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ካርታው ከነ መግለጫው የተወሰደው ከ’’የአባ ባህርይ ድርሰቶች’’ (ጌታቸው ኃይሌ 1953 ዓ.ም) መጽሃፍ ነው።
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መግቢያ
ሁሉም የዓለም ኣገሮች በምስረታ ሂደት እንዳጋጠማቸው ሁሉ ኢትዮጵያም እንደየመንግስታቱ ጥንካሬና ድክመት የግዛት
መስፋትና መጥበብ በታሪኳ ኣስተናግዳለች። ኣቢሲኒያ ብሎም ኢትዮጵያ ከተመሰረተችበት ዘመን ጀምሮም የተለያዩ የግዛት
ስፋቶች እንደነበሩዋት ከታሪክ መዛግብት መረዳት ይቻላል። ለምሳሌ የኣክሱም ዘመነ መንግስት፣ ኣቢሲኒያ እና ኢትዮጵያ
የተለያዩ የግዛት ስፋት ነበራቸው። ቀጥሎም የኣፄ ቴዎድሮስ፣ የኣፄ ዮሃንስ፣ የኣፄ ሚኒሊክ እና የኣጼ ኃይለ ሥላሴ
ኢትዮጵያም በስፋት ይለያዩ ነበር። ተለያየ የግዛት መጠን እና ስም የነበራት የጥንቱን ህልውናዋ እንደተጠበቀ ሆኖ
የዘመናዊትዋን ኢትዮጵያ መጠን እና ቅርጽ ስናስብ ደግሞ ኣጼ ሚኒሊክ በውጫሌ ውል (በተለይም ኣንቀፅ 3)፣ ቀጥሎም
በዓድዋ ድል ማግስት ፈረስ ማይ ላይ የተፈረመውና በኋላ ላይ ኣዲስ ኣበባ የታደሰው ውል፣ እንዲሁም በሚቀጥሉት
ኣመታት (እ.ኤ.አ 1900, 1902, 1908) የተፈረሙ ተጫማሪ ውሎች ኣማካኝነት ቀደም ሲል በኣጼ ዮሃንስ ሲተዳደሩ
የነበሩ ኣብዛኛው የመረብ ምላሽ ግዛቶች (ኣሁን ኤርትራ) በወዳጅነት፣ በጦር መሳሪያ እና ገንዘብ ለወራሪው ጣሊያን
ኣሳልፈው በሰጡ ማግስት የመሰረቷት ኣገር በመጠን የተለየች እንደሆነች የታሪክ መዛግብት ያሳያሉል።
ኣፄ ሚኒሊክ የመረብ ምላሽን ግዛት የሚያክል እና ህዝቡን ኣሳልፈው ለመስጠት ያነሳሳቸው ዋና ምክንያት የስልጣን
ተቀናቃኝ የነበሩት የተግራይ መሳፍንቶችን በሰው ሃይል፣ የገቢ ምንጭ እና የባህር ንግድን በማዳከም የራስን ስልጣን
ለማደላደል እንደነበር ግልፅ ነው። በውጤቱም ኢትዮጵያ ቀደም ብሎ የነበራትን የግዛት መጠን ሲቅንስ ኣፄ ሚኒሊክ ወደ
ደቡብ ኣቅጣጫ፣ ምስራቅ እና ምዕራብ የወረራ ዘመቻ በማካሄድ ኢትዮጵያን ኣስፋፍተዋል። የኣፄ ሃይለ ሥላሴ ዘመነ
መንግስትም ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ የመለሰ ቢሆንም ሂደቱ በኣንድ በኩል ኤርትራውያን የኣንድነት ሃይሎች (ማሕበር
ፍቕሪ ሃገር) ባደረጉት ፌደሬሽኑን የማፍረስ ጥረት በመሳካቱ (ገላውዴዎስ ኣርኣያ: 2013)፣ በሌላ በኩል ደግሞ የንጉሰ
ነገስቱ ስርኣት ፌደሬሽኑን በማፍረስ ሂደት ላይ ህግን በጣሰ ሁኔታ ተፈጸመ ብለው የሚያምኑ የህብረተሰቡ ክፍል
በመኖራቸውና ሌሎች የውጭ ሃይሎችም ተጨመረውበት ለ30 ዓመታት ደም ኣፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ሆነ ኤርትራም
ተመልሳ ልትገነጠል ችላለች። በውጤቱም በኣቶ መለስ ዜናዊ የተመራችው ኢትዮጵያም ተመልሳ በኣፄ ሚኒሊክ የነበረውን
የግዛት መጠን አንድትይዝ ተገዳለች።
በተመሣሣይ የኣገሪቱ ክፍላተ ሃገርም በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ የስፋት መጠን ነበራቸው። በተለይም ከኣፄ ሚኒልክ እና
የኣጼ ሃይለ ሥላሴ ወደ ስልጣን መምጣት ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛቶች እንደ ኣንባሻ እየተቆራረሱ ኣፄዎቹ
ለመሳፍንቶቻቸው (እንዲሁም በደቡቡ የኣገሪቱ ክፍል በየደረጃው ለነበሩ ነፍጠኞች/መኳንንቶች) በጉልትና በርስተ ጉልት
መልክ በማከፋፈል በኣንድ በኩል የኣፄዎቹን ግዛትና ከግዛቱ የሚገኝ ግብር ለማሳደግ፣ በግዛቱ የሚገኝ የተፈጥሮ ሃብት
(በዋናነት የእርሻ መሬት) ለመቀራመት እንዲሁም ለሚፈልጉት ኣለማ (ለባርነት፣ ለጭሰኝነት፣ ቆይቶም ለውትድርና ወዘተ)
የሚውል የሰው ሃይል ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል በማሰብ ግዛቶችን ቆርሰው ያከፋፍሉ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ለኣጼዎቹ
ስጋት ሆነው የሚታዩት ጠቅላይ ግዛቶችን በግዛት መጠን፣ በተመናመነ ገቢ፣ በኣነስተኛ የእርሻ መሬት እና ራሱን መከላከል
የማይችል ኣነስተኛ የሰው ሃይል እንዲኖራቸው በማድረግ ኣፄዎቹ ከጠቅላይ ግዛቱ የሚመጣባቸው ስጋት ለመቀነስ ሆን
ተብሎ የሚደረግ የማዳከም ሴራ ነበር። ቀደም ሲል በኣፄ ሚኒሊክ ለጣሊያን የተሸጠ የመረብ ምላሽ እና ቆየት ብሎም
በወልቃይት እና በራያ ላይ የተወሰዱ እርምጃዎችም የዚህ ማሳያ ናቸው። በመሆኑም ጠቅላይ ግዛቶቹ፣ በኃላም ክፍላተ
ሃገራት፣ ኣሁን ደግሞ ክልሎቹ እንደየስርኣቶቹ ኣይነት የተለያዩ የግዛት መጠን ወይም ስፋት ሊኖራቸው ችሏል።
ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ለዘመናት ተንሰራፍቶ የቆየውን የኣማራ ገዥ መደቦች የመጨረሻው የሆነውን ወታደራዊ መንግስት
(ደርግ) መቃብር ላይ የተመሰረተችው ፌደራላዊ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ (ፌዴሪኢ) ብሄር ብሄረ ሰቦች አና
ህዝቦች በቋንቋ፣ በባህል እና በማንነት ተመሳሳይነት መሠረት ያደረገ ኣዲስ ኣከላለል እንዲፈጠር በመወሰኑ ምክንያት በፊት
የነበሩት ጠቅላይ ግዛቶች ወይም ክፍለ ኣገር ቅርፃቸውና መጠናቸው ሊቀየሩ የግድ ብሏል። ለምሳሌ ኣብዛኛው ኣማርኛ
ተናጋሪ ያላቸው ኣራት የቀድሞ ክፍለ ሃገሮች (ወሎ፣ ጎንደር፣ ጎጃም እና ሰሜንና ምስራቅ ሸዋ) እንደ ኣማራ ክልል በማዋቀር
ኣማራ በታሪኩ ኖሮት የማያውቀውን ትልቅ የግዛት መጠን እንድይዝ ሲደረግ ቀላል የማይባል የኣገው፣ የኣዌ፣ የቅማንት፣
የኣርጎባ፣ የትግራይ እና የኦሮሞ ብሄረ ሰቦች ከሰፊ ግዛታቸው ጋር በዚህ ክልል እንዲካተቱ ሆነዋል። የኣገው ህዝብ ወደ
ኣማራ ክልል ሲካለል ኣገው ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ የሚኖርባቸው ብዛት ያላቸው የትግራይ ቦታዎችም ወደ ኣማራ እንዲካለሉ
ተደርገዋል። ለምሳሌ ከተምቤን ግማሽ ኣበርገለ፥ ጎመንገ፣ ዲው፣ ኣርሽዋ፣ ሚሳዛ፣ ጉፍታምነ፣ ኮለ፣ ጀርገብ ፅላረ፣ ክምስገ
መጥቀስ የሚቻል ሲሆን ከሳምረና ኣካባቢው ደግሞ፥ ፊናሩዋ ኣካባቢ የሚገኙ ቀበሌዎች፣ ባኽላ፣ ዓዲ ዘላይ፣ ምራቕ
ናቸው። ከራያ ዓዘቦ፥ ከስላዋና ቦራ ስላዋ ኣካባቢዎችን ወደ ኣማራ ክልል የሄዱ ቦታዎች ኣሉ። ኦሮሚያ፣ ደቡብ ብሄር
ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻጉል ጉምዝ እና ሃረሪ ክልሎችም የቀድሞ ታሪካቸውና ህልውናቸው እንደተጠበቀ
ሆኖ ቋንቋና ተመሳሳይ ባህልን መሰረት በማድረግ እንደ ኣዲስ ተዋቅረዋል።
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ከኣክሱም ዘመነ መንግስት ጀምሮ በትግራይ ሲተዳደሩ የነበሩ ኣብዛኞቹ ምስራቃዊ ቆላማው ግዛቶች፣ ለምሳሌ እንደ ዳሎል፣
ኩነባ፣ በራሕለ፣ ሽኽት (ኣብ ዓላ) ፣ መጋሎ፣ ኢረብቲ፣ ኣፍዴራ፣ ያሎ፣ ቴሩ፣ ጉሊና የመሳሰሉ ሰፋፊ ወረዳዎችም ኣዲስ
ለተቋቋመው የኣፋር ክልል ተሰጥተዋል። ከግማሽ በላይ የሚሆነው የኣሁን የዓፋር ክልል የተፈጠረው ከትግራይ በተወሰደ
መሬት መሆኑን ይታወቃል። ሁሉም ባይባልም ከትግራይ ተወስደው ወደ ዓፋር በተከለሉ ኣብዛኛው ቦታዎች ድሮውም
ይኖር የነበረው ዓፋርኛ ተናጋሪ ህዝብ በመሆኑ ከትግራይ ውጭ ሲካለሉ ከሽኸት እና ኣንዳንድ ኣነስተኛ ቦታዎች በስተቀር
ቅር የተሰኘው የትግራይ ህዝብ ብዙ ኣይደለም። በተጠቁሱት ቦታዎች ቢሆንም ቀላል የማይባል ትግራዋይ እንደሚኖር
ሲታወቅ ጥያቄዎች የሚነሱት በዋናነት ከመልካም ኣስተዳደር እና ፍትህ ጋር ተያይዘው ከሚነሱ ችግሮች እንጂ ለዘመናት
ኣብሮ የነረውን የዓፋር እና የትግራይ ህዝብ የይገባኛል ክርክር ለማስነሳት ከመፈለግ የመነጨ እንዳልሆነ ይታወቃል።
ስለሆነም በኣፄ ሚኒሊክ ተነጥቆ ለቤጌምድር ከተሰጠው የተወሰነ የወልቃይት ፀገዴ እና ጸለምት እንዲሁም በኣፄ ኃይለ
ሥላሴ ትእዛዝ ወደ ወሎ ተወስዶ የነበረውን የራያ መሬት የተወሰነውን በማስመለስ ትግራይም ኣሁን ያለችበት ቅርፅና
መጠን ልትይዝ ችላለች። በኣጠቃላይ በምዕራብ ኣቅጣጫ ጠገዴ (ከፀገዴ የተከፈለ)፣ ታች ኣርማጭሆ፣ ምዕራብ ኣርማጭሆ
እና መተማ፣ በደጋው ሰሜን በኩል ጠለምት (ከፀለምቲ የተከፈለ)፣ ዓዲ ኣርቃይ፣ ደባርቅ እና የሰሜን ተራሮች ከፍተኛ
ቦታዎች፣ የሰሜን አውራጃም ጭምር በትግራይ ይተዳደር ነበር። በደቡብ እስከ ራያ ቆቦና ኣልውሃ ምላሽ፣ በደቡብ
መካከለኛው ኣቅጣጫ ከዋግ ህምራ እስከ ደቡባዊ ላስታ፣ በሰሜን ኣብዛኛው የኣሁኑ ኤርትራ፣ በሰሜን ምስራቅ እስከ
ቆላማው የኣፋር ወረዳዎች እና ብሎም እስከ የቀይ ባህር ደሴቶች የትግራይ ንጉሰ ነገስቶች ግዛት እንደነበሩ የታሪክ
መዛግብት ያሳያሉ። እዚህ ላይ የትግራይ ግዛት ሲባል የቅድመ ጣሊያን-ሚኒሊክ ኤርትራውያን እና በሁለቱም በኩል
የሚኖሩ ዓፋሮች፣ የኢሮብ/ሳሆ ህዝብ፣ እና የኩናማ ህዝብም ጭምር በኣንድ መንግስት ስር ሆነው የግዛቱ ባለቤቶች
እንደነበሩ ይሰመርበት።
እውነታው ይህ ሳለ ታድያ ከኣማራ ክልል በበቀሉ የፖለቲካ ሃይሎች እየተነሳ ያለው ተገቢ ያልሆነ የማንነትና የግዛት
ይገባኛል ጥያቄ ስናይ በዋናነት መሬት ላይ ብቻ ትኩረት ያደረገ ሲሆን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የሚፃረር፣ ነዋሪውን
ህዝብን ከቁብ የማይቆጥር፣ ቀጥሎም የታሪክ መሠረት የሌለው እና ኣሁን ባለው የፖለቲካ ኣውድም የኣገሪቱን ህገ መንግስት
የሚፃረር ሆኖ እናገኘዋለን። በሌላ ኣባባል ኣሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው የመወሰን
መብት በተጎናፀፉበት ሁኔታ ላይ ሆኖ የድሮ ተስፋፊ የነፍጠኛ ኣገዛዞች እንዳደረጉት ህዝቦቹን ወደ ጎን የተወና መልከኣ
ምድር እና ያልተገደበ የመስፋፋት ፍላጎትን ብቻ መሰረት ያደርገ ጨፍላቂ ኣካሄድ እንዲመለስ መጠየቅ ፍፁም ተቀባይነት
የለውም ብቻ ሳይሆን ይህ ያልተገባና ዘመን ያለፈበት ፍላጎት ከቀጠለ ኣብሮ የመኖርን ዕድል ከማጨለም ኣልፎ የኣገሪቱ
ህልውናን የሚፈታተን እንደሆነ ለማስገንዘብም ጭምር ነው።

