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                አሁን አሁን ሳስተውል ብዙ ነገሮች የዚያን ያህል ከባድ ሆነው ሳይሆን ከልክ ያለፈ ስግብግብነት ለአገርና ሕዝብ ትንሽ እንኳን
               ማሰብ አለመቻል፣ ወይም አለመፈለግ ዛሬ አለም በኑሮ መሻሻል እየተደሰተበት ባለበት ዘመን አገርራችንንና ሕዝቦቿ ከጊዜ ወደ ጊዜ
               እየከፋ የመጣ ሰቆቃ ውስጥ እየገባን ነው፡፡ ያ የነበረው ረሀብ፣ በአጼ ኃይለስላሴም ዘመን ንጉሱን ለከፍተኛ ውድቀት ምክነያት
      የሆነው የወሎ ረሀብ፣ በዘመነ ደርግም የነበረው የ 77          ቱ ረሀብ አሁንም አለ፡፡ ጭራሽ በየአመቱ ለረሀብ የሚጋለጠው ሕዝብ ቁጥር

              እየጨመረና አስደንጋጭ እየሆነ መጥቷል፡፡ ብዙ የአለም አገራት የረሀብ ታሪክን አስተናግደዋል፡፡ ሕንድን ጨምሮ ዛሬ ላይ ረሀብን
              ተበቅለውታል፡፡ ትላንት ከእኛ ብዙም የተለየ ኑሮ ያልነበራቸው አገራት ዛሬ የእድገትን አፋፍ ወጥተው ወደ ሕዋ መጥቀዋል፡፡

        የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ ትምህርት ቤት ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ 85        በመቶ ያው ገበሬ ነው፡፡ አልተለወጠም፡፡ አገሪቱ ያለችበት
              የድህነት ደረጃም ያው ነው፡፡ እንደውም በንጉሱ ዘመን የተሻለ ደረጃ ነበረች፡፡ በአጠቃለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጨመረ ከተባለ
               የሕዝብ ቁጥርና የኑሮ ውድነት ነው፡፡ ስደት በዝቷል፣ ችግር ሰቆቃ፣ ስርዓት አልበኝነት እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው አገራችን

              ቀዳሚ እየሆነችበት የመጣቸው፡፡ አፍሪካ በአብዛኛው ይህን እያስተናገደ ነው፡፡ በእኛ ያለው ግን ከሌላውም አፍሪካ እየከፋ ነው፡፡
             አገሪቱ ምንም ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ አዘቅት እየገባች እንደሆነች የሚያስብ ዜጋ ያጣች ይመስላል፡፡ አስደንጋጭ የሚያደርገው
           ሌላው ጭርሱንም እንደሰው ማሰብ ራሱ ጥፎበን ስግብግብነታችንና ክፋታችን ይመራናል፡፡ የነበሩ ሀይማኖታዊ ማህበረሰባዊ
             እሴቶች ሁሉ ነጥፈው ከአገር እየወደሙ ነው፡፡ መሠረታዊ ሰብዓዊ እሴቶች የሌላቸው ሰዎች በዋናነት የፍትህ ዲሞክራሲ፣

         ማህበራዊና ሀይማኖታዊ እሴት አስፋኒ ነን ብለው ከዳር እዳር ቦታውን ይዘውታል፡፡

 የዛሬ 40               ምናምን አመት ጨቋኝ ብለው የንጉሱን ስርዓት የናዱ ይሄ ሁሉ ዘመን መባከኑ ሳያንስ መሻሻሉ ቀርቶ 40  ዓመት በፊት
             በነበረበት ፍትሀዊ ሥርዓት ሕዝብ የማይኖረባት አገር ተፈጥራ አሁን ላይ ጭራሽ ስለመበታተንና ማፍረስ ይደራደሩባታል፡፡ ትንሽ

             የመጣንበትን ሂደትና እየሄድንበት ያለውን ጉዳይ ሰሞኑ ከታዘብኳቸው እይታዎቼ ለማያያዝ አስቤ ነው፡፡ እስኪ ምን አልባት
             እንጥፍጣፊ አእምሮ ተርፋልን እንደሆነ አንዳንድ ጉዳዮችን ላንሳ፡፡ ሰሞኑን ትኩረት የሰጡ ጉዳዮችን በመሪ ተዋናይነት ያሉ

