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የሥኬት በር የከፈቱ ሁነቶች 
 

ክፍል አንድ 

 

አዲስ ቶልቻ 

 08-26-14 

 

በቅርቡ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ግነኙነት ውስጥ ያየንበት ሁለት ሁነቶች ተካሂደዋል፤ 

በአሜሪካ። አንደኛው በጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ የተመራ የልኡካን ቡድን 

የተሳተፈበት የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በፕሬዝዳንት ዶ/ር 

ሙላቱ ተሾመ የተመራው የልኡካን ቡድን የተሳተፈበት የኢትዮ አሜሪካ የንግድና 

ኢንቨስትመንት ፎረም ነው። 

 

በአነዚህ ሁለት ሁነቶች ኢትዮጵያ ባለፉት አንድ አሥርት አመታት ላስመዘገበቻቸው 

የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማቶች፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ አፍሪካና ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና 

ሰላም ያበረከተችው አስተዋፅኦ እውቅና የተሰጠባቸውና በተለይ የኢኮኖሚ እድገቱን 

ማስቀጠል የሚችሉ ሁኔታዎች የተደላደሉባቸው ነበሩ ማለት ይቻላል። በመሆኑም ሁለቱ 

ሁነቶች ላይ የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታና የተገኙትን ውጤቶች ማስታወስ አስፈላጊ ሆኖ 

አግኝቸቼዋለሁ። ጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም የመሩት የልኡካን ቡድን ከተሳተፈበት 

የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ልጀምር። 

 

ይህ ጉባኤ በአሜሪካ መንግስት አነሳሽነት የተዘጋጀ ነው። የጉባኤው መድረክ አሜሪካ 

ከአፍሪካ ጋር አጋርነት ለመመስረት ያዘጋጀችው ሲሆን፣ በአፍሪካና በአሜሪካ ታሪክ 

ለመጀመሪያ ግዜ የተከናወነ በመሆኑ ትልቅ ግምት የሚሰጠው ሆኖ ተገኘቷል። 

 

እንግዲህ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ካሉ አገራት አንዷ በመሆኗ፣ በዚህ መድረክ ላይ በጠቅላይ 

ምኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ ተወክላ ተሳትፋለች። ብዙዎች በዓለም ላይ ከተለመደው 

የመንግስታት ጉባኤነት ባሻገር ኢትዮጵያ ከዚሀ ጉባኤ ምን አተረፈች? ለሚለው ጉዳይ 

ትኩረት ሰጥተዋል። ጉባኤው ለኢተዮጵያ ያስገኛቸውን ፋይዳዎቸ እንመልከት። 
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በጉባኤው ላይ ቀዳሚው አጀንዳ ፈጣንና አስተማማኝ እድገትን የሚመለከት ነበር። በዚህ 

አጀንዳ ላይ አስተማማኝ እድገት ተብሎ የተወሰደው፣ በአየር ንብረት ለውጥ የማይናወጥ፣ 

ብቅ ጥልቅ የሚል ሳይሆን ቀጣይነት ያለው እድገት መሆኑ እንዲሁም ጥቂቶችን 

ከማበልፀግ ይልቅ ብዙሃንን ተጠቃሚ ያደረገ የሚሉተ ጉዳዮች ናቸው። 

 

የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎቸ ጉባኤ በዚሀ ዙሪያ ኢትዮጵያን በናሙናነት መርጧል። 

ኢትዮጵያ በአየር ንብረት ለውጥ የማይናወጥ፣ ቀጣይነት ያለውና ብዙሃንን ተጠቃሚ 

ያደረገ የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ከአፍሪካ ሃገራት በሙሉ የላቀች ሆና በመገኘቷ 

ልምዷን ለተቀሩተ የአፍሪካ ሃገራት እንድታካፍል ተመርጣ ነበር። 

 

ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ያላትን ተሞክሮ ለተቀረው የአፍሪካ መንግስታት እንድታካፍል 

በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ግብዣ ቀርቦላት ነበር። በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ 

