
                   “አባባ ታምራት”፣ አርቲስቶቻችን እና የህዲሴ ግዴብ 

                                                                                                 ሲሳይ አጌና 

       ከ2003 አዱስ ዓመት መግቢያ ጀምሮ  ጥቂት  የማይባለ የኢትዮጵያ  የኪነጥበብ  ባሇሙያዎች  

ከሕዜብ ፍሊጎት በተቃራኒ ቆመው  በኢሕአዳግ የቅስቀሳ ስራ  ተጠምዯው መገኘታቸው   ብዘዎችን 

ግር  እያሰኘ ነው፤ ሕወሐት/ኢሕዳግ ዓሇም  የመገበውን  የአዱስ  አበባውን ጭፍጨፋ  

ሳይፈጽም፣ሕዜቡን  በዙህ መጠን ሳያስርብ በአንጻራዊ  ዯረጃ   ሕዜብ  በሌቶ  በሚያዴርበት 

ከምርጫ 97 በፊት ያሌዯገፉትን  ኢሕአዳግ ዚሬ  እጁ ይበሌጥ በዯም ከጨቀየ  በሁዋሊ  የሚዯግፉት  

በምን መነሻ ነው? .በአዱሱ ዓመት ዋዛማ  ስሇተዓምራዊነቱ  በነገሩን   የትራንስፎርሜሽን  ዕቅዴ 

ውስጥ የላሇ የህዲሴ   ግዴብ   ሲወራ  እሱ ዯግሞ ከየት መጣ ብል ከመመርመርና  ከመጠየቅ ይሌቅ  

ሇጨበጣ ፕሮጄክት  ሕዜብ  ዯሞዘን እንዱገብር  በአዜማችነት  የተነሱት ሇምን ይሆን ?...እኮ 

ሇምን ?....  

        ዚሬ  ኢትዮጵያ ከመቼውም ግዛ  በሊይ መከራ ውስጥ  መውዯቛ ሕዜቡ በኑሮ ፈተና  

መጠመደ  ሇብዘዎቹ  አርቲስቶች የተሰወረ አይዯሇም፤ ...እርግጥ  ነው አንዲንድቹ ...ላሉት ሲፍኑ 

ያዴራለ፣ቀን እስከ ቀትር ይተኛለ፤ከዙያ ጫት ሊይ ይታዯማለ፤...ቀጥልም ወዯ  ምሽት ክበባቸው 

ያመራለ፤...የህይወት ኡዯታቸው ይህ ነው።ስሇምንም  አይሰሙም ፣በሀገራቸው   ስሊሇው ሁኔታም  

አያውቁም፤ ዴንገት በኢሕአዳግ  ስብሰባ ተጠርተው  ኢትዮጵያ  ከ5 ዓመት በሁዋሊ  በኢኮኖሚ  

አሜሪካንን ትቀዴማሇች፣ ቻይናንም ታስከትሊሇች  ቢባለ  እንዳት ሆኖ  የሚሌ ጥያቄ ቀርቶ 

ጥርጣሬም  አይኖራቸውም፤ አቶ መሇስ ያው በሇመደት መንገዴ በሚቀጥለት አስር ዓመታት  

የኢትዮጵያ  ሕዜብ በሙለ  ጨረቃ ሊይ እንዱሰፍር  ጥናቱን ጨርሰናሌ ቢለ   እነሱ የሚለት 

ሰውየው ሇየሇት  ሳይሆን  ጥያቄያቸው የሚሆነው ጨረቃ ሊይ ጫት አሇ እንዳ ? የሚሌ 

እንዯሚሆንም  ይታመናሌ። 

      አንዲንድቹ አርቲስቶች  .ከዓሇም ተነጥሇው  በምሽት ክበባቸው ዚቢያ  ሊይ ብቻ እንዯሚሾሩ  

አንዴ ማሳያ አብነት ሊንሳ፤ .በ1997 ዓ.ም  በአንዴ  የግሌ ጋዛጣ ሊይ  አንደ አርቲስት  ቃሇ ምሌሌስ 

ይሰጣሌ፤ ከጥያቄዎቹ  አንደ  ስሇ ዓሇም  ትከታተሊሇህ  ወይ የሚሌ ነበር፤ አርቲስቱ በሚገባ  ሲሌ 

ይመሌሳሌ፤ የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ዋና ጸሃፊ ማን ነው ?የሚሌ ጥያቄ ሲከተሌ.. ውይ  አፌ 

