የመሬት ጉዲይ በኢትዮጵያ
አስራት አብርሃም
እነሆ በኢትዮጵያ ምዴር “የመሬት ሊራሹን” መፇክር በኢትዮጵያ ተማሪዎች ሇመጀመሪያ ጊዜ
የተዘመሩበት ወቅት ግማሽ ክፌሇ ዘመን ሉሞሊው የቀረው ጥቂት ዓመታት ቢሆንም አሁንም ዴረስ
የመሬት ጥያቄ በኢትዮጵያ ምሊሽ ያገኘ ጉዲይ አይዯሇም፡፡
ሶስተኛው የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት እየተባሇ የሚጠራውና የኢህአዳግ መራሹ

መንግስት ርዕዮተ

ዓሇም እንዱያንፀባርቅ ሆኖ የረቀቀው “የኢትዮጵያ ፋዳራሇዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ
መንግስት” አንቀፅ 40 ተራ ቁጥር 3 ስሇመሬት ባሇቤትነት ያሰፇረውን ስንመሇከት፤
“የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፇጥሮ ሀብት ባሇቤትነት መብት የመንግስትና የህዝብ ብቻ ነው።
መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሄሮች፥ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው፡፡”
የሚሌ እናገኛሇን።
ሕገ መንግስቱ የመሬት ባሇቤትነት ጉዲይ “የመንግስት፥ የብሄሮች፥ የብሄረሰቦችና የህዝቦች የጋራ
ንብረት ነው” ቢሌም ከአባባለ ጀምሮ እስከ በተግባር እየሆነ ያሇው ነገር በጣም ብዙ የሆኑ እርስ
በእርስ የሚጣረሱ እውነታዎች ያለበት ነው፡፡
በዚህ አባባሌ መሰረት መንግስት ራሱን ችል የመሬት ባሇቤትነት ዴርሻ የሚኖረው እንዳት ነው
የሚሌ ጥያቄን የሚያስነሳ ነው፡፡ ምን ያህለን ዴርሻስ ነው የሚኖረው በግሌፅ የተቀበጠ ነገር የሇም!
ብሄሮች፥ ብሄረሰቦች እና ህዝቦች የሚለት አባባልች ፕሮፋሰር መስፌን እንዯሚለት ንምን ትርጉም
የላሊቸው አንዴም ሶስተም የሆኑ እሳቤዎች ናቸው ወይስ ምን ያህሌ ግሌፅና የማያሻሙ ሌዩነት
አሊቸው፡፡ የትኞቹ ናቸው ብሄሮች የትኞቹ ናቸውስ ብሄረሰቦች የትኛቹስ ናቸው ህዝቦች የሚባለት
በተሇይ ሇኢህአዳግ ርዕዮተ ዓሇም የሄዴን እንዯሆነ ህዝቡ በብሄረሰብ ምሌከታ አንፃር ነው ተከፊፌል
የተመዯበው፡፡ ከዚያ ውጭ የሆነ ኢትዮጵያዊ እንዯላሇ በቀሊለ ቀበላ ሄዯህ መታወቂያ ስታወጣ
ብሄር የሚሇውን ከፌት ቦታ የግዴ መሙሊት እንዲሇብህ ሲገርህ ነው የበሇጠ ግሌፅ የሚሆነው፡፡
እናም ህገ መንግስቱ “ብሄር” ብል “ብሄረሰብ” ካሇ ኋሊ “ህዝቦች” ሲሌ ምን ማሇቱ እንዯሆነ ግሌፅ
አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ኢህአዳግ ቅሌቅሌ ሇሆኑ ኢትዮጵያውያን እውቅና ስሇማይሰጥ ነው፡፡
ታዱያ እነዚህ “ህዝቦች” በሚሌ ስም የመሬት ባሇቤትነት መብት የሰጣቸው እነማን ናቸው የሚሌ
ጥያቄም ጭምር ነው የሚያስነሳው፡፡
የሆነ ሆኖ ሕገ መንግስቱ የሚሇውን እንዲሇ እንቀበሇውና በዚህ ህገ መንግስት መሰረት አንዴ
ኢትዮጵያዊ የመሬት ባሇቤት መሆን እንዯሚገባው የሚያሳይ ነው፡፡ ምክንያቱም ማንኛውም
ኢትዮጵያዊ በአንደ ወይም በላሊው ብሄር ወይም ብሄረሰብ ወይም ህዝቦች ውስጥ ሉታቀፌ
ስሇሚችሌ እና መሬት ዯግሞ የብሄሮች፥ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ስሇሆነ የራሱ የሆነ ዴርሻ ይኖረዋሌ

