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ዮናቬ 02-01-18 

ባቪኯራናዶው 26 ዓዏዲዴ በሃቇሢችን ኟኴዒዴ፣ ኟዴሞክሢቩና ኟፖኯዱካ ምኅዳሤ  በሤካዲ ኯውጦች 

ኟዯዏኧቇቡ ዏሆኑ እዐን ነው። ይህ በሆነበዴ ግባብ ደግሞ ሿ26 ዓዏዲዴ በኋኲ ቇሡደን ቋራ ውቬጥ 

ኟሿዯደ በሤካዲ ችግሥች ዯሦጥሟዋኴ፡፡ ችግሥዷን ኯኟዴ ኟዑያደሤቊዶው እና ቪቪቢው ደግሞ ኟሪዴሢኴ 

ሥሤዓደን እና ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬሤደን ጥያቄ ውቬጥ ኟሿዯደና ኟቇሡደን ህኴውና ኟዑሦዲዯኑ ችግሥች 

ዏሆናዶው ነው። በኩህም  ሿኪሣ ነቇ ምን ይዏጣ ይሆን ኟዑኯው ኟብከዎች ሥቊዴ ነው፡፡ በዯኯያአ 

ካባቢዎች ኟግኯቧቦች ግጭዴ ኟብሔሤ ቇጽዲ እኟዯኲበቧ ኟካጎች ሕይጏዴ ዯቀጥፏኴ፣ ዏጠኑ ሿራዯኛ ኟሆነ 

ኟቇሤ ሀብዴ ጏድሟኴ፡፡  ኟነበሟው ቧኲምና ዏሟቊቊዴ ደራሤሷኴ፡፡ በቇሡደ ሕኬብ ዏካሿኴ ንዳችም 

ዓይነዴ ቁሤሾና ጥኲቻ ቪይኖሤ፣ ቇሡደን ኯውድዏዴ ያቊኯጡ ቪኪኝ ድሤድች ዯሦጽዏዋኴ፡፡ ኟጏጣደን 

ዴውኴድ ዏሠሟዲዊ ችግሤች በዏራዲዴ ዏሟቊቊዴ ኯዏራጠሤ ኟዑያቬችኴ ፕሥግሢም ዯነድሬ ጏደዯግባሤ 

ቢቇባም፤ ኟበኯጠ ዴሤምቬ ኟዑሦጥሠ እንካ ቧኲንዱያዎች ሁንም ቆዐ ኴቻኰም። 

ይህን እና ዏቧኴ ሃቇሡደን ቀውቬ ውቬጥ ኟሿዯደ ቈዳዮችን ዯሿዴኵ ኟኢዴዮጵያ ህኬቦች ብዮዲዊ 

ዴሞክሢቩያዊ ግንባሤ /ኢህዴግ/ ኟቬሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳ ሿዲህቪቬ 3 ቀን ዷምሥ ቇሢችን ኟምዴቇኝበዴን 

ጏቅዲዊ ሁኔዲ ዏነቱ በዒድሟግ 17 ቀናዴ ኟሦዷ ቧረና ኬሤኬሤ ኟሁኔዲዎች ግምቇዒ ካሂዷኴ፡፡ 

ቬሢቬሦፃዑ ኮዑዳው በኩህ ቬብቧባ ቀደም ቩኴ ኟዯዷዏሟው ኟዏዲደቬ ሂደዴና ኟደሟቧበዴን ደሟጃ፤ 

እንዲሁም በቇሢችን ኟዑዲአ ኟቆአና ጏቅዲዊ ችግሥችን ሿነኬሤኧሤ ዏቇኯጫዶው በዏኯኟዴ በዏንቬኤና 

ዏራዴሄዎቻዶው ኲይ ዏክሥ ኟሃቪብ ንድነዴና ዏዯዒዏን ዏራጠሠንም ዏኴክቷኴ ፡፡   

በዏድብኯ ፓሤዱ ቬሤዓዴ ግንባዲ ኲይ ኟዑዲአ ቈድኯድችን ሿሁኰም ዯቃዋዑ ድሤጅድችና ሿህኬቡ ቊሤ 

በዏሆን ኯዏቅሟራ ዏንቀቪቀቬ እንደዑቇባ ዏጏቧኑም ይዲጏቪኴ፡፡ ምሁሢንና ኟቩቪክ ዒህበሟቧቦች 

ኯዴሞክሢቩያዊ ቬሤዴ ግንባዲና ኟዴሞክሢቩ ምህዳሠን ኯዒቬሩዴ ዯቇቢ ዑናዶውን ኟዑጫጏደበዴ ምዷ 

ሁኔዲ እንዲሦጠሤም በዯዏቪቪይ ዏጏቧኑ ይዲጏቪኴ፡፡ 

ህቇዏንግቬዲዊ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዲችን ያቬሿበሢዶውን ቧብዊና ዴሞሿሢቩያዊ ዏብድች ኟዏጣቬ 

