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“ንሓንቲ ፍረ መፅሓፍስ 32 ሽሕ ብር!! ኣጀብ!!” 

(ሓፂር ዳህሳሳዊ ፅሑፍ–ብፀጋይ ሓድሽ) 

ኣርእስቲ፣ ምፅኣተ ወያነ 

ደራሲ፣ይርጋ ኣብራሃ (ጋዜጠኛ) 

ዓይነት ፅሑፍ፣ ኣብ ሰለላ ዘተኮረ ነዊሕ ልብወለድ 

በዝሒ ገፅ፣ 230 

ሽፋን መፅሓፍ፣ ብደራስን ጋዜጠኛን ስብሓት ገ∕ሄር 

ዋጋ መፅሓፍ፣ 50 ብር (20USD) 

ፍፃመ ቦታታት (setting) ፣ ኢትዮጵያ፣ኤርትራ፣ጅቡቲ፣ሶማል፣ኣሜሪካ፣ኢራን፣ኬንያ 

ዝተመረቐሉ ዕለት፣ 30∕12∕2008 ዓ.ም 

ቦታ ምረቓ፣ ኣዳራሽ ሆቴል ሚላኖ መቐለ 

“ ኣብ እስራኤል ካብ ኣይሁዳዊ ኣቡኡ ያዕቆብ ኣይዛክ ዝውለድ ሮቤል ያዕቆብ፣ኣባል መርበብ 

ስለላ እስራኤል ሞሳድ ኮይኑ ዝተመልመለ ቅድሚ 12 ዓመታት እዩ፡፡ ኣብ ወሰንቲ ኦፕሬሽናት 

ዝተሳተፈ፣ዓበይቲ ስለያዊ ተመክሮ ዘለዎ እስራኤላዊ እዩ፡፡ እዚ ኤርትራዊ ደም ዘለዎ እስራኤላዊ 

ኣባል ስለላ ሞሳድ፣ኣብ ኢትዮጵያ ዝወሃብ ቅድመ ትንበያ ሓደጋ ራዕድን ቴክኒካዊ ስልጠናን 

ክሳተፉ ካብ ዝተመልመሉ 21 እስራኤላውያን ሓደ እዩ፡፡ መጋቢት 30∕2002 ዓ.ም ብጠርናፊኡ 

ቤንጃሚን ባሮክ ካብቲ ምልመላ ከምዝተረፈ ንኻሊእ ልኡኸ ክዳሎ ከምዘለዎ ተነጊሩዎ፡፡ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ኣልሒኹ ብምሃብ ዝፍለጥ ሮቤል ያዕቆብ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ሞሳድ 

ዝተገበረሉ ምስራዝ ጉዕዞ ስዒቡ፣ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ኤርትራ ንዝሰርሕ ሓደ ፀሓፊ ሚሽጥር 

ኣልሒኹ፡፡ ብቕንጣብ ወረቐት ዝተልኣኸ ደብዳበ ትሕዝቱኡ ዝስዕብ ነይሩ፡፡” 

ይብፃሕ ንፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ 



2 
 

“ ኢትዮጵያ 21 ኣባላት ሞሳድ ተቐቢላ ምስልጣን ጀሚራ ኣላ፡፡ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድመ ትንቢት 

