
"መዓረየ" 

ሓዱሽ ልሳን እዚ ዘበን! 

ብኣቤል ጉዕሽ (ጋዜጠኛ) 12-08-16 

ኪነት መሪሕ እዩ እንትብሃል ሰሚዕና ኢና። ካብ ፕላቶን ሶቅራጦስን ክሳብ ፈላስፋታት ማእኸላይ 

ዘበን ካብኡ እውን ክሳብ ሊቃውንቲ ዘበናተ-ወያነን እናዋተ-ኣብርሆን (enlightenment and 

Renaissances) ቀፂሉ እውን ክሳብ ናይ 21 ክፍለዘበን ሓዊ ዝልሓሱ ምሁራት..... ግደ ኪነት 

ንማሕበራዊ ለውጢ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ። ምናልባት እውን ካብቶም በብእዋኑን በብዘበኑን ዝተዘረቡ 

ዓበይቲ ነጥብታት ተበጊስካ እዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ዓለምና ማሕበረሰብ ኣብ ዝኸዶ ነዊሕ ጉዕዞ ለውጢ ወይ እቲ 

መንገዲ ወይ እውን እቲ ባቡር ኪነት (ኣርት) ነይሩ ምባል ይከኣል። ስለዚ ኪነት መሪሕ እዩ።  

እሞ ኸ?? ሕዚ ዘሎ ኪነት ይመርሐና ዶ ኣሎ ወይስ.....? 

ካብ ሓዳሽ ደርፊ 

Amanuel Yemane ተበጊሰ 

ዝብሎ ኣለኒ። 

ኣብ ሃገርና እቲ ብወገን 

ኤርትራ ተለዓዒሉ ድሓር እውን 

ጫፍ ፅባቐ ኪነተ ትግርኛ 

(ብፍላይ ሙዚቃ) ዘርአየናን 

ዝምስገንን ምንቅስቓስ፤ ኣብ 

ኣዲስ ኣበባ ዘበናዊ ሙዚቃ 

ዝተጀመረ ብናይ ጃንሆይ 

(ሃይለስላሰ) ሓንቲ ፅብቕቲ 

ስራሕ ምዃና መዛግብቲ ታሪኽ 

ይገልፁ። 

ከምኢ እዩ ያ ኮይኑ.... 

ምስ ኣርመን ብዝነበረ 

ርክብ ገለ ኣርመናውያን 

ዘበናውያን ማርሽ ባንድ ሒዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ተረኺቦም ምርኢት ኣቕረቡ 



ይብሃል። ቆቋሕ ጃንሆይ "እኛስ ያስፈልገን የለ እንዴ ይሄ ነገር" ኢሎም ወዮ ስዩመ እግዝኣብሄር ናብ 

ሙዚቃ ዓለም ጦብላሕ በሉ ያ። ሽዑ ካብ ኣርመን ልምዲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ናብ ሙዚቃ ቕርብ ዝበሉ 

መናእሰይ ተወሲዱ ማርሽ ክቐውም ብኡ ኣቢሉ እውን ዘበናዊ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ድርኩዂት ህላወ ክረግፅ 

ምኽንያት ያ ኮነ።  

ድሓር መሪሕነት ኪነት ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ከመይ ከምዝኾነ ከርኢ ዝኽእል ምዕራፍ ተኸፈተ። 

