
 

የጉልበት ወረራ፣ የሰብዓዊ መብቶች ገፈፋና ድምጽ የለሽ ዘር ማጥፋት፤ 

የወልቃይት ጠገዴ የማንነትና የመልክዓ ምድር ተሐድሶ ጥረት፤  

ጎንደር፤ አማራ፤ ኢትዮጵያ 

በአቻምየለህ ታምሩ 

ትርጉም፤ አንዱዓለም ተፈራ  

፩ .  መግቢያ፤ 

የኢትዮጵያ ታሪክ፤ በሀገር ውስጥና ከውጪ ሀገር በመጡ ምሁራን፤ ለረጅም ዘመናት ተጠንቷል፤ ተጽፏል። ከጸሐፊዎች 

መካከል ከፊሎቹ ሙያተኛ ሊቆች ሲሆኑ፤ ቀሪዎቹ ደግሞ ሀገር ጎብኚዎች ሆነው፤ የሄዱባቸውን ቦታዎች፣ የጉዟቸውን 

ውጣ ወረድና ገጠመኞቻቸውን የዘገቡ ናቸው። እኒህ ጸሐፊዎች፤ የአስተዳደር ደንበሮችን፣ ቋንቋዎችን፣ ባህሎችን፣ 

ወጎችን፣ እምነቶችንና ሌሎች ኢትዮጵያዊ ባህርያትን በዝርዝር አስፍረዋል። እኒህ እቅጩን ያሰፈሩ ታሪካዊ ዘገባዎች፤ 

በተለይ ለሰሜን ኢትዮጵያ፤ የእውነት ማስረጃዎች ናቸው። እኒህ የታሪክ ማስረጃዎች፤ በተለያዩ የአውሮፓዊያን 

ቋንቋዎችና፤ በሀገር ውስጥ ደግሞ በግዕዝና በአማርኛ የተጻፉ መሆናቸውን በጥሞና ልብ ማለቱ ወሳኝ ነው። 

ከ፲  ፭ ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በጸሐፊዎች በመተንተን ከተገለጹት ቦታዎች አንዱ፤ በሀገራችን በኢትዮጵያ አራተኛው 

ትልቅ ወንዝ በሆነው በተከዜ ወንዝ ወዲያና ወዲህ ያሉት ቦታዎችና በኒሁ ቦታዎች የሚኖሩትን ኢትዮጵያዊያን ነው። 

ከነዚህ ቦታዎች ደመቅ ያለ ዕውቅና ካገኙት አንዱ የሆነው፤ ብሎም የዚህ ጽሑፍ ትኩረት፤ በታሪካዊቷ ጎንደር፤

ኢትዮጵያ፣ ያለው የወልቃይት ጠገዴ አካባቢና በዚያ ሰፍረው የሚገኙት ነዋሪዎች ናቸው። ከ  ፲  ፬  ፻ ፳  ፮ ዓመተ ምህረት 

ጀምሮ እስከ ፲  ፱ ፻  ፹  ፫ ዓመተ ምህረት ድረስ ባለው ዘመን ያሉ ታሪካዊ ማስረጃዎችና የብራናም ሆነ የዘገባ ጽሑፎች 

የሚያመለክቱት፤ ወልቃይት-ጠገዴ በአማርኛ ተናጋሪው የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል መሆኑን ነው። ይህን እውነታ 

የሚያረጋግጥ የማይናጋ ማስረጃ ተከማችቶ እያለ፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ( ህወሓት )፤ በ ፲  ፱ ፻ ፹  ፫ ዓመተ 

ምህረት በመውረር፤ ወደ ታሪካዊቷ ትግራይ አጠቃሏል። በሌላ አነጋገር፤ በዛሬው የኢትዮጵያ እውነታ፤ በአማራው 

ፌዴራላዊ ግዛት ያለ አንድ አካባቢ፤ በጉልበት ወደ ትግራይ ፌዴራላዊ ግዛት ተዘዋውሯል። በትክክል፤ በርሃ በነበረበት 

ወቅት፤ በ ፲  ፱ ፻ ፸  ፪ ዓመተ ምህረት ነበር፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ወልቃይት ጠገዴ ገብቶ ቦታውን የመጪው 

“ታላቋ ትግራይ” አካል ብሎ  ወልቃይት ጠገዴ ገብቶ ቦታውን የመጪው “ታላቋ ትግራይ ሩፕብሊክ” አካል ብሎ 

ያወጀው። 

በሌላ አነጋገር፤ በዛሬው የኢትዮጵያ እውነታ ሲታይ፤ በአማራው ፌዴራላዊ ግዛት ያለ አንድ አካባቢ፤ በጉልበት ወደ 

ትግራይ ፌዴራላዊ ግዛት ተዘዋውሯል። በወረራው ሂደት፤ የወልቃይት-ጠገዴ ታሪክ፣ ማንነትና ባህላዊ ስነልቦና 

ተሰልቦ፤ ተቀይሮ ተጽፎ፣ አብሶም ድራሹ እንዲጠፋ ተዘምቶበታል። ይህ ታሪካዊ ግፍ፤ በወልቃይት-ጠገዴ ላይ ለአራት 

አስርታት ለሚጠጋ ዓመታት ሲወርድበት ኖሯል። ይህ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ገና ሽምቅ ውጊያውን ከጥንስሱ 

ሲጀምር አካባቢውን ለመቆጣጠር የያዘው ኃያል ቅንብሩ ነው። 

፪ .  የታሪኩ መሠረታዊ አነሳስና አሁን ያለንበት ደረጃ፤ 

እስከ ፲  ፱ ፻ ፺ ፩ ዓመተ ምህረት ድረስ፤ ዘመናዊት ኢትዮጵያ፤ ኤርትራን ጨምሮ አስራ አራት ክፍለ ሀገራት ነበሯት። 

ከነዚህ ክፍለ ሀገሮች አንዱ፤ በሰሜን ምሮራብ የሚገኘው ጎንደር ነው። ጎንደርን፤ በምሥራቅ ትግራይና ወሎ፤ በሰሜን 

ኤርትራ፤ በደቡብ ጎጃም እና በምዕራብ የሱዳን ሀገር ያዋስኗታል። ወልቃይቴዎች እና ጠገዴዎች የጎንደር ክፍለ ሀገር 

ተወላጆች ሆነው፤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰፊው የአማራ ሕዝብ የሆኑ የዳበረ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ፣ እና ተጨማሪ ሌሎች 

ኅብረተሰባዊ ዕሴቶች ባለቤት ናቸው። 

በ ፲  ፱ ፻ ፷ ፰ ዓመት ምህረት፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር፤ ፀረ-ወታደራዊ ደርግ የትጥቅ ትግል በትግራይ ምድር 

ጀመሯል። እንደ ተገንጣይ የኮሚኒስት ንቅናቄነቱ፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ዋና ግቡ ትግራይን ነፃ ማውጣትና 

አንድ የትግራይ ሀገር መመሥረት ነበር። በ ፲  ፱ ፻ ፷ ፰ ዓመተ ምህረት መርኀ-ግብሩ፤ ፀረ-አማራ ትግል መያዙን በግልጽ 

አስፍሯል። ከአካባቢው አላመቺነትና ርቀት ብሎም ለትግራይ ክፍለ ሀገር በነበረው ጉርብትና፤ ለትግሬዎች ነፃ አውጪ 

ግንባር፤ ወደ ወልቃይትና ጠገዴ ዘልቆ አስፈላጊ ቁሳቁሶችን መልቀም፤ ለሱዳን በር መክፈትና ከደርግ ድንገተኛ ጥቃት 

መደበቂያ ማግኘቱ አይቀሬ ነበር። በትጥቅ ትግሉ ወቅት፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር፤ ከአካባቢው ብዙ ተጠቅሟል፤ 

እናም ተፈጥሮ ባደለው የተፈጥሮ ሀብት ምክንያት፤ የአካባቢውን ተፈላጊነት ተገንዝቧል። ብሎም ይህን ቦታ ከብዙ 

ምክንያቶች አኳያ፤ ወደ የወደፊቷ የትግራይ ሪፓብሊክ ማጠቃለሉ፤ ቀደም ተብሎ ነበር የታቀደበት።   

፩ 



 

በ፲  ፱ ፻ ፷ ፫ ዓመተ ምህረት፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር የሚመራው መንግሥት፤ በኢትዮጵያ ሥልጣኑን ወሰደ። 

ወዲያውኑ ቅድመ ፲  ፱ ፻ ፷ ፫ ዓመተ ምህረት የነበረውን የአስተዳደር መዋቅር አፍርሶ፤ አዲስ የአስተዳደር ክልሎችን 

አቋቋመ። አዲሱ የፌዴራል የግዛት አወቃቀር ይፋ ሲደረግ፤ የትግራይ ፌዴራል ግዛት፤ ከጎንደርና ከወሎ ክፍለ ሀገሮች 

ቦታዎችን በመውሰድ ተመንድጓል። ትግራይ አሁን ከሱዳንና በ፲  ፱ ፻ ፷ ፭ ዓመተ ምህረት አዲስ ከተፈጠረው ሀገር፤ 

ከኤርትራ ጋር ደንበርተኛ ሆኗል። ጎንደር በአማራው ፌዴራል ግዛት ተጠቃሎ፤ ከሱዳንም ሆነ ከኤርትራ የዓለም አቀፍ 

አዋሳኝነቱን አጥቷል። እናም፤ ጎንደርን የኤርትራ ዓለም አቀፍ ደንበርተኝነት በመንሳት፤ የአማራው ፌዴራላዊ ግዛት፤ 

ለኤርትራ ቀጥተኛ የግንኙነት መስመር ተነፍጓል። የኤርትራ መንግሥት ከትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ጋር ለዚህ 

አወቃቀር፤ በነፃነት ትግላቸው ጊዜ ይሁን ወይንስ ከ፲  ፱ ፻ ፺ ፩ ዓመተ ምህረቱ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጦርነት በፊት 

በነበረው የአፍላው ዘመናቸው ወቅት በፈቃደኝነት መተባበሩ ግልጽ አይደለም።  

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በአማራው ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት ፈጽሞ አቁሞ አያውቅም፤ እንደ ዕውነቱ ከሆነ፤ 

የሀገሪቱ ሀብት በጁ ገብቶለት፤ በሰላ መንገድና ያለምንም ሃፍረት ፀረ-አማራ አጀንዳውን በመላ ሀገሪቱ አጋጋመው። ብዙ 

ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። ትኩረቱን በክፍለ ሀገሩ በማድረግ፤ በትግራይ ግዛት አጓዳኝ የሆኑት አማርኛ ተናጋሪ 

ክልሎች የበደሉ ፅዋ በገፍ ወርዶባቸዋል። የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር የአማራውን ማንነቶች መቦርቦሪያ አድርጎ 

ከተጠቀመበት አንዱ ዘዴ፤ ከአካባቢው አማራዎችን አፈናቅሎ በማባረር፤ በሺዎች የሚቆጠሩ የቀድሞ የህወሓት 

አባላትን፤ ከደረቁና ተበልቶ ካለቀው የትግራይ መሬት አውጥቶ፤ በጣም የበለጠ ለም በሆነው የወልቃይትና ጠገዴ 

አካባቢ መሬት ማስፈር ነው። የአካባቢውን የአስተዳደር ቋንቋ ለመለወጥ እርምጃዎችን ወሰደ። የወልቃይትን 

ትግራይነት በሰዎጽ ጭንቅላት ውስጥ ለመጋገር፤ የፈጠራ ታሪኮችንና ዶሴዎችን ማዥጎድጎድ ያዘ።  

ለአራት አስርታት ለሚጠጉ ዓመታት፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በዚህ አጀንዳ ላይ ሲሰራ ቆይቷል። ይሁንና 

የወልቃይት ሕዝብ ዝም ብሎ አልተቀመጠም። ብዙዎች ማንነታቸው አማራ መሆኑንና የአማርኛ ተናጋሪው ግዛት 

አካልነታቸውን በግልጽ አሳውቀዋል። የዛሬ አራት ወር፤ ፶ ሺ ወልቃይቴ አማራዎች፤ ማንነታቸውን በማስረገጥ፤ 

ያለውዴታ በግዴታ የሚደረግባቸውን የግዛት ወረራ እንዲከለከልላቸው መፈለጋቸውን እና መሬታቸው እነሱ አካል 

በሆኑበትና ቀድሞውንም ወደ ነበረበት ወደ አማራው ግዛት ተመልሶ እንዲመደብላቸው አቤቱታ፤ የኢትዮጵያ 

ከፍተኛው መስሪያ ቤት፤ ፌዴሬሽኑ ዋና ጽሕፈት ቤት አቀረቡ። አሁን አይሎ በሚገኘው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሀቅ፤ 

የአማራው ፌዴራላዊ ግዛትም በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ቁጥጥር ሥር ነው። ሆኖም ግን፤ የወልቃይቴዎች መጥኝ 

ባይነት፤ ከወገናቸው ከጎንደሬው ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ( አልፍም ከአማራው ) በታሪክም በባህልም ምክንያት 

ተቆርጠው እንዳይለዩ ነው። የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ለዚህ የሠጠው መልስ፤ ማሰር፣ የበለጠ መጭቆናና መግደል 

