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የሚያዘልቀን አስተማሪ እርምጃ በመውሰድ ሉዐላዊነታችንን ማረጋጋጥ ነው 

ለሚ ዋቄ 

02-25-16 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በዘውዳዊና በወታደራዊ አሃዳዊ የመንግስት ስርአት ተጭኖባቸው ከነበረው 

ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ለመላቀቅ ታገለዋል። በተለይ ከዘውዳዊው ሥርአት ውድቀት በኋላ ያሉት ዓመታት 

መራራ የብሄራዊ ነፃነት የትጥቅ ትግል የተካሄደባቸው ነበሩ። በሃገሪቱ የተለያዩ አቀጣጫዎች ለብሄራዊ ነፃነት የትጥቅ 

ትግል በማካሄድ ላይ የነበሩት ድርጅቶች ሃያ ገደማ ነበሩ። ከዚሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ጎን ለጎን የኤርትራ 

ህዝቦችም ተመሳሳይ ስርአቶችን ይዋጉ ነበር፤ ዘውዳዊውንና ወታደራዊውን ስርአት። የኤርትራ ህዝብ ተግል 

የመገንጠል ጥያቄ ላይ የተመሰረተ የነፃነት ጥያቄ ነበር። 

ይህ በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በኤርትራ ህዝቦች ሲካሄድ የነበረ የትጥቅ ትግል ግንቦት 

1983 ዓ/ም የመጨረሻውን አሃዳዊ የመንግስተ ሥርአት በማስወገድ አንድ የድል ምዕራፍ ላይ ደረሰ። ከዚህ 

ምዕራፍ በኋላ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በየፊናቸው ከመገንጠልል ይልቅ በክፉም የሁን በደግ 

ታሪካዊ አጋጣሚ የተጋሯቸውን አሴቶች መሰረት በማድረግ አብረው መኖር ይችሉ እነደሆን መከሩ። ማንንም ጣልቃ 

ሳያስገቡ በብሄር ላይ የተደራጁትን ብቻ ሳይሆን በተለያያ ርእዮተ ዓለም የተደራጁትን በውጭ ሃገር ይነቀሳቀሱ የነበሩ 

ቡድኖች በማሳተፍ ነበር ዘላቂ አጣ ፈንታቸው ላይ የመከሩት። 

በዚህ ምክር፣ መገንጠል መብትና ናፃነት ወደተከበረበት ሁኔታ የሚያሸጋግር አንድ ለዛውም የመጨረሻ አማራጭ 

እንጂ በቸኛ እና/ወይም ቀዳሚ አማራጭ አለመሆኑ ላይ መግባባት ላይ ደረሱ። በዚህ  መነሻ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳዳሩ በመቻቻልና በመከባባር ላይ የተመሰረተ አንድነት መስርተው 

ለመኖር የሚያስችላቸው ስርአት ለመመሰረት ተስማሙ። ወደዚህ ስርአት የሚያደርሳቸውን የሽግግር መንግስትም 

መሰረቱ። በዚሀ የሽግግር መንግስት ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በአኩልነት አብረው መኖር የሚያስችላቸውን 

የቃል ኪዳን ሰነድ -  ህገመንግስት አዘጋጀተው መንግስት አቋቋሙ፤ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፖብሊክ 

