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እየፈኩና እየደመቁ የሄዱት የመለስ ራዕይዎች 
 

መሐመድ   Motemam@yahoo.com  08-18-14 

 

ተወዳጁ፣ ሁሌም ወርቃማ አስተሳሰባቸው ከህሊናችን የማይጠፋው፣ ራሳቸውን እንደ ሻማ 

ለህዝቦች ሁለንተናዊ መብቶች ሲሉ በማብራት ቤዛ የሆኑት፣ የአረንጓዴ ልማት ፋና 

ወጊው፣ የዕድገት፣ የዲፕሎማሲውና የጦር መሐንዲስ ጠቢቡ አቶ መለስ ዜናዊ አስረስ 

እንደ ዋዛ ከአጠገባችን ከተለዩን እነሆ ሁለት ዓመት ሆናቸው። ጊዜው እንዴት ይነጉዳል 

ጃል?!...እርግጥ ነው— ህዝባዊው መለስ በአካል ዛሬ ከእኛ ጋር የሉም። በሃሳብ ግን 

ለአንድም ሰከንድ እንኳን ከእኛ አልተለዩም። ምክንያቱም ራሳቸውን ለህዝብ አሳልፈው 

በመስጠት ለህዝብ የተሰውት የፖለቲካው ሊቅ ታላቁ መሪያችን ትተውልን ያለፉት 

መስመር ዛሬ በእጃችን ላይ የሚገኝና ራዕያቸውም እየፈካና እየደመቀ የሚሄድ በመሆኑ 

ነው።  

ብቃትን፣ ክህሎትንና ችሎታን ተላብሰው በሀገራችንና በአፍሪካ የሰላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ሰማይ ላይ በአርቆ አስተዋይነት ሲቀዝፉ የነበሩት አቶ መለስ ዛሬ በህይወት 

ባይኖሩም፤ እስከ ህልፈተ-ህይወታቸው ድረስ ይፈነጥቁት የነበረው ሁለንተናዊ ብርሃናዊ 

ተግባር የጠቢበኞች ተምሳሌት መሆናቸውን በይፋ ነግረውን አልፈዋል። እርግጥ “ሰውና 

ገል ተሰባሪ ነው” የሚለውን ይትብሃል ተከትለን የስኬቶቻችን አባት የሆኑትን ታላቁ 

መሪያችንን እንደ ዘበት ልንረሳቸው አንችልም—ዛሬም በሁለተኛ የአካል ሙት ዓመታቸው 

ላይ ልንዘክራቸውና ልናስታውሳቸው የግድ ይለናል። 

እንደ እውነቱ ከሆነ አቶ መለስ ከእውቀትና ከእውነት ጋር ተቀምሞ ለዚህ ትውልድ 

የተሰጡ ገፀ-በረከት ነበሩ። የዘመናችን ብርሃን ሰጪ ከዋክብትም ጭምር። ታጋዩ የህዝብ 

ልጅ ስለ ሰላም ባተሌ ሆነዋል። ለአንድነታችንና ለሰላማችን ሌት ተቀን ማስነዋል። እንደ 

ሻማ ቀልጠውና ነድደው ለእኛ ብርሃን ሰጥተውናል። ለራሳቸው ሳይኖሩ፣ እኛን 

አኑረውናል። የሀገራችንን ያረጀ፣ ያፈጀ የድህነት ታሪክ ለመለወጥ ወደር የሌለው ልማታዊ 

ትግልም አድርገዋል። ዛሬ በሀገራችንንም ይሁን በአፍሪካ የምናያቸው የለውጥ ተስፋዎች 
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የእርሳቸው ህይወት ምንዛሬዎች ናቸው ቢባል ያጋነንኩ አይመስለኝም። እኛ እየኖርን 

