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የኢትዮጵያ ሴቶችና ማርች 8
የኢትዮጵያ ሴቶች በተሇያየ መሌኩ ያበረከቱት አኩሪ አስተዋጽዎ በተሇያየ አጋጣሚ
ቢገሇጽም በርካታ የሴቶች ታሪክ በአግባቡ መዘገብ ገና ይቀረዋሌ። ሴቶች በተሇያየ የሙያ
ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽዎ አስመዝግበዋሌ፣ እያስመዘገቡም ይገኛለ። ሴቶች ሇኢትዮጵያ
ሀገራቸው አንዴነትና ለዓሊዊነት፣ ሇሕዝባቸው መብትና ክብር አኩሪ ተጋዴል አዴርገዋሌ፣
መስዋዕትነትም ከፍሇዋሌ።
የካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት “የሴቶችን ጥያቄ” ከፍ በማዴረግ ሴቶች
ከሚዯርስባቸው መዯባዊ ጭቆናና ምዝበራ በተጨማሪ በፆታቸው የሚዯርስባቸውን በዯሌና
አዴሌዎ ሇመስበር ሇዴርብ ጭቆና ዴርብ ትግሌ ከፍሇዋሌ፣ ማንነታቸውንም አሳይተዋሌ።
ሴቶችን ከማጀትና ከቤት እመቤትነት የዘሇሇ ሚና እንዯላሊቸውና ሚናቸውን በወንድች
ጥገኝነት በመወሰን ዝቅ ብሇው እንዱኖሩ ያዯረጋቸው የዕምነትና የአጓጉሌ ባህሌና ሥርዓት
ጥልት ያሇፈውን አመሇካከት ሇመቀየር ያሊሰሇሰ ትግሌ አዴርገዋሌ።
የኢትዮጵያ ሴቶች በፖሇቲካው መስክ ሚናቸው እየጏሊ የመጣው የካቲት 66 ግብታዊ
አብዮት አስታኮ መሆኑ ባይካዴም ሇዚህ መሠረታቸው ዯግሞ አስከፊው ፊውዲሊዊ ሥርዓት
ግፍና በዯሌ እንዯነበር አይዘነጋም። የካቲት ሇእምዬ ኢትዮጵያና ሇህዝባቸው የቆሙ ጀግና
ትውሌዴ እንዲበቀሇ ሁለ በርካታ የትግሌ እመቤቶች አፍርቷሌ። የትግለ መሪ ኮከብ በመሆን
የታገለና ያታገለ ሴቶች የየካቲት 66 ውጤት ነበሩ።
ትውሌዴና ታሪክ ተያያዥነት አሇውና የጀግኖች እናቶቻችን የተጋዴል ታሪክ በአብዛኛው
ሀገርን ከጠሊት ወረራ በመከሊከሌ የተመዘገበ ነበር። አርበኛ እናቶቻችን በየጦር ሜዲው
ያሳዩት ዯጀንነትና ብሌህነት ሇዛሬ ኢትዮጵያ ህሌውና ከፍተኛውን ዴርሻ አበርክቷሌ።
“ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን ዯም” የምንሊት ኢትዮጵያ የእናቶቻችንንም አጥንትና ዯም
ይዛሇች። ሇዏዴዋ ዴሌ የጣይቱ ብሌህነት መሠረት ነው። የውስጥ አርበኛዋ ሸዋረገዴ ገዴላ
ሚና አስተማሪ ነው። በርካታ ሴት አርበኞች በየደሩና ጫካው ረግፈዋሌ። የነኚህ ጀግኖች
እናቶቻችን ታሪክና ተጋዴል ሇቀጣይ እህቶቻችን ሀገር ማፍቀርና ሇሕዝብ መቆርቆር
የመሠረት ዴንጋያቸው ነበር። ሇሀገር አንዴነትና ለዓሊዊነት ሕይወትን የከፈለ ሴት እናቶች
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ያፈሯቸው ሀገርና ሕዝብ ተመሌካች ፊዯሌ ቀመስ “ዘመናዊ” እህቶች የካቲትን አስታኮ ብቅ
