
ህገ መንግስት ሥርዓታችን ሇሃይማኖት ግጭት መቼም ቢሆን ቦታ የሇዉም 

Grage David (ካነበብኩት) 

መግቢያ  

የአገራችን ህገ መንግስት የተገነባባቸውና የህገ መንግስቱ የማዕዘን ዴንጋይተብሇው 
የሚታወቁ የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎች አለን፡፡ እነዚህም የህዝብ ለአሊዊነት፣ 
የህገ መንግስት የበሊይነት፣ ሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች፣ የመንግስትና የሀይማኖት 
መሇያየትና የመንግስት አሰራርና ተጠያቂነት ተብሇው ይታወቃለ፡፡  

በዚህ ጽሁፍ ሇመዲሰስ የምንሞክረው ሁለንም የህገ መንግስቱ መሰረታዊ መርሆዎችን 
ሳይሆን በሀይማኖትና በህገ-መንግስት የበሊይነት ዙሪያ ህገ መንግስታችን ያሇው ግሌጽ 
አቋም ምን እንዯሚመስሌና ይህን ከማክበርም ይሁን ከማስከበርም አንፃር የተሇያዩ 
ሀይማኖት ተከታይ የሆነው ዜጋ መብትና ግዳታ ምን እንዯሚመስሌ፣ በአንፃሩ መንግስት 
ህግን ከማስከበር አንፃር ያሇው ሚና ምን እንዯሆነ ሇመዲሰስ ይሞክራሌ፡፡  

1) የመንግስትና ሃይማኖት መሇያየት፣  

በአገራችን ህገ መንግስት በግሌጽ እንዯተዯነገገው ሀይማኖት የግሌ ነው፡፡ የላልችን 
ሃይማኖት፣ መብትና የህብረተቡን የስነ ምግባር ዯንቦች እስካሌተቃረነ ግዜ ዴረስ 
ማንኛውም ሰው የፈሇገውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመከተሌ መብቱ ህገ መንግስታዊ 
ዋስትና ተሰጥቶታሌ፡፡  

በመሆኑም መንግስት የዜጎችን የእምነት ነፃነት እንዱረጋገጥ በሃይማኖታዊ ጉዲይ እጁን 
ማስገባት የሇበትም፡፡ ምክንያቱም መንግስት የሚያከናውነው ማናቸውም ተግባራት  
የእያንዲንደ ዜጋ የግሌና ማህበራዊ ኑሮ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገዴ የሚነካ 
መሆኑ አይቀርም፡፡ ስሇዚህ መንግስት በሃይማኖት ጉዲይ እጁን ካስገባ ከፊልችን ዜጎች 
በተሇየ መንገዴ የሚያስተናግዴ መሆኑ አይቀርም፡፡ በመሆኑም መንግስት አንዴን 
ሃይማኖት አቅርቦ ላሊውን የሚያገሌ ይሆንና ግሇሰቦች በመንግስትና በህግ አይን እኩሌ 
የመሆናቸው ጉዲይ ተግባራዊ ሉሆን አይችሌም፡፡  

ስሇዚህም መንግስት ከሃይማኖት ሃይማኖትም ከመንግስት መሇየት ይኖርበታሌ፡፡ 
መንግስትና ሃይማኖት የተሇያዩ ናቸው ማሇት በመሰረቱ የሃይማኖት ጉዲይ የግሌ ጉዲይ 
ነው ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም የመንግስት ሚና የሃይማኖት እኩሌነትና ነፃነትን ከማስከበር 
በስተቀር የሃይማኖት ተቋማትንና ሃይማኖታዊ ዴርጅቶችን አያዯራጅም አያግዝም፣ 
የሃይማኖት ስብከት የሚካሄዴበት ትምህርት ቤት አይከፍትም ሇሃይማኖት ት/ቤቶችም 
እውቅና አይሰጥም፡፡  

ላሊው ቀርቶ የመንግስት ባሇስሌጣኖች በዜግነታቸው የአንደ ወይም የላሊው እምነት 
ተከታዮች ከመሆን የሚያግዲቸው ህግ ባይኖርም እንኳ በአገራችን ህገ መንግስት መሰረት 



