
ነፃው ገበያ በጠንካራ ልማታዊ መንግሥት ካልተመራ ከጥቅሙ ጉዳቱ 
`በድኅረ-መለስ ኢሕአዴግ` 

 
የንግድ ስምምነቶች በጠለቀ ጥናት ካልተደገፉ ለሕዝብ ታላቅ ጉዳትን ሊያስከትሉ ይችላሉ፡ዛሬ በአሜሪካ 
የዴሞክራቲክ ፓርቲን ሊያከፋፍል የተቃረበውም ይኼው ድርድር ነው፡ ለምሳሌ የትራንስ ፓሲፊክ 
ፓርትነርሺፕ በመባል 12 ሃገራትን ያማከለው ስምምነት፣ ወይም አዲሱ የንግድ ስምምነት የሚባለው 
በፓሲፊክ ውቂያኖስ ዙሪያ ያሉትን ሃገራት ያካተተና፣ ትልቁ የዓለማችን የነፃ ገበያ ቀጠና ይሆናል ተብሎ 
የሚጠበቅ የኒዎ ሊበራሊዝም የሚቀጥለው ትልቁ እቅድ የመስላል፡፡ ድርድሩ በፈረንጆች 2010 ዓም 
የተጀመረ ሲሆን ቀረጥና ሌሎች ታሪፍን በማስወገድ የንግድ ግንኙነቶችን በማስፋት የሥራ እድልን 
ለማሳደግ በሚል ምክኒያት ይካሄዳል፡፡ ሆኖም ሁሉም ውይይት በሚስጥር ስለሚካሄድ ለሕዝብ ጥቅም 
እንደሚያመጣ በብዙዎች ዘነድ አጠያያቂ እየሆነ መጥቷል፡፡ በሌላ  በኩል ደግሞ ኮንግሬስ (የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት) አዲስ መመሪያ በማጽደቅ መንግሥት (White House) ዝርዝሩን ሳያሳውቅ 
የመደራደር ሥልጣን ሲቸረው፣ ኮንግሬስ ደግሞ የመደራደርና ዝርዘር የመጠየቅ ወይም የማሻሻል ሥልጣኑን 
በፈቀደኝነት በመተው በጥቅሉ የማጽደቅ ወይም የመሻር መብት ብቻ ይኖረዋል፡፡ 

የስጋቱም መነሻ የሆነው ከላይ ከተጠቀሱት ምክኒያቶችም ባሻገር፣ ያለፉ የሚስጥር ድርድሮችን ውጤት 
ሲመለከቱና በዓለማችን ከፍተኛ ባለሃብቶችና የመንግሥት ተመራጮችን የሚያሳትፍ የሚስጥር ድርድር 
ከሕዝብ ተወካዮች ተደብቆ እንዲካሄድ መፈቀዱ የተለመደውን ኪራይ ሰብሳቢነትን እንደሚፈጥር ሳይታለም 
የተፈታ ስለሆነ ነው፡፡ የኒዎ ሊብራል ሥርዓት ፖሊሲ ዋነኛው ድክመት ከብዙ መገለጫዎቹ ይህ አንዱ 
ሲሆን የመላው ዓለም ወይም ግሎባል የኢፍትሐዊና ሚዛናዊ ያልሆነ ግንኙነቶችና መመሪያዎች ጠቋሚም 
ተብሎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

ከታሪክ ከ2ኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የታሪፍ ቅነሳ ድርድሮች በሉዓላዊ ሃገራት መካከል ሲካሄዱ የገበያ 
ትስስሮችን በማስፋትና እያንዳንዱ ሃገር በመረጠው ዘርፍ በስፋት በማደጉ የዜጎች የኑሮ ደረጃ ባጠቃላይ 
ሲሻሻል፣ ጥቂት ሥራዎች ቢወገዱም አዳዲስ ብዙ ሥራዎች ተፈጥረዋል፡፡ አጠቃላይ ውጤቱ ለብዙሃኑ 
ጠቃሚ ሆኖ መውሰድ ቻሏል፡፡ 

