
መዓርገ ክህነት 

ከረን  ፲፯ ኅዳር/መሸወትሪ ፳፪፲፭/ 2022  

ንዝብል እናስተንተና ነዚ ሎሚ ተዋሂቡና ጸጋ ክህነት ንምሕሳብ።  
ክህነት ጽዋዔ እዩ። ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ኣብ ሕይወት ምስ ጸወዓና፣ 
ንገለ ብኪዳን ጸዊዑ፣ ምእመናን ውሉደ ክህነት ከም ዝፈርዩ ይገብር።  

ወኣንትሙኒ ጽንዑ ከመ እብን 
መንፈሳዊ፣ ወኩኑ ታቦተ 
መንፈሳዌ ከመ ታቅርቡ 
ወታዕርጉ መሥዋዕተ 

መንፈሳዌ፣ዘይሰጠወክሙ 
እግዚኣብሔር በእደዊሁ 

ለኢየሱስ ክርስቶስ (1ጴጥ፪፣፭)

ንስኻትኩም’ውን ከም ሕያዋን ኣእማን 
ኰንኩም፡   

ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ 
ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ 

ምእንቲ ክተቅርቡ፣  
ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት 

ኩኑ። 



ካብዚኣቶም ንገለ ብፍሉይ ጸዊዑ፣ ብኽህነት፣ ብምንኵስና፣   
ክገልግልይጽውዕ። እዚ ናይ ሎሚ ሥያሜ፣ ንሕዝበ ኣምላኽ  

ብክህነት ከገልግሉ፤ንኹሉ ገዲፎም፣ 
ንድሕነት ኣሕዋትን ኣሓትን ኪደኽሙ 
ንዝወሰኑ፣ ኣምላኽ ጽዋዔኦም 
ተቀቢሉ ንናይ ሕዝበ እግዚኣብሔር 
መንፈሳዊ ረብሓ ክገብረልና፡ 
ንኽንቅበሎምን ክንጽልየሎም 
ኣብዚ ንርከብ ኣሎና።  
ክህነት፦ዓቢይ ክብርን ጸጋን እዩ፤ 
ንመላእኽቲ ዘይተዋህበ ንኣና 
ድኹማት ደቂ ኣዳም ተዋህበ፣ ነቲ 

ክርስቶስ ዝፈጸሞ፣ ድሕነት ናብ ናይ 
ዘመን ወለዶ ምብጻሕ እዩ።ድሕነት ነፍሳት ሕድሪ ዝተወሃብካ ምዃን 
ዓቢይ ሓላፍነት’ዩ፣  ዓቢይ ስክፍታ’ውን’ዩ።  
በዚ እዩ ሓዋ.ጴጥ፣ወኣንትሙኒ ጽንዑ ከመ እብን መንፈሳዊ፣ 
ንስኻትኩምሲ ከም መንፈሳዊ ኣእባን ጽኑዓት ኩኑ፡እቲ “መንፈሳዊ 
እምኒ። ክርስቶስ’ዩ፡ንሱ እቲ እምኒ ኵርናዕ ቤተክርስቲያን እዩ። 
ቤተክርስቲያን ብክህነት ተሠሪታ፣ ብኽህነት ትነብር።ተኻሊኣ ካህነ 
ኣብ ዝኾነ ክርስቶስ’ዩ፣ ኣብ መስቀል ብመሥዋዕቲ፣ባዕሉ ሠዋዒ፣ 
ተሠዋዒ፣ መሥዋዕቲ ኮይኑ መሠረታ፣ በዚ’ዩ ቤተክርስቲያን ኣብ እግሪ 
መስቀል ዝበቈለትያ ዝበሃል።  
ካህን-ክርስቶስ ዝኾኑ፣ ነቲ ባዕሉ ሠዋዒ፣ ተሠዋዒ፣ መሥዋዕቲ፣ ዝኾነ 
ክርስቶስ፣ ዕለተ ዕለት ኣብ ታቦት እናሰውዑ፣ነቲ መሥዋዕቲ ቀራንዮ/
መስቀል ዝሕድስ እዩ። እዚ’ዩ እቲ ዕብየት ክህነት። በዚ መሥዋዕቲ 
መስቀል፣ ደቂ ኣዳም ንመንግሥተ ሰማያት ዝበቅዑ ንጹሓትን 
ድሑናትን ይኾኑ፡  
በዚ መሥዋዕቲ መስቀል ኵልና ሕያዋን ኣእማን ኰንና ንቤተክርስቲያን 
ነቅውም። በዚ’ዩ ሓዋ.ጴጥ “ጽንዑ ከመ እብን መንፈሳዊ” ዝብለ። 
ከምቲ እምኒ ኣብ ርእሲ ተኣሳሲሩ ንሕንፃ ዘቍም፣ ከማኡ እታ 
መንፈሳዊት ሕንፃ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ብምትእስሳር መንፈሳዊ 
ኣእማን ትቀውም።ስለዚ ኣመንቲ ብፍቅሪ ተጠሚሮም፣ብኽህነት 
ክገልገሉ ዝጽውዕ፣ ወኩኑ ታቦተ መንፈሳዌ ለክህነት ቅድስት ወንጽሕት 



