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መለስ ህያው ነው - ራዕዩ ይፈጸም ዘንድም 

ፋውንዴሽኑ ተመሰረተ!!! 

 

የዛሬ ስባትና ስምንት ወር አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለየና ከበድ ያለ የስሜት ድባብ ነበር 

የሚስተዋለው፤ የህዝቡ ውስጣዊ ስሜት የተረበሸ ዓይነት፡፡ ይህም የታላቁ መሪ የክቡር አቶ መለስ 

ዜናዊ በድንገት “ታመሙ” መባልና ይህንኑ ተከትሎ በእንዴት ሆኑ፣ 

እንዴት ዋሉ፣ አደሩ - - - ሃሳብና ስጋት የተወጠረ የህዝብ ስሜት፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ በጎውን በመመኘት ተስፋ  አንዳች ብስራት 

የመስማት ምኞት መሰነቅና ነገን በጉጉት መጠበቅ። 

የጊዜ ሂደት ነውና ቀናት ቀናትን እየወለዱ ነሀሴ ወር አጋማሽ ላይ 

ደረስን። ይህ ጊዜ ግን አንድ ነገር ይዞ ብቅ አለ። ነሀሴ 14/2004 ዓ.ም ማለዳ የኢትዮጵያ ሬዲዮና 

ቴሌቪዥን ለኢትዮጵያውያንና ለመላው አለም አንድ  ያልተጠበቀ የጧት መርዶ አረዳ - የክቡር 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ዜና አረፍት፡፡ ወዲያውኑ በዓለም አሉ የተባሉ ከትልቅ እስከ 

ትንሽ እውቅና ያላቸው ሚዲያዎች ዜናውን በመቀባበል በ"Breaking News" ሰፊ ሽፋን ሰጡት፣ 

በተለይም ታላላቆቹ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይህን ዜና ቀዳሚ ርዕሳቸው በማድረግ ስለመለስ ብዙ 

ብዙ ተናገሩ፣ተከታታይ ፕሮግራምና ትንታኔ አቀረቡ።  

ከዚያች ሰከንድና ደቂቃ ጀምሮ እስከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ  የቀብር ሥነስርዓት 

አፈጻጸም ድረስ የነበረውን ሁኔታና አጠቃላይ አገራዊ የሃዘን ድባብ ሁላችንም የምናውቀው 

ከመሆኑም አንጻር ወደ ዝርዝሩ ሳልገባ የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ አድርጌ ስለወሰድኩት  የ“መለስ 

ፋውንዴሽን” ምስረታ ልመለስ።  

መጋቢት 28/2005 ዓ.ም በሀገራችን አንድ ትልቅና በአይነቱ ልዩ የሆነ ዝግጅት በአፍሪካ አዳራሽ  

ተከናውኗል፡፡ ዝግጅቱ ሁሉም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች፣ የተለያዩ ሀገራት 

መሪዎችና ተወካዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ የየክልል 

ተወካዮች፣ አምባሳደሮች፣ ታዋቂ ግለሰቦችና ሌሎች የፋውንዴሽኑ ምስረታ ደጋፊዎች የተገኙበት 

የምስረታ ጉባኤ በመሆኑ እጅግ ደማቅ፣ ተስፋ ሰጪና የመለስን ራዕይ እውን ከማድረግ  አንፃር 

ያለውን መጪ ጊዜ ከወዲሁ አመላካች ሆኖ አልፏል፡፡  
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የ”መለስ ፋውንዴሽን” መመስረት በሀገራችን የፋውንዴሽን ምስረታ ታሪክ አንፃር የመጀመሪያው 

