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ራ/ታ 

 

 

የሰ/መ/ቁ. 43501 

መጋቢት 15 ቀን 2002 ዓ.ም 

ዲኞች፡- ተገኔ ጌታነህ 

  ሂሩት መሇሰ 

  ብርሃኑ አመነው 

  አሌማው ወላ 

  ዓሉ መሏመዴ 

አመሌካቾች፡- 1. ረዲት ሣጅን ሸጋ ተካ ሞሊ           ከማ/ቤት ቀርበዋሌ ዋ/ኢ/ር ዯጀኔ    

             2.  ኮን/ሌ ሏብታሙ ዝናቡ ወንዴሙ      ወንዴሜነህ ጋር ቀረቡ 

       3. ኮን/ሌ ሏብታሙ መኮንን ኩምሣ 

ተጠሪ፡- የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ሔግ አሌቀረቡም 

 መዝገቡን መርምረን የሚከተሇውን ፌርዴ ሰጥተናሌ፡፡ 

ፌ ር ዴ 

 ጉዲዩ የቀረበው አመሌካቾች በተከሰሱበት የወንጀሌ ዴርጊት የከፌተኛው ፌ/ቤት የሰጠውን የጥፊተኛነት 
እና የቅጣት ውሳኔ የክሌለ ይግባኝ ሰሚ ፌ/ቤት እና ሰበር ሰሚ ችልት በማጽናታቸው መሰረታዊ የሔግ ስህተት 
ተፇጽሟሌ በሚሌ ነው፡፡ 

 አመሌካቾች የተከሰሱት የኢ.ፋ.ዱ.ሪ የወንጀሌ ሔግ አንቀጽ 32/1/ሀ/ሇ/ እና 540 የተመሇተውን 
በመተሊሇፌ በቀን 09/05/99 ዓ.ም ከቀኑ 5፡00 ሰዓት ሊይ በሻክሶ ወረዲ ቀንጢቻ ቀበላ በታንታሇም ፊብሪካ አጠገብ 
ሰው በመሞቱ ምክንያት ተሰብስቦ ካሇው ሔዝብ ውስጥ አንዯኛው ተጠሪ ሟች ጴጥሮስ ቦሩን ጏኑ ሊይ መትቶ 
በመግዯለ፣ሁሇተኛው ተጠሪ ሟች በዳሳ ሚጣ ከሇቻን መትቶ በመግዯለ ሦስተኛው ተጠሪ ሟች በቀሇ ጂልና 
ደከላ ዯረስ ሊይ ተኩሶ በመግዯለ እንዱሁም ሁሇተኛ ክስ በሦስተኛው ተጠሪ ሊይ የወንጀሌ ሔግ ቁጥር 27/1/ እና 
540 በመተሊሇፌ በአንዯኛው ክስ በተገሇፀው ቦታና እና ቀን በብዛት ቆመው ባለት ህዝብ ሊይ ዯግኖ ተኩሶ ተበዲይ 
ጂል ጡኔን እግሩን፣ዱጏ ገናላን፣እያሱ ዯዯቻን ግራ እጅ እና ዋጩል ሙዯን በጥይት መትቷቸው የግዴያ ሙከራ 
ወንጀሌ ፇጽሟሌ በሚሌ የጏጂ ዞን ዓ/ሔግ ክስ መስርቶባቸዋሌ፡፡  

 አመሌካቾች ጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ቀርበው ወንጀሌ አሇመፇፀማቸውን ክዯው ተከራክረዋሌ፡፡ 
የከፌተኛው ፌ/ቤት የግራ ቀኙን ማስረጃ ከሰማና ከመረመረ በኋሊ በተከሰሱበት የወንጀሌ አንቀጽ ጥፊተኛ ናቸው 
ካሇ በኋሊ አንዯኛ እና ሁሇተኛ አመሌካቾች በ15 (አስራ አምስት ዓመት) ጽኑ እስራት እንዱቀጡ ሦስተኛው 
አመሌካች በአንቀጽ 540 በሁሇት ዴርጊት ጥፊተኛ ነው በሚሌ በሃያ ዓመት (20) ጽኑ እስራት እንዱቀጣ 
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ፇርዶሌ፡፡ ይግባኝ የቀረበሇት የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት እና የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት 
የሥር ፌ/ቤት ውሳኔ ስሔተት የሇውም በሚሌ አጽንተዋሌ፡፡ 

