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የፌደራሊዝም ፋይዳ ናሙና - የኢትዮጵያ ሶማሌ 
 

አዲስ ቶልቻ 12/20/13 

 

ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቀን “ሕገመንግስታችን 
ለሕዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልላዊ መንግስት መዲና በሆነችው ጅግጅጋ 
ደማቅ በሆነ ሥነስርአት ተከብሯል፤ ሕዳር 29፣ 2006 ዓ/ም፡፡ ይህ በየክልሉ በመፈራረቅ 
በየአመቱ ሕዳር 29 የሚከበር ታላቅ በአል፣ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 
በፍቃዳቸው ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆኑና የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤት ሆነው 
በመቻቻል፣ በመከባበርና በእኩልነት አብረው መኖር የሚያስችላቸውን የጋራ ቃል ኪዳን 
ሰነድ - የኢፌዴሪ ሕገመንግስትን ያፀደቁበት ዕለት ነው፡፡ ዕለቱን በየዓመቱ የማክበሩ 
ወይም የመዘከሩ አቢይ ዓላማም ኢትዮጵያ ከብሄር እስር ቤትነት ተላቃ ሁሉም ብሄሮችና 
ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳዳሩ መሆናቸውንና የአገሪቱ የሉአላዊ ስልጣን 
ባለቤት መሆናቸውን ለማረጋገጥና ለማፅናት ነው፡፡  
 
ታዲያ በዚህ በዓል ላይ ለመሳተፍ ከሁሉም ክልሎች እንዲሁም ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ 
ከተማ መስተዳድሮች የሄዱትን የልኡካን ቡድን አባላት የበዓሉ አስተናጋጅዋ ሶማሌ ክልል 
(በተለይም የጅግጅጋ) ነዋሪዎች፣ ልብ በሚነካ የወገናዊነት ሥሜት ነበር የተቀበሉት፤ “ሦዶ 
ዋዳ” እያሉ፡፡ እንኳን ደህና መጣችሁ!! ይልመድባችሁ!! ማለት ነው፤ በሦማሊኛ፡፡ “ሦዶ 
ዋዳ” በማለት ብቻ ሳይሆን በባህላዊ ዳንስ አጅበውና ለሚወዱት እንግዳ የሚያቀርቡትን 
ጣፋጭ ባህላዊ ምግቦቻቸውን አቅርበው የተቀበሉት ክልሉ ከኦሮሚያ ጋር በሚዋሰንበት 
ባቢሌ ከተማ ላይ ነበር፡፡ በመቀጠል ከየክልሉ የመጣው የብሄር ብሄረሰቦች የልኡካን 
ቡድን ወደ ጅግጅጋ ሲጓዝ ከተማዎችና መንደሮች በሙሉ በእልልታና ጭፈራ ነበር 
ታይቶ የማይታወቅ አቀባበል የተደረገለት፡፡ ይህ ፍፁም የወገናዊነት ስሜት 
የተንፀባረቀበት አቀባበል የሦማሌዎችን የማይናወጥ ኢትዮጵያዊነትና የጠለቀ የአገር ፍቅር 
ስሜት አጉልቶ አሳይቷል፡፡ 
 
የየክልሎቹ የልኡካን ቡድኖች ጅግጅጋ የደረሱት አመሻሽ ላይ ሲሆን የከተማዋ መንገዶች 
ግራና ቀኝ ጠጠር መጣያ እስኪጠፋ ድረስ እንግዶቻቸውን ለመቀበል በወጡ የከተማዋ 
ነዋሪዎች ተጨናንቀው ነበር፡፡ አዋቂዎች፣ አዛውንት፣ ሕፃናት “ሦዶ ዋዳ” እያሉ በዜማና 
በጭብጨባ፣ ሴቶች ልዩ ውበት ባለው እልልታቸው ለአቀባበሉ ልዩ ድምቀት ሰጡት። 
በአሉ ከመድረሱ አራት ቀናት ቀደም ብለው ሕዳር 24፣ 2006 ዓ/ም የሶማሌ ክልላዊ 
መንግስትና ነዋሪዎች በዚህ አይነት ልባዊ ፍቅርና ወገናዊነት የተቀበሏቸውን እንግዶች 
ወደ ተዘጋጀላቸው ማረፊያ ቦታ ወሰዱ፡፡ በማግስቱ የልኡካን ቡድኑ አባላት ምሽት ላይ 
በደማቅ ስነሥርአት የተቀበሏቸውን የጅግጅጋ ነዋሪዎችና ከተማቸውን ለማየት በየግላቸው 
መውጣት ጀመሩ፡፡ የምሽቱ ዝግጅት እዚህም እዚያም ቀጥሏል፡፡ መንገደኛው፣ ባለሱቁ፣ 
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የባጃጅ ሾፌሮች፣ . . . ሁሉም ባገኘበት ቦታ ሁሉ እንግዶቹን “ሦዶ ዋዳ” ይላል፤ በፍገግታ 
ተሞልቶ፡፡  
 
