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የAንድን Aገር ህገ መንግስት የAፀዳደቅ ሒደት ትክክለኛነት፣ የህገ መንግስቱን፣ መሠረታዊ
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Aወቃቀር፣ ይዘት፣ የAተረጓጎምና የማሻሻያ ሥርዓት

ላይ ትክክለኛ የሆነ ግንዛቤ

ለመያዝ በመጀመሪያ ስለ ህገ መንግስት መሠረታዊ ተፈጥሮና ትርጓሜ፣ ስለ ህገ መንግስት
Aፈጣጠርና ታሪካዊ Eድገት፣ በህገ መንግስት ውስጥ መፍትሔ ሊሰጣቸው ስለሚገቡ ማህበራዊ
Iኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ Aጀንዳዎችና መሠረታዊ የሰብዓዊ መብት ጥያቄዎች ዳሰሳ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ህገ መንግስት በባህሪው በAፀዳደቁ፣ በይዘቱ፣ በAተረጓጎሙና
በሚሻሻል በ ት

ስር ዓ ት

ከሌሎች

A ዎ ጆች

(ህ ጎ ች )

የሚለይባቸውን

መ ሠ ረታ ዊ

ነጥቦች

መመርመርና መረዳት የግድ Aስፈላጊ ነው፡፡
በመሆኑም የIፊድሪ ህገ መንግስት Aፀዳደቅ መሠረታዊ ግብና ዓላማ፤ ህገ መንግስቱ
በህጎች የደረጃ Aመዳደብ ሒደት ውስጥ ስላለው ሥፍራ፣ ህገመንግስቱ የተመሰረተባቸው
መሰረታዊ መርሆዎች፣ ስለ ህገ መንግስቱ የበላይነት፣ የህገ መንግስት የAተረጓጎምና የማሻሻያ
ሥርዓቶች በውል ተረድቶ፣ ተገቢ የሆነ ግንዛቤ፤ ለመያዝ ከላይ በተነሱት ነጥቦች ዙሪያ
የሌሎች Aገሮችን ተሞክሮና Aሠራር ማየቱ ሀሳቡቹን በንፅፅር ለመርመርና ለመረዳት Eድል
የሚሰጥ በመሆኑ ሞጁሉን በዓለማችን፣ ተቀባይነት ያላቸውን Aሠራሮች በEያንዳንዱ ነጥብ
በሚያሳይ መንገድ ለማዘጋጀት ተሞክሯዋል፡፡

4

በመሆኑም በዚህ ሞጁል በተሸፈኑትን ርEስ ጉዳዮች ሲያነቡ የመጀመሪያው ክፍል ወይም
ፖራግራፍ ስለሌሎች Aገሮች ተሞክሮ በተሰጠው ገለፃ ላይ ግልፅ ግንዛቤ ይዘው የIፊድሪ ህገ
መንግስት ከሌሎች Aገሮች ህግጋት መንግስት የሚጋራቸውንና የሚለዩባቸውን መሠረታዊ
ነጥቦችና የልዩነቶቹን መሠረታዊ ምክንያት በጥንቃቄ መመዘንና መመርመር Aለባቸው፡፡
Eንደዚሁም ህገ መንግስት በማፅደቅና በህገ መንግስት የሚካተቱት መርሆችና ሐሳቦችን
Aስመልክቶ ሁሉም Aገሮች ሙሉ በሙሉ የሚስማሙበት ወጥ የሆነ ቀመር (ፎርሙላ) የሌለ
መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡
መታየት

ያ ለ በት

ይዞት

ከዚህ Aንፃር የEያንዳንዱ Aገር ህገ መንግስት መመዘንና

ከተነሣው

Aገራዊ

ራEይ፤

በAፀዳደቅ

ሂደቱ

የነበሩ

ነባራዊ

Eውነታዎች፣ ሊፈታቸውና ሊቆጣጠራቸው ከሚፈልገው፤ Iኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና
የሰብዓዊ መብት ጥያቄዎች Aንፃር መሆን Eንዳለበት መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡

የIፊድሪ ህገ

መንግስትን ድንጋጌዎች በይዘታቸው ከሌሎች Aገሮች ህገ መንግስት የሚለዩባቸው Aንዳንድ
ነጥቦች በመኖራቸው ብቻ Aንዳች ነገር የሚጎድለው ህገ መንግስት Aድርጎው

ለ ማቅ ረብ

የሚሞክሩ Aሉ፡፡ ይህም ተገቢ Eንዳልሆነ መረዳትና የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች Aገሪቱ
ያሣልፈቻቸው ማህበራዊ ፖለቲካዊና Iኮኖሚያዊ Eንቅስቃሴና ችግር ውጤቶች መሆናቸው
ተገቢው ግንዛቤ Eንዲያዝባቸውና ተፈፃሚ Eንዲሆኑ ማድረግ፣ በማናቸውም ቦታና

ጊዜ

የተሣሣቱ Aመለካከቶች ሣይንሣዊ በሆነ መንገድ ተከራክሮ ለማስተካከል በEውቀት፣ የክህሎትና
የAመለካከት ብቃት ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡
በዚ ህ

ሞ ጁል

የህገ

መ ን ግ ስት

ት ርጓ ሜ ና

መ ሠ ረታ ዊ

ባህሪያት፣ስለህገ-መንግስት

ዓይነቶች ! ታሪካዊ Aፈጣጠርና Eድገት ስለ I.ፊ.ድ.ሪ ህገ መንግስት ረቂቅ ዝግጅትና
Aፀዳደቅ፣ Eንዲሁም ህገ መንግስታዊ ራEይና ግብ፣ የህገመንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች፣
የፌዴራሊዝም መሰረታዊ ባህርያትና፣ የIፌዲሪ ህገመንግስት ፌዴራሊዝም መለያ ባህርያት፣
ስለ ህገ-መንግስት Aተረጓጐም መርህ/ስልት/!ህገ-መንግስትን ስለሚተረጐሙ Aካላት ! ስለ ህገመንግስት Aተረጓጐም ሂደት ስርዓቶች! የIፌዴሪ ህገ-መንግስት Aተረጓጐም !ህገ-መንግስት
በመተርጐም ሂደት የፍ/ቤቶች ሚና !ስለፌዴሬሽን ምክር ቤት Eና የህገ-መንግስት Aጣሪ ጉባኤ
ሚና

!ህገ-መንግስትን

ስለ ማ ሻ ሻ ል

Eና

የማሻሻያ

ደረጃዎች፣

መንግስታዊነት Aጠር ባለ መልክ መሠረታዊ ሀሳቦች ቀርበዋል፡፡
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ስለ

ህገ

መ ን ግ ስት ና

ህገ

Eንዲሁም ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ በዋና ዋናዎቹ ላይ የተወሰኑ የክልል ህገ-መንግስቶች
ለመዳሰስ የሚረዱ፣ ለመወያያ የሚረዱ ሐሳቦች Eና የመወያያ ጥያቄዎች በሞጁሉ ውስጥ
ለ ማካተ ት ተ ሞ ክ ሯ ል ፡ ፡
የህጐችን Eና የባለሥልጣናትን ውሣኔዎች ህገ መንግስታዊነት ለማረጋገጥ Eየተሠሩ
ስላሉ የህገ መንግስት ትርጉም ለመረዳት የሚጠቅሙ ከስድስት በላይ የሆኑ የፌዴሬሽን ምክር
ቤት የህገ-መንግስት ትርጉም የሰጠባቸው ጉዳዮች ከሞጁሉ ጋር በAባሪነት ተያይዘዋል፡፡
በመሆኑም ሰልጣኞች በሞጅሉ ውስጥ በተነሡት መሠረተ ሐሳቦችና በAባሪነት የተያያዙትን
ውሣኔዎች በመመርመር Eና በመተቸት ከህገ-መንግስት ፅንሰ ሐሳብ Eድገትና ስለ Iፊድሪ ህገ
መንግስት Aፀዳደቅ፣ ስለ ህገ መንግስት የበላይነትና ህገ መንግስታዊነት Eንደዚሁም የህገ
መንግስትን የበላይነት Eና ህገ መንግስታዊነትን ለማስረፅ በAገራችን መከናወን ስላለባቸው
ተግባራት Eና ልንከተለው ስለሚገባን

የAፈፃፃም ስልት ያላቸውን Eውቀት Eና ክህሎት

ማሣደግና በAመለካከት ብቁ ሆነው ለመገኘት ያልተቆጠበ ጥረት ማድረግ ይገባቸዎል፡፡

1. ስለህገመንግስት በጠቅላላው፣
ዝ ር ዝ ር Aላማ ዎ ች ፣
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ
1. ስለ ህገ መንግስት ትርጓሜና መሠረታዊ ባህሪያት ያስረዳሉ፡፡
2. የህገ መንግስት ታሪካዊ Aፈጣጠርና Eድገት ይዘረዝራሉ፡፡
3. የIትዮጵያን ህገ መንግስት ታሪካዊ Eድገትና ልዩ ባህሪያት ይገልፃሉ፡፡

1.1. የህገ መንግስት ትርጓሜ፣
ው ድ ሰ ል ጣ ኞች
•

ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው?

•

ህገ

መ ን ግ ስት

የ ስነ

ታ ሰባ ላች ሁ ? ለ ም ን ?
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ቃልና

የህግ

ት ር ጉም

Aን ድ

Aይነት

ነው

ብላች ሁ

በዘመናችን ሰዎች ስለሚኖሩበት Aገር ወይም ስለሌላው Aገር ህገ መንግስት በAንድ ወይም
በሌላ መልኩ ሲገልፁ፣ ሲከራከሩና ሲወያዩ መስማት ወይም ማየት Eንግዳ ነገር Aይደለም፡፡
ህገ መንግስት በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ ከዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ፣ ከመልካም Aስተዳዳር፣
ከምጣኔ ሀብት Eድገት ወይም ማሸቆልቆል፤ ከሰብዓዊ መብቶች Aያያዝና ጥበቃ ጋር ተያይዞ
የዘመናችን መነጋገሪያ Aጀንዳ መሆኑ የሚያከራክር ጉዳይ Aይደለም፡፡ ሆኖም

ስለ ህ ገ

መንግስት የሚወያዩ ሰዎች ሁሉ ስለሚወያዩበት ህገመንግስት ትክክለኛ የሆነ ግንዛቤ Aላቸው
ብሎ Aፍን ሞልቶ መናገር Aይቻልም፡፡
ምክንያቱም Aንዳንዱ ሰው ከደረሰበት የትምህርት ደረጃ፣ ከኖረበት ሶሽዮ Iኮኖሚክ Eና
ፖለቲካዊ ባህል፣ ከተሰማራበት የሙያ ዘርፍ Eና ሌሎች ምክንያቶች ስለ ህገ መንግስት ያለው
ግንዛቤ ከሌላው ሰው የተለየ ለመሆኑ ብዙ ማጣቃሻ የሚያስፈልገው Aይደለም፡፡ ይኸም
በመሆኑ ስለ ህገ መንግስት ትርጓሜና ተፈጥሯዊ ባህሪያት Aንድ Aንድ መሠረታዊ ነጥቦች
ማንሣት በፅንሰ ሀሳቡ ላይ ተመሣሣይ ግንዛቤ ለመያዝ ይጠቅማል፡፡
በ1993 ዓ.ም የIትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና ምርምር ማEከል ያሳተመው መዝገበ ቃላት

“ህ ገ

መንግስት ማለት Aንድ Aገር የሚተዳደርበትና ሕዝቦቿ የሚያከናውኗቸው ተግባሮች ሁሉ
መርህ የሚሆናቸው የሁሉም የበላይ የሆነ ህግ” በማለት ይተረጉመዋል፡፡
ሆኖም ከላይ ባነሳነው የAማርኛ መዝገበ ቃላት ለህገ መንግስት የሰጠው ፍቺ ጥቅልና የተሟላ
ግንዛቤ ለመያዝ የማያስችል ነው፡፡ በመሆኑም የህገ መንግስት ፅንሰ ሐሳብ ከህግ ሙያና
ከፍትህ Aካላት ተልEኮ Aንፃር ለመረዳት ህገ መንግስት በህግ መዝገብ ቃላት Eና በህግ
መፀሐፍት ውስጥ የተሰጡት ትርጓሜዎች መመርመሩ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡
ከዚህ Aንፃር ስንመለከተው የOክሰፎርድ የህግ ዲክሽነሪ “Constitution is the rules
and practice that determine the composition and function of the organs of
central Government in a state and regulate the relationship between the
individual and the state” በማለት ይተረጉመዋል፡፡ ከዚህም ትርጓሜ፡-
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9 በመጀመሪያ ደረጃ ህገ መንግስት በፅሁፍ መልክ የተቀረፀ የህግ ድንጋጌዎችን ወይም
ደንቦች ብቻ ማለት Eንዳልሆነና፣ ከዚህ በተጨማሪም በረዥም ጊዜና

በተደጋጋሚ

ተግባራዊ የሆኑ የAንዲት Aገር መሰረታዊ Eሴቶችና መርሆች በፅሁፍ ተጠቀልለው
Eና ህገ መንግስት ተብለው ባይታወጁም የAገሪቱ ሕገ መንግስት ድንጋጌዎች ሆነው
የማያገለግሉበት Aጋጣሚ Eንዳለ፡፡
9 በሁለተኛ ደረጃ በህግ መልክ በፅሁፍ የታወጁት ደንቦች ወይም በልምድ የዳበሩ
Eሴቶች Eና መርሆች የAገሪቱ ህገ መንግስት Aካላት ናቸው የሚባሉት የማEከላዊ
መንግስትን Aወቃቀር፣ የመንግስት Aካላትን፣

ስልጣን፣ ኃላፊነትና የመንግስት

ስልጣን ስለሚያዝበት ሁኔታ የሚወስኑ ገዥ መርሆዎችና ደንቦች ይዘው በተገኙ
ጊዜ Eንደሆነ፡፡
9 በሦስተኛ ደረጃ በፅሑፉ የተደነገጉ ደንቦች ወይም በልምድ የዳበሩ Eሴቶችና
የመንግስትን

Aወቃቀር

የመንግስት

Aካላ ት ን

Aደረጃጀትን

ስል ጣ ን ና

ተ ግባ ር

ከመወሰን በተጨማሪ በዜጎችና በመንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመቆጣጠር
የሚችሉ ሊሆኑ Eንደሚቻሉና ከላይ በተነሱት መሠረታዊ ጉዳዮች ገዥ የሆኑ
ድንጋጌ ያለው የህግ ክፍል ህገ መንግስት ተብሎ Eንደሚጠራ የሚያመለክት ሆኖ
Eናገኘዋለን፡፡
በOክስፎርድ የህግ መዝገበ ቃላት የተሰጠው ትርጓሜ ይዘት Eንዳለ ሆኖ የብላክስ ሎው
ዲክሽነሪ የሰጠውን ትርጓሜ ስንመለከት “Constitution is the fundamental and organic
law of Nation or State establishing the conception, character, and organization of
its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the
manner

of

i ts

exercise”

የሚል

ት ርጓ ሜ

ሰጥቶት

Eናገኛለን፡፡

ይህን

ትርጓሜ

ስን መ ረ ም ረ ው ፡ •

ህገመንግስት መሰረታዊ የሆነ Aንዲት Aገር ወይም መንግስት የሚመራባትና
የሚተዳደሩበት ህግ መሆኑን፣

•

ይህ

መ ሰ ረታ ዊ ህግ

በዋነኛነት ስለ መንግስት Aወቃቀር የመንግስት

A ካላት

Aደረጃጀት፣ የመንግስቱን ባህሪና ስለ መንግስት ስልጣን ሊያዝ የሚገባውን ገዢ
Aስተሳሰብ የሚያቋቁምና የሚደነግግ የህግ ክፍል መሆኑን፡፡
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•

ከላይ ከገለፅናቸው በተጨማሪ ህገ መንግስት የመንግስት ሉAላዊ ስልጣን Eስከምን
ድረስ Eንደሆነና መንግስት ሉAላዊ ስልጣኑን ሥራ ላይ ስለሚያውልበት Aግባብ
ወይም ስርዓት የሚደነግግ ገዢ የሆነ የህግ ክፍል Eንደሆነ ይገልፃል፡፡

•

Eንደዚሁም ትርጓሜው ህገ መንግስት በመንግስት ሉAላዊ

ስልጣን ከፍተኛ የሆነ

ወይም ዝቅተኛ ገደቦች የሚጥልና መንግስት ሉAላዊ ስልጣኑን Eንዴትና በምን
መንገድ መጠቀም Eንዳለበት ገዢ የሆነ ደንቦች የሚያስቀምጥ የህግ ክፍል Eንደሆነ
ተ መ ል ክ ቷል ፡ ፡
በAጠቃላይ ስንመለከተው ህገ መንግስት በዋነኛነት Aንዲት Aገር ወይም Aንድ መንግስት
የሚተዳደርባቸው መሰረታዊ መርሆዎችና ደንቦች የሚይዝ የህግ ማEቀፍ Eንደሆነ የሚገልፅ
ሲሆን ከተሰጡት ትርጓሜዎች ተነስተን የህገ መንግስት ፅንሰ ሀሳብ ስንመረምር፡፡
•

ህገ መንግስት Aንዲት Aገር የምትመራበትና መንግስት የሚተዳደርበት መሰረታዊ
ህግ መ ሆ ኑን ፣

•

ህገ መንግስት EንደየAገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ በፅሁፉ ተጠቃልሎ በህገ መንግስትነት
የታወጀ

ወይም በረዥም ጊዜ ልምድና በህግ የዳበሩ Aሴቶችና መርሆዎች ሊሆን

Aንደሚችል፣
•

የተፃፈም ሆነ ያልተፃፈ ህገ መንግስት የመንግስትን Aወቃቀር፣ የመንግስት Aካላት
Aደረጃጀትና ስልጣንና ተግባር የሚወስኑ ገዢ መርሆችንና ድንጋጌዎችን የሚያካትት
መ ሆ ኑን ፣

•

ህገ

መ ን ግ ስት

የመንግስት

ሉ Aላዊ

ስል ጣ ን

ምንጭና

መ ሰረት

Eንደዚሁም

የመንግስት ወሰንና ገደብ የሚወስኑ መርሆችና ድንጋጌዎችን የሚይዝና መንግስት
ሉAላዊ ስልጣኑን ስለሚጠቀምበት Aግባብ የሚደነግግ የህግ ክፍል Eንደሆነ ፣
Eንደዚሁም
•

ህገ መንግስት በመንግስትና በዜጎች መካከል ሊኖር ስለሚገባው ግንኙነት በተለይም
መንግስት ለዜጎቹ ማክበርና ማስከበር ስላለበት ሰብዓዊ መብቶች ይዘት የAፈፃፀም
ስርዓት መሰረታዊ መርሆችን የሚይዝ በፅሁፍ የታወጀ ወይም በልምድ የዳበረ የህግ
ማEቀፍ Eንደሆነ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
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በማናቸውም Aገር የሚገኝ ህገ መንግስት ከሞላ ጐደል ከላይ የተገለፁትን መሰረታዊ
ነጥቦች የሚያሟላ ሲሆን የIፊድሪ ህገ መንግስትም Eነዚህን መሰረታዊ ሀሳቦች Aካትቶ
የሚይዝ በፅሁፍ የተቀረፀ ህገ መንግስት Eንደሆነ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች በመመርመር
ለመረዳት ይቻላል፡፡
የIፊድሪ ህገ መንግስት ከላይ የተጠቀሱትን መሰረታዊ ሀሳቦች ከሌሎች ህገመንግስቶች
ጋር የሚጋራ ቢሆንም ከነዚህ መሰረተ ሐሳቦች በተጨማሪ Aንድ ለየት ያለ ባህሪ Aለው፡፡
ይሔውም፣ የIፊድሪ ህገ መንግስት ¾›=ƒÄåÁ wN?` wN?[cx‹“ I´x‹ uIÓ ¾uLÃ’ƒ“
u^d†¨< ፍቃድና õLÔƒ ¾}Sc[} ›”É ¾þK+" TIu[cw“ ¾Ò^ ØpT†¨<”
Sw†¨<”“ ’í’†¨<” uÒ^“ u}ÅÒÒò’ƒ KTdÅÓ“ ›”É ¾›=¢•T> TIu[cw
KSÑ”vƒ Áe‹L†¨< ²”É ÁìÅlƒ ¾nM Ÿ=Ç” eUU’ƒ ”ÅJ’ SÑ”²w ÁeðMÒM::
ህገ መንግስቱ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ስምምነት መሆኑን
ለመግለፅ Aንዳንድ ምሁራን የIፊድሪን ህገ መንግስት የብሔር ብሔረሰቦች ህገ መንግስት
በማለት ይገልፁታል፡፡ በመሆኑም በEኛ Aገር ሁኔታ ህገ መንግስቱ የIትዮጵያ ብሔር
ብሔረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድና የሉAላዊነታቸው መገለጫ መሆኑን መገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡

የ መ ወ ያያ ነጥ ቦ ች
1. Eርስዎ የሚኖሩበት ክልል ህገ መንግስት ከላይ የተገለፁትን መሠረታዊ ነጥቦች
ያሟላል ብለው ያስባሉ? ለምን?
2. ህገ መንግስት በፌዴራልና በክልል ደረጃ ለማፅደቅ ይቻላልን? ለምን?
3. የፌዴራል ህገ መንግስት ከክልል ህገ መንግስት በምን በምን ጉዳዮች ይለያል?

1.2. የህገመንግስት ዓይነቶች
ህገ መንግስት Aንዲት Aገር የምትመራበትና የምትተዳደርበት መሠረታዊ ህግ ቢሆንም
በዓለማችን ያሉ ህግጋተ መንግስት በAቀራረፃቸው
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በይዘታቸውና ሌሎች ሁኔታዎች የተለያዩ

ናቸው፡፡ በመሆኑም የህገ መንግስቶቹን Aቀራረፅ ይዘትና ሌሎች መሠረታዊ ሀሳቦችን መነሻ
በማድረግ ህገ መንግስትን በሚከተሉት Aኳኋን ከፋፍሎ ማስቀመጥና መግለፅ ይቻላል፡፡
•

የተፃፈ ህገ-መንግስት Eና ያልተፃፈ ህገ-መንግስት

•

ጥብቅና ልል ህገ-መንግስት !

•

የህጐች ሁሉ የበላይ Eና የበላይ ያልሆነ!

•

ሪፐብሊካዊ ወይም Aሕዳዊ!

•

ኘሬዚዳንታዊ ወይም ፓርላመንታዊ Eና

•

ፌዴራል ወይም ዩኒታሪ ተብሎ ሊከፈል ይችላል፡፡

ሀ. የህገመንግስት ክፍፍል በፎርም (የተጻፈና ያልተጻፈ ህገመንግስት)
ከስማቸው መረዳት Eንደሚቻለው የተፃፈ ህገ-መንግስት በAንድ ሰነድ መልክ ተጠቃሎ የታወጀ
ሲሆን ያልተፃፈ ህገ መንግስት ማለት ደግሞ ህገ-መንግስት ተብሎ የሚታወቅ Aንድ ሰነድ
ባይኖርም የመንግስት ስልጣን Aያያዝ ፣ የመንግስት Aካላት Aደረጃጀትና ስልጣንና ተግባር
የመንግስትና የዜጎች ግንኙነትን የሚወስኑ በልምድ የዳበሩ Eሴቶች Eና መርሆች ያላቸውን
Aገራት ለመግለፅ Eንጠቀምበታለን፡፡ በAለማችን የሚገኙት የበርካታ Aገሮች ህገ መንግስት
የተፃፉ ህገ መንግስት ነው፡፡ ከነዚህ ውስጥ Aሜሪካ፣ካናዳ፣ፈረንሳይ፣ጀርመን፣ናይጀሪያ Eና
Iትዩጵያ በምሳሌነት ሊጠቀሱ ከሚችሉ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡
ያልተፃፈ ህገ-መንግስት በሌላ በኩል Aብዛኛው የህግ ድንጋጌዎች በፅሁፍ ያልተደረጉ ወይም
ያልተሰባሰቡና በAንድ ሠነድ ያልተጠቃሉ ሲሆን ነው፡፡ ህገ-መንግስት ተብሎ የሚታወቅ Aንድ
ሰነድ ባይኖርም የመንግስት ስልጣን Aያያዝ ፣ የመንግስት Aካላት Aደረጃጀትና ስልጣንና
ተግባር በመንግስትና የዜጎች ግንኙነት የሚወስኑ በልምድ የዳበሩ Eሴቶች Eና መርሆች
ያለባቸውን Aገራት ለመግለፅ Eንጠቀምበታለን፡፡ ያልተፃፈ ህገ መንግስት ያሰኘው በፍፁም
ስላልተፃፉ ሳይሆን በAንድ ሰነድ ተጠቃለው Aለመገኘታቸው ነው፡፡ ከዚህም በመነሳት ክፍፍሉ
የተጻፈ ያልተጻፈ በሚል ሳይሆን ዶክመንት የተደረገና

Eና ዶክመንት ተደርጎ ያልተቀመጠ

በሚል መሆን Eንዳለበት ብዙ ባለሙያዎች ይከራከራሉ፡፡ ያልተፃፈ ህገ መንግስት ያላቸው
Eንግሊዝና Eስራኤል ናቸው፡፡ ስለዚህ ነው Eንግሊዝ ባልተፃፈ ህገ-መንግስት የምትመራ Aገር
ተብላ የምትታወቀው፡፡
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ለ. የህገመንግስት ክፍፍል በሚሻሻልበት ስርAት
ህገመንግስት ከሚሻሻልበት ስርAት Aንጻር ጥብቅ ወይም ልል ተብለው ይከፋፈላሉ፡፡ ጥብቅ ህገመንግስት/rigid/ በቀላሉ የማይሻሻል ሲሆን ልል ህገ-መንግስት /Flexible/ የሚባለው ደግሞ
በቀላሉ የሚሻሻል ነው፡፡
ጥብቅ የሆነ የህገመንግስት ማሻሻያ ሥርዓት በሚከተሉ Aገሮች የማሻሻል Aስፈላጊነት ባለበት
ሁ ኔታ

ሁሉ

በቀላሉ

ለ ማሻ ሻ ል

ያስቸግራል፡፡

ለ ም ሳሌ

የ ፈ ረ ን ሳ ይ፣

ሲ ው ዘ ርላን ድ ፣

Aውስትራሊያ፣ ጃፓን ህገመንግስታት የሚሻሻሉት የማሻሻያ ፕሮፖዛል በህዝበ ውሳኔ ሲደገፍ
ስለሆነ በቀላሉ ማሻሻል Aይቻልም፡፡ የAሜሪካን ህገመንግስት ማሻሻያ ተግባራዊ የሚሆነው
የማሻሻያው ፕሮፖዛል የላይኛውም ሆነ የታችኛው ምክር ቤቶች ለብቻቸው በሚያደርጉት
ስብሰባ በሁለት ሦስተኛ Aብላጫ ድምፅ ሲደገፍና በEያንዳንዱ የፌዴሬሽኑ Aባል መንግስታት
ህግ Aውጪ ምክር ቤት በሦስት Aራተኛ ድምፅ ማሻሻያውን ሲያጸድቁት ነው፡፡ የሕንድ 1949
ህገ መንግስት የሚሻሻለው የቀረበው የማሻሻያ ፕሮፖዛል በሁለቱም የህግ Aውጪ ምክርቤት
የጋራ ስብሰባ Aብልጫ ድምፅ ሲጸድቅ ነው፡፡
ልል ህገ-መንግስት የተለየ የማሻሻያ ሥነ ሥርዓት የማያስፈልገው ማናቸውም የAገሪቱ ተራ
ህጎ ች

በሚሻሻሉ በት

ስነሥርዓት

የሚ ሻ ሻ ል

ነው፡፡

ለ ም ሳ ሌ፤

የ Eን ግ ሊ ዝ

ህገ

መ ን ግ ስት

ማናቸውም የAገሪቱ ህጎች በሚሻሻሉበት ሥርዓት ይሻሻላል፡፡ ከዚህ በመነሳት በAንዳንድ የህግ
ምሁራን የህጐች ሁሉ የበላይ Eና የበላይ ያልሆነ የህገ-መንግስት ክፍፍል በሚልም ይታወቃል፡፡
ሐ. የሕገ መንግስት ክፍፍል በቅርፅ መንግሰት (በመንግስት Aወቃቀር)፡
ህገመንግስት

በ መ ን ግ ስት

Aወቃቀር

ሪፐብሊካዊ

ወይም

Aሀዳዊ

ህገ-መንግስት

በመ ባ ል

ይታወቃል፡፡ Aሀዳዊ መንግስት ለAስተዳደር Eንዲያመች በተለያዩ ክልሎች የሚከፋፈል ቢሆንም
ከAንድ ማEከል በሚፈስ Aመራር ይመራሉ፡፡ ማናቸውም ሥልጣን በህገመንግስቱ ለማEከል
የተሰጠና የሥልጣን ክፍፍል የሌለበት ነው፡፡ ማEከላዊ የመንግስት Aካል በፈለገ ጊዜ ሁሉ ህግ
ማው ጣ ት ም

ሆነ

የ መ ሻር

ሥ ልጣ ን

ይ ኖረ ዋ ል ፡ ፡

E ን ግ ሊ ዝ ፣ፈ ረ ን ሳ ይ ፣ ስፔ ን

በ ም ሳ ሌነ ት

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ Eንግሊዝ የIንግላንድ፣ስኮትላንድ፣ዋላስና Aየርላንድ ድምር ውጤት ሲሆን
በዌስት ሚኒስቴር ያለው ፓርላማ ለሁሉም ህግ ሲያወጣ፣ ያለማEከል Eውቅና Aንዳቸውም
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የራሳቸውን ህግ ማውጣት Aይችሉም፡፡ ሪፐብሊካዊ የመንግስት Aወቃቀር ሥልጣን በማEከል
የመንግስት Aካላትና በክልል መንግስት Aካላት መካከል ክፍፍል የሚደረግበት ነው፡፡
መ. የሕገ መንግስት ክፍፍል በመንግስት ዓይነት፡
የሕ ገ

መ ን ግ ስት

ክፍፍል

ኘሬዚዳንታዊ

ወይም

ፓ ርላመ ን ታ ዊ

ህገ

መ ን ግ ስት

በመ ባ ል

ይታወቃል፡፡ የAገሪቱ ፕሬዚዳንት በቀጥታ በህዝቡ በሚመረጥበት ህገመንግስቱ ፕሬዚደንታዊ
ይባላል፡፡ ህገመንግስቱም ፕሬዚዳንቱ ለፓርላማው ተጠሪ የሚሆንበትን ሳይሆን ለህዝቡ ተጠሪ
የሚሆንበትን ሥርዓት ይዘረጋል፡፡ ከፍተኛው የህግ Aስፈጻሚነት ሥልጣንንም ለፕሬዚዳንቱ
ያጎናፅፋል፡፡

ፕሬዚዳንቱ

በህግ

Aው ጪ ው

ም ክ ርቤ ት

መቀመጫ

A ይ ኖረ ው ም ፡ ፡

ይህም

በAስፈጻሚውና በህግ Aውጪው ምክርቤት መካከል ያላቸው ልዩነት መገለጫ ነው፡፡ የAሜሪካ
ህገመንግስት

በ ም ሳ ሌነ ት

የሚጠቀስ

ነው፡፡

ፓ ር ላመ ን ታ ዊ

ህገ

መ ን ግ ስት

ፓ ርላማ ው

ከህግAውጪነት ሥልጣኑ በተጨማሪ Aስፈፃሚውን የሚመራበትን ሥርዓት የሚዘረጋ ህገ
መንግስት ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሱን ካቢኔ ወክሎ በፓርላማው ያስፀድቃል፡፡ ይህ
ሥርዓት ሚኒስተሮች በፓርላማው ውስጥ መቀመጫ Eንዲኖራቸው ያስችላል፡፡ ከዚህም የተነሳ
በህግ Aውጪና Aስፈጻሚው መካከል ግልፅ የሆነ ልዩነት ካለመታየቱም ህግ Aውጪው
በAስፈፃሚው ተፅEኖ ሥር Eንዲወድቅ ምክንያት ሊሆን ይችላል፡፡
ሠ . ሥ ር ዓ ተ መ ን ግ ስት ( ዘ ው ዳ ዊ ወ ይ ም ሕ ዝ ባ ዊ ሕ ገ መ ን ግ ስት )
ንጉሱ ወይም ንግሥት የAገሪቱ ርEሰ መስተዳደር የሆነበት Aገር ሕገ መንግስቱ ዘውዳዊ ሕገ
መንግስት ይባላል፡፡ የሥልጣን ተዋረዱ ዘርን መሠረት ያደረገ ሲሆን የመንግስት ሥልጣን
ብቸኛ ባለቤት ነው፡፡ በተለይ በንጉሱ ዘመን ዘውዳዊ Aገዛዝ ፍፁማዊ ሥልጣን ባለበት ነበር፡፡
የEንግሊዝ Eና ምEራባዊ የAውሮፓ Aገሮች ዘውዳዊ ሥርዓት ንጉሱ ወይም ንግሥት ውሱን
የሆነ የግል ሥልጣን Aላቸው፡፡
በሕዝባዊ(ሪፑቢሊካዊ) ሕገመንግሥት ሥርዓት ሕገ መንግሥታዊ ሥልጣን የተጣለው በሕዝብ
በተመረጠ የAገሪቱ ርEሰ መስተዳደር ላይ ነው፡፡
በAጠቃላይ Eነዚህ የህገ-መንግስት ዓይነቶች ከስማቸው ጀምሮ የጋራ የሆነ ባህሪያት Eንዳላቸው
ሁሉ Eንደየስማቸው ልዩነትና የራሳቸው የሆነ መለያ ባህሪያት Aላቸው፡፡

ይህ ብቻም ሳይሆን

EንደየAገሮች የታሪክ! የEድገት! ርEዮተ ዓለም ወዘተ ልዩነት ህገ-መንግስታቸውም ሊለያይ
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ወይንም ሊመሳሰል ይችላል፡፡ ስለሆነም የህገ-መንግስትን ዓይነቶች፣ ጠንካራና ደካማ ጐናቸው
ማወቅ የሚሻለውን ለመለየትና ለመምረጥ የማይሻለውን ለመተው ስለሚረዳ Eነዚህ የህገመንግስት ዓይነቶች ማወቅ ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡

የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ ዎች
1. የIፊድሪ ህገ መንግስት ጥብቅ ህገ መንግስት ነው ወይስ ልል ህገ መንግስት ለምን?
2. የክልል ህገ መንግስት ጥብቅ ህገ መንግስት ነው ወይስ ልል ህገ መንግስት? ያብራሩ?

1.3. የህገመንግስት Aፈጣጠርና ታሪክ
1.3.1 eK IÑ S”Óeƒ ]"© ÉÑƒ uÖpLL¨<:IÑ SንÓeƒ ¾›”Ç=ƒ ›Ñ` ¾S”Óeƒ ›"Lƒ ›Å[ÍËƒ eM×”“ }Óv` ¾T>¨c”
¾IÓ T°kõ ”ÅJ’ ለIÑ S”Óeƒ Ÿ}cÖ<ት ƒ`ÕT@−‹ KS[Çƒ Ã‰LM:: J•U IÑ
S”Óeƒ ›”ዲƒ ›Ñ`“ I´w ¾T>S\uƒ ÖnT> መሠረታዊ ¾IÓ T°kõ SJ’<”
KS[Çƒ u¯ለT‹” ¾S”Óeƒ” eM×” uIÑ S”Óe© É”ÒÑ@−‹ “ S`J‹
የSÑÅw“ ¾SU^ƒ ØÁo ¾}’duƒ” መሠረታዊ U¡”Áƒ“ ¾IÑ S”Óeƒ ]"©
Aፈጣጠርና ÉÑƒ uØMkƒ SS`S` ¾ÔL É`h ›K¨<::
ŸLÃ ”Ç¾’¨< ¾IÑ S”Óeƒ SW[© }Óv` S”Óeƒ“ ›Ñ` ¾T>}ÇÅ\uƒ“
¾T>S\v†ው” መርሆችና Y`¯ƒ SÅ”ÑÓ ’¨<::

eK²=I ¾IÑ S”Óeƒ ]"©

›S×Ø“ ÉÑƒ ukØ ŸS”Óeƒ eM×” ›ÁÁ´“ S”Óeƒ K<¯ላ© eM×’<”
uSÖkU c=ðîT†¨< Ÿ’u\ }Óv^ƒ Ò` ¾}Ñ“– ’¨<:: S”Óeƒ u›”É SMክAUÉ`
¡MM ውeØ የT>•ሩ I´x‹ን Ó”–<’ƒ“ ›“E“E` ¾T>SKŸ~ IÔ‹”“ የማወ<×ƒ፣
¨<d’@−‹” ¾S¨c” “ ያወጣቸውን IÔ‹”“ የወሰናቸውን ውd’@−ች uGÃM የTeðìU
K<¯L© eM×” ÁK¨< ¾þK+" ተቋም ’¨<::
በመሆኑም ¾S”Óeƒ uÓ³ƒ ¡Mሉ ውeØ ¾T>•\ c−‹” Ó”–<’ƒና ›“E“E`
የሚቆጣጠሩ Iጐችን የማውጣትና uK?KA‹ S”ÑÊ‹ ¾Sq×Ö` K<¯L© eM×” U”Û“
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SW[~ U”Éን ’¨<? uሚK¨< ØÁo ²<]Á ¾c¨< MÏ vdKፋ†¨< TIu^© Y`¯„‹
¨<eØ ¾}KÁ¾ ›e}dcw ¾’u[ SJ’< ¾T>ÁŸ^¡` ›ÃÅKU::
uv]Á ›XÇ]¨< Y`¯ƒ TIu` የመንግስት K<¯L© eM×” U”ß“ SW[ƒ
uGÃM ¨ÃU uÙ`’ት ›g“ò J• SÑ–ƒ ’¨< ¾ሚM ›e}dcw ’u`::

uò¨<ÇK<

Y`¯ƒ TIu` u}KÃU uS"ŸK—¨< ²S” (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)) ¾S”Óeƒ K<¯L© eM×” U”Û“ SW[~ ¯ለT© dÃJ” u›UL¡ ¨ÃU
uð×] Skvƒ ¨ÃU SS[Ø ’¨< ¾T>M ›e}dcw ’u`::

uSJ’<U ”Ñ<c< ¨ÃU

”Óe+~ ¾SK¢© GÃM ¨Ÿ=M“ ”Å^c? J’¨< ¾›”É” ›Ñ` I´w ¾Te}ÇÇ` K<¯L©
eM×” ከምድራዊ ሃይል ሳይሆን፣ ከመለኮታዊ ሀይል ¾}c×†¨< ìÒ }Å`Ô Ã¨ሰÉ ’u`::
በመሆኑም የነገስታት መለኮታዊ ስልጣን፣ (the devine right of kings) የሚለውን ብሒል
በሰፊው ያራምዱና ይሰብኩ ነበር፡፡ በዚህም ብሒል መሰረት ”Ñ<c< ¨ÃU ”Óe+~ Áh†¨<”
¾T²´፣ uIÓ ¾SÅ”ገግ“ ¾TeðìU ÁM}ÑÅu eM×” ነበራቸው::

uSJ’<U IÓ ማለት

ቃልና ƒ°³´ ነው፡፡ ይህንንም ማንም ሰው ሳያቅማማ መቀበልና

¾”Ñ<c< ¨ÃU ¾”Óe+~
የመፈፀም ግዴታ ነበረበት::

ÃI”” ›e}dcw ¾”ÓK=ዝ ”Ñ<e ¾’u[¨< kÇT© ËUe /I /

"Kings are justly called Gods, for they exercise a manner of resemblance of power upon earth.
As it is atheism and blasphemy to dispute what God can do, so it is presumption and high
contempt in a subject to dispute what a king can do" uTKƒ ÑMëKM::
¾’Ñeƒ K<¯L© eM×” U”Û“ SW[~ uSK¢© GÃM SS[Ø ’¨<::
eK²=I T”U

cው ¾’Ñeƒ eM×” Sn¨UU J’ u”u=}˜’ƒ TSî ¾KuƒU

¾T>K¨< ›e}dcw u—U ›Ñ` ’Ñe~ eM×“†ው” ለማጠናከር c=ÖkS<uƒ Eንደኖሩ
¾T>ÁŸ^¡` ›ÃÅKU::

ለUdK? ፍƒሀ ’Ñeƒ T”—¨<U c¨< የ”Ñ<c<” eM×”“ ƒ°³´

Sn¨U“ TSî ¾KuƒU U¡”Á~U ¾”Ñ<c<” eM×” “ ƒ°³´ ¾}n¨S c¨<
Ó²=AwN?` uØó~ Ãk×ªM“ ¾T>M ›”kፅ ይዞ “Ñ–ªK”:: ¾’Ñeƒ K<¯L© eM×”
U”ß“ SW[ƒ u›UL¡ SS[Ø ’¨< ¾T>K¨< ብሒM u›”É

uŸ<M ð×] Øቂƒ

’Ñeƒ“ ¨Å‹ ¾T>qÖ\ }¨LÐ‰†ው” “ ²SÊ‰†¨<” ›Ñ`”“ I´w” KSU^ƒ
”Ç=‹K< ›É`Ô በሌላው በኩል w²<G’< I´w ÅÓV ¾’Ñe~ ›ÑMÒÃ ”ÅJ’< ›É`Ô
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”ÅðÖ^†¨< ¾T>cw¡“ uማ“†¨<U መንገድ GÃT•©U J’ IÒ© SW[ƒ ¾K?K¨<
ዘውዳዊው ስርዓት ስልጣኑን ለማቆየት የፈጠረውን ብሒል SJ’< ግልፅ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ፣ ’Ñe~ ስልጣናቸውን ÁK ÑÅw“ `I^N? uSÖkU ያስተዳድሩት
የነበረው” ህዝብ ለcqn ይዳርጉት ነበር፡፡ በተለይም በብዙ Aገሮች I´ቡ ’Ñe~ ÁKÑÅw
uT>ØK<ƒ Ÿ›pS< uLÃ ¾J’ Ów`፣ ÁKፍ`É“ ያለIÓ uሚ¨eኗቸው p×ቶች uK?KA‹
G<’@−‹ በመማረር ዘውዳዊ መንግስት ለመጣል

ÁKTs[Ø I´v© ”penc? TÉ[Ñ<”

¾]¡ É`d“ƒ ÁdÁK<::
¾”Ñ<c< eM×” U”Û u›UL¡ SSረØ ’¨<፣ uUÉ`

LÃ ”Ñ<c< ð×]”

uS¨ŸM ባሻ¨< S”ÑÉ K=ÖkUuƒ Ã‰Lል ¾T>K¨<” Aሰራርና u¨p~ }”W^õ„
¾’u[¨<” ›”vÑ’”“ Ú"˜ ”Ñ<d© ›Ñ³´ eM×” KSÑÅw ¨<Ö?T ”penc? uTÉ[Ó
ð` kÇÏ ¾J’¨< ¾”ÓK=´ I´w ’¨<::
¾”ÓK=´ I´w ”Å ›¨<aþ ›q×` 1215 ¯.U uወp~ uƒረeM×” LÃ
¾’u[¨<” ¾”Ñ<e ጆ” ›”vÑ’“© ›e}ÇÅ` uመn¨U ¾”Ñ<c<” eM×” ¾T>ÑÉw“ K²?Ô‹
Swƒ ªeƒ“ T[ÒÑÝ ¾T>cØ c’É uT²ÒËƒ ”Ñ<c< c’Æ” uò`T¨< ”Ç=ÁìÉkው
ØÁo¨<” ›k[u::

u¨p~ }kስpf ¾’u[¨<” Ù` ያማ²ዘ Óßƒ KT`Ñw uI´u<

የቀረበለት ØÁo ŸSkuM ¨<Ü K?L ›T^ß ያልነበረ¨< ”Ñ<e Ðን "¾TÓ“ "`"
¾eUU’ƒ c’É በፊርማው< ›ìÅk::

በንጉሱ የፀደቀው ¾TÓ“ "` ¾Swƒ c’É /¾’í

²?Ô‹” uõ`É ¾SÇ–ƒ Swƒ፣ ÁK IÒ© Y`¯ƒ ÁKSÁ´ ÁKSk×ƒ“ ”w[†¨<”
ÁKS¨[e Swƒ፣ ¾S_ƒ vKu?ƒ ¾J’< c−‹ በመብታቸው ለመጠቀም ስለ}c×†¨<
Øበn“ T“†¨<U Ów`፣ ቀረጥና K?L ¡õÁ uIÓና uIጋዊ S”ÑÉ w‰ ¾T>cuew SJ’<”
¾ሚÅ’ÓÓ u›ÖnLÃ በንጉሱ eM×” ላይ ÑÅw ¾T>ØM“ ”Ñ<e ŸIÓ uLÃ XÃJ” uIÓ
ØL e` J• I´w” ›Ñ`” ¾SU^ƒ ÓÈ ÁKuƒ SJ’<” የሚያመላክት፣ ለIÑ S”Óeƒ
መፈጠርና ]"© ÉÑƒ ó“ ወጊ ¾J’ c’É SJ’<” u`" ¾e’ IÑ S”Óeƒ UG<^”
ÃÑMíK<::
u`ÓØU ¾TÓ“ "` c’É ¾IÓ ¾uLÃ’ƒ“ M°M“ T[ÒÑØ “ ¾S”Óeƒ
eል×” ¾ሚÑÅw IÓ ›eðLÑ> SJ’<ን ያመላከተ ¨<Ö?T ¾cw¯© Swƒ c’É ’¨<::
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J•U ¾”ÓK=´ I´x‹ uGÃM“ uÑ<Muƒ ¾}’Ölƒ” K<¯L© eM×” KTeSKe
ÁÅ[Ñ<ƒ [»U “ MI ›eÚ^i ƒÓM “¾TÓ“ "` eUU’ƒ” uSð[ሙ w‰
¾}TEL ULi ›LÑ–U ’u`፡፡ u²=IU U¡”Áƒ ›Å[ÍË~ eM×”“ GLò’~ ke uke
ÁÅÑ“ ¾}hhK ¾T>H@É û`LT uTssU IÓ ¾T¨<×ƒ K<¯L© eM×” ke uke
Ÿ”Ñ<ሰ ’Ñe~ KS”Öpና ለማስመረስ [»U ²S“ƒ ÁeqÖ[ cò ”penc?ና ƒÓM
› "H > Ç D M : :
uIÑ S”Óeƒ ]"© ÉÑƒ ¨<eØ uG<K}— Å[Í ¾T>Ökc¨< ¾”ÓK=´ I´w
”penc?U በ168®−‡ uû`LT¨<፣ u’Ñe~“ uu?}¡`e+Á” S]−‹ S"ŸM ¾’u[¨<
ÅU Áðcc Eንቅስቃሴ ’u`:: በለውጡ

H>Åት w²< ¨<× ¨<[Ê‹ ŸKñ u%EL ¨<Ö?~

Eንደ Aውሮፖ Aቆጣጠር በ1689 የìÅk¨<ን ¾”ÓK=´ ¾cw¯© Swƒ ›ªÏ uÃó
KSÅ”Ñግ uቃ፡፡ u1689 ¯.U uû`LT¨< ¾¨Ë¨< ¾”ÓK=´ ¾cw¯© Sw„‹ ›ªÏ
¾”Ñ<c<” eM×” uT>ÑÉu<“ ¾û`LT¨<” IÓ ¾T¨<×ƒ K<¯L© eM×” ¾T>ያረጋግጡ
ጠቃሚ Å”x‹” ¾Á² ’¨<:: የ1689 ¯.U ¾”ÓK=´ ¾ሰw¯© Swƒ ›ªÏ ¾”Ñ<c<” IÓ
¾T¨<×ƒ eM×” ¾ÑÅu“ ”Ñ<c< þ`LT¨< uሚÁ¨×¨< IÓ SW[ƒ ›Ñ` ¾SU^ƒ“
¾Te}ÇÅ` Lò’ƒ ”ÇKuƒ ¾T>ÖቅS< É”ÒÑ@−‹ ¾Á² c’É ’¨<::
u›ÖnLÃ e”SKŸƒ ¾”ÓK=´ I´w ke uke vÅ[Ò†¨< ¾[»U ²S“ƒ ƒÓM
በSËS]Á uTÓ“ "` eUU’ƒ ¾”Ñ<c<” eM×” KSÑÅw“ ”Ñ<c< ¾TÓ“ "`
eUU’ƒ ¨<eØ ¾}Ökc< SW[ዊ Sw„‹ ”Ç=ÁŸw` KTÉ[Ó ¾‰K< c=J” Eንደ
Aውሮፖ Aቆጣጠር በ1689 ዓ.ም ¾”ÓK=´ ¾cw¯© Swƒ ›ªÏ ደግሞ ¾”Ñ<c<ን IÓ
¾T¨<×ƒ eM×” uSÑÅw IÓ ¾T¨<×ƒ K<¯L© eM×” ¾û`LT¨< ”Ç=J” KTÉ[Ó
‹KªM:: Ÿ²=ÁU u%EL IÓ ¾TeðìU Y^ uT>’>eትa‹ U¡` u?ƒ“ ¾ÖpLÃ T>’>eት\
”Ç=J” uማÉ[Ó“ ¾õ`É u?ƒ ’í’ƒ uT[ÒÑØ ”Ñ<c< ¨ÃU ”Óe+~ ¾`°e wN?`’ƒ
T>“ የT>Ý¨~uƒ Ç=V¡^c=Á© Y`¯ƒ ለመመስረት Eንደቻሉ KS[Çƒ Ã‰LM::
KIÑ S”Óeƒ ]"© ÉÑƒ ›e}ªî* Áu[Ÿ}ው u”ÓK=´ UÉ` ¾”ÓK=´
I´x‹ ¾”Ñ<c<” IÓ ¾T¨<×ƒ eM×” KSÑÅw ÁÅ[Ñ<ƒ ”penc? ብ‰ ›M’u[U::
u¨p~ uLs ብ]’>Á ¾p˜ ›Ñ³´ e` ¾’u\ƒ ¾cT@” ›T@]" መንግስታት Iw[ƒ
›Ñ^ƒ K<¯L©’†¨<” KSÔ“ìõ“ ’í’†ው” KT[ÒÑØ ÁÅ[Ñ<ƒ ”penc? SsÝ
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¾J’¨< ¾›T@]" ¾’í’ƒ ›ªÏ /declaration of American Independence/ Áu[Ÿ}¨<
›e}ªî* በkLሉ የሚታይ ›ÃÅKU::

”Å ›¨<aû ›q×Ö` 1776 ¾¨Ë¨< ¾›T@]"

¾’í’ƒ ›ªÏ /SÓKÝ/
9 G<K<U c−‹ uŸ<M Å[Í c¨< J’¨< uð×] ¾}ðÖ\ SJ“†¨<”፣
9 G<K<U c−‹ u}ðØa ÁÑ—†¨< K=Ñcc< ¾T>Ã‹ሉ Sw„‹ ”Çሉዋ†¨<“
Ÿ’²=IU ¨<eØ uIÃ¨ƒ ¾S•` ¾’í’ƒ“ Åe” ¾SÔ“ìõ Sw„‹ ”ÇK<uƒ፣
9 S”Óeƒ uc−‹ eUU’ƒ ¾}ssS<“ የIÒ© eM×“†¨<ም U”ß ¾I´x‡
ðnÉ“ eUU’ƒ ”ÅJ’
በግልጽ ያስቀመጠ ሰነድ ነው፡፡
ይህ ሰነድ Ÿ›”É I´w ðnÉ“ eUU’ƒ ¨Ü I´w” KTe}ÇÅ` ¾T>V¡\ G<K<
Ÿõ}— ¾J’ ¨<ÉSƒ ŸTÉ[e ue}k` ¾I´x‹” Swƒ KSÓðõU J’ KS”Öp
¾TÃ‰L†¨< SJ’<” ŸSገKፁ“ ¾Ls w]’>Á ”Ñ<e upኝ Ó³ƒ uÁ³†¨< ¾›T@]"
I´x‹ LÃ ¾ðìT†ው” uÅKA‹ ከዝርዝሩ በኃላ ¾cT@” ›T@]" መንግስታት ŸT“†¨<U
›Ñ³´ }Lpk¨< ’í’†¨<” Á¨Ì SJ’<” ¾ሚÁue` c’É ነው::
¾›T@]" ¾’í’ƒ ›ªÏ ¾S”Óeƒ eM×” U”ß“ SW[~ u›UL¡ SS[Ø
XÃJ” ¾T>Áe}ÇÉ^†¨<” I´x‹ ይG<”“ ðnÉ TÓ–ƒ ”ÅJ’ T”—ውU I´w
¾TÃðMÑው” S”Óeƒ ¾Sk¾`“ ¾SK¨Ø Swƒ ”ÇK¨<“ ð×] c−‹” በŸ<M
Å[Í ከEኩል Swƒ“ ¡w` Ò` ¾ðÖ^†¨< SJ’<” uÓMî uTekSØ፣ ¾K<¯L© eM×”
vKu?ƒ ¾›”Ç=ƒ ›Ñ` I´w SJ’<” ያረጋገጠ ነው፡፡
በዚህ ሰነድ ›”É S”Óeƒ ¾›Ñ]~” I´w ðnÉ“ ÃG<” XÃÑ˜ Te}ÇÇ`
¾K?Kuƒ SJ’<” ¾ሚÁue\ Gdx‹ በይፋ ከማወጃቸውም u}ÚT] K=Öõ ¾TÃ‹M
}Óv^© `UÍ uS¨<cÉ“ ’í’†¨<” በማረጋገጥ፣ uì“ IÑ S”Óeƒ© Y`¯ƒ
¾ምትተÇÅ` ¾uKìÑች ¾}vu\ƒ ¾›T@]"” ›Ña‹ Iw[ƒ /USA/ KSSe[ƒ ”ደ‰ሉ
KSረÇƒ ”‹LK”::
u¯ለT‹” ²<]Á ¾T>•\ I´x‹ ¾S”Óeƒ K<¯L© eM×” vKu?ƒ KSJን“
¾S”Óe†¨<”
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eM×”“ }Óv` uIÓ KSÑÅw ÁÅ[Ñ<ƒ ”penc?

u”ÓK=´“

¾”ÓK=´ pኝ Ó³ƒ u’u\ ¾cT@” ›T@]" ›Ña‹ ህብረት w‰ የተገታ ›M’u[U፡፡
uK?L¨<U ¯ለም ÃI ”penc? ueóƒ ”Å’u` u`" ምሁ^” Áw^^K< Ÿw²<−‡
I´v© ”penc? u¨<Ö?T’~“ ለIÑ S”Óeƒ ]"© ÉÑƒ "Å[Ñ¨< ›e}ªî* ›”í`
uAw’ƒ ¾T>Ökc¨< ¾ð[”dÃ I´v© ›wÄƒ ’¨<::
¾ð[”dÃ I´v© ›wÄƒ ¾›g“ò’ƒ ÉM vÑ– TÓeƒ ”Å ›¨<aû©Á” ›q×Ö`
u’Nc? 27 ቀን 1789 በፈנንכይ አብዮُ ጠቅֶֶ ጉוֹኤ በኩָ የፈנንכይ የרዎ٤ና የዜጐ٤
אብُ አዋጅ ٍውጇָ፡፡ አዋጁר וዎ٤ ነፃና እኩָ ֲነው የـፈጠֲא סኑን፣ የאንግስُ
ִአֶዊ ስָጣን ያֱֳዝብ ፈቃድ እና ውክָና דንר וው אያዝ እንደדይ٤ָ፣ ዜጐ٤
በשׂጥٍና በወኪֹ٢ْው አדካኝነُ በגያደץጉُ ـሳُፎ ִአֶዊ ֱግ የדውጣُ
ስָጣናْው የאጠא ושׂብُ እንዳֶْውና ַֹ٤ אብِ٤ን የגዘנዝ ץነው፡፡ ይኸ አዋጅ
ስֳ אንግስُ ስָጣን አያያዝ የאንግስُ ስָጣን ስֶ ףይ ስֳגውָበُ አግוֹብና
በዜጐ٤ና በאንግስُ אካከָ ֵኖ ץስֳגገוֹው ግንኙነُ በאደንገግ የאንግስُ ስָጣን
 וን ጩ ና  ً נ ט אበ አ  ֶ וክ  נ א אጥ ነ ው የ  ֳ גው ን ብ ሒ ָና አ  ץ ף ר፣  תּ ـ נ ט אስ
ֲאኑን ያנጋገጠ רነድ ነው፡፡ በֲאኑֱ וዝ שּየስָጣን ֳוֹቤُነًን እንዴُና በוን ሁኔٍ
ֵ ጠ  ו שׂበ ُ እ ን ደ  ג٤ָ

በአץአያነُ የגጠֲץא ששׂዎ٤ን የያዘ እንደֲነ የםነ

אንግስُ וሁףን ይስבדበָٍ፡፡
ከֶይ በአብነُ የጠשׂስናْው ٍעካዊ ክስِـ٤ በስኬٍדነٍْውና ከዚያ በኋֶ በፅሁፍ
ָאክ נـቅשׂው በፀደֱ שּׁገ אንግስِ٤ን ዓֶדና ይዘُ ֶይ ካכደـ ُסጽእኖ አንጻץ
ጐָـው የወጡ በֲאናْው እንጂ በֶַ ክፍֳ ዓֳוና አገ ُףየגኖֱ סዝቦ٤
ִዓֶዊነٍْውን ֳנדጋገጥ የאንግስٍْውን አወቃ ץשׂስָጣንና ـግ ץוֹበֱግ ֳאወרን
ያደנጉُ እንቅስቃሴ የֳ ֳُדֳ וእንዳֲָነ ግንዛቤ ֵያዝበُ ይገָוֹ፡፡
ከֶይ በַכוነُ ያነሳናْው ሁኔٍዎ٤ የוንנדው አתּይ  ושּׁነገֱ ץዝוֹዊ
እንቅስቃሴዎ٠ በֱገ אንግስُ ٍעካዊ አፈጣጠ ץስֶበנከًُ ٍעካዊ ፋይዳ አይደֳו፡፡
ይָשּׁንֱ וዝቦ٤ በֳـያየ אንገድ ـነጥשׂው የነበُסን ִዓֶዊነُ በእጃْው ֳדድנግና
የאንግስٍْውን አወቃ ץשׂስָጣንና ـግ ץוֹእንደዚሁ וየዜጐ٤ን אብُና ነጻነُና
ـዛדጅ ግዴٍ የגወስንና አንዲُ አገץና אንግስُ የـגዳደץበُ ֱግ ֳדውጣُና
ይֱንን ֱግ በ ֶחـሁኔٍ ـግףוֹዊ ֳדድנግ ֳנዥ וጊዜ ከፍـኛ የֲነ אስዋዕُነُ እና
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ዋጋ የከፈִ ֲאኑን ነው፡፡ ከٍעካዊ ሒደً אገንዘብ እንደג٢ֳው ֱገ אንግስُ በُנ
ስָጣን ጨብጠው ֱዝْוֹውን ያስـዳድ סየነበא סንግስٍُ በֱግ ጥֶ ስـא ץዳደץ
ይገוֹናָ፣ ስָጣና٤ን וበֱግ ገደብ ֵበጅֳُ ይገָוֹ፣ ብֳው በףሳْው ፍֶጐُና ፈቃድ
የደነገጉُ የֱግ ክፍָ አֲֳאኑን ነው፡፡
በـቃףኒው ֱዝቦ٤ ִዓֶዊነٍْውን ֳנדጋገጥ የאንግስُ ስָጣን በእነשץ
ፈቃደኝነُ ብ٢ እንዲያዝ ֳדድנግ የאንግስٍْውን አወቃץשׂና አደנጃጀُ እንደዚሁו
ስָጣንና ـግ ץוֹበֱግ ֳבּאጣጠ ץይ٤ִ ዘንድ ያደנጉُ የנዥ וጊዜ ُግָና የከፈִُ
אስዋዕُነُ ውጤُ ֲאኑን אገንዘብ ያስፈָጋָ፡፡ ከዚֱ ٍנטאዊ ነጥብ በאነሳُ ነው
አንድ רው የֱገ אንግስُን ፅን רሀሳብ נאዳُ፣ ٍנטאዊ ግቦ٠ን  ץאץאאያֳበُ፡፡
ֱገ אንግስً በٍעካዊ አፈጣጠס፡ አንוֹገነንነُን በֱዝብ ጫንቃ ֶይ ֳאጣָና ֱዝብ
ያָנאጣْው רዎ٤ አוֹוገነንነٍْውን ֱጋዊ ֳדድנግ የגገֳገִበُ የֱግ ክፍָ ֲኖ
አָـወֳደו፡፡ ከٍעካዊ አፈጣጠסና እድገً ֱዝቦ٤ የነገስٍُን አንוֹገነን ስָጣን
ֳאገደብ ብִֹ וዓֶዊነٍْውንና אብٍْውን እውን ֳדድנግ በአጠቃֶይ אንግስُ
በֱግ ጥֶና ገደብ ስ ץየـגዳደֲא ץኑን ֳנדጋገጥ በከፍـኛ אስዋዕُነُ የፈጠُס፣
በሒደُ וያሳደጉُንና ያዳበ ُסየֱዝቦ٤ ፈቃድና ፍֶጐُ የጋא ףግֳጫ እና עאאያ
ֲኖ የגያገֳግָ የֱግ ክፍָ እንደֲነ ከٍעካዊ አאጣጡ በውָ ֳנאዳُ ይ٢ֶָ፡፡
1.3.2. የֱገ אንግስُ ٍעካዊ እድገُ በኢُዮጵያ፡የኢُዮጵያን ֱገ אንግስُ ٍעካዊ እድገُ በֳـያየ ጊዜ የֳـያዩ ገፅٍዎ ـያִُ በֲאኑ
በמስُ וዕףፎ٤ ከፍֹ דየُ ጠ ٍהשׂይኖנዋָ፡፡ እነ ושץበዘውዳዊ ስץዓُ ፣ በደץግ
ዘאንና ከደץግ ውድ ُשׂበ٪ֶ ብֳን ָንከፍֶْው እን٤ֳֶን፡፡

