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የሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነት ዳግም ሲረጋገጥ 

                      ቶሎሳ ኡርጌሳ 

Utolosa@yahoo.com  

 

የምርጫ ነገር ሲነሳ የሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣን የበላይነት ቀዳሚውን ሥፍራ ይይዛል። 

የሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣን አለመረጋገጥ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እጦት ይንሰራፋል።  

 

በኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀው የሕዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት አለመከበር 

ለአገሪቱ በድህነት መዘፈቅና ሠላም መደፍረስ በር ከፍቶ ሕዝቦች በማያባራ የእርስ በርስ 

ግጭት ተጠምደው ለልማት የሚያስቡበት ጊዜ ሳይኖራቸው በሰቆቃ ህይወታቸውን 

ለመምራት በሚያስገድድ ሁኔታ ለበርካታ ዓመታት ኖረዋል።   

 

ዴሞክራሲ ሰፍኖባቸዋል በሚባሉ አገራትም ጭምር ምርጫና የሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣን 

ባለቤትነት ቀዳሚ ሥፍራ የሚይዙ ናቸው።   

 

ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሉበትን አገር ህግ በማክበር አጀንዳቸውን አቅርበው 

በሚካሄደው የምርጫ ውድድር ያገኙትን ድምጽ በፀጋ ተቀብለው የመሄድ አሰራር 

የተለመደ ነው፡፡ በሕዝብ ተመራጭ የሚሆነው ፓርቲም አገሪቱን የማስተዳደሩን ኃላፊነት 

ይረከባል ማለት ነው፡፡ 

 

በአገራችን በቀደሙት ሥርዓታት እንዲህ ዓይነት የዴሞክራሲ ባህል አልነበረም፡፡  ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ከተገረሰሰበት ካለፉት 21 ዓመታት ወዲህ ግን  የሕዝቦች የሥልጣን 

ባለቤትነት የተረጋገጠበት አጋጣሚ መፈጠሩ የአደባባይ ምስጢር ነው።  

በአገራችን የዴሞክራሲ ሥርዓት እውን እንዲሆን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ከባድ ተጋድሎ አድርገዋል። በወርሃ ግንቦት 1983 ዓ.ም በኢትዮጵያ ታሪክ 

ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ አዲስ ነገር ተከስቷል፡፡  

 

ይህ ክስተት በአገሪቱ ለዘመናት ነግሶ የነበረውን የአፈና ሥርዓት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 

ከስር መሠረቱ የናደበት ወቅት ነበር፡፡ በአፍሪካ በጦር ኃይል ብዛት ተወዳዳሪ ያልነበረው 

ሠራዊት ገንብቶ እድሜውን ለማራዘም የተንቀሳቀሰው ደርግ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 

ተገርስሶ በኢትዮጵያ ደማቅ ታሪክ ተጻፈ — ግንቦት 1983፡፡   
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አፋኙ የደርግ ሥርዓት ከስር መሠረቱ በተገረሰሰ ማግሥት ስለኢትዮጵያ ያልተነገረ፣ 

ያልተባለ ነገር አልነበረም፡፡ በአገሪቱ የጎጠኝነት ፖለቲካ ሰፈነ፤ አገሪቱ ለጎሳ ጦርነትና 

ግጭት ተጋለጠች፤ ኢትዮጵያ የምትባል አገር አትኖርም፤ ትፈርሳለች፤ ሕዝቧም 

ይበተናል፤  መቋጫ ወደ ሌለው የእርስ በርስ ግጭትና ጦርነት ውስጥ ይገባል  የሚሉ 

ትንቢቶች በሰፊው ተስተጋብተው ነበር፡፡  

 

በኢህአዴግ የሚመራው መንግሥት በወቅቱ በወሰደው የተቀናጀ አመራር ትፈራርሳለች፣ 

ትበታተናለች በተባለችው አገር የዴሞክራሲ ሥርዓት ተገንብቶ፤ የሕዝቡ የሥልጣን 

ባለቤትነትም የተረጋገጠበት ሁኔታ ተፈጥሯል — በዛሬይቷ ኢትዮጵያ፡፡  

 

ኢትዮጵያ ዛሬ ለማመን በሚያስቸግር ፍጥነት በርካታ ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና 

