
  ምርጫ የሌለው ምርጫ የሌለው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ

           በአምባገነኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በው ምርጫጥረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት በስጋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
       የተሞላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያም በመጪው ምርጫ ነሐሴ 2012  ዓ.    ም ሊካኼድ ቀነ ቀጠሮ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጠሮ

            የተያዘለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫ እንዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። ከስጋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። በኾነ መንፈስ እንደማይከና በስጋትወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። መና በስጋትገር ይቻላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

         የኾነው ምርጫ ኾኖ የዘንድ ቀነ ቀጠሮሮው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ እንዲራዘም ብዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረ ምሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ራኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንደወተወቱት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት አማራጭ ምክረ ምክረ
       ሐሳባቸው ምርጫን እንዳቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ረቡት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሳይኾን ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርቶ በመጪው ነሐሴ  በመጪው ምርጫ ነሐሴ 2012  ዓ.     ም ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ የሚካኼድ ቀነ ቀጠሮ ከኾነ
          ለኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትንና በስጋት አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የሚያቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነቅኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን የፖለቲካ ቡድ ቀነ ቀጠሮኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የመምረጥ እድ ቀነ ቀጠሮሉን

           የዘጉበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በብሔር ፖለቲካ አስተሳሰብ ው ምርጫስጥ ያደጉና በስጋት የተሰባሰቡ የፖለቲካ ቡድ ቀነ ቀጠሮኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብቻ ወንበር
          “የሚቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ራመቱበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫ እንደሚሆን ከወዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። ደምድ ቀነ ቀጠሮሞ ቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትጭ ምክረ ማለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይቻላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ስለዚኽ ምርጫው “ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ

   ”       የሌለው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ ነው ምርጫ ሚያስብለው ምርጫም ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን መሠረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ያደረጉ የብሔር ፖለቲካን
          በመርኽ ምርጫው “ምርጫ ደረጃ የሚጸየፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ የሚጸየፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ሆነው ምርጫ በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ሀገሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉቱ ለመቅረብ እንዳይች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉ

            የተገፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ ው ምርጫስጥ ስለምንገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን ያለንበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ
          ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የበላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን እንዲያገኙ የተመቻቸ በመሆኑ እነዚኽ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሕዝብ አንዱን ከአንዱ የተመቻቸ በመሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን እነዚኽ ምርጫው “ምርጫ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ አንዱን ከአንዱ

             የበላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ አድ ቀነ ቀጠሮርጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትን ለመግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዛት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ወገኔ የሚሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ደግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሞ ለመጥቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ም ህጋዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከለላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ን በሚያገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ ምርጫ የሌለው ምርጫ የመንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን
      ሥልጣን ለመረከብ እየተጣደፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ያሉበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

  መጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫና በስጋት ክልሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

         በመጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ በብሔር የተደራጁት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የፖለቲካ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በሙሉ እንወክለዋለን ለሚሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
          ብሔር ይጠቅማሉ በሚሏቸው ምርጫ በፊት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለፊት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንዲኹ መናገር ይቻላል።ም በድ ቀነ ቀጠሮብቅ የሚያራምዷቸው ምርጫን አጀንዳዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ቅድ ቀነ ቀጠሮሚያ

        ሰጥተው ምርጫ በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ለመፋለም ቆርጠው ምርጫ የተነሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በ ና በስጋትቸው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በዚህም መሠረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በ 158  ወንበር የሚወከለው ምርጫ
           የኦሮሞ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብሔረተኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ድ ቀነ ቀጠሮምፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና በኦነግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት፣ኦብኮና በስጋት ኦሕዴድ ቀነ ቀጠሮ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና ኢሕአዴድ ቀነ ቀጠሮ፥ ብልጽግና ብልጽግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት
            ሶስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮሽ ለስልጣን በሚደረግ ትግል መሃል የታፈነ ኾኗል። የኦሮሞ ሕዝብ በመጪው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞ ለስልጣን በሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትል መሃል የታፈነ ኾኗል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ የኦሮሞ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ በመጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞ

         ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ሥም በብሔር ከተደራጁት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የፖለቲካ ደርጅቶ በመጪው ነሐሴ  ች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ው ምርጫጪ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብሔረተኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የሚያቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነቅኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን
          የፖለቲካ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ለመምረጥ የሚያስች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትለው ምርጫ አንድ ቀነ ቀጠሮም እድ ቀነ ቀጠሮል እንዲያገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ አልተፈቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ደለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

