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የሰ/መ/ቁ. 54990 

              ሔዲር 18 ቀን 2ዏዏ4 ዓ.ም. 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

        ሒጎስ ወሌደ 

        አሌማው ወላ 

         ዓሉ መሏመዴ 

     ነጋ ደፌሳ 

አመሌካች፡- የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሸን ኮርፕሬሽን -   

ተጠሪ፡- አቶ ማርቆስ አበበ  

መዝገቡ ተመርምሮ ተከታዩ ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡  

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች አመሌካች የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን ኮርፕሬሽን 
ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው ሇመወሰን የሚያስችሌ ሥሌጣን ያሊቸው መሆን 
ያሇመሆኑን የሚመሇከት ነው፡፡  

የጉዲዩም መነሻ የአሁኑ አመሌካች ባሁኑ ተጠሪ ሊይ የመሰረተው የጉዲት ካሳ ይከፇሇኝ ጥያቄ 
ነው፡፡ የክሱ ይዘትም ባጭሩ፡-ንብረትነቱ የተጠሪ የሆነው የሰ/ቁ/ 2-61006 አ.አ ተሽከርካሪ በስር 
2ኛ ተከሳሽ በነበሩት ግሇሰብ ሲሽከረከር ግንቦት 07 ቀን 1999 ዓ.ም. የአመሌካች ንብረት 
የሆነውን የሠ/ቁጥር 4-06809 ኢ.ት. መኪና በመግጨት ጉዲት በማዴረሱ መኪናውን ወዯ 
ነበረበት ሇመመሇስ የወጣውን ወጪ ብር 4,537.50 (አራት ሺህ አምስት መቶ ሰሊሳ ሰባት ብር 
ከሃምሳ ሳንቲም) ተከሳሾች በአንዴነት እና በነጠሊ እንዱከፌለ ይወሰንሌኝ የሚሌ ነው፡፡ የአሁኑ 
ተጠሪም በአመሌካች መኪና ሊይ ጉዲት አዯረሰ የተባሇው የሰ/ቁጥር 2-61006 የሆነውን መኪና 
ከሔዲር 15 ቀን 1998 ዓ.ም. ጀምሮ ሇአቶ ሄኖክ ታዯሰ በሽያጭ ውሌ ያስተሊሇፌኩ ስሇሆነ 
ግጭቱ በዯረሰበት ጊዜ የመኪናው ባሇንብረት ስሊሌሆንኩ ሌከሰስ አይገባም በማሇት የመጀመሪያ 
ዯረጃ መቃወሚያ ያቀረቡ ሲሆን በፌሬ ነገር ዯረጃም ግጭቱን አዯረሰ የተባሇውን መኪና በግጭቱ 
ወቅት በይዞታቸው ስር አዴርገው ሲጠቀሙ ያሌነበሩ በመሆኑ ተጠያቂነት የላሇባቸው መሆኑን 
ጠቅሰው ክሱ ውዴቅ ሉሆን ይገባሌ ሲለ ተከራክረዋሌ፡፡ 

ክሱ የቀረበሇት ፌ/ቤት በጉዲዩ ሊይ ሁሇቱንም ወገኖች ካከራከረ በኋሊ ተጠያቂ የሚሆነው 
መኪናውን የገዛው ሰው እንጂ ተጠሪ አይዯለም በማሇት የወሰነ ሲሆን በዚህ ውሳኔ አመሌካች 
ባሇመስማማት ይግባኙን ሇከተማው መጀመሪያ ዯረጃ ፌርዴ ቤት ያቀረበ ሲሆን ይኸው ፌርዴ 
ቤትም ግራ ቀኙን ከአከራከረ በኋሊ የመኪና ባሇቤት የሚታወቀው በሉብሬ ስሇመሆኑ የአዋጅ 
ቁጥር 256/60 አንቀፅ 6(1) እና የዯንብ ቁጥር 360/69 አንቀፅ 4 ዴንጋጌዎች ያሳያለ በማሇት 
ተጠሪን ሇጉዲቱ ኃሊፉ ያዯረጋቸው ሲሆን ተጠሪ ይህን ውሳኔ በመቃወም  የሰበር አቤቱታቸውን 
ሇአዱስ አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት አቅርበዋሌ፡፡ ይኸው ሰበር ሰሚው 
ችልትም ወዯ ጉዲዩ ዘሌቆ ከመግባቱ በፉት ክሱ በአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ቀርቦ ሉታይ 
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የሚገባው ነው? ወይስ አይዯሇም? የሚሇው የሥሌጣን ጉዲይ በቅዴሚያ ሉመረመር የሚገባው 
ነጥብ መሆኑን በጭብጥነት ይዞ የአሁን አመሌካች በፋዳራሌ መንግሥቱ የተመዘገበ አካሌ 
ነው፣ይህን መሰሌ ወገን ተከራካሪ የሆነበትን ጉዲይ ተመሌክተው የመዲኘት ሥሌጣን ያሊቸው 
የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ስሇመሆናቸው በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/1/ ሥር ተመሌክቷሌ፡፡ 
ስሇሆነም የፋዳራሌ የሆነውን ጉዲይ የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶች ተመሌክተው ሇመወሰን ከሔግ 
የመነጨ ሥሌጣን የሊቸውም በማሇት በየዯረጃው የተሰጠውን ውሣኔ ሽሮ ግራ ቀኙን 
አሰናብቷሌ፡፡  