ናይ በዓል ጥላሁንን መሓሙድን ዘበን ተፈጢሩ። ናይ በዓል ኤፍሬምን ነፃነትን ዘበን ስዒቡ። ከምኡ እናበለ 

ክሳብ "ዘመናይ ማርዬ" ቀፂሉ። እዞም ወገናት እዚኦም በብዘበኖም ንዝነበረ ማሕበረሰብ ህይወት ዝርእየሉ 

መነፅር ኣብ ምቕባል ዓብዪ ግደ ነይርዎም። ንኣብነት ኣብቶም ቅድም ዝበሉ ደረፍቲ ቁንጅና ዝልክዓሉ 

መንገዲ እንታይ ነይሩ? እግሪ! እግሪ እዩ ነይሩ። ባትና ዳሌዋ ዘይበለ ደራፋይ የለን። ከም ሙሉቀን መለስ 

ንእግሪ ዝደረፈ የለን። ዋላ እቶም ናይ ካልእ ዓውዲ ከየንቲ እውን ነዚ ትኹረት ይገብሩ ነይሮም። ንኣብነት 

ናይ ስነ ፅሑፍ ሰባት ስሙ ኣልዒሎም ዝይመንውዎ ሎሬት ፀጋይ ገብረመድህን " እግር እንይ" ዝብል ግጥሚ 

ኣለዎ።  

"ኣርቀን ማስተዋል ማለት፤ የኛን የስልጣኔ ድልድይ 

እግር ማየት ነው ብለዋል፤ እስቲ እንግዲህ እግር እንይ" እዩ ዝበለ ሎሬት! 

ናይ ኪነት ሰባት መተንፈሲ ስምዒት እቲ ህዝቢ እዮም። ብኡ ኣቢሎም ድማ ውሃብቲ መግለፂ ስምዒታት 

እቲማሕበረሰብ እዮም።  

ኣብቲ ዘበን (60ታትን 70ታትን) ካልእ ልሳን እቲ ዘበን ዝነበረ ፀጉሪ ርእሲ ምዃኑ ዘረድኡና 

ብዙሓት ናይ ኪነት ሰባት ኣለዉ። ንኣብነት ጥላሁን "ፀጉርዋ" ዝብል ቃል ኣብ ደርፊታቱ ደጋጊሙ 

ይጥቀም። ኣብቲ ዘበን ንትግርኛ ኣብ ማእገሩ ተሓንጊጡ ዓቐብ ዝወፅአ ኤርትራዊ የማነ ባርያ ድማ፦ 

"ፀጉራ ነዊሕ ጭራ ፈረስ 

ንፀጋም ንየማን ይመላለስ" 

ብምባል ልሳን እቲ ንሱ ዝነበረሉ ወለዶ ኮይኑ ኣገልጊሉ። እቲ ናትና ሰብ... ሰሚዕና ዘይንመንዎ ናይ 

ኪነት ፍጡር ዶክተር ኪሮስ ኣለማዮህ፤ ቁንጅና እታ ዝፈትዋ ሄዋን እንትገልፅ፦ "ኣየ ቁንጅና.... ዓይነይ 

ስሓበኒ" ኢሉ ይጅምር እሞ "ጨጉሪ ርእሳ ኣብ ማዓንጥኣ ዘው" እናበለ ይቕፅል። ኣቤት ጨጉሪ ርእሲ 

ክንደይ ተደረፈሉ።  

ደርፊ ኣማኑኤል የማነ እንታይ እዩ ዝነግረና? ክምለስ እየ። 

ኣብ ናትና ዘበን (ሕዚ መናእሰይ ዘለና) ኣየናይ ናይ ደርፊ ብልዕቲ እዩ ዝስሕበና፣ ውሽጥና ዝገልፀልና 

ወይ ድማ ብሰንኪ ብርትዕኡ ናብኡ ክንኣቱ ዝገብረና። ርግፅ እዩ፤ ርእሲ ደርፊ ኣብ ባጃጃት ተፃሒፉ ንርኢ 



ኢና። ካብኡ ዝዘለለ ውሽጠ ኣእምሮ ሰባት (mined set) ዝሕዝ ደርፊ ኣየናይ እዩ? "ምቕናይ በለ ኪሮስ" 

ንብል። ከምዚኣ እንጠቕሳ ቃል ደራፊ እስኪ ኣምፅኡ? 

ብናተይ ትዕዝብቲ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ሓዱሽ ስምዒት ፈጢሮምስ ነቲ ስምዒት ዝግለፀሉ ሓዱሽ ቃል 

ክሰርሑ (provocation) ዕድል ዝረኸቡ ናይ ኪነት ሰባት ኣለዉ። ሙሉጌታ ካሕሳይ (ወዲ ሮሚጥ) በዚ 

ተጠቃሳይ እዩ። "ሽኮር እያ ሽኮር" ዝብል ደርፊ ኣብ ዘውፅኣሉ እዋን ብዙሕ ሰብ ሽኮር ዝብል ቃል ልዕሊ 

እቲ ናብ ቡን ዝኣቱ ፃዕዳ ነገር ክርኢ ዘኽኣሎ ይመስለኒ። ሰብ ኩሉ ሽኮሪና፣ ሽኮረይ.... ኣቲ ሽኮር ወዘተ 

ክብል ዝጀመረሉ እዋን እዩ ዝመስለኒ። ኣብቲ ዘበን ንሱ ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጋዜጠኛ ዓወት ዘራብሩኽ 

