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ባለድሉ የዲፕሎማሲ መስክ 

ክፍል ሁለት 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 04-23-16 

ሀገራችን ከሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጋር ረጅም ድንበር ትጋራለች። ይህ በመሆኑም የሀገራቱ 

ሠላም የጋራ ዕድገትን ለማረጋገጥ የሚያስችል መሰረት የሚጥል ነው፡፡ እንደሚታወቀው 

ሁለቱ ሱዳኖች ከእኛ ጋር በንግድና በኢንቨስትመንት ሊያስተሳስሯቸው የሚያስችሉ ሰፊ 

አማራጮች አሉ፡፡ በመሆኑም የኢፌዴሪ መንግስት እነዚህን አማራጮች በመጠቀም የጋራ 

ተጠቃሚነትን ለማስፋት ረጅም ርቀት ተጉዟል።  

እንደሚታወቀው ሀገራችን ካከናወነችው ስኬታማ የዲፕሎማሲ ተግባር አንዱና ዋነኛው ነው 

ተብሎ ሊቀመጥ የሚችለው የደቡብ ሱዳን የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት መከበር 

ነው፡፡ ሀገራችን ከኢጋድ (የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን) ጋር 

ባካሄደችው ያላሰለሰ ጥረት ደቡብ ሱዳን በህዝብ ውሳኔ ራሷን የቻለች ሀገር ለመሆን 

የበቃችበትን ዕድል አግኝታለች፡፡ ይህ ደግሞ በብዙሃኑ የዓለም ማህብረሰብ ዘንድ እንደበጎ 

ርምጃ የታየ ሲሆን፤ ለሰሜንም ሆነ ደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት ትልቅ ተስፋንና 

እምነትን ያሳደረ ነው፡፡  

እርግጥ ሀገራችን በሱዳን ሰላም ዙሪያ ባካሄዷቸው የዲፕሎማሲ ስራዎች ሀገራችን 

ለሁለቱም ሱዳን ህዝቦች እውነተኛ አጋር መሆኗን የሁለቱም ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች 

አምነው እንዲቀበሉ አድርጓል፡፡ ይህ ተግባር ከሀገራችን ከብሔራዊ ጥቅም፣ ከምትከተለው 

የውጭ ግንኙነት መርህና የዲፕሎማሲ አተያይ እንዲሁም ወንድም ከሆኑት የሁለቱም 

ሱዳን ህዝቦች ሰላም አኳያ የሚታይ በመሆኑ ዛሬም ድረስ አልተቋረጠም። ወደፊትም 

ይበልጥ ተጠናክሮ ይቀጥላል። 

የሀገራችን ስኬታማ የዲፕሎማሲ መስመር በጎረቤት ሶማሊያም የታየ ነው። ኢትዮጵያ 

ሶማሊያንና ወነድም የሆነውን የዚያች ሀገር ህዝብን ሠላም በአንፃራዊነት ማስፈን ባሻገር፣ 

በሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስትና በጁባ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል ተፈጥሮ የነበረውን 

ችግር በአስታራቂነት በመፍታት ረገድ የተጫወተችው ሚና፤ ሀገራችን ሠላም የጋራ ጉዳይ 

መሆኑንም በተግባር የምትገነዘብ መሆኗን በገሃድ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  
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በጎረቤት ሀገራት ውስጥ ሰላም ከሌለ ዳፋው ለአጎራባቾቹ ሀገሮች የሚተርፍ ብሎም ለሰላም 

ሲባል የሚከፈል ቁርጠኛ አቋም በመሆኑ ይህ የሀገራችን የተቀደሰ ተግባር ሊመሰገን 

ይገባዋል። ነገም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። 

ከሰላም የዲፕሎማሲ ጥረት አኳያ ሀገራችን በምትከተለው የፀረ አሸባሪነት መርህ መሰረት 

ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ተባብራ በመስራት ላይ ትገኛለች። በተለይም በምስራቅ 