በአነስተኛ የእርሻ ማሳ ላይ የተሰማራውን ከእጅ ወደ አፍ እነኳን መሆን ባልቻለ 

የምርታማነት ደረጃ ላይ የነበረውን ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነውን አርሶአደር ሕዝብ 

ምርታማነቱን ለማሳደግ የተከናወኑ ተግባራት እንደተሞክሮ ቀርበዋል። 

 

በኢትዮጵያ የግብርናን ያህለ እድሜ ባስቆጠረ እጅግ ኋላ ቀር የግብርና ቴክኖሎጂና 

የአመራረት ሥልት፣ እንዲሁም ኋላ ቀር የምርት ግብአቶችን በመጠቀም ሲከናወን 

የነበረውን የግብርና ሥራ በመለወጥ ምርታማነትን ለማሳደግ ብዙ ተሰርቷል። ቀዳሚው 

ተግባር የዘመናት ድህነት ያስከተለውን የአርሶ አደሩን የካፒታል እጥረት መቅረፍ ላይ 

የተኮረ ነበር። አብዛኛው የኢትዮጵያ አርሶ አደር በይዞታው ሥር ያለውን መሬት በወጉ 

አርሶ ለማምረት የሚያስችለው የእርሻ በሬና ሌሎች መሳርያዎች ያልነበሩት መሆኑን 

ብዞዎቸ ኢትዮጵያውያን በተለይ ገጠሪቱን ኢትዮጵያ የሚያውቁ ያስታውሳሉ። 

 

ይህን ችግር ለማቃለል መንግስት አረሶ አደሩ ለበሬና ለማመረቻ መሳርያውች መግዣ 

የሚውል አነስተኛ ካፒታል በብድር ማግኘት የሚችልበትን ሥርአት ዘርግቷል። ከዚህ 

በተጓዳኝ ሴት አርሶ አደሮች ከቤተሰቡ የእርሻ ሥራ በተጨማሪ ገቢያቸውን ማስደግ 
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የሚያስችላቸው ስራዎች ላይ ተሰማርተው የራሳቸውን ገቢ መፍጠር እንዲችሉ የብድር 

አቅርቦት ሥርአት ተዘርግቷል። 

 

የማምረቻ መሳርያ _ በሬ፣ ማረሻ፣ ማጭድ . . . ብቻቸውን ምርታማነትን ለማሳደግ በቂ 

አለነበሩም። አርሶ አደሩ ምርታማነቱን ያሳድግ ዘንድ የተሻለ የምርት ግብአት - ምርጥ 

ዘርና ማዳበሪያ መጠቀም ነበረበት። እነዚህን ግብአቶች በብድር ማግኘት የሚችልበት 

ሥርአትም ተዘርግቶ ነበር። ከዚህ በተጓዳኝ የተሻለ የወተትና የስጋ እንዲሁም የእንቁላል 

ምርት መስጠት የሚችሉ የከብትና የዶሮ ዘር እንዲያገኝ ተደርጓል። ይህ የአርሶ አደሩን 

ምርታማነት በማሻሻል ረገድ ትልቅ አስተዋፅኦ ነበረው። 

 

የማመረቻ መሳሪያና የተሻለ የምርት ግብአትም ብቻውን በቂ አልነበረም። እጅግ ኋላ ቀር 

የሆነ የአስተራረስ ሥልት ላይ ጥገኛ የሆነውን አርሶ አደር በተሻለ ሙያ ከዚህ እንዲላቀቅ 

ማድረግ አሰፈላጊ ነበር። በመሆኑም የዘመናዊ ሞያ ድጋፍ  መስጠት የያስፈልግ ነበር። 

በዚህ መሰረት ከእያንዳንዱ አርሶ አደር ጎን ሆነው የዘመናዊ የግብርና ስልት የሙያ ድጋፍ 

የሚሰጡ የግብርና ልማት ባለሞያዎች በአርሶ አደሩ መንደር እንዲሰማሩ ተደርጓል። 

 

