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ከ122ዓመታት በፊት  
ወልቃይትና ፀገዴ በብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ምዕራባዊ ዞን የሚገኙ ወረዳዎች 
ናቸው፤ አካባቢው ከሰሜን ጎንደር፣ከሱዳና እና ከኤርትራ ጋር ይዋሰናል።ይህ አካባቢ 
በኢትዮጵያ ፖለቲካ የተለየ ትኩረት መሳብ የጀመረው የኢትዮጵያ ንጉስ ነገስት የነበሩት አጼ 
ዮሃንስ Ⅳ ከደርቡሽ ጋር በተካሄደ ውግያ መጋቢት2ቀን 1881 ዓ.ም ከተሰዉው በኋላ ነው።አጼ 
ዮሃንስ Ⅳ ለኢትዮጵያ ሉአላዊነት ህይወታቸውን ከገበሩ በኋላ ዙፋናቸውን ለመውረስ ፍክክር 
ያካሄዱት የሸዋና የትግራይ መሳፍንት ግጭትና ውጥረት ውስጥ ገብተው እንደነበር የታሪክ 
ድርሳናት ያመለክታሉ።  
ራስ መንገሻ ዮሃንስና ራስ አሉላ አባነጋ የሚመሩት እና በአጼ ዮሃንስ Ⅳ ኑዛዜ መሰረት ዙፋን 
ለመውረስ በአንድ ወገን፣ቀድመውም ከአጼ ዮሃንስ Ⅳ ስልጣን ለመውሰድ ፍለጎት የነበራቸው 
አንጉስ ሚኒሊክ በሌላ ወገን ሆነው ብርቱ ፍልሚያ ውስጥ ገቡ።የማታ ማታ ግን ዙፋኑ ንጉስ 
ሚኒሊክ ወሰዱት።  
 
ንጉስ ሚኒሊክ ንጉሰ ነግስት ተብለው ጥቅምት 25ቀን 1882ዓ.ም ዘውድ ከጫኑ በኋላ ግን 
የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በወቅቱ አጠራር ትግራይ ትግርኚ አስከ ቀይ ባህር ጫፍ 
የሚዘልቀው ግዛቱ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ አልነበረም።በአንድ በኩል በአጼ ዮሃንስ Ⅳ እና በራስ 
አሉላ አባነጋ መፈናፈኛ አጥቶ የነበረው የጣሊያን ወራሪ ጦር ከምፅዋ ወደ ደጋማው የሃማሴን 
ክፍል መንቀሳቀስ ጀመረ።ራስ መንገሻ ዮሃንስ የሚመራው ሃይል ደግሞ የአፄ ሚኒሊክን 
ስልጣን በመቃወም ሃይሉን የሚደራጀት ሁኔታ በመፍጠር ሰላምና መረጋጋት መስፈን 
አልቻለም።  
 
ከሁሉም በላይ ደግሞ የአፄ ዮሃንስ ዙፋን ይመለከተናል የሚሉ የትግራይ መሳፍንቶች አንዱ 
ሌላውን ለማንበርከክ በመካከለቸው የከፈቱት ጦርነት አካባቢውን ይበልጥ ውጥረት ውስጥ 
ከተተው።በመተማ  



