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የእነ መድረክ መግለጫ ከሂዩማን ራይትስ ዎች 
የተወሰደ ነው እንዴ? 

                                               ቶሎሳ ኡርጌሳ 06-27-16 

ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ አዲስ አድማስ ጋዜጣ በዕለተ-ቅዳሜ፣ ሰኔ 18 ቀን 2008 ዓ.ም 

ዕትሙ፤ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በኦሮሚያና በአማራ ክልል የተከሰቱ 

ግጭቶችን አስመልክቶ ያወጣውን ሪፖርት መድረክና ሰማያዊ ፓርቲ “አንቀበለውም” 

ማለታቸውን ያስነበበን ዘገባ ነው።  

በጋዜጣው ላይ እነ መድረክ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት “አንቀበለውም” 

ያሉበትን ምክንያት፤ ከ330 በላይ ዜጎች መሞታቸውንና ከእነዚህ ውስጥ 41 ያህል ሰዎች 

ማንነታቸው የማይታወቁ እንዲሁም የ292ቱ ስምና ሙሉ መረጃ ያላቸው በመሆኑ ነው። 

እርግጥ እነ መድረክ ይህን ይበሉ እንጂ፤ ይህን የቁጥር መጠን በምን ዓይነት የጥናት ዘዴ 

እንዳገኙት፣ ጥናት አከናውነው ከሆነስ ምን ያህል ከተለመደው የሀገራችን ለመቃወም ብቻ 

ከሚደረግ የተቃውሞ ዕይታ ርቀው እንዳከናወኑት ወይም ተጨባጭ ማስረጃቸውና 

መረጃቸው ምን እንደሆነ ያሉት ነገር የለም።  

እንደሚታወቀው አንድ ጥናት ሲካሄድ በተለይም እንዲህ ዓይነቱን ሪፖርት ይፋ ለማድረግ 

ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በቂና ትክክለኛ ጥናትን ቦታው ድረስ ሄዶ ማከናወን ይጠይቃል። 

በጥናቱ ወይም በምርመራ ሂደቱ የመረጃ ምንጮቹ ገለልተኛነት፣ የአጠናን ዘዴው 

“ወንዜነት”፣ የሀገሪቱ ህጎችና ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ከግምት ውስጥ መግባት 

ይኖርባቸዋል። በዚህ መንገድ የተከናወነ ጥናት ወይም የምርመራ ሂደት ደግሞ በህዝቡ 

ውስጥ ተዓማኒነትን መፍጠሩ አይቀርም። ለትክክለኛ የመፍትሔ አሰጣጥም የላቀ ሚና 

ይኖረዋል። የምርመራው ሂደት ግኝት መንግስትንም ይሁን ሌላውን አካል የሚያስጠይቅ 

ሆኖ ከተገኘም የእርምት ርምጃ ለመውሰድ ያስችላል።  

እነ መድረክ ግን በመግለጫቸው ላይ የጠቀሷቸውን ቁጥሮች በምን ዓይነት ጥናታዊ ግኝት 

ተጠቅመው ይፋ እንዳደረጓቸው ከማስረዳት ይልቅ፤ የመረጡት መንገድ በደፈናው 

‘የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት የሟቾቹን ቁጥር በግማሽ ያሳነሰ ነው፣ ስለዚህ 

አንቀበለውም’ ከማለት በስተቀር በተጨባጭ ያስቀመጡት አንዳች የምርመራ ግኝት 
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ሥርዓት ባለመኖሩ የመግለጫቸውን ገለልተኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚከተው ይመስለኛል። 

ኒዮ-ሊበራላዊ የፖለቲካ ዝማሜ አለው እንድልም አድርጎኛል።  

ለዚህ አባባሌ ምክንያት የሆነኝ የእነ መድረክ መግለጫ የወጣው ራሱን ሂዮማን ራይትስ 

ዎች በማለት የሚጠራውና በራሳቸው የልማት መስመር በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን 

በመግለጫ ድርደራ ለማጠልሸት የሚሞክረው አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም ከሳምንት በፊት 