ማሇት ነው፡፡ በዚህ ስላት ከሆነ በገጠር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ሁለ የእርሻ መሬት በከተማ የሚኖው
ዯግሞ የመኖሪያ ቤቱን የሚሰራበት መሬት የማግኘት ሕገ መንግስታዊ መብት አሇው
ማሇትይሆናሌ፡፡
አሁን ዯግሞ በተግባር እየሆነ ያሇው ነገር እንመሌከት ሇምሳላ በሰሜኑ የአገራችን ክፌሌ የመሬት
ዴሌዴሌ የተዯረገው በ1979 ዓ/ም ነው አከባቢ ይመስሇኛሌ፡፡ የዛን ጊዜ ከአስራ ስምንት ዓመት
በታች የነበረው ዜጋ መሬት እሌተሰጠውም ነበር፡፡ ያዜጋ ዛሬ ዓርባ ዓመት ቢሞሊውም ትዲር
መስርቶ ቤተሰብ ቢያፇራም አሁንም ዴረስ የቤተሰቡ ጥገኛ ነው፡፡ በአጭሩ ከዓርባ ዓመት በታች
ያሇው ሁለ መሬት የሇውም ወይም በቤተሰቦቹ ሊይ ጥገኛ ነው ማሇት ነው፡፡ ይህ በፐርሰንት ሲሰሊ
የህዝቡን 60% ያህሌ ነው፡፡ ወዯ ከተማ የመጣን እንዯሆነ ዯግሞ መሬት በሉዝ ወይ ሇፖሇቲካውና
ሇስርዓቱ ባሇው ቅርበትና ርቀት የሚወሰን ነው፡፡
በተግብር ሲታይም መሬት የስርዓቱ ካዴሬዎችና የመንግስት ባሇስሌጣናት ነው የሆነው፡፡ መሬት
በሉዝ እና በላልች ሌዩ ሌዩ መንገድች ይቸበቸባሌ፡፡ በህግ መንግስቱ መሬት እንዯማይሸጥና
እንዯማይሇወጥ ቢዯነገግም ስርዓቱ አንዳ በሉዝ ላሊ ጊዜ በላሊ ምክንያት መሬት ሇፇሇገው ወገን
ሲያዴሌ ነው የሚታየው፡፡ እንዯአንዲንዴ ሰዎች እምነት ከሆነ መሬት ሇመቶ ዓመታት ያህሌ በሉዝ
መስጠት ከመሸጥ የማይተናነስ ጉዲይ ነው፡፡ ሇምሳላ አንዴ ገበሬ ያሇውን እዚህ ሊይ ብጠቅሰው
በጣም ዯስ ይሇኛሌ፡፡ “እኔ አንዱት ሊም አሇኝ ሌብሌ በሉዝ ሇአምሳ ዓመታት ባከራያት፤ ከአምሳ
ዓመት ኋሊ ወይ አጥንቷን ወይ ቆዲዋን ብቻ ነው የማገኘው” በማሇት የስርዓቱ የሉዝ ፖሉሲ ምን
ያህሌ የተሳሳተ እና ጎጂ መሆኑን አስቀምጧሌ፡፡
ከሁለም የሚገርመው ነገር ዯግሞ በወሇጋ በጋንቤሊ በቤንሻንጉሌና በላልች የአገራችን አከባቢዎች
ያለት በጣም ሇም የሆኑ መሬቶች ሇአንዴ ካሬ ሜትር ስኴር ከአምስት ዯሊር በታች ሇዓመት
የሚከራይ መሆኑ ነው፡፡ ከዚህ የሚገኘው ገቢ ዯግሞ ጊዜያዊ የውጭ ምንዛሬ ማስገኛ ሆኖ ያገሇግሌ
እንዯሆነ እንጂ ሇህዝቡና ሇአገሪቷን የሚያስገኘው የረባ ጥቅም እንዯላሇው ግሌፅ ነው፡፡ በዚህ ሊይ
ከመሬቱ የሚገኝ ምርት ሁለ ሇአገር ውስጥ ፈጀታ የማይውሌና በቀጥታ ወዯ ውጭ ተጭኖ የሚሄዴ
ነው፡፡ በረሀብና ቸነፇር ሇሚሰቃየው የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚሁ መና የሚቋዯስበት ዕዴሌ አይኖርም
ማሇት ነው፡፡
ላሊው በጣም አከራካሪው ጉዲይ የከተማ መሬት ነው፡፡ ይህም ብር ሇሚያሳይ ሁለ በፇሇገው ቦታ
በዚያ የሚኖሩትም ዜጎች ጭምር በማንሳት ይሰጠዋሌ፡፡ በእያንዲንደ የኢትዮጵያ ከተማ ያሇው
መሬት በዚሁ መሌክ እየተበቸበ ነው ያሇው፡፡ በሉዝ ሉገዛ ሇፇቀዯ ሁለ ፇረንጅ ይሁን ሀበሻ
በፇሇገው ቦታ በዚያ መሬት ሊይ የሚኖሩትን ህዝቦች ሁኔታና ዕዴሌ ከግምት ውሰጥ ሳይገባ ነው
መሬቱን የሉዝ ሽያጭ የሚካሄዯው፡፡ አንዴ አባት ስርዓቱን በመሬትና በአገር ለኣሊዊነት ሊይ
ያሇውን አቋምና አመሇካከት ሲተቹ፤ “ስርዓቱ ሌክ የባርላዱ ዓይነት ነው፡፡ ምንና ሇማን መስጠት

