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አብዱል  03/22/13 

ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባስተላለፈው ጀሃዳዊ ሀረካት ፊልም ላይ 

በመመርኮዝ አልጀዚራ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ጅሀድ ፊልም እና ተመልሶ በራሳቸው ላይ 

የባረቀው ውጤት በሚል ያሰተላለፈው ስርጭት ነው፡፡አልጀዚራ የቴሌቪዥን ጣቢያ በማን 

እንደተቋቋመና ምን ዓላማ ይዞ እንደሚሰራ መልእክቶቹ ለነማን እንደሆኑ በግልጽና 

በማያሻማ ሁኔታ ይታወቃል፡፡ይህው ቴሌቪዥን ጣቢያ በግል የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ስም 

የሚሰራና በባለቤቶቹ ቱጃሮች ፍላጎትና ዓላማ ሙሉ በሙሉ የሚመራ ነው፡፡ 

የገንዘብ አቅሙ ስላላቸው ከእንግሊዝና ከተለያዩ  ሀገራት ስቱዲዮዎች በተለያየ ቋንቋ 

ያሰራጫሉ፡፡ ዋነኛው ግባቸው የሚፈልጉትን  ወገን በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው አማካይነት 

የምዕራቡ ዓለምን መሪዎች ጨምሮ  የሕዝብ ተቀባይነትና  እንዲኖራቸው  ያላሰለሰ ስራ 

መስራት ሲሆን ሌላው ደግሞ ከእነሱ ዓላማና ፍላጎት ጋር የማይሄደውን ወይንም 

የማይፈልጉትንና በመስመራቸው የማይገኘውን አልጀዚራ በሕዝብ ተቀባይነት የማሳጣት 

ሰፊ ዘመቻ ያካሂዳል፡፡ 

የግሉ ሚዲያ ሚዛናዊ ነው የሚባለው የምዕራባውያንም አባባል ሚዛን የሚደፋ እውነት 

አልሆነም፡፡ ሊሆንም አይችልም፡፡ ይልቁንም የግሉ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያም 

የምዕራባውያኑም ሆነ የአረቡ ዓለም ፕሬሶች ሙሉ በሙሉ ወገንተኛ ሆነው  ከራሳቸው 

አላማና ጉዳዮች የተለየ ትኩረት እንደሚሰጡ በተደጋጋሚ የተረጋገጡ ነው፡፡  

በተለይ የቴሌቪዥን ጣቢያው ቀደም ሲል ሌሎች  የአረቡ ዓለምም ሆነ የምእራባውያኑ 

ሚዲያዎች ሊያገኙዋቸው ቀርቶ ሊደርሱበት የማይችሉትን የአለም አቀፍ አሸባሪዎችና 

የአልቃይዳ መሪ የነበረውን የቢን ላደንን መልእክቶች በቪዲዮ እየተላከለት ሲያሰራጭ 

የነበረ በመሆኑ ውዘግቦች እንደነበሩ ይታወሳል፡፡ 



አልቃይዳ ለምን መልእክቶቹን ለአልጀዚራ ብቻ አስተላለፈ ወይንም ማስተላለፍ ፈለገ 

የራሱ በቂ ምክንያት ይኖረዋል፡፡ የአረቡ ዓለም መሪ በሆኑ ቱጃሮች በተትረፈረፈ ገንዘብ 

የሚደገፈው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰፊ ዓለም አቀፍ ስርጭትና በየሀገራቱም 

ወኪሎች ያሉት ሲሆን ብቁ የተባሉ  ጋዜጠኞችንም ቀጥሮ በሙያቸው ያሰራል፡፡  

አልጀዚራ ኢትዮጵን በተመለከተ እንደሌሎች ሀገራት ሁሉ የተለያዩ ዜና ዘገባዎችንና 

ወቅታዊ ናቸው ያላቸውን ትኩስ ጉዳዮችንም እየፈለገ ያስተላልፋል፡፡ ከቀድሞው 

ጠ/ሚንስትር መለስ ዜናዊም ሆነ ከአዲሱ ጠ/ሚ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋርም ቃለምልልስ 

