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1. የቃላት ብያኔ 

1.1 ራያ 

ራያ በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በራያ ቆቦ ወረዳ ፤ ራያ አላማጣ ወረዳ ፤ በራያ አዘቦ 

ወረዳና ወፍላ ወረዳዎች በሁለቱም ትግራይና አማራ ክልሎች የሚገኝ ሲሆን ይህ 

የአቋም መግለጫ በትግራይ የሚገኘውን የራያ ክፍል ይመለከታል፡፡  

1.2 ወያኔ 

 ወያኔ ከ1934 እስከ 1936 የነበረና ከ አንድ አመት ተኩል በላይ የቆየ የራያ ገበሬዎች 

ወይም ህዝብ የትግል ታሪክ ነው፡፡ ይህ የትግል ታሪክ የራያ ገበሬዎች ትልቅ 

መስዋእትነት የከፈሉበትና ለፍትሃዊነትና ለራስ አስተዳደር መረጋገጥ ሲባል ከምእከላይ 

መንግስት ጋር ያደረጉት የትግል ታሪክ ሲሆን በተቃራኑው ከ30 ሺህ በላይ ጦር 

ሰራዊት አሰማርተው ውጤት አልባ እንዲሆን ያደረጉት የትግራዩ ራስ መንገሻ ናቸው፡፡ 

ትህነግ ራያን ለመያዝ በነበረው ፍላጎት የማይመለከተውንና ከራያ እንጅ ከትግራይ 

ህዝብ ጋር ምን አይነት የታሪክም ፤ የባህልም የፖለቲካ ግንኙነትም ያልነበረውን ወያኔ 

ወስዶ የተጠቀመ በመሆኑና እኛም ለዚህ እውቅና ሰጥቶ ስርአቱን በዚሁ መጥራት 

የራስን ታሪክ አሳልፎ እንደ መስጠት እንደሆነ እንዲሁም ከዚሁ ጋር የተያያዘው 

አካባቢውን በእርሻ መሬትነት ከመፈለግ ጋር የተያያዘ ፖለቲካ አስተሳሰብ ያለበት 

ጽንሰሃሳብ በመሆኑ ስርአቱን እንግሊዝኛው TPLF/Tigray people Liberation front 

ወደ አማርኛ በመተርጎም ትህነግ/የትግራይ ህዝብ ነጻአውጭ ግንባር በሚለው ስሙ 

ለመጥራት ተገደናል፡፡  

1.3 ት.ህ.ነ.ግ 

 የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጭ ግንባር (ት.ህ.ነ.ግ) Tigray people Liveration Front 

(T.P.L.F) ከሚለው የኢንግሊዘኛ ትርጓሜ በቀጥታ የተወሰደ ሆኖ በጽሁፉ ውስጥ ያንን 

በሚያመለክት መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል፡፡ 

 



2. መቅድም 

ራያ የሚለው ቃል ኦሮምኛ ሲሆን ትርጓሜዉም ሰራዊት ማለት ነው፡፡ ራያ በሰሜን ምስራቅ 

ኢትዮጵያ ማለትም በአራት ወረዳዎች በወፍላ ወረዳ፤ በራያ አላማጣ ወረዳ፤ በራያ አዘቦ 

ወረዳና በራያ ቆቦ ወረዳዎች የሚገኝ ማህበረሰብ ነው፡፡ በደቡብ የጁ፣ በምእራብ ላሰታና ዋግ፣ 

በሰሜን ትግራይ፣ በምስራቅ ደግሞ አፋር የሚያዋስነዉ መሬትና በዚሁ መሬት የሚኖረዉ 

ህዝብ ነዉ፡፡ ስለ ራያ ህዝብ በደንብ ለመረዳት ወደ 14ኛዉ ክፈለ ዘመን ተመልሶ የዶባዎቸን 

ታሪክ ማየቱ የሚበጅ ነዉ፡፡ አሁን ራያ እየተባለ የሚጠራዉ በ14ኛዉ ክፈለ ዘመን ዶባ፣ ቀዳና 

ከፊል አንጎትን የሚያጠቀልል አካባቢ ኑወ፡፡ ይህንን አካባቢ ይኖርበት የነበረዉ ህዝብ ዶባ ይባል 

እንደነበር የታሪክ ድርሳናትና አፈ-ታሪኮች ያወሳሉ፡፡ ይሁንና ስለ ዶባ የሚያትቱ ጽኁፎችና 

አፈ-ታሪኮች ዉስን ቢሆኑም በተገኙት ዝርዝር የጹሁፍ መረጃዎችና አፋዊ ታሪካዊ መረጃዎች 

መሰረት ዶባዎች የኩሸቲክ ነገድ አካል የነበሩና ራያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነባር ማህበረሰብ 

መሆናቸዉን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

ዶባዎች በወቅቱ ራሳቸዉን በራሳቸዉ የሚያስተዳደሩና ከማእከላዊ መንግስትም ጋር 

በተከታታይ ዉጊያ ተጠምደዉ ይኖሩ እንደነበር ድርሳናት ያትታሉ፡፡ በመጨረሻም በብዕደ-

ማሪያም የንግስና ዘመን ንጉሱ ሁለት ጊዜ ዘምቶ ከተሸነፈ በኋላ በሶስተኛዉ አሸንፎ 

እንዳስገበራቸዉ ተመልክቷል፡፡ ብዕደ-ማሪያም ዶባዎችን በሰሜን ከትግርይ ጋር በምስራቅ 

ደግሞ ከአፋር ጋር በማበር አጣብቂኝ ውስጥ አስገብቶ ጃን አሞራና ጃን ቀንጠፋ በሚል ስም 

የሚጠሩ የሰራዊት ክፍሎችን አሰማርቶ በቁጥጥር ስር ሊያዉላቸው ችሏል፡፡ ይህ የብእደ-

ማርያም ዘመቻ ከትግራይና አፋር ዶባን በሚመለከት በቀረበላቸው የአስታግሱልን አቤቱታ 

መሆኑን በታሪክ ተገልጧል፡፡ ይህም የዶባ ሰዎች በተከታታይ ወደ ትግራይና ወደ አፋር 

ያደርጉት የነበረውን ጦርነት ለማስቀረት አላማ ያደረገ ነው፡፡ 

ከ1520 እስከ 1527 ዓ.ም ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የካቶሊክ ቄሱ ፍራንስሲኮ አልቫሬዝ ዶባን 

አቋርጦ ወደ ሸዋ ሲያልፍ ያህያ በሚባል መሪና ከሱ በታች በሚገኙ 24 ንኡሳን አበጋዞች 

የሚመራ  ጦረኛ ማህበረሰብ መሆኑን እንዲሁም በህይወቱ አይቷቸው የማያዉቁ እጅግ 

የሚያማምሩ ከብቶችን/ላሞችን የሚያረቡ መሆናቸውን በምስክርነቱ ገልጧል፡፡ 

ከ16ኛዉ ክፍለ ዘመን በነበረው አገራዊ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴና ለውጥ ምክንያት ኦሮሞ ወደ 

ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በተስፋፋበት/በተንቀሳቀሰበት ወቅት ራያ የሚባል ጎሳና እና ቀዳሚ  



የነበረው የተዋጊ ቡድን አካባቢውን ተቆጣጥሮ ከነባሩ የዶባና ቀዳ ማህበረሰብ ጋር በሞጋሳ 

ስርአት ተዋህዶ በታሪክ የሚታወቀውን የራያ ማህበረሰብ ለመፍጠር ችሏል፡፡ ይህ የዶባና 

የኦሮሞ ማህበረሰባዊ ውህደት ኋላም ቢሆን ከዋግ ፤ ከላስታ ፤ ከወጀራትና ቦራ ስላዋ 

አካባቢዎች ጋር የጠነከረ ማህበረሰባዊ መስተጋብር በመፍጠር የራሱ የሆነ የራያነት 

ማህበረሰባዊ ማንነት የፈጠረ ኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ ነው፡፡ አዋሽ ጋማ ወይም ከአዋሽ ማዶ 

በራያ አባቶች አንዱና ዋነኛው የሚጠቀስ/የሚመዘዝ የትውልድ ሃረግ ነው፡፡ የራያ ሰዎች ከዶባ 

ማህበረሰብ ጋር በተፈጠረ ውህደት የተገኙ ስለመሆናቸው የሚገልጹበት ማህበረሰባዊ 

ትውፊትም “ዘርእና ሸውአተ ኦሮሞ ሸሙናይ ዶቦአ ይኡ” (ዘራችን 7 ኦሮሞ ስምንተኛው ዶባ 

ነው) ነው፡፡ ይህ በተለይ ኦሮሚኛ እስከ አሁን በሚነገርባቸው የራያ አካባቢዎች ጠንከር ባለ 

መነገድ የሚነገር አባባል ነው፡፡  

ቅድመ ኦሮሞ ይኖሩ የነበሩት ዶባዎች ከኦሮሞዎች ጋር በመዋሐድ በሂደትም ከጎረቤት 

አካባቢዎች በተለይም ከላስታ፤ ዋግና ወጀራት ጋር በነበራቸዉ ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ መስተጋብር አማካይነት ራያ የምንለዉ ህዝብ ተፈጥሯል፡፡ ይህም የራያ ህዝብ 

የዶባና የኦሮሞ ዉህድ መሆኑንና በሂደትም ከላስታ፤ከዋግና ወጀራት ህዝብ ጋር ባለዉ የጠበቀ 

ግንኙነት የዳበረ መሆኑን ያሳያል፡፡   

የራያ ህዝብ እንደ ማህበረሰብ የራሱ መገለጫ የሆኑ ዘርፈ ብዙ የማንነት አሻራ እንዲሁም 

እራሱን ከጎረቤት ብሄረሰቦች በቀላሉ የሚለይበት ቁሳዊና ስነአዕምሯዊ መገለጫዎች ያሉት 

ማህበረሰብ ነው፡፡ ራያ ዉስጥ አማርኛ፣ራይኛና ኦሮምኛ (በተለምዶ የራያ ትግርኛ ተብሎ 

የሚጠራው) በዋግ አዋሳኝ የወፍላ ወረዳ ቀበሌዎች ደግሞ አገዉኛ ይነገራል፡፡  

ይህ ራያ የሚባለውና በኦሮሞ መስፋፋት ወቅት ግንባር ቀደም ተዋጊና ከኋላው ይከተሉት 

ለነበሩት ሌሎች ጎሳዎች በር እየከፈተና አስተማማኝ ሁኔታ እየፈጠረ እስከ ኤቦ (በራይኛ ጦር 

ማለት ነው) እስከሚባለውና በጦር ከፍተኛ ውግያ እንደተካሄደበት እስከሚታመንበት ቦታ ድረስ 

ለመዝለቅ አሁን ራያ የሚባለውን ሰፊ ቦታ የተቆጣጠረ ጦረኛ ጎሳ ነው፡፡ እናም ራያ  ማለት 

ራያ ቆቦ ወረዳ፤ራያ አላማጣ ወረዳ፤ወፍላ ወረዳና ራያ-አዘቦ ወረዳን ያካትታል፡፡ይህም ራያ አላ 

(በራይኛ ድንበር ማለት ነው) ምላሽ ኤቦ ምላሽ ወይም ከአላ እስከ ኤቦ የሚለውን የቆየና 

አባታዊ ትርክትን የተከተለ ነው፡፡ እንደማንኛውም የኢትዮጵ ህዝብ ራያም ውህድ ማንነት 

ያለዉ ኢትዮጲያዊ ማህበረሰብ ነው፡፡  



ኢትዮጲያ ባሳለፈችው ረዠም  ታሪክና በባህላዊ ማህበረሰቦች ሲደረግ የነበረው እንቅስቃሴ አካል 

በመሆኑ ከሰሜን ወደ ደቡብ ፤ ከደቡብ ወደ ሰሜን፤ ከምእራብ ወደ ምስራቅ እና ከምስራቅ ወደ 

ምእራብ ይደረጉ የነበሩ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴዎች አካልና ውጤትም  ነው፡፡የራያ ህዝብ 

ማህበረሰባዊ የማንነት መነሻው ዶባ ሲሆን ይህ ማህበረሰብ ከኦሮሞ ጋር በፈጠረው ማህበረሰባዊ 

መስተጋብር እና በኦሮሞ ባህላዊ ጫና ምክኒያት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኦሮሞ ባህላዊ እሴቶች 

ጎላ ብለው የሚታዩበት የራያ ማንነት የነበረው ሲሆን የራያ ማህበረሰብ ከየጁ ጋር፤ከላስታ 

ጋር፤ከዋግ ጋር እንዲሁም ከወጀራትና ስላዋ ጋር በነበረው ማህበረ ባህላዊ እና ፖለቲካዊ 

ትስስር ምክኒያት ከአነዚህ አጎራባችና ወንድማማች ማህበረሰቦች ጋር የጠበቀ ታሪካዊና 

ስነልቦናዊ ትስስር ሊፈጠር ችሏል፡፡ 

ይህ ከየጁ ፤ ዋግ ፤ ላስታ እንዲሁም ወጀራትና ስላዋ በተላያዩ ማህበረሰባዊም ይሁን 

ኢኮኖሚያዊ ምክኒያቶች እንዲሁም ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ ይደረጉ በነበሩ ጋብቻዎች ወደ ቆላ 

የሚወርደው ማህበረሰብ ከዶባ-ኦሮሞ ነባር ማህበረሰብ ጋር የተፈጠረው ውህደት ነው የራያ 

ማንነት፡፡ 

ይህ ማለት በዚህ ማህበረ-ባህላዊና ታሪካዊ ትስስር ምክኒያት ኢትዮጲያዊ ጨዋነት በጎደለው 

መንገድ የዘር ጥራት ከንቱ ትንተና ውሥጥ ላለመግባት ሲባልና ከአጎራባች ማህበረሰቦች ጋር 

ያለውን መስተጋብርና ትስስርን ለመግለጥ የሚነገር አባባል ሆኖ ሳለ ማንነት የሌለው ጥርቅም 

ህዝብ እንደሆነ በማሰብ ለፖለቲካ ግብአት ለመጠቀም ሙከራዎች ይደረጋሉ፡፡፡ራያነት ውህድ 

ማንነት ነው ሲባል የራያ ህዝብ እንደ ለማኝ ቆሎ ማንነት የሌለውና የተጠራቀ ህዝብ ነው 

ማለት አይደለም፡፡ 

እንደማንኛውም የኢትዮጲያ ህዝብ ውህድ ነው ሲባል ከጥንት ጀምሮ ከነበረውና የአገው ዝሪያ 

መሆኑ ከሚታመንበት የዶባና እንዲሁም ከቀዳ እና ከዛም ከዚሁ ማህበረሰብ ጋር ውህድ የራያ 

ማንነት ከፈጠረው ኦሮሞ ጋር የተዋህደ ነው ለማለት ነው፡፡ ይህ አባባል የኢትዩጲያ ህዝብ 

ማህበረሰባዊ ስብጥር ታሪክ ተጋሪ ህዝብ ነው ለማለት እንጅ እንደ ማኝኛውም ማህበረ-ባህላዊ 

መገለጫ ያላቸው ባህላዊ ማህበረሰቦች የራሱ መገለጫ ያለው ህዝብ ነው፡፡ ራዮች ከአንድ፤ 

ከሁለት ወይም ከሶስት ከራያ ህዝብ አጎራባች ማህበረሰቦች የዘር ሀረግ ሊመዙም ላይመዙም 

ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ራያ ውህድ ማህበረሰባዊ ማንነት ነው፡፡  



3. የራያ ማህበረሰብና ልሳነ ብዙህነቱ 

ራያ ራሱን የቻለ ማንነት ያለው ባለ ታሪክ ማህበረሰብ ከመሆኑም በላይ ከታሪኩ፤ ባህሉና 

ማህበረሰባዊ መስተጋብሩ ጋር የተቆራኙ ሶስት ቋንቋዎች አሉት፡፡ በተለምዶ የራያ ትግርኛ  

የሚባለው ራይኛ ፤አማርኛና ኦሮሚኛ ናቸው፡፡ ራይኛ በራያ አላማጣ ወረዳ በከፊል ፤ በወፍላ 

ወረዳ ሙሉ በሙሉ ፤ በጨርጨር ወረዳ በከፊል ፤ በመሆኒ አካባቢ የሚነገር  ራሱን የቻለ ለዛ 

፤ የቃላት አወቃቀርና የራሱ ቃላትና ትውፊት ያለው ቋንቋ ነው፡፡ አማርኛ በአላማጣ በከፊልና 

በጨርጨር በከፊል የሚነገር የራያ ቋንቋ ነው፡፡ ኦሮሚኛ በታሪክ አሁን ራይኛና አማርኛ 

በሚነገርባቸው አብዘሃኛዎቹ የራያ ቆቦና ራያ አዘቦ አካባቢዎች በሰፊው ይነገር የነበረ ነገር ግን 

በአሁኑ ሰአት በተወሰኑ የራያ አላማጣና በዛ ባሉ የራያ አዘቦ ወረዳ ቀበሌዎች አካባቢ የሚነገር 

ቋንቋ ነው፡፡ ሆኖም በዚህ ሰአት ከባድ የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበታል፡፡ 

