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ማንዴላን በማሳበጥ የመለሥ ራዕይ አይሟሽሽም!! 

 

ዮናስ 12/24/13 

መላው ደቡብ አፍሪካውያን ማዲባ (አባት) በሚል የጎሣ ስም የሚጠሩትና በሃገሩ 

የሠፈነውን የዘር መድሎ አራማጅ (የአፓርታይድ ሥርዓት) ለማፍረስ ታግሎ በማታገል 

ዛሬ ላይ ላለችው ደቡብ አፍሪካ እውን መሆን የመሰረት ድንጋዩን የጣለውና ታላቅ 

አስተዋፅኦ የነበረው ነልሠን ማንዴላ በ95 ዓመቱ ይህችን ዓለም ተሠናብቷል፡፡ ይህን 

ተከትሎ ዓለም ስለማንዴላ ብዙ ብሏል፤ ብዙም አውርቷል፡፡ ነፃነቷን አርአያው ስለማድረጉ 

እራሡ በመሠከረላት ኢትዮጵያም እንዲሁ። የዚህ ፅሁፍ ዓላማም እራሡ ማንዴላ የነፃነት 

ተምሣሌት ሲል በመሠከረላት ሃገርና የጀግኖቿንም መርህ  እሡና ሃገሩ እንደሚከተሉ 

በተናገሩላት ኢትዮጵያ ስለማንዴላ የተባለውና "የነፃነት አባትነት" ማዕረግን የሚያጎናፅፉ 

አስተያየቶችን መዳሰስ ነው፡፡ በተለይ የሠሞኑ አጀንዳዎች ሁለት ደርዝ የያዙ ቢመስሉም 

ግባቸው ግን በአንድ የሚጠቃለሉና የመለስ ራዕይ ላይ ማረፋቸው የዚህ ጽሁፍ አቢይ 

ምክንያት ይሆናል፡፡ 

በመጀመሪያው ረድፍ የተሠለፉቱ የማንዴላን ትግል ያለ አግባብ በመወጠርና 

ምዕራባውያኑ ስለራሳቸው ምክንያት ያጎናፀፉትን ካባ እንደበቀቀን በመድገም የመለስን 

ራዕይ ለማሟሸሽ የሞከሩበት ዲስኩር ሲሆን፤ በሁለተኛው ረድፍ ደግሞ የሚኒሊክን 100ኛ 

ሙት ዓመት ከማንዴላ ጋር የሠኔና ሠኞ መገጣጠም መነሻ በማድረግ ከፊል እውነት ፅፎ 

ማረፊያውን የመለሥ ራዕይ ላይ ለመጫን ሲል ብቻ "ያልዘራውን ያጨደው" ሲል ያጀገነ 

ወገን መኖሩ ነው፡፡  

በሁለተኛው ደርዝ ላይ የምመለከተው የፋክቱ አጋቢ የሚኒልክን የነፃነት ታጋይነትና 

አስተምህሮአቸውም ለነማንዴላ ስንቅ መሆኑ ላይ የመሠከረበት መንገድ እውነትና 

የማይፋቅ ታሪክ መሆኑ ላይ ብስማማም፤ ለዘመናዊት ኢትዮጵያ ሚኒልክ ያበረከቱትን 

አስተዋፅኦ በተመለከተ ፀሃፊው ባቀረባቸው አስረጂዎችም ላይ ልዩነት ባይኖረኝም 

የሚኒልክን ግፍና ስህተት ለማስታመምና ለማስታረቅ ያደረገው ሙከራና መለሣለሱ ላይ 

ግን ልዩነቴ የሠፋና የፀሃፊውንም ጀርባ ያረጋገጠልኝ ጉዳይ ነው፡፡ የሆነው ሆኖ ይህ 
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የፀሃፊው በሚኒልክ ላይ መለሣለስና ስለሣቸው "ያልተረሱትን መርሣት ኢህአዴግን 

ተጠያቂ ማድረግ" ዓብይ ጉዳዬ ባለመሆኑ ዘልዬው፤ ግን ደግሞ እግረመንገዴን ልጠቋቁም 

እንደምችል በማስታወስ ወደተነሣሁበት ጉዳይ በሚቀጥለው አዲስ መስመር እንመለስ፡፡  

የመጀመሪዎቹና ማንዴላን በማጀገን እና በማሣበጥ የመለስን ራዕይ ለማኮስመን የሞከሩት 

ስብስቦች በዜሮ ድምር አስተሳሰባቸውና ስለቀለም አብዮት አጀንዳ በማግበስበስ 

የሚታወቁቱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች “አንጋፋ አመራሮች” ናቸው፡፡ ስለሆነም የማይነፃፀረውን 

ማነፃፀራቸውንና የማይገናኘውን ማገናኘታቸውን ለመሞገት መጀመሪያ ምን አሉ? 

