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ስለየአዲሲቱ ኢትዮጵያ መስራች አባት  መለስ ዜናዊ 

ምንተበሎ ነበር? 

 
ክፍል ሁለት 

አዲስ ቶልቻ 

08-19-14 

 

በክፍል አንድ ፅሁፍ የዛሬ ሁለት ዓመት የኢትዮጵያ መስራች አባት መለስ ዜናዊን ሞት 

ተከትሎ የተለያዩ አገራት መሪዎች ስለመለስ የየተናገሩትን አስታውሼ ነበር። በዚህ 

በክፍል ሁለት ፅሁፍም ሌሎች መሪዎችና ታላላቀ የመገናኛ ብዙሃን ተናግረው የነበሩትን 

ማስታወሴን እቀጥላለሁ። 

 

ኢስማኢል ኦማር ጉሌህ፣ የጅቡቲ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት 

 

የጅቡቲ ታላቅ ወንድም የሆኑትን መለስ ዜናዊን ሞት የሰማሁት በከፍተኛ ሃዘን ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ መሪዋን ባጣችበት በዚህ ፈታኝ ወቅት የጅቡቲ ህዝብና መንግስት ከኢትዮጵያ 

ህዝብ ጎን ይቆማል፡፡  

 

መለስ አገራቸውን በአፍሪካ አህጉር ከፍተኛ የኢኮኖሚ አቅም ያላት አገር እንድትሆን 

ለማስቻል ያደረጉት ጥረት ፍሬ መስጠት ጀምሯል፡፡ መለስ የተነሳሽነትና የቁርጠኝነት 

አርአያ በመሆን ሽብርትኝነትንና ፀብ አጫሪነትን በጀግንነት በመዋጋት ሲታወሱ 

ይኖራሉ፡፡ በመለስ ዜናዊ ሞት አፍሪካ ካሏት ድንቅ ልጆች አንዱን አጥታለች፡፡ 

 

ዩዌሪ ሙሴቪኒ፣ የኡጋንዳ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት 
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የመለስ ዜናዊ ሞት ኢትዮጵያ ላይ ብቻ የደረሰ አሳዛኝ ጉዳት ሳይሆን የመላው አፍሪካ 

ጉዳት ነው፡፡ የመለስ ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንድነትና አገሪቱን በኢኮኖሚ ወደላቀ 

ደረጃ ለማሸጋገር ባበረከቱት አስተዋፅኦ ሲታወሱ ይኖራሉ፡፡ ለአህጉሪቱ ሰላምና መረጋጋት 

እንዲሁም ለኢኮኖሚ እድገት በሚደረገው ትግል ውስጥ ታላቁንና አስተማማኝ አጋር 

ተነጥቀናል፡፡ 

 

ሙዋዪ ኪባኪ፣ የኬንያ ፕሬዝዳንት 

 

በኬንያ ሕዝብና መንግስት ስም በመለስ ዜናዊ ሕልፈት የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን 

ለቤተሰቦቻቸው፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እገልፃለሁ፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ አገራቸውን በማረጋጋትና በኢኮኖሚ በማሳደግ ረገድ ተጨባጭ ስራ ያከናወኑና 

ባለራዕይ መሪ ነበሩ፡፡ 

 

የኬንያ ጠ/ሚር ራይላ አዲንጋ  

 

መለስ ዜናዊ ታላቅ መሪ፣ ምሁርና የፓን አፍሪካኒዝም አራማጅ ነበሩ። ጠ/ሚር መለስ 

የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ወደላቀ ዕድገት ደረጃ ለማሸገገገር ባደረጉት ጥረት የሚታወሱ መሪ 

ናቸው። 

 

የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ዋና ፀሃፊ ኮፊ አናን  

 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሕይወት አለመኖር ለኢትዮጵያ ፈታኝ ነው፡፡ የስልጣን 

ሽግግሩ የተረጋጋና ሰላማዊ እንደሚሆን፣ እንዲሁም ኢትዮጵያ የሕዝቧን ፍላጎት 

የሚያንፀባርቅና ልዩ የሆነችውን አገር ዕምቅ አቅም የተገነዘበ መሪ እንደሚኖራት ተስፋ 

አደርጋለሁ፡፡ 

 

