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ከግጭት ቀጠናነት ወደ ኢንቨስትመንት መዳረሻነት  
ወንድይራድ ኃብተየስ 01-15-17 

የኢትዮጵያ የሶማሌ ብሄራዊ ክልል 279 ሺህ 252 ስኩየር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ያለው ክልል ሲሆን  በተፈጥሮ ሀብት 

የታደለ አካባቢ  ነው፡፡ ክልሉ በአብዛኛው ሜዳማ ሲሆን የአየር ንብረቱም  ወይን አደጋማና ሞቃታማ  የአየር ንብረት 

የሚያመዝንበት ቢሆንም በቀላሉ በመስኖ ሊለማ የሚችል የመሬት አቀማመጥን የታደለ ነው።  ክልሉ ከከረሰ ምድር ውሃ 

በተጨማሪ አመቱን ሙሉ የሚፈሱ ለመስኖ አመቺ የሆኑ  ትላልቅ ወንዞች ለአብነት ዋቤ ሸበሌ፣ ገናሌና ወይብ  ወንዞች ባለቤት 

ነው። ይሁንና እነዚህን ሃብቶች በአገባብ ማልማት አልተቻለም ነበር። 

 

የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በአዲሲቷ ኢትዮጵያ  ሰብዓዊና  ዴሞክራሲያዊ መብቶቹ   በህገመንግስቱ ቢረጋገጡለትም አንዳንድ 

ጽንፈኛ ሃይሎች ከውጭ  ሃይሎች ጋር በማበር  የክልሉን ሰላም   ለረጅም ጊዜ ሲያውኩት ቆይተው ነበር። ክልሉ መንግስት 

አልባ ሆና ከቆየችው ሶማሊያ ጋር ረጅም  ወሰን የሚጋራ ከመሆኑ አኳያ   የፀረ-ሠላም ኃይሎች የተለያዩ የጥፋት  ተልዕኮዎችን  

ሲፈጽሙበት  ነበር። በተለይ ኦብነግ እያለ ራሱን ይጠራ የነበረውና  የኤርትራን መንግስት የሽብር ተግባርን ሲፈጽም  የቆየው 

የሽብር ቡድን በራሱ  ህዝብ ላይ እጅግ የሚዘገንን ግፍን ፈጽሞበታል።   

 

ከላይ ለማንሳት እንደተሞከረው  የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል  ለበርካታ አመታት መንግስት አልባ ከሆነችው ከሶማሊያ ጋር ረጅም 

ወሰንን የሚጋራ በመሆኑ ጸረሰላም ሃይሎች ለእኩይ ተግባራቸው ለመፈጸም ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸው ነበር። ኦብነግ ለሶማሌ 

ህዝብ ጥቅም ቆሜለሁ እያለ ቢደሰኩርም፣ በተግባር ያሳየው ግን በተቃራኒው ነበር። በርካታ የክልሉ ነዋሪዎች በግፍ 

ተግድለዋል፣ አባዎራዎች  በቤተሰቦቻቸው ፊት ታስረው ተገርፈዋል፣ አካላቸው በእሳት ተለብልቧል፣ ሴቶች አስገድዶ መድፈር 

ተፈጽሞባቸዋል፣ የንጹሃን ንብረት በጠራራ ጸሃይ ተዘርፏል፣  መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ብቻ በአጠቃላይ በርካታ ኢሰባዓዊ 

ድርጊቶች ተፈጽመዋል።  

 

 

ኦብነግ መንግስት የሰራውን መሃበራዊ መገልገያዎች የሚዘርፈውን ይዘርፋል፣ የማይችለውን ደግሞ ያወድማል። በአጠቃላይ 

የክልሉ ህዝብ ሰላሙን እንዳያገኝ ከማድረጉ በላይ የልማት ስራዎችን ማውደም ዋንኛው ተግገባሩ ነበር።  አዎ ኦብነግ በክልሉ 

ህዝብ ላይ ማድረስ የሚችለውን ሁሉ ሰይጣናዊ ተግባር ፈጽሟል።  

 

የክልሉ ህዝብ  ኦብነግ የሚፈጽማቸውን  የጥፋት ድርጊቶች በመመልከቱ ኦብነግ ለክልሉ የቆመ ድርጅት አለመሆኑን  

ህብረተሰቡ ቀስ በቀስ መረዳት ቻለ።  በዚህም የክልሉ ህዝብ፣ ከክልሉ የጸጥታ ሃይሎችና ከመከላከያ ሰራዊታችን  ጋር 

በመተባበር ኦብነግን ከህዝቡ መነጠል ተቻለ።  ኦብነግ የኤርትራን መንግስት የሽብር ተልዕኮ  ሲፈጽምና ሲያስጽም ቢቆይም  

የጸጥታ ሃይሎቻችን  ባላቸው  ብቃት ኦብነግን  ከህዝብ  በመነጠል  መምታት ችለዋል። ኦብነግ አንድ በአንድ ከክልሉ ውስጥ 

እየተለቀመ እንዲወጣ ተደረገ።   
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መንግስት ያቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ በመቀበልና ህገ - መንግስቱን በማክበር  ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሱ አካላት 

