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ሶማሌ ክልል—በተረጋጋ የሰላምና የልማት ጎዳና 

                                       አብዱልፈታህ ሁሴን 

ባለፉት ስርዓቶች እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከፍተኛ 

ግፍ፣ በደልና እንግልት ሲደርስባቸው ከነበሩት ህዝቦች ውስጥ አንዱ የኢትዮጵያ ሶማሌ 

ብሔረሰብ አንዱ ነው። የክልሉ ህዝብ በእነዚያ ፊውዳላዊና አምባገነናዊ ስርዓቶች እንኳንስ 

የልማት ተጠቃሚነቱን ሊያረጋግጥ ቀርቶ በሰቆቃ ውስጥ ዘመናትን እንዲሻገር የተገደደና  

በማንነቱ እንዲያፍር የተደረገ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ታዲያ ይህ 

በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራው ታታሪ ህዝብ ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦች ጋር ሆኖ የሰላም፣ 

የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎችን በማንገብ አምባገነኑን የደርግ መንግስት በመጣል 

የትግሉን ፍሬ መቋደስ ከጀመረ 22 ዓመታትን ተሻግሯል። ከደርግ ግብዓተ-መሬት በኋላ 

ራሱ ተወያይቶ በሙሉ ፍላጎቱ ያፀደቀውን ህገ-መንግስት ባለቤት ሊሆን ችሏል። በህገ- 

መንግስቱ የተጎናጸፈውን የሰብዓዊና የዴሞክራሲያዊ መብቶቹን በማጣጣምም ማንነቱን፣ 

ባህሉንና ወጉን ለሀገራችን ህዝቦች ከማስተዋወቅ ባሻገር፤ በራሱ ቋንቋና ተወላጆች 

እየተማረና እየተዳኘ ዛሬ ላይ ደርሷል። የአስተማማኝ ሰላምና ልማት ባለቤትም በመሆን 

እጅግ ለም የሆነውን ክልሉን በማሳደግ ላይ ይገኛል።   

እርግጥ ሁላችንም እንደምንገነዘበው ሰላም ከሌለ ስለ ልማትም ይሁን ስለ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መናገር ከጉንጭ አልፋነት የዘለለ ትርጉም አይኖረውም። 

ምክንያቱ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ሊነጣጠሉ የማይችሉ ከመሆናቸውም በላይ፤ 

አንዱ በሌለበት ሌላው ፈጽሞ ሊኖር ስለማይችል ነው፡፡ ለዚህ ዕውነታ ደግሞ የኢትዮጵያ 

ሶማሌ ክልልን የትናንትና የዛሬ ገፅታን መመልከቱ እንደ ትልቅ ማሳያ ሊሆን ይችላል 

የሚል እምነት አለኝ፡፡ እናም በዚህ ፅሑፌ የክልሉን “ድሮና ዘንድሮ” ነባራዊ ሃቅ 

በጥቂቱም ቢሆን ለማመላከት እሞክራለሁ። አብረን እንዝለቅ። 

በሀገራችን የምስራቁ ክፍል የሚገኘውና 279 ሺህ 252 ስኩየር ኪሎ ሜትር የቆዳ 

ስፋት ያለው የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል፤ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ ነው፡፡ ዋቢ ሸበሌና 

ገናሌን ጨምሮ፣ አራት ትልልቅና ለመስኖ እርሻ ጠቀሜታ የሚውሉ ወንዞች አሉት። ከዚህ 

በተጨማሪም ከፍተኛ የከርሰ ምድር ውሃ ሀብት ባለቤትና ለግብርና የሚውል ምቹ መሬትና 
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ለም አፈር ባለቤት መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የክልሉ ህዝብ ዋነኛ መተዳደሪያ 

አርብቶ አደርነት ሲሆን፤ በክልሉ ውስጥ ከ26 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ የቁም ከብት ሃብት 

ባለቤትና የተለያዩ ማዕድናትና የዕጣን ዛፍ ሃብት የሚገኝበት ጭምርም ነው፡፡  

ታዲያ የዚህ ሃብት ባለቤት የሆነው የክልሉ ህዝብ ለሰብዓዊና ዴሞክራሰያዊ 

መብቶች መከበር በተካሄደውና የደርግ አገዛዝን ለመገርሰስ በተካሄደው ትግል ከመላው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ወንድሞቹ ጋር በመሆን ትግሉን ከዳር 