በዚህ ጽሁፍ
እዚህ የተነሳው ጉዳይ ፍሬ ነገሩን ለመረዳት እንችል ዘንድ በኣንድ በኩል የታሪክ ጭብጦች ይቀርባሉ። እነዚህ የታሪክ
ጭብጦች ኣብዛኞቹ ሆን ተበልው ከዋናው የታሪክ ትርክት ወደ ጎን ተትተው የነበሩ ሲሆኑ፣ ኣንዳንድ እውቀቱ ያላቸው
ጠቃሚ የሰው ምንጮችም ግን በተለያዩ ምክንያቶች ታሪካዊ ጭብጦችን ለህዝብ ሳያቀርቡ በመቆየታቸው ብዋናው ትርክት
ሳይካተቱ የቀሩ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ የወጡና የተሰነዱ ናቸው። ኣሁን ለምንገኝበት ሁኔታና ፖለቲካዊ ቁመና ታሪክን
መሠረት ኣድጎ መከራከር ብዙም ፋይዳ እንደሌለው ግልፅ ቢሆንም የወሰን እና የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ሃይሎች በዋናነት
ታሪክን መነሻ በማድረግ በመሆኑ ለዚህ ምክንያት ሲባል በዚህ ፅሁፍ ላይ ሰፋ ያሉ የታሪክ ማስረጃዎች ይቀርባሉ። ታሪክ
ማንሳት ፋይዳ የለውም ሲባል ግን ኣሁን ለምንገኝበት ሁኔታ ታሪክ ሚና የለውም ለማለት ሳይሆን ኣሁን መሬት ላይ ያለው
የህዝቦችን ተጨባጭ ሁኔታ (ቋንቋ፣ ማንነት፣ ባህል፣ ታሪካዊ ተያያዥነትና ተመሳሳይ ስነ ልቦናዊና ፖለቲካዊ ዝንባሌ)
ወሳኝ ሆኖ የመገኘቱ ፋይዳው ይበልጣል ከሚል እምነት የተነሳ ነው።
በዚህ ጽሁፍ ጥቅም ላይ የዋሉ ረጅም ዘመን ያስቆጠሩ የሰነድ (የመፃህፍት) ማስረጃዎች የተፃፉት በውጭ ኣገር ተጓዦች፣
ኣሳሾች፣ የሃይማኖት ሚሽነሪዎች፣ የጋዜጦች ዘጋቢዎች፣ ወታደሮች ወዘተ ናቸው። እነዚህ በተለያዩ ዘመናት ወደ ኣቢሲኒያ
ወይም ኢትዮጵያ ሲመጡ የተለያዩ ነገስታት እና መሳፍንቶች የተገናኙ ሲሆን ኣገረ ገዥዎቹ የሚያስገብሩት የግዛት ወይም
የክፍለ ሃገር መጠንም በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስፋት እንደነበረው ከዝርዝሩ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በተለያዩ ወቅቶችና
የኣገዛዝ ዘመን ኣንድ ግዛት ወደ ተለያየ ማእከሎች ሲካለል ኣንደኛው ሰፍቶ ሌላኛው የሚጠብበት ሁኔታ ታይተዋል። ይህ
ብቻም ኣይደለም፡ ከ18 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ እስከ 19 ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ (እ.ኤ.ኣ ከ
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1769- 1855 ) ድረስ የነበረው ‘’ዘመነ መሳፍንት’’ በመባል የሚታወቀው መቶ ኣመታት ገደማም መሳፍንቶቹ እንደየ
ጉልበታቸው ግዛት ተቀረማምተው ያስገብሩ ስለነበር ኣቢሲኒያ እንደ ኣገር ኣንድ ላይ የቆመ ነበር ለማለት ኣያስደፍርም።
ሌላኛው ሳይገለጽ መታለፍ የሌለበት ነገር ደግሞ በፀሃፊዎቹና በሚያገኙዋቸው መሳፍንቶች ይሁን ተራ ዜጎች መካከል
ያለውን የግንዛቤና የቋንቋ እጥረት፣ የባህል ልዩነትና የጊዜ እጥረት ምክንያትም ዝርዝርና እውነተኛ መረጃዎች በማግኘት
ሂደቱ ላይ ኣሉታዊ ተፅእኖ እንደሚኖር ኣንባቢው ከግምት ቢያስገባ ተገቢ ይሆናል። ኣገሩን ጎብኝተው ጥናት ከፃፉ
ኣውሮፓውያን ኣንዱ የሆነውን እና በዚህ ጽሁፍ ሰፋ ኣድርገን የምንጠቀምበት Michael Russell (እ.ኤ.አ በ1833:
79) በጥናቱ ላይ ላጋጠሙትን ኣጠቃላይ እጥረቶችን ኣስመልክቶ ሲገልፅ የበለጠ ጉግት ላደረባቸው ኣንባቢዎች ቀደም
ሲል ኣገሩን የጎበኙ ጸሃፊዎች፣ ለምሳሌ የ Bruce, Salt, Lord Valentia, Niebuhr, and Malte Brun ስራዎችን
እንዲያነቡ ሲያሳስብ ከዛ በላይ ለሚታዩ ጉድለቶቹ ግን ‘’... we are sorry to add, by the cloud of
ignorance and of controversy’’ በማለት ከዛ በላይ ኣለማወቁን ኣንባቢዎች እንዲገነዘቡለት ይማፀናል።
የሆነ ሆኖ ከዘመነ መሳፍንት በፊት፣ በዚያን ወቅት እና በኋላ የመጡ የውጭ ኣገር ሰዎችም በመጡበት ወቅት የነበረውንና
ያዩትን ከመፃፍ ባሻገር ወደኋላ ተመልሰው ጥናት የማድረግ ሁኔታ በብዛት እና በጥልቀት ባለመኖሩ ሰነዶቹ ብቻ በመውሰድ
በተነሳው ጥያቄ ላይ (የወሰንና የማንነት ጉዳይ) ላይ ብቸኛ እና ደምዳሚ ብያኔ ለመስጠት ኣስቸጋሪ ያደርገዋል። ሆኖም
ታሪክ ያስቀመጠልንን እንደተጠበቀ ሆኖ ለኣሁኑ ሁኔታችን ወሳኝ እና የተሻለ ኣማራጭ የሌለው ጉዳይ ሆኖ የተገኘው ግን
የኣገሪቱን ሀገ መንግስት በመሆኑ ሥራ ላይ ያለውን ህግ መሠረት በማድረግ በጉዳዩ ላይ ብያኔ ለመስጠ ጥረት ይደረጋል።
በዚህ ጽሁፍ ‘’ወሰን’’ የሚለው ቃል በሁለት ክልሎች መካከል ያለው ኣዋሳኝ ድንበር ለማመላከት ነው። ቃሉ የተመረጠበት
ምክንያትም ጥያቄ ኣንሺ ፖለቲከኞች ወይም ቀስቃሽ ቡዱኖች ስለሚጠቀሙበት መሆኑን ይታወቅልኝ። ‘’ማንነት’’
የሚለውም በተመሳሳይ ከጥያቄ ኣንሺዎቹ የተወሰደ ቃል ሲሆን የብሄር ማንነትን ለማመላከት ነው። ይህ ጽሁፍ የተሟላ
ጥናት ባይሆንም የተወሰኑትን ጠቃሚ መረጃዎች በማስደገፍ ጉዳዩን ለማስረዳት ጥረት ያደርጋል። ኣንባቢው ራሱ ይረዳው
ዘንድም መረጃዎቹ እንዳሉ ከተገኙበት መፅሃፍት በስእል መልክ (screenshot) ተወስደው ከፅሁፉ ጋር ተያይዘዋል።
በፅሁፉ ላይ ያሉት የዘመን ኣቆጣጠርም እንደየሰነዱ ምንጭ፣ ማለትም የፈረንጆቹ ሲሆን ‘’እ.ኤ.ኣ’’ የሚል ሲሆን የኣበሻ
ሲሆን ደግሞ ‘’ዓ.ም’’ በሚል ተመዝግበዋል። የፅሁፉ ቋንቋ ኣማርኛ እንዲሆን የተመረጠበት ምክንያትም በኣንድ በኩል
የወሰን ጉዳይ ቀስቃሾች ኣማርኛ ተናጋሪ በመሆናቸውና በተነሳው ጉዳይ ላይ እነሱ ከሚሉት የተለየ እውነታ እንዳለም
ኣንብበው እንዲረዱ ለማገዝ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ግን የግዛቱ ባለቤቱ የሆነው የትግራይ ህዝብም ስለ ግዛቱ መጠን እና
ታሪካዊ ይዘት በቂ ግንዛቤ እንዳለው ለማስገንዘብም ጭምር ነው።