ያለነው በአቶ መለስ ሞት ነው ብልም እንዲሁ።  

ምም እንኳን ህልቆ መሳፍርት የሌለው ሰው እንደሚመሰክረው የአቶ መለስ ስብዕና የረቀቀ 

ቢሆንም፤ እኛ የምናውቀው ግን ኢምንቱን ብቻ ነው—ለዚያውም በበቂ ሁኔታ ካወቅነው 

ማለቴ ነው። እናም ዛሬ ላይ በሁለተኛ ሙት ዓመታቸው የምንዘክራቸው መሪያችንን ብቻ 

አይደለም። ስብዕናው ከሰማይ አድማስ የራቀ እንዲሁም ከውቅያኖስ የጠለቀ ጠቢበኛ፣ ባለ 

ራዕይ ብሎም “የነገ ሰው” እንድንሆን ፊት ለፊት እየቀደሙ ትክክለኛውን መንገድ ያሳዩንን 

ብርቅዬ የሀገር ልጅ ጭምር ነው። ስለሆነም የታላቁ መሪ ራዕይ፣ ተስፋና ህልም በእጃችን 

ላይ ስላሉ እነሱን እያስቀጠልን፣ በእነርሱው ወደፊት እናቀናለን።…ማንነታቸውን ዛሬ 

ላይም እየመሰከርን።… 

ታላቁ መሪና ድርጅታቸው ሁሌም እንደሚሉት የሀገራችን ዋነኛ ጠላት ድህነት ነው። 

በዚህም “የድህነት ተራራ የሚናደው በዕውቀት ጥይት ነው” የሚል አቋምን በማራመድ 

ሀገራችን ከዚህ ቀደም የነበራትን ታሪክ ለመቀየር ህዳሴዋን ሲያልሙ ነበር። አቶ መለስና 

ድርጅታቸው የተረከቧት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መዝገበ-ቃላት ላይ ሳይቀር የድህነት 

ምሳሌ ተደርጋ የምትጠቀስ ነበረች። ይሁንና የሀገሪቱን ሁለንተናዊ መልክ በጥቂት ጊዜ 

ውስጥ ለመቀየር በተደረገው ጥረት ስሟ አንገት ከሚያስደፋው ስያሜ እንዲፋቅ ተደርጓል። 

እንዲያውም ታላቁ መሪያችንና ድርጅታቸው ፖሊሲያቸውንና ስትራቴጂያቸውን ምርኩዝ 

በማድረግ ባከናወኑት ህዝቡን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያነቃነቀ ልማታዊ ስራ ሀገራችን በዓለም 

ላይ ፈጣንና ተከታታይ ልማትን ከሚያስመዘግቡ ጥቂት ሀገሮች ተርታ ውስጥ እንድትሰለፍ 

አድርገዋል። በዚህም አቶ መለስ በስልጣን ላይ በነበሩባቸው ዓመታት የተጀመረው 

የሀገራችን ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት በአማካይ የአስራ አንድ በመቶ ዕድገት የማስመዝገብ 

ውጤት ዛሬም ላይ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአጭር ርቀት ዱላ ቅብብሎሹ መሰረት።… 

…እንደሚታወቀው አቶ መለስ ከሚያምኑባቸው ጉዳዮች አንዱና ዋነኛው የትግል 

ቅብብሎሽ ነው። “ትግሉን የጀመረ አይጨርሰውም፤ የእኛ ትግል የዱላ ቅብብል እንጂ 

የማራቶን ሩጫ አይደለም” የሚል ፅኑ አቋም ሲያራምዱ የመቆየታቸው ምስጢርም 

በማንኛውም ተፈጥሮአዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ምክንያት መስዋዕትነት ሊኖር እንደሚችል 

ቀድመው በመገንዘባቸው ነው። በመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊተኳቸው የሚችሉ በሳል 

መሪዎችን እየፈጠሩ ከመሄድ ወደኋላ አላሉም። በተግባርም እየታየ የነበረው በድርጅታቸው 
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ውስጥ የመሪነት ድርሻን ሊወጡ የሚችሉ በሳል ተተኪ አመራሮችን መፍጠራቸው ነው። 

ይህ ብቻ አይደለም። አቶ መለስ በህይወት ዘመናቸው ሙሉ ለህዝብና ለሃገር የታገሉ ብቻ 

አይደሉም— ለመጪው ትውልድ የሚተርፍ ተግባርን ያከናወኑ ባለ ራዕይ መሪ ጭምር 

እንጂ።  

ታላቁ መሪያችን እያንዳንዱን አስተሳሰባቸውን ከማራመድ ባሻገር ራዕያቸውን በወረቀት 

ላይ ለመጪው ትውልድ ከማሳረፍና ከማስተላለፍ ወደ ኋላ ያሉበት ወቅት የለም። ይህም 

የመሪነት ብቃታቸውንና እውቀታቸውን ለሌላው ለማውረስና ተተኪዎችን ለማፍራት 

የተሳለጠ ሁኔታ ለማመቻቸት ፅኑ እምነትና ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ያረጋግጣል። 

