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ለአንድ አገር ውህደት የኃይል ምንጩ ነው 
 

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ  
ُوا{ ق َرَّ ِ َجِمیًعا َوَال تَف َِحْبِل هللاَّ  }َواْعتَِصُموا ب
 

ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም (የአላህንም (የማመን) ገመድ 
ሁላችሁም ያዙ፡፡ አትለያዩም፡፡) ማለት ነው፡፡ 
ብቸኛ ከሆነው ለሱም አጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ 
እንደሌለ እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም ሰይዲና ሙሐመድም የሱ ባሪያና መልእክተኛ 
በመሆናቸውም እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ 
በባልደረቦቻቸውና አስከ እለተ ቂያማ ድረስ በመልካም ምግባር በተከተሏቸው 
ምእምናን እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን አውርድ፡፡  
 

ከዚህም በመቀጠል፡ 
 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የተላኩበት መልእክት ለአንድነትና መፈቃቀር መስመር 

የሚየመቻች ሲሆን መለያትንና መነታረክን ይከለክላል፡፡ ይህ መልክት የተበታተኑና 
የተላያዩ ዓረቦችን አሰባስቦ አንድ ማህበረሰብ አድርጓቸዋል፡፡ በእምነት ወንደም 
ተማማችነትም አስተሳስሯቸዋል፡፡ ልቦቻቸውንም በመላመድ ገመድ አያይዟል፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  

} ٌ ِْخَوة ُوَن إ ََّما اْلُمْؤِمن ِن  }إ
 

ትርጉሙም ((በእርግጥም)ምእመናኖች ወንድማመቾች ናቸው፡) ማለት ነው፡፡ 
እንድሁም እንድህ ይላል፡  

 
} َّ ل َ َ أ َِكنَّ هللاَّ ِِھْم َول ُوب ل ُ َْیَن ق َّْفَت ب ل َ ًا َما أ ِ َجِمیع َْرض ِي األ َْقَت َما ف ْنف َ َْو أ ِِھْم ل لُوب ُ َْیَن ق ََّف ب ل َ َف َوأ

َّھُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ِن َھُْم إ َْین  }ب
 

ትርጉሙም (በልቦቻቸውም መካከል ያስማማ ነው፡፡ በምድር ያለውን ሁሉ 
(ሀብት) በለገስክ ኖሮ በልቦቻቸው መካከል ባላስማማህ ነበር፡፡ ግን አላህ 
በመካከላቸው አስማማ፡፡ እርሱ አሸናፊ ጥበበኛ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 



ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድንዋደድ፣ እንድንተዛዘንና እንድተጋገዝ እንድህ በማለት 
አመልክተዋል፡ (በመዋደዳቸው፣ በተዛዘናቸውና በመተጋገዛቸው የምእምናን ምሳሌ 
ከሱ አንድ ክፍል ህመም ሲሰማው ሌሎችም አካላት እንቅልፍ በማጣትና በስቃይ 
እንዲሚጋሩት አንድ አካል ነው)፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህ መተጋገዝ ከሙሰሊሞች መካከል ብቻ እንዲፈጸም የተወሰነ 
አይደለም፡፡ እሱ ሁሉንም የሰው ልጅ ያከተተ መሆኑን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ በማለት 
ገልጾታል፡ 

 
ِنَّ { ُوا إ ِتََعاَرف َِل ل َائ ب َ ًا َوق َاُكْم ُشعُوب َى َوَجَعْلن نث ُ ن َذَكٍر َوأ َاُكم مِّ َْقن َّا َخل ِن َُّھا النَّاُس إ ی َ َا أ ی

ِنَّ  َاُكْم إ ْتق َ ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ َ یرٌ أ ِ ِیٌم َخب َ َعل  }هللاَّ
 