ሊይ ነው ... እንዲሇ  ከአፉ  ውስጥ ሳይወጣ ቃሇ ምሌሌሱ ይታተማሌ፤...ኢዙህ ሊይ በዯንብ 

አሊስቀመጥኩትም ፤ሳነበው ግን ስሇገረመኝ ቃሇምሌሌስ ያዯረገውን ጋዛጠኛ አግኝቼ  ሳነሳበት “ እሱ 

ምን ይገርማሌ ....ላሉት 7 ሰኣት ሞባይላ ሊይ ዯውል ሰውየውን አገኘሁት  አሇኝ፤ በእንቅሌፍ ሌቤ  

የቱን ሰውዬ  ስሇው የተባበሩት መንግስታትን  ጸሃፊ  አሇኝ፤ ተመሌሼ  ሇመተኛት  እየተጣዯፍኩ እሺ 



ማነው ስሇው ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሉ  አሇኝና  እንቅሌፌን  አጠፋው” .. ‘መረጃ”  የሚከታተለትን  

የርሱ ብጤዎችን  ጠይቆ  በርሱ ቤት መሌሱን  ማግኘቱ ነበር፤...በወቅቱ ቡትሮስ ጋሉ ስሌጣን ከሇቀቁ  

8 ዓመታት አስቆጥረዋሌ፤ኮፊ አናንም  ሁሇተኛ ዘራቸውን ጨርሰው ሉሰናበቱ የቀራቸው ከሁሇት 

ዓመት ያነሰ ግዛ ነበር፤ ...አርቲስቱ አቶ መሇስን እያየ፣ኮልኔሌ መንግስቱን  እያስታወሰ  አንዳ ስሌጣን 

ከተያ  ካሌሞቱ ወይንም ካሌተባረሩ  ስሌጣን  አይሇቀቅም ብል አምኖ ይሆናሌ፤ ...ሁለም አርቲስት 

እንዯዙህ ባይሆንም ፣ ከአሇም ተነጥሇው በጫት ዯሴት ሊይ የሚኖሩ አርቲስቶች ቁጥር ግን ጥቂት 

አይዯሇም፤ ጫት እየቃሙ ከዯሴቱ ባሻገር የሚያዩ ንቁ አዕምሮ ያሊቸው፣የሐገራቸው ሁኔታ 

የሚያስጨንቃቸው አርቲስቶች መኖራቸውም  እርግጥ  ነው።    

      ወዯ ነጥባችን እንመሇስ፤በኢትዮጵያ  ምዴር   በተሇይ በአዱስ አበባ ከተማ  ኢሕአዳግ   መሆን   

እንዯ  አንዴ ማህበራዊ  ነውር  የሚቆጠር በመሆኑ  ሇአንዴ  አርቲስት በኢህአዳግ  ዘሪያ መታየት   

በጣም  ከባዴ እና አስቸጋሪ  ስሇሆነ የሚታሰብ  ነገር አሌነበረም፤  ዚሬ  ይህ እንዳት ተሰበረ ?   

በአንዴ በኩሌ በሀገሪቱ በግሌጽ አፍጥጦ በመጣው አፈና በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ 

አርቲስቶች  ጉዲዩ  ከስራ  ዋስትና ጋር  የተያያ ስሇሆነባቸው  በዙህ ኑሮ ውዴነት እንኩዋን  ያሇ 

ዯሞዜ ችግሩ በዯሞዜም የሚገፋ ባሇመሆኑ  በአማራጭ እጦት የተባለትን ይፈጽማለ፤በግሌ 

የሚንቀሳቀሱትም  ፊሌም ጽፈውም ሆነ  ቲያትር ዯርሰው  ሇማሳየት  ብዘዎቹ አዲራሾች የመንግስት  

በመሆናቸው  የተባለትን ማዴረግ ግዳታ   እንዯሆነባቸው  ይታመናሌ፤በተፈጥሮ  የአዯርባይነት  

ዜንባላ ያሊቸው ዯግሞ  በአህያዋ ፍሌስፍና  “እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ” የሚመሩ በመሆናቸው 

