
ክቡር የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ሁለተኛ ዓመት ህልፈተ-ህይወት 
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ቀን 2014 በተለያዩ ዝግጅቶች ዘክረው ዋሉ፡፡ 

 

መግለጫ 

 

 ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ሁለተኛ ዓመት ህልፈተ-ህይወት የምንዘክረው ጠ/ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዘመናት ድህነትና ኋላቀርነት ተላቀው የተሻለ 

ኑሮና ህይወት እንዲመሩ የከፈሉትን የላቀ 

መስዋትነት እንዲሁም ለህዝብ ታግለው 

ለህዝብ ማለፋቸውን በማሰብና ወደፊትም 

ሃገራችን ወደ ላቀ ዕድገት ደረጃ 

ወደሚያሻግሯት ምዕራፍ እንድትጓዝ 

የሚያስችላትን ብሩህ ራዕይ ትተውልን ስላለፉ 

ነው፡፡ ዛሬ የህልፈተ ህይወታቸውን ሁለተኛ 

ዓመት ስንዘክርና ስናስታውስ የተጀመረው 

የሀገራችን ህዳሴ ጎዳና በአስተማማኝ እንዲቀጥል እያንዳንዳችን አስተዋጾ በማድረግ ማረጋገጥ 

እንዳለብን ግንዛቤ በመውሰድ ነው፡፡ 

 

 



  

 ጠ/ሚኒስትር መለስ በህይወት እያሉ የነደፉት የሠላም የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት 

ግንባታ ያመቻቹት ሥራና ቀጣይ ራዕይ ዛሬ በተግባር እያየነው ላለው ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት 

መሰረት የጣለ ብቻ ሣይሆን በቀጣይም ሀገራችንና ህዝቧ የመካከለኛ ገቢ ባለቤት እንድትሆን 

የሚያስችል የልማት ካርታ ነው፡፡ ዛሬ በመላው ሀገሪቱ የኢትዮጵያ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ እየተተገበረ ሲሆን፤ በተለይ በመሠረተ-ልማት ግንባታ ረገድ በርካታ ሥራዎች እየተሠሩ 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከያዟቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች መካከልም 

የህዳሴው ግድብ የግንባታ ሥራ ተጀምሮ በአስተማማኝ የማይቀለበስበት ደረጃ መድረሱ በህይወት 

ዘመናቸው ለሀገራችንና ህዝቧ ዕድገት ከወጠኑዋቸው በርካታ ሥራዎች በአብነት ተጠቃሽ ነው፡፡ 

 

 የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ትተውልን የሄዱትን ራዕይ በማስቀጠል ረገድ በውጭ 

የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን ሚና ባለፉት ዓመታት የተገኙ ድሎችን ቀጣይነት 

በማረጋገጥ ሃገራዊ ግቦችን ለማሳካት ቃል በመግባት ሊሆን ይገባል፡፡ ይህ ማለት በውጭ ያለው 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሀገሩ ልማትና ዕድገት ናፋቂ እና ተመኚ ብቻ ሳይሆን በሀገሩ 

ልማት ቀጥተኛ ተሳታፊና ባለድርሻ መሆን ሲችል ነው፡፡  ይህንንም ዕውን ለማድረግ የቀድሞ  

 



ጠ/ሚኒስትር መለስ ዳያስፖራው በሀገሩ ልማት ባይተዋር ሳይሆን ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ይችል ዘንድ 

የተለያዩ ፖሊሲዎች እንዲተገበሩ ያደረጉ ሲሆን፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህም ይህንኑ የሚያጠናክር 

የዳያስፖራ ፓሊሲ ወጥቶ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል፡፡ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያዊያን በያሉበት አንገታቸውን ቀና አድርገው ሊራመዱ የሚችሉት ሃገራቸው ለዘመናት 

 

ትታወቅበት ከነበረው ድህነትና ጦርነት ተላቃ በልማት እና በዕድገት የምትታወቅ ሀገር መሆን 

ስትችል ነው፡፡ ለዚህ የሀገር ልማትና ዕድገትም እያንዳንዱ በሃላፊነት ስሜት የበኩሉን አስተዋፆ 

ሊያደርግ ይገባል፡፡ ከዚህ አኳያ በአጠቃላይ በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ 

ኢትዮጵያዊያን ለሀገራቸው ልማት ስራዎች ስኬት ከሚያደርጉት ተሳትፎ ባሻገር ለህዳሴው ግድብ 

መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጾ በማድረግ ላይ መሆናቸው የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 

ራዕይ/ ሊጋሲ ለማስቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ዓይነተኛ ማሳያ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ አሁንም 

"እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን" በሚል መርህ የተያያዝነውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ሥራ እጅ 

ለእጅ ተያይዘን በፅናት እስከዳር ለማድረስ በድጋሚ ቃል የምንገባበት አጋጣሚ ይሆናል፡፡  

 

 እያገባደድን ባለው የኢትዮጵያዊያን አቆጣጠር 2006 ዓ.ም በካናዳ የተለያዩ ግዛቶች የሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴው ግድብ የ465¸000 ዶላር ድጋፍ ማድረጋቸው 

በእጅጉ የሚያስደስትና ለግድቡ መሳካት ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ሲሆን፤ በይበልጥም ይህ 



ተነሳሽነት በግድቡ ስራ ዙሪያ ብቻ ሳይሆን 

በሌሎች የተጀመሩ የልማት ሥራዎች ቀጣይነት 

በማረጋገጥ ረገድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ያለንን 

ዕምነት በዚህ አጋጣሚ ለመግለፅ እንወዳለን፡፡ 

 

 

 

        ኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ ኦታዋ  

        ነሐሴ 17 ቀን 2006 ዓ.ም 


