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አዱሱ የፇረንሳይ ፕሬዚዲንት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካና በላልች አገሮች ሊይ 

ሉከተለት የሚችለት የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ  

በአሰፊ ንጉሴ 

 ፇረንሳይ በምጣኔ ሀብት ዕዴገት ከአሇም አምስተኛ፣ ከአውሮፓ ዯግሞ ሁሇተኛ፣ 

በፖሇቲካው ዘርፍ ዯግሞ የተባበሩ መንግስታት የፀጥተው ምክር ቤት ቋሚ አባሌ፣ በአውሮፓ 

ህብረት ጠንካራ ተፅዕኖ ፇጣሪ ከሆኑት ሁሇቱ አገራት አንዯኛዋ፣ በወታዯራዊ ረገዴ ኒውክላርን 

ጨምሮ ላልች ታሊሊቅ የጦር መሳሪያዎች ባሇቤት፣ ኔቶ (NATO) አባሌ እና በአሇም ሊይ 

ከፍተኛ ተቀባይነት ያሇው ቋንቋ እና የዲበረ ባህሌ ያሊት አገር ናት፡፡ ስሇዚህ በዚህች አገር 

የሚዯረግ የፕሬዚዲንታዊ ምርጫን ጨምሮ ላልች ሇውጦች ሇዓሇም በተሇይም ዯግሞ 

በአፍሪካና በኢትዮጵያ ሊይ በፖሇቲካ፣ በኢኮኖሚ እና በወታዯራዊ ረገዴ የራሱን ተፅዕኖ ማሳረፈ 

አይቀሬ ነው፡፡ ስሇሆነም ሂዯቱን በቅርብ መከታተሌ፣ የሚከሰቱ ሇውጦችን መሠረት በማዴረግ 

የአገራችንን ጥቅም የማስጠበቅ ስራ መስራት ተገቢ ነው፡፡ 

 ምንም እንኳን የፇረንሳይ የፕሬዚዲንታዊ ስሌጣን ዋና መግሇጫው የውጭ ግንኙነት 

ፖሉሲውን መቆጣጠር ቢሆንም እ.ኤ.አ 2007 ዓ.ም በተዯረገውም ሆነ በአሁኑ ማሇት 2012 

የፇረንሳይ ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ ሊይ ስሇ ዓሇም አቀፍ ፖሇቲክስ በተሇይም ስሇ አፍሪካ 

ብዙ የተባሇ አይዯሇም፡፡ በምርጫ ዙሪያ ጽሁፎችን በማዘጋጀት የሚታወቁት ጋዜጠኛ Le 

Figayos Alexandre ጉዲዩን አስመሌክተው ባቀረቡት ጽሁፍ "international politics has 

been noticeably absent from this year's French presidential campaign, not been 

a big hit" በማሇት ገሌፀውታሌ፡፡ (wsw. org April 11,2012) የምርጫውን ሁኔታ እና አዱሱ 

ፕሬዚዲንት ኢትዮጵያን፣ አፍሪካንና ላልች ታሊሊቅ ተፅዕኖ ፇጣሪ  አገሮች ዘንዴ ሉያመጡት 

የሚችለትን የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ ሇውጥ ከማየቴ በፉት ፇረንሳይ ከዚህ በፉት አገራችንን 

ጨምሮ ከነዚህ አካሊት ጋር የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ ባህሪዋ ምን እንዯሚመስሌ ብመሇከት 

አንባቢዎቼም በዚህ ሀሳብ የሚስማሙ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 በፇረንሳይ የቅርብ ጊዜ ታሪክ የውጭ ግንኙነት ሊይ ከፍተኛ ሇውጥ ካመጡ ውሳኔዎች 

መካከሌ እ.ኤ.አ 1966 ዓ.ም በጊዜው አገሪቱን ያስተዲዴሩ የነበሩት ፕሬዚዲንት "de-Gaulle" 

አገሪቱን ከኔቶ ወታዯራዊ ዕዝ ማስወጣታቸውና በኔቶ ውስጥ ያሊቸውን ሚና በፖሇቲካ ክንፍ 
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ብቻ በማዴረግ በእጅጉ የቀነሱበት አንደ ነው፡፡ ላሊው ከ1995-2007 ፇረንሳይን ያስተዲዯሩት 

ጃክ ሺራክ ፇረንሳይ ትከተሌ የነበረውን የቀዝቃዛው ጦርነት ፖሉሲ በመቀየር፣ ዓሇም በባሇብዙ 

ዱፕልማሲ አስተሳሰቦችና መርሆዎች መመራት እንዯሚኖርባት እና ይህን ተከትልም ፇረንሳይ 

የአሜሪካን ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋሊ ብቸኛዋ የዓሇም መሪ መሆኗን በተሇያዩ መከዴረኮች 

ተቃውሞአቸውን ያሰሙ ነበር፡፡ 

 ይህን ፇረንሳይ የአሜሪካንን ብቸኛ የዓሇም መሪነት በተሇያዩ መዴረኮች መንቀፍን 

ተከትል አገሪቷ ከዋሽንግተን ጋር በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ የቃሊት ጦርነት ውስጥ ገብታ ነበር፡፡ 

