
የአካልና የአስተሳሰብ ካንሰርን እንመክት!! 

ከታጋይ ሓዱሽ ካሡ 07-20-16 

 በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ  አካላዊ ጉዳት እያደረሰ የሚገኘው የካንሰር በሽታ ብቻ 

አይደለም፤ ይልቁንም  ከዘቀጠ አስተሳሰብ የሚመነጩ የካንሰር አይነቶችም በፍጥነት 

በመዛመት ላይ ናቸው፡፡ እነዚህ የካንሰር በሽታዎች በህዝብና በሃገር ላይ እያስከተሉት 

ያሉት መጠነ ሰፊ የሰውና የሃብት ጥፋት በገንዘብም ይሁን በሌላ ማንኛውም ነገር ሊካካስና 

ሊተካ አይችልም፡፡ ዋናው ጉዳይ  ግን ኢትዮጵያና ህዝቧን ወደ ለየለት ጥፋት 

ለመክተትና እ  በሽታዎቹን ለማስፋፋት እየተሞከሩ ያሉ ድርጊቶች፣ በዋነኛነት መላ 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እና በየእርከኑ ያሉት የመንግሥት  እንዲሁም 

የተለያዩ ባለድርሻ አካላት፣ የበሽታዎችን አጥፊነት በውል ተረድተው ይዋል ይደር ሳይሉ 

በተገቢው ሁኔታ እየመከቱ ናቸው ወይ!? የሚለው ከሁሉም በላይ አሳሳቢ ሆኗል፡፡ የዚህ 

ጽሑፍ መነሻም የጉዳዩን አሳሳቢነት በተመለከተ አቅምና ችሎታ የፈቀደውን ያህል አንድ 

ሁለት ለማለት ነው፡፡ 

የምንኖርባት ዓለም አካላዊ ጉዳት አድርሰው፣ ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት ሁሉ 

ለህልፈት የሚዳርጉ በርካታ በሽታዎች የሚሰተዋልባት ነች፡፡ የሰው ልጅም ተላላፊና 

ተላላፊ ባልሆኑ የተለያዩ ዓይነት በሽታዎች በመጠቃት ላይ ይገኛል፡፡ ተላላፊ ካልሆኑት 

በሽታዎች አንዱ የካንሰር በሽታ ነው፡፡ የካንሰር በሽታ ሴት - ወንድ፣ ድሃ-ሃብታም፣ ነጭ-

ጥቁር ወዘተ ሳይል የሰውን ልጅ በመጨረስ ላይ የሚገኝ በሽታ ነው፡፡ የዓለም ጤና 

ድርጅት (WHO) እ.አ.አ. በ2015 ባወጣው መረጃ፣ በአራቱም የዓለማችን አቅጣጫ የሚኖሩ 

8 ሚሊዮን ሰዎች በየዓመቱ በካንሰር በሽታ እንደሚሞቱ አስታውቋል፡፡ ድርጅቱ  

በየዓመቱ በካንሰር በሽታ የሚሞቱ ሰዎች፣ በሌሎች ማለትም በወባ፣ በሳምባ ነቀርሳ እና 



በኤች.አይ.ቪ ኤድስ ከሚሞቱት በእጅጉ እንደሚልቅ በጥናት አስደግፎ በሪፖርቱ በግልፅ 

አስቀምጦታል፡፡ 

በአፍሪካም፣ ስር ከሰደደ ድህነት፣ ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ከህክምና 

እጦት የተነሳ፣ በካንሰር በሽታ የሚጠቁ ህዝቦች፣ ሽታውን የመከላከል አቅም ስለሌላቸው 

በህይወት የመቆየት ዕድላቸው የተመናመነ በመሆኑ በየዕለቱ ለህልፈት በመዳረግ ላይ 

ናቸው፡፡ በኢትዮጵያም በየዓመቱ ከ64ሺህ በላይ ዜጐች የካንሰር በሽታ ሰለባ እንደሚሆኑ 

ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡ 

እዚህ ላይ ያለው መሠረታዊ ችግር፣ በዋነኛነት በኢትዮጵያ ህዝቦች፣ 

በኮሙዩኒኬሽንና ሚድያው ዘርፍ እንዲሁም በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ስለበሽታው 

