
በሰመራው የብሔር ብሔርሰቦች በዓል ላይ ምን ተባለ? 

ኢዛና ዘ መንፈስ 12-14-17 

ባለፈው ዓርብ ህዳር 29 ቀን 2010 ዓ.ም የአፋር ክልላዊ መንግስት መቀመጫ በሆነቺው ሰመራ ከተማ 

ስለተከበረው 12ተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል አንዳንድ ነጥቦችን ማንሳት ተገቢ 

መስሎ ተምቶኛል፡፡በተለይም ደግሞ በዓሉ የሶስት ጎረቤት ሀገራት መሪዎችም ጭምር የታደሙበት እንደነበር 

ሲታሰብ፤ የሰመራውን ክራሞት ማንሳትና ይበልጥ ጠቃሚ ሆነው ባገኘኋቸው ንግግሮች ዙሪያ ተጨማሪ 

አስተያየት መሰንዘር ተገቢ ይመስለኛል፡፡ እናም አሁን በቀጥታ የማልፈውም፤ ዘንድሮ ለ12ተኛው ጊዜ 

በተከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ላይ ከተገኙት የኢፌዴሪ መንግስት ከፍተኛ የስራ 

ሃላፊዎች፤ እንዲሁም ደግሞ ከላይ እንደተጠቆመው የሶስት ጎረቤት ሀገራት መሪዎችም ጭምር፤የዛሬዋ 

ኢትዮጵያና ብሎም አጠቃላይ ቀጣናችን የሚገለፅበትን ተጨባጭ እውነታ በማመላከት ረገድ ምን የሚል 

ወቅታዊ መልዕክት እንዳስተላለፉ ለማስታወስ ወደምሞክርበት የፅሁፌ ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል፡፡ 

እንግዲያውስ በኔ እምነት ዘንድሮ የአፋር ክልላዊ መንግስት ባስተናገደው የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ክብረ በዓል ላይ ከተገኙት የኢፌዴሪ መንግስት ባለድርሻ አካላትና አልፎም 

የሶስት ጎረቤት ሀገራት መሪዎች አንደበት የተደመጠው ንግግር፤ ከአምና ካቻምናው ተመሳሳይ መድረክ ጋር 

ሲነፃፀር የተለየ ሊባል የሚችል ቃና ያዘለ ሆኖ ነው የተሰማኝ፡፡ እንዴት? ወይም ደግሞ ለምን? የሚለውን ተገቢ 

ጥያቄ የሚመልስ ማብራሪያ ከመስጠቴ በፊት፤ የዚህ መጣጥፌ ማጠንጠኛ ነጥብ አድርጌ ባነሳሁት የሰመራው 

ዓመታዊ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላይ የተገኙት ሦስት ጎረቤት ሀገር መሪዎች እነማን እንደሆኑ 

መግለፅ የሚጠበቅብኝ መስሎኛልና እነሆ እርሱን አስቀድማለሁ፡፡ በዚህ መሰረትም፤ የክብረበዓሉ የውጭ 

እንግዶች የሱዳኑ ፕሬዘዳንት ፊደል ማርሻል ዑመር ሐሰን ዓልበሽር፤ የጅቡቲው ፕሬዘዳንት ኢስማኤል ዑመር 

ጊሌና እንዲሁም የሶማሊያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር መሀዲ መሐመድ ጉሌድ እንደሆኑ የሚታወስ ነው፡፡ 

እናም እነዚሁ የየሀገራቸውን ህዝብና መንግስት ወክለው በ12ተኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ክብረ በዓል ላይ የታደሙ ሶስት ጎረቤት ሀገራት መሪዎች ያደረጉትን የእንኳን አደረሳችሁ ንግግር ልብ ብሎ 

ላደመጠ ሰው፤በተለይም ስለ አንድ መሰረታዊ ጉዳይ ያስተላለፉትን ጠቃሚ መልዕክት መገንዘብ እንደማያዳግት 

ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡ 

 ይህን አስተያየቴን በተሻለ መልኩ ግልፅ ለማድረግ ይረዳኝ ዘንድም፤ የሱዳኑ ፕሬዘዳንት ዑመር ሐሰን 

ዓል በሽር ካሰሙት ንግግር ላይ “የኢትዮጵያና የሱዳን አጠቃላይ ግንኙነት ይበልጥ እየተጠናከረ ከመምጣቱ 

የተነሳ፤ የእናንተ ህዳሴ የእኛም ህዳሴ ጭምር ሆኗል” ሲሉ የተደመጡበትን ከልባዊ የወዳጅነት ስሜት 



እንደመነጨ የሚያመለክት የመልካም ጉርብትና ቅርበትን ያዘለ ቃና ለአብነት ያህል ማስታወስ ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡ ይልቁንም ደግሞ የጅቡቲው ፕሬዳንት ኢስማኤል ዑመር ገሌ፤ ያውም በአማርኛ ቋንቋችን ”እናንተ 