አፍሪካ በማቆጥቆጥ ላይ የሚገኘውን የሽብርተኝነት አደጋ ለመግታት እንደ አሜሪካ፣ 

እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኢጣሊያ…ወዘተ ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር በምታካሂደው የጋራ ጥረት 

ሽብርተኝነትንና አክራሪነትን መመከት ላይ ትገኛለች። ይህም በምዕራቡም ይሁን 

በምስራቁ ዓለም ተቀባይነት እንድታገኝ አድርጓታል። ለሰላም ያላት ቁርጠኝነትም 

አድናቆትን እንድትቸርና በምስራቅ አፍሪካ ተደማጭ ሀገር እንድትሆን አስችሏታል።  

ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ ከሰላም ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ትስስርን በመፍጠር እንዲሁም 

አቨስትመንትን በመሳብ ረገድ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። ሀገራችን ከጎረቤቶቿ ጋር 

የምታደርገው የኤሌክትሪክ ሃይል እንዲሁም የመንገድና የባቡር አውታር ትስስሮች 

የሁለትዩሽ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ነው። ሀገራቱ በኢኮኖሚ በተሳሰሩ ቁጥር አንዱ 

ለሌላኛው ሰላምና ደህንነት ዘብ ይቆማል። ይህም በጋራ ሠላም እጅ ለእጅ ተያይዞ ለማደግ 

በር ይከፍታል። ኢንቨስትመንት እንዲጎለብትም በር ይከፍታል። 

ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ ሀገር ለኢንቨስትመንት አመቺ ናት ለማለት በርካታ 

ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ ይገባሉ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ሠላምና የተረጋጋ ፖለቲካ፣ 

የተረጋጋና እያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚ፣ የዳበረ የመሰረተ- ልማት አውታር፣ ሰፊ የገበያ 

ዕድል፣ በቂ የሰለጠነና ውጤታማ የሆነ ሰው ኃይል እንዲሁም ኢንቨስትመንትን የሚያሳካ 

ፖሊሲና ሰፊ የተፈጥሮ ሐብት መኖር በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

ከዚህ አኳያ ሀገራችን ውስጥ ሠላምና የፖለቲካ መረጋጋት በአስተማማኝ ሁኔታ መኖሩ፣ 

ኢኮኖሚው የተረጋጋና ፈጣን ዕድገት ማሳየቱ እንዲሁም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የነበረው 

የመሠረተ ልማት አውታር በከፍተኛ ሁኔታ እያደገና እየተስፋፋ መምጣቱ ሀገሪቱ 

ለኢንቨስትመንት ምቹ ሆናለች፡፡  

ዳሩ ግን እነዚህ ሁኔታዎች መኖራቸው ብቻ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ዋስትና 

አለመሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ እርግጥም የቱንም ያህል ጥሩ የኢንቨስትመንት 
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አዋጅ ቢኖርና ሀገሪቱ ለኢንቨስትመንት ያሏትን ምቹ ሁኔታዎች በውጭው ዓለም 

የሚያስተዋውቃቸው አካል ከሌለ ውጤታማ መሆን የሚቻል አይመስለኝም፡፡  

እናም በዲፕሎማሲው ረገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አመቺ የኢንቨስትመንት አማራጮችን 

የማስተዋወቅ አማራጭ የሌለው አማራጭ ነው። በመሆኑም በዚህ በኩል በተከናወነው 

የዲፕሎማሲ ጥረት በርካታ የውጭ ባለሀብቶች ወደ ሀገሪራችን ገብተው መዋዕለ 

ንዋያቸውን እንዲያፈሱ በመደረጉ በአሁኑ ወቅት የውጭ ኢንቨስትመንት በመስፋፋት ላይ 

ይገኛል፡፡  

እርግጥ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ባልተነካ እምቅ ሀብትና የሰው ጉልበት ላይ 