1.3.2.1. የֱገ אንግስُ ٍעካዊ እድገُ በዘውዳዊ ስץዓُ፣
ሀ. 1923 ֱገ אንግስُ
እንደַֹ٤ ֱዝቦ٤ ሁִ የኢُዮጵያ ብሔ ץብሔצ٤ና ֱዝቦ٤ ִአֶዊ ስָጣናْውን
አንוֹገነን ከֲኑ ፈֶጭ ףבּጭ אንግስٍُ ֳדስֳאስ רፊ የֲነ እንቅስቃሴና ُግָ
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እንዳካሔዱ የٍעክ ድץሳናُ ይገָፃִ፡፡

በኢُዮጵያ በֳـያዩ ቦٍዎ٤ና በአוًף

אዓዘኖ٤ ֱዝוֹዊ አאፅና እንቅስቃሴ የـደנገ ֲתּን וየአፄውን ስָጣን ֳאገደብֲ וነ
ֳבּאጣጠ ץየגያስ٤ָ ֱገ אንግስُ ፀድֶ ףם בּይ እንዲውָ አፄውን ֳדስገደድ
አָ٢ֳו፡፡ በֲאኑ וስֳ ኢُዮጵያ ֱገ אንግስُ ٍעካዊ እድገُ ስንֳאከُ 1923 ዓ.ו
በፊُ አገ ًעየـጻፈና በֱገ אንግስُነُ በይፋ የٍወጀ ֱገ אንግስُ እንዳָነበُף
የגያከףክ ץአይደֳו፡፡ ስֲֳነ וየአገ ًעየאጀעאያው የـፃፈ ֱገ אንግስُ በ1923
ዓ. וበשׂዳדዊ ٪ይֳስֶሴ የፀደשׂው ֱገ אንግስُ ነው፡፡
የ1923 ዓ.ֱ וገ אንግስُ አנቃቅና አጸዳደቅ ሒደُ ስንֳאከُ አጼ ሀይֳስֶሴ
በኢُዮጵያ አבּጣጠ ץ1922 ዓ. וየንጉስ ነገስُነُ ዙፋን ካጠֳ שּׁበኋֶ በዚያው ዓُא
ـክֳሀዋעያُ ـክֳ עדያוንና ብֶَና ጌٍ ֱסይ ወָደስֶሴን ፣ ֱገ אንግስُ አץቅשׂው
እንዲያֶْשּץשׂው ُዕዛዝ እንደרጡና ብֶَና ጌٍ ֱסይ ወָደስֶሴ ደግ זጃፖንን
የאጐብኘُ ዕድָ አግኝـው ስֳነበ ץ፣ 1923 የኢُዮጽያ ֱገ אንግስُ በወቅً በጃፓን
ֶ ףםይ በነበנው “የדጅ ዘውዳዊ ֱገ אንግስُ” አይነُ እንደנשׂـጸና በይዘً וበץካٍ
ሀሳቦ٤ ከדጅ ֱገ אንግስُ ـወስደው እንደـካًـበُ በዘץፉ ጥናُ ያደנጉ בሁףን
ይ ገ ָጻ ִ ፡ ፡
የ1923 ֱገ אንግስُ ከאውጣً በፊُና תወጣ በአገ ًעውስጥ ደ וያፈשר
አንገብጋ תּየֱדበףዊ ፖֳٌካዊና ኢኮኖגያዊ ጥያቄዎ٤ የነበֲתּ סንֱ וገ אንግስً
ይֱንን የֱዝብ ጥያቄ ֳאፍٍُ ٍስቦ የـዘጋጀና የወጣ כይֲን በወቅً ወףሴ אንግስً
በשׂዳדዊ ٪ይֳስֶሴ ـወֶጆ٤ ብ٢ እንዲֳֶـፍ በֱግ ֳאደንገግና የዘውዳዊ ስץዓُ የግዛُ
ִአֶዊነُ ֱጋዊ אֳ ُנראጣָና የאኳንንًና אሳፍንًን ጥቅדֳ וስከበ ץየـደነገገ
ֱገ אንግስُ እንደֲነ የגያከףክ ץአይደֳו፡፡ የ1923 ዓ.ֱ וገ אንግስُ ንጉ רነገስً
በֶْראው ָאክ ץשׂፀው ֱֳዝ שּበስጦٍ ָאክ ያወጁُ ֱገ אንግስُ እንደֲነ
በ  אግ  תּያ ው ֶ ይ በ ግ ָጽ አ ስ  ו שׂጠ ዋ ָ፡ ፡
ֱገ אንግስً በአስ ףአንድ וዕףፍ የـከፋፈִ דרኒያ አוስُ አንשׂጾ٤ አִُ፡፡
ይኸው ֱገ אንግስُ የንጉשን ስָጣን በדጠናከץ፣ ስָጣንን ወደ דዕከָ የרוֹרדብ እና
דዕከֶዊ אንግስُን አቅ וየדጠናከ ץበየጠቅֶይ ግዛً የነበכא סፍንِ٤ የֱግ אወרኛ
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וክ ץቤُ አֲ ֶُוֹነው አዲስ አበדשׂـ וֹጭ እንዲֲኑ ֳדድנግ የגያስ٤ִ ድንጋጌዎ٤ን
የ ያ ዘ ֲ ኖ እ ና ገ ኘዋ ֳ ን ፡ ፡
ֱገ אንግስً ֳוֹሁֳُ ٢ንበ ץየֲነ וክ ץቤُ  וֳُדበንጉףא שጭነُ
የרגየ וየֱግ אወרኛ וክ ץቤُ እና በאኳንንِ٤ ከየጠቅֶይ ግዛُ የנאגጡ የֱግ
ו ףאץוክ ץቤُ እንደגኖ ُסየגደነግግ ֲתን እነዚֱ וክ ץቤِ٤ የንጉስ ነገስًን
ፈቃድና ስווነُ ካֶገኙ ֱግ דውጣُ የדይ٤ִ ከውሳኔ רጭነُ ይָቅ የአדካעነُ
ሀֶፊነُ የነበْףው ֲאኑን የֱገ אንግስًን ድንጋጌዎ٤ በדንበብ ֳנאዳُ ይ٤ֶָ፡፡
በ1923 ֱገ אንግስُ እውቅና የרـጣْው የዜጎ٤ אብِ٤ ግዴٍዎ٤ ከአንשׂፅ 18 እስከ
አንשׂፅ 29 የዘנዘֲתּ סንא וብِ٤ በֱግ በגደነገገው ـ ُנטאግֶ ץוֹይ የגውִ
ֲאናْውን የגደነግጉ አሳ עደንቦ٤ ያִْוֹው ናْው፡፡
ֱገ

 אን ግስ ً

ጠቅֶይ

גኒስَץና

የגኒስُצ٤

 וክץ

ቤُ

የגያבשּׁהּ

ድንጋጌዎ٤ን ከአንשׂፅ 64 እስከ 73 የያዘ ֲתን ጠቅֶይ גኒስֲُ וסነ የגኒስُצ٤
וክ ץቤُ ֱግ የדስፈፀـ וግْףוֹውን የגያከናውኑُ በንጉ שእያፀደֲא שּׁን እንዳֳበُ
ይደነግጋָ፡፡ 1923 ዓ.ֱ וገ אንግስُ ስֳ ዳኝነُ አካָ በአንשׂፅ 54 የגደነግግ ֲתּንו
የዳኝነُ ስָጣን የፍץድ ቤِ٤ ብ٢ እንደֲነ አያנጋግጥו፡፡ በአጠቃֶይ ዳኝነُን
የֳאגከً የֱግ עואያ וክ ץቤُ ውሳኔ ـፈፃ גየֲነው በንጉת שፀድቅ ብ٢ እንደֲነ
በዳኝነُ אሾ וያֳْוֹው የዳኝነُ አוָ ץףרድ ያֶْው ֲאን እንዳֳْוֹው ይደነግጋָ፡፡
ከዚֱ በـጨ עדአገ ًעበአስ ףአ ُףጠቅֶይ ግዛُ እንደـከፋፈֳ٤ ያስושׂጣָ፡፡
የ1923 ֱገ אንግስُ በንጉ רነገስً ፀድֶ ףם בּይ ከዋֳ ከአוስُ ዓ ُאበኋֶ
ፋֹּלስ
ֹּלስُ ኢጣֵያ በኢُዮጵያ ֶይ በፈጸאው ጦץነُ እና ወו ףנክንያُ ֳጊዜው
ـፈጻגነً የנהּـጠ ֲתּን וከድָ דግስُ ንጉ שֳאת שይֱንኑ ֱገ אንግስُ ُנטא
በדድנግ אንግስٍْውን ֳדደףጀُ እንደזከסና ከእያንዳንዱ ጠቅֶይ ግዛُ ስንُ
ـወካዮ٤ እንደגኖ ُסየגደነግግ አዋጅ በדውጣُ የֱግ אወרኛና የֱግ ו ףאץוክץ
ቤ ِ٤

እ ን ዲ  ـ ב הּ הּደ  נገ ፡ ፡ ֲ ኖ  וእ ነ ዚ ֱ  וክ  ץቤ ِ ٤  תּኖ  ו סፍ ፁ  דዊ ፣ ֱግ ን

የדውጣُና የדስፈፀוና የאጨ ָךנፍץድ የאስጠُና የאወרን ስָጣን የንጉֲ שኖ וክץ
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ቤ ِ٠

የאֳـደውን የדדከْףם ץውን እንዲשׂጥִ በדድנግ እንዲወስኑ እንዳደנጉ

በዘץፉ ጥናُ ያካְዱ וሁףን ይገָጻִ፡፡
ֳው ֱገ אንግስُ
ֳ. 1948 ዓ. וየָךָךـ
ֳָךָך
የጠֶُ ጦ ץከአገף٤ን ከ ננוֹـበኋֶ 1923 ֱገ אንግስُ የָךָךד
ָ አስፈֶጊነُ
ָָךָך
וክንያُ የֲגኑ ፖֳٌካዊ ኢኮኖגያዊና ֱדበףዊ ሁኔٍዎ٤ ነበס፡፡ ֲኖ וበאንግስُ
ُኩ ُנየרـጠው የוֹـበא ُסንግስٍُ ድץጅُ ኤ ףُץበፌዴֹּלפን
ֹּלን ወደ ኢُዮጵያ
እንድָُשֶׂשׂ

በ  אወ  רኑና

የኤףُץ

ֱገ

אንግስُ

ዘאናዊ

የִוֹג

የዴזክתף

አስـሳרቦ٤ን ያካֲא ــኑ ֳጊዜውֲתּ וን፣ አֳ וአשׂፍ וֹשׂـይነُ ֳדግኘُ ָוֹת
1923 ֱገ אንግስُ የኤףُץን ֱገ אንግስُ የደነገጉُን ጉዳዮ٤ በአካא ــንገድ
ከָךָךד
ָ ውጪ ֶַ አףדጭ አָነበונ፡፡ በֲאኑ וየֱገ אንግስُ ָךָךד
ያ አץቃשּׂ
ָָךָך
ָךָךያ
ኮֹּלגን
ያ שּׁשּׂ נን ף ר ת
ֹּלን በንጉ רነገስً ُዕዛዝ ከ אהּהּـበኋֶ ֳስድስُ ዓ ُאያֱָ የָךָךד
ָךָךያ
בּይِ ፣ 1948 ዓ. וየָךָךـ
ֳው ֱገ אንግስُ በንጉ רነገስً ٍወጀ፡፡
ֳָךָך
በወቅً በነበנው የֱግ  ףאץוእና የֱግ דውጫ וክ ץቤُ וክክ ץእንደـደנገበُ
የגገֳጸው 1948 የָךָךـ
ֳው ֱገ אንግስُ ስוንُ וዕףፎ٤ንና አንድ ֶר ِאሳ አንድ
ֳָךָך
አንשׂጾ٤ የነበֲת ُסን ከዚֱ ውስጥ ከአንשׂጽ 1 እስከ አንשׂጽ 25 ስץዎ אንግስً ֳአጼ
٪ይֳስֶሴ ُውָዶ٤ ስֳֳֶـגፍበُ ስץዓُ፣ ከአንשׂጽ 26 እስከ አንשׂጽ 36 ደግ זስֳ
ንጉ רነገስً የֱግ አውጪነُ፣ የֱግ አስፈጻגነُ እና የֱግ ץـጓגነُ ـግ ץוֹየגዘנዝס
ድንጋጌዎ٤ የያዘ ֲኖ እናገኘዋֳን፡፡

1948 ዓ. וየָךָךـ
ֳ ው ֱገ  אን ግ ስ ُ 1923 ዓ . ו
ֳָךָך

ከወጣው ֱገ אንግስُ በֳָךـ
 ֳָךሁኔٍ רብአዊ אብِ٤ን ይዘנዝָף፡፡ ֲኖ וይኸ ֱገ
אንግስُ እንደ 1923 ዓ.ֱ וገ אንግስُ የንጉשን ፍፁדዊ የֲነ የֱግ דውጣُ የֱግ
דስፈፀ וየዳኝነُ ስָጣን የגያנጋገጥ ነው፡፡
1948 የָךָךـ
ֳው ֱገ אንግስُ በָךָךג
ָ በ ُ ወ ቅ ُ ֱዝ  שּያ ָ  אከ  נበ ُ ና
ֳָךָך
ָָךָך
ያָـሳـፈበُ በወቅًٍנטא וዊና ָשּׁፉ ጥያቄ የֲነውን የብሔ ץብሔרנቦ٤ና የُפא
ֳአףሹ ጥያቄና ַֹ٤ የֱዝብ ጥያቄዎ٤ በአግ שּוֹያָፈٍ በֲאኑ በአገ ًעውስጥ
የשׂـጣጠֳው ֱዝוֹዊ ُግָ ֳדብנድና ֱገ אንግስٍዊ אፍُሔ በאስጠُ የדይ٤ָ
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ነበץ፡፡ በֲאኑ וየָךָךـ
ֳው ֱገ אንግስُ በፀደ שׂከ ُוֹרዓ ُאበኋֶ በ1953 ዓ.ו
ֳָךָך
በאፈንቅֳ אንግስُ ንጉ רነገስًን ֳדስወገድና በአገٍנטא ًעዊ ֳውጥ ֳודጣُ
የזـከֲת נን በֳـያዩ ቦٍዎ٤ ֱዝוֹዊ አאፅና እንቅስቃሴ ـደנገ፡፡
ይኸ በእዚֱ ሁኔٍ ֶይ እንዳֳ የוֹـበא ُסንግስٍُ ድץጅُ እንደ አውצፖ
አבּጣጠ ץዲሴንበ ץ2 שׂን 1990 ዓ. וበרጠው ውሳኔ ִ ُנראአֶዊነّን ጠብቃ
ከኢُዮጵያ ጋ ץበـዋሃደ٤ው ኤ ףُץየףስዋን ֱገ אንግስُ ከሁֳُ አ ُאበኋֶ አፅድቃ
ስֶ ףይ አዋֳ٤፡፡ ንጉ ושበፌዴֹּלפን
ֹּלን የـዋּደ٤ውን ኤףُץና የኢُዮጰያን ግንኙነُ
የֳאـከً የֳـያዩ አዋጆ٤ ካወጡ በኋֶ በאጀעאያ በኤ ףُץውስጥ የነበ סየፖֳٌካ
ፖٌץዎ٤ እንዲፈ שץበדድנግ ግֳרቦ٤ ብ٢ ـወዳዳ עየֲኑበُ የኤ ףُץፖץו דֶץጫ
1949 ـከናወነ፡፡ ከዚያ וይֱ ፖ דֶץየֳـያዩ ውሳኔዎ٤ን እንዲወስን ከـደנገ በ٪ֶ በֱዳץ
ወ ץ1952 ዓ. וፌዴֹּלעኑ
ֹּלኑ እንዲፈץስ ወרነ፡፡ ከዚֱ በ٪ֶ በንጉُ שዕዛዝ שּׁጥ ץ27/1952
የኤ ףُץፌዴֹּלפን
ֹּלን ፈץሶ አንደ አንድ ጠቅֶይ ግዛُ በአֱዳዊ אንግስُ ስـ ץጠቃֳֳ٤፡፡
የኤ ףُץፌዴֹּלפን
ֹּלን እንዲፈץስና በአֱዳዊ ץםዓُ ከኢُዮጵያ ጋ ץእንድُዋኸድ አፄ
٪ይֳֶרሴ ያወጡُ ንጉሳዊ ُዕዛዝ የብጥብጥ אነֲ ָךነ፡፡ ይֱንን ድץጊُ የגቃወב
ወገኖ٤ የُጥቅ ُግָ דካሔድ ጀסא፣ በአገ ץውስጥ וየነበנው ኢኮኖגያዊ ፖֳٌካዊና
ֱדበףዊ ٤ግ ץበአግדֳ שּוֹስـናገድና የኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנቦ٤ ֳגያُשּץשׂ
የִዓֶዊነُ ፣ የስָጣንና የדንነُ ጥያቄ  ֹּלֶוየרגጥ ֱገ אንግስٍዊ ץםዓُ
 א ֳ וֹፈ ጠ ֱ סዝ  וֹዊ አ  אጽ ና አ ብ ዮ ُ ֳ  שׂ אጣ ጠ ָ ና  אስ ከ  ו נ2  שׂን 19 67 ዓ .  וን ጉ ר
ֳው ֱገ אንግስُንו
ነገስً በֱዝብ አאፅና ُግָ ከስָጣን תወץዱ 1948 ዓ. וየָךָךـ
ֳָךָך
ֳአንዴና ֳאጨ ָךנጊዜ ֱָውናው ከስץዓً ጋ ץአብ צአከאـ፡፡
በኢُዮጵያ ጥናُና  ץוץוኢንስٌُዩُ ያִ አንዳንድ נאጃዎ٤ እንደגያሳዩُ
በ1948 ዓ. וየָךָךـ
ֳውን ֱገ אንግስُ ֳָךָךד
ָ 1960 ዓ. וአץቃ שּׂኮֹּלגን
ֳָךָך
ָָךָך
ֹּלን זשּׁהּـ
የንጉ רነገስًን ስָጣን የגገድብ አንድ שּׂנቅ ـዘጋጅِ ץשׂቦ እንደነበנ፡፡ ንጉ שግን
ስֶָـደًרበُ שּׁשּׂנን ֱֳግ ףאץוና ֱግ אወרኛ וክ ץቤُ ሳያ ُשּץשׂየֱዝשּׁ שּጣና
አאፅ ገንፍֹ ከስָጣን እንደወנዱ נאጃዎ٠ ያכያִ፡፡ ֲኖֱֳ וዝብ ይፋ ያֲָነው ይኸ
שּׂנቅ ֳኢُዮያ ٤ግ ץየא ֶחـፍُሔ የያዘ ֲאን አֲֳאኑን ֳנדጋገጥ አָـ٢ֳו፡፡
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በአጠቃֶይ ٍתይ በ1923 ዓ. וየፀደשׂው ֱገ אንግስֲُ וነ በ1948 የָךָךـ
ֳው
ֳָךָך
ֱገ אንግስُ ֱዝ שּያָאከנበُ፣ የኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ٍנטאዊ
የִዓֶዊነُ ጥያቄ ָאስ የדይרጥና የንጉ רነገስًን ስָጣን ֱጋዊ ֳדድנግና ֳדጠናከץ
የንጉשን ፈቃድ እና ፍֶጐُ דዕከָ አድץገው የנשׂـጸና የፀደֲא שּׁናْው የגያከףክץ
አይደֳו፡፡ ይኸ וከֶይ ካየነው የַֹ٤ አገצ٤ ֱገ אንግስُ ٍעካዊ አፈጣጠץና እድገُ
በֳـየ אንገድና ሁኔٍ ֱገ אንግስُን፣ አוֹוገነናዊ የֲነውን የዘውዳዊ ָםጣኑን
ዘውዳዊው ץםዓُ ֱጋዊ ֳדድנግና የንጉשን ስָጣን በגያጠናከא ץንገድ ֳאጠושׂ
ֱዝשּን የִዓֶዊነُና የስָጣን ֳוֹቤُነُ ጥያቄን ֳאጨፍֳቅ በגያא٤ אንገድ ֱገ
אንግስًን ֳאጠ ושׂበזאከْףው የֱዝ שּአאጽ የበֳጠ በשׂדጣጠָ ንጉשንֲ וነ
ያፀደُשּׁን ֱገ אንግስُ אשׂאቅ እንዳወנዳْው የגያስገነዝበን ነው፡፡

የאወያያ ነጥቦ٤
1. ֱገ אንግስُ የאንግስُ ስָጣን ֳאገደብና אንግስُን ከֱግ የـገዥ ֳדድנግ
በֱዝብ ُግָ የـፈጠֱ נግ ነው፡፡ በዚֱ አይነُ אንገድ በـፈጠֱ נገ אንግስُ
ـገዥ ֲነው፣ ֱዝብን የגያስـዳድא סንግስٍُ ֱገ אንግስٍዊ אንግስُ
ይֶָוֹ፡፡ በֶַ በኩָ በንጉ שጊዜ አንደٍየው ֱገ אንግስُን ስָጣናْውን
ֳדጠናከֱ ץጋዊ ֳדድנግ አስበው በגስْדדውና በדፈָጉُ אንገድ ֱገ
אንግስُ ያፀድቃִ፡፡ የእዚֱ አይነُ ሁኔٍ תያጋጥא וንግስٍዊ ֱገ אንግስُ
በ ֳُדይገָፃִ፡፡
ֲֳאኑ በֱገ אንግስٍዊ אንግስُና በאንግስٍዊ ֱገ אንግስٍዊ אካከָ ያֳው
 ٍ נ ר אዊ ָዩ ነ ُ  וን ድ ን ነ ው ?
1.3.2.2. የֱገ אንግስُ እድገُ በደץግ የስָጣን ዘאን
ֱዝٍנטא שּዊ የֲኑ ጥያቄዎ٤ אֳוֹፈٍٍْው በשּׁጣ ገንፍֹ በአፄው ץםዓُ
ֶይ በגያוጽበُ ወቅُ ֱዝוֹዊ እንቅስቃሴውን የ ףאגየـደףጀ ብቃُ ያֳው የፖֳٌካ
ሀይָ አָነበונ፡፡ በֲאኑ וበዝቅـኛ እץከን ֶይ የነበ ُסወٍደףዊ אኮንኖ٤ በרוֹראብ
በወቅً የነበנውን ክፍ ُـበאጠושׂና የֱዝשּን ُግָ እንֳףאን በֹּל ָגፋ
ֹּלፋን “የጊዜያዊ
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ወٍደףዊ አስـዳደ ץደץግ” በא ָגጠעያ የגጠ ףወٍደףዊ አንוֹገነን אንግስُ
ףሳْው በአወጁُ አዋጅ በ והּהּדየֶْראውን ֱግ እያወጡ፣ በץካٍ የרብዓዊ אብُ
ጥِר٤፣ በስብዕናና በרብዓዊ ፍጡֶ ץይ ወንጀֹ٤ን በאፈፀוና የጦץነُን ֱግጋُ גጥש
ወንጀֹ٤ንና የዘד ץጥፋُ ወንጀָ እንደፈጸ בብዙ דጣָךשׂና
ָךና דስנጃ የגያስፈָገው
አይደֳו፡፡ ደץግ በወቅً አንገብጋ תּየነበנውን የֳ ُפאአףሹ ጥያቄ ስ ץነא ָשׂፍُሔ
የרጠው ֲתּን וበֶַ በኩָ የአץሶ አደסን የـ ُץוጠቃגነُ የגገድብ አץףר
ዘ  ץግ ّ ָ፡ ፡
በֶַ በኩָ ደץግ እשףን በአዋጅ ካאהּהּበُ שׂን ጀ צוየֱዝשּን ִዐֶዊነُና
ስָጣን ֳוֹቤُነُ በאንጠቅ፣ የዜጐ٤ን የאናገץና ሀሳብን በነጻ የאግֳጽ፣ የአֳאካከُ
ነፃነُን የאደףጀُና ֱדበ ץየ ُנםאאነፃነُ፣ በֱይወُ የאኖץና ኢרብአዊ ከֲነ
አያያዝ የאጠበቅ ነፃነُን፣ በግָጽ የגጥ שበץካٍ አዋጆ٤ን አውጥָّ፡፡ በወቅً
የነበנውን ُውָድ ያֳፍץድ በאግደָ፣ ኢ רብአዊ ֲֳነ እስ ץበאዳנግ፣ አስገድዶ
በראወץና ַֹ٤ ـደ תּףףወንጀֹ٤ን በאፈጸ וግדሾ٠ በስደُ፣ ግדሾ٠ ስץዓًን
በُጥቅ ُግָ ֳאጣָ በגደנገው እንቅስቃሴ እንዲ ִשֶׂשׂበדድנግ በአንዱ ወይו
በֶַው ָאኩ አንድ ُውָድና አገץን የגያጠፋ ـግُףוֹን ፈጽָח፡፡
1967 אስከ ונወ ץጀ צוይֱንን የ ֳראዘግናኝ ወንጀָ תፈጽ וየבּየው
ወ ٍ ደ  ףዊ  אን ግ ስ ُ 19 77 ዓ .  וኢ  טፓ የ  ֳ גው ን ፓ  ٌ ץካ ዋ  נ שׂበ ኋ ֶ 1979 ዓ .  וየ ֱገ
אንግስُ አץቃ שּׂኮֹּלגን
ֹּלን በ והּהּדበֶ שּׁשּׂנይ ֱዝ שּእንዲወያያበُ ֳדድנግ זክָק፡፡
በወቅً ሀሳשּን በነጻ የאግֳጽ ነፃነُ በֳַበُ ሁኔٍና רዎ٤ በአፋْው אንግስُን
የגቃወ וነገת ץናገٍْדרא סው  ِץשׂበጥץጣـ פይዘው በסרٍגበُ ወይו
በגገደִበُ ሁኔٍ ֱዝ שּነፃ ֲኖ ֱገ אንግስًን שּׂנቅ ُ٤ُ ֵרጥ እንደדይ٤ָ
የٍגወቅ ֲתּን וይኸ አָበቃ ብֹ በ שּׁשּׂנየאጨר ָךנነድ ֶይ ֱዝ שּየይስֱ ֶבዝበ
ውሳኔ እንዲרጥበُ በדድנግ ፤ 198ዐ ዓ. וበአዋጅ שּׁጥ ץ1/198ዐ "የኢُዮጵያ ሕዝוֹዊ
ዲזክתףያዊ עፑብֵክ ֱገ אንግስُ" በ ָגስያ הበአስו ُוֹר ףዕףፍ የـከፋፈֳ አንድ
 ِאአስ ףዘጠኝ አንשׂጾ٤ ያִُ ֱገ אንግስُ አውጇָ፡፡ በֱገ אንግስً የףስ ገዝ
አስـዳደ ץእንደ ُץראגየֳאـከֲתּ ـን וይኸ ከֳאגከٍْው ብሔ ץብሔרנቦ٤
ጋכ ץይאከץበُ የፀደ שׂበֲאኑ የነበנውን ጦץነُ አֶስואבּ፡፡
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ֱገ אንግስً ኢטፖ ብْኛ የፖֳٌካ ፖֲא ٌץኑን፣ ከאደንገግ

በֶይ በአንዳንድ

አከתּוֹዎ٤ በአֱዳዊ אንግስُ  ץםየףስ ገዝ አስـዳደ ץእንደגኖْףው ደንግጓָ፡፡ በዚֱ
ֱገ אንግስُ የዳኞ٤ የስ ףዘאን የ₪ንጐ የስ ףዘאን እንደֲነ እና በየወቅً የגሾב
 ֲ אኑን

ָ אـክ ّ ָ፡ ፡

የአገًע

ኢኮኖג

በאንግስُ

ኢኮኖגያዊ ስץዓُ እንደֲነ ـደንግጓָ፡፡ ֱገ אንግስً

የףאג

ሶֵָך
ֵָךስُ

ፖֳٌካ

በ  ץካ ٍ ֳ ኢ ُ ዮ ጵ ያ  וֹዕድ የ ֲ ነ

አ ስ  ـሳ רቦ ٤ ን ያ ካ  ـ ـነ ው ፡ ፡
ይኸֱ וገ אንግስُ የወٍደףዊ אንግስُ ስָጣን ፣ ֱጋዊ ֳדድנግ የתቪָ
አስـዳደ ץቅץጽ የרגጥ ካֲָነ በስ ץשׂـበአገ ًעበሁִ וጫፍ ደ וእያፋ ררየነበנው
የֱዝብ ִዓֶዊነُ የብሔ ץብሔרנቦ٤ የדንነُና የףስን እድָ በףስ የאወרን ጥያቄ
ٍנטאዊ ָאስ የרגጥ ֱገ אንግስُ አָነበונ፡፡ በֲאኑ וየـጀנאው የُጥቅ ُግָ
ـጠናክ צበኢֱአዲግ፣ አ₪ናፊነُ ግንቦُ 2ዐ שׂን 1983 ዓ. וየደץግ אንግስُ תገרנስ
የ ֱገ  אን ግ ስ ً  ֱָ וው ና አ ክ ُ  ָ ח፡ ፡

የאወያያ ጥያቄ
1. የደץግ ֱገ אንግስُ ֳኢፌዲֱ עገ אንግስُ ያስֳֶـፈው ֱገ אንግስٍዊ ዕሴُ
አ ֳ ብ ֳ ው ያ ስ ? ִוֹ
2. የደץግ ֱገ אንግስُ ከደץግ ጋֱָ ץውናው ያከאـው אንግስٍዊ ֱገ אንግስُ
ስֳነበ ץነው የֳגው አ ָוֹוֹእውን ነው ብֳው ያስוֳ ?ִוֹን?
1.3.2.3. የህገ መንግስት ታሪካዊ Eድገት ከደርግ ውድቀት በኋላ፣
የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር
ከላይ ለመግለጽ Eንደተሞከረው በAፄ ሀይለስላሴ ዘመነ መንግስትም ሆነ በደርግ ዘመን
የፀደቁት ህገ መንግስቶች የህዝቡን መሠረታዊ ጥያቄና መብት ለማረጋገጥ የወጡ ሣይሆኑ
በወቅቱ በትረ መንግስት ይዘው የነበሩትን ንጉሰ ነገስትና በኋላም ወታደራዊ ደርግ ስልጣን
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ህጋዊ ለማድረግና ለማጠናከር ታስበው የተቀረጸና የፀደቁ ናቸው፡፡ ስለሆነም በAገሪቱ ውስጥ
ለነበረው የህዝብ የሉዓላዊነትና የብሔር ብሔረሰቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን ጥያቄ
ለመፍታት የሚችሉ Aልነበሩም ፡፡ በመሆኑም በመጀመሪያ Aምባገነን ፈላጭ ቆራጭ የነበረውን
ዘውዳዊ Aገዛዝ ለማስወገድ ከዚያም በኋላ የህዝቡን ንቅናቄ ውጤት በAቋራጭ በመንጠቅ
ወታደራዊ Aንባገነናዊ Aስተዳደር የመሠረተውን ደርግ ለመገርሰስ በተካሄደው ተጋድሎ በAገሪቱ
ከፍተኛ የሆነ ሰብAዊ Eልቂት ደርሷል፡፡ ከፍተኛ ግምት ያለው ቁሣዊ ሀብት ወድሟል፡፡
Iኮኖሚያዊ Eድገቷ ወድቆ ህዝቦችዋ ከድህነት ወለል በታች የሚኖሩበት በምግብ ራሳቸውን
መቻል Aቅቷቸው በEርሀብና በEርዛት ያለቁበትና ለEርዳታና ልመና የተዳረጉበት ሁኔታ
ተፈጥሯል፡፡
“የሕዝቡን ፈቃድና ይሁንታ ያላገኘ መንግስት ህዝብን በጉልበትና በሀይል ለማስተዳደር
የሚያደርገው ሙከራ ከፍተኛ የሆነ ሰብAዊና ቁሣዊ ውድመት ከማድረስና ማህበራዊ ቀውስ
ከማስፋፋት ውጪ ሌላ ውጤት Eንደማያስገኝ” 18ኛው ምEተ ዓመት Aሜሪካዎች ነፃነታቸውን
ሲያውጁ ያራምዱት የነበረው ሀሳብ በEኛ ሁኔታ በተግባር የተሞከረና ከበቂ በላይ Eውነት
መሆኑ ተረጋግጧል፡፡ የደርግ መንግስት ማናቸውንም ፖለቲካዊ ማህበራዊ Eና Iኮኖሚያዊ
ጥያቄ በሀይል Eና በጉልበት ለመፍታት ያደረገው ሙከራ ከፍተኛ የሆነ ሰብAዊና

Eል ቂ ት

ቁሣዊ ሀብት ውድመት ከማስከተሉ በስተቀር መሠረታዊ የሆነውን የህዝቡን ሉዓላዊነትና
የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት ጥያቄ ለማዳፈን ባለመቻሉ በIህAዲግ ግንባር ቀደም
መሪነት በተደረገው ትግል ደርግ ለመገርሰስ ችሏል፡፡
IህAዲግ መላ Aገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ Aገሪቱን ለብቻው ለማስተዳደር Aልሞከረም፡፡
ይልቁንም በAገሪቱ ውስጥ የደርግን መንግስት በመቃወም የጦር መሣሪያ Aንስተው ይፋለሙ
የነበሩ ከሀያ በላይ የሚሆኑ የብሔር ብሔረሰብ የነጻ Aውጪ ድርጅቶች ታዋቂ ግለሰቦች ጋር
በመመካከር በሁሉም ሰላማዊ የፖለቲካ ሀይሎች ሙሉ ተሣትፎ የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት
ቻርተር በIትዮጵያ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ጉባኤ Eንድታውጅ Aድርጓል፡፡ በዚህ
ቻርተር መሰረት የተቋቋመው የተወካዮች ምክር ቤት Aጠቃላይ ከ87 በማይበልጡ Aባላት
Eንደሚኖሩት የተደነገገ ሲሆን፣ ከዚህ ውስጥ በIህAዲግ የተያዙት ወንበሮች ቁጥር 32
ማለትም ከግማሽ በታች የነበረ ነው፡፡ ይህ ቻርተር የAገሪቱ ህገ መንግስት ባይሆንም Aገሪቱን
ወደ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሂደት ስትሸጋገር የተዳደረችበት ጠቃሚ ህግ ሆኖ Aገልግሏል፡፡
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የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች Aንባገነናዊ ሥርዓትን
በማስወገድ የራሳቸውን Eድል በራሳቸው ለመወሰንና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና ልማት
ለማሸጋገር

በድልድይነት

ያገለገለና ከቀደምት

ህ ግጋ ተ

መ ን ግ ስታ ት

በ A ቀ ራ ረ ጽ በ ይዘ ቱ ና

በAተገባበሩ መሠረታዊ ልዩነት ያለው ሰነድ ነው፡፡
የሽግግር ወቅት ቻርተር የሽግግሩ መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብAዊ መብት
መግለጫ የተዘረዘሩትን የግለሰብ መብቶች ያለ Aንዳች ገደብ የማክበር Eና የማስከበር ግዴታ
Eንዳለበት በAንቀጽ Aንድ

ከመደንገጉም በተጨማሪ በተለይ በደርግ ጊዜ Eንደ ከባድ የAገር

ክደት ወንጀል ተደርገው ያለ ፍርድ የሚያሳስሩና የሚያስገድሉ የነበሩትን ፤የEምነት፣ ሀሳብን
የመግለጽ፣ የመደራጀት የመሰብሰብና የመቃወም መብትና የሌሎችን መብት በማይጋፉ መንገድ
በማንኛውም የፖለቲካ Eንቅስቃሴ ያለገደብ የመሣተፍና የፖለቲካ ፓርቲዎችን የማደራጀት
መብትን ያረጋገጠ በAገሪቱ ታሪክ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች በይፋ Eንዲመሠረቱ ህጋዊ
ማረጋገጫና ዋስትና የሰጠ ህግ ሆኖ Eናገኘዋለን፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ቻርተሩ ለዘመናት መልስ ያላገኘውን የህዝቦች ሉዓላዊነትና የራስን Eድል
በራስ የመወሰን መብት Eስከ መገንጠል ማለትም የEያንዳንዱን ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ፡•

የራሱን

ማንነት

የመጠበቅ

የማስከበር

ባህ ሉ ንና

ታሪኩን

የማ በ ል ጸ ግ

Eንዲሁም

በማEከላዊ መንግስት ውስጥ በነፃና Aድሎ በሌለበት ሁኔታ የመወከል
•

ከላይ የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ በሚያምንበት ጊዜ
የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት Eስከ ነፃነት ድረስ የማረጋገጥ መብት Eንዳለው
በግልጽ የደነገገ የመጀመሪያው የህግ ሰነድ ነው፡፡

ቻርተሩ Aምስት ክፍሎች ያሉት ሲሆን የሽግግር ወቅት መንግስት ሊመራባቸው የሚገቡ
የውጪ ጉዳይ ፖሊሲና መርሆዎች የሽግግሩ መንግስት Aወቃቀር፣ ተዋጽO Eና ስልጣንና
ተግባር የሚደነገጉ ደንቦችን የያዘ የህግ ሰነድ መሆኑን ቻርተሩን በማየት ለመረዳት ይቻላል፡፡
ቻርተሩ ለAጭር ጊዜ Aገሪቱ የምትመራበትና መንግስት የሚተዳደርበት የህግ ሰነድ Eንጂ
ለዘላቂነት Eንዲያገለግል ታስቦ የፀደቀ ህገ መንግስት ባለመሆኑ በሽግግር ወቅት ለነበረው
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የተወካዮች ምክር ቤት የህገ መንግስት Aርቃቂ ኮሚሽን የማቋቋም ግዴታ Eንዳለበት በAንቀጽ
9 (ሰ) ይደነገጋል፡፡
የሽግግር ወቅት ቻርተር የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የመወሰንና
የማስተዳደር መብት ያረጋገጠ የህግ ሰነድ መሆኑን ከላይ ተገልጿል፡፡ የሽግግሩ መንግስት ይኸ
በቻርተሩ የተረጋገጠው የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን
መብት ተግባራዊ ለማድረግ የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን ማቋቋሚያ Aዋጅ
ቁጥር 7/1984 በማወጅ የራሳቸው የህግ Aውጪ፣ የህግ Aስፈጻሚና

የህግ ተርጓሚ Aካል

ያላቸው Aስራ Aራት (Aዲስ Aበባን ጨምሮ) የሽግግር ወቅት ክልላዊ መስተዳድሮችን
በማቋ ቋ ም

የክልል መስተዳድሮች የሚቋቋሙ ክልላዊ የህግ Aውጪ፣ የህግ Aስፈጻሚና

የዳኝነትና የፍትህ Aካላት ስልጣንና ተግባር ከክልል በታች በወረዳ ደረጃ የሚደራጀውን የወረዳ
ምክር ቤት፣ የወረዳ ህግ Aስፈጻሚና የወረዳ የዳኝነትና የፍትህ Aካላት ስልጣንና ተግባር
በAዋጁ በማስቀመጥ የፌዴራላዊ የመንግስት Aወቃቀርንና ስልጣንን ወደታችኛው የመንግስት
Eርከን በማውረድ በመንግስት Aደረጃጀት ሥልጣን፣ ተግባር ክፍፍል ላይ የAብዛኛውን ህዝብ
ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ተግባራዊ Eርምጃ ወስዷል፡፡
የሽግግሩ መንግስት የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን የራስን Eድል በራስ የመወሰን
መብት Eውን ለማድረግ በAዋጅ ቁጥር 7/1984 የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን
ማቋቋሙ ብቻውን በቂ Aልነበረም፡፡ ምክንያቱም በተቋቋሙት ክልሎችና በወረዳ ደረጃ ህግ
የማውጣት ስልጣኑንና ህግ የማስፈጸም ሀላፊነቱን የሚሸከመው Aካል በዲሞክራሲያዊ መንገድ
የተመረጠና የህዝቡን ይሁንታና ፈቃድ ያገኘ መሆኑ ሌላው መሠረታዊ የህዝብ ጥያቄ ነበር፡፡
በሽግግር ወቅት የተቋቋመው በክልል ምክር ቤት Eና የወረዳ ምክር ቤት Aባላት ምርጫ
በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለማካሄድ ይቻል ዘንድ የሽግግር ወቅት

የተወካዮች ምክር ቤት

የክልልና የወረዳ ምክር ቤት ምርጫ ማስፈፀሚያ Aዋጅ በማውጣት የክልልና የወረዳ ምክር
ቤት ምርጫ በማካሄድ ህዝቡ በመረጣቸው ተወካዮች የሚመራበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት
ለመገንባት የሽግግሩ መንግስት ወደኋላ የማይልና የቻርተሩ ድንጋጌዎች በወረቀት ላይ ብቻ
ተፅፈውና ተደንግገው የሚቀሩ የቃላት ስብስቦች ሣይሆኑ የAገሪቱ የወደፊት Aቅጣጫ
የሚወስኑ ገዥ ድንጋጌዎች መሆናቸውን በተግባር ለማረጋገጥ ችሏል፡፡
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በAጠቃላይ የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር በAገሪቱ የነበረውን ፖለቲካዊ ውጥረት
በማርገብ ለሚወክሉት ብሔር ብሔረሰብ ነፃነት Eና ራሱን የቻለ መንግስት ለማድረግ ጦር
ሰብቀው ከመንግስት ጋር ሲፋለሙ የነበሩ ከሃያ በላይ የሚሆኑ የነጻ Aውጪ ድርጅቶች
የጦርነት Aማራጭን ትተው በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት የEያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ
ማንነት ተከብሮና ክልላዊ መስተዳድር Aቋቁሞ የራሱን ጉዳይ በራሱ የሚፈታ ፣ የጋራ የሆኑ
ጉዳዮች ደግሞ ሁሉም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በተወከለበት በማEከላዊ መንግስት በጋራ
የሚወሰኑበትን ፌዴራላዊ ቅርፀ መንግስትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት በAገሪቱ
Eንዲቋቋም ለማድረግ የህግ ጥርጊያ መንገድ የከፈተና በሽግግር ወቅት የህገ መንግስት ያህል
የAገሪቱ የበላይ ህግ ሆኖ ያገለገለ ሰነድ ነው፡፡
Eዚህ ላይ መታየት ያለበት ቻርተሩ ተጨባጭ ለሆኑና Aፍጥጠው ለመጡ የህዝብ
ሉዓላዊነትና የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄ ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማንነትና የራስን Eድል
በራስ የመወሰን ጥያቄ ለዜጐች መብትና የዴሞክራሲ ጥያቄ መሠረታዊ መፍትሔ ለመስጠት
ባይችል ኖሮ ዛሬ ያለችው ዲሞክራሲያዊና ፌዴራላዊ ሪፑብሊክ Iትዮጵያ ከዓለም ካርታ
ላለመጥፋቷ Eርግጠኛ ሆኖና Aፍን ሞልቶ ለመናገር Aይችልም፡፡
የሽግግር ወቅት ቻርተር በወቅቱ ምላሽ ሊሰጣቸው ለሚገቡ መሠረታዊ የሆኑ የሰብዓዊ
መብት የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት Eና የዴሞክራሲ
ጥያቄዎች ትክክለኛ የሆነ ምላሽ ሰጥቷል፡፡ ከሽግግሩ ቻርተር በኋላ ፀድቆ ሥራ ላይ የዋለው
የIፊዲሪ ህገ መንግስት መመዘን ያለበት በቻርተሩ መሠረታዊ የሆነ ምላሽ ያገኙ የህዝብ
ጥያቄዎች በዘላቂነት ሰላም ዴሞክራሲና ልማት ለማረጋገጥ በሚችሉበት መንገድ ምን ያህል
የትኩረት ማEከል Aድርጐ ለAፈጻጸማቸው የሚበጅ መርሆዎችንና ድንጋጌዎችን Aቅፎ ይዟል
ከሚለው ነጥብ Aንጻር ካልተመዘነ በስተቀር የIፊድሪ ህገ መንግስት Aወቃቀር ፣ መርሆችና
ሌሎች ድንጋጌዎች ፋይዳና ትርጉም በAግባቡ መገንዘብ የሚቻል Aይሆንም፡፡

2. የIፌዲሪ ህገመንግስት የተረቀቀበትና የጸደቀበት ሂደት
ዝ ር ዝ ር Aላማ ዎ ች ፣
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በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ፣
1. የIፌድሪን ህገ መንግስት የረቂቅ ዝግጅት ሒደትና የAፀዳደቅ ሂደት ያብራራሉ፡፡
2. ስለ ክልሎች ህገ መንግስት ረቂቅ ዝግጅትና የAፀዳደቅ ሂደት ይተነትናሉ፡፡
3. የIፌድሪ ህገ መንግስት ሲፀድቅ ስለነበረው ነባራዊ ሁኔታ ያስረዳሉ፡፡
4. ዓለም Aቀፍ ተቀባይነት ስላለው የህገ መንግስት Aፀዳደቅ ሒደት ያብራራሉ፡፡

2.1. የህገመንግስት Aወጣጥ ሂደቶች
የIፌዲሪ ህገ መንግስት ረቂቅ ዝግጅትና Aጸዳደቅን ከመመልከታችን በፊት በAጠቃላይ
ስለህገመንግስት

Aወጣጥ

ሂደት

ተቀባይነት

ያላቸውን

የህገመንግስት

Aወ ጣ ጥ

ሂደቶች

በቅድሚያ መመልከት ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር የተጻፈ ህገ መንግስት ባላቸው Aገሮች ህገ
መ ን ግ ስት

የማውጣት

( D r a f t i n g ) ፣2 )

ሂደት

በAራ ት

ደረጃዎች

የመወያየት(Deliberation)

ይከ ፈ ላ ል ፡ ፡

Eነ ር ሱ ም ፣

3)የመቀበል(Adoption)Eና

1)
4)

የማርቀቅ
የማጽደቅ

(Ratification ) ደረጃዎች ናቸው፡፡
ሀ/ ማርቀቅ (Drafting )
በAጭሩ ህገ መንግስት ማርቀቅ ማለት የተለያዩ የሙያ ዘርፎች ማለትም የቋንቋ ፣ የህግ፣
የታሪክ፣የፖለቲካል ሳይንስ፣ ወዘተ ባለሙያዎች በጋራ ኮሚቴ የመጀመሪያ ለውይይት መነሻ
የሚሆን ሰነድ የሚያዘጋጁትን የሚመለከት ነው፡፡ ህገ መንግስትን በማርቀቅ ደረጃ ሰነዱ ግልጽ
የሚሆንበት፣ ከተለያዩ Aቅጣጫ በተለይም ከማህበራዊ፣ ከIኮኖሚያዊና ከፖለቲካዊ ለውጦች
Aንጻር ታይቶ የመጀመሪያ ወሳኝ መሠረት የሚጣልበት ደረጃ ነው፡፡
ይህ ደረጃ Aብዛኛውን ጊዜ መነሻ የሚያደርገው የለውጥን መፈክር፣ የፖለቲካ ድርጅቶች
ኘሮግራም፣ የህዝቡን ፍላጐት፣ ታሪክ ወዘተ ነው፡፡ ለምሣሌ ፡- የደቡብ Aፍሪካ ከAፓርታይድ
ነፃ መውጣት በኋላ የተረቀቀውና የወጣው ህገ መንግስት በዋነኝነት የሚያተኩረው በደቡብ
Aፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ("ANC") የድርጅት ኘሮግራም ላይ ነው፡፡
ለዚህም ነው Aብዛኛውን ጊዜ Eንደሌሎች ህጐች ህገ መንግሥትን በውጪ Aገር ዜጐች ማርቀቅ
የማይደገፈው፡፡
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በዚ ህ

ደረጃ

Aርቃቂው

ኮሚቴ

በር ካታ

ነገሮችን

ከግምት

ማስገባት

ይጠበቅበታል፡፡ ለምሣሌ ፡-

የAገሪቱን የውጪና የውስጥ ጉዳይ ፖሊሲ ፣የመከላከያ Eና የAገር

ሉAላዊነት ጉዳይ ፖሊሲን ፣ የIኮኖሚ ፖሊሲ Eና የመሳሰሉትን በማርቀቅ ደረጃ በጥንቃቄ
መ ቃ ኘ ት ይጠ ይቃ ል ፡ ፡
ለ / ው ይይት ( D e l i b e ra t i o n )
በዚህ መልክ በባለሙያ የተረቀቀው ሰነድ ለሰነዱ ባለቤት ለሆነው ለAገሪቷ ዜጐች ለውይይት
ይቀርባል፡፡ ይህ የውይይት ደረጃ Eራሱን የቻለ ደረጃ ሲሆን የውይይት
ደረጃ ይባላል፡፡

( D e l i b e ra t i o n )

በዚህ ደረጃ የዜጐች በሰነዱ ላይ ያላቸው Aስተያየት በጥንቃቄና በዝርዝር

ተሰብስቦ በሰነዱ ውስጥ Eንዲካተት ይደረጋል፡፡
ይህ ደረጃ በጣም ጥንቃቄን ይጠይቃል የሚባለው በዚህ ደረጃ ሰነዱ የተለያዩ ብሔር
ብሔረሰቦችን ማለትም የብዙኃኑንና የAናሳው ዜጐች መብትን መጠበቅን ስለሚያጠቃልል ነው፡፡
ሐ/ የመቀበል ( Adoption )
ይህ

ከውይይት ቀጥሎ የሚመጣ ወሳኝ ደረጃ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ህዝቡ የተወያየበት

ለተወካዮቻቸው

Eንዲካተቱ

የሚረጋገጥበት ነው፡፡

የተሰጡት

ዋና

ዋና

ጉዳ ዮ ች

መ ካተ ት ና

ያለመካተታቸው

በዚህ ደረጃ ሰነዱ ገዥ ሰነድ ፣ የበላይ ሰነድ ሆኖ ከመጽደቁ በፊት

የሰነዱ ባለቤት ሰነዱን መቀበልና ያለመቀበሉን የሚያሳይበት ወሳኝ ደረጃ ነው፡፡ በዚህ ደረጃም
ቢሆን ህብረተሰቡ መካተት ያለበትን መሠረታዊ ጉዳዮች በማጣራት Eንዲካተት ማድረግ
ወይንም የመጨመርም ሆነ የመቀነስ ሙሉ መብት Aለው፡፡
መ/ የማጽደቅ ( Ratification )
ህገ መንግስትን የማጽደቅ ደረጃ ህግ ሆኖ ከመውጣቱ በፊት ያለው ሌላ ወሳኝ ደረጃ ነው፡፡ ይህ
ደረጃ ከመቀበል ቀጥሎ የሚመጣ ደረጃ ሲሆን የሰነዱ ባለቤት የሆነው በወከላቸው ሰዎች
የተዘጋጀውን ሰነድ መቀበል Aለመቀበሉን የሚያሳይበት ደረጃ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ Eንደ ተራ
ወካይና ተወካይ ግንኙነት ሳይሆን ውክልናው ከተራ ውክልና የተሻገረ ኃላፊነት ያለው ተግባር
መፈጸሙ የሚረጋገጥበት ደረጃ ነው፡፡
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በዚህ ደረጃ ሂደቱን ጠብቆ ለረጅም ዘመን መስራት የሚችል Eና በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት
ያለው ሰነድ የሚጸድቅበት ነው፡፡

ስለዚህም የማጽደቅ ደረጃ ከላይ የተጠቀሱትን ተከታታይ

ደረጃዎችን ማለትም የማርቀቅ፣ የውይይትና የመቀበል ደረጃዎችን Aልፎ የሚመጣ የመጨረሻ
ደረጃ ነው፡፡ ይህን ደረጃ Aልፎ ሰነዱ ከፀደቀ ወደ ገዥና የበላይነት ያለው ሰነድ የሚያድግበት
ደረጃ ነው፡፡ በAጭሩ ህገ መንግስቱ Eድገቱን በመጨረስ Eንደሙሉ ሰነድ የሚቆጠርበት ነው፡፡
በAጠቃላይ Aሁን በAለውና ተቀባይነት ባለው የAለም ተሞክሮ Aንድ ህገ-መንግስት በAገር
ውስጥም ሆነ ከAገር ውጪ ተቀባይነት ያለው ሰነድ ለመሆን Eነዚህ ደረጃዎችን በጥንቃቄ
ማለፉ በተቀባይነቱ (Legitimacy) ላይ ከፍተኛ ስፍራ Aለው፡፡

2.2. የIፊድሪ ህገ መንግስት ረቂቅ ዝግጅትና Aፀዳደቅ
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ህገ መንግስት የሽግግር ወቅት ቻርተር
የደርግ መንግስት ሲወድቅ Aገሪቱን በጊዜያዊነት ለመምራት የተመሠረተው የሽግግር ወቅት
መንግስት የሚመራባቸውን መርሆዎች የመንግስትን Aወቃቀር ተዋጽOና ስልጣንና ተግባር
Eንደዚሁም የሽግግር መንግስቱ ሊያከብራቸውና ሊያስፈጽማቸው የሚገቡ የዜጐች መብትና
የብሔር ብሔሰቦችን መብት የሚደነግግ ለሽግግር ወቅት ብቻ የሚያገለግል ህግ Eንደነበር ከላይ
ተገልጿል፡፡ ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን ጥያቄ ዘላቂ መፍትሔ
ለመስጠትና የተሟላ ዲሞክራሲያዊ Aስተዳደር ለመመሥረት ለEነዚህ ቁልፍ ችግሮች የተሟላና
ዘላቂ የሆነ ምላሽ የሚሰጥ ህገ መንግስት ተረቅቆ ለህዝቡ መቅረብ Eንደሚገባውና ይኸም
የሽግግሩ ወቅት ተወካዮች ምክር ቤት ግዴታና ሀላፊነት Eንደሆነ የሽግግር ወቅት ቻርተር
Aንቀጽ 9 (ሰ) በግልጽ ደንግጓል፡፡
የሽግግር ወቅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይህንን በቻርተሩ የተጣለበትን ህዝባዊ
Aደራና ሀላፊነት ለመወጣት በነሀሴ ወር 1984 ዓ.ም በAዋጅ ቁጥር 24/1984 ዓ.ም የህገ
መንግስት Aርቃቂ ኮሚሽን ማቋቋሚያ Aዋጅ በማወጅ የህገ መንግስት Aርቃቂ ኮሚሽን
Aቋቁሟል፡፡ Aርቃቂ ኮሚሽኑ ዋና ጽ/ቤቱ የIትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት Iንስቲትዩት ሆኖ
በህግ በተሰጠው ስልጣንና ሀላፊነት መሠረት ግዴታውን ለመወጣት በትጋትና በብርታት
Eንደሰራ የAርቃቂ ኮሚሽኑ ሪኮርዶች የሥራ Eንቅስቃሴዎች በማየት ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
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የIፊዲሪ

ህገ

መ ን ግ ስት

Aርቃ ቂ

ኮ ሚ ሽን

በተወካዮች

ምክ ር

ቤት

የተሰየሙና

ተልEኳቸው ስልጣንና ሀላፊነታቸው በህግ ተዘርዝሮ የተሰጣቸው ሀያ ዘጠኝ የህገ መንግስት
Aርቃቂ ኮሚሽን Aባላት ሲሆን በኮሚሽኑ ውስጥ የAባላቶች ተዋጽOን በተመለከተ፣ በAዋጁ
Aንቀጽ 7 ንUስ Aንቀጽ ሁለት Eንደተመለከተው፣
1. ከተወካዮች ምክር ቤት 7 Aባላት፣
2. ከፖለቲካ ድርጅቶች 7 Aባላት፣
3. ከሰራተኛ ማህበራት 3 Aባላት፣
4. ከIትዮጵያ ንግድ ምክር ቤት 3 Aባላት፣
5. የህግ ባለሙያ ማህበር 2 Aባላት፣
6. ከIትዮጵያ መምህራን ማህበር 2 Aባላት፣
7. ከIትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ማህበር 2 Aባላት፣
8. ከየሴቶች ተወካይ 3 Aባላት
Eንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡

የAርቃቂ ኮሚሽኑ ዋና ተልEኮ ፡•

በቻ ር ተ ሩ

መንፈስ

Aዲሲቷ

ዲሞክራሲያዊት

Iትዮጵያ

የ ም ት መ ሠ ረት በት ን ና

የምትተዳደርበትን ሕገ መንግስት ማርቀቅ ፡
•

ረቂቁን በሽግግር ወቅት ለነበረው ለተወካዮች ምክር ቤት ማቅረብና የምክር ቤቱን
ስምምነት ሲያገኝ ለህዝብ ውይይት ማቅረብ ፡፡

•

ከህዝብ በውይይት በተገኘው Aስተያየት መሠረት ረቂቁን በማሻሻል የመጨረሻ ረቂቁን
Aዘገጅቶ በተወካዮች ምክር ቤት ማፀደቅ፡

•

በተወካዮች ምክር ቤት የፀደቀውን ረቂቅ፣ ለህገ መንግስት ጉባኤ ማቅረብ Eንደሆነ
በAዋጁ Aንቀጽ 4 በግልጽ ተደንግጓል፡፡

ኮሚሽኑ የመጀመሪያውን ረቂቅ Aዘጋጅቶ የሽግግሩን የተወካዮች ምክር ቤት ስምምነት ካገኘ
በኋላ ረቂቁን በተመለከተ፡-
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•

በህገ መንግስታዊ ፅንሰ ሀሳቦችና በረቂቅ ህገ መንግስቱ ላይ በተለያዩ የትምርት ተቋሞች
Eና በመንግስት መገናኛ ዘዴዎች ውይይቶችን ሴሚናሮችንና ሲምፖዚየሞችን በማዘጋጀት
ረቂቁን ሊያዳብሩ የሚችሉ ሀሳቦችን Eና Aስተያየቶችን በማሰባሰብ፣

•

ረቂቁ ለክልል መስተዳድር ምክር ቤቶች Eና ለወረዳ ምክር ቤት Aባላት ቀርቦ
Eንዲወያዩበት Eና Aስተያየታቸውን Eንዲሰጡበት በማድረግና ከምክር ቤቶቹ የተሰጠውን
Aስተያየት በግብዓትነት በመጠቀም፣

•

Eንደዚሁም በረቂቅ ህገ መንግስቱ ላይ ህዝቡ በየቀበሌው ውይይት በማድረግ Aስተያየት
ሊሰጥ የሚቻልበትን መድረክ በማመቻቸት ህዝቡ በረቂቁ ላይ የሰጠውን ትችትና
Aስተያየት በማሰባሰብና በግብAትነት በመጠቀም፣

•

በተለያየ ጊዜ ረቂቅ ህገ መንግስቱን Aስመልክቶ ከህዝብ ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች
ማብራሪያና ገለጻ በመስጠት፣

ከተለያዩ

የህብረተሰብ

ክ ፍ ሎች

የቀረቡትን

Aስተያየቶችና

የማሻሻያ

ሀሳቦች

በማካተ ት

የመጨረሻውን ረቂቅ ህገ መንግስት ለተወካዬች ምክር ቤት Aቅርቧል፡፡
የመጨረሻው ረቂቅ የቀረበለት የተወካዮች ምክር ቤት በረቂቁ ላይ ከተወያየና ተገቢ ናቸው
የሚላቸውን ተጨማሪና የማሻሻያ ሀሳቦች በመጨመር ረቂቁን በማፅደቅ ለህገ መንግስት ጉባኤ
Eንዲቀርብ ወስኗል፡፡
የተወካዮች ምክር ቤት የህገ መንግስቱ Aርቃቂ ኮሚሽን ስራን በሚመለከት ከሚያደረገው
ክትትል ጎን ለጎን የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላትንና ሌሎች ምርጫዎችን ነፃ ገለልተኛና ሚዛናዊ
በሆነ መንገድ ለማከናወን የሚያስችል የIትዮጵያ ምርጫ ህግ ቁጥር 64/1985 ዓ.ም
በማውጣት የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት ምርጫ Eንዲከናወን Aድርጓል፡፡
ከዚህ በኋላ የህገ መንግስቱ የመጨረሻ ረቂቅ በህዝብ ድምጽ ለዚሁ ተግባር ለተመረጡት የህገ
መንግስት ጉባኤ በማቅረብ በሰፊው ከተመከረበት በኋላ ህገ መንግስቱ ጸድቋል፡፡
ከዚህ ነባራዊ ሀቅ ተነስተን የIፊዲሪ ህገ መንግስት የረቂቅ ዝግጅት ሒደት ስንመለከተው በህገ
መንግስት ረቂቅ Aሰራር ሒደት ሊከበሩ የሚገባቸውን መሠረታዊ መርሆዎች ተግባራዊ
በማድረግ የተከናወነ ነው፡፡ የAርቃቂ ኮሚሽኑ Aባላት ተዋጽO ለህዝብ ግልጽ በሆነና በህግ
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ስልጣንና ሀላፊነታቸው የተዘረዘረ መሆኑን፣ በተወካዮች ምክር ቤት በመጀመሪያ ደረጃ
ተቀባይነት ያገኘው ረቂቅ ለክልሎችና የወረዳ ምክር ቤት Aባላትና መላው ህዝብ ተወያይቶ
Aስተያየት የሰጠበት መሆኑን፣ የመጨረሻው ረቂቅ በተወካዮች ምክር ቤት ታይቆና ፀድቆ ለህገ
መንግስት ጉባኤ የቀረበ መሆኑን ሒደቱ ግልጽ Aሳታፊና ዲሞክራሲያዊ Eንደነበር ለመገንዘብ
ይቻ ላ ል ፡ ፡
የህገ