መንግስት። 

በሌላ በኩል ለሶስት አስርት ዓመታት ያህል ከዘውዳዊወና ከወታደራዊ የመንግስት ሥርአት ጋር ተዋግቶ በትግሉ 

ኤርትራን ነፃ ያወጣው ህዝብ፣ ለይስሙላ እንኳን የህዝብ ውክልና ያለው የሚመስል መንግስት መመስረት ሳይችል 

ቀረ። ከዚህ ይልቅ በአንድ ግለሰብ (የኤርትራ ህዝብ ነፃ አውጭ ግንባር ሊቀመነበር ኢሳያስ አፈወረቂ) ፈላጭ 

ቆራጭ አገዛዝ ሥር ወደቀ። ኤርትራ በሃይል ከኢትዮጵያ ከተገነጠለች በዴፋክቶ እውቅና ስር የነበረችበትን ሁለት 

ዓመታት ጨምሮ ሃያ አምስት ዓመተ ልታስቆጥር ወራት ቢቀራትም እስካሁን ህገመንግስት የሌላት ብቸኛ የዓለማችን 

ሃገር ነች። አንድ ሃገር ህገመንግስት ወይም ሃይማኖታዊ ስርአት ላይ የተመሰረተም ቢሆን ሃገራዊ ሥርአቶችንና 

ሀጎችን የሚዳኝ ከህገ መንግስት ጋር ተመጣጣኝ ሊባል የሚችል ስርአት ከሌለው በግለሰብ ወይም በቡድን ፈላጭ 

ቆራጭነት ሥር መወደቁ አይቀሬ ነው። ኤርትራ በዚሀ አኳኋን በግለሰብ ፈላጭ ቆራጭ ገዢ ስር ወድቃለች። ኤርትራ 

የምትመራው ኢሳያስ አፈወረቂ በሚያሳልፈው፣ አሰቀደሞ ሊተነበይ የማይችልና ገደብ የሌለው የዘፈቀደ ወሳኔ ነው። 

በዚህ ሁኔታ ትክክለኛ መንግስት (proper government) አልባ የሆነችው ኤርትራ “ነፃነቷን አገኘች” በተባለ 

ማግስት እንደአዲስ ሃገር ሲጠብቃት የነበረውን ሃገር የማዋቀር የቤት ሰራ  ከመስራት ይልቅ አጎራባች  መንግስታት 

ላይ ወረራ ወደመፈፀም ነበር የተሸጋጋረችው። በመጀመሪያ ሱዳንን፣ በመቀጠለ የመንን ወረረች። ከየመን በኋላ 



2 
 

ወረራው ወደኢትዮጵያ መጣ። ኤርትራ ኢትዮጵያ ላይ ወረራ የፈፀመችው ኤርትራ ነፃ ሃገር ሆኛለሁ ባለች 

በስድስተኛው ዓመት፣ የኢፌዴሪ መንግስት በተመሰረተ በሁለተኛው ዓመት ነበር። ሁለቱም ሃገራት ከረጅም ግዜ 

የጦርነተ አሰከፊ ትዝታ ገና ሳይላቀቁ ኤርትራ በፈፀመችው ወረራ ዳግም የበርካቶችን የህይወትና የአካል መስዋዕትነት 

የጠየቀ ጦርነት ውስጥ ገቡ።  

ጦርነቱ ከፍተኛ የህይወትና የሃብት መሰዋእትነት ቢጠይቅም ኢትዮጵያ በሁለተ ዓመታት ውስጥ ወረራውን ቀልብሳ 

ሁኔታውን ቀድሞ ወደነበረበት መልሳለች። ወረራው ከተቀለበሰ በኋላ የሁለቱ ሃገራት የድንበር ጉዳይ በዓለም አቀፍ 

ፍርድ ቤት ቢወሰንም፣ የድንበር ውሳኔውን በውይይት ምድር ላይ የመካለሉ ጉዳይ እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም።  

ይህ የሆነው የኤርትራ መንግስት በውይይት ወሰን ለማካለለ ተግባር ፈቃደኛ ባለመሆኑ ነው። ኢትዮጵያ ወረራውን 

በሃይል ከቀለበሰች በኋላ ሁለቱ ሃገራት ዳግም ወደጦርነት እንዳይገቡ በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት 

ውሳኔ በኤርትራ ድንበር ውስጥ ሃያ አምስት ኪሎሜትር ዘልቆ ሰፍሮ የነበረው የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ 

ሃይል በኢሳያሰ አፈወረቂ ትእዛዝ ተባሯል። ይህ ከሆነ ስምንት ዓመት ተቆጥሯል። 

ይህ ሁኔታ በሁለቱ ሃገራት መሃከል ጦርነትም ሰላምም ያለሆነ  (no war, no peace) ፍጥጫ አስከትሏል። 

ሁለቱ ሃገራት በፍጥጫ በቆዩባቸው ዓመታት፣ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ወረራ የመፈፀም ሙከራ 

አላደረገም። የሁን እንጂ ሙሉ የመንግስትን ትኩረት የሚሻ የእጅ አዙር ጥቃት ሲፈፅምና ለመፈፀም ሲሞክር 

ቆይቷል። 

የኤርትራ መንግስት የተከተለው ቀዳሚው ኢትዮጵያ ላይ የእጅ አዙር ጥቃት የመሰንዘር ስልት በኢፌዴሪ 

ህገመንግስታዊ ሥርአት ሥር ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማድረግን ያልመረጡ ተቃዋሚ ቡደኖችን አስጠልሎ 

