
ኢትዮጵያ በዓሇም ዓቀፍ መዴረኮች የተሳካ ዱፕሎሲያዊ ግንኙነት 

ሇመመሥረትና አንጸባራቂ ዴሎችን ሇማስመዝገብ ችላሇች-አቶ ሥዩም መስፍን 

አዱስ አበባ, መስከረም 28 ቀን 2003 (አዱስ አበባ) - ኢትዮጵያ በዓሇም ዓቀፍ መዴረኮች የተሳካ 

ዱፕሎሲያዊ ግንኙነት ሇመመሥረትና አንጸባራቂ ዴሎችን ሇማስመዝገብ መቻሏን ተሰናባቹ የውጭ 

ጉዲይ ሚኒስትር ሥዩም መሥፍን አስታወቁ፡፡  

አቶ ሥዩም ሥልጣናቸውን አዱስ ሇተመረጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ ዛሬ ባስረከቡበት ወቅት እንዯገሇጹት ኢትዮጵያ ባሇፉት ሁሇት አሥርተ 

ዓመታት በውጭ ግንኙነት መስክ ሇራሷና ሇአካባቢው አገራት ተስፋ ሰጪ ዱፕሎማሲያዊ ግንኙነት 

መስርታሇች፡፡  

ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከተሇያዩ አገራት ጋር ሠላሟን፣ ልማቷንና ዕዴገቷን ሇማረጋገጥ የሚያስችል 

የተሳካና የሠመረ ዱፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሇመፍጠር መቻሏንም አስታውቀዋል፡፡  

ኢትዮጵያ ከተሇያዩ አገራት ጋር በምታዯርገው የዱፕሎማሲ ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ 

ሰፊ መስተጋብር ሇመፍጠር መቻሏንም ገልጸዋል፡፡  

አቶ ሥዩም እንዯተናገሩት ኢትዮጵያ ሇራሷ ሕልውናና ሇአካባቢ አገሮች ብቻ ሳይሆን ሇአፍሪካ አሕጉር 

ሠላምና መረጋጋት ከፍተኛ ሚና እየተጫወተች ነው፡፡  

"ኢትዮጵያ በዓሇም ዓቀፍ መዴረኮች በቅዴሚያ የተሰሇፈች አገር ሇመሆን በቅታሇች፡፡ ኢትዮጵያ 

የአፍሪካን ጥቅም ሇማስከበር ቅዴሚያ ትኩረት ያገኘች አገር ሆናሇች" ብሇዋል፡፡  

ኢትዮጵያ በቡዴን ስምንት፣ በቡዴን ሃያና በአየር ንብረት ሇውጥ በሚካሄደ ዴርዴሮች አፍሪካን 

በመወከል የአፍሪካን ዴምፅ ሇማስከበር የሚችል አመራር ያገች አገር እንዯሆነችና ሇአፍሪካ ሕዝቦች 

የጋራ ጥቅምና የጋራ ዕዴገት በዋናነት የምትታይ አገር ሇመሆን መብቃቷንም ገልጸዋል፡፡  

ባሇፉት 20 ዓመታት አገሪቱ እዚህ ዯረጃ ሇመዴረስ የቻሇችው ብዙ ውጣ ውረድችን በመጓዝ ብዙ ዋጋና 

መስዋዕትነት በመክፈል እንዯሆነም ተናግረዋል፡፡ አገሪቷን እዚዯ ዯረጃ ሇማዴረስ ላበቋት ሰማዕታት 

ክብር ሇእነሱ ይሁን ብሇዋል፡፡  

እንዯ አቶ ሥዩም ገሇጻ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር በመንግስት የተነዯፈው የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዴን ሇማሳካት ከፍተኛ ኃላፊነት ተጥሎበታል፡፡  

መሥሪያ ቤቱ ዕቅደን ሇማሳካት የመሠረተ ልማትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን እውን ሇማዴረግ ከፍተኛ 