ውግያ እጅግ የተጎዳው የትግራይ ተዋጊ ሃይል ገና ሳያገግም ለስልጣን የበላይነት በተካሄደ 
ጦርነት የራስ መንገሻ ዮሃንስ የዘውድ ህልም ሲመክን በአንፃሩ የአፄ ሚኒሊክ ስልጣን ይበልጥ 
እንዲጠናከር ምቹ ሁኔታ ተፈጠረ።  
የአፄ ሚኒሊክ መጠናከርና የወደፊት እጣ ፈንታቸው ግልፅ የሆነላቸው ራስ መንገሻ ስዩም 
የነበራቸው አማራጭ ከአፄ ምኒሊክ ጋር እርቅ መፍጠር ነው።ራስ አሉላ አባነጋ፣ራስ ሃጎስ እና 
ሌሎች ከፍተኛ የትግራይ መሳፍንቶች አስከትለው ሚያዝያ ውር 1886ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ 
ተጓዙ።እርቁ ግን በቀላለ ዋጋ የሚፈጸም ሆኖ አላገኙትም።የመሳፍነቱን የእርቅ ጥያቄ የሰሙት 
አፄ ሚኒሊክ ዙፋን ከጫኑ አራት ዓመታት አስቆጥረው ነበር።በመሆኑም ቅድሚያ መፈፀም 
ያለባቸው አራት ነጥቦችን የያዘ ቅድመ ሁኔታ አቀረቡ።እነሱም1.የትግራይ አካል የሆነውና 
በራስ ሃጎስ ስር ይተዳደር የነበረው ፀልምቲ/ወልቃይ ጸገዴ/ግዛት ወደ ንግስት ጣይቱ ይዞታነት 
እንዲተላለፍ፣2.የቅድስት አክሱም ፅዮን ከተማን የሚያስተዳድረው የንበረእድነት ስልጣን ለአፄ 
ሚኒሊክ ብቻ የሚሰጥ ሹመት እንዲሆን፣3.ከትግራይ የሚሰበሰበው ግብር ወደ ንጉሱ ነገስቱ 
ግምጃ ቤት በቀጥታ ገቢ እንዲደረግ፣4.እንደርታ ግዛት ውስጥ የነበረው የልእልት ዘውዱቱ 
ጉልት እንዲታደስ የሚሉ እንደነበሩ የታሪክ ተመራመማሪው ኤርሊክ ሃጋይ በፃፈውና የራስ 
አሉላ አባነጋ ፖለቲካዊ ታሪክ በሚተነትነው መፅሃፉ በግልፅ ማስቀመጡን ፍኖተ ሰሜን 
መፅሄት ቅፅ1 ቁጥር 2 እትሙ ዘግቦታል።  
 
እርቅ ፈላጊዎቹ የትግራይ መሳፍንት ተማክረው ውሳኔያቸውን እንዲያሳውቁ ሁለት ቀናት ብቻ 
ተሰጣቸው። የነበራቸው አማራጭ በአፄ ሚኒሊክ ቅድመ ሁኔታ መስማማት አለያም በንጉሱ 
ቁጥጥር ስር ሆነው በግዞት መታሰር ስለነበር ጥያቄውን ተቀበሉት።የወልቃይ ፀገዴ ትግራዮች 
እጣ ፈንታ በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ተወሰነ። በ1920ዓ.ም አካባቢና በደርግ ወቅትም 
የአካባቢው ህዝብ ወደ ትግራይ ጠቅላይ ግዛት/ክፍለሃገር የመካከል ጥያቄ ቢያነሳም ሳይመለስ 
ቀረ።ይኸው መነሻ ሆነና ዛሬ ከ122 ዓመታት በኋላም አጀንዳ ሆነ።  
 
የቅርብ ታሪክ  
መላው የሃገራችን ህዝቦች ከላይ በተጠቀሰው ተመሳሳይ ታሪክና በሌላ ምክንያት ብሄራዊ 
ጨቆና  



ተጭኖባቸው ዘመናትን አሳልፈዋል።ከዚህ ጭቆና ነፃ ለመውጣትም በየፊናቸው ታግለዋል።
ከእነዚህ ትግሎች አንዱ የትግራይ ቀዳማይ ወያነ ተጠቃሽ ነው።ይህ ትግል ብቁ የተደራጀ 
አመራርና ድርጅት ያልመራው ስለነበር በአፄ ሃይለስላሴ ሃይሎች መከነ።ይህም የራሱ ጦስ ይዞ 
መጣ ራያን ለሁለት ከፈለ።የትግሉ ማእከል የነበረውን ራያ ለሁለት በመክፈል ማዳከም እንደ 
ስልት የተጠቀሙስ ንጉሱ ግማሹን በወቅቱ ወደ ነበረው የወሎ ክፍለ ሃገር እንዲጠቃለል 
በማድረግ የትግራዮች እጣ ፈንታ ላይ ወሰኑ።የትግራይ ህዝብ ትግል በወቅቱ ቢዳፈንም 
አልከሰመመም ነበርና ከ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ጋር እንደ አዲስ ብሄራዊ 
ጥያቄን የትግሉ መፈክር አድርጎ በዳግም ወያነ ተወለደ- በ1967 ዓ.ም በወርሃ የካቲት 11።  
የ1960ዎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ የትግል መፈክሮች በዋነኝነት ሁለት ነበሩ።ትግሉ 
መመራት የሚቻለው በብሄራዊ ጥያቄ መፈክር ነው የሚሉና በመደብ ትግል ነው የሚሉ ነበሩ።
ካፒታል ባልተፈጠረበት ግን መደብ እንደማይኖር ግልፅ ነው።ስለሆነም የመደብ ትግል 
አቀንቃኞች ረጅም ርቀት መጓዝ አልቻሉም።የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታን ግምት ውስጥ ያስገባ 
አልነበረምና።  
 