በመሆኑም እሳቸው በድንገተኛ ሁኔታ ከጎናችን ቢለዩንም የእሳቸውን ፈለግ የሚከተሉና 

ከግብ የሚያደርሱ አያሌ ተተኪዎች መፍራታቸው ሃቅ ነው። 

ኢህአዴግ ከትጥቅ ትግሉ ወቅት ጀምሮ የመጣባቸውን ሁኔታን በምናይበት ወቅትም ቀደም 

ሲል ያነሳነውን እውነታ ይበልጥ እንድናጠናክር ይረዳናል። እንደሚታወቀው ኢህአዴግ 

እንደ ድርጅት በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፎ አሁን ለሚገኝበት ስኬታማ ምዕራፍ የበቃ 

ድርጅት ነው። ድርጅቱን የመሰረቱ አብዩታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ግዙፉን የደርግ 

ስርዓት በተናጠልም ሆነ በጋራ ለመፋለም ትግል ያካሄዱ ከነበሩበት ወቅት ጀምሮ በርካታ 

በሳል አመራሮችን ፈጥረዋል፤ መስዋዕትም ሆነዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ታጋይ ድርጅቶች 

ታላላቅ አመራሮቻቸውን ባጡባቸው ጊዜያት ሁሉ ከትግላቸው ወደ ኋላ ያሉበት አሊያል 

እንደጉም የተበተኑበት ሁኔታ አልተፈጠረም። ይልቁንም የአመራሩን ሚና በመተካካት 

ትግሉን የቀጠሉበትና ለድል የበቁበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ከዚህ አኳያ አቶ መለስ 

በትግሉ ሂደት ውስጥ የተፈጠሩና የበቁ የኢህአዴግ አመራር ናቸው። በዓላማ ፅናታቸው፣ 

በብቃታቸውና በችሎታቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረስ በመቻላቸው በድርጅታቸው 

ውስጥ የመሪነት ቦታን ተረክበው ለረጅም ጊዜያት አገልግለዋል።  

ይህ ማለት ግን ድርጅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን (የራሳቸው ከፍተኛ ጥረት ታክሎበት)  

እዚህ ታላቅ ደረጃ ላይ በማድረሱ ተግባሩን እንደ መጨረሻው ስኬት ቆጥሮ እጁን አጣጥፎ 

ተቀምጧል ማለት አይደለም። ስለሆነም እርሳቸውንም ሆኑ ሌሎች የድርጅቱ አመራሮችን 

የሚተኩ አመራሮችን በሂደት እየፈጠረ ጉዞውን የቀጠለበት አግባብ መፍጠር ችሏል። 

በዚህም ዛሬ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስንና ድርጅቱን ዓላማ የሚያሳኩ 

በሺህዎች የሚቆጠሩ አመራሮችን መገንባት ተችሏል። እነዚህ አመራሮችም የአቶ መለስን 
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የዱላ ቅብብሎሽ የትግል ሩጫ ይዘው ሂደቱን በማስቀጠል ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም የአቶ 

መለስ ራዕይ እየፈካና እየደመቀ ነው ማለት እንችላለን። 

እርግጥ ከእርሳቸው መጨረሻ ከሌለው አስተምህሮት ብዙ በመማርና ወደ ተግባር በመለወጥ  

በየተሰማራንበት የስራ መስክ ሁሉ እንደ ዜጋ የየድርሻችንን መወጣት ያለብን 

ይመስለኛል። እስቲ የሚከተለውን ጥበብ የተሞላበትን ዲፕሎማሲያዊ አባባል እንመልከት፦       

“...ኧረ ለመሆኑ ማነው ማንዴላን ያሰለጠነው?—ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው፡፡ 

አድሃሪው ኃይለ ሥላሴ ናቸው—አብዮታዊውን ማንዴላን 

ያሰለጠኑት፡፡...ማነው ሮበርት ሙጋቤ ከሮዴሽያ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት 

በሚፋለምበት ወቅት የረዳው?—መንግሥቱ ነው፡፡ መንግሥቱ ኃይለማርያም 

በሀገር ውስጥ አምባገነንና ጨፍጫፊ ነው፡፡ ነገር ግን በአፍሪካ ጉዳይ ልክ 

እንደ ኃይለሥላሴ አቋሙ ጠንካራ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ መሪዎች 

ቢለዋወጡም፣ በአፍሪካ ጉዳይ ላይ ግን አቋማቸው አንድ ነው፡፡ የአዲሱ 

አፍሪካ ህብረት መቀመጫ አዲስ አበባ መሆን የለበትም፣ ለእኔ ይገባኛል 

የሚል ካለ እውነቱን ፍርጥርጥ አድርገን ልንነጋገርበት እንችላለን፡፡...” 

