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እኛ እናንተን እንዲከበርናችሁ ሁለ እናንተም የእኛን ዴምፅ  

እንዴታከብሩሌ! 
                                                        

 ሰሊማዊት ከአዱስ አበባ 

 

ግንቦት 15/2002 ዓ.ም ዕሇተ እሁዴ ሇ4ኛው አገራዊ ምርጫ በመራጭነት 

የተመዘገቡ  32 ሚሉዮን መራጮች  ዴምጽ የሚሰጡበት ቀን ነበር፡፡ይህ ታሊቅና 

ታሪካዊ አገራዊ ክንውን ሰፊ ዝግጅትና ርብርብ ሲዯረግበት ቆይቶ በዴሌ ሉቋጭ 

የመጨረሻው ምዕራፍ መዲረሻ በመሆኑ ሁለም በጉጉት ሲጠብቀው ቆይቷሌ፡፡ዕሇቱ 

የሁለንም የመራጩን፤የተመራጩንና የሚዱያውን ሰፊ ትኩረት እንዯመሳቡም፤ 

የከተሞችና መንዯሮች ጎዲናዎች ሁለ ወዯ ምርጫ ጣቢያዎች ብቻ እንዱያዯርሱ 

የተዘረጉ እስኪመስሌ ከንጋት ጀምሮ ወዯ ምርጫ ጣቢያዎች በሚጓዙና ቆየትየት 

ብልም መርጠው ወዯ ጉዲያቸው በሚመሇሱ ሰዎች ተሞሌተው ነበር፡፡ 

 

የምርጫ ጣቢያዎች ከጧቱ 12 ስዓት ጀምሮ ተከፍተው መራጩን ሕዝብ በትጋትና 

በአግባቡ  ሲያሰተናግደ ውሇዋሌ፡፡መራጩ ህብረተሰብ ምርጫው ከማንም በሊይ 

እኔን ይመሇከተኛሌ በሚሌ የባሇቤትነት ስሜት፤ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት በንቃት 

ተንቀሳቅሷሌ፡፡ መራጮች ያሇአንዲች ችግር በሰሊም እንዱስተናገደና ዳሞክራሲያዊ 

መብታቸውን በአግባቡ እንዱጠቀሙ በዋናነት በምርጫ አስፈጻሚ አካሊት፤ከዚህም 

ጋር በላልች ባሇዴርሻ አካሊትና ፀጥታ አስከባሪዎች የተዯረገው ዝግጅትና 

ተግባራዊነቱ በብዙ መሌኩ የተሳካ ነበር፡፡ህብረተሰቡም ከወጣት እስከ አዛውንት 

በፍጹም ጨዋነትና ሥነ ስርአት በመራጮች በተጨናነቁ ረጃጅም ሰሌፎች ሳይሰሊች 

ወሳኝ ዴምጹን በነፃነት ሲሰጥ ውል በስኬት ተጠናቋሌ፡፡ 

 

መራጩ ሕዝብም ዳሞክራሲያዊ መብቱን ተጠቅሞ ዴምጹን እንዱሰጥ ቀዯም ሲሌ 

የተጠናከረ ቅስቀሳ በባሇዴርሻ አካሊት በመዯረጉና የህብረተሰቡም ግንዛቤ ከጊዜ ወዯ 

ጊዜ እየጎሇበተ በመምጣቱ በነቂስ ወጥቶ በንቃት ተሳትፏሌ፡፡ይህ ሰፊ ተሳትፎ 

መታየቱም በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ የምርጫውን ሂዯት ሇማጣጣሌና 
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ታአማኒነቱን በሃሰተኛ ክስ ሇማጉዯፍ የሸረቡትን ሴራ፤ ፀረ ዳሞክራሲያዊ ቅስቀሳና 

ይህን እኩይ ዴርጊታቸውን ሇመተግበር  ሲነቀሳቀሱ የነበሩትን የሕዝቡ ዯመኛ 

ጠሊቶችንና ጨሇምተኞችን ያሳፈረና ተስፋ ያስቆረጠ የሕዝብ ሀቀኛ ውሳኔ የታየበት 

ሂዯት ነው፡፡ 

 

