
 1 

 

የሒዯቱ ስኬታማነት   
 

                                                                      
ቻሊቸው /chebudie@yahoo.com/ 
 
 

ምርጫን ዳሞክራሲያዊ ከሚያስብለት መስፈርቶች ቀዲሚው የምርጫው 

ሂዯት ዳሞክራሲያዊነት እንጂ የአሸናፊው ፓርቲ ማንነት አይዯሇም፡፡ በላሊ 

አነጋገር ምርጫ የሚሇካው በሂዯቱ እንጂ በውጤቱ አይዯሇም። የሕዜብን 

ይሁንታ ያገኘ የመንግሥትን ሥሌጣን ይረከባሌ እንጂ ማንም ስሇፈሇገና 

ስሇተመኘ ወዯ ሥሌጣን ኮርቻ ሉፈናጠጥ አይችሌም። በምርጫ የሚወዲዯሩ 

አካሊት ሁለ የአሸናፊነት ፍሊጏትና ስነሌቦና ይው ወዯ ውዴዴር ሲገቡ 

በዋናነት ዲኛው ህዜብ መሆኑን ተገንዜበው ውጤቱን በፀጋ የመቀበሌ ግዳታ 

ይኖርባቸዋሌ። 

 

በህዜብ ዴምፅ የሚገኝ ስሌጣን ሇመጨበጥ ተወዲዲሪ ፓርቲዎች የራሳቸውን 

አጀንዲ ቀርፀው መንቀሳቀስ እንዲሇ ሆኖ በተጨባጭ ሇሀገሪቱ ውጤታማ ሉሆን 

የሚችሌ ፕሮግራም ይዝ መገኘት ግን ላሊ ነገር ነው። በህዜብ ሇመገሌገሌ 

ሳይሆን ሕዜብን የማገሌገሌ ዓሊማ ይዝ መነሳት ትሌቅ ቁም ነገር ነው፡፡ ይህ 

ብቻውን በቂ አይዯሇም፡፡ ወዯ ሥሌጣን የሚያመራውን መንገዴ ነፃ፣ 

ፍትሏዊና ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግ ከመራጮች ምዜገባ እስከ ዴምፅ መስጠት 

አሌፎም ውጤቱ እስኪገሇፅ ያሇውን የምርጫ ሂዯት በጥንቃቄ መያዜ 

ያስፈሌጋሌ። ከቅዴመ ምርጫ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ክርክር አንስቶ እስከ 

አጠቃሊይ ውጤቱ ዴረስ ያለት ሂዯቶች በተገቢው መንገዴ መካሄዴ 

ሇምርጫው ፍትሃዊነት የየራሳቸው አስተዋፅኦ አሊቸው፡፡    

 

በ97ቱ ምርጫ ወቅትም ይሁን ንዴሮ የሚካሄዯው የምርጫ ቅስቀሳ 

ዳሞክራሲያዊነቱን ከጅምር ሂዯቱ አንስቶ የሚፈታተኑ ጉዲዮች ከአንዲንዴ 

አቅጣጫዎች ታይተዋሌ፡፡ እየታዩም ነው፡፡ ከምርጫ አስፈፃሚዎች እስከ 

ምርጫ ቦርዴ ገሇሌተኝነትን መጠራጠርና አሇመቀበሌ፣ በምርጫ ሂዯቱ ሊይ 
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የተከሰቱ ጥቃቅን ጉዲዮችን ሆን ተብሇው ማግፍና ያሌታሰረን ታሰረ ማሇት፣ 

በተሇያዩ የወንጀሌ ዴርጊት ፈጽመው የታሰሩ ግሇሰቦችን አባልቻችን 

ታሰሩብን በማሇት አቤቱታ ማቅረብ፣  ገና ባሌተጣራ ጉዲይ ሊይ አባሊችን 

በኢህአዳግ /በገዥው/ ፓርቲ ሴራ ነው የተገዯሇው፣ የሕግና የዳሞክራሲ 

ተቋማትን ገሇሌተኝነት ማብጠሌጠሌ  ወተ የሚለት ይጠቀሳለ። በተሇይ 

በአንዲንዴ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በኩሌ ይህ አይነቱ ሁኔታ በስፋት የተሇመዯ 