ንብቦም ዝነበረት ደብዳቤታት ፍቕሪ ሽኮር ዝብል ቃል ዘይነበሮ ዳርጋ ኣይነበረን። ኣብ ደብዳበ ፍቑራት 

"ሽኮረይ..." ዝብል ቃል ይርከብ ነይሩ። እቲ ወዲ ንሱ ኣብቲ ዘበን ንሱ ልሳን ነይሩ፤ ልሳን ኮይኑ እውን 

ዘሊቑ ምባል ይከኣል። ትማሊ ሓዳሽ ደርፊ ምስ ሰደደ እኳስ "ወዲ ሮሚጥ ሽኮር!" ዝብል ርእይቶ ኣንቢበ 

ኣለኹ። ናቱ እያ! 

ኣብ 50ታት መወዳእታ ኣብ ንግስተ ሳባ ዓድዋ ተምሃራይ ዝነበረ ናይ ሕዚ በዓል ፀጋ ዕድመ ዝኾነ 

ሓደ ኣያ ከምዝነገረኒ እንተኾይኑ ኣብቲ ዘበን ህዝቢ ሽኮር ኣይንሰትን ኣይንጥቀምን ኢሉ ክንደይ ዕግርግር 

ነይሩ። ኣብተን ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓሰርተ ዓመታት ግን መፀውዒ እትፈትዎ ሰብ ክትከውን ወዲ ሮሚጥ 

ናይ መራሕነት ግደ ተፃዊቱ። "ፀባያ ሽኮር....ኩሉ ሽኮር ናታ ነገር እንታይ ክንገር...." እናተብሃለ ክንደይ 

ተደነሰ! 

ሕዚ..... 

ደርፍታት ትግርኛ እንታይና እዮም ዝገልፁ? ወይ እንታይ ክንብል እዮምዝደፋፍኡና? ከም ተልእኾ 

ኪነት እንተኾይኑ ከምህሩናን ክመርሑናን እንድዩ ዘለዎም፤ ስለዚ መሪሕነት ግዲኦም እንታይ ይመስል 

ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። 

ቅድሚ ከባቢ ዓሰርተ ዓመት "ኣየ ዳሌ" ኢሉ ደርፊ ዘውፅአ ሓደ ጥላሁን ዝብሃል ኮሜድያን 

"ዳሌታይ" ዝኾነ ወለዶ ንክፍጠር ምኽንያት ከምዝኾነ እዩ ዝስምዓኒ። ይመስለኒ፤ እቲ "ዳሌ" ዝብሃል ነገር 

ስለዘይነበረ ኣይኮነን ክንድቲ ዝኣክል ኣጀንዳ ዘይገበርናዮ። እኳ ድኣስ ድሓን ይነብር። ንምንታይ ድኣ ሕዚ 

ዝኾነ ወዲ ንሓንቲ ጓል ቅድሚ ገፃ ኣብኡይታ ንክርኢ ዝቀዳደም? ከምቲ ኮሜድያን እውን ምስ ፓሎን 

መንደቕን እናተጋጨወ ኣስናኑ ዝስእን፤ ክኽተላ እውን ዓዲ ዝስሕት (ካብ ቦሌ ናብ ጉለሌ) 

መልሱ ቀሊል እዩ። ሓይሊ መሪሕነት ኪነት እዩ ዘመለኽት። ትግራዋይ ጭዋ ስለዝኾነ (ሃሃ ሓቀይ 

እየ) ን "ዳሌ" ዝትክእ ኣብ ረብሓ ዝውዓለ ቃል ስለዘየለ እዩ ዝመስለኒ ከምኣ ኢሉ ዝደረፈ የለን። ዝደረፈ 



ድኣ እዩ ዘየለ እምበር እቲ ናይ ጥላሁን ስራሕስ ኣባና እውን ኣትዩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ምስ ሓንቲ ጓል ኣሞይ 