         የአማራንም ክልል እንዲኹ መናገር ይቻላል። ብንመለከት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነቱን ከአማራነቱ አብልጦ የሚያስቀድም ሕዝብ የሚያስቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ድ ቀነ ቀጠሮም ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ
        የሚኖርበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ቢሆንም በአሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ምርጫ የሌለው ምርጫ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብሔረተኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የሚያቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነቅኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን የፖለቲካ ቡድ ቀነ ቀጠሮኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን
    የመምረጥ እድ ቀነ ቀጠሮሉ የተመና በስጋትመነ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በ 138       ወንበር ለሚወከለው ምርጫ የአማራ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ በዚህ ምርጫ የሌለው ምርጫ

            የሚቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርብለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አማራጭ ምክረ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብቻ እንዲኾን ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ደም ሲል የተሰራበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ጉዳይ ይመስላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አንደኛው ምርጫ
           ተመራጭ ምክረ ኾኖ የሚቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርበው ምርጫ የአማራን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ክብርና በስጋት ጥቅምን አሳልፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ ሲሰጥ የኖረው ምርጫ የወያኔ ኢሕአዴግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

    አሽ ለስልጣን በሚደረግ ትግል መሃል የታፈነ ኾኗል። የኦሮሞ ሕዝብ በመጪው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞከር የነበረው ምርጫ ብአዴን የአሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን አዴፓ-       ብልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ሲኾን ሌላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ኛው ምርጫ የአማራን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ጥቅም በት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትል
          አስጠብቃለኹ መናገር ይቻላል። በማለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በብሔር አስተሳሰብ መሠረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የተደራጀው ምርጫ አብን ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ የአማራው ምርጫ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ

          ምርጫ የሌለው ምርጫ በነዚህ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አነሰም በዛም ተመሳሳይ አስተሳሰብን በሚያራምዱ ብሔረተኛ ድ ቀነ ቀጠሮርጅቶ በመጪው ነሐሴ  ች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           ቢታጠርም እንደ ኦሮሞ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ሙሉ በሙሉ የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አማራጮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የመምረጥ እድ ቀነ ቀጠሮሉ

        ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የተዘጋበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አይደለም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መኢአድ ቀነ ቀጠሮ በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ ለታሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትው ምርጫ የ 1997   ቱ ምርጫ የሌለው ምርጫ እጩዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን
            በማቅረብ ከፍተኛው ምርጫን ድ ቀነ ቀጠሮርሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረት ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረት የነበረ እንደመሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን በተለይም በሰሜን ሸዋና በስጋት በጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንጃ የሚጸየፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉም ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትልቅ መሠረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

           የነበረው ምርጫ ፓርቲም በመኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን በአለች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትው ምርጫ ጊዜ አቅሙን አጠና በስጋትክሮ ለምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ብቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ተመራጮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ማቅረብ
           ከቻለ ለአማራው ምርጫ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ቅድ ቀነ ቀጠሮሚያ ሰጥቶ በመጪው ነሐሴ  ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን ወደኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኮሮጆ
    ው ምርጫስጥ እንዲከት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እድ ቀነ ቀጠሮል ሊሰጥ ይች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 
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በ 38          ወንበር የሚወከለው ምርጫን የት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራይ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብን ስንመለከት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በወታደራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አቅሙ የሚመካው ምርጫ ሕወሓት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
              በት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራይ የሚደረገው ምርጫን ምርጫ የሌለው ምርጫ ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከወዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። ወስኖ ቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትጭ ምክረ ብሏል ለማለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይቻላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በዚህም ምክንያት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

           እንኳን ለአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በምርጫ የሌለው ምርጫ ተወዳድ ቀነ ቀጠሮረው ምርጫ የማሸነፍ እድ ቀነ ቀጠሮል ሊሰጥ ይቅርና በስጋት በት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራይ ሥም
           ለተደራጁት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትም ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ቢኾን አንድ ቀነ ቀጠሮ ወንበር አሳልፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ የሚሰጥበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አቋም ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የሚገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ አይደለም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

            የት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራይ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ በኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ድ ቀነ ቀጠሮምፁን የመስጠት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እድ ቀነ ቀጠሮሉ
        ልክ እንደ ኦሮሞ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ከወዲኹ መናገር ይቻላል። ሙሉ በሙሉ የተገደበ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