ነው። 

ማንነታቸውን ለማረጋገጥና መሬታቸው ወደ ነበረበት ወደ አማራው ግዛት እንዲመለስ ሲጥሩ የነበሩ የወልቃይት ሕዝብ 

ወኪሎችና የወልቃይት ታታሪ ጎበዞች ታስረዋል ተገድለዋልም።1 

መላ ኢትዮጵያዊያን ብሔራዊ ትግሉን በየቦታው ሲያጋግሙት፤ ወልቃይቴዎች የአማራ ማንነታቸው እንዲረጋገጥላቸውና 

መሬታቸው ቀድሞ አካል ወደ ነበረበት ክፍለ ሀገራቸው እንዲካለል ጥያቄያቸውን እየቀጠሉ ነው። ስለዚህ፤ 

የወልቃይት-ጠገዴ ጥያቄ፤ ለፖለቲካ ፍጆታ ወይንም ርባና ለሌለው ምክንያት ሲባል በተደረገው የኢትዮጵያ የዘፈቀደ 

የወሰን ማካለል አካል ሆኖ መታየቱ በጣም ወሳኝ ነው። የወልቃይት ትግል፤ የነፃነት፣ የፍትኅ፣ የሰብዓዊ መብት፣ የባህል 

ጥበቃና የንብረት ስምሪት ዕድል ትግል ነው።  

፫.  የወልቃይት-ጠገዴ ማንነት ታሪካዊ መረጃ 

በመግቢያው እንደተጠቀሰው፤ ወልቃይት የት ላይ እንደሚገኝ፣ ባለቤቱ ማን እንደሆነ፣ ሌሎች ዝርዝሮችም ጭምር 

ከብዙ ጸሐፊዎችና ከዕውቅ የታሪካዊ ሰዎች እጅግ ብዙ ታሪካዊ መረጃዎች አሉ። እኒህ ግለሰቦች፤ ጽፈዋል፣ 

የሚያውቁትንና የታዘቡትን ግልጽ አስቀምጠዋል። በተለይ የአውሮፓዊያን ጸሐፊዎች፤ እነሱ ከአስርታት ዓመታትና 

ከክፍለ ዘመናት በፊት የጻፏቸው፤ በ፳፩ኛው ክፍል ዘመን የአነስተኛ የፖለቲካ ሻጥር ታሪካዊ መረጃ ሆነው ይቀርባሉ 

የሚል ሃሳብ ፍጹም አልዞረላቸውም። ጸሐፊዎቹ በዚህ ጉዳ ላይ ወገናዊነት የላቸውም። እውነትም፤ ሳያውቁት፤ 

ለወልቃይት ሕዝብ አማራነትና የአስተዳደራቸው ክልል መስተካከል፤ ጠቃሚ ድጋፍ ለግሰዋል። እንግዲህ አስኪ የወሰን 

አከላለሉን እና ባጠቃላይ የአማራውን በተለይ ደግሞ የወልቃይቴዎችን የማንነትን ጉዳይ አስመልክቶ፤ ሁለቱም 

የአውሮፓዊያን እና የኢትዮጵያዊያን ዕውቅ ሰዎች የጻፏቸው ጎልተው የሚታዩ መረጃዎች፤ ጥቂቶቹን እንመልከት። 
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 የሟቾቹ ስም ዝርዝር ከዚህ ጽሑፍ መጨረሻ ገፆች፤ በተጨማሪ መረጃዎች ውስጥ ተካቷል 

፪ 



 

የ፲፬ኛው ክፍል ዘመን አፄ ዘርዓያቆብ፤ በወቅቱ ከነበሩት ንጉሶች ሁሉ በጣም ኃይለኛውና የኢትዮጵያን ግዛት ያጠናከሩ 

ንጉስ ነበሩ። አፄ ዘርዓያቆብ የተወለዱት ፈትጋር በምትባል አሁን በኦሮሚያ ክልል ከአዋሽ ወንዝ ቅርብ በምትገኝ ቦታ 

ነበር። አፄ ዘርዓያቆብ ከሃድያው ንጉስ ሴት ልጅ ጋር ተጋብተው ነበር። 

አፄ ዘርዓያቆብ በ፴ ፯ ዓመታቸው የኢትዮጵያ ጉስ ነገሥት ተብለው ዘውድ ጭነዋል። በግዛት ዘመናቸው ብዙ ውጤታማ 

ተግባራትን አከናውነዋል። ሀገራቸውን ከማስተዳደሩ ጎን፤ ብዙ መጻሕፍትን በመድረስ ተሳትፈዋል። በተጨማሪም 

ሌሎች የቤተ ክህነት ሊቃውንት ብዙ መጽሐፍቶችን ደርሰዋል። ከነዚህ መጽሐፎች አንዱ፤ “የአክሱም መጽሐፍ” 

ይባላል። የአክሱም ጽዮን ማርያም አለቃ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። “የአክሱም መጽሐፍ” በ፲፬ኛው ክፍል ዘመን 

የነበረውን የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት ዝርዝር አስፍሯል።  ይህ መጽሐፍ በጣም የሚታወቅበት፤ የወቅቱን ታሪክና የክፍለ 

ሀገሮችን ስም ዝርዝር በማስቀመጡ ብቻ ስይሆን፤ በዚያን ጊዜ የነበሩትን የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ወሰንም በማስፈሩ 

ነው።2  

በመጽሐፉ ውስጥ፤ የ፲፬ኛው ክፍል ዘመን ትግራይ፤ አክሱምን ያማከለ፤ የክፍለ ሀገሮች ዝርዝርና ወሰኖቻቸው እነሆ 

ቀጥሎ ቀርቧል፤ 
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   ካርሎ ኮንቲ ሮዚኒ፤  Carlo Conti Rossini.  Liber Axumae. Book of Axum. Responsibility: Edidit [et 

interpretatus est] K. Conti Rossini. Parisiis, E Typographeo Reipublicae, 1909-10. 

፫ 



 

ከዚህ፤ ወልቃይት ጠገዴ የ፲፬ኛው ክፍለ ዘመን ትግራይ አካል እንዳልነበረች ግልጽ ነው። ከዚህ በተጨማሪ፤ ዮሐንስ 

ኪ. መኮነን፤3 “ኢትዮጵያ፤ መሬቱ፣ ሕዝቧ፤ ታሪክና ባህል” በሚለው መጽሐፉ፤ የ፲፬ኛው ክፍለ ዘመን የትግራይ ክፍለ 

ሀገሮችን እንዲህ ሲል ይገልጻል፤ 

 “ . . . የአክሱም መጽሐፍ . . . የትግራይን የተለምዶ የአቀማመጥ ንድፍ፤ የአክሱምን ከተማ ማዕከል 
አድርጎ፤ በአስራ ሶስት ክፍለ ሀገሮችን አካቦ ያሳያል፤ ተምቤን፣ ሺሬ፣ ሰራይ፣ ሃማሴን፣ ቡር፣ ሳማ፣ 
አጋሜ፣ አምባ ሰነ ተምቤን፣ ሺሬ፣ ሰራይ፣ ሃማሴን፣ ቡር፣ ሳማ፣ አጋሜ፣ አምባ ሰነይት፣ ገራልታ፣ 
እንደርታ፣ ሳሃርት፣ እና አበርገሌ። ” 

በ ፲  ፱ ነኛው ክፍለ ዘመን ስለ ኢትዮጵያ ሰሜናዊው ክፍል ከጻፉት ታዋቂ የውጭ ሀገር ደራሲዎች መካከል፤ በ ፲  ፰  ፻ ፵ 

ዓመተ ምህረት የሃይማኖት ተልዕኮ ይዞ የተጓዘው ዋልተር ቺቸሌ ፕላውዲን፤4 “በአቢሲንያና ጋላ ሀገር ጉዞ፤ በ ፲  ፰  ፻ ፵ 

ዓመተ ምህረት በራስ አሊ ተልዕኮ ትዕዛዝ” የሚል መጽሐፍ የደረሰው ነው። 

እንደ ፕላውዲን አገላለጽ፤ ያኔ፤ የትግራይ ክልል፤ ከተከዘ ወንዝ ሰሜን ያሉትን የክርስትያን አካባቢዎች ይዟል።5፭  

የውስጥ ክፍሎቹም፤ ሃማሴን፣ ሰራይ፣ አካለ ጉዛይ፣ አጋሜ፣ ማዕከላዊ ትግራይ፣ ሺሬ፣ አዲያቦ፣ ተምቤን፣ እንደርታ፣ 

ወገራት እና ሲላሎ ነበሩ። ጸሐፊው በግልጽ የትግራይና የወልቃይት ሕዝብ የሰፈሩበት የጎንደር ክፍለ ሀገር፤ ወሰናቸው 

የተከዜ ወንዝ መሆኑን ጽፏል። 

የዚህ መጽሐፍ የመረጃ ገጽ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ሰፍሯል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 ዮሐንስ ኪ. መኮንን Yohannes K. Mekonnen. Ethiopia: The Land, Its People, History and Culture. New Africa 

Press, 2013. PP 351. 
4

 ፕላውደን፣ ዋልተር ቺቸለ፤ ( ከ፲ ፰  ፻ ፲ ፫ እስከ ፲ ፰  ፻ ፶ ፫ ዓመተ ምህረት ) ዋልተር ቺቼሌ ፕላውደን ሐምሌ ፳ ፯ ቀን ፲ ፰  ፻ ፲ ፫ ዓመተ 

ምህረት ተወለደ። ዋልተር በዶክተር ኢቫንስ ትምህርት ቤት ሃምስቴድ ተማረ። ከአቶ ጀ. ቲ. ቤልን ተገናኘና፤ የነጭ አባይን ወንዝ ምንጭ 
ለማግኘት ፍለጋ ወደ አቢሲንያ የሚደገውን ጉዞ ተቀላቀለ። በዚያች ሀገር እስከ ፲ ፰  ፻ ፵ ዓመተ ምህረት ድረስ ቆየ። ከዚያ ውአድአ ኢንግላድ 
ለመሄድ ሲመለስ፤ ቀይ ባህር ላይ የተሳፈረበት መርከብ ተበላሸ። በ፲ ፰  ፻ ፲ ፫ ዓመተ ምህረት በራስ አሊ ግዛት ውስጥ እንዲሠራ ተልዕኮ 
ተሠጥቶት የአቢሲንያ ቆንስላ ሆኖ ተሾመ። በ፲ ፰  ፻ ፶ ፫ ዓመተ ምህረት አፄ ቴዎድሮስን ተሰናብቶ እስከሄድ ድረስ፤ በሀገርኡ ውስጥ ቆየ። እግረ 
መንገዱን በጎንደር ሲያልፍ፤ ቀሃ ላይ በአንድ አመጸኛ ሽፍታ ቆስሎ፤ እስረኛ ሆነ። ጎንደር ባሉ ባለሥልጣናት በድርድር እንዲለቀቅ ተደርጎ 
ወደ ጎንደር በቃሬዛ ተወስዶ፤ በቁስሉ ምክንያት የካቲት ፳ ፭ ቀን፤ ፲ ፰  ፻ ፶ ፫ ዓመተ ምህረት ሕይወቱ አለፈች። ድርሰቶቹ ለወንድሙ ለትራቮር 
ቺቸለ ፕላውደን እንዲዛወር ተደረገ። ወንድሙም “በአቢሲንያና በጋላ ሀገር ጉዞ፤” በማለት በ፲ ፰  ፻ ፷ ዓመተ ምህረት ለንደን ከተማ 
አሳተመው። 

5 ፕላውደን፣ ዋልተር ቺቸለ፤ Walter Chichele Plowden (1848) Travels in Abyssinia and the Galla Country: With 

an Account of a Mission to Ras Ali p.39. 

፬ 



 

 

ቀጥተኛ ትርጉም፤ 

 

አቢሲንያ እና የጋላ ሀገር 

የራሱ እናት፤ ከጎንደር ጀምሮ እስከ ስናር ድረስ የሚያስተዳድሩት፤ ከራሱ ጋር በዋናነት በአንድ 

እምነት ላይ ናቸው። በዚህ ሂሳብ፤ ምንም እንኳ የማይደፈር ገዥ ባይሆንም፤ በምሥራቃዊው አፍሪቃ 

ክርስትያኖች መካከል፤ በዋናነት ያለ ሰው ነው። 

በኡባይ መንግሥት ሥር ያሉ ክፍለ ሀገሮች፤ ከተከዘ ወንዝ  ሰሜን  ያሉ ክርስትያኖችን  በሙሉ  

ያቀፈው ትግራይ፣ ስሜን፣ ወገራ፣ ወልቃይት፣ ቆላ ወገራ፣ ሾርዳና ጠገዴ ናቸው። የትግራይ ክልል፤ 

ቋንቋው ከአምርኛ የተለየ የሆነና ባጠቃላይም ከጥንቱ የኢትዮጵያ  ቋንቋ ጋር በብዛት የሚዛመድ፤  

ደንበሩም ከምፅዋ በሶስት ቀን የሚደረስበት፤ ከራስ አሊ በፊት በነበሩት በራስ ማርዬ ተረድቶ ኡባይ 

ወግቶ እስኪወረው ድረስ፤ በራሱ አለቃ የሚተዳደር ኃይለኛ መንግሥት ነበር።  ዋና ከፍሎቹም፤ 

ሃማሴን፣ ሰራይ፣ አጋሜ፣ ማዕከላዊ ትግራይ፣ ሺሬ፣ አዲያቦ፣ ተምቤን፣ እንደርታ፣ ዎገራት፣ እና ሲሎዋ 

፭ 



 

ናቸው። ከባህር በላይ የመሬት ከፍታው፤ ከ፭ ሺ እስከ ፯ ሺ ጫማ ሲሆን፤ የአየሩ ጠባይ አልፎ አልፎ 

ለተላላፊ በሽታ፣ ከሐምሌ እስከ ጥቅምት ባጠቃላይ በጣም ከባድ ላልሆነ ዝናብ የተጋለጠ፣ መሬቱ 

በአብዛኛው ቦታ ደንጋያማ እና አንበጣው በተደጋጋሚ የእህል ጥፋት የሚያደርስበት ነው።  

የሃማሴን እና የሰራይ ሕዝብ፤ ከራስ ሚካዔል ወዲህ፤ አንድ ቋንቋ እየተናገሩም፤ ትግሬዎቹ አልፎ 

አልፎ ነው እንደራሳቸው ሀገር ሰዎች አድርገው የሚቆጥሯቸው፤ በነሱም በኩል ከራስ ሚካዔል ወዲህ፤ 

የራሳቸው ገዥዎች መጣ ቀረ የሚባለውን ግብር ላለመክፈል ውጊያዎችን ከትግሬዎቹ ጋር አድርገዋል። 

ቅንጣት በማይራራው የኡባይ ሉዓላዊነት ይሸማቀቁ እንጂ፤ የያልተረጋጉና ጦረኞች ናቸው። 

አሁን ትግራይ ለአማራው ያላቸው ጥላቻ እንዳለ ቢሆንም፤ የተለየ ገለጻ በማይስፈልገው መንገድ 

ከሞላ ጎደል ከአማርኛ ቋንቋ ጋር ተዋውቀዋል፤ ባህላቸው፣ ምግባቸው፣ እና አለባበሳቸው ከአማራዎቹ 

ጋር ተቀላቅሏል። እኒህ ፈጥነው የሚ . . .  

