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ወልቃይት እንኳን ህዝቡ መሬቱም ትግራዋይ ነው
1. መግብያ
የኢትዮጵያ ክሌልች አወቃቀር ሁለንም ኢትዮጵያውያን አብረውና ተከባብረው እንዱኖሩ
የሚያስችሌ ቢሆን ዯስ ይሇኝ ነበር፡፡በተሇያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያን ያስተዲዯሩ ገዢዎች ሇህዝቡ
ምቾት ሳይሆን ሇራሳቸው በሚመች መሌኩ ሃገሪቱን ሲስተዲዴሩ እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡የአሁን
መንግስትም ሇራሱ በሚመቸው መሌኩ እያስተዲዯራት ይገኛሌ፡፡ሆኖም ግን ብዙ ሰዎች፣
በተሇይም የጎንዯር ተወሊጆች በዯርግና በአጼ ሃይሇስሊሴ ወዯ ነበረው አከሊሇሌ ካሌተመሇስን
እያለ ይገኛለ፡፡ይህ ጥያቅያቸው እንዯ ዴሮው ቋንቋው አማርኛ፣ ሰንዯቅ ዓሊማው ሌሙጡ
አረንጓዳ፣ ብጫ ቀይ እንዱሆን ይፇሌጋለ፡፡
ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ወሌቃይትና ፀገዳም ወዯ ጎንዯር ካሌተካሇለ እያለ ይገኛለ፡፡ጥያቄው
የተነሳበት ቦታ፣ታሪካዊና ነባራዊ ሁኔታ ግን አሁን ካሇው አከሊሇሌ አንፃር ወዯ መግባባት
ሳይሆን ወዯ ንትርክ የሚያመራ ነው፡፡ወሌቃይት በአማራ ክሌሌ ስር ስሇነበር ወዯ አማራ ክሌሌ
ይመሇስ የሚለት ጥያቄ ቢዘሁ የሚያበቃ አይመስሇኝም፡፡ ቤንሻንጉሌ ጉሙዝም ወዯ አማራ
ካሌተካሇሇ ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ ሲጀመርም የጌቶች ትእዛዝ እንጂ የህዝብ ጥያቄ ነው ሇማሇት
ይከብዲሌ፡፡
ሁሇት እረኞች ራቅ ብል በሚገኘው አንዴ ትሌቅ ቋጥኝ ሊይ የሆነ እንስሳ አሻግረው ያያለ፡፡
አንደ ፡-እዛጋ ያሇው እንስሳ ምንዴነው?
ሁሇተኛው ፡- እኔ እንጃ፤ ግን አሞራ ሳይሆን አይቀርም፡፡
አንደ፡- እንዳ! አሞራ ትሊሇህ እንዳ? ባክህ ጅብ ነው፡፡
ሁሇተኛው፡- ኧረ ተው አሞራ ነው የሚሆነው፤ ጅብ ከመቼ ነው ቋጥኝ ሊይ የሚወጣው?
አንደ፡- በሌ ወዯዴክም ጠሊህም ጅብ ነው፡፡
በዚህ የተነሳ አሞራ ነው፤ የሇም ጅብ ነው እየተባባለ ከቆዩ በኋሊ ሁሇተኛው እረኛ እሺ
እንግዱህ ወዯዛው ሄዯን እናረጋግጥ ይሊሌ፡፡ሄደ፤ ቋጥኙ አጠገብ ሲዯርሱ እንስሳው
በረረ(እውነትም አሞራ ነበርና)፡፡አንዯኛው እረኛ ምን ቢሌ ጥሩ ነው? ይኽ እንስሳ ቢበርም ጅብ
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ነው፡፡የወሌቃይት ጥያቄም…በእኔ እይታ ጥያቄ ሳይሆን ትእዛዝ ነው…ከዚህ የተሇየ
አይዯሇም፡፡ወሌቃይት መሬቱም ሆነ ህዝቡ ትግራዋይ ቢሆንም አማራ ነው…የሚሌ
ትእዛዝ፡፡በዚች አጭር ፅሐፌ ይህን እንዴሌ ያስቻለኝ መክንያቶች እንዯሚከተሇው አቀርባልሁ፡፡

