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ኢዛና ዘ መንፈስ 04-25-17 

ማንኛውም ዓይነት የፌደራሊዝም ቅርፀ- መንግስት የራሱ የሆኑ ፈተናዎች ሊኖሩት 

እንደሚችሉ ይታመናል፡፡ እነዚያን ፈተናዎች አልፎ የታለመለትን ግብ እንዲያሳካ 

የማድረጉ አለማድረጉ ጉዳይ፤ እንደየሀገሩ ሊወሰን እንደሚችልም ነው የፌደራሊዝምን 

መንግስታዊ ባህሪያት በማጥናት የሚታወቁ ምሁራን የሚያስረዱት፡፡ ይልቁንም ደግሞ፤ 

እንደ ኢትዮጵያ ላሉት ስር የሰደደ ድህነትና ሁዋላ ቀርነት ተንሰራፍቶ ለቆየባቸው  

ህዝቦች፤ ፌደራሊዝምን ተግባራዊ ማድረግ፤ በርካታ ውስብስብ ፈተናዎችን ተጋፍጦ ማለፍ 

እንደሚጠይቅ ለመረዳት ፖለቲከኛ መሆን አይጠበቅብንም፡፡ 

 እንግዲያውስ ሀገራችን የህዝቦቿን የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ በማያሻማ መልኩ 

ለመመለስ ያስቻላትን ፌደራላዊ ሕገ-መንግስት አጽድቃ ተግባር ላይ ማዋል ከጀመረችበት 

የታሪክ ምዕራፍ ወዲህ፤ በአንዳንድ የክልል መስተዳድሮች አዋሳኝ አካባቢዎች፤ አልፎ 

አልፎ የሚከሰቱ አለመግባባቶችም፤ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ የፌደራሊዝም ፈተናዎች መካከል 

የሚመደቡ ተደርገው ቢወሰዱ ተገቢነት ይኖረዋል፡፡ ስለዚህ፤ እንኳንስ እንደኢትዮጵያ 

እጅግ በጣም የተማከለና ለብሔር ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠትን 

ሀገር እንደማፍረስ የሚቆጠር አሀዳዊ የመንግስት ስርዓት ለዘመናት ያህል ተንሰራፍቶ 

በቆየባቸው ታዳጊ ሀገራት ውስጥ ይቅርና ፤ ሰልጥነዋል ተብለው የሚወሰዱት የምዕራቡ 

ዓለም ሀገራትም ጭምር፤ እንደየራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ሊገለፅ የሚችል የፌደራሊዝም 

ፈተናን ሳያልፉ የሩቅ ግባቸውን ያሳኩበት የታሪክ አጋጣሚ የለም ብሎ ማጠቃለል 

ይቻላል፡፡  

ለአብነት ያህልም፤ በኛው የዘመን ቀመር፣ ባለፈው 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያን ከጎበኙ 

የምዕራቡ ዓለም ሀገራት መሪዎች መካከል አንዷ የነበሩት የቤልጂየም ንግስት፤ ወደተለያዩ 

የክልል መስተዳድሮች ተዘዋውረው የፌደራል ስርዓቱን ተጨባጭ ትሩፋቶች ከተመለከቱ 

በሁዋላ “እውነት ለመናገር እናንተ ከዚህ ሁሉ የልዩነታችሁ መገለጫ ብዝሃነት ጋር 

በተጣጣመ መልኩ የምታካሂዱት ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ እንቅስቃሴ ብዙ ርቀት 

