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ከምርጫና ከሕዝብ ውክሌና የተሇየ ሕገ ወጥ የሥሌጣን መረከቢያ ስሌትን
ከማራመዴ ጋር በተፇጸመ ወንጀሌ ተከሰው የፌርዴ ቤት ቅጣት ተወስኖባቸው
እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ከቅጣት ውሣኔው በኋሊ ጥፊተኛ መሆናቸውን አምነው፣
በዴርጊታቸው መጸጸታቸውን ገሌጸው በቀጣይነት ሕገ-መንግሥቱንና ሕገመንግሥታዊ ሥርዓቱን አክብረውና አስከብረው እንዯሚኖሩ በጠየቁት ይቅርታ
መሠረት ከእስር መሇቀቃቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታም ሆኖ ይታወሳሌ - የቀዴሞው
ቅንጅት አመራሮችና አባሊቱ፡፡
ይህ ከሆነ ከዓመት በኋሊ የቀዴሞው ቅንጅት ምክትሌ ሉቀመንበር የነበሩትና
በይቅርታው ከእስር የተሇቀቁት ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዯቅሣ በይፊ ይቅርታ
አሌጠየኩም በማሇታቸው የተሰጣቸው ይቅርታ ተነስቶ ቅጣቱ እንዱፀናባቸው
ተወስኖ ወዯ ማረሚያ ቤት ሉገቡ ችሇዋሌ፡፡
እኚሁ ግሇሰብ ያኔ በይቅርታው ባገኙት ነፃነት ከእስር ከወጡ በኋሊ አንዴነት
ሇዳሞክራሲና ሇፌትሕ የተሰኘ ፓርቲ አዯራጅተው ፓርቲውን በሉቀመንበርነት
የመምራት ዕዴሌም አግኝተው ነበር፡፡
እዚህ ሊይ ማንም ኢትዮጵያዊ እንዯሚያስታውሰው ቀዯም ሲሌ በ1997ቱ የሶስተኛው
ዙር አገራዊ ምርጫ የአራት ፓርቲዎች ጥምረት የነበረው (መኢአዴ፣ ኢዳአፓ
መዴህን ኢዳሉ እና ቀስተ ዯመና) የቀዴሞው #ቅንጅት፣ ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ;
በፋዳራሌ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከገዥው ፓርቲ ቀጥል ከፌተኛውን
መቀመጫ አሸንፍ ነበር፡፡
የያኔው ቅንጅት የአገሪቱን ርዕሰ መዱና - አዱስ አበባን ሙለ በሙለ ሇማስተዲዯር
የሚያስችሇውን የሕዝብ የሥሌጣን ውክሌና ሇማግኘትም በቅቶ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ
ይህን የአገሪቷን የፖሇቲካ ምህዲር ስፊት በተጨባጭ ያሳየ፣ ሇአገሪቱ ዳሞክራሲያዊ
ሥርዓት መጎሌበት ፇር የቀዯዯን ዴሌ መቀበሌ አሌፇቀዯም፡፡ ከዚህ ይሌቅ ምንም
ተጨባጭና አሳማኝ መረጃ ሳያቀርብ #ዴምፅ ተጭበርብሯሌ፣ ምርጫው ይዯገም;
የሚሌ አቋም ይዞ የተሰጠውን ሥሌጣን እንዯማይረከብ በይፊ ገሇጸ፡፡
ምርጫው ከመካሄደ በፉት፣ ቅንጅት ፌፁም ዳሞክራሲያዊ በነበረው የምርጫ ሂዯት
የምረጡኝ ቅስቀሳ ሊይ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የአቋም ክርክር መዴረክን ተጠቅሞ