2. የታሪክ መዛግብት ስሇወልቃይት ምን ይላለ?
ስሇ ታሪክ ጠቃሚነት ሲወራ ሁላም ቀዴሞ የሚጠቀሰው የሮማ ትሌቅ የህግ አስተማሪና
ፇሊስፊ እንዯነበር የሚነገርሇት ማርቁስ ቱሌየስ ሲሰሮ ነው፡፡ሲሰሮ አንዴ ሰው ከመወሇደ በፉት
ያሇውን ታሪክ ካሊወቀ ዕዴሜ ሌኩን ህፃን ሆኖ እንዯሚቀር ያትታሌ፡፡
‹‹To be ignorant of what occurred before you were born is to remain always a
child. For what is the worth of human life, unless it is woven into the life of our
ancestors by the records of history?›› ~Marcus Tullius Cicero(106-43 BC)
የእኛ ሃገር ታሪክ ግን የታሪክ አፃፃፌ ህጎች ተከትል ስሇማይፃፌ ሃገራችን እኛ ከመወሇዲችን
በፉት የነበራት ምስሌ ጥርት አዴርጎ ከማሳየት ይሌቅ ያዯበዝዘዋሌ፡፡የታሪክ ፀሏፉዎቹ አንዳ
ሞሇኮታዊ ያዯርጉታሌ አንዳም በዘመኑ ሇነገሱ ሰዎች ሲባሌ እየቆራረጡ ያቀርቡታሌ…መፃፌ
የነበረበት ሳይፃፌ ይቀራሌ፤ ያሌነበረም ይጨመራሌ፡፡በዚህ መክንያት የታሪክ መዛግብ
የሚለትን እንዲሇ ከመጠጣት ይሌቅ ነባራዊ ሁኔታዎችን ማገናዘብ ተመራጭ ይመስሇኛሌ፡፡
ቢሆንም ግን ተክክሇኛው ታሪካችን እስኪፃፌ ዴረስ ያሇውን እየጠቃቀስን መወያየት እንጂ ላሊ
አማራጭ የሇንም፡፡እንትና የተባሇ ፇረንጅ የሚሇው ትርክት እየመረረንም ቢሆን
እንጠቀምበታሇን፡፡
ስሇወሌቃይት ከተነሱት በመጠኑም ቢሆን ሚዛናዊ የሚመስሌ አፃፃፌ የተከተሇው ዘ-አዱስ
በሚሌ የብዕር ስም በዴረ ገፆች የተሰራጨው ፅሐፌ ነው፡፡የፅሐፈ ዓሇማ ወሌቃይት ሇሺህ
ዓመታት ከትግራይ አስተዲዯር ውጪ እንዯነበር ሇማሳየት ይሞክራሌ፡፡ሆኖም ግን ሆን ብልም
ይሁን በስሕተት የዘሇሊቸው እውነታዎች አለ፡፡
ድክተር ገሊውዴዮስ አርኣያ በርባዲስ የተባሇ ፅሏፉን ጠቅሰው የትግራይ ግዛት እስከ ላማሉሞ
ተራሮች ሉዯርስ እንዯሚችሌ ፅፇዋሌ…ከቪኦኤ ባዯረጉት ቃሇ መጠይቅም ተናግሯሌ፡፡

ገፅ |3

‹‹[Tigray]…the kingdom has near circular shape; unless we wish to extend, as
some maintain should be done, as far as the Lamalmon mountain range…››[1]
ሆኖም ግን የበርባዲስ ፅሐፌ ሇትርጉም ክፌት ስሇሆነ የህዝቡንና የአከባቢውን ባሕሌና ቋንቋን
መሰረት አዴርጎ በተዯረገው የክሌልች አወቃቀር ወሌቃይት በትግራይ ክሌሌ ውስጥ መሆኗን
ሉገርመን አይገባም ይሊለ፡፡ ‹‹All I have argued was that Wolkait, a Tigrigna entity,
by all measure, would not be surprising if it becomes part of Tigray. [2].››
የድክተር ገሊውዴዮስ ፅሐፌ በዘመነ መሳፌ(17ኛ ክፌሇ ዘመን) ሽረ ማእከሊቸውን ያዯረጉ
ዯጃዝማች ገሊውዴዮስ ወሌቃይትና ሰራዬን(የኤርትራ ግዛት) ጠቅሌሇው ያስተዲዴሩ እንዯነበር
ያወሳሌ፡፡በዘመነ