ከእነዚህም መካከሌ የፇረንሳይ ዴርጅቶች በኢራን በሚያዯርጉት እንቅስቃሴ እና በጣም የከፊው 

ዯግሞ ፇረንሳይ የአሜሪካን የ2003 የኢራቅ ወረራን በመቃወም ጀርመን እና 

ሩሲያንበተቀሊቀሇችበት ወቅት ነበር፡፡ በዚህ ረገዴ ፕሬዚዲንት ሺራክ የተባበሩት መንግስታት 

ጠቅሊሊ ጉባኤ የUS- ኢራቅ ችግር አስመሌክቶ ባዯረገው ስብሰባ ሲናገሩ፤- " In to day's 

world, no one can act alone in the name of all and no one can accept the 

anarchy of a society with out rules. There is no alternative to the united 

nations.... multilateralism is essential... It is the (UN Security Council) that must 

set the bounds for the use of force. No one can appropriate the right to use it 

unilaterally and preventively." (Congressional Research Service September 2003) 

 ፕሬዚዲንት ሲራክ በስሌጣን ጊዜያቸው በውጭ ግንኙነት ረገዴ ትኩረት ሰጥተው 

የተንቀሳቀሱበት "ቅዴሚያ አውሮፓ" በሚሌ አባባሌ የአውሮፓ ህብረትን በማጠናከር ሂዯት 

ከሰሯቸው ስራዎች መካከሌ በ2002 የአውሮፓ አገራት የአንዴ አይነት የጋራ መገበያያ ገንዘብ 

(ዩሮ) ሇመጠቀም ከወሰኑ መስራች 12 አገራት መካከሌ ፇረንሳይ አንዷ እንዴትሆን 

ከማዴረጋቸውም በሊይ ሇዚህ ውሳኔ እውን መሆን ፇረንሳይ ግንባር ቀዯም ሚና እንዴትጫወት 

ማስቻሊቸው ተጠቃሾች ናቸው፡፡ 

 ላሊው የፇረንሳይ በምትከተሇው የውጭ ግንኙነት ሊይ ከባዴ ሇውጥ ተካሄዯ የሚባሇው 

ከጃክ ሲራክ ቀጥሇው ወዯ ስሌጣን የመጡት ፕሬዚዲንት ኒኮሊስ ሳርኮዚ ስሌጣን ከያዙ ማግስት 

ከአሜሪካ ጋር የነበረውን የቀዘቀዘ ግንኙነት እንዯገና ሇማዯስ የተሇያዩ እርምጃዎችን 

መውሰዲቸው ነበር፡፡ ከወሰዷቸው ዋና ዋና እርምጃዎች መካከሌ ከታሊሊቅ ሹማምንቶቻቸው 

የተውጣጣ የሌዐካን ቡዴን በመሊክ ጉብኝት አዴርገዋሌ፣ አሜሪካ በኢራን ሇምታካሂዯው ፖሉሲ 



3 

 

እ.ኤ.አ በ2007 ዓ.ም በይፊ መዯገፈ እና እ.ኤ.አ በ1966 ዓ.ም ፕሬዚዲንት ዱጎሌ ፇረንሳይን 

ከኔቶ ወታዯራዊ ዕዝ ካስወጧት ከ40 ዓመታት በኋሊ እንዯገና ተመሇሳ መግባቷን የኔቶ 60ኛ 

ዓመት በተከበረበት እ.ኤ.አ ሚያዚያ ወር 2009 ዓ.ም በኦፉሴሉያዊ በማስታወቅ መቀሊቀሊቸው 

በስሌጣናቸው መጀመሪያዎቹ አመታት ከወሰዷቸው እርምጃዎች መካከሌ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

 በስሌጣናቸው መካከሇኛና መጨረሻ አመታት ዯግሞ በአፍጋኒስታን እና በሉቢያ በቀጥታ 

ጦርነት በመሳተፍ፣ በሶሪያ የበሽር አሌአሳዴ ተቃዋሚዎችን በመዯገፍ፣ በግብፅና በቱኒዚያ 

የተነሱ አመፆችን በመዯገፍ እና በኮትዱቯር እና በማሉ በዯረሱት የፖሇቲካ ቀውሶች 

ሇማረጋጋት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸው እና በአጠቃሊይ በአሇም አቀፍ የፀረ-ሽብርተኝነት 

ትግሌ ዋነኛ የአሜሪካ መንግስት ተባባሪ መሆናቸው እና ወዘተ እርምጃዎችን ወስዯዋሌ፡፡ 

እነዚህ እና ላልች ፕሬዚዲንት ሳርኮዚ የወሰዷቸው እርምጃዎች የአሜሪካንና የፇረንሳይን 

ግንኙነት ሇማሻሻሌ ውጤታማ ስራ እንዯሰሩ የብዙ የፖሇቲካ ተንታኞች አምነት ነው፡፡ 

የፇረንሳይ የውጭ ግንኙነት እና አፍሪካ 

 የፇረንሳይ እና የአፍሪካ ግንኙነት በቅኝ ግዛት የነበረው የቅኝ-ገዥ እና የቀኝ-ተገዥ 

ነበር፡፡ ይህ ዴርጊት ዯግሞ ዓሇም ካሳሇፇቻቸው እጅግ በጣም አሰቃቂ፣ ሇመግሇፅም የሚዘገንን 

በየትኛውም መመዘኛ የወረዯ ግንኙነት ስሇነበረ ስሇ ዘመኑ ብዙ ማሇት አሌፇሌግም፡፡ 

 ከቅኝ ግዛት ማብቃት በኋሊ ፇረንሳይ ከአፍሪካ ጋር ያሊትን ግንኙነት በሰሇጠነ  

ዱፕልማሲ ሇማስኬዴ የተሇያዩ እርምጃዎችን ወስዲሇች፡፡ አፍሪካ ሇፇረንሳይ በተሇያዩ 

ሁኔታዎች ማሇትም፣ በኢኮኖሚ፣ በፖሇቲካ፣ በባህሌ ትስስር ወዘተ እጅግ ጠቃሚ አህጉር 

ናት፡፡ አፍሪካ ሇፇረንሳይ ያሊትን ጠቀሜታ አስመሌክቶ እ.ኤ.አ ከ2005-2007 የፇረንሳይ 

የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የነበሩ እና ታዋቂ ፖሇቲከኛው  Dominique devillepin  በአንዴ 