እንዲሇበትና እንዯላሇበት እንኳ ሇይቶ የሚያውቅ አይመስሌም፡፡

ብር ይዞ ሇመጣ ሁለ አንስቶ

መስጠት ብቻ ነው የሚያውቀው” በማሇት ነው ሀሳባቸውን በአጭሩ የሚያስቀምጠት፡፡ ይህ በራሱ
መንግስት በመሬት ሊይ ያሇው አሰራር በመርህና በሞራሌ ሊይ ተመስርቶ እንዯማይጓዝ
የሚያመሇክት ነው፡፡
በተሇይ አሁን በከተሞችና በከቶሞቹ አዋሳኝ በሆኑ አከባቢዎች ያሇው የመሬት ቅርምት ጉዲይ
መቼውም ታይቶ የማይታወቅ ነው፡፡ በእነዚህ አከባቢዎች ያለት የመንግስት አስተዲዯሪዎች መሬቱ
ሲሸጥና ሲሇወጥ፥ ቤቶች ሲሰሩበት፥ ወዯ ከተማነትና ሰፊፉ መንዯሮች አስኪቀረዩ ቁጭ ብሇው
ሇዓመታት ሲመሇከቱ ይቆዩና ዴንገት በሆነ ጊዜ ተነስተው “ህገ ወጥ መንዯሮች ናቸው” በማሇት
በድዘር ወዯ ማፌረሱ ይገባለ፡፡
አሁን በመቀላ ከተማና አከባቢዋ እየሆነ ያሇው ይሄ ነው፡፡ በእዚች ከተማ ሊይ እየተፇፀመ ያሇው
ነገር በጥሌቀት የተመሇከትነው እንዯሆነ ሇየት ያሇ ገፅታ ያሇው ይመስሊሌ፡፡ በእርግጥም ይህ ችግር
በላልች ከተሞች ከዚህም እጅግ የባሰ ጉዲይ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እኔ በቅርበት የታዘብኩትን ሊስቀምጥ፤
1. በከተማው ዙሪያ ካለት ነባር ይዞታዎች ሰዉ መሬት ሲገዛ፥ ሸያጭና ገዢ ውለን የሚያፇፅሙት
በየአከባቢው ያለት ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ዯግሞ ያው
የመንግስት ታችኛው መዋቅር አካሌ ናቸው፡፡ ስሇዚህ መንግስት በጉዲዩ ሊይ እጁ እንዯነበረበት
የሚያመሇክት ነው፡፡
2. እነዚህ ቤታቸው እንዱፇርስ የተወሰነባቸው በብዚ ሺህ የሚቆጠሩ ኗሪዎች ቤቶቹን ሇመስራት
በአሁን ባሇው የኑሮና የህንፃ መሳሪያዎች ውዴነት ምን ያህሌ ጥሪት እንዲፇሰሱበት ሇመገመት
የሚከብዴ አይዯሇም፡፡ ሇዚህ ጥሩ ምሳላ የሚሆኑን አንዴ አባት ሌጥቀስ እኚህ አባት አስር አሇቃ
ስንታዮህ ሀብቲይመር ይባሊለ፡፡ ዕዴሜያቸው ሙለ ወታዯርና ፖሉስ በመሆን ሇዚች አገር
ሲያገሇግለ ኖረው፤ በጡረታ ከተገሇለ ኋሊ ልተሪ በማዞርና ላልች የጉሌበት ስራዎች እየሰሩ ነው
የሚተዲዯሩት፡፡ በዚህ መንገዴ አጠራቅመው የሰሩት ቤት አሁን እንዱፇርሱ ከተወሰነባቸው ቤቶች
አንደ ሆኗሌ፡፡ ቤቱ እየተባሇ እንዲሇው የሚፇርስ ከሆነ የእኚህ አባት ቤተሰብ የትነው የሚገባው!
ጎዯና