የጅግጅጋ ነጋዴዎች በትንሿ ከተማቸው  በአንድ ግዜ የፈሰሰውን ከሦስት ሺህ በላይ 
እንግዳ እንደመልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ትርፍ ለማጋበስ በምርትና አገልግሎታቸው 
ላይ አንዲት ሳንቲም ዋጋ አልጨመሩም፤ ቀንሰው እንደሆነ እንጂ፡፡ አንዳንድ የባጃጅ 
አሽከርካሪዎች “ከእንግዶች ገንዘብ አንቀበልም” በማለት በነፃ አግልግሎት ለመስጠት 
ሲጋበዙም ተመልክቼያለሁ፡፡ እና የጅግጅጋ ነዋሪዎች እንግዶቻቸውን በዚህ አኳኋን ነበር 
የተቀበሉት፤ ያስተናገዱትና የሸኙት፡፡ 
 
ሕዳር 29 የተከበረው በዓል ሥነስርአትና ሌሎች ተያያዥ ሁነቶች በተለያዩ የመገናኛ 
ብዙሃን በቀጥታ ስርጭት ጭምር ስለተላለፉ እዚህ መድገሙ ብዙም አስፈላጊ አይደለም፡፡ 
ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ሶማሌዎችን ድንቅ እንግዳ አቀባበልና ያሳዩት ፍቅር፣ 
የእንግዶቻቸውን ደሕንነት ለመጠበቅ “ለጋራ ሰላማችን ነው” በሚል አላማና በሕዝቡ 
ቀዳሚ ተሳትፎ የተደረገውን የሰላምና የፀጥታ ጥበቃና ቁጥጥር ወዘተ ሳይገልፁ ማለፍ 
ይከብዳለ። እዚህ ላይ አንዳንድ በአሉ የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎችን በሚያንገላታ ሁኔታ 
እንደተፈፀመ በማድረግ ትልቅ፣ ድንቅና ደማቁ ትዕይንት ላይ መጥፎ ጥላ ሊያጠሉ 
የሞከሩ፣ በክልሉ ጋባዠነት በበአሉ ላይ የታደሙ የግል የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች 
ያቀረቡዋቸው ዘገባ መሰል የተሳሳቱ አስተያየቶችን (ሦማሌዎችንና የተቀሩትን 
ኢተዮጵያዊያን በሙሉ የሚያሰቀይም ከመሆኑ አንፃር)፣ አይደገሙ ዘንድ ሳላስታውስ 
ማለፍ አልፈልግም። 
 
በስምንተኛው የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በአል አከባበርን በተመለከተ ይህን ያህል 
ካልኩ፣ በዐሉን የዘጋጀው የሶማሌ ክልልና ብሄሩ ማን ነበር? አሁንስ ማን ነው? የሚሉ 
መሰረታዊ ጉዳዮች  ላይ በማተኮር አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳ፡፡ 
 