ሲለ ሇትግሊቸው መሥመር መያዝና ግብ መምታት መዯራጀት መፍትሄው እንዯሆነ
እየተገነዘቡ የመጡበት ወቅት ነበር።
የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ዓሇም አቀፋዊ ትስስርነት ነበረውና ዓሇም አቀፍ የሊብ አዯሮች
ቀን እንዯሚከበረው ሁለ ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን) ሴቶች
በትግሊቸው ማክበር የጀመሩት። ሴቶች በአዯባባይ ብቅ ማሇት የጀመሩበት ወቅት በሀገራችን
ከየካቲት 1966 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ጋር ተያያዥነትና ተዛማጅነት አሇው። ዓሇም አቀፍ
የሴቶች ቀን ማርች 8 መከበር ዯግሞ ሴቶች ተሰባስበውና ተዯራጅተው መብታቸውን
ያስከብሩ ዘንዴ ትግሊቸውን ይመሩ ዘንዴ በር ከፋች ነበር።
ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ1967 ዓ.ም. ጀምሮ ሲከበር ሴቶች
ሇነፃነትና ሇሰው ሌጆች ሰብአዊ መብት መከበር ካስመዘገቧቸው ተጋዴልና ከከፈለት
መስዋዕትነት ትምህርት በመቅሰም ከሀገራችን ነባራዊ እውነታ ጋር ሇማዛመዴ እረዴቷቸዋሌ።
ሴቶች በፖሇቲካው፣ በኤኮኖሚውና በማህበራዊ ህይወት ያሊቸውን ሚና ሇማጉሊት ተዯራጅቶ
መታገሌ እንዯሚገባቸው ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ትምህርት ሆኗቸዋሌ።
እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1911 ጀምሮ በዓሇም ሕዝቦች በተሇይ በሴቶች መብት
ተቆርቋሪዎችና ዯጋፊዎች ዘንዴ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ሲከበር ሇኖረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች
ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን 2008 ዓ.ም.) 105ኛ ዓመት እንኳን አዯረሳችሁ መሌዕክታችን
ከ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ይዴረሳችሁ።
የካቲት 29 ቀን 2008 ዓ.ም የሚከበረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን የዓሇም ሴቶች በዓለን
ምክንያት በማዴረግ አንዴነታቸውን፣ ዓሊማቸውንና ተስፋቸውን የሚገሌጹበት ዕሇት ነው።
የኢትዮጵያ ሴቶችም በሀገራችን በረሃብ ሇሚሰቃዩ፣ ወዯ ባዕዴ ሀገር በሽያጭ ሇሚጓዙ
እህቶቻቸው፣ ያሇ ዕዴሜያቸው ሇወሲብ ጥቃትና አስገዴድ መዴፈር ሇሚዲረጉ ሕፃናት፣
ጧሪ ሊጡ አሮጊት እናቶች፣ አሳዲጊ ሊጡ ሕፃናት፣ በተሇያየ ሕመም ሇሚሰቃዩ እህቶቻችን፣
