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          6/28/18 

ጅምሩ ይሳካ ዘንድ ሁላችንም እንደመር! 

ልዩ መግለጫ 

ኢትዮጵያ አገራችን ስንል ወደኋላ በህሊናችን ተጉዘን፤ ጠልቀን ታሪክን ዘክረን ስንመረምራት በእሳት 

እንደተፈለቀቀ ወርቅ የአኩሪም የአስከፊም ቅንብሮች መልካም ውጤታችን ናት። ጀግኖች አባቶቻችን አገር ሲወረር፤ 

ክብር ሲደፈር በአንድነትና በህብረት፤ በቆራጥነትና በጀግንነት አብረው በመቆም በአጭር ጊዜ ውስጥ ውቃይኖስ 

አቋርጠው፤ ድምበር ጥሰው ዘልቀው በመግባት የደፈሩንን የውጭ ጠላቶቻችን በማሳፈር የተጣሰ ድንበራቸውን፤ 

የተደፈረ ክብራቸውን አስከብረው ዘመንን ተሻግረው ለደረስንበት አኩሪ ታሪክ ባለቤት እንድንሆን የህይወት ዋጋን 

ከፍለውልናል። 

ይሁን እንጂ ባሳለፍናቸው ሃያ ሰባት አመታት ያጋጠመን ፈተና ግን በአይነቱ እጅግ የተለየ ነብር። አገር 

አስደፋሪው፤ ሕዝብ ጨፍጫፊው እንደ መንግሥት ተደራጅቶ የአሸባሪ ህግ ነድፎ  ኢትዮጵያ የምትባል አገር 

እንዳትኖር ሰው በሰውነቱ እንዳይከበር፤ በዘርና በጎሳ ሽንሽኖ የጋራ የምንለው አኩሪ ታሪካችን እንዳይቀጥል የተሰራው 

ደባና ያጋጠመን አደገኛ ፈተና ሲመዘን የውጭ ወራሪዎች ከተፈታተኑን እጅጉን ከብባድና አስደንጋጭ ነበር ብንል 

ማጋነን አይሆንብንም።  

ዳሩ ግን፤ የእግዚአብሔር ቸርነት ተለይቷት የማታውቀው አገራችን ድምበሯን አስከባሪ፤ በፈተና ፀንተው፤ 

ችግራና መከራን ተዋግተው በአባቶቻቸው መስዋዕትነት የተረከቧትን አገራቸውን የማስቀጠል ወኔ ያላቸውን ታሪክ 

ሰሪ ልጆቿን ታወጣለች። አሁንም ለሃያ ሰባት ዓመት ተተኪ የሌላትን ውድ ህይወታቸውን ገብረው ለዛሬው 

ውጤታችን እንድደርስ የበኩላቸውን ድርሻ አበርክተዋል። 

የዚሁ የረዥሙና መራራው ትግል ውጤት ተሸካሚ እና ዳር አድራሽ ታሪክ ሰሪ ሊሆኑ ከፊት እንዲቆሙ 

ጊዜ የወለዳቸው የሕዝባችን ትግል ውጤት የሆኑት ክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አህመድ በዝች አጭር ጊዜ ውስጥ 

እየሰሩ ያሉትን ስናይ ደግሞ የለውጥ ተስፋችን እጅግ ከፍ እንዲል አድርጎታል።  በአንጻሩ ግን ክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር 

አብይ የህዝባቸውን አደራ ተቀብለው እየተጓዙበት ያለውን መንገድና የለውጥ ተስፋ ከግብ ለማድረስ ባለመዘናጋት 

የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድጋፍ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ሁሉም ለውጥ ፈላጊ ልብ ሊለው ይገባል፡፡  

በአንፃሩም፤ ለሃያ ሰባት ዓመታት በተለያየ መንገድ የእርኩሱ ሥርዓት ጥቅም ተካፋይ የነበሩ በመላ አገሪቱ 

የተጣበቁ መዥግሮች የለውጣችን ጉዞ ለማደናቀፍ አርፈው እንደማይተኙ ባለፈው በሰኔ 16/2010 ዓ. ም በአዲስ 

አበባ ክቡር ጠ/ሚር እያደረጉ ያለውን መልካም የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ የተፈፀመውን የቦምብ ጥቃት መጥቀስ 

ከበቂ በላይ ነው። በዚህም ቀን በደረሰው የንጹሃን ዜጎቻችን ህይወተ ህልፈትና የአካል ጉዳት እጅጉን እናዝናለናለን፤  
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አጥብቀንም እናወግዛለን። እኒህ የጠፋት መልክተኞችም በአስቸኳይ ተይዘው ለፍርድ ይቀርቡ ዘንድም 

እንጠይቃለን። 

በአጠቃላይ የብዙ ዜጎቻችን ህይወት ውጤት የሆነውን፤ በክቡር ጠ/ሚ አብይ አህመድ መሪነት በአገራችን 

እየቀጠለ ያለውንም ሆነ እስካሁን የተከናወነውን ተግባር እጅግ የምናደንቅና የምንደግፍ መሆናችንን ለመላው 

ሕዝባችንና ለውጥ አራማጅ ለሆኑ የመንግሥት አካላት በደስታ እንገልጻለን። 

በአገር ደረጃ ክቡር ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ በተለያዩ መድረኮች፤ በክልል ደግሞ ቀደም ሲል የኦሮምያ እርሰ 

ብሔር ክቡር አቶ ለማ መገርሳ፤ በቅርቡ ደግሞ የተከበሩት የአማራው ክልል እርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ 

አንዳርጋቸው በተለያየ መንገድ ተደራጅተው በውጭ አገእር የሚታገሉ ኃይሎች አገራቸው ገብተው የበኩላቸውን 

እንዲያበረክቱ ያስተላለፉትንም ጥሪ በማየታችን በእውነት አገራችን ወደ የት አቅጣጫ እሄደች እንዳለ የሚያሳይ 

ብሩህ ተስፋ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡  

በመሆኑም የጎንደር ሕብረት ለኢትዮጵያ አንድነት እየተደረገ ያለውን ጥሪ በማክበር፤ በአገሪቱ እየመጣ 

ያለውን የለውጥ በር ለመጠቀም ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅቶች በነጻ የሚያሳትፍ ቀሪ መድረኮችና አስተማማኝ 

ዋስትና  ከተመቻቹ አገር ውስጥ ገብቶ የብዙኃን ድርጅቶች ለአገራችን የሚያበረክቱትን ወሳኝ ድርሻ ለማበርከት 

ዝግጁ መሆናችንን በደስታ እናበሥራለን፡፡  

በመጨረሻም፤ በጎንደርና በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት አባላትና 

ደጋፊዎቻችንም የተመሰረትንበትን ዓላማ ለአገራችንና ለመላው ህዝባችን እውን እናደርግ ዘንድ በቀጣይ ለምናደርገው 

የትግል ጉዞ በሁለንተናዊ መልኩ ከቅድመ ዝግጅት እስከ ፍሣሜ ድረስ የተሳካ ውጤት እንድናመጣ ከጎናችን ትቆሙ 

ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪአያችን እናቀርባለን፡፡ 

 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ! 

ጎንደር ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት፡፡  
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