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ለሶማሊያ ተስፋ ሰጪ የሰላም ሂደት እውን መሆን የኢትዮጵያ 

ሚና ግንባር ቀደም  ነው 

 

መካሻ ደርባባው  

 

በሶማሊያ ላለፉት 20 ዓመታት የቆየው የርስ በርስ ግጭት የአገሪቱ ዜጎችን አስከፊ ለሆነ 

መከራ ዳርጓል፡፡ ስፍር ቁጥር የሌለው ሶማሊያዊያን ህይወትን ቀጥፏል፡፡ ማለቂያ የሌለው ስቃይ፣ 

ስደትና ስር የሰደደ ድህነት የመላው ሶማሊያዊያን እጣ ፈንታ ሆኖ እነሆ ሁለት አስርት ዓመታት 

አስቆጥሯል፡፡   

 

ይህ የሶማሊያዊያን የመከራ ዘመን ግን በዚያች አገር ብቻ የሚያበቃ ሆኖ አልቀረም፡፡ 

ኢትዮጵያን የመሳሰሉት የቅርብ ጎረቤቶቿንም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ ጉዳት ሲያደርስ 

ኖሯል፡፡ በሶማሊያ የነበረው ስርዓት አልበኝነት በተለይ አያሌ ሶማሊኛ ተናጋሪ የሆኑ ህዝቦች 

በሚኖሩባት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰላምና መረጋጋት ምንጭ ሆኖ አገሪቱን ሰለባ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡  

 

በዚህች አገር ለብዙ ዓመታት የዘለቀው ስርዓት አልበኝነት አገሪቱንና ኢትዮጵያን የመሰሉ 

ጎረቤት አገራትን አልፎ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለጉዳት ዳርጓል፡፡ ሶማሊያ መንግስት አልባ ሆና 

መቆየቷ አገሪቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አደጋ የሚጥሉ አሸባሪዎች እንደልባቸው 

የሚንቀሳቀሱባትና የሚመሸጉባት ደሴት እንድትሆን ምቹ ሁኔታን በመፍጠሩ የፀረ ሽብርተኝነት 

ትግሉ ላይ አሉታዊ ተፅእኖ አሳድሯል፡፡  

 

ከዚህም ባሻገር ይህ የሶማሊያ ተጨባጭ ሁኔታ ሶማሊያን በሚያዋስነውና ከፍተኛ የባህርላይ 

ጉዞ በሚደረግበት የህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ለዓለም ራስ ምታት የሆነው የባህር ላይ ውንብድና 

እንዲስፋፋም ምክንያት ሆኗል፡፡ ይህ የባህር ላይ ውንብድና ተግባር መላው ዓለምን ለከፍተኛ 

የኢኮኖሚ ኪሳራ ከመዳረጉም በተጨማሪ በተለይ የእቃ ጫኝ መርከቦችን እንቅስቃሴ ለስጋት 

ሲዳርግ ኖሯል፡፡  

 

ከዚሁ የሶማሊያ ቀውስ ጋር በተያያዘ ጎረቤት አገራትን በተለይም ኢትዮጵያን ለጉዳት 

የዳረገው የሶማሊያ ስደተኞች ጉዳይ ነው፡፡ እንዲያም ሆኖ በዚያች አገር የተፈጠረው ቀውስ 

አንገሽግሿቸው ወደኢትዮጵያ የሸሹ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሶማሊያዊያን ኢትዮጵያን እንደሁለተኛ 

አገራቸው ቆጥረው  በሰላም እንዲኖሩ ከማድረግ አኳያ የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ የተጫወቱት 

ሚናም ከሶማሊያዊያን ባሻገር በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር የተወደሰ ነው፡፡  
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ኢትዮጵያ ወንድም የሆነውን የሶማሊያ ሕዝብ አንድ ትውልድ ለመከራ የዳረገውና 

የኢትዮጵያንም ሰላምና መረጋጋት ስጋት ውስጥ የከተተው ግጭት እንዲያበቃ የኢትዮጵያ መንግስት 

ላለፉት 20 ዓመታት በተናጠልና ከሌሎች ይመለከተናል ከሚሉ ወገኖች ጋር በመተባበር ያደረገው 

ጥረት ከፍተኛ መሆኑም ብዙዎች የሚመሰክሩት ሀቅ ነው፡፡   

 

