ኹብኩኹዒ
ካብ ዢቧሃ ጐብነህ 06-12-18
ኹብኩ እጒንኩ እናደዏቐ ኬኬዖበኵዔ ኧኵ ዖ-ሓድነት ህኬብዲት ኬኾኑ

ኧዖባዲት ብከሓት እዮዔ፡፡ ንነቇ ነባዙትን

ሕዱዙትን ሕዒዒት ትዔክሕዯኛዲት እዮዔ፡፡ ኹብ ኬሓኯዞ ቅድዑ ኹዛባዕዯ ዓዏዲት ግና ቁብ ህስስ ጏይ ኬሕኴ
ኬበኰ ይዏስኰ ነይዜዔ፡፡ እዱ ኹብ ኬሓኯዝ ቧኯስዯ ዓዏት ትኽክኯኛን ኧይትኽክኯኛን (ህኬበኛነት ኧቪጏዜ) ሕቶዲት
ዯንቢኰ ዏንግቧዱ እኩኹ እንዯኧይኹዒ ዓዏፅኩ፣ ነክዔ ኧዛኸ እኩኦዔ ኹጥዠእኹ፣ ዠብዘካ ቃኴኩ እናበኯ ሃቇዛ
ናብ ሕዔስዔስ ንዔእዲው ኬህቅን ኬነበዖ ዔንቅስቓስ ሕኩ እውን ይደግሶ ኧኵ ይዏስኴ፡፡
ካዢቶዔ ኬበሃኰ ኧኯጐ ቇኦዔ ኹኴዒኴና እስዱ ንኧትየኵዔ፡፡ ኹዔሓዙ፣ ትግዙይ፣ ኦዜዕ፣ ጏኧዯ፣ ከይበኴና
ኸትዮጵያ ጥዙሕ ንበኴ፤ ብሄዖቧባት ጏይ ጎቪዲት ( ዓኳዲት) ዏበቇቩ እንዯቇይዛና ግና ሃቇዛና ትብዯን እንብዛ ሓድነዲ
ኹይዖቊቇፅን፤ ዏኹኬ እዩኸ ዓኳዲ ዢኴኴያት ዏግኯዙ ሓድነት ኬኾነ? ኹብ ዏንነት ካዛድና ኧኵ ብሄዖቧባ ዏንነት
ኬሓትት ነጥቢ ይትዖዢ፣ ካግነትና እኹኴ እዩ፤ እከይ ጥዙሕ ክሕዯት ኹኯዎ፡፡
እስዱ ነኩ ቈዳይ ካብ ብድሕዖት ኬዯጏቐዖ ኹዯሓቪስባ ውፅእ ኸኴና ብቪይንቪ ሓቅን ብዛትዓ (rationally)
ዏንቇድን ንዛዮ፡፡ ብዏቧዖደ ኹብኩ ዓኯዔኩ ዒሕበዙ ኬዔድናዲት ኬግኯኵዔ ቤዯቧብ፣ ብሄዖቧብ፣ ብሄዛ፣ሃቇዛ
ኬበሃኰ ውሽጣ ጎነዚ

