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የዲፕሎማሲ  ስራዎቻችን   ለገጽታ ግንባታ   ስኬቶች  መሰረት ሆነዋል 

ወንድይራድ ኃብተየስ 06-06-17 

ከመሰንበቻው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም  ደሳለኝ በአውሮፓ፣ ኢሲያና አፍሪካ  አህጉራት  በሚገኙ  

በርካታ አገራት    ፖለቲካዊ፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊና ተጓዳኝ የፀጥታ ጉዳዩች ላይ ከአገራት መሪዎች፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት 

ሃላፊዎች ጋር  የተለያዩ  ውጤታማ  ውይይቶችን   አድርገዋል። ኢትዮጵያ በአለም ዓቀፍ መድረኮች ያላት ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ 

ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመሄዱ በሁሉም አገራት ያላት ተፈላጊነት እያደገ መጥቷል። ይህ ባለፉት ዓመታት 26 መንግስትና 

ህዝብ ተቀራርበው መስራት በመቻላቸው የመጣ ለውጥ መሆኑንም መገንዘብ ጠቃሚ ነው። የዲፕሎማሲ ስራዎቻችን ለገጽታ 

ግንባታችን ያለው አስተዋጽዖ ከፍተኛ ነው።   

ኢትዮጵያ በአፍሪካ  በተለይ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ  ወሳኝ ሚና የምትጫወት አገር ለመሆን በቅታለች። የቀንዱ አካባቢ 

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በአገራችን ይሁንታ ላይ እየተመሰረተ ነው።  ኢትዮጵያ ባልተረጋጋው የምስራቅ 

አፍሪካ ቀጠና  አስተማማኝ ሰላም የሰፈነባት ጠንካራ የጸጥታ ሃይል ያላት፣ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን የምትገነባና ፈጣንና 

ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ዕድገት እያስመዘገበች ያለች አገር ናት። ኢትዮጵያ የቀጠናውን አገራት ከፖለቲካ ባሻገር  

በኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማስተሳሰር በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ነች።  የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ዘለግ ላሉ ዓመታት 

በጦርነትና በድርቅ ሲታመስ የቆየ አካባቢ በመሆኑ በዓለም አገራት ትኩረት የሚስብ አካባቢ አልነበረም።  በአሁኑ ወቅት 

ኢትዮጵያ በቀጠናው  ሰላም እንዲሰፍን በርካታ ስራዎችን  በማከናወኗ  ተስፋ ሰጪ  ለውጥ በየአገራቱ በመመዝገብ ላይ ነው።  

በሱዳን ዳርፉር፣ በደቡብ ሱዳን እንዲሁም በሶማሊያ ተጨባጭ ለውጦች መመዝገብ የቻሉት  በአገራችን  ከፍተኛ ጥረት 

መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው።  

አገራችን እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ አገራት ሁሉ በእርስ በርስ ግጭትና ስር በሰደደ ድህነት ውስጥ ኖራለች—ባለፉት ስርዓቶች። 

ምስጋና ህይወታቸውን ለሰጡ ውድ የህዝብ ልጆች ይሁንና አምባገነኑ የደርግ ስርዓት ወድቆ የህዝቦችን ነጻነትና እኩልነት 

ያረጋገጠ  ዴሞክራሲያዊ መንግስት በመመስረቱ በአገራችን አስተማማኝ ሰላም መስፈን ተችሏል። ባለፉት ሁለት ዓስርት 

ዓመታት መንግስትና መላው ህዝቦቿ አንድነት ፈጥረው ባከናወኗቸው ዘርፈ- ብዙ ቅንጅታዊ ስራዎች  ዘርፈብዙ ስኬቶችን 

ማስመዝገብ ተችሏል።  

ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ መድረክም በአዲስ ገፅታ መታየት ከጀመረች ሰነባብታለች። በዚህም ሳቢያ ሀገሪቱ በምስራቅ አፍሪካም 

