
የምስራቅ አፍሪካ ሰላም ደህንነትና ዲሞክራሲና ልማት በማስጠበቅ ትኩረት እንዲደረግ አፈ ጉባኤ ካሣ 
ጥሪ አቀረቡ  

 

በዓሇም ፓርሊማዎች ህብረት (IPU) 124ኛ ጉባኤ በመካፈል ሊይ የሚገኘው የኢትዮጵያ 
ልዑካን ቡድን የኢትዮጵያና አቋምና ወቅታሁኔታበሚመሇከትሇጉባኤተኛመልዕክትአስተሊልፏል፡፡

 

  

የቡድኑ መሪ አፈ ጉባኤ አቶ ካሣ ተ/ብርሃን ሇጉባኤው ባዯረጉት ንግግር በዓሇማችን ፖሇቲካዊ 
አሇመግባባቶችን ኤኮኖሚያዊና አካባባዊ ቀውሶችን ማህበራዊ ውጣወረዶችን በማስወገድ 
ፓርሊመንታዊ ተጠያቂነትን ማስፈን እንዯሚገባ ዓሇምአቀፋዊ ትብብርና የጋራ መግባባት 
በማሳዯግ የህዝቡን ተስፋ እውን ማድረግ ያስፈልጋል ብሇዋል፡፡ 

  

በኢትዮጵያ የዱሞክራሲ አጀማመርና የአገሪቱን ሰሊም ዯህንነትና ልማት መልካም አስተዲዯር 
በማስፈን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች ማንነትና የራስን በራስ የማስተዲዯር መብት መከበሩን 
በመግሇጽ በአገሪቱ የፖሇቲካና የኤኮኖሚ ተጠቃሚነትን በሚመሇከት ህብረተሰቡ የልማቱ ዋነኛ 
ምሶሶ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ አገራችን ኢትዮጵያ የተረጋጋች ሰሊማዊና በፈጣንና ኤኮኖሚ 
እድገት ግስጋሴ ሊይ የምትገኝ መሆኑን የገሇጹት አፈ ጉባኤ ካሣ የምዕተዓመቱን የልማት 
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ግቦች በማሳካት ተጠቃሽ መሆኗንም አስምረውበታል፡፡ 

  

በ124ኛ የፓርሊማዎች ህብረት ዋነኛ መሪ ቃል መሰረት በአገራችን የህዝቡ ተስፋ ድህነትን 
ማጥፋትና ሀገሪቱን በፈጣን እትና ልማት ቀዲሚ ማድረግ መሆኑን የገሇጹት አፈ ጉባኤው 
ባሇፉት ዓመታት በመንግስት ጥረት በግል ሴክተሩና በህዘቡ ተሳትፎ አገሪቱ ባሇሁሇት አሀዝ 
የኤኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧንና በመተግበር ሊይ በሚገኘው የዕድገት ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 
መሰረት አገሪቱ በሚቀጥለት 10 እና 15 ዓመታት መካከሇኛ ገቢ ያሊት አገር እንዯምትሆንና 
በዚህ አዱስ እስትራቴጂ እቅድ መሰረት ዓመታዊ የኤኮኖሚ ዕድገቱን ከ11 አስከ 14 በመቶ 
የማሳዯግ ጥረት እንዯሚዯረግ የታሇመ መሆኑን አመልክተው፣ መንግስት በኢንደስትሪው 
ዘርፍ በኤኮኖሚ ውስጥ ቁልፍ ሚና እንዯሚጫወትና የኢንደስትሪውን ኤኮኖሚ ብቁ 
የማድረግና የግብርናውን ምርታማነት በእጥፍ ማሳዯግና አግልግሎቱን የመጨመር እቅድ 
መኖሩ የአገሪቱን ህዝቦች ተስፋን በማጎልበት የተሻሇ ህይወት መምራት እንዯሚያስችል 
አስረድተዋል፡፡ 

 አገራችን በምታካሂዯው የዱሞክራሲ ግንባታና የልማት እንቅስቃሴ አንዲንድ እንቅፋቶች 
ቢያጋጥሙም በምንከተሇው ስርዓት የስሊምና የዱሞክራሲ መንገድ ውጤታማ መሆን 
እንዯተቻሇ ገልጸው በሁለም መስክ የኢትዮጵያ አጋሮች ከጎናችን በመሆናቸው አዲዱስ 
አጋሮቻችንም አስፈሊጊውን የቴክኒክ የፋይናንስና የኤኮኖሚ ድጋፍ እንዯሚያዯርጉ ተስፋ አሇን 
ብሇዋል፡፡ 

 የአገራችንና የአፍሪካን ቀንድ ሰሊም በተመሇከተም ኢትዮጵያ የተረጋጋችና ሰሊማዊ ዯህንነት 
ያሊትና ዱሞክራሲያዊ ልማት በማካሄድ ሊይ ብትሆንም በምስራቅ አፍሪካ ያሇው የፀጥታ፣
ያሇመረጋጋት ችግር ጨርሶ መቆም እንዯሚኖርበት ያስገነዘቡት አፈ ጉባኤ አቶ ካሣ የዓሇም 
ፓርሊማ ህብረት አባሊትና በተሇይም የኢትዮጵያ አጋሮች ሰሊምን ዯህንነትን ዱሞክራሲና 
ልማትን በማስጠበቅ ሇሚዯርገው ጥረት እገዛ እንዱያዯርጉና ከጎናችን እንዱሰሇፉ ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡በአፍሪካ ቀንድ አሇምአቀፍ ሽብረተኝነት የባህር ሊይ ውንብድና አሇመረጋጋትና 
የፀጥታ ችግር በአካባቢው የሚታየው የማተራመስ ሁኔታ ጨርሶ በማስወገድ መንግስታት 
ትኩረት መስጠት እንዲሇባቸው የገሇጹት አፈ ጉባኤ የሶማሉያን የሽግግር መንግስት ሇማገዝ 
የሚዯረገውን ድጋፍና እገዛ በማሳዯግ የሁለም አገር ፓርሊማዎች ግፊት እንዱያዯርጉ ጥሪ 
አቅርበዋል፡፡ከሚያዝያ 7/2003 ዓ.ም ጀምሮ ፓናማ ሲቲ እየተካሄዯ በሚገኘው የዓሇም 
ፓርሊማዎች ህብረት 124ኛ ጉባኤ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ፓርሊማ ልዑካን በጉባኤው 
የሀገራችንን ፓርሊመንታዊ ስርዓት በማጠናከርና ፓርሊመንታዊ ግንኙነትን የተሻሇ ሇማድረግ 
ከአቻ ምክር ቤቶች ከተሇያዩ አገራት ፓርሊማ ተወካዮች ጋር በመወያየት የኢትዮጵያን ተሞክሮ 
በተመሇከተ ገሇፃ አድርጓል፡፡
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ከህብረቱ ጉባኤ ጎን ሇጎን የፓርሊማ ጽ/ቤቶች ሀሊፊዎች ስብሰባም እየተካሄዯ ይገኛል አገራችን 
በ2001 ዓ.ም እዚህ አዱስ አበባ 120ኛውን የዓሇም ፓርሊማዎች ጉባኤ ማስተናገዷ ይታወቃል፡
፡ 

  

 

 


