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የወልቃይት ህዝብ ማንነት የሚወሰነው በዘውዳዊ የግዛት 

መዋቅር ሳይሆን በወልቃይቶች ብቻ ነው  

                                                                                              

ለሚ ዋቄ 03-04-16 

 

ባለፉት ሁለት አስርት አመታት በአንዳንድ ወገኖች ውስጥ ውስጡን ሲወራ የነበረ አንድ 

ጉዳይ፣ ሰሞኑን በተለይ ውጭ ሃገር በሚኖሩ ግለሰቦችና ቡደኖች እንዲሁም የአሜሪካ 

ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራምን ጨመሮ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በሚያተኩሩ ሚዲያዎች 

ዘንድ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶታል። ይህም በምዕራበ ትግራይ ዞን የሚገኘው የወልቃይት 

ፀገዴ ወረዳ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፖብሊክ ክልሎች 

በህገመንግስት ከተወሰኑ ከሁለት አስርት አመታት በኋላ ይህ ጉዳይ እንደአዲስ መነሳቱ 

በዙዎችን አስገርሟል። ጉዳዩ ይፋ አይውጣ እንጂ ውስጥ ውስጡን ሲብላላ የቆየ ነው የሚሉ 

ወገኖችም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። 

ያም ሆነ ይህ፣ የትግራይ ምእራባዊ ዞን ወልቃይት ፀገዴ ወረዳን በተመለከተ የተነሳው 

ጥያቄ የማንነት ጥያቄ እነደሆነ ነው የተነገረን። ይህም ወልቃይት በትግራይ ክልል ወሰን 

ውስጥ ሳይሆን በአማራ ክልል ወሰን ውስጥ ነው መካተት የሚገባት የሚል ነው። በውጭ 

ሃገራት የሚገኙ ሚዲያዎች ኢሳት የተሰኘውን በሻአቢያ የሚደገፍ ቴሌቪዥን እና ሌሎች 

የፅንፈኛ ተቃዋሚ ልሳኖች ጥያቄውን ያነሳው የወልቃይት ህዝብ እነደሆነ ነው ሳያቋርጡ 

እያወሩት ያለው። ወትሮ “በማንነት ላይ የተመሰረተን አጀንዳ አንቀበልም” ሲሉ የነበሩት 

ሁሉ “የወልቃይት ህዝብ ያነሳው የማንነት ጠያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት” አያሉ ነው። 

ተመስገን ነው!!! 

በሌላ በኩል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ  በወልቃይት ጸገዴ ወረዳ የሰቲት ሁመራ ከተማ 

ነዋሪዎች እንዲሁም ከወረዳው የተወጣጡ ነዋሪዎች የተሳተፉበት “የማንነት ጥያቄያችን 

ምላሸ አግኘቷል” የሚል ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። እነዚህ ሰልፈኞች “ወልቃይት የአማራ 

እንጂ የትግራይ ክልል አካል አይደለችም” የሚሉትን ወገኖች እንደሚቃወሙ ነበር 

የገለፁት። ታዲያ ሁኔታው በዚህ አኳኋን ሙቀቱ አየጨመረ ሲመጣ፣ የአሜሪካ ድምፅ 
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የአማርኛ ፕሮግራም ወልቃይት የትግራይ ክልል አካል መሆኗን ያስርዳሉ ያላቸውን ሰዎች 

አነጋግሮ አስደምጦናል። አነዚህ ግለሰቦች አቶ ላቀው አንድአርጌና አቶ ብርሃኑ አስረስ 

የተባሉ አሁን በአሜሪካ የሚኖሩ የአካባቢው ተወላጆች እና የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ገዢ 

የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ናቸው። እነዚህ ሶስት ግለሰቦች የሰጡትን አስተያየት 

ጠቀለል አድርገን እንመልከት። 

አቶ ላቀው አንድአረጌ በጉዳዩ ላይ በገለልተኝነት አስተያየት ከመሰጠት ይልቅ፣ በገዢው 

ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በተለይ በሃገሪቱ ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ አካባቢ በሚኖሩ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህችቦች ዘንድ የሚታመንበትን “አሁን ያለው የኢትዮጵያ ወሰን በአንድ 

መንግስት ስር መተዳደር ከጀመረ አንድ መቶ ዓመት ነው” በማለት ምንጩ የፈጠራ ወሬ 

የሆነ አቋም አንፀባርቀዋል። የወልቃይት ወደትግራይ ክልል መካተትም በተመሳሰይ 

“ኢህአዴግ ትግል ላይ እያለ የፈጠረው ነው” በማለት በስላቅ መልክ ነበር የገለፁት። 

የአማራውን ድንበር ለመግፋት የተደረገ ነውም ብለዋል። አቶ አንዳርጌ በንጉሰ ነገስት 

ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ዘመን የነበረውን ድንበር ከማንሳት ያለፈ ወልቃይት የትግራይ ህዝብ 

