የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞችና ተማሪዎች የብሔር፣ ብሔረሰቦችን እና ሕዝቦችን ቀን አከበሩ
የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ሠራተኞችና ተማሪዎች ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ለ8ኛ ጊዜ
"ሕገ መንገሥታችን ለሕዳሴያችን" በሚል መሪ-ቃል የብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ቀን ሕዳር 22
ቀን 2006 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስብሰባ አዳራሽ በውይይትና በልዩ ልዩ ትርዒቶችአከበሩ፡፡
በዓሉን በማስመልከት በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት ላይ የተካሔደውን የውይይት መድረክ በንግግር
የከፈቱት የኮሚሽኑ ም/ኮሚሽነር ክቡር አቶ ወዶ አጦ ባደረጉት ንግግር ባለፈው ታሪካችን በህዝባችን
ላይ በተፈራረቁ ሥርዓቶች ውስጥ በነበረው የገዥዎች ከልክ ያለፈ አምባገነንነት የተነሳ የኢትዮጵያ
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት መሠረታዊ የሆኑ ሰብዓዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶችንና
ነፃነቶችን ተነፍገው መኖራቸውን አስታውሰዋል፡፡
በሀገራችን በፊውዳሉ ዘመን ነግስታቱን የሚያወድስና የሕግ ሳይሆን የእነሱን የበላይነት የሚያረጋግጥ
ሕግ ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱንና በወታደራዊው አገዛዝ ዘመንም ቢሆን የይስሙላ ሕገ-መንግስት
ተቀርጾ ሥራ ላይ ለማዋል እንደተሞከረ የገለጹት ም/ኮሚሽነሩ፣ በነዚህ ሥርዓቶች የነበሩ ሕግጋተመንግስት የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መሠረታዊ ጥያቄዎች ከመፍታት ይልቅ
የእነዚያን መንግስታት ፍጹማዊ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዞችን እንዲያገለግሉ ታስበው የተቀረጹ እንደነበሩ
አስረድተዋል፡፡
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የሕገ-መንግስቱ ባለቤቶች
ስለመሆናቸው፤ የራሳቸው ሕገ-መንግስት እና የሉአላዊነታቸው መገለጫ ተደርጎ የተቀረጸ መሆኑ
በእራሳቸው በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦችም ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን ገልፀው፣ ሕገመንግስቱ በሀገራችን ታሪክ ቀደም ባሉት ዘመናት የነበሩ ሥርዓቶች አገዛዛቸውን ያለአንዳች ፍላጎት
በሕዝቦች ላይ ለመጫን ሥራ ላይ ካዋሏቸው ሕግጋተ-መንግስት በመሠረታዊነት የተለየ እንደሆነም
አስምረውበታል፡፡
የክቡር ም/ኮሚሽነሩን ንግግር ተከትሎ በኮሚሽኑ የሥነምግባር አውታሮች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት
የሆኑት አቶ ብርሐኑ ክፈተው የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ሕገመንግሥትን አስመልክቶ ለውይይት መነሻ ባቀረቡት
ጽሑፍ ሕገ-መንግሥቱ እንደ ሕግ ሰነድ ሲታይ የአንድ ሀገር ላዕላይ ሕግ መሆኑንና የአገሪቱ ሕጐች
ሁሉ የበላይ ሕግ እንደሆነና እንደፖለቲካ ሰነድ ሲታይ ደግሞ የአንድ አገር ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣
ኢኮኖሚያዊ፣ የውጭ ግንኙነትና የደህንነት መሠረታዊ አቋሞች የሚወሰኑበት መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ጽሑፍ አቅራቢው በተጨማሪም ስለ1987ቱ ሕገመንግሥት ገጽታዎች፣ ስለብሔራዊ ፖሊሲ
መርሆዎችና ዓላማዎች፣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ህብረ-ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስለመሆኑ፣
ሕገመንግሥቱ ለኢትዮጵያ ሕዳሴ ስለሚኖረው ሚና በዝርዝር አብራርተዋል፡፡
ይህን ተከትሎም ከኮሚሽኑ ሠራተኞች የቀረቡ አስተያየቶችና ጥያቄዎች የተስተናገዱ ሲሆን ከውይይቱ
ተሳታፊዎች ለቀረቡ ጥያቄዎችም ከመድረክ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡
የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስት ለሕዝቦች ውይይት ቀርቦ እና በሕዝቦች አስተያየት መሠረት ዳብሮ የሕገመንግስቱ የመጨረሻ ረቂቅ በሕገ-መንግስት ጉባዔ በሰፊው ከተመከረበት በኋላ ሕዳር 29 ቀን 1987
ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብልክ ሕገ-መንግስት ሆኖ መጽደቁ ይታወሳል፡፡

