
 

ባኯሀብድዻ ኟቇባዻሁዴን ቃኴ ክብ! 

ኢዴጵያውያን ከዏዴ ኴብቪዶውና ከዕኯዴ ቈዛቪዶው ቀንቧው ኟኧዏናዴ ህኴዔና ቁጭዲዶውን እውን ኯዒድዖግ ኯዲኲቁ ህዳቫ 

ግድብ ኟቅዒዶውን ሁኰ ድቊዢ ድዛቇዋኴ፤እያደዖቈዔ ነው፡፡ 

ከነኩህ ኢዴዮጵውያን ዏካከኴ ሃና ዷባን በዔቪኳነዴ ዏጥቀቬ ይዹኲኴ፡፡ ዴውኴድና እድቇቷ በደቡብ ብሄዛ ብሔዖቧቦዻና ህኬቦዻ 

ክኴኴ ቊዕ ጎዠ ክን ነው፡፡እንደ ኳኵዻ ሁኰ ኟህዳቫ ግድብ ግንባዲን ኯዏደቇዢና ሻዙዋን ኯዒኖዛ ዔኞቷ ነበዛ፡፡ሆኖዔ ይህን 

እውን ኯዒድዖግ እጅ ጇዙዴ፡፡ግን ንድ ነቇዛ ዒድዖግ እንደዔዴዻኴ ደግዕ እዛግጇኛ ነበዖዻ፡፡ደሟን በጧዖዲ በዏሸጥ 

ኟህዳቫ ግድብ ቦንድ ዏግኪዴ፡፡ብከዎዻን ያቬደዏዏ ሀቪብ ነበዛ፡፡በሃና ዯግባዛ ቬዓደ ኟዯነካው ኟካባቢው ነዋዘ በከበዖ ደሟ 

ዔዴክ ያኯውን ኯግሷዴ ቦንድ እንደዴቇኪና ዔኞቷ እውን እንዲሆን ድዛጓኴ፡፡    

ኴክ እንደ ሀና ሁኰ ከቧኴ ሸጇው ቦንድ ኟቇከ እናዴ፣ያኲዴን ንዲዴ ዶዜ ሸጣ ቦንድ ኟቇኪዻ ዲዳ፣ ከዕኯዴ ቀኯባዶው 

ቀንቧው ድቊዢ ኟቧገ ኟአኒቨዛቩዱ ዯዒዘዎዻ ሁኰዔ በህዳቫ ግድብ ግንባዲ ኲይ ሻዙዶውን በዒኖዛ ዲኲቅ ቇድኴ 

ዝጽዏዋኴ፡፡ 

ኟህዳቫ ግድባዻን እንከን እንዳይቇጥዏው ከኟዛና ከዔድዛ ደህንነደን ኯዒዖቊቇጥ ኯቫኮንድ ይኑን ቪይነቅኴ ቬዯዒዒኝ 

ጥበቃ በዒድዖግ ኲይ ኟዑቇኗው ኟዏከኲከያ ሃይኲዻን እቬካሁን ከ800 ዑዮን ብዛ በኲይ ቦንድ በዏግኪዴ ቊዛነደን 

ቪይቷኴ፡፡በዯዏቪቪይ ኟዡዴዙኴ ፖቬ ባኲዴዔ እንዲሁ ኯቧባዯኛ ካ ቦንድ ቇኬዯዋኴ፡፡ 

ኯነቇ ኢዴዮጵያውያን ኯህዳቫ ግድብ ግንባዲ እንኳን ቇንኧባዶውን ህይጏዲዶውን ኯዏቬጇዴ ጏደኋኲ እንደዒይኰ ኟደባባይ 

እውነዲ ነው፡፡   

ኯዲኲቁ ኟህዳቫ ግድብ በዯኯይዔ ዏካከኯኛና ነቬዯኛ ቇቢ ባኯው ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ በኩኴ ኟዑደዖቇው ድቊዢ ከዢዯኛ ቢሆንዔ 

