ኢትዮጵያዊነት ጋሻ መመኪያችንና ክብራችን ነዉ
የጋሻ ለኢትዮጵያ የአቋም መግለጫ
ውድ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችንና እናቶቻችን ደማቸዉ አፍስሰዉና አጥንታቸውን ከስክሰው ነጻነትዋን
አስከብረዉ ያስቆዩልንን ዉድ ኢትዮጵያ አገርራችን የአሁኑ ትዉልድም እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ
ወንድማማችነቱንና እህትማማኝነቱን በበለጠ አጠናክሮ ሀገሩን አስከብሮና ጠብቆ ለመጪዉ ትዉልድ
ያስረክብ ዘንድ አማራጭ የሌለዉ አገራዊና ወገናዊ ግዴታ ነዉ።
ኢትዮጵያውያን በዘር ሀረግ በታሪክና በሀይማኖት በጥልቅ የተሳሰርን ወንድማማችና እህትማማች ህዝብ ነን
።አያንዳንዱ ዜጋ በየትኛዉም የኢትዮጵያ ክፍላተሃገራት ለመዘዋወር ለመስራትና ለመኖር የሚያግደዉ
ቅንጣት ነገር መኖር የለበትም። ደንታ ቢስና ሗላቀር ቡድኖች አልመዉ የአገዛዝ እድሚያቸዉን ለማራዘም
ሆንብለዉ የዘሩት ስንኩል የብሄር ክልል/በብሄር የከፋፍለሎ መግዛት በኢትዮጵያዉያን አንድነት
አብቅቶለታል፤ ከስሟል።
ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሄር ፤
ኢትዮጵያንና ህዝቧን ጥሎ አይጥልምና ፤ የመላዉ ኢትዮጵያዉያን የሰላም ፣ የነጻነት ፣ የህግ የበላነትና
የዴሞክራሲ መብት የትግል ማእበል ከአጥናፍ አጥናፍ ተቀጣጥሎ አሁን ባለንበት አመርቂ የለዉጥ ሂደት
ላይ እንድራመድ አድርጎናል። ትግሉም ከግቡ እንዲደርስ የመላዉ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ተሳትፎ
አማራጭ የሌለዉ ግዴታ ነዉ። የፖለቲካ ባለስልጣናትም ከሀቅ ከማፈንገጥና እንዲሁም በስልጣን
ከመባለግ ቸክሮ የሚይዛቸዉ ይኸዉ የመላዉ ሕዝብ ጠንካራ ተሳትፎ ነዉ።
ይህ የለዉጥ ሂደትም የተገኘዉ በመላዉ የኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ትግልና መስዋእትነት ዉጤት እንጂ ፤
በጥቂት ቡድኖች አስተዋፅኦ የተገኘ ድል አይደለም። ስለሆነም የለዉጡን ሂደት ፈር ለማስያዝ በቀና ልቦና
ኢትዮጵያ አገራችንን በመምራት ያሉት ክቡር ዶ/ር አብይና ባልደረቦቻቸዉ የማያወላዉል ድጋፍና
አስተዋፅኦ እንሰጣቸዉ ዘንድ በጥብቅ እናሳስባለን።
ስለሆነም ፤ ዉድ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፤
ይህ አሁን ያገኘኸዉ የለዉጥ ሂደት ባለቤት ነህና ፤ ፍፁም ስኬታማ ሆኖ ከዘረኝነትና ከእርስበርስ ጥላቻ
የፀዳች ሠላምና ዴሞክራሲ የሰፍነባት ኢትዮጵያ እስክትመሰርትና የሚከተሉትን ነጥቦች እስኪተገበሩ
ድረስ ትግልህ እንዳያቓርጥ፥
፩ ኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ ዳር ድንበሯ የተከበረ፤
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፪ የህግ የበላነት ፍፁም የተረጋገጠና የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሠብአዊ መብት የተከበረ፤
፫ የፖለቲካና የሀይማኖት መሪዎችም ራስህ የመረጥካቸው እንጂ ተሾመዉ የማይላኩብህና እነኝህም አገልጋዮችህ
እንጂ ተገልጋዮች ያልሆኑ፤
፬ ፖሊስ ህግ አስከባሪ እንዲሁም የመከላከያ ሠራዊትም ለህገመንግስት ተገዢ የሆነ፤
፭ የኢትዮጵያ ተቓማትና ሀብት ለሁሉም ዜጋ መገልገያ ሲሆኑ ፤

የህግ የበላይነት መከበር የህዝብ ዋስትና ነዉና፤ ሥልጣንን ተገን በማድረግ የሃገርና የህዝብ ንብረትን
የመዘበሩ ፤ ኑፁሃን ዜጎቻችንን የበደሉ፤ ያሰሩ ፤የገረፉ እንዲሁም የገደሉ በአጠቃላይ ህግን የጣሱ ሁሉ
በህግ ፊት ቀርበዉ ፍርዳቸዉን ማግኘት ይኖርባቸዋል። ህግ ጥሶ በህዝብ መሀል መሸሸግ ዘበት ነዉ ፤
አክትሟል።
ሰሞኑን በትግራይ ክፍለ ሀገር የምናየዉ የተቃዉሞ ሰልፍ ደግሞ በወያነ ቁንጮ መሪዎች በግፍያ
በማስፈራራትና በአስገዳጅነት ተወትዉቶ የወጣ ህዝብ ለመሆኑ አጠያያቂ አይደለም ፤ለኢትዮዽያዉያን
አዲስ ነገር አይደለም ፤ ላለፉት ፪፯ አመታት በመላዉ ኢትዮዽያ የተጠቀሙበት ኋላ ቀርና አፀያፊ ተግባር
ነዉና።
እነኝህ ርዝራዦች በደከመ አንደበታቸዉ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ልዩነት እንዳለ አጉልተዉ የሚያሳብቁትና
ከሀቅ የራቀ አሉባልታ የሚነዙት በመራራዉ ትግልህ ያገኘኸዉን አጥጋቢ የለዉጥ ሂደት ለማደናቀፍ
መሆኑን ተገንዝበህ ፤ከተያያዝከዉ ትግል አንዳችም ፈቅ ሳትል ፤ የነኝህ መርዛም ልፈፋና ተንኮል በትግልህ
እንደምታከሽፈዉ አንጠራጠርም።
በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ሁሉኑም ችግሮቹን መንጥሮ ለሁሉም ዜጋ የሚበጅና
የሚገለገልሰት የዴሞክራሲ ስርአት እንደሚገነባ ጥርጣሬ የለንም። ከትዉልድ ትዉልድ የምናስተላልፈዉም
ይኸዉ ጋሻና ጦር የማይበግረዉ ምግባረሰናይ የተሞላዉ ያስተዳደር ሥርአት ነዉ።
ጋሻ ለኢትዮጵያዉያንም በህዝባችን በመካሄድ ያለዉ የዴሞክራሲያዊ መብትና የነጻነት ትግል
እንደወትሮዉ አቅማችን የፈቀደልንን ሁሉ እናበረክታለን።

ኢትዮጵያ በልጆችዋ የተባበረ ሀይል ታፍራና ተከብራ ትኖራለች!
ጋሻ ለኢትዮጵያዉያን
ህዳር 22, 2011
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