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ሰ/መ/ቁ. 128466 

ሰኔ 29 ቀን 2009ዒ.ም 

                           ዲኞች፡- ብርሃኑ አመነዉ 

በዔዉቀት በሊይ 

እንዲሻዉ አዲነ 

ኃይለ ነጋሽ 

እትመት አሰፊ 

አመሌካች፡- አቶ እንዲሌካቸዉ ይሊቅ ቀረቡ 

ተጠሪ፡- የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ፌትህ ሚኒስቴር ዏ/ሔግ ሙዔዝ ገ/ለዐሌ ቀረቡ  

መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ተሰጥቷሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

ጉዲዩ ሇሰበር ችልት ሉቀርብ የቻሇው የአሁኑ ተጠሪ መ/ቤት የዱስኘሉን ኮሚቴ የሰጠው 

የዱስኘሉን ውሣኔ ሇተጠሪ መ/ቤት የበሊይ ሀሊፉ ቀርቦ በመጽዯቁ አመሌካች ይግባኛቸውን በአዋጅ 

ቁጥር 199/1992 አንቀጽ 29 መሰረት ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌ/ቤት አቅርበው ከፌተኛው ፌ/ቤትም 

መሌስ ሰጪውን መጥራት ሳያስፇሌግ በፌ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ 337 መሠረት የይግባኙን መዝገብ 

በመዝጋቱ አመሌካች የተሠጠዉ ውሳኔ መሰረታዊ የሆነ የሔግ ስህተት ተፇጽሟሌ በማሇት 

የሰበር አቤቱታቸውን ስሊቀረቡ ነው፡፡ 

ሇዱስኘሉን ኮሚቴ ውሣኔ መነሻ ወ/ሮ አበባየሁ አያላዉ መጋቢት 25 ቀን 2006  ዒ/ም በተፃፇ 

ማመሌከቻ ያቀረቡት አቤቱታ ሲሆን ይዘቱ፡- ከአሁኑ አመሌካች ጋር ሏምላ 25 ቀን 2003 ዒ.ም 

በተጻፇ የጥብቅና ሙያ አገሌግልት ዉሌ ባሊቸዉ የቤት ክርክር ጉዲይ ክስ መስርተዉ 

እንዱከራከሩ ሇጊዜዉ ቅዴመ ክፌያ ብር 25,000 እና ሇመዝገብ ማስከፇቻ ብር 2,000 ከፌሇዉ 

ወዯ ዉጭ አገር መሄዲቸዉን ገሌጸዉ ከ3 ዒመት በኃሊ ወዯ አገር ሲመሇሱ አመሌካች ክስ 

ሳይመሰርቱ በመቆየታቸዉ ከፌተኛ ጉዲት የዯረሰባቸዉ መሆኑን ገሌጸዉ ተገቢዉ እርምጃ 

እንዱወሰዴሊቸዉ ጠይቀዋሌ፡፡ 
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አመሌካች ሇክሱ በሰጡት መሌስም ከዱስፒሉን ክስ አቅራቢ ጋር የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ 

