
                                                                                                                                    

ህዝቢ ምንሻው ኣመል ዝገበረ ወፍሪ 

ግርማንኡ ካብ መቐለ 

                                  ሰነ 2006ዓ.ም 

 

ንኣይተ ኣባይ ወልዱ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝተፅሓፈ ግልፂ ደብዳቤ ብዝብል ርእሲ 

ብሽም ስባጋድስ ተስፋይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዕለት 10/06/2014 ዓ.ም.ፈ ተፃሒፉ ብዓይጋ 

ፎረም ዝተዘርግሐን ንንባብ ዝበቕዐን ፅሑፍ ብቀጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ 

ውድቡን  ዘነፃፀረ ስለዝኾነ ግቡእ ዓፀፋዊ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዝሕግዝ ብፍላይ ኣብ 

ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ንዝካየድ ዘሎ ሃይሃይታ ልምዓትን ንጥፈታት ህዝብን መንግስትን 

ከም መርትዖ ብምውሳድ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናብ ለመና ተሚሙ ዝብል ዘይቅኑዕ ወረ 

ዘቃልዕ እዩ። 

 ብሽም ተጠቃሲ ውልቀ-ሰብ ኣብ ዓይጋ ፎረም ዝዘርግሕዎ ፅሑፍ ከምዝብሎ ኣብዚ ሐዚ 

እዋን ’’ነንሕድሕደን ክሳብ 5 ዝበፅሑ ህፃናት ዝሓዛ ኣዴታት ገፀር ትግራይ ኣብ ብዙሓት 

ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልመና ተዋፊረን ከምዝርከባ ፤ምኽንያት መለመኒአን 

ከምዝሓተትወንን ፍርቀን ሕርሸአን ብድርቂ ከምዝተወቕዐን ንዕዳ ማዳበርያ መኽፈሊ 

ከምዝሰኣናን ገሊአን ድማ እኹል ዝሕረስ መሬት ከምዘይብለንን ካብ ጣብያ ጀሚሩ ፍትሒ 

ከምዘይረኽባን’’ ዝብል መልሲ ከምዝሃበኦም ይገልፁ።’’መንግስትን ውድብን ‘ውን ልምና 

ንከብቅዕ ዝኸድዎ ክያዶ ከምዘየለ’’ ይጠቕሱ።ኮይኑ ግና እቶም ፀሓፊ ’’ኮሓሊ 

መሲሎም’’ከምዝበሃል ዘቃመምዎ ወረን  ኣብ ባይታ ዘሎ ተግባርን እንትነፃፀር ኣዐርዩ 

ዝተጋነነን ንፖለቲካዊ ረብሓ ዓሊሙ ዝተፅሓፈን ከምዝኾነ ከይተሓለመ ዝተፈትሐ 

እዩ።ከም ዝፍለጥ መንግስትና ኣብዚ ቀረባ ዓመት ከካብ ክልሉ ናብ ኣዲስ ኣባባ ብምምፃእ 

ኣብ ልመና ተዋፊሮም  ንዝነበሩ ዜጋታት ብምእካብን ብምእማንን ነናብ ዝመፅሉ 

መረበቶም ናፃ መጓዓዝያ ብምድላው ክምለሱን መበገሲ ምኽንያት ልመነኦም ብዘተ 

ክፈትሑን ኢሉ’ውን ናይ ዳግመ - ምጥያሽ ስራሕቲ ክስረሐሉን ከምዝተገብረ ይዝከር። 



ኣብ ክልልና እንትንርኢ ድማ ነዚ ሕማቕ ልምዲ ከም ሓደ ዓይነት ስራሕ ቆፂሮም  

ንልመና ናብ ኣዲስ ኣበባ ይከዱ ዝነብሩ ዝተወሰኑ ሰባት ካብ ክልተ ሰለስተ ዘይበለፃ  

ኣዝየን ውሑዳት ጣብያታት እዩም።ካብዚ ከም መርኣያ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት 

