
እስቲ ይጠየቁልኝ፤ 

- ትግራዋይ “ደንከል፣ ደንከል” የማይለው ደንከል ሐብት ስለሌለው ነው? 

 

-  ትግራዋይ “አለውሐ ምላሽ፣ አለውሐ ምላሽ” እያለ “እኝኝ!” የማይለው አለውሐ 

ትላንት የትግራይ ድንበር እንደነበረ ስለማያውቅ ነው? ሐብትስ ስለሌለው ነው? 

 

- ትግራዋይ “አበርገለ፣ አበርገለ” የማይለው አስከ ሰቆጣ ግድም ያለው የአገው ምድር 

ትግራይ ስላልነበረ ነው?   

መቸም በአንድ ሀገር፣ በአንድ ቤት ውስጥ ሆነን እንዲህ ወዳለ አሳፋሪ ስሌት ያስገቡን 

ክፉዎች የተረገሙ ናቸው፤ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝምና ትግራይ- ምንና ምን 

ናቸው- ወፈረች ወይስ ከሳች? አተረፈች ጎደለባት? ወሰደች ሄደባት?  

 

እስቲ ደንከልን እናንሳ፤ “The Afar Triangle” የሚባለውን አስደማሚ ምድር እናንሳ፤ እስቲ 

ልጠይቃችሁ፣ በሐገረ-ኢትዮጵያ የደንከል ያህል ሐብታም ምድር አለ?  የመዐድን ሐብታም - 

ከጨው እስከ ፖተሸ፣  ከብረት እስከ ማንጋኔዝ፣ ከዚንክ እስከ ኮፐር፣ ከወርቅ እስከ ራኒዩም… 

የደናክል ረባዳማ መሬቶች ምን ያልያዙት ሐብት አለ? ኢትዮጵያ ውስጥ የደናክል የሚያክል 

ሐብት የፈሰሰበት፣ ተፈጥሮ ሐብትን አብዝታ የቸረችው መሬት አለ? 

 

በዚች ሐገርስ የደንከል ያህል የቱሪዝም መስሕብ አለ- በዐለም ሞቃታማ መሬት፣ በዐለም 

እጅግ እፁብ ድንቁ active volcano፣ የጨው ዐለቶች፣ አስገራሚ መልክዐ ምድር…ደንከል 

ሁሉ ነገሯ ሐብት ነው፡፡  



 

ደንከል አካባቢ 11 ቢልዮን ያስመዘገቡ የመዐድን ኢንቨስትመንቶች እየተከናወኑ ነው፡፡ እነ 

አብዓላን ጨምሮ፣ ደንከልን ይዞ፣ አብዛኛው አሁን የዐፋር ዞን-2 ተብሎ የሚታወቀው መሬት 

ሁሉ ትላንት የትግራይ ምድር ነበር- በእንደርታ፣ ክልተ ኣውላዕሎ፣ ዐጋመና ራያ ስር፡፡ የቋንቋ 

ፌደራሊዝም ሲመጣ ኗሪዎቹ በብዛት ዐፋሮች ሆነው ተገኙና ወደ ዐፋር ተካለሉ፡፡ አሁን ይህ 

ትግራይ ውስጥ አጀንዳ አይደለም፤ 

የትግራይ ድንበር ለዘመናት እስከ አለውሐ ወንዝ (ወልዲያ አጠገብ ነው) ነበር፡፡ አፄ 

ሐይለስላሴ የቀዳማይ ወያነ አመፅ ተከትሎ ትግራይን በተለይም የአመፁ አንቀሳቃሽ የነበረው 

የራያና ወጀራት ምድር ለማዳከም ከአለውሀ እስከ ኮረም ያለውን ወደ ወሎ ጎመዱት- 

1947/8፡፡ ቋንቋን መሰረት አደርጎ ድንበር ማካለል ሲመጣ የቀደመ ትግርኛ ቋንቋቸው 

አጥብቀው ይዘው የቀጠሉት ወደ ትግራይ ሲካለሉ አማርኛ ተናጋሪ የሆኑት ደግሞ ወደ 

አማራ ክልል ተካለሉ፤ አሁን “አለውሀ ምላሽ” እያለ “እኝኝ!” የሚል ትግራዋይ ብዙም የለም፤ 

የአገው ምድርም እንዲሁ፤  

 

ለአብዛኛው ትግራዋይ እነ ደንከል አጀንዳ የማይሆኑበትና “ደንከል፣ ዳሉል፣ ሽኸት፣ ቆቦ፣ 

አበርገለ ወ.ዘ.ተ” እያለ “እኝኝኝ!” የማይልበት ምክንያት አንድም በአንድ ሐገር ኢትዮጵያ 

ወስጥ እስካለን ድረስ ሑሉም የጋራ ሐብታችን እንደሆነና የትም እንዳልሄደብን ስለሚገነዘብ 

ነው፤ ሁለትም ጉዳዩ የስርዐት (ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም) እንጂ የንጥቅያ 

እንዳልሆነ ስለሚገነዘብ ነው፤ ከምንም በላይ ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ አጥብቆ ስለሚያምን፣ 

ለኢትዮጵየወዊነቱ ቀናዒ ስለሆነ፤ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው! 



