ቈዳዩ ዶዜ ብዲኴዔ ጥዚዋን ነው

ዮናቬ 04-03-18

የውጭ ግንኘነዴ እንቅቬቃቫያችን የዯዏቧዖዯው በቇዛ ውቬጥ ድህነዴና ኋኲቀዛነዴን በዒጥዠዴ
ዴግኴ ኲይ ነው። ይህ በጇንካዙ ህኬባዊና ቇዙዊ ጥቅዔና ዯያይ ኲይ የዯዏቧዖዯው የውጭ
ግንኘነዴ ቅጣጫ ኢዴዮጵያ ከዏቼውዔ ካ የኲቀ ዯቀባይነዴ እንዲኖዙዴና ቇዙዊ ጥቅሟንዔ
እንድዲቧዠ ያቬቻኲዴ ነው። ይህ ከቅዛብ ጎዖቤድች ዷዔዜ ከዏኲው ዢዘካ ቊዛ፣ ከኩያዔ ኴዣ
ከኴዩ ኴዩ የዓኯዔ ዒህበዖቧቦች ቊዛ በዯዝጇዖው ዏኴካዔ ግንኘነዴና ኯዓኯዔ ቧኲዔ ባበዖከዴነው
ቬዯዋፅኦ እንዲሁዔ በቇነባነው ዏኴካዔ ዯያይ

የቅዛብ ጎዖቤድቻችን

የዯቇኗ ውጤዴ ነው።

ኢዴዮጵያ የቧኲዒዶው፣ የእድቇዲዶውና የዯጇቃዑነዲዶው ዔንጭ

ኴዴሆን እንደዔዴችኴ የዯቇነኧቡበዴ ግንኘነዴ ቬኯዏዢጇዙችን ኯዔ ዲኲኲቅ በሆኑ ዏድዖኮች
ኲይ ቪይቀዛ ጧብጭቦ የዏቧከዖኴን እውነዲ ነው። ከኤዛዴዙ ዏንግቬዴ በቬዯቀዛ፣ ከቭዒያ
እቬከ ኬንያ፣ ከቧዓን ቨዳን እቬከ ደቡብ ቨዳንና ጅቡዱ

ካኰ ጎዙባች ቇዜች ቊዛ የዝጇዛነው

ዏኴካዔ ግንኘነዴ በቇዙችን በጎ እቪቤ ኲይ የዯዏቧዖዯ ነው።

በዙቨ በኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ዯናዳዟ ባህዘ ዔክንያዴ የዯዝጇዖው ዔቬቅኴቅኴዔ በጏቪኝነዴ
የኢዴዮጵያ ነው የዒይባኴ ድክዏዴ የዝጇዖው ነው። በዏሆኑዔ ከኤዛዴዙ ዏንግቬዴ በቬዯቀዛ
የኤዛዴዙን ህኬብ ጧዔዜ ከሁኰዔ ጎዙባች ዏንግቬዲዴና ህኬቦች ቊዛ ያኯን ጏዳጅነዴ ጇንካዙ
ዏሆኑዔ የኯዔን ቧኲኯዢ ጏደኛ ዏቀኴበቬ ቬችሏኴ። ኢዴዮጵያ ኯችግዙዶው የዔዴደዛቬ
ቇዛና ፅኑ ቊዛ ዏሆኗን የዑቀበኰ ቇዜችና ህኬቦች የዯበዙከደዴዔ ኯኩህ ነው።

ኢዴዮጵያ በዢዘካ ኴዒዴ፣ ቧኲዔና ዴዕክዙቩ ይጇናከዛ ኧንድ የዯጫጏዯችው ዑናዔ ኳኲኛው
ዔክንያዴ ነው። ከዔንዔ ነቇዛ በዟዴ ኢዴዮጵያ ዙሷን በዒንዔ ኲይ የዔዴጭን ቮክዔ ኲኯዏሆን
ያደዖቇችው እንቅቬቃቫ ኯዝጣንና ህኬብ የዑጇቀዔበዴ እድቇዴ ያበቃዴ ዏሆኑ፣ በዢዘካውያን
ኧንድ በጎ ዔቪኳ ሆና እንድዴዲይ ድዛጓዲኴ። ከዏድ ዓዏዲዴ በዟዴ በቅኝ ቇዥዎች ኲይ
በዯጎናፀዝችው ንፀባዙቂው የድዋ ድኴ ኯዏኲ ዢዘካውያን የኩዙዴ ዔንጭ የነበዖችው
ኢዴዮጵያ፣ በ20ኛው ክዢኯ ኧዏን ዏጧዖሻና በ21ኛው ክዢኯ ኧዏን ዏባቻ ኲይ ደግዕ ቬኬዲዒ
የኢኮኖዑ ዕዴኴ ዯደዛቊ ዏዲየዴ ዷዔዙኯች። በኩህ ኲይ ዢዘካውያን ጏቇኖቻችን
በዑዶቇበዴ ካ ሁኰ ግንባዛ ቀደዔ ደዙሽ ኯዏሆን ችኲኯች።

