
የኢየሱስ ክርስቶስን በዓለ ሆሣዕና እና  

በዓለ ትንሣኤ፡ ክርስቲያኑ ዓለም፡ 

በያመቱ፡ እያከበረ ያለው፡  

እንዴት ነው? በእውነት ነውን? 
---------------------- 

ለሰው ልጆች መልካም ሕይወት፡ 

ጠንቅ የኾነው ጥያቄ፡  

አጥጋቢዉን የመፍትሔ መልስ:  

ለአንዴና ለመቼውም ጊዜ አግኝቷል።  
---------------------- 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፡  

ከሙታን ተለይቶ ከተነሣ በኋላ፡  

እስካረገባት ዕለት ድረስ፡  

አርባ ቀን ሙሉ፡ ምን ሲያደርግ ቆየ? 
____________________________ 

 

ለቅዱሳንና ለቅዱሳት አማኞቹ ሓዋርያት 

እየተገለጠላቸው፡ 

ስለኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት  
  ሲነግራቸውና ሲያስተምራቸው ነዋ! 

___________________ 

 

የቅዱስ ኪዳኗ ኢትዮጵያ ኪዳናውያንና ኪዳናውያት 

ልጆች፡ እነዚህንና ሌሎቹን በዓላት የሚያከብሩበት:  

ትክክለኛው የሃይማኖትና የምግባር ሥርዓት።   
  ______________________________ 

-፩- 



¹TY^‚! Ñ+{‚ን ™&¹c#e ¡`e}e" voÁdን Šv&¼z% nJ c&ŠÑ` 

¹p¹«ን RንŠz%ን" H®HP" v¾ó HRe{¨o" ›ንÀTÅ^«¼ን ŠÑY{|" 

vï[eና vW[ÑI d¾§ን" v™F¼ «`ንàI I¾ zmTÙ" ¨À™&¹\dH+T 

žÑww|" ž±&¼‚" ¹²_ ¤#H| h&F ሰባተኛዋ ®O| ¹GX¯ና ¯H| ÊTa" 

›ežመጪዋ ¹GX¯ና" ¹ንÑ#YŠz% v®J፥ ቀጥሎ ደግሞ፡ በሚመጣው ሳምንት 

›ežምናዘክረው፡ ¹ትንሣኤው v®J ድረስ ያሉትን ዓመታውያን መታሰቢያዎች፡  

v›Ó±&™xK+` ›«Š|ና vOንïe oÁe ™TJ¢|" v|¡¡H“ OJž#ና ይዘቱ 

ያከበረና የሚያከብር ማነው? 

 v|¡¡H“ OJž#ና ይዘቱ ያከበሩና የሚያከብሩ፡ ¹›Ó±&™xK+` 

OንÓY| wHv+|ና ¹oÁc# ž&Ãን wH™À^ ¹§Š‚« ™&|¿å¼፡  የእርሷ 

JÐ‚ የኾኑት፡ የቀደሙት ኪዳናውያንና ኪዳናውያት በመኾናቸው፥ አዎን! 

እኛም፡ የዛሬዎቹ ኪዳናውያንና ኪዳናውያት vO§ና‚ን" ›ÏÓ Àe ¾vHን!  

ለምንና እንዴት ይህ ኾነ? ትክክለኛውንና እውነተኛውን ምክንያት፡ 

በመንፈሳዊ ማስተዋልና በሃይማኖታዊ ትኵረት ኾነን፡ ከዚህ በታች የሠፈረውን 

ማብራሪያ እንመልከተው!  

v›Š±&¼፡ በብሉዩ ኪዳን ዘመን በተነሡት፡ oÁdን Šv&¼| ™ንÀv|" 

Ç›eO H›Ó±&™xK+` OንÓY|! ... ›Ó±&™xK+`c" ንÑ#Y «›z% ›ToÅO 

®HT— ...¾Šx` ›Ó±&™xK+`" ¨¾ŠÓY H®HT—È   
RH|T" ÇOንÓY| ¹›Ó±&™xK+` ና|! ...›Ó±&™xK+`R" 

