
ሳምንታዊ ዜና ዘገባ

ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምፅ ራዲዮ መጋቢት 27 ቀን 2001 ዓ.ም.

 ኢሕአፓ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴና ግንኙነት 
በማካሄድ ላይ ይገኛል ተባለ፣

 ታላቅ የተቃዉሞ ሰልፍ በእንግሊዝ አገር ሎንዶን ከተማ ተካሄደ፣ መለስ 
ዜናዊ በሎንዶን ከተማ በመጋለጡና ታላቅ ቅሌትና ሀፍረት በመከናነቡ 
በሎንዶን ሊያደርገዉ የነበረዉን የፕሬስ ኮንፈረስ (ጋዜጣዊ መግለጫ)
ለመሰረዝ መገደዱ ተጋለጠ፣

 የወያኔ አገዛዛየቡና ንግድን በሰበብ ባስባቡ በራሱ ቁጥጥር ስር ለማስገባት 
እርምጃ እየወሰደባለበት በአሁኑ ወቅት ከ20 ሺህያላነሱ የከተማ ጽዳት ሴት 
ሰራተኞችን ከስራና ከገቢ ለመነጣጠል እየተንቀሳቀሰመሆኑም ተነገረ፣

 ወያኔ የተባይ መግደያ፣ ማዳበሪያ፣ ሰዉ ሰራሽ ዘር እያለ በሚያሰራጨዉ 
ሁሉ የኢትዮጵያመሬትና የእርሻ ምርት እየተጎዳ መሆኑ ተጋለጠ፣ጃፓንም 
ቡና አልገዛም ያለችበት ምክንያት የተባይ መግደያ ርዝራዥ በማግኘቷ 
መሆኑ ተነገረ፣

 ለጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል አያቀረበያለዉ ወያኔ በከተሞች መብራት ኃይል
በፈረቃ ማደሉ ሲታወቅ የግልገል ግቤ ተጠቃሚ የተባለችዉ ኬንያ 
የለሁበትም አለች፣ግድቡን የሚገነባዉ የጣሊያኑ ኩባንያ ሳልኮስት ለወያኔ 
ባለስልጣናት ጉቦ መስጠቱ ተጋለጠ፣

 አዜብ ጎላየወያኔየኢኮኖሚ ተቋም ኤፈርት ምክትል ኃላፊ ሆና ተሾመች፣
እርሷ የተካችዉ የቀድሞ የወያኔ የኢኮኖሚ አለቃ ስብሃት ነጋ የተለመደ
ሴራዉን በመለስም ላይ ያደርግ እንደሆነገና አልታወቀም፣

 በኢትዮጵያ የሀሰት ብር ያዝኩ የሚለዉ ወያኔ እርሱ ያሰራጨዉ መሆኑ 
ተነገረ፣ በፈረንሳይ የሚታተመዉ የኢትዮጵያ ፓሰፖርተም ዉስጥ ለዉስጥ 
እንደሚሸጥ ታወቀ፣የሚሉና ሌሎችም ይገኙበታል፡፡

ሙ ሉዉን ከሚቀጥለዉ ገጽ ጀምረዉ ያንብቡ<<<>>>



ኢሕአፓ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴና 
ግንኙነት በማካሄድ ላይ ይገኛል

ከኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ የደረሰን ዜና እንደሚያመለክተው ከሆነ 
ኢሕአፓ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴና 
ግንኙነት በማካሄድ ላይ ይገኛል። 

ይህ የዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ ልዩ ትኩረት ያደረገበትም በአውሮፓ፡ 
በሰሜን አሜሪካና ካናዳ፡ በኒውዜላንድና አውስትራሊያ፡ ተጽዕኖ 
ለሚኖራቸው በአፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ ለሚገኙ መንግሥታት፡ 
አህጉራዊ ተቋማት ለሆኑ እንደ አውሮፓው ሕብረትና የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ግንኙነት 
ላላቸው የእድገትና የገንዘብ ብደር ሰጪ  ተቋማት የፖለቲካ ድርጅቶች፡ 
ለተለያዩ መንግሥታዊ ላልሆኑ የሲቪል ድርጅቶች በተለይም በኢትዮጵያ 
ውስጥ በግብረ ሰናይ ተግባራት እየተንቀሳቀሱ ለሚገኙት ድርጅቶች ላይ
ነው። 

