
 

የድጋፍ መልክት እና የትግል ጥሪ። 

ከጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር። 

እንክዋን ኢትዮጵያን እና ሕዝብዋን ከዚህ ዘረኛ እና ፋሽስታዊ የወያኔ ቡድን ነፃ ለማውጣት ለሚደረገው የነጻነት ትግል ቀርቶ ፡ 
አንዲት የጽገሬዳ አበባ ለመቅጠፍም እጅ ይደማል። 

የኢትዮጵያ ታሪክ በአብዛኛው ለነፃነት የተደረገ የጦርነት ታሪክ ነው። በርካታ ጦርንቶች ተደረገዋል። እነዚህ ሁሉ ጦርነቶች 
የተካሄዱት ደግሞ የሌላ አገር ድንበር ገፍተን ለመስፋፋት ባለን ዓላማ ሳይሆን የአገራችንን ሉአላዊነት እና አንድነት ያየር የባሕር 
እና የብስ ይድንበር ወሰናችንን ባጠቃላይ ኢትዮጵያን ከወጪ ወራሪ እና ሰርጎ ገብ ጠላት ለመከላከል የተደረጉ የመከላከል 
የተደረጉ ጦርነቶች ናቸው። ለዚህ የመከላከል እና የመልሶ ማጥቃት ውጊያ ከግብጾች ፡ ከቱሮክች ፡ ከደርቡሾች ፡ ከእንግሊዞች 
እና ከጣሊያኖች ጋር በተደጋጋሚ ተዋግተናል። በእነዚህ ሁሉ ውጊያዎች እና ፍልሚያዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ 
ኢትዮጵያውያንን ሕይወት የቀጠፉብቻ ሳይሆን በዘመናዊ ስንቅ እና ትጥቅ የደራጀውን እና የታጠቀውን ፡ የአውሮፓ ፋሽስታዊ 
ኃይል በማንበርከክ ሚሊዮን ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የተፈጠሩበት እና የጥቁር ሕዝብ የነጻነት አርማ እና ክብር ነው። ይህ 
ጦርነት ፡ በተለያዩ ጊያዚያቶች እና አቅጣጫአዎች የመጡ ወራሪዎችን አሳፍረው  ፡ የመለሱ ጀግኖች ብቻ ሳይሆን እስከዛሬ 
በአገሪቱ ውስጥ  ሰላም እና መረጋጋት ጠፍቶ የደከመች እና የተበታተነች ኢትዮጵያን ማየት ለሚፈልጉ አረቦች እና 
አውሮፓውያን እንዲሁም መሰሎቻቸው የውክልና ጦርነት  

የሚያደርጉ ባንዳዎችን እና የባንዳ ልጆችን ወያኔዎችን ፈጥርዋል። እናም ዛሬ እነዚህ የባንዳ ልጆች ናቸው አያት አባቶቻቸው 
ያልተሳካላቸውን የቅዠት ሕልም ለማሳካት ኢትዮጵያን በብሔር ፡ በሃይምት ፡ በቋንቋ ፡ ከፋፍለው አገርን በመሸጥ ሕዝብን 
እያተራመሱ ያጥፎት መጥፋት የሽብር ስራ በመስራት የበደኖ ፡ የአርባ ጉጉ፡ የአንኩ እና የጋምቤላው ፡ የአማራው እና የኦሮሞው 

፡ ፍጅት የዚህ የባንዳ እና የባንዳው ልጅ ባንዳው ለገሰ(መልስ) ዜናዊ እና አረጋዊ በረሄ እና ግብረአበሮቻቸው ወዘተ 
የእርኩሰታቸው ራዕይ ውጤት ነው። ዛሬም በኦሮሙያ ክልል ፡ የተጀመረውን ትግል ለማኮላሸት የብዙ ኢትዮጵያውያንን 
ሕይወት በመቅጠፍ በአማራው ክልል የተነሳውን የማንነት ጥያቄ እና ኢትዮጵያዊ የነጻነት ትግል ለማዳፈን በጎንደር በተለይም 
በወጣቱ ሃይል የተጀመረው ስርነቀል የነጻነት እንቅስቃሴ ፡ ለማስቆም የተደረገው ትንቅንቅ የእነኚህ ባንዳዎች እና የባንዳ ልጆች 
የጥፋት እርኩስ መንፈስ ራእይ አስፈጻሚ ውጤት ነው። ወደድንም ጠላንም ፡ ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ብሶት የወለደው 
የተዳፈነ እሳት በጎንደር ሕዝብ አልበገር ባይነት በጀግንነት እረመጡን ገላልጦ እንደሰደድ እሳት በመቀጣጠል ላይ ይገኛል። ይሂ 
የግፍ ዋንጫ ሞልቶ ፡ ፈሶ የተጀመረውን ኢትዮጵያዊነት የነጻነት ትግል ምንም ማስቆም የሚችል ምድራዊ ሃይል ከቶ 
አይኖርም። ይህ ሕዝባዊ አመጽ ፡ ሻጋታው ጸረ ኢትዮጵያ የወያኔ ቡድን ፈጻሜው የመጨረሻው መጀመርያ የመሆኑ አመላካች 
ነው። በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ የጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር ፡ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይም ለአማራ 
እና ለኦሮምያ ክልል ፡ ወያኔን በማስወገድ ለኢትዮጵያ ነጻነት የሚያደርገውን ትግል ያለውን አድናቆት እና ክብር እንዲሁም 