ማዴረጋቸዉን አምነዉ ብር 25,000 ሳይቀበለ ዉጪ አገር ከሄደ በኃሊ እንዱሌኩ ተስማምተዉ 

እንዯተቀበለ አዴርገዉ የፇረሙ መሆኑን፤ የፊይሌ ማስከፇቻ ብር 2,000 ያሌተቀበለ መሆኑን፤ 

ክስ ሳይመሰርቱ የቀሩበት ምክንያት ሇክሱ የሚያስፇሌጉ ምስክሮችንና መረጃ ዯንበኛቸዉ ሳትሰጥ 

ወዯ ዉጭ አገር በመሄዶ እንዯ ሔግ ባሇሙያ ማስረጃ ሳይያያዝ ክስ መመስረት ስሇማይቻሌ እንጂ 

በጥፊት ባሇመሆኑ ክሱ ዉዴቅ እንዱዯረግሇት በመጠየቅ ተከራክሯሌ፡፡ የዱስፒሉን ክስ አቅራቢ 

በበኩሊቸዉ በሰጡት መሌስ ሇአሁኑ አመሌካች አስፇሊጊዉን የወራሽነትና ላልች የሰነዴ 

ማስረጃዎችን እንዲስረከቡትና የሰዉ ምስክሮችንም ዝርዝር ሰጥተዉ ወዯ ዉጭ አገር እንዯሄደ 

ከገሇጹ በኃሊ የግራቀኙን ምስክሮች ሇመስማት በተቀጠረበት ዔሇት ግራቀኙ ታሔሳስ 16 ቀን 2007 

ዒ.ም በተጻፇ ስምምነት የአሁኑ አመሌካች የተቀበለትን ገንዘብ በመክፇሌ የተፇራረሙትን 

አያይዘዋሌ፡፡ የዱስፒሉን ኮሚቴዉ ጉዲዩን መርምሮ አመሌካች በጠበቆች የስነ ምግባር ዯንብ 

ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4 መሰረት ዉሌ ከመፇጸማቸዉ በፉት ስሇሚይዙት ጉዲይ ህጋዊነትና 

በማስረጃ የተዯገፇ ስሇመሆኑ እና ማስረጃዎችና ምስክሮች ተሟሌተዉ የቀረቡ መሆኑን ማረጋገጥ 

ሲገባቸዉ ዉሌ ከመፇጸማቸዉ በፉት ምስክሮችና ማስረጃዎች መሟሊቱን አሇማረጋገጣቸዉ 

የአመሌካች ጉዴሇት እንጂ የዯንበኛቸዉ ችግር አይዯሇም፤ ዯንበኛቸዉ ከአገር ዉስጥ የላለ 

መሆኑን እያወቁ ከ3 ዒመት በሊይ ክስ ሳይመሰርቱ በመቆየታቸዉ ጥፊተኛ ናቸዉ በማሇት በብር 

5,000 እንዱቀጡ የወሳኔ ሀሳብ ሇተጠሪ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ አቅርቦ በማስጸዯቅ 

አስወስኗሌ፡፡ በዚህ ውሳኔ አመሌካች ቅር በመሰኘት ይግባኛቸውን ሇፋዳራለ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፡፡ የሰበር አቤቱታዉ የቀረበዉ ይህን ዉሳኔ በመቃወም 

ሇማስሇወጥ ነዉ፡፡አመሌካች ያቀረቡት አቤቱታ ይዘት፡- የስር አቤቱታ አቅራቢ ታህሳስ 16 ቀን 

2004 ዒ.ም በተጻፇ አቤቱታ ሇጉባኤዉ ያቀረብኩት ክስ ስህተት ነዉ፤ ጠበቃዉ የፇጸመዉ ምንም 

ዒይነት ጥፊት የሇም፤ ክስ ሳይመሰርት የቆየዉ እኔ ማስረጃዎችን ሇጠበቃዉ ባሇመስጠቴ እና 

አሟሌቼ ባሇማስረከቤ ነዉ በማሇት የራሷ ጥፊት መሆኑን አረጋግጣሇች፡፡ በነጻ እንዴሰናበትም 

አመሌክታ እያሇ ምንም ዒይነት ጥፊት ሳይኖር ጥፊተኛ ተብዬ ብር 5,000 መቀጣቴ መሠረታዊ 

የሔግ ስህተት ነዉ፡፡ ሁሇቱ የጉባኤ አባሊት በዉሳኔ ሀሳቡ ያሌፇረሙበት በመሆኑ ባሌተሟሊ 

ጉባኤ የተሰጠዉ ዉሳኔ ስህተት ነዉ፡፡ ክሱ ከቀረበ 1 ዒመት ከ12 ቀን በኃሊ የተሰጠ በመሆኑ 

በአዋጅ ቁጥር 119/92 መሰረት በ9 ወር ይርጋ ቀሪ ነዉ፡፡ በመሆኑም ዉሳኔዉ መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት የላሇበት በመሆኑ ይሻርሌኝ የሚሌ ነዉ፡፡ 