እነዚህ በዋነኝነት በኢትዮጵያ መንግስት የተደረጉት የሰላም ጥረቶች በአሁኑ ወቅት ፍሬ 

በማፍራት ላይ ናቸው፡፡ ሶማሊያን በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንድትታመስ ያደረገው አልሸባብና 

እርሱን የመሰሉት አክራሪ `ኃይላት አቅማቸው ተዳክሞ ዋና ከተማዋን ሞቃዲሾ ጨምሮ ከሌሎች 

ቁልፍ የሚባሉ የአገሪቱ ክፍሎች ተጠራርጎ ወጥቷል፡፡  

 

በዚህም አማካኝነት መላው ሶማሊያዊያን የተረጋጋ ህይወት መምራት ከመጀመራቸውም 

በላይ ቋሚ የሆነ መንግስታዊ መዋቅር ለመገንባት የሚያስችላቸውን መሰረታዊ እርምጃዎችን 

በመውሰድ ላይ ናቸው፡፡ 

 

በአሁኑ ወቅት ሶማሊያዊያን ፓርላማ አቋቁመዋል፡፡ ይህ በህዝብ ሰፊ እውቅና የተሰጠው 

ፓርላማም ሰሞኑን አገሪቱን የሚመራ ፕሬዚዳንት መርጠዋል፡፡ የተለያዩ ተቋማትም አገልግሎት 

መስጠት ጀምረዋል፡፡ ይህ በአገሪቱ ሕዝብ እየተካሄደ ያለው ሰላማዊ ፖለቲካዊ ለውጥ በዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ጭምር ትልቅ ተስፋ የተጣለበት ነው፡፡ በሶማሊያ አሁን የሚታየው መግባባት ከመቼውም 

ጊዜ የተሻለና በሁሉም ዘንድ አድናቆት የተቸረው ነው፡፡   

 

ለዚህ ተስፋ ሰጪ ውጤት አገራችን የከፈለችው ዋጋ የሚተመን አይደለም፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግስት አንድ ትውልድን ለማህበራዊ፣ ስነልቦናዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሰለባ ያደረገው 

አለመረጋጋት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያበቃ ብዙ ውጣውረዶችንም አሳልፏል፡፡ በአገር 

ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ተቃዋሚዎች መንግስት በሶማሊያ ጉዳይ በወሰደው እርምጃ መሰረተ ቢስ 

ውግዘትና ውንጀላ በመዘንዘር ለፖለቲካ ዓላማቸው ሊጠቀሙበት ጥረዋል፡፡  

 

አንዳንድ የኒዮሊበራል ፖለቲካ አራማጅ የሆኑ ዓለም አቀፍ ቡድኖችም የፈጠራ ሪፖርት 

በማውጣት መንግስትን በሀሰት ለመወንጀል ሞክረዋል፡፡ አንዳቸውም ግን ከዚህ ተግባራቸው 

አልተጠቀሙም፡፡ ይልቁንም በሶማሊያ ከእለት ወደእለት እየተሻሻለ የመጣው ሰላምና መረጋጋት 

እንደዚሁም ኢትዮጵያ በሶማሊያዊያን ዘንድ ያላት ተቀባይነት ተጠናክሯል፡፡  

 

የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ በሶማሊያ ያሉ ተቋማት በአዲስ መልክ ተመስርተው 

ተግባራቸውን እንዲጀምሩ የሚቻለውን የቴክኒክና ሌሎች ድጋፎችን በማድረግ ላይ ነው፡፡ 

ሶማሊያዊያም ይህንን የኢትዮጵያ ወገንተኝነት ከልባቸው ሲያደንቁ በየጊዜም በመስማት ላይ 

ናቸው፡፡  
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ከዚህ አኳያ የቀድሞው የኢትዮጵያ መሪ መለስ ዜናዊ የተጫወሩት ሚና የጎላ ነው፡፡ ይህንን 

በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን፣ የአፍሪካ ህብረትንና የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ 