የኢትዮጵያ ሦማሌ ብሄር ሕዝብ ታሪክ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ ሦማሌዎች 
ለመብትና ነፃነታቸው ቀናኢዎች፣ በመብትና ነፃነታቸው ላይ ምንም አይነት ድርድር 
የማያውቁ መሆናቸውን ታሪክ ያሰረዳል። የሦማሌ ብሄር ሕዝብ በጥቁሮች የአንገዛም 
ባይነት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራ ባለው የአድዋ ጦርነት ላይ ከሌሎች የኢትዮጵያ 
ብሄሮችና ብሄረሰቦች ጎን ተሰልፈው ተዋግተዋል፡፡ ታሪካዊውን የአድዋ ጦርነት ኢትዮጵያ 
በድል ካሳረገች በኋላ ኢትዮጵያ ከቅኝ ገዢዎች ጋር ወሰን ስትካለል፣ ሦማሌዎች 
በኢትዮጵያዊነታቸው ፀንተው ወደ ኢትዮጵያ ነበር የሆኑት፡፡ በ1887 ዓ/ም ኢትዮጵያ 
ከጣሊያን ሦማሌ ላንድ ጋር ባደረገችው የወሰን መካለል ኢትዮጵያዊያን ሶማሌዎች 
ከኢትዮጵያ ጋር መጠቃለላቸው አድዋ ላይ ከጣልያን ወራሪ ጋር በተደረገው ውጊያ ላይ 
የነበራቸውን ድርሻና የማይሸረሸር ኢትዮጰያዊ አቋማቸውን በግልፅ ያሳያል፡፡ 
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የዘንድሮውን በአል ምክንያት በማድረግ ከቀረቡ የመወያያ ጥናታዊ ፅሁፎች አንዱ  
“የኢትዮጵያ ሦማሌ ሕዝብ ታሪክ” በሚል ርዕስ የቀረበ ሲሆን ጥናቱም የነበረውን ዕውነታ 
የሚያረጋግጡ ጭብጦች ቀርበዋል፡፡ በዚህ ጥናታዊ ፅሁፍ ላይ:- 
 
. . . ለ2ኛው የጣልያን ወረራ መነሻ የሆነውና በክልሉ በ1920ዎቹ የተካሄደው የዊልዋል 
ጦርነት በክልሉ ሕዝብ ታሪክ ውስጥ ጎልቶ ይታያል፡፡ ከደቡብ ሦማሊያ የተነሳውንና 
በክልሉ ያለውን የኢትዮጵያ ግዛት የወረረውን የጣልያን ጦር ለመመከት የክልሉ ሕዝብ 
ከአገሪቱ የጦር ኃይል ጋር በመሆን ለአገሪቱ ሉአላዊነት ተዋድቋል፤ ሞቷል፤ ደሙን 
አፍስሷል፡፡  
 
ይህን ታሪካዊ ኩነት በወቅቱ የነበሩ የኢትዮጵያ ገዥ በደቦች ቦታ ባይሰጡትም፣ የታሪክ 
ፀሃፊያን ለይምሰል ያህል በጥቂቱ ቢነካኩትም፣ በክልሉ ሕዝብ ግን ምንግዜም የሚታወስ 
የራሳችን ታሪክ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የክልሉ ተወላጅና ጀግናቸው የሆነው ሰይድ 
መሃመድ አብዱላሂ በተለይ ከሶማሌ ላንድ ጠረፍ እየተነሳ የክልሉን ሕዝብ ለመግዛት 
የሚሞክሩትን የእንግሊዝ ቅኝ ገዢዎች በመመከት የሰራውን ስራ የክልሉ ሕዝብ ልዩ ቦታ 
ይሰጠዋል፡፡ እዚህ ላይ አንድ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ቢኖር ሰይድ በወቅቱ የነበሩት 
የኢትዮጵያ ገዢ መደቦች የሚከተሉትን ፖሊሲ በመቃወሙ፣ ገዢ መደቦቹ እንደጠላት 
ሲያዩት፣ የሃገሪቱ ታሪክ ፀሃፊያንም በሃገሪቱ ታሪክ ውስጥ ቦታ አልሰጡትም፡፡  
 
የሚል እውነት ተፅፎ እንመለከታለን። ጥናቱ የሦማሌ ክልል ሕዝብን ለመብትና ነፃነቱ 
ያለውን ቀናኢነት የሚያሳዩ ሌሌች እውነታዎችንም ይጠቅሳል፡፡ 
 
ሶስተኛውና በክልሉ ሕዝብ ልዩ ቦታ የሚሰጠው ታሪክ እንግሊዝ ያቀረበላቸውን የማንነት 
ጥያቄ የመለሰበት አኳኋን ነው፡፡ በሸበሌ ዞን ካሊ በሚባለው ልዩ ቦታ 1940ዎቹ ውስጥ 
እንግሊዝ የጎሳ መሪዎቹንና የሃገር ሽማግሌዎችን ጠርቶ በእንግሊዝ ሥር ወይም 
በኢትዮጰያዊነት ነው መተዳደር የምትፈልጉት? በእንግሊዝ ሥር ለመተዳደር የምትፈቅዱ 
ከሆነ ብዙ ጥቅም ታገኛላችሁ። ብሎ ጥያቄ አቅርቦላቸው ነበር፡፡  
 