ይህ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህ ከሊይ የተጠቀሰው ትርጉም በአዋጅ ቁጥር 361/1995 
አንቀፅ 50(1) ስሇማኀበራዊ ፌ/ቤቶች የተሰጣቸውን ሥሌጣን ያገናዘበ አይዯሇም፣በሁሇቱም 
አዋጆች ሊይ ሥሌጣንን በሚመሇከት ግጭት አሇ እንኳ ቢባሌ አግባብነት ያሇውን አተረጓጎም 
ሌንከተሌ ይገባሌ፣ ከዚህ ቅዯም ተከተሌ አንፃር ሇጉዲዩ ተፇፃሚነት ያሇው አዋጅ ቁጥር 
361/1995 እንጂ አዋጅ ቁጥር 25/1988 አይዯሇም፣ ስሇሆነም የሔግ ስህተቱ ይታረምሌን 
በማሇት አመሌካች በማመሌከቱ ነው፡፡ ጉዲዩ በሰበር ችልት ሉታይ የሚገባው መሆኑ 
ታምኖበትም ግራ ቀኙ በጽሐፌ እንዱከራከሩ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ ችልትም ጉዲዩን በሚከተሇው 
መሌኩ መርምሮታሌ፡፡  

የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የወሌ የፌትሏብሓር ሥሌጣንን በሚዯነግገው በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 5 (1) እና (6) መሠረት በጉዲዩ የተካተተው የገንዘብ መጠን ምንም ይሁን ምን 
የፋዳራሌ መንግሥቱ አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ የንግዴ ዴርጅት ወይም 
ማህበር ተከራካሪ የሆነበትን ማናቸውም ጉዲይ ተቀብሇው ሇማስተናገዴ ብቸኛ ሥሌጣን ያሊቸው 
የፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ናቸው፡፡ ይህ አዋጅ በፋዳራለ መንግስት የወጣ ሲሆን በላሊ በኩሌ 
ተመሳሳይ በሆነ አካሌ (በፋዳራለ የሔግ አውጪ) የአዱስ አበባ ከተማ ፌ/ቤቶችን ሇማዯራጀት 
በወጣው አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 5ዏ ሊይ ዯግሞ ተከራካሪ ወገን ማንም ይሁን ማን 
እስከ ብር 5ዏዏዏ.00 ሉዯርስ የሚችሇውን የገንዘብ ክርክር ጉዲይ በአዱስ አበባ ሥር እስከተነሣ 
ዴረስ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ተቀብሇው ሇመወሰን ሥሌጣን  የተሰጣቸው 
ስሇመሆኑ የተጠቃሹ ዴንጋጌ ይዘትና መንፇስ ያሳያሌ፡፡ እንዱህ ከሆነ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 
አንቀጽ 5(1) እና (6) ስር የተመሇከቱትን ዴንጋጌዎች ከአዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 50 
ይዘትና መንፇስ ጋር ጋር ተገናዝቦ ሉታይ የሚገባው ነው፡፡ ይህን ሇማዴረግም ተገቢውን የሔግ 
አተረጓጎም ዘዳ መከተሌ የግዴ ይሊሌ፡፡ ከእነዚህም የአተረጓጎም ዘዳዎች ሌንከተሇው የሚገባው 
አንደ፤አንዴን ክርክር ያስነሳውን ጉዲይ ተቀብል ሇመወሰን ሥሌጣን ያሊቸው የትኞቹ ፌ/ቤቶች 
ናቸው? የሚሇውን አስመሌክቶ በእኩሌ ዯረጃ የሚገኙ ሔጎች /አዋጆች/ በተሇያየ ሁኔታ ዯንግገው 
ከተገኙ ከጊዜ ቅዯም ተከተሌ አንፃር በኋሊ የወጣው ሔግ ከፌተኛና በሌጦ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ 
የሚሇው የትርጉም መርህ  ነው፡፡ በመሆኑም አዋጁ ቁጥር 361/1995  ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 
ጋር እኩሌ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ ሔግ ሲሆን አዋጅ ቁጥር 361/1995 በኋሊ የወጣ በመሆኑ ከአዋጅ 
ቁጥር 25/1988 ቅዴሚያ ተፇጻሚነት ይኖረዋሌ፡፡ በአዋጅ ቁጥር 25/88 አንቀጽ 5/1እና 6/ 
ዴንጋጌ መሠረት ይህ መሰሌ ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥር እንዯሚወዴቅ እየታወቀ ሔግ 
አውጪው ዘግይቶ ሥሌጣንን በገንዘብ መጠን ወሰን አበጅቶ በላሊ አነስተኛ የፌርዴ መዴረክ 
ሥር ቀርቦ እንዱታይ ማዴረጉ በክርክር ምክንያት የሚሰጠው ወጪና የሚባክነው ጊዜ ክርክሮች 
