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… ሺህ ዓመት ንገሽ! 
 ዘሪሁን በላይ 02-05-16   

የዛሬ አርባ አንድ ዓመት በደደቢት በረሃ በጣት በሚቆጠሩ እውነተኛ የህዝብ ልጀች 

የተጀመረው ትግል የአስርት ሺዎችን ህይወትንና የአካል መሰዋትነት  ተከፍሎበታል። 

ይሁንና ያ ትግል ውጤታማ ሆኖ በአገራችን በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ መሰረት ያደረገ 

ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መገንባት በመቻሉ ዘላቂነት ያለው ሰላም በአገር ውስጥ 

ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ጭምር ማስፈን ተችሏል።  

 

ይህ ዛሬ የምናየው ሰላም፣ እኩልነት፣ የኤኮኖሚ እድገት፣ ወዘተ  በቻ የሁሉም መልካም 

ነገሮች መሰረት የሆነችው የካቲት 11 እንደሆነች አሌ የማይባል ሃቅ ነው። ለዚያም ነው 

ከላይ ስነሳ ሺ ዓመት ነገሽ ያልኳት። 
 

ለዛሬው ሰላም መስፈን መሰረት የሆኑት እነዚያ ቁርጠኛ የህዝብ ልጆች ለዛሬው ሰላምና 

ልማት መሰረት ሆነዋል። የዛሬው የድህነት ትግል እንደትላንቱ የህይወትና የአካል 

መሰዋዓትነትን አይጠይቅም። ይህን ያስባለኝ ለነጻነት ትግል ህይወትንና አካልን 

ገብረናል። አሁን ላይ የብሄሮች እኩልነት፣ የተናፈቀው የዴሞክራሲ ስርዓትን መገንባት 

ተችሏል።  
 

ነጻነት ለማግኘት እንደተከፈለው የ17 ዓመታት መራራ ትግል የድህነት ትግል የህይወት 

መሰዋትነትም ሆነ የአካል መጉደልን አይጠይቅም። አሁን ያለው የተደላደለ የድህነት 

የትግል መንገድ መራብ መጠማትን፣ ተራራ መውጣትና ቁልቁለት መውረድን፣ ስቃይና 

መከራን የሚጠይቅ አይደለም። እነዚያ የህዝብ ልጆች የተነሱለትን የሰላም፣ የእኩልነትና 

የእድገት ዓላማ ከዳር ለማድረስ እኛ ዛሬ ላይ የሚጠበቅብን በተሰማራንበት መስክ ሁሉ 

ድህነትን በጽናት መዋጋት ብቻ ነው።  
 

የኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት ድህነት እንደሆነ አበክረው ይገልፁ የነበሩት ታላቁ መሪ  መለስ 

ዜናዊ ህብረተሰቡ ስለልማት፣ እድገትና መለወጥ መሰረት ጥለዋል። ታላቁ መሪ  ባንድ 

ወቅት ባደረጉት ንግግር ከማንም በላይ የኢትዮጵያ ጠላት ድህነት ነው፤ ድህነትን 

ማስወገድ ከቻልን  የአገራችን ችግሮች መፍታት ይቻላል ሲሉ ተናግረው ነበር።  
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አዎ እኚህ ታላቅ መሪ የኢትዮጵያ ህዝብ የችግሩን ምንጭ እንዲለይ አድርገውታል 

እንዲሁም የድህነት መውጫ መንገዱንም ጭምር በተግባር አሳይተውታል። 

    

ታላቁ መሪያችን  ሁላችንም ራሳችንን እንድናይ የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ እንድናጤን 

አድርገውናል።  ለድህነታችን መንስኤዎቹም ሆነ መፍትሄ አምጪዎቹ እኛው ራሳችን 

መሆን እንደሚገባን መገንዘብ ተገቢ ነው። አገሬን እወዳለሁ ማለት በወሬ ሳይሆን በተግባር  

በልማት ስራ በመሰማራት መሆን ይኖርበታል።  
 

የአገራችን የፌዴራል ስርዓት የ17 ዓመታት ትግል ውጤት ነው። አገራችን የተከተለችው 

ያልተማከለ አስተዳደር የህዝቦች ዴሞክራሲያዊና ሰባዊ መብቶች ማረጋገጥ ችሏል። 

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የአገራችን ገጽታ እየተሻሻለ በመምጣቱ ኢትዮጵያ 

በአለም አቀፍ መድረክ የነበራት ተሰሚነት እየተሻሻለ እንደመጣ ማየት ይቻላል።  

 