        አካላትን ግለሰቦችን በማንሳት እግረ መንገዴንም የተወሰኑ ጥያቄም፣ ትዝብቴንም ላስቀምጥ

ፕ/    ር ብርሀኑ ነጋና ድርጅታቸው፡፡

   ይህን ጉዳይ በቀጥታ ፕ/            ር እንዲያስረዱን እፈልጋለሁ፡፡ እኔ የብርሀኑ ነጋና የሚመሩት ድርጀት ነገር ግራ ስላጋባኝ በእርግጠኝነት
             እየሆነ ስላለው ነገር መደምደሚያ መስጠት አልፈልግም፡፡ ብርሀኑና ቡድናቸው ምን እየሰሩ እንደሆነ ምን አልባት እነሱንም

             አልታወቃቸው ይሆናል፡፡ ሆን ብለው እየነገዱም ሊሆን ይችላል፡፡ እስካሁን የምታዘበው ነገር ግን እነኳንስ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን
                የሚታደግ አካሄድ ይቅርና ጭራሽ በአገርና ሕዝብ ላይ ግፍ እንዲቀጥል እያደረጉ እንደሆነ ነው፡፡ አውቀው ነው እንዳልል ብዙ ሰው

                እየታገሉ ነው ሲል እሰማለሁ፡፡ ሳያውቁ ነው እንዳልል ደግሞ እንኳን በእነሱ ደረጃ ያለ ዛሬ ማንም ሰው ሊያስበውና የሚችለውን
             ስህተት ነው እየሰሩ ያሉት፡፡በኤርትራ በኩል የመጡበት ራሱ ምክነያታዊ ሆኖ ለመቀበል ቢያቅተንም ሌሎች ድርጊቶቻቸው ያው

              የተፈራው የንግድ አይነት ነው የሚመስለው፡፡ በተጨባጭ ምን እየሰሩ እንደሆነ ለሕዝብ በማሳወቅ ፋንታ ተራ የሆኑ ክስተቶችን
                እንደ ስኬት እያቀረቡ ብዙ ይዘፍናሉ፡፡ እስካሁን የሰማናቸው አርባ ምንጭ ዘበኞች ገደልን፣ አንድ እነሱ የደህንነት አባል ነው ያሉት

ሰው(   ተራ ሚስኪን ይሆናል)              ገደልን፣ የሆነ እስር ቤት ሰበርን ምናምን፡፡ በእኔ እምነት አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከልቡ ለአገርና
                ሕዝብ የመጣ አካል ትግሉን ከኤርትራ ጠረፍ ሳይሆን መሀል ከተማ አዲስ አበባ ጀምሮ በጥቂት ጊዜያት ማሳካት ይችላል፡፡ ብርሀኑ

             ደጋግመው በመታየት ተመሳሳይ ፉከራ እያሰሙ የሆነ ቦታ ይደበቁና እስከዚያ እንደነ ኢሳት ያሉ ሚዲያዎች እንዲያወሩላቸው
             በማድረግ ተመልሰው ይመጡና ያንኑ ፉከራ ይናገራሉ፡፡ ሕዝቡም አሁንም አብሮ ይዘፍናል፡፡ ይህ አዚም ይመስላል፡፡ ብርሀኑንና

     ቡድናቸውን በግልጽ እጠይቃለሁ፡፡ እናንተ ማን ናችሁ;         ይህ በግልጽ ማስተማመኛ ካልተነገረ ስህተትም እየተሰራ ከሆነ ይቀርታ
             ካልተባለ ከአሁን በኋላ በግልጽ እነብርሀኑን ከሕዝብ ወገን ከአልሆኑ መድቦ ሕዝብ ሊዋጋቸው ይገባል ባይ ነኝ

 የአንድነት ንቅናቄ፡

                 ይህም ጉዳይ እነብርሀኑን በዋናነት ያሳተፈ ነው ግን ራሱ የቻለ አካል ስለመሰለኝ ነው፡፡ አንድነት መልካም ነገር ነው፡፡ ግን የውሸት
                ከሆነ አሁንም ድራማ ነው የሚሆነው፡፡ ቀደም ብሎ አንዳንድ የኦሮሞ ድርጅት ነን የሚሉና የብርሀኑ ቡድን ጥምረት ፈጠርን አሉ፡፡