ይህ ብቻ አይደለም እጅግ ደሃ የነበሩና በምግብ እርዳታ ላይ ጥገኛ የነበሩ አርሶ አደሮችን 

በሴፍቲ ኔት ፕሮግራም በማቀፍ ሃብት ለማካበት የሚችሉበት ሁኔታም ተፈጥሯል። ዝናብ 

አጠር በሆኑ አካባቢዎች ውሃ በማቆር ጭምር የመስኖ እርሻን በማስተዋወቅና ድርቅ 

መቀቋም የሚችሉ አዝርእትና ተክሎችን በማስረዋወቅ አርሶ አደሩ ራሱን ከመቻል ጀምሮ 

ደረጃ በደረጃ ገቢውን እያሳደገ ኑሮውን እንዲያሻሽል እገዛ ተደርጓል። 

 

በኢትዮጵያ ከተከናወኑ ተግባራት እጅግ አስደናቂውና በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ እውቅና 

የተሰጠው በተፈጥሮ አካባቢ እንክብካቤ ላይ በአርሶ አደሩ የተከናወኑ ሥራዎቸ ናቸው። 

አርሶ አደሩ በተለይ በደን መጥፋት ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ ተዳፋት መሬቶች 

ላይ ሰፊ የደን ልማትና የአፈር እንክብካቤ ሥራዎች አከናውኗል። በዚህ የተፋሰስ ልማት 

ሥራ ሰፊ ርቀት የሚሸፍኑ እርከኖችና በመቶ ሚሊየኖች የሚቆጠሩ የዛፍ ችግኞች 

ተተክለዋል። ይህም የተጎዱ የተፈጥሮ አካባቢዎች እንዲያገግሙና ቀድሞ የነበራቸውን 

ገፅታ እንዲይዙ በማድረግ ረገድ ድንቅ ውጤት ማስመዘገብ አስችሏል። 
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ከላይ የተገለፀው በዓለም አቀፍ ደረጃ ድንቅ የተባለ የተፋሰስ ልማት ሥራ ከአየር ንብረት 

ጥበቃና ከመሬት ለምነት እንክብካቤ ባሻገር ለመሬት አልባ ወጣት አርሶ አደሮች የስራ 

እድል አስገኝቷል። በተፋሰስ ልማት ሥራ የለሙ ጥብቅ ስፍራዎች ከእርሻ ውጭ የሆኑ 

የግብርና ስራዎች ላይ፣ ለምሳሌ ንብ ማነብና ከብት ማደለብ የመሳሰሉ ሥራዎች ላይ 

ለመስራት የሚያስችሉ አበባና የእንስሳ መኖ እንደልብ እንዲገኝ ከማድረግ ባሻገር 

ተጨማሪ የሚለማ መሬት እንዲኖር በማስቻል መሬት አልባ የገጠር ወጣቶች ከጥገኝነት 

ተላቀወ መኖር የሚያስችላቸው የሥራ ዕድል አግኝተዋል። 

 

እነዚህ ከላይ የተገለፁ ከአጠቃላይ የሃገሪቱ ህዝብ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው አርሶ አደር 

በሚኖርባቸው የገጠር አካባቢዎቸ የተከናወኑ የልማት ሥራዎች የአረሶ አደሩን 

ምርታማነት በማሳደግ ገቢውን መጨመር አስችለዋል። ከገቢው መጨመር ጋር ተያይዞ 

እጅግ አስከፊ የኑሮ ሁኔታ መገለጫው የነበረው የኢትዮጵያ አርሶ አደር የኑሮ ደረጃ ጉልህ 

መሻሻል አሳይቷል። በመቶ ሺሆችና በሚሊየኖች የሚለካ ሃብት ማፍራት የቻሉ አርሶ 

አደሮችም ተፈጥረዋል። 

 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር ዛሬ የኑሮው ሁኔታ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከነበረው 

በእጅጉ ተለውጧል። የኢትዮጵያ አርሶ አደር በወጉ ከተሰራ የሳር ክዳን ጎጆ በታቸ በአገዳ 

ጎጆ ውስጥ የሚኖር ጭምር እንደነበር ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። አሁን በአርሶ አደሩ 

መንደር እንኳን የአገዳ ጎጆ የተሻለ የሚባለውን የሳር ክዳን ጎጆ የመኖሪያ ቤት መመልከት 

ብርቅ እየሆነ መጥቷል። በአረሶ አደሩ መንደር ደረጃቸውን የጠበቁ የቆረቆሮ ክዳን 

የመኖሪያ ቤቶችን መመልከት እንግዳ ነገር መሆኑ አክትሟል። 

 

