
ያልተቋረጠ ዲፕሎማሲያዊ ድል ለዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ እድገት 

ዮናስ 07-07-17 

የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከሁሉ በፊት የውጭ ጠላት በማፈላለግ ላይ የተመሰረተ እንዳይሆን፣ ይልቁንም ድህነትና ኋላ 

ቀርነታችን ዋነኞቹ ጠላቶቻችን እንደሆኑ በመቀበል፣ እነዚህን በህዝብ ጥረት ለማስወገድ በተቀረፀ ፖሊሲ የሚገዛና የሚመራ 

መሆኑ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሰነድ 

 ላይ ተመልክቷል፡፡ የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴያችን የተመሰረተው በአገር ውስጥ ድህነትና ኋላቀርነትን በማጥፋት ትግል ላይ 

ነው፡፡  

ይህ ግንኙነት ማንኛውም የፀረ ድህነትና ኋላቀርነት ትግላችንን አንድ ጋት የሚያራምድ ሁሉ በወዳጅነት ታይቶ ለጠንካራ 

ግንኙነት የምንበቃበት፣ በአንፃሩ የጀመርነውን የፀረ ድህነትና ኋላቀርነት ትግል የሚያደናቅፍ ደግሞ በተደራቢ ጠላትነት 

ተወስዶ የሚመከትበት ግንኙነት ነው፡፡ ይህም ከቅርብ ጎረቤቶች ጀምሮ ከመላው አፍሪካ ጋር፣ ከዚያም አልፎ ከልዩ ልዩ የዓለም 

ማህበረሰቦች ጋር በፈጠርነው መልካም ግንኙነትና ለዓለም ሰላም ባበረከትነው አስተዋፅኦ እንዲሁም በገነባነው መልካም 

አተያይ ሊረጋገጥ ችሏል፡፡  

ከምንም ነገር በፊት ኢትዮጵያ ራሷን በማንም ላይ የምትጭን ሸክም ላለመሆን ያደረገችው እንቅስቃሴ ለፈጣንና ህዝብ 

የሚጠቀምበት እድገት ያበቃት መሆኑ፣ በአፍሪካውያን ዘንድ በጎ ምሳሌ ሆና እንድትታይ አድርጓታል፡፡ በዚህም ላይ 

አፍሪካውያን ወገኖቻችን በሚቸገሩበት ጊዜ ሁሉ ግንባር ቀደም ደራሽ ለመሆን ችላለች፡፡  ከአፍሪካውያን ጋር በጋራ 

ተጠቃሚነት መርህ ለመንቀሳቀስ ዝግጁ መሆኗ፣ በኢነርጂ ልማትና በድንበር ተሻጋሪ ወንዞቿ አጠቃቀም ላይ በተከተለችው 

የአርቆ አስተዋይነት መንገድ በተለምዶ በጠላትነት ይመለከቷት ከነበሩ መንግስታት ሳይቀር የተሻለ ግንኙነት ልትፈጥር መቻሏ 

በእርግጥም ኢትዮጵያ ግዙፍ ዲፕሎማሲያዊ ድልና ከፍተኛ የተቀባይነት ካፒታል ያከማቸችበት እንደሆነ ያረጋግጣል። ይህ 

ተረክም ሰሞንኛ የሆኑ የዲፕሎማሲ ውጤቶችን በማሳየት በእርግጥም ሃገራችን ግዙፍ ዲፕሎማሲያዊ ድልና ከፍተኛ 

የተቀባይነት ካፒታል ያከማቸች መሆኗን የሚያጠይቅ ነው። 

29ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በማስታከክ በሁለትዮሽና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራት 

በሚያስችሏቸው መስኮች ላይ ከሃገራችን ጋር ከመከሩት ሃገራት መካከል  ሞሪሺየስ  አንዷ ነች። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ኢትዮጵያ በህዝብ ለህዝብ፣ በባህል፣ 

