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የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን 

ውጤታማነት 
አባ መላኩ 06-09-16 

የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የአንድ አገር ዋነኛ መገለጫ ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት 

መርሆዎች በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 86 በግልጽ እንደተደነገገው፤ 

"የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥቅም የሚያስጠብቅና የአገሪቱን ሉዓላዊነት የሚያስከብር፤  

የመንግሥታትን ሉዓላዊነትና እኩልነት የሚያከብር፣ በሌሎች አገሮች ጉዳዮች 

ውስጥ ጣልቃ አለመግባት፤ በጋራ ጥቅምና በእኩልነት ላይ የተመሠረተ  

እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ስምምነቶች የኢትዮጵያን ጥቅም 

የሚያስከብሩ እንዲሆኑ መጣር፤ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያስከብሩና 

የሕዝቦቿን ጥቅም የማይፃረሩ ዓለም አቀፍ ሕጐችና ስምምነቶችን ማክበር፤  

ከጐረቤት  አገሮችና  ከሌሎችም  የአፍሪካ  አገሮች  ጋር  በየጊዜው  እያደገ  

የሚሄድ  ኢኮኖሚያዊ  ኅብረትና  የሕዝቦች ወንድማማችነትን ማጐልበት፤  

በአገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች ሠላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት 

ማድረግ ነው" የሚል ነው።  

 

መንግሥት ባለፉት 25 ዓመታት በየዘርፉ በተገበራቸው ትክክለኛ ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች ሣቢያ አገራችን በዓለም ቀድሞ ትታይበት የነበረውን የተሳሳተ መነጽር ዛሬ 

ላይ መለወጥ ጀምሯል። ባለፉት ሥርዓቶች በተለይ በደርግ ወቅት በአገራችን  ተፈጥሮ 

የነበረው የእርስ በርስ ግጭት፣ ድርቅ፣ ረሃብ፣ ስደት ወዘተ…የአገራችንን ገጽታን ክፉኛ 

ጎድቶታል። ይህን የተበላሸ ገጽታ ለመቀየር የኢፌዴሪ መንግሥት ከፍተኛ ጥረት 

በማድረግ ላይ ይገኛል። አገራችን ሠላም በማግኘቷ በርካታ ነገሮችን ማትረፍ ችላለች።  

ሠላም የሁሉም ነገር መሠረት ነውና።  

 

ባለፉት 25 ዓመታት በአገራችን ልዩነታችንን በሠላም ማራመድ የሚቻልበት መድረክ 

ተዘርግቷል። ምን ያህል ጎልብቷል? ሊያነጋግረን ይችል ይሆናል። ይሁንና ይህ አሠራር 
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ተጀምሯል። እንደእኔ ልዩነትን በመነጋገር መፍታት አሊያም ልዩነትን በሠላማዊ መንገድ 

ማራመድ መቻል የመብቶችና የነጻነቶች ሁሉ መጀመሪያ አድርጌ እወስደዋለሁ። 

በመነጋገር ልዩነትን መፍታት የዴሞክራሲ መገለጫ ነው። ባለፉት 25 ዓመታት አገራችን 

ሠላም በማግኘቷ ህዝብና መንግሥት ትኩረታቸውን ድህነትን ወደመታገል ማድረግ 

በመቻላቸው በየዘርፉ ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ችለዋል። የዛሬ ትኩረቴ ባለፉት 

ዓመታት የተመዘገቡ ስኬቶችን ለመዳሰስ አይደለም። ይልቁንም ከላይ ያነሳሁትን የአገር 

ደህንነትና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው ላይ አንዳንድ ነገሮች ለማለት ያህል ነው። 

  

ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ያስመዘገበቻቸው ድሎች በመንግሥት ተቀርፀው ተግባራዊ 

በተደረጉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አማካይነት ነው። በአገሪቱ ውጤታማ ከሆኑት 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ውስጥ የውጭ ጉዳይና የአገራዊ የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በዋናነት ይጠቀሳል። የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲና ስትራቴጂ የአገሪቷን ብሔራዊ 