አድርጓል፡፡ በታላቁ የሕዳሴ ግድብ ዙሪያም ያቀረበው ዶክመንተሪ ፊልም ነበረው፡፡  

አልጀዚራ በቅርቡ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተላለፈውና ድብቅ ምስጢሮችን ሕዝብ 

እንዲያውቀው ይፋ ያወጣውን ጅሃዳዊ ሀረካት የተሰኘውን ዶክመንተሪ ፊልም 

አጣጥሎታል፡፡ እንዳይተላለፍ በፍርድ ቤት የተጣለበትን ግድብ ጥሶ በሕገወጥነት የተላለፈ 

ዶክመንተሪ አሳማኝ ያልሆነና የፈጠራ ድርሰት ነው ከማለትም አልፎ የኤዲቲንግ ችግር 

ያለበት ለሕዝብ ሊቀርብ የማይገባው ነበር ነው ይለዋል፡፡  

ጅሃዳዊ ሀረካትን በአረብኛ ሲፈታው ጅሀዳዊ ንቅናቄ ይለዋል፡፡ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች 

ለዓመት የዘለቀውን ሰላማዊ አቤቱታ ከውጭ አሸባሪዎች ጋር ያያያዘ ዶክመንተሪ ነው ሲል 

አልጃዚራ ይገልፀዋል።  

አልጃዚራ ፅንፈኛ አክራሪ እስላማዊ እምነትን ለሚያራምዱት ወገኖች  ጥብቅና ቢቆም 

ቢከራከር የሕዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ስራዎችን በየዌብ ሳይቱና በኤሌክትሮኒክስ 

ሚዲያው ቢሰሩላቸው የዓላማ ቁርኝታቸው የፈጠረው መተጋገዝ በመሆኑ ማንነታቸውን 

የበለጠ ለመለየት አያዳግትም፡፡  

አልጀዚራ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ የተቃወሙት መንግስት የእስልምና ጉዳዮች ጠ/ምክር 

ቤትን በመቆጣጠሩ የግዴታ አልሀበሽ የሚባል የእስልምና አስተምህሮ በኢትዮጵያ ውስጥ 

ባሉ የተለያዩ መስጊዶች ውስጥ በግዴታ በመጫኑ ነው ይላል። በተጨማሪም የአሜሪካን 

ዓለም አቀፍ የነጻነት ተቋም የተባለው ድርጅት መንግስት ያመጣውን የአልሃባሽ ትምህርት 

አንቀበልም በማለት የሚቃወሙትን ይቀጣል፤ ያስራል፤ ማለቱን በመጥቀስ የሙስሊሙ 

መሪዎች የታሰሩትና የተከሰሱት በኢትዮጵያ ፀረ-አሸባሪ ሕግ ነው  ይላል፡፡ 



አልጀዚራ ያነሳቸው ነጥቦች በሙሉ በሀገር ውስጥ ያሉት አክራሪው ቡድን  

የሚያነሱዋቸውን  ሙሉ በሙሉ ከመድገሙ ውጭ የተለየና ለፍተሻ የሚረዳ ነጥብ እንኳን 

አላሰፈረም፡፡ እስቲ አልጀዚራ መንግስት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠ/ምክር ቤትን 

ለመቆጣጠሩ፤ አዲስ የእስልምና አስተምህሮ በግዴታ ለመጫኑ፤ ይህንን የተቃውሙትን 

ብቻ ለማሰሩ፤ እንደሚዲያ ተቋም ነጻና ገለልተኛ ነኝ ካለ የሚያቀርበው ማስረጃ 

ምንድነው? 

