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በፕሬዝዳንቱ ንግግር የተነሱ ተግባራት ይፈጸሙ 

ብ. ነጋሽ 10-12-16 

የአምስተኛው ዙር የመንግስት የስልጣን ዘመን  2ኛ የስራ ዓመት መስከረም 30፣ 2009 

ዓ/ም በይፋ ተጀምሯል። የሪፐብሊኩን ፕሬዝዳደንት ስልጣን በሚወስነው በኢፌዴሪ 

ህገመንግስት አንቀጽ 71 ንኡስ አንቀጽ 1 “የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን 

ምክር ቤት ዓመታዊ የጋራ ስብሰባ በንግግር ይከፍታል።” በሚለው መሰረት የስራ ዘመኑ 

በይፋ የተጀመረው ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ለሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ 

ባደረጉት ንግግር ነው።  ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር 

የባለፈውን አመት አፈፃፀምና የገጠሙ ችግሮችን ጠቅለል አድርገው አንስተዋል። በቀጣይ 

ዓመት የሚከናወኑ ተግባራትንም በዝርዝር አሳውቀዋል። 

የባለፈውን ዓመት አፈጻጸም አስመልክቶ፣ በተለይ ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ካጋጠሙት  

ሁሉ የከፋ ድርቅ ተከስቶ፣ ከ10 ሚሊየን በላይ በሚሆኑ ዜጎች ላይ ያስከተለውን የምግብ 

እጥረት በራስ አቅም ለመከላከል የተደረገውን ጥረትና የተገኘውን ስኬት አስታውሰዋል። 

ይህ አስከፊ ድርቅ በግብርና ምርት ላይ ተጽእኖ ያሳደረ ቢሆንም፣ በዓመቱ የተገኘው 

ምርት ግን ቀደም ሲል በነበረው ዓመት ከተገኘው ጋር የሚመጣጣን 26 ነጥብ 7 ሚሊየን 

ቶን መሆኑን አንስተው ይህ የግብርና ምርታማነት እያደገ መምጣቱን እንደሚያመለክት 

ጠቁመዋል። 

ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ያነሱት ሌላው ችግር በሃገሪቱ አጋጥሞ የነበረውን ሁከትና 

አንጻራዊ የፖለቲካ አለመረጋጋትን የሚመለከት ነው። ባለፈው ዓመት በተከሰቱና 

በአብዛኛው ወጣቶች በተሳተፉባቸው ሁከቶች የዜጎች ህይወት በተለይ የወጣቶችና የሰላም 

አስከባሪ ሃይል አባላት ህይወት መጥፋቱን፣ ንብረት መውደሙንና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ 

መስተጓጎሉን አስታውሰዋል። 

ወጣቶች በሁከቱ ላይ የተሳተፉበትን ምክንያትም በንግግራቸው አብራርተዋል። ከ3ኛው 

ዙር የመንግስት የስራ ዘመን በኋላ የወጣቶች የልማትና ተጠቃሚነት ፓኬጅ ተዘጋጅቶ 

ከፍተኛ ቁጥር ላላቸው ወጣቶች የስራ እድል መፍጠርና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲያገኙ 

ማድረግ መቻሉን አስታውሰዋል። ይሁን እንጂ በዚህ ፓኬጅ የሚፈጠረው የስራ እድል 
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ከወጣቶች ቁጥር እድገት ጋር ሊመጣጣን ባለመቻሉ እንዲሁም በመንግስት በኩል ባሉ 

የአፈጻጻም ድክመቶችና በመንግስት የስራ ሃላፊዎች የስነምግባር መጓደል ምክንያት 

የወጣቶቹን ፍላጎት ማርካት አለመቻሉን ጠቁመዋል። በዚህ ምክንያት ወጣቶች ላይ ያደረ 

ቅሬታ ለሁከቱ አመቺ የሆነ ተቀጣጣይ ሁኔታ መፍጠሩን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። 

የባለፉ ዓመታትን ችግሮችና ስኬቶች ያስታወሱት ፕሬዝዳንቱ፣ በቀጣይ ዓመት የሚከናወኑ 

ተግባራትንም ዘርዝረዋል። ከእነዚህ መሃከል የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና 

ፖለቲካዊ ፍላጎቶች ማሟላትና ችግሮቻቸውነ መቅረፍ፤  በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ያለውን የተለያዩ አመለካከቶች ውክልና ማስሰተካካል የሚያስችል የምርጫ ህግ ማዘጋጀት፤ 

ከማንነት ጋር ተያይዘው በሁሉም ክለሎች የሚነሱ ጥያቄዎችየ ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ፤ 

የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ማግኘት ያለበትን ጥቅም የሚወስን አዋጅ ማውጣት፤ 

የፌደራል መንግስት አስፈጻሚ ምክር ቤትን በአዲስ መልክ ማዋቀር የሚሉት ዋናዋናዎቹ 

ናቸው። 

ከእነዚህ መሃከል በዚህ ጽሁፍ በተለይ በህዝብ ዘንድ ቅሬታ እንዲፈጠር ቀዳሚ ምክንያት 

ሆነዋል የምላቸውን የወጣቶች ተጠቃሚነት፣ የምርጫ ህግ ላይ የሚደረግ ማሻሻያን እና 

የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም የሚመለከቱት ላይ 

አተኩራለሁ። 

የወጣቶችን የልማት ተጠቃሚነት አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው 

እንዳመለከቱትና ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ከ1998 ዓ/ም  በኋላ ተግራዊ በተደረገው 

የወጣቶች የልማትና ተጠቃሚነት ፓኬጅ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች የስራ 

እድል ተጠቃሚዎች መሆናቸው ይታወቃል። የሃገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት በተለይ 

በኮንስትራክሽን፣ በአገልግሎትና በኢንደስትሪ ዘርፍ የታየው እድገት በሚሊየን ለሚቆጠሩ 

ዜጎች በተለይ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በአነስተኛና ጥቃቅን 

ተቋማት በሚሊየን ለሚቆጠሩ ወጣቶች የስራ እድል ተፈጥሯል። መንግስት ስራ አጥ 

ወጣቶች ለስራ ፈጠራ እንዲነሳሱ ከማድረግ ጀምሮ በማህበር በማደራጀትና በግል የብድር 

አቅርቦት በማመቻቸት፣ የስራና የምርት ማሳያ ቦታ በመስጠት፣ ስልጠና እንዲያገኙ 

በማድረግ ወጣቶችን የስራ እድል ተጠቃሚ አድርጓል። በዚህ በጥቃቅንና አነስተኛ 

ተቋማት በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አምስት የትግበራ ዓመታት 
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ብቻ ከ6 ሚሊየን ለሚበልጡ ዜጎች (አብዛኞቹ ወጣቶች ናቸው) የስራ እድል መፍጠር 

ተችሏል። 

ይሁን እንጂ ይህ የወጣቶች ፓኬጅ የሁሉንም ወጣቶች ፍላጎት ማሟላት አላስቻለም። ይህ 

የሆነው በቅድሚያ የወጣቶች ቁጥር እድገት የኢኮኖሚ እድገቱ መፍጠር ከሚችለው የስራ 

እድል የበለጠ መሆኑ ነው። በዚህ ምክንያት ፓኬጁ የሁሉንም ፍላጎት ማሟላት 

አልቻለም። ሌላው ችግር ፕሬዝዳንት ሙላቱ በንግግራቸው እንዳነሱት ከመንግስት 

የአፈፃፀም ችግር የመነጨ ነው። በአንድ በኩል የአስፈፃሚዎች የብቃት ማነስ፣ በሌላ በኩል 

የመንግስትን ስልጣን ለህዝብ ማገልገያ መሳሪያነት ከመጠቀም ይልቅ፣ ለግል ጥቅም 

የማዋል የስነምግባር ብልሹነት በአፈፃፀመ በኩል የታዩ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው።  

በተለይ በከፍተኛ ትምህርት - በዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክና ሞያ ኮሌጆች መስፋፋት 

በየዓመቱ እየተመረቁ የሚወጡ የሰለጠኑ ወጣቶች ስራ አጥ መሆን ችግሩ ጎልቶ እንዲወጣ 

አድርጎታል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአርሶ አደሩ ልጆች የትምህርት እድል ማግኘት መቻል፣ 

በተለያያ ደረጃ የተማሩ የአርሶ አደር ልጆች የአባቶቻቸውን የኑሮ ዘይቤ ተከትለው ግብርና 

ላይ ለመሰማራት ፍላጎት ማጣት፣ ፍላጎቱም ቢኖራቸው መሬት ማግኘት አለመቻል ስራ 

ፍለጋ ወደከተማ እንዲፈልሱ ምክንያት ሆኗል። ይህ በከተሞች ከፍተኛ የስራአጥነት ችግር 

እንዲኖር አድርረጓል። 

ይህ ሁኔታ ወጣቶች ላይ ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ፈጥሯል። ይህ ተስፋ መቁረጥ በስርአቱ 