የወቅቱ የሃገራችን ህዝቦች ጥያቄ የብሄራዊ እኩልነት ነው።ከብሄራዊ ጭቆና መላቀቅ ነው።
መፍትሄው ደግሞ ብሄራዊ ትግል ማካሄድ ነው።የብሄራዊ ጭቆና መፍትሄው ብሄራዊ ትግል 
መሆኑ የተገነዘቡት ሃይሎች እንደ ኦነግና ህወሓት የመሳሰሉ ሃይሎች በብሄር ተደራጀተው 
ትግሉን ጀመሩ።ኦነግ በጠባብ ብሄረተኝነት ትግሉን ሲመራ ህወሓት ደግሞ በዴሞክራሲያዊ 
ብሄረተኝነት መሰረት ከሌሎች ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ጋር ሃገራዊ ግንባርን መፈጠርን ታሳቢ 
ያደረግ የትግል መንገድ ተከለ።ይህ መንገድ ትክክልና ነበርና ለድል በቃ።በሌላ በኩል እንደ 
ኢህአፓና መኢሶን የመሳሰሉት የትምክህት ሃይሎች ደግሞ በተሳሳተ የትግል ስልት ወጣቱን 
መርተው ለጥፋት ዳረጉት።እነሱም እንደ ድርጅት ከሰሙ።የትምክህት አስተሳሰባቸው ግን 
ዛሬም ተከታይና አቀንቃኝ አለው።  
ወደ ወልቃይት ስንመለስ የወልቃይት ህዝብ «ሰብዓ ወልቃይት»ይባላል።ይህ አካባቢ በ1460 
ዓ.ም በአፄ ብኢደማርያም ዘመን የተቆረቆ ሲሆን የፀገዴ ህዝብ ደግሞ «ሸሞንተ ማይ ቤት» 
የሚባል ሲሆን በ1339ዓ.ም በአፄ ይሳቅ የተቆረቆረ ትግራዋይና የትግራይ አስተዳደር አካል 
የነበረ ህዝብ  



መሆኑን የአካባቢው የእድሜ ባለፀጎች ማን የማንም ልጅ ሆኖ ትውልዱ እንደቀጠለ ጭምር 
በመግለፅ በዝርዝር ያስረዳሉ።ከአፄ ዮሃንስ Ⅳ መስዋእትነት በኋላ ብሄራዊ ማንነቱ ተጨፍልቆ 
በወቅቱ ቤጌምድር ጠቅላይ ግዛት ያለ ፍላጎቱ እንዲተዳደር በመደረጉ የብሄራዊ ማንነት ጥያቄ 
ነበረው።ህዝቡ ለረጅም ዓመታት ተቃውሞ በማሰማቱ በ1920ዓ.ም ወደ ትግራይ ጠቅላይ ግዛት 
እንዲካለል ተወስኖ የነበረ ቢሆነም አፄ ሃይለስላሴ ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ ሲወጡ ወሳኔው 
ተሻሮ ወደ ቤጌምድር እንዲመለስ ተደረገ።በመሆኑም ህዝቡ የብሄራዊ ማንነት ጥያቄ 
የሚመልስለት ድርጅት የመምጫ ቀን ለዓመታት በጉጉት ጠብቋል።  



