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የአዱስ አመት የነፃነት የትግሌ ጥሪ!
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሇዘመናት የተነጠቀውን ነፃነቱን
ሇመቀዲጀት ዛሬውኑ ሇትግሌ ይነሳ!
ሀገራችን የረጅም ዘመን ገናና ታሪክ ባሇቤት ብትሆንም ሕዝቧ ግን በአፈና አገዛዞች ሥር
ሲማቅቅ አያላ ዘመናትን አሳሌፏሌ፡፡ የሩቁን ዘመን ትተን ዘመናዊውን የሀገራችን ታሪክ ብናይ
ከታህሣሥ 1953 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ የለዓሊዊ ሥሌጣኑ ባሇቤት ሇመሆን
የጀመረው ሁለን አቀፍ ትግሌ ይኸውና ዘንዴሮ 2ዏዏ3 ዓም ታህሣሥ ወር ሃምሳ ዓመት ሞሊው፡፡
የሃምሳ ዓመታት እሌህ አስጨራሽ ትግሌ ቢያዯርግም እንዯአሇመታዯሌ ሆኖ ነፃነቱን በመጎናፀፍ
ፋንታ ከአብራኩ የተቀፈቀህፉ አምባገነኖች አንደን ያዘሇበት የጀርባው ቁስሌ ጠፈፍ ሳይሌ ላሊው
እየተተካ ዘመኑን ሁለ በዋይታና በሰቆቃ ማሳሇፍ ግዴ ሆኖበታሌ፡፡ ሁሌጊዜም ተስፋን ሇሕዝብ ባሌሰነቁ
ነገር ግን በአፈና ችጋር የታጨቁ ዓመታትን 365 ቀናትን እየቆጠረ ይቀበሊሌ፡፡ ይሸኛሌ፡፡ አንደን
አምባገነን በጽኑ ትግሌ ከጀርባው ያወርዲሌ፣ ላሊውን ከመቅጽበት ያሇፈቃደ ያዝሊሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ያሇፉት ሃምሳ ዓመታት ሁኔታ ይኸን ይመስሊሌ፡፡ ከሃምሳ ዓመታቱ ውስጥ ግማሽ ያክለን ሕዝቡን
ረግጦ እየገዛ ያሇው የኢህአዳግ አገዛዝ ነው፡፡
ይህ አገዛዝ የኢትዮጵያን ሕዝብ አፍኖ እየገዛ የሚቀጥሌበት አንዲች
ሞራሊዊ ምክንያት
የሇውም፡፡ በተግባር ሕዝብን የመምራት አገርን የማሌማት አንዲች ብቃት እንዯላሇው በተዯጋጋሚ
አሳይቷሌ፡፡ የአገዛዙ ቁንጮ እንዲለት በጥፍርና በጥርስ
ምን እያዯረጉ አገር እንመራሇን እያለ
እየተፍጨረጨሩ ነው፡፡ ይኸን አገዛዝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሕጋዊና ሠሊማዊ ትግሌ በማዴረግ በቃህ
ሉሇው ሕዝቡም የስሌጣኑ ባሇቤት ሉሆን
ይገባሌ፡፡ የኢትዮጵያም ሕዝብ ሇሃምሳ
ዓመታት ያሇ
አስተማማኝ ውጤት የዯከመበት የነፃነት ትግሌ ሇፍሬ ሉበቃ ይገባሌ፡፡ በኢትዮጵያ የአመባገነኖች አዙሪት
ሳይውሌ ሳያዴር ሉቋጭ ይገባዋሌ፡፡ የኢትዮጵያም ሕዝብ ታሪኩንና ማንነቱን የሚመጥን መዘውሩን
በቅጡ የሚቆጣጠረው መንግሥት ይኖረው ዘንዴ የግዴ ነው፡፡
የ2ዏዏ4 ዓም እንዲሇፉት ሃምሳ ዓመታት የጨሇማ ዓመታት ሆኖ ሉቀጥሌ አይገባውም፡፡
ሇሁሇንተናዊ ነፃነት ሁለን አቀፍ የነፃነት ትግሌ የሚዯረግበት አመት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ የሚዯረገው
የነፃነት ትግሌም ሇኢትዮጵያውያን ሁለ ሇኢህአዳግ አባሊትም ጭምር ነፃነትን የሚያጎናጽፍ ሉሆን