ለዚህም ሕዝባችን ለደረሰበት የፖለቲካ፡ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ቀውስ ዋና 
ተጠያቂ የሆነውን የወያኔን አገዛዝ በትግሉ አስወግዶ ሰላምንና የተረጋጋ 
ማህበራዊ ሥርአት ለመመስረት በሽግግር ሂደት ማለፍ እንደሚገባ 
የሚተነትንበት ዴሞክራሲያዊ የመፍትሄ አማራጭ አዘጋጅቶ 
በአድራሻዎቻቸው በመላክ ላይ ይገኛል። በተቻለበትና ፍቃደኝነት በታየበት 
ደግሞ መልዕክተኛ በመላክም ስለ ወቅቱ ሁኔታም ሆነ በቀረበው 
ዴሞክራሲያዊ አማራጭ ትንታኔ ዝርዝር ገለጻ በመስጠት እየተደረገ ያለ 
እንቅስቃሴ መሆኑም ታውቋል። ይህ የዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ በ2010 
ዓ.ም. ለታሰበው ለወያኔ የምርጫ ጨዋታ ድረስ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም 
ታውቋል። 

በተጨማሪም “ኢትዮጵያ - ዴሞክራሲያዊ አማራጭ  - ችግሮቿና የወደፊት 
እጣዋ” በሚል ርዕስ ያዘጋጀው ይህ 15 ገጽ ያለው ጽሁፍ የበርካታዎችን 
ትኩረት እንደሳበና ቀጣይ ውይይትም ለማድረግና ለሂደቱም የተቻላቸውን 
አስተዋጽዖ ለማበርከት ፍቃደኝነታቸውን የገለጹ መኖራቸውም ተገልጿል።

ጹሁፉ ባለፉት ሰላሳ ስድስት አመታት ውስጥ ለሽግግር ሂደት ይጠቅማሉ 
ተበለው የቀረቡ መፍትሄዎችን ያስታውሳል። በርግጥም በጹሁፉ 
እንደተገለጸው በ1974 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮታዊ እንቅስቃሴ በተካሄደበት 
ወቅት ለዴሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች መከበር የተደረገው ትግል የጦር 



ሀይሉን በመጠቀም በደርግ ሊጨናገፍ በነበረበት ወቅት “ጊዜያዊ ህዝባዊ 
መንግሥትን” በአማራጭነት አቅርቦ ተግባራዊ ሳይሆን መቅረቱ በሀዘኔታና 
በቁጭት የምናስታወሰው ነው። ከዛ በኋላም ቢሆን ኢሕአፓ በተከታታይ 
ሳይታክት ለሂደቱ መፍትሄ የሚሆን አማራጭ ሃሳቦችን እንደ ኢሕአፓም 
ሆነ በአባላነት በተዋቀረበት የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ቅንጅትና 
ኅብረትም አማካኝነት ተመሳሳይ መፍትሄ ማቅረቡ የሚታወስ ነው። 
በፌብሩዋሪ 2001 ዓ.ም. እንደ አውሮፓ አቆጣጠር “የሽግግር አደረጃጀት 
በኢትዮጵያ የኢሕአፓ ፖሊሲ “ በተሰኘ ርዕስ ያቀረበው ጽሁፍ በምሳሌነት 
ሊጠቀስ የሚችል ነው። 

በዲሴምበር 1989 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃ/ማሪያም ወታደራዊ አገዛዝ 
ማክተሚያው በደረሰበት ወቅት ሁሉኑም የፖለቲካና ህዝባዊ ድርጅቶችን 
ያቀፈ፡ ዝርዝር ተግባሩና የሥልጣን ዘመኑ በግልጽ የተቀመጠ “የሽግግር 
መንግስት እንዲቋቋም” ሃሳብ አቅርቦ እንደነበርም ይታወሳል። 

