አዱስ ዓመት ያሇ ተስፋ!?
ሇመሊው የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎችና ምዕመናን
የኦባንግ ሜቶ መሌዕክት!
የተወዯዲችሁ የአገራችን የሃይማኖት መሪዎች እንዱሁም የየእምነቱ ምዕመናን፡ይህንን መሌዕክት የምጽፍሊችሁ ወንዴማችሁ ይህንን ጥሪ የማቀርብሊችሁ እንዯ አንዴ ሰብዓዊ ፍጡር ሇእናንተ
ሃሳቤን ሇማቅረብና እንዯ እምነቴ ዯግሞ በጌታችን የሱስ ክርስቶስ ባሇኝ እምነትም ጭምር ነው። ይህንን ስሌ
ላልች እንዯ እኔ ዓይነት እምነት የላሊችሁን የሃይማኖት መሪዎችና ተከታዮች ያገሇሌኩ መስል እንዱሰማችሁ
ወይም ከእኔ ጋር ተመሳሳይ እምነት በላሊችሁ ሊይ ጫና ሇማዴረስ በጭራሽ ምኞቴ እንዲሌሆነ አስቀዴማችሁ
እንዴታውቁሌኝ እፈሌጋሇሁ። የራሴን መግሇጼ እንዯ አንዴ ሰብዓዊ ፍጡር እና እንዯ አንዴ ኢትዮጵያዊ
ማንነቴን አሳውቄ ሃሳቤንም በዚያው መሌኩ እንዴትረደሌኝ ከማዴረግ አኳያ ነው።
ኢትዮጵያ በምንሊት አገራችን ሁሊችንም የተሇያየ ሃይማኖት እንከተሊሇን፤ እንዯየ እምነታችንም የአምሌኮ
ሥርዓታችንን እንፈጽማሇን። አገራችን ሇዚህ ዓይነቱ ሌዩነት አንዲችም ሳታጓዴሌብን ሁሊችንም ታስተናግዲሇች።
የምንከተሇው እምነት የፈጣሪን ኃያሌነት ያስተምራሌ፤ ሰሊምን፣ እኩሌነትን፣ ፍቅርን፣ መከባበርን፣ ወዘተ
ያስተምራሌ። ይህንን አሇመከተሌና በጥፋት ጎዲና መጓዝ ሇጊዜው ምቾትንና ዴልትን የሚፈጥር ቢመስሌም
የምናምነው እምነት እንዱህ ያሇው አስተሳሰብ የሚያመጣውን አስከፊም ነገር አብሮ ያስተምራሌ። ስሇዚህ
ሇአምሊክ የምንሰጠው አምሌኮ እንዱሁም ሇላልች ያሇን አክብሮትና እንክብካቤ (ጠሊት ብሇን ሇምንቆጥራቸውም
ጭምር) በእያንዲንደ የምንከተሇው ሃይማኖት ውስጥ በተመሳሳይ መሌኩ ተገሌጾዋሌ። መጽሐፍ ቅደስ “ሕይወትን
ምረጥ” በማሇት እንዱህ ሲሌ ይመክራሌ፤ “በፊታችሁ ሕይወትንና ሞትን በረከትንና መርገምን እንዲስቀመጥሁ እኔ
ዛሬ ሰማይንና ምዴርን በአንተ ሊይ አስመሰክራሇሁ እንግዱህ አንተና ዘርህ በሕይወት ትኖሩ ዘንዴ ሕይወትን
ምረጥ” (ዘዲግም 30፡19) ዋናው ሃሳብ በምንኖርበት ዘመን የምናዯርገው ማናቸውም ነገር ከእኛ አሌፎ ሇዘርና
ሇትውሌዴ ይተርፋሌ፤ መሌካምም ቢሆን መጥፎ!