ትርጉሙም (እናንተ ሰዎች ሆይ! እኛ ከወንድና ከሴት ፈጠርናችሁ፡፡ 
እንድትተዋወቁም ጎሳዎችና ነገዶች አደረግናችሁ፡፡ አላህ ዘንድ በላጫችሁ በጣም 
አላህን ፈሪያችሁ ነው፡፡ አላህ ግልጽን ዐዋቂ ውስጥንም ዐዋቂ ነው፡፡) ማለት ነው፡፡ 

አላህ (ዐ.ወ.) ከነብያትና በአምነት ከማይከተሏቸው ሰዎች መካከል ያለውን የሰብእ 
ወንድም ተማማችነትም እንድህ በማለት አውስቷል፡ 

 
ََخاھُْم ھُوًدا{ َى َعاٍد أ ل ِ  }َوإ

ትርጉሙም (ወደ ዓድም ወንድማቸውን ሁድን ላክን፡፡) ማለት ነው፡፡ 
እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
ًِحا{ ََخاھُْم َصال ُموَد أ َ َى ث ل ِ  }َوإ

ትርጉሙም (ወደ ሰሙድም ወንድማቸውን ሷሊሕን ላክን፡፡) ማለት ነው፡፡ 
አሁንም እንድህ ይላል፡ 

ًا{ ََخاھُْم ُشَعْیب َى َمْدیََن أ ل ِ  }َوإ
ትርጉሙም (ወደ መድየንም ወንድማቸውን ሹዓይብን ላክን፡፡) ማለት ነው፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) ያለፉ ነብያትን ታሪክ ከዘረዘረ በኋላም እንድህ ይላል፡ 

 
اتَّقُونِ { َ ُُّكْم ف َا َرب ن َ ً َوأ ً َواِحَدة ة ُمَّ تُُكْم أ ُمَّ ِنَّ َھِذِه أ  }َوإ

ትርጉሙም (ይህችም (በአንድ አምላክ የማመን ሕግጋት) አንድ መንገድ ስትኾን 
ሃይማኖታችሁ ናት፡፡ እኔም ጌታችሁ ነኝና ፍሩኝ፡፡) ማለት ነው 

እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 
ِنَّ { اْعبُُدونِ إ َ ُُّكْم ف َا َرب ن َ ً َوأ ً َواِحَدة ة ُمَّ تُُكْم أ ُمَّ  }َھِذِه أ
 



ትርጉሙም (ይህችም (በአንድ አምላክ የማመን ሕግጋት) አንድ መንገድ ስትኾን 
ሃይማኖታችሁ ናት፡፡ እኔም ጌታችሁ ነኝና ተገዙኝ፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ኢማሙ አልበገዊ የተባሉት የቅዱስ ቁርኣን ተንታኝ እንድህ ብለዋል፡ ‹አላህ (ሱ.ወ.) 
ሁሉንም ነብያት የላከው ቅን ሃይማኖትን፣ መተጋገዝንና እንድነትን እንዲያጠናክሩ 
እንድሁም ከመበታተንና በአቋምም ከመለያየት እንዲታቀቡ እንዲያዙ ነው፡፡› 

የእስልምና እምነት ወደአንድነትና ወደመሰባሰብ መጥራቱና ከመበታተንና ከራስ 
ወዳድነት ማስጠንቀቁ ከሀገር ኃይል ጥንካሬና ከማሀበረሰቡ ደህንነት ጥበቃ መሰረቶች 
ዋነኛው መሆኑ ጥርጥር የለበትም፡፡  

