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 ረቡዕ ሚያዚያ 11 ቀን 2009 ዓ.ም የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ርዕሳነ 

መስተዳደሮች በጅግጅጋ ከተማ ተገናኝተው እንደነበር አይዘነጋም፡፡ የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት ርዕሳነ መስተዳደሮች 

አቶ ለማ መገርሳና አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር፤ ከላይ በተጠቆመው ቀን ጅግጅጋ ውስጥ ተገናኝተው ሁለቱን 

ተጎራባች ክልሎች በሚያዋስኗቸው አንዳንድ ቀበሌዎች መካከል አልፎ አልፎ የሚስተዋለውን አለመግባባት ጨርሶ 

ለማስቀረት የሚያስችል የመፍትሔ እርምጃ ለመውሰድ መስማማታቸውን የሚያመለክት ስምምነት የተፈራረሙበት 

ሁኔታ እንደነበርም ይታወቃል፡፡ 

 ሚያዚያ 11 ቀን 2009 ዓ.ም በጅግጅጋ ከተማ የተካሄደው የኦሮሚያና የኢትዮ-ሶማሌ ክልላዊ መንግስታት 

የሁለትዮሽ ስብሰባ ላይ ርዕሰ መስተዳደሮቹን ጨምሮ ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት 

የተሳተፉበት ሲሆን፤ በዚያው ልክም ለችግሩ ትርጉም ያለው ዘለቄታዊ መፍትሔ ስለመስጠት አስፈላጊነት 

የተመከረበት መድረክ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ እናም ከዚህ የተነሳም ቢያንስ ከእንግዲህ የሁለቱ ተጎራባች ክልሎች 

ወንድማማች ህዝቦችን አላስፈላጊ ዋጋ የሚያስከፍላቸው የድንበር ላይ ግጭት ተከስቶ የምናይበት ሁኔታ ሊኖር 

አይችልም የሚል ተስፋ አሳድሮብን እንደነበር ነው እኔ በግሌ የማስታውሰው፡፡ 

 ምክንያቱም ደግሞ፤ በያኔው የምክክር መድረክ ላይ የተገናኙት የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ 

መንግስታት ርዕሳነ መስተዳድሮች፤ ከዚያን ጊዜው ስብሰባ በፊት ስለተከሰተው የድንበር ላይ ግጭትና ስላስከተለው 

ፈርጀ ብዙ ጉዳት አንስተው ሲናገሩ የተደመጡበት አግባብ፤ ተመሳሳይ ችግር እንዳይደገም ለማድረግ ከመቸውም ጊዜ 

ይልቅ ቆርጠው መነሳታቸውን የሚያመለክት ሆኖ ተሰምቶኝ ነበርና ነው፡፡ ለአብነት ያህልም የኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግስት ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮ-ሶማሌ ክልላዊ መንግስት አቻቸው አቶ 

አብዲ መሐመድ ዑመር ያኔ ምን ያህል ለጉዳዩ ትኩረት መስጠታቸውን አጉልቶ የሚያንፀባርቅ ስሜት ባዘለ መልኩ 

ተናግረው እንደነበር ቃል በቃል ማስታወስ ይቻላል፡፡ 

 በዚህ መሰረትም አቶ ለማ መገርሳ ያኔ ጅግጅጋ ላይ ተገኝተው ከተናገሩት “የኦሮሞና የኢትዮጵያ ሶማሌ 

ክልል ህዝቦች ለዘመናት በዘለቀ ዕርስ በርስ ተቻችሎና ተሳስቦ የመኖር የጋራ ባህል በጥብቅ የተሳሰሩ ወንድማማች 

ህዝቦች ሆነው ሳለ ከኛ ከአመራር አካላት አስተዳደራዊ ድክመት በመነጨ ችግር ምክንያት ደም ሲፋሰሱ ማየት ግን 

በጣም ያሳዝናል” የሚል ጥልቅ የፀፀት ስሜት ያዘለ አስተያየት እንደሚገኝበት ነው ትዝ የሚለኝ፡፡ አቶ አብዲም 

እንዲሁ “እውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ህዝቦች መካከል ያለው ጥብቅ ትስስር የአንዱን 



ብሔር ተወላጅ ከሌላው ብሔር ተወላጅ መለየት እስከሚያዳግት ድረስ ስር የሰደደ ነው ማለት ይቻላል” የሚል ሃሳብ 

መሰንዘራቸውን አስታውሳለሁ፡፡ 

 “ለምሳሌ ያህል በአንዳንድ የኦሮሚያና የኢትዮጵያ ሶማሌ ተጎራባች ዞኖች ውስጥ፤ ትልቁ ልጅ በአንደኛው 

ክልል የወረዳ ወይም የቀበሌ አስተዳዳሪ ሆኖ፤ የእርሱ ታናሽ ወንድም ደግሞ በሌላኛው ክልል ተመሳሳይ ስልጣን 

የያዘበት ሁኔታ እንዳለ እኔ ራሴ አውቃለሁ” ሲሉም አክለዋል አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር፡፡ የሁለቱ ክልላዊ 