ለማድረስ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል፡፡ ትግሉ በድል ከተቋጨ በኋላም ቢሆን 

በሀገራዊው ልማትና ሠላም ተጠቃሚነቱን ማጣጣም ቢጀምርም፤ እንዳሰበው ሊቀጥልና 

ሊዘልቅ ግን አልቻለም፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁለት ጉዳዮች በምክንያትነት ይጠቀሳሉ፡፡ 

አንደኛው የክልሉ ሠላም መስፈንና የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ማየት የማይሹ 

የውጭና የውስጥ  ፀረ-ሠላም ኃይሎችና አሸባሪዎች የፈጠሩት እኩይ ሴራ ሲሆን፤ 

ሁለተኛው ደግሞ ቀደም ሲል በክልሉ በነበሩ ጨለምተኛ አመራሮች ሳቢያ ሲደርስ 

የነበረው ፀረ- ዴሞክራሲያዊነትና የኪራይ ሰብሳቢነት ባህሪ ነው።  

የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የጦር አበጋዞች የሁከትና የብጥብጥ ስፍራ ከነበረችው 

ሀገረ-ሶማሊያ ጋር የሚዋሰን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ፣ የሀገራችን ሰላምና ዕድገት 

የሚያንገበግባቸው የውጭ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚስማሩበት 

እንደነበር የሚታወስ ነው። ከዚህ በተጨማሪም እነዚህ ፀረ-ሰላም ኃይሎች አል-ኢትሃድን 

የመሳሰሉ አክራሪዎችችና በኢፌዴሪ መንግስት በአሸባሪነት የተሰየሙትን እንደ ኦብነግና 

ኦነግ የመሳሰሉ አሸባሪዎችን በመቅጠር እኩይ ምግባራቸው ሲፈጽሙ መቆየታቸው 

የሚዘነጋ አይደለም፡፡ በዚህም በክልሉ የተጀመረውን የሠላምና የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ 

ብሎም የክልሉ ህዝብ እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የልማት፣ 

የሠላምና የመልካም አስተዳደር ተጠቃሚ እንዳይሆን ያልቆፈሩት የጥፋት ጉድጓድ 

አልነበረም—ምንም እንኳን ይህ ቀቢፀ-ተስፋቸው በሰላም ወዳዱ የክልሉ ህዝብና በፀጥታ 

ሃይሎች የጋራ ጥረት መክኖ ዛሬ ላይ ክልሉ በአስተማማኝ ሰላምና የልማት ጎዳና ላይ 

የሚገኝ ቢሆንም።  

ከዚህ ጎን ለጎንም የክልሉ ህዝብ በማንነቱ ኮርቶ ራሱን በራሱ የማስተዳደር 

ዴሞክራሲያዊ መብቱን ለማጣጣም የመምረጥና የመመረጥ ህገ - መንግስታዊ መብቱ 

ተጠቅሞ ለስልጣን የሚያበቃቸው አመራሮች የመረጣቸውን ህዝብ በቅንነት ከማገልገል 
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ይልቅ ጨለምተኛ አስተሳሰብ ይዘው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድን ሲመርጡ ተስተውለዋል—

