
የጸገዴና የወልቃይት  ጥያቄ? 
የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች እንዳይሆን ይታሰብበት 

 
1, ትግራይ በዘመነ መሳፍንት ኢትዮጵያ 
Copyright© Christopher Buyers (የተተረጎመ) 
 
1748-1757&1772-1779 (እ.አ.አ.) ርእሰ ርኡሳን  ስሑልሚካኤል እስቅያስ የትግራይ መስፍን የትግራይና የሰሜን አውራጃ (የበጌምድር 
ጠቅላይ ግዛት አንድ አውራጃ የነበረ)፤ፀገዴ፤ወልቃይት እና ሌሎች 44 አከባቢዎች ያሰተዳደሩ ሲሆን ዋና ከተማቸውም ዓድዋ ነበር፡፡  
 
1818 - 1831 (እ.አ.አ.) ደጃዝማች ስባጋድስ የሹም ዓጋመ ወሉ ልጅ የትግራይ መስፍን የነበሩ የትግራይና በኋላ የሰሜን አውራጃ ይባል 
የነበረው የጎንደር አከባቢ ገዥ ነበሩ፡፡  . 
 
1882 - 1888 (እ.አ.አ.) ንጉሥ አርአያ ስላሴ የትግራይ ንጉስ የነበሩ ወሎ፤በጌምድር እና ደምቢያ ድረስ ያስተዳድሩ ነበር፡፡  
 
2, የዘመነ ጠቅላይ ግዛት (የፊውዳል ዘመነ) ኢትየጵያ 

በኋላ የመጡ የኢትዮጵያ ገዢዎች የግዛት ድንበርና ቅርጽ ወደ ጠቅላይ ግዛታዊ አስተዳደር በመቀየር በባህልና በቋንቋ የማይግባቡ ህዝቦች 
አንድላይ እያጣመሩ አገር አቀፍ ቋንቋ አማርኛ እንዲሆን በማድረግ የህዝቦች ታሪክ፤ባህልና ቋንቋ ከማዳከም አልፎ የብዙ ብሄረሰብ ማንነት 
እስከ ማጥፋትም ደርሶዋል:: 
 
ለምሳሌ የአሁኑ ዓፋር ክልል በዋናነት በትግራይ ጠቅላይ ግዛትና በወሎ ጠቅላይ ግዛት ተከፋፍሎ የነበረ ክልል ነው፤ 
የኢትዮጵያ ሶማሊያ ክልል በድሮ ሃረርጌ ጠቅላይ ግዛትና በባሌ ጠቅላይ ግዛት ተበታትኖ የነበረ ክልል ነው 
ቤኒሻጉል ክልል በድሮ ወለጋ ጠቅላይ ግዛትና ጎጃም ጠቅላይ ግዛት  ተበታትኖ የነበረ ክልል ነው 
ትግራይ ክልል በድሮ ወሎ ጠቅላይ ግዛትና ፤ በጌምድር ጠቅላይ ግዛት እና ዓፋር ክልል ውስጥ የነበረ አከባቢ ነው፤፤  
የድሮ ትግሬ ጠቅላይ ግዛት ቆዳ ስፋት የኤርትራን ድንበረ ተከትሎ እስከ አዲስ አበባ አሰብ መንገድ አከባቢ ድረስ ነበር፡፡ የድሮ ትግሬ 
ጠቅላይ ግዛት  ቆዳ ስፋት ግማሽ አከባቢ አሁን ወደ አፋር ተጠቃልሏል:: አገዎች ይኖሩበት የነበረው ሰቆጣ፤  አበርገለ አከባቢ ከትግራይ 
ወደ አማራ ክልል ተወስዷል፡፡ በተመሳሳይ   በጌምድር ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የነበሩ ትግሪኛ ተናጋሪዎች ጸለምቲ፤ ቃፍታ ሁመራ፤ 
ወልቃይትና ጸገዴ ወደ ትግራይ ክልል ተጠቀልለዋል፤፤ 
 
