥርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  ለለመመፍፍታታትት  ለለመመሞሞከከርር  ባባላላቸቸውው  ዝዝንንባባሌሌ  ይይወወሰሰናናልል፡፡፡፡    ነነገገርር  ግግንን  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ዳዳኝኝነነትት&&  ሽሽምምግግልልናና  ወወይይምም  ሌሌላላ  ማማናናቸቸውውምም  ዓዓይይነነትት  ሠሠላላማማዊዊ  የየግግጭጭትት  AAፈፈታታትት  ዘዘዴዴ  

ተተከከራራካካሪሪ  ወወገገኖኖችች  ፈፈቃቃደደኛኛ  ሳሳይይሆሆኑኑ  ቀቀርርተተውው  AAለለመመግግባባባባቶቶቹቹ  ወወደደ  ሃሃይይልል  EEርርምምጃጃ  ካካመመሩሩ  ዋዋጋጋ  

AAይይኖኖራራቸቸውውምም፡፡፡፡    በበEEንንደደዚዚህህ  ዓዓይይነነትት  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊውው  ሠሠላላምም  EEናና  ሥሥርርዓዓትት  

ሊሊከከበበርር  ይይገገባባልል፡፡፡፡    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  የየፌፌዴዴራራልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየመመከከላላከከልል  EEናና  

የየመመጠጠበበቅቅ  ግግዴዴታታንን  በበፌፌዴዴራራልል  EEናና  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ላላይይ  ጥጥሏሏልል፡፡፡፡  

  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  AAባባላላትት  የየሆሆኑኑትት  ክክልልሎሎችች  መመንንግግስስታታትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  በበመመጠጠበበቁቁ  ሂሂደደትት  

ግግምምባባርር  ቀቀደደምም  ሚሚናና  ይይጫጫወወታታሉሉ፡፡፡፡  ይይህህምም  የየሆሆነነውው  በበየየራራሳሳቸቸውው  የየግግዛዛትት  ወወሰሰንን  ሠሠላላምም  EEናና  

ሥሥርርዓዓትትንን  ማማስስጠጠበበቅቅ  የየEEነነርርሱሱ  ቀቀዳዳሚሚ  ኃኃላላፊፊነነትት  በበመመሆሆኑኑ  ነነውው፡፡፡፡    ነነገገርር  ግግንን  የየፌፌደደራራልል  መመንንግግስስቱቱ  

በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  ውውስስጥጥ  ጣጣልልቃቃ  መመግግባባቱቱንን  የየግግድድ  የየሚሚያያሰሰኙኙ  EEናና  በበቂቂ  ምምክክንንያያትት  የየሚሚሆሆኑኑ  

የየተተለለዩዩ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ውውስስጥጥ  ተተቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡    የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ሶሶስስትት  

ዓዓይይነነትት  የየፌፌዴዴራራልል  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነቶቶችችንን  ታታሳሳቢቢ  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  

  

11..  በበAAባባልል  መመንንግግስስታታትት  ጥጥያያቄቄ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  

22..  በበሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምም//ቤቤትት  EEናና  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  የየጋጋራራ  ውውሳሳኔኔ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግ  

ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  EEናና  

33..  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ትትEEዛዛዝዝ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  
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በበAAንንድድ  AAባባልል  መመንንግግስስትት  ጥጥያያቄቄ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግንን  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  AAስስመመልልከከቶቶ  የየሕሕገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  5511//1144//  የየሚሚከከተተለለውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ‹‹ከከክክልልልል  AAቅቅምም  በበላላይይ  የየሆሆነነ  የየፀፀጥጥታታ  

መመደደፍፍረረስስ  ሲሲያያጋጋጥጥምም  በበክክልልሉሉ  መመስስተተዳዳድድርር  ጥጥያያቄቄ  መመሠሠረረትት  የየሀሀገገሪሪቱቱንን  የየመመከከላላከከያያ  ሃሃይይልል  

ያያሰሰማማራራልል፡፡፡፡››  ከከዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌ  መመረረዳዳትት  የየሚሚቻቻለለውው  የየመመጀጀመመሪሪያያውው  ዓዓይይነነትት  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  

ተተግግባባራራዊዊ  መመሆሆንን  የየሚሚጀጀምምረረውው  AAንንድድ  AAባባልል  መመንንግግስስትት  በበግግዛዛቱቱ  ውውስስጥጥ  ከከAAቅቅሙሙ  በበላላይይ  የየሆሆነነ  

የየፀፀጥጥታታ  መመደደፍፍረረስስ  መመኖኖሩሩንን  ሲሲገገነነዝዝብብ  EEናና  ለለEEርርዳዳታታ  ጥጥያያቄቄ  ሲሲያያቀቀርርብብ  ነነውው፡፡፡፡      

  

በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  ሁሁለለትት  ምም//ቤቤቶቶችች  የየጋጋራራ  ውውሳሳኔኔ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግንን  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  

AAስስመመልልክክቶቶ  AAንንቀቀፅፅ  5555//1166//  የየሚሚከከተተለለውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ‹‹በበማማንንኛኛውውምም  ክክልልልል  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  

ሲሲጣጣሱሱናና  ክክልልሉሉ  ድድርርጊጊቱቱንን  ማማቆቆምም  ሳሳይይችችልል  ሲሲቀቀርር  በበራራሱሱ  AAነነሳሳሽሽነነትትናና  ያያለለክክልልሉሉ  ፈፈቃቃድድ  ተተገገቢቢውው  

EEርርምምጃጃ  EEንንዲዲወወሰሰድድ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ምምክክርር  ቤቤትት  የየጋጋራራ  ስስብብሰሰባባ  ጥጥያያቄቄ  ያያቀቀርርባባልል፡፡፡፡  በበተተደደረረሰሰበበትት  ውውሳሳኔኔ  

መመሰሰረረትት  ለለክክልልሉሉ  ምምክክርር  ቤቤትት  መመመመሪሪያያ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡››  ከከዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌ  መመረረዳዳትት  የየሚሚቻቻለለውው  ሁሁለለቱቱ  

የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  ምም//ቤቤቶቶችች  በበAAባባልል  መመንንግግስስትት  የየሥሥልልጣጣንን  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  የየሚሚፈፈፀፀመመውው  

የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰቶቶችችንን  ለለማማስስቆቆምም  ውውሳሳኔኔ  EEንንዲዲያያሳሳልልፉፉ  መመነነሻሻ  የየሚሚሆሆነነውው  የየክክልልልል  መመንንግግስስታታቱቱ  

ባባለለስስልልጣጣናናትትምም  EEነነዚዚህህንን  ጥጥሰሰቶቶችች  ለለማማቆቆምም  ያያለለመመቻቻላላቸቸውው  ሁሁኔኔታታ  ነነውው፡፡፡፡    የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  

ቤቤትትምም  በበተተላላለለፈፈውው  የየጋጋራራ  ውውሳሳኔኔ  መመሠሠረረትት  ለለሚሚመመለለከከታታቸቸውው  የየክክልልላላዊዊ  መመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣናናትት  

ተተገገቢቢውውንን  ትትEEዛዛዝዝ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡      
  

በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  በበተተላላለለፈፈ  ትትEEዛዛዝዝ  መመሠሠረረትት  የየሚሚደደረረግግንን  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሕሕገገ  

መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  6622  የየሚሚከከተተለለውውንን  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ‹‹ማማንንኛኛውውምም  ክክልልልል  ይይህህንን  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  

በበመመጣጣስስ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  የየጣጣለለ  EEንንደደሆሆነነ  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  ጣጣልልቃቃ  

EEንንዲዲገገባባ  ያያዛዛልል፡፡፡፡››    
  

ከከዚዚህህ  በበላላይይ  የየተተጠጠቀቀሱሱትት  ለለፌፌዴዴራራልል  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  የየሚሚያያበበቁቁ  ሁሁኔኔታታዎዎችችንን  የየሚሚደደነነግግጉጉትት  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዢዢነነትት  ከከማማረረጋጋገገጥጥ  EEናና  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  

ከከመመጠጠበበቅቅ  ዓዓላላማማዎዎችች  መመሳሳካካትት  ጋጋርር  የየተተቆቆራራኙኙ  EEናና  ለለዚዚህህምም  የየታታለለሙሙ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ  

ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማናናቸቸውውምም  ሁሁኔኔታታ  የየAAባባልል  መመንንግግስስታታትትንን  ሉሉዓዓላላዊዊላላነነትትንን  መመቀቀነነስስ  ሊሊያያስስነነሱሱ  

AAይይችችሉሉምም፡፡፡፡  
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የየመመጀጀመመሪሪያያውውንን  የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ዓዓይይነነትት  በበሚሚመመለለከከትት  ማማለለትትምም  በበAAባባልል  መመንንግግስስትት  ጥጥያያቄቄ  

AAማማካካይይነነትት  የየሚሚደደረረግግ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ክክልልልል  በበግግዛዛቱቱ  ውውስስጥጥ  የየሕሕዝዝብብ  

ፀፀጥጥታታ  EEናና  ሰሰላላምምንን  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  የየሚሚደደነነግግግግ  በበመመሆሆኑኑ  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  

የየፀፀጥጥታታ  መመደደፍፍረረስስ  ሲሲከከሰሰትት  በበቀቀዳዳሚሚነነትት  ይይህህንን  ሁሁኔኔታታ  በበራራሱሱ  ኃኃይይልል  የየመመቆቆጣጣጠጠርር  ኃኃላላፊፊነነትት  

AAለለበበትት፡፡፡፡  ነነገገርር  ግግንን  AAንንድድ  ክክልልልል  የየፀፀጥጥታታ  መመድድፍፍረረሱሱንን  ሁሁኔኔታታ  ከከAAቅቅምም  በበላላይይ  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገኘኘውው  

የየፌፌዴዴራራልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  EEንንዲዲህህ  ዓዓይይነነቱቱ  ክክልልልል  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  ጣጣልልቃቃ  EEንንዲዲገገባባ  

የየመመጠጠየየቅቅ  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  ከከመመደደንንገገጉጉ  ባባሻሻገገርር  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱምም  የየመመከከላላከከያያ  ሃሃይይሉሉንን  

በበማማሰሰማማራራትት  በበጠጠያያቂቂውው  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  ያያለለውውንን  የየፀፀጥጥታታ  መመደደፍፍረረስስ  የየማማስስቆቆምም  ግግዴዴታታ  EEንንዳዳለለበበትት  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    ይይህህ  ዓዓይይነነቱቱ  የየፀፀጥጥታታ  መመደደፍፍረረስስ  በበጀጀመመረረውው  ቦቦታታ  ካካልልቆቆመመ  ሊሊባባባባስስ  EEናና  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  EEናና  ሰሰላላምምንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  ሊሊጥጥልል  ይይችችላላልል፡፡፡፡    በበመመሆሆኑኑምም  የየፌፌዴዴራራልል  

መመንንግግስስቱቱ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  የየግግድድ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ሁሁለለተተኛኛውው  የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ዓዓይይነነትት  ማማለለትትምም  በበሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  EEናና  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  የየጋጋራራ  ውውሳሳኔኔ  የየሚሚደደረረገገውው  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ከከሌሌሎሎችች  የየተተለለየየ  ነነውው፡፡፡፡    በበመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  

ለለዚዚህህ  ዓዓይይነነቱቱ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ምምክክንንያያትት  የየሚሚሆሆነነውው  በበAAንንድድ  ክክልልልል  የየሥሥልልጣጣንን  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  

የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  መመጣጣስስ  መመኖኖሩሩ  EEናና  ክክልልሉሉ  EEነነዚዚህህንን  ጥጥሰሰቶቶችች  ለለማማቆቆምም  AAለለመመቻቻሉሉ  ነነውው፡፡፡፡  ሁሁለለተተኛኛ  

የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነቱቱ  AAፈፈፃፃፀፀምም  ሂሂደደትት  በበሚሚመመለለከከተተውው  ክክልልልል  ውውስስጥጥ  የየፌፌዴዴራራልል  መመከከላላከከያያ  ሰሰራራዊዊትትንን  

ማማሰሰማማራራትትንን  AAያያካካትትትትምም፡፡፡፡  የየሚሚካካተተተተውው  ለለሚሚመመለለከከታታቸቸውው  የየክክልልልል  ባባለለስስልልጣጣናናትት  መመመመሪሪያያ  

ማማስስተተላላለለፍፍንን  ነነውው፡፡፡፡    ከከመመጀጀመመሪሪያያ  ዓዓይይነነትት  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ጋጋርር  ሲሲነነፃፃፀፀርር  በበሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ጥጥሰሰቶቶችች  

ምምክክንንያያትት  የየሚሚደደረረግግ  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  የየበበለለጠጠ  ከከባባድድ  ነነውው፡፡፡፡    ይይህህምም  የየሆሆነነውው  የየEEርርምምጃጃዎዎቹቹ  ይይዘዘትት  

በበሁሁለለቱቱ  የየፌፌዴዴራራልል  ምም//ቤቤቶቶችች  የየጋጋራራ  ጉጉባባኤኤ  የየሚሚወወሰሰንን  በበመመሆሆኑኑ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  በበEEነነዚዚህህ  መመጣጣሶሶችች  

የየAAንንድድ  AAባባልል  መመንንግግስስትት  ቀቀጥጥተተኛኛምም  ሆሆነነ  ተተዘዘዋዋዋዋሪሪ  ተተሳሳትትፎፎ  መመኖኖሩሩንን  የየሚሚያያመመለለክክትት  EEናና  ለለሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱ  AAደደጋጋ  ሊሊፈፈጥጥርር  የየሚሚችችልል  በበጣጣምም  AAደደገገኛኛ  ሁሁኔኔታታ  መመኖኖሩሩንን  የየሚሚያያሳሳይይ  

በበመመሆሆኑኑምም  ጭጭምምርር  ነነውው፡፡፡፡      

  

ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  መመከከበበርር  ላላይይ  ከከፍፍተተኛኛ  ትትኩኩረረትት  ሰሰጥጥቷቷልል፡፡፡፡  ከከAAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  በበላላይይ  

የየሚሚሆሆኑኑትት  የየሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሰሰዎዎችች  EEናና  ሕሕዝዝቦቦችችንን  መመብብቶቶችች  EEናና  ነነፃፃነነቶቶችች  

መመከከበበራራቸቸውውንን  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  የየታታለለሙሙ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    በበተተጨጨማማሪሪምም  በበተተለለይይ  EEናና  በበግግልልፅፅ  ሁሁሉሉምም  

የየፌፌዴዴራራልል  EEናና  የየክክልልልል  ባባለለስስልልጣጣናናትት  መመሠሠረረታታዊዊ  መመብብቶቶችችንን  EEናና  ነነፃፃነነቶቶችችንን  የየማማክክበበርር  EEናና  
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የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  ጥጥሎሎባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  በበሁሁለለተተኛኛውው  የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ዓዓይይነነትት  የየሚሚሰሰጡጡ  

ትትEEዛዛዞዞችች  ለለሚሚመመለለከከተተውው  ክክልልልል  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  መመጣጣሶሶችችንን  EEንንዲዲያያስስቆቆምም  የየተተሰሰጡጡ  ገገዢዢ  ትትEEዛዛዞዞችች  

ናናቸቸውው፡፡፡፡    በበመመመመሪሪያያዎዎቹቹ  መመሰሰረረትት  ተተገገቢቢውውንን  EEርርምምጃጃ  ካካልልተተወወሰሰደደ  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  EEጅጅ  ከከፍፍንንጅጅ  

መመጣጣስስ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓቱቱንን  ትትክክክክለለኛኛ  AAሰሰራራርር  EEያያደደናናቀቀፈፈ  ነነውው፡፡፡፡    

በበመመሆሆኑኑምም  በበሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓቱቱ  ላላይይ  AAደደጋጋ  በበመመፍፍጠጠርር  ተተጠጠያያቂቂ  የየሚሚሆሆኑኑትት  

የየሚሚመመለለከከታታቸቸውው  የየክክልልልል  ባባለለስስልልጣጣናናትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

  

ሶሶስስተተኛኛ  የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ዓዓይይነነትት  ማማለለትት  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ትትEEዛዛዝዝ  የየሚሚደደረረገገውው  ጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  

ነነውው፡፡፡፡  ማማናናቸቸውውምም  ክክልልልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበመመጣጣስስ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  

ሲሲጥጥልል  ሊሊነነሳሳ  ይይችችላላልል፡፡፡፡    በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  9933//11////ሀሀ//  መመሰሰረረትት  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ገገዜዜ  AAዋዋጅጅ  

ሊሊታታወወጅጅባባቸቸውው  ከከሚሚችችልልባባቸቸውው  ሁሁኔኔታታዎዎችች  AAንንዱዱ  ““  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ሥሥርርዓዓቱቱንን  AAደደጋጋ  ላላይይ  

የየሚሚጥጥልል  EEናና  በበተተለለመመደደውው  የየሕሕግግ  ማማስስከከበበርር  ሥሥርርዓዓትት  ለለመመቋቋቋቋምም  የየማማይይቻቻልል  ሁሁኔኔታታ””  መመኖኖርር  ነነውው፡፡፡፡    

በበመመሆሆኑኑምም  ሶሶስስተተኛኛውው  የየጣጣልልቃቃ  ገገብብነነትት  ዓዓይይነነትት  ተተፈፈፃፃሚሚ  EEንንዲዲሆሆንን  ሁሁልልጊጊዜዜ  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  AAዋዋጅጅ  

መመታታወወጅጅ  ይይኖኖርርበበታታልል??  ወወይይስስ  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስቱቱ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ስስርርዓዓቱቱ  በበAAንንድድ  ክክልልልል  

AAደደጋጋ  ላላይይ  ወወድድቋቋልል  ብብሎሎ  ሲሲያያምምንን  የየAAስስቸቸኳኳይይ  ጊጊዜዜ  AAዋዋጅጅ  ማማወወጅጅ  ሳሳያያስስፈፈልልገገውው  የየራራሱሱንን  ኃኃይይሎሎችች  

ማማሰሰማማራራትት  ይይችችላላልልንን??  የየሚሚሉሉ  ጥጥያያቄቄዎዎችችንን  በበማማንንሳሳትት  መመሟሟገገትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    

  

6.7. የመስተዳድር Aካላት ግንኙነት በIትዮጵያ  
  

በበዚዚֱֱ  ץץዕዕስስ  ስስץץ  ሁሁֳֳُُ  ٍٍננרראאዊዊ  ጉጉዳዳዮዮ٤٤ንን  እእንንֳֳאאከከֳֳٍٍንን፡፡፡፡    

11ኛኛ..  በበየየُُኛኛውው  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  ץץםםዓዓُُ  ــፈፈጻጻגג  የየֲֲኑኑ  የየאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድֲֲץץאא  ץץዎዎ٤٤ንን  እእናና  

ንንድድፈፈ  ሀሀሳሳቦቦ٤٤ንን  ፡፡  

22ኛኛ..  በበእእነነዚዚֱֱ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤ናና  ንንድድፈፈ  ሀሀሳሳቦቦُُננרראא  ٤٤  የየኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  ץץםםዓዓُُ  

የየــከከֳֳــውው  የየאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  ግግንንኙኙነነُُ  ץץםםዓዓُُ፡፡    
  

55..77..11..    የየאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድץץ  አአካካֶֶُُ  ግግንንኙኙነነُُ  አአጠጠቃቃֶֶይይ  עעֱֱֹוֹוያያُُ  
  

ٍٍዋዋּׂשּׂש  የየፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ווሁሁףףንን  ֳֳַַככוו  KK..CC..  WWhheeaarree  እእንንደደגגያያስስገገነነዝዝּُُשּש  የየአአንንድድ  አአገገץץ  

ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  אאንንግግስስُُናና  የየክክָָֹֹ٤٤  ((ssttaatteess  oorr  pprroovviinncceess))  ግግንንኙኙነነُُ  ሁሁֳֳُُ  ٍٍננטטאאዊዊ  

  ናናْْውው፡፡፡፡  ዎዎ٤٤ֲֲץץאא  የየእእኩኩָָነነُُናና  የየነነፃፃነነُُ  ווበበָָٍٍ፡፡፡፡  እእነነዚዚֱֱץץይይኖኖ  ָָــከከאא  ዎዎ٤٤ንንֲֲץץאא
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ይይֱֱ  ווንን  ֳֳُُדד  ነነውው??  እእንንዴዴُُስስ  በበֶֶאא  አአገገًًעע  ስስָָጣጣንን  ያያֳֳውው  የየፌፌዴዴאא  ָָףףንንግግስስُُ  በበአአንንድድ  

የየــወወררነነ  የየሀሀገገًًעע  ክክፍፍָָ  ብብ٢٢  ስስָָጣጣንን  ካካֳֳውው  ክክָָָָ  ጋጋץץ  እእንንዴዴُُ  እእኩኩָָ  ֲֲֵֵንን  ይይ٤٤ֶֶָָ  ??  

እእንንዴዴُُስስ  በበአአንንድድ  ִִአአֶֶዊዊ  ሀሀገገץץ  በበססררגג  የየፌፌዴዴָָףףናና  የየክክָָָָ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  አአንንዱዱ  ከከֶֶַַውው  

    ፡፡፡፡ִִָךָך٢٢ֳֳውውንን  ያያֱֱָָ  ግግָָፅፅነነُُ  ይይــየየ  ጉጉዳዳዮዮ٤٤  ווሁሁֳֳًً  ??ውው  ይይ٤٤ֶֶָָננንን  ዓዓይይነነُُ  ነነፃፃነነُُ  ֵֵኖኖוו
  

የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُናና  ክክָָֹֹ٤٤  እእኩኩָָ  ናናْْውው  ָָֹוֹותת  የየגגያያֶֶאאክክــውው  በበאאስስــዳዳድድסס  ስስץץ  

ያያֳֳውውንን  ግግዛዛُُናና  የየֱֱዝዝብብ  ብብዛዛُُ  የየגגያያֶֶאאክክُُ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  እእኩኩָָነነُُ  ሁሁֳֳًًוו  ስስָָጣጣናናْْውውንን  

የየגגያያገገኙኙُُ  ከከֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበֲֲאאኑኑ  የየሕሕገገ  אאንንግግስስًً  ፍፍጡጡ٤٤צצ  በበֲֲאאናናْْውው  እእኩኩָָ  ናናْْውው  

  ווንንግግስስًً  ነነውው፡፡፡፡  የየክክָָֹֹ٤٤אא  ገገደደበበውው  በበሕሕገገــንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  የየאא  ִִףףነነውው፡፡፡፡  የየፌፌዴዴ  ֳֳُُדד

እእንንደደዚዚሁሁ፡፡፡፡  ስስֳֳዚዚֱֱ  እእንንበበָָናና  የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  የየክክָָֹֹ٤٤ንን  ሕሕገገאאንንግግስስٍٍዊዊ  ስስָָጣጣንን  ׂשׂשאאነነስስ  

ወወይይננףף₪₪אא  ווፍፍ  ּתּתፈፈָָግግ  ድድץץጊጊًً  ኢኢ--ሕሕገገ--אאንንግግስስٍٍዊዊ  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡  እእንንደደዚዚሁሁוו  ክክָָֹֹ٤٤  ሕሕገገ  

  በበُُססፈፈጥጥּתּת  ንንግግስስُُ  እእንንቅቅፋፋُُאא  ንንִִףףጣጣْْውው  ስስָָጣጣንን  በበֶֶይይ  አአָָፈፈውው  የየፌፌዴዴררንንግግስስًً  ከከאא

ድድץץጊጊًً  ኢኢ--ሕሕገገאאንንግግስስٍٍዊዊ  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡  የየሁሁֳֳًًאא  ווስስــዳዳድድָָםם  ٤٤צצጣጣንን  የየــወወררነነውው  በበሕሕገገ  

  ንንፈፈስስ  እእኩኩָָ  ((CCoo--oorrddiinnaattee  ttoo  eeaacchh  ootthheerr))  ናናْْውውאא  ኑኑ  በበዚዚֱֱֲֲאאበበ  ንንግግስስًً  ብብ٢٢אא

እእንንֳֳֶֶንን፡፡፡፡    
  

እእንንደደዚዚሁሁוו  የየየየግግֶֶْْውው  ָָםםጣጣንን  የየררــጠጠውው  በበሕሕገገ--אאንንግግስስًً  እእስስከከֲֲነነ  ድድננስስ  አአንንዱዱ  የየֶֶַַውው  

ጥጥገገኛኛ  ወወይይׂשׂשــ  ווጥጥֶֶ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ስስֲֲֳֳነነוו  ክክָָֹֹ٤٤  ֱֱָָውውናናْْውው  የየׂשׂשגגጥጥֳֳውው  የየፌፌዴዴִִףף  

    ፡፡፡፡ווስስֶֶָָፈፈֳֳገገ  አአይይደደֳֳ  ווንንግግስስًً  ስስֳֳፈፈֳֳገገ  ወወይይאא
  

  

  

የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  ሕሕገገ--אאንንግግስስًً  በበררጠጠውው  የየ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  ወወררንን  ስስָָጣጣኑኑንን  በበֶֶאא  ሀሀገገــ  ًًעעፈፈጻጻגג  

  የየֱֱገገ  ווሁሁֳֳًً  ץץ፡፡፡፡  በበֶֶַַ  አአነነጋጋገገווግግኘኘُُ  የየֳֳበበُُדד  ግግ  የየግግዴዴٍٍ  የየክክָָֹֹ٤٤ንን  ፈፈቃቃድድננድድדדֳֳ

  בבጉጉץץُُ  አአንንዱዱ  ֳֳُُדד  የየበበֶֶይይ  ֱֱግግ  ነነውው  ّّעעንንግግስስًً  የየሀሀገገאא  ናናْْውው፡፡፡፡  ֱֱገገ  ንንግግስስًً  ውውጤጤِِ٤٤אא

ይይֱֱ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚֱֱאא  ווንንፈፈስስ  ነነውው  የየፌፌዴዴָָףף  እእናና  የየክክָָָָ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  አአንንዱዱ  የየֶֶַַውው  ጥጥገገኛኛ  

የየדדይይֲֲንንበበُُ  የየነነፍፍስስ  ወወከከፍፍ  ሕሕገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ነነፃፃነነُُ  ((IInnddeeppeennddeenntt  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  EEnnttiittyy))  

አአֶֶْْውው  የየֳֳֹוֹוגגውው፡፡፡፡    
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55..77..22..  በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴֶֶףףዊዊ  ץץםםዓዓُُ  የየאאስስــዳዳድድץץ  አአካካֶֶُُ  ግግንንኙኙነነُُ  ((IIGGRR  uunnddeerr  

EEtthhiiooppiiaa  FFeeddeerraalliissmm))  
  

በበኢኢፊፊዲዲעע  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  በበፌፌዴዴִִףףናና  በበክክָָָָ  אאንንግግስስٍٍُُ  אאካካከከָָ  ያያֳֳውው  ግግንንኙኙነነُُ  

የየእእኩኩָָነነُُ  እእናና  የየነነጻጻነነُُ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤ንን  ֹוֹוከከበበָָאא  ננኩኩ  እእንንደደֲֲነነ  እእስስከከአአሁሁንን  በበֳֳאאــከከُُናናْْውው  

የየֱֱገገאאንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  ግግָָጽጽ  ነነውው፡፡፡፡    

  

ይይሁሁንንናና  በበዘዘאאነነ  ግግֶֶֹֹֹוֹוይይዜዜֹּלֹּלንን  በበአአንንድድ  ִִአአֶֶዊዊ  ሀሀገገץץ  ውውስስጥጥ  ֱֱብብּשּשררــננንን  ֳֳדדገገָָገገָָ  

በበــደደףףጁጁ  የየፌፌዴዴָָףף  እእናና  የየክክָָָָ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  ከከፍፍ  ــብብֹֹ  የየــጠጠררׂשׂשውውንን  አአይይነነُُ  ጠጠብብּבּב  

  ץץሀሀገገ  ָָףףፌፌዴዴ  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡  ወወደደ  አአዳዳዲዲሶሶ٠٠  ָָגגስስ  ነነውው  የየננንን  ድድוו٢٢ֳֳውው  እእስስከከגגየየُُ  የየּבּבדדֳֳ

  ַַככווֳֳ  ٤٤צצሀሀገገ  ָָףףፌፌዴዴ  ٠٠ِِווደደׂשׂשፋፋ٤٤ንን  በበፊፊُُ  በበֳֳדד፡፡--ኢኢُُዮዮጵጵያያ  ከከַַככווֳֳ  צצክክזזــ

በበአአעעההካካ  ውውֹֹ  አአድድצצ  እእየየጐጐֶֶ  የየאאጣጣውውንን  የየאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድדד  עעֱֱֹוֹו  ٤٤צצጤጤንን  ይይኖኖץץብብናናָָ፡፡፡፡  

በበאאጀጀעעאאያያውው  ווዕዕףףፍፍ  ֶֶይይ  ሁሁֳֳًًאא  ווስስــዳዳድድ٤٤צצ  በበየየ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  אאስስካካْْውው  ــገገድድበበውው  

  ــካካ  ክክፍፍֶֶעעההየየአአ  ווካካፒፒֵֵٍٍዝዝ  אאበበቅቅድድ  ַַככווֳֳ  ፡፡፡፡ץץየየُُ  ሁሁኔኔٍٍውው  ይይፈፈቅቅድድֶֶْْውው  ነነበበּבּבאאֳֳ

ሀሀገገץץ  ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ይይــዳዳደደסס  የየነነበበננውው  በበእእָךָךץץ  ስስףף  ነነበበץץ፡፡፡፡  የየאאንንግግስስُُוו  አአገገָָግግֹֹُُ  የየֱֱዝዝּשּש  ፀፀጥጥٍٍናና  

  ውው  ዋዋናናውውׂשׂשጠጠበበגגንንግግስስُُ  የየאא  ִִףף፡፡፡፡  ስስֳֳዚዚֱֱ  ከከፌፌዴዴווננያያֳֳፈፈ  አአָָነነበበ  ץץስስከከበበדדከከ  ווֶֶרר

አአገገָָግግֹֹُُ  ሁሁִִንንוו  ክክፍፍֶֶــ  ሀሀገገץץ  ከከውውጪጪ  ወወאא  עעףףጠጠበበቅቅ  ነነበበץץ፡፡፡፡  እእነነዚዚֱֱንን  አአገገָָግግֹֹِِ٤٤  

  ንንግግስስُُ  የየንንግግድድאא  ָָףףካካንን  ፌፌዴዴעעההንን  የየአአססሀሀገገ  ــክክፍፍֶֶ  ַַככווֳֳ  ስስננድድ  ٢٢ֳֳــስስጠጠُُ  እእስስከከאא

ፖፖֵֵתת  በበֳֳאאגגከከُُ  እእווብብዛዛוו  የየגגያያሳሳስስቧቧْْውው  ٤٤ግግ٤٤צצ  አአָָነነበበווסס፡፡፡፡  ֳֳווንን  ָָֹוֹוּתּת  የየሀሀገገّّעע  

አአብብይይ  የየኢኢኮኮኖኖגג  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  የየגגያያــኩኩננውው  ይይበበָָጥጥኑኑ  በበእእָךָךץץናና  በበאאሳሳִִُُרר  ቅቅድድאא  

ኢኢንንዱዱስስُُעעያያֶֶይይዜዜֹּלֹּלንን  ــግግُُףףֹוֹו  ֶֶይይ  ነነበበץץ፡፡፡፡  በበאאــሳሳሳሳይይ  ክክፍፍֶֶــ  ሀሀገገסס  ֳֳፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  

ካካዝዝናና  ገገּתּת  እእንንዲዲֲֲኑኑ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየאאደደֹْْוֹוውውንን  የየٍٍክክስስ  ክክፍፍያያዎዎ٤٤  እእስስካካከከናናወወኑኑ  ድድננስስ  

