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የማንረሳውን በዯሌ ሉያስታውሱን የሚሹት  
የማንረሳቸው በዯሇኞች ናቸው 

 
ከታቱ ተመስገን (tatu.temesegen251@gmail.com) 

 
በዚህ ርዕስ እንዴጽፍ ያነሳሳኝ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ የተወሰኑ 
እውነታውን ያሊገናዘቡ በኢትዮጵያ ሊይ የሚያተኩሩ የውጭ ሚዱያዎችና ጥቂት 
የአገራችን የግሌ ጋዜጦች ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዳቅሳን አስመሌክተው እንዯ አዱስ 
የጀመሩት ዘመቻ ነው፡፡ 
 
አሁን አሁን የተያዘው አዱስ ፇሉጥ ካሁን ቀዯም ተሞክሮ እንዯጉም በኖ ከቀረው 
ዘመቻ የተሇየ መሌክ ይዞ መቅረቡ አንዴ ነገር ሆኖ ሳሇ በይዘት ግን ተመሳሳይነት 
እንዲሇው ተረዴቻሇሁ፡፡ ካሁን ቀዯም ወይዘሪቷን አስመሌክቶ ይናፇስ የነበረው 
ዘመቻ ግሇሰቧ ምንም አሊጠፈም፣ ይቅርታም አሌጠየቁም የሚሌ ነበር፡፡ የአሁኑ 
ፇሉጥ ዯግሞ ግሇሰቧ ጥፊተኛ ነበሩ፣ ይቅርታ አግኝተውም ተሇቀው ነበር፣ ይቅርታ 
መጠየቃቸውን የካደበት አጋጣሚ ሳይኖር የፖሇቲካ ሕይወታቸውን ሇማጨሇም 
ሲባሌ የታሠሩ "የህሉና እስረኛ" ሆነዋሌ ወዯሚሌ እየተቀየረ ነው፡፡ ይህንኑ አዱስ 
ዜማ ከወዯ ባህር ማድ የሚያቀነቅኑ ጥቂት ሰዎችም ተዯምጠዋሌ፡፡  
 
የሞተን ጉዲይ አንስተው ነፍስ ሉዘሩበት የወር ተረኛ ሆነው ብቅ ካለት መካከሌም 
ምንነታቸው ገና በወጉ ያሌተጣራ ሁሇት ቡዴኖች አጋጥመውኛሌ፡፡ አንዯኛው 
መቀመጫውን በቫንኩቨር /ካናዲ/ ማዴረጉን የሚገሌጸውና ራሱን "ብርቱኳንና 
ሁለም የህሉና እስረኞች ይፇቱ ግብረ ኃይሌ" ብል የሚጠራው ቡዴን ነው፡፡ 
ላሊኛው ዯግሞ መቀመጫውን በአትሊንታ መሆኑን የገሇጸው “ነፃነት ሇብርቱኳንና 
ሇሁለም የህሉና እስረኞች አቀናባሪ" እባሊሇሁ ያሇ ቡዴን ነው፡፡ ተመሳሳይ ስምና 
ዓሊማ ያሊቸው ሁሇቱ ቡዴኖች ምን እንዯሆኑ ሇጊዜው በውሌ ማወቅ ባሇመቻላ 
እነሱን እንወክሊሇን የሚለ ሁሇት ግሇሰቦች በአሜሪካ ዴምጽ ራዱዮ /ቪኦኤ/ 
በሰጡት መግሇጫ ሊይ አተኩራሇሁ፡፡  
 
የቡዴኖቹ ተወካዮች ሇአሜሪካ ዴምጽ ራዱዮ የአማርኛ ቋንቋ አገሌግልት ጥር 8 
ቀን 2002 ዓም እንዯገሇጹት "የሲቪክ ማህበር" አባሊት እንዯሆኑና "ከዚህ ውጪ 
የፖሇቲካ ዓሊማ እንዯላሊቸው" ሇማስረዲት ሞክረዋሌ፡፡ "ኢትዮጵያ ካሇችበት ቀውስ 
ውስጥ መውጣት የምትችሇው እንዯእነ ብርቱኳንና እሷን የመሳሰለ የህሉና እስረኞች 
ሲፇቱና በዳሞክራሲ ሂዯት ውስጥ ሲካፇለ ነው" ብሇው እንዯሚያምኑ በመግሇፃቸው 
ወዱያው ከፖሇቲካው እንዲሌራቁ በራሳቸው አንዯበት መስክረውሌናሌ፡፡  
 