ማስታወሻ
ይህ ፅሁፍ የተፃፈው በ2011 ዓ.ም ቢሆንም ኣንዳንድ የመንግስት ሰነዶችን በማፈላለግ ላይ ኣላስፈላጊ ጊዜ በማባከን
ለህትመት ሳይወጣ ቆይተዋል። በዚህ ሂደት ደግሞ በትግራይ ክልል መንግስት እና በፌደራል መንግስቱ በተፈጠረው
ኣለመግባባት ሁኔታው ወደ ጦርነት በማደጉ ራያ እና ወልቃይት በኣማራ ክልል ሰራዊት መወረሩ ሳያንስ ከተቀረው
የትግራይ የግዛት ግማሹን ያክል የኤርትራ ሰራዊት ገብቶ እንዲወርረው ብሎም ባንዴራው ሰቅሎ እንዲያስተዳድረው ኣብይ
ኣህመድ በሚመራው የፌደራል መንግስቱ ፈቃድ ተሰጥቶታል። እነዚህ ፍቃድ የተሰጣቸው የውጭና የውስጥ ወራሪዎች፣
ፋብሪካዎችና የመሰረተ ልማት ኣውታሮች እንዲዘርፉና እንዲያወደሙ፣ እያንዳንዱዋን ቤት እንዲዘርፉ፣ የታጨደና
ያልታጨደ እህል እንዲያቃጥሉ፣ የቤት እንስሶች እንዲዘርፉ፣ ከሁሉም የከፋ ደግሞ ኢትዮጵያ በዓለም ቱሪዝም ታዋቂ
ያደረጉዋት ጥንታውዊ ገዳማት እና በእነሱ ተጠብቆ የኖረውን ቅርሶችና የብራና መጻህፍቶች ከኣማራ ወራሪዎች ጋር
በመተባበር ሙሉ በሙሉ ተዘርፈው ወደ ኤርትራና ኣማራ ክልል ተወስደዋል፣ ተሸክመው ሊወስዱዋቸው የማይችሉት
ህንፃዎችም ሆን ተብሎ በከባድ መሳሪያ ተደብድበው የፈረሱ ብዙ እንደሆኑ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እና ግለ ሰቦች
በሚልኩት ቪዲዮዎች ለማየት ተችለዋል።
በመሆኑም በኣንድ በኩል የፌደራል መንግስቱ ሰራዊት፣ የኣማራ ክልል ሰራዊት እና ተጋባዥ ወራሪ የኤርትራ ጦር ሰራዊት፣
በእነዚህ ተፃራሪ ደግሞ የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ መካከል የተከፈተው ጦርነት ዛሬም እየቀጠለ ነው። ውጤቱ
መተንበይ ቢያስቸግርም መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ቢያንስ ከጦርነቱ በፊት ወደ ነበረበት ይዘት መመለሱ እንደማይቀር ግን
መገመት ይቻላል። ስለሆነም ይህ ፅሁፍ ጦርነቱ እስከ ተጀመረ ድረስ ያለውን ሁኔታና ጊዜ ብቻ እንዲመለከት ተደርጎ
መዘጋጀቱን ኣንቢባው እንዲረዳ ማስተዋስ እፈልጋለሁ።
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ጉዳዩ: ግዛትን የማስፋፋት ኣባዜ
በቅርብ ኣመታት ወሰን እና ማንነትን ኣስመልክቶ ብዙ ሲባል ሰምተናል። የወልቃይት እና የራያ ‘’የማንነትና የወሰን
አስመላሽ ኮሚቴ’’ ነን የሚሉ እንዲሁም የኣማራ ክልል የሚመሩ ፖለቲከኞች በተጠቀሱት ቦታዎች የሚኖር ህዝብ
የሌለውን ጥያቄ በማንሳት ይቀሰቅሳሉ፣ ይጮሃሉ ብሎም በቀጣይነት የጦርነት ነጋሪት ሲጎስሙ ኖረው ዛሬ ወደ ወረራ
ተሸጋግረዋል። የሚገርም ተቃርኖ ነገር ግን የሚጠበቅ ደግሞ ወልቃትና ራያ ኣማራና የኣማራ ነው፣ ኣክሱም የኣማራ ነው፣
ባሌና ኣርሲ የኣማራ ነው፣ መተከል የኣማራ ነው፣ ሸዋ የኣማራ ነው፣ ኣዲስ ኣበባ የኣማራ ነው፣ ድሬዳዋ እና ሃረር የኣማራ
ነው፣ ‘ኣማራ ያለ ወልቃይት ሥር የለውም’ ወዘተ እያሉ ወደ ኣማራ እንዲከለል ካልሆነ ግን ቢያንስ ኣማራ በቦታዎቹ
የፖለቲካ ወሳኝነት እንዲኖረው ጥያቄ የሚያነሱት ቡድኖች የብሄር ስም የሚጠየፉ እና በብሄር የተካለለ ክልልም መፍረስ
ኣለበት እያሉ የሚጮሁት ናቸው። የሚያሳዝነው በእነዚህ ቦታዎች የሚኖር ህዝቦች ከቁብ ሳይቆጥሩ፣ እንዲያውም ጭራሽ
ትግሬው፣ ኦሮሞው፣ ጉሙዙ፣ ቅማንቱ ወዘተ መጤ ነው በማለት ከማዳጋስካር እስከ መካከለኛው ምስራቅ በመግፋት
ኢትዮጵያ የኣማራ እንደሆነች በተገኘው ኣጋጣሚ፣ የሙሁራን ውይይቶች እና በተለያዩ የህትመት ውጤቶቻቸው ሲገልጹ
እና ሲቀሰቅሱ ይሰማል።
ስለሆነም ታሪክን መሰረት ያደርገ ማካለል እንዲካሄድ የኣማራ ክልል ፖለቲከኞች፣ ኣክቲቪስቶች፣ በኣጠቃላይ የክልሉ
ሊሂቃን እና በጉዳዩ ላይ ከስሜት የዘለለ ምንም እውቀት የሌላቸው ተከታዮቻቸው ሌት ተቀን ከመወትወት ኣልፈው ግዛቴ
ናቸው የሚሉዋቸውን ቦታዎች በሃይል ነጥቀው ለመውሰድ እንደሚቻል ለማሳየት በተለያዩ የኣማራ ክልል ኣካባቢዎች
በሺዎች የሚቆጠሩ ምሊሾችን ኣስታጥቆ የጦርነት ቅስቀሳ ላይ እንደከረሙ እና ዛሬ ወደ ወረራ ተግባር እንደተሸጋገረ
ይታወቃል። እነዚህ ቡድኖች ምን ያህል ህሊናቸው እንደሳቱ ማሳያ የሚሆኑ ብዛት ያላቸው ተግባራት መጥቀስ የሚቻል
ቢሆንም ኣዴፓ-ብኣዴን (አሁን የአማራ ብልጽግና)፣ በምዕራብ ትግራይ እየተፈጸመ ያለውን የብሄር ማፅዳት (ethnic
cleansing) ዘመቻ እና ያንን ተከትሎ የኣማራ ክልል ምክርቤት፣ የኣማራ ኣክራሪ ፖለቲካ ድርጅቶች እና የመንግስት
‘’ተደጋፊ ተደማሪ’’ ሚዲያዎች የሚያወጡዋቸው መግለጫዎችና ሃተታዎች ብቻ ማስታወስ በቂ ነው።
በእርግጠኝነት ለመናገር የኣማራ ክልል ፖለቲከኞች የውስጥ ችግሮችና ቅራኔዎች፣ የማንነት ጥያቄዎች (ቅማንት፣ ኣገው፣
ኣርጎባ፣ ኦሮሞ)፣ የልማትና የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄዎች መመለስ ሳይችሉ ሲቀሩ የሚያስተዳድሩትን የክልሉን ህዝብ
ለማነሳሳት የወሰን ጉዳይ ዋና ስሜት የመቀስቀሻ ኣጀንዳ ተደጎ በመወሰዱ የኣማራ ክልል የፖለቲካ ሃይሎች ቀጣይነት
ለማረጋገጥ ኣዋጭ ሆነው የተገኙ ሁለት ጉዳዮች ናቸው። በኣንድ በኩል በትግራይ ህዝብ እና መሪ ድርጅቱ ላይ ጀምላዊ
የጥላቻ ትርክት ማራገብና መቀስቀስ፣ በሌላ ደግሞ በወልቃይት እና በራያ የይገባኛል ጥያቄ ማቀንቀን ላይ ነው ብንል
የተጋነነ ኣይደለም።
ይህ ጉዳይ በመገናኛ ብዙሃን በተለይም በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በተደጋጋሚ በማወጅ የሚታወቀው
የኢሳት ቴሌቪዥን እና በህዝቦች መካከል ጠብ እንዲካረር የሚተጉት እንደ የኣማራ ማስ ሚዲያ እና ኣንዳንድ ነፃ ነን ባይ
ኣማራ ተኮር ሚዲያዎች ከኣመት እስከ ኣመት ካለ ማቋረጥ ስለተሰበከበት እና በክልሉ ተወላጆች ዘንድም የሚሸጥ ሃሳብ
ሆኖ መገኘቱ እውነት ነው። ካሁን ቀደም የወሰን ጉዳይ በሆነ ኣጋጣሚ ኣንስቶት የማያውቀውን (ከግጨው በስተቀር)
ብኣዴን-ኣዴፓ-ብልፅግናም ሳይቀር የዚህ ንትርክ ሰለባ ከመሆኑም ኣልፎ ጭራሽ የኣጀንዳው ፈጣሪ ሆኖ ለመታየትና
ቅቡልነቱን ከፍ ለማድረግ ሲል በሚገርም ሁኔታና ፍጥነት ጦርነት እስከ መቀስቀስ እና ለክልሉን ህዝብ ትጥቅ አስከማደል
ብሎም ለውጊያ እስከማሰማራት ደርሷል። ከዚህ ክልል የበቀሉ ኣዳዲስ ድርጅቶችም (ኣብን) ወደ ስልጣን ለመብቃት
የሚሸጥ ስሜት ኮርኳሪ ኣጀንዳ ኣድርገው የወሰዱት የወሰን ጥያቄ በመሆኑ ተመሳሳይ ቅስቀሳ ሲያደርጉ ቆይቷል።
ጉዳዩ በዚህ ሳይወሰን ከሶስት ኣመት በፊት (2010 ዓ.ም) በተፈጠረውን ቀውስ ተከትሎ የመጣው መንግስትም በግላጭ
ህገ መንግስቱን በመጣስ የወሰን እና የማንነት ኮሚሽን በማቋቋም በኣማራ ክልል እና በትግራይ ያለውን ውጥረት እንዲካረር
ሆን ተብሎ ሲሰራበት ቆይቷል። ሌላው ኣስገራሚ ጉዳይ ደግሞ የወሰን እና የማንነት ጥያቄ ኣቀንቃኝ ቡድኖችን እንዲመሩ
በፊታውራሪነት የተቀመጡት በተለያዩ ግለሰባዊ ጉዳዮች ያኮረፉ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ግራም ነፈሰ ቀኝ ጉዳዩ
የወሰን ወይም የግዛት ጥያቄ እንዳልሆነ ልባቸው ያውቀዋል። እነዚህ የተጠቀሱት ቦታዎች በታሪክም ሆነ በኣዲሱ ህገ
መንግስታዊ ኣካላለል መስፈርት ቢታዩ ከትግራይ ውጭ እንደማይሄዱ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ለሁሉም
የሚከተለውን ክፍል ዘለግ ያለ የታሪክ ማስረጃዎችን መሠረት ኣድርጎ ጉዳዩን ለማብራራት ይሞክራል።
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የወሰን ጉዳይ ከታሪክ ኣንፃር ሲታይ
ከፍ ሲል እንደተገለፀው ኣሁን ለተቀመጠው የህዝብን ኣሰፋፈር መሠረት ያደርገ የኣከላለል መስፈርት ታሪክን ለብቻው
ነጥሎ በመውሰድ ክርክር ማቅረብ ብዙም የሚጠቅም ኣይደለም ብቻ ሳይሆን ጥያቄ በሚያነሱ ኣካላት ላይ ነገሮችን የበለጠ
እንዲወሳሰብባቸው ያደርጋል። ለግንዛቤ ያክል ግን ዛሬ የኣማራ ክልል በሚያስተዳድረው ክልል ውስጥ ያሉ ነገር ግን
በታሪክ እስከ ቅርብ ጊዜ የትግራይ ኣካል የነበሩ ቦታዎች እንዳሉ ኣሉ የማይባል ሃቅ ነው። ራያ ቆቦ እስከ ኣልውሃ ምላሽ፣
መንደፈራን ኣልፎ ያሉትን ዞብልና ራማን፣ በምዕራብ በኩል ደግሞ ብዛት ያላቸው የፀለምቲ (ኣሁን ጠለምት ብለው
በሚጠሩት) ቦታዎች፣ ሰሜን፣ በታች እና ምዕራብ ኣርማጭሆ፣ ኣብርሃጅራ፣ ዓብድራፍዕ ብሎም እስከ መተማ ዮሃንስ
ድርስ ያሉ ኣካባቢዎችን መጥቀስ ይቻላል። ሆኖም በሁሉም ባይሆንም በተጠቀሱት ኣንዳንድ ቦታዎች በጊዜ ርዝማኔ፣
በህዝቦች እንቅስቃሴ፣ በዛ ብሎ መስፈር፣ ጉርብትና እና መወሃድ ምክንያት የራሳቸው ቋንቋ (ትግርኛ) ጨርሶ ባይጠፋም
በኣማርኛ እየተተካ መምጣቱ ግን የማይካድ በመሆኑ በኣዲሱ ህገ መንግስት መለኪያ ሊበየን ችሏል። ማለትም ወደ ኣማራ
ክልል እንዲካለሉ ተደርገዋል። ለሁሉም የሚከተሉትን የታሪክ ማስረጃዎች እንመልከት፡

ማስረጃ ፩:
ለ20 ኣመታት ገደማ ወልቃይት እና ኣካባቢውን ሲያጠኑ የነበሩት ሶሻል አንትሮፖሎጂስት ሙሉጌታ ደባልቀው በምርምር
ስራቸው ኣረጋገጥኩት እንደሚሉት ወልቃይት ከ14ተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የትግራይ ግዛት ነበር። ራስ ዴገና የተባሉ
ኣገር ገዥ ከሱዳን በኩል እየመጣ የነበረውን የእስልምና መስፋፋት ሊከላከሉ የሰፈሩበት እና ኣቅንተው ያስተዳደሩት ሲሆን
ከተጠቀሰው ዘመን ጀምሮ ወልቃይት ፀገዴ በትግራይ ግዛት እንደነበረ ብዛት ያላቸው የውጭ ታሪክ ተመራማሪዎች
ስነደውታል ይላሉ። ከተጠቀሰው ዘመን በፊት ወልቃይት ቤተ ኢስራኤል እየተባለ ይጠራ የነበረ ሲሆን በኣብዛኛ የኣይሁድ
እምነት ተከታዮች እና ከሱዳን መንግስት ጋር ቁርሾ ውስጥ የገቡ ሱዳናዊያን ይኖሩበት ነበር ሲሉ ያብራራሉ። እንደ
ተመራማሪው ኣገላለፅ ወልቃይት ፀገዴ በኣፄ ሃይለ ሥላሴ ኣገዛዝ ዘመን ጨርሶ ወደ በጌምድር የተወሰደ ሲሆን በደርግ
ኣገዛዝም ሱዳን ልትወረን ነው በሚል ሰብብ ኣስባብ ብዙ ወታደሮች ኣስፍርበታል። በተጨማሪም የወቅቱ ኣገር ኣስተዳደር
የነበሩ ባለስልጣን ከነበሩት የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው ከጎንደር እና በኣካባቢው የሚገኙ ከተሞች ሰሊጥ እና ዕጣን
ለመልቀም በሚል ወደ ወልቃይትና ኣካባቢው የመጡ ከኣርባና ሃምሳ መኪኖች በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች እዛው መኖር
መቀጠላቸውን ኣብራርተዋል። ወልቃይት ፀገዴ በታሪክ የትግራይ ህዝብ የኖረበትና በትግርኛ ተናጋሪዎች ይተዳደር የነበረ
መሆኑን የሚያከራክር ኣይደለም በማለት ተመራማሪው ‘’ብዙ ታሪካዊ ሰነዶችም በጥናቴ ላይም ተካተዋል’’ በሏል። ዶ/ር
ገላውዴዎስ ኣርኣያም (እ.ኤ.ኣ 2016) ደጅ ኣዝማች ገላውዴዎስ በ 17ኛ ከፍለ ዘመን ሽረ፡ ወልቃይት እና ሰራዬ ይገዙ
ነበር ሲል በጥናቱ ያረጋግጣል።