ኬዒዑያዎችና ዯግባሢዴ በጥብቅ እንዲዏሿደ ጏቬኗኴ፡፡ በኩህ ሟቇድ ኟህኬብን ቧብዊና ዴሞክሢቩያዊ 



ዏብድች በቬዯዒዒኝ ደሟጃ ኯዒቬሿበሤ ሿራዯኛ ሩይዳ ያኲዶው ዯጧዒሡ ሤምጃዎች እንዲጏቧዱም 

ባቬቀዏጠው ቅጣጫ ዏቧሟዴ ዒእሿኲዊ ኟዯባኯውን እቬሤ ቤዴ በዏኬቊዴና ኟቧው ህይጏዴ ሿዒጥሩዴ እና 

ዏቧኴ ዯግባሢዴ በዏኯቬ  በግጭዴ ውቬጥ ዯቪዲረ ኟነበሠ ካኲዴን ሿእቬሤ በዏራዲዴ ዷምሯኴ፡፡ 

ጅዒሥውም ሿሪደሢኴ ቩሆን በክኴኵች ደሟጃም እንደዑሿናጏን በዯቀዏጠው ቅጣጫ ዏቧሟዴ ኟኦሥዑያ 

ክኴኲዊ ዏንግቬዴ ሿንድ ዓዏዴ በረዴ በክኴኰ ኟዯኯያአ ካባቢዎች ኟዯቀቧቀቧውን ብጥብጥ ዯሿዴኵ፣ 

ዲቬሟው ኟነበሠ ሿ2ተ በኲይ ካጎችን በዏራዲዴ ቅጣጫው ዏቀጠኰን ሟቊግጧኴ፡፡ ሿቧሞኑ ኟክኴኰ 

ፕሣኩዳንዴ ድ ኯዒ ዏቇሤቪ በቧጡዴ ዏግኯጫ፤ 2ተ 345 እቬሟኞች  በምህሟዴ ዏሦዲዲዶውን ኟዯናቇሠ 

ቩሆን ሿእነኩህ ውቬጥ 1ተ 568 ያህኰ በራሤድ ቤዴ ጥሩዯኛ ዯብኯው ኟዯሦሟደባዶው ናዶው፡፡ 

ዏንግቬዴ ቇሡደን ኯዒሟቊቊዴና ኟፖኯዱካ ምህዳሠን ኯዒቬሩዴ፣ በግጭዴ ውቬጥ ዯቪዲረ ኟነበሠ ኟፖኯዱካ 

ባኲዴ እንደዑሦደ ዏግኯጹን ዯሿዴኵ፣ ባቪኯራነው ቧሞን ዶ/ሤ ዏሟሢ ቈዲናን ጧምሥ 500 ኟዑደሤቨ 

እቬሟኞች ኟዯሦደ ቩሆን ኟኦሥዑያ ክኴኴ እሤምጃም ኟኩሁ ውቪኔ ካኴ እንደሆነ ዲውቋኴ፡፡ 

ይህ ደግሞ ዏንግሥዴ ኯህኬብ ኟቇባውን ቃኴ ዯግባሢዊ ዒድሟግ ዏዷዏሠን እና፣ ኟኦሥዑያው ደግሞ 

ቀጣይነደን ኟዑያሟቊግጥ ነው። ሿራዯኛ ዏሢሠ ቇሡደ ያቬዏኧቇበቻዶውን ዏኴካም ነቇሥችንና እኟዯሿቧደ 

ያኰ ችግሥችን በጯቀኝዴና በዯሟኲ ሁኔዲ ዏቇምቇዐን ነግሥናኴ። ሿኩህ በዏነቪዴ ይህ እሤምጃ ኟሢቨንና 

ኟቇሡደን ችግሥች ኯዏቅሟራና ዏኴካም ውጤድችን ኯዒቬሩዴ ቆሤጦ ዏነቪደን ኟዑያጠይቅ ነው። 

ሿራዯኛ ዏሢሠ በግኴፀኝነዴና በዏዯዒዏን ዏንሦቬ ዯጏያይድ  በዏሤህ ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ዏግባባዴ ኲይ 

