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የፋሽስት ጋላን ኦሮሙማ ለማዳሸቅ፣ የባንዳው ምንጣሮ ይቅደም። 

ደብሩ ነጋሽ (ሃኪም) 29 Nov 2022 

 የዘመነው አማራ፣ በአማራ ልዕልና የሚቀኑ የባንዳና የወራሪ ዝርዮችን አስታሟል፣ አገር ያዳነ መስሎት 
ብዙ አባብሏል። ቅኝ ገዥዎች፣ የትዮጵያ አይበገሬንት መሰረት የዘውድ ስርዐቱም መሆኑን በመረዳት፣ 
ሃሳባቸውን የሚጋራ፣ ከነኝህ ዝቅተኝነት ከተጠናወታቸው መለመሉ።  ሴራውን ያልተረዳ አማራ 
ከባላንጦቹ ጋር በመሆን፣ 3 500 ዘመን ይቆየን ስርዐት አሽቀንጥሮ ጣለ። ወራሪ ኦነጋውያን 
በተሰገሰጉበት ደርግ፣ መንግስቱ ኃይለማርያምን በመሰለ መደዴ የተመራ ስብስብ፣ ወደር 
ያልነብራቸውን ያገሪቱ ልሂቃን፣ ብዙዎችን በአማርነታቸው ያለፍርድ ረሸነ ። አዛውንቱን ንጉሠ 
ነገስትም አፍኖ ገደለ። እልቆ መሳፍርት የሌላቸውን፣ በተለይ የዳር አገር የአማራ ልሂቃን ፣ ‘’አድሃሪ’’ 
ብሎ ፈጀ። ሃብት ንብረታቸው ተመዘበረ፣ ተወረሰ፣ ለድህነትና ለወርደት ተዳረጉ። በኢሓፓ 
የተጠረጠሩን ፣ ( አብዛኛው አማራ)፣ እነ ቀልቤሳ ነገዎን እና እነሌንጬጩን በመሰሉ መናኛ ኦነጎች፣ 
ተፈጁ፣ ሴቶች እየተደፈሩ ተገደሉ። የተረፉት ተስደዱ፣ አብደው ጎዳና የወደቁትን ቤት ይቁጠራቸው። 
ከይሲው ቀልቤሳ በአሜሪካ ሲፈረድበት፣ሌንጬጩ ከአዲስ አበባ አብይን እያማከረ፣ በአማራው ግብር 
ሚሊዎን ጋላ አስታጥቆ፣ አማራን ያስፈጃል።  

