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የአንድነታችን መገለጫ! 
 
ብርሃኑ (ከአ.አ) 
 
  
ለብዙዎቻችን  ቢሊዮን ማለት ምን እንደሆነ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይታወቅም ነበር 
ማለት ይቻላል። ምናልባት ይህንን የምናውቅ በትምህርት ዓለም ያለፍን ብቻ ነን። 
ለዚያውም አልደመርንበት። አልቀነስንበትም። 
  
የአገሪቱ በጀት ወደ ቢሊዮን ብር መሸጋገር የጀመረውም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ነው። 
በኢትዮጵያ ታሪክ በቢሊዮን በሚቆጠር ብር በጀት ተመድቦ መንቀሳቀስ አዲሳችን 
ነው። አሁን አሁን  በጀታችን ስንት ''ቢሊ'' ሆነ ማለት እየተለመደ መጥቷል። 
  
በሥራዬም ቢሊዮን በሚሊዮን እየተዘገበ ችግር ሲፈጠርና ሲታረም ያየሁበት 
አጋጣሚንም አስታውሳለሁ ። 
  
አሁን በአገራችን ያለው ትውልድ የሚሊዮኖች ብዜት የሆነውን ቢሊዮን የሚፈራ ልብ 
ያለው አይደለም። ሁሉም ነገር ተባብሮ እንደሚሰራውና የአንድነቱ መገጫ የሆነውን 
ታላቁ የህዳሴ ግድብ በራሱ ዓቅም ከዳር እንደሚያደርሰው የያዘው የማይናወጥ 
ልማታዊ አቋም ከዓለት የጠነከረ ሆኗል።   
  
ለፕሮጀክቶቻቸን ማስፈፀሚያ የሚውል ቢሊዮን ሲመደብ ይደንቀናል። ርቀት፣ 
ክብደት፣ ጥራት፣ የውጭ ምንዛሪና ሌሎች ጉዳዮች ተደማምረውበት በመሆኑ ያንን 
ወጪ ፈጅቶ ያንን ያህል ወጪ ጠይቆ የሚከናወነው ሥራ ይከናወናል። ለምሳሌ 
ግልገል ጊቤ ሁለት የኃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ፕሮጀክት።   
  
ኢትዮጵያውያን ዘንድሮ ሁለት ታላላቅ ጉዳዮች ከፊታችን ቆመዋል። አንደኛው 
የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሲሆን፣  ሁለተኛው የዚሁ አካል የሆነው በአባይ 
ወንዝ ላይ የሚገነባው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ነው። ውእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊና 
የኢፌዴሪ መንግስት በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አንድም ሁለትም የሆኑትን  ታላላቅ 
ተግባራት ለመወጣት ሽንጣቸው ገትረው ተነስተዋል።በድል እንደሚወጡዋቸውም 
ባለሙሉ ተስፋ ናቸው።   
  
የኢትዮጵያ ሕዝብ በታሪኩ አንድ የሆነባቸውንና ነገም ወደፊትም አንድነቱን 
በማያስደፍርበት የግዛት አንድነቷንና ልዑላዊነቱን ከማያስነካበት ደረጃ ቀጥሎ ሁለተኛ 
ደረጃ ሊይዝ በሚችለው ጉዳይ ርብርቡን ተያይዞታል። ጉዳዩ የአባይ፤ ነገሩም 
የዘመናት ቁጭትና እልህ ያለበት በመሆኑም ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል 
የሚያመነጨውን ግድብ ለመገንባት የተጠየቀውን ወጪ ለማሟላት የአቅሙን 
በመፍጨርጨር ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያዊ ቢሊዮንን ሳይፈራ የግድቡን ስራ በስኬት 
እናሳካዋለን ብሎ በአንድ ድምፅና መንፈስ ሆ ብሎ ተነስቷል።  
  