ž®HT OïÖ` ™emÅU" ንÑ#Y Š«! ... ›Ó±&™xK+`" H±H®HTT" ŠÓZ 

¾ኖ^J!È ¹zwHH| ï×]" vOÛ[i« ±Oን" žÅንÓJ R`¼T z¨JÆና 

vc«Š| zÑJê– vv+²Šz%T" ¹Â¼xH:eን– ¹†Ö&š|ንና ¹U|ን Öንm“ 

†¾I| ™e¨ÓÆ" OንÓYz%" vTÅ` I¾ zOJd ›ንÅ|cõን አደረገ።  

በዚያን ጊዜም፡ ›`c#" ÇUአ ™ንvd ±›TŠÑÀ ¾BÃ!È zxH:" 

ንÑ#YŠz%ን– Ç™&|¿å¼ {véM ›Àª*D …v ›Ó±&™xK+`!È ¹zwH‚«ን" 

¹oÅe| ›ናz%ንT" ንÓY|Š| ™[ÒÓÙ zO"" (መዝ. ፳፩፥፳፰። ፳፰፲። ፸፫፥

፲፪። ፷፯፥፴፩። ራእ. ፭፥፭።) 

በአዲስ ኪዳኑም ዘመን መግቢያ ላይ፡ የነቢያት መጨረሻና የሓዋርያት 

መጀመሪያ ኾኖ የተነሣው፡ መጥምቁ ዮሓንስ፡ "ወበውእቱ መዋዕል፡ በጽሐ 

ዮሓንስ መጥምቅ፡ እንዘ ይሰብክ፡ በገዳመ ይሁዳ ዘዮርዳኖስ፣ እንዘ ይብል፡ 

'ነስሑ! እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት!'" 

 

 

-፪- 

 



 

ማለትም፡ "በዚያን ወራት፡ መጥምቁ ዮሓንስ፡ 'የእግዚአብሔር 

መንግሥት ቀርባለችና፡ ንስሓ ግቡ!' እያለ፡ የዮርዳኖስ አውራጃ በምትኾን፡ 

በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ።" ተብሎ እንደተጻፈው፡ መጥምቁ ዮሓንስ፡ 

የምሥራቹ አዋጅ ነጋሪ ኾኖ የተላከው፥ የመጣውና የሰበከው፡ በውስጧ፡ ቤተ 

ክርስቲያንን ስላካተተችው፡ ስለእግዚአብሔር መንግሥት ብቻ መኾኑን፡ ጥቅሱ 

ያስረዳል። (ማቴ. ፫፥ ፩-፪።) 

ራሱ፡ የእግዚአብሔር ልጅ፡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ "ወእምድኅረ 

አኀዝዎ፥ ወሞቅሕዎ ለዮሓንስ፡ መጽአ እግዚእ ኢየሱስ ገሊላ፤ ወሰበከ ወንጌለ 

መንግሥተ እግዚአብሔር፤ ወይቤ፡ 'በጽሐ ጊዜሁ፤ ወቀርበት መንግሥተ 

ሰማያት፤ ነስሑ! ወእመኑ በወንጌል!'"  

ማለትም፡ "ዮሓንስን ከያዙትና ካሠሩት በኋላ፡ ጌታችን ኢየሱስ፡ 

ወደገሊላ መጣ፤ የእግዚአብሔርን መንግሥት ምሥራችም ሰበከ! እንዲህ እያለ፡ 

'ጊዜው ደረሰ! መንግሥተ ሰማያት ቀረበች! ስለዚህ፡ ንስሓ ግቡ! በምሥራቹም 

እመኑ!" ተብሎ፡ እንደተጻፈው፡ ሰው ኾኖ፡ ወደዚህ ዓለም የመጣውና 

የሰበከው፡ በውስጧ፡ ቤተ ክርስቲያንን ስላካተተችው፡ ስለእግዚአብሔር 

መንግሥት ብቻ መኾኑን፡ ይኸኛውም ጥቅስ ያስገነዝባል። (ማር. ፩፥ ፲፬-፲፭።) 

ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ይህንኑ የምሥራች ስብከቱን፡ "መንግሥተ 

እግዚአብሔርሰ፡ ነያ ማዕከሌክሙ ይእቲ!" ማለትም፡ "የእግዚአብሔር መንግሥት 

በውስጣችሁና በመካከላችሁ ናት!" እያለ፡ ከጥምቀቱ ጊዜ ጀምሮ፡ 

እስከትንሣኤው ድረስ፡ የአዋጅ ቃሉን መቀጠሉ ይታወሳል። (ሉቃ. ፲፯፥ ፳፩።)  

ከሙታን ተለይቶ ከተነሣ በኋላም፡ እስከዕርገቱ ዕለት ድረስ፡ አርባ ቀን 

ሙሉ፡ ለቅዱሳን ሓዋርያቱ፡ ሲነግራቸውና ሲያስተምራቸው የቆየው፡ በውስጧ፡ 

ቤተ ክርስቲያንን ስላካተተችው፡ ስለዚችው መለኮታዊት መንግሥቱ ብቻ 

እንደነበረ፡ እንዲህ የሚለው፡ የቅዱሳት መጻሕፍት ቃል ያረጋግጣል፦ 

 "ቀዳሚ፡ ጸሓፍኩ ለከ፡ መጽሓፈ፤ ኦ ቴኦፊላ! በኵሉ ግብር፡ 

ዘአኀዘ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ይግበር፥ ወይምሀር፡ እስከዕለት፡ እንተ ባቲ 

ዐርገ፣ አዚዞ ለሓዋርያቲሁ፡ ለእለ ኀረዮሙ በመንፈስ ቅዱስ። እሉ እሙንቱ፡ 

እለ አርአዮሙ ርእሶ ሕያወ፡ እምድኅረ ሞተ፡ በተአምር ብዙኅ፤ አርብዓ ዕለተ፡ 

እንዘ ያስተርእዮሙ፣ ወይዜንዎሙ፣ ወይነግሮሙ፡ በእንተ መንግሥተ 

እግዚአብሔር።" 

 

 

-፫- 

 



 ማለትም፡ "ቴዎፍላ ሆይ! ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፡ ሊያደርገውና 

ሊያስተምረው የጀመረውን ሥራ፥ በመንፈስ ቅዱስ የመረጣቸውን፡ ሓዋርያትን 

አዝዞ፡ እስካረገበት ቀን ድረስ ያለውን ኹሉ፡ አስቀድሜ፡ በመጽሓፍ ጻፍሁ፤ 

ብዙ ተአምራትን በማሳየት፡ ከሞተ በኋላ፡ ሕያው ራሱን የገለጠላቸው፥ አርባ 

ቀን ሙሉ እየተገለጠላቸው፡ ስለእግዚአብሔር መንግሥት የነገራቸውና 

ያስተማራቸው፡ እነዚህ ናቸው።" (የሓዋ. ፩፥ ፩-፫።) 

ለምሥራቹ ስብከት ሥርጭትና መስፋፋት፡ ቀዳሚ ሓዋርያ የነበረው፡ 

ቅዱስ ጳውሎስም፡ የተልእኮው ዓላማና ተግባር፡ በዚህችው፡ በውስጧ፡ ቤተ 

ክርስቲያንን ባካተተችው፡ የእግዚአብሔር መንግሥት ላይ ብቻ ያተኮረ 

እንደነበረ፡ እንዲህ የሚለው፡ በዚሁ የቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተመዘገበው 

ቃል ሲመሰክር ይገኛል።    

 "ወመጽኡ ኀቤሁ ብዙኃን፡ ኀበ ሀሎ የሀድር፤ ወነገሮሙ፡ በእንተ 

መንግሥተ እግዚአብሔር፣ እንዘ ያሰምዖሙ፥ ወያአምኖሙ፡ በእንተ እግዚእነ 

ኢየሱስ፡ እምኦሪተ ሙሴ፥ ወእምነቢያት፣ እምነግህ እስከሠርክ። 

 "...ወነበረ ጳውሎስ ኀበ መካን፡ ዘተአሰበ በንዋዩ፡ ክልኤተ ዓመተ፤ 

ወይትቄበል ኵሎ ዘአተወ። ወይጼውዖሙ ለመንግሥተ እግዚአብሔር፤ ወይሰብክ፣ 

ወይሜህር፡ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ፤ ወእንዘ ክሡተ ይነግር፤ወአልቦ 

ዘይከልኦ።"  

