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ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት 
ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የሰጡት ምላሾች 

 
ጥር 24 ቀን 2011፤ አዲስ አበባ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በህዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት ተገኝተው ከምክር ቤት አባላት በወቅታዊና የመንግስት አቅጣጫ ጥያቄዎች ምላሽ 
ሰጥተዋል። ዋና ዋናዎቹ ነጥቦችም ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል፤ 
 
ተፎካካሪ ፓርቲዎች፤ በዴሞክራሲ ግንባታ ዋናውን ድርሻ መጫወት ያለበት መንግስት ነው፡፡ 
ድርሻውንም እየተወጣ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት ከአገር ውጭ ሆኖ ኢትዮጵያን የሚቃወም የፖለቲካ 
ፓርቲ የለም፡ በተደረገው ጥሪ መሰረት አመት ከ40 ዓመት በላይ ከአገር ውጭ የነበሩትን ጨምሮ 
የታጠቁና ያልታጠቁ 20 ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ አገራቸው ተመልሰዋል፡፡ ከሁለም ፓርቲዎች 
ጋር የተደረገው ጥሪ የሰላም መርህን የተከተለ ነው፡፡ ከፓርቲዎች ጋር የተደራደረበት መርህ 
ተመሳሳይ ነው ይሄውም ሰላም ነው፡፡ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡትን ጨምሮ አብዛኛዎች ፓርቲዎች 
የተለያዩ ችግር እያሉባቸውም አንኳን በአሁኑ ወቅት ለዴሞክራሲያዊ ግንባታ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡  
 
ሰላምና መረጋጋት፤ ክልል የአስተዳደር ወሰን እንጂ ሉዓላዊ አይደለም። ሉዓላዊ አገር እንጂ ክልል 
የለም። ሰው ማፈናቀል ኢ ህገ መንግስታዊና ኢ ሞራለዊ ነው። ሰውን ማፈናቀል ባህላችን አይደለም።  
መንግስት ባሁኑ ወቅት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳትና መልሶ ለማቋቋም ብዙ ወጪ እያደረገ 
ይገኛል። የሰላም ሚኒስትርም በዚህ ረገድ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ሲሆን የሃይማኖት አባቶች፣ 
የአገር ሽማግሌዎችና ምሁራንም ይህንን ለመቅረፍ ትልቅ አስተዋፅኦ እያደረጉ ነው። የሀገሪቱን 
ሉዓላዊነት ዴሞክራሲ አንድነትና ልማት የሚየደናቅፈን ነገር ሲከሰት የማያደግም ዕርምጃ ይወሰዳል:: 
በዚህ ሁኔታ የሚወሰድ ሆደ ሰፊነት የለም። የአገር መከላከያ ሰራዊት ከክልሉ መንግስት በቀረበለት 
ጥሪ መሰረት በወለጋ አካባቢ በመግባት የማረጋጋትና የህዝቡ እንቅስቃሴ ወደ ሰላምና መረጋጋት 
እንዲመጣ ማድረጉ የሚታወቅ ነው።  
 
የህግ የባላይነት፤ ሰውን ገድሎ፣ ሰርቆ ከሕግ ተጠያቂነት ውጪ የሚሆን የለም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 
ወንጀል ሰርቶ ያልታሰረ ሰው የለም፡፡ ልዩነቱ መንግስት ባዘጋጀው ማረሚያ ቤት መታሰርና ራሱን 
ማሰር ካልሆነ በስተቀር፡፡ መታሰር ማለት በአንድ በተወሰነ አከባቢ ተወስኖ መኖር ነው። የጠቅላይ 
ሚኒስትር ጽ/ቤት በማረሚያ ቤቶች ድንገተኛ ጉብኝት አድርጎ ክፍተት ያለበት እንዲስተካከል 
ተደርጓል፡፡  
 
ኢኮኖሚ፤ በቅርቡ በተካሄደው የኢኮኖሚ ዘርፍ ግምገማ መሰረት አገራችን በከፍተኛ የምጣኔ ሀብት መዛባት 
ውስጥ እንዳለችና ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለም አደገኛና መልሶ ለማገገም የሚያስቸግር የኢኮኖሚ ቀውስ 
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ሊያስከትል ይችላል። ለዚህም በዋናነት በብድር ላይ የተመሰረተ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና እነሱም ቶሎ 
አልቀው የውጭ ምንዛሬ ለማመንጨት አለመቻላቸው ነው። ነገርግን መንግሥት እነዚህን መሰረታዊ 
ተግዳሮቶችና የንግድ ጉድለቶች ለመቅረፍ ዕቅዶችን በመተግበር ላይ ይገኛል።  ይህ ደግሞ የውጭ ምንዛሪን 
በፍጥነት ለማፍራት ለማይችሉ የፋይናንስ ዘርፎችን እና ፕሮጀክቶች ላይ የሚውል ብድርን ማቋረጥን 
ያካትታል።  ሁለተኛ ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ አጋሮች ቀጥታ የበጀት ድጋፍ የሚገኝበትን መንገድ 
በማጠናከር የበጀት ጉድለቱን ለማሟላት ቁልፍ እርምጃዎች ተከናውነዋል። ሦስተኛ-የመንግስት ወጪዎችን 
በመቀነስ ትላልቅ መሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ላይ በማተኮር የዋጋ ግሽበትን ወደ አንድ 
አሃዝ የመቀነስ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የህዳሴው ግድብ ግንባታ 
መጠናቀቅ ለኢትዮጵያውያን የሞት የሽረት ጉዳይ ነው በማለት ከተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የሚገኙ ውጤቶች 
ላይ ለማትረፍም ቁልፍ ነው ብለዋል።  
 