ያለፉት ሁለትና ሦስት ሳምንታት በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ድንቅ የሚባል ፍፃሜ 
እየተሰራባቸው ነው። ‘’ አገርህ ተወራለች ተነስ ‘’ ሲባል የኖረው ሕዝብ ዛሬ ‘’አባይን 
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ለመገደብ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ብር ያስፈልጋል ለዚህም ብድርና እርዳታ ፍለጋ 
አንኳትንም አንተው ትወጣዋለህ’’ ሲባል እችላለሁ ማለቱን ቀጥሎበታል። እወጣዋለሁ 
ብሎ ማንነቱንና ብቃቱን ለማሳየት መነሳቱ ከልብ ያስደስታል።ያኮራልም።እኔ በበኩሌ 
መቁጠሩ ሳይሆን ቁጥሩ በራሱ ያስፈራኝ ነበር።  አሁንስ ይቻላል ብሎ ለተነሳ ሕዝብ 
ትንሽ ጊዜ ያስፈልገው እንደሆን እንጂ እንደሚያሳካው ጅምሩ በራሱ ገላጭ ምስክሩ 
እየሆነ ነው።  
  
አሁን መገናኛ ብዙኃንን በየቀኑ ስትከታተሉ የምትሰሙትና የምታነቡት ሁሉ 
በኢትዮጵያዊነታቸሁ እንድትኮሩና የማይቻል ነገር የለም ብላችሁ እንድነሱ 
ያደርጋል።የታሰበውን  እንደሚቻል አውቆ በቁርጠኝነት የተነሳን ሕዝብ ምንስ 
ሊገታው ይችላል?  
  
ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ትንሽ፣ ትልቅ  ብሎ የዕድሜና የገቢ ልዩነት የለም። 
ትውልዱና ብሄረሰቡ ሐረሪ፣ ከምባታ፣ አፋር፣አማራ ብሎ መለያየት አይታሰብም። 
የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሐሳብና ውጥን አባይን ለጋራ ጥቅም ማስገበር ነው። ጉዳዩ 
ፕሮፌሰር ማይም አልለየም ። በሕዳሴው ግድብ ጉዳይ የፆታ ልዩነትማ ቦታ የለውም። 
  
የፖለቲካ አቋሞች ሊለዋወጡ ቢችሉም፤ ለዘመናት ማደሪያውን ሲዞር የኖረውን አባይ 
አረፍ ብለህ ወደ ጎረቤቶቻችን ለተጨማሪ ሥራ እንዲያልፍ ለማድረግ ጊዜ እንደሌለን 
የጋራ ግንዛቤ ሊንይዝበት የሚገባ ታሪካዊ አጀንዳ ሆኗል።አባይን ለአገር ልማት 
ለማዋል ማቅማማት የለም። የሚያቀማማም ካለ እንደተለመደው በኢትዮጵያ የልማት 
አጀንዳ ላይ የማደናቀፍ ተልዕኮ ያላቸው ያልተቀደሱ ኃይሎች ብቻ ይሆናሉ ማለት 
ነው። 
  
 በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን  ወይም ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እንዴት ነው 
ለግድቡ ብትሏቸው የፊናቸውን እንደሚወጡ አያጠራጥርም። 
  
ትውልዱ የአክሱም የላሊበላንና የሌሎች ታሪካዊ ገድሎች ባለቤት ሆኖ መገኘቱ 
ሲያኮራው ኖሯል። የአባቶቹና የአያት  ቅድመ አባቶቹ ነጻነቷን ያስከበረች የአንጸባራቂ 
ድሎች ባለቤት የሆነች ኢትዮጵያ ወራሽ በመሆኑም ይኮራል። ግን ድህነት 
ሲየያሰቃያትና በድርቅና በረሃብ ስሟ ሲነሳ ሳታጣ ያጣችውን አገሩን ከኋላ ቀርነት 
ለማውጣት ባለፉት ዓመታት ማስመዝገብ የጀመረውን የኢኮኖሚ ዕድገት ማስቀጠል 
ይፈልጋል። አንዱና ዋናው ኃይል ሳሩ ነውና። 
  