መ ን ግ ስቱ

ረቂ ቅ

በህገ

መ ን ግ ስት

ጉባ ኤ

በሰ ፊ ው

ተ መ ክ ሮ በት

ስለመጽደቁ

ከ ላይ

Eንደተገለጸው በረቂቁ ዝግጅት ሒደት የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎችና መላው ህብረተሰብ
Eንደዚሁም በክልልና በወረዳ ደረጃ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ የህዝብ Eንደራሴዎች
በሰፊው የመከሩበት Eና Aስተያየት የሰጡበት Eንደሆነ Aሌ የሚባል Aይደለም፡፡
በክልሎችና በወረዳ ምክር ቤቶች Eና በምልዓተ ህዝቡ ተመክሮበት በተወካዮች ምክር ቤት
ተመርምሮ ለህገ መንግስት ጉባኤ የቀረበ ረቂቅ ህዝቡ Eሱን በመወከል ረቂቁን በጥልቀት
መርምረው Eና መክረው የAገሪቱ ዘላቂ ሰላም ዲሞክራሲና Iኮኖሚያዊ Eድገት ለማስመዝገብ
መሠረት የሚሆን Aገሪቱና መንግስት የሚተዳደሩበት ህገ መንግስት Eንዲያጸድቁለት ወክሎ
በላካቸው የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት፣ በህገ መንግስቱ Aወቃቀር በይዘቱ ማለትም
በEያንዳንዷ Aንቀጽና ቃል ወይም ሀረግ ዙሪያ በነፃነት በሰፊው ተከራክረውና መክረው ያፀደቁት
ህገ መንግስት ነው፡፡
በህገ መንግስቱ ረቂቅ ላይ የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት የመሰላቸውን ሀሳብና Aስተያየት
በነፃነት Aራምደዋል፡፡ Aባላቱ Aሣማኝ ናቸው የሚሏቸውን የመከራከሪያና የማሻሻያ ሀሳብ
Aንስተው ውይይት Eንዲደረግበት Aድርገዋል፡፡ በዚህ Aይነት በሆነ ዲሞክራሲያዊ መንገድ የህገ
መንግስት ጉባኤ Aባላት በማናቸውም መንገድ የማይታረቁ ፍጹም ተቃራኒ የሆኑ ሀሳቦችን
Aንስተው የተከራከሩ መሆኑን የህገ መንግስት ጉባኤ ውይይት ባደረገበት ወቅት የተያዘውን ቃለ
ጉባኤ ሁሉንም ሣይሆን Aንድ ወይም ሁለት ገጽ ብቻ በማንበብ ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ የጉባኤው
Aባላት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ Aለን የሚሉትን የማሻሻያ ሀሳብ Aስተያየት ወይም ክርክር
ካቀረቡ በኋላ ጉዳዩ የጉባኤው Aባላት ድምጽ Eየሰጡበት የጉባኤ Aባላት Aብላጫ ድምጽ
ያገኘው ድጋፍ ሀሳብ በህገ መንግስቱ ውስጥ Eየተካተተ የAብዛኛውን ድምጽ ድጋፍ ያላገኘ
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ሀሳብ ደግሞ ውድቅ Eየሆነ ነፃ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተመክሮበትና ተዘክሮበት
የፀደቀ ህገ መንግስት መሆኑን የጉባኤውን ሪኮርዶች በመመርመር ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
ከዚህ

Aን ጻር

የIፌዲሪ

ሕገ-መንግስት

የህገመንግስት

ማርቀቅና

ማጽደቅ

ሊያልፉበት

የሚገባውን ደረጃ ሁሉ ያለፈ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ በሂደቱ ግልጽ ፣ Aሳታፊ፣ሁሉ
Aቀፍ፣ መግባባት የተደረሰበት፣ የሚፈለገውን ሥርዓተ መንግስትና ቅርጸ መንግስት መያዙ
የተረጋገጠበት ወሳኝ ደረጃ ነው፡፡

የውይይት ሂደቱ የተካሄደው በህዝቡ በተወከሉ የህገ

መንግስት ጉባኤ Aባላት ነው፡፡ ይህ ብቻም ሳይሆን ህብረተሰቡ ባለበት Aካባቢ ሕገ መንግስቱ
ውስጥ መካተት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ በመወያየት በቀጥታም ሆነ በተወካዮቻቸው በኩል በህገ
መ ን ግ ስቱ ው ስጥ ፍ ላ ጐ ቱ ተ ካ ቷ ል ፡ ፡
በAጠቃላይ የIፊዲሪ ህገ መንግስት ከተለያዩ ሙያ በተውጣጡ የሕገ መንግስት Aርቃቂ ኮሚቴ
ተረቆ በህገ መንግስት ጉባኤ Eና በህብረተሰቡ ውይይት ተካሂዶ በህዝቡ ተቀባይነት ከAገኘ
በኋላ በህገ መንግስት ጉባኤ ህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ስራ ላይ ውሏል፡፡
በAጠቃላይ ስንመለከተው የIፊዲሪ ህገ መንግስት ከቀደምት ህገ መንግስቶች በተለየ ሁኔታ
የህገ መንግስቱ ረቂቅ ላይ መላው ህዝብ ነፃና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መክሮ ትችትና
Aስተያየት ሰጥቶበት ፡•

የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሽግግር ወቅት ቻርተር ያረጋገጠላቸውን
የራስን Aድል በራስ የመወሰን መብት ተጠቅመው ያቋቋማቸው የክልል መስተዳድር Eና
የወረዳ መስተዳድር ምክር ቤት Aባላት በሰፊው መክረውበትና Aስተያየት ሰጥተውበት ፣

•

የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካይ የሆኑትና በህዝብ የተመረጡት የህገ
መንግስት ጉባኤ Aባላት ያለምንም

ፍርሀት ሀሳባቸውን ሣይገድቡ ተከራክረውበት Eና

መ ክ ረው በት ፣
ለዘመናት ምላሽ ሳይሰጠው ለኖረው የሰብAዊ መብቶች መከበር ለህዝቡ ሉዓላዊነትና የብሔር
ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማንነትና የራስን Eድል በራስ የመወሰን ጥያቄ Eና ለAገራችን
Aንገብጋቢ

ለህልውናውና ጉዳይ ለሆነው የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ህጋዊ መሠረት ሆኖ

Eንዲያገለግል በህዝብ ሰፊ ተሣትፎና በዲሞክራሲያዊ መንገድ የፀደቀ ህገ መንግስት መሆኑን
ለመረዳት ይቻላል፡፡
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•

የIትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዚህ ይህንን ልዩ ተግባር Eነሱን ወክለው
Eንዲያከናውኑላቸው በምርጫ ወክለው የላኳቸው የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት ህገ
መንግስቱ ረቂቅ ላይ ሲመክሩና ሲወያዩ በAገር የግዛት Aንድነት በማስጠበቅ ስም
ተቀጥያ የሆነው

ለዘመናት Aገሪቱን የመሩት ዘውዳዊ Aንባገነናዊ ሥርዓትና የEነርሱ
የጊዜያዊ

ወታደራዊ

Aስተዳደር

ደርግ

የIትዮጵያ

ብሔ ር

ብሔ ረሰቦ ች ና

ህዝቦች

የማንነትና የራስን Eድል በራስ የመወሰን ጥያቄ በሀይልና በጦርነት ለማፈን ቢሞክሩም
የIትዮጵያ

ብሔ ር

ማንነታቸውን
በማረጋገጥ

ብሔ ረሰቦ ች ና

በማስከበር
የክልል

ሕ ዝቦ ች

የራሳቸውን

የደርግን

Eድ ል

መ ስተ ዳ ድ ሮ ች ን

ሰራ ዊ ት

በራ ሳቸ ው

በማቋቋም

በጦርነት

የመወሰን

የት ግ ላ ቸ ው ን

በ ማ ሸ ነፍ

መ ብታቸ ው ን

ፍሬ

Eያጣጣሙ

መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት፤
•

ለዘመናት በዘለቀው የAብሮነት ጉዞ የገዢው መደብ Aባላት ሊካድና ሊስተባበል
የማይችል የብሔርና የመደብ ጭቆና ያደረሱባቸው መሆኑንና ብሔራዊ ማንነታቸውንና
መብታቸውን ጠብቀው ለወደፊቱ በAንድነት ለመዝለቅ በፊት የነበረውን የተዛባ ግንኙነት
መስተካከልና መታረም Eንዳለበትና ግንኙነታቸውን በEኩልነትና በመከባበር መርሆዎች
ላይ መመስረት Eንዳለበት በመተማመን፤

•

የራሳቸውን በራሳቸውን የማስተዳደር ፣ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው የመወሰን፣
በራሳቸው ቋንቋ የመጠቀምና የመዳኘት መብታቸው Eንደተጠበቀ ሆኖ በፌዴሬሽን
Aብረው ለመቀጠል የሚጠቅሙ የጋራ Eሴቶች ያላቸውና ልዩነትን የሚያከብር Aንድ
የፖለቲካ ማህበረሰብና Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ቢገነቡ ሊያገኙ የሚችሉት የጋራ
ጥቅም ያለ መሆኑን በጥልቀት በመመርመር ፤

•

በክልሎችም ሆነ በፌዴራል ደረጃ ሰብAዊ መብቶች በተሟላ ሁኔታ ህገ መንግስታዊ
ዋስትና ካልተሰጣቸውና ካልተከበሩ በAገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈንና ዴሞክራሲያዊ
ሥርዓት መገንባት Eንደማይቻል በመገንዘብና ሌሎች Aለማዊና Aህጉራዊ Iኮኖሚያዊ
ማህ በራ ዊ ና

ፖ ለ ቲ ካዊ

ሁ ኔታ ዎ ች ን

ታ ሳቢ

በማድ ረግ

የIፊዲሪን

ህገ

መ ን ግ ስት

Eንዳፀደቁት በህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ካሰፈርዋቸው መሠረታዊ ሀሳቦችና በህገ
መንግስቱ ይዘት ላይ በዝርዝር ካደረጉት ውይይትና ክርክር ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
በመሆኑም ህገ መንግስቱ ለዘመናት መልስ ያላገኙ ቁልፍ የፖለቲካ የIኮኖሚ Eና የማህበራዊ
ጥያቄዎችን በዘላቂነት ምላሽ በመስጠት
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የግለሰብ ሰብዓዊ መብቶችና የብሔር ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች መብት በEኩል ደረጃ በተሟላ ሁኔታ የተከበረባት ፌዴራላዊና ዲሞክራሲያዊ

የለማች

Iትዮጵያ ለመገንባት በሚያስችል በመንገድ በሰከነ AEምሮና በጥንቃቄ ተመክሮበት የፀደቀ
መሆኑን በመገንዘብ ህገ መንግስቱን ለማስከበርና ተግባራዊ ለማድረግ

በትጋት መስራት

ይገባናል፡፡
ከላይ በተገለጸው መሠረት የIፊዲሪ ህገ መንግስት የፀደቀ መሆኑ ማንም ሊቀለብሰው
የማይችል ሀቅ ቢሆንም የIፊዲሪ ህገ መንግስት በህዝበ ውሣኔ ሣይሆን በህገ መንግስት ጉባኤ
የፀደቀ በመሆኑ በህዝቡ ፍላጐት Eና ስምምነት የፀደቀ ህገ መንግስት Aይደለም በማለት ሰዎች
ሲከራከሩ የሚሰሙበት ሁኔታ Aለ፡፡ በመሆኑም Eነዚህ ሰዎች የሚያነሱትን የመከራከሪያ ነጥብ
ትክክለኛነት ለመመዘን በመጀመሪያ በዓለም ላይ ህገ መንግስት የሚፀድቅባቸውን መንገዶች
ማ የ ት ና መ መ ር መ ር ያ ስፈ ል ጋ ል ፡ ፡
በዓለማችን ተቀባይነት ያላቸው ለህገ መንግስት መፅደቅ ውሣኔ የሚሰጥባቸው Aራትመንገዶች
Eንዳሉ የሚያከራክር Aይደለም፡፡
የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ በሚጸድቅበት ወቅት ህግ የማወጅና የመደንገግ ስልጣን ባለው
Aካል በህግ በሚወጣበት ሥርዓት ወይም ህግ ከሚወጣበት ጠበቅ ባለ የድምጽ Aሰጣጥ
ሥርዓት ህገ መንግስት የሚታወጅ መሆኑ ነው፡፡ ይኸም ማለት በወቅቱ ስራ ላይ ያለው የህግ
Aውጪ ምክር ቤት በAብላጫ ድምጽ ወይም በሁለት ሶስተኛ ድምጽ በህገ መንግስቱ ረቂቅ ላይ
ከመከረ በኋላ ህገ መንግስቱን የሚያጸድቅበት Aሰራር Eንዳለ Eንኳንስ ለዓለማችን ለEኛም Aገር
Aዲስ Aይደለም፡፡

በዓለማችን የEስራኤል፣ የህንድና ሌሎች Aገሮች ህገ መንግስት በዚህ

Aይነት የፀደቁ ናቸው፡፡

በመሆኑም የIፌድሪ ህገ መንግስት

በሽግግር ወቅት በነበረው

የተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ ቢሆን Eንኳ ተቀባይነት ያለው Aሰራር ሊሆን ይችል Eንደነበርና
በዚህ ምክንያት ገዢና የህጐች ሁሉ የበላይ ህግ መሆኑ Eንደማይቀር ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
በሁለተኛ ደረጃ ተቀባይነት ያለው የህገ መንግስት የማፅደቂያ መንገድ የህገ መንግስቱን ረቂቅ
ላይ በህዝበ ውሣኔ ድምጽ Eንዲሰጥበት ማድረግ ነው፡፡ ህዝበ ውሣኔ Aንደኛው የህገ መንግስት
ማፅደቂያ መንገድ Eንጂ ብቸኛውና ተቀባይነት ያለው የህገ መንግስት ማፅደቂያ መንገድ
Aይደለም፡፡ በተቃራኒው ህዝበ ውሣኔ የሚሰጠው በEያንዳንዷ የህገ መንግስት ክፍልና የህግ
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ድንጋጌ ሣይሆን በሰነዱ ላይ በAጠቃላይ በመሆኑ ይኸ Aሰራር መስተካከል የሚገባቸውን ህገ
መንግስታዊ ድንጋጌዎች ተመካክሮና ተከራክሮ Aስተካክሎ ለማጽደቅ የማያስችል ፣ ከቀረበው
ረቂቅ Aብዛኛው ድንጋጌ የተስማማው ድምጽ ሰጪ የማይስማማባቸው ሀሳቦችና ድንጋጌዎች
ቢኖሩ Eንኳን ተስማምቻለሁ በማለት ህገ መንግስቱን ከነችግሮቹ የሚያፀድቅበት ሁኔታ
መኖሩን Aንስተው ህዝበ ውሣኔ ህገ መንግስት ለማፅደቅ ተመራጭ Eና ውጤታማ የሆነ
Aሰራር Eንዳልሆነ የሚከራከሩ ሰዎች Aሉ፡፡
በሶሶተኛ ደረጃ ተቀባይነት ያለው የህገ መንግስት ማፅደቂያ መንገድ ህዝቡ በህገ መንግስቱ
ረቂቅ ላይ በሰፊው መክረው Eና በሰከነ ሁኔታ የተለያዩ Aማራጮችን Aይተው ለAገሪቱ የሚበጅ
ህገ መንግስት Eንዲያጸድቁ በሚወክላቸው የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት ህገ መንግስቱ
የሚፀድቅበት ሁኔታ ነው፡፡ የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት በህገ መንግስቱ ረቂቅ ላይ መክረው
ተከራክረውና

ጥልቅ

ው ይይት

Aድርገው

ህገ

መ ን ግ ስቱ ን

Eንዲያፀድቁ

ህ ዝቡ

በድ ም ጽ

የወከላቸውና ውክልናቸውም ይህንን ከፍተኛና ልዩ ሀላፊነት Eንዲወጡ ነው፡፡ በዚህ ዓይነት
መንገድ የፈረንሣይና የሌሎች በርካታ Aገሮች ህግጋት መንግስታት ፀድቀው ሥራ ላይ
Eንደዋሉ ለመረዳት ይቻላል፡፡ የIፊዲሪ ህገ መንግስት በህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት
ተመክሮበት መጽደቁ ህገ መንግስት ለማጽደቅ ተቀባይነት ካላቸው Aሰራሮች በAንደኛው
መንገድ የፀደቀ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ በመሆኑም ይህንን Eንደ ጉድለት Aንስተው የሚከራከሩ
ሰዎች በዓለማችን ህገ መንግስትን ለማፅደቅ Aንድ ወጥ የሆነ Aሰራር (ፎርሙላ) የሌለ
መሆኑን የAንዲት Aገር ህገ መንግስት EንደAገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ Aንደኛው Aማራጭ
ተጠቅሞ ማፅደቅ የሚቻል መሆኑም በተለይም የበርካታ ብሔር ብሔረሰብ Eና ህዝቦች Aገር
በሆነችው Iትዮጵያ የሁሉንም ሀሳብና ፍላጐት የሚያካትት ህገ መንግስት ለማውጣት
Eያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ሀሳቡን በነፃ Aቅርቦ የሚወያይበትን መንገድ መምረጥ Aስፈላጊ
መሆኑን መገንዘብና የህገ መንግስቱ በህገ መንግስት ጉባኤ መጽደቅ ተገቢና በዓለም Aቀፍ ደረጃ
ተቀባይነት ያለው Aሰራር መሆኑን Eንዲገነዘቡት ማድረግ ያስፈልጋል፡፡
በAራተኛ ደረጃ ህገ መንግስት የሚፀድቅበት መንገድ በመንግስታት መካከል የሚደረግ ስምምነት
ነው፡፡ ይህም የሚሆነው የተለያዩ ሉዓላዊ Aገሮች በፌዴሬሽን Aንድ መንግስት ለመመስረት
ሲስማሙ የፌዴራል ህገ መንግስት ሆኖ በሚያገለግለው ሰነድ ላይ መንግስታቱ ከተወያዩ
ከተደራደሩ በኋላ የፌዴራሉ ህገ መንግስት በፊርማቸው በማፅደቅ የፌዴራል መንግስቱን
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የሚመሰርቱበት Aሰራር Eንዳለ የሰሜን Aሜሪካ መንግስታት ህብረት (USA) ህገ መንግስት
Aፀዳደቅና በAሁኑ ሰዓት ደግሞ የAውሮፓ ህብረት ህገ መንግስት ለማጽደቅ የሚደረገውን
ውይይትና ድርድር በAብነት Aንስቶ ለማየት ይቻላል፡፡
ከላይ የተገለጹት የህገ መንግስት ማፅደቂያ መንገዶች Eንዳሉ ሆኖ በAንድ ታሪካዊ ክስተት ህገ
መንግስታቸው በሌሎች Aገሮች ተረቅቀው ፀድቆ ተሰጥቷቸው EስከAሁን ይኸ ነው የተባለ
መሠረታዊ ለውጥ ሣያደርጉበት በህገ መንግስቱ የሚተዳደሩ Aገሮች Eንዳሉ መገንዘብ
ያስፈልጋል፡፡ Eነዚህም በAላይድ መንግስታት ጦር ከተሸነፉ በኋላ ምEራብ ጀርመንንና ጃፓንን
የማስተደደር ሀላፊነት የነበረባቸው Aገሮች ለEነዚህ Aገሮች የሚሆን መሰረታዊ ህጎች ያፀደቁ
መሆኑንና Aገሮቹም ይኸ ነው የሚባል መሠረታዊ ለውጥ ሣያደርጉ ከግማሽ ምEተ ዓመት
በላይ Eንደተዳደሩባቸው የሥነ ህገ መንግስት ምሁራን ይገልጻሉ፡፡
በAጠቃላይ ስለ ህገ መንግስት ሲነሳ የረቂቁ ሒደትና Aፀዳደቁ ዲሞክራሲያዊ የመሆኑ ሁኔታ
Aስፈላጊ ቢሆንም ይኸ ብቻውን በቂ Aይደለም፡፡ በህዝብ ተሣትፎ የፀደቀው ህገ መንግስት
ለAገሪቱ መሠረታዊና ቁልፍ

የፖለቲካ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት የማይችል ከሆነ በAገሪቱ

ሰላምና መረጋጋትን ለማረጋገጥና የልማት መሣሪያ ሆኖ ለማገልገል Eንደማይቻለው ግንዛቤ
ሊያዝበት ይገባል፡፡ ከዚህ Aንጻር ህገ መንግስት በሒደቱ ዲሞክራሲያዊነትና በይዘቱ ችግር ፈቺ
ሆኖ ከመገኘቱ Aንጻር መመዘን Aለበት፡፡ የIፊዲሪ ህገ መንግስት Eነዚህን መሠረታዊ ነጥቦች
የሚያሟላ ህገ መንግስት Eንደሆነ የፀደቀበትን ሒደትም ሆነ ይዘቱን በመመርመር ለመረዳት
ይቻ ላ ል ፡ ፡

የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ ዎች
1. የክልል ህገ መንግስት ያፀደቁት በክልሉ ህግ Aውጪ ሁለት ሶስተኛ ድምፅ Eንደሆነ
በዚህ ዙሪያ ጥናት ያደረጉ ምሁራን ይገልፃሉ፡፡ ለመሆኑ ይኸ የAፀዳደቅ ሂደት ተገቢ
ነው ብለው ያምናሉ ?ለምን ?
2. የIፌድሪ ህገ መንግስት Aወቃቀርና Aፀዳደቅ በዓለም Aቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው
Aሰራሮች ያሟላ ነው ብለው ያስባሉ ?ለምን ?
3. የክልልም ህገ መንግስት "ረቂቅ ዝግጅትና Aፀዳደቅ ያብራሩ፡፡
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4. የክልሉም ህገ መንግስት በማን በኩል Eንደፀደቀና የAፀዳደቅ ሂደቱ ትክክለኛነት
ይመ ዝኑ ፡ ፡

3.የIፌዲሪ ህገ መንግስት Aወቃቀር፣ መሠረታዊ ገፅታዎች፣ ራEይና ግብ

ዝ ርዝ ር Aላማ ዎ ች ፣

በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ፣
1. የIፌድሪን ህገ መንግስት ራEይና ህገ መንግስታዊ ግቦች ያብራራሉ፡፡
2.

የIፌድሪን ህገ መንግስት Aወቃቀርና መሰረታዊ ገፅታዎች ይዘረዝራሉ፡፡

3.1. የIፌዲሪ ህገ መንግስት Aወቃቀር፣ መሠረታዊ ገፅታዎች፣
ህገ

መ ን ግ ስት

የምታደርገው

የAንዲትን
ሁለንተናዊ

Aገር

የወደፊት

E ን ቅ ስቃ ሴ

ራEይና

ማ ለ ትም፣

መ ሠ ረታ ዊ

Aንዲት

Aገ ር

የሆ ነ

ግቦ ች

ለማሣካት

በፖ ለ ቲ ካ፣

በI ኮኖ ሚ፣

በማህበራዊ፣ በውጭ ግንኙነት፣ በመከላከልና በሌሎች ዘርፎች የምታከናውነው

E ን ቅ ስቃ ሴ

ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማከናወን፣
9 የምትመራበትን መሠረታዊ የሆኑ መርሆች፣
9 ሊኖራት የሚገባው የመንግስት Aወቃቀር፣
9 ሊደራጁ ስለሚገባቸው የመንግስት Aካላትና፣ ስለ መንግስት Aካላቱ ስልጣንና
ተግባር Eንደዚሁም በመንግስት Aካላት መካከል

ሊኖር ስለሚገባው ተደጋጋፊነት

የEርስ በርስ የክትትልና የቁጥጥር ሥርዓት፣
9 በAገሪቱ ውስጥ ሊከበሩ ስለሚገባቸው የግለሰቦችና የቡድን መብቶች፣
9 የመንግስት ስልጣን፣ ባለቤትነትና፣ የመንግስት ስልጣን ስለሚያዝበት Eንደዚሁም
ስለሚለቀቅበት ሁኔታና ሌሎች መሠረታዊ ጉዳዮችን፣
የሚመሩበትና የሚተዳደሩበትን ድንጋጌዎች

የሚደግግ መሠረታዊ ሰነድ ሲሆን፣ የፖለቲካ

ጥያቄዎች በህግና በሥርዓት መልስ በሚያገኙበት መንገድ የሚያውጅ የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነ
ህግ ነው፡፡
የIፊድሪ ህገ መንግስት የሌሎች Aገሮች ህግጋት መንግስት፣ መሠረታዊ ገፅታ የሆኑት፣ ከላይ
የተገለፁት መሠረተ ሀሳቦች Aካትቶ የያዘ የAገሪቱ የበላይ ህግ መሆኑ Aያከራክርም፡፡
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የIፊድሪ ህገ መንግስት የፀደቀው ዓለማችን በሁለት የፖለቲካ ካምፕ ተከፍላ በካፒታሊዝምና
በሶሻሊዝም ወይም በምስራቅና በምEራብ የርEዮተ ዓለም Eና የፖለቲካ ሽኩቻ የነበረበት ጊዜ
ካበቃ በኋላ በAጭሩ ከቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም በኃላ ነው፡፡ ከቀዝቃዛው ጦርነት ማከተም
በኃላ የፀደቁ ህገ መንግስቶች ከዚያ በፊት ከፀደቁት ህግጋት መንግስት ለየት ያለ ባህሪ ያላቸው
መ ሆ ኑን

ምሑራን ይገልፃሉ፡፡ ከቀዝቀዛው ጦርነት ማክተም በኋላ የፀደቁ ህግጋተ መንግስት

የምስራቅ ወይም የምEራብ ርEዮተ ዓለም ሰለባ ከመሆን፣ ያመለጡና ዓለም Aቀፍ ተቀባይነት
ያላቸውን Aስተሣሰቦች

በሁለተናዊ መልኩ Aካትተው የተቀረፁ፣ Aዲስ Aይነት ህገ መንግስት”

New generation Constitution” Eንደሆኑ ይገለፃሉ፡፡

Aዲሱ ትውልድ ህገ መንግስት “New

generation Constitution” ከሚባሉት ህገ መንግስቶች Aንደኛው ህገ መንግስት የIፊድሪ ህገ
መ ን ግ ስት ነ ው ፡ ፡
የIፊድሪ ህገ መንግስት Aወቀቀርን ስንመለከት፣ በAስራ Aንድ ምEራፎች የተከፋፈሉ Aንድ
መቶ ስድስት Aንቀፆች ያሉት ሲሆን የህገ መንግስቱን

መሰረታዊ ገፅታዎች ለመረዳትም በህገ

መንግስቱ ምEራፎች ንUስ ክፍሎችና በEያንዳንዱ ድንጋጌ የተካተተውን መሠረተ ሀሳብ
በጥሞና መመርመር ይገባል፡፡
9 የህገ መንግስት Aንድ ልዩ ባህሪው የAገሪቱን ቅርፅ መንግስት የሚወስኑ ደንቦች
በማስቀመጥ የAገሪቱን ቅርፀ መንግስት ምን Aይነት መሆን Aንዳለበት የሚወሰን
መሠረታዊ ህግ መሆኑ ነው፡፡ የAንድ Aገር ቅርፅ መንግሰት Aህዳዊ፣ ፌዴራላዊ ወይም
በኮንፌዴራሽን ከሌላ Aገር ጋር በህብረት የምትኖር ስለመሆኑ በህገ መንግስት ድንጋጌ
ይወስናል፡፡ የIፊድሪ ህገ መንግስትም በዘውዲዊ ሥርዓትና በደርግ ጊዜ፣ የነበረው
Aህዳ ዊ

ቅ ርፅ

መ ን ግ ስት

የIትዮጵያ

ብሔ ር

ብሔ ረሰቦ ች ና

ህ ዝቦ ች ፣

ባ ህላቸ ው

Eንዳያሳድጉ በቋንቋቸው Eንዳይጠቀሙ Eና Eንዳይዳኙ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው
Eንዳያስተዳድሩ፣ ከባድ

የሆነ ማነቆ በመሆኑ የAገሪቱ ቅርፅ መንግስት Aህዳዊ ሣይሆን

ፌዴራላዊ ቅርጸ መንግስት መሆን Eንዳለበት በAንቀፅ 1 የተደነገገ ሲሆን፣ በምEራፍ
Aራት ከAንቀፅ 46 Eስከ 52 የፌዴራሉ መንግስት መሥራች ስለሆኑት ክልሎች ስለ
ፌዴራልና የክልል መንግስታት ስልጣንና ተግባር ሌሎች የፌዴራል ቅርፀ መንግስት
ውጤታማነት ተዛማች የሆኑ ጉዳዮች ይደነግጋል፡፡ ይህ ማለት ህገ መንግስቱ በሌሎቹ
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ምEራፎቹና ድንጋጌዎቹ በክልሎችና በፌዴራል መንግስት መካከል ስላለው ግንኙነት
የሚያሰቀምጠው ነገር የለም ማለት Eንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ህገ መንግስቱ
በምEራፍ ዘጠኝ ውስጥ ስለ ፌዴራልና የክልል ፍርድ ቤቶች የዳኝነት ስልጣን"
በምEራፍ Aስራ Aንድ የፋይናንስ ወጭን Aስመልክቶ ፌዴራልና የክልል መንግስትታት
ስላላቸው ግንኙነት፣ የፌዴራል ግብር የመሰበሰብ ስልጣን የክልሎች ግብር የመሰብሰብ
ስልጣንና የክልሎችና የፌዴራል የጋራ ገቢ የሚደነግግ ሲሆን በሌሎች ምEራፎች
ውስጥ በፌዴራልና የክልል መንግታትን ግንኙነት ገዥ የሆኑ ደንቦችን ደንግጓል፡፡
የIትዮጵያ ፌዴራል ሥርዓት ያሉት ባህሪያትና ከፌዴራሊዝም ጋር ተያያዥነት
ያላቸው ነጥቦች በሌሎች ርEሶች በሰፊው የሚሽፈን ሲሆን በዚህ ደረጃ ትኩረት ማድረግ
የሚገባን ህገ መንግስቱ ፌደራላዊ ቅርጸ መንግስትን ያወጀና ፌዴራል ቅርፀ መንግስት
የሚሠራበትንም የሚተዳደርበትን ዝርዝር ሥርዓትና ደንብ፣ የደነገገ መሆኑን ነው፡፡
9 ህገ መንግስት የAንዲትን Aገር ቅርፅ መንግስት የሚወስን መሆኑ Eንዳለ ሆኖ ከዚህ
በተጨማሪ ሌላም ተግባር ይኖረዋል፡፡ ይኸም የAገሪቱን ሥርዓተ መንግስት መወሰን
ነው፡፡ የIፊድሪ ህገ መንግስት የAገሪቱ ሥርዓተ መንግስት ዴሞክራሲየዊ ሥርዓተ
መንግስት Eንደሆነ በAንቀፅ 1 ይደነገጋል፡፡ ህገ መንግስቱ በዴሞክራስያዊ ሥርዓቱ
ህብረተሰቡ ያለውን ተሣትፎ የሚደነገጉ ድንጋጌዎችን በምEራፍ ሁለት ያካተተ ሲሆን
በፌዴራል ደረጃም ሆነ በክልል ደረጃ የሚኖረው ዴሞክራሲያዊ የመንግስት ሥርዓት፣
ፖርላሜንታዊ Eንደሆነ በAንቀፅ 45 ይደነግጋል፡፡ ህገ መንግስቱ የዴሞክራሲ ሥርዓት
Aይነተኛውና መሠረታዊ

መመዘኛ በየወቅቱ የሚካሄደው ነፃ ምርጫ መሆኑን

በመደንገግ በምEሪፍ Aስራ Aንድ በክልሎችና በፌዴራል መንግስት ነፃና ትክክለኛ
ምርጫ

በገለልተኝነት ሊካሄድ የሚችል Aካል ያቋቋማል፡፡ በAንድ ምርጫ ክልል ሊኖር

የሚገባው ሰው በAገሪቱ የህዝብ Eድገት ጋር Aብሮ መሔድ ያለበት

በመ ሆ ኑ

በ ወቅ ቱ

Aገራዊ የህዝብ ቆጠራ መከናወን Eንዳለበትና የህዝብ ቆጠራውን ስለሚያከናውነው Aካል
ስልጣንና ተግበር የሚደነግግ ድንጋጌ Aለው፡፡ Eነዚህ ድንጋጌዎች በIትዮጵያ የምርጫ
ጉዳ ይ ሣ ይሆ ን

የህልውና ጥያቄ የሆነው የዴሞክራሲ ሥርዓት ለመገንባት የማEዘን

ድንጋይ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው፡፡
9 ህገ መንግስት የመንግስት Aካላት ያቋቁማል፡፡ ስልጣንና ሀላፊነታቸውን ይወስናል፡፡
Aንቀፅ 50 የIፊድሪ ህገ መንግስት በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ መቋቋም ያለባቸው
ዋ ና ዋ ና የ መ ን ግ ስት A ካ ላ ት ማ ለ ት ም ህ ግ A ው ጭ ፣ ህ ግ A ስፈ ፃ ሚ ና ህ ግ ተ ር ጓ ሚ
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Aካላት Eንደሚኖራቸው የደነገገ ሲሆን በክልል ደረጃ የሚያቋቁሙት Eነዚህ የመንግስት
Aካላት ዝርዝር ስልጣንና ተግባር በክልሎቹ ህገ መንግስት Eንደሚወሰን ታሳቢ
በማድረግ በፌዴራል ደረጃ


የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር



የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር



የህዝብ ተወካዮች ምክርቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ውሣኔ
የሚሰጡባቸውን ጉዳዮች



የIፊድሪ ፕሬዜዳንት Aሰያየምና ስልጣንና ተግባር



የIፌድሪ ጠቅላይ ሚኒሰቴርና የሚኒስትሮች ምክር ቤት Aሰያየምና
ስል ጣ ን ና ተ ግ ባ ር



የፌዴራል Eና የክልሎች ፍርድ ቤቶች የዳኘነት ስልጣን

የሚዘረዝሩ ድንጋጌዎች በማካተተ በመንግስት Aካላት የስልጣን ክፍፍል ተደጋጋፊነትና
የEርስ በርስ የቁጥጥር ሥርዓት ይዘረጋል፡፡
9 ህገ መንግስት በAንዲት Aገር ውስጥ በመንግስትና በዜጎች መካከል ስለሚኖረው
ግንኙነት ገዥ የሆነ ደንቦችን ይደነግጋል፡፡ ከዚህ Aንፃር ከቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም
በፊት የወጡ የምEራባዊያን Aገሮች ህግጋት መንግስት ለሲቭልና

የፖለቲካ መብቶች

Eውቅናና ጥበቃ የሚሰጡ ሲሆን፣ በተቃራኒው የሶሻሊስት Aገሮች ህግጋት መንግስት
ለIኮኖሚ የማሀበራዊና የባህል መብቶች ትኩረት ይሰጡ ነበር፡፡
መ ን ግ ስት

ከሚባሉት

የAዲሱ ትውልድ ህገ

Aንደኛው የሆነው የIፊድሪ ህገ መንግስት ለሲቪልና ፖለቲካ

መብቶች ለIኮኖሚ የባህልና የማህበራዊ መብቶችና ለቡድን መብቶች በተሟላ ሁኔታ
Eውቅና

Eና ጥበቃ የሚሰጥ ለየት ያለ ባህሪ ያለው ህገ መንግስት ነው፡፡

ህገ

መንግስቱ በምEራፍ ሶስት ውስጥ ከAንቀፅ 14 Eስከ Aንቀፅ 44 የተደነገገውና ሰፊ
ትኩረት የሰጠው ለሰብዓዊ መብቶችና መሠረታዊ ነፃነቶች ጥበቃና Eውቅና የሚሰጥ
ሲሆን፣ ከዚህ በተጨማሪ

በህገ መንግስቱ ውስጥ የተደነገጉ

የAተረጓጎም ሥርዓት፣ በስብEናና በሰብዓዊ
በማን ኛ ው ም

ሰ ብ ዓዊ መ ብ ቶ ች

ፍጡር ላይ ወንጀል የፈፀሙ ሰዎች

Aካል በይቅርታ ወይም ምህረት የማይታለፉ ስለመሆኑና፣ የሰብዓዊ

መብቶችን Aከባበር Aስመልክቶ ህግ Aውጭው ህግ Aስፈፃሚውን የሚቆጣጠርበት
ሥርዓት ፌዴራል ክልሎችን የሚቆጣጠርበት ሥርዓትና ፍርድ ቤቶችን ሰብዓዊ መብት

46

የማስከበር ሀላፊነት Eንባ ጠባቂ ተቋምና የስብዓዊ መብት ኮሚሽን ስለሚቋቋምበት
ሁኔታ ገዥ የሆኑ ድንጋጌዎችን ይዞ Eናገኘዋለን፡፡
9 ህገ መንግስት በAንድ Aንድ Aገሮች Aገሪቱ የምትመራበትን የIኮኖሚ የማህበራዊ
የAከባቢ ደህንነት፣ የውጭ ግንኙነትና የመከላከያ መርሆችን ይደነግጋል፡፡ ይህንንም
በማድረግ በየወቅቱ በምርጫ Aሸናፊ ሆነው ስልጣን የሚይዙ የፖለቲካ ፖርቲዎች
የሚያወጧቸው የተለያዩ ፖለሲዎችና ስተራቴጅዎች Eነዚህን መርሆች ለማስፈፀም
የሚችሉና

በመ ር ሆ ቹ

የሚ መ ሩ

መ ሆ ናቸ ው ን

ለማረጋገጥ

የሚችልበትን

ሥ ር ዓት

ይዘረጋል፡፡ የIፈድሪ ህገ መንግስት በምEራፍ Aስር ሥር የብሔራዊ ፖሊሲ መርሆዎቹ
Aላማዎች ደንግጎል፡፡ Eነዚህም የብሔራዊ ፖሊስ መርሆዎችና ዓላማዎች መንግስት
የሚያወጣው ፖሊሲና Eስትራቴጅ የህገ መንግስቱን መርሆቹን የተከተለና Aገራዊ
ራEይን ለማሣካት የሚችል መሆኑን ለመከታተልና ለመቆጠጠር ያስችላሉ፡፡
9 የህገ መንግስት ሌላው ገፅታ Aስቸኳይ ጊዜ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ሁኔታውን
ለመቋቋም መንግስት ስለሚወሰዳቸው ልዩ Eርምጃዎችና Eርምጃዎቹ ስለሚቆዩበት የጊዜ
ገደብ" Eርምጃዎቹ ትክክለኛ ስለመሆናቸው ክትትልና ቁጥጥር ስለሚደረግበት ሁኔታ
ገዥ የሆነ ሥርዓት መዘርጋት ነው፡፡ ከዚህ Aንፃር የIፊድሪ ህገ መንግስት ፌዴራልና
ክልል በAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ስላላቸው ስልጣንና ስልጣናቸውን Eንዴት መጠቀም
Eንዳለባቸውና በጉዳዩ ላይ ክትትልና ቁጥጥር ስለሚደረግበት ሥርዓት በምEራፍ Aስራ
Aንድ በመደንገግ Aስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ተፈፃሚነት ያለውን የAሠራር ሥርዓት
ዘ ር ግቷ ል ፡ ፡
9 ህገ መንግስት ገዥነት ያላቸውን ህገ መንግስታዊ መርሆች በማስቀመጥ ሌሎቹ
ድንጋጌዎች ህጎችና Aሰራሮች ከመርሆቹ ጋር በማጣጣም መንገድ Eንደተርጎሙ ወይም
ተ ፈፃሚ

የሚሆኑበትን

ሥ ር ዓት

ይዘ ረ ጋ ል ፡ ፡

የIፊድሪ

ህገ

መ ን ግ ስት ም

የህግ

መንግስቱን መሠረታዊ መርሆች በምEራፍ ሁለት በመደንገግ መርሆቹን መሠረት
በማድረግ ሌሎቹ ድንጋጌዎች መተርጎምና ተፈፃሚ የሚሆኑበትን ሥርዓት ዘርግቷል፡፡
9 ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች መተርጎም Aለባቸው ወይስ የለባቸውም፡፡ የሚተርጎሙ
ከሆነ የትኛው Aካል ይተርጉማቸው ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጡት ገዥ
ድንጋጌዎች መደንገግ Aንደኛው የህግ መንግስት ገፅታ ነው፡፡ የIፊድሪ ህገ መንግስት
የህገ መንግስት ትርጉም የሚሻ ጉዳይ መኖሩን ወይም Aለመኖሩን የማጣራት ስልጣን
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የህገ መንግስት Aጣሪ ጉባኤ፣ ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ደግሞ ህገ
መ ን ግ ስቱ ን

የቃ ል

ኪዳን

ማተ ባ ቸ ው

Aድርገው

ያፀደቁት

የIትዮጵያ

ብሔ ር

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች ለሆኑት የፌዴሪሽን ምክር ቤት የሚሰጡ ድንጋጌዎችን
በማካተት ህገ መንግስቱ የሚተርጎሙበትን ሥርዓት ዘርግቷል፡፡
9 ህገ መንግስት የAንዲት Aገር መንግስት የሚተዳደሩበት መሠረታዊ ህግ ከመሆኑም
በላይ ከላይ ያነሳናቸውን ቁልፍ ጉዳዮች የሚወስኑ መርሆዎችንና ድንጋጌዎችን የሚይዝ
ህግ ነው፡፡ የሥርዓቱ መሠረትና መተዳደሪያ የሆነ ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሥርዓት
Eጅግ በጣም ቁልፍ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም ህገ መንግስት የራሱ ድንጋጌዎች
ስለሚሻሻሉበት ወይም ተጨማሪ ድንጋጌ ስለሚታወጅበት ሁኔታ ሥርዓት ይዘረጋል፡፡
የIፊድሪ ህገ መንግስትም በምEራፍ Aስራ Aንድ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄ
ስለሚቀርብበት Eና ህገ መንግስቱ ስለሚሻሻልበት ሥርዓት ድንግጓል፡፡
9 ከላይ ከተነሡት በተጨማሪ ህገ መንግስት በሌሎች Aገራዊ ጉዳዮች ለምሣሌ ባንዲራ፣
የሥራ ቋንቋ፣ ብሔራዊ መዝሙር፣ የAገሪቱ ዋና ከተማ Eና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች
ገዥ የሆኑ ድንጋጌዎች ያስቀምጣል፡፡
በAጠ ቃ ላይ

የIፌዲሪ

ህገመንግስት

ለተቋማትን የተቋማቱን ግንኙነት

Iትዮጵያ

ራ Eዩ ዋ ን

ለ ማሣ ካት

A ስፈ ላ ጊ

የሆኑ

የተለያዩ መርሆዎችንና ሌሎች Aገርን ለመገንባት

Aስፈላጊ የሆኑ ደንቦች Eና ሥርዓቶችን ይዘረጋል፡፡ ይህንን ሥርዓት ውጤታማ ማድረግና
መ ጠ በቅ

የሚያቋርጥ ጥረትና ትግል የሚጠይቅ በመሆኑ ሁል ግዜ ዝግጁ ሆኖ መገኘት

ይጠ ይቃ ል ፡ ፡

የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ ዎች
1. የIፌድሪ

ህገ

መንግስት" ፌደራላዊ

ቅ ርፀ

መ ን ግስ ት ና

ዴሞክራሲያዊ

ሥ ር ዓተ

መንግስት ማወጁና ተገቢ ነው ብለው ያሰባሉ" ለምን?
2. ክልሎች ዲሞክራሲያዊ ያልሆነ" ሥርዓተ መንግስት ለማቋቋም ይችላሉን? ለምን?

48

3.2. የIፌዲሪ ህገ መንግስት፣ Aገሪዊ ራEይና መሠረታዊ ግቦች
ህገ መንግስት፣ የAንዲት Aገር ህያውና መሠረታዊ የሆነ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው፡፡
የማናቸውም የመንግስት Aካል፣ ስልጣንና ሀላፊነት፣ ምንጩና መሠረቱ፣ ህገ መንግስቱ ነው፡፡
የማንኛውም የመንግስት Aካል ውሣኔ፣ የIኮኖሚ፣ የማህበራዊና የፖለቲካ
ስት ራ ቴ ጅ ዎ ች

ከህገ

መ ን ግ ስቱ

የሚመነጩና

ከህገ

ጋር

መ ን ግ ስቱ

ፖሊሲዎችና

የሚጣጣሙ

መሆ ን

Aለባቸው፡፡ ማናቸውም ህጎች ህገ መንግስታዊ መሠረት ያላቸውና ህገ መንግስቱን የማይቃረኑ
መሆ ን

ይገባቸዋል፡፡

በAጠ ቃ ላይ

ህገ

መ ን ግ ስት

የAንዲት

Aገር

መ ን ግ ስት ና

ህዝ ብ

የሚመራባቸውን መሠረታዊ መርሆች Eና ደንቦች የሚደነግግ የህግ Aይነት ነው፡፡
ማናቸውም ህግ (Aዋጅ ወይም ደንበ) ሊያሣካው የሚፈልገው መሠረታዊ ግብና ዝርዝር
ዓላማዎች Aሉት፡፡ ህገ መንግስት ደግሞ በAዋጅ ወይም በደንብ ሊገለፅና ሊካተት የማይችል
Aንድ መሠረታዊ ቁም ነገር የሚገልፅና ሊያካተት የሚችል ሰነድ ነው፡፡ የብዙ Aገራት ህገ
መንግስት Aገራዊ የሆኑ ህገ መንግስታዊ ግቦችና ዓላማዎች ይኖሩታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ህገ
መንግስት ከግቦቹና ዝርዝር ዓላማዎቹ በላይ የረዥም ጊዜ Aገራዊ ራEይም የሚገለፅበትና
የሚካተትበት መሠረታዊ ህግ ነው፡፡
ህገ መንግስት Aንዲት

Aገር በረዥም ጊዜ ውሰጥ Eውን ልታደርገው የምትፈልገውን ራEይ፣

Aገራዊ ራEዩን Eውን ለማድረግ መሣካት የሚገባቸው ህገ መንግስታዊ ግቦችንና ዓላማዎችን
በረቀቀ ሁኔታ በመግቢያውና በድንጋጌዎቹ ውስጥ ለመግለፅና ለማካተት የሚችል የህግ Aይነት
ነው፡፡ ከዚህ ተነስተን የIፊድሪን ህገ መንግስት ከመዘንነው በህግ መንግስቱ ውስጥ ህገ
መንግስቱን በወኪሎቻቸው Aማካኝነት ያፀደቁት የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስለ
Aገራቸው ያላቸውን የጋራ ራEይና ሊሣኳቸው የሚፈልጓቸው ህገ መንግስታዊ ግቦችና
ዓላማዎች Eንደተካተቱበት ለመረዳት Eንችላለን፡፡
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ራEይ ሲቀረፅና ህገ መንግስታዊ ግቦችና
ዓላ ማ ዎ ች

ተለይተው

ሲዘጋጁ

የሚያማልሉ

ንድ ፈ

ሀሳባዊና

ፊሎዞፊያዊ

ሀሳቦችንና

ትንታኔዎችን መነሻና ማጣቀሻ በማድረግ Aይደለም፡፡ ይልቁንም ለዘመናት በጋራ በኖሩባቸው
ጊዜዎች በAገሪቱ ውሰጥ Aንገብጋቢና ቁልፍ የሆኑት ችግሮች በመለየት" ችግሮቹ በወቅቱ በቂና
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Aጥጋቢ መፍትሔ ባለማግኘታቸው የደረሰውን ሰቆቃና Eልቂት Eንደዚሁም ቁሣዊ ውድመት፣
ካለፈበት የህይወት ዘመን ተሞክሮና ከተጨባጭ መረጃዎች በመረዳት ለችግሩ ዘላቂ መፍትሔ
የሚሆነውን በማሰብ ነው፡፡
የIፊድሪ ህገ መንግስት ሲጸድቅ የነበረውን ነባራዊ ሀቅ መረዳት ህገ መንግስቱ ለምን Aሁን
ያለውን ይዘትና ቅርፅ ይዞ Eንደፀደቀ ሚዛናዊ ሆኖ ለመመዘን ያስችላል፡፡
ባለፉት ዘመናት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዘቦች የራስን Eድል በራስ

የመወሰን መብት

ባለመከበሩና የግለሰብ ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች በከፋ ሁኔታ በመጣሳቸውና በAገሪቱ ውስጥ
ዲሞክራሲ፣ የህገ የበላይነትና ልEልና ሣይሆን

Aምባገነንነትና ፈላጭ ቆራጭነት በመንገሡ

ምክንያት ከ1966 Eስከ 1983 ዓም ባለው ጊዜ ውስጥ በተደረገው የEርስ በርስ ጦርነት ግጭት
ሣቢያ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች /Aብዛኛዎቹ በጦርነቱ ወይም ግጭቱ በተዋጊነት
ያልተሣተፉ Aዛውንቶች፣ ሽማግሌዎች ሴቶችና ህፃናት Aላግባብ የጦርነቱ ሰለባ Eንደሆኑና
ህይወታቸውን Eንዳጡ በAለም Aቀፍ ድርጅቶች የተደረጉ ጥናቶች ያረጋግጣሉ፡፡
በ1983 ዓ.ም የደርግ መንግስት በIህAዲግ መሪነት በህዝብ ትግል ሲደመሰስ ደርግ ለመሣሪያ
መገዛት Eጅ በጅ ከከፈለው በርካታ ቢሊዮን ዶላር በተጨማሪ Aገሪቱ በዱቤ መሣሪያ ከቀድሞው
ሶቮየት ህብረት የገዛችበት የስምንት ቢሊዮን ዶላር Eዳ Eንደነበረባት መረጃዎች ያሳያሉ፡፡
በዚያን ጊዜ ከAንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ ለስደት ተዳርገው Eንደሚገኙና ከደርግ
ጭፍጨፋ Eና የጅምላ Eስር ያመለጡ ከሀያ Eስከ ሰላሣ ሺ የሚሆኑ የተማሩ ዜጎች
Aገራቸውን ጥለው ለመሰደድ Eንደተገደዱና Eንደተሰደዱ Aህዛዊ መረጃዎቹ ያሳያሉ፡፡
በደርግ የመጨረሻው ዘመን

በAገሪቱ ውስጥ ሊታረስና ምርት ሊሰጥ ከሚችለው ለም መሬት

Aርባ በመቶ የሚሆነው በጦርነቱና በተቀበሩ ፈንጆች ምክንያት ሊታረስና ምርት ሊሰጥ
ከማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ የነበረ መሆኑና

የEርስ በርስ ጦርነቱ የህዝቡን የEርስ በርስ

የመተማመን ባህል ለጊዜውም ቢሆን የሸረሸረበት ሁኔታ ፈጥሮ Eንደነበረ ስለ ሁኔታው
የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ በዚህ ነባራዊ ሁኔታ፣ የEርስ በርስ ጦርነትና ግጭት መንስኤ
የሆኑ ነገሮች ዘላቂ ህገመንግስታዊ መፍትሔ ካልተሰጣቸውና በሰላማዊ መንገድ የሚፈቱበት
ህገ መንግስታዊ ስርዓት ካልተዘረጋ ባለፉት ዘመናት የተፈፀመውን ታሪካዊ ስህተት መድገምና
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Aገሪቱን ወደ ከፋ Iኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውስ ማስገባትና" ህዝብን ለከፋ
ሰቆቃና የEርስ በርስ Eልቂት የሚደረግ ስለመሆኑ በጣም ግልጽ ነበር፡፡ ከዚኅ ነባራዊ ሀቅ
በመነሳት ነው ስለወደፊቷ Iትዮጵያ ራEይ Eና ራEዩን ለማሳካት የሚያስችሉ ግቦችና
Aላማዎችን ባካተተ መልኩ ህገመንግስቱ የጸደቀው፡፡
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለAገራቸው ያላቸውን ራEይ ህገመንግስቱን መክረውና
ዘ ክ ረው

ባፀደቁት

ወ ኪ ሎቻ ቸ ው

ማለ ት ም

የ ህገ

መ ን ግ ስት

ጉባ ኤ

Aካላት

በኩ ል

ግል ፅ

Aድርገዋል፡፡ ራEያቸውም “የግለሰቦች መብትና ነፃነት የተረጋገጠባትና የብሔር ብሔረሰቦችና
ህዘቦች የራሰን Eድል በራስ የመወሰን መብት በተሟላ ሁኔታ የተከበረባት የበለፀገች ፌዴራላዊ
ዴሞክሪሲየዊ ሪፐብሊክ Iትዮጵያ በጋራ መመሥረት” Eንደሆነ የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት
ካደረጉት ውይይት Eና ምክክር፣ ከህገ መንግስቱ መግቢያና ሌሎች ዝርዝር ድንጋጌዎች ይዘት
ለመረዳት ይችላል፡፡
የIፊድሪ ህገ መንግስት ከላይ የተገለፀውን Aገራዊ ራEይ በውስጡ Aቅፎ የያዘ መሆኑን
ለማረጋገጥ የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት በወቅቱ ካደረጉት ውይይት ብቻ ሣይሆን በህገ
መንግስቱ ውስጥ የተካተቱ Aንድ Aንድ መሠረታዊ ሀሳቦች በመተንተን ለመረዳት ይቻላል፡፡
1. በመጀመሪያ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው ፈቃድና ፍላጐት Aዲስቷን
የበለፀገች ፌዴራላዊ ዴሞከሪሲያዊ ሪፐበሊክ Iትዮጰያን በጋራ የመገንባት ራEይ
Eንዳላቸው፣ይህንን ራEይ ሁሉም በEኩል ደረጃ የሚጋሩት መሆኑን ለመገንዘብ፣ ህገ
መንግስቱ የፀደቀበትን ሁኔታ መመዘንና ህገ መንግሰቱ ሲፀድቅ የማናቸውም የIትዮጽያ
ብሔር ብሔረሰብና ህዘብ በሽግግር ወቅት ቻርተር ተዘርግቶለት የነበረውን ሌላ Aማራጭ
ማየት ያስፈልጋል፡፡ በሽግግሩ ወቅት ቻርተር ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ
የራሱን Eድል በራሱ የመወሰንና በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ነፃነቱን የማረጋገጥ መብቱ
የተከበረ ነበር፡፡ የIትዮጰያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በቻርተሩ የተረጋገጠላቸውን
የነፃነት መብት ተጠቅመው ነፃ መንግስት ከማቋቋም ይልቅ በፈቃዳቸው የሚመሠረቷት
Aዲስቷን Iትዮጵያ በዘላቄነት የምትመራበትንና የምትተዳደርበትን ህገ መንግስት
መክረውና ዘክረው Eንዲያፀድቁ ተወካዮቻቸውን በመላክ የIፊድሪ ህገ መንግስት
ያፅደቁት ነፃነታቸውን የማወጅና መንግስት የመመሥረት መብታቸው ተረጋግጦላቸው
ባለበት ጊዜ መሆኑ ብቻ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች
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በነፃ ፍላጎታቸውና

ፈቃዳቸው Aዲስቷን Iትዮጵያ የመገንባት ራEይ የነበራቸው ስለመሆኑ በቂ ማረጋገጫ
ነው፡፡
2. በሁለተኛ ደረጃ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ የሚገነቧት Aዲሰቷ
Iትዮጵያ የግለሰቦች መብትና ነፃነቶች በተሟላ ሁኔታ የሚረጋገጡባት ሆኖ የማየት
ራEይ

Eን ዳ ላ ቸ ው

ባፀደቁት

ህገ

መ ን ግ ስት

ው ስጥ

Aን ድ

ሶስተኛው

የሚሆኑት

ድንጋጌዎች ስለ ሰብዓዊ መብቶችና ነፃነቶች የደነገጉ መሆናቸውን፣
•

በማናቸውም ክልል ሰብዓዊ መብቶች ሲጣሱና ክልሉ ለማስቆም በማይችልበት
ወይም በማይፈልግበት ሠዓት ፌዴራል መንግስት ጣልቃ መግባት Eንዳለበት
የሚያስገድድ ድንጋጌ በማወጃቸው፡፡

•

ሰብዓዊ መብቶችን በመጣስ በሰብEናና በሰበዓዊ ፍጡር ላይ ወንጀል የፈፀመ
ማናቸውም ሰው ወንጀሉ በይርጋ Eንዳይታገድና በማናቸውም የፌዴራል ወይም
የክልል

የ መ ን ግ ስት

Aካል

በይ ቅ ር ታ

ወይም

በም ህረት

Eን ዳ ይ ተ ላ ፍ

ህገ

መንግስትታዊ ማEቀብ መጣላቸውና
•

የህገ መንግስቱ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች የማሻሻያ ሥርዓት ከባድና ጥብቅ
Aድርገው

የቀረፀበትን

ምክንያት

መ ን ግ ስቱ

ፈጣሪዎች

የሰ ብ ዓ ዊ

በመ መ ር መ ር
መ ብቶ ች ን

ለመገንዘብ

ጉዳ ይ

ይቻላል፡፡

የህገ

ራEይ

Aን ድ

የAገራዊ

መሠረታዊ ክፍል Aድርገው ሲይዙ ባለፈው ዘመን የAገሪቱ ታሪክ ውስጥ
የተፈፀሙትን ከባድና ቀላል የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችና፣ በስብEናና በሰብዓዊ
ፍጡር ላይ ከተፈፀሙት ዘግናኝ ወንጀሎች በቂ ትምህርት በመውሰድ ያለፈውን
ታሪካዊ ስህተት ለማረምና መጪውን ብሩህ ጊዜ Eውን ለማድረግ በማሰብ ነው፡፡
3. በሶስተኛ ደረጃ በጋራ የሚገነቧት Aዲስቷ Iትዮጵያ የግለሰብ መብቶችን ብቻ ሣይሆን
የብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች የራሰን Eድል በራስ የመወሰን መብት በተሟላ ሁኔታ
የሚረጋገጥባት Eንድትሆን የጋራ ፍላጎትና ራEይ Eንዳላቸው፡፡ ይህንንም
• የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን ቋንቋቸውን የመጠቀምና የማሣደግ
ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት ያላቸው መሆኑን በግልፅ በመደንገግ፣
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• ማናቸም ብሔረሰብ የክልል መስተዳደር የመመሥረት መብት ያለው መሆኑንና
የክልል መስተዳደር የመመስረት ጥያቄው የማስተናገድበት ህገ መንግስታዊ
ሥ ር ዓት በ መ ዘ ር ጋ ት ፣
• ማናቸውም ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ የራስን Aድል በራስ የመወሰን መብት
E ስከ

መገንጠል

ማረጋገጡና

የመገንጠል

ጥያቄው

የሚስተናገድበትን

ህገ

መ ን ግ ስታ ዊ ሥ ር ዓ ት በ መ ዘ ር ጋ ት
A ሣ ይተ ዋ ል ፡ ፡
ህገ መንግስቱ ያፀደቁት የህገ መንግስት ጉባኤ Aባላት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት
በተሟላ ሁኔታ መረጋገጥና ራEያቸው ውስጥ ሲያካትቱ፣ ካለፈው ታሪካቸው ለዚህ ቁልፍ
የማንነትና የሉዓላዊነት

ጥያቄ፣ ግልፅ፣ የማያሻማ ሰላማዊና ህጋዊ መፍትሔ Aለመሰጠት ፣

በAገሪቱ ላይ ለደረሰው ወደር የማይገኝበት ጉዳት መሰረታዊ ምክንያት Eንደሆነ በማገናዘብ
በጋራ የሚመሰርቷት Aዲሲቷ Iትዮጵያ ይህንን ጥያቄ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ለመፍታት
የምትችል መሆን Aለባት ከሚል መደምደሚያ ላይ በመድረሳቸውን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡
በAራተኛ ደረጃ በጋራና በመፈቃቀድ የሚገነቧት Aዲሲቷ Iትዮጵያ በፀና የዲሞክራሲ ሥርዓት
የምትመራ ፌዴራላዊ ቅርፀ መንግስት በፅኑ መሠረት ላይ ያቆመች ልዩነትን በፀጋና በEኩልነት
ደረጃ ለማስተናገድ የሚችል Aንድነት የሰፈነባት፣ የጋራ ብልፅግና Eድገት የሚረጋገጥባት Aገር
Eንድትሆን የጋራ ራEይ ያላቸው መሆኑን በህገ መንግስቱ የደነገጉትን ሥርዓተ መንግስትና
ቅርፀ መንግስት Eንደዚሁም በህገ መንግስቱ መግቢያ ከዘረዘሯቸው ሀሳቦች ለመረዳት ይቻላል፡፡
በመሆኑም በIፊዲሪ ህገ-መንግስት የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች Aንድ ትልቅ
Aገራዊ የጋራ ራEይ Eውን ለማድረግ ያወጁት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የጋራ
ራEያቸውም የግለሰብ መብቶችና ነፃነቶች የተረጋገጠባትና የብሔር ብሔሰቦችና ህዝቦች የራስን
Eድል በራስ የመወሰን መብት በተሟላ ሁኔታ የተከበረባት የበለፀገች ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፑብሊን Iትዮጵያን ማየት ነው፡፡
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይህንን Aገራዊ ራEይ Eውን ለማድረግ የጋራ
መመሪያና መተዳደሪያ ይሆናቸው ዘንድ የIፊዲሪ ህገ መንግስት የቃል ኪዳናቸው ማተብና
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ማሠሪያ Aድርገው Aፅድቀዋል፡፡ በህገ መንግስቱ ውስጥ የሚከተሉትን መሠረታዊ ግቦች በተሳካ
ሁኔታ በተግባር ማረጋገጥ Eንደሚገባቸው በህገ መንግስቱ መግቢያ በግልጽ ያስቀምጠዋል፡፡
ይኸውም ፡•

