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ዛሬ ድረስ ያልተላቀቀን በመሬት የመጠቀም መብት ችግር !!  

ኖህ ሙሴ መስከረም 27 2009 ዓ.ም 

ለረጅም ግዜ በኢትዮጵያ ከተካሄዱት የተማሪዎች ንቅናቄዎችና ትግሎች በመነሻነት 
ከሚጠቀሱት ምክንያቶች መካከል የአንበሳዉን ድርሻ የሚዘዉ በመሬት የመጠቀም 
መብትን በተመለከተ ይነሳ የነበረዉ ጥያቄ ነዉ፡፡ 

ይህ ጥያቄ ለአፄዉ መዉደቅ ሙሉ በሙሉ ምክንያት የሆነ ሲሆን ለደርግ መወደቅም 
ወሳኝ ድርሻ የነበረዉና ዛሬም ኢ.ህ.አ.ደ.ግም እየተፈታተነዉ ያለ ጉዳይ ሆኖ ዘልቀዋል፡፡ 

እሰቲ ዘርዘር አድረገን እንየዉ፡- 

በንጉሱ ግዜ መሬት የጥቂት ባለባቶች በመኖሩ ምክንያት ብዙሃኑ አርሶአደር ጪሰኛ 
ያደረገና ከዓመት ዓመት የሚያሻግረዉን በቂ ምግብ ሳያገኝ በድህነትና በቸነፈር እየተገረፈ 
ለባላባቱ የተደላደለ ሂወት ብቻ እንድያገለግል የተፈረደበት ስለነበር ይህ ብሶት 
አንገሽግሾት በተለያየ ግዝያት በቅጡ ያልተደራጀ አመፅ ያካሄደበት ነበር፡፡ ለአብነትም 
በትግራይ ፤ በጎጃም በባሌ ወዘተ የተነሱ አመፆች መጥቀሱ ለዚሁ በቂ ማሳያ ይሆነናል፡፡ 
ይህ የመሬት ጥያቄ በኦሮምያና በደቡብ ሀገሪቱ ክፍልም ሌላ ገፅታ ነበረዉ፡፡ ይህም አፄ 
ምንሊክ ግዛታቸዉን ለማስፋፈት ሲሉ በወረራ ያያዙት መሬት ለተካዮቻቸዉ በማደላቸዉ 
ምክንያት መሬቱ እንደሰሜኑ በራሱ ተወላጅ ባላባቶች የተያዘ ሳይሆን ከሌላ በመጡ 
“ነፍጠኞች” በመያዙ ምክንያት ለብሄር ቅሬና መፈጠርም የራሱ አስተዋጥኦ የነበረዉ 
መሆኑ ነዉ፡፡ 

እነዚህ የተለያዩ ቅራኔዎች ጭቆናዎች ሄዶዉ ሄዶዉ በ1953 ዓ.ም በነጀኔራል መንግሰቱ 
ንዋይና ግረማሜ ንዋይ የተመራዉ የጦሩን ኑሮ የማሻሻልና የሌላዉ ህዝብ ብሶትም ጥያቄ 
ያነገበ የመፈንቅለ መንግሰት ሙከራ ያስከተለና በኃላም የዩንቨርሰቲ ተማሪዎች መሬት 
ለራሹ የሚል መፈክር በማንገብ ንቅናቄ ተጀምሮ በሌሎች የህ/ሰብ ክፍሎችም ድጋፍ 
እያገኘ ሄዶ በመጨረሻ ለአፄዉ ስርዓት እሰከወድያኛዉ ስያሰናበት በምትኩ በወቅቱ 
ተደረጅቶ የነበረዉ ደርግ ስልጣን እንዲረከብ አስችሎታል፡፡ 