በሁሉም አከባቢ ብሄረሰቦች ተቀባይነት ያገኘ የድንበር አከላለል ለትግራይ አይሰራም ማለት ምን ማለት ነው? 
ለአማራ ወይንም ለትግራይ ተብሎ በተፈጥሮ ተከልሎ የተሰራ መሬት አልነበረም የለምም፡፡ መሬት ከተፈጠረ 4.8 ቢሊዮን አመት 
ተቆጥሯል፡፡ የአሁኑ መልክ የያዘ የሰው ልጅ ከተፈጠረ ገና አንድ ሚሊዮን አመት አልሆነም፤፤ በድንበርና በስርኣት የሚመሩ መንግስታት 
ከተፈጠሩ ደግሞ ገና በሺህ የሚቆጠር ዘመን አልሆነም፡፡ በዚህ መንፈስ መሬት የማን ነች? መሬት የሁሉም ፍጡራን ስትሆን በሰዎች ዘንድ 
ደግሞ ሰዎች በባህልና በቋንቋ የተከፋፈሉ ስለሆኑ የተለያዩ ህዘቦች የሰፈሩበት አከባቢ የራሳቸው ይዞታና መኖርያ ነው፡፡ ይህን ታሳቢ 
በማድረግ  ጸለምቲ፤ ቃፍታ ሁመራ፤ ወልቃይትና ጸገዴ አከባቢ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቦች የሚኖሩበት ስለሆነ እንደሌላው ሁሉ የትግራይ 
ህዝብ ይዞታ ነው፡፡ ለዚህ ማስረጃ ደግሞ ከላይ በዘመነ መሳፍንት አከባቢዎቹ በትግራይ መሳፍንት ሲተዳደሩ የነበሩና ከመተዳደራቸው 
በፊትም ቢሆን ትግሪኛ ተናጋሪ ህዝብ ሰፍሮባቸው እንደቆዩ ለብዙ መቶ ዓመት የተጠሩበት የወንዞች፤ መንደሮች እና አከባቢዎች  ሥሞች 
ምስክሮች ናቸው፡፡  ለዚህ ማስረጃ እንዲሆን ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ስሞች የተሰበሰቡት ከ80 ዓመት በፊት ጣልያን ኢትዮጵያን 
ለመውረር ካዘጋጀው ካርታና ከዝያ በፊት በዘመነ አብሲንያ ኢትዮጵያ ከተሰሩ ካርታዎች ላይ ያሉ ሥሞች ናቸው፡፡ ሥሞቹ የተሰበሰቡት 
ከ1፡500000 መስፈርት ያለው ካርታ ነው፡፡ 1፡50000 ካርታ ላይ ቢጠና በጣም ትንንሽ ቦታዎች በተሸለና ዝርዝር ማየት ይቻላል፡፡ 
ካስፈለገም ካራታዎቹ ማተም ይቻላል፡፡ 
 

1 ከተከዘ ወንዝ በስተደቡብ ወደ ወልቃይት ውስጥ በዋልድባ በኩል ወደ ጎንደር አቅጣጫ ያሉ አከባቢዎች ያኔ የነበራቸው 
ስም፡ ምንምነ ወንዝ፤ ብርኩታ፤ ሓዱሽ ምድሪ፤ ማይ ሓርገጽ፤ ማይ ጭጎነት፤ ዓዲ ሰላም፤ ማይ ድቫዞ፤ ማይ ጭዓ፤ ማይ 
ደለስ፤ ማይ ኩመር፤ ማይ ጭጎነት፤ ዘርባቢት፤ እምባ ዝባን፤ ማይ ጭእሞ፤ ማይ ደቂቆ፤ ማይ ደምቦካ፤ ማይ ሊሓም፤ ማይ 
ደረቅዋ (የዛርማ ወንዝ ገባር)፤ ዓዲ አምሓራ የሚሉ ሥሞች ናቸው፡፡ ይህ የሚያሳየን አንገረብ አከባቢ ሲደርሱ (ድምበር 
ላይ ሲደርሱ) ዓዲ አምሓራ ብለው ሰይመውታል፡፡ 