….” ነታ ቅድስትን ንጽሕትን ክህነት መንፈሳዊ ታቦት ኩኑ፡ካህን 
ቅድሚ ኵሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ርክብ ዘለዎ ኮይኑ፣ ንኻልኦት ናብ 
ኣምላኽ ዝወስድ’ዩ፣እዚ ጉንዖ’ዚ ብመስቀል ንደቂ ሰባት ዝተዋህበ’ዩ። 
ከምቲ ክርስቶስ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣምላኽ ድልድል ዝኾነ፣ ከማኡ 
ካህን ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ ድልድል እዩ። ካህን ነቲ ናብ ኣምላኽ 
ዝወስድ መሰጋገሪ ድልድል ካልኦት ብኣኡ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ 
ኪኸዱ መራሒ ኢዩ። በዚ’ዩ፣  
 

እዚ ሕንፃ ዝቀውም ንንጽሕትን ቅድስትን  ክህነት’ዩ፣ እታ “ክህነት” 
እታ ኣገልግሎት እታ ድሕነት ዝፍጸመላ ቦታ፣“ታቦተ መንፈሳዌ” 
ዝብሎ ኮይኑ፡ ኣብኣ ከመ ተቅርቡ ወታዕርጉ ክህነት መሥዋዐ 
መንፈሳዌ ኢዩ። ምእንቲ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ ክተቅርቡ’ዩ፣ስለዚ 
ካህን ከምቲ ክርስቶስ ናብ ኣቡኡ መስዋዕቲ ዘቅረበ። ካህን ንናይ ዘመኑ 
ሕዝቢ ናብ ኣምላኽ መሥዋዕቲ ዘቅርብ’ዩ፡ በዚ ኸኣ እቶም ምእመናን 
መስዋዕቲ ዝኸውን ብቀጻሊ ናብ ካህኖም የቅርቡ፣ ካህን ነዚ መባኦም 
መስዋዕቲ-ንድሕነቶም የቅርቦ። ተዘከር እግዚኦ ኣለ ኣቅረቡ ለከ ዘንተ 
ቍርባነ፡ወእለሂ ኣለ ኣምጽኡ በእንቲኣሆሙ…እናበለ ዝጸልየሎም።  
ሕሳብ/ ፍረ ቅዳሴ ዝበሀል፡ ንመሥዋዕቲ ዝኸውን ቍርባን ምቅራብ 
ኢዩ። 

ወኩኑ ታቦተ መንፈሳዌ፣ 
ለክህነት ቅድስት ወንጽሕት፣

ነታ ቅድስትን ንጽሕትን ክህነት 
መንፈሳዊ ታቦት ኩኑ፡



ክርስቶስ ዘቅርቦ መስዋዕቲ-ርእሱ’ዩ።ካህነ-ክርስቶስ ዘቅርቦ መስዋዕቲ-
ንሱ ኮይኑ፡ምሳኡ ርእሱን ሕዝቡን ኢዩ ዘቅርብ፦               
እናበለ ሓዋርያ ጳውሎስ-ንሰውነትና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ 
ብምዝኽኻር፡ ናብ ኣምላኽ ከም መስዋዕቲ ክነቅርቦ ዝልምን፡ 
ሰውነትና ዝበሃል ከኣ-ግዙፍ ሥጋና ዘይኮነ፡ ነቲ ኩሉ ኵሉ ዕለታዊ 
ሥራሕና፡ድኻምና ኣነባብራና ናብ ኣምላኽ-ንኽባርኸና ናባኡ ንምቅራብ 
ኢዩ። 

