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የአቶ መለስን የሙት ዓመት ስናስብ . . . 
 
 

ኢዛና ዘመንፈስ 08/15/13 

 

የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በሞት ከተለዩን፣ እነሆ አንድ 

ዓመት ሊሆናቸው ጥቂት ቀናት ብቻ ቀርተዋል። ህልፈተ ህይወታቸው የተሰማበት 

ቀን ነሐሴ 15 ቀን 2004 ዓ/ም እንደመሆኑ መጠን፣ የሙት ዓመታቸውን ለመዘከር 

በሚከናወኑ የልማት ተግባራት ታላቁን መሪ ለማሰብ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች 

በመላ ሃገሪቱ በመደረግ ላይ ነው። እንደኔ እምነት ለዚች አገር ህዝቦች የተሻለ 

ዓለም ለመፍጠር ሲሉ፣ የራሳቸውን ግለሰባዊ ህይወት በሙሉ የዛሬይቱን ኢትዮጵያ 

መፍጠር ላስቻለን፣ የፀረ ጭቆና ትግል፣ (ስርነቀል የስርዓት ለውጥ ሒደት) 

የሰጡትንና ለሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ፅኑ መሰረት ጥለው ያለፉትን ታላቀ መሪ፣ በዚህ 

መልኩ እንድናስባቸው መወሰኑ ተገቢና መለመድም ያለበት ሆኖ ነው የሚሰማኝ ።  

 

ለምን ቢባል የአቶ መለስ ታላቅ ስብዕና መገለጫ የሆነው የህይወት ዘመን 

ትግላቸውና በትግሉ ሒደት ውስጥ ያጋጠሙትን እጅግ ውስብስብ ፈተናዎች ሁሉ፣ 

በተለየ ፅናት ተጋፍጦ የማለፍ ብቃት፣ የሚመነጨው፣ ክቡር አቶ መለስ ሕዝቦች 

የተሻለ ኑሮ የሚኖሩባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር፣ ወይም ይህች ሀገር በዓለም 

ህብረተሰብ ታሪክ ፊት አንገቷን እንድትደፋ ካደረጋት ፈርጀ ብዙ ድህነት ተላቅቃ 

ለማየት፣ ከነበራቸው ጥልቅ ምኞት ስለመሆኑ ደፍሮ መናገር ይቻላልና ነው።  

 

እንደኔ እምነት አቶ መለስ ዜናዊ ከለጋ የወጣትነት ዘመናቸው ጀምሮ፣ እስከ 

ህልፈተ ህይወታቸው የተጓዙበትን በመራራ እውነታዎች ውስጥ የታለፈ የትግል 

ታሪክ፣ ከተራ የጥላቻ ስሜት በፀዳ ልቦና የመረመረ ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር፣ 

በእርግጥም ለዚች ሀገር ህዝቦች የጋራ ዕድገትና ብልፅግና ሲሉ፣ እንደግለሰብ 

ለራሳቸው ሳይኖሩ የማለፋቸውን ጥሬ ሀቅ ሊክድ የሚችል አይመስለኝም። 
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እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለ፣ የኢህአዴግን ስርነቀል የስርዓት ለውጥ 

ሒደት፣ ገና ከመነሻው ጀምሮ |ውግዝ ከምዓሪወስ´ እያሉ ከጭፍን ስሜታዊነት 

በመነጨ የጥላቻ ፖለቲካቸው ማብጠልጠልን ዕውቀት እንደሚጠይቅ ሙያ 

የሚቆጥሩት፣ የሀገራችን አንዳንድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራር አካላትን ጨምሮ፣ 

የትምክህተኝነትም ሆነ፣ የጠባብ ብሔርተኝነት አመለካከት ክፉኛ የተጠናወታቸው 

ፅንፈኛ ምሁራን ሳይቀር፣ አቶ መለስ ዜናዊ በእርግጥም ለመላው ኢትዮጵያውያን 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የከፈተውን፣ ፌዴራላዊ 

ስርዓተ መንግስት በፅኑ መሰረት ላይ መገንባት የቻሉ ታላቅ የትግል መሪ 

የመሆናቸውን እውነት፣ (ምንም እንኳን ደፍረው አይናገሩት እንጂ) ልቦናቸው ግን 

ያውቀዋል። 

 

በግልፅ አነጋገር፣  ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ፣ ለቀሪ ወገኖቻቸው የተሻለች አገር 

ፈጥረው ለማለፍ ሲሉ፣ ከለጋ የወጣትነት ዕድሜአቸው ጀምረው ፍፁም የዓላማ 

ፅናትን በሚጠይቅ ውጣ - ውረድ ውስጥ ታግለው እያታገሉ፣ መላ ህይወታቸውን 

ለኢትዮጵያ ህዳሴ ዕውን መሆን የሰጡ የታላቅ ስብዕና ባለቤት እንደነበሩ፣ ወዳጅም 

ጠላትም ሊክደው የማይችል የክፍለ - ዘመኑ ታሪካዊ ሀቅ እንደሆነና ዛሬ 

የእርሳቸውን ሙት ዓመት ስናስብ ይህን ሁሉ ባለውለታነታቸውን፣ ለመጭው 

ትወልድ የሚያስተላልፍ ትርጉም ያለው የልማት ተግባር በማከናወን ይሆን ዘንድ 

መወሰኑ ተገቢነቱ የሚያከራክር አይደለም።  

 

