
 

ዱሲዎችን ሇቀቅ!  
 

ከተፈሪ፡ በሊይ የዱሲ ነዋሪ 
 

ይህን መጣጥፍ እንዲዘጋጅ የገፋፋኝ ፤ጋዜጠኛ አቶ ክንፉ አሰፋ ፤ በአኢትዮ ሜዱያ በአኢትዮጵያ ዛሬና EMF 

ዴረ-ገፅ ሊይ ዱሲን አስመሌክቶ “ዱሲ 1013” በሚሌ ርዕሥ የፃፈው ፅሁፍ ነው፣ ክፅሁፉ መግቢያ ሊይ 
የተገሇፀውን ሃተታ ማሇትም ፈረንጆች በአገራችን በኢትዮጵያ በቆዩ ቁጥር የሚፅፉት ያጣለ የሚሇውን አባባሌ 
ባሌቀበሇውም ወግ ሇማታፈጫ እንዯገባ ቅመም ሌቁጠረውና ሌሇፈው።  
በ30ኛው የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን አመታዊ የስፖርት በአሌ ሊይ ተገኝተህ ፤ ሇመፃፍ ሞክረህ ፤ ግራ 

መጋባተህን ከገሇፅክ በሁዋሊ ፤ ዲዊት ከበዯ “ሼም” አስያዘህና ፤ የፈዯረሽኑን አመራሮች አግኝተህ ፤ ካሊንተ በዓለ 
እንዯማይዯምቅ ነገሩህ ፤ ይህም ማነቃቂያ ሆነህ ፤ ከፅሁፍህ እንዯተረዲሁት።  
አንተ ወዯአሜሪካ ሳትመጣም ሆነ አሁን አመታዊውያኑ የፌዳሬሽኑ በዓሊት እንዯዯመቁም እንዯተተቹም ነው። 
ሇምን መሰሇህ ይሰራሎ! ያሌሰራማ አይተችም። ሇሰሊሳ አመታት አዲዱስ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ሁለ ገና ከአገራችን 
ሲመጣ የአሜሪካ ኑሮው የብእር አፍ መፍቻ የፅሁፍ ማፍታቻ የሚያዯርገው ፌዳሬሽኑን ነው። እነሱ ግን ወይ 
ፍንክች ያባ ቢሊዋ ሌጅ! ዝም ብሇው ስራቸውን መስራት ብቻ። እስቲ አንዴ ጋዜጠኛ ይህንን ፅፌ ፊርዳሬሽኑ 
ይሀን እንዱሇውጥ አዴርጌአሇሁ የሚሌ ካሇ በማስረጃ ውጥቶ ይንገረን።  
 

ዋናው ዛሬ ሇመፃፍ ያነሳሳኝ፤ ''በዱሲ ያሇ ኢትዮጵያዊ ሌዩ ነው። በዱሲ ከማህበራዊነት ይሌቅ ግሇኝነት 

ይንፀባረቃሌ።አዚህ የግሌ ነገር ይበዛሌ።” የምትሇዋ አባባሇህ ናት። 

 

“የግሌ ንግዴ፤የግሌ ራዱዮ፡ የግሌ ጋዜጣ ፡ የግሌ ፓርቲ፤ የግሌ ቤተ-ፀልት፡ …. አዎ የግሌ ቤተ-ክርስቲያን” ትሊሇህ 
የዱሲን ህዝብ ስትገሌፀው ። እዚህ ሊይ መስፈርትህን ሁለ የሚያሟሊ አንዴ ግሇ ሰብ በዱሲ አካባቢ ይናራሌ። ይህ 
ግሇ ሰብ የግሌ ራዱዮ ፤ ዌብ ሳይቱን እንዯ ጋዜጣ ከቆጠርክሇት ፡ ጋዜጣ እንበሇውና የግሌ ጋዜጣ፤ ቤተ-ክርስቲያን ፤ 
የሪሌ ስቴት ወኪሌ ፡ ስሇሆነ የግሌ ንግዴ እንበሇውና ንግዴ አሇው ። አንዴ ሰሞነም አርግጥ ነው የፖሇቲካ ዴርጅት 
ቢጤም አቋቁሞ ነበር፡አሁን ሇመኖሩ እርግጠኛ ባሌሆንም፡ ነበረው።  
 

ታዱያ እኮ ጋዜጠኛው ወንዴሜ ይህ ከሆነ ወዯ አስር አመታት አሇፉ ። ገና አሁን መስማቴ ነው እንዲትሇኝ! 