በAገሪቱ ውስጥ ዘላቂና ዋስትና ያለው ሰላም ማረጋገጥ፡

•

በAገሪቱ ውስጥ ህዝባዊ ዋስትና ያለውና የፀና የዲሞክራሲ ሥርዓት ማስፈን ፡

•

በህግ የበላይነትና በIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈቃድ ላይ የተመሠረተ
Aንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ መገንባት ፡

•

Iኮኖሚያዊ ማህበራዊ Eድገታቸውን ማፋጠንና Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ በጋራ
መገንባት ናቸው፡፡

የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች

ካለፉት ታሪካዊ ሂደት Eና የረዥም ጊዜ

ተሞክሯቸው በቂ ትምህርት በመውሰድ በAገሪቱ ውስጥ የግለሰቦችና የብሔር ብሔረሰቦች
ህዝቦች መብት ሙሉ በሙሉ ካልተከበሩ፡፡
9 የጾታ Eኩልነት ካልተረጋገጠና ባህል የማሳደግና በነጻ Eምነትን የማራመድ
መብት ለሁሉም በEኩል ደረጃ ካልተረጋገጠ
9 በታሪካቸው ውስጥ የወረሱት የተዛባ ግንኙነት ሙሉ በሙሉ Aርመው የጋራ
ጥቅማቸውን ለማሳደግ Aበክረው ካልሰሩ
9 ማንነታቸው Eውቅና Aግኝቶና ተከብሮ ባለፉት ዘመናት በነበራቸው Aብሮነት
ያፈሩትን

የጋራ

ጥቅም

Aመለካከትና

መ ል ካም

Eሴ ት

ለ ማዳ በር

ካል ቻ ሉ

በትግላቸውና በመስዋEትነታቸው ያገኙት ዲሞክራሲና ሰላም ዘላቂ መሆኑን
ካላረጋገጡ ግቦቹ ሊሳኩ Eንደማይችሉ ግልጽ በሆነ ቋራቋ በህገ መንግስቱ
መግቢያ Aስቀምጠዋል፡፡
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስለAዲሲቱ Iትዮጵያ ያላቸውን ራEይ Eውን
ለማድረግና ህገ መንግስታዊ ግቦቻቸውን ለማሳካት የቃልኪዳናቸው ማሰሪያ Aድርገው ያፀደቁት
ህገ መንግስት በማክበር በህገ መንግስቱ መሠረት ለመተዳደርና ለመዳኘት የሚችሉ ሆነው
ሲገኙ Eንደሆነና በሌላ በኩል ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን ከማናቸውም Aፍራሽ ድርጊትና
ተግባር ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመከላከል ለማስከበር ሲችሉ Eንደሆነ የተሟላ ግንዛቤ
ይዘ ው በ ታ ል ፡ ፡
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ከላይ ከተገለጸው Aገራዊ ራEይና የህገ መንግስቱ መሠረታዊ ግቦች Eንደምንረዳው የIፊዲሪ
ህገ መንግስት ከሚደነግገው ውጪ ህገ መንግስቱን ለማሻሻልም ሆነ ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን
ለመለወጥ በማናቸውም ወገን ፣ ሀይል ወይም የህብረተሰብ ክፍል የሚደረግ ሙከራ
የIትዮጽያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች Aዲሲቷን Iትዮጵያ በጋራ ለመገንባት ሰንቀው
የተነሱትን ራEይ የሚያጨልምና የAገሪቱን ህልውና Aደጋ ላይ የሚጥል በAገር ህልውናና
ደህንነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው፡፡
የIፊዲሪ ህገ መንግስት በጥቂት ግለሰቦች ወይም በወቅቱ የመንግስት ሥልጣን የያዘው
ድርጅት(IህAዲግ) ያፀደቀውና ሥራ ላይ ያዋለው ህገ መንግስት Aይደለም፡፡ ህገ መንግስቱ
ከAጼ ኃይለስላሴና ከደርግ ህገ መንግስት የሚለይበት ዋናው ባህሪ የIፊዲሪ ህገ መንግስት
የIትዮጽያ

ብሔር ብሔሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ብሔራዊ ማንነታቸው Eውቅና Eንዳያገኘና

ሉዓላዊና የስልጣን ባለቤት መሆናቸውን ለማረጋገጥ ያደረጉት ረዥምና ከባድ መስዋEትነት
ውጤት ነው፡፡ በመሆኑም የIፊዲሪ ህገ መንግስት ጠባቂዎች (ጋርድያንስ) የፖለቲካ ድርጅቶች
ወይንም

በAን ድ ቦ ታ

የሚኖር

የ ማህ በረሰብ

ክ ፍል

ሣ ይሆ ን

ሁሉ ም

የIትዮጵያ

ብሔ ር

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው፡፡ ስለሆነም ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በሀይል ለመለወጥና
ለመቀየር የሚደረግ ሙከራ በቀላሉ የማያዩትና የሚያልፉት ጉዳይ Eንዳልሆነና ጉዳዮ የከፋ
ደረጃ ላይ ቢደርስ
የሚያስገድዳቸው

በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸውን የመጨረሻ Aማራጭ ለመጠቀም
ትንኮሳ

Eንደሆነ

በጥልቀት

መታየት

Aለ በት ፡ ፡

በመ ሆ ኑ ም

የፖለቲካ

Aመለካከቱ ምንም ይሁን ምን ለAገሩ መልካም ራEይና ተስፋ ያለው ዜጋ ህገ መንግስታዊ
ሥርዓቱን በኃይል ለመለወጥ

የሚያደርግን ማናቸውም Eንቅስቃሴ በቁርጠኝነት የመከላከል

Aገራዊ ግዴታና ኃላፊነት Aለበት፡፡
በAጠቃላይ Eያንዳንዱ በፌዴራልም ሆነ በክልል የመንግስት ሀላፊነትን ተረክቦ የሚሰራ ሰራተኛ
ወይም ባለስልጣን በህገ መንግስቱ ውስጥ የተካተቱትን Aገራዊ ራEይና ህገ መንግስታዊ ግቦች
በAግባቡ የመረዳትና Aገራዊ ራEዩ Eውን Eንደሆነና ህገ መንግስታዊ ግቦቹ Eንዲሳኩ በግንባር
ቀደምትነት የመሰለፍ ኃላፊነትና ግዴታ Aለበት፡፡ በስልጠናው ተሣታፊ የሆኑ ዳኞችና ዓቃቢያ
ህግ ይህንን Aገራዊ ራEይ በመጋራት የህገ መንግስቱን መሠረታዊ ግቦች ለማሳካት፣ ህገ
መንግስታዊ ሥርዓቱን የማክበርና የማስከበር ግዴታ Aለባቸው Eንደዚሁም የህገ መንግስቱን
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ራEይና መሠረታዊ ግቦችና Eሴቶች ለህብረተሰቡ የማስረዳትና የማሰረፅ ሀላፊነት ጭምር
Aለባቸው፡፡
የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ መፈቃቀድና በህግ የበላይነት የተመሠረተ Aንድ
የፖለቲካ ማህበረሰብና Aንድ የIኮኖሚ ማህበረሰብ ለመመስረት ቃል የገቡት የቃልኪዳን
ማሰሪያና የጋራ መተዳደሪያቸው የሆነውን የIፊዲሪ ህገ መንግስት በማፅደቅ ነው፡፡ ህገ
መንግስቱ የሉAላዊነታቸው መገለጫ ነው፡፡ ስለሆነም ህገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ
ስርዓቱን በማክበር ልዩነቶች በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ የሚፈቱበትን ሥርዓት በህገ መንግስቱ
በበቂ ሁ ኔታ

ዘርግተዋል፡፡ ከዚህ ውጪ የሚደረግ ማናቸውም Aፍራሽ Eንቅስቃሴ በAገር

ህልውና ላይ Eደተቃጣ ጥቃት መታየትና የዚህ Aይነት Aፍራሽ ድርጊት በህግ Aግባብ
የመቆጣጠርና የመከላከል ህገ መንግስታዊ ሀላፊነትና ግዴታ የፍትህ Aካላት Eንዳለባቸው
በውል መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡

የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ ዎች
1. የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሰብAዊ መብቶችና የብሔር ብሔረሰብ Eና
ህዝቦችና መብት የተከበረባት የበለፀገች ዲሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ሪፐብሉክ Iትዮጵያ
የመገንባት ራEይ Aላቸው በሚለው Aባባል ትክክለኛነት Eምነት Aለዎት ? ለምን ?
2. የክልል ህገ መንግስት ክልላዊ የሆነ ራEይና ህገ መንግስታዊ Aላማና ግብ Aለው ብለው
ያስባሉ?
3. የክልልዎ ህገ መንግስት ራEይ ህገመንግስታዊ ግቦችና ዓላማዎች ይዘርዝሩ፡፡
4. የክልልዎ ህገ መንግስት ራEይ ግብና ዓላማ በIፌድሪ

ህገ መንግስት ራEይ ጋር

የሚጣጣም Aገራዊ ራEይን ለማሳካት የሚችል መሆኑን ይመርምሩ?
5. የIፌድሪ ህገ መንግስት" ፌደራላዊ ቅርፀ መንግስትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት
ማወጁ ተገቢ ነው ብለው ያሰባሉ? ለምን?
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4. የIፌዲሪ ህገመንግስት የተመሰረተባቸው መርሆዎች
ዝርዝር Aላማዎች
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ፣
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
ሀይማኖትና

ህገ

መንግስት

የመንግስት

ሀይማኖትና
ስራ

መንግስት

Eንዳይደባለቅ

የተለያዩ

የራሳቸውን

መሆናቸውን

ሚና

ያስረዳሉ

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

የተገነባባቸው የማEዘን ድንጋዮች ናቸው፡፡1

1

በተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የህገመንግስት ረቂቅ Aጭር ማብራሪያ ገጽ 9
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ወይም ህገመንግስቱ

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

ሉAላዊነት

ነው፡፡

የተመሰረተበት

በማንኛውም

መልኩ

የመጀመሪያውና
ስልጣን

መሰረታዊ

በIትዮጵያ

ውስጥ

መርሆው

የህዝቦች

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፡፡
መንግስታት ጋር ያለው ግንኙነት በEኩልነት ላይ
የሚመለከት ነው፡፡

ይህም ማለት ከሌሎች

የተመሰረተ Eና ፍፁም ነፃነትን

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

የበላይነት ስልጣን ወይም የስልጣን የበላይነት ማለት ነው፡፡

የህግ

Aውጪው

የሚኖረው

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፡፡
ስልጣን በህግ ተደንግጎ የሚሰጥ

የህዝብ

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

የሚያስተዳድረው መንግስት ማስተዳደር የሚችለው በሀይልና በጉልበት ነው፡፡

ህዝቡን

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
ይሆናል፡፡
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በቀጥታ

በሚያደርጉት

ዲሞክራሲያዊ

ተሳትፎ

Aማካይነት

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፡፡
ዲሞክራሲያዊ የመንግስት ስርዓት ለማስፈን በወጡ ህገ መንግስቶች ሉዓላዊነትን የAገሪቱ
Aጠቃላይ ህዝብ ነው፡፡ የIፌዲሪ ህገመንግስት በዚህ መልኩ ከማንኛውም ዲሞክራሲያዊ
ህገመንግስቶች ጋር የሚመሳሰል ቢሆንም የህዝብ ሉዓላዊነትን ከሚደነግግ ህገ መንግስት
የሚለዩት ባህሪያት Eንዳሉት ግልጽ ነው፡፡ የAብዛኛዎቹ Aገራት ህገ መንግስት የስልጣን
ባለቤትነትን Aብዛኛውን ጊዜ ለAንድ Aገር ሕዝብ የሰጠ ሲሆን በኛ ሀገር መንግስት ግን
መግቢያው ላይ በግልጽ Eንደተቀመጠው የIፊዲሪ ህገ-መንግስት ባለቤትነቱ የIትዮጵያ ብሔር
ብሔ ረሰቦ ች ና

ህ ዝቦ ች

Eንደሆነ

ይገልጻል፡፡

የህገ-መንግስቱ

ባለ ቤት

Eንደመሆናቸው

ሉዓላዊነትም የነሱ መሆኑን በAንቀጽ 8 በግልጽ ተቀምጧል፡፡ የህዝብ ሉዓላዊነት በዚህ ብቻ
Aላበቃም፡፡ በመቀጠልም በንUስ Aንቀጽ 2 የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊነት
መገለጫ Eንደሆኑ ለማሳየት ችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሉዓላዊነታቸው ከሚገለጽባቸው
መሠረታዊ መንገዶች Aንዱና ዋነኛው Eራሳቸው በዲሞክራሲያዊ Aኳኋን በሚመርጧቸው
ተወካዮች Aማካይነት Eንደሆነ በግልጽ ያስቀምጣል፡፡ ሌላው መገለጫ መንገድ ደግሞ በቀጥታ
በሚያደርጉት ዲሞክራሲያዊ ተሣትፎ Eንደሆነ ተገልጸዋል፡፡
ሉዓላዊነት በዚህ መልኩ መቀመጡ ብዙ ተፅEኖች Eንዳሉት ማወቅ Eጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡
በመጀመሪያ ሉዓላዊነት በዚህ መልኩ መቀመጡ የሀገራችን መንግስታዊ ሥርዓት ንጉሳዊ
ሣይሆን ሪፑብሊካዊ ፣ Aምባገነናዊ ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ Eንዲሁም ልቅ የሆነ ሥርዓት
ሳይሆን በህገ-መንግስታዊ ጥላ ሥር የሚመራ መሆን Eንዳለበት ያሳያል፡፡
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፡፡
መንግሥቱ የፀደቀው በህገ-መንግሥት ጉባዔ ነው፡፡

Eርግጥ ነው ህገ-

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"
ግን የሕዝብ ሉAላዊነት መገለጫ በዚህ ብቻ የሚያቆም Aይደለም፡፡

ነገር

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

በተወዳዳሪነት

የምርጫ

ሥርዓት

የሚከተሉ

Aገሮች

Eንዲቀርቡ የሚያደርጓቸው በመጀመሪያው

Aብዛኛዎቹ

በሁለተኛው

ዙር

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

የሚወዳደሩበት ሥርዓት Aይደለም፡፡

ወይም

ፓርቲዎችን

በመወከል

ተወዳዳሪዎቹ ፓርቲዎች ናቸው፡፡

ግለሰቦች

ቀርበው

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፡፡
ድምጽ፣ ለምሳሌ ያህል ከሀምሳ
የለም፡፡

ከመሀከላቸው Aንደኛው ከፍ ባለ

በመቶ /5A%/ በላይ የድምጽ ድጋፍ Aግኝቶ

ቢመረጥ ችግር

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

ሁለተኛው

23%

የሚመረጠው

ሶስተኛው

25%

Eና

Aራተኛው

21%

የድጋፍ

ድምጽ

ቢያገኙ፣

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፡፡
የመምረጥና

የወል ሆነው የሚታወቁት

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፡፡
ድረስ ይህ Aይነት ስርAት ይሰራበት ነበር፡፡

በEንግሊዝ Eስከ 1948

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
ይባላል፡፡

የሚፈልገውን ተወካይ ለመምረጥ የሚችልበት ስርAት ርቱE የምርጫ ስርAት
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፡፡
በማንሳት የሚደረግ ምርጫ ነው፡፡
Aለው፡፡

ከዚህ ውጭ ያለው Eጅን

በዚህ ጊዜ ማን ማንን Eንደመረጠ ስለሚታወቅ ተፅEኖ

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፡፡

68

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
ነው፡፡

በማወዳደር

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፡፡
Eንዲውል ሥራ ላይ የሚያውለው ሰው ያስፈልገዋል፡፡

ሃሳብ ሥራ ላይ

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

ሉAላዊነቱን የሚያረጋግጥባቸው መሣሪያዎች ናቸው፡፡

ሥልጣን

በመያዝ

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
ፓርቲዎች

ለማድረግ
በምርጫ

የሚያወጣቸውን

ሕጎች

የሚያስችል
ተሸንፈው

ሥርዓት
ሥልጣን

ያከብራሉ፡፡

ልዩነትም

ነው፡፡
ባይዙም

ዲሞክራሲያዊ

የሆኑ

የተመረጠውን

በውይይትና

በሰላማዊ

የፖለቲካ

መንግሥት፣
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፡፡
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፡፡
2
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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

ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ Eንደሆነ ነው፡፡

የሉዓላዊነት

መገለጫ

ሕዝቡ

በቀጥታ

የሚያደርገው

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፣
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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፡፡
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ሁሉም ሰው

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፡፡

የሚገባቸው

ስለሆነም

የሥነሥርዓት

የመወሰን
ህጎችና

ስልጣን
ደንቦች

ቢኖረውም

ቀደም

በሚወስንበት

ብለው

የተዘጋጁና

ጊዜ

ሊከበሩ

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 preannounced.
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
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ሕገ-መንግሥቱን

ለመለወጥ

የበርካታ

ክልላዊ

መንግስታት

ስምምነት

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

Aማካይነት

በሰዎች

ተግባራዊ

የሚወጣ

የሚሆኑ

ነው፣ በራሳቸው

ናቸው፡፡

ስለሆነም

ተግባራዊ የሚሆኑ
ዋናው

ጥያቄ

ሳይሆኑ

የሰዎችን

በሰው

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፡፡
5.2.3. ስለ ህገ መንግስት የበላይነት በጠቅላላው
ህገ መንግስት የAንዲት Aገር የበላይ ህግ Eንደሆነ በተለምዶ የምንሰማውና በብዙ Oሑፎች
ተገልፆ የምናገኘው ሀሳብ ነው፡፡ ሆኖም
9 የህገ መንግስት የበላይነት ስንል ምን ማለታችን ነው?
9 የህገ መንግስት የበላይነት ተፈጠሯዊ ባህሪያት (Iስንስ) ምን ምን መሠረታዊ
ሀሳቦችን ያጠቃልላል?
9 Aንዲት Aገር ህገ መንግስት የAገራቱ የበላይ ህግ መሆናቸውን የሚያረጋግጡባቸው
ዘዴዎች ምንድን ናቸው?
9 የህገ መንግስት የበላይነት የማክበርና የማስከበር ግዴታና ኃላፊነት ያለባቸው Aካላት
የትኞቹ ናቸው?
9 የህገ መንግስት የበላይነት በተሟላ ሁኔታ Eውን የሚሆነው Eንዴት ነው?
የሚ ሉ ት ን

ጥያቄዎች

ለ መመለ ስ

ፅ ንሰ

ሀሳቡን

በ ዝር ዝ ር

ማየትና

መተንተን

ይጠ ይቃ ል ፡ ፡
የህገ መንግስት የበላይነት ስንል በAገሪቱ ውስጥ ህገ መንግስቱ ማናቸውንም ሰውና የመንግስት
Aካል ወይም ባለሥልጣን የመግዛት (Govern የማድረግ) ወይም የማስገደድ ሀይል ወይም
ብቃት Aለው ማለታችን ነው፡፡ Eዚህ ላይ የህገ መንግስት የበላይነት ስንል፡92

9 ማናቸውም የመንግስት Aካል ማለትም ህገ Aውጭ፣ ህግ Aስፈፃሚ Eና ህግ ተርጓሚ
Aካል የስልጣንና ሀላፊነታቸው የሚመነጨውና የሚቀዳው ከህገ መንግስቱ መሆኑን፣
9 ስልጣንና ሀላፊነታቸውን ሥራ ላይ በሚያውሉበት ጊዜ ህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች
የማክበር ሀላፊነት ያለባቸው መሆኑን፣
9 ማናቸውም የመንግስት Aካል በህገ መንግስት በተሰጠው ስልጣን ለመጠቀም ወይም
በህገ መንግስቱ የተሰጠውን ስልጣን Aላግባብ በመጠቀም ህገ መንግስቱን የሚቃረን
ማናቸውም ህገ ውሣኔ ወይም ሌላ Aይነት ተግባር ቢፈፅም Aድራጎቱ ህጋዊ
Aስገዳጅነት Eና ተፈፃሚነት የማይኖረውና ፈራሸ መሆኑን፣
9 የፌዴራል ቅርፀ መንግስት ባለባቸው Aገሮች የፌዴራሉ መንግስት ስልጣንና ሀላፊነት
ከህገ መንግስቱ የሚመነጭ መሆኑና የክልል መንግስታትም ስልጣን ምንጭና መሠረቱ
የህገ መንግስቱ ድንጋጌ መሆኑን፣
9 የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱ ለክልል መንግስታት በተሰጠ ስልጣን ጣልቃ
መግባት የሌለበት መሆኑና ክልሎችም ለፌዴራል መንግስት በተሰጠ ስልጣን ጣልቃ
መግባት የሌለባቸው መሆኑን፣
9 የፌዴራልም ሆነ የክልል መንግስታት ስልጣናቸውን ህገ መንግስቱን በማይቃረን
መንገድ መጠቀም ያለባቸው መሆኑና ህገ መንግስቱን በሚቃረን መንገድ የማያወጡት
ህግ ወይም የሚሰጡት ውሣኔ ህጋዊ Aስገዳጅነተና ተፈፃሚነት የሌለው ፈራሽ የሚሆን
መ ሆ ኑን ፣
9 ማናቸውም የሀይማኖት ተቋም፣ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ማህበር ህገ መንግስቱን
የሚቃረን ማናቸውም Aይነት ውሣኔ ወይም Eንቅሰቃሴ ከማድረግ የመቆጠብ ግዴታና
ህገ መንግስቱን በመጣስ የሚያሣልፉት ውሣኔ ህጋዊ ተፈፃሚነት የሌለውና ፈራሽ
መ ሆ ኑን ፣
9 የመንግስት ፖሊሴዎች ስትራቴጅዎችና ሌሎች ተግባራት ከህገ መንግስቱ የተቀዱና
የህገ መንግስቱን መርሆች ወይም ድንጋጌዎች የማይቃረኑ መሆን ያለባቸው መሆኑና
ፖሊሲዎቹ ስትራቴጅዎቹና ሌሎች ተግባራት ህገ መንግስቱን የሚቃረኑ ሲሆኑ ህጋዊ
ተፈፃሚነት የሌላቸው ፈራሽ መሆኑን፣
ለመግለፅ የምንጠቀምበት ፅንሰ ሀሳበ Eንደሆነ ስለ ህገ መንግስት የበላይነት ውስጣዊ ይዘት
የሚተነትኑ ምሁራን ይገልፆሉ፡፡
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5.2.4. የህገ መንግስት የበላይነትን ለማረጋገጥ የሚጠቅሙ ዘዴዎች
የህገ መንግስት የበላይነት ፅንሰ ሀሳብ ሲተነተን ምን ምን መሠረተ ሀሳቦችን Eንደሚይዝ ከላይ
ለመግለፅ ተሞክሯል፡፡ በማስከተል መመለስ ያለበት ጥያቄ የAንዲት Aገር ህገ መንግስት ከላይ
በተገለፀው መልክ የAገሪቱ የበላይ ህገ መሆኑን Aንዴት ይረጋግጣል የሚለው ነጥብ ነው?
ህገ መንግስት የAገሪቱ የበላይ ህግ መሆኑን ለማረጋገጥ የተለያዩ Aገሮች የተለያየ ዘዴና
Aሠራር ይጠቀማሉ፡፡ በመሆኑም ከዚህ በታች የተገለጹት ዘዴዎች ወይም Aሠራሮች የሁሉንም
Aገር ልምምድና ተሞከሮ የሚያካትቱ ሊሆኑ የማይችሉ ሲሆን፣ ነገር ግን በብዙ Aገሮች
ተቀባይነት ያላቸውን Aሠራሮችና ዘዴዎች ናቸው፡፡
9 ህገ መንግስት የAገሪቱ የበላይ ህግ መሆኑን የሚያረጋገጥበት Aንዱ መንገድ ስለ ህገ
መንግስቱ የበላይነት በግልፅ የሚደነግግ ድንጋጌ (Supremacy Clause) Eንዲኖረው
ማድረግ ነው፡፡ የበርካታ Aገሮች ህገ መንግስት ህገ መንግስቱ የAገሪቱ የበላይ ህገ
መሆኑንና የበላይነቱም Eስከ ምን ድረስ Eንደሆነ የሚደነግግ Aንቀፅ ይዞ Eናገኘዋለን፡፡
በዚህም ህገ መንግስቱ ህግ Aውጭው የሚያወጣቸው ሌሎች ህጎች የAሰፈፃሚው
ወይም የህግ ተርጎሚው የሚሰጧቸው ውሣኔዎች ከህገ መንግስቱ ጋር ተቃራኒ ከሆኑ
ምንም Aይነት ህጋዊ ውጤት Eንደማይኖራቸው የሚደነገግ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ
በማስቀመጥ የህገ መንግስቱን የበላይነትና ልEልና የሚስከበሩ ሥርዓት ይዘረጋሉ፡፡
9 በሁለተኛ ደረጃ Aገሮች ህገ መንግስታቸውን የበላይነት የሚያረጋገጡበት መንገድ
በመንግስት Aካላት የሚወጡ ህጎች ወይም የሚሰጡ ውሳኔዎች የህገ መንግስቱን
ድንጋጌዎች የማይቀይሩ መሆናቸው

የሚመራበት ሥርዓት ይዘረጋሉ፡፡ Aገሮች

የAንድን ህግ ወይም ውሣኔ ህገ መንግስታዊነት ለመመርመር የዘረጉት ሥርAት Aንድ
ወጥና ተመሣሣይ

Aይደለም፡፡ ለAብነት የሁለት Aገሮችን Aሠራር Eንመልከት፡፡

ፈረንሣይ በህግ Aውጭ የሚወጡ ህጎች ህገ መንግስቱን የማይቃረኑ ስለመሆናቸው
የምትመረምረው ህጎቹ በምክር ቤቱ ከፀደቁ በኃላ ነገር ግን ህግ ሆነው ከመውጣታቸው
በፊት Aግባብነት ያላቸው Aካላት ጥያቄ ሲያቀርቡ ምክር ቤቱ ያፀደቀው ህግ በህገ
መንግስቱ ጉባኤ (Constitutional Council)

ታ ይ ቶ ና ተ መ ር ም ሮ ህ ገ መ ን ግ ስቱ ን

የሚቃራነው ክፍል ህጉ ከመታተሙ በፊት የሚታረምበትን ሥርዓት ዘርግታለች፡፡
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በ ሌላ

በኩ ል

የህግ

A ስፈ ፃ ሚ ው

Aካላት

የሚያወጧቸው

ደንቦችና

መመሪያዎች

ከመውጣታቸው በፊት “ካውንሰል ሴት” በኩል ተመርምሮ የሚታመሙበትን ሥርዓት
ዘርግታ Eናገኛታለን፡፡ በሌላ በኩል (USA) ብንመለከት ማናቸውም ህግ ወይም ውሣኔ
ሥራ

ላይ

ከዋለ

በኃላ

የህገ

መ ን ግ ስቱ ን

ድንጋጌዎች

የሚቃሩን

በመ ሆ ኑ

ህገ

መንግስታዊ መብቴ ተጥሶብኛል ብሎ የሚያስብ ማናቸውም የተፈጥሮ ወይም ህገ
ወለድ ሰው በማንኛውም ደረጃ ለሚገኝ ፍርድ ቤት ጥያቄውን የሚያቀርብበትና የህጉን
ወይም ውሳኔውን በፍርድ ቤት የማያሰመረምርበት ሥርዓት ዘርግታለች፡፡ በAጠቃላይ
Aገሮች

የተለያዩ

ሥርዓት

የዘረጉ

ቢ ሆ ንም

የህጐች

ወይም

የውሣኔዎች

ህገ

መንግስታዊነት የሚመራመርበት ሥርዓት መዘረጋት የህግ መንግስትን የበላይነት
ለማረጋገጥ የሚጠቀሙበት ዘዴና Aሠራር Eንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡
9 ሦስተኛው መንገድ Aገሮች Aስፈፃሚው Aካል Aስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ Aጋጥሞኛል
በሚል ሰበብ የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት በመገደብ ህገ መንግስቱን
የሚቃረኑ ህጎች Eንዳያወጣና የተፈጠረውን Aደጋ ለመቀልበስ ከማያስፈለገው በላይ
Aስተዳደራዊና ሌሎች Eርምጃዎችን Eንዳይወስድ የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የሚደነግጉ
ድንጋጌዎችን በህገ መንግስታቸው በማካተትና የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የሚቆይበትን
የጊዜ ውሰን በህገ መንግስቱ በመገደብ Eንደዚሁም የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ የክትትልና
የቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋት የመንግስት Aካላት Aሠራርን የሚቆጣጠርበት ሥርዓት
ይዘረጋሉ፡፡ በዚህም መንግስት Aስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥመው በህገ መንግስቱ ድንጋጌ
መመሪያው መተዳደሪያው Aድርጎ የሚሠራበትን የAስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ተፈፃሚነት
ያላቸው ድንጋጌዎች በማካተት በሰላም ጊዜ ብቻ ሣይሆን Aስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ
ሲያጋጥምም መንግስት በህገ መንግስቱ የሚመራበትንና የሚተዳደረበት ሥርዓት
በመፍጠር የህገ መንግስቱን የበላይነት ያረጋግጣሉ፡፡
9 በAራተኛ ደረጃ የህገ መንግስቱን የበላይነት ለማረጋገጥ Aገሮች የሚከተሉት Aሠራር
ከህገ መንግስቱ የማሻሻያ ሥርዓት ጋር የተገናኘ ነው፡፡ በርካታ Aገሮች ህገ መንግስቱን
ለማሻሻል የዘረጉት ሥርዓት ህግ Aውጭው ህግ ለማውጣት ከሚከተለው ሥርዓት
የከበደ ነው፡፡ ለዚህም ከሚሰጠው Aንደኛው ምክንያት ህግ Aውጪው Aልመቸው
ያለው የህገ መንግስት ድንጋጌ በቀላል ሥርዓት Eያሻሻለ የህገ መንግስቱን የበላይነት
Eንዳይሸረሸር ህገ መንግስቱ የሚሻሻልበትን ሥርዓት ህግ

ከሚወጣበት ሥርዓት

የከበደ ማድረግ ጠቀሚነት Aለው በማለት ይገልፃሉ፡፡ በዚህ በኩል የAገሮችን ተሞክሮና
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Aሠራር ስናይ

Aንድ Aንድ Aገሮች ከህገ መንግስቱ ውስጥ የተወሰኑት መሠረታዊ

ድንጋጌዎች ደግሞ ከባድ ነገር ግን ከመጀመሪያው በመጠኑ ቀለል ያለ የማሻሻያ
ሥረAት ይደነግጋሉ፡፡
9 በAምስተኛ ደረጃ የህገ መንግስትን የበላይነት ለማረጋገጥ Aገሮች የሚከተሉት Aሠራር
ህገ መንግስቱን የሚቃረን ውሣኔ የወሰነው ወይም ሌላ Aይነት Eንቅስቃሴ ያደረገው
Aካል ወይም ግለሰብ በህገ ተጠያቂ Eንደሆን ማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም ስልጣን
ሣይኖረው ውሣኔ በመወሰን

ጉዳት የደረሰ Aካል በፍትሐብሔር ተጠያቂ የሚሆንበትን

ሥርዓት የዘረጉ ሲሆን ስልጣኑን Aላግባብ የተገለገለ ግለሰብ ባለሥልጣን ደግሞ
ከሀላፊነቱ የሚወገድበት በፍትሐብሐር ተጠያቂ የሚሆንበት ድርጊቱ ወንጀል ሆኖ
በተገናኘ በወንጀָ ـጠያ שּׂየֲגንበُን ስץዓُ በאዘץጋُ የֱገ אንግስًን
የበֶይነُና ָዕָና ֳנדጋገጥ ይִףט፡፡
በAጠ ቃ ላይ

ህገ

መ ን ግ ስቱ

የበላይነት

መረጋገጥ

ዋስ ት ና

የሚሆኑ

የተለያዩ

ሥ ር ዓቶ ች

የሚዘረጉት ለምን Eንደሆነ በድጋሚ መግለፅ Aያስፈልግውም፡፡ በAንዲት Aገር የህገ መንግስቱ
የበላይነት መረጋገጥና መከበር የህግ የበላይነትና ልEልና የሰፈነበት ሥርዓት ለመገንባት
የመጀመሪያው ቅድመ ሁነታ ነው፡፡ የህገ የባላይነት ፅንሰ ሀሳብ ማናቸውም ሰው ወይም
የመንግስት Aካለ ወይም ባለሥልጣን ከህገ መንግስቱ በላይ ሣይሆን በህገ መንግስቱ ጥላ ሥር
ለህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ተገዥ ሆኖ መኖር ያለበትም መሆኑን በሌላ Aነጋገር “ሁሉም በህግ
ሥር” ሆነው ግዴታቸውንና ሀላፊነታቸውን መውጣትና ስልጣናቸውን መጠቀም ያለባቸውን
መ ሆ ኑ ን ይጠ ይቃ ል ፡ ፡
5.2.5. የኢፊዲֱ עገ אንግስُ የበֶይነُ፡
የኢፊዲֱ עገ אንግስُ የአገ ًעየበֶይ ֱግ ֲאኑን ֳנדጋገጥ የגያስ٤ִ በַֹ٤
አገצ٤ וֹשׂـይነُ ያֶْውን አצףר٤ እና ዘዴዎ٤ ያካֲ ــኖ እናገኘዋֳን፡፡
እነዚֱን וዘנዘ ץአድץገን ስናያْው
-

በאጀעאያ ֱገ אንግስً የአገ ًעየበֶይ ֱግ ֲאኑን በግָጽ የגያውጅ ድንጋጌ
(supremacy clause) ያֳው ֲאኑ ነው፡፡ ֱገ אንግስً በአንשׂጽ ዘጠኝ የֱገ
אንግስًን

የበֶይነُ

እያንዳንዳْው
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የגያውጁ

ድ ን ጋ ጌዎ ٤

አ ُף

የףሳْው

 ٍנט אዊ

ዓֶ ד

ያֶْው

ድንጋጌዎ٤ን
በֲאኑ

ያ ው ጃ ָ፡ ፡
ድንጋጌዎ٠

በአንድነُና

በነጠֶ

ስ ֳ ኢ ፊ ዲע

ֱገ

 אን ግስ ُ

የበֶይነُ

የגያስושׂጡُን

ٍנטאዊ ֱץאን እንָאከُ፡፡
ስֳ ֱገ אንግስُ የበֶይነُ የגደነግገው የֱገ אንግስً አንשׂጽ ዘጠኝ የኢፊዲֱ עገ
אንግስُ በוዕףፍ ሁֳُ ስ ץየֱገ אንግስً ٍנטאዊ ֲץאዎ٤ በֳُד
ካስאשׂጣْው አוስُ ٍנטאዊ ֲץאዎ٤ ውስጥ አንደኛው ٍנטאዊ ֱץא
ֲאኑን በُኩٍא ُנየُ ይኖץበָٍ፡፡
ֱገ אንግስً በአንשׂጽ 9 ንዑስ አንשׂጽ 1 " ሕገ אንግስً የሀገ ًעየበֶይ ֱግ ነው፡፡
דናْውֱ וግ ָדዳዊ አ ץףרእንዲሁ וየאንግስُ አካָ ወይֳוֹ וስָጣን ውሳኔ
ከዚֱ ֱገ אንግስُ ጋ ץየגቃנን ከֲነ ـፈጻגነُ አይኖנው " וበֳُד
ይደነግጋָ፡፡ ይֱንን וበአጭ סስንዘנዝנው ፡•

דናْው וበክָָ ወይ וበፌዴֱ ָףግ አውጪና ֱግ አስፈጻ גአካֶُ በፖֵת
ደנጃ በስَُףጂ ָאክ ወይַֹ ו٤ ውሳኔዎ٢ْው ከֱገ אንግስً ጋ ץየגቃנኑ
ከֲነ ـፈጻגነُ የֳַው ֲאኑን ፡

•

דናْው וየክָָ ወይ וየፌዴ ָףየዳኝነُ አካָ በרጠው ውכኔ ከֱገ -אንግስً
ጋ ץየגቃנን ከֲነ ـፈጻ ُגየֳַው ֲאኑን ፡

•

በדናْው וደנጃ የגገኝ የክָָ ወይ וየፌዴא ָףንግስُ ֳוֹስָጣን የרጠው
ውሳኔ ከֱገ אንግስً ጋ ץየגቃנን ከֲነ ـፈጻגነُ የֳַው ֲאኑን በאደንገግ
በክֲָָ וነ በፌዴ ָףደנጃ የגገኙ የאንግስُ አካֶُ የֱገ אንግስًን
ድንጋጌዎ٤ የגቃנን ֱጐ٤ን ወይ וውכኔዎ٤ን ከדውጣُ שׂٍאብ ያֳْוֹው
ֲאኑን፣ ֱገ אንግስًን የגቃנኑ ውכኔዎ٤ ወይֱ וጐ٤ ካወጡ ግን ـፈጻגነُ
እንደדይኖْףውና በአገ ّעውስጥ ገዢ የֲነው ֱገ אንግስً ֲאኑን በግָጽ
አስושׂጧָ፡፡

•

ֱገ-אንግስً የበֶይነًን የגያውጀው በאንግስُ አካֶُ ወይֳוֹ וስָጣን
በגወስኗْው ውכኔዎ٤ ֶይ ብ٢ አይደֳו፡፡ የኢፊዲֱ עገ אንግስُ በየُኛው
አካ תּוֹየגፈጸדָ בዳዊ አצףר٤ ـፈጻגነُ የגኖْףው ֱገ-אንግስًን
እስካָـቃנኑ ድנስ ብ٢ እንደֲነ በግָጽ አውጂָ፡፡ ֱገ אንግስً እያንዳንዱ ብሔץ
ብሔרנብና ֱዝብ ֱִוֹን የדሳደግና የאንከוֹከብ אብُ እንዳֳው ደንግጓָ፡፡ ֲኖו
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ֱገ אንግስً እንዲጐֳብً የגፈָገው የֱገ אንግስًን ድንጋጌዎ٤ የדይቃנኑ
ֱֶוֹዊ እሴِ٤ና ָדዳዊ አצףר٤ እንጂ ֱገ אንግስًን ֳגቃנኑُ የרגጠው
ֱጋዊ ጥበቃ እንደֳַ እንደውד וናْውדָ וዳዊ አ ץףרከֱገ אንግስً ጋץ
የגቃנን ከֲነ ـፈጻגነُ እንደֳַው በדወጅ ֱገ אንግስً በָדዳዊ ድץጊِ٤
ֶይ ያֳውን የበֶይነُ ያנጋግጣָ፡፡
•

በሁֳـኛ ደנጃ የֱገ אንግስُ የበֶይነُ አንደኛው  ֱץאአድץጐ ֱገ אንግስً
በአንשׂጽ 9 ንዑስ አንשׂጽ 2 "דንኛው וዜጋ የאንግስُ አካֶُ፣ የፖֳٌካ
ድץጅِ٤ና ֱדበ ُףእንደዚሁֳוֹ וስָጣኖ٢ْው ֱገ אንግስًን የדስከበץና ֱֳገ
אንግስً ـገዢ የֲאን ሀֶፊነُ አֳْוֹው በ ֳُדይደነግጋָ፡፡
የֱገ אንግስُ ድንጋጌዎ٤ በאንግስُ ֶይ ብ٢ ሳይֲን በግֳרቦ٤ በֱדበצ٤ና
የፖֳٌካ ድץጅِ٤ን የֳאגከً אብِ٤ንና אـጣጣኝ የֲነ ግዴٍና ሀֶፊነُን
የגያስושׂጡ ናْው፡፡ በֲאኑֱ וገ אንግስً דንኛው וዜጋ ፣ֱדበ ץ፣የፖֳٌካ
ድץጅُ ወይ וየאንግስُ አካָ በֱገ אንግስً የנـጋገጠֳُን אብُ ስֶ ףይ
תያውָ ֱገ אንግስً ያስאשׂጠውን ግዴٍ וበእኩָ ደנጃ דክበ ץእንዳֳበُ ֱገ
אንግስً ዋስُና የרጠውን የַֹ٤ אብُ דክበ ץእንደגገוֹው እና ሁָጊዜֱ וገ
אንግስًን የስעאא ףያው דድנግና ֱֳገ אንግስً ـገዢ የֲאን ሀֶፊነُ
እንዳֳበُ ይደነግጋָ፡፡ እዚֱ ֶይ ֱገ אንግስً የגጥֳው ֱገ אንግስًን የגቃנኑ
דናْውـ וግ ُףוֹከאፈጸשׂٍא וብ፣ ֱֳገ אንግስً ـገዢ የֲאንና የדክበץ
ግዴٍ ብ٢ ሳይֲን ַֹ٤ רዎ٤ ድץጅِ٤ ወይד וንኛው וአካָ ֱገ אንግስًን
የגቃנን ـግת ץוֹፈጸ וካገኘ ֱገ אንግስًን ֵያስከብ סየג٤ִ

በ አ ቅב

דድנግ የגገוֹውን ሁִ የדድנግ ግዴٍ ጥֹበָٍ፡፡ በֲאኑֱ וገ אንግስً ֱገ
אንግስًን የגቃנን ـግ ץוֹወይን וውሳኔ ከאስጠُ እንዲٍ שּשׂእና ֱֳገ
אንግስً ـገዢ እንዲֲኑ በֶַ በኩָ ደግֱ זገ אንግስًን ֳדስከበ ץየበኩֶْውን
ሀֶፊነُ እንዲወጡ በאደንገግ የֱገ אንግስًን የበֶይነُ ֳנדጋገጥ ይደነግጋָ፡፡
በሶስـኛ ደנጃ የֱገ אንግስً አንשׂጽ 9 ንዑስ አንשׂጽ 3
" በዚֱ ֱገ אንግስُ ከـደነገገው ውጪ በדናْው וአኳኋን ስָጣን אያዝ
የـከֳከֳ ነው " በ ֳُדይደነግጋָ፡፡ ይኸንን በֱץאነُ ያስאשׂጡُ የኢُዮጵያ
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ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ የאንግስُ ስָጣን ዲזክתףያዊ በֲነ אንገድ በֱገ
אንግስً  ُנטאብ٢ אያዝ እንዳֳበُ ይֱንን በֳֶـאፍ በሀይָ ዲזክתףያዊ
אንግስُ በאገָበጥ ָםጣን ֵያዝ እንደדይ٢ָና እንደዚֱ ዓይነُ בከף
תּያጋጥ וየኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ይֱንን דֳ ֱץאስከበ ץአስፈֶጊ
የֲነውን እוץጃ ሁִ እንደגወስዱ የגደነግግ በዚֱ וየֱገ אንግስً የበֶይነُና
ገዢነُ የגያנጋግጥ ድንጋጌ ֲኖ እናገኘዋֳን፡፡
በአـףኛ ደנጃ በֱገ אንግስً አንשׂጽ 9 ንዑስ አንשׂጽ 4
ኢ ُ ዮ ጵ ያ ያ ጸ ደ  שׂ٢ ْ ው ዓ ֳ  וአ  שׂፍ ስ  ו וነ ِ ٤ የ አ ገ  ً עየ ֱግ አ ካ ָ ና ْ ው የ ָ ג
 ֱץאደንግጓָ፡፡ ይኸ  ֱץאበዓֳ וአשׂፍ ስווነِ٤ና በֱገ אንግስً ድንጋጌዎ٤
אካከָ ֵኖ ץስֳגገוֹው ግንኙነُ የגደነግግ ነው፡፡ ይኸ  ֱץאእንዴُ ነው
ץـאጐ וያֳበُ የ ָגበץካٍ አከףካ עጉዳዮ٤ ይነִכ፡፡
የאጀעאያው "የአገֱ ًעግ አካָ ነው" የֳגው ሀנግ እንዴُ ነው ٍאየُ ያֳበُ
የ ָגነው፡፡ በዚֱ ֱገ אንግስُ ֱግ በ ָגስያ הየגጠْףው ከֱገ אንግስً ውጪ
ያִُን ַֹ٤ ֱጐ٤ ֲאኑን ከአንשׂጽ 9 ንዑስ አንשׂጽ 1 ድንጋጌ ֳנאዳُ
ይ٢ֶָ፡፡ ዓֳ וአשׂፍ ስווነِ٤ የגፀድ ُשּׁበֱዝብ ـወካዮ٤ וክ ץቤُ እንደֲነ
በ አ ን  שׂጽ 55 ን ዑ ስ አ ን  שׂጽ 12  ـደ ን ግ ጓ ָ ፡ ፡ በ  ֲ אኑ  וዓ ֳ  וአ  שׂፍ ስ  ו וነ ِ ٤
የአገ ًעየֱግ አካָ የֲגኑ ከֲነ የፌዴ ָףየֱዝብ ـወካዮ٤ וክ ץቤُ
ፌዴִףንֲ וነ የክָָ אንግስٍُን ـፈጻ גየגያደץጋْውን አዋጆ٤ ያክָ
የֱግ ጉָበُ ያֶْው ֲאኑን ያֳאክָٍ የא ָגከףከעያ የגያ שּץשׂአִ፡፡
በֶַ በኩָ የֱገ אንግስً አንשׂጽ 13(2) እና በֱገ אንግስً አንשׂጽ 9 ንዑስ
አንשׂጽ 4 ከאשׂـጠው  ֱץאጋ ץእንዴُ ነው אጣጣ וየג٢ֳው ኢُዮጵያ
ያፀደשׂ٢ْው ዓֳ וአשׂፍ የרብአዊ אብِ٤ ስווነُ በֱገ אንግስً וዕףፍ ሶስُ
 ץםከـደነገጉُ የרብአዊ אብِ٤ ድንጋጌዎ٤ ጋ ץበእኩָ ደנጃ እንደٍגዩ
ወይ וየֱገ אንግስً ድንጋጌዎ٤ ץـאጐ וያֳْוֹው ከዓֳ וአשׂፍ የרብአዊ
אብُ ድንጋጌዎ٤ ጋ ץበـጣጣא אንገድ ስֲֳነ እንዴُ ነው የٍגዩُ የִג
ጥ ያ ቄ ዎ ٤ ይ ነ ሳִ ፡ ፡
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በአጠቃֶይ ስንֳאከـው በֱገ אንግስًና ዓֳ וአשׂፍ ስווነِ٤ אካከָ ያֳው
ግንኙነُ וን እንደֲነ ገዢ የֲነ ד ֱץאስאשׂጡ የֱገ אንግስُ የበֶይነُ ወרኑ
እስከוን ድנስ እንደֲነ ያሳያָ፡፡ በֲאኑ וዓֳ וአשׂፍ ስווነُ የגያፀድשׂው
አካָ ዓֳ וአשׂፍ ግዴٍ ውስጥ ከאግ ًוֹበፊُ ስווነً ከֱገ אንግስً ጋץ
የגቃנን ֲאን አֲֳאኑን እንዲ ץונאወይ וከስווነً ውስጥ ከֱገ אንግስً
ጋ ץየגቃנነውን ክፍָ የדይשׂበֳውና የדይገደድበُ (Reservation) ያֳው
ֲאኑን ገָፆ እንዲשׂበָ የגያስገድድ  ֱץאነው፡፡
የኢፊዲֱ עገ אንግስُ የበֶይነًን የגያውጅ ድንጋጌዎ٤ን ٍנטאዊ የֱገ
אንግስُ  ֱץאአድץጐ ከאያዙ በـጨ עדየדናْው וየאንግስُ አካָ ውכኔ
ወይד וናْውֱ וግ ֱገ אንግስًን የגቃנን ֲኖ ከـገኘ  צוץאـውድቅ
የֲגንበُን ץםዓُ በאደንገግ ፡
•

የֱገ אንግስُ ָךָךד
ያ ጥያቄ ֳדቅנብֲ וነ ֱገ אንግስًን ֳָךָךד
ָ ጥብቅ
ָךָךያ
ָָךָך
የֲኑ ץםዓِ٤ን በאደንገግና በאዘץጋُ፡

•

የאንግስُ ֳוֹስָጣናُ ـጠያשּׂነُ የֱገ אንግስً አንዱ ٍנטאዊ ֱץא
አድץጐ በאደንገግ፡

•

የአስْኳይ ጊዜ ሁኔٍ ֵْוֹףאው የגገٍנטא שּዊ ደንቦ٤ በאደንገግ
በֲ ווֶרነ በ٤ግ ץጊዜ የֱገ אንግስًን ገዢነُና የበֶይነُ የגያנጋግጡ
አ  צ ף ר٤ና  ٍ נ ט אዊ  ֲ ץ אዎ ٤ን አ ካ ُ ِ እ ና ገ ኘዋ ֳ ን ፡ ፡

የאወያያ ጥያቄ
1. የֱገ אንግስُ የበֶይነُ נـָוֹጋገጠበُ ሁኔٍ " የֱግ የበֶይነُና ָዕָና נדጋገጥ
የגያስ٤ָ ץםዓُ אገን ُוֹይ٢ֶָ ብֳው ያስ?ִוֹ
2. በֱግ የበֶይነُ “Rule of law” እና በֱግ א ُנטאግዛُ“Rule by law” אካከָ וን
ٍנטאዊ ָዩነُ አֳ ብֳው ያስ?ִוֹ
3. የክָָ ֱገ אንግስُ የበֶይነُ אግֳጫዎ٤ በዝץዝ ץያስושׂጡ፡፡
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4. የኢፌድֱ עገ אንግስُ የበֶይነُ በክָָ ֱገ אንግስُ የበֶይነُ ጋ ץያֳውን ግንኙነُ
ይዘץዝס፡፡ አንድ ክָָ የፌዴִףን אንግስُ የגቃנን የክָָ ֱገ אንግስُ תּያፀድቅ
ው ጤ ً  וን ይ ֲ ና ָ?
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

ሊያገኙ

ሥልጣን

Aይችሉም፡፡
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ባለቤት

ባልሆኑበት

የሰዎች

ሰብዓዊ

መብቶች

ዋስትና

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፡፡
ሁከት መፍጠር የሚሄዱበት ምክንያት Aይኖርም፡፡
Eንዲሠሩ የሚያደርግ ነው፡፡

ዜጎች መብታቸው ከተከበረ ወደ Aመጽና
ኑሮEቸውን ለማሻሻል ብቻ ተግተው

በተለይ በIትዮጵያ ሁኔታ ለሰላምም ለEድገትም የሰብዓዊና

ዲሞክራሲ መብቶች መከበር መሠረታዊ ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡
ሰብዓዊ መብቶች
ሰብዓዊ

መብቶች

ማለት

ማንም

የሚሰጣቸው

ወይም

በመሆናቸው ብቻ በተፈጥሮ ያገኟቸው መብቶች ማለት ነው፡፡

የሚነፍጋቸው

ሳይሆን

ሰዎች

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

የሚጀምርበትን መለያውን ማስመር ከባድና Aስቸጋሪ ነው፡፡
መብት ጋር በተያያዘ ጎልቶ ይታያል፡፡

መብት

Aቁሞ

የሌላው

ይህ በተለይ ሃሳብን ከመግለጽ

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
ተደንግጓል፡፡

ለመቋቋም

የማይቻል ሲሆን መብቶች ሊገደቡ Eንደሚችሉ

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

የሚጠይቀው ነው፡፡

የተለየ

መብት

Eንዲሰጣቸው

ማድረግ

የዲምክራሲ

መርሆ

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፡፡
ምሰሶዎች ናቸው፡፡

ይሁንና Eነዚህ የዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የመሠረተ

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

ካልተመቸውና

ካልተስማማው

ሥርዓት
ማንም

መሠረት

ሌላ

ወገን

Aሁን
ሳያገባው

የሚገኝበት
የራሱን

ሁኔታ

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

ለማስከበር

የመንግስት

የቁጥጥርና

Aካላቶችና

የክትትል

ባለስልጣናት

ስርዓት

Aልተወውም፡፡

ዘርግቷል፡፡

በዚህ

ክፍል

ይልቁንስ

መብቶችን

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
110

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
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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

የማስከበር

ኃላፊነት

የመንግስት
Aለባቸው፡፡

ባለስልጣናትም
ስለሆነም

ሆነ

ማንም

Aካላት
የመንግስት

ህገ

መንግስቱን

Aካልም

የማክበርና

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?
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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፡፡
1 . መ ረ ጃ የ ማ ግኘ ት መ ብ ት
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፡፡
መብት Aለው፡፡

ሕዝቡ የመረጠው መንግሥት ምን Eየሠራ Eንደሆነ የማወቅ

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

ውስጥ

ማሻሻያ

ፕሮግራም፣

በሥነ-ምግባር

ንUስ

ፕሮግራም

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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2. ተጠያቂነት
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፡፡

2.1. የክትትልና ቁጥጥር ሥርዓት
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

በደሎችን

Aካል

የሚፈጸሙ

የAስተዳደራዊ

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፡፡
2.2. የሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽኖች
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፣
2.3. ነጻ ፍርድ ቤት
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፡፡
2.5. ሌሎች ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚረዱ መሣሪያዎች
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?
›"Lƒ KSM"U ›e}ÇÅ` (Good Governance)

¾}KÁ¿ ¯KU ›kõ É`Ï„‹“

¨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”ÓWƒ 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 ’¨<::
›c}ÇÅ`

›e}ÇÇ` (Governance) Ó” É`Ñ>~”

S”ÓYƒ

(Autocratic)

¾T>vM

’Ñ`

Ÿ’u[uƒ

Ñ>²?

