
ሊሰልብ የመጣ ጋላ፣ አባባ ቢሉት አይመለስም  

በደብሩ ነጋሽ (ሃኪም) ( 26 February 2023) 

 በዚህ ጽሁፍ ‘ጋላ’ ፣ አብይና ብጤ አረመኔ ወራሪዎች መጠርያ ነው። ጋላ ስድብ ላለመሆኑ የኢትዮጵያ 
የቀድሞ የውጭ ጉዳይና የገንዘብ ሚኒስቴር ይልማ ዴረሳ፣ ‘’የጋላ ታሪክ በሚል’’ የደረሱት መጽሓፍ 
እና ቀደም ሲል፣ ቅዱስ መጽሓፍ የተተረጎመበት ቋንቋ፣ ‘’የጋላ አፍ’’ መባሉ፣ ዋቢ ናቸው።  የወራሪ 
ጋላ ልሂቃን ፣ ባጋጣሚ እጃቸው የወደቀችዋን የኢትዮጵያን በማጥፋት ላይ ናቸው። ሰንደቋን፣   
ቅርሷን፣ ታሪኳን፣ ትውፊቷን፣ ሃይማኖቶቿን፣ ይህዝቡን የጋራ ቋንቋ ወዘተ ጦርነት አውጀውበታል። 
በአድዋው ጦርነት 25 ሺ ዘመናይ ሰራዊት ያሰለፉትን ታላቅ የጦር አበጋዝ፣ የሃረሩን የራስ መኮንን እና  
የሌሎችን አርበኞች ሃውልቶች አፈራርሰዋል። ረቂቅነቱ ወደር የሌለውን የግዕዝ ፊደል፣ የአርመን 
ልሂቃን ከ 1,500 በፊት፣ ቋንቋቸውን መጻፍያ አድርገውታል። አፍሪካውያንም የአህጉሩ ፊደል 
እንዲሆን ያጩትን ግዕዝ፣ ጋሎቹ ለማጥፋት ዝተዋል። ያገሪቱ መሰረት የሆነውን፣ በተለይ ዳር አገር 
ያለውን አማራ፣ ከወያኔ ትግሬ ጋር፣ በሚሊዎኖች  ፈጅተዋል፣ አፈናቅለዋል። በጌምድርን፣ ወሎና ሸዋን 
ፈጅተው ዘርፈውታል፣ ተቋማቱን አውድመዋል። ያማራን አጽመርስት፣ ለሱዳን ለግሰዋል። ወያኔ ትግሬ  
ለ 31 አመት በኢትዮጵያና በተለይ በአማራ ላይ የፈጸመው ግፍ ሳያንስ፣ ሳይጸጸት፣ ዛሬም ከጋላ ወግኖ 
ሊወጋው አቆብቁቧል። ላማራ ያልሆነ ጋላ፣ ለትግሬም፣ ለማንም ኢትዮጵያዊ አይተኛም። 

ከ 8 ወር በፊት የመጅሊሱንም መሪ፣ ሙፍቲ ሃጂ ኦማር ኢድሪስንና ምትክላቸው፣ ባማርነታቸው 
ከስልጣናቸው አንስተው፣ በአረመኔ መተካታቸው የልብ ልብ ተሰማቸው። ጥንታዊ የተዋህዶን 
ቤተ~ክርስቲያንንም ደፍሩ። አለሌ ጋሎች ሳይቀሩ፣ ጳጳስ ተባሉ ። በጥንታዊ ኢትዮጵያውያን የተቋቋሙ  
ቤተ~ኽርስቲያናትን ወረው፣ ምዕመናንን ካህናቱን፣ በቤተ መቅደስ ጨፈጨፉ። የተፈጁትን ለመዘከር 
ሲኖዶስ ያዘዘውን የሃዘን ልብስ የለበሱትን ምዕመናን፣ ከስራ አገዱ። አዲስ አበባን ከበው የበርካታ 
ሺዎች አማሮችን ቤት በማፍረስ፣ ብዙ ሺ ህዝብ ጎዳና ላይ እየበተኑ ነው። ብዙዎችን በጥይት ደበደቡ። 
ከጥይት የተረፉ፣ እራሳቸውን ያጠፉና ጅብ የበላቸው ጥቂት አደሉም። የወራሪ ጋላ አብይ መንግስት፣ 
አማራው፣ ሺ 1600 አመት ምንጅላቶቹ በቆረቆራት አዲስ አበባ፣ እንዳይገባ አግዷል። ከትግሬ ጋር 
ባፈረሷት አገር፣ የጋላና ትግሬ መንግስት ሊያቆሙ ማሰባቸው፣ አደንቅም።’ ‘’የጋላ አዋቂ፣ የሰይጣን 
አስታራቂ” የለውምና። የትግሬ ህዝብ ግን፣ ለንስኃ ያለህ ግዜ አጭር ነው። የጋላን ወራሪነት አትዘንጋ። 
አማራም ጦርነት ታውጆብሃል፣ ስማ። ከጋላ የከፋ ጠላት አላጋጠመህም። ስለዚህ ምንደኛ ባንዶችን 
መንጥር። 