#ምርጫው መጭበርበሩ አይቀሬ ነው; የሚሌ አቋም ሲገሌጽ ቆይቶ ነበር፡፡
በዚህ አካሄዴ ውዥንብር ውስጥ የከተታቸውን የአዱስ አበባና ጥቂት የአገሪቱ
ትሌሌቅ ከተሞች ዯጋፉዎቹን ;ምርጫው መጭበርበሩ አይቀርም; በሚሌ ሲገሌጽ
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የቆየውን መሠረተ ቢስ ወሬ እንዯ ማስረጃ ተጠቅሞ መንግሥትን በኃይሌ ሇመናዴ
አነሳሳ፡፡ በማነሳሳት አሌተገዯበም፣ የአመፅ ቅስቀሳ ሰሇባ ሇሆኑ ዯጋፉዎቹ ክተት
አውጆ፣ ሇሁከት አነሳሳ፡፡ ሁከቱ መንግሥትንና ሕገ-መንግሥታዊውን ሥርዓት
ሇመናዴ የሚያስችሌ አቅም ያሌነበረው ቢሆንም አዋኪዎቹ በሕግ አስከባሪዎችና
ጥቂት ሰሊማዊ ዜጎች ሊይ የሕይወት ማጥፊትና የአካሌ ማጉዯሌ ጉዲቶችን
ፇጽመዋሌ፡፡ የግሇሰቦች፣ የሕዝብና የመንግሥት ሐብትና ንብረት አውዴመዋሌ፡፡
ሇአንዴና ሇሁሇት ቀናት ያህሌ ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን ገዴበው
መጠነኛ ኪሣራ አዴርሰዋሌ፡፡ የሕግ አስከባሪዎች የሕዝቡን ዯህንነትና ሰሊም
ሇማስከበር በወሰደት እርምጃ፣ በያኔው ቅንጅት ቅስቀሳና ውዥንብር የሁከቱ ፇፃሚ
የነበሩ ጥቂት የዋህ ዜጎች፣ የሕይወትና የአካሌ ጉዲት ዯርሶባቸዋሌ፡፡
ይህ ሁከት የተቀሰቀሰባቸው ከተሞች ነዋሪ ዜጎች የሁከቱን መካሄዴና ያስከተሇውን
ውዴመት ከሦስተኛ ወገን ምስክርነት አሌነበረም ያወቅነው፡፡ አይተነዋሌ፣ ጉዲቱንም
ቀምሰነዋሌ፡፡ ሁከቱን ማን እንዯቀሰቀሰውና እንዯመራው በበቂ ሁኔታም
ተረዴተናሌ፡፡ ሇዚህም የያኔው ቅንጅት በተወሰኑ የግሌ ሚዱያዎች ያስተሊሇፇውን
የሁከት ክተት ጥሪ አንብቦ ሇመረዲት ብዙ አያዲግትም፡፡ በተሇይ በተወሰኑ የአዱስ
አበባ አካባቢዎች ቅንጅት በጠራውና የአመፅ ውሣኔ ሇማስፇፀም #ሇአመጽ ተነስ
የሚሌ ጥሪ እስክናስተሊሌፌ በንቃት ጠብቁ; የሚሌ መሌዕክት የተሊሇፇባቸው
ስብሰባዎች ሊይ ተሳታፉ በመሆን፣ (ሇመታዘብም ጭምር) እውነታውን ሇመገንዘብ
አያስቸግርም፡፡
መንግሥትንና ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይሌ የመናዴ የአመፅ ቅስቀሳ
ማካሄዴ፣ አመፁን መምራት፣ በአመፅ ሊይ መሳተፌ፣ በሰው ሕይወትና አካሌ፣
በግሇሰብ፣ በሕዝብና በመንግሥት ሐብትና ንብረት ሊይ ውዴመት ማዴረስ፣ ሰሊማዊ
የሕዝብ እንቅስቃሴን መገዯብና ላሊም በአገሪቱ ሕገ-መንግሥትና ከዚሁ በመነጨው
የወንጀሌ ሕግ የከተከሇከሇና የሚያስቀጣ የወንጀሌ ዴርጊት ስሇመሆኑ ሇማንም
በሚገባ አኳኋን በግሌጽ ተቀምጧሌ፡፡
መንግሥት ዯግሞ እነዚህን ወንጀልች በመፇጸም የተጠረጠሩ ሰዎችን በቁጥጥር