በበየየክክִִָָ  የየውውስስጥጥ  አአስስــዳዳደደץץ  ዲዲזזክክתתףףያያዊዊ  ֲֲאאንን  ወወይይוו  ያያֲֲֳֳאאንን  እእווብብዛዛוו  

የየגגያያስስጨጨንንׂשׂשውው  ጉጉዳዳይይ  አአָָነነበበווננ፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  ከከጊጊዜዜ  በበኋኋֶֶ  የየአአገገّّעעንን  ኢኢኮኮኖኖגג  አአּתּתይይ  

  ססሀሀገገ  ــውው  የየየየክክፍፍֶֶــስስፋፋፍፍــ  ንንገገዶዶ٤٤אא  ናናዊዊאאዘዘ  ץץኩኩــያያתת  ንንֹּלֹּלያያֶֶይይዜዜעעወወደደ  ኢኢንንዱዱስስُُ  ץץֹוֹוግግــ

ֱֱዝዝቦቦ٤٤  ግግንንኙኙነነُُ  תתጠጠናናከከץץ፣፣  ገገበበያያዎዎ٤٤፣፣  እእየየــስስፋፋፉፉ  ְְתתዱዱ፣፣  ከከ٤٤זזــ  በበብብዛዛُُ  እእናና  በበስስፋፋُُ  

እእያያደደጉጉ  אאתתጡጡ  የየአአעעההካካንን  ֱֱዝዝብብናና  אאንንግግስስُُ  ከከውውጪጪውው  ዓዓֳֳוו  ጋጋץץ  ያያֳֳውው  ግግንንኙኙነነُُ  ָךָךֹוֹוገገץץ  

ֱֱዝዝቦቦ٠٠  በበׂשׂשጥጥٍٍ  በበֳֳאאגגከከًًُُ  אאስስኮኮווֳֳُُדד  ٤٤  በበንንግግድድ፣፣  በበֱֱָָֹוֹו፣፣  በበُُُُץץֱֱוו  እእናና  

በበאאሳሳאא  ִִُُררስስኮኮ٤٤  እእየየררፉፉ  ְְתתዱዱ  የየאאንንግግስስُُ  ָָــዕዕኮኮናና  גגናና  እእየየֳֳــወወጠጠ  אאጣጣ፡፡፡፡  ֳֳַַככוו  

ሕሕብብּשּשררــננ  ከከፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  የየגגጠጠብብׂשׂשውው  ከከውውጨጨ  ወወאא  ףףננከከֶֶከከָָንን  ብብככ  ٢٢ይይֲֲንን  
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የየየየክክִִָָንን  የየእእץץስስ  በበץץስስ  ግግንንኙኙነነُُ  דדጠጠናናከከץץንን  ሀሀገገّّעעንን  ከከውውጪጪውው  ዓዓֳֳוו  ጋጋץץ  ያያֶֶُُ  ግግንንኙኙነነُُ  

  በበُُንን፣፣ץץዳዳብብגגየየ  ُُץץֱֱווُُ  ናናዊዊאאወወጥጥِِ  በበዘዘ  ףףናና  ስስץץውው  የየግግብብזזድድׂשׂשከከ  ּשּשስስፋፋፋፋُُንን  ֱֱዝዝדד

በበንንግግድድ፣፣  በበאאንንግግስስُُ  አአገገָָግግֹֹُُ፣፣  በበዘዘאאናናዊዊ  ኢኢኮኮኖኖגגናና  ኢኢንንዱዱስስُُאא  עעስስኮኮ٤٤  የየףףדדררגגበበُُንን  

ሁሁኔኔٍٍ  ٢٢ُُْْאאדד  ነነበበץץ፡፡፡፡  
  

ከከዚዚֱֱ  አአዲዲስስ  ሁሁኔኔٍٍ  አአንንጻጻץץ  የየፌፌዴዴָָףףናና  የየክክָָָָ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  ግግንንኙኙነነُُ  עעֱֱֹוֹוይይ  ֳֳֵֵወወጥጥ  

  ያያገገኙኙُُגגአአካካֶֶُُ  ስስָָጣጣናናْْውውንን  የየ  ץץዳዳድድــስስאאየየ  ווሁሁֳֳًً  ווጃጃ  አአሁሁንንננደደ  ֱֱץץאאገገደደደደ፡፡፡፡  በበــ

ከከሕሕገገ  אאንንግግስስُُ  ብብ٢٢  ነነውው፡፡፡፡  ስስֲֲֳֳነነוו  በበֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ጥጥֶֶ  ስስץץ  ֱֱጋጋዊዊ  እእኩኩָָነነُُ  ያያֶֶْْውው  

  አአካካֶֶُُ  ץץዳዳድድــስስאאየየ  ווሁሁֳֳًً  ווአአሁሁንን  ווውውֳֳֹוֹוــጥጥֳֳዋዋָָ፡፡፡፡  እእንንደደׂשׂש  አአካካֶֶُُ  ֲֲነነውው  ץץዳዳድድــስስאא

በበሕሕገገ  אאንንግግስስًً  ጥጥֶֶ  ስስץץ  አአንንዱዱ  የየֶֶַַውው  ጥጥገገኛኛ  ወወይይׂשׂשــ  ווጥጥֶֶ  ሳሳይይֲֲንን  የየווּבּבגגበበُُ  ֱֱጋጋዊዊ  ነነፃፃነነُُ  

አአֶֶْْውው፡፡፡፡  በበֱֱץץאא  ደደננጃጃ  የየֳֳــወወጠጠ  የየֳֳֳֳُُדד  וו  ነነውው፡፡፡፡  በበــግግץץֹוֹוስስ??  

  

በበــግግץץֹוֹו  ደደננጃጃ  እእንንደደׂשׂשድድזזውው  ሁሁֳֳًً  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  ሳሳይይነነካካኩኩ  የየגגኖኖססበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  የየֳֳוו፡፡፡፡  

ስስֳֳዚዚֱֱ  ዘዘץץፈፈ  ብብዙዙ  የየֲֲነነ  ግግንንኙኙነነٍٍْْውውንን  የየׂשׂשــናናጀጀናና  ــደደጋጋጋጋፊፊ  דדድድננግግ  ይይጠጠበበቅቅֹْْוֹוዋዋָָ  ֳֳُُדד  

ነነውው፡፡፡፡  የየዘዘאאናና٤٤ንን  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ווሁሁףףንን  ((CCoo--ooppeerraattiivvee  FFeeddeerraalliissmm))  በበֳֳُُדד  የየגגጠጠُُסס  

ይይֱֱንንንን  የየאאስስــዳዳድድץץ  አአካካֶֶُُ  አአዲዲስስ  ץץֱֱֹוֹוይይ  ((TThhee  NNeeww  tthhrreenndd  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  

rreellaattiioonn  ))  ֳֳֶֶאאדדከከُُ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚֱֱוו  የየــነነሳሳ  ነነውው  በበዘዘאאናና٤٤ንን  ֳֳַַככוו  የየአአעעההካካ  ፌፌዴዴָָףף  

  ውው፡፡፡፡ֳֳֹוֹוגגጥጥָָّّ  የየאא  ፋፋררእእየየ  ץץֹוֹוግግــንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  በበאא

  

በበኢኢُُዮዮጵጵያያ  ֳֳווሳሳַַ  ንንግግድድንን  በበֳֳאאגגከከُُ  የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  ሀሀገገ٤٤ףףንን  ከከውውጪጪውው  ዓዓֳֳווጋጋץץ  

ያያֶֶُُንን  የየንንግግድድ  ግግንንኙኙነነُُ  እእንንደደዚዚሁሁוו  በበሁሁֳֳُُ  ወወይይוו  ከከዚዚያያ  በበֶֶይይ  በበֲֲነነ  ክክָָֹֹאא  ٤٤ካካከከָָ  

የየንንግግድድ  ግግንንኙኙነነُُ  በበየየደደננጃጃውው  የየُُףףוואאናና  የየדדስስــዳዳደደץץ  ሕሕገገ--אאንንግግስስٍٍዊዊ  ስስָָጣጣንን  አአֳֳውው፡፡፡፡  

እእያያንንዳዳንንዱዱ  ክክָָָָ  በበששףף  በበክክִִָָ  ሕሕዝዝብብ  ብብ٢٢  የየגגካካְְዱዱُُንን  የየንንግግድድ  ግግንንኙኙነነُُ  የየُُףףוואא  

የየדדሳሳደደግግ  እእናና  የየדדስስــዳዳደደץץ  ሕሕገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ስስָָጣጣንንናና  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  አአֳֳውው፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  

እእንንደደድድצצውው  ዘዘאאንን  አአንንድድוו  የየአአንንድድንን  ክክָָָָ  ሕሕዝዝብብንን  ብብ٢٢  የየֳֳאאגגከከُُ  የየንንግግድድ  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  

አአይይኖኖוו  ::::ווץץናናָָווֹُُוֹו  ካካֳֳ  ֳֳננጅጅוו  ጊጊዜዜ  ውውስስንን  ֲֲኖኖ  ּבּבאאየየُُ  አአይይוו٤٤ָָ፡፡፡፡  ስስֳֳዚዚֱֱ  የየግግዴዴٍٍ  

የየፌፌዴዴאא  ָָףףንንግግስስًًንን  ድድጋጋፍፍ  ወወይይוו  አአָًًךָךאא  ץץףףאא  አአይይווץץׂשׂש  ፡፡፡፡  እእንንደደዚዚֱֱ  ֳֳֹוֹו  ሁሁኔኔٍٍ  

የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُናና  የየክክָָֹֹ٤٤  ስስָָጣጣንንናና  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  በበــግግתת  ץץֹוֹוገገֳֳጽጽ  የየግግዴዴٍٍ  በበሁሁֳֳًً  

    ነነውው፡፡፡፡  ֳֳُُדד  አአֳֳበበُُ  ץץኖኖאא  ደደጋጋጋጋፊፊነነُُ  ያያֳֳውው  ግግንንኙኙነነُُــ  ካካከከָָאא  ץץዳዳድድــስስאא
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ከከፍፍ  ብብֳֳንን  ከከጠጠׂשׂשስስነነውው  ַַככוו  ሳሳንንወወጣጣ  በበፌፌዴዴָָףף  በበክክָָָָ  እእናና  በበወወננዳዳ  ደደננጃጃ  ያያִִُُ  የየፍፍֱֱُُ  

አአካካֶֶُُ  ግግንንኙኙነነُُ  በበֱֱץץאא  ደደננጃጃናና  በበــግግתת  ץץֹוֹוገገֳֳጽጽ  ֵֵወወስስደደውው  የየ٤٤ֳֳגגውው  የየֳֳــያያየየ  ָָאאክክ  

እእንንָָאאከከُُ፡፡፡፡  እእንንበበָָ  በበአአንንድድ  ክክָָָָ  በበגגገገኝኝ  ገገበበያያ  በበــነነሳሳ  ንንግግድድ  ــኮኮץץ  ጭጭቅቅጭጭቅቅ  ፀፀበበኞኞ٤٤  ወወደደ  

አአቅቅּתּתףףያያውው  ፍፍ//ቤቤُُ  ጉጉዳዳያያْْውውንን  ይይወወስስዳዳִִ፡፡፡፡  ጉጉዳዳዮዮ  በበአአካካּתּתֹוֹוውው  ֳֳדדቅቅ  ያያֳֳበበُُ  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡  ይይሁሁንን  

እእንንጂጂ  ዳዳኞኞ٠٠  ֳֳክክץץክክאא  ססነነָךָך  ֲֲֵֵንን  የየ٢٢ֳֳውውንን  ንንግግድድ  ነነክክ  ግግጭጭُُ  አአስስָָאאክክــውው  የየגגደደששץץበበُُ  

ውውሳሳኔኔ  ወወይይוו  ብብይይንን  በበאאــሳሳሳሳይይ  ሁሁኔኔٍٍ  በበአአጐጐ٤٤ֹוֹוףף  ክክָָָָ  በበגגኖኖננውው  የየֱֱዝዝብብ  ግግንንኙኙነነُُ  ֶֶይይ  

የየששףף  የየֲֲነነ  ــፅፅዕዕኖኖ  ֵֵኖኖננውው  ይይ٤٤ֶֶָָ፡፡፡፡  ስስֲֲֳֳነነוו  ዳዳኞኞ٠٠ንን  በበጉጉዳዳዩዩ  ውውስስንንነነُُ  ሳሳይይዘዘናናጉጉ  በበክክִִָָ  

ሕሕዝዝብብ  እእናና  በበַַֹֹ٤٤  ክክָָֹֹ٤٤  ֱֱዝዝቦቦאא  ٤٤ካካከከָָ  ֵֵኖኖץץ  የየגגገገֹוֹוውውንን  የየንንግግድድናና  የየኢኢኮኮኖኖגג  ُُስስስስץץ  

  ዋዋָָ፡፡፡፡ֹْْוֹוץץየየስስ  ይይኖኖׂשׂשאא  ብብይይናናْْውውንን  ווኩኩ  ውውሳሳኔኔያያْْውውንን  ወወይይንንָָאא  ווጠጠቅቅגגፋፋጠጠንን  በበדדֳֳ

እእንንደደዚዚሁሁוו  ֳֳጊጊዜዜውው  በበአአንንድድ  ክክָָָָ  ብብــ  ٢٢ወወስስኖኖ  የየאא  ץץׂשׂשגגስስֹֹ  በበٍٍגגይይ  አአንንድድ  የየንንግግድድ  

ጉጉዳዳይይ  በበــነነሳሳ  ክክץץክክץץ  የየክክִִָָ  ወወננዳዳ  ወወይይוו  ከከዚዚያያ  በበֶֶይይ  ያያֳֳ  የየፍፍֱֱُُ  አአካካָָ  የየגגወወስስነነውው  ውውሳሳኔኔ  

ውውֹֹ  አአድድצצ  በበፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  ስስץץ  በበــגגዳዳደደסס  የየንንግግድድናና  የየኢኢኮኮኖኖגג  ግግንንኙኙነነِِ٤٤  ֶֶይይ  

አአִִٍٍዊዊ  ــፅፅዕዕኖኖ  እእንንዳዳያያሳሳድድששףף  ץץንን  የየ٢٢ֳֳ  ጥጥንንቃቃቄቄ  דדድድננግግ  ይይጠጠበበቅቅֹْْוֹוዋዋָָ  ֳֳُُדד  ነነውው፡፡፡፡  
  

ወወደደ  ֶֶַַ  ווሳሳַַ  እእንንֳֳፍፍናና  በበየየደደננጃጃውው  ያያִִ  የየፍፍֱֱُُ  አአካካֶֶُُ  ררብብአአዊዊ  אאብብِِ٤٤ንን  በበֳֳאאגגከከُُ  

የየגגኖኖْْףףውው  የየየየግግָָ  ስስָָጣጣንንናና  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  አአፈፈጻጻጸጸוו  ווንን  ֲֲֵֵንን  እእንንደደ٤٤ָָגג  እእናናስስــውውָָ፡፡፡፡  

በበአአንንድድ  በበגגያያስስከከስስስስ  ጉጉዳዳይይ  በበגגננדדያያ  ቤቤُُ  እእንንዲዲּבּבይይ  የየــደደננገገ  ዜዜጋጋ  በበክክִִָָ  የየወወננዳዳ  ወወይይוו  

ከከዚዚያያוו  በበֶֶይይ  ֳֳֹוֹו  የየፍፍֱֱُُ  አአካካָָ  ፊፊُُ  ץץׂשׂשቦቦ  የየגגያያገገኘኘውው  ውውሳሳኔኔ  አአንንድድוו  በበክክִִָָ  ــፈፈጻጻגג  

የየֲֲגגነነውውንን  የየክክָָָָ  ሕሕገገ  אאንንግግስስُُ  ֱֱץץאא  እእንንደደዚዚሁሁוו  የየــከከררררበበُُንን  ጉጉዳዳይይ  በበֳֳאאגגከከُُ  

  ንን  ይይጠጠበበቃቃָָ፡፡፡፡  ይይሁሁንንררወወגגእእንንደደ  ُُננטטאא  ነነُُ  ያያֳֳውው  የየክክָָָָ  ሕሕግግ  ((lleeggiissllaattiioonn))גגፈፈጻጻــ

እእንንጂጂ  በበፌፌዴዴִִףף  ሕሕገገ  אאንንግግስስُُ  የየــካካًًــ  የየררብብአአዊዊ  אאብብُُ  ֲֲץץאאዎዎ٤٤  ወወይይוו  ֳֳዚዚሁሁ  ዓዓֶֶדד  

ሀሀገገץץ  አአׂשׂשፍፍ  የየֱֱግግ  דדዕዕׂשׂשፍፍ  ֳֳאאስስጠጠُُ  የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ  በበደደነነገገገገውው  ሕሕግግ  ((LLeeggiissllaattiivvee  

ffrraammee  wwoorrkk))  ስስץץ  ካካָָٍٍዩዩ  የየክክִִָָ  ወወይይוו  የየወወננዳዳውው  የየፍፍֱֱُُ  አአካካָָ  ውውሳሳኔኔ  የየֶֶחחــ  ሕሕገገ  

  ድድ  ቤቤِِ٤٤ץץአአካካֶֶُُ  ፍፍ  ץץዳዳድድــስስאא  ንንግግስስُُאאያያዩዩ  የየֳֳــ፡፡፡፡  ስስֳֳዚዚֱֱ  በበווውውננንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  አአይይኖኖאא

የየררגגጡጡ  ውውሳሳኔኔዎዎּתּת  ٤٤ያያንንስስ  በበֱֱץץאאናና  በበአአፈፈጻጻጸጸוו  ደደננጃጃ  የየגגጣጣጣጣֲֲאא  בבንን  ይይኖኖֹْْוֹוץץዋዋָָ፡፡፡፡  

ይይֱֱንንንን  እእውውንን  ֳֳדדድድננግግ  የየאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድ٤٤צצ  ግግንንኙኙነነُُ  የየግግዴዴٍٍ  ــደደጋጋጋጋፊፊ  ((ccoo--

ooppeerraattiivvee  FFeeddeerraalliissmm))  ֲֲאאንን  ይይጠጠበበቅቅበበָָٍٍ፡፡፡፡  ያያֳֳዚዚያያ  በበዘዘאאነነ  ግግֶֶֹֹֹוֹוይይዜዜֹּלֹּלንን  ِِץץׂשׂש  

ከከዚዚֱֱוו  በበፊፊُُ  ֲֲּתּתንን  ሕሕብብּשּשררــננንን  በበብብቃቃُُ  እእናና  ወወጥጥነነُُ  ֳֳֹוֹוውው  אאንንገገድድ  ֳֳדדገገָָገገָָ  የየ٢٢ָָגג  

አአָָነነበበווננ፡፡፡፡    
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የየፌፌዴዴאא  ִִףףንንግግስስُُ፣፣  የየክክָָֹֹ٤٤ናና  የየወወננዳዳዎዎ٤٤  ግግንንኙኙነነُُ  በበֳֳــይይ  በበፍፍֱֱُُ  אאስስክክ  የየግግዴዴٍٍ  

የየــደደጋጋገገፈፈናና  የየׂשׂשــናናጀጀ  እእንንዲዲֲֲንን  אאጠጠ٤٤דדּבּבንን  ከከፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  ንንድድፈፈ--ሀሀሳሳብብ  ጋጋץץ  ያያጋጋጨጨንን  

ይይֲֲንን??  ጉጉዳዳዩዩ  ጠጠֳֳቅቅ  ሳሳይይִִ  ከከֶֶይይ  ገገጽጽٍٍውውንን  ብብֳֳאאגגֳֳ  ٢٢ከከًً  እእውውነነُُוו  ፌፌዴዴֵֵףףዝዝוו  የየــጣጣרר  

ይይאאስስֶֶْْውው  ይይֲֲናናָָ፡፡፡፡  ይይሁሁንን  እእንንጂጂ  በበዘዘאאናናዊዊ  ዓዓֳֳוו  የየየየُُኛኛውውוו  አአካካּתּתֹוֹו  ወወይይוו  ክክָָָָ  

ሕሕብብררــננብብ  ــገገንንጥጥֹֹ  ֳֳאאኖኖּתּת  ץץፈፈָָግግוו  የየדדይይ٢٢ָָ  በበֲֲאאኑኑ  የየאאስስــዳዳድድסס  አአካካֶֶُُ  ግግንንኙኙነነُُ  

የየግግዴዴٍٍ  ــደደጋጋጋጋፊፊ  ֲֲאאኑኑ  አአይይפפׂשׂש  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱוו  በበֳֳــይይ  አአንንድድ  የየፌፌዴዴָָףף  ስስץץዓዓُُ  

የየאאጀጀעעאאያያውው  አአስስــץץ  ዓዓٍٍُُאא  አአָָፈፈውው  ሁሁኔኔٍٍዎዎ٤٤  እእየየררከከኑኑ  אאתתጡጡ  በበገገዛዛ  እእጁጁ  እእየየጐጐֶֶ  

የየְְגגድድ  ሂሂደደُُ  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበዚዚֱֱ  ננገገድድ  በበአአገገ٤٤ףףንን  በበאאንንግግስስُُ  אאስስــዳዳድድץץ  አአካካֶֶُُ  אאካካከከָָ  ያያֳֳውውንን  ግግንንኙኙነነُُ  ــደደጋጋጋጋፊፊ  

  ווነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸውው  ֳֳُُדד  ውውֹْْוֹוጫጫወወُُ  አአֳֳאא  ናናגג  ווደደׂשׂש  ץץֹוֹוግግ  የየፍፍֱֱُُ  አአካካֶֶُُ  ግግንንננድድדדֳֳ

ֲֲֵֵንን  የየ٢٢ֳֳውው  በበــፈፈጥጥצצውው  የየֱֱግግ  ץץــጓጓגגነነُُ  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  የየגגጠጠይይׂשׂשውው  ָָዩዩ  ָָــዕዕኮኮ  ነነውው፡፡፡፡  ዳዳኞኞ٤٤  

እእናና  ዓዓቃቃּתּתያያነነ  ሕሕግግ  የየሕሕገገ--אאንንግግስስًًንን  ቃቃֶֶُُ  ቃቃָָ  በበቃቃָָ  ከከץץــאאጐጐוו  አአָָፈፈውው  אאንንፈፈששንን፣፣  

ዓዓֶֶדדውውንን፣፣  ָָــዕዕኮኮውውንን  ፈፈָָፍፍֳֳውው  ֵֵያያወወጡጡ  ስስֳֳגגጠጠበበቅቅֹْْוֹוውው  ነነውው፡፡፡፡  ይይֱֱንንንን  דדድድננግግ  ካካָָ٢٢ֳֳ  

ሕሕገገ  אאንንግግስስًًንን  ቃቃָָ  በበቃቃָָ  አአንንብብቦቦ  የየአአቅቅבבንን  ያያֱֱָָ  ננאאዳዳُُ  ከከ٤٤ֳֳגגውው  አአንንድድ  רר  ףףــውው  

አአֳֳָָُُדד  ווִִָךָךــ  ነነውው፡፡፡፡    
  

በበֶֶַַ  አአነነጋጋገገץץ  ሕሕብብּשּשררــננ  ከከእእነነששናና  ከከבבያያْْውው  የየגגጠጠብብׂשׂשውውንን  የየֳֳــየየ  አአገገָָግግֹֹُُ  אאስስጠጠُُ  

አአֳֳָָُُדד  וו٢٢ֳֳ  ነነውው፡፡፡፡        

7. ህገ መንግስትን ስለመተርጐም 
 

ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ    

11..    ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጎጎምም  ዙዙሪሪያያ  ስስለለ  AAሉሉ  AAሠሠራራሮሮችች  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  

22..    ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAተተርርጓጓጎጎምም  ዘዘዴዴዎዎችችንን""  ያያስስረረዳዳሉሉ፡፡፡፡  

33..    IIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየAAተተረረጓጓጎጎምም""  ሥሥርርዓዓትት""  ያያብብራራራራሉሉ፡፡፡፡  

44..    ስስለለ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤናና  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየህህጎጎችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  

በበማማረረጋጋገገጥጥ  በበኩኩልል  ስስላላለለባባቸቸውው  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ስስልልጣጣንን  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  

55..  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  የየሚሚያያሻሻቸቸውውንን  ጉጉዳዳዮዮችች  ወወደደ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  
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ለለመመምምራራትት  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    

  

መመግግቢቢያያ  

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  የየህህጎጎችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  ህህግግ  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ማማለለትት  ለለማማንንኛኛውውምም  ህህግግ፣፣  ደደንንብብ፣፣  መመመመሪሪያያ  

EEናና  ውውሳሳኔኔ  መመሰሰረረትት  ነነውው  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  በበየየደደረረጃጃውው  የየሚሚወወጡጡ  ህህጎጎችች፣፣  ደደንንቦቦችች፣፣  መመመመሪሪያያዎዎችችናና  

ውውሳሳኔኔዎዎችች  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረኑኑ  መመሆሆንን  የየለለባባቸቸውውምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ገገናና  

ከከመመጀጀመመሪሪያያውውኑኑ  EEነነዚዚህህንን  ውውሳሳኔኔዎዎችች  የየሚሚወወስስኑኑ  AAካካላላትት  ህህጎጎቹቹ፣፣  ደደንንቦቦቹቹ  ወወዘዘተተ  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  

ጋጋርር  በበማማይይቃቃረረንን  መመልልኩኩ  የየማማውውጣጣትት  ግግዴዴታታ  AAለለባባቸቸውው  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  

EEየየተተረረጎጎሙሙ፣፣  የየሚሚወወስስኑኑትት  ውውሳሳኔኔምም  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  መመልልኩኩ  መመሆሆኑኑንን  EEያያረረጋጋገገጡጡ  

EEንንደደሚሚወወስስኑኑ  ይይጠጠበበቃቃልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  EEነነዚዚህህ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  

በበተተጣጣጣጣመመ  መመልልኩኩ  EEንንዲዲወወሰሰኑኑ  ቢቢጠጠበበቅቅምም  AAንንዳዳንንድድ  ጊጊዜዜ  የየሚሚወወሰሰኑኑ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  

መመንንፈፈስስናና  AAላላማማ  ጋጋርር  የየተተጋጋጩጩ  ወወይይምም  የየተተቃቃረረኑኑ  ናናቸቸውው  በበሚሚልል  ክክርርክክርር  ሊሊነነሳሳ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  ውውሳሳኔኔውው  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ይይቃቃረረናናልል  ወወይይስስ  AAይይቃቃረረንንምም  በበሚሚልል  AAለለመመግግባባባባትት  ተተነነሳሳ  

ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ባባለለ  ጊጊዜዜ  የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ስስለለሚሚነነሳሳ  ጉጉዳዳዩዩ  ስስልልጣጣንን  ላላለለውውናና  

ለለሚሚወወስስነነውው  AAካካልል  ይይቀቀርርባባልል፡፡፡፡  

  

ሕሕገገ--  መመንንግግስስትትንን  ጨጨምምሮሮ  ማማንንኛኛውውንንምም  ህህግግ  መመተተርርጐጐምም  የየራራሱሱ  የየሆሆነነ  የየመመተተርርጐጐምም  ስስርርዓዓትት፣፣  ዘዘዴዴ  

ወወይይንንምም  መመርርሆሆዎዎችች  EEንንዳዳሉሉትት  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  ይይህህንን  ተተግግባባርር  AAንንዳዳንንዶዶችች  AAርርትት  ነነውው  ሲሲሉሉ  ሌሌሎሎችች  

ሳሳይይንንስስ  ነነውው  የየሚሚሉሉ  AAሉሉ፡፡፡፡  ለለማማንንኛኛውውምም  የየህህግግ  ድድንንጋጋጌጌ  ትትርርጉጉምም  የየሚሚያያስስፈፈልልገገውው  ግግልልጽጽ  ሳሳይይሆሆንን  

ሲሲቀቀርር  ማማለለትትምም  ድድንንጋጋጌጌውው  AAሻሻሚሚ፣፣ከከሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  ወወይይምም  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ጋጋርር  ግግጭጭትት  ሲሲፈፈጠጠርር  

ወወይይምም  መመጣጣጣጣምም  ሳሳይይኖኖርር  ሲሲቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡    

  

ማማናናቸቸውውምም  የየመመተተርርጐጐምም  ተተግግባባርር  መመብብትትንን  EEንንዳዳይይጥጥስስ  ወወይይምም  ከከታታሰሰበበለለትት  ትትርርጐጐምም  ተተቃቃራራኒኒ  

የየሆሆነነ  ትትርርጐጐምም  EEንንዳዳይይሰሰጥጥ  ከከፍፍተተኛኛ  ጥጥንንቃቃቄቄ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  በበተተለለይይምም  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ተተራራ  

ሰሰነነድድ  ባባለለመመሆሆኑኑ!!የየህህግግ  ሰሰነነድድ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  የየፖፖለለቲቲካካ  ሰሰነነድድ  ወወይይምም  የየህህዝዝቦቦችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ሰሰነነድድ  

በበመመሆሆኑኑ  በበሚሚተተረረጉጉምምበበትት  ወወቅቅትት  በበርርካካታታ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  ከከግግምምትት  ማማስስገገባባትት  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  ይይህህ  ብብቻቻምም  

ሳሳይይሆሆንን  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበAAጠጠቃቃላላይይ  AAነነጋጋገገርር  ለለረረጅጅምም  ዘዘመመናናትት  EEንንዲዲሰሰራራ  ተተደደርርጐጐ  የየሚሚደደነነገገግግ  

ስስለለሆሆነነ  ህህገገመመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጎጎምም  ስስልልጣጣንን  ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚገገባባውው  AAካካልል  ማማንን  ሊሊሆሆንን  EEንንደደሚሚገገባባ፣፣  

EEንንዲዲሁሁምም  ህህገገመመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጎጎምም  ጊጊዜዜ  ሊሊኖኖረረውው  ስስለለሚሚገገባባውው  ሂሂደደትት  በበግግልልጽጽ  መመለለየየትትናና  
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መመወወሰሰንን  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡  በበዚዚህህ  ክክፍፍልል  ህህገገመመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጎጎምም  ስስልልጣጣንን  ያያላላቸቸውው  AAካካላላትትንን  

በበተተመመለለከከተተ  EEንንዲዲሁሁምም  ከከህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጋጋርር  በበተተያያያያዘዘ  ሊሊነነሱሱ  የየሚሚችችሉሉ  ነነጥጥቦቦችችንን  ለለማማንንሳሳትት  

ይይሞሞከከራራልል፡፡፡፡    

  

  

የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄ  
  

••  EEያያንንዳዳንንዱዱ  ተተማማሪሪ  የየክክልልሉሉንን  ወወይይንንምም  የየሌሌላላ  ክክልልልል  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበማማጥጥናናትት  በበAAወወጣጣጥጥ!!  