ስግኣት ግብረ ራዕዲ፣ ሓድሽ ቴክኒካዊ ብቕዓትን ዝጠመተ ዉሕሉል ተመኩሮኣ ንእስታኤል 

ተካፍል ኣላ፡፡  

በዚ መንፅር እዛ ሃገር  ናበይ ተብል ከምዘላ ምግማት ዘፀግመካ ኣይኮነን፡፡ መርበብ ስለላ 

ኢትዮጵያ ምስ ሲኣይኤ፣ኬጂቢን ሞሳድን ዘመሳስሉዎ ባህርታት ከምዘለው፣ጂኦፖለቲካዊ ምምስሳል 

ኢትዮጵያን እስራኤልን ዝበዝሕ ስርሒታት መርበብ ስለላ ኢትዮጵያ ልዕሊ እስራኤል ስፔሻላይዝ 

ዝገበረቶ ብቕዓት ከምዘሎ መራሕቲ ሞሳድ እንትዛረቡ ይስማዕ እዩ፡፡ 

●●●                                     ●●●                           ●●● 

ኣብ ሓደ እዋን ኣሜሪካ ኦሳማ ቢላደን ንምህዳን እቲ ስርሒት ስለ ዘስግእ እቲ ኩንትራት 

ኦፕሬሽን ኢትዮጵያ ክተካይዶ ትደሊ ምንባራ ኣብ ሞሳድ ብገፊሑ እዩ ዝንገር፡፡ ንጂኦ ፖለቲካዊ 

ቅርበት ኢትዮ–ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ዘለና ስትራቴጂያዊ 

ምሕዝነት ምስትኽኻል ከድልየና እዩ፡፡” 

ዓወት ንሓፋሽ! 

ዝብል ደብዳበ ኣብ ኢድ ፕረዚደንት ኤርትራ ዝኣተወ ጉንበት 23∕2008 ዓ.ም እዩ፡፡ 

●●● 
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ኢሉ ኣብ ገፅ ሓደ ዝጅምር ኣብ ሰለላ ዘድሃበ መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ክሳብ መወዳእታ ገፅ 230 

ዕረፍቲ ነፊጉ ኣሀንጥዩ ክተንብቦ ይድርኸካ፡፡ እዚ ብደራስን ጋዜጠኛን ይርጋ ኣብራሃ ንልዕሊ 

ኣርባዕተ ዓመታት ላዕልን ታሕትን ተባሂሉሉ ብርሃን ሕትመት ሪኡ ንምረቓ ዝበቕዐ መፅሓፍ 

ብዙሕ ተዓዳሚ ዝተረኸበሉ እዩ፡፡ ብተደጋጋሚ ጊዜ ካብ ዝተሳተፍኩሎም መድረኻት ምረቓ 

መፃሕፍቲ ካብ’ቶም ሒደት ብዙሓት ዕዱማት ዝተረኸቡሎም ሓደ ከይኮነ ኣይተርፍን፡፡ እሞ ድማ 

ብስል ብስል ዝበሉ ኣብ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያት ግዱሳት ዝበሃሉ ምሁራን ብሱላት ኣንበብትን 

ዝተረኸብሉ መድረኽ ምረቓ ነይሩ፡፡ 

ንመፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ”  ዕዱማት መናብር መቐመጢ ሓፂሩዎም ደዎ ኢሎም ክምርቑዎን 