ወቅት ሲናገሩ "Africa is a real opportunity for France. It broadens both our horizon 

and our ambition on the international scene. It is true in the diplomatic, 

economic and cultural context" በማሇት  ገሌፀውታሌ፡፡ (WSW. Org ሚያዚያ 2012)  

 በሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት መጨረሻ ሊይ ፇረንሳይ በቀዴሞው ሉግ ኦፍ ኔሽንስ 

በአሁኑ የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባሌ እንዴትሆን ካዯረጉት 

ምክንያቶች መካከሌ አንደ በጊዜው የነበሯት የቅኝ ግዛቶች ብዛት ነበር፡፡ እ.ኤ.አ1960 ማሇትም 
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አብዛኞቹ የአፍሪካ አገራት ነፃነታቸውን ካገኘ በኋሊ ፇረንሳይ በአሇም የፖሇቲካና ዱፕልማሲ 

መዴረኮች ግርማ ሞገስ ያስገኘሊት የነበረው ሁኔታ ችግር ውስጥ ገባ፡፡ ይህንን ሁኔታ 

ሇመቋቋም ፇረንሳይ የቀዴሞ የአፍሪካ ቅኝ ግዛቶችን በተመሇከተ በአፍሪካ ያሊትን ጥቅሟን 

ያስጠብቃሌ እና በተሇያዩ የባሇብዙ መዴረኮች ጫና ሇመፍጠር ያስችሊሌ ያሊቸውን አዱስ new-

colonial ስትራቴጂ ቀረፀች፡፡ ይኸውም በ1960 አብዛኞቹ የአፍሪካ የፇረንሳይ ቅዥ ግዛቶች 

ነፃነታቸውን ካወጁ በኋሊ በጊዜው የፇረንሳይ ፕሬዚዲንት የነበሩት ቻርሇስ ዯጎሌ ሇእነዚህ አዱስ 

አገሮች የቴክኒካሌ፣ የወታዯራዊ እና የፊይናንስ እርዲታና ዴጋፍ በመስጠት በፇረንሳይ ጥበቃ 

ስር የሚያቆይ ፓኬጅ አፅዴቀው ወዯ ስራ ገቡ፡፡ ይህም ሁኔታ ፇረንሳይ በአፍሪካ ስትከተሇው 

የነበረውን የቅኝ ገዥ እና ተገዥ የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ በሁኔታዎች አስገዲጅነት መቀየሯን  

ያሳያሌ፡፡ 

 ፕሬዚዲንት ሳርኮዚ አፍሪካን በተመሇከተ ወጥ የሆነ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ የላሊቸው 

እና ከላልች ቀዯምት የፇረንሳይ መሪዎች ሇአፍሪካ ከሚሰጡት ትኩረት ያነሰ ትኩረት ይሰጣለ 

ተብሇው በብዙ የፖሇቲካ ተንታኞች ይተቻለ፡፡ ተቺዎች ሇዚህ እንዯ ማስረጃ የተሇያዩ 

ማሳያዎችን ያቀርባለ፡፡ ከነዚህም መካከሌ ፕሬዚዲንቱ ወዯ ስሌጣን ከመጡ ጀምሮ ከአገሪቱ 

የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት አፍሪካን አስመሌክቶ ምንም አይነት የውጭ ግንኙነት አቅጣጫዎች 

አሊወጣም፡፡ ይኸውም ፇረንሳይ በአፍሪካ ያዯረገቻቸው ጣሌቃ ገብነቶች እና የወሰዯቻቸው 

ላልች እርምጃዎች ሁለም ተወሰነው የሚመጡት ከብራሰሌስ ነው፡፡ ላሊው ማሳያ ዯግሞ 

የፇረንሳይና የሩዋንዲን ግንኙነት ነው፡፡ የሁሇቱ አገሮች መሪዎች ማሇትም ፕሬዚዲንት ሳርኮዚና 

ፖሌ ካጋሜ እ.ኤ.አ በ1994 ዓ.ም በርዋንዲ በዯረሰው የዘር ማጥፊት እሌቂ አንደ ላሊውን 

ተጠያቂ በማዴረግ ግንኙነታቸው ሻክሮ ነበር፡፡ ማሇትም ፕሬዚዲንት ፖሌ ካጋሜ በሩዋንዲ 

በዯረሰው የዘር ማጥፊት ቀውስ ዋነኛዋ ተጠያቂ ፇረንሳይ ነች ምክንያቱም ከዘር ማጥፊቱ 

በፉት ሁቱ ሇሆኑት ፕሬዚዲንት እና ሇመንግስታቸው የፇረንሳይ መንግስት የተሇያዩ 

ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ ዴጋፎችን በማዴረጉ ነው ሲለ የፇረንሳዩ ፕሬዚዲንት ዯግሞ በሩዋንዲ 

ሇዯረሰው እሌቂት ዋናው ተጠያቂው ፖሌ ካጋሚና ፓርቲያቸው ነው ምክንያቱም ከእሌቅቲ 

በፉት የነበሩትን የሩዋንዲ መሪ የሚበሩበትን አውሮፕሊን መተው በመጣሊቸው የመጣ ቀውስ 

ነው በማሇት ሁሇቱ አገሮች ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብተው ነበር፡፡ ነገር ግን ፕሬዚዲንት ሳርኮዚ 