 
የንጉሱ ስርዓት ወድቆ ደርግ ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላም የሃገራችን ህዝቦች ብሄራዊ ጥያቄ 
አልተመለሰም።ደርግም እጅግ አፋኝና ፋሽስት ስለነበር በየአቅጣጫው ህዝቦች ለነፃነታቸው 
ትግል አካሂደዋል።በመሆኑ ኢህአፓ፣ኢዲዩ የትግራይ ህዝብ ትግል መሪ ድርጅት ህወሓት 
በወልቃይት አካባቢ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት በአካባቢው ተንቀሳቅሰዋል።ነገር ግን 
ኢህአፓ ትምክህተኛ፣ኢዲዩም የመሳፍንት ስብስብ ስለነበሩ የወልቃይት ህዝብ የብሄራዊ 
ማንነት ጥያቄውን የሚመሉሱለት አልነበሩም።ስለሆነም ማህበራዊ መሰረታቸው ሊሆን 
አልቻለም።ስለሆነም ወልቃይት ላይ ሆነው መንቀሳቀስ አልቻሉም።ህወሓት አካባቢውን 
ሲቆጣጠር ግን የትግራዋይ ማንነቱ የሚመለስ ሃይል መሆኑ በመገንዘቡ ጥላና ከለላ ሆነው።
ግንባር ቀደም ታጋይ ሆኖ ለትግራይ ህዝብ ከብሄራዊ ጭቆና ነፃ ለማውጣት በተደረገው ትግል 
እስከ የድል ቀን ድረስ በፅናት የታገለ ህዝብ ነው።አካባቢው ለበርካታ ዓመታትም የህወሓት 
የስምሪት ማእከልና የሬድዮ ጣቢያ የነበረበት ነው።  
የ1968 የህወሓት የትግል መመሪያ መፅሄት የትግራይ ህዝብ ማለት በተለያየ ምክንያት 
በትግራይ ውስጥ የሚኖሩና በተለያየ ምክንያት ከትግራይ ውጭ የሚኖሩትን ያጠቃለለ መሆኑ 
ይገልፃል።ይኸውም ትግርኛ ተናጋሪዎች፣ኩናማ፣ሳሆ፣አፋርና አገው ናቸው ይላል።የትግራይ 
መሬትን ሲያስቀምጥ ደግሞ በደቡብ ከአላ ውሃ ምላሽ፣በሰሜን መረብ ሲያካልሉት በምዕራብ 
ደግሞ ወልቃይትና ፀለምትን ያካለለ መሆኑን ያስቀምጣል።በህወሓት ትግል እነዚህ አምስት 
ብሄሮች ተሳታፊ ነበሩ።ህወሓት ከሌሎች የሃገራችን ህዝቦች ጋር ሆኖ ጨቋኙን የደርግ ስርዓት 
ከተደመሰሰ  