ግን ሃይማኖታዊ ተግባራቸውን የሚያከናውኑት ከመንግስት ስራ ውጭ በሚሆኑበት ግዜ 
ብቻ ነው፡፡ በመንግስት ስራ ሊይ እስካሇ ዴረስ ማንም ህዝብ ተመራጭ ወይም የመንግስት 
ባሇስሌጣን ሇየትኛውም ሃይማኖት መወገን አይኖርበትም፡፡ አማኒያን፣ የሃይማኖት 
አባቶችና መሪዎችም በአገሪቱ የፖሇቲካ ህይወት ውስጥ የመሳተፍና አስተያየት የመስጠት 
መብታቸው በዜግነታቸው የተከበረ ቢሆንም የዚህ አይነት ተሳትፎ ሉያዯርጉ የሚችለት 
ግን ሃይማኖታዊ ጫና ባሇማዴረግ ነው፡፡ 

ስሇዚህ በአገራችን ህገ መንግስት መሰረት መንግስትና ሃይማኖት ሇየቅሌ የቆሙ ብቻ 
ሳይሆኑ “የኢትዮጵያ ሃይማኖት” የሚባሌ ሃይማኖት የሇም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት 
ከሃይማኖት የተሇየ ነው፡፡በመሆኑም አንደ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦፊሴሊዊ (በአዋጅ 
የተነገረ) ሃይማኖት ነው ሉባሌ አይችሌም ምክንያቱም በህገ መንግስቱ በግሌጽ  
መንግስታዊ ሃይማኖት እንዯማይኖር ተዯንግጓሌ፡፡ ካሇፉቱ መንግስታት የሚሇየዉም 
የመንግስት ሃይማኖት አሇመኖሩ ነዉ፡፡ በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የመረጡትን 
ሃይማኖት የመከተሌና በነፃነት የማራመዴ መብት በህገ-መንግስቱ የተጎናጸፉት መብት 
ሆኗሌ፡፡ ሇዚህም ነፃነት በአስር ሺዎች ዜጎች ተሰዉተዉሇታሌ፡፡ 

በህገ-መንግስቱ ግሌጽ ዴንጋጌ መሰረት መንግስትና ሃይማኖት በመሇያየታቸው የዜጎች 
የእምነት ነፃነት መከበር ብቻ ሳይሆን፣ መንግስት በሃይማኖት ፍሌስፍናና በሃይማኖት 
ተቋማት መንፈሳዊ ስራ ሊይ ጣሌቃ በመግባት የዜጎችን የእምነት ነፃነት በላሊ መንገዴ 
እንዲይገዴብ ሇማዴረግ ሲባሌ መንግስት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ መግባት እንዯላሇበት 
በግሌጽ ሰፍሮ እናገኘዋሇን፡፡  

አንዴ የሃይማኖት ዴርጅት ወይም አንዴ የሃይማኖት ተከታይ ከመንግስት ጫናና ጣሌቃ 
ገብነት ነፃ ሉሆን የሚችሇው በአገሪቱ ህግ አስታክኮ ጣሌቃ ያሌገባ እንዯሆነና የመንግስትና 
ዓሇማዊ ስራ እስካሊዯናቀፈ ዴረስ ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ አንዴ ሃይማኖት ከማናቸውም 
የመንግስት ጣሌቃ ገብነት ነፃ ነኝ በማሇት፣ እከላን ምረጡ “እከላን አትምረጡ 
አውግዛችኋሇሁ፣ መንግስት ያወጣውን ዯንብ ብትፈጽሙ ትኮነናሊችሁ” ወዘተ ማሇት 
አይችሌም፡፡ በመረጠው ቦታ ሁለ የጸልት ቤት መስራት አይችሌም፡፡ 
እንዴሁምየሃይማኖት አባሊት በመሆኑ በአገሪቱ በስራ ሊይ ባለት ህጎች አሌገዛም ማሇት 
አይችሌም፡፡ በመሆኑም ህገ-መንግስቱ የሚከሇክሇው የመንግስት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ 
መግባትን ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት በመንግስት ጉዲይ ጣሌቃ መግባትም ጭምር ነው፡፡  