ካህን ነዚ ዓቢይ ናይ ምሕረት ሥራሕ ንኽገብር፡ምሉእ ሕይወቱ-
ንኣምላኽ ዝውፊ።ኣብ ኣገልግሎት ታቦት ናይ ዝተወፈየ ሰብ “ብእሴ 
እግዚኣብሔር” ዝተባህለ ናይ ጸሎት ደገፍ ዘድልዮ ኢዩ፡፡ዘመና ክብሪ 
ክህነት ዘይፈልጥን፡ ንክህነት ምስ መስፍንነት ብምትሕሓዝ ከም ጐዳኢ 
ባህሊ ዝግመተሉ ዘመን ስለዝኾነ፡ ኣመንቲ ክንቅሓሉ ይግባእ። 
ነዚ ዓቢይ ምስጢር መጋበሪ ድሕነት ኣምላኽ በቲ ወሰን ዘይብሉ 
ሕያውነቱን ፍቅሩን ንደቂ ሰባት ዝሃበና እዩ።ክርስትና ብዘይ ክህነት 
ክህሉ ኣይክእልን። 
ዓቢይ ሓላፍነት ክንድዝኾነ- ክህነት ዝቅበል ዘይተመቃቀለ ልቢ 
ክህልዎ፡ንኣኡ ጥራሕ ዝተመደበ ኪኸውን ቤተክርስትያን ትእዝዝ፡ በዚ 
ከኣ’ዩ ሓዋርያት ኵሎ ኅደግነ ወተሎናከ፡ምንተ ትዓስየነ… ዝበለ፡ 
ኵሉ ሓደጉ፦  - ስድራ                    
             -ናብራን ንብረትን     
ነዛ ኣብ መስቀል ዝኾነት ምስጢረ  ድሕነት- ኣብ  ኵሉ ንምብጻሕ፡ 
ንኹሉ ሓደጉ።ሓዋ።ጳውሎስ ከኣ “ወባሕቱ ዝኰ ረባሕየ ኣብደርኩ 
ኣሕጕሎ በእንተ ክርስቶስ፡… ዘበእንቲኣሁ ገድፍኩ ኵሎ፡ ወረስይኵዎ 
ከም እዳው ከመ ኣርብሖ ለክርስቶስ፡ ‘ምእንቲ እቲ መዘና ዘይብሉ 
ፍልጠት ናይቲ ጐይታ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ፡ምእንታኡ ክብልኵሉ 
እስእን፡ንኣኡ ክረክብን ምሳኡ ክኸውንን ከኣ ንዅሉ ከም ጐሓፍ 
እቈጽሮ” በለ።  
ናይ ሎሚ ካህናትውን፦ስድራ፡ቤት ኣቦኦም ሓዳር፡ንብረትን ናብራን…
ነቲ ዝለዓለ ጸጋ ተቀቢሎም ናብ ኣሕዋቶምን ኣሓቶም ነታ ኣብ 
መስቀል ዝተፈጸመት ፍቅሪ ንምርኣይን፡ንምግባርን፡ንምምስካርን፡ 
ምእንታኻ ኩሉ ንሓድግ ኣሎና ይብሉ ኣለዉ፡ 
ኣብ ነገረ ድሕነት፡ ኣምላኽ-ነቶም ነገስታትን ሃብታማትን-ሊቃውንትን 
ኣይመረጸን፡ነቶም ዓለም ዓይኒ ዘየውደቀሎም ሓረየ፡ ካብ ወለዱ 