ደርግም ይህ ጥያቄ የመመለስ ፍለጎት በመጀመርያ የነበረዉ ባይሆንም ይህ ካልመለሰ 
እሱም ገና በቅጡ ሳይጠነክር በማዕበሉ መገፋቱ እንደማይቀር ስላወቀ መሬት በአዋጅ 
እንዲወረስ በማድረግ ጥያቄዉን በከፊል ቢመልስም የአርሶ አደሩ በመሬቱ ያፈራዉን 
ምርት የመጠቀም መብቱ በኮታና በግድጅ በርካሽ ለእርሻ ሰብል እንዲሸጥ በማድረጉና 
አርሶአደሩ የመሬት ባሌቤት ቢሆንም በመሬቱ የመጠቀም መብቱ ስላልተረጋገጠ ከድህነት 
ባለመዉጣቱ የ17 አመት ትግል አድረጎ ድርግን በተመሳሳይ መልክ ለአንዴና ለመጨረሻ 
ሊያሰናብተዉ ችሏል፡፡ 
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ይህንን ትግል መርቶ ለድል ያበቃዉ ኢ.ህ.አ.ደ.ግ ግን ከበፊቶቹ ስርዓቶች በተሻለ 
እርሶአደሩ (ሴቶችን ጨምሮ) በመሬታቸዉ የመጠቀምና ያፈሩትን ምርት በፈለጋቸዉ 
ገበያና ዋጋ እንዲሸጡ በማድረጉ በዋነኛነት የአርሶአደሩ ጥያቄ መልሶታል፡፡ 

ሆኖም በከተማና በዙርያቸዉ ባሉት የመሬት አጠቃቀም ፖሊሰ ላይ ግን ኢ.ህ.አ.ደ.ግም 
ያልተሻገረዉና ዛሬ እየተፈጠረ ላለዉ ህዉከትና ረብሻ በዋነኛነት ምክንያት እየሆነ ያለ 
ችግር ሆነዋል፡፡ 

ይህንንም ዘርዘር አድርገን እንየዉ፤- 

በኢ.ፍ.ዲ.ሪ ህገ-መንግሰት አንቀፅ 40 (የንብረት መብት በሚለዉ) ን/አ 3 ላይ፡ 

 የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሃበት ባሌቤትነት መብት የመንግስትና 
የህዝብ ብቻ ነዉ፡፡ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦችና 
ህዘቦች የጋራ ንብረት ነዉ ይላል፡፡ ወረድ ብሎም በን/አ 4 ላይ፡  

 የኢትዮጵያ አርሶአደሮች መሬት በነፃ የማግኘትና ከመሬታቸዉ ያለመፈናቀል 
መብታቸዉ የተከበረ ነዉ፡፡ አፈፃፀሙን በተመለከተ ዝዝር ህግ ይወጣል፡፡ ይላል፡፡ 
በዚሁ አንቀፅ 40 ን/አ 6 ደግሞ  

 የመሬት ባለቤትነት የኢትዮጵያ ብሄሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሆኑ እንደተጠበቀ 
ሆኖ መንግሰት ለግል ባለሃብቶች በህግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸን 
ያስከብራለቸዋል፡፡ ዝርዘሩ በህግ ይወሰናል ይላል፡፡ 

እንግዲህ በዚህ መልክ መሬት የመንግስትና የብሄር፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሆኖ የማይሽጥና 
የማይለወጥ ነዉ ሲል በህገ-መንገስቱ ላይ እንዲሰፍር የተረደረገበት ዋና ምክንያት መሸጥ 
መለወጥ ከተፈቀደ አርሶአደሩ በግዝያዊ ችግር ምክንያት ዘላቂ የሆነዉን መተዳደርያዉና 
የኃብቱ ምንጭ በዋዛ እንዳያጣና በዘላቂነት እንዳይፈናቀል በማሰብ እንጂ የመሸጥና 
የመለወጥ መብት ከእርሱ ነጥቆ መንግሰት እንዲሸጠዉ በማሰብ እንዳልሆነ ግልፅ ነዉ፡፡ 

መንግሰት ያለችዉን ዉስን የመሬት ኃብት አንድም ዜጎች በቀጥታ ለእርሻም ሆነ 
ለመኖርያ ቡት መስርያ በፍትሃዊነት በማከፋፈል በቀጥታ ተጠቃሚ ያደርጋል አልያም 
ዜጎችን በስራ እድልም ይሁን በሌላ መንገድ ተጠቃሚ ማድረግ የሚችሉ ፕሮጆክቶችን 
ቀርፀዉ ለሚያቀርቡ ባለሃብቶች ከሚያስገኙት አገራዊ ጥቅም እየተመዘነ ህጉ በሚፈቅደዉ 
መንገድ በሊዝ ለማስተላለፍ ይችላል ከሚል እሳቤ ብቻ ነዉ፡፡ 

