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የወልቃይቶችን ጥያቄ የማዳመጥ ሥልጣን የትግራይ መንግሥት 

ብቻ ነው 

(ክፍል አንድ) 

አዲስ ቶልቻ  03-30-16 

በኢትዮጵያ የብሄራዊ ማንነት ጥያቄ በህገ መንግስት ምላሽ ካገኘ ሁለት አስርት ዓመታት 

ተቆጥረዋል። የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት ሥራ ላይ መዋሉን ተከትሎ ሁሉም የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት ፌዴራላዊ 

ሥርዓት ተዘርግቷል። ከሃምሳ ስድስት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በሚኖሩበት የደቡብ 

ክልል አነስተኛ መልከዓ ምድራዊ ወሰን ላይ ሰፍረው የሚኖሩትና ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑ 

ህዝቦች ጭምር በልዩ ወረዳ ተዋቅረው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚችሉበት ሁኔታ 

ተፈጥሯል።  

በደቡብ ኢትዮጵያ በአንድ ክልላዊ መንግሥት ሥር የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች በመካተታቸው የክልላዊ መንግሥቱ አወቃቀር ከሌሎቹ ክልል ይለያል። ይህም 

እንደሌሎቹ ክልሎች ሁሉ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ከሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በተጨማሪ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ምክር ቤት የተባለ አካል አለው።  

ይህ አካል በክልላዊ መንግሥቱ ሥር ያሉትን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብት 

መከበሩን የሚያረጋግጥ ነው። ዓላማው በክልላዊ መንግሥቱ ሥር ያሉት ሁሉም ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳደር መብታቸው እንዲከበር ማድረግ 

ነው። 

የተቀሩት ክልላዊ መንግሥቶች ሥርም እንዲሁ ክልሉን ከመሠረተው ብሄር በተጨማሪ 

ሌሎች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በነባር ብሄረሰብነትና ህዝብነት የሚኖሩበት ሁኔታ በመኖሩ 

በትልቁ ብሄር ተውጠው ማንነታቸው እንዳይደፈጠጥ፣ ለብሄራዊ ጭቆና እንዳይዳረጉ 

ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ተመቻችቷል።  

ለምሣሌ ኦሮሞዎች በአማራና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ በነባር ብሄረሰብነት 

ይኖራሉ። በተመሳሳይ አርጎባዎች በአማራና በአፋር ክልላዊ መንግሥታት ውስጥ 

ይኖራሉ። እነዚህ ነባር ብሄረሰቦች በሚኖሩበት ክልል ውስጥ ራሳቸውን በራሳቸው 
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የሚያስተዳድሩበት ሥርዓት ተዘርግቶላቸዋል። ለምሣሌ በአማራ ክልላዊ መንግሥት ውስጥ 

የሚገኙ የኦሮሞ ብሄረሰቦች በአንድ ዞን ተዋቅረው በቋንቋቸው እየሰሩ፣ ልጆቻቸውን 

በቋነቅቸው እያስተማሩ፣ ባህላቸውን እያስተዋወቁና እያሳደጉ፣ ታሪካቸውን እየተንከባከቡ 

በመኖር ላይ ይገኛሉ።  

ከዚህ በተጨማሪ የኦሮሞ ብሄር የሰፈረበት መልከዓ ምድር ሳይለይ በነባር ብሄረሰብነት 

ከሐራሪዎች ጋር ተቀላቀሎ በሚኖርበት የሐራሬ ክልላዊ መንግሥት የኦሮሞዎችን ብሄራዊ 

መብትና ነፃነት ለማረጋገጥ የክልሉ የሥራና የማስተማሪያ ቋንቋ ሐራሪኛና ኦሮሚኛ 

እንዲሆን ተደርጓል። ኦሮሞዎች በሐራሪ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት ውስጥ ውክልና 

አላቸው። ሐራሪ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎች በፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ውስጥም ውክልና እንዲኖራቸው ተደርጓል። 

በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ብሄራዊ መብትና 

ነፃነት ያረጋገጠው የኢፌዴሪ ህገ መንግሥት በፀደቀ ማግሥት የተደራጀው ፌደራላዊ 

መዋቅር የብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ማንነት ታሳቢ ያደረገ ቢሆንም ከዚያ በኋላ 

ባሉት ዓመታት “ብሄራዊ ማንነቴ እውቅና ተነፍጎታል፣ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቴ 

ይከበርልኝ” የሚሉ የማንነት ጥያቄዎች ተነስተዋል።  

ከእነዚህ መካከል ተለይቶ በሚታወቅ መልከዓ ምድራዊ ወሰን ውስጥ የሚኖሩና በግልፅ 

ተለይቶ የሚታወቅ የራሳቸው ብሄራዊ ማንነት (ቋንቋ፣ ታሪክ፣ ባህል)  ያላቸው መሆኑ 

የተረጋገጠ ብሄረሰቦች በህዝቡ ድምፀ ውሣኔ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳደሩ 

የተደረገበት ሁኔታ አለ። 

ለምሣሌ የራሱ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክ የለው ሆኖ ሳለ ምንም ከማይመሰለው የጉራጌ ብሄረሰብ 

