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ነገም ላሊ ቀን ነው 
 

ዲቃ (ከዓሇም ገና) 
 
ባሇፈው ሣምንት ሊይ ነው ከአንዴ ጓዯኛዬ ጋር በዴንገት ተገናኘንና ቡና ሻይ 

ሇማሇትና ትንሽ ሇመጨዋወት በአቅራቢያው ወዯሚገኝ አንዴ ካፊቴሪያ ጐራ 

ያሌነው፡፡ መቼም የብዙዎች ሰሞነኛ እንዲውም የወራት ማሇት ይቻሊሌ ወሬና 

ጨዋታ ሁለ በምርጫው ሂዯትና ውጤት ዙሪያ የሚያጠነጥን ነበርና ከጓዯኛዬ 

ጋርም ይህን አንስተን አንዲንዴ ሀሳቦችን መሇዋወጣችን አሌቀረም፡፡  

 

ታዱያ ጓዯኛዬ ከምርጫው ውጤት ጋር በተያያዘ ‹‹የዚች አገር ቀጣይ የአምስት 

ዓመት የፖሇቲካ ጉዞ ምን ሉሆን ይችሊሌ አሇኝ? ጥያቄውን በጥቅሌ መሌኩ 

ያቀረበው ስሇነበር ትንሽ ዘርዘር አዴርጐ መግቢያ ቀዲዲ እንዱያመሊክተኝ በማሰብ 

እንዳት ማሇት? ›› ብዬ ጠየኩት፡፡ ‹‹እንዳት ማሇትማ እንግዱህ ምርጫውን ሙለ 

ሇሙለ ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ አንዴ ፓርቲ ኢህአዳግ ስሊሸነፈ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ቀጣይ ተሳትፎ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ሳስብ ከጨዋታ ውጭ የሆኑ 

ይመስሇኛሌ›› አሇ፡፡ እኔም ትንሽ አሰብ አዴርጌ በፓርሊማ መቀመጫ አጡ ማሇት 

እኮ በሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ መንገዴ ዓሊማቸውን ማራመዴና መንቀሳቀስ 

አይችለም ማሇት እንዲሌሆነ ሊብራራሇት ሞከርኩ፡፡ በእርግጥም መሠረተ ሀሳቡን 

ይቀበሇው እንጂ ጓዯኛዬ የሰጠሁት ሀሳብ ብዙም የተመቸው አሌመሰሇኝም፡፡ ሆኖም 

ውይይታችንን ላሊ ጊዜ እንዯምንቀጥሌ ተነጋግረንና ሌዩነት እንኳ ቢኖረን  

በመቻቻሌ መርህ ሀሳቡን እንዯማከብርሇትና እንዯሚያከብርሌኝ እንዱያውም 

በውይይታችን ገፍተንበት መተማመን እንዯምንፈጥር ተነጋግረን ተሇያየን፡፡ 
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 አዎ ኢህአዳግ የዘንዴሮውን ምርጫ እጅግ በሊቀ የዴምፅ ብሌጫ አሸንፏሌ፡፡ ይህ 

እውነት ነው፣ አብዛኛው ህዝብ ኢህአዳግን የመረጠውም ያሌመረጠውም፣ 

የዯገፈውም ያሌዯገፈውም ውጤቱን አምኖ በመቀበሌ ሊይ ችግር ያሇበት 

አይመስሌም፡፡ 

 

በምርጫ ውዴዴር ሁለም አሸናፊ ሆኖ የህዝብ የሥሌጣን ውክሌናን አይዝም፡፡ 

የአንዯኛው ወገን ዓሊማ አብሊጫ ዴምፅ ማግኘቱ የግዴ ነው፡፡ ሇዚህም ነው ባሇፈው 

ግንቦት 15/2ዏዏ2 በተዯረገው አገር አቀፍ ምርጫ አብሊጫ የህዝብ ዴምፅ ያገኘው 

ኢህአዳግ ሇቀጣዮቹ አምስት ዓመታት አገሪቱን ሇመምራት የሚያስችሇውን 

መንግሥታዊ ሥሌጣን ሉረከብ በዝግጅት ሊይ የሚገኘው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርዴ ይፋ ባዯረገው ጊዜያዊ የምርጫ ውጤት 

