
የወልቃይት ፀገዴ ጉዳይ  የማንነት ጥያቄ ሽፋን ወይስ 
የከሰረ ዜሮ ድምር የፖለቲካ ‼   

አገራችን ኢትዮዽያ በአሁኑ ወቅት በአየር መዛባት ምክንያት የተፈጠረው የድርቅ ሁኔታ 

ፈጣኑን የኤኮኖሚ ግስጋሴአችን ቢፈታተነውም መንግስት በወሰደው ፈጣን ምላሽ ህዝባችን 

ብዙም ከአከባቢው ሳይፈናቀል በያለበት  እየደረሰለት ሲሆን ድርቁ በሰውና በእንስሳት ላይ 

የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመቋቋም  ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

በተለይም የአገራችን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የዕድገትና የልማት እንቅስቃሴ በራስ አቅም 

በማስቀጠል ረገድ የተዋጣለት የህዝብ ተሳትፎ ባስመዘገበው አኩሪ ገድል ሜጋ 

ፕሮጀክቶቻችን በማገባደድ ላይ እንገኛለን ፡፡ 

ይህ በዚህ እንዳለ የከሰሩ ፖለቲከኞችና የቀለም አብዮት ናፋቂዎች ተላላኪ ባንዳዎችና 

ስትራተጅክ ጠላቶቻችን የዓረብ ደላላው ሻዕብያና መሰል መንግስታት ጋር የተቀናጀ 

ኣፍራሽ ተልእኮአቸውን ለመፈፀም ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛ፡እነዚህ ሃይሎች የሰላምና 

የልማት ጉዞአችን ለማደናቀፍ በውጭና በውስጥ ፀረ ሰላም ሃይሎች የሚመራውና 

የሚታገዘው ሃይል እንቅስቃሴ አሁንም መልኩ እንደ እስስት እየቀያየረ ይገኛል ፡፡ 

በኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከአዲስ አበባ የተቀናጀ ልማት ጋር ማስተር ፕላን 

በተያያዘ በክራይ ሰብሳቢዎችና በጠባብ ብሄርተኞች የተቃጣውን የጥፋትና የማወክ 

እንቅስቃሴ ያነፈሱትን መሰረተ -ቢስ ፕሮፖጋንዳ  በሰፊው ጨዋ የኦሮሞ ህዝብና በወጣቱ 

ትውልድ አልበገር ባይነት የከሸፈውን፤ በሰሜኑ በኩል ለመድገምና ለመሞከር የሻዕብያ 

መንግስት 37 የሚሆኑትን ኢትዮዽያውያን ወጣቶችን ወርቅ ከሚለቅሙበት ኣካባቢ አፍኖ 

በመውሰድ ዕድሉን የሞከረ ሲሆን ከቀጭን ትእዛዝ ኣዘል የኢትዮዽያ መንግስት 

ማስጠንቀቅያ በኋላ የለቀቃቸው፤ የከሰሩ ፖለቲከኞችና በአማራ ክልል የሚገኙ ኪራይ 

ሰብሳቢዎችና የታጋዮችን ሰማእታት አደራ የካዱ አስመሳዮች በፈጠሩትና እየፈጠሩት 

ባለው የተሳሳተ አቅጣጫና በውጭ ከሚገኘው የጉንበት 7ና አርበኞች ግንባር ነኝ ባዮች 

ርዥራዦች በታሪክ ቀመር አንፃር ሲቃኝ የማንነት ጥያቄ Identity crises or Identity 

confusion የሌለው ህዝብ ለ40 ዓመታት ያህል ለመብቱ ከመሪው ድርጅት የህዝባዊ ወያኔ 

ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጎን በመቆም አሁን ለተያያዝነው የሰላም የዕድገትና የህዳሴ ጉዞ 

የበኩሉን ኣስተዋፅኦ እያደረገ ያለ ህዝብ ለማደናገር  ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛሉ፡፡ 