ካሌሰማህ ተጎዴተሃሌ! ታዱያ እኮ ይህ ግሇ-ሰብ ዱሲ አካባቢ ይኖራሌ እንጂ የዱሲ አካባቢ ነዋሪ መሇኪያ እኮ 
አይዯሇም። እኛስ ብንሆን ወዯን መሰሇህ አብረን ያሇነው ፤ ያገሩ ህግ ሆኖበን ነው እንጂ! 

 

ያሌገባኝ ነገር ቢኖር ፤ ፓርቲውንና ቤተ-ክርስቲያኑን እንተወውና በአበሻው ህብረተ-ሰብ ወስጥ፤ ከዱሲ ውጭና 
አንተ በምትኖርበቱ ከተማ ፤ ንግደ ፤ ራዱዎኖቹና ፤ ጋዜጣዎቹ ፤ የግሌ መሆናቸው ቀርቶ በህብረት ስራ ማህበራት 
አዯራጇቸው እንዳ? ይህን ሳሌሰማ ቀርቻሇሁ ጃሌ! 

 

ታዱያ በአንዴ ግሇ-ሰብና (ሳንሰማ በቀረነው መረጃ ምክንያት) “ከስሊቅ ጋር፡” በምን ምክንያት ነው ዱሲዎች 

ከማህበራዊነት ይሌቅ ግሇኝነት ይንፀባርቅባቸዋሌ ተብሇን የተወቀስነው ጋዜጠኛው ወንዴሜ? 

 

የዱሲ ነዋሪ ሇምንዴነው በግሌ በተ-ክርስቲያን እየሄዯ የሚሳሇመው ትለ ይሆናሌ ብሇህ ያንተም ጥያቄ እንዯሆነ 
አስቀምጠሃሌ። ሇምን ነዋሪዎቹን አሌጠየቅከንም? ወይም ወዯተባሇው ቤተ-ክርስቲያን ጎራ ብል መእመናኑን ምን 
ነካችሁ ብል ማሇት የጋዜጠኛ ወጉ ነው ፤ ዱሲ መጥተህ አሌነበር እንዳ! ሇመሆኑ ዱሲ ወስጥ ስንት አብያተ-

ክርስቲያናት ሰንት መስጊድች ስንትስ ፀልት በቶች እንዲለስ ጠይቀሃሌ? ከዱሲ ነዋሪዎችስ ውስጥ ስንቶቹስ ናቸው 
ወዯግለ ቤተ-ክርስቲያን ሄዯው የሚሳሇሙት ብሇሕስ አጣርተሃሌ?  
ይሕውሌህ አንዴ ጊዜ እንዱህ ሆነ፤ ከዱሲ ምግብ ቤቶች ባንደ ፤ በእጅ ጣት የምንቆጠር የዱሲ ሰዎች ምሳ ስንበሊ፤ 

ይሕ የቤተ-ክርስቲያን ባሇቤት መጥቶ ከኛ ጋር ተቀሊቀሇ ፡ “መቼም ያዞ ቆዲ ሰጥቶታሌ ሰውየው” ከጥቂት 
ጭውውት በኋሊ ባሇፈው እሁዴ ቅዲሴው በቴፕ ነበር አለ ስንሌ ቀሇዴንበት ይህ ታዱያ እውነት አሌነበረም ሇቀሌዴ 
የተባሇ ነበር ፤ ከዚህ በኋሊ ያች ቀሌዴ ይሕው በአስር አመቷ አንተጋ ዯርሳ አገሌጋይ ቄስ ከተገኘ ተከፍልት 



ይቀዴሳሌ ከላሇ ቅዲሴው በቴፕ ይተሊሇፋሌ ስትሌ በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ እንዲስቀዯሰ ሰው በእምነታችን ሊይ 
አሾፍክብን ። ካህናቶቻችንንስ ምን ቢከፋፈለ ምን ባይስማሙ እንዳት ብታያቸውስ ነው እንዱህ አዴርገህ ከቀኖና 
የወጣ ነገር ይሰራለ ብሇህ የምታሾባቸው? ዯግነቱ እግዜር ስሇሃጢያታችን አንተን ጋዜጠኛውን ምስክርነት 
እንዯማይጠራብን ተስፋ በማዴረግ የግሌ ባሌሆኑት አብያተ ክርስትያናት ፀልታችንን እንቀጥሊሇን፤ አሜን! 
 