ከዛስ? ጥናቱ ይቀጥላል:- 
 
 እንግዲህ በካሊ የተነሳው ጥያቄ፣ የኢትዮያ ገዢ መደቦች ይከተሉት ከነበረው ቋነቋ፣ 
እምነትና ባህል ውጭ የሆኑ ሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች መሰሎቻቸው ወዳሉበት የቅኝ 
ግዛት መካተት አለባቸው የሚለው  ሦስተኛው የአውሮፓውያን የቅኝ ግዛት ማስፋፊያ 
ፖሊሲ  አካል ነበር፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትና የወቅቱ ገዢ መደቦችም በሕዝቡ ላይ 
አሉታዊ ተፅእኖ መፍጠር በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ፡፡ በሌላ በኩል እንግሊዝ 
በተለያዩ መንገዶች ሕዝቡ ለጥያቄው አዎንታዊ መልስ እንዲሰጥ ተፅእኖ ለመፍጠር 
ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም፡፡ ለእነዚህ በማንነታቸው ላይ አሉታዊ ተፅእኖ የሚፈጥሩ 
ሁኔታዎች ሳይበግሩት በካሊ እንግሊዝ ለጠየቃቸው ጥያቄ ሕዝቡ የሰጠው ምላሽ ከሌሎች 
የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጋር መቀጠል ምርጫው እንደሆነ በማያሻማ መልኩ ማረጋገጡ 
ለዛሬው የኢትዮጰያ ምንነት የክልሉ ሕዝብ ያለውን ታሪካዊ ቦታ ያሳያል፡፡ በተመሳሳይ 
ወቅት እንግሊዝ ከሞያሌ እስከ ሜጋ ያለውን የኢትዮጵያ ግዛት ወደ ኬንያ ግዛት 
ለማካተት ሲሞክር የክልሉ ሕዝብ በአካባቢው ከነበረው የኦሮሞ ሕዝብ ጋር በመሆን 
የኢትዮጵያ ግዛት ወሰን አሁን ካለበት ቦታ እንዲሆን ያደረገው ተጋድሎ በአካባቢው ባሉ 
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ሽማግሌዎች ዘንድ እስካሁን ድረስ በአፈታሪክነትም አልፎ በባህላዊ ታሪክነት ይታወሳል። 
የክልሉን ሕዝብ ማንነት ከምንግዜውም በላይ የተፈታተነው ሁኔታ በፈጠረውና የታላቋ 
ሶማሊያ አስተሳሰብ አቀንቃኝ በነበረው በወቅቱ የሶማሊያ ገዢ መደብ በተጀመረው 
የኢትዮ - ሦማሊያ ጦርነቶች፣ ሁለቱም የገዢ መደቦች በሚያደርሱት በደል ሳይበገር 
ኢትዮጵያዊነቱን በዚህ ወቅት በድጋሚ ለማረጋገጥ ችላል። 
 
ይህ የኢትዮጰያ ሦማሌ ሕዝብ ማንነትን በተመለከተ ከላይ ለማሳያነት ባሕርን በጭልፋ … 
ያህል ተቀንጭቦ የቀረበ ታሪከ፣ ሕዝቡ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ፅኑ ትስስር እንዳለው 
ያመለክታል፡፡ ይህ ኢትዮጵያዊነትን የመምረጥ ፅኑ አቋም ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ 
የኖረች አገር በመሆኗ፣ መብትና ነፃነትን አሳልፎ ላለመስጠት ካለ ዕምነት የመነጨ ነው፡፡ 
ኢትዮጰያ በባእድ አውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ሥር ያልወደቀች አገር መሆኗን ልብ ይሏል። 
በዚህ የሶማሌም ሕዝብ ጭምር በተሳተፈበት ወራሪ አውሮፓውያንን የመመከት ትግል 
የተረጋገጠ የነፃይቱ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ መኖር ነፃነትንና መብትን ያረጋግጣል የሚል 
ዕምነት ነበራቸው፡፡ የሶማሌዎች የኢትዮጵያዊነት ምርጫ ከነፃነት ፍላጎትና መሻት ባሻገር 
ከማንነትም የመነጨ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የሦማሌ ሕዝብ ለነፃነቱና ለመብቱ ካለው 
ቀናኢነት የተነሳ ኢትዮጵያዊነቱን መምረጡና ከኢትዮጵያ ጋር እንዲካለል ማድረጉ 
የብሄራዊ መብትና ነፃነቱን መከበር አላረጋገጠለትም፡፡ ዘውዳዊው ስርአት ለኢትዮጰያዊያን 
ሱማሌዎች ብሄራዊ ማንነት እውቅና መስጠት አልፈለገም፡፡ 
 