2)  የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመሇካከት ነፃነት  

የሃይማኖት ነፃነት ስንሌ ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት 
እንዱይዝ፤ እንዱቀበሌ፤ የያዘውንና የተቀበሇውን ሃይማኖት ሇብቻ ወይም ከላልች ጋር 
በመሆን በይፋ ወይም በግሌ እንዱያመሌክ እንዱከተሌ እንዱያስተምር ወይም እንዱገሌጽ 
ያስችሇዋሌ፡፡  



በመሆኑም መብቱ ሰው የተወሰነን ሃይማኖት ወይም እምነት በውስጡ እንዱያምን ብቻ 
ሳይሆን በተግባር ሃይማኖቱንና እምነቱን ህሉናው በፈቀዯው መንገዴ ይፋ እንዱያወጣው፤ 
ተከታዮችን እንዱያፈራና እንዱስፋፋ የሚፈቅዴ ነው፡፡  

 

ይህ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ነገር ሃይማኖቶችንና እምነቶችን መቀበሌ፤ መከተሌና 
ማስፋፋትን ጨምሮ አዱስ ሃይማኖትና እምነት እስከ ማምጣት ዴረስ የሚዘረጋ ነው፡፡ 
ስሇዚህ ማንኛውም ሰው የግሌ እምነት ወይም ሃይማኖት በመፍጠር በመሰሇው የማመን 
ወይም የማምሇክ መብት አሇው፡፡  

“ሃይማኖት” በፈጣሪ ማመንን ሲያመሇክት “እምነት” ዯግሞ ሃይማኖትን ካሇመቀበሌ አንስቶ 
በላሊ ነገር ማመንን ሁለ ያካትታሌ፡፡ በዴንጋጌው መሰረት ህገ መንግስታዊ ጥበቃ ያገኘው 
በፈጣሪ ማመን ብቻ ሳይሆን አሇማመንም ጭምር ነው፡፡ በዚህም መሰረት ማንኛውም ሰው 
የመሰሇውን ሃይማኖት የመቀበሌ፣ የማምሇክ፣ የማስተማርና የማስፋፋት መብት እንዲሇው 
ሁለ ያሇመቀበሌና ሃይማኖቱን ወይም እምነቱን ባሻው ግዜ የመተው ወይም የመቀየር 
ሙለ መብት አሇው ማሇት ነው፡፡  

 

ስሇዚህ ማንኛውም ዜጋ የተሰጠው ነፃነት በማንኛውም ሀይሌ ሉከሇከሌና ሉገዯብ 
እንዯማይችሌ በግሌጽ ያስቀምጣሌ፡፡ “ማንኛውም ሰው የሚፈሌገውን እምነት ሇመያዝ 
ያሇውን ነፃነት በሃይሌ ወይም በላሊ ሁኔታ በማስገዯዴ መገዯብ ወይም መከሌከሌ 
አይችሌም፡፡” በመሆኑም ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ተቀብል መሌሶ 
የማሰራጨት መብት ያሇው ሲሆን፣ የማይፈሌገውን ሃይማኖት ዯግሞ ያሇመቀበሌና 
ጭራሹኑ ከሃይማኖት ወጥቶ የሚፈሌገውን እምነት ሇመያዝ ያሇውን ነፃነት ማንም 
ሉዯፍረው እንዯማይችሌ ተዯንግጓሌ፡፡ የሃይማኖትና የእምነት ነፃነት ማናቸውንም 
ሃይማኖት ያሇመከተሌና የግሌ እምነትን በማራመዴ መብት ካሌተዯገፈ መብቱ 
በአጠቃሊይ የተሟሊ አይሆንም፡፡ ሇዚህም ነው ሃይማኖትን መቀበሌና ያሇመቀበሌ ወይም 
የፈሇገውን እምነት የመያዝ ነፃነቶች ተዯጋጋፊዎች ናቸው የሚባሇው፡፡ 