በበማማሻሻሻሻልል  !!በበAAተተረረጓጓጐጐምም  መመርርህህ  ላላይይ  ከከሌሌሎሎችች  ጋጋርር  በበማማነነፃፃፀፀርር  ጠጠንንካካራራ  EEናና  ደደካካማማ  ጐጐኑኑንንንን  

ለለክክፍፍልል  ተተማማሪሪዎዎችች  ያያቀቀርርባባሉሉ፡፡፡፡  

  

7.1. ህገ መንግስት ለምን ይተረጐማል ? 
ማማናናቸቸውውምም  ""  ህህግግ  ወወይይምም  ""  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየመመተተርርጎጎምም  ሥሥራራ""  AAንንድድ  መመሠሠረረታታዊዊ  ዓዓላላማማ  EEንንዳዳለለውው  

ከከላላይይ  ተተገገልልፆፆልል፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  የየሚሚሰሰጠጠውው  

ሀሀ..  ግግልልፅፅ  ለለማማድድረረግግ  ((CCllaarriittyy))  

  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበተተፈፈጥጥሮሮ  ዝዝርርዝዝርር  ሕሕግግ  ሳሳይይሆሆንን  ጥጥቅቅልል  ህህግግ  EEናና  መመሠሠረረታታዊዊ  መመርርህህንን  

የየሚሚደደነነግግግግ  የየህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  ሕሕግግ  ነነውው፡፡፡፡    ማማለለትትምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥቅቅልል  ህህግግ  EEንንደደመመሆሆኑኑ  

መመጠጠንን  EEንንደደሌሌሎሎችች  ህህጐጐችች  በበጣጣምም  ግግልልፅፅ  ላላይይሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ግግልልፅፅ  ያያለለመመሆሆንን  የየቃቃላላትት፣፣  የየAAገገላላለለጽጽ  

ወወይይንንምም  የየሕሕጉጉ  መመንንፈፈስስ  ግግልልጽጽነነትትንን  የየሚሚመመለለከከትት  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

ህህገገ  መመንንግግስስትት  ዝዝርርዝዝርር  EEናና  ተተራራ  ከከሆሆኑኑ  መመርርሆሆዎዎችች  ይይልልቅቅ  ውውስስብብስስብብናና  AAጠጠቃቃላላይይ  በበሆሆኑኑ  ጽጽንንሰሰ  

ኃኃሳሳቦቦችች  የየተተሞሞላላ  ነነውው፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ቋቋንንቋቋ  AAጠጠቃቃላላይይ  ከከመመሆሆኑኑምም  ባባሻሻገገርር  የየቃቃላላቶቶቹቹ  ተተፈፈጥጥሮሮ  

EEናና  AAቀቀማማመመጥጥ  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ከከሌሌሎሎችች  ህህጐጐችች  በበEEጅጅጉጉ  ይይለለየየዋዋልል፡፡፡፡    EEንንዲዲሁሁምም  የየስስነነ  ቋቋንንቋቋ  

ጠጠበበብብቶቶችች  EEንንደደሚሚናናገገሩሩትት  ቃቃላላትትምም  ሆሆነነ  ቋቋንንቋቋ  ከከጊጊዜዜ  ወወደደ  ጊጊዜዜ  ያያድድጋጋልል፣፣  ይይሻሻሻሻላላልል፣፣  ይይቀቀየየራራልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  EEነነዚዚህህንን  EEናና  EEነነዚዚህህንን  የየመመሳሳሰሰሉሉትትንን  ግግልልፅፅ  ለለማማድድረረግግ  ሕሕገገ--መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  

ስስልልጣጣንን  የየተተሰሰጠጠውው  AAካካልል  የየህህግግ  መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ዘዘዴዴዎዎችች  ወወይይምም  መመርርህህንን  በበመመጠጠቀቀምም  

ግግልልፅፅ  ለለማማድድረረግግ  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ይይተተረረጉጉማማሉሉ፡፡፡፡    
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ለለ..  ግግጭጭትት//ያያለለመመጣጣጣጣምም//  //IInnccoonnssiitteennccyy//  

  AAንንዳዳንንድድ  ጊጊዜዜ  የየተተለለያያዩዩ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀጾጾችች  ወወይይንንምም  ምምEEራራፎፎችች  AAንንዳዳቸቸውው  

ከከAAንንዳዳቸቸውው  ላላይይጣጣጣጣሙሙ  ወወይይምም  በበመመከከካካላላቸቸውው  ግግጭጭትት  ሊሊፈፈጠጠርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  ያያለለመመጣጣጣጣምም  

ወወይይምም  ግግጭጭትት  EEንንዲዲጣጣጣጣምም  የየሚሚደደረረገገውው  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበመመተተርርጐጐምም  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  ይይህህ  ብብቻቻምም  

ሳሳይይሆሆንን  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየAAለለማማችችንን  AAገገሮሮችችምም  ሆሆነነ  በበኛኛምም  AAገገርር  የየህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  የየበበላላይይ  

ህህገገ  EEንንደደሆሆነነ  AAስስቀቀድድመመንን  ተተመመልልክክተተናናልል፡፡፡፡ይይህህ  የየበበላላይይነነትት  የየሚሚረረጋጋገገጠጠውው  ከከህህገገ  መመንንግግስስትት  ጋጋርር  

የየሚሚቃቃረረንን  ህህግግ፣፣  ልልማማዳዳዊዊ  AAሰሰራራርር፣፣  የየመመንንግግስስትት  ውውሳሳኔኔ  ወወዘዘተተ  ሳሳይይኖኖርር  ሲሲቀቀርር  ነነውው፡፡፡፡  ካካለለምም  ዋዋጋጋ  

የየማማይይኖኖረረውው  ሲሲሆሆንን  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለዚዚህህ  ይይህህንን  የየግግጭጭትት  መመኖኖርር  ወወይይምም    ያያለለመመኖኖርር  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  ጉጉዳዳዩዩንን  

በበመመመመርርመመርር  ሕሕገገ  መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ስስልልጣጣንን  በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀጽጽ  8844((22))  

መመሠሠረረትት  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ተተሰሰጥጥቷቷታታልል፡፡፡፡    

  

EEስስከከ  AAሁሁንን  ያያሉሉትትንን  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ስስንንመመለለከከትት  የየሕሕጐጐችች  ሕሕገገመመንንግግስስታታዊዊ  መመሆሆንን  EEናና  AAለለመመሆሆንን  

የየሚሚመመረረመመረረውው  በበAAንንቀቀጽጽ  8833  ((11))  ስስርር  EEንንደደተተደደነነገገገገውው  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳይይ  ክክርርክክርር  ሲሲነነሳሳ  

((CCoonnccrreettee  rreevviieeww))  ማማለለትትምም  ጉጉዳዳዮዮችች  ወወይይምም  ተተከከሪሪካካሪሪ  ወወገገኖኖችች  ጉጉዳዳያያቸቸውው  ለለፊፊዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  

ቤቤትት  ሲሲያያቀቀርርቡቡ  ነነውው፡፡፡፡  በበAAጠጠቃቃላላይይ  በበሕሕጐጐችችናና    በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመካካከከልል  ግግጭጭትት  ስስለለመመኖኖሩሩ  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳይይ  ክክርርክክርር  ሲሲቀቀርርብብ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  በበIIፊፊድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  AAንንቀቀጽጽ  

8833((11))  መመሠሠረረትት  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጐጐምም    ውውሳሳኔኔ  ይይሰሰጥጥበበታታልል፡፡፡፡    

  

በበመመሆሆኑኑምም  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  መመርርህህ  ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረንን  ውውሳሳኔኔ፣፣  ህህግግ፣፣  ወወዘዘተተ  ሲሲኖኖርር  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

AAንንቀቀጽጽ  8833  ((11))    EEንንዲዲሁሁምም  AAንንቀቀጽጽ  99((11))  EEናና  ((22))  EEናና  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511//9933  መመሠሠረረትት  ዋዋጋጋ  

የየማማይይኖኖረረውው  ስስለለመመሆሆኑኑ  ውውሳሳኔኔ  የየመመስስጠጠትት  ስስልልጣጣንን  የየፌፌዴዴሬሬሸሸንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

ሐሐ..  ክክፍፍተተትትንን  ለለመመዝዝጋጋትት    

  

የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ሰሰነነድድ  በበጣጣምም  በበጥጥቅቅልል  AAቀቀማማመመጥጥ  ከከመመቀቀመመጡጡ  የየተተነነሳሳ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየተተወወሰሰኑኑ  

ጉጉዳዳዮዮችችንን  ብብቻቻ  ሊሊዘዘረረዝዝርር  ይይችችላላልል፡፡፡፡  በበAAብብዛዛኛኛውውንን  ጉጉዳዳዮዮችች  መመርርህህንን  ብብቻቻ  ሊሊያያስስቀቀምምጥጥ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  ዝዝርርዝዝርር  ጉጉዳዳዮዮችችንን  ባባይይዝዝምም  AAጠጠቃቃላላይይ  ይይዘዘቱቱ  ወወይይንንምም  መመንንፈፈሱሱንን  ከከሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  

በበመመረረዳዳትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመተተርርጐጐምም  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ለለAAብብነነትት  ያያህህልል  AAጠጠቃቃላላይይ  የየIIኮኮኖኖሚሚ፣፣  

የየማማህህበበሪሪዊዊ፣፣  ባባህህላላዊዊ  ፖፖሊሊሲሲዎዎችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታችችንን  ከከAAንንቀቀጽጽ  8855  ቀቀጥጥሎሎ  በበምምEEራራፍፍ  AAስስርር  ስስርር  

ተተለለይይተተውው  በበAAጭጭሩሩ  ተተቀቀምምጠጠዋዋልል፡፡፡፡    ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  EEነነዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበጣጣምም  ውውስስንንናና  ጥጥቅቅልል  
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ሆሆነነውው  በበAAጠጠቃቃላላይይ  AAቀቀማማመመጥጥ  የየተተቀቀመመጡጡ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ከከነነዚዚህህ  መመርርህህ  በበመመነነሳሳትት  በበዝዝርርዝዝርር  

ያያልልተተቀቀመመጡጡናና    ያያልልተተሸሸፈፈኑኑትትንን  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጠጠቃቃላላይይ  የየሰሰነነዱዱንን  ይይዘዘትት  በበመመፈፈለለግግ  የየመመተተርርጐጐምም  

ስስልልጣጣንን  ያያለለውው  AAካካልል  ሊሊተተረረጉጉምም  ይይችችላላልል፡፡፡፡  በበEEርርግግጥጥ  ሕሕገገ  መመንንግግስስትት  መመሻሻሻሻልል  EEንንደደሚሚችችልል  ሁሁሉሉ  

በበቀቀላላሉሉናና  በበማማናናቸቸውውምም  ጊጊዜዜ  የየሚሚሻሻሻሻልል  ባባለለመመሆሆኑኑ  በበያያንንዳዳንንዱዱ  AAገገራራትት  ነነባባራራዊዊ  የየEEድድገገትት  ሂሂደደትት  

በበሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ያያለለተተሸሸፈፈኑኑ  ጉጉዳዳዮዮችች  ትትርርጉጉምም  EEየየተተሸሸፈፈኑኑ  ይይሔሔዳዳሉሉ፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ፡፡--  በበAAሜሜሪሪካካንን  ህህገገ  

መመንንግግስስትት  ውውስስጥጥ  ስስለለ  ““JJuuddiicciiaall  RReevviieeww””  የየሚሚናናገገርር  ግግልልፅፅ  ድድንንጋጋጌጌ  ባባይይኖኖርርምም  በበሂሂደደትት  ይይሀሀ  

መመርርህህ  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበመመዳዳበበርርናና  በበማማደደግግ  EEንንደደ  AAንንድድ  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያገገኘኘ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  መመርርህህ  

በበAAገገሪሪቱቱ  በበማማገገልልገገልል  ላላይይ  ይይገገኛኛልል፡፡፡፡  

  

7.2. ሕገመንግስትን የመተርጐም ዓይነቶች  
    

ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ዓዓይይነነቶቶችች  በበመመደደበበኛኛ፣፣መመደደበበኛኛ  ያያልልሆሆነነ  EEናና  II--መመደደበበኛኛ  በበማማለለትት  

EEንንደደቅቅደደምም  ተተከከተተላላቸቸውው  ““FFoorrmmaall  ””,,  ""IInnffoorrmmaall""  EEናና  NNoonn--ffoorrmmaall  ተተብብለለውው  ይይታታወወቃቃሉሉ፡፡፡፡  

  

መመደደበበኛኛ  ማማለለትት  ክክርርክክርር  ተተነነስስቶቶ  የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  በበሚሚያያስስፈፈልልግግ  ጊጊዜዜ፣፣  ትትርርጉጉምም  ለለመመስስጠጠትት  

ስስልልጣጣንን  በበተተሰሰጠጠውው  AAካካልል  የየሚሚሰሰጠጠውው  ትትርርጉጉምም  ነነውው፡፡፡፡  መመደደበበኛኛ  ያያልልሆሆነነ  የየሚሚባባለለውው  ሕሕገገ  

መመንንግግስስትትንን  ለለመመፈፈፀፀምም  በበEEለለትት  ተተEEለለትት  ተተግግባባርር  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት    ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለመመፈፈፀፀምም  

የየሚሚያያከከናናውውኑኑትት  ተተግግባባርር  ነነውው፡፡፡፡  ሌሌላላውው  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ለለምምሳሳሌሌ  ዋዋስስትትናናንን  የየሚሚመመለለከከቱቱ  ውውሳሳኔኔዎዎችች፣፣  

በበመመያያዝዝ  ትትEEዛዛዝዝ  ""  የየንንብብረረትትንን  መመብብትት  በበማማስስጠጠበበቅቅ  ወወዘዘተተ  የየሚሚወወስስኑኑ  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ውውሳሳኔኔዎዎችች  II--

መመደደበበኛኛ  ውውሳሳኔኔ  ነነውው፡፡፡፡    
  

7.3. ህገ መንግስት ስለሚተረጉሙ Aካላት 
  የየIIፌፌዲዲሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየመመተተርርጐጐምም  ስስልልጣጣንን  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  መመስስጠጠቱቱ  ከከሌሌሎሎችች  

AAገገሮሮችች  ጋጋርር  ሲሲነነፃፃፀፀርር  የየሚሚደደገገፍፍ  ነነውው??  ለለምምንን??  

  ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበመመተተርርጐጐምም  ወወይይንንምም  በበማማስስፈፈፀፀምም  ሂሂደደትት  ውውስስጥጥ  የየፍፍ//ቤቤትት  ሚሚናና  ምምንንድድ  

ነነውው??  

  ከከፍፍ//ቤቤትት  ጉጉዳዳዮዮችች  EEንንዴዴትት  ለለህህገገ--መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ይይመመራራልል??ወወይይንንምም  ይይለለካካልል??  

  

ባባለለፉፉትት  ሁሁለለትት  AAስስርርተተ  AAመመታታትት  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ጥጥያያቄቄ  ከከፍፍተተኛኛ  ትትኩኩረረትት  EEያያገገኘኘ  

የየመመጣጣ  ጉጉዳዳይይ  ሆሆኗኗልል፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ማማንን  ይይተተርርጉጉመመውው??  ተተርርጓጓሚሚውው  EEንንዴዴትት  ይይዋዋቀቀራራልል??  
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ምምንን  ዓዓይይነነትት  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  ይይከከተተላላልል??  የየሚሚሉሉትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  AAገገሮሮችች  የየየየራራሳሳቸቸውውንን  የየታታሪሪክክ፣፣  

የየባባህህልል፣፣  የየፖፖለለቲቲካካ  EEናና  የየፍፍልልስስፍፍናና  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ግግምምትት  ውውስስጥጥ  EEያያስስገገቡቡ    ይይወወስስናናሉሉ፡፡፡፡    
  
  

  በበዓዓለለማማችችንን  ያያለለውው  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትት  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥርርዓዓትት  በበሁሁለለትት((ወወይይምም  በበሶሶስስትት))  ዋዋናና  

ዋዋናና  ሥሥርርዓዓቶቶችች  ይይከከፈፈላላሉሉ፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  የየተተማማከከለለ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ስስርርዓዓትት  

((CCeennttrraalliizzeedd))    EEናና  ያያልልተተማማከከለለ    ((ddiiffffuusseedd))ወወይይንንምም  ((DDeecceennttrraalliizzeedd))  ሥሥርርዓዓትት፣፣  EEንንዲዲሁሁምም  

የየስስዌዌስስ  ሞሞዴዴልል  የየሚሚባባልል  ከከAAንንደደኛኛውው  ስስርርAAትት  ጋጋርር  ተተቀቀራራራራቢቢ  የየሆሆነነ  ስስርርAAትት  ናናቸቸውው፡፡፡፡  AAንንዳዳንንዶዶቹቹ  

የየስስዊዊስስ  ሞሞዴዴልልንን  ከከተተማማከከለለ  ስስርርAAትት  ጋጋርር  AAጠጠቃቃለለውው  ስስለለሚሚያያቀቀርርቡቡትት  በበሁሁለለትት  የየሚሚከከፈፈለለውው  በበዚዚህህ  

ምምክክንንያያትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

  ሀሀ..  ያያልልተተማማከከለለ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየመመተተርርጐጐምም  ስስርርዓዓትት//DDeecceennttrraalliizzeedd  ssyysstteemm//  
  

ያያልልተተማማከከለለ  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥርርዓዓትት  የየAAሜሜሪሪካካ  ሥሥርርዓዓትት  ((AAmmeerriiccaann  MMooddeell))  ተተብብሎሎ  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  

ባባልልተተማማከከለለ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥርርዓዓትት  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥልልጣጣንን  

የየመመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  ማማለለትትምም  መመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ማማንንኛኛውውንንምም  ሕሕግግ  ወወይይንንምም  

የየባባለለስስልልጣጣንን  ውውሳሳኔኔ  ከከህህገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  ጋጋርር  የየማማይይጣጣጣጣምም  ሆሆኖኖ  ሲሲያያገገኘኘውው  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEንንዳዳይይኖኖረረውው  

የየሚሚያያደደርርግግበበትት  ስስልልጣጣንን  ይይሰሰጠጠዋዋልል፡፡፡፡  ያያልልተተማማከከለለውው  ሥሥርርዓዓትት  የየሚሚከከተተሉሉ  AAገገራራትት  ስስርር  AAሜሜሪሪካካ፣፣  

ህህንንድድ፣፣  ጃጃፓፓንን  EEናና  ካካናናዳዳ  የየሚሚጠጠቀቀሱሱ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበEEነነዚዚህህ  AAገገራራትት  የየህህግግ  AAውውጪጪውውንንምም  ሆሆነነ  

የየAAስስፈፈፃፃሚሚውው  AAካካልል  ውውሳሳኔኔ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  AAይይደደለለምም  በበማማለለትት  ውውድድቅቅ  ማማድድረረግግ  ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    

የየAAስስፈፈፃፃሚሚውውንንናና  የየህህግግ  AAውውጪጪውውንን  ተተግግባባርር  በበዳዳኝኝነነትት  ቁቁጥጥጥጥርር  ((SSuubboorrddiinnaattiioonn))  ስስርር  ማማድድረረግግ  

ያያስስፈፈልልጋጋልል  በበሚሚለለውው  በበተተለለመመደደውው  AAስስተተሳሳሰሰብብ  መመሰሰረረትት  የየመመጣጣ  ሞሞዴዴልል  ነነውው፡፡፡፡    

  

ሁሁሉሉምም  የየህህግግ  መመንንግግስስትት  ጥጥያያቄቄ  ለለመመደደበበኛኛውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየሚሚቀቀርርብብ  ቢቢሆሆንንምም  በበይይዘዘቱቱ  ግግንን  

በበAAገገሮሮቹቹ  መመካካከከልል  ልልዩዩነነትት  AAለለ፡፡፡፡  AAንንዳዳንንዶዶችች  ይይህህንንንን  ስስልልጣጣንን  በበሁሁሉሉምም  ደደረረጃጃ  ለለሚሚገገኙኙ  ፍፍርርድድ  

ቤቤቶቶችች  የየሚሚሰሰጡጡ  ሲሲሆሆንን  ((AAሜሜሪሪካካ))  AAንንዳዳንንዶዶችች  ደደግግሞሞ  ለለከከፍፍተተኛኛ  ወወይይምም  ለለጠጠቅቅላላይይ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  

የየሚሚሰሰጡጡ  ናናቸቸውው  ((ምምሳሳሌሌ  ህህንንድድ))፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  በበጉጉዳዳዩዩ  ላላይይ  የየጠጠቅቅላላይይ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ብብቻቻ  ውውሳሳኔኔ  

EEንንዲዲሰሰጥጥበበትት  የየሚሚያያደደርርጉጉምም  AAሉሉ  ((ምምሳሳሌሌ  AAየየርርላላንንድድ))፡፡፡፡  
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ለለ..  የየስስዊዊስስ  ሞሞዴዴልል  

ይይህህ  ሞሞዴዴልል  ከከመመጀጀመመሪሪያያውው  ስስርርAAትት  ጋጋርር  የየሚሚቀቀራራረረብብ  ነነውው፡፡፡፡  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  AAካካልል  የየሆሆነነውው  

የየፌፌዴዴራራልል  ከከፍፍተተኛኛውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበካካንንቶቶኖኖችች  //የየስስዊዊስስ  ፌፌዴዴሬሬሽሽንን  AAባባላላትት  የየሆሆኑኑ  ራራስስ  ገገዝዝ  ግግዛዛቶቶችች//  

የየሚሚወወጡጡ  ሕሕግግጋጋትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ላላይይ  ስስልልጣጣንን  AAለለውው፡፡፡፡  ማማለለትትምም  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  

የየሚሚጋጋጩጩ  ወወይይምም  የየሚሚቃቃረረኑኑ  ናናቸቸውው  በበማማለለትት  ሊሊሽሽራራቸቸውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

በበፌፌዴዴራራልል  ሕሕግግጋጋትት  ላላይይ  ግግንን  ይይህህ  ዓዓይይነነቱቱ  ሥሥልልጣጣንን  የየለለውውምም፡፡፡፡    ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  የየፌፌዴዴራራልል  

ከከፍፍተተኛኛውው  ፍፍ//ቤቤትት  በበፌፌዴዴራራልል  EEናና  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  መመካካከከልል  ወወይይምም  በበክክልልልል  መመንንግግስስታታትት  

መመካካከከልል  በበሚሚነነሱሱ  የየሥሥልልጣጣንን  ክክልልልል  ግግጭጭቶቶችች  ላላይይ  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  ሲሲሆሆንን!!  በበዜዜጐጐችች  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  መመብብቶቶችች  ላላይይ  ተተመመስስርርተተውው  በበሚሚነነሱሱ  AAቤቤቱቱታታዎዎችች  ላላይይምም  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣንን  

ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  በበEEነነዚዚህህ  ሁሁሉሉ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  ፍፍ//ቤቤቱቱ  የየሚሚጠጠቀቀመመውው  በበፌፌዴዴራራልል  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  የየወወጡጡ  

ሕሕግግጋጋትትንን  EEናና  ገገዢዢ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  EEንንዲዲሁሁምም  በበምም//ቤቤቱቱ  የየፀፀደደቁቁ  ዓዓለለምም  ዓዓቀቀፍፍ  ሥሥምምምምነነቶቶችች  ነነውው፡፡፡፡    

ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየፌፌዴዴራራልል  ህህጎጎችችንን  ህህገገመመንንግግሰሰታታዊዊነነትት  የየመመመመልልከከትት  ስስልልጣጣንን  EEንንዳዳይይኖኖረረውው  

የየተተደደረረገገበበትት  ምምክክንንያያትትምም  የየስስዊዊስስ  ሕሕዝዝቦቦችች  በበፌፌዴዴራራልል  የየሕሕግግ  ማማውውጣጣትት  ሥሥልልጣጣንን  EEናና  በበፌፌዴዴራራልል  

ሕሕግግጋጋትት  ላላይይ  በበውውሳሳኔኔ  ሕሕዝዝብብ  //ማማለለትትምም  AAስስገገዳዳጅጅ  ወወይይምም  AAማማራራጭጭ  ሕሕዝዝበበ  ውውሳሳኔኔ  EEናና  በበሕሕዝዝባባዊዊ  

ተተነነሳሳሽሽነነቶቶችች  AAማማካካኝኝነነትት  ቀቀጥጥተተኛኛ  የየፖፖለለቲቲካካ  ቁቁጥጥጥጥርር  ማማድድረረግግ  ስስለለሚሚችችሉሉ  ነነውው፡፡፡፡    ስስለለሆሆነነምም  

በበስስዊዊዘዘርርላላንንድድ  የየፌፌዴዴራራልል  ሕሕግግጋጋትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  የየመመተተርርጎጎምም  ሥሥልልጣጣንን  

ያያላላቸቸውው  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ሣሣይይሆሆኑኑ  ሕሕዝዝቡቡ  ነነውው፡፡፡፡  

  

  

ሐሐ..  የየተተማማከከለለ  ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ስስርርዓዓትት//CCeennttrraalliizzeedd  SSyysstteemm//  
  

የየተተማማከከለለ  ሕሕገገ  መመንንግግሥሥትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥርርዓዓትት  ከከሁሁለለተተኛኛውው  የየAAለለምም  ጦጦርርነነትት  በበኃኃላላ  

በበAAውውስስትትራራሊሊያያዊዊውው  ምምሁሁርር  ሐሐንንሰሰ  ኬኬልልሰሰንን  በበAAውውስስትትራራሊሊያያ  EEየየዳዳበበረረ  የየመመጣጣ  ሥሥርርዓዓትት    

በበመመቀቀጠጠልልምም  ከከEEንንግግሊሊዝዝ  EEናና  ከከፈፈረረንንሳሳይይ  በበስስተተቀቀርር  በበሌሌሎሎችች  AAውውሮሮፖፖ  AAገገሮሮችች  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያገገኘኘ  

ሥሥርርዓዓትት  ነነውው፡፡፡፡  ይይህህ  ስስርርዓዓትት  የየሕሕገገ  መመንንግግሥሥትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትትንን  የየሚሚጠጠቀቀምም  ሥሥርርዓዓትት  ነነውው፡፡፡፡    

AAብብዛዛኛኛውውንን  ጊጊዜዜ  የየጀጀርርመመንን  የየሕሕገገ  መመንንግግሥሥትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  EEንንደደAAብብነነትት  ይይጠጠቀቀሳሳልል፡፡፡፡  በበተተማማከከለለውው  

ሥሥርርዓዓትት  ስስርር  ጀጀርርመመንን፣፣  AAውውስስትትራራሊሊያያ    የየምምስስራራቅቅ  EEናና  የየሴሴንንትትራራልል  AAውውሮሮፖፖ    AAገገራራትት  EEናና  ደደቡቡብብ  

AAፍፍሪሪካካ  ይይገገኙኙበበታታልል፡፡፡፡  
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ጀጀርርመመንን  በበዚዚህህ  AAይይነነተተኛኛ  ምምሳሳሌሌ  ናናትት፡፡፡፡  ይይህህ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ከከመመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበተተለለየየ  መመልልኩኩ  

ከከፍፍተተኛኛ  ዋዋጋጋ  ያያላላቸቸውው  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  በበጭጭብብጥጥነነትት  ይይዞዞ  የየሚሚመመረረምምርር  ልልዩዩ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  

ነነውው፡፡፡፡  EEንንደደ  መመጀጀመመሪሪያያውው  የየፍፍርርድድ  AAይይነነትት  ቤቤትት  ስስነነ  ስስርርዓዓትት  ሳሳይይሆሆንን  ልልዩዩ  ስስነነ  ስስርርዓዓትትንን  የየሚሚከከተተልል  

ነነውው፡፡፡፡  መመደደበበኛኛ  ወወይይምም  ሌሌሎሎችች  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥያያቄቄ  ((ትትርርጉጉምም))  ሲሲገገጥጥሟሟቸቸውው  

መመመመሪሪያያ  EEንንዲዲሰሰጥጥበበትት  ጉጉዳዳዩዩንን  የየሚሚልልኩኩትትምም  ለለዚዚሁሁ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡  ዳዳኞኞችች  ለለተተወወሰሰነነውው  ጊጊዜዜ  

በበተተለለያያዩዩ  AAካካላላትት  ሲሲመመረረጡጡ፤፤  በበዚዚህህ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ለለ1122  ዓዓመመታታትት  የየሚሚያያገገለለግግሉሉ  1166  ዳዳኞኞችችንን  ሁሁለለትት  

ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ((BBuunnddssrraatt))  EEናና  ((BBoonnddssttaagg))    የየሚሚሾሾሟሟቸቸውው  ናናቸቸውው፡፡፡፡  የየልልዩዩ  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  

መመሰሰረረቱቱምም  ያያለለፈፈውው  II--ፍፍትትሐሐዊዊ  የየAAገገዛዛዝዝ  ዘዘመመንን  ((‘‘uunnjjuusstt  rreeggiimmee))  ተተመመልልሶሶ  EEንንዳዳይይመመጣጣ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  ((በበጀጀርርመመንን  BBaassiicc  LLaaww))  ለለማማስስጠጠበበቅቅ  ነነውው፡፡፡፡  

  

የየIIትትዮዮጵጵያያ  AAቋቋምም    

ከከፍፍ  ሲሲልል  ከከተተመመለለከከትትናናቸቸውው  ጥጥቅቅልል  ሞሞዴዴሎሎችች  የየIIትትዮዮጵጵያያውው  AAቋቋምም  የየተተለለየየ  ነነውው፡፡፡፡  በበዚዚህህ  

ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  ልልዩዩነነቶቶችች  የየሚሚነነሱሱትት  ከከየየAAገገሩሩ  የየግግልል  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታ  በበመመነነሳሳትት  በበመመሆሆኑኑ  የየEEያያንንዳዳንንዱዱ  

AAገገርር  በበራራሱሱ  የየተተለለየየ  EEንንደደመመሆሆኑኑ  መመጠጠንን  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ሞሞዴዴልልምም  ከከAAገገሪሪቱቱ  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔታታ  

በበመመነነሳሳትት  የየተተቀቀረረጸጸ  ነነውው፡፡፡፡  ይይኸኸውውምም  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  6622((11))  EEንንደደተተመመለለከከተተውው፣፣  EEንንዲዲሁሁምም  

AAንንቀቀጽጽ  8833((11))  EEንንደደተተደደነነገገገገውው  ሕሕገገመመንንግግስስቱቱንን  የየመመተተርርጎጎምም  ስስልልጣጣንን  ያያለለውው  መመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  

ወወይይምም  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ፍፍ//ቤቤትት  ሣሣይይሆሆንን  ከከፌፌዴዴራራልል  ምም//ቤቤቶቶችች  AAንንዱዱ  የየሆሆነነውው  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምም//ቤቤትት  ነነውው፡፡፡፡    

    

ይይሁሁንንናና  የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ትትርርጉጉምም  ሥሥራራ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ብብቻቻ  የየሚሚሰሰራራ  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  

ከከEEርርሱሱ  በበተተጨጨማማሪሪ  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችችንን  የየማማጣጣራራትት  EEናና  የየውውሳሳኔኔ  ሐሐሳሳቦቦችችንን  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምም//ቤቤትት  የየማማቅቅረረብብ  ሥሥልልጣጣንን  የየተተሰሰጠጠውውንን  የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤምም  

በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀጽጽ  8822((11))  መመሰሰረረትት  ተተቋቋቁቁሟሟልል፡፡፡፡  በበሁሁሉሉምም  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችች  ላላይይ  

የየመመወወሰሰንን  ሥሥልልጣጣንን  ያያለለውው  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  ቢቢሆሆንንምም!!  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችችንን  በበቅቅድድሚሚያያ  

የየማማጣጣራራቱቱ  ስስራራ  በበሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበተተቋቋቋቋመመውው  የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ይይሰሰራራልል፡፡፡፡    

  

የየሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  AAሥሥራራ  AAንንድድ  AAባባላላትት  ያያሉሉትት  ነነውው፡፡፡፡  ሰሰብብሳሳቢቢውውናና  

ምምክክትትልል  ሰሰብብሳሳቢቢውው  የየፌፌዴዴራራልል  ጠጠቅቅላላይይ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትትናና  ምምክክትትልል  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት  ሲሲሆሆኑኑ፣፣  

ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ተተመመርርጠጠውው  በበሪሪፐፐብብሊሊኩኩ  ፕፕሬሬዚዚዳዳንንትት  የየሚሚሾሾሙሙ  66  
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የየህህግግ  ባባለለሙሙያያዎዎችች  EEናና  ከከፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሚሚውውጣጣጡጡ  ሶሶስስትት  AAባባላላትት  ያያሉሉበበትት  ነነውው፡፡፡፡  

