
የተበላ ዋንጫ

      የመስመር ዳኞቹ እና የመሀል ዳኛው የአንድ ሀገር ዜጋ ናቸው። ቋንቋቸው ፥ የለበሱት ማልያ እና ጠባቃይቱ ቁምጣ 

፥በልካቸው ተጥፈዋል። ከግራ ከቀኝ በሚያራግቡት አንድ አይነት ባንዲራ እና ከእግር አጣጣላቸው እንዲሁ በጨረፍታ

ላያቸው  በአንድ ካምፕ ውስጥ የሰለጠኑ እና የብዙ አመት አራጋቢዎች እንደሆኑ በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። የመሀል 

ዳኛው ከእሱ ፍላጎት ውጪ የሆነውን እንቅስቃሴ በማስቆሚያ እና በማስቀጠያ ፊሽካ አፉ ታፍኖ ባፍንጭው ብቻ 

በመተንፈሱ ምክንያት አይኑ ስለሚጉረጠረጥ ቶሎ ተናዳጅ ሰዎች ከሚባሉት ወገን 

እንደተወለደ ለማወቅ ዘር መቁጠር አያስፈልግም ። ከተጋጣሚዎቹ አንደኛው ቡድን ከዚህ 

በፊት እንደተለመደው የተሰጠውን ገፀ ባህሪ ሊተውን ነው የሚጫወተው። ለመሸነፍ ብቻ 

ሰልጥኗል። የሚገርም ግጥሚያ! የዋንጫው ባለቤት የሚሆነው ተጋጣሚ ኳስዋን ሳይነካ፥ 

ሜዳው ውስጥ ሳይገባ አሸንፏል። ሌላ ሜዳ ላይ ጥለዛውን እና ፍልሚያውን 

አጠናቅቆታል። ጨዋታውን ለማየት የከበቡት ምስኪን የሆኑ የዋሀን ከልባቸው በቲፎዞነት 

ተቀምጠዋል ። ጨዋታው ውድድሩ ምርጫው ድራማ አልመሰላቸውም።

          በ 23 ዐመታት ውስጥ ለ አራት ጊዜ የተደረጉትን ግጥሚያዎች በአንባገነንነት የዋንጫው ባለቤት የሆነው ወያኔ 

አዳዲስ የማታለያ ስልቱ እና ጥለዛዎቹን በማጠናከር እንዲሁም ምስጢራዊና ዒሰብዐዊ ማደናገሪያዎቹ እንዳይቀሰሙ 

ልምምዱን በቅጠረ ቤተ መንግስቱ በአራት ነጥብ ዘግቶት ነው የሚመጣው ። በግጥሚያው ወቅት እንዴት ከጫፍ እስከ 

ጫፍ እንደሚለጉ ሀገሬው ሁሉ ጥለዛቸውን ያውቀዋል። በጣም ይጠልዛሉ። የተለዩ ጠላዥ አካላት አሏቸው።እንዲህ 

ያለርህራሔ ጠልዘው እንዴት ዋንጫውን አይበሉ? ሹታቸው ሀይለኛ ነው። በያቅጣጫው ነው የሚሾቱት። መሾት 

ለምደዋል። 
 ወደ ውድድሩ ለመግባት በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር ከየካቲት 11/  1967  ጀምሮ በየክልሉ ባደረጉት 

ልምምዶች ሁሉ ጎል አግቢ ነበሩ። ፍርድ የተገመደለላቸው ጎሎች። ኡኡኡ የሚያስብለው ቴስታውና ረገጣውን ሁሉም 

ያስታውሷል። በኢትዮጵያ ምድር ላይ የ 40 አመት የጥለዛ እና የሹት ልምምድ ቀላል ነው ብሎ ማሰብ ይከብዳል ማለቴ 

በመሾት፥ በመጠለዝ እና በማጎን አቅጣጫ። ከርግጫቸው የተነሳ ብዙ የተነፈሱ እና ድጋሚ ግልጋሎት የማይሰጡ ኳሶች 

ጭርምት ጭርምት ብለው የነጻነት አየር አጥሯቸው በየማጎሪያው ተጠራቅመዋል እየተጠራቀሙ ነው ገና ይጠራቀማሉ። 
ኢህአዴግ የተባለው አምባገነን እና ጫካ በቀል ቡድን ተገዳዳሪዎቹን ሁሉ ያለ ርህራሄ እንደ ትንኝ እሽሽሽ እያለ 

ሊያውም ሰውን እንደ ትንኝ ሊያውም ዳር ድንበሩን ጠብቆ አንድ ሆኖ የኖረን ጥቁር ህዝብ። ሊያውም ታሪካዊውን 

የኢትዮጵያ ህዝብ ። ደጉን ህዝብ ። 
 ይህ ነው አምባገነን ኢ ህ አ ዴ ።  ለእውነተኛ ተወዳዳሪዎች ነጻ ፍትህ የተሞላበት እድል ሳይሰጥ ብቻውን 