ሃይ የሚሌ ገሳጭ  ሲጠፋ በእኔ በሌጥ ታማኝነት ፉክክሩን  ያከሩታሌ፤ላሊው በዋናነት  የሚነሳው እና  

አርቲስቶቹ ሇኢህአዳግ በዯንብ ገብረው ዓቢይ ሚና እንዱጫወቱ የሚገፋቸው የብሊክሜሌ(በግሇሰቡ 

ማህበራዊ ነውር ፣ወንጀሌ ወተ ሇህዜብ አጋሌጥሃሇሁ በሚሌ ማሸማቀቅ እና አከስሃሇሁ ወተ በማሇት ማስፈራራት) ውጤት  እንዯሆነ 

ሇአንዲንድች እንግዲ ነገር አይዯሇም፤...ጥቂት ዓመታት ወዯሁዋሊ ሌውሰዲችሁ፤ 

       በ1995 ዓ.ም በአዱስአበባ ኮተቤ አካባቢ የመንዯሩን ሰው ያስጨነቀ ጠንቐይ ነበር ”ሰሊም 

ነሳን፣ሇህግ አካሌ ብናመሇክትም ጉቦ እየከፈሇ የሚዯፍረው ጠፋ” በማሇት የአካባቢው ነዋሪ ተወካዮች 

እቢሮዋችን ይመጣለ፤የኢሕአዳግ ሬዱዮ ጣቢያ ወዯ ሆነው ፋናም የመራለ፤ዯረሰብን ያለትን 

ሇማየት፣የሚመጣውንም  ሰው ብዚት ሇመጎብኘት አንዴ ቅዲሜ ቀን ሇሉት 12 ሰዓት (ሲነጋ) ከእኛጋ 

የተመዯበው  ጋዛጠኛ   በተባሇው ሰዓት እስፍራው ዯረሰ፤በኋሊ በመኪና አዯጋ ሕይወቱ ያሇፈው 

የሬዱዮ ፋና ጋዛጠኛም ቀዴሞት ዯርሱዋሌ፤...እንዯተባሇው ብዘ ሰው ነበር፤የአካባቢው ነዋሪዎች 

እንዯሚለትም በኣካባቢው  ሇመጠጥ ጭምር  የሚጠቀሙበት ውሃ በሚያስመሌሱ የሰውየው 

በሽተኞች የመበከሌ እዴለም የሰፋ ነው፤.ጋዛጠኛው የሄዯው ይህንን ሇማየት ቢሆንም  ይዝት 

የተመሇሰው ዛና ግን በጣም የሚያስዯነግጥ፣ሉናገሩትም የሚቀፍ፣ቢፅፉትም የሚያስጸይፍ ነበር፤.      