አገራችን ወዲሇችበት ሁኔታ ስንመሇስ በምንወዲት አገራችን በእርግጥ ሕይወት አሇ? ሰዎችስ በእርግጥ እየኖሩ ነው
ማሇት ይቻሊሌ? የዚህ ምሊሽ ሇጥቂቶችና “ዯሌቶናሌ” ሇሚለ መሌሱ “አዎ” ሉሆን ይችሊሌ። ከአገራቸው
እየተሰዯደ መዴረሻቸውን በውሌ ሳያውቁ ሇሚሄደ ግን መሌሱ “አዎ” አይዯሇም። በአገራቸው እየኖሩ በሌቶ ማዯር
ተዓምር ሇሆነባቸው፤ በአገራቸው ያጡትን ህይወት ሇማግኘት ህይወታቸውን ሇባህር አውሬና ሇበረሃ ዘራፊ
ሇሚሰጡ፣ በየአረብ አገሩ ቀባሪ አጥተው በየቦታው ከውሻ ያነሰ ሞት ሇሚሞቱ፣ አእምሯቸውን ስተው በበረሃው
የአረብ አገር ቀኑን ሙለ ሇሚንከራተቱና አገራቸው የሚሌካቸውም ሆነ እዚያ የሚያሳክማቸው ሊጡ፣ ኢትዮጵያም
የእኛ ናት ስሇዚህ ሃሳባችንን በነጻነት በመግሇጽ እንኖራሇን በማሇታቸው ብቻ “አሸባሪ” ተብሇው ከቤተሰባቸው
ሇተነጠለትና አዱሱን ዓመት በእስር ቤት በመማቀቅ ሇሚያሳሌፉ፣ ሇላልችም እዚህ ሊይ ጠቅሼ ሇማሌጨርሳቸው
ነገር ግን ሕይወታቸው በስቃይ፣ በመከራ፣ በፍርሃት፣ በግፍ ሇሚያሳሌፉ ሁለ የዚህ ጥያቄ መሌስ እንዳት “አዎ”
ሉሆን ይችሊሌ? ተስፋ ሳይኖር አዱስ ዓመት ምን ይረባሌ? እንዳትስ አዱስ ዓመት ተብል ሉከበር ይችሊሌ?
ስሇዚህ በዚህ አዱስ ብሇን በምንጠራው ዓመት ሕዝባችን ተስፋ ይፈሌጋሌ፤ አሻግሮ ማየት ይሻሌ፤ ይህንን
የማዴረግ ዋንኛው ኃሊፊነት የወዯቀው በሃይማኖት መሪዎች ነውና በየቤተእምነቱ ወዯ ፈጣሪ ከሌብ የሆነ ጸልት
ከማዴረግ በተጨማሪ ይህንን መሌዕክት ሊስተሊሌፍሊችሁ እወዲሇሁ።

ሇየሃይማኖቱ መሪዎች፡በአገራችን ኢትዮጵያ ሊመኑበት እምነት የቆሙ፣ በጽናት ከመቆማቸው የተነሳ የሕይወት መስዋዕትነት የከፈለ፣
ከሰው ሕግ እና ከጊዜያዊ የግሌ ጥቅም ይሌቅ በፈሪሃ እግዚአብሔር ሇፈጣሪ ሕግና ሥርዓት የተገዙና ምሳላ
ትተውሌን ያሇፉ የሃይማኖት አባቶች አለን። ከ“እኔ ምናገባኝ” አስተሳሰብ ያሇፉ፤ ከአገዛዝ ጋር የሚያጣሊቸው
መስል ሲሰማቸው “እኔ የሃይማኖት ሰው ነኝ እንጂ ፖሇቲከኛ አይዯሇሁም” በማሇት በምቾታቸው ውስጥ
ያሌተዯበቁ፤ በምዴር ኑሯቸው የሚፈሌጉትን ሁለ በማዴረግ ዯሌቷቸው እየኖሩ ሇእውነትና ሇፍትሕ መቆም
ሲጠየቁ “አገራችን በሰማይ ናት” በማሇት ማስተባበያ የማይሰጡ ተምሳላቶች አለን።

አቡነ ጴጥሮስ
የቅኝ ግዛትና ላሊውን የበታች የማዴረግ እርኩስ መንፈስ የተጠናወታቸው ምዕራባውያን
ጣሉያንን ሇኢትዮጵያ መዴበው ገዢ ሲያዯርጉ ጣሉያኖች ያሊሰቡት ነበር የገጠማቸው።