ተዲዲሪ ሉሆኑ ነው ማሇት ነው፡፡ መንግስት ሇእንዱህ ሊለ ዜጎች ችግር የሚሆን መፌትሄ

አሇው?!
3. ላሊው የህንፃ መሳሪያዎች ጉዲይ ነው፡፡ በመቀላ ውስጥ ስሚንቶ ከመሰቦ ፊብሪካ የሚወጣው
በ170 ብር ነው፡፡ ጉና የተባሇ ዴርጅት ተቀብል በገዠው ፓርቲ ርዕዮተ ዓሇም ቅኝት ሇተቋቋሙት
ጥቃቅንና አነስተኛ የስሚንቶ ቸርቻሪዎች ያከፊሌሊቸዋሌ፡፡ ከዚያ እነሱ ዯግሞ ሇነጋዳዎች
ያከፊፌለታሌ፡፡ ነጋዳች በተራቸው ሇህዝቡ ይቸረችራለ፡፡ ከፊብሪካው ወጥቶ ወዯ ተራው ህዝብ
እስኪዯርስ መጨረሻ ሊይ ዋጋ ወዯ 470 ይዯርሳሌ፡፡ ከ170-470 ብር ጭማሪ የሚያሰየው ስሚንቶው

ከፊብሪካው መጋዘን ሳንይቀሳቀስ በኩፐን ግዢ ብቻ ነው እየተቀባበለ የሚያተርፈበት፡፡ ይህን ጉዲይ
አንስተው አቶ ስዬ ባሇፇው በመቀላው ህዝባዊ ስብሰባ ሊይ