  ማለትም፡ "ብዙዎች፡ ወዳረፈበት ቤት፡ ወደእርሱ መጡ፤ 

እርሱም፡ ስለጌታችን ኢየሱስ፡ ከሙሴ ኦሪትና ከነቢያት እያስረዳ፥ 

እያስተማመነም፡ ከጧት እስከማታ፡ ስለእግዚአብሔር መንግሥት ነገራቸው።   

       "...ጳውሎስም፡ [በሮሜ] በገንዘቡ በተከራየው ቤት፡ ኹለት 

ዓመት ተቀመጠ፤ ወደእርሱ የመጣለትንም ኹሉ ይቀበል ነበር። ወደእግዚአብሔር 

መንግሥት ይጠራቸው፥ የጌታችን፡ የኢየሱስ ክርስቶስንም ነገር ይሰብክ፥ 

ያስተምርም ነበር፤ በግልጥ ሲያስተምርም፡ የሚከለክለው አልነበረም።" (የሓዋ. 

፳፰፥ ፳፫፤ ፴-፴፩።) 

መቼም፡ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት፥ እነርሱም፡ እየራሳቸውን፡ 

'ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ነን! [እንደኢትዮጵያ]'፥ ወይም፡ 'ብቻው ኦርቶዶክስ 

ነን![እንደግብፅና ግሪክ]'፥ ወይም 'ካቶሊክ ነን!'፥ ወይም፡ 'ፕሮቴስታንት [ፀረ-

ማርያም] ነን!" የሚሉት ተቋሞች፡ "በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠውን፡ 

የእግዚአብሔርን ፈቃድ፥ የተነገረውንም ቃል ለመፈጸም የቆምን ድርጅቶች ነን!" 

እንደሚሉ፡ በይፋ ይታወቃል። 

 

-፬- 

 



እርግጡ ይህ ከኾነ፡ ታዲያ! ከእነርሱ መካከል፡ "አንትሙሰ፡ ኅሡ 

መቅድመ፡ መንግሥቶ ወጽድቆ!"  

  ማለትም፡ "እናንተስ፡ አስቀድማችሁ፡ የእግዚአብሔርን፡ 

መንግሥቱንና እውነቱን ሹ! ፈልጉ!" ባለው መሠረት፡ "እኔ፡ የእግዚአብሔር 

መንግሥት ነኝ! መመሪያዬም፡ የእርሱ እውነት ናት!" ማለቱ ቀርቶ፡ 

ስለእግዚአብሔር መንግሥትና ስለእግዚአብሔር እውነት ሲሰብክና ሲያስተምር፥ 

ሲናገርና ሲጽፍ፥ ሲሠራና ሲያስሠራ የሚታየው፡ የትኛው ቤተ ክርስቲያን፥ 

የትኛው ቤተ ክህነት ነው?  

ኹሉም፡ የእግዚአብሔር የኾነችውን እውነት፡ በሓሰት ለውጠው፥ 

የእግዚአብሔር ብቻ የኾነችውን መንግሥትንም፡ ለሰይጣናውያን ሰዎች፡ 

አሳልፈው ሰጥተው፡ የሚሰብኩትና የሚያስተምሩት፥ የሚናገሩትና የሚጽፉት፥ 

የሚሠሩትና የሚያስሠሩት "ቤተ ክርስቲያን" ስለሚሉት፡ ሰው-ሠራሽ አቋማቸው 

ብቻ አይደለምን? አዎን! እውነታውና ትክክሉ ይህ ነው። (ማቴ. ፮፥ ፴፫።) 

vOIª ¹TÅ` eó| I¾ zv|Š«ና zžóõH« ¹QÑ’%| ¹®HT 

M³y‚ ¤#H#" "¡`ez*¼ኖ‚" ¹QwH#| àT`" ›ŠG" vw¯Å ™TJ¢ና 

vc¾×ናª*« Y`®| ¹QO^«ን" ¹c¬‚ OንÓY| ›¼uuP c&ኖ\" 

v™&¹c#e ¡`e}e ንÑ#YŠ|ና vÅንÓJ R`¼T ንÓY|Š| ¹T|O^«ን" 