በህገ-መንግስቱ በግሌጽ እንዯሰፈረው ማንኛውም ሰው የፈሇገውን ሃይማኖት ወይም እምነት 
እንዱከተሌ ወይም እንዱያስፋፋ ሙለ ነፃነት ተቀዲጅቷሌ፡፡ የመረጠውን ሃይማኖት 
የመከተሌና የማስፋፋት መብት አሇው፡፡  ይህም የሃይማኖትና የእምነት ነፃነት በመርህ 
ዯረጃ ሉገዯብ የማይቻሌ መሆኑን የሚያሳይ ሲሆን፣ነገር ግን  የህዝብን ዯህንነት፤ ሰሊምን፣ 
ጤናን፣ ትምህርትን …ወዘተ የሚጎዲና  የወጡ ህጎችን የጣሰ እንዯሆነ መብቱ ሉገዯብ 
ይችሊሌ፡፡ እነዘህን ገዯቦች በመተሊሇፍበመንግስት፣ በህዝብ ወይም በግሇሰቦች ሊይ የዯረሰ 
ጥፋትም ካሇ እንዯ ማንኛውም የወንጀሌ ዴርጊት በፍርዴ ቤት ይታያሌ ማሇት ነው፡፡
ስሇዚህ ከሊይ ከተገሇፀው  የህገ - መንግስቱ መርህ ስንነሳ የአገራችን ህገ-መንግስት 



የሀይማኖት ብዙህነትን ሇማስተናገዴ ሶሰት መሠረታዊ ጉዲዮችን በግሌፅ የመሇሰ መሆኑን 
መዯምዯም ይቻሊሌ፡፡  

አንዯኛው ማንኛውም ዜጋ የእምነት ነፃነቱ የተጠበቀ እንዱሆን መዯረጉና ሁለም እምነቶች 
እኩሌ መሆናቸው መረጋገጡን የሚያመሊክተው ውሳኔ ነው፡፡ ሁሇተኛው መንግስትና 
ሀይማኖት የተሇያዩ መሆናቸውና አንዴ በላሊው ሊይ ጣሌቃ እንዯማይገባ በጥብቅና 
በዝርዝር የሚያስቀምጠው የሴኩሊሪዝም መርሆ ነው፡፡ ሶስተኛው በኃይማኖቶች መካከሌ 
እኩሌነት ብቻ ሳይሆን መቻቻሌና መተባበር እንዱሆር የሚያዘው የህገ-መንግስቱ መርህ 
ነው፡፡ እነዚህ በምንም መሌኩ ሉነጣጠለ የማይችለና ተግባራዊ መሆን ያሇባቸው ጉዲዮች 
ይሆናለ፡፡  

3) የሀይማኖት ነፃነትና እኩሌነት ህገ-መንግስታዊ ዋስትና ባገኘበት አገር ሇምን መነጋገሪያ 
አጀንዲ ሆነ?  

ሌማታዊ  መንግስታችን ህገ-መንግስቱን መሠረት በማዴረግ የሀይማኖት ነፃነትና እኩሌነት 
በትክክሌ ሇማስተናገዴ የሚያስችሌ አቅጣጫ አስቀምጦ በሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ 
መንገዴ አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ እየሰራ ይገኛሌ፡፡ በአንፃሩ የዚህ መብት መከበርና ህገ-
መንግስታዊ ዋስትና ማግኘት በአንዴም ይሁን በላሊ መንገዴ ጥቅማቸውን የሚነካባቸው 
ሀይልች በሀይማኖት ዙሪያ ያሇውን ዯካማ ጏን በመፈሇግ ሇፍሊጏታቸው መጠቀሚያነት 
ሇማዋሌ ላት ተቀን ሲሰሩ ይስተዋሊለ፡፡ የነዚህ ሀይልች መነሻና መዴረሻም በሀይማኖት 
ሽፋን የህዝቡን ዴጋፍ ሇማግኘትና ተገቢ ያሌሆነ ጥቅማቸውን ሇማሳዯዴ የሚጠቀሙበት 
ስሌት እየሆነ መጥቷሌ፡፡  