ይገባዋሌ፡፡ ትግለ ከዘረኝነት ከበቀሌና ከቁርሾ የፀዲ ሁሊችንንም ኢትዮጵያውያንን ከሉቅ-እስከ ዯቂቅ
የሚያስተባብር አንዴነታችንን ከመቼውም ጊዜ በሊይ ጎሌቶ የሚወጣበት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ የነፃነት
ትግለም መጀመሪያ ፍርሃትን ዴሌ መንሳት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ ጣት ከመቀሳሰር ይሌቅ እያንዲንዯችን
ሇነፃነት ትግለ ምን ይጠበቅብናሌ
ምንስ አበረከትን ብሇን የምንጠይቅበት አመት ሉሆን ይገባዋሌ፡፡
የአዱሱ ዓመት ንጋት በኢትዮጵያ የዘወትር ርሃባችን የሆነው የነፃነትም ንጋት እንዱሆን ቀጠሮ
ሳያስፈሌግ ሁሊችንም ሇትግሌ በጽናት እንሰሇፍ፡፡
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ስሇዚህ፡1ኛ/ የኢትዮጵያ ሕዝብ፤
የኢትዮጵያ ሕዝብ የገናና ስሌጣኔዎች ባሇቤት ነው፡፡ ከጥንት ጀምሮ የተገመዯ የአንዴነት ታሪክ
ባሇቤትም ነው፡፡ እጅ ሇእጅ ተያይዞ ወራሪዎችን ዴሌ በመንሳት ይታወቃሌ፡፡ አምባገነን ገዥዎችንም
እንዱሁ፡፡
ሆኖም ችግሮቹ
እያዯር ተባብሰው ቀጥሇዋሌ፡፡
የታመቀ የነፃነት ርሃብ ውስጡን
ሞሌቶታሌ፡፡ ነፃነቱን እውን ሇማዴረግ እንዯሚችሌ ያሇፈ ታሪኩ ምስክር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በአረቡ
ዓሇም እየተካሄዯ ያሇው የነፃነት ትግሌና ውጤቱም ተግባራዊ ተሞክሮውን አጠናክሮሇታሌ፡፡ ሕዝቡ ነፃ
አውጭዎችን ቁጭ ብል የሚጠብቅበት ጊዜ አብቅቷሌ፡፡ እያንዲንደ ሰው የነፃነቱ ባቤት ሇመሆን አበክሮ
ሉታገሌ ይገባሌ፡፡
2ኛ/ ኢትዮጵያዊው ወጣት፤
ወጣቱ ቀዯም ባሇው ጊዜ በነበረው የፖሇቲካ ግብግብ ምክንያት አያላ የተዛቡ ነገሮች ወራሽ ነው፡፡
በዚህ ዘመንም ያሇው ዘርን መሠረት ያዯረገ አገዛዝ ከኢኮኖሚ እስከ ማህበራዊ ፖሉሲዎቹ የወጣቱን
ተስፋ የሚያሇመሌም ሳይሆን የሚያጨሌም እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡
ይኸንን የመሰሇውን የተወሳሰበ
ሁኔታ ፖሇቲካዊ መፍትሔ እንዱያገኝ ወጣቱ ሲጠይቅም ምሊሹ በገዛ አገሩ መጋዝ፣ መራብ መታረዝ፣
መታሰር፣ ስዯትና ሞት ሆኗሌ፡፡ ወጣቱ እራሱን ከችግር ሇመታዯግ ይችሌ ዘንዴ በአገዛዙ የሚቀርብሇት
አንዴ አማራጭ ካሇ እሱም የሥርዓቱን የአፈናና የችጋር ፖሉሲዎች ዯግፎ እንዱቆም ነው፡፡ ይህን ጥሪ
መቀበሌ ሇጊዜው መፍትሔ ሉመስሌ ይችሊሌ፡፡ የወዯፊቷን የበሇፀገችና ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን
መፍጠር ሊሇበት ኢትዮጵያዊ ወጣት ግን አምባገነን አገዛዝን ተሸክሞ መኖር ፈጽሞ አማራጩ ሉሆን
አይችሌም፡፡
የዘመናችን የኢትዮጵያ ወጣት ዛሬ ያሇንበት ሁኔታ በሌዩ ሌዩ ችግሮች ተጠርነፎ ዴንገት ሉገነፍሌ
