
VOA  ፕሮግራሞቹን ሁሉ አጥፎ የወልቃይት ጉዳይ ሲያቀርብ ትዝታ በላቸው ደግሞ 
ጋዜጠኛ ሳትሆን 21ኛ የኮሚቴው አባል ትመስል ነበር፡፡ 

 

የጎንደር ሕብረት በርካታ ሚልዮኖች መድቦለት ጎንደር ላንድማርክ ሆቴል ላይ የከተመው 
20 አባላት ያሉት የወልቃይት የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ትላንት VOA ሙሉ 
ፕሮግራሞቹን ማለት ይቻላል አጥፎ ሰፋ አደርጎ ሲያቀርበው ትዝታ በላቸው ደግሞ 
ጋዜጠኛ ሳትሆን 21ኛ የኮሚቴው አባል ትመስል ነበር፡፡  

 
VOA የዛሬ አራት ዐመት አብርሀ ጅራ‹ ዐብደራፊና ታሕታይ አርማጭሆ 65 ሺህ ፊርማ 
ሲሰባሰብና እንቅስቃሴው ሲፋፋም ጉዳዩን ሽፋን እንዲሰጠው ቢለመን ቢዘከር ትንፍሽም 
ሳይል አለፈ፡፡ 

 
ትዝታ በላቸው ሌላው ኣዛብታ ያቀረበችው ጥያቄ “ከአካባቢያችሁ የተባረሩ፣ ንብረታቸው 
የተቀሙ የትግራይ ተወላጆች አሉ እንዴ?” ብላ ያቀረበችው: ሳታውቀው ቀርታ አይደለም፤ 
ማምታታት፣ ማንሸዋረር የፈለገቸው እውነት አለ፡፡ ሐቁ ግን 400 የትግራይ ተወላጆች 
ከመተማ በብአዴን ሚሊሻዎች ንብረታቸው ተቀምተው ባዶ እጃቸው እንደተባረረና ባሁን 
ሰዐት ሽሬና ሑመራ በመጠልያ ካምፖችና ከቤተሰብ ተጠግተው እንዳሉ ነው፡፡ 

 

እስቲ አጠር ያለውን ምልከታየ ላጋራ፤ 

 
መቸም “ምእንቲ እታ ሞጎጎ፣ ትሕለፍ እታ ኣንጭዋ/ ለምጣዱ ሲባል ትለፍ አይጧ ትለፍ“ 
እያልን ስንቱን አለፍነው! “ሰለኢትዮጵያ አንድነት እንቆረቆራለን” እያሉ በሰከንዶች 
ልዩነት ደግሞ ዞር ብለው የጠባብነት ጣርያ የሆነ አመለካከት ሲያንጸባርቁ ሳይ ሐቁን 
መንገሩ እንደሚበጅ አሰብኩ፡፡ 

 

ስለኢትዮጵያዊነትና ስለአንድነት እያወሩ "ከዚህ ወዲህ ሄደ" ብሎ ማውራቱ ርትዓዊነት 
ቢጎለውም፣ እዚህኛው ክልል ሆነ እዚያኛው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንም.. ያሉትን 
ብዥታዎችና የተዛቡ አመለካከቶች ለማጥራት የተወሰነ ማለት ፈልጌያለሁ፡፡ 

 

በተለይም ከጎንደርና ከወሎ ተቆርሰው ተወሰዱ ስለሚባሉት ቦታዎች እስኪ ትንሽ ላውራ፡፡ 

 

1. የታሪክ መዛግብት እንደሚጠቁሙት ትግራይ በ18ኛው ክ/ዘመን አሁን ካላት ስፋት 
አምስት እጥፍ ነበረች፤ ይህም ኤርትራን፣ ወልቃይትን፣ አልውሀ ምላሽን፣ ደንከልን፣ እስከ 
ሰቆጣ አቅራቢያ ድረስ የሚያጠቃልል ነበር፤ 

 

2. በርካታ የራያ ቦታዎች፣ የምዕራብ ትግራይ ቦታዎች ወደ ወሎና ጎንደር የተከለሉት 
ከ1943- 1948 ዐ.ም ባሉት ዐመታት ውስጥ ነበር፡፡ ይህንንም በዋናነት በራያና እንደርታ 
ወረዳዎች ተነስቶ ወደ መላው ትግራይ የተስፋፋውና በሽንፈት የተጠናቀቀው ቀዳማይ 



ወያነ ዐመፅና ተከትሎ በክልሉ ዳግም አመፅ እንዳይነሳ ክልሉን መከፋፈልና ሀይሉን 
ለማዳከም በሐይለስላሴ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ነው፡፡ 

 

3. በ1943-48 ዐ.ም ወደ ወሎና ጎንደር ከተሸነሸኑት በርካታ የትግራይ ቦታዎች 
ህ.ወ.ሐ.ት/ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኃላ ወደ ትግራይ እንዲመለሱ የሆኑት ከተወሰዱት 
ከ25- 30 % ብቻ ነው፡፡ በአሁን ሰዐት በጎንደር ዞን ስር ድሮ በትግራይ ክልል ስር 
የነበሩና ከ70- 80 ከመቶ ህዝባቸው ትግርኛ የሆነባቸው ሶስት ዞኖች አሉ፡፡ ወደ ወሎ 
የተከለሉት በርካታ ቦታዎች ግን በነዛ 40 ዐመት የማይሞሉ ዐመታት ውስጥ ብዙዎቹ 
አማርኛ ቋንቋን ስለመረጡና የቋንቋው ተናጋሪ ሆነው ስለተገኙ ብዙዎቹ አሁን ድረስ 
አማራ ክልል ውስጥ እየተዳደሩ ነው፡፡ ከ1943 በፊት ግን የክልሉ ድንበር አልውሀ ምላሽ 
(ወልዲያ አቅራቢያ) እንደነበር ማንም የሚያውቀው ሀቅ ነው- ያ ደግሞ አሁን ካለው ወደ 
55 ኪ.ሜ ወደ አማራ ክልል ይገባል፡፡ 