ምንነት፣ ስፋት፣ የስርጭት ፍጥነት፣ በአጠቃላይ እያደረሰው ያለው ጥፋት በተመለከተ 

ያለው ግንዛቤና ዕውቀት በጣም አናሳ መሆኑ ነው፡፡ 

የካንሰር በሽታ አስከፊነትን በውል የተረዳው የኢፌዴሪ መንግሥት ግን ዜጐቹን 

ከካንሰር በሽታ ለመታደግ ሲል በቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋዬና በጤና ጥበቃ 

ሚኒስትሩ ዶ/ር ከሰተብርሃን አድማሱ ተባባሪ ሊቀመናብርት የሚመራ ብሄራዊ የካንሰር 

መከላከል ኮሚቴ ከየካቲት 2006 ጀምሮ በማቋቋም የተለያዩ ተግባራት በማከናወን ላይ 

ይገኛል፡፡  ለአብነት ያህል ብሄራዊ ኮሚቴው ባለፉት ሁለት ዓመታት፣ ብሄራዊ የካንሰር 

መቆጣጠሪያ ስትራቴጂ ነድፏል፡፡ በአዲስ አበባ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በተጨማሪ 

በወረዳ 8 የካንሰር ህክምና ማዕከል በማቋቋም ህክምና እንዲሰጥ አስችሏል፡፡ በአገራችን 

ባሉት 1000 ወረዳዎችም የማህፀን ጫፍ ካንሰር ህክምና እንዲሰጥ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል፡፡ 

በኮሚቴው አመራር ሰጪነት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል 



የሥልጠና ዲፓርትመንት ተከፍቷል፡፡ ከአዲስ አበባ ውጭም በተለያዩ ክልሎች ካንሰርን 

ለማከም የሚያገለግሉ አምስት ከፍተኛ ሆስፒታሎች በመገንባት ላይ ናቸው፡፡  

ሆኖም እነዚህን በኢፌዴሪ መንግሥት አመራር ሰጪነት፣ በብሄራዊ ኮሚቴው 

የቅርብ ድጋፍና ክትትል የተከናወኑና በመከናወን ላይ የሚገኙት ተስፋ ሰጪ ተግባራት 

አጠናክሮ መቀጠል አሁንም የግድ ይላል፡፡ አገራችን “A decade of Accomplishments - 

our enduring legacies”  በሚል መሪ ቃል “10ኛውን የማህፀን ጫፍ(Cervical)፣ 

የጡት(Breast)  እና የወንድ የዘር ፍሬ የሚያጠቃ(Prostate) የካንሰር በሽታን ከአፍሪካ 

እናጥፋ” በሚል ርዕስ የሚዘጋጀው ኮንፈረንስ ከሐምሌ 17 እስከ 20/2008 ዓ.ም. በአዲስ 

አበባ የአፍሪካ ህብረት የስብሰባ ማዕከል ታስተናግዳለች፡፡ 

በ10ኛው የካንሰር ኮንፈረንስ ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሃገራት መሪዎች እና ቀዳማዊ 

እመቤቶች፣ የየሃገራቱ የህዝብ ተወካዮች አፈ ጉባኤዎች፣ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሮች፣ 

የአህጉራዊ እና ዓለም አቀፍ የካንሰር ህክምና ምርምር ተቋማት ኃላፊዎች፣ ተመራማሪዎች 

እና የህክምና ባለሙያዎች፣ የሲቪል ማህበራትና የግሉ ሴክተር ተወካዮች ወዘተ በድምሩ 

ከ3000 በላይ ታዳሚዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ይህ ኮንፈረንስ በአንድ በኩል 

ለኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የማንቂያ ደወል በይፋ የሚደወልበት ነው፡፡ በሌላ 

በኩል የኢፌዴሪ መንግሥት በዜጐች ላይ እየደረሰ ያለውን የካንሰር በሽታ ለመመከት 

ከሁለት ዓመታት በፊት የጀመረውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንደሚቀጥልበት ለዓለም 