ይህን አባባል የተናገሩት ህዝባዊው ባለ ራዕይ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው፡፡ እኚህ ታላቅ 

መሪ አባባሉን የገለፁት በአዘቦት ወቅት አይደለም—የአፍሪካ ህብረት ምስረታ የመሪዎች 

ጉባዔ በቶጎ ርዕሰ ከተማ ሎሜ ላይ ሲካሄድ ያቀረቡት የመከራከሪያ ሃሳብ እንጂ፡፡ በወቅቱ 

ጉባዔው ሲካሄድ የሴኔጋል ፕሬዚዳንት የነበሩት አብዱላሂ ዋዴ ‘የህብረቱ መቀመጫ አዲስ 

አበባ ይሆናል’ የሚለውን አንቀፅ እንደማይቀበሉት ሲያስታውቁ ነው—አቶ መለስ በበሳል 

ዲፕሎማሲያዊ አቀራረብ የህብረቱን አባል ሀገራት ለማሳመን አባባሉን የተጠቀሙት፡፡  

ታዲያ እኚህ ውድ የኢትዮጵያ ልጅ በወቅቱ የአባል ሀገራቱን መሪዎች በማያወላዳ ሁኔታ 

በማሳመን የህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ ሆኖ እንዲቀጥል አድርገዋል፡፡ በዚህም 

አንዳንድ ለሀገራችን በጎ አመለካከት ያልነበራቸው ሀገራት አዲሱ የአፍሪካ ህብረት 

ጽሕፈት ቤት ከአዲስ አበባ እንዲነሳ የነበራቸው ሃሳብ ከምኞት እንዳይዘል ያደረጉ ብርቅዬ 

ዲፕሎማት ነበሩ፡፡ እርግጥ የታላቁ መሪያችን በሳልና ብልህነት የተሞላበት የዲፕሎማሲ 

ክህሎት፣ በመስኩ ካከናወኗቸው ተግባራት ውስጥ “ኢምንት” ነው፡፡  

የእርሳቸውን መጨረሻ የሌለውን አልፋና ኦሜጋ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ስራዎች በዚህች 

አጭር ፅሑፍ ለመዘርዘር መሞከር ዓባይን በማንኪያ ከመጨለፍ እጅግ ያነሰ ነው፡፡ 
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ይሁንና እኚህ በታሪክ ዑደት ውስጥ አንዴ ብቻ ሊፈጠሩ የሚችሉ የህዝብ ልጅ፤ ውስብስብ 

በሆነው የዲፕሎማሲው ዓለም ለምስራቅ አፍሪካ ሰላምና መረጋጋት፣ በዓለም አቀፍ 

መድረኮች የአፍሪካ ህዝቦች ድምጽ በመሆን ያበረከቱትን የማይተካ አስተዋጽኦን በጥቂቱም 

ቢሆን በመዳሰስ ተገቢ ነው፡፡ 

በቅድሚያ ግን ወትሮም ግጭትና አለመረጋጋት በማይለየው የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና 

ካበረከቱት ወደር የሌለው አስተዋጽኦ እንነሳ፡፡ አቶ መለስ የኤርትራ መንግሥት 

ሀገራችንንና ምስራቅ አፍሪካን የጦርነት አውድማ ለማድረግ የቀመረውን የሽብር ስትራቴጂ 

በቅርበት በመከታተልና ብቃትና ብስለት ባለው ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ እየተመሩ 

የአስመራው አስተዳደር ለመፍጠር የሞከረውን ቀጣናዊ ቀውስ ለማርገብ በቁርጠኝነት 

ሲሰሩ የነበሩ አፍሪካዊ አባት ናቸው፡፡  

ላለፉት 40 እና 50 ዓመታት ሰብዓዊ ጥፋት ያስከተሉ ጦርነቶች የተካሄዱበትን ይህን 

ቀጣና ማረጋጋት ቀላል ባይሆንም፤ ውዱ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግን ለሰላምና 

መረጋጋት ጠንቅ የሆኑ አካሄዶችን በሳል በሆነና ብቃት ባለው አካሄድ እየተመሩ ያጋጥሙ 

የነበሩ ፈተናዎችን በድል መወጣት ችለዋል፡፡ በእርሳቸው እግር የተተኩት አቶ 

ኃይለማርያም ደሳለኝም ራዕዩን ለማስቀጠል በመስኩ አኩሪ ስራዎችን እያከናወኑ ነው። 

አቶ መለስ አሸባሪነትና አክራሪነት በቀጣናው እንዳያቆጠቁጥና ምስራቅ አፍሪካ ከጽንፈኞች 

ስጋት ነፃ እንዲሆን ያላሰለሰ ጥረት ያደረጉ መሪ ናቸው፡፡ ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት 