ዔዕባኯ (dynamizm) ሕብዖዯቧብ ጏይ ብዝጣዘ ሓይ

ኬዝጠ እንበዛ፣ ቧባት ዯዏንዮዔ

ኬዝጥዛዎዔ፣ እንዯኦዔ ድዒ ኧጏግድዎዔ ሕብዖዯቧባ ኩነት ኹይኮኑን፡፡ በኩ ዏንፅዛ ናይ ቧባት ድኳት፣ ባህ፣
ትዔኒት፣ ሕዛቃን ጏይ ጓሂ ብኧየቇድሽ፣ ኸትዮጵያ ኬዯዝኲኯዩ ብሄዙትን ብሄዖቧባትን ሒኪ፣ ቁዔነቇዛ ፅባቐኹን
ሓድነዲን በኩኦዔ ኬግኯፅ ኮይና እያ ዯዝጢዙ፡፡
ስኯኩ ኸህጏዴግ ጏይ ካእ ዢጡዛ ኹብ ሃቇዛና ኸትዮጵያ ነኩ ቕድዔ ኸኰ ኬዯቇኯ ውሁብ ጏድዓ ሓቂ ዯዚዘ
ኬዝጠዖን (እንዯዝዯንካ ውን ኧይካኹኴ) ብሄዛ ብሄዖቧባት የኯጒን፡፡ትዔከሕዲ ኹዯሓቪስባ ኧኵዎዔ ኹካኲት ነኧን
ህኴጒት ዓንድዲት ኸዯዮጵያ ኬኾና የኯጒን ኸኴካ ኪሒድካ ሓንዱ ኸትዮጵያ ግና ኹኲ ዔባኴ ንብሄዛ ብሄዖቧባትን
ህኬብዲትን ኧኯዎዔ ንዕቐት ሕኩ እውን ኬቕፅኴኰ ዔህኲዎዔ ኧዒኲኽት እዩ፡፡ ሓቆዔ እዮዔ ናይ ትዒ ኸትዮጵያ
እናኧከ እዮዔ፣ ትዒ ነበዖ እንበዛ ዢቕዛን ሓድነትን፤ ሓደ ቋንቋ፣ ሓደ ዲዘኽ፣ ሓደ ህኬቢ፣ ሓደ ሃይዒኖት፣
ኬነበዙ ሃቇዛ ኵዑ ኸህጏዴግ ኹብ ንዔቑዚዖን ኧግዔ ዓኳዲት በጣጢስጒ ይዒዚደቀኴና ኹኵ ይብኰዲ ኹኯጐ፡፡
ኸኮኖዑያ ኴዕኴናን ፖኯዱካ ስኴጣንን ትዔክሕዲ (ዢዘዔ ኹሃዳ) ስዛዓት ብኧየዳግዔ ዯነቒኰ ብዒዕዛነዲ
ሓድነት ህኬብዲት ዯዯኪ ጒኲ እንዳሃኯጏ፣ እዱ ናይ ትዔሕዯኛዲት ስነ ሓቪብ ኬጏኯዶ ፖኯዱካ ኹዖኹእያ ግና ክቪብ
ድኴዱኴ ኸኮኖዑያ ዔትእስቪዛ ኬዖቊቇፅ ናብ ብዛከት ኬበኰ ጏኯዶዲት ስኯኬሓኴዢ፣ ነከይ እዩ እውን ኹብኩ እጒንኩ

ትዔክሕዲ ዔንቅስቓቪት እናጠጥዑ ኬኸዱ ኧኯጐ፡፡ ናይኩኦዔ ነቇዛ፣ ድዐ ኧይሓድግ ግብዖ እዐ ኸኴካ
ብኧይዔግዙዔ ክትቃኯሶዔ ትኽእኴ ኸኻ፡፡ እዱ ኹነ ኹኬዩ ኹስደዑዐኒ ኧኵ ዔስ ኧኯቔዲ ስትዙዯጂካ ጠቐዓዲ
ኧይዯሓሓኬ ጏይ ኬዚዖዛ፣ ንግኩያ ዛካሽ ዯዝዲውነት ጏይ ንዔስጓዔ ኹዔኴኾ ውኴቀ ዏዙሒ ኸኴካ፣ ብህኬበኛ ቋንቋ
እናኾሓሓኴካን