ራያ ብዙ በቋንቋ የማይለኩ መሰረታዊ የማንነት መለኪያዎች ያሉት በመሆኑ ራሱን የቻለ 

ብሄረሰብ ስለሆነ እሱን መጎናጸፍ ደግሞ ሰብአዊም ህገ-መንግስታዊም መብት ነው፡፡ መሰረታዊ 

የማንነት ጉዳይ ከቋንቋ ተመሳስሎሽ ባለፈ ሁኔታ ከታሪክ ፤ ከባህል ፤ ከስነልቦና ስሪትና ይህ 

ሊወልዳቸው ከሚችሉ መሰረታዊ የፖለቲካ ፍላጎቶች ጋር ተሳስሮ መታየት ያለበት ጉዳይ 

ነው፡፡ በመሆኑም የራያ ማህበረሰብ  ማንነት ከታሪኩ ፤ ከባህሉና ስነልቦናው ጋር በተሳሰረ 

መንገድ የሚታይ እንጅ ከቋንቋ ጋር ብቻ የተሳሰረና በቋንቋ ተመሳስሎሽ ላይ የተንጠለጠለ 

ፖለቲካዊ ብያኔ ሊሰጠው የሚገባ አይደለም፡፡ በጭራሽ መሆንም የለበትም፡፡ 

ቋንቋን መሰረት ያደረገ የማንነት ፍለጋ ውስጥ ስላልገባን የቋንቋን ጉዳይ ማንሳቱ ፋይዳ 

የለውም እንጅ በራያ አላማጣ ከ15 ቀበሌዎች 7 ላይ እንዲሁም ራያ አዘቦ (በተላይም ጨርጨር 

ወረዳ ውስጥ) የሚኖር ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአማርኛ ተናጋር ማህበረሰብ ራያ ውስጥ አለ፡፡ 

ራያ አላማጣና ራያ አዘቦ ውስጥ ቀላል የማይባል ኦሮሚኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አለ፡፡ ራያ 

ውስጥ በአንድ የዘር ሃረግ ወይም በአያትና ቅድመ-አያት የዘር ሃረግ ውስጥ ሶስት (አማርኛ ፤ 

ራይኛና ኦሮሚኛ) የሚናገሩ የቤተሰብ አባላት የሚገኙበት ማህበረሰብ መሆኑ ማንነቱ በቋንቋ 

ሊበየን የማይችል ልሳነ ብዙ ማህበረሰብ መሆኑ ዋነኛው ማሳያ ነው፡፡ ለዚህም ነው ራያነት 

ጥርቅም ሳይሆን ውህድ ማንነት ነው የምንለው፡፡ 

የማህበረሰብ ሳይንስ ምሁራን ቋንቋን በሁለት ቦታ ካለ አሸዋ ጋር ያመሳስሉታል፡፡ አንድ ወንዝ 

ውስጥ ሁለት አይነት አሸዋ አለ፡፡ ከወራጅ ውሃው ጋር አብሮ የሚወርደው አሸዋና መሬት ላይ 



ረግቶ የተቀመጠው አሸዋ ናቸው፡፡ መሬት ላይ ረግቶ የተቀመጠው አሸዋ የመሬቱ አካል ሲሆን 

ከወራጅ ውሃው ጋር አብሮ የሚወርደው አሸዋ ደግሞ የውሃው አካል ነው፡፡ በመሆኑም ሁለቱ 

አሸዋዎች የተለያዩ ናቸው፡፡ አንደኛው የውሃው አንደኛው ደግሞ የመሬቱ አካል ናቸው፡፡ 

ቋንቋም ሁለት አይነት ነው፡፡ አንደኛው ማንነትን የሚገልጽ ሲሆን አንደኛው ማህበረሰባዊ 

መስተጋብርን የሚወክል ነው፡፡ ቋንቋ የአንድን ማህበረሰብ ማንነት ሊገልጽ የሚችለው የታሪኩ 

የባህሉና የስነልቦና አካል ሲሆን ነው፡፡ የራያ ማህበረሰብ  የፖለቲካ ጫና እየተደረገበት  

እንዲያጣቸው እየተደረጉ ያሉና ሆን ተብሎ በትግርኛ እየተተኩ ያሉ  ሶስት ቋንቋዎች 

(አማርኛ፤ ራይኛና ኦሮሚኛ) በሁለቱ ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ያገኛቸው ነገር ግን ከራሱ 

ነባራዊና ማህበረሰባዊ መዋቅር ጋር የተለየ ቅርጽና ይዘት ሰጥቶ ያሳደገቻው ናቸው፡፡  

ማህበረሰቡ ራሱ የፈጠረው፤ ያሳደገውና ያጎለበተው ቋንቋ ማለት የማህበረሰቡ የረዥም ጊዜ 

ማህበራዊ ፤ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብርና የዘመናት የተጨመቀ የአእምሮ ውጤት 

ነው፡፡ ቋንቋን  ማስጣል ማለት ይህ ከትውልድ ወደ ትውልድ የብዙ አይነት መስተጋብር 

ውጤት የሆነውንና የማንነት መገለጫ የሆነውን እሴት በሌላና የራስ ባልሆነ ማንነት መተካት 

ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ማህበረሰቡን እሴት አልባ ማድረግ ነው፡፡ የፈጠራ ውጤቱን መቀማት 

ነው፡፡ የራሳቸውን ጥለው የሌሎች ማንነትና የፈጠራ ውጤት የሆነውን እንዲሸከሙ ማስገደድ 

ነው፡፡ ይህ የፈጠራ አቅማቸውንና አእምሯቸውን ማዶልዶምም ነው፡፡  

ባለፉት 27 አመታት በራያ ህዝብ ሲፈጸም የነበረውና አሁንም እየተፈጸመ ያለው ግፍ የራሱ 

የአእምሮ ውጤት ፤ የባህሉና የማንነቱ መገለጫና አካል የሆኑት ቋንቋዎችን በትግርኛ 

በመተካት ማህበረሰቡን ራቁቱን የማስቀረት ስራ ተሰርቷል፡፡ አማርኛና ኦሮሚኛ መናገር 

ይቅርና ምስስል ያለው ራይኛ መናገር እንደ ኋላ ቀር የሚያስቆጥር ሆኖ ቆይቷል፡፡ ትግርኛ 

መናገር እንደ ተራማጅ (progressive) እና ከትግራይና ትግሬነት ጋር መዋሃድ ፍላጎት 

ማሳየት ተደርጎ ሲቆጠር ራይኛን መናገር እንደ conservative እና ለለውጥ እንደማይመች  

መካች አካል አድርጎ ከማስፈረጅ አልፎ በዘመነኞቹ መጥፎ እይታ ውስጥ ሲያስገባ ቆይቷል፡፡ 

ፈጥነው እነሱን ለመሰሉና ራይኛን ትተው ትግርኛን ያውም የአድዋውን አሳምረው ለተናገሩ 

አንዳንድ ከንቱዎች  አድዋነት የሰውነት መለኪያ ሰታንዳርድ አንደሆነ ሁሉ “አንተኮ የአድዋ 

ልጅ ነው የምትመስለው ጭራሽ የራያ ሰው አትመስልም “ ይባላሉ፡፡  



በ2014 የፈረንጆች ዓ.ም በአብርሃም ግርማይ በተጠናው cultural linguistics ጥናት መሰረት 

እላይ የተጠቀሰውን እውነታ “----In addition, the youth in Alamata largely 

communicate in Amharic for fear that speaking in RT (Rayigna) may cause them 

to be laughed or mocked at by others (Tigriyans)---. Some adults also never 

speak RT (Rayigna) in order not to be seen as extremists in view of politically 

engaged government officials.”  

ይህ እውነታ የሚያመለክተው በትግራይ ገዥዎች ራይኛ የሚያኮራና የማንነት መገለጫ ቋንቋ 

ሳይሆን የሚያሳፍርና የኋላ ቀርነት መገለጫ ተደርጎ በመሳሉና ለዚህም ሆን ተብሎ በስርአቱ 

ፖሊቲካዊ ስራ ስለሚሰራ ወጣቶች ሊናገሩት እንደማይፈቅዱ እንዲሁም ይህ የፖለቲካ አጅንዳን 

ተረድተው ራይኛ የሚናገሩትም ቢሆን የአክራሪ አካባቢያዊ ማንነት አቀንቃኝ መገለጫ እንደሆኑ 

ተደርጎ ልዩ ትኩረትና ክትትል እንዲደረግባቸው የሚጋብዝ በመሆኑ ቋንቋውን እንዳይናገሩ 

መዋቅራዊ ስራ እየተሰራ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡   

4. ማንነት ቀዳሚ አጀንዳችን የመሆኑ መሰረታዊ ጉዳይ 
 

የማንነት ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳ መሆን ያለበትም የራስ ፈጠራ ውጤትና ጭምቅ የአእምሮ 

ምርት የሆነውን እንዲሁም ከአያት ቅድመ-አያት የተወረሱትን ቋንቋዎችና ቋንቋዎቹ ሲጠፉ 

አብረው የሚጠፉ የማንነት እሴቶች ከጥፋት መከላከልና ማስቀጠል ከመንፈሳዊና ታሪካዊ 

እሴትነታቸውና የኩራት ምንጭነታቸው በተጨማሪ ለአእምሮ ምርታማነት ወሳኝ ግብአቶች 

በመሆናቸው ነው፡፡ በመሆኑም የራየ ህዝብ ቋንቋዎቹን ሲያጣ ማሰቢያ አእምሮውን የተቀማ 

ያህል ነው የሚቆጠረው፡፡ እናም የቅድሚያ ልማት ማንነትን ማስመለስ/መመለስ፤ ማንነትን 

ማቆየት እንዲሁም ማንነትን ማሳደግና ለኢትዮጳያዊ እሴትነት የራሳቸው አወንታዊ አበርክቶ 

እንዲኖራቸው ማስቻል ነው፡፡ በመሆኑም ለራያ ህዝብ  ማንነትን መልሶ የማግኘትን ያክል 

ልማት የለም፡፡ 

 የቁስ ልማት የማይሞላ የቁሳቁስ ራሃብ ያላቸው አካላት ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት 

ሲያቀነቅኑት አይተናል፡፡ የቁስ እድገትን ከየትኛውም ዘላቂ ማህረሰባዊ ፤ ፖለቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ መልካም መስተጋብር  ገዝፎባቸው አሰስ ገሰሱን ሲያጋብሱ የኖሩ አካላት 

መጨረሻቸው እያየን ያለነው እንዲሆን የሆነው የቁሳቁስ ልማት የመኖር መሰረታዊ ምክኒያት 

አለመሆኑን ነው፡፡  



መሰረታዊ ማንነት ሲረጋገጥ ፤ በቋንቋ መማር ፤ ባህልና እሴትን ማሳደግ ሲቻል ፤  በነጻነት 

ማሰብ ሲቻል የአእምሮ ምርታመነት ይጨማራል፡፡ እያንዳንዱ የራያ ማህበረሰብ አባል ልብ  

ውስጥ ያለው የራያነት ኩራትና ክብርን የሚመስል ልማት ሊኖር የማይችለውን ያክል ራያነትን 

ማጣት ማለት ወይም የራያ ማንነትን ማጣት ማለት የማሰብያ ጭንቅላቱ ተወስዶ ዛቱ ብቻ 

ቁሞ የሚሄድ ሰው መሰል ፍጡር የመሆን ያክል እጅግ በጣም ከባድ ነው፡፡ 

ባለማወቅ ሳይሆን ሆን ተብሎ በቋንቋ ምስስሎሽ ተፈርጆ በአሁኑ ሰአት በትግራይ ክልል 

የተከለለውና ለት.ህ.ነ.ግ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ መሳርያ ሆኖ እያገለገለ ያለው የራያ ማህበረሰብ 

በትግርኛ ተናጋሪነት መፈረጅ አልነበረበትም፡፡ የራያ ማህበረሰብ ራይኛ፤ አማርኛና ኦሮሚኛ 

እንጅ ትግርኛ ተናጋሪ አይደለም፡፡ 

ራይኛ የምንለው በቋንቋ አወቃቀሩም በቃላትም በብዙ መንገድ ከትግርኛ የሚለይ ራሱን የቻለ 

ቋንቋ ነው፡፡የራይኛ ቋንቋ ከግእዝም፤ ከኦሮምኛም ፤ከአማርኛም ከትግርኛም የሚወስዳቸው 

እንዳሉ ሆነው የራሱ ብቻ የሆኑ ቃላት ያሉት ራሱን የቻላና የተለየ በመሆኑ ተጠቃሚው የራያ 

ማህበረሰብ ራይኛ እያለ ይጠራዋል፡፡ 

ራይኛ ከትግርኛ ጋር በመመሳሰሉ ምክንያት የራያን ማህበረሰብ ታሪክ ፤ ባህል ፤ስነልቦናና 

የፖለቲካ ፍላጎት ግምት ውስጥ ሳይገባ በስመ የቋንቋ ተመስስሎሽ ከትግራይ ጋር እንዲካለል 

ዋነኛ ምክኒያት ሆኗል፡፡ በአንድ አገር በጉርብትና ለዘመናት የኖሩ ፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

መስተጋብር ያላቸውን የትግራይና የራያ ማህበረሰቦችን ይቅርና አረብኛና ትግርኛ እንዲሁም 

አረብኛና አማርኛ ከሚጠቀሙበት ቁጥር (1፣ 2 ፣3፣4፣ 5፣ 6፣ 7፣ 8፣ 9፣) ምስስል የቋንቋ 

ዝምብድናና ርቀት መገንዘብ ይቻላል፡፡ ነገር ግን  ብዙ የሚመሳሰሉ ሊኖሩ የሚችሉትን ያክል 

በብዙ ይለያያል፡፡ ምስስልን በተመለከተ አፋርና ሳሆም ይመሳሰላል፡፡ ይመሳሰላል ብቻ ሳይሆን 

ሳሆና አፋር የየራሳቸው ቋንቋ እየተናገሩ መግባባት ይችላሉ፡፡ ሲዳሚኛና አሮሚኛም 

ይመሳሰላል፡፡ አንድ ኦሮሞና አንድ ሲዳማ የየራሳቸው ቋንቋ እየተናገሩ መግባባት የሚችሉትን 

ያክል እንኳን አንድ ራያና አንድ ትግሬ መግባባት መቻላቸውን አጠያያቂ ነው፡፡ ከምባትኛና 

ሃድይኛም ይመሳሰላል፡፡ ከምባትኛና አላብኛም ይመሳሰላል፡፡ ነገር ግን አንዱ አንዱ ነው 

አልተባልም፡፡ ወላይትኛና ጋሞኛ ቋንቋዎችም ይመሳሰላሉ፡፡ በወላይትኛ የሚተለላፍ የሬዲዮ 

ፕሮገራም በጋሞዎች ዘንድ ይደመጣል፡፡ ነገር ግን ጋሞም ጋሞ ነዉ ወላይታም ወላይታ ነዉ፡፡ 

አንዱ አንዱን አይወጥም፡፡ ምስስል የቋንቋ ዝምድናን እንጅ አንድነትን አያመለክትም፡፡ 

በራይኛና በትግርኛ መካከል ያለው ልዩነት በአድዋ ትግርኛና በሌላው የትግራይ አካባቢ 

እንዳለው ትግርኛ የዘየ ልዩነት ተደርጎ መረዳት ስህተት ነው፡፡ በመካከላቸው የማያግባቡ ብቻ 



ሳይሆን ትርጉማቸው በመራራቁ ምክኒያት ለትርምስ የሚዳርጉ ቃላቶች ያሉባቸው ሁለት 

ቋንቋዎች ናቸው፡፡ 

ከቋንቋው በላይ ግን የራያ ህዝብ ብሄረሰብ ሊያሰኘው የሚችል ባህል ፤ ስነልቦና ፤ ታሪክና 

ከታሪኩ የሚነሱ የፖለቲካ ፍላጎቶች ያሉት ማህበረሰብ ነው፡፡ አርጎባም ይሁን ቅማንት 

እንዲሁም ሌሎች የራሳችን ማንነት አለን የሚሉት ይህንንም እንዲያረጋግጡ ስርአቱ 

የደገፋቸው የተለየ ቋንቋ ስላላቸው ሳይሆን የተለየ ታሪክና ስነልቦና ስላላቸው ነው፡፡ 

ራይኛ ከትግርኛ የሚለይ የመጀመርያውን ማረጋገጫው የሚሰጡት ራሳቸው የትግራይ ሰዎች 

ናቸው፡፡ አንድ የትግራይ ሰዎች አባባል አለ ፡፡ ይህም ትግርኛ የተወለደችበት ፤ ያደገችበትና 

ያረጀችበት ቦታ ይጠቅሱና ራያ ሞተች ይላሉ፡፡ አንድ ቋንቋ ሞተ የሚባለው ተናጋሪ ከሌለው 

ነው፡፡ የትግራይ ሰዎች ይህንን የሚሉት ትግርኛ እየተናገሩ ራይኛ ከሚናገር የራያ ሰው ጋር 

መግባባት ሲያቅታቸው ነው፡፡ ይህ chauvinistic የሆነ አመለካከት የቋንቋን መሰረታዊ ባህሪ 

ከማያውቁ የሚቀነቀን ብቻ ሳይሆን የማህበረሰቡን መሰረታዊ እሴቶች በዚህ መንገድ በማስጣል 

የራሱ ነገር የሌለው የእነሱን ማንነትና ቋንቋ አሜን ብሎ የሚቀበል ማህበረሰብ ለመፍጠር ሆን 

ተብሎ የሚሰራ አንዱ ፖለቲካዊ  ስልት ነው፡፡ በተቃራኒው ራይኛ የሚናገረው ማህበረሰብ 

ራይኛን ይናገራል ፤ ሃሳቡን ይገልጻበታል ብቻ ሳይሆን  ይራቀቅበታል፡፡ ይቀኝበታል፡፡ 

ይፈላሰፍበታልም፡፡ በመሆኑም ማንነት ሳይረጋገጥ ማህበረሰባዊ ህልውና ሊረጋገጥ የሚችልበት 

መንገድ ባለመኖሩ ቀደማዊው ማህበረሰባዊ ተግባር ማንንትን ማረጋገጥ መሆኑ የተደረሰበት 

ቁርጥ አቋማችን ነው፡፡ 

5. የራያ ማህበረሰብ ራስን በራስ የማሰተዳደር አጭር ታሪክ 

የራያ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ረዠም ታሪክ አለው፡፡ የራያ ባህላዊ አስተዳደር 