መንግሥት አልባ በነበረችው ሶማሊያ የመሸገው “እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” በወቅቱ 

በሀገራችን ላይ ደቅኖት የነበረውን ግልጽና ድርስ አደጋ ብሎም በምስራቅ አፍሪካ  ሰማይ 

ላይ እንዲያንዣብብ ያደረገውን የጦርነት ደመና ብስለት በተሞላው ዘዴ አስወግደዋል፡፡ 

በወቅቱ የኢጋድ አባል ሀገራትንና አፍሪካ ህብረትን ከጎናቸው በማሰለፍ የሶማሊያ አክራሪ 

ፅንፈኞች አከርካሪያቸው እንዲሰበር ለማድረግ ችለዋል፡፡ በዚህም በአንድ መልኩ እንደ 

መንግሥት በአስተማማኝ ዲፕሎማሲ የሚመሩ መሆናቸውን ያረጋገጡ ሲሆን፤ በሌላ በኩል 

ደግሞ መከላከያ ሠራዊታችን ማንኛውንም ግዳጅ በብቃት መፈጸም የሚችል ቁመና 

እንዳለው ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ አስተማማኝ ወታደራዊ ዲፕሎማሲን የገነቡ 

ታላቅ መሪ ናቸው፡፡ ራሱን “አል-ሸባብ” አያለ የሚጠራው የሶማሊያ ሽብርተኞች ቡድን 

በቀጣናው ሰላምን ለማናጋት ያደረገውን አፍራሽ እንቅስቃሴን ፈጥነው በመረዳትም 

ከምስራቅ አፍሪካን የልማት በይነ መንግሥታት (ኢጋድ) ጋር በመሆን ወሳኝ ድርሻ 
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ያበረከቱ  መሪ ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ በኢጋድና በአፍሪካ ህብረት ውስጥ ባከናወኑት 

ጠንካራ የዲፕሎማሲ ሥራዎች ሌሎች ሀገራትም ሠራዊታቸውን ወደ ሶማሊያ እንዲልኩ 

የማግባባት ተግባራትን ፈጽመዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም በዚያች ሀገር ውስጥ ዘላቂ ሰላም 

እንዲሰፍንና ቋሚ መንግሥት እንዲፈጠር ሌት ተቀን ሲሰሩ ነበር፡፡ በዚህም ዛሬ 

ሶማሊያውያን ነፃና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲያካሂዱ ጥርጊያ መንገድ በማመቻቸት አቶ 

መለስ ወደር የሌለው ሚና ተጫውተዋል፡፡ 

ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰላም፣ በጋራ ጥቅምና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት 

ለመፍጠር ደፋ ቀና ይሉ የነበሩት እኚህ ታላቅ የአፍሪካ ልጅ፤ ለየትኛውም ወገን 

የማይወግን የዲፕሎማሲ አካሄዳቸውን በመጠቀም ደቡብና ሰሜን ሱዳን ችግራቸውን 

በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ አስችለዋል፡፡፡ ባላቸው ለማንም ያልወገነ አቋም በሁለቱም 

ሱዳኖች እኩል ተቀባይነት የነበራቸው አቶ መለስ፤ በመንግሥታቱ ድርጅት ታሪክ ታይቶ 

በማይታወቅ መልኩ ሁለቱም ሱዳኖች የኢትዮጵያን መከላከያ ሠራዊት እንዲመርጡ ምቹ 

ፖለቲካዊና ወታደራዊ ዲፕሎማሲን መፍጠር የቻሉ መሪ ናቸው፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሱዳን - ዳርፉር የተፈጠረውን ቀውስ 

ለማርገብ የሱዳን መንግሥትና የደቡብ ሱዳን ነፃነት ንቅናቄ “ሁሉን አቀፍ የሰላም 

ስምምነት” (Comprehensive Peace Agreement ‘CPA’) እየተባለ የሚጠራውን ሰነድ 

እንዲፈራረሙ ብርቱ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት አድርገዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ለሰላም 

ካላቸው ፅኑ ፍላጎት በመነሳት የተባበሩት መንግሥታትና የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ 

በዳርፉር ጥላ ስር የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በሰላም አስከባሪነት እንዲሰማራ በማድረግ 

