
“በሊ ሌበሌሃ” 

(በኢሳት ከአቶ ያሬዴ ጥበቡ ጋር በቀረበ ፕሮግራም ሊይ የቀረበ አስተያየት) 

ከተስፋሁን አረጋይ 

ባሇፈው ሳምንት የኢሳቱ ጋዛተኛ አቶ ምናሊቸው “ በሊ ሌበሌሃ” በሚባሇውን ፕሮግራሙ  የኢዴህን(የኢህአዳጉ ብአዳን) 

መስራች እና አመራር የነበሩትን አቶ ያሬዴ ጥበቡን ይዝሌን ቀርቦ ነበር፤ ይህን ፕሮግራም ከተከታተሌኩ ቦኋሊ በፕሮግራሙ 

አቀራረብም ሆነ ግሇሰቡ በሰጣቸው መረጃዎች እና አስተያየቶች ሊይ ያሇኝን ትችት እና ገንቢ አስተያየት ሇማቅረብ 

ብፈሌግም ከራሴ ጋር ብዘ መታገሌ ነበረብኝ። ብዘውን ጊዛ የግሇሰቦችን ስራ መተቸት እንዯበጎ በማይታይ ማህበረሰብ 

ውስጥ ሆኖ እንዯዙህ አይነት ስራ ውስጥ መግባት በራስ ሰሊም ሊይ ዋጋ የሚያስከፍሌ ቢሆንም ሇፕሮግራሙ ካሇኝ በጎ 

አመሇካከት አንጻር ይችን ጽሁፍ በማቅረብ የህሉና ሰሊም ሇማግኘት ወሰንኩ። 

ከመሰረቱ ይህ ፕሮግራም ከተሰጠው አርእስት ጋር የማይሄዴ አቀራረብ ያሇው በመሆኑ መሰረታዊ ችግር አሇበት፤ “በሊ 

ሌበሌሃ” የሚሇው አባባሌ ዴሮ አባቶቻችን( በተሇይ በሰሜኑ ክፍሌ)) ይጠቀሙበት ከነበረው የክርክር እና የመረጃ 

ሌውውጥ ዛዳ(ሌምዴ) የተወስዯ ቢሆንም አቅራቢው በቃሇመጠይቅ መሌክ የጀመረው ፕሮግራም ከስሙ ጋር የሚሄዴ 

አይዯሇም። አጋጁ እንዯሚያውቁት ይህ ፕሮግራም መካሄዴ የሚገባው በአንዴ ወይም በበርካታ ጉዲዩች ሊይ የተሇያዩ 

አቁዋሞች(አመሇካከት ወይም ጥቅም) ያሊቸውን ከአንዴ የበሇጡ(ሁሇት) ግሇሰቦች ወይም የቡዴን ተወካዬች በማቅረብ 

በሚነሱት ነጥቦች ሊይ ሁሇቱም ክፍልች አሇኝ የሚለትን ማስረጃ(ሃቅ) እያቀረቡ እንዱከራከሩ ሲዯረግ ከማህሌ ያለት 

ዲኞች(ታዚቢዎች) በክርክሩ ወቅት እውነቱን አጥርተው ሇማግኘት እዴሌ የሚሰጥ ስሌት ነው። በዙህ ወቅት አቶ ምናሊቸው 

እንዯሚያቀርቡት አይነት ጥያቄዎች ክርክሩን የበሇጠ የሚያዲብር ዛዳ ሉሆን ይችሊሌ። ሆኖም ግን አንዴን ሰው ብቻ 

በመጠየቅ የሚፈሇገውን ውጤት ማግኘት አይቻሌም። 

ይህን አይነት የክርክር ጥበብ ገና ዴሮ በነፕለቶ እና አርስቶትሌ መን በመጀመሩ ሇሳይንሳው ግኝቶች መስፋፋት እና 

ሇሰው ሌጆች የዕውቀት እዴገት ከፍተኛ አስተዋጽዖ ያዯረገ ቢሆንም በሃራችን በአንዲንዴ አካባቢዎች ትክክሇኛውን ፍርዴ 

ሇመስጠት ይጠቀሙበት የነበረ ጥበብ በመሆኑ ጥቅሙ ከፍተኛ ነበር። ታዱያ በዙህ የኢሳት ፕሮግራም ሊይ አቅራቢው ይዝ 

