
“የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰው ኃይል ልማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው” አቶ መለስ ዓለም   

------------------------------------------------------------------------------------------- 

“የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲና የውጭ ግንኙነት ስኬት የሰለጠነ የሰው ኃይል ልማት 

ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ገለጹ። 

በአገሪቱ የውጭ ግንኙነት እና አገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጅያችን ላይ በግልጽ እንደተጠቀሰው የዚህ 

ፖሊሲ ትግበራ የሁሉንም ህዝብ ተሳትፎ የሚጠይቅ ቢሆንም ሙያዊ ክህሎትና፣ እውቀት እንዲሁም የአገር 

ፍቅር ያለው ዲፕሎማት ወሳኝ 

መሆኑንም ገልጸዋል። 

ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ 

የደረሰችበትን የዲፕሎማሲ 

ተሰሚነት የሚመጥን፣ 

በአካባቢዋ ያሉትን የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ቦታዎች እንዲሁም 

ተለዋዋጩን የዓለም 

የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሁኔታ 

በሚገባ የሚረዳና የሚተነትን 

እና የኢትዮጵያን አገራዊ 

ጥቅም የሚያስከብር 

የዲፕሎማሲ ባለሙያዎችን 

የማፍራት ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነም ተናግረዋል። 

አቶ መለስ እንዳሉት ይህን ብቁ፣ በሙያው የሰለጠነ፣ በዲፕሎማሲያዊ ክህሎቶቹ የተካነ የሰው ሃይል 

ለማፍራት በሚኒስቴሩ የውጭ ግንኙነት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት አይነተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። 

ተቋሙ ባለፉት አራትና አምስት ዓመታት በሶስት ዙሮች 141 ዲፕሎማቶችን አስልጥኖ ወደ ስራ ያስገባ 

ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 91 ወንድች ሲሆኑ 50 ያክሉ ደግሞ ሴቶች መሆናቸውን ገልጸው በቅርቡም አራተኛ 

ዙር ሰልጣኝ ዲፕሎማቶችን መልምሎ ወደ ስልጠና ለማስገባት ዝግጅቱን አጠናቋል ብለዋል። 



ኢንስቲትዩቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአህጉራዊና አለም አቀፍ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ አቅሙ የዳበረና 

የአገራችንን ተደማጭነት የሚያጎላ ተቋም ለማድረግም ፋይዳው የጎላ እንደሆነም ነው አቶ መለስ የገለጹት። 

“በአለም አቀፍ ደረጃ ተሰሚነታችን እያደገ በመጣበት ወቅት የወቅቱን የአለም ፖለቲካና ኢኮኖሚ በአግባቡ 

የሚረዳ ከታች ጀምሮ በዲፕሎማሲ ሰንሰለት ያደገ ዲፕሎማት ለመፍጠርም ኢንስቲትዩቱ ወሳኝነት አለው” 

ብለዋል። 

ኢንስቲትዩቱ ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ፣ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲና ሌሎች ተቋማት ጋር በጋራ 

ለመስራት የሚያስችለውን ትስስር የፈጠረ ሲሆን ባለፈው በጀት ዓመት አሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር 

በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ዙሪያ ያተኩረ ስኬታማ መድረክ ማዘጋጁቱን ጠቁመዋል። 

አቶ መለስ እንደገለጹት ኢንስቲትዩቱ ከሩሲያ ፌዴሬሸን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዲፕሎማቲክ አካዳሚ ጋር 

በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራርሟል።  

በኖርዌይ ልዑል ሃኮን (Haakon) እና ልዕልት ሜቴ ማሪት (Meete-Marit) ከጥቅምት 27-30 2010 

ዓ.ም በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉብኝት የሁለቱን አገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚያሸጋግረውም 

ገልጸዋል።  

በአሜሪካ አንዳንድ የኮንግረስ አባላት የቀርበውን HR 128 የውሳኔ ሃሳብ በሁለቱ አገሮች ግንኙነት ላይ 

የሚያመጣው ለውጥ እንደሌለ ገልጸው ሁለቱ አገሮች በዓለም አቀፍ የፀረ ሽብር ትግል (Counter 

terrorism)፣ በአፍሪካ ቀንድ የፀጥታ ሁኔታ እና የዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር እና በልማት፣ መልካም 

አስተዳደር እና ዲሞክራሲ ማስፈን ዙሪያ በጋራ መስራታቸውን ይቀጥላሉ ብለዋል። 

 


