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የአብሮ መኖራችን ዋስትና  
 

 አብደሌጀሉሌ ከባላ ሮቤ firanboni2000000@gmail.com 

አንዲንዴ ግሇሰቦችና የፖሇቲካ ፓርቲዎች የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ 

መገንጠሌን የሚቃወሙት የአንቀጽ 39ን መርህ መሠረታዊ ይዘትና ሕገ-መንግሥቱ 

የሚያስቀምጣቸውን ነጥቦች በተሟሊ መሌኩ ካሇመገንዘብ የመጣ መሆኑን ከገሇጻቸው 

መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በላሊ አባባሌ ሕገ-መንግሥቱን ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር 

አያይዞ ሇመገንዘብ የሚቸገሩ ሰዎች እንዲለ የሚያመሇክት ጉዲይ ነው፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ 

ሕገ-መንግሥታችን የሚያስቀምጠውን መሠረታዊ አቅጣጫ በይበሌጥ ሇመረዲት የጉዲዩን 

ታሪካዊ አመጣጥ በአጭሩ መቃኘት ይበጃሌ፡፡ 

አገራችን የበርካታ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አገር ነች፡፡ ሆኖም በብሔር፣ ብሄረሰቦች 

መካከሌ የነበረው አስተዲዯራዊ ግንኙነት በየጊዜው መሌኩን እየቀያየረ የመጣ ቢሆንም 

በመሠረታዊ ይዘቱ ኢ-ዳሞክራሲያዊ  የነበረ ነው፡፡ የአገሪቱ መሪዎች ይህንን ብዙህነት 

ማስተናገዴ አቅቷቸው አንዳ ስትወዴቅ አንዳ ስትነሳ የኖረች አገር ናት ፡፡ 

ሇምሳላ የአካባቢው ብሔር፣ ብሔረሰብ እያሇ ከላሊ ቦታ አምጥተው ሕዝቡ የማያውቀውን 

በእንዯራሴነት እንዱተዲዯር ይዯረግ እንዯነበረ ታሪክ የሚረሳው አይዯሇም ፡፡ ነገሩ 

ቋንቋህን ተው በእኛ ቋንቋ ተናገር፣ ካሌቻሌክ ዝም ብሇህ ተቀመጥ ፣ ከፖሇቲካው 

ከኢኮኖሚና ከማህበራዊ ጉዲዮች ባይተዋር ሆነህ መኖር አሇብህ ዓይነት ዘይቤ ነበረው፡፡ 

ተሹመው የሚሊኩ ባሇስሌጣናትም የህዝቡን ቋንቋ፣ ባህሌ ወዘተ የሚያከብሩ ሳይሆኑ 

የራሳቸውን ባህሌና ሃይማኖት በላልች ሊይ በኃይሌ የሚጭኑ ነበሩ፡፡ ሌማትንም 

በተመሇከተ የሥርዓቱን አቀንቃኞች ጥቅም በማስጠበቅ ሊይ የተመሠረተ እንጅ 

ሇአካባቢው ህዝብ ምንም የሚፈይዯው ነገር አሌነበረም፡፡ 

እነዚህ ሕዝቦች አንዴነታቸውና ወንዴማማችነታቸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የየራሳቸው ቋንቋ 

ባህሌ፣ ታሪክ ወዘተ የሚታወቁበትና የሚከበሩበት ዕዴሌ ተነፍጓቸው ነበር የቆየው፡፡ 

እንዯትሊንቱ ዛሬም አንዲንዴ ግሇሰቦችና ፓርቲዎች ይህንን የቋንቋ፣ የባህሌ፣ የሃይማኖት 

ወዘተ ሌዩነት ያሊቸው ሕዝቦች መኖራቸው የሕዝባዊ አንዴነታችን ጥንካሬ ምንጭ 

ሳይሆን የአንዴነታችን ፀር አዴርገው ሲወስደ ይስተዋሊሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በአገር አንዴነት 
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ስም ብሄራዊ ጭቆና ዲግም ይመሇስ እያለ ነው እንጂ ሇብዙህነት መፍትሄ አቅጣጫ 

