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             የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት ሇመጣሌ ሆነ ሇማጎሌበት 

የሚቻሇው  የተሇያዩ ተቋሞችን በማጠናከር መሆኑ እሙን ነው፡፡ሇዚህም ነው 

የበሇፀጉት አገሮች ዳሞክራሲያቸው የተሻሇ ሆኖ የምናየው፡፡   

 

             የዲበረ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ገንብተዋሌ የምንሊቸው ሃገራት 

ተሞክሮ እንዯሚያሳየው ዳሞክራሲ የብዙ አስርት አመታት ዘገምተኛ የጉዞ ውጤት 

መሆኑ ካሇፇው ታሪካቸው መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ዳሞክራሲያቸው አሁን ያሇበትን 

ዯረጃ እንዱዯርስ የዳሞክራሲ ተቋሞቻቸውን ትሌቅ አስተዋፆ ማዴረጋቸውንም  

በተጨባጭ እያየን ነው፡፡እነዚህን ተቋማት ባይጠነክሩ ኖሮ አሁን ያለበትን ዯረጃ 

ባሌዯረሱ ነበር፡፡ 

  

             ከነዚህ የዳሞክራሲ ተቋማት መካከሌ የፖሇቲካ ፓርቲዎች እንደና 

ዋነኛዎቹ ናቸው፡፡በነዚህ የበሇፀጉ አገሮች የተሇያዩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የተሇያየ 

ግሌፅ የሆነ አቋም ይዘው ምክንያታዊ በሆነ መንገዴ አገራቸው ያስፇሌጋታሌ ብሇው 

ያመኑሇትን አቅጣጫ ሇሕብረተሰቡ በሚገባ አስታውቀው ህዝቡም ተጨባጭ የሆነ 

መረጃ ይዞ ምክንያታዊ በሆነ መሌኩ የትኛውን ፓርቲ እንዯሚጠቅመው በማጤን 

በሰጡት መረጃ ሊይ ተሞርኩዞ የፇሇገውን ፓርቲ ይመርጣሌ፡፡ 

  

 

             ወዯ አገራችን ስንመጣ የዳሞክራሲ ስርዓትን ተግባራዊ ሇማዴረግ 

መንግስት በዳሞክራሲያዊ አኳሃን እንዱሰራና እንዱዯራጅ ከፌተኛ ጥረት 

አዴርጓሌ፡፡እያዯረገም ይገኛሌ፡፡ 

 

       ሶስቱ አካሊት ህግ አውጭው፤ህግ አስፇፃሚውና ህግ ተርጓሚው በስርዓቱ 

ውስጥ የሚጫወቱትን ሚና ሇይቶ ሚናቸውንም በአግባቡ እንዱጫወቱ ሇማዴረግ 

mailto:ghabrom@yahoo.com


የሚያስችሌ ስራ ተጠናክሮ እየቀጠሇ መሆኑ ዳሞክራሲያችን በበሇጠ ጥሌቀት 

እንዱኖረው  በየጊዜው በመውጣት ሊይ ያለ ህጎች በማየት ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 

 

             ይሁንና ዳሞክራሲ በመንግስት ተቋማት ብቻ ተግባራዊ ሉሆን 

የሚችሌ ስሊሌሆነ በተሇይ የህዝቡን ቀጥተኛ ተሳትፍ ማረጋገጥ እንዯ አንዴ 

መሰረታዊ መርህ ተዯርጎ በተወሰዯበት በኛ አገር የህዝብ ማህበራትንና ተቋማት 

ተገቢ ዴርሻቸውን በመወጣት ሊይ ይገኛለ፡፡ 

              

              በዚህ ረገዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎችና ዴርጅቶች ፤የመገናኛ 

ብዙሃን፤የሙያና የብዙሃን ማህበራት ከፌተኛ ሚና አሊቸው፡፡ስሇሆነም የዳሞክራሲ 

ስርዓት ግንባታ ዓሊማን ሇማሳካት ፤ተቋማዊ መሰረቱ ሇማስፊፊትና የጋራ 

ዳሞክራሲያዊ አመሇካከትና እምነት ሇመፌጠር የተጠቀሱትን  ዴርጅቶችና 

ተቋማት መመስረት፤ ማጠናከርና ተሌኳቸውን በብቃት እንዱፇፅሙ ማዴረግ 

አስፇሊጊ ነው፡፡  

 