ነገርግን አፈፃፀሙ ላይ ከህገ-መንግሰቱ ዋነኛ መርህ ባልተጣጣመ መልኩ፡ 

1ኛ. እሴትን ለሚጨምሩ ፤ የስራ እድል ለሚፈጥሩ ፤ ከትርፋቸዉ ተገቢዉን ግብር 
በመክፈል ለአገር መጥቅም የሚችሉ ፤ እንዲሁም በእቃም ይሁን በአገልግሎት ያለዉን 
የአቅርቦትና የፍላጎት አለመጣጣም ለማስተካከል በሚተጉ ባለሃብቶች የሚያቀርቡትን 
ፕሮጀክቶች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸዉ በሚገባ እየመረመረ እንዲተላለፉ 
ከማድረግ ይልቅ ግዜያዊ ጥቅም የሚያስገኝ የሊዝ ወጋ ጨራታ ብቻ በማየት ከከተማ 
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በተነሺነት ለተወሰደዉም ይሁን ከከተማ አካባቢ ከሚገኙ ገጠሮች በማስፋፋያ ስም 
የሚወሰዱትን መሬቶች ለማይገባቸዉና ምንም እሴት ሳይፈጥሩ ቦታዉን ሁለቴ ሦስቴ 
እያገለበጡ ለሚሸጡ ኪራይ ሰብሳቢዎች እንዲተላለፉ እድሉን በመክፈቱ ምክንያት፡- 

2ኛ. ለልማት ተብለዉ የተፈናቀሉት አርሶአደሮችም ሆነ የከተማ ቤት ባለቤቶች ካለበቂ 
ማቋቋምያ መፈናቀላቸዉ ሳያንስ በቦታዉ ላይ እንዳችም የሚረባ የልማት ተቀም 
ሣይሰራበት የመንግስትና የህዝብ የተባለዉን መሬት ለአዳዲስ የመሬት ባላባቶች 
እየተላለፈ በመሆኑ በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ቅራኔ እየፈጠረ ሄዶ ዛሬ ላይ በየቀኑ የምናየዉ 
ስራ ለመፈለግ የትምህርት ማስረጃ ይዞ ከቦታ ወደ ቦታ የሚንቀሳቀስ ወጣት ሳይሆን 
በሁኔታዉ ተስፋ ቆርጦ በቂምና በቁጭት ተቋም ለማቃጠል ቤንዚን በጀሪካን ተሸክሞ 
የሚንቀሳቀስ እያየን በመሆኑ፡፡ 

3ኛ. ይህ የሊዝ ከፍተኛ ዋጋ ላቀረበ ብቻ መሰረት ተደረጎ በሊዝ የሚተላለፈዉ መሬት 
እየተከፈለበት ያለዉ ዋጋ ጨርሶ ኢኮኖምያዊ ምክንያት የሌላዉ በጣም የተጋነነ በመሆኑ፡፡ 

4ኛ. እንዲህ ያሉ ጨረታዎች ምንጫቸዉ ለማይታወቅና በህገ-ወጥ መንገድ ለተገኙ 
ገንዘቦች መደበቀያ የሚሆኑበት እድል ሰፊ በመሁኑ፡፤ ምክንቱም በባንክ ገንዘብ ማሰቀመጥ 
ዛሬ ዛሬ ቁጥጥር እንደሚደረግብት ስለሚታወቅ ይህ ገንዘብ ግን ለመንገስት የሚከፈል 
በመሆኑ ምንጩ እምብዛም እየተመረመረ ባለመሆኑ ነዉ፡፡  

ወደዚህ ጥርጣሬ ህ/ሰቡ የሚያስገባዉ ምክንያት እንዴት ለባዶ መሬት ሰዉ አይኑን እያየ 
ይህን ያህል ያወጣል እዉነት ሰርቶ ያገኘዉ ገንዘብ ከሆነ የሚል መነሻም አለ፡፡ ለአብነት 
ያሀል ሰሞኑን በመስከረም 25 ቀን 2009 ዓ.ም በአዲስልሳን በወጣዉ የሊዝ ጨረታ 
አሸናፊዎች ዝርዝር ላይ እንዳየሁት በን/ላፍቶ/ክ/ከተማ ለአንድ ካሬ ሜትር የቀረበዉ ዋጋ 
ብር 47,516.22 ሲሆን ቦታዉ ስፋት 463ካ.ሜ በመሆኑ ጠቅላላ ዋጋዉ ሲሰላ ብር 
22,000,009.86 ይሆናል ማለት ነዉ የዘሁ ሃ ከመቶ ቅድምያ ክፍያ እንኳ በራሱ ሲሰላ በር 
4.4 ሚልዮን መክፈል ይጠበቅባቸዋል፡፡ ታድያ ለባዶ ሜሬት ለዛዉም 500 ካ.ሜ 
ለማይሞላ ቦታ በሃያ ሁለት ሚልዮን ብር ያህል ዋጋ ሲተላለፍ የገዙት ግለሰብ እንዴት 
ቢያዋጣቸዉ ነዉ ብሎ መጠየቁ ከማንም ሰዉ ቢነሳ አይገርምም፡፡ 

