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ውሉ ያለየለት የኦሮሚያ ክልል እና የአዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ-2 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  

07-06-17 

ወይ አዲስ አበባ ወይ አራዳ ሆይ፣ 

አገርም እንደሰው ይናፈቃል ወይ? 

ከላይ በአብይ መግቢየነት እንዲያገለግል ተደርጎ የቀረበው የግጥም ስንኝ ለአዲስ አበባ ከተማ ጥልቅ ፍቅር ባለውና ከጉያዋ ወጥቶ 

ራቅ ወዳለ ቦታ ሄዶ ሰነበትበት ባለና የሀገር ናፍቆት በእጅጉ ባንገበገበው ሰው አማካኝነት የተዘጋጀ መሆኑ አይጠረጠርም፣ 

ሁላችንም ተወልደን ካደግንበት ወይም ረዘም ላለ ጊዜ ከኖርነበት አካባቢ ራቅ ብለን ስንሄድ ሰው ብቻ ሳይሆን አካባቢውም 

(በተለምዶ አገሩም) ይናፍቀናል፣ በዚህ ረገድ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ትዝታ እንደሚኖረው ይታመናል፡፡  

እኔ በበኩሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ከትውልድ አካባቢየ ራያ ወጥቼ ወደ ሌላ አካባቢ ያውም እዚሁ አገር ውስጥ በሄድሁበት ወቅት ራያ 

በእጅጉ ነበር የሚናፍቀኝ፣ እናም ከአንድ አመት በላይ ወደ ራያ ሳልመለስ ከቆየሁ ናፍቆቱ በእጅጉ ያሰቃየኝ ነበር፣ አሁንም ቢሆን  

ስሜቱ ያው ነው፡፡ ከሀገር ወጣ ወጣ ተብሎ ወደ ባህርማዶ ሲኬድማ ሆድ አስብሶ ውስጥን ያላውሳል፣ ይበልጥም ያስጨንቃል፡፡  

ይህንንም ሁኔታ በተወሰነም ቢሆን ስለቀመስሁት ትዝታውና ናፍቆቱ በእጅጉ ከበድ እንደሚል አረጋግጫለሁ፣ ሌላው ቀርቶ በሆነ 

ህንጻ ወይም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የሀገርን ባንዲራ መመልከትና በመንገድ ስትዘዋወር የሚመስልህን የወገን መልክ ማየት 

በእጅጉ ያስደስታል፣ ስለሀገር መልካም ወሬ (ዜና) መስማት ደግሞ እርካታን ያስገኛል፣ እናም አገር፣ ህዝብ፣ አየሩ፣ ዛፉና 

የመሳሰለው የሀገር ቤት ምግብና ቁሳቁስ ሳይቀር በእጅጉ ይናፍቃል፡፡  

ለመንደርደሪያ ያህል ይህን ካልሁ ወደ ተነሳሁበት ጉዳይ ልምጣና በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ የምትናፈቀዋ አዲስ አበባ ሰሞኑን 

አዲስ ነገር ልታስተናግድ እየተዘጋጀች እንደሆነ የኢፌዴሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መግለጫና እሱን ተከትሎ የሚጻፉ 

መጣጥፎችና የሚናፈሱ ወሬዎች እያረጋገጡ ይገኛሉ፡፡ በእርግጥ የዚህ አይነቱ ሀሳብም ሆነ አማራጭ መፍትሄ ለሀገራችን አዲስ 

ነገር በመሆኑ በሰዎች መካከል የተለያየ ግንዛቤ ቢፈጠርና ይህን ተከትሎ የተለያዩ ሀሳቦች ቢደመጡ ያን ያህል ሊገርም አይገባም 

ባይ ነኝ፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ በሒደት ከህይቱና ከልምዱ ሊማረው የሚገባውን ነገር በአንድ ጊዜ ልትግተው አትችልም፣ 

ልጋትህ ብለህ ብትነሳም ሊቀበልህ ዝግጁ አይሆንም፣ የፈለገ መልካም ነገርም ቢሆን ለህይወቱ አዲስ ስለሚሆንበት በውስጡ 

የጥርጣሬ ስሜት ይፈጠርበትና ይህን አዲስ ነገር አሜን ብሎ ለመቀበል ይቸግረዋል፡፡  

ለዚህም እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ አባቶቻችን የዚህ አይነት ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ካለመዱት መላክ የለመዱት ሰይጣን ይሻላል 