ዲሞክራሲያዊ ከሆነው የገዳ ስርአትና የደጋው የኢትዮጵያ ነባር ባህላዊ ስሪት ህብር ባህሪ 

ያለው የሚመስል ለዘመናዊት ኢትዮጵያ የራሱ የሆነ አወንታዊ አስተዋጾ ሊያበረክት ይችል 

የነበረ ነገር ግን በአራት ማእዘን በፖለቲካዊ አጣብቅኝ ውስጥ ገብቶ በአካባቢው የፖለቲካ ስሪት 

ድርሻ እንዳይኖረው የተደረገ ፖለቲካዊ ስሪት ነው፡፡  

የራያ ባህላዊ የአስተዳደር ስሪት ማህበረሰብን በዘንግ ማስተዳደር ነው፡፡ ዘንግ በራ የሰላም ምሳሌ 

ነው፡፡ የራያ ፖለቲካዊ አስተዳደር በታሪክ በተለይም ወታደራዊ የአስተዳደር ታሪኩ 

በኢጋሊተሪያን ተፈጥሮው የሚታወቅና የቻሉና ውጤታማ የሆኑ ሰዎች ብቻ 



የሚመሩት/የሚወጡት ኃላፊነት ነው፡፡ ራያ ለረዠም ዘመናት ራሱን ሰላማዊ በሆነ መንገድ 

ሲያስተዳድር የኖረ ባቻ ሳይሆን ለዘመናዊው ዲሞክራቲክ የፖለቲካ ስርአት አበርክቶ ሊኖረው 

ይችል የነበረ ማህበረሰብ ነው፡፡ ራያ በታሪኩ ጭቆናን የማይሸከም ፤ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር 

የኖረ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ታሪክ  ጭቆናን በመጥላትና ለራስ አስተዳደርና ፍትሃዊ ስርአት 

የመጀመርያው ትግል ያደረገ ማህበረሰብ ነው፡፡ የራያ ማህረበሰብ የወያኔ (የራስ አስተዳደር) 

በኢትዮጵያ የመጀመርያው የተደራጀ የገበሬ አመጽ ሆኖ ለአንድ አመት ተኩል ያክል የኢንግዚን 

ድጋፍ የጨመረ የማእከላዊ መንግስትን ጥቃት ተቋቁሞ የቆየ አኩሪ የነጻነት ተጋድሎ ታሪክ 

ያለው ማህበረሰብ ነው፡፡ ወያኔ ማለት በራያና በራይኛ ቋንቋ ራስን ከውጭ ጥቃት ለመከላከልና 

መልሶም ለማጥቃት የሚያስችል ወታደራዊ ልምምድ ማለት ነው፡፡ ይህ ወታደራዊ ልምምድ 

ማንኛውም ለአቅመ አዳም የደረሰ ወንድ ሁሉ በየ አመቱ ውስን በሆኑ ወቅቶች የሚያደርገው 

ልምምድ ሲሆን ራያን ለዘመናት ማህበረሰባዊ ማንነቱንና ባህላዊ እሴቶቹን በተወሰነም ቢሆን 

አስጠብቆ እንዲቆይ አስችሎታል፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ በተለይም ፍትህን በተመለከተ በተለምዶ የወንዝ ዳኛ/አባት በመባል 

የሚታወቁት እንዲሁም ስንየ ሰገድ፣ ዘወልድ፣ መዛርድና ኑርጌታ ሙሉዉ ራያን በወንዝ 

በወንዝ በመከፋፈል ፍትህ እንዲሰፍንና የፍትህ ችግር ሲገጥም ደግሞ ፈጥኖ በማስተካከል 

ማህበረሰቡ በሰላም እንዲኖር ጉልህ ሚና ሲጫወቱ ኖረዋል፡፡  በተመሳሳይ ዱበርቲና አበጋር 

አገር ሰላም እንዲሆን ዱኣ ከማደርግና ወጣቱን ከመምራትም ባሻገር ግጭት በተለያየ ምክንያት 

በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ እረቀ ሰላም እንዲወርድ ግንባር ቀደም ሚና ስጫወቱ ኖረዋል፡፡ 

ማህበራሰቡ ራሱን ከዉጪ ጥቃት ለመጠበቅ በሚያስችለዉ መልኩ የሚያበቃበትና 

የሚያደራጅበት ስልቶች እንደ ትግል፣ ሁርቤ፣ ጅራፍ ግርፊያ እና ወያነ የተባሉ የባህላዊ 

ተቋሞች ነበሩት፡፡  

 

የራያ ህዝብ ከላይ በተጠቀሱት ተቋሞች አማካይነት ራሱን በራሱ እያሰተዳደረ ባህሉንና ወጉን 

ጠብቆ ለዘመናት ኖሯል፡፡ ይህንንም ሲያደርግ በማንነቱና በራስ አስተዳደር ስርአቱ ለሚቃጡበት 

አደጋዎች ያለመታከት ሲፋለም ኑሯል፡፡ እየተፋለመም ነዉ፡፡  

በመደበኛውና ዘመናዊ ትምህርት መስክ የመጀመርያ ፊደል የቆጠሩ ብርቅየ የራያ ህዝብ ልጆች 

የማህበረሰባቸውን ታሪክና ትውፊት በመከተል በነበሩት ፖለቲካዊ አደረጃጀቶች ውስጥ 

በመግባትና ህይወታቸውን በመሰዋት ከፋም ለማም አሁን ላለው ስርአት እውን መሆን 



የድርሻቸውን ተውጥተዋል፡፡ በኢ.ህ.አ.ፓ ውስጥ ገብተው በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ የነበረውን 

የፖለቲካ ሁኔታ ወሳኝ ሚና ይጨወቱ ከነበሩ ቀዳሚው የአካባቢው ምሁራን የራያ ልጆች 

ዋነኞቹ ናቸው፡፡ የኢ.ህ.አ.ፓ ትግል ተጨናግፎ ባልተፈለገ ውጤት ሲጠናቀቅ አገሪቱን ወደ 

ተሻለ  የፖለቲካ ሁኔታ ሊያሸጋግሩና መልካም ማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ ስርአት ሊያመጡ 

ይቻላሉ ብለው ካመኑዋቸውና በመወቅቱ ትጥቅ ትግል ያካህዱ ከነበሩ የትግራይ ነጻ አውጪ 

ድርጅትና አጋሩ ከሆነው ኢ.ህ.ዴ.ን ጋር ታግለው የድርሻቸውን ተወጥተዋል፡፡ በመሆኑም 

በትግሉ  ወቅት ሌሎቹን የት.ህ.ነ.ግ ታጋዮች “ተጋደልቲ/ ታጋይ“ ብለው ሲጠሯቸው ከነሱ ጋር 

የወገኑትን የራያ ሚሊሾችን “ወየንቲ/ወያኔ” ብለው ነበር የሚጠሩት፡፡ ይህም ት.ህ.ነ.ግ የራያ 

ማህበረሰብ ከወያኔና የወያኔ ታሪካዊ ትወፊት ጋር በነበረው  ትስስር ከዚህ ማህበረሰብ 

የሆኑትን ወጣቶች በዚህ ሰበብ ለአላማው መጠቀም ይፈልግ የነበረ በመሆኑ የተጠቀመበት 

ፖለቲካዊ ስልት ነው፡፡ በትረ ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ግን የወያኔን ታሪክና መሪዎቹን ከራያ ወደ 

እንደርታና አጋሜ ወስዶ ራያን ታሪክ አልባ ለማድረግ ጥረት ሲያደርግ ተስተውሏል፡፡ 

የራያ ህዝብ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በተለየ መንገድ ላለፉት 27 አመታት በከፋ 

ጭቆና ስር ያለና የደርግ ስርአት ለራያ ህዝብ  ከት.ህ.ነ.ግ  በላይ የከፋ የነበረ  ባይሆንም 

ት.ህ.ነ.ግ የራያ ወጣቶችን እንደ የትግል መሳርያ በመጠቀም  ደርግን ለመጣል 

ተጠቅሞባቸዋል፡፡ በትጥቅ ትግሉ ወቅት የትህነግ ወታደሮችን ጀግንነት እንዲገልጽ የተጠየቀው 

ሃየሎም አርአያ “የድርጅቱ ወታደሮች ሁሉም ጀግኖች ናቸው ነገር ግን አገጫቸውን አሽተህ 

አሳምነህ ካሰለፍካቸው የራያ ልጆች ግንባራቸውን እንጅ ጀርባቸውን ለጥይት አይሰጡም” ማለቱ 

ይታወሳል፡፡ ትህነግ ይህን የራያን ማህበረሰብ በልዩ ሁኔታ የሚጨፈልቅ ስርአት ወደ ስልጣን 

ለማምጣት የራያ ወጣት ጀግኖችን እንደ መሳርያ መጠቀሙን ያመላክታል፡፡  

ሌላው በሁሉም አካባቢዎች የሚገኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፉት 27 አመታት በት.ህ.ነ.ግ 

ሳተላይት ስርና በቅርብ ክትትልም  ቢሆን ከሞላ ጎደል ራሱን በራሱ እያስተዳደረና ቋንቋውንና 

መሰረታዊ የሚባሉ እሴቶቹን እያሳደገ ያለበት ወቅት ነው፡፡ ከዚሁ መሰረታዊ እውነታ 

በተቃራኒው በወፍላ ፤ ራያ አላማጣ እና ራያ አዘቦ ወረዳዎች የሚኖረው ከ 600000 (ከስድስት 

መቶ ሽህ) ህዝብ በላይ የሆነው የራያ ህዝብ የራይኛ ፤ አማርኛና ኦሮሚኛ ቋንቋዎቹን  

እንዳያሳድግ፤ በነዚሁ ቋንቋዎች እንዳይዳኝና ለትውልድ እንዳያስተላልፍ ሆን ተብሎ ከፍተኛ 

የሆነ መንግስታዊ ጫና እየተደረገበት ነው፡፡ በቋንቋው እንዳይዳኝ ብቻ ሳይሆን በክልሉ 

ህልውናው ተረስቶና እንደ ህዝብ መኖሩ ተክዶ ለከፍተኛ አደጋ ተዳርጓል፡፡ አማርኛ ፤ 



ኦሮሚኛና ራይኛ አንዳንዱ አንዱን ፤ አንዳንዱ ሁለቱን አንዳንዱ ደግሞ ሶስቱን ቋንቋዎች 

የሚናገር ማህበረሰብ ሆኖ ሳለ ሁሉንም በመደምሰስ በግድ ትግርኛ ቋንቋ እንዲማርና ያለ 

ማንነቱ ማንነት እንዲላበስ እየተደረገ ነው፡፡ ማህበረሰቡ “ልጆቻችንን አማርኛ አስተምሩን ሲል 

ትምክህተኛ ፤ ራይኛ አስተምሩልን ሲል “የቱ ይህ የጅል ቋንቋ? ፤ ኦሮሚኛ አስተምሩልን ሲል 

እስከነ መፈጠሩ የማያውቀውን ኦነግ ገባባችሁ“ እየተባለ 27 አስከፊ የጭቆና አመታትን 

እንዲያሳልፍ ተገዷል፡፡ በዚህም የራያ ህዝብ መሰረታዊ ማንንቱንና እሴቶቹን እንዲያጣ 

ተደርጓል፡፡ ህልውናው አደጋ ውስጥ ውድቋል፡፡ 

6. ራያ ለምንና እንዴት  ወደ ትግራይ እንዲካለል ተደረገ 
 

6.1 ራያ ቅድመ 1985  
 

አሁን ክልል የሚባለው የአከላለል ስርአት ከመምጣቱ ከ1985 ዓ.ም በፊትም ቢሆን ራያ ራዩማ 

በተለያዩ አስተዳደርና በተለያዩ አካባቢዎች ተከፋፍሎ ይተዳደር ነበር፡፡ ይህ የራያን ማህበረሰብ 

በተለያዩ የአስተዳደር አካባቢዎች በመከፋፈል የፖለቲካ ህልውና እንዳይኖረው ለማድረግ 

ፖለቲካዊ ትርጉም ባለው መንገድ መሰራት የተጀመረው ከ1933 እስከ 1936 ዓ.ም  የራያ 

ወያኔ አመጽን ተከትሎ በ1949 ዓ.ም የፖለቲካ ስሌት የተሞላበት መንግስታዊ አሰራር 

መጀመሩ ነው፡፡  

ከ1936 ዓ.ም  የራያ ገበሬዎች የሆነውና በተፈሪ ተድላ የተመራው በዚህ ሰአት ግን ባልተገባ 

መንገድ ማህበረሰቡን ታሪክ አልባ ለማድረግ ባልዋለበት ለብላታ ኃይለማርያምና እሱ መራቸው 

ለተባሉት የትግራይ ሰዎች  የተሰጠው የወያኔ አመጽ መቋጫው ካገኘ ቡኋላ ለአንድ አመት 

ተኩል ራያ አዘቦና ራያ አላማጣ ወይም ራያ ራዩማ (ወፍላን ሳይጨምር) ተጠሪነቱ ለአገር 

ውስጥ ግዛት ምንስቴር በወታደራዊ አስተዳደር ስር ሆኖ እንዲተዳደር ተደርጓል፡፡ ይህ ራያ 

በማእከላዊ መንግስት ላይ በማመጹ ምክንያት በmartial law ወይመ (በአሁኑ ሰአት በአስቸኳይ 

ጊዜ አዋጅ ) ለአንድ አመት ተኩል ለሚያክል ጊዜ በራስ አበበ ዳምጠው የሚመራና ተጠሪነቱ 

ከትግራይና ከወሎ ውጭ ለአገር ግዛት ምንስቴር እንዲሆን ተደርጎ ተዳድሯል፡፡ ከ1938 ዓ.ም 

የወታደራዊ አስተዳደር ከተነሳ በኋላ እስከ ሆርማት ወንዝ ድረስ ያለውን በየጁ ፤ ከሆርማት 

እስከ ዋጃ ውሃ ወደ ላስታ ፤ ከዋጃ ውሃ እስከ በርተክላይ/ኩኩፍቱ ድረስ ያለውን በዋግ ፤ ከበር 

ተክላይ ወይም ኩኩፍቱ  እስከ ኤቦ ያለውን ደግሞ በትግራይ እንዲተዳደር ተደረገ፡፡ በ1949 



ዓ.ም የአውራጃ አስተዳደር የሚባለውን አወቃቀር ሲመጣ የራያ ህዝብ በሁለት ተከፍሎ ራያ 

ቆቦ (የአሁኑ ራያ አላማጣ ወረዳና ራያ ቆቦ ወረዳ) እና ወፍላ ወረዳ በወሎ ክ/ሃገር እንዲካለል 

ሲደረግ ራያ አዘቦ (ጨርጨርና መሆኒ) ደግሞ በትግራይ ክ/ሀገር እንዲካለል ተደረገ፡፡ ይህ 

ራያን ለሁለት ከፍሎ ለማስተዳደር የተወሰነው የፖለቲካ ውሳኔ ማህበረሰቡን የፖለቲካ አቅም 

በማሳጣት ታሪኩን ባህሉንና ማንነቱን እንዲደበዝዝ ያደረገ ክስተት ሆኖ አልፏል፡፡  

6.2 ራያ ድህረ 1985 
 

በመግቢያ እንደተጠቀሰዉ የራያ ህዝብ ለዘመናት ራሱን በራሱ በባህላዊ መንገድ በማስተዳደርና 

ባህሉንም በማሳደግ በማንነቱና የራስ አስተዳደር ስራዉ ላይ የታቃጡበትን ጥቃቶች ሲመክት 

ኖሯል፡፡የኢፈዲሪ ህገ መንግስትን እንኳን መሰረት ብናደረግ “ብሄር፣ ብሄረሰብ እና ህዝብ ማለት 

ሰፋ ያለ የጋራ ጠባይ የሚንጸባረቅበት ባህል ወይም ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸዉ፣ ሊግባቡበት 

የሚችሉበት ቋናቋ ያላቸዉ፣ የጋራ ወይም የተዛመደ ህልዉና አለን ብለዉ የሚያምኑና 

የስነልቦና አንድነት ያላቸዉና በአብዝሃኛዉ በተያያዘ መልክአ ምድር የሚኖሩ ናቸዉ፡፡” 

ይላል፡፡ነገር ግን ይህ መሰረታዊና ህገመንግስታዊ ሀቅን በመደፍጠጥ ት.ህ.ነ.ግ ራያን ከፍሎ 

ወደ ትግራይ ለማካለል ችሏል፡፡  

ማንም እንደሚያውቀው ት.ህ.ነ.ግ ሁለት ፖለቲካዊ አጀንዳዎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ድርጅ ነው፡፡ 

አንዱና የመጀመርያው (ወይም እቅድ አንደ) የራስን የበላይነት የሚያረጋግጥ ስርዓት ፈጥሮ 

ሌሎች ህዝቦች እርስ በራሳቸው በጥርጣሬ እየተያዩ እንዲኖሩ በማድረግ የኢትዮጵያን 

ተፈጥሯዊና ቁሳዊ ሃብት ያለተቀናቃኝ መመዝበር እና ቀደምት አያቶቻቸው በሚኒሊክ ያጡትን 

የንግስና ዘመን እንደገና ማምጣት በዚህ መንገድም ታላቋ ትግራይን እዉን ለማድረግ የቅድመ 

ሁኔታ ዝግጅት ማድረግ ነው፡፡ ይህም ከላይ የተገለጸው ስርዓት ቢያንስ ከ6 አሰርት ዓመታት 

በላይ ከቀጠለ እነሱ እንደሚሉት ትልቅ የአስተሳሰብ ልዕልና በአገሪቱ ስለሚፈጠር ይሄን 

ማስቀጠል ይቻላል። ሁለተኛው ( እቅድ ሁለት ) ደግሞ ይህ ካልሆነ እና ቀድሞ ስርዓቱ 

የማይቀረው የመፍረስ አደጋ ሊጋረጥበት የሚችል ከሆነ ግን ቢያንስ አስተማማኝ የምግብ እህል 

ምንጭ የሆነውን የራያን ለም መሬት ይዞ የትግራይ ሪፖብሊክ መፍጠር ነው። ለዚህም ነው 

ህወሓት የራያን ጉዳይ የሞትና የሕልውና ጉዳይ አድርጎ የሚመለከተው። 

በመሆኑም በ1985 ዓ.ም ማህበረሰቦች ታሪካቸው ፤ ባህላቸውና ስነልቦናቸው የአስተዳደር 

አመችነትን ግምት ውስጥ በማስገባት እንዲካለሉ ሲደረግ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጭ ግንባር 