ያወጣውን መግለጫ ለመደገፍ የታለመ ስለሚመስል ነው። እርግጥ የሀገራችን 

ተቃዋሚዎችና የዚህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም መደጋገፍ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። 

ከምርጫ 97 ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ላይ የቀጠለ ነው። በተለይም በምርጫ 2002 ወቅት 

ይኸው አክራሪ የርዕዩተ-ዓለም አራማጅ ተቋም በሀገራችን ላይ ካወጣቸው ተከታታይ 

ሪፖርቶች ውስጥ “የኢትዮጵያ መንግስት የዕርዳታ እህልን ለፖለቲካ ዓላማ ያውላል” 

በማለት ላወጣው ሪፖርት የዛሬዎቹ የመድረክ አመራሮች (እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስና 

ዶክተር መረራ ጉዲናን የመሳሰሉ) እማኞች ሆነው መቅረባቸውን ብቻ መጥቀስ የቀርኝቱ 

ቋጠሮን የሚያመላክት ይመስለኛል። እርግጥ በወቅቱ ይህን የፅንፈኛ ተቋም ሪፖርት 

አሜሪካና እንግሊዝ የሚገኙበት የልማት አጋር ቡድን “ዳግ” (DAG) ቦታው ድረስ ተገኝቶ 

በማጣራት ተራ ስም ማጥፋት መሆኑን አረጋግጧል። የመድረክ አመራሮችንም ትዝብት 

ላይ ጥሏቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። 

ይሁንና ዛሬም እነ መድረክ በመግለጫቸው ላይ “ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተቋማት 

ከ400 በላይ ሰዎች መገደላቸውንና የፀጥታ ኃይሉም ከመጠን በላይ ኃይል መጠቀሙን 

የሚገልፅ ሪፖርት አውጥተዋል” በማለት የሪፖርቱ ዋነኛ ባለቤት የሆነውን ሂዮማን ራይትስ 

ዎችን ከእነርሱ አስቀድሞ ከሳምንት በፊት ያወጣውን ሪፖርት በማጠናከር አጋርነታቸውን 

ገልፀዋል። እነ መድረክ በጉዳዩ ላይ ያላቸውን የራሳቸውን ድምዳሜ ከማቅረብ ይልቅ፤ 

እዚህ ሀገር ውስጥ በይፋ የተደራጀ መዋቅር በሌላቸው በእነ ሂዮማን ራይትስ ዎች የ“ሪሞት 

ኮንትሮል” ሪፖርት ላይ የሙጥኝ በማለት፤ ሀገር ውስጥ ያለውን፣ በገለልተኝነትና ሳይንሳዊ 

መንገድን ተከትሎ ችግሮቹ በተፈጠሩበት አካባቢ በአካል ተገኝቶ ጥልቅ ምርመራ 

ያደረገውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርት “አንቀበልም” ማለታቸው ቀደም 

ሲል ካላቸው የግንኙነት መስመር ጋር የተገናኘ መሆኑን ለመገንዘብ ብዙም ምርምር 

የሚያስፈልገው አይመስለኝም። ይህ ዕውነታም ‘የእነ መድረክ መግለጫ ከእነ ሂዮማን 

ራይትስ ዎች የተወሰደ ነው እንዴ?’ እንድል አድርጎኛል።  
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በእኔ እምነት የእነ መድረክ መግለጫ በሀገር ውሰጥ ካለና ለጉዳዩ ይበልጥ ቅርብ ከሆነ 

እንዲሁም በህገ-መንግስቱ መሰረት ተጠሪነቱ ለፓርላማ ሆኖ ከተቋቋመ ተቋም ይልቅ፤ 

በርዕዩተ-ዓለማዊ ቀኖና እየተመራ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራትን ለማጠልሸትና በእነዚህ 

ሀገሮች ውስጥ በሚፈልገው መንገድ ተቃዋሚዎችን በመቅረፅ የሪፖርቱ ማጎልበቻ 

የማድረግ ታሪክ ያለውን ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ድርጅትን ለማመን መሞከራቸው ‘እኛንም 