በፖሇቲከኞች ዘንዴ አሳማኝ ባሌሆነ ምክንያት ከፕሬዚዲንት ፖሌ ካጋሜ ጋር ጓዯኛ ሆነው 

ተገኙ፡፡  
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 ከዚህ በተጨማሪ ፕሬዚዲንት ሳርኮዚ በአፍሪካ የሚገኙ የፇነረንሳይ ቋሚ ወታዯራዊ 

ጦር ሰፇሮቿን ማንሳታቸው እና አጠቃሊይ በአፍሪካ ሊይ ያሊቸውን ፍሊጎት ቀንሰው ወዯ 

አሜሪካ እና መካከሇኛው ምስራቅ አካባቢ በማዴረጋቸው በእርግጥም ፕሬዚዲንቱ ከላልች 

ቀዯምት የፇረንሳይ መሪዎች በተሇየ መሌኩ በአፍሪካ ሊይ ራዕይ ያሇው ፖሉሲ ሳይኖራቸው 

ያሇፇ ፕሬዚዲንት ያዯርጋቸዋሌ፡፡ Bernard Lugan የተባለት ፇረንሳዊ የአፍሪካንና የፇረንሳይን 

ግንኙነት የሚያጠኑ ኤክስፐርት ጉዲዩን አስመሌክተው ሲናገሩ Now however "France has 

totally aligned itself with Americans and British, and Kagame has become a 

friend" Sarkozy does not at all have the Gallist vission that chirac or mitterrand 

had, by which I mean an authonomous African policy ... all this had come to an 

end with Nicolur Sarkozy "unlike chirac, Sarkozy is an atlanticist. France no 

longer has its own African Foreign Policy and in no way takes the kinds of 

initiatives it did" (Connexion edition: Feb, 2011) 

 ፇረንሳይ በአፍሪካ የምትከተሇውን ፖሉሲ በምርጫ አሸንፇው ፕሬዚዲንት በሚሆኑ 

ፖሇቲከኞች ሇአፍሪካ ባሊቸው አመሇካከት ሊይ የተመሰረተ እንዯሚሆን አይቀሬ ነው፡፡ 

ምክንያቱም በፇረንሳይ ህገ መንግስት አገሪቱ ሇምትከተሇው የዱፕልማሲ እና የአገር መከሊከያ 

ዙሪያ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚያፀዴቀው ወይም የሚሰጠው የአገሪቱ ፕሬዚዲንት በመሆኑ 

ነው፡፡ ጉዲዩን አስመሌክቶ Bulletin of Francohone Africa መጽሄት ሲገሌፅ 

"Constitutionally, it is the president who has the final say in diplomacy and 

defence issues" Vol IV 2003:: እዚህ ሊይ ሚኒስትሮችን በመሾም መንግስት የሚመሰሩት 

የአገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ የውጭ ግንኙነት እና የዱፕልማሲውን ስራ የሚመሩት የአገሪቱ 

የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር እና የአገሪቱን መከሊከያ የሚመሩት የአገሪቱ የመከሊከያ ሚኒስትር 

በዚህ ረገዴ ሇሚወሰኑት ውሳኔዎች በተሇይ የጋራ መግባባት በላሇበት ወቅት ያሊቸው ሚና 

ከፕሬዚዲንቱ በመሇስ ትሌቅ መሆኑን መዘንጋት የሇበትም፡፡ ስሇዚህ በተሇያዩ ጊዜያት ወዯ 

ስሌጣን የሚመጡ የፇረንሳይ ፕሬዚዲነቶች አፍሪካን በተመሇከተ አገሪቱ የምትከተሇውን የውጭ 

ጉዲይ ፖሉሲ የአፍሪካንና የወቅቱን የዓሇም ሁኔታን መሠረት በማዴረግ በእጅጉ ሲቀይሩት፣ 

በመጠኑ ሲነካኩት እና የነበረውን እንዲሇ ይዘውት ሲቀጥለ መስተዋለ የተሇመዯ ነው፡፡ 
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 በዚህ ምክንያት የፇረንሳይ ፕሬዚዲንት የነበሩት ጃክ ሲራክ ፇረንሳይ አፍሪካን 

በተመሇከተ የምትከተሇውን የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ እ.ኤ.አ ከ2002 ጀምሮ የራሳቸው የሆነ 

የተሇየ አስተሳሰብ ማራመዴ ጀመሩ፡፡ ቀጥልም በ2003 ጃክ ሲራክ ከዚያ በፉት አገራቸው 

አፍሪካን በተመሇከተ ስትከተሇው የነበረውን 'assistance' ወዯ 'partnership' ከመቀየራቸውም 

በሊይ 'ዱሞክራሲን እንዯ ሁኔታው' እና ፇረንሳይ ሇአፍሪካ የምትሰጠውን ርዲታ አብዛኛው 

ማሇፍ ያሇበት ከሁሇትዮሽ ይሌቅ በባሇብዙ ወገን አግባብ መሆን አሇበት የሚለት አዲዱስ 

ሀሳቦች በመጨመር ከአፍሪካ ጋር ካሊቸው የውጭ ግንኙነት እንዯ መነሻ በማዴረግ ፇረንሳይ 

አፍሪካን በተመሇከተ የምትከተሇውን የውጭ ፖሉሲ ከቅኝ ግዛት ዘመን በኋሊ ሇሁሇተኛ ጊዜ 

ትሌቅ በሚያስብሌ መሌኩ ቀይረውታሌ፡፡ ይህ ሁኔታ እንዯ አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች 