ኢሕአፓ የወታደር አገዛዙና በጊዜው የሱ ተቃዋሚ ነኝ ይል የነበረው ወያኔ 
ለዚህ ሽግግር ሂደት ከፍተኛ እንቅፋት እንደሚሆኑ ግልጽ አድርጎ ነበር። 
እንደሚታወሰውም ወያኔ ኢትዮጵያዊ ካባ በማጥለቅ ከባዕዳን ኃይሎች 
በተለይም ከአሜሪካና ከ እንግሊዝ ጋር በመመሳጠር ሂደቱን አደናቅፎ 
ይኸው አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ እንገኛለን። 

በአሁኑ ወቅት ወያኔ በሁሉም አቅጣጫ ተወጥሮ ይገኛል። ይህም ቀሰ በቀስ 
መውደቂያውን እያፋጠነ እንደሚሆን ግልጽ ነው። በመሆኑም ሰርገኛ መጣ 
በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆን ከወዲሁ መዘጋጀትን የግድ የሚል መሆኑ 
ሁኔታዎች ይጠቁማሉ። ይህንን ከግንዛቤ በመውሰድ ኢሕአፓ ለሽግግር 
ሂደት የሚሆን አማራጭ መፍትሄ የበኩሉን አቅርቦ ዲፕሎማሲያዊ 
እንቅስቃሴ እያካሄደ ይገኛል።የቀረበ አማራጭ መፍትሄ በቀላሉ ስምሪት 
የማያገኝ መሆኑንም ይገነዘባል። ሕዝባችንም ሆነ ኢትዮጵያዊ ታጋይ 
ድርጅቶች በርካታ ውጣ ውረዶችን በግዴታ ማለፍ እንደሚኖርባቸውም
ግልጽ ነው። ኢሕአፓ በዚሁ ጹሁፉ ለብዥታ በማያመች መልኩ ስለ 
ዴሞክራሲ ያለውን ግንዛቤ በስፋት አቅርቧል። በዚህ ትንታኔው 
በመመስረትም የሽግግር ሂደቱ ምን መልክ ሊይዝ እንደሚችል ያብራራል። 
ሊጠቃለሉ የሚችሉ ኃይሎችንም በእይታው አስገብቶ ይተነትናል። ወያኔ 
በዚህ ሂደት መጠቃለል መቻል አለመቻሉን የፖለቲካ ሥልጣን ከመያዙ 
በፊትም ሆነ በኋላ የሰራቸውንና እየሰራቸው ያሉትን ተግባራቱን እማኝ 
በማድረግ የራሱን አስተሳሰብ አቅርቧል። የመውጫ ሁኔታንም ጠቁሟል። 
የሚመለከታቸው ኢትዮጵያዊያን ሀገር ወዳድ ኃይሎች ይህንን ጽሁፍ 



ተመልክተው በመወያየት ተገቢውን እርምጃ መውሰድም የሚጠበቅባቸው 
ይሆናል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ በተለያዩ ድረገጾች ላይ እንዲታተም መደረጉ 
ታውቋል። ወጣም ወረደም ግን ወያኔን ለመጣልና ለማስወገድ ትግል 
መጠናከር እንዳለበት ኢሕአፓ ያሳስባል።



ባለፈዉ ሐሙ ስ መጋቢት 24 ቀን 2001 ዓ.ም. ፣ በእንግሊዝ አገር በሎንዶን ከተማ
ታላቅ ሕዝባዊ የተቃዉሞ ሰልፍ ተካሄደ፡፡

በእንዱስትሪ የበለፀጉ ሃያ አገራት፣ በዓለም ላይ የደረሰዉን የኢኮኖሚ ቀዉስ 
አስመልክቶ በመፍትሔ ሀሳብ ላይ ለመነጋገር በጠሩት ስብሰባ የተገኘዉን መለሰ 
ዜናዊን በመቃዎም  ከየቦታዉ በየቡድኑ የተሰባሰበዉ ኢትዮጵያዊ ኃይል ንዴቱንና 
ቁጭቱን ሲያሰማ ዉሏል፡፡

