የእትብትሽን አሻራ ጽንሽን እየፈጀ፤እያፋጀ ከውስጥ ከሆድሽ፤
መድፍ አርከፍክፈው ነው ወይስ ኒውክለር ቦምብ የጣለብሽ፤
የወላድ መካኗ በትውልድ ስሌት ሦስት ሚሊዮን ያጐደለብሽ፤
ወይስ እህታለሜ እርቃሽ ነው አድባርቆሌ የእንግዴ ልጅ ተገላገልሽ፤
ከነጋችን ሰባት ትውልድ አራጣ እየገበርሽ፤ ጽንስሽ ሲኰላሽ፤
ተኮራምተሽ ስታነቢ፤ስታምጭ ሞት አርግዘሽ ሙት አርሰሽ፤
ጸብል ምዋት እየዋልሽ፤ጅረት ዋሻ እየኖርሽ፤
ገዳም ገባሽ ለነፍስ ብለሽ፤መንነሽ፤
ምንታደርጊ ብርቅዬሽን ፍጥረትሽን ሲነጥቁሽ ከጉያ፤
በመንደሩ፤በቀየሽ ማ! ማን ያስጥለኛል ብለሽ፤
እያፈጋ ሆድ ሸክሙ ወንዳገርድ አርቲ ቡርቲ በዙሪያሽ፤
እስካሁንም ታንቃቂያለሽ፤ ካመት ዓመት እየቆጠርሽ፤
ዘጠኝ ወራት አብበሽ፤ ሽልሽን ‘ቡዳ በላው’ ዘር አሳጣሽ፤
የወላድ መካኗ በልብሽ ያረገዘሽው ሾተላ ልጅሽ፤
በዘመን አንቀልባ ሆድና ጀርባሽን ሲልጥሽ፤
እንዴት ከረመሽ፤እንዴት ባጀሽ፤ሙተሽ፤ሙተሽ እየኖርሽ፤
አይዞሽ! አይዞሽ፤ አይዞሽማ! እህቴ፤ አይዞሽ፤
እንደ እድርሽ ቀንስ ሲወጣ መንታ፤ መንታ ትወልጃለሽ።
አገራችን ተገንዛ በቁም ሳትሞት በማያቀባብር ሰንሰለት፤
ወይ እማማ፤ኢትዮጵያችን፤እናታችን ሽለ ሙቋ ወላዲት፤
እንዳትወልጅ፤ እንዳትከብጅ ሽል ስንጽሽን አስወረዱት፤
የማህጸንሽን ጓዳ መፈጣጠሪያሽን፤ሴትነትሽን አረከሱት፤
አሰላስለው መቀነትሽን ቆረጡት፤ዘር ጥሪትሽን አመከኑት፤
ሽልሽን ደም አበላ አፈሰሱት መርዝ መርፌ ጨቀጨቁት፤
ሃያ ዓመት ነክሰው አኘኩት፤እንዳታጠቢ ጡትሽን ቆረጡት፤
አንቺ ልጃገረድ፤መቀነት የፈታሽ፤ የአማራ፤ ልጅ ሴታ ሴት፤
አንቺም ጋለሞታ፤ሌጣ፤መካን እንጅ፤አልታደልሽም ለሕይዎት፤
ቤት፤ትዳር፤ንሮሽን አፈራርሰው ባዶ ሰንኮፍ ወናሽን እያስቀሩት፤
‘እነርሱማ’ ተባዝተው እርስት አገርሽን ተቀርምተው ወረሱት፤
አፈር፤ እህል፤ ውሃሽን ሽተው፤ ዘር ማህጸንሽን አጸዱት፤
በደቦ ፈንጅ ቀብረው ትውል ለምለምሽንም አጋዪት፤

በአማረ ዘር ቡቃያሽ ‘አድዮ’ አረም፤ አረማሞውን ሞሉበት፤
አቅኝዎችሽን አሳደው ቀነኛ ሸማቾችን አንሰራፍተው አባጁበት፤
ቀን የሰጣቸው፤ እንዳሻቸው፤ አልጋ ወራሾች ‘ወርቅ ናኙበት’፤
አዬ ጉድሽ አገሬ! በቁምሽ እንዳይሆንስ ጽዋሽ፤ሞት፤የሞት ሞት፤
አጥንት ይሰብራል መርዶሽ እስኪ ላባወራሽ አደራ ላኪበት፤
እርሙን ያወጣ ጐጃም፤ጐንደር፤ሸዋ ወሎ ኢትዮጵያዊ ባንድነት፤
ትውልድ አገር ከሚያቀባብር መቃብር እንዲያወጧት፤
ተማጸኑ ዜጐቿ፤ልጆቿ፤ስለ ኢትዮጵያ! ስለ እናታችን!ስለ ወላዲት!።

ይኸንን አስደንጋጭ እውነታ ይመልከቱና ይኸንን ሕዝብ ከከፋ ጥፋት የድርሻዎን ይወጡ!!!

http://www.ethiomedia.com/2013report/4596.html
በግፈኛውና ዘረኛው ወያኔ ሆን ተብሎ የእምነትና የተፈጥሮ ሕግጋትን ጭምር በሚጋፋ
ሴራ የመንግሥትነትን ስምና መዋቅር ተጥቅሞ የአማራ ዘርን ለማጥፋት ካለው
ሰይጣናዊ ዓላማና ግብ መሠረት በተቀነባበረ ዘመቻ አጠቃላይ የጤና ህክምናና
ክትባት አስመስሎ የአማራ ወጣት ሴቶችን እንዲይወልዱ ሽል የሚያምክን መርፌ
በጅምላ አስገድዶ አዲስ አበባን ጨምሮ አገር፤መንደር ቀበሌውን በመውጋት
እስከወዲያኛው ላመከናቸው እሆቶቻችን፤ልጃገረዶች፤እናቶችም ጭምር በሰፈራቸው
የልጅ ድምጽ ለሚናፍቁትና በአደጋ ላይ የሆኑት ወገኖቻችንን ለመታደግና ለመደገፍ
በዓለም ዙሪያና በአገር ቤትም ያለ ዜጋ ሁሉ ይኸንን የዘር ማጥፋት ወንጀል በማጋለጥ
የወያኔን ወንጀለኛ ቡድን እንድንፋረደው ጥሪየንም በተማጽኖ አቀርባለሁ።
ባለፈው በከንቱው የፓርላማ ሪፓርት የአማራ ሕዝብ በቆጠራ ወደ 3 ሚሊዮን
(ያውም ወያኔዎች ባመኑት) የቀነሰበት ሚስጥር ይኸ ነው።
ወደፊትስ ይኸ ሰይጣናዊ ዘረኛ ቡድን ከዚህ በከፋ የወጠነውን እልቂት ማን ያውቃልና
እስኪ አይናችንን ገልጠን፤ህሊናችንን አንቀተን እንትጋ።
አመሰግናለሁ!
የጐንቻው!
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