ምክኒያቱም አንድ ግለሰብ ምንም ብርቱ ቢሆንም እንኳ በደካማ ማሀበረሰብ ውስጥ 
የሚኖር ከሆነ ምንጊዜም ደከማ ይሆናልና፡፡ በአንጻሩም አንድ ግለሰብ በጠንካራ 
ማሀበረሰብ መካከል የሚኖር ከሆነ የኃይል ምንጩ ማሀበረሰቡ ይሆናል፡፡ በመሆኑም 
የእስልምና እምነት የዜግነት እሴት ጠንካራነትን ያረጋግጣል፡፡  ሀገርም በውስጡ 
ለሚኖሩ ዜጎች በሙሉ መጠለያ መሆኑን ያስገንዝባል፡፡ ምክኒያቱም የሀገር ጥንካሬ 
ይጠበቅ ዘንድ ከነዋሪዎቹ መካከል በሃማኖት፣ በቀለምና በጾታ መለያየት አለመኖር  
አስፈላጊ ነውና፡፡ ከነጭና ጥቁር መካከል ብልጫ አይኖርም አላህን በመፍራትና 
በመልካም ስራ ብቻ ቢሆን እንጂ፡፡ 

ስለሆነም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከአይሁዶች ጋር ያጸደቁት የመዲና ውል 
ለአይሁዳዊያን ነጻነት፣ ደህንነትና ሰላም ከሙስሊሞች ጋር እኩል ሰጥቷል፡፡ እንድሁም 
ከሙስሊሞች ጋር ከተመዋን በጋራ የመከላከል ግዴታ እንዳለባቸውም ደንግገዋል፡፡ 
ይህም ታዲያ እስልምና የሀገር ግዴታቸውንና መብታቸውን አውቀው የሚኖሩ ከሆነ 
የመላ ነዋሪዎች መጠለያ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 

የእስልምና እምነት የጋራ ሥራ መንፈስ እሴትንም ከፍ አድርጓል፡፡ ተባብሮ 
መስራትንና የጋራ ጥረትን እንድሁም የተላያየ አቋም ከመያዝ መራቅን የእምነቱ 
ግዴታዎች አድርጓል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ُوا{ ق َرَّ ِ َجِمیًعا َوَال تَف َِحْبِل هللاَّ  }َواْعتَِصُموا ب
 

ትርጉሙም (የአላህንም (የማመን) ገመድ ሁላችሁም ያዙ፡፡ አትለያዩም፡፡) ማለት 
ነው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ አላህ (ዐ.ወ.) ከናንተ ሦስት ነገሮችን ይወዳል፡፡ 
ሦስት ነገሮችንም ይጠላል፡፡ በሱ ምንንም ሳታጋሩ እሱን መገዛታችሁን፣ ሁላችሁም 
በአለህ ገመድ መጠበቃችሁንና አለመለያየታችሁን ይወድላችኋል፡፡ አሉባልታን፣ ጥያቄ 
ማብዛትንና ገንዘብ ያላግባብ ማጥፋትን ከናንተ ይጠላል፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ማሀበረሰቡን በማዋሃድ፣ በማስተሳሰርና በመተጋገዝ ዘርፍ ባልደረቦቻቸውን 
ሲያስተምሩ አንድህ ይላሉ፡ (ምእምን ለምእምን ከፊሉ ከከፊሉን እንሚያጠነክር ካብ 
ነው አሉና ጣቶቻቸውን በማወሳሰብ አመለከቱ)፡፡ 

 



 
ሀገረን በመጠበቅና የማሀብሰቡን ደህንነት በማስከበር ዘርፍ ውህደት 

የሚጫወተውን ሚና አስመልክቶ ቅዱስ ቁርኣን በርካታ ምሳሌዎችን ጠቅሷል፡፡ 
ከነሱም መካከል ሰይዲና ዩሱፍ የነደፉት እቅድ ለማሳካት ያደረጉት የህዝቦች አንድነት 
በመጀመሪያ ይጠቀሳል፡፡ በእቅዱ መሰረት የተፈጸመው የጋራ ሥራ ብልጸግናን እውን 
በማድረግ ሀገርን በማስከበርና ኢኮኖሚውን በማጠንከር ቁልፍ ሚና ተጫውቷል፡፡ 
ይህን ጉዳይ አላህ (ሱ.ወ.) በሰይዲና የሱፍ ልሳን በቅዱስ ቁርአን እንድህ በማለት 
አመልክቶታል፡ 