መጓዛችሁን የሚያሳይ ሆኖ ነው ያገኘሁት” የሚል አስተያየት መስጠታቸውን ማስታወስ 

ይቻላልና ነው፡፡ 



 ንግስቲቷ፤ የእርሳቸውን ሀገር ቤልጂየምን ጨምሮ ሌሎችም ከኢትዮጵያ ጋር 

የሚመሳሰል ይዘት ያለውን ፌደራላዊ የመንግስት ስርዓት አወቃቀር በመከተል የሚታወቁ 

የአውሮፓ ሀገራት፤ አሁንም ድረስ ገና ያልተሻገሩት ፈተና መኖሩን ሲገልፁ 

የተደመጡበት ሃሳብም “እንኳንስ እዚህ አፍሪካ ውስጥ ከሚስተዋለው የኢኮኖሚ ችግር ጋር 

ተደማምሮ ፌደራሊዝም ማለት በባህሪው እጅግ ጥንቃቄን የሚሻና በርካታ የተወሳሰቡ 

ችግሮችን ከስር ከስር እየተከታተሉ መፍታት የሚጠይቅ የረጅም ጊዜ ጥረት 

የሚያስፈልገው እንደሆነ እኛም ራሳችን ጭምር በደንብ ተገንዝበነዋል” የሚል እንደነበር 

አይዘነጋም፡፡  

ለነገሩ ማንኛውም ወደ ዛሬዋ ኢትዮጵያ የመምጣት ዕድል ገጥሞት መላው 

የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር 

ዴሞክራሲያዊ መብት የተጎናፀፉበትን የፌደራሊዝም ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት አጠቃላይ 

ውጤት የታዘበ የውጪ እንግዳ “ይሄን ተስፋ ሰጭ የስር ነቀል ለውጥ ጉዟችሁን በተለየ 

ጥንቃቄ መያዝና ይበልጥ አጠናክራችሁ ማስቀጠል ይኖርባችሁዋል” የሚለውን ቅን ምክር 

ሲለግሰን መደመጡ የተለመደ ጉዳይ ሆኗል፡፡ ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ሀገራዊ የቤት ስራ፤ 

አልፎ አልፎ በአንዳንድ አካባቢዎች ሲከሰቱ የሚስተዋሉት ጥቃቅን አለመግባባቶች፤ 

ከፌደራሊዝም የስርዓት ግንባታ አኳያ ሊያጋጥሙ የሚችሉና መታለፍ ያለባቸው ፈተናዎች 

ስለመሆናቸው፤ የተሟላ የጋራ ግንዛቤ ከመጨበጥ ጀምሮ፤ መሰል አሉታዊ ክስተቶችን 

ያስከትላሉ ተብሎ የሚታመንባቸው መሠረታዊ ምክንያቶችን በቅጡ ለይቶ የማወቅ 

ተግባር የሚከውኑ አካላትን መቋቋምን የሚጨምር የጥንቃቄ እርምጃ ከመውሰድ 

አለመቦዘን ነው ቢባል የሚያስማማን ጉዳይ ይመስለኛል፡፡ 

 በዚህ ረገድ ለሚነሳው ጥቃቅን የእርስ በርስ አለመግባባቶች የሚስተዋሉበትን 

ክስተት ከምንጩ የማድረቅ ጉዳይን የሚመለከት ጥያቄ፤ ከመመለስ አኳያ አብሮ መቅረብ 

የሚኖርበት የመፍትሔ ሃሳብ በተለይ አንዳንድ ክልሎችን በሚያዋስኗቸው ኩታገጠም 

የወረዳና የቀበሌ መስተዳድሮች ላይ፤ ተግባራዊ የተደረጉ የድንበር ማካለል ስምምነቶችን 

እንደጠቃሚ ተሞክሮ መውሰድ ያለብን ስለመሆኑ ይመስለኛል፡፡ ለዚህ የተሻለ አብነት 

ሊሆነን ይችላል የምለውም ደግሞ፤ በተለይ የምስራቅና የደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ አንዳንድ 

ዞኖችን ከኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ጋር በሚያዋስኗቸው አካባቢዎች ላይ፤ 

