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የወልቃይቶችን ጥያቄ የማዳመጥ ሥልጣን የትግራይ መንግሥት 

ብቻ ነው 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

አዲስ ቶልቻ 03-30-16 

“የወልቃይት ህዝብ ‘አማራ ነኝ’ የሚል የማንነት ጥያቄ አንስቷል” ብለው ጉዳዩን ይዘው 

የሚራወጡት በአሥራዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎች የወልቃይት ህዝብ በይፋ ውክልና ያልሰጣቸው 

መሆኑ ህዝቡ የማንነት ጥያቄውን የማንሳቱን ጉዳይ አጠራጣሪ ያደርገዋል። ወይም ተነሳ 

የተባለው ጥያቄ የህዝቡ ሳይሆን የቡድን ጥያቄ መሆኑን ያመለክታል።  

ይህ ብቻ አይደለም። አብላጫ ቁጥር ያለው የወልቃይት ህዝብ “ማንነቴ አማራ ነው” 

ማለቱን ወይም አማራ መሆኑን የሚያረጋግጥ አንዳችም ነገር አቅርበው አያወቁም። አስረጂ 

ይሁነን ብለው የሚያቀርቡት፣ ወልቃይት በዘውዳዊውና በወታደራዊው ሥርዓት 

ይተዳደርበት የነበረውን ጠቅላይ ግዛት /ክፍለ አገር/ ነው። በእነዚህ ሥርዓቶች “ወልቃይት 

በትግራይ ሳይሆን በበጌምድር ወይም በጎንደር ጠቅላይ ግዛት /ክፍለ አገር ሥር ይተዳደር 

ነበር” የሚል አስረጂ ነው የሚያቀርቡት። 

በመሠረቱ እነዚህ ስርአቶች ሃገሪቱን ሲያስተዳድሩ የነበረው በብሄራዊ ማንነት አወቃቀር 

ሳይሆን ለመገዛት አመቺ ሆነው ባገኙት መንገድ ነበር፤ በአመዛኙ ተፈጥሯዊ መልከአ 

ምድራዊ ወሰን ላይ የተመሰረተ ነበር። በዚህ አወቃቀር ሁለትና ከዚያ በላይ ብሄሮችና 

ብሄረሰቦች በአንድ አስተዳደራዊ መዋቅር ሥር የወደቁበት ሁኔታ ነበር።  

በሌላ በኩል አንድ ብሄር ወይም ብሄረሰብ ሁለትና ከዚያ በላይ በላይ ቦታ ተበጣጥሶ 

ከሌሎች ጋር ተጨፍልቆ የሚተዳደርበት ሁኔታ ነበር። እናም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች በዘውዳዊውና ወታደራዊ ሥርዓቶች ሲተዳደሩበት የነበረውን መዋቅር ብሄራዊ 

ማንነትን እንደሚያረጋግጥ ማስረጃ ሊቀርብ አይችልም።  

ለምሣሌ በዘውዳዊውና በወታደራዊው ሥርዓቶች የጉራጌ ብሄረሰብ  ከኦሮሞ ጋር በአንድ 

መዋቅር ነበር የሚተዳደረው። ይህ መሆኑ ጉራጌን ኦሮሞ እንደማያደርገው ሁሉ፣ 

የወልቃይት ህዝብ በበጌምድር ወይም በጎንደር ሥር መተዳደሩ የህዝቡን አማራነት 
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አያረጋግጥም። የወልቃይትን ህዝብ ማንነት የሚወስነው በህዝብ ውክልና በሌለው ቡድን 

ሳይሆነ በህዝቡ በራሱ መሆኑም መታወቅ አለበት። 

በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የወልቃይት ፀገዴ አካባቢ ተወላጆች የሆኑና ከማንኛውም የፖለቲካ ጎራ 

ገለልተኛ የሆኑ ሰዎችን አነጋግሬ ነበር። ከእነዚህ ሰዎች ያገኘሁትን ምላሽ ጠቅለል 

አድርጌ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ።  

ካነጋገርኳቸው የአካባቢው ተወላጆች ባገኘሁት መረጃ መሠረት የወልቃይት ህዝብ ዘሩን 

ቢቆጥር ከትግሬም ከአማራም የተከለሰ፣ ባህልና ቋንቋውም እንዲሁ ከአማራና ከትግሬ 

የተከለሰ ነው። የወልቃይትን ህዝብ አማራም ትግሬም ከማለት ይልቅ “ወልቃይቶች” 

የሚለው የበለጠ ማንነታቸውን ይገልፀዋል። “ወልቃይቶች” በትግራይ ክልላዊ መንግሥት 

ሥር መተዳደራቸውን ማንነታቸውን እንደማጣት አይቆጥሩትም፤ አይጎረብጣቸውም። 

እናም ወልቃይቶች አሁን “አማራ ነኝ” የሚል የማንነት ጥያቄ እንዲያነሱ የሚገፋፋቸው 

ስሜት የላቸውም። 

ይህን መረጃ የሰጡኝ የአካባቢው ተወላጆች “ችግር” ያሉትንም ነገር አጫውተውኛል። 

የወልቃይት ህዝብ እስከ 15 ጋሻ የሚደርስ ሰፊ መሬት ይዞ በተለይ ሰሊጥ እያመረተ 

የሚኖር ህዝብ ነው። የወልቃይት አካባቢው ቆላማ በመሆኑ ብዙ ህዝብ ስላልሰፈረበት 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የትግራይ ክልላዊ መንግሥት ከሌላ የክልሉ አካባቢዎች ሰዎችን 