ጋር ተቀላቅሎ የነበረው የሥልጤ ብሄረሰብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ አቅርቦ በህዝቡ 

ውሳኔ በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግሥት ውስጥ በስልጤ ዞንነት 

ተዋቅሮ እነሆ ራሰን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግሥታዊ መብቱ ተከብሮለታል።  

በተመሳሳይ በአማራ ክልል የቅማንት ብሄረሰብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ አቅርቦ 

በክልሉ ውስጥ ይህን ማረጋገጥ በሚያስችል አኳኋን ተዋቅሯል። ሌሎች ይህን ጥያቄ 

ያቀረቡና ጥያቄያቸው ተገቢ ባለመሆኑ ውድቅ የሆነባቸው ህዝቦችም አሉ። እነዚህ ህዝቦች 

ጥያቄያቸው ተቀባይነት ያጣው ማንነታቸውን ለማፈን አይደለም።  
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ከዚህ ይልቅ በአካባቢያቸው ካሉት ብሄሮችና ብሄረሰቦች የሚለያቸው ነጥሮ የወጣ ብሄራዊ 

ማንነት የሌላቸው፣ ከተለየ ብሄራዊ ማንነት ይልቅ የጎሳ ቡደኖች በመሆናቸው፣ ለብቻቸው 

የሚኖሩበት መልከዓ ምድራዊ ወሰን የሌላቸው ወዘተ…ሆነው በመገኘታቸው ነው።  

የማንነት ጥያቄ አሁንም እየቀረበ ነው። የማንነት ጥያቄን ማቅረብ ህገ መንግስታዊ መብት 

በመሆኑ ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ ጥያቄው አግባብ ባለው መንገድ ለሚመለከተው አካል፣ 

በህግ በተደነገገው አግባብና በሠላማዊ መንገድ መቅረብ ይኖርበታል።  

ከማንነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራምን ጨምሮ በውጭ አገር 

የሚገኙ አንዳንድ የፅንፈኛ ተቃዋሚ ልሣኖች ሰሞነኛ አጀንዳ ያደረጉት አንድ ጉዳይ አለ፤ 

ይህም በትግራይ ክልላዊ መንግሥት ምዕራባዊ ዞን የወልቃይት ፀገዴ ወረዳን ነዋሪዎች 

የሚመለከት ጉዳይ ነው።  

እነዚህ ሚዲያዎች  በተለይ ከአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም (ቪኦኤ)  የወልቃይት 

ፀገዴ ህዝብ “አማራ ነኝ” የሚል የማንነት ጥያቄ ማንሳቱን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሲያወራ 

አዳምጠናል። እዚህ ላይ አንድ ነገር ታዝበናል።  

ይህም ከዚህ ቀደም የብሄራዊ ማንነት ጥያቄና በማንነት ላይ የተመሰረተውን ፌደራላዊ 

ሥርዓት “ሃገሪቱን ያፈርሳል” በለው ሲኮንኑ፣ የኢፌዴሪን ህገ መንግሥትና የብሄራዊ 

ማንነት አመለካከት አራማጆችን ጭምር ሲያጥላሉ የቆዩ ‘ተቃዋሚ ነን’ ባዮችና የቪኦኤ 

ጋዜጠኞች አሁን የብሄራዊ ማንነት ተቆርቋሪ ሆነው መቅረባቸው ነው።  

የእነዚህ ወገኖች የአቋም ለውጥ እውነት ለብሄራዊ ማንነት ዋጋ ከመስጠት የመነጨ ይሆን 

ወይንስ ጉዳዩ መንግሥት ላይ ተቃውሞ ለመቀስቀስ አመቺ ሆኖ ስላገኙት ለማራገብ 

ያደረጉት ይሆን? መልሱን ለራሳቸው እተወዋለሁ።  

የወልቃይት ፀገዴ ህዝብ “አማራ ነኝ” የሚል የማንነት ጥያቄ ማንሳቱን የሚነግሩን ወገኖች፣ 

የተነሳው ጥያቄ በዛው በትግራይ ክልላዊ መንግስት ውስጥ እንደ አማራ ተዋቅሮ ራሱን 

በራሱ የማስተዳደር ይሁን ተገንጥሎ ከአማራ ጋር መቀላቀል ይሁን በግልፅ የነገሩን ነገር 

የለም።  
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ይህ ብቻ አይደለም፤ የወልቃይት ህዝብ እንደ ህዝብ “አማራ ነኝ” የሚል የማንነት ጥያቄ 

ማንሳቱን የሚያመለክት አንድም ተጨባጭ ማስረጃ አላቀረቡልንም። የወልቃይትን ህዝብ 

የማንነት ጥያቄ ይዘው አዲስ አበባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአቤቱታ መጣን ያሉት 

ሰዎችን በተመለከተ የወልቃይት ህዝብ ውክልና እንደሌላቸው ሰዎቹ ራሳቸው ከወር በፊት 

ለቪኦኤ በሰጡት ቃለመጠይቅ ተናግረዋል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