         

             በ 1983 ዓ.ም በዯርግ መንግስት ውዴቀት ማግስት ከነበረው ሁኔታ 

ተነስተው አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች ኢትዮጵያ ከቀዴሞዋ ዩጎዝሊቭያ እጅግ 

የባሰ ዯም መፊሰስና ጠቅሊሊ መበታተን ይከሰትባታሌ ብሇው ተንብየው 

ነበር፡፡አገራችን በዜጎችና ህዝቦች መብት መታፇን በተፇጠረውና በተበባሰው ቅራኔ 

ምክንያት  በአስከፉ ጦርነት ውስጥ ተዘፌቃ ክፈኛ የማሰነችበት ሁኔታ ውስጥ 

በነበረችበት ወቅት የቀረበ ትንበያ ስሇነበር ይህን ያህሌ መስመር የሇቀቀ ትንበያ 

ነበር ማሇት አይቻሌም፡፡ይሁን እንጂ መንግስት የህዝቡ ጥያቄ በማዲመጥ አፊጣኝ 

የሆነ እርምጃ በመውሰደ አገራችን የዓሇም ተንታኞች እንዯተነበዩት ሳይሆን 

በአንፃሩ ህዝቦች በፌሊጎት፤በመፇቃቀርና በመከባበር የሚኖርባት ኢትዮጵያን እውን 

ሆናሇች፡፡ስሇሆነም አሁን በአገራችን የዳሞክራሲ ተቋማት   ከነበረበት ከዜሮ 

ተነስቶ እስከ ታችኛው የእርከን ዯረጃ  የተሇያዩ ነፃ ማህበራት ማሇትም የወጣት፣ 

የሴቶች፣የአርሶ አዯር…ተቋቁመው ሇዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዴርሻቸውን 

እየተወጡ ይገኛለ፡፡ 



         

             የአገራችን ዳሞክራሲ ሉዲብር የሚችሇው ተቋማትን በማጠናከር ስሇሆነ 

አሁን በተጨባጭ የተሇያዩ የብዙሃንና የሙያ ማህበራት በብዛት እንዱመሠረቱና 

አባልቻቸውን እንዱያዯራጁ እየተዯረገ ነው፡፡ የተሇያዩ ማህበሮች በተናጠሌ 

ችግሮቻቸው በቀሊለ ሉፇቱ ስሇማይችለ አንዴ ዓይነት ዓሊማ ያሊቸው ማህበራት 

ተዯራጅተው ፋዳሬሽን እንዱመሰርቱ ከዚያም አሌፇው ኮንፋዳሬሽን እንዱመሰርቱ 

ከዚያ አሌፇውም የዓሇም አቀፌ ኮንፋዯሬሽኖች አባሌ የሚሆኑበት ሁኔታ 

ተመቻችቷሌ፡፡እነዚህ ተዯራጅተው የሚንቀሳቀሱ ማህበራት  ሇዳሞክራሲ ግንባታው 

ትሌቅ አስተዋፆ እያበረከቱ ይገኛለ፡፡ በቅርቡም የሴቶች ፋዳሬሽን ና የወጣቶች 

ፋዳሬሽን መመስረቱ ሇዳሞክራሲ ስርዓቱ ትሌቅ ዴርሻ አሇው፡፡መንግስትም ከነዚህ 

ማህበራት የሚነሳውን ጥያቄ እያዲመጠ ጥያቄያቸውን በየዯረጃው እየፇታ ይገኛሌ፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ከጀማሪነቷ አኳያ ሲታይ በጣም ብዙ የዳሞክራሲ ተቋማት 

