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ዓወት ኲናት ዶግዓሊ፡ታሪኽ ዘከርቱን ብኸፊሉ እንክዝከር 

=====/////=====/////=====/////===== 

 
   ክቡራንን ክቡራትን፣ከመይ ትዀኑ ኣለኹም፧ ኣኣብ ዘለክምዎ ሰናይ ክትህልዉ በዓል ሙሉእ ተስፋ’የ።በሉ 

ንሎሚ፣ሒዘልኩም ዘለኩ፥ከፊላዊ ትሕቶታት ዘለዎ ጽሑፍ ኢዩ።ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ቕድሚ 134 ዓመት ኣቢሉ፡ 

ኣብ ዶግዓሊ (ተድዓሊ) ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ጅግንነት ክጽሕፍ ብርክት ዝበሉ ሰባት ትሓቱኒ ምንባርኩም 

እፈልጥ’የ፣ግን ዝተማልአ ሓበሬታን ኣፍልጦን ክህልወኒ ኣሎዉ ብዝብል ጽኑዕ እምነት ጊዜ እወስድ ምንባረይ 

ኣይሰሓትክዎን’የ። 

 

    ብፍላይ ድማ ሓደ ጸሓፊ ታሪኽ ንታሪኽ ከም ድላይ ልቡን ኣሳሳይ ባህሪ መወልቱን ተቐሲቡ፡ዓቢይ ዝሕላገቱ 

ታሪኽ ከም ሻሙ ካብ ሪቑ-ኣባሪቑ ክጽሕፍ ብምርኣየይ ዝተሰምዐኒ ንዴትን ቁጠዐን ናይ ዓቕመይ ብዓቕመይ 

ክሓናጥጥ ከምዘለኒ ወሳንን ቐላስን ጉዳይ ብምኳኑ ቕድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ብጽኑዕ ኣስሚረሉ‘የ። 

 

   እንተዀነ ካብ ታሪኽ ሃገር፣ዉድብ፣ፖለቲካዊ ትሕዝቶን ፖለቲካዊ ምትእስሳር ካብ ዘለዎ ትሕዝቶታት፡ ኣብ 

ዉልቐታሪኻት ክግደስ ከም-ዘለኒ ምስ ነብሰይ ሳምዕ ምግባረይ እዝክር።እዚ ድማ ቕሩብ ሓርነት ዝህብ ዕዮ እዃ 

ተኰነ በዚ ኰነ በቲ ታሪኽ ዉልቐሰባት ተኣኺቡ ታሪኽ ሕዝብን ሃገርን ከም-ዝኸውንን ከቶ-ከቶ ኣይሰሓትኽዎን 

ኢየ።ኣብ’ቲ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ድማ ብፍቓድ ፈጣሪ በቲ ዝድለ ፍጥነትን ሳውያን ዋላ ኣይኹን እታ 

ዓቕምናሲ ክንዓይይ ጸጋኡ ስለ-ዝመጠወና ክብሪ ይኹኖ እብል።እቲ ዝተረፈን እቲ ዝከኣልናዮንን ድማ ኣብ 

ዝመጽእ ጊዜ ከነሰናድዎ ተስፋይ ወሰን የብሉን’ዩ። 

 

   ንሎሚ ንታሪኻዊ ኲናት ዶግዓሊ ክዝክሮን፥ ኣብ ሕልናይ ክቕጀለኒ ካብ ዝገበሩ ብዙሓት ነጥብታት ኣሎዉ 

ኢዮም።ኣብ ከባቢ ቤት-ማሕተም ዶግዓሊ ምዕባይ ይኹን ብዛዕብኡ ምስማዕ ሓደ ኣብነት ኢዩ።ካልእ ድማ 

ዓውድታት ጥበብን ታሪኽ ክትፈትዉ ዝገበር ከባብን ኣጋጣምታትን እቲ ካልእ ምኽንያት ኢዩ።ኲናት ዶግዓሊ 

ክንዮ ሒደት ጀጋኑን ገለ መራሕቲ ኩናትን ተዝይኰኑ ካልእ ብሰፊሑን ብዕምቆትን ዝተሰነደን ዝተጻሕፈን ታሪኽ 

ዘሎ ኣይመስለንን’ዩ። 

 

   ኣብ’ዚ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝገበርኽዎ ዳህሳስ መሰረት ድማ ካብ ከበሳታት ኤርትራን ትግራይን ብዓንደ-ርእሱ 

ብብዝሕን ብጅግንነትን ዝተሳተፍሉ ዓውደ-ኲናት ምንባሩ ኣነ ከም ዉልቐ ትዕዝብተይ ክፈልጥ ክኢለ ኣለኹ።ካብ 

ዓረዛ ኣብነት ስድራ እንዳ ፊተውራዊ ኣስረሰሀይ፣ካብ ዓድዋ ኣባ-ሓጎ ዶ/ር ኣረጋዊ በርሀ ዝኰኑ ኣቶ ወልደማርያም 

(ማዕረግ ተሃልይዎም ካብ ምርሳዕ ኢዩ)፣ኣባ-ሓጎ ኣፈወርቒ ሽወደን ወድ ሃዘሞ፣ካብ ኣድያቦ፣ካብ መደባይን ምድረ-

ሓማሴን ብዕላል ዕላል ዝረኸብውክዎ የመላኽት ኢዩ።ንሎሚ እዚ ኣይኰንኩን ክዝርዝር ደልየ ዘለኹ፣እንታይ ደኣ 

ንዶግዓሊ ከም ርእሲ ኣልዒለ ገለ ነጥብታት ክተናኽፍ ክፍትን ህርድግ ክብል እየ።በሉ በዚ ከፊላዊ ታሪኽ ሥነ-

ጥበበኛ ክፍልም ኢየ።ኣብ ማሕበራዊ መራኽቦ ካብ ዝሓናጠጥክዎ ኢዩ። 

     