የሚመጣው አንዴን ግሇሰብ በመሆኑ ፕሮግራሙ ከፍተኛ ጉዴሇት አሇው፤ አቅራቢው ጥያቄዎችን እየነቀሰ አውጥቶ 

ሇማነጋገርያነት ማቅረቡ ጥሩ ሆኖ ሳሇ የሚጠየቀው እና የሚመሌሰው አንዴ ግሇሰብ ብቻ በመሆኑ ተጠያቂው ከሚሰጠው 

መሌስ የተሇየ ሃቅ አሇኝ የሚሇውን ክፍሌ ማዴመጥ አይቻሌም፤ ጠያቂው ተጠያቂውን ሇመወጠር(chalenge ሇማዴረግ) 

ቢሞክርም በነገሮቹ ሊይ ያሇው ግንዚቤ እና መረጃ ውስን በመሆኑ ተጠያቂው እንዯሌቡ አማትቶ እና ሸውድ እንዱሾሌክ 

እዴሌ የሚከፍት ከመሆኑም በሊይ ሉነገር የሚገባው ሃቅ ተዲፍኖ እንዱቀር ያዯርግዋሌ፤ እንዱያውም ከዙህ አሌፎ የተዚባ 

መረጃ የሚረጭበት መዴረክ ሆኖ ፕሮግራሙንም ኢሳትንም የሚጎዲ ይሆናሌ። 

ስሇዙህ የፕሮግራሙ ጽንሰሃሳብ በጣም ጠቃሚ በመሆኑ ሇውይይት(ሇክርክር) በሚቀርቡ ጉዲዮች (issues) ሊይ የተሇያየ 

አቁዋም እና ሌምዴ ያሊቸውን ግሇሰቦች(ሃይልች) በማቅረብ እውነቱ ፈርጦ እንዱወጣ ቢዯረግ ፕሮግራሙን ይበሌጥ 

ተወዲጅ ያዯርገዋሌ። በተሇይ ዯግሞ (ኢሳት በተዯጋጋሚ ቢጠየቅም ተግባራዊ አሊዯረገውም) የተሇያዩ ዴርጅት መሪዎችን 

በማቅረብ በሚያዯርጉት ክርክር የዴርጅቶቹን ሌዩነት እና አንዴነት እንዴናውቅ ሉረዲን ይችሊሌ። 

ወዯ ውይይቱ ስንገባ ዯግሞ የአቶ ያሬዴን መሌሶች መሰረት አዴርጎ ብዘ ነገሮችን ማንሳት ይቻሌ ነበር ሆኖም በዙህ ጽሁፌ 

በጣም መሰረታዊይ እና አከራካሪ በሆኑት ጉዲዬች ሊይ ባተኩር ዯስ ይሇኛሌ።  አቶ ያሬዴ ውይይቱ ተጀምሮ እስኪጨረስ 

በኢሕአፓ ዘሪያ አንዲንዴ ጥያቄዎችን ሲጠየቅ በወቅቱ የነበረውን የኢሕአፓን አቁዋም ከማብራራት ይሌቅ ዴርጅቱን 

ሇመክሰስና ሇማጣጣሌ  ይጠቀምበት ነበር፤ ሇምሳላ በኢሕአፓ አመሇካከት ዯርግ አምባገነናዊ ባህሬ ያሇው በመሆኑ አዯገኛ 

ነው ስሇዙህ ሁለንም የህብረተሰብ ክፍሌ የሚያቅፍ “ጊዙያዊ ህዜባዊ መንግስት” ይቌቌም የሚሌ አቁዋም በመያዘ ዯርግ 

ማሰርና መግዯሌ ሲጀምር መኢሶን ግዴያውን ከመቃወም ፋንታ ሇዯርግ “ሂሳዊ ዴጋፍ” መስጠት ይገባሌ በማሇት ከዯርግ 

ጎን በመሰሇፍ የዙያ ሁሌ ጭፍጨፋ ተባባሪ መሆኑን ከማንሳት ይሌቅ “ኢሕአፓ ባንዲ ብል ስማቸውን አጠፋው” ብል 



ነገሮችን በመጠቅሇሌ ዋናውን የፖሇቲካ ጥያቄ ሳይተነትነው አሇፈ። አቶ ያሬዴ በዙያን ወቅት “የጊዙያዊ ሕዜባዊ መንግስት” 

