
ዴሞክራሲያዊ የህዝቦች አንድነት ማንን ይጎዳል? 
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በማሕበራዊ ድህረገፆችና በግል ጋዜጦች የሚወጡ አስተሳሰቦች በብዛት ከትምክህተኛ እና 

ጠባብነት ካምፖች የሚመነጩ ሲሆን በይዘታቸውም የተለያዩ መሰረተ ቢስ ወሬዎችን 

በማራገብ የህዝቡን ሰላም በማናጋት በአቐራጭ ስልጣን መያዝን ግብ አድርገው 

ይንቀሳቀሳሉ፡፡ አስተሳሰቦቹ መሰረተ ቢሶችና የማይጠቅሙ የሚያደረጋቸው ነጥብ አነሰም 

በዛም እንደየዓቅማቸው የአገራችን ህዳሴ ጉዞን በማደናቀፍ አሉታዊ ተጽዕኖ ስለሚኖራቸው 

ነው፡፡ እንደዝህ ዓይነት አስተሳሰቦች በአደባባይ ወጥቶ መጋለጣቸው አስፈላጊ ቢሆንም 

በልካቸው የልማታችንና የመልካም አስተዳደር ስራዎቻችንን ጎታች መሆናቸው ግን 

አይቀርም፡፡ እርግጥ ነው በአንድ አገር ለህዝቦች ብልፅግና እና መልካም አስተዳደር 

የአስተሳሰብ (ሓሳብ) ልዩነቶችና ሓቀኛ ኪሪክሮች እጅግ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው፡፡ አስፈላጊ 

የሚሆኑት ግን በስነ-አመክኒዮ የተደገፉና ለሰፊው ህዝብ ወገንተኝነት ያላቸው እስከሆኑ 

ድረስ ብቻ ነው፡፡ አንድ ሓሳብ ወይም ተግባር በበቂ ምክንያት ካልተደገፈና ለህዝቡ 

ጥቅም ከልየለ ዋጋ የለዉም፡፡ ሊኖረውም አይችልም፡፡ በብዛት በትምኪህተኛው ሪዝራዚ 

ሃይሎችና በዝህ ሃይል በተደናገሩ ጥቅት ዜጎች ከሚራገቡት አስተሳሰቦች “የጎሳ ፖለቲካ፤ 

የግዛት አንድነት፤ አንድ አገር ፤ ብሔራዊ ቋንቋ… “ ወዘተ የሚሉት ይገኙበታል፡፡ በሌላ 

በኩል መጠኑ ይለያይ እንደሆነ ነው እንጅ ሁሉንም ህዝቦች ስጎዳ የኖረው ገዥ መደብ ሆኖ 

ሳለ አንድ ህዝብ በሌላ ወንድም ህዝብ ላይ የፈፀመው ጭቆና እንደነበረ አስመስሎ 

በማቅረብ በህዝብ መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማናጋት ከጠባቢነት 

አስተሳሰብ ካምፕ የሚመነጩ የጥፋት ጥሩምባዎች ስነፉ ይስተዋላል፡፡ ብመሰረቱ 

ጠባብነት በራሱ ችሎ የሚፈጠር ነገር ሳይሆን  ከትምክህተኝነት ራሱን ለመከላከል 

የተቆፈረ ምሽግ ነው፡፡ ከፍ ስል የተጠቀሱ ነጥቦች አንድ በአንድ ከማየታችን በፍት 

ስለአገራችን ታሪክ በአጭሩ መተንተን  ይጠቅማል፡፡ 

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ታሪክና የህዝቦቿ ግንኙነት በጎና መጥፎ ገፅታዎች አሉት፡፡ 