የሚያስቀምጥ እንዲሌሆነ ሇማንም ግሌጽ ነው፡፡ 

ስሇዚህ ይህንን ሌዩነት በዳሞክራሲያዊ መንገዴ አቻችል ከመሄዴ ይሌቅ ሕዝቦች 

ቋንቋቸውን፣ ባህሊቸውን፣ ሃይማኖታቸውን ወዘተ. እንዲያሳዴጉ ሇማፈንና በአስተዲዯራዊ 

መንገዴ እነዚህ እሴቶችን እንዱያጡ ሇማዴረግ እየሞከሩ ነው፡፡ 

ጥንትም በአስተዲዯራዊ መንገዴ አንዴ ቋንቋ፣ ባህሌና ኃይማኖት ወዘተ በሃይሌ 

እንዱኖረን ነበረ የተዯረገው፡፡ ዛሬም በዚሁ መንገዴ እንጓዝ የሚለ የሞተው ሥርዓት 

የታሪክ ባሇአዯራዎች ኣለ፡፡ አገሪቱ ከ100 ዓመት በሊይ እነሱ በሚለት አንዴነት ታጥራ 

ብትቆይም የሌማት፣ የዳሞክራሲ እና መሌካም አስተዲዯር ምዴረ-በዲ ሆና የቆየችና 

በውስብስብ ችግር እንዴትተበተብ ከመዯረግ ያሇፈ ሇሌማት ያበረከተው አንዲችም ነገር 

አሌነበረም። እነርሱ የሚለት አንዴነት የሕዝቦችን ባህሌ፣ ቋንቋ ወዘተ ሌዩነት አስታርቆ 

አገርን ማሳዯግና መሇወጥ ያሌቻሇ መሆኑን በተግባር ፈትሸን ያሇፍነው ሥርዓት ነው፡፡ 

ትርፉ ጦርነት፣ ረሀብ፣ ዴንቁርና የሰብዓዊ መብት ጥሰትን ያስከተሇ ህዝቦችን ሇስዯት እና 

እንግሌት የዲረገ አሌነበረምን ; 

የብሔር ብሔራሰብ የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት ጥያቄ በኢትዮጵያ የፖሇቲካ 

መዴረክ ብቅ ያሇው ሕገ-መንግሥታችን ሲጸዴቅ አይዯሇም፡፡ በንጉሱ እና በዯርግ አገዛዝ 

ዘመን እጅግ ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ዯርሶ በተሇይ በዯርግ መንግሥት ውዴቀት ዋዜማ ሊይ 

የብሔረሰብ ጥያቄን አንግበው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ቢያንስ 17  ታጣቂ ዴርጅቶች ነበሩ፡፡ 

ኢትዮጵያን የመበታተን አዯጋ ገጠማት የተባሇበት ያ አስከፊ ወቅት አሌፎ የሽግግሩ ጊዜ 

ቻርተር ከዚያም ህገ መንግስቱ ከፀዯቀ በኋሊ ሃገራችን በመፈቃቀዴና በእኩሌነት ሊይ 

የተመሠረተ የፀና አንዴነት እንዱኖራት ሆናሇች።  

እስቲ ሕገ-መንግሥታችን የሚሇውን እንይ፡-  አንዲንድች እንዯሚሰብኩት ሳይሆን ሕዝብ 

በራሱ ቋንቋ መጠቀም እንዱችሌና በዳሞክራሲ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዱሆን ያስቻሇ ሕገ-

መንግሥት ነው፡፡ ሕዝቡ በየክሌለ በየቋንቋው እየተጠቀመ የአካባቢውን ጉዲዮች መወሰን 

ካሌቻሇ ቀጥተኛ የፖሇቲካ ስሌጣን ተሳትፎ ሉኖረው አይችሌም፡፡ በሥማ በሇው 

የሚተዲዯር ህብረተሰብ በሌማት ሊይ  ቀጥተኛ ተሳትፎ ሉያዯርግ አይችሌም፡፡ ሕዝቦች 

በቋንቋችን እንናገር፣ ባህሊችን ይከበር፣ ታሪካችን ይህ ነው ብሇው መጻፍ መናገርና 

ሐሣባቸውን መግሇፅ ካሌቻለ መብታቸው ተከበረ ሉባሌ  አይችሌም፡፡ ቋንቋ፣ ባህሌ 
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ወዘተ የማንነት ዋንኛ መገሇጫዎች ናቸውና። ሇዚህም ነው ህገ መንግስታችን ሇብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብት መከበር ቅዴሚያ የሰጠው። 