ሲናገሩ “በራሳችን አፇር፥ በራሳችን

ከተማ እየተመረተ እንዳት እዚህ በዚሁ ይህን ያህሌ ውዴ ሆኖ ይሸጣሌ” ነበር ያሇት፡፡ እነዚህ አሁን
እንዱፇርሱ የተወሰበቻቸው ቤቶች ዯግሞ ስሚንቶ በዚሁ መሌኩ በሚቀርብ ውዴ የሆነ ሁኔታ ነው
ገዝተው የሰሩት የዴሆችና የምንደባን ቤቶች ናቸው፡፡
4. የክሌለ ባሇስሌጣናት ቡቡ በሚባሌ የከተማው እስትራተጂካዊ ቦታ ያውም ሇከተማው ውበትና
አየር ፀባይ ጥበቃ ተብለ በከተማው ማስተር ፕሊን መሰረት ሇዯን ሌማት በተተወ መሬት ሊይ
ከተወሰኑ ነጋዳዎች ጋር ተሳጥረው አምስት መቶ ካሬ እያንዲንዲቸው ከአሁን በፉት በመውሰዲቸው
ምክንያት ይህ ጉዲይ በግምገማ ታይቶ ስህተት መሆኑን ታምኖበት እንዱቆም ከተወሰነ ኋሊም
ቤቶቹ በአውሮፓ እስታይሌ መሰራታቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡ ይህን የታዘበው የከተማው ህዝብ ዯግሞ
“የሙስና ሰፇር” በማሇት አከባቢው ሰይሞታሌ፡፡ እንግዱህ ማስተር ፕሊር ሳይቀር ሇዯን በከሇሇው
መሬት ሊይ ሇራሳቸው ሕገ ወጥ ቤት እየሰሩ ዴሃው ህዝብ ሇዘመናት አጠራቅሞ የሰራውን ቤት
እንዱፇርስ ሲወስኑ በዚህ አገር ያሇው ሕግ ሇባሇስሌጣናትና ሇተራው ዜጋ እኩሌ የሚሰራ እንዲሌሆነ
የሚያመሊክት ከሆኑም በሊይ የሚገርምና የሚዯንቅ ነው ነገር ነው የሚሆነው፡፡
ይህ ዓይነቱ ብሌሹ አሰራር የፇጠረው ብሶት ነው እንግዱህ ትናንት ሚያዚያ 12/2003 ዓ/ም በመቀላ
ከተማ “ማይ አንበሳ” እና “ገፉሕ ገረብ” ከሚባለ አካቢዎች የተነሱ ሰሊማዊ ሰሌፇኞች በአከባቢያቸው
ሇሚገኘው የቀበላ አስተዲዯር ቢያሇከቱም ተገቢ የሆነ መሌስ ሉያገኙ ባሇመቻሊቸው ወዯ ክሌለ
ርዕሰ መስተዲዴር ጽ/ቤት በማምራት ሊይ ሳለ መንገዴ ሊይ በፋዯራሌ ፖሉስ ተከበው እንዱቆሙ
ከተዯረገ ኋሊ “እያዯረጋቸሁት ያሇፌ ሰሌፌ ሕገ ወጥ ነው፡፡ ወዯ መሀሌ ከተማ እንገባሇን፥ ሰሌፈንም
እንቀጥሊሇን ካሇችሁ ግን አስፇሊጊውን እርምጃ ሇመውሰዴ እንገዯዲሇን” በማሇት ሰሌፇኞቹን
ሇማስፇራራት ከጣሩ ኋሊ ህዝቡ ባሇበት ሇመቆም ተገዶሌ፡፡ ከዚያ ኋሊ የሚመሇከታቸው
ባሇስሌጠናት መጥተው በጉዲዩ ሊይ ከህዝቡ ጋር ሇመወያየት እንዯሚፇሌጉ ገሌፀው ቀን ተቆርጦሇት
ሰሌፍኛቹም በዚህ ዙሪያ ያሇውን ጉዲይ የሚከታተለሊቸው ተወካዮች እዚያው እንዱወክለ ተዯርጎ
ህዝቡ ሇጊዜው ወዯ የቤቱ እንዱሄዴና ሰሌፈን እንዱበተን ተገርጓሌ፡፡
ሰሌፈን ሲከታተሌ የነበረው የጥሕል መፅሔት ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ዮናስ በሊይ ሲቀርፅበት
የነበረውን ካሜራና ሞባይሌ ስሌኩን ቀምተው ወዯ ፖሉስ ጣቢያ እንዯወሰደትና ያን ዕሇት ማታም
ከነካሜራው እንዯተሇቀቀ በፋስ ቡክ ባሰራጨው ፅሁፌ ሊይ ገሌፀዋሌ፡፡ እንዱሁም ሃሇቃ ትርፇ ሀደሽ
የተባለ የዓረና አባሌ ሰሌፈን በቪዴዮ እያስቀረፁ ሳሇ ተይዘው ወዯ ፖሉስ ጣቢያ ከተወሰደ ኋሊ
የቀረፁትን ፉሌም ሁለ ተቀምተው በ2000 ብር ዋስ ማታውኑ ተሇቀዋሌ፡፡ ሁሇት መቀላ የሚገኘው
የፍቶ ዴሬ ካሜራማኖችም እንዯዚሁ ሲቀርፁ ተይዘው ወዯ ፖሉስ ጣቢያ ከተወሰደ በኋሊ የቀረፁትን
ፉሌም ተቀምተው ስማቸውንና አዴራሻቸውን እንዱመዘገብ ተዯርጎ በተመሳሳይ ሰዓት ከአሇቃ ትርፇ
ሀደሽ ጋር ተፇተዋሌ፡፡

