
 ወራሪ ጋላን፣ ወደ መጣበት…. 

ደብሩ ነጋሽ ( ሃኪም) 22 December 2022 

 ወድያው ልትፈርጥ፣ እንቧይ ስትጎን ትፈነጥዛለች። አረመኔ ጋላ የኢትዮጵያን በትረ መንግስት እንደያዘ፣ በአማራ ደም መንቦጫረቁ 
ያስፈነድቀዋል። (ጋላ፣ ስድብ አደለም) ። ክርስትያን ወይንም እስላም ያልሆኑን ሁሉ ፣ ሶማሌ በዚያ ስለሚጠራ ነው ። ወራሪ ጋላ 
የታላቁን የአማራ ህዝብ እና መላ ኢትዮጵያውያንን ትዕግስት ክፉኛ ተፈታትኗል።  ትላንት ከወያኔ ትግሬ ጋር፣ እልቆ መሳፍርት 
የሌለውን ያልጠረጠረ፣ ያልታጠቀን አማራ ሲፈጅ የነበረ ጋላ፣ ሙሉ ስልጣን በያዘ ማግስት፣ ያለከልካይ ብዙዎችን እያረደ 
ይገኛል። የጋላው መንግስት ፣ ህዝባችን የሚሉትን ወገን ለ 30 አመታት በላይ ከስልጣኔ እንዲርቅ አርገዋል። አማርኛን እና 
የአማራን ስብዕናን መማር አግደው፣ ወደ አውሬነቱ መለሱት። አማራና ሌሎች ነባር ኢትዮጵያውያንም፣ ባማርኛ እንዳይማሩና 
እንዳይዳኙ አደረጉ። ይልቁንም አማራ ባልፈጸመባቸው ወንጀል ከሰሱት፣ ሰባት ሚሊዎን በላይ አማራም ፈጁ።  ሙሉ ስልጣን 
ከጨበጡ ጀምሮ፣የመንግስታቸው ዋና ተግባር የአማራን ዘር ድራሽ ማጥፋት ሆኗል። ጋላ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ፣ ከሰው ፍጥረት 
ውጭ መሆኑን ለአለም አሳይቷል።  ብዙ ትምርት መቅሰማቸውና ክርስትያን ወይንም እስላም መሆናቸው፣ በደማቸው የሰረጸን 
አረመኔነት አላለዘበውም።  ‘’ድመት መንኩሳ፣ አመሏን አትረሳ’’ ነውና። ረቂቁ አማርኛ እንኳን ለአረመኔነታቸው ቃል የለውም።  
እንደ ጋላ ጨካኝ፣ አራስ፣ እመጫትና ነፍሰጡር አርዶ የሚበልት ፍጡር፣ ሰልቦ ብልት ግንባሩ ላይ ለጥፎ የሚፎክር፣ በምድር 
ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም። ተራ ሌባ እንኳን የአደራ ንብረት አይነካም። እንስሳዋ አህያም፣ የተጫነችውን አትበላም። የጋሎች 
መንግስትና ህዝብ ግን ፣ ሊጠብቀው የሚገባውን፣ በመሃሉ የሚኖርን አማራና ሌሎች፣ የሚጨፈጭፈው ፊልም እየቀረጸ ነው። 

 በእነአብዲሳ፣ ገርባ፣ አብይ፣ መገርሳ፣ ደንደአ፣ መረራ፣ ሌንጮ፣ ኢብሳ ፣ ባቲ፣ ጀዋር፣ ወዘተ ጃስ የተባሉ መሃይም ጋሎች፣ 
የወለጋን አማራ እየገደሉ ሃብት ንብረት እየወረሱ ነው። የአባገዳዎቻቸው ቸልታ፣ ስለሚተባበሩ ነው። ባጭሩ፣ ሃሰት ትርክት ላይ 
ተመስርቶ፣ አማራን የማጥፋት ዘመቻቸው ፣ የሚገታው በፍትህ ነው።  28 ነገድ በማጥፋቱ ፣ ጋላ አልተቀጣም ። የኢትዮጵያ 
መስራች ህዝብ፣ ገመናቸውን በመዝለሉ ፣ወንጀላቸውን ያለመቅጣቱ፣ አላስመሰገነውም።  አስተዋይና ታጋሹ አማራ ሊቆርጥለትና 
ጋላን ለዘለቄታ ለመገላገል መወሰን ያለበት አሁን ነው። ወራሪ ጋላ ፣ ለኢትዮጵያን መቅሰፍት ነው። ኢትዮጵያዊ፣ ከጋላ ተዋልደናል 
ተጋብተናል የሚለውን ዝባዝንኬ አሽቀንጦሮ ጥሎ ሊቆርጥ ይገባል። ለአማራው፣ ኢትዮጵያ 50 ሺ ዘመን በላይ የኖረባት 
አጽመርስቱ ናት፣ 94% ነጻነቷን ያስከበሩ አርበኞች አማሮች ነበሩ። ትላንት ግጦሽ ፍለጋ አገር የወረረ አረመኔ ጋላ፣ አማራን 
ሲያሳድድ፣  1, 500 አመት በፊት በቆረቆራት አዲስ አበባ ከተማ፣ አትገባም ሲባል፣ አማራ  የነብር አራስ ቢሆን አደንቅም።   