የኢትዮጵያ ሦማሌ የሚባል የአስተዳደር መዋቅር አልነበረም፡፡ ሶማሌዎች በተለያየ 
ጠቅላይ ግዛቶች ውስጥ ተበታትነው ነበር የሚተዳደሩት፡፡  እንኳን መሪዎቻቸውን 
ሊመርጡ ማንነታቸውንም አያውቋቸውም ነበር፡፡ ከመሃል አገር ፊውዳላዊው የዘውድ 
ስርአት በሚመድብላቸው ገዢዎች ነበር የሚተዳደሩት፤ እስከወረዳ ባለ መዋቅር፡፡ 
ሦማሌዎች በብቸኝነት በሚግባቡበት ቋንቋቸው ፍትህን ጨምሮ የመንግስት አገልግሎት 
አያገኙም ነበር፡፡ ልጆቻቸው በብቸኝነት በሚናገሩት የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር 
አይችሉም፡፡ ባህላቸው፣ ቋንቋቸውና ታሪካቸው ተንቆ ኖሯል። በአጠቃላይ የተገፉና እንደ 
ኢትጵዮያዊ ዜጋ የማይቆጠሩበት ደረጃ ላይ የደረሱበት ጊዜ ነበር፤ ያ ጊዜ። 
 
ከዚህ ብሄራዊ ጭቆና ምክንያት የኢትዮጵያ ሦማሌዎች የተሻለ ሕይወት መኖር 
የሚያስችላቸው የኢኮኖሚና ማሕበራዊ ልማት ተጠቃሚዎች የሚሆኑባቸው እድሎች 
በሙሉ ተዘግተውባቸው ቆይተዋል። በኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ቀጥሎ በስፋት በ2ኛ ደረጃ 
በሚገኘውና ከ3ሚሊየን ሕዝብ በላይ ይኖርበት በነበረው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል፣ ክልሉ 
ከ1983 ዓ/ም ወዲህ ራሱን በራሱ ማስተዳደር እስከጀመረበት ግዜ ድረስ   የነበረው 2ኛ 
ደረጃ ትምሕርት ቤት አንድ ብቻ ነበረ፡፡ የጤና፣ የመሰረተ ልማትና የኢኮኖሚ ተቋማትም 
ሁኔታ ከዚህ የተለየ አልነበረም፡፡ ለነፃነቱ ባለው ብርቱ ፍላጎት ከቅኝ ግዛት ነፃ የሆነችውን 
ኢትዮጵያ መርጦ የነበረው የኢትዮጵያ ሦማሌ ሕዝብ እምነቱን በጣለባት ኢትዮጵያ የነበሩ 
ፊውዳላዊ  ነገስታት ብሄራዊ ጭቆና ጫኑበት፡፡ እነዚህ ገዢዎች የኢትዮጵያ ሦማሌ የራሱ 
ብሄራዊ ማንነት ያለው፣ ብሄራዊ መብትና ነፃነቱ እንዲከበርለት የሚፈልግ፣ ኢኮኖሚያዊና 
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ማህበራዊ ፍላጎቶቹ ተሟልተው የተሻለ ሕይወት የመኖር ፍላጎት እንዳለው ሕዝብ 
አልቆጠሩትም፡፡ ከዚህ ይልቅ ግዛታቸውን ከውጭ ጥቃት ለመከላከል የሚኖርበትን መሬት 
እንደ አጥር ነበር የሚጠቀሙበት፡፡ የኢትዮጵያ ሦማሌ ምድር አንድም ኢኮኖሚያዊና 
ማሕበራዊ ተቋማት የሌሉበት በጦር ካምፕነት የሚያገለግል ነበር፤ በቃ። 
 