ከአባይ ወንዝ ከሚገነባው የኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት መገንባትን 
ይፈልገዋል።  አንድ ኢትዮጵያዊ አግኝታችሁ ‘’ለግድቡ ግንባታ ምን አስበሃል?’’ 
ብትሉት የሚሰጣችሁ መልስ በወኔ ተሞልቶ የአቅሙን ለማበርከት ቆርጦ መነሳቱን 
እንደሚያረጋግጥላችሁ አያጠራጥርም።  ቀጥሎ ሊነግራቸሁ የሚችለው ጉዳይ ለነገው 
ትውልድ አንድ ጥሩ ነገር ሰርቶ ማለፍ መፈልጉን ሊሆን ይችላል። ትውልዱ የራሱን 
ታሪክ ሰርቶ ለቀጣዩ ትውልድ  ማስተላለፍ ይፈልጋል ይልዎታል። በእርግጥም 
በልማትና በዕድገት ታሪክ ለመሥራት የሚፈልግ ትውልድ ተፈጥሯል። 
  
የመንግሥት ሠራተኛው የወር ደሞዙን በአንድ ዓመት ክፍያ መለገስ በመላ አገሪቱ 
እየተስፋፋ ያለ ተግባር ሆኗል ማለት ይቻላል። ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችም እንደ 
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የአቅማቸው የቻሉትን እየለገሱ ነው። እዚህ ላይ ነጋዴ ይሁን የሐይማኖት ድርጅት 
ልዩነት ሲያሳዩ አይታዩም። አስተዋጽኦቸውን ሲያደርጉ ይታያሉ።  የአገር ጉዳይ 
ነውና። 
  
 መንግሥት ያዘጋጀውን ቦንድ ለመግዛት የሚታየው ሰልፍም የሚገርም ነው። ለካ ይሄ 
ሕዝብ የሚያስተባብረው ነው እንጂ ያጣው ለልማቱ እንዲህ ቋሚ ነው ያሰኛል!  
ከገንዘብ ቁጠባና ብድር ማህበራትና በሠራተኞች ክበባት በሚገኝ ገንዘብ ቦንድ  
የተወሰነው ወጥቶ ቦንድ ይገዛበት ብሎ ውሳኔ ማስተላለፍንም ደጋግመን እየሰማን ያለው 
ቅዱስ ተግባር ሆኗል። 
  
አዋቂውስ ልብ ገዝቶ ሁኔታዎችን አጢኖና አገናዝቦ  በስጦታና በቦንድ ግዢ ተሰማራ። 
የሕጻናት ጉዳይ ግን ይገርመኛል። ይሄ በመጽሐፋቸው ላይ የሚያነቡት ‘’አባይ አባይ  
የአገር ሲሳይ’’ የሚለው ዜማ አባይ የማንም ሲሳይ ሳይሆን የእኛም ሲሳይም ሊሆን 
ይገባል የሚል ወኔ እንዲሰማቸው ያደረጋቸው ይመስላል። አሁን የህፃናት ጥያቄ 
ከረሜላ ወይም ብስኩት መሆኑን አቁሟል። ስጋና እንቁላልም አይደለም። የህፃናቱ 
መሰረታዊ ጥያቄ በሚገርም መልኩ የህዳሴው ቦንድ ወደሚለው ታሪካዊው ምዕራፍ 
ተሸጋግሯል። 
  
 ከትምህርት ቤት አልፈው በክፍል ቦንድ ለመግዛት አያቅተንም ብለው ሲነሱ ላያቸው 
ተነሳሽነታቸውና ወኔያቸው በራሱ ያስደስታል።በነገራችን ላይ ከ500 ብር በታች 
የሚሸጥ ቦንድ የለም። ሕጻናት የብስኩትና የከረሜላ መግዣቸውን ለአገር ልማት 
ለመስጠት እንዲወስኑ ማየት የተቻለው ለካ በልማት አጀንዳ ላይ የህፃናቱ ግንዛቤ እንደ 
መሰረታዊ ጉዳያቸው የሚያዩበት ምዕራፍ ላይ ተደርሷል ማለት ነው።  ዛሬ ለጋራ 
ተጠቃሚነት በተነሳችውና ለምታድገው ኢትዮጵያ ድርሻቸውን ማበርከታቸው 
ያስደስታል። ነገም የነሱ ናትና። 
  
