
   ሕዝኸኹናት ምስ መን?

           ፋሽስታዊ አብይ አሕመድን መላፍንቱን አብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርዎ ቅሉዕ ህዝቢ ናይ ምፅናት(Genocidal 
War)  ኩናት 14   አዋርሕ አቕፂሩ አሎ:: 

አብዚሓለፈ        ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ኹናት ዝተሳተፉ ሓልታት
-    ምክልኻል ሓይልታት ኢትዮጵያ (    መሬትን ሓይሊ አየርን ሓዊሱ)

-    ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ብሙልኡ

-  ፍሉይ ሓይልታት;   ሚሊሽያን ፋኖን አምሓራ

-    ፍሉይ ሓይልታት ክልላት ኦሮሞ: ደቡብ: ሱማሊ: አፋር:   ምስምልሽያን

-   ስራዊት ሱማሊያ

-     ቅሉእ ሓይሊ ድሮናት ኢምሬት

-  ናይ ሞራል:          ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ደገፍ ሃገራት አፍሪካን አለምን ምምሕዳር ትራምፕ ሓዊሱ

-       ብትግራይ ዝትዋሰን ሱዳን ዶባ ክተዓፁ ብምግባር :

-        ሕብረተሰብ አለም ከይርእን ከይሰምዕን ኹሉ ዓይነት መራኸቢ (all means of communication) ብምዕፃው: 

-          ቅድሚ ቅሉእ ኹናት ምጅማሩ አብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት:     ተወለድቲ ትግራይ ካብውሽጢን
   ወፃኢን እናተሃደኑ ክእሰሩ :          ክሳቐዩን ክቕተሉን ብምግባር ናይ መንገዲ ምዕፃውን ባጀትን ብምኽልካል እናተዳኸመ
  ክፀንሐ ተገይሩ እዩ:: 

-         ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ዝገጠሞ ወራር ድላዩ ዓይነት ጥንካረ ይንበር:     ድላዩ ዓይነት ምድላው ይንበር : ዝድላዩ  
       ዓይነት አርሒቑ ዝርኢ ፕላን ወይ ምድላው ይንበር

             ነዚ ዝወረደና ፍሉይ ናይ ዘራያት መዓት ንምፅዋር ይከአል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ነይሩ::

-    ነዚውን እዩ እቲ "  ሓመድ ልሒስና"       አብዚ በፂሕና ዝብል ከም ተአምር ዝቑፀር ዘሎ:   ናይማንውን ተአምር ስለዝኾነ:: 

-             ስለዚ አብ ህዝብና ዝተአወጀ ህዝቢ ናይ ምፅናት ወፍሪ ብፍሉይ ጀግንነት ሰራዊት ትግራይን ደጀኑን   ንፀላእቱ
            ትግራይ መቛብሮም ክትከውን እያ ከምዝበሎ ቀቢርዎም አብመሬቶምውን ተወርዊሩ ደጊምዎም የሻል አቢልዎም

እዩ::

-                እቲ ኹናት ብወሳናይነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ንፈታዊን ፀላእን ግልፂ ምስኾ፤ እዞም አብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ
            ኢዶም ዝሓወሱ ሓይልታት ደንጊፆም ፤ አብይ አሕመድን ኢሳያስን በተደጋጋሚ ዘውፅእዎ ፕላን ብኺሳራ ተዛዚሙ::

-               ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ፀላዕላዕ ዘብሎም ዘሎ ብቀጥታን ብተዛዋሪን አብ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሖዎ ግፍዕታት ጋህዲ
  እናኾነ ይመፅእ ስለዘሎን      እዩ ፤ካብቲ ብዙሕ ዝተወሰነኳ እንተርኢና:

-    አብ ገፀርን ከተማታትን ብአየር/     ድሮን ዝጨፍጨፍዎ ዘለው ሰላማዊ ህዝቢ፤

-           አብ ማይኻድራ፤ አኽሱም፤ ድንግላትን ካልኦትን በወረርቲ ናይ ጅምላ መቕተልትንጨፍጫፍን ፤

-            አብ ደቀንስትዮ ትግራይ ዝተፈፀመ ፆታዊ ጥቕዓት ጥራሕ ተይኮነስ መቑሰልቲን ቕትለትን ዝሓወሰ ግፍዒታት፤



-         አብ ሃይማኖታዊን ታሪኻዊን ሓድግታት ትግራይ ዘብፅሕዎ ብርሰት፤ ስርቅን ዕንወትን፤

-    አብ መንግስታዊን ህዝባዊን ትካላት:        አብ ገፀርን ከተማን ነበርቲ ትግራይ ዝፈፀምዎ እንወትን ስርቂን፤

-             አብ ኩሉ ኹርንዓት ዝነብሩ ሰላማዊያን ተወለድቲ ትግራይ ዘብፅሕዎ ናይ ማእሰርቲ፤ ደብዳብ፤ ቅትለትን ወራርን፤

