
የሀዘን መግለጫ 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ህልፈተ ህይወት ከሰማንበት ሰአት ጀምሮ እዚህ የተሰባሰብን በቤልጀም 

የምንገኝ ኢትዮጵያዊያን የተሰማን ሀዘን በቀላሉ እንዲህ ነው ብሎ የሚገለፅ አይደለም፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ለሀገራቸው ጥልቅ ፍቅር እንዳላቸው በስራቸው ያስመሰከሩ አባታችንና አስተማሪያችን ነበሩ፡፡ 

አስተማሪያችን ነበሩ ስንልም ለእኛ ለኢትዮጵያዊያን ጥለውት ካለፉት ትምህርት ጥቂቶቹን በመጥቀስ ነው፡ 

- በኢትዮጵያ ሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ስርአት እንዲሰፍን በተደረገ ትግል ገና ከለጋ እድሜያቸው 

ጀምሮ ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን በአላማ ጽናት ከተራ ታጋይነት እስከ መሪነት በመታገልና 

በማታገል ጠንካራ ድርጅት በመመስረት በሀገራችን ጥሩ የሚባል የዲሞክራሲ መሰረት እንዲገነባ 

ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረግ ያላማ ጽናትን ያስተማሩ ጠንካራ ሰው›፣ 

- የተረጋጋ የአፍሪካ ቀንድ እንዲፈጠር ከኢጋድ ሀገራት መሪዎች ጋር በመሆን በአካባቢው ሀገሮች 

በኢኮኖሚ ትስስር ያለምንም ጦርነት ዘላቂ የሆነ ሰላም ማስፈን እንደሚቻል ያስተማሩ ብልህ 

ሰው፣ 

- እ . ኤ . አ 2005 የኖርዌይ ያራ ድርጅት የአረንጓዴው አብዮት ሽልማት ያበረከተላቸውን 200000 

ዩሮ በሀገራችን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ትምህርታቸውን ላቋረጡ የገጠር ልጃገረዶች በማዋል 

550 ልጃገረዶች እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉበት በመለገስ ከግላዊነት 

ይልቅ ህዝባዊነት ቅንነትና ሰናይ ምግባርን ያስተማሩ ልበ ቀና አስተዋይ ሰው፣ 

- ከአሁን በፊት የነበሩ የሃገራችን መሪዎች ያልደፈሩትን ሰማንያ ቢሊዮን ብር ይፈጃል የተባለውን 

ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያለምንም የውጭ ድጋፍ በኢትዮጵያዊያን አቅም መስራት 

እንደሚቻል መሰረት በመጣል ቁርጠኝነት ያስተማሩ ባለራእይ ሰው፣ 

- ካለፉት ጥቂት አመታት ጀምሮ የአለም ኢኮኖሚ ባሽቆለቆለበት ሁኔታ በሀገራችን የኢኮኖሚ 

እድገት እንዲመዘገብ ከፍተኛ በሆነ እውቀት ብልህነትና ችሎታ ላይ የተመሰረተ አመራር በማሳየት 

በሀገራችን ለዘመናት ተላላፊ እስኪመስል አብሮን ከቆየው ድህነት በመላቀቅ ወደፊት መራመድ 

እንደሚቻል በተግባር ያሳዩ ምሁር ሰው ፣ 

- ህይወታቸው አልፎም ከግለኝነት ይልቅ ህዝባዊነትን አላማ ያደረገ ስራ መስራት በህዝብ ዘንድ 

ያለውን ተቀባይነት ለቀጠቀዩ አመራር በህዝባቸው የሀዘን ስሜት ውስጥ ማስተማር ያላቆሙ ጀግና 

ሰው፡፡ 

እናም እኝህን የመሰሉ ሁለገብ እውቀት የተካኑ አንደበተ ርቱእ መሪ በዚህ በለጋ እድሜያቸው ማጣት 

እንደሀገርና እንደ ህዝብ እድለቢሶች ነን ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ ሆኖም ግን በእርሳቸው አባባል ትግሉን 

የጀመረው ሰው አይጨርሰውም እርሳቸው በአካል ቢለዩንም የተጀመሩትን ታላላቅ ስራዎች ለመፈጸም 

ሁላችንም የበኩላችንን እያደረግን በውጤቱም እሳቸውን የምንዘክርበት ይሁን እያልን ፈጣሪ ለኢትዮጵያ 

ህዝብና ለቤተሰባቸው መጽናናት ይስጥ ነፍሳቸውንም በገነት ያኑር፡፡ 

 

በቤልጀም ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያን 

  