ዛሬ በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል ብትንቀሳቀሱ ‘’አባይ ያላችሁ አዋጡ እንያችሁ’’ 
የሚሉ ዜጎችን ማግኘት እጅግ ቀላል ነው።  ባለፉት ዓመታት ማጣጣም የጀመረውን 
ዕድገት አጠናክሮ ለመቀጠል ትናንት በኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት ሲቸገር የቆየበትን 
ሁኔታ ለመለወጥ። የአባይ እናት የሆነችው አገሩ አባይን ልታለማና ልትጠቀም 
መነሳቷን ሲያይ ያለውን እየሰጠ ሌሎችንም በርቱ እያለ ነው። ልማት የአንድነቱንና 
የአበሮ መቀጠል ብሩህ ተስፋው  ቁልፍ ምስጥር ነውና።   
  
 ኅብረተሰቡ ለዚህ ከፍተኛና ታሪካዊ ተግባር ያሳየው መነሳሳትን በሰላማዊ ሰልፎችም 
እየገለጸ ነው። አባይን ማስቸገር ይሆናል እንጂ የጉልበት አስተዋጽኦ በማድረግ 
ለግንባታው የሚሰለፉ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን አሉ።  ባላቸው ሙያ አገልግሎት 
ለመስጠት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን በጣም በርካቶች ናቸው። ከሾፌርነት እስከ 
ከፍተኛ የምህንድስና ባለሙያዎች ለግንባታው የሚያሰልፋቸው ቢያገኙ ደስታ 
የላቸውም ለዚያውም በነጻ። 
  
ቦንድ ዛሬ የስጦታና የአስተዋይነት ምልክት ሆኗል። በግሌ እየገረመኝ ያለው ግን 
ሕጻናትና የውጪ ዜጎች ቦንድ በመግዛት ጭምር እያደረጉ ያለው ተሳትፎ ነው።  
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ሕዝቡ የሚያደርገውን ተሳትፎ የሚያቀናጅና የሚያስተባብር አካል በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት ደንብ ተቋቁሟል። በደንቡ መሠረት የሚመሰረተው አካል ይህን የሕዝብ 
ማዕበል ወደሚፈለገው የዕድገት ደረጃ ለማደረስ ሰፊ ሥራ ይጠበቅበታል። 
  
የኪነ ጥበቡ ዘርፍ ብቅ ብቅ ያደረጋቸው ሥራዎችም ቁጭት በቅቶ ልማት መጀመሩን 
አብሳሪ ናቸው። የቁጭትና የእንጉርጉሮ ሥራዎችን በልማትና ነገን በሚያሳዩ 
ሥራዎች በግጥም፣ በዜማ፣ በብሩሽና በቀለሙ ማሳየት ጀምሯልና በርታ ሊባል 
ይገባል። 
  
የሃይማኖት ተቋማትም ለዚህ ክቡር ዓላማ ምዕመናንን በማነሳሳትና በማስተባበር 
ተጨባጭ ውጤት እያሳዩን ነው። የልማት ጉዳይ እዛው ሳለ የሃይማኖት ጉዳይ መሆኑ 
አይቀርምና።  
  
የስፖርቱም ዘርፍ እንቅስቃሴውን እንደሚጀምር ይጠበቃል።ዘርፉ ነገ ትላልቅ የገቢ 
ማስገኛ ውድድሮችን በአባይ ስም በማዘጋጀት ውጥናችን ከግብ እንዲደርስ 
አስተዋጽኦውን እንደሚያበረክት ጥርጥር የለውም።  
  
በነገራችን ላይ በደንቡ ማቋቋሚያ ላይ በወጣው መግለጫ የተቀየረው የግድቡ ስያሜ 
ራሱ ማራኪ ነው ‘’የኢትዮጵያ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ’’ መባሉ ታላቅነቱንና የሀገራችን 
ትንሳኤ የሚያበስርና የሚያረጋግጥ ግድብ በመሆኑ ስያሜው በትክክል መጪው 
የኢትዮጵያ ብሩህ ዘመን በግልፅ ያመላክታል። በዚህ መንፈስ የተነሳውን የታላቂቱን 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና ስሜት ያሳያል። 
  