2 ከተከዘ ወንዝ ወደ ዓዲ ረመጽ አንገረብ-አርማጭሆ አቅጣጫ ያሉ አከባቢዎች ያኔ የነበራቸው ስም፡ ዓዲ ገምጠላ፤ ኩሊታ፤ 
ዓዲ በኮላም፤ ዓዲ ሰጓዲ፤ ጉማይ ዳዕሮ፤ ዓዲ ረመጽ፤ ዓዲ ዓኮሮ;  ማይ ጻዕዳ፤ ማይ ለሚን፤ ዓዲ ቀርኒ፤ ዓዲ ኮኮብ፤ ማይ 
ሊሓም፤ ካዛ ወንዝ፤ ዛና፤ ዓዲ ባርያ፤ አንገረብ ወንዝ፤ እመባ አምሓራ አርማጭሆ ናቸው፡፡ በዚህ አቅጣጫም አማርኛ 
ተናጋሪ አከባባ ሲደርሱ እምባ አምሓራ ብለው ሰይመውታል፡፡ 

3 ወደ ሱዳን ድንበር አቅጣጫ የቦታዎች ስም የትግርኛም የአማርኛም አሰያየም ዘይቤ የላቸውም፤ በዚህ መልኩ የድሮ 
ካርታዎች ሲተነተኑ ድንበሩ አንገረብ ወንዝ እንደነበር የጥንት ካርታዎች ያሳያሉ፡፡ 

 



ቀደም በአከባቢው ሰፍረው የነበሩት ትግርኛ ተናጋሪ ህዘቦች ከተከዘ ወንዝ ጀምረው እስከአማራ ክልል ድረስ ለወንዞችና መንደሮች 
በአብዛኛው ስሞች የሰየሙት ዓዲና ማይ በሚጀምሩ የትግርኛ ሥም አሰያየም ሥልት ሲሆን አማርኛ ተናጋሪ ማለትም አንገረብ ወንዝ 
አከባቢ ሲረደሱ ዓዲ አምሓራ እና እምባ አምሓራ በሚል ያኔ የነበረ ድንበር አመላክተዋል፡፡ ከጥንት ካርታዎች የቦታ አሰያየም ትንተና 
ድምዳሜ የሚያደርሰን ጸለምቲ፤ ቃፍታ ሁመራ፤ ወልቃይትና ጸገዴ አከባቢ መጀመርያ ትግርኛ ተናጋሪ ህዝብ የሰፈረበት አከባቢ 
ነው፡፡ሥለዚህ  የትግራይ ክልል መሬት ነው፡፡ የዘመነ መሳፍንት ታሳቢ ካደረግን ደግም ሰሜን አውራጃና ወገራንም ጭምር በትግራይ 
መሳፍንት ይተዳደር የነበረ ስለሆነ ዘረኞችና ትምክህተኞች አሁን በያዙት አቋም መሄድ ካስፈለገ የስሜን አውራጃና ወገራን ጭምር 
የይገባኛል ጥያቄ ማንሳት ይቻላል፡፡ ጸለምቲ ለሁለት ተከፍሎ ግማሹ ጠለምት ተብሎ ወደ አማራ ክልል እንዲጠቃል ሆኗል፡፡ ዓዲ አርቃይ 
ስሙ በትግርኛ የተሰየመ ቢሆንም ሁለቱ ወረዳዎች ዓዲ አርቃይ እና ጠለምት ወደ አማራ ክልል ተካትተዋል፡፡ 
የወልቃይት ህዝብ ትግሪኛ ተናጋሪ ህዝብ ነው፡፡  በአከባቢው የሚገኙ የብዙዎቹ ወንዞች፤ መንደሮች፤ ተራሮች መጠሪያ ሥም መሰረተ ቃሉ 
ትግሪኛ ነው፡፡ የወረዳው ርእሰ ከተማ ስም ዓዲ ረመፅ እንኳን ብንወስድ የሥያሜው መሰረተ ቃል ትግሪኛ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው ዓዲ 
ረመፅ አከባቢ የነበሩ የመጀመርያ ሰፋሪዎች ትግሪኛ ተናሪ ህዘቦች ናቸው ማለት ነው፡፡ አሁን ድረስ በትግርኛ ሥም የሚጠሩ አከባቢዎች 
በአማራ ክልል ውስጥ ተጠቃልለዋል፡፡ ከሽሬ (ከማይ ጸብሪ) - ወደ ደባርቅ (ዛሬማ) በሚወስደው መንገድ አከባቢ ለምሳሌ ዓዲ አርቃይ፤ 
ማይ ሊሓም ማይ ለሚን የሚባሉ አከባቢዎች በአማራ ክልል ውስጥ ተጠቃልለዋል፡፡ እነዚህ ሥሞች የሚያሳዩት የትግራይ ይዞታ የነበሩ 
እንጂ የአማራ የነበሩ መሆናቸው አይደለም፡፡ በጣልያን ወረራ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋሉ የመሬት ካርታዎች የብዙዎቹ ወንዞችና ተራሮች ሥሞች 
በአብዛኛው በትግሪኛ የተሰየሙ ናቸው፡፡ 