አመሇካከት ፕሬዚዲንት ሲራክ ሇአፍሪካ እዴገት የቆሙ የፇረንሳይ መሪ አዴርገው 

እንዱወስዷቸው አስችሎቸዋሌ፡፡ 

 በአሁኑ ወቅት ፇረንሳይ በአፍሪካ ጉዲይ ከነባር እና ከአዲዱሶቹ ተቀናቃኞች ጋር ተፊጣ 

ትገኛሇች፡፡ የዓሇም የምጣኔ ሀብት ዕዴገት ያስከተሇው ከፍተኛ የሆነ የጥሬ እቃ ፍሊጎት፣ በነዲጅ 

አምራች አገሮች ያሇው የፖሇቲካ አሇመረጋጋት፣ የአሇም የነዲጅ ዋጋ መጨመር፣ በአሇም 

የእህሌ ዋጋ መጨመር እና የእርሻ ምርት እጥረት መከሰት ባስከተሇው የመሬት ፍሊጎት አሁን 

አሁን ዯግሞ አፍሪካ ሰፉ ገበያ እየሆነች መምጣቷ ወዘተ ... የአፍሪካን ተፇሊጊነተ ከጨመሩ 

ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በዚህ የተነሳ ፇረንሳይ በኢኮኖሚ ተቀናቃኞች ከሆኑት 

ከቻይና፣ ከህንዴ፣ ከአሜሪካና ከእንግሉዝ ኩባንያዎች በተሇይም ዯግሞ በፇረንሳይ ከፍተኛ 

ተፅዕኖ ስር በነበሩት የፇረንሳይኛ ተናጋሪ የአፍሪካ አገሮች ከፍተኛ ፇተና ገጥሞት ይገኛሌ፡፡ 

 ስሇዚህ በፇረንሳይ የፕሬዚዲንታዊ ምርጫ በአገር ውስጥ ባሇው የምጣኔ ሀብት ችግር 

ብቻ ሊይ ትኩረት ማዴረጉ አገሪቱን የበሇጠ የሚጎዲት እንጂ የሚጠቅማት አይሆንም፡፡ ከዚህ 

ጋር ተያይዞም አፍሪካ በአሇም ፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚና ወታዯራዊ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ሚና 

በምትጫወትው ፇረንሳይ በምርጫው ወቅት ትኩረት ሳይሰጣት መቅረቱ ሌታገኘው 

የምትችሇውን ጥቅሞች የሚጎዲ ስሇሚሆን አፍሪካውያን ይህንን ችግር ሇመቅረፍ በራሳቸው 

የውጭ ፖሉሲ አሁን ሇአፍሪካ እየመጣ ያሇውን መሌካም ዕዴልች መጠቀም የሚያስችሌ 

ማዴረጋቸው ይህን ችግር ሇመፍታት ዋነኛ መፍትሄ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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የኢትዮጵያና የፇረንሳይ ግንኙነት 

 ምንም እንኳ የፇረንሳይ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት የተጀመረው እንዯ አብዛኞች የአፍሪካ 

አገሮች የቅኝ ገዥና ተገዥ በሆነ ግንኙነት ባይንም ፇረንሳይ በኢትዮጵያ በአፍሪካ የተሇየ 

የውጭ ግንኙነት የሊትም፡፡ 

 ፇረንሳይ እና ኢትዮጵያ ኦፉሴሊዊ በሆነ መሌኩ ግንኙነት ከጀመሩበት ከአፄ ሚኒሉክ 

ዘመነ መንግስት ጀምሮ እስከ አሁን በፖሇቲካ፣ በማህበራዊ እና በኢኮኖሚ ጥሩ የሚባሌ 

ትብብር ሲያዯርጉ ቆይተዋሌ፡፡ ወዯፉትም በበሇጠ ሁኔታ ተጠናክሮ የሚቀጥሌበት ዕዴለ ሰፉ 

ነው፡፡ ምክንያቱም ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ የትሌቅ ኢኮኖሚ ባሇቤት የሆነች እና ከክፍሇ 

አህጉሩ በተሻሇ የተረጋጋች በመሆኗ፣ የአሇም የፀረ ሽብርትኝነት ትግሌ ውስጥ የሊቀና ግንባር 

ቀዯም ሚና የምትጫወት በመሆኗ፣ በኢጋዴ እና በአፍሪካ ህብረት ተሰሚነቷ የሊቀ እና 

የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ የሆነች፣ በዓሇም የሰሊም ማስከበር ሂዯት ውስጥ ጉሌህ ሚና 

ያሊት፣ ሇኢንቨሰትመንት ምቹ የሆነች እና ፇጣን የኢኮኖሚ እዴገት እያስመዘገበች ያሇች አገር 

በመሆኗ እና ይህ ሁኔታ ዯግሞ ከፇረንሳይ በአፍሪካ ሌታገኘው ሇምትፇሌገው ብሄራዊ ጥቅምን 

የሚያሟሊ በመሆኑ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ፇረንሳይ በበኩሎ ሇኢትዮጵያ በማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ እና ፖሇቲካዊ ጉዲይ ሁሇንተናዊ ዴጋፍ ሇማግኘት ዋነኛ ተመራጭ አገር ናት፡፡ 