ተግባር ከሆነ ውል አዴሯሌ። አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በምርጫ 

ክርክርና በምረጡኝ ቅስቀሳ ወቅት ዓሊማና ፕሮግራማቸውን ከማስተዋወቅ 

ይሌቅ በሀገሪቱ ያሇውን የዳሞክራሲ ሂዯት በጥቅለ ማጣጣሌን የተያያዘት 

ይመስሊለ።  

 

ከዙህ በተጨማሪ የንዴሮው የምርጫ ሂዯት ተቀዚቅዞሌ በማሇት የተሇያዩ 

ወገኖች አስተያየት ሲሰጡ ተዯምጠዋሌ፡፡ ሆኖም ተቀዚቅዞሌ ያለበትን 

ምክንያት ሉገሌፁ ያሇመቻሌ ላሊው ችግር ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡ በእኔ እይታ 

ግን መቀዚቀዜ ሳይሆን የሰከነና የሠሇጠነ የምርጫ እንቅስቃሴ መታየት 

መጀመሩን ነው፡፡ የሰሇጠነና የሰከነ ሲባሌ ተወዲዲሪ ፓርቲዎችም ሆነ መራጩ 

ህዜብ ካሇፈው ምርጫ ብዘ ትምህርት ወስድ የትኛው አዋጭ እንዯሆነ በሚገባ 

እየተረዲ መጥቷሌ፡፡ ያሇፈ ስህተትን መሇስ ብል መመሌከት ሇወዯፊት 

የሚዯረግ እንቅስቃሴ ሊይ ዲግመኛ ችግር እንዲይፈጠር ማስተዋሌን 

ይሇግሳሌና ፡፡ 

 

እንዱያው ወዲጆቼ፣ “አንደን ጥል አንደን አንጠሌጥል” ባትለኝ በዙህ አመት 

ቀኑንና ፀሏፊውን ነጋሁት እንጂ “ምርጫ ሲዯርስ የሚወሇደ ፓርቲዎች” 

በሚሌ ርዕስ የተፃፈ ፅሁፍ ማንበቤን አስታውሳሇሁ፡፡ ምርጫ ሲዯርስ ዕሇቱን 

ተሰባስቦ ፓርቲ በመመስረት በአቋራጭ ወዯ ሥሌጣን ኮርቻ በመምጣት የግሌ 

ጥቅምን ማሳዯጃ መንገዴ እንዲይሆን ሥጋት አሇኝ። ምርጫ ሲዯርስ 

መምጫቸውና ስሪታቸው የማይታወቁ ፓርቲዎች እንዯእንጉዲይ መፈሌፈሌ 

የተሇመዯ ጉዲይ እየሆነ መጥቷሌ። በተሇይ የምርጫ ቅስቀሳና ክርክሮች 

ሲዯርሱ አይተናቸውና ሰምተናቸው የማናውቃቸው ፓርቲዎችንና ግሇሰቦችን 
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ማየት መቻሊችን የመዴብሇ ፓርቲ ሥርዓት በሀገራችን ምን ያህሌ እንዯሰረፀ 

የሚያመሇክት ቢሆንም አብዚኛዎቹ የተቃዋሚ ፓርቲዎች እዙህ ግባ የሚባሌ 

የፖሇቲካ አማራጭ እንዯላሊቸው መረዲት ችያሇሁ። እውነተኛውን ከሀሰተኛው 

ሇመሇየት በሚያስቸግር መሌኩ ቀሌብ በሚስቡ ቃሊት የተሇጠጡ የሃሣብ ዯሃ 

የሆኑ ወሬዎችን ማዲመጥ ንዴሮም የተሇመዯ ሆኗሌ። አንዲንድቹን 

ስመሇከታቸው በማር የተሇወሱ መርዝች ይመስለኛሌ።  

 