መሠረት ኢህአዳግ በሰፊ የዴምፅ ሌዩነት ተቃዋሚዎችን ማሸነፉ ከተገሇፀ በኋሊ 

ተቃዋሚዎች በፓርሊማ ያሊቸው መቀመጫ ምንም በሚባሌ ዯረጃ መገኘቱ አንዲንዴ 

ወገኖችን ሥጋት ውስጥ እንዯከተታቸው ማዴመጥ ችያሇሁ፡፡ ይህ ሥጋታቸውም 

የመነጨው ፓርሊማው ያሇ ተቃዋሚ በአንዴ አሸናፊ ፓርቲ ኢህአዳግ ብቻ 

የሚመራ በመሆኑ የተቃዋሚዎችን ተሳትፎ በከፍተኛ ዯረጃ ያዲክማሌ ከሚሌ እሳቤ 

እንዯሆነም ይዯመጣሌ፡፡ ከዚህም ባሇፈ በዚህ የምርጫ ውጤት ምክንያት  በፓርሊማ 

ውስጥ የአንዴ ፓርቲ አምባገነንነት ይሰፍናሌ የሚሌ አመሇካከትም ይንፀባረቃሌ፡፡ 
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በመሠረቱ በኢፌዳሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 56 ሊይ የፖሇቲካ ሥሌጣን በሚሇው 

ሥር፣ ‹‹በምክር ቤት አብሊጫ መቀመጫ ያገኘ የፖሇቲካ ዴርጅት ወይም ጣምራ 

ዴርጅቶች የፌዳራለን መንግሥት የህግ አስፈፃሚ አካሌ ያዯራጃሌ/ያዯራጃለ/፣ 

ይመራሌ/፣ ይመራለ፡፡›› በሚሌ ተዯንግጓሌ፡፡ እንግዱህ ኢህአዳግ በነፃና 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ያገኘውን የህዝብ ዴምፅ መሠረት ያዯረገ የፓርሊማ 

መቀመጫ ይዞ ሥሌጣን የመረከቡ ጉዲይ የሚመነጨው ከዚህ ህግ ነው፡፡ ህገ 

መንግሥታዊ ሥርዓቱም የሚያስተናግዯው ይህንኑ ስሇሆነ በዚህ ሊይ ክርክር 

የሚያስነሳ አንዲችም ሁኔታ አይኖርም፡፡  

 

በበኩላ ተቃዋሚዎች የተሻሇ የህዝብ ዴምፅ አግኝተውና በፓርሊማ ውስጥ ግምት 

የሚሰጠው መቀመጫ ኖሯቸው ተሳትፎአቸው ቢጐሇብት ፋይዲው የበሇጠ ሉሆን 

እንዯሚችሌ አምናሇሁ፡፡ ሆኖም ግን አብሊጫው ህዝብ ይበጀኛሌ ያሇውን ፓርቲ 

የመረጠ በመሆኑ የህዝብ ዴምፅ መከበርና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ በሚፈቅዯውና 

በሚያዘው መሠረትም መፈፀም ስሊሇበት በዚህ ሊይ ላሊ ዴርዴር ውስጥ የሚገባበት 

ወይም ጥያቄ የሚነሳበት ጉዲይ ሉኖር አይችሌም፡፡ አብዛኛው የፓርሊማ 

መቀመጫ/ሙለ ሇሙለ ማሇት በሚያስችሌ ዯረጃ/ በኢህአዳግ እንዱያዝ ያዯረገው 

የህዝብ ነፃ ምርጫ ውጤት መሆኑን አምኖ መቀበሌ የግዴ ይሊሌ፡፡ 

 

እኔን እንዯሚመስሇኝ እዚህ ሊይ በዋናነት መነሳት ያሇበት ነጥብ  ህዝቡ ከቀረቡሇት 

አማራጮች መካከሌ የቱን ዯገፈ የሚሇው ነው፡፡ ይህን ጥያቆ በግሌጽና በትክክሌ 

እንመሌስ ካሌን ህዝቡ በነፃ ምርጫው አረጋግጦ ዴምፁን የሰጠው አንዴ ፓርቲ 

አሇ፣ ይህም ኢህአዳግ ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዴ ህዝብ የመረጠው ዓሊማ ተፈፃሚ 
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እንዱሆንሇት በፓርሊማ ውስጥ ያሇው የህዝብ ውክሌና መቀመጫዎች በኢህአዳግ 