በየእሥር ቤቱ ሇሚማቅቁ እህቶቻቸው፣ በስዯት ሕይወት ውስጥ ሊለ… በአጠቃሊይ ግፈኛና
ዘረኛ አገዛዝ በሴቶች እህቶቻቸው ሊይ ያሳረፈውን መከራና ጫና ሇመታገሌ አንዴነታቸውን
የሚያጠነክሩበት፣ የወዯፊት የትግሌ አቅጣጫቸውን የሚቀይሱበት፣ የሚያቀነባብሩበትና
የትግሊቸውን መስመር የሚመረምሩበት ቀን ሉሆን ይገባዋሌ።
ማርች 8 ሇሴቶች እህቶቻችን ሀገራቸውን ሕዝባቸውን የሚያዩበት ቀን ናት። ማርች 8
እህቶቻችን ሇሰው ሌጆች የዜግነት መብትና ነፃነት የሚሞግቱበት ቀን ናት። ማርች 8
እህቶቻችን ከጀግና እናት አባቶቻችን የወረሱትን አኩሪ የሀገር ፍቅር ቅርስ ሇትውሌዴ
የሚያስተሊሌፉበት ቀን ናት። ማርች 8 ሇእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዴነትና ሇሕዝቧ
እኩሌነት ዴምጻቸውን ባሰሙ ዯማቸው ሇፈሰሰው አጥንታቸው ሇተከሰከሰው ወገናቸውና
በተሇይ ሰማዕት ሴቶች እህቶቻችንን የምንዘክርበት ቀን ነው።
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እነሆ! እናንት የሕዝብ ዴምጾች ጩኸታችሁ አሌተነነም፣ ሩጫችሁ አሌቆመም፣ ትግሊችሁም
አሌተቀበረም የምንሌበት ቀን ማርች 8። ማርች 8 የኢትዮጵያ ሴቶች በዘርና በሃይማኖት
ያሌተከፋፈሇች ኢትዮጵያ ዲግም ትንሳዬዋ ይሆን ዘንዴ ወገባቸውን ጠበቅ የሚያዯርጉበት
የትግሌ ቀን። ጀግንነትን የሚሠሩ ሺብሬዎችን ሇእናት ኢትዮጵያና ሇሕዝባቸው ዘብ ይቆሙ
ዘንዴ ከወርሃ የካቲትና ማርች 8 ተመክሮ ሇወጣት እህቶች የሚተሊሇፍበት ወቅት። ማርች 8
ሇብሩህ ተስፋና ሇኢትዮጵያ አንዴነት የኦሮሞ እናቶች፣ የትግራይ እህቶች፣ የጉራጌ
ባሌቴቶች፣ የወሊይታ ቆኖጃጅት፣ የዯቡብ እንስቶች፣ የኦጋዳን አበቦች፣ የአማራ እናቶች
ወዘተ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ዘራችን ኢትዮጵያ፣ ክብራችን ሰንዯቅ ዓሊማችን ብሇው የትግለ
ግማሽ ኃይሌ፣ እንዯቤት እመቤትነታቸው የኢትዮጵያ እመቤትነታቸውን፣ በአንዴነታቸው
የሚያረጋግጡበት ቀን ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ።
ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ባህለን መዘከርና ማክበር ስንሌ ትውሌዴና ሀገር
የሚጠብቁብንን ኃሊፊነት መወጣት ማሇት ነው። በሀገራችን “የሴቶች ጥያቄ” አሌተመሇሰምና
ማርች 8ን ስንዘክር የጥያቄው ህያውነትን ከግምት በማስገባት ነው። “የሴቶች ጥያቄ” ከላሊው
የሀገራችን መሠረታዊ ጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት አሇውና “የሴቶች ጥያቄ” ከወንድች
በመገንጠሌ እንዯማይፈታ ሁለ የሀገራችንም ችግር በሀገራችን አንዴነት ጥሊ ሥር መሆኑ