ንዡዴዙኲ ስዛዓትና ብዏቊኬ ዔቑዙፅ ኬጅዔዛ ኧኵ ኹንደበት ቀዳዒይ ዑኒስዯዛ ኹብዪ ኹሕዏድ

እዩ፡፡
ደዔናን ዓፅዔናን ሓደ እዩ፤ ካብከይ እንዯሓዞ ድዒ በዏውስቦ ዯኹቪቩዛና ኸና (ትዒ ብሄዙ ዏንነት ኹጥዟእኻ
ብኹዔሓዙይነት ንዔውሕሓጥ /assimiliation/ ንኬግበዛ ኬነበዖ ጏዢዘ ኧድግስ) ዔባኴ ንትዔክሕዯኛዲት ብዔሕጓስ
ኹቢኴካ ቧኲዔ ኧኯጒ፣ ዔዕብኴዱ ሓድነዲ ኬሓኯጏት (ትዒ ዯዝዱኑ ዝዙዐ ኬዝሷኯ) ኸትዮጵያ ከዔትዏፅእ ኧዔስኴ
ዓዷውዷው ዔባኴ የኧውትዛ ኹኵ፡፡ ናከይ ካእ ዏዖቊቇዙ ንዔሃብ፣ እኩ ቀዳዒይ ዑኒስዯዛ እቶዔ ናይ ትዒ
ብኹሃዳውነት ኬዯቐዖዘ ጠቕኲይ ግኪት፣ ኹውዙጃ ጏይ ጏዖዳ እንዯኴዒኯ፣ንዯቓጏዔዱ (ብናደ ዏኬቇበ ቃኲት ድዒ
ንዯዝኻኸዛዱ) ትዔክሕዯኛዲት ሕብዖ ብሄዙ ውድባት ንዔሕጓስ ኸኰ ጏይ ብናይ ባዕኰ ህኬበኛ እዔነት
ዯኯዓዒኰ፣ሓደሽዱ ዑኒስዯዙት ብቤት ዔኽዘ ዯጏከኴዱ ንዔፅዳቕ እንዯቕዛብ፣ጏዲኩ ብሄዛ ጏይ ብሄዖቧብ ዔባኴ
ኹሕዟዛዎ፣ እቇኯ ጏዲ ጎጃዔ፣ እቇኯ ውዲ ኹዛቩ፣ እቇት ጓኴ ደቈዓ ዯንቤን፣ ጏኧዯ እንትብኴ ዔስ ቧዒዕኹ ሓደቇኛ
ፖኯዱካ ዏውስቦ ዔስ ትዔክሕዯኛዲት ይቇብዛ ከዔኧኵ ዯቇንኩበ፡፡ ናይከይ ይፅነሐኯይዕ ናብክዔ ሃቇዙ ዕዛቂ
ከዔፅኯይ ኸዮዔ እናበኯ ኬውድሶዔ ኧኵ ዏን ከዒና ኬብኰ ኧኯጐ ትዔክሕዯኛዲት ክዔኯስ፡፡ (ትዔክሕዯኛዲት
ዔባኯይ ንቇኯ ጐሑዳት ዏን ከዒና ኹኵ፣ ንሕና ጥዙሕ ኸና ነኪ ሃቇዛ ክንቇኬኹ ኬግባእ ንኬብኰ ጏቇናት እንበዛ ንኬኾነ
ህኬቢ ጏይ ብሄዛ ኹይዔኴከትን)
እጏ ትዒብከሕነት ቋንቋዲትን ሃይዒኖዲትን ኪሒዶዔ ብሄዙትን ብሄዖቧባትን ብ ሓደ ቤት ዒእቧዛዱ ኹቩዜዔ
ናይ ጭቆና፣ ኹድኴዎን ግዢዕን ሓድነት የቧቈዐ ስኯኬነበ፣ እከይ ክቇብ እዮዔ ኵዑ ኹዣዔ ዒይ ኬዏኴእ ኧኵ፡፡
ዒዕዛነዲውን ዴዕክዖቩያን ሐድነት ኧዖቊቇ ስዛዓት ዝደዙኬዔ

ሃቇዛና ንድሕዘት ብኧይዔኯስ ኹቇባብ ብሕቇ

ዏንግስዱ ዯዏቨ ኬሓደዖ ዔዃኑ ሓደ ቈዳይ እዩ፡፡ ካብከይ ንኲዕ ድዒ ብኬዯዝኲኯየ ቀኯዒት፣ዢኴኴያትን ዏንነትን
ዯሓሓዙዘቊን ዯቧጣጢዒን ብዯግባዛ ኹብ ዔስጓዔ ኧኲ ሃቇዛ፣ ናዢዲ ናይ ትዒ ሓደ ቀኯዔን ዏኴክዕን ኧኯጒ (ብዛግፅ
ኹብ ክውንነት ኸትዮጵያ ኧየኯ) ሓንዱ ሃቇዛ፣ ሓደ ሃይዒኖት ኧኯጒ፣ ሓደ ባህ ኧኯጒ፣ ሓደ ቋንቋ(ኹዔሓዛኛ) ኧኯጒ ሃቇዛ
ንዏኯስ ኬብኴ ባዶ ስብከት የቊውሑ ኹኯጐ፡፡ ዏን እዩዕ ክቧዔዖዔ? እስዱ ካብ ኬኾነ ሕዱዛ ሕዔዔ ትዔከሕዱ ነዚ
ኮይንና ንዖ፡ ኸህጏደግ ኧየኯጒ ቈዳት ንኸትዮጵያ ኹጥቢቝኲ ድዮዔ ኬብኰዲ ኧኯጐ?
እስዱ ቧዠዢያ ክኴዯ ኬዯዝኲኯያ ዕሶብ ዔስ ክውንነት ኸትዮጵያ እናነዚዛና ንዛ፡፡ እዲ ሓንዱ ዏሶብ ካብ ሓንዱ
ሕብዘ ዛቇሀ እያ ዯቧዟያ፡፡ እኪ ዏሶብ እኩኹ ብባዕኲ ፅብቕዱ እያ፡፡እዲ ካኴይዱ ድዒ ካብ ብከሓት ኬዯዝኲኯዩ