የተለያዩ የዓለም አገራት በመመስከር ላይ ናቸው፡፡  

 

በተለይም ከመለስ ህልፈት ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት በተለያዩ 

አጋጣሚዎች በሰጧቸው መግለጫዎችና አስተያየቶች ይህንን አፅንኦት ሰጥተው መስክረዋል፡፡  

 

በመሆኑም መለስ ለአገራችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን  ለመሳሰሉ የአፍሪካ አገራት ጭምር 

ትምህርት ሊሆን የሚችል አንድ ትልቅ ቁም ነገር ትተዋል ብሎ መናገር ይቻላል፡፡  

 

ማንኛውም አገር ከድህነት ለመውጣት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ከመገንባት ባሻገር በቅድሚያ 

የውስጥና አካባቢያዊ ሰላምን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡  ድህነትን በመዋጋት እድገትን ለማምጣት 

ከምንም ነገር በላይ ሰላም ወሳኝ መሆኑን ከመለስ በላይ ከአገር አልፈው በተለያዩ ዓለም አቀፍ 

መድረኮች ላይ የሰበኩ፤ ብለውም ተግባራዊ እርምጃ የወሰዱ መሪ ያሉ አይመስለኝም፡፡  

 

መለስ በኢትዮጵያ የሰላም መሰረት የሆነ ጠንካራ የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባት በተደረገው 

ጥረት ውስጥ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል፡፡ የኢትዮጵያ ታሪክ በአብዛኛው የግጭትና የጦርነት ታሪክ 

ነው፡፡ በዚህም የተነሳ በአገሪቱ ሕዝቦች መካከል ፍፁም የሆነ አለመተማመንና በጠላትነት 

የመተያየት መንፈስ ስር ሰዶ ተንሰራፍቶ ቆይቷል፡፡ የእነዚህ የርስ በእርስ ግጭቶች ዋነኛው 

ምክንያት ደግሞ አንባገነናዎ ሰርዓቶች  የፈጠሯቸው የሕዝቦች ጭቆና እየተስፋፋ መምጣት ነው፡፡  

 

ፖለቲካዊ የአስተዳደር ብልሹነት የፈጠረው ቅራኔ የአገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

አገራቸው ኢትዮጵያን እንደአገር እንዳይቆጥሩ የሚያደርጋቸውን ዓይነት ተስፋ መቁረጥ 

አስከትሏል፡፡ እናም በየፊናቸው ጨቋኙን ስርዓት በመዋጋት የየራሳቸውን መብት ለማስከበር 

የተናጠል እንቅስቃሴ የጀመሩበት ሁኔታ በስፋት ይስተዋል ነበር፡፡  

 

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት አገራችንን በተመለከተ የተካሄዱ ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት የደርግ ስርዓትን መውደቅ ተከትሎ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የመበታተን አደጋ ውስጥ 

ትወድቃለች የሚል ሰፊ ስጋት ነበር፡፡  

 

ኢህአዴግን በመምራት አዲስ አበባን የተቆጣጠሩት መለስ ዜናዊና የትግል ጓዶቻቸው 

አምባገነኑን የደርግ ስርዓት ከማስወገድ ባሻገር ሌላ አንድ መሰረታዊ ተግባር ፈፅመዋል፡፡ ማንም 

ሊያሳካው ያልቻለውን አንድ ግዙፍ ችግር ማስወገድ ችለዋል፡፡   
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የዜጎች ስቃይ ምንጭ ሆኖ በአገሪቱ ለ17 ዓመታት የኖረውን ወታደራዊ መንግስት 

ለማስወገድ የበቃ ሕዝባዊነትን መፍጠር የቻለው ኢህአዴግ የጦርነት ታሪክ እንዲያከትም ያበቃ 

ስርዓትንም ተክሏል፡፡ የኢትዮጵያ የአያሌ ዓመታት የርስ በርስ ግጭት መንስኤ የብሄር፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትን አለማክበርና ለሕዝቦች ሁለንተናዊ ልእልና እውቅና አለመስጠት 