¾F‚ን ™&|¿å¼፡ ¹›Ó±&™xK+` OንÓY|" OንÓY{€« ™Å`Ñ« 

›eŸ¤#ን ¹ኖ\|– ™¤#ንT ›¹ኖ\ ¼H#|– ¨Àò|T ¹Qኖ\|" የቅዱሱ ኪዳን 

™&|¿å¼ ልጆች xቻ O§ና€«" v›`ÓØ ¼eÀንnJ– ¼eÀe{JT""  

ï×]" ›¼ንÃንÃ‚ንን vOJž# vOõÖ\" wÔናçïን ¹›«m| çÒ" 

›ናንzT" ¾Fን ›«Š{" v¼I‚Bv|" vQvn ›ንÀzÑŠ±w‚B| ›ናTናHን— 

¾¤#ን ›ንÌ" v®HT ¼H#" ¹zH¼¹ D¾Rኖ| ¼I€« xቻ d¾§‹– 

¡`ez*¼ኖ€% àT`– ›¹^d€«ን " ¹Ç›Ó±&™xK+` OንÓY|È xH« 

vOØ^| ïን{" Çv+z ¡`ez*¼ንÈ ወይም፡ Çቤተ ክህነትÈ xH« 

vOW¹R€«– ¹›Ó±&™xK+` OንÓY| ›ንÀH+H‚T vOtÖ`" 

ŸFና}ቻ€«ና T›Oኖቻ€«" žH+H:‚ ™R•‚ Ò` vOmናÊ|" 

ž›Ó±&™xK+` «Ý ¹§Š" H+I zè^] Ç¹c¬‚ OንÓY|È ›ንÂ¼um%P 

vOõmÃ€«" ›ŠG" ^d€«" ¹™x¼z ¡`ez*¼ናz% O]¬‚ d¾m\" ¹±&¼ 

¹c¬‚ OንÓY| zww]¬‚ §Š« c&W\ O{¹{€« ¼eÑ`RJ""  
 

 

-፭- 
 
 
 



 
 

ž¤#H# ¾Jo" ^gን" Ç¹™&|¿å¼ œ`}Æ¡e zªMÆ v+z ¡`ez*¼ንÈ 

xI ¹T|Ö^«" v™&|¿å¼" ¹Óxፅ v+z ¡`ez*¼ን o`ንÞõ ¹§Š‚«" 

¹²_ª ¹™&|¿å¼ v+z ¡FŠ|" በቅዱሱ ኪዳን ላይ፡ ታላቁን የክህደትና የዓመፅ፣ 

የአመንዝራነትም ኃጢኣት፡ በይፋ በመፈጸም፡ ከኢትዮጵያ ተፃራሪዎች ጋር፡ 

¼H¾H#”{ና ¼H…õ[| ¹T{Ÿ¤&À« Óx[ ™v`ነት ›ÏÓ ያስተዛዝባል"" 

ይኸውም፡ žI¾ vzÖmc« ¹›Ó±&™xK+` nJ OW[|" Hcw| h&F ™Te| 

O} ሰባት ®O{| çን}ና zÖxp ¹ኖ[«ን" ¹™&|¿å¼ን OH¢{ª* Y`®z 

OንÓY| HRõ[e" Ç›Ó±&™xK+` ¹HT!È ¹QH«ን c¾×ናª* Oï¡` 

™ንÓyና v¾ó ™«Ð" vzÓw` I¾ ŸªH«" žÀ`Ó ™Ñ²³ ÊTa" ይኸው 

›ež²_ Å[e" ž¹±O‹ v+z M³xና v+z TJ¡ና Ò` zww] ኾና እየፈጸመች 

ያለው የጥፋት ሥራ ነው።  

በዚህ አንጻር፡ የቅርቦቹ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያንና ቅዱሳት ኢትዮጵያውያት 