ማህበረሰብ ዳግም ቃል የሚገባበት ነው፡፡ 

ወዳጅም ይሁን ጠላት እንደሚያውቀው፣ የኢፌዴሪ መንግሥት እና እሱን 

የሚመራው ኢህአዴግ በመሠረታዊ የህዝብና የሀገር ጉዳይ ቃል ከገቡ፣ ያለሙትን ግብ 

ሳያሳኩ ወደኋላ የተመለሱበት መሠረታዊ ጉዳይ ፈልጐ ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡፡ ለምሳሌ 



ከጤናው ዘርፍ አኳያ ሲታይ፣ ስምንቱ የሚሌኒየም ግቦችን ካሳኩት ተጠቃሽ አገሮች አንዷ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆኗ የዓለም ማህበረሰብ ምስክርነቱ በይፋ እንዲሰጣት ያስቻላት፣ 

በኢህአዴግ የሚመራው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊው የኢፌዴሪ መንግሥት መሆኑ አሌ 

ሊባል በፍፁም የሚቻል አይሆንም፡፡ በእርግጥ ከኪራይ ሰብሳቢ አመለካከትና ተግባር 

የተነሳ በተለያዩ መንግሥታዊ እና የተለያዩ አካላት የሚጓተቱና ሳይሳኩ የሚቀሩ 

ፕሮጀክቶችና ተግባራት የሉም ማለት አይደለም፡፡ ኪራይ ሰብሳቢነት የበላይነት በያዘበት 

ሁኔታ ቀርቶ ከተናደ በኋላም ቢሆን በቀጣይም ችግሮች መስተዋላቸው አይቀሬ ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ዜጐች በአካል ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለው የካንሰር በሽታ 

ለማጥፋት፣ በኢትዮጵያችን ካለው ድህነት፣ ከበሽታው ስፋትና ፍጥነት አኳያ ጊዜ 

እንደሚወስድ መገመቱ አያስቸግርም፡፡ ሆኖም የኢፌዴሪ መንግሥት ቀርጾ ተግባራዊ 

ባደረገው የጤና የመከላከል ፖሊሲ እየተመራ እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦችን ከጐኑ አሰልፎ በሂደት በቁጥጥር ስር እንደሚያውለው የሚያጠራጥር አይሆንም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በአገራችን ኢትዮጵያ በዜጐች አካልና ህይወት ላይ አስከፊ ጉዳት 

እያደረሰ ካለው ካንሰር ይልቅ፣ እንደ እስስት የተለያየ ህብረ ቀለማት እየተላበሰ በፍጥነት 

በመሠራጨት ላይ ያለው የአስተሳሰብ ካንሰር፣ ሰላምናዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደርና 

ልማት ወዳጅ የሆኑትን የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲሁም ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችን  

በማሳሰብ ላይ ነው፡፡ ህዝቡ በተለያየ መልኩ   ከኋላቀር የትምክህትና የጠባብነት 

አስተሳሰብ የሚመነጨው የአስተሳሰብ ካንሰር በዕንጭጩ ካልተቀጨ ሊያስከትለው 

የሚችለውን መዘዝና አደጋ መገመት እንደማይቻል ስጋቱን በመግለፅ ላይ ነው፡፡ 

በኢፌዴሪ መንግሥት እየተመራች፣ እያስመዘገበችው ባለው ማህበረ-ኢኮኖሚ፣ 

ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ድሎች የተነሳ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አዎንታዊ ገፅታዋ 



ጐልቶ በመታየት ላይ ያለችው ሃገራችን ኢትዮጵያ፣ በ2008 ዓ.ም. ተጨባጭ ድሎች ብቻ 

ሳይሆን ተፈጥሮና ሰው ሠራሽ ችግሮች ያስከተሏቸው አደጋዎችንም ለመጋፈጥ ተገዳለች፡፡ 

የኢፌዴሪ መንግሥት፣ የኢትዮጵያ ህዝቦችን ከጐኑ አሰልፎ ተፈጥሮ ያስከተለውን ችግር 

ከራሱ በጀት በመደበው 16ቢልዮን ብር ችግሩን መክቶታል፡፡ ለዚህ በጐ ተግባሩም ዓለም 

አቀፍ አድናቆት ተችሮታል፡፡ በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ድርቁ ወደ ረሃብ 