ህዝቡ የጣለባቸውን አደራ ወደ ጎን በማለት። በዚህም ህዝቡ ተማርሮ ወደ ሌላ ተግባር 

እንዲሰማራ አድርገዋል፡፡ በዚህም በክልሉ የተጀመረው የሠላምና የልማት ጉዞ 

እንዲደናቀፍ የበኩላቸውን አሉታዊ ሚና ተጫውተዋል፡፡ ታዲያ እነዚህን ተግዳሮች 

ብልሃት በተሞላበት በህዝቡ ቁርጠኛ ትግል ያለፈው ክልሉ ዛሬ በተረጋጋ የሰላምና 

የልማት ጎዳና ላይ ይገኛል።  

አዎ! የሶማሌ ክልል ህዝብ ዛሬ የሠላምና የልማት ተጠቃሚነቱን በሚገባ 

አረጋግጧል፡፡ ትናንት ከጅጅጋ—ጎዴ ለመድረስ በርካታ ቀናትን ይፈጅ የነበረው ጉዞ፤ 

በተፈጠረው አስተማማኝ ሰላም ወደ አንድ ቀን ተቀይሯል፡፡ ቀደም ባሉት ጊዜያት የጥይት 

ጩኸትን ሲያስተናግዱ የቆዩት የክልሉ ከተሞች የመሰረተ ልማት ግንባታ ድምጾችን 

ማጣጣም ችለዋል፡፡ ዜጎች እንደወጡ ይቀሩበት የነበረው የያኔው የሶማሌ ክልል፤ ዛሬ ላይ 

ነዋሪዎቹ ካሰቡት ውለው፣ ያሰቡትን ፈጽመውና አሳክተው በሠላም ቤታቸው የሚገቡበት 

አስተማማኝ ቦታ ለመሆን በቅቷል፡፡ ሰላምና ልማት የማይነጣጠሉ በመሆናቸውም በክልሉ 

እንደ ሰላሙ ሁሉ ልማቱም በመፋጠን ላይ ይገኛል፡፡ አንድም ባለሃብት ዝር የማይልበት 

ይህ ክልል፤ ዛሬ ላይ የበርካታ ኢንቨስተሮችን ቀልብ መሳብ ችሏል፡፡  

በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራና ለዕድገቷ የሚተጋ ህዝብንም ማየት ተችሏል፡፡ ለዚህ 

እማኝነት ደግሞ በቅርቡ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን 

ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በክልሉ ያካሄዱትን ገብኝት መጥቀሱ ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱም የክልሉን የሰላምና የልማት ሁኔታን እንዲሁም የክልሉ ህዝብ 

ለሀገራዊው ዕድገት ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነትን ካካሄዱት መድረክ መገንዘብ ስለሚቻል 

ነው፡፡  

እንደሚታወቀው የሶማሌ ክልል በመሰረተ ልማት ወደ ኋላ የቀረ፣ የትምህርትና 

የጤና ተቋማት ያልነበሩት እንዲሁም ህዝቡ በድህነትና ኃላቀርነት የሚማቅቅ እንደነበር 

ይታወቃል፡፡ የክልሉን የትምህርት ሽፋን ብንመለከት እንኳን ከአንድ የሁለተኛ ደረጃና 

አርባ ሶስት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ብቻ ተወስኖ መቆየቱን መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ የጤና ተቋማትም ቢሆኑ ከአንድ ሆስፒታልና ሃያ የሚደርሱ ጤና ኬላዎች 

በ15 የመቶ ሽፋን ላይ የተወሰነ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ክልሉ ከአንድ ጄኔሬተር 

በስተቀር የኤሌትሪክ ሽፋን አገልግሎት ማግኘት ሳይችል ዘመናትን እንዲገፋ ተደርጓል፡፡ 
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በንጹህ የመጠጥ ውኃ እጥረት ምክንያትም ለተላላፊ በሽታዎች ሲዳረግ ቆይቷል፡፡  

የመንገድ ሽፋኑም ቢሆን በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ላይ ተወስኖ ዘመናትን እንዲሻገር 

ተገዷል፡፡ እነዚህ ዕውነታዎችም በርግጥም የክልሉ ተወላጆች እንደሚሉት ‘በታሪክ ከፍተኛ 

ጭቆና የደረሰበት ክልል ነው’ የሚለውን ሃቅ የሚያመላክቱ ይመስለኛል፡፡ 

ዳሩ ግን ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ትናንትን “በድሮ” ታሪክነት መጥቀስ 

