
ህገመንግስታችን በህዝቦች መካከል የሰፈረውን 
የተዛባ ግንኙነት ለማረም የሚያስችል ነው!! 

ዮናስ 07-13-17 

የኢፌዲሪ የሚኒስትሮች ም/ቤት የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ-መንግሥታዊ ልዩ ጥቅም 

አስመልክቶ ሕግ ሆኖ እንዲወጣ በበጀት አመቱ ማጠቃለያ ላይ መወሰኑ ይታወሳል፡፡ 

የኦሮሚያ ክልል የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ 

እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሐል የምትገኝ በመሆኗ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ  አስተዳደራዊ 

ጉዳዮችን በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም የሚጠበቅለት እንደሆነ ነው ይህ ውሳኔ የሚያመለክተው ፡፡ 

በረቂቅ አዋጁ ዝግጅት ሂደት ውስጥ የኦሮሚያ ክልል ገዥ ፓርቲ ኦህዴድ የኦሮሚያ ክልል መንግሥት፣ የአዲስ አበባ 

ከተማ አስተዳደር እና የመንግሥት ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች መሳተፋቸውንም ምክር ቤቱ ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡ 

በአዋጁ የመጽደቅ ሂደትም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሣተፉበት እንደሚሆን የሚያስገነዝበው ውሳኔውን 

የተመለከተው መግለጫ፤ ይህን ልዩ ጥቅም በዝርዝር አዋጁ ማውጣቱ የማንንም ሕዝብ እንዲሁም የአዲስ አበባን 

ነዋሪዎች መብትና ጥቅም በማይጋፋ መንገድ በህገመንግሥቱም የተቀመጠውን ድንጋጌ የማስፈጸም ጉዳይ መሆኑንም 

መግለጫው ማመልከቱ ይታወሳል፡፡.ይኸው አዋጅ የተመራለት ምክር ቤት ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በመምራት እና ጉዳዩን 

ወደሚቀጥለው በጀት አመት የስራ ዘመን በመምራት ቢበተንም ጉዳዩን በተለያየ መልክ ትርጉም እየሰጡ፤ ይልቁንም ህገ 

መንግስታዊ ስርአቱን ለማጠልሸት እና የዴሞክራሲያዊ ስርአቱን ሂደት ለማጨንገፍ በሚያመች አኳኋን እየለጠጡና እያጠበቡ 

ለሌላ ዓላማ የመጠቀም አዝማሚያዎች በስፋት እየተስተዋሉ ነውና እውነታውን ማየትና  በጉዳዩ ላይ መነጋገር  ግድ  ይሆናል ።  

የጉዳዩን መሰረታዊ ጭብጥና የህግ ተጠየቅ ለመረዳት መጀመሪያ መሰረታዊ የሆኑትን እና ምናልባትም በሁለት ጠርዝ 

እያጨቃጨቁ የሚገኙ አጀንዳዎችን የተመለከቱ የአዋጁ አናቅጾችን መመልከት ይገባል።  

የአገልግሎት አቅርቦት ጉዳዮችን በተመለከተ  በማህበራዊ አገልግሎቶች ልዩ ጥቅም ማለትም ከትምህርት አኳያ በከተማዋ 

ውስጥ የሚገኙ የአርሦአደሩ ልጆችን እንዲሁም አዲስ አበባ ወይም ፊንፊኔ የኦሮሚያ ክልል ዋና ከተማ በመሆኗ 

ምክንያት ልጆቻቸው በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማስተማር ለሚፈልጉ ዜጎች የከተማ አስተዳደሩ በአፋን ኦሮሞ 

የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ማደራጀት እንዳለበት አስቀምጧል፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ የአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ ላይ 

ያለው የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ አብዛኛውን አገልግሎቱን በተለይም የሆስፒታል አገልግሎቶችን ከከተማዋ የሚያገኝ 

በመሆኑ በኦሮሚያ እምብርት ላይ የተቆረቆረች ይህች ከተማ ይህንን አገልግሎት ለመስጠት በእቅዷ ውስጥ ማካተት 

ይኖርባታል፡፡ ለዚህም ይረዳ ዘንድ የአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

ከማህበራዊ አገልግሎቶች የሚመደበው ሌላው የባሕል፣ የቋንቋና የሥነጥበብ አገልግሎቶች ሲሆን ከዚህ አኳያም 

የማህበራዊም ሆነ የኢኮኖሚ አገልግሎቶች ለማቅረብ እንዲቻል ልዩ ጥቅሙን ለማስጠበቅ በዚህ አዋጅ መሠረት 

አገልግሎት ተጠቃሚ ለሆኑት የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች በቋንቋቸው አገልግሎቱ እንዲቀርብ ከአማርኛ በተጓዳኝ አፋን 

