
“ከባድ ጭንቅሊት ባድ እግር ይሻሊሌ”  
(ከፍቅሩ አየሇ በሊይ) 

Email: fikruayelebelay@yahoo.com 

(ይህ ጽሑፍ ዛሬ በታተመው 9ኛ ዓመት፣ ቁጥር 442፣ ሰንዯቅ ጋዜጣ ሊይ ታትሟሌ፡፡ 
ጋዜጣውን የማያገኙ፣ በተሇይም በውጭ ሀገር ያለ ዜጎች ሁለ ቢያነቡት ‘ይጠቅማሌ’ በሚሌ 
መንፈስ በዚህ ዴረ-ገጽ በኩሌ እንዱታተም ተሌኳሌ) 

ሰንዯቅ ጋዜጣ ባሇፈው ሳምንት እትሟ ትኩረት ከሰጠቻቸው ጉዲዮች አንደ የአማራ ክሌሌ 
ምክትሌ ፕሬዝዲንት የሆኑት አቶ አሇምነው መኮንን “ተናግረውታሌ” የተባሇውን ንግግርና 
ያስከተሇውን ውዝግብ በተመሇከተ ነው፡፡ በጋዜጣው ሊይ ከቀረበው ማብራሪያ በተጨማሪ አቶ 
አሇምነው ራሳቸው በአማራ ክሌሌ ቴላቪዥን የሰጡትንም ማብራሪያ ካዲመጥኩ በኋሊ ይህቺን 
ማስታወሻ ከተብኩ፡፡ 

የክሌለ ፕሬዝዲንት አቶ ገደ አንዲርጋቸውም በዚሁ ጉዲይ ሊይ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ፡፡ 
በቴላቪዥን እንዲየሁት አቶ ገደ የአቶ አሇምነውን በጎ ተግባራት በመጥቀስ ከማሞካሸትና 
በዯፈናው ሕዝብን አሇመሳዯባቸውን ከመናገር ውጪ አቶ አሇምነው ተናገሩት የተባሇውን ቃሌ 
ጠቅሰው “ይህንን አሊሇም” የሚሌ ምስክርነት አሌሰጡም፡፡ እሳቸው የሚለት “አቶ አሇምነው 
የክሌለ ሕዝብ ሕይወት እንዱሇወጥ ላት ተቀን የሚሰራ ነው” ነው፡፡ በመሰረቱ ሇሀገር ሌማትና 
ሇሕዝብ ተጠቃሚነት ላት ተቀን የሚሰራ ሰው አፍ እሊፊ ንግግር አይናገርም፣ ስህተት 
አይሰራም ብል መዯምዯም አስቸጋሪ ነው፡፡  

በሀገራችን፤ በተሇይ ባሇፉት ሃያ ሁሇት ዓመታት ከተሇያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የወጡ የፖሇቲካ 
ሌሒቃን በማንነታቸው ዙሪያ ተዯራጅተው በመታገሊቸው የመጡበትን ማህበረሰብ መብትና 
ጥቅም አስጠብቀዋሌ፡፡ በማንነቱ እንዱኮራ አዴርገዋሌ፡፡ በቋንቋው እንዱናገር፣ እንዱማር፣ 
እንዱዲኝ አዴርገዋሌ፡፡ ላልችንም መብትና ጥቅሞች አስገኝተውሇታሌ፡፡ በአማራው ሕዝብ ስም 
የተዯራጀው ብአዳን ግን ሇአማራው ሕዝብ ምን ጥቅም አስገኘሇት? የትኛውን መብት 
አጎናጸፈው? የነዚህ ጥያቄዎች መሌስ ጥሌቅ ምርምርን የሚጠይቅ መስል ነው የሚታየኝ፡፡  

አበው ‘ጽዴቁ ቀርቶብኝ በወጉ በኮነነኝ’ እንዱለ በኔ እይታ ብአዳን ሇአማራው ሕዝብ ካስገኘው 
ጥቅም ይሌቅ ያዯረሰው በዯሌ ያመዝናሌ፡፡ አንዲንዴ የሀገራችን የፖሇቲካ ሌሂቃን “ከዚህ ወርቅ 
ሕዝብ በመፈጠሬ ዯስተኛ ነኝ” በማሇት ራሳቸው ኮርተው የወጡበትን ማሕበረሰብ የሚያኮራ 
ንግግር ሲያዯርጉ፤ የብአዳን አንዲንዴ መሪዎች ግን ከአቶ ታምራት ሊይኔ ጀምሮ የገዛ 
ወገናቸውን ሰዴበው ሇሰዲቢ የሚሰጡበት ሁኔታ ብዙ ጊዜ ታይቷሌ፡፡  

