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ተሰሚነቷ እየጎለበተ የመጣው ሀገራችን 

                                                    ተስፋዬ ዓለሙ 1-11-15 

ዛሬ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስታችን ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች 

ውጤታማነት ሳቢያ በዓለም በአርአያነት በመጠቀስ ላይ የምትገኘው ኢትዮጵያ፤ ባለፉት 

ስርዓቶች የእርስ በርስ ግጭትና ስር የሰደደ ድህነት ተምሳሌት ተደርጋ ትታወቅ እንደ 

ነበር ይታወሳል፡፡  

ታዲያ በዚህ መጥፎ ገጽታ የተሳለችው ሀገራችን ዛሬ ላይ ነገሩ ሁሉ ተቀይሮ 

ሀገራት “ተሞክሮሽን አጋሪን” እየተባለች ትገኛለች፡፡ መንግስትና መላው ህዝቦቿ አንድነት 

ፈጥረውና እጅ ለእጅ ተያይዘው ባለፉት 23 ዓመታት ባከናወኗቸው ዘርፈ- ብዙ ተግባራት 

በዓለም አቀፉ መድረክ በአዲስ ገፅታ መታየት ጀምራለች፡፡ 

በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ያላሰለሰ ጥረት ጠንካራና ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት 

እየተመዘገበ ከመሆኑም በተጨማሪ ሀገሪቱ በዓለም አቀፍ የፖለቲካና ዲፕሎማሲ መድረኮች 

ተሰሚነቷ እየጎለበተ መጥቷል፡፡ ሀገሪቱ እነዚህን ስኬታማ የሆኑትን ድሎች ለመቀዳጀት 

የቻለችው ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች ተቀርጸው ተግባራዊ 

በተደረጉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አማካይነት ነው፡፡  

በሀገሪቱ ውጤታማ ከሆኑት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ውስጥ የውጭ ጉዳይና 

የሀገራዊ የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ በዋናነት ይጠቀሳል፡፡ የኢፌዴሪ ህገ- መንግስት 

አንቀጽ 86 ላይ የተዘረዘሩትን የውጭ ግንኙነት መርሆዎች መሰረት በማድረግ ይህ 

ፖሊሲና ስትራቴጂ የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም፣ ህልውናና ደህንነት ከአደጋ ለመከላከል፣ 

ገጽታዋን በበጎ ለመገንባትና የኢኮኖሚ ዕድገቷን ለማስቀጠል እንዲሁም የዴሞክራሲና 

መልካም አስተዳደር ሥርዓትን ለማጎልበት በሚያስችል መልኩ ተቀርጾ በስራ ላይ 

ውሏል፡፡  

የየሀገሮች የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ባህሪ፣ ይዘትና ቅርጽ እንደየ ሀገሮቹ ርዕዮተ ዓላማዊ 

መስመርና እንደሚከተሉት የዕድገት አቅጣጫ ይለያያል፡፡ ከዚህ አኳያ የሀገራችንን የውጭ 

ጉዳይ ፖሊሲ ስንመለከት ያለፉት ሥርዓቶች በተለይም የደርግ የውጭ ግንኙነት ከሥርዓቱ 

አምባገነናዊ ባህሪይ የሚመነጩና በርካታ ጉድለቶችም የነበሩበት ነው፡፡ በዚህም ሀገሪቷን 
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ለከፋ ኢኮኖሚያዊ ድቀትና ለማያባራ ጦርነት ዳርጓታል፡፡ ከሠላም ታገኝ የነበረውን 

ጥቅምም እንዳታገኝ አድርጓት ኖራል፡፡  

ሰው በላው የደርግ ስርዓት ይከተለው በነበረው አምባገነናዊ ሥርዓት ሳቢያ 

ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ከጎሮቤት ሀገሮች ጋር በጥርጣሬ ከመተያየታቸውም በላይ 

ግንኙነታቸው ወታደራዊ አቅምን በማፈርጠም በጠብ መፈላለግ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ 

በዚህ ሁኔታ የነበረው የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከደርግ ሥርዓት ውድቀት በኋላ 

በዓይነቱም በይዘቱም ተለወጧል፡፡ በጋራ ጥቅምና ህልውና በማስከበር ላይ የተመሰረተ 

ነው፡፡ በውድ የህዝብ ልጆች መስዕዋትነት ዕውን የሆነው የኢፌዴሪ ህገ- መንግሥት 

የአካባቢውንና ጎረቤት ሀገሮችን ለጋራ ጥቅምና ሠላም እንዲሰሩ የሚጋብዝ የውጭ 

ግንኙነት ፖሊሲ መሰረት ጥሏል፡፡  

ይህ እንደ ቀድሞዎቹ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲዎች የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን 

ቸል በማለትና ወደ ውጭ ያነጣጠረ ሳይሆን በቅድሚያ በሀገር ውስጥ ሠላም በማስፈን 

በማረጋጋት ላይ ትኩረት በማድረግ  በከባቢያችን ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘላቂና 