َذُروهُ { َ َما َحَصدتُّْم ف َ ًا ف ب َ ِیَن َدأ اَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسن َ ُوَن ق ُكل ْ ا تَأ مَّ ِیًال مِّ ل َ ِالَّ ق ِِھ إ ُل ِي ُسنب ُمَّ * ف ث
ُوَن  ا تُْحِصن مَّ ِیًال مِّ ل َ ِالَّ ق َھُنَّ إ ْمتُْم ل دَّ َ ُكْلَن َما ق ْ َأ َِك َسْبٌع ِشَداٌد ی َْعِد َذل تِي ِمن ب ْ َأ ِي ِمن * ی ت ْ َأ ُمَّ ی ث

ِیِھ یَْعِصُرونَ  َّاُس َوف ِیِھ یَُغاُث الن َِك َعاٌم ف َْعِد َذل   .} ب
 

ትርጉሙም ((እርሱም) አለ፡- «ሰባትን የተከታተሉ ዓመታት ትዘራላችሁ፡፡ 
ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላው ውስጥ ተዉት፡፡ 
«ከዚያም ከእነዚያ በኋላ ካደለባችሁት ጥቂት ሲቀር ለእነሱ ያደለባችሁትን ሁሉ 
የሚበሉ ሰባት የችግር ዓመታት ይመጣሉ፡፡ «ከዚያም ከእነዚያ በኋላ ሰዎቹ በርሱ 
የሚዘነቡበት በርሱም (ወይንን) የሚጨምቁበት ዓመት ይመጣል፡፡») ማለት ነው፡፡ 

የእስልምና ሃይማኖት ሰዎች በአንድ መስመር ተሰልፈው እንዲሰሩ የሚያግዝን ነገር 
ሁሉ ይደግፋል፡፡ በመሆኑም መተዛዘን፣ ገራገርነትና ለዘብተኝነት እንዲስፋፋ ጥረት 
ያደርጋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
اْعُف { َ َِك ف وا ِمْن َحْول َضُّ َْلبِ َالْنف َ اْلق ِیظ ا َغل ً ّ َظ َْو ُكْنَت ف َھُْم َول ِْنَت ل ِ ل َما َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ ِ ب َ ف

َ یُِحبُّ  ِنَّ هللاَّ ِ إ َى هللاَّ تََوكَّْل َعل َ َِذا َعَزْمَت ف إ َ ْمِر ف ِي اْألَ َھُْم َوَشاِوْرھُْم ف ِْر ل َعْنھُْم َواْستَْغف
ِینَ  ل  }اْلُمتََوكِّ

 
ትርጉሙም (ከአላህም በኾነች ችሮታ ለዘብክላቸው፡፡ ዐመለ መጥፎ ልበ ደረቅም 

በኾንክ ኖሮ ከዙሪያህ በተበተኑ ነበር፡፡ ከእነርሱም ይቅር በል፡፡ ለእነርሱም ምሕረትን 
ለምንላቸው፡፡ በነገሩም ሁሉ አማክራቸው፡፡ ቁርጥ ሐሳብም ባደረግህ ጊዜ በአላህ ላይ 
ተመካ፡፡ አላህ በርሱ ላይ ተመኪዎችን ይወዳልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

መተዛዘን ለዘብተኝነትና መተጋገዝ ለአንድነትና ለልቦች መቀራረብ ታላቅ ሚና 
አላቸው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ሃይማኖት ገር ነው፡፡ አንድም ሰው 
ሃማኖትን አይታገለውም የሚያሸንፈው ቢሆን እንጂ፡፡ ትክክለኛውን ነገር ፈጽሙ 
ካልተቻለ ደግሞ ለሱ የቀረበውን ሥሩ፡፡ በዚህም ሆነ በዚያም ታላቅ ምንዳ 
እንደምታገኙ እወቁ፡፡ ማለዳ በመነሳት፣ ማታም፣ በጥቂቱም ቢሆን በሌሊት ኢባዳን 
በማድረስ ታገዙ፡፡) 