                ሕዝብም መልካም ብሎ ተቀበለ፡፡ ሰሞኑን ደግሞ ከኦጋዴን ነጻ አውጭ ጋር እንዲሁ ሆነ፡፡ ሕዝብ የዛን ያህል ቁብ ባይሰጠውም



                እንደነ ኢሳት ባሉ መገናኛውች ትልቅ ግዝፈት ተሰጥቶት ሲወራለት ከረመ አሁንም እየተወራ ነው፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ አማራ ነን
             የሚሉ ድርጅቶች ውክልና ተነፍገዋል በሚል ብዙ ውዥንብር ወሬዎች በሰፊው ተወሩ፡፡ አገር በመገንጠል ዓላማ የተሰለፉ

              ድርጅቶችን በአንድነት ሥም ለማካተት የሚሰራው ንቅናቄ በአገር ማፍረስ ጉዳይ ብዙም ስጋት ያልሆኑት አማራ ነን የሚሉ
            ድርጅቶች ጸረ ኢትዮጵያዊነት አይነት ተደርገው የታዩበትም እይታ የንቅናቄውና የብርሀኑን ቡድን ይበልጥ አጠያያቂ ያደርገዋል፡፡

              ለዚህም ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የሚሰጥ ከአለ እንቀበላለን፡፡ እስካሁን እየተነሱ ያሉት ምክነያቶች ግን ሕጻን ልጅን እንደማታለል
ነው፡፡

 የአማራ ድርጅቶች

               የኦሮሞ ሕዝብ ድርጅቶች ብዛት ሕዝብን ውዥንብር ውስጥ ከመክተትም አልፎ ዛሬ ላይ የኦሮሞን ሕዝብ አቅመቢስና ተስፋ ያጣ
     አድርገውታል፡፡ ወደመጨረሻ እየጠነከረ የመጣውም የእነ ፕ/        ር መረራ ቡድን ተለቅሞው ታስረዋል፡፡ የዚህ ቡድን አባላት

             በእርግጥም ከልብ በሆነ ሕዝባዊ ቁጭት የተነሱ ቢሆንም መጀመሪያ ሕዝብ በሌሎች ጽንፈኛ ድርጅቶች ስብከት ስለተነጠቀ
    እነመረራ አድማጭ አላገኙም ነበር፡፡ ከ 20            ምናምን አመት በኋላ ነበር የመረራ ሀሳብ ሕዝብ ዘንድ መስረጽ የጀመረው፡፡ ያም ሆኖ

             ሕዝብን በውዥንበር በማምከን የሚታወቁት ሌሎች የኦሮሞ ድርጅቶችና አገር እየመራሁ ነኝ ብሎ የሚያስበው ቡድን በቀንጀት
              እነመረራን ሕዝብ በሙሉ ልብ እንዳይከተል ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ በመሆኑ አሁነም ሕዝቡ ሙሉ ልብ አደለም፡፡ በመሆኑም
            ስለሕዝብ ብለው የታሰሩት እነመራራ በመታሰራቸው የተቃውሞ ሰልፍ እንኳን የሚያደርግ ስብስብ መፈጠር አልተቻለም፡፡ እነ

              በቀለ በአምናው ተቃውሞ ሳቢያ ቢታሰሩም እነበቀሌን ጎንደሬዎቹ እንጂ በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ በነበሩ ሰልፎች በጉልሕ የሰላማዊ
            ሰልፉ አካል አላደረጋቸውም ነበር፡፡ ይህ የኦሮሞ ሕዝብ እንዴት እንደደነዘዘና እንደመከነ ከማሳያዎቹ አንዱ ነበር፡፡

               ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የደርጅት ብዛት አማራ ነን በሚሉትም እየበዛ እናየዋለን፡፡ ልክ እንደኦሮሞ ድርጅቶችም እርስ በእርስ
             መናቆሩ እንዳለ ነው፡፡ አንዳንዶቹም አማራ በአገር ጉዳይ አይደራደርም ሲባል እንዳልነበረው ጭራሽ ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት
                ከሚሉት ጎራ የተሰለፉ ናቸው፡፡ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የአማራ ወኪል ነን የሚሉት፡፡ አገር ቤት ያለው አማራ በተለይም

