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ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም በፓርላማ ተገኝተው ማብራሪያ ሰጡ 
Tuesday, 01 January 2013 

አዲስ አበባ ፣ ታህሳስ 23፣ 2005 (ኤፍ ቢ ሲ) አገሪቱ እየተገበረች 

ያለችው የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽ እቅድ 

በመልካም ሁኔታ እየተፈፀመ መሆኑን የኢፌድሪ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ ገለፁ ። 

ዛሬ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመገኘት ከምክር ቤቱ አባላት 

ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት አቶ ሀይለማርያም ፥ ያለ 

እንከን እየተተገበሩ ካሉ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች መካከል 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ጠቅሰዋል ። 

ከዚህ በተጨማሪም የባቡር መስመር ዝርጋታ በተያዘው እቅድ መሰረት እየተከናወነ ነው ብለዋል ። 

ሆኖም የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክቶች በዲዛይን ወቅት በተስተዋለ የባለሙያዎች የአቅም ውስንነትና በሌሎች የስነ ምህዳር ችግሮች 

ምክንያት መጓተት አሳይተዋል ነው ያሉት። 

ይህን መጓተት ለማካካስም በሚቀጥሉት ዓመታት ከእቅድ በላይ እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም አስረድተዋል ። 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዋጋ ግሽበት ጋር በተያያዘ ሲመልሱም ፥ በተለይም የጤፍ ምርት በአማካይ በአገር አቀፍ ደረጃ 10 በመቶ እድገት ያሳየ 

በመሆኑ ለዋጋ መረጋጋቱ አወንታዊ ተፅእኖ እንደሚኖረው ነው የተናገሩት ። 

በጤፍ ምርት አቅርቦትና ፍላጎት ላይ የሚስተዋለውን አለመመጣጠን ለማስተካከል የህብረተሰቡን የምግብ አዘገጃጀትና አመጋገብ ስርዓት 

መቀየርም ይገባል ብለዋል ። 

በአጠቃላይ የግብርና ልማቱ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ብቻ ሳይወሰን በግል ባለሀብቱም እየተከናወነ እንደሚገኝና ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል 

ተናግረዋል ። 

እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለፃ ፥ የኢንዱስትሪ ዞን ልማትን በተመለከተ የተመረጡና ኢትዮጵያ የምትወዳደርባቸውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ በመለየት 

የኢንዱስትሪ ዞን የማስፋፋቱ ስራም ቀጥሏል ። 

ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውርን በተመለከተ ድርጊቱን የሚቆጣጠር አገራዊ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ያሉት አቶ ሀይለማርያም ፥ እንቅስቃሴው የተለያዩ 

የህብረተሰብ ክፍሎፍችን ያካተተ ነው ብለዋል ። 

የችግሩ መንስኤ በዋናነት በየአካባቢው የሚገኙ ደላሎች የሚያደርጉት ህገ ወጥ ቅስቀሳ መሆኑን ያነሱት አቶ ሀይለማርያም ፥ በእነዚህ ደላሎች 

ስብከት ተደልለው ወደ ውጪ የሚሄዱ ዜጎች እንግልትና ስቃይ እየበረታ መጥቷል ነው ያሉት። 

ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት የስራ እድል ፈጠራዎችን እንደሚያበረታታና መነሻ ካፒታል ይዘው የሚመጡትን ደግሞ የበለጠ እየደገፈ 

እንደሚሄድ በመጠቆም ፥ ዜጎች ለመጓዝ የሚያወጡትን ገንዘብ በመያዝ መንግስት በብድር ገንዘብ ጨምሮላቸው በሀገራቸው ሰርተው እንዲኖሩ 

ጠይቀዋል። 
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ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጎረቤት አገራት ጋር ኢትዮጵያ ስላላት ግንኙነት ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ፥ የጎረቤት አገራት ሰላም ለኢትዮጵያ 