ማስረጃ ፪:
Manoel Barradas የተባለ እ.ኤ.አ 1624 ዓ.ም በትግራይ ይኖር የነበረ የፖርቹጋል ልኡክ Tractatus Tres
Historico-Geographici (እ.ኤ.አ በ1634 ዓ.ም) በሚለው መፅሃፉ የትግራይ ስፋት ኣሁን ካለበት በኣራት እጥፍ
ይበልጥ እንደነበረ ያሳያል። እንደ ጸሃፊው ኣገላለፅ በዚህ የምስራቅ ኣፍሪካ ክፍል ከነበሩት ኣገሮች መካከል ትግራይ እጅግ
ሃያልና ጠቃሚ የነበረ የንጉሰ ነገስት ግዛት ነበረ። በግዛቱ ስር የነበሩትም በሰሜን በኩል ከሃማሴን ጫፍ እስከ እንደርታ
ሲሆን፣ በምስራቅ በኩል ከደናክል (ዓፋር) እስከ ደቡባዊ የቀይ ባህር ጫፍ ሆኖ ከሰሜኑ ጋር ሲነፃፃአር ተመሳሳይ የግዛት
ስፋት ነበረው ይላል። በምዕራብ በኩልም በሰሜን ተራሮች በኩል ያለውን የተከዜ ውንዝ የሚዋሰን ሆኖ ወደ ምዕራብ
በኩል ኣቅጣጫ ግን እስከ ለማለሞ (ኣሁን ሊማሊሞ) ድረስ የተዘረጋ ሲሆን ከሰሜኑ እና ከምስራቁ ተመሳሳይ የግዛት ስፋት
ነበረው።
“Among all the kingdoms that the Emperor of Ethiopia possesses today one of the
greatest and most important is the Kingdom of Tygre. From north to south, that is from
the limits of the Amacens [ሓማሴን ] to Enderta, it covers an area of from ninety to one
hundred leagues; and from east, which is beside Dancali [ዓፋር], located at the entrance
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to the southern end of the Red Sea, to the west, bounded by the Tacasse [ ተከዘ ] River
beside the Semen, it covers an area of similar size, so that the kingdom has a nearly
circular shape; unless we wish to extend it, some maintain should be done, as far as
Lamalmon mountain range...’’ (Gelawdewos Araya: IDEA Staff, 10/13/2004). እዚህ ላይ
‘’Lamalmo mountain’’ ዛሬ ሊማሊሞ ተራራ በሚል ቢተካም ጥንታዊ የትግርኛ ስሙ ለማልሞ [Lamalmo]
እንደነበር Manoel Barradas ከፃፈው መረዳት ይቻላል።
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ፀሃፊው ያቀረበው ካርታ ማየት እንደሚቻለው የወቅቱ የትግራይ ግዛት ከደቡብ ጫፍ ዶባ (ኣሁን ደቡባዊ ራያ ቆቦና
ወልዲያ ኣካባቢ)፣ በምስራቅ ቀይ ባህር ከጫፍ እስከ ጫፍ እና ደናክል (ዓፋር)፣ በሰሜን ሓማሴን ጫፍ እና በምዕራብ
የሰሜን ተራሮችን ያካተተ ነው (Ibid: 2004).
በ Manoel Barradas መፅሃፍ ‘’The province [Tigray] began, Almeida says, at the twin Red
Sea ports of Massawa and Hergigo, and extended south-eastwards along the coast as
the tiny harbor of Defalo. Inland the province was bordered, from east to west, by the
Dankali ‘Kingdom’, Angot, Doba, Begemdir and Semen’’ የሚልም ይገኝበታል (ገላውዴዎስ ኣርኣያ
2016). እንግዲህ የትግራይ ወሰን በሰሜን ምፅዋ ሕርጊጎ፣ በደቡብ ኣንጎትና ዶባ፣ በደቡብ ምዕራብ ቤጌምድር፣ በምስራቅ
የደናክል እና የባህር ወሽመጥ ድረስ ነው ይላል። የበለጠ ግልጽ እንዲሆን በገፅ 1 ያለውን ዝርዝር ካርታ ይመልከቱ።
ኣንዳንድ ''ወልቃይት የኛ ነው'' ባይ የኣማራ ክልል ፖለቲከኞች፣ ቀስቃሾች ወይም ጸሃፊዎች ትግራይ ተከዜ ኣይሻገርም
ብለው ሲከራከሩ እነስማለን። ይህ እጅግ የተሳሳተ ኣስተያየት ነው። ከ Manoel Barradas ጥናት መረዳት
እንደሚቻለው ተከዜ ወንዝ እንደ ኣዋሳኝ ኣድርጎ የገለጸው ከምስራቃዊው የወንዙ ክፋይ እና ወንዙ ከሚመነጭበት ብቻ
እንጂ በምዕራብ እንዳልሆነ ግልፅ የሚያደርገው ወንዙን ተሻግሮ ያለውን ለማለሞን (በኋላ በኣማርኛ ሊማሊሞ የተባለው)
የትግራይ ግዛት ማድረጉ ነው። ከለማለሞ ኣቅራቢያ ጀምሮ ደግሞ ተከዘ ወደ ሰሜናዊ ምስራቅ ሳይሆን ፊቱን ወደ ሰሜናዊ
ምዕራብ በማዞር ምዕራብ ትግራይን መሃል ለመሃል ከፍሎ ኤርትራ እና ኢትዮጵያን ካገናኘ በኋላ እንደገና ፊቱን ወደ
ምዕራብ በማዞር በሑመራ በኩል ወደ ሱዳን ይፈሳል።

ማስረጃ ፫:
እ.ኤ.አ በ1833 Michael Russell ''NUBIA and ABYSSINIA: Comprehending Their Civil
History, Antiquities, Arts, Religion, Literature, and Natural history’’ በሚል ኣርእስት ባሳተመው
መጽሃፉ ገፅ 79 ላይ ከዚህ በታች ያለውን እውነታ ሰንዶ ኣልፈዋል። በዚህ መሰረት በወቅቱ በኣቢሲኒያ ስር የነበሩ ቦታዎች
በሶስት፣ ማለትም ኣማራ፣ ትግራይ እና ምድረ ባሕረነጋሽ በማለት ከፋፍሎ በማስቀመጥ ከሸዋ እስከ ዳውሮ ያሉትን ግን
ነፃ ኣገሮች ኣድርጎ ያስቀምጣል። በጸሃፊው መሠረት:
ሀ - ኣማራ
1) ኣማራ ማእከል (Amara proper) 2) ደምቢያ 3) ዳሞት 4) ጎጃም 5) ቤጌምድር 6) ኣንጎት 7) ወለካ 8) መራቤቴ
ያካትት ነበር።
ለ - ትግራይ
1)ትግራይ መሃሉ (Tigray proper) 2) ዓጋመ 3) እንደርታ 4) ወጀራት (ወይ ወገራ) 5) ኦፍላ 6) ላስታ 7) ኣበርገለ
8) ሰሜን 9) ተምቤን 10) ሽረ 11) ወልቃይት 12) ዋልድባ ያካትት ነበር።
ሐ - ምድረ ባሕርነጋሽ
1) ምፅዋ 2) ሕርጊጎ 3) ዊዓ 4) ዙላ 5) ቱቦ 6) ኣምፊላ 7) ምድሪ 8) ዓረና 9) ዱሮሮ 10) ጃርቬላ የሚባሉ ቦታዎች
ያካትት ነበር።
መ - በደቡብ የሚገኙ ነፃ ኣገሮች
1) ሸዋ 2) ይፋት 3) ጉደሩ 4) እናሪያ 5) ጉራጌ 6) ከፋ 7) ከምባታ 8) ሃረር 9) ጊድም 10) ኣዳል 11) ባሌ 12)
ዳውሮ ያካትት ነበር። ከመጽሃፉ ገፅ የተወሰደውን ደግሞ እንመልከት
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ከላይ የተቀመጠው መረጃ እንደሚያሳየው የትግራይ ግዛት 12 ኣውራጃዎችን ያካተተ ሲሆን ዛሬ የይገባኛል ጥያቄ
የሚነሳባቸው ወልቃይትና ራያ ብቻ ሳይሆን ስማቸው የማይነሱን እንደ ላስታ እና ሰሜንም ጭምር የትግራይ ግዛት
እንደነበሩ ግልፅ ኣሰረጅ ነው። እዚህ ላይ ‘ላስታ’ ወደ ወሎ እንዲሁም ‘ሰሜን’ ወደ ቤጌምድር (በኋላ ጎንደር) ከተወሰዱ
ቆይተዋል። በተመሳሳይ የኣቨርገለ ብዙ ቦታዎችም በኣዲሱ የፌደራል ስርኣት ኣከላለል መሰረት ወደ ኣማራ ክልል
መካለላቸውን ይታወቃል። ከላይ ኣማራ ተብለው ከተዘረዘሩት ኣውራጃዎች ደግሞ ኣንዱ ቤጌምድር ሲሆን ሰሜን፣
ወልቃይት፣ ፀገዴ (ጠገዴ) እና ዋልድባ በትግራይ እንጂ በዚህ ግዛት ውስጥ እንደማይገኙ ግልጽ ያደርገዋል።
በተጨማሪም Michael Russell (እ.ኤ.አ 1833) ሄነሪ ሳልትን ጠቅሶ እንደፃፈው ተከዘ ወንዝ ከሚመነጭበት ወደ
ሰሜናዊ-ምስራቅ በኩል፣ እንዲሁም ከተከዘ ወደ ደቡብ እና ምዕራብ ኣቅጣጫ የሚገኙትን የሰሜን ተራሮች፣ ዋልድባ እና
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የተለያዩ ‘’የሻንቅላ’’ ተብለው የሚጠሩ ጎሳዎች የሚኖሩባቸው ቦታዎች የትግራይ ግዛት እንደሆኑ ያስቀምጣል። ጸሃፊው
ያስቀመጠውን ብዝርዝር የመልከቱ:

ከፍ ሲል በ Russell እንደተገለጸው የትግራይ ወሰን ከሰሜን ተራሮች ከፍታ፣ ከዋልድባ እስከ ደቡባዊ ላስታ የተዘረጋ
እንደሆነ እና ተከዘ ወንዝ ወደ ሰሜን ምስራቅ የሚፈስበት የወንዙ ምንጭ መስመር ይከተላል ይላል። እንግዲህ የተከዘ
ወንዝ ወደ ሰሜን ምስራቅ የሚፈስሰው ብቸኛው የወንዙ ክፍል ከምንጮቹ ኣካባቢ ጀምሮ በዋግ ህምራ ኣካባቢ ኣቋርጦ
ደብረፀሃይ እስከሚባል ቦታ ድረስ ያለው ብቻ ነው (Google map Debire Tsehay 12.825351, 38.694112
ይመልከቱ) ። ከጠቀሰው ቦታ ቀጥሎ ያለውን ረጅሙን የወንዙ ክፍል ብዙ ገባር ወንዞችን እየጨመረ ኣንዴ ወደ ሰሜን፣
ኣንዴ ወደ ሰሜን ምዕራብ፣ ኣንዴ ደግሞ ወደ ምዕራብ እየፈሰሰ ኢትዮጵያን እና ኤርትራን በማዋሰን ሱዳን እንደሚገባ
ይታወቃል። ስለሆነም የተከዘ ወንዝ ከላይ እስከታች የትግራይ እና የኣማራ ኣዋሳኝ ተደርጎ ሊወሰድ ኣይችልም። ምክንያቱም
በወቅቱ እስከ ደቡባዊ ላስታ እንዲሁም ወንዙን ተሻግረው ያሉ የሰሜን ተራሮች ከፍታና ዋልድባ የትግራይ ግዛት እንደነበረ
ስለሚገልጽ የተጠቀሰው የወንዙ ክፍልም ቢሆን ትግራይ ግዛት ውስጥ ነበር ብንል ትክክል ነው የሚሆነው።
በተጨማሪም በኢትዮጵያ ታሪካ ጸሃፊዎች ‘’ሻንቅላ’’ እየተባሉ የሚጠሩ ህዝቦች (ሻንቅላ የሚለው አሉታዊ እንድምታ
ያለው ኣጠራር እንደሆነ ይያዝልኝ) ዛሬ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩ በተለይም ቤንሻንጉል ጉምዝ ተብሎ በሚጠራው
ክልል ነው (Wikipedia)። ለምሳሌ እ.ኤ.ኣ በ1965 ዓ.ም በካርታ ስራ ላይ የተሰማራ የኣሜሪካ ወታደራዊ ቡድን
እንደዘገበው ሻንቅላዎች ጉልበት ባላቸው ሌሎች ብሄሮች በሚደርስባቸው ኣጠቃላይ ሰብኣዊ ጥቃት በመሸሽ በኣባይ ወንዝ
በረሃና ወባ በበዛበት ኣካባቢ ሄዶ በሰላም የሚኖር ህዝብ ነው ሲል ኣስፍረዋል (Ron Dolecki, 2009)። እነዚህ ህዝቦች
ደግሞ ከደጋማዎቹ ምዕራብ ጎንደር እና ሰሜን ጎጃም ተነስቶ እስከ በትግራይ ስር ይተዳደር ከነበረው የመተማ ወረዳ
ደቡባዊ ክፍል ጋር ይዋሰኑ እንደነበር ይታወቃል። ለማስታወስ ያክል ኢህኣዴግ ቋንቋ፣ ባህልና የስነ ልቦና ተመሳሳይነትን
መሰረት ኣድርጎ እንደ ኣዲስ ማካለል ሲጀምር ከመተማ ዮሃንስ በስተ ደብቡብ የሚገኙ ቦታዎች የተለያዩ የቤንሻንጉል
ብሄሮች የሚኖሩባቸው ስለሆኑ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እንዲካለሉ ውሳኔ ተሰጥቶባቸው ባልታወቀ ምክንያት
የፌደሬሽን ምክርቤትም ሆነ የክልሉ ምክርቤት ሳይገፉበት ቀርቷል።
በዚህ የ Russell መጽሃፍ በሌላ ገፅም የሰሜን ተራሮችም የትግራይ ግዛት መሆናቸውን ጠቅሶ እነዚህ በከፍታቸው
የሚታወቁ ተራሮች በረዶ የሚታይባቸው እንደነበሩ ጽፈዋል። ከፍታ ቦታዎቹ ደግሞ በብዙ ርቀት የተከዘ ወንዝን ተሻግረው
ያሉ ቦታዎች እንደሆኑ ግልፅ ነው። ስለዚህ ትግራይ ተከዘ ወንዝ ኣይሻገርም የሚለው መከራከሪያ ሃሳብ ውሃ ኣይቋጥርም።
ከስር ያለውን ይመልከቱ:
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Russell እ.ኤ.አ በ1833 የኣቢሲኒያ ግዛቶቹ እንደሚከተለው በካርታ ኣስቀምጦታል
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ማስረጃ ፬:
Abyissinia and its People, or Life in the land of Prester John በሚል እ.ኤ.አ 1868 የተፃፈው የ
John C. Hotten መፅሃፍ ላይም ዋልድባ ትግራይ ውስጥ ከሚገኙት እና በኣቢሲኒያ ውስጥ ችግር፣ ጦርነት፣ ኣስፈሪ
ሁኔታ ባጋጠመበትና ሰላም በጠፋበት ጊዜ የማይደፈሩ ከነበሩ ኣምስት መጠጊያ የእምነት ቅዱስ ስፍራዎች ኣንዱ አንደነበር
ይጠቅሳል በመፅሃፉ ገፅ 48 ላይ እንደሚከተለው ይላል።