              አማራ በሚባለው ክልል የሚኖረው አላማው እየገደለኝ ያለውን ቡድን መጣል እንጂ በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ አደለም፡፡ ልክ እንደ
               ኦሮሞዎቹ የአማራዎቹ ድርጅቶች አሁን እኔ ነኝ እኔ ነኝ በሚል ንትርክ ውስጥ የሕዝብ ጉዳይን ለገበያ ለማቅረብ እሽቀድምድም

            እንጂ ትግልም አይመስልም አካሄዳቸው፡፡ አንዳንዶቹን በመሪነት እየዘወሯቸው ያሉትም ሕዝቡን እየሰቃየ ያለው ቡድን ስውር
              አባላት እንደሆኑ እንጠረጥራለን፡፡ ለምሳሌ ቤተ ኣማራ የተባለውን በዋናነት ሲዘውሩት የነበሩት ዛሬ ሕዝብን እየገደለ ያለው የወያኔ
             ቡድን አሳድጎና አሰልጥኖ ያሰማራቸው አዲስ አበቤዎች እንደሆኑ እናያለን፡፡ በአጠቃላይ በአማራው ሕዝብ ሥም እየተደራጁ ያሉ

             ድርጅቶች አካሄድ በኦሮሞ ሕዝብ የደረሰውን ምክነት ሊያስከትል እንደሚችል ማሰብ መልካም ነው፡፡ ከልብ የተደራጁ ሊኖሩ
            ይችላሉ ግን በውዥንበር የበለጠ ጎልተው የሚታዩት ሴረኞቹና ነጋዴዎቹ እንደሆኑ ከኦሮሞ ድርጅቶች መማር ይበጃል፡፡

ዶ/    ር ቴድሮስ አድሀኖምና ደጋፊዎቻቸው-

            እኔ የቴድሮስን ለአላም ጤና ድርጅት ዳይሬክተርነት ከደገፉት ስሆን የተቃወሟቸውንም ልከስ አልፈልግም፡፡ ይልቁነም ትክክል
             ናቸው ብዬም አምናለሁ፡፡ ቴድሮስ አባል የሆኑበትን ቡድን ቴድሮስን ላሰበ በምንም መልኩ ቴድሮስን ሊደግፍ የሚችልበት

              ምክነያታዊነት የጠበበ ነው፡፡ ለዛም ነው ብዙ ኢትዮጵያዊ የቴድሮስ ተቃዋሚ የነበረው፡፡ የቴድሮስ ደጋፊ ሆኖ ኢትዮጵያዊ የሆነ
                ምን አልባትም እኔን ጨምሮ በጣም ጥቂቶች ነን፡፡ ቀሪው የቴድሮስ ደጋፊ የቴድሮስ ቡድን ደጋፊ የሆነ አገርና ሕዝብ የማይገባው
              ሆድ አደር፣ ኢትዮጵያዊ እሴት የሌለው አንደሆነ ይገመታል፡፡ ቴድሮስ ለአለም አቀፉ ድርጅት ከተመረጡ በኋላ ይህን እውነታ

            አምነው ሁሉንም በትህትና ተባባሪያቸው ያደርጋሉ የሚል ግምት ነበረኝ፡፡ በተለይ የተቃወሟቸውን በይፋ በግላቸው ሊያወድሱና
             ከኢትዮጵያዊነት ሥሜት የመጣ ተቃውሞ እንደሆነ በግልጽ ይቀበሉታል የሚል እምነት ነበረኝ፡፡ ይህ የታላላቅ መሪዎች መለኪያ

             ነበር፡፡ የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ትራምፕ ሲያሸንፉ የተናገሩትም እንዲሁ ነበር፡፡ መሪ ሲኮን ለደገፈው ብቻ አይደለምና፡፡ ይልቁንም
              የተቃወመው ካሳ ፈላጊ ነውና፡፡ ይህን ከቴድሮስ ጠብቄ ነበር፡፡ ቴድሮስ በተደረገላቸው ቃለምልልሶች የሰማሁት ነገር ግን አሳዛኝ