እንተወሲድና ተመፅዋትነት ከም ባህሊ ሒዞም ናብ ኣዲሰ ኣበባ ይወፍሩ ዝነበሩ ውሑዳት 

ሰባት ካብቲ ወረዳ ብኣንፈት ምዕራብ እትርከብ መትከል ካብ እትበሃል ጣብያ ጥራሕ 

ዝለዓሉ እንትኾኑ ኣብዚ ክለዓል ዝግበኦ መሰረታዊ ሕቶ ግና እቶም ዜጋታት ናብ ልመና 

ንኽዋፈሩ ዘንቀሎም ምኽንያት ልክዕ እቶም ፀሓፊ ከምዝበልዎ ናይማን ድርቂ ስለዝኣተወ 

፤ዝሕረስ መሬት ስለዝሰኣኑ ፤ዕዳ መዳበርያ ስለዝተትሓዙ ድዩ ወይስ ኣብ ጣብየኦም ሰናይ 

ምምሕዳር ስለ ዝሰኣኑ እዩ?ብኣካል ኣብ ባይታ ወሪድካ ዝረኣይን ካብ ኣንደበት እቶም 

ተመለስቲ እትረኽቦ መልስን ምስቲ ንሶምን ገለ ፀላእትን ዘውርይዎ ዘለዉ እንትነፃፀር ግና 

ፈፂሙ ዝተጋነነን ሸቐጥ ፖለቲካ ዝዓለመን ምዃኑ ትርዳእ።እዙይ’ውን ብፍላይ ኣብ 

ክልልና ይኹን ኣብዝተጠቕሰ ወረዳን ጣብያን ዝልምን ዜጋ የብልናን ፤ብኣተሓሳስባ 

ይኹን ኢኮኖሚያዊ መነባብሮ ኩሉ መሊኡሉ ዝነብር  ህዝቢ እዩ ዘሎ እኳ 

እንተዘይተብሃለ እዚ ፅግዕተኝነት ባይታ ንኽዘብጥ ዝሕግዙ ብሉፃት ስራሕቲ ግና 

ብዘይምግናን መንግስትን ህዝብን ተዋዲዶም ኣብ ባይታ ክረኣዩ ዝኽእሉ ብዙሓት መርኣያ 

ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ይትረፍ’ዶ ስርሑን መረበቱን እንተይለቐቐ መንግስትን 

ውድብን ዘውረድዎም ናይ ልምዓት ኣመላኸትቲ ኣንፈታትን ፖሊሲታትን ልሙድን 

ተኸታታልን ብዝኾነ መንገዲ ደገፍን ክትትልን እናተገበረሉ ከተግብርን ፅዒሩ ናይ 

ፍርያቱ ተቛዳሲ እናኾነን ዝመፀ ፤እቲ ንልመና  ኣዲስ ኣበባ ተዋፊሩን ደሓር 

ብምትሕብባር መንግስቲ ንዝተመለሰን’ውን ፍሉይ ጠመተ ተገይርሉን ተሰሪሕሉን እዩ። 

እቲ ናይ መጀመርታ ዝተሰርሐ ወከልቲ ኣመራርሓ ክልልን እቲ ወረዳን ፣ወከልቲ 

ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያን  ፍሉጣት ስነ-ጥበባውያንን ተመስገን በየነን መሰረት 

መብራቴን ከም ኣምባሳደር ኮይኖም ዝተረኸብሉ ምስ ጠቕላላ ህዝብን ተመለስትን ኣብ 

ከተማ ዓዲ ጉደም ብዛዕባ ንልመና ዝዳርጉ ፀገማት ንምንፃርን ምቕያር ሕማቕ 

ኣተሓሳስባን ዝዓለመ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት  ዕዉት  መድረኽ  ዘተ ክካየድ ተገይሩ  

እዩ።ኣብዚ ብግልፂ ብኣንደበት ተመለስትን ነበርትን ከምዝትነገረ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ 

ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ልመና ከይሰራሕካ ብኣቛራጭ ተመፅዊትካ ንምህፍታም ዝዓለመ 