የቻለበት ወቅት ላይ ደርሷል፡፡ የክልሉ ህዝብ ትናንትን በመጥፎ፣ ዛሬን በተስፋ የነገን 

ደግሞ ብሩህነት አውርቶ አይጠግብም፡፡ በርግጥም የጥሩም ሆነ የመጥፎ ትዝታዎች 

በሰዎች ህሊና ውስጥ ተቀርጸው መቀመጣቸው አይቀሬ ነው፡፡ የሚያስደስት ቢሆንም 

ቁጭቱ ግን ቀላል አይሆንም፡፡ ከዓመታት በፊት እንደ እነ ቀብሪ ደሃር፣ ደገሃቡርና ጎዴ 

በመሳሰሉ ከተሞች አመሻሹ ሌላ ክስተት ይዞ የሚመጣ በመሆኑ በጊዜ ወደ ቤት መግባት 

የግድ የሚል በመሆኑ የሁሉም ሰው የዕለት ተዕለት ተግባር ነበር፡፡ ምሽቱ የጭንቀት 

ድባብ የሚሰፍንበት መሆኑም እንዲሁ፡፡ ከመሸ ከቤት መውጣት የሚመክር አልነበረም፡፡ 

ምክንያቱም ጨለማን ተገን በማድረግ የሚንቀሳቀሱት ፀረ-ሰላም ሃይሎች በመሳሪያ ተኩስ 

ህዝቡን የሚያሳድዱበት ጊዜ ነበር፡፡ በጥቅሉ የክልሉ ህዝብ በርካታ የጭንቀት ዓመታትን 

እንዲያሳልፍ ተገዷል፡፡  

ዛሬ በክልሉ ከተሞች የሙዚቃ እንጂ የተኩስ ድምጽን መስማት ፈጽሞ 

አይታሰብም፣ በጊዜ ወደ ቤት መግባትም እንዲሁ፡፡ ምሽቱ የደስታ ድባብን እንጂ የሞት 

ጥላ አያጠላበትም፡፡ የክልሉ ነዋሪዎች ወይኔ ከምኔው መሸ እንጂ፤ ‘ኤዲያ ደግሞ መሸ!’ 

የሚል ጭንቀት አይሰማቸውም፡፡ ስለ ኑሯቸው መሻሻል እንጂ ስለሚገጥማቸው አደጋ 

አያስቡም፡፡ የትናንቱ ሰቆቃ በዛሬው አስተማማኝ ሰላም ተተክቷል፣ የነገን ብርሁነትንም 

ማመላከት ጀምሯል፡፡ ታዲያ በዚያ ክልል ውስጥ የሰላምን ዋጋ ከፍተኛነት ከቶ ማን 

ሊዘነጋው ይችላል?...የሰላም ፍሬን ጣፍጭነት ከክልሉ ህዝብ የበለጠ ማንስ ሊናገርና 

ሊመሰክር ይዳዳዋል?—ማንም።  

ያም ሆነ ይህ ግን የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ እንደሌላው የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ፤ ከድህነትና ከኃላቀርነት ለመላቀቅ ከመንግስት ጎን 

ተሰልፎ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በክልሉ የሰፈነውን ሰላም፣ ለተጀመረው 

ልማት ቀጣይነትም ቁርጠኝነቱን በተግባር በማስመስከር ላይ ነው፡፡ ቀደም ሲል በክልሉ 

ተሰማርተው ፀረ-ሠላም ተግባራቸውን ሲያካሄዱ የቆዩት ሃይሎች ትርጉም ወደ ሌለው ደረጃ 
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በመድረሳቸው በሁሉን አቀፍ የልማት ጎዞ ላይ እየተረባረበ ነው፡፡ በዚህም ህዝቡ ከፀጥታ 

ሃይሎች ጋር ባከናወነው ቅንጅታዊ ስራ ለሰላምና ለልማት የሚሆን ጥርጊያ ጎዳና እንጂ፤ 

ለፀረ - ሠላም ሃይሎች መደበቂያነትና ከለላነነት የሚሆን ነባራዊ ሁኔታ እንደሌለም በግልፅ 

አስመስክሯል፡፡ ይህ የህዝቡ ቁርጠኛ አቋምም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በፀረ - ሠላምና 

በፀረ-ልማት ተግባር ላይ ተሰማርተው የህዝቡን ኑሮ “ከድጡ ወደ ማጡ” እንዲሸጋገር 

በከንቱ ምኞት ሲኳትኑ የነበሩ ሃይሎች እጃቸውን በመስጠት ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲገፉ 