ሕዝቡ ሇእነርሱ እንዱገዛ በቤ/ክ በኩሌ ሇማዴረግ የወጠኑት አቡነ ጴጥሮስ ጋር ሲዯርስ
ከሽፏሌ። ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስ ምዕመኑን “እንዯንጉሡ አጎንብሱ” በማሇት የጣሉያንን
አገዛዝ የእግዚአብሔር ፈቃዴ ነው በማሇት ሕዝቡን ማስገዛት ፈጽሞ የማይዋጥሊቸው
ስሇነበር በመትረየስ ተዯበዯቡ። ይህንን ቃሌ ኪዲን አሰምተው፤ ጽናታቸውን ይፋ
አዴርገው፤ ሃሰትን በስሙ ጠርተው፤ ጭካኔን ኮንነው፤ የሕዝባቸውን ባርነት ከማየት
በሕይወት አሇመኖርን መርጠው አሇፉ፤ “እኔ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኃሊፊነትም ያሇብኝ
የቤተክርስቲያን አባት ነኝ። ስሇዚህ ስሇ ሀገሬና ስሇ ቤተ ክርስቲያኔ እቆረቆራሇሁ። …
እኔን ሇመግዯሌ እንዯወሰናችሁ አውቃሇሁ። ስሇዚህ በእኔ ሊይ የፈሇጋችሁትን አዴርጉ።
ግን ተከታዮቼን አትንኩ” ነበር ያለት። ታሪክን መዘከር ብቻ ሳይሆን ይህ ዓይነቱን
አገዛዝን በፊት ሇፊት የሚጋፈጥና ሇሕዝቡ በመስዋዕትነት ተስፋን የሚፈነጥቅ “ጴጥሮሳዊነት” እጅግ ግዙፍ
ምሳላያችን ሉሆን ይገባሌ።

የሙስሉም መፍትሔ አፈሊሊጊ ኮሚቴ
አብዮታዊ ዳሞክራሲን እንዯ ሃይማኖት የሚከተሇው አገዛዝ ሇዓመታት አፍኖ የቆየውን የኢትዮጵያ ሙስሉሞች
ጥያቄ ተገቢ በሆነ ሁኔታ ምሊሽ ሉያገኝ ይገባሌ በማሇት በቤተ እምነቱ የተመረጡት መፍትሔ አፈሊሊጊዎች
የዯረሰባቸው በዘመናችን ሊመኑበት መቆም ምን
እንዯሚያመጣ የታየበት ነው። ከወጣት እስከ አዛውንት
በመሆን
የተሰባሰቡበት
መፍትሔ
አፈሊሊጊዎች
ስማቸው በብዙ ጠሌሽቷሌ፤ እጅግ ብዙም ተብሇዋሌ።
“ጂሐዲዊ ሐረካት”፣ “አክራሪ፣ ጽንፈኛ”፣ “እስሊማዊ
መንግሥት መስራቾች”፣ ወዘተ ተብሇው ሇበርካታ
ጊዜያት አሇፍርዴ ሲንገሊቱ ቆይተው በአሁኑ ጊዜ እስከ
22ዓመት በሚዯርስ እስራት ስቃይ እየተቀበለ ነው።
በግዴ እንዱያምኑና እንዱፈርሙ ሲዯረጉ እምቢ
በማሇታቸው ስሇተቀበለ ስቃይ ሲናገሩ እንዱህ ብሇው
ነበር፤ “… ማዕከሊዊ እስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ
ስነሌቦናዊ እና አካሊዊ ስቃይ ይዯርስብናሌ። ከአስራ አራት ሰዓታት በሊይ ያሇ እረፍት ቀጥ ብሇን እንዴንቆም
በማዴረግ፣ ጀርባችን እስኪሊጥ ራቁታችንን በሽቦ በመግረፍ፣ በሰንሰሇት በማሰር እና አይናችንን በጨርቅ በመሸፈን
የውስጥ እግራችን እስከሚሊጥ ገሌብጦ በመግረፍ ቀንና ማታ አሰቃቂ በሆነ ምርመራ እና በዴብዯባ ብዛት
