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ከአሃዳዊነት ወደ ብዝሃነት 

 
(ይህ ፅሁፍ 8ኛው የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአልን ምክንያት በማድረግ 

ከቀረበ አንድ ጥናታዊ ፅሁፍ የተወሰደ ጭምቃሳብ ነው፡፡) 

በጉጉት የሚጠበቀውንና በአገር አቀፍ ደረጃ ለ8ኛ ጊዜ በደማቅ ስነሥርዓት የሚከረበውን 

የብሄር ብሄረሰቦች በአል አገራዊ ከፌዴራላዊት ኢትዮጵያ ክልሎች አንዷ በሆነችው 

የሶማሌ ክልል ዋና ከተማ ጅግጅጋ ለማክበር ግጅቱን ተጠናቋል፡፡  የሶማሌ ክልላዊ 

መንግስት ዋና መቀመጫ የሆነችው ጅግጅጋ ከሁሉም የአገሪቱ ክልሎች የተወከሉ በሺዎች 

የሚቆጠሩ ልኡካንና ተጋባዠ እንግዶች የሚሣተፍበትን፣ የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያስተሣሠረውን “በልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት” መርህ 

የሚያንፀባርቀውንና ዘንድሮ “ህገመንግስታችን ለህዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል የሚከበረውን 

በአል ማዘጋጀት የሚያስችላትን ሙሉ አቅም ገንብታለች፡፡  

ቀደም ሲል ኢትዮጵያ፣ የሶማሌ ሕዝብን ጨምሮ፣ ሕዝቦች እንደሁለተኛ ዜጋ የሚታዩበት 

አገር ነበረች፡፡ የተለያዩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተወካዮች በተገኙበት 

የኢትዮጵያ አንድነት ለመዘከር የተዘጋጀው ይህ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአል 

በአገራችን የፌዴራላዊ ሥርዓትን ቀጣይነትና አስፈላጊነትን ያረጋግጣል፡፡ በዓሉ 

የሚከበርበት መሠረታዊ ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝቦች በፍቃዳቸው የመሠረቱትን 

አንድነት መዘከር ሲሆን፣ ቀደም ሲል በአገሪቱ በነበሩ የፖለቲካ ሥርዓቶች ሕዝቡ እርስ 

በእርሱ በጥርጣሬ መተያየት አቁሞ አንድነትን በመገንባት ላይ መሆኑን ማረጋገጥ ጭምር 

ነው፡፡ በተለይ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የነዋሪዎቿ መብት ባልተከበረባት የሶማሌ ክልል ይህ 

8ኛው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በአል በጅግጅጋ መከበሩ በአሉንም 

ሆነ አዘገጇን ጅግጅጋ  ልዩና ታሪካዊ ያደርጋቸዋል፡፡  

ይህ በየዓመቱ የሚከበረው የበሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቀን እያንዳንዱ ብሔር እኩል 

መብት ያለው ብቻ ሳይሆን መብቱንም ተግባራዊ የሚያደርግበት ዲሞክራሲያዊ መደላድል 

ተፈጥሮለት ተጠቃሚነቱን እያረጋገጠ እንዲሁም የተከናወነ የሚገኘውን አንድ የጋራ 
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ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ መገንባት ሂደቱ ላይ እኩል የመወሰንና የመሳተፍ ሥልጣን ኖሮት 

የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ያንፀባርቃል። ቀደም ሲል በነበሩት  የመንግስት ሥርአቶች 

የሶማሌ ክልል በሌሎች አካባቢዎች ከሚደረገው በተለየ፣ አስከፊው አስተዳደራዊ 

በደሎችንና  ጐስቋላ የኑሮ ሁኔታን መነሻ በማድረግ የሚነሱ ተገቢ የተቃውሞ ጥያቄዎችን 

ማንሳት ጠንካር ያለ ቅጣት የሚያስከትልበት ልዩ የፀጥታ ዞንም   ነበር፡፡  

እስከ 1983 አ.ም፣ አዲሲቷ ፌዴራላዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ ድረስ ባሉት ዘመናት ውስጥ 