 አመሌካቾች በፋ/ፖ/ኮ/ሔግ አገሌግልት ነ/ፇጅ በኩሌ ሚያዝያ 5 ቀን 2001 ዓ.ም የተሻሻሇ የሰበር አቤቱታ 
ሇዚህ ሰበር ሰሚ ችልት አቅርቧሌ፡፡ የሰበር አቤቱታ ይዘት ባጭሩ ችግሩ በተፇጠረበት ቦታ ቁጥራቸው ከ300 
በሊይ የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ክሊሽ ጠመንጃ፣ጦርና ገጀራ በመያዝ ቃንጥቻ የሚገኘውን የታንታሇም 
ማምረቻ ፊብሪካን ሇመዝረፌ ሲንቀሳቀሱ በተፇጠረ ግጭት ከሔዝቡ በተተኮሰ ጥይት የፖሉስ አባሊትም የቆሰለ 
ስሇመሆኑ በማስረጃ ተረጋግጦ እያሇ አመሌካቾችን ጥፊተኛ ማዴረጉ የግራ ቀኙን ማስረጃ በአግባቡ ሳያገናዝብ ነው 
በሚሌ የሥር ፌ/ቤት ፌርዴ ተሽሮ አመሌካቾች በነፃ እንዱሰናበቱ አመሌክቷሌ፡፡ 

 የሰበር ችልትም አመሌካቾች ዴርጊቱን ፇጽሟሌ ቢባሌ እንኳ ጥፊተኛ የመባሊቸውን አግባብነት ከወንጀሌ 
ሔጉ መርህ እና ዴንጋጌዎች አንፃር ሇመመርመር ሲሌ ዓ/ሔግ መሌስ እንዱሰጥ አዟሌ፡፡ 

 የኦሮሚያ ክሌሌ ዓ/ሔግ በ28/12/2001 ዓ.ም ጽፍ ባቀረበው መሌስ አመሌካቾች የተከሰሱበት የወንጀሌ 
ዴርጊት ስሇመፇጸማቸው ከጥርጣሬ ውጪ የተመሰከረባቸው ስሇሆነ በሥር ፌ/ቤት የተወሰነው የጥፊተኛነት እና 
የቅጣት ውሳኔ እንዱፀና በማሇት አመሌክቷሌ፡፡ 

 የጉዲዩ አመጣጥ እና የግራ ቀኙ ክርክር ከፌ ሲሌ ባጭሩ የተመሇከተው ሲሆን እኛም ከሔጉ ጋር 
በማገናዘብ መርምረናሌ፡፡ ይህ ሰበር ሰሚ ችልት የግራ ቀኙን ክርክር እና የሥር መዝገብ ውሳኔ ይዘት ከመረመረ 
በኋሊ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ምሊሽ የሚያሻው የሔግ ጥያቄ ሆኖ ያገኛው አመሌካቾች ጥፊተኛ ሉባለ የሚገባው 
በወ/ሔ/ዴንጋጌ አንቀጽ 540 ወይንስ 541 የሚሇውን ነው፡፡ ይህንኑ ሇመፌታት የጉዲዩን አፇፃፀም እና መነሻ 
ሁኔታዎች በአጭሩ መመሇከት ተገቢ ነው፡፡ 