“#ኣባል ማሕበር ትያትር ኣስመራ ነበር፧ ኣብ ደሴ ተወሊዱ።ኣብኡ፡ኣብ መኸተ ጉሥጥን ዉትህድርናን ግኑን ስም 

ዝነበሮም።ካብ ደሴ፡ናብ ኣስመራ ምስ መጹ ኣብ ቪላጅዮ መዓስከር ኢንግሊዛውያን 

ዝነበረ ዝነበር ዝነበረ፡ኣብ ቀሃስ ሎሚ ቀይሕ ባሕሪ ዝተምሃረ፡ሓላፊ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 

ትያትር ሎሚ ኣብ ብሔራዊ ትያትር ምስ ኣባላት ማትኣ፣ ኣብ 1966 ዓ/ም/ፈ ክደርፍ 

መድረኽ ምርካቡ፡ነቲ ኣብ ኣስመራ ክርእዮ ዝሕንጠይ ዝነበረ፡ንጉሥ ጥበብ ጥላሁን 

ገሠሠ ምስ ሥነ-ጥበበኛ ምንሊክ ወስናቸው ብምልፋን ዓቢይ ዕምባባ ከም ምልክት ሓጎሱ 

ዘበርከተሉ ባብ ዝተርሓወሉ’ያ። 

 

    ደሓር ድማ ሓላፊ ብሔራዊ ትያትር ዝኰነ፡ኣብ ተዋስኦን ምድላውን ቀላሲ ተራ 

ዝተጻወተ፡ካብ ኤርትራዊ ትውልዲ ዘለዎ፡ኣቦ ኣብ ደሴ ተወሊዱ ብሰሪ ሞያ ዉትህድርና 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8A%A3%E1%89%A3%E1%88%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWjFDuAEyJU98u3LZafFWv8z72qUODh_vUs592lgmwQkgeAhz5oqGt3SDhddissTrSn3fo-00n04RKsb28OQ0WGsCnRYgKJVIt0xCnjGerMavAcKuRXsr5n1Otn3n5j3Ok&__tn__=*NK-R
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ወላዲ ኣባኡ፡ናብ ሕምብርቲ ኣስመራ መጺኡ፡ትግርኛ መሊኹ፡ብቋንቋ ትግርኛ ክደርፍ ዝበቕዐ።ንመምህር ኣስረስ 

ተሰማን ግራዝማች ኣለማዮ ካሕሳይን ናብ ማትኣ ክጽንበር በሪ ዘርሓውሉ፡ዘመሥግን በዓል ጥበብ ኢዩ። 

 

   ኣብ መበል 100 ዓመት ኲናት ዶግዓሊ (ተድዓሊ) ድማ ንኣሉላ ኣባ ነጋ ተመሲሉ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ዘርኣዮ 

ምርኢት ብዙሓት እዝኽርዎ ኢዮም።ስሙ፡ጌታቸው ኣብዲ (ዓብዱ ጣሓር) ክውልውድ ከሎ ግን ስንታየሁ ይበሃል 

ነበረ።ወላዲ ኣብኡ ኣብ ትሪፖሊ ኣብ ካይሮ ይቕመጡ ምስ ምንባሮ ተታሓሒዙ ይኹን ተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ 

ይኹን፡ሰፊሕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ናጽነት ንዉልዶም ዝምጥዉ ነበሩ። 

 

    ከም ድላይ ልቡ ኣብ ጥበብ ክሳተፍ ዕድል ይህብዎ ነበሩ።ኣብ ሲነማ ኣዝመራ ፈለማ ምርኢት ከርእይ ከሎ፡ደስ 

ኢልዎም ተዓዲሞም ረኣይዎ።ወላዲት ኣዲኡ ግን ብትሪ ተቃዊመንኦ ነበራ።ኰታ ጌታቸው 

ኣብዲ ኣብ ጥበብ እጃሙ ዝገበረ ወናም ወከፍ ኢዩ።” 

 

    ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ፣ኣነ ከም ብቆልዓይ ዝፈልጦምን እናድነቕናዮም 

ክንኸይድ ዝገብር ጽሑፋትን ቃለ መጠይቓት ከነንብብን ክንሰምዕን ዕድል ከም ዝረኸብና 

ሰባት መጠን፣ብደይ መደይ ይኹን ብሃበ ተረኽበ ስሞም ክጠፍእ ከሎ ድማ ትም ኢሉ 

ኣይወሓጠልኻን ኢዩ።ንሎሚ ምርምርን መጽናዕትን ምግባር ቕድሚ ምጅማረይ ቕድሚ 

ገለ እዋን ኣብ መረባ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝለጠፍክዎ ግን ድማ ካብ ገለ-ገለ ሰባት 

ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ ከም ሓደ ‘ሽፍታ” ወይ ድማ ንቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ከም ዓንቃፊ ጥራሕ ገይሩ 

ዝርእይ ኣጠማምታን ሻራ ዝሓዘ ግብረ-መልሲ ኣስዒቡ ምንባሩ እዝክር ኢየ። 

 

   ንገለ ካብ’ቲ ዝጽሕፎ ዝነበርኹ፡ናባኩም ከብሎ ክፍትን ኢየ። 

 

   “-…    "ኣስረሰሀየ፡ንኡስ ሓማሴንየ፣ 

         ተደሊኻ ዘይትርኸብ፡ከም ኰኰብ ሰማየ።" 

 

   ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ፡ከም ወድ ከባቢ ገዛውትና መጠን፡ካብ ብቆልዓይ እፈልጦ ኢየ።ግን ብዝበለጸ ድማ 

ማእቶት ኣብ ሓውሲ ከተማ ዓረዛ ተመዲብና፡ኣብ ንሰርሓሉ እዋን ስሞምን ታሪኾም እሰምዕ ምንባረይ ንድሕሪት 

ናብ ወርሓት ክረምቲ 1996 ዓ.ም.ፈ፣ተመሊሰ እንክዝክሮ ትማሊ ኮይኑ ይስመዓኒ ኢዩ። 

 

ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ፡ብስሞም ግጥምታትን ማሰን ዝተብሃለሎም ጅግና ነበሩ። 

 

  ብፍላይ ኣብ ጊዜ እንግሊዝ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓርበኛዊ ተጋድሎ ብኸፊሉ ኣብ መጽሓፍ ዶ/ር ተወልደብርሃን 

ገብረዝጋብሔር (ብደራስን ጸሓፍን ዘነበ ወላ) ዝተጽሓፈት ካብ ዝማረኩኒ ዛንታታት ወይ ትረካታት ናይ ሓርበኛ 

ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ፣ካብቲ ብርክት ዚበለ ሓደ ፍረ-ነገር ጽሑፉ ኢዩ።ንዘነበ ወላ እውን ኣብ ቤተ-ንባብ ኣብ 

ዝተረኸብናሉ እዋን ርእይቶይ ገሊጸሉ’የ። 

 

   ኣንስቲ ብጅግንነቶም ክውድስኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ሰሚዐ ኣለኹ። 

 

"ሰብኣይ ኣይረኣኹን ከም ወድ እምባየ፣ 

እሞ ተሃልዩሲ እንሆ እንዶ ጠላዕ ሜዳየ።" 

 

   ገሊኡ ግጥምታትን ማሰታትን ካልእ ግዜ ከቕርበልኹም ኢየ፣ንሕጂ ግን ኣብ ግዜ እንግሊዝ ብጅግንነት 

ፊተውራሪ ዝተማረሩ ወትሃደራት ኢንግሊዝ፡ማዕረ ካብ ስርሖምን ማዕርጎምን ዝተቀንጠጡ ኣለዉ ኢዮም። 
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ሓደ ካብቶም ግዳያት ጅግንነት ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ ድማ ዶ/ር ተወልደ ንማህደረ ትምህርቲ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ 

ረኺቦም፣ይመሃሩሉ ኣብ ዚነበሩ እዋን፡እቲ ግዳይ ዝኰነ ወትሃደር ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ፡ ብወረያ ወረ 

ተራኺቦም፣ተዘክሮታት ኣስረሰሀይ እምባየ ከም ዘዕለሎም ኣብ መጽሓፎም ሰፊሩ ይርከብ ኢዩ። 

 

   ኣብ ግዜ ኃይለሥላሴ እምብዛ ብዙሓት ኣዝመርቲ ኣብ ከተማ ኣሥመራን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ነይሮም 

ኢዮም።ኣብዝሓ ካብኦም ንመን ጅግና ትውድሱ ነይርኹም ኣብ ትብለሉ እዋን፡ስም ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ 

ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ተረቋሒ ኢዩ። 

 

    ንሎሚ እዚ ካብ በልኹ፡ዓበይትን ፈላጣትን ድማ ካብዚ ንላዕሊ ክትብሉና ተስፋይ 

ወሰን የብሉን ኢዩ። 

ንኣያና ኣንጀሎ 'ገብረኣብ' ድማ ወትሩ ኣብ ዕላልና ብዛዕባ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ 

እምባየ እናሻዕ ስለ ተዕልለንን፡'ከም ወድ ገዛትካ መጠን ገለ ጸሓፈሎም ኢኻ፣ክዝከሩ 

ዘለዎም ሓርበኛ ኢዮም።' እናበልኻ ነዛ ስእሊ ኣልሸ ኣላልሸ ክረኽባ ሳላ ናትካ ጻዕርን 

ግዳሰን ምዃኑ ክሕብር እፈቱ። 

 

 ኣብ ዝቕጽል ድማ ካልእ ሓበሬት’ኦምን ገለ ግጥምታትን ከቕርብ ተስፋ እገብር። 

ዝባን ኣስረሰሀየ፡ዝባን ኣስረስሀየ፣ 

ዓለም ከይትዀነካ፡ሓዊ ሆየሆየ!! 

 

    UPDATE ወይ ድማ ተወሳኺ ነጥብታት 

 

   ሎሚ ንግሆ ንሙሁር ታሪኽን ጋዜጠኛን መምህር ግርማይ ገብረጻድቕ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ተራኺብና ነይርና 

ኢና።እቲ መራኸቢና ካልእ ብዛዕባ ታሪኽ ዝተሓሓዝን መጋርያ ዕላል ባዕልናን ዝተኰልዀለ እኳ ተኰነ፡ንእግረ 

መገደይ ግን ከም ምሁር ታሪኽ መጠን ገለ ሕቶታት ሓቲተዮ ኢየ። 

 

    ካብቲ ሕቶታት እቲ ሓደው ብዛዕባ ሓርበኛ ዘርኣይ ደረስ፣ካልእ ድማ ብዛዕባ ኣቡነ ማርቆስ(ኣቡን ኤርትራን 

ትግራይን ምንባሮም ብዝነገርኽዎ፡መምህር ቅኑዕ ብሙኳኑ ከምዘይፈልጥ ብምንባሩ) ተቐቢሉ፡ናቱ ሓበሬታን ኣብ ግዜ 

ድርጊ ኣብ ኣሥመራ ኸሎ፡ንሰብ ታሪኽን ሓርበኛታትን ይሓትትን ይስነድን ብምንባሩ፡ዳርጋ 

ተንቀሳቓሲ መጽሓፍ ኮይኑ ከም ትጽቢተይ ረኺበዮ ኢየ። 

 