((AAንንቀቀጽጽ  8822((22))))    

ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር፣፣  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  EEናና  ህህዝዝቦቦችች  ተተስስማማምምተተውው  ሲሲያያወወጡጡትት  

የየህህግግ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየተተመመለለከከቱቱ  ከከመመሆሆናናቸቸውው  በበተተጨጨማማሪሪ  የየተተበበላላሸሸውውንን  የየታታሪሪክክ፣፣  ባባህህልል፣፣  ፖፖለለቲቲካካ፣፣  

ማማህህበበራራዊዊ  ግግንንኙኙነነትት  በበAAዲዲስስ  መመልልክክ  ለለማማደደስስ  መመስስማማማማታታቸቸውውንን  በበሌሌላላ  ፅፅሁሁፍፍ  ተተመመልልክክተተናናልል፡፡፡፡  

ስስለለሆሆነነምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጉጉዳዳይይ  የየህህግግ  ጉጉዳዳይይ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  ከከህህግግ  በበላላይይ  የየሆሆኑኑ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየያያዘዘ  

ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመተተርርጐጐምም  ቢቢያያስስፈፈልልግግ  ራራሳሳቸቸውው  ሊሊሚሚወወክክሉሉትት  ነነገገርር  ግግንን  

በበታታዋዋቂቂ  የየህህግግ  ባባለለሙሙያያዎዎችች  በበሚሚታታገገዝዝ  የየፌፌዴዴሬሬሸሸንን  ምምክክርር  ቤቤትት  EEንንዲዲተተረረጐጐምም  ማማድድረረግግ  ተተገገቢቢ  ነነውው  

በበሚሚልል  የየተተመመረረጠጠ  ስስርርAAትት  ነነውው፡፡፡፡      

  

በበIIትትዮዮጵጵያያ  ህህገገመመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጎጎምም  ጉጉዳዳይይ  ከከመመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ለለምምንን  ይይወወጣጣልል??  በበሚሚልል  

AAንንዳዳንንድድ  ምምሁሁራራንን  ጥጥያያቄቄ  EEንንደደሚሚያያነነሱሱ  ይይታታወወቃቃልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  በበዚዚህህ  ሰሰነነድድ  EEንንደደተተመመለለከከትትነነውው  

የየተተማማከከለለውውንን  ስስርርAAትት  የየሚሚከከተተሉሉ  EEንንደደጀጀርርመመንን  ያያሉሉ  AAገገሮሮችች  መመደደበበኛኛ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ህህገገመመንንግግስስትትንን  

የየመመተተርርጎጎምም  ስስልልጣጣንን  የየላላቸቸውውምም፡፡፡፡  ህህገገመመንንግግስስትትንን  ለለመመተተርርጎጎምም  ተተብብለለውው  የየተተቋቋቋቋሙሙ  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ማማለለትትምም  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  የየመመተተርርጐጐምም  ስስልልጣጣንን  የየፍፍርርድድ  

ቤቤቶቶችች  ሳሳይይሆሆንን  የየህህገገ  መመንንግግሥሥትት  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  በበመመሆሆኑኑምም  የየህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ትትርርጉጉምም  

ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ያያለለመመተተውው  ከከIIትትዮዮጵጵያያ  በበፊፊትት  በበርርካካታታ  የየዳዳበበረረ  ዲዲሞሞክክራራሲሲ  ያያለለባባቸቸውው  AAገገሮሮችች  ዘዘንንድድ  

ተተቀቀባባይይነነትት  ያያገገኘኘ  በበመመሆሆኑኑ  EEንንደደልልዩዩ  ሁሁኔኔታታ  ሊሊቆቆጠጠርር  የየሚሚገገባባውው  AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይልልቁቁንንምም  

መመሠሠረረታታዊዊውው  ነነገገርር  ከከሌሌላላኛኛውው  AAንንዱዱ  ሲሲመመረረጥጥ  ምምክክንንያያቶቶቹቹ፣፣  የየAAገገራራትት  የየታታሪሪክክ  EEድድገገትት፣፣  የየህህገገ  

መመንንግግሥሥትት  ትትርርጉጉምም  ታታሪሪካካዊዊ  AAመመጣጣጥጥንን  EEናና    የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየተተለለዩዩ  ባባህህሪሪ  ከከግግምምትት  

ማማስስገገባባትትንን  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAንንቀቀፅፅ  88፣፣  6611  ስስንንመመለለከከትት  የየስስልልጣጣኑኑ  ባባለለቤቤትት    

የየተተመመረረጠጠውው  በበAAግግባባቡቡ  ምምክክንንያያታታዊዊ  በበሆሆነነ  መመልልኩኩ  መመሆሆኑኑንን  EEንንረረዳዳለለንን፡፡፡፡    

  

7.4. የIፊድሪ ህገ መንግስት Aተረጓጐም ሂደት Eና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚና 
  

የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  በበሚሚነነሳሳበበትት  ጊጊዜዜ  በበመመጀጀመመሪሪያያ  የየሚሚቀቀርርበበውው  ለለህህገገመመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  

ጉጉባባኤኤ  EEንንደደሆሆነነ  ህህገገመመንንግግስስቱቱምም  ሆሆነነ  ዝዝርርዝዝርር  ህህጎጎችች  ሲሲነነበበቡቡ  የየሚሚያያስስረረዱዱትት  ነነውው፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ምምንን  

AAይይነነትት  ጉጉዳዳይይ  ነነውው  ‹‹የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም››  በበሚሚልል  ማማEEቀቀፍፍ  ውውስስጥጥ  ጥጥያያቄቄ  ሊሊቀቀርርብብበበትት  

የየሚሚችችለለውው  ጉጉዳዳይይ  የየሚሚለለውውንን  በበሚሚመመለለከከትት  ግግልልጽጽ  ግግንንዛዛቤቤ  ሊሊያያዝዝ  ይይገገባባልል፡፡፡፡    
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AAንንቀቀፅፅ  8833((11))  ርርEEሱሱ  ህህገገ  መመንንግግስስትትንን  ስስለለመመተተርርጐጐምም  በበሚሚለለውው  ውውስስጥጥ  የየትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ሊሊነነሳሳ  

የየሚሚችችለለውው  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክርር  ሲሲነነሳሳ  EEንንደደሚሚሆሆንን  ያያመመለለክክታታልል፡፡፡፡  ክክርርክክርር  ባባልልተተነነሳሳበበትት  ጊጊዜዜ  ህህገገ  

መመንንግግስስቱቱንን  መመተተርርጐጐምም  ‘‘AAbbssttrraacctt  RReevviieeww’’  ሊሊባባልል  የየሚሚችችልል  ሆሆኖኖ  AAንንድድንን  ጉጉዳዳይይ  ((ክክርርክክርር))  

በበመመጥጥቀቀስስ  የየሚሚፈፈፀፀምም  AAይይሆሆንንምም፡፡፡፡  ክክርርክክርር  ላላይይ  ተተመመስስርርቶቶ  የየሚሚሰሰጥጥ  ትትርርጉጉምም  OObbjjeeccttiivvee  RReevviieeww  

ተተብብሎሎ  ይይጣጣራራልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ክክርርክክሩሩ  በበAAሜሜሪሪካካ  EEንንዳዳለለውው  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበሚሚነነሳሳ  ክክርርክክርር  መመነነሻሻ  ብብቻቻ  

EEንንዳዳልልሆሆነነ  በበቀቀጣጣይይነነትት  ከከወወጡጡትት  ዝዝርርዝዝርር  ህህጎጎችች  መመረረዳዳትት  EEንንችችላላለለንን፡፡፡፡    

  

ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  ተተከከትትሎሎ  የየህህገገመመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤንን  ለለማማቋቋቋቋምም  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225500//9933፣፣  

EEንንዲዲሁሁምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትትንን  ለለማማጠጠናናከከርር  በበወወጣጣውው  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511//9933  ላላይይ  ዘዘርርዘዘርር  

ያያሉሉ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  EEናናገገኛኛለለንን፡፡፡፡    

  

በበህህገገመመንንግግስስቱቱምም  ሆሆነነ  በበዝዝርርዝዝርር  ህህጎጎቹቹ  ቃቃልል  በበቃቃልል  EEንንደደተተቀቀመመጠጠውው  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  

ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  AAጣጣርርቶቶ  ለለምምክክርር  ቤቤቱቱ  EEንንደደሚሚያያቀቀርርብብ  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  

ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየማማጣጣራራትት  ስስራራ  የየሚሚጀጀምምረረውው  በበምምንን  ሁሁኔኔታታ  EEንንደደሆሆነነ  በበግግልልጽጽ  

AAያያስስቀቀምምጥጥምም፡፡፡፡  EEርርግግጥጥ  በበዚዚያያውው  ህህገገመመንንግግስስትት  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  ላላይይ  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  

ይይቃቃረረናናሉሉ  በበሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ሲሲቀቀርርብብለለትት  መመርርምምሮሮ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  EEንንደደሚሚያያቀቀርርብብ  

ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  ከከዚዚህህ  በበመመነነሳሳትት  የየህህገገመመንንግግስስትት  ክክርርክክርር  ጥጥያያቄቄ  ስስለለሆሆነነምም  የየህህገገመመንንግግስስትት  

ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  የየሚሚነነሳሳውውናና  የየሚሚታታየየውው  ሌሌሎሎችች  ህህጎጎችች  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረኑኑ  በበሆሆነነ  ጊጊዜዜ  

ነነውው  ወወደደሚሚልል  ድድምምዳዳሜሜ  ያያመመራራልል፡፡፡፡  በበዚዚሁሁ  AAዋዋጅጅ  ላላይይ  ለለAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  AAቤቤቱቱታታ  የየሚሚቀቀርርቡቡበበትትንን  

መመንንገገድድ  በበሚሚመመለለከከትት  የየቀቀረረቡቡትትንን  ዝዝርርዝዝርር  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ስስንንመመለለከከትትምም  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  ከከተተቀቀመመጠጠውው  

የየተተለለየየ  ድድምምዳዳሜሜ  ላላይይ  AAንንደደርርስስምም፡፡፡፡  

  

ለለህህገገመመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ሊሊቀቀርርብብ  የየሚሚችችለለውው  በበሶሶስስትት  

መመንንገገዶዶችች  EEንንደደሆሆነነ  ከከAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225500  መመረረዳዳትት  EEንንችችላላለለንን፡፡፡፡  

11..  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  ክክርርክክርር  ያያለለ  EEንንደደሆሆነነ  በበፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ወወይይምም  ከከተተከከራራካካሪሪዎዎችች  በበAAንንዱዱ  ሊሊቀቀርርብብ  

EEንንደደሚሚችችልል  በበህህገገመመንንግግስስቱቱምም  ሆሆነነ  በበዝዝርርዝዝርር  ህህጉጉ  ላላይይ  ተተቀቀምምጦጦ  EEናናገገኛኛለለንን፡፡፡፡  ((AAንንቀቀጽጽ  2211))  

በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየህህገገመመንንግግስስትት  ክክርርክክርር  ጉጉዳዳይይ  ሊሊነነሳሳ  የየሚሚችችለለውው  EEንንዴዴትት  ነነውው  የየሚሚለለውውንን  

በበሚሚመመለለከከትት  AAንንደደኛኛውው  AAማማራራጭጭ  ጉጉዳዳዩዩንን  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ሊሊፈፈታታ  የየሚሚገገባባውው  ዝዝርርዝዝርር  ህህጎጎችችንን  
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መመሰሰረረትት  AAድድርርጎጎ  ነነውው፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  AAንንዱዱ  ጥጥያያቄቄ  ሊሊነነሳሳበበትት  የየሚሚችችልልበበትት  ሁሁኔኔታታ  ዝዝርርዝዝርር  

ህህጎጎችች  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  ከከተተቀቀመመጠጠውው  መመብብትት  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫሉሉ  በበሚሚልል  ክክርርክክርር  የየተተነነሳሳ  EEንንደደሆሆነነ  

ነነውው፡፡፤፤  ከከዚዚህህ  ውውጭጭ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ወወደደAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  ጉጉዳዳዮዮችችንን  የየሚሚልልክክበበትት  ሁሁኔኔታታ  

AAይይታታይይምም፡፡፡፡  AAንንድድ  የየህህገገመመንንግግስስትት  ድድንንጋጋጌጌንን  በበሚሚመመለለከከትት  ተተጠጠቅቅሶሶ  የየሚሚደደረረግግ  ክክርርክክርር  ካካለለ  

ይይህህንንንን  በበሚሚመመለለከከትት  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  የየራራሱሱንን  ትትርርጉጉምም  ሰሰጥጥቶቶ  ውውሳሳኔኔ  ከከመመስስጠጠትት  የየሚሚያያግግደደውው  

AAይይደደለለምም፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  በበመመተተርርጎጎምም  የየሚሚሰሰጠጠውውንን  ውውሳሳኔኔ  

በበሚሚመመለለከከትት  ተተከከራራካካሪሪውው  ወወገገንን  ቅቅሬሬታታ  ካካለለውውናና  ህህገገመመንንግግስስቱቱ  ባባግግባባቡቡ  AAልልተተተተረረጎጎመመምም  

ብብሎሎ  የየሚሚያያምምንን  ከከሆሆነነ  ጉጉዳዳዩዩንን  ለለAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  ሊሊያያቀቀርርብብ  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

22..  ሁሁለለተተኛኛውው  AAማማራራጭጭ  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  ክክርርክክርር  ባባይይቀቀርርብብምም  በበማማንንኛኛውውምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካልል  

የየተተሰሰጠጠ  ውውሳሳኔኔ  መመብብቴቴ  ተተጣጣሰሰ  ብብሎሎ  በበሚሚቀቀርርብብ  ማማመመልልከከቻቻ፣፣  በበAAንንቀቀጽጽ  2233  ከከፍፍርርድድ  ቤቤትት  

ውውጭጭምም  ቢቢሆሆንን  ጥጥያያቄቄውው  መመብብቴቴ  ተተጣጣሰሰ  በበሚሚልል  ወወገገንን  ለለAAጣጣሪሪ  ኮኮሚሚቴቴውው  EEንንደደሚሚቀቀርርብብ  

ያያመመለለክክታታልል፡፡፡፡  

33..  የየፌፌዴዴራራልል  ወወይይምም  የየክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  ከከAAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  AAባባላላትት  በበላላይይ  በበሆሆኑኑ  ወወይይምም  

በበAAስስፈፈጻጻሚሚውው  AAካካልል  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  ትትርርጉጉምም  የየሚሚመመለለከከትት  ጥጥያያቄቄ  ሲሲቀቀርርብብ  ነነውው፡፡፡፡AAንንቀቀጽጽ  

2233  ((44))  በበፍፍርርድድ  ሊሊወወሰሰንን  የየማማይይችችልል  የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  AAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  በበሆሆኑኑ  

የየፌፌዴዴራራልል  ወወይይምም  የየክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤትት  AAባባላላትት  ወወይይምም  በበAAስስፈፈጻጻሚሚውው  AAካካልል  ሊሊቀቀርርብብ  

ይይችችላላልል፡፡፡፡  

      

በበዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌ  AAንንድድንን  ህህግግ  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ተተቃቃራራኒኒ  በበሚሚሆሆንንበበትት  ጊጊዜዜ  ማማቅቅረረብብ  EEንንደደሚሚቻቻልል  

በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  ቢቢቀቀርርብብምም፣፣  በበዚዚህህ  ዝዝርርዝዝርር  ህህግግ  ውውስስጥጥ  ግግንን  ህህጉጉ  ተተቃቃራራኒኒ  በበሚሚሆሆንንበበትት  ጊጊዜዜ  

ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥያያቄቄ  ሊሊነነሳሳ  EEንንደደሚሚችችልል  AAያያመመለለክክትትምም፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  ከከዚዚህህ  በበላላይይ  ከከቀቀረረበበውው  

AAጠጠቃቃላላይይ  ክክርርክክርር  በበመመነነሳሳትት  የየህህገገመመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ዝዝርርዝዝርር  ህህግግምም  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  

ሲሲጋጋጭጭ  ሊሊነነሳሳ  EEንንደደሚሚችችልል  ታታሳሳቢቢ  ባባደደረረገገ  መመልልኩኩ  የየቀቀረረበበ  ስስለለሆሆነነ፣፣  ህህግግ  ማማለለትት  ምምንንድድነነውው  

የየሚሚለለውውንን  ማማየየትት  AAስስፈፈላላጊጊ  ነነውው፡፡፡፡    

ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  ህህግግ  ምምንንድድነነውው  የየሚሚለለውውንን  በበዝዝርርዝዝርር  ህህጎጎቹቹ  ትትርርጉጉምም  ለለመመስስጠጠትት  ተተሞሞክክሯሯልል፡፡፡፡  EEዚዚህህ  

ላላይይ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ማማጠጠናናከከሪሪያያ  AAዋዋጅጅ  EEናና  በበAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ማማቋቋቋቋሚሚያያ  AAዋዋጅጅ  መመካካከከልል  

ህህግግንን  ከከመመተተርርጎጎምም  AAንንጻጻርር  ልልዩዩነነቶቶችች  EEንንዳዳሉሉ  መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  

ማማጠጠናናከከሪሪያያ  AAዋዋጅጅ  ህህግግ  ማማለለትት  AAዋዋጅጅንን፣፣  ደደንንብብንን፣፣  መመመመሪሪያያንን  የየሚሚያያካካትትትት  ተተደደርርጎጎ  ሲሲተተረረጎጎምም፣፣  

በበAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  ማማቋቋቋቋሚሚያያ  AAዋዋጅጅ  ላላይይ  ግግንን  መመመመሪሪያያንን  AAያያካካትትትትምም፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511  
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የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ማማጠጠናናቀቀሪሪያያ  AAዋዋጅጅ  ከከ225500  ቀቀጥጥሎሎ  የየወወጣጣ  ስስለለሆሆነነ  ገገዢዢ  የየሚሚሆሆነነውው  ይይህህ  ህህግግ  ነነውው  ሊሊባባልል  

ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

በበዚዚህህ  AAዋዋጅጅ  AAንንቀቀጽጽ  1177((22))  ውውስስጥጥ  ደደግግሞሞ  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  ከከህህገገመመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ይይቃቃረረናናልል  ተተብብሎሎ  

የየሚሚቀቀርርብብለለትትንን  ህህግግ  ወወይይምም  የየመመንንግግስስትት  ባባለለስስልልጣጣንን  ውውሳሳኔኔ  የየሚሚልል  ነነገገርር  AAለለውው፡፡፡፡  የየመመንንግግስስትት  

ባባለለስስልልጣጣንን  ውውሳሳኔኔ  በበህህግግ  ትትርርጉጉምም  ውውስስጥጥ  ያያልልገገባባ  ነነውው፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  EEንንዲዲህህ  AAይይነነትት  ጉጉዳዳዮዮችች  

በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  ደደረረጃጃ  ይይታታያያሉሉ  ወወይይስስ  AAሁሁንን  ባባለለውው  መመልልክክ  ለለውውሳሳኔኔ  ይይቀቀርርባባሉሉ  የየሚሚለለውው  ወወደደፊፊትት  

በበተተግግባባርር  ጁጁሪሪስስፕፕሩሩዳዳንንሱሱ  EEያያደደገገ  ሲሲሄሄድድ  የየሚሚታታይይ  ነነውው፡፡፡፡  

  

የየፌፌዴዴራራልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  EEናና  በበሕሕገገ  መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  

መመካካከከልል  ያያለለውውንን  የየስስልልጣጣንን  ክክልልልል  በበግግልልፅፅ  ለለይይቶቶ  ያያስስቀቀመመጠጠ  ቢቢሆሆንንምም!!  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥልልጣጣንን  ሊሊኖኖረረውው  የየሚሚችችለለውውንን  ደደረረጃጃ  EEናና  ይይዘዘትት  AAስስመመልልክክቶቶ  በበዝዝምምታታ  AAልልፎፎታታልል፡፡፡፡    

AAንንቀቀፅፅ  6622//11//  ""ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክርር  ጉጉዳዳይይ  ሲሲነነሳሳ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ምምክክርር  ቤቤትት  ውውሳሳኔኔ  ያያገገኛኛልል""  

ተተብብሎሎ  ከከሰሰፈፈረረውው  ጋጋርር  ተተጣጣምምሮሮ  ሲሲነነበበብብ  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለመመተተርርጐጐምም  ያያለለውውንን  የየሥሥልልጣጣንን  

AAድድማማስስ  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችች  ብብቻቻ  ለለመመወወሰሰንን  የየተተፈፈለለገገ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡    በበተተጨጨማማሪሪምም  

""ጉጉባባኤኤውው  በበፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትትምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ሕሕግግ  AAውውጪጪ  AAካካላላትት  የየሚሚወወጡጡ  ሕሕጎጎችች  ከከዚዚህህ  ሕሕገገ  

መመንንግግስስትት  ጋጋርር  ይይቃቃረረናናሉሉ  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ሲሲነነሳሳናና  ጉጉዳዳዮዮምም  በበሚሚመመለለከከተተውው  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ወወይይምም  በበባባለለ  

ጉጉዳዳዩዩ  ሲሲቀቀርርብብለለትት  መመርርምምሮሮ  ለለመመጨጨረረሻሻ  ውውሳሳኔኔ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ያያቀቀርርባባልል  ""ብብሎሎ  

በበሚሚደደነነግግግግውው  AAንንቀቀፅፅ  8844//22//  መመሠሠረረትት  ሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ክክርርክክሮሮችች  የየሚሚባባሉሉትት  የየሕሕጐጐችችንን  ሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊነነትት  AAስስመመልልክክቶቶ  የየሚሚነነሱሱ  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ክክርርክክሮሮችችንን  ብብቻቻ  የየሚሚመመለለከከቱቱ  መመስስለለውው  ሊሊታታዩዩ  

ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡    

  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥልልጣጣንን  AAድድማማስስ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምም//ቤቤትት  EEናና  በበሕሕገገ  

መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  AAሠሠራራርር  ሂሂደደትት  በበተተገገኙኙትት  ተተሞሞክክሮሮዎዎችች  EEናና  ስስነነ  ሕሕጋጋዊዊ  መመርርሆሆችች  

AAንንፃፃርር  ሰሰፋፋ  ያያለለ  ትትርርጓጓሜሜ  EEያያገገኘኘ  ያያለለ  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ  በበስስልልጤጤ  ጉጉዳዳይይ  EEነነዚዚህህ  ሁሁለለትት  የየሕሕገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ዳዳኝኝነነትት  AAካካላላትት  ግግለለሰሰቦቦችች  የየማማህህበበረረሰሰባባቸቸውው  ማማንንነነትት  EEውውቅቅናና  EEንንዲዲያያገገኝኝ  የየሚሚቀቀርርቡቡትትንን  

AAቤቤቱቱታታ  ተተቀቀብብለለውው  በበAAቤቤቱቱታታውው  ላላይይ  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣንን  AAከከናናውውነነዋዋልል፡፡፡፡    በበተተጨጨማማሪሪምም  

የየጠጠ//ሚሚ//ጽጽ//ቤቤትት  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምም//ቤቤትት  ለለሁሁሉሉምም  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ክክልልላላዊዊ  መመንንግግስስታታትት  ወወጥጥ  የየሆሆነነ  

የየቤቤተተሰሰብብ  ሕሕግግ  ማማውውጣጣትት  ይይችችላላልል  ወወይይስስ  AAይይችችልልምም  በበማማለለትት  ያያነነሳሳውውንን  ጥጥያያቄቄ  AAስስተተናናግግዷዷልል፡፡፡፡    
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በበመመሆሆኑኑምም  ለለሕሕገገ  መመንንግግስስትት  የየመመተተርርጐጐምም  ሥሥልልጣጣንን  AAድድማማስስ  ሰሰፋፋ  ያያለለ  ትትርርጉጉምም  የየሚሚያያላላብብሰሰውው  

የየሕሕገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  AAጣጣሪሪ  AAካካላላትት  EEንንደደዚዚህህ  ዓዓይይነነትት  ጉጉዳዳዮዮችች  ተተቀቀብብለለውው  የየዳዳኝኝነነትት  ሥሥልልጣጣናናቸቸውውንን  

በበEEነነዚዚህህ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  የየመመተተግግበበራራቸቸውው  EEውውነነታታ  ነነውው፡፡፡፡  

  

AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  በበዚዚህህ  መመልልኩኩ  የየሚሚቀቀርርብብለለትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  መመሰሰረረትት  AAድድርርጎጎ  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  

መመተተርርጎጎምም፣፣  ወወይይምም  ህህጉጉንን  ወወይይምም  ደደንንቡቡንን  ማማሻሻሻሻልል  የየሚሚያያስስፈፈልልግግ  ሆሆኖኖ  ከከተተገገኘኘ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  

ቤቤትት  ያያቀቀርርባባልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  ህህገገመመንንግግስስቱቱንን  መመተተርርጎጎምም  AAስስፈፈላላጊጊ  ሆሆኖኖ  ካካላላገገኘኘውው  ጉጉዳዳዩዩንን  በበዚዚያያውው  ይይመመልልሰሰዋዋልል፡፡፡፡  

ይይሁሁንንናና  ማማንንኛኛውውምም  ወወገገንን  በበAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  በበሚሚሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  ቅቅርር  ከከተተሰሰኘኘ  ይይግግባባኝኝ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  AAቅቅርርቦቦ  EEንንዲዲታታይይ  ማማድድረረግግ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

  

ጉጉዳዳዩዩ  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  ላላይይ  በበሚሚታታይይ  ጉጉዳዳይይ  ከከሆሆነነናና  AAቤቤቱቱታታውው  የየቀቀረረበበውው  በበራራሱሱ  በበፍፍርርድድ  ቤቤቱቱ  ከከሆሆነነ፣፣  

የየተተያያዘዘውው  ጉጉዳዳይይ  ሳሳይይወወሰሰንን  በበEEንንጥጥልልጥጥልል  EEንንዲዲቆቆይይ  ያያደደርርጋጋልል፡፡፡፡  በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ጥጥያያቄቄውው  የየቀቀረረበበውው  

በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  ሳሳይይሆሆንን  በበተተከከራራካካሪሪውው  ወወገገንን  AAመመልልካካችችነነትት  ከከሆሆነነ፣፣  EEንንደደሁሁኔኔታታውው  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤውው  

የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ክክርርክክሩሩ  በበEEንንጥጥልልጥጥልል  EEንንዲዲቆቆይይ  ትትEEዛዛዝዝ  መመስስጠጠትት  ይይችችላላልል፡፡፡፡    

  

በበመመጨጨረረሻሻምም  በበህህገገመመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀጽጽ  8844((22))  EEንንደደተተደደነነገገገገውው  የየፊፊዴዴሪሪሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ሕሕገገ  

መመንንግግሥሥትትንን  በበመመተተርርጐጐምም  የየፊፊዴዴራራሉሉምም  ሆሆነነ  የየክክልልልል  ሕሕጐጐችች  ከከህህገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  ጋጋርር  የየማማይይቃቃረረኑኑ  

መመሆሆናናቸቸውው  EEናና  AAለለመመሆሆናናቸቸውው  ላላይይ  የየመመጨጨረረሻሻ  ውውሳሳኔኔ  ይይሰሰጣጣልል፡፡፡፡    

  

7.5. የህገ መንግስት Aተረጓጐም መርሆዎች 
ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጐጐምም  ተተግግባባርር  ላላይይ  የየሚሚውውሉሉትት  መመርርሆሆዎዎችች  በበAAብብዛዛኛኛውው  የየተተለለመመደደውውንን  

AAጠጠቃቃላላይይ  የየህህግግ  ትትርርጉጉምም  ንንድድፈፈሀሀሳሳቦቦችችንን  በበመመከከተተልል  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511  AAንንቀቀጽጽ  77  ንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  11  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየህህገገመመንንግግስስትት  

AAተተረረጓጓጎጎምም  መመርርሆሆዎዎችችንን  ለለይይቶቶ  ስስራራ  ላላይይ  ማማዋዋልል  EEንንደደሚሚችችልል  ያያስስቀቀምምጣጣልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  በበተተጨጨማማሪሪ  

በበንንUUስስ  AAንንቀቀጽጽ  22  በበተተለለይይ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትትንንናና  ነነፃፃነነትትንን  የየሚሚመመለለከከትት  ትትርርጉጉምም  ሲሲኖኖርር  IIትትዮዮጵጵያያ  
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የየተተቀቀበበለለቻቻቸቸውው  AAለለምም  AAቀቀፍፍ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  የየሚሚመመሩሩባባቸቸውው  መመርርሆሆዎዎችች  ጋጋርር  በበተተጣጣጣጣመመ  

መመንንገገድድ  መመተተርርጎጎምም  EEንንዳዳለለበበትት  ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡    

  

ሀሀገገራራችችንን  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄንን  ማማስስተተናናገገድድ  የየጀጀመመረረችችውው  ከከቅቅርርብብ  ጊጊዜዜ  ወወዲዲህህ  

በበመመሆሆኑኑናና  ተተግግባባሩሩምም  በበተተግግባባርር  ያያልልዳዳበበረረ  በበመመሆሆኑኑ  በበዚዚህህ  ነነጥጥብብ  ላላይይ  በበተተለለይይ  የየሀሀገገራራችችንን  መመርርህህ  

ነነውው  ለለማማለለትት  የየሚሚቻቻልል  መመርርህህ  ማማግግኘኘትት  ያያስስቸቸግግራራልል፡፡፡፡  ይይሁሁንንናና  የየተተሟሟላላ  ባባይይሆሆንንምም  በበህህግግ  

AAተተረረጓጓጎጎምም  ዘዘንንድድ  ተተግግባባራራዊዊ  ሊሊደደረረጉጉ  የየሚሚችችሉሉ  መመርርሆሆዎዎችች  በበየየቦቦታታውው  ተተጠጠቅቅሶሶ  EEናናገገኛኛለለንን፡፡፡፡  

ከከEEነነዚዚህህ  መመካካከከልል  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511//9933  AAንንቀቀጽጽ  99  ዝዝርርዝዝርር  ህህጉጉ  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  ነነውው  ከከሚሚልል  

ግግምምትት  በበመመነነሳሳትት  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  AAይይደደለለምም  የየሚሚለለውው  EEንንዲዲያያስስረረዳዳ  የየሚሚጠጠይይቅቅ  መመሆሆኑኑ፣፣  EEንንዲዲሁሁምም  

በበAAንንቀቀጽጽ  1122  ድድንንጋጋጌጌውው  ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  AAይይደደለለምም  ከከተተባባለለ፣፣  ተተፈፈጻጻሚሚነነትት  የየሚሚኖኖረረውው  ያያንንኑኑ  ድድንንጋጋጌጌ  

ብብቻቻ  የየሚሚመመለለከከትት  EEንንጂጂ  EEንንዳዳለለ  የየህህግግ  ሰሰነነዱዱንን  EEንንዳዳልልሆሆነነ፣፣  በበAAንንቀቀጽጽ  1166  ((22))  ምምክክርር  ቤቤቱቱ  

ህህገገመመንንግግስስታታዊዊ  AAይይደደለለምም  ብብሎሎ  ከከመመወወሰሰንን  ህህጉጉንን  ላላወወጣጣውው  ክክፍፍልል  ህህጉጉንን  EEንንዲዲሰሰርርዝዝ  ወወይይምም  

EEንንዲዲያያሻሻሽሽልል  መመመመሪሪያያ  ሊሊሰሰጥጥ  የየሚሚችችልል  መመሆሆኑኑ  EEናናገገኛኛለለንን፡፡፡፡    

ከከሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ህህገገመመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጎጎምም  ያያሉሉ  ልልምምዶዶችችንን  ማማየየትት  ለለAAተተረረጓጓጎጎሙሙ  ጠጠቃቃሚሚ  ሊሊሆሆኑኑ  