በጎ ገፅታዎች የአገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ ያዳበሯቸው እሴቶችና 

ገድል ናቸው፡፡ ህዝባችን በረዥም ግዜ ሂደት የምንነትና የእምነት መወራረስ ፈጥረዋል፡፡ 



ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ ጊዝያት አገራችንን ለመቆጣጠር ብሎም 

ለመቀራመት የመጡትን የውጭ ወራሪዎች  በጋራ ተዋግቶ ድል በማድረግ አገራችንን 

ከባዕድ ገዥዎች ከመጠበቅ ባሻገር ከባዕድ ገዥዎች የማይሻሉ የውስጥ አምባገነኞች ታግሎ 

አስወግዶዋቸዋል፡፡ በሌላ በኩል በህዝቦች ግንኙነት ላይ መጥፎ አሻራ ጥሎው ያለፈ የገዥ 

መደብ “እኛ ምሰል” ፖሊሲና ፖሊሲውን ተንተርእሶ  በሌሎች ህዝቦች ላይ ይደርስ 

የኖረው ብሔራዊ ጭቆና ምክንያት ዛሬ ማስታወስ የማንፈሊጋቸው መጠነ ሰፊ ጥፋቶች 

ሊደርሱ ችሏል፤፤ ማስታወስና መተንተን ባንፈልግም የታሪክ ዋና ጥቅም የትናንትናን 

አውቀህ ጥፋቶቹ በማረም የዛሬና የነገ ህይወት ማስተካከል ስለሆነ ታሪካችን ማወቁ 

ይበጃል፡፡ በአንድ የታሪክ አገጣሚ በትረ ስልጣን የጨበጠው ትምክህትኛው ሃይል 

የአገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነታቸውና ኢትዮጵያዊነታቸው ለማጎልበት 

ሲጠይቁና ስታገሉ ከማስተናገድ ይልቅ በራሱ መነፀር ብቻ እንድያልፉ ዘንድ በርከት ያሉ 

ቅድመ ግዴታዎች ስያስገዲድ ኖረዋል፡፡ ከነኝህ ቅድመ ግዴታዎች ለመጥቀስ ያህል 

“ኢትዮጵያዊያን ለመሆን እርኩስ እምነታቹና ምንነታቹ ትታቹ ከነአከባቢያቹ ተጠመቁ፡፡” 

ከዝህ ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና ከነበረው የያኔ መንግስታዊ አስተሳሰብ በተነሳ  የሰውና 

የአከባቢ ስሞች ተቀይሮ ይጠራ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ለምሳሌ ብሾፍቱ - ደብረዘይት፤ 

ጭሮ - አሰበተፈሪ፤ አዳማ - ናዝሬት …ወዘተ ፡፡ ከዝህ አልፎ አንድአንድ  ወገኖቻችን 

አፅመ ርስታቸው በሆነው አገር “መጤ” ወይም “ከወንዝ የወጣ” ሌሎች ደግሞ “በኢትዮጵያ 

የምገኙ” እየተባሉ በአገራቸው ጉዳይ ያገባናል እንዳይሉ ተደርጎ ኖረዋል፡፡ ገዥ መደብ 

ስልጣኑ ዘለአለማዊ ለማድረግ በማሰብ ሌሎች ብሄሮችና ብሄረሰቦች በራሱ አምሳል ብቻ 

ለመቅረፅ ያረቀቀውና ይታገልለት የነበረው ፖሊሲ ምክንያት ህዝብን እርስ በርስ 

በማጋጨት የጥርጣሬ መንፈስ ከፈጠረ ቡኋላ ከፋፍሎ ይገዛ ነበር፡፡ ለዝህም ነው “ትግሬ 

ከጠገበ እና አንድ ከሆነ….” ተብሎ በሁለት ቦታ የተከፈለው፡፡ በአጠቃላይ ስታይ የገዥ 

መደብ እኛ ምሰል ፖሊሲና ስትራተጅው ለረዘም ያለ ግዜ ብሔራዊ ጭቆናን መፊጠርና 

ማስቀጠል በመቻሉ፤ በህዝቦች መካከል ልዩነትና ጥርጣሬ እንድኖር በማድረግ አገራችን 

ለከፊተኛ እልቅትና የመበታተን ጫፍ አድርሶ የነበረ በመሆኑ ፖሊሲው በከፍል የተሳካ 

ነው፡፡ ይህ ስባል ግን ገዥ መደብ ያደረገው ሁሉ ጥፋት ነበር ማለት አይደለም፡፡ አንድ 

ነገር (ክስተት) ስነሳ በጥሩ የተሳተፉት በጥሩነታቸው በክፋት የተሳተፉት ደግሞ 

በኩፉነታቸው መነሳታቸው አይቀሪም፡፡  



 

በዘበነ ገዥ መደብ ግዴታ እንጅ መብት አልነበረም፡፡ መብት ከልየለ እኩልነት 

አይኖርም፡፡ እኩልነት ከልየለ ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነት አይታሰብም፡፡ እኩልነትና የጋራ  

