የሰ/መ/ቁጥር 51034
የካቲት 22 ቀን 2003 ዓ.ም
ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ
ሏጎስ ወሌደ
ዲኜ መሊኩ
ተሻገር ገ/ሥሊሴ
ዓሉ መሏመዴ
አመሌካች፡- ወ/ት ታሪክ ጌታቸው
ተጠሪዎች፡- 1ኛ ወ/ሮ አሌጋነሽ ተጠምቀ
2ኛ ወ/ሮ ሌዕሌቲ በሊይ
መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሠጥተናሌ፡፡
ፌ

ር

ዴ

በዚህ መዝገብ ሇሰበር ሇቀረበው ክርክር መነሻ ሆኖ የተገኘው የሟች አቶ ጌታቸው በሊይ
ንብረት የሆነ በመቀላ ከተማ የሚኝ 325 ካሬ ሜትር የቦታ ይዞታ ያሇውን ቤት የሟች ሌጅና ህጋዊ
ወራሽ የሆነችው የአሁኗ አመሌካች እያሇች አቶ በሊይ በየነ የተባለት ሰው እና የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ
ወ/ሮ አሌጋሽ ተጠምቀ የሟቹ ወራሾች እኛ ነን ብሇው ፌ/ቤት በመቅረብ የወራሽነት ማስረጃ
እንዱሰጣቸው ጠይቀው የወራሽነት ማስረጃ በመውሰዴ የሟችን ቤት ስም ባሇሃብትነት በሥማቸው
ካዛወሩ በኃሊ ሌጃቸው ሇሆነችው ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ወ/ሮ ሌዕሌቲ በሊይ ብር 50,000 በመሸጥ
አስተሊሌፇው በሥሟ እንዱመዘገብ አዴርገው መገኘታቸው ነው፡፡
የአሁኗ አመሌካች ሇመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ባቀረበችው ክስ የሟቹ የአቶ ጌታቸው በሊይ
ሌጅና ህጋዊ ወራሽ መሆኗን 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች በማይመሇከታቸውና ያሇአግባብ የሟችን
ቤትና ቦታ ተሻሽጠውና አዛውረው እንዯሚገኙ በመዘርዘር እንዱያስረክቧት ጠይቃሇች፡፡ አቶ ጌታቸው
በሊይ በ1986 ዓ.ም ከዚህ አሇም በሞት የተሇዩ ስሇመሆናቸውና ሟች ባዯረጉት ኑዛዜ ስሇሌጅቱ
አስተዲዲሪ ሇወሊጆቻቸው በሰጡት መሠረት የአሁኗ አመሌካች የስዴስት አመት ዕዴሜ ሲሞሊት 2ኛዋ
ተከሣሽ ወዯ ዯሴ ከተማ መጥታ ሌጅቷን ወዯ መቀላ ከተማ በመውሰዴ ከእነርሱ ጋር ስትኖር ቆይታ
ዕዴሜዋ ሇአካሇመጠን ሲዯርስ ሏምላ 14 ቀን 2000 ዓ.ም ፌ/ቤት ቀርባ የሟቹ ህጋዊ ወራሽ
ስሇመሆኗ የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዯተሰጣት በክሱ ሊይ ተገሌጿሌ፡፡ አመሌካች በክሷ ቤት ብቻ
ሳይሆን ላልች የጠየቀቻቸው ነገሮች ነበሩ፡፡ በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች የነበሩት
የይርጋ የመቃወሚያና ላልች የፌሬ ነገር ክርክሮች ያቀረቡ ሲሆን ቤቱን ገዝታሇች የተባሇችው 3ኛዋ
ተከሣሽ የነበረችው የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ በበኩሎ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች ቤቱን በይዞታቸው ሥር ሇ10
አመት አቆይተው በብር 50,000 ሸጠውሌኝ ንብረቱ በሚመሇከተው የሔግ ክፌሌ በፌትሏብሄር ሔግ
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1723 መሠረት ተመዝግቦ በቅንነት የገዛሁትን መሌሺ ተብዬ ሌገዯዴ አይገባም በማሇት
ተከራክራሇች፡፡ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ክሱን፣ የግራ ቀኙን ክርክሮች እና ማስረጃዎችን
መርምሮ ክሱ በ10 አመት ይርጋ ይታገዲሌ በሚሌ ሇተነሣው ክርክር ከሣሽዋ የአካሇመጠን ዕዴሜ