በኋላ የህዝቦች ብሄራዊ ማንነት ማእከል ያደረገና ብሄራዊ ጥያቄን በሚመልስ መልኩ አዲስ 
የአከላል ስርዓት እውን ሆነ።  
 
አዲስቷ ኢትዮጵያ  
የአዲስቷ ኢትዮጵያ መወለድን ተከትሎ አዲስ ፌዴራላዊና ዴሞክራሲያዊ ሰርዓት 
ተመስርቷል።ይህ ስርዓት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በቋንቋቸው የመዳኘት፣
ቋንቋቸውን ባህላቸውን የማሳደግ መብት አጎናፅፏል።የሁሉም የሃገራችን ህዝቦችና ሃይማኖቶች 
እኩልነት ህገ መንግስታዊ ዋስትና ሰጥቷል።ስለሆነም የፖለቲካ አስተዳደር አከላለልም ይህንን 
ታሳቢ ያደረገና የዘመናት የህዝቦች የብሄራዊ ማንነት ጥያቄ መመለስ በሚችል መልኩ 
እንዲሆን መላው የሃገራችን ህዝቦች በቃል ኪዳን ሰነዳቸው በሆነው ህገ መንግስት በግልፅ ቋንቋ 
አስፍረዋል።«በዚህ ህገ መንግስት ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ህዝብ ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለፀውን 
ባህርይ የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው።ሰፋ ያለ የጋራ ጠባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም 
ተመሳሳይ ልምዶች ያላቸው፣ሊግባቡበት የሚችሉበት የጋራ ቋንቋ ያላቸው፣የጋራ ወይም 
የተዛመደ ህልውና አለን ብለው የሚያምኑ፣የስነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያያዘ 
መልከአ የሚኖሩ ናቸው»ይላል- የኢፌዴሪ ህግ መንግስት በአንቀፅ 39ንኡስ አንቀፅ5።  
በዚህ አንቀፅ መሰረት ነው የክልል አስተዳደሮች የተመሰረቱት።ስለሆነም ከ122ዓመት በፊትና 
ከዚያ ወዲህ ከትግራይ ክልል ወጥተው የነበሩ የትግራይ ህዝቦች በትግራይ ክልል አስተዳደር 
ሆነም ቋንቋቸውና ባህላቸው ያሳደጉ ዘንድ ታግለው እውን በአደረጉት ህገ መንግስቱ 
የተደነገገውን መብታቸው ተግባራዊ መሆን የቻለው።የወልቃይት፣ፀገዴ፣ፀለምቲ፣ኮረም/ኦፍላ፣ራያ 
አላማጣ ወደ ትግራይ ክልል የተካለለሉት።በሌላ በኩል ደግሞ እንደ የትግራይ ህዝብ 
ተቆጥረው ፀረ ብሄራዊ ጭቆና የታገሉት የአገውና የአፋር ህዝቦች ደግሞ ከትግራይ ክልል 
ወጥተው አፋሮች/አብዓላና አካባቢው/ ወደ አፋር ክልል፣አገዎች/አበርገለና አካባቢው/ ደግሞ 
ወደ አማራ ክልል ዋግ ኽምራ ዞን እንዲካለሉ ተደርጓል።በሌሎች የሃገሪቱ ክፍሎችም 
በተመሳሳይ መስፈርት ተመሳሳይ አከላለል ተካሂዷል።ከዚህ ቀደም ራሳቸው ችለው የፖለቲካ 
አስተዳደር ያልነበራቸው ህዝቦች ራሳቸውን  



 



በራሳቸው የሚያስተዳድሩበት አከላለል ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ አግኝተዋል።የዚህ 
አከላለል ማእከሉ መሬት ሳይሆን የህዝቦች ብሄራዊ ማንነትና ቋንቋን መሰረት ያደረገ ነው።
ስለዚህ የአሁኑ የወልቃይት ሰብብ የታሪክም የህግም መሰረት የለውም።እነዚህ ህዝቦች 
ለማንነታቸው ታግለው ቋንቋቸውንና ባህላቸውን ማሳደግ በሚችሉበት ክልል ሆነው የፀረ 
ድህነት ትግላቸው ከተያያዙ 25 ዓመታት አስቆጥረዋል።ዛሬ ግን በስማቸው ለመነገድ 
የሚፈልጉ ሃይሎች ድብቅ ዓላማቸው ማሳኪያ ለማድረግ ላይ ታች ከማለት አልፈው በሰው 
ህይወት፣በመንግስትና በህዝብ ንብረት ጥፋት እያደረሰ ያለ የጥፋት ድግስ ደግሰዋል።ህዝቦቹ 
ግን የማንነት ጥያቄያቸው በትግላቸው እውን ያደረጉ መሆናቸውን በተደጋጋሚ በተከፈቱ 
መድረኮች ገልፅዋል።ትምክህተኞች ግን ቀድሞም ቢሆን ማእከላቸው ህዝብ ሳይሆን መሬትና 
ሃብት ነው።ሰለሆነም የህዝቦች መብት የሚከበርበት ሳይሆን እነሱ ተጠቃሚ የሚሆኑበት 
ስልትና አካሄድን በመከተል ፀረ ህገ መንግስት እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ።  
የፖለቲካ አስተዳደር በታሪክ አጋጣሚ እንደየወቅቱ መለዋዋጡ ነባራዊ ነው።ነገር ግን ያለፈው 
ስርዓት በህዝቦች ትግል ከተገረሰሰ በኋላ እንደገና ወደ ኋላ ለመመለስ የሚፈልገው የትምክህት 
ሃይል በወልቃይት ብቻ የሚያበቃ አይሆንም።ነገ ደግሞ ኦሮሚያ የሚባል፣አፋር የሚባል፣
ጋምቤላ የሚባል፣ቤኒሻንጉል ጉሙዝ የሚባል፣ሃረሪ የሚባል፣ሶማሌ የሚባል፣አማራ የሚባል፣ 
ትግራይ የሚባል፣ ደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የሚባል ክልል አልነበረም በሚል 
የአንድ ሃገር አንድ ሃይማኖት አጀንዳውን ይዞ እንደሚመጣ ለማንም ግልፅ ነው።ከመነሻው 
ማእከሉ የህዝቦች እኩልነት እና በልዩነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ሳይሆን የህዝቦች 
«አንድዓይነትነት»አስተሳሰብ የሚከተል ነውና።የዚህ መገለጫው የህዝቦችና የሃይማኖቶች 
እኩልነት መገለጫ የሆነውን የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰንደቅ አላማን እውቅና 
በመንፈግ የጭቆና ሰንደቅ የሆነውን አርማ የለለውን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ይዞ የሚንቀሳቀሰው።
ይህ ፀረ ህገ መነግስታዊ ድርጊት ነው።ስለዚህ የወልቃይትን እንደ ምክንያት መጠቀም ሽፋን 
መሆኑ ሁሉም ልብ ሊለው ይገባል።  
 