ኢትዮጵያውያን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጎረቤቶቻችን፤ ወንድሞቻችን፤ እህቶቻችንና ዘመዶቻችን 

እንደመሆናችሁ መጠን፤እኔ ዛሬ የጅቡቲን ህዝብና መንግስት ወክየ እዚህ በዓል ላይ ስለተገኘሁ የተሰማኝን ደስታ 

ልገልፅላችሁ እወዳለሁ” የሚል መልዕክታቸውን ያስተላለፉበት አግባብ፤ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን 

ጠንካራ ሁለንተናዊ ትስስር የገለፁበት ተደርጎ ሊወስድ የሚችል ነው ቢባል ከእውነት መራቅ አይሆንም፡፡ 

የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትርም እንዲሁ “ማንኛውም ሶማሊያዊ ሰው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሲናገር 

የምትሰሙት አንድ ተመሳሳይ ሃሳብ አለ እርሱም፡፡ እናንተ የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለኛ የክፉ 

ቀን ጥላ ከለላችን እንደሆናችሁ አድርገን እንድናስብ የሚያደርግ መልካም ጉርብትናችሁን እንዳሳያችሁንና፤ 

እያሳያችሁን  እንደምትገኙም ጭምር የሚያመለክት ምስጋና አዘል ንግግር ነው” ሲሉ ተደምጠዋል በሰመራው 

ሰሞነኛ መድረክ ላይ፡፡ በእርግጥም ደግሞ ሶማሊያውያኑ ጎረቤቶቻችን ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት 

የተቀሰቀሰው ጎሳን መሰረት ያደረገ የሁከትና ብጥብጥ ተግባር ይበልጥ እየተባባሰ ቀጥሎ ያቺን ሀገር ያለ አንዳች 

ማዕከላዊ መንግሰት ስላስቀሩትና ወደ በርካታ ትንንሽ ግዛቶች የመለወጥ አደጋ ሊያጋጥማት በመቻሉ ምክንያት 

እንደ ህዝብ ህልውናቸው ክፉኛ የተፈተነበትን አሳር መከራ ለመጋፈጥ ሲገደዱ ግንባር ቀደም ጥላ ከለላነቷን 

ያሳየቻቸው ጎረቤት ኢትዮጵያ ናት፡፡ ሌላው ቀርቶ ወደ በለፀጉት የምዕራቡ ዓለም ባለፀጋ ሀገራት የመሰደድ ዕድል 

ለማግኘት፤ ከመንግስት አልባዋ ሀገራቸው እየሸሹ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ይጠበቅባቸው እንደነበር ነው እኔ 

ራሴም ጭምር አስታውሳለሁ፡፡ 

 ስለዚህም  ከዛሬ 25ዓመት ጀምሮ የዓለም አቀፋዊ ስርዓት አልበኝነት መፈንጫና የሽብርተኛ ቡድኖች 

መፈልፈያ ምድር ሆና የቆየቺው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ውስጥ፤ ለዚያን ያህል ረጅም ጊዜ ክፉኛ ተንሰራፍቶ 

ይስተዋል የነበረውን ስርዓት አልበኝነትና የሽብርተኝነት ተግባር መገለጫ እንቅስቃሴ ትርጉም ባለው መልኩ 

መቀልበስ እንደሚቻል ያሳየ አንፃራዊ ሰላም በማስፈን ረገድ ኢትዮጵያችን ስለተጫወተቺው ግንባር ቀደም 

አወንታዊ ሚና፤ መላው የሀገራችን ህዝቦች ሊመሰገኑ እንደሚገባ ነው የሶማሊያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር 

በሰመራው ክብረ በዓል ላይ ያሰመሩበት፡፡ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን አሁንም ድረስ በአሚሶን ተልዕኮ ስርና 

እንዲሁም ደግሞ ከአሚሶን ዓለም አቀፍ ተልዕኮ ውጭ ተሰልፎ ከአልሸባብ የሽብር ቡድን ጋር እየተዋጋ 

የሚገኝበትን እውነታ አንስተው የሶማሊያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር መሐዲ መሐመድ ጉሌድ፤ ለዚሁ 