ይቀየራል ሲሉ የነበሩ ንግርቶችን ንዶ በዓለም አቀፍ መድረክ የድርቅ መከላከል ተግባሩን 

ስኬታማ ተሞክሮ ለዓለም ማህበረሰብ እንዲያጋራ ጭምር እውቅና የተሰጠውና ክብር 

የተቸረው መንግስትም ነው።  

ህዝባችንን ያስመረረው የመልካም አስተዳደር ችግርም በራሱ ተነሳሽነት ተጨባጭ 

ዕቅድ አውጥቶ በመንቀሳቀሱ በህዝቡ ዘንድ ተስፋ ያጫረ ውጤት ተመዝግቧል፡፡ ሆኖም 

በአገራችን ያለው ስር የሰደደ ድህነት እንዲሁም የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባር 

የበላይነት በያዘበት በአሁኑ ወቅት መልካም አስተዳደር እንደ ህብስተ መና ከሰማይ ወርዶ 

በአንድ ጀምበር የሚነግስ አይሆንም፡፡ የኢፌዴሪ መንግሥትና የኢትዮጵያ ህዝብ ገና 

አሁንም እልህ አስጨራሽ ትግል እንደሚጠብቀው ተረድቶ ለላቀ ትግልና ውጤት 

አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ ላይ ነው፡፡ 

እያገባደድነው ባለነው 2008 ዓ.ም. በአገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ደም አፋሳሽ 

ግጭቶችም ተከስቷል፡፡ በዋነኛነት በኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች እንዲሁም በሰሜን 

ጐንደር በርካታ የሲቪል እንዲሁም የሰላምና የፀጥታ አስከባሪ አባላት ህይወት ጠፍቷል፡፡ 

በፀረ ሰላም ሀይሎች የጥፋት ሴራም የንፁሃን ዜጎች ህይወት ጠፍቷል። በሚልዮኖች ብር 

የሚገመት ንብረትም ወድሟል፡፡ ህዝቡም ሰላምን አጥቷል፡፡ በየአካባቢው የተነሳው እሳት 

ህዝቡ ውሃ ሆኖ በረጋና አስተዋይነት በተላበሰ መንፈስ ባያጠፋው ማቆሚያ የሌለው የከፋ 



እልቂትና ጥፋት ይከሰት እንደነበረ አያጠያይቅም፡፡ እዚህም እዛም በአፍራሽ ኃይሎች 

መሪነት የተቀሰቀሱ ግጭቶችና ጥፋቶች፣ ጥቂቶች ስውር አላማቸውን ለማሳካት ሲሉ 

ያራመዱዋቸው እንጂ የህዝቡ አጀንዳዎች እንዳልሆኑ በገሃድ ተስተውሏል፡፡ 

ሆኖም በ2008 ዓ.ም. በየአካባቢው የተከሰተውና ወቅት ጠብቆ ብቅ ጥልቅ እያለ 

ያለው ችግር መንስኤው ምንድነው የሚለው ሰፊና ጥልቅ ጥናትና ምርምር የሚያሻው 

ሊሆን ይችላል፡፡  በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ግንዛቤና አተያይ የችግሩ መንስኤ ተጠንቶ 

ያደረና በተግባርም እየተስተዋለ ካለው ሁኔታ ሲታይ፣ በደምሳሳው ከኪራይ ሰብሳቢነት 

ተግባርና አመለካከት የመነጨ ነው የሚል እምነትና እሳቤ አለ፡፡ ይኸውም የኪራይ 

ሰብሳቢነት መገለጫዎች ከሆኑት ዋነኛዎቹ ማለትም የመሬት ወረራ፣ ግብር ማጭበርበርና 

ስወራ፣ በመንግሥት ግዢ የሚፈፀሙ ደባዎች ሙስና፣ ጉቦና አድልዎ ወዘተ እንዲሁም 

ከፖለቲካ መገለጫዎች አኳያ ደግሞ ትምክህት፣ ጠባብነት፣ አክራሪነትና አሸባሪነት 

የመሳሰሉት ወዘተ የጋራ ግንባር ፈጥረው ለጋውን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊውን 

