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ለተከፈለ መስዋእትነት የተሰጠ እውቅና 

ብ. ነጋሽ 06-30-16 

በያዝነው ሳምንት፣ በእለተ ማክሰኞ ኢትዮጵያ የተባባሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር 

ቤት ተለዋጭ አባል ሆና ተመርጣለች። የፀጥታው ምክር ቤት አስራ አምስት አባላት 

ያሉት ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ ቋሚ የምክር ቤቱ አባላት ናቸው። ከቋሚ የምክር 

ቤቱ አባላት ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላቸው አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ 

እንግሊዝና ፈረንሳይ ናቸው። ምክር ቤቱ ከእነዚህ በተጨማሪ ለሁለት ዓመታት ምክር 

ቤቱን የሚያገግሉ አስር ተለዋጭ አባላት አሉት። ኢትዮጵያ እ ኤ አ ከጥር ከ2017 ጀምሮ 

ለሁለት ዓመታት በተለዋጭ የምክር ቤት ዓባልነት ለማገለገል ነው የተመረጠችው። 

ኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆና ስትመረጥ 

የአሁኑ ለሶስተኛ ግዜ ነው። ከዚህ ቀደም በዘውዳዊው ስርአት እ ኤ አ  ከ1967 እስከ 

1968 እንዲሁም በወታደራዊው ደርግ የስልጣን ዘመን ከ1989 እስከ 1990 ለሁለት ያህል 

ጊዜያት አገልግላለች። 

ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ ያላት ተሳትፎ ከተባበሩት መንግስታት በፊት ከነበረው 

የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ነው የሚጀምረው። ኢትዮጵያ በቸኛዋ የአፍሪካ ነጻ ሃገር የሊግ ኦፍ 

ኔሽን አባል ነበረች። ከሊግ ኦፈ ኔሽንስ መፍረስ በኋላ የተባበሩት መንግስታትን 

ከመሰረቱት ነፃ ሃገራት መሃከል አንዷ ነች። ከአፍሪካ የተባበሩት መንግስታትን 

ለመመሰረት የበቁት ሁለት ነፃ ሃገሮች ኢትዮጵያና ላይቤርያ ብቻ ነበሩ። 

ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት መስራች ሃገር ብቻ አይደለችም። በተባባሩት 

መንግስታት ስር ለዓለም ሰላም መረጋጋጥ ድርሻዋን መወጣት የጀመረችው በህብረቱ 

ምስረታ ማግስት ነበር። በ1950 ዓ/ም በኮሪያ ጦርነት ወቅት የተባባሩት መንግስታት ሰላም 

አስከባሪ ሃይል አሰልፋ አኩሪ ታሪከ አስመዝግባለች። በመቀጠል በኮንጎ በተመሳሳይ ሁኔታ 

የመንግስታቱ ድርጅት ሰላም አስከባሪ ሃይል ሰራዊት ማሰለፏ ይታወሳል። 

ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ውስጥ ከነበራት ድርሻ በተጨማሪ እንደአፍሪካዊ ሃገር 

በራስዋ ልጆች መስዋዕትነት ነጻነቷን ጠብቃ የኖረች ሃገር በመሆኗ በተለይ በ1888 ዓ/ም 
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በአድዋ ጦርነት የጣሊያንን ወራሪ ሃይል አይቀጡ ቀጥታ ማባረሯ በአፍሪካውያን ዘንድ 

በቻ ሳይሆን በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ስር ለነበሩ የኢሲያና ደቡበ አሜሪካ ሃገራት ትልቅ 

የነፃነት ትግል ተነሳሽነትን በመቀስቀስ በአርአያነት እንድትጠቀስና እንድትታወስ 

አድርጓታል። ከዚህ ባሻገር በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ የአፍሪካ ሃገራትን ነጻ እንዲወጡ 

የማድረግ ቀዳሚ ዓላማ የነበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ 

ቀዳሚውን ድርሻ የተወጣች ሃገር ነች። እነዚህ ሁኔታዎች ኢትዮጵያ በአፍሪካውያንና 

በተቀረው ዓለም ታዳጊ ሃገራት ዘንድ በአውራነት እንድትታይ አድርጓታል።   

የንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ስርአት ዘውዳዊ ፊውዳላዊ የነበረ በመሆኑ በወቀቱ 90 

በመቶ ገደማ የሚሆነውን የኢትዮጵያ አርሶ አደር በገባር ጭሰሽነት ለአስከፊ ኢኮኖሚያዊና 

ብሄራዊ ጭቆና የዳረገ ቢሆንም፣ ለአፍሪካ ነጻነት ያበረከቱት አስተዋፅኦ ግን የጎላ ነበር። 

ንጉሰ ነገስቱ በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ውስጥ የነበራቸው ተሳትፎና 

በምእራባውያን ዘንድ የነበራቸው ተቀባይነት ጉልህ ነበር። በዘውዳዊው ስርአት ስር 

የነበረችው ኢትዮጵያ በአፍሪካና በሌሎች ታዳጊ ሃገራት እንዲሁም በምእራባውያን ዘንድ 

የነበራት ተቀባይነት እ ኤ አ በ1967 ዓ/ም የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት 