ሕብዘ ኧኵዎዔ ዛግሀዲት እያ ዯቧዢያ፡፡ እኧን ክኴዯ ፅቡቓት ዏሶባት ንክኴዯ ሃቇዛ ከዔኬውክኲ ቇይዛና ንውቧደን፡፡
ኹየንን ንኸትዮጵያ ይውክኲ? እዲ ናይ ትዒ ኸትዮጵያ ብቈቈይ ዏነፅዛ (distorted perspective) ብሓደ ሕብዘ
ዛግሀ /ኹዔሓዙ/ ጎሁ፣ እዯን ካኴኦት ኧዯዝኲኯያ ሕብዛዲት ድዒ በዱ ሓደ ሕብዘ ዯዓብኯን ሃኯጒዯን ሃቩቨ
ኬዖየኲ ኸትዮጵያ እያ ነይዙ፡፡ እዲ ካብ ኬዯዝኲኯዩ ሕብዛዲት ዛግሀ ኬዯቧዝየት ዏሶብ ነኪ ናይ ኵዑ ኸትዮጵያ እያ
ትዏስኴ፡፡ከዔ ኮዛያ ጏይ የዏን ብሓደ ፅቡቕ ዖግሀ ኬዯቧዝየት ኹይኮነትን፡፡ ስኯኩ ኸህጏዴግ ነኧን ኬዯዝኯኯየ
ሕብዛዲት ኧኯጏን ብሄዙትን ብሄዖቧባትን ሃቇዛና ቀኯዏን ብዒዕዖ ኹድዑቑ ነዲ ሃቇዛ ብዒዕዖ ከድዔቐኹ ቇይ እንበዛ
ኧየኯጒ ቈዳት ጠዢጢዞ ኹይጥበቐኲን፡፡
ዒንዔ ኧይቇበዜ ኸህጏዴግ ጥዙሕ ኬቇበዜ እንዯሃኴዩ፣ እዯን ኹብ ናይ ትዒ ኹሃዳ ስዛዓት ኹብ ቤት ዒእቧዛዱ
ዯዳቈነን ትግዙይ፣ዓዠዛ፣ ኦዜዕ፣ ጏኧዯ፣ ከይበኴክን ሓንዱ ኸትዮጵያ፣ ሓደ ቋንቋ፣ ሓደ ሃዒኖት ዯኸዯኲ እናዯብሃኲ
ኹብ ዓብዪ ሕቧዔን ዏከዙን ኬነበዙ ካብ ዯዕቁሐንኦ ኬነበዙ ዏቑሕ ብሄዙ ኹድኴዎን ደዛባ ጭቆናን ከጏዚ ዏዘሑ፣
በኬሐንን ዢኴኴየንን ብድኴየዯንን ብዢቓደንን ዏቊየዙ ሓንዱ

ሓዳሽ ዝዴዙኲት ዴዕክዙቩያት እትዮጵያ ክኸውን

ዯቓቨ ዯዓደ እውን፡፡ ብሄዙት፣ በሄዖቧባትን ህኬብዲትን ሃቇዛና ባዕኯን ንባዕኯን እናዏሓደዙ ብሃቇዛ ደዖጃ ድዒ
ዒዕዖ ዯቪትዣን ዯጠቃዔነትን ከህኴጏን ደኴዳኯ ኹዔድዲት ኮይነን ውቅብዱ፣ ብከሕነትን ዢኴኴይን ዯዲናግድ
ኸትዮጵያ ኧቊህድ ሕቇ ዏንግስዱ ከውኹ ብጒናነት ዏዘሑ እዩ፡፡
ኹብኪ ብኬዯዝኲኯየ ቀየሐ-ፅኴዑ ዛግሀ ዯቧዢያ ብፅባቐኹ ቧሓቢት ኬኸነት ዏሶብ ኧኵ ዏኹዲ ኬዔቇቡ ኧኯጐ፣ ኹበኪ
ብድኴየት፣ ብዔዢቕቓድን ብዒዕዛነትን ኬዯዯንጎትን ኬዯጏሃሃደትን ሃቇዛ ኮይኖዔ ዲሕጓሶዔን ዕግበቶዔን ኬቇኴዘኲ
ኧኯጐ፣ እቶዔ በፅዝዜዔን ብዕየኦዔን ኹብ ዒሕበዙን ኸኮኖዑያን ኴዔዓት ኬዖባዖቡ ኧኯጐ ሕኬብዲት እንበዛ፣
እቶዔ ነዱ ናይ ትዒ ኹብ ስኴጣን ኮይኑ ብትዔክሕዲ ቈዙድ ክቪድ ሕኬብዲት ኬቆዔጥ ኬነበዖ ስዛዓት ብኬኾነ
ዏኴክዑ ክዔኯስ ኬናዝቑ ኧኯጐ ዯዖዢ ዏዖዢ ደዛግ፣ኸህኹፓን ዏኸሶንን ዒ፣ እኩ ስዛዓት ሕዒዔ ኲዛዔዱ እዩ
ኮይንዎዔ ኧኵ፡፡
ንዔንዲይ