 

የወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ጸለምቲ፣ ቃፍታ ሑመራ ጉዳይም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው፡፡ ምንም 

ሐሰት ቢደጋገሙት እውነት ማድገር እንደመማይችሉ ሊነገራቸው የሚገቡ ሰዎች ግን አሉ- 

ላንድማርክ፣ ዲሲ፣ ሙሉ አለም አዳራሽ ወ.ዘ.ተ የከተሙ፤ 

ሂዱ የወልቃይት፣ የፀገዴ፣ የቃፍታ፣ የፀለምቲ አባቶችን ጠይቁ፤ ከ13/14ኛ ክ/ዘመን ጀምሮ 

ያለውን ታሪካቸውን፣ ውልደታቸውን፣ አመጣጣቸውን ቁጭ አድርገው ይነግሯችኃል፡፡ እኔ 

የመዳፌን ያህል አብጠርጥሬ የማውቀው፣ እርግጠኛ የምሆንበት፣ የምሞትለት ሐቅ ቢኖር 

አንዱ የወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃፍታ፣ ፀለምቲ ትግራዋይነት ነው፡፡ ዐብደራፊዕ፣ አብርሀ ጅራ፣ 

ዓደርቃይ፣ ታሕታይ አርማጮሆም አብዛኛው (ከ60- 80 % የሚገመተው) ሕዝባቸው 

ትግርኛ ተናጋሪ ተግራዋይ እንደሆነ ለአንዲት ደቂቃ ተጠራጥሬ አላውቅም፡፡ ከጥቂት 

ዐመታት በፊት “ትግራኛ ተናጋሪ ሆነን እያለ በሌላ ክልል መካለላችን ስህተት ነውና ቋንቋን 

መሰረት ያደረገው ፌደራሊዝም እኛም ይጎብኘን፣ ወደ ትግራይም ያካልለን” ብለው 

ያሰባሰቡት 65 ሺህ ፊርማም እንዳልደረቀ አውቃለሁ፡፡ በዚህ ጉዳይ ዝንፍ የማይል አቋም 

የምይዘውም እውነታውን በደምብ አድርጌ ስለምገነዘብ ነው፡፡   



አውቃለሁ፣ የወልቃይት፣ የፀገዴ ሕዝብ እጅግ በርካታ የሆኑ የመልካም አስተዳደር፣ የፍትሕ፣ 

የነጻነት ጥያቄዎች አሉት፡፡ ሕዝቡ በህ.ወ.ሐ.ት ደስተኛ አይደለም፡፡ ወደየትኛውም የትግራይ 

ወረዳ ብትሔዱ ስሜቱ ያው ነው፣ “ያሳደኩት ውሻ ተመልሶ ነከሰኝ፣ የባሰው ጅብ ሆነብኝ” 

የማይል የለም፡፡ ታድያ ህ.ወ.ሐ.ትን ይታገለዋል እንጂ አይሸሽም፣ ሌላ ማንነት ፍለጋም 

አይሄድም፡፡ ኤርትራውያን የሚኒሊክን ክሕደት፣ የሐይለስላሴን ኢ-ዲሞክራሲያዊነት፣ 

የደርግን ጨፍጫፊነትን ሸሸን ብለው የ3000 ዘመን ታሪክ ሽረው ሌላ አዲስ የውሸት ማንነት 

ፍለጋ የሚያደርጉትን መውተርተርና የገቡበትን ቀውስ የሚያውቅ ኢትዮጵያዊ ሁሉ 

የህ.ወ.ሐ.ት/ኢህአዴግን ኢ-ዲሞክራሲያዊነት ታግሎ ዲሞክራሲያዊ ስርዐት ያሰፍናል እንጂ 

የኤርትራውያን ዕብደትን አይደግመውም፡፡ የወልቃይት፣ ፀገዴ ሕዝብም የመልካም 

አስተዳደር፣ ሐብቱን የመጠቀም (በተለይም ህ.ወ.ሐ.ት መሬቱን ለካድሬዎቹ እየሰነሸነ 

የሚሰጠውን አካሄድ እንዲያቆም)፣ የፍትሕ፣ የነፃነት ጥያቄዎች ነው እያቀረበ ያለው፡፡  

ላንድማርክ፣ ሙሉ አለም አደራሽ፣ ዲሲ የከተሙና ፍትሐዊውን የሕዝብ ጥያቄ ሌላ መልክ 

ለማስያዝ የሚውተረተሩት የሌለን “የማንነት ጥያቄ” እንደ screen Saver ተጠቅመው 

ሕዝቡን ሳይሆን መሬቱን ለመጠቅለል ያኮበኮቡ የ”አውቅልሐለሑ”ና የስግብግብነት 

ሐይሎችም ይህንን ያውቁታል፡፡ በአንድ ድንጋይ ሁለት ሶስት ወፎችን ለመምታት 

የሚያደርጉት ከንቱ ልፋት አውቀናል፤ እኛም ጉድጓድ ምሰናል! 

 

አሁንም ደግሞ እላለሁ፤ የቀደመውን እውነተኛ የሕዝብ ጥያቄ አቅጣጫ ለማስቀየስ ( 

የነአብርሀ ጅራን፣ የቅማንትን፣ የአገውን ወ.ዘ.ተ ማለቴ ነው) “ወልቃይት ወልቃይት” ማለት 

የማያዋጣ ቀልድ መሆኑ ማን በነገረልኝ! ምክንያቱም ሲጀምር ጥያቄው ስለ ሕዝቡ ሳይሆን 

ስለመሬቱ ነው፤ ያ ደግሞ ኢ-ምክንያታዊ እኔ አውቅልሐለሁና ስግብግብነት ነው፤ ምክንያቱም 

ሕዝቡ ትግርኛ ተናጋሪ ትግራዋይ ነው፤ መሬቱም የሕዝቡ ነው፤ 

 

አዎ፣ እኔ የመዳፌን ያህል አብጠርጥሬ የማውቀው፣ እርግጠኛ የምሆንበት፣ የምሞትለት አንድ 

ሐቅ ቢኖር የወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃፍታ፣ ፀለምቲ ትግራዋይነት፣ አግአዝያናዊነት ነው፡፡ 

 

ዘፅአት- ከመቐለ 
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