 ከሥር ፌ/ቤት መዝገብ መረዲት የተቻሇው ፌሬ ነገር ወንጀለ ተፇፀመ ከተባሇበት ቀን አስቀዴሞ ላሉቱን 
በታንታሇም ፊብሪካ አጠገብ አንዴ ሰው ተገዴል የነበረ ስሇመሆኑ፣ይህንንም መነሻ በማዴረግ የአካባቢው ሔዝብ 
እዚያው ፊብሪካ አጠገብ የተሰበሰበ ስሇመሆኑ፣የተሰበሰበው ሔዝብ ክሊሽ፣ገጀራና ጦር ይዞ የነበረ ስሇመሆኑ እና 
የታንታሇም ፊብሪካ ሰራተኞችም ወዯ ሥራ እንዲይገቡ እንዲይወጡ በዚሁ በተሰበሰበው ሔዝብ ሁከት የተፇጠረ 
ስሇመሆኑ ነው፡፡ የአሁን አመሌካቾች እና ላልች ባሌዯረቦቻቸው ወዯ ቦታው የተንቀሳቀሱት ይህንኑ የፊብሪካው 
ሥራ መስተጓጏሌና ላሊ ጉዲት እንዲይዯርስ ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ ስሇመሆኑም በምስክሮች ተነግሯሌ፡፡ 

 አመሌካቾች እና ባሌዯረቦቻቸው በቦታው ሲዯርሱ እነሱን በያዘው መኪና እና አባልቻቸው ሊይም ጉዲት 
የዯረሰ ስሇመሆኑም ተመስክሯሌ፡፡ በላሊ በኩሌ አመሌካቾች የተከሰሱበትን ወንጀሌ ስሇመፇጸማቸውም በሥር 
ፌ/ቤት በቀረቡት ማስረጃዎች የተመሰከረ ስሇመሆኑ መዝገቡ ያስረዲሌ፡፡ እንግዱህ አጠቃሊይ  የወንጀለ አፇፃፀም 
ሁኔታ ይህንን የሚመስሌ ሲሆን አመሌካቾች ወንጀለን አሌፇጸምንም በማሇት እዚህም ፌ/ቤት ዘንዴ አጥብቀው 
የተከራከሩ ቢሆንም ስሇወንጀለ አፇፃፀም እና የማስረጃ ምዘና ጉዲይ በዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ሥሌጣን የሚታይ 
ባሇመሆኑ በሥር ፌ/ቤት የተረጋገጠውን ፌሬ ነገር እንዲሇ በመቀበሌ በሔግ ረገዴ የሚኖረውን ውጤት ብቻ 
እንዯሚከተሇው መርምረናሌ፡፡ 

 አመሌካቾች የተከሰሱበትን የወንጀሌ ዴርጊት የፇፀሙት በታንታሇም ፊብሪካ ሊይ የተቃጣን አዯጋ 
ሇመከሊከሌ እንዯሆነ ከፌ ሲሌ የተመሇከተው ፌሬ ነገር እና ከወንጀለ አፇፃፀም ከባቢያዊ ሁኔታ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ዴርጊቱ ወንጀሌ ነው ቢባሌም በሔግ በተመሇከተ ሌዩ ሁኔታ በሔግ በተፇቀደ ዴርጊቶች የማያስቀጡት 
እና ይቅርታ የሚያሰጡ ሁኔታዎች በወንጀሌ ሔጉ ጠቅሊሊ ክፌሌ የተመሇከተውን ዴንጋጌ ከተያዘው ጉዲይ ጋር 
ማየት ተገቢ ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ ሇተያዘው ጉዲይ ቀጥታና አግባብነት ያሇው የወንጀሌ ሔግ ዴንጋጌ ቁጥር 78”ን” 
እንመሇከታሇን፡፡ 

