
                       ከሰይብል ባንከረባብት - ወደ በጨ ጠቆረ ትግል ! 
 
ምናልባት ይህን « ሰይብልሰይብልሰይብልሰይብል    ባንከረባብትናባንከረባብትናባንከረባብትናባንከረባብትና    በጨበጨበጨበጨ    ጠቆረጠቆረጠቆረጠቆረ » ከተሜኛ ቋንቋ ክፍለሃገር ለተወለዱ ሰዎች ማብራራቱ የግድ ሊያስፈልግ  
ነው ፡፡ ለክፍለ ሃገር ልጆች ብቻ ሳይሆን ለአሁኑም ትውልድ የከተሜ ልጆች ጭምር ፡፡ መጫወቻ ሜዳ በሌለበት ሰይብል 
ባንከረባብት ሊጫወቱ በማይችሉበት ዘመን ላይ ነውና ተወልደው እያደጉ ያሉት ፡፡ 
 
መቸም ወግ መጠርቅ ሲጀምር ድሮ ! ድሮ ! እየተባለ ነውና ትምህርት ቤት ሲዘጋ ሁሉም ጆሊ ብይ ከነ ዶጮ ወይም ከነጠንክር 
ሱቅ እየገዛ ብይ ጨዋታ ይጫወት ነበር ፡፡ ሶስት ብይ ተጫዋቾች የቡድን አባት መስርተው ብይ ሲጫወቱ ፣ አንዱ የተጓዳኝ 
ተፋላሚዎቹን ሁለት ብዮች አጋጭቶ በማላተም አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበት የብይ ቁማር ቀመር « ሰይብልሰይብልሰይብልሰይብል    ባንከረባብትባንከረባብትባንከረባብትባንከረባብት »  ሲባል  
በጥምቀተ ባህር በዓልም በጃንሜዳ ፈረንጆቹ ዳርት ብለው የሚጠሩትን ሽክርክሪት ክብ ሰሌዳ ላይ አነስ ያሉ ቀስቶችን በመወርወር 
ተመልካቹ ገንዘብ እያስያዘ ወርዋሪው ወደሚወረውርበት ሰሌዳ ላይ ወይ ቢጫዋ ላይ ያሳርፋል አሊያም ጥቁሩ ላይ በማለት 
ውድድር የምንይዝበት ወይ ደግሞ በዘመኑ ከተሜ ቋንቋ ሙድ የምነጨብጥበት ጨዋታ ነበር « በጨበጨበጨበጨ    ጠቆረጠቆረጠቆረጠቆረ » የሚባለው ፡፡ 
 
አንባቢውን ቢያረካውም ባያረካውም ትርጉሙ ፣ የአገራችን ፖለቲካ የስከዛሬ የአርባ ዓመት ጉዞው የነኝህን ሁለት ቁማሮች ዑደት 
እየደገጋመ በመሄዱ ነው ትግሉ ከሽፎ ለዚህ የበቃነው ፡፡ ከመሬት ላራሹ ከፍተኛ መፈክር ወርደው ገበሬው በትግሉ ያገኘውን 
መሬት አስቀምተውና ተቀራምተው በዲያስፖራ ጢያራ በመጓዝ በመሬት ሸመታ ገበያ ውስጥ አብረው ከወያኔዎች ጋር የተነከሩት 
ወያኔዎች ብቻ ሳይሆኑ  አንዳንድ ዲያስፖራዎችም ጭምር ናቸው ፡፡ በልማት ስም ሰበብ አዲስ አበባ ዙርያ ይኖሩ የነበሩ የጥንት 
ነዋሪዎች በአማራ ብሄርና በነፍጠኛ ስም እድራቸው ሳይቀር ፈርሶ በተለያየ አካባቢ ባይተዋር ሆነው እንዲሰፍሩ ሥርአቱ በሴራ 
የማፈናቀል ዘዴ ሲጠቀም ፣ አዲስ አበባ ፎቅ በፎቅ ሆናለች እያሉ የህወሃቶችን ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ከፍታ አንጋጠው ሲቆጥሩ 
የሚውሉት አንዳንድ ዲያስፖራዎችም ጭምር ናቸው የዚህ ችግር አካሎች ፡፡ የከተሜውንም ሆነ የአዲስ አበባ ዙርያ ገበሬዎችን 
የማፈናቀሉን ሥራ እንደገና ለማጤን የኤርምያስ ለገሰን መጽሃፍ በድጋሚ መመልከቱና አሁን እንደገና ለዳግም እስር የተዳረጉትን 
የአቶ በቀለ ገርባን ምርጥ ንግግርን ቀደም ካለ ቪድዮ ላይ ሄዶ መመልከቱ  ምን ያህል ሰሞኑን የተፈጠረውን የህዝብ አመጽ የበለጠ 
እንድረዳ ያደርገናል ፡፡  ለዛኒጋባችን ስንል የህዝቡን በደልና አመጽ ከሚልዮን ብር ቸብቻቢዎች ወያኔዎች ጋር አብሮ በጭፍን አፈር 
ገፊውን ህዝብም ሆነ አንዱን ጎሳ ነጥሎ ከማውገዝም ያላቅቀናል ፡፡ 
 
ህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ሃያ አምስት ዓመቱን «የአፋጨው አጋጨው አንደ ነጋዴ ጨው » ዘመኑን በጥሩ ሁኔታ በሰይብል 
ባንከረባብት ጨዋታ ህዝባችንን በማላትም ሴራ ሲጫወትበት ኖሯል ፡፡ አማራውንናአማራውንናአማራውንናአማራውንና    ----    ኦሮሞውንኦሮሞውንኦሮሞውንኦሮሞውን በተጓዳኝ እያላተመ ሁለቱ 
ጎሳዎች ሲሸራረፉ እርሱ ንጹህ ጆሊ ብዩን ይዞ አሸናፊ ሆኖ  ለዚያውም  እዳ በእዳ እንድንሆን አስቆጥሮን ላስ ያለበትና የወጣበት 
ዘመን ቀጥሏል ፡፡ አሎሎ ወርዋሪ የመሰለ የድንጋይ ሃውልት ቀርጾ ፣ አማራውና ኦሮሞው አጥር ላጥር እንዲተያዩ ያደረገበት ሴራ 
ብዙ ሠርቶለታል ፡፡ አሁንም ቢሆን በአንዳንድ የዋህ ሰዎች ህሊና ውስጥ ተሸንቁሮ እንዲቀር እና የሰሞኑ የሁለቱ ትላልቅ 
ብሄረሰቦች መቀራረብ ድኩም ሆኖ እንዲቀር በአባ ዱላ በኩል ሰሞኑን እንዲነገር ያደረገው ፣ የሚኒሊክና የኦነግ ባንዲራ ይዘው 
የወጡት ጠላቶችህ ጨዋታም እሳቤ ውስጥ ሊገባ የሚችል ሰይብል ባንከረባብት ጨዋታ ነው ፡፡  
 
እስከእስከእስከእስከ    መቸመቸመቸመቸ    በበጨበበጨበበጨበበጨ    ጠቆረጠቆረጠቆረጠቆረ    ትግልትግልትግልትግል    እንቀጥላለንእንቀጥላለንእንቀጥላለንእንቀጥላለን    ????    
 
ህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ሙድ ይዞ እንዳይቀጥልብን ትግላችንን ከበጨ ጠቆረ ትግል ማውጣት አለብን ፡፡ በዚያ ላይ 
በተጨማሪ በሱሪው ውስጥ እጁን አሾልኮ ግራ ፍሬውን ጨብጦብን ፡፡ የኢትዮጵያ አፈር ገፊ ገበሬ ከማሳው እየተነቀለ ፣ በካሬ 
ሜትር ስድስት ብር እየታሰበለት ሲፈናቀል ፣ የህወሃት መሪዎች መሬቱን ለሪል-ስቴት ከበርቴዎች አሳልፈው በብዙ መቶዎች 
ሚልዮን ብሮች ሲቸበችቡ ፣ ያ ’ ’ ’ ’ በስድስት ብር ሂሳብ ግፋ ቢል 40, 000 ብር የማይሞላ ከፊፍ ካርቶን ገንዘብ የተሰጠው አርሶ 
አደር የት ወደቀ ብሎ መጠየቅና መቆጨት ኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊኢትዮጵያዊ        እናእናእናእና        ሰውሰውሰውሰው በመሆኑ እንጂ የአንድ ጎሳ አባል በመሆኑ ብቻ አይደለም 
ጥያቄው ጎልቶ መውጣት ያለበት ፡፡ ምናልባትም ይህ የበጨ ጠቆረ አካሄድ ሊሆን ይችላላ ለጠላታችን ወያኔ የረዳውና ልክ 
እናስገባቸዋለን ጨዋታ ውስጥ እንዲፎክር የረዳው ፡፡ 
 
ከዚህ በፊት ከያኒ ቴዲ አፍሮ ምንይልክ ብሎ ስለዘፈነ ተቃዋሚው ኃይል ያለ የሌለ ጉልበቱን ኦህዴድ ሳይቀር ጊዜና ጉልብቱን 
የማጥፋቱን ኃይልና የማእቀብ ትግል በዚህ መንግሥት ላይ እንደዚያ ቢሠራ ኖሮ የተሻለ ውጤት በታየ ነበር ፡፡ ያ ’’’’ አላስፈላጊ 
ንትርክ በአማርኛ ተናጋሪውና - በኦሮምኛ ተናጋሪው መሃል ባቢሎንባቢሎንባቢሎንባቢሎን    በሳሎንበሳሎንበሳሎንበሳሎን እንዲሆን ለወያኔዎች ከፍተኛ እገዛም ጭምር 
አድርጎላቸው ነበር ፡፡ አሁንም በብዙዎች ዘንድ ያለመተማመኑን ጉዳይ ጉልበት እንዲኖረው የረዳው ይህ የበጨ-ጠቆረ ትግል 
አካሄድ ነበር ፡፡ የዘር ምርመራ ወይንም ዲኤንኤ ምርመራ ማዕከል ውስጥ ባንሄድም በነኝህ ሁለት ታላላቅ ብሄረሰቦች ውስጥ አንዱ 
ጎሳ ራሱን እዚያኛው ጎሳ ውስጥ የማግኘቱን ቁጥር እንደ አሽዋ ብዛት ለመቁጠር እስኪቸግር ድረስ የሚያደርስ ፈተና ነው ፡፡ ይህን 
ውህደት እንደ ውበት ተጠቅሞ ፍትሃዊ ስራትን በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንብቶ ኢትዮጵያ የሁላችንም ብሄር ብሄረሰቦች አገር 
እንድትሆን የማድረጉ ሥራ የብልህ ፖለቲካ ቀማሪዎች ሥራ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው ፡፡ ይህም የሚሆነው ከበጨ ጠቆረ የትግል 
ስልት ስንላቀቅ ነው ፡፡ ዛሬ በአማራ ክልል ጎንደሬው ሲቀጠቀጥ ለኦሮሞው ክልል  ወንድሙ ህመሙ ካልተሰማው ! የኦሮሞው 
ክልል ወገናችን ግንባሩ በአጋዚ ጦር ሲቦረቆስ የአማራው ወገኑ ቁስሉ ቁስሌ ነው ካላለ ፣ አዎ ! አሁንም የምናካሂደው ትግል በጨ 
ጠቆረ ነው ፡፡ 
 
