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"የሃገር አንድነት ካለ መቀሌም ፣አምቦም ፣ነቀምትም፣ጂጂጋም እኩል ይስበክ፡፡
አማራነት ላይ ብቻ የተንጠለጠለ የውሸት አንድነት አማራንም ሆነ ኢትዮጲያን እንዳላዳነ አንብበን
ሳይሆን ኑረን አይተናል፡፡"

ጋዜጠኛ የሺሀሳብ አበራ
የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ብሄር ነው፡፡ተወደደም ተጠላ ከብሄርተኝነት ማምለጥ መሬትን ተኩሶ እንደመሳት
ይቆጠራል፡፡ማምለጥ አይቻለም፡፡ ወንድሜ መልካሙ ተሾመ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ብሄርተኝነትን
ማውገዝም ሆነ ኢትዮጲያዊነትን መቃረን እኩል አደገኞች ናቸው ይላል፡፡ ልክነቱ ሚዛን ይደፋል፡፡
ብሄርተኝነት እንደ ጎሰኝነት የሚመለከቱትም ሆነ፣ኢትዮጲያዊነትን እንደ አውሬ የሚመለኩት ከገሃዱ
ዓለም የራቁ ናቸው፡፡አንዱን ጥሎ፣ሌላውን አንጠልጥሎ ማሸነፍ አይቻልም፡፡
...
ከ 1966 ጀምሮ ሲዋልል ከርሞ አሁን ጡረታ የተጠጋው የአንድነት ፖለቲካው አሁንም እየቃዥ ነው፡፡
የአንድነት ፖለቲከኛው ማህበራዊ መሰረቱ እንደራቀው ከ 1983 በፊት ታውጇል፡፡በአፍሪካ ቀዳሚ
ሰራዊት የነበረው ደርግ ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ መሻገር አልቻለም፡፡ብሄርተኞች ለግተው ዘርረውታል፡፡
...
በአዲስ አበባ ዮኒቨርስቲ የፌዴራሊዝም መምህር የሆኑት ዶክተር ስዮም መስፍን ኢትዮጲያ if country
ናት ይላሉ፡፡በቅደመ ሁኔታ ያለች ሃገር እንደማለት ነው፡፡ያልተመቸው ብሄር ሁሉ ልገጠል ባይ ነው፡፡
ኢትዮጲያ ሃገር የምትሆነው ብሄሮች ከተመቻቸው ነው፡፡ይህ መሬት ላይ ያለው ሃቅ ነው፡፡አንዳንዶች
ኢትዮጲያን በመንፈሳዊ አይን እየተመለከቱ አንድ ኢትዮጵያ፣አንድ ህዝብ፣የነብዮ መሃመድ
መልዕክተኞች መጠጊያ፣በክርስትና ከ 40 ጊዜ በላይ ስሟ የተጠራ እያሉ ይሰብካሉ፡፡ዳሩ ፖለቲካ
በመኖር የሚተረጎም እንጂ የይሆናል የምናብ ዓለም ስብከት አይደለም፡፡ክልል አያስፈልግም፡፡ሰው ነኝ
ብትል እንደዓለም ሰውነት በራሱ ዜግነት የለውም፡፡ እንደ ክልል ሰው የሚተረጎመው በማንነቱ
ባሰመረው ክልል ነው፡፡ ኢትዮጲያዊነት መልካም አዲስ ዓመት ብሎ እንደመመኘት ያለ የደጎች ምኞት
እንጂ ይሆናል አይደለም፡፡
...
በ 1997 የአንድነት ፖለቲካው ገፍቶ መጣ፡፡ በእነ አቶ መለስ መልሶ ተደፈቀ፡፡የወቅቱ የኦሮሚያ ክልል
ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጁነዲን ሳዶ" ትምክተኛው ቅንጂት ካሸነፈ ኦሮሚያን እገነጥላለሁ " ብሎ
መግለጫ ሰጠ፡፡በህዋኃትም ተመሳሳይ ነው፡፡በኢትዮጲያዊነት ትርጓሜ እና አገነዛዝብ ህዋኃት እና
ኦህዴድ ስትራቴጂክ አጋር ናቸው፡፡
አማራ በአንድነት ውስጥ ከገባ ጠላት እንጂ ወዳጅ አይኖረውም፡፡የኢትዮጲያ ተፈጥሮ ብሄሮች በአቻነት
ተወዳድረው ፍትሃዊ ሆነው የሚደመሩበት እንጂ አንድነት ተራ ተረት እና የቁሞ ቀሮች ቀረርቶ ነው፡፡
...