     የደቡቡን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ስንመለከት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በ 123        ወንበር የሚወከል የብዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረ ብሔረሰቦች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ክምች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ክልል
       በመሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ከኦሮሞ፣ከአማራና በስጋት፣ከት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራይ ክልሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የተለየ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ የሚንፀባረቅበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንደሆነ እንደሚኾን

             ይገመታል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ምና በስጋትልባት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትርፊያ ካልተፈፀመበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በስተቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ር ጥቂት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትም ቢሆን የአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኃይሉ
           በተለይም ኢዜማ ወንበሮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የማሸነፍ እድ ቀነ ቀጠሮል ሊያገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ የሰፋ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

   ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉዎቹ  በድምሩ በ በድ ቀነ ቀጠሮምሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ በ 48       ወንበር የሚወከሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የአፋር፣ቤንሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረትንጉል፣ጋምቤላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ፣ድ ቀነ ቀጠሮሬዳዋ፣ሐረሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ እና በስጋት ሶማሊ
   የምርጫ የሌለው ምርጫ ክልሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በአብዛኛው ምርጫ ለኢሕአዲግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት-         ብልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ተባባሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ አጋር የሚሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ አመዛኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አለው ምርጫ ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

            ከላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ያስቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መጥነው ምርጫን የመጪው ምርጫን የምርጫ የሌለው ምርጫ አሰላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለፍ እና በስጋት የምርጫ የሌለው ምርጫ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ ስንገመግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትመው ምርጫ የዘር ፖለቲካን
          ተጠይፈው ምርጫ የቆሙ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን አጀንዳቸው ምርጫ አድ ቀነ ቀጠሮርገው ምርጫ የተነሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ያካበቱት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

          ልምድ ቀነ ቀጠሮና በስጋት፣ ሀገርን ለመምራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ያላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫ ምሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ስብስብና በስጋት አቅም ከፍተኛ ቢሆንም በመጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ
           የፓርቲ መሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉዎቻቸው ምርጫን እንኳን የማስመረጥ እድ ቀነ ቀጠሮል ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ያገኙ የተመቻቸ በመሆኑ እነዚኽ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሕዝብ አንዱን ከአንዱ ይች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሉ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ከነዚህ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት መካከል በምሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ራን
           አባላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብዛት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ጥራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የተሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረትለ ቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትመና በስጋት ያለው ምርጫ ኢሕአፓ እንኳን በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ የፓርቲ ሊቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መንበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉን የማስመረጥ

  እድ ቀነ ቀጠሮል ያለው ምርጫ አይመስልም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

            ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትንቦት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሰባት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የአሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ኢዜማ ፓርቲ አጠቃላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ዩን ምርጫ የሌለው ምርጫ በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ሀገሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉቱ በድ ቀነ ቀጠሮምጽ ብልጫ የሌለው ምርጫ አሸንፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ ሀገር
            ይመራል የሚል ከፍተኛ ተስፋ ተጥሎበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የነበረ ፓርቲ ቢኾንም በሥልጣን ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለው ምርጫ (  ኦሕዲድ ቀነ ቀጠሮ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና

ኢሕአዲግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት)            የአሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ብልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋትን የሽ ለስልጣን በሚደረግ ትግል መሃል የታፈነ ኾኗል። የኦሮሞ ሕዝብ በመጪው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትር ወቅጥ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫስ አፈታት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሐሳብ አባሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉና በስጋት ተባባሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ መኾንን በመምረጡ
         በሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትፍና በስጋት አሰቃቂ ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትድ ቀነ ቀጠሮያዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ሀገሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉቱ በተለይም በሐረርጌ፣በሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በማሌ፣በባሌ፣በወለጋና በስጋት በጅማ

            አካባቢዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ም በአዲስ አበባ ዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉያ ቡራዩ እና በስጋት ለገጣፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ በተከታታይ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አመታት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሲካሄድ ቀነ ቀጠሮ፤
           የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብና በስጋት የሀይማኖት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አባቶ በመጪው ነሐሴ  ች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በኦሕዴድ ቀነ ቀጠሮ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና ኢሕአዲግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ጥያቄዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ሲያነሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በ ኢዜማ

          የሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብን ድ ቀነ ቀጠሮምፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና ተቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ብሎ ከማስተጋባት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይልቅ የመንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን አካሄድ ቀነ ቀጠሮ በምሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትንታኔ ድ ቀነ ቀጠሮጋፍ ሽ ለስልጣን በሚደረግ ትግል መሃል የታፈነ ኾኗል። የኦሮሞ ሕዝብ በመጪው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞፋን
         በመስጠት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት የመንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን አቋም ከመንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በተሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረትለ በማስተጋባት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አንዳንዴም ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የከፋ ገጽታን

            ሲይዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትም ጭ ምክረጭ ምክረ በማለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንደ መፍት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሄ አድ ቀነ ቀጠሮርጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትን የወሰደበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የፖለቲካ አካሄድ ቀነ ቀጠሮ
             በተለይም ከፍተኛ ድ ቀነ ቀጠሮጋፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉን ይሰጠው ምርጫ በነበረው ምርጫ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ዘንድ ቀነ ቀጠሮ የነበረው ምርጫን ተአማኒነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

           እንዲቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ዛቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ዋነኛ ምክንያት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከመኾን አልፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ ቅሬታና በስጋት ቅራኔን እስከመፍጠር ደርሷል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን ከደረስንበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           ነባራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ ስንነሳ ኢዜማ አንዳች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተአምራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የእስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራተጂ ለውጥን ካላመጣ  ምርጫውን ከማሟሟቅና ለው ምርጫጥን ካላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መጣ ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን ከማሟሟቅና በስጋት

            ህጋዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን እንዲላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በስ በአጃ የሚጸየፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉቢነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከማገዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የዘለለ ጥቂት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ወንበሮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በአዲስ አበባ እና በስጋት በደቡብ ከማሸነፍ የዘለለ
   ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንደማያመጣ መገመት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይቻላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

    መጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ በአዲስ አበባ

         አዲስ አበባ በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ የሚኖሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያው ምርጫያን ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ሉ በፍቅር የሚያይዋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የአንድ ቀነ ቀጠሮነታቸው ምርጫ
            ተምሳሌት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የተቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መረባት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያው ምርጫያን ው ምርጫብ ከተማ ነች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይኽ ምርጫው “ምርጫ እንዳለ ኾኖ በሌላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በኩል አዲስ አበባን

              ከሌሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ የምርጫ የሌለው ምርጫ ክልሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለየት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚያደርጋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ነባራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አሉ ከነዚህም ው ምርጫስጥ
           የኢኮኖሚና በስጋት የማህበራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ጉዳይ ጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንልተው ምርጫ ሊወጡ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉ ቢሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንም ምርጫ የሌለው ምርጫን በተመለከተ አዲስ አበባ የራሷ

             የሆነ በብሔርና በስጋት ጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሳ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ያልተመሰረተ የአስተሳሰብ ጠባይ ያላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኢንተርና በስጋትሲዮና በስጋትል ከተማ ነች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይህ ጠባይዋ
           የሚመነጨው ምርጫ ከቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ደምት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ብልህ ነገሥታት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ቆርቋሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉዎቿ እና  መሪዎቿ ጀምሮ ሲሠራበትና  ሲተላለፍ እና በስጋት መሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉዎቿ እና  መሪዎቿ ጀምሮ ሲሠራበትና  ሲተላለፍ ጀምሮ ሲሠራበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ሲተላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለፍ

        ከመጣው ምርጫ ከፍተኛ የሆነ የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ንቃተ ህሊና በስጋት ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት 30     አመታት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አዲስ አበባ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ
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            ተቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ምጠው ምርጫ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያን ሲመሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከአዲስ አበባ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ህሊና በስጋት ከመማር ይልቅ በብሔር
          ፖለቲካ ከሚገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ ተልካሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረት ዘለቄታ የሌለው ምርጫ ጊዜያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሥልጣንና በስጋት ጥቅማ ጥቅም እራሳቸው ምርጫን አስገብረው ምርጫ

          ከተማዋን ለማስገበር ሌት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ን ቢተጉም የማይሆንላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫ ኾኖ አዲስ አበባን በቅጡ ሳይተዋወቋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           የአስተሳሰቧን ጣእም ሳይቋደሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በ የያዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሳቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትስ አጓጉዘው ምርጫ ከተማዋን ለቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ለመው ምርጫጣት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተገደዋል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይኽ ምርጫው “ምርጫ

            የኾነው ምርጫ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ እንደዚኽ ምርጫው “ምርጫ አይነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ባሉ የጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሳ አስተሳሰብ የተፀና በስጋትወታቸው ምርጫ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሊገዛ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትል
             ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ባለመኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ እነዚኽ ምርጫው “ምርጫ የጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሳ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የአዲስ አበባን ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ንቃተ ህሊና በስጋት እና በስጋት የላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አስተሳሰብ