የአፍሪካ ህብረት 
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መለስ ዜናዊ ለአፍሪካ ህብረት ዓላማዎች መሳካትና የአፍሪካን ፍላጎቶች በዓለም አቀፍ 

መድረኮች በማቅረብ በኩል ባበረከቱት አስተዋፅኦ ሲታወሱ ይኖራሉ፡፡ መለስ በተለይ 

አስፈፃሚ ኮሚቴውን በሊቀመንበርነት በሚመሩት በአዲስ የልማት አጋርነት በአፍሪካ 

(ኔፓድ) ውስጥ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አበርክተዋል፡፡  

 

በአፍሪካ መሪዎችና መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚቴ ውስጥም በብቃትና 

በቁርጠኝነት ሰርተዋል፡፡ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በመለስ ዜናዊ መሪነት ኢትዮጰያ 

በአፍሪካ ህብረትና በኢጋድ አማካኝነት ለአፍሪካ ሰላምና ፀጥታ ላበረከተችው አስተዋፅኦ 

አድናቆቱን ይገልፃል፡፡  

 

ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ህብረትና ለተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ 

ኃይል ጦሯን በቡሩንዲ፣ ላይቤርያ፣ አቢዬ ማሰማራቷ ሳይጠቀስ አይታለፍም፡፡ ለሶማሊያ 

መንግስትና በሶማሊያ ለተሰማራው የአፍሪካ ሕብረት ሰላም አሰከባሪ ኃይል አሸባሪነትንና 

አክራሪነትን ድል ለመምታት የሚያደርገውን ጦርነት በማገዝ በአገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ዕርቅ 

እንዲሰፍን ድጋፍ አድርጋለች፡፡ 

 

መለስ ደቡብ ሱዳን ከሰሜን ሱዳን ተነጥላ የራስዋን መንግስት ከመሰረተች በኋላ የሰላም 

ስምምነቱና ድርድሩን ለማቀላጠፍና ተግባራዊ ለማድረግ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ጥረት 

አድርገዋል፡፡  

 

መለስ አገራቸውን አሁን የምትገኝበት በአፍሪካ ከፈተኛ የኢኮኖሚ እድገት ስኬት 

እንድትበቃ በማድረግ ረገድ የላቀ ድረሻ ነበራቸው፡፡ በዚህም በኢትዮጵያና በአፍሪካ ህዳሴ 

የአዲስ መፃኢ ዘመን የተስፋና የዕድገት ፈር ቀዳጅ በመሆን ወሳኝ ድርሻ ተጫውተዋል፡፡  

 

መለስ ዜናዊ ሞት አፍሪካን ከታላላቅ ልጆቿ አንዱን አሳጥቷታል፡፡ የአፍሪካ ህብረት 

ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት መፅናናትን ይመኛል፡፡ 
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ቤኒያሚን ናታኒያሁም፣ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር 

 

መለስ ዜናዊ በአገራቸው ተወዳጅ መሪ ነበሩ፡፡ እውነተኛ የእስራኤል ወዳጅም ነበሩ፡፡ 

ለኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን እመኛለሁ፡፡ 

 

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 

 

መለስ ዜናዊ እ ኤ አ በ1990ዎቹ 3.8 በመቶ የነበረውን የአገራቸውን የኢኮኖሚ እድገት 

ወደ 10 በመቶ ከፍ እንዲል በማድረግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባሳየው እመርታ የሚደነቁ 

መሪ ናቸው፡፡ 

 

ዶ/ር አርነስት ባየ ኮሮማ፣ የሴራሊዮን ፕሬዝዳንት 

 

በመለስ ዜናዊ ሞት የተሰማኝን ጥልቅ ሃዘን በሴራልዮን መንግስትና ህዝብ ስም 

ለቤተሰቦቻቸው፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት እግልፃለሁ፡፡ መለስ ዜናዊ የአፍሪካ 