¾U”ðêUuƒ
ËUa

¾’u[

G<’@

c=J”

’¨<::

u›UvÑ’”

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` S¾ƒ 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 S¾ƒ 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^© ÑêU
¾¨<d’@

›eÑ˜

‹KA‹”“

›pT‹””

Ã¨e’ªM::

eK²=IU

›K¨<' vIL‹”

SM"U

›e}ÇÅ`

KS”ÓYƒ w‰ ¾}}¨ XÃJ” uÁ”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 ¾ÃT•ƒ }sTƒ“ ¾uÑA ›É^ÑAƒ É`Ï„‹' S”ÓY©
ÁMJ’< É`Ï„‹ ¾vIM“ ¾eþ`ƒ ¡Kx‹ ¾ë“ ¾›"vu= Øun ¡Kx‹”“ ¾SdcK<ƒ”
ÃSK¡K<:: ’²=I %w[}cu< uT>ÁÅ`Ñ¨< ¾Kƒ }°Kƒ ”penc= ¨<eØ ŸQw[}cu<
¾°Kƒ }°Kƒ õLÑA„‹ uS’dƒ ¾T>ÁÒØS< ‹Óa‹” KSõƒ 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<::
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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˜uM:: 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

Aስተዳደር መሰረት ነው፡፡

ሳይደረግባቸው

ተሳትፎ

Eንዲኖራቸው

ማድረግ

ተሳትፎ በቀጥታ ወይም በውክልና ሊሆን ይችላል፡፡

የመልካም
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

ይታወቃል፡፡

ውስጥ

የተለያየ

Aመለካከትና

Aስተሳሰብ

ያላቸው

ሰዎች

Eንደሚኖሩ

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፡፡
በተለይ

ከሁሉም

ለጉዳት

የተጋለጡትን/ለምሳሌ

ሴቶችን/ማሳተፍንና

የEኔነት

ይህ

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፡፡
ሙስናን በህጋዊ መንገድ መታገልና ማጋለጥ Aይችልም፡፡
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ዲሞክራሲ በሌለበት ህዝቡ ደግፎ

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፡፡
ኖሮም መልካም Aስተዳደር ላይኖር ይችላል፡፡
ለግል ጥቅም ማዋል ይስፋፋል፡፡

ዲሞክራሲ

መልካም Aስተዳደር በሌለበት ሙስና፣ ስልጣንን

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፡፡
ይሆናል፡፡
በዚህ

ህዝቡ በመንግስት ስልጣን ተጠቃሚ መሆኑ ቀርቶ ተጎጂ

በዚህ ሁኔታ ህዝቡ በመንግስት ስልጣን ተጠቃሚ መሆኑ ቀርቶ ተጎጂ ይሆናል፡፡

ሁኔታ

ህዝቡ

ዝም

የሚገለገሉበት

ቡድኖች

ዲሞክራሲያዊ

መብቶችና

ብሎ

ስለማይቀመጥ

ጥቅማቸውን
የህዝቡን

የመንግስት

ለማስጠበቅና
ወሳኝነት

ስልጣን

ከተጠያቂነት

የተጠያቂነት

ለግል

ጥቅማቸው

ለመዳን

ስርAቱን

ደረጃ

የህዝቡን
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፡፡
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በመሆኑም ሙስናን በመዋጋት

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፡፡
Aይችልም፡፡

መንግሥት የAንድ ሀይማኖት ተከታይ በሆነበት፣ የEምነት ነጻነት ሊከበር
ወይም በሌላ Aነጋገር የAንደኛው Eምነት ማስፋፊያ መሣሪያ ሲሆን፣ የዜጎች

Eኩልነት ሊከበር Aይችልም፡፡
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መንግሥት ከያዘው Eምነት የተለየ Eምነት ያለው በመንግሥት

ሥራና ኃላፊነት ሊሳተፍ Aይችልም፡፡
Eኩል የሚወከሉበት

በዚህ ምክንያት የሌላ ሀይማኖት ተከታይ የሆኑ ዜጎች

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፣
•
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የብሄር ብሄረሰብ Eና ህዝቦች ሉAላዊነት

•

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
ዝ ርዝ ር Aላማ ዎ ች ፣
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ፣
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
የ ፌ ዴ ራሊ ዝ ም ቃ ል A መ ጣ ጥ ና ት ር ጉ ም
ፌዴራሊዝም የሚለው ቃል ወደ Eንግሊዘኛ የመጣው ከፈረንሳይኛ ቋንቋ በኩል

ሆ ኖ ስረ -

መሰረቱ ግን ከላቲን የተገኘ ቃል ነው፡፡ ፎይዴራተስ (Foederatus) ማለት “በስምምነት መገዛት
(bound by treaty) ሲሆን ፎደስ (Foedus) ማለት ስምምነት ሲሆን ፌደሬ (Fidere) ማለት
ደግሞ መተማመን ማለት ነው፡፡ ቃሉ ሲጠቃለል

በመተማመንና በስምምነት Aብሮ መኖር

ማለት Eንደሆነ ከፍቺው መረዳት ይቻላል፡፡
በEንግሊዘኛ ይህ ቃል በጥቅም ላይ ውሎ የተመዘገበው በ17ኛወ ክፍለ ዘመን ፒዮሪታንስ
በሚባሉት የሀይማኖት ተከታዮች “ፌዴራል ሥነ መለኮት” በማለት ከሚናገሩት የተገኘ ሲሆን
ትርጉሙም በEግዚAብሔር Eና በAሜሪካ የሚገኙ ሰፋሪዎች መካከል የተደረገ ቃል ኪዳን
Eንደሆነ ጥናቶች ይተነትናሉ፡፡ በ17ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ18ኛው ክፍለ ዘመን
መጀመሪያ የቃሉ Aጠቃቀም በAገሮች መካከል የሚደረጉ ስምምነቶችን በማካተት በሂደት
ተለውጦ E.ኤ.A. በ1721 ፌዴሬሽን የሚለው ቃል Eንደ “የተባበሩት ሊግ” የሚል ትርጉም
ተሰጥቶት ነበር፡፡

ታ ሪ ካ ዊ Aመ ጣ ጥ
ራሳቸውን የቻሉ የተለያዩ የፖለቲካ ማህበረሰብ ክፍሎች የጋራ ዓላማዎችን ለማሳካት ሲባል
Aን ድ

የፖለቲካ ማህበረሰብ የመፍጠር ስራ Aዲስ ሳይሆን በታሪክ የሚታወቅ ነው፡፡ በ19ኛው

ክፍለ ዘመን ሊጠቀሱ ከሚችሉ ውህደቶች መካከል ሲዊዘርላንድ የመጀመሪያዋ Aገር ስትሆን
ኔዘርላንድ ቀጥላ የምትጠቀስ Aገር ለመሆን መቻላቸው ይታወቃል፡፡ ነገር ግን ይህ Aይነት
ውህደት ጠንካራ ያልነበረ፣ በAግባቡ ያልተደራጀ Eና ደካማ ማEከላዊ የመንግስት Aወቃቀር
Eንደነበረ ይነገራል፡፡
ከብዙ Aመታት Eና ጥረት በኃላ Eላይ ከተጠቀሰው በተለየ የተሻለ ጠንካራ ውህደት የመሰረቱ
Aገሮች ብቅ ማለት ችሏል፡፡ ለምሳሌ፡- ጠንካራ ውህደት ከመሰረቱት Aገሮች መካከል ዩ.ኤስ.
Aሜሪካ በዚህ ረገድ በግንባር ቀደምትነት ትጠቀሳለች፡፡ ግዛቶቹ (States) በመጀመሪያ ላይ
ደካማ የሆነ ማEከላዊ መንግስት (ኮንፌዴሬሽን) ቢመሰርቱም ይህን ደካማ ሥርዓት E.ኤ.A. በ
1789 ዓ.ም Aዲስ የፌዴራል ሕገ መንግስት በማርቀቅ ለመተካት ችሏል፡፡ በዚህም Aሁን
የምትታወቀዋን ዘመናዊ ዩናይትድ ስቴትስን ለመመስረት በቅቷል፡፡
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በAሜሪካ A.ኤ.A. በ1789 ዓ.ም Aሁን ያለው የፌዴራሊዝም ቅርፅ- መንግስት የያዘ ህገ
መንግስት ለመቅረፅ የተቻለበት ጊዜ ነበር፡፡ ይህን Aሁን ያለው ፌዴራል ሕገ መንግስት ሲፀድቅ
የተለያዩ ክርክሮች ቀርበው Eንደነበር ይታወቃል፡፡ Aሁን ያለው የAሜሪካ ህገ መንግስት
Eንዲፀድቅ Eና ለፌዴራሊዝም ፅንሰ ሀሳብ (ስርዓት) መሰረት የጣሉና Eንዲሁም ለዚሁ ስርዓት
ድጋፋቸውን ሲቸሩ ከነበሩ ተከራካሪ ወገኖች መካከል ለምሳሌ፡- ሀምሊተን፣ ሚዲሰን፣ Eና ጄይ
መጥቀስ ይቻላል፡፡

የ ፌ ዴ ራ ል ህ ገ መ ን ግ ስት ታ ሪ ክ A መ ጣ ጥ
ከላይ በAጭሩ Eንደተጠቀሰው ከጥንት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ Aገሮች ውህደቶችን ለመፍጠር
የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገው ነበር፡፡ የፌዴራል Aገሮች Aመጣጥ E.ኤ.A. በመስከረም 1787
በፊላደልፊያ የፀደቀው ፌዴሬሽን መቋቋም ጋር ይገጣጠማል፡፡ በፊላደልፊያ የፀደቀው የተባበሩት
የAሜሪካ ግዛቶች (United states of America) ህገ መንግሥት የመጀመሪያውን ታሪካዊ
የፌዴራል ህገ መንግስት Uነታ ይወክላል፡፡ የ1787ቱ ህገ መንግስት በቀድሞዎቹ 13 የAሜሪካ
ቅኝ ግዛቶች መካከል Aንድ የሆነ መንግስት

ለመመስረት በሚፈልጉት Eና የግዛቷ ሉዓላዊነት

ጥያቄ ውስጥ መግባት የለበትም በሚሉት የኮንፌዴሬሽን ስርዓትን ለመቋቋም በሚፈልጉት
መካከል Eርቅ (Compromise) የተፈጠረ ነበር፡፡
በፊላደልፊያ ኮንቬንሽን ላይ የተገኙት ልUካን ቡድን የጋራ ችግሮቻቸውን ዝርዝር ጉዳይ ላይ
ቢስማሙም ችግሩን ይፈታል በተባለው መፍትሔ ላይ ግን Aልተስማሙም ነበር፡፡ በጉባኤው
ከተገኙት መካከል Aንዳንዶቹ ድጋፋቸውን ሲያሳዩ Aንዳንዶቹ ደግሞ የሪፐብሊካን ስርዓተ
መ ን ግ ስት

“ነፃና ዲሞክራሲያዊ Aገር” መሆን የሚቻለው ትንሽ Aገር በመሆን ነው፣ ትልቅ

Aገር ውስጥ ከሆንን ግን የግድ ጭቆና ይነግሳል የሚል Aመለካከት የነበራቸው ሰዎች ነበሩ፡፡
በዚ ህም

ምክንያት

የAሜሪካ

ህገ

መ ን ግ ስት

በ ም ፅ ዓታ ዊ

(Ironically)

Aባባል፣

በማይጣጣሙ ቡድኖች መካከል በመቻቻል ለመኖር በስምምነት (Compromise)

በሁ ለ ት
የተፈጠረ

የፌዴራሊዝም ስርዓት ነው ማለት ይቻላል፡፡
Aንደ ዋሽንግተን፣ ሐሚልተን Eና ማዲሰን የመሳሰሉት ሰዎች ብዙ ቁጥር ያላቸውን ግዛቶች
Aንድ ጠንካራ በሆነ ማEከላዊ መንግስት ውስጥ ማካተት ሲፈልጉ ሌሎች Eንደ ፓትሪክ ሔነሪ
የመሳሰሉት ደግሞ ለግዛቶቹ መብት ለመከላከል ጥረት ማድረጋቸው ይታወቃል፡፡
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በ20ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ የፌዴራሊዝም Aገር ተከታይ የሆኑ Eና የጋራ ብልፅግና Aባል
Aገሮች መካከል Eንደ Aውስትራሊያ፣ ካናዳ Eና ህንድ ከ2ኛው ዓለም ጦርነት በኃላ ደግሞ
ጀርመን፣ ብራዚል፣ ከAፍሪካ ናይጀሪያ Eንዲሁም የፌዴራላዊ ህገ መንግስት ተቀብላ በ1987
ዓ.ም ያፀደቀች Aገር Iትዮጵያ ይጠቀሳሉ፡፡

6.2. ፌዴራሊዝም ከሌሎች ሥርዓቶች ጋር ያለው ልዩነትና ተመሳሳይነት
በAንድ ሀገር የመንግስት ሥርዓት ያለውን የሥልጣን ክፍፍል በሚመለከት ሁለት የተለያዩ
Aሰራሮች Eንዳሉ ማስተዋል ይቻላል፡፡ የሥልጣን ክፍፍሉ የተለያዩ የመንግስት Aካላት
(Organs of government) ባላቸው የሥራና ሥልጣን ክፍፍል ላይ ያተኮረ ከሆነ በህግ
Aውጭው& Aስፈፃሚውና ህግ ተርጓሚ Aካሎች መካከል የሚኖር ክፍፍል ነው፡፡ በህገ
መንግስቱ Aማካይነት በEነዚህ በተለያዩ Aካላት ሊሰራ የሚገባው ሥራና በመካከላቸው ሊኖር
የሚገባው የግንኙነት ባህርይ ይደነጋገል፡፡ የክፍፍሉ ልክና ገደብ ከሀገር ሀገር የተለያየ ቢሆንም
በተለመደው Aነጋገር (Separation of powers) የሚለው ፅንሰ- ሐሳብ የሚጠቅሰው ይኸንኑ
የሥልጣን ክፍፍል Aይነት ነው፡፡ የመንግስት Aካላት የሥራ ግንኙነትና Aንዱ ሌላውን
የሚቆጣጠርበትን ክፍፍል Aይነት"የመንግስት Aካላት የሥራ ግንኙነትና Aንዱ ሌላውን
የሚቆጣጠርበትን ስርAት (Check and balance) የሚመለከት ነው፡፡ በዚህ ረገድ ሀገሮች
የሚከተሏቸውን

A ማራ ጮ ች

መነሻ

በማድ ረግ

የየሀገሩ

የመንግስት

Aስተዳደር

ሥ ር ዓት

ፓርላሜንታዊ" ኘሬዚዳንታዊ ወዘተ ተብሎ ይፈረጃል፡፡
በAንፃሩ የሥልጣን ክፍፍሉ በማEከላዊው መንግስትና በተለያዩ የሀገሩ ክፍሎች መካከል
ያለውን የኃላፊነት ድርሻና የግንኙነት ባህሪይ የሚመለከት ከሆነ የተለያዩ ሀገሮች የሚከተሉትን
Aማራጭ ሥርዓት መሠረት በማድረግ የመንግስት ሥርዓቱ ፌደራላዊ" ኮንፌዴራላዊ ወይም
Aሀዳዊ ነው ይባላል፡፡ ኮንፌዴሬሽንና Aሀዳዊ ስርዓት ሙሉ በሙሉ የተለያዩ ሥርዓቶች
ናቸው፡፡ ኮንፌዴሬሽን ክልሎች (State, regions, etc)ለማEከላዊ መንግስት ሥልጣን በውክልና
የሚሰጡበትና ፈቃዳቸው Eስከሆነ ብቻ ሊኖር የሚችል ሥርዓት ነው፡፡
Aልፎ Aልፎ በታሪክ Eንደታየው ቀድሞ የየራሳቸው ሉዓላዊነት የነበራቸው ሀገሮች ኋላ ወደ
Aንድ የህብረት መንግስት በውህደት(Aggregation)መጠቃለል ሲፈልጉ Aዲስ የተፈጠረውን
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(Political Union)በኮንፌዴሬሽን ደረጃ ብቻ የተመሰረተ Aድርገው ይወስዱ ነበር፡፡

ለምሳሌ

ስዊዘርላንድንና የቀድሞዋን ዩ.ኤስ.Aሜሪካን መጥቀስ ይቻላል፡፡
በጋራ ያቋቋሙት ኮንፌዴሬሽን የተወሰነ ጊዜ ይቆይና ለውህደቱ ምክንያት የሆኑት ፍላጐቶች
ለምሳሌ የተሻለ የፖለቲካ ደህንነት" የIኮኖሚ ጥቅም ወዘተ በሂደት Eየተጠናከሩ ከሄዱ
ሥርዓቱ የፌዴራል ሥርዓት ባህሪያት ሊይዝ ይችላል፡፡

በዚህ መንገድ ኮንፌደሬሽኑ Eንደ

ዘላቂ የግንኙነት ዓይነት ሳይሆን ወደ ተጠናከረ ህብረት የሚያሸጋግር ድልድይ ሆኖ ሲያገልግል
በታሪክ ውስጥ ተደጋግሞ ታይቷል፡፡
በAሀዳዊ ሥርዓት" ክልሎች ወይም ክፍላተ-ሀገር ሥልጣናቸውን የሚያገኙት ከማEከላዊው
መንግስት ነው፡፡ ሥልጣናቸውም የሚወሰነው በማEከል Eስከሆነ ድረስ የክልሎቹ ወይም
ክፍላተሀገሩ ሥልጣን Aንድ ጊዜ ከፍ ሌላ ጊዜ ዝቅ ቢል ልዩነት Aያመጣም፡፡

ዋናው ቁምነገሩ

ሥልጣናቸው EንደየAስፈላጊነቱ የሚለጠጥና የሚቀነስ ከመሆኑ ላይ ነው፡፡ Aንዳንድ Aሀዳዊ
ሀገሮች ሠፋፊ ሥልጣንና ኃላፊነት የተሸከሙ Local government ያስተናግዳሉ፡፡
ፌዴራሊዝም በAንድ ገፅታው ከፍ ብለው በተጠቀሱት ሁለት ተፃራሪ ሥርዓቶች (ማለትም
ኮንፌዴሬሽንና Aሀዳዊ) መካከል ላይ የሚገኝ በመሆኑ ከሁለቱም ሊወሰዱ በሚችሉ ጠንካራ
ጎኖች “ የተዋበ” ሚዛናዊ ሥርዓት ነው ለማለት ይቻላል፡፡

Eንደ ኮንፌደሬሽኖች ሁሉ ከግምት

የሚገባ ጠንካራና የማይገሰስ ህገ መንግስታዊ ሥልጣን ያላቸው ክልሎች ይይዛል፡፡

E ንደ

Aሀዳዊ ሥርዓቶች ሁሉ የክልሎች ተቀጥላ ያልሆነ የራሱ የህገ መንግስታዊ ሥልጣን ያለው
ጠንካራ ማEከላዊ መንግስትንም ያቅፋል፡፡
የተለያዩ

ሀገሮች

ፌዴራል

ሊ ኖሩ ዋ ቸ ው ይ ች ላ ሉ ፡ ፡

ሥ ር ዓቶ ች

Aን ዱ

ከሌላው

የሚለያዩባቸው

የየግል

ባህሪያት

ነገር ግን የሁሉም ፌዴራል ሥርዓት የጋራ የሆኑና ከሌሎች

ሥርዓቶች ተለይተው የሚታዩባቸው ተመሳሳይ ባህሪያት Aሏቸው፡፡ ከEነዚህም መካከል ዋና
ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡
•

በፌዴራል ሥርዓቶች የ”ህገ መንግስታዊ ልEልና” መርህ የተቀበለ ነው፡፡ ሁለቱም
የመንግስት Eርከኖች (Levels of government) ለህገ መንግስቱ ተገዢዎች ናቸው፡፡
ሁለቱም ሥልጣናቸውን የሚያገኙት ከራሱ ከህገ መንግስቱ ነው፡፡ Aንዱ/ለምሳሌ
ማEከላዊው መንግስት ወይም የክልል መስተዳድሮች/ የሌላው ተቀጥላ Aይደለም፡፡
ማለትም የትኛውም ቢሆን ሥልጣኑን በውክልና ያገኘ Aካል Aይደለም፡፡
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ከኮንፌደሬሽን

በተለየ ሁኔታ ማEከላዊው መንግስት ከክልሎች ነፃ በሆነ መንገድ በህገ መንግስቱ በራሱ
የተሰጠ ሥልጣንና ኃላፊነት ያለው ነው፡፡
•

ከAሀዳዊ ሥርዓቶች በተለየ ሁኔታ ክልሎች ከማEከላዊ መንግስት የቀጥታ ቁጥጥር ነፃ
በሆነ መንገድ በራሱ በህገ መንግስቱ የተሰጠ ሥልጣንና ኃላፊነት Aላቸው፡፡

ይህ

Eንደተጠበቀ ሆኖ EንደየAገሩ ሁኔታ Aንዳንዴ የማEከላዊው መንግስት ሌላ ጊዜ
የክልሎች ሥልጣን የሰፋ ወይም የጠበበ ሊሆን ይችላል፡፡ ይሁን Eንጂ Eነዚህ ልዩነቶች
የሥርዓቱን መሠረታዊ ባህሪይ የሚለውጡት ሊሆኑ Aይችሉም፡፡
•

ሌላው የፌደራሊዝም መለያ ባህሪይ የሀገሩን የበላይ ህግ ህገመንግስቱን ማEከላዊ
መንግስት ሆነ ክልሎች በተናጠል ሊቀይሩት የማይችሉ መሆኑ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ
የፌዴራል

ህ ገ መ ን ግ ስት

የማሻሻል

ሥርዓቶች(Amendment

Procedures)በቀላሉ

ተፈፃሚ ሊሆኑ የማይችሉና የግዴታ ሀገራዊ የጋራ ውሳኔ National Consensus
የሚጠይቁ ናቸው፡፡
የሆነው ሆኖ ይኸና ከፍ ብሎ የተጠቀሰው መርህ በፌዴራል ሥርዓቱ ለታቀፉ ህዝቦች ዓይነተኛ
ዋስትና ሆነው የሚያገለግሉ Eሴቶች ናቸው፡፡
ሁኔታዎች በተለዋወጡ ቁጥር የትኛውም የፌዴራል ሥርዓት በሂደት የተለያዩ ባህሪያት
ሊ ታ ዩ በት

ይች ሉ

ይሆናል፡፡

ለሥርዓቱ

መ ፈ ጠ ርና

ህልው ና

መ ሠ ረት

የሆነው

የህገ

መንግስታዊው ልEልና መርህ ከተጣሰ ግን በሥርዓቱ መቀጠል ወይም ያለመቀጠል ላይ ሥር
ነቀል Eንደምታ ይኖረዋል፡፡ በዚህ መሰል ቀውስ ጭራሽኑ የተበታተነ Aሊያም ወደ Aሀዳዊነት
የተቀለበሱ ሀገሮች ተሞክሮ ማስታወስ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ የቀድሞ ህንድ ፓኪስታኒ Subcontinent በሁለት ተከታታይ ጊዜዎች የተገማመሰበትን ሂደት" በሌላ በኩል የወቅታችን
ካሜሩን ያለፈችበት ሂደት ማስተዋል Eንችላለን፡፡ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሥርዓቱ በህገ
መንግስቱ ከሠፈረው Aካሄድ ውጪ ተጥሶ በዘፈቀደ መሥራት ከተጀመረ ሥርዓቱ በመቀጠሉ
ወይም ባለመቀጠሉ ላይ Eንደዚሁ ሥር ነቀል Eንደምታ ይኖረዋል፡፡ ለምሳሌ በ196Aዎቹ
ማብቂያ ላይ በናይጄሪያ Aስከፊ የርስ በርስ ጦርነት የፈጠረውን ሁኔታ ማስታወስ ይቻላል፡፡
ከፍ ብለው ከተጠቀሱት መሠረታዊ የፌዴራል ሥርዓቶች የጋራ ባህሪያት የምንወስደው
Aስተምህሮ ፌዴራሊዝምና የህግ የበላይነት ፈፅሞ ሊነጣጠሉ የማይችሉ ጉዳዮች መሆናቸውን
ነው፡፡ በህገ መንግስት ልEልና ላይ የተመሰረተ ሥርዓት የግዴታ በጠንካራ የህግ ተርጓሚ Aካል
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መደገፍ ይጠበቅበታል፡፡ የፍትህ ሥርዓቱ የተለየ ቦታ የሚኖረው ከዚህ መሠረታዊ ባህሪይ
በመነሳት ነው፡፡

6.3. የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሠረታዊ መርሆዎችና መለያዎቹ
በኢፊዲֱ עገ-אንግስُ ֳሀገ ّעየטـጠው ስያ הበአንשׂጽ 1 ֶይ የـገֳጸ ֲתን ስያהው
የኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ ዲזክתףያዊ עፑብֵክ ነው፡፡ ይֱ ስያ הበ שףስֳ ኢُዮጵያ
ፌዴֵףዝ וበግָጽ ያስנዳָ፡፡ የאንግስُ ָםጣንֳ וፌዴָףና ֳክָָ אንግስٍُ
ـከ ፋ ፍ ֻ ָ፡ ፡
በኢፊዲֱ עገ אንግስُ የאשׂـጠው ፌዴֵףዝא וድበֶዊ የֲነ ֱግ አውጪ ُדהּـንና
የኢُዮጵያን ֱብנብሔץነُ ከግንዛቤ ውስጥ ያስገ וֹየֳـያዩ የֱግ וንጮ٤ን (legal
pluralism) እውቅና የרጣْው የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וአֶِוֹ٠(ክָֹ٠) አብנው
וֹـብנው የגኖُוֹסና የגያድጉ ُוֹየُብብץ/ የـאጋገዝ ፌዴֵףዝ( וCo-operative
Federalism) ነው፡፡ በዚֱ ክፍָ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝٍנטא וዊ ֲץאዎ٤ንና
ֳאያዎ٠ን በዝץዝ ץየוናይበُ ይֲናָ፡፡

የብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ִዓֶዊነُ፣ እና ֱብ נብְףዊነُ

የኢُዮጵያ ֱገ אንግስُ በAንቀጽ 8 ሉAላዊነት የIትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች
Eንደሆነ ያስቀምጣል፡፡ እንደየַֹ٤ ሀገצ٤ ֱገ אንግስُ "ִዓֶዊነُ የֱዝ שּነው" ብֹ
በዚֱ ָאክ በአንשׂጽ 8 አֳדስאשׂጡና ብሔצ٤ ብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ የִዓֶዊ ስָጣን
ֳוֹቤُ ናْው ብֹ דስאשׂጡ ሀገ ّעየُוከֳـው ፌዴֵףዝֳא וያ  עֱוֹእንዲኖנው
ያደץገዋָ፡፡ በֳـይ የሀገף٤ን ፌዴֵףዝוና ፌዴֶףዊ የאንግስُ ቅץጽ በአንשׂጽ 4548 በـደነገገው ָאኩ ֳאשׂאጡ በአንשׂጽ 8 የִዓֶዊነُ ָםጣን ውጤُ ነው ֳُד
ይ٢ֶָ፡፡ በአንשׂጽ 39  ץםየـደነገገው የብሔ ץብሔרנቦ٤ אብُ וየዚሁ ִዓֶዊነُ
ው ጤ ُ  ֲ אኑ ን  דወ ቅ ያ ስ ፈ ָጋ ָ፡ ፡
በፌዴ ָףደנጃ ካִُ ሁֳُ የፓו דֶץክ ץቤِ٤ አንዱ የֲነው የፌዴֹּלפን
ֹּלን וክ ץቤُ
አ ֶُוֹየብሔץና ብሔרנቦ٤ ـወካዮ٤ ֲאናْውንና (አንשׂጽ 6ዐ) እንዲሁֳ וዚֱ וክץ
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ቤُ

ֱገ-אንግስًን

የ  ץـ אጐ ו

ָ םጣ ን

ט אጠ ً

ዋ ነ ኛው

 וክን ያ ُ

የብሔץ

ብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ የִዓֶዊ ָםጣን ֳוֹቤُ ֲאን  ֳُדይ٢ֶָ፡፡ በአጠቃֶይ የሀገًע
የִዓֶዊነُ ָםጣን ֳוֹቤِ٠ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ֲאናْው የኢُዮጵያ
ፌዴֵףዝٍנטא וዊ ֱץאና ዋነኛው ֳאያ ֲאኑን דወቅ ያስፈָጋָ፡፡
የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝٍנטא וዊ  ֱץאሕብ נብሔףዊ የፌዴץם ָףዓُን דስፈን
ነው  ֳُדይ٢ֶָ፡፡ የדንኛው וፌዴֵףዝ וዋነኛ ዓֶ דበአንድ ሀገ ץውስጥ ያִ የֳـያዩ
ሀይֹ٤ና የሕ/רብ ክፍֹ٤ ָዩነٍْውን አ٢٤ֹ በጋ ףእንዲኖד סድנግ ነው፡፡ በውስጧ
ከ8ዐ በֶይ የֲגኑ የֳـያዩ ብሔ ץብሔרנቦ٤ የያዘ٤ ኢُዮጵያ ሕብ נብሔףዊ
ፌዴֵףዝ וአףדጭ የֳውו፡፡ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וበኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና
ሕዝቦ٤ የ ـנטאـፌዴֵףዝ וበֲאኑ ሕብ נብሔףዊ ፌዴֵףዝ וነው ֳُד
ይ ٢ ֶ ָ፡ ፡
የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וሕብ נብሔףዊነُ በֱገ אንግስٍ٤ን ከאግתּያው አንስِ
ـንፀָהּץוֹ፡፡ የֱገ-אንግስً אግתּያ የגጀנאው እንዲֱ ብֹ ነው፡፡
"እኛ የኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ … በኢُዮጵያ ሀገף٤ን
የየףሳ٤ን አኩ ֱָוֹ עያֳን የየףሳ٤ን ָאክዓ וድ ץአרፋፈ ץየነበנንና
ያֳን…" ይֶָ፡፡
ስֳዚֱ የֱገ אንግስً אግתּያ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝֱ וብ נብሔףዊነُ በጣ וበግָጽ
ያስושׂጣָ፡፡ በֱገ-אንግስً አንשׂጽ 8 የـደነገገው የִዓֶዊነُ ስָጣን ֳוֹቤُነُ וየዚሁ
የֱብ נብሔףዊነُ ፌዴֵףዝא וገֳጫ ነው፡፡ ከዚֱ በـጨ עדከአንשׂጽ 46-47
የـደነገገው ድንጋጌ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝֱ וብ נብሔףዊነُ ָשּׁጭ ָאֳוֹኩ
አስושׂጧָ፡፡ አንשׂጽ 5ዐ ንዑስ አንשׂጽ 1 "የኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ ዲזክתףያዊ עፑብֵክ
በፌዴא ָףንግስُና በክָֹ٤ የـዋ נשׂነው"፡፡ ብֹ ያስאשׂጠ ֲתን አንשׂጽ 46(2)
ክָֹ٤ የגዋ ُסשׂበሕዝብ አרፋፈץ፣ הּንהּ፣ דንነُ እና ፈቃድ ֶይ በאאስُנ
ֲאኑን ይደነግጋָ፡፡ ይֱንን ـከֹُ በአንשׂጽ 47 የـደነገገው የኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ
ዲזክתףያዊ עፑብֵክ አ ֶُוֹአרያየ וበ שףየኢُዮጵያ ፌዴֵףዝֱ וብ נብሔףዊነُ
በግָጽ ያስאשׂጠ ነው፡፡ የፌዴֵףዝ בአ ֶُוֹበגከֳـው ָאኩ በֱገ-אንግስً
 רـይ  אዋ ָ፡ ፡
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1.

የ ُ ግ  ףይ ክ ָָ

2.

የአፋ ץክָָ

3.

የአ ףדክָָ

4.

የኦגצያ ክָָ

5.

የ  ַ ד שክ ָָ

6.

የቤኒָךን
ָךንጉָ/ ጉבዝ ክָָ

7.

የደשּብ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ክָָ

8.

የጋוቤֶ ֱዝቦ٤ ክָָ

9.

የּ ענሕዝብ ክָָ

እንግዲֱ ይֱ የአֶِוֹ٤ አרያየ וየብሔ ץብሔרנቦ٤ እና ֱዝቦ٤ አרፋፈהּ ץን הּእና
דንነُ የـከֲא ֳـኑ በግָጽ የኢُዮጵያን ፌዴֵףዝֱ וብ נብሔףዊነُ ያሳያָ፡፡

אወያያ ነጥቦ٤፡♦ የִዓֶዊነُ ስָጣን በኢፊዲֱ עገ-אንግስُ ከኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ אዋቅ ץጋץ
ያֳው ُስስו ץንድነው ?
♦ የִዓֶዊነُ ָםጣን ከፌዴֹּלפን
ֹּלን ו/ቤُ አወቃץשׂና ָםጣን ጋ ץያֳውን
ግ ን ኙ ነ ُ ـወ ያ ዩ በ ُ ፡ ፡

ፌዴֵףዝוና የףስን ዕድָ በףስ የאወרን אብُ፣
የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝֱ וብ נብሔףዊ ፌዴֵףዝ וብ٢ כይֲን የኢُዮጵያን ብሔץ
ብሔרנቦ٤ የףስን ዕድָ በףስ የאወרን אብُ የרጠ ֲאኑ ዋነኛው ֳאያው ነው፡፡
በእץግጥ የףስን ዕድָ በףስ የאወרን אብُ አብዛኛው ֱገ-אንግስُ በـዘዋዋָא עኩ
ֵያስושׂጡ ይ٤ִֶ፡፡ ነገ ץግን የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ" וየףስን ዕድָ በףስ የאወרን
אብُ" በሶስُ አበይُ ነገצ٤ ከַֹ٤ ፌዴֵףዝ וይֳያָ፡፡እነוש፡1.

የאብً ֳוֹቤُ ብሔ ץብሔרנቦ٤ና ֱዝቦ٤ ֲאናْው ፡

2.

የףስን ዕድָ በףስ የאወרን אብُ በጣ וበግָጽና በדያדָך
ָא דָךኩ በֱገ
אንግስً ድንጋጌ אካ ًـእና፡
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3.

ይֱ אብُ ይዘُ አንድ ብሔץ/ብሔרנብ ـገንጥֹ ֳብ٢ው የא שףንግስُ
ֳ  א אስ  א ُ נፍשׂዱ ፡

የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וዋነኛ ֳאያዎ٤ ናْው፡፡
ይֱ የגያֶאክـው የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וእንደַֹ٤ ሀገצ٤ ፌዴֵףዝ וየአֶًוֹን
שּׁጥ ץወስኖ የגያስ ץשׂአֲֳאኑን ነው፡፡ በኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וአ ָוֹየֲኑ ክָֹ٤
ֵשׂንֵ ושጨ וסוየג٤ִበُ ፌዴֵףዝ וነው፡፡ በአንשׂጽ 39 ከאשׂـጠው ֶַ
የክָֹ٤ שּׁጥשׂאֳ ץነስ ወይאֳ וጨ ץאየג٤ִበُ ሁኔٍ በአንשׂጽ 47 (2)
ـንፀָהּץוֹ፡፡
አንשׂጽ 47(2) ፡
በዚֱ አንשׂጽ ንዑስ አንשׂጽ 1 የֳאـከًُ ክָֹ٤ ውስጥ የـካ ًُـብሔ ץብሔרנቦ٤ና
ֱዝቦ٤ በדንኛው וጊዜ የየףሳْውን ክָָ የא והּהּדብُ አֶْው፡፡
በֶַ በኩָ አንשׂጽ 39(1) የגከִُـን ይደነግጋָ፡
"דንኛው וየኢُዮጵያ ብሔ ץብሔרנብ ሕዝብ የשףን ዕድָ በ שףየאወרን እስከ
אገንጠָ ያֳው אብً በדናْውָא וኩ ያֳገደብ የـጠበ שׂነው፡፡"
በአጠቃֶይ አንשׂጽ 39(1) እና አንשׂጽ 47 (2) ֶይ የـደነገጉُ በኢُዮጵያ ፌዴֵףዝוና
የፌዴֵףዝ בአשּׁ ֶُוֹጥ ץያָـወרነና አሁን ካֳው ֵשׂንስֵ וጨ וץוእንደג٤ָ
የגያንፀשּׁץוֹና የፌዴֵףዝָ בዩ  עֱוֹነው፡፡ ይֱ וበֲאኑ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝו
የגፈቅደው በאፈቃשׂድ ֶይ የ ـנטאـአንድነُን ብ٢ ነው፡፡ ከዚֱ በፊُ የነበנው
የግዴٍ /አስገዳጅ አንድነُ በአዲ ّתኢُዮጵያ ቦٍ የֳַው ֲאኑን ያנጋገጠ
ፌ ዴ  ֵ ףዝ  וነ ው ፡፡
ይֱን ፌዴֵףዝ וአንዳንድ וሁףን እንደ በٍኝ ፌዴֵףዝ וአድץገው ያዩָٍ፡፡
በእץግጥ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וበٍኝ ነውን ? እዚֱ ֶይ ٍאወቅ ያֳበُ የኢُዮጵያ
ፌዴֵףዝֱ וዝቦ٤ አብנው በጋוֹـ ףብנውና ـጋግዘው የגኖ ُוֹסሀገ ץእንድֲُን
የֳٍ ֳُאፌዴֵףዝֲא וኑ ነው፡፡ ይֱን በשׂגጥֳው በרፊው እናየዋֳን፡፡
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የـאጋገዝና የוֹـאበ ץፌዴֵףዝו
ከֶይ እንደـዘנዘנው וን וእንኳን የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וየብሔ ץብሔרנቦ٤ን የףስን
ዕድָ በףስ የאወרን אብُ ያֳוን וገደብ ያנጋገጠ ፌዴֵףዝֲתּ וን וአֶדው
በאፈቃשׂድ ֶይ የ ـנראـአንድነُን በሀገודֳ ًעጣُ ֲאኑን ָናץורበُ
ያስፈָጋָ፡፡ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וአֹוֹ٠ የגናסבּበُና የִוֹגበُ כይֲን አብנው
በፈቃዳْው የגያድጉበُ ፌዴֵףዝ וነው፡፡ አንዳንዶ٤ ይֱንን ፌዴֵףዝ" וየጐכ
ፌዴֵףዝ"ו፣ "אገንጠָን" በאፍשׂድ አንዱ ከֶַው ሁַ እየـጋጨ የגኖץበُና וንו
ዓይነُ የጋ ףአֶ דየֶַْው አ ֶُוֹየשּרוֹרـበُ ፌዴֵףዝ וነው በ ֳُדይፈסጁָٍ፡፡
ነገ ץግን ከֶይ የנשׂበውን አስـያየُ ከֱገאንግስً ድንጋጌዎ٤ ጋדֳ ץየُና ֳאדሳከץ
እ ን  זክ ץ፡፡

የኢُዮጵያ

ፌዴֵףዝו

የ ـ אጋ ገ ዝ

ፌዴֵףዝו

(Co-operative

Federalism) ֲאኑን የגያንፀ שּׁץוֹአያַ ድንጋጌዎ٤ን በኢፊዴֱ עገ אንግስُ
እናገኛֳን፣ እንዲሁַֹ ו٤ የـאጋገዝ ሁኔٍዎ٤ን በדየُ נאዳُ እን٤ֳֶን፡፡ ከዚֱ
አንጻ ץየሚከተሉት ሊጠቀሱ ይችላሉ፡፡
•

በֱገ

אንገስً

אግתּያ

የגከֳـውን

እናገኛֳን፡፡

"እኛ

የኢُዮጵያ

ብሔץ

ብ ሔ  ר נቦ ٤ ና ֱዝ ቦ ٤ በ ሀ ገ  ף٤ ን ኢ ُ ዮ ጵ ያ ው ስ ጥ ዘ ֶ  ו ֶ ר שּׂዋ ስ ُ ና ያ ֳ ው
ዲזክ תףእንዲרፍን፣ ኢኮኖגያዊና ֱדበףዊ እድገٍ٤ን እንዲፋጠን …በነፃ
ፍ ֶ ጐ ٍ ٤ ን … በ  ףሳ٤ ን ፍ ቃ ድ ֶ ይ የ  ـ נ ט א ـአ ን ድ የ ፖ ֳ ٌ ካ ֱ דበ  ר נብ በ ጋ ף
ֳאገንץבּ ُוֹጠን በאነሳُ … ያፈףነው የጋ ףጥቅוና አֳאካከُ አֳን… אጪው
የጋ ףዕድֶ٤ን אאስ ُנያֳበُ … የጋ ףጥቅד٤ንን በדሳደግ ֶይ ֲאኑን…
ጥቅד٤ንን אብٍ٤ንና ነፃነٍ٤ንን በጋ ףእና በـደጋጋፊ ֳדሳደግ አንድ
የኢኮኖֱד גበרנብ የאገንًוֹን አስፈֶጊነُ በאדን…" ይֶָ፡፡ በֱገ-אንግስً
אግתּያ የـዘנዘ ُסእֶይ የـጠ ושּׁ ُששׂነገצ٤ የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וሕብנ
ብሔףዊ ብ٢ ሳይֲን የـאጋገዝ ፌዴֵףዝֲא וኑን በግָጽ የגያሳይ ነው፡፡ ይֱ
የፌዴֵףዝ ֱץא וበፌዴָףና በክָֹ٤ אካከָ אኖ ץየגገוֹውን ግንኙነُ
ብ٢ ሳይֲን በክָֹ٤ אካከָ אኖ ץየגገוֹው ግንኙነُ የוֹـאበץና የـאጋገዝ
ግንኙነُ ֲאን እንዳֳበُ የגያሳይ ነው፡፡የኢُዮጵያ ፌዴֵףዝ וየـאጋገዝ
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ፌዴֵףዝ וካֲָነ በֱገ-אንግስً אግתּያ ውስጥ የאשׂـጡُ የጋ ףየֲነ አንድ
የ ፖ ֳ ٌ ካ ና የ ኢ ኮ ኖ ֱ ד גበ  ר נብ  אገ ን  ُ וֹእ ጅ ግ በ ጣ  וያ ስ ْ ግ  ָ ף፡ ፡
•

በኢُዮጵያ የـאጋገዝ ፌዴֵףዝ וበዚֱ ብ٢ አያበቃו፡፡ የֱገ-אንግስً የኢኮኖג
ነክ ዓֶדዎ٤ אካከָ ፡ "אንግስُ በዕድገُ ወደኋֶ ֳ סשׂብሔ ץብሔרנቦ٤
ሕዝቦ٤ ָዩ ድጋፍ דድנግ እንዳֳበُ" አንשׂጽ 89(4) በግָጽ ይደነግጋָ፡፡ በዚֱו
 ُ נ ט אየ ፌ ዴ  א ָ ףን ግ ስ ُ በ  דደ ግ ֶ ይ ֶ ִ ُ ክ ָֹ ٤ የ  גያ ደ  ץገ ው ָዩ ድ ጋ ፍ
የዚֱ የـאጋገዝ ፌዴֵףዝא וገֳጫ እንደֲነ የגያሳይ ነው፡፡

•

ይֱ

ብ٢

አይደֳו፡፡

ክ ָָ

ከ ክ ָָ

የגያደץጉُ

ُ ብ ብ  צ٤ו

የ ـ אጋ ገ ዝ

ፌዴֵףዝא וገֳጫ ናْው፡፡ ֳַכו፡ በአፋץና በُግףይ ክָֹ٤ ፣ እንዲሁו
በአፋץና በአ ףדክָֹ٤፣ በቤንָךን
ָךንጉָ ጉבዝና በአ ףדክָֹ٤፣ እንዲሁו
በኦגצያና በ ַדשክָֹ٤ אካከָ የـደנጉُና እየـደנጉ ያִُ የـאጋገዝ
ףםዎ ٤

የኢُዮጵያን

የـאጋገዝ

ፌዴֵףዝו

የגያንፀשּׁץוֹ

ֲאናْውን

אገንዘብ ይ٢ֶָ፡፡

ሌ ሎ ች የ I ት ዮ ጵ ያ ፌ ዴ ራ ሊ ዝ ም መ ሠ ረታ ዊ መ ር ሆ ዎ ች ና መ ለ ያ ዎ ቹ
Eስካሁን ድረስ ባደረግነው ማብራሪያ የIትዮጵያን ፌዴራሊዝም መሠረታዊ ገፅታዎችና
መለያዎቹን Aንኳር Aንኳሩን ለማየት ሞክረናል፡፡

ይህ ማለት ግን Eላይ የተቀመጡት ብቻ

ናቸው የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መለያዎች ማለት Eንዳልሆነ ማወቅ Aለብን፡፡
•

የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሠረታዊ ገፅታዎችና መለያዎቹን በትክክል ለመረዳት
በIፌድሪ ህገ-መንግስት Aንቀፅ 1 ውስጥ የተደነገገውን የIትዮጵያን ቅርፀ-መንግስትና
ስያሜ መጀመር ያስፈልጋል፡፡

Aንቀፅ 1 የሚከተለውን ደንግጓል፡፡ ‹ይህ ህገ-መንግስት

ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ የመንግስት Aወቃቀር ይደነግጋል፡፡›

በዚ ህ መ ሠ ረት

የIትዮጵያ መንግስት የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በሚል ስም
ይጠራል፡፡ ይህ ድንጋጌ በውስጡ በብዙ መልኩ ሊተነተኑ የሚችሉ የIትዮጵያ
ፌዴራሊዝም መሠረታዊ መርሆዎችና መለያዎች የያዘ ነው ማለት ይቻላል፡፡

ይህ

Aንቀፅ Iትዮጵያ ፌዴራላዊ የመንግስት Aወቃቀር ብቻ መከተል Eንዳለባት ይደነግጋል፡፡
ስለዚህ የመንግስት ሥልጣን በዋናነት ለፌዴራል መንግስትና ለክልሎች መከፋፈል
Eን ዳ ለ በ ት
145

የሚያሳይ

ነው፡፡

ከዚህ

በተጨማሪ

የፌዴራል

Aወቃቀሩና

Aሠ ራ ሩ

ዲሞክራሲያዊ መሆን Eንዳለበት ያስቀምጣል፡፡ በAንቀፅ 1 ሥር የተደነገገውን ከAንቀፅ
45

ጋር

Aገናዝበን

ስናነበው

ደግሞ

የIትዮጵያ

ፌዴራሊዝም

ዲሞክራሲያዊ

ፓርላመንታዊ ዴሞክራሲ መሆን Eንዳለበት በግልፅ ያስቀምጣል፡፡ Aንቀፅ 45 የIፌድሪ
ህገ-መንግስት “የIትዮጵያ

ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሥርዓተ መንግስት

ፓርላሜንታዊ” መሆን Eንዳለበት ደንግጓል፡፡
•

በሁለተኛ ደረጃ በህገ-መንግስቱ ከተቀመጠው የIትዮጵያ መንግስት ስያሜ የምንረዳው
ሌላው ጉዳይ የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም ሪፐብሊካዊ ፌዴራሊዝም መሆኑን ነው፡፡
መንግስታዊ መወቃቀሩ ንጉሳዊና በዘር ሐረግ ወይም በደም ትስስር ላይ የተመሰረተ
ሣይሆን በደሞክራሲያዊ ምርጫ ላይ የተመሰረ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡

ይህ ም

በተለይ የሉዓላዊነት ሥልጣን በAንቀፅ 8 Eንደተነገገው ለብሔር/ብሔረሰቦች መሠጠቱ
ሪፐብሊካዊነትን የሚገልፅ ፌዴራሊዝም መሆኑን ያሳያል፡፡ በAንቀፅ 9/3/ የተደነገገውና
በህገ-መንግስቱ ከተቀመጠው ውጪ በማናቸውም Aኳኃን የመንግስት ሥልጣን መያዝ
የሚከለክለው ይህንኑ ዲሞክራሲያዊነትና ሪፐብሊካዊነትን የሚያጠናክር ነው፡፡
•

ሌላው ዋነኛ የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም መሠረታዊ መለያው ለLegal pluralism Eውቅና
የሠጠና

የፈቀደ

ፌዴራሊዝም

መሆ ኑ

ነው፡፡

ያለፉት

ሥ ር ዓቶ ች

ማን ኛ ው ን ም

የህብረተቡን ጉዳይ የሚገዛ ህግ በመንግስት የተደነገገ ህግ ብቻ መሆን Eንዳለበት
የሚያስቀምጡ ነበሩ፡፡

በ196A የIትዮጵያ ፍትሐ ብሔር ህግ ስለ ባህላዊ ህጐች

Aስመልክቶ ያስቀመጠው ድንጋጌ ለዚህ Aይነተኛ ምሳሌ ነው፡፡ ነገር ግን የIትዮጵያ
ፌዴራሊዝም ሌላው መለያ ለተለያዩ የህግ ሥርዓቶች ተፈፃሚነት Eውቅና የሠጠ
ፌዴራሊዝም መሆኑ ነው፡፡ ለዚህም ስለ ጋብቻ የግልና የቤተሰብ መብቶችን የደነገገው
ፑሉራሊዝም

(Legal

pluralism) በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም በዚህ ብቻ Aይደለም የሚገለፀው፡፡

ባለው

Aንቀፅ

35(4)

የፌዴራላዊ

(5 )

ሥ ር ዓት

ም ሳ ሌዎ ች

Aይነተኛ
ምክንያት

ህግ

ና ቸ ው ፡፡

የ ማው ጣ ት

ሌጋል
ሥ ልጣ ን

የተሰጣቸው

Aካላት

በየደረጃው መኖራቸው የዜጐችን መብትና ሐብት ሊገዙ የሚችሉ ህጐች በየደረጃው
መኖራቸው የዜጐችን መብትና ሐብት ሊገዙ የሚችሉ ህጐች በተለያዩ ደረጃዎች ሊወጡ
Eንደሚችሉ የሚያሳይ ነው፡፡

ስለዚህ በተለይ የፍትህ Aካላት ከህጐች ጋር ካላቸው

ቅርበት Aኳያ ይህን ህገ-መንግስቱ ለ “ሌጋል ኘሎራልዝም“ የሠጠውን Eውቅና ከግንዛቤ
Aስገብቶ ልዩ ትኩረት መሠጠት Aለበት፡፡
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6.4. በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም የሥልጣን ክፍፍልና የመንግስት Aካላት
የ ፌ ዴ ራ ል መ ን ግ ስ ት A ወ ቃ ቀ ር ሥ ል ጣ ን ና ተግ ባ ር
የማንኛውም ፌዴራሊዝም መሠረታዊ ባህሪ የመንግስትን ሥልጣን ለፌዴራል መንግስትና
ለክልሎች ከፋፍሎ ማከፋፈል ነው፡፡
የለውም፡፡

የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም በዚህ ረገድ የተለየ ነገር

በዚህ መሠረት የIፌድሪ ህገ-መንግስት የፌዴራል መንግስት Eና የክልል

መንግስታት Aወቃቀር ሥልጣንና ተግባርን በግልፅ Aስቀምጠዋል፡፡ Aንቀፅ 1 ላይ ከላይ
Eንደተመለከትነው የመንግስት Aወቃቀር ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ Eንዲሁም በAንቀፅ 45
ፓርላመንታዊ የመንግስት ሥርዓት Eንዲሆን ይደነግጋሉ፡፡
የፌዴራሉ መንግስትና የክልሎች መንግስታት ሶስት የመንግስት Aካላት Eንደሚኖራቸው
በAንቀፅ 50/2/ ተደንግጓል፡፡ Eነዚህም የህግ Aውጪ! የህግ Aስፈፃሚና የህግ ተርጓሚ ናቸው፡፡
Eያንዳንዳቸው የየራሳቸው ሥልጣንና ተግባር በህገ-መንግስቱ ተሠጧቸዋል፡፡
የፌዴራል ፓርላማ በሁለት ምክር ቤቶች የተዋቀረ ሲሆን Eነዚህም የሕዝብ ተወካዮች ምክር
ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ናቸው፡፡ ሁለቱ ምክር ቤቶች የተለያዩ Aወቃቀር! ሥልጣንና
ተግባር Aላቸው፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Aባላት በቀጥታ ነፃና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ
በሕዝብ የሚመረጥ ሲሆን የምርጫ መርሆም (Aንድ ሰው Aንድ ድምፅ) የሚለው ነው፡፡
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌዴራል መንግስት ከፍተኛው ስልጣን Aካል ነው፡፡

ህጐችን

ያወጣል& የሀገሪቱን ፖሊሲዎች ያወጣል& የፌዴራል መንግስቱ የAስፈፃሚ Aካል ርEሰ
መስተዳድር የሆነውን ጠቅላይ ሚኒስቴር ይሰይማል&

በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረውን

የAስፈፃሚ Aካል ያፀድቃል& የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሹመት ያፀድቃል፣ Aስፈፃሚ
Aካሉን ይቆጣጠራል፡፡ በሌላ በኩል ሁለተኛው ምክር ቤት የሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት
ውስን ነገር ግን ለIትዮጵያ ፌዴራሊዝም ቁልፈ የሆኑ ሚናዎችን ይጫወታል፡፡

የፌዴሬሽን

ምክር ቤት Aባላት የሚመረጡት በሁለት Aማራጭ የሆነ መንገድ ነው፡፡ Aንዱ የክልል ምክር
ቤቶች በኩል Aባላት የብሔሮች&ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች ናቸው፡፡ Eንደሚታወቁት
ብሔር/ብሔረሰቦች የሀገሪቱ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት መሆናቸውን Aንቀፅ 8 ይደነግጋል፡፡
ስለዚህ የፌዴሬሽን ም/ቤት የሉዓላዊያን ወኪል ነው፡፡
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ለዚህም ነው Aብዛኛው የም/ቤቱ

ሥልጣንና ተግባር ከብሔር/ብሔረሰቦች መብት ጋር የተያያዘ ነው የሚባለው፡፡

የፌዴሬሽን

ምክር ቤት ሌላው ስልጣኑ ህገ-መንግስቱን የመተርጐም ሥልጣን ነው፡፡ ህገ-መንግስቱ ደግሞ
ሉዓለዊነታቸው መግለጫ ነው፡፡ ሌላው የምክር ቤቱ ሥልጣን Eና ተግባር የሕዝቦች Eኩልነትና
በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ Aንድነት ሥር Eንዲሰድና Eንዲዳብር ማድረግ ነው፡፡
ይህ ሥልጣን ደግሞ ም/ቤቱን በEኩልነትና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተውን የሀገሪቱን Aንድነት
ጠባቂ ያደርገዋል፡፡

ይህንኑ ለማጠናከር ሲባል በክልሎች መካከል ለሚነሱ Aለመግባባቶችን

መፍትሔ ያበጅላቸዋል፡፡ በAንቀፅ 39 የተቀመጠውን መብት ለመጠቀም ጥያቄ ያነሣ ወገን ካለ
በህገ-መንግስቱ መሠረት ጥያቄውን ይወስናል፡፡

ከዚህ ሌላ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ

ሊወጣላቸው የሚገቡ የፍትሕ ብሔር ጉዳዮችን ይለያል ! Eንዲሁም የፌዴራሉ መንግስት ህገመንግስቱ በክልል ሲጣስ ጣልቃ Eንዲገባ ትEዛዝ መስጠት ይችላል፡፡

በተለይ የፌዴሬሽን

ም/ቤት ቁልፍ ተግባር የሆነው Aንቀፅ 62/7/ ነው፡፡ የፌዴሬሽን ም/ቤት የክልሎችና የፌዴራሉ
መንግስት የጋራ ተብለው የተመደቡ ገቢዎች በሁለቱ መካከል የሚከፋፈሉበትን Eንዲሁም
የፌዴራሉ መንግስት ለክልሎች ድጐማ የሚሰጥበት ቀመር የመወሰን ሥልጣን Aለው፡፡
በIፌድሪ ህገ-መንግስት ምEራፍ ስምንት መሠረት የፌዴራል መንግስት የAስፈፃሚው Aካል
ጠቅላይ ሚኒስትርና የሚኒስተሮች ም/ቤት ይኖሩታል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱ ርEሰ
መስተዳድር ሲሆን ኘሬዚዳንቱ ደግሞ የሀገሪቱ ርEሰ ብሔር ነው፡፡ በፓርላመንታዊ የመንግስት
ሥርዓት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁልፍ ቦታ Aለው፡፡

Aብዛኛውን ጊዜ Aብላጫ መቀመጫ

ያገኘው የገዢ ፓርቱ ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ይሠየማል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ
የAስፈፃሚውን Aካል ይመራል፡፡ ሌላው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው፡፡ የሚኒስትሮች ምክር
ቤት ጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠ/ሚኒስትሩን Eና ሚኒስትሮችን ያጠቃልላል፡፡ ሌሎች
ባለሥልጣናትም የዚህ ም/ቤት Aባላት ሊሆኑ ይችላሉ፡፡

የሚኒስትሮች ምክር ቤት Aንቀፅ 77

የIፌድሪ ህገ-መንግስት ሥር የተዘረዘሩትን ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡፡
የፌዴራል መንግስት ሶስተኛ Aካል የዳኝነት Aካል ነው፡፡ የIፌድሪ ህገ- መንግስት የፌዴራሉም
ሆነ የክልል መንግስት የዳኝነት Aካልን Aወቃቀር ሥልጣንና ተግባር በዝርዝር በምEራፍ ዘጠኝ
ደንግጓል፡፡
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የ ክ ል ል መ ን ግ ስ ት A ወ ቃ ቀ ር ሥ ል ጣ ን ና ተግ ባ ር
የIፌድሪ ህገ-መንግስት የIትዮጵያ ፌዴራሊዝም Aባላት 9 ክልሎች Eንደሆኑ ይደነግጋል፡፡
Eነዚህም የፌዴሬሽኑ Aባላት Eኩል መብትና ሥልጣን ተሰጥቷቸዋል፡፡
Aወቃቀር በIፌድሪ ህገ መንግስት Aንቀፅ 50/4-7/ በግልፅ ተደንግጓል፡

የ ክ ል ል መ ን ግስ ት
ይህ Aንቀፅ ቢያንስ

የክልል መንግስት ሶስቱም የመንግስት Aካላት Eንደሚኖሩት በግልፅ Aስቀምጧል፡፡

በዚ ህም

መሠረት Aንድ የክልል መንግስት የክልል ም/ቤት& የክልል መስተዳደር Eና የክልል የዳኝነት
Aካል ይኖረዋል ማለት ነው፡፡

Eያንዳንዱ ክልልም የIፌድሪ ህገ መንግስት መሰረት ያደረገ

የራሱ ህገ-መንግስት ይኖረዋል፡፡
የክልል ምክር ቤት በክልሉ ሥልጣን ሥር በሆኑ በIፌድሪ ህገ መንግስት ተለይተው
በተቀመጡት ጉዳዮች የክልሉ ህግ Aውጪ Aካል ነው፡፡

የክልሉን ህገ-መንግስት የማዘጋጀት

የማፅደቅና የማሻሻል ሥልጣንም የተሰጠው ለዚሁ ምክር ቤት ነው፡፡

ምንም Eንኳ የEንዳንዱ

ክልል ምክር ቤት ተግባራት Eንደ የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ሊለያይ የሚችል ቢሆንም የክልሉን
ህጐች&ፖሊሲዎችና ኘሮግራሞች የማውጣትና Aፈፃፀማቸውንም የመከታተል ቁልፍ ተግባር
በዚህ ምክር ቤት ይከናወናል፡፡
የክልሉ መስተዳድር የክልሉ ከፍተኛ የህግ Aስፈፃሚ Aካል Eንደሆነ የIፌድሪ ህገ-መንግስት
በAንቀፅ 5A/6/ ይደነግጋል፡፡

ምንም Eንኳ የክልል Aስፈፃሚ Aካል Aወቃቀር ለEያንዳንዱ

ክልል የተተወ ቢሆንም የሁሉም የክልል ህገ-መንግስት የክልሉ መስተዳድር በክልሉ ምክር ቤት
የሚሠየም

ኘሬዚዳንት

Eንደሚኖረው

ያስቀምጣል፡፡

Aባ ላቶ ቹ ም

ኘሬዝዳንቱ&

ምክ ትል

ኘሬዚዳንቱ የቢሮ ኃላፊዎችና ሌሎች በህግ በሚወሰኑ Aባላት መስተዳድሩ በፌዴራል መንግስት
ደረጃ ባሉት ጠቅላይ ሚኒስቴርና የሚኒስትሮች ምክር ቤት የተመሳሳይነት ባህሪ Aላቸው፡፡
ተጠሪነታቸው ለክልሉ ምክር ቤት ነው፡፡
የክልል የዳኝነት Aካል Aወቃቀር ሥልጣን ምንም Eንኳን የሁሉም ክልሎች ህገ-መንግስት
በድንጋጌዎቹ ያካተተ ቢሆንም ቀደም ብለን Eንዳየነው የIፌድሪ ህገ-መንግስት በዝርዝር
Aስቀምጧል፡፡ Aንቀፅ 50/7/ የIፌድሪ ህገ-መንግስት የክልል የዳኝነት ሥልጣን የፍ/ቤቶች ብቻ
Eንደሆነ ይደነግጋል፡፡ Eንዲሁም Aንቀፅ 78/3/ ክልሎች! የክልል ጠቅላይ ፍ/ቤቶች& የክልል
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ከፍተኛ ፍ/ቤቶችና የክልል የመጀመሪያ ፍ/ቤቶች Eንደሚኖራቸው ይደነግጋል፡፡ የክልል
ፍ/ቤቶች የፌዴራሉን ከፍተኛ ፍ/ቤትና የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት ሥልጣን በውክልና ሊወሰዱ
Eንደሚችሉ Aንቀፅ 78/2/ Eና Aንቀፅ 80/4//5/ የIፌድሪ ህገ-መንግስት ተደንግጓል፡፡
ስለ ክልሎች Aወቃቀር ሥልጣንና ተግባር ስንነጋገር መሠመር ያለበት ጉዳይ የIትዮጵያ
ፌዴሬሽን Aባላት የሆኑ ክልሎች Aወቃቀር ሊለያይ Eንደሚችል ነው፡፡ Aወቃቀራቸው በዋናነት
በክልል ህገ-መንግስት የሚወሰን መሆኑ ነው፡፡ በዚህ ረገድ Aንቀፅ 50/4/ የIፌድሪ ህገመንግስት ክልሎች Aስፈላጊ ሆነው በሚያገኙAቸው የAስተዳደር Eርከኖች Eንደሚዋቀሩ
መደንገጉ

ይህ ን

ያመለክታል፡፡

የIትዮጵያ

ፌዴራሊዝም

ይህን

ስለሚፈቅድ

ክልሎች

Eንደነባራዊ ሁኔታቸው የተለያየ ቅርፅ ያለው መዋቅር Eንዳላቸው በተግባር ይታያል፡፡ ለምሳሌ
የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በክልል& በዞን& በወረዳ& በቀበሌ ደረጃ ያላቸው
መዋቅር Eንዲሁም በየደረጃው ያሉት Aካላት ያላቸው ሥልጣንና ተግባር ከሌሎች ክልሎች
ለየት ይላል፡፡ በክልል ደረጃ ሁለት ምክር ቤቶች ያለው ብቸኛ ክልል መሆኑን መጥቀስ
ይቻ ላ ል ፡ ፡

የፌዴራልና የክልል የጋራ ሥልጣን በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም
የIፌድሪ ህገ-መንግስት የፌዴራል መንግስትንና 9 ክልሎችን ያካተተ የመንግስት Aወቃቀር
ደንግጐ ካበቃ በኋላ ሥልጣናቸውንም ለያይቶ ሠጥቷቸዋል፡፡

ነገር ግን ህገ-መንግስቱ

Eያንዳንዳንቸው ለብቻቸው ሊኖራቸው የሚችለውን ሥልጣን ብቻ ሣይሆን& ሁለቱ በጋራ
ሊኖራቸው የሚችለውንም ሥልጣን በዝርዝር ያስቀምጣል፡፡

የፌዴራሉና የክልል የጋራ

ሥልጣን በIፌድሪ ህገ-መንግስት የተደነገገው በተለይ በታክስና በግብር ሥልጣን ጋር በተያያዘ
ነው፡፡

Eነዚህ የጋራ ሥልጣኖች በAንቀፅ 98 የIፌድሪ ህገ-መንግስት በግልፅ ተዘርዝረዋል፡፡

በዚህ መሠረት የጋራ ሥልጣን Eንደሚከተለው ነው፡፡
1. የፌዴራል መንግስትና ክልሎች በጋራ በሚያቋቁማቸው የልማት ድርጅቶች ላይ የንግድ
ትርፍ ግብር& የሥራ ግብር የሽያጭና ኤክሳይስ ታክስ በጋራ ይጥላሉ& ይሰበሰባሉ፡፡
2. በድርጅቶች የንግድ ትርፍ ላይና በባለ Aክሲዮኖች የትርፍ ድርሻ ላይ ግብርና የሽያጭ
ታክስ በጋራ ይጥላሉ ይሰበስባሉ፡፡

150

3. በከፍተኛ የማEድን ሥራዎችና በማናቸውም የፔትሮሊየምና የጋዝ ሥራዎች ላይ የገቢ
ግብርና የሮያሊቲ ክፍያዎች በጋራ ይጥላሉ ይሰበስባሉ፡፡
Eንግዲህ Eነዚህ በጋራ ለፌዴራሉ መንግስትና ለክልሎች የተሰጠ ሥልጣን ሲሆን በህገ
መንግስቱ ለፌዴራሉ መንግስት በተለይ ወይም ለፌዴራሉ መንግስትና ለክልሎች በጋራ በግልፅ
ያልተሰጠ ሥልጣን የክልል ሥልጣን Eንደሚሆን Aንቀፅ 52/1/ይደነግጋል፡፡ በAንቀፅ 99
መሠረት በዚህ ህገ-መንግስት ተለይተው ያልተሰጡ ታክስና ግብር የመጣል ሥልጣኖችን
በሚመለከት የፌዴሬሽኑ ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት በጋራ ስብሰባ በሁለት ሶሰተኛ
ድምፅ ይወሰናሉ፡፡

6.5. የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሥልጣንና ኃላፊነት
በፌዴራል ሥርዓቶች በAብዛኛው የሚታየው በማEከል የሚቋቋመው የህግ Aውጪ Aካል
Aደረጃጀት ሁለት ቤቶች(House) ያካተተ ነው፡፡ በተለምዶ Lower House and Upper
House ተብለው የሚጠሩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትንና ሴኔቱን

ያቀፈ መሆኑን

ለማመልከት ነው፡፡
በተለያዩ ሀገሮች “Senate” የተለያዩ ስያሜዎች ሊይዝ ይችላል፡፡ ይሁን Eንጂ ሥልጣንና
ኃላፊነቱና በህግ Aወጣጥ ሥርዓቱ ኃላፊነቱ ከሞላ ጐደል ተመሳሳይ ነው፡፡

በህግ Aወጣጥ

ሥርዓቱ ይሳተፋል! በተለይ በቁጥራቸው Aናሳ ለሆኑ ክልሎችና ሚዛናዊ ውክልና ለማስገኘት
ይጠ ቅ ማ ል ፡ ፡

በዚህም Aማካይነት በማEከል በሚከናወኑ ሥራዎች ላይ የሀገሩ ህዝቦች ሁሉ

የባለቤትነት ስሜት Eንዲያድርባቸው ይረዳል፡፡ በህግ Aወጣጥ ሥርዓቱም ብስለት የተሞላበትና
የሁሉም የህብረተሰቡ ክፍሎች Aመኔታ ያለው የፌዴራል ህግ ለማውጣት ይጠቅማል፡፡
በሌላ በኩል በሴኔት የተወካዮች Aመራረጥ የተለያዩ Aሠራሮችን ይከተላል፡፡ ልዩነቶቹም ሁለት
ጉዳዮችን የሚመለከት ነው፡፡ ከሁሉ በፊት በፌዴሬሽኑ የታቀፉት ክፍላተ ሀገር ወይም ክልሎች
(States, Provinces etc) ተወካዮቻቸውን ማን ይምረጥ በሚል ጥያቄ ላይ ከውሳኔ ላይ
ለመድረስ ይሞከራል፡፡

ቀደም ብሎ ሲሰራበት የታየው ክልሎች ለምሳሌ የAሜሪካ ስቴቶች

በሴኔት የሚወክሏቸው በቀጥታ Eንዲወክሉ በማድረግ ነበር፡፡

Aሰራሩ የፌዴራሉን መንግስት

ሴኔት በክልሎች የቀጥታ ተፅEኖ ሥር ይጥላል በሚል ሥጋት ህዝቡ በቀጥታ የሚመርጣቸው
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ተወካዮች

ስቴ ቶ ቹ ን በ ሴ ኔ ት

Eንዲወክሉ

ተደርጓል፡፡

በ ዩ . ኤ ስ.

