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I. መግቢያ  

ኢህአዴግ ጠንክሮ እንዲወጣ የመጨረሻ ዕድል የሚሰጥ ቢሆንም በአሁን ጊዜ ሀገራችን የተወሰኑ ፈተናዎች 

ተጋርጠውባታል፡፡ የአድስ አበባና የኦሮሚያ ፊንፊንኔ ዙሪያ የተቀናጀ የልማት ፕላን ምክንያትን ተሸፍኖ 

በኦሮሚያ የተለያዩ አካበባቢዎች ግጭቶችን ተከስተው በየጊዜው ቦታና ሰዓት እየጠበቁም ለወራት ቀጥለዋል፡፡ 

ቀጥሎም የቅማንት ማሕበረሰብ የማንነት ጥያቄ ላይ "መልስ አላገኘንም" በሚል አማራ ክልል ግጭት 

አስተናግዷል፡፡ ይኸው ጥያቄ መልስ ሲያገኝ ድንበር ምክንያት በማድረግ ጎንደር ከተማ የተጀመረው ግርግር 

ባህርዳርና ሌሎች የአማራ ከተሞች አዳርሷል፡፡ ከቅማንት ብሔረሰብ የማንነት ጥያቄ ውጭ ሌሎቹ በአማራ 

ክልል ከተከሰቱ ግርግሮች አንግበውት የታዩ መፈክር ትርጉሙ በህወሓትና የትግራይ ብሔር ላይ እንዳነጣጠረ 

እንዲታይ የተደረገበት ምክንያት ግቡ እሱ ስለሆነ በሀገሪቱ አንዲቀጣጠል የተፈገውን ጥቃት ከየት መጀመር 

እንዳለበት የታክቲክ ምርጫ ብቻ ነው፡፡  

የዚህ ፅሑፍ ዓላማም ሕብረ-ብሔራዊነት እዲሁም በእኩልነትና መፈቃቀድ የተሰረተ አንድነት ለማጥፋት 

ዓላማ አንግበው የሀገራችን ጥፋት በቅርቡ እውን እንዲሆን የሚመኙ አካላት በትግራይ ህዝብ እና በመሪ 

ድርጅቱ ህ.ወ.ሓ.ት./ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ./ ከሌላው የሀገሪቱ ህዝብ እና ሌሎች ብሔራዊ ድርጅቶች በመነጠል፣ በሌላ 

በኩል ደግሞ የአማራ ብሔርን ተቆርቋሪ መስለው የሀገራችን ብሔሮች/ብሔረሰቦች የማንነት ህልውና 

ለማጥፋት የሚያራምዱት ትምክህተኛ አመለካከት እየተከተሉት ያለውን የውዥብር ስትራተጂ በቀላሉ 

ለመረዳት የሚያስችል መለስተኛ መረጃ እና የሁኔታው ትንተና ለማቅረብ ነው፡፡  

ፅሑፉ የሀገራችን ውድቀት የሚመኙ ለዓመፅና ጥፋት መቀስቀሻ የሚጠቀሙዋቸው የትግራይ ብሔር ከሌሎች 

ብሔሮች/ብሔረሰቦች/ ልዩ ተጠቃሚ ነው ወይ? ልዩ ተጠቀሚ ነው የሚያስብለው መረጃ ምንድነው? 
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በሀገራችን የተከሰተው የመልካም አስተዳደር ችግር የህወሓት ጥፋት ወይስ የኢህአዴግ ድክመት? በጎንደርና 

ባህርዳር ከተሞች የታዩ ግርግሮች መነሻቸው ድንበር ወይም የወልቃይት ማንነት ጥያቄ 

ስለመሆናቸው/አለመሆነቸው እና በክልሉ መገናኛ ብዙሓን በኩል የተሰጡ መገለጫዎች ትርጉም፤ የሀገራችን 

ፖለቲካ አቅጣጫ ምን እንደሚመስል ባጭር ባጭሩ ያብራራል፡፡     

II. የትግራይ ብሔር በሀገራችን ልዩ ተጠቃሚነት ቀረብ ብሎ ሲታይ   

የትግራይ ብሔር ከሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ልዩ ተጠቃሚ መሆኑ እንደማሳያ የሚቀርበው በሌሎች 

የሀገራችን ክልሎችን የሚኖር የትግራይ ብሔር ተወላጅ ቁጥር ነው፡፡ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ዜጎች በሌሎች 

ክልሎች መኖር የግድ ተጠቃሚ ናቸው ወይ የሚል ትተን፣ ማንኛውም የሀገራችን ዜጋ ሕግ እስካልጣሰ ድረስ 

በፈለገው አካባቢ የመኖርና የመስራት ሕገ መንግስታዊ መብቱም እንዲሁ ለጊዜው ገታ አድርገን ጉዳየ 

ከተነሳበት አግባብ ብቻ እንመልከተው፡፡    

የአንዱ ብሔረ/ብሔረሰብ ተወላጆች ሌላ ክልል ላይ መኖር/መስራት ከክልሉ ውጭ የተንቀሳቀሰው ተጠቃሚ፣ 

እንዲሁም አስተናጋጁ (hosting) ብሔር ተጎጂ የሚሆን ከሆነ፤ በሌላ በኩል ደግሞ "የአማራ ብሔር ጥቅም 

በትግራይ ብሔር ተነጥቋል" የሚል ፍፁም የተሳሳተ የትምክህት አመለካከቱ መነሻ በመውሰድ መጀመሪያ 

በአማራ እና በትግራይ ክልሎች "የአንደኛውን ብሔር በሌላኘውን ክልል ተጠቃሚነቱ ያሳጣው ይሆን ወይ ?"  

የሚል ጥያቄ እንመልስ፡፡ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኝ የአማራ ብሔር ተወላጅ (አገው - አዊ፣ አገው - 

ሀሚራ፣ አርጎባ፣ ኦሮሞ፣ ሳያካትት) 70334 ሲሆን ከትግራይ ህዝብ ብዛት ሲሰላ 1.63 ከመቶ ይሸፍናል፡፡ 

በአንፃሩ አማራ ክልል ውስጥ የሚኖር የትግራይ ብሔር ተወላጅ ቁጥር 37083 ሲሆን ከአማራ ብሔር ያለው 

ምጣኔ 0.22 ከመቶ ነው (የማእከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ፣ 1999)፡፡ በቁጥርም ይሁን በምጣኔ አማራ ክልል 

ውስጥ ከሚገኝ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ይልቅ ትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኝ የአማራ ብሔር ተወላጅ 

እጅጉን ይበልጣል፡፡ እንደ ትምክህት አስተሳሰቡ የአንዱን ብሔር በሌላኛውን ብሔር/ብሔረሰብ/ ክልል 

በመኖሩ/በመስራቱ ምክንያት የአስተናጋጁ ብሔር/ብሔረሰብ ጥቅም የሚጎዳ ከሆነ ተጎጂው የአማራ ብሔር 

/ክልል/ ሳይሆን የትግራይ ብሔር/ክልል/ ነው የሚሆነው፡፡ በሌላ በኩል ትግራይ ድሀ እና ህዝቧ በተለያዩ 

ክልሎች ተሰድዶ እንደሚኖር የሚዘመረው ዘመቻ ትክክል እንዳልሆነ ከላይ ያለው መረጃ ያስረግጥልናል፡፡ 

ከላይ የተጠቀሰው የተሳሳተ ውዥምብር መፍጠሪያ ሓሳብ እንዳለ በመውሰድ ሁለተኛው አጠቃላይ የሀገራችን 

ብሔሮችና ብሔረሰቦች በእነሱ ስም ታውቆ ከተከለለው ክልል ውጭ እንቅስቃሴአቸው ምን እንደሚመስል 

ማየቱ ሁኔታውን ይበልጥ ለመረዳት ያግዘናል፡፡ ይህንን ለመገንዘብ ከክልላቸው ውጭ በርከት ያለ ህዝብ 

የሚኖርባቸው ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጥቂቶቹ በማንሳት እንየው (የእያንዳንዱ ብሔር እና ብሔረሰብ መረጃ 

መጨረሻ ገፅ ላይ በአባሪነት ተያይዟል)፡፡  
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ብሔረ/ብሔረሰብ አጠቃላይ 
ብዛት 

በራሱ ክልል 
ውስጥ 
የሚኖር 

በራሱ ክልል በገጠር የሚኖር ካጠቃላይ የብሔሩ 
የህዝብ ብዛት በሌላ 

ክልል የሚኖር 
ካጠቃላዩ 

በ% 
በክልሉ 

ከሚኖር በ% 
ትግራይ  4483892 4165749 75.12 80.85 318143 (3.45%) 
አማራ /የአማራ ብሔር ብቻ/ 19870651 15747800 69.42 87.6 4122851 (15.25%) 
ኦሮሞ/አማራ ክልል ያለውን 
ታሳቢ አያደርግም/ 

25489024 23846380 84.75 90.59 950396 (3.83%) 

ጉራጌ  1867377 1130631 52.99 87.52 288492 (20.33%) 
ስልጤ 940766 806001 78.45 91.57 54056 (6.29%) 
መረጃ ምንጭ፡ የ1999 ሀገር አቀፍ ቤትና ህዝብ ቆጠራ ውጤት      

አንዱን ብሔር ከክልሉ ወጥቶ በሌላ ክልል መኖር/መስራት የአስተናጋጁ (Hosting) ብሔር ጥቅም ይጎዳል 

የሚል ስሌት ሂሳብ የቱ ብሔር ለየትኛው ብሔር/ክልል ስጋት ሊሆን እንደሚችል አሀዙ ማየት በቂ ነው፡፡ 

የተሟላ መረጃቸው ማግኘት የተቻለው 40 ብሔሮችና ብሔረሰቦች ውስጥ ቤንቺ 0.7%፣ ሃመር 0.87%፣ ጎፋ 

0.9%፣ ዲዚ 1.1%፣ ዳሰነች 1.3%፣ ጋሞ 1.38%፣ አፋር 1.98% ከክላቸው ውጭ በሌሎ የሀገራችን ክልሎች 

የሚኖሩ የየብሔሩ ተወላጅ በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኝ ሲሆን ከፍተኛ ምጣኔ ያላቸው ብሔሮ/ብሔረሰቦች/ ደግሞ 

የም 53.31%፣ ሃረሪ 50.23%፣ ዲሜ 46.58%፣ ኛንጋቶም 30.36%፣ ጌዲኦ 24.92%፣ አኝዋክ 24.37%፣ 

ቡርጂ 21.88%፣ ጉራጌ 20.33%፣ አርጎባ 18.53%፣ ሸኪቾ 15.43%፣ አማራ 15.25% ይገኙበታል፡፡ በሀገራችን 

ከፍተኛ ቁጥር ያለው ብሔር የኦሮሞ ብሔር ቢሆንም ከኦሮሚያ ክልል ውጭ የሚኖረው የብሔሩ ምጣኔ 

ዝቅተኛ (3.83%) ነው፡፡ ከትግራይ ክልል ውጭ የሚኖር የትግራይ ብሔር (ኩናማ እና ኢሮብ ብሔረሰቦችን 

ሳያካትት) 318143 (ካጠቃላይ የትግራይ ብሔር ህዝብ ብዛት 3.45%) ይሸፍናል፡፡  

ከየክልሉ ውጭ የሚኖር የብሔሮችና ብሔረሰቦች ምጣኔ ከላይ የተጠቀሱው ቢሆንም በቁጥር ሲታይ በቅደም 

ተከተል ከሀገራችን ከፍተኛው የአማራ ብሔር (2,834,545) ሲሆን፣ ኦሮሞ 950,396 (አማራ ክልል ውስጥ 

አንድ ልዩ ዞን ስላለ ነው)፣ ከፊቾ 870,209፣ ጉራጌ 288,492፣ ጌዲኦ 246,145፣ ሶማሌ 184,024፣ ትግራይ 

148,778 ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ዝቅተኛው ደግሞ ዲዚ 293፣ ደሜ 415፣ ዳሰነች 629፣ ደራሺ 796፣ ዶንጋ 930 