የትግል አጋርነቱን እየገለጸ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለቀድሞ የመከላከያ ሰራዊ እንዲሁም በውዴታም ሆነ በግዴታ የወያኔን የጥፋት 
እሜ ለማራዘም ከወንድም እህቶቻቸው ጋር አላስፈላጊ ደም ለተቃቡት የቡድኑ አገልጋይ ወታደሮች የትግል ጥሪያደርጋል። 

 

አንደኛ ፡  

ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወይ ፡ በታሪክህ አይተህው የማታውቀውን ውርደት ፡ ባለፉት የወያኔ የግፍ እና የመከራ አመታት ፡ 
አይተሃል ፡ ወልደህ ካደክበት ቀዬህ በግፍ ተፈናቅለህ ባይተዋር ሆነህ በሃገርህ እንደሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረሃል። በአገርህ 
በየትኛውም ስፍራ ተዘዋውረህ በነጻነት ሰርቶ የመኖር መብትህን ፡ ተነፍገሃል። በሰላም አብረሃቸው ከምትኖረው ጎረቤቶችህ 
ጋር በብሔር እና በቋንቋ ሰበብ ተለያይተሃል። ኢትዮጵያዊ በመሆንህ ብቻ ፡ እረሃብ ፡ እስራት ፡ ሞት እና ስደት የአንታ እጣ 
ፈንታ ሆነዋል። ዝለዚህ ከዚህ የከፋ ውርደት ስለሌለ ሳትውል ሳታድር ለኢትዮጵያ ነጻነት እና ለሰባዊ ክብር ስትል ትግሉን 
አሁኑኑ ተቀላቀል። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ ፡ እውቀት ያልህ በእውቀህ ፡ ገንዘብ ያለህ በገንዘብህ ፡ አረጋዊ እና አዛውንቱ 
በጸሎት እና ምሕላ ትግሉን አግዙ። 

ሁለተኛ፡ 

 ውድ የቀድሞው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፡ ለአገር ሉአላዊነት እና አንድነት ፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም እና ደህንነት ፡ 
የክፈለከው የላብ ፡ የደም እና የአካል የሕይወት መስዋእትነት ፡ መና ቀርቶ በወያኔ የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማሪያም እንደግል 
አሽከር ተቆጥረህ ፡ የደርግ ወታደር እየተባልክ ተዋርደህ እና ተንቀህ ለልመና እና ለእስራት ፡ ለሞት እና ለስደት ፡ የተዳረከው 
በዚህ ግፈኛ እና ዘረኛ የወያኔ ቡድን ነው። አሁን የወያኔ ግፍ ከልኩ ስላለፈ እብሬቱን ለማስተንፈስ እና ግባ ከመሬቱን 
ለማፋጠን ፡ ሕዝባዊ ትግሉ ተቀጣጥልዋል። እናም ውርደትን እና ንቀትን የተሸከምክበትን ተከሻ ማሳረፍ ከፈለክ ፡ ሞያዊ 
ብቃትህን ፡ አይበገሬ ኢትዮጵያዊነትህን የምታሳይበት ወቅት አሁን ስለሆነ በያለህበት አካባቢ ያለምንም ቅድመሁኔታ ፡ 
ለኢትዮጵያ ነጻነት ሕዝብዊ ትግሉን ተቀላቀል እና ሞያዊ እገዛ አድርግ።  

ሶስተኛ፡ 

የወያኔ ቡድን ያረጀ እና የበሰበሰ ፡ በመሞት ላይ ያለ ቡድን ነው። ምንጊዜም ክፋቶች ያልፋሉ ፡ ሕዝብ ግን ቀጣይ ነው። ስለዚህ 
የዚህን በመሞት ላይ ያለ ቡድን እድሜ ለማራዘም ፡ ከወያኔ ከሚጣልላችሁ ፍርፋሪ ከርሳችሁን እየሞላችሁ የወገናችሁን ደም 
በከንቱ የምታፈሱ ፡ በጭቃኔ ሕይወት የምትቀጥፉ እና ወያኔን የምታገለግሉ የሰራዊቱ አባላት ፡ በታሪክ እና በኢትዮጵያ ሕዝብ 
ተጠያቂ እንደምትሆኑ ከወዲሁ ነገን እያሰባችሁ ፡ ሰልፋችሁን ከሕዝቡ ጋር አስተካክሉ ፡ ለኢትዮጵያ ነጻነት ሕዝባዊ ትግሉን 
ተቀላቀሉ።  

አንደ አገር ፡ አንድ ሕዝብ ፡ አንድ ሰንደቅ ዓላማ እና አንድ የጋራ እድል ኢትዮጵያ። 

ሰልፍ የጀግና ድል የእግዚአብሄር ነው። 

ከጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር። 

 

 