በታሪክ አንፃር ሲታይ የወልቃይትና የፀገዴ ህዝቦች ለአማራ ገዢ መደቦች ለአፄ ሚኒሊክ፤ 

ለአፄ ሃ/ስላሰና ለደርግ መንግስታት  አንድም ወቅት ያልገበረ ህዝብ  መሆኑን እየታወቀ 

አሁን በግድ የአማራ ህዝብ ነህ ማለት ምናልባት በትግራይና በአማራ ህዝብ ቅራኔ ወይም 

አለመግባባት በመፍጠርና በዚሁ ቀዳዳ ተጠቃሚ ለመሆን እየተደረገ ያለው ሩጫ ልብ 

ላለው ህዝብ ውስጡ ለቄስ ከማለት ሌላ ትርጉም አያስገኝም፡፡ 

ከጊዜ ወደ ጊዜ መልካቸውና ካባቸውን እንደ እስስት እየቀያየሩ ያሉትን የትምክህት 

ሃይሎችና ኪራይ ሰብሳቢዎች የሚመጡበት መንገድ ለማወቅ የሚያዳግት ባይሆንም 

በአሁኑ ወቅት ህብረተሰቡ በመልካም አስተዳደር የሚያነሳቸውን የመልካም አስተዳደር 

ችግሮችን ተገን በማድረግ ለህዝቡ ያዘኑ በመምሰል ማደናገር ጀምሯል፡፡ ፀረ ሰላም 

ሃይሎቹ ህዝቡ ለማደናገር አንዳንዴ በህዝብ ማንነት፤ ሌላ ጊዜ መሬትህ ተነጥቀሃል 

በማለት አንዳንዴም የመልካም አስተዳር ችግሮችህ የሚቀረፉሉህና ደልቶህ የምትኖረው 

ከሌላ ክልል ህዝቦች ጋር ስትሆን ነው ፤ አንተ እየተጎዳህ ነህ፤አንተ በታገልክበት 

በተሰዋህለት ስርዓት ሌሎች ጎረቤት ክልሎች እየተጠቀሙ ነው እና ሌሎች የመሳሰሉትን  

የማደናገርያ በሬ ወለደ ፈጠራዎቸ እየፈበረኩ ህዝቡ ከልማቱ ለማደናቀፍ በትግሉ 

ያገኘውን ሰላም ለማደፍረስ የማይፈነቅሉት ድንጋይና የማነዙት የማስመሰያ ውሸት 

ኣይኖርም፡፡ 

ለአብነት ያህል ባለላፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በወልቃይት የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ላይ 

እነዚህ የጥፋት ሃይሎች የሜይደይና የዛሬማ ወንዞቸን ግድብ በተመለከተ ይህ የዋልድባ 

ገዳም ለማጥፋትና የገዳምነቱን ቅድስና ለማርከስ የአከባቢው ህዝብ ለማፈናቀል ሆን 

ተብሎ የተሰራ ነው በሚል ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የተነሳውን የጥፋት ተልእኮ ህዝቡ 

የልማቱ ተጠቃሚ እንዳይሆን ከልማቱ እንዲስተጓጎል በውጭ ሚድያዎች ሳይቀር 

ሲያቀጣጥሉት ከርመዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ የአከባቢው ህዝብ እንዳሰቡት ሳይሆን ተልእኮአቸው በነቃ የህዝብ ተሳትፎ 

ማክሸፉን ይታወቃል፡፡ ህዝቡ የሚበጀው የምናውቃው እኛው ራሳችን ነን ለመሆኑ እናንተ 

ማን ናችሁ ? አትወክሉንም በማለት ነበር ያስተናገደዳቸው፡፡ 

አሁን ደግሞ መልካቸውንና አጀንዳቸውን በመቀየር የወልቃይትና የፀገዴ ህዝብ ማንነት 

እኛ እናውቅልሃለን እያሉ ነው ፡፡የወልቃይትና ፀገዴ ህዝብ አመጣጡ ፣ታሪኩ፣ 



ማንነቱ፣ ቋንቋውና ባህሉ የሚታወቅ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት በህገ መንግስቱ 