ኣብ’ቲ መፅሓፍ ካብ ዝሰፈረ ረዚን ርእሰ ጉዳይ ኣንቢቦም ቁምነገር ክሰንቁሉን ሃንቀው ዝበልሉ 

ምኽንያት  ትሕዝትኡ እዩ፡፡ ዘልዓሎ ርእሰ ጉዳይን ትሕዝቶን ገዚፍ ምናልባት እውን ኣብ ታሪኽ 

ስነ–ፅሑፍ ትግርኛ ቅድሚ ሎሚ ኣዐርዮም ኣብ ዘይተዳህሰሱ ዋኒናት ምትኳሩ እዩ፡፡ 

ብኣባላት ክፍሊ 07 (ክፍሊ ስለያ) ህወሓት ብዙሓት መስተንክራት ተፈፂሞም እዮም፡፡ ንኣብነት 

ካብቶም ብዙሓት ጀጋኑ ናይ እኒ ደቂ ህዝቢ ተቓለስቲ ሙሉብርሃንን ክንደያን ከም መርአያ 

ምጥቃስ ይከኣል፡፡ እዚኦም ኣብ ገዛና ዝተፈፀሙን ነዚ ሕዚ ዘሎ ብተኣምር ዝግለፅ ለውጢ 

ንምምፃእ ምኽንያት ዝኾኑን፣ግንከ ብዙሕ ዘይተነግረሎምን ዘይተዘረበሎምን ዘይተዘመረሎም ጀጋኑ 

ዘንተእለት እዮም፡፡  “ምፅኣተ ወያነ” ብዝብል ኣርእስቲ  ብመሳጢ ቅዲ ኣፀሓሕፋ ዝቐረበልና 

መፅሓፍ ድማ ኣብ’ዚ ዓውዲ ሎሚ እውን ዝተራቐቑን ፍቕሪ ህዝብ ሃገርን ዘንድዶም ምሁራን 

ጀጋና ከምዘለውና ይሕብረና፡፡ ካልኦት ሓለፋታት እውን ኣለዉዎ፣– 

 እዋናውን ከቢድን ታሪኽ ዘልዕል ምዃኑ፣ 

 ዓለምለኻዊ ሓሳብ ምልዓሉ፣ 

 ጥንካረን ፈተናን ሓይሊ ድሕነት ሃገርና ብምጉላህ ኣቢሉ ክኾኖን ክበፅሖን ዘለዎ ዝትንቢ 

ምዃኑ፣ 

 ብዙሓት ታሪኻት ብሓደ ዘእምን ገፀባህሪ ኣተኣሳሲሩ መሳጥን ዘሀንጡን ረዚን ታሪኽ 

ምፍጣሩ፣ 

 ሃገራዊ ፍቕርን ፆታዊ ፍቕርን ኣጣሚሩ ብምሓዝ ምስ ጋሃዳዊ ሂወትና እናተሳነና  ክነንብቦ 

ምኽኣሉ፣ 

 ምእንቲ ምርግጋፅ ምሉእ ሓርነትን ምሕላው ሃገራዊ ክብርን መስዋእቲ ምኽፋል ግድንን 

ክኸዉን ዝግበኦን ዘእምን ፈጠራዊ ስራሕ ምዃኑ ፣ 

 ቀፃልነት ዘለዎን ዶብ ዝሳገርን መልእኽቲ ምሕላፉ፣ 
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“መፅሓፍ ምፅኣተ ወያነ” ምጥቀትን ብልሒ ሓንጎል (ኣእምሮ) ደራሲ ዝንፀባረቐሉ መስትያት እዩ፡፡ 

ደራሲን ጋዜጠኛን ይርጋ ኣብራሃ ሃገርና በብጊዚኡ ዘጋጥሙዋን ንቐፃሊ ከጓንፉዋ ዝኽእሉን 

ሓደጋታት ራዕዲ ክንድምንታይ ከምዘሕሰቡዎን፣ንምፍትሖምን ንምቁፅፃሮምን ክንድምንታይ 

በላሕትን፣ብፍላይ ኣባላት ትካል ድሕነት ሃገር ብህዝባውን ሃገራውን ፍቕሪ ውሽጦም ሃልሃል ዝብል 

ክኾኑ ከምዝግባእ ብተሪርን ተባዕን ብርዑ ይነግረና፡፡ 

ደራሲ ኣብ ዙሪያ ፍፃመ ግብረ ራዕዲ ብዙሓት መፅሓፍቲ ከምዘንበበን፣ኣብ ዙሪያና ዘለዋ ሃገራት 

ንቅድስትን ነፃነታን ሓርነታን ኣኽቢራ ዝፀንሐት ሃገርና ንዘጥቅዑ ግብረ ራዕዳውያን ከመይ 

መሰጋገሪ ኮይነን የገልግላ ከምዘለዋን፣ ንሕና ንዕኡ ዝምጥን መኸተ ንምክያድ ድልውነት ክህልወና 

ከምዘለዎ ንዝፈጠሮም ገፀባህሪያቱ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ፣ካብ ኤርትራ ናብ ጅቡቲ፣ካብ 

ጅቡቲ ናብ ሶማሊያ፣ካብ ሶማሊያ ናብ ኬንያ፣ካብ ኬንያ ናብ ኣሜሪካ፣ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢራን 

እናዘዋወረ እናውዓለን እናሕደረን የሪኤናን የዘንትወልናን፡፡ እግረ መንገዱ ምስ ዘይንፈልጦም ገለ 

ቋንቋታት ብትርጉም ኣደጊፉ የላልየና፡፡ 

መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ንትማሊ ክብሪ ሂቡ “ትማሊ ፀላእትና ብቕድሜና እንሪኦምን ተኲስና 