 

በማለት አስፍሯል። 

ሌላ ጆሴፍ-ኤሚሊ ኩልቡዎ 
6  የሚባል ፈረንሳዊ የሃይማኖት ሰባኪ፤ ስለ ወልቃይት ሕዝብ አሰፋፈርና ማንነት፤ የጎንደር 

አማራ ነዋሪዎች በማለት መጽሐፍ ደርሷል። ከተከዘ ባሻገር ትግሬን የሚያዋስኑ የአማራ አውራጆች፤ “ወልቃይት፣ 

እንስያ፣ እና ከአዴት አምባ ፊት ለፊት፣ ከስሜን ተራሮች ሰንሰለት ሰሜን የሚጀምረው ጠለምት”7 ናቸው። ይህ 

የወልቃይት ሕዝብና መሬት በታሪክ የአምራው የኢትዮጵያ ክፍል አካል እንደሆኑ ያሳያል። የስድስት መቶ ዓመታት     

( የጽሑፍ ታሪክ ) የጎንደር ክፍለ ሀገር የወልቃይት ሕዝብ አምራነትን በድጋሜ ያረጋግጣል።  

እነሆ የመጽሐፉ ማስረጃ ገጽ በሚከተለው ገጽ ሰፍሯል፤ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 ጆሴፍ-ኤሚሌ ባቴማን ( ከመስከረም ፳ ፪ ቀን ፲ ፰  ፻ ፸  ፫ እስከ ፲ ፱  ፻ ፴ ፩ ዓመተ ምህረት ) ፈረንሳዊ የሃይማኖት ሰባኪና ሃይማኖታዊ 

ጽሑፍ ደራሲ ነበር። በ፲ ፰  ፻ ፺ ፰ ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ለማስተማር መጣ። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ግን ወደ ፈረንሳይ ተመለሶ 
በጦር ግንባር ተሰልፎ አገለገለ። በ፲ ፱  ፻ ፲ ፱ ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ መጣ። በ፲ ፱  ፻ ፳ ዓመተ ምህረት አካባቢ፤ በማንዲዳ 
የላዛሪስት ሚሲዮንን መሠረተ። በ፲ ፱  ፻ ፳ ፪ ዓመተ ምህረት በሕመም ምክንያት ሚሲዮኑን ተወ። ከዚያ ወደ ፈረንሳይ ተመልሶ ብዙ 

መጽሐፎችን ጻፈ። Histoire politique et religieuse d'Abyssinie depuis les temps les plus reculés jusqu'à 

l'avénement de Ménélick II. የሚለውንም ጭምር። 
7 ጆሴፍ-ኤሚሌ ካልቦ (፲ ፱  ፻ ፳ ፪ ዓመተ ምህረት ) ፈረንሳዊ የሃይማኖት ሰባኪና Histoire politique et religieuse d'Abyssinie 

depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'avénement de Ménélick II p . 11. 

፮ 



 

 

ከላይ ያለው በቀይ ቀለም የተሰመረበት ከኩልቦ መፅሀፍ የማስረጃ ገፅ የተወሰደው ፈረንሳይኛ ጽሑፍ፤ ከፈረንሳይኛ ወደ 

አማርና ሲተረጎም እንደሚከተለው ነው። 

ከተከዘ ማዶ ያለውን የትግራይ ክልል የሚያዋስኑት የአማራ አውራጃዎች፤ ወልቃይት፣ እንስያ፣ ከአዴት 
አምባ ፊት ለፊት፣  ከስሜን ተራሮች ሰንሰለት ስሜን የሚጀምረው ጠለምት፤ ናቸው። 

በ፲  ፰  ፻ ፵  ፮ ዓመተ ምህረት፤ ማንስፎልድ ፓርኪንስ የተባለ እንግሊዛዊ ጽሐፊ፤8 ሰሜናዊ አቢሲኒያ ወይንም ኢትዮጵያ፤ 

ለሁለት ሀገሮች፤ ማለትም ትግሬና አማራ በተከዘ ወንዝ እንደተከፈለች መውሰድ ይቻላል፤ ምንም እንኳ በትክክለኛው 

አገላለጽ፤ እኒህ ሁለቱ መጠሪያ ስሞቻቸው ሆነው፤ ከሌሎች ክፍለ ሀገሮች ጋር የሚገኙበት ሀገር አካል ናቸው። ነገር 

ግን፤ ከተከዘ ምሥራቅ ያሉት ( ማለትም ትግሬዎች )፤ በቋንቋና በተወሰነ ደረጃ ደግሞ በአለባበስ፣ በሰነ-ምግባር፣ እና 

በባህል፤ ከወንዙ በምዕራብ ከሚገኙት ( አማራዎች ) ይለያሉ።  

እነሆ የመጽሐፉ መረጃ ገጽ በሚቀጥለው ገጽ ሰፍሯል፤ 

 

 

                                                                 
8 ማንስፊልድ ፓርኪንስ ( የካቲት ፰ ቀን ፲ ፰ ፻ ፲ ፭ እስከ ጥር ፰ ቀን ፲ ፰ ፻ ፺ ፬ ዓመተ ምህረት ) እንግሊዛዊ መንገደኛ፤ በአቢሲንያ 

ኑሮ የመንገደኛ መጽሐፉ የታወቀ ነበር። ይህ ሶስት ዓመታት በተቀመጠበትና በተዘዋወረበት ሀገር ያጠራቀማቸው ዘገባዎቹና በ፲፰፻፵፮ ዓመተ 

ምህረት የታተመው በመጽሐፍ የተጠረዘው ነው። በዚህ መጽሐፍ፤ ሶስት ዓመት ( ከ፲  ፰  ፻ ፴ ፮ እስከ ፲  ፰  ፻ ፴ ፱ ) በአቢሲኒያ፤ በዛሬዎቹ 

ኢትዮጵያና ኤርትራ፤ ባደረገው ጉብኝት፤ ገጠመኞቹንና ያስተዋላቸውን ገልጿል። 

፯ 



 

 

ሳሙዔል ጎባልት9 የወልቃይትን ሕዝብ ማንነትና የሰፈራ ቦታ በማስመልከት፤ በ ፲  ፰  ፻ ፵  ፪ ዓመተ ምህረት መጽሐፍ 

ደርሷል።10፲ እሱም፤ የአማራና የትግራይ ክፍል ሀገሮች፤ በጣም ሰፋፊና በተከዘ ወንዝ የተማከሉ ናቸው ሲል ጻፈ። 

በመቀጠልም፤ ነዋሪዎቹ በተለያዩ ቋንቋዎች በመናገራቸው ብቻ ሳይሆን፤ በተለያየ ብሄርተኝነት ስሜትም በመያዛቸው 

ነው። ይህ፤ የተከዘ ወንዝ፤ የትግራይ መሬት ማብቂያና የጎንደር ክፍለ ሀገር፤ ወዲያውኑ ወንዙን ተሻግሮ ወልቃይቴዎች 

የሚኖሩበት፤ ለመሆኑ ጠቃሚ ታሪካዊ መረጃ ነው። እነሆ የመጽሐፉ ማስረጃ ገጽ፤ 

                                                                 
9  የስዊስ ሉተራን ተከታዩ ሳሙዔል ጎባልት፣ በኢትዮጵያ የአንግሊካን ሃይማኖት ሰባኪ የሆነና ከ ፲ ፰ ፻ ፴  ፰ ዓመተ ምህረት እስከ 

ዕለተ ሞቱ ድረስ የእየሩሳሌም የፕሮቴስታንት ጳጳስ ሆኖ አገልግሏል። ኢትዮጵያን ሁለት ጊዜ ጎብኝቷል፤ የመጀመሪያው  ከ ፲ ፰ ፻ ፳ ፪ 
ዓመተ ምህረት አጋማሽ አንስቶ እስከ ከ ፲ ፰ ፻ ፳ ፭ ዓመተ ምህረት መጨረሻ ሲሆን፤ ተመልሶ በመጋቢት ከ ፲ ፰ ፻ ፳ ፯ ዓመተ 
ምህረት መጥቷል። መጽሐፉ፤ ሶስት ዓመት በኢትዮጵያ ስለቆየበት ጊዜ ያደረጋቸውን ጉብኝቶች ያትታል። በምፅዋ በኩል ወደ 
ኢትዮጵያ ገብቶ፤ አብዛኛውን ጊዜውን በኢትዮጵያ ያጠፋው በትግራይና በቤጌምድር ነው። 

10  ሳሙዔል ጂ. እና ሮበር ቤርድ Samuel G. and Rober Baird (1850) Journal of three years stay in Abyssiniya . 

P.37. 

፰ 



 

 

በቀይ የተሰመረበት ወደ አማርኛ ሲተረጎም፤  

በአሁኑ ዘመናዊ ወቅት፤ አቢሲንያ በአምስት ልዑላን መካከል የተከፋፈለች፤ እናም አምስት ታላላቅ 

ክፍፍሎች መሆሷን ጠቅሻለሁ። ነገር ግን በጣም በቅርብ ባለው መረጃ መሰረት፤ ሶስት ነፃ የሆኑ 

ግዛቶች፤ ትግራይ፣ አማራና ይፋትን  የሚያጠቃልለው ሸዋ፤ ያሏት ናት ማለቱ ይሻላል። 

የመጀመሪያዎቹ ትግራይና አማራ በጣም ሰፋፊዎቹ ሆነው፤ በከፊል በተከዘ ወንዝ  በከፊል ደግሞ  

እስከ  ባለግርማው ላስታ ድረስ በሚዘረጋው አስገራሚው ግዙፍ የስሜን ተራራ ሰንሰለት ይዋሰናሉ። 

ሆርሙዝ ራሳም 1 1 በመጽሐፈ ትዝታው፤ የአቢሲንያን የአማራ ግዛት፣ የሱዳንን አና የዙላ ባህረ ሰላጤን ታሪክና መልክዓ 

ምድር ዘግቧል። እንደ ራሳም የአማራ መልክዓ ምድር አገላለጽ፤ ወልቃይት እና ጠገዴ የአማራ ክፍለ ሀገሮች ናቸው። 

                                                                 
11 ሆርሙዝ ራሳም ( ከ ፲ ፰ ፻ ፲ ፱ እስከ መስከረም ፲ ፱  ፻ ፫ ዓመተ ምህረት ) በብራይተን ተቀማጭነቱን ያደረገና፤ በኤደን 
የእንግሊዝን መንግሥት ወክሎ የሠራ የእንግሊዝ ዜጋ ነበር። በ፲ ፱  ፻ ፶ ፯ ዓመተ ምህረት ራሳም አደገኛ ለሆነው ለአፄ ቴዎድሮስ 
የወዳጅ ተቃውሞ ደብዳቤ እንዲያደርስ ተመረጠ። ምፅዋ እንደደረሰ፤ እሱና በሕንድ ካለው የጦር ክፍላቸው የመጡ ሁለቱ 
አባሪዎቹ፤ ሊውትናት ፕሬዶ እና ዶክተር ብላንክ፤ ወደ ሀገሪቱ እንዲገቡ ፈቃድ እስኪያገኙ ድረስ፤ አንድ ዓመት ለሚጠጋ ባሉበት 
እንዲቆዩ ተደረጉ። ያንን የመግቢያ ፈቃድም ያገኙትም፤ ራሳም እንዲህ ከሆነ ወደ ኤደን እመለሳለሁ ብሎ ስለዛተ ነበር። ራሳም አፄ 
ቴዎድሮስን ዳሞት ላይ በጥር ፲ ፱ ቀን ፲ ፰ ፻ ፶ ፰ ዓመተ ምህረት ተገናኘ። ራሳም ይህን አዲስ ገጠመኙን፤ “የእንግሊዝ ተልዕኮ ለእፄ 
ቴዎድሮስ፤ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገሥት፤ ከምፅዋ በሱዳንና በአማራ ምድር አልፎ እንደገና ወደ አነስለይ የባህር ወሽመጥ ከመቅደላ፤ በ“የእንግሊስ 

ተልዕኮ ለአፄ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ዝርዝር ትረካ” በሚለው ርዕስ ተርኮታል።   

፱ 



 

እሱም፤ አማራ የሚለው ቃል፤ አቢሲንያዊያን አሁን እንደሚጠቀሙበት፤ በኅብረተሰብ አመጣጥና የዝምድናና የባህል 

ጥናት መሰረት፤ ከተከዘ ምዕራብና ደቡብ እስከ ጎጃም ድረስ ያለውን ሀገር የሚኖሩበትን ነዋሪዎች ሲል አትቷል። 

እነሆ የመጽሐፉ የመረጃ ገጽ፤ 

 

በቀይ የተሰመረበት ክፍል ወደ አማርኛ ሲተረጎም፤ 

አጋጣሚውን  በመጠቀም፤ “አማራ” የሚለው ቃል፤ አቢሲንያዊያን  አሁን  እንደሚጠቀሙበት፤ 

በኅብረተሰብ አመጣጥና የዝምድናና የባህል ጥናት መሰረት፤ ከተከዘ ምዕራብና ደቡብ እስከ ጎጃም ድረስ 

ያለውን ሀገር ነዋሪዎች ስያሜ ነው። በኅብረተሰቡ ዘንድ ቃሉ ከቤተ እስራዔሎች፣ ከሙስሊሞችና  

ከቅማንቶች አንጻራዊ ልዩነቱን በማሳየት፤ ክርስትያን ማለትን  ያመላክታል። በተጨማሪም ባጠቃላይ 

ለክርስትያኖች በተደጋጋሚ  የስም መጠሪያ ይሆናል። በብዙ  አጋጣሚዎች አቢሲኒያውያንን  . . .  

አዳምጫለሁ . . . 

                                                                                                                                                                                                          

 

፲ 



 

ከራሳም ዘገባ፤ ከተከዘ ምዕራብ ያሉት ነዋሪዎች፤ ወልቃይትን እና ጠገዴን ጨምሮ አማሮች ናቸው። ዊሊያም 

ኮርንዋሊስ ሃሪስ፤1 2   in his book “The Highlands of Aethiopia: In Three Volumes, Volume 3”   

“የኢትዮጵያ ደጋ መሬቶች፤ በሶስት ቅፅ፣ ቅፅ ፫” በተሰኘው መጽሐፋቸው፤ ከተከዘ ምዕራብ ያሉ የአቢሲኒያ ክፍለ 

ሀገሮች፤ እስከ ጥቁር አባይ ደረስ የአማርኛ ተናጋሪዎች ናቸው በማለት እውነታውን ደግመው አረጋግጠዋል። ይህ 

እውነታ፤ እንደ መኮነን ዘለለው1 3 የመስሉ የቀድሞ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ተዋጊ አባላትና ካድሬዎቻቸው፤ 

በሲኤስ ሬዲዮ የአማርኛ መርኀ-ግብር ለቃለ መጠይቅ ቀርበው፤ እንደ ትግርኛ ሳይሆን፤ አማርኛ ለወልቃይት ባዳ ነው 

በማለት ያራገቡትን ውድቅ ያደርገዋል። እነሆ አቶ ዊሊያም ኮርንዋሊስ ሃሪስ ይህን ጉዳይ በሚመለከት በመጽሐፋቸው 

ያሰፈሩት፤ 

 

                                                                 
12

 ሻለቃ ሰር ዊሊያም ኮርንዋሊስ ሃሪስ ( መጋቢት ፳ ፬ ቀን ፲ ፯ ፻ ፺ ፱ ዓመተ ምህረት - መስከረም ፳ ፰ ቀን ፲ ፰  ፻ ፵ ፩ ዓመተ ምህረት አረፈ ) 

እንግሊዛዊ የጦር ሠራዊት መሐንዲስ፣ ሰዓሊና አዳኝ ነበር።  ከ፲ ፰  ፻ ፴ ፬ እስከ ፲ ፰  ፻ ፴ ፮ ዓመተ ምህረት ድረስ፤ በዚያ ወቅት ራሷን የቻለች 
የኢትዮጵያ አንድ ክፍል የነበረችው በሸዋው ንጉስ፣ ንጉስ ሳህለ ሥላሴ ዘንድ የዲፕሎማቲክ መልዕክተኞችን መርቷል። ከንጉስ ሳህለ ሥላሴ 
ጋር ይአንግድ ስምምነቶችን ተደራድሯል። ሻለቃ ሰር ዊሊያም ኮርንዋሊስ ሃሪስ በዚያ ጉብኝቱ ወቅት፤ ሰፋ ያለ የኢትዮጵያ ሳይንሳዊ 
መረጃዎችን አሰባስቧል።  

13 Mekonnon Zelelew, Interview by Kassahun Seboqa, SBS Amharic, News and Features, Australia: 22 APR 

2016, Radio.    