የሚለውን በጥቂቱ መመልከት ተገቢና የግድ የሚለን ጉዳይ ነው፡፡  

አዲስ ጉዳይ መፅሄት በአብይ ጉዳይ አምዱ “ገዢው ግራ ዘመም ፓርቲ ኢህአዴግ የቀድሞ 

መሪውን የአቶ መለስን የፖለቲካ ተክለሰውነት ለማግዘፍ ሌት ተቀን ሲለፋ ቢውልና 

ቢያድርም በአቶ መለስ ውስጥ ያልነበረውን ስብእና ለማልበስ የሚደረገው ሙከራ ውሃ 

የማያነሣ እየሆነ በመምጣቱ ሠውየው ካለፉ ገና ሁለት ዓመት ሳይሆናቸው ፓርቲው ሊገነባ 

ያሠበው ተክለ ሰውነት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደተነፈሠ ፊኛ እየሟሸሸ በመምጣት ላይ 

ነው፡፡” ብሎ ከመነሻው የአቶ መለስ ራዕይ እየሟሸሸ ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ አስረጂ 

ባልቀረበበት ሁኔታ “ኢህአዴግ ሰውየው በዋሉበትም ባልዋሉበትም የሚነሡ መያዣ 

መጨበጫ የሌለው የራዕይ ማስቀጠልና የውርሥ (ሌጋሢ)  ዓላማ ተከታዮቻቸውም ሆኑ 

ህዝቡን እያደናገረ ነው፡፡” የሚል ከእውቀት ሳይሆን ከስሜት የመነጨ አስተያየት 

በመስጠት ያልተደናገርነውን ራዕይ አስቀጣዮች ሊያደናግሩን ቢሞክሩም ነገርዬው ለዜሮ 

ድምሩ ቅድመ ሁኔታዎች ማመቻመችና በማንዴላ አስታኮ ወይም ማንዴላን አጀግኖ 

መለስን በማጣጣል በጅል መንገድ ስርዓቱን ለመውቀስ የሚደረግ ሙከራ መሆኑን ዝቅ 

ስንል እንደርስበታለን፡፡  

አዲስ ጉዳይ ከላይ በተመለከተው መነሻና አግባብ ስለመለስ ራዕይ ደምድሞ ወደ ማንዴላ 

ቢያቀባብልም የመለስ ራዕይን ከኢትዮጵያና ማንዴላን ከዛሬይቱ ደቡብ አፍሪካ ጋር 

በደንብ እንፈትሽ ዘንድ ተቃዋሚዎቹ የአዲስ ጉዳይን  የተሳሳተ ተነፃፅሮ ተከትለው 

የወረወሯቸውን ጠጠሮች በመጠኑ እንመልከት፡፡  

“የደቡብ አፍሪካ  ሰዎች ተባብረው ያንን ሁሉ ነጭ በሃይል እንደገለበጡ ሁሉ እኛም 

ኢትዮጵያውያን በግፍ እየገዛን ያለውን በመገልበጥ ደቡብ አፍሪካ ያመጣችውን ሃብትና 
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ጥንካሬ ማምጣት እንችላለን፡፡” ይህን ያሉት አቶ ቡልቻ ደመቅሳ ሲሆኑ፤ የአንድነቱ አቶ 

ግርማ ሠይፉ ደግሞ “ማንዴላ ሲታገል የነበረው ለነፃነት እንደነበረ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚታገሉት በራሣቸው ዜጎች የተፃፈ ህገ መንግስት አናከብርም 