   ብዛዕባ ጃካማ ኬሎ(ጀነራል)፣ብዛዕባ ሓርበኛ ካፍልን ደጊያት ባሕታ ሓጎስን ወሲኹ ብዙሕ 

ሓበሬታ ኣስኒቁኒ ኢዩ ብንግህኡ ክብል እኽል ኢየ። 

 

    በሉ ናብ ጉዳይ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ ከብለኹም ክቅሰብ ኢየ። 

 

  ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ ካብቶም 'ስመ-ጥር' ጀጋኑን ሓርበኛታት ኤርትራውያን ሓደ 

ኢዩም።ጉልብትን ሓያልን ምንባሮም እዝኽር ኢየ።ኣባል ማሕበር ፍቅሪ ሀገር ወይ ኣንድነት ኢትዮጵያን ኤርትራን 

ኮይኖም ካብቶም ብዕቱብ ዝነጥፉ ዚነብሩ ኢዮም።ወዘተ ክብል ተዘኽሮታቱ መጥዩኒ ኢዩ።”- 

 

   እዚ ሓደ ኣብነት’ዩ።ነዚ ጽሑፍ ብምቅዋም ድማ ግብረ-መልሶም ዝሃቡ ክልተ ሰባት ነበሩ።እቲ ዝመሰለንን 

ዝተረደኣንን መልሲ ክህቦም እኳ ተፈተንኹ፣ኣብ ከተማ ኣስመራ መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣብ ጋዜጣ እዋን ዓንቐጻት 

ብዝተጻሕፈ፣ክሳዕ ቤት ጽሕፈት ፕረዝደንት ዝበጽሐ ክትዕን ክርክርን ዓለተ-ቤተ-ሰብ እንዳ ፊተውራሪ ምንባሩ 

ብዕላል ንሰምዕ ነበርና፣ሎሚ ቕነ ድማ ካብ ጓሎም ክሰምዕ ክኢለ ኣለኹ። 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8B%9D%E1%89%A3%E1%8A%95?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%88%8E%E1%88%9A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8A%AB%E1%89%A5%E1%89%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%89%A5%E1%8B%9B%E1%8B%95%E1%89%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%89%A0%E1%88%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8D%8A%E1%89%B0%E1%8B%8D%E1%88%AB%E1%88%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWrvkriZmMTcI_hmLQwHuhs32eeW8QGCAJpWqRrl6dAUpy6mn0y-SlD3QpBbK2gbNuGnYFu_Zpf3Lql0kDTqiaBp2LFzeq0bqby46LugD4Bk9t_I7FEtD28v9DmajJr5NE&__tn__=*NK-R
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   እዚ ብዝርዝር ካልእ ጊዜ ክጽሕፎ ኣብ መስርሕ ምድላው ኣለኹ።ብዝኰነ ቀታሊ ኣዝማች በርሀ ገብረኺዳን 

“ወድ ሞዛስጊ” ምኳኑ ደጋጊሙ ተገሊጹ ከሎ፣ንምንታይ ስም ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ እናሻዕ ይለዓል 

ኣሎ፣ንጓሎም ወ/ሮ ንግስቲ ፈለጥቶምን ‘ግርም ካብ ዝብሎም’ ተርእዮን ተጓንፎን ኮይኑ ምህላው ጸሓፊ እዚ ጽሑፍ 

ክዕዘብን ክፈልጥን ክኢሉ ኣሎ።እቲ ብዛዕባ ኣዝማች በርሀ ገበረኺዳን ታሪኽ ሕይወቶም ክጸሓፍ ከሎ፣ድሕረ-ባይታ 

ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ መንነቶም ትግራዋይ ምኳኖም ዝጽሕፉ ጸሓፍቲ ኣሎዉ’ዮም። 

 

   ንግደ ሓቂ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ እንዳ ሓሙሽተ ዙፋን (ወይ ዞንጒይ ከባቢ) 

ሓረግ ትውልዲ ከም-ዘለዎም ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሰባት እናሻዕ ሰሚዐ ኣለኹ።ካብ ኣፍ ጓሎም እውን ክሰምዕ 

ዕድል ረኺበ ኣለኹ።እንተዀነ እቲ ቐንዲ ሰረተ-ሓረግ ትውልዶም ዝኰነ፡ምድረ ሓማሴን ይኹን ኣብ ኣውራጃ 

ሰራየ ዝውለድዎ ንምንታይ ከም-ዘይግለጽ ድማ ይእርምመኻ ኢዩ።ፊተውራሪ ምስ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማርያም 

ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ዝተስኣልዎ ስእሊ ኣሎ’ዩ።ትውልዲ ዓዶም ዞይሮም ክርእይዎ መደብ ሒዞም 

ብምንባሮም ድማ ንፊተውራሪ ከም ተቃላሳይ ‘በረኻ በረኻ’ ይብሉ ብምንባሮም ይኹን ተገዳስነት ግዲ ሃልይዎም 

ዓድታት ኤርትራ ኣይኰነን ዓድታት ትግራይ ኣጥዮም ኣዳቂቖም ይፈልጡ ምስ ምንባሮም ተታሓሒዙ ግዲ፣ሓቢሮም 

ክርእይዎ ናብ ሽረ እንዳ’ባጉና ኰነ እንዳ ባጻሕማ ሓሙሽተ ዙፋን (ከባቢ ዞንጒይ) ክርእይዎ ባህታ ገይሮም 

ምንባሮም ካብ ኣፍ ጓል ፊተውራሪ ዝኰና ማማ ንግስቲ ከይተረፈ ትረኽቦ ሓበሬታ’ዩ። 

 