በንጻ ንዳንድ ባኯሃብድዻ ድቊዠዶውን ከዏቬጇዴ ዏቆጇባዶው ያዔ በደባባይ በህኬብ ዟዴ ኟቇቡዴን ቃኴ ከዏዝፗዔ  

ዒዝግዝቊዶው ግን ኟዑያቪኬን ቈዳይ ነው፡፡ 

ሀቇዙዻን ኟነፃ ቇበያ ኟኢኮኖዑ ፖቩን ዏከዯኴ ከዷዏዖዻ ጏዲህ ያኯውን ዔዷ ኟኢንቨቬዴዏንዴ ሁኔዲ ዯጇቅዏው 

በዛካዲ ኟግኴ ባኯሀብድዻ ዯዝጥዖዋኴ፤ዑኟነዛና  ቢኟነዛ በዏሆን ኯሀቇዘደ ኢኮኖዑ ዯደዒዘ ቅዔ ዝጥዖዋኴ፡፡ 

በኩሁ ዔዷ ሁኔዲ ዯጇቅዏው ጏደ ሃብዴ ዒዒ ኟጏገ ባኯሃድዷዔ ቢሆኑ ኟግድቡ ግንባዲ ከዯዷዏዖበዴ ካ ንቬድ /ባኯዞዴ 

ቬድቬዴ ዏዲዴ/ እቬካሁን 1 ነጥብ 8 ቢዮን ብዛ በቦንድና በቬጦዲ ድቊዢ ድዛቇዋኴ፡፡ 



ባኯሃብድዷ ቃኴ ከቇቡዴ 3 ነጥብ 9 ቢዮን ብዛ ኳያ ቩዲይ ዝጻፗዐ 46 በዏድ ብዹ ዏሆኑን ዏዖጃዎዻ 

ያዏኯክዲኰ፡፡ቃኲዶውን ጇብቀው ኯግድቡ ድቊዠዶውን ያበዖከደ ኟዏኖዙዶውን ያህኴ ቃኲዶውን ያኲከበ እና ዔንዔ ዓይነዴ 

ድቊዢ ያኲደዖቈ በዛካዲ ባኯሀብድዻ ዏኖዙዶውን ኯዏዲኧብ ይዹኲኴ፡፡ 

ቃኲዶውን ጇብቀው ህኬብና ዏንግቬዴ ኟዑጇብቅባዶውን ግዴዲ ኟዯጏገዴ ግድቡን ዏደቇዢ ሀቇዙዊ ግዴዲዻን በዏሆኑ በህኬብ 

ዟዴ ኟቇባነውን ቃኴ ዏዝፗዔ ይቇባናኴ ቩኰ በግኴጽ ቋንቋ ቬዯያኟዲዶውን ቧጥዯዋኴ፡፡ 

ቃኲዶውን ከዯግባዛ ካዋደዱዴ ባኯሃብድዻ ዏካከኴ በጏጪ ንግድ ኧዛዢ ኟዯቧዒዴ ድ በኲይነህ ክንዴ ንዱ ናዶው፡፡ግድቡ 

በዙቬ ቅዔ ኟዑቇነባ ዏሆኑ ከዯቇኯፀ በኋኲ 27 ዑዮን ብዛ ኟዑጇቊ ቦንድ ቇኬዯዋኴ፡፡ድ በኲይነህ ዲኲቁ ኟህዳቫ ግድብ 

ኯኢዴዮጵያውያን ኩዙዴ፤በዙቬ ኟዏዯዒዏን ቬዓዴን  ኟዑያቪድግና ቀና ብኯን እንድንሄድ ኟዑያደዛግ ፕዜዷክዴ ዏሆኑን 

ይቇኴፃኰ፡፡ 

‹‹ኢዴዮጵያዊ ነኝ ኯዒኯዴ፤ኢዴዮጵያን ጏደ ንድ ከዢ ያኯ ደዖጃ ኟዑያደዛቪዴን ግድብ ዏደቇዢ ይቇባኴ፡፡ኟህዳቫ ግድብ ቈዳይ 

ኟኢኮኖዑ፣ኟፖኯዱካ፣ ኟዒህበዙዊ ብኵዔ ኟዕዙኴ ቈዳይ ነው፡፡››ነበዛ ያኰዴ ድ በኲይነህ፡፡ 

ነቬዯኛ ቇቢ ካኯው ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ እቬከ ባኯሀብደ ድዖቬ ኯግድቡ ድቊዞን ቩቇኴፅ ዏቆኟደን ነቇዛ ግን ፕዜዷክደ በቀጣይ 