ብለው ከሚያስቸግሩ ገዢዎች ጋር  ነው፡፡” የሚልና ተቃዋሚዎቹን ያልዘሩትን ለማሳጨድ 

በሚሞክር በቀለም አብዮት በታጨቀ ቋንቋ ሃሳባቸውን ሠንዝረዋል፡፡  

ሌላውና የአዲስ ጉዳይ ማንዴላን የተመለከተ ታዳሚ የሆኑት  ዶ/ር ያዕቆብ  ኃይለማርያም 

ስለስልጣን ጥማት ከኢህአፓ ጀምሮ እስከ አንድነት ድረስ ቢቆጠር ከ9 የማያንሱ 

ፓርቲዎችን መቀላቀላቸው የሚረሣ ይመስል “ደቡብ አፍሪካውያን በቋንቋና በሃይማኖት 

የተለያዩ ቢሆንም በማንዴላ ሠብሣቢነት አንዲት የተባበረች ደቡብ አፍሪካን መፍጠር 

ችለዋል” የሚልና ልዩነትን ለማያስተናግደው ለአንዲት ባንዲራና አንድ ቋንቋ እንዲሁም 

አንድ ኢትዮጵያ ስርዓት ያላቸውን ናፍቆት የሚያንፀባርቅ አስተያየት ሠጥተዋል፡፡  

ሌላው በፋክት መፅሄት ላይ መለስን ለማኮስመን ማንዴላ ያልዘራውን የሚያሳጭድ 

አስተያየት ያሰፈሩት ፕ/ርመስፍን ወልደማርያም ሲሆኑ በዋናነት ያነጣጠሩት እሣቸው 

የነበሩበትን እና ብዙዎችን በደም ካጨቀየው የደርግ ስርዓት ጋር ማንዴላን በመመዘን ገዢ 

ሥርዓቱን ማንኳሰስ ነው፡፡ እንዲህም ይላሉ◊ በኢትዮጵያ ፍትህ መከበር አለበት በሚል 

መመሪያ  የደርግን ባለስልጣኖች ማሣደድና ማሠር የሁሉንም ድጋፍ ሲያገኝ በደቡብ 

አፍሪካ ግን “እውነትና እርቅ” የሚል የቆየ ቂምንና በቀልን የሚሽር ፈውስ ቀረበ፡፡ 

በኢትዮጵያ ጥቁር በጥቁር ላይ ለፈፀመው  ግፍ ኮስታራ ፍትህ ተጠየቀ፤ ነገር ግን በደቡብ 

አፍሪካ ነጮች በጥቁሮች ላይ ለፈፀሙት ግፍ እርቅ ተጠየቀ፡፡ በዚህም ምክንያት በደቡብ 

አፍሪካ የዘረኝነት ሥርዓት ሲሻር በኢትዮጵያ የጎሠኝነት ሥርዓት ተተከለ …. ፡፡ ደቡብ 

አፍሪካ ባፈራው ማንዴላ መሪነት አገሩ ወደመንግስተ ህዝብ ሥርአት ተሸጋገረ። 

በመቀጠልም ፐሮፌሰር መስፍን ኢትየጵያ ደግሞ በመለስ ዜናዊ መሪነት የጎሣ ሥርዓት 

እየተተራመሠች ዘቀጠች በማለት የጓዶቻቸውን ለምን ተጠየቁ ቁጭትም ተወጥተዋል፡፡  

ስለፍትህ እንታገላለን፣ ፍትህ ስለሌለም ፍርድ ቤቱም “የካንጋሮ ፍርድ ቤት” ነው ያሉትና 

ህገመንግስቱንም “ሕገ አራዊት” በማለት ምርጫ 97 ዋዜማ ላይ የተሣለቁት ፕ/ር መስፍን 

በደርግ ባለስልጣናት ላይ ኮሥታራ ፍትህ ተጠየቀ ማለታቸው ስለምንድን ነው? የደርጉን 

ሥርዓት አፋኝነት አምነው ሲያበቁ ስለምን ኮስታራ ፍትህ መጠየቁ አበገናቸው? የዘረኝነት 
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ስርዓትሥ በደቡብ አፍሪካ ተሻረ ማለት በምንና በየትኛው መለኪያ ነው? የሚሉትን እና 

"በመለስ ተተራመሰች" የተባለችውን ኢትዮጵያ በተመለከተ ወደኋላ እንመጣበታለን፡፡  

አሁን እነዚህንና ከላይ የተመለከቱትን የተቃዋሚዎች ሂስና አስተያየት ይዘን ማንዴላን 

መጀመሪያ ስንፈትሽና ስንመዝን ከአስተያየቶቹ በስተጀርባ ያለውን እውነትና የተደበቀ 

አጀንዳ መገንዘብ ከመቻላችንም በላይ የመለስን ራዕይ  ትክክለኛነት በቀላሉ ለመረዳት 

እንችላለን፡፡  

ማንዴላን ተታከው መለስና ገዢ ሥርዓቱ ላይ ለመዘፍዘፍ በአዲስ ጉዳይና ፋክት መጽሄት 

ላይ የተነፈሡትን የተቃዋሚ ሃይሎች ለመረዳት በዚህችው በፋክት መጽሄት ላይ ተመስገን 

ደሣለኝ በተባለ ፀሐፊ የቀረበውን ዝባዝንኬ መመልከት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ በእርግጥ 