“አንጃ” የምትሇዋን ቃሌ በፅሁፍህ ቤተ-ክርስቲያንን አስመሌክተህ ተጠቅመህባታሌ ። ሇወሬ ማጣፈጫ ይመችሕ 
ዘንዴ ኋሊ ሊይ ሇመጠቀም መንዯርዯሪያ አዴርገህ እንዯዋዛ ሰነቀርካትና የነሼክስፒርን ጉዲይ መክፈቻ ሇማዴረግ 
አዋሌካት፤ እኔም እንዲንተው ኋሊ ሊይ እመሇስበታሇሁ ይቺን “አንጃ”። 

 
ላሊው በጣም ያስገረመኝን ሌንገርህ ጋዜጠኛው ወንዴሜ፡ ጋዜጠኝነት ሙያዊ ብቃትን ይጠይቃሌ። በቀሊለ መረጃ 
መሰብሰብን ፤ ብልም ስሇሚናገሩትም ሆነ ስሇሚፅፉበት ጉዲይ ግንዛቤ መጨበጥን ይሻሌ። ይህን እንዴሌ ያነሳሳኝ 
የአቦነሽ አዴነውን (አቢቲ) የባህሌ ምሽት ቤት በአንዴ ራዱዎ የአንዴ ሰአት ዘመቻ ምክንያት እንዯተዘጋ አዴርገህ 
እሷንም ተበዲይ አዴርገህ ሇማቅረብ ያዯረከው ሙከራ ነው። እኛ የዱሲ ነዋሪዎች ምን እንዯተዯረገ እናውቀዋሇን 

እንዱሁ ራዱዎ በሇፈሇፈ ተነስተን የምንጓዝ ጣቶቻችንን የምንጠባ ህፃናት አይዯሇንም እኮ! እባክህ ጊዜ ውሰዴና 
ላሊ ጊዜ መጥተህ ስሇምትሊቸው ነገሮች አጥርተህ ሂዴ። ይግርማኅሌ ዱሲ ወስጥ እኮ ስንት ምሁራን ስንት መዝነው 
የሚያስቡ ስንትስ ፈሪሃ እግዚአብሄር ያሊቸው ሰዎች አለ መሰሇህ። “ወይ አሇማወቅሽ ስቴትስ መራቁ” አሇ የዱሲ 
ሰው እንዯሚባሇው ሆነና ነው። 
 

ያም ሆነ ይህ ነገሩን ግሌፅ ሊዴርግሇህ ሇወዯፊቱ መረጃ ይሆነህ ዘንዴ! 