ገንብታሇች፡፡ፓርሊማው ዋነኛው የዳሞክራሲ መገሇጫ ነው፡፡በፓርሊማው የተሇያዩ 

ክርክሮች ይካሄዲለ ሇህዝቡም በሚዴያ እንዱተሊሇፌ ይዯረጋሌ፡፡የመንግስትና ብዛት 

ያሊቸው የግሌ ሚዴያዎች አለ፡፡ነፃ ፌርዴ ቤት ና ገሇሌተኛ የምርጫ ቦርዴ 

ተቋቁሟሌ፡፡ይህ ዯግሞ የአገራችን ዳሞክራሲ መሰረቱ ተቋማት (democratic 

institutions) መሆናቸውን በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

  

           በላሊም   በሕገ መንግስቱ ሊይ ከአንቀፅ 14 ጀምሮ እስከ አንቀፅ 28 

የሚናገረው ስሇ ሰብአዊ መብቶች ነው፡፡ሕገ መንግስቱ ሇሰብአዊ መብት ትሌቅ 

ትኩረት ሰጥተዋሌ፡፡እነዚህን መሰረታዊ መብቶች የዜጎች ሰብአዊ መብቶችና 

ነጻነቶች ከሰው ሌጅ ተፇጥሮ የሚመነጩ ፤የማይጣሱና የማይገፇፈ መሆናቸው በሕገ 

መንግስቱ በማያሻማ መሌኩ ተቀምጠዋሌ፡፡ 

  

             እነዚህን መሰረታዊ መብቶች በአግባቡ ተግባር ሊይ እንዱውለ የሰብአዊ 

መብት ኮሚሽንና የእምባ ጠባቂ ተቋም መቋቋም እንዲሇባቸው ሕገመንግስቱ 

አስቀምጧሌ፡፡ 



  

             የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዋና ዓሊማ ስሇ ሰብአዊ መብት በሕብረተሰቡ 

ሊይ ግንዛቤ መፌጠርና የሰብአዊ መብት ጥሰት ባሇበት አስፇሊጊ የሆነ እርምጃ 

መውሰዴ ነው፡፡ይህ ኮሚሽን በሰብአዊ መብት ጥሰት ዙርያ የዯረሰበትን ጥቆማ ሁለ 

የመመርመር ሙለ ስሌጣን አሇው፡፡ 

  

             የእምባ ጠባቂ ተቋምም ዋና ዓሊማው መሌካም አስተዲዯርን ማስፇንና 

አስፇጻሚውን አካሌ በሕግ የተቀመጡትን የዜጎች መብትና ጥቅም  በተግባር ሊይ 

እያዋሇ መሆኑና አሇመሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

  

             እነዚህን ሁሇት ተቋሞች በሰብአዊ መብት ዙርያ የማይተካካ ሚና 

አሊቸው፡፡ኮሚሽኑ በሰብአዊ  መብትና ነጻነቶች ዙርያ ነው ፤ የእምባ ጠባቂ ተቋም 

ዯግሞ በአስተዲዯር ዙርያ ያለ ግዴፇቶች ነው የሚሰራው፡፡ሁሇቱም ተጠያቂነታቸው 

ሇህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፡፡እነዚህ ተቋሞች በሰብአዊ መብት አያያዝ ዙርያ 

አበረታታች የሆነ ስራ በመስራት ሊይ ይገኛለ፡፡በዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሂዯትም 

አጋርነታቸውን አበረታታች በሆነ መሌኩ እያከናወኑ ናቸው፡፡ከዚህ በበሇጠ መሌኩ 

መስራት እንዲሇባቸው ግን እሙን ነው፡፡ 

 