ተመስገንም ቢሆን የማንዴላን እውነታ ለመግለጥ የሄደበት መንገድና መነሻ ስለ እውነት 

ለመመስከር ሳይሆን ጀግንነታቸው ስላልተዘነጋውና መዘንጋት ቢፈለግም የማይቻለውን 

የሚኒልክ ጀግንነት ገዢ ሥርዓቱ በፕሮፖጋንዳ እንዲዘነጉ ያደረገ ለማስመሰል ቢሆንም 

ይህን ትተን እውነታውን መቀበል ግን ግድ ይለናል፡፡ እዚህ ጋር መታወስ ያለበትና  

የተመስገንን ጀርባ የሚገልጠው ሌላው ነጥብ "ኢህአዴግ ሚኒልክን በመዘንጋት ማንዴላን 

አሣበጠ"  የሚለው ሲሆን ዳሩ ግን ሚኒልክን ተዘነጉም አልተዘነጉ፤ ተቃዋሚዎቹም ሆኑ 

ኢህአዴግ መዘንጋት ባይቻላቸውም፤ ማንዴላን ልዩ እትም ሲሉ ሰቅለው ከተራራው ጫፍ 

ላይ ያቆሙት ተቃዋሚዎቹ እና አዲስ ጉዳይ (ልዩ እትም በመፍቀድ) መሆናቸው 

እንዲሠመርልኝ ለማስታወስ እሻለሁ።  

ማንዴላን ወደተመለከተው እውነት ስንመጣ፣ ከሠላማዊ ትግል ይልቅ የዘር መድሎ 

አራማጅ የሆነውን የአፓርታይድ ስርዓት ለመገርሠስ አመጽ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን 

ማንዴላ መናገሩንና ስለነፃነት የአመፃን ፊሽካ በመንፋቱ ለ27 ዓመታት ያሀል በሮቢን 

ደሴት ዘግናኝ እስር ቤቶች መሠቃየቱና ከፊል እድሜውን በትግልና በእስር ማሳለፉ ሃቅ 

ነው፡፡ የደቡብ አፍሪካ ዜጎች በአፓርታይድ ስርዓት የተፈጥሮ ሃብታቸው ተነጥቆ የበይ 

ተመልካች ሆነው የኖሩትን ኑሮና ከዚህ አስከፊና ዘግናኝ ኑሮ ለመላቀቅ በማንዴላ መሪነት 

መታገላቸውም የማንዴላን ፅኑነት እና ቁርጠኝነት የሚያረጋግጥና በታሪክ ለዘለዓለም 

እንዲታወሡ የሚያስችል ውጣ ውረድ ነው፡፡ ነገር ግን "ለነጮችም ይቅርታን የቸረ" በሚል 

እየተወደሠ ያለው ማንዴላ በግልባጩ ያተረፈው የደቡብ አፍሪካን ኢኮኖሚ ከነጮች እጅ 

ያለማውጣቱ እና አሁንም ደቡብ አፍሪካውያን የኢኮኖሚ ጥገኛ መሆናቸውን ነው፡፡ 
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ማንዴላና የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረሥ (ANC) የተሠኘው ፓርቲያቸው በምርጫ አሸንፈው 

ስልጣን መያዛቸውና  ማንዴላም   ስልጣን ለተተኪው ትውልድ መልቀቃቸው 

ለዴሞክራሲያዊት ደቡብ አፍሪካ  እውን መሆን ሁነኛ ተምሣሌት ያደርጋቸዋል፡፡ ግን 

ደግሞ "የነፃነት አባት" በሚል የተቆለሉት ማንዴላና በሳቸው አማካኝነት ነፃነቷን 

የተጎናፀፈችው ደቡብ አፍሪካ ነፃነቷን ያገኘችው ከሁሉም ቅኝ ተገዢ የአፍሪካ ሃገሮች 

በኋላ መሆኑ ሊዘነጋ አይገባም፡፡ ለዚህም ነፃነቷ ቢሆን ኢትዮጵያ ከስንቅና ትጥቅ ባሻገር 

ወታደራዊ ስልጠናን ለማንዴላ መቸሯ እውነትና ማንዴላም በልባቸው ያኖሩት፤ በአደባባይ 

የተናገሩት ታሪክ ነው፡፡  

ይህን ይዘን ተመስገን ደሣለኝ በራሱ መፅሄት (ፋክት) "አንድ በሉ" አምድ ስር “የጥቁር 

ህዝቦች ድል ሲባል" በሚል ንዑስ ርዕሥ ስር ያሠፈረውን ሃሳብ በመውሠድ የመለስን 

ራዕይና ከላይ ማንዴላን በተመለከተ የተሠነዘሩ አስተያየቶችን እንመዝናለን፡፡  

አለም አቀፍ ሚዲያዎች የማንዴላን ህልፈት ተከትሎ በርካታ ተረታ ተረቶች ነግረውናል። 

ይልና ለተለየ አጀንዳው ያገለግለው ዘንድም የማንዴላን ጥሩ መገለጫ እንዲህ ያጣጥላል፡፡  

ከትውልድ ሃገሩ ባሻገር ለሌሎችም የዓለም ህዝቦች ነፃነት ከታገለው ቼጎቬራ ጋር ከማነፃፀር 

አንስቶ እንደ ብቸኛ የ”ጥቁር ህዝቦች ድል” አባት አድረገው የማይመጥነውን ገድል 

አሸክመውታል፡፡ ጥያቄውም እዚህ ጋር ነው፤ ከምዕራብ አፍሪካ እስከ ላቲን አሜሪካዋ 

ጃማይካ ድረስ ለነፃነትና ለአንድ (ፓን) አፍሪካ መነቃቃት መግፍዔ የምኒልክ አድዋ ድል? 