በዚያች ሀገር መረጋጋት እንዲፈጠር ጥረዋል፡፡ በእነዚህ ቀጣናዊ ተግባሮቻቸው በአፍሪካ 

ህዝቦች ዘንድ ታላቅ አክብሮትን ማግኘት የቻሉ አርቆ አስተዋይ መሪ ናቸው፡፡ 

የባለ ራዕዩ መለስ ሰላምን የተመረኮዙ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች በምስራቅ አፍሪካ ላይ ብቻ 

ያተኮሩ አይደሉም፡፡ ከዚህም አልፎ የመላው አፍሪካ ድምፅ በመሆን ዓለም አቀፍ 

ተቀባይነትን ወደ ማግኘትም የተሸጋገሩ ናቸው፡፡ ታላቁ መሪያችን አፍሪካውያን 

በመሠረታዊ የጋራ ጥቅም ጉዳዮች ላይ የጋራ አቋም እንዲወስዱ በዓለም አቀፍ መድረኮች 

ላይ የአህጉሪቱ ቃል አቀባይ ሆነው ውጤት ማስገኘት የቻሉ ጀግና ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ 

በተለይም በየዓመቱ በአማካይ በሁለት ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ይጨምራል ተብሎ በሚጠበቀው 

ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ “አፍሪካ ዋነኛዋ ተጎጂ ናት” በማለት የምዕራቡ ዓለም 
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በኢንዱስትሪ ሳቢያ ለፈጠረው የካርቦን ልቀት ለአህጉሪቱ ካሣ እንዲከፍል በመጠየቅ 

ከአፍሪካ ህዝቦች ባሻገር ከራሳቸው ካደጉት ሀገራት ጭምር አንቱታን ለማትረፍ 

በቅተዋል፡፡ 

አቶ መለስ በኮፐንሃገን፣ በሜክሲኮ...ወዘተ በተካሄዱ የአየር ንብረት ለውጥ ጉባዔዎች፤ 

አፍሪካ በለውጡ ይበልጥ ተጎጂ የሆነችው የአየር ንብረቷ ተጋላጭ፣ ለውጡን ለመቋቋም 

ያላት ገንዘብና ቴክኖሎጂ ውስን እንዲሁም አህጉሪቱ ዕድገቷን በአዲስ አማራጭ ቴክኖሎጂ 

ዙሪያ ለመገንባት ያላት አቅም ከበለጸጉት ሀገሮች በአያሌው ያነሰ መሆኑን በማስረዳት 

በብርቱው የተከራከሩና አበረታች ውጤት ያመጡ ናቸው፡፡ በዚህ ተግባራቸውም የአፍሪካ 

አለኝታና መከታ መሆናቸውን በአደባባይ አስመስክረዋል፡፡ ይህን የዲፕሎማሲ እምቅ 

አቅማቸውንና ክሂላቸውን የተገነዘበው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የበለፀጉት ሀገራት 

በቡድን ስምንት እና 20 ስብሰባዎች ላይ ከሚገኙት በጣት የሚቆጠሩ የአፍሪካ መሪዎች 

ውስጥ በቀዳሚነት የሚጋበዙ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል፡፡ እናም ቀደም ሲል በረሃብና 

በጦርነት የምትታወቀውን ሀገራችንን ስም በአዲስ የዲፕሎማሲ መንገድ አራማጅነት 

እንዲቀየር ለማድረግ የቻሉ የሀገራችንና የአፍሪካ ባለውለታ ናቸው፡፡ 

የብሩህ አዕምሮ ባለቤት የነበሩት አቶ መለስ በየጊዜው አዳዲስ ሃሳቦችን በማፍለቅም 

ይታወቃሉ፡፡ ቀደም ሲል የተጠቀሰውን የካርቦን ልቀት ችግርን ለመቋቋም “አረንጓዴ 

ልማት” የሚል አቅጣጫን በመቀየስ ሌሎች ሀገራት ከኢትዮጵያ ይህንኑ የካርቦን ልቀት 

መከላከያ ዘዴን እንዲወስዱ ያደረጉ ባለ ራዕይ መሪ ነበሩ፡፡ ሩቅ አሳቢው መለስ ሀገራችን 

እ.ኤ.አ በ2025 ትርፍ ካርቦንዳይኦክሳይድ የማትለቅበት ደረጃ ላይ እንድትደርስ ሲያልሙ 

ነበር፡፡ በረጅሙ የአረንጓዴው ልማት ዕቅዳቸውም ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይልን 