ማህበራዊ ድሎችን መጎናጸፍ ችላለች፡፡ ከእነዚህ በርካታ ድሎች መካከል በዋናነት የሕዝቡ 

የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤትነት መረጋገጥ ዋነኛው ነው።  

ከ1983 ዓ.ም በፊት በዚህች አገር የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ማራመድ ፈጽሞ 

አይታሰብም ነበር፡፡ የተለየ የፖለቲካ አመለካከትን ማራመድ ቀርቶ የፖለቲካ ሥርዓቱ 

ውስጥ ሆኖ በፍትሃዊነት ማሰብ እንኳን የማይቻል ነበር፡፡  

ያ ዘመን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤትነት የታፈነበት ወቅት 

ነበር። ያኔ ሥልጣን ላይ የነበረው ወታደራዊ መንግሥት በጠመንጃ አፈ ሙዝ በመታገዝ 

የሥልጣን እድሜውን ለማራም ያግዛሉ ያላቸውን የተለያዩ እርምጃዎችን ተፈጻሚ 

አድርጓል። 

 

በአገራችን የሚገኙ ከ75 በላይ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በገዛ አገራቸው እንደ ሁለተኛ 

ዜጋ የሚቆጠሩበትና የራሳቸውን ቋንቋና ባህል መጠቀም እንደ ኃጢያት የሚቆጠርበት፤ 

የሕዝቡ የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤትነት የታፈነበት፤ እኩልነትና ፍትህ የራቀበት ዘመን ነበር 

— ያ ወቅት፡፡  

ከሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣን ባቤትነት አንጻር ባለፉት ሁለት አሥርተ ዓመታት  የተገኘው 

ለውጥ ምን ይመስላል? የሚለውን ማየት ተገቢነት ይኖረዋል፡፡   
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በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት እውን ሆኗል፡፡ የተለያየ የፖለቲካ እምነት ያላቸው 

በርካታ ፓርቲዎች ተፈጥረዋል፡፡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ 76 

የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፡፡ የፖለቲካ ድርጅቶቹ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አባላትንም 

አፍርተዋል፡፡  

ይህ ደግሞ ዜጎች የፈለጉትን ዓይነት የፖለቲካ ድርጅት አባል የመሆንና እንደየፍላጎታቸው 

መደራጀት የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠሩን ያሳያል፡፡  

ከ21 ዓመታት በፊት በአንድ አምባገነን ፓርቲ ትመራ የነበረች አገር ባለፉት ዓመታት 

በተደረገው የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት ግንባታ ይህንን ያህል ቁጥር  

ያላቸው ፓርቲዎች ማስተናገድ መቻል ምን ያህል ድንቅ ለውጥ በዚች አገር መምጣቱን 

ለመገንዘብ ያስችላል፡፡ ከደርግ ውድቀት ጀምሮ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት እውን በመሆኑ 

በአፈ ሙዝ ወደ ሥልጣን የመምጣት ዘመንም አብሮ አክትሟል፡፡ 

ዛሬ በኢትዮጵያ መንግሥት በሕዝብ ፍላጎትና ምርጫ ብቻ ወደ ሥልጣን የሚመጣበት 

ሥርዓት ተፈጥሯል፡፡ ባለፉት 21 የታየውም ይኸው ነው፡፡ እስካሁን ድረስ አራት አገራዊ፣ 

በርካታ የአካባቢና የሟሟያ ምርጫዎችም ተካሂደዋል፡፡   

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ከፀደቀ በኋላ በአገሪቱ 

ታሪክ የመጀመሪያ በሆነው የ1987ቱ ምርጫ 57 የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፈዋል፡፡  

ለመጀመሪያ ጊዜ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳተፉበት በዚህ ፍትሃዊና ነጻ ምርጫ 

በአገሪቱ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ከፈተ፡፡ በሕዝብ የተመረጠ መንግሥትም ለመጀመሪያ ጊዜ 

አገሪቱን ማስተዳደር ጀመረ፡፡  

የአገሪቱ ሕገ መንግሥት በፀደቀ ማግሥት በ1987 ዓ.ም የተካሄደው ይህ ምርጫ ነጻ፣ 

ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ነበር፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ምርጫ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የመጀመሪያው 

ነው፡፡ ምርጫው ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የዓለም ኅብረተሰብን ያስገረመ ታሪካዊም 