             በላሊ ፓርቲዎች ሇቆሙሇት ዓሊማና የህብረተሰብ ክፌሌ 

በዳሞክራሲያዊ አኳሃን በመታገሌ ከሚያበረክቱት አስተዋፆ ባሻገር አሊማቸውን 

ማራመዴ የሚችለት የዳሞክራሲ ስርዓት ሲገነባ መሆኑን በመገንዘብ የዳሞክራሲ 

ባህሌ እንዱያበብ፤የዳሞክራሲ ተቋማት እንዱፇጠሩና እንዱጠናከሩ በማዴረግ ረገዴ 

ከፌተኛ ዴርሻ መጫወት እንዲሇባቸው አያጠያይቅም፡፡ይሁን እንጂ የአገራችን 

ተቃዋሚ የፖሇቲካ  ፓርቲዎች ተቋማትን እንዱጠናከሩ ማዴረግን እንተወወውና 

እንዱፇጠሩም ፌሊጎት ያሊቸው አይመስሌም፡፡ሇምሳላ ያህሌ የወጣቶች ፇዳሬሽን 

ሲቋቋም እሰየው ብሇው መቀበሌ ሲገባቸውና የወጣቱን ጥያቄ ሇመመሇስ ጥረት 

ከማዴረግ ይሌቅ ፋዳሬሽኑ ከማንም የፖሇቲካ ጫና ነፃ ሆኖ ሳሇና ወጣቱ ፌሊጎቱን 

ዯረጃ በዯረጃ ሇሟሟሊትና የህብረት ዴርዴሩን (collective bargaining) ሇማጠናከር 

ያቋቋመው ተቋም ሆኖ ሳሇ ፋዳሬሽኑ የገዢው ፓርቲ መሳርያ እንዯሆነ አዴርገው 



መግሇፃቸው ስሰማ እነዚህ ፓርቲዎች የተሇያዩ ተቋማት ሲፇጠሩ ማበረታታት 

ሲገባቸው ገና ከመጀመርያው ሇማዲከም ማሰባቸው የነዚህ ፓርቲዎች የነገ ራእይ 

ምን እንዯሆነ ግራ ነው የሚያጋባኝ፡፡ስሇዚህ በአገራችን ያለ የተሇያዩ ፋዳሬሽኖች 

በመፇጠራቸው ዯስተኞች አይዯለም ወዯ ሚሌ ዴምዲሜ የሚያስኬዴ 

ይመስሇኛሌ፡፡ይህ ዯግሞ በተቋሞች ያሊቸውን አመሇካከት አናሳ መሆኑ ነው 

የሚያሳየው፡፡በተቋም ሊይ ያሌተገነባ ዳሞክራሲ ዯግሞ ምን ዓይነት ዳሞክራሲ 

እንዯሚሆን እኔ እንጃ፡፡  

 

             በተጨማሪ ፓርቲዎች ዳሞክራሲያዊ የሆነ ባህሪይ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡እነዚሁ ፓርቲዎች አንዴ የፖሇቲካ ዓሊማን ሇማራመዴ፤በዚህ የፖሇቲካ 

ዓሊማ ሇመሰባሰብ የሚፇሌጉ ዜጎችን በሙለ ሇማሰባሰብ የሚጥሩና መነሻ 

መዴረሻቸው ዓሊማቸው ሉሆን ይገባሌ፡፡ዓሊማቻቸውን ሇማራመዴ ዓሊማቸውን ራሱ 

ጠንቅቆ ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ከዚህም ባሻገር ዓሊማቸውን ተግባራዊ ሇማዴረግ 

የሚያስችለ አማራጮችን በመተንተንና በማቀናበር ሇህዝብ የማቅረብ ዓቅም 

ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡  

 

             ይሁን እንጂ የአገራችን ተቃዋሚ የፖሇቲካ  ፓርቲዎች ከመርሁ 

በዘሇሇ መሌኩ ሇህዝብም ሇአገርም የማይጠቅምና ምክንያታዊ ያሌሆነ ትችት 

ሲሰነዝሩ ፤ግሌፅ የሆነ የፖሇቲካ ፕሮግራም አሇመያዝ፣ ሽንፇትን በፀጋ አሇመቀበሌ፣ 

የመቻቻሌ አቅም ዜሮ መሆን፣ አዯገኛ የፕሮፓጋንዲና የኮሚዩኒኬሽን ስሌት፣ ሂስና 

ነቀፋታ ሇመቀበሌ ዝግጁ አሇመሆን፣ ሌዩነትን ወዯ ጥሊቻ መቀየር፣ አባሌን በዓሊማ 

ከማሰባሰብ ይሌቅ በስሜትና ባሌሆነ መረጃ ማቅረብና ማራቅ፣ በገንዘብ ዙሪያ 

ምግባረ ብሌሹነት፣ እርስ በርስ መወነጃጀሌ ወዘተ… መሇያቸው ሆነዋሌ፡፡እንዯዚህ 

ዓይነቱን የፖሇቲካ አመራር ሇመስጠት የማይችሌ ፓርቲ አንዴም የፖሇቲካ ፓርቲ 

አይዯሇም ፤አሇበሇዚያም ተሌእኮውን በአግባቡ ሉወጣ የሚችሌ ፓርቲ 

አይዯሇም፡፡ስሇሆነም በኢትዮጵያ ያሇውን የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሂዯት ሊይ  