የምኒሌክን የግዛት ማስፋት እንቅስቃሴ ፊት አውራሪ ሆኖ የመራውና ያስፈጸመው ነፍጥ 
አንጋቹ የምኒሌክ የጦር ሰራዊት ከአማራውም፣ ከኦሮሞውም፣ ከጉራጌውም፣ ከትግሬውም፣ 
ከላሊውም አካባቢ ማህበረሰብ የተውጣጣ ሆኖ ሳሇ፤ “ነፍጠኛነት” የአማራው ሕዝብ መሇያ 
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ምሌክቱ እንዱሆን ብአዳን ግንባር ቀዯም ሚና አሌተጫወተም ብል ሇመናገር በበኩላ ዴፍረት 
የሇኝም፡፡ የአማራው ብሔር ሇዘመናት ከኖረበት የተሇያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች፣ ያፈራትን 
ንብረት በትኖ እንዱፈናቀሌ ሲዯረግ የአማራው ወኪሌ ነኝ የሚሇው ብአዳን አይቶ እንዲሊየ 
ሰምቶ እንዲሌሰማ ሆኖ ከማሇፍ ውጪ አሇኝታነቱን አሊሳየም፡፡ 

ብአዳን እንዱህ ያለ የተሳሳቱ ሁኔታዎች እንዱታረሙና የአማራው ብሔር እንዯ ላልች 
የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች መብትና ጥቅሙ እንዱጠበቁሇት ከማዴረግ ይሌቅ የአንዲንዴ 
መሪዎቹ ግንባር ቀዯም ተሳዲቢነት ሊሇፉት ሃያ ሁሇት ዓመታት አማራውን ሲያቆስሇው 
ኖሯሌ፡፡ ስዴቡና ዘሇፋው እስከ አሁንም ሉቆም አሌቻሇም፡፡  

የአዱሱ ትውሌዴ አመራር አካሌ እንዯሆኑ የሚነገርሊቸው አቶ አሇምነው ከሃያ ዓመታት በሊይ 
የተሄዯበትን የተሳሳተ መንገዴ ማስተካከሌ ሲገባቸው ሰሞኑን እንዯተናፈሰው “የአማራው ሕዝብ 
ሰንፋጭ የሆነ ትምክህተኛነት የተጠናወተው በመሆኑ በቤንሻንጉሌና በላልችም ቦታዎች 
ሇመሰዯደ ምክንያት ሆኖታሌ፡፡… በባድ እግሩ እየሄዯ የሚናገረው ንግግር ግን መርዝ ነው… 
አማራው የትምክህት ሇሃጩን ማራገፍ አሇበት፡፡ ይሄ ሇሃጭ ሳይራገፍ በጋራ መኖር 
አይቻሌም” ብሇውት አረፉ! 

አቶ አሇምነው ይህንን አባባሌ ብሇውታሌ አሊለትም የሚሇውን በተመሇከተ በግሌ ያሇኝን እይታ 
ወዯኋሊ እመሇስበታሇሁ፡፡ ከዚያ በፊት አንዴ ነገር ሊስቀዴም፡፡ አቶ አሇምነው ተናገሩት 
የተባሇውን ተገቢ ያሌሆነ፣ ነውረኛ ንግግር ሇማስተባበሌ በአማራ ክሌሌ ቴላቪዥን ቀርበው 
የተናገሩት ሃሳብ የባሰ ግምት ሊይ የሚጥሊቸው ሆኖ ነው የታየኝ፡፡ እንዱህ ነበር ያለት 
“ተቃዋሚዎች ኮምፒዩተር ተጠቅመው፣ በተሇያየ ሁኔታ የተናገርኩትን ቆርጠውና ቀጥሇው፣ 
ያሊሌኩትን እንዲሌኩ አዴርገው አቀረቡት” ይሊለ፡፡  