ችግሩ በዚህ አያበቃም፡፡ በዚህ ዋጋ የተገዛዉ መሬት መልሶ ለሌላ እዉነተኛ ኢንቨሰተር 
ከፍ ባለዋጋ የመሸጣቸዉ እድል እንደተጠበቀ ሆኖ ራሳቸዉ ቢያለሙትና ህንፃ ስርተዉ 
ቢያከራዩት እንኳ በምን ያሀል ማከራየት እንደሚችሉ ስናስበዉ አልፎም በዚሁ ህንፃ ላይ 
ተከራተዉ እቃም ሆነ አገልግሎት የሚሰጡት ለእቃቸዉም ሆነ ለአገልግሎታቸዉ 
የሚተምኑት ዋጋ ብናስበዉ መጨረሻ ሄዶ ሄዶ በአብዛኛዉ ድሃ ህዝብ ትከሻ መዉደቁ 
እንደማይቀር እንዴት መንግሰት ማሰብ ተሳነዉ የሚል ጥቄ ይጭርብናል፡፡ ይህም 
ፈረንጆች እንደሚሉት (Domino Effect)  ያለዉ ነዉ፡፡ ይህ ማለት ሁሉም ባለዉ ላይ 
እየጨመረ ሄዶ ሀዶ የመጨረሻዉ ተጠቃሚ ተጎጂ ያደርገዋል፡፡ ተጠቃሚ ሰንል የተወሰነ 
ሰዎችን የሚመለከት ሳይሆን ሁሉም ሰዉ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ተጠቃሚ ስለሆነ 
ምንም ዓይነት ኢኮኖምያዊ ምክንያት የሌለዉ የዋጋ ግሽበት ያስከትላል ማለት ነዉ፡፡ ይህ 
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ያልተገባ ግሽበት ደግሞ የባሰ ደረጃ ሲደርስ አገራዊ ቀዉስ ይፈጥራል፡፡ ለዚህ ቀላል 
አብነት ብንወሰድ ዛሬ ዛሬ በግል ት/ቤቶች በየዓመቱ የሚደረገዉን ጭማሪ አንገሽግሾት 
ወላጅ ቢያለቀስ የት/ቤት ባለቤቶች ደግሞ ምን እናድረግ ከፍተኛ የኪራይ ጭማሪ 
ስለተደረገብን ነዉ እያሉ በአከራዩ ሲያለቅሱ አከራዩ በተራዉ ለምን እንደጨመረ ሲጠየቅ 
ደግሞ ለመሆኑ ለመሬቱ ብቻ ምን ያሀል ሊዝ እንደከፈልኩኝ የሚያወቅልኝ ሰዉ አለ እያለ 
በመንግስት ላይ ያለቅሳል፡፡ 

ችግሩ ይህን ያህል ስር የሰደደ ስለሆነም ነዉ ት/ቢሮዉ በየዓመቱ የት/ት ክፍያ ጭማሪ 
እንዳታደረጉ እያለ ሺ ግዜ ቢያስጠነቅቅም ሰሚ ያጣዉና እዉነት እንንጋገር ከተባለ ደግሞ 
በዚህ መንገድ መፍትሔ እንደማያመጣ ራሱ አስፈራሪዉ መ/ቤትም አሰምሮ ያዉቀዋል፡፡ 

