EthioLion

ፋኖ በሌ! ሞረሽ በሌ!
ሇአንተም ሇሕዜብ
ሇእናት አገር ኢትዮጵያ
ዴሌ !
ከቀመሩ ዯሳሇኝ
በኢትዮጵያ የአማራው ኅብረተሰብ ሆነ ማንም እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ሁለ በኢትዮጵያ የግዚት አንዴነት
ውስጥ መንቀሳቀስ፣ መዋወር፣ መስራትና ሃብት ማፍራት፣ የተፈጥሮ የአገሪቱን ሃብት ሁለ ተካፋይ
ባሇቤት ነው።
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ማንም የባንዲ ሌጆች፣ የማፊያ ወራሪ ጥርቅሞ በአምባገነን ሕገ-አሌባነት አማራውን ሆነ ላሊውንም ሕዜቧን
በክሌሌ ሉወስን፣ በቋንቋ ሉገዴብ፣ ሉያፈናቅሌና ሉያባርር፣ ኢትዮጵያን በሕገ-ወጥ ሥርዓት ሉመራት ከቶ
አይሆንም አይቻሌም ። ኢትዮጵያ ምንጊዛም የኢትዮጵያኞች አገር እንጂ፣ እኛን የማይመስለና የሚጠለን፣
ሉያጠፉን የሚሞክሩ፣ አገርን የሚሸጡና ሃብትን የሚርፉ የባንዲ ወራሪዎች አይዯሇችም።

on

ወያኔ/ኢህአዱግ አምባገነን፣ ሕግ የማያውቅ ወራሪ ኃይሌ በጠበንጃ የሚያስተዲዴር ገዥ እንጂ በሕግ
የበሊይነት የሚመራ ሕዜብን የሚወክሌ መሪና ፓርቲ አይዯሇም ። ይህ በሕግ የማይመራ ፋሽስት ተራ
አምባገነን ኃይሌ ሕግን አይውቅም ፣ አያከብርም ተግባራዊነቱንም አይረዲም ።

Et

hi
o

Li

የአንዴ አገር ሕዜብ መንግሥትና ሕግ ኖሮት ሕግንም አክብሮ መኖር ሰሊምና ዯህንነት፣ የነፃነት መብትም
ግዯታም ነው ። ነገር ግን የወራሪን አምባገነን ፣ አገሪቱን አገሬ፣ሕዜቡንም እንዯ ሕዜብ ወገኔ የማይሌ፣
በማክበር ፈንታ የሚያዋርዴ፣ በመጠበቅ ፈንታ የሚበዴሌና የሚያጠፋውን ሕግ- ወጥ ሕግን ፣ የኃይሌ
ሥርዓትን ተቀብል መኖር ነፃነት የጎዯሇው ፣ስብዕና ያነሰው፣ መብት ያጣበት በመሆኑ ሕዜብ ይህን ዓይነት
ሕግ እንዯ ሕግ የበሊይነት ተቀብል ሳይሆን መታገሌና ማስወገዴ፣ የነፃነት መብቱን፣ የአገሩን ክብርና ታሪክ
እንዱፈራና እንዱታፈር፣ ሕዜብም እንዱታዯግና እንዱኖር መጠበቅና ማስከበር የተፈጥሮ የሰው ሌጆች
የየትውሌደ ሁለ የመኖር ባህሪና ግዯታ ነው።
ወያኔ/ኢህአዱግ በኢትዮጵያና በሕዜቧ ሊይ ከጅምሩ በጠሊትነት ሇማጥፋት፣ ሇማንገሊታት፣ ሇማረዜ፣
ሇማዲከም፣ አንዴነትና ኅብረትን፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን፣ አረንጓዳ- ቢጫ-ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማችንን
በማናጋትና በማሳነስ አገርን በቋንቋ ክሌሌ የከፈሇና የእናት አገር ኢትዮጵያን አካሌ ሕገ-ወጥ ኃይሌን
ተጠቅሞ ያሇሕዜቦች ፍሊጎትና ፈቃዴ ሇሁሇት የከፈሇ፣ ሕገ-ወጥ ሕገ መንግሥትን የፈጠረ አምባገነን
መንግሥት ነው። ይህ ሕግ-ወጥ ሕግም በወጣ ማግሥት በኢትዮጵያ ሕዜብ ውዴቅ የሆነ ተቀባይነት
የላሇውና የተሻረ ሕግ መንግሥት በመሆኑ ተግባራዊነት የሇውም ።
ወያኔ/ኢህአዱግ ፀረ-ሕዜብና ፀረ- አገር፣ የማፊያ ቡዴን ወራሪ ጠሊት ነው። ወያኔ የውሸትና የሃሰት
ፕሮፓጋንዲ በመንዚት አጉሌ ዱሞክራሲ አመጣሁ፣ ሇሁለ እኩሌነት ፈጠርኩ፣ እንዯፈሇጋችሁ ሁኑ እየተባሇ
አንደን ክፍሌ ሕዜብ ወዲጁና መጠቀሚያው በማዴረግ ሲሾምና ሲሸሌም፣ ያገሪቱን ሃብት አብረው
ሲርፉና ሲቀሙ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ላሊውን ክፍሌ ሕዜብ በተሇይም የአማራውን ኅብረተሰብ ጠሊቱና