ከዋንዳ እቬከ ቡንዲ፣ ከቨዒያ እቬከ ኲይቤዘያ፣ ከደቡብ ቨዳን እቬከ ቧዓን ቨዳን ባኰ
የግጭዴ ቊጣዑዎች ሁኰ ከዒንዔ በዟዴ ደዛቪ ከባዱን ቮክዔ ኯዏቮከዔና ቇዙደን ከግጭዴ
የፀዱና የዯዖቊቈ ኯዒድዖግ ቁኴዢ ዑና ዯጫውዲኯች። በኩህዔ ኲይ እንደኔፓድና የዢዘካ ህዳቫ
የዏቪቧኰ

እንቅቬቃቫዎች

ውቬጥ

ግንባዛ

ቀደዔ

ዯቪዲዟ

ዏሆኗ፣

በዓኯዔ

ደባባይ

የዢዘካውያንን ዏብዴና ጥቅዕች ዒዕከኴ ባደዖቇ ጥብቅና ዏሟቇቷ ሁኰ ዯዳዔዜ ቇዙችን
የዢዘካውያንን ኴባዊ ድቊዢና ዢቅዛ እንድዲዯዛዢ ከዒቬቻኰዔ በኲይ በኯዔ ዏድዖክ ዟዴ
ዕቇቬ እንድዲቇኝ ቬችሏዲኴ።

ከዢዘካውያን ቊዛ በቊዙ ዯጇቃዑነዴ ዏዛህ ኯዏንቀቪቀቬ ኬግዸ ዏሆኗ፣ በኢነዛዹ ኴዒዴና
በድንበዛ ዯሻቊዘ ጏንክቿ ጇቃቀዔ ኲይ በዯከዯኯችው የዛቆ ቬዯዋይነዴ ዏንቇድ በዯኯዔዶ
በጇኲዴነዴ ይዏኯከቷዴ ከነበ ዏንግቬዲዴ ቪይቀዛ የዯሻኯ ግንኘነዴ ኴዴዝጥዛ ዏቻሏ
በእዛግጥዔ

የኯዔን ቧኲኯዢ ጏደኛ ዏቀኴበቬ ቢያቬችኲዴ ቢያንቬባዴ እንዹ ይበኪባዴዔ።

ከዔንዔ ነቇዛ በኲይ የኢዴዮጵያንና የዢዘካ ዏብዴና ጥቅዕች ዒዕከኴ በዒድዖግ፣ በኩህ ዖቇድ
የዯዝፀዐ ዲዘካዊ ቬህዯድች እንዲዲዖዐና እንዳይደቇዐ በዏከኲከኴ፣ በእነኩህ ዔዴክ ዓኯዔ

ቀዢ ዒህበዖቧብ ኯዙቨ ቩኴ ከእኛ ከዢዘካውያን ቊዛ በቀና ዏንዝቬ እንዲዯባበዛ ሃቇዙችን
ያደዖቇችውዔ ከዢዯኛ ጥዖዴ የዯቪካ ሆኗኴ። ይህ ጥዖዴ ኢዴዮጵያ ከነባዛዔ ሆነ ከዳዲቬ ጎዙዎች
ነፃነቷን ቬጇብቃ የዒንዔ ዯኲኲኪ ቪዴሆን በዏንቀቪቀሷና በኩህዔ ደግዕ ኯቊዙ ዢዴሃዊ ጥቅዕች
በዏቧኯዢ ዖቇድ ቬዯዒዒኝ ቊዛ ዏሆኗን በዒዖቊቇጧ ከሁኰዔ ኴዕኯ ሃያኲን ቪይቀዛ በጎ
ግንኘነዴ ኯዏዏቬዖዴ ያቬቻኲዴ ድንቅ ቬኬዴ ነው።