መሆኑን ጠንቅቆ በመረዳቱ ይህንን የሚፈታ ህገ መንግስታዊ መሰረት ጥሏል፡፡    

 

ይህም ሕዝቦች በአገራቸው ጉዳይ ብቸኛዎቹ ወሳኔ ሰጪዎች፣ አድራጊና ፈራጆች 

መሆናቸውን ያረጋገጠ ህገ መንግስት ተቀርፆ ስራ ላይ እንዲውል መደረጉ ነው፡፡  ህገ መንግስቱን 

መሰረት አድርጎ የተዋቀረው የአገራችን ፌደራላዊ ስርዓት ውጤታማ ስለመሆኑ በአሁኑ ወቅት 

በመላው ኢትዮጵያ የሚታየውን ሰላም፣ በተለያየ መልኩ የሚንፀባረቀውን ሕዝቦች አንድነትና ምጣኔ 

ኃብታዊ እድገትን መመልከቱ ብቻ ይበቃል፡፡  

 

ለዚህ ስርዓት እውን መሆን በግንባር ቀደምትነት መስዋእት ከከፈሉት መካከል የሆኑት 

የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ሞትን ተከትሎ በመላው የአገራችን 

ዜጎች የታየው ሐዘንና የቁጭት ስሜት በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ስር ነቀል ለውጥ መምጣቱን 

በጉልህ ያሳያል፡፡ በአገሪቱ የሚታየው ስር ነቀል የለውጥ ሂደት መጨረሻውን ለማየት የሚያጓጓና 

ብሩህ የሆነ ተስፋ የሚታይበት መሆኑንም ያመላክታል፡፡  

 

ለዚህ ሁሉ ስኬት ቁልፉን ሚና የተጫወተው ታዲያ አገራችንን ላለፉት 21 ዓመታት 

የመራው ፓርቲ የአገሪቱ ችግሮች ሁሉ ቁንጮ የሆነውን ድህነት ለመዋጋት በቅድሚያ አስተማማኝ 

ሰላምና መረጋጋትን መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ተገንዝቦ ይህንን እውን የሚያደርጉ ቁልፍ አርምጃዎች 

እንዲወሰዱ ማድረግ በመቻሉና የተሳካ ውጤትም በማምጣቱ ነው፡፡  

 

ይህ ስርዓት ሰላምና መረጋጋትን በኢትዮጵያ ብቻ በማጠናከር የሚፈለገው እድገትና አገራዊ 

ህዳሴ በአስተማማኝ መልኩ እውን ሊሆን እንደማይችልም ሙሉ እምነት ነበረው፡፡  ኢትዮጵያ 

ያለችበት አካባቢ ከፍተኛ የሰላም እጦት የሚንፀባረቅበት ነው፡፡ ይህ ሁኔታ በተለይ በአገራችን አዲስ 

ስርዓት በተመሰረተበት ወቅት እጅግ የከፋ ነበር፡፡ 

 

በዓለም ረጅም እድሜን ያስቆጠረው የሱዳን የርእስ በእርስ ጦርነትና የሲያድባሬን መንግስት 

መውደቅ ተከትሎ በሶማሊያ የተንሰራፋው ፍፁም የሆነ ስርዓት አልበኝነትና የጎሳ ግጭት በቀጥታም 

ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት እንደዚሁም በጀመረችው የልማት ትልም  

ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ማሳደሩ አይቀርም፡፡  
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በመሆኑም መለስ የሚመሩት የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ የእነዚህ አገራት ሰላምና 

መረጋጋት የኢትዮጵያም ሰላምና መረጋጋት መሆኑን ፅኑ አቋም በመያዝ በእነዚህ አገራት ውስጥ 

አስተማማኝ ሰላም እንዲመጣ ግንባር ቀደምና ተከታታይ ጥረት አድርጓል፡፡  

 

ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር በመተባበር በእነዚህ አገራት ሰላምና መረጋጋት 