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የማይጠቅም አዴርጎ በመሰየም ሲያጣሊና ሲያበጣብጥ፣ ሲያስርና ሲገዴሌ፣ ሲያባርርና ሲያሳዴዴ፣ ጥሊቻና
የጥፋት በዯሌን ሲፈጽምና ሲያስፈጽም ይገኛሌ።
የተራ አምባገነኖች፣ የፋሽስት ባህሪና ሕገ-ወጥ የሃስት ፕሮፓጋንዲ ፣የጥፋት ዱሞክራሲ ፣ የውሸት ተስፋ
በወያኔ ዘሪያ ያለትን አሽቃባጭ አናሳዎችና አዴርባይ ሆዲሞች የአቶ መሇስና ቡዴኑ የክህዯት ውሸትና
ብሌጣብሌጥነት ግብዝችን ጊዛዊ ጥቅም ስሇሰጣቸውና እጅግ ሰሇዯሇሊቸው ወያኔ/ኢህአዱግን ተወዲጅ
ጥሩ መሪና መንግሥት አስመስልአቸውና መስልአቸው በቀቢጠ-ተስፋ ሆኖሊቸው ወዯውትና አቅፈውት
የተመሰገነም ጥሩ መንግሥት አስመስሇው አገርና ሕዜብን እየሸጡና እያጠፉ በክህዯት ስምሪታቸው ሇ 21
ዓመታት ይገኛለ። አገርና ሕዜብም በእጅጉ እየተጎዲና እየተሰቃየ ነው።ስሇሆነም በዙህ ዴርጊታቸው
ሁለም አብረው ይዯመሰሳለ።
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የአማርው ሕዜብ በኢትዮጵያ የግዚት አንዴነት የየብስ፣ የውሃና የአየር ክሌሌ ሁለ አገሩና መኖሪያ ቦታው
ነው። አማራው የኢትዮጵያን አገራዊ ክሌሌ ዲርዴንበር ከፈጠሩትና ከወሰኑት ሕዜቦች መካከሌ አንደና
ዋናው ለዕሊዊነቷን፣ ሰንዯቅ ዓሊማዋን አረንጓዳ- ቢጫ-ቀይ ከፍ አዴርጎ የሚያውሇበሌብ፣ ነፃነቷን ጠባቂና
አስከባሪ፣ የታሪክና ኩራት ሁለ ባሇሙለ መብት ባሇቤት፣ ኃሊፊነትና ግዯታም ያሇው ንዋሪና መሰረታዊ
ዛጋዋ በመሆኑ በፈሇገውና በፈቀዯው ቦታ ሁለ ተዋውሮ የመኖር መብቱ ምንጊዛም ገዯብ የሇውም።
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hi
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የሕወሓት ወራሪ አስተዲዯር በማጂ ጉራ ፈርዲ የአማራውን አርሶ አዯር ፣ ችግርን ፣ ረሃብን አሸንፈው
መኖራቸውን፣ የወያኔን ሕግ-ወጥ ሕግ አክብረው መቀበሊቸውና እየከፈለ ሊለት ትዕግሥት ሁለ አክብሮት
ተነፍጎአቸው የዛግነት መብታቸው ተነፍጎ ከቦታና ከቤታቸው ሃብታቸውን እይተነጠቁ እንዱባረሩ
ተዯርጓሌ። ይህ ሁለ እብሪት የአማራውን ተወሊጅ ሇማሰቃየትና ሇማዲከም፣ ኢትዮጵያዊነትን ሇማጥፋት
በአቀዯውና በአሇመው ሕገ-ወጥ ፀረ-ኢትዮጵያና ሕዜቧ ሊይ ያሇው የጥሊቻ ተግባር ነው። ይህንም በዴጋሜ
የሚረጋግጥሌን ዋናውና ከፍተኛው ማስረጃ ጠቅሊይ ሚኒስተሩ አቶ መሇስ ዛናዊ ሰብዕና የጎዯሇውና ዯንታ
ቢስ የአረመኔ ሥራና ተግባሩን ፓርሊማዬ ሇሚሇው አቃባጪ መንጋዎች የክህዯት ፕሮፓጋንዲውንና መሰሪ