ስሇዚህ ከተሰራበት ኢትዮጵያ ፇረንሳይ ከአፍሪካ በሁለም ረገዴ በተሇይ ዯግሞ በኢኮኖሚው  

ትኩረት ከምትሰጣቸው አገሮች ተርታ መግባቷ አይቀሬ ነው፡፡ ግን ስራ ያስፇሌገዋሌ፡፡  

 የሁሇቱ አገሮች ግንኙነት ከዚህ እሳቤ በመነሳት በየአገሮቻቸው ወዯ ስሌጣን በሚመጡ 

ፖሇቲካ ፓርቲዎች እና በተሇይም መሪዎች በሚከተሎቸው ሪዕዮተ አሇም እና የውጭ ጉዲይ 

ፖሉሲ አንዳ ሞቅ ላሊ ጊዜ ዯግሞ ቀዝቀዝ እያሇ የነበረው ሲሆን አሁን ግን በአገራችን 

በስሌጣን ሊይ ያሇው መንግስት ወዯ ስሌጣን ከመጣ ጀምሮ ፇረንሳይን በተመሇከተ የምንከተሇው 

የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ ሁሇቱንም አገሮች አሸናፉ በሚያዯርግ በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተ 

እና ከማንኛውም ፕሬዚዲንት እና ፓርቲ ጋር በዚህ ረገዴ ሉሰራ የሚችሌ ግሌፅ ፖሉሲ ተቀርፆ 

በመተግበሩ በፖሇቲካውና በዱፕልማሲው በጣም ጥሩ የሚባሌ ግንኙነት ሲኖራቸው 

በኢኮኖሚው ረገዴ ዯግሞ በጥሩ ሁኔታ እያዯገ ያሇ ግንኙነት መመስረት ችሇዋሌ፡፡ ይህ ማሇት 

ግን የሁሇቱ አገራት ግንኙነት በተፇሇገበት ዯረጃ ዯርሷሌ ማሇት አይዯሇም፡፡ 
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 ምንም እንኳ በአሁኑ ወቅት ፇረንሳይ ኢትዮጵያን በኢንቨስትመንት፣ በትምህርት፣ 

በፍትህ ስርዓት ማሻሻያ፣ በአቅም ግንባታ፣ በውሃና በከተማ ሌማት ... በመግባትና በመዯገፍ 

አገራችን በዕቅዴ ይዛ ያከናወነቻቸው እና አሁን እየተከናወና ባሇው GTP መሳካት ከፍተኛ ሚና 

እየተጫወተች ብተገኝም ሁሇቱ አገራት ካሊቸው ታሪካዊ ግንኙነት እና ፇረንሳይ ሇላልች 

የአፍሪካ አገሮች ከምታዯርገው ዴጋፍ ጋር ሲነፃፀር ግን ወዯፉት ጠንካራና ቀጣይነት ያሇው 

ስራ የሚያስፇሌገው ነው፡፡ 

የፇረንሳይ ሶሻሉስት ፓርቲ (PS) አጠቃሊይ ሁኔታ  

 

 የፇረንሳይ ሶሻሉስት ፓርቲ (PS) ሶሻሌ ዱሞክራት አመሇካከት ያሇው በፇረንሳይ ውስጥ 

ከሚንቀሳቀሱ ግራ ዘመም ፓርቲዎች ትሌቁ ሲሆን በፇረንሳይ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱት 

ፓርቲዎች ዯግሞ በትሌቅነታቸው ግንባር ቀዯም ከሆኑት ሁሇት ፓርቲዎች አንደ ነው፡፡  

 

 PS ፓርቲ መጀመሪያ የፕሬዚዲንታዊ ምርጫውን ያሸነፇው በFrancois Mitterrand  

አማካኝነት እ.ኤ.አ. በ1981 ዓ.ም. ነበር፡፡ እኒሁ ሰው ሇሁሇተኛ ጊዜ እ.ኤ.አ. ሇ1988 እስከ 

1993 ዓ.ም. አገሪቱን ሉያስተዲዴሩበት የቻለትን ምርጫ PS ፓርቲን ወክሇው ቀርበው 

አሸንፇዋሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በ2ዏ11 በተዯረገው የአካባቢ፣ የክፍሇ ሀገራትና የአገሪቱ ሴኔት 

ምርጫዎች አብሊጫ ዴምፅ በማግኘጽ PS አሸንፏሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ እ.ኤ.አ. ከ1979-2ዏዏ9 

ዓ.ም. በተዯረገው የአውሮፓ ፓርሊመንት አባሌነት ምርጫ PS ፇረንሳይን ወክል በመቅረብ 

ተወዲዴሮ በማሸነፍ ጥሩ ታሪክ አሇው፡፡  

 

 በዘንዴሮ የአገሪቱ ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ PS ፓርቲ ዕጩ ተወዲዲሪ የሆኑት ፍራንሳ 

ሆሊንዳ ፓርቲያቸውን ወክሇው ቀርበው አሸንፇዋሌ፡፡ አሸናፉው ፕሬዚዲንት ሆሊንዳ በምርጡኝ 

ዘመቻቸው ወቅት የሚከተለት የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ በማስመሌከት ሇመራጩ ህዝብ የተሇያዩ 

ነገሮች ቃሌ ገብተዋሌ፡፡ ከነዚህም መካከሌ በአፍጋኒስታን ያለትን የፇረንሳይ ወታዯሮች 

በአፍጋኒስታን የሚገኘው አሜሪካ መራሹ ኀብረት ሇማስወጣት ከተሰማማበት ጊዜ ቀዴሞው 

እንዯሚያስወጡ ማሇትም በያዝነው እ.ኤ.አ. በ2ዏ12 ዓ.ም. እና አውሮፓ ኀብረት የጋራ የበጀት 

ስርዓትን በተመሇከተና በአጠቃሊይ አውሮፓ አሁን ካሇችበት ችግር ሇመውጣት መፍትሄ 

ይሆናለ ተብል በተወሰኑ ውሳኔዎች ሊይ እንዯገና ከጀርመን ቻንስሇር ወ/ሮ እንግሊ ማርክሌ እና 
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ከላልች የሚመሇከታቸው የአውሮፓ መሪዎች ጋር የችግሩ መፍትሔ austerity measure 