ታድያ በትምህርቱም ፤ በቤት ኪራዩም ፤ በምግቡም ወዘተ ዋጋ ንረት የሚሰቃየዉ ህዝብ 
ሆ ብሎ ቢነሳና በዚህ የተነሳ ጥፋት ቢደረስ እንዴት ብሎ ነዉ የሚገርመን፡፡ ምክንያቱም 
ከመሬት የተፈናቀለዉ ህዝብ በተፈናቀለበት ቦታ ይህ ነዉ የሚባል ስራ መፍጠር የሚችል 
ኢንቨሰትመንት የሌለዉና የስራ እድል ሳያገኝ ከቀረ ፤ ተከራይቶ የሚኖረዉም ከወር ወር 
በሚደረግ ጭማሪ ችግር ዉስጥ ከገባና ተረጋገግቶ መኖር ከተሳነዉ ፤ አንሰተኛ ገቢ 
ያለዉም ሲደክም ዉሎ ሆዱን የሚያስታግስበት ምግብ ገዝቶ መብላት ከቀን ወደ ቀን 
እየራቀዉ ከሄደ ሁሉም ከየራሳቸዉ ችግር ተነስተዉ ቢያምፁ ተገደዉ እንጂ ወደዉና 
ከህዉከት ዉጤት ይገኛል ብለዉ እንዳልሆነ መገመቱ እንዴት አይገባንም፡፡ እንዲህ ያለ 
የተቸገረ ህዝብ እየበዛ በሄደ ቁጥር ደግሞ የቀድሞዉ ጠ/ሚ/ር በተሃድሶዉ ግምገማ ወቅት 
እንደገለፁት የናዳዉ ፍጥነት ከኤኮኖሚዉ እድገት ፍጥነት በላይ እየሄደ መሆኑን ከማሳየቱ 
ዉጭ ሌላ ሊባል የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ስለዚህ ይህ ክሰተት ልብ ብሎ እያንዳንዱን 
ሂደት የመረመረ ሰዉ የአሁኑ ክሰተት መፈጠሩ ብዙም ግር ሊያሰኘዉ አይችልም፡፡ ይልቅ 
ከዚህ እንዳይከፋ አፋጣኝ መፍትሄ ማበጀቱ ነዉ የሚሻለዉ፡፡  

የሚገርመዉ ግን በአሁኑ ወቅት ኢ.ህ.አ.ደ.ግ ኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛዉ አደጋዬ ነዉ 
ባለበትና ጥልቅ ታሀድሶ ማድረግ ጀምርለሁኝ እያለ በስብሰባ በተጠመደበት ሰዓት ሳይቀር 
ይህንን የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጭ እየሆነ ያለዉ መሬትን የማይገባዉ ዋጋ በመሰጠት 
ጥቂቶች ብቻ የሚቆጣጠሩበትን የሊዝ ሽያጭ ያለመግታቱ ሲታይ የተሃድሶዉ ትርጉም 
ይበልጥ አልገባ እያለን ጥርጣሬ እየገባን መሆኑ ድርጅቱ ማወቅ ይኖርበታል፡፡ ምክንቱም 
በፊት የተላለፉ ቦታዎች በቂ የስራ እድልና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ባለሰገኙበት ሁኔታና ብዙ 
ሰዎች መኖርያ ቤት ሰርተዉ ለመኖር ፈልገዉ በማህበር ተደራጅተዉ ቦታ የለንም ተብሎ 
በተከለከለበት ወቅት እንዲህ ባለ ዋጋ መሸጥና ማስተላለፍ የመሬት ባለቤትነት 
የመንግስትና የህዘብ የመሆኑ አልፋና ኦሜጋ በከፍተኛ የሊዝ ዋጋ ማስተላላፍ እንደሆነ 
ተደረጎ መታሰቡ ስለማይቀር፡፡ 

ይህ ደግሞ የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በማሳጣት ኪራይ ሰብሳቢነት በማባባስ በዚህ አገር 
እየታየ ያለዉ ቀዉስ ይበልጥ ግለቱ ጨምሮ እንዲቀጥል የሚያደረግ መሆኑ አይቀሬ ነዉ፡፡ 
ስለሆነም እንደኔ እንደኔ ይህ አሰራር ሳይዉል ሳየድር ዛሬዉኑ መቆም መቻል አለበት፡፡ 
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ይህም ማለት የመንግስትንና የህዝብና ኃብት ለተቀመጠለት ዓላማና በተቀመጠለት ህግ 
መሰረት ለዘላቂ ጥቀም በሚዉል መልኩና ኪራይ ሰብሳቢነትን በሚያዳክም መልኩ 
በግልፅነት ማስተላለፍ ማለት ነዉ፡፡ 