እዚህ ላይ ግልጽ ሊሆን የሚገባው ደግሞ በምዕራብ ትግራይ ማለትም በቆላማውና ደቡብ ምዕራብ የወልቃይት ጸገዴ
ኣዋሳኝ ወረዳዎች ከጥንት ጀምሮ በጉርብትና ይኖሩ የነበሩት ቅማንቶች እና ኣለፍ ሲልም ቤተ ኢስራኤሎች ናቸው። ኣማራ
ከደጋማው ቦታዎች ወደ ሰሜን ጎንደር፣ በተለይም ወደ ታች ኣርማጭሆ የፈለሰው በሌሎች ተገፍቶ ኣሊያም ለእርሻ ስራ
የመጣና ከነዋሪው ጋር ተዋህዶ የቀረ ህዝብ ነው። በብዛት በመስፈርም በሂደት ቅማንቶች ላይ ሁለንተናዊ ተፅእኖ በመፍጠር
ማንነታቸውን እንዲያጡና ኣማራነት እንዲላበሱ የተደረጉ ቀላል ቁጥር ኣይደለም። ለምሳሌ ‘'የኣባ ባህርይ ድርሰቶች''
በሚል መጽሃፋቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ (1953 ዓ.ም) የኦሮሞን መስፋፋት በገለጹበት ልክ ኣማራም ከረጅም
ዘመናት ጀምሮ በኣገሪቱ ሰሜን እና ማእከል እየተስፋፋ ሌሎች ነገዶችን ኣማራ እንዳደራጋቸው ያስገነዝባሉ። ኣማራ
ሰፍሮበት የበላይነቱ ያረጋገጠበት ቀርቶ ያልስፈረበትም ቢሆን በነበሩት የኣማራ ኣገዛዞች በተፈጠረው የፖለቲካ የበላይነት
እና የባህል ተፅዕኖ ምክንያት በርቀት ያሉ ህዝቦችም ጭምር ለልጆቻቸው የኣማርኛ ስም እስከ መስጠት መድረሳቸው
ይታወቃል።
በኣማራ ክልል ከፍ ያለ ተቀባይነት ያላቸው እና ህዝብን በመጨፍጨፍ በዓለም ታዋቂነት ያተረፉ የቀድሞው ኣምባ ገነን
መሪ ኮ/ል መንግስቱ ሃ/ማሪያም በጹሁፍ ካቀርቡት ታሪካዊ ንግግር የወሰድን እንደሆነም ‘ኣማሃራ’ ‘’በተራራ ላይ የሚኖር
ህዝብ ወይም ደገኛ’’ የሚል ትርጉም ያለው በመሆኑ እጅግ ባጣም ሞቃታማ ወደ ሆነው የመተማ፣ የኣርማጭሆና
የወልቃይት ኣካባቢ ስራ ፍለጋ ኣመጣው እንጂ ብእነዚህ ቦታዎች ረጅም ዘመን እንዳልኖረ ያመላክታል። ኣሁን ድረስ
ወቅቱ እየጠበቁ በኣስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለእርሻ ስራ ከመተማ እስከ ሑመራ ድረስ ያሉት ወረዳዎች ይንቀሳቀሳሉ።
እንድያውም የትግራይ እና የኣማራ የተፈጥሮ ድንበር ኣለ ክተባለም ኣንደኛውን የተከዘ ወንዝ ምንጭ ከሚገኝበት በወቅቱ
ቀጭን በመባል ይታወቅ የነበረው ተራራ ኣካባቢ እንጂ ተከዘ ከጫፍ እስከ ጫፋ የሁለቱም ኣዋሳኝ እንዳልሆነ ከላይ
በተጠቀሱት ሰንዶች በግልጽ ማየት ይቻላል። የሚቀጥለው ማስረጃ የበለጠ ያብራራዋል።
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ማስረጃ ፭:
ተከዘ ወንዝ ጀምሮ እስኪጨርስ (ከምንጩ ጀምሮ ከኢትዮጵያ እስኪወጣ) ድረስ የትግራይ እና የኣማራ ኣዋሳኝ እንዳልነበር
የተለያዩ ጸሃፊዎች ሰንደውታል። ለምሳሌ Samuel G. እና Robert B (1850: ገፅ 37) Abyssinia and its
Inhabitants በተሰኘው መፅሃፋቸው ላይ አንዳሰፈሩት ከሆነ የወቅቱ [ዘመነ መሳፍንት] ኣቢሲኒያ በሶስት ትልልቅ ነፃ
መንግስታት፣ ማለትም ትግራይ፣ ኣማራ እና ሸዋ/ይፋት የቆመች ሲሆን መጀመሪያ የተጠቀሱት ሁለቱም በጣም ሰፋፊና
በከፊል በተከዜ፣ በተወሰነ ደግሞ እስከ ላኦታ የተዘረጋው ሰንሰለታማ የሰሜን ታራሮች ከፍታዎቹ ላይ ይዋሰናሉ ይላል።
የሰሜን ተራሮች ላይኛው ከፍታዎች ደግሞ የትግራይ ግዛት እንደነበር ከፍ ብሎ በማስረጃ ቀርበዋል። ‘’... Separated
partly by the river Tacazze and partly by the lofty mountains of Samen...’’ የሚለው ተከዘ
የኣማራና የትግራይ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዳማያዋስን ግልፅ ያደርገዋል። ቀይ የተሰመረበትን ይመልከቱ:
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የሩቅ ዘመን እንተወውና ኣሁን ያለው ወሎ፣ ጎንደር፣ ጎጃምና ከፊል ሸዋን ያካተተው የኣማራ ትልቅ ክልል ህወሓት ኢህኣዴግ
የፈጠረው እንደሆነ ይታወቃል። በታሪክ የትግራይ እና የኣማራ ወሰን ለማውቅ ከተፈለገ መጀመሪያ ኣማራ የሚባል
የኢትዮጵያ ክፍል በትክክል የት እንደነበር ማወቅ ያስፈልጋል። ከፍ ብሎ በ Michael Russell እንደተመለከተው
የኣማራ ግዛት የነበረው በደቡባዊ ምርእራብ ዳሞት፣ በምርእራብ ጎጃም፣ በሰሜን ቤጌምድር፣ በደቡብ ምስራቅ መራቤቴ
እንደሆነ መረጃው ያሳያል። ያውም ስፋት ያላቸው የቤጌምድር ወረዳዎች እና ጎጃም ከጥንት ጀምሮ ኣገው፣ ቅማንቶች፣
ቤተ ኢስራኤሎች እና ሻንቅላዎች ብለው የሚጠሩዋቸው ህዝቦች እንደሚኖሩበት ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል።
እንዲያውም ኣማራ ከጎጃም ወደ ደቡብ ራቅ ብሎ የሚገኝ ኣገር ሆኖ ታዋቂው የኣምባ ግሸና የመንግስት እስርቤት የሚገኝበት
ነው ይልና ከጎጃም በስተምስራቅ በኩል ግን ቤጌምድር ራቅ ብሎም የጁ ጋላ የተባሉ ክፍለሃገሮች ይገኛሉ ይላል (Rusell:
1833: 73)። ከፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ (1953 ዓ.ም) መጽሃፍ ተወስዶ በዚህ ጽሁፍ የመጀመሪያ ገፅ ላይ የቀረበው
ካርታ ላይም ኣማራ የሚገኝበት የኢትዮጵያ ክፍል ማየት ይሄንን የሩሴል ግኝት ያጠናክረዋል።

ማስረጃ ፮:
በኣጼ ሃይለ ሥላሴ ኣገዛዝ ዘመን የትግራይ ጠቅላይ ግዛትን ያስተዳድሩ የነበሩት ሉዑል ራስ መንገሻ ስዩም በቅርብ ጊዜ
በድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ የተደረገላቸው ሲሆን ወልቃይት እና ራያ ሙሉ እስከ ኣልውሃ ምላሽ ድረስ
ኣባታቸው ራስ ስዩም መንገሻ ዮሃንስም ያስተዳድሩት እንደነበር ምስክርነታቸውን ሰጥቷል። እነዚህ ግዛቶች በራስ ስዩም
ስር በሚተዳደሩበት ወቅት ኣጼ ሃይለ ሥላሴ በወሰዱት ፖለቲካዊ ውሳኔ መሰረት (ትግራይን ከፋፍሎ የማዳከም ሚኒሊካዊ
ዘይቤ) ወልቃይት በ1948 ዓ.ም ወደ በጌምድር፣ ራያ ቆቦ ደግሞ በ1949 ዓ.ም ወደ ወሎ ቆርጠው እንደ ወሰዱ በማያሻማ
መንገድ እንደሚከተለው ኣብራርተዋል።
‘’ከኔ በፊት በነበረው፣ ብሉዑል ጌታየ [ራስ ስዩም] ኣስተዳደር፣ እኔም የማውቀው ኣልውሃ ምላሽ ከወሎ ጠቅላይ ግዛት

የሚያዋስን የትግራይ ግዛት ነበረ፣ በቤገምድር በኩል ያለው ኣዋሳኝ ደግሞ ወልቃይትን እና ጸገዴ በትግራይ ኣስትዳደር
የነበሩ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ በኣገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ በ1948 ዓ.ም እና በ1949ዓ.ም ከወሎም እስከ ቆቦ ድረስ
እንዲሆን፣ በበጌምድር የነበረው ደግሞ ተከዜ እንዲሆን የትግራይ ወሰን በሚል ትእዛዝ የወጣው በእነዚህ ሁለት ዓመተ
ምህረት ነው። ከዛ በፊት የነበረው በትግራይ መተዳደሩን ሁሉም የሚያውቀው ነው። ከዛ በፊት ታሪኩ በሙሉ በትግራይ
ስር ይተዳደር እንደነበር ነው እኔ የማውቀው’’ ሲሉ ያብራራሉ። ለዝርዝሩ ቪዲዮውን ለማየት እዚህ ይጫኑ ወይም የምንጭ
ማጣቀሻ ዝርዝር ውስጥ መግቢያውን ይመልከቱ።
በተጨማሪም በኣጼ ሃይለ ሥላሴ ዘመንም የትግራይ ድንበር ወልቃይትና ኦምሃጀርን ኣልፎ ሱዳን ድረስ ይዋሰን እንደነበር
በመግልጽ ግዛቱ እንዲመለስላቸው ልዑል ራስ መንገሻ ለኣጼው መንግስት ጥያቄ ኣቅርበው እንደነበር ለኣሜሪካ ድምፅ
ኣማርኛ ኣገልግሎ በሰጡትን ቃለ ምልልስ ኣብራርተዋል። የጠቅላይ ግዛት መጠን እና ወሰን በየዘመኑ ይለያይ እንደነበርም
ልዑል ራስ መንገሻ ገልፀዋል። (እዚህ ይጫኑ)።

ማስረጃ ፯:
በተመሳሳይ በኣጼ ኃይለ ሥላሴ ኣገዛዝ ዘመን የፓርላማ ኣባል እና ከ 14ቱ የንጉሱ ኣማካሪ ሹመኞች መካከል ኣንዱ፣
የኣገሪቱ የመወሰኛ ምክርቤት ምክትል ፕሬዚዳንት፣ እና የተለያዩ የግዛቱ ኣካባቢዎች ኣስተዳዳሪ የነበሩት ፊታውራሪ ሙዑዝ
በየነ የራያ ግዛት በትግራይ ስር ይተዳደር እንደነበር በማያሻማ መንገድ ምስክርነታቸውን እንደሚከተለው ሰጥተዋል።
‘’ትግራይ የሚዋሰነው ኣልውሃ ምላሽ ነው። ኣልውሃ ምላሽ ማለት ወልዲያ ኣጠገብ ያለው ወንዝ ማለት ነው። ልዑል ኣልጋ
ወራሽ የእሳቸው [ኣጼ ሃይለ ሥላሴ] ልጅ ናቸው። የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ወራሽ ናቸው። ወሎ በሳቸው ስር ስለነበር