በዚህ ጉዳይ የአንድ ወገን ሀሳቦችሰ አጉልቶ ለማጮህ ከመሞከሩና በውንጀላው ከመግፋቱ 

በቀር ሌላ ያሳየው  ጭብጥ የለም፡፡  በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተዘጋጀው ፊልም በሀገር 

ውስጥ የሚካሄደውን ሰላማዊ ተቃወሞ በንጽጽር በአፍሪካ በከፋ ሁኔታ ከሚንቀሳቀሱት 

አሸባሪ ቡድኖች ከናይጀሪያው ቦኮ ሀራምና ከማሊው አንሳርዲን ከሶማሊያው አልሸባብ ጋር 

ያመሳስለዋል ይላል፡፡አልጀዚራ እነዚህ የጠቀሳቸው ቡድኖች እንዴት ወደዚህ ደረጃ 

ለማደግ እንደቻሉ፤ የመነሻ አክራሪ ሀይማኖታዊ ፖለቲካቸው ምን እንደሆነ፤ በዚሁ 

በሚከተሉት ጽንፈኛና ፀረ ዲሞክራሲ፤ ፀረ-ሰብአዊ መብት አቋማቸው የራሳቸውን 

ሀይማኖት ተከታይ ፤ የሌላውንም እምነት ተከታይ፤ አልፎም የውጭ ዜጎችን ያለምንም 

ቅድመ ሁኔታ በመግደልና በማጥፋት ስራ  ላይ የመሰማራታቸውን  አልጀዚራ እያወቀ 

ለመናገር አልፈቀደም፡፡ 

በኢትዮጵያ  ከአክራሪው ቡድን እንቅስቃሴ ጀርባ ምን እንዳለ? ምን እየተደረገ እንደሆነ? 

ይህን እንቅስቃሴ የሚደግፉት በደቡብ ወሎ ዞን መሳሪያ ይዘው ፖሊስ ጣቢያ 

ሰብረው፤ፖሊስ ገለው፤ እስረኛ ያስለቀቁት የከተማውን ስልክና መብራት የበጣጠሱት፤ 

ሰላማዊ ሰዎች የገደሉት ፤ጥንስስ የአልቃይዳ ክንፍ አባላት ፤ እንዲሁም ከዋሀራጃ 

የተባለው ታጣቂ አክራሪ እስላማዊ ቡድን የሌሎቸ እምነት ተከታዮችን  መግደሉን፤ ቤተ 

እምነቶችን ማቃጠሉ፤ ንብረት ማውደሙ፤ ይህ ጅምር እንቅስቃሴ የአሸባሪዎች ይፋ 

እንቅስቃሴ መሆኑን መካድ አይቻልም፡፡ አስገራሚው ነገር የአልጀዚራው ጸሀፊ ከብጤዎቹ 

ያገኘውን መረጃ ያለአንዳች ማጣራት ማስተጋባቱ ሲሆን እራሱን ስላለው ሁኔታ አዋቂ 

አድርጎ ማቅረቡ ነው፡፡  

የአልጀዚራው ጸሐፊ ስለማያውቀው ሀገርና ሕዝብ ብጤዎቹ ከነገሩት በመነሳት ልክ 

መንግስት ሆን ብሎ በሙስሊሞች ላይ ዘመቻ እንደከፈተ በማስመሰል የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ 



እያካሄደው ነው ያለው፡፡ በመሰረቱ መንግስት በግልጽ በሕገ መንግስቱ በሰፈሩና በተደነገጉ 

ሕጎች መሰረት በሀይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡  

መንግስት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠ/ምክር ቤትን አልተቆጣጠረም፡፡ 

ሊቆጣጣጠርም አይችልም፡፡ ይህ የጉዳዩ ባለቤቶች የሆኑት የኢትዮጵያውን ሙስሊሞች 

ጉዳይ ነው፡፡ መንግስት ልዩ የሆነ ሀይማኖታዊ አስተምህሮ አል ሀበሽ የሚባል ከሊባኖስ 

አስመጥቶ በግድ ተማሩ ተቀበሉ አላለም፡፡ ሊልም አይችልም፡፡ የሚመለከተው አማኞቹን 

ብቻ በመሆኑ፡፡ ይህ ማለት ግን በየትኛውም ሀይማኖት ውስጥ ለሀገሪቱም ሆነ ለሕዝቡ 

ሰላምና ደህንነት አስጊ የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር፤ከሕግና ከስርዓት ውጭ ሲሄድ፤ በሀይማኖታዊ 