በመዴረስ የመክሰስ ችልታ እንዲገኘች በ30/10/2000 ዓ.ም ክሱን ያቀረበች ስሇሆነ ክሱ በይርጋ
የሚታገዴ አይዯሇም ብል ውዴቅ ካዯረገው በኋሊ የክሱን ዋና ፌሬ ነገር በተመሇከተም ቤቱ የሟቹ
የአቶ ጌታቸው በሊይ ንብረት መሆኑ በቀረበው የጽሐፌ ማስረጃ ተረጋግጧሌ 1ኛ እና 2ኛ ተከሣሾች
ከሣሽዋን በሞግዚትነት እያሳዯጓት ባሇበትና የመውረስ መብት ባሌነበራት ወቅት ወራሾች ሣይሆኑ
ተሯሩጠው የሟች ወራሽ ስሇመሆናቸው በማስወሰን ቤቱን ሇሌጃቸው ሇ3ኛዋ ተከሣሽ ሸጠው
መገኘታቸው በሔግ የሚዯገፌ አሻሻጥ አይዯሇም፣ የራሣቸው ያሌሆነውን ንብረት መሸጥ በሔጉ
አይፇቀዴም፣ ሸያጩ በሔጉ ውጤት የሇውም ፇራሽ ነው፤ ያገኙት ወራሽነትና ያዯረጉት ሽያጭ
ቅንነት የጉዯሇው የማይገባ ብሌጽግና ሇማግኘት የተፇፀሙ በመሆኑ ተቀባይነት የሇውም፣ 3ኛዋ
ተከሣሽም ንብረቱን የገዛችው ቅንነት ከላሊቸውና በቤቱ ሊይ መብት ከላሊቸው ወራሾች ነው፣ ራሷም
ብትሆን ቤቱን በቅንነት የገዛች ባሇመሆኑ ሽያጩ ተቀባይነት የሇውም በማሇት በክሱ ሊይ አዋሳኞቹ
የተጠቀሰውን በውስጡ 8 ክፌሌ መኖሪያ፣ ሽንት ቤትና ማዕዴ ቤት የያዘ የቦታ ስፊቱ 325 ካሬ
ሜትር የሆነውን ቤት 1ኛ፣ 2ኛ እና 3ኛ ተከሣሾች ሇከሣሽዋ ሇአሁኗ አመሌካች ሉያስረክቧት ይገባሌ
ብል ወስኗሌ፡፡
የአሁኑ ተጠሪዎች በዚህ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በሰጠው ውሣኔ ቅር በመሰኘት
ሇትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ይግባኙን ያቀረቡ ቢሆንም መርምሮ የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠው
ውሣኔ የሚተችበትና የሚጣራ ነገር የሇውም በማሇት በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 337 መሠረት የሚያስቀርብ
አይዯሇም ብል መዝገቡን ዘግቶታሌ፡፡
እንዯገና የአሁኑ ተጠሪዎች በዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የተሰጠው ውሣኔና የክሌለ ጠቅሊይ
ፌ/ቤትም ጉዲዩ በይግባኝ ቀርቦሇት አይቶት የሰጠው ትዕዛዝ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት
ነው በማሇት ሇክሌለ ሰበር ሰሚ ችልት አቤቱታ አቅርበው ጉዲዩ ያስቀርባሌ ተብል ሁሇቱ ተከራካሪ
ወገኖች ቀርበው ክርክሩ ከተሰማ በኃሊ ሰበር ሰሚው ችልት በበኩለ መርምሮ የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ
ከባሇቤቷ ጋር ሆና ሟቹ ሌጃችን ወራሽ የሇውም፣ ወራሾቹ እኛ ነን ብሇው ቤቱን ወዯ ሥማቸው
በማዛወር ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ በብር 50,000 ሸጠው ስሇተገኙ በህጋዊ መንገዴ የገዙትን ቤት
ሉያስረክቡ አይገባም፣ ቤቱን በመሸጥ ጥቅም ያገኘችው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ብር 50,000 ክሱ
ከቀረበበት ጊዜ አንስቶ ተከፌል እስኪያሌቅዴረስ 9% ወሇዴ ጨምራ ሇአሁኗ አመሌካች ትክፇሌ
የሚሌ ውሣኔ በመስጠት የዞኑ ከፌተኛ ፌ/ቤት የሰጠውን ውሣኔና የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጠውን
ትዕዛዝ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(1) መሠረት ሽሮታሌ፡፡