እንዱያዙ የግዴ ይሊሌ፡፡ ከአሸናፊው ፓርቲ ጀርባ እኮ የመረጠውን አብሊጫ ህዝብ 

ነው ማየት ያሇብን፡፡ በነፃና ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ከላልች በርካታ ፓርቲዎች ጋር 

ተወዲዴሮ የህዝብ ሥሌጣን ውክሌና መያዝ የህዝብን ነፃ ምርጫና ዓሊማ ተፈፃሚ 

ማዴረግ የአንዴ ፓርቲን ፈሊጭ ቆራጭነትን፣ አዴራጊ ፈጣሪነትን ወይም 

አምባገነንነትን የሚያመሇክት ተዯርጐ መወሰዴ የሇበትም፤ሇዚህም ፍትኃዊ 

መመዘኛ አይኖርም፡፡ ከዚህ ይሌቅ በግሌጽ ሉታይ የሚችሇው  የህዝብ የበሊይነትና 

ወሣኝነት ብቻ  ነው ፡፡ 

 

የመዴበሇ ፓርቲ ህገ መንግሥታዊ ሥርዓት ተዘርግቶ ሁለም በመሰሇውና 

ይጠቅማሌ በሚሇው መንገዴ የፖሇቲካ ዓሊማ ይዞ በነፃነት ሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ 

ተሳትፎ እያዯረገ ያሇበት ሁኔታ ነው ያሇው፡፡ ይህን መሰረት ባዯረገ ነፃ የህዝብ 

ምርጫ ሂዯት በተከናወነበት ሁኔታ የአንዴ ፈሊጭ ቆራጭ ፓርቲ ሥርዓት 

እየተፈጠረ ነው ብል ማሰብ  ከቶም  ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ምክንያታዊ 

ሉሆንም አይችሌም፡፡ የአገሪቱ ህገ መንግሥትም ይህ እንዱሆን አይፈቅዴም፡፡ 

እስካሁን የተጓዝንበት የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂዯትም እያረጋገጠ 

የመጣው ይህንኑ ሀቅ ነው፡፡  

 

በዚህ ነፃ ምርጫ ሊይ አብሊጫውን እንዱያውም ሙለ በሙለ በሚባሌ ዯረጃ የህዝብ 

የሥሌጣን ውክሌናን አንዴ ፓርቲ መያዙ የህዝቡ ነፃ ፍሊጐትና ምርጫ መገሇጫ 

ከመሆን ባሇፈ ላሊ ትርጉም ሉሰጠው የሚገባ አይመስሇኝም፡፡ በማንኛውም 

መመዘኛ ቢታይ ዞሮ ዞሮ የህዝብ ነፃ ውሣኔ እስከሆነና ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ 
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እስከፈቀዯ ዴረስ ውጤቱን አምኖ በመቀበሌ ሇአፈፃፀምና ሇውጤታማነቱ የራስን 

ዴርሻ መወጣት ተገቢ ነው የሚሆነው፡፡ ላሊ አቋራጭ መንገዴ ወይም አማራጭ 

ሉኖር አይችሌም፡፡ የህዝብ ውሣኔ ነውና ይህ መከበር ይኖርበታሌ፡፡  

 

አንዴ አሸናፊ ፓርቲ በውዴዴር አሸንፎ አብሊጫ የፓርሊማ መቀመጫ መያዝና 

ውጤቱንም አስከብሮ በተከታታይ የምርጫ ውዴዴሮች አሸናፊ ሆኖ ሥሌጣን መያዝ 

በሀገራችን ብቻ ያጋጠመ ሌዩ ክስተት ተዯርጐ አይወሰዴም፡፡ በዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ የበሇፀገና የዲበረ ሌምዴ አሊቸው በሚባለ አገራትም ውስጥ 

የተሇመዯና ያሇ ክስተት ነው፡፡ በዚህ ዓይነት ሇተከታታይ የምርጫ ዙሮች ሥሌጣን 

ሊይ የቆዩና አሁንም ያለ ፓርቲዎች አለ፡፡  

 

እዚህ ሊይ አንዴ የሚገርመኝን ትዝብት ማንሳት ወዯዴኩ፡፡ ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ 