በቅዴሚያ ሁሇቱ ግሇሰቦች ስሇየትኛዋ ኢትዮጵያ እንዯሚያወሩ ያወቁም 
አይመስለም፡፡ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇምንኖር ሕዝቦች ግሌጽ ባሌሆነ ሁኔታ 
ኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ የገባች መሆኗን፣ ሇዚህም ምክንያት የሆነው ወይዘሪት 
ብርቱኳንና ሇእኛ ግሌጽ ያሌሆኑ ላልች በመታሰራቸው መሆኑን መግሇፃቸው 
ሕዝቡ ይታዘበናሌ ብሇው እንኳን እንዲሌገመቱ ጠቋሚ ነው፡፡ ወይዘሪት ብርቱኳንን 
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ሇእስር ያበቃቸው የሕግ የበሊይነት መከበር ጉዲይ እንዯሆነና ይህም ኢትዮጵያን 
ወዯቀውስ እንዲትገባ ሇመከሊከሌ በተዯረገ ጥረት እንዯሆነ እንዳት መዘንጋት 
ይቻሊቸዋሌ?  
 
ግሇሰቦቹ የ "ሲቪክ ማኅበር አባሊት ነን፣ ላሊም የፖሇቲካ ዓሊማ የሇንም" ይበለ 
እንጂ የሚለትና የሚሰሩት ሁለ እየመሰከረባቸው መሆኑን የተረደት አይመስሌም፡፡ 
እኔን የሚያሳስበኝ የፖሇቲካ አጀንዲ መያዛቸውም አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም 
የሚያሳስበኝ  የሞተውን የወይዘሪት ብርቱኳንን ጉዲይ አስታክከው የያዙት ላሊ 
አሊማና ሇማራገብ የመረጡበት ጊዜ  ነው፡፡ መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ፣ 
ዳሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ሰሊማዊ ምርጫ ሇማካሄዴ ጥቂት ወራት በቀሩበት ጊዜ 
በወይዘሪት ብርቱኳን አስታክከው ላሊ አሊማ ላማራመዴ መሞከራቸው ከቀናነት 
በመነጨ ስሜት እንዲሌሆነ ይሰማኛሌ፡፡  
 
በላሊ በኩሌ እነዚሁ ግሇሰቦች በሰጡዋቸው መግሇጫዎች በአንዴ በኩሌ ወይዘሪት 
ብርቱኳን "መሇቀቅ አሇባት" በላሊ በኩሌ "መታሰሯ ጠቅሞናሌ፣ እኛንም 
እንዴንቀሳቀስ ረዴቶናሌ" የሚሌ አቋም ከአንዴ የሲቪክ ማኅበረሰብ መዯመጡ ግራ 
የሚያጋባ ነው፡፡  "ኢትዮጵያ ከቀውስ ሌትሊቀቅ የምትችሇው ብርቱኳን ስትፇታ 
ነው" የሚሌ አቋም የሚያራምዴ በአብዛኛው የፖሇቲካ ፓርቲ እንጂ የሲቪክ 
ማኅበረሰብ አይመስሇኝም፡፡ እርግጥ የወይዘሪት ብርቱኳን አፇ ቀሊጤ መስሇው 
ሊሇመቅረብ ሲለ የጦር መሣሪያ ይዘው ተገኝተዋሌ ተብሇው በቁጥጥር ሥር የዋለ 
የእነ ኦነግ ታጣቂዎችን ሳይቀር የህሉና እስረኞች እንዯሆኑ በመግሇጽ እንዱፇቱም 
ጠይቀዋሌ፡፡ ብርቱካንና የታሰሩ ታጣቂዎችን በአንዴ ፇርጀው ሁለንም ይፇቱ 
ማሇታቸው በአንዴ በኩሌ ትክክሌ ይመስለኛሌ፡፡ ሁለም ህግን በመጣሳቸው፡፡  
ትሌቁ የሳቱት ግን ህግን የጣሱ ሰዎች የህሉና እስረኞች ሉባለ አይችለም፡፡ ኦነግ 
እንኩዋን የታሰሩበት አባሊቱን የህሉና እስረኛ ሲሌ ተዯምጦ አያቅም፡፡ 
 