ዛሬን ግን ቀድሞ ከነበረው ስናነፃጽር፣ የዓለማችን ታሪፍ በጣም ዝቅተኛ ሆኖ እያለ ታላላቆቹ ድንበር ዘለል 
ኮርፖሬሽኖች የተረፉትን አነስተኛ ታሪፍና መስፈርቶች ፈጽመው ለማጥፋትና ለማስወገድ ይተጋሉ፤ ከሃገር 
አገር ያሉት የሕግና ደንብ ልዩነቶች ለንግድና ለሥራ ፍሰት አልፎ አልፎ መለስተኛ እንቅፋት አንዳንድ 
ጊዜ ቢፈጥሩም፣ መሻሻልን ለማምጣት በሚል የማስመሰያ ሰበብ ሁሉምን ጨርሶ ለማስቀረት የሚቻላቸወን 
ከማለት አልቦዘኑም፡፡ ምንም እንኳን ፍፁም ባይሆኑም እነዚህ ሕጎችና መስፈርቶች የተደነገጉትና 
የተቀመጡት ለሠራተኞች፤ለተጠቃሚዎች፤ ላጠቃላይ ኢኮኖሚውና ለከባቢ አየር ወይም ሥነ ምህዳር 
ደህንነትና ጥበቃ ነበር፡፡ ከመጀመሪያውም ሕጎቹ በብዙኀኖች ፍላጎት ላይ ተመሥርተው በዲሞክራሲያዊ 
መንገድ የተቀመጡ ነበር፡፡ ኒዎ ሊበራሊስት የዓለም ባለ ሃብቶች የሃገራትን ሕጎች ለማመሳሰልና ለማሳለጥ 
በሚል አቋም ይዘው ይከራከራሉ፣ ይሁን እንጂ ሕጎቹን በየሃገራቱ የበለጠ በማጥበቅ ማመሳሰል የሚቻልና 
የተሻለም አማራጭ መሆኑ ባይካድም፣ የየአገራት ባለሥልጣናት ላይ በገንዘባቸው ኃይል ተጽእኖ በማድረግ 
ወደሚፈልጉት አቅጣጫ በመምራት ለሕዝቦች ሳይሆን ለጥቂቶቹ የአለምአቀፍ ቱጃሮችና ቤተሰቦቻቸው ወደር 
የሌለውና ምቹ የሆነ የድርብርብ ትርፍ መፍለቂያ መስክ በመመሥረት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ይህን የመሰሉት የነፃ ገበያ አደረጃጀቶች ሲሳኩ (ከተሳኩ) ድንበር ተሸጋሪ ድርጅቶች ወደቅድመ 1960-
1970ዎች የንፁህ ውኃና የንፁህ አየር ጥበቃን ሕጎች ያለማክበር፡ the Clean Air and Clean Water Acts 
(1970 and 1972, respectively) ይሸጋገራሉ፡፡ ከተዘጋ በር ጀርባ በሚስጥር ድርድሩ ገበታ ዙሪያ 
ለሚሳተፉት፡ የሚያንጿቸውና የሚቀርጿቸው አዳዲስ ፖሊሲዎች ለኮርፖሬሽንና ለባአክሲዎኖች ትርፋማነት 
ተመራጭ ስለመሆናቸው አይጠራጠሩም፣ ሆኖም የነዚህ ስምምነቶች ተጎጂውና የኪሳራው ተሸካሚ ትከሻ 
የሃገራቸውና የተቀረውም የዓለም ሁሉ ሰፊ ሕዝብ ነው፡፡ 

 
 



 

ስለዚህም ነው በእርግጠኝነት ለመናገር 
በሚቻልበት፣ እንደ ኢሕአደግ ያለ ጠንካራና 
ልማታዊ መንግሥት በግልጽና በሕዝባዊ 
ተሳትፎ ብሎም የበላይነት፣ ያያቸውን 
አማራጮች በመፈተሽና በምክክሮች 
በማዳበር መጓዝ የሚገባው፡፡ ቀጣይነት 
ባላቸው ዘላቂ የአመራር ግለሰቦች መተካካት 
እንዲሁም በፖሊሲዎችና ትግበራዎቻቸው 
ግምገማና ግብረ መልስ፣ ድርጅታዊ 
ዲሲፕሊንን በመከተል መላው አገራችንንና 
አጋሮቻችንን በሙሉ በማሳተፍ የወደፊቱን 
የሕዝባችንን ጥቅሞች ትውልድ በሚሻገር 
መልኩ ማረጋገጥና ማስቀጠል ትክክለኛው 
መንገድ መሆኑን የመረጥነውና አቋማችን 