የአመሌካች አቤቱታ ተመርምሮ የስር አቤቱታ አቅራቢ ጥፊተኛ እኔ ነኝ፤ አማሌካች አይዯሇም 

በማሇት በጽሁፌ ሇጉባኤዉ አመሌክተዉ ሳሇ እንዱሁም የስር አቤቱታ አቅራቢ የሚኖሩት በዉጭ 

አገር በመሆኑ ክሱን ሇመመስረት የሰዉ ማስረጃ ስም ዝርዝር ባሌሰጡበት ሁኔታ አመሌካች 
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ጥፊተኛ ተብል የመወሰኑን አግባብነት ሇማጣራት ሲባሌ ሇሰበር ያስቀርባሌ የተባሇ ሲሆን 

ግራቀኙ መሌስ እና የመሌስ መሌስ በጽሁፌ በማቀባበሌ ክርክር ተዯርጓሌ፡፡ 

የተጠሪ መሌስ ይዘት፡- አመሌካች በዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4 መሠረት ጉዲዩን ተቀብል 

የጉዲዩን ፌሬ ነገር እና ማስረጃዎች ሳይመረምሩ በጥብቅና አገሌግልት ስም ተገቢ ያሌሆነ ጥቅም 

ሇማግኘት ማስረጃዎች ሳይሟለ ዉሌ ተዋዉሇዉ ጉዲዩን መያዙ በራሱ የስነ-ምግባር ጥሰት 

በመሆኑ የግሌ ተበዲይ ጥፊተኛ እኔ ነኝ በማሇት በጽሁፌ ሇጉባኤዉ ማመሌከታቸዉ 

የተፇጸመዉን የዱስፒሉን ጉዴሇት የሚያስቀር አይዯሇም፡፡ የጉባኤዉ አባሊት አብዛኛዎቹ 

እስከተገኙ ዴረስ ጉባኤዉ ዉሳኔ መስጠት ስሇሚችሌ የተፇጸመ ስህተት የሇም፡፡ በአዋጅ ቁጥር 

119/92 አንቀጽ 24(8) መሠረት በ6 ወር የዉሳኔ ሀሳቡን ማቅረብ ካሌቻሇ በጽሁፌ ተጨማሪ 

ጊዜ መጠየቅ ስሇሚችሌ በይርጋ አሌታገዯም ሲሌ ተከራክሯሌ፡፡ አመሌካችም አቤቱታቸዉን 

በሚያጠናክር መሌኩ ተከራክሯሌ፡፡ 

የጉዲዩ አመጣጥ ከሊይ የተገሇጸዉን የሚመስሌ ሲሆን እኛም አቤቱታ ከቀረበበት ዉሳኔ እና 

አግባብነት ካሇዉ የሔግ ዴንጋጌ ጋር በማገናዘብ መዝገቡን መርምረናሌ፡፡ የሰበር አቤቱታዉ 

ያስቀርባሌ ሲባሌ ከተያዘዉ ጭብጥ አንጻር መርምረን እንዯተረዲነዉ አመሌካች ከስር አቤቱታ 

አቅራቢ ጋር ቤት ክርክርን አስመሌክቶ ክስ እንዱመሰርቱ የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ ካዯረጉ እና 

ቅዴመ ክፌያ ከተቀበለ በኃሊ አቤቱታ አቅራቢ ዉጭ አገር ከሄደበት ከ3 ዒመት በኃሊ ሲመሇሱ 

ክስ ሳይመሠርቱ ቆይተዋሌ፡፡ አመሌካች ክስ ሊሇመመስረታቸዉ የሰጡት ምክንያት የስር አቤቱታ 

አቅራቢ ወይም ዯንበኛቸዉ የምስክር ዝርዝር ሳይሰጡ ዉጭ አገር በመሄዲቸዉ ያሇማስረጃ ክስ 

መመስረት ስሇማይችለ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ የስር አቤቱታ አቅራቢ ሇጉባኤዉ በሰጡት መሌስ 