እንግዱህ ወዯ ዋናው ጉዲይ ስንሄዴ እውነት ወይዘሪት ብርቱኳን የህሉና እስረኛ 
ናቸውን? የሚሇውን ጥያቄ ሇመመሌከት እንሞክር፡፡ "የህሉና እስረኛ" (Prisoner of 
Conscience ወይም  በምህፃረ ቃሌ /POC/ የሚሇውን ሏረግ በመፍጠር ሇዓሇማችን 
ያበረከተው "አምነስቲ ኢንተርናሽናሌ" ነው፡፡ ይህንን ሏረግ ሇመጀመሪያ ጊዜ 
የተጠቀመበት ሜይ 28 ቀን 1961 ባወጣው አንዴ ጽሐፍ ነው፡፡  
 
ይኸው ቡዴን ከዚያን ጊዜ አንስቶ ሇሏረጉ የሰጠውና ከዚያም በኋሊ በዓሇም አቀፈ 
ማኅበረሰብ ዘንዴ ተቀባይነት ያገኘው ጽንሰ ሃሳብ የሚያመሇክተው "በዘር፣ 
በሏይማኖት፣ በቀሇም፣ በቋንቋ፣ በፆታዊ አቋም፣ በእምነት /የፖሇቲካ አመሇካከትን 
ጨምሮ/ ወይም በአኗኗር ዘይቤ ምክንያት ሇእስር የተዲረገን ግሇሰብ ነው፡፡ ሆኖም 
አመጽ የሚቀሰቅስ ግሇሰብን አያካትትም፡፡" 
 
ከዚህ ጽንሰ ሏሳብ በመነሳት ወይዘሪት ብርቱኳን በፉትም ይሁን በኋሊ ሇእስር 
ተዲርገው የነበሩት እውን በሚያራምደት የፖሇቲካ አቋም የተነሳ ነበር ወይ? ፇጽሞ 
አሌነበረም፣ አይዯሇምም፡፡ እንዯሚታወቀው ምርጫ 97ን ተከትል በአገሪቱ ተከስቶ 
የነበረውን አመጽ በመምራታቸውና በማስተባበራቸው ነበር፡፡  
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በወቅቱ በዚሁ ወንጀሌ ተከስሰውና ታስረው የነበሩትም ወይዘሪት ብርቱኳን ብቻ 
አሌነበሩም፡፡ እሳቸውን ጨምሮ 38 የቀዴሞ የቅንጅት አመራር አባሊት በዕዴሜ 
ሌክ እስራት እንዱቀጡ ሏምላ 9 ቀን 1999 ዓም በፍርዴ ቤት ተወስኖባቸው 
ነበር፡፡ እስራቱ የተፇረዯባቸው ዓሇም አቀፍ ታዛቢዎች በሌዩ አንክሮ በተከታተለት 
የፍርዴ ሂዯት ሲሆን ተከሳሾቹም በአቃቤ ሕግ በኩሌ የቀረቡባቸውን ጠንካራ የቃሌ፣ 
የቪዱዮና የዓይን ምስክሮች ማስረጃዎች ማስተባበሌ ባሇመቻሊቸው ነበር፡፡ 
 
 
ያም ሆኖ እነወይዘሪት ብርቱኳን ጥፊታቸውን አምነው፣ በዴርጊታቸው 
መፀፀታቸውን ገሌፀው ይቅርታ እንዱዯረግሊቸው መንግሥትን ጠይቀው የነበረው ገና 
ከፍርዴ ውሣኔው በፉት ሰኔ 15 ቀን 1999 ዓም ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ በሊኩት 
ዯብዲቤ ነበር፡፡ ጥያቄያቸው የፍርዴ ውሣኔውን መጠበቅ እንዯነበረበትና መጠየቅም 
ያሇባቸው የይቅርታ ቦርደን መሆኑ ተነግሯቸው ነው ከዚያ በኋሊ ይቅርታውን 
የጠየቁትና በኋሊም ተቀባይነትን ያገኙት፡፡  
 