ፓርቲዎች ተወሌዯው በአጭር ጊዛ ሇማዯግ የማይቆፍሩት ጉዴጓዴ 

የማይፈነቅለት ዴንጋይ የሇም፡፡ ይህ መጥፎ ዴርጊት ነው ብዬ አይዯሇም። 

ነገር ግን ሀገርን የሚያህሌ ነገር ሇመምራት አስተዋይነትንና ጥንቃቄን 

ይጠይቃሌ። "የነቶል ቶል ቤት ግዴግዲው ሰንበላጥ" እንዲይሆን እኛ 

መራጮች ዴምፃችንን ሇማን መስጠት እንዲሇብን አበክረን ሌናስብበት ይገባሌ 

እሊሇሁ። በንዴሮው የምርጫ ክርክርና የምርጫ ቅስቀሳዎች ወቅት 

የታብኩትም ይህንኑ ነው፡፡ ገዥው ፓርቲ በተግባር ውጤታማ የሆነባቸውን 

እና ያስመገባቸውን ውጤቶች በማሳየትና የዳሞክራሲ ሂዯት በጊዛ 

የሚጎሇብት እንጂ ዕሇቱን የሚከሰት ነገር እንዲሌሆነ ሲገሌጽ   በተቃዋሚው 

ጏራ የተሰሇፉት ፓርቲዎች ዯግሞ ከሞሊ ጏዯሌ የኢህአዳግን የሌማት 

እንቅስቃሴ በማጥሊሊትና በማጣጣሌ እንዱሁም አፍጠው አግጠው የሚታዩ 

እውነታዎችን በመካዴ ምረጡኝ እንጂ የባህሩን፣ የየብሱንና የአየሩን በሙለ 

ሳይቀር አዯርግሊችኋሇሁ፤ በማሇት ቃሇ መሏሊ  መዯርዯሩን ተያይውታሌ፡፡  
 

በ97 የተካሄደ ክርክሮችን ሙለ በሙለ ሇመከታተሌ ዕዴለ ነበረኝ፡፡ በዙህም 

የተወሰነ ግንዚቤ አሇኝ ማሇት እችሊሇሁ፡፡ እኔም የሚበጀኝን ሇመምረጥ 

ያወጣኋትን ካርዴ ሳሊወሊውሌ ሇሚያስተዲዴረኝ ሇመስጠት በጥንቃቄ መመን 

መርጫሇሁ፡፡ ማንን ከማን? በምንና እንዳት ሊወዲዴር? የሚለትን ጥያቄዎች 

በሚገባ ሇመመሇስ ከ97ቱ ምርጫ ብዘ ተምሬአሇሁ፡፡ ምክንያቱም ተወዲዲሪ 

ፓርቲዎች መመረጥ ያሇባቸው በሚያቀርቡት የአገር እዴገት፣ ሌማትና 

ብሌፅግናን ሉያፋጥን በሚችሌ ፕሮግራምና ፖሉሲያቸው መሆኑን መረዲት 

ተችሎሌ ብዬ እገምታሇሁ፡፡  
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የ97ቱን ስህተት ሊሇመዴገም መወሰዴ ያሇበት ጥንቃቄ ያሇ ይመስሇኛሌ። 

በወቅቱ በየምርጫ ጣቢያው ቀርበው የነበሩት ተወዲዲሪዎች የፓርቲዎቻቸውን 

አቋምና ስም ከማስተዋወቅ በሇሇ ግሇሰቦቹ እነማን እንዯሆኑ ምን ዓይነት 

ሥነ-ምግባር እንዲሊቸው ከየት እንዯመጡ እንኳን አይታወቁም ነበር። 

እስከአሁን በሚታየው ተጨባጭ ሁኔታም አንዲንዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎች እርስ 

በርሳቸው በሚያዯርጉት ፉክክር አንደ የላሊውን ዯካማ ጏን እየፈሇገ የማጉሊት 

እንጂ ፓርቲው በሚያራምዯው የምጣኔ ሀብትና የፖሇቲካ ፕሮግራም ሊይ 

አተኩረዋሌ ሇማሇት አያስዯፍርም። ዕጩ ተመራጮች በዋነኝነት 

በፓርቲያቸው ማንነት ሊይ ስብዕናቸው የተመረኮ ቢሆንም በ97ቱ ምርጫ 

እንዯታብነው በአንዲንዴ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የቀረቡ ዕጩዎች በሥነ-

ምግባራቸው በህብረተሰቡ ጥሩ ስም ያሊቸው አሌነበሩም። አማራጭና የተሻሇ 

ነው ተብል የሚቀርብ አጀንዲ ምን እንዯሆነና እንዳት በተግባር ሉተረጏም 

እንዯሚችሌ ካሌተብራራ ህዜቡን ሇውሳኔ ማስቸገሩ አይቀርም፡፡ ሇመቃወም 

ብቻ ተብልም በተግባር ሉተረጏም የማይችሌ እና ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ 