የእሳትና ጭድ ፍቅር  



እሳትና ጭድ አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ሊከሰት እንደሚችል መቼም አንባቢያን ታውቁት 
አላችሁ።ተያይዘው አመድ ነው የሚሆኑት።የአሁኑ የትምክህትና የጠባብነት አቀንቃኞች 
ፍቅርም ከዚህ የተለየ አይደለም።ሁለቱም አኩይ አላማቸው ለማስፈፀም የሩቅ ጋብቻ ፈጥረው 
በመንፈስ አንድ ነን ቢሉም ነገር ግን በአንድ መድረክ አብረው መቆም የማይችሉና 
ለመጠፋፋት የሚፈላለጉ መሆናቸው የማይካድ ሃቅ ነው።ለነገሩ የጠባብነት አባት ትምክህት 
ነው።ትምክህርት ሲገነግን ጠባብነትም አብሮ ይገነግናል።ዴሞክራሲያዊ ብሄረተኝነት ሲያብብ 
ትምክህትና ጠባብነት ቦታ ያጣሉ።ስለሆነም ለግዜውም ቢሆን ለህልውናቸው ፍቅር ላይ ነን 
ቢሉም የማይዘልቅ መሆኑ ለመተንበይ ነብይ መሆንን አያስፈልግም።የአሁኑ ፍቅር ሃገር 
ለማጥፋትና የፀረ ኢትዮጵያ ሃይሎች አጀንዳ ለማስፈፀም የሚደረግ ሩጫ መሆኑን መገንዘብ 
ያሻል።  



 
ትምክህት በባህሪው የህዝቦች እኩልነትን አይቀበልም።ልዩነትን አይቀበልም።በልዩነት ላይ 
የተመሰረተ ጠንካራ አንድነትን አይፈልግም።ፍላጎቱና መፈክሩ አንድ ቋንቋ፣አንድ ህዝብ፣አንድ 
ሃይማኖት ነው።ሁሉንም በአንድ ቅርጫት ጨፍልቆ መግዛት ነው።ጠባብነትም በተግባር 
ሳይሆን በአፍ ብቻ ለራሱን ብሄር ብቻ የተለየ ጥቅም አስገኛለሁ በሚል ሽፋን ለግል ጥቅሙ 
የሚሰራ ሃይል የተሰበሰበበት ነው።ዴሞክራሲያዊ አንድነትን አይቀበልም።  
ሁለቱም አንድ የሚያደርጋቸው ደግሞ የህዝባዊነት ባህርይ የላቸውም።ህዝባዊ ባህር ያላቻው 
ቢሆኑ ህዝባዊነት ደንበር የለውምና ሌላ ህዝብን እንደ ህዝብ በጥላቻ ማየት አይገባም ነበር። 
ይህ የአሁኑ ያልተቀደሰ ጋብቻው ረጅም መንግድ መጓዝ የማይችል፣ህዝባዊነት ባህሪ የለለው 
እንደ እሳትና ጭድ ፍቅር ወደ አመድነት በመቀየር የሚጠናቀቅ ነው።ስለሆንም መላው 
የሃገራችን ህዝቦች የእነዚህን እኩይ አላማ ተገንዝበው በፅናት ሊታገሏቸው ይገባል። 