ይሁን በዓለም አቀፉ የዲፕሎማሲ መድረኮች ተሰሚነቷ እየጎለበተ መጥቷል። የዲፕሎማሲው ተሰሚነቷ ሁሉንም የቀጣናውን 

ብሎም የአህጉሪቱን ሀገራት እየሳበ በመምጣቱም ዛሬ የኢትዮጵያን ምክርና ልምድ ለመጠየቅ ወደ መዲናችን የሚያቀኑ የአፍሪካ 

መሪዎች ብቻ ሳይሆኑ  የአውሮፓና የኢስያ አገራት  መሪዎች እንዲሁም የዓለም ዓቀፍ ተቋማት አመራሮች  እየተበራከቱ 

መጥተዋል።  

ለዚህ ስኬት  መነሻ የሚሆነው ደግሞ  በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ላይ የሰፈሩት ወሳኝ የዲፕሎማሲ አቅጣጫዎች የአንበሳውን 

ድርሻ ይወስዳሉ። ህገ መንግሥቱ የአካባቢውንና ጎረቤት ሀገሮችን ለጋራ ጥቅምና ሠላም እንዲሰሩ የሚጋብዝና በገራ ጥቅም ላይ 
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የተመሰረተ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዲዳብር ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። የኢፌዴሪ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ብሔራዊ 

ጥቅማችንን የማስጠበቅና ሀገራዊ ህልውናችንን የማረጋገጥ ተልዕኮ ያለው  በመሆኑ የአገሪቱን ዕድገት አፋጥኖታል።  

የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ግንኙነት መሰት የሚያደርገው የህዝቦችን የጋራ ተጠቃሚነት በመሆኑም ኢትዮጵያ ማንኛውንም አገር 

ጠቅማ የምትጠቀምበትን አሰራር የምትከተል አገር ናት። የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የኢፌዴሪ መንግስት  

በማንኛውም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እንዳይገባ ያግደዋል። የኢፌዴሪ መንግስት በማንኛውም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ 

ስለማይገባ ከማንኛውም አገር ጋር በትብብር የመስራት አካሄድን ይከተላል። ይህ በመሆኑም አገራችን ከየትኛውም አገር ጋር 

በጠላትነት የምትተያይበት ሁኔታ የለም።  

ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገር ጋር የሚኖራት ግንኙነት በመሰረታዊ ሀገራዊ ጥቅማችን ደህንነት ላይ የተመሰረተ፣ እንዲሁም 

የልማትና የዴሞክራሲ ሂደቱ ስር እየሰደደና የሀገራችን ዕድገት እየተፋጠነ በሄደ ቁጥር ለአደጋ ተጋላጭነታችን በከፍተኛ ደረጃ 

በሚቀንስ ደረጃ የተተለመ ነው። ዲፕሎማሲው በበቂ ጥናት ላይ ተመስርቶ አደጋዎችን የመቀነስ እንዲሁም ቀጣናዊ ግጭቶች 

ሲፈጠሩ በድርድር እንዲፈቱ ማድረግ በመቻሉ ሀገራችን በዲፕሎማሲው ረገድ  ስኬታማ መሆን ችላለች። 

ይህ ሁኔታም አገራችን እስከ ዛሬ ድረስ የተከተለችው ቀጣናዊ የዲፕማሲ ትስስር በተቃና ሁኔታ እንዲፈፀም ምክንያት የሆኗል። 

ይሁንና አሁንም በቀጣናው ውስጥ የሚያታዩትን እንደ አልሸባብ ዓይነት አሸባሪዎችን ለመከላከል፣ በደቡብ ሱዳን ውስጥ 

የተፈጠረውን ሰብዓዊ ቀውስ ለመታደግና የቀንዱ አንዳንድ ሀገራት የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ የሚያደርጉትን ጣልቃ 

ገባዊ አካሄድ ለማስቆም ብሎም እንደ ኤርትራ ዓይነት ኃላፊነት የማይሰማቸው መንግስታት በቀጣናው ያልተቋጩ ቀውሶች 

ውስጥ በአሉታዊ መንገድ እጃቸውን ለማስገባት የሚያደርጉትን ጥረት ለመከላከል የክፍለ-አህጉሩ ሀገራት ዛሬም ቢሆን 

በጠንካራ የዲፕሎማሲ ገመድ ሊተሳሰሩ ይገባል። ትስስሩም በእኩል ተጠቃሚነት ላይ የሚያተኩር መሆን ይኖርበታል።  

የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በባህል፣ በቋንቋ፣ በታሪክ፣ በአብሮ መኖር፣ በመዋለድና አንዱ 