የሰላም አጋርነታችን፤ መላውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አመስግነዋል፡፡ ሶማሊያ ብቸኛዋ 

የዓለማችን መንግስት አልባ ሀገር ተደርጋ እንድትወሰድ ምክንያት ሆኖ የቆየውን መከፋፈል ያስከተለውን 

አጠቃላይ ትርምስ የሚያስቀር አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ስለማስፈን አስፈላጊነት አንስተው ሲናገሩም 



ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ፤ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከምትመራበት ህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት ጠቃሚ 

ልምድ ለመቅሰም ያለመ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል፡፡  

ይህ የሶስቱ ጎረቤት ሀገራት መሪዎች ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን ህዝቦች ጋር በተያያዘ መልኩ 

ከተናገሩት የድጋፍ መግለጫ ንግግር ላይ ለአብነት ያህል የተቀነጨበ ሃሳብ ሀገራችን በመላው የምስራቃዊ አፍሪካ 

ቀጠና እየተጫወተች ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ሚና የሚያመለክት እንጂ ተራ ውዳሴ ከንቱ እንዳልሆነም በበርካታ 

ተጨባጭ አስረጅ አስደግፎ ማስረገጥ ያቻላል፡፡ በአጭሩ ሶስቱም የጎረቤት ሀገራት መሪዎች፤ ለመላው 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የብሔራዊ ማንነት ጥያቄ የማያሻማ ምላሽ እንደሰጠ የተመሰከረለትን ፌደራላዊ ስርዓታችንን 

እንደየዓይናችን ብሌን መጠበቅ እንደሚገባን የሚያስገነዝብ ተመሳሳይ ቃና ያለው ንግግር እንዳደረጉ ነው ለኔ 

የተሰማኝ፡፡ ስለዚህ አሁን ደግሞ የኢፌዴሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ ሀ/ማርያም ደሳለኝና እንዲሁም 

የፌዴሬሽን ምክር ቤታችን አፈጉባኤ አቶ ያለው አባተ ዘንድሮ ሰመራ ላይ በተከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን 

በዓል ከተናገሩት ውስጥ ቀንጭበን እንመለከታለን፡፡ 

ይሄን ስልም ደግሞ፤ ሁለቱ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፤ በተለይም የፌደራል ስርዓታችንን ችግር ፈጣሪ 

የመንግስት አወቃቀር አስመስለው በማቅረብ ተቀባይነት ለማሳጣት ያለመ ኢ.ምክንያታዊ ውዥንብር ፈጠራ ላይ 

ስለተጠመዱ ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች አፍራሽ እንቅስቃሴ አንስተው የተናገሩትን ለማስታወስ ያህል 

ነው፡፡ በዚህ መሰረትም፤ ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፤ ባለፈው ዓርብ ህዳር 

29 ቀን 2010ዓ/ም የአፋር ክልላዊ መንግስት ያስተናገደውን የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ምክንያት በማድረግ 

ካሰሙት ሀገራችን ስለምትገኝበት ወቅታዊ እውነታ የሚያመለክት ንግግር ‹‹ይህ መላው የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፤ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ የጋራ መድረክ ላይ ተሰባስበው የልዩነታቸውን ውበት በሚገልፅ ድምቀት 

የሚያከብሩት ሀገር አቀፋዊ በዓል የሚዘጋጅበት ዋነኛ ዓላማ፤ እጅ ለእጅ ተያይዘን የምናካሒደውን ፀረ ድህነት 

ትግል ወይም ደግሞ የህዳሴ ጉዞ እያልን የምንጠራውን ፕሮጀክት ይበልጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚረዳንን 

አዲስ አቅም መፍጠር ነው ማለት ይቻላል›› ሲሉ የተደመጡበት ማብራሪያ እንደ ገዢ ነጥብ የሚወሰድ 

መልእክት ያዘለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የበዓሉ መከበር አስፈላጊነት ስለሚገለፅበት ፈርጀ ብዙ 

ጠቀሜታ ካስረዱ በሁዋላም ‹‹ከዚህ አኳያ ባደረግነው ጥረት እስከዛሬ ድረስ ቀላል ግምት የማይሰጠው ርቀት 

እንደተጓዝን ባይካድም፤ ያስመዘገብነውን ኢኮኖሚያዊ እድገት ለእነርሱ የአቋራጭ ብልፅግና የማዋል አላማ 

ያላቸው ጥገኞችና ኪራይ ሰብሳቢዎች አሁንም የፌደራል ስርዓታችንን ለአደጋ የሚያጋልጥ ሀገራዊ ትርምስ 

የመፍጠር ሙከራ ላይ ተጠምደው ይገኛሉ›› የሚል ማሳሰቢያቸውን አክለዋል፡፡ 

ክቡር አቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ፤ መላው የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈርጀ ብዙ 