ከያዙት የገንዘብ መጠን ጋር የተመጣጠነ ሉሆን እንዯሚገባው ታሳቢ በማዴረግ የፋዳራሌ 
ፌ/ቤቶችን ሥሌጣን ቀንሶ ሇመስጠት ሲባሌ የወጣ ሔግ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በተሇይም 
ይህንኑ የትርጉም መስመር ይበሌጥ የሚያጠናክረው የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ተፇፃሚ 
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ከሚሆንበት ከዴሬዲዋ ከተማ ጋር በተያያዘ የዴሬዲዋ ከተማ ቻርተር ሇማቋቋም በወጣው በአዋጅ 
ቁጥር 416/1996 አንቀጽ 41 ሥር ስሇ ቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ሥሌጣን ሲዯነግግ 
ከተሊሊፉ የገንዘብ ሰነድች እና ከኢንሹራንስ ጉዲይ በቀር ላልች ግምታቸው እስከ ብር 25ዏዏ.00 
ዴረስ ያለትን ገንዘብ ነክ ክርክሮች ሇማየት ሥሌጣን ያሊቸው የማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ናቸው 
በማሇት ከዚህ ቀዴሞ በአዋጅ ቁጥር 25/1988 አንቀጽ 5 ሥር የፋዳራሌ ጉዲይ መሆኑን 
ሇመሇየት መነሻ ከሆኑት 1ዏ ንዐስ ጉዲዮች መካከሌ ተሊሊፉ የገንዘብ ሰነዴና የኢንሹራንስ ጉዲዮች 
ሉያስነሱ ከሚችለት የተወሳሰበ የሔግ ጥያቄ አንፃር ሁሇቱን ብቻ በመሇየት የፋዳራሌ ሆነው 
እንዱቀሩ፣ ከላልች ጉዲዮች የሚነሳው ክርክር ግን ግምቱ እስከ 25ዏዏ.00 እስካሌበጠ ዴረስ 
ከፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች ወጥተው በዴሬዲዋ ከተማ ቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤቶች እንዱታዩ መዯረግ 
በገንዘቡ መጠን ትይዩ የሚታይበትን ፌርዴ ቤት እና የክርክር ዯረጃ ሇመሇየት ሆን ተብል የወጣ 
ሔግ መሆኑን የሚያስገነዝበን ነው፡፡ ይህም የሔግ አውጪው ሏሳብ ምን ነበር? የሚሇውን 
የአተረጓጎም መርህ በመከተሌ ሌንዯርስበት የምንችሇው ዴምዲሜ ነው፡፡ ስሇሆነም በተመሳሳይ 
አካሌ የወጡት ሔጎች ስሇፌርዴ ቤቶቹ ስሌጣን ያስቀመጧቸውን ዴንጋጌዎች ከሔጎች አወጣጥ 
ቅዯም ተከተሌና ሔጎችን እርስ በራሳቸው አጣጥሞ ከሔግ አውጪው ሏሳብ ጋር በማዛመዴ 
ከመተርጎም የሔግ አተረጓጎም ዯንቦች አንፃር ስንመሇከተው የአዋጅ ቁጥር 361/95 አንቀጽ 5ዏ 
ይዘት ከዚሁ ተሇይቶ የሚታይ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇሆነም ከሥሌጣን አዯሊዯሌ አንፃር የሔግ 
ጥበቃ የተዯረገሇት የአሁን አመሌካች የፋዳራሌ መንግስት አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት 
የተመዘገበ መሆኑ ብቻ ጉዲዩን የፋዳራሌ ጉዲይ የማያዯርገው ሲሆን ተሇይቶ መታወቅ ያሇበት 
ክስ የቀረበበት ጉዲይ በባሔርይው ሲታይ ውስብስብ የሔግ ጥያቄ የሚያስነሳ መሆን ያሇመሆኑ 
ነው፡፡ በመሰረቱ ሇአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን የተሰጠው ከፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች 
ስሌጣን ተቆርሶ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር 
የሚወዴቅ የገንዘብ መጠንን መያዙ ብቻ ስሌጣኑን ሇቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች እንዱሆን 
የማያዯርገው ስሇመሆኑ አዋጅ ቁጥር 361/1995 አንቀጽ 50(1) ስር የተመሇከተውን ዴንጋጌ 
ከአዋጅ ቁጥር 416/1996 አንቀፅ 41 ስር ከተመሇከተው ዴንጋጌ ጋር በማስተሳሰር ሌንገነዘበው 
የምንችሇው ነው፡፡ ስሇሆነም ጉዲዩ የሚያስነሳው የሔግ ጥያቄና የጉዲዩ ሌዩ ባህርይ ትኩረት 
ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ 