የሱማሌ ሕዝብ ያለፍቃዱ በተጫነበት የማእከላዊ አስተዳደር መዋቅር ውስጥ ተወካይ 

እንኳን ያልነበረው ከመሆኑ በተጨማሪ፣ በዚህ ሠፊና ከፍተኛ እምቅ የተፈጥሮ ሃብት 

ባለቤት የሶማሌ አካባቢ በአብዛኛው በአርብቶ አደርነት የሚተዳደረው ማህበረሰብ 

ከማእከላዊ የአገሪቱ አካባቢዎች ማህበረሰብ በተለየ ሁኔታ በሕይወት ለመኖር አስፈላጊ 

የሆኑ ነገሮች ተነፍጎት ቆይቷል፡፡ ከሃያ ዓመት በፊት፣ በ1983 ዓ/ም በነበረ ጨቋኝ 

መስፈርት ምክንያት ያገኝ የነበረው የማህበራዊ አገልግሎት አቅርቦትና የመሠረተ ልማት 

ተደራሸነት አናሣነት ይህን እውነታ በትክክል ያሳያል፡፡ ለመጥቀስ ያህልም እስከ 20ኛው 

ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ በሚኖርበት የሶማሌ ክልል አንድ 

ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ብቻ የነበረ መሆኑ እውነታውን በግልፅ ያሣያል፡፡ ጤና፣ የእንስሳት 

ህክምና፣ መንገድ፣ ኤሌክትሪክ፣ ስልክና የመሣሠሉት መሠረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች 

ባልነበረበት ሁኔታ የክልሉ ሕዝቡ የገጠመውንና ያሳለፈውን የሕይወት ፈተና መገመት 

አዳጋች አይሆንም፡፡  

በአሁኑ ግዚ የሶማሌ ክልል የኢትዮጵያ ሉአላዊነት መገለጫ በሆነው የፌዴሬሽን ምክር 

ቤት ውስጥ ተመጣጣኝ ውክልና አለው፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ የክልሉ አራት የአስተዳደር 

ዞኖች በሕዝቡ በተመረጡና ለመራጩ ሕዝብ ብቻ ተጠሪ በሆኑ አስተዳደሪዎች ራሣቸውን 

የሚያስተዳድሩ ሲሆንይህም ከፍተኛ ለውጥን በክልሉ አስገኝቷል፡፡ በአሁኑ ወቅት 

በልማታዊ እርምጃ በክልሉ  የነበረውን አስከፊ የኑሮ ሁኔታ ወደተሻለ ደረጃ በማሸጋገር 

ረገድ የታየው እድገትም የዚሁ ራስን በራስ የማስተዳደር ውጤት ነው፡፡  

የሶማሌ ክልል ራሱን በራሱ ማስተዳደር ከጀመረበት ከ1983 በኋላ ባሉት ዓመታት፣ 

በክልሉ ያለው የአንደኛ ደረጃ የትምህርት ሽፋን በ1983 ከነበረበት 11.6 በመቶ በ2005 

ወደ 85 በመቶ አድጓል፡፡  በተመሣሣይ ወቅት የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ከ0.25 በመቶ ወደ 

11.5 በመቶ አድጓል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ የተቋቋመ ሲሆን 
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በተጨማሪም ሌሎች ስድስት የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆችም ተቋቁመዋል፡፡ 