በዕለቱ ከተያዙትና ከተሰሙ ት መፈክሮች ዉስጥ

 ወያኔ ለስልጣን ከመብቃቱ ጀምሮ ደብዛቸዉን ያጠፋቸዉ እነፀጋዬ
ደብተራዉ፣ስጦታዉ ሁሴን፣አበራሽይበርታእናሌሎቹም ይፈቱ፣

 ድምፃዊዉ ቴዲ አፍሮይፈታ፣
 ብርቱካንሚዴቅሳትፈታ፣
 በወያኔእስርቤት በመማቀቅላይየሚገኙ በሺዎችየሚቆጠሩየፖለቲካ

እስረኞች ይፈቱ፣
 መለስየዘርማጥፋት ወንጀለኛነዉ፣
 ሞት ለወያኔ፣ወያኔፀረሕዝብናፀረኢትዮጵያነዉ፣
 ዴሞክራሲ ለማያውቅመንግስት እርዳታ ይነፈገዉ፣የሚሉናሌሎቹም

ይገኙበታል፡፡

በተጨማሪም ወያኔገደል ይግባሆ ሆ ሆ ሆ ፤የወያኔኑሮለየለት ዘንድሮ፤እና
የመሳሰሉት ዜማዎችም ተደምጠዋል፡፡

ይህ የተቃዉሞ ሰልፍ በርካታ የዉጭ አገር ዜጎችን ቀልብ የሳበና የእንግሊዝ አገርና 
ከዚያም ዉጭ ያሉትን የዜና አዉታራትን ትኩረት የሳበ እንደነበረ ለማወቅ ችለናል፡፡ 
በተለይም የምስራቅ ሎንዶን ጋዜጣ በሰልፉ ላይ የተገኘችን አንዲት የኢሕአፓ አባል 
በዕለቱ ለምን እዚያ እንደተገኘች፣ የፖለቲካ አመለካከቷንና ሰላለዉ ሁኔታ
በሚመለከት ቃለ መጠይቅ እንዳደረገላትና፣እርሷም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ዉስጥ 
ጉልህ ድርሻ ያለዉናለዴሞክራሲናለኢትዮጵያብልፅግናበቀድምትነት የተደራጀዉ 
የኢህአፓ አባል እንደሆነችና አሁን ያለዉን መንግስት ገና ለስልጣን ከመቅረቡ በፊት 
ጀምሮ  ዘረኛነቱን፣ ፀረ ህዝብነቱንና ፀረ ኢትዮጵያነቱን በመቃወም ለአፍታም እንኳ 
ያለመታከት እየታገል ያለና የዛሬዉም ተቃዉሞ የዚሁ አካል መሆኑን በመግለፅ፣  
የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለፉት ተከታታይ መንግስታት ስቃዩን እንዳየና ኢሕአፓም 
በነዚህ መንግስታት ሁሉ እዉቅና እንደተነፈገዉ፣ እስካሁንም በአገር ዉስጥ በህቡዕ
ብቻ እንደሚንቀሳቀስ፣ በርካታ አባሉትም እንደተሰዉበትና አሁንም በእስር እየማቀቁ 
መሆኑን፣ አሁን በስልጣን ላይ ያለዉ የወያኔ ዘረኛ መንግስት ምንም ኢትዮጵያዊነት 
እንደሌለዉና የዴሞክራሲ መብት በኢትዮጵያ እንደሌለ፣ ቢሮክራሲዉና የፀጥታዉ 
ኃይል በአንድ ዘር ቁጥጥር ስር ስለመሆኑ፣ በእርዳታ ስም ወደኢትዮጵያ 
የሚገባዉም ለዚሁ ጎጠኛ ቡድን ብቸኛ ጠቀሜታ እንጂ ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
እንደማይደርስ፣ መንግስት ተብዬዉም በዘር ማጥፋት ወንጀል መጠየቅ እንደሚገባዉ 
፣ በህጋዊ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ የፈቀደላቸዉን የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎችንና 
አባላቱን እንደሚያንገላታና እንደሚያስር፣  ምስሏ የሚታየዉን ብርቱካን ሚዴቅሳን 
በምሳሌነት በመግለጽ በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ድርጅት መሪ 
እንደሆነችና በእስር ቤት እየማቀቀች መሆኗን ጨምራ በመግለፅ፣ ይህንን አረመኔ 