 



 
 
አሁንም እምነቱ የአንድ ማሀበረሰብ አባላት በእምነት ቢለያዩም እንኳ 

በመቀራረብና በሰላም እንድኖሩ ይገፋፋል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  
 
ًا{ َّاِس ُحْسن ِلن ُوا ل ُول  }َوق
 

ትርጉሙም (ለሰዎችም መልካምን ነገር ተናገሩ፡፡) ማለት ነው፡፡ 
 

 
ُ َعِن { َْنَھاُكُم هللاَّ وھُْم الَّ ی َرُّ َن تَب َاِرُكْم أ ن ِدی َْم یُْخِرُجوُكم مِّ یِن َول ِي الدِّ ُوُكْم ف ِل َات ُق َْم ی َِّذیَن ل ال

َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ  ِنَّ هللاَّ َْیِھْم إ ِل ُوا إ  }َوتُْقِسط
ትርጉሙም (ከእነዚያ በሃይማኖት ካልተጋደሏችሁ ከአገሮቻችሁም ካላወጡዋችሁ 

(ከሓዲዎች) መልካም ብትውሉላቸውና ወደእነርሱ ብታስተካክሉ አላህ 
አይከለክላችሁም፡፡ አላህ ትክክለኞችን ይወዳልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከሌላ እምነት ተከታዮች ጋር የነበራቸው ግንኙነት በዚህ መልኩ 
ነበር፡፡ በመሆኑም ከነሱ ስጦታቸውን ይቀበሉ፣ ህመምተኛቸውን ይጠይቁ ነበር፡፡ 
ይሀውም የእስልምናን ገራገርነትና የመቻቻል ገጽታ ለማሳየት የማሀበረሰቡን አንድነትና 
ትስስሩን ለማጠናከር ነበር፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የአንድ አገር ልጆች ተቀዳሚ ጉዳዮችን በመገንዘብ ሁሉም በየ ሥራ 
ዘርፉ ለሀገር ደህንነት መስራት አለበት፡፡ ሃኪሞች፣ የህግ ባለሞያዎች፣ መሃንዲሶች፣ 
ገበሬዎችና መምህራን ሃላፊነታቸውን የመወጣት ግዴታ አለባቸው፡፡ የስጦታና የጥረት 
መንፈስን በማስፋፋት ይህ በጉልበቱ ያም በገንዘቡ ያኛውም በትምህርቱ አስፈላጊውን 
አገልግሎት መስጠት ይኖርበታል፡፡ ይህ ሁሉ የሃይማኖታችን አካል መሆኑን አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ በማለት አመልክቷል፡ 

 
ُُّشوُر { َْیِھ الن ِل ِِھ َوإ ْزق ُوا ِمن رِّ َِھا َوُكل ِب َاك ِي َمن اْمُشوا ف َ ُوًال ف َُكُم اْألَْرَض َذل َعَل ل َِّذي جَ  } ھَُو ال
 

ትርጉሙም (እርሱ ያ ምድርን ለእናንተ የተገራች ያደረገላችሁ ነው፡፡ በጋራዎችዋና 
በመንገዶችዋም ኺዱ፡፡፡ ከሲሳዩም ብሉ፡፡ (ኋላ) መመለሻውም ወደእርሱ ብቻ ነው፡፡
) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ብሏል 

 
ِیًرا { َ َكث ِ َواْذُكُروا هللاَّ َْضِل هللاَّ ُوا ِمن ف ِ َواْبتَغ ِي اْألَْرض انتَِشُروا ف َ ُ ف َالة ِ الصَّ ُِضیَت َِذا ق إ َ ف