የተመሰረተ ነው፡፡ ይህን አቅም በኢንቨስትመንት ለመጠቀምም እንደ ቻይና፣ ህንድ ፣ 

ሱዳን፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ቱርክ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ የመን፣ እንግሊዝ፣ እስራኤል፣ ካናዳ እና 

አሜሪካ የመሳሳሉ ሀገራት በመስኩ ለመሰማራት ችለዋል። 

ይህም የዳበረና ጠንካራ የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ጥረታችን ውጤት መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ በመሆኑም በሀገራችን ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ያለው ሚና ከፍተኛ 

ስለሆነ በዘርፉ የሚደረገው ጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱና በአሁኑ ወቅት 

አበረታች ዕድገት እያስመዘገበ ነው፡፡ የዲፕሎማሲ ጥረቱ በርካታ ባለሃብቶችን በመሳቡ 

የሥራ ዕድል እንዲፈጠርና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲስፋፋ በማድረግ ለሀገሪቱ 

ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ያበረከተው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም፡፡ 

ከዲፕሎማሲ ጥረቱ ጋር በተያያዘ የኮንፍረንስ ቱሪዝም እየዳበረ መጥቷል። በዚህም አዲስ 

አበባ ከአፍሪካ መዲናነቷ ባሻገር በርካታ ታላላቅ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ኮንፍረንሶች 

የሚካሄዱባት ከተማ መሆን ጀምራለች። አዲስ አበባ የአዳዲስ የሰላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ሃሳቦች መንሸራሸሪያ ከተማ እየሆነች ነው።  

አንድ ዓለም አቀፍ ክስተትን የሚያማክል ጉባዔ ለመካሄድ ሲታሰብ ለዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ከኒውዮርክ ቀጥሎ የምትታየው ከተማ አዲስ አበባ ሆናለች። እርግጥ ይህ 

ዕውቅና ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም—ጠንካራ የዲፕሎማሲያዊ ጥረት በመደረጉ እንጂ። 

እናም ትናንት በአንዳንድ ወገኖች ‘የአፍሪካ መዲና መሆን አትችልም’ የተባለችው 

ከተማችን ዛሬ ላይ ዓለም ለሚያካሂደው ምክክር መድረክ መሆን ችላለች። ይህ 

የዲፕሎማሲያችንን ማማ የሚያሳይ ታላቅ ድል ነው።    
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በጥቅሉ የኢፌዴሪ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉት የልማት፣ የዴሞክራሲ፣ 

የሠላምና የመልካም አስተዳደር ተግባራት የህልውና ጉዳይ መሆናቸውን በመገንዘብ 

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ተወላጆች እንዲሁም በዓለም አቀፍ 

ማህብረሰብ ዘንድ የሚገኙ መልካም አጋጣሚዎችን ሁሉ በመጠቀም በጠንካራ ዲፕሎማሲ 

የሀገራችንን ገፅታ በመገንባት ላይ ይገኛል። በእስከ ዛሬ ጉዞውም ባለድል መሆን ችሏል። 

ይህ በመንግስት በኩል የሚካሄደው የዲፕሎማሲ ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ዕውነታን 

ግን መዘንጋት ያለብን አይመስለኝም። ይኸውም የዲፕሎማሲ ስራ በተለይም ሀገርንና 

ያሏትን እምቅ አቅሞችን የማስተዋወቅ ተግባር የዲፕሎማቶች ወይም የፖለቲካ ሹመኞች 

ስራ ብቻ ተደርጎ ሊወሰድ የማይገባ መሆኑ ነው። እናም መላው ዜጋ እንደ አስፈላጊነቱና 

እንደ ሁኔታው የሀገሩ አምባሳደር በመሆን በድል ላይ ያለውን የዲፕሎማሲ ስራ ይበልጥ 

ሊያጎለብተው ይገባል ባይ ነኝ— የሀገር ጉዳይ “ድር ቢያብር አንበሳ ያስር” እንደሚባለው 

ነውና። 

 

 


