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                ያልተቀበረው እውነት!!  

 ታከለ 09/04/13 

ከቀድሞው ጠ/ሚ መለስ ሕልፈት በኋላ የኢትዮጵያን እጣ ፈንታና መጪ ግዜ ለመተንበይ 

ከጽንፈኛው ተቃዋሚ ዲያስፖራ የፖለቲካ ድርጅቶች እስከ ዓለም አቀፍ ተቋማት ድረስ 

ኢትዮጵያ አበቃላት ፈረሰች፣ ተበታተነች፤ የእርስ በእርስ ጦርነት ማዕከል ትሆናለች፤ የጎሳ 

ግጭት ይነሳል፤ ሀገሪቷ ወሳኝ በሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች፤ የሽግግር መንግስት 

ይቋቋም ወዘተ… መዓት አውርድ ሟርቶች ተዥጎድጉደው ነበር፡፡ እነ ኢንተርናሽናል 

ክራይስስ ግሩፕ፤  የአልቃይዳው ክንፍ አልሸባብ፤ አብነግ፤ ግንቦት ሰባት፤  ኢሳት፤ 

ያላሉትና ያልተመኙት  መዓት አልነበረም፡፡ ጭራሽ የቀራቸው አንድ ነገር ቢኖር 

ኢትዮጵያ የብዙ ሺህ ዘመን ታሪክና የራሷ ማንነት መለያ ያላት፤ መሆኑ ተዘንግቷቸው 

አንዳንዶች መለስ ሲያልፍ የሃገሪቱና የሕዝቦቿ ሕልውና ትልቅ ጥያቄ ውስጥ ይገባል፣

ክፍፍል ሊፈጠርና ሃገሪቱ ልትበታተን ትችላለች እሰከማለት ደርሰው ነበር፡፡   

እንዲህ ዓይነት ቅዥት ከምን ተነስተው እንዳመጡት ማወቅ አዳጋች ባይሆንም ኢትዮጵያ 

በታሪኳ በብዙ ፈተናና መከራ ውስጥ ያለፈችና  ሁሌም የመጣውን ችግር ሁሉ በብስለትና 

በማስተዋል ፈትቶ ተቻችሎና ተደማምጦ  የሀገሩን ሕልውናና ክብር የሚጠብቅ ሕዝብ 

ያላት ሀገር መሆኗን ነው፡፡ አዎን መሪዎች ይመጣሉ ይሄዳሉ፡፡ ኢትዮጵያና ሕዝቧ ግን 

እንደ ሀገርና እንደ ሕዝብ ሁሌም ጉዞኦቸውን ወደፊት ይቀጥላሉ፡፡ የኢትዮጵያ መሪዎች 

ድሮም በጦርነትም በሕመምም አልፈዋል፣ከሥልጣናቸው ተወግደዋል። ኢትዮጵያና ሕዝቧ 

ግን ትውልድ ትውልድን እየተካ እዚህ ደርሰዋል፡፡  

እርስ በእርስ ግጭት ውስጥ አልተዘፈቁም፡፡ ጠንካራና ብርቱ ፤በታሪክ ታላቅ አሻራና 

ለሀገርና ለህዝብ የሚበጅ ስራ ሰርተው ያለፉ መሪዎችና የሃገር ባለውለታዎች፤ 

በተምሳሌትነታቸው፣ በምግባራቸውና በተለየ ስብእናቸው ሲወደሱ ሲዘከሩ ስማቸው 

ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ ኖሯል፣ ይኖራልም፡፡ ሁልግዜም በኢትዮጵያ ታሪክ ወሳኙና 

የስበቱ ዋና ሀይል ሕዝቧ ነው፡፡  



2 
 

ስለ ኢትዮጵያ ከመለስ ዜናዊ ሕልፈት በኋላ መጥፎውን የተመኙት ሁሉ እውቀታቸውና 

ግምታቸው ትንተናቸውም ጭምር ከሽፎ  ሕልም እልም ሆኖ ቀርቶባቸዋል፡፡ የጠበቁት 

መአት ሳይወርድ ቀርቶ፤ እነሱ የማይፈልጉት ሰላምና መረጋጋት ሰፍኖ በመገኘቱ፤ 

ከዚህም በላይ ታላላቅ የተባሉት የምእራቡ ዓለም መንግስታትና መሪዎችና የተቀረው 

ዓለም ከመለስ ሕልፈት በኋላም ኢትዮጵያ የተጓዘችበትን አንድ አመት በበጎ ሂደት 

ማየታቸውም መጥፎ አላሚዎቹን አስበርግጓል፡፡  

ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር መደረጉ፤ የእድገት ተነሳሽነቱ መቀጠሉ፤በሙስና ላይ መንግስት 