ሥር አውል የፌርዴ ቤት ክስ በመመስረት ጥፊተኝነታቸውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ
አቅርቦ እንዱቀጡ በማዴረግ ሕግን የማስከበር ኃሊፉነትና ግዳታ አሇበት፡፡ ይህን
ኃሊፉነትና ግዳታ ሥሌጣን በውክሌና በሰጡት ዜጎች የተጣሇበት ነው፡፡ ይህን
ኃሊፉነትና ግዳታውን የመወጣትና ያሇመወጣት ጉዲይ ሇምርጫ የሚቀርብና
በዴርዴር የሚሇወጥ አይዯሇም፡፡
በዚሁ መሠረት ሰኔ 1997 እና ጥቅምት 1998 ሇተፇጸሙት የወንጀሌ ዴርጊቶች
ምክንያት የሆነውን ሁከት በማቀናበር፣ በመቀስቀስ፣ በመምራትና በመፇጸም ወንጀሌ
በተጠረጠሩ የቀዴሞው ቅንጅት አመራሮችና አባሊት ሊይ የፋዳራሌ አቃቤ ሕግ፣
በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት ክስ መሠረተ፡፡ በዚህ ወንጀሌ አቀናባሪነትና መሪነት
ተጠርጥረው ክስ ከተመሰረተባቸው ሰዎች ውስጥ አሁን በእስር ሊይ የሚገኙት
የቀዴሞው ቅንጅት ምክትሌ ሉቀመንበር ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዯቅሳን ጨምሮ
ላልች ከፌተኛ አመራሮቹና አባሊቱ ይገኙበታሌ፡፡
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የፌርደ ሂዯቱ የተከሳሾቹ ቤተሰቦች፣ የአገር ውስጥና የውጭ አገር ጋዜጠኞች ላልች
ታዛቢዎች በተገኙበት በሦስት ቋንቋዎች (በአማርኛ፣ በእንግሉዝኛና ፇረንሣይኛ)
እየተሊሇፇ በግሌጽ ችልት ነበር የተካሄዯው፡፡ በዚህ የፌርዴ ሒዯት ተከሳሾቹ
አቃቤ ሕግ ያቀረበውን ማስረጃ ተከሊክሇው ጥፊተኛ አሇመሆናቸውን ማረጋገጥ
ባሇመቻሊቸው ፌርዴ ቤቱ የጥፊተኝነት ብይን አሳሌፍባቸው እንዯየጥፊታቸው
ክብዯት ከሶስት ዓመት እስከ ዕዴሜ ሌክ የእስራት ቅጣት ወሰነባቸው፡፡ ሇበሊይ
ፌርዴ ቤት ይግባኝ የማሰማት መብታቸውን መጠቀም እንዯሚችለም ገሌፆሊቸው
ነበር፡፡፡
ጥፊተኛነታቸው ተረጋግጦ በፋዳራሌ ከፌትኛ ፌርዴ ቤት ቅጣት የተወሰነባቸው
እነዚህ ተከሳሾች ሇፋዳራሌ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤት ይግባኝ አሊቀረቡም፡፡ ከዚህ ይሌቅ
#ጥፊተኝነታቸውን ማመናቸውን፣ በዴርጊታቸው መጸጸታቸውን፣ ሇወዯፉት ሕገመንግሥቱንና ሕገ-መንግሥታዊውን ሥርዓት አክብረውና አስከብረው ሇመኖር
መወሰናቸውን ገሌጸው ይቅርታ እንዱዯረግሊቸው እያንዲንዲቸው ፉርማቸውን
ባኖሩበት ዯብዲቤ ሇኢፋዳሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር ሊኩ፡፡ በአገሪቱ የይቅርታ ሕግ
መሠረት በወንጀሌ ተከሰው የቅጣት ውሣኔ ሇተሊሇፇባቸው ታራሚዎች ይቅርታ