አሁን የኢትዮጵያ አርሶ አደር በድንጋይና በጭቃ ከተሰራ የመደብ መኝታና መቀመጫ 

እየተገላገለ ነው። አርሶ አደሩ በመኖሪያ ቤቱ ወትሮ ለከተሜ ብቻ የተፈቀዱ ይመስሉ 

የነበሩት የቤት እቃዎች፣ አልጋና ፍራሽ ወንበርና ጠረጴዛ . . . የመሳሰሉ ቁሳቁሶችን 

መጠቀም ጀመራል። ከተማ ዙሪያ ያሉና የኤሌትሪክ አቅረቦት የደረሳቸው አርሶ አደሮች 

ደግሞ ቴሌቭዥንና የሳተላይት አንቴና ተጠቃሚዎች ናቸው። 
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ወትሮ የኢተዮጵያ አርሶ አደር በዓመት አንዴ ከሚያሰፋው ቁምጣና ሸሚዝ፣ ከላይ 

ከሚደርባት ኩታ ውጭ ልብስ አልነበረውም። ጫማና ካልሲማ ለአረሶ አደሩ በፈጣሪ 

የተከለከሉ ነበር የሚመሰሉት። አሁን አርሶ አደሩ ከተለጣጠፈ ቁምጣና ሸሚዝ፣ ካደፈ ኩታ 

ተገላግላል። እንደ ከተሜው ቅያሪ ሙሉ ልብሶች፣ የተማላ የሌሊት ልብስ አለው። ጫማም 

ይጫማል። 

 

ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች፣  ምግባቸውን በዘይት ማጣፈጥ፣ ቡናቸውን በስኳር 

ማጣፈጥ፣ ሻይ መጠጣት . . . ሃኪም የከለከላቸው ነበር የሚመሰለው። እነዚህን ከመጠቀም 

ታቅበው የነበረው ግን ሃኪም ስለከለከላቸው አልነበረም፤ ድህነት እነጂ። አሁን ግን ልክ 

የተሻለ ህይወት ይኖሩ እንደነበሩ ከተሜዎች የምግብ ዘይት፣ ስኳር፣ ሻይ ቅጠል . . . 

የአርሶ አደሩ የዘውትር ፍጆታ ለመሆን በቅተዋል። 

 

ይህ ብቻ አይደለም። ከዓመታት በፊት ምንም ያልነበራቸው ደሃ አርሶ አደሮች፣ ከአስር 

ዓመት ወዲህ በመቶ ሽሆችና በሚሊየኖች የሚለካ ሃብት ለማፍራት የቻሉ ባለፀጎች 

ለመሆን የበቁበት ሁኔታ አለ። ዛሬ፣ ድሮ ለገበያ ከተማ ሲወጡ አቧራ አልብሷቸው 

ባጠገባቸው ሲያልፍ የሚያውዩትና ከፍለው መሳፈር እንኳን ይከብዳቸው የነበረውን የህዝብ 

ማመላለሻና የጭነት ካሚዮኖች ባለቤት ለመሆን የበቁ አርሶአደሮች ቁጥር ቀላል 

አይደለም። በከተማዎች የሚከራዩ ህንፃዎች ያስገነቡም በርካቶች ናቸው። ድሮ ባለርስት 

ባላባቶች ብቻ የነበራቸውን የእህል ወፍጮ ማቆም የቻሉ አርሶ አደሮችም በየመንደሩ 

ተፈጥረዋል። በአጠቃላይ ከአርሶ አደርነት ወደ ኢንቨሰተር ባለሃብትነት የተሸጋገሩና 

በመሸጋገር ላይ ያሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አርሶ አደሮቸ ተፈጥረዋል። 

 

ከላይ በተገለፀው ሁኔታ የአርሶ አደሩን ህይወት የቀየረው አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ 

ተጠቃሚ ያደረገው የግብርና ምርታማነት መሻሻል፣ አገሪቱ ባለፉ አስርት አመታት 

ያስመዘገበችው ባለ ሁለት አሃዝ አማካይ እድገት ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያለው መሆኑም 