Aሜሪካ

ይህ

Aሰ ራ ር

ከ

1 9 1 3 / E. ኤ . A / A ቆ ጣ ጠ ር ተ ፈ ፃ ሚ ሆ ኗ ል ፡ ፡

ሁለተኛ ጥያቄ በሴኔት የሚኖረው የክልሎች ውክልና ምን ያህል ተመጣጣኝ ይሁን በሚል ላይ
ነው፡፡ በዚህ ላይ ቢያንስ ሁለት የተለያዩ Aሰራሮችን ማስተዋል ይቻላል፡፡

በAንድ በኩል

በሴኔት ክልሎች Eኩል ቁጥር ባላቸው ተወካዮች የሚወከሉበት ሥርዓት ይኖራል በሌላ በኩል
ክልሎች የተለያዩ ቁጥር ባላቸው ተወካዮች የሚወክሉበት ሥርዓት ይታያል፡፡

በዚህ ረገድ

የዩ.ኤስ.Aሜሪካንና የካናዳን ተሞክሮ ማጤን ይቻላል፡፡
የIትዮጵያ የመረጠችው Aሠራር በከፍተኛ ደረጃ ለየት ያለ Aቅጣጫ ተከትሏል ይኸውም
በሶስት መንገዶች ተንፀባርቋል፡፡
1.

የሀገሪቱ ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሁለተኛ የፌዴራል ምክር ቤት የሚወክሉት
በክልሎቻቸው Aማካይነት ሳይሆን በቀጥታ Eየተወከሉ መሆኑ፣

2.

ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቁጥራቸው ታሳቢ በማድረግ ስለሚወከሉ የተወካዮቻቸው
መጠን የተለያየ መሆኑ፣

3.

የIት.ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሌሎች ሀገሮች በተለየ ሁኔታ ከህግ Aውጭነት ይልቅ
በሌሎች ኃላፊነቶች ላይ የተሰየሙ መሆኑ

ናቸው፡፡

የ ፌ ዴ ሬ ሽ ን ም ክ ር ቤ ት ሥ ል ጣ ን ና ተግ ባ ር
የI.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግስት Aንቀፅ 62
1. ምክር ቤቱ ሕገ መንግሥቱን የመተርጎም ሥልጣን ይኖረዋል፡፡
2. የሕገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባዔን ያደራጃል፡፡
3. የብሔሮች ብሔረሰቦች ሕዝቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን Eስከ መገንጠል መብትን
በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በሕገ መንግስቱ መሰረት ይወስናል፡፡
4. በሕገ መንግስቱ የተደነገገው የሕዝቦች Eኩልነትና በሕዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ
Aንድነት ስር Eንዲሰድና Eንዲዳብር ያደርጋል፡፡
5. ከሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጋር በጣምራ የተሰጡትን ሥልጣኖች ያከናውናል፡፡
6. በክልሎች መካከል ለሚነሱ Aለመግባባቶች መፍትሔ ይፈልጋል፡፡
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7. የክልሎችና የፌዴራሉ መንግስት የጋራ ተብለው የተመደቡ ገቢዎች በሁለቱ መካከል
የሚከፋፈሉበትን Eንዲሁም የፌዴራሉ መንግስት ለክልሎች ድጎማ የሚሰጥበትን ቀመር
ይወስናል፡፡
8. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ ሊወጣላቸው የሚገቡ የፍትሐብሔር ጉዳዮችን
ይለያል፡፡
9 . ማ ን ኛ ው ም ክ ል ል ይ ህ ን ህ ግ መ ን ግ ስት በ መ ጣ ስ ሕ ገ መ ን ግ ሥ ታ ዊ ሥ ር ዓ ቱ ን A ደ ጋ ላ ይ
የጣለ Eንደሆነ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ Eንዲገባ ያዛል፡፡
10. የምክር ቤቱን የተለያዩ ቋሚና ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያቋቁማል፡፡
11. ምክር ቤቱ የራሱን Aፈጉባዔና ምክትል Aፈጉባዔ ይመርጣል፤ የራሱን የሥራ
Aፈጻጸምና የውስጥ Aስተዳደር ደንብ ያወጣል፡፡
ከዚህ የኃላፊነቶች ዝርዝር ከፍትህ ተቋማት ጋር በመጠኑም ቢሆን የሚያመሳስሉት ሁለት
ጉዳዮች Aሉ፡፡

የህገ መንግስት ክርክሮች ለማየትና ግጭቶች በAጠቃላይ በሰላማዊ መንገድ

ለመፍታት ያለው ኃላፊነት ነው፡፡

6.6. የግጭት Aፈታት መዋቅር Eና ጣልቃ ገብነት በIትዮጵያ ፌዴራሊዝም
ሥርዓት
ፌዴራሊዝም ልዩነቶችን ለማቻቻል የሚያስችል Aዋጭ መዋቅራዊ ሥርዓት የሚያስቀምጥና
በተሰባጠረ ማህበረሰብ ውስጥ የሚነሱ ቅራኔዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ቅርብ
መፍትሔ ነው፡፡ Iትዮጵያ በAፍሪካ ውስጥ የብሔረሰቦች ልዩነትን፣ የራስን Eድል በራስ
የመወሰን መብት Eስከ መገንጠል Eውቅና በመስጠት Eና መዋቅራዊ ይዘት በማላበስ ፊት
ለፊት በቀጥታ ለመጋፈጥ የደፈረች ብቸኛ Aገር ናት፡፡ የፌዴራላዊ ሥርዓቱ በሕግ የበላይነት
ላይ የተመሠረተ Eና ዘላቂ ሰላም፣ ዴሞክራሲ Eና ልማት ለማረጋገጥ የሚችል Aንድ የጋራ
ፖለቲካዊ Eና Iኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ ለመገንባት የታለመ ነው፡፡ Iትዮጵያ ፌዴራላዊ
ሥርዓቱን ለመቀበል ያደረገችው Aጠቃላይ ሙከራ Eና የምትከተላቸው የግጭት Aፈታት
መንገዶች የተመሠረቱት ራስን በራስ ማስተዳደርን Eና የሁሉም የIትዮጵያ ሕዝቦችን የራሰን
Eድል በራስ የመወሰን መብት በተግባር ላይ የሚውልበት መጠን Eና ደረጃ ነው፡፡
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6 . 6 . 1 . ፌ ዴ ራ ሊ ዝ ም E ና የ ግ ጭ ት A ስተ ዳ ደ ር
ፌዴራሊዝም ብዙውን ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ Eርስ በርስ በተከፋፈሉ ሕብረተሰቦች ውስጥ የሚገኙ
ግጭቶች የግጭት Aስተዳደር መሣሪያ በመሆን ተመራጭ ሆኗል፡፡ Eርሱም የጐሣ፣ የቋንቋ፣
የሃይማኖት Eና ከታሪካዊ ተሞክሮዎች የሚነሱ ሌሎች Aምሳያ ግጭቶችን

ለማርገብ ጥቅም

ላይ ሊውል ይችላል፡፡ በጐሣ፣ በቋንቋ Eና በኃይማኖት በተለያዩ ማሕበረሰቦች መካከል
Eኩልነትን፣ የራስ ገዝ Eና የወል Aስተዳደርን በማረጋገጥ፤ ለEያንዳንዱ

ማሕበረሰብ የየራሱን

ግላዊ ማንነት ለመጠበቅ Eና ለማሣደግ የሚያስችል ዋስትና Eና ራስ ገዝነት Eያመቻቸ በጋራ
ራEዮች ላይ በማህበረሰባዊ ትብብሮችን ሊጠናክር ይችላል፡፡ ይሁንና ፌደራሊዝም በተለያዩ
ማህበረሰቦች ውስጥ Eንደ ግጭት Aስተዳደር ሊሰራ የሚችለው የጋራ ለሆነው መንግስት
ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ Eንደ ግዴታ የሚያስቀምጥ መዋቅራዊ Eና ፖለቲካዊ መልስ
ለመስጠት የቻለ Eንደሆነ ብቻ ነው፡፡
Eንድሬ Aለን የተባለ ሙሁር Eንደሚያወሳው ከAባል Aካላት የልዩነት ሕልውና ትይዩ በሆነ
ሁኔታ የAንድ ሀገር Aካል የመሆን ሥሜት ሊኖር ይገባል፤ ይኸውም Aጠቃላዩን በAንድነት
Aሥሮ ለመያዝ የሚችለው ብቸኛ መንገድ የሆነው ብሔራዊ ሥሜት ሊኖር ይገባል፡፡ ከዚሀ
ባሻገር

የፌደራል መንግስቱ Eና Aባል Aካላት Eያንዳንዳቸው ለሌላው ጥቅም Aክብሮት

ሊኖራቸው የግድ ነው፡፡
6.6.2. ፌዴራሊዝም በIትዮጵያ ዓላማዎች Eና የግጭት Aስተዳደር መዋቅሮች
የIትዮጵያ

ፌደራላዊ

ዴሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ

ህገ

መ ን ግ ስት

የIትዮጵያ

ብሔ ሮ ች ፣

ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች “የራሣቸው Eድል በራስ የመወሰን መብት በነፃነት Eና

ያለAንዳች

ገደብ በመጠቀም” በየራሣቸው ነፃ ፈቃድ Eና ሥምምነት Eንዲሁም በሕግ የበላይነት ላይ
የተመሰረተ የፖለቲካ ማህበረሰብ፤ Eንዲሁም መብቶቻቸውን ነፃነቶቻቸውን Eና ጥቅሞቻቸውን
Eርስ በEርስ በመደጋገፍ መንፈስ ለመጠበቅ Eና ለማረጋገጥ የሚያስችላቸውን Aንድ የIኮኖሚ
ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚያስችላቸውን የፌደራል ቃል ኪዳን መግባታቸውን ያውጃል፡፡
ይህ ፌደራላዊ የፖለቲካ ማሕበረሰብ የተቋቋመበት ዓላማ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም Eና ዴሞክራሲ
ለማስፈን Eና የሕዝቦችን ኤኮኖሚያዊ Eና ማህበረሰባዊ Eድገት ለማረጋገጥ ነው፡፡ በፌዴራል
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ቃል ኪዳናቸው Eያንዳንዳቸው የየራሣቸው የሆነ የተለያየ ባሕል Eና ግዛት ያላቸው ቢሆኑም
ለረዥም ጊዜ Aብረው መኖራቸው Eርሰ በርሳቸው በተለያዩ ደረጃዎች Eና የሕይወት ገጠመኞች
Eር ስ

በር ስ

የሚያስተሣሥሩ

የጋራ

ግንኙነቶች

በመፍጠራቸው

የውል

ጥቅሞችን

Eና

Aመለካከቶችን ለመፍጠር ችለዋል፡፡ በተጨማሪም የፌደራል Aደረጃጀታቸው ሊሳካ የሚችለው
የግለሰቦችን Eና ቡድኖችን መሠረታዊ መብቶች በማረጋገጥ ብቻ ሣይሆን ባሕሎችን Eና
ሃይማኖቶችን ያለ Aንዳች ልዩነት ማሣደግ ሲቻል ጭምር መሆኑን በግልጽ Aስቀምጠዋል፡፡
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ሥርዓት የሚመነጨው Eና የተመሰረተው በብሔሮች፤ ብሔረሰቦች Eና
ሕዝቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት መተግበር ላይ ነው፡፡ የራስን Eድል በራስ
መወሰንን Aስመልከቶ Aንቀጽ 39 የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡
የ ብ ሔ ር ብ ሔ ረ ሰ ቦ ች ሕ ዝቦ ች መ ብ ት
1. ማንኛውም የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሕዝብ የራሱን Eድል በራሱ የመወሰን Eስከ
መገንጠል ያለው መብት በማናቸውም መልኩ ያለገደብ የተጠበቀ ነው፡፡
2. ማንኛውም የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሕዝብ በቋንቋው የመናገር የመጻፍ ቋንቋውን
የማሳደግ

Eና

ባሕሉ ን

የመግለፅ

የማዳበር

Eና

የመስፋፋት

Eንዲሁም

ታሪኩን

የመንከባከብ መብት Aለው፡፡
3. ማንኛም የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ሕዝብ ራሱን

በራሱን የማስተዳደር ሙሉ

መብት Aለው፡፡ ይህ መብት ብሔሩ ብሔረሰቡ ሕዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን
የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም Eንዲሁም በክልል Eና በፌዴራል
Aስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል፡፡

የራስን Eድል በራስ የመወሰን ጽንሰ ሐሣብ የሚያስከትለውን Eንድምታ ከማየታችን በፊት
በIትዮጵያ ሕገ መንግስት መሠረት የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት ባለቤቶችን
Aስመልክቶ ሁለት ነጥቦችን ማስቀመጥ የግድ ይሆናል፡፡
የመጀመሪያው

ነጥብ

“ብ ሔ ር ፣

ብሔ ረሰቦ ች ፣

ሕ ዝቦ ች

የሚ ለ ው

ቃል

ያለውን

ትርጎሜ

የመመልከት ጉዳይ ይሆናል፡፡ የዚህ ቃል ትርጉም “በዚህ ሕገ መንግስት ውስጥ ብሔር
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ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸውን ባህርይ የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው፡፡ ሰፋ

ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንፀባርቅ ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው ሊግባቡበት
የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው የጋራ ወይም የተዛመደ ሕልውና Aለን ብለው የሚያምኑ
የስነ ልቦና Aንድነት ያላቸውና በAብዛኛው በተያያዘ መልክዓ ምድር የሚኖሩ ናቸው፡፡”

ይህ

ትርጓሜ የነባራዊ Eና ሐሳባዊ (Subjective) ክፍለ ነገሮች ጥርቅም ነው፡፡ ነባራዊ ክፈለ ነገሮቹ
የጋራ ባሕል ወይም ተያያዥ ልማዶች፣ የጋራ ቋንቋ Eና ኩታገጠም ግዛት ሲሆኑ፤ ሐሣባዊ
ክፍለ ነገሮቹ ደግሞ የወል ማንነት መንፈስ Eና የጋራ ሥነልቦናዊ መስተጋብር ናቸው፡፡
በመሆኑም ሁለቱን ክፍለ ነገሮች የሚያሟላ ማሕበረሰብ “ብሔር ብሔረሰብ Eና ሕዝብ”
ይሆናል፤ ማለትም የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት ባለቤት ይሆናል ማለት ነው፡፡ የጋራ
ከሆኑ ነባራዊ ባሕርያት (Eንደ ቋንቋ፣ ባሕል፣ ልማዶች፣ ወዘተ የመሳሰሉት) የመነጨ Eና
በEነርሱ ላይ የተመሠረተ የወል ማንነትን የሚያሳይ በመሆኑ Aንድ ማሕበረሰብ Eንደ Aንድ
ብሔራዊ ማህበረሰብ ሊቆጠር ወይንም የሕዝቦችን ፅንሰ ሐሣብ በፌደራል በራስ የመወሰን
መብት Aናሳ ማሕበረሠብም ይሁን Aብላጫ ማሕበረሰብ ለEያንዳንዱ ብሔራዊ ማሕበረሠብ
የተረጋገጠ መብት ነው፡፡ ለነገሩ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ድንጋጌዎች በብሔራዊ ማህበረሠቦች
መካከል በብዛትም ሆነ በደረጃ ላይ የተመሠረተ ልዩነት Aያደርጉም፡፡
የIትዮጵያ ሕገ መንግስት ውስጥ የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት ሦስት ዋና ዋና
ገጽታዎች Aሉት፡፡ የመጀመሪያው የቋንቋ Eና የባሕል ሥብጥራዊ ልዩነትን የመጠበቅ Eና
የማሳደግ ገጽታ፣ ሁለተኛው የEያንዳንዱ ብሔራዊ ማሕበረሰብ የፖለቲካዊ ራስ ገዝ Aስተዳደር
Eና በፌዴራል የውሳኔ Aሠጣጥ ሂደት የመሣተፍ መብት ገጽታ Eና ሦስተኛው የመገንጠል
መብት ገጽታ ናቸው፡፡
የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት የቋንቋ Eና የባሕል ሥብጥር ገጽታ ሆኖ Eያንዳንዱ
ብሔራዊ ማሕበረሰብ የራሱን ቋንቋ የመጠቀም Eና የማሣደግ የራሱን ባሕል የመግለጽ Eና
የማስፋፋት የራሱን ታሪክ የመንከባከብ መብቱን ያካትታል፡፡ በIትዮጵያ ውስጥ ተከሥተው
ለነበሩት ግጭቶች ዋነኛ መንስዔ ከነበሩት መካከል ብዙኃኑ ብሔር ብሔረሠቦች ሕዝቦች
በነበሩት ትምክህተኛ መንግስታት የተጫኑባቸው የቋንቋ Eና የባሕል ጭቆናዎች ነበሩ፡፡ Eነዚህ
መንግስታት በፖለቲካ ተገዢ የሆኑበትን ማሕበረሠቦች ከጨቋኙ የብሔር ባሕል ማEቀፍ ጋር
ለማዋሐድ የተከተሏቸው ፖሊሲዎች ልዩነቶችን ለማጥፋት ካለመቻላቸውም ባሻገር ይልቁንም
የውስጥ ግጭቶችን ሊፈጥሩ ችለዋል፡፡ Eነዚህ ተሞክሮዎች ዘላቂነት ያለው ሠላም Eና
ማሕበራዊ ዋስትናን ለመፍጠር Eና በAገሪቱ ማሕበረሠቦች ነፃ ፈቃድ ላይ የተመሠረተ
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ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ Eና ኤኮኖሚያዊ ማሕበረሠብ ለመገንባት ለብሔር ልዩነቶች Eውቅና
መስጠት Eና ማጠናከር የግድ Eንዲሆን Aድርገውታል፡፡
የራስን Eድል በራስ የመወሠን መብት የራስ ገዝ Aስተዳደር Eና የተሣትፎ ገፅታ Eያንዳንዱ
ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር Eና በክልላዊ Eና በፌደራል መንግስታት
ውስጥ ፍትሐዊ Eና ተመጣጣኝ ውክልና Eንዲኖረው የሚያደርገውን መብት የሚያቋቁም ነው፡፡
ይህ የራስ Eድል በራስ የመወሰን መብት ገፅታ የመንግስትን ሥልጣን ወደ ክልል ማሕበረሠቦች
በማው ረድ ሁ ሉ ም

ሥልጣን በAንድ ማEከል ውስጥ Eንዳይታጨቅ Eና Eንዳይማከል

ያደርጋል፡፡ የሕዝቡ ሥልጣን ወደ ታች የመውረዱ ሁኔታ Aማራጭ በብሔሮች መካከል
የሚኖረውን ፉክክር Eና ሽኩቻ ለመቀነስ ብቻ ሣይሆን የሚመለከታቸው ማሕበረሠቦች
በAስተዳደሩ

ሂደት

ለ መሣተፍ

Eና

ፍ ላጐ ቶ ቻ ቸ ው ን

ለ ማካተ ት

የሚያስችላቸውን

Eድል

ለመስጠት ጭምር ነው፡፡ የራስን Eድል በራስ የመወሠን መብት በህዝቦች መካከል የጋራ
ማንነት Eና Aንድነት ገጽታ ላይ ያነጣጠረ ነው፡፡ ታሪክ Eንደሚያረጋግጠው ቅልቅል በሆኑት
የIትዮጵያ ሕዝቦች መካከል ያለውን የብሔር ልዩነት በመካድ Eና በመጨቆን በመካከላቸው
Aንድ የጋራ የሆነ ማንነት የመፍጠር ስትራቴጂ ውድቅ ሲሆን ነጣጣይ ፖለቲካዊ ኃይላት
Eንዲፈጠሩ Aድርጓል፡፡ በመሆኑም የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራስን Eድል
በራስ የመወሰን መብት Eውቅና መስጠት ዘላቂ ሠላም፣ ዴሞከራሲ Eና ልማት ለማምጣት Eና
በተለያዩ ሕዝቦች መካከል በነፃ ፈቃድ Eና ሥምምነት ላይ የተመሠረተ Aንድነት ለመፍጠር
የግድ Aስፈላጊ ሆኗል፡፡ ስለሆነም የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት ገጽታዎች መጠናከር
የተለያዩ ማሕበረሠቦች ከየራሣቸው መኖሪያ Aካባቢ Aንስቶ Aስከ ክልላዊ Aና ፌደራል
መንግስታት ደረጃ ድረስ ባለው የፖለቲካ ሂደት ተሣታፊ የሚሆኑበት የሠላም፣ የዴሞክራሲ
Eና የልማት ሥርዓት ለመፍጠር Aስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ መሆኑ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው፡፡
በIትዮጵያ ሕገ መንግስት ውስጥ የራስን Eድል በራስ የመወሠን መብት ውስጥ የመገንጠል
መብት Eጅግ Aከራካሪ የሆነ Aካል ነው፡፡ Aንዳንዶች ይህ መብት በቅኝ Aገዛዝ ቀንበር ሥር
ለ ሚ ማቅ ቁ

ሕ ዝቦ ች

ለ መ በታ ተ ን

Aደጋ

ብቻ

የተሠጠ

ያ ጋ ልጣ ታል

በመሆኑ

በማለ ት

ለዚህ

በAጽንOት

መ ብት

Eውቅና

ይቃ ወ ሙ ታ ል ፡ ፡

መ ስጠ ት
ከዚህ

Aገሪቱን

በተ ጨ ማሪ

“የመገንጠል መብት ብሔርተኝነት Eንዲስፋፋ የሚያጋግል Eና በፌደራላዊ የAስተዳደር መዋቅር
ሊሰፍን ከሚገባው የውድድር ፖለቲካ ጋር የማይሄድ ከመሆኑ በተጨማሪ የመቻቻልን
(Compromise) ፖለቲካዊ ጥበብ ከመተግበር ይልቅ የተወሠኑት ወይም Aብዛኞዎቹ ተቃዋሚ
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ፖርቲዎች በቀላሉ መንግሥቱን ጥለው ለመውጣት ሊያስፈራሩ የሚችሉበት Eድል ይፈጥራል”
በሚል ምክንያት ይቃወማሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ የመገንጠል መብት በሕገ መንግስቱ ውስጥ
መቀረፁ Eና ሕገ መንግሥታዊ Eውቅና ማግኘቱ ለብሔር፣ ብሔረሠቦች Eና ሕዝቦች የራስን
Eድል በራስ የመወሰን መብት መከበር ዋስትና ከመሆኑም ባሻገር የፌደራል መንግስቱ በነፃ
ፍቃድ ላይ የተመሠረተ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው በማለት ይከራከራሉ፡፡ በተጨማሪም የራስን
Eድል በራስ የመወሰን መብት Eስከ መገንጠል መብት Eውቅና መሰጠቱ የብሔር ቅራኔዎችን
ለመፍታት ይረዳል በማለት ይሟገታሉ፡፡
የIትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ Eንደሚያረጋግጠው የሕዝቦቿ Aንድነት ሊረጋገጥ የሚችለው ወደ
ኃይል በማምራት Aይደለም፤ ይህ ሊገነባ Eና በዘላቂነት ሊጠበቅ የሚችለው Eነርሱ በጋራ
በመኖር የጋራ ጥቅሞቻቸውን ለማረጋገጥ በጋራ ሥምምነት ላይ ሲመሠረት ብቻ ነው፡፡ የራስን
Eድል በራስ የመወሠንን መብት በመጣስ ላይ የተመሠረተ Aንድነት ለረዥም ጊዜ በኃይል
ተጠብቆ ሊቆይ Aይችልም፤ ይልቁንም Eውነተኛ Eና ሕያው Aንድነት ከማምጣት ይልቅ
ለብሔራዊ ቅራኔዎች Eና ለመገንጠል የመራቢያ ማሣ በመሆን ለEርስ በEርስ ጦርነት መንስዔ
ይሆናል፡፡ በመሆኑም Iትዮጵያ

የሕዝቦቿን Aንድነት ለማረጋገጥ የፖለቲካ ሥልጣንን ወደ

መሥራች ሕዝቡ በማውረድ በፈቃድ ላይ የተመሠረተ Aንድነት ለማምጣት Eያደረገች ያለችው
ሙከራ ሃገሪቷን ያጥለቀለቋትን ነጣጣይ ኃይሎች ለመለጎም የሚጠቅሙ ወኔያዊ ሙከራዎች
ናቸው፡፡ በመሆኑም የመገንጠል ጥያቄ ሲቀርብ የIትዮጵያ ህገ መንግስት ለዚህ ጥያቄ
ተግባራዊነት ሠላማዊ Eና ዴሞክሪሲያዊ መንገድ በማስቀመጥ በዚህ ጥያቄ ምክንያት ሊፈጠሩ
የሚችሉ የኃይል ግጭቶችን ለማስቀረት ይሞክራል፡፡
የራስን Eድል በራስ የመወሠን መብት Eውቅና ማግኘቱ ሕዝቦች በመካከላቸው የEርስ በርስ
መተማመንና ሕብረትን ለመገንባት ወሣኝ ሚና ይጫወታል፡፡ ምክንያቱም Eኩልነታቸውን፣
በየክልሎቻቸው ራሣቸውን ለማስተዳደር ያላቸውን መብት Eንዲሁም በክልል Eና በፌዴራል
መንግስታት ደረጃ ተመጣጣኝ ውክልና የማግኘት መብታቸውን ስለሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህ
ሁኔታ በግዛት በሥልጣን Eና በሥልጣን ክፍፍል ዙሪያ የሚነሱ ግጭቶችን ለማስተናገድ
የሚያስችል Aስተማማኝ ዋስትና ነው፡፡
በIትዮጵያ ሕገ መንግስት ውስጥ በፌዴሬሽኑ ማEቀፍ ውስጥ የራስን Eድል በራስ የመወሠንን
መብት ለመተግበር የሚያስችሉ ሦስት ዘዴዎች Aሉ፡፡
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•

የመጀመሪያው ጐዳና በታችኛው

የሕብረተሠብ ክፍል ማለትም Aንድ ማሕበረሠብ

በሚኖርበት የግዛት ክልል ደረጃ የሚገኝ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ በAባል መንግስታት ደረጃ
Eና በፌደራል መንግስት ደረጃ

የሚገኙ ናቸው፡፡ በታችኛው የሕብረተሠብ ክፍል ደረጃ

የራስን Eድል በራስ የመወሠን መብት Aተገባበር የሚገለፀው በየራሣቸው ግዛት የራስ
ገዝ Aስተዳደሮችን በማቋቋም

Eና ላቅ ባለ ደረጃ ደግሞ በክልል

መ ን ግ ስታ ት E ና

በፌዴራል መንግስት የAስተዳደር Eርከኖች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና በማግኘታቸው
ይገለፃል፡፡ ለAብነት ያህል ሕገ መንግስቱ Eያንዳንዱ ማሕበረሠብ በፌዴራል ደረጃ
ሚዛናዊ ውክልና ለማግኘት Eያንዳንዱ ማሕበረሠብ በፌደሬሸን ምክር ቤት ለAንድ
ሚሊዮን ሕዝብ ቢያንስ በAንድ Aባል Eንዲወከል በመደንገግ Eና በብዙኀን ድምጽ
Aሠራር የሚመረጡ ተወካዮች ቢበዛ 550 መቀመጫ በሚኖረው የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት ቢያንስን 20 የሚሆኑ መቀመጫዎች ለAናሳ ማሕበረሠቦች ተጠብቆ
Eንዲቆይ በመደንገግ ነው፡፡ የIትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በፌዴራል
መንግስቱ ያላቸው ሚዛናዊ ውክልና በሁለቱ ፌዴራል ፖርላማ ምክር ቤቶች ብቻ
የተወሠነ ሣይሆን በሌሎቹም የመንግስት ቅርንጫፎች ዘንድ ተፈፃሚነት ይኖረዋል፡፡
በ A ባ ል መ ን ግ ስታ ት ም ( ክ ል ል ) ዘ ን ድ ተ መ ሣ ሣ ይ ሁ ኔ ታ A ለ ፡ ፡
•

Eያንዳንዱ ማሕበረሠብ ካለው የራስን Eድል በራስ የማስተዳደር Eና የወል Aስተዳደር
መብት በተጨማሪ ሕገ መንግሥቱ Eያንዳንዱ

ማሕበረሠብ በፌዴሬሽኑ ማEቀፍ

ውስጥ የራሱን መንግሥት ለማቋቋም የሚያቀርበውን ጥያቄ ለማስተናገድ ይሞከራል፡፡
ም ንም

Eን ኳ ን

ሕገ

መ ን ግ ስቱ

የፌዴሬሽን

ዘጠ ኝ

Aባ ል

መ ን ግ ስታ ት

Eን ዳ ሉ ት

ቢያውጅም፤ በክልል መንግስታት ውሰጥ የሚገኝ Eያንዳንዱ ማህበረሰብ በማናቸውም
ጊዜ የራሱን መንግስት ለማቋቋም ያለውን መብት Eውቅና በመስጠት ለዚህ መብት
Aተገባበር Aስፈላጊ የሆኑትን ሥነ ሥርዓቶች ያሰቀምጣል፡፡
•

በሕገ መንግስቱ መሠረት የግጭት Aስተዳደርን Aስመልክቶ ያለው ዋነኛ Eና ተገቢ ሕገ
መንግስታዊ Aካል የፌዴሬሸን ምክር ቤት ሲሆን ይኸውም ምክር ቤት የIትዮጵያ
ብሔሮች ብሔረሠቦች Eና ሕዝቦች ተወካዮች በAባልነት የሚገኙበት ነው፡፡ ምክር ቤቱ
የተፈጠረው በIትዮጵያ ሕዝቦች መካከል ያለውን ትብብር፣ Aጋርነት Eና ፈቃዳዊ
ግንኙነት በEኩልነት Eና የየራሣቸውን ልዩነት በማክበር ላይ በመመሥረት ለመጠበቅ፣
ለማዳበር Eና ሕገ መንግስቱን ለማክበር ያላቸውን ጽናት መተባበር በሚያስችል መልኩ
ለማከናወን ነው፡፡ በዚሀ Aንፃር የምክር ቤቱ ተገቢ የስልጣን ድረሻዎች፡፡
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ሀ. ህገ መንግስቱን መተርጐም፣
ለ. በህገ መንግስቱ መሠረት የብሔሮች ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች የራስን Eድል በራስ
የመወሠን መብት Eስከ መገንጠል Aስማልከቶ የሚነሱ ጉዳዮች ላይ መወሠን፣
ሐ. በህገ መንግስቱ የተደነገገውን የIትዮጵያ ሕዝቦችን የEኩልነት መብት ማረጋገጥ
Eና በጋራ ፈቃዳቸው ላይ በመመሥረት Aንድነታቸውን ማጠናከር ማሣደግ Eና
መ. በክልል መንግስታት መካከል ሊነሡ የሚችሉ Aለመግባባቶች Eና ውዝግቦች
መፍትሔ መስጠት ናቸው፡፡
ህገ

መ ን ግ ስታ ዊ

ዳኝነት

የሕገ

መ ን ግ ስታ ዊ

የበላይነት

መ ርህ

ከሚያስከትላቸው

ዋንኛ

Aንድምታዎች Aንዱ ነው፡፡ በሕገ መንግስታዊ ውዝግቦች ላይ የመጨረሻ ውሣኔ የመስጠት
ሥልጣን ለAንደኛው መንግስት ብቻ የተሰጠ ቢሆን ኑሮ Aንደኛውን የመስተዳደር Eርከን
በሌላኛው ላይ ጥገኛ Eንዲሆን በማድረግ ለፌዴራል ሥርዓቱ ሕልውና Aስፈላጊ የሆነውን
የሥልጣን ክፍፍል ይሸርሽረው ነበር፡፡ ስለሆነም የፌደራሉ Eና የAባል መንግስታት ግላዊ
ማንነት ለማረጋገጥ ገለልተኛ Eና ነፃ የሆነ የሕገ መንግስት Aጣሪ ጉባኤ ማቋቋም የግድ
ይላል፡፡ Aጣሪ ጉባኤው የፌዴራሉን ሕገ መንግስት በመተርጐም Eና በመተግበር የፌደራል
መ ን ግ ስቱ ም

ሆነ

በAባ ል

መ ን ግ ስታ ት

የሚወጡ

ህ ግጋ ት ና

የሚከናወኑ

ተ ግባ ራ ት

ሕገ

መንግስታዊ ስለመሆናቸው ውሣኔ ያሣልፋል፡፡ ስለሆነም ይህ ተቋም የፌደራል መዋቅርን
ጠብቆ ለማቆየት የሚያስችል የመጨረሻው Aስተማማኘ መፍትሔ ተደርጐ ይቆጠራል፡፡

የፌዴሬሽን

ም /ቤ ት

በተለያዩ

የIትዮጵያ

ሕ ዝቦ ች

መካከል

Eኩልነት

ለ ማ ስፈ ን

Eና

Aንድነታቸውን ለማጠናከር የተሰጠው ሥልጣን በቀጥታ የሚያያዘው የብሔራዊ ልዩነትን
በማክበር Eና በማሳደግ Aንድነታቸውን ለማጠናከር ሕገ መንግስቱ ካለው ዓላማ ጋር ነው፡፡
ከዚህ በላይ Eንደተጠቀሰው የIትዮጵያ ሕዝቦች ባደረጉት ሕገ መንግስታዊ ቃል ኪዳን
የየራሳቸውን ማንነት Eድገት ማረጋገጥ ያለውን Aስፈላጊነት ከማስረገጣቸውም በላይ የጋራ
ጥቅሞቻቸውን

ለማስከበር

የሚያስችላቸውን

ለመገንባት ግዴታ ገብተዋል፡፡

Aን ድ

የፖለቲካ

Eና

የIኮኖሚ

በርግጥ የጋራ ሕልውናቸው ከሁሉም በተሻለ መንገድ የተመቸ

ሊሆን የሚችለው Iፍትሐዊ ታሪካዊ ግንኙነት በማስወገድ ስለመሆኑ ግልፅ ነው፡፡
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ማህ በረሰ ብ

ሕገ መንግስቱ የሁሉንም Eኩልነት ከማጠናከር በተጨማሪ የፌዴሬሽን ም/ቤት Eነዚህ
መብቶች ጥበቃ የሚያገኙበት Eና የሚተገበሩበት መድረክ Aድርጐታል፡፡ ከዚህ Aንፃር ም/ቤቱ
"በAሰፋፈር ሁኔታ&በቋንቋ Eና በሚመለከታቸው ሕዝቦች ማንነት Eና ፈቃድ መሠረት
የተቋቋሙ የራስ Aገዝ Aካላት በሆኑት የክልሉ መንግስታት መካከል ለሚነሱ ውዝግቦች ወይም
Aለመግባባቶች መፍትሔ የማግኘት ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ "ነገር ግን Eዚህ ላይ ግንዛቤ
ሊወሰድ የሚገባው የፌዴሬሽን ም/ቤት ከሕገ መንግስታዊ ጉዳዮች ውጪ በፌዴራል መንግስቱ
Eና በAባል መንግስታት መካከል ተመሳሳይ ስልጣን በግልፅ ያልተሰጠው መሆኑ ነው፡፡
ለፌዴሬሽን ም/ቤት ሕልውና ከሆነው መነሻ ምክንያት Aንፃር ም/ቤቱ በፌዴራል መንግስቱ Eና
በክልል መንግስታት መካከል በሚነሱ ሕገ መንግስታዊ ያልሆኑ ጉዳዮች ላይም ሥልጣን
Eንደሚኖረው ማየት ይቻላል፡፡

በተለይም የተወካዮች ም/ቤት የክልል መንግስታት የወሰን

ጥያቄዎች ላይ የሚመለከታቸው ክልሎች ስምምነት ላይ ካልደረሱ በስተቀር በAሰፋፈሩ ሁኔታ
Eና በሚመከታቸው ሕዝቦች ፈቃድ ላይ በመመሥረት የመጨረሻ ውሳኔ የመስጠት ሥልጣን
ተሰጥቶታል፡፡
ሌላው የም/ቤቱ ቁልፍ ስልጣን ከብሔሮች ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች የራስን Eድል በራስ
የመወሰን መብት Eስከመገንጠል ጋር ተያይዘው በሚነሱ ጉዳዮች ላይ በሕገ መንግስቱ መሠረት
የመወሰን ሥልጣን ነው፡፡

Eነዚህ ጉዳዮች በሠፊ Aድማስ ላይ የተንጣለሉ

በራስ በመወሰን መብት ዙሪያ የሚሸከረከሩ ጥያቄዎችን ያካትታል፡፡

Eና የራስን Eድል
የቋንቋ Eና ባህላዊ

ማንነትን የመጠበቅ Eና የማስፋፋት ጥያቄዎች& የራስ ገዝ Aስተዳደራዊ ተቋማትን የማቋቋም
Eና በፌዴራል Eና ክልል መንግስታት የመሳተፍ ጥያቄዎች Eና የመገንጠል ጥያቄዎች
በፌዴሬሽን ም/ቤት የስልጣን ክልል ውስጥ ይወድቃል፡፡
መንግስቱ መሠረት የማስተናገድ ግዴታ Aለበት፡፡

ም/ቤቱም Eነዚህን ጥያቄዎች በሕገ

ለ ም ሳሌ በማ ና ቸ ው ም ብ ሔ ር ብ ሔ ረሰብ

ወይም ሕዝብ የሚነሳ የመገንጠል ጥያቄ ከራሱ የሕግ Aውጪ ም/ቤት Aባላት የሁለት
ሶ ስተ ኛ ው ን ድ ጋ ፍ ማ ግ ኘ ት A ለ በ ት ፡ ፡

ሕገ መንግስቱ ይህ ጥያቄ ለየትኛው የፌዴራል

መንግስቱ Aካል ሊቀርብ Eንደሚገባ በግልፅ ባይደነገግም ለፌዴሬሽን ም/ቤት መሆን Aለበት!
ምክንያቱም ይህ ም/ቤት የራስን Eድል በራስ ከመወሰን መብት Eስከ መገንጠል ጋር ተያይዘው
በሚነሱ ጉዳዮች ላይ የመወሰን ሥልጣን ያለው በመሆኑ ነው፡፡

በተጨማሪም በተመሳሳይ

ምክንያት ጥያቄውን ከተቀበለበት ጊዜ Aንስቶ በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሕዝበ-ውሳኔ
የመጥራት Eና የማደራጀት ኃላፊነት ያለበትም ይኸው የፌዴሬሽን ም/ቤት ነው፡፡
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በተመሳሳይ

መልኩ የመገንጠል ጥያቄው በውሳኔ ሕዝቡ በAብላጫ ድምፅ ተቀባይነትን ካገኘ ለሚመለከተው
ም/ቤት ስልጣን የማስተላለፍ Eና የሃብት ክፍፍል የሚደረግበት ሁኔታ የመወሰን ኃላፊነት
ያለበትም የፌዴሬሽን ም/ቤት ነው፡፡
ከዚህ በላይ ከሰፈረው በመነሳት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በተለያዩ የIትዮጵያ ሕዝቦች መካከል
ትብብርን Aጋርነትን Eና Aንድነትን በመፍጠር Eንዲሁም ሕገ መንግስታዊ ክርክሮችን
በማዳኘት ሂደት ወሳኝ ሚና Eንደሚጫወት ማየት ይቻላል፡፡

ነገር ግን የፌዴሬሽን ም/ቤት

በግጭት መከላከል Eና Aስተዳደር ዙሪያ ያለውን ሚና Aስመልክቶ የሚከተሉት ጥያቄዎች
ሊነሱ ይችላሉ፡፡
1. ም/ቤቱ በተለያዩ በIትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች መካከል በፈቃድ ላይ
የተመሰረተ Aንድነትን Eና በሰላም Aብሮ መኖርን ለማጠናከር የተሰጠውን ሥልጣን
Aስመልክቶ የሚከተለው ስትራቴጂ ምንድ ነው?
2. ም/ቤቱ የግጭት Aስተዳደር Eና መከላከል ስትራቴጂ Aለውን? በይነ- ብሔራዊ ትብብርን
Eና Aጋርነትን ለማጠናከር የሚያስችሉ ሥርዓተ-ሂደቶች Eና መዋቅራዊ መድረኮች
Aሉትን?
3. በግጭቶች ዙሪያ መረጃዎችን ለማሰባሰብ Eና ለመተንተን የሚችሉ መዋቅሮች Eና
የትብብር መረቦች Aሉትን?
4. በክልል መንግስታት ውስጥ ከሚነሱ ግጭቶች Aንፃር ያለው ሚና ምንድን ነው?
5. ግጭቶችን Eንዴት ሲያተናግድ Eና ሲፈታ ቆይቷል?
6. ግጭቶችን ከመከላከል Eና ከመፍታት Aንፃር ከAባል

መንግስታት ጋር ያለው ግንኙነት

ም ን ይ መ ስላ ል ?
የፌዴሬሽን ም/ቤት የሕገ መንግስቱ ተርጓሚ ብቻ ሣይሆን የሕገ መንግስታዊ ቃል ኪዳኑ
የመጨረሻ የበላይ ጠባቂ Eና ተከለካይም ነው፡፡ ለዚህ ዓላማ ሲባል Aንድ Aባል መንግስት ሕገ
መንግስቱን በሚፃረር ሁኔታ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ በሚጥልበት ወቅት
ፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ Eንዲገባ የማዘዝ ሥልጣን ተሰጥቶታል፡፡ በሚቀጥለው ክፍል
የፌዴራል ጣልቃ ገብነት ጉዳይ ይዳስሳል፡፡
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6.6.3. የፌዴራል ጣልቃ ገብነት በIትዮጵያ ሕገ መንግስት
ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባለበት Aገር ውስጥ የሚነሱ ግጭቶች በሀይል ሊፈቱ
A ይች ሉ ም ፡ ፡

የፌዴራል ጣልቃ ገብነት Aንድን በመሥራት ላይ ያለ ዴሞክራሲያዊ ሕገ

መንግስታዊ ሥርዓት ሊያጠፉ የሚችሉ ግጭቶችን ለመቆጣጠር Eና ለፌዴራል ቃል ኪዳኑ
ተAማኒ የሆነ ታማኝነትን ለማረጋገጥ የመጨረሻው Aማራጭ መንገድ ነው፡፡ ሕገ መንግስታዊ
ሥርዓቱን Aደጋ ላይ የሚጥሉ ሁኔታዎች Eንዳይባባሱ ለመከላከል መወሰድ ያለባቸው ሌሎች
Eርምጃዎች በሙሉ ተወስደው ስኬታማ Aለመሆናቸው ሣይረጋገጥ በዘፈቀደ Eና በቀጥታ
የሚወሰድ Eርምጃ Aይደለም፡፡
በቀደመው ክፍል Eንደተብራራው በተለያዩ ማህበረሰቦች የራስን Eድል በራስ የመወሰን መብት
ላይ የተመሰረተው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ሥርዓት የሚከተሉት ዓላማዎች Aሉት፡፡
1. "በሀገራችን Iትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ Eንዲሰፍን
Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ Eድገታችን Eንዲፋጠን የየራሳችን Eድል በራሳችን የመወሰን
መብታችንን ተጠቅመን በነፃ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነት Eና በራሳችን ነፃ ፈቃድ ላይ
የተመሰረተ Aንድ የፖለቲካ ማሕበረሰብ በጋራ መገንባት!
2. "ጥቅማችንን መብታችንን Eና ነፃነታችንን በጋራ Eና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ Aንድ
የIኮኖሚ ማሕበረሰብ መገንባት……"
Aንድ የፖለቲካ ማሕበረሰብ መገንባት ዓላማ ሊሳካ የሚችለው የግለሰቦች Eና የሕዝቦች
መብቶች ሲከበሩ Eና የሕዝቦች በሰላም Aብሮ መኖር Eና Aንድነት በEኩልነት Eና ያለምንም
የፆታ የባህል ወይም የሃይማኖት ልዩነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡

ይ ህ ስኬ ት ሕ ዝ ቦ ች በ ረ ዥ ም

ጊዜ Aብሮ የመኖር ታሪካቸው Eና መስተጋብሮቻቸው ያዳበሯቸውን የጋራ Aመለካከቶች Eና
የጋራ ጥቅሞች ማሳደግ Eና መጠበቅን የግድ ይላል፡፡ በተጨማሪም ከማህበራዊ Aደረጃጀታቸው
Aንፃር ከታሪክ የተወረሱትን የተዛቡ Iፍትሐዊ ግንኙነቶች Eና መሰረታዊ የEኩልነት Eጦት
ሁኔታዎችን ማስወገድን ይግድ ይላል፡፡
ሕገ መንግስቱ ለEያንዳንዱ የራስ ገዝ መብትን Eና ለሁሉም የወል Aስተዳደር መብትን
የሚያረጋግጥ የፖለቲካ ሥርዓት ለመዘርጋት የIትዮጵያ ህዝቦች የገቡት ገዢ የፌዴራል ቃል
ኪዳን Eንደ መሆኑ መጠን በEያንዳንዱ Eርከን ላይ የሚገኙ መንግስታት ማናቸውም Aካላት
Eና ባለስልጣን ለሕገ መንግስቱ ተገዢ የመሆን Eና ሌሎችም ለሕገ መንግስቱ ተገዢ
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መሆናቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት ይጭናል፡፡

ሕገ መንግስታዊ የበላይነት በAጭሩ በፌዴራል

ፖለቲካ ውስጥ መሪዎች Eና ተመሪዎች በሕገ መንግስቱ በተቀመጡት ሁኔታዎች በAግባቡ
መኖር Eንዳለባቸው ያስገድዳል፡፡
የፌዴሬሽን ም/ቤት በሕገ መንግስታዊ ዳኝነት ሂደት በIትዮጵያ ሕዝቦች መካከል ትብብርን
Aጋርነትና

ሰላማዊ

Aለመግባባቶችን

Aብሮ

በሰላማዊ

መ ኖር ን
መንገድ

በማጠናከር
በመፍታቱ

Eና
ሂደት

በ መ ን ግ ስታ ት

መካከል

የ ሚፈጠ ሩ

ያለው

ከፍተኛ

ከመሆኑም

ሚና

በተጨማሪ የሕገ መንግስቱ የበላይነት የሚረጋገጥባቸው ሠላማዊ Aሰራሮችን በመተግበር ሂደት
ያለው ሚናም ከፍተኛ ነው፡፡

የEነዚህ የAሰራር መንገዶች Aሰሪነት የሚወሰነው ተከራካሪ

ወገኖች ለሕገ መንግስቱ ባላቸው ተገዢነት Eና Aለመግባባቶቻቸውን በሕገ መንግስታዊው
ሥርዓት መሠረት ለመፍታት ለመሞከር ባላቸው ዝንባሌ ይወሰናል፡፡

ነገር ግን ሕገ

መንግስታዊ ዳኝነት& ሽምግልና ወይም ሌላ ማናቸውም ዓይነት ሠላማዊ የግጭት Aፈታት ዘዴ
ተከራካሪ ወገኖች ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው Aለመግባባቶቹ ወደ ሃይል Eርምጃ ካመሩ ዋጋ
Aይኖራቸውም፡፡

በEንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ሕገ መንግስታዊው ሠላም Eና ሥርዓት

ሊከበር ይገባል፡፡

የIትዮጵያ ሕገ መንግስት የፌዴራል ሕገ መንግስቱን የመከላከል Eና

የመጠበቅ ግዴታን በፌዴራል Eና በክልል መንግስታት ላይ ጥሏል፡፡
የፌዴሬሽኑ Aባላት የሆኑት ክልሎች መንግስታት ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በመጠበቁ ሂደት
ግምባር ቀደም ሚና ይጫወታሉ፡፡ ይህም የሆነው በየራሳቸው የግዛት ወሰን ሠላም Eና
ሥርዓትን ማስጠበቅ የEነርሱ ቀዳሚ ኃላፊነት በመሆኑ ነው፡፡

ነገር ግን የፌደራል መንግስቱ

በክልል መንግስታት ውስጥ ጣልቃ መግባቱን የግድ የሚያሰኙ Eና በቂ ምክንያት የሚሆኑ
የተለዩ ሁኔታዎች በሕገ መንግስቱ ውስጥ ተቀምጠዋል፡፡

የIትዮጵያ ሕገ መንግስት ሶስት

ዓይነት የፌዴራል ጣልቃ ገብነቶችን ታሳቢ ያደርጋል፡፡
1. በAባል መንግስታት ጥያቄ መሠረት የሚደረግ ጣልቃ ገብነት
2. በሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት Eና በፌዴሬሽን ም/ቤት የጋራ ውሳኔ መሠረት የሚደረግ
ጣልቃ ገብነት Eና
3. በፌዴሬሽን ም/ቤት ትEዛዝ መሠረት የሚደረግ ጣልቃ ገብነት ናቸው፡፡
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በAንድ Aባል መንግስት ጥያቄ መሠረት የሚደረግን ጣልቃ ገብነት Aስመልከቶ የሕገ
መንግስቱ Aንቀፅ 51/14/ የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡ ‹ከክልል Aቅም በላይ የሆነ የፀጥታ
መደፍረስ ሲያጋጥም በክልሉ መስተዳድር ጥያቄ መሠረት የሀገሪቱን የመከላከያ ሃይል
ያሰማራል፡፡› ከዚህ ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው የመጀመሪያው ዓይነት ጣልቃ ገብነት
ተግባራዊ መሆን የሚጀምረው Aንድ Aባል መንግስት በግዛቱ ውስጥ ከAቅሙ በላይ የሆነ
የፀጥታ መደፍረስ መኖሩን ሲገነዝብ Eና ለEርዳታ ጥያቄ ሲያቀርብ ነው፡፡
በፌዴራል መንግስቱ ሁለት ም/ቤቶች የጋራ ውሳኔ መሠረት የሚደረግን ጣልቃ ገብነት
Aስመልክቶ Aንቀፅ 55/16/ የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡ ‹በማንኛውም ክልል ሰብAዊ መብቶች
ሲጣሱና ክልሉ ድርጊቱን ማቆም ሳይችል ሲቀር በራሱ Aነሳሽነትና ያለክልሉ ፈቃድ ተገቢው
Eርምጃ Eንዲወሰድ ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ ጥያቄ ያቀርባል፡፡ በተደረሰበት ውሳኔ
መሰረት ለክልሉ ምክር ቤት መመሪያ ይሰጣል፡፡› ከዚህ ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው ሁለቱ
የፌዴራል መንግስት ም/ቤቶች በAባል መንግስት የሥልጣን ክልል ውስጥ የሚፈፀመው
የሰብAዊ መብት ጥሰቶችን ለማስቆም ውሳኔ Eንዲያሳልፉ መነሻ የሚሆነው የክልል መንግስታቱ
ባለስልጣናትም Eነዚህን ጥሰቶች ለማቆም ያለመቻላቸው ሁኔታ ነው፡፡

የተወካዮች ምክር

ቤትም በተላለፈው የጋራ ውሳኔ መሠረት ለሚመለከታቸው የክልላዊ መንግስት ባለስልጣናት
ተገቢውን ትEዛዝ ይሰጣል፡፡
በፌዴሬሽን ም/ቤት በተላለፈ ትEዛዝ መሠረት የሚደረግን ጣልቃ ገብነት Aስመልክቶ የሕገ
መንግስቱ Aንቀፅ 62 የሚከተለውን ይደነግጋል፡፡ ‹ማንኛውም ክልል ይህን ሕገ መንግስት
በመጣስ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ የጣለ Eንደሆነ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ
Eንዲገባ ያዛል፡፡›
ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ለፌዴራል ጣልቃ ገብነት የሚያበቁ ሁኔታዎችን የሚደነግጉት ሕገ
መንግስታዊ ድንጋጌዎች ለሕገ መንግስቱ ተገዢነት ከማረጋገጥ Eና ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን
ከመጠበቅ
ድ ንጋ ጌዎች
A ይች ሉ ም ፡ ፡
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ዓላ ማ ዎ ች

መ ሳካት

በማናቸውም

ጋር

ሁ ኔታ

የተቆራኙ

የAባል

Eና

ለ ዚ ህም

መ ን ግ ስታ ት ን

የታለሙ

ሉዓላዊላነትን

ናቸው፡፡
መቀነስ

Eነዚህ
ሊያስነሱ

የመጀመሪያውን የጣልቃ ገብነት ዓይነት በሚመለከት ማለትም በAባል መንግስት ጥያቄ
Aማካይነት የሚደረግ ጣልቃ ገብነት ሕገ መንግስቱ Eያንዳንዱ ክልል በግዛቱ ውስጥ የሕዝብ
ፀጥታ Eና ሰላምን የማስከበር ግዴታ Eንዳለበት የሚደነግግ በመሆኑ Eያንዳንዱ ክልል ውስጥ
የፀጥታ መደፍረስ ሲከሰት በቀዳሚነት ይህን ሁኔታ በራሱ ኃይል የመቆጣጠር ኃላፊነት
Aለበት፡፡ ነገር ግን Aንድ ክልል የፀጥታ መድፍረሱን ሁኔታ ከAቅም በላይ ሆኖ ሲያገኘው
የፌዴራል ሕገ መንግስቱ Eንዲህ ዓይነቱ ክልል የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ Eንዲገባ
የመጠየቅ ግዴታ Eንዳለበት ከመደንገጉ ባሻገር የፌዴራል መንግስቱም የመከላከያ ሃይሉን
በማሰማራት በጠያቂው ክልል ውስጥ ያለውን የፀጥታ መደፍረስ የማስቆም ግዴታ Eንዳለበት
ይደነግጋል፡፡

ይህ ዓይነቱ የፀጥታ መደፍረስ በጀመረው ቦታ ካልቆመ ሊባባስ Eና ሕገ

መንግስታዊ ሥርዓቱን Eና ሰላምን Aደጋ ላይ ሊጥል ይችላል፡፡

በመሆኑም የፌዴራል

መንግስቱ ጣልቃ ገብነት የግድ ነው፡፡
ሁለተኛው የጣልቃ ገብነት ዓይነት ማለትም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት Eና በፌዴሬሽን
ምክር ቤት የጋራ ውሳኔ የሚደረገው ጣልቃ ገብነት ከሌሎች የተለየ ነው፡፡

በመጀመሪያ ደረጃ

ለዚህ ዓይነቱ ጣልቃ ገብነት ምክንያት የሚሆነው በAንድ ክልል የሥልጣን ክልል ውስጥ
የሰብAዊ መብት መጣስ መኖሩ Eና ክልሉ Eነዚህን ጥሰቶች ለማቆም Aለመቻሉ ነው፡፡ ሁለተኛ
የጣልቃ ገብነቱ Aፈፃፀም ሂደት በሚመለከተው ክልል ውስጥ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትን
ማሰማራትን Aያካትትም፡፡ የሚካተተው ለሚመለከታቸው የክልል ባለስልጣናት መመሪያ
ማስተላለፍን ነው፡፡

ከመጀመሪያ ዓይነት ጣልቃ ገብነት ጋር ሲነፃፀር በሰብAዊ መብት ጥሰቶች

ምክንያት የሚደረግ ጣልቃ ገብነት የበለጠ ከባድ ነው፡፡

ይህም የሆነው የEርምጃዎቹ ይዘት

በሁለቱ የፌዴራል ም/ቤቶች የጋራ ጉባኤ የሚወሰን በመሆኑ ብቻ ሳይሆን በEነዚህ መጣሶች
የAንድ Aባል መንግስት ቀጥተኛም ሆነ ተዘዋዋሪ ተሳትፎ መኖሩን የሚያመለክት Eና ለሕገ
መንግስታዊ ሥርዓቱ Aደጋ ሊፈጥር የሚችል በጣም Aደገኛ ሁኔታ መኖሩን የሚያሳይ
በመሆኑም ጭምር ነው፡፡
ሕገ መንግስቱ የሰብAዊ መብቶች መከበር ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቷል፡፡ ከAንድ ሶስተኛ በላይ
የሚሆኑት የሕገ መንግስቱ ድንጋጌዎች የሰዎች Eና ሕዝቦችን መብቶች Eና ነፃነቶች
መከበራቸውን ለማረጋገጥ የታለሙ ናቸው፡፡

በተጨማሪም በተለይ Eና በግልፅ ሁሉም

የፌዴራል Eና የክልል ባለስልጣናት መሠረታዊ መብቶችን Eና ነፃነቶችን የማክበር Eና
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የማስከበር ግዴታ ጥሎባቸዋል፡፡ በመሆኑም በሁለተኛው የጣልቃ ገብነት ዓይነት የሚሰጡ
ትEዛዞች ለሚመለከተው ክልል የሰብAዊ መብት መጣሶችን Eንዲያስቆም የተሰጡ ገዢ ትEዛዞች
ናቸው፡፡
መጣ ስ

በመመሪያዎቹ መሰረት ተገቢውን Eርምጃ ካልተወሰደ ሕገ መንግስቱን Eጅ ከፍንጅ
ብቻ

በመ ሆ ኑ ም

ሳ ይሆ ን
በሕ ገ

የሕ ገ

መ ን ግ ስታ ዊ

መ ን ግ ስታ ዊ

ስር ዓ ቱ

ስር ዓ ቱ ን
ላይ

ትክክለኛ

Aደጋ

A ሰራ ር

በመ ፍ ጠ ር

Eያደናቀፈ

ተጠያቂ

ነው፡፡

የሚሆኑት

የሚመለከታቸው የክልል ባለስልጣናት ናቸው፡፡
ሶስተኛ የጣልቃ ገብነት ዓይነት ማለት በፌዴሬሽን ም/ቤት ትEዛዝ የሚደረገው ጣልቃ ገብነት
ነው፡፡ ማናቸውም ክልል ሕገ መንግስቱን በመጣስ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ
ሲጥል ሊነሳ ይችላል፡፡

በሕገ መንግስቱ Aንቀፅ 93/1//ሀ/ መሰረት የAስቸኳይ ገዜ Aዋጅ

ሊታወጅባቸው ከሚችልባቸው ሁኔታዎች Aንዱ “ ሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱን Aደጋ ላይ
የሚጥል Eና በተለመደው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሁኔታ” መኖር ነው፡፡
በመሆኑም ሶስተኛው የጣልቃ ገብነት ዓይነት ተፈፃሚ Eንዲሆን ሁልጊዜ የAስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ
መታወጅ ይኖርበታል? ወይስ የፌዴራል መንግስቱ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ በAንድ ክልል
Aደጋ ላይ ወድቋል ብሎ ሲያምን የAስቸኳይ ጊዜ Aዋጅ ማወጅ ሳያስፈልገው የራሱን ኃይሎች
ማሰማራት ይችላልን? የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት መሟገት ይቻላል፡፡

6.7. የመስተዳድር Aካላት ግንኙነት በIትዮጵያ
በዚֱ ץዕስ ስ ץሁֳُ ٍנראዊ ጉዳዮ٤ን እንֳאከֳٍን፡፡
1ኛ .

በየُኛው ፌዴֶףዊ ץםዓُ ـፈጻ גየֲኑ የאንግስُ אስـዳድֲץא ץዎ٤ን እና
ንድፈ ሀሳቦ٤ን ፡

2ኛ .