ሕብርትን ለማጠናከር የአፍሪካ ፒር ሪቪው ሜካኒዝም (Peer Review Mechanism) 

ሊቀመንበር ሆነው በሰሩበት ወቅት ላሳዩት ውጤታማ ስራ፣ እንዲሁም በምስራቅ አፍሪካ 

ሰላም እንዲሰፍን ባከናወኑት ተግባር ሁሌም ሲታወሱ ይኖራሉ፡፡  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኢትዮጰያ በአህጉሩ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ያስመዘገበች 

አገር እንድትሆን አድርገዋል፡፡  

 

እግዚአብሄር ነብሳቸውን በሰላም እንዲያሳርፍ እምኛለሁ፡፡ 

 

ሩቢያህ ባንዳ፣ የቀድሞው የዛምቢያ ፕሬዝዳንት 
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የመለስ ዜናዊን ሞት የሰማሁት በከፍተኛ የሃዘን ስሜት ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ለአፍሪካ ብልፅግና ያላቸውን ጠንካራ ፍላጎት ያረጋገጡ ብልህና ቅን  መሪ ነበሩ፡፡  

 

መለስ ዜናዊ ለአገራቸው ኢትዮጵያ እንዲሁም ለአፍሪካ በቅንነት ጠንክረው በመስራት 

ባበረከቱት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሲታወሱ ይኖራሉ፡፡ የመለስ ሞት የጎዳው ቤተሰቦቻቸውንና 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ብቻ ሳይሆን መላውን አፍሪካ ነው፡፡  

 

አህመድ መሃመድ ሲላንዮ፣ የሱማሌ ላንድ ፕሬዝዳንት 

 

የመለስ ዜናዊ ድንገኛ ሞት ምስራቅ አፍሪካን ታላቅ ባለራዕይ መሪ አሳጥቷታል፡፡ በሱማሌ 

ላንድ ሕዝብና ስም እንዲሁም በግሌ ለኢትዮጰያ ሕዝብና መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ሞት የተሰማኝን ጥልቅ ሃዘን እገልፃለሁ፡፡ 

 

ቢል ጌትስ፣ አሜሪካዊ ቢሊየነር 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደሃ ኢትዮጵያውያንን በተጨባጭ ተጠቃሚ ያደረጉ መሪ 

ነበሩ፡፡ ለቤተሰቦቻቸው መፅናናትን እመኛለሁ፡፡ 

 

የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ 

 

የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የእንግሊዘኛ ስርጭት አንድሪው አስሞአህ የተባሉ የደቡብ አፍሪካ 

የደህንነት ጥናት ኢኒስቲቲዩት ተንታኝን ጠቅሶ የሚከተለውን ዘገቦ ነበር፡፡ 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለአፍሪካ ራዕይ ከቆሙ ጥቂት ሰዎች መሃከል አንዱ 

ነበሩ፡፡ መለስ ይህ ራዕይ ምን እንደሆነ ጠንቅቀው ተገንዝበዋል፡፡ በምን አይነት አኳኋን 

ወደተግባር እንደሚሸጋገርም የተረዱ መሪ ነበሩ፡፡  
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ምስራቅ አፍሪካ አንድ የሰላም አቋም አራማጅ የነበሩትን ሰው አጥታለች፡፡ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ወደስልጣን ከመጡ በኋላ በአገር ውስጥ የታየው የኢኮኖሚ ዕድገት 

ትልቁ ስኬታቸው ነው የሚል ዕምነት አለኝ፡፡ ኢትዮጵያ ጠንካራና ለአፍሪካ አስፈላጊ አገር 

እንድትሆን አድርገዋል፡፡ 

 

ፋይናንሻል ታይምስ 

 

መለስ ዜናዊ የፖለቲካ መረጋጋትን በማስፈንና በደሃ አገራቸው ውስጥ ላስመዘገቡት 

የኢኮኖሚ እድገት ዋጋ የሚሰጡ ሁሉ አጥተዋቸዋል፡፡  

 

