ኢትዮጵያዊነትና የወደፊቱ ጉዞ
ትላንት በፌስቡክ ገጼ ላይ ያዲስ አበባ ወጣቶች ፒያሳ መሀል ጎራው ላይ ልሙጡን የኢትዮጵያን ሰንደቅ
አላማ ይዘው፣ ኢትዮጵያ አገራችንን እየዘመሩ፣ ቄሮዎችን ሲያባርሩ ተመለከትኩህ። ሰሞኑን ናዝሬት
ከተከሰተው ሁኔታ ጋር ተመሳሰለብኝና ሁለቱን ማነጻጸር ጀመርኩኝ።
በድሮው የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ስር የተሰባሰቡት የናዝሬት ወጣቶች ከቄሮች ጋር ተጋፍጠው
ኢትዮጵያዊነታቸውን ለመግለጽ የሄዱበትን ርቀት እጅግ አደነቅኩኝ፣ በወሰዱት እርምጃም እጅግም ኮራሁ።
ነገር ግን የአዲስ አበባ ወጣቶች ከወሰዱት ተመሳሳይ እርምጃ በስሜት እንጂ በመንፈስ ተለየብኝ። ይኸውም፣
የናዝሬት ወጣቶች የወያኔዎችን መዝሙር በህብረት በመዘመራቸው ነበር።
ያባቶቻችንን ሰንደቅ አላማ ይዘው የወጡት የናዝሬት ልጆች፤ ጸረ ኢትዮጵያዊው የወያኔዎችን መዝሙር
በመዘመራቸው፣ ህዝባችን ምን ያህል የስነ ልቦናና የማንነት ቀውስ ውስጥ እንዳለ አስገነዘበኝ። ለምን ቢባል፣
የወያኔዎች መዝሙር፤ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እስር ቤት ናት ከሚለው ጸረ ኢትዮጵያዊ እሳቤ ወይም
ፍልስፍና የመነጨ ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያን ያለባህር ወደብ ያስቀረና ህዝቧንም በቋንቋና በዘር ያለያየ
የጎሰኝነት መገለጫ መዝሙር ስለሆነም ነው።
ስለዚህም ነው፣ መዝሙሩ፣
ታየ ህዝባዊነት ከዳር እስከዳር በርቶ፣
የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ
የሚለው። በሌላ አገላለጽ፣ ጎሰኝነት የብሔር ብሔረ ሰቦች በሆነችው ኢትዮጵያ ላይ ጸና፣ በረታ ነው
የሚለው። ግጥሙን ልብ ብሎ ለመረመረ የኢትዮጵያን አገራዊ ክብር የሚያዋርድ፣ ብሔር ብሔረ ሰቦችን
ከኢትዮጵያ በላይ የሚያደርግ ወይም ደሞ ከብሔር ብሔረሰቦች ማንነት በታች ለኢትዮጵያዊ ማንነት ንዑስ
ደረጃ የሚያስይዝ መሆኑን ይረዳል።
ጃዋርና ተከታዮቹ በኢትዮጵያዊያን ላይ ፈጽመዋል የተባለው የጅምላ ጥቃትና ግድያ የወያኔዎች መዝሙርና
ህገ መንግስት ነጸብራቅ ነው። ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ሞት እንጂ በምንም ተዓምር የዜግነት ክብርን
የሚያጎናጽፍ አይደለም።
አባቶቻችን ባንድነት ሀይል ኢጣልያንን ያርበደበዱበትን ሰንደቅ አላማ ይዞ አገራችንን የወጉት የባንዳ ልጆች
ለኢትዮጵያ ያወጡላትን መዝሙር እያቀነቀኑ፣ በኢትዮጵያዊነት ስሜት አደባባይ መውጣት፣ እርስ በራሱ
የሚጣረስ ነው።
የወያኔዎች መዝሙር እኛ ከምናውቀው ሰንደቅ አላማ ጋር አብሮ ሊሄድ አይችልም። ኢትዮጵያዊነት ከጸረ
ኢትዮጵያዊነት ጋር አብሮ አይደመርም፤ ውሀ ከዘይት ጋር አይቀላቀልም። በቃ እኛ ከጸረ ኢትዮጵያዊነት ጠብ
እንጂ የጋራ ታሪክ የለንም። በእዚህ እንስማማ፣ ጎራ እንለይ፣ አቋማችን ግልጽ ይሁን።
የባንዳ ልጆች ከባንዶች አባቶቻቸው በወረሱት ርዕዮተ ዓለም ተሰባስበው ኢትዮጵያችንን እያጠፉት ነው።
እኛስ? በማንና በምን ርዕዮተ ዓለምና ፍልስፍና ስር ለመሰባሰብ እንሻለን? ኢትዮጵያዊነት በምን ስርዓት

ይገለጻል? የኢትዮጵያዊነት እሴቶችስ ምንድን ናቸው? የትኛው ሰንደቅ አላማ ማንነታችንን ይገልጻል?
የትኛው የአስተዳደር ዘመን ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን በክብር ይገልጻቸዋል?
አገራችንንና ህዝባችንን ለመታደግ ለእነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች መልሶቻችን አስፈላጊ ናቸው።
እናስብ፣ እናስተውል፣ እንደራጅ፤ የምንወዳት አገራችንን ከጥፋት እናድናት፤ ህዝባችንንም ከእልቂት
እንታደገው። አትዮጵያዊነት ያሸንፋል
ሰሞኑን በወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የጅምላ ጥቃትና ግድያን አጥብቀን እናወግዛለን። መንግስት የህግ
የበላይነትን እንዲያስከብርና ወንጀሉን ባደረሱት ላይ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን። ለተጠቁት
ወገኖቻችን ብርታት፣ ለሟች ቤተሰብና ወዳጆች መጽናናትን እንመኛለን። እግዛብሔር የሞቱትንም ነፍስ
ይማርልን። ኢትዮጵያ አገራችንን ይጠብቅልን፣ ህዝቧንም ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘልዓለም ትኑር!!!
አንድ ህዝብ አንድ አገር!!!
ነብያት አክሊሉ ደምሴ