ይገኙባቸዋል፡፡       

ስለዚህ ከፍ ሲል የተጠቀሰውን ጭፍን ጥላቻ የሚያራምዱ አካላት አንዱን ብሔር ለሌላኛውን ብሔር ስጋት 

አድርገው እንደሚወስዱት ተቀብለን የምንጓዝ ከሆነ ለሀገሪቱ ስጋት የሚሆነው የትኛው ብሔር መሆኑ አሃዙ 

ይነግረናል፡፡ እነሱም ምን እያሉ መሆኑ መለስ ብለው ማየት ይጠበቅባቸዋል፡፡  

በስመ የአማራ ጥቅም አቀንቃኝነት ፍፁም የተሳሳተ አስተሳሰብ የሚያራምዱት የእያንዳንዱ የኢኮኖሚ ዘርፍ 

ቀረብ ብለው ቢያዩት ደግሞ ይበልጥ የአማራ ህዝብ በውጥረት እንዲገባ እያደረጉት መሆኑ አልገባቸውም፡፡ 

የሀገራችን ከፍተኛ ሀብት ህዝቧ እና መሬቷ መሆኑ አያከራክርም፡፡ 80 በመቶ በላይ የሀገራችን ህዝብ 
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የሚኖረው በገጠር በመሆኑ የዜጎች ህልውና በከፍተኛ ደረጃ የሚወሰነው በገጠር መሬት ላይ ነው ማለት 

ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በሌላ ክልል ውስጥ በገጠር መሬት የሚተዳደር ከፍተኛ ቁጥር ያለው ብሔር የትግራይ 

ብሔር አይደለም፡፡ ድምር ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ሳይታይ ከክልሉ ውጭ የሚገኘው የአንድን ብሔር ካለበት 

ክልል ይውጣና ወደ ክልሉ ይሂድ ቢባል የአማራ ክልል የሚያጋጥመው ችግር ያህል ለከፋ ችግር የሚጋለጥ 

ክልል አይኖርም፡፡  

በየክልሉ ከተሞች ያለው የብሔሮችና ብሔረሰቦች ምጣኔ ሲታይም ከገጠሩ ተመሳሳይ ነው፡፡ በሀረሪ 

40.55%፣ በአፋር 29.8%፣ በድሬዳዋ 29.48%፣ በኦሮሚያ 19.65%፣ በጋምቤላ 14.08%፣ በደቡብብ 

ኢትዮይያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል 13.91% ያህል የከተማ ነዋሪ ብሔሩ አማራ መሆኑ መረጃው 

ያሳያል፡፡ የኦሮሞ የህዝብ ብዛት ከሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች እጅጉን የሚበልጥ ቢሆንም ከድሬዳዋ 

በስተቀር በሀገራችን ከተሞች ያለው ምጣኔ ከአማራ ብሔር ተወላጅ እጅጉን ያነሰ ነው፡፡  

ሰንጠረዥ ፡ ከክልሉ ውጭ በገጠርና ከተሞች የሚኖር ብሔር/ብሔረሰቦች ስርጭት 

ብሔር 
/ብሔረሰብ/ 

 ትግራይ አፋር አማራ ኦሮሚያ ሰማሌ ቤንሻንጉል 
ጉሙዝ 

ደቡብ 
ብ/ብ/ሕዝቦች 

ጋምቤላ ሀረሪ ድሬዳዋ ልዩ ቆጠራ 
ክልል 

አማራ  ገጠር  38494 

(1.11%) 

16199 

(1.35%) 

 1299070 

(%5.46) 

6441 

(0.17%) 

105897 

(18.48%) 

205233 

(1.52%) 

14887 

(6.5%) 

1476 

(1.76%) 

233 

(0.21%) 

40 

(0.06%) 

ከተማ 31840 

(3.78%) 

56308 

(29.8%) 

 662207 

(19.65%) 

23045 

(3.71%) 

36660 

(37.42%) 

215010 

(13.91%) 

10969 

(14.08%) 

40279 

(40.55%) 

68654 

(29.48%) 

1063 

(5.52%) 

ትግራይ  ገጠር   5071 

(0.42%) 

12189 

(0.08%) 

27911 

(0.12%) 

23 

 

2706 

(0.47%) 

7141 

(0.05%) 

1857 

(0.81%) 

61 

(0.07%) 

4203 

(1.8 %) 

5 

(0.01%) 

ከተማ  10861 

(5.75%) 

24894 

(1.18%) 

33894 

(1.01%) 

1217 

(0.20%) 

1853 

(1.89%) 

9949 

(064%) 

2193 

(2.82%) 

2745 

(2.76%) 

10 

(0.01%) 

1082 

(3.73%) 

ኦሮሞ 

ልዩ ዞኑም 

አካቶ 

ገጠር  4964 

(0.145) 

1849 

(0.15%) 

413767 

(2.74%) 

 7777 

(0.20%) 

67653 

(11.81%) 

171356 

(1.27%) 

5225 

(2.28%) 

75483 

(89.84%) 

80949 

(73.61%) 

 

ከተማ 2534 

(0.30%) 

6620 

(3.50%) 

37454 

(1.77%) 

 12466 

(2.01%) 

21693 

(22.14%) 

64826 

(4.19%) 

9603 

(12.33%) 

27938 

(28.13%) 

77042 

(33.09%) 

 

ጉራጌ ገጠር  41 

 

223 

(0.02%) 

12778 

(0.08%) 

84090 

(0.35%) 

129 

 

210 

(0.04%) 

 164 

(0.07%) 

66 

(0.08%) 

34 

(0.03%) 

 

ከተማ 350 

(0.04%) 

1471 

(0.78%) 

296 

(0.01%) 

167363 

(4.97%) 

5095 

(0.82%) 

1058 

(1.05%) 

 1731 

(2.22%) 

7883 

(7.94%) 

15520 

(6.67%) 
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ስልጤ ገጠር  5 

 

27 

 

767 

(0.01%) 

10335 

(0.04%) 

18 

 

44 

(0.01%) 

 44 

(0.02%) 

4 

 

23 

(0.02%) 

 

ከተማ 54 

(0.01%) 

223 

(0.12%) 

311 

(0.01%) 

39881 

(1.18%) 

260 

(0.04%) 

66 

(0.07%) 

 170 

(0.22%) 

142 

(0.14%) 

590 

(0.25%) 

 

ምንጭ፡ የ1999 ሀገር አቀፍ ቤቶችና ህዝብ ቆጠራ ውጤት 

ከላይ የተጠቀሰው የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ስብጥር ሆን ተብሎ የተፈጠረ ሳይሆን በተለያዩ ጊዚያት 

በተለያየ አጋጣሚዎች የተፈጠረ ባህሪያዊ ሂደት ነው፡፡ ይህንን እውነታ ትክክል እንዳልሆነ የሚከራከር የሙያ 

መስክ ሊኖር አይችልም፤ እውነታውን የማይቀበል አካል ካለ በድንቁርና የሚያስተቸው ነው ነው የሚሆነው፡፡ 

ማንን እየጎዳ ወይም ማንን እጠቀመ መሆኑም ቆም ብሎ ሊያስብበት ይገባል፡፡  

በድንበር ከማይገናኙ ክልሎች ይልቅ በድንበር በሚዋሰኑት ክልሎች ከአንዱ ወደ ሌላኛውን የሚደረግ የህዝብ 

ፍሰት በድንበር ከማይዋሰኑት በበለጠ ከፍተኛ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ ቀጥሎ ባለው ግራፍ ላይ 

እንደተመለከተውም በአብዛኛው ይህንን መርህ የሚመሰክር ሲሆን የአማራ ብሔር ስርጭት ብቻ ለየት ብሎ 

ይታያል፡፡ የአማራ ክልል ከደቡብ ብ/ብ/ሕ ክልል በድንበር አይወሳነም፡፡ ከክልሉ በስፋት የሚዋሰን የኦሮሚያ 

ክልል ሲሆን ደቡብ ክልል ከሚገኘው የኦሮሞ ብሔር ግን የአማራ ብሔር በቁጥር ይበልጣል፡፡   
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ከክልሉ ውጭ የሚገኝ የብሔሮች/ብሔረሰቦች ስብጥር አሀዛዊ ማሳያ 

 

ከክልሉ ውጭ የሚገኝ የብሔሮች/ብሔረሰቦች ከሚገኙበት ክልል ህዝብ ብዛት ያላቸው ምጣኔ ማሳያ    

የከተማው ክፍለ ኢኮኖሚ የአዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ከተሞች በማሳያነት የወስድን እንደሆነ የከተማው ክፍለ 

ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ከገጠሩ ይበልጥ ወደ አንድ ብሔር ያጋደለ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ መነሻችን የሀገራችን 

የከተማ ነዋሪ የገቢ ልዩነት ስፋት አማላካች (Guinea coefficient) 0.37 ተቀብለን ያየን እንደሆነ ካጠቃላይ 

የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ብዛት የአማራ ብሔር ተወላጅ 47.05%፣ ኦሮሞ 19.51%፣ ጉራጌ 16.34%፣ ትግራይ 

6.18%፣ ስልጤ 2.56%፣ ሌሎች 8.36% ነው፡፡ የድሬዳ ከተማ የህዝብ ስብጥርም ኦሮሞ 46.08%፣ 

የኢትዮጵያ ሶማሌዎች 24.24%፣ አማራ 20.9%፣ ጉራጌ 4.54%፣ ትግራይ 1.23% ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ስለዚህ 

የከተማው የኢኮኖሚ ዋነኛ ተጠቃሚ የትግራይ ብሔር ተወላጅ እንዳልሆነ በግልፅ ማየት ይቻላል፡፡      

መደበኛው የኢኮኖሚ ዘርፍ ይቅና ኢ-መደበኛው የኢኮኖሚ ዘርፉም ተመሳሳይ ሁታ ነው የሚያሳየው፡፡ አዲስ 

አበባ ከተማ እና ዙሪያው በዋናነት እንዲሁም ሌሎች ትላልቅ የሀገራችን ከተሞች ላይ የሚስተዋለው ሕገ ወጥ 
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የመሬት ግብይት ይብዛም ይነስም የሁሉም ብሔረሰብ ተወላጅ እንደሚሳተፉት የሚታመን ቢሆንም ምጣኔው 

ሲታይ በየከተሞቹ ከሚገኘው የየብሔረሰቡ ብዛት ጋር ቀጥተኛ ዝምድና እንዳለው 2004 ዓ/ም በአራት 

የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች የተጠናው ጥናት ፍንትው አድርጎ ያሳያል፡፡ ነገር ግን ሕገ ወጥ የመሬት ግብይቱ 

የትግራይ ብሔር ተወላጆች እንዳሻቸው የሚቸበችቡት ተደርጎ ለዓመታት ሲሰበክበት ቆይቷል፡፡ መረጃው 

በአያንዳንዱ ክፍለ ከተማ የሚገኝ ስለሆነ ጊዜው ደርሶ ይፋ ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብን እንደሚያስደምም 

ላፍታም አልጠራጠርም፡፡  

በድምሩ ሲታይ የትግራይ ህዝብ ልዩ ተጠቃሚ እንደሆነና ሌላው የሀገራችን ብሔሮችና ብሔረሰቦች የበይ 

ተመልካች መሆን ብቻ ሳይሆን የእነሱ ሃብት ለትግራይ ጥቅም እንደሚውል ተደርጎ የሚቀርበው ከላይ ከፍ 

ብሎ ያስቀመጥኩት አሀዛዊ መረጃዎች የሚከተሉት ጉዳዮችን በቀላሉ እንድንረዳ ያግዘናል፡፡  

i. የአንድን ብሔር ተወላጆች ሌላ ቦታ ሂደው መኖርና መስራት የአስትናጋጁ ብሔር ጥቅም ላይ ከፍተኛ ጉዳት 

እንደሚያደርስ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታው የሚያሳየው የትግራይ ብሔር 

ተጠቃሚነትን ሳይሆን የአማራ ብሔር ከፍተኛ ተጠቃሚነትን ነው፡፡  

ii. የትግራይ ህዝብ ጥቅም ከማንም ብሔር በላይ እንደሆነ የሚቀርበው መሰረተ-ቢስ ዘመቻ የአንድን 

ብሔር/ክልል ተጠቃሚነት የሚለውን ትርጉሙ በውል ያልገባው ነው፡፡ የአንድን ህዝብ ክልል አጠቃላይ 

ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከሌሎች በላይ ነው የሚባለው በክልሉ/ለብሔሩ/ የሚሰሩ አስቻይ መሰረተ 

ልማቶች፣ የቴክኖመሎጂ ቀረብ፣ የሰው ኃይል ቀረብ፣ የሚሰጥ አመራር ወዘተ ላይ ተመስርቶ መሆኑ 

ማንኛውም በልማት ጉዳይ የሚያጠነጥን ጥናትና ፍልስፍና በማየት በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡  

የደርግ ስርዓት ከተገረሰሰበት ማግስት ጀምሮ በሀገራችን ሲከናወን የቆየው የመሰረተ ልማት ግንባታ የሀጊቱ 

ዕድገት የሚያፈጥኑ ዓይነት እንጂ የአንድን ብሔር ፍላጎት ለማሟላት የተሰራ እንደሌለ ሁሉም ሰው 

ያቀዋል፡፡ ይህ ብቻም ሳይሆን የተገነቡበት አካባቢም ቢሆን ከፍተኛ ፋይዳ ሊያስገኙበት በሚችሉት አካባቢ 

እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ ለምሳሌ በኤሌክትሪክ ሀይል ልማት የተገነቡ ተከታታይ ፕሮጀክቶች ትግራይ ክልል 