በዚህም መሠረት በአንዴ በኩሌ የሀይማኖት እኩሌነት መረጋገጡና ህገ-መንግስታዊ 
እውቅና ማግኘቱ የአንዲቸውን የተሇየ ክብርና የበሊይነትን የሚያስቀርባቸው መሆኑን 
በመገንዘብ ሇውጡ የአንዴን ሀይማኖት ክብርና ዴርሻ ሇማሳነስ የተቀየሰ አስመስሇው 
ያቀርባለ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ያሇፈውን ታሪክ በማንሳት አንዲንዴ ሀይማኖቶች ሌዩ 
እንክብካቤ የሚያሻቸው አስመስሇው ሇማቅረብ ይሞክራለ፡፡ በላሊ በኩሌ በውዴዴሩ አሇም 
ያሌተሳካሊቸው ተስፋ ቆራጭ የውጭ ሀይልች በሁለም ሀይማኖቶች የሚነዙትን 
የአክራሪነት አስተሳሰብ በተቀጣሪነት በማራገብ መከባበርንና መቻቻሌን ሇመናዴ ሲለ 
ትክክሇኛውን የሃይማኖት ተከታይና አማኝ የህብረተሰብ ክፍሌ ከወዱያ ወዱህ ሇማሊጋት 
ሲጥሩ ይታያሌ፡፡  

በመሆኑም የዴርጅት አባሊችን ሳይቀር የእነዚህ ሀይልች ሰሇባ በመሆኑ የተነሳ በህገ 
መንግስታችን በግሌጽ የሰፈረውና ህገመንግስታዊ ዋስትና ያገኘውን የእምነት ነፃነት፣ 
የሀይማኖት እኩሌነትና መቻቻሌ እንዱሁም የመንግስትና የሃይማኖት መሇያየትን በተዛባ 
ሁኔታ በመረዲት ከአንዴ የኢህአዳግ አባሌ በማይጠበቅ መንገዴ ችግሩን ሲያባብስና ዋነኛ 
አቀንቃኝ ሲሆን ይስተዋሊሌ፡፡  



መሪ ዴርጅታችን ኢህአዳግና በሱ ጥሊ ስር የተሰባሰብነው አባሊት ከምንም በሊይ ዋነኛው 
መሇያችን በህገ መንግስቱ ዋስትና ያገኙትን መብቶችና ነፃነቶች ማክበር መጠበቅና 
መንከባከብ መሆኑ ታውቆ ያዯረ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ በመሆኑ በማንኛውም ጉዲይ ሊይ 
ሃይማኖትንም ጨምሮ የሚነሱ የተሇያዩአስተሳሰቦችና እምነቶች ቢመጡ እንኳ የመዯመጥ 
እዴሊቸውን በማፈንና በመዴፈቅ የሚፈሇገውን አስተሳሰብ ጎሌቶ እንዱወጣ ማዴረግ 
አይቻሌም፡፡ መሆን ያሇበት ሁለም ሃሳቦችና እምነቶች በእኩሌነት ተዯምጠው ዜጋው 
የሚፈሌገውን የመቀበሌ የማይፈሌገው ዯግሞ የመተው መብቱን በመጠቀምና በማረጋገጥ 
ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን ይህን መብት መጠቀም እየቻሇ ሌዩነት ያሇው ሃሳብና እምነት 
እንዲይዯመጥ ሇማፈን መሞከርና በህገ ወጥ መንገዴ ሇመቀሌበስ መሞከር የኢህአዳግ ባህሪ 
አሇመሆኑ ብቻ ሳይሆን የህግ በሊይነትን ተፃሮ መቆምም ጭምር ነው፡፡ 

ስሇዚህ ያሇፉት ስርዓቶች በሚከተለት የተዛባ አመራር ምክንያት ዜጎች በሚከተለት 
እምነት ሳቢያ ባይተዋር እንዱሆኑ የተዯረገበት ሁኔታ ተቀይሮ የእምነት ነፃነትት 
የሀይማኖት እኩሌነትና መቻቻሌ እንዱሁም የመንግስትና ሃይማኖት መሇያየትን መሰረት 
በማዴረግ በጀመርነው የሌማትና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መስክ የሁለም እምነት 
ተከታይ የሆኑ ዜጎቻችን እኩሌ ዴርሻና ኃሊፊነት እንዲሇባቸው ግሌጽ መሆን ይገባዋሌ፡፡  