እንቅሌፍ በመንሳት፣ ፂማችንን በመንጨትና እንዴንሊጭ በማስገዯዴ፣ ከአቅም በሊይ የሆነ ስፖርት በግዴ

በማሰራት፣ ብሌት በመግረፍ፣ “ሌጅህን እንገዴሇዋሇን! ሚስትህን አስረን በፊትህ ቶርች እናዯርጋታሇን! ብሌትህ
ሊይ የውሃ ሃይሊንዴ በማንጠሌጠሌ መሀን እናዯርግሀሇን!” እያለ በማስፈራራት ከፍተኛ የሆነ እንግሌትና ስቃይ
አዴርሰውብናሌ።… በክረምት ቀርቶ በበጋ እንኳ ቅዝቃዜው በማይቻሇው “ሳይቤሪያ” ተብል በሚጠራው ጨሇማ
ክፍሌ አጉረውናሌ። መቋቋም የሚያዲግተውን የማሰቃያ ስሌታቸውን በመጠቀም ያሊሰብነውንና ያሌሰራነውን
‹እመኑ! ተናገሩ! ፈርሙ!› ብሇው አስገዴዯውናሌ”። ግፍን እና ሃሰትን አንቀበሌም፤ ይሌቁንም በስሙ በመጥራት
እናወግወዘዋሇን፤ እስከ ህይወትም መስዋዕትነት በመክፈሌ እናሌፋሇን በማሇት በዚህም ዘመን ሊሇነውም ሆነ
ሇመጪዎቹ ተስፋን ፈንጥቀው በህይወታቸው ምሳላ በመሆን ትምህርት ሰጥተውናሌ።

መጋቢ ጉዱና ቱምሣ
ሇአገራቸውና ሇሕዝባቸው እጅግ ብዙ አስበውና አሌመው ሕሌማቸውን ከግብ ሳያዯርሱ በአጭር እንዱቀሩ
የተዯረጉት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዩን ቄስ ጉዱና ቱምሣን ይህ ያሇንበት
ዘመን በግዴ እንዴናነሳቸው ያዯርገናሌ። ምዕራባዊ አስተሳሰብንና አመራርን
በአትዮጵያ ቤ/ክ ሊይ ሇመጫን የፈሇጉትን ኃይልች በአንዴ በኩሌ በመቃወምና
ሇኢትዮጵያ የሚሆን አገራዊ ሃሳብ በማመንጨት ሇማሳመን ሲጥሩ በላሊ በኩሌ
ዯግሞ በአገር ውስጥ የሚዯረገው የወንጌሌ ስርጭት ምንነትንና ይዘት በገሃዴ
ያስተምሩ ነበር። ጉዱና ቱምሣ “የፍቅርና የፍትሕ ሃይማኖት” ብሇው የሚጠሩት
ወንጌሌ ምንነት ሲናገሩ እንዱህ ብሇው ነበር፤ “እኛ (ቤ/ክ) ሇፍትሕ፣ ሇሰብዓዊ
መብት መከበርና የሕግ የበሊይነትን ሇማስፈን እንመኛሇን፤ እንሠራሇን”። ይህንን
ዓይነቱን አስተሳሰብ ሇመስማት እጅግ የከበዯው አገዛዝ የፍትሕ ዴምጽ የነበሩትን
የሃይማኖት መሪ አሠራቸው፤ አሰቃያቸው። በወቅቱ የታንዛኒያ ፕሬዚዲንት
የነበሩት ኔሬሬ መጋቢ ጉዱናን ከእስር ሇማስፈታትና ከአገር እንዱወጡ
ሇማስዯረግ እንዯሚችለ ሃሳብ ባቀረቡ ጊዜ የቄስ ጉዱና ቱምሣ መሌስ እንዱህ የሚሌ ነበር፤ “ቤተክርስቲያኔም ሆነ
ሕዝቤ ያሇው እዚህ ነው፤ እንዯ እኔ ያሇ የቤ/ክ መሪ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት መንጋውን በትኖ እንዳት ይሸሻሌ?