ህገ መንግስቱ ዘመናዊ ከመሆኑ አንፃር በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ጠባብና 

ትምክህተኛ አመሇካከቶች እንኳን በሕጋዊና ሰሊማዊ መንገዴ እንዲይቀርቡ የሚያግዴ 

አይዯሇም ፡፡ እነዚህን በሕግ ማገዴ ማሇት ዳሞክራሲያዊ መብቶችን ሁለ ማገዴን 

ስሇሚያስከትሌ ነው ፡፡ የተሳሳቱ ሃሳቦችም ቢሆኑ የላልችን መብት ሳይዯፍሩ፣ ጦርነት 

ሳይቀሰቅሱ እንዱቀርቡ መፍቀዴ፣ እነዚህን የተሳሳቱ አመሇካከቶች በተስተካከለ 

አመሇካከቶች በሰሊማዊ መንገዴ ማጋሇጥ ማፍረስና በህዝብ ዘንዴ ተቀባይነት 

እንዲይኖራቸው የማዴረግ ስሌትን ነው የሚከተሇው እንጂ የሀሳብን የመግሇጽ መብትን 

የሚያፍን አይዯሇም፡፡ ማንም ሃሳቡን በሰሊማዊ መንገዴ መግሇፅ እስከቻሇ ዴረስ ገዯብ 

ሉዯረግበት እንዯማይችሌ ህገ መንግስቱ በግሌፅ ያስቀምጣሌ። 

የብሔር ቅራኔ እጅግ የሰሊ ዯረጃ ሊይ ዯርሶ በነበረበት በ1980ዎቹ አጋማሽ ሊይ አገራችን 

በርካታ ጠባብና ትምክህተኛ አመሇካከት ያሊቸው ዴርጅቶችና ቡዴኖች ሃገሪቱን ሇማመስ 

ሲጥሩ በነበረበት ጊዜ እንኳን ግሇሰቦችና ቡዴኖች ሃሳባቸውን በሰሊማዊ መንገዴ 

እንዱገሌፁ እንጂ እገዲ የተጣሇበት ጊዜ የሇም።፡፡ እነዚህ ወገኖች ሃሳባቸውን በሕጋዊና 

ሰሊማዊ መንገዴ መግሇፅ ካሌቻለ የዜጎቸ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች የሚከበሩበት 

ሥርዓት ሉታሰብ አይችሌም፡፡ ይሌቁንም ሃሳባቸውን በነጻነትና ዳሞክራሲያዊ አኳኋን 

እንዱያቀርቡ ፈቅድ በተመሳሳይ ዱሞክራሲያዊ አኳኋን ሃሳባቸው በሕብረተሰቡ 

ተቀባይነት እንዲይኖረው ማዴረግና ተገቢ ጥያቄዎችን በመፍታት አስተሳሰባቸውን 

ከምንጩ ሇማዴረቅ መታገሌ ብቸኛው ዳሞክራሲያዊ አማራጭ ነው፡፡  

ስሇዚህ ሕገ-መንግሥታችን በአንዴ በኩሌ የብሔር ብሔረሰቦችን የማንነት ጥያቄዎች 

በመመሇስ ሇአንዴነታችን ፀር የሆኑ አስተሳሰቦችን በዳሞክራሲያዊና አስተማማኝ አኳኋን 

ሇማምከን የሚያስችሌ በር ሲከፍት፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ አንደ የላሊውን መብት ዯፍሮ 

ሰሊምን ሲያዯፈርስ በህግ ተጠያቂ እንዱሆን አዴርጓሌ። ይህም የህግ የበሊይነት በሃገሪቱ 

እንዱሰፍን ትሌቅ ዴርሻ አበርክቷሌ። በዚህ አኳኋን የዜጎች ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ 

መብቶች ሉከበሩ የሚችለበትን ሁኔታ አመቻችቷሌ፡፡ ብሔር ብሔረሰቦች ሃሳባቸውን 

የመግሇፅ መብታቸው ባሌተከበረበት ሁኔታ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን ማስከበር 