         ት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትምህርት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ቢቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ስሙ ኖሮ አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን የገቡበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የው ምርጫርደት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ማቅ ው ምርጫስጥ ባልገቡ ነበር። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

           የአዲስ አበባን መሠረታዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አስተሳሰብ ጠባይና በስጋት ዘይቤ አገና በስጋትዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትበን አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን ወዳለንበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታ ስንመለስ
             በመጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ ከጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሳ አስተሳሰብ ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። የሆነ ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትንና በስጋት የአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን መንፈስ አንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትበው ምርጫ በቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትርጠኛ

          አቋም ፀንተው ምርጫ ወደ ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ለሚገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የመመረጥ እድ ቀነ ቀጠሮል እንዲኖራቸው ምርጫ እድ ቀነ ቀጠሮል
      የምት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሰጣቸው ምርጫ ብቸኛ የምርጫ የሌለው ምርጫ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጣና በስጋት ና በስጋትት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

       አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን ጥያቄ የሚሆነው ምርጫ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ማንን ይመርጣል?      የሚለው ምርጫ ሳይኾን የአዲስ አበባን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ የላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 
       ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አስተሳሰብ የሚመጥን ህብረብሔራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የፖለቲካ ፓርቲ አለ ወይ?    የሚለው ምርጫ ጥያቄ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ እንደ

            እድ ቀነ ቀጠሮል ኾኖ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ሊመርጠው ምርጫ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትለው ምርጫ ህብረብሔራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ፓርቲ ባልታሰበ ሰአት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ዱብ
           ብሎለታል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይህ ፓርቲ በቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ድ ቀነ ቀጠሮሞው ምርጫ ጋዜጠኛና በስጋት የሰብአዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት መብቶ በመጪው ነሐሴ  ች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተሟጋች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እስክንድ ቀነ ቀጠሮር ነጋ የሚመራው ምርጫ

          ባልደራስ ለእው ምርጫነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ባልደራስ በአዲስ አበባ የሚቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርበው ምርጫን 23  ቱንም ወንበር
        እንደሚጠቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ልለው ምርጫ ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብን ሳይኮሎጂ ለውጥን ካላመጣ  ምርጫውን ከማሟሟቅና ለሚገባው ምርጫ ለ 124    ኛው ምርጫ የአድ ቀነ ቀጠሮዋ ድ ቀነ ቀጠሮል በዓል

          ጊዮርጊስ በሚገኘው ምርጫ በዳግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትማዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሚኒልክ አደባባይ ባንዲራው ምርጫን አንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትቦ የወጣው ምርጫ አዲስ አበቤ የምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን
    ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ልክ እንደ ሰኔ 30, 1997 ዓ.         ም ለቅንጅት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሰጠው ምርጫን ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጥተኛ ድ ቀነ ቀጠሮጋፍ በተዘዋዋሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ለባልደራስ
             ከወዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። እንደሚሰጥ ያሳወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት መንገድ ቀነ ቀጠሮ መኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንን ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በአዲስ አበባ ምርጫ የሌለው ምርጫ ወንበር የማግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትኘት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እድ ቀነ ቀጠሮሉ

           የጠበበ ቢኾንም ኢዜማ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለተኛ ድ ቀነ ቀጠሮምፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና የሚያገኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ ተፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግካካሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ፓርቲ ይሆና በስጋትል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ብልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋትም እንዲሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ
           ጊዜ ከወያኔ ኢሕአዲግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ካለመማር ከፍተኛ ወጪን በማው ምርጫጣት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን በገንዘብ ኃይል ተፋልሞ ለማሸነፍ

           መቅረቡ አይቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርም፤ በው ምርጫጤቱም ፍርፋሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ድ ቀነ ቀጠሮምጽ አያጣም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሃቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይሄን ቢጠቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትመንም የምርጫ የሌለው ምርጫ ጉዳይ ብዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረ
          ጣጣ ያለበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በመኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ባልደራስ የሚያገኘው ምርጫን ድ ቀነ ቀጠሮምጽ የማስጠበቅ አቅሙን ከወዲኹ መናገር ይቻላል። አዘጋጅቶ በመጪው ነሐሴ  መጠበቅ

