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መግሇጫ
በወያኔ ትግሬ ትሕነግ ጸረ-ዏማራ ፋሽስታዊ ቡዴን አባሊት በሰሜን በጌምዴር ክፍሇ ሀገር በወገራ
ወሌቃይት ጠገዳ በማይካዴራ፣ በሁመራ ወዘተረፈ ነዋሪ ዏማራዎችና ላልች ጎሣዎች ተሇይተው
በአረመኔ ትግሬ መጤ ወራሪ ታጣቂ ሰፋሪዎች፣ ፖሉሶችና አስተዲዲሪዎች የተቀነባበረ የዘር ማጥፋትና
ማፅዲት ዘመቻ ኢሰባዊ ጭፍጨፋ የተፈጁት ዏማራዎች ቁጥር ከሽህ በሊይ ነዉ።
የዚህ ፍፁም አረመኔያዊ የዘር ፍጅት ተዋኒያን ትግሬዎች ፈርጥጠዉ ወዯ ሱዲን በመግባት ስዯተኛ
ተብሇዉ በምዕራባዉያንና ያካባቢዉ ጸረ ኢትዮጵያ መንግሥታትና ዴርጅቶች ርዲታና እንክብካቤ
ሲዯረግሊቸዉ ይታያሌ። አሌፈዉ ተርፈዉም ወያኔ ትግሬን ሕወሓት ቅጥረኛቸዉን ሇማዲን ብሇዉ
የምዕራባዉያን በተሇይም ያዉሮፓ ሕብረት ተብዬዉ ፓርሊማና ላልች ዘረኛ ግሇሰቦች፣ ዴርጅቶችና
መንግሥታት በስዯተኞች ስምና ሽፋን ያሊዯረጉትና የማያዯርጉት ፀረ ኢትዮጵያ ሴራና ቅስቀሳ የሇም።
ኢዏሕዴ ይህን ስዉር ዯባ በጥብቅ ይኮንናሌ። የትግሬ ወያኔዎችን የዘር ማጥፋትና ማፅዲት ወንጀሇኞችን
ስዯተኛ ተበዲይ አስመስሇዉ ሇሚያሰሙት ጩኽትና ያዞ ዕንባ ፈፅሞ መሰሚያ ጆሮ የሇንም።
ዏማሮችን ጨፍጭፈዉ ወዯ ሱዲን የፈረጠጡት የዘር ፍጅት ወንጀሇኞችና ተባባሪዎቻቸው ሁለም
በጠቅሊሊዉ የሱዲን መንግሥት አሳሌፎ ሇኢትዩጵያ መንግሥት እንዱሰጥና በስቸኩዋይ ሇፍርዴ
እንዱቀርቡ እንጠይቃሇን። ይህ ባይሆን ግን እነዚህን ወንጀሇኞች በያለበት አዴነን እናስወግዲቸዋሇን።
የወሌቃይት ጤገዳ፣ የጠሇምትና የራያ ሕዝብ ነጻነት ባማራው ሕዝብ ተጋዴል በዴሌ
ተረጋግጧሌ። በመሆኑም የተረኛዉ የአቢይ አሕመዴ አሉ ኦፒዱኦ/ኦነግ መንግሥትና ተባባሪ
ተሇጣፊዎች ሁለ ከእንግዱህ ወዱያ ስሇ ወሌቃይት ጠገዳና ራያ ፈፅሞ አያገባቸዉም።
በምዴረ ዏማራ ወሌቃይት ጠገዳና በጠሇምት የሚገኙት የወያኔ ትግሬ መጤ ሰፋሪዎችና ተባባሪዎች
በዘረፋ ያከማቹትን ሃብትና ንብረት አስረክበው፣ ትጥቃቸዉን ፈተዉ በአስቸኩዋይ ከምዴራችንን
ሇቀዉ ወዯ መጡበት ተከዜ ወንዝ ማድ እንዱሄደ እናሳስባሇን።
የጎጃም ዏማራና አገዉ ፋኖ ወዯ ምዴራችን መተከሌ አዉራጃ በመዝመት ቅጥረኛ
ሻንቅሊዎችን ጠራርጎ ወዯ መጡበት ሱዲን ማባረርና በየዕሇቱ በመተከሌ የፈሰሰዉንና የሚፈሰዉን
ያማራና አገዉ ዯም መበቀሌ ግዳታ ነዉ።
ሸዌ ሁለ ታጥቀህ ወዯ ዯራ መራቤቴ በመዝመት የጋሊ መጤ ወራሪ የኦነግ ታጣቂዎችን
በማስወገዴ የዯራ ዏማሮችን መብትና ነጻነት ማረጋገጥ ግዳታህ ነው። መተከሌና መሊዉ ሽዋ ነፃ
እንዱወጡ ትግሊችን ይበሌጥ ተዘጋጅቶ ይቀጥሊሌ።
ዘሇዓሇማዊ ክብር ሊማራዉ ፋኖ አርበኛ!
ሞት ሇጸረ ዏማራ ኦነግ፣ ትሕነግ! ሇግሌገሌ ፋሽስት የሌዩ ሌዩ የጎሳ ጉጀላዎች!
የባንቱስታን አፓርታይዴ ፌዯራሉዝም ይወዴማሌ!
ባማራ፣ በአገዉ፣ በአኝዋክ፣ በጌዱኦ፣ በጉራጌ፣ በየም፣ ባማሮ ወዘተረፈ ሊይ ፍጅት የፈፀሙ ያስፈፀሙ
ሁለ ተሇቅመው ሇፍርዴ ይቀርባለ!
ፍትሕ ሇሕሉና እስረኞቹ ሇነ፤
እስክንዴር ነጋ፣ አስቴር ስዩም ስንታየሁ ቸኮሌ፣ አስካሇ ዯምሴ፣ ሌዯቱ አያላዉ፣ ወዘተረፈ
ኢዏሕዴ