በመሆኑም አባሊችንም ይሁን እውነተኛው የእምነቱ ተከታይ ህብረተሰብ መቻቻሌና 
መከባበርን በአንዴም ይሁን በላሊ መንገዴ የሚቃወሙ የማንኛውም እምነት አክራሪዎች 
በጀመርነው የሌማት አጀንዲ ሊይ የሚያሳርፉትን ተጽዕኖ ማወቅና በጥብቅ መቃወምና 
መከሊከሌ ይጠበቅበታሌ፡፡ በዚህም መሰረት የአንዴን ሃይማኖት የበሊይነት ወይም ሇአንዴ 
ሃይማኖት ከላሊው የተሇየ አያያዝ እንዱዯረግሇት የመፈሇግ ዝንባላ ዞሮ ዞሮ የያዝነውን 
የሌማት አጀንዲን የሚያዘናጋ ያሇአግባብ ሇመጠቀም የመፈሇግ አባዜ መሆኑን ተገንዝበን 
በተገቢው መንገዴ ማጋሇጥና መቃወም ይኖርብናሌ፡፡ ይንንም ተግባራዊ ባዯረግን ቁጥር 
ሇአክራሪችም ይሁን ሇውጭ የጥፋት ሃይልች ተሊሊኪዎች የማይመች ሁኔታ መሮሩን 
በተግባር ማሳየት ይጠበቅብናሌ፡፡  

ስሇዚህ ሁለም ዓይነት የእምነት ተቋሞቻችን ባሌሰሩበት ሇመበሌጸግ ሇሚፈሌጉ ሃይልች 
መመሸጊያ ዋሻ ሳይሆኑ ሇያዝነው የሌማትና የፀረ ዴህነት ትግለ የበኩሊቸውን ዴርሻ 
የሚወጡና ይህንኑ አስተሳሰብ የሚያራምደ እንዱሆኑ ቀጣይ ጥረት ማዴረግ ይጠበቅብናሌ፡
፡  

ከሊይ በተጠቀሰው አኳኃን ብዙህነታችንን በብቃት ሇማስተናገዴ የሚችሌ ስርዓት 
የመገንባት ትግሌ፣ የጀመርነው የሌማት ጉዞ አካሌና በሌማት አጀንዲችን አጠቃሊይ 
ስኬታማነት እያዯገ በሚሄዴበት አኳኃን ከፈፀምነው ሰሊምን ሇማረጋገጥና ብልም የፀረ 
ዴህነት ትግሊችን ጉዞ ሳይቆራረጥ ከዲር የሚዯርስበትን ሁኔታ ሇመፍጠር ያስችሇናሌ፡፡  

4) የሌማታዊ መንግስታችን ዯጋፊዎች እና መሊው የእምነቱ ተከታይ ሇህግ የበሊይነት 
መረጋገጥ የበኩለን ዴርሻ ይወጣ ፣  



የአገራችን ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዓሊዊ ስሌጣን 
መግሇጫና ማረጋገጫ በመሆኑ የህጎች ሁለ የበሊይ ነው፡፡ በመሆኑም ህገ መንግስቱን 
የሚቃረን ማናቸውም ህግ፣ ሌማዴ እንዱሁም መንግስታዊ ውሳኔ ተፈፃሚነት የሇውም፡፡ 
የአንዴ አገር ዜጎች በአንዴ መንግስት ጥሊ ስር ሲተዲዯሩ ምን መብት ምንስ ግዳታ 
እንዯሚኖራቸው፣ መንግስት ስሌጣኑንና ተግባሩን የሚያከናውነው በምን አኳኋን እንዯሆነ  
በህገ መንግስት ተሇይተው የሚቀመጡ ጉዲዮች ናቸው፡፡ ህገ መንግስት በበታች ህጎች፣ 
ሌማድች ወይም አሰራሮች የሚጣስ ከሆነ፣ የዜጎች መብትና ግዳታ፣ የመንግስት የስሌጣን 
ገዯብና አሰራር ዋስትና አጡ ማሇት ነው፡፡ ሇዚህ ነው “ህገ መንግስት የበሊይ ህግ ነው” 
በማሇት የተዯነገገው፡፡  

