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ባለድሉ የዲፕሎማሲ መስክ 

ክፍል አንድ 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 04-23-16 

ዲፕሎማሲ ለአንድ ሀገር የንግድና የኢንቨስትመንት ክዋኔዎች ያለው ፋይዳ የላቀ ነው።   

በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት የሚከተሉት የውጭ ግንኙነት 

መርህና የዲፕሎማሲ አቅጣጫ ለዕድገታቸውና ለተደማጭነታቸው የሚኖረው ሚና ከፍተኛ 

መሆኑ አይታበይም።  

በዚህ መሰረትም ኢትዮጵያ ላለፉት 25 ዓመታት ስትከተለው የነበረው የውጭ ግንኙነት 

ፖሊሲና የተከተለችው ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከት የዲፕሎማሲ መንገድ በርካታ 

ትሩፋቶችን አስገኝቶላታል። 

እንደሚታወቀው ሀገራችን ባለፉት መንግስታት የእርስ በርስ ግጭትና ስር የሰደደ ድህነት 

ተምሳሌት ተደርጋ ትታወቅ ነበር፡፡ ዛሬ ላይ ግን በዚህ መጥፎ ምሳሌነት የተሳለችው 

ሀገራችን ገጽታዋን እየለወጠች ነው፡፡ መንግስትና መላው ህዝቦቿ አንድነት ፈጥረው 

ባለፉት 25 ዓመታት ባከናወኗቸው ዘርፈ - ብዙ ተግባራት በዓለም አቀፉ መድረክ በአዲስ 

ገጽታ መታየት ጀምራለች፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያላሰለሰ ጥረት አማካኝነት ጠንካራና ፈጣን 

የኢኮኖሚ ዕድገት እየተመዘገበ ከመሆኑም በተጨማሪ ሀገሪቱ በዓለም አቀፍ የፖለቲካና 

ዲፕሎማሲ መድረኮች ተሰሚነቷ እየጎለበተ መጥቷል፡፡ ሀገሪቱ እነዚህን ስኬታማ የሆኑትን 

ድሎች ለመቀዳጀት የቻለችው በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን አማኝነት በተለያዩ 

ዘርፎች ተቀርጸው ተግባራዊ በተደረጉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አማካኝነት መሆኑ 

የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡  

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም፣ ህልውና እና 

ደህንነትን ከአደጋ ለመከላከል፣ ገጽታዋን በበጎ ለመገንባትና የኢኮኖሚ ዕድገቷን 

ለማስቀጠል እንዲሁም የዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር ሥርዓትን ለማጎልበት 
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በሚያስችል መልኩ ተቀርፆ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል ነው፡፡ ፖሊሲው 

በጋራ ጥቅምና ህልውናን በማስከበር ላይ የተመሰረተ ነው፡፡   

የኢፌዴሪ ህገ- መንግሥት የአካባቢውንና ጎረቤት ሀገሮችን ለጋራ ጥቅምና ሠላም እንዲሰሩ 

የሚጋብዝ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረት ጥሏል፡፡ ይህ እንደ ቀድሞዎቹ የውጭ 

ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲዎች የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን ቸል በማለትና ወደ ውጭ ያነጣጠረ 

ሳይሆን፤ በቅድሚያ በሀገር ውስጥ ሠላም በማስፈን በማረጋጋት ላይ ትኩረት በማድረግ  

በአካባቢያችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘላቂና አስተማማኝ ሠላም እንዲፈጠርና የጋራ 

ልማትና ትብብር እንዲጠናከር የሚያደርግ ነው፡፡   

ፖሊሲው ብሔራዊ ጥቅማችንን የማስጠበቅና ሀገራዊ ህልውናችንን የማረጋገጥ ተልዕኮን 

ያነገበ ነው፡፡ ከማንኛውም ሀገር ጋር የሚኖረን ግንኙነት በመሰረታዊ ሀገራዊ ጥቅማችን 

ደህንነት ላይ የተመሰረተ፣ እንዲሁም የልማትና የዴሞክራሲ ሂደቱ ስር እየሰደደና 

የሀገራችን ዕድገት እየተፋጠነ በሄደ ቁጥር ለአደጋ ተጋላጭነታችን በከፍተኛ ደረጃ 

ለመቀነስ ታልሞ የተዘጋጀ ነው፡፡ ፖሊሲውን ተከትሎ የሚከናወነው የዲፕሎማሲ አካሄድም 

በድል የታጀበ በመሆን ውጤት እያስገኘ ነው— በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሃብትና በማህበራዊ 

