
በስመበስመ AብAብ ወወልድወወልድ

ወመንፈስቅዱስወመንፈስቅዱስ AሐዱAሐዱ AምላክAምላክ

Aሜን፡፡Aሜን፡፡



የንስሐ ሕይወት - ክፍል 1

መምህር፡መምህር፡-- ቀሲስቀሲስ ሰሎሞንሰሎሞን ሙሉጌታሙሉጌታ

EE--mail:mail: kesisolomon4@gmail.comkesisolomon4@gmail.com

ቦታ፡ቦታ፡-- ቦሌቦሌ ደብረደብረ ሳሌምሳሌም መድኃኔዓለምመድኃኔዓለም ቤተቤተ ክርስቲያንክርስቲያን AዳራሽAዳራሽ
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• ንስሐ ኃጢAተኛው ሰው ከEግዚAብሔር ሥልጣን በተቀበለው ካህን ፊት የኃጢAት ሥርየት

ያገኝ ዘንድ ኃጢAቱን በመናዘዝ ከEገዚAብሔር ጋር የሚታረቅበት ምስጢር ነው፡፡

• ኃጢAቱን የተናዘዘውም ተነሳሒ ለተናዘዘው ኃጢAት ሥርየትን ያገኛል፡፡

• ኑዛዜ የፈጸሙትን በደል ማመን፣ መቀበልና የሠሩትን ስህተት Aምኖም በትሕትና ወደ

ካህኑ (መምህረ ንስሐ) ቀርቦ መናገር ሲሆን ለተናዘዝነውም ኃጢAት ሥርየት Eናገኛለን፡፡

• ምስጢረ ንስሐ ጌታችን ንጹሐን ለሆኑ ሐዋርያቱ ‹‹Eውነት Eላችኋለሁ፥ በምድር

የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ

ይሆናል።›› ማቴ 18፡18፡፡ ባላቸው ትምህርት ላይ የተመሠረተ ነው፡፡

• ከትንሣኤውም በኋላ የንስሐ ሕይወትን Aስመልክቶ ‹‹Iየሱስም ዳግመኛ። ሰላም ለEናንተ

ይሁን፤ Aብ Eንደ ላከኝ Eኔ ደግሞ Eልካችኋለሁ Aላቸው።ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና።

መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ።ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤

የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል Aላቸው።›› ዮሐ 20፡21-23፡፡ ባለቸው ጊዜ ኃጢAትን ለማሰር

ወይም ለመፍታት በመንፈስ ቅዱስ ስለተሰጣቸው ሥልጣን Aረጋግጦልናል፡፡
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የንስሐ መታወቂያ ምልክቶች፡-

• Eውነተኛ ንስሐ Aራት መታወቂያ ምልክቶች Aሉት፡፡ Eነርሱም፡-

• ስላለፈው ኃጢAት የሚጸጸትና የሚቆጭ ልብ

• ያለፍንበትን መጥፎ ሁኔታ ለማሻሻል በጽንዓት መፈለግ

• በጌታችን በAምላካችን በIየሱስ ክርስቶስ ላይ ባለን Eምነት ጽኑዓን መሆንና ፍጹም

ይቅር Eንደሚለንም ሙሉ ተስፋ ያለን መሆን

• በነፍስ Aባት (ንስሐ Aባት) ፊት ቀርቦ ኃጢAትን መናዘዝ

ንስሐ የምንገባበት Eድሜ

• ወላጆች ልጆቻቸውን ለምሳሌ ከAሥራ ሁለት ዓመት ጀምሮ ስለ ምስጢረ ንስሐ Eንዲያውቁ

ቢያደርጉ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ ከምስጢሩ ጋር ተዋውቀው Eንዲያድጉ ይረዳቸዋል፡፡

‹‹ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው፥ በሸመገለም ጊዜ ከEርሱ ፈቀቅ Aይልም።››ምሳ 2፡6፡፡

ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

• ጌታችን ለንጹሐን ሐዋርያቱ ‹‹ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤

የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል Aላቸው።›› ዮሐ 20፡23፡፡ በማለት Eንደነገራቸው ኃጢAትን

በካህን ፊት ቀርቦ መናዘዝ Eጅግ ስፈላጊ ነው፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