ቬኯዏድሟቨም ነግሥናኴ። በኩህም ኲይ በዏዏቬሟዴ ግኴጽና ዴሞክሢቩያዊ ውይይዴ ዏዷዏሤ ግን 

በሩጣኝ ይጠበቅበዲኴ። ሪዴሢኲዊ ዲሞክሢቩያዊ ቬሤዓዲችን ኟሕኬቦችን እቀኴነዴ ያሟቊቇጠና ሿኧዏን 

ቊሤ እኟዳበሟ ኟዑሄድ እንዲሆን ኟዑያቊጥዐ ኟሦፃፀምና ኟዏኯካሿዴ ችግሥችን ኯዏቅሟራ ዯኧቊጅቻኯሁ 

ባኯው ኴክ በዯግባሤ ኟዑቇኯጽ ቬሢም ያቪኟን ይቇባኴ። ሕቇዏንግቬዲዊ ዲሞሢቩያችን በሦፃፀም ኲይ 

ኟዑዲአ ቈድኯድችን በዒሟም ኟሁኰንም ቧረ ዯቪዴሬ ኯዒሟቊቇጥ ይቻኴ ኧንድ ኟፖኯዱካ ምህዳሠን 

ኯዒቬሩዴ ዏኧቊዷደን ኟዯዏኯሿዯው ግን ዏሣዴ ኟነካ ይዏቬኲኴ። ኟእቬሟኞች ዏሦዲዴ እና ሿዯቃዋዑ 

ፓሤዱዎች ቊሤ እኟዯደሟቇ ያኯው ድሤድሤ ኟኩህ ዒቪያ ነው።  

ይህ ዒኯዴ ግን ኟህግ ኟበኲይነዴን በዏጣቬ ኴአ ኴአ ጥሩድችን ኟዑሦጽዐ ካኲዴን ያኯንዳች ዒዏንዲዴ 

ግባብ ያኯውን ቬሤዓዴ ዯሿዴኵ ህቊዊ ዯጠያቂነዴ እንዲኖሤ ያደሤግም ዒኯዴ እንዳኴሆነ ግንኪቤ ያኬ 



ይቇባኴ። ንዳንዶች ሁኰም ጏንዷኯኞች ቬኯምን ኴዯሦደም በዑኴ ግሤግሤ ዒሽዯዲዶው ሿኩህ ዏነሾ 

ዏሆኑ ያጠያይቅምና። 

ዏንግቬዴ ባቬቀዏጠው ቅጣጫ ዏቧሟዴ ኟእቬሟኞች ዏሦዲዴ ዋነኛው ቈዳይ እንደሆነ ቬዏቬኯው 

ኟግሤግሤ ዷንዳ ኯዒንቪዴ እኟዯሟሟደ ዏሆኑን ዏኲካች ኟሆኑ ራንጮች እያኟን ነው። ቬኯቧኲም ኟቆዐ 

ካጎች ዷንዳ ዏሆን ያኯበዴ ግን ኟቇሢችንን ጏቅዲዊ ችግሥች ኯዏራዲዴ፣ ቇሢዊ ዏግባባዴን 

ኯዏራጠሤ፣ ኟዴሞክሢቩ ምህዳሠን ኯዒቬሩዴና ኟህኬቡን ጥያቄ ኯዏዏኯቬ ዏንግሥዴ ኴአ ኴአ 

ቅጣጫዎችን ዒቬቀዏጡና እነኩህንም ዯግባሢዊ ዒድሟግ ዏዷዏሠ ኲይ ነው።  

ኟእቬሟኞች ዏሦዲዴ ቈዳይ በንድ ሤዕቧ ቈዳይ ሥሤ ሿዯጠቃኯኰ በሤካዲ ቈዳዮች ንዱ ቈዳይ ብቻ 