ከዚህ አስቀድሞም ባንኮች ከተቀማጫቸው የተወሰነውን መጠን ለትላልቅ ፕሮጀክቶች 
ማስፈጸሚያ እንዲውል መወሰኑም ታላቅ ውሳኔ ሆኖ ሊመዘገብ ይገባዋል።  
  
ሕዝቡ የአባይ ጉዳይ የዕድገት ጉዳይና ለዘመናት በላይላዩ ቤት ሰረቶ ሲያሳፍረው 
የነበረውን ድህነትና ኋላቀርነት ተረት ለማድረግ የተሻለ አማራጭ መሆኑን መረዳቱና 
አገሪቱን ሳይጠቅም በከንቱ ሲፈስ መኖሩ ያሳደረበት ስሜትና ከበስተ ጀርባው ያለው 
የባዕዳን ተጽዕኖ ያሳደረበት ቁጭት ዛሬ ከራሱ በላይ ማንም ያለመኖሩን አውቆ 
ቢሊዮንን ሳይፈራ ቆርጦ ተነስቷል። 
  
አገሩን  ወራሪ ጠላትን አሳፍሮ ሲመልስ የኖረው የጀግንነት ታሪክ መካከለኛ ገቢ ያላት 
ለሕዝቦቿ ምቹ የሆነች አገር ለመፍጠር ሌላ የጀግንነት ታሪክ ሊያስመዘግብና አዲስ 
የታሪክ አሻራ ሊያኖረን የተዘጋጀ ሕዝብ።  
  
ለግድቡ ግንባታ ያልተለገሰ ድጋፍ እንደሚያንገበግብ የተረዳው ትውልድ ያለፉትን 
ትውልዶች አኩሪ ታሪክና ባህል በማወደስ መኖር ያክትም ብሏል። የትም አያደርስምም 
ብሎ ጨክኗል። በራሱ አዲስ ታሪክ የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋገጥ ቆርጦ ተነስቷል። 
ታሪክ ይሉት ክስተት እንዲህ ነውና። 
  
በየዘመናቱ ሲፈታተኑት የኖሩትን የውጭ ወራሪዎች ሲመክት በመኖር ያገኘውን ነፃነት 
በማወደስ መኩራት መልካም ቢሆንም፤ ታላቁ ጠላቱን ድህነትን ለማንበርከክ አባይን 
የመሰለ የተፈጥሮ ሀብቱን  ለልማትና ለዕድገቱ ሳያንበረክክ እንደማይቆም ማስመስከር 
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ይዟል። በአበው ታሪክ እየተዝናኑ የአሁኑን የህፍረትና የውርደት ምንጭ የሆነውን 
ድህነትና ኋላቀርነት ላንዴና ለመጨረሻ አሽቀንጥሮ መጣል የግድ ነውና። 
  
የናይል ተፋሰስ አገሮች ሀሉን አቀፍ ስምምነት ሁሉም አገሮችን ተጠቃሚ ለማድረግ 
የታለመ መሆኑና በአዲሶቹ የግብፅ አብዮት መሪዎች የአስተሳሰብና የአመለካከት ለውጥ 
እያሳየ መምጣቱን ሌለው ታሪካዊ ድል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።  
  
ኅብረተሰቡ አባይን ለመግራት የጀመረውን እንቅስቃሴ እስከ ሥራው ፍጻሜ ድረስ 
ብሔራዊ ኮሚቴው በሚቀይሳቸው መንገዶች በመታገዝ ሁሉንም አካላት ያሳተፈ 
አስተዋጽኦ እንዲሰባሰብ ማድረግ ይጠበቅበታል። 
  
የአርሶ አደሩንና የንግዱ ማህበረሰብን በተለይም የልማታዊ ባለሀብቶችን ተሳትፎ 
በማሳደግ ጅምሩ ውጥን ከፍጻሜ ለማድረስ መሥራትም ይጠበቅበታል።   
  
