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የታላቁ መሪ ፖለቲካዊ መሠረት!  

ክፍል አንድ 

ከተስፋዬ ለማ 08-27-14 

የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ከተነገረበት አንስቶ መላው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ሀዘኑን  በመግለጽ ላይ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሙሉ 

ህይወታቸውን ለህዝብ በመስጠት አንድም ቀን ሳያርፉ ያለፉ  ታላቅ መሪ ነበሩ።  

ኢትዮጵያውን ከድህነት ለማላቀቅ ደፋ ቀና እንዳሉ በሞት መነጠቃቸው ለመላው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ከባድ ሀዘን ሆኗል፡፡ በህይወት ዘመናቸውም ትዕግስት፣ 

መቻቻልንና አብሮነትን ለትግል ጓዶቻቸውና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ 

አውርሰዋል።  

ድህነትን ድል በማድረግና የህዝባቸውን ኑሮ ለማሻሻልና ጠንካራ ኢኮኖሚ ያላት 

አገር ለመገንባት ያደረጉት  ሁለንተናዊ ጥረትና ያስመዘገቡት  ውጤት በሰማኒያ 

ሚሊዮን ህዝብ አእምሮ እንዲኖሩ አድርጓቸዋል።   

ለአገሪቱ የእድገት ጎዳና አስተማማኝ በር ከፍተዋል።  በለጋ የወጣትነት ጊዚያቸው 

የዩኒቨርስቲ ትምህርታቸውን አቋርጠው  ወደ ትጥቅ ትግል ከገቡበት እለት 

አንስተው  ለህልፈተ ህይወት እስከተዳረጉባት እለት   ህይወታቸውን ሙሉበሙሉ 

ለህዝብ  የሰጡ ታጋይ ነበሩ፤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ።   

በህይወት ዘመናቸው የሰሩት ሥራ፣ የነበራቸው የአመራር ብስለትና  ያስመዘገቡት 

ወደርየለሽ ስኬት  በዚህ አጭር ጽሁፍ መቃኘት አይቻልም፤  በጨረፍታ ለማየት  

ካልሆነ በስተቀር። ውድ አንባቢያን   የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን 

ሙሉእ ገጽታ ለማቅረብ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አይበቃም።  ታሪካቸው  ብዙ፣ 

ጥረታቸው የትየለሌ፣ እውቀታቸው ተዝቆ የማያልቅ፣ ያስገኙት ውጤትም  በዚያን 

ልክ በመሆኑ በዚህ ጽሁፍ  አስተዋጽአቸውን በጨረፍታ  እናያለን።  
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በሚያዚያ ወር 1947 ዓ/ም በትግራይ አድዋ ከተማ ተወለዱ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁት በንግስተ ሳባ ሲሆን 

የሁተኛ ደረጃ ደግሞ በዊንጌት አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር፡፡  

በ1964 ዓ/ም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ 

የህክምና ፋክሊቲ ገብተው ለሁለት ዓመታት የህክምና ትምህርታቸውን በከፍተኛ 

ማዕረግ ተከታተሉ፡፡ በትምህርታቸው እጅግ በጣም ጎበዝ እንደነበሩና ከልጅነታቸው 

ጀምሮ በርካታ መጻህፍትን ያነቡ እንደነበር በወቅቱ አብረዋቸው ሲማሩ የነበሩ 

የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ይናገራሉ። 

በወቅቱ በአገሪቱ ሰፍኖ የነበረውን የግፍ አገዛዝ የኢትዮጵያ ህዝብን አንገፍግፎት  

ነበር፡፡  ወጣቱ ትውልድ የትምህርት ማዕድ ሊቀርብለት ሲገባው  በጥይት  

የሚቆላበት ዘመን ነበር። በአገሪቱ ያሉት ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች  በቋንቋቸው 

መጠቀም እንደነውር የሚቆጠርበት፣  ባህላቸውን ማክበርም ሆነ ሃይማኖታዊ 

እምነታቸውን በነጻነት ማራመድ ያልቻሉበት፣  ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው 

የተጣሰበትና   ጭቆናና ሙስና የነገሰበት ዘመን ነበር።   

የብሄር ብሄሮሰቦችና  ህዝቦች እኩልነት ያልተረጋገጠበት የግፍ ዘመን ነበር።  

አስከፊውን ስርዓት በመገርሰስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ማስፈን ለኢትዮጵያ ህዝብ 

የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን የተገነዘቡት አቶ መለስ ዜናዊ በአስራ ዘጠኝ 