ያደረግነው፡፡  

ታላላቅ ኮርፖሬሽኖችና ግዙፍ ባንኮች በመላው ዓለም የሚያገኟቸውን የንግድ ሚኒስቴሮች በማዋለል 
በመደለልና ሲያስፈልግም በማፈራራት የራሳቸውን ፍላጎት እያሳኩ ነው እዚህ የደረሱት፡፡ ታላቁ የቀድሞው 
መሪያችን መለስና ፓርቲያችን በማያጠራጥር መልኩ አስረግጠው እንዳስቀመጡትና፣ ሁላችንም በሳቸው 
በተነደፈው የትግል አቅጣጫና ራዕያቸውን የራሳችንና የመላ ሕዝባችን አድርገን በቆራጥነት ለመጓዝ 
ስንቀጥል፣ የመሠረተ ልማታችን፣ የቴሌ፣ የውኃና የኃይል ማመንጫዎቻችን፣ ሕዝባዊ አገልግሎቶቻችንን 
እንዲሁም መሬትና የተፈጥሮ ሃብታችንን እስከመቼውም ወደግል ይዞታነት ለማሳለፍ እድልም ተስፋም 
መስጠት የለብንም፡፡ 

በጂኦ-ተርመማል የኃይል ልማት በቄያችን ስንዝር የተፈቀደለት የኒዎሊበራል እርሾ ለብዙዎቻችን የስጋት 
ምንጭነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በቅርቡ መሪያችን ክቡር ጠ/ሚ ኃ/ማሪያም ደሳለኝ በሂደት “ውለን አድረን 
ለአለምአቀፈ ባንኮችም በራችንን የመክፈት ሃሳብን” እንደምናየው ጠቁመዋል፡፡ ይህን የመላው ዓለምን 
የሥርዓቶችን ሕልውና ያናጋን ግዙፍ ቋንቋውም የማይገባን ክፉ የፋይናንስ አውሬን መጋበዝ ቀርቶ ተስፋም 
ከመስጠትም መቆጠብ እጅግ ሊታሰብበት ይገባል፡፡    

የእስከዛሬዎቹ የኢትዮዽያ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃዎች፡ በተለይ ያለፉት 22 ዓመታት አፍሪቃውያን የጋራ 
ጥቅማችንን በጋራ ለማስጠበቅም ሰርታለች፡፡ ስለዚህም ነው አህጉራችን በአንድነት ፍላጎታችንን በአንድ 
ድምጽ ማሰማት ስትችል የሚገኘውን ጠቀሜታ በማስረዳትና በተግባርም በመምራት፤ እነ ኔፓድንና ኢጋድን 
በመሥራችነት በመንቀሳቀስ ያስመዘገበችውን ውጤት ወደፊትም አጠንክራ መቀጠል አማራጭ የሌለው 
መንገድ የሆነው፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱት የሚስጥር ስምምነቶች ሲሳኩ የሚደርሰው አደጋ ሃሳባዊ ብቻ አይደለም፡ ለምሳሌ ባለፈው 
የኔስትል ኩባንያ በደርግ ሥርዓት ደረሰብኝ ላለው ኪሣራ የኢፌዲሪን መንግሥት አንደከሰሰው ሁሉ፤  

ፊሊፕ ሞሪስ የተባለው ድንበር ዘለል ግዙፍ የሲጋራ አምራችና አከፋፋይ የኡራጓይን መንግሥትን 
ለሕዝቦቻቸው ጤንነት ሲባል በደነገጉትና በተባበሩት መንግሥታት የጤና ድርጅት World Health 
Organization  ታላቅ አድናቆት የተቸረውን የ”ማጨስ ክልክል ነው” ፖሊሲን በመቃወም ያለአግባብ ትርፋማ 
እንዳንሆን ያደረገን መመሪያ በኡራጓይና በስዊዘርላነድ መካከል ቀድሞ የተፈረመን የንግድ ስምምነት 
ተላልፏል በማለት የከሰስዋቸው፡፡ ባለፉት የቅድመ የቻይና አብዮት ዘመናት ምዕራባዊያን ቻይናን የወደብ 
በሮቿን ለኦፒየም አደንዛዠ ዕጽ በግልጽ እንድተከፍት በማስገደድ እንዳስፈረዱባት፣ ዛሬም በተመሳሳይ 
ድንጋጌዎች በትጋት ካልተከላከሏቸውና ካልመረመሯቸው መሰል ጥፋቶች መደገማቸው አይቀሬ ነው፡፡   