በእነዚֱ ֲץאዎ٤ና ንድፈ ሀሳቦ٤  ُנראየኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ ץםዓُ
የـከֳـው የאንግስُ אስـዳድצ٤ ግንኙነُ ץםዓُ፡

5.7.1. የאንግስُ אስـዳድ ץአካֶُ ግንኙነُ አጠቃֶይ עֱוֹያُ
ٍዋ שּׂየፌዴֵףዝו וሁףን ֳ ַכוK.C. Wheare እንደגያስገነዝ ُשּየአንድ አገץ
ፌዴֶףዊ אንግስُና የክָֹ٤ (states or provinces) ግንኙነُ ሁֳُ ٍנטאዊ
ֲץאዎ٤ን אከ ָـይኖץበָٍ፡፡ እነዚֱ וየእኩָነُና የነፃነُ ֲץאዎ٤ ናْው፡፡
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ይֱ וን  ֳُדነው? እንዴُስ በ ֶאአገ ًעስָጣን ያֳው የፌዴא ָףንግስُ በአንድ
የـወרነ የሀገ ًעክፍָ ብ٢ ስָጣን ካֳው ክָָ ጋ ץእንዴُ እኩָ ֲֵን ይ٤ֶָ ?
እንዴُስ በአንድ ִአֶዊ ሀገ ץበ סרגየፌዴָףና የክָָ אስـዳድצ٤ አንዱ ከֶַው
וን ዓይነُ ነፃነُ ֵኖנው ይ٤ֶָ? ሁֳً וጉዳዮ٤ የـ٢ֳውን ያֱָ ግָፅነُ ይִָך
ִָך፡፡
የፌዴא ִףንግስُና ክָֹ٤ እኩָ ናْው  ָוֹתየגያֶאክـው በאስـዳድ סስץ
ያֳውን ግዛُና የֱዝብ ብዛُ የגያֶאክُ አይደֳו፡፡ እኩָነُ ሁֳً וስָጣናْውን
የגያገኙُ ከֱገ אንግስً በֲאኑ የሕገ אንግስً ፍጡצ٤ በֲאናْው እኩָ ናْው
 ֳُדነው፡፡ የፌዴא ִףንግስُ ስָጣን የـገደበው በሕገ אንግስً ነው፡፡ የክָֹ٤ו
እንደዚሁ፡፡ ስֳዚֱ እንበָና የፌዴא ִףንግስُ የክָֹ٤ን ሕገאንግስٍዊ ስָጣን שׂאነስ
ወይא ו₪נףፍ תּፈָግ ድץጊً ኢ-ሕገ-אንግስٍዊ ይֲናָ፡፡ እንደዚሁ וክָֹ٤ ሕገ
אንግስً ከרጣْው ስָጣን በֶይ አָፈው የፌዴִףን אንግስُ እንቅፋُ תּፈጥסበُ
ድץጊً ኢ-ሕገאንግስٍዊ ይֲናָ፡፡ የሁֳًא וስـዳድצ٤ ָםጣን የـወרነው በሕገ
אንግስً ብ٢ በֲאኑ በዚֱ אንፈስ እኩָ (Co-ordinate to each other) ናْው
እ ን ֶ ֳ ን ፡፡
እንደዚሁ וየየግֶْው ָםጣን የרـጠው በሕገ-אንግስً እስከֲነ ድנስ አንዱ የֶַው
ጥገኛ ወይשׂـ וጥֶ አይደֳו፡፡ ስֲֳነ וክָֹ٤ ֱָውናْው የשׂגጥֳው የፌዴִף
אንግስً ስֳፈֳገ ወይ וስֶָፈֳገ አይደֳו፡፡
የፌዴא ִףንግስُ ሕገ-אንግስً በרጠው የ٪ֶፊነُ ወרን ስָጣኑን በ ֶאሀገـ ًעፈጻג
ֳדድנግ የግዴٍ የክָֹ٤ን ፈቃድ דግኘُ የֳበُו፡፡ በֶַ አነጋገ ץሁֳً וየֱገ
אንግስً ውጤِ٤ ናْው፡፡ ֱገ אንግስً የሀገ ّעየበֶይ ֱግ ነው  ֳُדአንዱ ُץጉב
ይֱ ነው፡፡ በዚֱא וንፈስ ነው የፌዴ ָףእና የክָָ אስـዳድצ٤ አንዱ የֶַው ጥገኛ
የדይֲንበُ የነፍስ ወከፍ ሕገ אንግስٍዊ ነፃነُ (Independent Constitutional Entity)
አֶْው የֳוֹגው፡፡
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5.7.2. በኢُዮጵያ ፌዴֶףዊ ץםዓُ የאስـዳድ ץአካֶُ ግንኙነُ (IGR under
Ethiopia Federalism)
በኢፊዲֱ עገ אንግስُ በፌዴִףና በክָָ אንግስٍُ אካከָ ያֳው ግንኙነُ
የእኩָነُ እና የነጻነُ ֲץאዎ٤ን וֹከበָא נኩ እንደֲነ እስከአሁን በֳאـከُናْው
የֱገאንግስً ድንጋጌዎ٤ ግָጽ ነው፡፡
ይሁንና በዘאነ ግֶֹוֹይዜֹּלን
ֹּלን በአንድ ִአֶዊ ሀገ ץውስጥ ֱብשּרـנን ֳדገָገָ
በـደףጁ የፌዴ ָףእና የክָָ אስـዳድצ٤ ከፍ ـብֹ የـጠרשׂውን አይነُ ጠብבּ
ֳבּדየُ የג٢ֳው እስከוን ድנስ ነው የ ָגይֲናָ፡፡ ወደ አዳዲሶ٠ ፌዴ ָףሀገץ
זـክַכוֳ צ፡-ኢُዮጵያ ከֳדፋ٤ን በፊُ በשׂደِו٠ ፌዴ ָףሀገצ٤ ֳַכו
በአעהካ ውֹ አድ צእየጐֶ የאጣውን የאንግስُ אስـዳድצ٤ ד עֱוֹጤን ይኖץብናָ፡፡
በאጀעאያው וዕףፍ ֶይ ሁֳًא וስـዳድצ٤ በየ٪ֶፊነُ אስካْው ـገድበው
ֳבּאየُ ሁኔٍው ይፈቅድֶْው ነበץ፡፡ ֳ ַכוበቅድ אካፒֵٍዝ וየአעהካ ክፍֶـ
ሀገֱ ץዝቦ٤ ይـዳደ סየነበנው በእ ָךץስ ףነበץ፡፡ የאንግስُ וአገָግֹُ የֱዝ שּፀጥٍና
 וֶרከדስከበ ץያֳፈ አָነበונ፡፡ ስֳዚֱ ከፌዴא ִףንግስُ የגጠበשׂው ዋናው
አገָግֹُ ሁִን וክፍֶ ـሀገ ץከውጪ ወא עףጠበቅ ነበץ፡፡ እነዚֱን አገָግֹِ٤
אስጠُ እስከـ٢ֳ ድנስ ֳ ַכוክፍֶ ـሀገסን የአעהካን ፌዴא ָףንግስُ የንግድ
ፖֵ תበֳאגከُ እוብዛ וየגያሳስቧْው ٤ግצ٤ አָነበוס፡፡ ֳוን  ָוֹתּየሀገّע
አብይ የኢኮኖ גእንቅስቃሴ የגያـኩנው ይበָጥኑ በእָךץና
ָךና በאሳ ִُרቅድא
ኢንዱስُעያֶይዜֹּלን
ֹּלን ـግֶ ُףוֹይ ነበץ፡፡ በאـሳሳይ ክፍֶ ـሀገֳ סፌዴא ִףንግስُ
ካዝና ገ תּእንዲֲኑ ֱገ אንግስً የאደْוֹውን የٍክስ ክፍያዎ٤ እስካከናወኑ ድנስ
በ የ ክ ִָ

የ ውስ ጥ

አስـዳደץ

ዲזክתףያዊ

ֲאን

ወ ይו

ያֲֳאን

እוብዛו

የגያስጨንשׂው ጉዳይ አָነበונ፡፡ ይሁን እንጂ ከጊዜ በኋֶ የአገّעን ኢኮኖ גአתּይ
ـግ ץוֹወደ ኢንዱስُעያֶይዜֹּלን
ֹּלን תያـኩ ץዘאናዊ אንገዶ٤ ـስፋፍـው የየክፍֶ ـሀገס
ֱዝቦ٤ ግንኙነُ תጠናከץ፣ ገበያዎ٤፣ እየـስፋፉ ְתዱ፣ ከזـ٤ በብዛُ እና በስፋُ
እያደጉ אתጡ የአעהካን ֱዝብና אንግስُ ከውጪው ዓֳ וጋ ץያֳው ግንኙነُ ָךוֹገ
ָךገץ
ֱዝቦ٠ በשׂጥٍ በֳאגከًُ אስኮ٤  וֳُדበንግድ፣ በֱָוֹ፣ በُ ُץֱוእና
በאሳא ִُרስኮ٤ እየרፉ ְתዱ የאንግስُ ָـዕኮና גና እየֳـወጠ אጣ፡፡ ֳַכו
ሕብ שּרـנከፌዴא ִףንግስُ የגጠብשׂው ከውጨ ወא ףנከֶከָን ብ٢ כይֲን
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የየክִָን የእץስ በץስ ግንኙነُ דጠናከץን ሀገّעን ከውጪው ዓֳ וጋ ץያֶُ ግንኙነُ
דስፋፋُን ֱዝ שּከשׂድזው የግብץና ስ ףወጥِ በዘאናዊ ُ ُץֱוየגዳብץበُን፣
በንግድ፣ በאንግስُ አገָግֹُ፣ በዘאናዊ ኢኮኖגና ኢንዱስُא עስኮ٤ የףדרגበُን
ሁኔٍ אד٢ُْ ነበץ፡፡
ከዚֱ አዲስ ሁኔٍ አንጻ ץየፌዴָףና የክָָ אስـዳድצ٤ ግንኙነُ עֱוֹይ ֳֵወጥ
ـገደደ፡፡ በ ֱץאደנጃ አሁን וሁֳً וየאስـዳድ ץአካֶُ ስָጣናْውን የגያገኙُ
ከሕገ אንግስُ ብ٢ ነው፡፡ ስֲֳነ וበֱገ אንግስُ ጥֶ ስֱ ץጋዊ እኩָነُ ያֶْው
אስـዳድ ץአካֶُ ֲነው שׂጥֳዋָ፡፡ እንደֳוֹـው וአሁን וሁֳً וየאስـዳድ ץአካֶُ
በሕገ אንግስً ጥֶ ስ ץአንዱ የֶַው ጥገኛ ወይשׂـ וጥֶ ሳይֲን የובּגበُ ֱጋዊ ነፃነُ
አֶْው፡፡ በ ֱץאደנጃ የֳـወጠ የֳ ֳُד וነው፡፡ በـግץוֹስ?
በـግ ץוֹደנጃ እንደשׂድזው ሁֳً אስـዳድצ٤ ሳይነካኩ የגኖסበُ ሁኔٍ የֳו፡፡
ስֳዚֱ ዘץፈ ብዙ የֲነ ግንኙነٍْውን የשׂـናጀና ـደጋጋፊ דድנግ ይጠበቅْוֹዋָ ֳُד
ነው፡፡ የዘאና٤ን ፌዴֵףዝו וሁףን (Co-operative Federalism) በ ֳُדየגጠُס
ይֱንን የאስـዳድ ץአካֶُ አዲስ ץֱוֹይ (The New thrend Intergovernmental
relation ) ֳֶאדከُ ነው፡፡ በዚֱ וየـነሳ ነው በዘאና٤ን ֳ ַכוየአעהካ ፌዴָף
אንግስُ ስָጣን በـግ ץוֹእየרፋ אጥָّ የֳוֹגው፡፡
በኢُዮጵያ ֳוሳַ ንግድን በֳאגከُ የፌዴא ִףንግስُ ሀገף٤ን ከውጪው ዓֳוጋץ
ያֶُን የንግድ ግንኙነُ እንደዚሁ וበሁֳُ ወይ וከዚያ በֶይ በֲነ ክָֹ٤ אካከָ
የንግድ ግንኙነُ በየደנጃው የُףואና የדስـዳደ ץሕገ-אንግስٍዊ ስָጣን አֳው፡፡
እያንዳንዱ ክָָ በ שףበክִָ ሕዝብ ብ٢ የגካְዱُን የንግድ ግንኙነُ የُףוא
የדሳደግ እና የדስـዳደ ץሕገ אንግስٍዊ ስָጣንና ٪ֶፊነُ አֳው፡፡ ይሁን እንጂ
እንደድצው ዘאን አንድ וየአንድን ክָָ ሕዝብን ብ٢ የֳאגከُ የንግድ እንቅስቃሴ
አይኖוץ:: וናָ וُוֹካֳ ֳנጅ וጊዜ ውስን ֲኖ בּאየُ አይ٤ָו፡፡ ስֳዚֱ የግዴٍ
የፌዴא ָףንግስًን ድጋፍ ወይ וአָًךא ץףא
 ָًךአይ וץשׂ፡፡ እንደዚֱ  ֳוֹሁኔٍ
የ ፌ ዴ  א ִ ףን ግ ስ ُ ና የ ክ ָֹ ٤ ስ ָጣ ን ና ٪ ֶ ፊ ነ ُ በ ـግ  ת ץ וֹገ ֳ ጽ የ ግ ዴ ٍ በ ሁ ֳ ً
 אስ ـዳ ድ  א ץካ ከ ָ  ـደ ጋ ጋ ፊ ነ ُ ያ ֳ ው ግ ን ኙ ነ ُ  אኖ  ץአ ֳ በ ُ  ُ ֳ דነ ው ፡ ፡
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ከፍ ብֳን ከጠשׂስነው  ַכוሳንወጣ በፌዴ ָףበክָָ እና በወנዳ ደנጃ ያִُ የፍֱُ
አካֶُ ግንኙነُ በ ֱץאደנጃና በـግת ץוֹገֳጽ ֵወስደው የג٤ֳው የֳـያየ ָאክ
እንָאከُ፡፡ እንበָ በአንድ ክָָ በגገኝ ገበያ በـነሳ ንግድ ـኮ ץጭቅጭቅ ፀበኞ٤ ወደ
አቅתּףያው ፍ/ቤُ ጉዳያْውን ይወስዳִ፡፡ ጉዳዮ በአካתּוֹው ֳדቅ ያֳበُ ይֲናָ፡፡ ይሁን
እንጂ ዳኞ٠ ֳክץክא סነֲֵ ָךን የ٢ֳውን ንግድ ነክ ግጭُ አስָאክـው የגደשץበُ
ውሳኔ ወይ וብይን በאـሳሳይ ሁኔٍ በአጐוֹף٤ ክָָ በגኖנው የֱዝብ ግንኙነُ ֶይ
የ שףየֲነ ـፅዕኖ ֵኖנው ይ٤ֶָ፡፡ ስֲֳነ וዳኞ٠ን በጉዳዩ ውስንነُ ሳይዘናጉ በክִָ
ሕዝብ እና በַֹ٤ ክָֹ٤ ֱዝቦ٤ אካከָ ֵኖ ץየגገוֹውን የንግድና የኢኮኖُ גስስץ
ֳדፋጠን በגጠቅָא וኩ ውሳኔያْውን ወይን וብይናْውን שׂאየስ ይኖْוֹץዋָ፡፡
እንደዚሁֳ וጊዜው በአንድ ክָָ ብ٢ ـወስኖ የא ץשׂגስֹ በٍגይ አንድ የንግድ
ጉዳይ በـነሳ ክץክ ץየክִָ ወנዳ ወይ וከዚያ በֶይ ያֳ የፍֱُ አካָ የגወስነው ውሳኔ
ውֹ አድ צበፌዴא ִףንግስُ ስ ץበـגዳደ סየንግድና የኢኮኖ גግንኙነِ٤ ֶይ
አִٍዊ ـፅዕኖ እንዳያሳድשף ץን የ٢ֳ ጥንቃቄ דድנግ ይጠበቅْוֹዋָ  ֳُדነው፡፡
ወደ ֶַ וሳַ እንֳፍና በየደנጃው ያִ የፍֱُ አካֶُ רብአዊ אብِ٤ን በֳאגከُ
የגኖْףው የየግָ ስָጣንና ٪ֶፊነُ አፈጻጸו וን ֲֵን እንደג٤ָ እናስـውָ፡፡
በአንድ በגያስከስስ ጉዳይ በגנדያ ቤُ እንዲבּይ የـደנገ ዜጋ በክִָ የወנዳ ወይו
ከዚያ וበֶይ  ֳוֹየፍֱُ አካָ ፊُ ץשׂቦ የגያገኘው ውሳኔ አንድ וበክִָ ـፈጻג
የֲגነውን የክָָ ሕገ אንግስُ  ֱץאእንደዚሁ וየـከררበُን ጉዳይ በֳאגከُ
ـፈጻגነُ ያֳው የክָָ ሕግ (legislation)  ُנטאእንደגወרን ይጠበቃָ፡፡ ይሁን
እንጂ በፌዴ ִףሕገ אንግስُ የـካ ًـየרብአዊ אብُ ֲץאዎ٤ ወይֳ וዚሁ ዓֶד
ሀገ ץአשׂፍ የֱግ דዕשׂፍ ֳאስጠُ የፌዴא ִףንግስُ በደነገገው ሕግ (Legislative
frame work) ስ ץካָٍዩ የክִָ ወይ וየወנዳው የፍֱُ አካָ ውሳኔ የ ֶחـሕገ
אንግስٍዊነُ አይኖנውו፡፡ ስֳዚֱ በֳـያዩ የאንግስُ אስـዳድ ץአካֶُ ፍץድ ቤِ٤
የרגጡ ውሳኔዎ٤ תּያንስ በֱץאና በአፈጻጸ וደנጃ የגጣጣֲא בን ይኖْוֹץዋָ፡፡
ይֱንን እውን ֳדድנግ የאንግስُ אስـዳድצ٤ ግንኙነُ የግዴٍ ـደጋጋፊ (cooperative Federalism) ֲאን ይጠበቅበָٍ፡፡ ያֳዚያ በዘאነ ግֶֹוֹይዜֹּלን
ֹּלን ِץשׂ
ከዚֱ וበፊُ ֲתּን ሕብשּרـנን በብቃُ እና ወጥነُ ֳוֹው אንገድ ֳדገָገָ የג٢ָ
አ ָነ በ  ו נ፡ ፡
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የፌዴא ִףንግስُ፣ የክָֹ٤ና የወנዳዎ٤ ግንኙነُ በֳـይ በፍֱُ אስክ የግዴٍ
የـደጋገፈና የשׂـናጀ እንዲֲን אጠדבּ٤ን ከፌዴֵףዝ וንድፈ-ሀሳብ ጋ ץያጋጨን
ይֲን? ጉዳዩ ጠֳቅ ሳይִ ከֶይ ገጽٍውን ብ٢ ֳֳאגከً እውነُ וፌዴֵףዝ וየـጣר
ይאስֶْው ይֲናָ፡፡ ይሁን እንጂ በዘאናዊ ዓֳ וየየُኛው וአካ תּוֹወይ וክָָ
ሕብרـנብ ـገንጥֹ ֳאኖתּ ץፈָግ וየדይ٢ָ በֲאኑ የאስـዳድ סአካֶُ ግንኙነُ
የግዴٍ ـደጋጋፊ ֲאኑ አይ פשׂነው፡፡ ይֱ וበֳـይ አንድ የፌዴ ָףስץዓُ
የאጀעאያው አስ ـץዓ ٍُאአָፈው ሁኔٍዎ٤ እየרከኑ אתጡ በገዛ እጁ እየጐֶ
የְגድ ሂደُ ነው፡፡
በዚֱ נገድ በአገף٤ን በאንግስُ אስـዳድ ץአካֶُ אካከָ ያֳውን ግንኙነُ ـደጋጋፊ
ֳדድנግ የፍֱُ አካֶُ ግንשׂ ץוֹደג וና אጫወُ አֳْוֹው  ֳُדነው፡፡ ይኸውו
ֲֵን የ٢ֳው በـፈጥצው የֱግ ץـጓגነُ ٪ֶፊነُ የגጠይשׂው ָዩ ָـዕኮ ነው፡፡ ዳኞ٤
እና ዓቃתּያነ ሕግ የሕገ-אንግስًን ቃֶُ ቃָ በቃָ ከץـאጐ וአָፈው אንፈשን፣
ዓֶדውን፣ ָـዕኮውን ፈָፍֳው ֵያወጡ ስֳגጠበቅْוֹው ነው፡፡ ይֱንን דድנግ ካָ٢ֳ
ሕገ אንግስًን ቃָ በቃָ አንብቦ የአቅבን ያֱָ נאዳُ ከג٤ֳው አንድ ר ףـው
አִָָךـ
 ֳُד וִָךነው፡፡
በֶַ አነጋገ ץሕብ שּרـנከእነשና ከבያْው የגጠብשׂውን የֳـየ አገָግֹُ אስጠُ
አ ָ٢ ֳ  ُ ֳ ד וነ ው ፡ ፡

7. ህገ መንግስትን ስለመተርጐም
ዝ ርዝ ር Aላማ ዎ ች ፣
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ
1. ህገ መንግስትን በመተርጎም ዙሪያ ስለ Aሉ Aሠራሮች ይገልፃሉ፡፡
2. ህገ መንግስት Aተርጓጎም ዘዴዎችን" ያስረዳሉ፡፡
3. Iፌድሪ ህገ መንግስት የAተረጓጎም" ሥርዓት" ያብራራሉ፡፡
4. ስለ ህገ መንግስት Aጣሪ ጉባኤና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህጎችን ህገ መንግስታዊነት
በማረጋገጥ በኩል ስላለባቸው ኃላፊነትና ስልጣን ይገልፃሉ፡፡
5. የህገ መንግስት ትርጉም የሚያሻቸውን ጉዳዮች ወደ ህገ መንግስት Aጣሪ ጉባኤ
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ለ መ ም ራ ት ይች ላ ሉ ፡ ፡

መ ግቢ ያ
ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው፡፡ ይህ ማለት ለማንኛውም ህግ፣ ደንብ፣ መመሪያ
Eና ውሳኔ መሰረት ነው ማለት ነው፡፡ በየደረጃው የሚወጡ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና
ውሳኔዎች ከህገመንግስቱ ጋር የሚቃረኑ መሆን የለባቸውም ማለት ነው፡፡ ስለሆነም ገና
ከመጀመሪያውኑ Eነዚህን ውሳኔዎች የሚወስኑ Aካላት ህጎቹ፣ ደንቦቹ ወዘተ ከህገመንግስቱ
ጋር በማይቃረን መልኩ የማውጣት ግዴታ Aለባቸው ማለት ነው፡፡ ስለሆነም ህገመንግስቱን
Eየተረጎሙ፣ የሚወስኑት ውሳኔም ከህገመንግስቱ ጋር በሚጣጣም መልኩ መሆኑን Eያረጋገጡ
Eንደሚወስኑ

ይጠ በ ቃ ል

ማለ ት

ነው፡፡

ይሁን ና

Eነዚህ

ው ሳኔዎ ች

ከህገመንግስቱ

ጋር

በተጣጣመ መልኩ Eንዲወሰኑ ቢጠበቅም Aንዳንድ ጊዜ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ከህገመንግስቱ
መንፈስና Aላማ ጋር የተጋጩ ወይም የተቃረኑ ናቸው በሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል፡፡
ስለሆነም ውሳኔው ከህገመንግስቱ ጋር ይቃረናል ወይስ Aይቃረንም በሚል Aለመግባባት ተነሳ
ማለት ነው፡፡ Eንዲህ ባለ ጊዜ የህገመንግስት ትርጉም ጥያቄ ስለሚነሳ ጉዳዩ ስልጣን ላለውና
ለሚወስነው Aካል ይቀርባል፡፡
ሕገ- መንግስትን ጨምሮ ማንኛውንም ህግ መተርጐም የራሱ የሆነ የመተርጐም ስርዓት፣ ዘዴ
ወይንም መርሆዎች Eንዳሉት ይታወቃል፡፡ ይህን ተግባር Aንዳንዶች Aርት ነው ሲሉ ሌሎች
ሳይንስ ነው የሚሉ Aሉ፡፡ ለማንኛውም የህግ ድንጋጌ ትርጉም የሚያስፈልገው ግልጽ ሳይሆን
ሲቀር ማለትም ድንጋጌው Aሻሚ፣ከሌሎች ህጎች ወይም ድንጋጌዎች ጋር ግጭት ሲፈጠር
ወይም መጣጣም ሳይኖር ሲቀር ነው፡፡
ማናቸውም የመተርጐም ተግባር መብትን Eንዳይጥስ ወይም ከታሰበለት ትርጐም ተቃራኒ
የሆነ ትርጐም Eንዳይሰጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው፡፡ በተለይም ህገ-መንግስት ተራ
ሰነድ ባለመሆኑ!የህግ ሰነድ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ሰነድ ወይም የህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ
በመሆኑ በሚተረጉምበት ወቅት በርካታ ጉዳዮችን ከግምት ማስገባት ይጠይቃል፡፡ ይህ ብቻም
ሳይሆን ህገ-መንግስት በAጠቃላይ Aነጋገር ለረጅም ዘመናት Eንዲሰራ ተደርጐ የሚደነገግ
ስለሆነ ህገመንግስትን የመተርጎም ስልጣን ሊኖረው የሚገባው Aካል ማን ሊሆን Eንደሚገባ፣
Eንዲሁም ህገመንግስትን በመተርጎም ጊዜ ሊኖረው ስለሚገባው ሂደት በግልጽ መለየትና
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መወሰን ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ክፍል ህገመንግስትን የመተርጎም ስልጣን ያላቸው Aካላትን
በተመለከተ Eንዲሁም ከህገመንግስት ትርጉም ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚችሉ ነጥቦችን ለማንሳት
ይሞከራል፡፡

የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ
•

Eያንዳንዱ ተማሪ የክልሉን ወይንም የሌላ ክልል ህገ-መንግስት በማጥናት በAወጣጥ!
በማሻሻል !በAተረጓጐም መርህ ላይ ከሌሎች ጋር በማነፃፀር ጠንካራ Eና ደካማ ጐኑንን
ለክፍል ተማሪዎች ያቀርባሉ፡፡

7.1. ህገ መንግስት ለምን ይተረጐማል ?
ማናቸውም " ህግ ወይም " ህገ-መንግስት የመተርጎም ሥራ" Aንድ መሠረታዊ ዓላማ Eንዳለው
ከላይ ተገልፆል፡፡ ከዚህ Aንፃር ህገ መንግስት ትርጉም የሚሰጠው
ሀ. ግልፅ ለማድረግ (Clarity)
ህገ መንግስት በተፈጥሮ ዝርዝር ሕግ ሳይሆን ጥቅል ህግ Eና መሠረታዊ መርህን
የሚደነግግ የህጐች ሁሉ የበላይ ሕግ ነው፡፡

ማለትም ህገ መንግስት ጥቅል ህግ Eንደመሆኑ

መጠን Eንደሌሎች ህጐች በጣም ግልፅ ላይሆን ይችላል፡፡ ግልፅ ያለመሆን የቃላት፣ የAገላለጽ
ወይንም የሕጉ መንፈስ ግልጽነትን የሚመለከት ሊሆን ይችላል፡፡
ህገ መንግስት ዝርዝር Eና ተራ ከሆኑ መርሆዎች ይልቅ ውስብስብና Aጠቃላይ በሆኑ ጽንሰ
ኃሳቦች የተሞላ ነው፡፡ የህገ መንግስት ቋንቋ Aጠቃላይ ከመሆኑም ባሻገር የቃላቶቹ ተፈጥሮ
Eና Aቀማመጥ ህገ መንግስትን ከሌሎች ህጐች በEጅጉ ይለየዋል፡፡

Eንዲሁም የስነ ቋንቋ

ጠበብቶች Eንደሚናገሩት ቃላትም ሆነ ቋንቋ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያድጋል፣ ይሻሻላል፣ ይቀየራል፡፡
ስለሆነም Eነዚህን Eና Eነዚህን የመሳሰሉትን ግልፅ ለማድረግ ሕገ-መንግስትን የመተርጐም
ስልጣን የተሰጠው Aካል የህግ መንግስትን የመተርጐም ዘዴዎች ወይም መርህን በመጠቀም
ግ ል ፅ ለ ማ ድ ረ ግ ህ ገ መ ን ግ ስት ን ይ ተ ረ ጉ ማ ሉ ፡ ፡
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ለ. ግጭት/ያለመጣጣም/ /Inconsitency/
Aን ዳ ን ድ

ጊዜ

የተለያዩ

የህ ገ

መ ን ግ ስት

Aንቀጾች

ወይንም

ምEራፎች

Aንዳቸው

ከAንዳቸው ላይጣጣሙ ወይም በመከካላቸው ግጭት ሊፈጠር ይችላል፡፡ ይህ ያለመጣጣም
ወይም ግጭት Eንዲጣጣም የሚደረገው ሕገ መንግስቱን በመተርጐም ይሆናል፡፡ ይህ ብቻም
ሳይሆን ህገ መንግስት በAብዛኛው የAለማችን Aገሮችም ሆነ በኛም Aገር የህጐች ሁሉ የበላይ
ህገ Eንደሆነ Aስቀድመን ተመልክተናል፡፡ይህ የበላይነት የሚረጋገጠው ከህገ መንግስት ጋር
የሚቃረን ህግ፣ ልማዳዊ Aሰራር፣ የመንግስት ውሳኔ ወዘተ ሳይኖር ሲቀር ነው፡፡ ካለም ዋጋ
የማይኖረው ሲሆን ነው፡፡ ስለዚህ ይህን የግጭት መኖር ወይም

ያለመኖር ለማረጋገጥ ጉዳዩን

በመመርመር ሕገ መንግስትን የመተርጐም ስልጣን በIፌድሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ 84(2)
መሠረት ለፌዴሬሽን ም/ቤት ተሰጥቷታል፡፡
Eስከ Aሁን ያሉትን ውሳኔዎች ስንመለከት የሕጐች ሕገመንግስታዊ መሆን Eና Aለመሆን
የሚመረመረው በAንቀጽ 83 (1) ስር Eንደተደነገገው የሕገ መንግስት ጉዳይ ክርክር ሲነሳ
(Concrete review) ማለትም ጉዳዮች ወይም ተከሪካሪ ወገኖች ጉዳያቸው ለፊዴሬሽን ምክር
ቤት ሲያቀርቡ ነው፡፡ በAጠቃላይ በሕጐችና

በሕገ መንግስቱ መካከል ግጭት ስለመኖሩ የህገ

መንግስት ጉዳይ ክርክር ሲቀርብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በIፊድሪ ህገ መንግስት Aንቀጽ
83(1) መሠረት ህገ መንግስትን በመተርጐም ውሳኔ ይሰጥበታል፡፡
በመሆኑም ከህገ መንግስቱ መርህ ጋር የሚቃረን ውሳኔ፣ ህግ፣ ወዘተ ሲኖር በህገ መንግስቱ
Aንቀጽ 83 (1)

Eን ዲ ሁ ም A ን ቀ ጽ 9 ( 1 ) E ና ( 2 ) Eና በ A ዋ ጅ ቁ ጥ ር 2 5 1 / 9 3 መ ሠ ረ ት ዋ ጋ

የማይኖረው ስለመሆኑ ውሳኔ የመስጠት ስልጣን የፌዴሬሸን ምክር ቤት ነው፡፡
ሐ . ክ ፍ ተ ት ን ለ መ ዝጋ ት
የህገ መንግስት ሰነድ በጣም በጥቅል Aቀማመጥ ከመቀመጡ የተነሳ ህገ መንግስት የተወሰኑ
ጉዳዮችን ብቻ ሊዘረዝር ይችላል፡፡ በAብዛኛውን ጉዳዮች መርህን ብቻ ሊያስቀምጥ ይችላል፡፡
ይሁን Eንጂ ዝርዝር ጉዳዮችን ባይዝም Aጠቃላይ ይዘቱ ወይንም መንፈሱን ከሕገ መንግስቱ
በመረዳት ህገ መንግስቱን መተርጐም ይቻላል፡፡ ለAብነት ያህል Aጠቃላይ የIኮኖሚ፣
የማህበሪዊ፣ ባህላዊ ፖሊሲዎች ህገ መንግስታችን ከAንቀጽ 85 ቀጥሎ በምEራፍ Aስር ስር
ተለይተው በAጭሩ ተቀምጠዋል፡፡
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ይሁን Eንጂ Eነዚህ ድንጋጌዎች በጣም ውስንና ጥቅል

ሆነው በAጠቃላይ Aቀማመጥ የተቀመጡ ናቸው፡፡ ስለሆነም ከነዚህ መርህ በመነሳት በዝርዝር
ያልተቀመጡና

ያልተሸፈኑትን ጉዳዮች Aጠቃላይ የሰነዱን ይዘት በመፈለግ የመተርጐም

ስልጣን ያለው Aካል ሊተረጉም ይችላል፡፡ በEርግጥ ሕገ መንግስት መሻሻል Eንደሚችል ሁሉ
በቀላሉና በማናቸውም ጊዜ የሚሻሻል ባለመሆኑ በያንዳንዱ Aገራት ነባራዊ የEድገት ሂደት
በሕገ መንግስት ያለተሸፈኑ ጉዳዮች ትርጉም Eየተሸፈኑ ይሔዳሉ፡፡ ለምሳሌ፡- በAሜሪካን ህገ
መንግስት ውስጥ ስለ “Judicial Review” የሚናገር ግልፅ ድንጋጌ ባይኖርም በሂደት ይሀ
መርህ በፍርድ ቤት በመዳበርና በማደግ Eንደ Aንድ ተቀባይነት ያገኘ የህገ መንግስት መርህ
በAገሪቱ በማገልገል ላይ ይገኛል፡፡

7.2. ሕገመንግስትን የመተርጐም ዓይነቶች
ህገ-መንግስትን የመተርጐም ዓይነቶች በመደበኛ፣መደበኛ ያልሆነ Eና I-መደበኛ በማለት
Eንደቅደም ተከተላቸው “Formal ”, "Informal" Eና Non-formal ተብለው ይታወቃሉ፡፡
መደበኛ ማለት ክርክር ተነስቶ የህገመንግስት ትርጉም በሚያስፈልግ ጊዜ፣ ትርጉም ለመስጠት
ስል ጣ ን

በተ ሰጠ ው

Aካል

የሚሰጠው

ትርጉም

ነው፡፡

መደበኛ

መንግስትን ለመፈፀም በEለት ተEለት ተግባር የመንግስት Aካላት

ያልሆነ

የ ሚባ ለ ው

ሕገ

ህገ መንግስቱን ለመፈፀም

የሚያከናውኑት ተግባር ነው፡፡ ሌላው ፍርድ ቤቶች ለምሳሌ ዋስትናን የሚመለከቱ ውሳኔዎች፣
በመያዝ ትEዛዝ " የንብረትን መብት በማስጠበቅ ወዘተ የሚወስኑ የፍርድ ቤት ውሳኔዎች Iመደበኛ ውሳኔ ነው፡፡

7.3. ህገ መንግስት ስለሚተረጉሙ Aካላት
 የIፌዲሪ ህገ-መንግስት የመተርጐም ስልጣን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መስጠቱ ከሌሎች
Aገሮች ጋር ሲነፃፀር የሚደገፍ ነው? ለምን?
 ህገ-መንግስት በመተርጐም ወይንም በማስፈፀም ሂደት ውስጥ የፍ/ቤት ሚና ምንድ
ነው?
 ከፍ/ቤት ጉዳዮች Eንዴት ለህገ-መንግስት Aጣሪ ጉባኤ ይመራል?ወይንም ይለካል?
ባለፉት ሁለት Aስርተ Aመታት ህገ መንግስትን የመተርጐም ጥያቄ ከፍተኛ ትኩረት Eያገኘ
የመጣ ጉዳይ ሆኗል፡፡ ህገ መንግስትን ማን ይተርጉመው? ተርጓሚው Eንዴት ይዋቀራል?
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ምን ዓይነት ስነ ስርዓት ይከተላል? የሚሉትን ጥያቄዎች Aገሮች የየራሳቸውን የታሪክ፣
የባህል፣ የፖለቲካ Eና የፍልስፍና ሁኔታዎች ግምት ውስጥ Eያስገቡ ይወስናሉ፡፡

በዓለማችን ያለው ሕገ መንግሥት የመተርጐም ሥርዓት በሁለት(ወይም በሶስት) ዋና
ዋና ሥርዓቶች ይከፈላሉ፡፡ ይኸውም የተማከለ ሕገ መንግሥትን የመተርጐም ስርዓት
(Centralized)

Eና ያልተማከለ

(diffused)ወይንም (Decentralized) ሥርዓት፣ Eንዲሁም

የስዌስ ሞዴል የሚባል ከAንደኛው ስርAት ጋር ተቀራራቢ የሆነ ስርAት ናቸው፡፡ Aንዳንዶቹ
የስዊስ ሞዴልን ከተማከለ ስርAት ጋር Aጠቃለው ስለሚያቀርቡት በሁለት የሚከፈለው በዚህ
ምክንያት ነው፡፡
ሀ. ያልተማከለ ህገ-መንግስት የመተርጐም ስርዓት/Decentralized system/
ያልተማከለ የመተርጐም ሥርዓት የAሜሪካ ሥርዓት (American Model) ተብሎ ይታወቃል፡፡
ባልተማከለ ሕገ መንግሥትን የመተርጐም ሥርዓት ሕገ መንግሥትን የመተርጐም ሥልጣን
የመደበኛ ፍርድ ቤት ነው፡፡ ማለትም መደበኛ ፍርድ ቤቶች ማንኛውንም ሕግ ወይንም
የባለስልጣን ውሳኔ ከህገ መንግሥቱ ጋር የማይጣጣም ሆኖ ሲያገኘው ተፈፃሚነት Eንዳይኖረው
የሚያደርግበት ስልጣን ይሰጠዋል፡፡ ያልተማከለው ሥርዓት የሚከተሉ Aገራት ስር Aሜሪካ፣
ህንድ፣ ጃፓን Eና ካናዳ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በEነዚህ Aገራት የህግ Aውጪውንም ሆነ
የAስፈፃሚው Aካል ውሳኔ ህገ መንግስታዊ Aይደለም በማለት ውድቅ ማድረግ ይችላሉ፡፡
የAስፈፃሚውንና የህግ Aውጪውን ተግባር በዳኝነት ቁጥጥር (Subordination) ስር ማድረግ
ያስፈልጋል በሚለው በተለመደው Aስተሳሰብ መሰረት የመጣ ሞዴል ነው፡፡
ሁሉም የህግ መንግስት ጥያቄ ለመደበኛው ፍርድ ቤት የሚቀርብ ቢሆንም በይዘቱ ግን
በAገሮቹ መካከል ልዩነት Aለ፡፡ Aንዳንዶች ይህንን ስልጣን በሁሉም ደረጃ ለሚገኙ ፍርድ
ቤቶች የሚሰጡ ሲሆን (Aሜሪካ) Aንዳንዶች ደግሞ ለከፍተኛ ወይም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት
የሚሰጡ ናቸው (ምሳሌ ህንድ)፡፡ በሌላ በኩል በጉዳዩ ላይ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ብቻ ውሳኔ
Eንዲሰጥበት የሚያደርጉም Aሉ (ምሳሌ Aየርላንድ)፡፡
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ለ. የስዊስ ሞዴል
ይህ ሞዴል ከመጀመሪያው ስርAት ጋር የሚቀራረብ ነው፡፡ የፍርድ ቤት Aካል የሆነው
የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በካንቶኖች /የስዊስ ፌዴሬሽን Aባላት የሆኑ ራስ ገዝ ግዛቶች/
የሚወጡ ሕግጋት ሕገ መንግስታዊነት ላይ ስልጣን Aለው፡፡ ማለትም ከህገመንግስቱ ጋር
የሚጋጩ ወይም የሚቃረኑ ናቸው በማለት ሊሽራቸው ይችላል፡፡ ይሁንና ፍርድ ቤቱ
በፌዴራል ሕግጋት ላይ ግን ይህ ዓይነቱ ሥልጣን የለውም፡፡

ከዚህ በተጨማሪ የፌዴራል

ከፍተኛው ፍ/ቤት በፌዴራል Eና በክልል መንግስታት መካከል ወይም በክልል መንግስታት
መካከል በሚነሱ የሥልጣን ክልል ግጭቶች ላይ የዳኝነት ሥልጣን ያለው ሲሆን! በዜጐች ሕገ
መንግስታዊ መብቶች ላይ ተመስርተው በሚነሱ Aቤቱታዎች ላይም የዳኝነት ሥልጣን
ይኖረዋል፡፡ በEነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ፍ/ቤቱ የሚጠቀመው በፌዴራል ምክር ቤቱ የወጡ
ሕግጋትን Eና ገዢ ድንጋጌዎችን Eንዲሁም በም/ቤቱ የፀደቁ ዓለም ዓቀፍ ሥምምነቶች ነው፡፡
ፍ ርድ

ቤቱ

የፌዴራል

ህጎ ች ን

ህገመንግሰታዊነት

የመመልከት

ስል ጣ ን

Eንዳይኖረው

የተደረገበት ምክንያትም የስዊስ ሕዝቦች በፌዴራል የሕግ ማውጣት ሥልጣን Eና በፌዴራል
ሕግጋት ላይ በውሳኔ ሕዝብ /ማለትም Aስገዳጅ ወይም Aማራጭ ሕዝበ ውሳኔ Eና በሕዝባዊ
ተነሳሽነቶች Aማካኝነት ቀጥተኛ የፖለቲካ ቁጥጥር ማድረግ ስለሚችሉ ነው፡፡

ስለሆነም

በስዊዘርላንድ የፌዴራል ሕግጋት ሕገ መንግስታዊነት Aስመልክቶ የመተርጎም ሥልጣን
ያላቸው ፍርድ ቤቶች ሣይሆኑ ሕዝቡ ነው፡፡

ሐ. የተማከለ ህገ-መንግስትን የመተርጐም ስርዓት/Centralized System/
የተማከለ

ሕገ

መንግ ሥ ት ን

በAውስትራሊያዊው

ም ሁር

የመተርጐም
ሐ ንሰ

ኬ ል ሰን

ሥ ር ዓት

ከሁለተኛው

በAውስትራሊያ

የAለም

Eየዳበረ

ጦርነት

የመጣ

በ ኃላ

ሥ ር ዓት

በመቀጠልም ከEንግሊዝ Eና ከፈረንሳይ በስተቀር በሌሎች Aውሮፖ Aገሮች ተቀባይነት ያገኘ
ሥርዓት ነው፡፡ ይህ ስርዓት የሕገ መንግሥት ፍርድ ቤትን የሚጠቀም ሥርዓት ነው፡፡
Aብዛኛውን ጊዜ የጀርመን የሕገ መንግሥት ፍርድ ቤት EንደAብነት ይጠቀሳል፡፡ በተማከለው
ሥርዓት ስር ጀርመን፣ Aውስትራሊያ የምስራቅ Eና የሴንትራል Aውሮፖ Aገራት Eና ደቡብ
Aፍሪካ ይገኙበታል፡፡

178

ጀርመን በዚህ Aይነተኛ ምሳሌ ናት፡፡ ይህ ፍርድ ቤት ከመደበኛ ፍርድ ቤት በተለየ መልኩ
ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችን በጭብጥነት ይዞ የሚመረምር ልዩ ፍርድ ቤት
ነው፡፡ Eንደ መጀመሪያው የፍርድ Aይነት ቤት ስነ ስርዓት ሳይሆን ልዩ ስነ ስርዓትን የሚከተል
ነው፡፡ መደበኛ ወይም ሌሎች ፍርድ ቤቶች የህገ መንግስት ጥያቄ (ትርጉም) ሲገጥሟቸው
መመሪያ Eንዲሰጥበት ጉዳዩን የሚልኩትም ለዚሁ ፍርድ ቤት ነው፡፡ ዳኞች ለተወሰነው ጊዜ
በተለያዩ Aካላት ሲመረጡ፤ በዚህ ፍርድ ቤት ለ12 ዓመታት የሚያገለግሉ 16 ዳኞችን ሁለት
ምክር ቤቶች (Bundsrat) Eና (Bondstag)

የሚሾሟቸው ናቸው፡፡ የልዩ ፍርድ ቤቱ

መሰረቱም ያለፈው I-ፍትሐዊ የAገዛዝ ዘመን (‘unjust regime) ተመልሶ Eንዳይመጣ ህገ
መንግስቱን (በጀርመን Basic Law) ለማስጠበቅ ነው፡፡
የIትዮጵያ Aቋም
ከፍ ሲል ከተመለከትናቸው ጥቅል ሞዴሎች የIትዮጵያው Aቋም የተለየ ነው፡፡ በዚህ
ጉዳይ ላይ ልዩነቶች የሚነሱት ከየAገሩ የግል ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት በመሆኑ የEያንዳንዱ
Aገር በራሱ የተለየ Eንደመሆኑ መጠን የIትዮጵያ ሞዴልም ከAገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ
በመነሳት የተቀረጸ ነው፡፡ ይኸውም በህገመንግስቱ Aንቀጽ 62(1) Eንደተመለከተው፣ Eንዲሁም
Aንቀጽ 83(1) Eንደተደነገገው ሕገመንግስቱን የመተርጎም ስልጣን ያለው መደበኛ ፍርድ ቤት
ወይም ሕገ መንግስታዊ ፍ/ቤት ሣይሆን ከፌዴራል ም/ቤቶች Aንዱ የሆነው የፌዴሬሽን
ም/ቤት ነው፡፡
ይሁንና የሕገ መንግስታዊ ትርጉም ሥራ በፌዴሬሽን ም/ቤት ብቻ የሚሰራ Aይደለም፡፡
ከEርሱ በተጨማሪ ሕገ መንግስታዊ ክርክሮችን የማጣራት Eና የውሳኔ ሐሳቦችን ለፌዴሬሽን
ም /ቤ ት

የማቅረብ

ሥ ልጣ ን

የተሰጠውን

የሕገ

መ ን ግ ስታ ዊ

ጉዳ ዮ ች

Aጣ ሪ

ጉባ ኤ ም

በህገመንግስቱ Aንቀጽ 82(1) መሰረት ተቋቁሟል፡፡ በሁሉም ሕገ መንግስታዊ ክርክሮች ላይ
የመወሰን ሥልጣን ያለው የፌዴሬሽን ም/ቤት ቢሆንም! ሕገ መንግስታዊ ክርክሮችን በቅድሚያ
የማጣራቱ ስራ በሕገ መንግስቱ በተቋቋመው የሕገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤ ይሰራል፡፡
የሕገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤ Aሥራ Aንድ Aባላት ያሉት ነው፡፡ ሰብሳቢውና
ምክትል ሰብሳቢው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንት ሲሆኑ፣
ከዚህ በተጨማሪ በተወካዮች ምክር ቤት ተመርጠው በሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት የሚሾሙ 6
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የህግ ባለሙያዎች Eና ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚውጣጡ ሶስት Aባላት ያሉበት ነው፡፡
(Aንቀጽ 82(2))
ህገ መንግስቱን የIትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦች Eና ህዝቦች ተስማምተው ሲያወጡት
የህግ ጉዳዮችን የተመለከቱ ከመሆናቸው በተጨማሪ የተበላሸውን የታሪክ፣ ባህል፣ ፖለቲካ፣
ማህበራዊ ግንኙነት በAዲስ መልክ ለማደስ መስማማታቸውን በሌላ ፅሁፍ ተመልክተናል፡፡
ስለሆነም የህገ መንግስቱ ጉዳይ የህግ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከህግ በላይ የሆኑ ጉዳዮችን የያዘ
ነው፡፡ ከዚህ Aንጻር ህገ መንግስቱን መተርጐም ቢያስፈልግ ራሳቸው ሊሚወክሉት ነገር ግን
በታዋቂ የህግ ባለሙያዎች በሚታገዝ የፌዴሬሸን ምክር ቤት Eንዲተረጐም ማድረግ ተገቢ ነው
በሚል የተመረጠ ስርAት ነው፡፡
በIትዮጵያ ህገመንግስትን የመተርጎም ጉዳይ ከመደበኛ ፍርድ ቤት ለምን ይወጣል? በሚል
Aንዳንድ ምሁራን ጥያቄ Eንደሚያነሱ ይታወቃል፡፡ ይሁንና በዚህ ሰነድ Eንደተመለከትነው
የተማከለውን ስርAት የሚከተሉ Eንደጀርመን ያሉ Aገሮች መደበኛ ፍርድ ቤቶች ህገመንግስትን
የመተርጎም

ስል ጣ ን

የላቸውም፡፡

ህገመንግስትን

ለ መ ተ ርጎ ም

ተ ብለ ው

የተቋቋሙ

የህገ

መንግስት ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡ ማለትም ህገ መንግስትን የመተርጐም ስልጣን የፍርድ
ቤቶች ሳይሆን የህገ መንግሥት ፍርድ ቤቶች ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም የህገ መንግስትን ትርጉም
ለፍርድ ቤት ያለመተው ከIትዮጵያ በፊት በርካታ የዳበረ ዲሞክራሲ ያለባቸው Aገሮች ዘንድ
ተቀባይነት

ያገኘ

በመ ሆ ኑ

Eንደልዩ

ሁ ኔታ

ሊቆጠር

የሚገባው

Aይደለም፡፡

ይልቁንም

መሠረታዊው ነገር ከሌላኛው Aንዱ ሲመረጥ ምክንያቶቹ፣ የAገራት የታሪክ Eድገት፣ የህገ
መንግሥት ትርጉም ታሪካዊ Aመጣጥን Eና

የህገ መንግስቱን የተለዩ ባህሪ ከግምት

ማስገባትን ይጠይቃል፡፡ የህገ መንግስቱን Aንቀፅ 8፣ 61 ስንመለከት የስልጣኑ ባለቤት
የተመረጠው በAግባቡ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ መሆኑን Eንረዳለን፡፡

7.4. የIፊድሪ ህገ መንግስት Aተረጓጐም ሂደት Eና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሚና
የህገመንግስት ትርጉም ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ በመጀመሪያ የሚቀርበው ለህገመንግስት Aጣሪ
ጉባኤ Eንደሆነ ህገመንግስቱም ሆነ ዝርዝር ህጎች ሲነበቡ የሚያስረዱት ነው፡፡ ይሁንና ምን
Aይነት ጉዳይ ነው ‹የህገመንግስት ትርጉም› በሚል ማEቀፍ ውስጥ ጥያቄ ሊቀርብበት
የሚችለው ጉዳይ የሚለውን በሚመለከት ግልጽ ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል፡፡
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Aንቀፅ 83(1) ርEሱ ህገ መንግስትን ስለመተርጐም በሚለው ውስጥ የትርጉም ጥያቄ ሊነሳ
የሚችለው ህገመንግስታዊ ክርክር ሲነሳ Eንደሚሆን ያመለክታል፡፡ ክርክር ባልተነሳበት ጊዜ ህገ
መንግስቱን መተርጐም ‘Abstract Review’ ሊባል የሚችል ሆኖ Aንድን ጉዳይ (ክርክር)
በመጥቀስ የሚፈፀም Aይሆንም፡፡ ክርክር ላይ ተመስርቶ የሚሰጥ ትርጉም Objective Review
ተብሎ ይጣራል፡፡ ይሁንና ክርክሩ በAሜሪካ Eንዳለው በፍርድ ቤት በሚነሳ ክርክር መነሻ ብቻ
Eንዳልሆነ በቀጣይነት ከወጡት ዝርዝር ህጎች መረዳት Eንችላለን፡፡
ህገመንግስቱን ተከትሎ የህገመንግስት Aጣሪ ጉባኤን ለማቋቋም Aዋጅ ቁጥር 250/93፣
Eንዲሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ለማጠናከር በወጣው Aዋጅ ቁጥር 251/93 ላይ ዘርዘር
ያሉ ድንጋጌዎችን Eናገኛለን፡፡
በህገመንግስቱም

ሆነ

በ ዝር ዝር

ህጎ ቹ

ህገመንግስታዊ

ጉዳ ዮ ች ን

Aጣ ርቶ

ህገመንግስታዊ

ጉዳ ዮ ች ን

የማጣራት

ቃል

ለ ምክ ር
ስራ

በቃ ል

ቤቱ

Eንደተቀመጠው

Eንደሚያቀርብ

የሚጀምረው

በም ን

Aጣሪ

ጉባ ኤ ው

ያስቀምጣል፡፡

ይሁ ን ና

ሁ ኔታ

Eንደሆነ

በ ግል ጽ

Aያስቀምጥም፡፡ Eርግጥ በዚያው ህገመንግስት ንUስ Aንቀጽ 2 ላይ ከህገመንግስቱ ጋር
ይቃረናሉ

በሚል

ጥያቄ

ሲቀርብለት

መ ርም ሮ

ለፌዴሬሽን

ምክ ር

ቤቱ

Eንደሚያቀርብ

ያስቀምጣል፡፡ ስለሆነም ከዚህ በመነሳት የህገመንግስት ክርክር ጥያቄ ስለሆነም የህገመንግስት
ትርጉም ጥያቄ የሚነሳውና የሚታየው ሌሎች ህጎች ከህገመንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በሆነ ጊዜ
ነው ወደሚል ድምዳሜ ያመራል፡፡ በዚሁ Aዋጅ ላይ ለAጣሪ ጉባኤው Aቤቱታ የሚቀርቡበትን
መንገድ በሚመለከት የቀረቡትን ዝርዝር ድንጋጌዎች ስንመለከትም ከዚህ በላይ ከተቀመጠው
የተለየ ድምዳሜ ላይ Aንደርስም፡፡
ለህገመንግስት Aጣሪ ጉባኤው የህገመንግስት ትርጉም ጥያቄ ሊቀርብ የሚችለው በሶስት
መንገዶች Eንደሆነ ከAዋጅ ቁጥር 250 መረዳት Eንችላለን፡፡
1. በፍርድ ቤት ክርክር ያለ Eንደሆነ በፍርድ ቤቱ ወይም ከተከራካሪዎች በAንዱ ሊቀርብ
Eንደሚችል በህገመንግስቱም ሆነ በዝርዝር ህጉ ላይ ተቀምጦ Eናገኛለን፡፡ (Aንቀጽ 21)
በፍርድ ቤት የህገመንግስት ክርክር ጉዳይ ሊነሳ የሚችለው Eንዴት ነው የሚለውን
በሚመለከት Aንደኛው Aማራጭ ጉዳዩን ፍርድ ቤት ሊፈታ የሚገባው ዝርዝር ህጎችን
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መሰረት Aድርጎ ነው፡፡ ስለሆነም Aንዱ ጥያቄ ሊነሳበት የሚችልበት ሁኔታ ዝርዝር
ህጎች በህገመንግስቱ ከተቀመጠው መብት ጋር ይጋጫሉ በሚል ክርክር የተነሳ Eንደሆነ
ነው፡፤ ከዚህ ውጭ ፍርድ ቤት ወደAጣሪ ጉባኤው ጉዳዮችን የሚልክበት ሁኔታ
Aይታይም፡፡ Aንድ የህገመንግስት ድንጋጌን በሚመለከት ተጠቅሶ የሚደረግ ክርክር ካለ
ይህንን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ የራሱን ትርጉም ሰጥቶ ውሳኔ ከመስጠት የሚያግደው
Aይደለም፡፡

ይሁ ን ና

ፍ ርድ

ቤቱ

ህገመንግስቱን

በመተርጎም

የሚሰጠውን

ው ሳኔ

በሚመለከት ተከራካሪው ወገን ቅሬታ ካለውና ህገመንግስቱ ባግባቡ Aልተተረጎመም
ብሎ የሚያምን ከሆነ ጉዳዩን ለAጣሪ ጉባኤው ሊያቀርብ ይችላል፡፡
2. ሁለተኛው Aማራጭ ለፍርድ ቤት ክርክር ባይቀርብም በማንኛውም የመንግስት Aካል
የተሰጠ ውሳኔ መብቴ ተጣሰ ብሎ በሚቀርብ ማመልከቻ፣ በAንቀጽ 23 ከፍርድ ቤት
ውጭም ቢሆን ጥያቄው መብቴ ተጣሰ በሚል ወገን ለAጣሪ ኮሚቴው Eንደሚቀርብ
ያመለክታል፡፡
3. የፌዴራል ወይም የክልል ምክር ቤት ከAንድ ሶስተኛ Aባላት በላይ በሆኑ ወይም
በAስፈጻሚው Aካል ህገመንግስቱን ትርጉም የሚመለከት ጥያቄ ሲቀርብ ነው፡፡Aንቀጽ
23 (4) በፍርድ ሊወሰን የማይችል የህገመንግስት ትርጉም ጥያቄ Aንድ ሶስተኛ በሆኑ
የፌዴራል ወይም የክልል ምክር ቤት Aባላት ወይም በAስፈጻሚው Aካል ሊቀርብ
ይች ላ ል ፡ ፡
በዚህ ድንጋጌ Aንድን ህግ ከህገመንግስቱ ጋር ተቃራኒ በሚሆንበት ጊዜ ማቅረብ Eንደሚቻል
በህገመንግስቱ ቢቀርብም፣ በዚህ ዝርዝር ህግ ውስጥ ግን ህጉ ተቃራኒ በሚሆንበት ጊዜ
ህገመንግስታዊ ጥያቄ ሊነሳ Eንደሚችል Aያመለክትም፡፡ ይሁንና ከዚህ በላይ ከቀረበው
Aጠቃላይ ክርክር በመነሳት የህገመንግስት ትርጉም ጥያቄ ዝርዝር ህግም ከህገመንግስቱ ጋር
ሲጋጭ ሊነሳ Eንደሚችል ታሳቢ ባደረገ መልኩ የቀረበ ስለሆነ፣ ህግ ማለት ምንድነው
የሚለውን ማየት Aስፈላጊ ነው፡፡
ከዚህ Aንጻር ህግ ምንድነው የሚለውን በዝርዝር ህጎቹ ትርጉም ለመስጠት ተሞክሯል፡፡ Eዚህ
ላይ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ማጠናከሪያ Aዋጅ Eና በAጣሪ ጉባኤ ማቋቋሚያ Aዋጅ መካከል
ህግን ከመተርጎም Aንጻር ልዩነቶች Eንዳሉ መረዳት ይቻላል፡፡ በፌዴሬሽን ምክር ቤት
ማጠናከሪያ Aዋጅ ህግ ማለት Aዋጅን፣ ደንብን፣ መመሪያን የሚያካትት ተደርጎ ሲተረጎም፣
በAጣሪ ጉባኤው ማቋቋሚያ Aዋጅ ላይ ግን መመሪያን Aያካትትም፡፡ ይሁንና Aዋጅ ቁጥር 251
182

የፌዴሬሽን ማጠናቀሪያ Aዋጅ ከ250 ቀጥሎ የወጣ ስለሆነ ገዢ የሚሆነው ይህ ህግ ነው ሊባል
ይች ላ ል ፡ ፡
በዚህ Aዋጅ Aንቀጽ 17(2) ውስጥ ደግሞ Aጣሪ ጉባኤው ከህገመንግስቱ ጋር ይቃረናል ተብሎ
የሚቀርብለትን ህግ ወይም የመንግስት ባለስልጣን ውሳኔ የሚል ነገር Aለው፡፡ የመንግስት
ባለስልጣን ውሳኔ በህግ ትርጉም ውስጥ ያልገባ ነው፡፡ ከዚህ Aንጻር Eንዲህ Aይነት ጉዳዮች
በፍርድ ቤት ደረጃ ይታያሉ ወይስ Aሁን ባለው መልክ ለውሳኔ ይቀርባሉ የሚለው ወደፊት
በተግባር ጁሪስፕሩዳንሱ Eያደገ ሲሄድ የሚታይ ነው፡፡
የፌዴራል ሕገ መንግስቱ በፌዴሬሽን ም/ቤት Eና በሕገ መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤ
መካከል

ያለውን

የስልጣን

ክ ልል

በ ግል ፅ

ለ ይቶ

ያስቀመጠ

ቢ ሆ ንም ! ሕገ

መ ን ግ ስቱ ን

የመተርጐም ሥልጣን ሊኖረው የሚችለውን ደረጃ Eና ይዘት Aስመልክቶ በዝምታ Aልፎታል፡፡
Aንቀፅ 62/1/ "ሕገ መንግስታዊ ክርክር ጉዳይ ሲነሳ በፌዴሬሽኑ ምክር ቤት ውሳኔ ያገኛል"
ተብሎ ከሰፈረው ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ሕገ መንግስቱን ለመተርጐም ያለውን የሥልጣን
Aድማስ ለሕገ መንግስታዊ ክርክሮች ብቻ ለመወሰን የተፈለገ ይመስላል፡፡

በተጨማሪም

"ጉባኤው በፌዴራሉ መንግስትም ሆነ በክልል ሕግ Aውጪ Aካላት የሚወጡ ሕጎች ከዚህ ሕገ
መንግስት ጋር ይቃረናሉ የሚል ጥያቄ ሲነሳና ጉዳዮም በሚመለከተው ፍርድ ቤት ወይም በባለ
ጉዳዩ ሲቀርብለት መርምሮ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል "ብሎ
በሚደነግግው Aንቀፅ 84/2/ መሠረት ሕገ መንግስታዊ ክርክሮች የሚባሉት የሕጐችን ሕገ
መንግስታዊነት Aስመልክቶ የሚነሱ የፍርድ ቤት ክርክሮችን ብቻ የሚመለከቱ መስለው ሊታዩ
ይች ላ ሉ ፡ ፡
በሌላ በኩል ሕገ መንግስቱን የመተርጐም ሥልጣን Aድማስ በፌዴሬሽን ም/ቤት Eና በሕገ
መንግስት ጉዳዮች Aጣሪ ጉባኤ Aሠራር ሂደት በተገኙት ተሞክሮዎች Eና ስነ ሕጋዊ መርሆች
Aንፃር ሰፋ ያለ ትርጓሜ Eያገኘ ያለ ይመስላል፡፡

ለምሳሌ በስልጤ ጉዳይ Eነዚህ ሁለት የሕገ

መንግስታዊ ዳኝነት Aካላት ግለሰቦች የማህበረሰባቸው ማንነት Eውቅና Eንዲያገኝ የሚቀርቡትን
Aቤ ቱ ታ

ተቀብለው

በAቤቱታው

ላይ

የዳኝነት

ሥ ልጣ ን

Aከናውነዋል፡፡

በተ ጨ ማሪ ም

የጠ/ሚ/ጽ/ቤት የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለሁሉም የፌዴሬሽኑ ክልላዊ መንግስታት ወጥ የሆነ
የቤተሰብ ሕግ ማውጣት ይችላል ወይስ Aይችልም በማለት ያነሳውን ጥያቄ Aስተናግዷል፡፡
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በመሆኑም ለሕገ መንግስት የመተርጐም ሥልጣን Aድማስ ሰፋ ያለ ትርጉም የሚያላብሰው
የሕገ መንግስታዊ Aጣሪ Aካላት Eንደዚህ ዓይነት ጉዳዮች ተቀብለው የዳኝነት ሥልጣናቸውን
በEነዚህ ጉዳዮች ላይ የመተግበራቸው Eውነታ ነው፡፡
Aጣሪ ጉባኤው በዚህ መልኩ የሚቀርብለትን ጥያቄዎች መሰረት Aድርጎ ህገመንግስቱን
መተርጎም፣ ወይም ህጉን ወይም ደንቡን ማሻሻል የሚያስፈልግ ሆኖ ከተገኘ ለፌዴሬሽን ምክር
ቤት ያቀርባል ማለት ነው፡፡
Aጣሪ ጉባኤው ህገመንግስቱን መተርጎም Aስፈላጊ ሆኖ ካላገኘው ጉዳዩን በዚያው ይመልሰዋል፡፡
ይሁንና ማንኛውም ወገን በAጣሪ ጉባኤው በሚሰጠው ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ይግባኝ ለፌዴሬሽን
ምክር ቤት Aቅርቦ Eንዲታይ ማድረግ ይችላል፡፡
ጉዳዩ በፍርድ ቤት ላይ በሚታይ ጉዳይ ከሆነና Aቤቱታው የቀረበው በራሱ በፍርድ ቤቱ ከሆነ፣
የተያዘው ጉዳይ ሳይወሰን በEንጥልጥል Eንዲቆይ ያደርጋል፡፡ በሌላ በኩል ጥያቄው የቀረበው
በፍርድ ቤት ሳይሆን በተከራካሪው ወገን Aመልካችነት ከሆነ፣ Eንደሁኔታው Aጣሪ ጉባኤው
የፍርድ ቤት ክርክሩ በEንጥልጥል Eንዲቆይ ትEዛዝ መስጠት ይችላል፡፡
በመጨረሻም በህገመንግስቱ በAንቀጽ 84(2) Eንደተደነገገው የፊዴሪሽን ምክር ቤት ሕገ
መንግሥትን በመተርጐም የፊዴራሉም ሆነ የክልል ሕጐች ከህገ መንግሥቱ ጋር የማይቃረኑ
መሆናቸው Eና Aለመሆናቸው ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፡፡