ኦሮሞ በከተማ አስተዳደሩ የሥራ ቋንቋ ሆኖ የሚያገልግል ይሆናል፡፡ 

በመግቢያ ላይ ለማመላከት እንደተሞከረው የአዲስ አበባ ከተማ ዓለምአቀፍና አህጉራዊ እንዲሁም ሀገራዊና የከተማ 

ነዋሪዎቹን ለማገልገል ከምታደርገው ጥረት ባሻገር የኦሮሞ ሕዝብ ማንነት የሚያንፀባርቁ አሻራዎች በከተማዋ ውስጥ 

በቋሚነት እንዲኖር ከክልሉ ሕዝብ ጋር በተያያዙ ታሪካዊ ክስተቶች ስም መታሰቢያዎች አንዲኖሩ አመቺ የሆኑ እንደ 



አደባባዮች፣ ጎዳናዎች፣ ሰፈሮች እና የመሳሰሉት ቦታዎች አንደአስፈላጊነቱ በቀድሞ የኦሮሞ ስማቸው እንዲጠሩ 

ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ በተጨማሪም የከተማዋ አስተዳደር የኦሮሞ ሕዝብ ባሕልና ታሪክ የሚያንፀባርቁ የባሕልና ታሪክ 

ማዕከላት፣ ቲያትርና ኪነጥበባትና የመዝናኛ ማእከላት የሚነገቡበትንና የሚተዋወቁበትን ሁኔታዎች የሚያመቻች 

ይሆናል፡፡ 

ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተያያዘም የከተማዋ ስያሜ ፊንፊኔ ተብሎ ስትቆረቆር በነበረው ስያሜዋ የሚጠራ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ በዓለም አቀፍ፣ በአህጉራዊና በሀገር ደረጃ በፌዴራል መንግሥቱና በአዲስ አበባ አስተዳደር አዲስ አበባ 

ተብሎ የሚጠራ መሆኑም ግልጽ ነው፡፡ ይህም ሕገ-መንግሥታዊ መሠረት ያለው ነው፡፡ በሁለቱም እርከኖች ያለው 

የከተማዋ መጠሪያ ባለበት እንዲቀጥል ማድረጉ ተገቢና ይኼው እንደተጠበቀ ሆኖ የሁለቱም የከተማዋ መጠሪያዎች 

“ፊንፊኔ” እና “አዲስ አበባ” በሕግ ፊት እኩል እውቅና እንዳላቸው ማስቀመጡ ተገቢ ይሆናል፡፡ መሠረታዊ ነገሩን 

የሚቀይር ባይሆንም የስሞቹን አጠቃቀም ዝርዝር በደንብ መወሰን ያስፈልጋል በሚልም ተቀምጧል፡፡ 

በኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ስለሚኖረው ኢኮኖሚያዊ አገለግሎት ልዩ ጥቅምን በተመለከተ ሲዘረዘር ከመሬት 