እምበር ካብቲ ካልእ ህዝቢ ብዝተፈለየ መልክዑ ዘየለን ዝኸፍአን  ፖለቲካዊ ይኹን 



ኢኮኖሚያዊ ፀገማት ከምዘየጋጠሞም ይገልፁ።የግዳስ እዞም ልመና ከም ባህሊ ቆፂሮም 

ንገዛ ርእሶም ዘእመኑ ውሑዳት ሰባት ናይ ክረምቲ ዝናብ ጥራሕ ተፀብዮም ዝዘርእዎ 

ግራቶም ኣብ ከባቢ ወርሒ ታሕሳስ ምህርቶም ብምእካብን ጥሪቶም ኣበ ዘመድን 

ጎረባብትን ብሓደራ ኣፀጊዖም እቲ ካልእ ሰብ ኣብ ሓጋይ መማረፂ ማይ ተጠቒሙ ከልምዕ 

ላዕልን ታሕትን እንትብል ንሶም ፅዒርካ ኣብ መረበትካ ክሓልፈልካ ከምዝክእል 

ኣተሓሳስባ ንጎኒ ብምግዳፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንልመና ምኻድ መሪፆም ግጉይ ስራሕ 

ይፍፅሙ ምንባሮም ይገልፁ።ኣብቲ ዘተ መሪሕ ውድብን መንግስትን ዘቐመጥዎ ኣንፈት 

ዲሞክራሲ ፣ሰላምን ልምዓትን ተወዲብካ ብምቅላስን ብምትግባርን ዓርስኻ ክኢልካ 

ንኻልኦት’ውን ዕድል ስራሕ ክትፈጥር ከምዝትኽእል ኣብ ምርድዳእ ዝተበፅሐሉ መድረኽ 

ነይሩ እዩ።ሐዚ ኣብ’ቲ ወረዳ ዝኾነ ሰብ ዑደት ገይሩ ክሪኦ ዝኽእል ጭቡጥ ሓቂ 

እንተሃለወ ህዝቢ እቲ ወረዳ ቅድም ክብል ኣብ ምርድዳእ ዘበፅሐሎም ጉዳያት ብረሃፁ 

ሙሉእ ብሙሉእ  ናብ ተግባር ቀይሩ ተጠቃማይ ውፅኢት ፃዕሩ  ምኻኑ እዩ። 

 



 መርኣያ ፍቕሪ ስራሕን ውፅኢቱን ህዝቢ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት 

 እዙይ’ውን ልመና ደጊም ሕርሚ ኢሎምን ብፃዕሪ  ምልዋጥ ከምዝከኣል ኣሚኖምን ናብ 

ልምዓት ብምእታው ዓርሶም ለዊጦም መርኣያ ዝኾኑ ብዙሓት ዜጋታት ምርኣይ ልሙድ  

ኮይኑ እዩ። ዜጋ እቲ ወረዳ ብቐረባ ዝመሃረሎም 2 መሰናድኦ፣2 ካልኣይ ብርኪ፣44 ሙሉእ 

1ይ ብርክን 32 ካብ 1ይ-4ይ ክፍልን ብድምር 80 ኣብያተ ትምህርቲ ብምትሕብባር 

መንግስትን ህዝብን ተሃኒፆም፤ ለምዘበን ጥራሕ እኳ ልዕሊ 45 ሽሕ ዝኾኑ ተምሃሮ 

ተመዝጊቦም ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ይርከቡ። 

ብተመሳሳሊ ህዝቢ ጥዕንኡ ዝከታተለሎም ብርክት ዝበሉ ትካላት ጥዕና ዝተሃነፁ እንትኾን 

ሞት ህፃናትን ኣዴታትን ንምክልኻል ዝሕግዝ ኤክስተንሽን ጥዕና ተዘርጊሑ ብኣምቡላንስ 

ዝተሓገዘ ዉፅኢታዊ ስራሕ ኣብ ምትግባር ይርከቡ።ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓት’ውን 