አመታቸው ወደ ትግል ሜዳ ወጡ።   

አቶ ሐሴት ፍስሃ ‘ቅያ ትግራይ” በሚል ርዕስ በ2004 ዓ/ም ባሳተሙት  መጽሃፉ 

ላይ በፎቶግራፍ  አስደግፈው እንዳሰፈሩት  ወደትግል ሜዳ የተጓዙት ቀደምት  

ሃያ የህወሓት ታጋዮች  አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ  

ስሑል፣ ሙሴ፣ አግአዚ፣ ስዩም፣ አባይ፣ ስብሃት፣ ግደይ፣ በሪሁ፣ አስፍሃ፣ ዋልታ፣ 

ሸዊት፣ ሃይሉ፣ አውዓሎም፣ ስየ፣ ፀሃየ፣ ቀለበት፣ አሰግድ፣ አሕፈሮም፣ ተኽለ እና 

ፍትዊ የሚባሉ ነበሩ።  

እነዚህ የትግራይ ወጣቶች ህዝባቸውን ከነበረው አሰቃቂና ጨቋኝ  ስርዓት 

ለማላቀቅና የኢትዮጵያን አርሶና አርበቶ  አደር ከነበረበት የድህነት አረንቋ 
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ለማውጣት የሚያስችል ስርዓትን በአገሪቱ ለመዘርጋት የሚል ዓላማ አንግበው ነበር 

ወደ በረሃ የወጡት።  

ወጣቶቹ የጀመሩት የትጥቅ ትግል ዳር እንዲደርስ በተደረገው ሁለንተናዊ ጥረት 

የአቶ መለስ ተራ ከፍተኛ እንደነበር የትግል አጋሮቻቸው ይናገራሉ።    አቶ 

መለስ በ1971 ዓ/ም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አመራር ቦታ የወጡ ሲሆን ባሳዩት 

ትእግስትና ብስለት የሞላው የአመራር ብቃት ደረጃ በደረጃ ወደ ከፍተኛ የአመራር 

እርከን በመምጣት  በ1976 ዓ/ም የማዕከላዊ ከሚቴ የስራ አስፈጻሚ አባል ሆነው 

እንዲያገለግሉ መመረጣቸውን የታሪክ መዛግብት  ያሳያሉ።    

አቶ መለስ ተዝቆ የማይልቅ እውቀትና ጥበብ የሰነቁ ታላቅ መሪ ነበሩ። 

የህወሓት/ኢህአዴግ የትግል እንቅስቃሴ በድል ለማጠናቀቅ በተደረገው የትጥቅ 

ትግል ሃሳቦችን በማፍለቅና እቅዶችንና ስትራቴጂዎችን  በመንደፍ በተገቢው ጊዜና  

በተገቢው መንገድ እንዲተገበር በማድረግ ለስኬት እንዲበቃ አድርገውታል።  

በአገሪቱ የሚገኙ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነጻ አውጪዎችን  ወደ 

ጥምረት በማምጣትና የጋራ የትግል መድረክ በመፍጠር ረገድም ያላሳለሰ ጥረት  

አድርገዋል። የህወሓት/ኢህአዴግ ስኬት ዋናው ሞተር የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ 

ድርጅቱን በመምራት ከሰውበላው የደርግ ስርዓት ጋር በመፋለም ለድል እንዲበቃ 

በማስቻል የአመራር ብቃታቸውንና ብስለታቸውን አስመስክረዋል።  

በኢትዮጵያ የነበረው ወታደራዊ ስርዓት በአፍሪካ ተወዳዳሪ ያልነበረው  ዘመናዊ 

ትጥቅ የተላበሰ  ግዙፍ ሰራዊት ገንብቶ ነበር። ያንን  ግዙፍ ሰራዊት የዜጎችን 

ሁለንተናዊ መብት ማፈን ቀዳሚ ተግባሩ ነበር። ወታደራዊ ስርዓቱ ሁሉም ሰው 

አንድ አይነት አስተሳሰብና የፖለቲካ አመለካከት እንዲኖረው ለማድረግ ባደረገው 

ጥረት በርካቶች  ያለእድሚያቸው ተቀጭተዋል።   

ስርዓቱ ይከተለው የነበረውን መስመር የሚቃወም ማንኛውም ሰው እጣፈንታው 

ሞት ነበር።  ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዘመናዊ መሳሪያ እስካፍንጫው የታጠቀ 