በፊውዳሎች ዘመን የነበረው የአማርኛ የአንድ ቋንቋ ስርኣት ተጽእኖ የአማራው ህዝብ ባህል ተጽእኖ በትግራይ ህዝብ ላይ አለ፡፡ በብዙ 
መልኩ የጎንደርና የምእራብ ትግራይ ህዝብ እስከሽሬ ድረስ በሰዎች ስም አሰያየም ብንወስድ ትግሪኛ ተናጋሪ ሆኖ ሥሙ የአማራ ይሆናል፡፡ 
ለምሳል ጥሩነህ፤አማረ፤ ጣሰው፤ ዋኘው፤ ሙላው፤ አባተ፤ አዛናው፤ ዋሴ፤አስማማው፤ታጀበ፤ ይርዳው፤ አባይ፤ አዋሽ፤ ወ.ዘ.ተ ስሞች 
በብዛት ይገኛሉ፡፡ ቀረርቶና ፉከራ እንዲሁም እንጉርግሮ በአማርኛ ይካሄዳል፡፡ ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው ቀደም ብሎ የነበረው የፊውዳል 
ስርኣት አራማጆች የአገሪቱ ቋንቋ አማርኛ አንዲሆን ባደረጉት ተጽእኖ የራስን ማንነት በመደበቅና መስሎ ለመኖር በተደረገ ጥረት የተነሳ 
ብዙ ህዘቦች ባህላቸውና ቋንቋቸውን የቀየሩ አሉ፡፡  
 
የአጎራበች ህዝቦች መጋባትና ባብዛኛው ክፍት ቦታ ወደነበረው አከባቢ ከአጎራባች ህዝቦች ከኤርትራም ጭምር ሳይቀር እየመጡ ለእርሻ 
መጠቀምን ያስከተለው የህዝቦች መደባለቅ መኖሩ ሃቅ ነው፡፡ ይህ ሆኖ ሳለ በህዝቦች መሃከል ምንም አይነት ግጭት እንዳልነበረ 
ብዙዎቻችን እናስታውሳለን፡፡ በሁሉም ነዋሪዎች ላይ በገዢው መደብ አባላት በጋራ ይደርስባቸው የነበረው ግፍ ሁሉንም ህዝቦች የጎዳና 
ያሰቃየ ሥርኣት ነበር፡፡ ከዚህ ውጪ በድንበር አከባቢ ይኖሩ የነበሩት ህዘቦች ተከባብረውና ተደጋግፈው ነበር የሚኖሩት፡፡   