መስኮች ዙሪያ።  

በፖለቲካ ድፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ጋር የምታደርጋቸው 

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየጎለበተ መጥቷል፡፡ ልማታዊ 

ዲፕሎማሲውም ተጠናክሯል፡፡ በሰጥቶ መቀበል መርህ ከልዩ ልዩ ሀገሮች ጋር ግንኙነቷን 

በማጠናከርም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የኢንቨስትመንት ፍሰትና ሚዛናዊ 

የንግድ ትስስር እንዲጨምር ጠንክራ በመስራት ላይ ትገኛለች፡፡  

የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስፍራ ለማጎልበትም ባለፉት 25 

ዓመታት ሰፊ ጥረት ተደርጓል፡፡ በዚህም ኢትዮጵያ ለሀገሪቱም ሆነ ለአካባቢው የተረጋጋ 

የፖለቲካ ሂደት እንዲኖር ግጭቶችና ውዝግቦች በሰላማዊ ጥረት እንዲፈቱ ብቻ ሳይሆን 

የሠላምና የትብብር አድማሱ እንዲሰፋ በማድረግ ላይ ናት፡፡ በምትከተለው በዚህ 

የትብብርና የሠላም ዲፕሎማሲ መርህ መሰረትም በዓለም ዙሪያ ካሉት ሀገሮች ጋር ያላት 

ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ነው።  
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በዚህም ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ትስስሯ የቀጣናው አዋኪ 

ከሆነው ከኤርትራ መንግስት በስተቀር ከሌሎች ሀገሮች ጋር ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡  

የሀገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሠላም ግንባታ ዲፕሎማሲንም የሚያካትት በመሆኑ 

ከደርግ ሥርዓት ውድቀት በኋላ የአፍሪካ ቀንድን ጨምሮ የአህጉሪቱን ሠላምና መረጋጋት 

ለማጠናከር የሠላም አስከባሪ ኃይሏን በሩዋንዳ በላይቤሪያ፣ በብሩንዲ በሱዳን ዳርፉርና 

አብዬ በሙሉ ፈቃደኝነትና በብቃት አሰማርታለች፤ አኩሪ ተግባርም በመፈፀም ላይ 

ትገኛለች፡፡ ይህ የሠላም ማስከበር ተልዕኮ ስኬታማ መሆኑና በአሁኑ ወቅት ወደ ላቀ ደረጃ 

የዲፕሎማሲውን ስኬታማነት የሚያሳይ ነው፡፡  

የኢፌዴሪ መንግስት ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት በመነሳት ለሱዳንና ደቡብ ሱዳን የዛሬ 

ማንነት ጉልህ ሚና ተጫወቷል። እንደሚታወቀው ሱዳን ለረጅም ዓመታት በእርስ በርስ 

ጦርነት ስትታመስ ቆይታለች፡፡ ጦርነቱ  ምናልባትም በአፍሪካ ረጅሙና ከፍተኛ የሆነ 

የሰብዓዊና ቁሳዊ ውድመት ያስከተለ ነው ሊባል ይችላል፡፡ ሆኖም መንግስት በሱዳን 

የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆምና በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት አለም አቀፍ 

ማህበረሰብ የዲፕሎማሲ ጥረቶችን ከማድረግ ወደ ኋላ ያለበት ጊዜ አልነበረም፡፡  

በሱዳንና ደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ሲካሄዱ በነበሩት የዲፕሎማሲ 

ጥረቶች ውስጥ የኢትዮጵያ ሚና የግንባር ቀደምትነቱን ድርሻ ይይዛል፡፡ የጎረቤት ሀገር 

የሚከሰተው የሰላም እጦት በሀገራችን ላይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የራሱን ተፅዕኖ 

መሳረፉ እንደማይቀር የሚገነዘበው የኢፌዴሪ መንግስት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ በመገንባት 

ላይ የሚገኘው አስተማማኝ የሠላም መሰረት በሱዳንና በደቡብ ውስጥም እንዲገነባ በጽኑ 

ተንቀሳቅሷል።  

በእርግጥ የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ሰላም ለሀገራችን ሰላምና ልማት የሚኖረው አስተዋጽኦ 

በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በጎረቤት ሀገራት የሚኖረው የሰላም እጦት ቢያንስ የድንበር 

አካባቢዎችን የስጋት ቀጣና ያደርጋቸዋል፡፡ ፍልሰት ይኖራል። ስደተኞችም ይበራከታሉ። 

እናም ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ሰላም ሲሆኑ፣ እነዚህ ቀጣናዎች ከስጋት ነጻ የሚሆኑበት ዕድል 

መፈጠሩ የግድ ነው፡፡ ይህም የልማት ሥራዎችን ያለ አንዳች እክል መፈጸም 

የምንችልበት ዕድል ይሰጠናል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱም ፍጹም 

ሰላማዊ ሆኖ እንዲቀጥል ያግዛል፡፡ በተለይም ከሀገራቱ ጋር በሰላም ጉዳይ በጋራ 
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ለመስራት የሚያስችለን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ትልቅ ድጋፍ ማድረጉ 

አይቀሬ ነው፡፡ ስለሆነም ከሱዳንም ይሁን ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚኖረን የሁለትዮሽ 

ግንኙነት ከዚህ አንፃር መታየት ይኖርበታል። 

ይቀጥላል… 

 

 

 