ወይሥ የማንዴላ በእስር ቤት መንገላታት? ወይሰ በ”ይቅርታና ምህረት” ስም ዛሬም የመላ 

ሃገሪቱን ኢኮኖሚ በብረት መዳፋቸው እንደጨበጡ ከመቀጠል መታደግ የተሣነው 

የአፓርታይድ “ውድቀት”? ለአፍሪካ “አባትነትስ” ቢሆን ከማንዴላና አፄ ሃይለሥላሴ ማን 

ይቀርባል? እሺ ሌላው ቢቀር በ2004 ዓ.ም ነዋሚንኩርማ “የአፍሪካ አባት” ተብሎ 

በህብረቱ ቅፅር ግቢ የመታሠቢያ ሃውልት በቆመለት ጊዜ ስለማንዴላ ምንም ነገር 

አለመባሉስ ምንን ያመለክታል?  

ማንዴላ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ ሙሉ በሙሉ ጠቅልለው የያዙ ነጮችን በወንጀል አለመጠየቁ 

እና የሃብት ክፍፍሉን ፍትሃዊ ለማድረግ አለመድፈሩ ከወቅቱ የነጮች ተደራዳሪ ዴክለርክ 

ጋር የኖቬል ተሸላሚ መሆኑንም ከላይ ከሠፈረው የተመስገን ትርክት ጋር አያይዘን 

ስናስታውስ  የማንዴላ እውነት የቱ እንደሆነ በግልጽ ለመረዳት አያዳግተንም፡፡ አሁን 
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በዚህና እውነቱ ከላይ በተመለከተው አግባብ ስለተገለጠው ማንዴላ እያሰብንና  ውርጅብኝ 

የወረደበትን መለስና ራዕዩን ከማንዴላ በጎ ታሪክና ስለተበላሸው ወይም በድርድር ሊያውም 

መላው ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያንን በሚጎዳ የኢኮኖሚ ልዋጭ ከተገኘው ነፃነት ጋር 

በማያያዝ እንመልከት፡፡                 

የጦር አውድማ ላይ ጀግንነትን በተመለከተ ጀግናው መለስ ደግሞ ጦርነት ሳይንስ እንጂ 

በእድል ላይ የሚመረኮዝ ያለመሆኑን፣ በታቀደና በተጠና ስልት መፈጸም እንዳለበትና 

ማንኛውም የውትድርና ፖለቲካ አለማውን የሚያገለግል እንዲሁም ህዝቡንም ዋነኛ ሃይል 

አድርጎ በባለቤትነት የሚያሳትፍ ሊሆን እንደሚገባው የተነተነ ምሁር ሲሆን የዚህ መስመር 

ትክክለኛነትም ከዚያ በኋላ በተደረጉ ጦርነቶች እና ፋሽስት በሆነው ደርግ ላይ የተረጋገጠ 

መሆኑ መለስን ጀግና ብቻ ሳይሆን የብዙ ጀግኖች ፈጣሪም ያሰኘዋል፡፡  

የመለስን ባለራዕይነትና አርበኝነት የሚያመላክተው ትልቁ አብነት ኢትዮጵን በቀጣዮቹ 

አሥርት ዓመታት የበለጸጉ ሃገሮችን ጎራ እንድትቀላቀል ያስቀመጠው ራዕይ ነው፡፡  ይህ 

ራዕይ ኢትዮጵያ ካለችበት የድህነት ሁኔታ በተሟላ ደረጃ የምትላቀቅበትና የዳበረ 

ኢኮኖሚና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባለቤት የምትሆንበት ራዕይ ነው፡፡ የዕድገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱም የዚሁ ራዕይ አካል ነው፡፡ ይህ እቅድ የኢትዮጵያን ማህበረ-

ኢኮኖሚ መዋቅር ወደ ኢንዱስትሪ መርነት እንዲሸጋገር የሚያስችለውን ሁኔታ የሚፈጥር 

ነው፡፡ ከላይ በተመለከተው አግባብ የዜሮ ድምሩ ስብስብ መንደርተኞች በአጠቃላይ የዚህን 

የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዱን ከፍተኛው ግብ ቀርቶ መሠረታዊ ግቡ እንኳ 