ጸለምቲ፤ ቃፍታ ሁመራ፤ ወልቃይትና ጸገዴ አከባቢ በጣም ጫካና እንደ አሁን ህዝብ ያልበዛበት አከባቢ ስለነበር መሬት የሚፈልግ 
ከደጋው አማራ አከባቢ እየፈለሰ ቀድመውት ከሰፈሩት ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቦች ጋር ተዋህዶ የኖረ ህዝብ ሞሆኑ አሉ ሊባል አይቻልም፡፡ 
ስዎች የሚታረስ መሬት ሲፈልጉ ባዶ የሆነውን መሬት መንጥሮ ማረስ ይችሉ ነበር፡፡ አሁን ግን ህዝብ በመብዛቱ የነበረው መሬት ተሸንሽኖ 
የተከፋፈለ ሲሆን የቀረው መሬት ደግሞ ለኢነቨስተሮች ተከፋፍሎ በመሰጠቱ አዲሱ ትውልድና በልዩ ልዩ ምክንያት መሬት ሳይኖራቸው 
የቆዩ ሰዎች ከኢኮኖሚው ተሳትፎ ውጭ ሆነዋል፡፡ ከዚህም የተነሳ ተስፋ የቆረጠና የከፋው  የህብረተሰብ ክፍል እየተፈጠረ መጥቷል፡፡ ይህ 
ስሜት ለማንጸባረቅ በሚመኩሩበት ወቅት ቅሬታ ያሰሙትን ስዎች በማንቋሸሽ ከተቋሚ ድርጅቶችና የድሮ ሥርአት አቀንቃኝነት ስም 
በመለጠለፍ ከህብረተሰቡ እንዲገለሉ የማድረግ ሥራ ይሰራሉ፡፡ በአማራ ክልል አከባቢ ደግሞ ዘረኞችና ትምክህተኞች የመሬት ይገባኛል 
ጥያቄ አቀንቃኞች ውስጥ ውስጡን ስያቀጣጥሉ ቆይተዋል፡፡  ዜጎች በአገራቸው ውስጥ የኢኮኖሚ ድርሻቸው ሳያገኙ ሲቀሩ ተስፋ የቆረጠ 
ዜጋ ሲኖር መብታቸውን ለማስከበር መፍትሄ ማፈላለጋችው አይቀሬ ነው፡፡ የከፋቸው ወገኖች መብታቸውን ለማስከበር የሚወስዱት 
እርምጃ በልዩ ልዩ መልክ ሊከስት ይችላል፡፡ የትግራይ መንግስት በየዞኑ፤በየወረዳው እና በተለያዩ መሥሪያ ቤቶች በሃላፊነት እየሾመ 
የሚመድባቸው አስተዳዳሪዎች የቢሮ ሃላፊዎች የመንግስት ፕሮግራም የመፈጸም አቅማቸው ደካማና ራእይ የሌላቸው ከመሆናቸው 
በተጨማሪ የድርጅት ካባ ለብሰው ለራሳቸው ጥቅም የሚሰሩ ሙሰኞች ናቸው፡፡  

ይህ ችግር ጸገዴና በወልቃይት ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በመላ አማራና ትግራይ ክልሎች ያለ ችግር ነው፡፡ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት 
እሰትራተጂ ተቀርጾ አፈጻጸሙን ልዩ ክትትል ተደርጎበት ሥራ/መሬት አጥ ዜጎች ቁጥር በየአመቱ እንዲቀንስ ካልተደረገ በስተቀር ጸገዴና 
በወልቃይት እየተነሳ ያለው ችግር ወደ ጸለምቲ በመቀጠለም ወደ መሃል ትግራይ እየሰፋ ብሄራዊ ችግር ሆን ሊከሰት ይችላል፡፡ አሁንም 
ቢሆን ቁጥራቸው ትንሽ ቢሆንም የወልቃይትና ጸለምቲ(ተከዘ ምላሽ) አቀንቃኞች በማህበራዊ ሚድያ መልእክት በመለዋወጥ ላይ ናቸው፡፡ 
 
ህወሓት የአስተዳደር መወቅሩም መፈተሸና ዘመናዊ ማድረግ አለበት፡፡ በስመ ድርጅት አባልነት እምነት በመጣል አቅም የሌላቸው ሰዎች 
በቀጥታ ከህዝብ ጋር የሚገናኙ ስዎች ከስር ችግር የሚያባብሱ እየሆኑ ነው፡፡ መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግር መኖሩን ደርሸበትአለሁ 
ለመፍትሄው ጥረት እያደረኩ ነው ቢልም አሁንም ችግር ፈጣሪዎቹ ብዙዎቹ በቦታቸው ሆነው ጉቦ በመሰብሰብ ላይ ናቸው ህዝብ 
ማጉላላት እንደቀጠለ ነው፡፡ በአደባባይ  አብዮታዊና ተራማጅ ቋንቋ እያወሩ ራሳቸውን በመደበቅ ለህዝብም ለመንግስትም ታማኞች 
አይደሉም፡፡ አስተዳዳሪዎች የግድ የህወሕት አባለት መሆን የለባቸውም፤ የህወሓት አባላት ያልሆኑ አእላፍ ሃቀኞችና ታማኝ  ዜጎች በህዝብ 
መሃል መኖራቸውን መዘንጋት የለበትም፡፡  

የጸገዴ አከባቢ የማንነት ጥያቄ ልዩ የሚያደርገው ያለፈው የፊውዳል ስርኣት በአከባቢው ህዝብ ላይ በነበረው ተጽእኖና የፊውዳል ስርኣት 
አራማጅ ቅሪቶች፤ትምክህተኞች ፤በወታደራዊ መንግስት ዘመን የነበራቸው ልዩ ጥቅም የቀረባቸው ቡዱኖች፤ የኢሕአፓ ርዥራዦች፤ 