ሰራዊት መገንባት ቅድሚያ የተሰጠው የአገሪቱ አጀንዳ ነበር። ያንን ግዙፍ   
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የደርግ ስርዓት ለመደምሰስ  በተደረገው ትግል እቅዶችንና ስትራቴጂዎችን  

በመንደፍና አዳዲስ ሃሳቦችን በማፍለቅ በማስተግበር ለድል አብቅተውታል። 

አቶ መለስ በህወሓት/በኢህአዴግ ተኪ የሌለው ተራ ነበራቸው። የመሪነት ሚናቸው 

የላቀ እንደሆነም በርካቶች ይስማማሉ። ደርግን  በመገርሰስ፣   በኢትዮጵያ ሰላም፣ 

ዴሞክራሲና ልማትን ለማስፈንና የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትንና ነጻነትን 

ለማረጋገጥ በተለያየ ፈርጅና በተለያየ አካባቢ ይደረግ የነበረውን የትግል 

እንቅስቃሴ በማግባባትና በማስተባበር ኢህአዴግ እንዲመሰረት ያላሳለሰ ጥረት 

አድርገዋል፡፡ 

 በኋላም አቶ መለስ ዜናዊ  የጥምረቱ ሊቀመንበር ሆነው ለመመረጥ ያገዳቸው 

አንዳች ነገር አልነበረም፤ 1981 ዓ/ም።    የአመራር ብስለታቸውንና ተዝቆ 

የማያልቅ እውቀታቸውን  በመጠቀም የድርጅታቸውን ዓላማ ሙሉ በሙሉ እውን 

አድርገዋል።   

በዚህ መልክ አስከፊው የደርግ ስርዓት ተገረሰሰ፡፡  ኢህአዴግ አገሪቱን ተቆጣጠረ። 

በሚሊዮን የሚቆጠር የደርግ ሰራዊት በመላ አገሪቱ  ከሙሉ ትጥቃቸው ጋር 

ተበተኑ።  የደርግ ስርዓት አቀንቃኞችና ተጠቃሚዎች የነበሩ በርካታ ሰዎች   

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የአገሪቱን ሰላም ለማደፍረስና ወደ ኋላ ለመመለስ ቀላል 

የማይባል ጥረት የሚያደርጉበት ወቅት  ነበር፡፡ የአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጥያቄ 

ውስጥ የገባበትና አገሪቱ የብጥብጥ አውድማ ትሆናለች የሚል  አስተያየት በሰፊው 

የሚስተጋባበት ወቅት ነበረ።  

ከዚህም ባሻገር ኢህአዴግ አገሪቱን ማስተዳደር ሲጀምር  ባዶ ካዝና በመሆኑ   

ያለምንም ገንዘብ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ  አይቻልም የሚል ተጨማሪ 

ግብአት ተደርጎ ተወስዶ ነበር።  ከዚህም በተጨማሪ  የደርግ ስርዓት ርዝራዦች 

በእምነት ስፍራዎች በመሰግሰግ በሃይማኖት ሽፋን እንቅስቃሴ የጀመሩበት ወቅት 

ነበር፡፡ ይህ አጠቃላይ የአገሪቱ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ  ያስገባል አገሪቱም 

ትበታተናለች የሚል እምነት በሰፊው የተንጸባረቀበት ፈታኝ ወቅት እንደነበረ 

ይታወቃል፡፡   
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አገሪቱ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ረገድ አሃዱ ብላ የመጀመሯን ያህል 