   ካብ’ዚ ንርድኦ ነገር ተሃልዩ ሚዛን ታሪኽን መንነትን ብፍትሓውን ሓቃዊ ኣገባብን እንድሕር ዘይተጻሒፉ 

ክፍተታት ብቐሊሉ ክትምሕዮ ዘይትክእል ማእረ ታሪኽ ይፈጥሩ እሞ ክምልኡ ከም-ዘይክእሉን ዘይተደለየ ሓጓፋት 

ድማ ናብ ዘይተደለየ ስምዒታት ኣብ ምእታው ልሉይ-ተራ ከም-ዘለዎም ቀሊል ኣብነት ኢዩ።ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ 

እምባየ፣ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሞይቶም ክነሶም፡መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ኮረሻ ስልጣኑ እንከሎ ኣብ 

ምድረ-ሓማሴን ምቕባሮም እንታይ የመላክተና።ምኽንያቱ መንግስቲ ህግደፍ ኣሽንባይ’ዶ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ 

ይትረፍ፣ኣብ ጊዜ ደርግን ኃይለሥላሴ ዝሞቱ ኲሎም ዓጽሞም ተኣርዩ፥ ነናብ ትውልዒ ዓዶም ክኸይድ ከም 

ዝተገብረ ታሪኽ ትማሊ ኢዩ። 

 

   ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ፡ ኣብ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ድሕሪ 

ምምሃሮም፡ ከም ዳኛ ኮይኖም ኣብ ዝሰሕሉ እዋናት ይኹን ምስ መንግስቲ ጽቡቕ 

ርክብ ኣብ ዝነበሮም ጊዜያት፡ ክንዮ ሓርበኝነትን ታሪኽን ኣብ ፖለቲኻ ዝሕምብሱን 

ዝሕምሱን ሰብ ከቶ ኣይነበሩን ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝእመን ጉዳይ’ዩ።ብርክት ዝበሉ 

ምስክራት ዓይኒ እውን ኣይትስእነሉን ኢኻ።መንግስቲ ህግደፍ እውን ድማ ብኣሉታ 

ዓይኒ ተዝርእዮም ነይሩ ኣብ ሕምብርቲ፡ንሱ ብኩንትንኣ ዝመሓድራ ሃገር ክቕበሩ 

ይትረፍ ስሞም ክለዓል ምስ ኣፍቐደ’ዶ ነይሩ፧ መልሲ ኣኣብ ልብና ይኹን! 

 

  ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ 

 

   ፊተውራሪ 4 ዉልዳቶም ንናጽነት ኤርትራን ንመሰል ርእሰ ዉሳነ ሕዝቢ ትግራይን ሓሊኖም፡ ክጋደሉ ኸ 

ከመይ ኣቢሎም ከኣሉ፧ኣብ ቤቶም እቶም 3 ንሕዝባዊ ግንባር፡እቲ ሓደ ድማ ምስ ሕወሓት ክቓለስ፥ ከም ሓደ 

ሓርበኛ ንሓድነት (አንድነት) ምስ ኣፍቐዱ’ዶ፧ ዝብል ሕቶታት ብዓይኒ ታሪኽን ካብ ስምዒታውነት ናጻ ኮይንካ 

ክረኣይ ይግባእ በሃሊ’የ። 

 

   ብዝኰነ ብዛዕባ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ ዘጥፍእዎ ሕይወትን ንብረትን ተሃልዩ፣ካብ ማንም ስለ-ዘይበልጹ፡ከም ማንም 

ባእታ ክንቐፍን ክውቐሱን ንቡር ኢዩ።እቲ ምንታይ ማንም ልዕሊ ሕጊ ብዘይምኳኑ፣እቶም ‘ሓይልን ስልጣንን 

ኣለና!’ ዝብሉ ሰብ ጊዜ ኸማን ደወል ጊዚኦም ኣኺሉ፡ ኣብ ትሕቲ ሕግን ፍትሕን ዝውዕልሉ ርሑቕ ኣይኰነን 

ኢዩ። “ጊዜ ለኩሉ!” ከም ዝብልዎ ኣበው’ዩ። 
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   ብዝኰነ ኣብ ጉዳይ ሎሚ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ ጓሎም ወ/ሮ ንግስቲ፡ ኣብ ዝክሪ መበል 100 ዓመት 

ኲናት ዶግዓሊ፣ታሪኽ እቲ ዂናት ኣብ ዝምልከት፣ብቐንዱ ታሪክ ኣሉላ ኣባ ነጋ ኣብ መድረኽ እቲ ፍጻሜ ከም-

ዘንበቡ፣ቕድሚ ገለ ዓመታት ኣብ መስኰት ተለቪዥን ኢትዮጵያ ይረኣይ ምንባሩ ምስኽርነት ወላዲአን ኣብ ዝህባኒ 

ኣጋጣሚ ኣውጊዐናኒ ምንባረን ኣእዝክር። 

 

   “ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን 

 

    ቀታሊ ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን፡ ዘሙይ ነባራይ ድዩ ዋላስ ኣስረሰሀኝ እምባየ? 