መሬት አለመሆኑን የሚያመለክት አንዳችም ተጨባጭ ማሰረጃ አላቀረቡም። 

ቀጣዩ አሰተያየት ሰጪ አቶ ብርሃኑ አስረስ፣ ወልቃይት ላይ የትግራይ ተወላጆች 

እነደሚኖሩ ገልፀው፣ ይሁን እንጂ የሰቲትን ለም መሬት ለማልማት ተቀጥረው ለመስራት 

የመጡና ከባለርስቶች አንድ ሁለት ጥማድ መሬት አየተቸራቸው እዚያው ለምተው የቀሩ 

እንጂ ለአካባቢው ነባር ህዝብ እንዳልሆኑ ተናግረዋል። ወልቃይት የትግራይ ህዝብ 

መኖሪያ አለመሆኑን ለማሳየት በአስረጂነት ያቀረቡት ሃገሪቱን ሲያስተዳድሩ ነበሩ 

ያሏቸውን ነገስታትና መሳፍንት በመቁጠር ነበር። 

ልኡል ራስ መነገሻ ሰዩም ከመሳፍንቱ ወገን በመሆናቸው፣ ትግራይን በጠቅላይ ገዢነት 

ስላስተዳደሩ፣ የትግራይም ተወላጅም ስለሆኑ ግልፅ ያለ ነገር ይናገራሉ ተብሎ ቢጠበቅም፣ 

በዘወዳዊው ስርአት የነበረውን የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ድንበር “ከተከዜ መለስ ነበር” 

በለው ከማስታወስ ያለፈ ስለወልቃይት ህዝብ ማንነት የተናገሩት ነገረ የለም። 

እንግዲህ የወልቃይት ህዝብ “ማንነቴ አማራ ነው” ማለቱ ነው የተነገረን። “አማራ ነኝ፤ 

እናም ያለፍቃዴ ከትግራይ ክልል ጋር ልካለል አይገባኝም” ብሏል። በሌላ በኩል እዛው 
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ወልቃይት ላይ የሚኖር ህዝብ “የለም፤ ትግሬ ነኝ። የማንነት ጥያቄዬ መልስ አግኝቷ። 

ከትግራይ ጋር መካለሌ ተገቢ ነው” ብሏል። 

ኢትዮጵያ የበርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሃገር ነች። የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በኢፌዴሪ ህገመንግስት ተረጋግጧል። ለብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝበች የራስን እድል በራስ የማስተዳደር መብት እውቅና የሰጠው የኢፌዴሪ 

ህገመንግስታዊ ስርአት፣ የማንነት ጉዳይን የሚያስተናግድበት ህገመንግስታዊ ድንጋጌም 

አለው።  

በኢፌዴሪ የመንግስት ስርአት የማንነት ጥያቄ መነሳቱ አስደንጋጭና እንግዳ ነገር ሳይሆን 

ሀገመንግስታዊ፣ የሚጠበቅና ተገቢ ነው። ከዚህ ቀደም በጉራጌ ዞን ውስጥ ተጠቃሎ 

የነበረው የስልጤ ብሄረሰብ “ስልጤ እንጂ ጉራጌ አይደለሁም” የሚል የማንነት ጥያቄ 

አንስቶ ምላሽ ማግኘቱ ይታወቃል። በቅርቡ ደግሞ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን 

የሚኖረው የቅማንት ብሄረሰብ ተመሳሳይ ጥያቄ አቅረቦ ምላሽ አግኝቷል። የዚህ አይነት 

ጥያቄዎቸ ለወደፊትም ሊቀርቡ ይችላሉ። 

የማንነት፣ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሲነሳ በህገመንግስቱ መሰረት ጥያቄው 

መጀመሪያ የሚቀርበው የማንነት ጥያቄውን ያነሳው ብሄር ወይም ብሄረሰብ ለሚገኝበት 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ምክር ቤቱ ጉዳዩን መርምሮ የማንነት ጥያቄው ተገቢ 

መሆኑን አምኖበት በአብላጫ ድምፅ ካሳለፈው በኋላ፣ ጉዳዩ ጥያቄውን ያነሳው አካባቢ 

ወደሚኖረው ህዝብ ሄዶ ድምፀ ወሳኔ ይሰጥበታል። አብላጫ ቁጥር ያለው ህዝብ በሚወስነው 

መሰረት የብሄሩ ወይም የብሄረሰቡ ማንነት ይወሰናል።  

የማንነት ጥያቄው ወደሌላ ክልል መካተትን የሚያስከትል ከሆነ ጉዳዩ የሁለት ክልሎች 

ስለሚሆን የፌደራል መንግስት በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል የሚገባበት አግባብ የኖራል። 

የአርበቶ አደሮች መኖሪያ በሆኑ የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች 

የዚህ አይነት ሁኔታ አጋጥሞ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አማካኝነት በህዝብ ውሳኔ የተፈታበት 