(እዚሁ) ሇመቆየት ወስኛሇሁ” ካለ በኋሊ በ2ኛ ቆሮንቶስ 5፡15 ሊይ የሚገኘውን የጳውልስን ቃሌ ጠቀሱ
“በሕይወትም ያለት ስሇ እነርሱ ሇሞተውና ሇተነሣው እንጂ ወዯ ፊት ሇራሳቸው እንዲይኖሩ ስሇ ሁለ ሞተ።”
ስሇዚህ “በጭራሽ አሊመሌጥም፤ አሌከዲም” በማሇት “የፍቅርና የፍትሕ ሃይማኖት” ምንነትን በህይወታቸውም
ጭምር በመስበክ የዛሬ 36ዓመት የተስፋን ብርሃን ፈንጥቀውሌን አሇፉ።
እነዚህን ሇምሳላ ያህሌ አነሳኋቸው እንጂ አገራችን የሃይማኖት ጀግኖችን ያፈራች ናት። ያሌተዘመረሊቸው፣
ያሌተጻፈሊቸው፣ ስማቸው የማይታወቅ፣ የተረሳ፣ ጥቂቶች አይዯለም። ጥያቄውና ሸክሙ ያሇው አሁን ባሊችሁት
በእናንተ ሊይ ነው፤ በተሇይም መሪዎች፤ ምክንያቱም እናንተ የአምሊክ አፍ ናችሁ፤ ጉበኞች፣ ጠባቂዎች ናችሁ
(ሕዝ.33)!! ስሇዚህ ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቅደስ ሲናገር “አስተማሪዎች (መሪዎች) የሆንን የባሰውን ፍርዴ
እንቀበሊሇን” ይሊሌ (ያዕቆብ3፡1)። በዚህ ብቻ አያቆምም፤ እንዯ ሃይማኖት መሪነታችሁ የምትሰብኩትና
የምትኖሩት ህይወት የማይገጣጠም ከሆነ፤ ይህንን ብናገር፤ ሇፍትሕ ብቆም የሚመጣብኝን መሸከም አሌችሌም፤
እንዯ ንጉሡ አጎንብሱ ብዬ ቀን ባሌፍ ይሻሊሌ፤ ጊዜው የሌማትና የዕዴገት ነው፤ ሃይማኖቴ እስካሌተነካ ዴረስ
ፖሇቲካ ውስጥ መግባት አያስፈሌገኝም፤ ወዘተ በሚሌ ማስመሰያ ራሳችሁን ዯብቃችሁ ምዕመኖቻችሁንም በዚሁ
የምትመሩ ከሆነ መጽሐፉ እንዱህ ይሊችኋሌ፤ “አንዯበቱን ሳይገታ ሌቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመሌክ
የሚመስሇው ማንም ቢኖር የእርሱ አምሌኮ ከንቱ ነው” (ያዕቆብ 1፡26)።

ሇምዕመናን፤
አንዴን ሃይማኖት የምትከተለት ህይወት በዚህ አጭር የምዴር ኑሮ ተወስና የምትቀር አሇመሆኗን ስሇምታውቁ
ነው፤ ሇዚህም ነው በፈሪሃ እግዚአብሔር ሃይማኖታችሁን የምጠብቁት። ይህ ሲሆን ግን እያንዲንዲችሁ

ሃይማኖታችሁ ሇሚያስተምረው ትምህርት በጽናት መቆም፤ ላልች ሲበዯለ “እኔን ምን አገባኝ” ሳይሆን የአምሊክ
ፍጡር በጭራሽ እንዱህ ዓይነት በዯሌ ሉዯርስበት አይገባም፤ ፍርዴም የሚሰጥ ከሆነ በተገቢው መንገዴ ሉበየን
ይገባሌ በማሇት ስሇ እውነት፣ ስሇ ሐቅ፣ ስሇ ፍትሕ መናገር የምዕመን ኃሊፊነት ነው! የወገናችሁ ተስፋ ማጣት
ነው ከአገሩ፣ ከከተማው፣ ከቀዬው እንዱሰዯዴ የሚያዯርገውና የወገናችሁ ስቃይና መከራ ተሰምቷችሁ ዴምጽ
ሁኑሇት፤ ጸልት አንደና ወሳኙ ቢሆንም ጸልት በገሃዴ መታየት፣ በተግባር መተርጎም አሇበት።