ትምህርት የፀረ ድህነት ትግላችን ዋነኛ መሣሪያ እንደመሆኑ መጠን በዚህ ረገድ የሶማሌ 

ክልል ትክክለኛውን አቅጣጫ ይዟል ማለት ይቻላል፡፡ ይህ ማለት ግን በክልሉ ሁሉም 

ነገር ተሰርቷል ማለት አይደለም፤ ብሔራዊ የልማት ግብን ከማሣካት አንፃር አሁንም ብዙ 

ይቀራል፡፡  

በክልሉ ካለው የውሃ እጥረት አኳያ ሲታይ ከ1983 ዓ/ም በፊት የነበረውን 17 በመቶ 

የመጠጥ ውሃ አቅርቦት በአሁን ሰአት 73.4 በመቶ ደርሷል፡፡ ሌላው አስደናቂ እድገት 

የታየው በጤና አገልግሎቱ ዘርፍ ሲሆን የሶማሌ ክልል ራሱን በራሱ ማስተዳደር 

ከመጀመሩ በፊት 22 በመቶ ብቻ የነበረው የጤና አገልግሎት ሽፋን ባለፉት 20 ራስን 

በራስ የማስተዳደር ዓመታት ውስጥ ወደ 92 በመቶ አድጓል፡፡ ሌላው የመንገድ ስራ ሲሆን 

የክልሉን ዞኖች እርስ በርስ የሚያገናኙ፣ ድንበር ተሻጋሪና ከውጭ ገበያ ጋር የሚያስተሳስሩ 

መንገዶች ከ250 ኪሎ ሜትር ወደ 1,395 ኪሎ ሜትር አድገዋል፡፡ በኤሌክትሪክ ኃይል 

አቅርቦቱም እንዲሁ እንዲሁ ነው፤ በክልሉ ሕዝብ እጅግ ወሣኝ በሆነው የስልክ አገልግሎት 

አቅርቦትም ድንቅ የልማት ሥራ ተከናውኗል፡፡  

በአጠቃላይ የሶማሌ ሕዝብ በአብዛኛው ከነበሩበት አስከፊ ስርአትና ታሪካዊ ወቅት ተላቆ 

በማይቀለበስ የልማትና የእድገት አቅጣጫ ላይ ይገኛል፡፡ ከ1983 ዓ/ም በፊት በተለያዩ 

ዘርፎች የነበሩት መሠረታዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች አነስተኛ መሆን፣ የክልሉ ሕዝብ 

ከፌዴራላዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ ቀደም ሲልበነበሩት አስከፊ ስርአቶች ራሱን እንደ 

ኢትዮጵያዊ እንዳይቆጥርና የዜግነትና የማንነት መብቱን ተነጥቆ ኖሯል፡፡ ነገር ግን በሌላ 

በኩል ከ1983 ዓ/ም በኋላ በተፈጠረው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ምክንያት 

በፖለቲካው፣ ማሕበራዊውና ፖለቲካው ዘርፎች የታየው መሰረታዊ እድገት የሶማሌ ክልል 

ሕዝብ ራሱን በኩራት “የኢትዮጵያ ሶማሌ” ብሎ ይጠራ ዘንድ ችሏል፡፡ እንደ ሌሎቹ 

የሃገራችን ክልሎች ሁሉ ይህ በሶማሌ ክልል የታየው ሁለነተናዊ እድገትና መሰረታዊ 

ለውጥም አንድ የራሱ የሆነን እውነታ በግልፅ ያሳያል፡፡ ይህም ኢትዮጵያ የምትከተለው 

ፌደራላዊ ሥርአት ትክክለኛነትንና ያለፈው የሁለት አሰርት አመታት ጉዞ የተፈተነበትን፣ 

ለስኬት የበቃበትን ሁሉ ያካትታል፡፡ ለዚህ ደግሞ ፌደራላዊ አወቃቀር ለኢትዮጵያ 

ተገቢና አስፈላጊና አማራጭ የሌለው መሆኑን ለማረጋገጥ፣ ክልል ጅግጅጋ ከተማ 8ኛውን 

የኢትዮጰያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች  በአል ለስተናገድ ካለው ጉጉትና ካሳየው በላይ 



4 
 

ማረጋገጫ አይገኝም፡፡ (እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም በአፍሪካም ሆነ አለም ዙሪያ 

በጥሩ ሞዴልነቱ የተወሰደ መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው።)    

               