ነበር፡፡  

የኢትዮጵያ ሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣኑን ያረጋገጠበት፣ በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት 

ለመጀመሪያ ጊዜ ሥልጣን የያዘበት እና በአገሪቱ አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበት ነው ሲሉ 

ብዙዎች ይስማማሉ፡፡  

የአገሪቱ ሕገ መንግሥት በሚያዘው መሠረት ከአምስት ዓመታት በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ለሌላ ምርጫ ተዘጋጀ፡፡ ይኸው በ1992 ዓ.ም በተካሄደ ምርጫ 49 የተለያዩ የፖለቲካ 
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ፓርቲዎች ለውድድር ቀርበዋል፡፡ በእውነትም ይኼኛውም ምርጫ እንደ 1987ቱ ሁሉ ነጻ፣ 

ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ነበር፡፡  

በሁለተኛው አገራዊ ምርጫ ሕዝቡ በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጠለትን መብት በመጠቀም 

ይጠቅመኛል ያለውን የፖለቲካ ፓርቲ መርጧል፡፡  

ሌላው ታሪካዊ አገራዊ ምርጫ በ1997 የተካሄደው ነበር፡፡ በዚህ ወቅት በአገሪቱ ሥር 

እየሰደደ የመጣውን የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ ለመቀልበስ 

የተነሳሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተሳተፉበት ሦስተኛው አገራዊ ምርጫ ነበር፡፡  

ሕገ መንግሥቱን ሕገ ወጥ በሆነ መልክ በመናድ ሥልጣን ለመቆናጠጥ ከፍተኛ ጥረት 

የተደረገበት ወቅት — 1997፡፡ በዚህ አገራዊ ምርጫ አንደኛው ብሄር በሌላው ላይ 

እንዲነሳሳ፤ አገሪቱ ውስጥ የሰፈነው ሠላም እንዲደፈርስ፤ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከሠላምና 

ልማት መስመር ወጥተው መቋጫ በሌለው የእርስ በርስ ጦርነት እንዲዘፈቁ ለማድረግ 

በተወሰኑ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያልተሞከረ ሴራ አልነበረም፡፡  

ሕገ መንግሥቱ ያስገኘላቸውን በፖለቲካ ድርጅት የመደራጀት፣ የመምረጥና የመመረጥ 

መብት ተጠቅመው ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለማፈራረስ ያልተቆጠበ ጥረት ያደረጉበት 

ወቅት ነበር፡፡ አገሪቱን እንደገና ወደነበረችበት የቀድሞ ሥርዓት ለመመለስ ጥረት 

የተደረገበት ጊዜ ነበር — 1987፡፡  

አገሪቱን ወደ ሁከት ለማስገባትና በግርግር ለመጠቀም የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ያልፈነቀሉት ድንጋይ፣ ያልበጠሱት ቅጠል ባይኖርም የኢትዮጵያ  

መንግሥት በወሰደው የሰከነ አመራር አገሪቱ ተረጋግታ ሠላም ሆና እንድትቀጥል  

አስችሏል፡፡ በዚህም ሕዝቡ ፖለቲካዊ መብቶቹን ማንም በእብሪት ሳይነጥቀው 

ያስተዳድረኛል ያለውን የፖለቲካ ድርጅት ለመምረጥ ችሏል፡፡ 

በአንድ በኩል በምርጫ ተወዳድሮ ለማሸነፍ ይንቀሳቀሱ የነበሩት እነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች ምርጫው ባይሳካ በአመጽ ወደ ሥልጣን ለመምጣት አልመው ሲሰሩ ነበር፡፡  

ከምርጫው ማግሥት ምርጫው ተጭበርብሯል በሚል ሰበብ በአገሪቱ የማያባራ ግጭትና 

ብጥብጥ በመፍጠር በዚሁ መካከል ለመጠቀም ስትራቴጂ ነድፈው  ይሰሩ ስለነበር ችግሩ 

ባቀዱት ልክ ባይሆንም እንዲፈጠር አድርገዋል፡፡  

በዚህ 36 የፖለቲካ ድርጅቶች በተሳተፉበት አገራዊ ምርጫ የሕዝቡን የፖለቲካ ሥልጣን 

ለመንጠቅ የተደረገው ጥረት ሊከሽፍ ችሏል፡፡  
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በ2002 ዓ.ም የተካሄደው አራተኛው አገራዊ ምርጫ ከሦስተኛው የሚለይበት መሠረታዊ 