አስተማማኝ ሠላም እንዲፈጠርና የጋራ ልማትና ትብብር እንዲጠናከር ማድረግ ነው፡፡   

የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅማችንን 

የማስጠበቅና ሀገራዊ ህልውናችንን የማረጋገጥ ተልዕኮ አለው፡፡ ፖሊሲውና ስትራቴጂው 

እንደሚያመለክተው ከማንኛውም ሀገር ጋር የሚኖረን ግንኙነት በመሰረታዊ ሀገራዊ 

ጥቅማችን ደህንነት ላይ የተመሰረተ፣ እንዲሁም የልማትና የዴሞክራሲ ሂደቱ ስር 

እየሰደደና የሀገራችን ዕድገት እየተፋጠነ በሄደ ቁጥር ለአደጋ ተጋላጭነታችን በከፍተኛ 

ደረጃ እንደሚቀንስ ያረጋግጣል፡፡ ደህንነታችንን ለማስጠበቅ ዋናው መሣሪያ ልማትና 

ዴሞክራሲን በሀገር ደረጃ ማረጋገጥ እንደሆነ ይታመናል፡፡  

በዚህ ረገድ ተመስርቶም ዲፕሎማሲያችን በቂ ጥናት በማካሄድ አደጋዎችን 

ለመቀነስ፣ ግጭቶች ሲፈጠሩ በድርድር እንዲፈቱ ለማድረግ፣ በዚህ ሂደት ሊፈቱ 

ያልቻሉትን ለመከላከል አቅም መገንባት ተተኪ የሌለው ሚና እንደሚጫወት የውጭ 

ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂው ላይ በግልጽ ተቀምጧል፡፡ ከዚህ አኳያ ሀገራችን 

በሠላምና በዕድገት መጓዝ በጀመረችባቸው ሁለት አስርት ዓመታት ፖሊሲውና 

ስትራቴጂው በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ እንዲሁም በአረንጓዴ ልማት መስኮች 
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ያስገኛቸው ስኬቶችን መመልከት ያስፈልጋል፡፡እንደሚታወቀው የፖሊሲውና የስትራቴጂው 

አንዱ የትኩረት አቅጣጫ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ነው፡፡  

በዚህ ስራም ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራትና ተቋማት ጋር የምታደርጋቸው 

ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና እየጎለበተ መጥቷል፡፡ ልማታዊ 

ዲፕሎማሲው ተጠናክሯል፡፡ በሰጥቶ መቀበል መርህ ከልዩ ልዩ ሀገሮች ጋር ግንኙነቷን 

በማጠናከር የኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲጨምር እየሰራች ነው፡፡ ውጤታማም ሆናለች፡፡  

የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ስፍራ ለማጎልበትም 

ባለፉት 23 ዓመታት ሰፊ ጥረት ተደርጓል፡፡ ለሀገሪቱም ሆነ ለአካባቢው የተረጋጋ 

የፖለቲካ ሂደት እንዲኖር ግጭቶችና ውዝግቦች በሰላማዊ ጥረት እንዲፈቱ ብቻ ሳይሆን 

የሠላምና የትብብር አድማሱ እንዲሰፋ እያደረገች ትገኛለች፡፡  

ሀገራችን በምትከተለው በዚህ የትብብርና የሠላም ዲፕሎማሲ መርህ መሰረት 

በዓለም ዙሪያ ካሉት ሀገሮች ጋር ያላት ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ 

በዚህም ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ፣ እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ትስስሯ ከኤርትራ በስተቀር 

ከሌሎች ሀገሮች ጋር ትልቅ ስፍራ ደርሷል፡፡  

ታዲያ ይህ ሊሆን የቻለው የኢፌዴሪ መንግስት ቀደም ሲል ሀገሪቷን ያስተዳድሩ 

የነበሩ መሪዎች ይከተሉት በነበረው የተሳሳተና ጎረቤት ሀገሮችንም ሆነ ሌሎችን በጠላትነት 

የመፈረጅ አካሄድ ላይ በጽንሰ ሃሳብም ሆነ በተግባር መሰረታዊ ለውጥ - ማድረግ በመቻሉ 

ነው፡፡ ይህን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባትም የሀገሪቷ ዋነኛ ጠላት ድህነት ነው የሚል ጽኑ 

እና ቁርጠኛ እምነት በመያዙ ነው፡፡  

እናም ሀገሪቱ ከውርደት፣ ከኋላ ቀርነትና ከተለያዩ የስጋት ምንጮች ነጻ ልትሆን 

የምትችለው፣ ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት፣ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና መልካም 

አስተዳደር በተሳካ መንገድ ሲካሄዱ ነው፡፡ ህዝቡም የዕድሉ ተጠቃሚ ሲሆን ነው፡፡ ይህን 

መነሻ በማድረግ በተለያዩ ጊዜያት የተቀረጹ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን እንዲሁም 

ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች በማዘጋጀት ካሁን በፊት ዘላቂ የልማትና ድህነት ቅነሳና ፈጣን 