ተጠቃሚነት በሌሉበት ሰላም ሆነ ልማት አይኖርም፡፡ የዘመኑ ሓቂ የነበረው ተወልዶ 

ሌላን መምሰልና ሰርቶ ገዥን ማስረከብ የተሰላቸ ህዝብ ለመብቱ ፍለጋ በ1960ዎች ጫፍ 

እስከ ጫፍ ተነስተዋል፡፡ መብት ከማጣት በተነሳ ነው የኤርትራ ጉዳይ እና የብሔሮችና 

ብሔረሰቦች ጥያቄ በአገራችን ፖለትካ ውስጥ ቁልፍ ነገር ሆኖው የኖረው፡፡ ጥያቄው 

ስለህዝብ ሉዓላዊነትና ስለሃብቱ እኩል ተጠቃሚነት የነበረ ብሆንም የግብረ መልሱ ቋንቋ 

ሀይል ብቻ ስለነበር ሰላም ጠፍቶ ልማት አይታሰቤ ሆኖ ቆይቶዋል፡፡  

በሀይል አንድነት አይመጣም፡፡ ልመጣም አይችልም፡፡አብሮነት የህዝብ ምርጫ እንጅ 

የገዥዎች ይሁኝታ አይደለም፡፡ በገዛ አገራቸው ሰላም፤ ልማትና ዲሞክራሲ ቀርቶ 

በየአከባቢያቸው አሰቃቂ ግፍ የደረሳቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ነፃ አውጭ ግንባር 

ብፈጥሩ ንቃተ መብታቸው ማደጉን እንጅ አብሮነት አለመፈለጋቸውን አያሳይም፡፡ ንቃተ 

መብታቸው አደገ ስባል ያኔ የገዥ መደብ ዘመን ከነበረ አንድነት መለያየቱ እጅግ የተሻለ 

ስለነበር ነው፡፡ መለያየቱ የተሻለ ነበር ማለት ግን ከመለያየት የበለጠ አማራጭ አልነበረም 

ማለት አይደለም፡፡ ትምኪህተኛው ገዥ መደብ ለአንዴና ለመጨረሻ ግዜ አስወግዶ 

በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተና ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና ያለው የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ 

አንድነት አይደረስ ይመስል የነበረው ግን የተደረሰ የብልሂ አማራጭ ነው፡፡ “ቀን የሰጠው 

ቅል ድንጋይ ይሰብራል” ነው እና ይባስ ቡሎ ትምክህተኛው ሃይል መልሶ ብነግስ እንኳ 

ራሱን ብቻ ይወክላል እንጅ ኢትዮጵያም ሆነ ኢትዮጵያውነት ልወክል አይችልም፡፡ 

አንድ ህዝብ እንደህዝብ ራሱን መተካት አለበት፡፡ አንድ ህዝብ እንደህዝብ ራሱነቱንና                  

ህይወቱን  መከልከል (ማጣት) የለበትም፡፡ ለዝህም ነው ረገጣ የበዛባቸው የኤርትራ፤ 

የትግራይ፡ የኦሮሞ፤ የኢትዮጵያ ሶማሊ …ወዘተ ህዝቦች የየራሳቸው ነፃ አውጭ ግንባር 

የመሰረቱት፡፡ ግንባሮቹ የተለያየ ዓላማ ነበራቸው፡፡ መገንጠልን የመረጡ ግንባሮችም ሆነ 

የመሰረታቸው ህዝብ አብሮነት ( ኢትዮጵያዊነት) ሳይፈልጉ ቀርቶ ሳይሆን ለብዙ አሰርት 

ዓመታት መብታቸው በሙሉ ስለተነፈጉ ነው፡፡ አንድ ህዝብ ነፃ አውጭ ግንባር 

ሰለአልመሰረተ የተለየ የኢትዮጵያ አንድነት ፍቅር ነበረው ማለት አይደለም፡፡ ሊኖረውም 

አይችልም፡፡ ያነፃ አውጭ ግንባር ያልመሰረተ አካል ለግዜው የነበረው ማህበረ-ፖለትካዊ 



አደረጃጀት ግንባርን ለመመስረት አላስቻለውም አሊያም በተነፃፃሪም ብሆን መብቱን 

አልአላጣም ማለት ነው፡፡ ጭቆናን ለማስወገድ ነፃ አውጭ ግንባር  ሳይመሰሪት በራሱ 

መንገድ  የታገለም አለ፡፡ ከእነኝህ አካላት አንዱ የብሄረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 

