ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘይዛሪ ልዕሊ150 ዓመት ናይ ዘርኢ ምፅናት
ፕሮጀክት ኣምሓሩ!!
ከብቅዕ ኣለዎ - ካልኣይ ክፋል
24/3/13
ኣብዓለም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግፍዒኣብ ልዕሊ ተጋሩ ወሪዱ እዩ፡፡ ነብሲወከፍ ሕሉፋት ዘመን ናይ ዝበፅሐና
መዳርግቲ ኣልቦ መከራ ሕላገትና እየን፡፡
እወ!
ዘዝመፁ ገዛአቲ ናይ በኣለ-ሲሚቶም ናይ መጀመርያ ዕማሞም ዝኮን ፡- ህዝቢ ትግራይ ከመይ ደኒኑ ይግዛእ
ዝዓለመ እዩ፡፡ ነዚ ንምስካዕ➢
➢
➢
➢
➢
➢

መናእሠያትና ኣጋዲሞም ከም ከፍቲ ሓሪዶም ዎምእዮም ፤
ስድራናኣብገዛ ዓፅዮም ቤንዚን ኣርከፍኪፎም ኣቃፂሎምዎም እዮም፤
ሙሁራትና ኣብ እዳጋ ረሺኖምዎም እዮም፤
ብነፋሪት ጨፍጪፎምና እዮም ፤
ሬሳታት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብመኪና ጎቲተምዎ እዮም፤
ማህፀን ኣዴታትናን ኣሓትናን ብሳንጃ ተዘልዚለን ተቀቲለን እየን ካብሞት ዝተረፋ ድማ
ወላድ ምካን ኮይነን ተሪፈን እየን
ናይ ሐዚ ገደደ

እቶም ኣብላዕሊ ዘለው ዓፆቦታት ኣጠናኪሮምብምቅፃል ብዐይነቱ ፍሉይ ናይ ዘርኢ ምፅናት መዓት
የውሩድልና ኣለዉ፡➢ ኣብ ዐፁው ሳንዱቅ ኣእቲካ መድሃኒት ቀለብ መብራህቲርክብ ከሊእካ
ብጥምየትብሕማምን ብምጭናቅን ተጋሩ ምፅናት፤
➢ ካብመረበቱ ምንቃል፤ጨኒቅዎ ክስደድ እንተበለውን ምክልካል፤
➢ ብበዝሒ ቀቲሎም ኣብ ሓደ ጉድጉድ ምቀባር፡፡ እዚ ኩሉ ሐዚ መዓልታዊ ተግባር ሰራዊት
ኣምሓራን ፋሽስት ኣብይን ኢሳያስን እዩ፡፡
➢ ህዝቢ ትገራይ ንምድካይ ሰራዊት ኢሳያስ ካብ ማንካ ክሳብ ፋብሪካ ሰራዊት ኣመሓራ
ድማ ካብ ሊጥ ከሳብ ከፍትና ይዘርፉና ኣለዉ
በዚ ተዝሓለፈልናስ
ካሊእ መድንገፃይ መርድእ ግን ኣሎ
ሰራዊት ኣምሓራ ኣብ ዝኣተወለን ቦታት ኣብዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዒ ይፍፅመልና ኣሎ፡
መርድእ 1.ዘዝቀተሎም ኣሕዋት ክሳዶም ቆሪፁ ካብዚዝበለ ነወራም ስራሕ ፍፁም የለን
እዚ ግፍዒ ዚ ኣብ ዓለምና ሓዱሽ ዘግናኒ ግፍዒ እዩ ኣቦኦም ሚኒሊክ ጡብ ይቆረፅ ከምዝነበረ ሓወልቲ
ኣኖሌ ምስክር እዩ ደቆም ድማ እቲ ፕሮጀክት ኣማሒሾም ክሳድ መናእሰያትና ይቆረፁ
ኣቦና ዮውሃንስ ንዖኦምን ንናፅነት ሃገር ኢሌ ክሳዱ ይቁረፅ ንሶም ንዓና ይቆረፁና ግሙፃት ፀላእቲ እዮም
ገጢሞምና እኔሄዉ