እንዲመጣ ያደረገችው ድጋፍና ቁርጠኝነት ዓለም የመሰከረለትን ውጤት አምጥቷል፡፡ በአሁኑ ወቅት 

የደቡብ ሱዳን ህዝብ ህዝበ ውሳኔ በማካሄድ የራሱን ነፃ መንግስት በሰላማዊ መንገድ መመስረት 

ችሏል፡፡ በደቡብና ሰሜን ሱዳን አስተማማኝ ሰላም ለማምጣትም የሰላም ሂደቱ በተሳካ መንገድ 

በመካሄድ ላይ ነው፡፡  

 

ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ያለመንግስት በኖረችው ሶማሊያ አሁን የሚታየው 

መረጋጋትና ተስፋ ሰጪ ሁኔታ እንዲመጣ ኢትዮጵያ የተጫወተችው ሚና እጅግ ከፍተኛ መሆኑን 

ብዙዎች ይመሰክራሉ፡፡ በአሁኑ ወቅት ሶማሊያን ሲያምሱ የኖሩት ፅንፈኛ ኃይሎች ከጨዋታው 

ውጭ በመሆን ላይ ናቸው፡፡  

 

የአገሪቱ ህዝብም የፓርላማ ምርጫ በማካሄድ ፓርላማውን መስርቷል፡፡ ፓርላማውም 

የአገሪቱን ፕሬዚዳንት መርጧል፡፡ ይህ የሰላም ሂደት በብዙዎች ዘንድ አድናቆትን እያተረፈ 

ከመሆኑም በላይ በአገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማጠናከር እንደዚሁም ልማትን ለማምጣት ተስፋ 

ተጥሎበታል፡፡   

 

ይህ የኢትዮጵያ መንግስት ለጎረቤቶቹ ቅድሚያ ትኩረት ቢሰጥም ተመሳሳይ የሰላምና 

መረጋጋት ችግር በሚታይባቸው የአፍሪካ አገራትም ሰላም ለማምጣት በሚደረገው ጥረት 

የማይተናነስ ተሳትፎ አድርጓል፡፡  

 

እነመለስ ገና አገሪቱን መምራት በጀመሩባቸው የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ለአንድ ሚሊዮን 

ህዝብ ሞት ምክንያት የሆነ ግጭት በተካሄደባት ርዋንዳ የሰላም አስከባሪ ሰራዊት በማሰማራት 

ወርቃማ የሆነ የሰላም ማስከበር ተግባር ፈጽሞ ተመልሷል፡፡  

 

ይህ ኢትዮጵያ ለሰላም ያላት ቁርጠኝነት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ከፍተኛ 

ተቀባይነትን እንድታተርፍ አስችሏታል፡፡ በየትኛውም የዓለም ክፍል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን 

በሰላም ለመፍታት በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ አገራችን ግንባር ቀደም ተዋናይ ትሆን ዘንድ 

እንድትመረጥ አብቅቷታል፡፡   

 

ከመለስ ህልፈት ጋር በተያያዘ የውጭ አገር ሚዲያዎች ባቀረቡት ትንታኔ የኢትዮጵያ 

መንግስት ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በአገሪቱ ብሎም በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት 
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እንዲመጣ የተከተለው ፖሊሲ ውጤታማ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ይህ የሰላም ስትራቴጂ ከኢትዮጵያና 

ከአካባቢው አገራት አልፎ የአፍሪካ ህብረትም ዋነኛ አጀንዳ ለመሆን መብቃቱንም ተንታኞች 

ያመለክታሉ፡፡  

 

በዚህ ረገድ በተወሰዱት የተለያዩ ጥረቶች ከፍተኛ የሰላምና መረጋጋት እጦት ይታይበት 

የነበረው የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ እየተሻሻለ መጥቷል፡፡ በተለያዩ የአፍሪካ አገራት 

ውስጥ ለብዙ ዓመታት የዘለቁ የርስ በእርስ ግጭቶችም በሰላም ተፈትተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅትም 

በአህጉሪቱ የሚታየው የግጭት ሁኔታ እየቀነሰ መምጣቱን ጥናቶች በማመልከት ላይ ናቸው፡፡  

ከዚህም በተጨማሪ የአፍሪካ አገራት የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ለመፍታት የሚያደርጉት 