አትመኑን’ የሚል አንድምታ ያለው መሆኑን የተገነዘቡት አይመስለኝም። እነ መድረክ 

በሀገራችን ህገ-መንግስትና ህገ-መንግስታዊ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት የተቋቋሙ ናቸው። 

በዚህ ሀገር ውስጥ ለሚደረግ ማንኛውም ነገር ጉዳዩችን ገለልተኛ ሆነውና ለመቃወም ብቻ 

ከሚደረግ ተቃውሞ ወጣ ብለው የሚመለከቱ ከሆነ ተዓማኒነት ሊኖራቸው ይችላል። በዚህ 

ትክክለኛ መንገድ እስከተጓዙም ድረስ ሀገራችን ውስጥ ስላለው ሁኔታ በቅርበት ያሉት 

እነርሱን እንጂ አንድ የምዕራባዊ የፖለቲካ ድርጅት የሚያወጣውን ሪፖርት የሚቀበል ሰው 

ሊኖር አይችለም።  

እናም ከዚህ ዕውነታ አንፃር እነ መድረክ በተዓማኒነት ሂዮማን ራይትስ ዎችን መጥቀሳቸው 

‘እኛን አትመኑን’ እያሉን መሆኑን መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል። እኔ እሰከሚገባኝ 

ድረስ በትክክለኛው መንገድ እስከተጓዙ ድረስ በህገ-መንግስቱና በህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ 

የተቋቋሙት ተቋማት እንጂ የውጭ ኃይሎች ሊሆኑ አይገባም። እዚህ ሀገር ውስጥ በውጭ 

ኃይሎች የሚዘወር የፖለቲካ ህልዮት ሊኖር አይገባም። እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ደግሞ  

‘በህገ-መንግስቱ መሰረት የተቋቋመው የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ካልታመነ እነ በህገ-

መንግስቱ ህጋዊ ህልውና ያላቸው እነ መድረክም ምንም ዓይነት አመኔታ የሚቸራቸው 

አይደሉም’ የሚል ተጠየቃዊ ምክንያታዊነትን የሚያስነሳ በመሆኑ መታረም ያለበት 

አስተሳሰብ ይመስለኛል።  

እርግጥ እነ መድረክ ለምን ሂዮማን ራይትስ ዎች የመሳሰሉ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ሃይሎችን 

በማመን የእነርሱ ሪፖርት አጎልባቾች በመሆን እንደሚሰሩ እዚህ ላይ ማንሳቱ ተገቢ ነው። 

በቅድሚያ ከሂዩማን ራይትስ ዎች ፍላጎት ልነሳ። ይህ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ተቋም የቁም 

መጠሪያው  “የሰብዓዊ  መብት  ጥበቃን”  የሚያመላክት  ቢሆንም ቅሉ፤ ድርጅቱ ግን ላዩ 

ላይ ከለጠፈው ስያሜው ጋር ዕውቅና እንደሌለው ለበርካታ ጊዜያት አስመስክሯል። 

ከስያሜው ይልቅ ድብቅ ፖለቲካዊ አጀንዳን የሚያራምድ ፅንፈኛ ድርጅት መሆኑን 

በተደጋጋኒ ያሳየ ተቋም ነው። ዋነኛ ዓላማውም ‘ሀገራት ለምን ከኒዮ-ሊበራሊዝም 
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ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ፍልስፍና ውጪ ያድጋሉ?’ በሚል እሳቤን በመያዝና እንደ ትናንቱ 

የአፍሪካን ሃብት ለመቀራመት በሀገራት ውስጥ አሻንጉሊት መንግስታትን ለመፍጠር 

መንቀሳቀስ ነው። ይህን ዓላማውን ዕውን ለማድረግም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በአምሳያው 