ሸፍጡን ሲገሌጽ መሰማቱ ነው። ይህን ርካሽ ተግባሩን በቅዴሚያ ያጋሇጠውንና ተባረው ሇተፈናቀለት
ወገኖች የመጠሇያና የሚያስፈሌግውን ርዲታ የሰጠውን የመኢአዴ ፓርቲን እንዯጥፋተኛ ሇመወንጀሌ
ሲያዯባ ያሰማው ቃሌ ጭምር ነው።
ያም ሆነ ይህ ይህ ወርሪ መንግሥት ሇኢትዮጵያና ኢትዮጵይዊነት የሇየሇት ጠሊት ስሇሆነ ኢትዮጵያዊ
በተሇይ የአማራው ኅብረተሰብ የወያኔን ትዕዚዜ ተቀብል ከቦታው መነሳትና መፈናቀሌ ፣ ተግባራዊ
ማዴረግ የሇበትም።አሻፈረኝ ሉሌና ሉአምጽ ይገባዋሌ ። ከአካባቢው ህዜብ ጋር በመግባባት ፣በመቻቻሌ፣
ተመሳስል በእኩሌነትና በአንዴነት አብሮ የሚሰራና የሚያርስ፣የሚኖር ፣ የሚበሊውን ተካፍል የሚበሊ፣
ተጋብቶና ተዋሌድ፣ተዚምድም ኅብረተሰባዊ ትስስር ያሇው ኢትዮጵያዊ ሕዜብ ነው ።
የማንኛውም አካባቢ ሕዜብ ሁለ በኢትዮጵያዊነቱ ተባብሮና አንዴ ሆኖ በአጋርነት ሇምንንም ዓይነት ችግር
አብሮ መቆምና መፋሇም አሇባቸው ። ሁለም በአሇበት ቦታ ጸንቶ በመኖር የጠሊትን ሕገ-ወጥ ተጋባር
በመቃወም አንደ ወገን ሲበዯሌና ከቦታው ሲባረር፣ ሃብቱ ሲቀማ በዜምታና በትዕግሥት መቀበሌ
የሇበትም። በዜምታ ማየትና እየተሊቀሱ መሸኘት ሳይሆን ተባብሮና ክንዴን አጠንክሮ በቆራጥነት በጠሊት
ሊይ መነሳትና አገርና ሕዜብን ማዲን ሇሁለም ኢትዮጵያዊ የወቅቱ ተቀዲሚ ተግባር ነው።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
ኢትዮጵያ ሇሁለም ክፍሌ ሕዜቧ እኩሌና ትክክሌ አንጡራ አገሩና ሃብቱ ናት። የጠሊትን መጥፎ ሥራና
ተግባር፣ የክህዯትና የውሸት ፕሮፓጋንዲ ሁለ ማጋሇጥ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም ስፍራ ወያኔ
እያዯረሰ ያሇውን የጭቆና ተግባር ሁለ እያንዲንደ ኢትትዮጵዊ እንዴያውቀውና እንዴተባበር እንዴሁም
ሇአገርና ሇወገን ተቆርቋሪ ፓርቲዎች፣ የሕዜብ ዴርጅቶች፣ የአገርና የውጭ የመገናኛና ዯኅረ-ገጾች፣
ሪፖርተሮች በቦታው እየተገኙ ሁኔታውንና የጥፋት ተግባሩን ማጋሇጥና የወያኔ/ኢህአዱግ የግፍ ስራና
ረፋ ሁለ እንዴመገብና እዴያዜ መዯረግ አሇበት።
ይህን የወያኔ/ኢህአዱግ እብሪት ሕዜብ በአንዴነት ሉከሊከሇው፣ ሉቋቋመው፣ ሉመክተው አገርንና ነፃነትን
በኅብረት ሇመጠበቅ ትውሌደን ማስተማርና ማዯራጀት፣ መምራትና ኢትዮጵያዊ የሆነ መንግሥት
መፍጠር፣ የሕዜብና የሕግ የበሊይነት፣ ሕዜባዊ ዱሞክራስዊ ሥርዓት እንዴፈጠርና ኢትዮጵያን መገንባት
አስቸኳይና አንገብጋቢ የመፍትሄ ተግባራችን የአገር ወዲዴ ኢትዮጵያዊ ሁለ ያሌተቆጠበ ጥረት ነው።