ጥቅም የማስቀደም የኢኮኖሚ ዕድገቷን የሚያፋጥን፣ የተበላሸ ገጽታውን የሚቀይር 

እንዲሁም ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደርን የሚያጎለብት መልኩ ተቀርጾ በሥራ ላይ 

ውሏል።  
 

የየአገሮች የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ባህሪ፣ ይዘትና ቅርጽ እንደየአገሮቹ ርዕዮተ ዓላማዊ 

መስመርና እንደሚከተሉት የዕድገት አቅጣጫ ይለያያል። የደርግ ሥርዓት ይከተለው 

በነበረው አምባገነናዊ ሥርዓት ሣቢያ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ከጎሮቤት አገሮች ጋር በጥርጣሬ 

ላይ የተመሠረተ በመሆኑ ችግሮችን በንግግርና ስምምነት እልባት ከመፈለግ ይልቅ 

በወታደራዊ ኃይል መፍትሄ መፈለግ ቅድሚያ ይሰጥ ነበር። በዚህ ሁኔታ የነበረው 

የአገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከደርግ ሥርዓት ውድቀት በኋላ በዓይነቱም በይዘቱም 

ተለወጧል።  

 

የኢፌዴሪ  የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ በቅድሚያ በአገር ውስጥ ሠላም በማስፈንና 

በማረጋጋት ላይ ትኩረት በማድረግ በአካባቢያችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘላቂና 

አስተማማኝ ሠላም እንዲፈጠርና የጋራ ልማትና ትብብር እንዲጠናከር ማድረግ ነው። ይህ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅማችንን የማስጠበቅና አገራዊ ህልውናችንን የማረጋገጥ 

ተልዕኮ ያለው ነው። ፖሊሲውና ስትራቴጂው እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ ከማንኛውም 
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አገር ጋር የሚኖራት ግንኙነት በመሠረታዊ አገራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የተመሠረተ 

እንዲሆን ተደርጎ ነው። 

  

የአገራችን ሠላም  እየጎለበተ ሲሄድ ልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓቱ ሥር እየሰደደ 

እንዲሁም የአገራችን ዕድገት እየተፋጠነ፣ ድህነት እየቀነሰ ስለሚሄድ ለአደጋ 

ተጋላጭነታችን ሁኔታም በከፍተኛ ደረጃ እንደሚቀንስ ያረጋግጣል። ይህ እውነታ በተግባር 

ተረጋግጧል። አገራችንን ዛሬ በግልጽ ሉዓላዊነቷን የሚጋፋ አንድም የጎረቤት አገር 

የለም። ደህንነታችንን ለማስጠበቅ ዋናው መሣሪያ ልማትና ዴሞክራሲን በአገር ደረጃ 

ማረጋገጥ  ቁልፍ ጉዳይ እንደሆነ በመንግሥት በመታመኑ ልማትን ማፋጠንና የዴሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታን ማጠናከር የሞት የሽረት ጉዳይ ሆኗል። ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ   

"የአገራችን ዋንኛ ጠላት ድህነት ነው፤ እኛ ድህነትን ማሸነፍ ከቻልን ጠላቶቻችን ሁሉ 

አንገታቸውን ይደፋሉ" በማለት በተደጋጋሚ የሚገልጹት የኢትዮጵያ ጠላት ድህነት 

መሆኑን በመለየታቸው ነው። አንዳንድ ምሁራኖች Meles is the first person Who 

redefines properly the enemy of Ethiopia ሲሉ ይገልጻሉ።   

 

ባለፉት 25 ዓመታት ኢትዮጵያ ከተለያዩ አገራትና ተቋማት ጋር የምታደርጋቸው 

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደጉና እየጎለበቱ መጥተዋል። ዲፕሎማሲያዊ 

ግንኙነቶች ተጠናክረዋል። የውጭ የኢንቨስትመንት ፍሰት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። 

በዚህም ተጨባጭ ለውጥ ማስመዝገብ ተችሏል። ኢትዮጵያ በዓለም ዓቀፍ መድረኮች 

ተሰሚነቷ ጨምሯል። አገራችን በተለያዩ መድረኮች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች የአፍሪካዊያን 