ዯጃች

ውቤም

ወሌቃይት

በትግራይ

አስተዲዯር

ስር

እንዯነበር

ይጠቅሳለ፡፡በተጨማሪም ራስ ሚካኤሌ ስሐሌ ትግራይና ጎንዯርን ጠቅሌሇው ያስተዲዴሩ
እንዯነበር ይታወቃሌ…ድክተር ገሊውዴዮስም በግሌፅ አስቀምጠውታሌ፡፡
ድክተር ገሊውዴዮስ ‹‹ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዘን ተሻግሮ አያውቅም›› የሚለት መፇክር
ከሊይ ከተጠቀሱት ታሪኮች በተጨማሪ እንዯሚከተሇው ውዴቅ አዴርገውታሌ፡፡በዚሁ መረጃ
መሰረት እንኳን ወሌቃይት ቤገምዴር(የቤጃ ምዴር)ና ዋግ በትግራይ ይተዲዯሩ እንዯነበር
ተጠቅሰዋሌ፡፡
‹‹Tigray, the most northerly province of Ethiopia; Almeida, who described it

as in ancient times ‘the foundation and head’ of the entire Ethiopian
monarchy, considered it still the ‘best part’ of the country, while Ludolf
later described it as ‘the best and most fertile’ part of it. The province
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. Beckingham and
Huntingford, Some Records of Ethiopia, pp. 14-15; J. Ludolf, A New
History of Ethiopia, London, 1682, p. 13.8 Both Beckingham and Ludolf do
not say that Tekezze is the Western frontier of Tigray, and Ludolf
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especially, who had made extensive studies on Ethiopia, and who is
credited as the founder of Ethiopian Studies, put Wag as one of the 27
prefectures (districts or regions) of Tigray.›› [3]
በተጨመሪም በራስ ወሌዯ ስሊሴ(ሕንጣል ወይም እንዯርታ ማእከሊቸውን አዴርገው ትግራይ
የገዙ ነበር) ዘመን ትግራይ ክብ ሳይሆን የአራት መአዘን ቅርፅ(ትራፒዝዮም) እንዯነበራትና
ግዛትዋም እስከ ሰሜን ይዯርስ እንዯነበር ድክተር ገሊውዴዮስም ሆነ ዘ-አዱስ በጠቀሱት መፅሏፌ
ውስጥ ተዘግቧሌ፡፡
‹‹The kingdom of Tigre is bounded by the Belka, Boja, Takue, and several wild
tribes of Shangalla on the north; by the mountains of Samen on the west; and
by the Danakil, Doba, and Galla, on the east and south; comprehending and
extent of about four degrees in latitude, and about the same in a longitudinal
direction, and forming in shape the irregular figure of a trapezium ››.[4]
በተጨማሪም ራስ ወሌዯ ስሊሰ ወሌቃይትና ዋሌዴባን ያስተዲዴሩ(ያስገብሩ) እንዯነበር
እንዯሚከተሇው መስከሯሌ፡፡
"Above Temben, to the westward of Axum, is situated the province of Shire,
which forms a pretty sharp angle with the Tecazze in the latitude of 14º; and
on the opposite side of the river extend still farther westward, the districts of
Waldubba and Walkayt, both of which continue to pay tribute to the Ras". [5]
ስሇዚህ፣ በሆረን አፋርስ ዘአዱስ በሚሌ የብዕር ሰም ‹‹ወሌቃይት ሊሇፈት ሺህ ዓመታት
በትግራይ ስር ተዲዴራ አታውቅም – የታሪክ ማስረጃዎች››“ [6] የሚሇው ሙግት ተአማኒነቱ
አጠያያቂ ነው፡፡ሇምሳላ፣ ሊስታ በትግራይ ግዛት ውስጥ ነበር፡፡አሁን ግን ወዯ አማራ ክሌሌ
ተካሌሇዋሌ…የአከባቢው ሕዝብ የሚናገረው አማርኛ ስሇሆነ፡፡ወሌቃይትም እንዱሁ ወዯ ትግራይ
ቢካሇሌ ነውር ያሇው አይመስሇኝም፡፡
‹‹Lasta is also classed with Tigre. This province which has also given its name
to the kingdom, of which it now forms part, is bounded on the west by the
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Tchera-Agous, on the north by the Ejjon-Gall, on the south-east by Angot, and
on the north by Bora and Ouofila›› (Routes in Abyssinia, page 187). [7]
ዘ-አዱስ ጎጃምን የአማራ ግዛት ነበር ቢሌም ፀሏፉው ዋቢ ያዯረገው መፅሏፌ ግን ጎጃም
የአማራ እንዲሌነበር ነው የሚናገረው፡፡‹‹Amhara, properly so called, extends between
the Rivers Ouahet and Bachelot, it is bounded on the west by the Nile, which
separates it from Gojam, and on the east by Lasta and Ingot›› (Routes in
Abyssinia, page 189). [8] ናይሌ(አባይ) አማራና ጎጃምን የሚዋሰኑበት ወንዝ ከሆነ አማራና
ጎጃም አንዴ አይዯለም ማሇት ነው፡፡ በተጨማሪም ይኸው መፅሏፌ ወልም አማራ እንዲሌነበር
ይናገራሌ (በገፅ 17፣103፣139-144፣174)፡፡
ዞሮ ዞሮ ግን ሚዛናዊነቱ አጠያያቂ ከሆነው ታሪክ ይሌቅ በአሁኑ ሰዓት መሬት ሊይ ያሇው
እውነታ ሚዛን ይዯፊሌ፡፡ህዝብን ሇመሳዯብ የሚዲዲቸው ሰዎች ‹‹ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዘ
ተሻግሮ አያውቅም›› የሚለት መፇክር በአሁኑ ሰዓት ያሇው የአሇማችን ሁኔታ ያሊገናዘበ
ስሜታዊነት ነው፡፡የስዯተኞች ሃገር እየተባሇች የምትጠራው አሜሪካ የቀይ ህንዲውያን ስሇነበረች
የአሁኖቹ አፌሪካውያን፣ አውሮፓውያንና ኤዥውያን ሉኖሩባት አይገባም ማሇት ጅሌነት
ነው፡፡አውስትራሌያም ቢሆን በአብዛኛው በአውሮፓውያን የተያዘች ነች…ሇአቦርጅኖች ሲባሌ ግን
እነዚህ አውሮፓውያን መኖር የሇባቸውም ማሇት አይቻሌም፡፡ወይም አቦርጅኖች እንጂ
አውሮፓውያን መሆን አይችለም ማሇት አንችሌም፡፡