(ብአዴን) ነው፡፡ ምክንያቱም ፓርቲው በወከለው አከባቢ ምንም ያህል የከፋ ብሆንም 

መገንጠል እንደ አማራጭ ሊያደርግ  የሚያስችል የምንነት መብት ረገጣ አልነበረም፡፡  

ነፃ አውጭ ግንባሮች ስመሰረቱ የተለያየ ዓላማ ነበራቸው፡፡ በብዙዎች ስደገፍና ስታገሉለት  

የነበረ ዓላማ የመገንጠል አማራጭ ሆኖ በሻዓብያ፡ በኦነግ እና በኦብነግ ስራመድ የኖረ 

ብሆንም ከሻዓቢያ ውጭ የመገንጠል ጥያቄ ለነበራቸው ነፃ አውጭ ግንባሮች ሁሉ 

አልተሳካላቸውም፡፡ ምክንያቱም ብሔራዊ ጭቆናን መገርሰስ እንጅ መገንጠል ህዝብ 

የሚመርጠው አማራጭ አልነበረውም፡፡ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) 

የተጠነሰሰውና በሂደት በሌሎት ዲሞክራሲያዊ ሓይሎች የተደገፈው ሁለተኛው አማራጭ 

(ዓላማ) ሁሉንም ጭቁን ህዝቦች ነፃ አውጥቶ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ የህዝቦች አንድነት 

ማረጋገጥ እንድሁም በየደረጃው ዜጎች የምሳተፉበት ተመጣጣኝና ቀጣይነት ያለው የልማት 

ተጠቃሚነት የምል ነበር፡፡ 

ለአንድ ፖለትካ ድርጅት ገንጣይ ወይም አስገንጠይ ለማለት የፖለትካ ድርጅቱ በተግባር 

ለመገንጠል አሊያም ለማስገንጠል የተንቀሳቀሰ መሆን አለበት፡፡ ገንጣይና አስገንጠይ 

የሚሉ ቃላት የሚዘመሩት ከዝህ ውጭ በሆኑ ምክንያቶች ከሆነ ግን ከአሉባልታነት 

አያልፍም፡፡ ከ30 ዓመት የነፃነት ትግል በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ በመገንጠሏ ምክንያት 

ህወሓት በኢትዮጵያ ባለልዩ መብት በነበረው ገዥ መደብ በገንጣይነትና በአስገንጣይነት 

ስፈረጅና በተገኘው አገጣሚ  ሁሉ እየተከሰሰ ለዛሬው መድረክ መደረሱ ይታወቃል፡፡ ነገር 

ግን የትግራይ ህዝብና ድርጅቱ ህወሓት የታገሉት በኢትዮጵያ ሰላም፤ ልማትና ዲሞክራሲ 

ለማስፈን ባይሆንና ዓላማቸው እንደትምኪህተኛው አባባል “መገንጠል” ብሆን ኑሮ 

ራሳቸውን (ትግራይን) ያገኙት በጠረጴዛ ውይይት ወይም በገዥ መደብ ባሪኮት 

አልነበረምና አባባሉን ተግባራዊ ማድረግ ይችሉ ነበር፡፡ ህወሓት ትግራይን በተቆጣጠረበት 

ወቅት ራሱን በዘላቂነት ከፀረ ዲሞክራሲያዊ ሃይል ለመከላከል የሚያስችለው 

የሰው፤የትጥቅና የጅኦግራፍያዊ ዓቅም ነበረው፡፡ ዓላማው ግን ይሄ አልነበረም፡፡ ህወሓት 

የተመሰረተለትና የታገለለት ዓላማው አብሮነትም ሆነ መለያየት በብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ነፃ ፍላጎትና በሰላማዊ መንገድ ብቻ የሚረጋገጥበት አገር ለመፍጠር ስለነበር  



የህይወት ዋጋ ከፍሎ ተግብረውታል፡፡ ኤርተራ የተገነጠለችው በኤርተራዊያን ፍላጎት 

ነው፡፡ የግዳጅ ባርነት እንጅ የግዳጅ ዜግነት የለም፡፡ ስለዝህ ህወሓት ገንጣይም 

አስገንጣይም አይደለም፡፡ ህዝቦች የራሳቸው ዕድል ራሳቸው እንድወስኑ በማድረጉ 

ልኮራበት ይገባል፡፡ ጡት ነካሽ እንድሉ ካልሆነ በስተቀር ህወሓትና የትግራይ ህዝብ 

ለኢትዮጵያ ሰላም፤ ልማትና ዲሞክራሲ እንድሁም ለብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትና 

የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መብት እንድረጋገጥ የከፈሉት የህይወትና የንብረት መስዋእት 