ከዚህ በፊት የተፈረሙና በመተግበር ላይ ያሉ እንደነዚህ ያሉ ሌሎች ስምምነቶች ሕዝቦችንና ከባቢን 
የሚጎዱ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምረዋል፣ በዚህም የመጀመሪያዎቹ ሰለባዎች ዝቅተኛ የኢኮኖሚ አቅም 



ያለን በተለይም የአፍሪቃ ሕዝቦች ስንሆን ውሎ አድሮ ግን ከጊዜ በኋላ ለነአሜሪካ ለራሳቸውም ተመሳሳይ 
ጉዳት ይኖረዋል፡፡ ለምሳሌ ትልልቅ የአሜሪካ አለምአቀፋዊ ድርጅቶች ላገር ውጪ ድርጅቶች 
የተመቻቸውን ማትጊያ የከቀረጥ ነፃ መብቶች ለመጠቀም የራሳቸው የአገር ውጭ ንዑስ ድርጀት 
በመመሥረት የገዛ አገራቸውን ግብር ከመክፈል ሲያመልጡ፣ የግብር ነፃው ዘመን ሲያበቃ ዘጋግተው ወደሌላ 
ይሄዳሉ፤ ብሎም ባገራቸውም ቢሆን የገዛ መንግሥታቸውን በመክሰስ የማይገባ ጥቅም ሲያሳድዱና 
ለሥርዓቱም ችግር ብቻ ሲያመጡ ለመታዘብ ይቻላል፡፡ 

በሌላም በኩል ሲታይ፣ በአሜሪካ የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋትና የመድኃኒትን ዋጋ ከብዙሃኑ  
አቅም ጋር መጣኝ ለማድረግ መንግሥት በሰፊው ሲሰራ ቆይቷል፣ ይህ አዲስ ስምምነት ግን የመድኃኒትን 
ዋጋ በማስወደድና የታወቁ የንግድ ምልክት ያላቸውን የመድኃኒት ሻጭ ድርጅቶችን ብቻ ባሸናፊነት 
ስለሚያስቀር ለሰፊው ሕዝብ የመድኃኒት የፍጆታ ዋጋ ከአቅሙ በላይ መሆኑ አይቀሬ ይሆናል፡፡ በተለይ 
በስምምነቱ ውስጥ በተካተቱት ሃገራት ወስጥ የሚገኙ ዝቅተኛ የሃብት መጠን ያላቸው ሃገራት ሕዝቦች እስከ 
ሕይወት ድረስ የሚደርስ ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ፡፡ 

የፈጠራና የአእምሮ ሃብት ጥበቃ ሕግም መኖሩ አስፈላጊ መሆኑ ባያጠራጥርም ከገደብ ሲያልፉ በተመሳሳይ 
የኪራይ ሰብሰቢነትን ከማበረታትም በላይ አዳዲሰ ግኝቶችና እውቀት ለሰው ዘር ልጆቸ ሊያስገኙ 
የሚችላቸውን በረከቶች ሊገድቡም ይችላቸዋል፣ ስለዚህ ማናቸውም ይህንን የመሰሉ ጥበቃዎች ለስብእና 
ሲባል በተቻለውን መጠን አጭር የጊዜ ገደብ ቢደረግላቸው ይመረጣል ይገባልም፡፡ 

ኒዎ ሊብራሊዘም ላለፉት ከ3 በላይ አስርት ዓመታት አብዛኛውን የኅብረተሰብ ክፍል በኢ-ፍትሐዊ የብድርና 
የዕዳ ቀንበር በመጥመድ የገዛ ሥርዓታቸውን ሕልውና እንኳን እስከሚፈታተን ድረስ ታላላቅ የኢኮኖሚየዊ 
ተግደሮቶችና አደጋዎች ተከስቶዎባቸዋል፡ የአሜሪካ ባንኮችም ይህ የድንበር ዘለል ስምምነት የብልሹ 
አሠራራቸውን የሚያስፋፉበትና ተጨማሪም ሰለባ የሚሆናቸው ሕዝብ የሚያበዛላቸው ነው፡ ይህም ካለፈው 
የበለጠና የገዘፈ የመላው አካባቢ የኢከኮኖሚ አውታር ቀውስ ሊሆን ይችላል፡፡ 