ሰላም ነው በማለት ምላሻቸውን ጀምረዋል ። 

አገሪቱ ከኤርትራና ሶማሊያ ውጪ ከሌሎች ጎረቤቶቿ ጋር የኢኮኖሚ ትስስር እየፈጠረች እንደምትገኝና ይህንን የኢኮኖሚ ትስስሮሽንም 

እየተካሄዱ ያሉ የቴሌኮም ፣ የኤሌክትሪክና የመንገድ መሰረተ ልማቶች እያጠናከሩ ናቸው ብለዋል ። 

አቶ ሀይለማርያም በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ የተፈጠረው ምቹ ሁኔታ እንዳይቀለበስ ከአገሪቱ መንግስትና ከኢጋድ ጋር በመሆን እየተሰራ 

እንደሚገኝ አስረድተዋል ። 

የሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጉዳይን በተመለከተ ሁለቱ አገራት 90 በመቶ የሚሆን ልዩነታቸውን ማጥበብ የቻለ ስምምነት ገብተው ነበር ያሉት አቶ 

ሀይለማርያም ፥ ይህ ስምምነት ሳይተገበር በመቆየቱ ስምምነቱ እንዲተገበር ኢትዮጵያ ግፊት እያደረገች ነው ብለዋል ። 

ሁለቱ አገራት ስምምነቱን ወደ ተግባር መቀየር የሚያስችላቸውን ድርድር በቅርቡ በአዲስ አበባ እንደሚያካሂዱና ኢትዮጵያም ድጋፏን 

እንደምትቀጥልም አረጋግጠዋል ። 

ኤርትራን በተመለከተ ዛሬም የኢትዮጵያ ፖሊሲ አልተቀየረም ብለዋል ፤ ይህ ኢትዮጵያ የያዛችው የሰላም ፖሊሲ የሚቀጥል እንደሆነም ነው 

ያስረዱት ። 

አቶ ሀይለማርያም የኤርትራ መንግስት በተለይም የመሪዎቹ ባህሪ የሚታወቅና የአስመራ መንግስት ኢትዮጵያን የማተራመስ ስራውን እንዳለቆመ 

ጠቅሰው ፥ በእኛ በኩል መስራት የሚገባንን እንቀጥላለን ሲሉ ለምክር ቤቱ አስረድተዋል ። 

አለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት በማድረግ ለሚፈፅማቸው እኩይ ተግባራት ተመጣጣኝ እርምጃ ለመስጠት የተቀመጠው ፖሊሲ እንደማይቀየርም 

አረጋግጠዋል ። 

ኢትዮጵያ ስፍራው አስመራም ቢሆን አሁንም ለድርድር ዝግጁ መሆኗን በመግለፅ የኤርትራ መንግስት ለድርድርም ሆነ ለሰላም ዝግጁ 

አለመሆኑን ለዓለም ማሳወቋን ነው ያመለከቱት ። 

አቶ ሀይለማርያም በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስም አንድ ፋውንዴሽን እንደሚቋቋም ይፋ አድርገዋል ። 

የሚቋቋመው ፋወንዴሽን የአቶ መለስን የምርምር ስራዎች ፣ ለዓለም ያበረከቱትን የአረንጋዴ ልማት ስትራቴጂዎችና የትግል ጉዟቸውን 

የሚያስተዋውቅና ጠብቆ የሚቆይ መሆኑም ተመልክቷል ። 

በቅርቡ ካዋቀሩት ካቢኒያቸው ጋር በተያያዘ ለተነሳላቸው ጥያቄም ሲመልሱ ፥ በህገ መንግስቱ መሰረት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አገሪቱ እንዳላት 

ግልፅ አድርገዋል ። 

ሆኖም በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ በከፍተኛ ሚኒስትሮች ክላስተሮችን እንዲመሩ መደረጉንና ይህም የሌሎች አገራትን ተሞክሮ 

መሰረት ያደረገ ነው ብለዋል። 

 