3. ‹‹ወልቃይት እንኳን ህዝቡ መሬቱም ትግርኛ ተናጋሪ ነው፡፡››
ሀ. የወልቃይት ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪ ነው…ትግራዋይ ነው፡፡
ይህን ያለት የታሪክ ተመራማሪና ፀሏፉው መምህር ገበረኪዲን ዯስታ ናቸው፡፡[9] የወሌቃይት
ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪ ነው፡፡ ይህ ብቻ ግን አይዯሇም፤መሬቱ የሚናገረው ትግርኛ ነው፡፡ጎንዯር
በነበረው ዓመፅ ‹‹ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዜን ተሻግሮ አያውቅም›› የሚሌ መፇክር ሲስተጋባ
እንዯነበር ይታወቃሌ፡፡ይህ ግን መሰረት የሇውም፡፡ስዴብ ላሊ እውነታው ላሊ ነው፡፡ የሚከተሇው
ሰንጠረዥ እንዯሚያመሇክተው የወሌቃይት፣ ፀሇምቲና ፀገዯ ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪ
ነው…ትግራዋይ ነው፡፡ የህዝቡ ቋንቋ ብቻም ሳይሆን ባህለና አኗኗሩም ትግራዋይ ነው፡፡ሇዛም
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ነበር ወዯ ትግራይ የተካሇሇው፡፡እውነተኛ የህዝብ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄው መቅረብ የነበረበት
ሇመንግስት እንጂ ሇትግራይ ህዝብ መሆን አሌነበረበትም፡፡አሁን ግን የትግራይ ህዝብ ተጠይቆ
መሌስ አሌሰጥም እንዲሇ ተቆጥሮ ማንኛውም የትግራይ ተወሊጅ ከአማራ ክሌሌ እንዱወጣ
ጥብቅ ትእዛዝ ተሰጥቶታሌ፡፡

የወሌቃይት ተወሊጁ አቶ መኮንን ዘሇሇውም ከኤስ.ቢ.ኤስ ሬዴዮ ጋር ባዯረጉት ቃሇ መጠይቅ
የሚከተሇው ምስክርነታቸውን ሰጥቷሌ፡፡‹‹መጀመርያ ማን ነበረ የሚሇው ጥያቄ መሌሱ ትግርኛ
ነው፡፡ወሌቃይት ከመጀመሪያው ጀምሮ ትግሪኛ ተናጋሪ ነው፤ ወዯ ወሌቃይት የመጣው አማርኛ
እንጂ ትግሪኛ አይዯሇም።አማርኛ የመጣው ዯሞ በፖሉስ፣ በበሇጠ ዯሞ አዝማሪዎች መጥተው
ነው ያስፊፈት፡፡››[10]