እየወሰደው ያለው እርምጃ፤ ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ለሰላም፣ ለጋራ ተጠቃሚነትና 

ትብብር በቁልፍ አጋርነት የምትታይ፤ ጥንታዊ ባሕልና ጠንካራ ብሔራዊ ስሜት ያለው 

ሕዝብ ሃገር ስለመሆኗ አስመስክራለች። ይህ ያስከፋቸውና ክፉኛ ያበሳጫቸው ጸረ 

ኢትዮጵያ ሀይሎችና አክራሪው ተቃዋሚ እርዳታ ለማስቆም ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም፡፡ 

ኢትዮጵያ የሺዎች ዓመታት ባለታሪክ ማለትም የነአክሱም ዘመነ መንግስትሥልጣኔ፤ 

የነፋሲል  ግንብ፤ የነላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትና ጥንታዊ ቤተ መስጊዶች 

እንዲሁም የሌሎች በርካታ ታሪካዊ ቅርሶች ባለቤትና የረጅም ዘመናት ባለታሪክ አገር 

ናት፡፡  

ጥንት ገናና ስልጣኔ የነበራትን ያህል ግን በስተኋላ ላይ በዋናነት ከሩቅና ቅርብ ጠላቶችና 

ወራሪዎች ጋር ስትፋለም፣በእርስ በእርስ ፊውዳላዊ ጦርነትና ግጭት ምክንያት  

በስልጣኔም ወደ ኋላ የቀረች አገር ሁና  ኖራለች፡፡ በጥቁር ዓለም ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ 

የጣሊያን ፋሽስት ወራራን ድል አድርጋ በመመለስ የአፍሪካ ነጻነት ተምሳሌትና ብርሃን 

ለመሆን በቅታለች፡፡ ኩሩውና ጀግናው ሕዝቧ ለሀገሩና ለባንዲራው ያለው ልዩና መሳጭ 

ፍቅር በብሄር ብሔረሰብ ጸጋና ተፈጥሮዋም ይገለጻል፡፡ ልዩነት ውበት መሆኑን ሁሉም ግን 

ለሀገሩ በጋራ በማንኛውም ወቅት ጸንቶ እንደሚቆም ሙስሊም ክርስቲያኑ በሰላምና በፍቅር 

ተከባብሮና ተቻችሎ የሚኖርበት ሀገር ናት ኢትዮጵያ፡፡  

ባለፉት 21 ዓመታት ኢሕአዴግ በእርግጥ ኢትዮጵያን በልማትና በእድገት ጎዳና 

በመሰረታዊ ደረጃ ለውጦአታል፡፡ ከፍተኛና ቀድሞ ያልታዩ ዓለምንም ያስደመሙ በርካታ 

የመሰረተ ልማት ግንባታዎችና ማስፋፊያዎች ተከናውነዋል፣እየተከናወኑም ነው። 

በኢትዮጵያ ታሪክ ተሞክሮ የማይታወቀው አባይን ገድቦ ለኢትዮጵያ ጥቅም የማዋል ስራ 
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ተጀምሮ እየተካሄደ ነው፡፡ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚም በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች 

ውስጥ ለሃገር ዕድገት አስተዋጽኦ በሚያደርግበት መልኩ የራሱን የእድገት አቅጣጫ ይዞ 

እንዲጓዝ እየተደረገ ይገኛል፡፡  

በጠ/ሚ መለስ የአመራር ዘመን ኢትዮጵያ በታሪኳ ያልታዩና ያልተመዘገቡ እመርታዊ 

ለውጦችን አስመዝግባለች፡፡ በአፍሪካም በዓለምም ፊት በዲፕሎማሲው መስክ ታላቅ 

ክብርና ሞገስ ተጎናጽፋለች፡፡ አፍሪካን ወክለውም በዓለም መድረክ ተሟግተው ጥቅሟን 

ለማስከበር ሌት ከቀን በመስራት ዘመን ተሻጋሪ አሻራቸውን አስቀምጠውና ክብርና ሞገስ 

ተችሯቸው አልፈዋል። ለዚሀም ነው በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት 

ሱዛን ራይዝ ጠ./ሚ መለስን ‹‹በዓለም ደረጃ የሚቀመጥ መሪ» ሲሉ የገለጿቸው፡፡ ጠ/ሚር 

መለስን ማጣት ጉዳቱ በእርግጠኝነት የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቢሆንም አፍሪካም ዓለምም 