ተለዋጭ አባል ሆና ንድትመረጥ አግዟታል። 

ዘውዳዊውን ስርአት የተካው ወታደራዊው ደርግ የመንግስት ስርአትም የኢትዮጵያውያንን 

የአመለካከትና የማንነት ብዝሃነት እውቅና በመንፈግ፣ የተለየ አመለካከት ያላቸውንና 

የነፃነት ጥያቄ ያነሱትን ሁሉ በሃይል የሚደፈጥጥ አፋኝና ገዳይ የነበረ ቢሆንም በተለይ 

በአፍሪካውያን ነፃነት ጉዳይ ላይ የሚደራደር አልነበረም። በተለይ እስከ 80ዎቹ መግቢያ 

በቅኝ ግዛት ስር የቆየችውን የያኔዋን ሮዴሺያ፣ የአሁኗን ዚምባብዌ ነፃነት ለማረጋገጥ 

ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ወታደራዊው ደርግ ለዚምቧቡዌ የነፃነት ታጋዮች ወታደራዊ 

ስልጠና ሰጥቷል። ከዚመባቡዌ ነጻነት ታጋዮች ዘንድ የሚሰለፍ ሰራዊት ለመላክም 

በዝግጅት ላይ ነበር። ያም ሆነ ይህ ሊላክ የተዘጋጀው ሰራዊት ሳይንቀሳቀስ እ ኤ አ 

በ1980 ዓ/ም ዚምባብዌ ነፃ ወጣች። 

ከዚህ በተጨማሪ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ወታደራዊው ደርግ የምስራቁ ዓለም ሃገራትና 

የሌሎች ሶሻሊስት ሃገራት አጋርነት ነበረው። ገለልተኛ ሃገራት በመባል የሚታወቁ አምስት 

ያህል ሃገራትም ወዳጀ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎች ከአፍሪካ በተጨማሪ የበርካታ የዓለም 



3 
 

ሃገራትን ወዳጀነት ማፍራት አስችሎታል። እነዚህና ሌሎችም ተዳምረው ም እ ኤ አ 

በ1989 ዓ/ም ለተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልነት ለመመረጥ 

የሚያበቃ ደጋፍ አስገኝተውላታል። 

አሁን ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ግዜ ተመርጣለች። ሰኔ 21፣ 2008 ዓ/ም በኒውዮርክ በተካሄደው 

የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ አፍሪካን ወክላ በብቸኝነት ነበር 

የተወዳደረችው። በጉባኤው ላይ ድምፃቸውን ከሰጡ 190 አገራት መካከል የ185 የድርጅቱ 

አባል አገራትን ድምፅ በማግኘት ነው አፍሪካን በመወከል ለመመረጥ የበቃችው። 

በመሆኑም ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2017 እስከ 2018 ለሁለት ዓመት 

የምክር ቤቱ አባል ሆና ታገለግላላች። 

ኢትዮጵያ በዚህን ያህል ከፍተኛ የተመድ አባል ሃገራት መንግስታት ድምጽ የምክር ቤቱ 

ተለዋጭ አባል ሆና ለመመረጥ ያበቋት በረካታ ምክንያቶች ናቸው። ቀደም ሲል 

እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራችና ከጅምሩ በተባበሩት 

መንግሥታት የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በመሳተፍ ሰላም እንዲረጋገጥ አስተዋጽኦ 

ያበረከተችና ለአፍሪካ ሃገራትም ነፃነት ጉልህ ሚና የተጫወተች ሃገር መሆኗ መሰረታዊው 

ጉዳይ ነው። ከደርግ ውድቀት በኋላ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር 

ተልእኮ ሰራዊቷን በመላክ በተለይ በአፍሪካ ሃገራት ውስጥ የተከሰቱትን ግጭቶች 

በማረጋጋትና ሰላም እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ ሃላፊነቷን ተወጥታለች፤ አሁንም 

በመወጣት ላይ ትገኛለች።  

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ኢትዮጵያ በሩዋንዳ፣ ቡሩንዲና ላይቤርያ የተመድ የሰላም 

አስከባሪ ተልዕኮዋን በአግባቡ ተወጥታለች። ኢትዮጵያ ያሰማራችው የተመድ የጸጥታ 

አስከባሪ ሰራዊት አሁንም ሱዳን ዳርፉር፣ በደቡብ ሱዳንና ሱዳን መሃከል ውዝግብ 

የፈጠረው  አቢዬ አካባቢም የተመድ ሰላም አስከባሪ ሃይል አሰማርታለች። በሶማሊያም 

የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይልን ተቀላቅላ ለቀጠናው ሰላም መረጋጋጥ ድርሻዋን 

እየተወጣች ነው። ኢትዮጵያ ለተባበሩት መንግሥታት ቁጥሩ የበዛ ሠላም አስከባሪ ኃይል 

በማሳለፍ በዓለም የሁለተኝነት ደረጃን ይዛለች። በሴት የሠላም አስከባሪ አባላት ቁጥር 

ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀዳሚ ናት። በሴቶች ተሳተፎ ለዓለም አርአያ ለመሆን የበቃች 