ጥያቄ ምን ያህሌ ተቀባይነት እንዯነበረው ህሉናው ያውቀዋሌ የሱ ችግር ግን ምን እንዯሆነ ባሊውቅም  ወዯ ተራ ነገሮች 

በማተኮር ኢሕአፓን ሇማዋዯቅ ሞከረ። 

ጠያቂው ኢሕአፓ በበርሃ ውስጥ በትግሌ ሊይ በነበረበት ወቅት የነበሩበትን የውስጥ ችግሮች አስመሌክቶ በተሇይም 

ከኢሕአፓ ተገንጥሇው የሄደት የኢዴህን መስራቾችን እንቅስቃሴ አስመሌክቶ ሲጠይቀው አቶ ያሬዴ “ ኢሕአፓ ውስጥ 

የቆየ የዳሞክራሲ ጥያቄ ስሇነበር   _____”እያሇ ነገሮችን ሇማምታታት ከሞከረ ቦኌሊ የኢሕአፓን አመራር  “የፓርቲ ጉባኤ 

ሇመጥራት ፈቃዯኛ ያሌሆነ አመራር ነበር” ብል ይከስና ጸሇምት ውስጥ ስሌጥን እንዱሇቁ የተጠየቁት ሁሇት የኢሕአፓ  

የአመራር አባሊት ዴርጅቱን ወክሇው የስሌጣን ሽግግር እንዱዯረግ እነ  ያሬዴን እንዲስመረጡዋቸው ይናገራሌ(ይሄም 

በጣም አከራካሪ ነው) ከዙያም ቦሁዋሊ በሇሳ ዴረስ ሂድ እንዯነበር ይናገራሌ፤ እንግዱህ ችግሩ እዙህ ሊይ ነው ከመሰረቱ 

በዴርጅቱ ውስጥ ሇእዴገት እና የተሻሇ ውጤት የተሇያዩ እንቅስቃሴዎች እንዯነበሩ ይታወቃሌ በሇሳ ውስጥ ግን ውስጥ 

ሇውስጥ የራሱን መረብ የረጋ ስር የሰዯዯ የብተና ስራ የሚሰሩ ሃይልች የተዯራጁበት ቦታ ነበር፤ የሚወጡትም ጽሁፎች 

በሙለ ዴርጅቱን የበሇጠ ዳሞክራሲያዊ ሇማዴረግና ሇማጠናከር ሳይሆን የታጋዩን ሞራሌ የሚገዴሌ ተስፋ አስቆራጭ እና 

የበሬ ወሇዯ መረጃዎችን የሚያሰራጭ ከዙህም አሌፎ በታጋዬቹ ማህሌ ከፍተኛ መጠራጠርን እና መፈራራትን የሚፈጥር 

ቅስቀሳ ነበር፤ ሇዙህም እራሱ አቶ ያሬዴ እንዯተናገረው አመራሮ ቹ የELF(የኤርትራ) ሃይልችን ወዯ ጸሇምት አስመጥተው 

ሉያፍኑን ነው ሉመቱን ነው የሚሇው የሃሰት ቅስቀሳ በታጋዩ ውስጥ ከፍተኛ መዯናገጥን ፈጥሮ ሇብዘ ጊዛ ሲሰሩበት 

የነበረውን ብተናቸውን ሇማሳካት ችሇዋሌ ። በዙህ ሊይ መጠቀስ ያሇበት በጣም አሳዚኙ ነገር እነዙህ ሃይልች ጓድቻቸው 

ወሌቃይት ውስጥ ከወያኔ ጋር ከፍተኛ ውጊያ በማዴረግ ከፍተኛ መስዋእትነት በሚከፍለበት ወቅት እነሱ በጀርባ ከወያኔ 

ጋር በመዯራዯር ሇወያኔ የሞራሌ ዴጋፍ ይሰጡ ነበር(ምናሌባት ላሊም መረጃ ሰጠው ሉሆን ይችሊሌ)። ይህ ብቻ አይዯሇም 

እንዱያውም ዴርጅቱን ሇማጠናከር በተሇይም የበሇሳውን ችግር ሇመፍታት የሄደትን ሁሇት የአመራር ጓድች ከመንገዴ ሊይ 

አዴፍጠው በመግዯሌ በዴርጅቱ ውስጥ ከፍተኛ ትርምስ ሇመፍጠር ሞክረው እንዯከሸፈባቸው አቶ ያሬዴ የሚያውቀው 

ቢሆንም ሳይናገረው አሌፎአሌ። 

ላሊው አብይ ነጥቤ አቶ ያሬዴ የኢሕአፓ  አመራር ጉባኤ ሇመጥራት ፍቅዯኝነት እንዯላሇው አዴርጎ ያቀርባሌ፤ ሃቁ ግን 

እንዯዙያ አይዯሇም የዴርጅቱ ማእክሊዊ ኮሚቴ 4ኛ ፕላኒየም ባዯረገው ስብሰባ እስከ 1971 ዓም መጨረሻ ዴረስ ዴርጅቱ 

ባካሄዯው ትግሌ የሰራቸውን ጠንካራና ዯካማ ጎኖቹን ገምግሞ በሂዯቱ በሰራቸው ስህተቶች ሊይ እያንዲንደን ነጥብ ርዜሮ 

በማስቀመጥ በጣም ግሌጽ የሆነ ግሇሂስ በማዴረግ አንዴ ድክመንት አጋጅቶ አባሊት እንዱያውቁት እና እንዱወያዩበት 

በመዋቅር ማስተሊሇፉን እኛም እነአቶ ያሬዴም እናውቃሇን። በዙህም ድክመንት ውስጥ በአስቸኴይ ጉባኤ እንዱጠራ 

የሚገሌጽ አቌም የተካተተበት ስሇነበር “ጉባኤ ሇመጥራት ፈቃዯኛ አይዯለም” ብል የአመራር አካለን መወንጀለ አግባብ 

የሇውም። እንዱያውም በ1972 ዓም አጋማሽ ሊይ ይህ ድክመንት ወዯ አካሊት እና  አባሊት ወርድ ሰፊ ውይይት 

በሚዯረግበት ወቅት በታኙ የበሇሳው ቡዴን ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ዴርጅቱ ምንም ህሌውና እንዯላሇው አዴርጎ ሰፊ 