ጉዳይ አለው፡፡ በሦስተኛው አገራዊ ምርጫ ከ130 በላይ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት 

አባላት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ ያገኙበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር፡፡  

በአራተኛው አገራዊ ምርጫ የተሳተፉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር 63 ቢሆኑም ከእነዚህ 

ውስጥ መመረጥ የቻለው አንድ አባል ብቻ ነበር፡፡ የፖለቲካ ሥልጣን የሕዝቡ በመሆኑ 

ሕዝቡ የመረጠው የፖለቲካ ድርጅት አገሪቱን በማስተዳደር ላይ ይገኛል፡፡ ይህ የመድብለ 

ፓርቲ ሥርዓት ለአገራችን ትልቅ ድል ነው፡፡  

 

በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መራር ትግል የተገኘው የግንቦት 20 ድል 

ለዘመናት ሲነሳ የኖረውን የሕዝቦች የማንነት ጥያቄ የመለሰ ነው። በአገራችን የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና /ዝቦች እኩልነት ተረጋግጧል፡፡    

ሁሉም ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ወኪሎቻቸውን ያለ አንዳች ተፅዕኖ በነጻነት 

የሚመርጡበትና እንደ ሕዝብ ብዛታቸው መጠንም በእኩል የሚወከሉበት ሥርዓት 

ተፈጥሯል፡፡  

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን ማስተዳደር ጀምረዋል፡፡ በነጻነት መሪዎቻቸውን 

መርጠው የመተዳደር መብታቸው ተረጋግጧል፡፡ የአካባቢያቸውን ልማት  በማፋጠን 

የልማቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡  

ዛሬ በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋቸውን መጠቀምና ማሳደግ የሚችሉበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ በራሳቸው ቋንቋ ይጠቀማሉ፤ ልጆቻቸውም በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው 

ይማራሉ፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ምሁራንና ደራሲያንም በቋንቋቸው ይጽፋሉ፡፡ ወግና ባህላቸውን 

ያስተዋውቃሉ፣ ያሳድጋሉ፡፡ ባህላዊና ኃይማኖታዊ ቅርሶቻቸውን በመጠበቅ ለዓለም 

ኅብረተሰብ በማስተዋወቅ ከዘርፉ የሚጠበቀውን ጠቀሜታ ለማግኘት የተቻላቸውን ጥረት 

ያደርጋሉ፡፡  

በኢትዮጵያ የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን ቅርሶች በማስተዋወቅና 

በተባበሩት መንግሥታት በቅርስነት እንዲመዘገብ ለማድረግ ይጥራሉ፡፡ ከዚህ አንጻር 

የኮንሶ ብሄረሰብን በአብነት ማንሳት ይቻላል፡፡ ይህ ብሄረሰብ እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ 
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ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሁሉ የተረሳ ነበር፡፡ ባህሉንና ቋንቋውን መጠቀም 

የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም፡፡  

ለዚህ ማሳያ በ2003 ዓ.ም በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡትን በኮንሶ ባህላዊ መልክዓ ምድር 

ላይ ያሉ ቅርሶችን መውሰድ ይቻላል፡፡ የኮንሶ ሕዝብ ተራሮችን ለማልማት ያከናወነው 

የእርሻ ላይ እርከንና የአፈርና ውኃ ጥበቃ ሥራዎች ለሁሉም የአገሪቱ አርሶ አደሮች 

መልካም ተምሣሌት የሚሆን ነው፡፡ 

 

የእነዚህ መካነ ቅርሶች በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሣይንስና የባህል ድርጅት 

መመዝገብ የኮንሶና አካባቢው የቱሪስት መዳረሻነትን ከማጠናከሩ በላይ ለአርሶ አደሩ 

ታታሪነትና ጥንካሬ እውቅናን የሚያስገኝ ነው፡፡  

የኮንሶ ሕዝብ ለቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ያለውን ጥንካሬና ለባህሉ እድገትም የሚያደርገው 