ማርያም ዮሴፍን ጀሚርካ፡ከማኡ ሓዋርያት “እሉ ገሊላውያን” እዮም 
ዝተባህሉ። ክሳብ ሎሚ ከኣ ኣምላኽ ዘስተንፍሰሎም ነዚ መዚ ሕራይ 
ንዝበሉ ቤተክርስትያን መል ሚላ ዝኣመነትሎም-ክወሃብ ጸኒሑ ኣሎ። 
ከምቲ ዘድሊ ኣገልጊልና ምእንቲ ክንክእል ጸሎት የድልየና።ኣብ 
ጸሎት ምስ እንጐድል፡ ተልእኮና ይዘናበል፡ መጓሰና ከኣ ብኣና 
የጕረምርሙ፣ኵልና ምስ ኣጕረምረምና ኵልና ንጐድል፡ጸጋ ኣምላኽ 
ከኣ ትርሕቀና፡ እቲ ኵሉ እንፍጽም ከኣ ክርስትያናዊ ባህሊ ይኸውን፡ 
ዘይባርኸና ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣብ መንፈሳዊ ሕይወትና ዘመደ ክህነት ኮነ፡ 
ኣመንቲ ሕዳሴ ኣይረኣይን። 
ምስጋና - ንወለዲ 

- ብመንፈስ ዝወለዱን ዘዕበዩን - ገዳም 

- ንገበርቲ ሠናይ 

- ጥበበ ሲርክ 2፡1-6     
       ዘከመ ይደሉ ተኣምኖ በእግዚኣብሔር 

አማልክት አንትሙ ወደቂቀ ልዑል ኵልክሙ መዝ.82፣6-8 ናውክ 
እንትጝ ኵማኵም ግን፣ እን ክብያዅድ እቁርኽር ግን። 

“ወልድየ ለኣመ ሖርከ ትትቀነይ 

ለእግዚኣብሔር፡ኣስተዳሉ ነፍሰከ  

ለሕማም። ወኣርትዕ ልበከ ወተዐግሥ፡ 

ወኢትትወላወል ወለእመ ተመንደብከ 

ኢትናፍቅ። 

ዳእሙ ትልዎ ለእግዚኣብሔር 

ወኢትኅድጎ፡ ከመ ትብዛሕ ሕይወትከ 

በደኃሪትከ። ወተወከፍ ኵሎ እንተ 

በጽሓከ፡ ወተዐገሥ በመዋዕለ ተጽናስከ። 

እስመ በእሳት ያሜክርዎ ለወርቅ፡ 

ወብእሲኒ ጻድቅ በሓማመ ተጽናስ 

ያሜክርዎ፡ ተኣመኖ እግዚኣብሔር ዳእሙ 

ወይረድኣከ፡ ወኣርትዕ ፍናዊከ ወተወከል 

ቦቱ”

ኣንታ ወደይ ንእግዚኣብሔር 

ክተገልግል እንተደ ኰንካ ገዛእ 

ርእስኻ ንፈተና ኣሰናዱ፡ ቅኑዕን 

ዘይንቃነቅን ኩን፡ብዚዜጸገም ከኣ 

ኣይትትሃወኽ፡ ኣብ 

እግዚኣብሔር ተጸጋዕ ካባኡ ከቶ 

ኣይትፈለ፡ ኣብ መወዳእታ 

ዕድማኤኻ ዳመ ኬኽብረካ ኢዩ፡ 

ወርቂ ብሓዊ እዩ ዚፍተን፡ 

ጻድቃን ሰባት ድማ ብእቶን 

ውርደት እዮም ዚፍተኑ፡ 

ብእግዚኣብሔር ተኣመን ንሱ 

ድማ ኪሕግዘካ ኢዩ፡ ብቅኑዕ 

መንገዲ ሰጕም ትስፋኻ ድማ 

ኣብኡ ግበር፡”



ይኑ፣ እና ጃር እዎና ህንባዅ ገድ ከድናኹርሲ ኣትዋየንድኖኽር እና 
ከድናርሊ ቱሮ ናሹት ስኵሶ ህንበውድ  መታንጝር ሺዊኖ ነት 
ኣረርስነኩን፡ 
1. ኣዳምር ከድናር ክርስቶስትል ኒገሽ ደንቢራ ተርዩዅ፣ ኒጃብ 