በአገራችን እስካሁን አራት ስኬታማ ምርጫዎች ተዯርገዋሌ፡፡ በነዚህ ነፃና 

ዳሞክራሲያዊ ምርጫዎችም ኢህአዳግ የህዝብ ዴምፅ ይሁንታን አግኝቶ አሸናፊ 

መሆን ችሎሌ፡፡ በእርግጥ ከአንዯኛው እስከ ሦስተኛው ዙር ምርጫ ተቃዋሚዎች 

በፓርሊማ የነበራቸውን መቀመጫ እያሳዯጉ መጥተው ነበር፡፡ ሆኖም በአራተኛው 

ምርጫ ሊይ ግን የፈሇጉትን ሳያገኙ ቀርተዋሌ ወይም አሌተሳካሊቸውም፡፡ ዴሌ 

ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ ወዯ ኢህአዳግ አጋዯሇ፣ ይህም የህዝብ ፍሊጐትና ውሣኔ 

ነው፡፡  

 

ታዱያ ኢህአዳግ ከመጀመሪያው እስከ አራተኛው ዙር ዴረስ ያገኘውን የምርጫ 

ስኬትና ዴሌ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከሌ አንደ ወይም ላሊው አግኝቶ ቢሆን 
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ኖሮ፣ የአንዴ ፓርቲ አምባገነንነት እየነገሰ ነው በሚሌ በአንዲንዴ ኃይልች 

እየተነገረ ያሇውን ዓይነት ትርጉም ሇራሱ ስሇመስጠቱ እጅግ እጠራጠራሇሁ፡፡ 

በእርግጠኝነት ይህን የሚያነሳ ፓርቲ እንዯማይኖር ዯፍሬ መናገር እችሊሇሁ፡፡ 

ኢህአዳግ በመሆኑ ብቻ ግን እንዳት ይህ ትርጉም ሉሰጠው እንዯቻሇ አንዲችም 

ምክንያታዊ ትንታኔ ሲቀርብበት አይታይም፡፡ ሉቀርብበትም የሚያስችሌ አሳማኝ 

ምክንያት ያሇ አይመስሇኝም፡፡ 

 

በምርጫ ሊይ ማሸነፍንና መሸነፍ የአንዴ ሣንቲም ሁሇት ገጽታዎች ናቸው፡፡ 

ተሸናፊው የያዘው ዓሊማ የአብሊጫውን ህዝብ ይሁንታ ባሇማግኘቱ ብቻ ተሸናፊ 

መሆኑን አምኖ መቀበሌ የግዴ ይሇዋሌ፡፡ ሇሽንፈቱ መንስኤ የሆነ ዴክመቱን  

አርሞና ስትራቴጂ ነዴፎ የተሻሇ አማራጭ ይዞ ሇመቅረብ ራሱን ማዘጋጀት ብቻ 

ነው የሚጠበቅበት፡፡ በአንዯኛው ዙር ያሌተሳካሇት በላሊኛው ዙር ሉሳካሇት 

ይችሊሌ፡፡ በወቅቱ አሸናፊ ከሆነው ፓርቲና ህዝቡ ፍሊጐቱን ካንፀባረቀበት ሁኔታም 

እኮ በመነሳት ትምህርትና ሌምዴ ይቀሰማሌ፡፡ አሸናፊው ፓርቲ የአብሊጫውን 

ህዝብ ዴምፅ እንዯመወከለ እውቅናና ከበሬታ ሉሰጠው ይገባሌ፣ ምክንያቱም 

ሕዝብን ማክበር ነውና፡፡ 

 

ነገርን ነገር ያነሳዋሌና ከምርጫው ፍፃሜ በኋሊ ካስተዋሌኳቸው ክስተቶች መካከሌ 

አንዴ ሁሇቱ የበሇጠ ማርከውኛሌ ወይም በዘመነኞቹ አነጋገር ተመችተውኛሌ፡፡ 

አንዯኛው በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አሸናፊውን ፓርቲ እንኳን ዯስ ያሇህ 

ማሇታቸው ነው፡፡ ሇአገራችን አዱስ ፖሇቲካዊ ባህሌ በመሆኑ አዴንቄአቸዋሇሁ፡፡ 

ሁሇተኛው ዯግሞ በምርጫው ማግሥት ጠ/ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ በመስቀሌ 
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አዯባባይ ሇተሰበሰበው ህዝብ ንግግር ሲያዯርጉ ያስተሊሇፉት አንዴ  መሌዕክት 