እነወይዘሪት ብርቱኳን ይቅርታ የጠየቁበት ማመሌከቻ በይፊ ሕዝብ እንዱያየው 
ተዯርጓሌ፡፡ ጽሐፊቸው፣ ፉርማቸውና ስማቸው በቴላቪዥን ሇሕዝብ እይታ 
ቀርቧሌ፣ በንባብም ተዯምጧሌ፡፡ መሌዕክቱም በጣም ግሌጽ ነበር፡፡ ሕገ-
መንግሥቱንና ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን በሃይሌ ሇመናዴ ተንቀሳቅሰናሌ፤ 
መርተናሌ፤ አስተባብረናሌ፤ በዚህ አዴራጎታችን ሕዝቡንና መንግሥቱን በዴሇናሌ፤ 
አሁን ግን ተፀፅተናሌና ይቅርታ ይዯረግሌን የሚሌ ነበር፡፡  
 
የፍርዴ ውሣኔውና የይቅርታ ጥያቄው ከተመረመረ በኋሊ በቅዴመ ሁኔታ ሊይ 
የተመሠረተ ይቅርታ ስሇተዯረገሊቸው ነበር ከእስር የወጡት፡፡ እንግዱህ ባገኙት 
ይቅርታ ተጠቅመው አብዛኞቹ የቅንጅት አመራሮች የገቡትን ቃሌ አክብረው 
በሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ሲገኙ ድክተር ብርሃኑ ነጋ በውጭ 
አገር ሆነው መንግሥትን ሇመጣሌ የትጥቅ ትግሌ መጀመራቸውን በይፊ 
አሳውቀዋሌ፣ ወይዘሪት ብርቱኳን ይቅርታ አሌጠየቅሁም በሚሌ አቋማቸው 
"ሇምነው" ወዯነበሩበት እስር ቤት እንዱመሇሱ ተዯርገዋሌ፡፡   
 
 
በተሇይም በስዊዴን አገር ሇዯጋፉዎቻቸው ባዯረጉት ንግግር "የተሇቀቅሁት በእናንተ 
በዯጋፉዎቼና በዓሇም አቀፈ ማኅበረሰብ ግፉት እንጂ ይቅርታ ጠይቄ አይዯሇም" 
ሲለ  ዴምፃቸውን ብቻ ሳይሆን ምስሊቸውንና የታዲሚዎቻቸውን የአዲራሽ ውስጥ 
ነውጥ ጭምር ቀርፆ በሚያስቀር የቪዱዮ ካሜራ ፉት ሇፉት ቆመው ያዯረጉት 
እብሪት የተመሊበት ንግግር የመንግሥትን ትእግስት ፍፁም የሚፇታተን ነበር፡፡  
 
ይሁንና መንግሥት ግን በእብሪታቸው ተገፊፍቶ ወዱያውኑ እርምጃ አሌወሰዯም። 
ያንን ማዴረጉ የሚያስመሰግነው ተግባር ነበር እሊሇሁ፡፡ ሆኖም ሁኔታው በዝምታ 
መታሇፍ እንዯላሇበት ይታመንበት ነበርና ክብርት ሆይ! ያዯረጉትን ንግግር 
ሰምተነዋሌ፤ መሌካምም አሌነበረም፡፡ በቀጥታ ዘብጥያ ሉያስወርዴዎት እንዯሚችሌ 
እንዯ ሕግ ባሇሙያነትዎ ከማንም በሊይ ጠንቅቀው ያውቋታሌ፡፡ ይህ ይጠፊዎታሌ 
ተብልም አይታሰብም፡፡ በስዊዴን አገር ዯጋፉዎችዎን ሰብስበው የተናገሩት ስህተት 
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ስሇመሆኑ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ በግሌጽ ያሳውቁ ነበር የተባለት፡፡ ወይዘሪት 
ብርቱኳን ግና አስቀዴመው ተዘጋጅተውበት ስሇነበር የቀሇም አብዮት ሇመቀስቀስ 
ይበጀኛሌ በሚሌ ሇዯጋፉዎቻቸው አስበውበት የገሇጹትን ይህን አቋም ሇመሇወጥ 
ሳይፇሌጉ ቀሩ፡፡ በእብሪታቸው እንዯፀኑ የተሇቀቁት ይቅርታ አግኝተው ሳይሆን 
በዯጋፉዎቻቸው ብርቱ ትግሌ መሆኑን በመኩራራት አስረግጠው ተናገሩ፡፡ 
አሌቀረሊቸውም ህጉ በሚያስገዴዯው መሰረት ወዯዚያው ወረደ፡፡ 
 