 
ጊዜው የቅንጅት ጊዜ ነው፤ እዚህ አሜሪካ አንተ ትኖር አትኖር አሊውቅም ግን ምን ሆነ መሰሇህ በጊዜው የወያኔ 
ሜዱያዎች ሊይ “ቦይኮት” እንዱዯረግ ቅንጅት አስተሊሌፎ ነበር። አቢቲ ዯግሞ ሇእረፍት ወዯ አኢትዮጵያ ሄዲ ነበር። 
ይህ ከመሆኑ በፊት አቢቲ በኮንትራት ሇሁሇት አመታት የተከራየችው ቤት፤ ባሊገሩ ከሚሇው ሙዚቃዋ ጋራ፤ ራሷ 
እየተጫወተች ገበያዋን አዴምቃው ነበር። አቢቲ እትዮጵያ እረፍቷ ሊይ እንዲሇች ፤ በራዱዮ ፋና ሊይ ቃሇመጠይቅ 
አዴርጋ ትመጣሇች። ከዱሲ ነዋሪዎች አንደ ፤ በጊዜው ታዋቂ ከነበሩት ራዱዎኖች በአንደ ሊይ፤ የአዴማጮች 
አስተያየት መስጫ ሰአት ሲዯርስ ፤ የዴምፃዊት አቢቲን ሇራዱዎ ፋና ቃሇ-መጠይቅ መስጠት ትክክሌ አይዯሇም ሲሌ 
፤ አስተያየቱን ያቀርባሌ። የራዱዎው ጋዜጠኛ ጉዲዩን በሚገባ በመያዝ ፤ የአቢቲን አስተያየት ዯግሞ በሚቀጥሇው 
ዝግጅታችን እናቀርባሇን ብል ፤ የራዱዎው ፕሮግራም ያሌቃሌ። ይሕ ጉዲይ ታዱያ ሇሁሊችንም ይህን ያህሌ አሳሳቢ 
አሌነበረም ።አቢቲንም ፓሇቲከኛ እንዲሌሆነች ሰርታ ኑሮዋን ብቻ ማሸነፈ እንዯምትፈሌግ እናውቃሇን፡ ሃሳብ 
ያቀረበውም ሰው ሇሃገሩ ከመቆርቆር በስተቀር ፤ ላሊ ፍሊጎት እንዯላሇው እናውቃሇን። እናሌህ ጋዜጠኛው 
ወንዴሜ! በሚቀጥሇው ተመሳሳይ የራዱዎ ዝግጅት ሊይ ፤ የሷን መሌስ እንሰማሇን ብሇን ስንጥብቅ ፤ አንዴ ቀዴሞ 
የትያትር ቤት ተዋናይ የሆነ ወዲጇ የሚያዘጋጀው ፤ የቅዲሜ ራዱዎ ፕሮግራም ሊይ ትወጣና ፤ እዚህ እኔን ሇምን 
ትጨቀጭቁኛሊችሁ ፤ ወንዴ ከሆናችሁ ሄዲችሁ ወያኔን አትገጥሙትም ወይ ፤ ስትሌ የዱሲ አዴማጭ ሊይ 
አሊገጠች። ይባስ ብሊ ዯግሞ በማግስቱ እሁዴ ቀን፤ የአገሯ ሌጅ የሆነ የእስሌምና ፕሮግራም አዘጋጅ በኩሌ ፤ 
ራዱዎው ከሚታውቅበት መርህ ውጪ ፤ ማስፈራሪያ አዘሌ መሌክቷን ከትቢት ጋር እረ ሇመሆኑ እናንተ እነማን 
ናችሁ ስትሌ ዘሇፈችን እኛን የዱሲ ነዋሪዎች። አንተ እንዲሌከው እንዯሷ እንባችንን ሇፈጣሪ ሳንፈነጥቅ ፤ ከቤቷ ግን 
እግራችንን ሰበሰብን። ይህ ዯግሞ መብታችን ነው እሊሇሁ። መቼም እየተዘሇፋችሁና እየተሰዯባችሁ ሂደማ 
አትሇንም ፤ ቢያንስ ኢትዮጵያዊ ኩራታችን ይይዘናሌ። ኩራት ራት ነው የሚሇውን ብሂሌ ካሌረሳሀው! 

 

“አይ መርት ሊይ ያሇ ሰው! አሇ ያገሬ ጋሊቢ “ እንዱህ እንዯዛሬው ዱሲዎችን አጨብጫቢዎች እያሌክ ሳትሳሇቅብን 
በፊት ፡ አንተእና አንዲንዴ መሰልችህ ፤ እትዮጵያ ውስጥ ታሰራችሁ፤ ተገረፋችሁ፤ ተሰቃያችሁ፤ ሲባሌ እየሰማን 
እኛ የዱሲ ሰዎች ነበርን በኤንባሲው፤ በስቴት ዱፓርትመንት፤ በዋይት ሃውስ ፊት ብርዴና ፀሃይ እየትፈራረቁበን፤ 
ከስራችን ፈቃዴም ጠይቀን ወይም ፤ታመናሌ ብሇን ዋሽተንም፤ የእረፍት ቀናችን ሳይቀር ሰሊማዊ ሰሌፍ እንወጣሌህ 
የነበርነው። መቼም ያኔ እትዮጵያ ውስጥ አሌነበርንምና፤ እኔ በፍፁም በወያኔ ታስሬ አሌውቅም ብሇህ ፤ እኛ 
ዱሲዎችን ሇሰሌፍ ያጠፋነውን ጊዜ እያሰብን፤ ፀፀት ውስጥ እንዴንገባ እንዯማታዯርገን፤ ተስፋ አዯርጋሇሁ። 
በየስብሰባው አጨብጫቢዎቹን እኛን ማሇቴ ነው።  
ከአጨብጫቢነት በዘሇሇ ፤ እኛ ዱሲዎች ይገርምሃሌ መገሇጫችን ዘርፈ ብዙ ነው፤ መሇስ መጣ ሰሌፍ ውጡ ስንባሌ 
እሺ ፤ ወዯዩናይትዴ ኔሸንስ ኒውዮርክ አውቶቡስ ተከራይታችሁ ኑ ስንባሌ እሺ ፤ ውይት ሃውስ ቡሽን ወይም 