ዘላቂ ልማት ድህነትን የማጥፋት ዕቅድ እንዲሁም ሌሎች የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ 

ፕሮግራሞች በሚገባ ለማሳካት ተችሏል፡፡ እነዚህን ፕሮግራሞች ለመተግበር ከፍተኛ 

ገንዘብ፣ የቴክኖሎጂ ዕውቀትና ሰፊ  የተማረ የሰው ኃይል ያስፈልጋል፡፡ የውጭ ጉዳይና 
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የሀገራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የገንዘብ 

ምንጮች እንደተጠበቁ ሆነው የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በፈጠረው ምቹ ሁኔታ በሚፈቅደው መሰረት በዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ጥረቶች ከለጋሽ 

ሀገሮችና ድርጅቶች እንዲሁም ከልማት አጋር ድርጅቶች የልማት ገንዘብን ማግኘት 

ተችሏል፡፡  

በዚህም ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ ይህን ማስፈጸምና መፈጸም የሚችል የሰው ኃይል 

በዲፕሎማሲው ዓለም የሚጠይቀውን ግብዓት ማግኘት የግድ ይላል፡፡ ይህንንም ለማሳካት 

ፖሊሲውና ስትራቴጂው ምቹ መሰረት ጥሏል፡፡ከዚህ ጎን ለጎንም በፖሊሲውና ስትራቴጂው 

በመታገዝ ኢትዮጵያ አፍሪካን በመወከል በዓለም መድረክ የአፍሪካውያን ድምጽ ጎልቶ 

እንዲሰማ በቀድሞው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ግንባር ቀደም ተዋናይነት 

የተጫውተችው ሚናም እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ የሚታወቅ ነው፡፡  

ይህም ፖሊሲያችን ለጋራ ደህንነትና ብልጽግና የተቀረጸ እንጂ ፍጹም በውስጥ 

ጉዳይ ብቻ የታጠረ አለመሆኑን በገሃድ ያሳየናል፡፡ ሰላምን በመጠበቅ ረገድም በዓለምም 

ይሁን በአህጉር አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ሚና ረዥም ዓመታትን ያስቆጠረ መሆኑን 

የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ ሀገራችን ከአፍሪካ አልፋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሠላም 

ለማስከበር ባላት ቁርጠኝነት በተባበሩት መንግስታት ተመርጣ በኮሪያ ሠላም አስከባሪ 

ሠራዊቷን በማሰማራት ቁርጠኝነቷን  አሳይታለች፡፡  

በተለይም የውጭ ጉዳይና ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን የሠላም ግንባታ 

ዲፕሎማሲንም የሚያካትት በመሆኑ ከደርግ ሥርዓት ውድቀት በኋላ የአፍሪካ ቀንድን 

ጨምሮ የአህጉሪቱን ሠላምና መረጋጋት ለማጠናከር የሠላም አስከባሪ ኃይሏን በሩዋንዳ 

በላይቤሪያ፣ በብሩንዲ በሱዳን ዳርፉርና አብዬ እንዲሁም በሶማሊያ በሙሉ ፈቃደኝነትና 

በብቃት አሰማርታለች፤ አኩሪ ተግባርም ፈፅማለች፡፡ እነዚህ ተልዕኮዎች ስኬታማ 

መሆናቸውም በአሁኑ ወቅት ወደ ላቀ ደረጃ መሸጋገሩ የፖሊሲውና የስትራቴጂው 

ስኬታማነት ማሳያ ነው፡፡ ሠላም የሀገራት የተናጠል ጉዳይ ሳይሆን ዋነኛ የጋራ ተግባር 

መሆኑን የምትገነዘብ ሀገር እንደሆነችም የሚያረጋግጥ ዕውነታ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው አንድ ሀገር ለኢንቨስትመንት አመቺ ናት ለማለት በርካታ 

ሁኔታዎችን መሟላት ይኖርባቸዋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ ሠላምና የተረጋጋ ፖለቲካ፣ 
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የተረጋጋና እያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚ፣ የዳበረ የመሰረተ - ልማት አውታር፣ ሰፊ የገበያ 

ዕድል፣ በቂ የሰለጠነና ውጤታማ የሆነ ሰው ኃይል፣ እንዲሁም ኢንቨስትመንትን የሚያሳካ 

ፖሊሲና ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት መኖሩ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ፡፡  

ሠላምና የፖለቲካ መረጋጋት በአስተማማኝ ሁኔታ መኖሩ፣ ኢኮኖሚው የተረጋጋና 

ፈጣን ዕድገት ማሳየቱ እንዲሁም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የነበረው የመሠረተ- ልማት አውታር 

በከፍተኛ ሁኔታ እያደገና እየተስፋፋ መምጣቱ ሀገሪቱ ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኗን 

የሚያሳይ ነው፡፡ ዳሩ ግን እነዚህ ሁኔታዎች መኖራቸው ብቻ ለኢንቨስትመንት መስፋፋት 

ዋስትና አይደሉም፡፡ የቱንም ያህል ጥሩ የኢንቨስትመንት አዋጅ ቢኖር ሀገሪቱ 

ለኢንቨስትመንት ያሏትን ምቹ ሁኔታዎች በውጭው ዓለም የሚያስተዋውቃቸው አካል 

ከሌለ ውጤታማ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ በዚህም የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና 

ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አመቺ የኢንቨስትመንት መስኮችን በውጭው ዓለም 

ለማስተዋወቅ በፈጠረው ምቹ ሁኔታ፣ በርካታ ባለሀብቶች ወደ ሀገሪቱ ገብተው መዋዕለ 

ንዋያቸውን በማፍሰሳቸው በአሁኑ ጊዜ የውጭ ኢንቨስትመንት በመስፋፋት ላይ ይገኛል፡፡  

ሁላችንም እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ባልተነካ እምቅ ሀብትና 

የሰው ጉልበት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህን ህብረት በኢንቨስትመንት ለመጠቀም እንደ 

ቻይና፣ ህንድ ፣ ሱዳን፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ቱርክ፣  ሳውዲ፣ አረቢያ፣ የመን፣ እንግሊዝ፣ 

እስራኤል፣ ካናዳና አሜሪካ የመሳሳሉ ሀገራት በመስኩ ተሰማርተዋል፡፡ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ 

በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ከአንድ ቲሪሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ከ55 

ሺህ በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ተሰጥቷቸዋል፡፡ 

ከእነዚህ ውስጥ ከ6 ሺህ የሚበልጡት የውጭ ባለሀብቶች መሆናቸውን መረጃዎች 

ያስረዳሉ፡፡ ይህም የዳበረና ጠንካራ የውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ጥረታችን ውጤት 

መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ በሀገሪቱ 

ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ በዘርፉ የሚደረገው ጥረት ከጊዜ 

ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱና በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ለመረዳት 

አይከብድም፡፡ ፖሊሲው በርካታ ኢንቬስተሮችን በመሳቡ የሥራ ዕድል እንዲፈጠርና 

የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲስፋፋ በማድረግ ረገድም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 

ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው፡፡  
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የኢትዮጵያ መንግስት የግሉ ሴክተር በኢኮኖሚው ውስጥ ያለውን ፋይዳ በመረዳት 

የኢንቨስትመንት አዋጁን በ19 ዓመታት ውስጥ ሦስት ጊዜ በመከለስ የበለጠ ተወዳዳሪ፣ 

ሳቢና ግልጽ በማድረግ አሻሽሎቷል ይህም የውጭ ኢንቨስትመንቱ ሳቢና ለሀገር ዕድገት 

የበኩሉን ሚና እንደሚጫወት ለማድረግ ነው፡፡ በዚህም ረገድ አመርቂ ውጤቶች 

ተገኝተዋል። 

የኢፌዴሪ መንግስት በሀገሪቱ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉት የልማት፣ የዴሞክራሲ፣ 

የሠላምና የመልካም አስተዳደር ተግባራት የህልውና ጉዳይ መሆናቸውን በመገንዘብ 

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያ ተወላጆች እንዲሁም በዓለም አቀፍ 

ማህብረሰብ ዘንድ የሚገኙ መልካም አጋጣሚዎችን ሁሉ በመጠቀም የኢትዮጵያን ገጽታ 

ለመገንባት እየሰራ ይገኛል፡፡ እርግጥ የሀገራችንን በጎ ጎን ማስተዋወቅ የጥቂት ሙያተኞች 

ወይም የፖለቲካ ሹመኞች ስራ ብቻ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ምክንያቱም የተሳካ 

አፈጻጸም ሊኖር የሚችለው መላው ህዝብ እንደ ሁኔታው ሊሳተፍ ሲችል በመሆኑ ነው፡፡  

ለዚህ ስኬት ደግሞ በመንግስት በኩል ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል፡፡ ለአብነት 

ያህልም በቅርቡ ኢትዮጵያ የምትገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ወንድም የሆነውን 

የግብፅን ህዝብ እንደማይጎዳ ለማስረዳት ወደ ካይሮ ያቀናውን የኢትዮጵያን የህዝብ 

ዲፕሎማሲ ቡድን ውጤታማ ጉዞን መጥቀስ የሚቻል ይመስለኛል።ስለሆነም የውጭ 

ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ስኬቶቻችንን በወፍ በረር ዕይታ 

ለመመልከት ሞክረናል። ይህን የሀገራችንን የዲፕሎማሲያዊ ጥረት በማሳካቱ ስራና 

የመሪነት ሚና ታላቁ መሪ ክቡር  አቶ መለስ ዜናዊ ላቅ ያለ ስፍራ ይይዛሉ፡፡  የኢፌዴሪ 

ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ዲፕሎማሲያችን ለሀገራችን ሠላም፣ ልማትና 

የዴሞክራሲ ሥርዓት ባህል ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ታግለዋል፡፡ በሳል 

አመራርም ሰጥተዋል፡፡  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው የሀገራችን የዲፕሎማሲያዊ ስኬት የህዝቦች የዘመናት 