የተቀናበረ ስራ በመስራት ጉባኤውን አዯናቅፎ የብተና ዓሊማውን ከሞሊ ጎዯሌ አሳክቷሌ። ይህም በመሆኑ ሆን ብሇው 

የጉባኤውን ዜግጅት ያዯናቀፉት በታኞቹ እንጂ አመራሩ አሌነበረም። ታዱያ የዙህ እንቅስቃሴ ዯጋፊ(አንዲንድች አቀናባሪ 

ይለታሌ) የነበረው አቶ ያሬዴ ከኢሕአፓ ጋር በሚነሱ ጉዲዬች ሊይ እውነተኛውን ታሪክ ይናገራሌ የሚሌ ተስፋ ተይዝ 

ከሆነ ያራዲውን ሌጅ ባህሬ ጠያቂው ያወቀ አይመስሇኝም፤ በዙህ መሌክ አቶ ያሬዴ እዴሌ ባገኘበት አጋጣሚ ሁለ 

በሚናገራቸው እና በሚጽፍባቸው መዴረኮች ኢሕአፓን ወንጅል እና አሳንሶ የሚያሌፍ በመሆኑ ብዘ ሰወች ቅሬታ 

አሊቸው ሆኖም ወቅቱ ከዙህ የበሇጡ ጉዲዬችን የምንወያይበት በመሆኑ ችሊ እየተባሌ ቢታሇፍም አንዲንዳ ታሪክን 

ማስተካከሌ ግዴ ይሊሌ። 

ብዘውን ጊዛ አቶ ያሬዴን ከህዜብ ጋር የሚያወዚግበው በኢህአዳግ በተሇይ በ ብአዳን (የሱው ኢዴህን) ዘሪያ 

የሚያቀርባቸው ሃሳቦች ነው፤ በዙህ  ውይይት ኢዴህን ገና ሲመሰረት ብቃት እና ጥራት የላሇው ሃይሌ መሆኑን በመገንብ 

ወዯ ሱዲን አንዴ ሊዑክ በመሊክ ከቀረው የኢሕአፓ አካሌ ጋር ሇመገናኘት ሞክረው ኢሕአፓ ስሊሌተቀበሊቸው 

አሌሳካሊቸው ሲሌ ለኡካኑም በዙያው መቅረታቸውን ይናገራሌ፤ ወዯ ሁዋሊ ዯግሞ አዱሱ እና በረከት ወዯ ሱዲን ሄዯው 

አዱሱ በዙያው ሇመቅረት ሲያስብ በረከት ዯግሞ ከኢሕአፓ ጋር ሇመገናኘት ሲሞክር አቶ ያሬዴ ሁሇቱንም አግባብቶ 



ሃሳባቸውን በማክሸፍ ወዯ ወያኔ የመሇሳቸው መሆኑን በኩራት ይነግረናሌ፤ አቶ ያሬዴ ኢዴህን ውስጥ በነበረበት ወቅት 

ዋናው ችግሩ አዴርጎ የሚያቀርበው የወያኔ ሀርነት መሪዎች እሱን በውጭ ኮሚቴ ውስጥ እንዲይመዯብ የሚያዯርጉትን 

ግፊት ነው፤ አወን ኤርትራን በተመሇከተ እነ በረከት እና ታምራት በአቶ መሇስ በተሰጣቸው ትምህርት ሰሌጥነው “የቅኝ 

ግዚት ጥያቄ” ብሇው መቀበሌ ቢጀምሩም አቶ ያሬዴ ግን ከኢሕአፓ የወሰዯውን አቁዋም(ግን የራሴ ጥናት ይሇናሌ) እንዯያ 