በኢኮኖሚና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከሞሪሺየስ ጋር ትሰራለች። 

ተደራራቢ ቀረጥን ስለማስቀረት፣ ኢንቨስትመንትን ስለመጠበቅና ማሳደግ ሁለቱ ሃገራት መክረዋል። በዚሁ መሰረት በአገራቱ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስምምነት የተደረሰባቸው ጉዳዮች ለፊርማ የተዘጋጁ ሲሆን በይዘቱም ሞሪሺየስ ከሃገራችን ጋር 

የተስማማች ሲሆን ብዙ ኢንቨስተሮች ከሞሪሺየስ እንደሚመጡም ይጠበቃል። 

ሞሪሺየስ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት እንዲሁም በማምረቻ ዞን የተሻለ ልምድ ያላትና ውጤታማ አገር በመሆኗ ኢትዮጵያ 

ከአገሪቱ የተሻለ ተሞክሮን ለመቅሰም ያስችላታል። በተለይ በስኳር ልማት በኢትዮጵያ ያለውን አቅም የሞሪሺየስ ኢንቬስተሮች 



እንዲጠቀሙ ሃገራችን ላቀረበችው ጥያቄ በሞሪሽየስ በኩል ተቀባይነትን ያገኘ ስለመሆኑ ከውጭ ጉዳይ ሚንስቴር የወጡ 

መረጃዎች ጠቁመዋል።   

በቱሪዝም ዘርፍም የሞሪሺየስ ዜጎች ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ የሚደረግ ሲሆን ኢትዮጵያዊያንም በተመሳሳይ በውሃ 

የተከበበችውን ሞሪሺየስን እንዲጎበኙ የሚደረግ መሆኑም የስምምነቱ አካል ነው። ሞሪሺየስ መካከለኛ ገቢ ያላቸው አገራት 

ውስጥ የምትመደብ ሲሆን፤ ኢትዮጵያም በቅርቡ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ  ለመሰለፍ እየሰራች ነው። ኢትዮጵያና 

ሞሪሺየስ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበትና በትብብር የሚሰሩበትን የሚኒስትሮች ኮሚሽን ለመመስረት በውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል ከወራት በፊት መስማማታቸው ይታወሳል። 

ሌላኛውና ሰሞንኛ የሆነው የሁለትዮሽ ግንኙነት ቦትስዋናን እና ዚምባብዌን የተመለከተ ነው። የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር 

ወርቅነህ ገበየሁ ከዚምባብዌና ቦትስዋና አቻዎቻቸው ጋር በሁለትዮሽና በአፍሪካ ጉዳዮች ዙሪያ በተናጠል ተወያይተዋል፡፡ 

ውይይቱን የተከታተሉት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለሰ አለም ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃኖች እንደገለጹት፤ 

አገሮቹ በሁለትዮሽ የጋራ ስምምነቶች ላይ በኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በአፍሪካ ጉዳዮች ዙሪያ 

በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። 

  

የዚምባብዌው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሲምበራሼ ሙምበንጋዊ በወቅቱ እንደገለፁት፤ ኢትዮጵያ ለዚምባብዌ  ነጻነቷን 

እንድታገኝ ከማገዝ ጀምሮ እስካሁን በርካታ ድጋፎችን ስታደርግ መቆየቷን አስታውሰው፤ ሃገራችን በኢኮኖሚው ዘርፍ 

እያስመዘገበች ያለውን እድገት አድንቀው፤ ዚምባብዌም ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በማጠናከር በጋራ 

እንደምትሰራ መናገራቸውም ተመልክቷል፡፡ 

በተመሳሳይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ከቦትስዋና አቻቸው ፔሎኖሚ ቬንሶን ሞይቶይ ጋር በሁለትዮሽና 

በዓለምአቀፋዊ  ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል። በውይይቱ ወቅትም የጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን ለመመስረት መስማማታቸውን 