የሚችሌ ፀጥ ያሇ ውቅያኖስ ነው፡፡ በሚማርበት ዘመኑ ጥራት ያሇው ትምህርት እንዲያገኝ እዴለን
ተነፍጓሌ፡፡ ሠርቶ አገሩን የሚያሇማ ጉሌበት ሲኖረው አገዛዙ ሇ2ዏ ዓመታት ሥራን መፍጠር
አሌቻሇም፡፡ ይባስ ብልም አገር ሇቆ እንዱሰዯዴ ተሰድም በባእዴ እጅ የመከራ ገፈት እንዱጎነጭ
ተፈርድበታሌ፡፡ አገዛዙን ሲቃወም መፍትሔም ሲጠይቅ አዯገኛ ቦዘኔ እየተባሇ በሸዋሮቢትና ዝዋይ
ወህኒ ቤቶች ፍዲውን ያያሌ፡፡ አገዛዙ ወጣቱን እንዯ ቁጥር አንዴ ጠሊት ይመሇከተዋሌ፤ በራሱም ሆነ
በማንም ተስፋ የላሇው የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ እንዱሆንም ይሻሌ፡፡
ተስፋህ በእጅህ ነው፡፡ በውስጥህ ራስህን አይዯሇም አገርን ብልም ትውሌዴን ሉሇውጥ የሚችሌ እምቅ
ኃይሌ አሇ፡፡ የነፃት ህሌምህን እውን ሇማዴረግ የመጀሪያው እርምጃ ፍርሀትን ዴሌ መንሳት ነው፡፡
በ2ዏዏ4 ዓም የመጀመሪያዋ ቀን ጀምረህ ፍርሀትን ዴሌ ንሳ፡፡ እንዯ የቀዯሙ ትውሌድች የሇውጥ
ሀዋሪያነት ዓርማህን አንሳ፡፡ ነፃነትህን ማንም እንዱሰጥህ አትጠብቅ፡፡ አንገትህን ከቀበርክበት ቀና
አዴርገህ ሇህጋዊና ሠሊማዊ ትግሌ እጅ ሇእጅ ተያይዘህ ተንቀሳቀስ፡፡ አንዴትነት ፓርቲ ከጎንህ ነው፡፡
2ዏዏ4 ዓምን የትግሌና የሇውጥ ዓመት እንዱሆን አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ ጥሪውን
ከአክብሮት ጋር ያቀርብሌሀሌ፡፡
3ኛ/ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፤
በኢትዮጵያ በተሇይም ከቅንጅት መፈረካከስ ጀምሮ ሕዝቡ ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ይገኛሌ፡፡ የተቃዋሚ
ፓርቲዎች የሕዝብን አጀንዲ ማስቀዯም ሲገባን እርስ በርሳችን ባሇመግባባትና በመሇያየት ብዙ ጊዜ
ማጥፋታችን ፈጸሞ ተቀባይነት የላሇው ጉዲይ ነው፡፡ በአፈናና በርሃብ ክፉኛ እየተመታ ያሇውን
ሕዝባችንን አስቀዴመን የተቀናጀ እና የተዯራጀ ህጋዊና ሠሊማዊ ትግሌ ሌናዯርግ ይገባናሌ፡፡ ከዚህ
አንፃር በመዴረክ በኩሌ እየታየ ያሇው የመሰባሰብና ሌዩነቶችን እያጠበቡ የመቀራረብ እንቅስቃሴ በጣም
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የሚያስመሰግን ነው፡፡ ከዚህ በሊቀ ተጠናክሮ ሉቀጥሌ ይገባሌ፡፡ ሀቀኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በመዴረክ
ዙሪያ በመሰባሰብ በጋራ ሌንታገሌ ይገባናሌ፡፡ በገዥው ፓርቲ ቡራኬ የምትተዲዯሩና ሇገዥው ፓርቲ
የጭቆና አገዛዝ ዴጋፋችሁን ቀጥተኛ በሆነና ባሌሆነ መንገዴ እየሰጣችሁ
የምትገኙ ‹‹ተቃዋሚ
ፓርቲዎች›› ዛሬም በጣም ሳይረፍዴ ከህዝብ ጎን እንዴትቆሙ ጥሪያችንን በአንክሮ እናቀርባሇን፡፡