መቀጠለን ገሌጾሌናሌ፤ እንግዱህ እንዯነዙህ አይነቶቹን የኢዴህን መሪዎች ነው ሇምን የወያኔ መሳሪያ ተባለ ብል ህዜብን 

የሚወቅሰው። ኢዴህን ወዯ ብአዳንነት ተሇውጦ የአማራው ወኪሌ ነኝ ካሇ ቦሁዋሊ ዯግሞ የብአዳን መሪዎቹ በአማራው 

ተጨቆኑ የተባለት ብሄረሰቦች ተወሊጆች በመሆናቸው ያሇውን ተቃርኖ ሲጠየቅ  “ሇሰዎች ፍትህ ሇመቆም ብሄርተኛ መሆን 

የሇብህም “ እያሇ “ተናፋቂው” አቶ በረከት ሇአማራው ሌዪ ተሌዕኮ እንዲሇው ሉያሳምነን ይሞክራሌ፤ ጠያቂውም ጥያቄውን 

በጣም ጠበብ አዴርጎ “እነ አዱሱ እና በረከት አዴርባዬች ናቸው ወይ ?“ ብል ሲጠይቀው “አዴርባዬች ናቸው ብዬ ማመን 

አሌፈሌግም   “ ከሚሇው በሊይ “የራሳቸው የሆነ ግንዚቤ አሊቸው “ ይሊሌ። ከዙህም አሌፎ እነዙህ በሚያውቀው 

“ስብእናቸው” የሚጨነቅሊቸውን ጔዯኞቹ “ተጨባጩን ሁኔታ አመዚዜነው (በሱ አባባሌ በመሬት ሊይ ባሇው)  ከወያኔ 

ኢህአዳግ ጋር የተሰሇፉ መሆናቸውን በማረጋገጥ “ሇህሉናቸው አቤቱታ እያቀረብን ብንዯግፋቸው ኖሮ ክፍተኛ ዯረጃ 

ይዯርሱ ነበር” በማሇት ኢዴህንን(ብአዳንን) ባሇመዯገፋችን ተቃዋሚውን ይወቅሳሌ። አቶ ያሬዴ እስኪ አስበው ገና 

ከስሌጣን ከወጡባት ቀን ጀምሮ ከኢትዬጵያ ህዜብ ጋር ቅራኔ ውስጥ የገቡትን ሃይልች፤ ገና በጥዋቱን እነ ፀጋዬን የገዯለ 

እነ ፕሮፌሰር አስራትን ያሰሩ ሰዎች ምን ብሇን እንዴንዯግፍ ነው የጠበከው ?? በጣም ሇረዡም ጊዛ የሰሊም እና እርቅ 

ጥያቄ በማቅረብ የተማጸናቸውን ገዢዎቻችን ሲገለ ጥይት ሲያስሩ ሰንሰሇት ማቀበሌ ነበረብን ወይ?  የሚገርመው አቶ 

ያሬዴን የሚቆጨው በየቦታው የተገዯለት በየእስር ቤቱ የተሰቃዩት በስዯት በየሃገሩ የሚንገሊቱት ወገኖቻችን ህይወት 

አይዯሇም አሁንም እሱን የሚቆ ጨው “የወያኔ መጠቀሚያ” እየተባለ የተሰዯቡት ጔዯኞቹ ጉዲይ ነው። በጣም አያሳዜንም 

አቶ ያሬዴ? እስኪ አንተው ወዯ ህሉናህ ተመሇስ እና እራስህ ፍረዴ። 

አቶ ያሬዴ የኢትዪጵያ ህዜብ ከኢህአዳግ ጋር ያዯረገውን ትግሌ ሲወቅስ በተዯጋጋሚ “ምን ያህሌ ነው መጉረስ የምንችሌ 