እነዚህ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆናዎች የኢትዮጵያ ሦማሌን ሕዝብ ለመብትና ነፃነቱ 
እንዲታገል አስገደዱት። አመቺ ሆኖ ባገኘው መንገድ ሁሉ ዘለቄታዊ አዋጭነቱ አጠራጣሪ 
የሆኑ መንገዶችን ጨምሮ ዘውዳዊውን በኋላም ወታደራዊውን አምባገነን ሥርአቶች 
መታገል ጀመረ፡፡ የኢትዮጵያ ሦማሌ ሕዝብ ያደረገው ትግል የመጨረሻው አምባገነን 
የሆነው የደርግ ስርአት እንዲወድቅ በማድረግ ረገድ የራሱ ድርሻ ነበረው። የሦማሌ ሕዝብ 
የትግሉ ባለድርሻ የሆነውን ያህል የድሉም ባለድርሻ ነው፡፡ 
 
1983 ዓ/ም ግንቦት ወር ላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባካሄዱት ከፈተኛ 
መስዋእትነትን የጠየቀ ትግል ወታደራዊው የደርግ ሥርአት ዳግም ላይቆም ሲፈራርስ፣ 
በየፊናቸው የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮች በአገሪቱ እጣ ፈንታ 
ላይ ለመምከር ሲወሰኑ የኢትዮጰያ ሶማሌዎችም ተሳተፈዋል፡፡ በዚህ የአገሪቱን እጣ ፈንታ 
በወሰነ የሰኔ 1983 ዓ/ም ሸንጎ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮቹ ከመበታተን ይልቅ ራሳቸውን 
በራሳቸው እያስተዳደሩ መብትና ነፃነታቸ ተከብሮላቸው የሚኖሩበትን ፌደራላዊ ሥርአት 
ለመገንባት ሲስማሙ የኢትዮጰያ ሦማሌዎችም የዚስ ስምምነት በመሆን የሽግግር 
መንግስት መሰረቱ፡፡ የሶማሌ ክልል ከዚህ የሽግግር መንግስት ምስረታ ወቅት ጀምሮ 
ራሱን በራሱ ማስተዳደር ጀመረ፡፡ በሽግግር መንግስቱ ወቅት በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ 
በኋላም በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ውስጥም ሥልጣን 
ለመጋራት በቃ፡፡  
 
የሽግግር መንግስቱ ዋነኛ ተልዕኮ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን 
በራሳቸው እያስተዳደሩ የሉአላዊት ኢትዮጵያ ስልጣን ባለቤት ሆነው እርስ በርስ 
በመከባበርና በመቻቻል በእኩልነት መኖር የሚያስችላቸውን የቃል ኪዳን ሰነድ - 
ሕገመንግስት ማዘጋጀት ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወካዮች በዚህ ሕገመንግስት አርቃቂ 
ኮሚሽን ውስጥ ተሳትፈዋል፡፡ የህገመንግስቱ ረቂቅ ከተዘጋጀ በኋላም በተደጋገሚ 
ተወያይተውበት በመጨረሻ በሕገመንግስት አፅዳቂ ጉባኤ ውስጥ ተወካዮቻቸውን በመወከል 
የህገመንግስቱ ባለቤትነታቸውን አረጋግጠዋል፡፡ 
 
ሰሞኑን 8ኛውን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በአልን ያዘጋጀው  
የኢፌዴሪ ሕገመንግስት ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሦማሌ ሕዝብ በራሱ ፍቃድ እነሆ 
ራሱን በራሱ እያስተዳደረ የፌደራላዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጰያ አካል ለመሆን  በቅቷል። 
በዚህ በፍቃዱ በመሰረተው ሥርአት የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚ ሆኗል። 
የራሱን “የኢትዮጵያ ሦማሌ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት”ን መስርቶ ራሱን በራሱ 
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እያስተዳደረ፡፡ በፌደራል መንግስት ውስጥ ከፍተኛ የስልጣን አካል በሆነው የህዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት በሕዝቡ ቁጥር ልክ ሥልጣን ተጋርቷል፡፡ ሕዝቡ አጠቃላይ 
የመንግስት አገልግሎትን (ፍትሕን ጨምሮ) በራሱ ቋንቋ እያገኘ ነው፡፡ ልጆቹን በአፍ 
መፍቻቸው የሶማሊኛ ቋንቋ እያስተማረ ይገኛል፡፡ እውነተኛ ታሪኩን እያወጣ፣ እያሳወቀ፣ 
ባህሉን እያዳበረ ይገኛል፡፡  
 