ሇ. የወልቃይት መሬት ትግርኛ ተናጋሪ ነው፡፡
በወሌቃይት ወረዲ የሚገኙ ጣብያዎች ስም ትግርኛ ነው፡፡ትግርኛ የሚናገረው ህዝብስ ከትግራይ
የፇሇሰ ነው እንበሌ፣ የአከባቢው ስሞችስ ከየት መጡ? አከባቢውም ከትግራይ ፇሌሷሌ ማሇት
ነው? የሄ ፇፅሞ ሉሆን የማይችሌ ነገር ነው፡፡ህዝቡም ከባቢውም ትግራዋይ መሆኑን በግሌፅ
ትግርኛ እየመሰከረ ነው፡፡ህዝቡ እኛ ማንነታችንን እናውቃሇን…ማንም እንዱነግረን አንፇሌግም
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እያሇ ነው፡፡መሬቱም እንዱሁ ማይ ሌሏም፣ማይ ፀብሪ፣ ማይ ጋባ፣ ማይ ሐመር፣ማይ ጨዓ፣
ማይ ጥምቀት፣ ቓቓ፣ ዓዱ አርቃይ፣ ወዘተ. እባሊሇሁ እያሇ ነው፡፡ይህ ትግራዋይ ካሌተባሇ ላሊ
ሉባሌ አይችሌም፡፡

የሚከተሇው ካርታ ደሞ 1971 ዓ.ም የነበረው የህዝብ አሰፋፈር ያመሇክታል፡፡ካርታው የተገኘው ሆርን አፌርስ ከተባሇው
ድረ ገፅ መሆኑን ልብ ይሏል፡፡
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4. የወልቃይት ጥያቄ መነሳት ያሇበት የት ነው?
የኮንሶ ህዝብ በዯቡብ ክሌሌ ነው የሚገኘው፤የሌዩ ዞን አስተዲዯር ይገባኛሌ ጥያቄ ያነሳውም
በዯቡብ ክሌሌ ውስጥ ነው፡፡የቅማንት ህዝብ በአማራ ክሌሌ ይገኛሌ፤ የሌዩ ዞን አስተዲዯር
ይገባኛሌ ጥያቄ ያነሳውም በአማራ ክሌሌ ነው፡፡ጥያቄው የተፇታውም በዛው…በአማራ ክሌሌ
ነው፡፡
የወሌቃይት ህዝብ የሚገኘው በትግራይ ክሌሌ ነው፤የማንነት ጥያቄ እያነሱ ያለት ሰዎች ግን
ጎንዯር ውስጥ ይገኛለ፡፡ጎንዯሬዎች የሌቃይት ጥያቄን እንዯ ሰበብ ተጠቅመው በትግራይ
ተወሊጆች ሊይ የንብረት፣ የአካሌና የሕይወት ማጥፊት ጥቃት ፇፅሟሌ፡፡ጎንዯር ወስጥ ሰባት
የትግራይ ተወሊጆች እንዯተገዯለ አሌጀዚራ ዘግቧሌ፡፡ ቤት ሇቤት እየዞሩም ‹‹እስከዚህ ቀንና
ሰዓት ጎንዯርን ሇቃችሁ ካሌወጣችሁ እንዯነ እንትና በሊያችሁ ሊይ ጋዝ አርከፌክፇን ነው
በእሳት የምናጋያችሁ›› እያለ ሽብርና ጣራ የነካው መርዘኛ ጥሊቻቸውን ሲረጩ ከርሟሌ፡፡[11]
አቶ ውብሸት ሙሊት የሕገ መንግሥት ኤክስፐርትና ‹‹አንቀጽ 39›› የተሰኘ መፅሏፌ ዯራሲ
ናቸው፡፡አቶ ውብሸት ወሌቃይትን አስመሌክተው የሚከተሇውን ብሎሌ፡፡ ‹‹የወሌቃይት ጥያቄ
የተፇጠረው በአማራ ክሌሌ አይዯሇም፡፡ የወሌቃይት ሕዝቦች የአማራ የማንነት ጥያቄ የተነሳው
በትግራይ ክሌሌ ውስጥ ነው፡፡ ስሇዚህ አሁን ባሇው ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ጥያቄው
ሉፇታ የሚችሇው በትግራይ ክሌሌና በፋዳራሌ መንግሥቱ ነው፡፡›› [12]
ሆኖም ግን የጎንዯር ሽማግላዎች ናቸው አስታራቂ መስሇው ጥያቄውን ያቀጣጠለት፡፡ኮልኔሌ
ዯመቀ ዘውደ ጎንዯር ውስጥ ከሽማግላዎች(ሽማግላ ከተባለ) ጋር በተዯረገው ስብሰባ
‹‹የወሌቃይት ህዝብ የወሌቃይት ብቻ ሳይሆን የመሊው አማራ እንዱሆን ነው የምንፇሌገው››
ብል ሲናገር ተሰብሳቢዎቹ በጭብጨባ ቢቱን ሲያዯምቁት አይተናሌ፡፡እኛ አማራ እንጂ ትግሬ
አይዯሇንም የሚሇው አዋጅ ያሰሙት በመቐሇ ከተማ ሳይሆን በአማራ ክሌሌ ውስጥ በጎንዯር
ከተማ ነው፡፡ሽማግላዎቹ ‹‹አማራ ነን ብል ሇመጣ እንቀበሊሇን›› ነበር ያለት፡፡ሲያጠቃሌለም
የአማራነት ጥያቄ መቀጠሌ አሇበት በማሇት በሚሌ ነበር፡፡ጠንክሩ እኛም ከእናንተው ጋር ነን፤
በጉሌበት፣ በገንዘብ እናግዛችኋሇን ብሇዋቸዋሌ፡፡እናም ጥያቄው የጎንዯር፣ ብልም የመሊው
አማራ ጥያቄ መሆኑን ታወጀ፡፡[13]
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ይህ አካሄዴ ራሽያ የዩክሬን ግዛት የነበረችው ክርሚያን ወዯ ራሽያ ግዛት ሇመጠቅሇሌ
የተጠቀመቸው ስሌት ነው፡፡ይህ ስሌት እየተጠቀሙ ያለትም ጎንዯሬዎችና የብአዳን አመራሮች
መሆናቸው ግሌፅ ነው፡፡የአማራ ክሌሌ ሌክ እንዯ ሻዕብያ ትግራይን ሇመውጋት ታጥቀው
የተነሱ ሰዎችን ጥገኝነት እየሰጠ ነው፡፡እነ ኮልኔሌ ዯመቀም የሌብ ሌብ ስሇሰጣቸው ወዯ አመፅ
አመሩ፡፡አመፁም የትግራይ ተወሊጆችን የንብረት ውዴመት፣ የአካሌ ጉዲት እንዱሁም ሰባት
ሰዎች እንዯተገዯለ እነአሌጀዚራ ዘግቧሌ፡፡በተጨማሪም፣ የትግራይ ተወሊጆች ከአማራ ክሌሌ
ጠቅሌሇው እንዱወጡ የግዜ ገዯብ መስጠት ሆነ፡፡