በሰፊው አምርታ ከሚያስፈልጋት በላይ የሆነውን ኃይል ለጎረቤት ሀገር የመሸጥ፣ ነዳጅን 

ከዕፅዋት የማምረት ስትራቴጂን እንድትከተል እንዲሁም ካርቦንን ከአየር የመምጠጥ አቅሟ 

በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር ለማድረግ ያለመ ነው፡፡  

ይህ የአቶ መለስ “የአረንጓዴ ልማት” አቅጣጫ በአፍሪካም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ተቀባይነት ከማግኘቱም በላይ፤ በርካታ ሀገሮች በተሞክሮነት በመውሰድ እየተጠቀሙበት 

ነው፡፡ የታላቁ መሪያችን ብሩህ አዕምሮ ያፈለቀው ይህ የልማት አቅጣጫ ትናንት በረሃብና 

በድርቅ የምትታወቀውን ሀገራችን፣ ዛሬ ለድርቅና ረሃብ መባባስ ምክንያት የሆነውን 

የካርቦን ልቀት ለመቋቋም የመፍትሔው አካል ሆና እንድትታይ ያደረገ ወደር 
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የማይገኝለት የዲፕሎማሲ ተግባር ነው— ከትናንት የድርቅ ተጠቂነት ወደ ዛሬ የድርቅ 

መፍትሔ አመላካችነት የዘለቀ የዲፕሎማሲ ድል፡፡ 

ከአቶ መለስ የዲፕሎማሲ ተግባራት ውስጥ የማይረሳው ሌላኛው ታላቅ ክንዋኔ “የሰላም 

ዲፕሎማሲ” ነው፡፡ አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት የመሪነት ዘመናቸው ሀገራችን ለአፍሪካ 

ሰላም መከበር በቁርጠኝነት የተንቀሳቀሱ መሪ ናቸው፡፡ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ 

ኢትዮጵያን በመሩባቸው ጊዜያት በሩዋንዳ፣ በብሩንዲ፣ በላይቤሪያና በሱዳን ዳርፉርና 

አብዬ ግዛት መከላከያ ሠራዊታችንን በማሰማራት ለአፍሪካውያን ሰላም መረጋገጥ ደከመኝ፣ 

ሰለቸኝ ሳይሉ የተጉ የአፍሪካዊያን ተቆርቋሪ ነበሩ፡፡ በእርሳቸው አመራር ሰጪነት 

የተሰማራው ሠራዊታችንም የተሰጠውን ግዳጅ በብቃትና በሚታወቅበት በፍጹም ወታደራዊ 

ዲሲፕሊን በመታገዝ የአፍሪካውያን ኩራት መሆኑን በተግባር አረጋግጧል፡፡ ምንም እንኳን 

እኚህ ባለራዕይ፣ የአፍሪካ ኩራትና ዲፕሎማት ዓለምን ያስደመሙ በሳልና አርቆ አስተዋይ 

መሪ ዛሬ በህይወት የሉም፡፡ የሀገራችንን ስም በዓለም አደባባይ የማደስ፣ የአፍሪካን ዘላቂ 

ጥቅሞች የማስጠበቅ እንዲሁም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ገንቢ ሃሳቦችን የማቅረብ ህልቆ 