ዏሆኑ ጤን ይቇባኴ፡፡ ሃቇሡደን ኯዴሤምቬ እያዏቻዏዶ ኟዑቇኗው ኃይኴ ዐኰ ዴቀሟደን በእቬሟኞች 

ዏሦዲዴ እንዲያም ቩኴ በንድ እቬሟኛ ቈዳይ ኲይ በዒዯኮሤ እቇኳ ዯሦዲ፣ እቇኳ ቀሟ፣ ኟዯሦዲው እቇኳ 

እንዲህ ቩኴ ዯናቇሟ ጏኧዯ በዑኴ ቁንጽኴ ቈዳይ ኲይ ኟህኬቡን ኟዴቀሟዴ ቅጣጫ ኯዒቪዴ እኟሞሿሟ 

ነው።   

ክቡሤ ጠ/ዑኒቬዴሠ ባቬቀዏጡዴ ዏቧሟዴ ”በሦፀዐዴ ጏንዷኴ ምክንያዴ በራሤድ ቤዴ ኟዯሦሟደባዶው 

ንዳንድ ኟፖኯዱካ ፓሤዱ ባኲዴን ጧምሥ ኳኵች ግኯቧቦች ህግና ህቇዏንግሥደ በዑሦቅደው ዏኴቀ 

ዯቇቢው ዒጣሢዴ ዯደሤጎ በምህሟዴ ዯኯቀዋኴ፤ ይህም ይቀጥኲኴ። ክኴኵችም ይሁኑ ኟሪዴሢኴ ዏንግቬዴ 

ዲቪሡዎችን ሕቈ በዑሦቅደው ኴክ ኯዏኴቀቅ ቬሦኲውን ኟዒጣሢዴ ቬሢ በዒካሄድ ኲይ ዏሆናዶውን 

በምህሟዴ ኟዑኯቀቁዴንም እኟኯአ ዏሆናዶውን ኟዯዏኯሿደ ዏሟጃዎች ጏጥዯዋኴ፡፡ 

 

ሿኩያ ውጭ ሁኰም እቬሟኞች ዏሦዲዴ ኯባዶው ኟዑኰዴ ቬዯያኟድች ኟህግ ኟበኲይነዴን ኟዑቮሟሽሤና 

ራፁም ዯቀባይነዴ ኟኳኯው፣ ነቇ ዯነቇ ጏዲያ ጏንዷኴን ኟዑያበሟዲዲ ዏሆኑን ዏቇንኧብ ይቇባኴ። በዋናነዴ 

ግን ኟዏንግቬዴ ኟዴቀሟዴ ቅጣጫ እቬሟኞች በዏራዲዴ ኟዑጏቧን ቪይሆን ኧሤሦ ብከ በሆኑ ኟዴሞክሢቩ 

ቧኲምና ኴዒዴ ቈዳዮች ኲይ ያነጣጠሟ ዏሆኑን ዯቇንኬቦ በኩህ ግባብ ብቻ ቅደም ዯሿዯኰን እኟኯአ 

ዏሟቇዴ ዯቇቢ ይሆናኴ። ኟፖኯዱካ ውቪኔ ኟዑቯዴን ሿድሤጅዲዊ ቈባዔዎች ቊሤ፤ ኟዏንግቬዴ ውቪኔን 

ኟዑጠይቁዴን ደግሞ ሿጭሤና ኟዏካሿኯኛ ካ እሤምጃዎች ቊሤ እያቇናኧቡ ዏንግቬዴን ዒቬጧነቅ በሢቨ 

ዴሞክሢቩያዊነዴ ነው።  



ኟኢህዴግ ሥሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳ ኯቬሢ ቧባዴ ቀናዴ ባደሟቇው ግምቇዒ በኟደሟጃው ባኰ ኟዏሢሤ 