ላይ እምነት እንዲያጡ ያደረገ ቅሬታ አስከትሏል። በዚህ ምክንያት ማንኛውንም 

ቅሬታቸውን ይፋ ለማውጣት አመቺ ነው ብለው ያሰቡት አጋጣሚ ሰያገኙ በተለያየ 

መንገድ የሚያሰሙበት ሁኔታ የተለመደ ወደመሆን ተሸጋግሯል። ወጣቱ ይህን ማድረጉ 

ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ ይህን የወጣቱን ቅሬታ ያስተዋሉ በውጭ የሚኖሩ ህገመንግስታዊ 

ስርአቱን በሃይል ለመናድ ወስነው በጠባብ ብሄረተኝነትና በትምክህት ጎራ ተሰልፈው 

የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ግብጽን ከመሰሉ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር በመመሳጠርና 

ድጋፍ በመቀበል የወጣቱን ተገቢ ጥያቄ በመጥለፍ ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው እንደገለጹት 

ነዳጅና ክብሪት አስታጥቀው ለአውዳሚ ሁከት አሰለፉት። 

በዚህ ሁከት ፋብሪካዎች፣ የአበባ እርሻዎች፣ የአገልግሎት ተቋማት፣ የግልና የመንግስት 

ተንቀሳቃሽ ንብረቶች፣ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች . . . ብእሳት ተቃጥለው እንዲወድሙ 
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ተደርጓል። ድርጊቱ የተፈጸመው ተገቢ ቅሬታ ባላቸው ወጣቶች ቢሆንም ድርጊቱ 

ከሃገራችን ወጣቶች ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ ጋር የሚያዛምደው አንዳችም 

ምድራዊ ምክንያት የለም። 

ያም ሆነ ይህ መንግስት በያዝነው ዓመት ይህን የወጣቶች ፍትሃዊ ጥያቄ የሚፈቱ እርምጃ 

እንደሚወስድ ፕሬዝዳን ሙላቱ በንግግራቸው አንስተዋል። ይህም በዋናነት የወጣቱን 

የኢኮኖሚ ፍላጎት ማርካት ላይ የሚያተኩር ነው። በዚህ መሰረት በመላው ሃገሪቱ በሁሉም 

ወረዳዎች ለወጣቶች የኢኮኖሚ ልማት ተጠቃሚነት ብቻ ስራ ላይ የሚውል የ10 ቢሊየን 

ብር ተዘዋዋሪ ፈንድ ተይዟል። 

ሌላው በተለይ ከአራተኛው ዙር ምርጫ በኋላ የምርጫ ህጉ በልሂቃንና በህዝቡም ዘንድ 

ቅሬታና ጉምጉምታ እየፈጠረ የመጣበት ሁኔታ የሚመለከት ነው። ከአራተኛው ዙር 

ምርጫ በኋላ የሃገሪቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሙሉ 

በሙሉ በኢህአዴግና በአጋር ድርጅቶ መያዙ ይታወቃል። ይህ የሆነው የምርጫ ህጉ 

ከተፎካካሪዎች መሃከል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል መሆን የሚያስችለውን እድል 

የሚሰጠው በ50 + 1 (simple majority) ላሸነፈ እጩ ብቻ መሆኑ ነው። አንድ ፓርቲ 

ሁሉም እጩዎቹ በ50 – 1 ማለትም 49 በመቶ ድምጽ አግኝተው ቢሸነፍ ምክር ቤቱ 

ውስጥ ምንም ውክልና አይኖረውም። 

እንግዲህ በሃገራችን ሲሰራበት የቆየው ቀላል አብላጫ (simple majorty) አሸናፊ 

የሚሆንበት የምርጫ ስርአት በብዙ ዴሞክራሲያዊ ሀገራት የሚሰራበት ቢሆንም በሃገራችን 

እያደገ ከመጣው ዴሞክራሲ ጋር የማይዋደድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚህ የአብላጫ 

ስርአት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሃገሪቱ ያለውን የአመለካከት ብዝሃነት ማስተናገድ 

የማይችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ ሁኔታ ጥቅምና ፍላጎት ያላቸው የማህበረሰብ 

ክፍሎች በምክር ቤቱ ውክልና አግኝተው ድምጻቸውን ማሰማት የሚችሉበት እድል 

እንዳያገኙ አድርጓል። 

በዚህ ምክንያት የምርጫ ህጉን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ነው ፕሬዝዳንት ሙላቱ 