፲፩ 



 

ከቀድሞ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ታጋዩ መኮነን ዘለለው በተጨማሪ፤ ሌላ አንድ በወልቃይት ያሉ አንዳንድ የቦታ 

ስሞች የትግርኛ ቃላት ስለሆኑ፤ በታሪክም ወልቃይት የትግራይ አካል ነበረች ማለት ነው ባይ፤ ገላውዲዎስ አርአያ1 4 

የሚባል ትግሬ አለ። ይህ ተልካሻ የሆነ መሟገቻ፤ በወልቃይት ያሉ የትግርኛ ስም ያላቸውን ቦታዎች ያክል፤ የአረብኛ 

ስም ያላቸው ቦታዎች መኖራቸውን በመግለጽ፤ በቀላሉ ውድቅ ማድረግ ይቻላል። የአረብኛ የቦታ ስሞች በወልቃይት 

መኖራቸው፤ ወልቃይትን የሱዳን አንድ የአረብ ክፍል ሀገር እንደማያደርግ ሁሉ፤ የትግርኛ የቦታ ስሞች በወልቃይት 

መኖራቸው፤ ወልቃይትን በታሪክ የትግራይ አካል አያደርግም። በአሁኑ በኢትዮጵያ የሶማሊ ክፍል ግዛት ውስጥ፤ ቀብሪ 

ድሃር የሚባል ቦታ አለ። ቀብሪ ደሃር የትግርኛ ቃል ነው። ቀብሪ ድሃር የትግርኛ ቃል መሆኑ፤ የተሰየመት ቦታ የትግራይ 

አካል እንዲሆን አያደርገውም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ፤ በወልቃይት የሚገኙ የትግርኛ የቦታ ስሞች፤ እዚያ ቦታ 

ኖሯቸውን ለመመሥረት በሰፈሩት ኤርትራዊያን የተሰየሙ ናቸው። እናም ገላዊዲዎስ አርአያ፤ ትግርኛ ስም ያላቸው 

ቦታዎች የትግራይ አካል መሆን ይገባቸዋል ማለቱ፤ በቦታው ባለው ሀቅ፤ ክርክሩን የማይጨበጥ ባዶ ያደርግበታል። 

በ፲፰፻፶፭ ዓመተ ምህረት፤ ሄነሪ ኣሮን፤1 5 ብዙ ሰዎችን ያካተተና ሰፋ ያለ ጉዳዮችን የያዘ በጣም ጠቃሚ የሆነ 

በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ አንድ መጽሐፍ ደርሷል። በመጽሐፉ፤ “Wanderings among Falashas in 

Abyssinia: together with a description of the country and its various inhabitants” “በአቢሲያ 

ባሉ ፈላሻዎች መካከል ያሉ አስገራሚ ጉዳዮች፤ የሀገሪቱን እና የተለያዩ ነዋሪዎቿን ሁኔታ አብሮ በዝርዝር 

የሚገልጽ” በሚለው መጽሐፉ፤ የፈላሻዎችን ስደት ዘገቧል። ደግሞም በ“cities of refugee” “የስደተኞች ከተሞች” 

በሚለው ትረካ የሰፈረውን በማጣቀስ፤ ቂም በቀለኛ ለተንኮል ለመወጣት እንዳይቻል በግልጽ የሰፈረው በትግሬዎችና 

በአማራዎች መካከል ያለው ተከዜ አለ ሲል አስፍሯል። ፈላሻዎች፤ ከትግራይ በተከዜ ወንዝ በተካለለው፤ በአማራው 

መሬት በጎንደር ሰፈሩ ብሎ ያትታል። እነሆ የመጽሐፉ መረጃ ገጽ በሚቀጥለው ገጽ ሰፍሯል፤ 

                                                                 
14 ገላዊዲዎስ አርአያ Ghelawdewos Araia (2016) Beyond Ethnocentric Ideology and Paradigm Shift for a 

Greater Ethiopian Unity, Tigrai Online, Ethiopian News, April 21, 2016. 
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 ሄነሪ ኣሮን ስተርን Henry Aaron Stern (1868) Wanderings among Falashas in Abyssinia: together with a 

description of the country and its various inhabitants, p. 137. 
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በቀይ የተሰመረበት ወደ አማርኛ ሲተረጎም፤ 

“በስደተኛ ከተሞች” እንደተተረከው፤ ደም ተበቃይ ተንኮል አዝሎ ድርሽ  አንዳይል፤ በትግራይ እና 

በአማራ መካከል የተከዜ ወንዝ፤ በሸዋና በጎጃም የአባይ ወንዝ፤ አዋሳኝ ሆነው በግልጽ ተቀምጠዋል። 

ነገር ግን፤ ወንጀል የፈጸመው ስደተኛ፤ በተሰደደበት ሀገር አቅል ነስቶት፤ ጊዜ ፈጅቷልና አድራጎቴ  

ተረስቶልኛል  ብሎ ወንዝ  ተሻግሮ  ትውልድ ሀገሩን  ቢቃኝ፤ ዕጣው አይቀሬ ሞት ይሆናል። 

ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ከጻፉት የውጪ ሀገር ደራሲያን መካከል፤ ጀምስ ብሩስ ጎልቶ ቁንጮውን ቦታ የያዘ ነው። 

Travels and Adventures in Abyssinia, “በኢትዮጵያ ጉዞና ጀብደኝነት” በሚለው የ፲  ፰  ፻ ፶ ፪ መጽሐፉ፤ 

ዛሬ የወልቃይት ሕዝብ አማራ ነን ብለው ለተነሱበት ጉዳይ የሚያገለግል፤ አንድ ጠቃሚ የሆነ ማስታወሻ 

ጽፏል። በዚህ ማስታወሻው፤ የተከዘ ወንዝ በትግራይ እና በጎንደር አማራ መካከል ያለ አዋሳኝ ነው። 

“ረጅሙ  የትግሬ/ትግራይ ቁመት ሁለት መቶ ማይል ሆኖ ረጅሙ  ወርድ ደግሞ አንድ መቶ ሃያ 

ነው።  ይህም ከባህረ ነጋሽ ( የአሁኗ ኤርትራ ) ( መረብ ወንዝ  ይደርሳል ) በምሥራቅ ሲዋሰን፤  

ከተከዜ ወንዝ ደግሞ በምዕራብ ይዋሰናል። ሺሬ፤ ቀደም ሲል ራሷን የቻለች ግዛት የነበረች፤ በገዥዋ 

ጥፋት የተነሳ፤ በ”ታላቁ” ዮስያስ ዘመን  ወደ ትግራይ ተቀላቅላለች። 

ተከዘን ተሻግረን ስንዘልቅ፤ እንደ ቀድሞው ታሪክ፤ ጌዲዮን እና ዩዲትን ንጉሥና ንግሥት አድርገው 

የሚኖሩ ፈላሻዎች ባሉበት ተራራማው የሰሜን  አውራጃ እንገባለን።”  

፲፫ 



 

በቀይ የተሰመረበት ከላይ ትርጉሙ ቀርቦ፤ እነሆ የመጽሐፉ ማስረጃ ገጽ፤  

 

በ፲  ፰፻፷ ዓመተ ምህረት፤ ቻርልስ ቲልስተን ቤኬ፤1 6   

“ትግራይ . . . ሙሉ አንድ መቶ ስድሳ ማይል ወደ ምዕራብና ደቡብ ትዘረጋለች፤ እናም፤ (ከባህሩ ለተነሳ  

ተጓዥ) በምንም መንገድ ይህን ሳያቆራርጡ ከአማራ ወይንም ሌላ ገባ ብሎ ከሚገኘው አንድ የውስጥ ሀገር 

ጋር ግንኙነት ማድረግ አይቻልም። ከሞላ ጎደል ከቀሪው የአቢሲኒያ ክፍል በሚለያት የተከዘ ወንዝ ተከባለች። 

ከዚህ ቀሪ ክፍል ደግሞ፤ ቀደም ብሎ የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጽ የተጻፈበት የቀድሞው ኢትዮፒክ ወንም  

ግዕዝ  አንድ ቅሪት በሆነው በቋንቋዋ ትለያለች። 

ይህ ከታች ካለው የቤኬ ጽሑፍ በቀይ የተሰመረበት ክፍል ነው። 
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  ቻርልስ ቲልስተን ቤኬ ( ከመስከረም ፳ ፱ ቀን ፲ ፯ ፻ ፺ ፫ ዓመተ ምህረት እስከ ሐምሌ ፲ ቀን ፲ ፰  ፻ ፷ ፪ ዓመተ ምህረት )  እንግሊዛዊ ጎብኝ፣ 

መልከዓ ምድር ተመራማሪ፣ እና የመጽሐፍ ቅዱስ ተቺ ነበር። የቻርልስ ቲልስተን ቤኬ ጽሑፎች አያሌ ናቸው። ከላይ ከተጠቀሱት ባሻገር፤ 

ብዙ ጠቃሚ ከሆኑት መካከል፤ An Essay on the Nile and its Tributaries ስለ “ናይል” - አባይ  እና ገባሪ ወንዞቹ ድርሰት ( ፲ ፹ 

፻ ፵ ዓመተ ምህረት ) The Sources of the Nile የአባይ ምንጭ (፲ ፹ ፻ ፵ ዓመተ ምህረት  ) እና The British Captives in 

Abyssinia የእንግሊዝ ምርኮኛ በአቢሲንያ (፲ ፹ ፻ ፵ ዓመተ ምህረት  ) ናቸው። የልዑላዊው የመልክዓ ምድር ጥናት ጉባዔ አባል፤ እና 
በኢትዮጵያ ጥናት ላይ አስተዋፅዖ በማድረጉ የወርቅ ኒሽእን ሲሸለም፤ የፈረንሳይ የመልክዓ ምድር ጥናት ጉባዔም አባል ነበር። 

፲፬ 



 

በማለት አስፍሯል። ቻርልስ ቲልስተን ቤኬ መጽሐፉን የደረሰው፤ በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል ከተደረገው ጦርነት 

በኋላ፤ የአፄ ቴዎድሮስን ዕረፍት ተከትሎ፤ በፊት ትግራይን ይገዙ በነበሩትና በኋላ የኢትዮጵያን ዘውድ በጫኑት በአፄ 

ዮሐንስ ዘመን ነበር። ቻርልስ ቲልስተን ቤኬ የተከዘ ወንዝ የስሜን (የሰሜን ጎንደር ክፍል) ውርስ አካል ነው ሲል 

ይጠቅሳል። እነሆ የመጽሐፉ መረጃ ገጽ፤ 

 

ወልቃይትን የሚመለከት ሌላ የምዕራባዊያን ጉዳይ፤ ከአዲ ቀይህ፤ አባ ዮሴፍ የሚባሉ የ 

ጎንደር ተወላጅ ቄስ ለአንትዋን ቶማስ ዴባሲ የላኩለት ደብዳቤ ነው።1 7 አንትዋን ቶማስ ዴባሲ፤ የአስራ ዘጠነኛው ዘመን 

ፈረንሳዊ አገር አሳሽ፣ መልክዓ ምድር አጥኚ፣ ፈረንሳዊ አገር አሳሽ፣ መልክዓ ምድር አጥኚ፣ ኅብረተሰብ ውስብስብ ታሪክ 

ተመራማሪ፣ የቋንቋ ምሁር፣ እና የሕዋና ከዋክብት ተከታታይ ነበር። በኢትዮጵያ ባደረገው ጉዞና ጥናት የታወቀ ነበር። 

አባዲ የተቀበለው ደብዳቤ በአፄ ዮሐንስ ፬ኛው ዘመን ነበር። ደብዳቤው የአቢሲንያን፤ የአሁኑ ሰሜናዊ ኢትዮጵያን፤ 

መልክዓ ምድርና፤ ታሪኩን ከሥር መሰረቱ ተንተርሶ በዝርዝር ይገልጻል። ከደብዳቤው፤ ከተከዘ አንስቶ እስከ ጨጨኾ 
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  ሰቨን ሩቢንሰን Sven Rubenson (2000) Acta Aethiopica: Internal rivalries and foreign threats, 1869-1879 

(Addis Ababa University Press), P. 139. 