ተቃዋሚዎች አጋር ናቸው  ሇማሇት የሚያስችሌ በቂ ምክንያት የሇኝም፡፡  

 



             ከሊይ እንዯተገሇፀው ዳሞክራሲያችን ጥሌቀት እንዱኖረው የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች  ጠንክረው መስራት እንዲሇባቸው እሙን ነው፡፡ የኛ አገር የፖሇቲካ 

ተቃዋሚዎች የአገራችን ፖሇቲካዊ፤ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ከስሜት 

በዘሇሇ መሌኩ ምክንያታዊ በሆነ መንገዴ ነቅሰው በማውጣት ሕዝባችንን የሚጠቅም 

አማራጭ ይዞ መቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ፖሉሲያቸውና ስትራተጂያቸውንም ሇሕዝብ 

በሚገባ በማቅረብ የሚመርጣቸውም ሆነ የማይመርጣቸው በመረጃ ተሞርኩዞ 

መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ይሁን እንጂ ተቃዋሚዎች አገራችን እንዳት 

ከዴህነት እናሊቅቃት ምን ዓይነት ፖሉሲና ስትራተጂ ተከትሇን ነው  ካሇችበት 

ዯረጃ በሊይ ሌናሳዴጋት የምንችሇው ብሇው ተጨባጭ ፖሉሲና ስትራተጂ በመቅረፅ 

ፌሌስፌናቸውን ማሳየት ተስኑዋቸዋሌ፡፡እነዚህ ፓርቲዎች ከተቋም ይሌቅ ግሇሰብ ፤ 

ከህግ ይሌቅ ትእዛዝ ፤ ከምክንያት ይሌቅ ስሜት ፤ ከመረጃ ይሌቅ አለባሌታ ጎሌቶ 

በሚታይበት ሌማዲዊ አሰራር ውስጥ እየተሽከረከሩ ያለ ናቸው ካሌኩ የተሳሳትኩ 

አይመስሇኝም፡፡ 

 

             አሁን በተጨባጭ ይዘውት ያለት አካሄዴ ስገመግም ዳሞክራሲያዊ 

የሆነ አካሄዴ አሊቸው ብዬ አሊምንም፡፡ምክንያቱም በላልች የበሇፀጉ አገሮች 

እንዯምናየው ታማኝ ተቃዋሚ (loyal opposition) በሚሌ ስያሜ የሚታወቁ 

የራሳቸው የተሇየ ፖሉሲ ከማቅረብ ባሻገር ሕገ መንስትን የሚንዴ ሃሳብና ተግባር 

የሚቃወሙ ናቸው፡፡ይህ የሚሆነው ፓርቲዎቹ የጋራ አገራዊ አመሇካከትና እምነት 

ሲኖራቸው ነው፡፡እንዯዚህ ዓይነት አመሇካከት በፓርቲዎች ሲኖር ዯግሞ 

በዳሞክራሲ ስርዓት ውስጥ መጫወት የሚገባቸውን የሊቀ ገምቢ ሚና እንዱጫወቱ 

ያዯርጋቸዋሌ፡፡የአገራቸው የዳሞክራሲ ሂዯትም አጋር መሆናቸው አያጠያይቅም፡፡ 

የአገራችን ተቃዋሚዎች ግን ሕገመንግስቱ ከተመቻቸው የሚቀበለት ካሌተመቻቸው 

ዯግሞ የሚሽሩት፤ህጋዊና ሕገወጥን እያጣቀሱ ሲጓዙ ነው የሚስተዋለት፡፡ስሇሆነም 

በአገራችን የዳሞክራሲ ሂዯት ሊይ እነዚህን ተቃዋሚዎች አጋርነት አሊቸው ብየ 

ሇማመን ያስቸግረኛሌ፡፡ 

 