ሰጘው ከድ መእኰት ጃበሪው እን ይናደረድ እንታዅ ከድናርድ 
ሻማ ግን ኒእርጋዅ። ከድናር እን ክርስቶስ እሰው ወራት ደኤኑሲ 
ሞላድ ደንበርድ ድውነዲ እንደኤንሲ ግርጋ ሺባ መቅደስል 
ከራመት መስቀልኹሲ ድምነድ እስተኵ። ንድኻ ሞላድክ እን 
ክርስቶስ ላዶጝር ዲማስኽር እሰዅ ደኤንሲ ተለለየኵ፣ ከውኻ 
ደኤኑዅ መሓርስኑዅ ይስተኵ። 
ከዳ፣ እን ጃር እሰና ምሕረትሲ ኒከውድ እዋዅዲ፡ ናዲ 
በንሳዅዲ ግን። እና ንኪ እንታጃብል እስናዅ ሲመር ከድናሩዅ፣ 
እና ክርስቶስ እሰዅ ወራት ደኤኑዅ (ምሕረቱኹሲ) ግርጊ ሺባ 
ቆልዲ ኒድ ረተብሶ መልኣትድ እንሻቅስሮ ኒከውዳ ደኤንዲ 
ምሕረት ጃሩኹዲሲ ድዊሮኽር ኡሮኽር ረተብሰኵ። 

ከዳ ኒጪወዲ ኒኽርስከውዲትልድ ፈ-እን ይናደራ ንሽቅናርድ 
ረተባ ዲባ ጃሩሊ ሕበርሰ፣ ናከዳ ኣከኵ፣ ንድኻ ሞላዲ፡ 
መራስዲ፡ ጪዋ እስነዲትልድ ነወዮ፡ ብሪጃርልድ ኒርሕድ 
ዋንቱ፣ ቋሉ ዋሱ እንታ ወጨምልድ ፍደለዮ ንኪትልድ ሥኸድ 
እንታዅራ አኵ፡ መንፈስድ ናትካዅ ኣከኩን የኵና፣ ይጛ 
በከትኒ ይነድንስዅዲ ይናሸታከትዅዲ ኣኺና፣ ይኖ ገውርነኩን 
እንኩንኹን። ንድኻ ግናይ ኣኵ ፍላንትልድ “ኣባ” “እኽር” 
ይኖ ሽጝኖ ግን እን ክርስቶስሪ ሥኸዲ ብርዲት ረፍተታዅ 
ናንሲ፣ኒቅሰውዲ፣ ኒክልዲ ኒገንዲ ኒሻንዲ ኣክኑ፣ ይናኽር 
መንፈስዅ ይኖ ይናዋልዳይሰና ሰለምነኵንሉ። ኒን ግን፣ ሥቱር 
ከድናሩዅ። ኣሪውድ ደኤን መታን ኩሹት ጃርድ ረተብና። 
ይናደራ ኣውኒ እንቲ ኵሹት ጃርዲ እርዊስራኽር ይኖሰነክሉ፣ 
ኣን ክቱብ ሻትክ የውሲ ግን ኣን ያኹኩም፣ ኣን ወንቀረሪኩም 
ይጋብሲ ከለብርትኖ ቀሰበሊኩም፣ደአም ይወራትሲ ቋልድኖ ናት 
ከለብራ ይኹሎም። ከዳ ክርስቶስር ወራትሲ እሰዅ ግን፣ 
ክርስቶስር ወራትሲ እሱ፣  

- ኒጋብሲ ኣኽን 



- ኒወራትሲ ከለብርኖ ቅሱባን ግን፣ ውረድ ኒ-ንሽቃ ግን፣ 
ይናደራ ነስ የኩኩም ግን ኒያዅ፣ አሪዅድክ፣ ነድ 
እንደረድ ኒከወሰና ግን፣ 

- ኣዳም ኣኽነዲን ኒሕይምንተስ ሻኵ  

- ኣዳምሰና ከደሙ፡ ዲባ ጃሩ ኣዳምሰና ኣለይድኖሉ 
ኰድጚድኖሉ፣ ኒመታን ሺዋን እሲድኖ ናመድ ግን። 

ኪዳ ኒሕልዲ ኒጭግዕዲ እን ኒ ናል እንሻቅሰው ኒከው ግን፣ 
ኒኻ ናድኤንድ ሰሀራኵ፣ነዋ ኒደኤንዲ፣ኒመንብሮዲት 
ሓሰርሰውሉ ኣኽድኖ ጨበርሰነኵ፣ከዳ፣ኒመንብሮት ሓደሳዅዲ፣ 
ኒ-ንሽቅራንርድ ተቢ ኣረራኹሉ፣ 