፲፭ 



 

ያለው ምድር፤ በራስ ወሬኛ የሚገዛ የአማራ ክፍለ ሀገር አካል መሆኑን፤ በዚያው ወቅት ደግሞ ደጃች ካሣ፤ በኋላ አፄ 

ዮሐንስ የሆኑት፤ ትግራይን ይገዙ ነበር። ይህ ማለት፤ በአፄ ዮሐንስ ዘመን፤ ወልቃይት የአማራ መሬት መሆኑን፤ 

የአማራው ምድር ከትግራይ ጋር በተከዘ ወንዝ ተለይቶ በወንዙ በስተምዕራብ መገኘቱን ያረጋግጥልናል ማለት ነው። 

ቀጥሎ በመጀመሪያ በሰቨን ሩቢንሰን መጽሐፍ፤ Acta Aethiopica: Internal rivalries and foreign threats, 

1869-1879. “የኢትዮጵያ ጥናት፡ የውስጥ ፍክክርና የውጪ ሀገራት ስጋት ፲፰፻፷፪ እስከ ፲፰፻፸፫ ዓመተ ምህረት” 

በሚለው የታተመ ቀርቧል።  

 

ኤልዛቤል ፊሉል በፖርቹጋል ቋንቋ፡ «Tractatus tres historico-geographici (1634): A seventeenth 

century historical and geographical account of Tigray, Ethiopia (Aethiopistische 

Forschungen»  የአስራ ሰባተኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ፤ የትግራይ ታሪካዊና መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፤ 

የሚል ጽፋለች። በጽሑፉ ውስጥ፤ “ዛሬ የኢትዮጵያው ንጉሠ ነገሥት ከያዛቸው ግዛቶች መካከል፤ በጣም ጥቅም 

አላቸው ከሚባሉትና በጣም ከፍተኛውም ሊሆን የሚችለው ግዛት፤ የትግሬ ግዛት ነው። ከሰሜን ደቡብ፤ ማለትም 

ከሃማሴን ጫፍ እስከ እንደርታ፣ ከዘጠና እስከ አንድ መቶ ሊጎች ( አንድ ሊግ = ሶስትና አንድ አምስተኛ ማይል ነው። ) 

በምሥራቅ፤ ከቀይ ባህር መግቢያ ጀምሮ እስከ ቀይ ባህር ደቡብ ጠረፍ ድረስ በተዘረጋው በደንከል ጎን፤ በምዕራብ ያኑ 

፲፮ 



 

ያህል መሬት ከያዘው ከስሜን ግዛት በተከዘ ወንዝ ተከልሎ፤ ከሞላ ጎደል የክብ ቅርጽ የያዘ ነው።” በዚህ ጽሑፍ 

ወደኋላ፤ የጸሐፊውን የሕወት ታሪክ አቀርባለሁ። እነሆ ከላይ ከተጠቀሰው የኤልዛቤል ፊሉል መጽሐፍ ማስረጃ፤   

 

ከጽሑፍ ማስረጃዎች በተጨማሪ፤ ወልቃይት ቀድሞም ( አሁንም ) የአማራ ምድር መሆኑን የሚያስረዱ በመጽሔቶችና 

በመጽሐፎች የታተሙ ቁጥራቸው የበዛ የመረጃ ካርታዎች አሉ። እነሆ ካርታው፤ 

፲፯ 



 

የሚከተለው “በኢትዮጵያ የእየሱሳዊይን ጉብኝት” ከሚለው ለመጀመሪያ ጊዜ በ፲  ፮ ፻ ፶ ፪ ዓመተ ምህረት የተተመ የቴሌዝ 

ባልታዛር1 8 መጽሐፍ የተገኘ ታሪካዊ የአቢሲንያ ካርታ ነው። የእየሱሳዊያንን ጉብኝት የሚያትተው የባልትዛር መጽሐፍ፤ 

የሁሉን የአቢሲንያ ክፍለ ሀገሮች መልክዓ ምድራዊ ገለጻና የሀገሪቱን ታሪካዊ ትንታኔ ይዟል።  

እነሆ ካርታው፤ 

 

ከላይ በ፲ ፮ ፻ ፶ ፪ ዓመተ ምህረቱ ካርታ እንደሚታየው፤ ወልቃይት የዛሬው ጎንደር ያኔ የቤጌምድር መሆኑና ትግራይ ተከዘን 
አለመሻገሩ ግልጽ ነው። 

                                                                 

18
 ቴሌዝ፣ ባልታዛር፣ Tellez, Balthazar. 1710. The Travels of the Jesuits in Ethiopia. London: Knapton , P.01.  

Tellez, Balthazar, is a Portuguese Jesuit, and historian of his order and of Ethiopia, 1595-1675 

 

፲፰ 



 

ከታች የሪጎበርት ቦኒ የ ፲  ፯  ፻ ፷ ፬ ዓመተ ምህረት የኑብያና የአቢሲንያ ካርታ አለ። ሪጎበርት ቦኒ የፈረንሳይ ልዑላዊ ካርታ 

ነዳፊ ነበር። ጥቂት በጣም ዝርዝር ያላቸውና ትክክለኛ የዓለም ካርታዎችን አዘጋጅቷል። የሪጎበርት ቦኒ ሥራ፤ የካርታ 

ዝግጅት ከ፲  ፯ ኛውና ከ፲  ፰ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ከነበረው የጌጣጌጣዊ የካርታ ነደፋ ወደ ዝርዝር ቅኝት 

ያለውና ተግባራዊ ማሳመር የዕድገት ሽግግር፤ ጠቃሚ እርምጃ አመልካች ነው። ካርታዎቹ በዓለም ዙሪያ ለሚያደርጉት 

ጉዞ፤ የአውሮፓ የፖለቲካ ልሂቃን በስፋት ተጠቅመውበታል። በተጨማሪም፤ በዓለም ዙሪያ፤ የወሰን ግጭቶችን 

ለመፍታት ቀደም ሲልና አሁንም ተጠቅመውበታል።  

የሚከተለው ካርታ፤ ከአስዋን፣ የአባይን ወንዝ ፈሰስ ተከትሎ የግብጽ ደቡብ፣ በጠቅላላ የአሁኗን ሱዳን፣ ኢትዮጵያን፣ 

ኤርትራን፣ ጂቡቲንና ሶማሊያን ይሸፍናል። አክሎም ከቀይ ባህር ባሻገር ያለውን የአረቢያ ጎረቤት ምድርን ይጨምራል። 

ይህ፤ ከሁሉም የመጠቀ፤ የኢትዮጵያን የንጉሠ ነገሥት ግዛት በረቀቀ መንገድና በስፋት ዘርዝሮ ያቀረበ ካርታ ነው። ይህ 

የሪጎበርት ቦኒ ካርታ፤ ለዝርዝሩና ለትክክለኛነቱ ሲባል፤ በተለይ በቀላሉ የማይታለፍ ነው። ያሰፈረው የባህልና የመሬት 

ገጽታ አቀማማጡ፤ ከክፍል ክፍል ጠቋሚ የመሬት ቀጠና መስመሮቹ ጋር፤ ተገቢ የንድፍ ሚዛን ለግሷል። እነሆ 

የሪጎበርት ቦኒ ካርታ በ፲  ፯ ኛውና በ፲  ፰ኛው ክፍለ ዘመን ምን እንደሚመስል፤1 9 

 

በዚህ ካርታ፤ ተከዘ ትግራይን ከስሜን እና ከወልቃይት እንደሚለይ ግልጽ ነው። ወልቃይት ደግሞ ከትግራይ ወሰን 

በጣም ርቆ ሰፍሯል። 

ሌላው የካርታ መረጃ፣ ከታች የሚታየው የትግራይ ካርታ ነው። ይህ ካርታ የተወሰደው ከ  ፲  ፯ ኛው ክፍለ ዘመን መጽሐፍ 

                                                                 
19  ሲድኒ ሆል Sidney Hall. Decorative map of Nubia, Abyssinia and the Arabian Sea (1830).  

Longman Publishing Co., Inc. London, UK, P.39.  

 

፲፱ 



 

የተወሰደ ነው። “Tractatus Tres Historico-Geographici(1634)
20

  የአስራ ዘጠነኛው ዘመን ትግራይን 

ታሪካዊና መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጉዳይ፤ በ፲  ፮ ፻ ፲  ፯ ዓመተ ምህረት በትግራይ ጣቢያውን ያደረገ ፖርቹጋላዊው 

የሃይማኖት ሰባኪ ማኖኤል ባራዳስ የተረከበት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ “የትግራይን መንግሥታዊ ግዛት” ከመሬት 

ይዞታዋና ከግዛታዊ ውኅዳንነቷ አካያ ገላጭ ነው።  

 

በዚሁ መጽሐፍ፤ ከዚህ ታሪካዊና መልክዓ ምድራዊ ካርታ በኋላ፤ የካርታው ገለጻ ተሠጥቷል። በዚሁ ሂሳብ፤ የትግራይ 

ግዛት ከሰሜን ወደ ደቡብ፤ ከዘጠና እስከ አንድ መቶ ሊጎች ከሃማሴን ጫፍ እስከ እንደርታ ይሸፍናል፤ በምሥራቅ 

                                                                 
20

  ኤልዛበል ፊሉል Elizabel Filleul. Tractatus tres historico-geographici (1634): A seventeenth century 

historical and geographical account of Tigray, Ethiopia.   

፳ 



 

ደግሞ፤ ከደንከል አጓዳኝ ያለው፤ ከቀይ ባህር መግቢያ እስከ ደቡባዊ ጫፉ ያለው፤ ከስሜን አኳያ ባለው የተከዘ ወንዝ 

ተከቦ፤ ተመሳሳይ ስፋት ያለውን ቦታ ሲሸፍን፤ ግዛቱ ከሞላ ጎደል ክብ ቅርጽ ይዟል። ከላይ ከሰፈረው የመልክዓ ምድር 

ካርታና ከተሠጠው ገለጻ፤ ትግራይ ተከዜን አለመሻገሩ ነጥሮ በግልጽ ይታያል። እናም፤ ማኖኤል ባራዳስ ጣቢያውን 

ትግራይ ውስጥ በ፲  ፮ ፻ ፲  ፯ ዓመተ ምህረት አድርጎ ነበረበት ወቅት፣ ወልቃይት የስሜን፤ በአሁኑ የአማራ ግዛት፤ የሰሜን 

ጎንደር፤ ዋና መሠረታዊ አካል ነበር።  

ሌላ ጠንካራ የካርታ መረጃ ከጣሊያን የጦር ሠራዊቱ የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም ተገኝቷል። የጦር ሠራዊቱ የመልክዓ 

ምድር ጥናት ተቋሙ፤ የጣሊያን ብሔራዊ ካርታ ነዳፊ ድርጅት ነው። ከአድዋ ጦርነት በጣም ቀደም ብሎ፤ ጣሊያን 

በመላ ኢትዮጵያ ላይ የወረራ ዘመቻ ለማድረግ ስትዘጋጅ ነበር። ለዚሁ ተግባር፤ ከ፲  ፰  ፻ ፸  ፪ ዓመተ ምህረት ጀምራ 

የኢትዮጵያን ሙሉ መልክዓ ምድር አቀማማጥ፤ ወታደራዊ ሰላዮችን፣ የካርታ ነዳፋ ጥበበኞችን፣ የሃይማኖት 

ሰባኪዎችን፣ እና ሀገር ጎብኝዎችን በመጠቀም እያጠናች ነበር። እናም፤ በጦር ሠራዊቱ የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም 

መሠረት፤ የሚከተለው ከ፲  ፰  ፻ ፸  ፪ እስከ ፲  ፰  ፻ ፺ ፫ ዓመተ ምህረት ድረስ የጎንደር ካርታ ነው።2 1  
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  የጣሊያን የጦር ሠራዊት የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም Istituto Geografico Militare - Catalogo Carte Antiche. 

(n.d.). Immagine: b0011436. Foglio 9 Gondar Edizione 1880-1901. Retrieved From   

http://www.igmi.org/ancient/immagine.php?cod=15310  
 

፳፩ 

http://www.igmi.org/ancient/immagine.php?cod=15310


 

 

በዚህ የጣሊያን የጦር ሠራዊት የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም በነደፈው የጎንደር ካርታ መሠረት፥ ከ፲ ፰ ፻ ፸ ፪ እስከ ፲ ፰ ፻ ፺ ፫ 

ዓመተ ምህረት ባለው ወቅት፤ ወልቃይትና ጠገዴ የአማራው የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል ነበሩ። 

አድዋ ላይ ድል ከተደረጉ በኋላም ቢሆን፤ ጣሊያኖች የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ወጣ ገባ የመሬት አቀማመጥ በህቡዕ 

ከማጥናት አልተቆጠቡም። ያንን ያደረጉት፤ ተመልሰው መጥተው ኢትዮጵያን፤ መላ ኢትዮጵያን ለመውረር ሲያልሙ 

ነበርና። ይሄንንም፤ አድዋ ላይ ድል በተደረጉ ከአርባ ዓመታት በኋላ ተገበሩት። የኢትዮጵያን የካርታ ጥናታቸው ላይ 

ወቅታዊ አድርጎ በማሳደጉ ተግባር፤ በኢትዮጵያ የጣሊያን ቆንስል እና ሌሎች የአውሮፓ ሰላዮች ተባብረውበታል።      

ከ ፲  ፰  ፻ ፺ ፬ እስከ ፲  ፱ ፻ ዓመተ ምህረት ድረስ ይሄን የድብቅ የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር ጥናታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ፤ 

፳፪ 



 

ጣሊያን ሁሉን ክፍለ ሀገሮችን የሚያጠቃልል አዲስ የተሻሻለ የኢትዮጵያ ካርታ አወጡ። ይህ የጎንደር ካርታ ይህን 

ይመስላል፤22 

 

ልክ እንደ ፲  ፰  ፻ ፸  ፪ እስከ ፲  ፰  ፻ ፺ ፫ ዓመተ ምህረቱ የጎንደር ካርታ፤ የ፲  ፰  ፻ ፺ ፬ እስከ ፲  ፱ ፻ ዓመተ ምህረቱ ካርታም፤ 

ወልቃይት እና ጠገዴ የጎንደር አካል ናቸው።    

ለሶስተኛ ጊዜ፤ ኢትዮጵያን ለመውረር የሚያስፈጓትን ሙሉ ዝግጅት ስታደርግ የኖረችው ጣሊያን፤ ሁሉንም 

የኢትዮጵያን ዝርዝሮች በ፲  ፱ ፻ ፴ ፫  ዓመተ ምህረት ከፈታተሸች በኋላ፤ በ፲  ፱ ፻ ፴ ፬  ዓመተ ምህረት የጎንደርን ካርታ 

                                                                 
22 የጣሊያን የጦር ሠራዊት የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም Istituto Geografico Militare - Catalogo Carte Antiche. 

(n.d.). Immagine: b0011434. Foglio 9 Gondar Edizione 1901-1907. Retrieved From 

http://www.igmi.org/ancient/immagine.php?cod=15308.             