አይደለም፡፡ ሌላው ይቅርና የአስፋልት መንግድ ግንባታ ዘግይቶ እንዲደርሰው የተደረገው የትግራይ ክልል 

ነው፡፡ ይህ ብቻም ሳይሆን ከአላማጣ እስከ ቤትማራ /ኣላጀ/ 100 ኪሎ ሜትር መንገድ ለመገንባት 9 

ዓመታት ሲንቀራፈፍ ነበር፡፡ በዚህ መስመር የነበሩ ከተሞች ኢኮኖሚያቸው ለ9 ዓመታት ያክል እንዲደቅ 

አድርጎት ነበር፡፡       

በኢህአዴግ ጥላ ስር ሆነው ከሌሎች ብሔራዊ ድርጅቶች አመራሮች በጋራ ሀገራችን ከነበረችበት የድህነት  

አዘቅት በማውጣት እራሷ እንድትችል ያደረገ፣ በምታስመዘግበው ኢኮኖሚያዊ ፍጥነት ዓለም አቀፍ 

ኢንቨስትመንት ፊቱ ወደ ሀገሪቱ እንዲያዞር ያስቻለ፣ በፖለቲካው መስክ የአፍሪካ ድምፅ የምታሰማ ብቻ 
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ሳይሆን ገና በማደግ የሚገኙ ሀገራት እንደ ጠበቃቸው እንዲያዩዋት ያደረሰ የህወሓት የአመራር ዓቅም ስለ 

ትግራይ ክልል ልዩ ተጠቃሚነት እንዳልሰራ የክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ምስክር ነው፡፡ የህወሓት አመራር 

አጠቃላይ ሀገራዊ ዕድገትና የኢትዮጵያ ህዝቦች ልማት እንጂ የትግራይ ብሔርን ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት 

እንዳልሰጠ ክልሉ በሚገባ የሚያውቁት ኢትየጵያዊያን ይመሰክራሉ፡፡ ስለዚህ የአንድን ብሔር ተጠቃሚነት 

የሚለውን ውዥንብር መሰረታዊ ከተነሳበት ትጓሜ አንስቶ ስህተት ነው፡፡     

iii. አንድን ብሔር ወደ ሌሎች ክልሎች ተንቀሳቅሶ መስራት እንደጥቃት የሚያየው አመለካከት በዜጎች መካከል 

ሊኖር የሚገባው መልካም ትብብር ጭምር እንዲያከትም ቀጥተኛ ጥሪ እያቀረበ ነው፡፡ ይህ ጥሪም የትግራይ 

ህዝብ ከሌች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ለመነጠል ያለመ ሳይሆን የአማራ ህዝብ ለመነጠል የሚሰራ ሴራ 

እንደሆነ ነው የሚታየው፡፡ ከላይ እንዳየነው በተለያዩ ክልሎች የሚኖር/የሚሰራ የአማራ ብሔር ተወላጅ 

ቁጥሩ መብዛቱ ብቻ ሳይሆን ከአንዳንድ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ቁጥር ተቀራራቢ አሊያም ከዛ በላይ ነው፡፡ 

ለምሳሌ የበርታ ብሔረሰብ ቁጥር 173743 ሲሆን ቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚኖር የአማራ ብሔር ተወላጅ 

142557፣ የትግራይ ብሔር 4559፣ ኦሮሞ 89346 ያህል ንው፡፡ ጋምቤላ ክልል ከሚገኙ በርከት ያለ ህዝብ 

ካላቸው ብሔረሰቦች አኝዋክ 64958፣ መጀንገር 12277፣ ኑዌር 143189 ሲሆኑ የአማራ ብሔር 25856፣ 

ኦሮሞ 14828፣ ትግራይ 4050፣ በክልሉ ይኖራሉ፡፡ ደቡብ ክልል የሚኖረውን የአማራ ብሔር በክልሉ 

ከሚገኙ በርካታ ብሔረሰቦች ህዝብ ብዛት ይበልጣል፡፡ ከላይ የተቀመጠው የተሳሳተ መላምት ትክክል 

እንደሆነ ወስዶ የድንቁርና ፖለቲካ ስብከት የሚራምድ አካል ምን ዓይነት መልእክት እያስተላለፈ እንደሆነ 

ቆም ብሎ ሊያስብበት ይገባል፡፡  

ከላይ የቀረበው ሀሳብ የተሳሳተ አመለካካቱ እንደወረደ መልስ ለመስጠት እንጂ የድንቁርና ካልሆነም ያለበሰለ 

አመለካከት አካል በመሆን በሀገራችን ብሔሩ ከሚገኝበት ክልል ውጭ የሚገኝ ብሔር አማራ ስለሆነ የአማራ 

ብሔር ተጠቃሚ ነው የሚል ሓሳብ ደግፌ አይደለም፡፡ በእኔ እምነት ዜጎች ብሔራቸው ከሚገኝበት 

ክልል/ክልላቸው/ ሌላ ቦታ መኖርና መስራት ሂደቱ ባህሪያዊ ብቻ ሳይሆን ጤነኛ ነው፡፡ አንዱ ብሔር 

በሌላኛው ብሔር/ክልል ተንቀሳቅሶ መስራቱ ኢኮኖሚያዊ እና ማሕበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጥቅሙ ጥልቅ 

ነው፡፡ አንዱን ብሔር/ብሔረሰብ በሌላኛውን ብሔርና ብሔረሰብ /ክልል/ ተንቀሳቅሶ መስራት በህዝቦቹ 

መካከል የዕውቀትና ክህሎት ልውውጥ እንዲኖር፣ ከዛ አልፎም በመካከላቸው በሚደረግ ግንኙነት አዲስ 

ዕውቀትና ክህሎት እንዲፈጠር ወይም አንደኛውን የነበረው ዕውቀትና ክህሎት ይበልጥ እንዲዳብር 

ስለሚያስችል በየአካባቢው የሚገኘው ሃብት በአግባቡ ለሀገሪቱ ልማት ጥቅም እንዲውል የተመቻቸ ዕድል 

ይፈጥራል እንጂ ለሀገሪቱም ሆነ ለአንድ ብሔር/ክልል ዕድገት በስጋት የሚታይ አይደለም፡፡ ይህንን እውነታ 

ትክክል እንዳልሆነ ከልቡ የሚያምን አካል ካለ የሀዋህ ብቸ ነው የሚሆነወ፡፡ ከዚህ ትርጉም በተቃራኒ 

የሚያስብ ስለ ልማት ምንነት የማይገባው ነው የሚሆነው፡፡  
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ልዩ ፍላጎት ያላቸው አካላት የሚያራምዱት ውዥንብር ለጊዜው እዚህ ገታ በማድርግ በቀና ልቦና ተነስተን 

አንዱን ብሔር በሌላ ብሔር ጥቅም ላይ ምን ያህል ጉዳት ያደርስ እንደሆነ እንመልከት፡፡ ካጠቃላይ የትግራይ 

ህዝብ 75 ከመቶ፣ አማራ 69 ከመቶ፣ ኦሮሞ 87.75 ከመቶ፣ ስልጤ 78.45 ከየብሔሩ አጠቃላይ ህዝብ 

በየራሱ ክልል በገጠር የኢኮኖሚው ክፍል የሚተዳደር በመሆኑ አንዱን ብሔር የሌላኛውን ብሔር ጥቅም ላይ 

ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው የሚል እምነት የለኝም፡፡ ከአጭር ጊዜ አኳያ ጉዳት ሊኖረው ይችላል የሚል 

ግምገማ እንኳ ቢኖር ይህ ሊሆን የሚችለው በአንድ በኩል የሀገራችን የኢኮኖሚ መዋቅር በግብርና ላይ 

የተንጠለጠለ ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ፤ በሌላ በኩል የግብርናው ምርታማነት ባለበት ደረጃ እስከቀጠለ ድረስ 

ብቻ ነው፡፡ በሌላ በኩል ያደጉት ሀገራት ሁኔታ የሚያሰተምረን ነገር ቢኖር የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ እያደገ 

በሚሄድበት ጊዜ የዜጎች ልማት እና ተጠቃሚነት ጉዳይ በከተማ የኢኮኖሚ ዘርፍ የሚወሰን ይሆናል፡፡ 

ስለሆነም ዜጎች ከገጠር መሬት ጋር ያላቸውን ጥብቅ ቁርኝት እየላላ ይሄዳል፡፡   

በከተሞችም ቢሆን ኢኮኖሚው ገና በማደግ ላይ ያለ በመሆኑ ዜጎች እንደየምርጫቸው የተትረፈረፈ ስራ 

እንዲሁም ፍላጎታቸው ለማርካት የሚያስችላቸውን ዓቅም እንዳልተፈጠረ ይተወቃል፡፡ እንዲህ ባላደገ 

ኢኮኖሚ ተሁኖ በከተሞቻችን የሚታየው ያልተመጣጠነ የብሔሮች ምጣኔ እና ስርጭት ካጭር ጊዜ አኳያ 

አንዱ ሌላኛውን በስጋት የመተያየት ባህሪያዊ ሊሆን ይችልላል፡፡ በመሆኑም የትኛም ይሁን አንዱን ብሔር 

በሌላኛው ጥቅም በስጋት እንዳይታይ ዋነኛው መፍትሔ ሀገሪቱ እየተጓዘችው ካለ ፍጥነት በላይ በተባበረ 

ክንድ በልማት ጎዳና ላይ እንድትጓል ማስቻል ብቻ ይሆናል፡፡ ይህ የምለው ለኢትዮጵያዊያን እና ለኢትዮጵያ 

ህዝብ እንጂ በጭፍን የጥላቻ ፖለቲካ ዓይናቸው ተጋርዶ ማየት ላቃታቸው አይደለም፡፡         

ባጠቃላይ በየአካባው የሚኖር የአንድ ብሔር ተወላጅ የብሔሩ ተጠቀሚነት የሚያሳይ ከሆነ በሀገራችን 

የአማራ ብሔር ከሌላው የሀገራችን ብሔሮች በላይ ተጠቀሚ እንደሆነ እና የትግራይ ብሔር ሊዩ ተጠቃሚ 

እንዳልሆነ፣ ትርጉም ሊያሰጥ ይችላል፡፡ ለአኔ ግን ከክልሉ ውጭ በብዛት የሚኖር የአማራ ብሔር ስለሆነ እሱን 

በመወገን ሳይሆን ከኢኮኖሚያዊ ልማት መርህ/ሳይንስ አኳያ በመነሳት ከክልሉ ወጥቶ በሌላ ክልል መኖርና 

መስራት ለሀገረቱ ተደማሪ ዕድገትና ለውጥ እንጂ በጉዳቱ የሚታይበት ምክንያት የለም ብየ እክራከራለሁኝ፡፡ 

አንዱ ከሌላኛው ጋር አብሮ ሲሰራ ዕውቀትንና ክህሎትን ስለሚያሳድግና ስለሚያሰፋ በተለያዩ የኢኮኖሚ ዘርፉ 

የሚገኝ ያልተነካ የሀገራችን ሃብት በአግባቡ ለሀገሪቱ ዕድገት እንዲውል ያስችለናል፡፡ ከኢኮኖሚ ዕድገቱ 

በተጨማሪ ለማህበራዊ ትስስርና ዴሞክራሲ ማጠንከር ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፡፡ ይህ በእኛ ሀገር ይፈጠር 

ዘንድ እኔ የምመኘው ቅዠት ሳይሆን በዓለማችን የቆየ ክስተት፣ በሀገራችንም ፀንቶ የቆየ ነው፡፡ ባይሆን ኖሮ 

ከፍ ሲል የተጠቀሰው የብሔሮችና ብሔረሰቦች ስርጭት ባልኖረ ነበር፡፡ እንኳንስ የሀገራችን ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች እኩልነታቸው ያስከበረ ሕገ መንግስት ይዘን በእኩልነት ተደጋግፈን እየተጓዝን ቀድሞ በነበረ 
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የብሔሮችና ብሔረሰቦች ማንነት እውቅና የማይሰጡ ስርዓተ መንግስታት በነበሩበት ጊዜ እንኳን የኢትዮጵያ 

ህዝብ አንድነት ጠንካራ ሆኖ ዘለቋል፡፡   

 