-             ብሓሶት አብውሽጥን ወፃእን ዘደናገርዎ ሕብረተስብን፤ ንመጨፍጨፊ ህዝቢ ትግራይ ዘወፈይዎ ሓገዝን ደገፍን ፤

-               እቲ ዝገርም ድማ ህዝቢን ትካላትን ዓለም ንህዝቢ ትግራይ ዝሃቦ ሰብአዊ ሓገዝ ከይበፅሕ ብምኽልካልሚሊዮናት
         ብሕሱም ጥሚየት ህይወቶም ከሓልፍ ክሳዕ ሕዚ ዝወስድዎ ዘለው ዝጉምቲ እዩ፤

-        ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ መተካእታ ዘይብሉ ዋጋ ይኸፍል አሎ::        አበይቲ ካብ ጡረታን ዕረፍትን ፤ መናእሰይ ካብ
                ስራሕ፤ ካብ ትምህርቲ ካብ ምርምርን ናብሜዳ ወሪዱ ሓደ አይነት ተጋዳላይ ዝብል ኽቡር መዓርግ ተላቢሱ ከም

        ጥዋፍ እናነደደ ንህዝቡ ናብ ምሉእ ናፅነት ከብፅሕ ይቃለስ አሎ::

-       እሞ እቱ ናይሕዚ ኹናት ድአ ምስ መንዩ?       ዝብል ሕቶ ብምምላስ ዝፅበየና ዘሎ ቃልሲ ምእማት   አድላይ እዩ::

-                 ሎሚመንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ፃውኢት ሰላም ብሓደ ገፅ ነቲ ብሰማየ ሰማያት ገጢሙና ዘሎ ናይ ድሮን ኩናት
         ብዲፕሎማሲ ዝተወሰነ ፈተነ ንምግባር፤ብኻሊእ መዳዩ ድማ ዳግመምትዕርራይ ብምግባር "   ዘበት ዳግማይ ጆነሳይድ

: ተቓለስ"          ብዝብል ቴማ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንሓንሳእን ንመወዳእታን ንምድምሳስ እንትኸውን ፤

-     ምስ መን ኢና ንዋጋእ ዘለና?       ሎሚምስ ህዝቢ ትግራይ ዝዋጋአ ዘለዋ ብቕሉዕ      ኢሚሬት፤ ኢራን፤ ቱርኪ ፤ቻይና
     ምስ ካልኦት መሻርኽቶም እንትኾኑ ንአብይን ኢሳያስን      ንምድሓን ክብሉ ሰራዊትን ህዝቢ ትግራይን   አብ ባይታ  

            ዝወደኦ ኹናት ብናይ አየር ሽፋን ተሓጊዙ ከምሰዓራይ ኾይኑ ንኽርአ ሓዱሽ ወፍሪ ተጀሚሩ አሎ::

-              ስለዝኾነ ተቓለስትን ደገፍትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ተረዲእና ከምታ ናይ ቅድሚሕዚ ሓድነትና አጠንኺርና  
           አብ ጎኒ ህዝቢ፤ መንግስትን ፤ ሰራዊትን ትግራይ ዘለና ደገፍ ቃልኪዳና ምሕዳስ እዩ::

-                እዚ ማለትመስዋእቲ ዝኾኑ ዘለዉ ወገናትና እናዘከርን ዝኽፈል ዘሎ ክባር ሂወት ከይረክስ አብ መንጎና ዘለው
      አፈላላያት ንጎኒ አፅኒሕና ፤ ብናይ ፀላእትና ሰነ-   ልቡና ኹናት (ፕሮፖጋንዳ)    ከይተሰኮና ቃልስና ክነሕይል ይግበአና::

- አብዘይንቕይሮም            ነገራት ጊዜና አይነባኽን፤ አብ መንግስትናን ሰራዊትናን ዘለና ፅኑዕ እምነት ክሽርሸር የብሉን::

-          አብ እዋን ጭንቂን ፀበባን፤ ሓቦን ወነን ሰኒቕና ብውነ ክንቃለስ አለና:: 

   ትግራይ ደጋጊማ ክትስዕር እያ!
Sent from my Huawei phone