ነው፡፡ ይህም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በፓርሊማ መቀመጫ ኖራቸውም አሌኖራቸውም፣ 

ቁጥሩ ይነስም ይብዛ፣ እነሱን የመረጠው ህዝብ ዴምፅ መዯመጥ ስሊሇበት በዋና ዋና 

አገራዊ ጉዲዮችና አጀንዲዎች ሊይ እንዯሚያወያዩቸውና እንዯሚያሳትፏቸው ቃሌ 

የገቡት፡፡  

 

ይህ ታዱያ የአርቆ አስተዋይነትና የፖሇቲካ መቻቻሌ የተንፀባረቀበት አዱስ ዓይነት 

የፖሇቲካ ባህሌ በመሆኑ ታሊቅ ከበሬታና አዴናቆት የሚሰጠው ሆኖ ተሰምቶኛሌ፡፡ 

በዚህም የኢህአዳግ ዯጋፊም ተቃዋሚም ሆነ ላሊው የህብረተሰብ ክፍሌ በጋራ 

የሚስማሙበት ነጥብ እንዯሆነ በግላ በተሇያዩ አጋጣሚዎች ካገኘኋቸው መረጃዎች 

መረዲት ችያሇሁ፡፡ ኢህአዳግም ይህን ቃለን ጠብቆ ተግባራዊ ያዯርጋሌ የሚሌ 

ጠንካራ ዕምነት በብዙዎች ዘንዴ አዴሯሌ፡፡ 

 

ቀዴሞም ቢሆን እኮ ተቃዋሚዎች በፓርሊማው በነበራቸው አነስተኛ መቀመጫ 

ምክንያት የመዯመጥ ዕዴሌ ነበራቸው እንጂ ማንኛውም ውሣኔ የሚወሰነው ያው 

እንዯሚታወቀው በአብሊጫ ዴምፅ ነበር፡፡ በእርግጥ በፓርሊማ በነበራቸው ተሳትፎም 

በተሇያዩ ጉዲዮች ዙሪያ አንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሰጧቸው አዎንታዊና 

ገንቢ ሀሳቦችና ዴጋፎች ግምት ውስጥ የሚገቡበትና የሚካተቱበት ሁኔታ ነበረ፡፡ 

ተቃዋሚዎች የፓርሊማ ውክሌና ባሇማግኘታቸው በዚህ ረገዴ በተወሰነ ዯረጃ 

ሉፈጠሩ የሚችለ እጥረቶችን ወይም ክፍተቶችን ሇመሙሊት ኢህአዳግ ቀዯም ብል 

ያሰበበት መሆኑ መገሇጹ ታሊቅ ፖሇቲካዊ እርምጃ ነው፡፡ ኢህአዳግ በቀጣይ 

እፈጥረዋሇሁ ባሇው አሳታፊ መዴረክ ሊይ ተቃዋሚዎች የአገራዊ ጥቅም ማስከበር 
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ዓሊማን ሇማሳካት የቀረበሊቸውን ጥሪ ከሌብ አምነው በመቀበሌ  እንዯሚተገብሩት 

ትሌቅ የህዝብ ተስፋ አሇ፡፡ ያሇፉ ስህተቶችን ዓይነት አሁን መዴገም አይጠበቅም፣ 

አይገባምም፡፡ ስሇዚህ በዚህ ረገዴ ተቀራርቦ መስራቱ ሇሀገርና ሇህዝብ ትሌቅ 

ጠቀሜታ አሇው ብዬ አምናሇሁ፡፡ 

 

