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የአፈሪካን ጉዳይ በአፍሪካውያን 
 

አዲስ ቶልቻ 02/13/14 

 

የአፍሪካ ሕብረት፣ ከአፍሪካ አንድነት ድርጅት ውስጥ ከበቀለ እነሆ አንድ አስርት አመት 

ሊሞላው ነው። የአፍሪካ ሕብረት ዋና ጽሕፈት ቤት ከ50 ዓመት በፊት የአፍሪካ አንድነት 

ድርጅት ሲመሰረት የነበረበት ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ ላይ ፀንቷል፤ የኢትዮጵያና የአፍሪካ 

ሕብረት ጥብቅ ቁርኝት ግማሽ ምዕተ አመት አስቆጥሯል ማለት ነው።  

 

ይህ ግን በዋዛ የተገኘ አይደለም። ሊቢያን የመሳሰሉ አገራት የአፍሪካ ሕብረት ጽሕፈት 

ቤት ከአዲስ አበባ ተነስቶ አገራቸው ላይ እንዲቆም  ሃሳብ አቅርበው፣ ቡድን አደራጅተው 

ብዙ ወትውተዋል። የእነዚህን አገራት ጥያቄ የመደገፍ አዝማሚያ ያሳዩ ሌሎች ሀገራትም 

ነበሩ። የሕብረቱ ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ ላይ ይፀና ዘንድ በተለይ  ታላቁ የኢትዮጵያ 

መሪ  ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከፍተኛና ታሪክ ሊረሳው የማይችል ትግል 

አድርገዋል። 

 

የሕብረቱ ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ ላይ እንዲፀና ከተወሰነ በኋላ በቻይና መንግስት 

እርዳታ ባለ 22 ፎቅ ውብ የጽሕፈት ቤትና  አዳራሽ ሕንፃ ተገንብቶለታል። የጽሕፈት 

ቤቱ ህንፃ ዲዛይን መጪውን ብሩሕ የአፍሪካ እድገትና ተስፋ በሚያንፀባርቅ አኳኋን 

መደላድሉን አስፍቶ ሽቅብ የተወነጨፈ ነው፡፡  ሕንፃው ለአዲስ አበባ ፈርጥ ሆኖ ውበቷን 

አድምቆታል። በአፍሪካ ነፃነት፣ ሰላምና ልማት ውስጥ ከ50 አመታት በላይ ሳያቋርጥ 

የዘለቀ  ጉልህ ድርሻ ላላት ኢትዮጵያ  የአፍሪካ ሕብረት መቀመጫ መሁኗ እንዲሁም 

በፅሕፈት ቤቱ ሕንፃ መድመቋ ይገባታል። 

 

ታዲያ ከ10 ቀናት በፊት 22ኛወ የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ስብሰባ በአዲስ አበባ 

ተካሂዷል። ይህ የመሪዎች ስብሰባ ከመካሄዱ ከቀናት በፊት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች 

ደረጃ የሚደረገው የሕብረቱ አባል ሀገራት ስብሰባ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጭ 

ተካሂዷል፣ በአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ ከተማ - ባሕር ዳር። 
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የአፍሪካ ሕብረት ሚኒስትሮች ስብሰባ በባሕር ዳር ከተማ መካሄዱ ባለፉት ጥቂት ዓመታት 

በመላ አገሪቱ የታየውን ሁለንተናዊ በተለይም የከተሞችን እድገት የሚያሳይ ነው። 

በአገሪቱ የተመዘገበው ፈጣን እድገት በአዲስ አበባ ላይ ብቻ የተወሰነ አለመሆኑን፣ 

ክልሎች የእድገቱ ተጋሪዎች መሆናቸውን ያሳያል። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት 

በአውራጃ ከተማነት የምትታወቀው ባሕርዳር ከዚያ ወዲህ ባለው አጭር እድሜዋ  ከፍተኛ 

እድገት አሳይታ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ማስተናገድ መቻሏ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ትልቅ ኩራት ነው።  

 

እርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ጉባኤ የማሰተናገድ አቅም ያላት 

የባሕርዳር ከተማ ብቻ አይደለችም፡፡ አዳማ፣ ሃዋሳ፣ መቀሌ ተመሳሳይ ዓለም አቀፍ 

ጉባኤዎችን የማስተናገድ ትልቅ አቅም አላቸው፡፡  ይህ መሆኑ ባለፉት ሁለት አስርት 

አመታት በአገሪቱ የታየው እድገት ምን ያህል ሰፊና የተዋጣለት እንደሆነ ያሳያል፡፡ ይህም 

ያልተማከለና ራስን በራስ የማስተዳደር ፌደራላዊ ሥርአት ውጤት መሆኑ ግልፅ ነው። 

 

የሕብረቱ ጽሕፈት ቤት የሚገኝበት አዲስ አበባ በቅርቡ የተካሄደውን 22ኛ የመሪዎች 

ጉባኤ ያስተናገደችው የከርሞ ውበቷ ምን ሊሆን እንደሚችል ተመልካች በአይነ ሕሊናው 

እንዲያስብ በሚያስገድደው ሰላሳ አራት ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን የቀላል ባቡር 

ግንባታ እያከናወነች ነው። ከ40 በላይ የአፍሪካ መሪዎችን ከነቀዳማዊ እመቤቶቻቸውና 

ሚኒስትሮቻቸው እንዲሁም በጉባኤው ላይ የተሳተፉ ሌሎች እንግዶች፤ ፕሮቶኮሎች፣ 

ጋዜጠኞች . . . በጥቅሉ በሺዎች የሚቆጠሩ  እንግዶችን የተቀበለችው የነገ ውበቷን 

በሚያመለክተው አውራ መንገዶቿን ተርትሮ፣ ሌላ ቦታ ላይ  አውራ መንገዶቿ ላይ 

ተንጠልጥሎ በሚሰራው የባቡር መስመር ግንባታ ሥራ በዝቶባትና ተጨናንቃ ነው። 

የአፍሪካ መሪዎች ወደ ጉባኤው አዳራሽ ያለፉት ዋናው የባቡር ማረፊያ ጣቢያ 

በሚገነባበት ሜክሲኮ አደባባይ ላይ የተተረተረውን መንገድ እየተመለከቱ ነው። 

 

ይህ የባቡር መስመርና ሌሎች በአገሪቱ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መጠን በመላ አዲስ 

አበባ የሚከናወኑ ግንባታዎች የትራፊክ መጨናነቁን ቢጨምረውም፣ የአፍሪካ ሕብረት 

ጽሕፈት ቤት በአገሩ ላይ የሚገኝ በመሆኑ የሚኮራውና እንግዳ አክባሪ የሆነው የአዲስ 

አበባ ነዋሪ በፍፁም ጨዋነት ለእንግዶቹ ቅድሚያ ሰጥቶ ድንቅ አቀባበልና አሸኛኘት 
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አድርጎላቸዋል። የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአፍሪካ ሕብረት ጉባኤን ለማስተናገድ እንግዳ 

ባይሆኑም፣ በተለይ የባቡር መስመር ግንባታው የፈጠረውን የትራፊክ መጨናነቅ ተቋቁሞ 

እንግዶቹን እንደወትሮው ሁሉ ማስተናገድ መቻሉ የሕዝቡን ቀናነትና ትብብር ጠይቋል። 

 

እንግዲህ ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሕብረት ሊቀመንበር ነበረች - ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ ባለፈው ዓመት ሕብረቱን በሊቀመንበርነት መርተዋል። 

ዘንደሮ ይህን የሊቀመንበርነቱን ቦታ ለሞሪታኒያ አሳልፋለች፤ ለፕሬዝዳት ሞሀመድ 

አብዱል አዚዝ፡፡ በዚህ የኢትዮጵያ የሊቀመንበርነት ዘመን በርካታ ተግባራት 

ተከናውነዋል። 

 

ኢትዮጵያ የሕበረቱ ሊቀመንበር በነበረቸበት ባለፈው ዓመት የአፍሪካን የ50 ዓመት ራዕይ 

አጀንዳ ለመቅረፅ ጠንካራ ጥረት አድርጋለች። ከዚሁ ጋር በአፍሪካ ሀገራት መሃከል የጋራ 

ብልፅግናና ውህደት በመፍጠር የአፍሪካ ተቀባይነት ጎልቶ እንዲታይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

አበርክታለች። የአፍሪካ ሕብረት 50ኛ ዓመት ልዩ በዓልም በዚሁ ኢትዮጵያ የሕብረቱ 

ሊቀመንበር በነበረችበት ወቅት ነው በድምቀት የተከበረው። እነዚህ ሁሉ ውጤቶች 

የኢትዮጵያን መልካም ገፅታ የሚያጎሉ ናቸው። 

 

የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ስብሰባና የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ስብሰባ ላይ የተለያዩ 

አጀንዳዎች ተነስተው ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ከመሪዎቹ ስብሰባ በተጓዳኝ በተካሄደው 

የአፍሪካ ሕብረት ኮምሽን ስብሰባ ዋነኛ አጀንዳ የአፍሪካ ሕብረት ከዚህ ቀደም አሳልፎት 

የነበረውን “አገራት ቢያንስ 10 በመቶ አመታዊ በጀታቸውን ለግብርና ልማት 

እንዲመድቡ’’ የሚል ውሳኔ ላይ አሳልፏል። ወደዚህ ውሳኔ ለመድረስ ዋነኛ መነሻ የአፍሪካ 

አገራት በተለይ ከአስር ዓመት ቀደም ብሎ የኒዮሊበራሊዝም አመለካከት በመስፋፋቱ 

መንግስታት እጃቸውን የግብርናውን ልማት ከመደገፍ ተግባር ውስጥ እንዲያወጡ 

አስገደዷቸው የነበረ መሆኑ ያስከተለው ሰፊ ችግር ነው። ይህ ሁኔታ የግብርናውን ዘርፍ 

እድገት በማቀጨጩ በዘርፉ የበርካታ የአፍሪካ ሃገራት ዜጎች ለምግብ እጥረት ችግር 

ተጋልጠዋል። የአፍሪካ ሕብረት ከአንድ ዓመት በፊት  ከዚህ ችግር ለመውጣት አባል 

አገራት የአመታዊ ባጀታቸውን 10 በመቶ ለግብርና ልማት እንዲመድቡ ውሳኔ አሳልፏል።  
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በዚህ ውሳኔ መሰረት በርካታ የአፍሪካ አገራት የአመታዊ ባጀታቸውን 10 በመቶ  

ለግብርና ልማት ቢመድቡም ይህን ያላደረጉ አገራትም እንዳሉ ታወቋል። በመሆኑም 

በቀጣይነት የግብርናውን ዘርፍ በማሳደግ ዜጎች ራሳቸውን መመገብ  እንዲችሉ ማድረግ 

ይቻል ዘንድ ውሳኔው ተግባራዊ እንዲሆን በድጋሚ መግባባት ላይ ተደርሷል። በቀጣይ 

ዓመት የአፍሪካ አገራት አማካይ ዓመታዊ የግብርና እድገት  7 በመቶ እንዲሆን የአፍሪካ 

ሕብረት ኮሚሽን ውሳኔ ያሳለፈ ሲሆን በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ  ከአጠቃላይ አመታዊ 

በጀቷን 15 በመቶ ለግብርናው በጀት መድባ ማስመዝገብ የቻለችው ስኬት በአርአያነት 

ተጠቅሷል። በያዝነው ዓመት የኢትዮጵያ ግብርና ባለ ሁለት አሀዝ እድገት 

እነደሚያስመዘግብ ይጠበቃል። 

 

የህብረቱ የመሪዎች ስብሰባም በተመሳሳይ የተለያዩ አጀንዳዎች ላይ መክሮ ውሳኔዎችን 

አሳልፏል። ከውሳኔዎቹ መሃከልም የቴክኒክና ሞያ ስልጠናን የሚመለከት ይገኝበታል። 

ህብረቱ “የአፍሪካን ሁለንታናዊ ሽግግር ለማፋጠን ይረዳ ዘንድ ለቴክኒክና ሙያ ትምህርት 

ስልጠና ትኩረት እንዲሰጥ ውሳኔ አሳልፏል። የሕብረቱን የልማት እቅዶች በመተግበር 

የአፍሪካን እድገት ዕውን ለማድረግ የቴክኒክና ሞያ ተቋማትን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑ 