በማለት ሀሳባቸውን ለመግለጽ የሚገደዱት፣ ስለሆነም ከአዲስ አበባ ጋር በተያያዘ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም ጉዳይ የተነሳውና 
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ህገ-መንግስታዊ ምላሽ ያገኘው ከ23 አመት በፊት የነበረ ቢሆንም ጉዳዩ ይበልጥ ትኩረት እየሳበ የመጣው ግን ባለፉት ሶስትና 

አራት አመታት አካባቢ ይመስለኛል፡፡  

ይኸውም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጋራ ማስተር ፕላን አዘጋጅተው ወደ ተግባር 

ከመግባታቸው በፊት ቢያንስ ለጨፌ ኦሮሚያና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህግ አውጭ ምክር ቤት አቅርበው በሰፊው 

እንዲመከርበትና የሁለቱንም መስተዳድር ነዋሪዎች ስሜትና ፍላጎት ግምት ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ባለመቻላቸው እንደሆነ 

ይታመናል፡፡ 

አሁንም ቢሆን አልሸሹም ዞር አሉ ነው እንደሚባለው የፌዴራል መንግስት አስፈጻሚ አካላት ከኦሮሚያ ክልልና ከአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር የሚመለከታቸው አካላት ጋር ተመካክሬ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቻለሁ ሲል መግለጫ አውጥቷል፣ ለምን ቅድሚያ 

የሁለቱ መስተዳድር ህግ አውጭ ምክር ቤቶች በግለጽ ሊመክሩበትና የህዝባቸውንም ፍላጎትና ስሜት ግምት ውስጥ እንዲያስገቡ 

ማድረግ አልቻሉም? የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ የሚቀር አይመስለኝም፡፡ 

 ከዚሁ ሀሳብ ጋር ተያይዞ ሌላኛው ወቅታዊ ችግር ደግሞ ይኸ ጉዳይ አምና በዚሀ ወቅት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያ 

ደሳለኝ በ2009 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ ለፓርላማ ከሚቀርቡት ረቂቅ ህጎች ውስጥ የመጀመሪያው የሚሆነው የኦሮሚያ ክልል 

በአዲስ አበባ ላይ የሚኖረውን ልዩ ጥቅም የሚወስነው አዋጅ ይሆናል ሲሉ ቃል ገብተው የነበረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ረቂቅ 

አዋጅ የማዘጋጀቱ ሒደት ሲጓተት ቆይቶ በአመቱ መጨረሻ ላይ ረቂቅ አዋጁ ተዘጋጀ ሲባል መስማታችን ነው፡፡ ይህ አልበቃ ብሎ 

ከሳምንታት በፊት ማለትም አመቱ እየተገባደደ እንደሆነ እየታወቀ ይኸው ረቂቅ አዋጅ በዚህ አመት ለምክር ቤት ቀርቦ ይጸድቃል 

ብለው ለነቀምቴ ከተማ ነዋሪ ህዝብ በድፍረት ቃል ገቡ፡፡ ይሁን እንጂ ሰሞኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሆሆት 

አቶ አባ ዱላ ገመዳ የኦሮሚያ ክልል ተወላጅ ከሆኑ የምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሲሰጡ ይኸ ረቂቅ አዋጅ በዚህ 

አመት ሊደርስ አይችልም፣ ስልሆነም ሰፊ ውይይት ተደርጎበት በሚቀጥለው አመት ለምክር ቤት ቀርቦ ሊጸድቅ ይችላል ሲሉ 

ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ጋር በእጅጉ የሚቃረን አስተያየት ሲሰጡ ሰማን፡፡  