የአሁኑ የሰበር አቤቱታም የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው
ውሣኔ መሠታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ነው በማሇት በሔገ መንግሥቱ አንቀጽ 80(3) መሠረት
የቀረበ ሲሆን ተመርምሮ ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ቀርቦ ይታይ ተብል በመወሰኑ ማመሌከቻው ሇአሁኑ
ተጠሪዎች ተሌኮ ቀርበው ክርክሩ እንዱሰማ ተዯርጓሌ፡፡ በሁሇቱም በኩሌ ቀርበው የተከራከሩት
በየባሇጉዲዮቹ የተወከለት ጠበቆች ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት የአመሌካች ጠበቃ ቤቱ ሇ2ኛዋ ተጠሪ
ተሽጧሌ የተባሇበት ውሌ በተንኮሌ የተዯረገ ስሇሆነ ሉፀና አይገባም፣ ሻጮችም በቤቱ ሊይ ህጋዊ
መብት የሊቸውም፣ በትክክሌ በሚታይበት ጊዜ ሁሇተኛዋ ተጠሪ ቤቱን ሆነ ብሊ ነው የገዛችው፣
ገንዘቧን ማግኘት አሇባት ከተባሇም ማግኘት ያሇባት ከሸጡሊት ወሊጆቿ ነው፡፡ ውለ ፇርሶ ቤቱን
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ሇአመሌካች መስጠት አሇባቸው፣ ይህ እንኳን ቢታሇፌ በክሱ ሊይ የቤቱ ግምት ብር 120,000 ተብል
ስሇቀረበ እነርሱ የተሻሻጡበት ብር 50,000 ይከፇሊት የተባሇው ያሇአግባብ ነው ብሇው በመዘርዘር
ተከራክረዋሌ፡፡ የተጠሪዎች ጠበቃ በበኩሊቸው 1ኛዋ ተጠሪ 10 አመት በሙለ በቤቱ ሲገብሩበት
ቆይተው ይዞታቸውን መሸጣቸው ህጋዊ ነው፣ ገዢዋም ብትሆን ሔጉ በሚፇቅዯው መሠረት
በሥማቸው ተመዝግቦ የሚገኘውን ቤት መግዛቷ ህገ ወጥ አያሰኝም፡፡ በቦታው ሊይ 5 ክፌሌ ቤት
ሠርታበታሇች፣ ይዞታው ሁለ ተሇውጧሌ፣ ሸያጩ በአግባቡ ስሇሆነ ሉፇርስ አይገባም፣ ብር
120,000 ነው የቤቱ ግምት ያለት በክሱ እንዱከፇሊቸው የጠየቁት ስሊሌሆነ ተቀባይነት የሇውም፣
የክሌለ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው ውሣኔ በአግባቡ በመሆኑ ሉፀና ይገባሌ
የሚለትን ክርክሮች አቅርበዋሌ፡፡ የጉዲዩ አመጣጥና የክርክሮቹ ይዘት ከዚህ በሊይ እንዯተመሇከተው
ሲሆን ጉዲዩም ከሔጉ ጋር ተገናዝቦ እንዯሚከተሇው ተመርምሯሌ፡፡
ሇክርክሩ መነሻ ሆኖ የተገኘው ቤት የአሁኗ አመሌካች አባትና አውራሽ የሆኑት የሟቹ የአቶ
ጌታቸው በሊይ ንብረት መሆኑና 1ኛዋ ተጠሪ የአሁኗን አመሌካችን አባቷ እንዯሞቱ ገና የ6 አመት
ህፃን ሌጅ እያሇች ወስዲት አብራቸው እየኖረች ባሇበት ወቅት የሟች ሌጅ መሆኗን እያወቀች 1ኛ
ተከሣሽ ከነበረው ከአቶ በሊይ በየነ ጋር በመሆን የሟች ወራሾች እኛነን ብሇው ሇፌ/ቤት በማመሌከት
የወራሽነት ማስረጃ እንዱሰጣቸው አዴርገው የሟቹን ቤት የባሇሃብትነት ሥም በራሣቸው ሥም
በማዛወር ሌጃቸው ሇሆነችው ሇአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በመሸጥ በሥሟ እንዱዛወር ማዴረጋቸው፣
በሥር ፌ/ቤት በተዯረጉ ክርክሮችና በቀረቡት ማስረጃዎች የተረጋገጡ ፌሬ ነገሮች ናቸው፡፡
ከወሊጆቿ ቤቱን ገዝታሇች የምትባሇው የአሁኗ 2ኛ ተጠሪም የአሁኗ አመሌካች የሟች የአቶ
ጌታቸው በሊይ ሌጅ ስሇመሆኗና ቤቱም ቀዯም ሲሌ የሟቹ ንብረት መሆኑን አሊውቅም አትሌም፡፡
የአሁኗ አመሌካች አብራቸው እየኖረችና እንዯ ሞግዚትም ሆነው እያሳዯጓት እያለ
አካሇመጠን ያሌዯረሰችውን ሌጅ የአባቷን የውርስ ሀብት ጠብቀው በሥርዏት እንዱተሊሇፌሊት ማዴረግ
ሲገባቸው ሆነ ብሇው አካሇመጠን ባሌዯረሰችው ሌጅ ሊይ ጉዲት ሇማዴረስና መብቷን ሇማሳጣት፣