መውሰዴ ብቻ ሳይሆን የምጣኔ ሀብቱ እዴገቱን (Economic growth) በማፊጠን የሚሇው እንዯ 

አንዴ መፍትሔ እነዱወሰዴ ውይይትና ዴርዴር እንዯሚያዯርጉ ቃሌ መግባታቸው ይገኛበታሌ፡፡ 

 

 ፕሬዚዲንቱ ከሊይ የተገሇፁትን ነገሮች ማሇታቸው በፕሬዚዲንትነትን ጊዜያቸው 

አገራቸው የምትከተሇው የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ በይዘቱ ሳይሆን በአካሄዲቸው ብቻ 

እንዯሚቀየሩት መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ በፕሬዚዲንት Mitterrand ዘመን የአገሪቱ የፍትህ 

ሚኒስትር የነበሩት Henrs Nallet ጉዲዬን አስመሌክተው ሲናገሩ የፇረንሳይ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ 

እንብረት መሆን ያሇበት የአገራችን የነፃነት ፍሊጏት መረጋገጡ ነው .... ይህ ማሇት በፇረንሳይ 

ብሔራዊ ጥቅም ሊይ መወሰን ያሇበት አገር እራሷ ፇረንሳይ ብቻ መሆኗ ነው፡፡ ይህውም 

አገራችን ትክክሌ መስል የተሰማትን ሁለ ነገር ካሇማንም ተፅዕኖ ማዴረግ ስትችሌ ነው፡፡ 

(Reuters ሚያዚያ 2ዏ12) 

 

 አዱሱ የፇረንሳይ ፕሬዚዲንት ወዯፉት ሇሚከተለት የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ ሇአውሮፓ 

ሌዩ ትኩረት ይሰጣለ የሚለ ብዙ የፖሇቲካ ተንታኝ እና የአገሪቱ ፖሇቲከኞች አለ፡፡ ይህ 

ጉዲይ አስመሌክቶ በሆሊንዳ የፕሬዝዲንትነት ዘመን የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ይሆናለ ተብል 

ይበሌጥ እዴሌ የተሰጣቸው Pierre Moscovici ሲናገሩ ሆሊንዳ ሇአውሮፓ ተቋማት፣ አሰራሮች 

እና ዴርጅቶች ቅዴሚያ እንዯሚሰጡ እና ሇአውሮፓ ኮሚሽን እና ሇአውሮፓ ፓርሊማ 

በአህጉሪቱ ሇሚጫወቱት ሚና እንዱያዴግ ከፕሬዚዲንት ሳርኮዚ የበሇጠ እንዯሚሰሩ እና እነዚህ 

ተቋማት እንዯሚያከብሯቸው ገሌፀዋሌ፡፡ (Reuters ሚያዚያ 2ዏ12)   

 

 በአፍጋኒስታን የሚገኙትን የፇረንሳይ ወታዯሮች አሜሪካ መራሹ ህብረት ሇማስወጣት 

ከወሰነበት ጊዜ በፉት ሇመመሇስ መወሰናቸው በቻርሌሰ ዯጏሌ ፕሬዚዲንትነት ዘመን እ.ኤ.አ. 

በ1966 ዓ.ም. ከአሜሪካ መራሹ NATO ወታዯራዊ ኮማንዴ የወጣቸውን አገራቸውን ከ4ዏ 

ዓመታት በውኃሊ በፕሬዚዲንት ሳሪኮዚ የስሌጣን ዘመን ሙለ በሙለ ተመሌሳ ወዯ ወታዯራዊ 

ኮማንደ ስትገባ ዴርጊቱን በግዜው የተቃወመው የፇረንሳይ ሶሻሉስት ፓርቲ በNATO ያሇውን 

ቁርጠኛነት ጥያቄ ውስጥ ይጥሇዋሌ ተብል በአንዴ አንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች ይታመናሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ይህን ፕሮግራማቸውን እንዱቀይሩ የNATO ከፍተኛ አመራሮች ፕሬዚዲንት 
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ሆሊንዳን እንዯሚያነጋግሩ መናገራቸው እና አውሮፓን በተመሇከተ ያነሱትን ሀሳብ የጀረመኗ 

ቻንስሇር ዘንዴ ከወዱሁ ተቃውሞ እያመጣባቸው በመሆኑ ሇአዱሱ ፕሬዚዲንት የወዯፉት ስራ 

ትሌቅ ፇተና ሳይሆን አይቀርም፡፡  

 

 የፕሬዚዲንት ሆሊንዴ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ አስተሳሰብ ተቃዋሚዎቻቸው ሲተቹት 

ይሰማለ፡፡ ይኸውም አውሮፓን በተመሇከተ ምንም ዓይነት ሌዩነት እንዲሊመጡ፣ አፍጋኒስታን 

የሚገኘውን ወታዯሮች ማስመሇስ በተመሇከተ ዯግሞ ሇመመረጥ ያህሌ ይበለት እንጂ በዚህ 

በአጭር ጊዜ ሰራዊቱን ማውጣቱ ሉሆን የማይችሌ (unrealistic) ነው በማሇት ያጣጥለታሌ፡፡ 

በፕሬዚዲንት ሳርኮዚ የመጨረሻው ዘመን ተሹመው የአገሪቱ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የነበሩት 