፳፫ 

http://www.igmi.org/ancient/immagine.php?cod=15308


 

አውጥታለች። በዚህ በኢትዮጵያን ላይ ሙሉ ወረራ ከማድረጓ ከአንድ ዓመት በፊት፤ በጣሊያን የጦር ክፍል ሰፊ ጥናት 

ተመርኩዞ በተነደፈ ሶስተኛው የጎንደር ካርታ መሠረት፤ ወልቃይትና ጠገዴ የጎንደር አካል ሆነው ተቀምጠዋል። ጣሊያን 

እያንዳንዱን የተለያየ የኢትዮጵያ ክልል፤ ካርታው ጥናቱ ባተኮረበት አካባቢ በሚነገረው ቋንቋ ተመሥርቶ ነው 

የተነደፈው። እነሆ በኢትዮጵያ ሙሉ ወረራዋን ከማድረጓ ከአንድ ዓመት በፊት በጣሊያን የተጠናው የጎንደር ሶስተኛ 

ካርታ፤23 

 

 

 

                                                                 
23 የጣሊያን የጦር ሠራዊት የመልክዓ ምድር ጥናት ተቋም Istituto Geografico Militare - Catalogo Carte Antiche. 

(n.d.). Immagine: b0011434.  Foglio 9 Gondar Aggiorn. 1934. Retrieved From: 

http://www.igmi.org/ancient/immagine.php?cod=15309 

፳፬ 



 

ከኒህ ጣሊያን በኢትዮጵያ ሙሉ ወረራ ከማድረጓ በፊት ከወጡት ከሶስቱ የጎንደር ካርታዎች በተጨማሪ፤ ማርጀሪ 

ፐርሃም24 የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮችን ካርታዎች አሰባስባ፤ በወረራው ዋዜማ፤ በ ፲  ፱ ፻ ፳  ፮ ዓመተ ምህረት አሳትማለች።  

በ ፲  ፱ ፻ ፷ ፪ ዓመተ ምህረት በታተመው፤ “The Government of Ethiopia by” “የኢትዮጵያ መንግሥት ” 

በሚለው መጽሐፏ፤ ከአፄ ሚኒሊክ ጀምሮ እስከ  ፲  ፱ ፻ ፳  ፮ ዓመተ ምህረት የጣሊያን ወረራ ድረስ የነበሩትን የኢትዮጵያ 

ክፍለ ሀገሮች ዘርዝራለች። እነሆ እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ የነበረው የኢትዮጵያ ካርታ በማርጀሪ ፐርሃም እንደቀረበ፤ 

 

ከዚህ የኢትዮጵያ ካርታ፤ ተከዘ ትግራይን ከስሜን እና ከወልቃይት እንደሚያለያይ ግልጽ ነው። የትግራይ መልክዓ 

ምድርና የፖለቲካ ጉልበት፤ ከተከዘ ወንዝ አልተሻገረም። 

በ፲  ፱ ፻ ፹  ፫ ዓመተ ምህረት የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ወልቃይት-ጠገዴን ወሮ ከመያዙ በፊት የነበረው  

የመጨረሻው ታሪካዊ ካርታ፤ ከ  ፲  ፱ ፻ ፶ ፪ ዓመተ ምህረት እስከ ፲  ፱ ፻ ፹  ፫ ዓመተ ምህረት የነበሩትን የተለያዩ የኢትዮጵያ 

ክፍለ ሀገሮችን የሚያሳየው ቀጥሎ ያለው ካርታ ነው። ካርታው “Ethiopian” “ኢትዮጵያዊ” በሚል ፖል ሄንዝ25 

ከደረሰውና ዊልሰን ኳርተርሊ በ፲  ፱ ፻ ፸  ፰ ዓመተ ምህረት  ካተመው ጽሑፍ የተወሰደ ነው።  

በካርታው እንደሚታየው፤ ትግራይ ከተከዘ ተሻግሮ አልዘለቀም፤ ወልቃይት-ጠገዴ ደግሞ የአማራው ጎንደር አካል 

ናቸው።  

 

                                                                 
24 ወይዘሮ ማርጀሪ ፍሬዳ ፐርሃም Dame Margery Freda Perham (6 September 1895 – 19 February 1982) 

was a British historian of, and writer on, African affairs. 
25 ፖል ቢ. ሄንዝ Paul B. Henze, "Ethiopia," The Wilson Quarterly, Vol. 8 no. 5 (Winter 1984), p. 101. 

፳፭ 



 

 

ከላይ ከብዙዎቹ መካከል ጥቂቶቹ ተቆንጥረው የቀረቡት ማጣቀሻዎች፤ ከተዘገበው ታሪክ፤ ለወልቃይት-ጠገዴ 

አማራዎች ሕጋዊ ጥያቄ፤ እንዲያው ጥቂቶቹን በማስረጃነት ለማንሳት ነው። በሁሉም ከላይ በተጠቀሱት መጽሐፍቶችና 

መጽሔቶች ደግሞም የጉዞ ማስታዎሻዎች፤ የተከዘ ወንዝ፤ ትግራይንና ጎንደርን የከፈለ ታሪካዊ መስመር ነው። በዚህ 

ረጅም ዘመን ባስቆጠረ የኅብረተሰብ፣ የባህልና የመልክዓ መድር አቀማመጥ ልዩነት ተመርኩዞ ነው ወልቃይቴዎች እና 

ከወንዙ በስተሰሜን ያሉ ትግሬዎች ጎረቤታቸው ለዘአመናት ጎን ለጎን የኖሩት።  

 

 

  

፳፮ 



 

የዛሬዋ ወልቃይት-ጠገዴ፤ 

በደርግ የመጨረሻዎቹ ዓመታት፤ ለትግራይ መገንጠል ፲  ፯ ዓመት ሲዋጋ የነበረው የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር፤ 

(በሀገራችን የማዕከላዊ መንግሥት የሥልጣን ክፍተትና የተበረገደ በር ባየ ጊዜ) ኢትዮጵያን ወሮ በቁጥጥሩ ሥር 

ለማድረግ ወሰነ። ታላቋን የትግራይ ሪፕብሊክ የመመሥረቱ ጉዳይ፤ የትግሬዎቹ ነፃ አውጪ ግንባር በሥልጣን ላይ 

እስካለ ድረስ፤ ወደ ጎን ተተወ። ያንን ያደረጉበት ምክንያት፤ የሀገራችን የሥልጣን ልጓም በጃቸው እስከጨበጡ ድረስ፤ 

ሌላውን የሀገራችን ክፍል እየቦጠበጡ ትግራይን ለማበልጸግ አስበው ነው። በዚሁ አጓዳኝ ደግሞ፤ ለምና ለሕልውናቸው 

የጦር ስልት አመቺ የሆኑ ቦታዎችን ከሌሎች ክፍለ ሀገሮች በመውረር ወደ ትግራይ ማጠቃለሉን፤ የያዝነው ካላዋጣ 

ከሚል ቀመር የተወሰደ እርምጃ ነበር። 

ወልቃይቴዎች የደርግን መንግሥት አሻፈረኝ ማለታቸውና፤ እንደ ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ማመጻቸውና ወታደራዊውን 

መንግሥት መዋጋታቸው በበቂ በማስረጃ የተደገፈ ነው። በተመሳሳይ መልኩ፤ በብዙ እንቅፋታማ ውጣ ውረድ ውስጥ 

እያለፉ፤ አዲስ የገባውን የትግሬዎች ነፃ አውጪ መንግሥት፤ አማራነታችንን ተነጥቀናል፣ መሬታችን ያለአግባብ ወደ 

ትግራይ ተጠቃሏል በማለት፤ ሕገ-መንግታዊ መሰላሉን ተከታትለው፤ ጉዳያቸውን ሲያቀርቡና ለቆሙለት ሲሟገቱ 

ነበር። ይህ አቤቱታ ማቅረብና የተቃውሞ ሙገታው፤ በግለሰብና በትብብር ለ፳፭ ዓመት ሲካሄድ ቆይቷል። 

ይሄ የወልቃይት-ጠገዴ የጎንደር ክፍል መሆን እውነታ፤ ካልጠበቀ ወገን አሳማኝ ድጋፍ አግኝቷል። ታሪካዊ እውነታውን 

በማሰጋባት፤ የቀድሞው የንጉስ ነገሥቱ የትግራይ ገዥ፤ ልዕል ራስ መንገሻ ስዩም፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር 

መሥራች አባሎች ዶክተር አረጋዊ በርሄ፣ ግደይ ዘርዓፂዮን፣ አስገደ ገብረሥላሴና ገብረመድሕን አርአያ26 ይሄንን 

በማረጋገጥ ቃላቸውን ሠጥተዋል። እኒህ ሁሉም ሰዎች፤ የወልቃይት-ጠገዴ ምድር፤ በታሪኩ፤ በአማራ ክፍለ ሀገር 

ውስጥ የነበረ ነው ሲሉ መስክረዋል። የትግራይ አስተዳደር ተከዘን ለመሻገሩ፤ ታሪካዊ ማስረጃም ሆነ የተከሰተበት 

ወቅት አልተገኘም። አሁን ያለው ግፈኛ የአናሳዎች መንግሥት ግን፤ ታሪካዊ እውነታውን መካዱን እየገፋ፤ በተለያየ 

ወቅት ይህን ጉዳያቸውን ባነሱ የአካባቢው ሰዎች ላይ፤ የሚያስከፋና የግድያ ውርጅብኙን ቀጥሎበታል።  

በቅርቡ ጎንደር ከተማ ውስጥ በተደረገ ስብሰባ፤ የወልዋይት ተወካዮች፤ የትግሪዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት፤ 

አማርኛ ( የራሳቸው ቋንቋ ነው ) የሚናገሩ ልጆቻቸውን እንደሚያዋክቧቸው በማረጋጋጫ አቀረቡ። በትምህርት 

ቤቶችና የአካባቢው መስተዳደር መሥሪያ ቋንቋ፤ ሳይጠየቁ ወደ ትግርኛ መቀየሩን ተናገሩ። የስብሰባው ታዳሚዎች፤ 

ይህ የራሳቸውን ቋንቋ እንዲጠቀሙ የሚያዘውን ሕገ-መንግሥታዊ መብታቸውን እንደሚጣረስ ተናገሩ። በቅርብ እስከ 

መጋቢት ፳  ፻ ፰ ዓመተ ምህረት ድረስ፤ የወልቃይት-ጠገዴ ተወካዮች፤ በሀገራችን ዋና ከተማ በአዲስ አበባ፤ ለፌዴራል 

መንግሥት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ወኪሎቹ፤ በኢትዮጵያ ከፍተኛው ባለሥልጣን ለሆነው ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት 

አቤቱታቸውን ለማቅረብ አዲስ አበባ በሄዱበት ወቅት፤ እንግልት ደርሶባቸዋል፣ በዚያው ከተማም ለጥቂት ጊዜ 

ታግተዋል። ከዚያ በኋላ፤ ወኪሎቹ ፊት ተነፍጓቸው፤ ጉዳያቸው ወደ ትግራይ ግዛት አስተዳደር ተመራ። ይህ የትግራይ 

ግዛት አስተዳደር፤ ቀድሞውንም የአጠቃላይ ወረራውን ፈጻሚና ለአስርታት ዓመታት የወልቃይት አማራዎችን አግላዩና 

አዋካቢው ነው። በተጨማሪም ማንነታቸውን እና መሬታቸው እንዲመለስላቸው የጠየቁ ወልቃይቴዎች፤ የሞትና 

ድራሻቸው የመጥፋት ዕጣ እንዳጋጠማቸው ብዙ ተዘግቧል።27  

የወልቃይት-ጠገዴ ሕዝብ የአማራ ማንነታቸውን አጥብቀው እንደያዙ እያሉ፤ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች 

ውድ ሕይወታቸውን ገብረዋል። ከዚህ ጽሑፍ ጋር፤ ከ፲  ፱ ፻ ፹  ፬ ዓመተ ምህረት ጀምሮ በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር 

                                                                 
26 ሲ. ቢ. ኤስ፤ የአማርኛ ቃለ መጠይቅ SBS Amharic interview Ras Mengesha Seyoum and ESAT interview 

with Tigray People Liberation Front (TPLF) founders and now veterans living in exile  
27

   http://moreshwegene.blogspot.us accessed on 15 March 2016 

፳፯ 
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የተገደሉትን ሰዎች ስም ዝርዝር የያዘ ዶሴ ተያይዟል። ሆኖም ግን፤ ካካባቢው የተገኘው መረጃ፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ 

ግንባር ከ ፲  ፱ ፻ ፷ ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ፤ ማንንም እንቅፋት ሆኖ ያገኘውን ሳይምር ሲገድል እንደኖረና መጠኑም ባለፉት 

ሁለት ዓመታት እየጎነ መሄዱን ያስረዳል።  

ታዛቢዎች፤ በምንም መንገድ ይህ በጎሳ ያተኮረ ጠባብ የአንድ ወገን መንግሥት፤ ባፉ ስለ ዘውጎች ማንነት ከበሬታ 

ቢለፈልፍም፤ የወልቃይትን ሕዝብ የማንነት ጥያቄ ሂደት፤ በቀና መንፈስ እንደማይመለከተው እያዩ ነው። ይልቁንም 

ሰፊውን ለም መሬት ቁጥጥሩን ለማጥበቅ ሲል፤ የወልቃይት ሕዝብ ጥያቄን ማፈንና ጠያቂዎችን በመደፍጠጥ ለማጥፋት 

ዘምቷል። ትጉ የጉዳዩ ጠበቆች በተደጋጋሚ፤ ድምጽ የለሽ ዘር ማጥፋት ባጠቃላይ በአማራው ሕዝብ፤ በተለይ ደግሞ 

በወልቃይት ሕዝብ ላይ እየተካሄደ፤ ትግሬዎችን በተወረረው መሬት ላይ ማስፈሩ ደግሞ ተጋግሏል ሲሉ  

አመልክተዋል። ኢትዮጵያዊያንና የዓለም አቀፉ ኅብረተሰብ፤ ከምድር ገጽ ላንዴም ለሁሌም ከመጥፋታቸው በፊት፤ 

ብሎም የከፋ ተሽከርካሪ ተብታቢ እልቂት እንዳይከተል፤ እኒህን ሰዎች ለማዳን ቀልጣፋ እርምጃ መውሰድ አለባቸው። 
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ማሳረጊያ  

ከላይ ቅደም ተከተሉን ይዘው የቀረቡት ታሪካዊ ዶሴዎችና ዝርዝር ካርታዎች እንደሚያሳዩት፤ ወልቃይት፣ ጠገዴ፣ 

ጠለምት፣ ሁመራ፣ እና ሌሎች ከተከዘ ወንዝ ምዕራብ እስከ ሱዳን ደንበር የሚገኙ ቦታዎች፤ ከሰባት መቶ ዓመታት 

በላይ፤ ከ  ፲  ፬  ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ፤ እስከ ፳  ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ፤ የአማራው ግዛት፤ 