ማዴረግ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሥሌጣን ሳይሆን ሇዚሁ ጉዲይ በተቋቋመው የይቅርታ
ቦርዴ ተመርምሮ ቦርደ ታራሚዎቹ ይቅርታ ማግኘት ይችሊለ ብል ሲያምን
ሇአገሪቱ ፕሬዚዲንት አቅርቦ የሚያስወስን ይሆናሌ፡፡
ታራሚዎቹ የቀዴሞው ቅንጅት አመራሮችና አባሊት ይቅርታ የጠየቁበት ዯብዲቤ
የዯረሰው የይቅርታ ቦርዴ ማረሚያ ቤት ዴረስ በመሄዴ ይቅርታ ጠያቂዎቹ
ይቅርታ መጠየቃቸውና ፉርማቸው የእነርሱ መሆኑን አንዴ በአንዴ ጠይቆ
አረጋገጠ፡፡ ከዚህ በኋሊ ቦርደ ጉዲዩ ሊይ መክሮ #ይቅርታ ሉያገኙ ይችሊለ; ብል
ስሊመነ የመጨረሻ ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን ሊሊቸው የኢፋዳሪ ፕሬዚዲንት
አቀረበ፡፡ ፕሬዚዲንቱም የይቅርታ ጥያቄውን አጽዴቀው ሇእያንዲንደ ይቅርታ
ጠያቂ ታራሚ ዲግም ተመሳሳይ የወንጀሌ ዴርጊት ፇጽመው ቢገኙ ቅጣቱ ይጸናሌ;
የሚሌ ቅዴመ ሁኔታ የሰፇረበት ዯብዲቤ እንዱዯርሳቸው አዴርጎ ያሇምንም የመብት
ገዯብ ይቅርታ ተዯርጎሊቸው ከማረሚያ ቤት በነፃ ተሇቀቁ፡፡ ይቅርታው የተሰጣቸው
በውጭ ኃይልች፣ በዯጋፉዎቻቸው ጫና አይዯሇም፡፡ ሕግ በሚፇቅዯው መሠረት
እንጂ፡፡ የቅጣት ውሣኔውም የተሊሇፇባቸው ይቅርታውንም ያገኙት በሕግ ነው፡፡
ከእስር ቅጣት በነፃ የተሇቀቁት የቀዴሞው ቅንጅት አመራሮችና አባሊት ይቅርታው
ባስገኘሊቸው መብትና ነፃነት የተወሰኑት የቀዴሞ ፓርቲያቸውን ዲግም አዯራጅተው
የተቀሩትም አዱስ የፖሇቲካ ፓርቲ መስርተው ወዯ ፖሇቲካ ሕይወታቸው
ተመሇሱ፡፡ የቀዴሞው ቅንጅት ምክትሌ ሉቀመንበር ብርቱኳን ሚዯቅሣ አገር
ውስጥ ሰሊማዊ የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ሇማካሄዴ አዱስ ፓርቲ ካዯራጁት አንዷ
ነበሩ፡፡ አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፌትሕ የተሰኘ ፓርቲ መስርተው የፓርቲው ዋና
ሉቀመንበር ሆነው ሇመሾምም በቅተው ነበር፡፡
ይሁን እንጂ ወይዘሪት ብርቱካን በጠየቁት ይቅርታ መሠረት ይቅርታ መጠየቃቸው
ተረጋግጦ ሰኔ 1999 ዓም ከእስር ተሇቀው ወዯፖሇቲካ ሕይወታቸው ከተመሇሱ
ከአንዴ ዓመት ቆይታ በኋሊ በቅዴመ ሁኔታ የተሰጣቸውን ይቅርታ የሚያስገፌፌ

3

ዴርጊት ፇፅመው ተገኙ፡፡ ስዊዴን ሇሚኖሩ የፓርቲያቸው ዯጋፉዎች በተጠራ
ሕዝባዊ ስብሰባ ሊይ ባዯረጉት ንግግር ከእስር የወጡት ይቅርታ ጠይቀው እንዲሌሆነ
በይፊ ገሇጹ፡፡ ይህንንም የውጭ ሚዱያዎች አሰራጩት፡፡
እዚህ ሊይ ነው ወይዘሪት ብርቱኳን አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት፡፡ ከእስር የወጡት