እርግጥ ነዉ ማንኛዉም ከተማ ለልማት የሚሆን ገቢ ያስፈልገዋል ነገር ግን በዚህ 
በአቆራጭ መንገድ ሳይሆን ዘላቂ ጥቅም ለሚሰጥ ኢንቭሰትመንት ቅድምያ በመስጠትና 
ቦታዉን በማስተላለፍ ከዚህ ከሚገኝ ግብርና ሌሎች ታክሶች ገቢን ማሰደግ ሲቻል ብቻ 
ነዉ፡፡ አለበለዝያ ዝም ብሎ መሬት በከፍተኛ የሊዝ ወጋ የሚገኝ ገቢ ራሱ መንገስትን 
ኪራይ ሰብሳቢ የሚያደረገዉ ይሆናል፡፡ 

ሰለሆነም መንግሰትና መሪዉ ድርጅት ከምር ኪራይ ሰብሳቢነት ለመታገል ከቆረጡ ይህ 
በመሬት ላይ ያለዉን የተሳሳተ አሰራር ዛሬ ነገ ሳይሉ ማስተካከል ይኖርባቸዋል፡፡ በሌሎች 
መሰኮች የሚካሄዱትን የኪራይ ሰብሳቢነት ትግል ጨምሮ ማለት ነዉ፡፡ 

ይህ የአሁኑ ወቅታዊ ሁኔታ የወለደዉ ንብረት የማዉደምና የመዝረፍ ትዕይንት ምንም 
እንኳ ከህግና ከሞራል አካያ ተቀባይነት የሌለዉ ዉንብድና ቢሆንም መነሾዉ ግን ይህንና 
በሁሉም አሰራሮች ላይ ያለዉ አ-ፍትሃዊ አካሄድ መሆኑ ግን መንግሰት መካድ 
አይቻለዉም፡፡ ወቅታዊዉ ሁነታዉም ከችግሩ ባለፈ የመማርያ እድል አድርጎ መዉሰዱ 
ይበጀዋል ባይ ነኝ፡፡ ከዚህ በቂ ትምህርት የወሰደ መሆኑ ደግሞ ማሳየት ያለበት በወሬ 
ሳይሆን ወቅታዊና ተግባራዊ ምላሽ በመሰጠት እንጂ ያንኑ አሰራር በማስቀጠል ሊሆን 
አይችልም፡፡ 

በዚህ በመሬት ጨረታ የሚሰማራዉ ባለሃብትም በአቋራጭ መሬት ባልተገባ ዋጋ እየገዛ 
አርሶአደሩንና ከተማዉን ሰዉ ካፈናቀለ በኃላ ምንም እሴት ሳይጨምር ቅጥ ላጣ የግል 
ፍላጎት ሲባል መሬትን መልሶ በዉድ ዋጋ መቸርቸርና ወይም ምንም ስራ መፍጠር 
የማይችልና ትርጉም የለሽ ድርጅት ከፍቶ የገዛ ወገኑን መበዝበዝ የመጨረሻ መጨረሻ 
ምን አይነት ቀዉስ ሊፈጥር እንደሚችልና ቀዉሱም በዋነኛነት በእርሱ ላይ 
እንደሚያነጣጥር ቢያዉቀዉ የተሸለ ይሆናል፡፡  

አለበለዝያ አጋጣሚዉን በመጠቀም ለቀወሱ መባባስ ከሰራ የሚነሳዉ እሳት እሱን ራሱንም 
ከማቃጠል የማይመለስና ከዘህም ማንም ምድራዊ ኃይል የማያገላግለዉ መሆኑ እየታዩ 
ያሉ ምልክቶችም በቂ ትምህርት ይሰጡታል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ስለዚህ በግዜ 
መንቃቱ ይበጀዋል፡፡ አለበለዝያ ትርፉ አግኝቶ ከማጣት ይሰዉራችሁ! ማለት 
እንዳይሆን፡፡   

ቸር እንሰንበት፡፡ አገራችንን ሰላም ያድርግልን፡፡ ለዚህም ሁላችንም የበኩላችን እንወጣ፡፡ 

ኖህ ሙሴ  