ብተመሳሳሊ፣ከምኡ’ውን ህዝቢ ምግቡ ንዓርሱ ካብ ምኽኣል ሓሊፉ ንዕዳጋ ዘውርደሉ 

ዓቕሚ ንኸጥሪ ዘኽእል ናይ መስኖ ስራሕቲ ብገፊሑ ዝተኣታተወ እንትኾን ናይ’ዚ 

ውፅኢት ድማ 8282 ሄክታር መሬት ብመስኖ  ክለምዕ ብምግባር ካብ’ዚ ልዕሊ 1.3 

ሚልዮን ምህርቲ ክሕፈስን ሕ/ሰብ ክጥቀምን ምግባር ተኻኢሉ እዩ።ጎና ጎኒ እዚ ድማ ኣብ 

ምሕዋይን ምዕቃብን ሃፍቲ ተፈጥሮ ህዝቢ ናይ ዋናነት ኣረኣእያ ሓዲርዎ ንኽሳተፍ 

ብዝተገበረ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ሰሚሩ ኩሉ ሕ/ሰብ ጊዝኡን ጉልበቱን ኣዋዲዱ ብወፍሪ 



ብዘካየዶም ንጥፈታት ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣብቲ ወረዳ ንዓይንኻ  ይኹን ንህይወትካ 

ዝህድሱ ጎቦታት ብዝሓለፍካዮ ትረክብ እቲ ብጣዕሚ ዘሐጉሰን መሰረት ዘለዎን ፍፃመ 

ድማ ከምዝፍለጥ ልመና ከም ባህሊ ተቖፂሩ ዝትግበር ዝነበረ  ሐዚ እዚ ተለዊጡ ናብርኡ 

ባዕሉን ስድርኡን ብሓባር ኮይኑ ኣብ ስራሕ ላዕልን ታሕትን እናጎየየ ኣረኣእያን ተግባርን  

ልምና ኣዐርዩ ምቕናሱ ዝረአ እንትኾን እቲ ቐንዲ ግና ልመና በቲ ሓዱሽ ወለዶ ክኹነን 

ብዘኽእል መልክዑ እናተሰርሐሉ ከምዝኾነ መረዳእታታት ይሕብሩ። 

ብፍላይ ኣብ መናእሰይ ዓሊሞም ዝፍፅምዎም ዘለዉ ተግባራት እንተሪእና ልክዕ ከምቲ 

ኣብ ካልኦት ወረዳታት ትግራይ ዝትግበር ዘሎ  ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት’ውን 

ብተመሳሳሊ ፓኬጅ መናእሰይ ተቐሪፁ ጣብያ መትከል ሓዊሱ ኣብ 22ጣብያታት 999 

ን/ልምዓት ጉጅለታት ብምጥያሽኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ልምዓት ክሳተፉን ክጥቀሙን 

ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ንምጥቃስ ተጠቀምቲ መስኖ 328 ዝኾና ደቂ አንስትዮ 

ዝርከበኦም 4536 መናእሰይ ካብዚኦም ካብ ሓደ ንላዕሊ ማይ መማረፂ ዝወነኑ 

697መናእሰይ፣ናይ ውልቀ ዒላ124፣ውልቀ ባስካ 435፣ ውልቀ ሆረየ 118፣ 20ናይ ሓባር  

ሆረየ ድማ ብመናእሰይ ተወኒኖም ኣብ ምልማዕ ዝርከቡ እዮም።ካልእ ድማ  52 ዝኾና 

ሓደሽቲ ውዳበታት ብምጥያሽ 217ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1304 መናእሰያት ኣብ 

ሓደስቲ ስራሕቲ ክዋፈሩ ተገይሩ እዩ።  



 

                               

ብውልቀን ብሓባርን ዝተወነኑ ዒላታት ህዝቢ ወረዳ ሕ/ወጀራት 

 



ኣብ ሃፍቲ እንስሳትን 372 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1156 መናእሰያት   ተዋፊሮም ኣብ 