አስተሳሰብና ተግባር ግራና ቀኝ ለማላጋት ቀንና ሌሊት በመራወጥ የደቀኑት አደጋ ነው፡፡ 

በመሆኑም በ2008 ዓ.ም. በዋነኛነት አክራሪነት፣ አሸባሪነት፣ ትምክህትና ጠባብነት 

ያልተቀደሰ ጋብቻ ፈጥረው እኩይ ዓላማቸውን ለማሳካት መርዘኛና አጥፊ የሀሰት 

ፕሮፓጋንዳ በመርጨት፣ የተወሰኑ ወገኖችንም በማደናገር የተለያዩ ጥፋቶች ፈፅመዋል፡፡ 

አሁንም ችግሩ ከመሠረቱ ተወግዷል የሚያሰኝ አይደለም፡፡ በእርግጥ ችግሩ በቀጣይ 

ትግል መክሰሙ አይቀሬ ነው፡፡ ለምን ቢባል “ውሸት ፍጥነት ያላት ፣ እውነት ግን ፅናት” 

በመሆኗ ነው፡፡ ነገር ግን አሁንም ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም ችግሩን 

በአንዴ ለማስወገድ የሚቻል አይሆንም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የሚከተለው አባባል 



የሚመልሰው ይመስለኛል፡፡ ይኸውም “መሬት ላይ የበቀለ አረም ሊታረም ይችላል፡፡ 

አእምሮ ላይ የበቀለ አረም ግን ዘመናትን ይጨርሳል” የሚለው አባባል ልብ ይሏል፡፡ 

ለዚህም ነበር ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ከ24 ዓመታት በፊት ማለትም 

17ኛው የህወሓት በዓል የካቲት 11/1984 ዓ.ም. መቐለ ላይ በድምቀት ሲከበር እንዲህ 

ያለው ”ደርግ ሁልጊዜ ይኖራል፡፡ ለምን የተጀመረው አዲሱ ጉዞ የማይዋጥላቸው ጥቂቶች 

አይኖሩም ማለት አይደለም፡፡ ስለሆነም ደርግ ሁልጊዜ ይኖራል፡፡ አስቸጋሪውና መጥፎው 

ነገር ደርግ አድራጊ ፈጣሪ ከሆነ ነው፡፡ ሆኖም ዛሬ ደርግ አድራጊ ፈጣሪ አይደለም፡፡ የ17 

ዓመታት የመራራ የትጥቅ ትግሉ ድልም ይኸው ነው” 

በርግጥ ባለፉት 25 ዓመታት ደርግ አድራጊ ፈጣሪ አልነበረም፡፡ አሁንም 

አይደለም፡፡ ወደፊትም ሊሆን አይችልም፡፡ እንደሚታወቀው ፋሽስታዊው የደርግ 

መንግሥት፣ የድህነት ዘበኛ የሆነው ኋላቀር የትምክህት አስተሳሰብ አስፈፃሚ ነበረ፡፡ ደርግ 

በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች መሪነት እና በመላው የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች መራራ ትግልና ከባድ መስዋዕትነት እንደ አፋኝ እና ጨፋጫፊ ተቋም ግብአተ 

መሬቱ ተፈፅሟል፡፡  

ነገር ግን ለዘመናት የዘለቀውና ደርግ ሲያራምደው የነበረው አስተሳሰቡ፣ በአሁኑ 

ጊዜም የተለያዩ ህብረ ቀለሞች እየተቀባ፣ በኢህአዴግ የሚመራውን የህዳሴው ጉዞ 

ለማደናቀፍ ከመሞከር አልቦዘነም፡፡ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባር 

የበላይነት እስከሚይዝ ድረስም አጥፊና አፍራሽ የትምክህትና ጠባብነት አስተሳሰብና 

ተግባር እየተንፏቀቀም ቢሆን መቀጠሉ አይቀርም፡፡ 

እዚህ ላይ በአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫ ያሉት ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ መልካም 

አስተዳደርና ልማት ፈላጊ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ልብ ሊሉት የሚገባ መሠረታዊ 



ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም የኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ የማይዋጥላቸው በሃገር ውስጥና በውጭ 