ጋር የማይመጣጠን ጉዲይ ጆሮ ኮርኳሪ የሆኑ ቃሊቶች ተጠቅሞ ህዜብን 

ሇማወናበዴ መሞከር አንዴ እርምጃ ሉያራምዴ እንዯማይችሌ ሁለም 

የተረዲው ይመስሇኛሌ፡፡ 
 

ከክርክሩ ይት ወጣ ሌበሌና እስኪ የ97ቱን ምርጫና የንዴሮውን የምርጫ 

ሂዯቶች በጥቂቱ ሌዲስስ፡፡ ምርጫ 97 በመራጮች ተሳትፎ፣ በተወዲዲሪዎች 

ፉክክር፣ ምቹ የፖሇቲካ ምህዲር በመፍጠር ወተ ረገዴ ዓሇምን ያስዯነቀ እና 

በኢትዮጵያ የዳሞክራሲ ሂዯት እንዯ እመርታ የሚቆጠር ነው። ይሁንና 

ወዯዜርዜር ይቱ ጠሇቅ ብሇን ስንመሇከት ጥሊቻ፣ ስዴብ፣ የእርስ በርስ 

ፍትጊያዎች የተስተናገደበት፤ በቁጥር 15 /አስራ አምስት/ ያህሌ ክርክሮች 

የተስተናገደበት፤ የተሇያዩ ፓርቲዎች ተሰብስበውና ግንባር ፈጥረው ይሠሩ 

የነበሩበት ነገር ግን በጋራ ተስማምተው ያወጡት የስነምግባር ዯንብ 

ያሌነበረበት ምርጫ ነበር።  
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ምርጫ 2ዏዏ2 ከ97ቱ ምርጫ የተሻሇ ይሆናሌ የሚሌ እምነትም አሇ። 

በንዴሮው ምርጫ የሚካሔደ ክርክሮች በቁጥር ከ97ቱ ቢሇያይም የምርጫ 

ቅስቀሳው የተጀመረው ምርጫ ቦርዴ ባስቀመጠው የጊዛ ሰላዲ ነው። በአሁኑ 

ወቅት የሚወዲዯሩ ፓርቲዎች እንዯ 97ቱ በተሇያየ ዯረጃ ራሳቸውን ችሇው 

እና ጥምረት ፈጥረው የመጡ ፓርቲዎች መሆናቸው የምርጫ ሥነ-ምግባር 

ሕግ በሚፈቅዯው መሠረት ከአጉሌ ሰጣ ገባ የጸዲ ይሆናሌ ባይባሌም፣ ከ97 

የተሻሇ መከባበር የታየበት ነው ማሇት ይቻሊሌ። በአጠቃሊይ የቅስቀሳውና 

የክርክሩን ሂዯት ዯግሞ የሰከነና የሰሇጠነ አካሄዴ ነው ሇማሇት ያስዯፍራሌ። 

በተጨማሪም እኛ መራጮችም  ከአሇፉት የምርጫ ሂዯቶች በቂ ሌምዴ 

እንዲገኘን “ስንዳውን ከእንክርዲዴ” የምንሇይበት ወንፊት እንዲገኘን 

እረዲሇሁ።   
 

ላሊውና ዋናው ጉዲይ በንዴሮ ምርጫ ተወዲዲሪ ፓርቲዎች በጋራ 

ተስማምተው ኃሊፊነት በተሞሊበት መሌኩ ተወያይተው አሇም አቀፍ ይት 

ያሇው የጋራ የምርጫ የስነምግባር ህግ ማውጣታቸው ነው፡፡ ይህ ህግ በምርጫ 

97ቱ ወቅት አሌነበረም፡፡ ግጭት ቀስቃሽ ሉሆኑ የሚችለ ብሔርን፣ ጏሳን፣ 

ግሇሰብን፣ ወተ.. አሇአግባብ የሚያጥሊለ ንግግሮችን የሚያስወግዴ ህግ 

ወጥቷሌ፡፡ በርካታ ቁም ነገሮችን የያ ህግ ስሇሆነ ፓርቲዎች ሁለ 

ቢተገብሩት ሇሀገራችን የዳሞክራሲ ሂዯት መዲበር አስተዋፅዖ አሇው እሊሇሁ። 

በአራት የፖሇቲካ ፓርቲዎች ተነሳሽነት የረቀቀና ከ60 በሊይ የሚሆኑ 

ፓርቲዎች ተወያይተው ይሁንታ የሰጡት ከዙያም በተወካዮች ምክር ቤት 

ማሻሻያ ተዯርጎበት የፀዯቀውን የምርጫ ሥነ-ምግባር ህግ ማጣጣሌ ተገቢ ሆኖ 

አሊገኘሁትም።  ህጉ በገዥውም ሆነ በማንኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ ሊይ 