የራሱን የፖለቲካ ፍላጎት ብቻ መሰረት በማድረግ ራያን በታሪክና በስነልቦና እንዲሁም በባህል 

ከማይመስላው እንዲሁም ከህዝቡ ፍላጎት ውጭ ወደ ትግራይ እንዲካለል አድርጓል፡፡ 

ስርአቱ ራያ ወደ ትግራይ ለማስገባት የወሰነው በ1967 የተመሰረተው ተጋድሎ ሐርነት ሕዝብ 

ትግራይ (ተ.ሐ.ሕ.ት) የፖለቲካ ማኒፌስቶውን ጽፎ እንደገና ራሱን ባዋቀረበት በ1968 ዓ.ም 

ራሱን ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ህዝብ ትግራይ (ሕ.ወ.ሓ.ት) ብሎ ሲሰይም ነው፡፡ የትግራይ ህዝብ 

ነጻ አውጭ ግንባር ከታሪኩና ከማንነቱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለውን ቃል በስሙ ላይ 

ወያኔ የሚል ያስገባው የራያን ህዝብ ቋንቋ ፤ ባህል፤ ማንነትና እሴትን በመደፍጠጥ መሬቱ 

ወደ ራሱ ለማካተት በነበረው እቅድ ነው፡፡  

በዚህም ከኢ.ህ.ዴ.ንም ጋር ይሁን ከት.ህ.ነ.ግ ጋር አብረው የታገሉትንና የደርግን መሸነፍ 

እውን እየሆነ በመጣበት ሰአት ሊያደርጉ ያቀዱትን አከላለል ተግባራዊ ለማድረግ እንቅፋት ብቻ 

ሳይሆን  እነሱ እያሉ ተግባራዊ እንደማይሆን በማመናቸው እነ ይርጋ አበበ (ሃው ጃኖ) 

እንዲገደሉ ሲደረግ ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩትን ዋጋ ከከፈሉበት ትግል እንዲባረሩ 

ተደርጓል፡፡  

ሌላው ት.ህ.ነ.ግ ራያን ወደ ትግራይ የከለለበት ዋነኛው ምክንያት ት.ህ.ነ.ግ ከአመሰራረቱ 

ጀምሮ እጅግ በጣም ጠባብ አገራዊ ሳይሆን ክልላዊ (ከክልልም በታች አውራጃዊ) አጀንዳ 

ያለውና በትግራይ ህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ብቻ ያጠነጠነ ምልከታ የነበረው ሲሆን አብረውት 

የነበሩት ኢ.ህ.ዴ.ንና ኦ.ህ.ዴ.ድ ደግሞ ብሄራዊ አይሉት አገራዊ ያልለየለት በእውቀትና አገራዊ 

ርእይ ላይ ያልተመሰረተ ብትን የሆነ  አመለካከት የነበራቸው ፤ የት.ህ.ነ.ግን ሴራ በወጉ 

ያልተረዱ ፤ በአንድ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለን ድረስ የዚህ ቦታና የዚያ ቦታ መሄድና 

መምጣት የጎላ የፖለቲካ ትርጉም የማይሰጣቸው ከመሆኑ በላይ የት.ህ.ነ.ግ አባላት 

ለሚያራምዱት መሰሪ ፖለቲካል ኢኮኖሚና የለየለት የሸፍጥ ስራ ለመመከትና ለመጋፈጥ 

አቅም፤ ፍላጎትና ድፍረት ያልበራቸው የደካሞች ስብስብ ነበር፡፡  

ይህ ኢፍትሃዊ አሰራርና አከላለል ለመቃወም ፍላጎቱና ድፍረቱ የነበራቸው ታጋዮችም  ወደ 

ጎን እየተገለሉ ቦታ እንዳይኖራቸው ተደርጓል፡፡ በአይዲዮሎጂ ደረጃ በት.ህ.ነ.ግ ጫናም ይሁን 

በራሳቸው በጎ ፍቃድ በአማራ ላይ በነበራቸው ከት.ህ.ነ.ግ ጋር የተመሳሰለና የከፋ አመለካከት 

የራያን ህዝብ ወደ ትግራይ እንዲካለል ማስደረጋቸው ከህዝብ መሰረታዊ ሰብአዊና ፖለቲካዊ 

መብትነት ሳይሆን አማራን ከማዳከም ጋር እንዲያይዝ ተደርጎ የተወሰነ ሊሆን እንደሚችልም 

ማሰብ ያስችላል፡፡  ሆኖም ዋና ገፊ ምክንያቶቹ የት.ህ.ነ.ግ የመስፋፋት ፍላጎትና የትግራይ 



የበላይነት ለማሰጠበቅ ሲባል  ከማህበረሰቡ ፍላጎት ውጭ ራያን ያለ ህዝቡ ፍላጎት ወደ 

ትግራይ መካተት ችሏል፡፡ 

በዚህም ምክኒያት በወቅቱ ከመላ ራያ አከላለሉን በመቃወም ሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስትን 

የጠየቁ የራያ ተወላጆች ከፍተኛ እስርና እንግልት እንዲሁም ግድያ ተፈጽሞባቸዋል፡፡ በአከላለሉ 

ምክኒያት በስርአቱ ጥርስ ውስጥ እንዲገቡ የተደረጉት የራያ ተወላጆች በፍርድ ቤት ክሳቸው 

ክፍት ተደርጎ ስትፈለጉ ትመጣላችሁ በመባል ድጋሚ ያንን የማንነት የአከላለል ጥያቄ 

እንዳያነሱ ተሸማቀቅ እንዲኖሩ ተደርጓል፡፡ 

7. ባለፉት 27 አመታት የራያ ማህበረሰብ የገጠሙት 

ሁለንተናዊ ፈተናዎች 
 

7.1 ማህበራዊ ፈተናዎች 

የራያ ህዝብ የራሱ መገለጫ የሆነ ታሪክ ፤ ቋንቋዎች ፤የወል ቁሳዊ ባህሎች እንደ አለባበስ፣ 

ጸጉር አሰራር፣ ዘፈን/አጨፋፈር፣ የሃዘንና የደስታ መግለጫ ክዋኔዎች፣ወዘተ የራያ ማህበረሰብ 

ከሌሎች ኢትዮጵያዉያን ወገኖቹ የሚለይባቸው ያሳደጋቸውና ያቀባቸው የእሱነቱ መገለጫ 

እሴቶች ናቸው፡፡ በመሆኑም የራያ ህዝብ በልሳነ-ብዙነት የሚታወቅ ሲሆን አብዝሃኛዉ 

የብሄረሰቡ አባላት ሁለቱን ወይንም ሁሉኑም ቋንቋዎች በመናገር ሙሉ የራያ ህዝብ ዳር 

እሰከዳር ይግባባል፡፡ 

የራያ ህዝብ ባለፉት 27 አመታት ማንኛውም የኢትዮጵ ህዝብ የተጎናጸፈውን በራስ ቋንቋ 

መማርንና መዳኘትን ፤ የማህበረሰቡ ባህል እንዳያሳድግና የትግራይ ማንነት እንዲላበስ ሲደረግ 

ቆይቷል፡፡ በአንድ ወቀት በተደረገ የዳሰሳ ጥናት በ8ኛ ክፍል የመማርያ መጽሃፍ ውስጥ 

ከተውጣጡ 1000 ቃላቶች ውስጥ የራያ አባቶች ሊያውቋቸው የቻሉት 230 ቃላትን ብቻ ነው፡፡ 

ይህ ማለት የራያ ህጻናት በትምህርት ስርአቱ ተቀርጾ የሚሰጣቸው ቋንቋ አባቶቻቸው 

የማያውቁትና ባእድ መሆኑን ያመለክታል፡፡ ይህ በትምህርት ስርአቱ ተቀርጾ የራያ ህጻናት 

የሚማሩት 87% ለወላጆቻቸው ባእድ የሆነ ቋንቋ በትምህርት አቀባበላቸውና ውጤታማነታቸው 

እጅግ ከፍተኛ አሉታዊ ተጽእኖ እየፈጠረ ቆይቷል፡፡  



“The first national exam result focused was that of the 2010 academic year; of 

the 1,253 students who took the national exam of the year in this school, 540 

(43.1%)of them got “F” in Tigrinya while only two of the total (0.2%) got “F” in 

Amharic. The second point that the researcher selected, was focused on the 

result of one student among those who took the national exam in the academic 

year of 2011. This student was able to score “A’s” in nine subjects but he 

scored “C” in one subject only, i.e. Tigrinya. These two samples of the results 

show us that a number of students in the high school level have either very 

little knowledge or no interest to learn in Tigrinya.” 

ከላይ ማየት እንደሚቻለው በ2012 የአውሮፓ አቆጣጠር በአላማጣ ከተማ የ10ኛ ክፍል 

መልቀቅያ ብሄራዊ ፈተና ከወሰዱት የታዳጊዋ ኢትዮጵያ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

ተማሪዎች 43.1% ትግርኛ  “F” ያመጡ ሲሆን ከነዚሁ ተማሪዎች 2%ብቻ በማርኛ “F” 

አግኝተዋል፡፡ በዚሁ በ2010 አመተ ምህረት ሁሉንም የትምህርት አይነቶች “A” ያመጣ ተማሪ 

ትግርኛ ግን “F” ማምጣቱ የትምህርት አሰጣጡ በማህበረሰቡ ቋንቋና በተማሪው ፍላጎት ላይ 

ያልተመሰረተ በመሆኑ በትውልድ ላይ እያደረሰ ያለውን ውድመት ማሳያ ነው፡፡ 

በዚህ ሁሉ ውድቀት ሥረ-ምክንያት የሆነው የትግርኛ ቋንቋን እንደ መማሪያ ቋንቋ አድርጎ 

መውሰድ ለራያ አካባቢ ተማሪዎች ፍላጎት ማጣት (ማርፈድ፣ ከትምህርት ገበታ 

መቅረት፣ማቋረጥ ወዘተ) ተጠቃሽ የውድቀት ምክንያቶች ናቸው። የራያ ወጣቶች ህገወጥ ስደት 

የሞት ሸለቆ ጉዞ መሆኑን እያወቁ እንኳ ከመሰደድ ወደኋላ የማይሉት በመማርያ ቋንቋው 

ተስፋ በመቁረጣቸው የተነሳ መሆኑን ወጣቶቹ በየጊዜው እያነሱት ያለ አነጋጋሪ ጉዳይ ነው ። 

በዚህ እንግልት በበዛበት ውጣ ውረድ ህይወት ምክንያት የራያዎች በትግራይ ክልል ስር ከልሎ 

የማቆየቱ ጉዳይ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። 

አንድንድ ሚዛናዊ የሆኑና በአካባቢው ያስተምሩ የነበሩ የትግራይ ሰዎች የሁሉም የወረዳ 

መምህራን ሁሉ በተሰበሰቡበት አዳራሽ ውስጥ “ብሄርን ልንቀይር ነው ወይ የላካችሁን” ብለው 

መናገራቸው በ21ኛው ክ/ዘ በዚህ መከረኛ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን የወንጀል አስከፊነት ደረጃ 

ሊያሳዩ ከሚችሉ ወሳኝና አመላካች ፍጻሜዎች አንዱ ነው፡፡ ”ለማህበረሰቦች ቋንቋና ባህል ማደግ 

ታጊያለሁ” የሚልና በዚሁ ስራው የሚመጻደቅ ስርአት የራያን ቋንቋ፤ ባህልና ስነ-ልቦ ሆን ብሎ  



ለማጥፋት ጭራሹንም በትግራይ ባህል ፤ ቋንቋና ስነ-ልቦና በመተካት ለትግራይ ሁለንተናዊ 

የበላይነት አልሞ ሲሰራ እንደማየት የሚመርና የሚያም ድርጊት የለም፡፡ በመሆኑም የራያ 

ህዝብ ለዘመናት የታገለለትን የራስ አስተዳደር በከፍተኛ ፈተና ውስጥ ነው፡፡ የራያ ህዝብ 

ቋንቋውንና ማንነቱን ማሳደግ ቀርቶ ማቆየትና ለትውልድ ማስተላለፍ በማይችልበት አስከፊ 

የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል፡፡ 

ማህበራዊ ሚድያ ውስጥ ምስክርነቱን የሰጠ አንድ ሚዛናዊ የትግራይ ሰው የሰጠውን ቃል 

ጉዳዩን ሊያስረዳ ይችላል በሚል እንዳለ ወስደነዋል “ከስድስት ዓመት በላይ ማይጨው አካባቢ 

ግብርና ሰርቻለሁ። መኾኒ፣ አላማጣና ኮረም እየተንቀሳቀስኩ ስሰራ የታዘብኩት ነገር ቢኖር፣ 

እኔ ለነሱ መጤ (ትግሬ) መሆኔን ነው። እራሳቸውን ፈጽሞ ትግራዋይ አድርገው 

አይመለከቱም። እኔ የማወራው ትግርኛ ለነሱ ግራ የገባ ነው። እነሱ የሚያወሩት ትግርኛ ለየት 

ያለ ነውና ለኔም አስቸጋሪ ነበር። ከአማርኛው፣ ከዓፋርኛው፣ ከአገውኛው፣ ከኦሮምኛው 

የተደበላለቀ ነው። የሚያወሩትን በደንብ ለመረዳት ሶስት ወር ገደማ ፈጅቶብኛል። ታድያ 

ትግርኛቸው ለየት ያለ ስለሆነ፣ የማትሪክ ጊዜ ፊዝክስና ማትማቲክስ A የሚያመጡ ልጆች፣ 

ብዙውን ትግርኛ የሚያገኙት F ነው። ይህንን መሰረት አድርጎ አንድ ወጣት ተመራማሪ 

የደረሰበት መደምደሚያ እንዲህ የሚል ነበር:- 

"ትግርኛ ቋንቋ አንድም ቋንቋቸው አይደለም (አይችሉትም) አሊያም አይወዱትም።" 

በዚህ ምክኒያት የስንት ታዋቂ ሙህራን መፍለቅያ የነበሩት የአላማጣው “ታዳጊዋ ኢትዮጵያ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት” እና የኮረሙ “ኮረም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት” 

ትምህርት ቤቶች የማህበረሰባዊ ድቀት ማሳያ ሊሆኑ በሚችሉ ታዳጊ ወጣቶች እንዲሞላ 

ተደርጓል፡፡ 

 የራያ ሰው ለአለባበሱ የተለየ ክብርና ትርጉም ያለው ማህበረሰብ ነው፡፡ ጎምቢሶ ብሎ 

በሚጠራው ግልድም ጫፍ ያለው ጥለት አረንጓዴ ፤ ቀይ ፤ ብጫ ፤ ወይም ሌላ አይነት ቀለም 

ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ ቀለም ልክ ፊታውራሪ ፤ ደጃዝማች ፤ ቀኝ አዝማችና ሌሎች ማእረጎች 

ማሳያ የሆነና ማህበረሰቡን የሚገልጽ ክብር መገለጫ ነው፡፡ አንድ የማህበረሰቡ አባል ይህን 

ጥለት ያለው ልብስ ወይም ጎምቢሶና ጋቢ ሲለብስ ያንን ባህላዊ ትውፊት በሚገልጽ ሁኔታ 

የተለየ ክብር እንዲሰማውና ለራሱ ፤ ለማህበረሰባዊ ባህሉና ትዊፊቱ ክብር እየሰጠ እንደሆነ 

እያሰበ ነው፡፡ ነገር ግን በስርአት ደረጃ በት.ህ.ነ.ግ ለአስተዳዳሪነት በሚላኩ ቡድኖችና የጽጥታ 



አስከባሪዎች ሆን ተብሎ ሞራሉን ለመንካትና ክብሩን ለማስጣል “እንደ ሴት ቀሚስ ለባሽ” 

እየተባለ እየተሰደበና በአደባባይ እየተዋረደ  ነው፡፡ 

ከሌላ አካባቢ የመጡ የማህበረሰብ ክፍሎች እድርም ይሁን ሌላ ማህበራዊ ትስስርን ሊያጎለብት 

የሚችል ማህበር/ስብስብ የማቋቋም መብቱ ያላቸው ሲሆን የራያ ሰዎች ተወልደው ባደጉበት 

የራያ መሬት ራያ በሚል ስም እድር እንኳን ማቋቋም እንዳይችሉ ይከለከላሉ፡፡ ይህ አይነት 

ክልከላ በአሁኑ ሰአት ራያ በምትባል የመከራ ምድር ካልሆነ በቀር በየትኛውም የኢትዮጵያ 

መሬት በምንም መንገድ ሊፈጸም የሚችል ግፍ አይደለም፡፡ 

This point was supported with the evidence that some previous names of places 

in Alamata wereda have been replaced by new Tigrinya names. For instances 

some places like Sɛlen Wuha to Sɨ ye May ‘Fig Water’, Addis Alɛm ‘New World’ 

and Oda Dima ‘Red Tree’ to Slam Bɨ k’alsi ‘Peace through Struggle’, and Addis 

Tɛsfa ‘New Hope’ to Lɨ mat ‘Development’.  