ተሞክሮ አለ።  

እንግዲህ የወልቃይት ህዝብ አማራ አለያም ትግሬ የመሆኑ ጉዳይ የሚወሰነው ውጭ ሃገር 

በሚኖሩ ሚዲያዎች፣ በሻአቢያ በሚታገዘው ኢሳት ቴሌቪዥንና በመሰል ቡድኖች 

መንጫጫት ሳይሆን ከላይ የተገለፀውን ህገመንግስታዊ ስርአት በመከተል ነው።  የአንድ 
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ህዝብ ማንነት የሚወስነው የማንነት ጠያቄውን ያነሳው ህዝብ ብቻ ነው። የታሪክ አዋቂ፣ 

የቀደሞ ስርአቶች አስተዳደራዊ መዋቅር የአንድ ህዝብ ማንንት በመወሰን ውስጥ ምንም 

ድርሻ የላቸውም። ምክንያቱም የቀደሙት ስርአቶቸ አወቃቀር በህዝብ ብሄራዊ ማንነት 

ላይ የተመሰረተ ስላልነበረ።  

እናም የወልቃይትን ህዝብ ማንነት በተመለከተ የአሜሪካ ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም 

ማሰረጃ ይሁን ብሎ ያቀረበውና ሌሎችም በተደጋጋሚ የሚያነሱት በዘውዳዊው ስርአት 

የወልቃይት መሬት በበጌምድር ጠቅላይ ግዛት ሲተዳደር መቆየቱ ህዘቡ አማራ ወይም 

ትግሬ መሆኑን አያመለክትም። የዘውዳዊው ስርአት የጠቅላይ ግዛት መዋቅርም ሆነ የደርግ 

ክፍለሃገር የአንድን ህዝብ ማንነት በመወሰን ረገድ ምንም ድርሻ የለውም። ለቀደሙት 

ስርአቶች ሃገር ማለት ማንነት፣ መብትና ነፃነት፣ ጥቅምና ፍላጎት ያለው ህዝብ ሳይሆን 

ግኡዙ መሬት ስለነበረ፣ የአሰተዳደር መዋቅራቸው የህዝብን ማንነት  መሰረት ያደረገ 

አለነበረም። ስለዚህ የማንነት ጥያቄ ያነሳን ህዝብ ማንነት ለመወሰን “በየትኛው ጠቅላይ 

ግዛት ስር ነበርክ?” የሚለው መሰረተ ቢስ መነሻ ነው። 

በዘውዳዊው ስርአት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በወለጋና በጎጃም ጠቅላይ ግዛት ስር ነበር፤ 

የጋምቤላ ብሄሮች በኢሉአባቦር ጠቅላይ ገዛት ስር ነበሩ፤ አሁን እስከአሶሳ ከተማ፣ 

እስከጋምቤላ ከተማ ባሉት አካባቢዎች በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ይኖራሉ። የአፋር ብሄር 

የሚኖርበት መሬት ገሚሱ ወሎ፣ ገሚሱ ደግሞ ትግራይ ጠቅላይ ገዛት ስር ነበር። እናም 

በአፋር የተወሰኑ አካባቢዎች የአማራና የትግሬ ብሄር ተወላጆች የኖራሉ። የኢትዮጵያ 

ሶማሌ ብሄር ገሚሱ ሃረር የተቀረው ባሌ ጠቅላይ ግዛት ስር ነበር። የሃረርና የባሌ 

ኦሮሞዎች በሶማሌ ክልል አካባቢዎች የኖራሉ። 

አሁን ቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ውስጥ የሚኖረው ኦሮሞ አሶሳና አካባቢው፣ ጋምቤላና 

አካባቢው በንጉሰ ነገስቱና በደርግ ዘመን ከኦሮሚያ ዞኖች ጋር ስለነበረ ከኦሮሚያ ጋር 

ተቀላቀልን ብለው ሊጠይቁ አይችሉም። የተወሰኑ የየትኛው ህዝብ መኖሪያ እንደሆነ 

ለመለየት አሻሚ የሆኑ አካባቢዎች ካጋጠሙ ጉዳዩ በድምጸ ወሳኔ እንዲለይ የደረጋል። 

የወልቃይትም ጉዳይ ከዚሁ አንፃር የሚታይ ነው። ወልቃይት የተወለዱ አዛውንት፣ 

ምሁራን፣ ትግራይንም ሆነ በጌምድርን የገዙ መሳፍንትና መኳንንት፣ ወይም ወልቃይት 

ሲተዳደር የነበረበት ጠቅላይ ገዛት የወልቃይትን ህዝብ ማንንት የመወሰን አቅም 
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እንደሌላቸው መታወስ አለበት። ሁኔታው አሻሚ ከሆነ ምንም ውዝግብ፣ ግርግር ሳያስፈልግ 

ህገመንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ህዝቡ በድምፁ ማንነቱን እንዲወስን ይደረጋል። 

በፌደራሊዝም ስርአት ውስጥ መፍትሄው ይሄው ነው። 

 

   

 

  