እንዲሁም  ህዝባዊ  የሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን አስገድዶ  እጃቸውን ያሰጣቸው  የኦብነግ አባላት ሳይቀሩ  በድርጊታቸው 

ተጸጽተናል ህዝብንና መንግስትን ይቅርታ እንጠይቃለን ላሉት  በቂ ትምህርት እየተሰጣቸው  ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ 

አድርጓል።  ሌሎች ደግሞ እንደየጥፋቱ  ፍርድ ቤት  እንዲቀርቡ ተደርገዋል። እነዚህን ከጥፋት የተመለሱ አካላት መንግስት 

የሚችለውን  ድጋፍ ሁሉ በማድረግ እንዲቋቋሙ አድርጓል። ለአብነት በርካቶቹ አሁን ላይ በምዕራብ ጎዴ አካባቢ በመስኖ 

ለማት ተሰማርተው ውጤታማ መሆን ችለዋል። 

 

በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አሁን ላይ አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል።  ህዝቡ ዛሬ የሠላምና የልማት ተጠቃሚነቱን በሚገባ 

አረጋግጧል፡፡ ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ለማት ዝርጋታ እየተካሄደበት የሚገኝ ክልል ነው። ከቅርብ ጊዜ በፊት  በክልሉ ውስጥ 

ከዞን ዞን፣ ከወረዳ ወረዳ፣ ከቀበሌ ቀበሌ ለመዘዋወር ጸጥታው አስቸጋሪ ስለነበር በአጀብ መጓዝ የግድ ይል ነበር። ከጸጥታው 

አስቸጋሪነት ባሻገር መሰረተ ልማት ባለመኖሩ ከአንድ ቦታ ወደሌላ ለመንቀሳቀስ በርካታ ቀናትን ይፈጅ ነበር።  

አሁን ላይ ይህ ታሪክ ሆኗል።  ቀደም ባሉት ጊዜያት የጥይት ጩኸትን ሲያስተናግዱ የቆዩት የክልሉ ከተሞች ዛሬ የመሰረተ 

ልማት ግንባታ መሳሪያዎችና የእርሻ መሳሪያዎች  ድምጾችን መደመጥ ችለዋል፡፡ ሰላምና ልማት የማይነጣጠሉ መሆናቸው 

የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጥሩ ማሳያ ነው። አንድም ባለሃብት ዝር የማይልበት አካባቢዎች  ዛሬ ላይ የበርካታ ኢንቨስተሮችን 

ቀልብ በመሳብ  ላይ ነው። ጅጅጋ አንድም ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል አልነበረም። ዛሬ የትኛውንም አይነት ሁነት ማስተናገድ 

የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዚህ ጥሩ አብነት ነው።  በዓሉ  

በክልሉ ሲከበር ከመላው ኢትዮጵያ  የታደሙ ከአስር ሺህ በላይ እንግዶችን ጅጅጋ በብቃት ማስተናገድ ችላለች።      

 

የሶማሌ ክልል በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ራሱን በራሱ ማስተዳደር፣  ቋንቋውን የመጠቀም፣ ባህሉን የማዳበር፣ አካባቢውን 

የማልማት፣ በፌዴራል መንግስት ውክልና የማግኘት ወዘተ መብቶችን ማረጋገጥ ችሏል። በማህበራዊ  ልማት ረገድ በባለፉት 

ስርዓቶች የሶማሌ ክልል የትምህርትና የጤና  ሽፋን ከሌላው የኢትዮጵያ አካባቢዎች እጅግ ኋላ ቀር ነበር። ይሁንና አሁን ላይ 

ዩኒቨርሲቲ ድረስ የተገነባበት ክልል ለመሆን በቅቷል። ተማሪዎች  በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር፣ የክልሉ ህዝቦች በቋንቋቸው 

መዳኘት፣ ባህላቸውን ማሳደግ ችለዋል። በሁሉም የገጠር ቀበሌዎች መሰረታዊ  የጤና አገልግሎት ለህብረተሰቡ ማድረስ 

ተችሏል። በዚህም ተላላፊ በሽታዎችን መከላከልና  በወሊድ ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ እናቶችን ከሞት መታደግ 

ተችሏል፡፡ 

 

ዛሬ ክልሉ የኢነቨስተሮችን ቀልብ መግዛት የሚችልበት ደረጃ ደርሷል። በቅርቡ በክልሉ ተወላጆች  በአክሲዮን የተቋቋመውን  

የስጋ ማቀነባበሪያ  ፋብሪካ  አንድ ማሳያ ነው። የክልሉ ህዝብ ዋነኛ መተዳደሪያ አርብቶ አደርነት በመሆኑ ከ26 ነጥብ 3 

ሚሊዮን በላይ የቁም ከብት ሃብት ባለቤት ነው፡፡ በመሆኑም  ክልሉ ይህን ሃብቱን መጠቀም የሚያስችለው ሁኔታ ተፈጥሯል። 

ይህ ፋብሪካ ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥሯል። 

 

በስጋ ኤክስፖርት ላይ የሚሰራው ይህ  ድርጅት ከክልሉ ህዝብ ተጠቃሚነት ባሻገር ለአገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኝ 