 በዚህ ዴንጋጌ መሰረት የራሱን ወይም የላሊውን ሰው መብት ሔገወጥ ከሆነ ጥቃት ወይም በቅርብ 
ከሚዯርስ ሔገ-ወጥ ጥቃት ሇማዲን ጥቃቱ እንዲይዯርስ ሇማዴረግ ላሊ መንገዴ ሳይኖር ከሁኔታው መጠን 
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ባሇማሇፌ የተፇፀመ ዴርጊት አያስቀጣም ተብል ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህ ዴንጋጌ መሰረት ተከሳሹ ከቅጣት ነፃ 
የሚሆነው ሔገ-ወጥ ጥቃት በራሱ ወይም በላሊው ሰው መብት ሊይ የተሰነዘረ ወይም በእርግጠኛነት ሉዯርስ 
የሚችሌ ጥቃት ስሇመኖሩ፣ይህንንም ሇማስወገዴ ወይም ሇመከሊከሌ ላሊ አማራጭ የላሇው ስሇመሆኑ እና 
የወሰዯው የመከሊከሌ ወይም ጥቃቱን የማስወገዴ እርምጃ ከተሰነዘረው ጥቃት ጋር ተመጣጣኝ ኃይሌ የተጠቀመ 
መሆኑን ማስረዲት ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ ይህንኑ የሔጉን መንፇስ እና ይዘት መሰረት አዴረገን የተያዘውን ጉዲይ 
ስንመሇከት በአመሌካቾች በኩሌ የቀረበው ፌሬ ነገር በታንታሇም ፊብሪካ አካባቢ የተሰበሰበው ሔዝብ የፊብሪካውን 
ሥራ ስሇማወኩ፣ ሔዝቡም የተሇያዩ መሣሪያዎችን ያየዘ ስሇመሆኑ፣ አመሌካቾች ፀጥታ ሇማስከበር ያዯረጉትን 
ጥረት በፀጥታው ሃይሌ አባሊት እና ንብረት ሊይ ጥቃት የተሰነዘረ ስሇመሆኑ እና በፊብሪካውም ሊይ አዯጋ 
ሉሰነዘር የተቃጣ መሆኑ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህ ፌሬ ነገር የሚያስገነዝበን በፊብሪካውም ሆነ በፀጥታ አስከባሪዎች ሊይ 
የተቃጣ ሔገ-ወጥ ጥቃት ስሇመኖሩ ነው ይህንን ጥቃት ሇማስወገዴ አመሌካቾች ተኩሰው ሰው መግዯሊቸው እና 
ማቁሰሊቸው ተረጋግጧሌ፡፡ ነገር ግን ተከትል የሚነሳው ጥያቄ አመሌካቾች የተሰነዘረውን ጥቃት ሇማስወገዴ ላሊ 
አማራጭ ያሌነበራቸው ስሇመሆኑ እና የወሰደት አማራጭም ተመጣጣኝ ስሇመሆኑ አስረዴተዋሌ ወይ? የሚሇው 
ነው፡፡ በዚህ ረገዴ አመሌካቾች በሥር ፌ/ቤት ያቀረቧቸው ማስረጃዎች ያስረደት ፌሬ ነገር የሇም፡፡ አመሌካቾች 
ሔገ-ወጥ ጥቃትን ሇማስወገዴ እርምጃ ስሇመውሰዲቸው የተመሇከተ ቢሆንም እርምጃው ላሊውን አማራጭ 
ያሟጠጠ ስሇመሆኑ እና ተመጣጣኝ ስሇመሆኑ ሇማስረዲት ያሌቻለ ስሇሆነ በወ/ሔ አንቀጽ 78 የተመሇከተውን 
ዴንጋጌ ይዘት አሟሌተዋሌ ሇማሇት የሚቻሌ ሆኖ አሊገኘነውም፡፡ ስሇዚህም ዴርጊታቸው ሔገወጥ ጥቃትን 
ሇማስወገዴ ነው የሚያስብሌ መነሻ ቢኖረውም የፇፀሙት የነፌስ ግዴያ ወንጀሌ በሔጉ ከተመሇከተው መጠን 
በማሳሇፌ መሆኑን መገንዘብ ችሇናሌ፡፡ 

 ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ የወንጀሌ ዴርጊት ዯግሞ ከቅጣት ነፃ የማያዯርግ 
ስሇመሆኑ የወ/ሔ ዴንጋጌ ቁጥር 79/1/ ያመሇክታሌ፡፡ ይሌቁንም ይህ አዴራጏት የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት 
ስሇመሆኑ ይህ ዴንጋጌ ቁጥር 79/1/ ይገሌፃሌ፡፡ ይህንን መሰረታዊ ጉዲይ ከተረዲን የአመሌካቾች ዴርጊት ጥፊተኛ 
ሉያሰኝ የሚገባው በየትኛው የወ/ሔጉ ዴንጋጌ ነው? የሚሇውን መሰረታዊ ጭብጥ ወዯ ማየት ስንመሇስ 
የአመሌካቾች ዴርጊት ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን ማሳሇፌ መሆኑ መሰረት በማዴረግ የወ/ሔጉ ሌዩ ክፌሌ በዚህ 
ጊዜ ተፇፃሚ የሚሆን ዴንጋጌ እንዲሇው እንረዲሇን፡፡ ይኸውም በወ/ሔጉ አንቀጽ 541/ሀ/ ሥር ከተመሇከቱት 
የዴንጋጌው ማቋቋም ምክንያቶች አንደ ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ የተፇፀመ የነፌስ ግዴያ ወንጀሌ 
እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ ከፌ ሲሌ እንዯተመሇከትነው የወ/ሔጉ አንቀጽ 79/1/ የቅጣት ማቅሇያ ምክንያት አዴርጏ 
በገሇፀው አኳኋን አንቀጽ 541/ሀ/ ሁሇተኛው ሏረግ ዯግሞ ወንጀለን ሇማቋቋም እንዯሚችሌ ዯንግጓሌ፡፡ 

 እንዱህ ያሇ ሁኔታ በተፇጠረ ጊዜ ዯግሞ በወ/ሔጉ አንቀጽ 82/2/ እንዯተዯነገገው ዴርጊቱን ሇማቋቋም 
የተዯነገገው ሌዩ ክፌሌ ተፇፃሚነት ይኖርዋሌ፡፡ ይህንን ሇማሇት የወ/ሔጉን ዴንጋጌ ቁጥር 82/2/ እና 84/2/ ይዘት 
እና አቀራረጽ አገናዝቦ መመሌከት ተገቢ ነው፡፡ 

 ስሇሆነም አመሌካቾች የፇፀሙት የወንጀሌ ዴርጊት የወ/ሔጉን አንቀጽ 540 የሚያቋቁም ነው በማሇት 
የሥር ፌ/ቤቶች የሰጡት የጥፊተኛነት እና የቅጣት ውሳኔ የዴርጊቱን አፇፃፀም ከባቢያዊ ሁኔታ እና ምክንያት 
በአግባቡ ባሇማገናዘብ በመሆኑ መሰረታዊ የሔግ ስሔተት የተፇፀመበት መሆኑን መረዲት ችሇናሌ፡፡ 

 ስሇሆነም አመሌካቾች የፇፀመት የወንጀሌ ዴርጊት ሉዯርስ ይችሌ የነበረን ሔገ-ወጥ ጥቃት ሇማስወገዴ 
እና ሇመከሊከሌ መሆኑን ነገር ግን አፇፃፀማቸው ሲታይ ሔጋዊ መከሊከሌን ከመጠን በማሳሇፌ በመሆኑ የወ/ሔግ 
ዴንጋጌ ቁጥር 541/ሀ/ ያቋቁማሌ ብሇናሌ፡፡ 