                       ጋላ የሚሸኘው ፣ እዳ ከፍሎ ነው    

ወራሪ ጋላ፣ ደጋግሞ ለፈጸመው ግፍ፣ ፍጅትና ውድመት፣ ተቀጥቶ አያቅም። አጼ ዮሃንስ ጋላን ካገር እንዲባረር ትዕዛዝ 
መስጠታቸው ተገቢ ነበር። ርህሩሁ ምንሊክ፣ እንዲያውም ባለርስት አድርገዋቸው እርፍ። ውለታቢሱ ጋላ፣ ይሸጣቸው የነበረን 
የአረቡን ዲቃላ አባ ጅፋርን፣ ዛሬ ያመልኩታል።  ጂፋር ጋላ መሸጡን ገስጸው፣ የሸጣቸውን ጋሎች ከደቡብ አፍሪካ ገንዘብ 
ከፍለው በመርከብ ያስመለሱትን ምንሊክን ግን የሚዘልፍ ጋላ፣ ሰው ላላመሆናቸው ሌላም መረጃ አያሻ። ጋላን እርፍ አስጨብጦ፣ 
እርሻ አስተማሮ፣ ጨርቅ እንዲለብስ ያደረገ፣ ቅማል መብላቱን ያስተወ፣ በካህናቱና ኡላማዎቹ አማካይነት ክርስትናን እና 
እስልምናን ባስተማረ፣ ስብዕናን ባጋራ አማራ ፣ ለመፍጀት ይመኝ? ደግነቱ፣ ሃብት ንብረቱን ሚስቱን ፣ አገሩን ለመውረስ የዳዳን 
ጋላ ፍጹም ጠላትነት፣ ያልተረዳ አማራ፣ ለአሳር ነው። ። ጋላው ፣ ከ 25 ሚሊዎን በላይ የሆነን በተወረረ አገራችን የሚኖር አማራ 
ፈጅቶ ለመጨረስ ጥድፊያ ላይ ነው። በየቀኑ ሺዎችን መግደልና ማሳደዱ እንሰማለን። የዚህ ጸሃፊ 52 ያልጠረጠሩ ዘመዶች፣ ከ 31 
አመት በፊት ጋላ በሃረርጌ ጨፍጭፎ አጋይቷቸዋል።   
ጋላና ቱርክ አንድ ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው። ከ ሺ አመት በፊት ከመሃል እስያ የመጡ አረመኔ ቱርኮች ፣ፋርስን (ኢራን)  ሲወሩ 
ይሰልማሉ። ዛሬ የሰፈሩበት ምድር የግሪኮችና አርመኖች አገር ነበር ። ጋላ 28 ነገድ አውድሞ፣ ሌሎቹን በሞጋሳ ጋላ እንዳደረገ 
ሁሉ፣ ቱርኮችም አገሬውን ፈጅተው የተረፈውን፣ ቱርክ አድርገውታል፣ አስልመውታልም ። አብዛኛው የቱርክ ዜጋ፣ በደሙ 
ግሬክና  አረመን እንደሆነ ተረጋግጧል ።  ወራሪ ጋላ በኖረበት 450 ዘመን፣ ኢትዮጵያ ችግር ሲገጥማት፣ ጎረቤቶቹን ሲገድልና 
ሲዘርፍ ኖሯል። ጋላ የኢትዮጵያውያንን ተቋሞች፣ ከብቸኛ የአፍሪቃ ፊደላችን፣ ከጋራ አማርኛችን፣ ከሰንደቃችን ( ለብዙ 
አፍሪቃውያንም ጭምር ይሚያገለግል) እያጠፋ ነው።  የጥንታዊውና ያብዛኛው ህዝብ እምነት የሆነቸውን ተዋህዶን፣ ጥንታዊውን 
እስልምናንም እያጠፉ ነው።  ያገሪቱን የታሪክ ቅርስ በማውደም መሰማራቱም፣ የዚህን አረመኔ መጤ መንጋ፣ ፍጹም ጠላትነት 
ለመገንዘብ አያቅትም። በቅርቡ ፣ የጋላን ምንነት ባልተረዳ አማራ ጭምር ተደግፎ ስልጣን የጨበጠው የጋላ ቡድን፣ አሃዱ ብሎ 
ስራ የገባው፣ ያልጠረጠረን አማራ በመጨፍጨፍ ነበር። የአማራን ደም የሚጎነጩት፣ እንደአማራ ‘ለመጀገን’ ነውም ይሉናል። 

ወራሪ ጋላ የወረረውን ያባቶቹን ዕርስት፣ሲዳማው፣ ከንባታው፣ ሃድያው ጉራጌው፣ ጋሞው፣ አፋሩ፣ ሶማሌው፣ ከፊቾው ጌዶው፣ 
ጉሙዙ፣ ሽናሻው፣ ጋንቤላው፣ ወላይታው፣ አደሬው፣ አርጎባው፣ አማራው፣ ትግሬው፣ ኤርትራዊው ጭምር ( የ በርካታ ሺ ዘመን 
ኢትዮጵያዊ ነበርና) የሚረከብበት ግዜ እሩቅ አደለም። ጋላ ለዘመናት ለፈጸመው ወንጀል፣ ከነወለዱ እዳውን ከፍሎ፣ ወደ በቀለበት 
ምድሩ ይሸኛል። በግፍ ጋላ የሆነው ዜጋ ፣ ወደ ማንነቱ ይመለሳል።  ይህ የፍጡር አራሙቻ፣ እንኳን ሰንደቁና መዝሙሩ፣ ጋላ 
እራሱ ካረከሳት አገራችን ይመነገላል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህዝብና በተለይ የቆሰለው የአማራ ፣በቤተ አማራ (ወሎ)፣ በጌምድር፣ 
ጎጃም፣ ሸዋ፣ ህዝባዊ አመጽ በመቀስቀስ የታሰረን ፋኖ አስፈትቶ፣ መሰረተቢሱ ጋላን ከነሰንድቁ ለመቅበር፣ ወቅቱ አሁን ነው።  