ሃገር ነች። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ለሁሉም አገሮች ስደተኞች በሯን ክፍት 
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በማድረግ ከተለያዩ አገራት ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ደረጃም በአፍሪካ ቀዳሚዋ 

ሃገር ነች። 

ኢትዮጵያ ከዚህ በተጨማሪ መንግስት አልባና የዓለም አቀፍ አሸባሪዎች መፈንጫ ሆና 

በነበረችው ሶማሊያ ሰራዊቷን አሰልፋ የአሸባሪዎችን እንቅስቃሴ በመግታት ሃገሪቱ ከሁለት 

አስርት ዓመታት በኋላ መንግስት እንዲኖራት ከፍተኛ ድርሻ ተጫውታለች። በአጠቃላይ 

በቀጠናው የአሸባሪነትን እንቅሰቃሴ በመግታት ድንበር ዘለል የሆነውንና ለዓለም ስጋት 

የፈጠረውን የሽብርተኝነት መስፋፋትና እንቅስቃሴ በመገታት ረገድ ዓለም አቀፍ እውቅና 

ለማገኘት በቅታለች። በእነዚህ ሌሎች በርካታ አህጉር አቀፍ ተግባራት ኢትዮጵያ  ለዓለም 

የጋራ ደህንነት ያላትን ቁርጠኛ አቋም በተደጋጋሚ አረጋግጠዋል።  

ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሃገራት ነጻነት አርአያ በመሆን፣ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅትና 

ለአፍሪካ ህብረት መመሰረት ያበረከተችው አስተዋፅኦ በአፍሪካ ሃገራት ዘንድ የላቀ 

ከበሬታንና ተቀባይነትን አስገኝቶላታል። ከቅርብ ግዜ ወዲህ ደግሞ አፍሪካን በዓለም አቀፍ 

መደረክ በመወከል ውጤት ማስገኘት የቻለች ሃገር ለመሆን በቅታለች። በአየር ንብረት 

ለውጥ ላይ አፍሪካን በመወከል ያበረከተችው አስተዋጽኦ ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ 

ይችላል። 

ለዓለም ሰላምና ፀረ ሽብር ትግል፤ በተለየ ለአፍሪካ ሰላም፣ መረጋጋትና ልማት 

ያበረከተቻቸው አስተዋፅኦዎችም፣ ቀደም ሲል እንደጠቀስናቸው ሁሉ፣ ዓለም አቀፍ 

ተቀባይነትንና ከፍ ያለ እውቅናን አስገኝቶላታል፤ ከ190 የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ 

ጉባኤ አባላት የ185ቱን ድምጽ አግኝታ ለጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባልነት 

እንድትመረጥም ያደረጓት እነዚህ እውነታዎች ናቸው። 

ከምርጫው ቀደም ብሎ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ቴድሮስ አድሃኖም  

በሰጡት መግለጫ፣ ኢትዮጵያ በፀጥታው ምክር ቤት አባልነት ቆይታዋ የአፍሪካውያንና 

የታዳጊ አገራትን ጥቅም ለማስጠበቅ በቁርጠኝነት እንደምትሰራ፤ የዓለምን ደህንነትና 

ሠላምን ለማረጋገጥ፣ ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለማስወገድ ግልጽ አቋም እንዳላት፣ ይህን 

አቋሟን ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥልም አስታውቀዋል። 
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የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት አባል መሆን በርካታ ጠቀሜታዎች 

አሉት። ከጠቀሜታዎቹ መሃከል ሀገሪቱ በዓለም ሀገራት ላይ ያላት ተደማጭነት 

እንዲጨምር ማድረጉ ቀዳሚው ነው። በየትኛውም ዓለም በሚኖር ግጭት ኢትዮጵያ 

የራሷን አቋም እንድትይዝ፣ በአፍሪካ ላይ ያላት የመሪነት ሚናም እንዲጨምር እና 

ብሄራዊ ጥቅሟን የማስጠበቅ ጠቀሜታዎችም አሉት። በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት ስፍራ 

እና ከበሬታ ከፍ እንዲል ማድረግ እና ከአደጉ ሀገራት ጋር አብሮ የመስራት እድልም 

ይፈጥርላታል፤ የዲፕሎማሲ ተሰሚነቷንም የጨምረዋል። ይህም በበኩሉ ኢትዮጵያ ከውጭ 

የምታገኘው ድጋፍ ከፍ እንዲል ያደርጋል። በዚህ ሁኔታ የሚገነባው ታዋቂነትና መልካም 

ገፅታ የሃገሪቱን የቱሪዝም ፍሰት እንዲሁም የውጪ ኢንቨስትመንትን የማሳደግ እድሉም 

ሰፊ ነው። 

በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የፀጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆና መመረጧ አገራችን 

ለዓለም የጋራ ደህንነት (collective security) ያበረከተችው አስተዋፅኦ ዓለም አቀፍ 

እውቅና የተሰጠው መሆኑን ያመለክታል።  

 

 

  

 

   