የስርአቱ እጅግ በጣም አስከፊ የሆነው ገጽታ ደግሞ ከራያ ህዝብ ታሪክና ባህል የሚጠላ ቅኝ 

ግዛታዊ አስተሳሰብ የተጠናወተው በመሆኑ የህዝቡን ታሪክና ባህል ከህዝቡ አእምሮ ፍቆ 

ማውጣት የሚፈልግ በመሆኑ ራያ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሚኛና የአማርኛ  የቦታ ስሞችን 

ሳይቀር በመቀየር ላይ ነው፡፡  ከተቀጠሩ የቦታ ስሞች ነባር: ኦዳ ዲማ (የተቀየረ: ሰላም 

ብቓልሲ) ፤ ነባር ስሌን ውሃ(የተቀየረ: ስየ ማይ) ፤ ነባር ስም: አዲስ ተስፋ( የተቀየረ: 

ልምዓት) 

ከፍ ብሎ እንደተገለጸዉ የራያ ህዝብ አማርኛ፣ ኦሮምኛና ራይኛ የሚናገር ቢሆንም በተለይ 

በትግራይ ክልል በመተዳደር ላይ የሚገኘዉ የራያ ክፍል ሶስቱንም የራሱን ቋንቋዎች 

እንዳይጠቀም በህግ ታቅቦ በማያዉቀዉ ቋንቋ ይዳኛል፣ ልጆችን ያሰተመራል፣ በስብሰባዎችም 

ላይ ህዝቡ ይስማም አይስማም በዚሁ ቋንቋ እንዲጠቀም ይገደዳል፡፡ ይህም በመሆኑ ተማሪዉ 

የሚማረዉ ትምህርት ከንቱ ልፋት  ነዉ፡፡ ምክንያቱም ከትምህርቱ በፊት ብግድ (ያለፍላጎት) 

የተጣለበትን ቋንቋ መልመድ  ራሱን የቻለ እዳ በመሆኑ ትምህርቱን እያቋረጠ በለጋ እድሜዉ 

ስደትን ይመርጣል፡፡  



በመሆኑም የራያ ህዝብ ለዘመናት ያካበታቸዉ ባህላዊ ቅርሶቹ ከጊዜ ወደጊዜ እንዲደፈጠጡና 

ጥቅም ላይ እንዳይዉሉ ሆነዋል፡፡ ራይኛ፣ አማርኛና ኦሮምኛ በቤት ዉስጥና በእርሻ ቦታ ብቻ 

እንዲነገሩ ከመደረጉም በላይ ማህበረሰቡ በፍቃደኝነት ማንነቱን ትቶ የትግሬነት ባህልና ማንነት 

እንደተቀበለ ተደርጎ በስላቅ ይነገረዋል፡፡ በቅርቡ በተፈጠረው አገራዊ ለውጥ ምክንያት በታየው 

ህዝባዊ መነቃቃት ማህረሰቡ ባሳየው ስሜት የክልሉ መንግስት ሁሉም ሆቴሎችና የንግድ 

ቤቶች በትግርኛ እንዲሆኑ በማስገደድ እንዲቀየሩ አድርጓል፡፡ 

7.2 ፖለቲካዊ ፈተናዎች 

ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የራያ ህዝብ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የኖረ ፤ ሰፊ የነጻነት 

ታሪክ ያለው ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ የነጻነት ትግል ታሪክ ፋና ወጊ የሆነ ማህበረሰብ ነው፡፡ 

እንኳን እንደ አሸን የፈሉ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ ልጆቹ ባሉበት በዚህ ወቅት ቀርቶ 

በታሪክ በፍትሃዊነቱ በሚታወቀው የአስተዳደር ስርአቱ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የነበረ 

ማህበረሰብ ነው፡፡ ይህ ሁሉ የማህበረሰቡ ታሪክ ተረስቶ ታሪክና ስነልቦናው በሚያውቅና 

ለእድገቱና ለማህበረሰባዊ ልማቱ የሚተጋ ሰው እንዳያስተዳድረው በጭካኔያቸውና 

በሙሰኝነታቸው የሚታወቁ ከትግራይ የመጡ የስርአቱ ሰዎች ማህበረሰቡን እንዲያሰቃዩ 

የሚላኩበት አካባቢ ነው፡፡  

የመጀመሪያዉ የተጠናከረ ጫና የነበረዉና ከ3000 በላይ የራያ ሰዎች በ1879 እንጎየ ሜዳ ለይ 

ህይወታቸዉን ያጡበት ጭፈጨፋ የተደረገዉ በአጼ ዮሃንስ ዘመን ቢሆንም የአጼ ዮሃንስ 

የንግስና ዘመን በማጠሩ የራያዎችም ሰቆቃ ሊያጥር ችሏል፡፡ ምንም እንኳን ኋላ ላይ ት.ህ.ነ.ግ 

የራያን ህዝብ ታሪክ ለመቀማትና የራሱ ለማድረግ ቢሞክርም ወያኔ በኢትዮጵያ ደራጃ በታሪክ 

ተጠቃሽ የሆነዉና የወያኔ ዉጊያ የራያ ህዝብ ለማንነቱና ለራስ አስተዳደር ካደረጋቸው ዘርፈ-

ብዙ ተጋድሎዎች ቀዳሚውን ስፋራ የሚይዝ ትግል ነበር፡፡ የራያ ህዝብ በታሪኩ ከሁሉም 

የከፋና እጅግ የሚያሳንሰዉ ጭቆና ያጋጠመዉ በኢሃዴግ መንግስት ነዉ፡፡  

ት.ህ.ነ.ግ መላዉን የትግራይ ህዝብና ኋላ ላይ ደግሞ  የራያን ህዝብ የወያኔ የትግል ታሪክ 

በመዝረፍ ራሱን “ሕወሀት” ብሎ ጠርቶና የራያ ልጆችንም በኢትዮጵያዊነት ስሜት አማሎ ወደ 

ትግሉ በማስገባት፣ መራር መስዋእትነት እንዲከፍሉ አድርጓል፡፡ ይሁን እንጂ ኢትዮጵያን 

ማሰተዳደር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ተቀዳሚ ስራዉ ያደረገዉ የራያን ማንነት ማጥፋትና 



ተቋሞቹን ማፈራረስ ነበር፡፡ ት.ህ.ነ.ግ ስልጣኑን ከተቆናጠጠና ወንበሩን ካደላደለ በኋላ ራያ 

ዉስጥ የተላያዩ ሴራዎችን በመጎንጎን ታዎቂ ሰዎችና ከፋኝ ያሉ ግለሰቦችን አሳዷል፤ ገሏል፡፡ 

አገራዊና ክልላዊ የባህል ፖሊስ ቀርጾ ትግራይን ለማልማት 27 እና ከዛ በላይ አመታት 

ሲታትር በነበረዉ የትግራይ ክልልና የት.ህ.ነ.ግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት ከላይ 

የተጠቀሱት የራያ ህዝብ የማንነትና የራስን በራስ ማስተዳደር ቁሳዊና ስነ-አእምራዊ ሀብቶች 

እንዲጠፉ አድርጓል፡፡ በአብዛሓኛዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ለይስሙላም ቢሆን ቢያንስ ማንነቱ 

ሲከበርለት የራያ ህዝብ ግን መሰረታዊ የሆኑ ሰብኣዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ተነፍገዉት 

የነበረዉን ነገር በዘላቂነት እያጣ እንዲኖር ተደርጓል፡፡   

የራያ ህዝብ በታሪኩ ከሁሉም የከፋና እጅግ የሚያሳንሰዉ ጭቆና ያጋጠመዉ በት.ህ.ነ.ግ ዘመን 

ነው፡፡ የራያን አካባቢ ወደ ትግራይ ለመከለል አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች መሰራታቸውን 

መገንዘብ የሚቻለው ኢህዴን ከሚባለው የት.ህ.ነ.ግ አጋር ድርጅት ጋር አብረው የታገሉ እንደነ 

ሀው ጃኖ (ይርጋ አበበ )እና ሌሎች እሱን የመሰሉ የራያ ልጆች አከላለሉ የራያን ማህበረሰብ 

ታሪክ፤ ባህል፤ ስነ-ልቦናና ፍላጎት የሚቃረን በመሆኑና አስቀድሞ ሊቀበሉት እንደማይችሉ 

በመታወቁ  በሰበብ እርምጃ እንዲወሰድባቸው መደረጉ ከላይ ተገልጧል፡፡ ሌሎች አከላለሉን 

በመቃወም ላይ የነበሩትን ሰዎች በሽፍትነት በመፈረጅ ገድለው ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ 

በየፖለሲ ጣቢያውና በየአስፓልቱ ተሰጥተው ማህበረሰቡ እንዲሸማቀቅና የማንነት ጥያቄ 

ድጋሚ እንዳየነሳ ለማድግ ሞክረዋል፡፡ በዚህ መንገድ ከተገደሉትና በአላማጣ ፖሊስ ጣቢያና 

አስፓልት ለመቀጣጫ ከተሰጡት ውስጥ ሞገስ ካሳየ ፤ አርብሴ ነጋ ፤ ሰየመ ሞላና ሌሎችም 

ይገኙበታል፡፡ የራያን ማህበረሰብ በርሃብ ከማሰቃየት ፤ ከመሬቱ ከማፈናቀልና እንዲሰደድ 

ከማድረግ አልፈው በክልሉ በስፋቱ የሚታወቅ ኩቢ-ጣፌ በሚባል ቦታ እስር ቤት  ሰርተው 

በትንሹም በትልቁም በእስር እንዲሰቃይና የነሱን ማንነት አሜን ብሎ እንዲቀበል ሲደረግ 

ቆይቷል፡፡ የራያ ሰው እነሱ ዘንድ ፋብሪካ ሲሰራ እኛ ዘንድ የምንሰቃይበት አስር ቤት ይሰራሉ 

የሚል አባባል የተለመደ ነው፡፡ 

በ1985 ዓ.ም ሪፈረንደም ሳይካሄድ፤ የማህበረሰቡ ፍላጎት ሳይጠየቅ፤ ራያ አላማጣና ወፍላ 

ወረዳዎች ወደ ትግራይ እንዲካለሉ ተደርጓል፡፡ “በወያኔ አመጽ ምክኒያት በቅጣት ከ1937 እስከ 

1949 ለ12 አመታት ወደ ትግራይ ተከልለን በነበርንበት ወቅት አባቶቻችን ይደርስባቸው 

በነበረው አስተዳደራዊ እንግልት ምክንያት ወደ ወሎ እንጅ ወደ ትግራይ እንዳትሆኑ ብለውናል” 

ብለው የተናገሩ አጅግ ብዙ አዛውንቶች E.D.U ተብለው ለስር ተዳርገዋል፡፡ ሌሎች አከላለሉን 



የተቃወሙ የአካባቢው ተወላጆች እንዲሁ የተቃዋሚ አባል መሆን እንደ ወንጀል ተቆጥሮና 

ይህንኑ እንደ ሰበብ ተደርጎ በ E.D.U ስም ለረዥም ወራቶች ከታሰሩ በኃላ እስከ 1988 ዓ.ም 

ለተከታታይ ሶስት አመታት እስከ ማይጨው እየተመላለሱ ከተንገላቱ በኃላ ፋይላቸው ሳይዘጋ 

ስትፈለጉ ትጠራላችሁ በማለት እንዲለቀቁ ተደርጓል፡፡ ይህም አስፈላጊ በሆነ ሰአት ሰዎቹን 

ወንጀለኛ ለማድረግ የታሰበና ሰዎቹ ከማንኛውም የማንነት ጥያቄ እንቅስቃሴ እንዲርቁ 

ለማድረግ የተወሰደ ፖለቲካዊ እርምጃ ነበር፡፡ በወፍላ ወረዳ ውስጥ እንዲሁ በርካታ ሰዎች 

ለእስርና ለእንግልት ከመዳረጋቸው በላይ ወደ ትግራይ አንካለልም ብለው በኮሚቴነት ተዋቅረው 

ሲንቀሳቀሱና ጉዳዩን ወደ አዲስ አበባ ድረስ ይዘው ለመምጣት በዝግጅት የነበሩትን የማይ-

ማእዶ (ኮረም) ማህበረሰብ አባላት ኮረም ገባያ ላይ በአደባባይ እንዲረሸኑ የተደረጉ መሆኑ ገሀድ 

እዉነታ ነው፡፡ 

በክፋታቸውና በተደባዳቢነታቸው የሚታወቁ ፖሊሶች እየተፈለጉ የማህበረሰቡን ክብርና ሞራል 

በሚነካ መልኩ የማህበረሰቡን አባላት ባደባባይ እንዲደበድቡ  ሲደረግና ማህበረሰቡ የሰላም 

ምልክት አድርጎ የሚያየውን ዘንግ እንዳይዝና የባህል ልብሱን ለብሶ ባዶ እጁን እየወለወለ 

ሃፍረትና የውርዴት ስሜት እንዲሰማው የሚደረግባት ብቸኛዋ የዚህ አገር አካባቢ ራያ ነች፡፡ 

አካባቢውን ለማስተዳደር የሚላኩት የትግራይ ሰዎች ሆን ብለው የማህበረሰቡን ስሜትና 

ስነልቦና ለመጉዳት የሚጠቀሙባቸው ማህበረሰባዊ ሞራልን የሚነኩ አርፍተ ነገሮች ችግሩ 

በስርአት የሚደረግና መዋቅራዊ መሆኑን ያመላክታሉ፡፡ “ራያ ቀንዳም በሬ እንጅ ቀንዳም ሰው 

የለውም ፤ የአድዋ ሞኝ ለራያ መሪ ነው” የሚሉና ማህበረሰቡ “ለምን ራሳችንን በራሳችን 

አናስተዳድርም ፤ ለምን የተማሩ ልጆቻችን እያሉ እናንተ እኛን ትገዙናላችሁ” ለሚሉ 

ተከታታይ ጥያቄዎች   “እኛ የምንገዛችሁ እናንተ ራሳችሁን ማስተዳደር ስላማትችሉ ነው” 

የሚል ግልጽ መልስ ይሰጣሉ፡፡ በዚህም ማህበረሰቡ ወደ ከፍተኛ የስነልቦና ችግር እና ቀውስ 

እንዲገባ እየተደረገ ነው፡፡ሆን ተብሎ የራያን የማህበረሰቡን ስነልቦና ለሚጎዱና ማህበረሰቡን 

የሚያሳንሱ በየስብሰባው መሃል እረፍት ላይ እንደ energizer የሚነገሩ ቀልዶች ሲፈበረኩ 

ቆይተዋል፡፡  

የራያ ህዝብ ከአማራና ከኦሮሞ ባር ባላው ታሪካዊ ፤ ባህላዊና ስነልቦናዊ ትስስር ምክንያት 

ላለፉት 27 አማታት ት.ህ.ነ.ግ ሁለቱን ህዝቦች ለማሸማቀቅና ለማሳነስ የሚጠቀምባቸውን 

ትምክህተኛና ጠባቢ በሚሉ ቃላቶች ሲሰደብ ቆይቷል፡፡ ት.ህ.ነ.ግ እነዚህ ሁለት ቃላቶች 

በጣምራ የሚጠቀምባቸው ራያና በራያ ህዝብ ብቻ ነው፡፡ የራያ ህዝብ ስለ ማንነቱ ስለ ፍትህ ፤ 



ነጻነትና እክልነት ሲጠይቅና በታሪክ ፤በባህልና ስነልቦና ከሚመስለው ማህረሰብ ጋር መኖር 

እንደሚፈልግ እንዲሁም በአማርኛ፤ በራይኛና በአሮሚኛ አንጅ በትግርኛ   መማርም 

መዳኘትም እንደማይፈልግ ሲገልጽ “ይህ መሬት ደማችን ያፈሰስንበትና አጥንታችን 

የከሰከስንበት መሬታችን በመሆኑ ትግርኛ መማርም በትግርኛ መዳኘትም ካልፈለጋችሁ 

መሬቱን ለቃችሁ ሂዱ” እየተባለ ላለፉት 27 የመከራ አመታትን አሳልፏል፡፡ በመሆኑም 

ት.ህ.ነ.ግ የራያ ህዝብ እንደ ማህበረሰብም ይሁን ከዚህ ማህበረሰብ የሚወጡ ግለሰቦች 

ለራሳቸው የሚሰጡት ዋጋ ከፍ ያለ እንዳይሆንና ፖለቲካዊም ይሁን ማህበረሰባዊ ጠቀሜታ 

ያላቸው ሰዎች እንዳይወጡበት መዋቅራዊ በሆነ መንገድ እየሰራ ይገኛል፡፡  በመሆኑም ያ 

ጀግናና ልበ ሙሉ እንዲሁም ሰው አክባሪና አካታች ማህበረሰብ የተጠቂነትና የተበዳይነት 

ስሜት በማሳደግ ላይ ነው፡፡ ይህ ስሜት አንደ ማህበረሰብም ይሁን ከማህበረሰቡ ለሚወጡት 

እንደግለሰብ ሙሉ የማያደርግና አእምሮን የሚያቀነጭር  አሉታዊ አስተሳሰብ ነው፡፡ ይህ ሆን 

ተብሎ የራያን ማህበረሰብ ከተቻለ ማጥፋት ካልሆነ ደግሞ በቁሙ የሚሄድ ሰው መሰል እንስሳ  

አድርጎ ለመግዛት የሚደረግና እየተደረገም ያለ ቅኝ ግዛታዊ የፖለቲካ ስሌት ነው፡፡ 

ት.ህ.ነ.ግ ሆን ብሎ የራያ ማህበረሰብ ማህበረሰባዊ መዋቅሮችን አናግቷል ብቻ ሳይሆን 

አጥፍቷል፡፡ እርስ በርሱ እንዳይተማመን በማድረግ  ለአገዛዝ እንዲመች በማደረግ መዋቅራዊ 

ድህነትና ተጋላጭነት ውስጥ እንዲገባ አድርጓል፡፡  

በሃምሌ 2010 ዓ ም የ "ዋጃ-ጥሙጋ" ወጣቶች  በኢትዮጲያ ህዝብ ተጋድሎ የተገኘውን 

"ለውጥ እና ዲሞክራሲ" እንደግፍ የሚለውን በ ጠቅላይ ሚኒሰቴር ዶ/ር አብይ አህመድ 

አዝማችነት የሚመራውን ለውጥ በሰላማዊ ሰልፍ  ደግፈው በመውጣቸው ምክንያት የከረረ 

የመንደርተኝነት ስሜት ያሰከረው የ ት.ህ.ነ.ግ ታጣቂ ልዩ ሀይል የሞት እና የመቁሰል አደጋ 

ተፈጽሞባቸዋል። 

7.3 ኢኮኖሚያዊ ፈተናዎች 

የራያ ህዝብ በታሪክ የሚታወቀው በጥምር የግብርና ከፍተኛ አምራችነት ነው፡፡ የራያ ከብቶች 

ከብዛታቸው የተነሳ በሁለት ተከፍለው ጎኦሻ (አንድ የወለዱትና እድሜያቸው ከዛ በታች 

የሆኑትን ከብቶች) እና አኖ (በእድሚያቸው የተለቁትና ከአንድ በላይ የወለዱት) በሚል 

ተለይተው የሚጠበቁበት ወቅት እንደተረት እየተቆጠረ ነው፡፡  



የራያ ገበሬ በትርፍ አምራችነቱና በያዘው ለም መሬት በኢትዮጵያ ከሚጠቀሱ አካባቢዎች አንዱ 

ነበር፡፡ ለራያ ገበሬ ለአመታት ጉድጓድ ውስጥ የተቀመጠ ማሽላና ጎተራ ውስጥ የተቀመጠ 

ጤፍና በቆሎ የሃብት ምልክት ተደርገው ከሚቆጠሩባቸው መለኪያዎች ነበሩ፡፡ ነገር ግን እንኳን 

ለአመታት ጉድጓና ጎተራ ውስጥ የሚቀመጥ ማሽላና ጤፍ ቀርቶ በአሁኑ ሰአት አመታዊ ስንቅ 

አጥቶ የሴፍትኔት እለታዊ ምግብ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ በአሁኑ ሰአት የራያ ገበሬ በማዳበርያ እዳ 