መሳፍርት የሌላቸው ሥራዎቻቸው ግን ዛሬም ከእኛ ጋር ናቸው፡፡  

ግና እዚህ ላይ ‘አቶ መለስ ትተውልን የሄዱትን የዲፕሎማሲ ራዕያቸውን እንደምን 

ማስቀጠል ይቻላል?’ የሚል ጥያቄን እንደ ዜጋ ማንሳት ያስፈልጋል፡፡ አዎ! ታላቁ 

መሪያችን እስከ ህልፈተ-ህይወታቸው ድረስ ሀገራችንን በመሩባቸው ጊዜያት ያስተማሩን 

ታላቅ ጥበብ አለ፡፡ ይኸውም በማንኛውም ወቅት ሁሉም ዜጋ የሀገሩ አምባሳደር በመሆን  

በግለሰብ ደረጃ የሀገራችንን ገፅታ መገንባት የሚችል መሆኑን ነው፡፡ 

ማንኛውም ዜጋ በሚሰማራባቸው የስራ አካባቢዎች ሁሉ የብሔሩ ብሎም የሀገሩ 

አምባሣደር በመሆን የሀገራችንን ገፅታ መገንባት ይችላል፡፡ ስራውን በሚያከናውንበት 

ወቅት እንደ ግለሰብ የምንፈፅማቸው ማናቸውም ተግባራት የሀገራችን መገለጫዎች 

ይሆናሉ፡፡ ባህላችንን፣ ወጋችንን፣ ትውፊቶቻችንን በየተሰማራንበት ቦታ ስናስተዋውቅ 

ደግሞ እግረ-መንገዳችንን እኛነታችንን እንገልፃለን፡፡ እኛነታችንን ስንገልፅም ሀገራችንን 

የቱሪስት መዳረሻ እናደርጋለን፡፡ ኢንቨስትመንትንም እንስባለን። ይህም የተቀጣጠለው 

የልማትና የዕድገት ችቦ ይበልጥ እንዲደምቅ ያደርጋል። በዚያው ልክም ወደ መካከለኛ 

ገቢ የምንደረደርበት አቅም ይጨምራል። ህዳሴያችንም በአስተማማኝ መሰረት ላይ 

ይገነባል። ይበሰራልም። ለዘመናት አንገታችንን ሲያስደፋን የነበረው ድህነትም ለአንዴና 
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ለመጨረሻ ጊዜ ጓዙን ጠቅልሎ እስብ ይላል።…ታዲያ ለዚህ ተግባር ራሱን ያዘጋጀ 

ማንኛውም ዜጋ የሀገርን ገጽታ የሚገነባ ከመሆኑም ባሻገር፣ ሁነኛ የዲፕሎማሲ ተዋናይ 

ሆኖ የሀገሩን ህዳሴ በማብሰር ረገድ የቡሉን ጠጠር ይወረውራል፡፡ የሀገሩ ዋስ ጠበቃም 

ይሆናል። አዎ! አቶ መለስ እንደ ግለሰብም ይሁን እንደ መሪ ያስተማሩን ይህንኑ 

ይመስለኛል፡፡ 

እናም ‘እያንዳንዱ ዜጋ የሀገሩ አምባሳደር ነው’ የሚለውን አባባል ሲመነዘር እስዚህ ድረስ 

ይደርሳል። በመሆኑም ሁሌም በማስታወስና በመተግበር፣ ታሪካቸው ለዝንተ- ዓለም 

የማይፋቀውን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን የዲፕሎማሲ ራዕይ በየደረጃችን ልናስቀጥል 

እንችላለን፡፡ እርግጥ ነው— ተወዳጁ፣ የሩቅ ህልም ያላቸው፣ አስተዋዩ፣ ሁለመናቸውን 

ለህዝብ የሰጡት፣ የአፍሪካና የዓለም መከታ ዛሬ በህይወት ባይኖሩም፣ ትግል እንደ ዱላ 

ቅብብሎሽ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚሸጋገር ነውና  ጅምር ራዕዮቻቸው ከእኛው ጋር ህያው 

ሆነው ይኖራሉ፡፡ ገና ሚሊዮን “መለሶችንም” ይፈጥራሉ፡፡  

ታዲያ ትተውልን ለሄዱት ራዕያቸው ሁሌም እናመሰግናቸዋለን። ሁሌም በልባችን 

እንዘክራቸዋለን። እርግጥ በእኔ እምነት እርሳቸውን ዛሬ ላይ የምንዘክራቸው በሁለት 

ስሜት ነው። አንደኛው ያቀበሉንን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ የአጭር ሩጫ ዱላ 

ተቀብለን ራዕያቸውን ዕውን ለማድረግ በተግባራዊ እልህና ወኔ ውስጥ ሆነን በመከወን 

ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ እርሳቸው የጀመሯቸውን ውጥኖችን ዕውን ለማድረግ 

ማናቸውንም መሰናክሎች በመስዕዋትነት ጭምር ለማለፍ በመዘጋጀት ነው።  

አዎ! የአቶ መለስ ህልፈት አንዴ የሆነ ነውና የመንፈስ ልጆቻቸው ሆነን የሰላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ትልሞቻቸውን በእልህ ሰንቀንና የላቀ ውጤት አስመዝግበን ራዕያቸውን ከግቡ 

በማድረስ ሞታቸውን ዕረፍት ማድረጋችን አይቀሬ ነው። እናም በራዕያቸው ሞትን ድል 

የነሱት ጠቢቡ መሪያችን አስተምህሮቶች እየተመራን ህዳሴያችንን ማብሰራችን አይቀሬ 

ነው—ራዕዩቻቸው በአዲሱ ትውልድ ውስጥ ሰርፀው እየፈኩና እየደመቁ ናቸውና። እርግጥም 

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እስካሉ ድረስ የመለስን ራዕይዎች 

የሚቀለብሳቸው አንዳችም ኃይል አይኖርም!...አማን እንሰንብት።    