 

አንዳንድ ወገኖች እውነቱን ሽምጥጥ አድረገው ሁኔታውን ሌላ መልክ ሊያሲዙና እውነትን 
ሊያዛቡ ሲጣጣሩ በተዳጋጋሚ አይተናል፤ እውነቱን ብንነግራቸውም አልሰማ ብለውናል፡፡ 
“ከጎንደር፣ ከወሎ ወደ ትግራይ መሬት ተቆረሰ፣ ተወሰደ” የዘወትር ልቅሷቸው ሆኗል፡፡ 

 

እነዚሁ ወዳጆቻችን ያላወቁት፤ እንደውም በአሁን ሰዐት በጎንደር ዞን ስር ካሉት ሶስት 
ወረዳዎች- አብርሀ ጅራ፣ አብደራፊ፣ ታሕታይ አርማጮሆ ኗሪያቸው ከ75- 80 % የትግርኛ 
ቋንቋ ተናጋሪ ሲሆን እነዚህ ወገኖች ቋንቋን መሰረት ያደረገው ፌደራሊዝም ለምን እኛ 
ላይ አልሰራም፡፡ ቋንቋችን ትግርኛ ሆኖ በአማርኛ መተዳደሩ፣ መዳኘቱ ትክክል 
አይደለም፤ መብታችን ይከበርልን ብለው ወደ 65 ሺህ ፊርማ አሰባስበው ወደ ፌደሬሽን 
ምክርቤት ያስገቡ ሲሆን ምክርቤቱ ምክንያቱ ባይገለፅም ይህንን እንደማየትና አንድ 
እልባት እንደመስጠት ችላ ብሎት፤ እነዚህ ወገኖችም በርካታ ዐመታት ለዘለቀው 
ጥያቄየቸው ምላሽ ስላጡበት፣ የአማራ ክልል አስተዳደርም ይህንን ሲያስተባብሩ ከነበሩት 
ወገኖች የተወሰኑቱ ስላሰረና ህዝቡን ማስፈራራት ስለያዘ ሰሞኑን የኗሪው ህዝብ 
ታጣቂዎችና የክልሉ ሚሊሻዎች ግጭት ላይ እንደነበሩ፣ የተስተናገዱ ጉዳቶችም እንዳሉ 
እየተነገረ ነው፡፡ እነ ካሳ ተ/ብርሀንና የፌደረሽን ምክርቤት ለምን ይህንን ከፍተኛ ችግር 
በዝምታና በቸልታ እንዳየውና እኔ አይገባኝም፡፡ 

 
ይኸው በነ አብርሀ ጅራ የተጀመረው ጥያቄ ተደፍጥጦ ሲያበቃ ጥያቄው ጭራሽ ከ2007 
ዐ.ም ሌላ መልክ ያዘ፡፡ 20 የሚሆኑና ጎንደር ላንድማርክ ሆቴል ላይ ማእከላቸው ያደረጉ 
ግለሰቦች ውቃይት ትግራዋይ ሆኖ አያውቅም፣ እኛ ትግራዮች አይደለንም፣ አማራዎች ነን 
የሚል እንቅስቃሴ ጀመሩ፡፡ እውነታው በደምብ ስናጠናው እነዚህ ሰዎችም ይሁን 
እወክለዋለን የሚሉት ቡድን እንደማንኛውም ትግራዋይ ወይም ከዚያ ላቅ ባለ ሁኔታ 
በህ.ወ.ሐ.ት አመራር ደስተኛ አይደለም፣ የጠበቀውን ልማትና ዲሞክራሲ አላገኘም፣ 
በህ.ወ.ሐ.ት መተዳደሩ አንገሽግሾታል፡፡ ይህ ግን ማንነቱንና ምንነቱን ለመካድ በቂ 
ምክንያት አይደለም:: ትግራያዊ ኢትዮጵያዊ ማንነት ለዘላለም ይኖራል፤ "የችግሩ" መነሻ 
የሆነው ህ.ወ.ሐ.ት ማስወገድ እንጂ ማንነትን መካድ ኣማራጭ ሊሆን አይችልም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ፡ እዚህ ላለነው ኢትዮጵያውያን፣ከዚህ በፊትም እንዳልኩት መቃወም ካለብን 
ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝምን እንጂ ከዚያ ክልል ወደዚያ ተሸነሸነ መባባል 



ከመጣን እንኳስ የጎንደር መሬቶች ወደ ትግራይ ሊሄዱ የነ አብርሀ ጅራ፣ ዐብደራፊና 
ሌሎች በርካታ ወረዳዎች ጥያቄዎች ገና አሉና፤ ታሪክና ሐቅ ደፍጥጦ የትም 
አይደረስምና፣ ይህ ቢታሰብበነት እላለሁ፡፡  

 
ደግሞስ በዚህ በርካታ የጋራ የዲሞክራሲ፣ የፍትሕ፣ የነፃነት ጥያቄዎቻችንን አንድ ላይ 
መቆም ባለብን ወሳኝ ሰዐት እንዲህ መልካም ያልሆኑና የማያስኬዱ ሐሳቦችን ማምጣት 
ለምን ሊበጅ? 

 

 

ዘፀአት ከመቐለ 
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