
እስካሁን ድረስ ውሉ ያለየለት የኦሮሚያና የአዲስ አበባ ጉዳይ 

ሲሳይ መንግስቴ 

07-04-17 

መግቢያ 

የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 49 (5) የኦሮሚያ ክልል የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምንና 
የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ፣ እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ መሀል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ 

አስተዳደራዊ ጉዳዮች በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም ይከበርለታል፡፡ ዝርዝሩ በሀግ ይወሰናል ይላል፣ ይህን ህገ-መንግስታዊ 

ድንጋጌ መነሻ በማድረግ የፌዴራሉ መንግስት እጅግ የዘገየ ቢሆንም በቅርቡ የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላይ 

ያለውን ህገ-መንግስታዊ እውቅና ያገኘውን ልዩ ጥቅም በህግ ለመወሰን በሚኒስትሮች ም/ቤት የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ 
በተመለከትሁበት ወቅት ቀደም ሲል በኦሮሚያ ክልል ተዘጋጀ ተብሎ በተለያዩ ሚዲያዎች ተሰራጭቶ ከነበረው ሰነድ ጋር ሲነጻጸር 
በእጅጉ ለዘብ ብሎና በሚገባ ታሽቶ የቀረበ መሆኑን ለመገንዘብ ችያለሁ፡፡  

ቀደም ሲል ወጥቶ የነበረው የጥናት ሰነድ በህገ-መንግስቱ ታሳቢ ያልተደረጉ ፍላጎቶችን ሁሉ አካቶ የነበረ ቢሆንም በዚህኛው 

ረቂቅ አዋጅ ላይ ግን እነዚህ ህገ-መንግስታዊ ድጋፍ ያልነበራቸው ሀሳቦች እንዲካተቱ አለመደረጉ በእርግጥም ረቂቅ አዋጁ 

ትክክለኛውን ህገ-መንግስታዊ ሁኔታ ለማገናዘብ ጥረት ያደረገ መሆኑን ያመለክታል፡፡ በረቂቅ አዋጁ ላይ በቀጣይ 
በሚመለከታቸው አካላትና በባለሞያዎች እንዲሁም በህዝቡ ውስጥ ውይይት ሲደረግ ሊነሳ የሚችለውን ሀሳብ መሰረት አድርጎ 

ሊኖር የሚችለውን የማሻሻያ ለውጥ ከአሁኑ መተንበይ ባይቻልም በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተካተቱት 24 አንቀጾች መካከል መሰረታዊ 
ናቸው ያልኋቸው ላይ በማተኮር ያለኝን አስተያየት እንደሚከተለው ለመሰንዘር ሞክሬያለሁና በዚህ አጋጣሚ ውድ ተደራሲያን 
እናንተም ያላችሁን ሀሳብ ጨዋነት የተሞላበት አቀራረብን በመከተል በማስረጃ የተደገፈ ሀሳባችሁን እንድታካፍሉን እጋብዛለሁ፡፡ 

የረቂቀ አዋጁ ዋና ዋና ድንጋጌዎች መሰረታዊ ይዘት  

አንቀጽ 4፡- በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በአፋን ኦሮሞ የሚማሩበት የትምህርት ተቋማት 

በከተማ አስተዳደሩ ወጭ እንዲራጁ ይደረጋል፣ በማለት ይደነግጋል፣ ታዲያ የዚህ አንቀጽ በአዋጁ ውስጥ መካተቱ በሌላኛው 

የአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝብ ላይ የሚፈጥረው አስተዳደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ ጫና ምንድነው? ብለን የጠየቅን እንደሆነ መልሱ ምንም 
ነው ሊሆን የሚችለው፣ ይልቁንም የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ትልልቅ ከተሞችና አንዳንድ የገጠር አካባቢዎች 

በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተምሩ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ከፍቶ (በቁጥር 1027 ይደርሳሉ) ለነዋሪዎቹ አማራጭ እንዲኖር 

ማድረጉ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደ ጥሩ ትምህርት ሆኖት ከዚህ ቀደም ብሎ መወሰን እንደነበረበት ያመለክት ካልሆነ 
በስተቀር ችግር አለበት ብየ አላምንም፡፡ 

አንቀጽ 5፡- በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ባሉ ከተሞችና ገጠሮች የሚኖሩ ነዋሪዎች በከተማው ውስጥ በሚገኙ የመንግስት 
ሆስፒታሎች እና ጤና ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችን እንደማንኛውም የከተማዋ ነዋሪ እንዲያገኙ ይደረጋል፣ ይላል እኔ 
እስከሚገባኝ ድረስ ይህ ሁኔታ ቀደም ሲልም ቢሆን በሪፈራል መልክ አገልግሎቱን ሲያገኝ የነበረው የዙሪያው ህዝብ አሁን እንደ 
አዲስ አበባ ነዋሪ ተቆጥሮ በአቅራቢያው በሚገኙ የመንግስት የጤና ተቋማት እንዲገለገል የሚፈቅድ ሀሳብ ነውና የቀረበው፣ 
እዚህም ላይ ይኸ ነው የሚባል ችግር አይታየኝም፣ ምክንያቱም በትልልቅ ከተሞች ዙሪያ የሚገኙ አነስተኛ ከተሞችና የገጠር 
ነዋሪዎች ምንጊዜም ቢሆን የህክምና አገልግሎት ሲፈልጉ ወደ ከተሞቹ ሄደው ነው የሚጠቀሙት፡፡ 