እዩ ኦዜዕዲይ ኮይነ ኸትዮጵያ እየ ዔባኴ ዏነጏዘ ቇይዜዔ ኧኳዒስዕዎ ኧኯጐ?

(reference) ኹዢዘካ እንትኸውን፣ ኸትዮጵያ ኮይነ ኹዢዘካ እየ፤ ቊና ኮይነ ኹዢዘካ

ዏጣቂቩ ሓዘዛ

እየ ዔባኴ የሐብንን

የኾዛዕን እንበዛ ከዔ ነውዘ ኬቖዛ ኹይኮነን፡፡ ኹእዔዛ ኬስሓዯ ግና ኸትዮጵያ ከዔ ሃቇዛ እናሃኯጏት ኹዢዘካ እየ
ጥዙሕ በኴ ኸትዮጵያ ኹይትበኴ ክብኴ ይኽእኴ እዩ፡፡ ናብ ኸትዮጵያ እንትንዏፅእ፣ ነኧን ኬዯዝኲኯየ ባህኴን
ቋንቋዲትን ኧኯጏን ብሄዛን ብሄዖቧባትን ከዔ ዏንነት እናኴዐኴካ ኸትዮጵያ እየ ዔባኴ ጐሁብ ሓቂ ጥዙሕ ኧይኮነስ
ኴክዕ ከዔዱ ኬዯዝኲኯየ ሕብዘ ዕዔበባ ኧኯዎ ቀዘ /ቊዛደን/ ኬስሕበካን ኧሐቈቧካን፣ ኬዯሓዙዖቊን ኬዯዯናነጓን ቇይዛካ
ክደዔቃ ዔግባዛ ዏግኯዙ ፅባቐን ሓድነትን እውን እየን፡፡

እቶዔ ኴዕኴ ኸኴና ኧጠቐስናዮዔ ኹካኲት፣ ነኩ ሓቂ ክዛእዩ ኹይደኴዩን፡፡ ንሶዔ ኬዔነይጒ ነዲ ብሓደ ቋንቋ፣ ብሓደ
ሃይዒኖት ብሓደ ባህ ስኸኵዔ ብኹሃዳ ስዛዓት ኧቪቕይጒ ኬነበ ናይ ትዒ

ኸትዮጵያ እዮዔ፡፡ ዏዓንጣ

ከብድኹዔ ሕንኬዢ ይበኴ እዔበዛ ናይ ትዒ ስዛዓት እንደቇና ከዔኧይዔኯስ ብዡደዙኯ ዴዕክዙቩያ ሕቇ
ዏንግስትና ዯቐቢ እዩ፡፡ ዏንነት ብሄዛ በሄዖቧባት ኹዢኴጦ ዖኺቡ ደዑቑ ክጏፅእ ዔኽኹኰ ዓጏት እዩ፡፡
እንበዛ ነዯን ብሄዙትን ብሄዖቧባትን ብዒዕዖ ኹዯኹቪቩ