በየወቅቱ የሚስተዋሉ የተጎራባች ቀበሌዎችን ነዋሪ ህዝብ ለውዝግብ የመጋበዝ 



አዝማሚያዎች ተከትሎ የመፍትሔ እርምጃ የተወሰደባቸውና አለመግባባቱን ማስቀረት 

እንደቻሉ የሚነገርላቸው ጠቃሚ ተሞክሮዎችን ነው፡፡ 

 ምክንያቱም፤ ሁለቱ ተጠቃሽ ብሔራዊ ክልሎች፤ ከነገሌ ቦረና እስከ ጭንአክሰን 

ድረስ በተዘረጋ እጅግ በጣም ረጅም ድንበር የሚዋሰኑ ከመሆናቸውም ባሻገር፤ እዚያ 

አካባቢ ከሚኖረው የሁለቱም ክልሎች ህዝብ አብዛኛው አርብቶ አደርና እንዲሁም ደግሞ 

ከፊል አርሶ አደር እንደመሆኑ መጠን፤ ለቤት እንስሳቱ የግጦሽ መሬትና ውሃ ፍለጋ 

በተንቀሳቀሰ ቁጥር፤ አንዱ ሌላኛውን በመጤነት ፈርጆ ለመተናኮል እንዲጋብዝ የሚገፋፋ 

ጥቃቅን ችግሮች የሚስተዋልበት አጋጣሚ ጥቂት አይደለምና ነው፡፡ ከዚህ የተነሳም 

የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎችን በሚያጎራብቷቸው በርካታ ዞኖች ስር የሚገኙ 

የወረዳና የቀበሌ መስተዳድሮችን የሚያወዛግቡ አለመግባባቶች እየተከሰቱ መቆየታቸው 

የሚካድ ጉዳይ አይሆንም፡፡ ለአብነት ያህልም፤ የኦሮሚያን ቦረና ዞን ከኢትዮ-ሶማሌ ክልል 

የሊበን ዞን ጋር በሚዋሰንበት አካባቢ ከጥቂት ዓመታት በፊት ተከስቶ የነበረውንና ግን 

ደግሞ ህዝቡ ራሱ የችግሩ መንስኤ ናቸው ብሎ ባመነባቸው የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ ግልጽ 

ውይይት አድርጎ መፍትሔ ያበጀለትን የአንድ ሰሞን ፍጥጫ ማስታወስ ይቻላል፡፡ 

እንዲሁም ካለፈው ህዳር ወር 2009 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሁለት 

የፊቅ ዞን ወረዳዎች ከኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጋር በሚዋሰኑበት አካባቢ 

ተመሳሳይ የሁለቱን ብሔሮች ተወላጆች ያወዛገበ ጥያቄ በመነሳቱ ምክንያት፤ ከሁለቱም 

ወገን የሰው ህይወት የጠፋበት ግጭት ማስከተሉ ይታወቃል፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 

በተጠቀሰው ሁለቱ ተጎራባች ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ ውጥረትና አለመረጋጋት ሰፍኖበት 

ስለመሰንበቱም የሚታወስ ጉዳይ ነው፡፡ 

ደግነቱ ግን፤ ችግሩ ጥቂት ሁለቱን ብሔራዊ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው የምስራቅ 

ሐረርጌ ዞንና የፊቅ ዞን ተጎራባች ወረዳችን የሚያስተዳድሩ የበታች አካላትና እርሱው 

የሚያሰማሯቸው የፖሊስ፤ አሊያም ደግሞ የሚሊሻ አባላት በፈጠሩት አጉል ጠብ አጫሪነት 

ምክንያት የተከሰተ እንጂ፤ በምንም ዓይነት መልኩ ቢታይ የኦሮሚያን ህዝብ 

ከኢትዮጵያውያኑ ሶማሌዎች ጋር የሚያቃቅር ይዘት አልነበረውም፡፡ እናም እውነታውን 

መርምረው የተረዱት የሁለቱ ብሔራዊ ክልሎች የመስተዳድር አካላት ከሰሞኑ ጅግጅጋ 

ላይ ተገናኝተው ለወራት የዘለቀውን ፍጥጫ የሚያረግብ ሰላም እንዳወረዱ ታውቋል፡፡ 

ስለዚህም ባለፈው ረቡዕ ሚያዝያ 11 ቀን 2009 ዓ.ም የኦሮሚያው ክልላዊ መንግስት ርዕሰ 

መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሉ አቻቸው አቶ አብዲ መሐመድ 



ዑመር፤ ጅግጅጋ ከተማ ላይ ተገናኝተው፤ የተጠቀሱትን የጋራ ችግሮች በዘላቂነት 

የሚያስቀር የመፍትሔ እርምጃ ለመውሰድ ያስችላል ተብሎ የታመነበትን የሁለትዮሽ 

የስምምነት ውል መፈራረማቸውን በመስማቴ ነው እኔም “ሰላም ወረደ” ብዬ ተስፋ 

ማሳደሬን በሚጠቁም ርዕስ እቺን መጣጥፍ ለመክተብ የወደድኩት፡፡   

በእርግጥም ደግሞ፤ የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት ርዕስ መስተዳድሮች፤ በፌደራል 