በትክክሇኛው የታሪክ ጎን እንዴትቆሙ በተራበውና መብቶቹ በተረገጡበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ስም
ጥሪያችንን እናቀርባሇን፡፡
4ኛ/ ኢትዮጵያዊው ዱያስፖራ፤
አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዱያስፖራ ከሀገሩ ሳይወዴ በግዴ የራቀው በአፈና ምክንያት ነው፡፡ የተወሰነው
ዯግሞ በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ነው፡፡ ነገር ግን ከሀገሩ በአካሌ ቢርቅም በመንፈስ ፈጽሞ እርቆ
አያውቅም፡፡ በተሇይም በ1997 ምርጫ ምን ያህሌ ከሀገሩና ከወገኑ ጎን እንዯቆመ በተግባር
አስመስክሯሌ፡፡ ከ1997 ዓም በኂሊ ግን የመቀዛቀዝና የወገኑን ስቃይ በውስጡ አምቆ በዝምታ መኖርን
የመረጠ ይመስሊሌ፡፡ ሌዩ ሌዩ እንቅስቃሴ የሚያዯርገው የተወሰነውም ክፍሌም ቢሆን የሚጠበቅበትን
ያህሌ ኃይለን አሰባስቦ እየታገሇ አይዯሇም፡፡ እንዱያውም ቅንጦት በሚመስለ ጉዲዬች ሊይ አንደ
ላሊውን በማውገዝ ሊይ የመጠመዴና ጉሌበትን በከንቱ የማዲከም ዝንባላ ይታይበታሌ፡፡ ይህ በአስቸኳይ
ሉቆም ይገባዋሌ፡፡ ዋናው የሁሊችንም ትኩረት የነፃነት ጥያቄው ሊይ መሆን አሇበት፡፡ ይህ ጉዲይ ዯግሞ
የዱያስፖራውንም ተጠናክሮና ተዯራጅቶ መውጣት የግዴ ይሊሌ፡፡ ኢትዮጵያውያን በያሇንበት የነፃነት
ጥያቄ አንዴ ሉያዯርገን እጅ ሇእጅ ሉያይዘንም ይገባሌ፡፡ አገር ውስጥ የሚዯረገው ትግሌ በከፍተኛ ሁኔታ
በገንዘብ እጥረት የተመታ ነው፡፡ ስሇዚህ ዲያስፖራው ሕዝቡና የተቃውሞው ጎራ እንዱተባበሩ ብልም
ሇሕዝባዊ፤ ሠሊማዊና ሕጋዊ ትግሌ እንዱነሳ ጥሪ ማዴረጉ ተገቢም ወቅታዊም
ነው፡፡ ነገር ግን
ዱያስፖራው በበኩለም የሚመዘንና የሚቆጠር የፖሇቲካ፣ የፋይናንስና የዱፕልማሲ ሥራ ሉሰራ
ይገባዋሌ፡፡ በ2ዏዏ4 በዚህ መሰሌ እንቅስቃሴዎች ቢሰማራ አገር ውስጥ እንዱመጣ ሇሚመኘው ሇውጥ
አንቱ የሚባሌ አስተዋፆ ያዯርጋሌ ብል አንዴነት ፓርቲ ያምናሌ፡፡
5ኛ/ ዓሇማቀፉ ማህበረሰብ፤
በኢትዮጵያ ያሇው የአፈናና የኢኮኖሚ ዴቀት ዯረጃ በምንም አይነት መሌኩ ክቡር ሇሆነው የሰው ዘር
የማይገባና ማንም ሉታገሰው የማይችሌ ነው፡፡ የዓሇማቀፉ ማህበረሰብ በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው
ምሥራቅ ሕዝብ ሇነፃነቱ የሚያዯርገውን እንቅስቃሴ በመዯገፍ እያበረከተ ያሇውን ገንቢ እንቅስቃሴ
አንዴነት ያዯንቃሌ፡፡ ከዚህ በበሇጠ ሇዓሇም አስተማማኝ ሠሊማና የኢኮኖሚ መረጋጋት ሇሆነው የሰው
ሌጅ ነፃነት ዴጋፉን አጠናክሮ ሉቀጥሌም ይገባሌ ይሊሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብም አሁን ካሇበት የጭቆናና
የችጋር አዙሪት እራሱን ነፃ ሇማውጣት የሚያዯርገውን የነፃነት ትግሌ ዓሇማቀፉ ማህበረሰብ ከመቼውም