ተፈፃሚ የማይሆንበት ምንም ዓይነት መንገዴ የሇምና፡፡  
 

ከዙህ ባሇፈ ተወዲዲሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ማቋቋማቸው 

የግንቦት 2ዏዏ2ቱን ምርጫ ሌዩ ያዯርገዋሌ የሚሌ እምነት እንዯሚፈጥር 

አያጠራጥርም፡፡ የጋራ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ካሇው ተግባርና 

ኃሊፊነት አንዯኛው በፓርቲዎች መካከሌ አቤቱታዎች ወይም አሇመግባባቶች 

በሚፈጠሩበት ወቅት ችግሮች ስሇሚፈቱበት አሠራር አጠቃል መያዘ ነው፡፡ 
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በዙህም መሠረት አቤቱታ አቅራቢ የፖሇቲካ ፓርቲ “አዋጅ ተጥሷሌ” የሚሌ 

ቅሬታ ሲያቀርብ ምክር ቤቱ ከሚመሇከታቸው ፓርቲዎች አጣሪ ቡዴን 

በማውጣጣት ወይም ምክር ቤቱ የማጣራት ኃሊፊነቱን ወስድ ሉያጣራ 

ይችሊሌ፡፡ ምክር ቤቱ በተሇይ የስነምግባር ጥሰት አጋጥሟሌ ብል ያቀረበውን 

ፓርቲ እና አቤቱታ የቀረበበት ፓርቲ በጋራ ሆነው ችግሩን በመነጋገርና 

በስምምነት መፍትሔ የሚያገኙበት ዕዴሌም አጏናፅፏሌ፡፡ መጠሊሇፍ፣ 

መወነጃጀሌና ወዲሌሆነ አቅጣጫ እንዲይሄደ በማዴረግ በኩሌ ከፍተኛ 

አስተዋጽ እንዲሇው ይታመናሌ፡፡ በተግባርም ውጤቱን ማየት ተችሎሌ፡፡  
 

መንግሥት ምርጫ 2ዏዏ2ን ነፃ ፍትሏዊ፣ ሰሊማዊና በህዜብ ንዴ ታማኝነት 

ያሇው ሇማዴረግ ባሇው ፅኑ እምነት በርካታ እርምጃቸውን እየወሰዯ ነው። 

በ97ቱ ምርጫ ሰበብ የታሰሩ በርካቶች ከእስር እንዱፈቱ፤  የተጉ የተቃዋሚ 

ፓርቲ ጽህፈት ቤቶች እንዱከፈቱ ፍትሏዊ የቅስቀሳ የአየር ሰዓት ክፍፍሌ 

ወተ ተግባሮችን አከናውኗሌ። የስነ-ምግባር ዯንቡ ከተፈረመ በኋሊ የታሠሩ 

ሰዎችንና አንዲንዴ ጥቃቅን ጉዲዮች እንዱስተካከለ ማዴረግ መቻለን 

በተግባር እያየን ነው፡፡ ይህ ሁለ የምርጫ የስነ-ምግባር ዯንቡ ያስገኘው 

ውጤት ነው።  
 

በተቃራኒው ያለት አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሇሀገሬው ዛጋ የምርጫ 

ስነምግባሩን ምንም ጠቀሜታ እንዯላሇው፣ ቢፈርሙም ባይፈርሙም ሇውጥ 

እንዯማያስገኝ በመግሇፅ በተቃራኒው የገንብ ምንጭ ሇሆነው ዱያስፖራ 

ዯግሞ በስነ-ምግባር ዯንቡ መሠረት የተሇያዩ ዴልችን በማግኘታችን በምርጫ 

መሳተፋችንን አትጥለት የሚሌ መንታ አቋም ሲያንፀባርቁ ተዯምጠዋሌ። ይህ 

አሳፋሪ ነው። 

 