ስራሕ ይርከቡ መሬት ንዘይብሎምን ዝግበኦምን መናእሰያት እቲ ወረዳ ተለልዮም 442 

ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1206 መናእሰያት 311.25 ሄክታር ጎቦ ተመቒሎም ብምልማዕ 

ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም።1641 መናእሰይ ድማ ኣብ 407 ሄክታር ዝኣክል ብምሽግሻግ 

ክዕደሉ ተገይሩ እዩ።ብተወሳኺ 44 መናእሰያት ተወዲቦም  92 ዘመናዊ ቆፎ ኣጥርዮም 

ተጠቀምቲ ክኾኑ ተገይሩ እዩ።ብኻልእ መዳይ ድማ መናእሰይ ናይ ስራሕ ባህሊ 

ኣሕዲሮምን ሓደሽቲ ስራሕ ፈጢሮምን ናብራ ክመረሑ ዝገብር 386 ደቂ ኣንስትዮ 

ዝርከበኦም 1094  መናእሰያት ብር 4 ሚልዮንን 376 ሽሕን ልቓሕ ዝተውሃቦም 

እንትኸውን ናብ ተግባር ብምእታው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ እኳ ኣትረፍቲ ኮይኖም 

ልዕሊ ብር 1.5 ሚልዮን ክዓቑሩ ክኢሎም እዮም። ኣብ ደቀቕትን ኣናእሽተይን ስራሕቲ 

እንተሪእና ድማ 530 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከበኦም 1482 መናእሰያት ሞያዊ ስልጠና 

ተዋሂብዎም ኣብ ስራሕ ክኣትዉ ዝተገብረ እንትኾን ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣትረፍቲ ኮይኖም 

ናብረኦም እናመርሑ ይርከቡ። 

 

ኣብ ወረዳ ሕ/ወጀራት ካብ ዝተውሃቡ ስልጠናታት ብኽፋል 



 

 



 

ኣብታ ገለ ነበርታ ብልመና ኣዲሰ ኣበባ ይከዱላ ዝነበረት ጣብያ መትከል እንተሪእና’ውን 

ልክዕ ከምቲ ልዕል ኢሉ ኣብ ጣብያታት ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ዝርከቡ መናእሰይ 

ተጠቀምቲ እንተኾኑ’ኳ ከም መረኣያ ንምጥቓስ ዝኣክል ግና መናእሰይ እቲ ጣብያ ስራሕ 

ዘይነበሮም ክውደቡን ካብ ገባሪ ሰናይ ፋኦ ልቓሕ ንክወስዱን ብምግባር ልዕሊ 1ኪ.ሜ 

ዝንውሓቱ ፈለግ ብምስሓብ ዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ፍረምረን እናልምዑ ጎና ጎኒ ድማ 

ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ኣተኣታትይም ሃፍቲ ከጥርዩ ክኢሎም እዮም።ካብዚኦም ከም ኣብነት 

መንእሰይ ገዙ ገብሩ እንተወሲድና ሰሪሑ ሞተር ማይ ብምግዛእ ኣብ ዝተማቐሎ ጎቦ 130 

ተኽሊ ዘይትሁን፣10 ተኽሊ ኣራንሺ፣22 ተኽሊ ማንጎ፣58 ተኽሊ ቡን፣17 ተኽሊ ፓፓየ 

ከምኡን ብርክት ዝብሉ ተኽልታት ሙዝ፣ለሚንን ኣዝሚርን ኣልሚዑ እናሸጠ ብዝረኸቦ 

ትርፊ ኣብዑር፣ ኣላሕም፣ ኣእዱግ፣ደራሁ፣ዘመናዊ ቆፎ ከምኡ’ውን መንበሪ ገዛ ክውንን 

ክኢሉ እዩ። 

ብሓፈሽኡ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ካብ ድኽነት መሊኡ ንኽወፅእ ምስ መሪሕ ውድቡን 

መንግስትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዙ ዘካይዶ ዘሎ ፃዕርን ዝረኸቦ ውፅኢትን ልዕል ኢሉ  