ይቅርታ ጠይቀው ካሌሆነ ይቅርታ ሰጪው አካሌ ይቅርታውን የሰጠው ሳይጠየቅ
ወይም በተጭበረበረ ጥያቄ ነው ማሇት ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ወዯ አገር ቤት
ሲመሇሱ የይቅርታው ሕግ በሚያዘው መሠረት በ20 ቀናት ውስጥ በጠየቁት
ይቅርታ መሠረት ከእስር መሇቀቃቸውን በይፊ ተናግረው በስዊዴን ሥቶክሆሌም
#ይቅርታ ጠይቄ አይዯሇም ከእስር የተፇታሁት; በማሇት በይፊ የገሇጹትን
አቋማቸውን እንዱያስተባብለ ተጠየቁ፡፡ የአንዴነት ፓርቲ ሉቀመንበር ብርቱኳን
ሚዯቅሳ ይህን ከማዴረግ ይሌቅ
#ይቅርታ አሌጠየኩም;
በሚሇው አቋማቸው
ጸኑ፡፡ እንዱያስተባብለ የተሰጣቸው ቀነ ገዯብ ሲያበቃ ባሌጠየቁት፣ ባሊቀረቡት
ወይም በተጭበረበረ የይቅርታ ጥያቄ ከእስር መውጣታቸውን ስሇሚያመሇክት ይህም
ሕገወጥ ዴርጊት በመሆኑ ተወስኖባቸው የነበረባቸው የዕዴሜ ሌክ እስራት ቅጣት
እንዱጸና፤ የይቅርታ ቦርደ ወሰኖ ሇፕሬዚዲንቱ ባቀረበው መሠረት ይቅርታው
ተነሳ፡፡ ይቅርታው የተሰጠው በሕግ እንዯነበረ ሁለ፤ ይቅርታውም የተነሳው ሕግ
በሚያዘው መሠረት ሆነ፡፡
ይህን ተከትል ከወይዘሪት ብርቱኳን ጋር በተመሳሳይ ክስ የቅጣት ውሣኔ
ተሊሌፍባቸው በይቅርታ ከእስር የወጡት ባሌዯረቦቻቸው እነርሱም ይቅርታ
ጠይቀው መሆኑን ሳይክደ እንዯማንኛውም ዜጋ ባሊቸው መብት እየተንቀሳቀሱ
የወይዘሪት ብርቱኳን ይቅርታ ተነስቶ ዲግም ማረሚያ ቤት መመሇስ የሚቃወም
አቋማቸውን ማሰማት ጀመሩ፡፡ በውጭ አገር ያለ ዯጋፉዎቻቸው፣ በመሠረተ ቢስ
ውንጀሊ መንግሥትን እጅ እንዱሰጥ ማዴረግ የሚቻሌ የሚመስሊቸው #ሰብዓዊ
መብት አስከባሪ ነን; ባይ መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ሰሊማዊ ሰሌፌ
በማካሄዴና ሀሰተኛ የወሬ ሪፖርት በማሠራጨት ጉዲዩን ማራገቡን ተያያዙት፤
አሁንም አሊረፈም፡፡
ወይዘሪት ብርቱኳን የተሊሇፇው የቅጣት ውሣኔ የተሰጣቸው ይቅርታ፣ ቅጣቱ ዲግም
ፀንቶ ወዯእስር የመመሇሳቸው ጉዲይ የህግ የበሊይነት ጥያቄ እንጂ ሇዴርዴር
የሚቀርብ፣ በተወሰኑ ቡዴኖች ፌሊጎት ሉቀየር የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ሕግ ሰዎችን
በታዋቂነት፣ በሐብት፣ በፖሇቲካ አቋም፣ በፆታ እየሇየ አንደ ሊይ የሚሰራ ላሊው ሊይ
ዯግሞ የማይሰራ አይዯሇም፡፡ ሁለም ሰው ካሇምንም ሌዩነት በሕግ ፉት እኩሌ
ነው፡፡ የሕግ የበሊይነት መርሕም ይሄው ነው፡፡
በመሆኑም ከሕግ አኳያ አንዴም ተጨባጭ ማስረጃ ወይም የሕግ መርህ ሳይጠቅሱ
መንግሥት ሊይ ጫና ሇማሳዯር #ወይዘሪት ብርቱኳን ትፇታ; የሚሌ አቋም የያዙና