አስገድዷቸዋል፡፡ ሰርቶ መክበርን፣ በጥረት ማደግ መቻልን እንዲያውቁና ከስህተታቸው 

እንዲማሩም አስችሏል፡፡ ማናቸውም ሀገራዊ ጉዳዩች በህገ-መንግስቱ መሰረት መፈታት 

የሚችሉ መሆኑን በገሃድ ሊያስተምራቸው ችሏል።  

ታዲያ ይህ ሁኔታም በፀረ -ሠላም ተግባር ላይ ተሰማርተው የህዝቡን ሰላምና ልማት 

ሲያደፈርሱ የነበሩት የቀድሞው የምዕራብ ጎዴ ነፃ አውጪ ግንባር አባላት ወደ ሰላማዊ 

ኑሯቸው ተመልሰው በጎዴ አካባቢ በመስኖ እርሻ ስራ ላይ ተሰማርተው የልማት ሃይል 

በመሆን ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን እንዲለውጡ አድርጓቸዋል፡፡ እነዚህ ዜጎች 

የሚያመርቱት የአትክልት ውጤት ከአካባቢው ህብረተሰብ ባሻገር፤ የክልሉ መዲና 

የሆነችው የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪም ተጠቃሚ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ በርግጥ ቀደም ባሉት 

ዓመታት የአትክልት ምርት ከዋና ከተማው ወደ ጎዴ የሚላክና በሚፈጠረው የአቅርቦት 

እጥረትም ለዋጋ ውድነት አይነተኛ ምክንያት እንደነበር ይታወሳል፡፡ ይሁንና እነዚህ በፀረ-

ሠላም ሃይልነት ተሰማርተው የነበሩና ወደ ሰላማዊው ህይወት የተቀላቀሉት ዜጎች በመስኖ 

ልማት ተሰማርተው የተለያዩ የአትክልት ምርቶችን ወደ ገበያ ማቅረብ ከጀመሩ ወዲህ ግን 

ሁኔታዎች ሁሉ መለወጥ ችለዋል፡፡ ርግጥ እነዚህ ዜጎች ትናንትን ሲያስታውሱ ቁጭት 

እንደሚሰማቸው አይታበይም፡፡ ትናንትን በባከነ ጊዜነት ቢቆጥሩትም የሚገርም 

አይደለም፡፡ ግና ያለፈ ነገር አልፏልና የትናንትናውን ማንነታቸውን ጥለው ዛሬ አዲስ 

ሰው ሆነዋል። አዎ! ከልማት እንጂ ከጥፋት የሚጠቀም አንድም ነገር ሊኖር እንደማይችል 

ተገንዝበው ጥረታቸውን አጠናክረው በመቀጠል የበደሉትን ክልል ለመካስ የበኩላቸውን 

አስተዋፅኦ እያበረከቱ መሆናቸው ተግባራቸው አፍ አውጥቶ ይናገራል፡፡ ለአብነት ያህልም 

የምዕራብ ጎዴ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ተግባራቸውን መጥቀስ ይቻላል። 

የምዕራብ ጉዴ መስኖ ልማት ፕሮጀክት በዋቢ ሸበሌ ወንዝ ላይ የተገነባ የመስኖ 

ልማት ግድብ ነው፡፡ ግድቡ ከ27 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ የማልማት አቅም አለው፡፡ 
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ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በመልማት ላይ ያለው ከሶስት ሺህ ሄክታር የማይበልጥ መሬት 

ነው፡፡ ታዲያ በዚህ ፕሮጀክት በመጠቀም ላይ የሚገኘው ቀደም ሲል ‘የምዕራብ ሶማሌ ነጻ 

አውጪ ግንባር’ (UWSLF) እያለ ራሱን ይጠራ የነበረው ድርጅት ነው። ድርጅቱ 

መንግስት ያቀረበለትን የሰላም ጥሪ በመቀበልና ህገ - መንግስቱን በማክበር በ2 ሺህ 7 

መቶ ሄክታር መሬት ላይ የበቆሎ ምርት በማልማት የክልሉን ህዝብ በልማት ለመካስ 

ዋነኛ ጠላታችን በሆነው ድህነትና ኃላቀርነት ላይ በመዝመት የበኩሉን ድርሻ በመወጣት 

ላይ ይገኛል፡፡  

በምዕራብ ጎዴ የቀላፎ መስኖ ልማት ፕሮጀክትም ሌላኛው ተጠቃሽ ስራ 

የሚከናወንበት ቦታ ነው፡፡ በዚህኛው ፕሮጀክትም ከዚህ ቀደም የምዕራብ ሶማሌ ነጻ 

አውጪ ግንባር አባላት የነበሩና ወደ ሰላማዊ ህይወት የተመለሱ ዜጎች በልማቱ 

ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ ዜጎቹ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን 

ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው፡፡ ምንም እንኳን የምዕራብ ጎዴ የመስኖ ልማት 

ፕሮጀክት እጅግ ግዙፍ ቢሆንም፤ ማምረት የተቻለው ግን ከ3 ሺህ ሄክታር በማይበልጥ 

መሬት ላይ ነው፡፡ ይህም ከ23 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት አቅሙ ያላቸውን ኢንቬስተሮች 

የሚጠብቅ ነው። ጥቅም ላይ ያልዋለውን ይህን መሬት የሚጠቀሙ ኢንቬስተሮቹም 

ራሳቸውንና ሀገራቸውን ለመጥቀም መልካም አጋጣሚ ሊሆንላቸው እንደሚችል 

ይታመናል፡፡  

ርግጥ በዓመት ሶስት ጊዜ ማምረት የሚያስችል አቅም ባለው በዚህ ፕሮጀክት ላይ 

መዋዕለ ንዋይን ማፍሰስ ምን ያህል አዋጪ ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አዳጋች የሚሆን 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ ሀገራችንን ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት 

የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የሚያስችል በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ፕሮጀክት የመንገድ መሰረተ- 

ልማት የተዘረጋለት፣ ለስራው የሚያስፈልግ የሰው ሃይል ያለበትና ምቹ የኢንቨስትመንት 

አማራጭ መሆኑ ማንም ወደ ስራው ቢሰማራ ተጠቃሚ እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ ለነገሩ 

የኢፌዴሪ መንግስት የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ህዝብ በየደረጃው የልማቱ ተጠቃሚ 

እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ተግባራትን አከናውኗል፡፡ ከእነዚህ መካከልም የመንገድ፣ 

የመብራት፣ የቴሌኮምዩኒኬሽን፣ የትምህርት፣ የጤና እና ሌሎች የመሰረተ-ልማት 

ዝርጋታዎች ይገኙበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የክልሉን ሰላም በአስተማማኝ ደረጃ 
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የማረጋገጥ ስራውም መዘንጋት የለበትም፡፡ ምክንያቱም ሰላምን የማስፈን ስራው ውጤታማ 

ሳይሆን ልማትን ማፋጠን የሚታሰብ ባለመሆኑ ነው፡፡  

እናም ፌዴራል መንግሰት ከክልሉ መንግስት፣ ከህዝብና ከፀጥታ ሃይሎች ጋር 

ተቀናጅቶ ባካሄደው ሁለንተናዊ ጥረት አስተማማኝ ሰላም ማስፈን ተችሏል፡፡ ዛሬ የክልሉ 

የሰላም ሁኔታ በፍጹም አስተማማኝ ደረጃ ላይ ነው፡፡ በርግጥ የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ 

በውል ሳይገነዘቡ የበሬ ወለደ ወሬያቸውን የሚነዙ ግለሰቦችና ፀረ-ሠላም ሃይሎች ክልሉ 

የሁከትና የብጥብጥ ስፍራ እንደሆነና ወደዚያ አካባቢ አቅንቶ ማልማት የማይታሰብ 

እንደሆነ አስመስለው የሚያወሩት ውዥንብር መሰረተ-ቢስ ነው፡፡ አዎ! ክልሉ የሁከትና 

የብጥብጥ መድረክ ሳይሆን የሰላምና የልማት አውድ ነው፡፡ አካባቢው መላው የአፍሪካን 

ህዝቦች መቀለብ የሚያስችል ለም መሬት፣ ለሜካናይዜሽን ምቹ የሆነ ሰፊ መልክአ ምድር 

፣ለመስኖ ልማት ጠቀሜታ የሚውሉ በርካታ ወንዞችና በከርሰ ምድር ውኃ ሀብት የታደለና 

በርካታ ኢንቬስተሮች በሰላማዊ መንገድ ስራቸውን በማከናወን ላይ የሚገኙበት እንጂ፤ 

ጥቂት የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው ሃይሎች እንደሚያናፍሱት ለልማት ያልተመቸ ከባቢ 