ከውዜፓ ህብዖዴ እቬከ ዯባበዖው የዓዘካ ዏንግቬዴ፣ ከቩያ እቬከ ቻይና፣ ከዺፓን እቬከ
ኮዘያ ድዖቬ ካኰ ቇዜች ቊዛ ዏኴካዔ ግንኘነዴ ዝጥዙኯች። ከዏካከኯኛው ዔቬዙቅ እቬከ ደቡብ
ዓዘካና ውቬዴዙያ ድዖቬ ካኰ ቇዜች ቊዛ በበጎ ዔኴከዲ ኲይ የዯዏቧዖዯ ግንኘነዴ
ቇንብዯናኴ። ሁን ግን ይህን በጎ እይዲና ዔኴከዲ ይኴቁንዔ ሃቇዙዊ ጥቅዔ የዑዝዲዯኑ
ዢንጮች ዏዲየዲዶው ቪቪቢ ሆኖብናኴ። በእዛግጥ እነኩህ ደቊዎች ከቧዕኑ ኢህዴግ
የግንባን ቀዏንበዛ ዏዔዖገን ዯከዴኵ የዯዖቊቊን የዑዏቬኴ ሁኔዲ ቢዝጇዛዔ የዏዖቊቊደ
ዏንቬኤ ቩነቪ ከነበዖው ጥያቄ ኳያ ቩዏኧን ዔክንያዲዊ ይደኯዔና ግና ቬዶቊዘ ሁኔዲዎች
ከዟዲችን እንደዯደቀኑ ዒዏን ያቬዝኴቊኴ። የዑያቬዝኴቇን ኲቂ ዏዢዴሄ እንዹ ግኯቧብ ኲይ
የዯዏቧዖዯ ዏዖቊቊዴ ከኲይ ኯዯዏኯከደዴ ሃቇዙዴ እና ህቈዙዴ ከዑኪን የዑቇባ ይደኯዔ።
እነኩህ ሃቇዙዴ የዋቬዴናዶው ዔንጭ ያደዛቈን የዑችኰዴ ከግኯቧብ ባሻቇዛ በሆነ ቁዏና ኲይ
እቬከዯቇኗን ድዖቬ ብቻ ነው።

ያቪኯዢናዶው ቭቬዴ ዏዲዴ የእኯዴ ዯኯዴ ካናዎች ካጎች ከዏኖዘያ ቀዬዶው ዏዝናቀኲዶውን
የዯዏኯከደና የሕይጏዴ ዏጥዠዴና የካኴ ቈዳዴ ኲይ ያጇነጇኑ ነበ፡፡ በብከ ካባቢዎች የካጎች
በቧኲዔ ጏጥድ የዏግባዴ እንቅቬቃቫ ቩቇደብ ዯቬዯውሏኴ፡፡ ከዢዯኛ ሀብዴ የጏጣባዶው ዴኴኴቅ
ዠብዘካዎችና ዏሠዖዴ ኴዒድች በቫኮንድ ጏደ ዏድነዴ ዯቀይዖዋኴ፡፡ ከንድ ቦዲ ጏደ ኳኲ
ቦዲ የዑደዖቇው የቮቀጦች ኬውውዛ ዯቬዯጓቈሏኴ፡፡ ዏንግሥዴዔ ቇዘደን በዏደበኛው የሕግ

ዒቬከበዛ ሥዛዓዴ ዒቬዯዳደዛ የዒይችኴበዴ ሁኔዲ ዯዝጥሯኴ፡፡ በቇዘደ ያቊጇዏውን ቀውቬ
ዯከዴኵዔ በዏኲ ቇዘደ ዯግባዙዊ የዑሆን የቬዶኳይ ካ ዋጅ ዲውጇኴ፡፡ የቬዶኳይ ካ
ዋዸ ከዲጏዷ በኋኲዔ ቢሆን የካጎች ሕይጏዴ ጇዢቷኴ፡፡ ንብዖዴ ጏድሟኴ፡፡ የካጎች
የዏንቀቪቀቬ ዏብዴ ዯቇዴቷኴ፡፡ ይህን ሁኰ ቈዳይ ከግኯቧብ ዔዛጫ ቊዛ ዯያይክ ዯሻግዖነዋኴ
ብኵ ዒቧብ ከየዋህነዴዔ በኲይ ጅኴነዴ።ከኲይ ኯዯዏኯከደ ጥቅዕቻችን እና ቬዒችን ግና ከቭቬዴ
ዏዲዴዔ በኲይ ዏቬዙዴ ይጇይቀናኴ። በኩህ ከሻዖኴንዔ ዯዏቬቇን ነው። ያቪኯዢነው ችግዛና
ሁን ያኯንበዴ ዙዳድ በጣዔ የዯቪቪዯና ጏደባቧውና ጏደዒንጏጣው ኧቅዴ እንዳይከዯን
ዏጇንቀቅ ያሻናኴ።