መሪ ከነቡድኑ ለአለም ህብረተሰብ ለማጋለጥ ኢትዮጵያን በዚህ ቦታ እንደተሰባሰቡ 
ገለጻ አድርጋለታለች፡፡

በዚህ የተቃዉሞ ሰልፍ ዕለትና የእንግሊዝ ባንክ በሚገኝበት አካባቢ ደግሞ 
በዋዜማዉ ኢሕአፓ የእንግሊዙ ጠ/ሚኒሰቴር ጎርደን ብራዉን መለሰ ዜናዊን 
በስብሰባዉ ላይ መጋበዙ አሳፋሪ ነዉ የሚለዉ በእንግሊዘኛ የተዘጋጀዉ መግለጫ
ለዉጭ ዜጎች፣ዴሞክራሲያ ደግሞ ለኢትዮጵያኑ የተበተኑ ሲሆን በእንግሊዘኛ ቋንቋ 
የተዘጋጀዉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ መግለጫም ደግሞ 
በድርጅቱ ደጋፊዎች ለዉጭች ዜጎች በስፊዉ ተሰራጭቷል፡፡አንዳንድ የአፍሪካአገር
ዜጎች ከኢትዮጵያእስረኞች አንድነት ኮሚቶጋርበመተባበርኢሰበአዊመንግስታትን
ለማጋለጥናለመቀራረብሀሳብማቅረባቸዉንዘጋቢያችንጨምሮገልጾልናል፡፡

ባጠቃላይዕለቱመለሰዜናዊ ሀፍረት የተከናነበበትናደጋፊዎቹም አንገታቸዉን
የደፉበት ቀንለኢትዮጵያሕዝብደግሞ የምስራች እንደነበረዘጋቢያችንከስፍራዉ
ልኮልናል፡፡



¹OHe ±+ª* oH+| vHÀ zR  vOÒHÖ# ™TwÑŠ‹ ™oÆ| ¹Šv[« ¹ù_e ÑHì  
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e` HReÑw| ›`TÍ ¨cÀ v‰I ™B ÀÓU ¾we xH:  20 h& ¼IŠc# ¹zR íÃ|  

c^z“ c+}‚ e^ Ñv& HORŠÖJ v^c# zuT ™RŸ”Š| ™Âe OO]¼ FÓ  

™«Ø} Omdme OÊO\ c^z•% c+}‚ ™ÒJÖªJ"" víÃ| e^ ¹zcR\| c+}‚ 

v™Âc# FÓ Oc[| c`a ¹QïmH# OG« v&ÑJë#T vOO]¼« R`moT v&G

 ÅTì« ¼JzcR OG‹ Öm%OªJ"" ¨¼ vcvx ™ewv# c^}« M³x ›¼Ön ¹^

c# m%ØØ` v|h#T GŠ v|Jm% zÑv& Oe¡ I¾ H&¼cõ OŠdz% ¹íÃ| c^}o‚ cp

n ¼ÒJÖªJ zxI;J"" ¹™&|¿å¼ v# Íø ™JÑ²T ¼H‚v| T¡¼| vv#« I¾ ¹

zw¾ OÓÀ¼ OÅAŒ| `³^μ vOÑ’z% OG‹ c&{¨o ¨¼ RÃv]¼— zw¾ OÓÀ¼— 

c« c^j ±` ›¼H vQ¼c^Û« BH# ¹™&|¿å¼ O_| ¹™`i T`| ›¹zÔÃ OG‹ 

zÒJÚJ"" 

 

HÏv#z* 70 SÒª| ¹™+H+¡|]¡ A¾J ›¼m[v ¼H« ¨¼ vzU‚ Ox^| A¾J vï

[n ›¼ÀH OG‹ c&{¨o vÓJÑJ Óv+ ›c^ªHB xH: ¹ÊO[« ÓÅx A¾J ROÞ

 vzOHz ª zÖnQ ¾GH# zxH: ¹zÑOz« ¹+¼ Ox^| A¾J vÑ#Ã¹ ¹Hv

|T c&J v¾ó ÑJÚJ"" ÓJÑJ Ñ&±+ ÓÅx vÀv#x ™&|¿å¼ ¼H« ¹™Ÿwv& B{  

OÑ#Ãz% H+I ¹+¼ ¹z%`Ÿ A¾o ¹Q¼À`o Š« zxH: z¨Ó²;J"" ¾F ¹x±# O} 

QH¿ ÀI` e^ ¹z¢z[« ¹×H&¼‹ dJ¢e| #w¼ ™ÅzHOÀ« H¨¼ wHeJ×

‚ x±# QH&¿ ÆI` Ñ#y OeÖz%T ™ÃÅ «eÖ ™ªm*¬‚ ™ÒJÖªJ"" 