ትግል ውጤት የሆነው የግንቦት 20 ድል ውጤት ነው፡፡ ድሉ ለዲፕሎማሲያችን መጠናከር 

ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል፡፡ ስለሆነም ሀገራችን መልካም ገጽታ እንድትላበስ አስችሏታል ማለት 

ይቻላል፡፡ የሀገራችን ተሰሚነት በዚህ ብቻ የተገታ አይደለም። በዓለም አቀፍ የአየር 

ንብረት ለውጥም ሰፊ ተቀባይነት አግኝተናል። እንደሚታወቀው የዓለማችን 47 ከመቶ 

አካል ደረቃማ ነው። ደረቃማ ቦታዎቹ የአፍሪካ ቀንድ ከፊል ደረቃማ ቦታዎችንና የሰሜን 
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አፍሪካ ታላላቅ ረባዳ አካባቢዎችን… ወዘተ. ያካትታሉ። አካባቢዎቹ በብዝሃ ህይወት 

ሀብት የበለጸጉ በመሆናቸው ለ2 ቢሊዮን ህዝቦች የኑሮ ዋስትና ማዕከል ናቸው። ደረቃማ 

ሥነ- ምህዳሮች አስተማማኝ ያልሆነ ዝናብና እርጥበት አጠር በመሆናቸው ለአደጋ 

ተጋላጭም ናቸው። 

በአብዛኛው ለእርሻ ሥራ መዋላቸውና ከአቅም በላይ ግጦሽ መከሰት እስከ 20 

ከመቶ የሚሆኑትን አካባቢዎች እንዲራቆቱ አድርጓል። በዚህ የተነሳም ድርቅና በረሃማነት 

ተስፋፍቷል። 2 ሺህ 300 ያህል ዝርያዎች ለጥፋት ተጋልጠዋል። በእርሻ ምርትና 

ምርታማነት ላይም በየዓመቱ 40 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ አስከትሏል። መረጃዎች 

እንደሚያመለክቱት ኢኮኖሚ ያዊና ፖለቲካዊ ውጥረትም ነግሷል። ለመሆኑ አካባቢ 

የምንለው ምንን ያካትታል? አካባቢ የሚለው ቃል በሣይንሳዊ ትርጉሙ በውስጡ አራት 

ነገሮችን ያካትታል። እነዚህም ባዮስፌር (የሥነ -ህይወት) ሃይድሮ ስፌርን (ውሃ ነክ 

ምህዳር) ሊቶ ስፌርን (የየብስ ነክ ምህዳር) እንዲሁም አትሞስፌርን (የከባቢ አየር 

ምህዳሮች) ያጠቃልላል።  

በመሆኑም አካባቢ ማለት መሸሸጊያና ማምለጫ የሌለው ሁሉም ሥፍራ ነው። 

አካባቢ ከተበከለ ህይወት ላላቸው ፍጡራን ቀረ የሚባል ሌላ ምቹ ሥፍራ እንደሌለ 

ከትርጉሙ መረዳት ይቻላል። ምክንያቱም አራቱም በአንድ ላይ ተዋቅረው ነው አካባቢ 

(ኢንቫይሮመንት) የሚለውን ትርጉም የሚሰጡን።በሌላ በኩልም ብክለት ማለት ቀደም 

ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው በአራቱ መዋቅሮች ኬሚካላዊ፣ ፊዚካላዊና ባዮሎጂካዊ ይዘ 

ታቸው ላይ በመጠንም ሆነ በዓይነት ያል ተፈለገና ጎጂ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው።  

ባለሙያዎች እንደሚሉት ማናቸውም ያልተጣሩና መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎች ወደ 

አካባቢው መለቀቅ እና አካባቢውን ከነበረው ተፈጥሯዊ ይዘቱ ለማዛባት መንስኤ የሆኑ፣ 

በአካባቢው በሚገኙ ህይወት ባላቸውና በሌላቸው ነገሮች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩና ምቹ 

ሁኔታን የሚቃረኑ በማለት የብክለትን ባህሪያት ይገልጹታል።ከዚህ አኳያ የሰውን ልጅ 

ህልውና ጨምሮ አካባቢንና ህይወት ያላቸውን ነገሮች እየተፈታተኑ የሚገኙ የብክለት 

ዓይነቶች በርካታ ናቸው። የውሃ ብክለት፣ የአፈር ብክለት፣ የጨረር ብክለት፣ የአየር 

ብክልት፣ የድምጽ ብክለት፣ የሙቀትና የራዲዮ አክቴቪ ብክለት የሚሉት ደግሞ ዋነኞቹ 

ናቸው። በአካባቢ አየር ብክለት የሚመጣው ጉዳት ፍንትው ብሎ መታየት ጀምሯል። 

በዚህም ዛሬ ዓለምን በአንድ ድምጽ እያነጋገረ ይገኛል። ሰዎች የግብርና ምርታማነትን 
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ለማ ሳደግ የተለያየ ዓይነት የአፈር ማዳበሪያ ዎችን ይጠቀማሉ። ማዳበሪያዎች ደግሞ 