ጉዳዮችና የአርብቶ አደር ልማት ሚኒስቴር አግባቢነት መክረው ዘክረው፤ አሁን ላይ 

የተስማሙበት የመፍትሔ ሃሳብ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ ችግሮቹን በዘላቂነት ለመቅረፍ 

ያለመ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት የተንፀባረቀበት ሆኖ ነው ለኔ የተሰማኝ፡፡ ምክንያቱም፤ 

የክልሎቹ ርዕሰ መስተዳድሮች የሁለትዮሹን የስምምነት ውል ከተፈራረሙ በኋላ በሰጡት 

መግለጫ “የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ወንድማማች ህዝቦች ወደ አላስፈላጊ ቅራኔ 

እንዲገቡና ዋጋ እንዲከፍሉ ላደረገው ስህተት አመራሩ ሃላፊነቱን ይወስዳል” ሲሉ 

ተደምጠዋልና ነው፡፡ 

ይልቁንም የአስተዳደር ድንበር በሚያዋስናቸው የኦሮሚያና የኢትዮ-ሶማሌ ክልል 

ህዝቦች ለዘመናት በዘለቀው የአብሮነት ታሪካቸው የገነቡትን የጋራ ማንነት መሰረት ባደረገ 

ወንድማማችነት እጅጉን የተሳሰሩ ስለመሆናቸው የተገለፀበት፤ የአቶ አብዲ መሐመድ 

ዑመር ማብራሪያ “ትልቁ ልጅ በአንዱ ክልል ውስጥ የሚገኝን ወረዳ እያስተዳደረ 

የእርሱው ታናሽ ወንድም ደግሞ በሌላኛው ክልል ውስጥ የሚገኝ ወረዳን 

የሚያስተዳድርበት እውነታ ነው ያለው” የሚል ስለመሆኑ ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

ለነገሩ አቶ ለማ መገርሳም እንዲሁ በኦሮሞና በኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልል ህዝቦች 

መካከል የሚስተዋለው፤ የባህል፤ የሃይማኖትና የስነ ልቦና ጥብቅ ትስስር አንዱን ከሌላው 

ለመለየት እስኪያዳግት ድረስ ስር የሰደደ ገፅታ የተላበሰ ስለመሆኑ ነው የገለፁት፡፡ 

በሁለቱ ብሔራዊ ክልሎች ተጎራባች ህዝቦች መካከል መሬት ላይ የሚታየው 

ተጨባጭ እውነታ በዚህን ያህል ጥብቅ ማህበራዊ ቁርኝት መተሳሰራቸውን የሚያመለክት 

ሆኖ ሳለ፤ በየጥቃቅኑ ምክንያት እንዲቃቃሩና ጎራ ለይተው እርስ በርስ ወደ መናቆር 

እንዲገቡ የሚያደርጋቸው ጉዳይ ምንድነው? የሚለውን ጥያቄ በመመለስ ረገድ፤ ሁለቱ 

ርዕስ መስተዳድሮች የሰጡት ማብራሪያም፤ ከላይ እንደተወሳው ሁሉ የችግሮቹ መንስኤ 

ፖለቲካዊ ስልጣኑን የጨበጠው አካል መስራት የነበረበትን የቤት ስራ ባለመስራቱ እንደሆነ 

የሚያረጋግጥ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለአብነት ያህልም፤ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ርዕሰ 

መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ “በኦሮሚያና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝቦች መካከል ይሄ 