እቲ ታሪኽ ንኣኡ ብዚጥዕሞን ንግዝያዊ ኣጀንዳኡ ብዘገልግሎን መገዲ ጥራይ ንኽዝንቶ ዘፍቕድ ውልቀ መላኺ 

ህግደፍ ብዝሃቦ ፍቓድ መሰረት፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዘሎ፡ንሱ 

ዚኣጎዶ ጽልእን ዘይምቅዳውን ነዳዲ ንምውሳኽ፡ካብ ሕሉፍ ታሪኽ ቈንጪሉ ዘዘንተዎ ጥምዙዝን በለጻውን ታሪኽ 

ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ‘መሲናስ እዚ ታሪኽ ስምዓዮ’ ኢሎም ገለ ኣሕዋት ምስ ለኣኹለይ ብጽሞና 

ሰሚዐ’የ፡ ሕጂ ነቲ ሓቀኛ ታሪኽን ኣፈጻጽማኡን ንዝተፈላለዩ መጻሕፍትን ካልእ ንኣኡ ዝመስሉ ጽሑፋትን 

ብምውካስ ብሰፊሑ ዘቕርቦ ዘለኹ። 

  

   ኣብቲ እዋን ተጋሩ (ኢትዮጵያውያን) ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ኤርትራ ሸፊቶም ህዝቢ የካላብቱ ነይሮም፡ ክንዲ 

10 ዕጽፎም ዝኾኑ ኤርትራውያን ሸፋቱውን ነይሮም’ዮም። ሓደ መዓልቲ ከኣ ዝርዝር ናይ ኩላቶም ሸፋቱን 

ዘብጽሑዎ በዳላትን ከም ወትሩ መጻሕፍቲ ታሪኽ ተወኪሰ ናባኻትኩም ከብሎ’የ። 

ታሪኽ ይሕመቕ ይጸብቕ ተቐቢሩ ኣይተርፍን’ዩ፣ እቲ ሕማቕ ወይ ጽቡቕ ታሪኽ 

ዚገድፍ ውልቀ ሰብ ከኣ ናይ ታሪኹ ሓፋርን ኮራዕን ንኺኸውን ባዕሉ’ዩ ወሳኒ።  

 

   ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ምልኪ፡ ካብ ኣቦኦም ኣቶ ገብረኪዳን ምልኪን 

ካብ ኣደኦም ወ/ሮ ለተብርሃን ንርኣዮን ኣብ ወርሒ ሓምለ 1892 ዓ.ም. ኣብ ወረዳ 

ደቡብ እትርከብ ኣብ እግሪ እምባ መስቀል ተደኲና ዘላ “ዳምብ” እተባህለት ዓዲ ኣብ 

ኣውራጃ ሰራየ ተወልዱ።  

 

   እቶም ድሕሪ’ቲ ኣብ 1890ዓ/ም ንሃገርና ኤርትራ ብምሉኣ ምስ ተቘጻጸራ ስማ ካብ “ምድሪ ባሕሪ” ወይውን 

“ባሕሪ ነጋሽ” ከምኡውን “ሓማሴን” ካብ ዝብሉ ዝተፈላለዩ መጸዊዒታታ ናብ “ኤርትራ” ዝብል ቀዋሚ ስም ቀይሩ 

ን52 ዓመታት ዘመሓደራ መንግስቲ ጥልያን፡ ኣብ ካልኣይ ዓመት ምምሕዳሩ ዚተወልዱ ኣቶ በረሀ ገ/ኪዳን ኣብ 

ቤት ትምህርቲ ሳንጆርጆ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ተማሂሮም ቋንቋ ጥልያን መለኹ። 

 

   እቶም ብብልሖምን ብትምህርቶምን ካብ መማህርቶም ጸብለል ዚበሉ ኣቶ በርሀ ገብረኪዳን፡ነቲ ሻቡ 

ንኤርትራውያን ዝፍቀድ ዝነበረ ናይ ራብዓይ ደረጃ ትምህርቶም ድሕሪ ምፍጻሞም፡ ኣብ መበል 19 ዕድመኦም 

ብ1911 ዓ.ም. ከምኡውን ብ1912 ዓ.ም. ብመንግስቲ ጥልያን ንኣስተርጓምነት ተሓርዮም ክልተ ግዜ ናብ ሊብያ 

ተላእኩ። 

 

    ኣቶ በርሀ ገ/ኪዳን ብድሕሪኡውን ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ፍትሒ ኢጣልያ፡ ኣብ ኤርትራ ንሸውዓተ 

ዓመት ብኣስተርጓምነት ስለ ዘገልገሉ፡ ኣብ 1921 ዓ.ም. ናይ “ብላታ” መዓርግ ተዋህቡ። በዚ መዓርግ’ዚ ድማ ኣብ 

ኣውራጃታት ሰራየን ኣከለጉዛይን ን12 ዓመታት ንህዝቦም ኣገልገሉ። 

ብላታ በርሀ ገብረኪዳን በቲ ዘርኣዩዎ ናይ ምምሕዳር ብቕዓትን ትግሃትን ኣብ ወርሒ መስከረም 1931 ዓ.ም. 

“ምስሌነ” (ኣመሓዳሪ ዓዲን ወረዳን) ንኡስ ወረዳታት ደቡብን ደቂ ድግናን ኮይኖም ተሸሙ። ንኡስ ወረዳታት 

ደቡብን ደቂ ድግናን ነዘን ዝስዕባ ዓድታት የጠቓልል፥ 
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    ኣብ ወረዳ ደቡብ ዝርከባ ዓድታት፥ ዓዲ ጉዕቦ፡ ዓዲ ቅያኖ፡ ዓዲ ባና፡ ዓዲ ጻዕዲ፡ ዓዲ ሸምሃውቲ፡ ዓዲ ላምዛይ፡ 

