
   ንዲያስፖራ ትግራይ ኣሓተይን ኣሕዋተይን! 

              ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ደቁን ኩሉ ዘጥረዮን ገቢሩ ፀላእቱ ዝኣወጅዎ ኵናት መኪቱ እዩ!  ብፀረ
           መጥቃዕቲ ኣብዝሓ ትግራይ ነፃ ገይሩ ዕፅዋን ክባን ክሰብር ሓያሎ ገድሊ ኣካዪዱ እዩ!      ኣብ ሽቱኡ ክበፅሕ ውሑድ ግዘ

         ምስ ተረፎ ግና፤ እቱ ኵናት ዞባውን ዓለምለኻውን ቅርፂ ሒዙ ኣሎ::    መሊስና ክንምክቶ ኢና ድማ! 

        ዓረብ ኤሚሬት እትውንኖ ቴክኖሎጅን ዝመወለቶም ኦፕሬተራትን ወተሃደራዊ ክኢላታትን ኣብ'    ዙ ኵናት ብቀጥታ
   ዝሳተፉሉ ኩነታት ተፈጢሩ፡፡

            ቱርኪ ኢራን ቻይና ሩሲያን ካልኦትን እውን ብቐጥታ ቴክኖሎጅን ዘመናዊ ኣፅዋርን ብምሻጥን ብምስልጣንን
    ክኢላታት ብምውፋርን ክሳተፋ ጀሚረን፡፡

              ኤርትራ ካብ መፈለምትኡ ምስ ሰራዊት ኣብይን ክልል ኣምሓራን ተሰሊፉ፤ ኣብዝሓ ሓይሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይን
              ኢትዮጵያን፤ ፍርቁ ሓይሉ ድማ ኣብ ውሽጥን መዋስንትን ትግራይ ዶባት ኤርትራ ክዕርድ ገይሩ፤ ንሙሉእ ወራር

  ትግራይ ይነጥፍ ኣሎ::

              እዙ ዙሪያ ምላሽ ዞባውን ዓለምለኻውን ልፍንቲ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ከይዲ መቐፀልታ ጀኖሳይድ ትግራይ ምዃኑ
     ብውነ ክንጭብጥን ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦን
  ምግባር ግድን ይብለና!

               ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕፅዋን ክባን ነዊሕ ግዘ ተፀሚሙ፤ መድሓኒት ምግቢ ሸቐጥ ነዳዲ ፈፂሙ የለን፤ ባንኪ /ቅርሺ/  ኮነ
               ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎታት የለን፤ ሓይሊ መብራሕቲ ስልኪ ኮነ መጓዓዝያ የለን፤ ዕዳጋ ኮነ መጥሓን የለን፤ ብኣየርን

            ብድሮንን ብጃምላ ብኣልማሚት ይጭፍጨፍ ኣሎ፤ ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ተጋሩ ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ተወንጂሎም
             ይእሰሩ ይንገላትዑ ይቅተሉ ሃላዋቶም ይጠፍእ ኣሎ፤ ፀገዴን ወልቃይትን ኣብ ትሕቲ ወራርን መግዛዕትን ኤርትራን

                 ኣምሓራን እዩ ዘሎ፤ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ መገዛ ዓዱ ተከዘ ማዕዶ እዩ ዓድኻ ኢሎም ጥሪቱ ወሪሮም ጥራሕ ኢዱ
              የባርርዎ፤ ኣሲሮም ኣሳቕዮም እናረሸኑ ናብ ሩባ ተከዘ ይድብርይዎ፤ ኣብ ገለ ድማ ብጃምላ ረሺኖም ብግሬደር
        ብጅምላ ይቐብርዎ፤ ብሕማም ብጥምየት ህፃናት ኣደታት ዓበይቲ ይሞቱ ኣለዉ፤... 

        መወዳእታ ዘይብሉ ግደፉ ዝብል ዳኛ ዝተሳኣነሉ ጆኖሳይድ ይፍፀም ኣሎ!       ኣብ ዕፅዋ ፅሙዋ ዝማስን ዘሎ ህዝብና
               ይርብርብ ኣሎ፡፡ ክሳብ ሐዚ ካብ ዓለም ካብ ዘረባ ዝሓለፈ ጭቡጥ ፍታሕ ኣይተረኸበን፡፡ ይግደድ ኢሎም ድማ All 

sides      ብዝብል በዳሊን ተበዳልን ብሓደ ይሰርዑና ኣለዉ!    ኩሉ ነገር ዓቀን ኣለዎ!

             ስለዙይ ኣንፃር እዙ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብፅዑቕ ቀፂሉ ዘሎ ጀኖሳይድ እንተይረብረብና ብዕቱብ ክንነጥፍን ክንተዓፃፀፍን
ኣለና!               ከምዙ ሎሚ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ቅድሚ ኢምባሲታት ኤሚሬትን ቱርኪን ድምፂ ተቓውሞ ህዝቢ ትግራይ

              ዓው ኢሉ ዝተጋውሐ፤ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብተመሳሳሊ ፅዑቕን ተኸታታልን ወፍሪ ኣንፃር ጀኖሳይድ ክነካይድ ግድን
ይብለና! 

             ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ኢምባሲታት እዘን ብቐጥታ ኣብዙ ጀኖሳይድ ኢደን ኣእትየን ቴክኖሎጂ ኣሰሊፈን ንህዝብና
         ዝጭፍጭፋ ዘለዋ ኤሚሬት ቱርክ ኢራን ቻይናን ሩሲያን ድምፂ ተቓሞና ነሐይል! 

  ብተመሳሳሊ እውን ኣብ'           ተን ዓበይቲ ማእኸላት ዲፕሎማሲ ዓለምና ዝኾና ከተማታት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ብፅዑቕን
             ብተኸታታልን እናተረኸብና፤ ማሕበረሰብ ኣለም ኣብ ሞንጎ ሞትን ሕየትን ንዘሎ ህዝብና ግቡእ ቆላሕታ ንክህብ፤

 ወፍርና ነሐይል!  ተሰጣጢምና ንተዓፃፀፍ!

  ትግራይ ትስዕር ኣላ!
 ካሳ ሃይለማርያም!