በበኩላ፤ ከዚህ የአቶ አሇምነው አባባሌ ሁሇት ነገሮችን ተገንዝቤአሇሁ፡፡ አንዯኛ፡- አቶ አሇምነው 
ስሇኮምፒዩተር ምንም ዓይነት ግንዛቤ የላሊቸው መሆኑን፣ ሁሇተኛ፡- በርግጥም አቶ አሇምነው 
ያንን ሃሳብ መናገራቸውን ፍንጭ የሚሰጥ መሆኑን ተገንዝቤአሇሁ፡፡ ሁሇቱንም ሃሳቦች 
እንዯሚከተሇው ፈታ አዴርጌ ሊብራራ፡፡  

ስሇ ኮምፒዩተር ቴክኖልጂ በቂ ግንዘቤና እውቀት ያሊቸው ሰዎች እንዯሚለት (እኔም ሊሇፉት 
20 ዓመታት የኮምፒዩተር ተጠቃሚ በመሆኔ ባሇኝ ግንዛቤ) ኮምፒዩተር ሊዩ ሊይ በተጫነው 
ፕሮግራም (Application Software) አማካይነት የሰው ሌጅ የሚሰጠውን ትእዛዝ ይፈጽማሌ 
እንጂ የሰውን ዴምፅ አይፈጥርም፡፡ ያሌተነገረን ንግግር አስመስል አያፈሌቅም፡፡ “ተቃዋሚዎች 
በተሇያየ ሁኔታ የተናገርኩትን ቆርጠው ቀጠለ” የሚሇውን በተመሇከተ ሇተቃዋሚዎች በነበረኝ 
ቀረቤታ ተቃዋሚዎች አቶ አሇምነው በተናገሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህንን ሇማዴረግ አቅም 
የላሊቸው መሆኑን አውቃሇሁ፡፡ ዯግሞስ ተቃዋሚዎች ያን ያህሌ ችልታና ብቃት ቢኖራቸው፤ 
እዚህ ግባ የሚባሌ ታዋቂነት በላሊቸው አቶ አሇምነው ሊይ ከማዴረግ ሇምን በላልች አመራር 
አባሊት ሊይ አሊዯረጉትም?  



እናም፤ አቶ አሇምነው ከብት ባሌዋሇበት ኩበት እንዯማይሇቀም ሁለ ፍፁም ያሌተናገሩት ቃሌ 
በኮምፒዩተር ሉቀነባበር አይችሌምና ነገሩን ሇማስተባበሌ የሄደበት መንገዴ የበሇጠ ትዝብት ሊይ 
የሚጥሌዎት ከመሆኑም በሊይ በትክክሌም ቃለ ከእርስዎ አንዯበት የወጣ መሆኑን 
የሚያረጋግጥ ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡  

በርግጥ አቶ አሇምነውም “በተሇያዩ ሁኔታዎች የተናገርኳቸው ቃሊት ተሇቅመው ተቀናበሩ” ነው 
እንጂ ያለት “ቃልቹ ከአንዯበቴ አሌወጡም” አሊለም፡፡ በኔ እምነት ግን በየትኛውም ሁኔታ 
ቢሆን እነዚያ የተሇቀሙ ቃሊት አንዴን ክሌሌ ከሚመራ ሰው አንዯበት መውጣት የሚገባቸው 
ቃሊት አሌነበሩም፡፡ ምንም ይሁን ምን ሕዝብን እንዯ ሕዝብ መስዯብ፣ ማንጓጠጥ፣ ማሊገጥ፣… 
ነውር ነው፡፡  

ከሁለም በሊይ እኔን የከፋኝ ዯግሞ ትምክህትን በባድ እግሩ ከሚሄዯው አርሶ አዯር ጋር 
ማያያዛቸው ነው፡፡ የእርሳቸውን ቃሌ ሌጠቀምና የሚራገፈው የትምክህት “ሇሃጭ” ያሇው እንዯ 
እርሳቸው ከረቫት ያበተ የአማራ ሌሒቃን (ከሌሒቃኑም የፖሇቲካ ሌሒቃኑ) አካባቢ 
ይመስሇኛሌ፡፡ ባሇ ባድ እግሩማ እንዯ እርሳቸው ያለ “ዝሆኖች” የሚራገጡበት ሣር ነው!!!  