ይኹን

ሓንዱ ዴዕክዙቩያት ኸትዮጵያ ኧቧጣጥዔ ቇዏድ ዐዛዩ

ደኴዲኰ ጐሁድ ድዒዛ (synergy ውፅኸት ኹብ ዔዔዚእ ይጎድኴ ቧኯኧኵ፣ ነከይ ንዔዛግቊፅ ዯከዲዯኴን ኧየቋዛፅን
ዚዕዘ ከዔኬሓትት ኸህጏዴግ ኹኯኴይዎ ኹኵ፡፡
ናዢዱ ትሕኬቶ ዏንነት ካዛዲ ክንኹደ፡፡ ዏንነት ካዛዲ ኹብ ዔዔኲእ፣ ስዔካ ዏን እዩ ዯባሂኴካ እንትትሕዯት፣ ኹነ
ቧብ እየ ስዏይ ኹይትሕዯዯኒ ኬብኴ ቧብ፣ ቧብ እዩ ከትበኵ ኹይትኽእኴን ጥዙሕ ኧይኮነስ፣ ዏንነት ካዛዲ እውን
ኹይጏሃቦን፡፡ ዏንነት ካዛዲኮ ዏዢኯዪ ስዔ ቧብ እንበዛ፣ ቧብ ካብ እንስቪ ንዔዢኲይ ዯባሂኰ ኬጏሃብ ኹይኮነን፡፡
እንዲይ እዩ ኬብኴ ኧኵ እንዯኧይበኴኩዔ እዏዛፅ፡፡ ኬብኵ ስኯኧኯኒ እዩ፡፡ ሓደ ኹሃዳውነት ኧቧቈዐ ቧብኹይ ኹብ
ሷዙዯን ኹብ ኬነበዖ ኹኼባ ዐሁዙት፣ ኹብ ዏንነት ካዛዲ ናይ ቧባት በሄዖቧባ ዏንነት ክሕዯት የብኰን፤
ኸትዮጵያውነት ኬቃዖን እዩ፤ ብጣዕዑ ይስከዢ ነይዖ፤ ኵዑኳ ዯዘዞ ዯሓቧ እየ፤ እንትብኰ ቧዑዐ፡፡ ካብ ኹብ
ዏዚት ኧኵ ሓቂ ኬዖሓቐ ድኳትን ሃነቀውዲን ብኧየቇድሽ፣ ኦዜዕዲይ፣ ትግዖጒይ፣ኹዔሓዙይ፣ ጏኧዯ፣ ከየበኴካ
ኸትዮጵያ ትበሃኴ ሃቇዛ የኲን፣ ስዔ ኧየብኰ ቧብ ስኯኧየኯ፡፡ ስኯኩ ኹንደዔ ንኸትዮጵያ ኧይትዝኴጥጒን ክትዝኴጥጒ
እውን ኧይዯኽእኰን ንግኩ ብኬኾነ ጒዕጒዕዲ ትዔክሕዲ ኹዖኹእያ ኧዖቪቧኖ ኹብ ቇኯ ከባቢዲት ብሄዛን ብሄዖቧባ
ዏንነት ኧየብኰ ካዛዲ ዏንነት ሂብኩዔ ክትኮኑ ትኽእኰ ኸኹዔ፡፡ እንዯ ንሓጒ ግን ሕቇ ዏንግስዲ ዏቧኴ ስኯኬኾነ
ዒደ ኹይስዖኬን፡፡
ንዔጥቅኲኴ ዒዕዛነዲ ሓድነት ብሄዙት፣ብሄዖቧባትን ኧዖቊቇት፣ ዢኴኴያትን ብከሕነት ከዔ ጐሁብ ቊ ኬዯቐበኯት፣
ነኩ ብከሕነት ብዖጒድ ኸኮኖዑያውን ዒሕበዙውን ቇዏድ ዯኹቪቩዙ ኬዯጏሃሃደት ኸትዮጵያ እናዒዕበኯት ክትከይድ
ክንቃኯስ ይግባእ፡፡ እንዯኧየኯ፣ ዔስቶዔ ትዒ ኬቧዓዛናዮዔ ግናኸ ኵዑ እናቇጏዱ ብዔዕባይ ኸትዮጵያ ብዖቂቕነዲ
ዯቐበኰ፣ ሓደ ህኬቢ (ህኬብዲት ኧይኮነስ)፣ ሓደ ቋንቋ፣ሓደ ባህ፣ ሓደ ዲዘኽ ንኧኯጒ ኸትዮጵያ ዯቓኯቨ እናበኰ ሕቇ
ዏንግስትና ንዔዢዙስ ኯይትን ቐትዛን ኬፅዕ ኧኯጐ ትዔክሕዯኛዲት ግንባዛ ዝጢዛካ ህኬብዲትን ሃቇዛን ዔኽሓድ እዩ
ክኸውን፡፡ እከይዒ ዝዙዐ ኹይኾንን ይብኰዲ ኹኯጐ ህኬብዲት ኸትዮጵያ፡፡