III. የመልካም አስተዳደር ዕጦት ችግር እና የህ.ወ.ሓ.ት. ልዕልና   

ቀድሞም ቢሆን የነበረ አሁን ደግሞ በሀገር ደረጃ ለሚታየው የመልካም አስተዳደር ችግርን ተከትሎ ለጥፋቱ 

የዘር ፖለቲካ አራማጆች ህ.ወ.ሓ.ትን ተጠያቂ እንደሆነ ሲያደርጉት ከርመዋል፡፡ እንደምክንያት የሚያቀርቡ 

ደግሞ የትግራይ ብሔር ልዩ ጥቅም ለማስከበር ሲል ህ.ወ.ሓ.ት. የሚፈጽመው እንደሆነ ነው፡፡ እስኪ ጉዳዩ 

በሁለት ደረጃ አይተነው ግንዛቤ እንውሰድበት፡፡  

አንደኛው የመልካም አስተዳደር ችግር በትግራይ መኖሩ ወይም አለመኖሩ ማወቅ ተገቢ ይሆናል፡፡ የዛሬ 

አመት ነሓሴ የተካሄደው የህወሓት 12ኛ ጉባኤ ያሳየን ሓቅ ቢኖር የትግራይ ህዝብ በመልካም አስተዳደር እጦት 

ችግር እንደተማረረ ነበር፡፡ ስለሆነም ነበር ጉባኤተኛው ህወሓትን ፊት ለፊት የተፋለመው፡፡ በእርግጥ 

ከጉባኤው አንድ አመት ቀደም ብሎ ስለመልካም አስተዳደር ችግርና አጠቃላይ የድርጅቱ ቆመና ፓርቲውን 

ሲያጠና እና ሲገመግም ቆይታል፡፡ ፓርቲው የመልካም አስታዳደር ችግር እንዳለ ድምዳሜ ደርሶ ነበር ለጉባኤ 

የቀረበው፡፡ ፓቲው የገመገመው በህዝቡ እና በመንግስት መካከል የሚገለፅ የመልካም አስተዳደር ግንኙነት 

ብቻ ሳይሆን የፓርቲው አጠቃላይ ጤንነት ነበር በጥልቀት የገመገመው፡፡ የመልካም አስተዳደሩ ዋነኛ ምንጭ 

ደግሞ የድርጅቱ እሴት እየተጓደለ በመምጣቱ መሆኑ ሳያቅማማ ድምዳሜ ላይ ደርሷል፡፡ ለዚህም ነው 

ከጉባኤው ማግስት ጀምሮ በተጠና ሁኔታ የማጥራት እና አስፈላጊ ማስተካከያ እያደረገ የሚገኘው፡፡ 

እንዲያውም የተለመደውን ግምገማ በማድረግ ከስራ ማሰናበት ብቻ ሳይሆን ጥፋት የፈፀሙ ከፍተኛ 

አመራሮች በሕግ እንዲጠየቁ አድርጓል፡፡ ከዚህ በመነሳት በሀገሪቱ የተፈጠረው የመልካም አስታዳደር ችግር 

ለትግራይ ተወላጆች ጥቅም ሲባል ህወሓት የፈጠረው ስለመሆኑ ቅንጣት ታክል ማስረጃ የሚሰጥ ነገር የለም፤ 

ሊሆንም አይችልም፡፡  

ሁለተኛውና ዋናው ጉዳይ ደግሞ የሀገራችን ቅርፀ መንግስት ማየት ስለጉዳዩ የተሟላ መልስ ይሰጠናል፡፡ 

የሀገራችን ስርዓተ መንግስት አንድ ማእከላዊ መንግስት ከሚሆን ይልቅ ፌደራሊዝም እንዲሆን የተደረገበት 

ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝቦች መሰረታዊ (የማንነት) ጥያቄ መልስ ለመስጠት ያለመ ሲሆን ይህ ማንነታቸው 

በሕገ መንግስቱ ዋስትና እንዲኖረው ተደርጓል፡፡ እያንዳንዱ ብሔር/ብሔረሰብ/ በራሱ እያስተዳደረ መሆኑ 

ለኢትዮጵያ ህዝብ መንገር ለቀባሪ መንገር ያህል ነው የሚሆነው፡፡ እያንዳንዱ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ 

እያስተዳደረ የሚገኘው የትግራይ ተወላጅ ሳይሆን ብሔራዊ ድርጅቱ እራሱ ከክልሉ እና አካባቢው 

በሚሾማቸው አመራሮች ነው፡፡ በየክልሉ ለሚመዘገብ እወንታዊ ስኬትም ጥፋትም ሓላፊነት የሚወስደው 
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ክልሉን የሚያስተዳድረው ብሔራዊ ድርጅት እንጂ ህወሓት አይደለም፤ ህዝቦች የታገሉተም እኮ ብሔራዊ 

ጭቆና ለማስወገድ ነው፡፡ ስለሆነም በኢህአዴግ 10ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ የመልካም አስተዳደር ችግሩ በተወሰኑ 

ክልሎች ብቻ የሚታይ ሳይሆን ሀገር አቀፋዊ ይዘት ያለው መሆኑ ድምዳሜ መደረሱ የሚታወቅ ሲሆን 

በየክልሉ ለተከሰቱ የመልካም አስተዳደር ጉድለቶች ተጠያቂው የክልሉ ህዝብ ውክልና የሰጠው ድርጅት 

መሆኑ ለማንም ግልፅ ነው፡፡ በእያንዳዱ ክልል ለሚፈጠረው ማንኛውም ጉድልት አንዱን ብሔራዊ ድርጅት 

በሌላኛው ማማካኘት አይችልም፤ አይገባውምም፡፡ እንዲህ ዓይነት ሰንካላ ምክንያት የሚያቀርብ አካል ካለ 

ህዝብን እየካደ ነው ማለት ነው፡፡ ህዝቡ የሚያረኩ ስራዎች ሲሰሩ የድሎቹ ባለቤት ሆኖ የሚቀርብ፣ በእውን 

ህዝብን የሚያማርሩ ክስተቶች ሲያጋጥሙ ሶስተኛ ወገን ተጠያቂ ማድረግ አግባብ አይደለም፡፡ ብሔራዊ 

ድርጆች እኮ የክልሉ ህዝብ ነው ድምፁን የሰጣቸው፤ ህዝቡ ተጠያቂ የሚያደርገውም ድምፅ ለሰጠው 

ብሔራዊ ድርጅት እንጂ ጉዳዩን ለማይመለከተው ለሶስተኛ ወገንን አይደለም፡፡     

የግንባሩ ላዕላይ አደረጃጀት ማየት የህወሓት የበላይነት አለ ወይ ለሚለውን ጉዳይ በአግባቡ ለመረዳት 

ያግዘናል፡፡ ሀገሪቱን የሚመራ ከፍተኛ የፖለቲካ መዋቅር የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ከእያንዳንዱ አባል 

ብሔራዊ ድርጅት 9 አመራር የተዋቀረ ነው፡፡ የአህአዴግ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ሚዛን እንዲጠብቅ 

የሚያደርገው ሌላ መሰረታዊ ጉዳይ የግንባሩ ስራ አስፈፃሚ የሚቀላቀሉ የየብሔራዊ ድርጅቱ ወኪሎች ግንባሩ 

የሚመረጣቸው ሳይሆን እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት ይወክሉኛል ብሎ የሌሎቹ እጅ ጣልቃገብነት ሳይኖረው 

የሚከናወን መሆኑ ነው፡፡ አጠቃላይ ሀገሪቱ የምትመራበት ልማት እና ፖለቲካ ፕሮግራሞች እንዳለፉት 

ስርዓቶች የአንድ ወገን ፍላጎት የሚንፀባረቅበት ካልሆነ በቀር የህወሓት የበላይነት እና የትግራይ ብሔር ልዩ 

ተጠቃሚነት እውን የሚሆንበት አጋጣሚ ሙሉ በሙሉ ዝግ መሆኑ ለማምን ግልፅ ነው፡፡ ሌላውም እንደዛ፡፡ 

የግንባሩ ፖለቲካዊ ዘርፍ የሚያከናውናቸው ስራዎች እኩል አመራር የሚሰጥበት እንጂ የአንዱ ብሔራዊ 

ድርጅት የበላይነት  የሚታይበት ሊሆን አይችልም፤ አልታየም፤ አይሆንም፡፡  

በተለይ የመንግስት መዋቅሩ እውነታ በብሔሮችና ብሔረሰቦች ምጣኔ የሚዋቀር በመሆኑ በሌላ አቅጣጫ 

እንድናስብ ያስገድደናል፡፡ 547 መቀመጫ ያለው የሀገራችን የህዝብ ተወካዮች ምክርቤት የእያንዳንዱ ክልል 

/ብሔርና ብሔረሰብ/ በህዝብ ብዛቱ ምጣኔ የተደለደለ እንጂ ለአንድ ብሔር ልዩ መቀመጫ እንዳልተሰጠ 

ጭፍኖቹ የሚያስተባብሉበት ሞራል የላቸውም፡፡ ሕጎች የሚፀድቁት በምክርቤት፣ በጀት የሚፀድቀው በምክር 

ቤት፣ የበጀት ቀመር የሚዘጋጀው በዝቦች ምጣኔ በተዋቀረው የፌደሬሽን ምክርቤት፡፡ ለነገሩ የህዝብ ተወካዮች 

ምክርቤቱ ብሔራዊ ባህሪ ሳይሆን ሀገራዊ ውክልና ነው ያለው፡፡ ምክርቤቱ እንዲህ ዓይነት ፍስፍና 

ያልተላበሰ፣ ብሔር ተኮር ቢሆን ኖሮ ግን የበላይነት የሚጨብጠው ከፍተኛ የወንበር ውክልና ያለው ብሔር 

ይሆን ነበር፡፡        
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በየትኛውም ሀገር ከሶስቱም የመንግስት አካካላት በጥንካሬው የሚታወቅ የስራ አስፈፃሚው ዘርፍ ነው፡፡ 

ሀገሪቱን ለመቀየርና ለማሳደግ የሚያስችሉ የልማት ፕሮግራሞች አጥንቶ በምክርቤቱ እውቅና እንዲሰጠው 

የማድረግ፣ የፀደቀለት የልማት ዕቅድና በጀት በስኬት በመተግበር፣ ልማቱ የሚያከናውን ጠንካራ ቢሮክራሲያዊ 

መዋቅር ፈጥሮ በመምራት የተካነ መሆን ይጠይቃል፡፡ ይኼውም እውነታ ነው፡፡ ስለዚህ በፌደራል መንግስት 

ደረጃ የሹመት ቦታዎች እንደየብሔራዊ ድርጅቱ ስፋት ምጣኔ የሚደለደል እስከሆነ ድረስ የህወሓት የበላይነት 

የሚረጋገጠው የት ላይ ነው፡፡ በተለይ ከ1998 ወዲህ ሚኒስቴር መስሪያቤት የሚመራው አመራር ቁጥር 

/ሚኒስትሮች/ የትግራይ ብሔር ውክልና ከሁለትና ሶስት በላይ አይደለም፡፡ ለፈደራል መንግስት የሚመደበው 

በጀት ተፈፃሚ የሚሆነውም በሚኒስቴር መስሪያቤቶች በኩል እንጂ ሌላ የተለየ የአንድ ብሔር ጥቅም 

ለማስከበር ታስቦ የተደራጀ መዋቅር የለም፡፡ ሃብቱ የሚታዘዝ በየመስሪያቤቱ የበላይ ሃላፊ እስከሆነ ድረስ ይህ 

የሀገር ሀብት በማስተዳደር በኩል የሚገናኝ ሕጋዊ/ሕገ ወጥ ተጠቃሚነት ካለ ሚኒስቴር መስሪያቤቱ 

/ኤጀንሲው ወይም ኮሚሽኑ ወይም ባለስልጣኑ ወይም ኮርፖሬሽኑ፣ ወዘተ/ የሚመራ አመራርና ማነጅመንት 

ኮሚቴ አባላት ብሔራዊ ድርጅት ጋር የሚገናኝ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ይህ ብቻም አይደለም፤ በየመስሪያቤቱ 