            አዎን አንዴ አገር ያወቀው ሰው..ከጠንቋዩ ዕዴምተኞች አንደ ነበር፤በእውነት ሇማመን 

ተቸገርን፤ሁለም በዜርዜር ተነገረን፤በሗሊ ከአቤቱታ አቅራቢዎቹ እንዯተረዲነውም ይህ ትንሽ  ቦታ 

የተገኘው ትሌቁ ሰው ቐሚ ተሰሊፊ ነው፤ ....ዚሬ ይህ ሰው ስሇ ኢሕአዳግ ሌማት አውርቶ 

የማይጠግብ፣በአጭር ግዛ ጃፓንን ጥሇን እንዯምንሔዴ የሚሰብክ ሆኑዋሌ፤ነፍሱን  ይማረውና  

የሬዱዮ ፋናው ጋዛጠኛ  ያየውን ሇአሇቆቹ  የኢህአዳግ ሰዎች መናገሩ የሚጠበቅ ነው፤ከዙያ በሁዋሊ  

በራሱ በጠንቛዩ አማከይነት በምስሌ የተዯገፈ መረጃ  በመያዜ  በዙያ እያሸማቀቁ  የፈሇጉትን መጫን 

፤የፈቀደትን ማናገር ነው፤........በኢትዮጵያ ከሕወሐት/ኢሕአዳግ በሊይ የሚጠሊ ምንም ነገር አሇ ብዬ 

ባሊምንም ከጠንቁዋይ እና አስጠንቁዋይ በሊይ  የሚጠሊ አይመሰሇኝም፤       

         በ2001 ዓም በኢትየጵያ ትሌቁ  ዛና  ታምራት  የተባሇው  ጠንቋይ መያዜ ነበር፤እዴምተኞቹ 

“አባባ ታምራት” ይለታሌ፤በርካታ አርቲስቶች እና ታዋቂ ሰዎች የሰውየው ዯንበኞች እንዯነበሩም 

ተገሇጠ፤ የአንዲንድቹም ስም ፍርዴ ቤት ውስጥ  በምስክሮች ተነገረ፤ቤቱ ሲበረበር  በተገኘ ቪዱዮ 

ውስጥ  ስሇጠንቋዩ አዋቂነት ምስክርነት  ከሰጡ  ሰዎች ውስጥ  አንዲንዴ ባሇስሌጣናት እና አንዲንዴ 

አርቲስቶች  እንዲለበት በስፋት ተወራ ፤እንዯ ጋዛጠኛ ሇወሬ ባሇኝ  ቅርበት  የባሇ ስሌጣናቱንም  

የአርቲስቶቹንም  ማንነት በወሬ ዯራጃ  ዯረስኩበት፤በሬዱዮ ፋና ሊይ የባሇስሌጣናቱን ስም በመዯበቅ  

የአርቲስቶቹ ሉነገር  መሆኑ ከቅርብ ምንጮች ተሰማ፤...ሰዎቹን  ስማቸውን  አዯባባይ  በማውጣት 

እና  በቲቪ ስክሪን ምስሊቸውን  እያሳዩ ምስክርነታቸውን ማሰማት  ሇኢህአዳግ   የሚያመጣው  

ትርፍ የሇምና  በዙህ ቪዱዮ ኣማካኝነት  ሰዎቹ ብሊክሜይሌ ተዯረጉ፤እናም  አዴርጉ የተባለትን 

ማዴረግ  ብቻ ሳይሆን ፣ ኢህአዳግን ምን ያስዯስተዋሌ እያለ መባከን ይዋሌ፤ እሱን በማስዯሰት 

ሐጢያታችንን እንሸፍናሇን እያለ ይበሌጥ 

እ የ  ቀ ጡ  የ ሐ ጢ ያ ተ ኞ ች  አ ሳ ሇ ፊ 

ሆነዋሌ፤. . . .ሕዜባዊ ፍቅርና ዴጋፍን  

ሇማግኘት የሚያስችሌ አቐምና አቅም 

የላሇው ይህ ቡዴን  ሰዎችን በዘሪያው 

የሚያሰባስበው  በዕምነት ሳይሆን  

በጥቅም  እና  የሰዎችን  ነውር  

በመያዣነት በመጠቀም መሆኑን ላልች 

አብነቶችንም መጥቀስ ይቻሊሌ። 

         ሃምላ 5/1995  ላሉት በአዱስ አበባ በተሇይም በወረዲ 17 እና 18 ማሇትም በቦላ  እና  በ22 

አካባቢ  ከፍተኛ አሰሳ ተዯረገ፤አሰሳው የጦር መሳሪያ ፍሇጋ ሳይሆን ፤ጨሇማን ሇብሰው ሇጋ ሕጻናትን  

እርቃን በሚያስዯንሱ መሸታ ቤቶች ሊይ ሲሆን ፣በወረዲ 17 በቪርሉ ፣ዝሮ ፐብ  .....  በተባለ 



መሸታቤቶች ሊይ በተዯረገው ፍተሻ ርቃን ዯናሾቹን ፣የመሸታ ቤት ባሇቤቶቹን  እና ታዲሚዎቹን 

ጨምሮ  105 ሰዎች በቁጥጥር ስር  ዋለ፤በወረዲ 18  በዯንበሌ ሕንጻ ሊይ በነበረው ኢን ኤንዴ አውት 

እንዱሁም ወል ሰፈር በነበረው ለካ ፐብ ራቁታቸውን  ሚዯንሱትን  ጨምሮ 91 ሰዎች በቁጥጥር ስር 

ዋለ፤ከነዙህ ውስጥ 36ቱ ከዯንበሌ ኢን ኤንዴ አውት የተያዘ ናቸው።.. በአጠቃሊይ በአንዴ ምሽት 

ከታፈሱት  196 ሰዎች ውስጥ  የጦር ጄኔራልች ፣በከፍተኛ መንግስታዊ  ስሌጣን ሊይ የሚገኙ 

ግሇሰቦች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቐም  ባሇስሌጣናት ዱፕልማቶች  ነበሩበት፤ስሇግሇሰቦቹ ማንነት  

ባይነገርም አሰሳ መካሄደና  ግሇሰቦች በቁጥጥር ስር  መዋሊቸው በመንግስታዊዎቹ ሚዱያዎች  

ተግቡዋሌ፤.... 