ዓዲ ገመሮ፡ ማይ ሓርማዝ፡ ገዛ ጎቦ፡ ዓዲ ቀመነ፡ ሹም ዓንዱ፡ ዓዲ ኢታይ፡ ማይ ልቡስ፡ ዳንባ፡ ዓዲ ጋውል ክኾና 

ከለዋ፣ ኣብ ወረዳ ደቂ ድግና ዝርከባ ዓድታት ድማ፥ ሓሰረልቦ፡ ዓዲ ላቐማ፡ ከብታ፡ ዓደቀሰምቲ፡ ጊናባለ፡ ገዳም 

እንዳቦና፡ ዓዲ ኣብርሃም፡ ዓደኮሎም፡ ጸበላ፡ ታኺታ፡ ጒላ፡ ተራእምኒ እየን። 

ሓርበኛ ብላታ በርሀ ገብረኪዳን ብጽፈትን ፍትሓውነትን ምምሕዳሮም ብፍላይ ድማ ብትሕትናኦም ከም ወትሩ ካብ 

ህዝቢ ልዑል ፍቕርን ኣድንቖትን ረኸቡ። በዚ መሰረት ከኣ፥  

 

‘ስዋ ዳጉሻ ሓተላይ  

ብላታ በርሀ ሊላይ፡ 

‘ጻዕዳ መሸላ ኰደን  

ብላታ በርሀ ሽደን’ ተባሂሉ በቲ ዘፍቅሮምን ዘኽብሮምን ህዝቦም ዝተደርፈሎም። ኣብዚ ሎሚ እዋንከ ንህዝቡን 

ንሃገሩን ብምውፋዩ ከምዚ ኢሉ ዚድረፈሉ ኣመሓዳሪ ይህሉዶ ይኸውን!? ወይውን ኣማሓዳሪት ትህሉዶ ትኸውን? 

 

    ሓርበኛ ብላታ በርሀ ገብረኪዳን ኣብ 1940 ዓ.ም. ድማ በቲ ኣብ ስራሖም ዘርኣዩዎ ብቕዓትን ተዋፋይነትን 

“ኣዝማች” ዝብል መዓርግ ብመንግስቲ ጥልያን ተሸለሙ። ድሕሪ’ዚ ድማዮም ነቲ ቅድሚ ንሶም ምውላዶም ኣብ 

ግዜ ንግስነት ኢትዮጵያውያን በእደማርያምን እስክንድርን ማለት፡ ኣብ መንጎ 1468 - 1475 ዓ.ም. ኣብ ማይ ጊፍ 

(ኣብ መንጎ ማእዶን ዓዲ ቀዶን ዝርከብ ሩባ) ብዝተገብረ ቀጻሊ ዋዕላታት፡ ድሕሪ ናይ ሸውዓተ ዓመት ምይይጥ 

ጸዲቑ፡ ኣብ ስራሕ ከም ዝወዓለ ዝንገረሉ ብሉጽ ሕጊ ኣድከመ-ምልጋእ፡ ክሳብ ሽዑ ብቓል ጥራይ ይንገር ስለ 

ዝነበረ፡ ኣብ 1942 ዓ.ም. ግን ብጽሑፍ ኣሕቲሞም ዚሰነዱዎ። 

 

    ምምሕዳር ጥልያን ብምምሕዳር እንግሊዝ ተሳዒሩ ካብ ኤርትራ ሃገርና ምስ ወጸ ድማ ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ 

ገብረኪዳን ከም ወትሩ ኣብ ምምሕዳር እንግሊዝ እውን ህዝቢ ብሕጽረት ሕክምናን ትምህርትን ከይሳቐ ኢሎም 

ንንኡስ ወረዳታት ጉሕ ጭዓ፡ ሃርፈ ጉሮቶ፡ ደቡብን ደቂ ድግናን ቤት ትምህርትን ሕክምናን ኣህኒጾም ኣገልግሎት 

ከም ዝረክብ ገበሩዎ።  

 

   ሓርበኛ ኣዝማች በርሀ ገብረኪዳን ናይቲ ብ18 የካቲት 1947 ዓ.ም. ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ (ኣውራጃ 

ኣከለጉዛይ) ዝተመስረተ “ኤርትራ ንኤርትራውያን” ዝብል ንናጽነት ኤርትራ ዝጠልብ ሰልፊ ኣባል ኣብ ዚነበሩሉ 

እዋን ነቶም ሻቡ ትግራይ-ትግርኚ እትብሃል ሃገር ንምምስራት ሓሳብ ዘቕረቡ ራእሲ ተሰማ ኣስመሮምን ወዶም 

ደጃዝማች ኣብርሃ ተሰማን ንምምካት ነዚ ዝስዕብ ኢሎም ከም ዚነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ፥  

 

   ‘ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኳዓቲት፡ ኣብ ዓድዋ፡ ኣብ እምባላጀን ኣብ መቐለን 

ንዝተኻየደ ደማዊ ግጥማት ብምዝርዛር፡ 'ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ብሓደ ዘየሐውስ ዓቢ ገደብ ኣሎ! 