• የንስሐ Aባታችን ኃጢAታችንን ካላወቁ Eንዴት ሊያስሩና ሊፈቱ ይችላሉ? Aንድ ዳኛ ስለ

ጉዳዩ ምንነት ሳያውቅ ፍርድ ይሰጥ ዘንድ Eንዴት ይችላል? ስለዚህም ምክንያት ምEመናን

ሁሉ የኃጢAት ሥርየት ያገኙ ዘንድ የሐዋርያትና የነርሱ ተከታዮች ሥልጣን

ከተሰጣቸውና ኃጢAትንም ይቅር ይሉና ያስሩ ዘንድ ከሚችሉ ከካህናት ዘንድ ቀርበን

Eንናዘዝ ዘንድ Aስተማሩን፡፡

• የኃጢAታችንን ሥርየት Eናገኝ ዘንድ ኃጢAትን በካህን ፊት መናዘዝ Aስፈላጊ ነው፡፡

Eንደ ሰውነታችን፡-

• የሰው ልጅ በተፈጥሮው ስለ ሐዘኑ፣ ችግሩና ጭንቀቱ የሚያነጋግረውና መልሶም

የሚያረጋጋው ብሎም የሚያጽናናው ሰው ይፈልጋል፡፡

• ይልቁንም ቁልፍ ምስጢር ያለበትን ደስታችንንም ሆነ ሐዘናችንን የሚካፈለን ሰው

Eንፈልጋለን፤ ይህን ሊያደርግልን የሚችለው Eርሱም ካህን፣ መምህር፣ Eረናችንና

የምስጢራችንን ሁሉ ጠባቂ የሆነው የንስሐ Aባታችን ነው፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከብሉይ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• መሥዋEቱን ወደ ካህኑ ይዘው የሚቀርቡ ሁሉ Eጃቸውን ለመሥዋEት ባቀረቡት Eንስሳ

ራስ ላይ Aድርገው ኃጢAታቸውን በካህኑና በEግዚAብሔር ፊት መናዘዛቸው Aስፈላጊ

ነበር፡፡ ካህኑም መሥዋEቱን ተቀብሎ ያርደዋል፣ ስለ በደልም ፋንታ Aድርጎ በመሠዊያው

ላይ የሚቃጠል መሥዋEት Aድርጎ ያቀርበዋል፡፡ ‹‹ማንም ሰው የሚያምለውን ቃል ቢሰማ፥

ምስክር ሆኖም Aንድ ነገር Aይቶ Eንደ ሆነ ወይም Aውቆ Eንደ ሆነ ባይናገር፥ ኃጢAት መሥራቱ

ነውና በደሉን ይሸከማል።ማናቸውም ሰው ሳይታወቀው ርኩስ ነገር ቢነካ፥ የረከሰም Aውሬ በድን፥

ወይም የረከሰ ከብት በድን፥ ወይም የረከሰ የተንቀሳቀሰ Eንስሳ በድን ቢሆን፥ Eርሱም ርኩስ ቢሆን ነገሩ

በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታልወይም ርኩስነቱን ሳይውቅ ርኩስን ሰው ቢነካ፥ በማናቸውም ርኵሰት

ቢረክስ፥ ነገሩ በታወቀው ጊዜ በደል ይሆንበታል።ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉን ወይም መልካምን

ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸውም ነገር ቢሆን በታወቀው

ጊዜ ከዚህ ነገር በAንዱ በደለኛ ይሆናል።ከEነዚህ ነገሮች በAንዲቱ በደለኛ ሲሆን፥ የሠራውን ኃጢAት

ይናዘዛል። ስለ ሠራው ኃጢAት ለEግዚAብሔር የበደል መሥዋEት ያመጣል Eርሱም ከመንጋው የበግ

ወይም የፍየል Eንስት ለኃጢAት መሥዋEት ይሆናል ካህኑም ስለ ኃጢAቱ ያስተሰርይለታል።››

ዘሌዋ 5፡1-6፡፡



የንስሐየንስሐ ሕይወትሕይወት -- ክፍልክፍል 11
ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከብሉይ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ስለዚህ ተነሳሒው በደሉን ሁሉ መናዘዝ ይጠበቅበታል ማለት ነው፡፡ የከርሚ ልጅ የሆነው