ጊዜ በሊቀ መሌኩ ዴጋፉን እንዱሰጥ አንዴት ፓርቲ ጥሪውን ያቀርባሌ፡፡
6ኛ/ የኢህአዳግ አገዛዝ፤
የኢህአዳግ አገዛዝ በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው ምሥራቅ
ሊይ የተከሰተው ሕዝባዊና ሠሊማዊ
የሇውጥ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ አይከሰትም የሚሇውን የሞኝ ፈሉጥ በአስቸኳይ አቁሞ የኢትዮጵያን
ሕዝብ የሇውጥ ጥያቄ ሇማስተናገዴ ብልም በሀገራችን ሠሊማዊና ሕጋዊ ሇውጥ የሚያስተናግዴበትን
ሁኔታ ያመቻች፡፡ በእርግጥ በተጨባጭ እንዯታየው ከሆነ አምባገነኖች ከአጠገባቸው ካለ አምባገነኖች
እንኳን የመማር ብቃታቸው እጅግ አንስተኛ እንዯሆነ ነው፡፡ መገሇጫቸውም መማር አሇመቻሊቸው
ነው፡፡ በኢትየጵያችን ይህ እንዲይሆን አበክረን እንመክራሇን፡፡ በላሊው በኩሌ ዯግሞ ሚሉዬኖች በርሃብ
በሚሰቃዩበትና ሌመና መገሇጫችን በሆነበት ሀገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ሌማቱ ስሇተረጋገጠሇት እንዯ
አረብ አገሮች ሇነፃነቱ አይነሳም የሚሇው የሞኝ ፈሉጥ አንዴም የኢትዮጵያን ሕዝብ አገዛዙ በጣም
እንዯሚንቅ የሚሳብቅ ሲሆን በላሊ በኩሌ በአረብ አገራት ያሇውን የኢኮኖሚ አቅም በቅጡ ሇማገናዘብ
እየቻሇ ቅጥፈትን እንዯመውጫ መንገዴ የሚወስዴ አገዛዝ መሆኑን ነው፡፡ ከእንዱህ አይነት ወንዝ
3

የማያሻግር የማዯናገሪያ ታክቲክ በመውጣት ሇተጨባጭ የሕዝብ ጥያቄዎች ተጨባጭ ምሊሽ አሁኑኑ
ሇመስጠት ይዘጋጅ፡፡ ሕዝብ መብቱን ሇማስከበር ሠሊምን አዯፍርሶ አያውቅም አሁንም ነፃነቱን
ከማስከበር ውጭ የሀገሩን ሠሊም እንዯማያዯፈርስ እሙን ነው፡፡ አገዛዙም ሇሕዝብ ሠሊማዊ የሇውጥ
እንቅስቃሴ ሠሊማዊ ምሊሽ ቢሰጥ ከምንም በሊይ ሇራሱ፣ ሇሕዝብ ሇሀገርና ሇትውሌዴ ጠቃሚና ክቡር
ውጤት ማስመዝገብ ይቻሊሌ ብል አንዴነት ያምናሌ፡፡
በመጨረሻም እያንዲንደ ሰው ሇሁለም፤ ሁለም ሇእያንዲንደ መብት እጅ ሇእጅ ተያይዞ በ2ዏዏ4
ዓም በአንዴነት ሇትግሌ እንዱንቀሳቀስ አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ (አንዴነት) ሇሁለም
ኢትዮጵያውያን ጥሪውን እያቀረበ 2ዏዏ4 ዓም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍርሃት የሚሊቀቅበት ከችጋር ነፃ
የሚወጣበት ነፃነቱን የሚጎናፀፍበት አንዴነቱና ሠሊሙን የሚያጠነክርበት ዓመት እንዱሆን አንዴነት
ታሊቅ ምኞቱን ከአክብሮት ጭምር ይገሌፃሌ፡፡
መሌካም አዱስ ዓመት!
መሌካም የነፃነት ትግሌ!
አንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ ፓርቲ (አንዴነት)
ጳግሜ 4 ቀን 2ዏዏ3 ዓም
አዱስ አበባ
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