 4 

ፈፅሞ አይቻሌም፡፡ እነዚህ መሰረታዊ መብቶች ከታፈኑ ሕገ-መንግሥቱ የመገንጠሌ 

መብትን ቢፈቅዴም ባይፈቅዴም ሕዝቡ ወዯ ግጭት ገብቶ መበታተኑ አይቀሬ ነው፡፡ 

ይሌቁንም የብሔሮችን መሰረታዊ መብቶች  በሕግ አረጋግጦ ፣ የጠባቦችና 

ትምክህተኞችን አስተሳሰብ ከምንጩ ሇማዴረቅ የሚያስችሌ ሁኔታ መፍጠር ተገቢ ነው። 

ሕገ-መንግሥታችን የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠሌ መከበር 

አሇበት የሚሇው በሕዝቦች መካከሌ ቀጣይ ሌዩነትና ቁርሾ እንዱኖር ሇማዴረግ 

አይዯሇም፡፡  ይሌቁንመ በሕዝቦች መካከሌ በመፈቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ 

ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ሇመፍጠር ያሇመ ነው፡፡ አንዴነታችን ብሔረሰባዊ እሴቶችን 

በአስተዲዯራዊ መንገዴ በማጥፋት ሉገነባ እንዯማይችሌ በተግባር የተረጋገጠ ሃቅ በመሆኑ 

ይህን አስወግድ የጠንካራ ሕዝባዊ አንዴነት መሠረቶችን ሇመጣሌና ሇማጠናከር ነው፡፡  

በሕገ-መንግሥቱ መግቢያ ሦስተኛ አንቀጽ ሊይ #የየራሳችን ብሔረሰባዊ እሴቶች ያለን 

ሕዝቦች ብንሆንም ባሇፈው ታሪካችን ሂዯት ሇአንዴነታችን መሰረት የሚሆኑ የጋራ 

ጥቅሞችና አመሇካከቶች አፍርተናሌ$ የሚሌ ሰፍሯሌ፡፡ እነዚህ ታሪካዊ እሴቶች 

የፖሇቲካዊ አንዴነታችን መሠረቶች መሆናቸውንም ያስረዲሌ፡፡ በታሪካችን የተዛቡ 

ግንኙነቶችንም በማስተካከሌ አንዴ የፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰብ፣ አንዴ 

የተከበረ አገር ሇመፍጠር በነጻ ፍሊጎታቸው መርጠው የወሰኑ መሆኑን በህገ-መንግስቱ 

አንቀፅ አራት ሊይ  በግሌጽ ሰፍሯሌ፡፡ ብሔረሰባዊ እሴቶች የኢትዮጵያዊነት እሴቶች 

መሠረት እንጂ የኢትዮጵያዊነት እሴቶችን የሚፃረሩ አይዯለም፡፡ ተጻራሪ እንዲይሆኑም 

ማዴረግ የሚቻሇው በዳሞክራሲያዊ ትግሌ ብቻ ነው፡፡ 

ይሄው ሕገ-መንግሥት በመግቢያው ሊይ ጠንካራ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ አገራዊ አንዴነት 

መፈጠር የሚቻሌበትን አቅጣጫ ሲያመሊክት በላሊ በኩሌ ዯግሞ በአንቀጽ 39 ሊይ 

በማያሻማ መሌኩ የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠሌ አስቀምጦ 

ተግባራዊ የሚሆንበትንም መንገዴ በዝርዝር ያስረዲሌ፡፡ ይህንን መሰረታዊ ሐሳብ 

ሇመገንዘብ ሕገ-መንግሥቱ ሇዚህ መብት እውቅና ባይሰጥ ምን ይፈጠር ነበረ ከሚሇው 

አቅጣጫ መመሌከት ይሻሌ፡፡ ሕዝቡ በአንዴነት እንዱኖር የተዯረጉ ዱሞክራሲያዊ 

ጥረቶች ካሌተሳኩ የሚኖረው አማራጭ አንዴ ብቻ ነው፡፡ አብሮ መኖር ያሌፈሇገን 

ሕዝብ በጉሌበት፣ በኃይሌ ሇማስቀረት መሞከር ወዯ ጦርነት ማምራት ይሆናሌ፡፡ 

አንዴነትን በጉሌበት ማስጠበቅ አንዴ ቀን መክሸፉ ስሇማይቀር እስከዚያው ዴረስ ግን 
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አገሪቷን በአስከፊ ጦርነት ውስጥ መዝፈቅና  የሰሊም ፣ የሌማትና የዳሞክራሲ 

አሊማዎችንም ሇከፍተኛ አዯጋ ማጋሇጥ ነው። 

ሇመገንጠሌ መብት እውቅና የሰጠ ሕገ-መንግሥት ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን  