በንግግራቸው ያነሱት። ለዚህ ተግባራዊነት በገዢው ፓርቲና በተቃዋሚዎች መሃከል 

ድርድር በማደረግ በሚደረስበት ስምምነት መሰረት የምርጫ ህጉ የሁሉም ህብረተሰብ 

ክፍሎች ድምጽ የሚሰማበት የአብላጫና የተመጣጣኝ ድምጽ ውክልና በሚኖርበት ሁኔታ 
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እንደሚሻሻል ፐሬዝዳንት ሙላቱ አመልክተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት 

በዚህ ጉዳይ ላይ ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩን የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። 

ፕሬዝዳንት ሙላቱ በንግግራቸው ካነሷቸው በርካታ ጉዳዮች መሃከል በመጨረሻ 

የምምለከተው የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ከተማ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም የሚመለከት 

ነው። ይህ ጉዳይ በተለይ በክልሉ መንግስት ሙሉ በሙሉ ውድቅ ከተደረገው የአዲስ አበባ 

ከተማና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር ፕላን ቀስቅሶት ከነበረው 

ውዝግብና ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ተነስቶ እንደነበረ ይታወሳል። ጥያቄውን የቀሰቀሰው 

ጉዳዩ በህገመንግስቱ ላይ የሰፈረ ቢሆንም ለሃያ ዓመታት ያህል አስታዋሽ አጥቶ መቅረቱ 

ነው።  

የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀጽ 49 ንኡስ አንቀጽ 4፤የኦሮሚያ ክልል፤ የአገልግሎት 

አቅርቦት ወይም የተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምንና የመሳሰሉትን ጉዳዮች በተመለከተ፣ 

እንዲሁም አዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልል መሃል የሚገኝ በመሆኑ የሚነሱ ሁለቱን 

የሚያስተሳስሩ አስታዳደራዊ ጉዳዮች በተመለከተ ያለው ልዩ ጥቅም ይጠበቅለታል። 

ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል።   ይላል። 

ይሁን እንጂ ይህ ዝርዝር ህግ እስካሁን አልወጣም። ከአዲስ አበባና ከፊንፊኔ ዙሪያ ረቂቅ 

ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ ተቃውሞ የቀሰቀሰውና በተለይ የኦሮሞን ህዝብ በሚወክሉ 

አንዳንድ ፓርቲዎች እንደመንግስት ድክመት ተቃውሞ አስነስቶ የነበረው ይህ ጉዳይ 

ዘንድሮ ህግ ተበጅቶለት እልባት እንደሚያገኝ ፕሬዝዳንት ሙላቱ አመልክተዋል። 

ከእነዚህ በተጨማሪ በከተማ መስፋፋትና በመሰረተ ልማት ግንባታ ምክንያት ከመሬታቸው 

ላይ ለሚነሱ አርሶ አደሮች ከሚሰጥ ካሳ ጋር በተያያዘ ይነሳ ለነበረው ቅሬታም ዘንድሮ 

መፍትሄ ይበጅለታል፤ ፕሬዝዳንቱ እንደተናገሩት። ከመሬታቸው ላይ የሚነሱ አርሶ 

አደሮች ዘላቂ ተጠቃሚነት በማይነካበት አኳኋን መሰረታዊ ታዳጊ ጥቅማቸውን ታሳቢ 

በማድረግ የሚፈጸምበት ስርአት ይዘረጋል። ይህ ጉዳይ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ለተነሱ 

ተቃውሞዎች አንዱ ምክንያት እንደነበር ይታወሳል። ተገቢ ምላሽ  ባለማግኘታቸው 

ለሁከት ቀመሰ ተቃውሞ ምክንያት የሆኑ በየክልሉ ተነስተው ለነበሩ የማንነት ጥያቄዎችም 

በያዝነው ዓመት ምላሽ እንደሚሰጥ ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። 
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ከላይ ያነሷኋቸው በፕሬዝዳንቱ ንግግር ውስጥ የተነሱ ጉዳዮችና በቀጣይ የሚተገበሩ 

ጉዳዮች በተለይ ባለፈው ዓመት ተቀስቅሶ እስካሁን የዘለቀውን የህዝብን ተገቢ ቅሬታ 

መነሻ ያደረገ ተቃውሞ በማስቀረት፣ ሁኔታው ለውጭ ጠላቶቻችን ሃገር የማተራመስ 

ፍላጎት የከፈተውን አመቺ አጋጣሚ የሚያመክን መሆኑ እርግጥ ነው። በፕሬዝዳንቱ 

ንግግረ ይተገበራሉ ተብለው የተነሱ ጉዳዮች ግን ችላ እንዳይባሉ።   በፕሬዝዳንቱ ንግግር 

ይከናወናሉ ተብለው የተገለጹ ተግባራት ይፈጸሙ!  

   