ይህ የመቀላው የሰሊማዊ ሰሌፌ ሙከራ በቀጥተኛ ትርጉሙ ካየነው ፖሇቲካዊ ይዘትና ግብ ሊይኖረው
ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን በመቀላ ከተማ እንዱህ ዓይነቱን ሰሌፌ ሲሞከር ሇመጀመሪያ ጊዜ ስሇሆነ
አርአያነቱ የጎሊ ነው የሚሆነው፡፡ ህዝብ ሲበዯሌና ፌትሕ ሲያጣ እስከምን ዴረስ ሉሄዴ እንዯሚችሌ
አቅጣጫ የሚጠቁምና ሇስርዓቱም ግሌፅ የሆነ መሌዕክት የሚያስተሊሌፌ ነው፡፡
በሰሜን አፌሪካ ህዝባዊ ማዕበሌ እንዱጀመር ምክንያት የሆነው አጋጣሚ ሁሊችንም የምናውቀው ነው፡
፡ የአንዴ ተራ አትክሌት አዟሪ ዴንገተኛ መስዋዕትነት የፇጠረው ነው፡፡ ያን ጊዜ መሀመዴ ቦአዚ
ራሱን በጋዝ ራሱን ሉያቃጠሌ ሲወስን የስርዓት ሇውጥ አመጣሇሁ ብል አሌነበረም፡፡ የእርሱን
መስዋዕትነት ያንገበገባቸውና ስርዓቱን ፉት ሇፉት ሇመጋፇጥ ብርታት የሰጣቸው ቱኒዚያዊያን
ናቸው የተቃውሞውን ግብ የስርዓት ሇውጥ እስከማጣት ዴረስ እንዱሄዴ የገፈበትና በመጨረሻም
ተሳክቶሊቸው ቢን ዓሉን ከነቤተሰቡ እና ከነስርዓቱ ሇዘሊሇሙ ሇመሸኘት ያቻለት፡፡ ይህን ክስተት
በአንክሮና በቅርብ ሆኖ ሲከታተሌ የነበረው ግብፅ ህዝብም በተራው የራሱን አምባገነናዊ ስርዓት
ሇማስወገዴ በቱኒዚያውያኑ መንገዴ ሇመጓዝ ወስኖ ጊዜም ሳያባክን በአንዴነት ሆኖ ወዯ ታህሪር
አዯባባይ ተመዋሌ፡፡ ስርዓቱ እጁ እስኪሰጥ ዯረስም እዚያው ከትሞ ትግለን መርተዋሌ!
አስተባብረዋሌ! እነሆም ግብፅ ወር ባሌሞሊ ጊዜ ውስጥ ሇሳሊሳ ሁሇት ዓመታት ተዯሊዴል ሲገዛት
የነበረው የሁስኒ ሚባረክ ቤተሰባዊ አገዛዝ ነፃ ወጣች፡፡ ዴሮ እንኳ ሕገ መንግስታዊ መሻሽያ ሊይ
ሪፇረንዯም በማካሄዴ ወዯ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሽግግር በዴሌ እየተጓዙ ነው ያለት፡፡ እውነትም
ግብፆች ታሊቅ ህዝቦች ሇመሆናቸው ዲግም አስመሰከሩ፡፡ በተገኘው ዴሌ ሳይዘናጉ አብዮቱን
እንዲይቀሇበስ ላት ተቀን እየጠበቁት ነው፡፡ በአዱሱ ጊዚያዊ ባሇአዲራ ወታዯራዊ መንግስት
የተዛነፇ ነገር ያሇ መስል ሲታያቸው ወዱያው ወዯ ታህሪር አዯባባይ ወጥተው ዴምፃቸውን ያሰማለ!
እነሆ በዚህ ዘመንም ተአምር ሆነ! መሀመዴ ቦአዚ ዓሇምን ወዯ አንዴ የተሻሇ ምዕራፌ የሚያሸጋግር
የሇውጥ መሌዕክተኛ ሆኖ መጣ፡፡ የመሀመዴ ቦአዚ ተፅዕኖ ከአሁን በፉት ከነበሩት ታሊሊቅ ሰዎች
ሁለ የተሇየ ሆኖ ቃሊዊ ተስፊና ፕሮፓጋንዲ መንዛት ሳይጠበቅበት፥ ክሊሽንኮብ አንግቦ ጋራና
ሽንተረር መውጣት ግዴ ሳይሇው፥ በአቋራጭ ራሱን በእሳት በማንዯዴ ብቻ ብርታትንና ነፃነትን
ሇተጨቆኑ ህዝቦች ሁለ አምጥተዋሌ፡፡
ዴሌ ሇቦአዚ አብዮት! ሽንፇት ሇአምባገነኖች ይሁን!