ንስዕሮም ነይሮም፣ሎሚ ግና ፀላእትና ፊት ንፊትና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሪያና 360 ዲግሪ ከቢቦሙና 

ኢና ንረኽቦም እሞ፣ነዚ መኪቱ ዝስዕር ኣወዳድባ፣ንቕሓት፣ትምህርትን ኣመራርሓን ክህልወና 

የምህር፣ 

 መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ፀቢብነት ኣይሰብኽን፣ግንከ ፀቢብና እንተሰፋሕና ኢና ንጥንክር ይብል፣ 

ከምቲ እኽሊ ኣብ ምድሪ ተዘሪኡ ዓንቢቡ ዝሸዊ፣ፍቕሪ ሃገርን ህዝብን እውን ኣብ ላዕሊ ዘይኮነስ 

ካብ ታሕቲ ተኾስኲሱ ዝዓቢ እዩ፣ስለዚ ንህዝብናን ከባቢና ንፍለጥ ክብሪ ንህብ ኢሉ ብኣፅንኦት 

ይሰብኽ፣ 

ካብ ገፅ 121 –122 

“ኢትዮጵያውነት ክብሪ እዩ፡፡ ኢትዮጵያዊ ደም እኮ ብዝኾነ ተኣምር ዝሃስስ ኣይኮነን፡፡ 

ኣብ ውሽጢ ደሙ ዘሎ ኢትዮጵያውነት እናገንፈለ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝህሉ ዝኾነ ይኹን 

ፀገም ከም ነበልባል እናቃፀሎ ‘ከም ማዕበል እናናወፆ እዩ ዝነብር” በለት ሰሚራ ነቲ ኣብ 

ኢዳ ዘሎ ሳሙና ብማይ እናሕቐቐት፡፡ 

 

“ሓቅኺ ኢኺ፡፡ ኢትዮጵያውነት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክንደየናይ ኣብ ልቢ ዝነብር ክቡር 

መንነት ምዃኑ ተገንዚበ” ክብል መለሰ ዑስማን (ፈይሰል)፣ 
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 መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ንዝሞተ ኣንበሳ ደጊሙ ዝቐትል የለን’ሞ፣ እዛ ሃገርን ህዝብን ጠማቶ 

ዝበዝሑዋ ዘለው “ኣናብስ ወይ እውን ናብ’ቲ ዘይድፈር ኣንበሳ ዝብርኸሉ ቦታ ትውጣሕ ስለዘላ 

እዩ’ሞ፣ጉዕዞኣ ንድሕሪት ከይምለስ ንድሕነታ ደው ንበል፣እሞ ድማ ኣብ ፍልጠት ንሞርኮስ ዝብል 

ኒሕን ሓቦን ካብ ህልው ኩነታት ብዝተቐድሑ ፈጠራዊ ታሪኻት ተጋድሎታት ኣደጊፉ ብህርፋንን 

ሃንቀውታን ክነንብብ ይዕድመና፡፡ 

መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ንዓና መሲሎም ቋንቋና እናተዛረቡ ፣ባህልናን ልምድናን እናፈፀሙን 

ጥፍኣት ንዝኣልሙልና ክነለልዮም ብንቕሓት ክንሕልዎምን የጠንቅቐናን የምህረናን፡፡ መፅሓፍ 

ምፅኣተ ወያነ….ካሊእ ካሊእ የምህር ኢለ ክሓልፎ ብናተይ ኣጠማምታን ኣረዳድኣን “ተጠመሩ” 

ኢለ ከየገድደኩም ምእንቲ እቲ ዝተረፈ ኣጋጣሚ ረኺብኩም ናብ ኢድኩም በፂሑ ኣንቢብኩም 

ንእትህብዎ ትርጉም ክሓድጎ፡፡ 

መፅሓፍ  “ምፅኣተ ወያነ” ደረጅኡ ዝሓለወን ዓለምለኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ተነባቢ መፅሓፍ 

ብምዃኑ ናብ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኢንግሊዝኛ፣ ዓረብኛን ፈረንሳይኛን ተተርጒሙ እንተዝንበብ 

