
  

ጠ/ሚኒስትር  አብይ አህመዴ በጎንዯር ያዯረጉት ሙለ ንግግር 

 

 

የአብሮነትና የዘመናዊነት ተምሳላት፤ የመካከሇኛው ዘመን ስሌጣኔ መሰረት እና የህዝባችን የከፍታ መሰሊሌ፤ 

የባህሌ እና ውብ እሴቶቻቸችን ማህተም፤ የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጌጥ እና የትጉሀን ሌጆች እናት፣ የኢትዮጵያችን 

የታሪክ አውዴማ እና የኩሩ ህዝብ ምዴር፣ የዛሬያችን መሰረት ትሊንት በተጣሇባት ዴንቅ ከተማ ጎንዯር ተገኝቼ 

መሌዕክት ማስተሊሇፍ በመቻላ የተሰማኝን ሌባዊ ክብር ሇመግሇጽ እወዲሇሁ፡፡ 

በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጎንዯር ጉሌህ ዴረሻ አሊት፡፡ ጠቢባን ሌጆችዋ በኪነ ሕንፃ የሊቀ እርምጃቸው ዛሬም 

ዴረስ የምንዯመምበትን የፋሲሌ ቤተ-መንግስት አንፀው እንዲቆዩሌን ሁለ አብሮነትን ባካተተ ዝማኔ 

የመንግስት መቀመጫ ቀዯምት ታሪክ አኑረዋሌ፡፡ ሉቃውንቶቿ አማርኛን ከንግግር ወዯ ጽሁፍ ቋንቋነት 

ያሸጋገሩ ብቻም ሳይሆኑ አሻራቸው ዘመንና ትውሌዴን በተሻገሩ ስራዎች ህያው ሆነው ይኖራለ፡፡ 

ጎንዯር ከጃንተከሌ ጥሊዋ ስር በዘመን ሀዱዴ ሊይ እያኖረች የመጣችው የመነጋገር፣ የመከራከር፣ የመወያየት፣ 

የመዯማመጥ፣ የመቀራረብ፣ የመተሳሰብ እና ያሇመናወጥ፤ የአብሮነት ካብ፣ የዴንቅና ረቂቅ ባህሌ ሇዘመናዊቷ 

ኢትዮጵያ ዱሞክራሲ ባህሌ መዲበር ያሇው አንዴምታ ከፍተኛ ነው፡፡ 

ክቡራትና ክቡራን 

ሇሀገራችሁ እና ሇህዝባችሁ የምታሳዩት ፍቅር፤ ሇቃሊችሁ የምትሰጡት ክብር እና በሀገር አንዴነት ሊይ ያሊችሁን 

ፅኑ አቋም ሁለም ኢትዮጵያዊ በውሌ ይረዲዋሌ፣ ያከብረዋሌ፡፡ 

እንኳንስ ጎንዯር ከምዴሯ- ከጥቁር አፈሯ ሊይ ሆናችሁ ይቅር እና የህይወት እጣፈንታ ሰው ሀገር አዴርሷችሁ 

እንኳን ወገናችሁን፣ ሀገራችሁን፣ እና ትሊንታችሁን የማትረሱ እንዯሆናችሁ እናውቃሇን፡፡ 

በባህሪና በሁኔታ ቢሇያዩም ቅለ በየዘመናቱ እና በየመንግስታቱ የሚገጥሟችሁን ፈተናዎች የምትሻገሩበት 

ትእግስት፣ ወኔ፣ እና ጥንካሬ እንዱሁም ከሁለም ኢትየጵያውያን ወንዴሞቻችሁ ጋር ያሊችሁ የማትዯራዯሩበት 

ዘሊሇማዊ የአብሮነት ዴንቅ እሴት ሁላም ሁለንም እንዲስዯመሙ ዛሬም አለ፡፡ 

ከሁሊችንም በፊት ትሊንት ሊይ ሆኖ ዛሬን ያየውና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ውጥን በምዕናቡ የጠነሰሰወው 