መብትና ነጻነት ስምና ሽፋን ሀይማኖታዊ ፖለቲካዊ አክራሪነትና ጽንፈኛነት ሲከሰት 

መንገዱን ሲለቅ መንግስት በዝምታ ይመለከታል ማለት አይደለም፡፡  

የአልጀዚራው ጸሀፊ በዋነናነት ሊያስተገባና ሊያሰራጭ እንደሞከረው ኢትዮጵያ የሙስሊሙ 

መብት የተጣሰበትና የተደፈረበት ሀገር ሳትሆን ቀደም ሲል ከነበሩትም መንግስታት 

በተሻለ የሙስሊሞች መብት የተከበረባት ሀገር ነች፡፡ መንግስት በሙስሊሙ ውስጥ 

የተከሰተውን ችግር ለመፍታት፤ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ለማወያየትም ለማነጋገርም 

መፍትሔ እንዲበጅለት ለማድረግ ብዙ ርቀት ሄዶ ሰርቷል፡፡ 

አስተዳደራዊ የሆኑት ችግሮች የተፈቱና መፍትሔም የተገኘላቸው በመሆኑ ሙስሊሙ 

የራሱን ምርጫ አካሂዶ አመራሩን መርጧል፡፡ የተጫነበት አስተምህሮም እንደሌለ 

ገልጻል፡፡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ሙስሊሞች የተሳተፉበትንና ድምጽ የሰጡበትን ምርጫ 

ጥቂት የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ ሙስሊሞች ከውጭ በሚገኝ ገንዘብ እየተረዱና ይህንኑም 

ገንዘብ ለጥቂት ወጣቶች  በከተማና በገጠር እየረጩ ፀረ-መንግስት የቅስቀሳና የጅሀድ 

ወረቀቶችን እያሰራጩ ሕዝብ ሙስሊሙን ለአመጽና ለሁከት እንዲነሳ የሚያደርጉትን 

ቅስቀሳና ጥረት ሊሳካ አይችልም።  

ስለዚህም ጅሃዳዊ ሀረካት አልጀዚራና መሰሎቹ እንደሚሉት በፈጠራ ድርሰት የተቀነባበረ 

ዶክመንተሪ ሳይሆን በተጨባጭ ማስረጃዎች ላይ የተመረኮዘ ፤ ለረዥም ግዜ ውስጥ 

ውስጡን ሲብላላ የነበረውን ድብቁን እውነት ገሀድ ያወጣ በአጠቃላይ ሕብረተሰቡም ሆነ 

በሀገሪቱ ላይ ያንጃበበውን ምስጢራዊ ተደርጎ የቆየ የአሸባሪነት አደጋ በግልጽ ያሳየ ፊልም  

ነው፡፡ ይሄ ተደብቆ የነበረ እውነት፤ ለምን ለሕዝቡ ተገለጸ ታወቀ በሚል አልጀዚራን 



መሰሎቹ፤ ጅሀድ ያወጁት እና ሂጅራ ፋውዴሸንና በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ 

የጽንፈኛው አክራሪዎቹ ደጋፊዎች ጩኸታቸውን ቢያቀልጡት የሚጠበቅ በመሆኑ ምንም 

አይገርምም፡፡ 

በመሰረቱ ጉዳዩ የብሔራዊ ደህንትና፤ የሰላም የእድገትና የልማት አደጋ የሆነውን 

አሸባሪነትና መከላከል መመከትና ማስወገድ ዛሬ በየትኛውም ዓለም የሚገኝ መንግስት 

ግዴታ ነው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ እውነት በመነሳት ሀገሪቷንም ዜጎቹንም 

የመጠበቅና የመከላከል መንግስታዊ ግዴታ አለበት፡፡ ከዚህ ውጭ መንግስት ጥቂት 

ግለሰቦችን ለመጉዳት ብሎ የፈጠራ ውንጀላና ድርሰት ውስጥ የሚገባበት  ምንም ምክንያት 

የለውም፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ አልጃዚራ በርካታ ጋዜጠኞች ፖለቲከኞችና አባሎቻቸው በዚሁ ድፍንና 