ለወሎ ግዛት እንዳያንስ ተብሎ ከቆቦ ጀምሮ ኣንድ ኣውራጃ ለወሎ ተሰጥተዋል። ብዛን ጊዜ ልዑል ራስ ስዩም ነበር
የሚያስተዳድሩት። በኛ እድሜ የተደረገ ነው የምነግርህ። የቆየ ታሪክ ኣይደለም’’’ ሲሉ በተጨባጭ የሚያውቁትን
ገልጸዋል። ለዝርዝሩ እዚህ ይጫኑ
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ማስረጃ ፰:
ከፍ ሲል ለቀረቡ ማስረጃዎችና ምስክርነቶች ማጠናከሪያ የሚሆኑ በወልቃይት እና በራያ በኩል ነዋሪ የሆኑ ዕድሜ ጠገብ
ኣባቶች ግዛቶቹ ተቆርጠው ሲሄዱ በሂወት የነበሩ በተለያዩ ቃለ መጠይቆች ሁኔታውን ይናገራሉ። በንጉሱና በልጃቸው
ሉዑል ኣስፋወሰን ከወሎ እየተሾሙ ለሚመጡት መሳፍንቶች የራያን የእርሻ መሬት ማከፋፈላቸው ሳይበቃ ሰርተው
እንዳይበሉም መሳፍንቶቹን የሚጠብቅ ነፍጠኛ ሰፋሪ በማምጣት ኣካባቢውን ኣማርኛ ተናጋሪ ህዝብ በብዛት እንዲሰፍር
ኣድርገዋል። እንዲያውም በራያ ቆቦ በኩል ተቆርጦ ወደ ወሎ የተሰጠው ግዛት ውስጥ የቀረው የትግራይ ህዝብ የንጉሱ
ውሳኔ (በወሎ የመገዛት) ባለመቀበሉ ለብዙ ኣመታት ንጉሱና ሹመኞችን የመቃወም እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበር
የመንግስት ሰነዶች እና የታሪክ መፃህፍቶች ያሳያሉ። ይህ ኣማርኛ በመከራ የለመደው ህዝብ ከምሬት የተነሳ በተለያዩ
ወቅቶች ኣመፅ ሲያካሂድ አንደነበር ይታወቃል። ከዚህ ስር ያለውን የኣፄው መንግስት ሰንድ ይመልከቱ:

ምንጭ፥ የማነ ገብረመስቀል (2005 ዓ.ም: 268)
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የራያ ህዝብ በኣጼው ኣገዛዝ የነበረውን የመረረ ተቃውሞ እና በመንግስት ሲደርስባቸው የነበረው ጥቃት የበለጠ ለማወቅ
ለሚፈልግ ኣንባቢ የተጫነ ጅብሬ (እ.ኤ.ኣ1997) ''የሃበሻ ጀብዱ'' የሚል ትርጉም መጽሃፍ እና ’’ቀይ ኣንበሳ'' የሚል
በዶ/ር ተስፋየ መኮንን (2008 ዓ.ም) ተተርጉመው በኣዲስ ኣበባ ዪኒቨርሲቲ ፕሬስ ታትመው የወጡ ስራዎችን
ይመልከቱ። የሁለቱም መፃህፍት ዋና ባለቤቶች፣ ማለትም አዶልፍ ፓርለሳክ (እ.ኤ.ኣ 1948) እና ኮ/ል ኣለክሳንድሮ ዴል
ባየ (እ.ኤ.ኣ 1928 ዓ.ም) በመጨረሻው የጣሊያን ወረራ ወቅት ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ እና የመሪነት ሚና
በመጫወት ግዳጃቸውን በጀግንነት የተወጡ ቼኮዝላቫኪያዊ እና ኩባዊ ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች ነበሩ። እነዚህ ጀግኖች
ለኣገሩ እንግዶች በመሆናቸው ምክንያት በወቅቱ የነበረውን የራያ ህዝብ ሁኔታ እና የራያ መሬት ኣቋርጦ ሲጓዝ በነበረው
ሰራዊት ላይ ሲያሳየው የነበረውን ተቃውሞ ሚስጥር ያልገባቸው ቢሆንም በኣይናቸው ኣይተው ከፃፉት ጥሬ ሃቅ ግን
የችግሩ ምንጩ እና ፖለቲካዊ እንድምታው መረዳት ይቻላል። በተጠቀሰው ወቅት ወደ ሰሜን ሲጓዝ የነበረው የመንግስት
ሰራዊት እግረ መንገዱ በራያ ህዝብ ላይ በተለይም በወቅቱ በትግራይ ግዛት በነበረው በቆቦ ህዝብ ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ
እንደተፈጸመ ኮ/ል ኣለክሳንድሮ ዴል ባየ በምጽሃፉ ኣስፍሮታል። ቀደም ሲልም በራያ፣ በእንደርታ፣ ክልተ ኣውላዕሎ፣
ኣፅቢ እና ገርዓልታ ሓውዜን ጨምሮ ተመሳሳይ ጭፍጨፋ በኣጼ ሚኒሊክ ሰራዊት መካሄዱ እና ህዝቡ የቆየ ቅሬታ
እንዳለው እንግዶቹ ግንዛቤ ኣልነበራቸውም።

ማስረጃ ፱:
በኣፄ ዮሃንስ ዘመነ መንግስት ከሽሬ እስከ ወልቃይት ፀገዴ እና መተማ ሲያስተዳደሩ የነበሩት የራስ ሓጎስ የልጅ ልጅ የሆኑት
እና በወሎና በትግራይ ጠቅላይ ግዛቶች እንዲሁም በኣሁኑ የደቡብ ህዝቦች ክልል በተለያዩ የመንግስት ሃላፊነቶች ያገለገሉት
ኣቶ እስኪቂያስ በላይ እንደሚሉት ደግሞ ወልቃይት በታሪክ ሲተዳደር የነበረው በራስ ደጌና ሲሆን ቆይቶም በራስ ሓጎስ፣
በራስ ጉግሳ ኣርኣያ እና በራስ ስዩም ሲሆን እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ ደግሞ በራስ ስዩም የተሾሙ ሹማምንቶች ሲተዳደር
ነበር። ወልቃይት ለበርካታ መቶ ኣመታት በትግራይ ይተዳደር የነበረ ቢሆንም ቐዳማይ ወያነ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ
በኣፄ ሃይለ ሥላሴ መንግስትና ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከማድረስ ባሻገር ስልጣናቸው ላይ ከባድ ስጋት በመፍጠሩ
ንጉሱ ትግራይን በጠላትነት በማየት የማዳከም ስልት ተክትሏል ይላሉ። በመሆኑም ንጉሱ መጀመሪያ የትግራይ ገዥዎችን
ኣዲስ ኣበባ ድረስ በመጥራት ለቁም እስር ከዳረጉ በኋላ ጠቅላይ ግዛቱን በወታደራዊ ኣገዛዝ ስር እንዲቆይ ወሰኑ። በዚህ
መሰረት በ1947 ዓ.ም በዓድዋ፣ በዓዲግራትና በክልተ ዓውላዕሎ ከጎንደር የሚታዘዙ ጦር እዞች፣ በኲሓ፣ ምቕማጥ
ዕውርና በማይ ጨው ደግሞ ከወሎ የሚታዘዙ ጦር እዞች በማቋቋም ትግራይን በሁለት ኣቅጣጫ የተወጠረ የጦር ሰራዊት
ሰንሰለት በማጠር ወታደራዊ ኣገዛዝ ስር እንድትሆን ኣደረጉ።
ቀጥሎም ይላሉ ኣቶ እስኪቂያስ በላይ ራያን በሙሉ ወርሰው ወሎን ሲያስተዳደር ለነበረው ልጃቸው ሉዑል ኣስፋወሰን
እና ለልዑል መኮነን ተሰጠ። እንደገና ራያን ራያ ቆቦ እና ራያ ዓዘቦ ብለው ለሁለት በመክፈል ለወሎ እና ለትግራይ እንዲሰጥ
ኣደረጉ። ሆኖም ኣልጋ ወራሽ ግዛት ጠብቦኛል በማለታቸው ኣላማጣን፣ ኮረምን እና ሓሸንገን በመጨመር እስከ
ሕጉምቡርዳና ልዩ ስሙ መስዋእቲ የሚባል (ጣሊያን ችንኮ ማዮ የሰየማት - ግንቦት 5 ለማለት ነው) ቆርሰው ወደ ወሎ
ጠቅላይ ግዛት ተጨመረላቸው። በዚህም ሳያበቃ ኣልጋ ወራሹ ሁለት የራያ የፓርላማ ተመራጮችን በመጥራት ራያ በሙሉ
ወደ ወሎ እንዲሄድ የራያን ህዝብ ቀስቅሱት ብለው ትእዛዝ እንደሰጡ፣ በመቀጠልም ከሶቆጣ ሳይቀር የትግራይ ተወላጆችን
በኣስገዳጅነት እንዲወጡ መደረጉ የነበረውን ሁኔታ ያብራራሉ።
ኣቶ እስኪቂያስ ቀጠሉ፡ ተከዘ በመለስ ብለው ደግሞ ጠለምት፣ ወልቃይት ፀገዴ፣ ዓዲ ኣርቃይን፣ ዛረማ ለጎንደር እንዲሰጥ
ኣደረጉ ይላሉ። ከዛ በፊት ግን የተጠቀሱት ቦታዎች በሙሉ ይተዳደሩ የነበሩት በራስ ስዩም መንገሻ እና በራስ ጉግሳ ኣርኣያ
ነበረ። በራስ ስዩም የተሾሙ ሰው ለምሳሌ የደጃዝማች ሳህለ ኣባት [ስም ኣልተገለጸም] ኣስተዳድረውታል። ቀጥሎም
ደጃዝማች ተስፋይ መደባይ ለ16 ዓመታት ገዝተውታል። ከዛ ጣሊያን ከመጣ በኋላ ደግሞ ጣሊያን በቋንቋ ያደርገዋል።
ገቨርናቶሬ ዲ ትግራይ፣ ገቨርናቶሬ ዲ ኣማራ እያለ በሙሉ በቋንቋ ኣደርገው። በእነዚህ የወረራ ኣመታት ግን ደጃች ኣብርሃ
የተባሉ ኤርትራዊ ወልቃይትን እንዲያስተዳድሩት በጣሊያን ተሹመው ነበር። ስለዚህ ከጣሊያን በኋላ ወልቃይት በጎንደር
የተዳደረው ለ33 ዓመት ብቻ ነው። 1968 ዓ.ም ህወሓት ነፃ አስኪያወጣው ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ከድሮውም
ጀምሮም ሆነ በኣፄዎቹ ዘመነ መንግስት የትግራይ ግዛት በደጋው በኩል እስከ ኣምባ ጂወርግስ በቆላማው ደግሞ እስከ
መተማ ዮሃንስ ድረስ እንደነበር ኣቶ እዝቂያስ ኣብራርቷል ።
እንደ ኣቶ እዝቂያስ ኣባባል ኣጼ ኃይለ ሥላሴ በትግራይ ላይ የወሰዱት የጠላትነት እርምጃ በዚህ ኣላበቃም። ንጉሱ በየመቶ
ኪሎሜትሩ በከፈቱዋቸው የጦር ሰፈሮች የሚቀመጥ በርካታ የመሃል ኣገር ሰው (ወታደር፣ ፖሊስ፣ በቅሎ ጫኝ ወዘተ)
17