እሤሿኖች በዯኯይ ደግሞ በሿራዯኛው ዏሢሤ ደሟጃ ኟውቬጠ ድሤጅዴ ዴሞክሢቩ እጦዴ ቬሤ እኟቧደደ 

እንደዏጣ ሟቊግጧኴ፡፡ ይህም ጯቪብ በነፃነዴ ኟዑንቮሢቮሤባዶውን ኟዏዲቇያ ዏድሟኮች ኟዑቇድብና 

ኟዑያጠብ ቬኯኩም ደግሞ በዏሢሠ ውቬጥ ኟዏኯካሿዴና ኟዯግባሤ ንድነዴና ጥሢዴ እንዳይሦጠሤ 

ዏቧናክኴ ሆኖ እንደቆኟ ዯዏክኴቷኴ፡፡ ይህ ችግሤ በዋነኛነዴ በድሤጅደ ሿራዯኛ ዏሢሤ ደሟጃ ሿዲኟው 

ኟዯኪባ ኟቬኴጣን ዯያይና ጠቃቀም ቊሤ ዯያይክ ኟዯሿዯቧዯ ቩሆን ችግሠ ኟድሤጅደን ይነዯኛ ዏኯያ 

ኟሆነውን ዴሞክሢቬያዊነዴ በዒዳካም ቪይጏቧን ቬኴጣን ኟህኬብ ዏቇኴቇያ እንዲሆን ኟዯዷዏሟውን ዏኴካም 

ቈክ ኯደቊ ያቊኯጠ ሆኖ ቆይቷኴ፡፡ ይህ ደግሞ እቬሟኞችን ሿዏራዲዴም በኲይ ቬኯምህዳሠ ዏቬሩዴ 

ዴኴቅ ቬሢ ኟዑጠይቅ ዏሆኑንም ዲቪቢ ያደሟቇ ግንኪቤን ዏያኬ ሿህኬብ ይጠበቃኴ። 

ዴሞክሢቩ እኟጠበበ ድሤባይነዴ በዏቬሩሩደ ምክንያዴ በግኴጽነዴና በዏሤህ ኲይ ዯዏቬሤድ ሿዏዯቊቇኴ 

ይኴቅ ዏሤህ ኴባ ግንኘዴና ካሄድ ዒቬሦን ኟዯኯዏደ ቬኴዴ ጏደዏሆን ዏቮቊቇሠን ቇዥው ፓሤዱ 

ምኗኴ፡፡ ይህን ኟዏቧኯው በጠባብ ቡድናዊ ጥቅሞች ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ዏሤህ ኴባ ግንኘነዴ ኢህዴግና 

ባኴ ድሤዷድዷን ኟዒዳሿም ውጤዴ ቬሿዴሏኴ፡፡ ኴዒዲዊ ዏንግቬዴዲዴ በጠንካሢ ዲቬፒንና ኟሃቪብና 

ኟዯግባሤ ንድነዴ ኟዑዲጏቁ ሆኖ እያኯ ዯቇቢ ባኴሆኑ ጥቅሞች ኲይ ኟዯዏቧሟደዴ ኟቡድን ዴቬቬሥች 

ኴዒዲዊ ዏንግቬደና ድሤጅደ ዯኴእኮዋዶውን በብቃዴ እንዳይሦፅዐ ሿራዯኛ ዏቧናክኴ ሆኖ እንደቆኟ 

ቬሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳው ሟቊግጦኴ፡፡ ይህም በዯዏቪቪይ እቬሿዲችኛው ኟድሤጅዴ ዏዋቅሤ ኟዑኧኴቅ 

ቧረ ቬሢ ኟዑጠይቅና ካ ኟዑያቬሦኴቇው ዏሆኑንም ዲቪቢ ያደሟቇ ዏጠበቅ ያቬሦኴቊኴ።   

በሥሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳው ግምቇዒ ዏቧሟዴ ዒንኛውም ዏሤህ ኴባ ቡድናዊ ዴቬቧሤ ሿምንም ነቇሤ 

በረዴና በኲይ እያንዳንዱን ብሄሢዊ ድሤጅዴና በእቨም ኟዑዏሢውን ህኬብ ኟዑጎዳ ደቇኛ ቈደይ ነው፡፡ 

በዏቀጠኴም በግንባሠ ኟዑዏሢውን ኟቊሢ ዴግኴና ቇሢዊ ኟኯውጥ ሂደደን ኯደቊ ኟዑያቇኴጥ ነው፡፡ 

ሿኩህ በዏነቪዴ ቬሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳው በኟዴኛውም ክኴኴ ሆነ ብሄሢዊ ድሤጅዴ ውቬጥ ኟዑሿቧደ ዏሤህ 

ኴባ ቈድኝድች በጥኴቅ እኟዯሦዯቯ ጏቇዱ እንደዑቇባ ጏቬኗኴ፡፡ ይህንን በጥኴቀዴ ኯዏሦዯሽ ደግሞ 

በጏሢዴ ኟዑቆጠሤ ካ ኟዑጠይቅ እንደሆነ ዏሟዳዴም ያቬሦኴቊኴ። 

እንደዑዲጏቀው በቇሢችን ኟዑቇነባው ሪዴሢኲዊ ቬሤዓዴ ዏኲ ኟቇሢችን ብሄሤ ብሄሟቧቦች ኯኧዏናዴ 

ያካሄዱዴ ዴግኴ ውጤዴ ነው፡፡ ዲቩደ ኢዴዮጵያ ሿኟዴኛውም ህብሟብሄሢዊ ቇሤ ኟምዴኯኟው 

በኬሃነዴን በዒጏቅና በዒክበሤ ነው፡፡ ኯ26 ዏዲዴ ኟዯቇነባው ሪዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴ ኟቋንቋ፣ 