የምስክር ዝርዝርና የወራሽነት ማስረጃ ሰጥተዉ እንዯሄደ ቢከራከሩም የግራቀኙን ምስክሮች 

ሇመስማት በተቀጠረበት ዔሇት ግራቀኙ ታርቀዉ አመሌካች ቅዴመ ክፌያዉን መሌሰዉ 

ዯንበኛቸዉ ዯግሞ የምስክር ዝርዝር ሳይሰጡ በመሄዲቸዉ ምክንያት ክስ ያሇመመስረቱና አሁን 

በላሊ ጠበቃ በጉዲዩ ክስ ተመስርቶ በክርክር ሂዯት ሊይ የሚገኝ በመሆኑ አመሌካች ጥፊት 

የላሇባቸዉ መሆኑን ገሌጸዉ የተስማሙበትንና የተፇራረሙበትን ታሔሳስ 16 ቀን 2007 ዒ.ም 

የተዘጋጀ ሰነዴ አቅርበዋሌ፡፡ ጉባኤዉ የስር አቤቱታ አቅራቢ የምስክር ዝርዝር ሳይሰጡ መሄዲቸዉ 

ሇክሱ አሇመመስረት ምክንያት ሉሆን ቢችሌ እንኳ ከጅምሩ ምስክሮችና ማስረጃ መሟሊቱን 

ሳያረጋግጥ የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ ፇርመዉና ዉክሌና ተቀብሇዉ ቅዴመ ክፌያ መቀበሊቸዉ 

በፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ጠበቆች የሥነ ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4 መሠረት አንዴ ጠበቃ 

የጉዲዩን ፌሬ ነገርና ማስረጃዎች ከመረመረ በኃሊ ክርክሩ ሔጋዊ መሠረት የላሇዉ ከሆነ ጉዲዩን 

መያዝ የሇበትም የሚሇዉን ክሌከሊ ተሊሌፎሌ በማሇት አመሌካችን ጥፊተኛ ብሎቸዋሌ፡፡ ከዚህ 

መገንዘብ የሚቻሇዉ የክርክሩ አብይ ጭብጥ የዯንቡ አንቀጽ 4 የምስክርን ዝርዝር ሳይቀበለ 
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የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ መዋዋሌን ይከሇክሊሌ ወይስ አይከሇክሌም የሚሇዉ በመሆኑ 

የዴንጋጌዉን ይዘትና ትርጉም መመሌከቱ ተቃሚ ነዉ፡፡ 

በመሠረቱ የዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4 ማንኛዉም ጠበቃ የሔግ አገሌግልት ሇማግኘት የመጣ 

ዯንበኛን ጉዲይ ተቀብል የጉዲዩን ፌሬ ነገርና ማስረጃዎች ከመረመረ በኃሊ ክርክሩ ሔጋዊ 

መሠረት የላሇዉ ከሆነ ጉዲዩን መያዝ የሇበትም፡፡ ሆኖም ሇሰጠዉ የሔግ ምክር አገሌግልት 

ተገቢዉን ክፌያ ተቀብል ዯንበኛዉን ያሰናብታሌ በማሇት ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህ ዴንጋጌ ይዘት 

መገንዘብ የሚቻሇዉ አንዴ ጠበቃ ከጅምሩ የሔግ መሠረት የላሇዉና አዋጭ አሇመሆኑ 

የተረጋገጠን ወይም ተከራክሮ የመርታት ዔዴሌ የላሇዉ መሆኑን እያወቀ ዯንበኛዉን አሊስፇሊጊ 

ሇሆነ ክርክርና ወጪ መጋበዝ የላሇበት መሆኑን የሚያስገነዝብ ነዉ፡፡ ሆኖም ይህ ዴንጋጌ 

ጠበቃዉ የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ ከመዋዋለ በፉት ማስረጃ ሰብስቦ ማጠናቀቅ ይገባዋሌ ወይም 