ይይችችላላሉሉ፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንጻጻርር  የየሚሚከከተተሉሉትት  የየተተለለያያዩዩ  AAገገሮሮችችንን  ልልምምድድ  የየሚሚያያሳሳዩዩ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    
  

••  የየህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ጭጭብብጥጥ  AAግግባባብብነነትት!!  በበተተነነሳሳውው  ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  ጥጥያያቄቄ  ላላይይ  ምምላላሽሽ  

ለለመመስስጠጠትት  በበስስፋፋትት  EEናና  ጠጠቅቅላላላላ  ውውይይይይትት  ውውስስጥጥ  ከከመመግግባባትት  ጭጭብብጡጡንን  ብብቻቻ  ለለይይቶቶ  

መመመመርርመመርር  ላላይይ  የየሚሚያያተተኩኩርር  ነነውው፡፡፡፡  ((RReeffeerreennccee  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  iissssuuee))  

••  የየህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ግግምምትት  ፡፡--  የየወወጣጣ  ህህግግ  ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  ነነውው  የየሚሚልል  መመነነሻሻ  መመያያዝዝናና  

ክክርርክክርር  //ወወይይምም  ጥጥያያቄቄ//  የየሚሚያያቀቀርርበበውው  ወወገገንን  በበተተቃቃራራኒኒውው  II--ህህገገ--መመንንግግስስታታዊዊ  ነነውው  

የየሚሚለለውውንን  EEንንዲዲያያስስረረዳዳ  ማማድድረረግግ  ((PPrreessuummppttiioonn  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaalliittyy))  

••  ነነጣጣጥጥሎሎ  መመመመልልከከትት፡፡--  የየAAንንድድ  AAዋዋጅጅ  የየተተወወሰሰነነ  ድድንንጋጋጌጌ  ብብቻቻ  II--ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  ከከሆሆነነ  

AAዋዋጅጅ  በበAAጠጠቃቃላላይይ  ሳሳይይሻሻርር  ያያ  ተተቃቃራራኒኒ  የየሆሆነነውውንን  ድድንንጋጋጌጌ  ብብቻቻ  መመሻሻርር  ((DDooccttrriinnee  ooff  

SSeevveerraabbiilliittyy))      

••  ብብዙዙ  ትትርርጉጉሞሞችች፡፡--  AAዋዋጁጁ&&  ህህጉጉ  በበርርካካታታ  ትትርርጉጉምም  የየያያዘዘ  ከከሆሆነነ  AAዋዋጁጁንን  ሊሊያያፀፀናናውውናና  ከከህህገገ--

መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚጣጣጣጣመመውውንን  ትትርርጉጉምም  EEንንዲዲመመረረጥጥ  ማማድድረረግግ  ((PPrriinncciippllee  ooff  

ccoonnffoorrmmiittyy))  
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••  ተተመመጣጣጣጣኝኝ፡፡--  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ሲሲሰሰጥጥ  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ገገደደብብ  የየሚሚያያስስከከትትልል  ከከሆሆነነ  

ጉጉዳዳዩዩ  ሊሊጠጠብብቀቀውው  EEስስከከሚሚገገባባውው  EEሴሴትት  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብትት  ድድረረስስ  ብብቻቻ  ተተወወስስዶዶ  መመተተርርጉጉምም  

AAለለበበትት  ((PPrriinncciippllee  ooff  ppoorrttiioonnaattiioonnaalliittyy))  

••  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  AAንንድድነነትት፡፡--  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጠጠቅቅላላላላ  ድድንንጋጋጌጌ  AAንንድድ  ራራEEይይ፣፣  EEሴሴትት  EEናና  

ውውጤጤትት  AAለለውው  ብብሎሎ  ማማሰሰብብ  ያያስስፈፈልልጋጋልል፡፡፡፡    ሁሁሉሉምም  AAይይነነትት  የየጋጋብብቻቻ  መመብብቶቶችች  ተተመመሳሳሳሳይይ  

ውውጤጤትት  EEናና  ግግብብ  AAላላቸቸውው  ብብሎሎ  EEንንደደማማሰሰብብ  ነነውው፡፡፡፡  ((uunniitt  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn))  

  

የየህህግግ  ተተርርጓጓሚሚውው  AAካካልል  በበተተለለይይ  የየሰሰብብAAዊዊ  EEናና  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችችንን  ድድንንጋጋጌጌ  በበሚሚተተረረጉጉምምበበትት  ጊጊዜዜ  

ከከላላይይ  ለለተተዘዘረረዘዘሩሩትትንን  ንንድድፈፈ  ሀሀሳሳቦቦችች  EEናና  መመርርሆሆዎዎችች  በበተተናናጠጠልል  ወወይይምም  

በበጣጣምምራራ//ተተመመራራጭጭ//ሊሊጠጠቀቀምምባባቸቸውውናና  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱንንናና  የየሀሀገገራራችችንንንን  ራራEEይይ  በበሚሚያያሳሳካካ  መመልልኩኩ  

ህህይይወወትት  ሊሊሰሰጠጠውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡  

  

7.6. የትርጉም ውጤት 
  

በበAAሜሜሪሪካካንን  ሀሀገገርር  በበፌፌዴዴራራልል  ጠጠ//ፍፍ//ቤቤቱቱ  የየተተሰሰጠጠ  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ለለሁሁሉሉምም  AAካካላላትት  

AAስስገገዳዳጅጅ  ነነውው፡፡፡፡    በበጀጀርርመመንን  የየተተመመለለከከትትንን  EEንንደደሆሆነነምም  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  

የየህህግግ  ክክፍፍልል  ያያለለውው  ነነውው፡፡፡፡    

  

ወወደደ  ሀሀገገራራችችንን  ስስንንመመለለስስ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየተተሰሰጠጠ  የየህህግግ  ትትርርጉጉምም  ውውጤጤቱቱ  ምምንን  

EEንንደደሚሚሆሆንን  በበAA..ቁቁ..  225511//9933  AAንንቀቀፅፅ  1111  ላላይይ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡    በበዚዚሁሁ  መመሰሰረረትት  የየተተሰሰጠጠ  ውውሳሳኔኔ  ለለዚዚሁሁ  

ተተግግባባርር  በበሚሚዘዘጋጋጀጀውው  ልልዩዩ  መመጽጽሔሔትት  መመውውጣጣትት  ያያለለበበትት  ሲሲሆሆንን  ውውሳሳኔኔውው  በበሚሚነነሱሱ  ተተመመሳሳሳሳይይ  

ጉጉዳዳዩዩችች  ላላይይ  AAስስገገዳዳጅጅነነትት  ባባህህሪሪ  AAለለውው፡፡፡፡    ስስለለሆሆነነምም  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሚሚሰሰጡጡ  የየህህገገ  

መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ውውሳሳኔኔዎዎችች  በበተተመመሳሳሳሳይይ  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  በበሁሁሉሉምም  ሹሹሞሞችች//AAካካላላትት//  ላላይይ  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ናናቸቸውው፡፡፡፡  በበህህግግ  AAውውጪጪውው  ከከወወጡጡትት  ህህጐጐችች  የየበበላላይይ  የየሆሆነነ፣፣  ነነገገርር  ግግንን  ከከህህገገ  --መመንንግግስስትት  ስስርር  የየሆሆነነ  

የየህህግግ  ውውጤጤትት  ያያለለውው  ውውሳሳኔኔ  ነነውው  ለለማማለለትትምም  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡    ስስለለሆሆነነምም  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  AAይይደደለለምም  

የየተተባባለለ  የየህህግግ  AAውውጪጪውው  ድድንንጋጋጌጌ  ወወይይምም  ህህጐጐችች  ተተፈፈፃፃሚሚ    AAይይሆሆኑኑምም  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  ይይህህ  ውውሳሳኔኔ  ወወደደ  ኋኋላላ  ((RReettrrooaaccttiivveellyy))  ተተመመልልሶሶ  EEንንዲዲያያገገለለግግልል  ካካልልወወሰሰነነ  በበስስተተቀቀርርምም  

ውውሳሳኔኔውው  ውውጤጤትት  የየሚሚኖኖረረውው  ከከተተሰሰጠጠበበትት  ቀቀንን  AAንንስስቶቶ  ወወደደፊፊትት  ነነውው፡፡፡፡  
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በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ቀቀሪሪ  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  በበተተለለይይ  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሉሉ  ከከላላይይ  በበተተመመለለከከተተውው  AAግግባባብብ  የየሚሚሰሰጠጠውው  

የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ውውጤጤትት  የየሚሚኖኖረረውው  በበቀቀረረቡቡበበትት  ተተከከራራካካሪሪ  ወወገገኖኖችች  ላላይይ  EEናና  

በበተተያያዘዘውው  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡  ይይሁሁንንምም  EEንንጂጂ  የየፌፌዴዴራራልል  ጠጠቅቅላላይይ  ፍፍ//ቤቤትት  በበሰሰበበርር  ስስልልጣጣኑኑ  

ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  በበተተመመሳሳሳሳይይ  መመልልኩኩ  የየሚሚሰሰጡጡ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ባባለለጉጉደደዮዮችች  በበሁሁሉሉምም  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

ዘዘንንድድ  AAስስገገዳዳጅጅ  መመሆሆኑኑንን  መመዘዘንንጋጋትት  AAያያስስፈፈልልግግምም፡፡፡፡  

  

7.7. ህገ መንግስትን በመተርጐም ሂደት የፍርድ ቤቶች ሚና  
  

የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ለለመመስስጠጠትት  ስስልልጣጣንን  ያያለለውው  ሲሲሆሆንን  

የየሌሌሎሎችች  የየፍፍትትህህ    AAካካላላትት  ስስልልጣጣንን  ምምንንድድንን  ነነውው??  የየትትርርጉጉሙሙ  ውውጤጤትትስስ  ምምንንድድንን  ነነውው??  የየሚሚሉሉትትንን  

ማማንንሳሳትት  ተተገገቢቢ  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ላላይይ  EEንንደደተተመመለለከከተተውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ጥጥያያቄቄ  ሁሁለለትት  ወወሰሰኖኖችች  AAሉሉትት    

11..  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበራራሱሱ  መመተተርርጐጐምም  ሲሲያያስስፈፈልልግግ    

22..  በበህህግግ  AAውውጪጪውው  የየወወጡጡ  ህህጎጎችችንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ለለማማረረጋጋገገጥጥ  በበሚሚቀቀርርቡቡ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

ላላይይ  በበትትርርጉጉምም  መመወወሰሰንን  ሲሲያያሰሰፈፈልልጉጉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡    

የየመመጀጀመመሪሪያያውው  በበAAንንቀቀፅፅ  6611  ላላይይ  የየተተመመለለከከተተ  ሲሲሆሆንን  ሁሁለለተተኛኛውው  በበAAንንቀቀፅፅ  8844  ስስርር  የየተተመመለለከከተተ  

ነነውው፡፡፡፡    

  

የየመመጀጀመመሪሪያያውውንን  ነነጥጥብብ  AAስስመመልልክክቶቶ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌ  ስስንንመመለለከከትት  AAቀቀራራረረፁፁ  በበዚዚህህ  ነነጥጥብብ  

ላላይይ  ብብቸቸኛኛ  ውውሳሳኔኔ  ሰሰጭጭ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ነነውው  ለለማማለለትት  AAይይመመስስልልምም፡፡፡፡  የየመመሰሰረረታታዊዊ    

ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችናና    ነነፃፃነነቶቶችችንን  የየማማስስፈፈፀፀምም  ግግዴዴታታ  ሌሌሎሎችች  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትትምም  ((ፍፍርርድድ  ቤቤትት))  

AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለማማስስፈፈፀፀምም  ደደግግሞሞ  መመተተርርጐጐምም  ይይኖኖርርባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  ማማንንምም  ሰሰውው  

II--ሰሰብብAAዊዊ  ከከሆሆነነ  AAያያያያዝዝ  ወወይይምም  ጥጥቃቃትት  መመጠጠበበቅቅ  AAለለበበትት  የየሚሚለለውውንን  ድድንንጋጋጌጌ  መመፈፈፀፀምም  ቢቢያያስስፈፈልልግግ  

""ግግርርፋፋትት""    II--ሰሰብብAAዊዊ  ቅቅጣጣትት  ነነውው  ወወይይንንስስ  AAይይደደለለምም??  የየሚሚለለውውንን  ለለመመመመለለስስ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  ህህጉጉንን  

//ቃቃሉሉንን//  መመተተርርጐጐምም  ይይኖኖርርባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ጭጭካካኔኔ  ምምንን  ማማለለትት  ነነውው??  የየሚሚለለውው  ጥጥያያቄቄ  ውውስስጥጥ  ቢቢገገባባ  

ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበያያዙዙትት  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  ተተርርጉጉመመውው  ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠትት  ያያለለባባቸቸውው  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  ማማንንኛኛውውምም  

የየፍፍትትህህ  AAካካልል  የየሚሚሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየማማይይጣጣጣጣምም  ከከሆሆነነ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  

ስስለለማማይይኖኖረረውው  የየሚሚሰሰጧጧቸቸውው  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ሁሁሉሉ  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበመመመመርርመመርርናና  በበመመተተርርጐጐምም  
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መመሆሆንን  AAለለበበትት  ((AAንንቀቀፅፅ  99))፡፡፡፡  AAንንድድ  ሰሰውው  በበቀቀረረበበበበትት  የየወወንንጀጀልል  ክክስስ  ከከዚዚህህ  በበፊፊትት  የየተተቀቀጣጣበበትት  

በበመመሆሆኑኑ  በበድድጋጋሚሚ  ሊሊከከሰሰሰሰ  AAይይገገባባውውምም  በበማማለለትት  AA//ህህግግ፣፣  ፖፖሊሊስስ  ወወይይምም  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  ትትEEዛዛዝዝ  ቢቢሰሰጥጥ  

በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  2233  ላላይይ  የየተተመመለለከከተተውውንን  ““የየመመጨጨረረሻሻ  ውውሳሳኔኔ””  ““ጥጥፋፋተተኛኛነነትት””  ፣፣  ““በበነነፃፃ  

መመለለቀቀቅቅ””  ወወዘዘተተ  የየሚሚሉሉትትንን  ግግምምትት  ውውስስጥጥ  በበማማስስገገባባትት  EEናና  በበመመተተርርጐጐምም  ነነውው””””    

  

በበተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  የየፀፀደደቀቀውው  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ረረቂቂቅቅ  AAጭጭርር  ማማብብራራሪሪያያምም  የየዳዳኝኝነነትት  

AAካካሉሉ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ምምEEራራፍፍ  33  ስስርር  የየተተመመለለከከቱቱትትንን  የየሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችችንን  ድድንንጋጋጌጌ  

መመተተርርጐጐምም  EEንንደደሚሚችችሉሉ  ይይጠጠቅቅሣሣልል፡፡፡፡    የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሉሉ  በበዚዚህህ  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  ትትርርጉጉምም  EEንንዳዳይይሰሰጥጥ  

በበግግልልፅፅ  ባባለለመመከከልልከከሉሉምም  ይይመመስስላላልል  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  2255//8888  AAንንቀቀፅፅ  33  ስስርር  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  

በበሚሚመመለለከከትት  የየሚሚነነሱሱ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  የየፌፌዴዴራራሉሉ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  የየዳዳኝኝነነትት  ስስልልጣጣንን  ይይኖኖረረዋዋልል  ተተብብሎሎ  

የየተተደደነነገገገገውው፡፡፡፡  ይይሀሀ  ማማለለትት  ግግንን  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ጥጥያያቄቄ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት  በበቀቀረረበበ  ጊጊዜዜ  ሁሁሉሉ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

ጉጉዳዳዩዩንን  ለለህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባዔዔ  ሳሳይይመመሩሩ  ውውሳሳኔኔ  ይይሰሰጣጣሉሉ  ማማለለትትምም  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

  

የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሉሉ  ይይህህንን  መመሰሰልል  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ለለAAጣጣሪሪውው  ጉጉባባዔዔ  መመላላክክ  የየሚሚገገባባውው  ከከሚሚሆሆንንባባቸቸውው  

ምምክክንንያያቶቶችች  ውውስስጥጥ  AAንንዱዱ  ““በበፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትትምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  መመንንግግስስትት  ህህግግ  AAውውጩጩ  AAካካላላትት  

የየሚሚወወጡጡ  ህህጐጐችች””  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫሉሉ  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  ወወይይምም  ክክርርክክርር  ሲሲቀቀርርብብለለትት  ነነውው፡፡፡፡  

ይይህህ  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  8844((11))  ላላይይ  የየተተደደነነገገገገ  ሲሲሆሆንን  በበዚዚህህንን  ጊጊዜዜምም  ቢቢሆሆንን  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሉሉ  

የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ትትርርጉጉምም  ሊሊፈፈፅፅምም  የየሚሚችችልልባባቸቸውውንን  ነነጥጥቦቦችች  ይይጠጠቁቁመመናናልል፡፡፡፡  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  

የየመመጣጣውው  ህህግግ  ሁሁሉሉ  ከከህህገገ  መመንንግግስስትት  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫልል  የየሚሚልል  ክክርርክክርር  ሲሲነነሳሳ  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበደደፈፈናናውው  

ጉጉዳዳዩዩንን  ለለAAጣጣሪሪውው  ይይልልካካሉሉ  ማማለለትት  ያያስስቸቸግግራራልል፡፡፡፡  የየተተጨጨማማሪሪ  EEሴሴትት  ታታክክስስ  AAዋዋጅጅ  የየIIትትዮዮጵጵያያ  

ሰሰንንደደቅቅ  AAላላማማ  AAረረንንጋጋዴዴ፣፣  ቢቢጫጫናና  ቀቀይይ  ነነውው  ከከሚሚለለውው  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫልል  የየሚሚልል  ክክርርክክርር  ቢቢነነሳሳ  

ጥጥያያቄቄውው  በበEEርርግግጥጥ  መመሠሠረረትት  ያያለለውው  ለለመመሆሆኑኑ  በበፍፍርርድድ  ቤቤትት  መመጣጣራራትት  ያያለለበበትት  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  

ጥጥያያቄቄ  ሳሳይይጣጣራራ  ለለAAጣጣሪሪውው  ቢቢላላክክ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመንንፈፈስስ  የየተተከከተተለለ  የየፍፍርርድድ  ቤቤትት  ኃኃላላፊፊነነትትንንምም  

ያያገገናናዘዘበበ  AAይይመመስስልልምም፡፡፡፡  ስስለለሆሆነነምም  በበገገለለፅፅነነውው  ምምሳሳሌሌ  AAይይነነትት  ለለሚሚቀቀርርቡቡ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  

የየቀቀዳዳሚሚ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊ  የየትትርርጉጉምም  ስስራራ  ይይሰሰራራልል  ማማለለትት  ነነውው፡፡፡፡    

  

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  በበፌፌዴዴራራሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየተተሰሰጠጠውው  ስስልልጣጣንን  በበፌፌዴዴራራልል  EEናና  በበክክልልልል  ህህግግ  AAውውጪጪ  

AAካካላላትት  የየወወጡጡ  ህህጐጐችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫሉሉ  የየሚሚልል  ጥጥያያቄቄ  በበተተነነሳሳ  ጊጊዜዜ  ነነውው፡፡፡፡  በበAAገገራራችችንን  

የየህህግግ  ተተዋዋረረድድ  ህህግግ  የየምምንንላላቸቸውው  በበህህግግ  AAውውጪጪውውምም  ሆሆነነ  AAስስፈፈፃፃሚሚውው  ወወይይምም  ሌሌላላ  ህህግግ  በበማማውውጣጣትት    
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ስስልልጣጣንን    በበተተሰሰጠጠውው  AAካካልል  በበነነጋጋሪሪትት  ጋጋዜዜጣጣ  ((ክክልልላላዊዊ  ጋጋዜዜጣጣ))  ታታትትመመውው  የየወወጡጡትትንን  ህህጐጐችች  ሁሁሉሉ  

ነነውው፡፡፡፡  ((ህህግግ  ማማለለትት  በበAAስስፈፈፃፃሚሚውው  የየወወጡጡ  ህህጐጐችች//  ትትEEዛዛዞዞችች  ፣፣  ደደንንቦቦችች  መመመመሪሪያያዎዎችች  

ማማስስታታወወቂቂያያዎዎችች  ወወዘዘተተ  ጭጭምምርር  ነነውው))፡፡፡፡  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  99  ላላይይ    በበግግልልፅፅ  EEንንደደ  ተተደደነነገገገገውው  

ከከህህግግ  AAውውጪጪውው  ውውጪጪ  ያያሉሉ  ማማንንኛኛውውምም  የየፍፍትትህህ  AAካካላላትት  ማማንንኛኛውውምም  ህህግግ  ወወይይምም  የየመመንንግግስስትት  

AAካካልል  ((ባባለለስስልልጣጣንን))  ውውሳሳኔኔ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየማማይይጋጋጭጭ  EEስስከከሆሆነነ  ድድረረስስ  የየማማስስፈፈፀፀምም  ግግዴዴታታ  

AAለለበበትት፡፡፡፡  EEነነዚዚህህ  ሁሁሉሉ    ህህጐጐችች  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚጋጋጩጩ  በበመመሆሆናናቸቸውው  ተተፈፈፃፃሚሚ  

ሊሊሆሆኑኑ  AAይይገገባባምም  የየሚሚልል  ክክርርክክርር  በበሚሚነነሳሳ  ጊጊዜዜ  የየፍፍትትህህ  AAካካሉሉ  ትትርርጉጉምም  የየመመስስጠጠትት  ስስልልጣጣንን  

ይይኖኖረረዋዋልል፡፡፡፡  በበEEርርግግጥጥ  ከከህህገገ  መመነነግግስስቱቱ  የየምምንንረረዳዳውው  ይይህህ  ስስልልጣጣንን  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሉሉ  ያያለለውው  መመሆሆኑኑንን  

ሲሲሆሆንን  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር    225500//9933  በበAAንንቀቀፅፅ  1177((22))  ላላይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባዔዔ  ““ማማንንኛኛውውምም  

ህህግግ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ወወይይምም  የየባባለለስስልልጣጣንን  ውውሳሳኔኔ  ስስለለ  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ጋጋርር  ይይጋጋጫጫልል  የየሚሚልል  

ጥጥያያቄቄ  ሲሲቀቀርርብብለለትት  መመርርምምሮሮ  ለለመመጨጨረረሻሻ  ውውሳሳኔኔ  ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  EEንንደደሚሚያያቀቀርርብብ  

ይይደደነነግግጋጋልል፡፡፡፡  ይይህህ  ስስልልጣጣንን  በበህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ለለAAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  //ለለፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት//  ከከተተሰሰጠጠውው  

ስስልልጣጣንን  የየሰሰፋፋ  ስስለለሚሚመመስስልል  AAንንቀቀፁፁ  ከከህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  AAንንቀቀፅፅ  3344//22//ጋጋርር  ይይጋጋጫጫልል  ወወይይስስ  

ይይጣጣጣጣማማልል  ??  የየሚሚለለውው  ጥጥያያቄቄ  በበራራሱሱ  በበምምክክርር  ቤቤቱቱ  የየሚሚወወሰሰንን  ነነውው፡፡፡፡  ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  በበተተያያዘዘውው  ጉጉዳዳይይ  

ላላይይ  AAሁሁንንምም  ብብቸቸኛኛ  ((SSoollee  aanndd  EExxcclluussiivvee))  ስስልልጣጣንን  ያያለለውው  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ነነውው  የየሚሚልል  

መመደደምምደደሚሚያያ  ላላይይ  የየሚሚደደርርስስ  AAይይመመስስልልምም፡፡፡፡  በበEEርርግግጥጥ  በበመመሰሰልል  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ለለAAጣጣሪሪውው  ጉጉባባኤኤ  

የየሰሰጣጣቸቸውው  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ይይህህንንኑኑ  የየማማደደግግፉፉ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  

  

ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበAAንንቀቀጽጽ  99((11))  ስስርር  የየተተጠጠቀቀሰሰውው  የየህህገገ  መመንንግግሥሥትት  የየበበላላይይነነትት  የየማማረረጋጋገገጥጥ  ግግዴዴታታ  

EEናና  ሕሕገገ  መመንንግግስስቱቱንን  በበAAንንቀቀጽጽ  99((22))    ስስርር  EEንንደደተተጠጠቀቀሰሰውው  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  

ተተጥጥሎሎባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡  ይይህህ  ደደግግሞሞ    EEንንዲዲሁሁ  AAይይመመጣጣምም፡፡፡፡  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበሚሚሰሰጡጡትት  ውውሳሳኔኔ  ይይህህንን  

ማማረረጋጋገገጥጥ  ይይጠጠበበቅቅባባቸቸዋዋልል፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ  ፡፡--  ፍፍርርድድ  ቤቤቶቶችች  በበሚሚቀቀርርቡቡላላቸቸውው  ማማንንኛኛውውምም  ጉጉዳዳይይ  ህህገገ  

መመንንግግሥሥቱቱንን  የየሚሚቃቃረረንን  ውውሳሳኔኔ  መመስስጠጠትት  AAይይጠጠበበቅቅባባቸቸውውምም፡፡፡፡  ይይህህንን  ለለማማድድረረግግ  ደደግግሞሞ  AAጠጠቃቃላላይይ  

የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመንንፈፈስስ  EEናና  ፍፍላላጐጐትት  ወወይይንንምም  ግግብብ  ጠጠንንቅቅቆቆ  ማማወወቅቅ  ይይጠጠይይቃቃልል፡፡፡፡  

    

በበሌሌላላ  በበኩኩልል  ከከላላይይ  EEንንደደጠጠቀቀስስነነውው  የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  ያያወወጣጣውው  ህህግግ  ከከህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  

ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረንን  ከከሆሆነነ  የየፌፌዴዴሪሪሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  EEንንዳዳይይኖኖረረውው  ማማዘዘዝዝ  EEንንደደሚሚችችልል  

ተተመመልልክክተተናናልል፡፡፡፡  ይይህህ  ከከመመደደረረጉጉ  በበፊፊትት  ማማለለትትምም  ከከመመሻሻሩሩ  በበፊፊትት  ይይህህ  ህህግግ  ለለፍፍርርድድ  ቤቤትት  
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EEንንዲዲፈፈፀፀምም  ቢቢቀቀርርብብ  ፍፍርርድድ  ቤቤትት    ከከሕሕገገ  መመንንግግሥሥቱቱ  ጋጋርር  የየሚሚቃቃረረንን  መመሆሆኑኑንን  ከከAAረረጋጋገገጡጡ  

ከከመመፈፈፀፀምም  መመቆቆጠጠብብ  EEንንዳዳለለባባቸቸውው  AAከከራራካካሪሪ  AAይይመመስስልልምም፡፡፡፡  

  

በበAAንንቀቀፅፅ  1133((11))  መመሠሠረረትት  በበማማናናቸቸውውምም  ደደረረጃጃ  የየሚሚገገኙኙ  የየፌፌዴዴራራልል  መመንንግግስስትት  የየክክልልልል  የየሕሕግግ  

AAውውጪጪ  የየሕሕግግ  AAስስፈፈፃፃሚሚ  EEናና  የየዳዳኝኝነነትት  AAካካሎሎችች  መመሠሠረረታታዊዊ  የየሰሰውው  ልልጆጆችች  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችች  

((ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች))  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ኃኃላላፊፊነነትትናና  ግግዴዴታታ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡    በበዚዚህህ  ድድንንጋጋጌጌ  መመሠሠረረትት  

ፍፍ//ቤቤቶቶችች  ሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችችንን  በበEEለለትት  ተተEEለለትት  ተተግግባባርር!!  በበችችሎሎትት  AAመመራራርር  !!በበውውሳሳኔኔ  ((በበፍፍትትህህ))  

AAሰሰጣጣጥጥ  ሂሂደደትት  የየማማክክበበርርናና  የየማማስስከከበበርር  ግግዴዴታታ  AAለለባባቸቸውው፡፡፡፡    

  

ከከዚዚህህ  ባባሻሻገገርር  ፍፍ//ቤቤቶቶችች  በበፓፓርርላላማማ    የየወወጡጡትትንን  ህህጐጐችች  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  የየማማረረጋጋገገጥጥ  ስስልልጣጣንን  

AAላላቸቸውው፡፡፡፡  ይይህህ  ብብቻቻምም  ሳሳይይሆሆንን  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ውውሳሳኔኔ  !!  የየAAስስተተዳዳደደርር  ውውሳሳኔኔዎዎችችንን  የየመመዳዳኘኘትት  

ስስልልጣጣኑኑ  AAሉሉAAቸቸውው፡፡፡፡  ለለምምሳሳሌሌ  AAንንድድ  የየመመንንግግስስትት  መመ//ቤቤትት  የየAAንንድድንን  ሰሰውው  የየሥሥራራ  ፍፍቃቃድድ  ቢቢሰሰርርዝዝ  

EEናና  ውውሳሳኔኔውው  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚቃቃረረንን  ሆሆኖኖ  ከከተተገገኘኘ  ለለፍፍ//ቤቤትት  AAመመልልክክቶቶ  ጉጉዳዳዮዮ  ሊሊዳዳኝኝ  ወወይይንንምም  

ውውሳሳኔኔውው  ሊሊታታይይ  ((rreevviieeww))  ሊሊደደረረግግ  ይይችችላላልል፡፡፡፡  
  

          

በበሕሕገገ--መመንንግግስስትት  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  ቤቤትት  የየሚሚሰሰጠጠውው  ውውሳሳኔኔ  የየመመጨጨረረሻሻ  ብብቻቻ  ሳሳይይሆሆንን  

በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511//9933  AAንንቀቀፅፅ  1111((11))    መመሠሠረረትት  በበሌሌሎሎችች  ተተመመሳሳሳሳይይ  ጉጉዳዳዮዮችች  ላላይይ  ተተፈፈፃፃሚሚነነትት  

EEንንደደሚሚኖኖረረውው  ያያሳሳያያልል፡፡፡፡  ከከዚዚህህ  AAንንፃፃርር  EEንንደደ  ማማስስተተማማሪሪያያናና  የየመመጀጀመመሪሪያያ  ውውሳሳኔኔዎዎችች  ከከሚሚታታዩዩትት  

ውውስስጥጥ  የየEEነነ  ቢቢያያድድግግልልኝኝ  መመለለስስ  ጉጉዳዳይይ!!  በበቤቤንንሻሻንንጉጉልል  የየሚሚኖኖሩሩ  ሌሌሎሎችች  ብብሔሔረረሰሰቦቦችች  ጉጉዳዳይይ!!  የየስስልልጤጤ  

ህህዝዝቦቦችች  ጉጉዳዳይይ!!  የየባባንንክክ  ሰሰራራተተኞኞችች  የየዋዋስስትትናና  ጥጥያያቄቄ  ጉጉዳዳይይ  EEናና  ሌሌሎሎችች  ጉጉዳዳዮዮችች  በበዚዚህህ  ሞሞጁጁልል  

ለለውውይይይይትት  በበሚሚያያመመችች  መመልልክክ  በበክክንንዋዋኔኔ  ንንUUስስ  ክክፍፍልል  ስስርር  ቀቀርርቧቧልል፡፡፡፡  

  
  

የየህህግግ  ተተርርጓጓሚሚውው  AAካካልል  በበተተለለይይ  የየሰሰብብAAዊዊ  EEናና  መመብብቶቶችችናና  ነነፃፃነነቶቶችችንን  ድድንንጋጋጌጌ  

በበሚሚተተረረጉጉምምበበትት  ጊጊዜዜ  ከከላላይይ  ለለተተዘዘረረዘዘሩሩትትንን  ንንድድፈፈ  ሀሀሳሳቦቦችች  EEናና  መመርርሆሆዎዎችች  በበተተናናጠጠልል  ወወይይመመ  

በበጣጣምምራራ//ተተመመራራጭጭ//ሊሊጠጠቀቀምምባባቸቸውውናና  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱንንናና  የየሀሀገገራራችችንንንን  ራራEEይይ  በበሚሚያያሳሳካካ  መመልልኩኩ  

ህህይይወወትት  ሊሊሰሰጠጠውው  ይይችችላላልል፡፡፡፡  
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መመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  

ክክንንዋዋኔኔ  AAንንድድ፡፡--  በበከከድድጃጃ  በበሽሽርር  ጉጉዳዳይይ  ላላይይ  የየተተሰሰጠጠውውንን  ውውሳሳኔኔ  በበማማንንበበብብ  የየውውሳሳኔኔውውንን  ይይዘዘትት!!  