የግሉ ዘርፍ ዋና ቀጣሪ ነው። ኢትዮጵያ ስራ በቀላሉ ለመጀመር ከማይቻልባቸው፤ የታክስ አሰባሰብ 
ስርዓታቸው ካልሰለጠነ፣ ችግር ቢፈጠር የግልግል አሰራሩ የማይመች፣ ፈቃድ ማውጣትም 
መሰረዝም ችግር የሆነበት ወ.ዘ.ተ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ከሚገኙት አገሮች መካከል ነች። በጠቅላይ 
ሚኒስትር ጽ/ቤት የሚመራው ቢዝነስ የማቅለል ቡድን አስር ሚኒስትሮች ሰማኒያ የሚጠጉ ዋና 
ዋና የትኩረት አቅጣጫዎችን ላይ አተኩረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከዋና አበዳሪዎች ጋርም 
መጠነ ሰፊ የሁለትዮሽ ድርድሮችን በማድረግ ከ 60 በመቶ በላይ የሚሆኑ የንግድ ብድሮች ወደ 
ዝቅተኛ ወለድ ብድርነት ለመለወጥ ተችሏል። በመሆኑም የዕዳ መክፈያ ጊዜን መጨመር አገሪቱ 
በትላልቅ ፕሮጀክቶች በማጠናቀቅ ላይ ትኩረት ማድረግ ትችላለች። ግብርና የአገር ውስጥ ምርት 
ለማሰደግ ዋልታ እንደመሆኑ መጠን የበለጠ ትኩረትም መካከለኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ላይ እና 
የዘርፉን ዘመናዊነት በማሻሻል ላይ ይሆናል. 
 
ህገወጥ የገንዘብና የጦር መሳሪያ ዝውውር፤ ኮንትሮባንድ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደራጀ ሁኔታ ባለፉት 
ዓመታት ተንሰራፍቶ ቆይቷል፤ መንግሥት እርምጃ መውሰድ ሲጀመር ግን እንደ አዲስ ሆኖ እየታየ 
ነው። ኮንትሮባንዲስቶች ከኢትዮጵያ የቁም እንስሳት፣ የቅባት እህሎች፣ የከበሩ ማዕድናት፣ ወርቅ፣ 
ጥራጥሬና ሌሎች በህገ ወጥ መንገድ ወደውጭ እየላኩ ወደ አገር ውስጥ የጦር መሳሪያ፣ ልባሽ 
ጨርቅ፣ የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበት መድሃኒት ይዘውልን ይመጣሉ።ይህ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ 
በመሆኑ ገቢዎች ሚኒስቴር ከ7 ሺህ በላይ ሰራተኞችን እንደ አዲስ አደራጅቷል። የጦር መሳሪያ በቂ 
ልምምድ፣ በቂ ስልጠናና ጥንቃቄ ካልታከለበት በህገወጥ ብቻ ሳይሆን በህጋዊ መንገድም አደገኛ ነው። 
የጦር መሳሪያ በገፍ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ ግራና ቀኝ በማየት እርምጃ መውሰድ አለብን። የጉምሩክ 
ኮሚሽንን የቁጥጥር ስራ ማጠናከር፣ የኮንትሮባንዲስቶችን የፋይናንስ ምንጭ ማድረቅ፣ የጠረፍ 
ቁጥጥርን ማጥበቅ ያስፈልጋል።  
 
ሚዲያ፤ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል መጫወት የሚገባቸውን ሚና ለመጫወት ይቸገራሉ። 
በግልም ይሁን በመንግስት ሚዲያዎች ውስጥ የሚሰሩ ገንቢ ሚና የሚጫወቱ በተለይም ህግን 
ለመቀየር፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፋ፣ ነገር በሚዛን እንዲታይ የሚተጉ አሉ። ነገር ግን ሁሉም በተቋም 
ደረጃ ጀማሪ በመሆናችችው አጀንዳ በሚቀርፅላቸው አካል ፍላጎት የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በክልልም 
ይሁን በፌደራል መንግስት የሚተዳደሩ ሚዲያዎች ላይ ማሻሻያ ለማድረግ አቅጣጫ ተቀምጧል። ከዚህ 
ጎን ለጎን ከግሎቹ ጋር በጋራ የመገናኛ መድረክ ፈጥሮ መወያየት ይገባል። የግሉ ዘርፍና ሁሉም ዜጋ 
ዲሞክራሲ በአገራችን እንዲመጣ ሚዲያው መደገፍ፣ አብሮ መቆምና የዚህን አገር ሰላም፣ ዲሞክራሲና 
አንድነት ለማጠናከር መስራት አለባቸው።  
 
// 
 