በሃቇዙችን ዯዝጥዜ የነበዖውና ሁንዔ ያኴኯየኯዴ ችግዛ

ቈዳደ ኯኢዴዮጵያ ብቻ ቪይሆን

ኯቀጣናውዔ እንደሆነ ብከዎች ብከ ያኰኯዴ ነው፡፡ ከኲይ በዯዏኯከዯው ግባብ በውቬጣችን
በዝጇዛነው ቧኲዔና ኴዒዴ ባቬቇኗኴን ኬናና ከዢዲ ኴክ ኲኯዞዴ ቭቬዴ ዏዲዴ የዯኧዝቅንበዴ
ቈዳይ በኩያው ኴክ ቀጇናውን ቈዳዴ ኲይ ቢጥኯው የዑጇበቅ ቩሆን ግኯቧብ ኲይ ዯንጇኴጥኯን
ሁኰ ነቇዛ በቃኯዴ ዒኯዲችን እንኳንቬ ኯቀጇናው ኯኛዔ ደቊው የከዠ ነው የዑሆነው።

በኩህ ዖዳድ ዏቧዖዴ ችግን ዏዢዲዴ ከዯቻኯ ሃቇዙችን ዖዥዔ ዲዘክ ያኲዴ ከዏሆኗ ባሻቇዛ
ካባቢውን እንደ ንቬዛ ይኪው ኴዴነቪ የዔዴችኴ ግከዢ ቇዛ ዏሆኗ ያጇያይቅዔ። ከኩያ ባሻቇዛ
ያኯእውቀዴና በዡቬ ቡክ ብዮዴ የዯዝጇዖውን ችግዛ በዡቬቡክ ብዮዴ ጏደነበዖበዴ ዯዏኴሷኴ
ብኵ ቬብከዴ ቀጇናውን ሃቇዘደን እና ቩነቪ የነበዖውን ዷንዳ ሁኰ ዝዛ ድዓ የዑያቬበኲና
እንደቇና ኯኳኲ ችግዛ እዙቬን ዒጥዏድ ነው የዑሆነው።

ካባቢው ዏዖቊቊዴ የዒይዲይበዴና ኯብከ ካ ቪይዝደ የቆዩ ችግዜች ያኰበዴ ነው፡፡

ደቡብ

ቨዳን ያኯው ብጥብጥ፣ በቨዳን ያኯው ኯዏዖቊቊዴ፣ የኤዛዴዙና የግብፅ በቀጣናው ያኲዶው
የዏክበብ ኬንባኳ፣ በቀይ ባህዛ ካባቢ የዓዖብ ባህዖ ቧኲጤ ቇዜች የጦዛ ቀጣና ኯዏዏሥዖዴ

ያኯው ባካና ኳኵች ቈዳዮች ዯደዒዔዖው ካባቢው በውጥዖዴ የዯዕኲ እንዲሆን ዒድዖቊዶው
ኧነቊ የዒይቇባውና ችግዙችንንዔ ሆነ ዏዢዴሄውን ከኩህዔ ንጻዛ ዏቃኗዴ ቬዝኲ ዏሆኑን
ዒጤን ያቬዝኴቊኴ፡፡