የሚባክን የህዝብና የመንግስት ሀብት ካለም ከተቋማት የበላይ አመራር እና ማነጅመንት ኮሚቴ አባላት 

በቀጥታ የሚገናኝ ነው የሚሆነው፡፡   

የመንግስት መዋቅሩ ልማቱ በቀጥታ መሬት ላይ የሚተገብረው እና የመንግስት አገልግሎት ለህዝብ የሚሰጠው 

በዋናነት በሲቪል ሰርቫንቱ  አማካኝነት ነው፡፡ ልማቱን በተፈለገው ፍጥነትና አቅጣጫ እንዲጓዝ እንዲሁም 

ህዝቡ የሚፈልገውን አገልግሎት በጥራት፣ በጊዜው እንዲሁም በፍትሓዊ መንገድ እንዲያገኝ የመንግስት 

ሰራተኛው ሁለንተናዊ ጤንነት (የሀገር እና የህዝብ ፍቅር መኖር፣ ልማታዊ ብሔርተኝነት ስነ-ልቦና መላበስ፣ 

ሙያዊ ስነ ምግባር መጠበቅ፣ ወዘተ) እጅግ ወሳኝ መሆኑ ከኮሪያ እና ቻይና በወሬ ደረጃ ሳይሆን ተግብረን 

ልንማርበት የገባናል፡፡ እንዲህ ዓይነት ሲቪል ሰርቫንት እስከተፈጠረ ድረስ በፌደራል፣ አዲስ አበባ እና 

ድሬዳዋ ከተሞች በመንግስት መስሪያቤቶች የሚገኝ የሰራተኛ ብዛት ከየብሔሩ ማያያዝ አያስፈልግም፡፡ ከፍ 

ሲል የተጠቀሰውን ጤንነት የተላበሰ የመንግስት ሰራተኛ መፍጠር ካልተቻለ ግን በፖለቲካ እና የመንግስት 

አመራር መዋቀቅሩ የሚታየው ድክመት ታክሎበት ቢሮክራሲው የልማት ማነቆ፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 

እክል፣ የመልካም አስተዳደር ዕንቅፋት መሆኑ የግድ ነው የሚሆነው፡፡  

ይህንን የማይቀበል፣ አሁንም የአንድ ብሔር የበላይነት እንዳለ የሚዘምር አካል ካለ ደግሞ ጉዳዩ 

እንደሚከተለው ቢያየው መልካም ነው፡፡ በፌደራል መስሪያቤት ከሚገኘው ሰራተኛ 67 ከመቶ በላይ የአንድ 

ብሔር ተወላጅ ነው፡፡ አዲስ አበባም ተመሳሳይ እንደሆነ ነው የሚሰማው፡፡ ከዚህ ውጭ በደሬዳዋ ከተማ 

አስተዳደር፣  በደቡብብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልሎችም ቢሆን ከክልላቸው ውጭ ከሚገኙ የሌሎች 

ብሔሮች የመንግስርት ሰራተኞች ይልቅ የአማራ ተወላጅ ይበዛል፡፡     
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በእኔ እምነት ግን የመንግስት ሰራተኛው ስብጥር ሆን ተብሎ ለአማራ ብሔር ተወላጅ ለመጥቀም ታስቦ 

የተፈጠረ ሳይሆን ከላይ እንዳስቀመጥኩት ካጠቃላይ የብሔሮችና ብሔረሰቦች ስብጥር ጋር በቀጥታ የሚገናኝ 

ነው (ከፌደራል እና አዲ አበባ ከተማ ውጭ)፡፡ እንዲህ ዓይነት የብሔሮቹና ብሔረሰቦቹ ስብጥር ደግሞ 

የታሪክ አጋጣሚ የፈጠራቸው እንጂ ወያነ ወይም ኢህአዴግ በእቅድ ያከናወነው አይደለም፡፡ የድሮ 

ስርዓቶቹም ሳይሆን የብሔሮች ጥቅም ለማስከበር በማሰብ ሳይሆን ለራሳቸው ድሎት ሲሉ ያደረጉት ነው፤ ግን 

ባህሪያቸው ስለነበር አይፈረድባቸውም፡፡ ይኸው እውነታም በመካድ ወያነ የፈጠረው ነው የሚል አቋም 

ካለም ወያነ የጠቀመው ለትግራይ ብሔር ተወላጅ ሳይሆን ለአማራ ብሔር ተወላጅ ነው ማለት ነው፡፡   

በእኔ እምነት እንዲህ ዓይነት የሲቪል ሰርቫንት ስብጥር መኖሩ ለብአዴን መልካም የትግል ታሪካዊ አጋጣሚ 

የሚፈጥርለት ነው ባይ ነኝ፡፡ በፖለቲካ በርካቶቹ የፌደራል መስሪያቤቶች እና በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ 

እርከኖች የሚገኙ መስሪያቤቶች የሚመራ፣ 67% አካባቢ የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ የመንግስት 

መስሪያቤቶች መዋቅሩ አማራ ብሔር የሞላው፣ እነዲሁም በሌሎች የሀገራችን አካባዎች ከሌሎቹ ብሔሮችና 

ብሔረ ሰቦች ሲነፃፀር ጥሩ የሚባል ሽፋን ያለው የአማራ ብሔር የመንግስት ሰራተኛ በማንነቃነቅ በሀገራችን 

የሚታየውን ችግር በመፍታት በኩል የብአዴን ብሔራዊ ድርጅት ከለሎች በላይ ከፍተኛ ሚና እንደጫወት 

መልካም ዕድል ይሰጠዋል ባይ ነኝ፡፡ በሀገራችን የኢኮኖሚ ልማት፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ እንዲሁም 

አጠቃላይ ፖለቲካዊ ግስጋሴም ወሳኝ ሚና እንዲኖረው መስራትም ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

በተለይ በፌደራል መስሪያቤቶችና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስታዊ መዋቅሮች የተከሰተው 

የመልካም አስተዳደር እጦት ችግር በቀጥታ አገልግሎት ከሚሰጠው የመንግስት መዋቅር የሚገናኙ 

በመሆናቸው ችግሮቹን በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል ካልሆነም ለመፍታት የብአዴን ጠንካራ አመራርነት 

የማይታለፍ ነው የሚሆነው፡፡ ይኼ ማለት ግን ሌሎቹ ብሔራዊ ድርጅቶችና በመንግስት መዋቅሩ የሚገኙ 

ሰራተኞች ሚና የላቸውም ማለት አይደለም፡፡ ካልሆነ የኢህአዴግ የልማት ፕሮግራሞች የሚፈፅመውን 

የሲቪል ሰርቪስ መዋቅር ውስጥ ያለው የሰራተኛ ስብጥር በሀገሪቱ ህዝብ ብዛት ምጣኔ ካልተመጣጠነ አሁንም 

ችግሩ እንደሚቀጥል እሙን ነው፡፡       

በሀገር ደረጃ የአንድ ብሔር የበላይነት አለ ለሚለው መሰረተ ቢስ አመለካከት እርቃኑ እንዲወጣ አንድ ሓሳብ 

ልጨምርላቹ፡፡ በፌደራል መንግስት እና አዲስ አበባ ከተማ እንኳ እነሱ እንደሚሉት ቢያጋጥም የትኛውን 

ክልል ነው እውስጡ ያለውን ሃብት ተጠቅሞ አልበቃ ብሎት ለመልማት ሌላ አማራጭ የሚፈልግ? እያንዳንዱ 

ክልል እኮ በቂ መሬት፣ የተፈጥሮ ሃብት፣ አፍላ ጉልበት እያለው ነው ህዝቡ ሙሉ በሙሉ ከድሀት ሳይወጣ 

የሚገኘው፡፡ መቸ ይህ ብቻ፤ ማለቂያ የሌለው ሃብት ላይ የሚኖር ነገር ግን ሀብቱ እንዴት መጠቀም 

እንዳለበት የሚያስተምረው እና መርቶ የሚያሰራው ባለመኖሩ ይመስለኛል በዶ እግሩ የሚጓዝ ዜጋ ያለን፡፡    
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IV. በአማራ ክልል የታዩ ረብሻዎች እና የክልሉ መንግስት መግለጫዎች ትርጉም    

የቅማንት ማሕበረሰብ የማነነት ጥያቄ አፋጠኝ ዕልባት ስላልተደረገለት ህብረተሰቡ በሚኖርበት አካባቢ 

ለበርካታ ሂወትና ከፍተኛ ሀብት ጥፋት ምክንያት ሆኗል፡፡ ይህንን ግጭት ረገብ እንዳለ በትግራይና አማራ 

ክልሎች ድንበር ሰበብ በአማራ ክልል በጎንደር አካባቢ ሌላ ረብሻ ተፈጠረ፡፡ የድንበር ጥያቄው መነሳቱ 

አስገራሚ ላይሆን ይችላል፡፡ አስገራሚ የሚያደርገው ከሁን ቀደም የኢዮጵያ ለሱዳን መሬት ተሸጠ በሚል 

ከተፈጠረው ውዥንብር በላይ ከፍተኛ ግርግር ማስነሳቱ ነው፡፡  

ጎንደር ላይ የተካኼደው ግረግር መነሻው የድንበር ጥያቄ ከሆነ በአግባቡ ማቅረብ የሚከለክል ነገር አለነበረም፤ 

አሁንም የለም፡፡ ይሁን እንጂ ወልቃይት የአማራ ክልል እንደሆነ ለማስመለስ ኮሚቴ ማደራጀት ያላፈሩ 

የክልሉ የተወሰኑ አመራሮች ድንበር ለማከለል ከትግራይ ክልልና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት በመሆን 

ኮሚቴ አዋቅረው መፍታት ያልፈለጉበት ምክንያት አስገራሚ ነው፡፡  

ወደ ወናው ቁም ነገር እንመለስ፡፡ ለመሆኑ አሁን የአማራ ክልል ነው ተብሎ ግርግር ለመፍጠር ምክንያት 

የሆነው ወልቃይት በምን ምክንያት የአማራ ክልል እንደሚሆን መረጃ ይሮር ይሆን ? በመጀመሪያ ጉዳይ ይህ 

አካባቢ የአማራ ነው ወይም አይደለም ለሚለው ጥያቄው ለመመለስ አሁን ሀገራችን በምትተዳደርበት ሕገ 

መንግስት መዳኘት ወይም ሌላ ታረካዊ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልግ ይሆናል፡፡ ሕገ መንግስቱ ላይ ተመስርተን 

እንፍታው ከተባለ ጉዳዩ ቀድሞም ቢሆን ዕልባት የተበጀለት መሆኑ፤ ካልሆነም ጥያቄ ማቅረብ የሚቻለው ሕገ 

መንግስቱን በሚፈቅደው ስርዓት መሆኑ፤ ጥያቄው ማቅረብ ያለበት ደግሞ ሶስተኛ ወገን ሳይሆን የወልቃይት 

ህዝብ እራሱ ብቻ ነው፡፡ የወልቃይት ህዝብ አንዳች ጥያቄ ሳያቀርብ ከሶስተኛ ወገን ጥያቀ ማንሳቱ የብሔሮችና 

ብሔረሰቦች የራስ ጉዳይ በራስ የመወሰን ሕገ መንግስታዊ ጥሰት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝቦች ታግለው 

የጣሉት ስርዓት አስገድዶ የመግዛት እና የህዝቦች ማንነት የማጥፋት  ፍላጎት ነው፡፡  

ጥያቄ አቅራቢው "በሕገ መንግስቱ አልዳኝም" ቢልና ይህንን የማድረግ መብት ቢኖረው ብለን እናስብና 

ወልቃይት የአማራ ነው የሚልበት ታሪካዊ መረጃ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ ነገር ግን ይኼ አማራጭ በራሱ 

በሁለት ምክንያቶች የሚሳካለት አይሆንም፡፡ አንደኛው ጉዳይ ሁኔታው ለመፍታት የየትኛው ዘመን ታሪክ 

እንጠቀም የሚለውን አከራካሪ ነው የሚሆነው፡፡ ለህዝቦች ማንነት እውቅና የማይሰጡ ቀደምት ስርዓታት 

የሀገራችን ድንበሮች እንዳሻቸው ሲቀያይሩት እንደነበር ይታወቃል፡፡ ስለዚህ የሚመረጥ የታሪክ ጊዜ 

(Historical Period) ሁለቱም ወገን የሚያስማማ እንደማይሆ ግሁድ ነው፡፡ ለምሳሌ በዘመነ አጼኃይለስላሴ 

ጣሊያን ኢትዮጵያን የከፈፈለበት ካርታ ካየን ከዓድ እስከ ሱዳን ድንበር በዓድዋ ግዛት ነበር ያካለለው፡፡  

ሁለተኛ ዋውና መሬት ላይ ያለው እውነታ ወልቃይት በአማራ ክልል ውስጥ ተከልሎ ስለመኖሩ የሚያሳይ 
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አንዳችም መረጃ የለም፡፡ በኣንፃሩ የራያ ቆቦ እስከ ዘመነ ሃይለሰላሴ በትግራይ ክልል ውስጥ እንደነበረ የተሟላ 