አይደለም። ይልቁንም በአሁኑ ወቅት በርካታ ባለሃብቶች ወደ ስፍራው እየተጓዙ መሆኑን 

ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡  

ርግጥም ክልሉ በልማት ጎዳና እየተጓዘ ነው። ቀደም ሲል ከሀረር ወደ ጅግጅጋ 

የሚወስደው መንገድ የጠጠር መንገድ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ዛሬ ግን ይህ መንገድ ወደ 

አስፋልትነት በመቀየሩ ምክንያት በጥቂት ሰዓታት ውስጥ በሁለቱ ከተሞች ውስጥ ፈጣን 

ንግድ ማከናወን ተችሏል፡፡ ከመንገዱ መሰራት ጋር ተያይዞም የከተሞቹ ዕድገት 

በመፋጠን ላይ ነው፡፡ በጅግጅጋ ከተማ የተገነባው አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀው 

አውሮፕላን ማረፊያ እንዲሁም የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች ወሳኝ የመሰረተ-ልማት 

ተቋሞች የልማቱ ትሩፋት ናቸው፡፡  

ቀደም ባሉት ዓመታት ጅግጅጋን የሚያውቃት ግለሰብ ዛሬ የደረሰችበትን ዕድገት 

ሳያደንቅ አያልፍም፡፡ ከተማዋ ፍጹም ሰላማዊ ከመሆኗ ባሻገር ለሆቴል ኢንቨስትመንት 

እጅጉን አመቺ መሆኗን መረዳት ይቻላል፡፡ ስለ መንገድ መሰረተ ልማት ስናወራ ሌላው 

ትልቁና አስደናቂው ነገር ከጅግጅጋ እስከ ጎዴ የተዘረጋውና ደረጃውን የጠበቀው 

የአስፋልት መንገድ ነው፡፡ በፌዴራል መንግስት አማካኝነት የተገነባው ይህ መንገድ 

የክልሉን ህዝብ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን መቅረፍ የቻለ ነው፡፡ የመንገድ 
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ዝርጋታውን ተከትለውም በርካታ መንደሮች ተመስርተዋል፡፡ ቀደም ሲል በክልሉ ማየት 

የማታስብ የሚመስሉ የመብራት፣ የቴሌፎን፣ የመብራትና የንጹህ መጠጥ ውኃ መሰረተ 

ልማቶች በመገንባታቸውም የክልሉ ህዝብ በእጅጉን ተጠቃሚ ሆኗል፡፡ በመንገድ መሰረተ- 

ልማት ዝርጋታው በፌዴራል መንግስት ከተገነቡት በተጨማሪ በክልል መንግስት 

አማካኝነትም ወረዳዎችና ዞኖችን የሚያገናኙ የበርካታ ሺህ ኪሎ ሜትሮች የገጠር 

መንገዶች ተገንብተዋል፡፡ በዚህም በርካታ ቀናትን የሚፈጀው ጉዞና በሂደቱ የሚያጋጥሙ 

ኢኮሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች በመቀረፋቸው የየከባቢው ህዝብ ለበለጠ ልማት እንዲነሳሳ 

የስነ-ልቦና ስንቅ ሆኖታል፡፡  

ዛሬ ሩቅ ከሚገኝ ዘመድ ጋር ለመገናኘት ጅግጅጋ መሄድ አያስፈልግም፡፡ 

በየትኛውም ስፍራ ሆኖ ከወዳጅ ዘመድ ጋር በሞባይል መገናኘት ይቻላል፡፡ በአሁኑ ጊዜ 

የክልሉ የትምህርት ሽፋን በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል፡፡ በአንድ ሃይስኩልና በ43 አንደኛ 