 ንጹሃንን መግደል ባህሉ ለሆነ ጋላ፣ በርካታ ሺህ ያልታጠቁና ያልጠረጠሩ አማሮችን፣ በሃረጌ፣ ባሌ፣ 
አሩሲ፣ ወለጋ ፣ ጉራ ፈርዳ፣  ጂማ ፣ በትግሬ ወያኔ ድጋፍ ጨፍጭፏል። ኦሮምያ በተባለው ክልል፣ 
ከወራሪ ጋላ ይልቅ፣ አብዛኛው ኗሪ ጥንታዊ ኢትዮጵያዊ ነው ። ከነርሱም አብዛኛውም አማራ ነው። 
በዚህ የምድር ገሃነም፣ ወያኔ ትግሬና ወራሪ ጋላ ስልጣን ከጨበጡ ጀምሮ፣ ክ 25 ሚሊዎን በላይ 
ኢትዮጵያውያን፣ በአማርኛ የመማርም የመዳኘትም መብት ተነፍገዋል። ጋላው ኦነግ፣ ወያኔ ትግሬ 
ሲሸሽ፣ ኦሮሙማ በሚል መርህ፣ አማራን መፍጀት፣ የመንግስቱ መርሆ አርጎታል። ጋላው፣ ከሊቅ 
እስከደቂቅ፣ የፍጅቱ ተባባሪ ነው። የህዝብ ተወካዮች፣ የካቢኔቱ አባላት፣ ተቃዋሚ ተብዬዎችና ፣ 
አንባሳደሮች፣ ከተጠያቂነት አያመልጡም። ዛሬ መከራውን የሚያየው አማራ የወያኔንና አረመኔ ጋላን 
መንግስት ጠላትነት ስላልተረዳ ነው።ሊቁን መሪውን አስራት ወልደየስን ባለመከተሉ፣ በግፍ ተሰዋ። 
ጋላ ሲፈጀው፣ አቤቱታ ለእነ አብይን በማቅረቡ፣ የጋላው መሪ አብዲሳ ካቅሙ፣ ‘’የአማራ ያለ እሮሮና 
ስሞታ ምን ያቃል ብሎ አላግጦበታል።  

ይህ ጻህፊ፣ ደርግ ትጥቅ ያስፈታቸውን 52 ያልጠረጠሩ የነፍጠኛ ዝርያ ዘመዶቹን ፣በ 1983 አመተ 
ብቻ፣ ሃረርጌ ወስጥ፣  ወራሪ ጋላና ወያኔ ትግሬ ፈጅተዋቸዋል። የጋላን ምንነት፣ ወገንን የማስገንዘብ 
ግዴታ አለበት። ትላንት አገር የወረረ ጋላ፣ ሕግና አመክንዮ የማያቅ፣ ከአራዊት የከፋ ፍጡር ነው። 



ጎንደርን እና አክሱምንም የሚመኝ ጋላ የሰፈረበትን አጽመርስታቸውን ሁሉ፣ ድፍን ጥንታዊ 
ኢትዮጵያውያን  የማስመለስስ ግዴታ አለባቸው። የትግሬም ህዝብ ሆይ፣ ወያኔ ያንተም የኢትዮጵያም፣ 
የተዋህዶና የእስልምናም ጠላት ነው። ወያኔን ለዘመናት አዝለኸው ኖረሃል። ይብቃህ ፣ ከወገንህ ግባ። 

 