ወታደራዊና የሽብር ጥቃት ስልጠና፣ ትጥቅ በመስጠት ወደኢትዮጵያ ማስረግ ነው። እነዚህ የኤርትራ መንግስት ወይም 

ኢሳያስ አፈወርቂ እጁን በማዝለቅ ኢትዮጵያን ለማጥቃት አላማ የሰጠለላቸው፣ ያሰለጠናቸው፣ ያስታጠቃቸው ቡደኖች 

ሁለት አይነት ናቸው። በአንደኛው ወገን ያሉት ቡድኖች እንወክለዋለን የሚሉትን አካባቢ በሃይል የመገንጠል ዓላማ 

ያላቸው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግ)፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) የመሳሰሉ ናቸው። ሌላኛው ደግሞ 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በፌደራላዊ ስርአት ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደራቸው ሃገሪቱን 

ይበታትናል የሚል አቋም ያላቸው ናቸው። አነዚህ ቡድኖች ቀደም ሲል በሃገሪቱ የነበረውን አሃዳዊ ስርአት 

የመመስረት ዓላማ ያላቸው ናቸው። የኢትዮጵያ አረበኞቸ ግንባር የተሰኘው  ከእነዚሀ አነዱ ነው። ግንቦት 7 

የተባለው ቡድንም ይህነኑ አሃዳዊ ስርአት የመመስረት ዓላማ ይዞ በ2000 ዓ/ም የሻአቢያን የእጀ አዙር የጥቃት 

ቡድንን ተቀላቅሏል። 

የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በዚሀ አኳኋን የሽብር ጥቃት ስልት ስልጠና የወሰዱ  አሸባሪዎችን ፈንጂ አስታጥቆ 

በማስረግ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃንን ህይወት ያጠፉ፣ አካል ያጎደሉ የሽብር ጥቃቶቸ እንዲፈፀሙ አድርጓል።  

የኢሳያስ መንግስት በ1998/99 መንግስት አልባ በነበረችው ኤርትራ የተመሰረተውና አልሸባብን የወለደውን 

ኢስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት የተባለ አሸባሪ የጂሃድ ቡድን ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንዲፈፅም ወታደራዊ ስልጠና 

በመስጠት አስታጥቋል። የዓለም አቀፉ አሸባሪ አልቃይዳ የአፍሪካ ክንፍ ሆኖ የወጣው አልሸባብ በ1989 ዓ/ም 

በኬንያና ታንዜኒያ የአሜሪካ ኤምባሲ ፅህፈት ቤቶች ላይ የተፈፀመውን የሽብር ጥቃት በጠነሰሱና ጥቃቱን በመሩ 

ግለሰቦች ጭምር የሚመራ በመሆኑ የዓለም አቀፈ አሸባሪነት ባህሪ ነበረው። 

ይህ በተወሰነ ደረጃ በኤርትራ የሰለጠነና የታጠቀ ቡድን በ1998 ዓ/ም ኢትዮጵያ ላይ ግልፅ የጂሃድ ጦርነት 

አወጀ። የኢፌዴሪ መንግስት ጉዳዩን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ አስወስኖ ወደሶማሊያ የመከላከያ 
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ሰራዊቱን በማዘለቅ በወቅቱ ከነበረው የሶማሊያ የሽግግር መንግስት ጋር በመሆን የአልሸባብን የጂሃድ ወረራ 

ወደኢትዮጵያ ሳይሸጋጋር አከሸፈ። 

በዚሀ ወቅት የኤርትራ መንግስት  ወታደሮቹን ወደአልሸባብ ይዞታ አስገብቶ ተዋጊዎችን እነደሚያሰለጥን፣ በራሱ 

አወሮፕላን መሳሪያ እያጋዘ እንደሚያስታጥቅ በተጨባጭ ማስረጃ ተረጋገጠ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በእስላማዊ 

ፍርድ ቤቶች ህብረት/አልሸባብ ላይ ባደረሰው ጥቃት ተዋጊው ሲበተን፣ የቡደኑ መሪ የነበረው ጣሂር አዌይስ 

ወደአስመራ የሸሸ መሆኑ ይታወቃል። ይህን ተከተሎ የኤርትራ መንግስት ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቡድንን በመደገፍና 

አካባቢውን በማወክ ተግባር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ክስ ይመሰረትባታል። ምክር ቤቱ 

የቀረበውን ክስ ትክክለኛነት አረጋግጦ በኤርትራ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ይወስናል። ይህን ጉዳይ የሚከታተል 

የኤርትራና ሶማሊያ አጣሪ ኮሚቴም የወሰናል። 

ይህ በእንዲህ እንዳለ በአልሸባብ በኩል ኢትዮጵያን የማጥቃቱና የማተራመስ ስለቱ የከሸፈበት የኤርትራ መንግስት፣ 

ቡድኖቹ ለሚያራምዱት ዓላማ ስኬት ሳይሆን ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂውን ለማስፈፀም ዓላማ ያሰባሰባቸውን 