መረጃ አለ፡፡  

ከወልቃይት የማንነት ጥያቄ በስተጀርባ መታየት የሚገባው ሌላ መሰረታዊ ጉዳይ ወልቃይት የአማራ ነው 

የሚለውን ጥያቄ የሚፈለገው የወልቃይት መሬት ነው ወይስ ህዝቡ ነው የሚለው ይሆናል፡፡ የጥያቄው 

መንፈስ ህዝቡን የሚመለከት ከሆነ ህዝቡ አማራ እንዳልሆነ በይፋ ነግሮዋቿል፡፡ ጥያቄው መሬቱ ከሆነ እነዚህ 

ሀይሎች ስለህዝብ ምንም ደንታ እንደሌላቸው የሚያሳይ ነው፤ እውነትም ለህዝብ ደንታ እንደሌላቸው 

በሌሎች ተግባሮቻቸው እያየናቸውም በመሆኑ፡፡  

ከሁሉም በላይ የአስተዳደር ክልል የብሔር/ብሔረሰብ/ ማንነት ሊለውጥ እንደማይችል ማወቅ አግባብ ነው፡፡ 

ቀደምት ስርዐታት የህዝብ ማንነት ምናቸው ስላልነበረ አንድን ብሔረ/ብሔረሰብ/ አንድ ላይ እራሱን 

እንዳያጠናክር ለማድረግ ሲባል አየከፋፈሉ በተለያዩ የአስተዳደር ክልሎች/አካባቢዎች/ እንዲበታተን 

ሲያደርጉት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ በምንም ምክንያት ማንነታቸው ሊለወጥ አይችልም፡፡ ለዚህም ነበር 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ያፀዱት ሕገ መንግስት አሰፋፈርን የተከተለ የአስተዳደር ክልሎች ከመፍጠር ይልቅ 

የብሔሮች/ብሔረሰቦች/ ማንነት ላይ የተመሰረተና ማንነታቸው ዋስትና እንዲሰጥ ያደረገው፡፡ በዚህ መሰረታዊ 

የማንነት ዋስትናም ነው ካሁን ቀደም በተለያዩ አካቢዎች ተበታትነው የቆዩ የአንድ ብሔር ተወላጆች አንድላይ 

እንዲካለሉ የግድ ያለው፡፡ በትግርኛ ተናጋሪ እና በአማርኛ ተናጋሪ ህዝቦች ይቅርና አማርኛ የሚናገረው 

የቅማንት ማሕበረሰብኮ ቋንቋው አማርኛ ስለሆነ ማንነቱ እንደማይነጠቅ የተግባር ተሞክሮአችን ነው፡፡ ስለዚህ 

የአንድን ብሔር/ብሔረሰብ ማንነት እንኳንስ የአስተዳደር ክልል በመጥቀስ በቋንቋም እንደማለወጥ ሳያላምጡ 

መዋጥ አማራጭ የለውም፡፡      

የድንበር እና የወልቃይት ማንነት ጥያቄዎች ሴራ ጎንደር እና ባህርዳር በተከሰቱ ግርግሮች ሲስተጋቡ ከነበሩ 

መፈክሮች በሚገባ ለማየት ተችሏል፡፡ ከመፈክሮቹ  

ትግሬ እንጂ ትግራይ ተከዜን ተሻግራ አታቅም 

ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ናቸው /ፀገሬ እና ጠገዴ እናኳ መለየት ያልቻለ መፈክር/ 

ድንበራችን ተከዜ ነው 

ብአዴን የህወሓት ተላላኪ ነው 
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የሚሉ ይገኙባቸዋል፡፡ እነዚህ መፈክሮች የህዝቦች ማንነት እውቅና የሚደፈጥጥ/የሚረግጥ/፣ በህዝቦች መካከል 

መተማመን እንዳይኖር የሚያደርግ እና አንዱ በሌላኛው ላይ እየተጠራጠረ እንዲኖር ስለሚያደርግ ቀንና 

ሌሊት ሰርቶ እንዳያድግ የሚያደረግ ሴራ ከመሆኑ በላይ ዘር የማጥፋት ያህል አዋጅ ጭምርም ነው፡፡  

ጎንደርና ባህርዳር በተከሰቱ ግርግሮች ላይ አስመልክቶ በአማራ መገናኛ ብዙሀን በኩል ሲሰጡ የቆዩ 

መግለጫዎች ደግሞ ብአዴንን ያህል ድርጅት እየመራ ያለ አመራር ምን ያህል ጤነኛ ነው የሚያስብል ብቻ 

ሳይሆን የሀገራችን ቀጣይ ሁኔታ ምን ሊሆን እንደሚችል ለመገመትም የሚያዳግት ነው፡፡  

በመገናኛ ብዙሓን የተሰጡ መግለጫዎቹ የህዘቡ ጥያቄ ትክክል መሆኑ የሚያረጋግጡ ነበሩ፡፡ እነኝህ 

መገለጫዎች የፖለቲካ ጤንነቱ የልብ ትርታ የሚታይባቸውና እርስ በራሳቸውም የሚጠረሱ ሆነው ነው 

የሚታዩት፡፡ በአንድ በኩል የተካሄዱ ሰፎች ህገወጥ እና ህዝቡ የማይወክሉ ናቸው ሲባል በሌላ በኩል ህዝቡ 

የጠየቃቸው ጥያቄዎች ትክክል ናቸው መባሉ እርስ በርሱ የሚጣረስ መሆኑ መግለጫው የሚሰጠው አካል 

ምን እያለ መሆኑ አስገራሚ ነው፡፡ ህገ ወጡ ሰልፍ የህዝብ ሰልፍ ነው ተብሎ የሚወሰድ ከሆነ ደግሞ 

በሰልፎቹ ሲስተጋቡ የነበሩ የጥላቻ ፖለቲካ በስፋት ያንፀባረቁ፣ የብአዴን የመሪነት ሚና (Leadership) 

የሚያጎድፉ፣ የአማራ ህዝብ ትግልና መስዋእትነት መና የሚያስቀሩ፣ ዘር ማጥፋት ወንጀል ጥሪ 

የሚንፀባረቅባቸው፣ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሕገ ወጥ መንገድ ለመናድ የሚሰብኩ መፈክሮች ትክክል ናቸው 

ማለት ብአዴን ውስጥ እና የክልሉ መንግስት ውስጥ ያለ አመራር እንዴት እየተረጎመው መሆኑ አጠያያቂ 

ነው፡፡  

ይኼ ብቻም አይደለም፡፡ በድንበርና የወልቃይት ማንነት ምክንያት ሽፋን ጎንደር ከተማ ውስጥ በተነሳው 

ግርግር የትግራይ ብሔር ተወላጅ ሂወትና እና ሀብት-ንብረታቸው ላይ ያነጣጠረ ይፋዊ ጥቃት ሲካሄድ 

የቅማንት ማንነት ጥያቄን ባነሱት ላይ አፈሙዝ ያቀና የክልሉ ፀጥታ ሀይል የት ነበር? የክልሉ ፀጥታ ኃይል 

በቅማንት ማንነት ላይ አፈሙዝ ሲያቀና ጎንደር ከተማ ግን ታራ ሽፍትናት ሰፈፀም ዝም ማለቱ ምን ይሉታል? 

ተልእኮው ፀጥታን ማስከበር ሳይሆን የማንነትን ጥያቄን ማፈን ነው አያስብለውምን? የጎንደር እና የቅማንት 

ህዝብ የተወጣውና አሁንም ቢሆን እየተወጣው ላለ ሀገራዊ ሓላፊነቱ ግን እጅግ የሚመሰገን ነው፡፡  

በአጠቃላይ በአማራ ክልል የሚታየው ያለመረጋጋት እና የብአዴን ፖለቲካዊ ጤንነት ምን እንደሚመስል፣ 

ከአማራ ህዝብ ጥቅም ጋር የሚኖረው ኪሳራ ሰላም ወርቅ ሁላገር የተባለ (የብእር ስሙ ሊሆን ይችላል) 

የሀገራችን ሁኔታ ያሳሰበው አንድ ሀገር ወዳድ የፖለቲካ ኢሊኖ በኢህአዴግ በሚል አርእስት የፃፈው ፅሑፍ 

ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል፡፡    
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V. በአማራ ክልል የተካሄዱ ሰልፎች የድንበር ጥያቄ ናቸውን ? 

እንደኔ የዋህ ዓይነቱ ሰው በአማራ ክልል የታዩ ግርግሮች መነሻ የድንበር ወይም የወልቃይት ማንነት ጥያቄ 

ሊመስለው ይችል ይሆን፡፡ በሁሉም ቦታዎች በተካሄዱ ሰልፎች በየመንግስት መስሪያቤቶች የተሰቀለው 

የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ሁለንተናዊ (ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ልማት፣ ውሳኔ ሰጭነት፣ ባጠቃላይ 

ሰብአዊ እና ዴሞክራሲያዊ) እኩልነት የሚገለፅበት አርማ ያለው የሀገሪቱ ሕጋዊ ሰንደቅ አላማ በማውረድ 

አርማ የሌለው የዘመነ አጼ ሚኒሊክ እና ደርግ እንዲሁም አንበሳ አርማ ያለው የአጼ ሀይለስላሴ ባንዴራዎች 

ሲሰቀሉ ነበር የተስተዋለው፡፡  

የሚኒሊክ ስርዓት መመለስ ማለት ኢትዮጵያ ከ18 ዓመት በላይ የራስ ምትሃት የሆነባት የኢትዮ-ኤርትራ 

ጦርነት ምክንያት የሆነውን የኤርትራ እንደሀገር መቆም የተፈፀመው ጥፋት፣ የአባይ ወንዝ ላለመገደብ 

በመፈረም ለግብፅ ጥቅም የሚቆም፣ ጅቡቲን ለፈረንሳይ በመሸጥ ሀገሪቷ ያለ ባህር ወደብ ያስቀራት፣ በተለያዩ 

የሀገሪቱ አካባቢዎች ለበርካታ እናቶች ጡት መቆረጥ ወንጀል የሚፈጽም መንግስት የመመለስ አስተሳሰብ 

መሆኑ ነው፡፡  

የአጼ ሃይለስላሴ መንግስት ስርዓት እና አስተሳሰቡ መመለስ ለሀገር የሚቆሙት እንደ አብዲሳ አጋ እና በላይ 

ዘለቀ የሀይወት ቅጥፈት፣ አርሶ አደሩ እና በከተማ ደግሞ ቋሚ ንብረት የሌላቸው ዜጎች ለመምረጥ ብቁ 

እንዳልሆኑ በሕገ መንግስት የሚደነግግ መንግስት መፍጠር፣ በውሰት አውሮፕላኖች በገበያ ቀን ንፁሓን ዜጎች 

የሚደበድብ፣ መንግስት እና አስተሳሳብ መመለስ ፍላጎት ነው፡፡  

የደረግ ስርዓት መመለስ ደግሞ ዜጎች የሰሩትን ያህል ሃብት እንዳያፈሩ የሚገድብ፣ ዜጎች በጥረታቸው ያፈሩት 

ሃብት በኣዋጅ የሚወርስ፣ ልማትን ከመምራት የሀገሪቱን ሀብት ለጦር ግንባር የሚያሰልፍ፣ ዜጎች በልማት 

ከማሰለፍ ለጦርነት የሚማግድ፣ የማንም ብሔር እውቅና የማያስከብር፣ በገበያ ቀን በአንድ ጀምበር 2500 

ህዝብ በስድስት አውሮፕላን የሚደበድብ፣ የሀገራችን ጥቅም ከማስከበር ይልቅ እሱን የሚከተላቸው ሀገራት 

ሲያኮርፉ ተከትሎ ከዓለሙ ማሕበረሰብ ሃገሪቱ የሚነጥል፣ የዴሞክራሲ ሽታ የሚያጠፋ መንግስት መመለስ 

ነው፡፡                 

የዚሁ አንድ ምሳሌ ኩቡር አቶ በረከት ስምኦን የጎንደር ህዝብ ለማወያየት በሄዱበት ግዜ ደርግ የትግራይ 

ህዝብ በአውሮፕላን እንዳልጨፈጨፈ፣ ይቁንስ የትግራይ ህዝብና ወያነ ደርግን ለመወንጀል ያደረጉት ዘመቻ 

መሆኑ በይፋ የቀረበው ሐሳብ ዩቱብ ላይ ተለቆ ለኢትዮጵያ እና ለዓለም ህዝብ ምልክታ ደርሷል፡፡       
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VI. የሀገራችን የፖለቲካ አቅጣጫ ወዴት እያጋደለ ነው?  