ትኩረት ተሰጥቶት ሴቶች እህቶቻችን ሚናቸውን የሚጫወቱበት፣ ቃሌ ኪዲን የሚገቡበት
በዓሌ መሆን ይገባዋሌ።
እህቶቻችን የእቴጌ ጣይቱን አመራር ብቃትነት ሉወርሱ ይገባሌ። የነ ዴሊይ አዋጊነት፣ የነ
ዲሮ ነጋሽ አመራርነት፣ የነ መዝገብነሽ ብዕር፣ የነ ሽብሬ መስዋዕትነት፣ የብርቱካን
ሜዳቅሳና የርዕዮት ዓሇሙ እንግሌትና ላልች እህቶቻችን የከፈለት ስቃይና መከራ ሇነገ
ኢትዮጵያችን ተስፋ ነውና አሁንም ሀገራችን ሇአንዴነቷና ሇክብሯ ሕይወት ፈሌጋሇችና
ማርች 8 ታሪክ የሚሠራበት የመስዋዕትነት ጥሪ ዯወሌ ሉሆን ይገባዋሌ።
ከየካቲት 66 ዓ.ም ግብታዊ አብዮት ወዱህ የኢትዮጵያ ወጣት ሴቶችና እናቶች አኩሪ
የትግሌ ታሪክ አስመዝግበዋሌ። የየካቲት ሕዝባዊ ጥያቄ በፋሽስታዊው ዯርግ የሥሌጣን
ጥማት በስዴስት ወር ውስጥ አቅጣጫውን ሲስት ከባሊባታዊ ሥርዓት ጋር የነበረው የሕዝቡ
ትግሌ፣ ፍሌሚያ ከፋሽስታዊ ሥርዓት ጋር ሆነ። ሕዝባዊ ጥያቄዎች አሌተመሇሱምና ሕዝባዊ
ትግለ ቀጠሇ። ሇዳሞክራሲ መብት፣ ሇሕዝብ መንግሥት ምሥረታ ከዯርግ አገዛዝ ጋር
በተዯረገው ትግሌ የሴቶች እህቶቻችን ሚና ቀሊሌ አሌነበረም።
ታሪክ ነውና በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ከየካቲት አብዮት ዋዜማ ተዯራጅቶ በየካቲት
አብዮት ማግስት ሇሕዝብ ብቅ ያሇው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
ሴቶች እህቶቻችንን በትግለ በማሳተፍ የኢትዮጵያ ሌጆች ያሊቸውን የሀገርና ሕዝብ ፍቅር
በእህቶቻችንና በእናቶቻችን ዘንዴ ምን ያህሌ እንዯተተገበረ ያሳየ የቀዲማይ እመቤቶች
ፓርቲ ነበር ቢባሌ ይገባዋሌ። ኢሕአፓ ሴቶችን ከማጀት አውጥቶ ሇመብታቸው ብቻ
ሳይሆን ሇሀገርና ሇሕዝብ መብት ይሟገቱ ዘንዴ “እነሆ ተከተለኝ!” ሲሌ መቀነታቸውን
አጥብቀው የጎረፉሇት እናቶቻችን እህቶቻችን ትብብርና ዴጋፍ ሉታመን ከሚገባው በሊይ
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ነበር። በዴሌ አዴራጊነት የሴቶች እኩሌነትን ሇማሳየት ኢሕአፓ ዕጣው ባይገጥመውም
በትግለ የሴቶችን ማንነትና ጀግንነት ያሳየና ከወንዴ እኩሌ አይዯሇም በሊይ አመራራቸውና
ጀግንነታቸው የተመሰከረሊቸው በርካታ የትግሌ እመቤቶች አሳይቷሌ።
እናቶች ሇኢሕአፓ ሌጆች የምስጢር ጓዲ በመሆን በርካታ ተግባራት አከናውነዋሌ። የጠሊትን
መውጫ መግቢያ በመጠባበቅ ዘብ ቆመዋሌ። የገበያ ዘምቢሊቸውን ሇኢሕአፓ ሠነድች
አውሇዋሌ። የምግብ መክተፊያቸውን ሇአዯፍርስ ማባዣ ጠሇሊ ሰጥተዋሌ። የቤት
አጥሮቻቸው ወቅታዊ መፈክሮችን አስተናግዯዋሌ። ቤታቸውን ሇኢሕአፓ ተግባራዊ ሥራ