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆችን 
ለዚህ ታላቅ ዓላማ የማስተባበርና ፕሮጀክቱን ከዳር የማድረስ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ 
እምነቴን ነው።  
  
በያዝነው ወር በዚሁ በአባይ ጉዳይ ከብዙዎች ተነጋግረናል። ብዙዎችን ቃልን ተግባር 
የሚያደርግ ተሳትፎና አስተዋጽኦ አይተናል። በግሌ ከሕጻናትና ከአንዳንድ የውጭ 
ዜጎች ተሳትፎ ውጭ ያስደሰተኝ ቢኖር፤ ወላጆች በልጆቻቸው ስም ያደረጉት ስጦታና 
የገዙት ቦንድ ለትውልድ ማሰቡ በመሆኑ እጅግ ያረካኛል። 
  
ከዚህ በተጨማሪ በማስታወቂያ ሥራ ላይ የተሰማራ አንድ ድርጅት ሠራተኞች የአንድ 
ወር ደሞዛቸውን 15ሺህ ብር ለመለገስ ወሰኑ። ድርጅቱም እስከ ፕሮጀክቱ ፍጻሜ 
በየዓመቱ የ10ሺህ ብር ለመግዛት ወሰነ። መልካም ከዚያ በኋላ አራት ኪሎ ቅድስት 
ሥላሴ ካቴድራል ፊት ለፊት ‘’ እንገነባዋለን’’ የሚል የግድቡን ገጽታዎች ቦንድ 
በመግዛት ዜጎች እንዲሳተፉ የሚጋብዝ ቢል ቦርድ ሰቀለ።  
  
ታዲያ እንደዚህ የራስን ተሳትፎ በገቢር እያሳዩ ሌሎችንም ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ 
ማነሳሳት ታላቅና ክቡር አይደል? 
  
ባለፈው ሰሞን ለዚሁ ዓላማ ከአገር ውጭ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከፍተኛ የመንግሥት 
ልዑካን ቡድን እዚህ ግባ የሚባል ባይሆንም በዋሽንግተን ደሲ ከተማ ውስጥ ተልዕኮውን 
የማደናቀፍ ሙከራ አጋጥሞት ነበር። አሁንም በውጭም ይሁን በአገር ውስጥ ተመሳሳይ 
ዓላማ ያላቸው ሰዎች ሊያጋጥሙ በንቃት ተከታትሎ ማጋለጡንና የያዙት የጥፋት 
አቅጣጫ ለማንም እንደማይበጅ የማሰተማሩ ጉዳይ ተገቢውን ትኩረት ሊሰጠው 
ይገባል። በርግጥ ይህንን የመከታተሉንና የማጋለጡን ተግባር የእያንዳንዱ ልማት 
ወዳድ ዜጋ በመሆኑ አሁን እየተሰራበት ነው ማለት ይቻላል። 
  
እንዲያውም አንዳንዶች እንዲህ ዓይነት ሰዎች ሲያጋጥማቸው ኢትዮጵያዊ አይደሉም 
ማለት የጀመሩ ሰዎችም አጋጥመውኛል። እኔ በበኩሌ በአባይ ጉዳይ ላይ የሚኖር 
መለያየት ጤናማ ልዩነት ነው ለማለት አልደፍርም። እንዲያውም ይህ ልዩነት የደህነት 
ዕድሜን ለማራዘም ሆን ተብሎ የሚሰራ የክህደት ተግባር እንደሆነ ነው የሚገባኝ።  
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በድምር ሲታይ ትውልዱ አዲስ ታሪክ ለመስራት ቆርጦ መነሳቱን በሚያሳይ ድንቅ 
የታሪክ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። ይሄ ትውልድ አባይ ለዕድገቱና ለልማቱ በማዋል 
አንድነቱንና ማንነቱን በድጋሚ ያሳያል።ለሌሎች ልማት ወዳድ ኃየሎችንም አርአያ 
ይሆናል የሚል ጽኑ እምነት አለኝ።   
  
  

አባይን በማልማት  ታላቅነታችንን መልሰን እናድሳለን!!!    
  
  
  
  


