
የሚሰዋ ጠቦት！           

ከዓሣዬ 

ገና ድሮ ከጅምሩ በወያኔ ሰይጣናዊ ተልዕኮ         
የሃውዜን ሕዝባችንን በጠላትነት ፈርጆ           
የብዙ ሺህ ዜጋችንን እሬሣ የከመረ በፋሺሥት ቦንብ ኣሥጫፍጭፎ           
እንደገናም በዚህ የግፍ ጭካኔው ፍላጎቱ ሥላልረካ ፡          
የልመና ኮሮጆውን በዶላሩ ሊሞላ            
በረሃብ ጠኔ የሚሰቃየውን ሕፃን ሽማግሌ ሴትና ወንድ በሞላ     
ከበረሃ ወሥዶ በጅብና በጆፌ ኣሞራ ያሥበላ       
ይኸው ከሃዲ ወያኔ ኣይደል እንዴ ጎበዝ！ከቶ መች ሆነና ሌላ ？      

ኧረ በዚህ ዕርም የለሹ ሰይጣናዊ ጨካኝ ኣውሬ        
በትግራይ ሥም በሚነግደው ከሃዲ ወያኔ           
ዛሬም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሕዝባችን እየረገፈ ነው በእረሃብ ጠኔ                   
እኛም ኣንገት ደፍተን ተጠቃን እኮ ጎበዝ！ወይ ሃገሬ！ወይ ወገኔ！።  

ኣዎ！ኣሁንም ልክ እንደ ድሮ           

ይኸ በክህደት የተወለደው ባንዳ በክህደት ደንድኖ         
የኔ ነው የሚለው መንግሥት በሌለው ደሃው ወገኔ         
የመከራውን ጽዋ በግፍ እየጋተው ነውና ልክ እንደ ትላንትናውም ዛሬ     
እስቲ ሁላችንም እንነሣና ዘብ እንቁም በኣንድነት          
የሚሰዋ ጠቦት ሆነን እንሰለፍ ለግፍኣኑ እየታገልን በጽናት       
ልክ እንደ ቀደምቱ የኢሕኣፓው ክቡር ሰማዕታት          
እና ኣሁንም ትግሉን እንደቀጠሉት ባለ ቃል ኪዳኑ ፅኑ ኣባላት።！  

ኣገራችን ሥላለች በጠርናፊት የኋሊት ተቀይዳ        
እሥቲ እንታገል በወያኔ ለታረዱትና ለሚታረዱት እንደ ፍሪዳ          
ኣሁንም ከቤቱ እንደወጣ ለቀረው          
በእሥርና በሥዬል ለሚሰቃየው          
ደግሞም በኣብሮነት መኖሩን እንደ ወንጀል ቆጥሮ እርሥ በራሱን ለሚያፋጀው        
ለብዙ ሺህ ዘመናት የኖረቺውን ቅድሥት ኣገር ለሚበታትነው      
እስቲ ኣሁንም እንነሣ ለኣገሩ ባዕድ ለሆነው          
ወያኔ ጠግቦ ሲያገሣ እሱ ግን በረሃብ ኣንጀቱ ለሚኮማተረው፡      
እሥቲ ልክ እንደቀደምቱ የኢሕኣፓ ሰማዕታትና ኣባላት       
ባለማወላወል በጠላቶቻችን ላይ ቆርጠን በመነሣት               



የባዕድ ቅጥረኛዋን ወያኔ ኣሣደን ከእንጦርጦሱ መቃብሯ እንወርውራት።！    

     

መቼም ኢትዮጵያና ኢሕኣፓ ሁለቱም ተለያይተው           
ህልውና እንደማይኖራቸው ፍጹም ነበርና ዕምነታቸው      
    እናም            
የተሰዋ ጠቦት እየሆኑ ማለፍ ነበር የያኔው ሰማዕታቱ የውድ ሕይወት ህልፈታቸው።   

ኣሁንም ለዘርፈ ብዙ ያገርና የባዕድ ጠላቶቻቸን           
ከዓዲሱ ትውልድ ጋር የደምና የህይወት ግብር መክፈል ነው ግዴታችን፡   
በኣይበገሬነት መራራውን ትግልና ሥየሉን ተቋቁመን       
በጋራ ከሕዝቡ ጋር የማንለያይ ዓሣና ባሕር ሆነን             
በኣራቱም ማዕዘናት የተዳፈነውን የኣመፅ ችቦ ኣቀጣጥለን       
እነሆ በወያኔ ላይ እንዝመት በኢሕኣፓ ሥር ተጠልለን፡                
ሥለዚህም የዛሬው ትውልድ የክቡር ሰማዕታቱን ዓርማ ኣንግባባችሁ    
እሥከ ድል ግዜ ድረሥ ይሁን ባለማወላወል የቃል ኪዳን መሃላችሁ        
ለነገሩ ነው እንጂ ሌላ ኣማራጭ እንኳን የላችሁ        
የኢትዮጵያና የኢሕኣፓ ተረካቢ ሃይል በመሆናችሁ                 
ሥለዚህ ኣይዟችሁ！በርቱና ግፍበት！እኛም ይኸው ኣለን ከጎናችሁ።！ 

ከኣዲሱ ትውልድ ጋር በሚከፈል መሥዋዕትነት የኢትዮጵያ ልዕልና ይረጋገጣል！  

   ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች።！     
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