በኢህአዲግ አገዛዝ ዘመን ንሮ ያልተሳካላቸው፤የኢህአዲግ ተቋዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችና፤ በኢህአዲግ ቢሮክራሲ የተማረሩ ዜጎች እና 
ሌሎች ሃይሎች ተጠራርተው በአንድላይ ሆነው የትግራይ ህዝብ ለማጥቃት ግንባር ፈጥረው የተነሱበት ወቅት መሆኑ ነው፡፡  
 
አሁን ያለው ግጭት በትምክህተኞች፤ በጠባቦችና በልዩልዩ ምክንያት ከመንግስት ያኮረፉ ሃይሎች በትግራይ ህዝብ በማነጣጠራቸው የተነሳ 
እንጂ በጅምላ በአማራ ህዝብና በትግራይ ህዝብ  አይደለም፡፡ የድሮ አማራ ገዢዎች በስም እንጂ በተግባር አማራው ምንም የተለየ 
ተጠቃሚ እንዳልነበር የሰሜን ጎንደር ገበሬ ልብስ አጥቶ የበግ አጎዛ እየለበሰ ሲኖር የነበረ እንደሌላው የተረገጠና የተገፋ ህዝብ መሆኑ 
ድንበርተኛው የትግራይ ህዝብ ያውቃል፡፡ ነገር ግን ብዙሃኑ የአማራ ህዝብ ከራሱ ተፈጥረው በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠሩት ውህዳን 
መቆጣጠር ካልቻለ የአማራ ህዝብ በጠቅላላ ችግር ውስጥ መግባቱ አይቀሬ ነው ከትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ህዝቦች ጋርም 
አብሮ ለመኖር መቸገሩ አይቀርም፡፡ ሁኔታው እየተባባሰ ከቀጠለ አገር እስከማፍረስ ሊያደርስ ይችላል፡፡  
 
ይህን ጥቃት እያራመዱ ያሉት በዋናነት ውሁዳን የአማራ ብሄለሰብ አባላት ናቸው፡፡ ውሁዳኑ የአማራ ቡድን የለኮሰው እሳት ብዙሃኑ 
የአማራ ህብረተሰብ ካላስቆመውና ካላጠፋው የትግራይ ተወላጆች ሂይወትና ንብረት እየተቀጠፈና እየወደመ ለዘለኣለም ሊቀጥል 
ሥለማይችል የትግራይ ህዝብ የመከላከል እርምጃ መውሰዱ አይቀሬ ነው፡፡ የችግሩ መፍትሄ ያለው በብዙሃኑ የአማራ ህዝቦች እጅ ላይ 
ነው፡፡  
 