እውነታው ይህ ሆኖ ሳሇ የሲቪሌ ማኅበረሰብ ተወካዮች ነን ባይ የወር ተረኞች 
ዯግሞ "ወይዘሪት ብርቱኳን ሚዳቅሳ በማናቸውም ጊዜ ይቅርታ አሌጠየቅሁም 
አሊሇችም" ሲለን የቱ ጋ እንዲለዋቸው ግን አሌነገሩንም፡፡ ወይዘሪት ብርቱኳን 
ራሳቸው ይቅርታ አሇመጠየቃቸውን ሲናገሩ ከዓይን ወዱያ ቀሊጤ እንዱለ ይቅርታ 
ጠይቀዋሌ ባይ ሆነው መምጣታቸው አስገራሚ ነው፡፡  
 
ወይዘሪቷ ይቅርታ ብሇው ነበር የሚለት ከእስር እንዱሇቀቁ በማመሌከቻ ጠይቀው 
የነበረውን ከሆነ ይሄማ ሁሊችንንም ያስማማናሌ፡፡ ከዚያ ወዱህ ግን ይቅርታ 
መጠየቃቸውን የገሇጹበት አንዴም አጋጣሚ ስሇላሇ ፍፁም ሀሰት ነው። ይሌቁንም 
"ይቅርታ ጠይቀው ነበር" የምትሇው ዓረፍተ ነገር ከሰዎቹ አንዯበት የወጣችው 
በከባዴ ወንጀሌ ከባዴ ቅጣት የተፇረዯባቸውን ግሇሰብ የህሉና እስረኛ አስመስል 
ሇማቅረብ ስሇፇሇጉ ብቻ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ግሇሰቧ የህሉና እስረኛ ናቸው ብል 
የሚቀበሌ ህሉና ግን ራሱ ጤነኛ ሉሆን አይችሌም - ያጠራጥራሌ፡፡ 
  
በመጀመሪያ ዯረጃ ወይዘሪት ብርቱኳን ቀዴሞውኑ ሇእስር ዲርጓቸው የነበረውን 
የወንጀሌ ክስ መከሊከሌ ያሌቻለ  እንዯነበሩ ይታወሳሌ፡፡ በፇጸምኩት ዴርጊት 
ተጸጽቻሇሁና ይቅርታ ይዯረግሌኝ ሲለ ራሳቸው ባቀረቡት ማመሌከቻም ሊይ ህግ 
መጣሳቸውን አምነው እንዯነበር ማንም ሉክዯው አይቻሇውም፡፡  
 
ወይዘሪት ብርቱኳን ይቅርታ ተፇቅድሊቸው የነበረውም ሇሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ 
ወሳኝ የሆኑ ቅዴመ ሁኔታዎችን አሟሌተው ሉንቀሳቀሱ ቃሌ በመግባታቸው 
እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ ከተሇቀቁ በኋሊ በተሇያዩ አጋጣሚዎች ሲገሌጹ የነበረው 
አቋማቸው ግን ከዚህ ቀዯም ሲጠቀሙበት የነበረውን የቀሇም አብዮት ቴክኒክ 
ሇመዴገም መወሰናቸውን ነበር፡፡  
 
ሀቁ ይህ ሆኖ ሳሇ "እነሱ እኮ ሌጆች ናቸው፣ ይጫወቱ በጊዜያቸው" ተብሇው በዋዛ 
ፇዛዛ እንዱታሇፈ መጠየቅ አግባብ ነውን? ይህንን ማሰቡ በራሱ ጤነኛነት 
አይዯሇም፡፡ ሇምን ቢለ የብዙ ውዴ ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ዯም የፇሰሰበትንና 
ብዙ የሕዝብና የመንግሥት ንብረት የወዯመበትን የ97ቱን አመጽ እንዯ ሌጆች 
ጨዋታ ማየት ነው የሚሆነው፡፡  