አገራችን ትላንት ትታወቅበት የነበረው መጥፎ ገጽታ ዛሬ የለም። የአገራችን ገጽታ 

እጅጉን ተሻሽሏል። ዛሬ ላይ አገራችን አስተማማኝ ሰላም አለ። በረሃብ የሚሞት ሰው 

የለም። ዘንድሮ በአገራችን ከፍተኛ የሚባል ድርቅ ተከስቶ  ከ10 ነጥብ ሁለት በላይ ህዝብ 

አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ሆኗል። ይሁንና መንግስት እስካሁን ባለው ሁኔታ በራስ 

አቅም ለህዝቡ እርዳታ እያቀረበ ይገኛል።   
 

የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውስጥ ግንኙነታችን ነጸብራቅ ነው። የፌዴራሊዝም 

ስርዓታችን ያስተማረን ትልቅ ነገር መቻቻልና መከባበርንን ነው። ኢትዮጵያ የውስጥ 

ችግሯን መፍታት የቻለችው ጠንካራ የፌዴራል ስርዓት መከተል በመቻሏ ነው።  

 

ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የአገሪቱን 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ከማረጋገጡም ባሻገር በቀጠናው አገሮች መካከል ምጣኔ ሀብታዊ 

ትስስር እንዲፈጠር በማድረጉ በአካባቢው አገሮች ዘላቄታዊ ሰላም እንዲኖር አድርጋለች።  
 

መንግስት የሚከተለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አካሄድ የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ 

በመሆኑ አለምን ያስደመመ የኤኮኖሚ እድገት እንዲሁም ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ሂደት ማፋጠን ተችሏል።  
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መንግሥት ከፍተኛ የኤኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ከቻሉ  የምስራቁ አለም ከታይዋነና 

ደቡብ ኮሪያ ልምድ በመቅሰም ከአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር በመቀመር የልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ አካሄድን በመተግበር ላይ ይገኛል። ይህም ማለት ከታይዋንንና ደቡብ 

ኮሪያን መልካም መልካም ልምዶች በመቅሰም ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር እንዲጣጣም 

በመደረጉ አገራችን ባለፉተ አስራ ሁለት አመታት ባለሁለት አሃዝ እድገት ያለምንም 

የተፈጥሮ ሃብት ማስመዝገብ ችላለች። 
  

ታይዋንና ኮሪያ እድገት ማስመዝገብ ከመጀመራቸው በፊት የዕድገት ደረጃቸው በአብዛኛው 

ከአፍሪካ ጋር የተቀራረበ ከመሆናቸውም ባሻገር እዚህ ግባ የሚባል የተፈጥሮ ሃብት 

ያላቸው አይደሉም። ይህ ሁኔታቸው ደግሞ ለእኛ ኢትዮጵያዊያን ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ 

የሚችሉ አገሮች እንደሆኑ ማየት ይቻላል።  

 

አንዳንዶች እንደሚሉት የምዕራቡ አለም የሊበራል አስተሳሰብ በኤኮኖሚ ዕድገታቸው 

ጠንካራ በሆኑ የምዕራቡ አለም ጥሩ ለውጥ ማስመዝገብ ቢችልም በአፍሪካ ተጨባጭ ሁኔታ 

ግን ተተግብሮ ውጤት እንዳላመጣ ታይቷል። በአፍሪካ የዴሞክራሲ ስርዓቱ ጠንካራ 

አይደለም። በአፍሪካ መሰረተ ልማቱ እጅግ ኋላቀር ነው።  
 

እንዲህ ባለችው ኋላ ቀር አህጉር ኤኮኖሚውን ሙሉ ለሙሉ ገበያው በውድድር ይምራው 

በማለት የመንግስትን የተመረጠ ጣልቃገብነት ማውገዝ የቀልድ ያህል የሚታይ 

ይመስለኛል። ኤኮኖሚያቸው በተፈጥሮ ሃብት በተለይ በነዳጅና ወርቅ ላይ መሰረት 

ካደረጉት አገራት ውጭ ይህ አስተሳሰብ ያስከተለውን ውጤት ማየቱ የሚያስቸግር 

አይመስለኝም።  

 

ታይዋንና ደቡብ ኮሪያ በ30 ዓመታት ውስጥ ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ህዝባቸውን 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነት በማላቀቅ በልማት ጎዳና ማራመድ የቻሉ አገሮች ናቸው። 

እነዚህ አገራት በአጭር ጊዜ ውስጥ በልማት ጎዳና ሊጓዙ የቻሉት መንግስት ይከተለው 

በነበረው ልማታዊ አካሄድ ነው።  

 

