
                            እኔ ከሞትኩ …. ሰርዶ አይበቅል አህያ እየገደለ የገባው አራዊት … እኔ ከሞትኩ …. ሰርዶ አይበቅል አህያ እየገደለ የገባው አራዊት … እኔ ከሞትኩ …. ሰርዶ አይበቅል አህያ እየገደለ የገባው አራዊት … እኔ ከሞትኩ …. ሰርዶ አይበቅል አህያ እየገደለ የገባው አራዊት …     
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እንምን አላችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እማ ያው እንዳማጥኩ አለሁኝ። ምጥ ገላጋዮዋ አንድ ቀን 
እስትገላገለኝ ድረስ እጠብቃለሁ። ተሰፋ መቼስ አያልቅም እና፣ በሌላ በኩል ተሰፋ የማደረግ ነፃነቴ 
ቃሊት ስላልገባ … ምንስ ሲል ደግሞ ወደ ቃሊቲ አሰገሰገሰኝ … 
 
ጉድጓዱ እኮ የትም ቦታ ነው ያልው ፣ ፈንጁ ደግሞ ጊዜ እዬጠበቀ ይፈነዳል … መቼ ነግቶልን 
እንደደመነ አይደል እንደከፈው ፣ ወያኔ ቢወድቅ ብይ እራሴን ሳዬው እራሱ ሊኖረው የሚኖረውን ጉድ 
ሳስበው እራሴን ያዞረኝ እና ከካሊሜ ገብቼ እሸሸጋለሁ። አዎን እራስን ሸሽጉ መኖር ጥፈት ብሎ ስውር 
ብሎ መከራን ሸሽቶ መሰወር ቢቻል ምንኛ መልካም በነበረ … 
 
እንግዲህ ይህ ወያኔ ስልጣን ላይ እያለ ቢወድቅ እንኳን ብዬ ሳስበው ነው ናላዬን መሸከም ተስኖኝ 
መደበቂያ ጥግ ፍለጋ እምማስነው። ሳይወድቅስ ብዬ ሳስበው እማ አውሃ ያዘለ ተራራ ተውቃላችሁ 
እንደዛ እራሴን መግዛት ይሳነኛል … 
 
ስለምን ወያኔ ባረፈበት በተንቀሳቀሰበት ቦታ ሁሉ መርዝ አለ፣ መከራ አለ፣ እዳ አለ፣ አሁን መሬት 
ሲሸጥ ለስንት ዓመት ነው የሸጠው ለአንድ መቶ ዓመት … ተከፍሎ የማይዘለቅ እዳ አስቀምጦ ነው 
ወያኔ የሚሞተው፣ እንዲያው አድሎን ግባዕ ተመሬቱ ቢፈጸም ሌላም ምጥ አለ … 
 
የተሸጠው መሬታችን አበባ ነው የሚላመበት፤ አበባ የለማበት መሬት እህል አያበቅልም ይመክናል። 
በቃ የበደሉ እኮ ዓይንትም ሆነ መስፈረት ሊወጣለት አይችልም፤ ምን ዓይነት መሬት ሊኖር  
እንደሚችልም እሰቡት ጠፍ መሬት … ምደረ በዳ …. የ እኛን ተፈጥሮ የሸረሸረ የቦረቦረ ጉድ … 
 
 

ባርመው - ባርመው 
ብነቅለው - ብነቅለው 
እሱ በእሱ ሆኖ  
ተስፋዬንን ዋጠው፤ 
ሯዬነን አሰረው 
ዳዋ የለበሰው 
የ ቋሳ ደበሎው 
የበቀል ድሪቶው። 

 
 