ይፈፀማል ብለው ለማስቀመጥ ለማመን ባይደፍሩም እና ይህንኑ ራእይ ለማኮስመን 

ቢሞክሩም ይኸው በታላቁ መሪ ራዕይ የዕቅዱን ስኬት አመላካች የሆኑ ፍፃሜዎች 

እየተመለከትን ነው፡፡ይህ ደግሞ  መላውን ህዝብ ከጭቆና በማላቀቅ ያልተወሰነና የህዝቡን 

የኢኮኖሚ ባለቤትነት ያረጋገጠ የመለስ ጀግንነት መገለጫ ነው። ይህን መዋጥ 

ያስፈልጋል።  

አርበኝነት ከውጭ ጠላት ጋር ብቻ በሚደረግ ፍልሚያ በጦር አውድማ ላይ መውደቅ 

ተደርጎ ሊወሠድ አይገባም፡፡ ይልቁንም የውጭ ጠላቶችን ሁሉ በመደምሰስ ከፍ 

የሚያደርገን ዋናው ጠላት ያለው ከጉያችን ውስጥ መሆኑን በመገንዘብና ይህንኑ 

በአጠገባችን የሚገኝ ጠላት የተፋለመና የጀግንነትን  አክሊል መቀዳጀት የቻለው መለስ 

ነው፡፡ ለመለስ ከድህነት በላይ አዋራጅ ነገር አልነበረም፡፡ ለመለስ ከድህነት በላይ ክፉ 
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ጠላት የለም፡፡ መለስ በድህነት የተቆራመዱና ጠኔ እየገፋቸው የሚኖሩ፣ የሚለብሱት 

አጥተው በእርዛት የሚቸገሩና በመጠለያ እጦት ምክንያት ባረጁ ጎጆዎች ተጨናንቀው 

የሚያድሩ ዜጎች ሃገር ይዘን እንቅልፍ ተኝተን ልናድር አይገባም፡፡ ስለዚህም ጠላታችን 

የሆነውን ድህነትን በማጥፋት ዜጎቻችንን ሰብአዊ ክብር ማላበስ፣ ሃገራችንንም ከተስፈኞች 

ጎራ ማውጣት አለብን። የሚል ፅኑ አቋም የነበረው ሲሆን ከዚህ አኳያ የሃገራችን እድገት 

ጎልቶ እንዲታይ ያደረጉት የከተማና የገጠር ልማት ፖሊሲዎችና የአፈፃፀም ስልቶች 

የመለስን የልማት አርበኝነት እና ጀግንነት በትክክል የሚያሳዩና የሚያረጋግጡልን 

ናቸው፡፡ ከድህነት በላይ ጠላት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ላሣር ነው፡፡ ከእንግዲህ ጠባችን 

ከድህነት እና ውጊያችን እና የጦርነት ውሎአችንም በማሳ ላይ እንጂ በጦር አውድማ ላይ 

አይደለም፡፡ በዚህ ሰዓት የእኛ ጀግኖች በማሣ ላይ የጀገኑት ናቸው፡፡ በዚህም መለስ 

በውስን ውጤት ሳይረካ ታላላቁን በመመኘት ደፍሮ ያደፋፈረን ታግሎ ያታገለን የልማት 

ጀግናና ባለራእይ  መሪ በመሆኑ ይህ ራእይ በምንም ምክንያት ሊሟሽሽ አይችልም፡፡  

የመለስን አርበኝትና ጀግንነት የሚያመላክቱ ሌሎች ነጥቦችም አሉ፡፡ መለስ ብዝሃነትን 

ማክበር የአገሪቱ ህልውና መሠረት መሆኑን አጽንኦት ሠጥቶ አሥተምሯል፡፡ በገዛ 

አገራቸው ተዘንግተው የኖሩ የተናቁና ማንነታቸው እኩልነታቸው የተገፉ ወገኖች 

እኩልነታቸው ታውቆ በአገሪቱ ወሣኝ ተግባራት ተሣታፊና የውጤቱም እኩል ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ በዚህም የአገሪቱ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ነፃና ህያው አካል እንዲሆኑ በሠፊው 