Li

on

.C

om

በአገር ውስጥ ፣ በውጭ ዓሇም በየትኛውም ቦታና ስፍራ ተሰድና ተበትኖ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁለ፥
በኢትዮጵያ የረዥም ሺህ ዓመታት ታሪክ በቀዯምት አባቶችና እናቶች አጥንትና ዯም ፣ መሌካም ተግባር
የተገነባች ኢትዮጵያ፣ የእኔም በትውሌዴና በታሪክ ኃሊፊነት ግዯታ አሇብኝ፣ በኢትዮጵያዊነቴ የምኮራና
የምመካ ሇመጪው ትውሌዴ አገርና ታሪክን ማውረስ አሇብኝ ብል በሕላናው ራሱን የሚጠይቅና
የሚያጋጅ ፣ የሚያምንና የሚያንጽ፥ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን፣ አረንጓዳ- ቢጫ- ቀይ ሰንዯቅ
ዓሊማዋን የሚያስቀዴም፣ የሕዜቧን አንዴነት የሚያምንና የሚያዯንቅ፣ የሚኮርበት ሁለ በቆራጥነትና
በፅናት አብሮ ተባብሮ መሰዋዕትነት ሇመክፈሌ ሳያወሊውሌና ሳይዋዥቅ ወዲጅ ጠሊትን ሇይቶ በሰከነ ሁኔታ
ሇዙህ ቅደሳዊ ኢትዮጵያዊነት ተግባር መዯራጀት፣ ያሇማወሊወሌ ትዕዚዜ መቀበሌና ተግባራዊ ማዴረግ
እምነቱና ፍሊጎቱ ሇሆነ ሁለ አስቸኳይ የማይበገር አሸናፊና ዴሌ አዴራጊ ተግባር መፈጸም ዚሬ መሆን
አሇበት።
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ኢትዮጵያዊ ሁለ ሇአገር አንዴነት፣ሇሕዜብ መረጋጋትና ዯህንነት፣ ሰሊምና ብሌጽግና የሚሻና የሚመኝ ሁለ
ፋኖ ሉሌ፣ ሞረሽ ሉሌ ጊዛው አሁን ነው። ማንም ከአገር ሌጅ ከወንዴሙና ከእህቱ፣ ከጎረቤትና
ከአቅራቢያው ጋር ተባብሮ በዴፍረትና በቆራጥነት ተነሳስቶ በአርበኝነት የሕዜብንና አገርን ለዕሊዊነት
መጠበቅ የኢትዮጵያ መሇዮ ሇባሽ ብቻ ሳይሆን የማንኛውም የእያንዲንደ ኢትዮጵያዊ የትውሌዴ ኃሊፊነትና
የታሪኩ ባሇቤትነት ግዯታ መሆን ይኖርበታሌ።