ቀርፆ በማደራጀት የሀገራቱን ስም ለማጥቆር ለሚያወጣቸው ሪፖርቱ ደጋፊዎች ከማድረግ 

ጀምሮ እስከ ቀለም አብዮት የማቀናበር ተግባራት ድረስ ያከናውናል። ለዚህ ተግባራቱም 

በምርጫ 97 ወቅት ቅንጅትን እና “ሲአርዲኤ” (CRDA) የተሰኘን በጎ አድራጎት ድርጅት 

እንዲሁም በምርጫ 2002 ዓ.ም የመድረክ አመራሮችን ተጠቅሞባቸዋል። 

ታዲያ ይህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም የሀገራቱን የኢትዮጵያን ፈጣንና ተከታታይ 

ዕድገትን ለማቀጨጭ አልሳካ ሲለው ‘ጥናት አደረግሁ’ በማለት የሌለ ነባራዊ ሁኔታን 

ከተቃዋሚዎች፣ አሊያም በስደት ከሚገኙ ዜጎችና በሀገራችን በሽብርተኝነት የተፈረጁ 

ተቋማት ሚዲያዎችን የውሸት ሪፖርት ሳይቀር በማጠናቀር የሚታወቅ ድርጅት ነው። 

ለዚህ አባባሌ አንድ ምሳሌ ላንሳ። በ2005 ዓ.ም ገደማ ይኸው ተቋም ‘የኢትዮጵያ 

መንግስት በሚያካሂደው የግዳጅ ሰፈራ ፕሮግራም ከአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ዜጎች 

ተፈናቅለዋል” የሚል ነው። የመረጃ ምንጮቹ አስቂኝ ነበሩ። በወቅቱ ተቋሙ ራሱ 

እንደገለፀውጥናቱን ያካሄደው “ኬንያ ውስጥ በስደት የሚገኝ የ20 ዓመት ወጣት እንደነገረኝ 

በሰፈራው ምክንያት አባቱ ሞተዋል” የሚል ማረጋገጫን ይዞ ነው።  

እንግዲህ ልብ እንበል! አንድ ጥናት ‘እገሌ ከሚባል ቦታ የመጣ ስደተኛ እንዲህ ብሎ 

ነገረኝ’ በማለት (ለዚያውም ስሙ ሳይገለፅ) የሰውዬውን አባባል ያለ አንዳች ማረጋገጫ 

“በሪሞት ኮንትሮል” እንደ ትክክለኛ ዳታ የሚወስድ ከሆነ፤ የጥናቱ ዓላማ በመንግስት ላይ 

አሉባልታዊ ጥቃት ለመሰንዘር መሆኑን ለመገንዘብ ብዙም ምርምር የሚጠይቅ ጉዳይ 

አይመስለኝም። “ለምን?” ከተባለ አክራሪው ተቋም፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እርሱ እንዳለው 

በሠፈራ ፕሮግራሙ ምክንያት ሰው ሞቶ ከሆነ በአካል ተገኝቶ ማረጋገጥ ሲገባው፤ ኬንያ 

ውስጥ የሚገኝና ምናልባትም በድርጅቱ ልመና እና ስጦታ ‘እንዲህ በልልኝ’ የተባለ 

ግለሰብን አግባብ እንዳለው አካል ቆጥሮ ለሪፖርት የሚሆን ጥናት መስራት በየትኛውም 

መስፈርት ተቀባይነት ሊኖረው ስለማይችል ነው።  

ከተነሳሁበት ነጥብ ብዙም እንዳልርቅ ሌሎች የአክራሪ ተቋሙን አስገራሚ ተግባራት እዚህ 

ላይ ልግታቸውና ፅንፈኛው ድርጅት እኔ የምኖርበትንና በሰላም ገብቸቼ የምወጣበትን 

መንደር ሳይቀር “በታጣቂዎች ከፍተኛ ፍተሻ ሲካሄድበት አደረ፣ ፖሊስና ነዋሪዎች 
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ተጋጩ” በማለት በየጊዜው የፈጠራ ወሬን የሚያካሂዱ የሀገራችን የሽብርተኛ ቡድኖች 

