
ወያኔ                       

ከዓሣዬ 

የወያኔ ተክለ ሰውነቱ ፡ እንደ ጭንቅላቱ የመርዝ ኣብቃይ             

የኣገር ኣዋራጅ ፡ የባዕድ ዓምላኪ ፡ የትውልድ ገዳይ፡          

ባቲካን  በካቶሊክ መሥቀሏ ፡ የፋሺስቱን ሙሶሎኒ ጦር ባርካ                

በኢትዮጵያ ላይ ፡ የመቅሰፍት መዓቱን እንዲያወርድብን ኣሥልካ፡        

ግራዚያኒም የዘር ማጥፋት ወንጀሉን ከፈፀመብን በኋላ ፡ በዕብሪት ተወጥሮ        

በጦርነት ከተወገደም በኋላ ፡ ቂሙን ቋጥሮ             

ዛሬም የባንዳው የልጅ ልጅ ወያኔ ፡ ቀኑን ቆጥሮ በእግሩ ተተክቶ                         

በኣልጋ ወራሽነት ፡ ከባዕድ ዓምላኩ ፡ ከኣብራኩ ተፈልቅቆ        

የግራዚያንን የመርዝ ሰንኮፍ ፡ በተዋረድ ወርሶና ተቀብሎ         

ይኸውና ፡ ኧረ የዜጋ ያለህ ያሰኘናል ፡ የኣገር ሕልውናን ከማቅ ከቶ ።              

ኣዎ እሱ እኮ ነው ከሃዲ ወያኔ！የትግራይ የእንግዴ ልጅ          

የጣሊያን የባንዳዎች የልጅ ልጅ              

እንደ ሽንፍላ ታጥቦ የማይጠራ              

ጎተራ ሆዱ ተጎዝጉዞበት የማይሞላ              

እንደ ቆላ ቁሥል ውሎ ኣድሮ የማይሻለው ፡ እየሸተተ የሚግማማ             

ኣዎ እሱ እኮ ነው ወያኔ ጎበዝ ፡ እንደ ብሥናት በዘረኛነቱ የሚገለማ           

ለባዕዳን ጠላቶቻችን ኣድሮ ፡ ኣገሩን በማዋረድ ለሺያጭ የሚያሥማማ ፡            

እንደ  እባብ ጭንቅላቱን ተቀጥቅጦ በምህረት ኣልባ           

ከምድረ ኢትዮጵያ በቶሎ መወገድ ነው ያለበት ፡ ግዜ ሣንፈጅ ሣናቅማማ ። 

ወያኔ የኣገር መርዝ ፡ የኣገር እሾህ ፡ የኣገር ተባይ              

ዘረኛ ዕፀ በለሱን ኣብልቶ ፡ ሊያሸክመን ፡ የኣገርን ብተና ፡ የወገንን ሥቃይ                

ለዘረኛ ሴራው እንድንሆንለት ኣሥቦ ፡ ተባባሪውና ተከላካይ         

ይኸውና ፡ ዶላሩን ተሸክሞ እየተንቀሣቀሰ ይገኛል ፡ በየዲያሥፖራው ኣደባባይ ።   

የወያኔን የዘር ፖለቲካ ፡ ዕፀ በለሱን በዶላሩ ተቋድሰው              

ቤተ ትግራይ ፡ ቤተ ኦሮሞ ፡ ቤተ ኣማራ ተባብለው              

በወያኔ ቦይ እየፈሰሱ ፡ የዘር መርገምቱን ተቀብለው            

ኢትዮጵያን እናድናለን ብሎ መቃዠት ፡ ከንቱ ልፈፋ ነው                

በእረጅሙ የትግላችን ተመክሮ እንዳየነው                  

እንደውም እንደ ወያኔ ፡ ኣገርን ኣዋርዶና በታትኖ                  

ሕዝባችንን ለሥቃይና ለሰቆቃ መዳረግ ነው የሚሆነው ።                              

                                                                                                 

እሥቲ ጎበዝ ፡ ከተኛንበት ኣንዴ እንንቃ             

ከወያኔ የዘረኝነት ወጥመድ ፡ እራሣችንን  እናውጣ！            

ኣዙረን እናሥብ እንጂ ጎበዝ ፡ ኧረ እሥቲ ይኑረን እንጂ ሕሊና             

የወያኔን መርዛማ የዘር ጎጠኛነት ፡ ዕፀ በለሱን እንዳንቀምሰው እንዳንበላ፡                    

እሥቲ እናሥብ ጎበዝ ፡ ዳግም እንዳንጭንበት ፡ ሥቃይና ሰቆቃ በሕዝባችን ላይ                     

ውድ ኣገራችንን ለባዕድ ኣሥረክበን ፡ ብትንትኗን ሲያወጧት እንዳናይ፡            



ቤተ ትግራይ፡ቤተ ኦሮሞ፡ቤተ ዓማራ                    

ቤተ ጉራጌ፡ቤተ ሰሜን ፡ ቤተ ደቡብ ፡ ተባብለን ተከፋፍለን ሣናውካካ          

እሥቲ  ለሁላችንም ፡ ኣለኝታ የምትሆነንን በጋራ         

ኣንዲቷን መጠግያ ከለላችንን ፡ ቤተ ኢትዮጵያን እንሥራ !        

ሲወርድ ሲዋረድ ፡ ከኣያት ከቅድመ ኣያቶቻችን ፡ የተረከብነው ኣደራ                             

ብቸኛው ቀሪ ምርጫችን ፡ ይኸው ብቻ ነውና ።              

እናም ዜጋ ሁሉ ተቀራርበን ተሰባሥበን         

ሰይጣናዊ ኣገር ኣፍራሹን ፡ የወያኔን ሴራ ኣንኮታኩተን                 

በኣገራችን ላይ የመጣብንን የብተና ኣደጋ ፡ በመሥዋዕትነት ተከላክለን        

ለኣንዴና ለሁሌም ፡ ከማይመለሥበት እንጦርጦሱ ፡ እንወርውረው ኣሽቀንጥረን ፡          

በሌላ ሣይሆን ፡ የገዛ መርዙን ፡ ኣንበርክከን እየጋትነው              

ኣዎ！ቤንዚን ኣርከፍክፈን ፡ በዕቶኑ እናጋየው !                      

እናም ፡ ዳግም ኣንሰራርቶ ፡ እንዳያጠቃን በለመደው               

እሥቲ ለኣገራችን ፡ ቃል ኪዳናችንን ኣድሰን ፡ ሣንለያይ የዶግ ኣመድ እናድርገው ።  

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር 

01/19/2017 G.C.            

              

    