ወዯተያዘው ጉዲይ ስንመሇስ አመሌካች ሇክሱ መሰረት ያዯረገው የገንዘብ መጠን በአዋጅ ቁጥር 
361/1995 አንቀጽ 50 መሰረት የሚወዴቀው በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት የስረ ነገር ሥሌጣን 
ስር ነው፡፡ ይሁን እንጂ አመሌካች ክስ ያቀረበው ንብረቱ የሆነው ተሽከርካሪ በተጠሪ መኪና 
በመገጨት ጉዲት ስሇዯረሰበት የጉዲቱን ግምት ተጠሪ እንዱተኩሇት ነው፡፡ ተጠሪ ዯግሞ ግጭቱን 
ያዯረሰው መኪና የራሳቸው ንብረት የነበረ ሁኖ ግጭቱን አዯረሰ በተባሇት ጊዜ ዯግሞ በሽያጭ 
ወዯላሊ ሰው የተሊሇፇና ገዥው ሲጠቀሙበት በነበረበት ጊዜ በአመሌካች መኪና ሊይ ሇዯረሰው 
ጉዲት ኃሊፉነት የሇብኝም በማሇት ተከራክረዋሌ፡፡ ስሇዚህ ሇዯረሰው ጉዲት ኃሊፉነቱ የማን 
ነው?፣የሻጩ ወይስ የገዥው?፣አንዴ ሰው ከአዋጅ ቁጥር 256/60 እና ከዯንብ ቁጥር 360/1969 
እና ላልች አግባብነት ካሊቸው ሔጎች አንፃር ሲታይ የመኪና ባሇንብረት ነው የሚባሇው መቼ 
ነው?፣የመኪና ባሇንብረት መኪናው ሇሚያዯርሰው ጉዲት ኃሊፉ የሚሆንበት የሔግ አግባብ 
ምንዴነው? የሚለትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከካሳ መጠኑ ጋር ተዛምዯው የሚነሱት ክርክሮች 
በባሔርያቸው ሲታዩ ውስብስብ የሔግ ጥያቄ የሚያስነሱ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ ስሇሆነም በእጃችን 
ያሇው ጉዲይ ከራሱ ሌዩ ባህርይ አንፃር ሲታይ ውስብስብ የሔግ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ በመሆኑ 
በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ ሁኖ አሌተገኘም፡፡ በአዱስ አበባ ከተማ 
ስር የሚገኙ የቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤቶች የገንዘብ መጠኑ ከብር 5000.00 (አምስት ሺህ ብር) 
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በታች የሆነውን ማንኛውንም የፌትሏብሓር ክርክር ሇመመሌከት ስሌጣን አሊቸው ተብል በአዋጅ 
ቁጥር 361/1995 አንቀፅ 50(1) ስር የተመሇከተው ዴንጋጌ ተግባራዊ መሆን ያሇበት ተከራካሪው 
ወገን የፋዳራሌ መንግስት አካሌ ወይም በፋዳራሌ መንግስት የተመዘገበ ዴርጅት ያሇመሆኑ 
ሲረጋገጥ ሳይሆን የተከራካሪ ወገኖች በፋዳራሌ መንግስት አካሌነት ወይም የተመዘገቡ መሆኑ 
ግንዛቤ ውስጥ ሳይገባ የጉዲዩ ሌዩ ባሔርይ እየታየ በጉዲዩ ሊይ የሚነሳው የሔግ ጥያቄ 
ውስብስብነት በመመዘኛነት(መሇኪያነት) ተይዞ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ በዚህ መዝገብ የቀረበው ክርክር ሊይ ያለት ተከራካሪ ወገኖች ማንነት እና በክርክሩ 
የሚነሳው የሔግ ጥያቄን መሠረት በማዴረግ ከአዋጅ ቁጥር 25/1988 እና ከአዋጅ ቁጥር 
361/1995 አንቀፅ 50(1) አንፃር ተመሌክቶ ባሇው አግባብ ሉስተናገዴ የሚገባው ሆኖ ሳሇ የአዱስ 
አበባ ከተማ ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ችልት የአመሌካችን የፋዳራሌ መንግስት አካሌ 
መሆኑን ብቻ በመመሌከት ጉዲዩ በአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤቶች የስረ ነገር ስሌጣን ስር 
አይውዴቅም ያሇው የምክንያት ክፌሌ ተገቢነት የላሇው ቢሆንም የተያዘው ጉዲይ በተሇይ ሲታይ 
ግን ባሔርይው ውስብስብ የሔግ ጥያቄዎችን የሚያስነሳ በመሆኑ የአዱስ አበባ ከተማ ማህበራዊ 
ፌርዴ ቤት ጉዲዩን ሇማየት ስሌጣን የላሇው ሁኖ አግኝተናሌ፡፡ ስሇሆነም የማህበራዊ ፌርዴ ቤቱ 
ይህንኑ ተገንዝቦ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 9 እና 231/1/ሇ/ መሠረት መዝገቡን መዝጋት 
ሲገባው በጉዲዩ ሊይ ውሣኔ መስጠቱ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት ሆኖ አግኝተናሌ፡፡ 
በዚህም መሰረት አመሌካች በቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት የቀረበው ጉዲይ በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች 
ስሌጣን ሥር የሚወዴቅ እንጂ በአዱስ አበባ ፌ/ቤቶች ሥሌጣን ሥር የሚወዴቅ አይዯሇም 
በሚሌ የአዱስ አበባ ከተማ ፌርዴ ቤት ይግባኝ ሰሚ ፌርዴ ቤት ሰበር ሰሚ ችልት የሰጠው 
ትርጓሜ ሔጎቹ ከወጡበት ዘመን አንፃርም ሆነ የሔግ አውጪውን ሃሣብ ከመፇሇግ አንፃር ሉሰጥ 
የሚገባውን የሔግ አተረጓጎም ዘይቤ ያሌተከተሇ ስሇሆነ መሠረታዊ የሔግ ስህተት የተፇፀመበት 
የምክንያት ክፌሌ ቢሆንም በውጤት ዯረጃ ግን ተገቢ ሆኖ ስሇአገኘን ተከታዩን ወስነናሌ፡፡  