የራስን እዴሌ በራስ የመወሰን መብት ያከበረ ስሇሆነ የህዝቦችን መብት በጉሌበት አስሮ 

የማኖሩ ሙከራ የሚያስከትሇውን  ጥፋት ያስቀራሌ፡፡ ሇመገንጠሌ መብት እውቅና 

ያሌሰጠ ሕገ-መንግሥት የመገንጠሌ ጥያቄ ሲነሳ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ሕዝቡን 

ማሳመን ካሌቻሇ ጥያቄውን መፍታት የሚያስችሌ ምንም ቀዲዲ ስሇላሇው ወዯ አስከፊ 

ጦርነት ማምራቱ አይቀሬ ይሆናሌ፡፡ 

ሕገ-መንግሥቱ አንዴነታችንን ማረጋገጥ የሚያስችሇው ብቸኛ መንገዴ ሰሊማዊ 

ዳሞክራሲያዊ አማራጭ ነው ብል ያምናሌ፡፡ ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ባሌሆነ መንገዴ 

አንዴነታችንን ሇማረጋገጥ መሞከር የማይሳካ ነገር ብቻ ሳይሆን አገራችንን ሇከፋ አዯጋ 

ያጋሌጣሌ የሚሌ መነሻ አሇው፡፡ ስሇዚህ ይህ መብት በሕገ-መንግሥቱ ሊይ ሠፈረም 

አሌሰፈረም  ብሔር ብሔረሰቦች ጭቆና የሚዯረግባቸው ከሆነ ሀገር ወዯ  መበታተን 

ማምራ~ እንዯማይቀር በተሇያዩ የዓሇማችን ክፍልች  የተከሰተውን ማስታወስ 

ይጠቅማሌ፡፡ 

ሕገ-መንግሥታችን የመገንጠሌ መብትን በማያሻማ መሌኩ እንዱከበር መፍቀደ  

መገነጣጠሌን ማራመደ ወይም መስበኩ ሳይሆን ብቸኛውን የሰሊምና የአንዴነት አማራጭ 

መምረጡ ነው፡፡ እንዯውም ይህ አንቀጽ አንዴ አስከፊ ሥርዓት በአገራችን ዲግም  

ቢከሰት ሇሕዝቦች መብት መከበር ዋስትና ነው፡፡ መንግሥትም የሕዝቦች መብት 

ያሇገዯብ እንዱያከብር፣ ሌማት፣ ዳሞክራሲና ሰሊም እንዱሰፍን ፣ የሁለንም ፍሊጎትና 

የሕዝብ የሌማት ተጠቃሚነት እንዱሟሊ ሇማዴረግ የሚገዯዴበት ይሆናሌ፡፡ ብሔር 

ብሔረሰቦች ህዝቦች እንዲይከፋቸው የሚያዯርግ እና የመብት አፈናን የሚያስቀር 

በፍሊጎት ሊይ የተመሰረተ አንዴነት እንዱጠናከር የሚረዲ አንቀጽ ነው፡፡ አንዴ ሕዝብ  

ጥያቄው በሰሊማዊና ዳሞክራሲያ መንገዴ ከተሟለሇት ከላሊው ጋር አብሮ በመኖር 

ተጠቃሚ ይሆናሌ እንጂ አይጎዲም። የሕዝቦቻችንን ፈጣን ሌማትና ተጠቃሚነት 

ሇማረጋገጥ የኢትዮጵያ ሕዝቦችን አንዴነት ማረጋገጥ አስፈሊጊ እንዯሆነ የመንግሥት 

ጽኑ እምነት መሆኑን መንግሥት በተሇያዩ ጊዜያት  ከሰጣቸው  መግሇጫዎች መረዲት 

ይቻሊሌ፡፡    
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እንግዱህ አንቀፅ 39ን መቃወም ማሇት የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ወዯ ጎን ትቶ ዛሬም 

እንዯትሊንቱ የሕዝቦች የእኩሌነት መብትን ኣሇመቀበሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ አንቀፅ ብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ያስተሳሰረ እንጂ አንዲንዴ የቀዴሞ ስርአት ናፋቂዎች 

እንዯሚያቀነቅኑት ሃገርን የሚበትን እንዲሌሆነ ካሇፉት ሁሇት አስርት አመታት መረዲት 

ይቻሊሌ።  

 

 