የሚጠይቁ፣ የሚፌጨረጨሩ ወገኖች አካሄዴ መሠረታዊውን የሕግ የበሊይነት መርሕ
የሚፃረር ነው፡፡
የሕግ የበሊይነት የሰሊማዊ ዜጎች በሕይወት የመኖር ተፇጥሯዊ ሰብዓዊ መብትና
ላልች ከዚህ የመነጩ መብቶች መከበር ብቸኛ ማረጋገጫ ነው፡፡ መንግሥት ይህን
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የሕግ የበሊይነት የሚቀሇብስ አንዴም እርምጃ የመውሰዴ ሥሌጣን የሇውም፡፡
ስሇዚህ ብቸኛው የሥሌጣን ባሇቤትና ምንጭ ሕዝብ መሆኑን፣ ሥሌጣን
የተረከበውም በሕዝብ ውክሌና መሆኑን የተረዲና ይህን የሚያከብር መንግሥት
የሕግ የበሊይነትን አይጥስም፡፡ ይህን ካዯረገ በውክሌና የተሰጠውነ ሥሌጣን
ተሊሌፎሌ፡፡ አምባገነንነትም ይኸው ነው፡፡ መንግሥት ይህን ፇጽሞ ሲገኝ ሕዝብ
በውክሌና የሰጠውን ሥሌጣን የመቀማት መብት አሇው፡፡
ሕግንና የባሇሥሌጣናትን የሥሌጣን ገዯብ እያወቁ ሕዝብ ውስጥ ውዥንብር
በመንዛት ጭፌን የጥሊቻ ስሜት ሇመፌጠር የታራሚዋ ወይዘሪት ብርቱኳን እናትና
ሕፃን ሌጅ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ የትፇታሌኝ ምሌጃ እንዱያቀርቡ የሚያነሳሱና
የሚፇጽሙ ይህንኑ የሚያራግቡ ወገኖችም አለ፡፡
ከሊይ እንዯተገሇጸው የታራሚዋ የቅጣት ውሣኔ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣ በላሊ ከፌተኛ
የመንግሥት ባሇሥሌጣናት፣ በግሌም ሆነ በጋራ የመቀየር ሥሌጣን የላሊቸው የሕግ
የበሊይነት ጥያቄ ነው፡፡ የትፇታውን ጥያቄ በቤተሰቦቿ በኩሌ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ
በሚሊክ ማመሌከቻ የሚያቀርቡና የሚያራግቡ ወገኖች ዋነኛ ዓሊማቸው ጉዲዩ
በምርጫ ቢሸነፈ የሕግ የበሊይነትን የሚፃረር ሥሌጣን ሇመመንተፌ በሚያስችሌ
ሁኔታ የሕዝብን ስሜት ይኮረኩራሌ ብሇው ስሊሰቡ እንጂ ከዚህ ብቸኛ ሰሊማዊና
ሕጋዊ የሥሌጣን መረከቢያ አካሄዴ ውጭ ሇሆነ ሕገወጥ አካሄዴ ሉሰሇፌ የሚችሌ
ዜጋ ዛሬ ሉኖር እንዯማይችሌ ቢያውቁት ይመረጣሌ፡፡
በአጠቃሊይ ከሊይ በመጠኑ ከተገሇጸው የሕግ የበሊይነት መርህ አኳያ የታራሚዋ
የወይዘሪት ብርቱኳንን መፇታት መጪው ምርጫ ሊይ ሇመሳተፌ እንዯቅዴመ
ሁኔታ የማስቀመጥ አዝማሚያ የሚታይባቸው ምናሌባት ሕሌማቸው ቢሳካ እንኳን
የአገሪቱን ሰሊም ከማዯፌረስ እንዯ ከዚህ ቀዯሙ የሰሊማዊ ዜጎችን ሕይወት ሇአዯጋ
ከማጋሇጥ፣ ንብረት ከማውዯም ያሇፇ አንዲችም በጎ ነገር እንዯማያመጡ ሕዝቡ
ጠንቅቆ አውቆታሌና ቢባንኑ ይበጃቸዋሌ፡፡ ከመራራ ዛፌ ጣፊጭ ፌሬ
እንዯማይሇቀቅም ቀዴሞ ነቅቷሌና፡፡
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