ኦባማን እንስጨንቅ ውጡ እሺ፤ በዝናብና በብርዴ ሇሁሇት ወራት ሻማ እናብራ እሺ፤ ኮንግረሱ ይህን ህግ ሉያወጣ 
ነው እንቃወም እሺ እያሌን ትግሊችንን ቀጥሇናሌ ወዯፊትም እንቀጥሊሇን።  
እንዱያው አንዴ ነገር ሌጠይቅህ ጋዜጠኛው አያ ክንፉ! እንዳት ያሇ መነጥር ብታዯርግ ነው ጃሌ ፤ያውም ሇአመታዊ 
የስፖርት በአሌ ፤ አንዴ ከተማ ውስጥ ከተሇያዩ እስቴቶች የተሰባሰቡ ፤ ኢትዮጵያውያን በታዯሙባቸው አዲራሾች 
የተሰበሰበወን ሰው ፤ አጨብጫቢው የዱሲ መሆኑንና አሇመሆኑን የመነጠረሌህ ? አዯራህን ይህን መነፅር 
ሇሁሊችንም ሊክሌን እባክህ ፤ ግን በነፃ አይዯሇም ዘመኑ የቢዝነስ መሆኑን አትርሳ ።ይህን ማሇቴ ዯሞ በሁዋሊ 
ሇዱሲዎች መነጥር ሌኬ አሳሇፍኩሊቸው እያሌክ እንዲትፅፍብን ብየ ነው !  
 
የስሜታዊነቱን ጭብጨባ ጉዲይ ከኢትዮጵያ ሇተወሇዴነው ሁለ ብታዯርገው ኖሮ እውነትነት አሇው ብየ ሌቀበሌህ 
እችሌ ነበር የዱሲ ሰዎች ባህርይ ብቻ ባታዯርገው ማሇቴ ነው። 
 
በተረፈ ስሇ ፈዯረሽኑ የሰጠሃቸውን አስተያየቶች ሌተውው ሇምን ብትሇኝ ሊሇፉት ሰሊሳ አመታተ እንዱሁ ሲተች 
የኖረ ፌዳረሽን ነውና፤ ሆኖም ግን የዘንዴሮው ከሁለም የተሇየ እና ዴንቅ ዝግጅት ነበር ሇማሇት እዯፍራሇሁ በኔ 
በኩሌ። 

 

ግን አንዴ ነገር አሇ አያ ክንፉ አሰፋ ፤ነቄ ብሇናሌ ይሊለ የዘንዴሮ የዱሲ አራድች! ዋናዋ ያሳሰበችህ “የፕሬስ ካርዴ” 
ተብየዋ ነገር ናት። እስዋማ በአሜሪካ ጋዜጠኛ ነኝ ሇሚሇው የአበሻ ሰው ሁለ ከተዘጋጀችና በነፃ ከታዯሇች ፤ 
የስቴዱየሙ አጋማሽ በነፃ ገባ ማሇት ነው እኮ። የፌዴረሽኖቹ መሪዎች እንኳን ይቺን ፤የቁንጫ ሌጃገርዯዴ ያውቃለ 
ወንዴሜ! አሌተዘጋጀም እያለ ቢያሌፉት ይሻሊሌ፤ ከስንቱስ ተጨቃጭቀው ይችለታሌ? 