የራሳቸው በካይ ኬሚካል አላቸው።  

በከተሞች አካባቢ ከፋብሪካ በሚወጡ ዝቃ ጮችና ሌሎች ቆሻሻዎች የሚበከለው 

የወንዝ ውሃም በተመሳሳይ ወደ ገጠሩም አካባቢ የሚፈስ ከሆነ ወንዙ በሚፈስባቸው 

አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችና ፍጡራን የተበከለውን ውሃ በመስኖ፣ ለመጠጥና ለሌ ሎች 

አገልግሎቶች ሲጠቀሙ የብክለቱ ተጠቂ ይሆናል።የአካባቢ ብክለት መንስኤዎች ሁለት 

መሆናቸው በባለሙያዎች ጥናት ተረጋግጧል። የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መንስኤዎች 

ይሰኛሉ። የተፈጥሮ ብክለት መንስኤ ተፈጥሮ በራሷ በምታደርገው ዑደት  አየር በካይ 

የሆኑ ጋዞችንና ሌሎች ብናኝ ነገሮች በተለያዩ ክስተቶች ወደ አካ ባቢ አየር ስትለቅ 

የሚከሰት ነው። ለአብነት እሳተገሞራ፣ ሰደድ እሳትና በነፋስ የሚነሳ አቧራ ይጠቀሳሉ። 

ሁለተኛውና አደገኛው የብክለት መን ስኤ ሰው ሠራሽ ብክለት ነው። የሰው ልጅ 

ኑሮውን ለማስተካከል ዕለተ ተዕለት ልዩ ልዩ ጥረቶችን ያደርጋል። ለዕ ድገቱ ሲል 

የሚያደርጋቸው ጥረቶች በካይ ነገሮችን ወደ ከባቢ አየር በተለያየ መልኩ ይለቃል። 

ለምሳሌ ከፋብሪካዎች፣ ከቆሻሻ ማቃጠያ መሣሪያዎች፣ ከመኪናዎች፣ የእርሻ ምርትን 

ለማሳደግ ከሚረዱ የቴክኖሎጂ ግብዓቶች ወዘተ. የሚለቀቀው ጎጂ ነገር እየበረከተ 

ነው።ከሁለቱ የብክለት መንስኤዎች አስጊውና አስቸጋሪው ሰው ሰራሹ እን ደሆነ ጥናቶች 

ያሳያሉ። ተፈጥሯዊው እንቅስቃሴ የራሱን ዑደት ጠብቆ እን ዳይሄድ ከማድረጉም በላይ 

ወደ ሰው ሰራሽ ብክለት እንዲቀየር ያደርጋል።  

ፋብሪካዎች ጥሬ ዕቃ ተጠቅመው ተረፈ ምርት በፈሳሽ፣ በጠጣርና በጋዝ መልክ 

ወደ አካባቢ አየር ይለቃሉ። በጋዝ መልክ ወደ አካባቢ አየር፣ በጠጣር መልክ ወደ ውሃና 

አፈር በፈሳሽ መልክ ወደ ወንዝ ውሃ ይቀላቀላሉ። ይህን ደግሞ ህይወት ያላቸው ዕጽዋትና 

የሰው ልጆች ስለሚጠቀሙባቸው ለጉዳት ይዳረጋሉ። በሌላ መልኩ እነዚህ ፋብሪካዎች 

በሚያመርቷቸው ምርቶች ከተገለገሉባቸው በኋላ አላስፈላጊ የሆኑትን መልሰው ወደ 

አካባቢው ይለቋቸዋል። በሌላም በኩል ድህነት በተፈጥሮ ላይ ጥገኛ የሆኑትን ማህበረሰቦች 

እንዲበራከቱ አድርጓል። በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ለእርሻ ምቹ ያልሆኑና አደጋ 

ላይ ያሉ የብዝሃ ህይወት ሀብቶችን ዘለቄታዊ ባልሆነ መንገድ እንዲጠቀሙ 

አስገድዷቸዋል። በእነዚህ አስገዳጅ ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉም የዓለም ሀገራት ይገኙበታል።  
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ስለዚህ በደረቃማ መሬቶች ያለውን ብዝሃ ህይወት መጠበቅ የዚች ዓለም የህልውና 

ጉዳይ ሆነዋል። እናም በረሃማነት ከተስፋፋ አደጋው ድንበር አይኖረውም። ለችግሩ 

መከሰት ከፍተኛና መካከለኛ ድርሻ ያላቸው እንዲሁም አነስተኛና ምንም አስተዋጽኦ 

የሌላቸው ሁሉም ወገኖች ሰለባ ይሆናሉ። በመሆኑም ችግሩን ከወዲሁ ለመፍታትና ዓለምን 

ለመታደግ የተለያዩ አካላት በዚህ ዙሪያ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ተፈጻሚነቱ እንደ 