እናኸድኩ ሓደ ዓርከይ ብቕድሚት ይመፅእ ነይሩ። ሰላም ክብሎ እናተዳለኹ እናሃለኹ ሓሊፉኒ ከይዱ። ለካ 

ይርእየኒ ኣሎ እናበልኩ "ዝዓርከይ" ኢለ ቅርብ እንትብሎ ንሱ የለን። ኣዕይንቱ ኣበይ ድዮም እኒሀዉ 

መሲሉኩም? ኣብ "ዳሌ" እታ ጓል ኣሞይ! 

ሰብ እኮ ክጣፋእ ይኽእል እዩ! 

** ** ** 

ትግርኛ ንፍቕሪ ኣይጥዕምን ዝብሉ መሕዘኖ ብዙሓት ከምዘለዉ ትፈልጡ ኢኹም። ናይ ወዲ 

ሮሚጥ "ሽኮር" ከም ወረንጦ ምስ ትግርኛ ኣጣቢቓ ዘፅንሓትና ብዙሓት ድማ ይገልፅ እባ ኢልና ንሟጎት። 

ኣማኑኤል የማነ ሕዚ ተወሳኺ ምስክርነት ኮይኑ ኮረቻ መሪሕነቱ ተቐቢሉ ኣሎ።  

ቅድሚ ውሱን ዓመታት ዝነበሩ ሙዚቃታት ትግርኛ ስደት ይበዝሖም ነይሩ። ከይዳ፣ ምፂ፣ ገለመለ ዝብሉ። 

ባዕሉ ኣማኑኤል እውን "ንዒ እባ" ኢሉ እዩ። ሕዚ ኣማኑኤል ካብ ክንደይ ነገር ገላጊሉና ኣሎ። ኣገዳስነት ኣብ 

ባዕልኻ ምስራሕ (Investing on Self) እውን ክንርዳእ መንገዲ ዝኸፈተ ይመስል። 

 

ኣማኑኤል ንመቐረት ትግርኛ 

  ትግርኛ ክንደይ ቃላት ድዮም ዘለዉዎ ፍቕርኻ እትገልፀሎም? መዓት እኮ እዮም። ዘይምፍላጥ ሓደ 

ነገር እዩ። ክትፈልጥ ዘይምድላይ ካልእ ነገር እዩ። ብዘይትኽእሎ እንተኸኣልካዮ እውን ብዘይተደምዮ 

እንተኣድመኻዮ እውን ብመሰረታዊነት (profoundly) ብዘይናትካ ቋንቋ ካብ እትጥቀም ናብ ናትካ ሃሰስ 

ዘይትብል? እሺ ንሱ ዋላ ይትረፍ እሞ ንምንታይ ከ ትግርኛ ንፍቕሪ ኣይጥዑምን ትብል? እዚ ኮ ንስሃ እውን 

ዘየፅርዮ ዓብዪ ሓጥያት እዩ።  

ኣማን "መዓረየ" ኣብ ዝብል ደርፉ ብውሕድ "ማዓረይ" ዝብል ቃል ኣብ ኣንደበተ-ልሳን እዚ ዘበን 

ክኣቱ ዝገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ድማ ነቲ ልዕል ክብል ዝተጠቐሰ ሕዱር ሕመቕ ብውሱኑ ዝኣሊ 

እዩ። በዚ ክምስገን ይግብኦ። ልክዕ ከም መዓረይ ካልእ ብዙሕ መቐረት ትግርኛ ዝገልፅ ቃል ኣሎ። ንኣብነት 

ንምጥቃስ መዓረይ... ሕልፎተይ.... ድባበይ.... ሓላለይ... ቅጭነይ... ፅብቕተይ... ወዛመይ... መቐረተይ... 

ዕንበባይ.... ፅላለይ... ድምቀተይ.... ምቾተይ.... ነብሰይ.... ርግኣት ልበይ.... ምልኣት ልበይ.... ናተይ..... 