መንግሥት በተመረጡ የኤኮኖሚ መስኮች ጣልቃ በመግባት የኤኮኖሚ እድገቱ 

የሚፋጠንበትንና ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንባቸውንና ሁኔታዎች ያመቻች ነበር። 
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ይሁንና ታይዋንም ሆነች ደቡብ ኮሪያ ይከተሉት የነበረው ልማታዊ መንግስት ይሁን እንጂ 

ኢ-ዴሞክራሲ አገዛዝን ይተገብሩ ነበር። እነዚህ አገራት በኤኮኖሚ ጠንካራ መሰረት 

እስኪኖራቸው ድረስ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን አልተገበሩትም።  

 

ይሁንና የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ የተለየ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አካሄድን ነው። ለዚህም ዋንኛ ምክንያቱ መንግስትን የሚመራው 

ድርጅት ኢህአዴግ ለ17 ዓመታት የታገለለት የዴሞክራሲ ጥያቄ፣ የብሄር ብሄረሰቦች 

የእኩልነት ጥያቄ እጅግ አንገብጋቢ ዋንኛ የህዝብ ጥያቄዎች በመሆናቸው እነዘህን 

ጥያቄዎች ልደፍጥጥ ማለት የሚያስከትለውን አደጋ ስለሚረዳ ነው። 

  

ከእንግዲህ በኢትዮጵያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን እኩልነት የማይቀበል አገዛዝ 

ተቀባይነት እንደማይኖረው በህገ-መንግስቱ ተረጋግጧል። በመሆኑም ልማትን ለማፋጠን 

ተብሎ ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ በኢትዮጵያ ሊተገበር አይቻልም።  

 

ለመተግበር መሞከርም ትርፉ ጦርነትና እልቂት እንደሚሆን ካለፈው ስርዓት ጥሩ 

ትምህርት ተቀስሟል። በመሆኑም ከታይዋንና ከደቡብ ኮሪያ የሚበጀንን ልምድ በመቅሰም 

ከእኛ ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣማችን አገራችን ባለፉት አስራ ሁለት አመታት አለምን 

ያስደመመ ዕድገት ማስመዝገብ ችላለች። ይህ መንግስት የሚናገረው ሳይሆን አለም 

የመሰከረው ሃቅ ነው። 
 

ዛሬ አገራችን እያስመዘገበች ያለችው ፋጣንና ቀጣይነት ያለው የኤኮኖሚ ዕድገት 

የተመዘገበው እነዛ ብርቅዬ የህዝብ ልጆች በከፈሉት መሰዋትነት የመጣ ውጤት መሆኑን 

መገንዘብ ተገቢ ነው። ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት አገራችን አለምን ያስደመመ ፈጣንና 

ተከታታይነት ያለው እድገት ማስመዝገብ ከመቻሏ በተጨማሪ በዴሞክራሲያ ስርዓት 

ግንባታ ረገድም ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ችላለች።  
 

መንግስት በተከተለው የነጻ ኤኮኖሚ ፖሊሲ የአገር ውስጥ ባለሃብትም ሆነ የውጭ ስራ 

ባለሃብት በኢንቨስትመንት መሳተፍ በመቻሉ እንዲሁም መንግስት ዜጎች በአነስተኛና 

ጥቀቃቅን እንዲደራጁ ሁኔታዎችን በማመቻቸቱ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር 

ተችሏል።  
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በአሁኑ ጊዜ በአገራችን የስራ ዓይነትና የስራ ቦታ የማማረጥ አባዜ ካልሆነ በስተቀር ማንም 

መስራት የሚፈልግ ዜጋ እንዳቅሙ ስራ ማግኘት ይችላል። ማንም መስራት የሚችልና 

የሚፈልግ ዜጋ ጦሙን የማያድርባት አገር መፍጠር እየተቻለ ነው። ይህ በአትኩሮት 

ለተመለከተው ትልቅ ውጤት ነው።  
  

ከጥቂት አመታት በፊት የድርቅና ረሃብ ተምሳሌት ተደርጋ ትጠቀስ የነበረች አገር ዛሬ 

ላይ ባለ ብዙ ቢሊዬን ዶላር ወጪን የሚጠይቁ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ሳይቀር በራስ አቅም 

የመገንባት አቅም መፍጠር የቻለች በለተስፋ አገር መሆን ችላለች። ዛሬ ላይ አገራችን 

የአፍሪካ ወኪል ለመሆን በቅታለች። 
  

ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ በአፍሪካ ሆነ በአለም አቀፍ መድረክ ተሰሚነቷ በማደጉ በአገሮች 

