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መስራት ወንጀሌ አይዯሇም እንዲሊችሁት ሁለ ሌማት ሊይ መሰማራትም ወንጀሌ አሇመሆኑን ተቀበለ።
ቤትም የሰራ መንገዴ ዴሌዴይ ይሰራ ሰቀሊ መንግስት እንዯሚመሰገንበት ግሌጽ ነው። ያንን ምስጋና
የሚፈሌግ ዯግሞ አገር ቤት ገብቶ ሇወንበሩ መታገሌ ይኖርበታሌ። እንዯኔ ያሇው አሜሪካዊ ሌማቱን
ከመዯገፍ ባሻገር በፖሇቲካው መግበት አይችሌምና። ካሌታገሌክ አታሌማ የሚሌ መፈክር መስማት
አሌፈሌግም። ሇነገሩ በሌማቱም አባሌ አሌሆንኩም ነበር አሁን እንዴሆን እየገፋኝ መሆኑን ሌነግራቸው
እወዲሇሁ:: ሇነገሩ ሳምን እንጂ በሰው ግፊት ያዯረግሁት ነገር በሕይወቴ ትዝ አይሇኝም።
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