
የእኛ እውነትና የወያኔ/የቤንሻንጉል ጉምዞች ዕብለት!!! 
 
ወያኔ ድርቅናዋን እንዴት አድርጋ ለባሮቿ እንዳጋባች ተመልከቱ!!! 
 
ወያኔ ሐሰተኛ ትርክት እየፈጠረችና ከቶውንም ሕዝብ ሳይወስን "ወስኗል!" እያለች ወልቃይት ጠገዴን፣ 
ሀመራንና ራያን ወደትግራይ መከለሏ ይታወቃል!!!  
 
አሁን ደግሞ "እንኳንና እነዚህን መሬቶች መልሰን ልንሰጣቹህ ይቅርና ሌላ ተጨማሪ መሬት እንወስዳለን!" 
ብለው በመነሣት እኛም "ኧረ! ሌላ መሬት የሚጠይቁ ከሆነስ 'ወልቃይት ጠገዴን ራያን መልሱ!' ማለቱን 
ትተን የያዝነውን ይዘን አርፈን እንቀመጥ!" እንድንል ለማድረግ በማሰብ ዐፄ ዮሐንስ 4ኛ የግብጽና የቱርክ 
ወራሪ ኃይል ሱዳንን በወረረ ጊዜ ደርቡሾች ይሄንን ሀገራቸውን የወረረውን ወራሪ ኃይል ከበው ይዘው 
መውጫ መጊቢያ አሳጥተው ድል ሊያደርጉት በተቃረቡ ጊዜ ዐፄ ዮሐንስ በእጅጉ ጅልነት የተሞላ ስምምነት 
ከእንግሊዝ ጋር በማድረግ ወራሪውን ኃይል በደርቡሽ ከተከበቡበት ነጻ በማውጣት በሠሩት ስሕተት ደርቡሽ 
ለበቀል ብሎ በወሰደው እርምጃ ጎንደርን ወሮ በእሳት ባቃጠለበት ጊዜ ዐፄ ዮሐንስ 4ኛ. "ጎንደር በደርቡሽ 
ተለኮሰች!" ብለው ደርቡሽን ለመውጋትና ለማስወጣት መተማ ዘምተው እዚያው መተማ ላይ 
በመሠዋታቸው ከዚያ በኋላ ስማቸው ከመተማ ጋር "መተማ ዮሐንስ!" ተብሎ መጠራት በመጀመሩ አሁን 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትግሮች ቦታው "መተማ ዮሐንስ ነው የሚባለው!" በማለት  "መተማ ዮሐንስም የእኛ 
ነው!" እያሉ ይገኛሉ!!! 
 
መተማ ዮሐንስን ብቻ ሳይሆን የትግሬው መስፍን ራስ ወልደሥላሴ ትግራይን ለማስፋት ያደርጉት በነበረው 
ከፍተኛ ጥረት በ1801ዓ.ም. የወሎ ወረሸሆችን የኦሮሞ ባላባቶች በማግባባትና በጥቅም በመደለል እስከ አለ 
ውኃ ድረስ ያለው የወሎ መሬት ወደ ትግራይ እንዲካለል ለማድረግ አድርገውት የነበረውን ጥረት እንደ 
መረጃ በመውሰድ "እስከ አለውኃ ድረስ ያለው መሬት የእኛ ነው!" እያሉም ይገኛሉ፡፡ በጎንደር በኩል ደግሞ 
"ራስ ደጀን ድረስ የእኛ ነው!" እያሉ የእነዚህ መሬቶች አስመላሽ ኮሚቴ አቋቁመውም እስከመሳለቅ 
ደርሰዋል!!! እንግዲህ "አህያ የፈሳበት ዳገት ሁሉ የራሱ ይመስለዋል!" አይደለም የሚባለው??? ዝርፊያ 
አመሉ የሆነ ያየውን ሁሉ ዝረፍ ዝረፍ ስለሚለው ነው እነኝህ ነውረኞች እፍረት አጥተው እንዲህ 
መሆናቸው!!! 
 
በተመሳሳይ መልኩም "ከአህያ ጋር የዋለች ጊደር ምን ተምራ ትመጣለች!" እንዲሉ ወያኔዎች እንዲያውኩን 
እያደረጓቸው ያሉትን ቤንሻንጉሎችን እንዲህ ዓይነቱን ድርቅና ዝርፊያና መሳለቅ አስተምረዋቸው ከታች 
ስክሪን ሻት ከተደረገው ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት የቤንሻንጉል ጉምዝ የብልጽግና ፓርቲ "የእኛ ነበሩ!" 
ለማለት ይመስላል "ቋራ፣ መተማ፣ ጃዊ፣ ጃግኒ የማን ነበሩ?" እያሉ ይገኛሉ፡፡ መተከልም የራስን ዕድል በራስ 
በመወሰን መብት ወደ ቤንሻንጉል የተከለለ መሆኑን ሳያፍሩ ተናግረዋል፡፡ ለመሆኑ መቸ ነው እስከ 90% 
የሚሆነውን የመተከል ሕዝብ ቁጥር የሚይዘው አማራ የራሱን ዕድል በራሱ ወስኖ "ከጎጃም ተገንጥየ ወደ 
ቤንሻንጉል ጉምዝ ልከለል!" ብሎ ድምፅ የሰጠው ወይም የወሰነው???   
 