Aካን ሰርቆ ሲበድል፣ የEግዚAብሔርም ቁጣ በEስራኤል ልጆች ላይ ነደደ በጋይም ሰዎች

Eጅ ወደቁ፡፡ Iያሱም የከርሚ ልጅ የሆነውን Aካንን Aምጥቶ ‹‹Iያሱም Aካንን፦ ልጄ ሆይ፥

ለEስራኤል Aምላክ ለEግዚAብሔር ክብር ስጥ፥ ለEርሱም ተናዘዝ ያደረግኸውንም ንገረኝ

Aትሸሽገኝ Aለው። Aካንም መልሶ Iያሱን፦ በEውነት የEስራኤልን Aምላክ EግዚAብሔርን

በድያለሁ Eንዲህና Eንዲህም AድርጌAለሁ። በዘረፋ መካከል Aንድ ያማረ የሰናOር ካባ፥

ሁለት መቶም ሰቅል ብር፥ ሚዛኑም Aምሳ ሰቅል የሆነ ወርቅ Aይቼ ተመኘኋቸው፥

ወሰድኋቸውም Eነሆም፥ በድንኳኔ ውስጥ በመሬት ተሸሽገዋል፥ ብሩም ከሁሉ በታች ነው

Aለው።›› Iያ 7፡19-21፡፡

• ንጉሥ ዳዊት በዝሙትና በመግደል ምክንያት በበደል ሲወድቅ ኅሊናው Aልወቀሰውምና

‹‹EግዚAብሔርን በድያለሁ።›› Eንዲል የሚያበቃውን መልEክተኛውን ናታንን EግዚAብሔር

ወደ ዳዊት ላከው፡፡ ‹‹ናታንም ዳዊትን፦ EግዚAብሔር ደግሞ ኃጢAትህን Aርቆልሃል

Aትሞትም።›› ካል ሳሙ 12፡13፡፡ ብሎ ነገረው፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከብሉይ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ናታንም ዳዊትን ‹‹ስለዚህም Aቃልለኸኛልና፥ የኬጢያዊውንም የOርዮን ሚስት ለAንተ ሚስት

ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤትህ ሰይፍ Aይርቅም።… Eነሆ፥ ከቤትህ ክፉ ነገር

Aስነሣብሃለሁ ሚስቶችህንም በዓይንህ ፊት Eወስዳለሁ፥ ለዘመድህም Eሰጣቸዋለሁ፥ በዚህችም

ፀሐይ ዓይን ፊት ከሚስቶችህ ጋር ይተኛል። Aንተ ይህን በስውር Aድርገኸዋል Eኔ ግን ይህን

በEስራኤል ሁሉ ፊትና በፀሐይ ፊት Aደርገዋለሁ።ነገር ግን በዚህ ነገር ለEግዚAብሔር ጠላቶች

ታላቅ የስድብ ምክንያት Aድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ የተወለደልህ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል፡፡… ››

ካል ሳሙ 12፡13፡፡ ብሎ ነገረው፡፡ ‹‹ሕጻኑም ሞተ… ልጁ Aቤሴሎምም ባባቱ ዳዊት ላይ Aምጾ

EገዚAብሔር የተናገረውን Aደረገበት፡፡›› ካል ሳሙ 16፡2-22፡፡

• ናታን ‹‹Aሁንስ በፊቱ ክፉ ትሠራ ዘንድ የEግዚAብሔርን ነገር ለምን Aቃለልህ? ኬጢያዊውን

Oርዮን በሰይፍ መትተሃል፥ ሚስቱንም ለAንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃል Eርሱንም በAሞን

ልጆች ሰይፍ ገድለሃል።ስለዚህም Aቃልለኸኛልና፥ …።›› ካል ሳሙ 12፡9-10፡፡ Eንደተናገረው

ዳዊት በቤርሳቤህ ላይ የፈጸመው ዝሙትና በOርዮን ላይ የፈጸመው ግድያ በEግዚAብሔር ላይ

የተፈጸመ በደል ሆኖ ተቆጥሮበታል፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከብሉይ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ዳዊትም በነቢዩ ናታን ፊት ሲጸጸት በበደሉ ምክንያት ዘላለማዊ ሞት Eንደማይሞት

Eንደማይጠፋም ነገር ግን ለኑዛዜው የሚገባውን ለንስሐው የተወሰኑ ቅጣቶችን Eንደሚቀጣ

ተነግሮታል፡፡ ጠቢቢ ሰሎሞን ‹‹ኃጢAቱን የሚሰውር Aይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት

ግን ምሕረትን ያገኛል።›› ምሳ 28፡13፡፡ ያለውም ለዚሁ ነው፡፡

ከAዲስ ኪዳን ትምህርት Aንጻር

• መጥምቁ ዮሐንስ ስለ ንስሐ ‹‹መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ

በዳ Eየሰበከ መጣ።… ን ጊዜ Iየሩሳሌም ይሁዳም ሁሉ በዮርዳኖስም ዙሪያ ያለ Aገር ሁሉ ወደ

Eርሱ ይወጡ ነበር፤ ኃጢAታቸውንም Eየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከEርሱ ይጠመቁ ነበር።››

