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በኦሮምያና ኣዲስ ኣበባ  መካከል መኖር ያለበት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትን በተመለከተ የውጣውን ኣዋጅ ኣስመልክቶ 

የተለያዬ  ኣስተያዬቶች በመሰጠት ላይ ናቸው። ከኣስተያዬቶች መካከል ገንቢና ኣፍራሽ  ኣስተያዬቶች በመሰጠት ላይ ናቸው። 

ገንቢ ኣስተያዬቶች እንተወውና ወደ ኣሉታዊ ኣስተያዬቶችን ላተኩር። ከተሰጡት ኣስትያዬቶች መካከል ጠቅለል ባለ መልኩ 

ሲታይ ፣ 

  ቀደም ሲል ወልቃይት ለትግራይ  ኣሁን ደግሞ ኣዲስ ኣበባ ለሮምያ ከኣማራ “በተለመደው ኣባባላቸው  ወያነ 

የሚለውን ቃል ተጠቅመው”  እንደተሰጠ  የሚያትቱ ኣሉ።  

 ኣንዳዶቹ ከ 400 ዓመት በፊት ቦታው የማን ነበርና  ኣሁን ለኦሮሞ የሚሰጥ ወዘተ የሚሉ ይገኙበታል (መጤና ባለ 

ኣባት ሊያሳይ በሚችል መልኩ)  ፣  

ከሁሉም በፊት መታዬት ያለበት ህዝብና ህገ መንግስት ነው የሚል እምነት ኣለኝ።  ስለዚህ 

 ከህዝብ ኣኳያ ሲታይ በኣሁኑ ሰኣት በኣዲስ ኣበባ  ዙርያ  እየኖረ ያለው ህዝብ ማነው? 

 የኣዲስ ኣበባ ከተማ ነዋሪዎችና በኣዲስ  ኣበባ ዙርያ ያሉ ማህበረሰብ  ኣንዱ በሌላኛው ምን ጫና ሊኖር ይችላል? 

 ኣዲስ ኣበባና በኣዲስ ኣበባ ዙርያ ያለው ማህበረሰብ በኣንድ ኣስተዳደር ክልል ናቸውን?  

 ህገ መንግስቱስ ስለ ኣዲስ ኣበባና በካባቢው ያለው ማህበረሰብ ምን ይላል? 

ወደ እልህ ካልገባን በስተቀር እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ከቻልን መልሱ ቀላል ነው መሰለኝ። ከመጀመርይው ጥያቄ ብንነሳ 

በኣዲስ ኣበባ ዙርያ የሚኖረው ህዝብ የኦሮሞ ተውላጆች መሆናቸው የሚያከራክር ኣይመስለኝም። ከዚህ  በተጨማሪ ኣዲስ 

ኣበባና  በኣዲስ ኣበባ ዙርያ የሚኖሩ  ህዝቦች ኣንደኛው በሌላኛው ጫና እንዳለውም ሁላችን የምንገነዘብ ይመስለኛል። ለምሳሌ 

ከኣዲስ ኣበባ ከተማ ነዋሪዎች ሊወጣ የሚችል ፍሳሽ ለኣካባቢው ማህበረሰብ ጫና እንዳለው ይታመናል ብዬ ኣስባሎህ። ከዚህ 

በተጨማሪ የኣዲስ ኣበባ ነዋሪዎች  ከኣካባቢው የተፈጥሮ ሃብት እንደ ውሃ  የመሳሰሉት ይጠቅማሉ። ስለዚህ ብዙ ከማውራት 

በቀላሉ ኣንደኛው በሌላኛው ነዋሪዎች ጫና እንዳለ መገንዝብ ይቻላል  ብዬ ኣስባሎህ። 

ዋናውና ትልቁ ጥያቄ ደግሞ ኣዲስ ኣበባና በኣዲስ ኣበባ ዙርያ ያሉ ህዝቦች በኣንድ ክልል የሚስተዳደሩ ኣይደሉም።  የኣዲስ 

ኣበባ ኣስተዳድር በህገ መንግስቱ መሰረት የራሱ መዋቅር ኣለው የኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትም እንደዚሁ። ስለዚህ 

የኣዲስ ኣበባ ከተማ ኣስተዳደርና የኦሮምያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የየራሳቸው ኣጀንዳ ኣላቸው። ነገር ግን በኢኮኖሚና 

በማህበራዊ  ዘርፍ  እጅግ የተወሳሰቡ ናቸው። በመሆኑም ለሚያተሳስራቸው  የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳዮች  ህጋዊ መሰረት 

መኖሩ ኣግባብነት ያለው ይመስለኛል ።   

በዝርዝር የተቀመጠ ባይሆንም በህገ መንግስት ኣንቀፅ 49(5) ላይ  በኣዲስ ኣበባና በኦሮምያ መካከል ሊኖር የሚገባው 

የተቀመጠ ነገር ኣለ። ስለዚህ ሰሙንን በምንስትሮች ም/ቤት የቀረበው ረቂቅ ኣዋጅ በኣዲስ ኣበባና በኦሮምያ  መካከል ያሉትን 



 

 

ትስስሮች መልክ ለማስያዝ እንጂ የመስጠት ወይም የመንፈግ ጉዳይ ኣለመሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ  በኣግባብነቱ 

ከተግባባን  የሚወጣውን ህግ በተመለከተ ምን መልክ መያዝ እንዳለበት መወያዬቱ መልካም ነው እላሎህ። 

 

 