ነው። ይህ ክልል ከግጭትና ከነውጥ ወጥቶ ዛሬ እሴት የተጨመረበት የወጪ ምርቶች ማቅረቢያ መሆኑ    ለአገር ወዳድ ዜጋ 



3 
 

ሁሉ ትልቅ ኩራት ነው። የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል  ከግጭት ቀጠናነት ወደ ኢንቨስትመንት መዳረሻነት ለመሸጋገሩ ዋንኛው 

ተመስጋኝ  የጽጥታ ሃይሎቻችንና የክልሉ ህዝብ በቅርበት መስራት በመቻላቸው ነው።  

  

የኢፌዴሪ መንግስት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ በየደረጃው የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ተግባራትን 

አከናውኗል፡፡ በማከናወን ላይም ይገኛል።  ከእነዚህ መካከልም የመንገድ፣ የመብራት፣ የቴሌኮምዩኒኬሽን፣ የትምህርት፣ የጤና 

እና ሌሎች የመሰረተ-ልማት ዝርጋታዎች ይገኙበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የክልሉን ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ የማረጋገጥ 

ስራውም መዘንጋት የለበትም፡፡ ምክንያቱም ሰላምን የማስፈን ስራው ውጤታማ ሳይሆን ልማትን ማፋጠን የሚታሰብ 

ባለመሆኑ ነው፡፡ 

 

ቀደም ሲል በክልሉ የወረዳ ከተሞች  የመብራት፣ የቴሌፎን፣  የንጹህ መጠጥ ውኃ  ወዘተ የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶች  

ለአካባቢው  እንደቅንጦት  ይታዩ ነበር።  በመንገድ መሰረተ- ልማት ዝርጋታው በፌዴራል መንግስት ከተገነቡት በተጨማሪ 

በክልል መንግስት አማካኝነትም ወረዳዎችና ዞኖችን የሚያገናኙ የበርካታ ሺህ ኪሎ ሜትሮች የገጠር መንገዶች ተገንብተዋል፡፡ 

በዚህም በርካታ ቀናትን የሚፈጀው ጉዞና በሂደቱ የሚያጋጥሙ ኢኮሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በመቀረፋቸው የአከባቢው 

ህዝብ ለበለጠ ልማት እንዲነሳሳ የስነ-ልቦና ስንቅ ሆኖታል፡፡ 

 

በክልሉ አንደንድ አካባቢዎች አሁንም ድርቅ ተከስቷል። ባለፈው ሳምንት የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አብዲ መሃሙድ 

ኡመር ለምክር ቤቱ ባቀረቡት የስድስት ወራት ሪፖርት ላይ እንደተናገሩት በክልሉ በተከሰተው ድርቅ አንድ ነጥብ 6 ሚሊዮን 

ዜጐችን ለምግብ እህል እጥረት ዳርጓል፡፡ ድርቁ  በሰውና እንስሳት ላይ ጉዳት እንዳያደርስ  470 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦ  

እህል፣ ውሃና ለእንስሳት መኖ የማቅረብ ስራ እየተካሄደ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በድርቅ በተጠቁት ወረዳዎች  270 ጥልቅ የውሃ 

ጉድጓዶች በቂ ባለሙያ ተመድቦና ነዳጅ ቀርቦላቸው የ24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረገ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ይህ 

የሚያሳየው መንግስት ለህዝቡ ያለውን ወገንተኝነት ነው። 

 

 

ድርቅ በየትኛውም አለም ይከሰታል። በአገራችንም በተደጋገጋሚ ተከስቷል። ወደፊትም ሊከሰት ይችላል። ዋናው ቁምነገር 

ደርቅ መከሰቱ አይደልም፤  ይልቁንም ድርቅ በመከሰቱ ሳቢያ ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስባቸው  ማድረግ ነው።  አገራችን 

ይህን አቅም ገንብታለች። ዛሬ ድርቅ በተከሰተ ቁጥር አለም አቀፉ ህብረተሰብ ላይ የሙጥኝ የምንልበት ጊዜ አልፏል።  ይህን 

ስል እርዳታ አያስፈልገንም ማለቴ ሳይሆን አጋሮች  እርዳታ ባያቀርቡ ዜጎቻችን በረሃብ እንደማይሞቱ በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻላል።  

 

ባለፉት 14 ዓመታት አገራችን ባስመዘገበችው የኢኮኖሚ ዕድገት  መንግስት ዜጎችን የመታደግ አቅም አዳብሯል። በድርቅ 

ምክንያት የሰው ህይወት የማያልፍበትን አቅም መንግስታችንና ህዝባችን በጥረታቸው አዳብረዋል። እንኳን ዘንድሮ ከ50 

ሚሊዮን ኩንታል በላይ ትርፍ ምርት ተመዝግቦ እና የተረጂው ቁጥር በግማሽ ቀንሶ አምናም በ50 ዓመት ያልታየ  መጠነ ሰፊ 

ድርቅ በውስጥ አቅማችን መቋቋም ችለናል።ለውጥ፣ ዕድገት  ማለት ይህ ነው።  
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