በማለት Aስተምሯል፡፡ ማቴ 3፡1-6፡፡

• ጌታችን ለሐዋርያቱና ለተከታዮቻቸውም ‹‹Eውነት Eላችኋለሁ፥ በምድር የምታስሩት ሁሉ

በሰማይ የታሰረ ይሆናል፥ በምድርም የምትፈቱት ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል።›› ማቴ

18፡18፡፡ በማለት ሥልጣን ሰጥቷል፡፡ ከትንሣኤውም በኋላ ‹‹ይህንም ብሎ Eፍ Aለባቸውና።

መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ።ኃጢAታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል፤ የያዛችሁባቸው

ተይዞባቸዋል Aላቸው።›› ዮሐ 20፡21-22፡፡ ብሏል፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከAዲስ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• የጠፋው ልጅ ስለበደለው በደል ሲረዳ ወደ Aባቱ ‹‹Aባቴ ሆይ፥ በሰማይና በፊትህ በደልሁ፥

ወደ ፊትም ልጅህ ልባል Aይገባኝም Aለው።›› ሉቃ 15፡21፡፡ በማለት ተመልሷል፡፡

• የንስሐና የኑዛዜ ሕይወት በዘመነ ሐዋርያት Eንደነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፡፡

‹‹Aምነውም ከነበሩት Eጅግ ሰዎች ያደረጉትን Eየተናዘዙና Eየተናገሩ ይመጡ ነበር።››

የሐዋ 19፡18፡፡

• መምህራችን ቅዱስ ያEቆብም ‹‹Eርስ በርሳችሁ በኃጢAታችሁ ተናዘዙ።›› ያE 5፡16፡፡

በማለት ይመክረናል፡፡

• ተነሳሒው ኃጢAቱን በካህኑ ፊት ከተናዘዘ በኋላ EግዚAብሔር ይቅር ይለውና ይህንም

ኃጢAት ዳግመኛ ከመሥራት ይጠብቀው ዘንድ ካህኑ ስለተነሳሒው ጸሎተ ፍትሐትና

ጸሎተ ንስሐን ይጸልይለታል፡፡ ይህም ካህኑ ለምEመናን Eንዲናዘዝ ሳይሆን ምEመናኑ ሁሉ

ኃጢAትን ማሠር መፍታት ለሚችሉት ለካህናት ይናዘዙ ከማለቱ በተጨማሪ የተማረው

ያልተማረውን Eንደሚያስተምረው ሁሉ Eርስ በርሳችሁ ተማማሩ Aለ፡፡

• ካህናትም በEድሜና በክህነት ከEነርሱ የሚልቁ የንስሐ (የነፍስ Aባቶች) AሉAቸው፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከAዲስ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ቅዱስ ዮሐንስም ‹‹በኃጢAታችን ብንናዘዝ ኃጢAታችንን ይቅር ሊለን ከዓመፃም ሁሉ

ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው።›› ቀዳ ዮሐ 1፡19፡፡

• ካህኑ ባለበት በEግዚAብሔር ፊት ኃጢAታችንን በተሰበረ ልብ ሆነን ብንናዘዝ EግዚAብሔር

ኃጢAታችንን ይቅር ይለናል ከበደላችንም ፈጽሞ ያነጻናል፡፡

• ‹‹ጥምቀታችን በካህኑ ሆኖ በመንፈስ ቅዱስ ለልጅነታችን Eንደሆነን ሁሉ ንስሐችንም

በካህኑ Aማካኝነት ለይቅርታ ይሆንልናል፡፡›› ቅዱስ Aትናቴዎስ፡፡

• ‹‹የቤተ ክርስቲያንን Aባት Eንደ መንፈሳዊ Aባት Aክብር፤ የቆሰለ ሰው የተደበቀ ቁስሉን

ለሐኪሙ ሳይደብቅ Eንደሚያሳየው ሁሉ ምስጢርህንም ሳትደብቅ በግልጽ ግለጥለት፡፡››

ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘንሒሳ፡፡

• በሐዋርያት ቀኖናም ‹‹በኃጢAተኞች ሊፈፈርዱና ኃጢAተኞችንም ሊቀጡ የማሰርን

Eንዲሁም ለተነሳሕያን ኃጢAታቸውን ይቅር ለሉ የመፍታትን የሕይወት ሥልጣን

ከEግዚAብሔር ተቀብለዋልና መንፈሳውያን Aባቶችን Aክብራቸው፡፡›› ተብሎ ተጽፎልናል፡፡
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ኃጢAትን ለካህን የመናዘዝ Aስፈላጊነት