ጽህፌን ለማጠቃለል ወደ አንድ ፈገግ ወደ ሚያደርግ ገጠመኝ ልውሰዳችሁ ፡፡ የዛሬ 15 ዓመት ግድም በወያኔ የማሰቃያ እስር ቤት 
ተገርፎ መከራውን ያየ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ኢትዮጵያዊ በ-resettlement ምክንያት ከኬንያ ወደ ኖርዌይ ይመጣል ፡፡ በኖርዌይ 
ውስጥ እንደ ባህል ሆኖ በየአመቱ May 1 ቀን የዓለም ወዛደሮች ቀን በደመቀ ሁኔታ መጤዎችን ጭምር ጨምሮ ይካሄዳል ፡፡ በዚህ 
በአል ወቅት በየሃገሮቻቸው አምባገነናዊ ጭቆና የደረሰባቸው  የመጤ አገር ሰዎች በደላቸውን ለኖርዌይ ህዝብ የሚያሰሙበትም 
ወቅት ነው ፡፡ በዚህ መሃል የሃገራችን ኦሮሞዎችን ያቀፈ ሰልፍ ሲያልፍ ፣ ከያዙት መፈክር ውስጥ Ethiopia out of Oromiya 



የሚል ነበረበት ፡፡ በዚህ መሃል ይህ መፈክር ምን ማለት እንደሆነ ከተሰላፊዎቹ መሃል ማብራርያ የጠየቅነው  አንዱ ወንድም ቦክስ 
ሰነዘረብን ፡፡ ትንሽ ግርግር ተፈጠረ ፡፡ የተጎዳዳም ፥ የተነካካም አልነበረ ፡፡ ያ ሁሉ አልፎ ኑሮ ሂደት ነውና የኔ ልጅና የዚያ ሰው 
ልጅ አንድ ትምህርት ቤትና እንዲያውም አንድ ክፍል ይመደባሉ ፡፡ በኔና በርሱ መሃል የነበረው የበጨናየበጨናየበጨናየበጨና    ጠቆረጠቆረጠቆረጠቆረ    ትግልትግልትግልትግል እድሜም 
አልነበረውም፡፡ በልጆቻችን ጓደኛሞች መሆን እኛም ጓደኛሞችም ወንድማማቾችም ሆንን ፡፡ እስከአሁን ድረስ በአገራችን ጉዳይ 
አብረን እንመክራለን ፣ እንደውም አጥሩን አፍርሰን ኢትዮጵያ ነክ ጉዳይ ሲኖር ተናጋሪ እንግዳ ጭምር እንዲሆን ጋብዘነው ጥሩ 
ገንቢና አቀራራቢ ሥራዎችን ይሠራል ፡፡  
 
በርግጥ በተለያዩ ሶሻል ሜድያዎች እንደነ አይጋ ያሉ ድረ ገጾችና ትግራይ ኦን ላይንን ጨምሮ - ሃጎስሃጎስሃጎስሃጎስ    በገመቹበገመቹበገመቹበገመቹ    ስምስምስምስም ፣ ለታይ በለታ 
ስም አማራውን የሚያወግዝ ስድብ ፣ ገብራይ በወልዳ አረጋይ ስም ኦሮሞውን የሚያንቋሽሽ ስድብ በመንዛት፣ የቀድሞው የቮይስ 
ኦፍ አሜሪካው ባልደረባ ዳደ ደስታ ጭምር በጆፌ አሞራ ስም የሸዋ አማራን እንዴት  ጭራቅ አድርጎ እንደሚስለው በፓልቶክ 
ጭምር የሚነዛው ጥላቻ አማራውን ፥ ኦሮሞውን  እንዲሁም  ሰፊውን የትግራይ ህዝብ አብረው በፍቅር እንዳይኖሩ የሚያደርግ 
የማላጋት ሥራን በአንክሮ ካልተከታተልንና ካልነቃን ፣ ከበጨ ጠቆረም ትግል ካልተላቀቅን አገራችን ኢትዮጵያ ከሶርያ ወደ አላነሰ 
አዘቅት ውስጥ ነው የምትገባው ፡፡ ከዚህ ሁሉ ፈጣሪ ይታደገን ፡፡  
 
                    እንግዳ ታደሰ/ ኖርዌይ 
    