አማራው፤ በምኒሌክ ዘመን ወዯ ምስራቅ፣ ዯቡብ እና ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢ ነፍጥ አንግቶ 
የሔዯው የዘመኑ የፖሇቲካ ሌሒቃን (ምኒሌክና በዙሪያቸው የተኮሇኮለት የሸዋ መኳንንት) 
ሇፖሇቲካ ዓሊማቸው ሲለ ወንዴሞቹንና እህቶቹን እንዱወጋ ስሊስገዯደት፣ ያንን ባያርዯርግ 
ባርነት የማይቀርሇት መሆኑን በመገንዘብ እንዯነበር አስባሇሁ፡፡ በዚህ ወቅት ወዯ ጉራ ፈርዲ 
ወረዲ የሚወርዯውም ሆነ ወዯ ቤንሻንጉሌ የሚያቀናው ዯግሞ አሁን ስሌጣን የያዙት የአማራ 
ሌሒቃን (እነ አቶ አሇምነው) ሕይወቱን ሉሇውጡሇት ስሊሌቻለ ቁራሽ በሌቶ፣ ቆል ቆርጥሞ 
ማዯር ስሊቃተው ጓዙን ጠቅሌል “በቀተ” እንጂ ባሇ ባድ እግሩ ያገሬ ሰው እትብቱ የተቀበረበትን 
ቀዬ ትቶ መሰዯዴን ወድና ፈቅድ ያዯረገው እንዲሌሆነም እገነዘባሇሁ፡፡ 

አቶ አሇምነውስ ሰው ናቸውና ሇስጋቸው በማዴሊት በአንዯበታቸው የተናገሩትን ሽምጥጥ 
አዴርገው ክዯው አስተባበለ እንበሌ፡፡ እኔን የገረመኝ ዴርጅታቸው ብአዳን ነው፡፡ ያንን ሃሳብ 
ሰው አምኖ ይቀበሇዋሌ ብል በቴላቪዥን ዯግሞ ዯጋግሞ እንዱሰራጭ ማዴረጉ የሚያስተዛዝብ 
ነው፡፡ ዯግሞስ የብአዳን መሪዎች አቶ አሇምነው በስሌጠናው ሊይ የተናገሩትን ቃሌ በቃሌ 
ሳያውቁት ቀርተው ነው እንዱያ ያሇው የክህዯት ቃሇ ምሌሌስ በቴላቪዥን እንዱተሊሇፍ 
የፈቀደት?  

ቆርጦ መቀጠሌን በተመሇከተ ማንም የኮምፒዩተር እውቀት ያሇው ሰው ሉያዯርገው ይችሊሌ፡፡ 
ዴምፅን መፍጠር ግን አይችሌም፡፡ ከአቶ አሇምነው አንዯበት ያሌወጣን ቃሌ ግን በፍፁም 
በፍፁም መፍጠር አይችሌም፡፡ ይሁን እንጂ ይህንን ቆርጦ የመቀጠሌ ስራ ተቃዋሚዎች ናቸው 
ያዯረጉት የሚሇውን በበኩላ ሇመቀበሌ ይቸግረኛሌ፡፡ ሇመሆኑ አቶ አሇምነው ይህንን ያለት 
ተቃዋሚዎች ሇመሆናቸው ምን ማረጋገጫ ይዘው ነው? ወይስ ተቃዋሚዎች “ጠሊቶች” ስሇሆኑ 
ይህንን ከማዴግ አይመሇሱም ብሇው በማሰብ? በኢሳት ሇቀረበ ዜና ሁለ ምንጩ ተቃዋሚዎች 
ናቸው ብል መዯምዯምም ትክክሌ አዯሇም፡፡ 



አቶ አሇምነው፤ እኔ ግን ከተቃዋሚዎች ይሌቅ ላሊ ጥርጣሬ አሇኝ፡፡ እንዯሚታወቀው በዚያ 
ስብሰባ ሊይ የነበሩት ነባርና ጀማሪ የብአዳን አባሊት ናቸው ተብሎሌ፡፡ ይህ እውነት ከሆነ በዚያ 
ስብሰባ ሊይ አንዴም የተቃዋሚ ፓርቲ አባሌ ወይም ዯጋፊ የሇም ማሇት ነው፡፡ ስሇሆነም፤ ያንን 
የአቶ አሇምነውን ንግግር የቀደት የብአዳን አባሊት ናቸው ማሇት ነው፡፡ ብአዳን ውስጥም 
ይሁን ላሊ ፓርቲ ውስጥ የውስጥ ሽኩቻና የስሌጣን ሽሚያ መኖሩ ዯግሞ ጥርጥር የሇውም፡፡ 
እና ይህንን የተንኮሌ ስራ የሰሩት የብአዳን አባሊት ሊሇመሆናቸው ምን ማረጋገጫ ይኖራሌ? 