ወደ ታሪክ እንግባ ከተባለም የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከሚባለው ሕዝብ ቁጥሩ 21% በመሆን በሦስተኛ 
ደረጃ  የሚገኘው ጉምዝ የተባለው ጎሳ እና በዚሁ ክልል ተብየ በርታ ወይም ቤንሻንጉል የሚባለው 22% 



የክልል ተብየውን ሕዝብ ቁጥር በመያዝ 26% ከሚሆነው አማራ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው ጎሳ 
ሁለቱም ግብጽን ይገዛ በነበረውና የዓባይን የውኃ ዋስትና ለማረጋገጥ ሱዳንንና ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያን 
ማለትም ጣናንና አካባቢውን የግብጽ አካል ለማድረግ የግብጽንና የቱርክን ሠራዊት ባዘመተው በከዲብ 
ኢስማኤል ከጎንደሩ ዐፄ ዮሐንስ 3ኛ (በኋላ የመጣው የትግሬው ዮሐንስ ወይም ካሳ ምርጫ ዐፄ ዮሐንስ 4ኛ. 
ነው የሚባለው) እስከ ዐፄ ምኒልክ 2ኛ የመጀመሪያ ዓመታት ዘመን ድረስ ረዘም ላለ ጊዜ በቆየው የወረራ 
ጦርነት ዘመቻው ወቅት ከምዕራብ ሱዳንና ከደቡባዊ ሱዳን ተገፍተው ወደ ኢትዮጵያ ወይም አሁን 
ወዳሉበት የገቡ ጎሳዎች ናቸው በርታዎች (ቤንሻንጉሎች) እና ጉምዞች እንጅ ከዚያ በፊት እዚህ ቦታ ላይ 
የነበሩ አልነበሩም፡፡ ይሄንንም እነሱ እራሳቸው ጠንቅቀው ያውቁታል፡፡ ያውም እኮ የዚያን ዘመኗ ኢትዮጵያ 
ድንበር ይሄ አሁን ያለበት ቦታ እንዳይመስላቹህ ከዚህ አሁን ካለበት ዛሬ ሰሜን ሱዳንና ደቡብ ሲዳን 
ወደሚባለው በጣም ወደውስጥ የሚገባ ነበር ድንበሩ!!!  
 
የዘመነ መሳፍንት ባሪያ ፈንጋዮች እዚያ ድረስ የነበረውን ድንበር ተሻግረው ነበር ባሪያ የሚፈነግሉት፡፡ 
መጀመሪያ ዐፄ ቴዎድሮስ በኋላም ዐፄ ምኒልክ ባሪያ ፍንገላውን በአዋጅ እስኪያስቆሙት ጊዜ ድረስ፡፡ ባሪያ 
ፍንገላው መቆሙና የከዲብ ኢስማኤል ወረራ የመገጣጠሙ አጋጣሚም ቤንሻንጉሎችና ጉምዞች ከሀገራቸው 
በከዲብ ኢስማኤል ወረራ ተገፍተው ወይም ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት አስችሏቸዋል!!! 
 
ችግሩ ዛሬ ዳኛው ጉልበት እንጅ ሽህ ጊዜ እንደ ምንጭ ውኃ የጠራ እውነት ቢኖርህ ዳኛው እውነት ባለመሆኑ 
ከወያኔ/ትግሬም ጋር ሆነ በወያኔ ከሚዘወሩት ቤንሻንጉል ጉምዝ ጋር ላለብን ችግር እንዲሁም ኦሮሞ 
ስለሰፈረበት ርስቶቻችን ጉዳይ ያየያዝነው ወይም ያለን እውነት ምንም ሊረዳን አልቻለም!!! 
 
ስለሆነም ወገን ሆይ! እባክህን የዘመኑ ዳኛ ጉልበት ብቻና ብቻ መሆኑን ተረድተህ ቆርጠህና ጨክነህ ተነሥ!!! 
በፀረ አማራው ብአዴንም ሆነ በወያኔው ኩሊ ዐቢይ አሕመድ መጃጃልህ ይብቃ!!! 
 
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው  
          24.10.2020 
 
 