 ስሇዚህም በአንዯኛው ክስ አንዯኛ፣ሁሇተኛ እና ሦስተኛ አመሌካቾችን በወ/ሔ ቁጥር 32/1/ (ሀ)ና(ሇ) እና 
540 ሥር እንዱሁም በሁሇተኛው ክስ ሦስተኛ አመሌካችን በወ/ሔግ ቁጥር 27/1/ እና 540 ሥር ጥፊተኛ 
መባሊቸው አግባብ ሆኖ ስሊሊገኘው ሔጉን በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔግ ቁጥር 113/2/ መሰረት ሇውጠን በአንዯኛው ክስ 
ሦስቱም አመሌካቾች በወ/ሔግ ቁጥር 32/1/ (ሀ)ና(ሇ) እና  541/ሀ/ ሥር እንዱሁም በሁሇተኛው ክስ ሦስተኛ 
አመሌካች በወ/ሔግ ቁጥር 27/1/ እና 541/ሀ/ ሥር ጥፊተኞች ናቸው ብሇናሌ፡፡ 
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 ቅጣትን በተመሇከተ አመሌካቾች በዚህ ፌ/ቤት ጥፊተኛ የተባለበት አንቀጽ እስከ አምስት ዓመት 
በሚዯርስ ቀሊሌ እስራት እንዯሚያስቀጣ ዴንጋጌው ያመሇክታሌ፡፡ በመሰረቱ ቀሊሌ እስራት በመዯቡ የሚጣሇው 
ከአሥር ቀን እስከ ሦስት ዓመት የሚዯርስ ስሇመሆኑ የወንጀሌ ሔጉ አንቀጽ 106/1/ ዴንጋጌ  ያመሇክታሌ፡፡ ቀሊሌ 
እስራት ቅጣት ከዚህ መዯብ ጣሪያ ከፌ ብል አምስት ዓመት ሉዯርስ የሚችሇው በዚሁ አንቀጽ ሥር የተመሇከቱት 
ምክንያቶች ወይም ሁኔታዎች ውስጥ ቢያንስ አንደ ተሟሌቶ ሲገኝ ስሇመሆኑም ተዯንግጓሌ፡፡ ይህንኑ በማገናዘብ 
አመሌካቾች ሊይ ሉፇፀም የሚገባውን ቅጣት እንዯሚከተሇው ወስነናሌ፡፡ 

ው ሳ ኔ 

1. የጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት በመ/ቁ. 02204 ታህሣሥ 30 ቀን 2000 ዓ.ም የሰጠው የጥፊተኛነት እና 
የቅጣት ውሳኔ፣የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ይግባኝ ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 60135 መጋቢት 19/2000 ዓ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ እና የኦሮሚያ ጠ/ፌ/ቤት ሰበር ሰሚ ችልት በመ/ቁ. 64351 ነሏሴ 20/2000 ዓ.ም 
የሰጠው ትእዛዝ በወ/መ/ሥ/ሥ/ሔ/ቁ. 195/2/ሇ/2/ መሰረት አሻሽሇናሌ፡፡ 

2. በዚሁ መሰረት በአንዯኛው ክስ አንዯኛ፣ሁሇተኛ፣እና ሦስተኛ አመሌካቾች በወ/ሔግ አንቀጽ 32/1/ 
(ሀ)ና(ሇ) እና 541/ሀ/ ዴንጋጌ በሁሇተኛው ክስ ሦስተኛ አመሌካች በወ/ሔግ አንቀጽ 27/1/ እና 
541/ሀ/ ዴንጋጌ በመተሊሇፌ ጥፊተኞች ናቸው ብሇን ወስነናሌ፡፡ 

3. አንዯኛ እና ሁሇተኛ አመሌካቾች በዚህ ጉዲይ እጃቸው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ 
በሦስት(3)ዓመት ቀሊሌ እስራት እንዱቀጡ ብሇናሌ፡፡ ሦስተኛው አመሌካች በሁሇት ቀሊሌ ወንጀሌ 
ጥፊተኛ የተባሇ በመሆኑ በዚህ ጉዲይ እጁ ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በሚታሰብ በአምስት (5) ዓመት 
ቀሊሌ እስራት እንዱቀጣ ብሇናሌ፡፡ 

4. የጥፊተኛነት አንቀጽ እና ቅጣቱ የተሻሻሇ መሆኑን እንዱያውቅ የዚህ ሰበር ሰሚ ችልት ውሳኔ 
ግሌባጭ ሇጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት ይተሊሇፌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 

5. ማረሚያ ቤቱ በዚህ ችልት በተሻሻሇው ቅጣት መሰረት እንዱያስፇጽም ብሇናሌ፡፡ ይፃፌ፡፡ 
6. የጉጂ ዞን ከፌተኛ ፌ/ቤት መዝገብ ቁጥር 02204 በመጣበት ሁኔታ ይመሇስ፡፡ 

መዝገቡ ተዘግቷሌ፡፡ ይመሇስ፡፡ 

                                     የማይነበብ የአምስት ዲኞች ፉርማ አሇበት፡፡ 

ቤ/ኃ  
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