መንግስታት ርዕሳነ መስተዳደሮች የዚህን ያህል ጥልቀት ባለው የወንድማማችነት መንፈስ ተቀራርበው ሲመካከሩ 

ከተደመጡበት የጅግጅጋው ስብሰባ በኋላ፤ የተጎራባች ቀበሌዎችን ነዋሪ ህዝብ ደም የሚያቃባው የድንበር ይገባኛል 

ጥያቄ የማያሻማ ምላሽ እንዲያገኝና ተመሳሳይ የብሔር ተወላጅነትን መሰረት ያደረገ ግጭት ፈጽሞ እንዳይደገም 

ለማድረግ ያስችላል የተባለለትን የጋራ ስምምነት ተፈራርመው እንደነበርም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡ 

 ሚያዚያ 11 ቀን 2009 ዓ.ም ጅግጅጋ ላይ የተካሄደውን የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት በአስተዳደር ወሰን 

መከለል አስፈላጊነት ዙሪያ የሚያጠነጥን ስብሰባ ተከትሎ፤ ርዕሳነ መስተዳደሮቹ የተፈራረሙት አዲስ የስምምነት 

ውል በሰማኒያ ቀናት ውስጥ ተግባራዊ ተደርጎ፤ የድንበር ተጎራባች  ዞኖችና ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ የ26 ቀበሌ 

ነዋሪዎች፤ ብሔራዊ ማንነታቸውን የሚያረጋግጡበት ህዝበ ውሳኔ እንደሚካሄድ የሚያስረዳ እንደነበርም የሚዘነጋ 

ጉዳይ አይሆንም፡፡ ታዲያ በዚህ የያኔው የፌደራል ጉዳዮችና የአርብቶ አደር ልማት ሚኒስቴር በአቶ ካሳ ተክለብርሃን 

አግባቢነት በተካሄደ የሁለቱ ክልላዊ መንግስታት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የምክክር መድረክ የተፈረመው ከ20 

በላይ በሚሆኑ ተጎራባች ቀበሌዎች ውስጥ ህዝበ ውሳኔውን ግባራዊ የማድረግና ከዚያም ወሰን ለመካለል የተፈረመው 

ስምምነት፤ እንደተባለውም በሰማኒያ ቀናት ውስጥ ተፈፀሚ ሆኗል ወይ? ያ ተደርጎ ከሆነስ እንዴት ዛሬም እንደገና 

ሌላ የወሰን ይገባኛል ግጭት ስለመከሰቱ የሚያትት ዜና ሰሞኑን ከወደምስራቅ ኢትዮጵያ ተደመጠ? ወዘተ የሚል 

ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

 ከዚሁ ነጥብ ጋር አብሮ መነሳት ያለበት ጉዳይ ሆኖ የሚሰማኝ ሌለው ቁልፍ ነጥብ ደግሞ፤ ሚያዚያ 11 ቀን 

2009 ዓ.ም በጅግጅጋ ለተካሄደው የኦሮሚያና የኢትዮ ሶማሌ ክልላዊ መንግስታት ርዕሳነ መስተዳደሮች የሁለትዮሽ 

ስብሰባ ምክንያት የሆነውን የተጎራባች ቀበሌዎች የድንበር ይገባኛል ጥያቄ በሚመለከት፤ ክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ 

ሚኒስቴር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ከዚህ ቀደም ተጠይቀው የሰጡት ምላሽ ነው፡፡ ይህን ስልም ደግሞ፤ አቶ 

ኃ/ማርያም ራሳቸው፤ የ2009 በጀት ዓመትን የስድስት ወራት የመንግስት ስራ አፈፃፀም ሪፖርትን ለህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ባቀረቡበት የፓርላማ መድረክ ላይ “በኦሮሚያና በኢትዮ-ሶማሌ ክልሎች አንዳንድ ተጎራባች ቀበሌዎች 

መካከል የተከሰተውን ዓይነት አለመግባባት የሚፈጥሩት ጥቂት በኛው በራሳችን መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ኪራይ 

ሰብሳቢዎች እንጂ ህዝቡ አይደለም፡፡ ስለሆነም የተከሰተው ችግር በተስተዋለባቸው አካባቢዎች የደረሰው አጠቃላይ 



ጉዳት ተጣርቶ ሲያበቃ መጠየቅ ያለባቸውን ጥፋተኛ የመስተዳደር አካላት ሕግ ፊት ቀርበው እንዲጠየቁ ለማድረግ 

የፌደራሉ መንግስት ቁርጠኛ አቋም ላይ ደርሷል” ሲሉ መናገራቸው ይታወሳልና ነው፡፡ 

 እንግዲያውስ እነዚህ የፌደራሉ መንግስትና እንዲሁም ደግሞ የተጠቃሹ የጋራ ችግር ግንባር ቀደም ሰለባ 

እየሆነ ያለው ህዝብ የሚገኝባቸውን ሁለት ተጎራባች ክልሎች የማስተዳደር ሕገ መንግስታዊ ኃላፊነት የተጣለባቸው 

ባለድርሻ አካላት አለመግባባቱን በዘላቂነት የሚፈታ የእርምት እርምጃ ስለመውሰድ አስፈላጊነት በዚያን ያህል 

አጽንኦት ሲናገሩ እንዳልሰማን፤ አሁንም እንደገና የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንንና የፌደራል ፖሊስ አባላትን በሁለቱ 

የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች መካከል ጣልቃ እንዲገቡ ያስገደደ ሌላ ዙር ፍጥጫ ስለመከሰቱ መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ እኔ ለዚህ አስተያየቴ መነሻ የሆነኝን ወቅታዊ መረጃ ያገኘሁትም ደግሞ በተለይም የፋና ብሮድካስቲንግ 

ኮርፖሬት ኤፍ.ኤም 98.1 ሬዲዮ ጣቢያ ረቡዕ መስከረም 3 ቀን 2010 ዓ.ም አየር ላይ ካዋለው ዜና ሲሆን፤ ዘገባው 

የኢፌድሪ መንግስት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ሚኒስቴር የሆኑትን ዶክተር ነገሪ ሌንጮን በምንጭነት 

ስለመጥቀሱም አስታውሳለሁ፡፡ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሐረርጌ ዞን ውስጥ (ደደር አካባቢ) በሚገኙ የሁለቱ 

ተጎራባች ክልሎች አስተዳደር አካላትና እንዲሁም ተጣቂዎች መካከል የተስተዋለው ሰሞነኛ ግጭት፤ ከመቅጽበት ወደ 

ምስራቅ ሐረርጌ ዞን አወዳይ ወረዳ ተዛምቶ፤ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ከመኖሪያ ቀያቸው እንዲፈናቀሉ በማድረጉ 

ምክንያት፤ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሁኔታውን አሳሳቢነት ባገናዘበ ውሳኔ ወይም ደግሞ ልዩ ትዕዛዝ የፌደራል ፖሊስና 

የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጣልቃ ገብተው ችግሩን እንዲያቃልሉ አዘዋል ነው ያሉት የመንግስት ኮሙኒኬሽን 

ጽ/ቤት ሚኒስቴሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ፡፡ በዚህ መሰረት አለመግባባቱ ወደ ተከሰተበት አካባቢ የተንቀሳቀሱት 

የፌደራሉ መንግስት የፀጥታ ኃይሎች ውጥረቱን አርግበው ተፈናቃዮቹ ወደየቤታቸው እንዲመለሱ 

ስለማድረጋቸውም ጭምር ተገልፅዋል፡፡ 

 ለአሁኑ ከወሰን ጋር ተያይዞ ለተከሰተው ግጭት መንስኤ መሆንን ጨምሮ ሌላም ተያያዥነት ያለው የሰብዓዊ 

መብት ጥሰትን በፈጸሙ የመስተዳደር አካላት ላይ ሕጋዊ እርምጃ የመውሰዱ ተግባር የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት 

ኮሚሽን ጉዳዩን አጣርቶ በሚያቀርበው ውጤት መሰረት ተፈፃሚ እንደሚሆንም ነው ዘገባው ያመለከተው፡፡ ይህ 

በእንዲህ እንዳለም፤ ቅዳሜ መስከረም 6 ቀን 2010 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ የኦሮሚያና 

የኢትዮጵያ ሱማሌ ብሔራዊ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ስለተከሰተው አለመግባባት መግለጫ 

ሰጥተዋል፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት ወቅታዊ መግለጫ፤ በተለይም የሁለቱን 

ክልሎች ህዝብ የሚወክሉ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ካላቸው ተሰሚነት አኳያ ጣልቃ ገብተው 

ግጭቱን እንዲያበርዱ መጠየቃቸውንና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የመገናኛ ብዙኃን አውታሮች አማካኝነት ችግሩን 

ለማባባስ ያለመ የሚመስል አፍራሽ መረጃ የሚያሰራጩ ወገኖች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አጥብቀው 

ማሳሰባቸውንም ጭምር ነው ምንጮች ያመለከቱት፡፡  



እናም ጉዳዩ ከዚህ አኳያ ሲታይ የፌደራሉ መንግስት የወሰደው እርምጃ ተገቢነቱ የሚያከራክር አይደለም 

የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ በግሌ፡፡ ምክንያቱም ደግሞ ጥቂት የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚን 

የህልውናቸው መሰረት አድርገው የሚቆጥሩ የሁለቱ ብሔር ተወላጆች ለኦሮሞና ለኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ 

መብትና ጥቅም የቆሙ መስለው በሚቀሰቅሱት ከወሰን ጋር የተያያዘ ግጭት ሰበብ የሚጎዳው ብዙኃኑ ሰላም ወዳድ 

ህብረተሰብ እንደሆነ መገመት አያዳግትምና ነው፡፡ በግልጽ አነጋገር፤ ለየትኛውም ክልል ህዝብ ከአስተማማኝ ሰላምና 

መረጋጋት የሚበልጥበት ሌላ ምንም ዓይነት ጥያቄ ሊኖር እንደማይችል ለመረዳት ፖለቲከኛ ሆኖ መገኘትን 

የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም፡፡ በተረፈ ግን እኔ ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃሁ፡፡  

 


