የትግሬ ወያኔ የሌቦቹ መንጋ
ሟቹ ቀንደኛ የኢትዮጵያ ጠላት መለስ ዜናዊን ከመገላገላችን በፊት መቀሌ ላይ በትግርኛ ማስጠንቀቂያ
ሰጥቶ ነበር። ይኸውም የሚያካሂደው የተንኮልና የስግብግብነት ተግባር ሁሉ የሚከናወነው በአማራና
ኦሮሞ አለመግባባት ላይ እንደሚሆን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ
”አማራና ኦሮሞ አብረው መቆም ከጀመሩ ድርጅቴ ህወሀት ያኔ ማቅ ትለብሳለች።
የትግራይ ህዝብ ህልውና በአማራው እና ኦሮሞው ቡድን ፍች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ
ለአፍታም መዘንጋት የለበትም። መልሰው ጋብቻ የሚፈጥሩበት መድረክ ካገኙ ህወሀት
ድርጅቴ ያኔ ያከትምላታል”። (የዛሬ ፩፮ አመት በትግርኛ ከተናገረው የተወሰደ) ብሎ
ነበር።
ምንም አልተሳሳተም በወያኔና በሻቢያ በተፈበረከ የሀሰት ታሪክ አማራትና ኦሮሞን ሆድና ጀርባ
በማድረግ ዛሬ የምናየው ና የምንሰማውን ወንጀል ሁሉ ፈፀሙ። በዚህ ትግል ህይወታቸውን የሰውትን
ሁሌም እናስታውሳቸዋለን። በነሱ የነፍስ ለዚህ ድል በቅተናል።
የትግሬ ወያኔ - የሌቦቹ መንጋ
ቀናቸው ጨለመ - ለኢትዮጵያ ሲነጋ
ያ የሰይጣን ቁራጭ - የጅቦቹ አለቃ
ያ መለስ ዜናዊ - ትውልዱን ያጠቃ
መዘፈቁን አውቆ - በጥፋት አሮንቃ
አስጠንቅቆ ነበር - መቀሌ ከተማ
እነሱ ሲዘርፉ - ሌላው እንዲደማ
ተግተው እንዲሰሩ - ሰላምን ሊያከስሙ
ኦሮሞና አማራ - አብረው እንዳይቆሙ
ቀድሞ ታይቶት ነበር - ምን እንደሚመጣ
የተሰማሙ እንደሆን - ጉድ እንደሚወጣ
ሰላም ፈጠሩና - ኦሮሞና አማራ
የጠገቡት ጅቦች - ስማቸው ተጠራ
በቅደም ተከተል - ጉዳቸው ተብራራ
በወንጀል ሊቀጡ - ገቡ በየተራ
ሰላም ፈጠሩና - የፈራው ደረሰ
የወያኔ ቅሌት - ጉዱ ተዳሰሰ
ለመሆን ሲጣጣር - የቀን ጅብ አንበሳ
ዝርክርኩ ወጣ - ዘረኛው ኮሳሳ
የበታች ስሜቱን - በወንጀል ሊያቃና

ደፋ ቀና ያለው - ወያኔ ሲዝናና
የአምላክ ፈቃድ ሆነ - ጊዜው ደረሰና
ሲሰፈሩ አስተዋልን - በሰፈሩት ቁና።
ከወሎ ከጎንደር - ለም አገር ቀምቶ
ተወላጁ አማራ - በጭካኔ ሙቶ
ተራራም ቀምቶ - የኔ ሲለን ከርሞ
ራስ ዳሽናችን - ተመለሰ ታሞ
መርከብ አይቀር ስኳር - ወይ አይሮፕላን
እንደ አልባሌ እቃ - ሲሰርቁት አየን
አልበው የጨረሷት - እናት አገራችን
መትረፏ ነው መሰል - ለየ ጠላታችን
በመግደል በመስለብ - በማምከን በዝርፊያ
ሁሉም ተሰብሰበው - ገቡልን ዘብጥያ
ወገን ደስ ይበለው - ይሁን ፈንጠዝያ።
በነካካ እጃችሁ - በዚሁ ጅምር
ተባባሪሁ ሁሉ - በወንጀል ተግባር
ለሆዱ ያደረ - የወያኔ አሽከር
ፆታ ነገድ ሳይለይ - ዛሬ ይመንጠር።
ዘውዲቱ የማነ
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