 



             በአገራችን የዳሞክራሲ ስርዓት ሉቀሇበስ ወዯማይችሌበት ዯረጃ 

ቢዯርስም ይበሌጥ ጥሌቀት እንዱኖረው የተሇያዩ ህጎችን ማውጣት እንዯሚያስፇሌግ 

እሙን ነው፡፡እነዚህን ህጎች  ሲወጡ ከተቃዋሚ የፖሇቲካ   ፓርቲዎች ጋር ጊዜ 

ተወስድ ምክክር ተዯርጎበት በተወካዮች ምክር ቤት ፀዴቀው ነው፡፡አንዴ ነገር ህግ 

ሆኖ ከወጣ በዛው ህግ (existing law) ብቻ መጫወት እየተገባ የአገራችን 

ተቃዋሚዎች ግን እንዯገና ተማምነው ባወጡት ህግ ሲከራከሩ ይታያለ፡፡ይህ ዯግሞ 

ነገሮችን ባሇው ህግ መሰረት ዳሞክራሲያዊ ሆነው እንዲይሄደ ጥረት እያዯረጉ ያለ 

መሆናቸው ነው የሚያሳየው፡፡እንዯዚህ ዓይነት አካሄዴ በማንኛውም መስፇርት 

በየትኛውን ዳሞክራሲያዊ አገር ፀረ ዳሞክራሲ ነው፡፡ስሇሆነም የአገራችን 

ተቃዋሚዎች በአገራችን እያዯገ ያሇውን የዳሞክራሲ ሂዯት አጋርነት አሊቸው ብየ 

ሇማመን ያቅተኛሌ፡፡ 

 

             መንግስት በአገራችን ሌማት፤ ሰሊምና ዳሞክራሲ የማይነጣጠለ፣ 

አንዴ መሆናቸውንና የህሌውና ጥያቄ መሆናቸውን ተገንዝቦ እነዚህን ሇማሳካት 

የአቅም ግንባታ ስራን እንዯ ቁሌፌ ስራ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡ 

  

             ተቃዋሚዎችም ሇዳሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ ሚና እንዲሊቸው በመገንዘብ 

በዳሞክራሲ ከዲበሩት አገራት ምሁራንን በማስመጣት ጭምር አቅማቸውን እየገነባ 

ይገኛሌ፡፡ በምርጫ ቦርዴ በኩሌ የተዯረገውን ስሌጠና አስታውሳሇሁ፡፡ ይህ 

መሌካም ጅምር ተጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት እሊሇሁ፡፡ 

  

             ይሁንና በአገራችን ያለ ተቃዋሚዎች በመጀመሪያ መቅረፌ ያሇባቸው 

የብዙ ኢትዮጵያውያንን ሕይወት የጠየቀና በመጨረሻም በህዝብ ተሳትፍ እውን 

የሆነ ሕገ መንግስታችን ሊይ ያሊቸውን አመሇካከት መቀየር ይኖርባቸዋሌ፡፡ይህ 

ሲሆን ነው በአገራችን ሊሇው የዳሞክራሲ ሂዯት አጋር መሆን የሚችለት፡፡ በዚህ 

ሊይ የአቅም ግንባታው ሲጨመርበት የዳሞክራሲ ግምባታችን ካሇው በሊይ 

ሉጎሇብት ይችሊሌ፡፡ 

 



             በመጨረሻ የአገራችን የፖሇቲካ ተቃዋሚዎች  ህገ መንግስቱን 

በማያሻማ መሌኩ በመቀበሌ ፤ ግሌፅ የሆነ አማራጭ ፖሉሲ በማቅረብ ፤ ተቋሞችን 

በማበረታታት ፤ ባሇውን ሕግ በመጫወት የአገራችንን የዳሞክራሲ ሂዯት አጋር 

እንዱሆኑ እመኝሊቸዋሇሁ፡፡ሰሊም!  

 

 

 