የመይሳው ሌጆች ናችሁና በተሇመዯው ትእግስታችሁና አርቆ አሳቢነታችሁ ከጎናችን እስካሊችሁ ዴረስ 

በምንችሇው ፍጥነት እና መጠን ተረባርበን በመስራት በጥበብ የማናቋርጠው የህይወት እክሌ በፍጹም ሉኖር 

እንዯማይችሌ አጥብቄ አምናሇሁ፡፡ 



በዘሊቂነትም የጎንዯር እና አካባቢዋ ወጣቶች ተፈጥሮ ከቸረቻቸው በረከት ተጠቅመው ራሳቸውን እና 

አካባቢያቸውን መቀየር እና ማሳዯግ አሇባቸው፡፡ አካባቢው የዕዴገት ኮሪዯር ሆኖ እንዱሇማ እና ሇአገራችን 

የውጭ ንግዴ እንቅስቃሴ ከፍ ያሇ አስተዋጽኦ ማበርካት ይኖርበታሌ፡፡ ወጣቱን እና የነዋሪውን ገቢ 

አስተማማኝ መሰረት ሊይ የሚያንጹበትን ሁኔታ ማሰብና በፍጥነት ወዯ ውጤት ማስገባት ይኖርባችኋሌ፡፡ ይህ 

እንዱሆንም የፌዯራሌ መንግሰት ከክሌለ መስተዲዯር ጋር በመቀናጀት ይሰራሌ፡፡ 

ክቡራትና ክቡራን 

ጎንዯር የዴንቅ ታሪክ ባሇቤት- የዘመነዊቷ ኢትዮጵያ ጽኑ መሰረት- የጥበብ እና ውበትም ቤት- የእምነት እና 

የዴሌ ተምሳላት ናት፡፡ 

ጎንዯር የተስፋ ጎህ ብስራት መፍሇቂያ፤ የአንዴነት ጸሀይ መፈንጠቂያ ተዯርጎ ይታያሌ፡፡ በጦር አበጋዞች 

ፉክክርና የእርስ በርስ ጦርነት ሀገራዊ ህሌውና አዯጋ ሊይ በወዯቀበት በዚያ ዘመን ጎንዯር የሀገራዊ አንዴነት 

ትሌም አመንጭታ የተስፋ ብርሃንን ፈንጥቃሇች፡፡ 

አርማጭሆ የነ ራስ አሞራው ውብነህ ተሰማና ዯጃዝማች ብሬ ዘገዬ፣ የነጻነት ተጋዴልና የአሌበገር ባይነት 

ተምሳላት ናት፡፡ 

ዛሬም የዚህ አዯራ ተረካቢ ሆነን የሀገራችን ዱሞክራሲያዊ አንዴነት በፍትህና በነጻነት መዯሊዴሌ ሊይ መስርተን 

እንዯምናስቀጥሌ እተማመናሇሁ፡፡ 

በጋፋት ብረት አቅሌጠውና ቀጥቅጠው መዴፍ የሠሩት ያገራችን ሌጆች ወኔ፣ ታሪክ የማይረሳው እና ትውሌዴ 

የሚቀባበሇው ጀግንነት ከመሆኑም ባሻገር ቴክኖልጂን በማሸጋገር በራስ አቅም ነፃነትን አስጠብቆ ሇመቆም 

ሊዯረግነው ጥረት መታሰቢያ ነው፡፡ ዛሬም እኛ በእዯ-ጥበብና በቴክኖልጂ ሌቀን ወጥተን አዱስ ታሪክ 

ሇመስራት፣ ዴህነትንና ኋሊ ቀርነትን ሇማሸነፍ ቆርጠን መነሳት አሇብን፡፡ 

ይህ ሕዝብና ይህ ምዴር በገዥዎች ጭካኔ በትር ይሳዯደ የነበሩ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ህይወት ሇማትረፍ 