አስፍሯል።  

አዲስ ሰፋሪዎቹ የነባር የወልቃይቶችን መሬት ተጋርተው ይዞታቸው በፊት ከነበራቸው 

እንዲያንስ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ይህ ለአዲስ ሰፋሪዎች መሬታቸውን እንዲያጋሩ ያደረገ 

ሁኔታ ያላስደሰታቸው ወልቃይቶች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ መሬት የማጋራቱ ሂደት 

ማቆሚያ አይኖረው ይሆናል የሚል ሥጋት ያሳደረበት ሁኔታም አለ።  

ከዚህ ሁኔታ በመነጨ ሥጋት የክለሉ መንግሥት ላይ ቅሬታ ያደረባቸው ወልቃይቶች 

ቁጥር ቀላል አይደለም። እናም “አማራ ነኝ” ከሚል የማንነት ጥያቄ ሳይሆን ክልላዊ 

መንግሥቱ ከፈጠረባቸው ሥጋት ማምለጫ ይሁነን በሚል ወደ አማራ አስተዳደር የመሸሽ 

ዝንባሌ የታየባቸው ወልቃይቶች መኖራቸው የማይካድ ነው። 

ከላይ የጠቀስኩት ከአካባቢው ተወላጆች ያገኘሁት መረጃ ከአጠቃላይ የወልቃይቶች ሁኔታ 

ጋር ሲታይ፣ ቪኦኤ የተወሰኑ ሰዎችን አፈላልጎ እያነጋገረ እንደሚያሰራጨው፣ ወልቃይቶች 
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እንደህዝብ “አማራ ነን” የሚል የማንነት ጥያቄ እንዳላነሱ ሆኖም ከአስተዳደራዊ ሁኔታ 

የመነጨ መጠነኛ ቀሬታ በክልሉ መንግሥት ላይ ያደረባቸው ወልቃይቶች መኖራቸውን 

ያመለክታል። 

ወልቃይቶች የማንነት ጥያቄ እንኳን አንስተው ቢሆን ጥያቄውን ማቅረብ ያለባቸው 

ለክልሉ መንግሥት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የክልሉ ምክር ቤት በክልላዊ 

መንግሥቱና በፌደራል ህገ መንግስት መሠረት የቀረበለትን የማንነት ጥያቄ መርምሮ 

ህዝበ ውሣኔ ያደራጃል።  

በህዝበ ውሣኔው አብላጫ ድምፅ ሲደገፍ ውሣኔው ወደተግባራዊነት ይሸጋገራል። ከዚህ 

የተለየ ህጋዊ መንገድ የለም። አሁን በትግራይ ክልላዊ መንግሥት ሥር እየተዳደረ 

ያለውን የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጉዳይ ወልቃይቶች እንደተባለው “አማራ ነን” የሚል 

ጥያቄ አንስተው እንኳን ቢሆን፣ የአማራ ክልላዊ መንግሥት በጉዳዩ ውስጥ ጣልቃ 

የመግባት ህገመንግስታዊ ስልጣን የለውም።  

የአማራ ክልላዊ መንግሥት ወይም የአማራ ክልል ገዢ ፓርቲ ወይም የፌደራል 

መንግሥት በዚህ ጉዳይ ውስጥ እጃቸውን ማስገባት የሚያስችላቸው ህገ መንግስታዊ 

መንገድ የለም። እናም ህዝብ ሳይወክላቸው በቡድናዊ ፈላጎት ተነሳስተው ሰዎችን 

አስፈርመው “ጉዳዩን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ልናቀርብ ነው” በሚል አዲስ አበባ 

እንደመጡ የተነገረላቸው ጥቂት ሰዎች አካሄድ ህጋዊነት የለውም። 

ከአካባቢው ተወላጆች አገኘሁት በሚል ከላይ እንደጠቀስኩት፣ ከመሬት ይዞታ ዋስትና 

እጦት ጋር ተያይዞ ወልቃይቶች ላይ ሥጋት መፈጠሩ እውነት ከሆነም አቤቱታው 

መቅረብ ያለበት ለትግራይ ክልላዊ መንግሥት ብቻ ነው። 

አሁን የወልቃይት ህዝብ “የማንነት ጥያቄ አነሳ” በሚል የሚነዛው ወሬ ዋነኛ ባለቤቶች 

ከላይ እንደተገለፀው ወልቃይቶች አይደሉም። የጉዳዩ አቀንቃኞች በአንድ በኩል ለህዝብ 

ማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ደንታ የሌላቸው የዘውዳዊና ወታደራዊ አሃዳዊ 

ሥርዓት የህዝብን ማንነት ያላገናዘበ አስተዳደራዊ መዋቅር ምሉዕ በኩለሄ ሆኖ 

የሚታያቸው አድኃሪያን ናቸው።  
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በሌላ በኩል ያሉት የጉዳዩ አራጋቢዎች ደግሞ “መንግሥትን ያስጨንቃል፣ ህዝብን 

በመንግሥት ላይ ማስነሳት ያስችላል” ብለው የገመቱትን ማንኛውንም አጀንዳ በማራመድ 

የሚታወቁትት የሁከት ተስፈኞች ናቸው። እነዚህ የሁከት ተስፈኞች የሻዕቢያን 

ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂ ለማስፈፀም ከኢሣያስ አፈወርቂ ጋር መማማላቸውም 

ይታወቃል። 

ያም ሆነ ይህ ወልቃይቶችም ሆኑ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ የወልቃይቶች ጉዳይ 

በወልቃይቶች ብቻ የሚወሰን መሆኑንና ይህን ጉዳይ በቀዳሚነት የሚመለከተው ደግሞ 

ወልቃይቶች የሚተዳደሩበት የትግራይ ክልላዊ መንግሥት መሆኑን መገንዘብ 

ይኖርባቸዋል። 

 