መታወቅ አለበት። 

 

የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ እድገት አገሪቱ በምግብ ራሷን ወደመቻል እንድትሸጋገር፣ 

እንዲሁም በቂ መጠባበቂያ የእህል ክምችት መያዝ አስችሏታል። ይህ ድርቅ በተከሰተ ግዜ 
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ድርቁ የዜጎችን ህይወት የሚቀጥፍ ቸነፈር ሳያስከትል፣ የድርቁን ተፅእኖ መቋቋም 

የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር አስችሏል። ከሶስት ዓመት በፊት በምስራቅ አፍሪካ 

የተከሰተውና ኢትዮጵያንም የመታው በሃምሳ ዐመት ግዜ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ 

አስከፊ ድርቅ፣ በሃምሳ አመታት ውስጥ እንደተከሰቱት ድርቆች  በሚሊያን የሚቆጠሩ 

ኢትዮጵያውያንን እንደቅጠል ሳያረግፍ ተፅእኖውን መቋቋም የተቻለው በዚህ ምክንያት 

ነው። በዚህ ድርቅ ሳቢየ የአንድም ኢትዮጵያዊ ህይወት አልጠፋም። ይህን ማድረግ 

የተቻለው፣ የውጭ እርዳታ ከመድረሱ በፊት የመጠባበቂያ ይእህል ክምችትን በመጠቀም 

ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ማሟላት በመቻሉ ነው። 

 

እንግዲህ በአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ተሞክሮዋን ለአፍሪካ ሃገራት 

እንድታጋራ የተጋበዘችበት ፈጣን፣ የማይናወጥ፣ ብዙሃንን ተጠቃሚ ያደረገ የኢኮኖሚ 

እድገት በሞዴልነት የተመረጠው ለዚህ ነው። ይህ ኢትዮጵያ ባለፉ አስር ዓመታት 

ላስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት የተሰጠ ትልቅ ዓለም አቀፍ እውቅና ነው። 

 

በአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎቸ ጉባኤ ላይ የተነሳው ኢትዮጵያን የሚመለከት ሌላው ጉዳይ 

ጤናን የሚመለከት ነበር። ኢትዮጵያ በጤና ረገድ ትልቅ ለውጥ ማስመዝገብ የቻለች ሃገር 

ነች። ኢትዮጵያ በሽታን መከላከል ላይ ያተኮረ የጤና ፖሊሲ ቀርፃ ለዚህ ማስፈፀሚያ 

ከፍተኛ ባጀት መድባ የዜጎችን ጤንነት በአስደናቂ ሁኔታ መጠበቅ የቻለቸ ሃገር ነች። 

ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ ያስመዘገበችው እድገት በአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎቸ ጉባኤ ላይ 

ዕውቅና ተሰጥቶታል። በዚህ መሰረት ኢተዮጵያ በጤና አጀንዳ ላይ ያተኮረውን መደረክ 

ከአሜሪካ ጋር በመሆን  እንድትመራ  እድል ተሰጥቷታል። በዚሁ መድረክ ላይ 

ልምዷንም እንድታጋራ ተጋብዛለች። 

 

በዚህ ዙሪያ በተጨባጭ የነበረውንና ያለውን ሁኔታ እንመልከት። በኢትጵያ በገጠር 

የሚኖረው አርሶ አደርና አርብቶ አደር ማህበረሰብ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኝ 

በቅርብ ርቀት ላይ የጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎቸ ተገንብተዋል። ከዚህ በተጓዳኝ በብዙ 

ሺህ የሚቆጠሩ በገጠርና በከተሞች የቤት ለቤት የጤና ክትትልና አገልግሎት የሚሰጡ 

የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ሰልጥነው ስራ ላይ እንዲሰማሩ ተተደርጓል። 
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በዚህ ምክንያት ከአስር አመት በፊት ከአዲስ አበባ መቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 