መክፈል ባለመቻል ፤ የማዳበርያ አጠቃቀም ባለመቻል ሰበብ  የተወሰኑ ለናሙና/ sample 

ጥቅም ላይ አንዲውሉ በተደረጉት የጉድጓድ ውሃዎች ያሉትን ገበሬዎች እያስገደዱ ለትግራይ 

እንቨስተሮች እንዲያከራዩ እየተደረገ ነው፡፡ ከ23/4 አመታት በላይ በእርሻ እንቨስተርነት ፍቃድ 

አውጥተው በግብርና ተሰማርተው ከኖሩ የራያ ተወላጆች መሬት በመቀማት በትግራይ ለመጡ 

እንቨስተሮች እየተሰጠ ይገኛል፡፡ ምንም ነገር ከሌለውና ምስኪን ከሆነው ገበሬ መሬት 

በመቀማት ከማህበረሰቡ የተለየ ምርት ለማያመርቱ ለእነ ጀኔራል ጻድቃን ገ/ተንሳይ (የዛላምበሳ 

ተወላጁ) መሬት በመስጠት ማህበረሰቡን/ወጣቱን ለስደትና ለእንግልት እንዲዳረግ ሆኗል፡፡  

ጀኔራል ጻድቃን ከ40 ሄክታር በላይ በእንቨስትሜንት ስም የእርሻ መሬት የተሰጠው ከ70 በላይ 

ምስኪን የራያ ገበሬዎችን በማፈናቀል ነው፡፡ በራያ አላማጣና ራያ አዘቦ ሁለቱ ወረዳዎች 

በእርሻ እንቨስትሜንት ስም ጫካ እየተመነጠረና አለኝታ የሌለውንና መዋቅራዊ በሆነ መንገድ 

በድህነት አንዲማቅቅ እየተደረገ ካለው የራያ ገበሬ እየተቀማ የሚሰጠው መሬት ከትግራይ 

ለመጡ ሰዎች ብቻ ነው፡፡ ራያ ውስጥ እንቨስት እንዲያደርጉ ጫካ ተመንጥሮና ከገበሬ ተቀምቶ 

ከ3100 ሄክታር በላይ መሬት ከተሰጣቸው 40 ሰዎች ውስጥ ሁለቱ ብቻ የራያ ሰዎች ናቸው፡፡ 

ይህ ማለት 38 እንቨስተሮች ትግሬዎች ናቸው፡፡  

ኢትዮጲያ ውስጥ በትግራይ ተወላጆች የመሬት ተቀራማጮች ተበዝባዢ ከኸሆኑ አካባቢዎች 

አንዱ ራያ ነው።ራያ ውስጥ በ"ኢንቨስትመንት" ስም የሚፈጸመው የ መሬት ነጠቃ፣ የስብዓዊ 

መብት ረገጣ እና የማህበረ-ኢኮኖሚ መገለል አቻ የሌለው ነው። በገጠር አካባቢዎች 

የ"ኢንቨስትመንት"አማራጭ በሚል የ ራዮች ከግጦሽ መሬት መባረር እና የደን መጨፍጨፍ 

ከመሬት ቅርምቱ  ጋር የሚነሱ ተጨባጭ ጉዳቶች ናቸው። እንዲህ ላለው በደል በራያ አዘቦና 

ራያ አላማጣ ወረዳ አካባቢዎች ደን ተመንጥሮ ከገበሬ ተቀምተው ለእንቨስተር የተሰጡ 

መሬቶች ከበቂ በላይ ማሳያ ናቸው።ራያዎችም የመሬት ተቀራማች የሆኑትን ሰዎች ማንነት 

ለማሳየት እንዲህ ተቀኝተው ነበር "መንግስተ ሰማያት የእግዚዐብሄር፣መሬት የገብረእግዚዐብር 

ነው"። 



በ2014 ዓ.ም ሳውደ አረብያ ኢትዮጵያዊያንን ስታባርር ወደ አገራቸው የተመለሱት የራያ ልጆች 

ከአንድ ራያ አላማጣ ወረዳ ብቻ  17000 የሚደርሱ መሆናቸው ማህበረሰቡ ምን ያክል በተስፋ 

መቁረጥና አካባቢውን ጥሎ በመሸሽ  ላይ ያለ መሆኑ አመላካች ነው፡፡ በተስፋ መቁረጥ 

አካባቢውን ጥሎ የሚሰደደው ወጣት እጅግ በጣም አሰቃቂና አሳሳቢ መሆኑ ከሚያመላክትባቸው 

አንዱ በአንዳንድ ቀበሌዎች ሰው አንኳን ሞቶ ሬሳ የሚሸከም ወጣት የታጣባቸው ወቅቶች 

እንዳሉ ማየት/መገንዘብ ሲቻል ነው፡፡  

ይህ በስርአት ደረጃ ማህበረሰቡን በማሳደድ/በማሰደድ መሬቱን ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ 

የሚደረግ መንግስታዊ ሴራ ነው፡፡ በዚህ ላይ አንድ ሰው ለሁለትና ከዛ በላይ ለሆኑ አመታት 

ከቤቱና ከአካባቢው ወጥቶ ከቆየ መሬቱ እንዲቀማ ይደረጋል፡፡ ከመሬቱ ፤ከርስቱና ማንነቱ 

የተነቀለ ሰው ወደ አካባቢው ተመልሶ እንዳይመጣና በዛው በተሰደደበት ወጥቶ እንዲቀርም 

ምክንያት ይሆናል፡፡ ይህም ሆን ተብሎ በስርአት ደረጃ የሚሰራ መዋቅራዊ አሰራር ነው፡፡ 

የራያ ህዝብ ያንን በመሰለ ለም መሬት ላይ እየኖረ በድህነት እንዲቆራመድ ተፈርዶበታል፡፡ 

በ2015 የፈረንጆች አቆጣጠር በራያ አካባቢ አጋጥሞ በነበረው ድርቅ ከራያ አዘቦ ወረዳ ብቻ 

ወደ 180, 000 ከሚጠጋው ህዝብ ወደ 77% የሚሆነው እርዳታ ፈላጊ ነበር፡፡ ይህ የሚሆነው 

ከፍተኛ የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር ውሃ ባለበት የራያ መሬት ነው፡፡ በራያ አዘቦና በራያ 

አላማጣ ከ200 በላይ የሆኑ እያንዳንዳቸው ከ400 እስከ 1000 ሄክታር መሬት ሊያለሙ 

የሚችሉ ተቆፍረው ተዘግተው የተቀመጡ የከርሰ ምድር ውሃ ጉድጓዶች መኖራቸው ት.ህ.ነ.ግ 

የራያን ህዝብ አስርቦና አጎሳቅሎ ለመግዛት ሆን ብሎ የሚሰራ መሆኑን አመለካች ነው፡፡ የራያ 

ማህበረሰቡ ለምን እነዚህን የከርሰ ምድር ውሃዎች ተዘግተው ተቀመጡ ብሎ በተደጋጋሚ 

የጠየቀ ቢሆንም አሁንም እንደተዘጉ ናቸው፡፡  

ይህም የውሃ ጉድጓዶቹ ያሉበት አካባቢ ያለውን ለም መሬት በእንቨስተርነት ስም ከትግራይ 

ለሚመጡ ባለሃብቶች ሊሰጥ ይችላል የሚል ከፍተኛ ማህበረሰባዊ ስጋትም እየፈጠረ ነው፡፡ 

ይህን ስል ግን የራያ ህዝብ ያንን በመሰለ ለም መሬትና የከርሰ-ምድር ውሀ ሃብት ላይ እየኖረ 

በረሀብ እየተሰቃዪ ያለው ማህበረሰቡ ትግሬ ነኝ ብሎ ስለማያምንና የት.ህ.ነ.ግ መሪዎች 

በማያስተማምን የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ባለ ቦታ ሀብታችን አናባክንም እንደሚሉም በአካባቢው 

ማህበረሰብ በሰፊው የሚታወቅ እውነታ ነው፡፡ እነዚህ ለመስኖ ልማት እንዲውሉ ተፈልገው 

ተቆፍረው ነገር ግን ያለምንም ጥቅም ተዘግተው እንዲቀመጡ የተደረጉት የከረስ-ምድር ውሃ 



ጉድጓዶች ያለ ምንም የልማት ጥቅም ተዘግተው ባሉበት ሁኔታ እነዲቆዩ የተደረገበት ዋነኛ 

ምክኒያት ፖለቲካዊ ሴራ ነው፡፡ በዚህ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ጥምር ቅንጅት በህዝቡ ላይ 

የሚደርሰወን ችግር በማየት ፈጣሪም እንደነሱ ጨከነብን በሚል አባባል “ከላይ በእግዝአብሄር 

ከታች በገብረግዜብሄር መከራችንን አየን” በሚል ሲያማርር መቆየቱ የግፉን ደረጃ ያሳያል፡፡ 

በ1985 ዓ.ም የወፍላም ይሁን የራያ አላማጣ ወረዳዎች ወደ ትግራይ በተካለሉ ማግስት 

በ1986 በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች በደርግ የከተማ ትርፍ ቤቶች አዋጅ ምክኒያት ከድሮ 

ባለሀብቶቻቸው ተቀምተው በመንግስት ሀብትነት ተመዝግበው የነበሩ ቤቶች ለባለቤቶቹ 

የተመለሱ ሲሆን በአላማጣ ፤ ዋጃና ኮረም ግን በመንግስት ባለቤትነት እንዲቀጥሉ ተደርገዋል፡፡ 

ይህ የሆነበት መሰረታዊ ምክኒያት የተወሳሰበ የፖለቲካ እይታ ሳያስፈልገው የከተማ ቤቶቹ 

ከተመለሱ ባለቤቶቻቸው የራያ ባላባቶች ናቸው፡፡ ስለሆነም ወደ ራያ ባላባቶች ሃብትና 

ንብረትነት ነው የሚመለሱት፡፡ ይህ ደግሞ የራያ ጠበቃ ሆነው ለኖሩና በወቅቱም ራሳቸውን 

ቀና ደረታቸውን ነፋ አድርገው ስለማህበረሰቡ ይከራከሩ የነበሩ ሰዎችን የኢኮኖሚ አቅም 

ማሳደግ ነው፡፡  

ላለፉት 27 አመታት በገሃድና በተግባር እንዳየነው ት.ህ.ነ.ግ የራያን ማህበረሰብ ማንነት ፤ 

ባህል ፤ ፖለቲካዊ ሞራልና ሰብአዊ ክብር ማስወለቅ የሚችለው ኢኮኖሚያዊ አቅሙን 

በማሽመድመድ ስለሆነ በየትኛውም የክልሉ አካባቢ የተገበረውን በደርግ በከተማ ትርፍ ቤቶች 

አዋጅ የተወረሱ ቤቶች መመለስን በነዚህ 3 የራያ ከተሞች ሊያደርግ አልፈለገም፡፡  

በተቃራኒው እነዚህ ትርፍ ቤቶች በአሁኑ ሰአት ለከተማው ማህበረሰብ የመበዝበዣ መሳርያዎች 

ሆነዋል፡፡ ኪራያቸው ከ2 እና 3 ብር ወደ 500 እና 600 ከፍ በማድረግ በቤቶቹ ያሉት 

ቤተሰቦች መክፈል ወደ ማይችሉት የኪራይ መጠን እንዲደርስ ተደርጓል፡፡ የሚፈልጓቸውን 

ሰትራቴጅክ የንግድ ቦታዎች ደግሞ ለዘመዶቻቸው እየሰጧቸው ነው፡፡ በ1988 ዓ/ም በትግራይ 

እንደተደረገው በከተማ ትርፍ ቤቶች አዋጅ ተወርሰው የነበሩትን ለምን አንደሌላው ወደ 

ባለቤቶቻቸው አትመልሱም ተብሎ በዪንቨርሲቲ ተማሪዎች ለተጠየቀው ጥያቄ ደ/ር ደብረጽዮን 

እንዴት ለጠላቶቻችን ንብረት እንመልሳለን ብሎ በገሃድ ተናግሯል፡፡  

ስርአቱ የትግራይ ካፒታሊስቶችን ለመፍጠርና የአገሪቱን ፖለቲካል-ኢኮኖሚ ለመቆጣጠር 

ሳይታክት ሲሰራ በኖረበት ወቅት በኢኮኖሚ በኩል የራያ ተወላጅ ነጋዴዎች በተጠናና 

በተቀነበበረ በፖለቲካ ስርአቱ መንግስታዊ አሻጥር በተሞላበት መንገድ ከህልውና ውጭ 



እንዲደረጉ ሲደረጉ ኖረዋል፡፡ አሁንም እየተደረጉ ነው፡፡ የግብር ጫናን በተመለከተ በሁሉም 

የአገሪቱ አከባቢዎች የጠነከረ እሮሮ ያለ ቢሆንም የራያ አካባቢ ተወላጅ ነጋዴዎች ግን በተለየ 

መንገድ የበዛ ጫና ይደረግባቸዋል፡፡ የትውልድ አካባቢያቸውን ለቀው እንዲሄዱ ከፍተኛ ግፊት 

ይደረግባቸዋል፡፡ ከዚህም በላይ በሚደርስባቸው ጫናና ከግብር ጋር የተያያዘ መንግስታዊ 

አሻጥር ምክኒያት ራሳቸውን እስከማጥፋት የደረሱ አንጋፋ ነጋዴዎች አሉ፡፡ በዚሁም ምክኒያት 

አላማጣ ከተማ ከአቅሟ በላይ በክልሉ ውስጥ ካሉ የወረዳ ከተሞች በእጅጉ ከፍተኛ የንግድ 

ግብር የሚሰበሰበሰባት ከተማ መሆኗ የጫናው መጠን በሚገባ ሊገልጽ ይችላል፡፡ በራያ ውስጥ 

በተፈጥሮ ዛፍ ጥላ ስር ቁጭ ብለው ጥላው ሲዞር እየዞሩ ጸጉር ከሚሰሩ ምስኪን ሴቶች 

ጭምር ግብር የሚሰበስብና የራያን ማህበረሰብ መዋቅራዊ በሆነ መንገድ በድህነት አንኮታኩቶ 

ማጥፋት የሚፈልግ ዘረኛ ስረአት ነው፡፡ በጠቃላይ የንግድ ስርአቱ የራያ ሰው በሰበብ አስባቡ 

ከጥቅም ውጭ በማድረግ የራያን ማህበረሰብ ከኢኮኖሚያዊ ፤ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተሳትፎ 

ለማግለልና የትግራይ ሰዎችን የበላይነት ለማስፈን ሆን ተብሎ ስርአታዊ በሆነ መንገድ 

የሚሰራ ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ነው፡፡ 

በቅርቡ በተደረገ የዳሰሳ ጥናት 48% የራያ አላማጣ ወረዳ የደን ጭፍጨፋ የተካሄደው ባለፉት 

27 አመታት ውስጥ ነው፡፡ በተለይም ከ1999 ዓ.ም እስከ 2009 ባለው ጊዜ ውስጥ  

አብዘሃኛውን የደን ሽፋን ማለቁን ያለመለከታል፡፡ አሸንጌ ሃይቅ ከ1985 ዓ.ም በፊት 15 ሜትር 

ጥልቀት የነበረው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን አካባቢው በመራቆቱ ምክንያት እና ከአካባቢው 