ተጎድተዋል፡፡  አንድ ብርሃን የሚፈነጥቅ በእውቀት የተሞላና ለሀገርም ለዓለምም የሚበጅ 

ታላቅ አእምሮ ነው የጠፋው፡፡  

የክቡር አቶ መለስን ስብእና በተራ ሚዛን እንስፈር የሚሉ የጥላቻ አታሞ ደሳቂዎች 

ከወረደ  አመለካከት ውጪ ሊሉም ሊናገሩም የሚችሉት ነገር የላቸውም፡፡ ሁሉም ሰው 

እኩል እውቀት፣ ችሎታ፣ ጥበብ፣ ብልሀት፣ አስተዋይነትና አተያይ ይኖረዋል ወይንም አለው 

ብሎ መገመት አይቻልም፡፡ አንዳንዶች ከብዙዎች ልቀው፣ መጥቀውና  ገነው ይወጣሉ፣ 

የመለስም እንደዚሁ ነው። መለስ ከልጅነት እስከ እውቀት የሚያስደንቅ የማንበብ ባሕል 

በማዳበራቸው ራሳቸውን በራሳቸው ብዙ አስተምረዋል፡፡  

በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማሕበራዊ ዘርፍ፣ በወታደራዊ ሳይንስ፣ በግብርናው፣ ወዘተ መስክ 

የራሳቸውን ሰፊ ጥናትና ምርምር አካሄደዋል፡፡ ከታላላቅ የፖለቲካ ሰዎች፣ መሪዎችና 

ተመራማሪዎች ወይም ሊቃውንት ስብእና ከድንቅ የጦር መሪዎች  ታሪክና የአመራር 

ብቃት ብዙ ልምድና እውቀት አካብተዋል፡፡ ያንን ሁለገብ እውቀትና ተሞክሮ ለኢትዮጵያ 

በሚበጅ መልኩ ሲቀምሩት ፓርቲያቸውም ይሄንኑ ተቀብሎ በቆራጥነት በመተግበሩ 

ያየነው ተአምራዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ምድር ታየ፡፡ በእርግጥም ጠ/ሚ መለስና ኢሕአዴግ 

ኢትዮጵያን በመሰረታዊ ደረጃ ለውጠዋታል ማለት ይቻላል፡፡  
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የጠ/ሚ መለስ ልዩ ስብእና በተቃዋሚው ጉራ ያሉ ሰዎች እንደሚያጣጥሉት ሳይሆን ታዋቂ 

የመግሥታት መሪዎችና ምሁራን በታላቅ አድናቆትና ከበሬታ ያወደሱት ነው፡፡ የጠ/ሚ 

መለስ የመጀመሪያ አስደናቂ ሀሳብ ግዙፍ ሀገራዊ የእድገት ራዕይ ነው፡፡ ከሁሉም በላይ 

ድህነትን በሥራ አሸንፎ መጣል፣ከትንሽ ወደ ትልቅ ማደግ፤ሕብረተሰቡን ማዕከል ያደረገ 

ሁለንተናዊ እድገት ማምጣት፤ ለዚህ ደግሞ በጥብቅ አመራር ተፈጻሚነቱን የመከታተል 

ብቃት፤ ሕዝባዊ ወገናዊነትን ማስፋት፤ ለሕዝብ ታማኝ መሆን፤ ኪራይ ሰብሳቢነትና 

ሙስናን የእድገት ማነቆ በመሆናቸው ያለማሰለስ ለመዋጋት በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ፤ 

ከታች እስከ ላይ ያለው አመራር በአካዳሚያዊ የእውቀት ብቃቱና ክህሎቱ ብቁ ሆኖ 

እንዲገኝ ማድረግ፤ ተተኪና ራእይ ያለው አመራር ማፍራት የሚሉት በዋናነት 

የሚጠቀሱላቸው ቁም ነገሮች ናቸው፡፡ 

እናም ሰው ኖሮ ማለፉ በእድሜም ይሁን በሕመም የተፈጥሮ ሕግ በመሆኑ ብዙ ሊሰሩ 

በሚችሉበት እድሜ  ቢያልፉም ጠላቶች እንደገመቱት ኢትዮጵያ ቀውስ  ወይንም የእርስ 

በእርስ ግጭት ውስጥ አልወደቀችም፡፡ ስርአት ያለው ጨዋ ሕዝብ መሆኑን ለዓለም 

አስመስክሯል፡፡ የአረቡን ዓለም ሁከትና ጥፋት ወደ ኢትዮጵያ በግርግር እናመጣለን 

ብለው ሲማስኑ የነበሩና ያሉ ወገኖችም እርማቸውን ያወጡ ይመስላል፡፡ ኢትዮጵያ 

ከመለስም ሕልፈት በኋላ ባማረ ሁኔታ ጉዞዋን ወደፊት ቀጥላለች፣ በውድቀት ሳይሆን 

በድል ጎዳና። ያልተቀበረው እውነትም ይሄው ነው፡፡    