በእኔ ግምገማ የሀገራችን ፖለቲካ ከዝህብ ፖለቲካ ወጥቶ የተወሰሰ ኃይል የሚያንቀሳቅሰው ፖለቲካ (Elite 

Politics) መንገድን ተከትሎ ከተጓዘ ሰነባብቷል እላለሁኝ፡፡ ይኸው በሁለት መልኩ እንየው፡፡ አንደኛው 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሀገራችን ፖለቲካ የሚመራው በኢኮኖሚያዊ ልማትና እና ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ 

ሳይሆን የተወሰነ አመራር ፍላጎት ላይ የተመሰረተ እየሆነ ነው፡፡ የሀገራችን ተፈጥሮ ሃብት ገና አልተነካም፡፡ 

ነገር ግን ድህነት የተጠናወተው ህዝባችን አሁንም ቢሆን በርካታ ነው፡፡ እያንዳንዱ ክልል ምን ያህል ህዝብ 

በድህነት እየኖረ መሆኑ የሚያውቅ ስለመሆኑ ግን እርግጠኛ መሆን አይቻልም፡፡ በየደረጃው የሚገኘው 

የፖለቲካ አመራር ባስመዘገበው ልማት፣ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ፣ መልካም አስተዳደር ማስፈን ተመዝኖ 

ለቀጣይ የአመራር እርከን ከመሾም ይልቅ ከመርህ ውጭ አመራር መመደብ እንደ መርህ ተወስዶ እየተሰራ 

ቆይቷል አሁንም ቢሆን ይህ ስህተት እየቀጠለ ነው፡፡  

የመንግስትና የህዝብ ሃብት እየባከነ መሆኑ በየዓመቱ የክልሎችና የፌደራል ዋና ኦዲተር ፅሕፈት ቤቶች 

የሚያቀረቡት ሪፖርት መልስ እየተሰጠው አይደለም፡፡ ቢልዮን የህዝብ ሃብት ለብክነት ዳርጓል የሚባሉ 

ፕሮጀክቶች፣ ለ9 ዓመታት የሚጓተቱ ፕሮጀክቶች የሚመሩ ተቋማትና ሓላፊዎች ሲጠየቁ አይታይም፡፡ 

በዚህም ሀብትን የሚያባክን አመራር የልብ ልብ እንዲሰማው አድርጎታል፡፡ የህዝቡ የመልካም አስተዳደር 

እሮሮ ሰሚ እያገኘ አይደለም፡፡ ይኼ የሚያሳየው በኢህአዴግ ፖለቲካዊ መዋቅርና ፓርቲው የሚመራውን 

መንግስት ውስጥ የተሰገሰገ የህዝብ ጥቅምና ጥያቄ ወደ ጎን በመተው ለግለሰቦች ክብርና ጥቅም የቆመ ኃይል 

መኖሩ ነው፡፡  

የጥቂት ፖለቲካ ዋነኛው መገለጫው የህዝብ ዴሞክራሲያዊነት መሸርሸር ወይም ዴሞክራሲያዊ ባህል 

እንዲዳብር አለመምራት ነው፡፡ የዴሞክራሲ ስርዓት የሚጠናከረው በአንድ በኩል በህዘቡ ዴሞክራሲያዊ 

ባህል ሲኖር ሲሆን በሌላ በኩል ህዝብ ዴሞክራሲ እንዲማርና የዴሞክራሲ ባህል እንዲያዳብር የዴሞክራሲ 

ባህል ሊገነባባቸው የሚችሉ ፖለቲካዊ መዋቅሮች ሁኔታ ወሳኝ መሆኑ Rustow (1970) የተባለ ሙሁር 

ይገልፃል፡፡ እሱ እንደሚለው ህዝቦች የዴሞክራሲ እሴት የሚማሩት ለበርካታ ዐመታት በዴሞክራሲ ተቋማት 

ጥላ ስር ሲኖሩ ነው፤ የህዝብ ዴሞክራሲያዊ ባህል መንገድ መቅረፅ የሚቻለው የዴሞክራሲ ተቋሞችን በዚሁ 

መንገድ ሲቀረፁ ነው፡፡ Juan Carlos (2011) የተባለው ደግሞ የዴሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት የፖለቲካ 

መዋቅር ጤንነት ወሳኝነት እንደሚከተለው አስቀምጦታል  

"the nature and role of political institutions play the transition process towards 
democracy and used to see them as a safeguard to overcome the brutal nature of the 
regimes that had preceded them"  
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አሁን እያየነው ያለን ሁኔታ ግን ከዚሁ ፍፁም የተለየ ነው፡፡ የድርጅቱ ፖለቲካ ድክመት የሚጀምረው 

በውስጠ ፓርቲ ጤንነት መጓደል ነው፡፡ ካሁን ቀደም ኢህአዴግ ለሚያጋጥሙት ችግሮች ለመፍታት 

የማይደራደር ድርጅት እንደነበር ይታወቃል፡፡ ያልበቃ እና የህዝብ ውግንና የሌለው የድርጅት አባል ወደ 

አመራር ማስገባት ቀድሞም ቢሆን ነበረ፤ ነገር ግን አጠቃላይ የድርጅቱ ጥንካሬ የሚፈታተኑ ድክመቶች 

ለማስተካከል ለድርድር የሚቀርብ አልነበረም፡፡ በሂደት የታየው ግን ይህንን ጠንካራ ባህል እየተሸረሸረ ነው 

የመጣው፡፡ አሁን-አሁን በኢህአዴግ የፈለገውን ያህል ጥፋት ብታጠፋ ይህ ጥፋት የፈጸመ አመራር ውስጡ 

ይመን አይመን አፋዊ ሂስ ካቀረበ ጠበል እንደተጠመቀ ይቆጠራል የሚል ትችት እሲከሰነዘርበት ደርሷል፡፡ 

በዚህ ደረጃ የሚፈረጅ አመራር የያዘ ኢህአዴግ እና የግንባሩ አባል ብሔራዊ ድርጅቶች የሀገሪቱ የፖለቲካ 

ተቋሞች የዴሞክራሲ ስርዓት የሚዳብሩባቸው ሊያደርግ አይችልም፡፡  

እንደ እኛ ባሉ ያላደጉ ሀገራት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ለማጠናከር የፖለቲካ አመራሩ አመለካከትና 

ጤንነት ወሳኝ መሆኑ የተለያዩ ጥናቶችን በማጣቀስ Juan Carlos (2011) እንደሚከተለው ገልፆታል፡፡ 

Likelihood of democratic consolidation in developing societies will depend upon elite 
settlements led by politicians and shaped by changes in their attitudinal behavior rather 
than on democratic performance of the mass  

አሁን ባገራችን እያየነው ያለን ሁኔታ ደግሞ ይህንን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ቀደም ሲል የሀገራችን ብሔሮችና 

ብሔረሰቦች ግንኙነት ጠንካራ እና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ነበር፡፡ አሁን ደግሞ አንዱ በሌላኛው ላይ 

እንዲጠራጠር የሚያደርጉት ሁኔታዎች እየተመለከትን ነው፡፡ የሁለቱም ልዩነቶች በየደረጀው የሚገኝ የፖለቲካ 

አመራር ጤነኛነት የሚያመላክት ሲሆን አጠቃላይ ፖለቲካው የህዝብ ፖለቲካ ከመሆን ወጥቶ የጥቂቶች 

ፖለቲካ ወደ መሆን እያጋደለ የመሆኑ ምክንያት ነው፡፡  

VII. ማጠቃለያ  

በዚህ ዓመት ሀገራችን ያጋጠሙዋት ፈተናዎች ለህዝቡ ስጋት ቢሆኑም ለኢህአዴግ ግን መልካም አጋጣሚዎች 

ናቸው፡፡ በሀገራችን ተንሰራፍቶ የቆየውን የመልካም አስተዳደር ችግር ህዝባችን እጅጉን አስመርሮታል፡፡ 

ኢህአዴግ የስርዓቱ አደጋ እንደሆነ የፈረጀው ኪራይ ሰብሰቢነት ዘፈር አውጥቶ ለምልሟል፤ አድጓል፡፡ 

በከፍተኛ የግንባሩ ስራ አስፈፃሚ አባላት ጭምር ሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ከመታገል ይልቅ በህዝቡ ውስጥ 

ስለሚደበቅ ማግኘት አስቸጋሪ ነው በሚል ሽፋን ሲሰጠው ማየት የተለመደ የዕለተ ዕለት ክስተት ሆኗል፡፡ 

የዚህ ሁሉ መነሻው የድርጅቱ የህዝብ ውግንና ባህሪ እንደተሸረሸረ መሄዱ የወለደው መሆኑ 10ኛ የኢህአዴግ 

ድርጅታዊ ጉባኤ አስምሮበታል፡፡ የድርጅቱ የውስጠ ፓርቲ ፖለቲካዊ ጤንነት እንደተጓደለም እንዲሁ፡፡ ይሁን 

እንጂ ሀገራችን ገደል አፋፊት ያደረሰ ችግር ለመፍታት ኢህአዴግ የተጓዘው ሂደት ከችግሩ የማይመጥን ነው፡፡ 

አቅጣጫውም ጭምር የተሳሳተ ነው የሚል የፀና እምነት አለኝ፡፡ የጥፋቱ ዋነኛ ተጠያቂ ከፍተኛ አመራሩ 
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መሆኑ በጉባኤው ድምዳሜ ላይ ደርሶ ሲያበቃ እርምጃ ለመውሰድ የተንቀሳቀሰው ግን በታራ ሰራተኛው፣ 

ታችኛው እና መካከለኛው አመራር እንጂ ዋነኛ ተጠያቂው ከፍተኛ አመራር ላይ አይደለም፡፡ የመልካም 

አስተዳደር ችግር የተፈጠረው ከፍተኛው የፖለቲካ አመራሩ የህዝብ ውግንናውን አንግቦ ቀና ፖለቲካዊ 

አመራር ባለመስጠቱ መሆኑ እንዴት ይዘነገዋል? ይህ ያህል ህዝብን ያስመረረ ጥፋት እስኪፈፀምስ የት ከረመ?  

ዳሩ ግን የህዝቡ ጥያቄ እና እሮሮ የመልካም አስተዳደር ችግር ብቻ አልነበረም፡፡ ሙስና ኪራይ ሰብሳቢነት 

በስፋት እንዳስመረሩት በጉባኤውና የተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች ገልጿል፡፡ የመልካም አስተዳደር ችግሮቹም 

ቢሆኑ በታራ አገልግሎት መጠየቅና መስጠት የሚገለፅ ግንኙነት ሳይሆን የድርጅቱ የፖለቲካ ህልውና 

የሚፈታተኑ፣ መሪያቸውና አስተባባሪያቸው ካለይ ያለ አመራር መሆኑ ነበር የተገመገመው፡፡  

ለነገሩ ይህንን አይገርምም፡፡ በጉባኤውም ቢሆን የህዝቡ እሮሮ ተገቢውን ትኩረት እንዳልተሰጠው ምልክቶች 

ነበሩ፡፡ አንዳንድ ጠንካራ የድርጅቱ አመራሮች ብሔራዊ ድርጅቶች ችግሮቹን የሚመጥን ግምገማ አላደረጉም 

ሲሉ ጉባኤው ደረጃ መስጫ ሳይሆን ስብሰባ እንደሆነ የሚንፀባረቅ ሓሳብ ነበርና፡፡  

ኢህአዴግ የሀገራችን የፖለቲካ ዝቅጠት ለማስተካከል ቁርጠኛ አቋም ባለመውሰዱ ምክንያት ውስጡ 

እየበሰበሰ እንደሆነ ማሳያዎች አሉን፡፡ የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ታግለው ያሸነፉዋቸው ትምክህት፣ 

ጠባብነት፣ የዘር ፖለቲካ እንዲያገረሹ የተመቻቸ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል፡፡ ከዚህ ባሻገር አንድን ብሔረ በሌላ 

ብሔር ዘር የማጥፋት ያህል ጥሪ የሚያስተላልፍ መፈክር በይፋ ማሰማት ላይ እንድንደርስ በቅተናል፡፡ ይህንን 

ትምክህትና ጠባብነት እንዲመለስ እየተደረገ ያለበት አንደኛው ምክንያት ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ገና 

ከድህነት ሳይወጣ ከፍተኛ ሃብት ያካበቱ አካላት እንዳይጋለጡ ጫካውን እንዲጠናከር ሲባል መሆኑ እነዚህ 

ግርግሮች የተነሱበትን ወቅት ማየት ብቻው በቂ ትርጉም ይሰጠናል፡፡  

አሁንም ቢሆን የህዝባችን ጥያቄ ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን እንዲወገድና የሀገሪቱን ሃብት ላይ ከፍተኛ 