በመሆኑም የመንግስት አካሊት ሁሌ ግዜ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚስማማ ውሳኔና እርምጃ 
መውሰዴ ህገ መንግስታዊ ግዳታቸው ነው፡፡  የህገ መንግስቱ የበሊይነት ግን በዚህ ብቻ 
የሚገሇጽ አይዯሇም፡፡ በመንግስት ኃሊፊነት ሊይ የተቀመጠ፣ ሇፖሇቲካም ይሁን ሇላሊ 
(ህጋዊ) ዓሊማ የተዯራጀ ማህበር እንዱሁም ማንኛውም ዜጋ ህገ መንግስቱ የጣሇውን ግዳታ 
መወጣትና ህገ መንግስቱ በማናቸውም መሌኩ ሲጣስም የማስከበር ህገ መንግስታዊ ግዳታ 
አሇባቸው ፡፡  

በዚህም መሰረት ዜጎች ህገ መንግስቱ ያጎናፀፋቸውን መብት ማስጠበቅ ብቻ ሳይሆን ህገ 
መንግስቱ ተጥሶ ቢያገኙም ህገ መንግስቱን ሇመጣስ የተነሳውን ሀይሌ የማስቆም መብትና 
ኃሊፊነት ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ በመሆኑም መንግስታዊ አካሊት፣ ፖሇቲካዊ ቡዴኖች እንዱሁም 
ሇተሇያየ አሊማ የተዯራጁ ማህበራትና አዯረጃጀቶች እነዚህኑ የሚመሩ ባሇስሌጣኖች ህገ 
መንግስቱ በዝምታም ሆነ በዴርጊት ሲጣስ መመሌከት የሇባቸውም፡፡ ህገ መንግስቱ 
መብትና ኃሊፊነት ሰጥቷቸዋሌና ህገ መንግስቱን ሇማስከበር አስፈሊጊውን ሁለ ማዴረግ 
ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

ስሇዚህ የህገ መንግስቱ የበሊይነት በሚከተሇው ዋና ዋና መንገድች ይጠበቃሌ፡-  

ሀ) ህገ መንግስቱን በማክበር፣  

ሇ) ህገ መንግስቱን በማስከበር እና  

ሐ) ሇህገ መንግስቱ ተገዢ በመሆን፡፡  

ህገ መንግስቱን ማክበር ማሇት የህገ መንግስቱን መንፈስ የሚፃረር ማናቸውም ዴርጊት 
አሇመፈፀም ወይም እንዱፈፀም አሇማዴረግ ማሇት ነው፡፡ ህገ መንግስቱን ማስከበር ማሇት 
ህገ መንግስቱን ከማናቸውም ህገ ወጥ ሀይሌ መከሊከሌ ማሇት ነው፡፡ ሇህገ መንግስቱ ተገዢ 
መሆን ማሇት ዯግሞ ህገ መንግስቱ ይሁን ያሇውን ማዴረግ እነዲይፈጸም ያዘዘውን 
አሇማዴረግ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም ዜጎች የመንግስት አካሊትና ባሇስሌጣኖች ዴርጅቶችና 
ባሇስሌጣኖቻቸው ህገ መንግስቱን ሳያከብሩ፣ ሳያስከብሩ ወይም ተገዢ ሳይሆኑ ቢቀሩ በህግ 
አግባብ ተጠያቂ ይሆናለ፡፡  



የሌማታዊ መንግስታችን ዯጋፊዎች፣ ሰሊም ወዲዴ ዜጎቻችን እና የእምነቱ እውነተኛ 
ተከታዮች መንግስትና ሃይማኖትን ከማዯበሊሇቅ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ተግባርን፣ 
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