         ይኖርበታል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ለዚኽ ምርጫው “ምርጫም ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትቡን በተለይም ወጣቱን በንቃት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንዲወጣና በስጋት የምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንዲቆጣጠር
      ማንቃት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ማሰማራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ይኖርበታል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጆሴ ፍ ስታሊን (“It’s  not  the people who vote that

count. It’s the people who count the votes.” )     የምርጫ የሌለው ምርጫን ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚወስነው ምርጫ መራጩ
              ሳይኾን የመራጩን ድ ቀነ ቀጠሮምፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና የሚቆጥረው ምርጫ ነው ምርጫ እንዳለው ምርጫ ነው ምርጫና በስጋት የድ ቀነ ቀጠሮምፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግና ቆጠራው ምርጫ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ
    አጥብቆ መስራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ያለበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ጉዳይ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

          በመጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ የአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሰኞች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የሚያሳፍርበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን የሚያነግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           “እንደሚኾን ጥርጥር የለው ምርጫም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አዲስ አበቤ ለኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከምንም በላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ቅድ ቀነ ቀጠሮሚያ ይሰጣል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አዲስ

    አበባን ማዳን ኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያን ማዳን ነው ምርጫ!!”     የሚባለው ምርጫም በየክልሉ የታፈነው ምርጫን የኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያው ምርጫያንን የአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           ድ ቀነ ቀጠሮምጽ ስለሚወክልም ጭ ምክረምር ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በዚኽ ምርጫው “ምርጫም ምክንያት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በአዲስ አበባ ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የተጣለው ምርጫን ኃላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ፊነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

    እጥፍ ያደርገዋል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

     በምርጫ የሌለው ምርጫ ወቅት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ሊከሰቱ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉ አንዳንድ ቀነ ቀጠሮ ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኔታዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

          በህብረብሔራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ፕሮግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትራም የተዋቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ የአንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የፖለቲካ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በስፋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት በመላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ሀገሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉቱ እጩዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን
         ለማቅረብ ባይች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉም መጪው ምርጫ ምርጫ የሌለው ምርጫ በግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትል የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ በኢት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትዮጵያ አንድ ቀነ ቀጠሮነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚያምኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን እጩዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

           በብዛት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት እንደሚኾን ይጠበቃል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በተለይ በአማራ ክልል ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል የማይባል የግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትል ተፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግካካሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ
          እጩዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ርቡበት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ክልል ይኾና በስጋትል ተብሎ ይገመታል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሌላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ከምርጫ የሌለው ምርጫ 97   ልምድ ቀነ ቀጠሮ እንደምና በስጋትየው ምርጫ
         ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ከመካሄዱ በፊት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አስቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ድ ቀነ ቀጠሮሞ የሚደረጉ የምረጡኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁ ቅስቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሳዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት በፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት መካከል የሚደረጉ
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         ክርክሮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግካካሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን የማሸነፍ እድ ቀነ ቀጠሮልላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫን የማስፋት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትም ኾነ የማጥበብ ተጽዕኖው ምርጫ
           ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ል አይኾንም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ከምርጫ የሌለው ምርጫ በዃላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሊከሰቱ የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሉ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫሶች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ለመቆጣጠር ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ከመከና በስጋትወኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን በፊት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት

           በፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት መካከል የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከምርጫ የሌለው ምርጫ ጋር የተያያዙ ምሁራኖች እንደወተወቱትና አማራጭ ምክረ ች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን መፍቻ የጋራ ስምምነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ሊደርሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በ
           ይች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሉ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ከሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ሉም በላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ መገመት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚከብደው ምርጫ ጠቅላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ሚኒስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ ለሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ የገቡት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ቃላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫን ጠብቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ

           በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ሽ ለስልጣን በሚደረግ ትግል መሃል የታፈነ ኾኗል። የኦሮሞ ሕዝብ በመጪው ምርጫ ከነዚህ በኦሮሞንፈት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከገጠማቸው ምርጫ የሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብን ድ ቀነ ቀጠሮምጽ አክብረው ምርጫ የመንግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሥት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን ሥልጣን ሕዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትብ
          ለመረጣቸው ምርጫ የፖለቲካ ኃይሎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለማስረከብ ዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትጁ ይኾና በስጋትሉ ወይስ አይኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንን የሚለው ምርጫ ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መልሱ ናቸው። በዚህም መሠረት በን

   በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ማግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የምና በስጋትው ምርጫቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ው ምርጫ ይኾና በስጋትል። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ 

     በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የአሜሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት የአው ምርጫሮጳው ምርጫያን ተጽዕኖ

         አሜሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የሚጠቅማቸው ምርጫን ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ድ ቀነ ቀጠሮመው ምርጫ ቦታ አስይዘዋልና በስጋት የሀገሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉን ጥቅም በቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ሉ አሳልፎ ሲሰጥ የኖረው የወያኔ ኢሕአዴግ ሊሰጥ
         የሚች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትለው ምርጫን ታዛዥ ቡድን ከቦታው እንዲነቀነቅባቸው የሚፈልጉ አይደሉም። አሁን ያለውን የብልፅግና ቡድ ቀነ ቀጠሮን ከቦታው ምርጫ እንዲነቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ነቅባቸው ምርጫ የሚፈልጉ አይደሉም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ አሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ን ያለው ምርጫን የብልፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት

           መሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉና በስጋት ፓርቲ የምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ አሸና በስጋትፊ ኾኖ እንዲወጣ ፍላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንታቸው ምርጫ ብቻ ሳይኾን አቋማቸው ምርጫም እንደኾነ ባለፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
           ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አመታት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለጠቅላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ሚኒስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ በዓለም አቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ፍ መድ ቀነ ቀጠሮረኮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ በግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሎባሊስቶ በመጪው ነሐሴ  ቹ  በድምሩ በ አማካኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁነት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለጠቅላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ

    ሚኒስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ ሲሰጡት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የነበረው ምርጫን የግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትለሰባዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ገፅ  በኦነግ፣ኦብኮና ኦሕዴድ መራሹ  ኢሕአዴድ፥ ብልጽግናታ(Personal profile)    ግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትንባታ ድ ቀነ ቀጠሮጋፍ (Investment)
             በማየት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ጠቅላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ሚኒስት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ምን ያኽ ምርጫው “ምርጫል ተስፋ እንዳደረጉ ስንገነዘብ ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የሚወስዱት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት አቋም

          ምን እንደሚኾን ለማወቅ አይከብድ ቀነ ቀጠሮም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በመኾኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንም በምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫ ሂደት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ፍጻሜ ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ የሚኖራቸው ምርጫ ተጽእኖ
            ከፍተኛና በስጋት ወሳኝ ነው። አሁን ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ በብሔር ፖለቲካ የተደራጁም ነው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በሌላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በኩል አሜሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከአንድ ቀነ ቀጠሮ ወይም ሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ለት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን የማሸነፍ እድ ቀነ ቀጠሮል
           ከሌላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ው ምርጫጪ በእያንዳንዱ የጎ ለመግዛት ወገኔ የሚሉትን ደግሞ  ለመጥቀም  ህጋዊ ከለላን በሚያገኝ ምርጫ የመንግሥትንሳም ኾነ የህብረብሔራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ፓርቲ መሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ይ ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ጥተኛ

          ተጽእኖ አላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫ። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ማና በስጋትቸው ምርጫም ተወዳዳሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉ ፓርቲዎች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከአሜሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ተጽዕኖ ው ምርጫጪ የኾነ አቋም የመው ምርጫሰድ ቀነ ቀጠሮ
          ብቃት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ያላ እንደሚኾን የታወቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ ቸው ምርጫ አይደሉም። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ በመሆኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉንም አሜሪ ሆነው በመላው ሀገሪቱ ለመቅረብ እንዳይችሉካኖች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት የምርጫ የሌለው ምርጫው ምርጫን ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ከአሁ ከስጋት ነፃ በኾነ መንፈስ  እንደማይከናወን ከወዲኹ መናገር ይቻላል።ኑ  የፖለቲካ ቡድኖችን  የመምረጥ እድሉን ቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች  ድምፁን የመስጠት እድሉን ሰርተው ምርጫና በስጋት

          አደራጅተው ምርጫ የተለያዩ አማራጮች አገዛዝ ስር በወደቁ ሀገራት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትን በማስቀ ነው። በኢትዮጵያም በመጪው ነሐሴ መጥ የመጨረሻ ይዞ የነበረ እንደመሆኑ  በተለይም በሰሜን ሸዋና በጎጃም ትልቅ መሠረትው ምርጫን ው ምርጫጤት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት ለብልጽግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋትና በስጋት ፓርቲ እንደሚሰጡት የሚደረግ ሀገራዊ ምርጫ ምንጊዜም ቢኾን በውጥረትና በስጋት
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