1

በማምጣት የትግራይ ህዝብ ቋንቋው፣ ባህሉ እንዲበረዝና፣ ኮቴው እንዲጠፋ ነው የሰሩት። የትግራይ ህዝብ በራሱ ትግልና
መፍጨርጨር ነው እንጂ ቋንቋው ሊጠፋ ያልቻለው በመንግስትማ ባህሉ እንዲጠፋ፣ ኣገሩ እንዲጠፋ ነበር የተፈለገው።
እግዚኣብሄር ስለረዳ ግን ሊፈርስ ኣልቻለም ይላሉ። እንዲያውም ‘’የወልቃይት ህዝብ እኮ የሚደነቅ ህዝብ ነው። ለሰላሳና
ኣርባ ዓመታት በኣማራ እየተገዙ ተቀምጠው ትግርኛ ቋንቋ ኣላጠፉም። የወልቃይት ህዝብ ትክክለኛ ቁርጠኛ የትግሬ ህዝብ
ነው’’ ይላሉ ኣቶ እዝቂያስ። ወልቃይቶች ጋብቻቸውም ጭምር ከትግራይ ነው። ለምሳሌ ቢትወደድ ኣዳነ የኣክሱም ሰው
ነው ያገቡት፣ ደጃዝማች ፀሃየ የተባሉ የወልቃይት ሰው የደጃዝማች ገበረ ሥላሴ ባሪያጋብር ልጅ ኣገቡ፣ ደጃዝማች መስፍን
እንግዳወርቅ የሚባሉትም የደጃዝማች ገብረሂወት እህት የደጃዝማች መሽሻ ልጅ ነው ያገቡት። ፊታውራሪ ታየ ጎላም
ወይዘሮ ሸዋይነሽ ኣብርሃ (ደጃች ኣብርሃ) ናቸው። ኣምባ ጀወርግስ ያሉት ደግሞ ፊታውራሪ ሃይለ ሥላሴ ገብረመድህን፣
ደጃዝማች ኣርኣያ ገብረመድህን፣ ፊታውራሪ ታፈረ ገብረመድህን፣ ፊታውራሪ በላይ ገብረመድህን ናቸው። በኣጠቃላይ
የወልቃይት ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪ ስለሆነ በትግራይ መተዳደሩ ትክክል ነው፣ የራያ ህዝብም እንደዚሁ ትግርኛ ተናጋሪ
ስለሆነ በትግራይ መተዳደር ኣለበት ሲሉ ያብራራሉ።።
ማስረጃ ፲:
መ/ር ገብረኪዳን ደስታ ‘’ኣፄ ዮሃንስና ኣፄ ሚኒሊክ፡ በኢትዮጵያ ታሪክ መነፅር’’ (2010 ዓ.ም) በሚል መፅሃፋቸው ሃጋይ
አርሊክን (1996 እ.ኤ.አ) በዋቢነት በመጥቀስ ከላይ የተባለውን እንደሚከተለው ያረጋግጣሉ። የሃፀይ ዮሃንስን መስዋእት
ተከትሎ የትግራይ መሳፍንቶች፣ ማለትም ራስ መንገሻ ዮሃንስ፣ ራስ ኣሉላ፣ ራስ ሓጎስን እና ራስ ወልደሚካኤልን እ.ኤ.አ
በ1894 ኣዲስ ኣበባ ድረስ በመሄድ ከኣፄ ምኒሊክ ጋር ለእርቅ የተገናኙ ሲሆን እርቁ የተሟላ እንዲሆን እና ለታማኝነታቸው
ማረጋገጫ ሲባልም በቅድሚያ እንዲፈጸም ካቀረቡላቸው ኣራት ቅድመ ሁኔታዎች ሁልቱን ለመጥቀስ ኣንድ፡ ‘’እስከ ዛሬ
ድረስ የራስ ሓጎስ ግዛት የነበረው ፀለምቲ እና ወልቃይት ፀገዴ በጉልትነት ወደ እቴጌ ጣይቱ እንዲተላለፍ’’ የሚል ሲሆን፣
ሁለተኛው ደግሞ፡ ‘’የራስ ኣርኣያ ሥላሴ ዮሃንስ ጉልት የነበረው እንደርታም በጉልትነት ለልዕልት ዘውዲቱ ሚኒሊክ
እንዲሰጥ’’ የሚሉ ነበሩ። እዚህ ላይ ፀለምቲ፣ ወልቃይት ፀገዴ እና እንደርታ በግዛትነቱ የትግራይ ሆነው የቀጠሉ ቢሆንም
በጉልትነት ግን ለእቴጌ ጣይቱ እና ለልዕልት ዘውዲቱ እንዲሰጥ ተወሰነዋል። ከላይ እንደተጠቀሰው በ1948 ዓ.ም ደግሞ
በኣፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ትእዛዝ ፀለምቲ እና ወልቃይት ፀገዴ ተጠቃልሎ ወደ ቤገምድር (ጎንደር) ግዛት እንዲካለሉ
ሆነዋል። ዶ/ር ገላውዴዎስ (2016) ይሄን ጭብጥ ያረጋግጣል ‘’ጸለምቲ ከበጌምድር’ና ስሜን ጋር እንዲጠቃለል
የተደረገው ከአዓድዋ ጦርነት በኋላ አፄ ምንሊክ ለሚስታቸው ለእቴጌ ጣይቱ እንደስጦታ ወይም ጉልት ከሰጡ በኋላ
ነው።’’
ማስረጃ ፩፩:
ኣሁንም በኣጼ ሃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የሽሬ ኣውራጃ ህዝብ እንደራሴ እና የወቅቱ የፓርላማ ኣባል የነበረው ጀግናው
ኣቶ ገሠሠ ኣየለ (ታጋይ ስሑል) በጊዜው ስለነበረው የትግራይ ህዝብ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች
ኣስመልክቶ በዝርዝር ለኣፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ባቀረበው ፅሁፍ ገፅ 18 ቁ-22 ላይ የሚከተለውን መረጃ ትቶልን
ኣልፈዋል።
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ማስረጃ ፩፪:
ከስር የሚታየው ሰነድ በኣጼ ሃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የወጣ የስራ ህጋዊ ሰነድ ነው። ይህ የመቐለ ማዘጋጃቤት የግምጃ
ቤት ደረሰኝ ሲሆን ለቆቦ እና ኣላማጣ ማዛጋጃቤቶች የቅየሳ ሰራተኞች የተከፈለ ገንዘብ ነው። በሰነዱ እንደተገለጸው በ
፩፱፻፵ ዓ.ም (1940 ዓ.ም) ቆቦ እና ኣላማጣ የሚገኙበት ኣውራጃ ባለቤቱ የትግራይ ጠቅላይ ግዛት እንደሆነ ግልፅ ማሳያ
ነው።
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ማስረጃ ፩፫:
የወልቃይት ፀገዴ እና ብዛት ያላቸው የኣሁኑ ጠገዴ እና ሰሜን ጎንደር ቦታዎች ስም ኣሁንም በትግርኛ ነው የሚጠሩት።
ተራሮች፣ ወንዞች፣ እፀዋቶች፣ መንደሮች፣ ከተሞች ወዘተ ስማቸው ትግርኛ ነው። ይህ በረጅም ታሪክ ሂደት የተፈጠረ
እንጂ በኣጋጣሚ ኣይደለም። እንደሚታወቀው የኣማራ ገዥ መደቦችና ነፍጠኞቻቸው በተስፋፉበት የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ
የቦታዎች እና የከተሞች ስም ብቻ ሳይሆን የሰው ስምም ሳይቀር ኣማርኛ እንዲሆን የተለያዩ ጫናዎች ማድረጋቸው
የጭቆናው ሰለባ የሆኑ እድሜ ጠገብ ሙሁራን በየኣጋጣሚው ገልጸውታል። ኣንድ ታዋቂ የታሪክ ተማራማሪ ‘’ጌታሁን’’
የሚለው የስሜ ኣካል ትምህርትቤት ለመመዝገብ የሰጡኝ ስም እንጂ ማንነቱን ኣላውቀውም ማለታቸውን ልብ ይለዋል።
ስማቸው የተቀየሩ ከተሞች፣ መንደሮች፣ ወንዞችና ተራሮችም ኣሁንም በቦታው ኣሉ። ጥቂት ምሳሌዎች ለመጥቀስ ያክል፡
ኣዳማ ወደ ናዝሬት፣ ቢሾፍቱ ወደ ደብረዘይት፣ ጭሮ ወደ ኣሰበ ተፈሪ፣ ሃሮማያ ወደ ኣለማያ፣ ሃዋሳ ወደ ኣዋሳ፣ የትግራይዋ
ፍረወይኒ ከተማም ወደ ስንቃጣ (ስንቅ-ኣጣ)፣ ክልተ አውላዕሎ ወደ ሁለት አውላሎ ወዘተ ተቀይረው የነበሩ ሲሆን
በወልቃይት ፀገዴ ግን በጣት ከሚቆጠሩ ቦታዎች በስተቀር ከሞላ ጎደል የትግርኛ ስማቸው እንደያዙ እስከ ዛሬ ቀጥሏል።
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የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል፡ ተከዘ ወንዝን ተሻግሮ ወደ ደቡብ ኣቅጣጫ ማለትም በዋልድባ በኩል ወደ ወልቃይት ያሉ
አከባቢዎች ከጥንት ጀምሮ የነበራቸው የስም መጠሪያ፡ ማይ ፀብሪ፣ ጸለምቲ የጥንት ከተማው ዓዲ ሰላም፣ ዓዲ ኣርቃይ፣
ሓዱሽ ምድሪ፤ ማይ ሓርገጽ፤ ማይ ጭጎነት፤ ምንምነ፤ ብርኩታ፤ ዓዲ ሰላም፤ ማይ ድቫዞ፤ ማይ ጭዓ፤ ማይ ደለስ፤ ማይ
ደቂቆ፤ ማይ ኩመር፤ ዘርባቢት፤ ክሳድ ግመል፤ እምባ ዝባን፤ ማይ ጭዕሞ፤ ማይ ደምቦካ፤ ማይ ሊሓም፤ ማይ ደረቅዋ
(የዛረማ ወንዝ ገባር)፤ ቤትሞሎ፤ ዓዲ አምሓራ የሚሉ ናቸው፡፡ እዚህ ላይ ዓዲ አምሓራ ብለው የሚጠሩት ኣንገረብ
ተሻግሮ ያለው መሬት ነው። አንገረብ ለረጅም ጊዜ የትግራይ እና የቤጌምድር (ጎንደር) የተፈጥሮ ድምበር ሆኖ ቆይተዋል።
ከተከዘ ወንዝ ወደ ዓዲ ረመጽ አንገረብ-አርማጭሆ አቅጣጫ ያሉ አከባቢዎችም ከጥንት ጀምሮ የሚታወቁበት ስም፡ ዓዲ
ረመጽ፤ ዓዲ ሰጓዲ፤ ጉማይ ዳዕሮ፤ ዓዲ ገምጠላ፤ ኩሊታ፤ ዓዲ በኮላም፤ ማይ ለሚን፤ ዓዲ ቀርኒ፤ ዓዲ ዓኾሮ፤ ማይ ጻዕዳ፤
ዓዲ ኮኾብ፤ ማይ ሊሓም፤ ሩባ ካዛ ፤ ዓዲ ባርያ፤ ዛና፤ ሩባ አንገረብ፤ እመባ አርማጭሆ ናቸው (Tigraionline)፡፡ በዚህ
አቅጣጫም አማርኛ ተናጋሪ ህዝብ የሚኖርበት አከባባ ሲደርሱ እምባ አምሓራ ብለው ሰይመውታል፡፡ ከላይ
እንደተጠቀሰው ህዝቡም ቢሆን ምንም እንኳን ለብዙ ኣመታት ወደ በጌምድር ተከልሎ ቢቆይም ትግርኛ ቋንቋውን
ሳይቀይር ሳይነካ ዘልቀዋል።

ማስረጃ ፩፬:
ከስር የተቀመጠው ምስል በትግራይ ክልል በወልቃይት፣ መዘጋ፣ ቤትሞሎ በተባለ ቦታ የሚገኝ የቤተመንግስት ቅሪት
ነው። ቤተ መንግስቱ በ17ኛው ክ/ዘመን የትግራይ-ትግርኚ ሀገረ ገዢ በነበሩ ደጃዝማች ናይዝጊ ዘሚካኤል የተገነባ ነው።
ደጃዝማች ናይዝጊ በንጉሱ [ኣፄ እያሱ 1682-1706] በጣም የተወደዱ ታማኝ ነበሩ ይባላል። ከፖርቹጋል ከተለያዩ ዓለም
የሚመጡ ዲፕሎማቶች የሚገቡትና የሚወጡት በባፅዕ በኤርትራ በወልቃይት አድርገው ወደ ጎንደር ይጓዙ ስለነበር
ደጃዝማች ናዝጊ ከኤርትራ ተቀብለው ወደጎንደር አጅበው ያመጣሉ ሲመለሱም አጅበው ይመልሱዋቸው እንደነበር
ይነገራል። የዚህ ቤተመንግስት ሙሉ ታሪክም በድምፂ ወያኔ ቴሌቪዥን በዶኩሜንቴሪ ለህዝብ መተላለፉ ይታወሳል።
ጋዜጠኞች ቦታው ድረስ ሄደው የኣካባቢው ሰዎችና የደጃዝማቹ የስጋ ዘመዶች የሆኑ ሻምግሌዎችን በማነገጋር የተሰራ
በጣም ጠቃሚ የቪዲዮ ሰነድ እንደሆነ መግለጽ እወዳለሁ። በዚህ ነጥብ ላይም ዶ/ር ገላውዴዎስ (2016) የሚለው ኣለው
የመስፋንቶች ግጭት ተፈጥሮ ደጅ ኣዝማች ማሞ ድል እስካደረጉዋቸው ድረስ ደጅኣዝማች ናየዝጊ ዓዲ ረመፅ በመቀመጥ
ወልቃይትን እንዳስተዳደሩ ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የመጡ ትውስታዎች ይገልፃሉ። ከታች የተቀመጠው
ፎቶው ከማህበራዊ ሚዲያ የተወሰደ ነው።
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ማስረጃ ፩፭:
በደርግ ዘመነ መንግስትም የብሄር ሰቦች ኣቀማመጥና ቋንቋን የሚያሳይ ጥናት የተካሄደ ሲሆን መረጃው ለወታደራዊ
ኣገልግሎት ይጠቀሙበት እንደነበር ከዚህ ስር ያለውን ህጋዊ የመንግስት ሰነድ መመልከት ይቻላል። በሰነዱ
እንደተመለከተው 3/4ኛው የሰሜን እና የወገራ ኣውራጃዎች ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪ እንደሆነ ብግልጽ ያሳያል። ከስር ባለው
ሰነድ ቀይ የተሰመረበትን ይመልከቱ:
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ማስረጃ ፩፮:
በወልቃይት ፀገዴ እና ጸለም ሰፋ ያለ እውቀት እና ልምድ ያለው ዶ/ር ገላውዴዎስ ኣርኣያም መሬት ላይ ያገኘውን
ተጨባጭ የሰዎች ትውስታ፣ እውቀትና ትርክት (oral tradition) እንደሚከተለው ኣጫውቶኛል:- ‘’ማንነትና በራስ
አስተዳደር (self-determination) የተቀየሰው ህዝቡ ራሱ እንዲወስን ነው፣ ለኣብነት የራያ ህዝብ ተጠይቆ ሲመልስ
“እኛ የማንነት ጥያቄ ችግር የለብንም፣ የትግራይ ሰዎች ነን” ብለው እንደነበር የሚታወስ ነው። የወልቃይት የትግራይነት
ማንነት አስመልክቶ ደግሞ የኮለኔል ዘውዱ አባት ከድምፂ ወያነ ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልልስ ዓይነተኛ ምሳሌ ነው፣ “ልጅዎ
አማራ ነኝ ይላል፡ እርስዎ ምን ይላሉ?” ብለው ሲጠየቁ በትግርኛ ‘’ኣነ ከለኹ’’ (እኔ እያለሁ) ብለው ነው የመለሱት።
በዓዲ ሰላም በቆየሁበት ጊዜ ሽማግሌዎቹን ማንነታቸውን አስመልክቶ ጠይቅያቸው ነበር፣ “ንሕና ጸለምቲ’ማ ተጋሩ’ምበር”
ነበር ያሉኝ። በቃፍታ ቆይታዬ ደግሞ ከአቶ ጉዓይ ታከለ ቤት ነበር ያረፍኩትና እሳቸውም በተመሳሳይ መልኩ “ንሕና
ተጋሩ ኢና ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ” ብለውኛል ይላል።

