
ሀዝባዊ ወያነ ሀርነት ትግራይ (ህወሀትስ) የክልሉን ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች በትክክል 

ይወክላልን?  

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ 09-30-17 

የቀድሞው ተጋድሎ ሀርነት ትግራይ (ተሀህት) የአሁኑ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የአማርኛ ስያሜው የትግራይ ህዝብ 

አብዮታዊ ነጻ አውጭ ግንበር (ትህአነግ) የሚወክለው የትግራይ ብሔር ህዝብን ብቻ ቢሆንም በክልሉ ውስጥ ግን በርካታ 

ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች መኖራቸውን በ1999 ዓ.ም የተካሄደው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ውጤት በግልጽ ያመለክታል፡፡  

ሌላው ቀርቶ በክልሉ ህገ-መንግስት እውቅና ያገኙትን የኢሮብና የኩናማ ብሔረሰቦችን ታሳቢ ብናደርግ እንኳ ህወሀት የሚለው 

ስያሜ እነዚህን ብሔረሰቦች የሚወክል ሆኖ አይገኝም፡፡ ቀጥሎ ያለውን ሰንጠረዥ ስንመለከት ደግሞ የክልሉ የብሔር-ብሔረሰብ 

ህዝብ ስብጥር ህወሀቶች እንዲኖር ከሚፈልጉት የሰፋና የተንሰራፋ እንደሆነ እንመለከታለን፡፡ 

ተ.ቁ ብሔር/ብሔረሰብ የህዝብ ቁጥር ሽፋኑ በመቶኛ ሲሰላ 

1 ትግራይ 4,165,749 96.55 % 

2 አማራ    70,334  1.63 % 

3 ኢሮብ    30,517  0.71 % 

4 አፋር    12,309  0.29 % 

5 አገው-ኸምራ     8,269  0.19 % 

6 ኦሮሞ     7,498  0.17 % 

7 ኩናማ     2,976  0.07 % 

ምንጭ፡ በ2000 ዓ.ም ታትሞ የወጣው የ1999 ዓ.ም የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሪፖርት 

እንግዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ ያለው እውነታ ከላይ በአህዝብ ተደግፎ የቀረበውን የሚመስል ሆኖ ሳለ የህወሀት አባላትና 

መሪዎች እንዲሁም የክልሉ መንግስት ባለስልጣናት ከትግራይ ብሔር፣ ከኩናማና ከኢሮብ ብሔረሰቦች ውጭ በክልሉ ውስጥ 

ሌላ ህዝብ እንደሌለ አድርገው እንደሚቆጥሩ በተግባር እየታየ ያለ ጉዳይ ነው፡፡ ይህን እውነታ እኔ ራሴ ከአምስት አመት በፊት 

ወደ ክልሉ ለጥናት ሄጄ የደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪዎችን፣ የክልሉን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ፣ የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ 

ሰብሳቢንና ሌሎች የክልሉ ልዩ ልዩ ሞያተኞችን ባነጋገርሁበት ወቅት ከተሰጠኝ ምላሽ አረጋግጫለሁ፡፡ እናም ምንም እንኳ 

መሰረታዊ የሆነው የባህሪም ሆነ የአላማ ለውጥ በስያሜ መቀየር ሊመጣ የማይችል እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም የድርጅቱ ስምም 

ሆነ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የክልሉን ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦች በትክክልና በእኩልነት የማይወክል ይልቁንም ከትግራይ ብሔር 



ህዝብ ውጭ በክልሉ ውስጥ ሌላ ብሔር ወይም ብሔረሰብ መኖሩን አምኖ ለመቀበል ዝግጁ ያልሆነ ድርጅት እንደሆነ ከላይ 

በምሳሌ እንደተገለጸው በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

የዚህ አይነት አካሄድ ለማንም እንደማይበጅ ደግሞ በተግባር እያየነው ነው፣ ከዛም አልፎo ህወሀት እስከመቼ ድረስ ነው ነጻ 

አውጭ ሆኖ የሚቀጥለው የሚለው ጥያቄም ብዙዎቹን እያነጋገር ያለ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙት 

የተለያዩ ብሔረሰቦች ማነታቸውን አስጠብቀውና ህልውናቸውን አስከብረው መኖር እንዲችሉ ድርጅቱም እስካሁን የተከተለውን 

የተሳሳተ መንገድ አስተካክሎ ሙሉ እውቅና ሊሰጥ ይገባል፡፡ 

ከትግራይ ብሔር ውጭ ያሉት ብሔር-ብሔረሰብ ህዝቦችም ቢሆኑ መሰረታዊ መብታቸው እንዲከበርና ዘላቂ ጥቅማቸው 

እንዲረጋገጥ ብሎም የእኩልነት መብታቸው ዋስትና አግኝቶ ህልውናቸው ቀጣይነት እንዲኖረው ከፈለጉ ህወሀትም ሆነ የክልሉ 

መንግስት ተገቢውን እውቅና እንዲሰጧቸው ብሎም ድርጅቱ ስያሜውን በመቀየር ጭምር የእነሱንም ህልውና በሚያንጸባርቅ 

መልኩ እንዲቃኝ መታገል ይኖርባቸዋል፡፡      