በምትገኘው ትልቋ ከተማ አዳማ፣ እንዲሁም በአገሪቱ ከሚገኙ ከተሞች በትልቅነቷ 

በምትጠቀሰው የአማራ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ ከተማ በሆነችው ባህር ዳር ጭምር 

በወረርሽኝ መልክ እየተከሰተ በሺሆች የሚቆጠሩ ዜጎችን ህይወት ሲቀጥፍ የነበረው ወባ 

ዛሬ ታሪክ ሆኗል። የኤችአይቪ ኤድስን ስርጭት በመቆጣጠር ረገድም ድንቅ ስራ 

ተሰርቷል። 

 

በጤናው ረገድ ከሁሉም በላይ ድንቅ ውጤት የተመዘገበው በእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ 

ነው። የእናቶችና ህፃናትን ሞት በመቀነስ ረገድ የሚሊኒየሙን የልማት ግብ ከሁለት 

ዓመት ቀደም ብሎ ማሳካት ያስቻለ ዓለም አቀፍ አድናቆት የተቸረው እድገት ማስመዝገብ 

ተችሏል። 

 

እንግዲህ ኢትዮጵያን በአፍሪካ የአሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ በጤናው ዘርፍ 

ያስመዘገበችው ስኬት እውቅና እንዲሰጠው ያደረገው ከላይ የተጠቀሰው በአጭሩ የተገለፀ 

ሁኔታ ነው። 

 

በዚህ ጉባኤ ላይ እንደ ኢትዮጵያ ስኬት ተነሰቶ እውቅና የተሰጠው ሦስተኛ ጉዳይ 

ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካና በአጠቃላይ በአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እነዲሰፍን 

በማድረግ ረገድ የተጫወተችው ሚና ነው። 

 

እንደሚታቀው ኢትዮጵያ ባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት፤ በሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ላይቤሪያ፣ 

ሱዳን ዳርፉረ የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ሰራዊት በማሰማራት በአገራቱ 

ተከስቶ የነበረውን የሰላም እጦት ለማረጋጋት ድንቅ ተግባር አከናውናለች። ከዚህ 

በተጨማሪ መንግስት አልባ በሆነችው ሶማሊያ፣ ለሶማሊያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን 

ጨምሮ ለምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ትልቅ የሰላምና መረጋጋት አደጋ ደቅኖ የነበረውን 

የአፍሪካ የአልቃይዳ ክንፍ አልሸባብ መትታለች። ይህን ያደረገችው ከሶማሊያ የሽግግር 

መንግስት በቀረበላት ጥሪ መሰረት በጋራ ነው።  
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በዚህ የኢትዮጵያ ሰራዊት ባካሄደው ሰላምን የማስጠበቅ እርምጃ የሶማሊያ የሽግግር 

መንግስት በአገሪቱ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ እግሩን እንዲተክልና መንግስት እንዲመሰርት 

ማድረግ ያስቻለ የተረጋጋ ሁኔተታ ተፈጥራለ። ይህ የተገኘ መረጋጋት የአገሪቱን ዘላቂ 

ሰላም ለማረጋገጥ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል የእንዲሰማራ ማድረግ ያስቻለ 

ሁኔታን ፈጥሯል። በቅርቡ ደግሞ የኢትዮጰያ ሰራዊት በሶማሊያ የተሰማራውን የአፍሪካ 

ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይል ተቀላቅሎ አሸባሪው አልሸባብ አከርካሪው እንዲሰበር 

በማደረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ እየተወጣ ይገኛል።  

 

ከዚህ  በተጨማሪ ደቡብ ሱዳን ነፃነቷን ከተቀዳጀች በኋላ ከሱዳን ሪፖብሊክ ጋር በአቢዬ 

ግዛት የይገባኛል ጥያቄ የተከሰተውን አለመግባባት ለማርገብ በሁለቱም ተወዛጋቢ  ወገኖች 

ጥያቄና ስምምነት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይልን በመወከል ሰላም 

አስከባሪ አስፍራለች። በቅርቡ በደቡብ ሱዳን የተከሰተውን አለመግባባት በመፍታት ረገድ 

ትልቁን ድርሻ እየተወጣች ያለችው ኢትዮጵያ መሆኗም ይታወቃል። 

 