 
ሌላው ገዳይ ደግሞ መሬቱ ላይ የሚሰማሩት ወገኖች የሚያፈሱት ጉልበት እጅግ በጣም እርካሽ በሆነ 
ሁኔታ ነው ተመኑ፤ ይህም ሌላው የእጅ አዙር የቅኝ አገዛዘዝ ዘመነ፤ ዘመነ ባርነት በሀገራችን ላይ 
እያነገሰ ነው፣ የወያኔ የትጥፋት ዘመቻ ሥር የሰደደ እሾህ ነው። 
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እሾህ ደግሞ ዛሬ በቅሎ ነገ የሚከስም ሳይሆን እሾህ እዬውለደ ከእሾህ እዬተዋለደ እዬተራባ ትውልዱን 
ከነፍሬ ዘሩ የሚያከስም መዳህኒት የለሽ ውጋት ነው። ጣሊያኖች እና እንግሊዞች ቀብረውት የሄዱትን 
ፈንጅ ገዳዩን ወያኔን ፈጥሮ እንዴት እያመሰን እያለ እንደሆን እያዬነው ነው። 
 
አንድ መከራን ያበቀለ ችግኝ፤ ዘመኑን ሲጨርስ መገላገል የወግ ነው። የወያኔ ችግኝ ግን ዘመኑን ጨርሶ 
ሲያከትም ሌላ አዲስ ቡቃያ እሾህ አብቅሎ ተክሎ አዝድቆ እንጂ እንዲህ በዋዘ የምንላቀቀው 
የምንሰናበተው ጨርሶ አይሆንም በፍጹም።  
 
የወያኔ ተልኮ ኢትዮጵያን ለዘር ሳትበቃ ማክሰም፣ ማጥፈት፣ ከታሪክም ሆነ ከዓለም ዓቀፍ የአውቅና 
መዝገብ ዘመን ማሰፋቅ ነው። ትውልዱን የእኔ የሚለው የማንነት መጠሪያ መታወቂያ ሳይኖረው 
ከሥሩ ማፍለስ ነው። በማናቸውም መስፈርት ቢሆን ወያኔ የሚያለማ ነገር ሳይሆን ምክነትን 
ነው እንክብካቤ እያደረገለት ያለው። 
 
የወያኔ የአጭር ጊዜ ሆነ የረጅም ጊዜ የጎዞው ሂደት ኢትዮጰያና ኢትዮጵያዊነትን ከመሰረቱ እንዲጠፉ 
ማቀድ በተግባር መተርጎም ነው። ይህን ደግሞ በስማ በለው ሰምነትን ሳይሆን ደርሶብን እያን ያለው 
ጉዳይ ነው። ነገ እና ኢትዩጵያ በዘመነ ወያኔ ጨላማ ነው ድቅድቅ ….  
 
የ ኢትዮጵያ የሆኑ በጎ ነገርች ሁሉ ለወያኔ በሽታው ህመመሙ ነው። መሰማትም ሆነ ማዬት 
አይፈልግም። እራሱ ኢትዮጵያ ሀገራችን በነፃናት ተከብረ መኖሯ የራሷ የፊደል ገበታ ያላት ሐገር 
መሆኗ፣ የራሷ ማንነነት ያላት፣ የራሷ ባህል እና ወግ ያላት፣ ከጥቁሮች አንባ በሁለመናዋ ብቁ ሆና 
የቆዬች ሀገር መሆኗ ያመወል የራስ መርዘኑን ያሰነሳዋል … ለዚህም ነው ተጀምሮ እስኪጨረስ ሞቷዋን 
እውጆ እያጠፋት የሚገኘው …  
 
መሬቷ ለቀጣዩ ትውልድ ምርት እንዳያፈራ ቀጣዩ ትውልድም የመሬቱ ጌታ ሳይሆን ሌላ ባላንጣ 
እያዘጋጀለት የሚገኘው። ወያኔ ሁልጊዜም የሚያስበው ሆነ የሚማሰነው ለጥፋት፣ ለበቀል እንጂ 
ለልማት ከቶውንም ሆኖ አያውቅም … እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዲሉ …. 
 
አራት ዓይናመው መንገዳችን ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው! 
 
 