ُِحونَ  َُّكْم تُْفل ََّعل   .} ل
 



ትርጉሙም (ሶለቲቱም በተፈጸመች ጊዜ በምድር ላይ ተበተኑ፡፡ ከአላህም ችሮታ 
ፈልጉ፡፡ አላህንም በብዙ አውሱ፡፡ ልትድኑ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ይህን ቃሌን ተናገርሁኝ ለኔና ለናንተም ከአላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁኝ፡፡ 
*     *     * 

 
 

 

ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ 
መላክተኞች መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ 
ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 

ሙስሊም ወንድሞች 
 
 

ታሪክን ወደኋላ መለስ ብሎ የሚመራመር ሰው መለያየትና አለምግባባት 
የማንኛውም ማሀበረሰብ ሸንፈትና ድክመት መሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል፡፡ 
ይህንም አደጋ ቅዱስ ቁርኣን እንድህ በማለት አስጠንቅቆናል፡ 

 
َھُْم َعَذاٌب { َِك ل َئ ُول َاُت َوأ ِّن َی َْعِد َما َجاَءھُُم اْلب ُوا ِمْن ب َف ُوا َواْختَل ق َرَّ َِّذیَن تَف ُوا َكال َوَال تَُكون

 }َعِظیمٌ 
ትርጉሙም (እንደነዚያም ግልጽ ተዓምራት ከመጣላቸው በኋላ እንደተለያዩትና 

እንደ ተጨቃጨቁት አትኹኑ፡፡ እነዚያም ለእነርሱ ታላቅ ቅጣት አላቸው፡፡) ማለት 
ነው፡፡ እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
ِِرینَ { اب َ َمَع الصَّ ِنَّ هللاَّ ُِروا إ ُوا َوتَْذھََب ِریُحُكْم َواْصب تَْفَشل َ َاَزُعوا ف  }َوَال تَن
 

ትርጉሙም (አትጨቃጨቁም፡፡ ትፈራላችሁና ኃይላችሁም ትኼዳለችና፡፡ ታገሱም፤ 
አላህ ከትዕግስተኞች ጋር ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

አለመግባባትና መለያየት የአንድን ሀገር ግርማ ሞገስ ይገፋል፡፡ ከዚያም አልፎ 
ደካመነትና አቅመቢስነትን ያላብሳል፡፡ በመሆኑም የእስልምና ሃይማኖት መለያየትንና 
መነታረክን የሚያስከትልን ማንኛውንም ነገር አጥብቆ ይዋጋል፡፡ የእስልምና እምነት 
የድንቁርና ዘመን ገጽታ የነበሩ ነገሮችን በሙሉ አውግዟል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ ብለዋል፡ (አላህ (ሱ.ወ.) የድንቁርና ዘመንን ኩራትና በአባት መፎከርን 
አስወግዶላችኋል፡፡ ፈሪሀ አላህ ምእምን ወይም መናጢ አመጸኛ እናነት የአደም ልጆች 
ናችሁ አባታችሁ አደም ደግሞ ከአፈር ነው የተፈጠረው፡፡) 



ነብያችን አሁንም የሰዎችን በመብትና በግዴታ እኩል መሆናቸውን ሲያብራሩ 
እንድህ ይላሉ፡ (እናንተ ሰዎች ሆይ! ንቁ ጌታችሁ አንድ ነው፡፡ አባታችሁም አንድ 
ነው፡፡ ንቁ አንድ ዐረብ አዓረብ ያልሆነን ሰው አይበልጥም ዓረብ ያልሆነም ዓረብን 
አይበልጥም ቀይም ጥቁርን አይበልጥም ጥቁርም ቀይን አይበልጥም አላህን በመፍራቱ 
ቢሆን እንጂ፡፡) 

ጌታችን ሆይ! ውህደታችን አጥንክርልን፡፡ ልቦቻችንን እስማማልን፡፡ ለምትወደውም 
ነገር ምራን፡፡በሥራም ሆነ በቃል ታማኝነትን ስጠን፡፡ ሀገራችንን ጠብቅልን፡፡ አሜን፡፡ 
 