እናም የየትኛውን ባለስልጣን ምላሽ አምነን እንቀበል? ቃል የእምነት እዳ ነው እንደሚባለው የባለስልጣናቱ ቃልስ መቼ ይሆን 

የሚከበረው ወዘተ የሚሉ በርካታ ተየያዠዥ የሆኑ ጥያቄዎችን በማንሳት መነጋገር ይቻል ይሆናል፡፡ ሆኖም አታሞ በሰው እጅ 

ሲያዩዋት ታምራለች ሲይዟት ታደናግራለት እንደሚባለው የህዝብን ጥያቄ በአንድ ጊዜ አጥጋቢ በሆነ መልኩ መመለስ ከባድ 

ሊሆን የሚችል ቢሆንም ተስፋ ሊሰጥ የሚችል አዎንታዊ እርምጃ መውሰድ ግን ሀላፊነት ከሚሰማው መንግስት የሚጠበቅ ስራ 

ነው፡፡  

ከቋንቋ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው ጥያቄና በአንዳንድ ወገኖች እየተሰነዘረ የሚገኘው ሀሳብም ቢሆን የሀገራችንን 

ተጨባጭ ሁኔታና የአዲስ አበባን ልዩ ባህሪ ያገናዘበ አይመስልም፣ ብዙ ብሔረሰብ ወይም ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች የሚገኙባቸው  

አገራት ወይም ግዛቶች (ክልሎች) እንደመፍትሄ አድርገው የሚወስዱት ከአንድ በላይ ቋንቋዎችን በብሔራዊ ቋንቋነት እውቅና 

ሰጥተው በስራም ሆነ በትምህርት አሰጣጥ ረገድ እኩል አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ነው፣ ከዚህ አኳያ ስዊትዘርላንድ፣ ካናዳ፣ 

ቤልጅየም፣ ደቡብ አፍሪካና የመሳሰሉት አገራትን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡  
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ከዛም አልፎ አህዳዊ የሆነውን የመንግስት ስርአት ተከታይ የሆነችው አዎረፓዊቷ ጣሊያን ደቡብ ቲሮል በምትባለዋ ግዛት ውስጥ 

የፈጸመችውን አዎንታዊ እርምጃ መመልከት ይቻላል፣ ጣሊያናዊቷ የደቡብ ቲሮል ግዛት ሁለት ሶስተኛ የሚሆነው ህዝቧ 

ጀርመንኛ ይናገራል፣ አንድ ሶስተኛ የሚሆነው ደግሞ ጣሊያንኛ ተናጋሪ ነው፣ በዚህም ምክንያት በግዛቲቱ ውስጥ ሁለቱም 

ቋንቋዎች እኩል እውቅና አግኝተው በስራም ሆነ በትምህርት አሰጣጥ ላይ በእኩል አኳኋን አገልግሎት እንዲሰጡ አድርጋለች፡፡ 

የከተማዋ ስያሜ በሁለቱ ቋንቋዎች የተለያየ ትርጉም ስላለውም ጀርመኖቹ ቦዘን/ቦልዛኖ ብለው ሲጽፉ ጣሊያኖቹ ደግሞ 

ቦልዛኖ/ቦዘን በማለት ይጽፋሉ፡፡ ይህም ሁኔታ ሁለቱም ህዝቦች ይበልጥ ተከባብረውና ተደማምጠው እንዲኖሩ አደረጋቸው 

እንጂ ያን ያህል ችግር አልፈጠረባቸውም፡፡ እናም ከቋንቋ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ ሊፈጸም ይገባል 

ተብሎ በረቂቅ አዋጁ ላይ የቀረበው የመፍትሄ ሀሳብ የዘገየ ሊሆን ከሚችል በስተቀር ያን ያህል የሚነቀፍ አይመስለኝም፡፡  

ስለሆነም በአማርኛ የሚጽፉ ሰዎች አዲስ አበባን በማስቀደም ፊንፊኔ ብለው ቢጨምሩና በኦረምኛ የሚጽፉ ሰዎች ደግሞ ፊንፊኔን 

አስቀድመው አዲስ አበባን ቢያስከትሉ ምኑ ላይ ነው ችግሩ? ይህም ማለት ሁለቱም ወገኖች የሚያነሱትን የታሪክም ሆነ የቋንቋ 

ጉዳይን አቻችሎ መልስ የሚሰጥ አቀራረብ ስለሆነ በአዎንታዊ መልኩ ለመመልከት ብንሞክር የተሻለ መግባባትን ሊየስገኝ 

እንደሚችል ይታመናል፡፡             

 