አቅርቦት፣ ከውሃ አገልግሎት አቅርቦት፣ ከፍሳሽና ደረቅ ቆሻሻዎች የማስወገድ አገለግሎት፣ የትራንስፖርት አገልግሎት፣ 

የሥራ እድል አቅርቦት፣ በመንግሥት ወጪ ከሚገቡ የኮንደሚኒየም ቤቶች አቅርቦት እንዲሁም ከገበያ ማእከላት 

አቅርቦትና አርሶ አደሩ ለልማት ተነሺ ሲሆን በቂ ካሣ የማግኘትና በዘላቂነት የማቋቋም አገለግሎቶችን ያካተተ 

እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

የመሬት አቅርቦቱም ለክልሉ ለተለያዩ መንግሥታዊ ሥራዎች እና ሕዝባዊ አገልግሎቶች የሚውሉ ሕንጻዎች 

የሚሠሩበትን መሬት ከሊዝ ነጻ እንዲያገኙ ለተቋማቱ ብቻ የተፈቀደ መሆኑ ግንዛቤ መያዝ ያለበት ይሆናል፡፡ 

የከተማ አስተዳደሩ ከባንኮች ጋር በመተባበር የማህበራዊ ቤቶች የሆኑትን የኮንደሚኒየም ቤቶች አስገንብቶ ከነዚህ 

ውስጥ በከተማው ላሉ የመንግሥት ሠራተኞትና ሴቶች በኮታ በእጣ ወስጥ ገብተው እንዲወዳደሩ የደርጋል፡፡ 

በተመሳሳይ መለኩ ለኦሮሚያ ክልል መንግሥት ሠራተኛ ሆነው በከተማው ውስጥ ለሚኖሩትም ተመሳሳይ እድል 

እንዲሰጥ በአዋጁ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ 

በከተማው ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት የኖረው የኦሮሞ አርሶአደር ቁጥሩ ቀላለ ባልሆነ ሁኔታ በልማት ምክንያት ተነሺ 

ነበር፡፡ አሁንም ለልማቱ ተፈላጊ እስከሆነ ድረስ በማሳመን ይህንኑ መፈፀም የሚገባን ይሆናል፡፡ ዋናው ቁም ነገር ይህ 

ተነሺ አርሶአደር ቢያንስ ቢያንስ ከቀድሞ ኑሮ የተሻለ ሁኔታ ሊፈጠርለት ይገባል፡፡ በልማቱ ማስፋፋት ምክንያት ተጎጂ 

ሊሆን በጭራሽ አይገባም፡፡ በዚህ መሠረት ለወደፊቱ በቂ ካሣና በዘላቂነት የሚቋቋምበት ሁኔታ እንዲመቻችለት፣ 

ከዚህ በፊት የተሠራውም ሥራ ተፈትሾ ጉድለቶች እንዲስተካከሉ፣ እነዚህን ሥራዎች የሚያስተባብር፣ የሚመራና 

የሚያስፈጽም ጽ/ቤት እንዲደራጅ በአዋጁ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ የሚሉት አዋጁ ያነሳቸው ጉዳዮች ለተለየ ተልእኮ ሲባል 

በሚፈጠር ውዥንብር ህዝቡ ግራ እየተጋባና ወደአላስፈላጊ ንትርክ እያመራ ነው።  

በመሰረቱና ሊዘነጋ የማይገባው ጉዳይ አዋጁ ህገ መንግስታዊ መሰረት ያለው መሆኑ ነው። ይህ ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌ 

ደግሞ ዛሬ ከአዋጁ ጋር የመጣ ሳይሆን ምናልባትም የዘገየ እና የዛሬ 22 ዓመት መላው የአገራችን ብሔሮር፣ ብሔረሰባችና 

ሕዝቦች ተስማምተው ያፀደቁት ድንጋጌ ነው፡፡ ስለሆነም ሊያሳስብ ከተገባ መዘግየቱ እና ከመዘግየቱ ጋር ተያይዞ 

ያሳለፍናቸውን ኪሳራዎች ብቻ ነው። አዋጁ በመሰረቱ መላውን የሃገራችንን ሕዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግና የፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓታችን የበለጠ ጥልቀት እንዲኖረውና ሕዝቦች በመከባበርና በመፈቃቀድ ለሃገራችን ዘላቂ ሰላምና 

ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሁም መልካም አስተዳደር ለማስፈንና ፈጣንና ሕዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ 

የሚሆንበትን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ለማረጋገጥ የሚረዳ ነው፡፡ ይህን ልዩ ጥቅም በዝርዝር አዋጁ ማውጣቱ 



የማንንም ሕዝብ እንዲሁም የአዲስ አበባን ነዋሪዎች መብትና ጥቅም በማይጋፋ መንገድ በህገ መንግሥቱም 

የተቀመጠ በመሆኑ በጥንቃቄ የተሠራ ነው፡፡   

ያም ሆኖ ግን የተለየ ተልእኮ ያነገቡ ሃይሎች እነዚህ አገልግሎቶች በሚቀርቡበት ጊዜ የኦሮሚያ ክልል አዲስ አበባ ከተማ 

ከሌሎች ክልሎች በተለየ ሁኔታ ሊጠበቅለት የሚገባው ልዩ ጥቅምን ለማመላከት የመሆኑን ከላይ የተመለከተ እውነታ 

ወደጎን በመተው በአዲስ አበባ ነዋሪ ዜጎች ላይ በብሔር ልዩነት ምክንያት የተለየ ጥቅም ለማቅረብ የታለመ እንደሆነ 

አድርገው የአሉባልታ ፕሮፖጋንዳቸውን ተያይዘውታል፡፡ በዚህም ሰላማዊ በሆነው ዜጋ ላይ ከወዲሁ ግንዛቤ እስካልተያዘበትና 

የድብቅ አጀንዳ ባለቤት የሆኑ ሃይሎችን ሴራ እስካልበጣጠሱ ድረስ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ብዥታ እየተፈጠረ ነው።   