 አማራው፣ ከሃዲውን ወያኔን በመደገፍ ደርግን ጥሎ ለስልጣንም ቢያበቃውም ክሃዲነቱን አልተወም። 
የኤርትራን ያስገነጠለው አገር ሻጩ  ወያኔ ትግሬ፣ ከወራሪ ጋላ ጋር፣ አማራን አገር አልባ የሚያደርግ 
ህገ~መንግስት አወጀ። ላገር አንድነት ሲል ያንንም አማራ ቻለ። ጸረ~ኢትዮጵያ ቡድኖች ፣ ከናካቴው 
አማራን ለማጥፋት በነደፉት ህገ መንግስት ድጋፍ 7 ሚሊዎንም በግፍ  ፈጁ።  ለኢትዮጵያ ህልውና 
ቤዛን አማራ፣ አጥፍተው፣ የጋላና የትግሬ መንግስታት ለመፍጠር ፣ ያልፈጸሙት ግፍ የለም። አዎ፣
ለዘመናት የወያኔና ኦነግ አባቶች ኢትዮጵያውያንን በክፉ ግዜ ሲፈጁ እንጂ ሲታደጉ አልታየም። የወያኔ 
መሪዎች፣ የባንዳ ዝርዮች ናቸው። ሃቀኛ ትግሬዎች ለዚህ ምስክር ናቸው። በጣልያን ሁለተኛ ወረራ፣ ከ 
900 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ( አብዛኛው አማራ) ተፈጅተዋል።  ገዳዮቹ፣  ፋሽስት የገዛቸው 
የትግሬዎች ነበሩ። ወራሪ ጋላም፣ ከዚህ የተለየ ታሪክ የለውም። ባንጻሩ፣ በጣልያን ቅኝ ግዛት ስር 
የነበሩ አያሌ ኤርትራውያን ፣ ለኢትዮጵያ በእጅጉ ተፋልመዋል። ግራዚያኒን በቦምብ ያቆሰሉት ጀግኖች 
፣አብርሃም ደቦጭና ሞገስ አስገዶም እንዲሁም የጥቁር አንበሳ መሪ፣ በላይ ሃይለአብ፣ ኤርትራዊ ነበሩ። 
ሮማ ከተማ ጎራዴ ቀምቶ፣ የብዙ ጣልያንን አንገት የቀላው ዝነኛው ዘርዐይ ድረስ እና በሊግ ኦፍ ኔሽን 
(ዐለም መንግስታት) ላገሩ ይሟገት የነበረው ምሁሩ ሎረንዞ ታዕዛዝም። ከነትጥቃቸው የጣልያንን ጦር 
ከድተው ለናት አገራቸው የተሰዉ አያሌ ጀግኖች ኤርትራውያን ነበሩ። ስለሆነም፣ ኤርትራውያን አንድ 
ቀን ከ 5,000 አመት እናት አገራቸው ከኢትዮጵያ እንደሚቀላቀሉ፣ አያጠራጥርም።  ወለታቢሱ ትግሬ 
ወያኔ ግን፣ የክህደት ታሪካቸውን የማረን አማራ ክደዋል። ለዝንተ አለም ከወራሪ ጠላት የታደጋቸውን 
ህዝብ ጠሉ። ባውድማው መጥተው ሰርተውና ቃርመው እንዲኖሩ ያደረገን አማራ፣ አጽመርስቱን፣ 
ወልቃይትና ራያንም ተመኙ። ዘርማንዘሩን ጨፈጨፉ ። የተዋህዶን የአባት ዕምነት ካዱ፣ ከወራሪ ጋላ 
አብረው፣ በባዕዳን ጃስ ባይነት ኢትዮያን ለመቀራመት ተስማሙ። 

