አማኑኤል አለማየሁ ደጀና
“እኛ በሂወት ስንኖር ኢትዮጲያዊያን ስንሞት ኢትዮጲያ ነን”
ከዚህ በላይ የጠቀስኩት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አሕመድ የኢትዮጲያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው
በተመረጡበት ወቅት ካሰሙት የመግቢያ ንግግር የተወሰደ ነው፡፡
የሰው ልጅ ይወለዳል፣ እንስሶች ይወለዳሉ ተክልም ይበቅላል እነዚህ የተፈጠሩ ፍጡሮች ይኖራሉ ይሞታሉ፡፡
ሲኖሩ በሂወት እንዳሉ ….እነታቸው (their being) ጠብቀው ይኖራሉ ሲሞቱ አፈር ሆነው ወደ አፈር ይመለሳሉ፡፡
አፈር ከሆኑ በኋላ ግን የተፈጠሩበት አገር የነበሩበት አካባቢ ለቀውና ጥለው ተበታትነው የተወሰነው አካላቸው
የተፈጠሩበት ቦታ የሙጥኝ ሲል ሌላው ክፋያቸው ደግሞ ወይ በነፋስ ወይም በወራጅ ውሃ ተጠርጎ አገር ጥሎ
የሌላ ዚግነት ያላቸውን ሰዎች ይቀላቀላል ቀለብ፣ ምግብ ሆኖ ይቀየራል፡፡
ለምሳሌ አንድ ኢትዮጲያዊ በምዕራባዊ የሃገራችን ክፍል ቢሞትና እዛው የሞተበት አካባቢ ቢቀበር
በተቀበረበት አካባቢ ይበሰብሳል በስብሶም አፈር ይሆናል፡፡ ወቅት ይቀያየርና ክረምት ሲመጣ ሃይለኛ ዝናብ
ይጥልና አፈሩን ሸርሽሮ እያጋፋና እያገላበጠ ወደ አባይ ወንዝ ይቀላቀወለዋል ፡፡ እድለኛ የሆነው የሟች ቅሪት
አፈር እዛው በተቀበረበት ተክል ሆኖ ይበቅልና አገር ጥሎ ተሸርሽሮ ሳይሄድ ይቀራል፣ ሌላው እድለኛም
በየቦታው ደለል እየሆነ የአገሩን ድንበር ሳይለቅ ይቀራል፡፡ እድል የቀናው በለስ የቆመለት የዚህ ሟች
ኢትዮጲያዊ ክፋይ አፈር ደግሞ በአባይ ወንዝ ውሃ አማካኝት ድንበር ተሻግሮ ሱዳን ይገባል ሱዳንም የድርሻዋን
የዚህ ምስኪን ኢትዮጲያዊ ውህዶች ታስቀርና ወደ ግብፅ ቀሪውን ትለቃለች፡፡
ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጲያን ለቆ የሄደው የኢትዮጲያዊው ሟች ውህድ አፈር በሱዳን የወንዝ ዳር እርሻዎች ለም
ሆኖ አትክልት ሆኖ ለሱዳናውያን የእለት ምግብ ይሆንና ራሱን ከሱዳናውያን ደም አጥንትና ስጋ አዋህዶ
ሱዳናውያንን የኢትዮጲያዊ የስጋ ውሁድ አካል ባለቤት ያደርጋቸዋል፡፡ ቀሪው አካሉ ቀሪው አፈር ግብፅ
ይደርስና ልክ ለሱዳኖች እንደሆነው ሆኖ የያዘውን የኢትዮጲያዊ ማንነት ውሁድ አቀብሎ ግብፃዊውን
የኢትዮጲያዊ ስጋወደሙ ወአፅሙ ባለእዳ ያደርዋል፡፡ ይህ ከኢትዮጲያዊያን ሙታን የተገኘ ንጥረ ነገር
ሱዳናውያንንና ግብፃውያንን የኢትዮጵያውያን ባለ እዳ ያደርጋቸውና ያዛምዳቸዋል ያቆራኛቸዋል፡፡
በመሆኑም ሱዳናዊውን ኢትዮጲያዊም ሱዳናዊም ሲያደርገው ግብፃዊውን ደግሞ ግብፃዊም ሱዳናዊም
ኢትዮጵያዊም ያደርግና ያቀላቅላቸዋል፡፡
በተመሳሳይ መንገድ ወደ ምስራቅ የሞተውን ኢትዮጲያዊ ከሶማሊያ ፣ ከጅቡቲ ጋር፣ ወደ ሰሜን መረብ ዳር
የሞተውን ኢትዮጲያዊም ከኤርትራዊው ጋር፣ ወደ ደቡብ የሞተውን በተመሳሳይ ኢትዮጲያዊም ኬንያዊው
ጋር ሌሎችን በተመሳሳይ መንገድ እየቀርፀ ኢትዮጲያዊነትን ከሌሎች አጎራባች ህዝቦች ጋር እያዋሃደና
እየቀላቀለ ከኢትዮጲያም አልፈን ብዙ እንደንሆን ኢትዮጲያ ብቻ እንዳንሆን ያደርገናል፡፡
በሌላ መልኩም በምስራቅ አካባቢና በመሃል ኢትዮጲያ የሞተው ኢትዮጲያዊ አፈር ሆኖ ተጠርጎ አዋሽ ወንዝ
ገብቶ የአዋሽ (የመርቲ) እርሻ ውስጥ ውህድ ሆኖ ወይም በሌላ ወንዝ ተጠርጎ ሃረር ገብቶ በጫት ማሳ ውስጥ
ፈሶ ሰርፆ ለጫት ማዳበርያ ሆኖ ወይም ለብርቱካን፣ ለቡና፣ ለቅመማቅመም፣ ለቲማቲም ጠቃሚ ንጥረ ነገር

ሆኖ ተክሎች አለምልሙ አሳድጎ ተለቅሞ ወይን ተቀጥፎ ወደ ተለያዮ አገሮች ተልኮ (export ተደርጎ) በነዚህ አገሮ