ኢትዮጵያ ከዓለም ደሃ አገራት አንዷ ብትሆንም ባለፉት ስድስት ዓመታት አማካይ 

አመታዊ አገራዊ ምርት እድግት 11 በመቶ ለመሆን በቅቷል፡፡ ይህም ከሳህራ በታች ካሉ 

አገራት አማካይ የኢኮኖሚ ዕድገት በላይ ነው፡፡  

 

በዓለም የገንዘብ ገበያ ውስጥ ያላት ትስስር አነስተኛ በመሆኑ የ2008 የዓለም የኢኮኖሚ 

ቀውስ ያልነካት ኢትዮጰያ፣ ለበርካታ የአፍሪካ አገራት ፈጣን እድገት አስተዋጽኦ 

ያበረከተው የማዕድን ወይም የሃይድሮ ካርቦን የተፈጥሮ ሃብት ባይኖራትም ከአፍሪካ 

አገራት በኢኮኖሚ እድገት ቀዳሚዋ አገር ለመሆን በቅታለች፡፡  

 

የሮያል አፍሪካ ሶሳይቲ ዳይሬክተር ሪቻርድ ዶውድን እንዳሉት፣ መለስ ዜናዊ አገሪቱን 

ሲረከቡ ሙሉ በሙሉ ኪሳራ ላይ የነበረች በመሆኑ ኢኮኖሚውን በሶሻሊስታዊ መንገድ 

መምራት የሚያስችል አቅጣጫ አልነበረም፡፡ ኢትዮጵያ ለወጭ ኢንቨስትመንት በሯን 

ከፍታለች ፣ አዳዲስ ያደጉ አገራትን ለምሳሌ ህንድን፣ ቱርክና ቻይንና ለመሳሰሉ አገራት 

ቀጥተኛ ለሆነ ኢንቨስትመንት በሯን ከፍታለች፡፡ የዛኑ ያህል ከምዕራባዊያን ጋርም 

መልካም ግንኙነት መስርታለች፡፡ 
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እነዚህ ኢንቨስትመንቶች የኢትዮጵያ መሰረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ 

ውለዋል፡፡ ከመንግድ መሰረተ ልማት መስፋፋት ጎን ለጎን በቻይና ኮንትራክተሮች 

የሚገነባው የ2395 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ዝርጋታ አቅዳለች፡፡ ይ  

 

በአሁኑ ሰአት በኢትዮጵያ የኤሌትሪክ ኃይልም ልዩ ትኩረት ከተሰጣቸው የመሰረተ ልማት 

አውታሮች አንዱ ነው፡፡ መንግስት የነደፈው የአምስት አመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ የኤሌትሪክ ኃይልን አሁን ከሚገኝበት 2000 ሜጋ ዋት ወደ 10 ሺህ ሜጋዋት 

ለማሳደግ ታቅዷል፡፡  

 

በተለያየ አካባቢዎች ከሚገነቡት ተከታታይ ግዙፍ ግድቦች፣ በ4.8 ቢሊየን ዶላር ወጪ 

ከሚገነባው በአፍሪካ ግዙፍ ከሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ጋር ተዳምሮ 

ኢትዮጵያን በአካባቢው የኤሌትሪክ ኃይል ወደ ውጭ የምትሸጥ አገር ያደርጋታል፡፡  

 

ግብርና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው፡፡ ይህ ዘርፍ ከአጠቃላይ አመታዊ 

አገራዊ ምርት ውስጥ 42 በመቶ ድርሻ ሲኖረው፣ 80 በመቶ የሰው ኃይል የተሰማራበት፣  

በወጭ ንግድ ውስጥም 85 በመቶ ድርሻ እንዳለው የአፍሪካ ልማት ባንክ መረጃ 

ይጠቁማል፡፡  

 

መንግስት ለዚህ ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠቱ ባለፉት አምስት አመታት በአማካይ የ8 