ሰጥተዋሌ። በፋሽስቱ ዯርግ ቀይ ሽብር ዘመንም በእናትነታቸው ሳይከበሩ ታስረዋሌ፣
ተገርፈዋሌ፣ ተገዴሇዋሌ። ሇሌጆቻቸው ስቃይና ሞት አሌቅሰው አሌወጣሊቸውም፣ የቁም
መከራን እስከ ዕዴሜያቸው ፍጻሜ ያስተናገደ በርካቶች ናቸው። በከተሞች በየቀበላውና
ከፍተኞች በየክፍሊተ ሀገሩ በወረዲና አውራጃ ጭምር ብዕር ያሊገኘው፣ ያሌተዘገበው
አስዯናቂና በስተመጨረሻም መሪር ታሪካቸው ቀሊሌ አይዯሇም።
ወጣት ሴቶች በመሪ አታጋይ ፓርቲያቸው ኢሕአፓ ጥሊ ሥርና በኢትዮጵያ ሴቶች ትግሊዊ
ዴርጅት (ኢሴትዴ) አማካይነት ከወንድች እኩሌ ታግሇዋሌ፣ አታግሇዋሌ የፋሽስት ዯርግን
አሰቃቂ ስቃይና፣ መከራ ተቀብሇዋሌ። ከፖሇቲካው ባሻገር የፋሽስቶች አውሬአዊ ተግባር
መወጫ ሆነዋሌ። ዯርግ ማንነቱን በጠመንጃው አስከብሮ ሁለንም “አንገት አስዯፋሁ” ካሇ
በኋሊ እንኳ ሴሰኛ የዯርግ አባሊትና በየአካባቢው የነበሩ ግሌገሌ ፋሽስቶች ኢሰብአዊ በሆነ
መሌኩ ሴቶችን በማስገዯዴ መጫወቻና የርካሽ ስሜታቸው ማርኪያ በማዴረግ ሇበሽታና
ሇቁም ሰቆቃና ስቃይ የተዲረጉ እንስቶች ቀሊሌ አሌነበሩም። እስከ ዯርግ ውዴቀት
በእርግዝናዋ ሇእሥር ተዲርጋና በእሥር ቤት ተገሊግሊ ሕፃን ሌጇን በመከራ ያሳዯገችው
የብርሃነ መስቀሌ ባሇቤት ታዯሇች የመከራው ገፈት ቀማሾች ከነበሩ እንስቶች አንዶ ነበረች።
ማርች 8 በኢትዮጵያ ይከበር ዘንዴ የሴቶች ትግሌ ውጤት ነው። ዕሇቱ ሴቶች ከመብታቸው
በሊቀ መሌኩ ሇሀገራቸውና ሕዝባቸው አንዴነትና እኩሌነት ያዯረጉትንና የሚያዯርጉትን
ተጋዴል የሚያስቡበትና የሚያጠናክሩበት ነው። ሴቶች እህቶቻችን ከዴኅረ የካቲት 66
ጀምሮ ሇትግለ ያበረከቱትን አስተዋጽዎ የሚቃኙበትና ሇትውሌዴ ምን ሠራን? ምን
አዴርገን ነበር? መሌዕክታቸው የሚተሊሇፍበት ነው። ሴቶች በፖሇቲካው መስክ ብቅ
ያዯረጓቸውን በቅዴመ የካቲት እንዯ ማርታ መብራቱን በዴኅረ የካቲት በሆዶ ውስጥ ካሇው
የስምንት ወር ጽንስ ጋር በአረመኔው ዯርግ የተገዯሇችው ነፍሰ ጡሯ ዲሮ ነጋሽን ጨምሮ
በየአካባቢው በግፍ የተረሸኑ ወጣት ሴቶች የሚታወሱበት ዕሇት ነው። ህያው ታሪካችሁ
ከመቃቅብር በሊይ ነው! እናስታውሳችኋሇን፣ ሀገርና ትውሌዴ ምንጊዜም ከፍ ከፍ
ያዯርጓቹዋሌ እንሊቸዋሇን።
በኪነ ጥበብና በጽሁፉ ዓሇም ሴቶች እህቶቻችን ያበረከቱት አስተዋጽዎ ቀሊሌ አሌነበረም።
ሇአብነት ያህሌ በጎሕ መጽሔት መዝገብነሽ አብዩንና የመሳሰለት የሰጡት ዴምቀት ቀሊሌ
አሌነበረም። “አምጻሇሁ” ግጥማቸው በርካታ እምቢኝ ሇፋሽስት ጀግኖችን አፍርቷሌ፣ “ሌቅሶ
አሌሻም” ግጥማቸው የጠንካራና ዯንዲና እህቶችን ተጋዴል የፋሽስት መንጋን አስዯንብሯሌ፣
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እንዯ ኢሕአፓዋ ጀግና ማዘር አሰሇፈችን “ከሌጆቼ በፊት ሀገሬ” ብሊ የአሲምባ እመቤት