 

v™&|¿å¼ ¹Ac| x` ¹™S]Ÿ ÆI` c&c^à ¼³# xH: ¹¨¼ úH&e zuT wHï« 

cU ¾ó ¼À[Ñ« ±+ vzOHz vAÑ]~ ¹Ae| x` }‚ vzH¾T vÑÖ` c&c^à 

Hx±# ®O{| ¹p¹ OG‹ ¼AÒHÖ# ¡õ.H:‚ ¾F zÓv` v¨¼ v^c# c&ŸEÅ ¹p¹  

Š«xH« Öm%OªJ"" ¹™&|¿å¼ x` vï[d¾ c&{zT p¾} v™B‹ Ñ&±+ v™ÓH&³  



vÊ`O ¹Q{zT c&G ¹Ac| xa‚ ¹¨¼ wHeJ×‚  mÀT v+¼ ™B Ó  

¾vJØ v[mm OÑÅ vÍø ›¼dzP vAÑ` ™eÑx|« ›¼c^Ü OG‹ {«uJ"" 

úH&f% ¼³ ¹QH#| ¹ÓHcx zöŸŸ]¬‚ ›Ì ªŠ•% ¹Ac| x` ™eÑv&¬‚ ¨¼¬

‚ RT ¹QŠŸ« ™JG‹T zxI;J"" vï[d¾ ¹Q{{O« ¹™&|¿å¼ øeú`|T 

v¨¼ wJeJ×‚ v«eØ «eØ HÔ[v+| AÑ` ±+Ô‚ ›¹zhÖ OG‹T HR¨o z‚I;J

""vz¼¼± ±+ ™Å ¹™S]Ÿ x` v13 x` ATd OO±` OÊO\ HR¨o z‚I;J. 

 

wHï« cU ¹OHe ±+ª* Qe| ™±+x ÔI ¹¨¼ ¹™+¢Q zuT ¹™+ï`| ¨¾T ¹  

|›T| T¡|J DHò G‘ OkV OHe ±+ª* ¹AÑ]~ Ax| vmØ{ v^c# vv+zcv#  

›Ï HReÑw| O¨c‹ ¼d¼J zxI;J""  v |›T| e` A¼ wH¾ #w¼¬‚ ¹QzÃÀ

\ c&G zuP ¹AÑ]~ ™+¢Q d«Â« z%Í` Ò`. z¼¾´ ›¹zp×Ö[  OG‹  

¹Q{¨o Š«"" ™±+x vI¾ vª AIòŠ| ¹zOÀv« ™wÂ ±U ¹OHe H:H+ OG‹  

H+I ™±+x |¯²³ ¹Q¨× ™HOG‹ c&ŠÑ` ¹™+ï`| ™Hn ¹Šv[« exA| ŠÒ O¨ÑÁ  

™±+x exA| Ò` vÊO[‚« ÓxÓx ¹vI¾Š| ›¹¼±‚ OT×~ ¾Öm%RJT zxI;

J"" exA| ŠÒ me vme eJ× ›¹zïmH c&G ŠÒÄ¬‚ Ò` z×Ta ¹zcR^v|

 ¹Pe SÃT ›¹Övvv| OT×z% ¼d¼J""  vcŸ^TŠ| ¹Q{¨m« exA| ŠÒ  

v™±+x c&Ön v³T{ ¾mvIªJ ¨¾e OHe I¾ ¹zªmv| c+^ z¢J ¾j`wJ  

¹QH« Ø¼m, Ñ TIj ™IÑ’T c&H# {²v&¬‚ ¼m`wH#"" 
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