በመቶ አመታዊ እድገት ተመዝግቧል፡፡ በኢትዮጵያ መሬት በሕዝብና በመንግስት 

ባለቤትነት ሥር ያለ ሲሆን፣ ሰፋፊ ሜካናይዝድ እርሻዎችን ለማስፋፋት መንግስት 

በአነስተኛ ዋጋ በሚሊዮኖች ሄክታር የሚለካ መሬት ሰጥቷል፡፡ በአበባና በቡና ላይ ብቻ 

ተመስርቶ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ እየደገፉት ይገኛሉ፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ አገሪቱ በስኳር፣ በጨርቃጨርቅ፣ በቆዳና በሲሚንቶ ምርት 

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መሰረት እየገነባች ትገኛለች፡፡ በአገሪቱ ደቡባዊ አካባቢዎች የነዳጅ 

ፍለጋም እየተካሄደ ነው፡፡ 

 

መልካም ዜና ዶት ኮም  
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የመለስ ዜናዊ ዜና ዕረፍት በተነገረበት ማክሰኞ ዕለት አገራቸው በአፍሪካ በኢኮኖሚ 

ዕድገት ቀዳሚዋ አገር በመሆኗ ኩራት የሚሰማቸው በዋሽንግተን ዲሲ የሚኖሩ በርካታ 

ትውልደ ኢትዮጵያ አሜሪካውያን የኢተዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን በሚል በጭንቀት 

ተውጠው ነበር፡፡  

 

ጋዜጠኛ ኤማሊ ዋክስ ያነጋገረቻት መሰረት አርአያ የተባለች ትውልደ ኢትዮጵያዊት 

“መለስ መሪያችን ነው፣ መለስ አገሪቱን ሲረከብ ከነበረችበት ከዜሮ ደረጃ አንስቶ ስላሳደጓት 

እንኮራባቸዋለን” ማለቷን ዘግባ ነበር ፡፡ 

 

ዴይሊ ስታር 

 

መለስ ዜናዊ እ.ኤ.አ. በ1991 የመንግስቱ ኃ/ማሪያምን ወታደራዊ መንግስት በማስወገድ 

ስልጣን ከተረከቡ በኋላ በአፍሪካ ታዋቂ ፖለቲከኛ ወደመሆን ተሸጋግረዋል፡፡ መለስ 

በዓለም በድህነቷ የምትታወቀውን አገራቸውን ወደ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ማሸጋገር 

በመቻላቸው አድናቆትን አፍረተዋል፡፡ 

 

ኒውዮርክ ታይምስ  

 

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሂላሪ ሮድሃም ክሊንተን “ መለስ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ 

በማንሳታቸውና ለአካባቢው ሰላምና ደህንነት ላበረከቱት አስተዋዕኦ አድንቀዋቸዋል፡፡” 

ማለታቸውን ዘግቦ ነበር፡፡  

 

አያይዞም  በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት  የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሃላፊ ጄህኒ 

ከርሰን “የመለስ ወዳጆችም ሆኑ ተቺዎች አፍሪካ ከታላላቅ ምሁር መሪዎች አንዱን ማጣቷ 

ላይ ይስማማሉ፡፡” ማለታቸውንም ዘግቦ ነበር፡፡ 

 

ዘ ጋርዲያን  
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እ ኤ አ ከ2000 በኋላ ባሉት አመታት ኢትዮጵያ ትልቅ እድገት ማስመዝገቧና ይህ 

እድግት በ15 ዓመታት ውስጥ በሶስት እጥፍ የሚያድግ መሆኑ መለስ ዜናዊን በአፍሪካ 

ድንቅ መሪ አድርጓቸዋል፡፡ በጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ ዜናዊ የስልጣን ዘመን ኢትዮጵያ 

ውስጥ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች በመገንባታቸው በትምህርት ዘርፍ ትልቅ 

ዕመርታ ተመዝግቧል፡፡  

 

ሴቶች መብቶቻቸው ተከብረውላቸዋል፡፡ ዓለም አቀፉ የገንዘብ የቋም (አይ ኤም ኤፍ) እ 

ኤ አ በ2008 አንደገለፀው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከሳህራ በታች ከሚገኙ ነዳጅ አምራች 

አገራት በበለጠ ፍጥነት እያደገ ነው፡፡ 

 