ተንቀሳቅሷል፡፡ ከዚህ በላይ ሃዋርያዊ ተልዕኮ እና አርበኝነት ከወዴት ተገኝቶ ነው ህዝቡን 

ተጠቃሚ ባላደረገ የኢኮኖሚ ጥገኝነት ውስጥ ከዶለው ማንዴላ ጋር የሚወዳደረው፡፡ መለስ 

የአገራችን ህዝቦች ከአንድ ውሱን አካባቢ በወጡ ገዢዎች ጭቆና ሥር ሲማቅቁ እንደነበሩ፣ 

ያም አገዛዝ ለዛ አካባቢ ህዝብ ያልጠቀመ እንዲያውም እንደሌሎች ህዝቦች ሁሉ የግፉ 

ተሸካሚ እንደነበረ በማሣየት የአገራችንን ህዝቦች ሁሉ ትግል በማስተባበር የሠራ፣ ትግሉን 

ከመላ የአገሪቱ ህዝቦች ጋር የአገሪቱን ህዝቦችም ከትግሉ ጋር ያስተዋወቀና የስተማረ መሪ 

ነው፡፡ የመለስ የአስተሳሰብና የድርጊት መርሆ ማእከላዊ ነጥብ ድሪቶ መጣፍ ሳይሆን 

አዲስ አስተሳሰብ ማላበስ፣ ድህነትን መርታትና በድህነት ለዘመናት ተቆራምዶ የማቀቀውን 

ህዝብ ከችግሩ ማላቀቅና የብልጽግና ምንጭ እንዲሆን ማብቃት ነው፡፡ ቀዳማዊ ዓላማው 

የሚያስታግሠውን ሳይሆን፣ የሚፈውሠውን መሻት ነው፡፡ መለስ የደከመው የወደቀውን 

ለማትረፍ ከመፍጨርጨር አልፎ ኑሮውን አቸንፎ ምኞቱ ለወገኑና ለአገሩ መድረስ 
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እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ ከዚህ በላይ የልማት አርበኛና ጀግና ታዲያ ምን ዓይነቱ 

ይሆን።?  

መለስ ለሁሉም ነው! መለስ የሁሉም ነው! ለአገራችን ህዝቦች ልማት፣ ለእኩልነት፣ ለሠላም 

ለዴሞክራሲ ባደረገው ተጋድሎ መለስ የሁሉም ብሄረሰቦች አባል፣ የሁሉም ማህበረሠቦች 

(የአርሦ አደሩ፣ የአርብቶ አደሩ፣ የወጣቶች፣ የሴቶች፣ የከተማ ነዋሪው፣ የባለሃብቱ . . .) 