ኟዑያዏነጧውን  ኟኤኳክዴዘክ ሀይኴ ከዏጇቀዔ ንፃዛ ከዢዯኛውን ድዛሻ ኟዑይኧው ባኯሀብደ እንደሆነ ነው ድ በኲይነህ 

ኟዑናቇዴ፡፡ 

‹‹ግድቡ ዻግዛ ዝዸ እና ከድህነዴ ኯዏውጣዴ በዔናደዛቇው ጥዖዴ ያግኬ ኟዑዻኴ ዲዘካዊ ፕዜዷክዴ ነው፡፡››ኟዑኰዴ ደግዕ 

ኟናሽናኴ ኦይኴ ኢዴዮጵያ ዋና ቬዙ ቬዝፃዑ ድ ዲደቧ ጥኲሁን  ናዶው፡፡ግድቡን ኯዏቇንባዴ ኟዑያቬዝኴቇው ጏጪ 

ኟዑሸዝነውዔ ሆነ ግድቡ ኟዑቇነባው በኢዴዮጵያውያን ዏሆኑን በዲኲቁ ዏዘ በቀድዕው ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዏኯቬ ካናዊ ንደበዴ 

በዯነቇዖ ዒግቬዴ ኟናሽናኴ ኦይኴ ኢዴዮጵያ /ኖክ/ ብዹ ቪይሆን በኧዛዞ ያኰ ኳኵዻ ኩባንያዎዻንዔ ኟዒቬዯባበዛ ቬዙ 

ዏቬዙዲዶውን ይናቇዙኰ፡፡ 

‹‹ ኯሀቇዙዊ ጥዘ  ዔኲሽ ዏቬጇዴ ሀቇዙዊ ሃኲዟነዴ በዏሆኑ ቃኲዻንን ጇብቀናኴ፡፡›› ያኰዴ ድ ዲደቧ ቧዙዯኞዹዶውን 

በዏቧብቧብ በንድ ጏዛ ደዏጏኪዶው ቦንድ እንዲቇከ ያደዖቈ ቩሆን ድዛጅደ ደግዕ 15 ዑዮን ብዛ ቧጥቷኴ፡፡በድቊዑዔ 

በሁኯዯኛ ከዛ ድዛጅደ 15 ዑዮን ብዛ ቦንድ ቩቇኪ ቧዙዯኞዷዔ በዯዏቪቪይ ኟጏዛ ደዏጏኪዶውን በዒዋጣዴ ቦንድ 

ቇኬዯዋኴ፡፡በጇቃኲይ ኟናሽናኴ ኦይኴ ኢዴዮጵያ ኩባንያ ከ38 ዑዮን ብዛ በኲይ ኟቦንድ ግዢ  በዏዝፀዔ ኯግድቡ ግንባዲ 

ድቊዢ ድዛቇዋኴ፡፡ 

ሀቇዙዻን ከድህነዴ እንድዴጏጣ ዒቇኬ ኟውዴዲ ግዴዲ ዏሆኑን ኟዑናቇዴ ድ ዲደቧ ኟኤኳክዴዘክ ሀይኴ ዒኯዴ ኯሁኰዔ ኧዛዣዻ 

በጇቃኲይ ኯዕድቇዲዻን ዏሠዖዴ ዏሆኑንና ከዻግዙዻን ኯዏውጣዴ በዔናደዛቇው ጥዖዴ ኟግድቡ ዏቇንባዴ ከዢዯኛ ቬዯዋጽኦ 

እንደዑኖዖው ነው ኟዯናቇዴ፡፡ 



በንድ በኩኴ ኟቇቡዴን ቃኴ ክብዖው ኯግድቡ ግንባዲ ድቊዢ እያደዖቈ ያኰ ባኯሀብድዻ ኟዏኖዙዶውን ያህኴ ኟቇቡዴን ቃኴ 

ያኴዝፀዐ ጏይዔ ቈዴጎዲ ኟዑዝኴቈ ባኯሀብድዻ ዏኖዙዶው ደግዕ ኳኲው እውነዲ ነው፡፡ይህንን በዯዏኯከዯ ድ ዲደቧ 

ቩናቇ‹‹እኛ ባኯሀብድዻ ኟግድቡን ግንባዲ ኯዏደቇዢ ቃኴ ቇብዯናኴ፡፡በዏሆኑዔ ኟዔንዻኯውን ዒድዖግ ኯብን፡፡ባኯሀብደ ቧዠዟ 