Alain Juppe ጉዲዩን አስመሌክተው ሲናገሩ የፇረንሳይ ሶሻሉስት ፓርቲ ዕጩ የሆኑት ሆሊንዳ 

ቢመረጡ የሚከተለትን የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ አስመሌክተው ሲናገሩ ሰማሁ! የሁሇቱ 

ፓርቲዎች ሌዩነት በጣም ጠቧሌ፡፡ ይኸውም ሉፇፀም ቢችሌ እንኳ በአፍጋኒስታን ያለንን 

ወታዯሮች ከማስወጣት ጋር ተያይዞ ያሇው የአጭር ጊዜ ሌዩነት ብቻ ነው፡፡ ላሊ ሌዩነት 

የሇውም ተመሳሳይ ሆኖአሌ፡፡ (Atlantic Council ሚያዚያ 2ዏ12) 
 

 የፇረንሳይ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ በቋሚነት የሚያጠነጥንባቸው ዋና ዋና መነሻዎች 

በዓሇም አቀፍ ፖሇቲካ ከፍተኛ ሚና መጫወት፣ በዓሇም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተጠቃሚ 

መሆን፣ የራሷን ቋንቋና ባህሌ በላልች ዓሇማት እንዱስፊፊ ማዴረግ፣ በማዯግ ሊይ ባለ ሀገሮች 

ዱሞክራሲን ማጎሌበት እና የሰብዓዊ መብት እንዱከበሩ መስራት፣ በዓሇም ሊይ የሚከሰቱ 

ችግሮችን በባሇብዙ መዴረኮች መፍትሄ እንዱያገኝ ማዴረግ እና በዚህ ረገዴ የፇረንሳይ አቋም 

መገሇፅ ያሇበት በአውሮፓ ህብረት አሌፎ መሆን እንዲሇበት ወዘተ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

(Congressional Research Service April 2011) 

 

 ስሇሆነም ማንም ፓርቲ በአገሪቱ ባለ ምክር ቤቶች አብሊጫ መቀመጫዎች ቢይዝ፣ 

የትኛውም ግሇሰብ ከየትኛውም ፓርቲ የአገሪቱ የፕሬዚዲንትነት ስሌጣን ቢይዝ እስከአሁን 

ያሇው ሌምዴ እንዯሚያሳየው እነዚህ የውጭ ጉዲይ መነሻዎች መሠረት አዴርጎ የሚሰራ 

ይሆናሌ፡፡ ሌዩነቱ የሚፇጠረው "እንዳት፣ መቼ፣ ከማን ጋር እና ሇየትኞቹ ቅዴሚያ እንስጥ 

የሚሇው ብቻ ነው እስካሁን በተመረጡ ፕሬዚዲንቶች እየተወሰነ ያሇው፡፡ ስሇሆነም በምርጫ 
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ጊዜ የውጭ ግንኙነት ጉዲይ እንዯ ዋነኛ መነጋገሪያ ጉዲዮች መታየቱ ከአመት አመት እየቀነሰ 

ከመጡባቸው ምክንያቶች አንደ ሉሆን ችሎሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ ከሊይ በተገሇፁት የፇረንሳይ የውጭ ግንኙነት መነሻዎች እና በምርጫው 

ቅስቀሳ ወቅት ከተነሱ ሀሳቦች የምንረዲው በአሁኑ ማሇት በ2012 በፇረንሳይ በተካሄዯው 

ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ የመራጩን ህዝብ አመሇካከት ሇመግዛት ተወዲዲሪዎች ይበሌጥ ትኩረት 

የሰጡት ፇረንሳይን ከገጠማት ቅውስ ጋር ተያይዞ ሇአገር ውስጥ ጉዲይ ነው፡፡ የውጭ ጉዲይ 

ሁኔታን ስንመሇከት ግን እንዯ አጠቃሊይ ፇረንሳይ በዓሇም ፖሇቲካ ሌትጫወት የምትችሇው 

ሚና የሚያሳይ ነገር እጅግ በጣም ትንሽ በሚባሌ ሁኔታ ሲነሱ፣ የአፍሪካውያን እና አፍሪካን 

በተመሇከተ ግን ምንም የተባሇ ነገር የሇም ማሇቱ ይቀሊሌ፡፡ ስሇሆነም አዱሱ የፇረንሳይ 

ፕሬዚዲንት ወዯፉት የሚከተለት የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ ዓሇምን፣ አውሮፓን፣ አፍሪካን እና 

ኢትዮጵያን አስመሌክቶ የተወሰነ ያካሄዴ ማስተካከያዎች ሉያዯርጉሇት ይችሌ ይሆናሌ እንጂ 

በይዘቱ በፕዚዲንት ሳርኮዚ ዘመን የነበረው እንዯሚቀጥሌ የብዙ የፖሇቲካ ተንታኞች ግምት 

ነው፡፡ 

 ምናሌባትም ግን የአውሮፓ በርካታ ሶሻሉስቶች ስሇ ሰብዓዊ መብትና ዳሞክራሲ ካሊቸው 

መሲሃዊ እምነት የተነሳ በትንሽ በትሌቁ አፍሪካ ውስጥ የሚዯረጉ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ 

እንቅስቃሴዎች ሊይ አለታዊ አስተያየቶችን በመስጠት ግንኙነቱን የበሇጠ ሉያበሊሹ የሚችለበት 

ዕዴሌ ጠባብ አይዯሇም ብል መናገር ይቻሊሌ፡፡ 

e-mail: assefaneg@gmail.com 

 