ቡድኖች በሽብር ጥቃት በማሰልጠንና በማሰታጠቅ ወደኢትዮጵያ ማሰረጉን ቀጠለ። በተለያየ ገዜ በተለያየ አቅጣጫ 

የኦነግን በኋላም የግንቦት 7 አባላትን የሽብር ጥቃት ስልት አሰልጥኖ ወደሃገር ውስጥ አስርጓል። በተለይ በ2000 

ዓ/ም በአዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በሚካሄድበት ወቅት “አዲስ አበባን ባግዳድ” የማድረግ 

የሽብር ተልእኮ የተቀበለ የተደራጀ ቡድን ወደኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዘልቆ ነበር። አዲሰ አበባ ውስጥ ህዝብ 

የሚሰበሰብባቸው፤ ፍል ውሃ፣ የተለያዩ ሆቴሎች፣ የህዝብ መጓጓዣ አወቶቡሶች ወዘተ በማፈንዳት የንፁሃንን ህይወት 

የማጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው የተሰማሩ ግለሰቦች በተደጋጋሚ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ከኤርትራ የሰረጉ 

አሸባሪዎች ያቀዷቸው የሽብር ጥቃቶች አብዛኞቹ ባይሳኩም፣ በተለይ ከ2000 ዓ/ም ቀደም ባሉት ዓመታት በተለያዩ 

የሃገሪቱ አካባቢዎች በተፈፀሙ የሽብር ጥቃቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህየወት ጠፍቷል፤ በመቶዎቸ የሚቆጠሩ 

አካላቸው ጎድላል። በሚሊየን ብር የሚለካ የግለሰቦች፣ የህዝብና የመንግስት ንብረት ወድሟል። በእነዚህ የሽብር 

ጥቃቶች ህፃናት ያላሳዳጊ፣ አዛውንት ያለጠዋሪ ቀርተዋል። 

የኤርትራ መንግስት በ2004 ዓ/ም  በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ ያደራጃቸውን አሸባሪዎች ከራሱ ሰራዊት ጋር 

አስርጎ በማስገባት አካባቢውን በመጎብኘት ላይ የነበሩ የውጭ ሃገር ቱሪሰቶችንና አብረዋቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያንን 

አገቶ ወደሃገሩ ወስዶ እንደነበረ ይታወሳል። አነዚህ ታጋቾች መንግስት ባደረገው ጥረት ለመልቀቅ ቢበቁም 

አብረዋቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ግን ተገደለዋል። በተመሳሳይ በሰሜን ምእራበ ኢትዮጵያ የሚኖሩ በርካታ 

ኢትዮጵያውያን በሰርጎ ገብ የኤርትራ ወታደሮች ታፈነው ተወስደዋል። ሰሞኑን እንኳን 85 ኢትዮጵያውያን 

በተመሳሳይ ሁኔታ በኤርትራ ወታደሮች ተጠልፈው መወሰዳቸው ተሰምቷል። 

ከዚህ ሌላ በሃገሪቱ የተለያያ አካካባቢዎች የተፈፀሙ ግድያዎች፣ ህጋዊ ጥያቄንና ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴን 

ሽፋን ያደረጉ ሁከቶች እንዲቀሰቀሱና እንዲዛመቱ በማድረግ ሰላም እንዲጠፋ፣ ኢንቨስተሮች ስጋት እንዲያድርባቸው፣ 

የልማት እንቅስቃሴ እንዲስተጓጎል ተደረጓል። በእነዚህ ሁከቶች ሳቢያ የሰው ህይወት ጠፈቷል፤ አካል ጎድሏል። 

የግለሰቦችና የመንግስት ሃብትና ንብረት ወድሟል። የዚህ አይነት አውዳሚ ሁከቶች ሲቀሰቀሱ መንግስት ከጀርባ 

የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን ለማተራመስ ያሰባሰባቸው ቡደኖች እጅ ያለበት መሆኑን በማስረጃ ማረጋገጡን 

በተደጋጋሚ ሲገልፅ ቆይቷል። መንግስት ከሚሰጠው ማስረጃ በተጨማሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ስር የተሸሸጉት ቡድኖች 

ራሳቸው በኤርትራ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው፣ ያገኙትን ገንዘብ አጠቃቀም እቅድ ጭምር በይፋ 

መናገራቸውን ሰምተናል። በኤርትራ የሚደረግላቸውን ስልጠናና ሌሎች ድጋፎች ምንም ሳይሸሽጉ በይፋ ሲናገሩም 
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ሰምተናል። በተለይ የኢትዮጵያን ህገመንግስታዊ ስርአት የማፍረስና ሃገሪቱን የማተራመስ አቋም አራማጅ የሆነው 