ንሱ ከኣ እቲ ንዘበናት ተማሓላሊፎሙዎ ዘለዉ ነፍሳትን ፈጺሞሙዎ ዘለዉ ገበናት እዩ! እዚ ገደብ'ዚ ክፈርስ 

ኣይከኣልን'ዩ! ከመይሲ፡ እቲ ዝፈሰሰ ደም ከም ስሚንቶ፡ እቲ ዝተሰብረ ኣዕጽምቲ ድማ ከም እምኒ ተነዲቑ ሒዙዎ 

ይነብር ስለ ዘሎ! ስለዚ፡ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ከንያ፡ ከም ሶማልያ፡ ከም ጅቡትን ሱዳንን ጎረቤታ'ምበር ኣካላ 

ክትከውን ኣይትኽእልን'ያ! ፈታዊ ምዃን ጽቡቕ'ዩ፣ ፈታዊ ምምሳል ግን ጽቡቕ ኣይኮነን!' ብምባል ንራእሲ ተሰማን 

ወዶም ደጃዝማች ኣብርሃን ብኣጀንዳ ትግራይ-ትግርኚ ወቒሶሞም ከም ዚነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ ይሕብሩ። 

 

ይቕጽል… 

 

   ምንጪ ጽሑፍ፥ ‘መሰረት ዓሌት ህዝቢ ኤርትራ፡' ጸሓፊ ኣቶ ሰሎሞን ተክአ፣ ‘ደቀባት ህዝብታት ኤርትራ፡' ጸሓፊ 

ኣልበርቶ ፖለራ፡ ተርጓሚ፡ ኣባ ይስሓቕ ገ/እየሱስ፣ ‘ዛንታ ኤርትራ፡' ጸሓፊ ፊት. ሚካኤል ሓሳማ ራካ፣ ‘ኤርትራ ኣብ 

ጎበጣን ሰውራን.’ ብደራሲ ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ ከምኡውን ካልእ ምንጭታት ሓበሬታ እዮም።” 
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ታሪኽ ብግቡእ ዘይምፍላጥ ጌጋ ውሳነ ንምውሳድ ይደፋፋካ’ዩ። ስለዚ፡ ንታሪኽ ብኹሉ ሸነኻቱ ክንምርምሮን 

ክንርድኦን ይግባእ። 

 

ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ! 
ብሩኽ ሰንበት! 

ካብ ሓውኹም መሲናስ 04/03/2018”- 
 

   ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ ሰብ ይኹን ነቶም ከም ምንጭታቱ ዝተጠቐመሎም ጽሑፋቶም ይኹን ንገሊኦም ብኣካል 

ክራኸብ ዕድል ገይረ ኢየ።ንኣበርክቶ ዝጽሑፋቶም ከመስግኖም ይግባእ ኢዩ።ግን ድማ ከምቲ ንደራስን ተመራማሪ 

ታሪኽን ኣለምሰገድ ተስፋይ፡ኣብ ሓደ መጋርያ-ወግዕና ዝገለጽክሉ፣ታሪኽ ታሪኽ ኢዩ።ንኣንፈት ምርምርን 

መጽናዕትን ድማ ንዝሓሸን ዝበረኸን ዕዮታት፡ ኣብ ምምጻእ ኰነ ንምስሳንን ምጉልዕላዕን ቀላሲ ተራ ክጻወት ኣሎዎ 

እምበር ንፖለቲካዊ ረብሓን ጥቕምን ሓሊልካን ሓሲብኻን ጥራሕ ክስራሕ ከም-ዘይብሉ  ብሓሳብ ደረጃ ዝረዓምናዮ 

ጉዳይ እመስለኒ።ነዚ ድማ ምርምርን መጽናዕትን ቀጻልን እናሻዕን ክኻየድ ዘለዎ ዝብሉ ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ፣ነዚ 

ተኰልኺልና ድማ ኣብ ቅኑዕ ኣንፈትን ፍኖትን ክንሳግም ተስፋይ ወሰን የብሉን’ዩ። 

 

    እዚ ጽሑፍ’ዚ፣ዕላምኡ ባህሊ ክትዕን ኢሂን ምሂን ክዕብይን፣ንታሪኽ ከም ታሪኻውነቱ ብመገዲ ሓቕን ፍትሕን 

ክረኣይን ክሳግምን ዘተኰረ ኢዩ።እቶም ብዘይፍላጥ ዝጸሓፉ ባእታታት ድማ ክመሃርሉ ዕድል የርሕው ኢዩ ዝብል 

ግምት ኣለኒ።ኣብ ዝቕጽል ብዛዕባ ታሪኽ ፊተውራሪ ኣስረሰሀይ እምባየ ክጽሕፍ ኣንቒደ ኣለኹ።እሞ እቶም ንስለን 

ንኣይተት ታሪኽ ምስናድ ትግደሱ ክትሕግዙናን ክተሓባበሩናን ድማ ተስፋ እገብር።እቶም ነቐፌታን ወቐሳን ትህቡ 

ድማ ብዘምህር ሳውያ ክኸውን ትስፉእ ኢየ። 

 

   ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ታሪኽ ኲናት ዶግዓሊ ምሉእ መጽናዕትን ምርምርን ክግበር ለበዋይ 

እናሕለፍኹ።ሥነ ጥበበኛ እስቲፋኖስ ገብረዮሃንስ፡ኣብ ጊዜ ደርግ ጀሚርዎ ዝነበረ ታሪኽ ሓርበኛ ኣሉላ ኣባ ነጋን 

ሓርበኛ ዘርኣይ ደረስን ይኹን ብሓፈሻ ታሪኽ ዶግዓልን ተዛመድን፣እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፋቱ፣ድሕሪ መስዋእቱ 

ኣበይ ከምዝኣተወ እኳ ተዘይተፈልጠ፣ግን ክቕጽልን ክስወድን ኣሎዎ በሃሊ ኢየ። 

 

ምስጋና፡ 

 ንኣንጀሎ ገብረኣብ፣ንማማ ንግስቲ ኣስረሰሀይ፣ንያሬድ፣ንመሲናስ፣ንነፍሲሔር ጋዜጠኛ የማነ ሊሎ፣ወዘተ 

 ንጋዜጣ ኅብረት፣ንጋዜጣ ኣዲስ ዘመንን ዝረሳዕክዎም ሰባትን ምንጭታትን ብልቢ ከመስግን እፈቱ። 