የሀገራቱ ቁርጠኝነት ቢለያይም የተለያዩ መፍትሔዎችን ያስቀምጣሉ። ለአብነት ያህል 

በ2002 ዓ.ም የብዝሃ ህይወት ውድመትን ለማስቆም አዎንታዊ ርምጃዎችን ለመውሰድ 

ግቦች ተቀምጠዋል። ከግቦቹ መካከል ለአደጋ ተጋላጭ በሆኑ ሥርዓተ ምህዳሮች ልቅ 

ግጦሽን መቀነስ ወይም ማስቆም በእርሻ ሥራዎች አማካይነት የሚለቀቁ በካይ ንጥረ 

ነገሮች መቀነስ የሚሉት ይገኙበታል።  

ከዚህም በተጨማሪ የሣርና ሳቫና ሥርዓተ ምህዳሮችን ወደ እርሻ የመለወጥ 

ሂደቶችን ፍጥነት መቀነስ፣ መጤና ወራሪ ዝሪያዎችን መቆጣጠርም እንደመፍትሄ 

ተወስዷል። የተ ራቆቱ መሬቶችን መልሶ ማልማትም ለነገ የማ ይባል ሥራ ነው።እርግጥ 

ለብዝሃ ህይወት ልማት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ያለ ምክንያት አይደለም። ለአብነት 

ከአውሮፓውያን አቆጣጠር 1800 አጋማሽ ጀምሮ የዓለማችን ሙቀት 0 ነጥብ 6 በመቶ 

ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ጨምሯል። ይህ ደግሞ ከምድር ወገብ አካባቢ ከሚገኙ ዝቅተኛ 

ደሴቶች እስከ ሰፋፊ የምድር ጫፎች ድረስ በሁሉም የዓለም ክፍሎች ተጽዕኖ አሳድሯል።  

ሌላው አስደንጋጩ ነገር ባለፈው ምዕተ ዓመት የባህር ጠለል ከ10 -25 ሴንቲ 

ሜትር ከፍ ማለቱ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም የአርክቲክ የበረዶ ግግር ውፍረት በ40 

ከመቶ ሳስቷል። የምድር ሙቀት መጠን በ2 ነጥብ 5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ብቻ ቢጨምር 

ሊከሰቱ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱ አሉታዊ ውጤቶች ደግሞ እንደሚከተለው ይገለጻሉ 

ወይም ይተነበያሉ። 210 ሚሊዮን ተጨማሪ ሰዎች ለወባ በሽታ ተጋላጭ ይሆናሉ። 3 

ነጥብ 1 ቢሊዮን ሰዎች የውሃ እጥረት ያጋጥማቸዋል። 50 ሚሊዮን ተጨማሪ ሰዎች 

ይራባሉ። መቼም እነዚህን ሁኔታዎች ማንኛውም ሰብዓዊ ፍጡር የማይመኛቸው እጅግ 

አስከፊ ጉዳዩች ናቸው። እናም የአየር ንብረት ለውጥ ትግሉ ለሁሉም በሁሉም ይሰራል፣ 

ይተገበራል ማለት ነው። ከፍተኛ ብዝሃ ህይወት በሰው ሰራሽ ተግባር የአየር ንብረት 

ለውጥ ለአደጋ ይጋለጣል። ነገር ግን የብዝሃ ህይወት ሃብቶች በሰውና ግብርና ምርታማነት 

ላይ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ለውጥ እንደሚቀንስ ባለሙያዎች ይናገራሉ። 
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የብዝሃ ህይወት ሀብትን መጠበቅ ወደ አካባቢ አየር የሚለቀቀውን የተቃጠለ አየር 

ይቀንሳል። በሌላ በኩልም በአሁኑ ጊዜ የደን መጨፍጨፍ 20 ከመቶ ለሚሆነው ሰው 

ሰራሽ የተቃጠለ አየር መንስኤ ይሆናል። የተወሰኑ ዝርያዎች ማለትም በውሃ ዳርቻ 

የሚገኙ ብዝሃ ህይወትንና ድርቅን የሚቋቋሙ አዝርዕትን መጠበቅ የአየር ንብረት ለውጥ 

ሊያስከትል የሚችለውን የከፋ ተጽዕኖ ማለትም ጎርፍና ድርቅ ሊቀንስ ይችላል። ታዲያ 

እነዚህን አደጋዎች ቀድማ በመረዳትና አፍሪካን ወክላ ድምጿን በዓለም መድረክ በማሰማት 

ኢትዮጵያ በግንባር ቀደምነት ትጠቀሳለች። በዓለም አቀፍ ደረጃም አንቱታን 

አትርፋበታለች።የሁሉም አደጋ የሆነውን ጉዳይ በተናጠል የተቻለውን ያህል በጋራ 

በጠንካራ ክንድ መታገል እንደሚገባ ደጋግማ አስገንዝባለች። አሁን አሁን ጉዳዩ የጋራ 

አጀንዳ ቢሆንም የሀገራችን አርሶ አደር ጭምር የጉዳዩን አስከፊነት በመረዳት በዘርፉ 

የልማት ሠራዊት ሆኗል። 

ግብርናው ባለፉት ዓመታት በዋነኝነት በተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤና ልማት ላይ 