የቀድሞው የቤጌምድርና ስሜንና የአሁኑ የጎንደር ክፍለ ሀገር አካል ነበሩ።  ነገር ግን፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር 

ወልቃይትን፣ ጠገዴን፣ ጠለምትን እና ሁመራን፤ በ ፲  ፱ ፻ ፷ ፰ ዓመተ ምህረት ላለሙት “ታላቋን የትግራይ ሪፑብሊክ” 

ማቋቋም፤ መሬቱ በስፋት ለም ስለሆነ፤ ከአማራው የጎንደር ክፍል በጉልበት ወረው ወደ ትግራይ ከልለውታል። 

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ከ፳  ፭ ዓመት በፊት ሥልጣን ከወሰደና በጉልበት እኒያን የአማራ ቦታዎች ወሰዶ ወደ 

ትግራይ ከጨመረ በኋላ እንኳን፤ አማራው አንድ ቀን ተንሰራርቶ ተነስቶ ለትግራይ የተነጠቀውን መሬት ያስመልሳል 

በማለት፤ አማራውን ማጥቃቱን ፍጹም አላቆመም። 

አማራው መልሶ የመነሳትና ለትግራይ የተነጠቀውን መሬት የማስመለስ “ተከታይ ውጤት” ዕድሉ እንዳይከሰት፤ 

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር መንግሥት ፀረ-አማራ የሆነውን መቅጫ መመሪያዎቹን እያራገበ፤ ሀገራችን ለመቆጣጠር 

ያመቸው ዘንድ፤ መሰሪነት በተሞላበትና ውስብስብ በሆነ መንገድ የፌዴራል የዘር ክልል የአስተዳደር መስመሩን 

ዘርግቷል። ከ  ፲  ፱ ፻ ፹  ፫ ዓመተ ምህረት በፊት፤ ገና የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በበርሃ ሳለ፤ በአምራው መቃብር ላይ 

የትግራይ ሪፐብሊክን ለማቋቋም እንደታገሉ ግልጽ ነው።28 

ገና ከጠዋቱ ሲያሰሉት፤ የመጀመሪያው ዋና አምደኛ እምነታቸው፤ አማራውን “ቀንዱን” መስበር፤ ከዚያ በኋላ ደግሞ፤ 

ሕልውናው አስተማማኝ እንዲሆን፤ ከጎንደርና ከወሎ የአማራ ክፍሎች ለም መሬት ወሮ በመውሰድ፤ የትግራይን ነፃነት 

ማወጅ ነበር።  

የወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት ሕዝብ፤ ለገበያ ፍጆታቸው ሲሉ አረብኛም መናገራቸው እውነት ነው። ሆኖም ግን፤ 

ስሜታቸው፣ ሃሳባቸው፣ ሰነ ልቦናቸው እና ማንነታቸው በአማርኛ ቋንቋና በአማራ ባህል ላይ የተተከለ ነው።29 ከአማራ 

ባህልና ቋንቋ ጋር ያላቸው ሙሉ ትስስር፤ በዕለት ተለት ውሏቸውና ተግባራቸው፤ ለምሳሌ፤ በአካባቢያቸው የገበያ 

ውሎ፣ የቤተ ሃይማኖት ደንብ አክብሮታቸው፣ በሰርጋቸው፣ በቀብር ስነ-ሥርዓታቸውና በሌሎች ብዙ ሁኔታዎች፤ 

በከፍተኛ ደረጃ ይንጸባረቃል። ቋንቋን መነሻ በማድረግ አሳቦ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ወልቃይት-ጠገዴን ወደ 

ትግራይ ለመውሰድ ያዋቀረውን ፌዴሬሽን፤ ከሥር መሠረቱ በወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ ፍጹም ተቀባይነት 

አልነበረውም። ባለፉት ፴ ፮ ዓመታት፤ በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ቦታቸውን በወረራ መነጠቃቸውን እና ሁሉን 

በነሱ ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በሚመለከት፤ ቅሬታቸውን ሲገልጹ ኖረዋል። 

እስከ  ፲  ፱ ፻ ፹  ፫ ዓመተ ምህረት ድረስ፤ ሰሜናዊውን የኢትዮጵያ ክፍል ያጠኑ የውጪ ሀገር ጠቢባን፤ ስሜንን እና 

ወልቃይትን የአማራ ደንበኛ አካል ብለው ነበር ያጣቀሱት፡ የተከዘን ወንዝ ደግሞ የአማራ ግዛትና የትግራይ የተፈጥሮ 

ወሰን ብለው ነበር የገለጹት። እኒያ ጸሐፊዎች፤ ከተከዘ ወንዝ በስተ ምዕራብ የሚገኙ ሰዎችና ምድሩ፤ የአማራው ግዛት 

የጎንደር ክፍለ-ሀገር እንደሆኑ ያለማወላወል ታዝበዋል፤ ዘግበዋልም። 

                                                                 
28 የ ፲  ፱ ፻ ፷ ፰ ዓመተ ምህረት የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባርን የምሥረታ መግለጫ ያንብቡ። 
29 በ ፳  ፻ ፯  እና  ፳  ፻ ፰ ዓመተ ምህረት፤ የወልቃይት አማራ የማንነት የኮሚቴ አባሎች፤ ለጎንደር ከተማ ያቀረቡትን 

የቢዲዮ ንግግር ይመልከቱ። 

፳፱ 



 

ሆነም ቀረም፤ ወልቃይት-ጠገዴ አሁን የትግራይ አካል እንድትሆን፤ የወልቃይት-ጠገዴን ከትግራይ ጋር መተሳሰር 

የሚደግፍ ምንም ታሪካዊ ማስረጃ የለም።  

ላለፉት ፴፮ ዓመታት፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በወልቃይት-ጠገዴ ሕዝብ ላይ ያደረሰውን አሰቃቂ ግፍና በደል፤ 

በይፋ ባደባባይ ሲያካሂደው ቆይቷል። የወልቃይትና ጠገዴ ሕዝብ ለተቃዉሟቸው ድጋፍ ለማግኘት ያደረጉት ጥረት፤ 

በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባርና በአጨብጫቢዎቹ ሲታፈን ቆይቷል። የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ይሄን የዘር 

ማጥፋት በደል በወልቃይት-ጠገዴ አማራዎች ላይ ሲፈጽም ብቻውን አልነበረም። በወልቃይት-ጠገዴ የተደረገውን ዘር 

ማጽዳት፤ የርዕዩተ ዓለም መሠረትና ድጋፍ ሲሠጡ የነበሩና ያሉ የትግራይ ምሁራን አሉ። በወልቃይት-ጠገዴ አማራዎች 

ላይ የተደረገውን ዘር ማጽዳት የርዕዩተ ዓለም መሠረትና ድጋፍ ሲሠጡ ከነበሩትና ካሉት የትግራይ ምሁራን መካከል 

አንዱ፤ በኒው ዮርክ ተቀማጭነቱን ያደረገው ገላውዲዎስ አርአያ የተባለው የታሪክ ምሁር ነው። ገላውዲዎስ አርአያ፤ 

ለትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር መሠረት የለሽ መረጃዎችን በማቀበል፤ የምሁር እምነተ ጎደሎ መሆኑ የታወቀ ነው።  

የፍርድ ቀን ሲመጣ፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ዋና ኃላፊዎችና እና ገላውዲዎስ አርአያን የመሰሉ ግብረ 

አበሮቻቸው፤ ላለፉት ፴፮ ዓመታት፤ በየዕለቱ በወልቃይት-ጠገዴ አማራዎች ላይ ሲፈጸም ለነበረው ለሁሉም ዘር 

ማጽዳት፤ ተጠያቂ ይሆናሉ። የቀድሞ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር አባላትና ካድሬዎችም፤ አሁንም ወልቃይት-ጠገዴ 

ለሚደረገው ዘር ማጽዳት የርዕዩተ ዓለም መጠጊያ ድጋፍ እየሠጡ ስለሆነ፤ የወልቃይት-ጠገዴ ሕዝብ እየደረሰበት 

ካለው ግፍና በደል ጋር የተቆራኙ ናቸው። 

የትግራይ ሀቀኛ ልጆች፤ ደማቸው በደም የተጨማለቀ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ወንድሞቻቸው ያለፈ ታሪክና 

አሁንም በአማራ ወንድሞቻቸውና በአማራ እህቶቻቸው ላይ እያደረገ ያለው፤ ያለአግባብ መሬታቸን ወሮ በቦታቸው 

ትግሬዎችን የማስፈርና በወልቃይት-ጠገዴ አማሮች ላይ እየፈጸመ ያለው ዘር የማጽዳት ተግባሩ፤ ሊያሳስባቸው ይገባል። 

የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ፀረ-አማራ መመሪያና፤ በኢትዮጵያ ዙርያ በአማራው ላይ የፈጸመው ዘር ማጽዳት 

ማንንም አይጠቅምም፤ አብረው ከአማራዎች ጋር ለክፍለ ዘመናት በሰላም ለኖሩት ለትግራይ ሕዝብም ጭምር። 

የትግራይ ሀቀኛ ልጆች፤ የዛሬ ተጠቂዎች፤ ነገ ቂማቸውን ቋጥረው፤ በደላቸውን ለመበቀል እልቂት አስከታይ ዘማቾች 

ሊሆኑ መቻላቸውን አይስቱትም። የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር ዛሬ በፍትኅ ፈላጊ አማራዎች ላይ እየወሰደ ያለው 

እርማጃ፤ ነገ ቂም በቀላቸውን የሚወጡ ቆራጥ እልቂት አስከታዮች እንዲሆኑ እንደሚገፋፋቸው መገመቱ አስቸጋሪ 

አይደለም። ክላውስዊትዝ እንዳሳሰባው፤ ዘር ማጽዳት ( አሰቃቂ ግፍም )፤ ግፈኛው የበደለኛው የነገ አድራጎት 

የሚያዝበት፤ ንጥር ያለ ተከታታይነት ያለው የቂም መወጣጣት ተግባር ነው። በተጨማሪም፤ በትግሬዎች ነፃ አውጪ 

ግንባር ደጋፊዎች፤ በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር የመንፈስ አባቶችን ጭምር እየተካሄደ ያለው፤ በደል የተፈጸመበትን 

ከበደል ፈጻሚው በላይ ማውገዝ፤ የትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በአማራው ላይ የሚፈጽመውን የጭፍጨፋ 

ሽክርክሪት፤ ያለተጠያቂነት እንዲገፋበት ያበረታታዋል። ይህ በርግጥ የእርስ በርስ ጦርነቱን ጓያ እሳት ያፋፍመዋል። 

 

  

፴ 



 

አባሪ መግለጫዎች  

በትግሬዎች ነፃ አውጪ ግንባር በወልቃይት፣ በጠገዴና በሌሎችም ወሮ በያዛቸው ቦታዎች፤ የተገደሉ፣ 
የተሰቃዩ፣ ተጠልፈው ተወሰድው የት እንዳሉ የማይታወቁ ተራ ያገሩ ሰዎች የስም ዝርዝር። ግድያዉና 
ማስቃየቱ እስካሁን ድረስም እንደቀጠለ ነው። 

# ስም ያባት ስም 

፩ አባተ እሸቴ 
፪ አባው ጠጅነህ 
፫ አበበ ይርጋ 
፬ አበጀ ክፍሌ 
፭ አበራ ኃይሌ 
፮ አበራ ዓለማየሁ 
፯ አበራ ገብረ መስቀል 
፰ አበራ አስረስ 
፱ አበራ  ሃጎስ 
፲ አብረሃ አዳነ 
፲፩ አብረሃ አርጉ 
፲፪ አብረሃ ነጋ 
፲፫ አብረሃ በላይ 
፲፬ አቻምየለህ ሽታዬ 
፲፭ አቸናፊ ጽጌ 
፲፮ አዳነ ደረሰ 
፲፯ አዳነው ርስቴ 
፲፰ አዲስ አብተው 
፲፱ አዲሱ አበበ 
፳ አደበ ዓለም 
፳፩ አደራጀው ገብሬ 
፳፪ አዲሴ ልጃለም 
፳፫ አላቸው ልጃለም 
፳፬ አላቸው ገብረ መድሕን 
፳፭ አለባቸው ደፈርሻ 
፳፮ አለበል ይርጋ 
፳፯ አለኸኝ መስፍን 
፳፰ ዓለማው ታረቀ 
፳፱ ዓለመይ ካሣ 
፴ ዓለሙ ጌታቸው 
፴፩ ዓለሙ  ፋንታዬ 
፴፪ ዓለሙ ለገሠ 
፴፫ አለነ ክንድሽህ 
፴፬ አማረ ፈንታዬ 
፴፭ አምባየሁ አበጥለው 
፴፮ አንዶም ካሣ 
፴፯ አንገረብ ተሰማ 
፴፰ አረፈዓይኔ መኮንን 
፴፱ አረፈ በለጠ 
፵ አረፈ ግደይ 
፵፩ አረጋ ወልዴ 
፵፪ አረጋው ዓየነው 
፵፫ አስማረው ግደይ 
፵፬ አስማረው መለሰ 
፵፭ አስማረው አስረስ 
፵፮ አስማረው ወልዴ 
፵፯ አሰፋው መንግሥቴ 
፵፰ አስረስ ታከለ 

# ስም ያባት ስም 

፵፰ አስረስ ታከለ 
፵፱ አስፋው ወርቁ 
፶ አስገዶም ጥሩነህ 
፶፩ አቸናፊ ወንዱ 
፶፪ አስመላሽ ይግዛው 
፶፫ አታላይ አበራ 
፶፬ አታላይ ዘነበ 
፶፭ አታላይ አማረ 
፶፮ አጥናፌ ዓለማየሁ 
፶፯ አወቀ ዘውዱ 
፶፰ ዓየሁነኝ ወንዶሻል 
፶፱ አያሌው ሰሙ 
፷ ዓያና ገብሬ 
፷፩ ዓየነው ሙሉ 
፷፪ ዓየነው ርስቴ 
፷፫ ዓየነው በየነ 
፷፬ አዛናው ቸሬ 
፷፭ አዛናው ይደግ 
፷፮ አዛናው ፅጌ 
፷፯ አዘነ ልጃለም 
፮፰ ባህታ ፈንታዬ 
፷፱ ባህታ መኩሪያ 
፸ ባህታ ወንድማገኝ 
፸፩ ባህታ ረዳ 
፸፪ ባህታ እርጥብ 
፸፫ ባህታ መንግሥቱ 
፸፬ ባዬው ባህታ 
፸፭ ባየው ቢያረግልኝ 
፸፮ ባየው ልጃለም 
፸፯ በዕዱ ወንድማገኝ 
፸፰ በላይ ሙሉ 
፸፱ በላይ ታደሰ 
፹ በላይ መኮነን 
፹፩ በለጠ  ዓለም መብራት 
፹፪ በለጠው ተስፋዬ 
፹፫ በለጤ ወንድማገኝ 
፹፬ በራ የማነ 
፹፭ በራ ወልደ ሥላሴ 
፹፮ በርሄ ሐጎስ 
፹፯ በሪሁን ይርጋ 
፹፰ በሪሁን ይግዛው 
፹፱ በሪሁን ደስታ 
፺ በየነ ፍሬ 
፺፩ በየነ ዓየልኝ 
፺፪ ቢያድግልኝ ዘውዴ 
፺፫ ብላታ አብረሃ 
፺፬ ብርሃኔ ማሞ 
፺፭ ብርሃኑ ዳኛቸው 
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# ስም ያባት ስም 