ኢዴዮጵያ እኮ በቭዒያና በቭዒኳኲንድ የዯቬዠ ዔድዛ ዯደዛቊ የዔዴቆጇዛ ዲኲቅ ሃቇዛ ነች።
በቀጣናው ሠዙዊቷን ከዒቧዒዙቷ ባሻቇዛ ዷንዳ በኢቊድ ደዖዺ ይኪ የዒቬዲዖቅ ሥዙ
የዔዲከናውንና የዔዲቬዯባብዛ ነች፡፡ በዯኯያዩ የዢዘካ ቇዜች የዑቧዒዙው ቧኲዔ ቬከባዘ
ኃይኴዔ ሕኬባዊነደ ከካ ጏደ ካ እየጧዏዖ ዏዔጣደን ብከዎች ዏቬክዖዋኴ፡፡ ይኼ ሁኰ
የቇዘደ ዑና በውቬጥ ችግዛ ቪቢያ ጥ ቪይሆን ቩቀዛ ቈዳደ የዑከቧዯው በዙቬ ኲይ ዏሆኑን
ዒጤን ያቬዝኴቊኴ፡፡

ቇዘደ በውቬጥ ችግዛ በዔዴዲዏቬበዴ ካ በዓኯዔ ቀዢዔ ሆነ በዢዘካ ደዖዺ እየዝጇዖች
የዏጣችው የዯቧዑነዴና የኃያኴነዴ ዑና ብዜ እንደዑቮዖቮዛ ዏኧንቊዴ ይቇባዔ፡፡ ቇዘደ
ኯኩህ ዝዯና የበቃችበዴ ዋነኛው ዔክንያዴዔ፣ ከዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ቊዛ በዯያያኧ በዯዝጇ
ችግዜች ቪቢያ እንደሆነ ከዏግባባዴ ዯደዛሷኴ፡፡ እኩህ ኯዏድዖቪችን ዔክንያደ በዟዴ ከነበዖው
ዏንግሥዴ በዯጧዒዘ ሁን ያኯው ዏንግሥዴ ዯደዙዙቢ ችግዜችን በዏዢጇ በዏሆኑዔ ኲይ
ህኬብና ዏንግቬዴ ንድ ይነዴ ቋዔ ይኧዋኴ፡፡ ኢዴዮጵያዊነዴን ከዒጎኴበዴ ኳያዔ የዯሠ
ሥዙዎች ነቬዯኛ እንደሆኑና ብሔዛ ዯኮዛ ግጭድች እንዲዝጇ ዔክንያዴ ዏሆኑዔ ኲይ
ዏግባባዴ ዯዝጥሯኴ።

ይህ ከሆነ ኧንዳ ዏዢዴሄውዔ ይህንኑ የዑዏጥን እና ይህንኑ ዷንዳ

ዲቪቢ ያደዖቇ እንዹ የግኯቧብ ዔዛጫን ዒድዖግ ዢጹዔ ኢ ዔክንያዲዊነዴ ነው።

ኤዛዴዙ ካባቢውን በበኲይነዴ ኯዏቆጣጇዛ ዴዝኴቊኯች፡፡ ይህንን የዔዲደዛቇው ደግዕ
ኢዴዮጵያን ኯዒዳከዔ ነው፡፡ ግብፅ ከዓባይ ጏንኬ ቊዛ በዯያያኧ ኢዴዮጵያ በቀጣናው ኃያኴ
እንዳዴሆን ዴዝኴቊኯች፡፡ ውጤዲዒ ያኴነበዖች ቢሆንዔ ከኩህ በዟዴ በቀጥዲዔ ይሁን

በዯኧዋዋዘ ከኢዴዮጵያ ቊዛ ጏደ ጦዛነዴ ቇብዲኯች፡፡

በቀጣናው ይኼን ዏቧኴ ዹኦ

ፖኯዱካዊ ቀውቬ ባኯበዴ ሁናዳ ከኲይ በዯዏኯከዯው ግባብ ዏዢዴሄውን ዒቧብ ዏደዔደዑያው
ዶዜ ብዲኴዔ ጥዚዋን ነው የዑኯው ሃቇዙዊ ብሂኴ ይሆናኴ። እያኯ የቇዛ ውቬጥን ቈዳይ
በዠጣኝ ዏዢዲዴ ዯቇቢ እንደሆነ ጇቁዏዋኴ፡፡