የአዋጁን መንፈስ በማጣመም የተለየ ተልእኮ ላላቸው ሃይሎች አውቀውም ይሁን ሳያውቁት በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ላይ 

ብዥታ እንዲፈጠር ካደረጉት መካከልም የኦሕዴድ የፓርላማ አባላት ስለመሆናቸው እየተነገረ ነው። ይኸውም ኦሮሚያ 

በአዲስ አበባ ላይ ያላትን ልዩ ጥቅም ለመወሰን የቀረበው ረቂቅ አዋጅ አስገዳጅ እንዲሆን ምክር ቤቱን መጠየቃቸውን 

የተመለከተው ዜና ነው፡፡ 

በእርግጥም የረቂቅ አዋጅ የተለየዩ አንቀጾች የኦሮሚያን ጥቅም የሚያስከብሩ ሳይሆን፣ በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር ፍላጎት ላይ የተመሠረተ የሚመስሉ አንቀጾችን የያዘ በመሆኑ አስገዳጅ እንዲሆኑ አባላቱ መጠየቃቸውን 

የተመለከቱ ዜናዎች ወጥተዋል፡፡ 

‹‹የኦሮሞን ሕዝብ ማንነት የሚያንፀባርቅ አሻራ በከተማው ውስጥ በቋሚነት እንዲኖር ከክልሉ ሕዝብ ጋር በተያያዙ 

ታሪካዊ ክስተቶች ስም መታሰቢያዎች እንዲኖሩ አመቺ የሆኑ እንደ አደባባዮች፣ ጎዳናዎች፣ ሠፈሮችና የመሳሰሉት 

ቦታዎች እንደ አስፈላጊነቱ በቀድሞ የኦሮሞ ስማቸው እንዲጠሩ ይደረጋል፤›› የሚለውን የረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 

6(2) አስገዳጅ መሆን አለበት ሲሉ ጠይቀዋል፡፡ 

በረቂቁ የተቀመጡትን የኦሮሞ ልዩ ጥቅሞች ለኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ለማቅረብ እንዲቻል አፋን ኦሮሞ በከተማ 

አስተዳደሩ የሥራ ቋንቋ ሆኗል መባሉን የኦሕዴድ የፓርላማ አባላት ያደነቁ ቢሆንም፣ የሥራ ቋንቋ እስከሆነ ድረስ 

እንደ አማርኛ በሁሉም የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት ዓይነት እንዲሰጥ መጠየቃቸውን 

ዜናዎቹ ጠቁመዋል፡፡ በሌላ በኩል በከተማዋ በመንግሥት የሚሠራጩ የመገናኛ ብዙኃን በአፋን ኦሮሞ ጭምር 

የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይኖራል የሚለውን የረቂቁን አንቀጽ 6(5) አስገዳጅ አይደለም ማለታቸውም በተመሳሳይ፡፡ 

በዚህም ተባለ በዚያ የአባላቱ ጥያቄ ከላይ ከተመለከተው የአዋጁ መሰረታዊ ጭብጥ ጋር የተለየ እና የጎላ ተቃርኖ ባይኖረውም 

ለብዥታ ምክንያት መሆኑ አያጠያይቅም። ስለሆነም አባላቱን ጨምሮ ህዝቡ ሊገነዘብ የሚገባው ከየአቅጣጫው የሚፈበረኩ 

አጀንዳዎችን ሳይሆን የአዋጁን መሰረታዊ አላማና ህገ መንግስታዊ መሰረት ነው። 

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከአዲስ አበባ ሊያገኘው የሚችል  ጥቅምን  የተመለከተው አዋጅ በመሰረቱ ከላይ 

ለተመለከቱ ተጻራሪ ሃሳቦች እና እንኪያ ሰላምታ ፍጆታ ተብሎ ሳይሆን በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ማንኛውም ህዝብ ራሱን 