ያሉ ሰዎች በልተውት ከሰውነታቸው ጋር አዋህደውት ተጋርተውን ይኖራሉ፡፡
ስለዚህ እኛ ኢትዮጲያዊያ ስንኖር ነው ወይስ ስንሞት ነው ኢትዮጲያ የምሆነው? ስንኖር ኢትዮጲያ ነን፣
ኢትዮጲያዊያንም ነን ስንሞት ግን አፍሪካ ነን ዓለም ነን ህዝቦች ነን በእያንዳንዱ የሰው ዘር የምንገኝ ንጥረ
ነገሮች ውህድ ነን ባጠቃላይ የሰው ዘር ነን ፈጣሪም ያለ ምክያንት ሉሲን (ድንቅነሽን) ከዚህ አካባቢ
አልፈጠራትም፡፡
እኛ በሂወት ስንኖር ግን ኢትዮጵያ ነን፣ አገር ነን፡፡ አገር የምንሆነው ሞተን ስንበሰብስና አፈር የሆነው
ቅሪታችን ሳይሆን በሂዎት ያለው ህያው ማንነታችን፣ ህያው ሰውነታችን በሌላ አባባል እኛው በሂዎት ያለነው
የምንተነፍሰው፣ ህያዎቹ ፍጡሮች ነን፡፡
የእኛው በሂወት አገርነት ፣ ሰውነት መታመን ያለበት በውናችን ኮርተንባት፣ ተደስተንባት ፣ ቃላችን
ሰጥተንባት፣ ተራምደንባት፣ ገንብተንባት፣ ተምረንባት፣ ቤተሰብ መስርተንባት፣ ልጅ ወልደን አሳድገንባት
እነድንኖር የምታደርገንና ስለኛ ስትል መኖር ያለባት ስለሷ ስንል፣ ስለ ህያው ሰዎቿ ስንል ለመስዋእትነት፣
ለሰማእትነት ራሰችንን የምናጭባት ፣ ስለኛ ስትል መኖር ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ ናት፡፡ ልንጠብቃት፣
መስዋእት ልንሆንላት የምንችለው እኛ በሂዎት አገር፣ እኛ ህያዋን እሷ ስንሆን በቻ እና ብቻ ነው፡፡ በሂዎት
ስንኖር ጌጦችዋም፣ ጠባቂዎችዋም ነን፣ ክብሮቿ ነን፣ ስንኖር በተለያየ ልሳናችን ባህላችን ሃይማኖቶቻችን
ለክብሯ እንዘምራለን፣ አንፀልያለን፡፡ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ የምንሆነው በሂዎት አያለን ነው፡፡ ኢትዮጵያም
ኢትዮጵያ የምትሆነው በህያው ባሉ በሚያስቡ፣ በሚያለሙ በተደመሩ ልጆቿ ነው፡፡ እኛ በሂወት እያለን
ጥለናት የምንጠፋ ኢትዮጲያ ወና ሰው አልባ ምድረ በዳ ናት፡፡
እኔ በሂወት እያለሁ ያልተከበርኩኝ ማንነቴን ብሄሬን አይቶ የሚገድለኝ ወጠምሻ የፈጠረች ኢትዮጲያ
ሞተህ አገር ትሆናለህ ተብየ ከምሰበክ ኖሬ ልከበር ኖሬ ፍቅር ልስማ፣ ፍቅር ልይ በፍቅር ልኑር፡፡
በፈጣሪ ሞት ከመሞቴ በፊት በድንጋይ ተወግሬም ይሁን በቆንጨራ በሜጫ ተቀልቼ ወይንም
በጥይት አረር ተቆልቼ አልሙት፣ የፈጣሪን ሞት አልነፈግ፡፡ ቆሜ ያልታመነልኝ ኢትዮጲያዊነት ሞች
እደሚሰጠኝ አልሰበክ፣ አገር ማለት እኔው ህያው ነኝና፡፡
አገር ማለት ኢትዮጲያ ማለት አሁን በሂወት ያለው ክቡሩ አማራው፣ ክቡሩ ኦሮሞው፣ ክቡሩ
ትግራዋይ፣ ክቡሩ አፋሩ፣ ክቡሩ ሶማሌው፣ ሀድያው፣ ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ከምባታው፣ ጋቤላው፣
ቤንሻንጉሉ፣ ጉሙዙ፣ አገው ሁሉም ብሄርና ብሄረሰቦችዋ ናቸው ኢትዮጲያ ማለት ህያው በሂወት
ያሉት ህዝቦቿ ናቸው፡፡
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አሕመድ በንግግራቸው “ስንሞት ኢትዮጲያ ነን” ያሉት ሊያጋጥም
እንደሚችል ስህተት ማለትም ፈረንጆች benefit of the doubt እደሚሉት አድርጌ ልወስድላቸውና
በማንኛውም መንገድ ግድያ አስቀርተው የፈጣሪ ሞት የምንሞትበትን ጊዜ ለማሳጠር ከሚሞክሩ
ቂሮዎች፣ ፋኖዎች ሃላፊነት ከማይሰማቸው ፖሊሶች ወታደሮች ታጣቂዎች እኛ በሂወት ያለነውን አገር
የሆነውን ህያዋን ኢትዮጵያ ይጠብቁን ወይንም ያስጠበቁን ዘንድ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡
መልካም የስራ ጊዜ ለጠቅላይ ሚኒስቴራችን