እውን ይሰንፍ እዩ ኣይብልን፡፡  

እዚ ኣዝዩ መሳጢን ሓንሳብ እንተጀሚርካዮ ኣቋርፆ ዘይመፀካን መፅሓፍ ኣብ መዓልታት ኣንቢበ 

እንትውድኦ ዝስዕቡ ሕፅረታት ኣስተውዒለሉ ፡፡ ኣብ መፈለምታ ገፅ ዘሎ “ዓፅመ ታሪኽ” ካብ 

ምባል “ቅድመ ታሪኽ”  ወይ እውን ፋል (foreshadow) እንተዝብሃል ምጠዓመ፣ ምኽንያቱ ዓፅመ 

ታሪኽ ናይ’ቲ ፈጠራዊ ስራሕ ታሪኽ ብፅሟቕ ዘርኢ ኮይኑ፣ ቅድመ ታሪኽ  ወይ ከዓ ፋል ግን 

ናይ’ቲ ጠቕላላ ታሪኽ  ዋሕዚ ወይ እውን መወዳእታ መዕለቢኡ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ዘመላኽትን 

ዝጥቁምን ስለዝኾነ፡፡  

ዘንታዊ ወጊኑ ይፅሕፍ፣ወጊንካ ምፅሓፍ ዝፅላእን ዝንቀፍን እዩ እኳ ዝበሃል እንተዘይኮነ፣ ውግንናኻ 

ካብ ብግልፂ ብሕቡእ ምዃኑ ጣዕሚ ተነባብነትን ሰሓብነትን ኣብ ምውሳኽ ኣበርክቶ ይገብር፡፡ 

ካብ’ዚ ሓሊፉ እቲ ስራሕ ምሉእ ብምሉእ ጥበባዊ ስራሕ ምዃኑ ናይ ምጉላህ ብቕዓት ክውንን 

እውን ይሕግዝ፡፡ 

ኣብ ኣጠቓቕማ ቋንቋ…ኣብ ዝተወሰኑ እቶም ገፀ–ባህሪያት ናይ ዝነብሩሉ ከባቢ ቋንቋ መሊኦም 

ዘይምዝራብ (ንኣብነት ኤርትራዊ ሰላይ ቀሺ ኤልቪስ ኣብ መጀመሪያ ገፃት “ሕዚ” ምባል…ኣብ 

ኣሰመራ ኮይኑ “ሕዚ” ኣየእምንን፣ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ “ሕጂ” ምባል እዩ ዘምሕረሉ)፡፡ 

እዚ ኢለ ናብ’ቲ ጥንካረኡን መእሰሪ ሓሳበይን ከብል፣ ዳርጋ ኣብ’ቲ ዕለተ ምረቓ ዝተረኸበ 

ብኣማኢት ዝቑፀር ዕዱም ዝተሰማመዐሉ ( ኣብ መድረኽ ወፅየ ሓፂር ዳህሳሳዊ ፅሑፈይ 

እንተቕርብ ምስ ወረድኩ እውን እንተኾነ ንዘቕረብኩዎ ሓሳብ ዝተቓወመኒ ኣይነበረን) ንመሸጢ 
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ዝተቐመጠሉ ዋጋ ንርዝነት ትሕዝቱኡን ርቀት ኣፀሓሕፍኡን ዝምጥን ኣይኮነን፡፡ ዋጋ ሓንቲ 