ስሇዙህም ነው “ አገር አትሞትም” ጠባቂ ትውሌዴ ሁሌጊዛ አሊት የሚባሇው። ወጣቱ ትውሌዴ
የሚጠበቅበትንና የተጣሇበትን ታሪካዊ አዯራ እውን ሇማዴረግ ወንዴ ሆነ ሴት የተማረ ያሌተማረው ፣ ነጋ
ዯ ገበሬው ፥ ወታዯር አስተማሪው ቋንቋና ቦታ ሳይክሌሌና ሳይወስን ሇመጪው ትውሌዴ ነፃና ብርቱ
ኢትዮጵያን ማስረከብ የሚጠበቅ የዙህ ትውሌዴ የታሪክ ዴርሻ ነው። ከዙህ ያነሰ በክህዯትና በውሸት
ፕሮፓጋንዲ ተሊሊ በመሆን መጭውን ትውሌዴ ሇባርነትና በቋንቋ ክሌሌ ተከፋፍሊ የትዲከመች፣ ሇም
መሬቷ የትሸጠባት ኢትዮጵያን ማውረስ የማይጠብቅ ነው። ነፃነት የጎዯሇው ፣ የዛግነት መብትና ስበዕና
ያነሰው፣ አገሩን ያስወረረ የኢትዮጵያዊ ባህሪ ፣ ወግም አይዯሇም። ኢትዮጵያዊነት ከምንም ከማንም በሊይ
የነፃነትና የዛግነት መብት ክብርና ኩርት ትሌቅነትና መታፈሪያም ነው።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የአገር ስፋቱ፣ የሕዜብ ብዚቱ ዋናውና ቀዲሚ ሃብት በመሆኑ ይህን አውቆና ተረዴቶ አገርና ሕዜብን
ጠብቀንና ተንከባክበን ኢትዮጵያን ትሌቅና የበሇጸገች፣ የማትዯፈርና የማትበገር አገር ማዴረግ ጥንትም
የነበረ ዚሬም ወትርም የሚኖር የየትውሌደ ሕሌምና ፅኑ አገርዊ የሕዜብ ተግባር ነው።
ይህን ተግባራዊ ሇማዴረግ አስተባብሮና ጠብቆ ሇመያዜ ሁለም ፋኖ ሉሌ ፣ ሞረሽ ሉሌ ፣ ከአገር ሌጅ ጋር
በፅናት ሉቆም፣ ሉዯራጅ፣ ሉምትና ሉታገሌ የያንዲንደና የሁለም የጋራ አስተዋጽዖ መስዋዕትነት መሆን
አሇበት።

እናት አገር ኢትዮጵያ ምንጊዛም ጠባቂ ትውሌዴ አሊት !!

.C

ሇዴሌ !!

om

ፋኖ በሌ ! ሞረሽ በሌ !!
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Ethiopia Will Prevail!