የወሰን ጥያቄ በኣዲሱ ህገ መንግስታዊ ኣካላለል መስፈርት ሲታይ
ኢትዮጵያ የዓለም ማፈሪያ ካደረጉዋት ኣገዛዞች ኣንዱ የነበረው ሰው በላው የደርግ መንግስት ላይመለስ ከተገረሰሰ በኃላ
ኣዲሱ የኢህኣዴግ መንግስት በኣይነቱ የተለየ ኣዲስ ህገ መንግስት በመፃፍ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች ራሳቸው
ፈቅደው የሚኖሩባት ኣገር ለመፍጠር ነው የተሞከረው። በመሆኑም ኣዲሱ የኢህኣዴግ ስርኣት ከቀድሞዎቹ ኣገዛዞች እጅጉን
በተለየ መንገድ 'ኣገር ማለት ህዝብ እንጂ ወንዝ፣ ጋራና ሸንተረሩ ብቻውን ኣይደለም’ የሚል ሰው ሰው የሚሸት ትርጉም
በመስጠት ቋንቋ፣ ማንነት እና ተመሳሳይ ልምድና የባህል መቀራረብን መሰረት ያደርገ ኣዲስ ኣከላለል በማድረግ ክልሎች
ለመፍጠር ተችለዋል። ነገር ግን ኣብዛኛው ለማለት ተፈልጎ ካልሆነ ኣንድ ብሄር ብቻውን የሚገኝበት ክልል ኣልተፈጥረም።
ሊፈጠርም ኣስቸጋሪ ነው። ክልሎቹ ከተፈጠሩ በኃላም በኣፈፃፀም ሂደት ኣንዳንድ ችግሮ የታዩበት እንደሆነም መግለፅ
ተገቢ ነው።
ቀደም ሲል በደርግ መንግስት በ1971 ዓ.ም ‘’Class Struggle and the Problem in Eritrea’’,
(Hornaffairs 2016) በሚል በሰሜን ኢትዮጵያ የሚኖሩ ህዝቦች ቋንቋን መሰረት ያደረገ ኣሰፋፈራቸው የሚያሳይ ሰነድ
ማሳተሙ ይታወቃል። በካራታው ላይ እንደሚታየው ትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ ከተከዘ ወንዝ ምዕራብና ደቡባዊ ክፍል
ፀለምቲ (ኣሁን ጠለምት የሚሉትም ጨምሮ) ወልቃይት ፀጌዴ በሙሉ (ዛሬ ጠገዴ የሚሉትም ጭምር) ሰፋ ያለ የታች
ኣርማጭሆ ቦታዎች እስከ ሱዳን ድንበር ድረስ እንደሚሸፍን በግልፅ ያስቀምጣል። ክስር ያለውን ካርታ ይመልከቱ:

24

1

ካርታው የተወሰደው ከ Hornaffairs.com ነው

ቆየት ሲልም ደርግ የብሄረ ሰቦች ጥናት ተቋም ኣቋቁሞ ስለነበር እና በዚህ ዙሪያም ኣንዳንድ የተሰሩ ጥናቶች በመገኘታቸው
የኢህኣዴግ መንግስት በኣዲሱ ኣከላለል ሂደት ሰነዶቹ እንደ መነሻ መጠቀሙን ኣንዳንድ ጥናቶች ያመላክታሉ። ምንም
እንኳን ቋንቋ እና ማንነት መሰረት ያደረገ ኣከላል እንዲደረግ ቢወሰንም ኣብዛኛው ነዋሪያቸው ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑ ብዛት
ያላቸው ቦታዎች ወደ ትግራይ ሳይከለሉ ቀርተዋል። ለምሳሌ፣ በታች ኣርማጭሆ ኣካባቢ ያሉት እንደ ኣብርሃጅራና
ኣብድራፍዕ የመሰሉ፣ በደጋማውም ወልቃይትም ጠገዴና ጠለምት እንደዚሁ መጥቀስ ተገቢ ነው።
እዚህ ላይ ለማስታወስ ያክል፡ በወልቃይት ከፍላጎታችን ውጪ ወደ ትግራይ ተካልለናል የሚሉት የወልቃይት ነዋሪዎች
እንዳልሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም እሱን እንደ እውነት ወስደን ጥያቄው ብናስተናግደው እንኳን በወልቃይት የሚኖረው
ኣማርኛ ተናጋሪ ብዛት ከትግራዋይ ጋር ሲነፃጸር የሰማይና የመሬት ያህል ልዩነት ኣለው። የኢትዮጵያ ማእከላዊ ስታትስቲክስ
በ1994 ዓ.ም ያደረገው የህዝብ ቆጠራ በማያሻማ መልኩ እንደሚከተለው ኣስቀምጦታል።

Wereda
All persons
Tigraway*
Amhara

Kefta Humera
48,690
41,999
3780

Tselemti
97,630
87,012
10,382
25

Welkait
90,186
87,099
2,734

Tsegede
59,846
45,532
14,226
1

[ምንጭ: Central Statistics Agency – CSA Tables 2.12 & 2.15(pdf) 1994 ዓ.ም , ካብ Horn Affairs ዝተወሰደ]

የህገ መንገስቱ ኣንቀፅ 39 ቁ-3 እንደሚለው ‘’ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር
ሙሉ መብት አለው። ይህ መብት ብሔሩ ፣ ብሔረሰቡ ፣ ሕዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርበት
መንግሥታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በክልልና በፌዴራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን
ያጠቃልላል።’’ እንግዲህ በህገ መንገስቱ መሠረት እነዚ በሰንጠረዡ የተጠቀሱት ወረዳዎች ወደ ትግራይ መካለላቸው
የነዋሪው ህዝብ መብት ማስከበር እንጂ ጥሰት ተደርጎ ሊወሰድ ኣይችልም። ኣብዛሃ ነዋሪው ህዝብ ትግራዋይ የሆኑ ነገር
ግን ህገ መንግስቱን በሚጥስ ኣኳሃን ወደ ኣማራ ክልል የተከለሉ እንደ ኣብርሃጅራ፣ ኣብድራፍዕ፣ በጠገዴ እና በራያ ቆቦ
ብዛት ያላቸው ቀበሌዎች እንዳሉ ይታወቃል። ኣብዛሃ ትግራዋይ ነዋሪ ያለበት ሽኸትም ህገ መንግስቱን በሚጣረስ ኣኳሃን
ወደ ዓፋር እንዲካለል ሆነዋል። ኣንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ያክል፣ የኢትዮጵያ ማእከላዊ ስታትስቲክስ በ1994 ዓ.ም
በዓብድራፍዕ ባደርገው የህዝብ ቆጠራ የኣማራ ብዛት 1137 ሲሆን ትግራዋይ ደግሞ 2047 እንደነበር ያሳያል። ይህ በህገ
መንግስቱ “ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ፣ ብሔረሰብ ፣ ሕዝብ ራሱን የማስተዳደር ሙሉ መብት አለው።” የሚለውን
መርህ ይጣረሳል።
በዚህ የህግ መንግስት ጥሰት እንዳያበቃ የእንዚህ ወረዳዎች ኣብዛሃ ነዋሪ ትግራዋይ መሆኑን በክፋት የተመለከተው የኣማራ
ክልል መስተዳድርም በክልሉ እንዳሉት ሌሎች ብሄሮች ልዩ ዞን መስጠት ይቅርና በእንዚ የተጠቀሱት ወረዳዎች ሆን ተብሎ
የህዝብ ስብጥሩ ለመቀየር (demographc change) ሳይታክት ሰርቷል። ውጣ ኣትበለው ግን እንዲውጣ ኣድርገው
በሚል ኣይነት ክፋት በተጋሩ ላይ የተለያዩ የኣስተዳደርና የጸጥታ ጫናዎች፣ የእርሻ መሬት መቀማት፣ ተጋሩ ህፃናት
ትምህርትቤት እንዳይመዘገቡ መከልከል እና እንዲሁም ኣጠቃላይ የሰብኣዊ መብት ጥሰቶች በማድረስ ቀስ በቀስ ቦታዎቹን
እየለቀቁ እንዲሄዱ በማድረግ የተጋሩ ቁጥር በእጅጉ እንዲቀንስ ማድረጋቸው ፀሃይ የሞቀው ሃቅ ነው። ሰሚ ባይገኝም
በተለያዩ ወቅቶች በጽሁፍ ኣቅርበናል (ገብረ ሥላሴ: እ.ኤ.ኣ 2016)።
በተቃራኒው ደግሞ ከደጋው የኣማራ ክልል ብዛት ያላቸው ሰራተኞች ሲመጡ ኣማራ መሆናቸውን እየተረጋገጠ (ቅማንትን
ሳይጨምር) ለቤት እና ለእርሻ የሚሆን መሬት እንደሚሰጣቸው ህዝቡ የሚመሰክረው ነው። ይህ ከ2008 ዓ.ም ወዲህ
ደግሞ የኣማራ ክልላዊ መንግስት እና በራሱ በሚደገፉ ታጣቂዎች በተቀናጀ ጥቃት ተጋሩ ለትውልዶች ከኖሩባቸው
ኣካባቢዎችና የእርሻ መሬት በማፈናቀል ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ ሰርተዋል።

ድምዳሜ
እዚህ ላይ የታሪክ መረጃዎችን ያቀረብኩት በዋናነት ታሪክን መሰረት ኣድርጎ ፍርድ እንዲሰጥ በመፈለግ ሳይሆን ታሪክን
በቆርጦ ቀጥል ኣገባብ እያጣቀሱ ጉዳዩን በውል ላልተገነዘበው ህዝብ ስሜት መቀስቀሻ እየዋለ ስለሆነ ይህ ፅሁፍ ኣንድም
በዕውር ድንብር ኣጥፊዎችን የሚከተለውን የዋሁ ወገን እንዲማርበት፣ ብሎም ተጨማሪ ምርምር እንዲያደርጉ ለማሳሰብ
ሁለትም፡ ሁሉም መንገድ ሲዘጋባቸው የወሰን እና የማንነት ኣስመላሽ ወዘተ እያሉ በየጊዜው የተለያዩ ስሞች እየተጠመቁ
የሚንቀሳቀሱትን የፖለቲካ ነጋዴዎችን በተወሰነ መልኩ ለማጋለጥ እንዲረዳ በማሰብ ነው። ከላይ ብዝርዝር የቀረቡት
የታሪክ ማስረጃዎች በበቂ ሁኔታ መልስ እንደሰጡ እና በሰዎች ዘንድ ብዥታን በመቅረፍ ኣስተዋፅኦ እንደሚኖራቸው
በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።
እንድያውም የኣማራ ክልል ፖለቲከኞች እና በኣጠቃላይ ይሄን ኣጀንዳ የሚያራምዱና የሚከተሉ የክልሉ ሊሂቃን የኛ
የሚሉዋቸውን ከትግራይ፣ ከቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ከዓፋር እና ከኦሮሚያ ያሉ ሰፋፊ ቦታዎች ለመውሰድ እንዲያስችላቸው
በማሰብ ታሪክን መሰረት ኣድርጎ መካለል ኣለበት የሚል በተደጋጋሚ የሚያሰሙት ውትወታ ወይም መከራከሪያ ሃሳብ
በፍፁም ኣያዋጣቸውም። ሲጀምር በታሪክ ብኬድ ኣማራ ክልል ኣሁን ከሚያስተዳድራቸው ብዛት ያላቸው ቦታዎች
እንደሚያጣ ልክርክር የሚቀርብ ኣይሆንም። እንዲያውም ኣማራ የት እንደሆነ ለመጠቆምም ኣስቸጋሪ እና ከተገኘም
መጀመሪያ ገፅ ላይ በሰፈረው ካርታ ላይ ያለችው ወረዳ ከመሆን ኣታልፍም። ሲቀጥል ደግሞ ኣሁን ባለው የህዝብ ኣሰፋፈር
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መሠረት በማድረግ እንደገና ይካለል ቢባል ከኣማራ ክልል ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ወደ ትግራይ እና ወደ ኦሮሚያ ክልል
የሚሄዱ ቦታዎች ከመኖራቸውም በላይ የኣገው ህዝብ የክልል ጥያቄ ራሱን የቻለ ከባድ ፈተና ግን ደግሞ የማይታጠፍ
ጥያቄ ሆኖ ብቅ ብሏል። በዚህም ኪሳራ እንጂ ትርፍ ኣያገኙም።
ነገር ግን ‘ኣገር ማለት ህዝብ ነው’ በሚለው ዘመን የማይሽረው መርህ መሰረት በማድረግ ህዝቦች የራሳቸውን ዕድል
በራሳቸው የመወሰን ስልጣናቸው መቸም ቢሆን የማይገሰስ መብት መሆኑን መቀበል ይኖርብናል። የራያን ህዝብ ሆነ
የወልቃይት የማንነት ጥያቄ እና በየትኛው ክልል መኖር እንዳለበት በቂ መልስ የተሰጠው ጥያቄ በመሆኑ ከባህርዳር ወይም
ከጎንደር መልስ ኣይሹም። በኣጭሩ ግዛትን ኣስመልክቶ ህገ መንግስቱ በደነገገው መሠረት እና የፌደራል ስርኣቱ
በተዋቀረበት ኣገባብ ልንከተል የግድ ይለናልና። ከዚህ ውጭ የሚደረግ ማነኛውም ወረራና ነባር ነዋሪዎችን ኣፈናቅሎ
የራስን ማስፈር ሰላም ከማሳጣት ኣልፎ ኣገር የሚያፈርስ እንደሚሆን ሁሉም ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ ነገር ቆስቋሾቹ
ሊገነዘቡት ይገባል።
ፅሁፉ ለጊዜው በዚህ ያበቃል።
_________________________________________________________________________________________
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