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ሁሉም ለኢትዮጵያ አንድነት እና ነጻነት ፡ ሁሉም ለብሄራዊ ክብር ፡ 
ከጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር ጋር ዘብ ይቁም። 

 

ውድ ኢትዮጵያውያን እንደሰው አንድ የሚያደርገን ባህርይ እንደ ኢትዮጵያዊ 
ሁላችንንም የሚመለከትን እና የፓለቲካም ሆነ የሃይማኖት ልዩነት የማይነጣጥለው በደል እና ግፍ በታላቅዋ አገራችን ኢትዮጵያ ላይ 
በምንደኛው ወያኔ እየተፈጸመ እና የጥቃት ኢላማውም ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነትን ጨርሶ ማጥፋት ነው። የወያኔ የበደል ልክ 
የጀርመኑ ናዚ ፡ በይሁዳውያን ላይ ከፈጸመው የዘር ማጥፋት ሰቆቃ በላይ የሆነ የሃያአንደኛው ክፍለ ዘመን የናዚ ተምሳሌት ነው። ይህ 
ዛሬ ፡ በወያኔ እና አጋሮቹ፡ በኢትዮጵያ ሕዝብ እና በኢትዮጵያዊነት ላይ የሚፈጸመው ኢትዮጵያዊ ዘርን ከምድረገጽ ቀስበቀስ የማስወገድ 
ዳግማዊ ናዚ ወያኔአዊ ሆሊኮስት በከፋ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እና ግድያ አገራችን ኢትዮጵያን የመበተን ጥፋት ላይ ተጥዶ ይገኛል። 
ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነታቸው እና በዘራቸው በብሄራቸው ተሰደዱ። ከአራዊት ባነሰ ክብር ተወገሩ። እንደእንሰሳ ታጎሩ። 
ተቀጠቀጡ። ተዘነጠሉ። ታረዱ ተገድለውም እንደውሻ ተጣሉ። አገር ተሸጠ ፡ ተለወጠ ፡ኢትዮጵያ ተሸነሸነች። ኢትዮጵያዊው 
አረንጉዋዴ፡ ቢጫ ፡ ቀይ ፡ ሰንደቅ አላማችን ተመታች። ለአለም የነጻነት ብርሃን ፡ መከታ እንዳልሆነች ሁሉ ፡ በወያኔ እና በምንደኞቹ 
ተዋረደች።  

የነውር ስራ እና ውርደት ፡ ለኢትዮጵያውያን የእለት ተለት ሕይወት ሆነ። በወያኔ በየትኛውም የኢትዮጵያ ምድር የኢትዮጵያውያን ደም 
ፈሰሰ። የጣር ድመጽ ፡ ለነጻነት ልጆች ፡ ለኢትዮጵያውያን ሆነ። ኢትዮጵያዊው በብሄራዊ ውርደት ፡ ልቡ ተሰበረ። በመሆኑም ፡ ዛሬ 
ካለንበት ከደረሰብን ግፍ እና ብሄራዊ ውርድት ፡ ውድቀት ፡ ለመውጣት ብሄራዊ ኢትዮጵያዊ ሰብአዊ ፡ የነጻነት ግዴታችን ሆኖ 
ተገኝትዋል። ስለሆነም ፡ የባላንጣውን ፡ የወያኔን ማንንነት በሚገባ የሚያውቀው እና ግምቱ ውስጥ ያስገባው የጥቁር አንበሳ ዘብ 
ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር ፡  የወያኔን እብሪት እና የአገር ጥፋት ለማስቆም ኢትዮጵያን እና ሕዝብዋን በእውን ለመታደግ ትግሉን 
ኢትዮጵያ ውስጥ በተጨባጭ በስውር እና በይፋ በማፋፋም ላይ ከሚገኘው የጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንምባር ፡ ጋር 
በመሰለፍ (በመቀላቀል)ኃይል ሆነን የወያኔን አረመኔአዊ ተግባር ፊትለፊት ዛሬ ልንጋፈጠው ይገባል። 