ኢህአዲግ ኢትዮጵያ መምራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ በትግራይ ህዝብ ላይ ሲደርስ የቆየ ተደጋጋሚ በደል ከአሁን በኋላ 
መቀጠል የለበትም፡፡ በመጀመርያዎቹ የኢህአደግ ዘመን ሁሉም ሲብሉ የትግራይ ህዝብ እንደሰላይ እንዲቆጠር ያኔ ሲታተሙ በነበሩ የግል 
ጋዜጦች ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ ተካሂዶበታል፡፡ የተማረውንና የስራ ልምድ ያለውን የትግራይ ዜጋ ደግሞ ዘር በመቁጠር ወያነ የሚል 
ስም በመለጠፍ   በፖለቲካ ድርሻ በፈደራል የመንግስት መስሪያ ቤት ከሚመደቡ ውጪ በተቻለ መጠን ሥራ እንዳይቀጠሩ በመከልከል 
የዜግነት መብታቸው ተነፍገው ኖሯል፡፡ በምረጫ 97 ዓ.ም ደግሞ በግል ጋዜጣና በሞባይል አጭር መልእክት ትግሬን ግደሉ፤ ትግሬ ወደ 
መቀሌ እቃ ወደ ቀበሌ እየተባለ በትግራይ ህዝብ ሂይወትና ንብረት አነጣጥሮው በደል ፈጽመዋል፡፡ አሁንም ጎንደርና ጎጃም በትግራይ 
ተወላጆች የከፋ በደል ፈጽመዋል በመፈጸምም ላይ ናቸው፡፡ ብዙ ትግሪኛ ተናጋሪ ተገድለዋል ንብረታቸው ወድሟል፡፡ ከዚህ አልፎም 
በግል አድራሻ ማስፈራርያ ደብዳቤ እየጻፉ የስጋትና የጭንቅ ንሮ እንዲኖር በርትተው ተንቀሳቅሰዋል፡፡ የትግራይ ህዝብ በጋራ እንደ ህዝብም 
በተናጠልም በግለሰብ ደረጃም በደል ሲፈጸምበት ቆይቷል፡፡ አሁንም በደሉ አላበቃም፡፡ ይህ ችግር ለመፍታት የትግራይ ህዝብ ለብቻው 
ትምክህተኞችንና ጠባቦችን መታገል ብቻ በቂ አይደለም፡፡ ትእግስት ሄዶ ሄዶ ገደብ አለው፡፡ እስከአሁን የነበረው ሁኔታ የማይሻሻል ከሆነና 
ለቀጣይም  የትግራይ ህዝብ ሥጋት አሁን ባለው ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ራሱን የሚከላከልበት አደረጃጀት በአዲስ መልክ መፍጠር የግድ 
ይሆናል፡፡ እስከአሁን ስያራምድ የቆየው በኢተዮጵያዊነቱ ላይ ያለው ምርጫም ጭምር ማስተካከል ካለበት ራሱን የሚጠይቅበት ጊዜ 
እየደረሰ ይመስላል፡፡ በኢትዮጵያዊነቱ የነበረው አቋምና ምርጫም እንደገና ቆምብሎ ማሰብና ማስተካከል የግድ ይለዋል፡፡ ለትግራይና 
ለአፋር ህዝቦች በቋንቋና በባህል በዚህ በዓአለም ላይ ካሉት ህዝቦች ከማንም በላይ የሚቀርቧቸው ህዝቦች የት እንዳሉ ለሁሉም ግልጽ ነው 
በሃሳባዊ መስመር ተለያዩ እንጂ በአካል አብረው አንድ መሬት ላይ ነው ያሉት፡፡ ለዚህም ነው የጽሁፉ ርእስ የቆጡን አወርድ ብላ የብብቷን 
ጣለች እንዳይሆን ይታሰብበት የተባለው፡፡ አዲስ ታሪክ ይሰራል የማይጠቅም አሮጌ ታሪክ ይጣላል፡፡ ጀርመን ምስራቅና ምእራብ ተብለው 
ለ45 ዓመት ተላያይተው አሁን አንድ አገር ሆኖው አብረው እየኖሩ ነው፡፡ ሰሜን ሶማሊያና ደቡብ ሶማሊያ በጣልያንን በእንግሊዝ ቅኝ 
ገዢዎች ተለያይተው ከቆዩ በኋላ አሁን አንድ አገር ሆኖዋል ምንም እንኳን አሁን ችግር ቢኖርም፡፡  ሥህተት ይፈጸማል የተሰራው ስህተት 
እንዳይደገም መማርያ ይሆናል ታሪክ ከመቀየር ግን የሚከለክል አይሆንም፡፡ 
 
ከዝያም በዘለለ አሁን ላይ የወጣቱ ጉልበት ለልማት ለመጠቀም የአመራር ክፍተት ስለተፈጠረ የትግራይ ወጣት ክልሉን ጥሎ በመሰደዱ 
ለጥቃት ተጋላጭ ሆኗል፡፡ ህወሓት የትግራይን ህዝብ ያታገለው በጣም ችግር በበዛበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነበር፡፡ የያኔ የትግራይ ወጣቶች 
በዓላማና በዲስፒሊን የታነጹ ስለነበሩ ከታንክ ጋር ገጥመው የሂወት ዋጋ ለመክፈል የማይሳሱ ነበሩ፡፡ ምንም ሳይከፈላቸው በችጋር እየኖረ 
ለመብቱ ለመታገል ጦርነት ውስጥ ገብቶ ለመሞት ቁርጠኛ የነበረው ትውልድ በተመሳሳይ ባህል በልማት ማስቀጠል አልተቻለም፡፡ ይህ 
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