ግልጽ ባልሆነ የፀረ-አሸባሪነት ህግ ተከሰዋል፡፡ ዛሬ በኢትዮጵያ አሜሪካ በአሸባሪነት ላይ 

የምታደርገውን ጦርነት በጣምራ ሕገ መንግስቱንና ዓለም አቀፍ ትችትንና ወቀሳን 

ለማምለጥ እየተጠቀሙበት ነው ይላል የአልጂዚራ ፀሐፊ፡፡  

ይሁንና ኢትዮጵያ በእራሷ እውነት የምትመራ ሀገር እንጂ አሜሪካንን ለማስደስት ወይንም 

ላለማስደሰት ብላ የምትሰራው ወይንም የምታደርገው ነገር የለም፡፡ አቋምም በግልጽ 

የታወቀ ነው፡፡ የራሷን ብሔራዊ ጥቅምና ሕልውና በማይነካ መልኩ መተባበር ባለባት 

ጉዳይ ላይ ትተባበራለች፡፡አሜሪካን በአሸባሪነት ላይ ጦርነት ያወጀችው በብሔራዊ ጥቅሟና 

በሕልውናዋ በዜጎችዋም ላይ ያነጣጠረ አደጋ ስለሆነ ነው፡፡ ኢትዮጵያ አሸባሪነትን 

አስቀድማ በሕግ ማዕቀፍ እየተከላከለች ያለችው  አሸባሪነት የሰላምም የእድገትም ጠንቅና 

አደጋ መሆኑን ስለምታውቅ ነው፡፡ 

በአሜሪካ የመስከረም አንዱ የአሸባሪዎች አደጋ ከመጣሉ በፊትም አሸባሪዎች በኢትዮጵያ 

ላይ አደጋ ለማድረስ ሞክረዋል፡፡ ድንበር ተሻግረው የመጡ አሸባሪዎች በመዲናዋ አ/አበባ 

የአፍረካ ሕብረትን ስብሰባ ለመሳተፍ በመጡት የቀድሞው የግብጹ ፕሬዝዳንት ሆስኒ 

ሙባረክ ላይ የመግደል ሙከራ፤ ግለሰቡን በመግደል ላይ ብቻ ያነጣጠረ አልነበረም፡፡ 

ኢትዮጵያ ሰላም የሌለባት ሀገር ናት በሚል የአፍሪካ ሕብረትን ጽ/ቤት ከኢትዮጵያ 

እንዲነቀል ለማድረግ የተሰናዳ ሴራ ነበር፡፡ ይህም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት 

ላይ የተነጣጠረ ደባ ነበር፡፡  



ፀሐፊው ያላስተዋለው እውነት የትም ሆነ የትም በአውሮፓም ሆነ በአፍሪካም፤  በኋላ 

ታሪክ፤ በቋንቋ ፤በቀለም፤ ቢለያዩም አሸባሪዎች አሸባሪዎች ናቸው፡፡ የሚለያያቸው ነገር 

ቢኖርም አንድ አድርጎ የሚያመሰላቸው የጥፋት ሀይል መሆናቸው፤ ፀረ-ዲሞክራሲ ፤ፀረ- 

ልማትና ፀረ-ሰብአዊ መብት፤ መሆናቸው ነው፡፡ይሄንን የአልጀዚራው ፀሀፊ በቅጡ 

አላገናዘበውም፡፡  

አልጀዚራ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሰላማዊ ንቅናቄ መሪዎች ፊልሙ ከግብፁ ሙስሊም 

ብራዘር ሁድ ፓርቲ ጋር አገናኝቶአቸዋል፡፡ ኤዲት ባልተደረገውና በሀይል በተደረገ ቃለ 

መጠይቅ የኮሚቴው ሊ/መንበር የሆነውን አቡበክር አህመድ የጠያቂዎቹን ማጠቃለያ 

በመቀበል ሙስሊም ብራዘር ሁድና የሰለፊያ ንቅናቄ የመጨረሻው ግባቸው በሸረአ ህግ 

የሚመራ እስላማዊ ዓለም ነውየሚለውን እንዲቀበላቸው አስገድደውታል ይላል፡፡ ፊልሙ 

ለሀይማኖት ነጻነት የተደረገውን ጥያቄ የጣምራ ወንጀለኞች ድርጅት በቅርብና በሩቅ ካሉ 

አሸባሪዎች ጋር የተሳሰሩ አድርጓቸዋል፡፡  33ቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ባወጡት መግለጫ 