እየተወዳደረ ዋንጫውን የሚበላው ቡድን ተገዳዳሪዎቹን በጠረን ያውቃቸዋል።  እውነተኛ፥ ሰላማዊ ፥ ህዝብን 

ሀይማኖትን ጎሳን የሚወደውን ሁሉን ኢትዮጵያዊ ከጨዋታ ውጪ ማድረግ እና ማኖ ማስነካት ክህሎቱ ነው። ቅጣት 

ምቱ እና ቆረጣ ስልቱ ሹሌ ተደምሮብት ደግሞ ማንም አይችለው። በእውነተኛነት የተጉትን፥ ሀገር ስትደማ፥ ስትራብ፥ 

ስትራቆት፥ ስትመዘበር፥ ከልጅነት እስከ እውቀት ብዕር የጨበጡ በወንድ ወኔያቸው እንባቸው በጉንጫቸው ላይ 



እንዳይወርድ ጥርሳቸውን ነክሰው ያቆረዘዘ አይናቸውን የማይጨምቁ ጸሀፍት እና ጋዜጠኞችን ድጋሚ እንዳያንሰራሩ 

ማድረግ ፈጣሪ ያልዘጋውን አንደበት መለጎም ለ 40 አመታት የዳበረበት ጡንቻውን የቀረጸበት ለማፈን ለማረድ አገርን 

ለመቆራረስ የጠበደለበት ነው። እናም በዚህ ጨቃኝ አገዛዝ የህዝብ እጅ ሳይጠመዘዝ የምርጫ ኮሮጆዎች ሳይመዘበሩ

የምርጫን ነገር ማሰብ ላም አለኝ በሰማይ ይሆናል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዋንጫውን ከሩቅ ያየዋል እንጂ እንዲሁ በወያነ 

ዘመን በሰላማዊ ግጥሚያ መሸናነፍ ይህ በህልም አለም ሙቅ ማኘክ ይሏል። ወያኔ ዋንጫው የግሉ እንደሆነ ያውቃልና 

የብዙ ገና የብዙ አመት ራዕይ አለው የመስረቅ ፥የመክፈል፥ በጎሳ የመሸንሸን፥ የማቃረን፥ በኢትዮጵያውያን ልብ የእርስ 

በእርስ በቀልን የመጠንሰስ፥ ሌላም ሀገሪቷን የመስበር ጎዞ።

         ይህን የኢትዮጵያን ጠላት ታሪክ አብጠርጥሮ የሚያውቀው ኢህአፓ የወያኔ ነውር ገላጭ እና ራስ ምታት ስለሆነ 

በኢትዮጵያ ምድር ባይተዋር ለማድረግ ተሞክሯል ነገር ግን በኢትዮጵያዊያን ልብ ላይ ታሪኩ እና ገድሉ ስለታተመ 

ከህዝብ ሊለየው መቼውንም ቢሆን አይችልም። አሁንም ቢሆንም ባሀገሪቷ ውስጥ ባሰለጠናቸው ወጣት ታጋዮቹ 

አማካይነት በህቡዕ ትግሉ እንደቀጠለ ይገኛል። ስለዚህም ከከተመበት አቅጣጫ ላይ ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ የድሉ 

ባለቤት እስከሚሆን ድረስ በአንድ መንፈስ ይጋደላል ። 
ለብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ቡድኖች አባት፥ መምህር እና ምሳሌ ሆኖ የረዥም ዐመት የትግል ስልት ያለው 

የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ /ኢ ህ አ ፓ/ በብዙ ዲምክራሲያዊነት በተሞሉት መድረኮቹ እና ልሳኑ የወያኔን ሰው 

በላነት ከተጨባጭ ማስረጃ ጋር አጎልቶ እያሳየ ወያኔን በትግል ጥረት በህዝባዊ አመጽ እናስወግድ የሚለው። የዚህ ጽሁፍ 

መነሻም ወያኔ በግፍ ከገደላቸው የኢ ህ አ ፓ ጓዶቼና መሪዎቼ መንፈስ ጋር ስወያይ ያገኘሁት ብልጭታ ነው።የኔ የሚሉት 

ነገራቸው ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያዊነት እንጂ ሌላ የሌላቸው ጀግኖቻችን ፀጋዬ ገ/መድኅን (ፀጋዬ ደብተራው)፤ 
ይስኃቅ ደብረ ጽዮን ፥ ስጦታው ሁሴን ፥ በለጠ አምሃ ፥ አበራሽ በርታ ፥ ደሳለኝ አምሳሉ እና ሌሎችም የሞቱለት 

የተዋደቁለት አላማ የኢትዮጵያ አንድነት እና ሎአላዊነት የጸና ለማድረግ ነው። አሁንም እኛ ወጣቶች የእነርሱን ፈለግ 

ተከትለን ትግሉን ለማፋፋም ቃል እንገባለን ። ኑ ለአንድነት! ኑ ለትግል! በሀገራዊ አመጻችን ወያኔን ከኢትዮጵያ ጫንቃ 

ላይ እናውርደው! ፀረ ወያኔ ትግል በየአቅጣጫው ይፋፋም!!!

                ታዲያ ማነው ያባቶቹ ወኔ የሚቀሰቅሰው? ለነጻነቱ የሚታገል? ከሀገር ውጪም በሀገር ውስጥም እውነተኛ 

ኢትዮጵያዊ?  በበረታ አንድነት ወያኔን የሚገጥመው?  ለኢትዮጵያዊ ጥሪ ባለበት ስፍራ አቤት የሚል ምላሽ ያለው? 

ማነው የጀግና መንፈሱ ወኔው በመከራ ያልተሰለበበት? በቃ!በሚል መፈክር ጨቋኙን የኢትዮጵያ ጠላት የሚያስውግድ? 

                መፍትሔው ህዝባዊ አመፅ ብቻ ነው። ስለሆነም ኑ! ለአንድነት እንነሳ ፥ እንታገል ፥ የኢትዮጵያን ጠላት 

ከስር ከመሰረቱ  ወያኔን  እናዳክመው! በአንድነት መንፈስ እንቁም ለጋራ ድል የጋራ ትግል !!

ድል ለኢ ት ዮ ጵ ያ ህዝብ!
እናቸንፋለን!

ቢንያም ግዛው
ከኖርዌይ