የሌላኛውን ሀገር እንደ ሁለተኛ መኖሪያው በመቁጠር የቅርብ ግንኙነት የታጠረ ነው። በመሆኑም የቀጣናው ሀገራት ይህን 

ዘመናትን የተሻገረ የህዝቦች ጥብቅ ቁርኝት በዘመናዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ይበልጥ አጥብቀው ማሰር ይኖርባቸዋል። ለዚህ 

ደግሞ በየጊዜው እየተገናኙ የሚያደርጓቸውን ውይይቶች  ወደ ተግባር መለወጥ ይጠበቅባቸዋል። ለምስራቅ አፍሪካ  መረጋጋት  

ኢትዮጵያ ላለፉት 26 ዓመታት ያካበተቻቸውን ተጨባጭ ተሞክሮዎች በመቀመር በቀጣይም  የመሪነት ሚናዋን በተገቢው 

ሁኔታ ልትወጣ ይገባታል። በአገራችን ከፍተኛ ጥረት የተረጋገጋው የምስራቅ አፍሪካ ሰላም ወደኋላ እንዳይንሸራተት ኢትዮጵያ 

አሁንም ትልቅ ድርሻ መወጣት ይኖርባታል።  

ኢትዮጵያ ዛሬ ጎረቤት ሀገሮችንም ሆነ ሌሎችን በጠላትነት የመፈረጅ አካሄድን አትከተልም። ከዚህ ይልቅ ለውስጥ ችግሮቿ 

ቀዳሚ ትኩረት ሰጥታለች። ኢትዮጵያ  ጣቶቿን ወደ ሌላ ከመቀሰር ይልቅ  ነገሮችን ወደውስጥ በመመልከት  ለችግሮች 

መፍትሄ በመፈለጓ ውጤታማ መሆን ችላለች።  ድህነት በተሰኘው አሳፋሪ ጠላቷ ላይ ጠንካራ የህዝቦቿን ክንድ በማስተባበር 

የቀጣናው ብሎም የአህጉሪቱ የልማት እመርታ ተምሳሌት ሆናለች። ሆኖም ይህ የልማት እመርታዋ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና 

በዙሪያዋ ያሉት ጎረቤቶቿም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተጀመረው አካባቢያዊ ትብብርና የዲፕሎማሲ ቁርኝት መጎልበት  

ይኖርበታል። 
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በምንገኝበት 21ኛው ክፍለ ዘመን የሉላዊነት (ግሎባላይዜሽን) በመሆኑም አገራችን እንኳንስ በአቅራቢያዋ ካሉት የቀጣናው 

ሀገራት ቀርቶ እጅግ በራቀ ሁኔታ ከሚገኙ ህዝቦችና ሀገሮች ጋርም ቢሆን መቀራረብና አብሮ መስራት ተገቢ ነው።። ሀገራችን 

ዛሬም እንደ ትናነት ቀጣናውን ብሎም አፍሪካን በመወከል በዓለም መድረክ የአፍሪካውያን ድምጽ ጎልቶ እንዲሰማ የማድረግ 

ሚናዋን አጠናክራ መቀጠል ይኖርባታል። የኢፌዴሪ መንግስት  ሃላፊነት  ምንም እንኳን ለውስጥ ጉዳይ ቅድሚያ እንዲሰጥ  

ቢገደድም የአገራችን  ዕድገት  ከጎረቤቶቿ ሰላምና መረጋጋት ተለይቶ ሊታይ የሚችል ጉዳይ ባለመሆኑ የቀንዱ አካባቢ 

በቀጣይም  የመንግስት ትኩረት ሊሆን ይገባል። አገራችን በጎረቤቶቿ መካከል የተጀመረው ዲፕሎማሲያዊ ትስስሩ 

እንዲጎለብት እያደረገች ያለችው ጥረት ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።  

  

 