ደረጃት ትምህርት ቤቶች በቻ ተወስኖ የቆየው የትምህርት ሽፋን፤ ከአንድ ሺህ ስድስት 

መቶ አማራጭ ትምህርት ቤቶች፣ ወደ ሰባት መቶ የሚደርሱ አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች፣ 51 ሁለተኛ ደረጃና 20 የሚሆኑ የቅድመ- ኮሌጅ (ፕሪፓራቶሪ) እንዲሁም አንድ 

ዩኒቨርሲቲ በመገንባታቸው የክልሉ ተወላጆች የዘርፉ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ 

በመንደር የተሰባስበው ህዝብ በጤና ተቋማት በመጠቀም በመቻሉም በወሊድ 

ምክንያት ህይወታቸውን የሚያጡ እናቶችን ከሞት መታደግ ተችሏል፡፡ በመሰረታዊ የጤና 

አገልግሎት ተጠቃሚ የሚያደርጉና በሁሉም የገጠር ቀበሌዎች ከስምንት መቶ በላይ የጤና 

ኬላዎች፣ ወደ 60 የሚጠጉ ጤና ጣቢያዎች እና ወደ ስድስት ሆስፒታሎች እንዲሁም 

አንድ ትልቅ ሪፈራል ሆስፒታል መገንባት በመቻሉ የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚነት 

ማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የክልሉ ህዝብ የቴሌፎን አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ 

በተካሄደው ጥረት 54 ከተሞች የዕድሉ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ የክልሉ ነዋሪዎች ዛሬ ላይ 

በሀገር ውስጥም ይሁን ከውጭ ሀገር ከሚገኝ ዘመድ ጋር ለመገናኘት እንደ ትናንቱ ወደ 

ጅግጅጋ ከተማ ማምራት አይጠበቅባቸውም። ጎዴም ሆነ ቀብሪ ደሃር አሊያም ደነን ወይም 

ሽኮሽ ሆነው በሞባይል ወይም በመደበኛ ስልክ ከየትኛውም ስፍራ ካለ ወዳጅ ዘመዳቸው 

ጋር በቀላሉ መገናኘት ይችላሉ፡፡ ታዲያ እነዚህ ሁሉ ጉዳዩች በክልሉ የሰፈነው 

አስተማማኝ ሰላም ትሩፋቶች መሆናቸውን መዘንጋት ያለብን አይመስለኝም።    



9 
 

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰፊ፣ ለምና ለመስኖ እርሻ የሚውል መሬት 

ባለቤት በመሆኑ በግብርናው ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሃብቶች ውጤታማነታቸው 

አያጠራጥርም። ከፍተኛ የከብት ሃብት በሚገኝበት በዚህ ክልል መዋዕለ ንዋዩን የሚያፈስ 

ባለሃብት ራሱንና ሀገሩን ከመጥቀም ባሻገር፤ የአካባቢውን ህዝበ ልማታዊ ተሳተፎን 

ይበልጥ ሊያረጋግጥ ይችላል፡፡ ይህ እንኳንስ ኢትዮጵያዊያንን ቀርቶ ምስራቅ አፍሪካን 

መመገብ የሚችለው የክልሉ ለም መሬት የሰጡትን የሚቀበልና ከፍተኛ ምርትን መስጠት 

ይችላል። በተለይም የበቆሎ፣ የማሽላ፣ የለውዝ እንዲሁም የተለያዩ ፍራፍሬዎች በማምረት 

ለሚሰማራ ባለሃብት ከፍተኛ ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል በእስካሁኑ ጥረት መገንዘብ 

መቻሉን መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ በመሆኑም ማየት ማመን ነውና፤ ክልሉ አስተማማኝ ሰላም 

የሰፈነበት፣ ለልማት ምቹ የሆነ፣ የሚያበረታታ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ያለው እንዲሁም 

በቂ የመሰረተ-ልማት ተቋማት የተዘረጉበት በመሆኑ ወደ ክልሉ በመዝለቅ ሃቁን ተረድቶ 

ሀገርንና ህዝብን መጥቀም የሚቻል ይመስለኛል። ይህም ሁሉም በየአቅሙ የሚወጣውና 

ዋነኛ ጠላታችን በሆነው ድህነት ላይ የምናደርገው ዘመቻ አንድ አካል መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ አማን እንሰንብት። 

 