በተሰጠው መብት ተጠቅሞ ባህሉ ፣ ቋንቋው፣ ሰነልቦናዊ አስተሳሰቡና የጂግራፈያዊ 

መልክኣ ምድር አቀማመጥ መሰረት በማድረግ ወደ ሚወክለው ክልል በህዝቡ 

ፍቃድና የህዝቡ ይሁንታ  ታክሎበት ተከልሏል፡፡ ይህ ደግሞ  የህዝቡ የብዙ መቶ 

ዓመታት ታሪክ የሚያረጋግጠው ሐቅ እንጂ ዛሬ የተፈጠረ ኣይደለም፡፡የአከባቢው 

ህዝብ ባለፈው የጥር ወር ባካሄደው ህዝባዊ ኮንፈረንስና  በየካቲት ወር ባካሄደው 

ሰላማዊ ሰልፍ  ማንነቱ ያረጋገጠው እውነታው ይህ ነው፡፡ 

ታድያ የህዝቡ ትክክለኛ ኣመጣጥና የማንነት ጉዳይና ታሪኩ ይህ ሁኖ ሳለ ሳይወከሉ 

ተወካዮች ነን ባዮች ከህዝቡ ጎን የቆሙና ለህዝቡ ያዘኑ መስለው ህዝብን 

የሚያደናግሩ የጥፋት ሃይሎች አላማቸው ግልፅ ነው፡፡ በማር የጠቀለለው መርዝ 

በመርጨትና የተለያዩ ዓይነት ሴራዎች ተክነው እንደ አላማ አንግበው 

ከሚንቀሳቀሱባቸው አጀንዳዎች ጥቂቶቹ ለማንሳት ያህል ቀደም ብሎ የደረሰበቸውን 

የፖለቲካ የዲፕሎማሲና ወታደራዊ ሽንፈት በአጠቃላይ የደረሰባቸውን የፖለቲካ 

ኪሳራ ለማስመለስ በትግራይ ህዝብ ላይ መከፋፈል መፍጠር  አንዱ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው እነዚህ ሃይሎች በደርግ ስርዓት ተጠቃሚ የነበሩ በአሁንም ስርዓት 

በኪራይ ሰብሳቢነት እጅግ ተጠቃሚ የሆኑ ሃይሎች የተሰባሰቡበት በሰላማዊ 

የፖለቲካ ትግል በምርጫ ወቅት ህዝቡ በካርዱ የቀጣቸው ፓርቲዎችና ቡዱኖች 

የዚሁ አፍራሽ ድርጊት አካል ናቸው፡፡ከዚሁ በተጨማሪ በሞት አፋፍ ላይ 

የሚገኘው የዓረብ ደላላው የሻዕብያ መንግስት የሚሰጣቸው ተልእኮ ለማስፈፀም 

እንዲሁም ኢትዮጰያንና የአፍሪካ ቀንድ አገሮችን በሽብርተኞች ለማተራመስና 

በዚሁ ዞን የሰላም ቀጠና ለማወክ የህዳሴ ጉዛችንን በማደናቀፍ ህዝቡ በቀቢፀ ተስፋ 

የዓላማቸው ማራማጃ ለመድረግ ነው፡፡ 

ይህ ብቻ ኣይደለም ከውጭ ሃይሎች የጥፋት ተልእኮ ለማስፈፀም የሚመደብላቸው በጀት 

ለመቀራመትና በኪራይ ሰብሳቢነት  ያከማቹትን የህዝብና የመንግሰት ሃብት 

እንዳይነቃባቸው  አቅጣጫ ለማስቀየስ የሚጠቀሙበት ስልት ሁኖ እየታየ  ነው፡፡ 

ስለሆነም የኢትዮዽያ ህዝብ በተለይም የትግራይ ህዝብ ይህንን ሴራ  እየተካሄደ ያለው 

የልማትና መልካም አስተዳደር የማስፈን ስራዎችን ለማደናቀፈ ፀረ ሰላም ሃይሎች 



የሚያደርጉት የአልሞት ባይ ተጋደይነትና መፍጨርጨር መሆኑን አውቆ እኛ ስራ 

ላይ ነን ፤ልማት ላይ ነን ያለነው በማለት እንደ ቀድሞው ግባአተ መሬታቸው እስኪ 

ፈፀም ድረስ መታገልና አደብ ግዙ በማለት ልማታችንና የህዳሴው ጉዞአችን 

ማፋጠን ይገባናል ፡፡ የወልቃይትና ፀገዴ ጉዳይ በህገ መንግስቱና በፌደራላዊ 

ስርዓት መርሆዎች መሰረት ቀድመውም ቢሆን እልባት ያገኘ ጉዳይ መሆኑን 

ታውቆ አሁን እየተቀሰቀሰ ያለው የማንነት ጥያቄ  ሳይሆን ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ 

ማደናገርያ መሆኑን አውቀን ሰላማችን ልማታችንንና የህዳሴ ጉዞአችንን የሰፊው 

ህዝብና የነቃ ተሳትፎ አቀናጅተን ወደ ፊት እንገስግስ ‼  ሰላም 

 

ማሩ ዘመቐለ 

መጋቢት 14/7/2008ዓ/ም 