ግንቦት ሰባት የሚባለው ድርጅት ወታደሮቹ በብዛት አማራዎቹ ናቸው፡፡ግን አመራር ላይ የሉም፡፡
አማራዎችን አማራነታቸውን አዘንግቶ ለኢትዮጵያ እያዋጋ ህብረ ብሄራዊ ነኝ ይላል፡፡ከኦነግ ጋር
እየተደራደረ አብን የብሄር ፓርቲ ብሎ ያወግዛል፡፡ ይህ የአስመሳይነት አንድነት ተልጦ ውስጡ ሲታይ
ውሸት ነው፡፡ኦቦ በቀለ ገርባ ለአዲስ ስታንዳርድ ጋዜጣ " አንድነቶች ብሄራቸው ይታወቃል፡፡አንድነት
ጭንብል ነው፡፡አንድ ሳይሆኑ አንድነት የለም" ያሉት ንግግር ገላጭ ይመስለኛል፡፡
...
አማራ ኢትዮጲያ ውስጥ ስትራቴጂክ ሆነ ታክቲካል አጋር የሚያገኘው በአማራነቱ ከቆመ ብቻ ነው፡፡
ይህ የኢትዮጵያ ስሪት የሚፈቅደው ነው፡፡
...
የአማራ ብሄርተኝነት ደርጅቶ በፍጥነት ወደ ተቋምነት ተቀይሯል፡፡ የአማራ ወጣቶች በሸዋ እና በጎንደር
ማህበር ተመስርቷል፡፡የተማሪዎችም እንዲሁ፡፡ የአማራ የምሁራን ትስስርም ተገንብቷል፡፡የአማራ
ዲያስፖራዎች ማህበር መስከረም 5 ይመሰረታል፡፡ አሁን አማራ መደራጀት የለበትም፣አለ ወይስ የለም
የሚለው የጨነገፈ ስሁት ተረት ሙሉ በሙሉ ተቀብሯል፡፡ አብን እና ብአዴን እንደ ፖለቲካ ቁመዋል፡፡
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የደረጀውን እና የመከተውን ሁሉ ህዝብ ይመርጣል፡፡
...
በአማራው ላይ ብቻ የተመሰረተ የአንድነት ፖለቲካ አንድነት ከሚለው ስሙ በስተቀር የሚያምር ቁመና
የለውም፡፡ የሃገር አንድነት ካለ መቀሌም ፣አምቦም ፣ነቀምትም፣ጂግጂጋም እኩል ይስበክ፡፡አማራነት ላይ
ብቻ የተንጠለጠለ የውሸት አንድነት አማራንም ሆነ ኢትዮጲያን እንዳላዳነ አንብበን ሳይሆን ኑረን
አይተናል፡፡መጀመሪያ ያናቀፈህ ድንጋይ ተመልሶ ከመታህ ድንጋዮ አንተ ነህ የሚለው አባባል ላረጡ
አንድነቶች ተምሳሌት ነው፡፡ከጫጫታ፣ልብወለድ ላይ ካለ ትርክት ፣ከሙዚቃ ከሚቀዳ ዓርፍተነገር
እንጂ ከግልፅ ርዮተዓለም እና ስትራቴጂ የማይቀዳው የአንድነት ፖለቲካ ጉምን ዘግኖ እንደመደባደብ ያለ
ቂልነት ነው፡፡
...
አማራ በአማራነቱ ቁሞ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ኢትዮጲያን ያድናል፡፡ተሽኮርማሚነት፣አስመሳይነት እና
ምክንታዊነት የራቀው ቁሞቀሩ የአንድነት ፖለቲካ ዘፈኑ እንጂ ተግባሩ አያምርም፡፡ከተግባር ያልተቀዳ
ፖለቲካ ውሃ መልስ ውሃ ቅዳ ነው፡፡በስብከት እና በተረት አንድነት አይገነባም፡፡

ጋዜጠኛ የሺሀሳብ አበራ