አካል ሆኗልና  ተቃዋሚዎቹ ራእዩን ለማንኳሰስ ባትደክሙ ይሻላል። 

መለስ ከአንድ ትውልድ በላይ ለቆመለት ህዝባዊ ዓላማ እስከ እለተ ሞቱ በታታሪነት 

ሲታገል የኖረ፣ ስለግል ጥቅሙና ምቾቱ የማያስብ፣ የግል ዝናና ክብር የማያማልለው 

ታጋይና ህዝባዊ መሪ ነበር፡፡ ዘወትር ከአንደበቱ ከድህነት በላይ ጠላት የለንም የሚለው 

አባባል አይጠፋም። ትኩረቱ ሁሉ ከወጣትነቱ ጀምሮ በልቡ ውስጥ የሠረፀውን የህዝቦችን 

ሰቆቃ የማስቀረት ራዕይ ማሳካት ላይ ነበር፡፡ የዚህን ጀግና መሪ ራዕይ ማሳካትም 

የትውልዱ ተልዕኮ ነው፡፡  

መለስ ህግ ስላልሆነ ህግም መለስ ስላልሆነ ለዘመናት ጨቋኝ ሆነው የኢትዮጵያውያንን 

ደም ሲያፈሱ የነበሩ የደርግ ባለሥልጣናትን በህግና በህግ ብቻ እንዲዳኙ እና የበቀል 

እርምጃ እንዳይኖር ቁርጠኛ አቋም በመውሠድ ባለስልጣናቱ በህግ ውሣኔ እንዲያገኙ በጽኑ 

እምነት አመራር የሰጠ ታላቅ መሪ መሆኑን ነው ሁላችንም የምናውቀው፡፡ ተቃዋሚዎቹ 

ረክሠው ለማራከስ የፈለጉት መለስ እንኳንስ ለእኛና ለጎረቤቶቻችን ስለ አፍሪካ ሠፊና 

ጥልቅ እውቀት ያለው በመሆኑ የአካባቢው መሪዎችና ታዋቂ ሊቃውንት ዘወትር የእርሡን 

አስተያየትና ምክር ይጠይቃሉ፡፡ በጠላትነት የሚፈላለጉ ሃገራት መለስ ለሚያቀርባቸው 

የሠላም ሃሳቦች ያለምንም ማወላዳት ይስማማሉ፡፡ የሱዳንን ጉዳይ ብቻ ማስታወስ በቂ 

ነው፡፡  

በዚህ ብቻ የማያበቃው የመለስ ገድልና ታምራት በዓለምና በአፍሪካም ተገልጧል፡፡ 

የአፍሪካ ድንቅ ልጅ የሚል ስያሜ ያተረፉለትን የተለያዩ ተግባራት አከናውኗል፡፡ የአፍሪካ 

ምርቶች ዋጋ እንዲሻሻል፣ ወደ አፍሪካ የሚፈሠው ኢንቨስትመንት ብድርና እርዳታ 

እንዲጨምር፣ አፍሪካውያን በአየር ንብረት መዛባት ለሚደርስባቸው ጉዳት ማካካሻ 

እንዲያገኙ እንዲሁም የዓለም ንግድ ሥርዓት ለአፍሪካ ዕድገት የሚያመች እንዲሆን 

ለማድረግ በተገኙት መድረኮች ሁሉ ታግሏል፤ ተሟግቷል፡፡ የአፍሪካውያን ጥቅም 
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የሚረጋገጠው በተናጥል በሚደረግ መፍጨርጨር ሳይሆን በመሠረታዊ የጋራ ጥቅም ጉዳይ 

ላይ የጋራ አቋም በመያዝ፣ በዓለም አቀፍ መድረኮች በአንድ ድምፅ በመሠለፍ መሆኑን 

መለስ ከልቡ አምኖ ታግሎ አፍሪካውያን መሪዎችን በማታገል በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ባለራዕዩ አፍሪካዊ መሪ፣ የአፍሪካ ልሣን ወዘተ የሚሉ  ማዕረጋትን ተጎናጽፏል፡፡  

መለስ የላቀ ህዝባዊ ፍቅር ያለው መሪ ነው፡፡ ይህ ጥልቅ ህዝባዊ ፍቅር መለስ 

እያንዳንዷን ጉዳይ ከህዝቦች ጥቅም አኳያ እንዲመዝን አድርጎታል፡፡ የህዝቦች ሠቆቃ 

የሚያንገፈግፈው ለህዝቦች ጥቅምና ጀግንነት ለህዝቦች ሠላም ቀን ከሌት የሚጨነቅ 

መሆኑና ይህንን ፍቅሩን የሁሉም ተግባራቱ አንቀሣቃሽ ሞተር አድርጎ የሚጠቀም መሆኑ 

መለስን ጀግና አድርጎታል፤ አርበኛም አስብሎታል፡፡ ሃዋርያም ተብሎ ተጠርቶበታል፡፡ 

የህዝቦቹን ፍላጎት የሚያነፈንፍ ለህዝብ የቀረበ ልብ አለው፡፡  ለእኔ ሃገር ማለት ህዝብ 

ማለት ነው፡፡ የአገር ፍቅርም ማለት ከህዝብ ፍቅር ውጪ ትርጉም የለውም ይል እንደነበር 

ሁላችንም እናውቃለን፡፡ ህዝብ በትክክለኛ ድርጅት ከተመራ ታሪክ ሊሠራ የሚችል 

መሆኑን አምኖ ወደ ጥቅሙ የሚያመራውን አቅጣጫ ለማስያዝ መለስ ሁልጊዜ ሣይታክት 

የሠራና ያለውን ቁርጠኝነት በተግባር ያረጋገጠ በመስዋእትነት ያሳየ መሪ ነው፡፡  

ባጠቃላይ መለስ በአንድ ጊዜ የፖለቲካ ሳይንቲስት፣ የኢኮኖሚ ሊቅ፣ የማህበራዊ ሳይንስ 

ተንታኝ፣ የህግ ምሁርና የወታደራዊ ሣይንስና ጥበብ ቁንጮ ነበር፡፡ በዚህም ጀግና ቢባል 

ሃዋርያ ቢባል አርበኛም ቢሠኝ ቢያንስበት እንጂ የሚበዛበት አይደለም፡፡ ስለማያንስበትም 

ነው መላ ህይወቱን ላመነበትና ለቆመለት ዓላማ መስዋእት  የሆነውን ታላቅ መሪ ራዕይ 

ለማስቀጠል ሁሉም የሡን ራዕይ፣ የሡን ዓላማና ግቦች አንግቦ በመንቀሳቀስ ላይ 

የሚገኘው፡፡ መለስ ህግ ሣይሆን ሃዋርያ ነው፤ የሕግ ተገዢ ነው፤ ከሁሉ በላይ ደግሞ 

አባይን የደፈረ ጀግና መሪ ምናልባትም በ2ሺህ ዓመት አንዴ ብቻ ሊደገም የሚችል 

አርበኛና ሃዋርያ። ታዲያ ማን ልቆ ነው ማንዴላን ያልዘራውን በማሳጨድ የመለስን ራእይ 

ለማሟሸሽ የተፈለገው?               

 