ኟባህኴ፣ ኟዲሡክ እቀኴነዴን ሟቊግጧኴ፡፡ ኟቇሢችን ብሄሤ ብሄሟቧቦች ሢቪዶውን በሢቪዶው ካኴሆነ 

በቀሤ በኳኲ ኟዒይዯዳደሠበዴ ሁኔዲ ዯሦጥሯኴ፡፡ በረዴሢኲዊ ቬዯዳደሢዊ ቬሤዲችን በእቀኴነዴና 

በዏዯቪቧብ ኟዑቪዯሧበዴን ሁኔዲም ዏቻችቷኴ፡፡ በኩህ ኟዯነቪ ቬሤዓደ ኯበኲይነዴና ኟበዲችነዴ 

ኟዒይዏች ሆኖ ዯዋቅሯኴ፡፡ በዯግባሤም እቀኴነዴ እንጂ ኟባኲይነዴም ሆነ ኟበዲችነዴ ኟዒይሦጠሤበዴ 

ቬሤዓዴ ዯቇንብቷኴ፡፡ ይህንን ዏቧሟዲዊ ዏሤሆ ኟዑነካ ዒንኛውም ኬንባኳ ኟበኲይነዴን በኧኲቂነዴ ሦጥሤ 

ኟዒይችኴና ሿዏናቆሤ ውጭ ኳኲ ውጤዴ ኟዒያቬቇኝ እንደዑሆንም ይዲዏናኴ፡፡ በዏሆኑም በዒንኛውም 

ሽሩን ይህንን ኟእቀኴነዴ ቬሤዓዴ ኯዒዳሿም ኟዑደሟግ ዐሿሢ ዯቀባይነዴ እንደኳኯውና ዏሿዴ 

እንደዑቇባው ዏጏቧኑም ዯቇኴጿኴ፡፡ 

ይህ እንደዯጠበቀ ሆኖ በንድ ጏይም በኳኲ ብሔሤ ህኬብና ድሤጅዴ ቬም እኟዒኰና እኟዯቇኧደ ጥቇኛ 

ራኲጎዲዶውን ኯዒሤካዴ ኟዑንቀቪቀቨ ጏቇኖችን እንቅቬቀቫ ዒክቧም እንደዑቇባ ቬምምነዴ ኲይ ዏደሟቨም 

በዯዏቪቪይ ዯቇኴጿኴ፡፡ ሁኰም ብሔሢዊ ድሤጅድች በዑያቬዯዳድሠዴ ክኴኴ ውቬጥ ያኰ ጥቇኞችን 

ያኯኴአነዴና ዒዏንዲዴ ዏዲቇኴ እንዳኯባዶው ቬምምነዴ ኲይ ዯደሤሷኴ፡፡ እነኩህን ጥቇኞች ኟዒጥሢደ 

ነቇሤ ደግሞ እንደምናቬበው ቀኲኴ ይደኯም። ኟሁኰንም ዯቪዴሬ ሿዏጠኟቅ በኲይ ቬኴዲዊ ካሄድን 

ይጠይቃኴ። ንዳንዶች እንደዑኰዴ ኯእሤምጃ ዏዶኮኴ ደህናውንም ሿዒቬቀኟም ኴሬ ቅም በሦጠሟው 

ጥቇኛ ዯዏኴቭ ዏዏዲዴም ያቊጥም እንደዑችኴ ዒጤን ያቬሦኴቊኴ። ቬኯሆነም ኧኲቂነዴ ኲኯው ቧኲም 

ሿኩህም ኯዑቇኗው ኴዒዴና ኟዴሞክሢቩያዊ ቬሤዴ ግንባዲ ኟውቪኔዎዷን ደሟጃ ዲቪቢ ያደሟቇ ጥያቄና 

ዐግዴ እንጂ በነቩብ ኟጥቅኴ ጥያቄና ዐግዴ ኟዴም ያደሤቬም። ቬኯኩህ፣ ጠበበ ኟዑባኯውን ኟፖኯዱካና 

ዲሞክሢቩ ምህዳሤ ኯዒቬሩዴ እነኩህ ሿኲይ ኟዯጠቀቨዴ ዏቧሟዲዊ ናዶውና ዏንግቬዴና ህኬብ በእነቨው 

ኲይ ያዯቀሠና በቊሢ ሟባሟቡ ይቇባኴ። 