ነው ቃል አቀባዩ አቶ መለሰ  የተናገሩት፡፡ ኢትዮጵያና ቦትስዋና ከአዲስ አበባ ጋቦሮኒ ቀጥታ የአየር በረራ ለመጀመር እ.ኤ.አ 

በ2013 መስማማታቸው ይታወሳል። 

በሌላ በኩል የአፍሪካ ህብረት 29ኛው የመሪዎች መደበኛ ጉባዔ ማብቂያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በሰጡት 

ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳመለከቱት፤ ኢትዮጵያ ከሳዑዲ አረቢያ ጋር ያላትን  ስትራቴጂካዊ ግንኙነት አጠናክራ ትቀጥላለች። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከሳዑዲ አረቢያ  የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድላር ጃበር ጋር የሁለቱ አገሮቹን ግንኙነት 

በተመለከተ የመከሩ ሲሆን፤ ኢትዮጵያና ሳዑዲ በኢንቨስትመንት፣ በንግድ፣ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና በሌሎችም መስኮች 

ያላቸውን ትብብር ለማጎልበት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። 

ኢትዮጵያና ሳዑዲ አረቢያ  የጋራ ወዳጅነት በመደበኛነት ከተመሰረተ ከ65 ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን፤  በአሁኑ ወቅት 

የንግድና ኢንቨስትመንት ልውውጡም ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። በኢትዮጵያ 69 የሳዑዲ አረቢያ  ኩባንያዎች ከ349 



ሚሊዮን ዶላር በላይ መዋዕለ ነዋይ በማፍሰስ  በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርተዋል። ኢትዮጵያ ምርቶቿን 

ከምትልክባቸው ከቻይና፣ ከጀርመን፣ ከሶማሊያና ከስዊዘርላንድ ቀጥላ ሳዑዲ አረቢያ አምስተኛዋ አገር መሆኗም ይታወቃል። 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በመዲናዋ ከተገኙት የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የሱዳን 

ምክትል ፕሬዚዳንትና የፍልስጤም ራስ ገዝ አስተዳደር ፕሬዚዳንትም ጋር ተወያይተዋል። 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሱዳኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀሳቡ ሙሃመድ አብዱልራህማን ጋር ባደረጉት ውይይት የአገራቱ 

ግንኙነት እየተጠናከረ መምጣቱን የገለጹ ሲሆን፤ የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ዑመር ሀሰን አልበሽር ከወራት በፊት ኢትዮጵያን ከጎበኙ 

በኋላ የአገራቱን ጉርብትና የበለጠ የሚያጠናክር እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አመልክተዋል። 