ዶክመንተሪ ፊልሙን መቃወማቸውንና ሕገ መንግስቱንና የሕግ የበላይነትን የጣሰ 

ማለታቸውን አስፍሯል፡፡ 

አልጀዚራ ሰላማዊ የሙስሊሞች የሀይማኖት ነጻነት ጥያቄ በማለት በተደጋጋሚ ለመግለጽ 

የሞከረው በዚህ ተማጽኖው ኢትዮጵያ በሙስሊሞች የሀይማኖት ሰላማዊ ጥያቄ ላይ ጫናና 

ተጽእኖ አድርጋለች የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ሲሆን ጥያቄያቸው ከአስተዳደራዊ 

ከሀይማኖታዊ ነጻነት ጥያቄም ያለፈ መሆኑን ለመግለጽ አልደፈረም፡፡ ሰባት ሚሊዮን 

ሙስሊሞች የተሳተፉበትና የመረጡትን አመራር አልቀበልም ማለት መንግስትን ለዚህ 

ምክንያት ማድረግ ምን ፋይዳ አለው? የግድ እኛ ዋሀቢዎችና ሰለፊዎች ካልተመረጥን 

ምርጫውን አንቀበልም፤ የሚለው ከጀርባው በሌሎች ሀይሎች የሚደገፈው የሀይማኖታዊ 

ፖለቲካና የስልጣን ጥያቄ ድብቅ አጀንዳውን ይፋ አድርጎታል፡፡  

የኮሚቴውን ሊ/መንበር አስገድደውታል ለሚለው የአልጀዚራ ውንጀላ ማንም ሰው 

በግዴታና በሀይል የሌላውን ሀሳብ እንዲቀበል ያልሆነውን እንዲያምን የሚያስገድድ የሕግ 

አሰራር በኢትዮጵያ የለም፡፡ በፍ/ቤትም ተቀባይነት የለውም፡፡ ያለውን እውነትና 

የተረጋረጠውን አደጋ ሕዝቡ እንዲያውቀው መደረጉ ተገቢ መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡ 



ስላሳ ሶስቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ፊልሙን ተቃውመዋል የሚለውም ነጥብ ፓርቲዎቹ 

በእያንዳንዱ አጋጣሚ የፖለቲካ ትርፍ ያገኙ እየመሰላቸው ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ 

የተጫወቱት የፖለቲካ ጨዋታ ከመሆን የዘለለ አይደለም፡፡ የአሸባሪነት አደጋ ከወዲሁ 

ካልተከላከሉት ለእነሱም የሚተርፍ መሆኑን ገና አልተረዱትም፡፡ እነሱ አገር የመምራት 

እድል ሲያገኙ አክራሪ እስልምናና አልቃይዳ እንደልቡ እንዲፈነጭ ሰፊ እድል ሊሰጡት 

ይችላሉ፡፡ ዛሬ ግን ይህን መፍቀድም እድል መስጠትም አይቻልም፡፡  

ጸሀፊው አዎል ኬ አሎ በእንግሊዝ አገር የግላስጎ ዩኒቨርሲቲ ሕግ ት/ቤት ምሁር ናቸው፡፡ 

አ/አበባ ቅ/ማርያም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅም ቀደም ሲል በሌክቸረርነት አገልግለዋል፡፡ ምሁሩ 

እንዲህ ዓይነቱን ሙሉ በሙሉ ወገንተኛ የሆነ ጽሁፍ ከመጻፋቸው በፊት ግራና ቀኙን 

ማመዛዘን ይገባቸው ነበር፡፡ ጭፍን የሆነ ውንጀላ ውስጥ መግባታቸው የአመለካከት ችግር 

እንዳደለባቸው በገሀድ ያሳያል፡፡  

 

 