መከራ እና ስቃይን መሰደድን ፡ መበተንን ፡ የዘር ማጥፋትን ፡ አጠቃላይ ብሄራዊ ውርደትን ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ለማውስወገድ ፡ 
በኢትዮጵያዊ ስሜት ፡ ሁላችንም ለኢትዮጵያ ፡ አንድነተ ፡ ነጻነት እና  ክብር ፡ ባንድነት ዘብ ካልቆምን የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም ሕዝብ 
ፊት በወያኔ እና በምንደኞቹ ብሄራዊ ውርደት እየተዋረደ ፡ ሃገር አልባ ፡ ዘር የሌለው ክብሩን ያጣ ፡ እየተሰቃየ ኢፍትሃዊ ሴጣናዊ ድርጊት 
እየተፈጸመበት መብቱ በወሮ በላዎች እና በሙስና በበከቱ ፡ የባእዳን (የጠላት) ቅጥረኞች የሃገርን ድንበር (መሬት) ቆርሶ ለጠላት 
ገጸበረከት አሳልፈው በሚሰጡ ፡ ደናቁርት መሪዎች ነን ባዮች ፡ መዳፍ ስር ወድቆ ፡ ፍዳውን መቁጠሩ ይቀጥላል። በመሆኑም ፡  
የመኖራችን ፡ ሚስጥሩ አገር ፡ በሰው ልጆች እና በእንሰሳት ፡ በተፈጥሮም ጭምር የሚፈጸመውን ማንኛውንም ግፍ እና ወንጀል ፡ 
ለመታገል እና ብሎም ፡ የነጻነትን ብርሃን ለማብሰር ነው ብሎ የጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር በጽኑ ያምናል። ስለዚህ ፡ 
የበቀል መስራች ወያኔን ፡ የክፋት አቁማዳ (ስልቻ) ወያኔን የመድሎ እና የዘረኝነት አጋፋሪ ወያኔን ከሞራልና ፡ ከምግባርም ፡ 
ከሰበአዊነትም ፡ ከሃይማኖት እና ከሁሉም ፡ የበደለውን የጥፋት ልጅ ወያኔ ብቸኛ ስንቅ ስንቆ የተነሳ ይሄም የወያኔ ስንቅ ፡ ኢትዮጵያን እና 
ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋት የታሪክዊ ጠላቶቻችን ጉዳይ አስፈጻሚ ፡ የውሸት ምንጭ ወያኔ ነው እና ይሄንን የአገር ጠላት ፡ እባጭ 
(ነቀርሳ) ለማስወገድ በቁርጠኝነት ፡ ወንድ ፡ ሴት ሳይባል ሁሉም ጀግና ኢትዮጵያዊ እጅ ለእጅ በመያያዝ ማንነቱ 
(ኢትዮጵያዊነት)ጠርቶት ከሚታገለው ፡ የጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር ጋር የድርሻህን ፡ የድርሻሽን ለመወጣት ፡ 
ትቀላቀል ፡ትቀላቀይ ዘንድ ጀግናው ፡ ጀግናዋ ኢትዮጵያዊ ማንነትህ ፡ ማንነትሽ አሳምሮ የሚገልጥሽ ፡ የሚገልጥህ ፡  እርቀሽ የማትርቂው 
፡ የማትርቀው ፡ ኢትዮጵያዊው ውስጥህ እና ውስጥሽ መንፈስ የሆነው የዜግነት ኢትዮጵያዊ ብሄራዊ ጥሪ ያቀርብልሃል ፡ ያቀርብልሻል።  

 

የነጻነት ትግሉ ይቀጥላል! 

ነጻነት ከሰማይ አይወርድም ካልታገሉት! 

በጨለማ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ በትግላችን ብርሃን ያያል! 

ከጥቁር አንበሳ ዘብ ለኢትዮጵያ የነጻነት ግንባር። 