ው ሣ ኔ 

1. የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዲር ፌ/ቤቶች ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 12394 በ21/05/2ዏዏ2 
ዓ.ም. የተሰጠውን ውሣኔ በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 342 ምክንያቱን ሇውጠን ውጤቱን 
በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት አፅንተነዋሌ፡፡  

2. ክርክር ያስነሳው ጉዲይ ከአመሌካች ማንነትና ከገንዘቡ መጠን አንፃር ሲታይ በመጀመሪያ 
ዯረጃ ከአዱስ አበባ የቀበላ ማህበራዊ ፌ/ቤት ሥሌጣን የሚጀምር ቢሆንም የጉዲዩ ሌዩ 
ባሔርይ ሲታይ ግን በቀበላ ማህበራዊ ፌርዴ ቤት ስሌጣን ስር የሚወዴቅ አይዯሇም 
ብሇናሌ፡፡ የተያዘውን ጉዲይ አይነት የማየት የስረ ነገር ስሌጣን ያሊቸው የፋዳራሌ ፌርዴ 
ቤቶች ናቸው ብሇናሌ፡፡  

3. በዚህ ችልት ሇተዯረገው ክርክር የወጣውን ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ የየራሳቸውን ይቻለ 
   ብሇናሌ፡፡ 

    መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

                                 የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት 
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