በአቋማቸው ፈጽሞ ሉስማሙና ሉተማመኑ የማይችለ የፖሇቲካ ፓርቲዎችን 

በተሇያየ መዯሇያና በሽምግሌና ወዯ አንዴ ጥሊ ሥር እንዱሰባሰቡ በማዴረግ 

ሇሀገርና ሇሕዜብ የሚበጅ ሥራ ያከናውናለ ብል ማሰብ የዋህነት 

ይመስሇኛሌ። አሁን በሀገራችን እያየን ያሇነው እንዱህ ያሇን ዴርጊትን ነው 

“የማይተማመን ባሌንጀራ በየወንዘ ይማማሊሌ” እንዯሚባሇው በትሌሌቅ 
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አገራዊ ጉዲዮች ዘሪያ ተመሳሳይ አቋም የላሊቸው የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

በአንዴ ጥሊ ሥር ተሰባስበው ዚሬ የነገሩንን ነገ ሲሽሩት ውሇው ሳያዴሩም 

ሲፈረካከሱ አይተናሌ። ዚሬም ያንኑ ዴርጊት እየተመሇከትነው ነው። የተሇያዩ 

ሰንካሊ ምክንያቶችን በመዯርዯር የምርጫውን ሂዯት ሇማብጠሌጠሌ መሞከር 

ሇሀገራችን የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ የሚፈይዯው ነገር የሇም።  

 

ተገቢውን የውዴዴር ዜግጅት አሇማዴረግ እና የምርጫውን ሂዯት 

ያሇምክንያት ማብጠሌጠሌ ሇየቅሌ ናቸው። እኛ መራጮችም የምንታብበት 

ህሉና ስሊሇን ፍርደን ሇእኛ ብትተውሌን መሌካም ነው እሊሇሁ። በዙህ አካሄዴ 

የውስጥ ችግርን ሇመሸፈን መሻት አያዋጣም፡፡ ህዜቡ ፀረ-ዳሞክራሲያዊ 

አካሄዴን ሇሚመርጡ ኃይልች ጆሮ የሚነሳበት እና በቃችሁ የሚሌበት ቀን 

አሁን ይመስሇኛሌ።  ተከታይ ሲያጡና ገመናቸውን መሸፈን ሲቸግራቸው 

ተነጥሇው መውጣታቸው አይቀርምና፡፡ እየተነጠለም ይገኛለና፡፡ ስሇሆነም 

ፓርቲዎች ተፈጥረው እንዯሚከስሙ ሁለ መንግሥትም ይመጣሌ ይሄዲሌ፡፡ 

በማያቋርጥ ሂዯት ሊይ የሚቀጥሇው ግን ሕዜብ ስሇሆነ ካሇፈው ታሪካችን 

የወረስነውን መጥፎ ጠባሳ ሇታሪክ መዜጋቢዎች ትተን፣ አዱስ የመቻቻሌ፣ 

የመተሳሰብ፣ የመዯጋገፍና የመዯማመጥ ባህሌ ብናዲብር የሚበጅ 

ይመስሇኛሌ፡፡   
 

በ97ቱ ምርጫ ክንዋኔ ወቅት ሇዓሇም ያሳየነውን ዴንቅ ዳሞክራሲያዊ ታሪክ 

ዚሬም በተሻሇ አኳኋን መዴገም እንችሊሇን ብል መናገር ይቀሊሌ፡፡ በዙህ 

ረገዴ በተሇይ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ባሇፉት መናት የኖርንበትን ህመም 

ዯጋግመው እየጓጏጡ በህመም ውስጥ እንዲያኖሩንና ከዋሻው መጨረሻ ሊይ 

የብርሃን ጭሊንጭሌ መኖሩን እንዱያሳዩን የኢትየጵያ ህዜብ ምኞት እንዯሆነ 

አምናሇሁ።    
 

የእርስ በርስ ጥርጣሬ፣ ጥሊቻና በቀሌ በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ የጥንቱን 

ዓይነት ጤናማና ገንቢ ያሌሆነ ግንኙነት መሌሶ ሇመዴገም መመኘት ጊዛ 

ያሇፈበት ከንቱ ቅዥት እንዯሆነ በመገንብ ሀገራችንን ሇሊቀ ውጤት 

ሇማብቃት ሁለም ኃሊፊነት አሇበት፡፡ የምርጫን ጠቀሜታ ተረዴተን 
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መብታችንን መጠቀም ይገባናሌ። የምርጫ ሒዯቱን ሇማዯብዜና ሇማኮሰስ 

ሇሚነሱ ኃይልች ጆሮ መስጠት የሇብንም እሊሇሁ። ቸር እንሰንብት!        

  