ሚዲያዎችን አዳምጦ በመረጃነት ለሪፖርቱ ግብዓት እስከ መጠቀም የሚደርስ ተቋም 

መሆኑን ግን ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል። እንግዲህ እነ መድረክ በመግለጫቸው ላይ 

“በሰብዓዊ መብት አካላት”ነት የጠቀሰው ሂዮማን ራይትስ ዎች ሪፖርቱ በዚህ መሰል ሁኔታ 

አሊያም እዚህ ሀገር ውስጥ በሰላማዊ ተቃዋሚነት ስም የተሰለፉ ወገኖች በሚያቀርቡት 

የጭፍን ተቃውሞ የሚደርሰው መረጃ ላይ የተመረኮዘ ነው። 

ያም ሆነ ይህ እነ መድረክ በመግለጫቸው ላይ “በየአካባቢው ተቃውሞና ግጭቱን ተከትሎ 

የደረሱ ጉዳቶችን ገለልተኛ አካል እንዲያጣራ በተደጋጋሚ መንግስትን ጠይቀናል” 

ብለዋል። ዳሩ ግን ለእነርሱ “ገለልተኛ አካል” ሲባል ምን ማለት እንደሆነ አልገለፁም። 

እርግጥ ለእነ መድረክ “ገለልተኛ አካል” ማለት ሂዮማን ራይትስ ዎች ከሆነ፤ ቀደም ሲል 

ካነሳኋቸው የአክራሪው ቡድን ርዕዩተ-ዓለማዊ አተያይና ከሚያቀርባቸው ሪፖርቶች ኢ-

ተዓማኒነት አንፃር ገለልተኛ ሊሆን የሚችልበት አቋም የለውም። ይሁንና እንዲህ ዓይነት 

ችግሮች ሲያጋጥሙ ሥርዓቱ ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለማረም ይረዳ ዘንድ የተቋቋመ 

ተቋም አለ። እርሱም የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ነው።  

አንዳንድ ተቃዋሚዎች ከራሳቸው “ዙፋን አንጋሽ” ፈላጊነት ምኞት በመነሳት በስርዓቱ ላይ 

እምነት እንዳጡ በመግለፅ፣ ስርዓቱ ያቋቋማቸውን ማናቸውንም ተቋማት እምነት አልቦ 

እንደሆኑ ለማስመሰል ይሞክራሉ። እርግጥ ማንኛውም ተቃዋሚ ልክ እንደ ዶናልድ 

ትራምፕ ወርዶ “የሂላሪ ክሊንተን ፀጉር ዊግ ነው” እስከማለት የሚደርስ መብት አለው። 

‘እኔ እንዲህ ነኝ’ እያለ ማንነቱን ለመራጩ ህዝብ ከማወጅ በስተቀር ምንም የሚያገኘው 

ጥቅም የለም። እነ መድረክም ገለልተኛ ሆኖ በህግ የተቋቋመ (ለዚያውም ተጠሪነቱ ለህዝብ 

የሆነን ተቋም) አለመቀበል መብታቸው ይመስለኛል—እውነቱን የሚመዝነውና የሚፈርደው 

ህዝቡ ነውና።  

ያም ሆኖ ግን በኦሮሚያው ግጭት የጠፋው የሰው ህይወት ያሳዝናል። የአንድም ሰው 

ህይወት መጥፋት አልነበረበትም። ግና በግጭቱ ውስጥ የተሳተፉት መሳሪያ የያዙና የፀጥታ 

ሃይሎችን የገደሉ ግለሰቦች ጭምር መሆናቸውን እነ መድረክ የሚዘነጉት አይመስለኝም። 

ግጭቱ ተስፋፍቶ ቢቀጥል በሀገርና በህገ-መንግስታዊ ሥርዓቱ ላይ ሊፈጥረው የሚችለው 

ተፅዕኖ በዋነኛነት ከግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል። እናም በሁከት ፈጣሪዎቹ 