መፅሓፍ 50 ብር እዩ፡፡ ነዚ ክቡር ሓሳብ ኣልዒሉ ብምትንታን ሓቦን ትብዓትን ሰኒቕና ንሃገርን 

ህዝብን ደው ክንብል ሞራል ዘሰንቕን ዘጀግንን መፅሓፍ 50 ብር ኣዝዩ ኣዝዩ ይንእሶ፡፡ ስለዚ ኣብ 

ካልኣይ ሕታም መሸጢ ዋግኡ ሓፍ እንተዝብል ዝብል ርኢቶ አቕርብ፡፡ 

እሞኸስ ኮይኑ፡፡ እቲ ብኽቡር ወላዲና ዶ.ር ሰለሙን ዕንቋይን ደራሲ እቲ መፅሓፍ ጋዜጠኛ ይርጋ 

ኣብራሃን ተመሪቑ፣ ብፊርማ ክልቲኦም ንመሸጣ ዕላዊ ዝኾነ መፅሓፍ፣እታ ፊርማ መራቒን ደራስን 

መራቕን ዝዓለበላ  መፅሓፍ ንጨረታ ቀረበት፡፡ እቲ ጨረታ መሃንዲስ መድረኽ ደራሲ እምባየ 

ዳዲማስ እዩ መሪሑዎ፡፡ እምባየ ዝሓሰቦ ኮን ደኾን እታ ሓንቲ ፍረስ ኣማኢት ብጨረታ 

ተሸይጣስ፣ብጨረታ ዝዓደጋ ኣብ ገዝኡ ብኽብሪ የቐምጣ ዝብል ዘምስል ነበረ፣ ጨረታ ቀፂሉ 

እንተሓደገ ግን እታ ሓንቲ ፍረ መፅሓፍ ብ32 ሽሕ ብር ተሸይጣ፡፡ ንዓይ ኣብ ዙሪያ እዚ ዛጊድ 

ብዘለኒ ሓበሬታ (ብቋንቋ ትግርኛ ካብ ዝተፅሓፉ ማለተይ እየ፣እንተገግየ ክእረም ምዃነይ ኣብ 

ግምት ይእተወለይ) ብኽንድ’ዚ ዝኣክል ብጨረታ ዝተሸጠት ቦኳር ኢለ’ያ ኣለኹ፡፡ ንዓይ 

ዘግረመለይ ዝተሸጠትሉ ዋጋ ምብዝሑ ዘይኮነስ ህዝብና ክብሩን ክብሪ ሃገሩን ንምኹላዕን 

ንምሕላውን ክንድምንታይ ድሉውን ምዃኑ እዩ፡፡ 

ብሓፈሻ መፅሓፍ “ምፅኣተ ወያነ” ንደረስቲ “ንዓቐብ ተመነ እምበር፣ንቑልቁሉስ ዝኸልአካ” የለን 

ዝብል ብሂል ወለድና ብውነ ክንግንዘቦን፣ተገንዚብና ድማ ዕብይ ዕብይ ኣብ ዝበሉ ጉዳያት 

ኣተኲርና ብምፅሓፍ ንህዝብና ክነዘናግዕ፣ ክነምህር ሓበሬታ ክንህብ ከምዘለና ዕዮ ገዛ ሂቡና ኣሎ፡፡  

ኣብ ልቦናና የሕድሮ!! በዚ ኣጋጣሚ እውን ንጋዜጠኛን ደራስን ይርጋ ኣብራሃ እንኳዕ ፍረ ድኻምካ 

ኣርአየካ ብምባል፣ኣብ’ቲ መድረኽ ምረቓ ነታ መፅሓፍ ብመልክዕ ግጥሚ ዘቕረብኩዋ መወድስ 

ኣንጊደ ሓፂር ዳህሳሳዊ ፅሑፈይ ክዛዝም፡፡ 

 

ዘይሃስስ ደሚቕ ሕብሪ 

ዕድመ ልክዕ ዘይበሊ ክዳን 

ጨሊፍካዮ ዘይነፅፍ ባሕሪ፣ 

ብእንቃዓ ኣይልካዕ  

        ብእንተላም፣ 

ዝጋልህ ንድቕድቕ ፀላም፣ 
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ዶብ ኣይዓግቶ ውቅያኖስ 

ኣብ መትንና ዝነግስ፣ 

ይደምቕ ይደምቕ 

እናሓደረ ይኹላዕ 

ልዕሊ ፀሓይ ይውላዕ፣ 

ዓንቀር ሙሉእ ኩርዓት 

ስንቂ ትግሃት ብቕዓት፣ 

ዝውሕዝ ዘይዛሪ 

ንሱ ይበሃል ህዝባዊ ክብሪ 

ሃገራዊ ክብሪ 

ዘንተእለት ነባሪ፣ 

∕∕ 

(30∕12∕2008 ዓ.ም  መቐለ) 

 