1. ጃር ቆልሲ ኣትዋየንድነድ 
2. ጃርዱ ጂጝስተን ግን፣ 

ክርስቶስቲ ሰልፍ ኒሹሺ ሺዋንሊ ተብዖ ኣረረኩንሉ፣  ከዳኽር 
ኒሹት እን ኒት እንሻቆ ህንባዅ ይና ደረዲ ዲማ ኣረርስጚሮ 
ሻኵ፣ ኒጛ ሁመት ሺዋኑዅ፣ ይስተኵ፣ ኒሹዲ ኒከውዲሲ 
ሺወኵ። ኒከዋ ናሹዲ ናከዳዲሲ ሺወነኵ፣ ንድ ግን ከዳ፣ ኣዳም 
ጃሩዅ ኒይስታዅ፣ ( 1ጢሞ . 6፣11 )“ወአንተስ ብእሴ 
እግዚአብሔር፣ ጕይይ እምዝ ወዴግን፣ ጽድቀ፣ወምሂረ 
ሃይማኖት ወተመጥዎ ሕይወት ዘለዓለም ዘሎቱ ተጸዋዕከ” 
እንቲ ዎ ኣዳም ጃሩዅ፣ ነልድ ናትክለድ እግሪ፣ሸታከትዲ 
መንፈስ ጋርዲ፣ ኣማነትዲ ዓቅልዲ ራሕመትዲት ተለይሩ፡ እን 
ገሪውድ ጃብል ትክድ ሰምዕቶላ ሽጝስትራኹላ ዲመር 
መናብረትሲ ሻኺላ። 
ሓዋርያ ጳውሎስ ጢምቴዎስ ኒታለይቱረስ እና ፊና ኒስ 
ባርኹሉ።እና እንቲ ተለይራዅ ክርስቶስ፣ እን መድርታዅ 
ጃርድ ቋልስታ ገሽ ኣኸውድ፣ ኣከስታዅ ጋር ግራ፣ እንቁራቁራ 
ኣኽገት ኣመምእዱ ናውክ ይን ከዲ ዲበዲ፣ እና ክርስቶስዲ 
ህንባኹና ኣረርስጝና፣ ኒግን ጃርዲ ሻኪሳኹና፣ ኒን ኣኽሮ ሰልፍ 
ከድ ክርስቶስቲ ተኪኖ ሽጝስትነኩን፣ ንድኻ፣ ከዳ እክክብሶ 
ህንበው ከውሲ መርሓዅ፣ ካያ ኣኽጊ፣ እና ከው ነስ ጃርሊ 
ኣኽራሲክ መርሐዅ ግን። ንኪ እና ወራት ነስ እሲድኖ ሽጛነስ 
ዋስኖ፡ እነሓን እንሸቅስና ይኖ ደለሞ ህንበው ይናቍርሲ ኣርኖ 
ህንብነኵን። 



እና ንኪ ጃር ኪድጝል ኣርስትድኖ ኣጃ ይኖ ትወውሲ፡ ጃር 
ግርስዲ ዓቅልዲ እዎ፡ናው መርሐነውሲ ናትክ ሸታከትል 
ገእሰው እኽድኖ፡መንፈስ ሻትክ ሉውርዲ ሒልዲ እውናት፣ 
ናሸታከትኹዲ ናከዋ ሸታከትዲሲ ኣኽን ይነት። 
ሰልፋ ጃርሲ፣ደንብጛ እና ንሽቅርናር ኒል ረተብስሮ 
ገውረውሎም፣ ናዋልደንሲ ሐመድነኵን፡  
እና ንሽቅርናር ኒል ለገድኖ፣ዳበርድኖ፣ካበውሎምዲ 
መሀርደውሎምዲ ናትክ ናኪሠሪ ፈኩሲ  ሐመደኵን። 

+ ኣባ ኪዳነ የዕብዮ 