የትግራይ ተወሊጆችም በዚህ ውስጥ አሊችሁበት፤ እናንተም የኦርቶድክስ ተዋህድ፣ የእስሌምና፤ የፕሮቴስታንት፣
እምነት ተከታዮች ናችሁ። እንዱሁም ኢህአዳግ በሚባሌ ሃይማኖት ውስጥ ያሊችሁ፤ በአብዮታዊ ዳሞክራሲ
የተጠመቃችሁና “የመሇስ ራዕይ” የሚባሌ ዴግምት በመዴገም የተሇከፋችሁ ሁለ የምታምኑትን ማመን
ትችሊሊችሁ። ሆኖም ግን ከፈጣሪ የሚበሌጥ ሃይማኖትም ሆነ የፖሇቲካ አመሇካከት ወይም ራዕይ የሇምና
ሁሊችሁም በፈጣሪ ፍርዴ ወንበር ፊት በመቆም መሌስ የምትሰጡበት ፍርዴ መኖሩን አትዘንጉ።
ስሇዚህ ኢህአዳግን እያመሇካችሁ በየቤተ እምነቱ ያሊችሁ መሪዎችም ሆነ ምዕመናን ሁለ የምታነቡት የሃይማኖት
መጽሐፍ ሇአንደ አምሊክህ ስገዴ እርሱንም አምሌክ ነው እንጂ የሚሇው ሇዴርጅት፣ ሇግምባር፣ ሇንቅናቄ፣ ሇፓርቲ
ስገዴ አይሌም። አምሊክ በሃይማኖት አባቶችና በነቢያት የገሇጸሇጸሌህን ፈቃዴ ተከተሌ ነው እንጂ የሚሇው
“የመሇስን ራዕይ” የእምነትህ መመሪያ አዴርግ አይሌም። ስሇዚህ ወዯ እምነታችሁና ወዯ ፈጣሪያችሁ ተመሇሱ።
ቢያንስ ኅሉናችሁ የሚነግራችሁን ወቀሳ ስሙ፤ የሕዝብ እምባ ግዴ ይበሊችሁ።
ስሇ እውነት፣ ስሇ ፍትሕ፣ ስሇ ፍቅር ሇራሳችሁም ሆነ ሇወገናችሁ በመቆማችሁ ስቃይን፣ መከራን፣ ሰቆቃን፣ ሃዘንን፣
ወዘተ እየተቀበሊችሁ ያሊችሁ የሃይማኖት መሪዎችም ሆነ ምዕመናን በአጠገባችሁ ሊለት የተስፋን ጮራ
እየፈነጠቃችሁ፣ የመኖርን ምንነት በህይወታችሁ እያስረዲችሁ ነውና በርቱ። አምባገነንነትና ጭቆና ዘሊሇማዊ
አይዯሇም፤ ፈራሽ፣ ከንቱ፣ ዛሬ ታይቶ ነገ የማይገኝ፣ ሰብዓዊ ነው እንጂ አምሊካዊ አይዯሇምና አትፍሩት።
አምሊካችን እጅግ ታጋሽና እጅግ ርኅሩኅ ቢሆንም ቅን ፈራጅ፣ በፍርደም የማያዲሊ፣ መማሇጃ የማይቀበሌ ነውና
ዛሬ ገዝፈው ሇመታየት የሚሞክሩትን በእብሪተኝነታቸው የሚቀጥለና ሕዝብን እያስሇቀሱ መንገሥ የሚመኙትን
ሁለ በዚህ አዱስ ዓመት በቃችሁ የሚሌበት ሉሆን ይችሊሌና በእምነት ጽኑ። በየትኛውም እምነት ብትሆኑም
የአምሊካችሁ ቃሌ እንዱህ ይሊሌ፤ (ኢያሱ1፡9) “በምትሄዴበት ሁለ አምሊክህ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና
ጽና፥ አይዞህ አትፍራ፥ አትዯንግጥ ብዬ አሊዘዝሁህምን?”
ስሇዚህ አሁንም ተስፋ አሇ፤ አሁንም ፍትህ ይሰፍናሌ፤ አሁንም በአዱስ ዓመት አዱስ ተስፋ አሇን!!
በአዱሱ ዓመት አዱስ ተስፋን የምመኝሊችሁ ወንዴማችሁ፤
ኦባንግ ሜቶ
ሇተጨማሪ መረጃ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ ዋና ዲይሬክተር ኦባንግ ሜቶን በዚህ ኢሜይሌ አዴራሻ
ማግኘት ይቻሊሌ፡- Obang@solidaritymovement.org