ተሰንዝሮ የነበረው የከፋ አካሄድ በቁጥጥር ስር መዋል ነበረበት። ይህን ለማድረግም 
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የፀጥታ ሃይሎች “ህጋዊና ተመጣጣኝ ርምጃ” መውሰድ ነበረባቸው። የኢትዮጵያ ሰብዓዊ 

መብት ኮሚሽንም ግጭቶቹ በተፈጠሩባቸው ቦታዎች ተገኝቶ ከማህበረሰቡና መረጃ ሰብስቦ 

ያረጋገጠውም ይህንኑ ዕውነታ ነው። ለዚህም ነው የኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች ጉዳዩን 

አስመልክተው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ “በተለይም በኦሮሚያ ክልል ህዝቡ 

የፀጥታ ሃይሎች ባይደርሱልን ኖሮ ዛሬ አታገኙንም ነበር” በማለት የገለፁት።  

እርግጥ እነ መድረክ ይህ ከበድ ያለ ሃቅ ለምን ሊዋጥላቸው እንዳልቻለ ለእኔ ግልፅ 

አይደለም። ምናልባትም የመድረክ ተጣማሪ አባል የሆነው ኦፌኮ አንዳንድ አመራሮቹና 

አባላቱ በኦሮሚያው ግጭት በግንባር ቀደምትነት ተሳትፈዋል ተብለው በመጠርጠራቸው 

ፓርቲው ይህን ለማስተባበል አስበው ከሆነ ትክክለኛ መንገድን የመረጡ አይመስለኝም። 

ምክንያቱም የአንዳንድ የኦፌኮን አመራሮችና አባላት ጉዳይ በህግ የተያዘ ስለሆነ 

አስቀድሞ ንፁህነታቸውን ማረጋገጥ ስለማይቻል ነው። የኦፌኮን አባላት የያዛቸው ህግ 

ነው። የሚጠይቃቸውም ህግ ነው። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙም የሚቀጡት በሀገሪቱ ህግ ነው። 

እናም ህግ የሚበይነውን በትዕግስት መጠበቅ እንጂ፤ የኮሚሽኑን ሪፖርት በመቃወም 

በተዘዋዋሪ የተጠርጣሪዎችን ንፁህነት ለመመስከር መሞከር ተገቢ አይመስለኝም። ፍርድ 

ቤት በያዘው ጉዳይ ጣልቃ መግባትም ይመስለኛል።  

ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት እነ መድረክ መግለጫ ማውጣት ያለባቸው አንድ ክስተት 

ሲኖር ብቻ መሆን የለበትም። እዚህ ሀገር ውስጥ በመጎልበት ላይ ባለው የመድብለ ፓርቲ 

ሥርዓት አማካኝነት የተቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደመሆናቸው መጠን፤ ምንም 

ዓይነት ክስተት ባይኖር እንኳን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ስር እንዲሰድ የበኩላቸውን ሚና 

መጫወት የሚጠበቅባቸው ይመስለኛል። ይህን ማድረግ የሚችሉትም የራሱን ርዕዩተ-

ዓለማዊ እሳቤዎችን የሀገራትን ስም ጥላሸት ለመቀባት የሪፖርት ጋጋታን እያወጣ ‘ለምን 

ከእኛ ቀኖና ውጪ ታድጋላችሁ?’ የሚል አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋምን ኢ-ተዓማኒ 

ግምገማን መንተራስ አይኖርባቸውም። የራሳቸውን ዕይታና አስተሳሰብ የውጭ ኃይሎችን 

ፍላጎት ለማሟላት አስበው ሳይሆን፤ እንወክለዋለን ለሚሉት ህዝብ ከሚያስገኘው ጥቅም 

አኳያ እየመዘኑ ቢያስተጋቡ እዚህ ሀገር ውስጥ ስር እንዲሰድ ለሚፈለገው የዴሞክራሲያዊ  

ሥርዓት ባህል ግንባታ የበኩላቸውን ጠጠር ሊወረውሩ ይችላሉ እላለሁ።  

     


