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አገሮች በተለያየ መልኩ ገፅታቸውን ለመገንባት የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ 

ማስታወቂያዎችን ይገለገላሉ። ከአገር ውስጥ አልያም ከውጭ አገሮች ዝነኛ ሰዎችን 

በመጋበዝ ስማቸው በዓለም አደባባይ እንዲታይላቸው ያደርጋሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ ግን ከዚህ በተለየ መልኩ ገፅታዋን ለመገንባት በመጓዝ ላይ ትገኛለች፡፡ 

በተለይ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚመሩት ህዝቦቿ ፈጣንና ቀጣይነት 

ያለው ዕድገት ማስመዝገባቸውን በዋነኝነት መጥቀስ ይቻላል። በዚህ እውነታ 

የተሳቡትና የተደመሙት የዓለም ሚዲያዎች ሲቀባበሉት ማየት የተለመደ 

ሆኗል።ይህም እውነትም የአገር ገፅታ የሚገነባው በውስጣዊ ጥንካሬ መሆኑን ቁልጭ 

አድርጎ ያሳያል፡፡ 

ይህ በተለይ በ1994 ዓ/ም በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመርህ ደረጃ የወጣው 

የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከውስጥ ዓቅማችን ይመነጫል ይላል። 

ተጋላጭነታችንም እንዲሁ።ኢትዮጵያ የተሸከመችውን ድህነት በማስወገድ መካከለኛ 

ገቢ ማስመዝገብ ይጠበቅባታል። አለበለዚያ ህዝቦቿ በድህነት ወለል ውስጥ በመሆን 

የወደፊት ዕጣ ፋንታቸው ተስፋ ቢስ መሆኑን እየተገነዘቡ ከሄዱ ዋና የተጋላጭነት 

ምንጭ ይሆናል። 

 



ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት በዓለም አቀፍ ያላት ዝና የሚያኩራራ ባይሆንም መሪዎቿ 

በዓለም መድረክ በሚያኮራ መልኩ ተሳታፊ እየሆኑ ናቸው። አሁን  እንደከዚህ 

በፊቱ በዓለም አደባባይ ምን ያክል የእርዳታ ጥያቄ ብናቀርብ ተቀባይነት 

አናገኛለን ብለው አይደለም። ይልቅስ አዳዲስ አስተሳሰቦችንና አማራጮችን ይዘው 

የሚቀርቡ ሆኗል። ዓለም ከእነሱ ትምህርት ያገኝ ዘንድ በተለያዩ ዓለም አቀፍ 

ድርጅቶችና ባለጸጋ አገሮች ግንባር ቀደም ተጋባዥ ሆነዋል። ከነሱ ጋር 

የኢንቨስትመንትና የንግድ ግንኙነት ይመሰርታሉ፡፡ በአገራችን ያለውን ምርጥ 

ተሞክሮም ያካፍላሉ።  

ይህ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ስማቸው በድህነትና ኋላ ቀርነት እየተደጋገመ 

ሲወሳ ለከረሙ ትልቅ ድል ነው ማለት ይቻላል ። ለካስ ጠንክረህ ከሰራህ ሁሉም 

ይለወጣል ።ይህም ታዲያ የሚሆነው የህዝቦች ጉልበት በተቀመረ መልኩ ጥቅም ላይ 

ማዋልን ይጠይቃል። እንዲሁም ግልፅ ፖሊሲና የሀገር ውስጥ የተፈጥሮ ሀብት 

በተቀመረ መልኩ ጥቅም ላይ ማዋልም እንዲሁ። ይህም ራስን ወደ መቻልና 

በዓለም አቀፍ መድረክ ጎልቶ ለመውጣት ይቻላል የሚል መንፈስ እንዲያዝ 

ማድረጉ ግልፅ ነው፡፡ 

ውሻው ይጮሃል ግመሉ ጉዞውን ይቀጥላል የሚለው የዓረቦች አነጋገር እውነትም 

ኢትዮጵያ ውስጥ መመልከት ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ከ1997 ዓ/ም በፊት የኢትዮጵያ 

መንግስት ማዕበል በመሰለው የፅንፈኞች አብዮት ብቻ ከስሩ እንደ ሚናድ ብዙ 

ተብሏል። የአገሪቷ የተፈጥሮ ፀጋም የምዕራባዊውና ለምዕራባዊው ፅንፈኛ 

የኒዮሊበራል አቀንቃኝ ሀይል እጅ የፀና የኪራይ ሰብሳቢው ሃይል መጠቀሚያ 

እንደምትሆን ተስፋ አስቀምጠው ነበር ።ከንቱ ህልም!! ይህንን ዓላማ ማስፈፀሚያ 

ደግሞ በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስም የተሰበሰቡ አካላት እንደ ዋና 

ዓላማ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሐይል መኖሩን እናውቃለን።  

 



ይህም ስልጣንና የአገር ሉዓላዊነት የህዝብ በመሆኑ ያስቀመጠው ግብ እንደማይቻል 

አረጋግጧል። ይህ ብቻም አይደለም ህዝቡና መንግስት አንድ መሆናቸውን አሳምሮ 

ተገንዝቧል። ህዝቡ ኪራይ ሰብሳቢነትን አምርሮ እንደሚጠላና ልማቱን ማስቀጠል 

እንደሚፈልግ በግልፅ መመልከት ችለዋል። ይሁንና የተለያዩ ስሞች በመስጠት 

ድምፁን እውቅና ለመንፈግ ሲጣጣሩ ተስተውለዋል፡፡ 

በጣም የሚገርመው ግን ኢትዮጵያ አባል በሆነችበትም ይሁን አባል ባልሆነችበት  

የዓለም አደባባይ ላይ ተጋብዛ ንግግር ሳታደርግ የወጣችበት መድረክ ያለመኖሩ 

ነው፡፡ እዚህ ላይ ማየት የሚቻለው የቡድን 20 እና ቡድን ስምንት ሳይቀር ንግግር 

እንድታደረግ መጋበዟ ይታወቃል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ጠቃሚ ሃሳቦችን በማቅረብ   