ምስክሮችን አስቀርቦ መጠየቅና የሚያዉቁትን አስቀዴሞ ማወቅ አሇበት ማሇት አይዯሇም፡፡ 

ይሌቁንም ዯንበኛዉን ሲቀበሌ የጉዲዩን ይዘት ዯንበኛዉን በማነጋገር መረዲት፣ ዯንበኛዉ በእጁ 

የያዘዉ ሰነዴ ካሇ ተቀብል የማስረጃዉን ይዘት መመሌከት እና ክሱ የሔግ መሠረት ያሇዉ መሆን 

አሇመሆኑን መገንዘብ ያሇበት መሆኑን በቅዴመ ሁኔታ የሚያስቀምጥ እንጂ ከጥብቅና አገሌግልቱ 

በፉት ማስረጃ አሰባስቦ እንዱጨርስ የሚያስገዴዴ አይዯሇም፡፡ ክሱን ማዘጋጀትና በዯንበኛዉ 

እንዲለ የተገሇጹ ማስረጃዎችን ማሰባሰብ እና ማዯራጅት የግዴ ከዉለ በፉት አስቀዴሞ መጠናቀቅ 

ያሇበት አይዯሇም፡፡ ጠበቃዉ ዉሌ ካዯረገና በማስረጃ መሰበሰብ ሂዯት ሊይ ወሳኝ የሆነ ማስረጃ 

እንዯሚያስፇሌግ ቢገነዘብ እና ዯንበኛዉን በማነጋገር ማስረጃዉን ማግኘት የዯንበኛዉን ጥቅም 

የበሇጠ የሚያስጠብቅ ሆኖ ሲያገኘዉ ክስ መመስረቱን አቁሞ ዯንበኛዉን ማነጋገርና ማስረጃዉን 

ማግኘት ከጠበቃዉ የሚጠበቅ ተግባር እንጂ በቅዴሚያ መሟሊቱን ሳታረጋግጥ ዉሌ ያዝክ 

የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡  

በተያዘዉ ጉዲይ በአመሌካችና በዯንበኛቸዉ መካከሌ ታሔሳስ 16 ቀን 2007 ዒ.ም በተዯረገዉ 

የስምምነት ሰነዴ ሰፌሮ እንዯሚገኘዉ በአሁኑ ወቅት ጉዲዩ በላሊ ጠበቃ አማካይነት ክስ 

ተመስርቶ በክርክር ሂዯት ሊይ የሚገኝ መሆኑ መገሇጹ ከጅምሩ አመሌካች የሔግ መሠረት 

የላሇዉ መሆኑን እያወቀ የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ ገብቷሌ የሚያስብሌ አይዯሇም፡፡ እንዱያዉም 

አመሌካች ከዯንበኛዉ የተሰጡትን ሰነድችን ብቻ መሠረት በማዴረግ ዯንበኛቸዉ ዉጭ አገር 

በመሆናቸዉና ሉያገኛቸዉ ስሊሌቻሇ ብቻ የምስክሮችን ዝርዝር ሇፌ/ቤት ሳያቀርብ ወይም 

ዝርዝራቸዉን አቅርቦ ያለበትን አዴራሻ ሳያዉቅና ሳያገኛቸዉ ክስ ቢመሰርት የዯንበኛዉን ጥቅም 

የሚጎዲ ሉሆን ስሇሚችሌ የስነ-ምግባር ጥሰት ሉሆን በቻሇ ነበር፡፡ አመሌካች ክስ ሳይመሰርቱ 

ሇመቆየታቸዉ ዯንበኛቸዉ ዉጭ አገር መገኘታቸዉ እና የምስክሮች ዝርዝር ያሇማቅረባቸዉ 

መሆኑን ምንም እንኳ ክሱ ከቀረበ በኃሊ ቢሆንም የስር አቤቱታ አቅራቢ ከሊይ በተጠቀሰዉ ሰነዴ 
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ሊይ ፇርመዉ ባረጋገጡበት፤ ይህ ሊሇመሆኑና የምስክሮች ዝርዝር ሇአመሌካች ተሰጥቶት የነበረ 