በራሱ የማስተዳደር መብቱ የተረጋገጠለት እና በህገመንግሥቱ በተገነባው መሠረት ላይ ተመስርቶ የወጣ መሆኑን 

መገንዘብ ይገባል። ጥያቄም ከኖረ ይህንኑ መሰረት ያደረገ እንጂ አሉባልታን መነሻ ያደረገ ሊሆን አይገባም።   

ከላይ በተመለከተው አግባብ በረቂቅ አዋጁ ምክንያት ኦሮሚያ ልትጎዳ ነው ወይም አዲስ አበባ ልትጎዳ ነው እያሉ 

በሁለት ጽንፍ ላይ ቆመው በህዝቡ ላይ ውዥንብር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱት የጥበት ሃይሉም ሆነ የትምክህት ሃይሉ  



የሚያራምዱት አቋም የህዝብን ጥቅም ታሳቢ አድርገው ሳይሆን  ከየራሳቸው የግል የኪራይ ሰብሳቢነት አጀንዳ 

መሆኑን ለመገንዘብ ጉዳዩን ከላይ ከተመለከቱት የአዋጁ መሰረታዊ አጀንዳዎች ጋር ህገ መንግስቱን ማገናዘብ ብቻ 

በቂ ነው። 

ህዝቦችን ለመነጣጠል፣ በህዝቦች መካከል መተማመንና አብሮነት እንዳይጎለብት  የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን 

ለመገንዘብ ጉዳዩን ከህገ መንግስቱ ጋር ማገናዘብ ብቻ ሳይሆን በህገ መንግሥት ላይ የሰፈረበትን ምክንያትም መፈተሽ 

ተገቢ ነው። ይህን ስናደርግ የሚገኘው ውጤት የህገ መንግሥታዊ ድንጋጌው ፋይዳ በህዝቦች መካከል ለዘመናት 

የኖረውን የተዛባ ግንኙነት ማረምና በህዝቦች መካከል የተስተካከለ ግንኙነት መገንባት መሆኑን ብቻ ነው።   

እንደ አንድ ህዝባዊ መንግሥት የመንግሥት የዘወትር ጭንቀት የህዝቦች የጋራ ጥቅም  ብቻ እንደሚሆን 

አያጠያይቅም። ይልቁንም ይህ የሚያሳየን ህዝቦች እንዴት ይለማሉ፣ እንዴት ይጠቀማሉ፣ እንዴትስ የጋራ ማህበረሰብ 

ይፈጥራሉ? ከሚለው ከህዝባዊ መንግሥት ጽኑ አቋም በተጻራሪ የቆሙት ሁለት ጫፎች የዘወትር ህልማቸውና 

ጥረታቸው ሁሉ የተቃኘው ሌሎች ህዝቦችን በመጉዳት ላይ መሆኑን ነው። ከግል አጀንዳ ውጭ ህዝባዊ አጀንዳ 

የላቸውም የሚባለውም ከዚህ በመነሳት እና ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌላቸው ከመሆኑም ጋር የተያያዘ መሆኑንም 

የሚያመላክት አጀንዳ ነው። 

ከላይ የተመለከቱት እና የመወዛገቢያ አጀንዳ ከሆኑት የረቂቅ አዋጁ ጭብጦች በህዝቦች መካከል የበለጠ 

መቀራረብንና መተማመንን  የሚያጠናክሩ  እንጂ  አንዱን ተጠቃሚ ሌላውን የበይ ተመልካች  የማድረግ  ይዘት 

የላቸውም ።  የኢፌዴሪ መንግስት  የሁሉም  መንግስት ነው፣  ሁሉም  ህዝቦች እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን  

ስርዓት  ዘርግቷል።  ስለሆነም አሁንም  በኦሮሚያ ክልልና በአዲስ አበባ  ከተማ መካከል ግንኙነቱን የበለጠ 

ለማጠናከር  የሚያስችሉ   ቀድሞ  በህዝቦች መካከል  ተዛብቶ የነበረውን   ግንኙነት  ለማስተካከል እና 

የሁሉንም እኩል ተጠቃሚነት   ለማረጋገጥ ሲባል  ህገመንግስቱን መሰረት ያደረገ አዋጅ እንዲዘጋጅ ማድረጉ 

ዘግይተሃል በሚል ካላስወቀሰው በስተቀር የሚያስጮህ አንዳች ምክንያት አይኖርም። ረቂቅ አዋጁ የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሰፊ ውይይት ካካሄዱበት በኋላ በተወካዮቻቸው አማካይነት ያፀደቁትን እና የሁሉንም 