ከዓባይ ጏንኬ ቊዛ በዯያያኧ የግብፅ ዏንግሥዴ ቇዘደ ዯዳክዒ ዒየዴ ይዝኴቊኴ የዑኰ ጏቇኖች
ኰ፡፡ ጅብ በቀደደው ውሻ ይቇባኴ ይባኲኴና ሁንዔ ነቇን ቅኴኯን ባናየው ይዏዖጣኴ።
በቇዘደ የዑዲየውን ፖኯዱካዊ ቀውቬ ዯባብቭ ኳኲ ኪቪዙ ቪያደዛቬና በቀጣናው ዴዛዔቬ
ቪይዝጇዛ ችግን ሁንዔ በዏዛህና በዔክንያዲዊነዴ ዏዢዲዴ ዯቇቢ ይሆናኴ፡፡ ቧዕኑን
ዯደዛቇው በነበ የቧኲዔ ኮንዝዖንቭች ከዯቪዲዟዎች የዯቧዒው የችግዜች ዏዓዴ ግኯቧብ ኲይ
በዏንጇኴጇኴ የዑዝደ ቪይሆን በዏኲው ህኬብ ዔክንያዲዊ ዯቪዴዣ እና ዛብዛብ ነው።

በእዛግጥ በቇዘደ የዯከቧደ ችግዜችን በሦቬዴ ዋና ዋና ክዢኵች

ከዢኯን ቬንዏኯከዲዶው

ንደኛውና ዋናው የዏዙዛ ቀውቬ ቢሆን በየደዖዺው ያኯውን ዏዙዛ ዒኯዴ እንዹ ንድ
ግኯቧብ ኯዏሆኑን ዏዛቪዴ ይቇባዔ። ሁኯዯኛው የኅብዖዯቧቡ የኯውጥ ዢኲጎዴና ከኩህ ቊዛ
ዯያይኧው በዑዏገ ችግዜች ቊዛ የዯያያከ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ፣ የዢዴሕና ኳኵች ቈዳዮች
ቩሆኑ ሦቬዯኛው ደግዕ የቧኲዔና የደኅንነዴ ቈዳይ ኲይ የዑያዯኩ ችግዜች ናዶው፡፡
ዏዢዴሄውዔ እነኩህን ሁኰ ዲቪቢ ባደዖቇ ዴቊዴ የዑዏጣ እንዹ በግኯቧብ ኲይ ዯንጇኴጥኯን
እያኯዔን ከሆነ እያኯዔን ያኯነው ጥዚያችንን ነው።

ጥዚያችንን ዒኯዒችንን እንደ ዏኴካዔ

ቊጣዑ በዏቁጇዛ እዺዶውን ኯዒቬቇባዴ የዑዝኴቈ ኃይኵች እንዳኰ ኯዢዲዔ ቢሆን ኴንኧነቊ
ይቇባዔ፡፡ ዔንዔ ዯቬዠ ያኯው ቇዛ ይደኯዔ ብኯው የዑያቬቡ፣ በቇዘደ ብኵዔ በቀጣናው
ቀውቬ ኯዏዢጇዛ የዑዲዴ ኃይኵች በይዠ ዯቬዯውኯዋኴ፡፡ እነኩህ ሃይኵች ደግዕ እንኳን
እንደኩህ ዯኬዖክዛከን ቀዛድ ዯጇንቅቀንዔ የዒዲዏኴጣዶው ቅዔ ያኲዶው ኃይኵች ናዶው፡፡

ቬኯኩህ ዋናው ዯጎዹ እኛ እንሆናኯን፡፡ የዑያንዣብቡ ጆዡ ዕዙዎች ኰ፡፡ እነቨ
ያባብቨዲኴ፡፡ ባቪኯዢናዶው የቭቬዴ ዏዲዴ

ብጥብጥ እንኳ ብከ ብዜችና እጆች የቇቡዴ

ከዏቧዖዲዊ ቈዳያችን ዛቀን ጥዚያችንን ዒኯዔ ቬኯኯዏደብን ነው።

ይህ ደግዕ ከኛዔ ኴዣ በካባቢው የነበዖንን ዏኴካዔ ቬዔና ዯፅዕኖ ያቪጣናኴ፡፡ ብዛሃን
ዏቬጇዴ የዔዴችኴ ቇዛ እንዲህ ዓይነዴ ችግዛ ውቬጥ ቇብዲ ዙሷን ዒኲቀቅ ቩያቅዲዴ ዒየዴ
ያቪዢዙኴ፡፡ ከኩህ እዢዖዴ ኯዏኲቀቅ የዑያቬችኯው የዏዢዴሄው ዏዷዏዘያ ደግዕ ጥዚያችንን
ከዒኯዔ ዏኲቀቅ ነው።