ምስእዚኦም ኢናእምብኣር ንነብር ነይርና ነዚኦም ኢና ንስዋእ ነይረና

መረድእ 2.ናይ HIV/AIDS ሕሙማት አንኣሓትናን ኣዴታትናን ብምድፋር ሂወተን የበላሽውወን ኣለዉ፡
በቃ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል መስካሕክሒ ግፍዒ ኣውሪዶምልና እዮም
እዚ ፕሮጀክት እዚ ተጋሩን ትግራይን ናይ ምብራስ ጥራሕ እዩ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ኣማውታና እውን
ኣበላሽዮም ክልተ ጊዜ ቀቲሎም መሳሓቅ መሻርከቶም ገይሮም ካብ ምድረ ገፅ ንምፍሓቅ እዩ፡፡ ስለዚ
ነዚኦም ካብመሬትና ምምካትን ምውፃእን ቅዱስ ውግእ እዩ
ንሶም መቀለ ብማሓዞም ውግእ ደው ኣቢልና እነተበሉ ኣብ ዛ ሠዓት እዚኣ
ህዝብና ይስደድ ኣሎ ንሶም ድማ ንሕና 110 ሚልዮን ኢና ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ኢሎም ኣባጭዮምልና
ዓብይ ዓዲ ብድሮን ትቀጥቀጠላ ዉቅሮ ብከቢድ ተሓሪሳ መቀለ ብነፋሪት ተደብዲባ ሽረ ህዝብና ተበሳቢሱ
ተሓሪዱ ኮታስ ፀላኢ ኣብዝኣተወለን ቦታታት ደም ውሒጁ እዩ፡፡ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዘሎ ትግራዋይ
ብኣሻሓት ተኣሲሩ ኣሎ ገሊኡ ኣበይ ከምዘጥፍእዎ ኣይፈለጥን ገሊኡ ብቁም እስር ካብ ገዛ ከይወፅ ተገይሩ
ሎ ካሊእ ከዓን ካብ ክልተ ንላዕሊ ከይአከብ መምረሒ ወሪድሉ ኣብ ገሃነም ይነብር ኣሎ፡፡
ስለዚ ዘርእና ንምድሓንን ንምዕቃብን እተን ዝስዕባ መትከላት ከንፍፅም ትግራዋይ ምሕፅንታይ የቅርብ
ኣብ ትግራይ ዘለና
ተጋሩ ሐዚ ኣብ ብጣዕሚ ውዑይ ናይ ውግእ ጎይላ ኣለዉ
ኣብ ሜዳ ትግራይ
1) ተጠባባቂ ስለዘድሊ ግን መናእሰይ ናብ ታዕሊም ውረዱ ገሊእኩም ድማ ናይ ባዕልኩም ውዳበ
ብምፈጣር ኣብ ከተማ ዘሎ ዕሱብ እነተስ ብውልቀ እነተስ ብጉጅለ ዕረፈቲ ክልእዎ እዚ ኣብ ዘመነ
ደርግ ኣያታትኩም ፈቲኖም ተዓዊቶምሉ እዮም፡፡ከምቲ ሐዚ ከባቢ መቀለን ዉቅሮን
ዝተኣታተሎ ናይ ዓመፅ ምልክታት ማለት እዩ
2) ኣዴታት ከም ቀደምክን ሎጅስቲካዊ ቀረብ ምሕያል ኮታስ ምልኣተ-ህዝቢ ብምስታፍእቲ ውግእ
ነሕፅሮ
ኣብ ወፃእ ዘለና
እዛ ሐይሊ ዙዩ ኣብ ዝሓለፈ ብረታዊ ተጋድሎ ድሙቅ ታሪክ ፂሒፉ እዩ ሐዚድማ ብኣእምርኡን
ብገነዘቡን ትገራይ ትፅዎዖ ኣላ ክሳብ ሐዚ ዘበርከቶ ኩለመዳያዊ ቃልሲ ከሐይሎ ብድጋሚ
ትግራይ ትዳሃዮላ
1). Twitter Fb ወዘተ ኣብ ሓቂ ክድረክ ፈጣንን ግልፅን ሸትኡ ዝወቅዕ
2).ሰላማዊ ሰልፊ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ኣቃልቦ ዝስሕብ መሪሕ ጭርሖን መራሕቲ ዘለውዎ
ምእካብ ገንዘብ ዝምለከትዘሎ በቲ ተታሒዙ ዘሎ ኣነፈት ኮይኑ ካሊእ ምህዞ እናወሰክና ፈጣን
ኣድማዒ ከኮን ይግባእ፡፡

ኣብ ዛ ሠዓት እዚኣ
ተጋሩ ይሕረዱ ኣለዉ

ተጋሩ ይሰደድለዉ
ተጋሩይአሰሩለዉ
ተጋሩ ብደሮን ይነድደለዉ
ትግራይ ቤተ እመነታ ይፈርሰሎ
ትገራይ ኣባይታ ን መሰረተ ልምዓታን ይዓንለዉ የዝረፉለዉ
ትገራይ ቤት ትምህረታ ን ቤትሕክምንኣ ይፈርሱ ኣለዉ
ግን ወዲትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ትገራይን ምልሻ ትገራይን መሪሕነት ትግራይን ኣብ
ቅድመ ግንባር ይረጋረጉለዉ!!!
ትግራይ ትዕወት!!!!!!!!!
ተፅሓፈ ካብ ገዲም ተጋዳላይ መፍትሄ ስራይ