ኟኴዒዴ ፕዜዷክድዻ በካ እንዲጇናቀቁ ኟዏደቇዢ ሀኲዟነዴ ኯበዴ፡፡ፕዜዷክደ በዙቬ ቅዔ ኟዑቇነባ ዏሆኑን ዏንግቬዴ 

ቪውቋኴ፡፡ በዏሆኑዔ ባኯሀብደ ግድቡን በቇንኧብ በዏደቇዢ ዖቇድ ግንባዛ ቀደዔ ሆን ይቇባኴ፡፡›› ብኯዋኴ፡፡ 

ኳኲኛው ቬዯያኟዴ ቧጪ ኟቤኴዴ ዷነዙኴ ቢኬነቬ ዒኔጂንግ ዳይዚክዯዛ ኢንጅነዛ ዴኳቦ ጏኴደ ቇብዛኤኴ እቬካሁን ኟ5 ዑዮን 

ብዛ ቦንድ ኟቇከና ኟ 3 ዑዮን ብዛ ዯጧዒዘ ቦንድ ኯዏግኪዴ ቃኴ ኟቇቡ ናዶው፡፡ 

ኢንጅነዛ ዴካቦ በጇቃኲይ ኟኢዴዮጵያ ህኬብ  በዯኯይ ደግዕ ኟዏንግቬዴ ሠዙዯኛው እያደዖቇ ካኯው ከዢዯኛ ድቊዢ ንፃዛ 

ቩዲይ ባኯሀብደ ኟዑጇበቅበዴን ያህኴ እኟዯጏጣ ኯዏሆኑን ይናቇዙኰ፡፡ 

 ኟህዳቫ ግድብን ግንባዲ ኟዏደቇዢ ቈዳይ ኟውዴዲ ግዴዲ እንደሆነና ግድቡ ዔንዔ እንኳን ኟኢዴዮጵያውያንን ኟቊዙ ዯጇቃዑነዴ 

ኟዑያዖቊግጥ ፕዜዷክዴ ቢሆንዔ በዯኯያአ ኧዛዣዻ ኟዯቧዒ ባኯሀብድዻ ዋነኞዷ ዯጇቃዑዎዻ በዏሆናዶው ኯግድቡ ግንባዲ 

ኟዑያደዛቈዴ ድቊዢ ከኳኲው ኢዴዮጵያዊ በዯኯኟ ዏኴኩ ዏጇናከዛ እንደዑኖዛበዴ ያዔናኰ፡፡ 

‹‹ ኟዯናቇዴ ከዑጇዠ……..›› ኟዑኯውን ኟበው ባባኴ ዒቬዲጏቬ ዯቇቢ ዏሆኑን ፅንኦዴ ቧጥዯው ኟዯናቇዴ ድ በኲይነህ 

ዒንኛውዔ ቧው ከዯናቇዖው በኲይ እንጂ ከዯናቇዖው በዲዻ ዏቬዙዴ እንደኳኯበዴዔ ነው ኟቇኯፁዴ፡፡ 

ዏንግቬዴ ኟዝጇዙዶውን ኟቀዖጥ ነፃ ዏብድዻ፣ ኟኬ ዏዚዴ፣ ኟግብዛ እዣይዲ …..ጏኧዯ ኟዏቪቧኰ ኟዯኯያአ ኟኢንቨቬዴዏንዴ 

ዒበዖዲዹዎዻን በዏጇቀዔ ሃብዴ ያከዒዷ ባኯሀብድዻ እንዲህ ባኯው ህኬባዊና ቇዙዊ ፕዜዷክዴ ኲይ ጆዜ ዳባ ኴበቬ ዒኯዲዶው 

በእጅቈ ኟዑያቬቆጭ ነው፡፡ 

ኟህዳቫ ግድብ ‹ቬኯ ሀቇዚ ያቇባኛኴ፤ ኟሀቇዚ ቬዔ ከድህነዴና ኴዏና ቊዛ ዯያይክ ቩነቪ ያንቇበግበኛኴ› ኟዑኴ ዒንኛውዔ ካቊ 

ደግዝው ኟዑቇባ ፕዜዷክዴ ሆኖ ቪኯ ዳዛ ቆዕ ዏዏኴከዴ ባቬ ቩኴዔ በደባባይ ኟቇቡዴን ቃኴ ዏና ዒቬቀዖዴ እንደ ካቊ ኟቇዛ 

እና ህኬብ ኟዑጇበቁዴን ኟካግነዴ ግዴዲን ኯዏጏጣዴ ዏሆኑን ግንኪቤ ዏያኬ ይቇባኴ፡፡ ኯዏሆኑ በዙቬ ቅዔ ኟዑቇነባን ዲዘካዊ 

ፕዜዷክዴ ዏደቇዢ ኟካግነዴ ግዴዲዻን ይደኯዔን? ‹‹ዏደቇዢዔ ኯዏደቇዢዔ ዏብዳ ነው፡፡››ዒኯዴቬ ይዹኴ ይሆን? 