መስዋዕትነትን በጠየቃቸው  የዘመናት ፀረ ጭቆና ትግል የተቀዳጁትን ሕገ መንግስታዊ መብትና ነፃነት 



ሊቀሟቸው ያሰፈሰፉ ፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖችን ነቅተው መጠበቅ እንደሚኖርባቸው ያስገነዘቡበት 

አፅንኦት ከተለመደው የህዳር 29ቀን ክብረ በዓል ንግግራቸው የተለየ ቃና ያዘለ ጠንካራ መልዕክት ያስተላለፉበት 

ነው ማለትም ይቻላል፡፡ ለነገሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ያለው አባተም እንዲሁ የዛሬዋ ኢትዮጵያ 

ውስጥ እየተስተዋለ ላለው የሀገራችን ፖለቲካ ወቅታዊ እውነታ የሚመጥን ጠቃሚ ንግግር ስለማድረጋቸው 

የሚካድ አይሆንም፡፡ 

ለዚህ ደግሞ ‹‹ለመላው የሀገራችን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የማንነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ 

የሰጠውን የፌደራል ስርዓትና ፈርጀ ብዙ ስኬቶቹን ከማጥላላት ያለፈ አንድም አማራጭ ሃሳብ ሲያቀርቡ 

ተስተውለው የማያውቁት አክራሪ ተቃዋሚዎች እርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ እነርሱ ራሳቸው 

የሚያቀነባብሩትን አካባቢያዊ ግጭት ሳይቀር፤ ስርዓቱ የፈጠረው ችግር ለማስመሰል የማይፈነቅሉት ድንጋይ 

የለም›› የሚል ማብራሪያ የሰጡበትን የክቡር አፈ ጉባኤ ያለው አባተ ንግግር ለአብነት ያህል ማስታወስ 

አያዳግትም፡፡ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤው ‹‹በሁለት ግለሰቦች መካከል የሚከሰትን የተለመደ ተራ 

ግጭትና ጥቃቅን አለመግባባትም ጭምር የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦችን የሚወክል ገፅታ ተላብሶ እንዲቀርብ 

በማድረግ ሕገ መንግስታዊው የፌደራሊዝም ስርዓት እቺን ሀገር ለብተና አደጋ ሊያጋልጥ የሚችል የስጋት ምንጭ 

ተደርጎ እንዲወሰድ ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅመው እንደሚረባረቡ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው›› ሲሉም 

ተደምጠዋል፡፡ 

በተለይም ደግሞ ትምክህተኝነትና ጠባብ ብሔርተኝነት ተብለው የሚፈረጁትን ሁለት የአስተሳሰብ 

ፅንፎች በማቀንቀን ረገድ የሚታወቁት የተቃውሞው ጎራ ፖለቲከኞች፤ ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ በተዘረጋ 

መረብ የሚዛመትበት አግባብ እጅግ አደገኛ ሊባል የሚችል አክራሪ አመለካከትን እያስፋፋ ስለመሆኑ 

ሊሰመርበት እንደሚገባ ነው አቶ ያለው አባተ የገለፁት፡፡ ሌሎች ዘንድሮ ለ12ተኛ ጊዜ በአፋር ክልል ሰመራ 

ከተማ የተከበረው የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ላይ ተገኝተው የየራሳቸውን መልዕክት 

ያስተላለፉ የፌደራሉ መንግስትና እንዲሁም ደግሞ የክልላዊ መስተዳደር ባለድርሻ አካላትም ቢሆኑ፤ ተመሳሳይ 

ቅኝት ያለውን ሃሳብ ነው ያንፀባረቁት፡፡ በግልፅ አነጋገር፤ የሁሉም ሃሳብ ከሞላ ጎደል ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን 

ላይ የምትገኝበትን ተጨባጭ እውነታ ያገናዘበ ወቅታዊ ቅኝት በተላበሰ መልኩ የቀረበና እንደ ህብረተሰብ የጋራ 

ጥንቃቄ ልናደርግባቸው ስለሚገባን ጉዳዮች ጠቃሚ መልዕክት የሚያስጨብጥ ነበር ብሎ ማጠቃለል ይቻላል፡፡   

 