            ነበር፡፡ እሳቸውን የደገፈ ኢትዮጵያዊ ጨዋ የተቃወማቸው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የማይገባው ጋጠወጥ ነበር አድርገው የሳሉት፡፡
              ከሁሉ ብዙ መሰዋዕትነትን ከፍሎ የተሰበሰቡበት አዳራሽ ድረስ ዘልቆ አዳራሹን ጸጥ አድርጎ ቴድሮስን በመቃወም የራሱን መልዕክት

            ያስተላለፈው ሰው ኢትዮጵያዊነቱ ስላቃጠለው እንደሆነ አለም ሳይቀር አውቋል፡፡ እንዲህ ያሉ ኢትዮጵያውያን የአገርና ሕዝብን
            ክብር ከራሳቸውም በላይ እንዳሰለፉ እናውቃለን፡፡ አሊያማ ተናጋሪው እኮ በግሉ መሰዋዕትነት ነው የከፈለው ስለኢትዮጵያና

               ሕዝቦቿ፡፡ ለዚህ ሰው የቴድሮስ የግል ባሕሪም ሆነ በጎነት አገርና ሕዝብን እያጠፋ ከአለ ቡድን አባል ሆኖ ቢነግሩትም
            አይቀበለም፡፡ አንዳንዶቻችን ቴድሮስን መደገፋችን ሰዎችን አባል ከሆኑበት ድርጅት ብቻ አንጻር ላለመፈረጅ ነው፡፡ በተጨባጭም

                ብዙዎች አገርንና ሕዝብን እያጠፋ ያለው ቡድን አባል ሆነው በግላቸው ከማንም በላይ ለህዝብና አገር መዳን እየለፉ ያሉ እንዳሉ
            እናውቃለን፡፡ እንዲህም ስለምንረዳ በበጎ ሥራቸው የምናውቃቸውን ለይተን እንደግፋለን፡፡ ከአገርና ሕዝብ አጥፊ የሆነ ቡድን

            አባል የሆነን ሰው በጎም ቢሆን አልደግፍም የሚሉትም አልተሳሳቱም፡፡ የአመለካከታችን ልዩነት ነውና፡፡ በኢትዮጵያዊነት ግን



አንተናነስም፡፡

           በተቃራኒው ቴድሮስን ቃለመጠይቅ ያደረጉላቸውን ጋዜጠኛ ተብዬዎቹን ጨምሮ ብዙ ቀሪው የቴድሮ ደጋፊ የነበረው
               ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ ያለ ከከፋም ቀጥተኛ የኢትዮጵያ ጠላት ነው፡፡ ይህ ማለት ግን የቴድሮስ ተቃዋሚ ሁሉ ደግሞ ንጹህ

              ኢትዮጵያዊ ነው ማለት አደለም፡፡ ከግል ምቀኛ እስከ ተወሳሰቡ ሴራዎችን የዞ የሚቃወምም አለና፡፡ አብዛኛው ተቃዋሚ ግን
             ከደጋሪው ይልቅ ኢትዮጵያዊ ነው፡፡ ቴድሮስ ለራሳቸው ክብርም እንዲህ ቢረዱት ጥሩ ነበር፡፡ ኢትዮጵያን መወከላቸውን ረስተው

            የግል ዝናቸውን ማግዘፋቸው ግን እኔን አሳዝኖኛል፡፡ ከልብ ተረድተዋቸው የደገፏቸውን ብዙዎች እንዳሳዘኑም እገምታለሁ፡፡ ድሮ
           ከነበራቸው የሕዝብ ማዕቀፍም ወደ ኮስሰው አባል የሆኑበትን ቡድንና ትግሬነታቸውን የተጠጉ ሆነውብኛል፡፡ አዝናለሁ፡፡