ፕሬዝዳንቱ ጨምረውም ኢኮኖሚያዊ ግንኙነታቸውን ይበልጥ ማጠናከር የሚያስችል የቴክኒክ ትብብር መድረክ 

መፍጠራቸውን ጠቅሰው፤ የኢትዮ-ሱዳን የቴክኒክ ትብብር ስብሰባ በቀጣዩ ወር በሱዳን ካርቱም እንደሚካሄድም ነው 

ያስታወቁት። የደቡብ ሱዳን የሠላም ሁኔታ እንዲሻሻል ኢትዮጵያና ሱዳን የጋራ ጥረት እንደሚያደርጉም ተስማምተዋል። 

መልካም የፖለቲካ ግንኙነት ያላቸው ኢትዮጵያና ጋና በኢኮኖሚውም መስክ ግንኙነታቸውን በሚያጠናክሩበት ሁኔታ ላይ 

ሰሞኑን መክረዋል።ፕሬዚዳንት ሙላቱ ተሾመ ከጋናው አቻቸው ፕሬዚዳንት ናና አኩፎ አዶ ጋር በጽህፈት ቤታቸው ባደረጉት 

ውይይት፤ይህን መልካም ግንኙነት በመጠቀም በመካከላቸው ያለው ምጣኔ ኃብታዊ ትስስር በሚጠናከርበት ሁኔታ 

መወያየታቸው ታውቋል። 

አገራቱ ቀደም ሲል በጋራ ለመሥራት የፈረሟቸውን ስምምነቶች መተግበር በሚቻልበትና መልካም ተሞክሮዎቻቸውን 

በሚለዋወጡበት ሁኔታም ላይ የመከሩ ሲሆን፤ በአገራቱ መካከል በሳምንት ሰባት ቀን የሚደረገውን የአየር በረራ በመጠቀም 

ግንኙነታቸውን በሚጠናከርበት ሁኔታም ላይ ተነጋግረዋል። 

በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄነራል ወይዘሮ ሉሊት ዘውዱን ጠቅሰው ይፋ የሆኑ መረጃዎች 

እንዳመለከቱት አገራቱ በአየር በረራ፣ በንግድ፣ በኢንቨስትመንትና በሌሎች ዘርፎች የተፈረሙ ስምምነቶችን ተግባራዊ 

ለማድረግም ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል። ግብጽና ናይጄሪያም ከሃገራችን ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር 

የመከሩና በበርካታ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ላይ የደረሱ ሃገራት ናቸው። 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለን ግንኙነት እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሃገራት ከመቼውም ጊዜ የተሻለ ተቀባይነት ማትረፏን 

ከላይ የተመለከቱት ሰሞንኛ አስረጂዎች ሁነኛ ማሳያዎች እና ማረጋገጫዎች ናቸው፡፡  

ይህ ውጤት የኢትዮጵያ መንግስት ከምንም ነገር በላይ የኢትዮጵያንና የአፍሪካ መብትና ጥቅሞች ማዕከል በማድረግ፣ በዚህ 

ረገድ የተፈፀሙ ታሪካዊ ስህተቶች እንዲታረሙና እንዳይደገሙ በመከላከል፣ በእነዚህ ምትክ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለራሱ 

ሲል ከእኛ ከአፍሪካውያን ጋር በቀና መንፈስ እንዲተባበር ላደረገው ከፍተኛ ጥረት የተሰጠ መሆኑ አያከራክርም፡፡ ይህ ውጤት 

ኢትዮጵያ ከነባርም ሆነ ከአዳዲስ ጎራዎች ነፃነቷን አስጠብቃ የማንም ተላላኪ ሳትሆን በመንቀሳቀሷና፤  ለጋራ ፍትሃዊ ጥቅሞች 

በመሰለፍ ረገድ አስተማማኝ አጋር መሆኗን በማረጋገጧ የተገኘ ውጤት ነው፡፡ ከአውሮፓ ህብረት እስከ ተባበረው የአሜሪካ 

መንግስት፣ ከሩሲያ እስከ ቻይና፣ ከጃፓን እስከ ኮሪያ ድረስ ካሉ አገሮች ጋር መልካም ግንኙነት ፈጥራለች፡፡ ከመካከለኛው 

ምስራቅ እስከ ደቡብ አሜሪካና አውስትራሊያ ድረስ ካሉ አገሮች ጋር በበጎ ምልከታ ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን ገንብታለች፡፡ 



ይህ ሁሉ ተዳምሮ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ከሁሉም ጋር ፍቅርና ትብብርን የምታስቀድም አገር ለመገንባትና በዚያው ልክ ደግሞ 

ተጠቃሚነታችን እንዲሰፋ ለማድረግ ያስቻለ ስርአት ለመገንባት የቻልን መሆኑን  ከላይ በተመለከቱት መልኩ ማረጋገጥ 

ችለናል፡፡ በተለይ የገዘፈ ዲፕሎማሲያዊ ድል ለዘላቂ ሰላምና አስተማማኝ እድገት ያለውን ፋይዳ በጥልቀት የተረዳን 

ከመሆናችን አንፃር በዘርፉ ያስገኘነው ጠቀሜታ ቀላል አይደለም። ይህ ደግሞ ያለምንም መቀዛቀዝ ተጠናክሮ የሚቀጥል 

ይሆናል። 

 

 

 

 