ያያለለፈፈበበትትንን  ሂሂደደትት!!  የየመመጨጨረረሻሻውውንን  ውውሳሳኔኔናና  ያያለለህህንን  AAስስተተያያየየትት  ለለክክፍፍሉሉ  ተተማማሪሪዎዎችች    AAስስረረዳዳ፡፡፡፡  

ክክንንዋዋኔኔ  ሁሁለለትት፡፡--  ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  በበመመተተርርጐጐምም  ሂሂደደትት  የየፍፍ//ቤቤትት  ሚሚናና  ከከሌሌሎሎችች  AAገገሮሮችች  ጋጋርር  

ስስናናስስተተያያይይ  EEኛኛ  AAገገርርምምንን  ይይመመስስላላልል፡፡፡፡  

ክክንንዋዋኔኔ  ሶሶስስትት፡፡--  በበAAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225500//9933  መመሠሠረረትት  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  የየሚሚመመራራበበትት  

ሥሥርርዓዓትት  ምምንን  ይይመመስስላላልል??  

ክክንንዋዋኔኔ  AAራራትት፡፡--  ህህገገ--መመንንግግስስትትንን  መመተተርርጐጐምም  ለለምምንን  AAስስፈፈለለገገ??  

1. የAንድን ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ መወሰን ያለበት ማን ነው?  

2. የAንድ ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ በምን ሥነሥርዓት ይወሰናል? 

33..  በምርጫ ሕጉ የሚወዳደርበትን ብሔራዊ ወይም የAከባቢውን የሥራ ÌንÌ ማወቅ 

ለEጩነት የሚያበቃ መመዘኛ ተደርጓል፡፡ ይህ የAዋጁ ድንጋጌ በሕገ መኖግስቱ Aንቀጽ 

38 ማንኛውም Iትዮጵያዊ በÌንÌ ልዩነት ሳይደረግበት  የመመረጥ መብት Eንዳለው 

የተቀመጠውን የሕገመንግስት ድንጋጌ ይቃረናል የሚል Aቤቱታ ቀርቫል፡፡ CCI ሆነ 

Aስተያየት ሰጪው Aዋጁ ሕገመንግስቱን Aይቃረንም ለማለት የሰጠው ምክንት Aግባብ 

ነው ብለው ያምናሉ?  

8. ህገመንግስትን ስለማሻሻል 
  

ዝዝርርዝዝርር  AAላላማማዎዎችች፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ    

••  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  የየማማሻሻሻሻያያ  ሂሂደደቶቶችችንን""  ያያብብራራራራሉሉ፣፣  

••  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  ስስለለሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ሥሥርርዓዓትት  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  

መመግግቢቢያያ  

ህህገገ--መመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻልል  ማማለለትት  በበAAጭጭርር  AAነነጋጋገገርር  ለለህህገገ--መመንንግግስስትት  ማማስስተተካካከከያያ  የየሚሚደደረረግግበበትት  ሂሂደደትት  

ነነውው  ማማለለትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  የየህህገገ--መመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻልል  ሂሂደደትት  ክክለለሳሳ((RReevviissiioonn))  ወወይይምም  AAብብዮዮትት  

((rreevvoolluuttiioonn))ማማለለትት  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    ይይልልቁቁንንምም  መመሻሻሻሻልል  ማማለለትት    የየለለውውጥጥ  ሂሂደደትት  ነነውው  ማማለለትት  
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ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  ይይህህ  ሂሂደደትት  በበAAንንድድ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ሰሰነነድድ  ውውስስጥጥ  የየለለውውጥጥ  EEርርምምጃጃ  ወወይይንንምም  EEድድገገትት  

የየሚሚታታይይበበትት  ሂሂደደትት  ነነውው፡፡፡፡  

  

AAብብዛዛኛኛውው  ጊጊዜዜ  ማማሻሻሻሻያያ  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱንን  ቃቃላላትት!!  ሐሐረረግግ!!ዓዓ//ነነገገርር  ወወይይንንምም  AAንንቀቀጾጾችችንን  ሊሊያያጠጠቃቃልልልል  

ይይችችላላልል፡፡፡፡    በበነነዚዚህህ  በበሚሚሻሻሻሻሉሉትት  ፈፈንንታታ  በበከከፊፊልል  መመጨጨመመርር!!በበከከፊፊልል  መመቀቀነነስስ  ወወይይንንምም  ሙሙሉሉ  

በበሙሙሉሉ  መመለለወወጥጥ  ሊሊሆሆንን  ይይችችላላልል፡፡፡፡    ይይሁሁንን  EEንንጂጂ  EEነነዚዚህህ  ሁሁሉሉ  ለለውውጦጦችች  ከከህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  

AAጠጠቃቃላላይይ  ዓዓላላማማ!!ግግብብናና  መመንንፈፈስስ  ጋጋርር  በበሚሚጣጣጣጣምም  መመልልኩኩ  መመሆሆንን  AAለለበበትት፡፡፡፡    የየህህገገ  መመንንግግስስትት  

ማማሻሻሻሻልል  ሂሂደደትት  ህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ህህይይወወትት  ኖኖሮሮትት  ለለረረጅጅምም  ጊጊዜዜ  EEንንዲዲኖኖርር  ያያደደርርገገዋዋልል፡፡፡፡  

  

ምምክክንንያያቱቱምም  ጊጊዜዜ  በበሄሄደደናና  ነነገገሮሮችች  በበተተቀቀየየሩሩ  ቁቁጥጥርር  የየEEድድገገትት  ደደረረጃጃምም  AAብብሮሮ  ይይቀቀየየራራልል፡፡፡፡    ስስለለሆሆነነምም  

ህህግግምም  ሆሆነነ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  AAብብረረውው  ከከህህብብረረተተሰሰብብ  EEድድገገትት  ጋጋርር  ማማደደግግ  የየግግድድ  ይይላላልል፡፡፡፡    ስስለለሆሆነነምም  

ህህገገ--መመንንግግስስትት  ዘዘላላቂቂነነትት  ኖኖሮሮትት  ገገዢዢ  ሆሆኖኖ  ለለመመኖኖርር  መመሻሻሻሻልል  ወወይይንንምም  መመለለወወጥጥ  የየግግድድ  ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

  

8.1. ህገመንግስት የማሻሻል ሂደት 
ህህገገ--መመንንግግስስትት  ሲሲሰሰራራ  EEራራሱሱንን  የየቻቻለለ  ሂሂደደትት  EEንንዳዳለለውው  ሁሁሉሉ  በበማማሻሻሻሻሉሉምም  ወወቅቅትት  መመከከተተልል  

የየሚሚገገባባቸቸውው  ሂሂደደቶቶችች  AAሉሉትት፡፡፡፡    EEነነሱሱምም  ፡፡--  

11..  የየማማሻሻሻሻያያ  ኃኃሳሳብብ  ማማመመንንጨጨትት//IInniittiiaattiioonn//  

22..  መመወወያያያያትት  //DDeelliibbeerraattiioonn//  

33..  መመቀቀበበልል//AAddooppttiioonn//  

44..  ማማፅፅደደቅቅ  //RRaattiiffiiccaattiioonn//ናናቸቸውው፡፡፡፡  

EEነነዚዚህህ  ሂሂደደቶቶችች  ከከህህገገ--መመንንግግስስትት  AAወወጣጣጥጥ  ሂሂደደትት  ጋጋርር  ከከሞሞላላ  ጐጐደደልል  ተተመመሳሳሳሳይይ  ናናቸቸውው፡፡፡፡  ማማለለትትምም  

መመሠሠረረታታዊዊ  ልልዩዩነነትት  የየሚሚታታየየውው  በበመመጀጀመመሪሪያያ  ሂሂደደትት  ላላይይ  ነነውው፡፡፡፡    ይይኸኸውውምም  በበህህገገ--መመንንግግስስትት  

AAወወጣጣጥጥ  ሂሂደደትት  የየመመጀጀመመሪሪያያ  EEናና  AAዳዳዲዲስስ  ኃኃሳሳቦቦችች  የየሚሚካካተተቱቱበበትት  ሂሂደደትት      በበማማርርቀቀቅቅ//DDrraaffttiinngg//  

ሂሂደደትት  የየሚሚከከናናወወንን  ሲሲሆሆንን  በበማማሻሻሻሻልል  ወወቅቅትት  ግግንን  AAስስቀቀድድሞሞ  ያያለለ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየሚሚሻሻሻሻልል  ስስለለሆሆነነ  

በበዚዚህህ  ደደረረጃጃ    የየመመጀጀመመሪሪያያ  ደደረረጃጃ  የየማማሻሻሻሻያያ  ኃኃሳሳብብ  ማማመመንንጨጨትት  ደደረረጃጃ  ((IInnttiiaattiioonn))ይይሆሆናናልል፡፡፡፡  

  

ዋዋነነኝኝነነትት  የየAAንንድድንን  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ዓዓይይነነትት  ለለመመለለየየትት  ከከሚሚረረዱዱትት  ዋዋነነኛኛ  ባባህህሪሪያያትት  ውውስስጥጥ  AAንንዱዱ  

የየማማሻሻሻሻያያ  ሂሂደደቱቱ  ወወይይንንምም  ሥሥርርዓዓቱቱ  ነነውው፡፡፡፡    ለለምምሳሳሌሌ፡፡--  AAንንድድ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ጥጥብብቅቅ  ወወይይንንምም  ልልልል  

ነነውው  የየሚሚባባለለውው  የየማማሻሻሻሻያያ  ሂሂደደቱቱንን  በበማማየየትት  የየሚሚታታወወቅቅ  ነነውው  ማማለለትትምም  ህህገገ--መመንንግግቱቱ  በበቀቀላላሉሉ  
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የየሚሚሻሻሻሻልል  ከከሆሆነነ  ልልልል  ነነውው  ማማለለትት  የየሚሚቻቻልል  ሲሲሆሆንን  በበቀቀላላሉሉ  የየማማይይሻሻሻሻልል  ከከሆሆነነ  ጥጥብብቅቅ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  

ይይባባላላልል፡፡፡፡  

  

8.2. የI.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሥርዓት 
  

የየIIፌፌዴዴሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየማማሻሻሻሻያያ  ኃኃሳሳብብ  የየማማመመንንጨጨትት  ሂሂደደትት  ምምንን  EEንንደደሚሚመመስስልል  በበህህገገ--

መመንንግግስስቱቱ  በበAAንንቀቀፅፅ  110044  ስስርር  በበግግልልፅፅ  ሰሰፍፍሮሮ  ይይገገኛኛልል፡፡፡፡    ይይኸኸውውምም  የየማማሻሻሻሻያያ  ኃኃሳሳብብ  በበፌፌዴዴሬሬሽሽንን  

ምምክክርር  ቤቤትት  EEናና  በበህህዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  በበሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምፅፅ  ከከተተደደገገፈፈ  ወወይይንንምም  

ከከፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  AAባባልል  ክክልልሎሎችች  ውውስስጥጥ  AAንንድድ  ሶሶስስተተኛኛ  የየክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  በበድድምምፅፅ  ብብልልጫጫ  

የየማማሻሻሻሻያያውውንን  ሀሀሳሳብብ  የየደደገገፉፉትት  ከከሆሆነነ  ለለውውይይይይትትናና  ለለውውሳሳኔኔ  ለለሕሕዝዝቡቡናና  ጉጉዳዳዮዮችች  ለለሚሚመመለለከከታታቸቸውው  

ክክፍፍሎሎችች  EEንንደደሚሚቀቀርርብብ  ተተደደንንግግጓጓልል፡፡፡፡  

  

ከከሰሰብብAAዊዊ  መመብብቶቶችች  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ውውጭጭ  ሌሌሎሎችች  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  ሊሊሻሻሻሻሉሉ  የየሚሚችችሉሉትት  

የየተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትትናና  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  ምምክክርር  ቤቤትት  በበጋጋራራ  ስስብብሰሰባባ  በበሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምፅፅ  

የየቀቀረረበበውውንን  ማማሻሻሻሻያያ  ሲሲያያፀፀድድቁቁትት  EEናና  ከከፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  AAባባልል  ክክልልሎሎችች  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ውውስስጥጥ  የየሁሁለለትት  

ሶሶስስተተኛኛ  ክክልልሎሎችች  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  በበድድምምፅፅ  ብብልልጫጫ  ሲሲያያፀፀድድቁቁትት  ብብቻቻ  ነነውው፡፡፡፡    ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  

የየሚሚመመለለከከቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  EEናና  የየህህገገ--መመንንግግስስቱቱንን  ማማሻሻሻሻያያ  የየሚሚመመለለከከቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  የየሚሚሻሻሻሻሉሉትት  

ሁሁሉሉምም  የየክክልልልል  ምምክክርር  ቤቤቶቶችች  ማማሻሻሻሻያያውው  በበድድምምፅፅ  ብብልልጫጫ  ሲሲያያፀፀድድቁቁትት  የየፌፌዴዴራራሉሉ  መመንንግግስስትት  

የየሕሕዝዝብብ  ተተወወካካዮዮችች  ምምክክርር  ቤቤትት  በበሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምፅፅ  ማማሻሻሻሻያያውውንን  ሲሲያያፀፀድድቀቀውው  EEናና  የየፌፌዴዴሬሬሽሽኑኑ  

ምምክክርር  ቤቤትት  በበሁሁለለትት  ሶሶስስተተኛኛ  ድድምምፅፅ  ማማሻሻሻሻያያውውንን  ሲሲያያፀፀድድቁቁትት  ነነውው፡፡፡፡  

  

ስስለለሆሆነነምም  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  የየማማሻሻሻሻልል  ሂሂደደትት  ጥጥብብቅቅ  ሲሲሆሆንን  በበተተለለይይ  ሰሰብብዓዓዊዊ  መመብብቶቶችችንን  

የየሚሚመመለለከከቱቱ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችችንን  ማማሻሻሻሻሉሉ  ደደግግሞሞ  ይይበበልልጥጥ  ጥጥብብቅቅ  EEንንዲዲሆሆንን  ተተደደርርጓጓልል፡፡፡፡  EEንንዲዲህህ  ዓዓይይነነቱቱ  

ድድንንጋጋጌጌ  በበሌሌሎሎችችምም  AAገገሮሮችች  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ድድንንጋጋጌጌ  የየተተለለመመደደ  ነነውው፡፡፡፡    ይይህህ  ማማለለትት  ደደግግሞሞ  ህህገገ--

መመንንግግስስትት  AAይይሻሻሻሻልልምም  ማማለለትት  EEንንዳዳልልሆሆነነ  ግግልልፅፅ  ነነውው፡፡፡፡    ህህገገ--መመንንግግስስትት  በበIIትትዮዮጵጵያያ  

የየብብሔሔሮሮችች!!ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  ሰሰነነድድ  ስስለለሆሆነነ  በበቀቀላላሉሉ  የየሚሚቀቀየየርር  ወወይይንንምም  የየሚሚሻሻሻሻልል  

ሳሳይይሆሆንን  ለለማማሻሻሻሻልል  በበቂቂናና  AAሳሳማማኝኝ  የየሆሆነነ  ምምክክንንያያትት  ሲሲኖኖርር  ብብቻቻ  ነነውው  ማማሻሻሻሻልል  የየሚሚቻቻለለውው፡፡፡፡  

  

ከከዚዚህህ  በበመመነነሳሳትት  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  ጥጥብብቅቅ  ህህገገ--መመንንግግስስትት  መመሆሆኑኑንን  በበቀቀላላሉሉ  ከከማማሻሻሻሻያያውው  

ስስርርዓዓትት    መመረረዳዳትት  ይይቻቻላላልል፡፡፡፡  
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የየመመወወያያያያ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  
  

44..  የየIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየማማሻሻሻሻያያ  ሀሀሳሳብብ  ለለማማመመንንጨጨትት  በበAAንንቀቀፅፅ  110044  የየተተደደነነገገገገውው  

ሥሥርርዓዓትት  ጥጥብብቅቅ  መመሆሆኑኑ  ተተገገቢቢ  ነነውው  ብብለለውው  ያያምምናናሉሉ??  ለለምምንን??  

  

55..  የየክክልልሉሉ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  በበሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ወወቅቅትት  ተተቀቀባባይይነነትት  ያያላላቸቸውው  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ማማሻሻሻሻያያ  

ሂሂደደቶቶችች  በበተተከከተተለለ  መመንንገገድድ  የየተተፈፈፀፀመመ  መመሆሆኑኑንን  ይይግግለለፁፁ፣፣  

  
66..  የየክክልልሉሉምም  ህህገገ  መመንንግግስስትት  የየሚሚሻሻሻሻልልበበትት  ሥሥርርዓዓትት  በበዝዝርርዝዝርር  ያያብብራራሩሩ፡፡፡፡  

  
  

9. ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት  
 
ዝዝץץዝዝץץ  አአֶֶדדዎዎ٤٤፣፣  

በበዚዚህህ  ምምEEራራፍፍ  ሥሥርር  የየተተካካተተተተውው  ""ፅፅሁሁፍፍ  AAንንብብበበውው  ""በበፅፅሑሑፉፉ  ላላይይ  ገገለለፃፃ  ከከተተደደረረገገላላቸቸውውናና  የየEEርርስስ  

በበርርስስ  ውውይይይይትት  AAድድርርገገውው  ሲሲጨጨርርሱሱ  ሰሰልልጣጣኞኞቹቹ፣፣    

11..  በበህህገገ  መመንንግግስስትትናና  በበህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  መመካካከከልል  ስስላላለለውው  ልልዩዩነነትት  ይይገገልልፃፃሉሉ  

22..  የየህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት  ፅፅንንሰሰ  ሀሀሳሳብብ  ምምንንነነትት  ይይገገልልፃፃሉሉ፡፡፡፡  

33..    በበIIፌፌድድሪሪ  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትትንን  ለለማማስስረረፅፅ""  በበቁቁርርጠጠኝኝነነነነትት  ይይሰሰለለፋፋሉሉ፡፡፡፡  

9.1. ስለ ህገ መንግስታዊነት በጠቅላላው  
  

በበዘዘאאናና٤٤ንን    ሁሁֳֳُُ  ِِאא  የየֲֲגגኑኑ  ִִዓዓֶֶዊዊ  አአገገ٤٤צצ  እእንንዳዳִִናና  ከከነነዚዚֱֱוו  በበጣጣוו  የየበበዙዙُُ  የየــፃፃፈፈ  ֱֱገገ  

  ንንግግስስُُ  እእንንዳዳֶֶْْውው  በበዚዚֱֱאא  ፃፃፈፈ  ֱֱገገــያያָָ  זזደደግግ  ססጠጠּבּבגגንንግግስስُُ  እእንንዳዳֶֶْْውው  በበጣጣُُ  የየאא

ዙዙעעያያ  የየררــበበננאא  ּשּשררጃጃዎዎ٤٤  ያያככያያִִ፡፡፡፡  ֲֲኖኖוו  በበዓዓֳֳ٤٤דדንን  ውውስስጥጥ  ִִֹُُוֹו  አአገገ٤٤צצ  ሁሁִִ  ֱֱገገ  

  וו፡፡፡፡  ֳֳዚዚֱֱווአአይይደደֳֳ  ֶֶָָׂשׂש  ששָָאא  ככነነתת  ውው  ጥጥያያቄቄֳֳגגፍፍኗኗָָ  ወወይይ??  የየרר  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُאא

  ከከֱֱገገ  ًًעעዳዳُُ  አአገገננאאֳֳ  ኑኑንንֲֲאא  ፈፈነነררየየ  ץץንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  በበአአንንዲዲُُ  አአገገאא  ክክንንያያًً  ֱֱገገוו

  ץץאאץץאאאא  ዛዛዘዘንንናናאאדד  ٤٤ንንצצነነገገ  ٤٤ַַֹֹ  ጋጋገገጥጥ  በበֶֶይይננדדንን  ከከססኖኖאא  ወወጅጅናናדדንንግግስስُُ  ከከאא

ስስֳֳגגጠጠይይቅቅ  ነነውው፡፡፡፡    

  



195 
 

ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  ((CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm))  የየֳֳגגውውንን  ፅፅንንרר  ሀሀሳሳብብ  የየֳֳــያያዩዩ  ፍፍ٤٤ናና  ُُץץጓጓהה  

በበֳֳــያያዩዩ  אאፅፅּּፎፎ٤٤  ውውስስጥጥ  ררــጥጥِِ  እእናናገገኛኛֳֳንን፡፡፡፡  ከከםםነነ  ቃቃָָ  ፍፍ٤٤ውው  ֳֳאאጀጀץץאא  የየኦኦክክስስፎፎץץድድ  

የየእእንንግግֵֵዘዘኛኛ  אאዝዝገገበበ  ቃቃֶֶُُ  ““CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm  iiss  aa  bbeelliieeff  iinn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn””  የየָָגג  

ፍፍ٤٤  ይይררጠጠዋዋָָ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  የየםםነነ  ቃቃָָ  ፍፍ٤٤  የየווንንננዳዳውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُዊዊነነُُ  ֳֳአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  ֱֱገገ  

  ገገֱֱ  ווኑኑֲֲאאሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  በበ  ררገገָָፅፅ  ፅፅንንגגነነُُ  የየווኝኝነነُُ  እእናና  እእדדٍٍ  ንንግግስስُُ  ያያֳֳውውאא

  ጣጣናናُُ  በበֱֱገገָָםםֳֳֹוֹו  ንንግግስስُُאאንንግግስስُُ  አአካካֶֶُُ  እእናና  የየאאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  በበአአንንድድ  በበኩኩָָ  የየאא

  በበָָ  እእነነዚዚֱֱንን  ֱֱገገׂשׂשאאብብ  በበָָ  ִִבבበበ  እእናና  እእሴሴِِ٤٤    ٤٤ֲֲץץאא  ዊዊٍٍננטטאא  ደደነነገገጉጉــንንግግስስًً  የየאא

  ገገውውץץያያْْውው  አአድድעעאאאא  ውውْْףףםם  ከከእእֳֳُُ  ዕዕֳֳُُ  እእሴሴِِ٤٤ናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤    ٤٤ֲֲץץאא  ንንግግስስٍٍዊዊאא

  ווንንדדያያֳֳ  ץץስስከከበበדדֳֳ  ንንግግስስًًንንאא  ገገֱֱ  ווጉጉُُ  እእንንደደዚዚሁሁץץያያደደתת  ዊዊףףֹוֹוግግــ  ገገֳֳገገִִበበُُናናתת

    ሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  ררገገָָፅፅ  ፅፅንንגגናናْْውውንን  የየֲֲאא  ססטטגגጠጠኝኝነነُُ  የየץץּׁשּׁשነነُُናና  በበווነነُُ  በበዕዕֹּלֹּלስስቃቃׂשׂש

  

በበֶֶַַ  በበኩኩָָ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  እእያያንንዳዳንንዱዱ  ዜዜጋጋ  ֱֱדדበበץץ፣፣  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ድድץץጅጅُُ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  

  ንንግግስስًًንንאא  ናና  ֱֱገገששׂשׂשሳሳׂשׂשንንתת  ץץክክበበדדንንግግስስًًንን  በበאא  ገገֱֱ  ִִבבበበ  እእሴሴِِ٤٤ናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  ٤٤ֲֲץץאא

የየגגጥጥስስ  דדናናْْውውוו  በበאאንንግግስስُُ  አአካካֶֶُُ  ወወይይוו  ֶֶַַ  ግግֳֳררብብ""  ֱֱדדበበץץ  ወወይይוו  ድድץץጅጅُُ  እእንንዲዲገገٍٍ  

እእናና  እእንንዲዲדדֳֳ  ווּבּבድድננግግ  በበዕዕווነነُُናና  በበץץּׁשּׁשጠጠኝኝነነُُ  ከከדדይይንንששׂשׂשככׂשׂשበበُُ  ደደננጃጃ  ֶֶይይ  የየደደששננ  

  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُאא  ይይ  ֱֱገገٍٍתת  ሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  ררበበُُ  ፅፅንንווׂשׂשንንጠጠווገገֳֳፅፅ  የየאאֳֳ  ኑኑንንֲֲאא

  ውውָָናና  አአብብዛዛኛኛውውתת  ץץֹוֹוግግــሁሁኔኔٍٍ  በበ  ֶֶחחــበበ  ץץንንግግስስُُ  የየበበֶֶይይነነُُ  በበአአንንዲዲُُ  አአገገאא  የየֱֱገገ  ֳֳُُדד

ֱֱዝዝብብ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ــከከֶֶካካይይናና  ጠጠֲֲאאֳֳ  ּׂשּׂשֹוֹוንን  በበִִבב  ፍፍֶֶጎጎُُናና  የየሀሀሳሳብብ  ዝዝግግጅጅُُ  የየגגገገኝኝ  

  ሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  ררበበُُ  ፅፅነነווׂשׂשንንጠጠווግግֳֳፅፅ  የየאאֳֳ  ኑኑንንֲֲאא

  

ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  የየֳֳגגውው  ሀሀሳሳብብ  ((ኬኬעע  እእናና  አአብብננሀሀוו))  የየִִֹוֹוــ  ፀፀּּፊፊዎዎ٤٤  በበበበኩኩֶֶْْውው  ‘‘TThhee  

PPhheennoommeennoonn  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnffoorrmmiinngg  ttoo  tthhee  ddiiccttaatteess  ooff  aa  sseettttlleedd  

ccoonnssttiittuuttiioonn  iiss  kknnoowwnn  aass  ccoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm’’  በበֳֳُُדד  ይይገገָָፁፁָָٍٍ  ፡፡፡፡  እእንንደደነነዚዚֱֱ  

ፀፀּּፊፊዎዎ٤٤  አአገገֳֳֶֶፅፅ  אאንንግግስስُُ  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  እእናና  ٤٤ֲֲץץאא  በበדדክክበበץץናና  በበֱֱገገ  

  גגስስበበُُ  አአጋጋጣጣׂשׂשככׂשׂשንንגגየየ  ץץֹוֹוግግــገገደደብብ  በበאאጣጣኑኑንን  በበָָםם  ንንררጠጠֳֳُُ  ወወאאׂשׂשــንንግግስስًً  በበאא

((ሒሒደደُُ))  ነነውው፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  የየֳֳֹוֹוגגውው፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  የየአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  ֱֱዝዝብብ  

የየــגגዳዳደደֹْْוֹוננውውንን  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊ  ֱֱግግጋጋُُ  ብብ٢٢  የየֳֳאאגגከከُُ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  በበአአንንፃፃסס  ֱֱዝዝብብ  

የየאאንንግግስስُُንን  እእንንቅቅררቃቃሴሴ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ُُננטטאא  የየּבּבגגጣጣጠጠץץበበُُናና  የየגגያያננጋጋግግጥጥበበُُ  

  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  በበአአንንድድ  በበኩኩָָאא  ገገֱֱ  ץץከከُُ  ነነውው፡፡፡፡  ከከֱֱግግ  አአንንፃፃֳֳאאגגንን  የየססፈፈጠጠאא  ዓዓُُץץםם
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  ገገֱֱ  ּשּשገገዥዥነነُُ  በበֳֳַַ  በበኩኩָָ  ֱֱዝዝــ  ኝኝነነُُናናדדٍٍ  ንንግግስስًً  ያያֶֶْْውውንንאא  ንንግግስስٍٍُُ  ֱֱֳֳገገאא

  ስስገገደደድድדדֳֳ  ףףאאእእንንዲዲ    ُُננטטאא  ንንግግስስًًאא  ንንግግስስُُ  በበֱֱገገאא  እእናና  ץץስስከከበበדדֳֳ  ንንግግስስًًንንאא

ያያֳֳውውንን  ዕዕווነነُُናና  የየגגያያደደץץገገውውንን  እእንንቅቅררቃቃሴሴ  ያያֳֳאאክክָָٍٍ፡፡፡፡    

  

ֶֶַַውው  ፀፀּּፊፊ  ደደግግזז  ““CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm  eemmpphhaassiizzeess  oobbeeddiieennccee  ttoo  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  

pprriinncciipplleess  aanndd  rreessppeecctt  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  llaaww””  በበֳֳُُדד  

ይይננــጉጉאאዋዋָָ፡፡፡፡  ይይኸኸץץــ  ווጓጓהה  ከከֶֶይይ  ካካየየናናْْውው  ሁሁֳֳُُ  ٍٍננטטאאዊዊ  ُُץץጓጓההዎዎ٤٤  በበይይዘዘًً  

የየֳֳــየየ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ווክክንንያያًًוו  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  በበአአገገًًעע  ውውስስጥጥ  የየאאንንግግስስُُ  ስስָָጣጣንን  ווንንጭጭናና  

  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ُُףףበበֱֱדד  ַַככווֳֳ  ُُדדּהּהــ  ٤٤ַַֹֹ  ንንግግስስُُ  ዜዜጎጎ٤٤ናናאא  ኑኑናናֲֲאא  ُُננטטאא

ድድץץጅጅِِ٤٤ንን  ገገዥዥ  የየֲֲነነ  የየአአገገًًעע  የየበበֶֶይይ  ֱֱግግ  ֲֲאאኑኑንን  በበׂשׂשאאበበָָ  ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ــገገዥዥ  ֲֲኖኖ  

  ንንግግስስُُאאወወጣጣُُ  ነነውው፡፡፡፡  የየאאየየበበኩኩֶֶْْውውንን  ٪٪ֶֶፊፊነነُُ  በበ  ץץእእንንዲዲከከበበ  ווንንግግስስًًאא  ገገኘኘُُናና  ֱֱገገאא

አአካካֶֶُُ  ָָםםֳֳֹוֹוጣጣኖኖ٢٢ْْውው  ֱֱדדበበ٤٤צצናና  የየֱֱדדበበעעאא  ُُףףዎዎ٤٤  ""  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ድድץץጅጅِِ٤٤ናና  

የየፖፖֳֳٌٌካካ  ድድץץጅጅُُ  עעאאዎዎ٤٤ናና  አአ٢٢ֶֶֹِِْْוֹוውው  ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ““oobbeeddiieennccee””  ያያֶֶْْውው  ወወይይוו  

በበֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ــገገዥዥ  ֲֲאאናናْْውውንንናና  ٍٍדדኝኝ  ֲֲאאናናْْውውንን  የየגגያያננጋጋግግጡጡُُ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  

እእንንዲዲካካُُــ  ወወይይוו  እእንንደደወወጣጣ  የየגגፈፈָָጉጉُُ  ሀሀሳሳብብ  እእንንኳኳንን  ּתּתኖኖץץ  ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ــገገዥዥ  ֲֲאאንንናና  

ሀሀሳሳֹْْוֹוውውንን  ֳֳדדካካــــ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  የየגגፈፈቅቅደደውው  ץץםםዓዓُُ  አአክክበበננውው  אאንንׂשׂשככׂשׂשስስ  ነነውው፡፡፡፡  

በበֲֲאאኑኑוו  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  ስስንንָָ  የየֳֳــያያየየ  ሀሀሳሳብብናና  ፍፍֶֶጉጉُُ  ያያֶֶْْውው  የየֱֱብብררــננብብ  ክክፍፍֹֹ٤٤  