በዘንድሮው የህብረቱ ጉባኤ ላይ አፅንኦት ተሰጥቶታል። ኢትዮጵያ ለቴክኒክና ሙያ 

ትምህርት ልዩ ትኩረት የሰጠችው ከ10 ዓመት ቀደም ብላ በቀረፀችው የትምህርት ፖሊሲ 

ሲሆን ከአስር አመት በፊት በአገሪቱ የነበሩት የቴክኒክና የሞያ ማሰልጠኛዎች በጣት 

የሚቆጠሩ ነበሩ። አጠቃላይ የተማሪዎች ቁጥር አነፃርም ስናየው ከአንድና ሁለት ሺህ 

የዘለለ አልነበረም። አሁን ግን በተለያየ ደረጃ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ትምህርት የሚሰጡ 

በሺዎች የሚቆጠሩ ተቋማት ተከፍተዋል፤ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ምሩቃንንም 

አፍርተዋል። የአፍሪካ ሕብረት 22ኛ ጉባኤ ላይ  ትኩረት የተሰጠው የሞያና ቴክኒክ 

ሥልጠና ዘርፍ ኢትዮጵያ ባለፉት አስር አመታት ያስመዘገበችው ስኬት በአርአያነቱ 

ተጠቅሷል። 

ሌላው በአፍሪካ ሕብረት ጉባኤ ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ ጤናን የሚመለከት ነው። በ21ኛ 

የመሪዎች ስብሰባ ላይ አንድ የአፍሪካ የጤና ማዕከል እንዲቋቋም ተወስኖ ነበር። ይህ 

የጤና ማዕከል፤ የምርምር፣ የምክርና አፍሪካን የሚመለከቱ ማንኛቸውንም  ጤና 
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ነክ  ጉዳዮች  በበላይነት የሚቆጣጠር ይሆናል፡፡ ሕብረቱ በዚሁ ጉባኤው ይህ ታላቅ 

የአፍሪካ የጤና ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቋቋም ወስኗል፡፡ 

ሕብረቱ ከ2014 እስክ 2017 የሚዘልቅ የአፍሪካን የልማት  ስትራቴጅክ እቅድ ላይም ሰፊ 

ውይይት አካሂዶ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል።  

የሕብረቱ 22ኛ ጉባኤ ከኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች በተጨማሪ የአህጉሪቱ የፀጥታ ችግር 

ላይ መክሮ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ፀጥታን በሚመለከት ካሳለፋቸው ውሳኔዎች መሃከል  

የአፍሪካ ሕብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ሰራዊት ቁጥር አሁን ካለበት 3 ሺ 800 ገደማ ወደ 

6 ሺህ እንዲያድግ ያሳለፈው ውሳኔ ተጠቃሽ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፤ የሰላም 

አስከባሪውን አቅምና አፈፃፀም የሚገመግም የባለሙያዎች ቡድን እንዲያቋቋምም 

ተወስኗል። ከዚሁ ጋር ተያየዞ ሰላምን ለማስከበርና በሰላም መደፍረስ የተጎዱትን ወገኖች 

መልሶ ለማቋቋም ተግባር የሚውል 500 ሚሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ ተወስኗል። ይህ 

የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በያዝነው ወር ማለትም የካቲት 20፣ 2006 ዓ/ም በአዲስ 

አበባ እንዲካሄድ ስምምነት ላይ ተደርሷል። 

 

ጉባኤው ከዚሁ ከፀጥታ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ለማዕካላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ ቀውስ ዘላቂ 

መፍትሄ ለማበጀት ፍኖተ ካርታ እንዲዘጋጅ፣ የደቡብ ሱዳንን የተኩስ አቁም ስምምነት 

ተግባራዊነት የሚከታተል ቡድን እንዲቋቋም ወስኗል። የወቅቱን የግብፅና የቱኒዚያን 

የሽግግር ሁኔታም ገምግሟል። 

 

የአፍሪካ ሕብረት ሌላው ተወያይቶ ውሳኔ ያሳለፈበት ጉዳይ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት 

(ICC)ን የሚመለከተው ነው። ህብረቱ በአሁኑ ወቅት ፍርድ ቤቱ ስምንት አፍሪካዊ 

ጉዳዮችን በመመልከት ላይ መሆኑን አስታውሶ፣ እነዚህ ጉዳዮች በአፍሪካ ፍትህና ሰብአዊ 

ፍርድ ቤት እንዲታዩ የሚል ውሳኔ አሳልፏል። በአጠቃላይ ጉባኤው የአፈሪካን ችግር 

በአፍሪካውያን ለመፍታት ያለውን ቁርጠኝነትና አቅም ያሳየ ሆኖ አልፏል፡፡  

 

 

  