ርብርብ ማዴረግ ይጠበቅበታል ብሇዋል፡፡  

እንዱሁም አገሪቱ ወዯ ውጪ ሇምትልካቸው ምርቶ አስተማማኝ ገበያ የማግኘት፣ የውጭ ካፒታልን 

የማፈላሇግ፣ ኢንቨስትመንትን የማበረታታትና የአገሪቱን ገጽታ ሇመገንባት የተሰጠውን ተልዕኮ 

ሇማሳካት መሥሪያ ቤቱ በአዱስ መልክ መንቀሳቀስ እንዲሇበት አሳስበዋል፡፡  

ይህን ከባዴ ኃላፊነት እውን ሇማዴረግ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሚሲዮኖች የሚሰሩ ሠራተኞች 

በአዱስ ወኔ፣ በአዱስ መንፈስና በቁርጠኝነት መሥራት እንዯሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል፡፡  

አቶ ሥዩም ወዯፊት በሕይወት እስካለ ዴረስ ሇውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ሙያቸውና አቅማቸው 

የሚፈቅዯውን ሁለ እንዯሚያዯርጉም አረጋግጠዋል፡፡  



ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ ባዯረጉት ንግግር አቶ 

ሥዩም ከጥቂት ጓዯኞቻቸው ጋር የሇኮሱት ችቦ የኢትዮጵያን ሕዲሴ ሇማብሰር የሚያስችልበት ወቅት 

ላይ መዴረሱን ገልጸዋል፡፡  

አቶ ሥዩም ያን ሁለ ፈታኝ ወቅት አልፈው ይህንን ሥልጣን የመተካካት ሁኔታን በሕይወት ሇማየት 

በመብቃትዎ እንኳን ዯስ አልዎት ብሇዋቸዋል፡፡  

በሥልጣን ርክክቡ ላይ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ዳኤታ አቶ ነጋ ጸጋዬ እንዯተናገሩት ኢትዮጵያ በውጭ 

ግንኙነት መስክ በአዱስ ምዕራፍ ላይ ሇመገኘት የቻሇችው ሚኒስቴሩን ሇረጅም ዓመታት በውጭ ጉዲይ 

ሚኒስትርነት የመሩት የአቶ ሥዩም መሥፍን ባዯረጉት የጎላ አስተዋጽኦ ነው፡፡  

አቶ ሥዩም የኢትዮጵያ ሕዝቦችን መብትና ጥቅም ሇማስከበር ከአፍላ የወጣትነታቸው ዕዴሜ አንስቶ 

እስከ ዛሬ ዴረስ ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይለ በፈታኝ ወቅቶች ሳይቀር በትጋትና በብቃት የታገለ ምርጥ 

የአገሪቱ የዱፕሎማሲ አርበኛ በመሆናቸው ሇእርሳቸው ያሇንን አዴናቆት በመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች 

ፊት ስገልጽ የሚሰማኝ ዯስታ እጅግ የላቀ ነው ብሇዋል፡፡  

የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ሠራተኞች በተወካያቸው በኩል እንዯተናገሩት አቶ ሥዩም በሥልጣን 

ዘመናቸው በዳሞክራሲ፣ በልማትና በዕዴገት ጎዲና በፍጥነት እየተራመዯች የምትገኘዋን አገር 

በአሕጉራዊና በዓሇም ዓቀፍ መዴረኮች ተዯሟጭነቷ ከፍ እንዱል ያላሰሇሰ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡  

ይህ በጽናት የቆሙሇት ዓላማ ውጤት በመሆኑና በአመራሮች የመተካካት ሥርዓት ፈር ቀዲጅ በመሆን 

ሇዳሞክራሲ ግንባታ ያላቸውን ፅናት በማሳየታቸው የኢትዮጵያ ብሎም የአፍሪካ የቁርጥ ቀን ልጅ 

በመሆናቸው ታሪክ ሲዘክራቸው ይኖራል ብሇዋል፡፡  

የመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች የኢፌዳሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር 

ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ ሥራቸው ውጤታማና ስኬታማ እንዱሆን ከጎናቸው እንዯሚሰሇፉም 

አረጋግጠዋል፡፡  

---END---  

 