          ያኔ በዙያ ሂዯት  ታስረው ወዱያውኑ  ከተፈቱት ውስጥ ዚሬም በሚንስተርነት  ዯረጃ ሊይ 

የሚገኙ  ሁሇት ሰዎች አለ፤...አንደ ጄኔራሌም ስራ ሊይ ናቸው ...6 ወርም ይሁን 6 ቀን 

የሚያሳስራቸው ክስ ተንጠሌጥል  ስሇሚገኝ  ከእስሩ በሊይ  ውርዯቱና ቤተሰባዊ  ቀውሱ  

እያስጨነቃቸው ታማኝነታቸው እስከመቃብር  እንዱሆን የቆረቡ ይመስሊለ፤....የላሉት  ርቃን  ዲንሱ  

ዚሬም በከተማዋ የቀጠሇ ቢሆንም ፣ዴጋሚ አሰሳ ሲዯረግ አሌታየም፤በቅንነት ከታየ  አሁንም እነዙያኑ 

ሰዎች ማሳፈር ይሆናሌ በሚሌ የተተወ እንዯሆነ ይገመታሌ፤በላሊ በኩሌ ግን የኢህአዳግ መንግስት  

ሇማህበረሰቡ የሞራሌ እሴቶች  ተጨንቆ የወሰዯው ርምጃ  ሳይሆን  የዙህን ሱሰኞች  እጅ ከፍንጅ 

ይዝ  ብሊክሜይሌ ሇማዴረግ  ያሇመ እንዯሆነ  ይታመናሌ፤....ኢህአዳግ ስሊጣኑን በአንዴ ሰዓት  

የሚያራዜም መስል ከታየው ይህ በምዕራቡ ዓሇም ያሇውንና ኡጋንዲ ሊይ ሙግት የቀሰቀሰውን ቆሻሻ 

ነገር  በህግ ሇመፍቀዴ ወዯሁዋሊ  የሚሌ አይመስሇኝም፤.... 

         የሕወሐት ቡዴን ዯካሞችን  እና  የጎዯፈ ታሪክ ያሊቸውን  በመሰብሰብ  በዴክመታቸው 

እያስፈራራ ፣ ላልችን ዯግሞ  በላብነት  ውስጥ እንዱገቡ በማዯፋፈር እና  መውጫ በመንሳት  

ሇረፉት ገንብ  ሰስተው  ገብረው እንዱኖሩ እያዯረጋቸው ነው፤....ኢህአዳግ ሰዎችን  

በዴክመታቸው  ከሚጠቀምባቸው ማሳያዎች አንደ  የሕወሀትን ክፍፍሌ ተከትል የታየ 

ነው፤የኢሕአዳግ አስኳሌ  በሆነው ሕወሓት ውስጥ  የተፈጠረው ክፍፍሌ በዕምነት ሳይሆን በጥቅም  

በተቧዯኑት የሕወህት  አጋሮችም  ንዴ  የስኒ ማዕበሌ ቀሰቀሰ፤በዙህም ወቅት  አንዱት  ባሇስሌጣን  

ይከደና የስርዓቱን ጉዴፍ  በአዯባባይ ተናገሩ፤ ይህንንም ተከትል  የተዯበቀው  እና በመያዣነት  

የተከዯነው  ገመናቸው ይገሇጥና ከትዲር ጋር የተያያው የፍርዴ ቤት ፋይሌ በጋዛጣ ሊይ  እን 

ዱዜረከረክ ተዯረገ፤.....  