አፍ ለመሆን በቅታለች። በዚህም አፍሪካን አኩርታለች። አገራችን ለአፍሪካ በተለይ 

በቀንዱ አካባቢ የተረጋጋ የፖለቲካ ሂደት መጎልበት የአንበሣውን ድርሻ በመወጣት ላይ 

ትገኛለች።  ግጭቶችና ያለመግባባቶች  በሠላማዊና በመነጋገር እንዲፈቱ በማድረግ ረገድ 

ትልቅ ድርሻዋን በመወጣት ላይ ትገኛለች።  

  

አገራችን በምትከተለው በዚህ የትብብርና የሠላም ዲፕሎማሲ መርህ መሠረት በዓለም 

ዙሪያ ካሉት አገሮች ጋር ያላት ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሠረተ ግንኙነቷም 

በመጠቃቀም መርህ ላይ የተመሠረተ በመሆኑ ጠንካራና ዘላቂነት ያለው እንደሆነ መረዳት 
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አያዳግትም። በዚህም ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ትስስሯ 

ከኤርትራ በስተቀር ከሌሎች ጎረቤት አገሮች ጋር ጥብቅ ግንኙነት መመሥረት ችላለች።  

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሠላም እንዲሰፍን ዘላቂ ሠላምና መረጋጋት እንዲጎለብት የሠላም 

አስከባሪ ኃይሏን በተለያዩ የአፍሪካ አገራት በመላክ በአህጉሩ በቀዳሚነት እንዲሁም 

በዓለም በአራተኛነት የምትጠቀስ አገር ናት። የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ኃይሎች 

በተሰማሩበት ግዳጆች ሁሉ በብቃት መወጣት የቻሉና ምግባረ ምስጉን ናቸው።   

 

ሌላው መነሳት ያለበት ጉዳይ አንድ አገር ለኢንቨስትመንት አመቺ ናት ለማለት 

አስተማማኝ ሠላምና የተረጋጋ ፖለቲካ፣  እያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚ፣ የተሟላ የመሠረተ- 

ልማት፣ ሰፊ የገበያ ዕድል፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲሁም አበረታች የኢንቨስትመንት 

ፖሊሲ፡ የተፈጥሮ ሀብት መኖሩ በዋነኛነት ይጠቀሳሉ። እነዚህ ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው 

ለኢንቨስትመንት መስፋፋት አገርን ማስተዋወቅ  የሚችል  ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል። 

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት በተጨባጭ ያለውን መልካም ሁኔታዎች  ለዓለም 

ማኅበረሰብ ማስተዋወቅ ነው።  

 

ባለፉት ዓመታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአምባሣደርነት የሚመድባቸው  አካላት ዋነኛ 

ሥራቸው ተደርጎ የሚወሰደው አገራቸውን ለውጪው ዓለም በአግባብ በማስተዋወቅ የውጭ 

ባለሃብቶችን ወደ አገራችን እንዲመጡ ማድረግ ነው። በዚህም የውጭ ጉዳይና የአገራዊ 

ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አመቺ የኢንቨስትመንት መስኮችን 

በውጭው ዓለም ለማስተዋወቅ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ፣ በርካታ ባለሀብቶች ወደአገሪችን 

ገብተው መዋዕለ ንዋያቸውን በማፍሰሳቸው ለዜጎች ከፍተኛ የሥራ ዕድል እንዲፈጠር 

እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር አድርጓል። ይህም የአገራችን ኢኮኖሚ እድገት 

ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ አበርክቷል። 
 

ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ከአንድ ቲሪሊዮን ብር በላይ 

ካፒታል ላስመዘገቡ ከ55 ሺህ በላይ የአገር ውስጥና የውጭ ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት 

ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል። ከእነዚህ ውስጥ ከስድስት ሺህ የሚበልጡት የውጭ ባለሀብቶች 

መሆናቸውን መረጃዎች ያስረዳሉ። ይህም የዳበረና ጠንካራ የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ 

ጥረታችን ውጤት መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። 
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