ከፍተኛ የትርምስና የሁከት  ቀጠና ትሆናለች የሚል ትንታኔ የሰጡ የፖለቲካ 

ሙሁራንና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የትየለሌ ነበሩ፡፡  ኢትዮጵያ ግን 

አልፈራረሰችም፤ የብጥብጥና የሁከት ቀጠናም አልሆነችም፤ በወቅቱ ከዚያ ሁሉ 

አደጋ የታደጋት ደግሞ የአቶ መለስ ዜናዊ ብልህ አመራር እንደነበር የትግል 

አጋሮቻቸው ይመሰክራሉ፡፡    

የተበታተነ ህዝብ፤ የተለያዩ የታጠቁ የፖለቲካ ድርጅቶች በአገሪቱ በተበራከቱበት 

ወቅት፣ አገሪቱ ምንም ዓይነት መንቀሳቀሻ ፋይናንስ ባልነበራት ወቅት፤ አገሪቱን 

ወደ ትርምስ የሚያስገቡ  መሰረቶች በበዙበት ወቅት ሰላምንና መረጋጋትን 

በማረጋገጥ ህዝቦቿን ወደአንድ አስተሳሰብ በማምጣት የብሄር ብሄረሰቦችንና 

ህዝቦችን አንድነት እውን እንዲሆን የተዋጣለት ስኬትን ማስመዝገብ ችለዋል፤ 

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ።  

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን በእኩል ዓይን 

ማየት፤ የሁሉንም መብት እንዲከበር ማድረግ፤ ሁሉም የሚያነሱትን ነገር 

በትእግስት በማድመጥ አስታራቂና የመፍትሄ ሃሳብን በማፍለቅ   ረገድ ልዩ 

ተክህሎ የነበራቸው። የሽግግሩን ወቅት  አገሪቱን ወደ ተረጋጋ ህይወት ለመመለስ 

ያሳዩት የአመራር ብስለትና ብቃት የሚያኮራ ውጤትን ማስመዝገብ አስችሏቸዋል፤ 

ትፈራርሳለች የተባለች አገርም በሁለት እግሯ ቆማ የውስጥ አንድነቷና ሰላሟ 

ተረጋግጦ በእድገት ጎዳና ማምራት የሚያስችላትን አቅጣጫ እንዲትይዝ 

አድርገዋል፡፡   

በርካታ የፖለቲካ ፓሪዎች የታጠቁ ሃይሎቻቸውን ትጥቅ እያስፈቱ ወደ ሰላማዊ 

የትግል መድረክ እንዲመጡ ካስቻላቸው አንዱ ምክንያትም የአቶ መለስ ዜናዊ 

ሚዛናዊ፣ ርትዓዊና የህዳሴን ራዕይ የሰነቀ አመራር እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ፡፡   

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት እንዲረጋገጥ በማድረጋቸው  

የኢህአዴግን ዓላማ ቀና መሆኑን በመገንዘብ በልዩነት ውስጥ አንድነት በሚል 

መርህ ተዋደውና ተቻችለው አዲስቱን ኢትዮጵያ ለመገንባትና የአገራቸውን ህዳሴ 
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ለማብሰር እጅለእጅ ተያይዘው መስራት መጀመራቸው የአቶ መለስ ጥረት ነበር። 

ከ1983-1987 ዓ/ም የነበረው የሽግግር ወቅት በአግባቡ እንዲጠናቀቅና ሁሉም 

የፖለቲካ ሃይሎችና ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአገሪቱ ፓርላማ እንዲወከሉ፣ 

የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ የሚያስችል ሕገመንግስት 

በመቅረጽና ሳይሸራረፍ በመተግበር ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦችን 

አቀራርበው በመምራት አዲስቷን ኢትዮጵያ እውን የተሳካለት ተግባር ፈጽመዋል።    

ቀደም ሲል በትግል ሜዳ በነበራቸውና በሽግግሩ ወቅት ባሳዩት የአመራር ብቃት 

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በ1987 

ዓ/ም ለመመረጥ ችለዋል።  

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የልማት ሰራዊት 

አፍርተዋል። የማይናጋ ስርዓት መስርተዋል። በአጠቃላይ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ለውጦችን እውን አድርገዋል። ህልፈታቸው ሲሰማ ለኢትዮጵያ ህዝብ 

ዱብሳ ነው የሆነበት። ህዝቡ  ከዳር ዳር  መሪር ሀዘኑን እየገለጸ ይገኛል፡፡ አቶ 

መለስ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን ብርሃን ነበሩ፡፡ ለአፍሪካ ህዝብ መብትም 

መከበርም  በከፍተኛ ደረጃ የታገሉ ቁልፍ ሰው ነበሩ። ለአለም ሰላም  ወሳኝ ሰው 

እንደነበሩም  በርካታ የዓለም አገራት መሪዎች ይመሰክራሉ።    

እኝህ ታላቅ መሪ የጣሉትን መሰረት ዳር ለማድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ዳር ከዳር 

ተነስቷል።  ለመሆ አቶ መለስ የተዋቸው መሰረታዊ  ነሮች ምንምን ናቸው? 

ያፈሩት በሚሊዮን የሚቆጠረው የልማት ሰራዊትና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 

የጀመሩትን የልማት፣ የዴሞክራሲና የሰላም መሰረትስ በምን መልክ ይቋጨዋል?  