ድ በኲይነህ ክንዴ ‹‹ኟግድቡን ግንባዲ በቇንኧብ ኯዏደቇዢ ዒኯዴ ኢዴዮጵያን ሀቇዚ ይደኯዻዔ እንደዒኯዴ 

ነው፡፡››ይኲኰ፡፡ድ ዲደቧ ጥኲሁንዔ ቢሆኑ ቪይዒዛ ያቬዯዒዖንን እና እቬካሁን በድህነዴ ውቬጥ ኟዑኖዖውን ህኬባዻንን ህይጏዴ 

ኟዒሻሻኴ ቈዳይ በዏሆኑ ዲኲቁ ኟኢዴዮጵያ ህዳቫ ግድብን ዏደቇዢ ኟውዴዲ ግዴዲ ነው ብኯዋኴ፡፡ 

ይሁንና ኯግድቡ ኟዑደዖቇው ድቊዢ ዯጇናክዜ እንዲቀጥኴ ባኯሀብደን ኟዒቬዯባበዛ ቬዙ ከዒጇናከዛ ጎን ኯጎን ባኯሃብድዷ 

ፕዜዷክደን ሄደው እንዲጎበኘ ሁኔዲዎዻን ዒዏዹዶዴና ኟዯኯያአ ኟውይይዴ ዏድዖኮዻንዔ ዒኧቊዷዴ ቬዝኲ ዏሆኑንዔ ነው 

ቬዯያኟዴ ቧጪዎዷ ኟዯናቇዴ፡፡ 



በዯኯይዔ ህኬባዊ ዯቪዴዣውን ኯዒቬዯባበዛ ኟዯቋቋዏው ኟሕዳቫ ግድብ ቬዯባባዘ ብሄዙዊ ዔክዛ ቤዴ ፅ/ቤዴ በዯኯያአ 

ኟህብዖዯቧብ ክዢኵዻ ቃኴ ኟዯቇባው ቇንኧብና ቁቪቁቬ ዯከዲኵ ቇቢ እንዲሆን ከዒድዖግ ንጻዛ ያኰበዴን ክዢዯድዻ ዒቬዯካከኴ 

ይኖዛበዲኴ፡፡በዯጧዒዘዔ ኟግድቡ ግንባዲ ኟደዖቧበዴን ደዖጃ ጏቅዲዊ ዏዖጃዎዻ ዏቬጇዴና ኟዑጇናቀቅበዴን ካ በይዠ 

ዏግኴጽ ቢዹኴ ዯቬዠን ኟዑያጭዛ በዏሆኑ ቢዲቧብበዴ ዏኴካዔ ነው፡፡ 

ባኯሀብደ በህዳቫ ግድብ ቈዳይ ኲይ በዙቨ ዯነቪሽነዴ ድቊዞን ጇናክዜ ዏቀጇኴ እንጂ ቈዴጎና ኴዔዔጥ ደዖግ ይቇባዔ 

ነበዛ፡፡ኯዏሆኑ ባኯዞዴ ዙዴ እና ዔቬዴ ዓዏዲዴ ውቬጥ  በደባባይ ቃኴ ኟቇባውን ኟድቊዢ ቇንኧብ ያኴከዝኯ ባኯሀብዴቬ ዏዺ 

ይሆን ቃኰን እውን ኟዑያደዛቇው?  