መካከል ግጭት ወይም ያለመግባባት ሲከሰት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለስልጣናት 

በአደራዳሪነት ወይም ሸምጋይነት ግንባር ቀደም ተመራጭ እየሆኑ መጥተዋል።  

 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገራችን በተባበሩት መንግስታት ያላት ተሰሚነት፣ በአፍሪካ ህብረት 

ያላት የመሪነት ሚና እንዲሁም በኢጋድና በሌሎች ትላልቅ መድረከኮች ያላት ቦታ 

ከሰማይ የወረደ መና ሳይሆን አገራችን ማስመዝገብ በቻለችው የኤኮኖሚ እድገትና 

በመሰረተችው ዴሞክራሲያዊ መንግስት ሳቢያ መሆኑን ማመን ተገቢ ይመስለኛል። 
  

ዛሬ ዛሬ ስለኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ለውጥ የማይዘግብ ማዲያ እና ተቋም የለም፡፡ ከእኛ 

ርዕዮተ ዓለም የተለየ የሚከተሉት አገራት ሳይቀር የአገራችንን እድገት እየመሰሩ 

ይገኛሉ፡፡  

 

አገራችን ስኬት በምጣኔ ሃብት ብቻ ሳይሆን በዲፕሎማሲው መስክም ውጤታማ እየሆነች 

መጥታለች። ዛሬ አገራችን እርዳታና ብድር ጠያቂ ሳትሆን ለአፍሪካ አገሮች ብቻ ሳይሆን 

ለኃያላን መንግስታት ሳይቀር አጋርና ለችግሮች መፍትሄ አፈላላጊ ለመሆን በቅታለች።  

 

አገራችን ለሁሉም ጎረቤት አገራት ዜጎች እንደሁለተኛ አገር በመቆጠር ከሰሃራ በታች ካሉ 

የአፍሪካ አገራት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ስደተኞችን ማስጠለል ብቻ ሰይሆን ለስደተኞች 

ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በተባባሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ጭምር 
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ሙገሳን ተችሯታል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳንና ከኤርትራ 

የተሰደዱ ከአንድ ሚሊዮን በላይ  ለሚሆኑ ስደተኞች መጠለያ ነች።   

 

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የነበረውን የአገራችንን ሁኔታ ስናስታውስ እንኳን ለሌሎች 

አገሮች ዜጎች መጠለያ ልትሆን ይቅርና የራሷ ህዝቦችም በጦርነትና በረሃብ ሳቢያ 

የትውልድ ቀያቸውን ጥለው የሚሰደዱባት አገር ነበረች።  

 

ስደተኞችን ማስጠለል የሚፈጥረው ማህበራዊም ሆነ ምጣኔ ሀብታዊ ጫና ከባድ ቢሆንም 

አገራችን አቅም በፈቀደ ሁሉ ሁኔታዎች እንዲሟሉላቸው እያደረገች ትገኛለች። ኢትዮጵያ 

ይህን እያደረገች ያለችው በህዝቦች መካከል ያለው መተሳሰብ የበለጠ እንዲጠናከር በማሰብ 

እንጂ ይህን ያህል ቁጥር ያለው ስደተኞችን ማስተናገድ የሚያመጣው ጫና ቀላል የሚባል 

አይደለም።  

 

ባለፉት ጥቂት ዓመታት የአገራችን ምጣኔ ሀብት እድገት ሲጀምር ከጎረቤት አገራት ጋር 

በንግድ፣ በባህል፣ በሰላም ማስከበር፣ ወዘተ ትስስሩ እየጠነከረ መምጣት ጀምሯል። 

ኢትዮጵያና ጅቡቲ የጠነከረ ግንኙነት መመስረት በመቻላቸው ሁለቱ አገራት በፖለቲካ፣ 

ምጣኔ ሀብትና ማህበራዊ ጉዳዮች ጥብቅ ቁርኝት መፍጠር ችለዋል። 

  

የኢትዮጵያን ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን 

ዘመናዊ የመንገድ ግንባታ፣ የባቡር ማስመር ዝርጋታ፣ በአየር በረራ መስመሮች ማስፋፋት፣ 

የኃይል አቅርቦት ወዘተ…በማካሄድ የሁለቱን አገራት ህዝቦች ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ 

እንዲደርስ አድርጋለች።  

 