28 ነገድ ያወደመ ጋላም ፣ ጥንታዊ ኢትዮጵያውያን አጥፍቶ መሬታቸውን ለመውረስ ተቅበዝብዟል።  
ጋላ፣ አሩሲን ስለቀማ፣ ዛሬ  የሃድያና የከንባታ ወጣቶች ፣ በገፍ ይሰዳዳሉ። በጭነት መኪና ወስጥ 
ታፍነው የሚያልቁት በሺዎች ናቸው። በታንዛንያ፣ ዛምብያ፣ ማላዊ፣ ወዘተ፣ ሞታቸው የየዕለት ዜና 
ሆኗል ። በየአገሩ እስርቤቶች፣  በበሽታና በረሃብ የሚያልቁት አያሌ ናቸው ። ኦሮሙማ፣ የጥንት 
ኢትዮጵያውያን እልቂት ይፈልገዋል። በጉራጌም አፈናው፣ የዚሁ ትልም አካል ነው። በጣልያን 
ወረራም፣ በሃረር፣ በአሩሲ፣ በባሌ፣ በኢሉባቦር በወለጋ፣ ጋላ በሽምቅ የፈጀው ያልጠረጠረን አማራ 
እንጂ ፈረንጅን አልነበረም። ከኦጋዴን እንደ ኡመር ሰመተር ያሉ ጀግኖች ሲወጡ፣ ጠላትን የተዋጋ 
አንድ ቆቱ/ጋላ አልነበረም። እነአባ ጆቢርማ በጅማ፣ ያማራን አንገት የቀላን ይሸልሙ ነበር። አፋር፣ 
ሶማሌ፣ ሲዳማ፣ አማራው፣ ጉራጌውና ወዘተ፣ ጣልያንን በጀግንነት ሲፋለሙ፣ ከጥቂት የሸዋ አርበኞች 
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በቀር ጋላው ስራው ዘረፋ ብቻ ነበር። ስለሆነም፣ ጣልያኖችም ጋላ ወራሪ እንጂ ባለቤት እንዳልሆነ 
ተገንዝበው ነበር። ጣልያን በወረረ ባመቱ፣ ከ 25 000 አርበኞች፣ 23 500 (94%) አማራ እንደነበሩ ፣ 
ከቀሪው 1,500 ( 6 %)  አብዛኛው ሲዳማ፣ቀጥሎ ጋላና ሌሎች እንደነበሩ የጣልያን ሰነድ ያሳያል። 
አርበኛ ጋላ ፣ 2 % አይበልጥም።  የጥቁር አንበሳን አርበኞች፣ አሳደው በጣልያን ያስከበቡና ያስመቱት 
የወለጋ ባላባቶች ነበሩ። ዛሬ የነኝህ የጠላት ዝርዮች ፣ የአገሪቱን ስልጣን በሙሉ ይዘው፣ አማራን 
በመፍጀት ቢጠመዱ፣ አይፈረድባቸውም፣ እንዳባቶቻቸው ጸረ`ኢትዮጵያ ወራሪ ናቸዋ! በጣት 
የሚቆጠሩን ጀግኖች አርበኛችን እነ አብዲሳ አጋ፣ ገረሱ ዱኪ ፣ እነ ጃገማ ኬሎ ፣ አብቹ፣ እንዲሁም 
በከፊል ጋሎች የነበሩ ያገሪቱ ታላላቅ አርበኞች፣ እነጎበናን፣ ሃብቴ አባ መላን፣ እነባልቻን፣ ወዘተ፣ 
ኢትዮጵያዊ ሁሉ በፍቅር ሲያውድሳቸውና ቅኔ ሲቀኝላቸው፣ እርካሾቹ  ኦነጋውያን ያወገዟቸዋል ፣ 
ይወርፏቸዋል።  ጥጃው አብይ አህመድ፣ ሃውልት አሰርቶ፣ ት/ ቤት የሰየመው ለዋቆ ጉቱ ነው። ዋቆ፣  
ሶማልያ ኢትዮጵያን ስትወርር፣ እንደወያኔ ለጠላት ያደረ ነበር።  ብዙ ሺህ አማሮችንም በሃረርጌ ፣ 
በባሌ፣ በአሩሲ ያስፈጀ አረመኔ ነበር። የኦሮሞ ተብዬ ልሂቃን ይህን ያገረሸ የዘር ፍጅታቸውን 
ይደግፋሉ። ዝምታቸው ምስክር ነው። አባገዳዎቻቸው ንጹሃን አማሮችን በግፍ የሚጨፈጭፉ 
ልጆቻቸውን ሊያስቆሙ ቀርቶ፣ አላወገዙም ። ይልቁንም ያኮረፈን ትግሬ ወያኔ ለመለማመጥ ፣
ገፀ~በርከት ይዘው መቀሌ መሄዳቸው አይዘነጋም። 450 ዘመን ሰብዐዊ ያላደረጋቸው አራዊት 
ለመሆናቸው፣ ድርጊታቸው ዋቢ ነው። 

 ምጡቁን ፊደልችንን (ግዕዝን) ጥሎ ላቲን የመረጠ ጋላ፣ የአፍሪካ ኩራት የሆነ ሰንደቅ እያቃጠለ፣ 
አማራን እና ቋንቋውን በጠላትነት የፈረጀ ጋላ፣ በወረረው ምድር አማራው በቋንቋው አይማር፣ አይዳኝ 
ብሏል። በወለጋና ባጽመርስቱ ሁሉ፣ አማራን ትጥቁን እያስፈታ ይፈጃል፣ ቤተ እምነቶቹ ቤተ 
ክርስቲያናትና እና መስጊዶቹን ያጋያል። ነፍሰ~ጡርና እመጫት በቁም የሚበልቱ፣ ክርስቲያን ነን ባዮች 
ጋሎች ናቸው።  የዚህን ጸሃፊ 52 ዘመዶች፣ ሃረርጌ በግፍ የጨፈጨፉት ጋሎች እስላም ነን ባይ ነበሩ። 
ከ 1,500 አመት በፊት በቆረቆራት አዲስ አበባም፣ አማራ እንዳይገባ ያገደን ወራሪ ጋላ፣ በግፍ 
ከወረሰው አገራችን ለመንቀል በቅድሚያ ባንዳን መመንጠር ግድ ይላል። ለፈጸሙትና ላስፈጸሙት 
እልቂትና ውድመት ከአማራ ባንዳ አስከ ህዝብ ተወካዮችና ምሁራን ተብዬዎች፣ እነብርሃኑ ነጋን 
የመሰሉ ልክስክሶች ጭምር ፣ ከፍርድ እንደማያመልጡ ግልጽ ነው። ፋኖም ተሰማራ!! 