አንቀጽ 6፡- የባህል፣ የቋንቋና የሥነጥበብ አገልግሎቶችን በተመለከተ በዋነኛነት በአዲስ መልክ የተካተተው ሀሳብ በዚህ አዋጅ 
ውስጥ የተመለከቱትን የልዩ ጥቅም አገልግሎቶችን ለኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ለማቅረብ እንዲቻል አፋን ኦሮሞ በከተማ 
አስተዳደሩ የስራ ቋንቋ ሆኖ ያገለግላል፣ በሚል መልክ መቅረቡም ቢሆን የኦሮሞ ተወላጅ ለሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች የተሻለ 
አማራጭ እንዲኖራቸው ያደርግ ካልሆነ በስተቀር በሌላው ነዋሪ ህዝብ ላይ ይኸ ነው የሚባል ተጽዕኖ የሚያሳርፍ አይደለም፡፡  

አንዳንዶች በቀልድ መልክም ቢሆን እንግዲህ ኦሮሞ ያልሆንህ የአዲስ አበባ ነዋሪ ቁቤን መማር የግድ ሊሆንብህ ነው በሚል 
መልኩ የሚሰነዘረው ሀሳብ መሰረት የሌለው ይልቁንም እውነታውን ለመቀበል ካለመፈለግ የሚመጣ ጭፍን የመከራከሪያ ሀሳብ 
ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም የለውም፡፡ ይህም ሆኖ ይበልጥ ለመግባባትም ሆነ የተሻለ ተጠቃሚ ለመሆን ነዋሪሪ ህዝብ በራሱ 

ፈቃድ ቁቤን ቢማርስ ምን አለበት? ልጆቻችን ከአለም ማሀበረሰብ ጋር በቀላሉ እንዲገናኙና እንዲግባቡ ለማድረግ አይደለም 

እንዴ እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ አሊያም አxረብኛ እንዲማሩ የምናደርገው?  

አንቀጽ 9፡- የከተማ አውቶብሶችና ታክሲዎች ስምሪት እንዲሁም የባቡር መሰረተ ልማት ዝርጋታና አገልግሎት በአዲስ አበባ 

ከተማ ዙሪያ ያሉትን የክልሉ ከተሞች ያማከለ እንዲሆን ይደረጋል፣ የሚለው የህግ ድንጋጌ ምናልባትም የታክሲና የባቡር 
ትራንስፖርትን ወደ ዙሪያው ከተሞች የማስፋፋት ጉዳይን በአዲስ መልክ አካቶ ካልሆነ በስተቀር የከተማ አውቶብሶችማ ቀደም 
ሲል ጀምሮ በነበረው ስምሪትም ደብረ ዘይት፣ ሰንዳፋ፣ ጫንጮና የመሳሰሉት የኦሮሚያ ከተሞች ድረስ እየሄዱ አገልግሎቱን 
በመስጠት ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል፣ እናም አሁን የተካተተው አንቀጽ ይህን የቀደመ ጅምር በህግ በማስደገፍ የማጠናከር ሚና 
ይኖረው ካልሆነ በስተቀር እንደተለየና አዲስ ነገር አድርጎ መመልከት ያለብን አይመስለኝም፡፡ 

አንቀጽ 10፡- በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ በሚገኙ የክልሉ ከተሞችና ገጠሮች ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ወጣቶች በአዲስ አበባ ከተማ 
ውስጥ ባለው የስራ እድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፣ በሚል መልኩ የተካተተው ሀሳብም ቢሆን ያን ያህል የተለየና አዲስ 
ነገር አላገኘሁበትም፣ ምክንያቱም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚወጣ የስራ ማስታወቂያ ላይ አይደለምና የዙሪያው ነዋሪ ወጣቶች 
ከመላ አገሪቱ የሚመጡ ዜጎች ተወዳድረው ሊይዙት የሚችሉት ስራ በመሆኑ ይኸኛው አቀራረብ ብዙም የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል 
የሚያሰኝ ነገር የለውም፡፡ ምናልባት በተወሰነ መልኩ የተለየ እንዲሆን ሊያደርገው የሚችለው የአዲስ አበባ ወጣቶችን በጥቃቅንና 
አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች በማደራጀት ወደ ስራ ለማሰማራት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የአዲስ አበባ ነዋሪነት መታወቂያ መያዝ 
የግድ ያስፈልግ ስለነበረ በዙሪያው ለሚገኙ ወጣቶች ይኸ ሁኔታ እንዲቀርላቸው በማድረግ ረገድ የተሻለ እድል ይፈጥር እንደሆነ 
እንጂ ያን ያህል ልዩነት የሚያመጣ ሀሳብ አይደለም፡፡  