ድድץץጅጅِِ٤٤  ያያֻֻْْውውንን  ָָዩዩነነِِ٤٤  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ጥጥֶֶ  ֹוֹוררــ  ץץםםስስበበውው  የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  

ድድንንጋጋጌጌዎዎُُננטטאא  ٤٤  አአድድץץገገውው  ֳֳאאፍፍٍٍُُ  ያያֶֶْْውውንን  እእווነነُُናና  ץץּׁשּׁשጠጠኝኝነነُُ  ሁሁִִ  የየֳֳאאגגከከُُ  

ፅፅንንרר  ሀሀሳሳብብ  ነነውው፡፡፡፡  

  

ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  በበአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  በበֱֱገገ  אאንንግግስስُُነነُُ  የየٍٍወወጀጀ  ררነነድድ  ከከאאኖኖָךָךֹוֹו  ססገገץץ  

  ንንግግስስًًንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤אא  የየֱֱገገ  ּשּשררــננብብֱֱ  ጅጅِِ٤٤ץץ٤٤ናና  የየፖፖֳֳٌٌካካ  ድድצצበበֱֱדד  ያያዩዩֳֳــንንግግስስُُ  የየאא

  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُ    ֱֱገገאא  ከከָָٍٍ፡፡፡፡  ֱֱገገֳֳאאገገኘኘٍٍْْውውንን  ይይאא  ገገዥዥ  ֲֲነነውውــ  ንንግግስስًًאא  ናና  ֱֱֳֳገገץץክክበበדדֳֳ

  ክክָָٍٍ፡፡፡፡  ይይኸኸֳֳאאኑኑንን  ሁሁኔኔٍٍ  ያያֲֲאאዕዕውውንን  የየ  ץץֹוֹוግግــበበ  ًًעעይይֲֲንን  በበአአገገככ  ንንግግስስًً  በበፅፅሁሁፍፍ  ብብ٢٢אא

ከከֲֲነነ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ֳֳֹוֹוበበُُ  አአገገץץ  ሁሁִִ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  አአֳֳ  ወወይይ??  የየֳֳגגውውንን  ጥጥያያቄቄ  

    ዳዳُُ  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡ננאאֳֳ  የየُُדדበበ  צצክክאאــ  ץץ٤٤ናና  የየእእኛኛንን  አአገገצצአአገገ  ስስ  የየַַֹֹ٤٤ֳֳאאאאֳֳ
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9.2. የተጻፋ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት  
  

ከከֶֶይይ  ከከــገገֳֳፀፀውው  ሀሀሳሳብብ  አአንንፃፃץץ  በበአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  ֳֳדדስስፈፈንን  የየــፃፃፈፈ  ֱֱገገ  

  ፃፃፈፈــ٤٤ንን  ብብዙዙ  የየדד፡፡፡፡  በበዓዓֳֳָָככውው  ጥጥያያቄቄ  ይይነነֳֳגגየየግግድድ  አአስስፈፈֶֶጊጊ  ነነውው  ወወይይ??    የየ  ססኖኖאא  ንንግግስስُُאא

ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ያያֶֶْْውው  አአገገ٤٤צצ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُንን  እእንንዳዳֶֶררፈፈኑኑ  በበאאስስኩኩ  ጥጥናናُُ  ያያደደננጉጉ  

  ንንግግስስُُאא  ገገֱֱ  ٤٤צצአአገገ    ውው  በበብብዙዙዎዎ٠٠ֹْْוֹוררገገነነናናዊዊነነُُ  በበነነገገֹוֹוווአአ  ַַםםווֳֳ  ንን  ይይገገָָጻጻִִ፡፡፡፡ףףሁሁבב

  ንንግግስስُُ  ውውስስጥጥאא  ገገֱֱ  ُُננሶሶየየُُ  ֱֱብብ  זזድድׂשׂשፍፍንን    በበררይይדדንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  እእንንደደאא  ገገֱֱ  ווץץኖኖּתּת

የየــካካًًــ  የየררብብዓዓዊዊ  אאብብِِ٤٤ናና  ነነፃፃነነِِ٤٤  በበــደደጋጋጋጋגג  በበאאንንግግُُרר  አአካካֶֶُُ  የየגגጣጣששበበُُ  እእናና  

የየדדይይከከበበץץበበُُ  ሁሁኔኔٍٍ  እእንንደደነነበበץץ  በበአአብብዛዛኞኞ٠٠  የየአአፍፍעעካካ  አአገገ٤٤צצ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ያያֶֶْْውው  ֲֲאאኑኑንን  

ֳֳֶֶַַውው  ዓዓֳֳככדדֳֳ  ווየየُُ    ከከגגገገֳֳገገִִበበُُ  በበስስץץׂשׂשــ    ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌዎዎــ  ٤٤ገገዥዥ  

እእንንደደדדይይֲֲኑኑ  በበዚዚֱֱ  אאስስክክ  ጥጥናናُُ  ያያደደננጉጉ  בבሁሁףףንን  ይይገገָָፃፃִִ፡፡፡፡    

  

ስስֳֳ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  תתነነככ  በበእእኛኛוו  አአገገُُץץֱֱווُُ  ץץ  ָָንንወወስስድድֹْْוֹוውው  የየגגገገֹْْוֹוውው  ከከበበּׂשּׂש  በበֶֶይይ  

የየֲֲኑኑ  ገገጠጠאאኖኖ٤٤  ይይኖኖִִףף፡፡፡፡  ֳֳַַככוו  የየኤኤףףُُץץ  ፌፌዴዴֹּלֹּלפפንን  ፈፈץץሶሶ  ከከኢኢُُዮዮጰጰያያ  ጋጋץץ  እእንንድድُُዋዋሀሀድድ  

የየኤኤףףُُץץ  ֱֱገገ  አአውውጭጭ  ווክክץץ  ቤቤُُ  የየወወררነነውው  በበወወቅቅًً  በበֹוֹוــበበאא  ُُססንንግግስስٍٍُُ  ድድץץጅጅُُ  

በበፀፀደደׂשׂשውውናና  ኤኤףףُُץץዊዊያያንን  በበׂשׂשــበበִִُُ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ווክክץץ  ቤቤًً  ይይֱֱንንንን  ውውככኔኔ  ֳֳאאወወררንን  

የየגגያያስስ٤٤ֳֳውው  ָָםםጣጣንን  ככይይኖኖננውው  ነነውው  የየאא  ָָגגከከףףከከעעያያ  የየגגያያּשּשץץׂשׂש  አአִִ፡፡፡፡  ይይኸኸ  እእንንዳዳֳֳ  ֲֲኖኖ  

በበֳֳــይይ  በበደደץץግግ  ዘዘאאንን  11998800  ዓዓ..וו  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  ካካፀፀደደׂשׂש  በበ٪٪ֶֶ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ֳֳይይስስֶֶבב  የየፀፀደደׂשׂש  

  ווዋዋָָ፡፡፡፡  ֲֲኖኖــይይٍٍ  ٤٤ِِــካካٍٍ  ክክስስץץጋጋግግጡጡ  በበננያያגגኑኑበበُُ  የየווያያדדጣጣናናًً    አአንንደደָָםםֳֳֹוֹו  ነነድድናናרר

ሁሁִִንንאאֳֳ  ווዘዘץץዘዘץץ  ስስֳֳדדይይ٢٢ָָ  አአንንድድ  የየዞዞንን  ዐዐቃቃቤቤ  ֱֱግግ  ገገጠጠאאኝኝ  አአቅቅץץበበናናָָ፡፡፡፡  

  

በበ11998800ዓዓ..וו  አአዲዲስስ  አአበበֹוֹו  ዮዮንንץץስስٌٌ  11998811  ּבּבץץאאــ  የየዞዞንን  ዐዐቃቃቤቤ  ֱֱግግ  የየֲֲነነ  የየאאــደደበበ  አአንንድድ  

ወወጣጣُُ  የየֱֱግግ  בבֳֳֹוֹוያያ  የየዞዞኑኑንን  גגננדדያያ  ቤቤُُ  תתጎጎበበኝኝ  6600  ררዎዎ٤٤  ያያֳֳ  ፍፍץץድድ  ቤቤُُ  ُُዕዕዛዛንንዝዝ  

ٍٍስስננውው  ከከሶሶስስُُ  ወወץץ  በበֶֶይይ  እእንንደደּבּבዩዩ  ያያננጋጋግግጦጦָָ፡፡፡፡  በበֲֲאאኑኑוו  በበወወቅቅًً  የየዐዐቃቃቤቤ  ֱֱግግ  גגּהּהּהּהדדያያ  

አአዋዋጅጅ  ּׁשּׁשጥጥ8800//1111  ץץ  እእናና  የየደደץץግግ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ    በበאאጥጥׂשׂשስስ  የየٍٍרר  ُُססררዎዎ٤٤  በበአአስስْْኳኳይይ  

እእንንደደፈፈًً  በበፅፅሑሑፈፈ  ُُዕዕዛዛዝዝ  ይይררጣጣָָ፡፡፡፡  የየዐዐቃቃቤቤ  ֱֱግግ  ُُዕዕዛዛዝዝ  በበፅፅሁሁፍፍ  የየደደררננውው  דדננדדያያ  ቤቤُُ  

ֳֳክክፍፍֳֳ  ሀሀገገץץ  ኢኢטטፖፖ  አአንንደደኛኛ  ፀፀּּፊፊ  עעፖፖُُננ  ያያደደץץጋጋָָ፡፡፡፡  የየፖፖٌٌץץውው  ָָםםֳֳֹוֹוጣጣንን  ዐዐቃቃቤቤ  ֱֱጉጉንን  

አአስስጠጠתת  ِِץץጠጠይይׂשׂשውው  በበֱֱገገ  אאንንግግስስًً  ድድንንጋጋጌጌ  ُُננטטאא  ያያֳֳፍፍץץድድ  ቤቤُُ  ــዕዕዛዛዝዝ  ץץררٍٍאא  

ስስֳֳַַֹْْוֹוውው  እእኔኔ  ደደግግזז  በበአአዋዋጅጅ  ּׁשּׁשጥጥ8800//1111  ץץ  ֱֱገገ  ወወጥጥ  እእስስץץ  የየדדስስווּבּב  ስስָָጣጣንን  ስስֳֳֶֶኝኝ  ነነውው  

ُُዕዕዛዛዝዝ  የየררጠጠሁሁُُ  በበֳֳُُדד  የየስስננዳዳዎዎָָ፡፡፡፡  የየክክፍፍֳֳ  ሀሀገገץץ  የየኢኢטטፖፖ  አአንንደደኛኛ  ፀፀּּፊፊוו  ይይֱֱንንንን  አአዋዋጅጅ  
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    ንንግግስስُُ  ያያֳֳንንאא  ንንግግስስًًንን  እእኛኛ  ያያወወጣጣነነውው  ֱֱገገאא  ቅቅֱֱֳֳ  ብብֶֶውው፡፡፡፡  ֱֱገገׂשׂש  ውውንንֳֳُُווየየ  8800//1111  ץץጥጥּׁשּׁש

  እእንንዳዳֲֲֳֳነነ  ץץገገበበــדדֳֳ  ፃፃፈፈውውንን  ሁሁִִــየየُُ  እእንንጅጅ  በበውውስስጡጡ  የየככדדֳֳ  ዝዝብብֱֱ  ווኑኑንን    ֳֳዓዓֲֲֳֳאא

  ֹוֹוውው  ሁሁኔኔٍٍ  እእንንዳዳֳֳ  ከከዐዐቃቃቤቤ  ֱֱጉጉ  ዘዘገገــድድֱֱ  ብብֹֹ  የየስስናናበበאאኛኛ  እእንንዳዳይይــወወቅቅ  አአֳֳብብֱֱ፡፡፡፡  ሁሁֳֳדד

    ዳዳُُ  ይይ٢٢ֶֶָָ፡፡፡፡ננאאֳֳ

  

ይይኸኸ  ገገጠጠאאኝኝ  በበአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  ድድክክٍٍِِעעያያָָ  የየֲֲነነ  אאንንግግስስُُ  ካካֳֳ  ֱֱገገ  אאንንግግስስُُ  እእንንጂጂ  ֱֱገገ  

  ששףףበበ  ססከከበበאא  ንንግግስስًًאא  የየአአፅፅፃፃፉፉ  ֱֱገገ  ווኑኑֲֲאאያያָָ፡፡፡፡  በበככያያ  ץץይይኖኖדדንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  እእንንደደאא

የየאאጨጨָךָךננ  ግግብብ  አአይይደደֳֳוו፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  אאከከበበסס  በበףףםם  ֶֶይይ  אאዋዋִִናና  אאንንግግስስُُንን  ጨጨצצוו  

ַַֹֹ٤٤  አአካካֶֶُُ  ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ــገገዥዥ  እእናና  ٍٍדדኝኝ  የየֲֲאאናናْْውው  ጉጉዳዳይይ  በበዴዴזזክክץץםם  תתעעዓዓُُ  

ግግንንֹٍٍוֹו  ውውስስጥጥ  እእጅጅግግ  በበጣጣָָּׁשּׁש  ווፍፍ  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡    

  

  ንንግግስስُُ  በበֶֶַַُُ  እእንንግግֵֵዘዘאא  ጠጠ  ֱֱገገאאׂשׂשــጠጠቃቃָָֹֹ  የየــ  ፡፡--  ይይኸኸ  ነነውው  ብብֹֹናና  በበፅፅሁሁፍፍ  ַַככווֳֳ

ውውררጥጥ  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  אאስስፈፈኑኑንን  ِِדדስስ  ፔፔይይንን  የየֳֳֹוֹוــ  ፀፀּּፊፊ  ‘‘aacckknnoowwlleeddggiinngg  tthhee  

ccoonnssttiittuuttiioonn’’ss  aauutthhoorriittyy  aanndd  oobbeeyyiinngg  iittss  ccoommmmaannddss  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  tthhaatt  aa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  bbee  iinn  wwrriitttteenn  ffoorrmm,,  nnoorr  iiss  aa  wwrriitttteenn  ccoonnssttiittuuttiioonn  aa  gguuaarraanntteeee  tthhaatt  

ccoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm  iiss  pprreesseenntt’’    በበֳֳُُדד  ገገָָፆፆָָٍٍ፡፡፡፡  ከከዚዚֱֱ  አአንንፃፃץץ  እእንንግግֵֵዞዞ٤٤  ከከדדግግናና  

ካካٍٍץץ  ጀጀצצוו  በበየየወወቅቅًً  ֹוֹוዳዳበበْْקקውውናና  ככֹוֹוደደጓጓْْውው  ٤٤ֲֲץץאאናና  የየאאንንግግስስُُ  ُُדדּהּהــናና  ָָווዕዕــ  

ֱֱዝዝــ  ּשּשገገዥዥ  ֲֲאאናናْْውውንን  በበדדየየُُ  ነነውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُንን  ֳֳדדስስፈፈንን  የየግግድድ  የየــፃፃፈፈ  ֱֱገገ  

  ገገֱֱ  זזደደገገ  ססኖኖאא  ንንግግስስُُאא  ፃፃፈፈ  ֱֱገገــውው፡፡፡፡  የየֳֳֹוֹוגגየየ  ווአአስስፈፈֶֶጊጊ  አአይይደደֳֳ  ץץኖኖאא  ንንግግስስُُאא

  ጉጉננስስኩኩ  ጥጥናናُُ  ያያደደאאንንٍٍኔኔ  በበُُ  ָָגגየየ  ווስስፈፈንን  ዋዋስስُُናና  ֲֲֵֵንን  አአይይ٤٤ָָדדֳֳ  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُאא

  ንን  ““SSttaayyiinngg  wwiitthhiinn  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  bboouunnddssףףሁሁוו  ָָֹוֹוֹוֹוንን  ይይገገָָጻጻִִ፡፡፡፡  ይይֱֱንንንን  አአףףሁሁוו

aanndd  oobbeeyyiinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ccoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm  ddoo  nnoott  rreeqquuiirree  aa  wwrriitttteenn  

ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ootthheerr  lleeggaall  tteerrmm  ssiinnccee  ccoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm  iiss  tthhee  ccoonnsseeqquueennccee  

ooff  aattttiittuuddeess  aanndd  ccoonnvviiccttiioonnss,,  iittss  pprreesseennccee  iiss  aassssuurreedd  iinn  oonnee  iinnssttaannccee  bbyy  

cceerrttaaiinn  nnaattiioonnaall  ttrraaddiittiioonn  aanndd  iinn  aannootthheerr  bbyy  ssttiillll  ootthheerr  ttrraaddiittiioonnss””  በበֳֳُُדד  

ይይገገָָጹጹָָٍٍ፡፡፡፡    

  

በበአአጠጠቃቃֶֶይይ  ስስንንֳֳאאከከــውው  ֱֱገገ  אאንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  ֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  በበــግግדדֳֳ  ץץֹוֹוዋዋָָ    ያያֳֳ  ውውስስጣጣዊዊ  

ዕዕווነነُُናና  ץץּׁשּׁשጠጠኝኝነነُُ  ֱֱֳֳገገ  אאንንግግስስًً  ــገገዥዥናና  ٍٍדדኝኝ  የየֲֲאאንን  ጉጉዳዳይይ  ነነውው፡፡፡፡  ֱֱገገ  אאንንግግስስًً  እእያያֳֳ    
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የየֱֱገገ  אאንንግግስስًًንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎ٤٤  የየגגጥጥــ  ששግግُُףףֹוֹו  እእዚዚֱֱוו""  እእዚዚያያוו  በበאאንንግግስስُُ  ָָםםֳֳֹוֹוጣጣናናُُ  

ወወይይוו  በበַַֹֹ٤٤  ድድץץጅጅָָِِםםֳֳֹוֹו  ٤٤ጣጣናናُُናና  ــከከٍٍዮዮ٤٤  ֵֵፈፈፀፀבב  ይይ٤٤ִִֶֶ፡፡፡፡  እእነነዚዚֱֱንን  ֱֱገገ  

  ንንግግስስُُאאበበ  ץץጣጣጠጠּבּבאאֳֳ    ብብֹוֹוከከֳֳከከָָ  እእናና  በበֱֱግግ  አአግግאאֳֳ  ُُףףֹוֹוግግــ  ששጥጥגגንንግግስስًًንን  የየאא

አአካካֶֶُُናና  በበֱֱብብּשּשררــננ  ያያֳֳውው  ץץּׁשּׁשጠጠኝኝነነُُ  እእናና  ዝዝግግጅጅነነُُ  ነነውው  በበአአንንዲዲُُ  አአገገץץ  ֱֱֳֳገገ  

    ነነውው፡፡፡፡ֲֲגגየየ  ُُננטטאא  ንንግግስስٍٍዊዊነነُُ  እእድድገገُُאא

  

9.3. በIፊድሪ ህገ መንግስታዊነት ስለማስረፅ 
በበAAገገራራችችንን  ለለመመጀጀመመሪሪያያ  ጊጊዜዜ    የየብብጥጥብብጥጥ  የየEEርርስስ  በበረረስስ  ጦጦርርነነትት  ምምክክንንያያትት  የየሆሆኑኑ  ቁቁልልፍፍ  የየፖፖለለቲቲካካ  

የየማማህህበበራራዊዊናና  IIኮኮኖኖሚሚያያዊዊ  ጥጥያያቄቄዎዎችች  የየሚሚመመልልስስ  ስስለለ  ወወደደፊፊቷቷ  IIትትዮዮጰጰያያ  ግግልልፅፅ  ራራEEይይ  የየያያዘዘናና  ህህገገ  

መመንንግግስስታታዊዊ  ግግቦቦችችንን  ያያስስቀቀመመጠጠ  በበIIትትዮዮጵጵያያ  ብብሔሔርር  ብብሔሔረረሰሰቦቦችችናና  ህህዝዝቦቦችች  የየቃቃልል  ኪኪዳዳንን  

ማማተተባባቸቸውውናና  የየጋጋራራ  መመመመሪሪያያቸቸውውናና  መመተተዳዳደደሪሪያያቸቸውው  EEንንደደዚዚሁሁምም  የየሉሉዓዓላላዊዊነነታታቸቸውው  መመግግለለጫጫ  

AAድድርርገገውው  ያያፀፀደደቁቁትት  ህህገገ  መመንንግግስስትት  መመኖኖሩሩ  የየሚሚያያከከራራክክርር  AAይይደደለለምም፡፡፡፡    

በEርግጥ ለክልል ሕግጋተመንግስታት መሻሻል Aንድ ብቻ ምክንያት ነበረው ማለት Aይቻልም፡፡ 

በየክልሉ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ Eንደሚችሉ ቢታወቅም ከመዘርዘር ታቅበን ለርEሳችን 

Aግባብነት ያለውን የAንድ ክልል  ብቻ ለማየት Eንሞክራለን፡፡ 

  

1987 የደቡብ ክልል ሕገመንግሥት የከፍተኛ ፍርድቤት ዳኞችን ሹመት በተመለከተ በዞኑ  

ዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ Aቅራቢነት በዞኑ ምክርቤት ሹመታቸው Eንደሚፀድቅ ይደነግግ ነበር፡፡ 

ይህም የIፌዲሪ ሕገ መንግስት Aንቀጽ 81(4)የክልሉ ከፍተኛ ፍርድቤት ዳኞች ሹመት በክልሉ 

ዳኞች Aስተዳደር ጉባኤ Aቅራቢነት በክልሉ ምክርቤት Eንደሚሾሙ የተደነገገውን የሚቃረን 

ነበር፡፡  በEነ ጰጥሮስ ጎዳና መ/ቁ--- በሆነ የሲዳማ ዞን ከፍተኛ ፍርድቤት ዳኞች በሰጡት 

የጥፋተኛና ቅጣት ውሳኔ ላይ ይግባኝ ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድቤት ሲቀርብ ከቀረቡት ቅሬታ 

ነጥቦች Aንዱ የዳኞች ሹመት ሕገመንግስታዊ Aይደለም የሚል ነበር፡፡ ይህ ለክልሉ 

ሕገመንግስት መሻሻል Aንዱ ምክንያት Eንደነበረ የተሻሻለውን የ1994ዓ.ም Aንቀጽ126 

በመመልከት መገንዘብ ይቻላል፡፡ ቀደም ሲል ለተሠሩ ሥራዎች ዋጋ ለመስጠት ሲባል በደቡብ 

ብሔሮች ብሔረሰበችና ሕዝቦች ክልል ሕገ መንግስት Aዋጅ ቁጥር 1/1987 ዓ.ም መሠረት 

የተሾሙ ዳኞች በዚህ ሕገመንግስት Eንደተሾሙ ይቆጠራል በማለት ጊዜያዊ Aገልግሎት ያለው 

ድንጋጌ በሕገመንግስቱ ውስጥ Eንዲካተት ተደርጓል፡፡  
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ሌላው የማሻሻያው ምክንያት የነበረው በሕግ Aውጪውና በሕግ Aስፈፃሚው መካከል 

የሥልጣን ክፍፍል ለማበጀት ነው፡፡ ከፍ ብሎ በትምህርታችን ክፍል  Eንደተመለከትነው 

ፓርላሜንታዊ ሥርዓተ መንግስት ባላቸው Aገራት የሥልጣን ክፍፍሉ ፍፁማዊ ባይሆንም ሕግ 

የማውጣትና የማስፈፀም ስልጣኑ የተለያዩ Aካላት ተግባር ነው፡፡ የፌዴራል ህገመንግስቱም ሆነ 

ህገመንግስቱ ያቋቋማቸው ሕግ Aውጭ Eና ሕግ Aስፈፃሚ Aካላት በፌዴራል ደረጃ በግልጽ 

ራሳቸውን ችለው የቆሙ ናቸው፡፡ ነገር ግን በደቡብ ክልል Eነዚህ ሁለቱ ተግባራት በAንድ 

ምክር ቤት በሚባል Aካል ሲፈፀሙ ነበር፡፡  

ነገር ግን የተደረገው ማሻሻያ ርEሰ መስተዳደሩን የክልሉ ርEሰ ብሄርና የAስፈፃሚው የበላይ 

Aዛዥ፤Aፌጉባኤውን የሕግ Aውጪው ምክር ቤት ሰብሳቢ በማድረግ ከፌዴራል ሕገ መንግስት 

ጋር በማጣጣም ማሻሻያ ተደርጓል፡፡   

ሌሎችም ክልል ሕግጋተመንግስታት በተመሳሳይ ሰዓት  በሕገመንግስታቸው ላይ ማሻሻያ 

ሲያደርጉ ምክንያቱ ይለያይ Eንጂ ከፈዴራል ሕገመንግስት ጋር የማጣጣሙ ጉዳይ ዋነኛ 

Aጀንዳ ነበር፡፡  

ሕገመንግስቱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የፌዴራል መንግስት ሕጎች የበላይ ለመሆናቸው ሌሎች 

Aገር ህገ መንግስታት በግልጽ ይደነግጋሉ፡፡ የAሜሪካ ሕገ መንግስት  የፌዴራል ህጎች 

የበላይነት (supremacy clause)  በመያዝ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው፡፡  የIፌዲሪ ሕገ 

መንግስት የፌደራል ሕጎች የበላይ ስለመሆናቸው የሚያወሳ የሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ 

Aላካተተም፡፡ ይሁን Eንጂ የክልል መንግስታት Aዋጆች  የIፌዲሪን ሕግ መቃረን 

Eንደሌለባቸው በክልሎች ደረጃ የታመነ ጉዳይ ነው፡፡ ክልሎች የሚያወጧቸውን ማናቸውንም 

ሕጎች ከፌዴራል ሕጎች ጋር መጣጣማቸውን ማረጋገጥ የመጀመሪያ ተግባራቸው ነው፡፡ 

ክልሎች የሚያወጣቸው ህጎች ከፌዴራል ሕጎች ጋር መቃረን ከታየም የክልል ህጎች ዋጋ 

Eንደሚያጡ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወስኗል፡፡  

ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በEነ ቢያድግልኝ መለስ ከAማራ ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት መካከል ባለው ክርክር የAማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣው 

የመሬት Aዋጅ ከፌዴራል መንግስት የመሬት Aዋጅ ጋር Eስካልተቃረነ ጊዜ ብቻ ተፈፃሚነት 

Eንደሚያገኝ የሠጠው ውሳኔ የፌዴራል ህጎችን የበላይነት በማስጠበቅ ሕገመንግስታዊ Eሴቶች 

Aንዱና ዋነኛ የሆነው ፌዴራል ሥርዓቱ የፀና መሠረት ላይ Eንዲቆም በማድረግ የAንድ 

Iኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ወሳኝነት ያለው መሆኑን ያሳያል፡፡  
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9.4. ሕገመንግስቱ በትርጉም Eየዳበረ መገኘቱ፡ 
 

የተለያዩ ሕገመንግስታዊ ጥያቄዎች በፌዴሬሽን ምክርቤት Eየተወሰኑ ሕገመንግስታዊነቱ 

በመጠናከር ላይ ይገኛል፡፡ ለAብነት የሚከተሉትን ማየት ይቻላል፡፡ 

 

ሀ. በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመምረጥና መመረጥ መብት ዙሪያ ለቀረበው 

ሕገመንግስታዊ ጥያቄ በፌዴሬሽን ም/ቤት የሰጠው ውሳኔ፡  

 

የAማራ፣የOሮሞ፣የትግራይና ሌሎች ብሔሮች ተወላጆች ዜጎች በ1992 ዓ.ም.በመላው Aገሪቱ 

በተደረገው ምርጫ ለቤንሻንጉል ክልል ም/ቤት ለመወዳደር በAሶሳና በባንባሲ የምርጫ ክልል 

ለመሳተፍ Eጩ ተወዳዳሪዎች ሲቀርቡ በክልሉ ከሚገኙ Aምስቱ ብሔረሰቦች ማለትም 

የበርታ፣የጉሙዝ፣የሽናሻ፣የኮሞና ማO ብሔረሰቦች ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የበርታ ብሔር 

የፖለቲካ ድርጅት Aመራሮች በስተቀር በሌሎች 4ቱ የተደገፈ ነበር ፡፡ በዚህም መሰረት በEጩ 

ተወዳዳሪዎች ከAምስቱ ብሔር Aንዱ የሆነውን የበርታ ብሔረሰብ ÌንÌን መናገር ስለማይችሉ 

ከተወዳዳሪነት Eንዲሰረዙ የበርታ ፖለቲካ ድርጅት ለIትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ Aቤቱታ 

Aቀረበ፡፡ የምርጫ ቦርድም Eጩ ተወዳዳሪዎች የበርታ ብሔረሰብ ÌንÌን መናገር Aይችሉም 

በማለት ከምርጫው Eንዲሰረዙ ወሰነ፡፡ 

የAማራ፣የOሮሞ፣የትግራይና የሌሎች ነን የሚሉ Aቤት ባዮች በIፌዲሪ ሕገመንግስት 

ማናኛውም Iትዮጵያዊ በቀለም፣በዘር፣በሀይማኖት፣በብሔር ብሔረሰብ፣በፆታ፣ በÌንÌ በፖለቲካ 

ወይም በሌላ Aመለካከትና Aቋም ላይ የተመሰረተ ልዩነት ሳይደረግበት በቀጥታና በነፃነት 

በመረጣቸው ተወካዮች Aማከይነት በሕዝብ ጉዳይ Aስተዳደር የመሳተፍ Eንዲሁም በÌንÌው 

የመናገር፣የመፃፍ፣ ÌንÌን የማሳደግ፣ባህሉን የመግለፅ የማዳበርና የማስፋፋት Eንዲሁም 

በሰፈረበት መልካዓምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቓማት የማÌÌም Eንዲሁም 

በየደረጃው በሚገኙ Aስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብት Eንዳለው 

የተመለከተውን ህገመንግስታዊ መብታችን የጣሰ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ በIፌዲሪ ህገ 

መንግስት Aንቀጽ 9 መሰረት ይሻርልን በማለት በ27/6/92 Aቤቱታ ለፌዴረሽን ም/ቤት 

Aቅርበዋል፡፡ 
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በጉዳዩ ላይ የውሳኔ ሀሳብ Eንዲያቀርብ የተመራለት የህገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤ 

Aብዛኛው ድምፅ ሕገመንግስቱ Aንቀጽ 38 ዜጎች ምንም Aይነት ልዩነት ሳይደረግባቸው በቀጥታ 

በነፃነት በመረÈቸው ተወካዮቻቸው በኩል በሕዝብ Aስተዳደር ጉዳዩ ላይ የመሳተፍ መብት 

ያላቸው መሆኑን ሲደነግግ በAንፃሩ ደግሞ የምርጫ ሕጉ Aዋጅ ቁጥር 111/87 በAንቀጽ 

38/1/ለ/ ስር ማንኛውም በEጩነት የሚቀርብ ተወዳዳሪ የሚወዳደርበትን ብሄራዊ ክልል ÌንÌ 

ማወቅ Aለበት በሚል የተደነገገው የAንድን ክልል ÌንÌ የማያውቁ ነዋሪዎችን መብት 

የሚገድብ በመሆኑ የምርጫ ሕግ Aዋጅ ከሕገመንግስቱ ጋር የሚቃረን በመሆኑ የሕገመንግስት 

ትርጉም ያሻል የሚል ነው፡፡ 

በ1993 ዓ.ም.1ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ጉባኤው በውሳኔ ሀሳብ ብቻ ሳይወሰን 

የፌዴሬሽን ም/ቤትን ለማጠናከር ስልጣንና ተግባሩን ለመዘርዘር በወጣው Aዋጅ ቁጥር 

251/1993 Aንቀጽ 8 መሠረት ተጨማሪ የባለሙያዎች Aስተያየት Eንዲያቀርቡ Aድርጓል፡፡ 

ህገ መንግስቱ የዜጎችና የብሔር ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች መሰረታዊ መብቶች 