የሚሉና ሌሎች ተዛማጅነት ያላቸውን ነጥቦችን ደግሞ በቀጣይ ክፍሎች እናያለን። 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህወሓት/ኢህአዴግን በመሩባቸው ዓመታት አዳዲስ  

ሃሳቦችን በማፍለቅ፣ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍና የትግል ጓዶቻቸውን 

በማስተባበር  ለድል በቅተዋልል።  

አገሪቱን ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላም በተለይ አገሪቱ ትፈራርሳለች የሁከት 

አውድማ ትሆናለች የሚል ከፍተኛ ግምት ይሰጥ በነበረበት ጊዜ በብስለት 

በመምራት መበታተኗ ቀርቶ ወደልማት ጎዳና የሚወስዳትን አቅጣጫ እንዲትይዝ 
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አድርገዋል።  የደርግ ስርዓት መገርሰስን ተከትሎ በርካታ የውስጥና የውጭ ጠላቶች 

አገሪቱን ወደኋላ ለመመለስ ያደረጉት ጥረት እንዲከሽፍና ብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች የማይናወጽ አንድነት ፈጥረው አገራቸውን ለማልማት እንዲነሳሱ ያስቻሉ 

ታላቅ መሪ ነበሩ። 

በሚቀጥሉት ተከታታይ ክፍሎች ደግሞ አቶ መለስ ዜናዊ ከሽግግር ወቅት ጀምሮ 

ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩበት ዕለት  በነበራቸው  የአመራር ብቃትና ብስለት 

እንደዚሁም አዳዲስ ሃሳቦችን የመፈልሰፍና ወደ ተግባር የመቀየር የተለያ ችሎታ 

ምክንያት     ራዕያቸውን እውን ማድረግ የሚችል በሚሊዮን የሚቆጠር የልማት 

ሰራዊት መገንባት ችለዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ 

መልክ  አገሪቱ በፍጥነት   በርካታ   ፖለቲካዊ ድሎችን መጎናጸፍ ችላለች። 

ለመሆኑ እነዚህ ድሎች ምን ምን ናቸው? ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስገኙት ፋይዳ 

ምንድን ነው? እነዚህን ድሎች እንዴት ማስቀጠል ይቻላል?  የሚሉትን 

እንዳስሳለን። በመሆኑም በፖለቲካው ዘርፍ ያሰመዘገቡትን ስከኬትና ይህንን 

ለማሰቀጠል  ከልማት ሰራዊቱ የሚጠበቅ ድርሻ ምን እንደሆነ ለመዳሰስ 

ተሞክሯል።  

የታላቁ መሪ የአቶ መለስ ዜናዊ በአገሪቱ የተረጋጋና መሰረተ ሰፊ የሆነ የፖለቲካ 

መሰረት እንዲገነባ የነበራቸው አስተዋጽኦ የጎላ ነበር። ህዝቡ የፖለቲካ ስልጣኑን 

ተጠቅሞ ይጠቅመኛል የሚለውን የሚመርጥበት ስርዓት አበጅተዋል። በአፈሙዝ 

ወደስልጣን መውጣትን ታሪክ  አድርገዋል።  

 

ይህ ደግሞ ዜጎች የፈለጉትን  የፖለቲካ ድርጅት አባል የመሆንና እንደየፍላጎታቸው 

መደራጀት የሚችሉበትን ሁኔታ ከመፍጠሩም ባሻገር የተለያየ አጀንዳ ያነገቡ 

የፖለቲካ  ፓርቲዎች ተወዳድረው በህዝብ ፍላጎትና ምርጫ የላቀ ውጤት ያገኘ 

ፓርቲ እዲመራ የሚያስችል ስርዓትን መገንባት ችለዋል። ከደርግ ውድቀት ጀምሮ 

የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እውን በመሆኑ በአፈሙዝ ወደስልጣን የመምጣት አባዜም 

አብሮ አክትሟል። 
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አቶ መለስ በአገሪቱ ካስጀመሯቸው ዓበይት ፖለቲካዊ ጉዳዮች መካከል የመድብለ 

ፓርቲ  አንዱ ነው። ቅድመ ጠቅላይ ሚስትር መለስ በኢትዮጵያ የተለየ የፖለቲካ 

አመለካከትን ማራመድ ፈጽሞ አይታሰብም ነበር። በነበረው የፖለቲካ ስርዓት 

ውስጥ ሆኖም ፍትሃዊ አስተሳሰብን ማራመድ አስቸጋሪ ነበር።   የመድብለ ፓርቲ 

ስርዓት የዲሞክራሲ ስርዓት መለኪያ ከሆኑት ዓበይት ነገሮች አንዱ ነው፡፡ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ  የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን በመዘርጋት የኢትዮጵያ  ህዝብ 

የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት እንዲሆን ያደረጉ ታላቅ መሪ ነበሩ፡፡ 