የሕዝብ ወሳኝነትና አሸናፊነትም የሚጀምረው ከዚሕ መሆኑን በተግባር 

አስመስክሯሌ፡፡የዴምጽ አሰጣጡ ያሇአንዲች ችግር በሰሊምና በስኬት መጠናቀቁም 

በቀጣይ ቀናት  ሇሚከናወኑ  የምርጫው ሂዯትና የአፈጻጸም ስኬት ወይም  

የመጨረሻው መቋጫ ትሌቅ መሰረት ነው፡፡ የዴምጽ አሰጣጡ ፍጹም የተረጋጋና 

ሰሊማዊ እንዯነበር በዋናነት ከራሱ ከመራጩ  ህበረተሰብና ብልም  ከአንዲንዴ 

የተፎካካሪ ፓርቲዎች አመራሮች ጭምር ተገሌጿሌ፡፡ሕዝቡ ራሱ በነፃነት መርጦና 

ሂዯቱንም በቅርብና በባሇቤትነት መንፈስ ታዝቦ የሰጠው ማረጋገጫ ከምንም በሊይ 

ፋይዲ ያሇው ነው፡፡ይህን የህዝቡን ማረጋገጫም ሌናከብርሇትና ግምት ሌንሰጠው 

የግዴ ይሊሌ፡፡በሕዝብ መብት፤ ጥቅምና ነጻ ውሳኔ  ሊይ ማንኛውም አካሌ የራሱን 

ፍሊጎትና ዓሊማ መሰረት አዴርጎ ሉወስንበትና ሉናገርሇት አይችሌም፡፡ 

 

በቀጣይም  መራጩ ህብረተሰብ  በከፍተኛ ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት  በነቂስ ወጥቶ      

በዴምጹ ያረጋገጠውን ነፃና ዳሞክራሲያዊ ውሳኔ መቀበሌ የሁለም ዴርሻና 

ኃሊፊነት ነው፡፡የምርጫው ሂዯት እስካሁን በተጓዘበት ሰሊማዊና ሕጋዊ መንገዴ 

እንዱጓዝም ሁለም የዴርሻውን መወጣት ይኖርበታሌ፡፡ በተሇይ በዴምጽ አሰጣጡ 

ወቅት የነበረውን  ሕግ አክባሪነት፤ጨዋነትና ዳሞክራሲያዊ መብትን በአግባቡ 

ሇመጠቀም የታየውን ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ይበሌጥ በማጎሌበት የሕዝቡን 

መብትና ጥቅም ማስከበር ከምንም በሊይ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ፡፡የሕዝቡን ነፃ 

ምርጫና ውሳኔ በጸጋና በቁርጠኝነት አምኖ መቀበሌ ሕዝብን ማክበር ነው፡፡ 

 

ከዚህ በተጻራሪ በመቆም በአለባሌታ፤ በሃሰተኛ ውንጀሊና ክስ የሕዝቡን ትክክሇኛ 

ምርጫና ፍሊጎት ሇማፈን ወይም ሇማዴበስበስ መሞከር ከሕዝቡ ጋር መጠሊት 

ስሇሚሆን፤ ውጤቱ የሚያምር አይሆንም፡፡ ምንም ዓይነት ቅሬታ እንኳ ቢኖር ሇዚህ 

ሲባሌ በወጡ ሕጋዊ አግባቦች ብቻ ሉፈቱ ይገባሌ እንጅ የሚነሱ ቅሬታዎችን መነሻ 
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በማዴረግ ውዥንብር መፍጠር ወይም ሕገወጥ አካሄዴ ሇመከተሌ መሞከር በምንም 

መሌኩ አማራጭ ሉሆን አይችሌም፡፡ የሕዝቡን አመኔታና ክብር ማግኘት 

የሚቻሇው ምን ጊዜም ቢሆን መብትና ጥቅሙን አክብረን ሇውሳኔው ፍጹም ተገዥ 

ስንሆንና የሕግ የበሊይነትን ስንቀበሌ ብቻ ነው፡፡ 

 

ሕዝቡ ነጻ ምርጫውንና ፍሊጎቱን በዴምጹ አረጋግጦ የሰጠ ስሇሆነ ቀሪው ተግባር 

ውሳኔው እንዱተገበርሇት ብቻ ነው፡፡በዚህ ሊይ ሁለም ዴርሻ ያሇው ስሇሆነ የቤት 

ሥራውን ወስድ የሕዝብ ወገንተኝነቱን በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡

የምርጫው ውጤት ምንም ሆነ ምን፤የትኛውም ፓርቲ ያሸንፍ፤ የሕዝብ ውሳኔን 

በጸጋ ተቀብል ሇመንቀሳቀስ  ተወዲዲሪ የነበሩ ሁለም  ፓርቲዎች ቀዲሚ  

ተነሳሽነትና ዴፍረት ሉኖራቸው  ይገባሌ፡፡እኛ የእናንተን ተወዲዲሪ ፓርቲዋች ጥሪ 

አክብረን በነቂስ ወጥተን ዴምፃችንን ይወክሇናሌ ሇምንሇው እጩ ሰጥተናሌ እናም 

እኛ እናንተን እንዲከበርናችሁ ሁለ እናንተም የእኛን ዴምፅ እንዴታከብሩሌን 

እንጠትቃችኋሇን።          

            

            