ይህ ብቻ አይደለም፣ ክልሉ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ከጀመረ ጥቂት አመታት ውስጥ 
በኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች ቀደም ሲል ከነበረው ጋር ሲነፃፀረ ተአምር ሊባሉ የሚችሉ 
ሥኬቶችን አስመዝግቧል፡፡ ከመንገድ እንጀምር። በክልሉ በ1991 ዓ/ም የነበረው አጠቃላይ 
የመንግድ ርዝመት 1ሺህ ኪሎ ሜትር ብቻ የነበረ ሲሆን፣ በ2005 ዓ/ም ወደ 7 ሺህ 4 
መቶ ኪሎ ሜትር አድጓል፡፡ በጅግጅጋና ሌሎች ጥቂት የክልሉ ከተሞች  የነበረው 
የኤሌትሪክ አገልግሎት ወደ ሰባ ከተሞችና መንደሮች አድጓል፡፡ ከእነዚህ መሃከል ስልሳ 
አምስቱ የሃይድሮ ኤሌትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ በቴሌፎን አገልግሎት ረገድ 
ሃምሳ አራት የክልሉ ከተሞች የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ እነዚህ ከተሞች የመደበኛና 
የገመድ አልባ ስልክ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን የቻሉ ሲሆን፣ ሌሎች ከተሞች ደግሞ 
የሞባይል ስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡  
 
ትምህርትን በተመለከተም የምናገኘው እድገት ተመሳሳይ ነው። ክልሉ በጣት ከሚቆጠሩ 
የ1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በመነሳት፣ በ2005 ዓ/ም የትምህርት ቤቶቹን  ቁጥር 1ሺህ 2 
መቶ 45 ማድረስ ችሏል፡፡ በዚህም የ1ኛ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎን ከ10 በመቶ በታች 
ከነበረበት ወደ 75 በመቶ ማሳደግ ተችሏል፡፡ አብዛኛው የክልሉ ሕዝብ በአርብቶ አደርነት 
የሚተዳደር በመሆኑ ከቦታ ወደ ቦታ ስለሚንቀሳቀስ፣ ለዚህ አመቺ የሆነ የትምህርት 
አገልግሎት ለመስጠት 2 ሺህ 3 መቶ 95 አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ቤቶች 
ተቋቁመዋል። በከፍተኛ ትምህርት ረገድ ክልሉ ከዜሮ ተነስቶ፣ በአሁኑ ግዜ የሁለት የጤና 
ሳይንስ ኮሌጆች፣ አንድ የግብርና ኮሌጅ፣ የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ኮሌጅ፣ የአመራር 
ስልጠና ኢኒስቲቲዩት እነዲሁም የአንድ ዩኒቨርሲቲ ባለቤት መሆን ችሏል፡፡ የጤናውን 
የአገልግሎት ዘርፍ ስንመለከት በ1984 ዓ/ም ሶስት ብቻ የነበረው የሆስፒታሎች ቁጥር ወደ 
ስምንት፣ አምስት የነበሩት ጤና ጣቢያዎች ወደ 140፣ 35 የነበሩት የጤና ኬላዎች ወደ   
952 አድገዋል፡፡ በዚህም የጤና ሽፋን በሆስፒታል ወደ 15 በመቶ፣ በጤና ጣቢያ ወደ 51 
በመቶ፣ በጤና ኬላ ወደ 64 በመቶ ማደግ ችሏል፡፡ 
 
ባጠቃላይ፣ ተዘንግቶና ተገፍቶ በነበረው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና 
ማህበራዊ ዘርፎች የተመዘገቡት እነዚህ ድንቅ ግን ጅምር ስኬቶች የሦማሌ ክልል ራሱን 
በራሱ የሚያስተዳድርበት ፌደራላዊ ስርአት ውጤቶች ናቸው፡፡ በቀጣይነት ክልሉ የት 
ሊደርስ እንደሚችልም ያመላክታሉ፡፡ በመሆኑም ለዘመናት ተገፍቶ የነበረው የኢትዮጵያ 
ሦማሌ ህዝብ ባስመዘገበው መሰረታዊ ለውጥም ሆነ በተጎናፀፈው ድል ምክንያት 
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ከፌደራሊዝም ስርአታችን ፋይዳዎች ማሳያዎች አንዱና ዋንኛው ተደርጎ ሊወሰድ 
ይችላል፡፡ 
 

 

 

 

 

 