ኢሳት የተሰኘው የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ጣቢያ  ከኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በሚሰጠው ባጀትና የፕሮፓጋንዳ 

አቅጣጫ መሰረት እንደሚሰራ፣ ጣቢያው ራሱ የኤርትራ መንግስት መሆኑ የታወቃል። 

ከሁሉም በላይ የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ኤርትራ አካባቢውን ለማተራመስ በፈፀመችው ጥፋት 

የጣለባትን ማዕቀብ አፈፃፀምና ሃገሪቱ ያሳየችውን መሻሻል የሚከታተለው የሶማሊያና የኤርትራ የክትትል ኮሚቴ 

በቅርቡ ለፀጥታው ምክር ቤት ባቀረበው ሪፖርት፣ ኤርትራ አልሸባብን የምትረዳ መሆኑን የሚያመለክት መረጃ 

ባይኖርም በኢትዮጵያ በጦርነት የመንግስት ለውጥ ለማምጣት የሚንቀሳቀሱ ቡደኖችን እንደምትደግፍ ማረጋገጡን 

አስታውቋል። በዚሀ መነሻነት ማዐቀቡ ለአንድ ዓመት እንዲራዘም ምክር ቤቱ ውሳኔ አሳልፏል። 

ሰሞኑን በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች  ተነስቶ የነበረውን ህገመንግስታዊ የህዝብ ጥያቄ ከለላ በማድረግ የተቀሰቀሱ 

ገዳይና አውዳሚ ሁከቶች ውስጥ፣ የሻአቢያ ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ አስፈፃሚ ቡደኖች እጅ እንዳለበት 

ተገልጿል። በተለይ ህዝብ ያነሳው ተገቢና ህገመንግስታዊ ጥያቄ ምላሽ ካገኘ በኋላ መነሻቸውንና መድረሻቸውን ሁከት 

በማድረግ መሳሪያ በታጠቀ ቡድን ከተካሄዱት ሁከቶቸ ጀርባ የሻአቢያ የሽብር ጉዳይ አስፈፃሚዎች እጅ እንዳለበት 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ አጁን ቢሰነዝር 

ዳግም ይህን ማድረግ በማይችልበት ሁኔታ ምላሽ እነደሚሰጠውም ሲነገር ሰምተናል። 

እንግዲህ የኢሳያስ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ በቀጥታ የወረራ ጥቃት የማይፈፅም መሆኑ እርግጠኛ ቢሆንም፣ በእጅ 

አዙር ኢትዮጵያን ማጥቃቱ፣ የጥቃት ስጋት መሆኑ ግን አልቀረም። ይህ ሁኔታ ከግዜ ወደግዜ መሻሻል ከማሳየት 

ይልቅ እየባሰ ነው የሄደው። በዚህ ከቀጠለ ሃገሪቱን የከፋ አደጋ ላይ ሊጥል መቻሉ አይቀሬ መሆኑን የሚያመለክቱ 

ሁኔታዎች አሉ። በቅርቡ በአንዳንድ የኦሮሚያ የተነሳውን የህዝብ ጥያቄ መለኩን እንዲቀይር በማድረግ፣ በታጠቀ 

ሃይል የተፈፀሙት ጥቃቶች፣ በወልቃይት የማነነት ጥያቄን መነሻ በማድረግ ህገመንግስታዊ የመፍትሄ አቅጣጫን ችላ 

በማለት ወደህገወጥ እንቅስቃሴና የእርስ በርስ ግጭት ሊያመራ የሚችል ሁኔታን ለመፈጠር የሚደረገው ጥረት ለዚህ 

ማሰረጃነት መጥቀስ ይቻላል። 

እናም አሁን የኤርትራ መንግስት የጋረጠብንን አደጋ ከሰማይ እንደወረደ ቁጣ ተቀብለን እድል ያውጣን ብለን 

ከመቀመጥ፣ አለያም በየግዜው የሚደርሰውን ጉዳትና ድምሩ ሊያመጣው የሚችለውን ሃገራዊ አደጋ ተገቢውን 

እርምጃ በመውሰድ ከመከላከል አማራጭ ጋር ተፋጠናል። እንደሃገር የሚያዘልቀን አስተማሪ እርምጃ በመውሰድ 

ሉዐላዊነታችንን አረጋግጠነ ከአደጋ ነፃ መሆን ይመስለኛል። ሉዐላዊነታችንን ከጥቃት የመከላከል መብት ያለን መሆኑም 

መዘንጋት የለበትም። 