ወደር አልባ ከሞሆኑም ባሻገር በአገራችን ታሪክ የመጀመሪያና በቀጣይ ትውልድ ልታወስ 

የሚገባ  ነው፡፡ 

 የኤርትራ መገንጠል በተመለከተ የኤርትራ ህዝብ እንደማነኛው ሌላ ህዝብ ታሪኩ ምንም 

ብሆን ምን ህዝብ በሞሆኑ ብቻ የራስ ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው፡፡ ታሪካዊ 

መብት የለም፡፡ የተፃፈና ያልተፃፈ ሊሆን ብችሊም ሁሉም ህዝብ ታሪክ አለው ሁሉም 

ህዝብ መብት አለው፡፡ ታሪክ በመሰረቱ ያለፈውን ክስተት (ሂደት) በነባራዊነቱ ለማሳየት 

ነው እንጅ ከህዝብ መብት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፡፡ ባህልም እንደዝሁ ነው ፡፡ 

ያደገና ያልአደገ ባህል የለም፤ ልዩነቱ በተለያየ መንገድ ማደጉ ላይ ነው፡፡ እነኝህ ነገሮች 

ግምት ውስጥ በማስገባት ህዝባዊ መብት በማጣቱ ለ30 ዓመታት የትጥቅ ትግል አድርጎ 

አገሩን በሀይል ከያዘ ቡኋላ አብሮ መሆን አልፈልግም ፡፡ ራሴን መሆን ይሻለኛል ላለው 

ህዝብ ህወሓት እንደባለፉት መንግስታት ሁሉ “ አይ አትችልም፡፡ አንድነት ሀይል ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ትቅደም “ ብሎ ቢሆን ኑሮ አገራችን ለቀሪ 30 ወይም ከዝህ በላይ ዓመታት 

ለማያባራ ጦርነት ከመጋለጧም በላይ ከፍተኛ የመበታተን አደጋ ልገጥማት ይችል ነበር፡፡ 

የህዝብ መብት በማፈን አንድነት አይመጣም፡፡ ልመጣም አይችልም፡፡ የኤርትራ ህዝብ 

የነፃነት ጥያቄ በማፈን ወይም ለማፈን በመሞከር ምክንያት ልደርስ ይችል የነበረው 

የሰውም ሆነ የንብረት ውድመት ተወግዶ ወደፍት በሂደት የሚንጠብቀው በሁለቱም ህዝቦች 

ሙሉ ፊቃድ፤ እውቀትና እኩልነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ አንድነት 

ልያመጣ የሚችል ትክክለኛ መፍትሄ ስለወሰደ ህወሓት ልኮራበት ይገባል፡፡ ድርጅቱ  

የፈፀማቸው  ድሎችና ክፍተቶች በተግባር የተከናወኑና ትውልድን የሚያስተምሩ ናቸው፡፡ 

 

የግንቦት 20 1983 ዓ.ም ህዝባዊ ድል ተከትሎ በፀደቀው በኢፌዲሪ ሕገ መንግስታችን 

በግልፅ የተቀመጠና እየተከተልን ያለነው ዲሞክራሲያዊ የህዝቦች አንድነት ነው፡፡ 



የሚያስፈልገንም እሱ ነው፡፡ ግንቦት 20 የቡድንና የግለ ሰብ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ 

መብቶች በሕግ እና በተግባር የተረጋገጠበት አገር ፈጥሮዋል፡፡ የግዛት አንድነት 

መጠበቅም ሆነ ማስጠበቅ አያስፈልግም፡፡ የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ አንድነትና እኩል 

ተጠቃሚነት ስከበር በራሱ (በህዝብ) የሚጠበቅ ጉደይ ነው፡፡ ለዝህም በመፈቃቀድ ላይ 

የተመሰረተ ለህዝቦች አንድነት ስባል በአገራችን ከግንቦት 20/1983 ዓ.ም ጀምሮ የሰዎች 

የበላይነትና የብሔር ጭቆና ታሪክ ከሞሆናቸው ባሻገር አስተማማኝ ሰላም፣ ታዳጊ 

ዲሞክራሲና ህዝቡ በየደረጃው ፊትሓዊ ተጠቃሚ የምሆንበት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው 

ምጣኔ ሃብት ልገነባ ችለዋል፡፡ በተባበረ የህዝቦች ኪንድ ህዳሴያችን እውን ይሆናል፡፡ 

 

 