ይልቅስ እኔን የሚያሳስበኝ ጉዳይ ምን መሰላችሁ? የአቶ መለስን አንደኛ የሙት 

ዓመት ምክንያት በማድረግ በመላው የሀገራችን ክፍሎች የሚኖረው ህብረተሰብ 

የሚተክላቸው ችግኞቸና ሌሎችም ለታላቁ መሪ መታሰቢያነት ሲባል እየተከናወኑ 

ያሉ ልዩ ልዩ የልማት ተግባራት፣ ምን ያህል ለታሰበላቸው ክቡር ዓላማ ይውላሉ? 

የሚለው ጥያቄ ነው። 

 

አቶ መለስ ለመላው የዚች አገር ህዝቦች ዘላቂ ዕጣ -ፈንታ የሚበጀንን የጋራ ጥቅም 

መሰረት ያደረገ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ከፍተውልን ያለፉ ታላቅ መሪ ከመሆናቸው 

አኳያ፣  እያንዳንዳችን እርሳቸውን  ለማሰብ እንችል ዘንድ በስማቸው 
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የምንተክለውን ችግኝ በየጊዜው አስፈላጊውን ክትትል ካላደረግንለትና ኮትኩተን 

ውሃ እያጠጣን ካላሳደግነው በስተቀር፣ ለአቅመ ዛፍ ደርሶ ለታሰበለት ዓላማ ሊውል 

የሚችልበት ዕድል ከጭራም የቀጠነ ስለመሆኑ መገመት የሚያዳግት 

አይመስለኝም። 

 

ስለዚህ አቶ መለስን የሚያህል ታላቅ የሀገር መሪ ያጣንበትን አንደኛ የሙት 

ዓመት፣ ምክንያት በማድረግ የሚካሄደው የችግኝ ተከላም ይሁን፣ ሌላ ማንኛውም 

የልማት እንቅስቃሴ ሁሉ፣ እንዲያው ዝም ብሎ የግብር ይውጣ ዓይነት እንዳይሆን፣ 

ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስታት፣ የስራ ሃላፊዎች፣ በዚህ 

ረገድ ተገቢውን ትኩረት ከመስጠት እንዳይቦዝኑ ለመጠቆም እወዳለሁ። 

 

በተለይ ደግሞ የችግኝ ተከላው ዘመቻ፣ የአስፈፃሚ አካላት ትኩረት ብቻ ሳይሆን፣ 

የእያንዳንዱን ዜጋ ከቅን ልቦና የሚመነጭ ጥረት ወይም ተነሳሽነት ስለሚጠይቅ ፣ 

ሁላችንም ይህን እውነታ ተገንዝበን፣ የራሳችንን ሃላፊነት መወጣት 

እንደሚጠበቅብን፣ መዘንጋት አይኖርብንም። አለበለዚያ አቶ መለስ በዓለም አቀፍ 

ደረጃ የላቀ አድናቆት ያተረፉበትን የአረንጓዴ ልማት መርህ ለማሳካት በሚል 

የአንድ ሰሞን ዘመቻ የምንተክለው ችግኝ፣ አድጎ ይህችን አገር ለተደጋጋሚ የዝናብ 

እጥረት ከሚዳርጋት የደን መራቆት ሊታደግ ቀርቶ፣ ትርፉ ኪሳራ የሚሆንበት 

አጋጣሚም ሊኖር ይችላል። 

 

እናም የአቶ መለስን ሙት ዓመት ስናስብ አብረን ልብ ልንለው የሚገባ ጉዳይ 

ቢኖር፣ ለእርሳቸው ያለንን አክብሮት ለመግለፅ በፈቃደኝነት ስሜት ተነሳስተን፣ 

ለታላቁ መሪያችን መታሰቢያ ይሆንልን ዘንድ የምናከናውናቸውን ማንኛውም 

ዓይነት ተግባራት ጥንቃቄ በተሞላበት የሃላፊነት መንፈስ፣ ከፍፃሜ የማድረስ ጥያቄ 

በቸልታ መታለፍ እንደሌለበት ነው። በተረፈ ግን ይህ ዓይነቱ የእርሳቸውን 

የአረንጓዴ ልማት መርህ የማስቀጠል አገር አቀፋዊ ንቅናቄ፣ ከዓመት ወደ ዓመት 

ስፋትና ጥልቀቱ ይበልጥ እየጨመረ እንደሚሄድ ያለኝን ጽኑ እምነት እየገለጽኩ 

እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በዚህ ረገድ የሚጠበቅብኝን ከማድረግ 

እንደማልቦዝንም በዚህ አጋጣሚ አረጋግጣለሁ። እርሶስ?  
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