ከAዲስ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ‹‹Aልዓዛርን ከሞት ካነሳው በኋላ ሐዋርያቱ መግነዙን Eንዲፈቱ Aዘዛቸው፡፡›› ቅዱስ

Aውግስጢኖስ፡፡ ጌታችን ኃጢAትን ይቅር ይሉ - ይፈቱ ዘንድ ለሐዋርያቱና ለተከታዮቻቸው

ሥልጣን Eንደሰጠ ያስተምረን ዘንድ ይህን Aደረገ Eንጂ ሕይወትን የሰጠ የመግነዙን ልብስ

መፍታት የማይቻለው ሆኖ Aይደለም፡፡

• ካህናት ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን በፍጹም ንስሐ ለገቡት Eንጂ ለማይገባቸው Eንዲያቀብሉ

Aይገባም - በቸልተኝነታቸው በEግዚAብሔር ፊት ይጠየቁበታልና፡፡ ቀሳውስትን በሚሾሙበት

ጊዜ በተሠራው ሥርዓት ጳጳሱ ወይም ሊቀ ጳጳሱ Eንዲህ በማለት ያነብባል፡፡ ‹‹ይህችን ሀብት

ኪሩብ የሕይወትን ዛፍ Eንዲመለከቱ Aድርገህ ተመልከታት፤ ይህንም ምስጢር Aስመልክቶ

ከውድቀት፣ ከድቀት ከቸልተኝነት ራስህን ጠብቅ - ቁርባኑንም ለሚገባቸው፣ መልካም ሥነ

ምግባርን ከሃይማኖት ጋር Aስተባብረው በንጹሕ ልብ ከሚሆኑት በቀር Aታቀብል፡፡

ኃጢAተኛውንም Eንዳይጠፋ ጠብቀው፡ ቢጠፋ ትጠየቃለህና፡፡››

• ካህኑ ልቦናው ንጹሕ የሆነውን ካልሆነው የሚለየው ለቅዱስ ቁርባን የሚገባ መሆን Aለመሆኑን

የሚያውቀው በካህኑ ፊት ቀርቦ በመናዘዙ Aይደለምን?
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ከAዲስ ኪዳን ትምህርት Aንጻር፡-

• ጌታችን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ለሚያውቁትና ለሚገባቸው Eንደሰጠ ንስሐ

የማይገባውን ኃጢAቱንም የማይናዘዘውን ከቅዱስ ቁርባን Eንዳይሳተፍ ይከለክል ዘንድ ካህኑ

ሥልጣን Aለው፤ የAስቆሮቱ ይሁዳ በክፋቱ የተነሳ ከቅዱስ ቁርባን ይኸው ተደርጎበታልና፡፡

• ኃጢAትን ለካህን ተናዝዞ ይቅርታ Eንዳገኘን መስማት የነፍስ ደስታ ነው! ኃጢAታችንን ለካህኑ

በተሰጠው ሥልጣን ይቅር ተብለናልና፡፡

• ኃጢAትን በካህኑ ፊት የሚናዘዝ ሰው ጥበብን ከተሞላው ልምዱም ካለው ከካህኑ ምክሩን

ያገኛልና ምክሩን በመታዘዝና በቅንነት ቢፈጽመው ከኃጢAት ጋር በሚያደርገው ትግል Aሸናፊና

ተጠቃሚ ይሆናል፡፡

• በኑዛዜ ጊዜ የሚኖረው ሐፍረት በኃጢAት ለወደቀችው ነፍስ ቅጣትዋ ሲሆን፤ ካህኑም የሚሰጠን

ቀኖናም (ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት) ከነፍስ ጋር ተባብራ በኃጢAት ለተገኘች ለሥጋ

የሚሰጥ ቅጣት ነው፡፡

• በርካታ ሰዎች በማፈራቸው የተነሳ ፈርተው በካህናት ፊት ከመናዘዝ ርቀው ለEግዚAብሔር

ቀጥታ Eናዘዛለሁ በማለት ከተጻፈላቸው ውጪ የሆነ መንገድ ዘርግተው ይሸሻሉ፡፡

• ነገር ግን ተነሳሕያን በምንናገርበት ጊዜ የሚሰማን ሐፍረት በEግዚAብሔር ፊት የሠራነውን ኃጢAት

Aሳፋሪነት የምንረዳበት Eጅግ Aትራፊ ጎዳና Eንደሆነ Eንወቅ፡፡ በካህናት ፊት ከመናዘዝ የምንሸሸው

በትEቢትና በትምክህት የተነሳ ነው፤ ትEቢተኛ በካህኑ ፊት ትሑት ሆኖ ይገኝ ዘንድ Aይቻለውምና፡፡
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