ጥረት ከመቼውም ጊዜ በላቀ ደረጃ ተጠናክሯል፡፡ አገራቱ በአፍሪካ ውስጥ የሚነሱ ግጭቶችን በሰላም 

ለመፍታት ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የሰላም አስከባሪ ሰራዊት 

በማዝመት ለአህጉሪቱ ሰላምና መረጋጋት የራሳቸውን ጥረት ማድረግ ጀምረዋል፡፡  

 

በሶማሊያ አሁን የተፈጠረው ተስፋ ሰጪ መግባባትና መተማመን ዘላቂ ሆኖ እንዲቀጥል 

የሚመለከታቸው ሶማሊያዊያን የመላው አገሪቱን ሕዝቦች እኩል ተጠቃሚነትና የስልጣን ባለቤትነት 

ያረጋገጠ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት መገንባት እንደሚጠበቅባቸው ብዙዎች በማሳሰብ ላይ ናቸው፡፡  

 

እንደእኔ እምነት ሶማሊያዊያን ከኢትዮጵያ ያለፉ ታሪኮችና ባለፉት 20 ዓመታት 

ከተወሰዱት እርምጃዎች ሊማሩ ይገባል፡፡ ይማራሉ ብዬም እገምታለሁ፡፡ የአገራችን መንግስትም 

በዚህች አገር ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እውን እንዲሆን የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊቀጥል 

ይገባል፡፡  

 

የተለያዩ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላትም ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላም የጀመረችውን 

ጥረት አጠናክራ እንድትቀጥል በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ፡፡ የኢትዮጵያ ባለስልጣናትም በሶማሊያ 

ውጤታማ የፖለቲካ ሽግግርና ጠንካራ ሰላም እንዲገነባ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል 

መግባታቸውን ከተለያዩ ሚዲያዎች ሰምቻለሁ፡፡  

 

ከመለስ ህልፈት ጋር በተያያዘ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ የተሰማው ድምፅ 

ኢትዮጵያ ለዓለም ሰላምና መረጋጋት የተጫወተችውን ሚና የሚያደንቅ፤ የአገሪቱ መንግስትም 

ይህንኑ ውጤታማ ተግባሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል አጥብቆ የሚጠይቅ  ነው፡፡    

 

ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ካስመዘገበቻቸው ወርቃማ ትሩፋቶች መካከል 

አንዱ አገሪቱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ውስጥ ታላቅ ተቀባይነትንና ተሰሚነትን ማትረፏ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ተቀባይነትና ተሰሚነት ግን በሰላምና መረጋጋት ተግባራት ላይ ብቻ የተወሰነ 

አይደለም፡፡  
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አፍሪካን ጨምሮ የዓለም ድሃ አገራት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ተገቢውን ትኩረት 

እንዲያገኙና ተጨባጭና ፍትሃዊ ድጋፍም እንዲቸራቸው መለስ የመሩት የኢትዮጵያ መንግስት 

የተጫወተው ሚናም የአገራችንን መንግስት ጠንካራነትና የድሆች አለኝታነትን ያስመሰከረ ነበር፡፡  

 

በዚህም አማካኝነት የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት መለስ ዜናዊ  አፍሪካን በሚመለከቱ ዓለም 

አቀፍ ጉዳዮች ሁሉ ዋና ተወካይ ሆነው እንዲመረጡ አስችሏቸዋል፡፡ ይህም  መለስ የአፍሪካ 

ሕዝቦች ቃል አቀባይ፣ ተሟጋችና ጠበቃ  የሚል ወርቃማ ዝናን ተጎናፅፈዋል፡፡ ይህ ደግሞ 

ኢትዮጵያን ለዘልአለም በዓለም አቀፍ መድረኮች የሚያስጠራ  ሃውልት ነው፡፡  

 

እናም አሁኑ በሶማሊያ ለሚታየው ተስፋ ሰጪ የፖለቲካ ሂደት ግንባር ቀደም ሚና 

ከተጫወቱት መካከል ዋነኛው የኢትዮጵያ መንግስትና የቀድሞው መሪ መለስ ዜናዊ ጥልቅ የፖለቲካ 

ብስለት ነው ብዬ በሙሉ ልብ መናገር እችላለሁ፡፡  

 