ሇራሣቸው የማይገባ ጥቅም ሇማግኘት የፇፀሙት ዴርጊት መሆኑን ከተረጋገጡት ፌሬ ነገሮች
መረዲት ይቻሊሌ፡፡
በእንዱህ አይነት መንገዴ አካሇመጠን ሊሌዯረሰችው ሌጅ በሔጉ አግባብ በውርስ ሉተሊሇፌሇት
የሚገባውን ንብረት አሳዲጊዎቿ የነበሩት ሰዎች የሟቹ ወራሾች እኛ ነን ብሇው የወራሽነት ማስረጃ
በመውሰዴ ቤቱን ሇገዛ ሌጃቸው ሸጥዋሌ ተብል መገኘቱ በሔጉ የሚኖረው ውጤት ምንዴ ነው? ቤቱ
ሇህጋዊ ወራሿ እንዱሇቀቅ የማይዯረግበት የሔግ ምክንያት አሇ ወይንስ የሇም የሚሇውን በተመሇከተም
የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2884(1) ሊይ የተመሇከተው ዴንጋጌ የተሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት
በሙለ ወይም በከፉሌ የሻጩ ሀብት ሣይሆን የቀረ እንዯሆነ የመነቀሌን የአሊፉነት ዋስትናን
የሚመሇከቱ ዴንጋጌዎች ተፇፃሚ እንዯሚሆኑ ያስረዲሌ፡፡ እነዚህ የመነቀሌን የአሊፉነት ዋስትና
የሚመሇከቱት ዴንጋጌዎች ዯግሞ የአንዴን ነገር ባሇሃብትነት ማስተሊሇፌን ስሇሚመሇከቱት ውልች
ከተዯነገጉት ዴንጋጌዎች መካከሌ ከፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2282 - 2285 የሚገኙ ናቸው፡፡ ከእነዚህ
ዴንጋጌዎች መገንዘብ እንዯሚቻሇው የተሸጠው ነገር ላሊ ሰው በነበረው መብት ምክንያት ይሇቀቅሌኝ
በሚሌ ሇሚቀርበው ጥያቄ ሇገዢው መዴን የሚሆነው ሻጩ ነው፡፡ የፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር
2284(2) የተሸጠው ነገር ሇይሇቀቅሌኝ ባዩ በሚሇቀቅበት ጊዜ በውሊቸው ሊይ ተቃራኒ የውሌ ቃሌ
ከላሇ ሻጩ በሽያጩ የተቀበሇውን ዋጋ ሇገዢው የመመሇሰ ግዳታ ያሇበት ስሇመሆኑ የሚዯነግግ
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ነው፡፡ ዴንጋጌዎቹ ሇማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭም የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ ከሊይ የተጠቀሰው
የፌትሏብሓር ሔግ ቁጥር 2884 ዴንጋጌ እና በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2884(2) እንዱሁም
በፌትሏብሄር ሔግ ቁጥር 2285 ሊይ የተመሇከቱት ዴንጋጌዎች ተያይዘው በአንዴነት ሲታዩ
የተሸጠው የማይንቀሳቀስ ንብረት በሙለ ወይም በከፉሌ የሻጩ ሀብት ሣይሆን የላሊ ሰው ሀብት
ሆኖ ከተገኘ ገዢው እንዯሚነቀሌ ወይም እንዱሇቅ የሚዯረግ ስሇመሆኑ የሚጠቅሱ ናቸው፡፡ ገዢው
በሔጉ ያሇው መፌትሄ ሻጩን መጠየቅ ነው፡፡
በላሊም በኩሌ አንዴ ሰው አንዴን ንብረት በሽያጭ ሇላሊ ሰው ሉያስተሊሌፌ የሚችሇው
በንብረቱ ሊይ ትክክሇኛ ህጋዊ ባሇመብት ሲሆን ወይም በሔጉ አግባብ የንብረቱ ህጋዊ ባሇመብት
የሆነው ሰው የመሸጥና የመሇወጥ ሥሌጣን ሰጥቶት ሲገኝ ነው፡፡ የላሊውን ሰው ንብረት ንብረቴ ነው
ብል መሸጥ ከሔጉ ጋር የሚቃረን በመሆኑ ህገ ወጥ ነው፡፡ ሔገወጥ ውሌ ዯግሞ በፌትሏብሄር ሔግ
ቁጥር 1716 መሠረት ፇራሽ ነው፡፡ ገዢው ከንብረቱ የሚነቀሇው ወይም ሇህጋዊ ባሇመብቱ እንዱሇቅ
የሚዯረገውም በዚህ ምክንያት ነው፡፡
በቀረበው ጉዲይም የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ እና ክሱ ሲቀርብ 1ኛ ተከሣሽ የነበሩት አቶ በሊይ በየነ