ምናልባትም የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች በተለይም በዋነኛነት የመከላከያ ሚኒስቴር እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን 
ወታደርና ፖሊስ ለመመልመል የሚደለድሉ ኮታ አማካኝነት ለክልሎችና ለከተማ አስተዳደሮች በሚሰጡት የስራ እድል ላይ 
ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ ታስቦ ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል የሚያወዛግብ ነጥብ አለው ብየ አላምንም፡፡  

ማጠቃለያ 

አንዳንድ ወገኖች ይኸ ረቀቅ አዋጅም ሆነ ይህን ተከትሎ የቀረበው ሀሳብ በአጠቃላይ አማሮችንና ጉራጌዎችን ከአዲስ አበባ 
ለማስወጣት ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ሴራ ስለሆነ ተቀባይነት ሊኖረው አይገባም የሚል በማስረጃ ያልተደገፈና ህጋዊ መሰረት 
የሌለው ጽንፈኛ የሆነ አቋም ሲያራምዱ ይታያሉ፡፡ ከዛም አልፈው ብአዴንና ደኢህዴን ይህን ሁኔታ እንዴት ዝም ብለው 
ይመለከታሉ በማለትም ድርጅታዊ መልክ ለማስያዝም ይሞክራሉ፡፡ በተለይም ከአማራው ህዝብ ታሪክ ጋር በማያያዝ አዲስ አበባ 
ቀደም ሲል ጀምሮ የኦሮሞ ሳትሆን የአማራ ህዝብና መሪዎች የሚኖሩባት ነበረችና ለኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም ሆነ ለኦሮሚያ 
ክልል ልዩ ጥቅም መስጠት ብሎ ነገር ሊታሰብ አይገባም እስከማለት የደረሱ ወገኖች አሉ፡፡  

ከስያሜም ጋር ተያይዞ ለምን ፊንፊኔ የሚለው ስም ህጋዊ ዕውቅና እንዲኖረው ይደረጋል ብለው ለመሟገት የሚሞክሩ ወገኖችም 
አልጠፉም፣ ጎበዝ አንዳንድ ጊዜ እንኳ ምክንያታዊ ብንሆን ምናለበት፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መዲና ሆና እስካገለገለች ድረስ 
የኦሮሚያ ክልልንም ሆነ ተወላጆቹን ፍላጎት ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ከአመታት በፊት አንድ የፌዴራል 
መንግስት መስሪያ ቤት ለፊኒፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የሆነ መስሪያ ቤት ደብዳቤ ለመጻፍ ይፈልግና ለአዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ 



ልዩ ዞን ….. መ/ቤት አዲስ አበባ በሚል አድራሻ ይልክላቸዋል፣ የፊኒፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞንም የአዲስ አበባ ዙሪያ የኦሮሚያ 
ልዩ ዞን የሚባል የለም ብሎ እንደመለሰለት አስታውሳለሁ፡፡  

በአጠቃላይም ሰከን ብለን ካየነው እስካሁን ድረስ በስሜት ሲቦካና ሲጋገር የነበረው ነገር ሁሉ ወደ ጎን ተብሎ ከላይ በተቀመጡት 
መሰረታዊ ድንጋጌዎችና በሌሎችም ዝርዝር አንቀጾች ተቀንብቦ ቀርቧልና እንዲሁ ያልተጨበጠ ነገር ይዞ የአዲስ አበባ ነዋሪን ብቻ 
ሳይሆን ያገባኛል የሚለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማደናገር ከመውተርተር ይልቅ አንዳንድ ጊዜ እውነታውን ተቀብሎ በአግባቡ 
ማስተናገድ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ከአዲስ አበባ ውጭ ሆኖ ስለ አዲስ አበባ ነዋሪ አማራና ጉራጌ እኔ አውቅልህ አለሁ በሚል የሆነ 
ያልሆነውን ከሚያወራ ሰው ከመስማት ወጣ ብለን ነዋሪዎቹስ ምን ይላሉ ብሎ ማዳመጥም መልካም ሳይሆን አይቀርም፡፡ እኔ 
እንደ አዲስ አበባ ነዋሪና የህግ ባለሞያነቴ የረቂቅ አዋጁን መንፈስ የተረዳሁት ከላይ በአስቀመጥሁት መልኩ ነው፣ የሌሎችን 
አገሮች ተሞክሮ ስንመለከትም ከዚህ ብዙም የተለየ ሆኖ አናገኘውም፣ ሆኖም ይህን አጋጣሚ በመጠቀም የራሳቸውን የፖለቲካ 
ጥቅም ለማሟላትና የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍል እርስ በእርሱ እንዲጋጭ ለማድረግ የሚታትሩና የሚያሴሩ አካላት 
ከየትኛውም ወገን ካሉ በጋራ ልንዋጋቸውና ይኸነን መሰሪ አላማ ወደ ተግባር ሳይቀይሩት ለማክሸፍ መረባረብ በዋነኛነት የአዲስ 
አበባ ነዋሪዎች ሀላፊነት ነው ብየ አምናለሁ፡፡  

 