የተደነገጉበት፣የመንግስት Aወቃቀር ከነስልጣንና ኃላፊነታቸው Eንዲሁም የAሰራር ስርዓታቸው 

የሰፈረበት፣Aገሪቱ የምትመራበት መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካዊ፣Iኮኖሚያዊና የማህበራዊ 

ፖሊሲዎች የተቀመሩበት ሲሆን የሕዝቦች የወደፊት ራEይ ቃል ኪዳን ማሰሪያ በመሆኑ 

በሕገመንግስቱ Aንቀጽ 9 Eንደተደነገገው የAገሪቱ የበላይ ህግ Eንደመሆኑ መጠን ማናቸውም 

ህግ፣ልማዳዊ Aሰራር Eንዲሁም የመንግስት Aካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ ከሀገ መንግስቱ 

ጋር መጣጣም Eንዳለበትና ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረን ከሆነም የፌዴሬሽን ም/ቤት በህገ 

መንግስቱ Aንቀጽ 9 መሰረት ህገመንግስቱን በመተርጎም ህጉ ተፈጻሚነት Eንዳይኖር የማድረግ 

ግዴታ ተጥሎበታል፡፡ 

የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሳዊ ሪፐብሊክ መንግስት በክልሎች የተዋቀረ ሲሆን በሕዝብ 

Aሰፋፈር፣ ÌንÌ፣ማንነት፣Eና ፈቃድ ላይ መሰረት ባደረገ Aወቃቀር 9 ክልሎች Aሉት፡፡ይህ 

ማለት ግን በEያንዳንዱ ክልል የሚኖረው ህዝብ ሁሉ Aንድ Aይነት ÌንÌ የሚናገርና Aንድ 

Aይነት ባህል Aለው ማለት Aይደለም፡፡ ይህ Aይነት የመንግስት Aወቃቀር የተመረጠው 

በAገራችን Iትዮጵያ ደም ያፋሰሰና ለውድመት የዳረገንን የብሔሮችና ብሔረሰቦች Eራስን በራስ 

የማስተዳደር፣በÌንÌ የመጠቀም፣የመማርና ባህልንና ታሪክን የማዳደርና የመንከባከብ መብቶች 

ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ ዴሞክራሲያዊ መንግስት ስንል በዋነኝነት ከላይ Eስከታች ያሉ የፌደራሉም 

ሆነ የክልል መንግስት Aካላት ሁሉ Aቀፍ፣ፍትሀዊ፣ነፃ፣በEኩልነት ላይ የተመሰረትና ድምፅ 
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በሚስጢር በሚሰጥበት ስነ ስርዓት በሚካሄድ ምርጫ በሕዝብ የሚመረጡበት Eና የግለሰቦችና 

የቡድኖች ሰብAዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሙሉ በሙሉ የሚከበሩበት ስርAት ነው፡፡ ብሔሮች 

ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች የIትዮጵያ ሉAላዊ ስልጣን ባለቤት መሆናቸው በሕገመንግስቱ Aንቀጽ 

8 ሰፍ…ል፡፡ በመሆኑም ማናቸውም ስልጣን የሚመነጨው ከሕዝብ ነው፡፡ ሕዝብ የሉAላዊ 

ስልጣን ባለቤት በሆነበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ደግሞ የዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መብት 

ሙሉ በሙሉ የተጠበቀ ነው፡፡ የመምረጥና የመመረጥ መብት Aይነተኛ ግቡ የዜጎች 

መሪዎቻቸውንና Aስተዳዳሪዎቻቸውን ራሳቸው Eንዲመርጡና Eንዲሽሩ ማስቻል ነው፡፡ ዜጎች 

የመምረጥና የመመረጥ መብታቸው ሲከበር በሕዝብ Aስተዳደር ማለትም በፖለቲካ ጉዳይ 

ሙሉና ቀጥተኛ ተሳትፎ ይኖራቸዋል፡፡የዚህ መብት መረጋገጥ Aማራጭ የሌለው ዋስትናን 

ይሰጣል፡፡ በመሆኑም በሕገመንግስታችን Aንቀጽ 38 መሰረት ማንኛውም Iትዮጵያዊ ዜጋ 

በቀለም፣በብሔር፣ብሔረሰብ፣በፆታ፣ በÌንÌ፣በሀይማኖት፣በፖለቲካ ወይም በሌላ የግል 

Aመለካከቱና Eምነቱ ላይ የተመሰረተ ልዩነት ሳይደረግበት በማናቸውም የመንግስት ደረጃ 

የተመሰረተ ልዩነት ሳይደረግበት በማናቸውም የመንግስት ደረጃ በየጊዜው በሚካሄድ ምርጫ 

የመምረጥና የመመረጥ መብት Aለው፡፡ 

በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 25 መሠረት ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት Eኩል ናቸው፡፡ በሁሉም ደረጃ 

የሚገኝ የመንግስት Aካል ማንኛውንም ህግ በሚያወጣበት ጊዜ በሰዎች መካከል ማናቸውንም 

ዓይነት ልዩነት ሳያደርግ ሁሉንም በEኩል Aይን የሚያይ Eና ለሁሉም በEኩልነት ዋስትናና 

Aለኝታ መሆኑን ማስመስከርና ማረጋገጥ ይኖርበታል፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ የሕገ መንግስታችን Aንቀጽ 39 ንUስ Aንቀጽ 2 Eና 3 ሁሉም ብሔር 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በÌንÌቸው የመጠቀምና ÌንÌን የማዳበር፣ባህላቸውን የመግለፅና 

የማዳበር የማስፋፋት ታሪካቸውን የመንከባከብ ራሳቸውን የማስተዳደር Eና በጋራ ተÌሞች 

ሚዛናዊ በሆነ መልኩ በEኩልነት የመወከል መብት Eንዳላቸው ይደነግጋል፡፡ ከነዚህ 

ድንጋጌዎች መረዳት የምንችለው የግለሰቦችና የብሔር ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች መሠረታዊ 

መብቶችና ነፃነቶች የተሳሰሩ፣ የማይነጣጠሉና Eኩል Eንደሆኑ፣ Aንዱ ከሌላ የማይበልጥ 

ወይም የማያንስ Eንደሆነ Eንዲሁም Aንዱ ለሌላው ሲባል መብቱና ነፃነቱ Aንደማይሸራረፉና 

ገደብ Eንደማይጣልበት ነው፡፡ 

ሕገመንግስታችን ሁሉም ብሔር፣ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች በÌንÌቸው የመጠቀም መብት 

Aላቸው ሲል Aንዱ የሌላውን ÌንÌ ማወቅና መማር የለባቸውም ማለት Eንዳልሆነ 

ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ በዓለምም ሆነ ባገር ደረጃ Eየተጠናከረ በመሄድ ላይ ካለው 
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Iኮኖሚያዊ፣ማህበራዊና ፖለቲካዊ ግንኙነትና ተስስር Aንፃር የAለምም ሆነ የAገራችን ሕዝቦች 

በነጻ ፍላጎታቸው በተለያየ ደረጃ Eርስ በርሳቸው የሚያገናኛቸው የጋራ መግባቢያ ÌንÌ ወይም 

ÌንÌዎች በሂደት መዳበራቸው Aይቀረ ጉዳይ ነው፡፡  

ብሔር፣ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች የራሳቸውን የሥራ ÌንÌ ሲወስኑ በዜጎችመካከል ልዩነትን፣ 

Aድሎንና መገለልን ለመፍጠር Aይደለም፡፡ ለሁሉም በEኩልነት Eንዲያገለግል በማሰብ ነው፡፡ 

Aንድ ÌንÌ Aብዛኛውን ህዝብ ያግባባል በሚል የሥራ ÌንÌ ሆኖ ሲመረጥ ሌሎች ÌንÌዎችን 

ማዳበር ወይም በተለያየ ደረጃ መጠቀም Aይቻልም ማለት Aይደለም፡፡ በክልሉ የሥራ ÌንÌ 

Aማርኛ ነው፡፡ የምርጫ ሕግ Aዋጅ 111/87 Aንቀጽ 38/1/ለ/ ÌንÌ ለመመረጥ ከሚያበቁ 

መመዘኛዎች Aንዱ Aድርጎ መደንገጉ በራሱ የሕገመንግስት Aንቀጽ 38 ይቃረናል የሚል 

ድምዳሜ ላይ መድረስ Aይቻልም፡፡ ሆኖም ግን በፌዴራል ፓርላማ ለመመረጥ የሚቀርብ Eጩ 

ተመራጭ የክልሉን ÌንÌ ማወቅን Eንደመመዘኛ ማስቀመጥ ተገቢ Aይደለም፡፡ Eጩ 

ተወዳዳሪዎች የክልሉ ነባር ብሔረሰቦች ÌንÌ ከሆነው Aንዱን የበርታ  ÌንÌ Aትችልም 

በማለት ከምርጫ Eንዲታገዱ የሰጠው ውሳኔ የIፌዲሪ ሕገመንግስትን የሚቃረን በመሆኑ 

የምርጫ ቦርዱ ውሳኔ ህገመንግስት የሚቃረን ስለሆነ ውሳኔ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ወደፊት 

በሚደረጉ  ምርጫዎች ላይ ተፈፃሚነት Aይኖረውም ሲል ወስኗል፡፡ 

 

ለ. በAመልካች ወ/ሮ ከድጃ በሽር የሕግ መንግስታዊ መብት መከበር Aቤቱታ ላይ በፌዴሬሽን 

ምክር ቤት የተሰጠ ውሳኔ 

 

ለAቤቱታው መነሻ የሆነው የህገመንግስቱን Aንቀጽ 34/5/በመጥቀስ በሸርያ ህግና ፍረድቤት 

መዳኘት Eንደማይፈልጉ ገልፀው Eያሉ ይህን ችላ ብሎ በሸሪያ ፍርድ ቤት Aይቶ መወሰኑና 

የጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤትም ይግባኝ ቀርቦለት ውሳኔውን ያፀደቀው  በሕገ መንግስቱ Aንቀጽ 

13/1/ መሰረት የፍትህ Aካላት የሕገመንግስቱን መሠረታዊ መርሆዎች ማስከበር ሲገባቸው 

ሕገመንግስቱን የሚፃረር ልማዳዊ Aሠራር በሚኖርበት ጊዜ በህገ መንግስቱ Aንቀጽ 9/1/ 

…ማናኛውም ልማዳዊ Aሰራር፣ Eንዲሁም የመንግሥት Aካል ውሳኔ ከሕገመንግስቱ ጋር 

የሚቃረን ከሆነ ተፈፃሚነት Aይኖረውም …በሚል መንገድ ተከትሎ ህገ መንግስቱ 

ያስቀመጠላቸውን ፈቃዳቸውን ገልፀው ለመዳኘት የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ሲገባው 

Aስገድዶ ውሳኔውን Eንዲቀበሉ ማድረግ ሕገመንግስቱን የሚፃረር ስለሆነ ውድቅ ተደርጓል፡፡ 
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ሐ. በሲልጤ ህዝብ ማንነት ጥያቄ ላይ የፌዴሬሽን ምክርቤት የሰጠው ውሳኔ 

 

የሲልጤ ብሔረሰብ ብሔር ለመባል የሚፈለጉትን መስፈርቶች ያሟላሁ ስለሆነ Eውቅና 

ይሰጠኝ Eንዲሁም ከዚህ ጋር የተያያዙ መብቶች ይከበሩልኝ የሚል ጥያቄ ለፌዴሬሽን 

ምክርቤት ያቀርባል፡፡ ጥያቄው የቀረበለት ፌዴሬሽን ምክር ቤት የAንድን ማህበረሰብ የማንነት 

ጥያቄ መወሰን ያለበት ማን ነው? በምንስ ሥነሥርዓት ይወሰናል? የሚለውን ጭብጥ በመያዝ 

Aስተያየት Aሰባስቧል፣ ውይይትም Aድርጓል፡፡ ጥያቄውን በቀጥታና በግልጽ የሚመልስ 

ሕገመንግስታዊ ድንጋጌ የሌለ መሆኑን ግንዛቤ ተወስዷል፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሕገመንግስት 

ድንጋጌዎችን Aንድ በAንድ ምክርቤቱ የመረመረ ሲሆን የሕገመንግስቱ ድንጋጌ Aንቀጽ 39/4/ 

ብሔር ብሔረሰቦች የሚያነሱትን የመገንጠል ጥያቄ የሚመለከት Eንጂ Aንድ ማህበረሰብ 

ለሚያነሳው የማንነት ጥያቄ መልስ የሚመልስ ሆኖ Aላገኙትም፡፡ በመቀጠልም የሕገመንግስቱን 

Aንቀጽ 47 የተመለከቱ ሲሆን በብሔር ብሔረሰብነት ማንነታቸው ታውቆ በክልሉ ውስጥ የቆዩ 

ሆነው ነገር ግን የራሳችንን ክልል EናÌቁማለን የሚል ጥያቄ ለክልል ምክርቤት ቀርቦ በዚያው 

የሚፈፀም መሆኑን ስለሚደነግግ ምክርቤቱ ለተያዘው ጭብጥ ምላሽ የሚሰጥ ሆኖ Aላገኘውም፡፡ 

ሕገመንግስቱ ድንጋጌ Aንቀጽ 52/2/ሀ/ የማንነትን ጉዳይ የመወሰን ሥልጣን የማን Eንደሆነ 

በግልፅ ባያስቀምጥም የክልሎች ሥልጣን ተብለው ከተዘረዘሩት ውስጥ ተካቷል፡፡ ሰለዚህ 

ክልሎች ራስን በራስ ማስተዳደር Aላማው ያደረገ ክልላዊ መስተዳደር በሚያዋቅሩበት ጊዜ 

በቅድሚያ የማንነትን ጥያቄ መወሰን የሚጠበቅባቸው ይሆናል፡፡ በተጨማሪም ሕገመንግስቱ 

የተከተለው ፌደራላዊ የAወቃቀር ስርዓት ለክልሎች በውስጣዊ ጉዳዮች ላይ የመወሰን ስልጣን 

የሚሰጥ በመሆኑ የማንነት ጥያቄ በክልሉ ውስጥ የሚነሳ ጉዳይ Eንደመሆኑ መጠን የክልሉን 

ውሳኔ ማግኘት የግድ ይሆናል፡፡ 

ማንነቴ ይታወቅልኝ በማለት በAንድ ማህበረሰብ የሚቀርብ ጥያቄ በቅድሚያ ቀርቦ መስተናገድ 

የሚገባው ጥያቄው በተነሳበት ክልል ምክር ቤት ሆኖ በክልሉ የነበረውን የAፈጻፀም ሂደት 

ጉድለት Aለበት ወይም ህገመንግስቱን መሰረት Aድርጎ Aልተፈፀመም የሚል ቅሬታ ሲነሳና 

በዚህ Eና ተመሳሳይ ምክንያቶች ጥያቄውን በAቀረበው ማህበረሰብ Eና በክልሉ ምክር ቤት 

መካከል ልዩነት ሲኖር በሕገ መንግስቱ ድንጋጌ Aንቀጽ 62/3/ መሰረት ጉዳዩ ለፌዴሬሽን ምክር 

ቤት ቀርቦ የመጨረሻ Eልባት ማግኘት Eንዳለበት ተመልክቷል፡፡ 
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የምክርቤቱ ሚና ጥያቄው ቀርቦ ፍፃሜ Eስኪያገኝ ድረስ ያለው ሂደት ህገ መንግስቱን ተከትሎ 

Eንዲፈፀም ማድረግ ሆኖ ማንነቴ ይታወቅልኝ በማለት በሚቀርብ ጥያቄ ላይ ውሳኔ ሰጪው 

ጥያቄ Aቅራቢው ማህረሰብ ራሱ ነው፡፡ የማንነትን ጥያቄ Aስመልክቶ በሚነሳ ጥያቄ 

Aስመልክቶ በሚነሳ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔው ህገ መንግስቱ የተቀረፀበትን መንፈስ Eና 

ህገመንግስታዊ መርሆዎቹን በመከተል ይፈፀም ዘንድ የሚቀርበው ጥያቄ የማህበረሰቡ ትክክለኛ 

ጥያቄ መሆኑን ማሳየት Eንዲቻል በAንቀጽ 39/5/ የተመለከቱት መስፈርቶች የተሟሉ መሆኑን 

ማሳየት ጥያቄው በፅሑፍ መቅረብ ያለበት ሲሆን ጥያቄው የቀረበለት የክልል ምክርቤት ጉዳዩን 

ተቀብሎ Aንቀጽ 39/5/ መስፈርቶችን ያገናዘበ ጥናትን መሰረት በማድረግ ለህዝብ ውሳኔ 

Eንዲያቀርብ ይጠበቅበታል፡፡ህዝብ ውሳኔው ዲሞክራሲያዊ Eና ፍትሃዊ Eንዲሆን ጥያቄውን 

ያቀረበው ማህረሰብ Aባላት በቀጥታ የሚሳተፉበት፣ነፃ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት 

ስርዓት Eንዲሁም ገለልተኛ ታዛቢዎች በተገኙበት Aግባብ ሊከናወን ይገባል፡፡ 

የማንነቴ ይታወቅ ጥያቄ ጥያቄውን ያቀረበው ማህበረሰብ Aባላት በሚያደርጉት ቀጥተኛ 

ተሳትፎ በህዝብ ውሳኔ መወሰን ይገባል የተባለበት ዋነኛ ምክንያቶች፡- 

የማንነት ጥያቄ የብሔር ብሔረሰቦች ወይም ህዝቦች መብቶች መሠረትና ምንጭ በመሆኑ 

ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ጥያቄ ስለሆነ፤መሰል ከፍተኛ ግምት የሚሰጣቸው የመገንጠልና 

ክልልን የመመስረት ጥያቄዎች የሚወሰኑት ህዝቡ በሚያደርገው ቀጥተኛ ተሳትፎ በህዝብ 

ውሳኔ Eንደሆነ የህገ መንግስቱ Aንቀጽ 39/4/ Eና 47/4/ ስለሚደነግግ ነው፡፡ 

የማንነት ጥያቄ የEያንዳንዱን የማህበረሰብ Aባል ማንነት የሚነካና የሚመለከት በመሆኑ 

የAብዛኛውን የማህበረሰብ ፍላጎት በትክክልና በAስተማማኝ መልኩ ለማወቅ የሚያስችለን 

ስርዓት ነው፡፡ በመሆኑም የስልጤ ማህበረሰብ ማንነት  የማህረሰብ Aባላት በቀጥታ 

የሚሳተፉበት፣ነፃ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ስርዓት Eንዲሁም ገለልተኛ ታዛቢዎች 

በተገኙበት በህዝብ ውሳኔ መወሰን Aለበት በሚል በAብላጫ ድምፅ  ተወስኗል፡፡ የሀሳብ ልዩነቱ 

ክልሎች የውስጥ ጉዳያቸውን በራሳቸው መፍታት Aለባቸው Eየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ 

የማንነት ጥያቄ ሲነሳ መፈታት ያለበት በዚህ መንገድ ነው በማለት ለክልሎች ማስተላለፍ  

የክልሎችን ሥልጣን መጋፋት Eንደሚሆን፤ህገመንግስቱ የህዝብ ውሳኔ የግድ የሚለው 

በተወሰኑ ተለይተው በተቀመጡ ጉዳዩች ላይ ብቻ ነው በሚል ቀርቧል፡፡ (Aንቀጽ 47 Eና 39ን 

ይመለከታል)፡፡ ከዚህ ውጪ የሚነሱ ጥያቄዎች መፈታት የሚኖርባቸው በሕገ መንግስቱ በራሱ 

ነው፡፡ በሕገ መንግስቱ ደግሞ ሕዝብ መብቱን በቀጥታ ወይም በተወካዩቹ Aማካይነት ተግባራዊ 

ማድረግ Eንደሚቻል ይደነግጋል፡፡ ከዚህ መረዳት የሚቻለው የማንነት ጥያቄ ቀጥተኛ ባልሆነ 
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መንገድ ምላሽ Aንዲያገኝ ማድረግ የህገመንግስቱን መርህ የተከተለ መሆኑን ነው፡፡ ከህዝብ 

ውሳኔ በመለስ ያለው Aፈፃፀም ሕገመንግስቱን የሚጥስ ነው ማለት የሚቻል Aይመስለንም፡፡ 

ስለዚህ የማንነት ጥያቄ በሕዝብ ውሳኔ Eልባት ሊያገኝ ይገባል የሚለው የAብዛኛው ድምፅ 

Aስተያየት ሌሎች ዴሞክራሲያዊ Aካሄዶችን ግምት ውስጥ ያላስገባ ስለሆነ በድምፅ ተለይተናል 

የሚል ነው፡፡  

 

ነነገገርር  ግግንን  የየIIፊፊድድሪሪንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትት    ለለማማስስረረፅፅ  

  በበፌፌዴዴራራልልምም  ሆሆነነ  በበክክልልልል  ደደረረጃጃ  የየተተቋቋቋቋመመ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየEEለለትት  

ከከEEለለትት  የየሥሥራራቸቸውው  AAንንድድ  መመሠሠረረትት  AAድድርርጎጎ  በበማማየየትት  EEየየተተቀቀሣሣቀቀሡሡናና  ውውሣሣኔኔዎዎችችንን  

EEየየወወሰሰኑኑ    መመሆሆኑኑንን፣፣    

  የየመመንንግግስስትት  ባባለለሥሥልልጣጣናናትት  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  መመርርሆሆችችናና  EEሴሴቶቶችች  በበማማክክበበርር  

የየሚሚሠሠሩሩ  በበመመሆሆናናቸቸውውንንናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ለለማማስስከከበበርር  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  ራራEEይይ  

በበመመሠሠረረታታዊዊ  ግግቦቦችችናና  EEሴሴቶቶችች  በበAAግግባባቡቡ  ተተገገንንዝዝበበውው  EEየየተተንንቀቀሣሣቀቀሡሡ  መመሆሆኑኑንን፣፣  

  ማማናናቸቸውውምም  ማማህህበበርር  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  ወወይይምም  ተተቋቋምም  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  መመርርሆሆችች  

EEሴሴቶቶችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበማማክክበበርርናና  ለለህህገገ  መመንንግግስስግግስስቱቱ  ተተገገዥዥ  በበመመሆሆንን  ልልዩዩነነታታቸቸውውንን  በበህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ጥጥላላ  ስስርር  ሆሆነነውው  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  በበዘዘረረጋጋውው  ስስርርዓዓትት  መመሠሠረረትት  መመብብታታቸቸውውንን  

ለለማማስስከከበበርርናና  ፐፐሮሮግግራራማማቸቸውውንን  ተተግግባባራራዊዊ  ለለማማድድረረግግ  EEየየተተንንቀቀሣሣቀቀሱሱ  መመሆሆኑኑንን፡፡  

  ምምEEላላተተ  ህህዝዝቡቡ  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  AAክክበበረረውውናና  ለለህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዥዥ  

ሆሆነነውው  EEንንዲዲሠሠሩሩ  ማማናናቸቸውውምም  ሰሰውው  ማማህህበበርር  የየፖፖለለቲቲካካ  ድድርርጅጅትት  ወወይይምም  ባባለለሥሥልልጣጣንን  ለለህህገገ  

መመንንግግስስቱቱ  ተተገገዥዥ  ታታማማኝኝ    ሆሆኖኖ  EEንንዲዲንንቀቀሣሣቀቀስስ  በበተተለለያያየየ  መመንንገገድድ  ግግፊፊትት  የየሚሚያያደደርርግግ  

መመሆሆኑኑንንናና  ህህገገ  መመንንግግስስቱቱንን  የየሚሚፃፃረረርር  ነነገገርር  ሲሲፈፈፀፀምም  የየሚሚቃቃወወምም  መመሆሆኑኑንን፣፣    

በበAAጠጠቃቃላላይይ  የየህህገገ  መመንንግግስስቱቱ  ራራEEይይናና  ግግቦቦችች  መመርርሆሆችችናና  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበሁሁሉሉምም  የየመመንንግግስስትት  AAካካላላትት  

በበሌሌሎሎችች  ተተቋቋማማትት  በበምምEEላላተተ  ህህዝዝብብ  በበEEምምነነትት  የየያያዛዛቸቸውውናና  ለለተተፈፈፃፃሚሚነነታታቸቸውውምም  ቁቁርርጠጠኛኛ  መመሆሆኑኑንን  

ለለማማረረጋጋገገጥጥ  በበምምንንችችልልበበትት  ደደረረጃጃ  ላላይይ  ካካልልደደረረሰሰንን  ህህገገ  መመንንግግስስታታዊዊነነትትንን  በበተተሟሟላላ  ሁሁኔኔታታ  AAስስረረፀፀናናልል  

ማማለለትት  AAንንችችልልምም፡፡፡፡    
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  ዋዋቢቢ  መመፅፅሐሐፍፍትትናና፣፣  ሌሌሎሎችች  ሰሰነነዶዶችች    

    

11..  AArreenndd  LLiijjpphhaarrtt,,  DDeemmooccrraaccyy  iinn  pplluurraall  ssoocciieettiieess,,  AA  CCoommppaarraattiivvee  EExxpplloorraattiioonn,,  

YYeellee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  11997777    

22..  CCaarrrryy  aanndd  AAbbrraahhaamm,,  EElleemmeennttss  ooff  DDeemmooccrraattiicc  GGoovveerrnnmmeenntt,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy    

pprreessss,,  11996644  

33..  EEtthhiiooppiiaann  LLaaww  RReevviieeww,,  VVooll..  11..  NNoo..11,,  22000022  

44..  FFaassiill  NNaahhuumm,,  CCoonnssttiittuuttiioonn  FFoorr  aa  NNaattiioonn  ooff  NNaattiioonnss  TThhee  EEtthhiiooppiiaann  PPrroossppeecctt,,  

TThhee  RReeddsseeaa  PPrreessss,,  IInncc,,  11999977  

55..  GGoollddffrreeyy  PPhhiilllliippss,,  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  LLaaww,,    LLoonngg  mmaannss,,  GGrreeeenn  aanndd  CCoo..  55tthh  eedd..,,  

11995588  

66..  HHaaddaadd  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPuubblliiccaattiioonn,,  tthhee  EEyyee  oonn  EEtthhiiooppiiaa,,  aanndd  HHoorrnn  ooff  AAffrriiccaa,,  

AAuugguusstt  11999933  

77..  HHuummaann  RRiigghhttss  wwaacchh,,    TThhee  EEvviill  DDaayyss,,  TThhiirrttyy  yyeeaarrss  ooff  WWaarr  aanndd  FFaammiinn  iinn  

EEtthhiiooppiiaa  11999933  

88..  MMaannffeerrdd  NNoowwaakk,,  UUNN  CCoovveennaanntt  oonn  CCiivviill  &&  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss,,  CCCCPPRR  

CCoommmmeennttaarryy,,  11999944  

99..  TThhee  uunniivveerrssaall  DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss,,  AA  ccoommmmoonn  SSttaannddaarrdd  ooff  

AAcchhiieevveemmeenntt,,  KKlluuwweerr  LLaaww  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  11999999  

1100..  PPaauull  aanndd  CCllaapphhaamm,,  EEtthhiiooppiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  HHaalliieessllllaassiiee  

UUnniivveerrssiittyy,,  VVoolluummee  11,,  11997722  

1111..  PPaauull  aanndd  CCllaapphhaamm,,  EEtthhiiooppiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt,,  HHaalliilleessllllaassiiee  

UUnniivveerrssiittyy,,  VVoolluummee,,  22,,  11997722  

1122..  PP..  AAllllaann  DDiioonniissooppoouullooss,,  TTuuee  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  CChhaarriieess  

SSccrriibbnneerr''ss  SSoonnss,,  11997700  

1133..  EEንንደደ  AAውውሮሮፖፖ  AAቆቆጣጣጠጠርር  በበ11221155  በበEEንንግግሊሊዝዝ  ንንጉጉስስ  ጆጆንን  የየተተፈፈረረመመውው  የየማማግግናና  ካካርርታታ፣፣  

ስስምምምምነነትት    ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበከከፊፊልል    
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1144..  EEንንደደ  AAውውሮሮፖፖ  AAቆቆጣጣጠጠርር  በበ11668899  በበEEንንግግሊሊዝዝ  ፖፖርርላላማማ  የየታታወወጀጀውው  የየEEንንግግሊሊዝዝ  የየመመብብትት  

AAዋዋጅጅ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  በበከከፊፊልል  

1155..  EEንንደደ  AAውውሮሮፖፖዊዊያያንን  AAቆቆጣጣጠጠርር  ሐሐምምሌሌ  44  ቀቀንን  11777799  የየወወጣጣውው  የየAAሜሜሪሪካካንን  ነነፃፃነነትት  ማማረረጋጋገገጫጫ  

AAዋዋጅጅ  ((መመግግለለጫጫ))    

1166..  EEንንደደ  AAውውሮሮፖፖዊዊያያንን  AAቆቆጣጣጠጠርር  በበነነሐሐሴሴ  2277  ቀቀንን  11778899  የየፀፀደደቀቀውው  የየፈፈረረንንሣሣይይ  የየሰሰዎዎችች  

መመብብትት  መመገገለለጫጫ  ድድንንጋጋጌጌዎዎችች  

1177..  በበንንጉጉሣሣዊዊ  ትትEEዛዛዝዝ  የየፀፀደደቀቀውው  የየ11992233  የየIIትትዮዮጵጵያያ  መመንንግግስስትት    

1188..  በበ11994455  ዓዓ..ምም  በበኤኤርርትትራራ  ምምክክርር  ቤቤትት  የየፀፀደደቀቀውው  የየኤኤርርትትራራ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    

1199..  የየ11994488  ዓዓ..ምም  የየተተሻሻሻሻለለውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ህህገገ  መመንንግግስስትት  

2200..  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  22//11998800  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ህህዝዝባባዊዊ  ዴዴሞሞክክራራቲቲክክ    ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  መመንንግግስስትት    

2211..  ሐሐምምሌሌ  1155  ቀቀንን  11998833  ያያፀፀደደቀቀውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየሽሽግግግግርር  ወወቅቅትት  ቻቻርርተተርር    

2222..  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  66//11998844  የየብብሔሔራራዊዊ  ክክልልላላዊዊ  የየሽሽግግግግርር  መመስስተተዳዳድድሮሮችችንን  ለለማማቋቋቋቋምም  የየወወጣጣ  AAዋዋጅጅ    

2233..  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  2244//11998844  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  ኮኮሚሚሽሽንን  ለለማማቋቋቋቋምም  የየወወጣጣ  AAዋዋጅጅ    

2244..  AAወወጅጅ  ቁቁጥጥርር  6644//11998855  የየIIትትዮዮጵጵያያ  የየምምርርጫጫ  ህህግግ    

2255..  ህህዳዳርር  2244  ቀቀንን  11998877  ዓዓ..ምም  የየፀፀደደቀቀውው  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራቲቲክክ  ሪሪፐፐብብሊሊክክ  ህህገገ  

መመንንግግስስትት    

2266..  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225511//11999933  የየIIትትዮዮጵጵያያ  ፌፌዴዴራራላላዊዊ  ዲዲሞሞክክራራሲሲያያዊዊ  ሪሪፐፐበበሊሊክክ  የየፌፌዴዴሬሬሽሽንን  ምምክክርር  

ቤቤትትንን  ለለማማጠጠናናከከርርናና  ሥሥልልጣጣንንናና  ተተግግባባሩሩንን  ከከመመዘዘርርዘዘርር  የየወወጣጣ  AAዋዋጅጅ  

2277..  AAዋዋጅጅ  ቁቁጥጥርር  225500//11999933  የየፌፌዴዴራራሉሉ  የየህህገገ  መመንንግግስስትት  AAጣጣሪሪ  ጉጉባባኤኤ  ስስልልጣጣንንናና  ተተግግባባርር  

ለለመመወወሰሰንን  የየወወጣጣ  AAዋዋጅጅ  

  

  