     በሕዝብ ላይ ማላገጥ የመሰለው የአርቲስቶች ትዕይንት

             የሳውዲአረቢያ መንግስት በሰጠው የሶስት ወር ጊዜ ገደብ በፍቃደኝነት ከአገሩ በማይወጡ ስደተኞች ላይ ሊወስድ የሚችለውን
              እርምጃ በማሰብ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች የእርምጃው ሰለባ እንደሚሆኑ ስጋት ውስጥ በገቡበት ወቅት ኢትዮጵያዊ ነን በሚሉ
              አንዳንድ ወገኖች ጭራሽ ስደተኞችንም ሆነ ሌላውን ሕዝብ ልብ የሚያደማ ድርጊቶች ሲደረጉ ይታያል፡፡ ከዚህ አንዱ ሰሞኑን
                 አርቲስት ነን የሚሉ ስብስቦች በሳውዲ አጣብቂኝ ውስጥ ያሉትን ስደተኞች ኑ ሁሉ ሞልቶ ሁሉ ተርፎ ምነው በሰው አገር እያሉ

             ያላገጡበት ትዕይንት ከሁሉም የከፋ ነበር፡፡ ከትዕይንቱ ዳንኪራዊ አቀራረብ ጀምሮ አጠቃላይ የቃላት አጠቃቀሙ ፍጹም ምግባር
              ያጣ በተቸገረ ሰው የሚቀልድ ትዕይንት ነው የታየው፡፡ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በየአገሩ በተለይም በአረብ አገር የተሰደደው እጅግ

               ከመረረ የኑሮ አጣብቂኝ እወጣለሁ በሚል ተስፋ እንደሆነ እናውቃለን፡፡ ማንም አገሩ የተመቸ ሆኖ በሰው አገር ሊያውም በባርነት
            የሚያገለግል የለም፡፡ በስደት ጉዞውም በየበረሀው ወድቆ መቅረትን የሚዳፈር የለም፡፡ ባህርን የአረመኔዎች ሰይፍን የሚጋፈጥ

               የለም፡፡ በተለይ የአረብ አገር ስደተኞቻችን እነዚህ ሁሉ የመረሩ እጣ ፈንታዎችን ተጋፍጠው የሚኖሩ ናቸው፡፡ ይህ ሁሉ የሆነው
               አገርና ሕዝብ እያጠፉ በአሉ ቡድኖች ነው፡፡ አርቲስት ነን የሚሉት የሰሞኑ ትዕይንት አቅራቢዎች በዚህ የአገርና ሕዝብ አጥፊ
              ቡድን ሥር ተጠቃሚ ሆነው የሚኖሩ እንደሆኑ ብዙ ሕዝብ ጥርስ ነክሶባቸው ሳለ የውስጥ ማንነታቸውን ሰሞኑን ለትዕይንት

            ማቅረባቸው ሰብአዊ ባሕሪያቸውን የረሱ አደርጎ አሳጥቷቸዋል፡፡ ከሁለት አመት በፊት በሊቢያ በታረዱት ወገኖቻችን ሳቢያ
            እንዲሁ ተሰባስበው የሟች ቤተሰብን ማጽናናት በሚል በአቀረቡት ዝግጀት ተመሳሳይ የመድረክ ክወናቸውን ታዝቤ ነበር፡፡
             መድረክ ሲመሩ ሲያስተዋውቁ በለመዱት ዳንስ ነበር፡፡ ብዙዎቻችን ይህን ትዕይንት እንዳናስተውለው ግን የጌትነት እንየው ከልብ
            የመነጨ ቆጭትና አልህ የሚተናነቀው ግጥሙ ያን ዝግጅት የአዘን አድርጎት የዳንሰኞቹን አስተዋዋቂዎች ግድፈት ሸፍኖላቸው

             ነበር፡፡ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ይህን ትዕይንት ሳይ ብዙም አልደነቀኝም ትንሽ ቢያናደድድም፡፡ እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልፈለጉት
              መጠን የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል ፈላስፋው ቅዱስ ጳውሎስ፡፡ ቢያንስ የተጎዳን ሰው
            መርዳት ባንችል በተጎዳው ሰው አለማላገጥ ጽድቅም ባይሆን ተጨማሪ ጉዳት በአለመፍጠር ሰብዓዊነታችንን ማቆየት መልካም

   ነው፡፡ እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጠን!
አመሰግናለሁ

    ልዑል እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅ!

አሜን!

 ሰርጸ ደስታ