ተቃዋሚዎች በአቶ አሇምነው ሊይ ሴራ እንዲሌሸረቡ ሇማሳየት አሁንም ላሊ ሃሳብ ሌጨምር፡፡ 
አቶ አሇምነው በሰጡት የቴላቪዥን ማብራሪያ ሊይ ስሌጠናውን ሇአራት ቀናት መስጠታቸውን 
ገሌጸዋሌ፡፡ ከዚሁ ጋር አያይዘው በኮምፒዩተር የተቀናበሩት ቃሊት በአራቱ ቀናት ካዯረጉት 
ንግግር ተወስድ መሆኑንም ጠቅሰዋሌ፡፡ ታዱያ ተቃዋሚዎች አራት ቀናት ሙለ በብአዳን 
ስብሰባ ሊይ ቁጭ ብሇው የአቶ አሇምነውን ንግግር ሲቀደ ነበር ማሇት ነው? ተቃዋሚዎች 
ጠንቋይ የሚቀሌቡ ካሌሆነ በስተቀር አቶ አሇምነው እንዯዚያ ዓይነት ተገቢ ያሌሆነ ንግግር 
እንዯሚናገሩ በምን አውቀው ሇመቅዲት ይጠባበቃለ? ሇመሆኑ የአራት ቀን ንግግር የሚቀዲ 
መሳሪያስ ይኖራቸዋሌ?  

ጥሩ! መቀዲቱም ተቀዲ እንበሌ፡፡ ከአራት ቀን ንግግር ሊይ መጥፎ የሚባለ ቃሊትን መርጦ 
ሇማቀናበር እኮ በቂ ጊዜና መሳሪያ ያስፈሌጋሌ፡፡ በእኔ እምነት በቢሮአቸው የረባ ኮምፒዩተርና 
ባሇሙያ የላሊቸው ተቃዋሚዎች (አንዲንድቹ እንዱያውም በባህር ዲር ቢሮ ያሊቸው 
አይመስሇኝም) ይህንን ያዯርጋለ ብዬ ሇመቀበሌ ይቸግረኛሌ፡፡ በዚያ ሊይ እንኳን አቶ 
አሇምነውን የአዱሱን የክሌለን ፕሬዝዲንት የአቶ ገደን ስም በቅጡ የማያውቁ ተቃዋሚዎች 
ይህንን ያዯርጋለ ማሇት ዴመትን በቆል መጠርጠር ሆኖ ነው የታየኝ!  

ታዱያ ይህንን ሴራ ማን አቀናበረው? በበኩላ ተቃዋሚዎች በአቶ አሇምነው ሊይ ሴራ 
ጎንጉነዋሌ የሚሇውን አምኖ ከመቀበሌ ይሌቅ በአቶ አሇምነው ሊይ ሴራ ያቀናበሩት ራሳቸው 
የብአዳን አባሊት ናቸው ብል መቀበሌ ሇእውነት የቀረበ ሆኖ ይታየኛሌ፡፡ አመነውም አሊመነው 
እውነቱ ወዯዚህ አቅጣጫ ነው የሚያመሇክተው፡፡ ይሄ ዯግሞ በብአዳን ውስጥ አሇ እየተባሇ 
“በጭምጭምታ” የሚወራውን የስሌጣን ሽኩቻና ቡዴናዊ ስሜት የሚያመሊክት ይመስሇኛሌ፡፡  