ሕዝቦች መብቶችና ጥቅምች የሚያስጠብቀውን ህገ-መንግሥት መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ይህ ህገ-መንግሥት የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የቃል-ኪዳን ሰነድ ሲሆን ዓላማውም በሕዝቦች መፈቃቀድና ፍላጎት እንዲሁም 

ዴሞክራሲያዊ አንድነትን ለማጎልበት እንዲቻል በጋራ ያፈሯቸው እሴቶችና ሃብቶች እንዲሁም ትስስሮች እንዳሏቸው 

በማመን - በታሪካቸው ሂደት ውስጥ ያጎለበቷቸውን የጋራ ጉዳዮች ይበልጥ ለማበልፀግና የተዛቡ ግንኙነቶችንም 

በማረም አንድ ጠንካራ የጋራ ኢኮኖሚያዊ እና የጋራ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ለመገንባትና ለማጠናከር የታለመ እንጂ 

አንዱን ለማሳበጥ እና አንዱን ለማሳነስ ያለመ አለመሆኑም ከይዘቱ የሚታወቅ እና አለም የመሰከረለት ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን ልዩ ጥቅም በህገ-መንግሥቱ እንዲሰፍር ያደረጉት 

የኦሮሞን ሕዝብ ጨምሮ መላው የሀገራችን ሕዝቦች ናቸው፡፡ የመረጡት የፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የፌደራል 

መንግሥትና የክልሎች መንግስታት እንደሚኖሩ የሚደነግግ በመሆኑ የፌዴራል መንግሥቱ መቀመጫ የሆነች ከተማ 

መመረጥ ስለነበረበትም የኦሮሞ ሕዝብም ሆነ መላው የሀገራችን ህዝባች በኦሮሚያ ክልል እምብርት ላይ ያለችውን 

አዲስ አበባ ከተማን የፌዴራሉ መንግሥት መቀመጫ አድርጎ መርጧታል፡፡ ይህም በህገ መንግሥቱ እንዲሰፍር 

አድርገዋል፡፡ ይህንን ውሣኔያቸውን መሠረት በማድረግም በህገ-መንግቱ አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀፅ 5 ላይ 

የሚከተለውን አስፍረዋል፡- 



“የኦሮሚያ ክልል የአገልግሎት አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ 

እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሐል የምትገኝ በመሆኗ የሚነሱ ሁለቱን የሚያስተሳስሩ አስተዳደራዊ 

ጉዳዮችን በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም ይጠበቅለታል፡፡ ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል” በማለት ደንግጓል፡፡ 

ይህንን የአዲስ አበባን ነዋሪ ሕዝብ ጨምሮ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በጋራ የቃል-ኪዳን 

ሠነዳቸው ያሰፈሩትን ጉዳይ በዝርዝር ሕግ መመለስ የሚያስፈልግ በመሆኑ የሕገ-መንግሥቱን መንፈስ ተከትሎ 

የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ ማብጠልጠል የሚሆነው ስራ ፈትነት ነው፤ ከተሳካ ደግሞ በአቋራጭ መበልጸግ፡፡   

በዚሁ መሰረት የኦሮሚያ ክልል ልዩ ጥቅም እንዲጠበቅ የሚወጣው ህግም የሚሆነው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪያዎችን 

መብቶችና ጥቅሞች በምንም መልኩ የማይሸራረፍ ይልቁንም የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ላይ ያለው ልዩ ጥቅም በመጠበቁ 

ምክንያት የአዲስ አበባ አስተዳደር ሕዝብና የኦሮሚያ ክልል ሕዝብ ትስስርና መስተጋብር ይበልጥ ህጋዊ መሥመር ይዞ 

እንዲጠናከር የሚያደርግና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብት ነው፡፡ በዚህም የከተማዋና የክልሉ የመንግሥት አካላትና ነዋሪ 

ሕዝቦችም ዘላቂነት ያለው ሰላም እንዲሰፍን ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እና መልካም አስተዳደር እንዲጎለብት እንዲሁም ፈጣንና 

ሕዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ልማት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችል መሆኑን ሊረዱ ይገባል፡፡ 

 