መስዋትነት የከፈሇ፣ ኢህዱንን የመሰረቱ ያሌተንበረከኩ ቆራጥ ታጋዮች ያፈራ ህዝብ ነው፡፡ የአማራ አርሶ 

አዯሮች፣ ምሁራንና ወጣቶች በጎንዯር፣ በአዱስ ዘመን፣ በጋይንት፣ በእስቴ ፣በዯብረታቦር፣ በጉና ፣በበሇሳ 

በሁለም የአማራ ክሌሌ ገጠሮችና ከተሞች የከፈለት ውዴ የህይወትና የአካሌ መስዋዕትነት በክብር 

የምንዘክረው ብቻ ሳይሆን ዘብ የምንቆምሇት ሕያው አዯራም ጭምር ነው፡፡ ባሳሇፍናቸው ትግልች በርካታ 

የአማራ ወጣቶች በአዯባባይ ተረሽነው ሬሳቸው ሜዲ ተጥሎሌ፤ ታስረዋሌ፤ ተገርፈዋሌ፣ አካሊቸው ጎዴሎሌ፡፡ 

እጅግ ብዙ የሆኑ ዜጎችም ከተወሇደበትና ካዯጉበት ቀዬ ቤተሰባቸውን ጥሇው ሀብት ንብረታቸውን በትነው 

ስዯት ገብተዋሌ፡፡ 

ይህ ህዝብ ከላልች ወንዴሞቹ ጋር በጋራ ሇመሆን ያፈሰሰወን ዯም፣ የከሰከሰውን አጥንት፣ እና የከፈሇውን 

ወዯር የሇሽ መስዋእትነት የሚመጥን ዳሞክራሲ፣ ሌማት፣ ፍትህ እና ሰሊም እንዱያገኝ ሇማዴረግ መንግስት 

በቁርጠኘነት ይረባረባሌ፡፡ 

የሠሊምን ዋጋ፣ የዳሞክራሲን አስፈሊጊነትና የአብሮነትን ጥቅም ሇጎንዯር ሕዝብ መንገር ሇቀባሪው እንዯማርዲት 

ከመሆኑም ባሻገር ከመይሳው ሩቅ ራእይን፣ ከፋሲሌ ስነ-መንግስትና እና ኪንን፣ ከአሇቃ ዘነብ ቅኔን እና 

እውቀትን፣ ከገብርዬ ጀግንነትን እና ታማኝነት…. ከእሌፍ ተምሳላቶቹ እሌፍ ቁም ነገሮችንና እሴቶችን ሇተማረ- 

ሇተቀበሇ እና በህይወቱ ውስጥም ሊኖረ ህዝብ- ሀገር ማሇት ምን እንዯሆነች በውሌ ይረዲሌና ይህን 

ሇማብራራት መነሳት ከንቱ ዴካም ነው፡፡ 

የተከበራችሁ የጎንዯር እና አካባቢዋ ህዝቦች 

ክቡራት እና ክቡራን 

ጎንዯር የቤተኛው ጎንዯሬ ብቻ ሳትሆን የላሊው ኢትዮጵያዊ ቤት፣ የእንግዲው ቱሪስትም መሌካም አቀባበሌ 

ምታዯርግ እንዯሆነች ሇመመስከር የተመቸው ጥምቀትን፣ ያሌሆነሇት ሰንበትን አሉያም ዯግሞ ሇአንዴ ቀን 

ከጎንዯር ሰማይ ስር ውል ማዯር በቂ ይሆናሌ፡፡ ይሄ ፍቅር እና ሰብዓዊነት ከምንጊዜውም በሊይ ዛሬ 

ያስፈሌገናሌ፡፡ 

ትሊንት የነበሩን መሌካም ስም፣ ዝና፣ ታሪክ እና የጀግንነት ገዴልቻችን የበሇጠ ጉሌበት እና የመንዯርዯርያ 



ሀይሌ እንዱሆኑን ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ አሁን ሌንጠቀምባቸው ይገበሌ፡፡ 

ንግግሬን ከማጠናቀቄ በፊት ሊሳስባችሁ የምወዯው ኢትዮጵያ የጋራ ኪዲናችን- መነሻ እና መዴረሻችን- ብዙ 

ስንሆን አንዴ የመሆኛ ሚስጥራችን- ኖረን በስሟ መጠሪያችን- ሞተን ምዴሯ መሆናችን፣ አብረናትም ሆነን 

ስስታችን - ተሰዯንም ናፍቆታችን ሇሆነች ውብ ሀገራችን ሁሇንተናዊ እዴገት እና ብሌጽግና ሁሊችንም እጅ ሇ 

እጅ ተያይዘን በጋራ እንዴንሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባሇሁ፡፡ በዚህ ሂዯት ኩሩው የጎንዯር ህዝብ አዱስ 

ታሪክ እንዯሚሰራ አምናሇሁ፡፡ ጎንዯር ማሇት ባሇፈው ታሪክ የበቃው፣ የዯከመና የነጠፈ ሳይሆን ብርቱ፣ 

ከላልች ኢትዮጵያዊ ወገኖቹ ጋር በመተባበር ዛሬም በስራ ሊይ ያሇ፣ አኩሪ ገዴሌ የሚፈጽም የጀግና ህዝብ 

ሀገር ነው፡፡ 

በዚህ አጋጣሚ መሊው የጎንዯር እና የአካባቢዋ ህዝብ በዚህች ዕሇት ሊዯረጋችሁሌን መሌካምና ዴንቅ 

አቀባበሌ፣ ሊሳያችሁን ፍቅርና አክበሮት ታሊቅ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡ 

ኢትዮጵያ በሌጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በሌጽጋ ሇዘሊሇም ትኑር!" 

ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ! 

አመሰግናሇሁ 

 