ደለል ስለሚገባበት ከነበረበት 15 ሜትር ጥልቀት ወደ 7 ሜትር መቀነሱ ትግራይ በአረንጓዴ 

ልማት በተሸለመችበት ወቅት መሆኑ የትግራይ ክልል መንግስት በራያ ላይ የሚሰራው 

ፓራዶክስ አመላካች ነው፡፡  

በዚህ ወቅት ብቻ ከ20 አመታት በላይ ጎጆ ወጥተው የመኖርያ ቦታ ያልተሰጣቸው የራያ 

ተወላጆች አሉ፡፡ መሬት ጠይቀው እንዳይሰጣቸው ተደርጎ ነበር፡፡ስድስት ወር ላልሞላቸው 

የትግራይ ሰዎች መሬት ለመስጠት ሲፈልጉ ቀድመው ያመለከቱትን የራያ ሰዎች ስም ዝርዝር 

ወደ ትግራይ ብድርና ቁጠባ ተቋም (ማ.ረ.ት) ተልኮ እንዲሰሩ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ 

እስኪያልቅ ድረስ በድርጅቱ ብድር እንዳይሰጣቸው መደረጉ የተረጋገጠ ነገር ነው፡፡ ሆን ብሎ 

ያለምንም ቢዝነስ እቅድና የቀድሚያ ዝግጅት በማበደር የራያን ማህበረሰብ ለማደህየት የሚሰራ 

ማ.ረ.ት (ከኤች አይ ቪ ጋር በማዛመድ ይጠሩታል) ወይም በአካባቢው ሰው አጠራር ማድያት 

ከመሬት በተያያዘና የማህበረሰቡን አባላት ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ሲሆን እንዲሰሩ 



የተሰጣቸውን የጊዜ ገደብ እስኪያልቅ ድረስ ስም ዝርዝራቸው ወደ ተቋሙ ተላልፎ ብድር 

እንዳይሰጣቸው ይደረጋል፡፡ ይህ ጣሊያንስ ያደርገው ይችል ይሆን?? ይህ ዘረኛ ስርአት ካልሆነ 

በስተቀር በ21ኛው ክ/ዘመን ይህን ሊያደርግ የሚችል አካልስ ይኖር ይሆን? ይህ ድርጊት 

ት.ህ.ነ.ግ  የራያን ህዝብ እስከ ምን ያክል ድረስ በጠላትነት እንደሚፈርጀው ዋነኛ ማሳያ ነው፡፡ 

የራያ ገበሬ ማድያት እያለ የሚጠራው ማ.ረ.ት የራያን ገበሬ የቤት እንስሳ ከበረት እያወጣ 

የሚሸጥ ፤ የራያን ገበሬ ሰብል ገና ከአውድማው እየቀማ የሚወስድ ፤ በወቅቱ መመለስ 

ያልቻሉትን ህገወጥ በሆነ መንገድ በየቀበሌ ገበሬ ማህበራቱ እያሰረ ሲያሰቃይ የሚኖርና የራያን 

ገበሬ ድህነት መቀመቅ ውስጥ የከተተ ደም መጣጭ ድርጅት የማህበረሰቡን ህይወት ሊቀይር 

ለሚችል የከተማ ቦታን ወስደው ቤት መስራት ለሚያቅዱ ግን ብድር አይሰጥም፡፡ ይህ በተግባር 

ራያ አላማጣ-ዳዩ-ገርጀሌና ታኦ አካባቢ በቅርቡ የተፈጸመ ድርጊት ነው፡፡ 

 በከተማ አካባቢ ያለውን ገበሬ በግፍ በማፈናቀል 100 ብር በማይሞላ ካሳ እየቀሙ ከአማራና 

ከኦሮሚያ ክልል ለተፈናቀሉ የትግራይ ተወላጆች እየሰጡ ነው፡፡ በዚህ መንገድ በአላማጣ ከተማ 

ውስጥ ለትግራይ ሰዎች የተዘጋጀው የመሬት የአላማጣ ከተማዋን የሚያክል ነው፡፡  የአሁኑ 

እጅግ አስደንጋጭና ኢሰብአዊ የሚሆነው በሌላ ቦታ የሚደርስባቸውን የፖለቲካ ኪሳራ በራያ 

ህዝብ ላይ የሚያወራርዱ እስኪመስል ድረስ በከፈተኛ ጭካኔና ማን አለብኝነት ገበሬውን 

እያፈናቀሉ ትግሬዎችን በማስፈር የዴሞግራፊ ለውጥ ለማምጣት እየሰሩ መሆናቸው ነው፡፡ 

በ2005 ዓ.ም አላማጣ ከተማ ውስጥ “ጋርበ/Gerbi” በሚባል አካባቢ ከ3000 በላይ ገበሬዎችን 

በማፍናቀል መሬቱ ለራሳቸው እንቨስተሮች ሰጥተዋል፡፡ እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ በተመሳሳይ 

መንገድ ከኦሮሚያ የተፈናቀሉትን የራያ ሰዎች ተመሳሳይ የከተማ የመኖርያ መሬት ጥያቄ 

ሲያቀርቡ አገራችሁ ስለሆነ ከወገኖቻችሁ ጋር ተጠጉ መባላቸው ነው፡፡ 

የራያ ገበሬ ከፍተኛ በሆነ መዋቅራዊ ድህነት ውስጥ እንዲገባ የተደረገ በመሆኑ አብዛሃኛው 

የማህበረሰቡ አባል የሴፍትኔት ተጠቃሚ ነው፡፡ የራያ ማህበረሰብ ለም መሬቱን እንዳያለማ 

ተደርጎ በከፋ ድህነት እንዲኖር የተደረገ በመሆኑ በየአመቱ ለሚከሰት ድርቅ ተጠቂ ሆኗል፡፡ 

ድርቅ በሚከሰትበት ወቅት ከሁሉም በላይ የሚቸገረው ሊሸጡና ሊለወጡ የማይችሉ ከብቶችን 

ወይም የቁም እንስሳትን በብዛት ያሉት የማህበረሰቡ አባል ነው፡፡ እነዚህ አባላት የቤተሰባቸውን 

ብቻ ሳይሆን የከብቶቻቸውንም ህይወት ለማቆየት ትልቅ ሃላፊትም አለባቸው፡፡ የትግራይ 

መንግስት ግን ነብስ አድን የሆነውን የእርዳታ እህል ሁሉንም እንሰሳቶቹን ካልጨረሰ በስተቀር 



እርዳታ እንዲከለከል ይደረጋል፡፡ በዚህ በሚደጋገመውና በየአመቱ በሚከሰተው ድርቅ ምክንያት 

ከመንግስት የምትመጣውን የእርዳታ ጥሬ ለመቀበል ሲል ከብቶቹን እንዲጨርስ ወይም 

አንዲሸጥ ተደርጓል፡፡ ይህ ደግሞ ስርአቱንና ከስርአቱ ጋር ተጠግተው የመሬት ቅርምት ውስጥ 

የገቡ የስርአቱ የሆኑ የትግራይ እንቨስተሮችን ጠቅሟል፡፡ ይህ ስርአቱ ማህበረሰቡ ከብቶቹን 

በጓሮ ይዞ እንዲመግብና zero grazing ለማስተግበር የሰራውን ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት 

በማጣቱ በዚህ መልክ ማህበረሰቡ ከብቶቹን እንዲጨርስ በማድረግ ከብቶቹ ሲሰማሩበት 

የነበረውን የግጦሽ መሬት ሁሉ በእንቨስትመንት ስም ለትግራይ ሰዎች ለመስጠት በማቀድ 

የተሰራ ሴራ ነው፡፡ ይህ ሆን ተብሎ በስሌት ከላይ እስከ ታች ባለ መንግስታዊ መዋቅር 

የሚሰራ የፖለቲካዊ አሻጥር ነው፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ራያ ውስጥ በድርቅ ወቅት ለከብቶች መኖነት ሲያከለግለግል የኖረ ቁልቋል 

የሚባልን ተክል ሆን ተብሎ እንዲጠፋ ተደርጓል፡፡ በዚህም ምክኒያት ራያ ውስጥ በድርቅ 

ወቅት አንድ ከብቶችን መመገብ የሚያስችል ተክል ባለመኖሩ ችግር መፈጠሩን እንዲሁም  

ግመል (በብዛት የቁልቋል ተክል ቅጠል የሚመገብ በመሆኑ) የሚበላውን እንሰሳ ማርባትና 

እንደ ጥሪት ማፍራት አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል፡፡ የሃር ትል ለማምረት በሚል ሴራ ሆን 

ተብሎ በመንግስት በበሽታ አንዲጠፋ የተደርገው የቁልቋል ተክል ቁልቋሉ ይዞት የነበረውን 

መሬት በሙሉ ለትግራይ ሰዎች በእንቨስትመንት ስም ለመስጠትና በድርቅ ወቅት ት.ህ.ነ.ግ 

እንዲያልቁ ወይም እንዳይኖሩ የፈረደባቸውን የራያ ከብቶች በምግብነት ስለሚያገለግል 

ቁልቋሉን በማጥፋት የቀንድ ከብት ሃብቱን ማጥፋትን ያለመ ሁለት ስለት ያለው ፖለቲካዊ 

ሴራ ነው፡፡ 

የራያ ገበሬ ሆን ተብሎ በድህነት መቀመቅ ውስጥ አንዲገባ በመደረጉ ምክንያት እጅግ ብዙ 

ቁጥር ያለው ገበሬ የማደበርያ መግዣ ብር በማጣቱ መሬቱን ለትግራይ ሰዎች እንዲያከራይ 

እየተደረገ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ማዳበርያ አጠቃቀሙን አትችልም ፤ ለመስኖ አገልግሎት 

በሚውሉት የከርሰ ምድር ዉሃው አካባቢዎች ደግሞ ለመስኖ አገልግሎት የሚሆን ገንዘብ 

መክፈል ስለማትችል መክፈል ለሚችል በክራይ መልክ ለትግራይ ሰዎች ስጥ እየተባለ ጫና 

እየተደረገበት ከጥቅም ውጭ  እንዲሆን እየተደረገ ነው፡፡ መሬቱን ያከራየው ገበሬ በተለይ 

ወጣቱ የሚሰራው ነገር ባለመኖሩ ምክንያት ስስተሚክ በሆነ መንገድ የማ.ረ.ት ብድር 

ይመቻችለትና ወደ አረብ አገር እንዲሄድ እተደረገ የባህር አሳ ቀለብ እንዲሆን ይደረጋል፡፡ 

ቀሪዉ ደግሞ የትግራይ እንቨስተር ገበሬዎች ዘበኛ እየሆነ ይቀጠራል፡፡ የራያ ገበሬ ማዳበርያ 



ለመጠቀም ፍላጎት ስለሌለው በመኪናና በጋሪ በየቤቱ በራፍ በግድ እንዲጣል እየተደረገ ለእዳ 

ይዳረጋል፡፡ አገልግሎት ላይ ስላማያውለው በ500 ብር እንዲገዛ የተገደደው ገበሬ ካድሬዎቹ 

ዞረው በ300 ብር እየገዙ ሌላ ቦታ ወስደው በመሸጥ ያተርፉበታል፡፡ 

8. የራያ ማንነት የማረጋገጥና ከትግራይ ክልል የመውጣት 

አስፈላጊነት 
አከላለሉ ማንነትን፤ታሪካዊ ፤ ባህላዊና ስነልቦናዊ ትስስርን እንዲሁም አስተዳደራዊ 

አመችነትንና የህዝቡ ፍላጎትን መሰረት ያላደረገ እስከሆነ ድረስ የሁሉም ችግሮች መሰረታዊ 

መነሻ አከላለሉ የፈጠረው ነው፡፡ ማንነትን ማረጋገጥ ከሁሉም በላይ መቅደም ያለበት አብይ 

ጉዳይ ነው፡፡ የተጨቆነና ነጻነት የሌለው አእምሮ አምራችም እንዱሁም ፈጣሪም ሊሆን 

አይችልም፡፡ ነጻነት ራሱ ራሱን የቻለ እድገት ነው፡፡ የአእምሮና የመንፈስ እንዲሁም የስነልቡና 

ነጻነት የነጻነቶች ሁሉ ቁንጮ ነው፡፡ ማንነቱን የተጎናጸፈ፤ በተጠቂነትና የጭቆና ስነልቦናና 

ስሜት ውስጥ የሌለ ወጣትና ዜጋ ነው አምራችም ፈጣሪም ተመራማሪም ሊሆን የሚችለው፡፡ 

ነጻነት የሌለው አእምሮ ላያስብና ላይሰራ ተከርክሞ የተቀመጠ አእምሮ ማለት ነው፡፡ የራያ ለም 

መሬት እስከ አሁን ድረስ ያልለማው የመልካም አስተዳደር ችግር ስላለ ሳይሆን ማህበረሰቡ 

በማንነት ጭቆና ስር በመሆኑና ማንነቱን በሙሉ አውልቆ ጥሎ ስርአቱ ያስቀመጠለትን ባእድ 

ማንነት እስኪቀበል ድረስ በችጋር እንዲገረፍ የፖለቲካ ዉሳኔስ ለተወሰነበት ነው፡፡ 

 

ነጻነት ካለ አስተዳደሩን ማዘዝ ይቻላል፡፡ ነጻነት ካለ አስተዳደሩን በማዘዝ ማህበረሰቡ ቅድሚያ 

ለሚሰጠው አብይ ጉዳይ ሀብቱን ሁሉ አሟጦ እንዲሰራ ማስገደድ ይቻላል፡፡ ነጻነት ከሌላ 

ማንነት የለም፡፡ ነጻነት ከሌለ ማንነት ፤ ባህል ስነልቦና በገዠው ማንነት ይተካሉ ብቻ ሳይሆን 

ታሪኩን የተቀማ፤ ማንነቱን የጠፋበት ጩኸቱና ስጋው ብቻ የቀረው፤ለዛቱ ብቻ የሚንቀሳቀስ 

ለአገሩ ማህበረ-ፖለቲካዊ እድገትና ልማት የራሱን ድርሸ የማይወጣ ማህበረሰብ ይሆናል፡፡ ይህ 

ምልክት አሁን ካለውና ድሮ ከነበረው የራያ ማህበረሰብ አንጻር በአንክሮ ለተመለከተው በአሁኑ 

ትውልድ ምልክቶቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎሉ መምጣታቸውን ያመለክታል፡፡ በተደጋጋሚ 

የሚጻፉና የሚነገሩ አባባሎች ስንገነዘብ ትውልዱ ራሱን ዝቅ አድርጎ እንዲመለከት የሚያደርጉ 

የቅኝ ግዛት ስሌት ያለባቸው ማንቋሸሾች ሆን ተብለው መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ሲነገሩ 

ቆይተዋል፡፡ማንነቱና ነጻነቱ ካልተመለሰ ቀስበቀስ እውነት እየሆነ አኛ አንችልም እነሱ ጎበዞች 

ናቸው ወደ ሚል መሰረት ወደሌለው ራስን ዝቅ አድርጎ ወደማየት ይወረዳል፡፡ 



ይህ ስድብ ደግሞ አውቀው ትውልዱ ለአገዛዝ እንዲመችና አጎንብሶ እንዲኖርላቸው የሚሉት 

የፖለቲካ ስልት ነው፡፡ ስለዚህ ነጻነት የሌለው ትውልድ አምራችም ፈጣሪም አይሆንም፡፡ 

ህልውናውም አይኖርም፡፡ ስለዚህ ትግላችን ቅድምያ ለማንነት መሆን አለበት፡፡ 

ከ አራት አመት በፊት በራያ ዳዩ አካባቢ በተደረገ ማህበራዊ ጥናት አንድ ለእንተርቪው የቀረቡ 

የ 93 አመት አዛውንት ስለእድሜቸው ተጠይቀው ያሉት ልብ የሚነካ አባባል የማንነት 

አስፈላጊነት በበቂ መጠን ይገልጸዋል፡፡ ጥናቱን የሚያካሂደው ባለሙያ፤ አባት እድሜዎ ስንት 

ነው?? ብሎ ለጠየቃቸው ጥያቄ 93 ነበር ግን ዝም ብለህ 70 አድርገው ይሉታል፡፡ በአዛውንቱ 

መልስ ግራ የተጋባው አጥኝው ባለሙያ ለምንድን ነው ቀሪውን የምቀንሰው? ሲላቸው 

“ማንነቴን አጥቼ ወይም ተቀምቼ የሌላውን ማንነት እንድላበስ የተደረግኩባቸውና በመከራ 

ያሳለፍኳቸው አመታት ስለሆኑ ባይቆጠሩ ስለምመርጥ ነው” አሉት፡፡ እናም ማንነቱ ተቀምቶ 

ለሌላ ጥቅምና የፖለቲካ የበላይነት ሲባል ተጨቁኖ የሚኖር ማህበረሰብ እንዳለመኖር የሚቆጠር 

መሆኑን አመላካች ነው፡፡ 

የራያ ህዝበ በመጥፋት አፋፍ ላይ ያለ አለኝታ የሌለው የ21ኛው ክ/ዘመን አሳዛኝ ህዝብ ነው፡፡ 

ትህነግ በእጁ ጨብጦ በእግሩ ረግጦ እንደፈለገ አድርጎ ሲገዛው በነበረው አገር ውስጥ ብቻ 

ሳይሆን የግል ይዞታው አድርጎ በሚቆጥረው ክልል ውስጥ አስገብቶ መከራና ስቃዩ ማንም 

እንዳይሰማ በማድረግ ማንነቱን አስወልቆ፤ ከመሬቱ አፈናቅሎ ፤ ከምደረ ገጽ ሊያጠፋው ሲሰራ 

ቆይቷል፡፡ አሁን ደግሞ ሜዳ ላይ እንደነጋበት ጅብ እጅግ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 