ምዝበራ የፈፀሙ አምባሳደሮች ሆነው እንዲበሉ ሳይሆን ተለቅመው እንዲጠየቁ፣ መልካም አስተዳደር ዕጦትን 

እንዲፈታ፣ ልማትን እንዲፈጥንና ድህነት እንደወገድለት እንጂ ሌላ ጥያቄ የለውም፡፡ ይህ እስከሆነ ድረስ 

ኢህአዴግ እራሱ በማጥራት ወደ ድሮ ባህሪው እንዲመለስ፣ የተዳከመውን ለህዝብ ያለው ውግንና 

እንዲያስተካከል ዕድል የተሰጠው ይመስለኛል፡፡ ካለሆነ ህዝቡ ከጥቅሙ አንፃር እንደሚቆም ግልፅ ነው፡፡ 

አሁንም ቢሆን ኢህአዴግ ችግሮቹን የሚመጥን ፖለቲካዊ መፍትሔ እንዲያስቀምጥ ህዝቡ ከጎኑ ቆሞ አንድ 

ዕድል የሰጠው መሆኑ ተገንዝቦ ዕድሉ እንዳያመልጠው መስራት ይጠበቅበታል፡፡ ሀገሪቱን ካደረሳት የግማሽ 

ዳገት ጉዞ ቁልቁል እንትመለስ በመፍቀዱ ምክንያት ታረካዊ ስህተት መፈፀም የለበትም፡፡      

ኢህአዴግ በሀገራችን ለተፈጠረው ግርግርና የዘር ፖለቲካ የውጭ ኃይል ተጠያቂ ከማድረግ ይልቅ ጊዜ ሳይሰጥ 

መለስ ብሎ እራሱን ያጥራ፡፡ የውጭ ኃይሎች ከሚያደርሱት ጥፋት በላይ በራሱ እየደረሰ ስለመሆኑ ሊገባው 
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አልቻለም፡፡ ሻዕቢያ እና ግብፅ እንዲሁም ኒዮሊበራሎችና የእነሱ ተላላኪ በዜግነት/ትውልድ/ ኢትዮጵያዊ ነገር 

ግን ለሆዳቸው ያደሩ ሀገርን የሚክዱ ጥቂት ግለ ሰቦች ስራቸውን መስራታቸው ትክክል ናቸው፤ ዓላማቸው 

ይህንኑ ስለሆነ፡፡ እነሱ ከሩቅ ሆነው በርካታ ኃይል ከጎናቸው ማሰለፍ ሲችሉ ኢህአዴግ መዳፉ ላይ ያለ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ለማሰለፍ ሊያቅተው አይገባም፡፡      
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የብሔሮችና ብሔረሰቦች በሀገራችን ክልሎችና ከተሞች ያላቸው ስርጭት  

ብሔር/ብሔረ
ሰብ 

ትግራይ አፋር አማራ ኦሮሚያ ሶማሊያ ቤንሻንጉ
ል ጉምዝ 

ደቡብ 
ብ/ብ/ህ 

ጋምቤላ ሃረሪ አዲስ አበባ ድሬዳዋ ልዩ 
ቆጠራ 
ክልል 

ድምር ከክልሉ ውጭ 
የሚኖር ህዝብ 
አሀዝ % 

አፋር 12304 
 

1251103 3317 
 

2378 666 93 2432 167 30 3721 
(0.14%) 

148  25256 1.98 

አገው-አዊ 918 
 

1708 595721 1278 28 28465 1187 33 9 2180 35  35841 5.66 

አገው-ሃሚራ 8269 
 

138 238540 4026 221 1670 6346 167 161 8162 150  29310 10.94 

አላባ 233 
 

87 3622 18904 260 253 202847 131 168 6671 121  30450 13.05 

አማራ 70334 
(1.63%) 
 

72507 
(5.22%) 

15747800 
 

1961277 
(7.22%) 

29486 
(0.66%) 

142557 
(21.25%) 

420243 
(2.79%) 

25856 
(8.42%
) 

41755 
(22.8%
) 

1288306 
(47.05%) 

68887 
(20.9%) 

1643  
(1.7%) 

2834545 15.25 

አንዋክ 95  
 

69 6261 9553 40 109 1810 64958 
(21.17%
) 

104 2719 172  20932 24.37 

አርጎባ 88 
 

21607 
(1.55%) 

69978 30832 
 

3241 232 6480 47 2287 
(1.25%) 

5047 263  15912 18.53 

አሪ 2847 
 

168 1479 811 48 27 283864 35 37 1091 46    

አርቦሬ 26 
 

30 317 269 29 6 5926 7 15 208 7    

ባጫ 70 
 

412 47 51 2 5 2020  1 21     

ባስኬቶ 5 133 29 215 28 15 77742 55  61     

ቤንች 199 8 289 610 8 62 350929 862 1 497 61  2597 0.7 

በርታ 98 
 

26 5214 2696 10 173743 
(25.9%) 

456 8 40 749 209  9506 5.19 

ቦዲ 83 
 

10 260 446 6 33 5393 20  728 14    

ብራይለ 132 
 

38 1895 1151 10 38 901 12 14 717 93    

ቡርጂ 32 
 

7 135 11918 3 9 56149 7 3 1142 235 2234 
/2.31 

15725 21.88 

በና 19 
 

4 215 619 77 9 25648 
(0.17%) 

6 1 397 21    

ጫራ 31 
 

2 287 187 3 22 12533 28 1 112 4    

ዳነሰች 65 
 

5 182 140 58 16 47438 1 2 153 7  629 1.3 

ዳውሮ 94 
 

22 1738 45351 8 57 494312 
(3.29%) 

304 12 1210 29  48825 8.99 

ደባሰ/ገዋዳ 8 
 

53 117 2541  4 64917 76 1 141 10    
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ደራሼ 34 
 

1 152 350 22 8 29283 3 3 213 10  796 2.65 

ዲሜ 7 2 109 111 3 34 476 8  140 1  415 46.58 

ዲዚ 7 3 18 185 3 2 35988 66  99 9  392 1.1 

ዶንጋ 17 3 400 238 7 33 34235 4 3 178 47  930 2.65 

ፈዳሸ 22 1 48 248 3 2051 829 11 5 222 8    

ጋሞ 44 24 157 14254 31 25 1046519 
(6.96%) 

5 69 45946 
(1.68%) 

60  14669 1.38 

ገባቶ 76 6 67 408 5 3 576 2  337 22    

ጌዲኦ 17 7 123 245160 
0.9 

18 8 740720 
(4.92%) 

5 6 774 27  246145 24.92 

ገዲቾ  3 28 1238 3 4 3983 3  208 8    

ጊዶሌ  13 66 589 13 34 40039 1 4 277 42    

ጎፋ 5 25 939 980 3 28 359805 
(2.39%) 

31 21 1125 23  3180 0.9 

ጉሙዝ 13 15 13074 2083 11 141465 
(21.11%) 

1529 15 13 893 119  1176 11.16 

ጉራጌ 391 1694 3064 251453 5224 1268 1130631 
(7.52%) 

1895 7949  
(4.34%
) 

447521 
(16.34%) 

15554  
(4.54%) 

 288492 20.33 

ጉዋጉ 11 14 32 1426 78 29 716 4 21 1991 81    

ሃዲያ 112 2490 277 52813 87 1691 1206891 
(8.02%) 

1230 113 16838 1791  77442  6.03 

ሃራሪ 121 39 74 4175 208 5 1194 2 15858  
(8.65%
) 

6476 3709  16003 50.23 

ሃመር 79 7 23 158 7  46127 5  122 4  405 0.87 

ኢሮብ 30517 
 

47 2117 180 7  319 6 1 133 45  2855 8.56 

ከፊቾ  39 23 86 36027 21 19 816195 
(5.43%) 

15487 
(5.05) 

30 2211 71  54014 6.21 

ከምባታ  56 2407 210 41836 994 1787 572828 
(3.81%) 

4410 60 5332 273  57365 9.1 

ኮንታ  4 7 7 2061 644 14 80761 14 1 83 11  2846 3.4 

ኮሞ 5 14 53 356 10 6464 455 224  206 8  7340 94.16 

ኮንሶ  8 1 19 31085 2  218925 
(1.46%) 

13 2 155 4  31289 12.51 
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ኮሬ  67 2 83 3772 56 20 152608 
(1.01%) 

20 7 188 26    

ኮየጎ  1 10 7 239 32  1595 2  55 33    

ኩናማ  2976  11 983 235 20 24 302 2 7 291 7    

ካሮ  7 1 11 42  13 1371   16 3    

ኩስሜ   7 39 5 1 7373 33  12     

ማሊዬ 37 55 300 4972 156 26 88591 100 46 3438 393    

ማኦ 10 10 49 24272 25 12744 2489 64 25 3721 125  41045 94.28 

ማረኮ  26 39 648 4777 116 44 56908 55 19 1600 148    

ማሾላ  8 13 60 1598 22 14 7991 60 12 642 36    

መረ 16 16 82 2767 12 19 10889 13 19 427 36    

መኢንተ  5 4 14 1171 5 5 149851 
(1.0%) 

336 5 82 10    

መሰንጎ  43 80 122 2515 63 5 5857 67 51 2044 112    

መጀንገር  178 5 53 2519 2 6 6700 12277  
(4.0%) 

3 201 14    

ሞሲዬ 5 14 34 1188 2 6 16197 3 4 2227 17    

ሙርሲ  3 2 19 403 4 5 6935 10 11 85 22    

ሙርሌ 4 3 12 313 8 10 534 65 3 479 38    

ናኦ 4 52 26 1809 5 79 7290 95 5 431 29    

ኑዌር 19 6 239 1956 14 56 1017 143189 
(46.65
%) 

16 1123 34    

ኒያንጋቶም  3 7 173 6961 101 22 17583 70 32 217 80  76666 30.36 

ኦሮሞ  7496 
(0.17%) 

8469 
(0.61%) 

451221 
(2.26%)  

23846380 
(87.80%) 

20243 
(0.46%) 

89346 
13.32 

236182 
1.57 

14828 
(4.83%
) 

103421  
(56.41
%) 

534255 
(19.51%) 

157991 
(46.08%) 

19190 
(19.87
%) 

950396 3.83 

ኦይዳ  7  88 6236 38 14 38056 6 104 556 43    

ቀበና  2 2 30 7685 47 2 43393 31 33 873 614    

ቆጨም  162 2 11 103 16 1 2158 8 1 121 2    

ሸኪቾ 10 1 32 4753 26 2 65679 6973  
(2.22%) 

2 184 4  11987 15.43 

ሸኮ 2 4 3 439 10 7 36527 509 1 67 4  1046 2.78 

ሺናሻ 10 6 414 148 12 50916 843 91 2 193     

ሲዳማ  36 59 1166 52604 145 55 2908491 
(19.34%) 

1502 39 2180 77  57863 1.95 
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ሲልጤ 59 250 1078 50216 278 110 806001 
(5.36%) 

214 146 80709 
(2.56%) 

613 1092  
(1.13) 

54056 6.29 

ሶማሌ  2112 916 5708 89793  1515 2587 24 7102 
(3.87%
) 

5685 83114 
(24.24%) 

68581 
(71.02
) 

184023 4.1 

ሱርማ  63 7 70 592 25 1 25654 346 25 1062 41    

ሼ 7 2 19 54 18 3 82  1 92 42    

ትግራይ  4165749 
(96.55%) 

15932 
(1.15%) 

37083 
0.22 

61805 
(0.23%) 

1240 
0.03 

4559 
(0.68%) 

17090 
0.11 

4050  
(1.32%) 

2806  
(1.53%) 

169152 
(6.18%) 

4213 
(1.23%) 

 148778 3.45 

ጠምባሮ  305 7 69 1117 5 11 96405 487 2 208 5  2216 2.25 

ፀማይ  80 4 3 237 1 3 19621 1 2 89 1    

ኡፖ 40 2 8 87  8 413 990  50 4    

ወላይታ  186 8221 379 64552 122 331 1611190 
(10.71%) 

1703 254 18815 402  94965 5.57 

ወርጂ  139 216 415 5141 7 12 2831 11 4 4525 63    

የም 43 29 11 84607 1 5 74906 78 3 757 7  85541 53.31 

ዘይሰ 20 16 18 1755 22 5 15631 1 5 404 4    

ዘልማም  195 6 10 136 177 1 2093 1 30 53 2    

ሌሎች 
ኢትዮጵያዊያ
ን ዚጎች 

169 15 12898 17977 49896 1652 50853 446 93 8136 136    

ኤርትራ  5426 30 114 762 24 48 287 11 13 2822 187    

ጂቡቲ  3 2 4 42 9 6 386 1  117 167    

ሶማሊያ  8 6 36 1240 9035 2 166 2 23 9584 108    

ኬኒያ  14 1 16 336 28  125 5 1 197     

ሱዳን  665 30 278 1362 240 4551 554 1708 21 687 91    

ሌሎች ሀገራት 
ዜጎች  

310 181 633 2818 487 1955 1158 61 62 3152 284    

መረጃ ምንጭ፡ የ1999 ዓ/ም አገር አቀፍ ቤቶችና ህዝብ ቆጠራ ውጤት  

 

 