ይህንን ጥርጣሬ ሇማጠናከር አንዲንዴ ጥያቄዎችን ሌጨምር፡፡ እውነት ብአዳን አመራር ውስጥ 
ሸዋ፣ ወል፣ ጎንዯር፣ ጎጃም፣ አገው፣… የሚሌ ጠባብ (ጎጠኛ) አስተሳሰብ የሇም? ቡዴናዊ 
አመሇካከት የሇም? “የወንዜ ሌጅ” የሚሌ መንዯርተኛ መሰባሰብ የሇም? የብአዳን ሉቀ መንበር 
አቶ ዯመቀ መኮንን ሀሰን፣ የክሌለ ፕሬዝዲንት አቶ ገደ አንዲርጋቸው፣ ምክትሌ ፕሬዝዲንቱ 
አቶ አሇምነው መኮንን፣… ከአንዴ አካባቢ የመጡ መሆናቸው የፈጠረው ነገር የሇም?... እንዱህ 
ያሇው ሁኔታ በአጋጣሚም ይሁን ሆን ተብል፤ ሁኔታው ያናዯዲቸውና ያበሳጫቸው ሰዎች 
ብአዳን ውስጥ ሉኖሩ እንዯሚችለ መጠርጠር የፖሇቲካ ጠቢብነትን የሚጠይቅ አይመስኝም፡፡  

እናም አቶ አሇምነውም ሆኑ ብአዳን ጣታቸውን ተቃዋሚዎች ሊይ ከመቀሰራቸው በፊት ዙሪያ 
ገባቸውን ቢቃኙ መሌካም ነው እሊሇሁ፡፡ ካንጀት ካሇቀሱ እንባ አይገዴም እንዱለ፣ ብአዳን 
እውነቱ እንዱወጣ ፍሊጎት ካሇው ይህ ንግግር ማን፣ ከየት፣ በየትኛው ኮምፒዩተር ወይም 



ሞባይሌ ጭምር እንዯሊከው ማረጋገጥ የሚያዲግተው አይመስሇኝም፡፡ ምክንያቱም ማንኛውም 
የመረጃ ሌውውጥ የሚያሌፈው በቴላ ሰርቨር በኩሌ ስሇሆነ ይህንን ማወቅ አስቸጋሪ 
አይሆንም፡፡ 

በአጠቃሊይ፤ ፖሇቲከኞች በአዯባባይ የሚያዯርጉት ንግግር ጥንቃቄ ይፈሌጋሌ፡፡ አቶ መሇስ 
ነፍሳቸውን ይማረውና በአንዴ ወቅት “ባንዱራ ጨርቅ ነው” በማሇታቸው እዴሜ ሌካቸውን 
ሲወቀሱ ኖሩ፡፡ በርግጥ ባንዱራ ብረትም እንጨትም አዯሇም፡፡ እናም፤ ጨርቅ መሆኑን ማንም 
አይክዯውም፡፡ በ1923 ዓ.ም በወጣው የአፄ ኃ/ስሊሴ ሕገ መንግስትም ሊይ ጨርቅ መሆኑ 
ተጠቅሷሌ፡፡ ግን አቶ መሇስ የሀገር መሪ ስሇነበሩ እንዯዚያ ዓይነት ንግግር (ነገሩ እውነትም 
ቢሆን) ከፖሇቲካ አኳያ ስህተት (politically incorrect) ተዯርጎ ነው የተወሰዯው፡፡ አንዴን 
ጉዲይ ፖሇቲከኛ ሲናገረውና ተራው ዜጋ ሲናገረው ሌዩነት አሇውና!!!  

አቶ አሇምነው ያቀረቡት ሃሳብ እንዯ ሃሳብ ትክክሌ ቢሆን እንኳ፣ ከፖሇቲካ አኳያ ስህተት 
(politically incorrect) ነው፡፡ ሰውየው ብሌህና ብሌጥ ፖሇቲከኛ ቢሆኑ ኖሮ ይህንኑ ሃሳብ 
በጥሩ ቋንቋ፣ ሳይሳዯቡ ማቅረብ ይችለ ነበር፡፡ ታዱያ ምን ያዯርጋሌ የተቀመጡበት ወንበር 
ሰውየውን ዝሆን አዴርጎ አሳበጣቸውና ፊት ሇፊታቸው ተቀምጠው የሚያዯምጧቸውን ሰዎች 
ትንኝ ሆነው እንዱታዩዋቸው አዯረጋቸው፡፡ እናም በንቀት የተሞሊ ንግግራቸውን ባሌተሞረደ 
ሌቅ ቃሊት አጅበው ያሇ ይለኝታ በተኑት፡፡ ውጤቱ “ከባድ ጭንቅሊት ባድ እግር ይሻሊሌ” 
የሚሌ ውግዘትን አስከተሇ፡፡ ምናሌባትም በረጅሙ ያቀደትን የፖሇቲካ ጉዞ በአጭሩ ያስቀረው 
ይሆናሌ፡፡ 