 

“አንጃ” የምትሇዋን ቃሌ ካንተ ፅሁፍ ሌዋስና አንዴ ነገር ሌበሌ ፤ ሇወሬ ማጣፈጫ ወይም መጎተቻ ካቦ ትሆንህ 
ዘንዴ ነበር፤ ቀዯም አዴርገህ ሰንቀር ያዯረካት ፤ማሇቴ የሸክስፒርንና የሜሮን አሃደን ጠብ ብሌት ማወራረጃ ትሆን 
ዘንዴ ። በመጀመሪያ ሜሮንንም ሆነ ሼክስፒርን የዱሲ ሰው በዯንብ ያውቃቸዋሌ ፤ ሜሮን ከሌጅነቷ ጀምሮ 
የየትኛው የፖሇቲካ ፓርቲ አባሌ እንዯሆነች ያውቃታሌ የዱሲ ሰው ። ግን ምነው አያ ክንፉ ፤ ይህቺን ሌጅ ሇአንባቢ 
ሇምን ባባቷ ዝና ብቻ ታስተውውቃታሇህ ? ከሆነ አይቀር ዯሞ ከጋዜጠኝነቱ ላሊ አባቷ ሚንስቴርም አምባሳዯርም 
ነበሩና ሁለንም አሟሌተህ ብታቀርበው ዯህና ነበር ፤ የአባት ተግባር ሇሌጅ መጠሪያ ውርስ ከሆነ ብየ ነው ። 
ሆኖም ግን በራሷ ተግባራት ብታስተዋውቃት ይሻሌ ነበር የሚሌ ምክሬን ሳሇግስ አሊሌፍም። 
 
ሸክስፒር ፈይሳን የምናውቀው ዱሲዎች ሇዚህ ፓርቲ ወይም ሇዚያ ፓርቲ ሳይሌ ሇሃገሩ ሇኢትዮጵያ ህግን 
በተመሇከት እየሰጠ ያሇውን ዴጋፍ ነው ፤ወጣት በመሆኑ ዯግሞ ይዞት ካሇው እትዮጵያን ብቻ የማስቀዯም ባህሪው 
ጋር የወዯፊት ተስፋችን ነው ብሇን እናምናሇን ። ሸክስፒርና ሜሮን አብረው በሚሰሩበት ጊዜ፤ ሇምን ሼክስፒር 

ሜሮንን “አንጃ” ሉሊት እንዯሚችሌና የእሷም መሌስ ሊይ የስዴቧ ቅሊፄ “ግሌገሌ አምባገነን”፤ የሚሇው ምሊሽ ቅኝቱ 
ከየት አቅጣጫ ሉመጣ እንዯሚችሌ እንገምታሇን። 

 
ማስታረቃችሁ የሚገባ ቢሆንም የስዴብና የዘሇፋውን አይነት ባትፅፈው መሌካም ነበር። 

 
መጨረሻ ሊይ አንዲንዴ ነገር ሌበሌ፤ 
አንዴን መሌካም ነገር ማንቋሸስ ፡ ወይም ማብጠሌጠሌ የስነሌቡናዊ ችግር ውጤት ነው ይሊለ የአበሻ ስነ ሌቡና 
ተመራማሪዎች ፤ ካስፈሇገም ፅሁፉን ከዚህ አኳያ በመገምገም እንመጣበታሇን ። 

 

እንኳን በዴረ-ገፅ ሊይ ሇታሪክ የሚቀር ፅሁፍ ይቅርና እንዱሁ ሇቡናውም ወሬ ቢሆን ሳያጣሩ ወሬ ሳይገለ ጎፈሬ 
ይሊለ አባቶቻችን። 

 

“ከሰዯበኝ አምጥቶ የነገርኝ” የሚባሌ ተረት አሇና ይህን አሊት ይህን አሇቺው ብል ሊሌሰማው ማሰማትም ተገቢም 
አይዯሇም። 

 
ዴሮ ዴሮ ላኒን እንዲሇው እየተባለ የሚነገሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ ይበሊቸው አይበሊቸው ባናውቅም፤ ዛሬም ፈርንጆች 
አለት እየተባሇ የሚፃፉት ነገሮች የላኒን ጥቅሶች እየሆኑብኝ ተቸግሬአሇሁን ምንጫቸው ቢጠቀስ ፤ መቼም ሳናነብ 
አንፅፋቸውምና፤ ዴንቄም ንባብ!! አ..ሃ..ሃ..ሃ..ሃ..ሃ..ሃ..ሃ  



 

የከርሞ ሰው ይበሇን!!  