ያሉት አፍራሽ ኃይሎች፣ አገራችን በተመነደገች ቁጥር የእነሱ አስተሳሰብና ተግባር 

ከእነሰንኮፉ ግብአተ መሬቱ የሚገባበት ሁኔታ እንደሚያፋጥን በውል ያውቁታል፡፡ 

በመሆኑም ብሄር ከብሄር ከማጋጨት ጀምሮ ከሰማይ በታች ያለውን ማንኛውንም ለእነሱ 

የሚጠቅም የማደናገሪያ አጀንዳ ከተቀበረበት ጉድጓድ አውጥተውና አዋራውን አራግፈው 

መርጨታቸው አይቀርም፡፡ 

ታድያ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ እዚህ ላይ ነው የጫወታውን 

ሕግጋት በረጋ መንፈስ መመዘን የሚገባቸው፡፡ ይኸውም በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ 

የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ፣ የፖለቲካ ድርጅት፣ ለህዝብ “የማይጠቅም 

አጀንዳ” ተብሎ የሚታሰብም ካለውም ማንሳት ይችላል፡፡ ለምን ቢባል ፈረንጆች 

እንደሚሉት  “Assemble-Argue-Agree” ነውና መርሁ፡፡ 

ሆኖም አንድ ነገር ሊጤን ይገባል፡፡ ይኸውም የሰው ልጆች ከሌላው እንስሳ 

የሚለዩት በምክንያትና በሎጂክ (Rational and logic) ስለሚያምኑ ነው፡፡ ሆኖም 

በአገራችን ኢትዮጵያ የፈለቁ የፖለቲካ ኃይሎች ትላንት ሲያራምዱት የከረሙት ያረጀ 

ያፈጀ የትምክህትና የጠባብነት አስተሳሰብ እስከወዲያኛው ጥግ ይዘው የሚዘልቁ አሉ፡፡ 

ታድያ የትምክህትና የጠባብነት አስተሳሰብ ማንን ይጠቅማል? ካልን ኋላ ላይ ራሳቸውን 

ወደ ጥፋት የሚከታቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜውም ቢሆን በጣም ጥቂቶችን፡፡ 

ማንን ይጐዳል ስንል ግን ብዙሃንን፡፡ ስለሆነም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

የጋራ ክንዳቸውን አጣምረው የዜሮ ድምር ፖለቲካ አራማጆችን ለይተው ሊመክቱዋቸው 

እንደሚገባም አስታዋሽ የሚያሻቸው አይሆንም፡፡ 



ለዚህም ነው “ሃናን አርዳንት” የተባሉት አሜሪካዊት የፖለቲካ ተመራማሪና ሃያሲ 

“ትምክህት የሌሎችን ብሄሮች ማንነት በመካድ፣ የተጋነነን ዘረኝነት መሠረት አድርጐ 

የአንድን ብሄር የበላይነት የሚሰብክ አደገኛና የዘቀጠ እምነት ነው” ያሉት፡፡ 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከ75 በላይ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ተቻችለውና 

ተፈቃቅረው የሚኖሩባት አገር ናት፡፡ ይህ ለዘመናት የኖረው የመቻቻል ባህልና እሴትም 

ለሌሎች አገሮች ተምሳሌት እንደሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ደግሞ ደጋግሞ 

አውስቶታል፡፡ አሁንም ሆነ  ወደፊት ኢትዮጵያ ህዝቦቿ አብሮ ለመኖር ያላቸው ዕድል 

አንድና አንድ ብቻ ነው፡፡ ይኸውም ባለፉት 25 ዓመታት ብዝሃነታቸው የአንድነታቸው 

መገለጫ መሆኑን በእምነት ጨብጠው የህልውናቸውና የአንድነታቸው ዋስትና የሆነውን 

ዴሞክራሲያዊ ፌዴራላዊ ሥርዓት እንደ ዓይናቸው ብሌን እየጠበቁ ወደፊት መራመድ 

ነው።፡፡ ከአሁን በኋላም፣ ወደፊት እንጂ ወደኋላ ይመለሳሉ የሚል ከንቱ ቅዠት 

አይራመድም፣ ባይባልም ዕውን ይሆናል ተብሎ ግን አይገመትም፡፡ ሆኖም አሁንም ብዙ 

የቤት ሥራ እንዳለ በየጊዜው እዚህም እዛም እየተነሱ ያሉት ጉዳዮች ራሳቸው ህያው 

ምስክር መሆናቸው በውል ሊጤን ይገባል፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በ17ቱ መራራ የትጥቅ ትግሉ ዓመታት 

