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አገር አድን ዘመቻ ግብረ ኃይል
ሏንድነቷና ሉዓላዊነቷ ኟዯጇበቀ ኢትዮጵያን ዷግኖች ሏባቶቻችን ለቀጣአ ትውልድ ያቬሟከቡት እኔ ለሀቇሬ
ሏያቇባኝም በማለት ቪይሆን በሏንድነትና በዏዯባበር ባደሟቈት ትግልና በከሯሉት
ትውልድም ሀቇራችን ከጏደቀችበት ሁኔዲና ከደሟቧባት ሏደቊ ለማዳን

ክቡር ዏቧዋእትነት ነበር።

ይህ

በሏንድነት ኟዏነቪትና ኟዏሟባሟብ ኃላፊነት

ሏለበት ።
ይህ ትውልድ ኟዲሪክ ባለሏደራ ዏሆኑን በዏቇንዘብና ሀቇራችን ሊበዲትኗት ከዯነቨት ከሃዲዎችና ከጎጇኛ ኃይሎች
ቫራ ለማዳን ቆርጦ ዏነቪት ሏቬሯላ ዏሆኑን በዏቇንዘብ ኟቧሜን ሏሜሪካ ኢሕሏፓ ክፍል እነሆ ሏቇር ሏድን ዘዏቻ
ግብሟ ኃይል በማቋቋም ኟሀቇራችንን ሉሏላዊነት እንዳይደሯር ዏድብለ ፓርዱ እውን እንዲሆን፣ ሕዝባዊ ዏንግሥት
እንዲቋቋም፣ ዜጎች ኟዏናቇር ቧላማዊ ቧልፍ፣ ኟዏጽሃፍና ኟሀቇራቷው ኟፖለዱካ ጏቪኝ እንዲሆኑ፣ ኢትዮጵያዊያን
በቧደት

እንዳይቧቃአና

ከሃቇራቷው

እንዳይሯናቀሉ፣

ሕዝቡን

ለጦርነት

ማቇዶ

እንዳይዳሟቈ፣

በሃይማኖት

እንዳይከፋሯሉ፣ ቇበሬው ለሚሏርቧው ዏሬት ባለቤት እንዲሆን እኟዲቇለ ይቇኛል። ትግሉን ለማጇናከርና ውጤት
እንዲያቇኝ ለማድሟግ ሀቇር ጏዳድ ኢትዮጵያውያን ከዏቼውም በበለጇ እጃችሁን ኟምትዘሟቈበት ዜ ሏሁን ነው
ይላል። ይህንንም በዯግባር ለዏዯርጎም ሏቇር ሏድን ዘዏቻ ግብሟ ኃይል ሏቋቁሟል።
ለዚህ ኟትግል ጥሪ ዏቪካት እያንዳንዱ ሀቇር ጏዳድ ዏቧለፍና ዏቆም ሏለበት። በሀቇራችን ኟዯዷዏሟውን ለውጥ
ኟዲለዏለትን ግብ እንዲዏዲ ኟሁላችን ትብብርና እርዳዲ ይጇይቃል። በዯለይ ለሚዲቇል ድርጅት ቇንዘብ ጏቪኝ
ዏቪሪያ ነው። ያለቇንዘብ ኟሚቇባደድ ትልምና እቅድ ኟለም። ኟቧሜን ሏሜሪካ ኢሕሏፓ ክፍል ለዚህ ጏቪኝ ዓላማ
ብዙ ጥሟቶችን ሏቅዶ በሀቇር ሏድን ዘምቻ ግብሟ ኃይል ኟቇንዘብ ድቊፍና እርዳዲ እያቧባቧበ ይቇኛል። ኟሀቇራችን
ችግር ዏፍትሄ ሯላዎች እኛው ኢትዮጵያውያን ዏሆናችን ግልጽ ቬለሆነ

ጥሪውን ዏቀበልና ኟዯቻለንን ማድሟግ

ሏቇራዊ ግዴዲችንን በዏውጣት ዏሆኑን ልንቇነዘበው ይቇባል።
ኟኢትዮጵያ ሕዝብ ኟቧብዐሏዊና ዲሞክራቩያዊ ዏብደን ዯቇፎ፣ በዏላ ሀቇሪደ ዘላቂ ቧላምና ኟኑሮ ዋቬትና ጇፍቶ፣
ኟሥራ እድልና ኟማህበራዊ ኑሮው እያቆለቆለ በሄደበት፣ ከድንቁርና፣ ከድህነት ያልዯላቀቀው ጏቇናችን ቬቃይ እኟባቧ
በሚዲይበት፣ ኟትምህርትና ኟጤና ሏቇልግሎቶች ለጎጇኞች ብቻ በሆነበት፣ ፍትህና እኩልነት በጇፋበት ማንኛውም
ሀቇር ጏዳድ ዜቊ ይህን ሀቇራዊ ጥሪ በዏቀበል ትግሉን ሏንድ እርምጃ ለማራዏድ
በዏሆኑ ለዚህ ለዯቀደቧ ዓላማ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ያቀርባል።

እንዲሟባሟብ

ኟሁሉም ዯቪትፎ ሏቧሯላ

ኟቧሜን ሏሜሪካ ኢሕሏፓ ክፍል ጥሪውን

ሕዝባችን ከዚህ ከጎጇኛ ጏያኔ ቡድን ለዏላቀቅ እኟከሯለ ያለውን ዏቧዋዕትነት ከንደ ሆኖ እንዳይቀርና

ኟዲሪክም ዯጇያቂዎች እንዳንሆን በሏንድነት በዏነቪት ትግሉን በዯቻለን ዏጇን

እናጇናክሟው። "ድር ቢያብር

ሏንበቪን ያቬር" እንድሚባለው ሁላችን ዯባብሟን በሏንድነት ከዯነቪን ሀቇራችን ኢትዮጵያን በሏጭር ዜ ውቬጥ
ከጏያኔ ጎጇኛ ቡድን እናላቅቃዲለን።
በዏጧሟሻም ኟሀቇራችን ሉሏላዊነት፣ ኟሕዝቧ ኟሥልጣን ምንጭነት በሕግ ኟሚሟቊቇጥበት፣ በእኩልነት ላይ
ኟዯዏቧሟዯ ኟሕዝብና ኟሀቇር ሏንድነት ኟሚጇበቅበት፣ ኟእምነትና ኟሃቪብ ነፃነት ኟሚከበርበት፣ በሕዝቡ ነፃና ርደሏዊ
ምርጫ ኟሚካሄድበት ለማድሟግ ኟማንኛውም ሀቇር ጏዳድ ኢትዮጵያዊ ዜቊ ሃላፊነትና ግዴዲ እንዳለበት በማዏን
በሀቇራችን ላይ ሏንጃቦ ያለውን ሏደቊ ለዏቋቋም ሁላችንም በሏንድነት በዏነቪት ኟቇንዘብ እርዳዲ በማድሟግ ትግሉን
እንዲናጇናክር እነሆ ኟቧሜን ሏሜሪካ ኢሕሏፓ ክፍል ጥሪውን ያቀርባል።
ኢትዮጵያ በዲቊይ ልጆችዋ ነፃ ትጏጣለች
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