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በረራ (አዲስ አበባ) በአጼ ዳዊት ቀዳማዊ በ1380 – 1413 

ዓም የተቆረቆረች ታሪካዊ የአማራ ጥንታዊ መዲና ናት!! 
 

(ሚኪ አማራ) 

የአዲስ አበባን ህዝብ በዉሸት በመክሰስ እና አንገት በማስደፋት ጥያቄ እንዳያነሳ ለማድረግ የአዲስ አበባ 

ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ እንደበደለ ተደርጎ ይወራል፡፡ ጭራሽ አሁን እያሉ ያሉት ለባለፉት መቶ እና 

ሁለት መቶ አመታት የኦሮሞ ጭቆና ማእከል አዲስ አበባ ነበር፡፡ መፍረስ አለበት እያሉ ነዉ፡፡ የአማራ 

ህዝብ ዘር ሳይቆጥር ወደ ከተማዉ የሚመጣን ማንኛዉንም ኢትዮጵያዊ በቀናነት ሲያስተናግድ የኖረ 

ቢሆንም አሁን ላይ በተቃራኒዉ መጤ ተብሎ ሲዘመትበት ህዝቡ እንዲሁ ዝም ብሎ ሊመለከት 

አይችልም፡፡ ህዝቡ በአንደነት በመነሳት ማንነቱን፤ የፖለቲካ ተሳትፎዉን እና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን 

ለማስከበር የሚንቀሳቀስ ይሆናል፡፡ ይህ አካሄድ ደግሞ የከተማዋን የመቻቻል መንፈስ የኢኮኖሚ፤ ባህል 

እና ቴክኖሎጅ ማዕከልነትን የሚሸረሽር እና የሚያደበዝዝ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 

 
አሁን ላይ እየተቸገርን ያለዉ የአንድነት ቡድን የሚባለዉ ነገሮችን አለዝቦ ስለሚያይ ህዝቡንም 

የሚያዘናጋዉ ነገር ነዉ፡፡ ይህ ቡድን ከተማዉ ላይ ስቴክ አለኝ ካለ መደራደሪያ ሃሳቡን (bargaining 

points) ይዞ መቅረብ ነዉ ያለበት፡፡ ጥንፈኞች መጀመሪያ በትርክት መልክ (political rhetoric) 

በመቀጠል ነገር በማክረር ካልሆነ ሀገር ትፈርሳለች በማለት የሌላዉን ሆድ ማስጮህ (Taking 

Ethiopia as hostage via succession threat) ከዛም አሁን አሁን ቀስ እያሉ አዲስ 
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አስተሳሰብ፤ ባህል፣ እና መርህ, በህብረተሰቡ ዘንድ እዲፈጠር አጥብቀዉ እየሰሩ ነዉ፡፡ ይሄም ማለት 

የኦሮሚያ እምብርት ነዉ ሆድ እቃ ነዉ ጣፊያ ነዉ የሚሉት ትርክት በህዝቡ አእምሮ ዘንድ በመቅረጽ 

ቀጣይ ደግሞ institutional and legal ለማድረግ የሚጥሩት ጥረት ነዉ፡፡ 

እንዲህ አይነት ነገርን ወደ ቀልድ በማዞር፤ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና የኢትዮጵያ ብሄሮች መገናኛ 

ወይም አዲስ የአዲስ አበባዉያን ወይም የተወላጆች ምናምን በማለት እና በማለዘብ አይደለም ጥንፈኞቹ 

የሚያነሱትን የይገባኛል ጥያቄ counteract ማድረግ የሚቻለዉ፡፡ ለሀገር መረጋጋት እና ለህዝብ 

አንድነት ሲባል ወደ ጎን የተዉናቸዉ የመደራደሪያ መሳሪዎች (Bargaining power) አለን፡፡ካላፉ 

እነሱን መጠቀም ነዉ፡፡ 

 

1. በመጀመሪያ አዲስ አበባ ነዋሪዉ አማራ መሆኑን ከተማዉም የነዋሪዉ የአማራ መሆኑን ስምምነት 

ላይ መድረስ ያስፈልጋል፡፡ ይሄን ከተስማማን በኋላ አዲስ አበባ ከጎረቤት አካባቢ (ኦሮሚያ) ጋር 

የሚኖራትን መስተጋብር መደራደር እንችላለን፡፡ ወይም ልዩ ጥቅም ስለሚባለዉ ማለት ነዉ፡፡ 

 

2. ልዩ ጥቅም ሲባል በዙሪያዉ ያለዉ የኦሮሞ ህዝብ ከአዲስ አበባ አይጠቀምም ማለት አይደለም፡፡ 

ቢያንስ ምርቱን ለአዲስ ይሸጣል፤ የተለያዩ አገልግሎቶችን ከከተማዉ ያገኛል፤ በተመሳሳይ ከአዲስ አበባ 

ምርቱን ይገዛል፡፡ የአዲስ አበባ ባለሃብት በኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ኢንቨስት አድርጓል ይህ ደግሞ በመቶሽህ 

ለሚቆጠር ኦሮሞ የስራ እድል ፈጥራል፡፡ አዲስ አባባም ከኦሮሚያ ይጠቀማል፡፡ ለምሳሌ ምርት፤ዉሃ 

ያገኛል፡፡ በመሆኑም ኢኮኖሚስቶች አጥንተዉት የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ከአዲስ አበባ ከሚያገኙት ጥቅም 

ጋር ተነጻጽሮ አዲስ አባባ ከኦሮሚያ የምታገኘዉ ጥቅም ከበለጠ ያኔ ቁጭ ብሎ ተደራድሮ ሁለቱም 

እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ መፈለግ ይቻላል፡፡ 

 

3. የኦሮሚያ ክልል መንግስት መስሪያ ቤቱን አዲስ አበባ ስላደረገ ብቻ አዲስ አበባ የኦሮሞ ናት የሚል 

ትርክት የማይቆም ከሆነ አዲስ አበባ ከ 70 በመቶ በላይ አማራ በመሆኑ እና የአማራ ከተማ በመሆኑ 

ከተማዉን ማስተዳደር ያለበት አማራን የሚያስተዳድር አካል ነዉ መሆን ያለበት፡፡ በዘህ ወቅት ለምሳሌ 

አዴፓ ነዉ ማስተዳደር ያለበት እንጅ ባለቤት አልባ እንደሆነ ከተማ ከየትም ተወጣጥቶ አይደለም 

ሊያስተዳድር የሚለዉ፡፡ የአማራ ህዝብ ሁለት መንግስት ሊኖረዉ አይገባም፡፡ ለምሳሌ የአማራን ክልል 

የሚያስተዳድረዉ አዴፓ ከሆነ አዲስ አባበን የሚያስተዳድረዉ አዴፓ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 

ምክንያቱም አንድን ህዝብ ወደ ሁለት መክፈል አይቻልም በተመሳሳይ ጊዜ ሁለት መንግስት 

ልትሰጠዉም አትችልም፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሆነ የፌዴራል ክልል 

መንግስቱ መቀመጫነቱን የከተማዉ ህዝብ ሊያነሳ ይችላል፡፡ በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስት 

አዲስ አበባ ላይ ያለዉ በአዲስ አበባ ነዋሪ ችሮታ እንጅ ምንም አይነት ህጋዊ መብት ኖሮት አይደለም፡፡ 
 