አገራችን የምትከተለው ፖሊሲ የአካባቢው አገሮች በምጣኔ ሀብት ጥቅም እንዲተሳሰሩ 

ለማድረግና የቀጠናው ሰላም ዘለቄታዊነት እንዲኖረው የምታደርገውን ጥረት ያሳያል። 

አገራችን ማስመዝገብ በቻለቻቸው ስኬቶች (በበሳል ፖለቲካዊ አመራር) የጅቡቲ ህልውና 

በአገራችን ላይ እንዲመሰረት ማድረግ እየተቻለ ነው።   

 



7 
 

በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ከሌሎች ጎረቤት አገሮች ማለትም ከደቡብ ሱዳን፣ ከሱዳን፣ ከኬንያ 

እንዲሁም ከሶማሊያ ጋር አካባቢውን በምጣኔ ሀብት ሊያስተሳስሩና የህዝብ ለህዝብ 

ግንኙነትን ሊያጠናክሩ የሚችሉ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ማለትም የመንገድ፣ የኃይል 

አቅርቦት፣ የአካባቢ ሰላም፣ ንግድ ወዘተ…እንዲስፋፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነች።  

 

እንዲሁም ኢትዮጵያ በተለያዩ የአፍሪካ አገራት በሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ሶማሊያ፣ ላይቤሪያ፣ 

ሱዳን፣ ዳርፉር፣ አብዬ የሰላም ማስከበር ስራዎች ላይ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። 

ኢትዮጵያዊያን ሰላም አስከባሪ ኃይሎችም በተሰማሩበት አገር ሁሉ በህዝብ የተወደዱና 

ምስጋና የተቸራቸው ናቸው።  

 

የአገራችን የሰላም አስከባሪ ሃይል በጎረቤት ሶማሊያ አሸባሪውን አልሸባብ ከመዋጋት አኩሪ 

ተግበራትን ከመዋጋት ባሻገር ያለውን ስንቅ ለህብረተሰቡ በማካፈል እንዲሁም 

ህብረተሰቡን በሚጠቅሙ የልማት ስራዎች በመካፈል ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በማሳየት ላይ 

ነው። ይህ የመከላከያ ሃይላችን ተግባር ለእኛ ኩራት ነው። 
 

እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች የመነጩት አገራችን ከምትከተለው በህዝቦች የጋራ ጥቅም 

ላይ ታሳቢ ያደረገ የውጭ ፖሊሲ መሆኑን መገንዘብ የሚያዳግት አይመስለኝም። 

በተመሳሳይ አትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ መሰረት ስትጥል አገሪቱ ያለባትን ከፍተኛ 

የኃይይ አቅርቦት እጥረት ለመፍታት እንዲቻል እንዲሁም በተመጣጣኝ ክፍያ ለጎረቤት 

አገሮች ኃይል በማቅረብ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝበትን ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ 

እንጂ በሌሎች የተፋሰሱ አገራት ላይ ጫና ለመፍጠር ታስቦ አይደለም።  

 

እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች ጥንስስ የደደቢት በረሃ የተጀመረው ዛሬ 41ኛ ዓመቱን 

ያከበረው የወያኔ ትግል ነው። የሕወሃት ጥንስስ በትግራይ ምድር በ1967 ነፍጥ በማንሳት 

የትጥቅ ትግሉን ጀምሮ ከሁሉም በላይ በሕዝብ ታቅፎና በየጊዜውም አጋር ድርጅቶችን 

አፍርቶ ከ17 ዓመታት ቆራጥ ሕዝባዊ ተጋድሎ ጭቁኖችን ነጻ በማውጣት ችሏል። 
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ደርግን ለመጣል የተደረገው ትግል ረጅም ዓመታት የወሰደና እጅግ እልህ አስጨራሽ 

የነበረ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮች የማይተካ ክቡር ሕይዎታቸውን 

ለትግሉ ስኬት ሲሉ ገብረዋል። ብዙዎችም ለአካላዊና መንሰፈሳዊ ጉዳት ተዳርገዋል። 

  

የዛሬው ሰላም፣ እድገትና ዴሞክራሲ በእነኛ ህይወታቸውንና አካላቸውን በገበሩ የህዝብ 

ልጆች የመጣ መሆኑን ማሰብ ተገቢ ነው። የዛሬው ትግል የህይወትና የአካል 

መሰዋዓትነትን የሚጠይቅ አይደለም። ዛሬ አገራችን ከእኛ የምትፈልገው በተሰማራንበት 

የስራ መስክ ጠንክረን በመስራት ድህነትን መዋጋት ብቻ ነው። አዎ የካቲት 11 ሺ አመት 

ትንገስ። ሁሌም እናስባታለን!!!! 