ኢትዮጵያ የአፍሪካን ሰላም በማስከበር ረገድ የተወጣችውን ኃላፊነት አስመልክትው 

በአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ከጠቅላይ ምኒስትር ኃ/ማርያም ጋር የተወያዩት 

የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ምኒስትር ጆን ኬሪ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ኬሪ በጠጡት 

ምስክርነት “ ደቡብ ሱዳንን በተመለከተ ከጠቅላይ ምኒስትረ ኃ/ማርያም ጋር 

ተወያይተናል። ኢትዮጵያ በተለይም ሀገሮችን በማቀራረብ ተግባር፣ ተኩስ እንዲቆም 

በማድረግና ተቀናቃኝ ወገኖች ወደ ድርድር እንዲያመሩ በማግባባት ረገድ የመሪነት ቦታ 

ይዛ ቆይታለች። ሶማልያ ውስጥ በተካሄደው የሽግግር ጉዳይም ኢትዮጵያ ለኛ ቁልፍ ሚና 

ነው ያላት። ለዚህ ተግባርዋም እጅግ እናመሰግናለን። በእውነቱ የክልሉ መሪ ናት።” 

ብለዋል። 

 

የአፍሪካ አሜሪካ የመሪዎች ጉባኤ ለኢትዮጵያ ስኬቶች እውቅና የሰጠ ብቻ አይደለም። 

በተለይ የኢኮኖሚ እድገቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍም 

የተገኘበት ነበር። በዚህ ጉባኤ ላይ ፕሬዝዳንት ኦባማ ለአፍሪካ ልማት የሚውል የ33 

ቢሊየን ዶላር የኢንቨስትመንትና ቢዝነስ ድጋፍ ይፋ አድርገዋል። ከዚህ ውስጥ 14 

ቢሊዮን ዶላሩ አዳዲስ የአሜሪካ ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ወይም ተቋማት በአፍሪካ 



 

9 
 

ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርጉት ነው። 12 ቢሊዮኑ ለኃይል አቅርቦት ከአሜሪካ በኩል 

የተደረገ ድጋፍ ሲሆን፣ ቀሪው 7 ቢሊዮን ዶላር ደግሞ በአፍሪካ በኢንቨስትመንት መስክ 

ለሚሰማሩና ምርቶቻቸውን ኤክስፖርት ለሚያደርጉ ተቋማት በአሜሪካ መንግስት በኩል 

ለሀገራቸው ተቋማት ድጋፍ የሚደረግ መሆኑን ነው ፕሬዝዳንት ኦባማ የገለፁት። 

 

በተመሳሳይ በዚሁ ጉባኤ ላይ የአለም ባንክ በስድስት የአፍሪካ ሀገራት የኤሌክትሪክ ሀይል 

ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ የሚውል 5 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቋል። ባንኩ 

ድጋፉን ያደረገው ኢትዮጵያን ጨምሮ በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ፓወር አፍሪካ 

ኢኒሼቲቭ ለታቀፉት ጋና፣ ኬኒያ፣ ላይቤሪያ፣ ናይጀሪያ እና ታንዛኒያ ነው። 

 

የአለም ባንክ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጂም ዮንግ ኪም በአሜሪካ በተካሄደው የአፍሪካ አሜሪካ 

የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንዳስታወቁት፣ የገንዘብ ድጋፉ በአፍሪካ የኤሌክትሪክ ኃይልን 

ለማዳረስ የሚያግዝ ነው። የአሜሪካ መንግስትና የአለም ባንክ በጋራ የፖወር አፍሪካ 

ኢኒሼቲቭ ከስሀራ በታች ባሉ ሀገራት 10 ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማምረት 

የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ርብርብ እያደረጉ መሆኑንም የባነኩ ፕሬዝዳንት 

አስታውቀዋል። እነዚህ የገንዘብ ድጋፎች በኢትዮጵያ ለተመዘገቡት የባለፉ ዓመታት 

ስኬቶቸ ዕውቅና ከመስጠት ባሻገር የስኬቶቹን ቀጣይነት ለማደጋገጥ ያግዛሉ። 

 

ይቀጥላል 

 


