የነጻነት ትግል፤

መልካም አዲስ ዓምት ለሁላችንም ለኢትዮጵያ ሕዝብም እየተመኘሁ የአክብሮት፤ ሰላምታዬን አቀርባለሁ።
በዚሁ ምክንያት ያለፈው ዓመት ያመለከትቱን ምክር ደግሜ ሳቀርብ ጊዜው ተመችቶ ተቀባይ ያገኛል
የሚል ትስፋ ይዤ ነው።
ባለፉት አርባ ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲወገር ሲደማ ሲሰቃይና እልቂት የሌለው መከራና ችግር
ሲወርድበት ከርሟል።

ይህንን ሁሉ ደዌና ጉስቁል ያደረሱበት ጥሮ ግሮ፤ ደሙን አፍስሶ፤ አጥንቱን ከስክሶ፤ አሳድጎ አስተምሮ
አስከብሮ ያፈራቸው የገዛ ልጆቹ ናቸዉ። ሕዝቡ የጠየቀዉ አደራ ብዬ ሰልጣን ስ..፲፩ሰጣችሁ መብቴን፤
ሃብቴን፤ ነጻነቴን፤ እንድታከብሩ፤ አገሬንና ዳር ድብሯን እንድትጠብቁ፤ ሕግና ስርዕት ዳኝነት በሃገር
እንዲሰፍን አድርጉ ብሎ ነበር። ለዚህ ሁሉ ጥያቄ መልስ ሳያገኝ ብሔር ብሔረሰብ እየተባለ እንዲከፋፈልና
እንዲቃቃር፤ አንድነቱን እንዲያፈርስ ተደረገ፤ ወዘተ፤ ወዘተ፤ እንዲሁም እናደርግልሃለን እንሰራልሃለን
እየተባለው ባዶ ዉጣኔና ጀብድ ሲያደነቁረው ቆየ። በኢትዮጵያ ስላለው ችግርና መጥፎ ሁኔታ ያልተባለ
ነገር ስለሌ ከንቱ ቡራቄና ድንፋታ ትተን መፍተሄዉ ምንድን ነዉ፤ ምን ማድርግ አለብን ብለን እንጠይቅ።
በሕዝብ በኩል የጎደለ ነገር የለም፤ እድል ባገኘ ቁጥር ሕዝቡ ተሰልፉዋል ብሶቱን ገልጿል፤ ትደብደቧል
ተሰቃይቷል ሞቷል፡ አሁንም መከራዉና ሰቆቃው ቀጥሏል። ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ለመውጣት ፍሬቢስ
የፖሊቲካ ሽኩቻ ቀርቶ አንድ ሕዝብ፤ አንድ አገር፤ በነጻነትና በእኩልነት የተመሰረተች አንድ ኢትዮጵያ
ብሎ የሚነሳ ሰፊ ሕዝባዊ ንቅናቄ ሲኖር ነው። ይህንን ሁኔታ ለመፍጠር አስቸጋሪ አይደለም፤ እነሆ ባሁኑ
ወቅጥ በሳውዲ አገር በወገኖቻችን በተደረገዉ በደል ዓለም አቀፍ ያሉ ኢትዮጵያዉያን በአንድነት
አልተነሱም ወይ፧ እንደዚህ ያለዉን ንቅናቄ በሃገርም ውስጥ ለማካሄድ በጣም ቀላል ነው እላለሁ።

የነጻነት አቅድ፤
የሕብርት መዓብል
የእምቢታ ሰራዊት
የነጻንት አዉሎ ንፋስ፤
ዳዊት ጎልያድን ያንጋለለዉ አንድ ጠጠር በወንጪፍ ወርሮ ግንባሩን መትቶ ነው፤ አንዱን
ትልቅ ተራራ አንድ ትንሽ ወንዝ ሸርሽሮ ያፈርሰዋል፤ ስለዚህ የነጻነት ትግል በልዩ ልዩ ዘዴ
የሚክናወን ሲሆን ዋና መሳርያዉ የሰፊዉ ህዝብ ትብብር ነው።
፩. ሰላማዊ ሰልፍ በተወሠነ ቦታ ብⶫ መሆን የለበትም፤ ሕዝባዊ ንቅናቄ ሁኖ በተⶫለ መጥን
ትቀነባብሮ በየከተማዉ በየመንደሩ በየቀብሌዉ በየሰፈሩ ቢደረግ ለመቆጣጠር አይቻልም፤
በሚልዮን የሚቆጠር ሰራዊት ማዓበል ይሆናል፤ ይሔም ተከታትሎ ያለረፍት በየቀኑ መደረግ
አለበት።
፪. የሕዝብን መብትና ነጻነት፤ ሃብቱንና መሬቱን፤ ሞያዉንና ምግባሩን፤ የዓልት እንጀራዉን
የሚነሱ፤ ዜግነቱን የሚያሳጡ፤ ከኑሮ ቦታዉ የሚፈነቅሉ፤ ማናቸዉም ድንግጋትና አዋጆች
ድርጊቶች በእምቢታ መቃወም፤ ማሰናከል፤ ማፍረስ፤ እንደዚህ ያለ ድርጊት የትም ቦታ

በማንም ወገን ላይ ሲፋጸም በአንድነትና ብሕብረት መቃወም። የእምቢታ ሰራዊት ገንቢ
ምሆን።
፫. እያንዳንዱ ዜጋ፤ እያንዳንዱ ሕብረሰብ፤ እያንዳንዱ ባለሞያ፤ ይህ የራሴ ጉዳይ ነው፣ ያገሬ
ጉዳይ ነው ብሎ በንጹህ ልቦና ይሄንን ትግባር ከፈጸም፣ ማንም ምንም ሊያቆምው የማይችል
የነጻነት አዉሎ ንፋስ ተነሳ ማለት ነው፤ ዉጤቱም የማያጠራር ነዉ። ያለ ትግል ያለ ምስዋት
የሚገኝ ነጻነት የለም።
እንግዲህ፤
ይህ ትግል የሚፈጸምዉ አገር ዉስጥ ባለ በህብረትና በንጹህ አገር ፍቅር የሚታገል ሕዝባዊ ንቅናቄ ሲኖር
ነው፤ ይህንን ተግባር ለማስፈጸም በስደት ያለው ወገን ሁሉ በአንድነት ከጣረና ለዚህ አላማ ድጋፉን
ካበረከተ ድሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ።
ወጣቶች; የነገ ሰዎች እናንተ ሰለሆናችሁ፤ ራሳችሁንም አገራችሁንም ለማስከበር ስለምትችሉ ይህ እድል
አያምልጣችሁ እላለሁ።
በአክብሮት፤
እምሩ ዘለቀ።
ህዳር ፪ሺ፯።