አባል አገሮች ተግባራዊ ቢያደርጉት ተጠቃሚ ሊሆኑበት የሚችሉ የምክር ሀሳብ 

ትሰጣለች ፡፡ ተደማጭነቷም እየጨመረ መምጣቱም አይካድም ። 

አንድ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቼ መሄድ እፈልጋለሁ፡፡ ይሄውም ሰሞኑን ኢትዮጵያ 

በዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ ወሳኝ ድርሻ ወዳለው የቦንድ መግዛትና መሸጥ የደረሰችበት 

ሁኔታ ላንሳላችሁ። አንድ ቢሊየን ዶላር ቦንድም ለዓለም አቅርባለች። ይህም ትልቅ 

ዓለም አቀፍ ትኩረት ስቦ በከረመው የኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አጀንዳ 

ሆኖ ሰንባብቷል፡፡ ይህም አንዳንዶቹ እሬት እሬት እያላቸው መሆኑን እየተስተዋለ 

ይገኛል። አዚህም እዚያም ሲያላዝኑ ይሰማሉ። 

ምናልባት የዛሬ ሃያና ከዛ በፊት ባሉ ዓመታት ኢትዮጵያ የነበረችበት የኑሮ እና 

ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ለሚገነዘቡ ዜጎችና ኢትዮጵያን በተለያየ ሁኔታ ይታዘቡ ለነበሩ 

የኢትዮጵያ ወዳጆች አገራችን አሁን የደረሰችበት ደረጃ ትደርሳለች ብለው ማሰብ 

አይችሉም፤ብዙዎቹ ማለቴ ነው። ይህም ለኢትዮጵያ ካላቸው ጥላቻ ሳይሆን አገሪቷ 

ከነበራት ኋላ ቀር ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ምስቅልቅል በመነሳት ነበር።ምክንያቱም 

በሃያዎች ዓመታት ውስጥ እዚህ መድረስ ከባድ መሆኑን ዓለም አቀፉን ልምድ 

በማየትም ጭምር ነው የምናገረው፡፡ 



ይሁን እንጂ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚመራ አገር መሰረቱ የህዝብን 

ተጠቃሚነት ማረጋገጥ በቅድሚያ ያስቀምጣል።  ህዝቡም በልማቱ ተጠቃሚ ብቻ 

ሳይሆን የልማቱ ባለቤትም ነው። በመሆኑም ህዝቡ በተከታታይ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ 

እንዲመጣ ከማድረጉም በተጨማሪ በገጠርና በከተማ የተረጋጋ ኢኮኖሚያዊ 

መዋቅር እንዲፈጠር በመድረጉ መሆኑ እሙን ነው፡፡ 

 

ይህ በመሆኑም ነው አገራችን በዓለም አቀፉ ገበያ ውስጥ ዘልቃ ለመግባት 

የቻለችው፡፡ እንግዲህ የምጣኔ ሃብት ባለሙያዎች እንደሚሉት አገሮች በውስጣቸው 

የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ መገንባት ካልቻሉ በዓለም አቀፍ ገበያ ዘልቆ መግባት 

ይቅርና ብድር እና እርዳታ ለማግኘት የሚቀመጥላቸው ቅድመ ሁኔታዎች ከባድ 

መሆናቸው ነው፡፡ ይህም በተለይ አክራሪው የኒዮሊበራል ስርዓት የዓለም አቀፉ 

ምጣኔ ሀብት መሪና ተዋናይ በሆነበት ሁኔታ የማይታሰብ ነበረ፡፡  

ኢትዮጵያ ግን ከዚህ ወጣ ባለ መልኩ ለዘመናት ሲያዋርዳት ከነበረው ምስቅልቅል 

ፍፁም በተለየ መልኩ ስሟና ዝናዋ ዓለም አቀፍ ርዕስ ይዞ መክረሙ ነበር።ይህም 

ለብዙዎቹ ወዳጆቿ እሰይ የሚያሰኝ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት 

ለማይወዱ ደግሞ የራስ ምታት ሆኖ ከርሟል፡፡ ኢትዮጵያ የምትኖረው የህዝቦቿን 

ጥቅም ለማስጠበቅ እንጂ ወዳጅና ጠላትን ለማስደት አይደለም። አሁን እያየን 

ያለነውን የኢትዮጵያ የዕድገት ጉዞ እሰየው የሚያሰኝ ነው።  

አሁን እየደመቀ ያለው የኢትዮጵያ ገፅታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከእያንዳንዳችን 

የሚጠበቀውን ተግባር መፈጸም አለብን። እየተንገዳገደ ያለውን ድህነትን ለመቅበር 

ክንዳችን ሊበረታ ይገባል። ኢኮኖሚያዊ ዓቅማችንንም በአስተማማኝ ሁኔታ 

ለመገንባት እንትጋ። በዓለም አቀፍ ደረጃ እየጎላ ያለው የኢትዮጵያ መልካም 

ገፅታም ዘላቂነት ይኖረዋል ፤ያለጥርጥር። ለካስ መልካም ገጽታ ከውስጥ ጥንካሬ 

ይመነጫል ይሉታል ይህ ነው። 

 



 

 