ሰማዕታት፥ ከነርሱም መካከል ስማቸው ጎልቶ የሚታወቀው፡ እነቅዱስ ጴጥሮስና 

ቅዱስ ሚካኤል፡ "ከኢትዮጵያ፡ የእግዚአብሔር መንግሥት በቀር፡ ሌላ 

የምናውቀው፥ የምንቀበለውም፡ ባዕድ መንግሥት ፈጽሞ የለም!" በማለታቸው፡ 

በካቶሊካዊው ፋሺስት የኢጣልያን የግፍ ጦር መሣሪያ የተሠየፉበት ዜና መዋዕል፡ 

እዚህ ላይ፡ ለዝክረ ነገር ብቻ ሳይኾን፡ ለምስክርነት ጭምር፡ ማስረጃ ኾኖ 

ሊቀርብ ይገባዋል። 

{Â¼! ž®. T. ¨ÂF ¹§Š«ን" ¹¹m‹ን Å`Ñ&| |zን" ›±&F 

I¾ vz¼¼³Š« `›e xቻ ›ን¨cንና" v¼Oz% vQžv[« ¹GX¯ና እና 

የትንሣኤ በዓላት I¾ ¹QçH¹« çH:|– ¹Q±O[« ³R_– ¹QŸ¤+À« 

R‡H+|– ¹Q{ÖŠ« R¯Öን|– ¹QmÀc« oÃc+ና ¹Qm`v« OYª¯| 

HRን Š«? ÇOንÓYz% ±H®HT! ¨Tž=ና‹Œ" H|«JÀ |«JÅ!È 

ማለትም፡ "መንግሥቱ፡ የዘለዓለም ናት፤ ንግሥናውም፡ 

ከትውልድ፡ ወደትውልድ እየተላለፈ የሚኖር ነው!" vzwH«" vH&m ŸFናz% 

ንÑ#W ŠÑY|" ™&¹c#e ¡`e}eና voÅez*z% ›ና| ንÓY|" vÅንÓJ R`¼T 

HT|O^«" Hኢትዮጵያ፡የ›Ó±&™xK` OንÓY| Š«ን? ¨¾e" HH+I?  

ለኢትዮጵያ፡የእግዚአብሔር መንግሥት ሳይኾን፡ ለሌላው መኾኑማ፡ ይኸው፡ 

በይፋ ተረጋግጦ ይታያል። 

 

 

-፮- 

 



 

 

H™ንÅ ÓHcx– ¨¾T" H™ንÅ T›Oን– ¨¾T H™ንÅ ŸFን– ¨¾T" 

H™ንÅ ¹D¾Rኖ| Å`Ï|– ¨¾T" H™ንÅ M³x– ¨¾T" H™ንÅ ™Ñ`" 

v™ንÅ Ñ&±+" H¤#H| OንÓY{|– H¤#H| ጌቶች– H›Ó±&አxK+`ና HÑን±x" 

OÑ²| ¾ቻለªJን? ™¾ቻለውT"" 

{Â¼! ŸJzቻHው" ¾Fን Å`Ñ&| ¹QïéP| ¤#H#" vRን I¾ 

›¹±vz%ና ›¹zሣHm% ¾OeI€ªJ? võÖ#` I¾ d¾§ን" vï×] I¾ O§‹ን 

zÑን³v«{Jን? vOንïe oÁe I¾ ¹QïçT" ¾Fን ¹OcH« †Ö&š| 

ÀÓU" vTÅ` §Š" vcR¾ ›ንÀR¾c[¾" በመለኮታዊው ቃል የታወጀ ሲኾን፡ 

{Im%ን †Ö&š| ™«m«" vÅõ[| ¹ïçP|፡ እነርሱው ራሳቸው፡ ይህን  

ያዋጅ ቃል የሚያውቁት አይደለምን? አዎን! ¼«m%{J።  

እንግዲያስ፡ ከዚሁ ታላቅ ኃጢኣታቸው፡ በጊዜው፡ በንስሓ ሊመለሱ 

ይገባቸዋል።  

TናJw|" ይህን እውነታ ¼I¨m% ŸH#" v±&F OJ›¡{‚ን ™RŸ¾Š|" 

›ŠG Rd¨n‚ን Š«ና" ›ናንzT" ኪዳናውያንና ኪዳናውያት፡ II¨m%|" 

v¹vž#I‚B ›ንÂ¼«m% {À`Ñ# ±ንÅ ›ናdew‚‰Hን"" 
 
 

+       +      + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-፯- 
 