በገጠርና በከተማ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮች እና ንፁሃን ዚጐች ውድ 

ህይወታቸውን የከፈሉት ትምክህትና ጠባብነት ዳግም እንዲመለስ በፍፁም አልነበረም፡፡ 

ይልቁንም ዴሞክራሰያዊ ብሄርተኝነት አብቦ፣ በመፈቃቀድና በመቻቻል ላይ የተመሠረተ 

ዴሞክራሲያዊ አንድነት በፅኑ መሠረት ላይ አኑሮ፣ በአጠቃላይ አንድ የፖለቲካና 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ የሰፈነባት ኢትዮጵያን ለመገንባት እንጂ፡፡ አሁንም በኢህአዴግ 



የሚመራው ተራማጁ የኢፌዴሪ መንግሥት ይህንን የተቀደሰ ዓላማ ከግብ ለማድረስ 

እንቅልፍ አጥቶ ቀንና ሌሊት በመረባረብ ላይ ይገኛል፡፡ 

የኢፌዴሪ መንግሥት እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሄር፣ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዋነኛ 

ትኩረት አሁንም ቢሆን ድህነትን ተፋልመው በ2017 ዓ.ም. መካከለኛ ገቢ ያላት አገር 

መፍጠር ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 22 ከመቶ የሚሆን ህዝባችን ከድህነት ወለል በታች ባለበት 

ሁኔታ እንዲሁም ከህዝባችን 17 በመቶ የሚሆን ሥራ ያጣ ዜጋ ባለበት ሁኔታ ተኝቶ 

ማደር አይቻልም፡፡ ድህነት ከመዋጋት በላይም በፍፁም ሌላ ቀዳሚ አጀንዳ ሊኖር ይችላል 

ተብሎም አይታሰብም፡፡ 

በእርግጥ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደርና ልማት ማረጋገጥ የማይነጣጠሉ፣ 

የኢፌዴሪ መንግሥትና የኢትዮጵያ ህዝቦች ቀዳሚ አጀንዳዎች ናቸው፡፡ በተቃራኒው 

የአፍራሽ ኃይሎች ዋነኛ አጀንዳ ብጥብጥ፣ ሁከት፣ በንፁሃን ህይወትና ንብረት ላይ እሳት 

መጫርና ማቃጠል መሆኑ በ2008 ዓ.ም. ብቻ ካደረጉት አጥፊ እንቅስቃሴ መረዳት 

አያዳግትም፡፡ 

ሆኖም በየትኛውም የኢትዮጵያ አቅጣጫ ያሉት የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ምስጋና ይግባቸውና፣ ፀረ ሰላም ኃይሎች በማገባደድ ላይ ባለነው ዓመት ጀምሮ 

በየወቅቱ ያነሱዋቸው የብጥብጥና የሁከት እንቅስቃሴዎችን፣ ጨዋነት በተላበሰ አኳኋን 

በታላቅ የኃላፊነትና የአስተዋይነት መንፈስ ባይመክቱዋቸው ኑሮ አደጋው የከፋ ይሆን 

እንደነበር አያጠራጥርም፡፡ በተለይም የኢፌዴሪ መንግሥት ሕግና ሥርዓት ለማስከበር 

የወሰዳቸውን ሕጋዊ እርምጃዎች በመደገፍ ከጐኑ ቆመው የከፈሉት መስዋእትነት ታሪክ 

ሁሌም ሲዘክረው ይኖራል፡፡ ስለሆነም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አካላዊ 

ጉዳት በማድረስ ላይ ያለውንም ሆነ የአስተሳሰብ ካንሰር የሆነውን የትምክህት፣ የጥበት፣ 



የአክራሪነትና የአሸባሪነት አጀንዳና የቀቢፀ ተስፋ እንቅስቃሴ ለመመከት እጅ ለእጅ 

ተያይዘው እንደሚነሱ አያጠራጥርም፡፡ የኋላ ኋላም የአካልና የአስተሳሰብ ካንሰሩ ግብዓተ 

መሬቱ እንደሚፈፀም ያለፈ ታሪካችንና ቀጣዩ ጉዞአችን በቅርብ ርቀት ያሳየናል፡፡ ቸር 

ይግጠመን፡፡  

ሰላም ለመላው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች!! 

 

 