የማህበረሰቡን ህልውና በሚፈታተን ደረጃ የማፈናቀል ፤ ወታደር አስፍሮ ማስጨነቅ ፤ 

መግደል ፤ ማቁስል ፤ የጠቅላይ ምንስትራችንን ምስል ያለው ትሸርት የለበሰን ሰው 

መደብደብና ማሰር ፤ ትግሬ ካልሆንክ ክልሉን ልቀቅና ሂድ ፤ ትግሬነት ክብር አንደሆነና 

ሌላው ከዚህ የረከሰ እንደሆነ እየነገሩ አህያነትን የፈለገና መርከስ ያማረው መሬታችን ለቆ 

ይህድ በሚሉ በጥላቻ በተሞሉ የልዩ ሃይል አባላት ቀን ተሌት እየተሰቃየ ነው፡፡ 

ት.ህ.ነ.ግ ይህ ለራሱ የሰጠው እጅግ በጣም የተሳሳተ ሳይሆን ጤነኛ የሆነ የሰው ልጅ ሊያስበው 

የሚችል ለመሆኑ የሚያጠራጥር  በሌላው ማህበረሰብ ላይ ያላቸው አብሪትና ጥላቻ በራሳቸው 

ክልል ከልለው በሚያኖሩትና ከእነሱ በታሪክና በማንነት የሚለየው የራያ ማህበረሰብ በየቀኑ 

የሚንጸባረቅ ነው፡፡ በተለይ በዚህ ሰአት የራያ ማህበረሰብ አገራዊ ለውጡን አየመሩ ያሉት 

ከታሪኩ ፤ ከማንነቱና ከባህሉ ጋር እጅግ ትስስር ያላቸው የኦሮሞና የአማራ ልጆች 

በመሆናቸውና በዚሁ ለውጥ ተስፋ አድርጎ ለለውጡ በሚያሳየው በጎ ምላሽ ምክኒያት በስርአቱ 

በከፍተኛ ጥላቻ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል፡፡ ይህም ከጠላቶቻችን የወገኑ ጠላቶች ናቸው 



እየተባለ ህዝቡ በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ይገኛል፡፡ ይህም የራያ ህዝብ በለፉት 27 አመታት 

ካሳለፈው መከራና ስቃይ በላይ በቀልን ያረገዘ እርምጃ እንደሚጠብቀው ማሳያዎች አሉ፡፡ 

በመሆኑም ይህን ለ27 አመታት በአስከፊ መከራና ስቃይ የነበረው ህዝብ ከትህነግ ቅኝ ግዛት 

ማላቀቅ ካልተቻለ በታሪክ ብቻ የሚታወስ “ነበረ” የሚባል ብቻ ማህበረሰብ ሆኖ ይቀራል፡፡ይህ 

እንዳይሆን ግን መንግስት የዜግነትም ሆነ የሞራን ግዴታ ያለበት በመሆኑ በፍጥነት 

እነዲደርስልን እንጠይቃለን፡፡ 

8.1 የራያ ማህበረሰብ ፖለቲካዊ/አስተዳደራዊ የአካላለል ፍላጎት 
 

ራያ የራሱ መገለጫ ማንነት ፤ ቋንቋ (ራይኛ ፤ አማሪኛ እና ኦሮሚኛ)፤ ባህላዊ ማንነትና 

ስነልቦና ያለው ማህበረሰብ ነው፡፡ ይህን ቋንውን ፤ ባህሉን ስነልቦናውን ማቀብም ይሁን 

ማሳደግ ይፈልጋል፡፡  

ነገር ግን ት.ህ.ነ.ግ ጋር መኖር ማለት እንደ ፖለቲካ እቃ መታየት ማለት ነው፡፡  ይህንንም 

አምኖ መቀበል ማለት ነው፡፡ትህነግ ራያን የሚፈልገው እንደ መከላከያ አጥር ሊጠቀምበት  

ነው፡፡ ት.ህ.ነ.ግ ጋር መኖር ማለት አምኖና ፈቅዶ ታሪክን ፤ ማንነትን፤ ነጻነትን ፤ መብትን 

እና ባህልን አውልቆ በመጣል ለባርነት ራስን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው፡፡ ት.ህ.ነ.ግ ጋር 

ለመኖር መፍቀድ ማለት ራያ ሙሉ ታሪኩና ማንነቱን ቀብሮ የትግራይ ማንነትን መላበስ ብቻ 

ሳይሆን ተፈጥሮ የሰጠችውን  ለም መሬት በእንቨስትመንት ስም ለትግራይ አሳልፎ ሰጥቶ 

በታሪክ ለመዘከር እንደመዘጋጀት ነው፡፡ የዚህ አንዱ ማሳያ በመላ ራያ ውስጥ ከ100 እስከ 200 

ሄክታር መሬት ያለማሉ ተብሎ የሚነገርላቸው ከ200 በላይ የከርሰ ምድር ውሃ ጉድጓዶች 

ለብዙ አመታት ተቆፍረው ነገር ግን ተዘግተው መቀመጣቸው ነው፡፡  

ራያን በችጋር አቆራምደው ስለህልውና እንጅ ስለ ፍትህ ፤ ዴሞክራሲ ፤ ነጻነት ፤ ማንነትና 

ክብር እንዳያስብ ለማድረግ ሆን ብሎ ሲሰራ የኖረ ስርአት ነው፡፡ ት.ህ.ነ.ግ ይህን ለምን 

ያደርጋል ??? ይህን ሲያደርግ የኖረው ከራያ ህዝብ ጋር ባለው የታሪክና እና የስነልቦና ርቀት 

ምክኒያት ነው፡፡ ት.ህ.ነ.ግ ለራያ ህዝብ የእኔነት ስሜት ስለማይሰማው ነው፡፡ ማህበረሰቡ 

የራሳችን ቋንቋ እንጅ  ልጆቻችን ትግርኛን አናስተምርም ሲሉ አጥንታችን የከሰከስንበት ፤ 

ደማችን ያፈሰስንበት መሬታችን ነው አማርኛን ከፈለጋችሁ  30 ኪሎ ሜትር ነው መሄድ 

ትችላላችሁ ይሉታል ፡፡ ስለዚህ ት.ህ.ነ.ግ የታገለው ለመሬቱ ነው እንጅ ለህዝቡ አይደለም፡፡ 

መሬቱንም ገበሬውን እያፈናቀለ እየወሰደ ነው፡፡ ጭራሹን ማህበረሰቡን አፈናቅሎ ለማስወጣት 



ደግሞ አመች ሁኔታ እስኪፈጠርለት እየጠበቀ ነው፡፡ አመች ጊዜው ማህበረሰቡን አፈናቅሎ 

መሬቱን በራሱ ሰዎች ማስያዝ ነው፡፡ እሱ አሁንም ቢሆን ተጀምሯል፡፡ እናም ት.ህ.ነ.ግ ራያን 

ያጠፋ እንደሆነ እንጅ አያለማም፡፡ ነገር ግን መሰረታዊ ጥያቄያችን ቁሳዊ ልማት ሳይሆን 

ማንነት ስለሆነ ቢያለማንም ምርጫችን አይሆንም ነበር፡፡    

በተቃራኒው ደግሞ በአማራ ክልል ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ በሌሎች የክልሉ የከርሰ ምድርና የገጸ-

ምድር ውሃ እንዲጠቀም ለማስቻል በክልሉ በጀት የሚደገፍ የመስኖ ልማት ስራ በቆቦ ወረዳ 

እየተካሄደና ከፍተኛ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እየሰጠ ነው፡፡ ት.ህ.ነ.ግ በስሩ 

የሚያስተዳድራቸውን ወፍላ ፤ ራያ አላማጣና ራያ አዘቦ በችጋር ሲያቆራምዳቸው አማራ ክልል 

የተለየ ክልላዊ በጀት እየመደበ ራያ ቆቦ ወረዳ ላይ የሚያደርገው ለምንድን ነው?? ለእኛ 

አጭርና ግልጽ ነው፡፡ ማህበረሰቡን የእኔ ነው ብሎ ስለምያምን ነው፡፡ እንደውም ከሌላው 

በብልጫና በስስት የሚያየው ማህበረሰብ ነው ማለት ያስደፍራል፡፡  

በመሆኑም ሰው የሚከበርበትን ፤ የታሪክና ስነልቦና ትስስሩ ይጠነክርብኛል ወይም 

ይበልጥብኛል ብሎ ወደ ሚያምነው ማህበረሰብ ምርጫውን ያደርጋል፡፡ በቅርቡ ከአንድ 

የት.ህ.ነ.ግ ከፍተኛ ባለስልጣን ጋር ከ25 አመት በታች የሆኑና በዚህ ስርአት ተወልደው ያደጉ 

የአላማጣ ወጣቶች አላማጣ ላይ ባደረጉት ስብሰባ “ከሚናፍቀንና ከምንናፍቀው ማህበረሰብ ጋር 

እንድንቀላቀል/እንድንኖር ፍቀዱልን” ያሉት የአስተዳደር ምርጫ ከማህበረሰባዊ የታሪክ ፤ 

ባህልና ስነልቦናዊ ትስስር ሊመነጭ እንደሚገባው የሚያመለክት ነው፡፡  

የራያ ማህበረሰብ ፍላጎቱ የተፈጥሮ ሃብቱን የሚፈልግ ግን እነሱን እንደ ባእድ የሚያይ ፤ 

መሬትህን እንጅ አንተን አልፈልግም የሚል እብሪተኛ መስተዳድር ሳይሆን ፍቅር የሚሰጣቸው 

፤ ፍትህና እኩልነት የሚያጎናጽፋቸው ፤ ወገኖቼ ብሎ የሚንከባከባቸው ፤ አውራዎቼ ናችሁ ፤ 

ቀንዳሞቼ ናችሁ የሚላቸው እንዲሁም ቀዳሚው ሃብቶች እነሱ መሆናቸውንና ቁሳዊ ሃብት 

ከእነሱ ክብርና ማንነት ቀጥሎ የሚመጣ ሁለተኛ ጉዳይ እንደሆነ የሚያምን መስተዳድር ነው፡፡ 

 

የእኛም ምርጫ የወገኖችን ማንነት ፤ ባህልና ስብእና ከሚያከብርና እንደራሱ አካል አድርጎ 

ከሚቆጥር ጋር መደመር ነው፡፡ ምርጫችን ወገኖችንን የሚያንጓጥጥና የሚያሳንስ ሳይሆን 

የሚናፍቅና በስስት የሚያይ ማህረሰብ ነው፡፡ ራያ በታሪክ ፤ በባህልና ስነልቦና ከተቆራኘው 

ህዝብ ጋር መኖር አለበት ወይም መደመር አለበት፡፡ ራያ ባህሉ ማንነቱ እሴቱና ራይኛ 

አማርኛና ኦሮሚኛ ቋንቋዎቹ ለትምህርት በሚበቃ መንገድ ተጠብቀውና በካሪኩለም ተቀርጸው 

አገልግሎት  ላይየሚውሉበትና በፍትህና በእኩልነት ሊኖር የሚችለው እንደ ሌሎች ለምሳሌ 



ዋግ ህምራና ኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ሆኖ ከወሎ አማራ ወገኑ ጋር መኖር ሲችል  ነው፡፡ በዚህ 

የአስተዳደር አወቃቀር በልዩ ዞንነት ከወሎ ጋር ወይም ከአማራ ክልል ጋር መካተት አንዱና 

የመጨረሻው ምርጫችን ነው፡፡ 

ለዚህ አቋችን የዋግ ፤ የየጁ እና የላስታ ህዝብ በአጠቃላይም የወሎ እንዲሁም መላው የአማራ 

ህዝብ ለራያ ማህበረሰብ ካለው ትልቅ አክብሮትና ጥልቅ ፍቅር በመነሳት የራያ ህዝብ 

የሚፈልገውና የሚመኘውን ባህሉን፤ ታሪኩን ቋንቋውንና መሰረታዊ እሴቱን የሚወድለትና 

ለማሳደግም ምቹ ሁኔታ የሚፍጥርለት አካባቢ በመሆኑ ነው፡፡ የራያ ህዝብም ከዚህ ማህበረሰብ 

ጋር ያለው ታሪካዊና ባህላዊ ትስስሩና መልካም መስተጋብሩ ለወደፊት የራያ ህዝብ ማህበረ-

ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ እድገት ወሳኝ እንደሆነ ስለምናምንም ጭምር ነው፡፡  

በመሆኑም ራያን እንደ ራያ ከጎረቤቱ ከትግራይ ጋር በግድ ለማዛመድ መሞከር ስሁት መንገድ 

ነው።ትግራዮች የአባቶቻቸው አሻራ ያላረፈበትን ዘመን ተሻጋሪ የራያ ውርሶችን የትግራዋይነት 

መገለጫዎች ናቸው ብለው በሀሰት  መገዘታቸው የሁለቱን ህዝቦች መከራን ያበዛል እንጅ 

የመፍትሄ አካል ሁኖ መስራት አይችልም። ስለሆነም በህገ-መንግስታችን በቀረበው የብሄረሰቦች 

የማንነት ጥያቄ አፈታት መንገድ የራያ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ ፍትህ ያገኝ ዘንድ በአክሮት 

ይጠይቃል። 

9. ወገናዊ ጥሪ 
 

“የገጠሩን ህይወትና አኗኗርን በሚገባ ለሚያውቅ ሰው ወይም ኑሮውን በተወሰነም ቢሆን 

ለተጋራ ሰው የላም ወይም በሬ ፈርስ በተጣለበት አካባቢ ፊየልና መሰሎቿ ወይም አህያና 

መሰል የጋማ ከብቶች ቢያልፉ ምንም ስሜት   የማይሰጣቸውን ያክል የቀንድ ከብቶችን በሩቁ 

የሚያስቆጣና የሚያሸብር ሰንፋጭ ሽታ ያስተጋባል፡፡ የቀንድ ከብቶች የከብቶችን ፈርስ ባሸተቱ 

ጊዜ ምሬት በተቀላቀለበት በሚመስል ሁኔታ በጩሄት  አካባቢውን ይቀውጡታል፡፡ ይህ ሁኔታ 

ለምን ሌሎቹን የእንሰሳት አይነቶች እንደማይጋሩትና ከብቶቹም  በአህያና ፈረስ ፈርስ ላይ  

እንደማይተገብሩት ለተመለከተ በከብቶቹ መካከል ደመነብሳዊም ቢሆን አንዳች ተፈጠሯዊ 

ትስስር የመኖሩን ያክል ከሌሎቹ ጋር ደግሞ ያለውን ከፍተኛ ልዩነት ያሳያል::” 

ይህ በ21ኛው ክ/ዘመን በራያ ማህበረሰብ እየተደረገ ያለው አስከፊ ጭቆና ብቻ ሳይሆን 

የኢትዮጵያ ህዝብ አንጻራዊ በሆነ ሰላምና በአገር ደረጃ ግድያ ቀርቶ ኢሰብአዊ የሆነ አያያዝ 

ኢንዲቀር በመንግስት ደረጃ ስራ እየተሰራ ነው በሚባልበት በዚህ ወቅት የራያ ህዝብ በአፋኝና 



ጨካኝ ት.ህ.ነ.ግ አመራር ግድያ የሚፈጸምበት ብቸኛውና አለኝታ የሌለው ማህበረሰብ ነው፡፡ 

እናም የራያ ወገን የሆነ ሁሉ ይህን ማህበረሰብ ካለበት ታሪካዊ አስከፊ ሁኔታ ነጻ ለማውጣት 

በህዝቡ የሚደርሰውን ግፍና በደል ላሞችን እንደሚጠራው ፈርስ ሊያሰባስበው ይገባል፡፡  

በመጨረሻም ላለፉት በርካታ አመታት በራያ ጉዳይ ላይ እነዚህ ግንባር ቀደም የራያ ልሂቃን 

ከሚመለከታቸው የራያ ልጆችና ሌሎች ኢትዮጵያዊ ወገኖቻቸዉ ጋር ሲመከሩና ሲዘክሩ የቆዩት 

የራያ ልጆች ከባለፈዉ አመት ጀምሮ የተወሰኑ ልሂቃን እየተሰባሰቡ ሲመክሩ የነበረ ሲሆን 

በዚህ  ዓመት ደግሞ የራያን ህዝብ የማንነትና ራስ አሰተዳደር ጥያቄ ለሚመለከታቸው አካላት 

ህዝቡን ወክሎ ማቅረብ የሚችል ጊዚያዊ ኮሚቴ በይፋ አቋቁመዋል፡፡ 

10. የኮሚቴዉ  አላማ  

የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ህገ መንግስት በሚፈቅደው መሰረት፡ 

I. የራያ ህዝብ ማንነቱ እውቅና እንዲያገኝ እና መሰረታዊ የሆኑት ሰብኣዊና ዲሞክራሲያዊ 

መብቶቹን እንዲከበር ማድረግ፣ 

II. የራያ ህዝብ ራሱ በሚፈቅደዉ መልኩ ተደረጅቶ ራሱን በራሱ እንዲያስተደደር ብሎም 

ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ መብቶቹ እንዲከበሩለት ማስቻል፡፡ 

III. የራያ ህዝብ ከታሪካዊ፣ ስንልቦናዊና ባህለዊ ትስስር እንዲሁም ከማህበራዊ መስተጋብር 

አንጻር ከወሎ ህዝብ ጋር የተቆራኘ በመሆኑ፣ ባጠቃላይም ደግሞ አማራ ክልል ዉስጥ 

ኦሮሞ፣ አገዉ፣ አርጎባ፣ እና ሌሎችም ብሄረሰቦች የሚኖሩበትና አካታች በመሆኑ 

የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቱ ተከብሮለት፣ በልዩ ዞን በአማራ ክልል የሚተዳደርበትን 

ሁኔታ መፍጠር፡፡ራይኛ፤አማርኛና ኦሮምኛ የስራና የትምህርት ቋንቋ እንዲሆኑ 

ማስቻል፡፡ 

(ማስታወሻ፡ እንዚህን አላማ ማስፈጸሚያ ስልቶች፣ ዋናዋና ተግባራትና መሰል ተግባራት 

በሌላ ሰነድ ላይ ተቀምጠዋል፡፡) 