ዘቢበይ.... ወይነ ሓረገይ.....ብሌን ዓይነይ... መርሒ ስነይ....ሃፎፈይ....ናይ ሕማመይ...... ህያበይ.... 

ብፂተይ ወዘተ....... እቲ ዝገርም ኩሉ ስም ትግራወይቲ ጓል ኣንስተይቲ መግለፂ ፍቕሪ እዩ። ንኣብነት እንዶ 

ክነግረኩም... 



ሰላመይ (ሰላም).... ራህዋ ህይወተይ (ራህዋ).... ህይወተይ (ህይወት)..... ኣልማዘይ (ኣልማዝ)..... 

ገነተይ (ገነት)....ክብረተይ (ክብረት).ክንደይ ኢልካ ክዝርዘር! ትግርኛ እባ ንፍቕሪ ይገልፅ ደቀይ! 

ካብዚ ብምብጋስ ኣማኑኤል ልሳን እዚ ዘበን ዝገልፅ ወይ ክገልፅ ዝግብኦ ደርፊ ሰሪሑ ኢልና ንድምድም። 

  

ኣማኑኤል ንልሳን ዜማ ትግርኛ 

  ሙዚቃ ዓለምለኻዊ ቋንቋ እዩ ተባሂሉ እዩ። እዚ ማለት ብመሰረተ ስነ ሓሳብ 

(Epistemological) ሙዚቃ ሙዚቃ መዃኑ ንምርዳእ ተርጓሚ ኣየድልዮን ማለት ድኣ እምበር ነቲ 

ዘለወሉ ማሕበራዊ ባይታን (social make up) ለቒቑ ኣብ ናይ እንዳማቱ ሜዳ ክሕምብጥ ኣለዎ ማለት 

ኣይኮነን። ከምኡ ዝሓስቡ ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም። ኣብ ዓለም ዝድመፁ ኣፍሪካውያን ሙዚቃታት 

ኣለዉ። ኤሽያ ዝመበቆሎም ኣሜሪካ ዝድመፁ ክሊሳካላት ኣለዉ። ንባዕሎም መሲሎም ዓለም ዝተቐበሎም 

ብዙሓት እዮም። 

ኣብ ትግርኛ "የ" እትብል ፊደል ዓብዪ ቦታ ኣለዋ። ኩሉ ትግራዋይ እንተስ ኣብ መጓሰ እንተስ ኣብ 

ፃህያይ፤ እንተስ ኣብ ካልእ ኣብ ዝደርፎም ደርፍታት "የ" ብእትብል እናወደአ እዩ ናብ ነብስኻ ጥሒሱ 

ዝኣትው ዜማ ዘዝይም። ኪሮስ ኣለማዮህ "የ" ዘይውድእ ግጥሙ እውን 'የ' ዝብል ፊደል እናምፅአ ካብ እዝነ 

ሕልና ብዙሓት ዘይጠፍእ ስራሕ ሰሪሑ ሓሊፉ። "መዓረይ" ኣብ ዝብል ደርፊ ዘሎ ናይ "የ" በዝሒ ምቑፃር 

ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ እዚ ደርፊ እዚ ክሰምዕ እንተለኹ ኣብ ሓደ ብኣኽራን ዝተኸበበ ዒድዒዶ ኮይነ 

ብማዕዶ ዝሰምዖ ቃጭል ድምፂ ዓርከይ እዩ ዝመስለኒ። እዚኣ ኮነ ኢሉ ከምዝገበራ እየ ዝግምት። ትግርኛ 

"የ" እንትኣቶ ዘለዎ ጣዕሚ ዝገርም እዩ። ናይ ሙዚቃ ምሁራን ነዚ ዝኸውን ስነ ሓሳብ (Theory) 

ከምዝህልዎም እግምት! 