         በተቀዋሚ ፓርቲ  አባሊት ውስጥም በመጠጥ ሃይሌ ዯክመው  ነውራቸው ተቀርጾ  ብሊክ 

ሜይሌ ተዯርገው  የአፍራሽነት ሚና ተሰጥቱዋቸው ሙከራ አዴርገው በዙያው የመጨረሻ ስንብት  

የወሰደ መኖራቸው  ብዘም እንግዲ ነገር አይዯሇም ፤...በጽሊት ሽያጭ  ምርመራ ተካሄዯባቸው  



በበሊይ አካሌ ትዕዚዜ  ክሱ እንዲይንቀሳቀስ  የታገዯሇቸው እና   በምሊሹ  በተቃዋሚዎች  ውስጥ 

አፍራሽ ሚና   እንዱጫወቱ ተሌዕኮ የተሰጣቸውና  ዚሬ የሇየሊቸው ስሇመኖራቸው  ብዘዎች  

ባይሆኑም ጥቂቶች ያውቃለ፤  ይህንን ፋይሌ  በገንብ  ሃይሌ ሇማስወጣትና  ሇህዜብ  ሇማዴረስ  

በተዯረገ ሙከራ  ብዘ ርቀት ቢኬዴም   ሇነገሩ በመንግስት  በተሰጠ ከፍተኛ ክብዯት  መረጃው  

ሉወጣ አሌቻሇም፤....የተቀጠሩበትን መስሪያ ቤት  ገንብ   ርፈው  የተሰወሩ  ይህም በአዯባባይ 

የተገሇጠባቸው ከተቃዋሚነት ወዯ ታማኝ ተቃዋሚነት ገብተው የክስ ፋይሊቸውን ግተዋሌ፤አረ 

ዜርዜሩ ብዘ ነው፤ ከኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  የተበዯሩትን ገንብ አጨብጭበውበት ሲፈሇጉ ሸሽተው 

ጫካ የገቡ  ዚሬም ከነዕዲቸው የአንዴ ባንክ የቦርዴ ሃሊፊ ሆነው የተቀመጡ መኖራቸውን  በእጄ ሊይ 

የሚገኘው መረጃ ይመሰክራሌ፤መቼ ተበዯሩ?ምን ያህሌ ተበዯሩ?ሰውየው ማን ናቸው? ተገቢውን 

ርዕስ መርጬ  ከነሰነደ በዜርዜር እመሇስበታሇሁ። እኛ ዓሇም ያወቃቸው ሰውየስ ቢሆን ከሕዜብ ጋር 

እሌህ የተጋቡት  በጤና ነው?  

         ሕወሓት/ኢሕአዳግን  በጥቅም   እንጂ በዕምነት  የሚጠጋው  አሇመኖሩ  ሇሕወሓት ሰዎች   

ግሌጽ ነው፤አቶ ስየ አብርሃ  ሇእህሌ ውሃ ሲለ አባሌ የሆኑ በማሇት  ይገሌጹዋቸዋሌ፤አባሌ ሳይሆኑም   

በተሇያዩ  አጋጣሚዎች  በስርኣቱ ዘሪያ የሚያንዣብቡትም  ተሌዕኮዋቸውን ሲጨርሱና  ወዯ 

ጉዲያቸው ሲመሇሱ  በጸረ ሕወሐትነት  አፋቸውን   እንዲይከፍቱ  እያንዲንደዋ ጥቃቅን ነገር   

ትያዚሇች፤የኢትዮጵያን ሚሉኒየም ሇማክበር በሚሌ  የተቐቐመውን ሴክሬታርያት እንዱመሩ ከሇንዯን 

ወዯ ኢትዮጵያ  ከሄደት  አንደ  ሇአሜሪካዊቱዋ  ታዋቂ አቀንቃኝ  ቢዮንሴ አጎንብሶ ጫማ 

ሲያዯርግሊት  የሚያሳይ ፎቶ በአንዱት ጋዛጠኛ ከተነሳ በሁዋሊ አቶ በረከት ስምዖን እጅ 

ገብቷሌ፤ሰውየው ዜቅ ብል ሇቢዮንሴ ጫማ ሲያጠሌቅሊት ፎቶ የተነሳው ርሱዋ ቅዴስት ስሊሴ 

ቤተክርስቲያን  መቅዯስ ውስጥ ገብታ  ስትመሇስ ነበር።....ምን ዓይነት ሞራሌ አሌባ ሰዎች  

በኢህአዳግ ዘሪያ እነዯሚሰበሰቡም ይህ በራሱ የሚፈነጥቀው አሇ፤.....ዚሬ   ስሇ ተኣምራዊው ዕዴገት  

የሚነግሩን ፣ የኢትዮጵያ ሕዜብ እንዲሇፈሇት የሚሰብኩን ስሇህዲሴው ግዴብ  መዋጮ የሚጠይቁን ... 

አዎን እነዙህ ናቸው፤ ..አዎን እነሱ ብሊክሜይሌ የተዯረጉት፤ሀጢያት ባህር ውስጥ የሚዋኙቱ።. 

 

                 እነሆ  ኢሜይሌ፦    lualawi2000@yahoo.com 
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