5. ማጠቃሇያ
ወሌቃይት፣ ህዝቡም ሆነ መሬቱ ትግርኛ ተናጋሪ መሆኑን መሬት ሊይ ያሇው ተጨባጭ
ሁኔታ ቁሌጭ አዴርጎ ያሳያሌ፡፡ይህ እውነታ የሆነ ፇረንጅ እንዱህ ብል ነበር፣ መፅሏፌ እንዱህ
ይሊሌ፣ እንዱሁም ህዝብን የሚያንቋሽሹ መፇክሮችን በማሰማት የሚቀየር ነገር አይዯሇም፡፡ይኼ
‹‹ቢበርም ጅብ ነው›› ዓይነቱ ክርክር ሇሁሊችንም የማይበጅ የጌቶች ትእዛዝ ስሇሆነ ከወዱሁ
ቢታረም የተሻሇ ይመስሇኛሌ፡፡ጎንዯር ውስጥ ከሽማግላዎች ጋር በተካሄዯው ስብሰባ እንዯ
ተስማሙበት ጥያቄው መጀመርያ የጎንዯር እንዱሆን ተስማሙ፤ የጎንዴር ጥያቄ ዯሞ የአማራ
እንዯሆነ ተስማምተው ነበር የተሇያዩት፡፡የህም ጥያቄው የወሌቃይት ሳይሆን የአማራ መሆኑን
በግሌፅ ተመሌክተናሌ፡፡ሽማግላዎቹም፣ በእነ ኮልኔሌ ዯመቀ የሚመራው ቡዴንን
ተበዴሊችኋሌ፣ ተጨቁናችኋሌ…ከጭቆናው ነፃ እናወጣችኋሇን የሚሌ ሙለ ዴጋፌ
ሰጥተዋቸዋሌ፡፡
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