የአሁኗ አመሌካች የሟቹ የአቶ ጌታቸው በሊይ ሌጅ መሆኗን እየወቁና ወስዯዋት በማሣዯግ ከእነርሱ
ጋር አብራቸው እየኖረች እያሇ እኛ ነን የሟች ወራሾች ብሇው ማስረጃ በመውሰዴ በውርስ
ሇአመሌካች ሉተሊሇፌ የሚገባውን ቤት በሥማቸው በማዛወር ከሌጃቸው ከ2ኛዋ ተጠሪ ጋር
አዴርገናሌ የሚለት የመሻሻጥ ውሌ ከዚህ የተሇየ ትርጉም የሚሰጠው አይዯሇም፡፡ በወቅቱ
አካሇመጠን ካሌዯረሰችው የሟች ሌጅ ንብረቱን ሇማሸሽ ወሊጆችና ሌጅ ያዯረጉት የሟችን ቤት
መሻሻጥ ውሌ ህጋዊ ሉሆን አይችሌም፡፡
የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የአሁኗ አንዲኛ ተጠሪ እና አቶ በሊይ
በየነ ወራሾች ነን ብሇው የቤቱን ሥመ ባሇሃብትነት በሥማቸው በማዛወር ሇሌጃው ሇአሁኗ 2ኛ
ተጠሪ በብር 50,000 ከሸጡሊት ቤቱን ሇአሁኗ አመሌካች ማስረከብ የሇባትም፣ ቤቱን ሸጣ ጥቅም
ያገኘችው የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ስሇሆነች ገንዘቡን ትመሌስሊት ያሇውም ሥመ ባሇሃብትነቱን
በሥማቸው ማዘወራቸው ውለን ህጋዊ ሉያዯርገው ስሇማይችሌ ተቀባይነት የሇውም፡፡
2ኛዋ ተጠሪ ሇቤቱ ዋጋ ብር 50,000 ሇሻጮች ከፌሊ ከሆነ በሔጉ መሠረት እንዱመሌሱሊት
መጠየቅ ይኖርባታሌ፡፡
በሔጉ 2ኛዋ ተጠሪ ቤቱን ሇህጋዊ ባሇመብቷ ሇመሌቀቅ ትገዯዲሇች፡፡
ሲጠቃሇሌ ከዚህ በሊይ በተዘረዘሩት ምክንያቶች የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ
ችልት የአሁኗ 2ኛ ተጠሪ ቤቱን በህጋዊ መንገዴ የገዛችው ስሇሆነ ሇአሁኗ አመሌካች ሌታስረክብ
አይገባም፣ ቤቱ ተሸጧሌ የተባሇበትን ዋጋ ብር 50,000 የአሁኗ 1ኛ ተጠሪ ሇአመሌካች ትክፇሌ
በሚሌ የሰጠው ፌርዴ መሠረታዊ የሔግ ስህተት ያሇበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በዚህ ጉዲይ የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት እና የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት የሰጡት
ውሣኔ አግባብነት ያሇው በመሆኑ የሚሻርበት የሔግ ምክንያት የሇም፡፡
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ሣ

ኔ

1.

የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በሰ/መ/ቁ 31069 በ18/02/2002
ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ በፌ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ 348(2) መሠረት ተሽሯሌ፡፡
2. የትግራይ ክሌሌ ጠቅሊይ ፌ/ቤት በመ/ቁ 30843 በ05/09/2002 ዓ.ም የሰጠው ትዕዛዝ
እና የመቀላ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ 6429 በ26/08/2001 ዓ.ም የሰጠው ውሣኔ
ፀንቷሌ፡፡
3. በዚህ የሰበር ክርክር ምክንያት የዯረሰውን ወጪና ኪሣራ ግራ ቀኙ የየራሣቸውን
ይቻለ፡፡
4. በዚህ መዝገብ የተሰጠው ፌርዴ ትክክሇኛ ግሌባጭ ይተሊሇፌ፡፡
መዝገቡ ተዘግቷሌ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡
የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡
ቤ/አ
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