ምን ያህሌ ነው ማሊመጥ የምንችሌ   “ የሚለ ስንኞችን በመጠቀም የተዯረገውን ትግሌ ከአቅማችሁ በሊይ ሞከራችሁ 

በማሇት ሇማጣጣሌ ከሞከረ ቦኋሊ ጭራሽ “አገሪቱ ዛጋ የላሊት አገር ናት” በማሇት ባድአችን ካስቀረን ቦኋሊ ተመሌሶ ዯግሞ 

“ሇሰሊማዊ ትግሌ የማይመች አገር ነው ያሇን   “ ይሌና “ህዜባችን ጭቆናን ሇመቀበሌ ጫንቃው የዯነዯነ ነው “ እያሇ 

በከፍተኛ ንቀት ያገራችን ህዜብ በትእግስት ያዯረገውን ትግሌና የከፈሇውን መስዋዕነት ትቢያ ሊይ ይጥሇዋሌ። አቶ ያሬዴ 

ስሇ ራሱ ሲናገር ግን “የሚችሇውን አርጎ ዯክሞ የወጣ ሰው ከዙያ ወዱህ ዯግሞ የፖሇቲካ ቦታ ሇማግኘት ከባዴ የሆነበት” 

እያሇ ከተመጻዯቀ ቦኌሊ እራሱን በጣም ከፍ በማዴረግ  “በውስጤ ያሇኝን እምቅ ችልታ ሇመጠቀም ፈቃዯኛ የሆነ የሰው 

ሃይሌ የላሇበት የተጨማሇቀ የዱያስፖራ ፖሇቲካ ውስጥ የሚኖር" መሆኑን በመግሇጽ ህዜብንና በሃገራችን ሇውጥ 

እንዱመጣ ጊዙያቸውንና ገንባቸውን ከዙያም አሌፎ ህይወታቸውን መስዋዕት የሚከፍለትን ወገኖች  በዴፍረት 

ይሸነቁጣሌ። 

አቶ ያሬዴ ከተናገራቸው ተነስቶ ብዘ ብዘ መጻፍ እንዯሚቻሌ ይገባኛሌ፤ ግን ሇምን እንዯዙህ አይነት አወዚጋቢ ነገሮችን 

እየቆሰቆሰ እራሱን አጀንዲ ሇማዴረግ እንዯሚፈሌግ አይገባኝም፤ ከነኢንጅነር ሃይለ ጋር በአንዴ የክስ መዜገብ እንዱገባ 

የተዯረገው ወያኔን ሇማዲከም በተዯረገው ትግለ ባዯረገው አስተዋጽዖ ነው የሚሌ አንዴም ሰው እንዯማይኖር እርግጠኛ 

ነኝ፤ ከዴሮም ምንም ሳይበዴሊቸው ከእነአቶ መሇስ ጋር ኮከቡ አሌገጥም ብል ችግር እንዯነበረበት ነግሮናሌ፤ ከዙያ ውጭ 

ሇወያኔ/ኢህአዳግ እንዯ ስጦታ የሰጣቸው እንዯ ፈረስ በገመዴ ታስረው እየተጎተቱ የኢትዪጵያን ህዜብ ሲረግጡት የነበሩት 

የሱ “ተናፍቃቸዎች” የኢዴህን መሪዎች ቀኑ እየጨሇመባቸው በመሆኑ ሇእርሱም ሆነ ሇእነሱ የሚያዋጣው የኢትዮጵያን 

ህዜብ ማክበር ነው፤ የሚያዋጣው ሇሰሩት ስህተት ህዜብን ይቅርታ እየጠየቁ ከህዜብ ጎን መቆም ነው። አቶ ያሬዴ ህዜብን 

መናቅ ግን በጣም ነውር ነው!!! 