በኒዎ ሊበራሊስቶችና ባለሃብቶች አባባል ነፃ ገበያ ወይም የገበያ ትስስር ብቻውን የማናቸውም ተግዳሮቶች 
መልስ እንደሆነ ሲያውጁ ነረዋል፣ እንዲያውም ነፃ መሆኑ በተጨመረበት መጠን የተሻለ እንደሆነ ሁሉ፤ 
እውነታው ግን ኢኮኖሚያዊ የገበያ ትስስር የሚቆጣጠረውና ለብዙሃንና ለተፈጠሮ ከባቢ የሚቆረቆር የሕዝብ 
ተወካይ የበላይ ባለሥልጣን ከሌለበት፣ መጨረሻው የብዙሃኑን ተጎጂነት ያረጋገጠና ዛሬም በዓለማችን በሰፊው 
የሚታየውን የኢ-ፍትሐዊ የሀገራትና የኅብረተሰቦች ግንኙነትና ሃገራትን የትርምስ የረብሻ የጦርነት የስደትና 
ከነሱም የሚከተሉት የማሕበራዊ ቀውሶች መፈጠሪያ ማድረጋቸው መጨረሻው ይሆናሉ፡፡ ሌላው ቀርቶ 
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አክራሪነትና ሽብርተኝነትን ከሥራቸው ምንጫቸውን ለማድረቅ ከተፈለገ፣ 
በዓለማችን አማራጭ የማይገኝለትና ብቸኛው መልስ ፍትሐዊ የየሃገራት ሉዐላዊ የጠንካራና ሕዝባዊ 
ልማታዊ መንግሥታት መዋቀርና ተቀናጅቶም መሥራት ይሆናል፡፡ 

በቀድሞ ጊዜያት በኢኮኖሚስቶች የተሳሳተ እሳቤ ከፈተኛ የካፒታል ፍሰት ባለበት ሁሉ የሰው ጉልበትም 
በተመሳሳይ ይከተላል በሚል አስተሳሰብ ተሂዶ በሃገራት ከፍተኛ የሥራ አጥነትን አስከትሏል፡፡ ዛሬም በዩ 
ኤስ አሜሪካ ሃያ ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የሙሉ ሰዓት ሥራ ፈላጊዎች ሲሆኑ ሥራ ሊያገኙ አልቻሉም፡፡ 

ለምሳሌ በካሊፎርኒያ በኑሮና መወደድና በዋጋ ግዠፈት ምክኒያት በሕግ የሚፈቀደው የዝቅተኛው የሠራተኛ 
የጉልበት ክፍያ ካለፈው አሥር ዓመት በፊት ከነበረው በዶላር በሰዓት 4.25 በዚህ ባሳለፍነው ወር ወደ 9.00 
ሲያድግ፣ ከአንድ ዓመት በኋላ በቀጣይ በሰዓት 10.00 ይገባል፡፡ ታዲያ ከርቀት ሆነው ሲያዩት ለደሃው 
የሚጠቅም የሚመስለው የክፍያ መሻሻል፣ በነፃው የገበያ ሥርዓት ቀጣሪዎች ከሠራተኛ ጋጋታ ወደ አዳዲስ 
ትክኖሎጂ በመዛወር ምክኒያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሠራተኛ ለሥራ አልባነት ተዳርጓል፡፡ ባንጻሩም 
ሥርዓቱን በተጨባጭ የሚመሩት ባንኮች ደግሞ ብዙ የሥራ እደል ሊፈጥሩ ለሚችሉ ለአነስተኛና ጥቃቅን 
ተቋማት ከሚያበድሩ፤ ምርታማነትን ከማይፈጥሩ የአገልግሎት ክፍያዎች ገቢ ለመሰብሰብ መንቀሳቀስን 
ይመርጣሉ፡፡ ገንዘብን ለአምራች በማበደር የእድገት አንደኛው ግብአት እንዲሆን ማድረግ ሳይሆን በኪራይ 
ስብሰባ እጅግ በተወሳሰቡና አሳሳች በሆኑ ጥቅሞችና ትርፍ ላይ በማተኮራቸው የብዙሃኑን የሕይወት 
ተግዳሮት አባብሰውታል፡፡  