ስሇመሆኑ በማስረጃ ባሌተረጋገጠበት እንዱሁም የስር አቤቱታ አቅራቢ ወጭ አገር የነበሩ 

በመሆናቸዉ ከአመሌካች ጋር የነበራቸዉ ግንኙነት ተቋረጦ የነበረ መሆኑ ክስ ሊሇመመስርቱ 

የራሱ አለታዊ አስተዋጽኦ የነበረዉ መሆኑ መረጋገጡ፤ ዯንበኛቸዉ አገር ዉስጥ ቢሆኑ ኖሮ 

ችግሩ ሉከሰት የማይችሌ መሆኑን ግምት የሚወሰዴበት ነዉ፡፡ ከዚህ አንጻር ጉባኤዉ የስነ-

ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4ን በተሳሳተ መንገዴ በመገንዘብና በመተርጎም አመሌካችን 

የስነ-ምግባር ጥሰት ፇጽሟሌ በማሇት ጥፊተኛ ማዴረጉም ሆነ በብር 5,000 መቅጣቱ ተገቢ 

አይዯሇም፡፡ 

ሲጠቃሇሌ አመሌካች በገባዉ የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ መሠረት ክሱን ሳይመሠርት የቆየዉ 

ዯንበኛቸዉ የምስክሮችን ዝርዝርና አዴራሻ ሳይሰጡ ዉጭ አገር በመሄዲቸዉ መሆኑ ታሔሳስ 16 

ቀን 2007 ዒ.ም በተዯረገዉ የእርቅ ስምምነት ዯንበኛቸዉ ባረጋገጡበት፤ ስምምነቱ በተዯረገበት 

ወቅት ክሱ ተሟሌቶ ቀርቦ በፌርዴ ቤት ክርክር ሂዯት ሊይ የሚገኝ መሆኑ በተገሇጸበት እና ጉዲዩ 

የሔግ መሠረት የላሇዉ መሆኑ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ጉባኤዉ የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ጠበቆች 

የስነ-ምግባር ዯንብ ቁጥር 57/92 አንቀጽ 4 መሰረት የጥብቅና አገሌግልት ዉሌ ከመገባቱ በፉት 

ማስረጃ ተሰብስቦና ተመርምሮ መጠናቀቅ እንዯሚገባዉ ዴንጋጌን በተሳሳተ መንገዴ በመገንዘብና 

በመተርጎም አመሌካችን ጥፊተኛ በማዴረግ በብር 5,000 እንዱቀጣ መወሰኑ መሠረታዊ የሔግ 

ስህተት የተፇጸመበት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ በመሆኑም ተከታዩን ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. በፋዳራሌ ፌርዴ ቤቶች የጠበቆች የዱሲፕሉን ጉባኤ  መጋቢት 03 ቀን 2007 ዒ/ም ተሰጥቶ 

በፌትህ ሚኒስትሩ መጋቢት 14 ቀን 2007 ዒ/ም ጸዴቆ በፋዳራሌ ከፌተኛ ፌርዴ ቤት 

በመ/ቁጥር 173828 የካቲት 24 ቀን 2008 ዒ/ም በትዔዛዝ የጸናው ውሳኔ 

በፌ/ብ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁጥር 348(1) መሰረት ተሽሯሌ፡፡ 

2. አመሌካች የፋዳራሌ ፌ/ቤቶች ጠበቆች የስነ-ምግባር ዯንብ ቁጥር 52/92 አንቀጽ 4 

የተመሇከተዉን ተሊሌፇዋሌ ተብሇዉ በስር ጥፊተኛ መባሊቸዉም ሆነ የብር 5,000 የገንዘብ 

መቀጮ እንዱቀጡ የተሰጠዉ ዉሳኔ በአግባቡ ሆኖ ባሇመገኘቱ ተሽሯሌ፡፡ አመሌካች በነጻ 

ይሰናበታለ ተብል ተወስኗሌ፡፡ 

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

መዝገቡ ተዘግቷሌ፤ ወዯ መዝገብ ቤት ይመሇስ፡፡ 

 

የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 
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