ዏንግቬዴ እቬካሁን ኟቇነባዶውና በቀጣይዔ ኟዑቇነቡ ኟኢንዱቬዴዘ ፓዛኮዻ በዋናነዴ ዲቪቢ ኟዑያደዛቈዴ ኟሀቇዙዻንን ባኯሀብድዻ 

ቩሆን ኯእነኩህ ኟኢንዱቬዴዘ ፓዛኮዻዔ ሆነ በጇቃኲይ ኯሀቇዙዻን ቬዯዒዒኝ ኟኤኳክዴዘክ ሀይኴ ከዒቅዖብ ንጻዛ ዲኲቁ 

ኟኢዴዮጵያ ህዳቫ ግድብ ኟዑኖዖው ቬዯዋፅኦ ጏቪኝ ዏሆኑን በዒጤን ኟድቊዢ እጃዶውን ኯዏኧዛቊዴ ካው ሁንዔ 

ኴዖዝደዔ፡፡ 

በእዛሻ፣ኢንዱቬዴዘ፣በኮንቬዴዙክሽንና ኳኵዻ ኧዛዣዻ ኟዯቧዒዙው ባኯሀብዴ ከዢዯኛ ኟሀይኴ ዯጇቃዑ እንደዏሆኑ ዏጇን ኯሀቇ 

ህዳቫ ኟበኩኰን ዑና ዏጫጏዴ ኯበዴ፡፡በዯኯይ በኴዒዴ ከዢዯኛውን ዑና ዏውቧድ ያኯበዴ ባኯሀብደ ነው፡፡ቬኯኩህ ኟግኴ 

ባኯሀብደ እቬካሁን ኲደዖቇው ድቊዢ ኟዑዏቧቇን ሆኖ ግድቡ በቀጣይ ኟዑኖዖውን ሀቇዙዊ ጥቅዔ ከግዔዴ በዒቬቇባዴ ድቊዢ 

ዒድዖግ ይጇበቅበዲኴ፡፡  

በእዛግጥ ንግድና ኢንቨቬዴዏንዴ በውድድዛ ኟዲዷበ እንደዏሆኑ ዏጇን በውድድ ያኴዯቪካኲዶው ባኯሀብድዻ ኖ ይዻኲኴ፣ 

ነቇዛ ግን በኢዴዮጵያ ህኬብ ዟዴ ኯኩያውዔ በዏቇናኛ ብከሀን ቃኴ ዯቇብድ ዔቬቊናና ሽኴዒዴ ዯጏቬዷኴና ቃኴን ዒክበዛ 

፤ሀቇዙዊ ሀኲዟነዴን ዏጏጣዴ ያቬዝኴቊኴ፡፡በሀቇዙዻን ቃኰን ኟዒይጇብቅ ቧው ‹‹ቃኴ ባይ›› ይባኲኴ፡፡ ኟኩህ ፅሁዢ 

ዏኴዕክዴዔ ባኯሀብድዻ ኟቇቡዴን ቃኴ ያክብ፤ ኟካግነዴ ግዴዲዶውን ይጏገ ነው፡፡ 

በዏሆኑዔ በዯኯያአ ቊጣዑዎዻ ኟቇቡዴን ቃኴ ክብዖው ኯግድቡ ግንባዲ ድቊዠዶውን ቢቧገ ዏኴካዔ ነው፡፡ግድቡ 

ዯቊዔሷኴ፤ ዏጇናቀቁ ይቀዚ ነው፡፡በኤኳክዴዘክ ሀይኴ እጥዖዴና ዏቆዙዖጥ ዔክንያዴ ክዞኛ ቩያዒዛ ኟዔንቧዒዶው 

ባኯሀብድዻ ግድቡ ቩጇናቀቅ ከኳኲው ህብዖዯቧብ በዯኯኟ ዏኴኩ ዯጇቃዑ እንደዑሆኑ ግኴጽ ነው፡፡ 

ባኯሃብድዹዻን እንደ ዒንኛውዔ ሀቇዛ ጏዳድ ኢዴዮጵያዊ ኟግድቡን ዏጇናቀቅ በዲኲቅ ዯቬዠና ቈቈዴ እንደዑጇብቁ እዔነዴ 

ኯኝ፡፡ሆኖዔ ቃኲዶውን ያኴጇበቁዴዔ ሆነ ንዳዻዔ ድቊዢ ያኴቧገዴ ባኯሃብድዹዻን በህኬብና በዏንግቬዴ ሃብዴ ግንባዲው 

ቩጇናቀቅ ከበዖከደ ኯዏቋደቬ ኟዑያቬቡ ከሆነ ግን በእዛግጥ ከዲዘክ ዯጏቃሽነዴ እንደዒያዏኴገ በዑቇባ ቇነኧቡዴ ኟዑቇባ ሀቅ 

ነው፡፡  
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