የጠቅላላው የዓለማችን የኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎችና አፈጻጸማቸው በእኩልነት ላይ የተመሠረተ አለመሆን፤ 
የመሪ አካለቱ አወቃቀርና የየመስተዳድሩ መልካምነትና ፍትሐዊነትን ማጣት የደሃ አገሮች ብቻ ሳንሆኑ 
የራሳቸውም የዓለማችን ኃያላን ሃገሮች ሕዝቦችም በከፋ የኑሮ አጣብቂኝ አረንቋ ውስጥ እንዲዘፈቁ 
አድርጓል፡፡ ዛሬ የአሜሪካ በአመካይ የየአባወራው ገቢ በተነጻጻሪ ከዛሬ 40 ዓመታት በፊት ከነበረው በጣም 
የሚያንስና የከፋ ነው፡፡ 

በቅርብ ጊዜያት 99 መቶኛ በመባል በየምዕራባውያኑ መዲናዎች የታዩት ሕዝባዊ ተቃውሞዎችና ተከትሎም 
የተስተዋሉት የመንግሥታት ምላሽ እጅግም የሚያበረታቱ አይደሉም፡፡ ዜጎችን ለመወከል የማይችሉና 
በኮርፖሬሽኖች የገንዘብ ችሮታ ሕልውናቸው የተንጠለጠለው የየመንግሥታቱ መሪዎች ለዓለማችን ቀርቶ 
የገዛ ሃገሮቻቸውን ሕዝቦች ጥያቄዎች እንኳን ለመመለስ የበቃ ዓለማዊ ስብእና በማጣታቸው እዚህ 
ደርሰናል፡፡ ኢትዮዽያችን በጀመረችው ሕዝቦችን መሠረት ያደረገና በሕዝብ ይሁንታ፣ በጋራ ትብብርና 
ተጠቃሚነት፣ የትልልቆቹንም የአነስተኞችንም ማንነት ባከበረ መንገድ፣ ከልዩነታችን ውበት ከብዛታችን 
ጥንካሬን በመውሰድ ትውልድን በእውቀት በማሳደግ አብሮ የመኖር መስመር አዋጪም ጠቃሚም መሆኑ 
ስለመረጠች፣ እንደጀመርነው ወደፊትመም የአመርቂ ድርብርብ ድሎች ባለቤት በመሆን ከሠለጠኑ ሃገራት 
ረድፍ በቅርብ በአርአያነት እንሰለፋለን፡፡  

ይህን ለማሳካት ከውስጠ ፓርቲ እስከ አደባባይ በቆራጥነት ትግል አድርባይነትንና ኪራይ ሰብሳቢነትን 
መዋጋት ዋነኛ የትግል መገልገያዎቻችን መሆን ይኖርበታል፡፡ ጠንካራና ልማታዊ መንግሥት በተወሰኑ 
ከራሳቸው በላይ ለሆነ አላማ መኖርን በመረጡና፣ ከግል ምቾትና ጥቅም ይልቅ ለሕዝቦች ሲሉ የወደቁትን 
ጀግኖች በማስታወስ፣ በምድር በተሰጣቸው ውድ የሕይወት ጊዜ ከሀብት በላይ የአላማን መሳካት 
በሚያረካቸው የሕዝብ ልጆች የሚመራ እንዲሆን በነቃ ተሳትፎ መጣር ያስፈልጋል፡፡ ይህን ስናነሳ በቅርቡ 
በአካል ከመሃለችን የተነጠቅነውን ብርቅዬ የፓርቲያችን የአገራችንና የአህጉራችን ምርጥ ልጅና በመንፈስም 
በራእይም ዛሬም ወደፊትም አብሮን የሚኖረውን ክቡር ታጋይ መለስ ዜናዊን በሁለተኛው የመለየቱ ዕለተ 
መታሰቢያ፣ ለቤተሰቦቹ ለትግል ጓዶቹና ለሕዝብ መጽናናትን በመመኘት ነው፡፡ 

ክብር ለትግሉ ለሰማዕታት ሁሉ 

ወንድወሰን ታደሰ 

ኦክላንድ ካሊፎርኒያ 

08-28-14 

   