፺፮ ብርሃኑ ሽታዬ 
፺፯ ጫቅሌ ገበየሁ 
፺፰ ቻላቸው ታደሰ 
፺፱ ቻላቸው አበረ 
፻ ቻላቸው ታደለ 
፻፩ ቻሉ ያዘዘው 
፻፪ ጫኔ ይርጋ 
፻፫ ዳኘው ሢሣይ 
፻፬ ደብሊል ዘነበ 
፻፭ ደብሊል ተከለ ሃይማኖት 
፻፮ ደገፋ ጎይቶም 
፻፯ ደሳለኝ ዋርካው 
፻፰ ደስታ ሰረጸ 
፻፱ ድራር ገሠሠው 
፻፲ እንዳልካቸው ጠጆ 
፻፲፩ እንዳልካቸው ታፈረ 
፻፲፪ እንግሌ ዓየልኝ 
፻፲፫ እርጥቤ ገብሩ 
፻፲፬ እሸቴ  አያልነህ 
፻፲፭ እሸቱ መስፍን 
፻፲፮ ፈንታዬ ዓየልኝ 
፻፲፯ ፋንቱ ሢሣይ 
፻፲፰ ፈለቀ ግርማይ 
፻፲፱ ፈረደ ዘራይ 
፻፳ ፈረደ ፍሉይ 
፻፳፩ ፈጠነ ዘነበ 
፻፳፪ ፈጠነ ገብሬ 
፻፳፫ ፍሬ ተወልደ 
፻፳፬ ፍታለው ታፈረ 
፻፳፭ ገብረ ሕይወት ባህታ 
፻፳፮ ገብረ ሕይወት ገዛኸኝ 
፻፳፯ ገብረ ማርያም አረፈ ዓይኔ 
፻፳፰ ገብረ መድሕን ዘርፉ 
፻፳፱ ገብረ መድሕን የኋላ 
፻፴ ገብረ መስቀል ትርፍነህ 
፻፴፩ ገብረ ሥላሴ ረዳ 
፻፴፪ ገብሬ ሐጎስ 
፻፴፫ ገብረ ሕይወት ኃይሌ 
፻፴፬ ገረመው ዳኘው 
፻፴፭ ገሪማ ተካልኝ 
፻፴፮ ጌታቸው ተገኜ 
፻፴፯ ጌታቸው ብዙነህ 
፻፴፰ ጌታቸው  አብረሃ 
፻፴፱ ጌጤው ታምሬ 
፻፵ ጌጡ ጠለለው 
፻፵፩ ግደይ ማሙ 
፻፵፪ ግደይ ካሣ 
፻፵፫ ገፋቸው ዳኘው 
፻፵፬ ግንቤ ጌታሁን 
፻፵፭ ወልዴ የኔሁን 
፻፵፮ ግርማ ይደግ 
፻፵፯ ግርማይ ትኩስ 
፻፵፰ ግርማይ ትኩ 
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ቭ፻፵፱ ጎይቶም ምህረት 
፻፶ ጎይቶም ሀድጉ 
፻፶፩ ጎርፉ ገብሩ 
፻፶፪ ጎሹ አሰፋ 
፻፶፫ ጎሹ ትርፍነህ 
፻፶፬ ጉበን ፍስሃፂዮን 
፻፶፭ ጉዕይ  መብርሃቱ 
፻፶፮ ጉዕይ አዳነ 
፻፶፯ ሀብቱ ይርጋ 
፻፶፰ ሀፍቴ ዘነበ 
፻፶፱ ሐጎስ ገብርዬ 
፻፷ ሐጎስ መንግሥቱ 
፻፷፩ ሐጎስ ይስፋ 
፻፷፪ ኃይሉ ልዩነህ 
፻፷፫ ኃየሎም ይርጋ 
፻፷፬ ካህሡ ንጉስ 
፻፷፭ ካህሡ ጌታው 
፻፷፮ ካሣሁን ሢሣይ 
፻፷፯ ካሣ መብራት 
፻፷፰ ካሣሁን ሢሣይ 
፻፷፱ ካሡ ንጉሴ 
፻፸ ሢሣይ አበራ 
፻፸፩ ከሰተ ይርጋ 
፻፸፪ ክንፈ ከበደ 
፻፸፫ ክንፈ ናሁ 
፻፸፬ ክንፈ ከበደ 
፻፸፭ ለማ ታደሰ 
፻፸፮ ልዑል ገብረ መስቀል 
፻፸፯ ልጃለም ታየ 
፻፸፰ ልጃለም በላይ 
፻፸፱ ሊላይ ሀድጉ 
፻፹ ልዑል መስፍን 
፻፹፩ ማለፊያ ጉዕይ 
፻፹፪ ኃይሌ ዘነበ 
፻፹፫ ማማይ ረዳ 
፻፹፬ ማማይ አብርሃ 
፻፹፭ ማማይ በላይ 
፻፹፮ ማማይ ዓየልኝ 
፻፹፯ ማማይ ሙሉ 
፻፹፰ ማማይ ፈረደ 
፻፹፱ ማማይ አልዩ 
፻፺ ማማይ በላይነህ 
፻፺፩ ማሞ ደስታ 
፻፺፪ ማሞ ዘውዴ 
፻፺፫ ማሙ ዋርካው 
፻፺፬ ማሙ ቸሬ 
፻፺፭ ማሙ ታደሰ 
፻፺፮ ማሙነህ ይደግ 
፻፺፯ መብርሃቱ ይግዛው 
፻፺፰ መብርሃቱ ገብረ እግዚአብሔር 
፻፺፱ መሐሪ አዱኛ 
፪፻ መኮነን ለውጤ 
፪፻፩ መኮነን  አበረ 

፴፪ 
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፪፻፪ መኳንንት ዋርካው 
፪፻፫ መኩሪያ ገብረ ማርያም 
፪፻፬ መንገሻ ሙሉጌታ 
፪፻፭ መርዕድ ገብረ ሚካዔል 
፪፻፮ መሣፍንት ዳኘው 
፪፻፯ ምርጫ ተሰማ 
፪፻፰ ሞላ ጠለለ 
፪፻፱ ወይዘሮ ልዕልቲ ወንድም አገኝ 
፪፻፲ ሙቀቴ ታደሰ 
፪፻፲፩ ሙሉዓለም  ዋርካው 
፪፻፲፪ ሙላው ዞፌ 
፪፻፲፫ ሙሉ አታላይ 
፪፻፲፬ ሙሉ አማረ 
፪፻፲፭ ሙሉ በርሄ 
፪፻፲፮ ሙሉ ገብረ ኪዳን 
፪፻፲፯ ሙሉነህ ደሞዝ 
፪፻፲፰ ነጋ ተበጀ 
፪፻፲፱ ነጋ አስረስ 
፪፻፳ ነጋ ጌታሁን 
፪፻፳፩ ነጋ ምትኩ 
፪፻፳፪ ነጋ ሐጎስ 
፪፻፳፫ ነጋ ቤበል 
፪፻፳፬ ንግሸት ሀድጉ 
፪፻፳፭ ንጉሴ ቀለምወርቅ 
፪፻፳፮ ንጉሱ አብረሃ 
፪፻፳፯ ፓስተር በለጠ ተስፋይ 
፪፻፳፰ ቁዊ ተዘራ 
፪፻፳፱ ረዳይ ለማ 
፪፻፴ ርስቄ ኃይሌ 
፪፻፴፩ ርስቄ ምንተስኖት 
፪፻፴፪ ርስቄ ይልማ 
፪፻፴፫ ርስቄ መለሰ 
፪፻፴፬ ሮስኪ ማንጁስ 
፪፻፴፭ ሰረበ ረዳ 
፪፻፴፮ ሠጠኝ እንዳላማው 
፪፻፴፯ ሠጠኝ ሺታዬ 
፪፻፴፰ ሻንቆ በለጠ 
፪፻፴፱ ሺፈራው ዉብነህ 
፪፻፵ ሺፈራው ንጉሴ 
፪፻፵፩ ሺፈራው ተስፋዬ 
፪፻፵፪ ሺሁን ኪዳኔ 
፪፻፵፫ ሹምዬ ማሙ 
፪፻፵፬ ሹምዬ ዓለሜ 
፪፻፵፭ ሹምዬ ደምሰው 
፪፻፵፮ ስማቸው ማሙ 
፪፻፵፯ ስማቸው ዓለሙ 
፪፻፵፰ ሢሣይ ተስፋሁነኝ 
፪፻፵፱ ታደለ አባተ 
፪፻፶ ታደሰ ቀሺ 
፪፻፶፩ ታፈረ ሊላይ 
፪፻፶፪ ታገል ተድላ 
፪፻፶፫ ጣሌ ገብሬ 
፪፻፶፬ ጣሰው አሰፋ 
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፪፻፶፭ ተበጀ መለሰ 
፪፻፶፮ ተበጀ በቀለ 
፪፻፶፯ ተገኘ ነጋ 
፪፻፶፰ ተገኘ ደምስ 
፪፻፶፱ ተካልኝ አበበ 
፪፻፷ ተካልኝ መንግሥቱ 
፪፻፷፩ ተድላ ኃይሌ 
፪፻፷፪ ተስፋ ፀጋዬ 
፪፻፷፫ ተስፋይ ኃይሉ 
፪፻፷፬ ተስፋይ አብርሃ 
፪፻፷፭ ተስፋይ መኮነን 
፪፻፷፮ ተስፋይ አስፍሃ 
፪፻፷፯ ተሻገር ገብረ መድሕን 
፪፻፷፰ ተሾመ ፈረደ 
፪፻፷፱ ተሾመ ጠለለ 
፪፻፸ ተሰማ አበቅአለው 
፪፻፸፩ ተሰማ ፍሬ 
፪፻፸፪ ጥጋቡ መኳንንት 
፪፻፸፫ ጥላሁን ተወልደ 
፪፻፸፬ ጥሩነህ ታደሰ 
፪፻፸፭ ጥሩነህ መብራቱ 
፪፻፸፮ ቶጋ ተገኘ 
፪፻፸፯ ፀጋዬ አበበ 
፪፻፸፰ ፀጋዬ የኔሁን 
፪፻፸፱ ፀጉ ዘነበ 
፪፻፹ ፀይቴ አብርሃ 
፪፻፹፩ ዋኘው መንበሩ 
፪፻፹፪ ዋግሃታይ ቢቻ 
፪፻፹፫ ወረታ ገብሩ 
፪፻፹፬ ወልዴ የዓቢዮ 
፪፻፹፭ ወልዴ የኔሁን 
፪፻፹፮ ወንድም ፍስሃ 
፪፻፹፯ ወንድም ጠለለ 
፪፻፹፰ ወንድም ጠጋ 
፪፻፹፱ ወንድምሁነኝ ታረቀ 
፪፻፺ ወርቄ ገብረ መድሕን 
፪፻፺፩ ወርቅነህ አታላይ 
፪፻፺፪ የኋላሸት ዘለቀ 
፪፻፺፫ የሺዓለም በሪሁን 
፪፻፺፬ የሺዓለም ፅጌ 
፪፻፺፭ የሺነህ ይደግ 
፪፻፺፮ ያዘዘው ገብረ መስቀል 
፪፻፺፯ ይበይን ገብረ እግዚአብሔር 
፪፻፺፰ ይደግ ዓየነው 
፪፻፺፱ ይደግ አያሌው 
፫፻ ይላቅ  ተዘራ 
፫፻፩ ይርጋ ደምሰው 
፫፻፪ ይስፋ  ፋንታዬ 
፫፻፫ ዘለቀ ግርማይ 
፫፻፬ ዘርዓይ መርሻ 
፫፻፭ ዘሩ በላይ 
፫፻፮ ዘሩ መርሻ 
፫፻፯ ዘውዴ ሢሣይ 
፫፻፰ ዘውዱ ሺበሺ 

፴፫ 



       

ከዚህ በታች ተያይዘው የቀረቡት፤ ወልቃይት-ጠገዴ-ጠለምት-ሁመራ  

የአማራው ጎንደር ታሪካዊ አካል ለመሆናቸው ተጨማሪ ጠንካራ 

ማስረጃዎች ናቸው። እያንዳንዳቸውን ከቀረበው መግለጫ ጋር አብሮ 

የተሠጠውን ጥቆማ በመከተል የበለጠ መረዳት ይቻላል። 

 

Other strong evidences that supports the claim that Wolkait-Tsege-Tselemet-Humera were 

historically parts of Gondar, Amhara 

1. Historic Evidence 21 
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2. Historic Evidence 22  
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3. Historic Evidence 23  
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4. Historic Evidence 24  
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5. Historic Evidence 25  
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6. Historic Evidence 26  
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7. Historic Evidence 27  
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8. Historic Evidence 28  
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9. Historic Evidence 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Map Evidence 29  

፵፭ 



 

Below is the map produced by Military Geographic Institute of Italy in 1936 when they 

surveyed their new occupied country and drew administrative provinces not just for 

Ethiopia but the whole of East Africa. As can been from the map, it is clear that the lands 

to the west of the River Tekeze is part of the Itaian Amhara province while Tigray was 

administered as one unit with a province called “Eritrea”.  
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11. Map Evidence 30   

This is another Italian map drawn in 1911. This is an important map because, it not only 

shows the provincial boundaries of the whole country, it also tells us who was ruling 

which province. Once again, a map drawn before the claimed "theft" took place shows 

that the land to the west of River Tekeze was part of Begemedir province, ruled by Ras 

Wolde-Giyorgis. 

 

 

፵፯ 



 

12. Map Evidence 31   

This is also another German map drawn in 1903. Again, this historical map drawn by a 

neutral body shows river Tekeze bounds the province of Tigray. 
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