ትኩረት በማድረግ በመላ ሀገሪቱ አርአያ የሆኑ አፈጻጸሞች ተመዝግበዋል። የተገኙ 

ተሞክሮዎችም ተቀምረው በተፋሰስና በመስኖ ልማት ላይ በመረባረብ ተመሳሳይ የልማት 

ድል ከማስመዝገቡም በላይ ለሰብልና ለእንስሳት ልማትም ብዙ ርቀት ተጉዟል። እዚህ ላይ 

ሀገራችን በተፈጥሮ መለዋወጥ ሳቢያ የምትጠቀሰ መሆኗን መገንዘብ ያሻል። ይሁንና 

መንግስት በሚከተለው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ሀገራችን የበኩሏን እየተወጣች ነው። 

ከዚህ በፊት የነበረው የግብርና ሥራችን ሙሉ በሙሉ በተፈጥሮ ማለትም በዝናብ ላይ 

ጥገኛ እንደነበር ነጋሪ አያሻንም። በአብዛኛው የአርሶ አደሩ የሥራ ወቅትም ክረምት ነው። 

ዛሬ ታሪክ ተቀይሯል፤ተለውጧል። አርሶ አደሩ ህዝባችን በበጋው ወቅት ለተፈጥሮ ሃብት 

ጥበቃ፣ ለተፋሰስና ለመስኖ ልማት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መጠነ -ሰፊ ተግባራትን 

በማከናወን ላይ ይገኛል።  

ዛሬ የተሳካ የልማት ሠራዊት ባለቤቶችም ሆነናል። ይደርሳል ተብሎ ከሚፈራው 

የአካባቢ መራቆት አደጋ አንጻር ኢትዮጵያ በአብነት የሚያስጠቅሳት ሥራ በማከናወን ላይ 

ትገኛለች፤ ስኬታማ እየሆነችም ነው። ብዝሃ ህይወትን በመጠበቅ አብነት ልንሆን የቻልነው 

በበርካታ ምክንያቶች ነው። ይህም የሀገራችን አርሶ አደር የአካባቢ ጥበቃ ግንዛቤ 

እየተሻሻለ መምጣቱን ያሳያል። የዝናብ ውሃን ሲጠብቅ የኖረው ይሄ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ 

ሞተር በአሁኑ ወቅት በተፈጥሮ ሃብት፣ በተፋሰስና በመስኖ ልማት ሥራ ተጠምዶ ዓመቱን 
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በሙሉ ይታትራል። የተገነባውና በመገንባት ላይ የሚገኘውን ግዙፍ የልማት ሠራዊት 

አቅሙን ይበልጥ ማዳበር ተቻለና ግንዛቤውም በዚያው ልክ ካደገ እንዲሁም ክህሎቱ 

ከጨመረ ዓለምን ካንዣበበባት የአየር ንብረት ለውጥ የሚያወጣ መፍትሔ አፍላቂ ሆኖ 

ሊያስጠቅሰው የሚችል ንቅናቄ መፈጠሩ አጠያያቂ አይሆንም። 

በበጋ ወቅት በልማታዊ ሠራዊት የተሰራው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ የደረቁ 

ምንጮች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱና አዳዲስ እንዲፈልቁ በማድረግ ላይ ይገኛል። በደን 

ልማት ሥራዎች ልክ እንደተፋሰስ ልማቱ ብዙ ርቀት ተሄዷል። የሚቀረው ነገር ከጉዳዩ 

አሳሳቢነት አኳያ የለም ባይባልም ጅምሩ ለነገ ሌላ መንገድ የሚጠርግ ነው። ምክንያቱም 

አርሶ አደሩ በችግኝ በመጠቀም የሀገሪቱን የእጽዋት ሽፋን ለማሻሻል የሚያደርገውን ጥረት 

በአንዳንድ ክልሎች የበለጠ ፍሬያማ እየሆነ መምጣቱ ነው።  

መንግሥት ማድረግ ያለበትን ሁሉ ለማድረግ ወስኖ ወደ ተግባር ከገባ ሰነባብቷል። 

ከወሰዳቸው ተግባራዊ ርምጃዎች መካከል በተከታታይ ዓመታት ለመስኖ ባለሙያዎች፣ 

ለልማት ጣቢያና አዝርዕት ጥበቃ ሠራተኞች፣ ለኤክስቴንሽን ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች 

እንዲሁም ለአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያዎች የሰጠው ስልጠናዎች በምሳሌነት የሚጠቀሱ 

ናቸው። እናም ዛሬ ባለፉት ዓመታት ታቅደው የነበሩትን ሥራዎች ወደ ተሻለ ደረጃ 

የምናደርስበት ወቅት ነው። ስለሆነም የዘርፉን ዕድገት ለማሳካት ሁሉም በየደረጃው 

የበኩሉን ሊወጣ ይገባል። ይህን ስንከውንም ሀገራችን አሁን ያላትን የላቀ ተሰሚነት 

ይበልጥ ልናጎለብተው እንችላለን።  