ከም መርኣያ ዝተገለፀ ፤ኣብ ባይታ  ብተግባር ዝረአ እናሃለወ እዋን መረፃ ኣብ ዝመፀ 

ቑፅሪ ሓደ ሓደ ደቀቕቲ ክፍተታት ሃሰው እናበልካን እናመጠጥካን ንውልቀ ፖለቲካዊ 



ረብሓ ክትብል መሰልን ክብርን ህዝቢ ምግሃስ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካብ 

ዝሓለፉ ገዛእቲ ደርብታት ጀሚሩ ልሙድ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ሐዚ’ውን ተረፍ መረፍ 

እቶም ገዛእትን ደርጋውያንን ኣብ መንጎ ህዝብን ውድብን ክፍተት ንምፍጣር ዝፈተንዎም 

ፍሹላት ፈተነታት ንምክሕሓስ ናይ ሕሶትን ምግናንን ተግባራቶም ሒዝናዮ ካብ ዘለና 

ቅኑዕ መስመር ከደናቕፉና ከምዘይኽእሉ ክርደኦም ይግባእ።እዙይ’ውን ከልቢ ይነብሕ 

ግመል ይኸይድ ከምዝበሃል ምስላ እዩ።እዙይ’ውን ብዝኾነ እዋን መረፃ 

እንትቀላቐል፤መንግስትን ህዝብን ተዋዲዶም ንዝሰርሕዎ ስራሕ ተቐባልነት ከየጥሪ ከም 

ቀንዲ ኣንፈት መቃለሲ ምውሳድ ግዚኡ ዝሓለፎን ንሕስረትን ፖለቲካዊ ክሳራን ካብ 

ምቅላዕ ዝዘለለ ዋጋ የብሉን።ኣብዚ ሐዚ እዋነ ልምዓትና ብወረን ሃተፍተፍን ክኹወልን 

ክኹለፍን ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ተሓምቢቡ እዩ።ዓለም ብዓለማ ትምስክረሉ ፀሓይ 

ዝወቕዖ ሓቂ ኾይኑ እዩ።ብበለካ ለኽዐካ ኣብ መገዛ ሃገሩ ሓዊ ዝርኹዕ ህዝቢ ምፅባይ 

ዕሽነት እዩ።ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕሉፍ ተሞክርኡ ብዙሕ ፅቡቕን ሕማቕን 

ዝተምሃረ ስለዝኾነ ንተበለፅትን ፀረ-ህዝብን ዝህቦ እዝነ-ህሊና የብሉን።ስለዙይ ንገለ ኣብ 

ልምና ዝትዋፈሩ ገና ግዘን ኩነታትን ኣዐርዩ ዘይተረደኦም ወገናት ኣለሽ ኢልካ 

ንኣጠቓላሊ ምዕባለህዝብን መንግስትን ፀለሎ ክትኸድን ምፍታን መቐፀልታ ናይቲ ኣንፃር 

ህዝቢ ትግራይ ዝመረሸ ክሱር ፖለቲካዊ ኣካይዳ ምኳኑ ልዕሊ ህዝቢ ዝምስክር የለን’ሞ 

ኣይተ ስባጋድስ ብርዖምን ሕልነኦምን ክስከፋ ይግበአን።እንተ ልምና ግን ኣሽንኳይ’ዶ 

ውልቀ ሰባት እቶም ዓቢና ዝብሉ መንግስታት’ውን ክራቫታ ኣሲሮምይልምኑ እዮም።እንተ 

ልዕል ክብል ከምዝተገለፀ ብዙሓት ኣማራፂታት ጎደና ልምዓት እናሃለዉ እቶም ሐዚ’ውን 

ልመና ከም ብሕታዊ ስራሕ ገይሮም ዝወስዱ ዜጋታት ናብ ልቦም ንክምለሱ ግና ቃልሲ 

ኩላትና ይሓትት።  

ግርማንኡ ካብ መቐለ 

                                  ሰነ 2006ዓ.ም 