እንግዱህ ሇጽሁፌ መቋጫ የሚሆነው ሀሳብ የሚያጠነጥነውም እዚህ ሊይ ነው፡፡ 

እስካሁን ይዘነው የዘሇቅነው ህገ መንግሥታዊ ሥርዓት ቀጣይነቱ በተረጋገጠበት 

ሁኔታና ይህን መሰረት አዴርጐ በተካሄዯ ነፃ፣ ሰሊማዊ፣ ፍትሀዊና ዳሞክራሲያዊ 

ምርጫ ሥሌጣን የያዘ አንዴ ፓርቲ በምንም ዓይነት መመዘኛ ቢሆን 

አምባገነንነትን ያመጣሌ ብል ማሰብ መሠረታዊ ስህተት ነው፡፡ ተቃዋሚዎችም እኮ 

ቢሆኑ ሇምርጫ ውዴዴር የቀረቡት ህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ተቀብሇውና 

አክብረው ነው፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዴም የህዝቡን ይሁንታ አግኝቶ ሥሌጣን የሚይዘው 

ፓርቲ ተግባራዊ የሚያዯርገውና በጥቅለ ሲታይም የሚተረጉመው ህገ መንግሥቱን 

ነው፡፡ ኢህአዳግ በህዝብ ነፃ ምርጫ በተዯጋጋሚ የምርጫ ዙሮች ሥሌጣን መያዙ 

አንዴ ጊዜ አምባገነናዊነትን ይፈጥራሌ፣ ላሊ ጊዜ ዯግሞ የቻይናን ሞዳሌ ይከተሊሌ 

ሉያስብሌ የሚችሌ ምንም ዓይነት የመከራከሪያ ነጥብ ሉያስነሳ የሚችሌ 

አይሆንም፡፡ ህዝቡ እኮ በነፃነት እንዯመረጠው ማረጋገጫ ሰጥቷሌ፡፡ 

 

ኢህአዳግ ህዝቡን እመራበታሇሁ ብል የነዯፋቸው ፖሉሲዎች የሚመነጩት 

በመሰረታዊነት ከህገ መንግሥቱ ነው፡፡ የአገራችን ህገ መንግሥት የተቀረፀው 

በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ሊይ ተመስርቶ ስሇሆነ የራሱ የሆነ ባህሪይና መገሇጫ 

ያሇው እንጂ ከቻይና ወይም ከላሊ አገር የተገሇበጠ አይዯሇም፡፡ የአንዴ አገር ህገ 
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መንግሥት በተሇያዬ መሌኩ በአንዴ ወይም በላሊ የሚመሳሰሌበት ሁኔታ ቢኖር 

እንኳ ይህ ዓሇም አቀፋዊ አሰራር ነው ሉሆን የሚችሇው፡፡ ሇምሳላ በሰብአዊ 

መብቶች አጠባበቅና በፌዳራሌ ሥርዓቱ አወቃቀር ሊይ ከላሊ አንዴ አገር ህግ ጋር 

መመሳሰልች ቢኖሩም እንኳ ጠቃሚ ዓሇም አቀፋዊ ተሞክሮዎች ተወስዯው ሉሆን 

ስሇሚችሌ አዎንታዊ ነው፡፡ የአገራችን የመንግሥት ሥሌጣን አያያዝ በህገ 

መንግሥቱ ሊይ በተዯነገገው መሠረት ብቻ ስሇሆነ የላሊ አገርን የመንግሥት 

አወቃቀር ሞዳሌ ተግባራዊ ማዴረግ አያስችሌም፡፡ 

 

ስሇሆነም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በህገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ታቅፈው በ4ኛው ዙር 

የምርጫ ውዴዴር እንዯመሳተፋቸው ህዝቡ በነፃ ምርጫው ያረጋገጠውን ውጤት 

ሉቀበለ ግዴ ይሊቸዋሌ፡፡ ከዚህም ጋር በቀጣይ በሚያገኙት ዳሞክራሲያዊ መዴረክ 

ሰሊማዊና ህጋዊ ተሳትፎአቸውን ሇመቀጠሌ ዝግጁነቱና በጐ ፈቃዯኝነቱ ሉኖራቸው 

ይገባሌ፡፡ ጉዴሇቶቻቸውን አርመውና የህዝብ ፍሊጐትን መሰረት አዴርገው በህግ 

አግባብ በሰሊም እስከተንቀሳቀሱ ዴረስ ነገም ላሊ ቀን ነውና ሇቀጣዩ ውዴዴር 

ራሳቸውን ዝግጁ አዴርገው የማይቀርቡበት ምንም ምክንያት አይኖርም፡፡ ሇዚህም 

ከወዱሁ ወገብን ጠበቅ ማዴረግ አይሻሌም ትሊሊችሁ? 

 

 