  
ይህም ብቻ አይዯሇም። በእውነቱ በአንዴ አገር የተረጋጋ መንግሥት አሇ የሚባሇው 
የሕግ የበሊይነት ሲከበርና ሁለም ዜጋ በሕግ ፉት እኩሌ መሆኑ ሲረጋገጥ መሆኑ 
ይታወቃሌ፡፡ ወይዘሪት ብርቱኳን ተከታዮች ስሊሊቸው ቢያጠፈም፣ ሕግን ቢጥሱም 
እንዲሻቸው እንዱሆኑና በሕግ ከመጠየቅ እንዱዴኑ ሇማዴረግ መሊው 
ኢትዮጵያውያን ከሚተዲዯሩበት የአገሪቱ ሕግ የተሇየ ላሊ ሕግ ማውጣትን 
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ይጠይቃሌ፡፡ ይህ ዯግሞ አሁን ባሇችው ኢትዮጵያ ፇጽሞ የማይታሰብ ነው፡፡ 
የአገራችን ሕግ በሁለም ዜጎች ሊይ ተፇፃሚነት ያሇው እንጂ የፖሇቲካ ዯጋፉ 
ያሇውን ዜጋ በሌዩነት የሚያስተናግዴ አይዯሇም፡፡ 

 
ይህንን ጉዲይ ወይዘሪት ብርቱኳንን አጀንዲ አዴርገው የሚንቀሳቀሱ ኃይልች 
ጭምር ጠንቅቀው ይረደታሌ። ይህን እያወቁ ሇምን እንዯማያውቁ ሆነው ከተፍ 
አለ ከተባሇ ጉዲዩ ላሊ ነው፡፡ ምርጫው እየተቃረበ ስሇሆነ ላሊ አመጽ፣ ላሊ 
ብጥብጥ ሇመቀስቀስ አስበው እንዯሆነ ነው ሇመረዲት የቻሌኩት፡፡  ሇዚህም ነው 
በርዕሴ "የማንረሳውን በዯሌ ሉያስታውሱን የሚሹት የማንረሳቸው በዯሇኞች ናቸው" 
ብዬ ያሌኩት፡፡ 
 
በማንም ይሁን በማን ያሇፇውን ዓይነት አመጽ በዚህኛውም ምርጫ ሇመዴገም 
የሚዯረግ ማንኛውም ሙከራ ከወቅቱ የአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ በመነሳት በሁሇት 
ምክንያቶች የሚያስኬዴ አይሆንም ብዬ አስባሇሁ፡፡ በአንዴ በኩሌ ሕዝቡ የ97ቱ 
ዴህረ-ምርጫ ብጥብጥ እንዱዯገም አሇመፇሇጉን በማያወሊዲ ሁኔታ በተግባር እየገሇፀ 
ይገኛሌ፡፡ የፖሇቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቋቁመውና የተሻሇ አሠራር 
ዘርግተው ሇሰሊማዊና ዳሞክራሲያዊ ምርጫ በጋራ እየተንቀሳቀሱ መሆኑንም ሌብ 
ይሎሌ፡፡  
 
በላሊ በኩሌ መንግሥት የሕግ የበሊይነትን በማስከበር በኩሌ ካሇፇው በተሻሇ ዯረጃ 
ዝግጅት ያዯረገ መሆኑን መገመት አያዲግትም፡፡ መንግሥት በ97ቱ አስቸጋሪ 
ሁኔታ ከውስጥና ከውጪ በኩሌ ይዯርስበት የነበረውን መጠነ-ሰፉ ጫና ተቋቁሞ 
ሇሕግ የበሊይነት መከበር ያሳየውን የማይናወጥ አቋም የሚዘነጋ ሰው ካሇ በርግጥም 
ሰውዬው ጤነኛ ነው ሇማሇት ያዲግታሌ፡፡  
 
በመጨረሻም ሇመግሇጽ የምፇሌገው መንግሥት የተገኘውን ሰሊምና መረጋጋት 
እንዱቀጥሌ ማስቻሌ በሕዝብ የተጣሇበት ከባዴ አዯራ መሆኑንም ሁላም መገንዘብ 
ያሻሌ። 
 