አዴርጓሌ፣ እንዯ ዴሊይ ጀግና አዋጊዎችን ከሳንጃው ጫፍ አስቀምጧሌ።
“…ይቺ ጭቁን ምን ታየባት፥ ምን ታየባት
ሴትነቷ እንዯ ዕቃ ያስቆጠራት
ይቺ ዯሀ ታሇቅሳሇች . . . ታሇቅሳሇች
ሇኩሌ ሥራ እኩሌ ዋጋ ተነፍጋሇች
ተዯራጂ ታገይ ጓዳ . . . ታገይ ጓዳ
ሀዲሪውን ያን ወንበዳ . . . ያን ወንበዳ
ተጨቋኟ እህትዬ . . . እህትዬ
ተነሽ ታገይ አያዋጣም ሁላ እየዬ…”
በሚሌ ጽንሱን ያዯረገው ትግሊቸው ሇትግለ ያሊቸውን ቆራጥነትና ጠንካራነት ሲገሌጹ
“…ሌቤ ቆርጦ ተነስቷሌ
የዯም አክታ ያገሳሌ
በቃ ቆርጫሇሁ
አምጫሇሁ…”
በማሇት ምን ያህሌ ሇትግለ እስከ መስዋዕትነት ሇመጓዝ ያሊቸውን ብቃት አሳይተዋሌ።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀንን ስናስታውስ የሴቶች እህቶቻችን
የትግሌ ታሪክ ሇቀጣይ ሴቶችና አዱስ ትውሌዴ ትምህርት ይሆን ዘንዴ በማስገንዘብ ነው።
ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዴነቷን ጠብቃ ያንዣበበባትን የዘር ፖሇቲካ ሌትወጣ የሴቶችን
ጠንካራ ተሳትፎ ትፈሌጋሇች። አሁን ባሇው አገዛዝ እስከ መታሰርና መገዯሌ የዯረሱ በርካታ
ሴቶች እህቶቻችን ስቃያቸው ሇሀገርና ሕዝብ ነውና ክብር ሇናንተ እንሊሇን። የአሁኑ
ትውሌዴ ወጣት ሴቶች የሀገራችሁን ታሪክ መርምራችሁ ከእናንተ በፊት ከነበሩ ቀዯምት
ሴት ታጋዮች ጠንካራና ዯካማ ጏን ትምህርት ቀስማችሁ ኢትዮጵያን የሁለም ዘሮች ቤት
ታዯርጓት ዘንዴ ይጠበቃሌ። “ሸመንዯፈራ” እንዲሇው ዜመኛ ኢትዮጵያ ቤታችን ሇእስሊሙም
ሇክርስቲያኑም አትጠብም። ኢትዮጵያ ገበታዋ በኦሮሞ ጨጨብሳ፣ በጉራጌ ክትፎ፣ በትግራይ
አምባሻ፣ በሲዲማ አሚቾ/ብሊምቢል፣ በሐረር ሰንጋ፣ በአማራ ድሮ፣ በሱማላ ወተት፣ ወዘተ
ዯምቆ፣ የሁለም ዘሮች ምግብ በጤፍ እንጀራችን በአንዴ ማዕዴ ቀርቦ፣ ሁለም ተሰባስቦ
ሚሻማባት ትሆን ዘንዴ የትግለ እመቤቶች በማርች 8 ዕይታችሁ ሀገራችሁ ትሁን፣
ጩኸታችሁ ሇሁለም ዘር ሲሆን ኢትዮጵያዊነታችን ከፍ ይሊሌ። ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ
ስሜት ዲግም ይታዯሳሌ።
በሴቶች ተሳትፎ የኢትዮጵያችን አንዴነት ያብባሌ!!
ማርች 8 ሰማዕታት እህቶቻችን ሚታወሱበት!
«ያ ትውሌዴ ተቋም»
ኢሜሌ
: yatewlid@yahoo.com,
yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
ዴረ ገጽ : http://www.yatewlid.com , http://www.yatewlid.org
ምስሇ ገጽ: yatewlid
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