ኣማኑኤል ከም መርኣያ ሓላዊ ክብሩን ቅዱን 

 ኣብ ኪነት ሓደ ኣገዳሲ ባህሪን ስብእናን ናይ ባዕልኻ ቅዲን ክብርን ሓሊኻ ምውፃእ እዩ። ኣብዛ ዓዲ 

100 ደረፍቲ እንሃልዮም ንብሚኢቶም ምፍታው ዝከኣል 100 ዓይነት ቅዲ ክህልዎም እንተኽኢሉ እዩ። 

ተዘይኮይኑ ንሓደ ዕላማ ዝተኣከቡ ኣኼበኛታት እዮም ዝኾኑ። ኣማኑኤል ኣነ በታ ዝፈልጦን እተን ዝሰርሐን 

ስርሓቲ እውን ውሑዳት ስለዝኾናን ንምግምጋሙ ኣይከብድን። መስመራዊ እዩ (consistent) ወዮ እቲ 

ናይ ባዕሉ ክብርን ቅድን ተኸቲሉ ዝኸይድ ስለዝንእስ (ስለዝውሕድ) ሓደ ዘበናዊ እንተጀሚሩ ተኣኪብካ 

ናብኡ እንትኽየድ ንርኢ። ሓደ ባህሊ ዜማ ተተሰሚዓትሉ ድማ ህዝበይ ተኣኪቡ ናብኡ እንትውሕዝ ንርኢ። 

እዚ ዝፈጠሮ መትከላዊ ዘይምዃን እዩ ዝመስለኒ። ሓደ ነጋዳይ እንዳ ሳሙና ተዘይኣዋፂእዎ ዳ ቦንቦሊኖ 



ክኸፍት ንቡር እዩ። ከያኒ ግን ካብ መሰረታዊ ናይ ውሽጡ ፃውዒት እዩ ተበጊሱ ክንቀሳቐስ ዝግባእ። 

ኣማኑኤል ዛጊድ ዘለዎ ጉዕዞ ነዚ ይመስል። እዚኣ ኣብዚ ዝተፀሓፈትሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ኣማኑኤል በታ 

ዘላ ክብሩን ቅዲ ስርሑን ክቕፅል ቃል ንምእታው እውን እዩ።  

 

ኣብ መወዳእታ 

ኪነት ህዝቢ እዩ ዝመርሕ። ህዝቢ ኣብ ዝመርሓሉ እዋን ድማ ብልዑል ሓላፍነትን ብጥንቃቐን 

ክኸውን ይግባእ። "ማዓረይ " ዝብል ደርፊ ኣማኑኤል ከመይ ዝበለ ልሳን ዘለዎ ወለዶ እያ እትሃንፅ? "ኣየ 

ዳሌ" ዝብል ደርፊ ኸ? ፍልስፍናዊ ድሕረ ባይታ ነብሲ ወከፍ ኣብ ጥበባዊ ስራሕ እትንፀባረቕ ቃል ምርኣዩ 

ኣገዳሲ ይኸውን። 

ኣማኑኤል፤ ልሳን እዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ንመዓሩ "መዓረይ" ክብል ስለዝገበረ ክምስገን ይግብኦ። ምህሮን 

ምንባብን፣ ሚድያን ምስትውዓልን፣ ዘተን ርክብን እንተወሲኹሉ ድማ ትግራይ እታ ወላድ.... በብእዋኑ 

ነበብእዋኑ ዝመፅእ ወለዶ ዝምዕድን ዝሃንፅን ጥበበኛ ከምእትወልድ ምስክርነት ይኸውን። ኣብ ሙዚቃ 

ትግራይ እቶም ዝሓሹ ዝብሃሉ ናይ ሙዚቃ ሰባት ዝተምሃሩ፣ ዘንበቡ፣ ዝለበሙን ቅድሚ ሙዚቀኛታት 

ምዃኖም ጀሚሩ ዝፈልጥዎ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ዘለዎምን እዮም። ሓቂ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ወዲቑ 

ኣይወድቕን። ኪሮስ ቅድሚ ደራፋይ ምዃኑ መምህር ነይሩ። እያሱ ቅድሚ ደራፊ ምዃኑ ኮሚሳር ፖለቲካ 

ነይሩ። ኣብርሃም ገብረመድህን ቅድሚ ደራፊ ምዃኑ ዝተምሃረ መንግስቲ ሰራሕተኛ ነይሩ። ወዘተን 

ወዘተን! እቲ ዘረባ ኣርት ከቢድ ስለዝኾነ ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ ንምባል እዩ። 

ንኣማን ነመስግን! 

29 ሕዳር 2009 ዓ/ም 

መቐለ 

 