7.5. የህገ መንግስት Aተረጓጐም መርሆዎች
ህገ-መንግስትን በመተርጐም ተግባር ላይ የሚውሉት መርሆዎች በAብዛኛው የተለመደውን
Aጠቃላይ የህግ ትርጉም ንድፈሀሳቦችን በመከተል ነው፡፡
በAዋጅ ቁጥር 251 Aንቀጽ 7 ንUስ Aንቀጽ 1 የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገመንግስት
Aተረጓጎም መርሆዎችን ለይቶ ስራ ላይ ማዋል Eንደሚችል ያስቀምጣል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ
በንUስ Aንቀጽ 2 በተለይ የሰብAዊ መብትንና ነፃነትን የሚመለከት ትርጉም ሲኖር Iትዮጵያ
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የተቀበለቻቸው Aለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት የሚመሩባቸው መርሆዎች ጋር በተጣጣመ
መንገድ መተርጎም Eንዳለበት ይደነግጋል፡፡
ሀገራችን የህገ-መንግስት ትርጉም ጥያቄን ማስተናገድ የጀመረችው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
በመሆኑና ተግባሩም በተግባር ያልዳበረ በመሆኑ በዚህ ነጥብ ላይ በተለይ የሀገራችን መርህ
ነው ለማለት የሚቻል መርህ ማግኘት ያስቸግራል፡፡ ይሁንና የተሟላ ባይሆንም በህግ
Aተረጓጎም ዘንድ ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችሉ መርሆዎች በየቦታው ተጠቅሶ Eናገኛለን፡፡
ከEነዚህ መካከል በAዋጅ ቁጥር 251/93 Aንቀጽ 9 ዝርዝር ህጉ ህገመንግስታዊ ነው ከሚል
ግምት በመነሳት ህገመንግስታዊ Aይደለም የሚለው Eንዲያስረዳ የሚጠይቅ መሆኑ፣ Eንዲሁም
በAንቀጽ 12 ድንጋጌው ህገመንግስታዊ Aይደለም ከተባለ፣ ተፈጻሚነት የሚኖረው ያንኑ ድንጋጌ
ብቻ የሚመለከት Eንጂ Eንዳለ የህግ ሰነዱን Eንዳልሆነ፣ በAንቀጽ 16 (2) ምክር ቤቱ
ህገመንግስታዊ Aይደለም ብሎ ከመወሰን ህጉን ላወጣው ክፍል ህጉን Eንዲሰርዝ ወይም
Eንዲያሻሽል መመሪያ ሊሰጥ የሚችል መሆኑ Eናገኛለን፡፡
ከሌሎች Aገሮች ህገመንግስትን በመተርጎም ያሉ ልምዶችን ማየት ለAተረጓጎሙ ጠቃሚ ሊሆኑ
ይችላሉ፡፡ ከዚህ Aንጻር የሚከተሉት የተለያዩ Aገሮችን ልምድ የሚያሳዩ ናቸው፡፡
•

የህገ መንግስታዊ ጭብጥ Aግባብነት! በተነሳው ህገ-መንግስታዊ ጥያቄ ላይ ምላሽ
ለመስጠት በስፋት Eና ጠቅላላ ውይይት ውስጥ ከመግባት ጭብጡን ብቻ ለይቶ
መመርመር ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ (Reference of constitutional issue)

•

የህገ መንግስታዊነት ግምት ፡- የወጣ ህግ ህገ-መንግስታዊ ነው የሚል መነሻ መያዝና
ክርክር /ወይም ጥያቄ/ የሚያቀርበው ወገን በተቃራኒው I-ህገ-መንግስታዊ ነው
የሚለውን Eንዲያስረዳ ማድረግ (Presumption of constitutionality)

•

ነጣጥሎ መመልከት፡- የAንድ Aዋጅ የተወሰነ ድንጋጌ ብቻ I-ህገ መንግስታዊ ከሆነ
Aዋጅ በAጠቃላይ ሳይሻር ያ ተቃራኒ የሆነውን ድንጋጌ ብቻ መሻር (Doctrine of
Severability)

•

ብዙ ትርጉሞች፡- Aዋጁ& ህጉ በርካታ ትርጉም የያዘ ከሆነ Aዋጁን ሊያፀናውና ከህገመ ን ግ ስቱ

ጋር

conformity)
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የሚጣጣመውን

ት ር ጉም

Eንዲመረጥ

ማድ ረ ግ

(Principle

of

•

ተመጣጣኝ፡- የህገ-መንግስት ትርጉም ሲሰጥ የሰብAዊ መብት ገደብ የሚያስከትል ከሆነ
ጉዳዩ ሊጠብቀው Eስከሚገባው Eሴት ሰብAዊ መብት ድረስ ብቻ ተወስዶ መተርጉም
Aለበት (Principle of portionationality)

•

የህገ-መንግስት Aንድነት፡- የህገ መንግስት ጠቅላላ ድንጋጌ Aንድ ራEይ፣ Eሴት Eና
ውጤት Aለው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል፡፡

ሁሉም Aይነት የጋብቻ መብቶች ተመሳሳይ

ውጤት Eና ግብ Aላቸው ብሎ Eንደማሰብ ነው፡፡ (unit of the constitution)
የህግ ተርጓሚው Aካል በተለይ የሰብAዊ Eና መብቶችና ነፃነቶችን ድንጋጌ በሚተረጉምበት ጊዜ
ከላይ

ለ ተ ዘ ረዘ ሩ ት ን

ንድ ፈ

ሀሳቦች

Eና

መ ርሆ ዎ ች

በተናጠል

ወይም

በጣምራ/ተመራጭ/ሊጠቀምባቸውና የህገ-መንግስቱንና የሀገራችንን ራEይ በሚያሳካ መልኩ
ህይወት ሊሰጠው ይችላል፡፡

7.6. የትርጉም ውጤት
በAሜሪካን ሀገር በፌዴራል ጠ/ፍ/ቤቱ የተሰጠ የህገ-መንግስት ትርጉም ለሁሉም Aካላት
Aስገዳጅ ነው፡፡

በጀርመን የተመለከትን Eንደሆነም የህገ-መንግስት ፍርድ ቤት የሰጠው ውሳኔ

የህግ ክፍል ያለው ነው፡፡
ወደ ሀገራችን ስንመለስ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የተሰጠ የህግ ትርጉም ውጤቱ ምን
Eንደሚሆን በA.ቁ. 251/93 Aንቀፅ 11 ላይ ተደንግጓል፡፡ በዚሁ መሰረት የተሰጠ ውሳኔ ለዚሁ
ተግባር በሚዘጋጀው ልዩ መጽሔት መውጣት ያለበት ሲሆን ውሳኔው በሚነሱ ተመሳሳይ
ጉዳዩች ላይ Aስገዳጅነት ባህሪ Aለው፡፡

ስለሆነም በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጡ የህገ

መ ን ግ ስት ት ር ጉ ም ው ሳ ኔ ዎ ች በ ተ መ ሳ ሳ ይ ጉ ዳ ይ ላ ይ በ ሁ ሉ ም ሹ ሞ ች / A ካ ላ ት / ላ ይ ተ ፈ ፃ ሚ
ናቸው፡፡ በህግ Aውጪው ከወጡት ህጐች የበላይ የሆነ፣ ነገር ግን ከህገ -መንግስት ስር የሆነ
የህግ ውጤት ያለው ውሳኔ ነው ለማለትም ይቻላል፡፡

ስለሆነም ህገ መንግስታዊ Aይደለም

የተባለ የህግ Aውጪው ድንጋጌ ወይም ህጐች ተፈፃሚ

Aይሆኑም ማለት ነው፡፡

የፌዴሬሽን

ምክር ቤት ይህ ውሳኔ ወደ ኋላ (Retroactively) ተመልሶ Eንዲያገለግል ካልወሰነ በስተቀርም
ውሳኔው ውጤት የሚኖረው ከተሰጠበት ቀን Aንስቶ ወደፊት ነው፡፡
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በሌላ በኩል ቀሪ የፍትህ Aካላት በተለይ የዳኝነት Aካሉ ከላይ በተመለከተው Aግባብ የሚሰጠው
የህገ-መንግስት ትርጉም ጥያቄ ውጤት የሚኖረው በቀረቡበት ተከራካሪ ወገኖች ላይ Eና
በተያዘው ጉዳይ ላይ ብቻ ነው፡፡ ይሁንም Eንጂ የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት በሰበር ስልጣኑ
ሰብAዊ መብቶች በተመሳሳይ መልኩ የሚሰጡ ውሳኔዎች ባለጉደዮች በሁሉም ፍርድ ቤቶች
ዘንድ Aስገዳጅ መሆኑን መዘንጋት Aያስፈልግም፡፡

7.7. ህገ መንግስትን በመተርጐም ሂደት የፍርድ ቤቶች ሚና
የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉም ለመስጠት ስልጣን ያለው ሲሆን
የሌሎች የፍትህ Aካላት ስልጣን ምንድን ነው? የትርጉሙ ውጤትስ ምንድን ነው? የሚሉትን
ማንሳት ተገቢ ነው፡፡
በህገ መንግስቱ ላይ Eንደተመለከተው የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ ሁለት ወሰኖች Aሉት
1. ህገ መንግስቱን በራሱ መተርጐም ሲያስፈልግ
2. በህግ Aውጪው የወጡ ህጎችን ህገ መንግስታዊነት ለማረጋገጥ በሚቀርቡ ጥያቄዎች
ላይ በትርጉም መወሰን ሲያሰፈልጉ ናቸው፡፡
የመጀመሪያው በAንቀፅ 61 ላይ የተመለከተ ሲሆን ሁለተኛው በAንቀፅ 84 ስር የተመለከተ
ነው፡፡
የመጀመሪያውን ነጥብ Aስመልክቶ የህገ መንግስቱን ድንጋጌ ስንመለከት Aቀራረፁ በዚህ ነጥብ
ላይ ብቸኛ ውሳኔ ሰጭ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ለማለት Aይመስልም፡፡ የመሰረታዊ
ሰብAዊ መ ብቶ ች ና

ነፃነቶችን የማስፈፀም ግዴታ ሌሎች የፍትህ Aካላትም (ፍርድ ቤት)

Aለባቸው፡፡ ህገ መንግስቱን ለማስፈፀም ደግሞ መተርጐም ይኖርባቸዋል፡፡ ለምሳሌ ማንም ሰው
I-ሰብAዊ ከሆነ Aያያዝ ወይም ጥቃት መጠበቅ Aለበት የሚለውን ድንጋጌ መፈፀም ቢያስፈልግ
" ግር ፋ ት "

I-ሰብAዊ ቅጣት ነው ወይንስ Aይደለም? የሚለውን ለመመለስ ፍርድ ቤቶች ህጉን

/ቃሉን/ መተርጐም ይኖርባቸዋል፡፡ ጭካኔ ምን ማለት ነው? የሚለው ጥያቄ ውስጥ ቢገባ
ፍርድ ቤቶች በያዙት ጉዳይ ላይ ተርጉመው ውሳኔ መስጠት ያለባቸው ይመስላል፡፡ ማንኛውም
የፍትህ Aካል የሚሰጠው ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጣጣም ከሆነ ተፈፃሚነት
ስለማይኖረው የሚሰጧቸው ውሳኔዎች ሁሉ ህገ መንግስቱን በመመርመርና በመተርጐም
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መሆን Aለበት (Aንቀፅ 9)፡፡ Aንድ ሰው በቀረበበት የወንጀል ክስ ከዚህ በፊት የተቀጣበት
በመሆኑ በድጋሚ ሊከሰሰ Aይገባውም በማለት A/ህግ፣ ፖሊስ ወይም ፍርድ ቤት ትEዛዝ ቢሰጥ
በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 23 ላይ የተመለከተውን “የመጨረሻ ውሳኔ” “ጥፋተኛነት” ፣ “በነፃ
መለቀቅ” ወዘተ የሚሉትን ግምት ውስጥ በማስገባት Eና በመተርጐም ነው””
በተወካዮች ምክር ቤት የፀደቀው የህገ መንግስቱ ረቂቅ Aጭር ማብራሪያም የዳኝነት
Aካሉ በህገ መንግስቱ ምEራፍ 3 ስር የተመለከቱትን የሰብAዊ መብቶችና ነፃነቶችን ድንጋጌ
መተርጐም Eንደሚችሉ ይጠቅሣል፡፡

የዳኝነት Aካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ትርጉም Eንዳይሰጥ

በግልፅ ባለመከልከሉም ይመስላል Aዋጅ ቁጥር 25/88 Aንቀፅ 3 ስር ህገ መንግስቱን
በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች ላይ የፌዴራሉ ፍርድ ቤት የዳኝነት ስልጣን ይኖረዋል ተብሎ
የተደነገገው፡፡ ይሀ ማለት ግን የህገ መንግስት ጥያቄ ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ ሁሉ ፍርድ ቤቶች
ጉዳዩን ለህገ መንግስት Aጣሪ ጉባዔ ሳይመሩ ውሳኔ ይሰጣሉ ማለትም Aይደለም፡፡
የዳኝነት Aካሉ ይህን መሰል ጥያቄዎች ለAጣሪው ጉባዔ መላክ የሚገባው ከሚሆንባቸው
ምክንያቶች ውስጥ Aንዱ “በፌዴራል መንግስትም ሆነ በክልል መንግስት ህግ Aውጩ Aካላት
የሚወጡ ህጐች” ከህገ መንግስቱ ጋር ይጋጫሉ የሚል ጥያቄ ወይም ክርክር ሲቀርብለት ነው፡፡
ይህ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 84(1) ላይ የተደነገገ ሲሆን በዚህን ጊዜም ቢሆን የዳኝነት Aካሉ
የህገ መንግስት ትርጉም ሊፈፅም የሚችልባቸውን ነጥቦች ይጠቁመናል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ
የመጣው ህግ ሁሉ ከህገ መንግስት ጋር ይጋጫል የሚል ክርክር ሲነሳ ፍርድ ቤቶች በደፈናው
ጉዳዩን ለAጣሪው ይልካሉ ማለት ያስቸግራል፡፡ የተጨማሪ Eሴት ታክስ Aዋጅ የIትዮጵያ
ሰንደቅ Aላማ Aረንጋዴ፣ ቢጫና ቀይ ነው ከሚለው ጋር ይጋጫል የሚል ክርክር ቢነሳ
ጥያቄው በEርግጥ መሠረት ያለው ለመሆኑ በፍርድ ቤት መጣራት ያለበት ይመስላል፡፡ ይህ
ጥያቄ ሳይጣራ ለAጣሪው ቢላክ የህገ መንግስቱን መንፈስ የተከተለ የፍርድ ቤት ኃላፊነትንም
ያገናዘበ Aይመስልም፡፡ ስለሆነም በገለፅነው ምሳሌ Aይነት ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ፍርድ ቤቶች
የቀዳሚ ህገ መንግስታዊ የትርጉም ስራ ይሰራል ማለት ነው፡፡
በሌላ በኩል በፌዴራሽን ምክር ቤት የተሰጠው ስልጣን በፌዴራል Eና በክልል ህግ Aውጪ
Aካላት የወጡ ህጐች ከህገ መንግስቱ ጋር ይጋጫሉ የሚል ጥያቄ በተነሳ ጊዜ ነው፡፡ በAገራችን
የህግ ተዋረድ ህግ የምንላቸው በህግ Aውጪውም ሆነ Aስፈፃሚው ወይም ሌላ ህግ በማውጣት
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ስል ጣ ን
ነው፡፡

በተሰጠው Aካል በነጋሪት ጋዜጣ (ክልላዊ ጋዜጣ) ታትመው የወጡትን ህጐች ሁሉ
(ህ ግ

ማለ ት

በ A ስፈ ፃ ሚ ው

የወጡ

ህ ጐች /

ትEዛዞች

፣

ማስታወቂያዎች ወዘተ ጭምር ነው)፡፡ በህገ መንግስቱ Aንቀፅ 9 ላይ

ደንቦች

መመሪያዎች

በግልፅ Eንደ ተደነገገው

ከህግ Aውጪው ውጪ ያሉ ማንኛውም የፍትህ Aካላት ማንኛውም ህግ ወይም የመንግስት
Aካል (ባለስልጣን) ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጋጭ Eስከሆነ ድረስ የማስፈፀም ግዴታ
Aለበት፡፡ Eነዚህ ሁሉ

ህጐች ውሳኔዎች ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጩ በመሆናቸው ተፈፃሚ

ሊሆኑ Aይገባም የሚል ክርክር በሚነሳ ጊዜ የፍትህ Aካሉ ትርጉም የመስጠት ስልጣን
ይኖረዋል፡፡ በEርግጥ ከህገ መነግስቱ የምንረዳው ይህ ስልጣን የዳኝነት Aካሉ ያለው መሆኑን
ሲሆን Aዋጅ ቁጥር

250/93 በAንቀፅ 17(2) ላይ የህገ መንግስት Aጣሪ ጉባዔ “ማንኛውም

ህግ የመንግስት Aካላት ወይም የባለስልጣን ውሳኔ ስለ ህገ-መንግስቱ ጋር ይጋጫል የሚል
ጥያቄ ሲቀርብለት መርምሮ ለመጨረሻ ውሳኔ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት Eንደሚያቀርብ
ይደነግጋል፡፡ ይህ ስልጣን በህገ መንግስቱ ለAጣሪ ጉባኤ /ለፌዴሬሽን ምክር ቤት/ ከተሰጠው
ስል ጣ ን

የ ሰፋ

ስለ ሚ መ ስል

Aንቀፁ

ከህገ-መንግስቱ

Aንቀፅ

34/ 2/ ጋ ር

ይ ጋ ጫል

ወይስ

ይጣጣማል ? የሚለው ጥያቄ በራሱ በምክር ቤቱ የሚወሰን ነው፡፡ ይሁን Eንጂ በተያዘው ጉዳይ
ላይ Aሁንም ብቸኛ (Sole and Exclusive) ስልጣን ያለው Aጣሪ ጉባኤ ነው የሚል
መደምደሚያ ላይ የሚደርስ Aይመስልም፡፡ በEርግጥ በመሰል ጉዳዮች ላይ ለAጣሪው ጉባኤ
የሰጣቸው ውሳኔዎች ይህንኑ የማደግፉ ናቸው፡፡
ፍርድ ቤቶች በAንቀጽ 9(1) ስር የተጠቀሰው የህገ መንግሥት የበላይነት የማረጋገጥ ግዴታ
Eና ሕገ መንግስቱን በAንቀጽ 9(2)
ተጥሎባቸዋል፡፡ ይህ ደግሞ
ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል፡፡

ስር Eንደተጠቀሰው የማክበርና የማስከበር ግዴታ

Eንዲሁ Aይመጣም፡፡ ፍርድ ቤቶች በሚሰጡት ውሳኔ ይህን
ለምሳሌ ፡- ፍርድ ቤቶች በሚቀርቡላቸው ማንኛውም ጉዳይ ህገ

መንግሥቱን የሚቃረን ውሳኔ መስጠት Aይጠበቅባቸውም፡፡ ይህን ለማድረግ ደግሞ Aጠቃላይ
የህገ መንግስቱን መንፈስ Eና ፍላጐት ወይንም ግብ ጠንቅቆ ማወቅ ይጠይቃል፡፡
በሌላ በኩል ከላይ Eንደጠቀስነው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወጣው ህግ ከህገ መንግስቱ
ጋር የሚቃረን ከሆነ የፌዴሪሽን ምክር ቤት ተፈፃሚነት Eንዳይኖረው ማዘዝ Eንደሚችል
ተመልክተናል፡፡ ይህ ከመደረጉ በፊት ማለትም ከመሻሩ በፊት ይህ ህግ ለፍርድ ቤት
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Eንዲፈፀም ቢቀርብ ፍርድ ቤት

ከሕገ መንግሥቱ ጋር የሚቃረን መሆኑን ከAረጋገጡ

ከመፈፀም መቆጠብ Eንዳለባቸው Aከራካሪ Aይመስልም፡፡
በAንቀፅ 13(1) መሠረት በማናቸውም ደረጃ የሚገኙ የፌዴራል መንግስት የክልል የሕግ
Aውጪ የሕግ Aስፈፃሚ Eና የዳኝነት Aካሎች መሠረታዊ የሰው ልጆች መብቶችና ነፃነቶች
(ሰብAዊ መብቶች) የማክበርና የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ Aለባቸው፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሠረት
ፍ/ቤቶች ሰብAዊ መብቶችን በEለት ተEለት ተግባር! በችሎት Aመራር !በውሳኔ (በፍትህ)
Aሰጣጥ ሂደት የማክበርና የማስከበር ግዴታ Aለባቸው፡፡
ከዚህ ባሻገር ፍ/ቤቶች በፓርላማ

የወጡትን ህጐች ህገ መንግስታዊነት የማረጋገጥ ስልጣን

Aላቸው፡፡ ይህ ብቻም ሳይሆን የመንግስት Aካላት ውሳኔ ! የAስተዳደር ውሳኔዎችን የመዳኘት
ስልጣኑ AሉAቸው፡፡ ለምሳሌ Aንድ የመንግስት መ/ቤት የAንድን ሰው የሥራ ፍቃድ ቢሰርዝ
Eና ውሳኔው ህገ-መንግስቱን የሚቃረን ሆኖ ከተገኘ ለፍ/ቤት Aመልክቶ ጉዳዮ ሊዳኝ ወይንም
ውሳኔው ሊታይ (review) ሊደረግ ይችላል፡፡

በሕገ-መንግስት ጉዳዮች ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የመጨረሻ ብቻ ሳይሆን
በAዋጅ ቁጥር 251/93 Aንቀፅ 11(1)

መ ሠ ረ ት በ ሌሎ ች ተ መ ሳ ሳ ይ ጉዳ ዮ ች ላ ይ ተ ፈ ፃ ሚ ነ ት

Eንደሚኖረው ያሳያል፡፡ ከዚህ Aንፃር Eንደ ማስተማሪያና የመጀመሪያ ውሳኔዎች ከሚታዩት
ውስጥ የEነ ቢያድግልኝ መለስ ጉዳይ! በቤንሻንጉል የሚኖሩ ሌሎች ብሔረሰቦች ጉዳይ! የስልጤ
ህዝቦች ጉዳይ! የባንክ ሰራተኞች የዋስትና ጥያቄ ጉዳይ Eና ሌሎች ጉዳዮች በዚህ ሞጁል
ለውይይት በሚያመች መልክ በክንዋኔ ንUስ ክፍል ስር ቀርቧል፡፡

የህግ

ተ ርጓ ሚው

Aካል

በተ ለ ይ

የሰብAዊ

Eና

መ ብቶ ች ና

ነፃነቶችን

ድ ንጋ ጌ

በሚተረጉምበት ጊዜ ከላይ ለተዘረዘሩትን ንድፈ ሀሳቦች Eና መርሆዎች በተናጠል ወይመ
በጣምራ/ተመራጭ/ሊጠቀምባቸውና የህገ-መንግስቱንና የሀገራችንን ራEይ በሚያሳካ መልኩ
ህይወት ሊሰጠው ይችላል፡፡
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መወያያ ጥያቄዎች
ክንዋኔ Aንድ፡- በከድጃ በሽር ጉዳይ ላይ የተሰጠውን ውሳኔ በማንበብ የውሳኔውን ይዘት!
ያለፈበትን ሂደት! የመጨረሻውን ውሳኔና ያለህን Aስተያየት ለክፍሉ ተማሪዎች Aስረዳ፡፡
ክንዋኔ ሁለት፡- ህገ-መንግስትን በመተርጐም ሂደት የፍ/ቤት ሚና ከሌሎች Aገሮች ጋር
ስናስተያይ Eኛ Aገርምን ይመስላል፡፡
ክንዋኔ ሶስት፡- በAዋጅ ቁጥር 250/93 መሠረት የህገ-መንግስት Aጣሪ ጉባኤ የሚመራበት
ሥ ር ዓ ት ም ን ይ መ ስላ ል ?
ክንዋኔ Aራት፡- ህገ-መንግስትን መተርጐም ለምን Aስፈለገ?
1. የAንድን ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ መወሰን ያለበት ማን ነው?
2. የAንድ ማህበረሰብ የማንነት ጥያቄ በምን ሥነሥርዓት ይወሰናል?
3. 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
ዝ ርዝ ር Aላማ ዎ ች ፣
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ
•

የህገ መንግስት የማሻሻያ ሂደቶችን" ያብራራሉ፣

•

የIፌድሪ ህገ መንግስት ስለሚሻሻልበት ሥርዓት ይገልፃሉ፡፡

መ ግቢ ያ
ህገ-መንግስት ማሻሻል ማለት በAጭር Aነጋገር ለህገ-መንግስት ማስተካከያ የሚደረግበት ሂደት
ነው

ማለ ት

ይቻ ላ ል ፡ ፡

የህገ-መንግስት

(revolution)ማለት Aይደለም፡፡
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ማሻ ሻ ል

ሂደት

ክለሳ(Revision)

ይልቁንም መሻሻል ማለት

ወይም

Aብዮት

የለውጥ ሂደት ነው ማለት

ይቻላል፡፡ ይህ ሂደት በAንድ ህገ-መንግስት ሰነድ ውስጥ የለውጥ Eርምጃ ወይንም Eድገት
የሚታይበት ሂደት ነው፡፡
Aብዛኛው ጊዜ ማሻሻያ የህገ-መንግስቱን ቃላት! ሐረግ!ዓ/ነገር ወይንም Aንቀጾችን ሊያጠቃልል
ይች ላ ል ፡ ፡

በነዚህ በሚሻሻሉት ፈንታ በከፊል መጨመር!በከፊል መቀነስ ወይንም ሙሉ

በሙሉ መለወጥ ሊሆን ይችላል፡፡

ይሁን Eንጂ Eነዚህ ሁሉ ለውጦች ከህገ-መንግስቱ

A ጠ ቃ ላ ይ ዓላ ማ ! ግ ብ ና መ ን ፈ ስ ጋ ር በ ሚ ጣ ጣ ም መ ል ኩ መ ሆ ን A ለ በ ት ፡ ፡

የህገ መንግስት

ማሻሻል ሂደት ህገ-መንግስቱ ህይወት ኖሮት ለረጅም ጊዜ Eንዲኖር ያደርገዋል፡፡
ምክንያቱም ጊዜ በሄደና ነገሮች በተቀየሩ ቁጥር የEድገት ደረጃም Aብሮ ይቀየራል፡፡

ስለ ሆ ነ ም

ህግም ሆነ ህገ-መንግስት Aብረው ከህብረተሰብ Eድገት ጋር ማደግ የግድ ይላል፡፡

ስለሆነም

ህገ-መንግስት ዘላቂነት ኖሮት ገዢ ሆኖ ለመኖር መሻሻል ወይንም መለወጥ የግድ ይሆናል፡፡

8.1. ህገመንግስት የማሻሻል ሂደት
ህገ-መንግስት ሲሰራ Eራሱን የቻለ ሂደት Eንዳለው ሁሉ በማሻሻሉም ወቅት መከተል
የሚገባቸው ሂደቶች Aሉት፡፡ Eነሱም ፡1. የማሻሻያ ኃሳብ ማመንጨት/Initiation/
2. መወያያት /Deliberation/
3. መቀበል/Adoption/
4. ማፅደቅ /Ratification/ናቸው፡፡
Eነዚህ ሂደቶች ከህገ-መንግስት Aወጣጥ ሂደት ጋር ከሞላ ጐደል ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ማለትም
መሠረታዊ ልዩነት የሚታየው በመጀመሪያ ሂደት ላይ ነው፡፡

ይኸውም በህገ-መንግስት

Aወጣጥ ሂደት የመጀመሪያ Eና Aዳዲስ ኃሳቦች የሚካተቱበት ሂደት

በማርቀቅ/Drafting/

ሂደት የሚከናወን ሲሆን በማሻሻል ወቅት ግን Aስቀድሞ ያለ ህገ-መንግስት የሚሻሻል ስለሆነ
በዚህ ደረጃ የመጀመሪያ ደረጃ የማሻሻያ ኃሳብ ማመንጨት ደረጃ (Intiation)ይሆናል፡፡
ዋነኝነት የAንድን ህገ-መንግስት ዓይነት ለመለየት ከሚረዱት ዋነኛ ባህሪያት ውስጥ Aንዱ
የማሻሻያ ሂደቱ ወይንም ሥርዓቱ ነው፡፡

ለምሳሌ፡- Aንድ ህገ-መንግስት ጥብቅ ወይንም ልል

ነው የሚባለው የማሻሻያ ሂደቱን በማየት የሚታወቅ ነው ማለትም ህገ-መንግቱ በቀላሉ
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የሚሻሻል ከሆነ ልል ነው ማለት የሚቻል ሲሆን በቀላሉ የማይሻሻል ከሆነ ጥብቅ ህገ-መንግስት
ይባ ላ ል ፡ ፡

8.2.

የI.ፌ.ድ.ሪ ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሥርዓት

የIፌዴሪ ህገ-መንግስት የማሻሻያ ኃሳብ የማመንጨት ሂደት ምን Eንደሚመስል በህገመንግስቱ በAንቀፅ 104 ስር በግልፅ ሰፍሮ ይገኛል፡፡

ይኸውም የማሻሻያ ኃሳብ በፌዴሬሽን

ምክር ቤት Eና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ከተደገፈ ወይንም
ከፌዴሬሽኑ Aባል ክልሎች ውስጥ Aንድ ሶስተኛ የክልል ምክር ቤቶች በድምፅ ብልጫ
የማሻሻያውን ሀሳብ የደገፉት ከሆነ ለውይይትና ለውሳኔ ለሕዝቡና ጉዳዮች ለሚመለከታቸው
ክፍሎች Eንደሚቀርብ ተደንግጓል፡፡
ከሰብAዊ መብቶች ድንጋጌዎች ውጭ ሌሎች የህገ-መንግስቱ ድንጋጌዎች ሊሻሻሉ የሚችሉት
የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ በሁለት ሶስተኛ ድምፅ
የቀረበውን ማሻሻያ ሲያፀድቁት Eና ከፌዴሬሽኑ Aባል ክልሎች ምክር ቤቶች ውስጥ የሁለት
ሶስተኛ ክልሎች ምክር ቤቶች በድምፅ ብልጫ ሲያፀድቁት ብቻ ነው፡፡

ሰብዓዊ መብቶችን

የሚመለከቱ ድንጋጌዎች Eና የህገ-መንግስቱን ማሻሻያ የሚመለከቱ ድንጋጌዎች የሚሻሻሉት
ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች ማሻሻያው በድምፅ ብልጫ ሲያፀድቁት የፌዴራሉ መንግስት
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ማሻሻያውን ሲያፀድቀው Eና የፌዴሬሽኑ
ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ማሻሻያውን ሲያፀድቁት ነው፡፡
ስለሆነም የIፌድሪ ህገ-መንግስት የማሻሻል ሂደት ጥብቅ ሲሆን በተለይ ሰብዓዊ መብቶችን
የሚመለከቱ ድንጋጌዎችን ማሻሻሉ ደግሞ ይበልጥ ጥብቅ Eንዲሆን ተደርጓል፡፡ Eንዲህ ዓይነቱ
ድንጋጌ በሌሎችም Aገሮች ህገ-መንግስት ድንጋጌ የተለመደ ነው፡፡
መ ን ግ ስት

A ይሻ ሻ ል ም

ማለ ት

Eንዳልሆነ

ግል ፅ

ነው፡፡

ይህ ማለት ደግሞ ህገህገ-መንግስት

በIትዮጵያ

የብሔሮች!ብሔረሰቦችና ህዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ ስለሆነ በቀላሉ የሚቀየር ወይንም የሚሻሻል
ሳይሆን ለማሻሻል በቂና Aሳማኝ የሆነ ምክንያት ሲኖር ብቻ ነው ማሻሻል የሚቻለው፡፡
ከዚህ በመነሳት የIፌድሪ ህገ-መንግስት ጥብቅ ህገ-መንግስት መሆኑን በቀላሉ ከማሻሻያው
ስርዓት መረዳት ይቻላል፡፡
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የ መ ወ ያያ ጥ ያ ቄ ዎች
4. የIፌድሪ ህገ መንግስት የማሻሻያ ሀሳብ ለማመንጨት በAንቀፅ 104 የተደነገገው
ሥርዓት ጥብቅ መሆኑ ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ? ለምን?
5. የክልሉ ህገ መንግስት በሚሻሻልበት ወቅት ተቀባይነት ያላቸው የህገ መንግስት ማሻሻያ
ሂደቶች በተከተለ መንገድ የተፈፀመ መሆኑን ይግለፁ፣
6. የክልሉም ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሥርዓት በዝርዝር ያብራሩ፡፡

9. ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት
ዝץዝ ץአֶדዎ٤፣
በዚህ ምEራፍ ሥር የተካተተው "ፅሁፍ Aንብበው "በፅሑፉ ላይ ገለፃ ከተደረገላቸውና የEርስ
በርስ ውይይት Aድርገው ሲጨርሱ ሰልጣኞቹ፣
1. በህገ መንግስትና በህገ መንግስታዊነት መካከል ስላለው ልዩነት ይገልፃሉ
2. የህገ መንግስታዊነት ፅንሰ ሀሳብ ምንነት ይገልፃሉ፡፡
3.

በIፌድሪ ህገ መንግስታዊነትን ለማስረፅ" በቁርጠኝነነት ይሰለፋሉ፡፡

9.1. ስለ ህገ መንግስታዊነት በጠቅላላው
በዘאና٤ን ሁֳُ  ِאየֲגኑ ִዓֶዊ አገצ٤ እንዳִና ከነዚֱ וበጣ וየበዙُ የـፃፈ ֱገ
אንግስُ እንዳֶْው በጣُ የבּגጠ סደግ זያָـፃፈ ֱገ אንግስُ እንዳֶْው በዚֱ
ዙעያ የרـበנא שּרጃዎ٤ ያכያִ፡፡ ֲኖ וበዓֳד٤ን ውስጥ  ִُוֹአገצ٤ ሁִ ֱገ
אንግስٍዊነُ רፍኗָ ወይ? የֳגው ጥያቄ תነ ֶָשׂ שָא כአይደֳו፡፡ ֳዚֱו
וክንያً ֱገ אንግስٍዊነُ በአንዲُ አገ ץየרፈነ ֲאኑን ֳנאዳُ አገ ًעከֱገ
אንግስُ ከדወጅና אኖסን ከנדጋገጥ በֶይ ַֹ٤ ነገצ٤ን אדዛዘንና ץאץאא
ስ ֳ  גጠ ይ ቅ ነ ው ፡፡
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ֱገ אንግስٍዊነُ (Constitutionalism) የֳגውን ፅን רሀሳብ የֳـያዩ ፍ٤ና ُץጓה
በֳـያዩ אፅּፎ٤ ውስጥ רـጥِ እናገኛֳን፡፡ ከםነ ቃָ ፍ٤ው ֳאጀ ץאየኦክስፎץድ
የእንግֵዘኛ אዝገበ ቃֶُ “Constitutionalism is a belief in the constitution” የָג
ፍ٤ ይרጠዋָ፡፡ ከዚֱ የםነ ቃָ ፍ٤ የוንנዳው ֱገ אንግስُዊነُ ֳአንዲُ አገֱ ץገ
אንግስُ ያֳው ٍדኝነُ እና እוነُ የגገָፅ ፅን רሀሳብ ነው፡፡ በֲאኑֱ וገ
אንግስٍዊነُ በአንድ በኩָ የאንግስُ አካֶُ እና የאንግስُ ָםֳוֹጣናُ በֱገ
אንግስً የـደነገጉ ٍנטאዊ ֲץא٤ እና እሴِ٤ በָ ִבብ በשׂאበָ እነዚֱን ֱገ
אንግስٍዊ ֲץא٤ እሴِ٤ና ድንጋጌዎ٤ ከእֳُ ዕֳُ ْףםው עאאያْው አድץገው
תገֳገִበُና ـግףוֹዊ תያደץጉُ እንደዚሁֱ וገ אንግስًን ֳדስከበ ץያֳדንו
שׂስቃֹּלነ
ֹּלነُ በዕוነُና በץשּׁጠኝነُ የֲא סטגናْውን የגገָፅ ፅን רሀሳብ ነው፡፡
በֶַ በኩָ ֱገ אንግስٍዊነُ እያንዳንዱ ዜጋ ֱדበץ፣ የፖֳٌካ ድץጅُ የֱገ אንግስًን
ֲץא٤ እሴِ٤ና ድንጋጌዎ٤ በֱ ִבገ אንግስًን በדክበת ץንשׂሳששׂና ֱገ אንግስًን
የגጥስ דናْው וበאንግስُ አካֶُ ወይ ֶַ וግֳרብ" ֱדበ ץወይ וድץጅُ እንዲገٍ
እና እንዲדֳ ובּድנግ በዕוነُና በץשּׁጠኝነُ ከדይንששׂכשׂበُ ደנጃ ֶይ የደשנ
ֲאኑን ֳאገֳፅ የוንጠושׂበُ ፅን רሀሳብ ነው፡፡ በአጠቃֶይ ٍתይ ֱገ אንግስٍዊነُ
 ֳُדየֱገ אንግስُ የበֶይነُ በአንዲُ አገ ץበ ֶחـሁኔٍ በـግת ץוֹውָና አብዛኛው
ֱዝብ የֱገ אንግስً ـከֶካይና ጠֲאֳ שּׂוֹን በ ִבፍֶጎُና የሀሳብ ዝግጅُ የגገኝ
 ֲ אኑ ን ֳ  אግ ֳ ፅ የ  וን ጠ  ו שׂበ ُ ፅ ነ  רሀ ሳብ ነ ው ፡ ፡
ֱገ אንግስٍዊነُ የֳגው ሀሳብ (ኬ עእና አብנሀ )וየ ִוֹـፀּፊዎ٤ በበኩֶْው ‘The
Phenomenon of government conforming to the dictates of a settled
constitution is known as constitutionalism’ በ ֳُדይገָፁָٍ ፡፡ እንደነዚֱ
ፀּፊዎ٤ አገֳֶፅ אንግስُ የֱገ אንግስًን ድንጋጌዎ٤ እና ֲץא٤ በדክበץና በֱገ
אንግስً በאשׂـጠֳُ ወרን ָםጣኑን በאገደብ በـግ ץוֹየגንשׂכשׂስበُ አጋጣג
(ሒደُ) ነው፡፡ ֱገ אንግስٍዊነُ የֳוֹגው፡ ֱገ אንግስٍዊነُ የአንዲُ አገֱ ץዝብ
የـגዳደْוֹנውን ֱገ אንግስٍዊ ֱግጋُ ብ٢ የֳאגከُ አይደֳו፡፡ በአንፃֱ סዝብ
የאንግስُን እንቅרቃሴ በֱገ אንግስً  ُנטאየבּגጣጠץበُና የגያנጋግጥበُ
ץםዓُ אፈጠסን የֳאגከُ ነው፡፡ ከֱግ አንፃֱ ץገ אንግስٍዊነُ በአንድ በኩָ
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אንግስٍُ ֱֳገ אንግስً ያֶْውን ٍדኝነُና ـገዥነُ በֳַ በኩָ ֱዝֱ שּገ
אንግስًን ֳדስከበ ץእና אንግስُ በֱገ אንግስً ُנטא

እንዲדֳ ףאስገደድ

ያֳውን ዕוነُና የגያደץገውን እንቅרቃሴ ያֳאክָٍ፡፡
ֶַው ፀּፊ ደግ“ זConstitutionalism emphasizes obedience to constitutional
principles and respect the authority of the fundamental law” በֳُד
ይנـጉאዋָ፡፡ ይኸץـ וጓ הከֶይ ካየናْው ሁֳُ ٍנטאዊ ُץጓהዎ٤ በይዘً
የֳـየ አይደֳו፡፡ וክንያֱً וገ אንግስً በአገ ًעውስጥ የאንግስُ ስָጣን וንጭና
 ֲ א ُ נ ט אኑ ና  אን ግ ስ ُ ዜ ጎ ٤ ና ַ ֹ ٤ ֱ ד ַ כ ו ֳ ُ ד הּ ـበ  ُ ףየ ፖ ֳ ٌ ካ
ድץጅِ٤ን ገዥ የֲነ የአገ ًעየበֶይ ֱግ ֲאኑን በשׂאበָ ֱֳገ אንግስً ـገዥ ֲኖ
אገኘُና ֱገ אንግስً וእንዲከበ ץየበኩֶْውን ٪ֶፊነُ በאወጣُ ነው፡፡ የאንግስُ
አካֶُ ָםֳוֹጣኖ٢ْው ֱדበצ٤ና የֱדበעא ُףዎ٤ " የፖֳٌካ ድץጅِ٤ና
የፖֳٌካ ድץጅُ עאዎ٤ና አֶِוֹ٢ْው ֱֳገ אንግስً “obedience” ያֶْው ወይו
በֱገ אንግስًን ـገዥ ֲאናْውንና ٍדኝ ֲאናْውን የגያנጋግጡُ በֱገ אንግስً
እንዲካ ُـወይ וእንደወጣ የגፈָጉُ ሀሳብ እንኳን תּኖֱֳ ץገ אንግስً ـገዥ ֲאንና
ሀሳْוֹውን ֳדካֱ ــገ אንግስً የגፈቅደው ץםዓُ አክበנው אንשׂכשׂስ ነው፡፡
በֲאኑֱ וገ אንግስٍዊነُ ስንָ የֳـያየ ሀሳብና ፍֶጉُ ያֶْው የֱብרـנብ ክፍֹ٤
ድץጅِ٤ ያֻْውን ָዩነِ٤ በֱገ אንግስً ጥֶ וֹרـ ץםስበው የֱገ אንግስًን
ድንጋጌዎ٤  ُנטאአድץገው ֳאፍٍُ ያֶْውን እוነُና ץשּׁጠኝነُ ሁִ የֳאגከُ
ፅ ን  רሀ ሳብ ነ ው ፡ ፡
ֱገ אንግስٍዊነُ በአንዲُ አገ ץበֱገ אንግስُነُ የٍወጀ רነድ ከאኖָךוֹ סገ
ָךገץ
אንግስُ የֳـያዩ ֱדበצ٤ና የፖֳٌካ ድץጅِ٤ ֱብ שּרـנየֱገ אንግስًን ድንጋጌዎ٤
ֳדክበץና ֱֳገ אንግስً ـገዥ ֲነው אገኘٍْውን ይֳאከָٍ፡፡ ֱገ אንግስٍዊነُ ֱገ
אንግስً በፅሁፍ ብ٢ כይֲን በአገ ًעበـግ ץוֹዕውን የֲאኑን ሁኔٍ ያֳאክָٍ፡፡ ይኸ
ከֲነ ֱገ אንግስُ ֳוֹበُ አገ ץሁִ ֱገ אንግስٍዊነُ አֳ ወይ? የֳגውን ጥያቄ
ֳֳאאስ የַֹ٤ አገצ٤ና የእኛን አገאـ ץክ צበדየُ ֳנאዳُ ይ٢ֶָ፡፡
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9.2. የተጻፋ ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊነት
ከֶይ ከـገֳፀው ሀሳብ አንፃ ץበአንዲُ አገֱ ץገ אንግስٍዊነُ ֳדስፈን የـፃፈ ֱገ
אንግስُ אኖ סየግድ አስፈֶጊ ነው ወይ? የֳגው ጥያቄ ይነָכ፡፡ በዓֳד٤ን ብዙ የـፃፈ
ֱገ אንግስُ ያֶْው አገצ٤ ֱገ אንግስٍዊነُን እንዳֶרፈኑ በאስኩ ጥናُ ያደנጉ
בሁףን ይገָጻִ፡፡ ֳ ַםוአוֹוገነናዊነُ በነገْוֹרው በብዙዎ٠ አገצ٤ ֱገ אንግስُ
תּኖֱ וץገ אንግስٍዊነُ እንደדይרፍን በשׂድ זሶየُ ֱብֱ ُנገ אንግስُ ውስጥ
የـካ ًـየרብዓዊ אብِ٤ና ነፃነِ٤ በـደጋጋ גበאንግ ُרአካֶُ የגጣשበُ እና
የדይከበץበُ ሁኔٍ እንደነበ ץበአብዛኞ٠ የአፍעካ አገצ٤ ֱገ אንግስُ ያֶْው ֲאኑን
ֳ ַ ֶ ው ዓֳ  כ ד ֳ וየ ُ

ከ  גገ ֳ ገ ִ በ ُ በ ስ ץ שׂـ

ֱֳገ אንግስً ድንጋጌዎ٤ ـገዥ

እንደדይֲኑ በዚֱ אስክ ጥናُ ያደנጉ בሁףን ይገָፃִ፡፡
ስֳ ֱገ אንግስٍዊነُ תነ כበእኛ וአገָ ُץֱוُ ץንወስድْוֹው የגገْוֹው ከበ שּׂበֶይ
የֲኑ ገጠאኖ٤ ይኖִף፡፡ ֳ ַכוየኤ ףُץፌዴֹּלפን
ֹּלን ፈץሶ ከኢُዮጰያ ጋ ץእንድُዋሀድ
የኤֱ ףُץገ አውጭ וክ ץቤُ የወרነው በወቅً በוֹـበא ُסንግስٍُ ድץጅُ
በፀደשׂውና ኤףُץዊያን በשׂـበִُ ֱገ אንግስُ וክ ץቤً ይֱንን ውכኔ ֳאወרን
የגያስ٤ֳው ָםጣን כይኖנው ነው የא ָגከףከעያ የגያ שּץשׂአִ፡፡ ይኸ እንዳֳ ֲኖ
በֳـይ በደץግ ዘאን 1980 ዓ.ֱ וገ אንግስُ ካፀደ שׂበ٪ֶ ֱገ אንግስً ֳይስ ֶבየፀደשׂ
רነድና ָםֳוֹጣናً አንደדያוኑበُ የגያנጋግጡ በץካٍ ክስِـ٤ ٍይـዋָ፡፡ ֲኖו
ሁִንאֳ וዘץዘ ץስֳדይ٢ָ አንድ የዞን ዐቃቤ ֱግ ገጠאኝ አቅץበናָ፡፡
በ1980ዓ. וአዲስ አበ וֹዮንץስٌ  בּץאـ1981 የዞን ዐቃቤ ֱግ የֲነ የאـደበ አንድ
ወጣُ የֱግ בֳוֹያ የዞኑን גנדያ ቤُ תጎበኝ 60 רዎ٤ ያֳ ፍץድ ቤُ ُዕዛንዝ
ٍስנው ከሶስُ ወ ץበֶይ እንደבּዩ ያנጋግጦָ፡፡ በֲאኑ וበወቅً የዐቃቤ ֱግ גהּהּדያ
አዋጅ שּׁጥ ץ11/80 እና የደץግ ֱገ אንግስُ

በאጥשׂስ የٍר ُסרዎ٤ በአስْኳይ

እንደፈً በፅሑፈ ُዕዛዝ ይרጣָ፡፡ የዐቃቤ ֱግ ُዕዛዝ በፅሁፍ የደרנው דנדያ ቤُ
ֳክፍֳ ሀገ ץኢטፖ አንደኛ ፀּፊ עፖ ُנያደץጋָ፡፡ የፖٌץው ָםֳוֹጣን ዐቃቤ ֱጉን
አስጠת ِץጠይשׂው በֱገ אንግስً ድንጋጌ  ُנטאያֳፍץድ ቤُ ـዕዛዝ ץרٍא
ስֳַْוֹው እኔ ደግ זበአዋጅ שּׁጥ ץ11/80 ֱገ ወጥ እስ ץየדስ ובּስָጣን ስֳֶኝ ነው
ُዕዛዝ የרጠሁُ በ ֳُדየስנዳዎָ፡፡ የክፍֳ ሀገ ץየኢטፖ አንደኛ ፀּፊ וይֱንን አዋጅ
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שּׁጥ ץ11/80 የֳُוውን שׂቅֱֳ ብֶው፡፡ ֱገ אንግስًን እኛ ያወጣነው ֱገ אንግስُ ያֳን
 ֲ אኑን

ֳዓֱֳ וዝብ ֳכדየُ እንጅ በውስጡ የـፃፈውን ሁִ ֳـדገበ ץእንዳֲֳነ

דወቅ አֳብֱ፡፡ ሁֳـኛ እንዳይאድֱ ብֹ የስናበـው ሁኔٍ እንዳֳ ከዐቃቤ ֱጉ ዘገוֹ
ֳ  נ אዳ ُ ይ ٢ ֶ ָ፡ ፡
ይኸ ገጠאኝ በአንዲُ አገ ץድክٍِעያָ የֲነ אንግስُ ካֳ ֱገ אንግስُ እንጂ ֱገ
אንግስٍዊነُ እንደדይኖ ץያכያָ፡፡ በֲאኑ וየአፅፃፉ ֱገ אንግስً אከበ סበשף
የאጨ ָךנግብ አይደֳו፡፡ ֱገ אንግስً אከበ סበֶ ףםይ אዋִና אንግስُን ጨצו
ַֹ٤ አካֶُ ֱֳገ אንግስً ـገዥ እና ٍדኝ የֲאናْው ጉዳይ በዴזክץם תעዓُ
ግን ٍוֹውስጥ እጅግ በጣָשּׁ וፍ ጉዳይ ነው፡፡
ֳ ַכו፡- ይኸ ነው ብֹና በፅሁፍ ـጠቃָֹ የאשׂـጠ ֱገ אንግስُ በֶַُ እንግֵዘ
ውרጥ ֱገ אንግስٍዊነُ אስፈኑን ِדስ ፔይን የ ֳוֹـፀּፊ ‘acknowledging the
constitution’s authority and obeying its commands do not require that a
constitution be in written form, nor is a written constitution a guarantee that
constitutionalism is present’

በ ֳُדገָፆָٍ፡፡ ከዚֱ አንፃ ץእንግֵዞ٤ ከדግና

ካ ٍץጀ צוበየወቅً וֹዳበْקውና כוֹደጓْው ֲץא٤ና የאንግስُ ُדהּـና ָוዕـ
ֱዝـ שּገዥ ֲאናْውን በדየُ ነው ֱገ אንግስٍዊነُን ֳדስፈን የግድ የـፃፈ ֱገ
אንግስُ אኖ ץአስፈֶጊ አይደֳ וየֳוֹגው፡፡ የـፃፈ ֱገ אንግስُ אኖ סደገֱ זገ
אንግስٍዊነُ ֳדስፈን ዋስُና ֲֵን አይ٤ָ וየُ ָגንٍኔ በאስኩ ጥናُ ያደנጉ
וሁףን ይገָጻִ፡፡ ይֱንን አו ָוֹוֹሁףን “Staying within constitutional bounds
and obeying the principle of constitutionalism do not require a written
constitution and other legal term since constitutionalism is the consequence
of attitudes and convictions, its presence is assured in one instance by
certain national tradition and in another by still other traditions” በֳُד
ይገָጹָٍ፡፡
በአጠቃֶይ ስንֳאከـው ֱገ אንግስٍዊነُ ֱገ אንግስًን በـግדֳ ץוֹዋָ ያֳ ውስጣዊ
ዕוነُና ץשּׁጠኝነُ ֱֳገ אንግስً ـገዥና ٍדኝ የֲאን ጉዳይ ነው፡፡ ֱገ אንግስً እያֳ
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የֱገ אንግስًን ድንጋጌዎ٤ የגጥـ שግ ُףוֹእዚֱ "וእዚያ וበאንግስُ ָםֳוֹጣናُ
ወይ וበַֹ٤ ድץጅِ٤ ָםֳוֹጣናُና ـከٍዮ٤ ֵፈፀ בይ٤ִֶ፡፡ እነዚֱን ֱገ
אንግስًን የגጥـ שግאֳ ُףוֹከֳከָ እና በֱግ አግוֹብ

ֳבּאጣጠ ץበאንግስُ

አካֶُና በֱብ שּרـנያֳው ץשּׁጠኝነُ እና ዝግጅነُ ነው በአንዲُ አገֱֳ ץገ
אንግስٍዊነُ እድገُ  ُנטאየֲגነው፡፡

9.3. በIፊድሪ ህገ መንግስታዊነት ስለማስረፅ
በAገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ

የብጥብጥ የEርስ በረስ ጦርነት ምክንያት የሆኑ ቁልፍ የፖለቲካ

የማህበራዊና Iኮኖሚያዊ ጥያቄዎች የሚመልስ ስለ ወደፊቷ Iትዮጰያ ግልፅ ራEይ የያዘና ህገ
መ ን ግ ስታ ዊ

ግቦ ች ን

ያስቀመጠ

በIትዮጵያ

ብሔ ር

ብሔ ረሰቦ ች ና

ህ ዝቦ ች

የቃል

ኪዳን

ማተባቸውና የጋራ መመሪያቸውና መተዳደሪያቸው Eንደዚሁም የሉዓላዊነታቸው መግለጫ
Aድርገው ያፀደቁት ህገ መንግስት መኖሩ የሚያከራክር Aይደለም፡፡
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

ሕገመንግስት

የዳኞች
መሻሻል

ሹመት
Aንዱ

ሕገመንግስታዊ
ምክንያት

Aይደለም

Eንደነበረ

የሚል

የተሻሻለውን

ነበር፡፡

የ1994ዓ.ም

ይህ

ለክልሉ

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

የሥልጣን ክፍፍል ለማበጀት ነው፡፡ ከፍ ብሎ በትምህርታችን ክፍል

መካከል

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
የበላይነት (supremacy clause)

በመያዝ በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው፡፡

የፌዴራል ህጎች
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

የተመለከተውን

Aስተዳደሮች

ህገመንግስታዊ

ውስጥ

መብታችን

ሚዛናዊ
የጣሰ

ውክልና
የምርጫ

የማግኘት
ቦርድ

መብት

ውሳኔ

Eንዳለው

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
በÌንÌ፣በሀይማኖት፣በፖለቲካ

በቀለም፣በብሔር፣ብሔረሰብ፣በፆታ፣

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፡፡

ተወዳዳሪዎች የክልሉ ነባር ብሔረሰቦች ÌንÌ ከሆነው Aንዱን የበርታ

Eጩ

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፡፡
ነገር ግን የIፊድሪን ህገ መንግስታዊነት ለማስረፅ
9 በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ የተቋቋመ የመንግስት Aካላት ህገ መንግስቱን የEለት
ከEለት የሥራቸው Aንድ መሠረት Aድርጎ በማየት Eየተቀሣቀሡና ውሣኔዎችን
Eየወሰኑ መሆኑን፣
9 የመንግስት ባለሥልጣናት የህገ መንግስቱን ድንጋጌዎች መርሆችና Eሴቶች በማክበር
የሚሠሩ

በመሆናቸውንና

ህገ

መ ን ግ ስቱ ን

ለማስከበር

የህገ

መ ን ግ ስቱ ን

ራEይ

በመሠረታዊ ግቦችና Eሴቶች በAግባቡ ተገንዝበው Eየተንቀሣቀሡ መሆኑን፣
9 ማናቸውም ማህበር የፖለቲካ ድርጅት ወይም ተቋም የህገ መንግስቱን መርሆች
Eሴቶችና ድንጋጌዎች በማክበርና ለህገ መንግስግስቱ ተገዥ በመሆን ልዩነታቸውን በህገ
መንግስቱ ጥላ ስር ሆነው ህገ መንግስቱ በዘረጋው ስርዓት መሠረት መብታቸውን
ለማስከበርና ፐሮግራማቸውን ተግባራዊ ለማድረግ Eየተንቀሣቀሱ መሆኑን፡
9 ምEላተ ህዝቡ የመንግስት Aካላት ህገ መንግስቱን Aክበረውና ለህገ መንግስቱ ተገዥ
ሆነው Eንዲሠሩ ማናቸውም ሰው ማህበር የፖለቲካ ድርጅት ወይም ባለሥልጣን ለህገ
መንግስቱ ተገዥ ታማኝ

ሆኖ Eንዲንቀሣቀስ በተለያየ መንገድ ግፊት የሚያደርግ

መሆኑንና ህገ መንግስቱን የሚፃረር ነገር ሲፈፀም የሚቃወም መሆኑን፣
በAጠቃላይ የህገ መንግስቱ ራEይና ግቦች መርሆችና ድንጋጌዎች በሁሉም የመንግስት Aካላት
በሌሎች ተቋማት በምEላተ ህዝብ በEምነት የያዛቸውና ለተፈፃሚነታቸውም ቁርጠኛ መሆኑን
ለማረጋገጥ በምንችልበት ደረጃ ላይ ካልደረሰን ህገ መንግስታዊነትን በተሟላ ሁኔታ Aስረፀናል
ማለት Aንችልም፡፡

207

ዋቢ መፅሐፍትና፣ ሌሎች ሰነዶች
1.

Arend Lijphart, Democracy in plural societies, A Comparative Exploration,
Yele University Press, 1977

2.

Carry and Abraham, Elements of Democratic Government, Oxford University
press, 1964

3.

Ethiopian Law Review, Vol. 1. No.1, 2002

4.

Fasil Nahum, Constitution For a Nation of Nations The Ethiopian Prospect,
The Redsea Press, Inc, 1997

5.

Goldfrey Phillips, Constitutional Law,

Long mans, Green and Co. 5th ed.,

1958
6.

Hadad International Publication, the Eye on Ethiopia, and Horn of Africa,
August 1993

7.

Human Rights wach,

The Evil Days, Thirty years of War and Famin in

Ethiopia 1993
8.

Manferd

Nowak,

UN

Covenant

on

Civil

&

Political

Rights,

CCP R

Commentary, 1994
9.

The universal Declaration of Human Rights, A common Standard of
Achievement, Kluwer Law International, 1999

10. P aul

and

Clapham,

Ethiopian

Constitutional

Development,

Haliesllasie

Constitutional

Development,

Halilesllasie

University, Volume 1, 1972
11. P aul

and

Clapham,

Ethiopian

University, Volume, 2, 1972
12. P. Allan Dionisopoulos, Tue Government of the United States, Charies
Scribner's Sons, 1970
13. Eንደ Aውሮፖ Aቆጣጠር በ1215 በEንግሊዝ ንጉስ ጆን የተፈረመው የማግና ካርታ፣
ስምምነት ድንጋጌዎች በከፊል

208

14. Eንደ Aውሮፖ Aቆጣጠር በ1689 በEንግሊዝ ፖርላማ የታወጀው የEንግሊዝ የመብት
Aዋጅ ድንጋጌዎች በከፊል
15. Eንደ Aውሮፖዊያን Aቆጣጠር ሐምሌ 4 ቀን 1779 የወጣው የAሜሪካን ነፃነት ማረጋገጫ
A ዋ ጅ (መ ግ ለ ጫ )
16. Eንደ Aውሮፖዊያን Aቆጣጠር በነሐሴ 27 ቀን 1789 የፀደቀው የፈረንሣይ የሰዎች
መብት መገለጫ ድንጋጌዎች
17. በንጉሣዊ ትEዛዝ የፀደቀው የ1923 የIትዮጵያ መንግስት
18. በ1945 ዓ.ም በኤርትራ ምክር ቤት የፀደቀው የኤርትራ ህገ መንግስት
19. የ1948 ዓ.ም የተሻሻለው የIትዮጵያ ህገ መንግስት
20. Aዋጅ ቁጥር 2/1980 የIትዮጵያ ህዝባዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት
21. ሐምሌ 15 ቀን 1983 ያፀደቀው የIትዮጵያ የሽግግር ወቅት ቻርተር
22. Aዋጅ ቁጥር 6/1984 የብሔራዊ ክልላዊ የሽግግር መስተዳድሮችን ለማቋቋም የወጣ Aዋጅ
23. Aዋጅ ቁጥር 24/1984 የህገ መንግስት ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ Aዋጅ
24. Aወጅ ቁጥር 64/1985 የIትዮጵያ የምርጫ ህግ
25. ህዳር 24 ቀን 1987 ዓ.ም የፀደቀው የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ህገ
መ ን ግ ስት
26. Aዋጅ ቁጥር 251/1993 የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐበሊክ የፌዴሬሽን ምክር
ቤትን ለማጠናከርና ሥልጣንና ተግባሩን ከመዘርዘር የወጣ Aዋጅ
27. Aዋጅ ቁጥር 250/1993 የፌዴራሉ የህገ መንግስት Aጣሪ ጉባኤ ስልጣንና ተግባር
ለመወሰን የወጣ Aዋጅ

209