ሁሉ የወንድማማችነታችን መገለጫ የሆነ የጋራ ዕሴት እያለ ለቁራሽ መሬት ሲባል 

በሚቀሰቀስ ግጭት ምክንያት አላስፈላጊ ዋጋ መክፈላችን በእውነቱ የሚያሳዝንና መደገም 

የማይኖርበት ጉዳይ ነው የሚል እምነት አለኝ” ሲሉ የቁጭት ቃና ባዘለ ድምፅ 

የተናገሩትን መጥቀስ ይበቃል፡፡  

እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይህን የመሰለ የሃላፊነት ስሜት በተንፀባረቀበት ቅኝት 

ተወያይተው የደረሱበት የጋራ ስምምነት ላይ የተቀመጠው የመፍትሔ ሃሳብ ነው እኔንም 

ችግሮቹን ከምንጫቸው ለማድረቅ ቆርጠው ተነስተዋል ብዬ ተስፋ እንዳሳድር ያደረገኝ፡፡  

ስለሆነም፤ የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግስታት ርዕስ 

መስተዳድሮች፤ በፌደራል ጉዳዮችና የአርብቶ አደር ልማት ሚኒስቴሩ በአቶ ካሣ 

ተክለብርሃን አግባቢነት ተቀራርበው ከተወያዩ በኋላ፤ የደረሱበት የጋራ ስምምነት ከብዙ 

በጥቂት እንደሚከተለው ሊገለፅ ይችላል ባይ ነኝ፡፡ 

የችግሮቹን መኖር በተመለከተ ሁለቱም የክልል መስተዳድሮች የጋራ መግባባት ላይ 

የደረሱት ከዓመታት በፊት እንደነበር የተወሣ ሲሆን፤ ከዚሁ የጋራ ግንዛቤ በመነጨ ጥናት 

ላይ የተመሰረተ ህዝበ ውሳኔ ከአራት መቶ የሚበልጡ ተጎራባች ቀበሌዎችን ለመለየት 

ባስቻለ መልኩ ተካሂዶ እንደነበርም ጭምር ተመልክቷል፡፡ ይሁን እንጂ ከአራት መቶ ሀያ 

/420/ በላይ የሚሆኑ ተጎራባች ቀበሌዎች ውስጥ የሚኖረው የህብረተሰብ ክፍል ብሔራዊ 

ማንነቱን እንዲያሳውቅ ከተደረገበት ህዝበ ውሳኔ ተፈፃሚ የሆነው ግማሽ ያህሉ ብቻ 

ስለነበር ችግሮቹን ከምንጫቸው ማድረቅ ሳይቻል መቆየቱ ነው በቅርቡ ለተከሰተው ግጭት 

ምክንያት የተደረገውም፡፡ 

ስለዚህ፤ በአሁኑ የሁለትዮሽ ስምምነት ውል ዋነኛ ነጥብም “ከዚህ ቀደም በተካሄደው 

ህዝበ ውሳኔ ተካትተው እንደነበር እየታወቀ ግን ደግሞ የህዝቡ ውሳኔ ተግባራዊ ሳይደረግ 

በቆየባቸው ከ20 በላይ ተጎራባች ቀበሌዎች ውሳኔው ከሰማኒያ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ 

ተፈፃሚ እንዲሆን እናደርጋለን” የሚል ጭብጥ እንዳለው ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ 

መቸስ የኦሮሚያና የኢትዮ ሶማሌ ክልላዊ መንግስታት ርዕሰ መስተዳድሮች 

በሰሞነኛው የጅግጅጋ ስምምነታቸው ከዚህ ቀደም ችግሮቹን መፍታት እየተቻለ ስለደረሰው 

ኪሳራ የተሰማቸውን ቁጭት ከገለፁበት የሃዘኔታ መንፈስ አኳያ፤ ቃላቸውን ወደተግባር 

ቀይረው መሰል አሳዛኝ ክስተት እንዳይደገም የማያደርጉበት ምክንያት አይኖርም ብለን 

ተስፋ ማሳደራችን ተገቢ ይመስለኛል፡፡ ለማንኛውም ግን፤ አያያዙን ሳናውቅበት እየቀረን 



አላስፈላጊ ዋጋ ከሚያስከፍለን መሰል ጥፋት ይሰውረን እያልኩ ፅሁፌን እዚህ ላይ 

ቋጨሁ፡፡ 

 

 