ትግል በመልካም በአርአያነቱ ይጠቀሳል፡፡ ይህም የኮንሶ ብሄረሰብ የማንነት መገለጫ የሆኑ 

የተለያዩ ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ሳይበረዙ ተጠብቀው ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገሩ  

ያግዛል፡፡ 

የኮንሶን ብሄረሰብ አጠቃላይ ገፅታ ለመጠቃቀስ የፈቀድነው ዛሬ በኢትዮጵያ የሚገኙ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን ቋንቋ፡ ባህልና ማንነት አክብረውና በራሳቸው 

ማንነት ብሎም በኢትዮጵያዊነታቸው የሚኮሩበት ሁኔታ መፈጠሩን ለማሳየት ነው፡፡  

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በመከባበር፡ በመተጋገዝና በእኩልነት መርህ ላይ 

ተመስርተው አዲስቷን ኢትዮጵያ ገንብተዋል፡፡ የአገራቸውን ህዳሴ እውን ለማድረግም 

ፈርጀ ብዙ ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ፡፡  

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እኩልነት መከበር፣ የመድብለ 

ፓርቲ ሥርዓት መዘርጋት፣ የፖለቲካ ሥልጣን መጎናፀፍ፣ የዜጎች  ዴሞክራሲያዊ መብት 

መረጋገጥና ሰብዓዊ መብት መከበር አንድ ላይ ተደምረው ሲታዩ አገሪቱ ባለፉት 21 

ዓመታት በፖለቲካው ዘርፍ ረዥም ገዞ መሄዷን ነው፡፡   

ከእነዚህ ድሎች መካከልም በዋናነት የሚጠቀሰው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤት መሆናቸው ነው። ይህንንም ባለፉት ተከታታይ አገራዊ 
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ምርጫዎች ላይ በተግባር ያረጋገጡት ጉዳይ ነው፡፡ በቅርቡም ሌላ አገራዊ ጉዳይ 

ይጠብቃቸዋል፡፡ 

በመጪው ሚያዝያ 2005 ዓም የሚካሄደው የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ምክር ቤቶች፣ 

የክልሎችና የአካባቢ ምርጫም በአገሪቱ የተፈጠረው ምቹ ሁኔታ የሕዝብ የፖለቲካ 

ሥልጣን ባለቤትነት ለመረጋገጡ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ምርጫው ነጻ፣ ሠላማዊ፣ 

ዴሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ይሆን ዘንድ አስፈላጊው ዝግጅት በመደረግ ላይ ይገኛል። 

የመራጮች ምዝገባ ተከናውኗል።  

በቀጣይም በምርጫው የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክርክር ያካሂዳሉ። አሉን 

የሚሏቸውን የፖለቲካ አማራጮች ጨዋነት በተሞላበት ሁኔታ በማቅረብ ለሕዝብ 

ያሳውቃሉ ተብሎም ይጠበቃል፡፡ 

ይህ በአገሪቱ በተግባር እየታየ ያለው የሕዝብ የፖለቲካ ሥልጣን መረጋገጥ አሁንም 

እንደቀጠለ ነው።  ይሁንና በዚህ ረገድ አንዳንድ የኢትዮጵያን አንድነትና ብልፅግና 

የማይፈልጉ ቡድኖችና ግለሰቦች ያለውን ምህዳር ባልተገባ መልክ በመግለጽ እየጎለበተ 

ያለውን የዴሞክራሲ ሥርዓት ለመፈታተን በተለየያየ መልክ ቢውተረተሩም 

ኢትዮጵያውያንን ወደ ኋላ የሚመልሳቸው ምንም ነገር እንደማይኖር ቢያውቁት መልካም 

ነበር፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ከዴሞክራሲ ሥርዓቱ ተጠቃሚነታቸውን 

አውቀዋል፡፡ ለዚሁ መጠናከርም በአንድነት ተነስተዋል። ምርጫ 2005 እንዳለፉት በርካታ 

የአካባቢና የማሟያ ምርጫዎች ሁሉ የሕዝቡ የሥልጣን ባለቤትነት የሚረጋገጥበት 

ይሆናል። ይህንንም እውን ለማድረግ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በቀጣይ 

የሚያስተዳድሩትን ወኪሎቹን ለመምረጥ የሚያስችለውን የምርጫ ካርድ በመያዝ እለቱን 

በጉጉት እየተጠባበቀ ይገኛል፡፡ 

 

 