ከመሆኑ አንፃር እንዴት ሆኖ የጋራ መግባባትን ይፈጥር ይሆን? የሚለው አስተሳሰብ በብዙዎቻችን 

አእምሮ ውስጥ ይመላለስ የነበረ ቢሆንም ጉዳዩ በሌጋሲ ኮሚቴው በአግባቡ ተጠንቶና ቅድመ 

ምስረታ ሁኔታዎች ተሟልተው የቀረቡበት ጉባኤ በመሆኑ ብዥታዎችን ያጠራ፣ መጪውን ብሩህ 

ጊዜ ያመላከተ፣ የመለስ ሌጋሲን ተጠናክሮ መቀጠልና ያለውን ሀገራዊና አህጉራዊ ብሎም አለም 

አቀፋዊ ፋይዳውን በሚገባ ያረጋገጠ በመሆኑ የ”መለስ ፋውንዴሽን” ምስረታ በአሉን ሙሉ በኩሉሄ 

ሆኖ እንዲያልፍ አድርጎታል፡፡ 

ይህ ብቻም አይደለም፤ የመለስ ዜናዊ ህይወትና ስራዎች ላይ የቀረቡ ጥናታዊ ፅሁፎች፣ የተለያዩ 

አገራት መሪዎችና አምባሳደሮች፣ ታዋቂ የፖለቲካ ተንታኞች፣ አለም አቀፍ የሰብአዊ፣ 

ዴሞክራሲያዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊ ተቋማት፣ ታዋቂ ምሁራንና ክቡር ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊን 

በቅርብ የሚያውቋቸው ግለሰቦች የሰጧቸው የአይን እማኝነትና ህያው ምስክርነት ሁሉ 

ስለፋውንዴሽኑ አስፈላጊነትና ፋይዳ ቁልጭ አድርገው ያሳዩ በመሆናቸው ታዳሚውን በአንድ 

ድምፅና ስሜት የፋውንዴሽኑን መመስረት እንዲደግፍ አድርጎታል፡፡ የቀረቡትን የውሳኔ ሀሳቦችና 

መወያያ ሰነዶች ማፅደቁንም እንደዛው፡፡ 

ይህንን እውነታ በፋውንዴሽኑ ምስረታ ወቅት በሌጋሲው ኮሚቴ አማካይነት የቀረቡትን 

የፋውንዴሽኑን ዓላማና ተልእኮ  ጠቅሰን “መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው ለኢትዮጵያ ብሎም 

ለአፍሪቻ ህዝቦች ሰላም፣ ፍትህ፣ ኢኮኖሚ እድገት፣ መልካምአስተዳደርና ዲሞክራሲ ያካሄዱት 

ተጋድሎና የተከሉትን ቅርስ (ሌጋሲ) ቀጣይነት እንዲኖረው፣ ሃሳቦችና ፕሮግራሞች የሚፈልቁበት 

ህያው ማእከል”  መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ ፋውንደወሽኑ እነዚህን ዓላማና ተልእኮውን ዕውን 

ለማድረግ ያስችሉት ዘንድ ስድስት አበይት ተግባራት ያስቀመጠ ሲሆን እነሱም፡-  ደረጃውን 

የጠበቀ መፀሕፍት ቤትና የምርምር ማእከል፣ ትምህርታዊ ፕሮግራሞችን መዘርጋትና ማስፋፋት፣  

ነፃ የትምህርት ዕድል መፍጠር፣ በሥራቸው ብልጫ ላሳዩ የሚሰጥ ሽልማት፣  ለአየር ንብረት 

እንክብካቤ የሚደረግ ድጋፍ እና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መታሰቢያ ፓርክ ናቸው፡፡ በእነዚህ 

አበይት የፋውንዴሽኑ ተግባራት ስር ሌሎች በርካታ ንዑስ ተግባራት የተዘረዘሩ ሲሆን ሁሉም ዋና 

አላማቸው የመለስን ሌጋሲ አጠናክሮ መቀጠልና ማስቀጠል እንዲሁም አጠቃላይ አገራችንን፣ 

አፍሪካንና ብሎም አለምን የመለስ መሰረታዊና ጥልቅ ሀሳቦች የበለጠ ተጠቃሚ ማድረግ ነው፡፡  

ከላይ የጠቀስናቸው የመለስ መልካም ስብእናዎችና እነሱን ለማስቀጠል ይቻል ዘንድ የሚቋቋመው 

የ”መለስ ፋውንዴሽን” በኛ በወገኖቹ ብቻ የተገለጸው አይደለም፡፡ ይልቁንም፣ በበርካታ የአፍሪካ 

እና የአለም መሪዎች ዘንድ ጎላ ብሎ ተጠቅሶ የነበረውን ያህል አሁንም እየተጠቀሰ ይገኛል፡፡ 
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ጥቂት ምሳሌዎችን ከጉባኤው ውሎ (ዘጋቢ ፊልምን ሳንጨምር) ወስደን መለስን መለስ ብለን 

ወደኋላ እንቃኘው፡፡ 

መለስ ማለት “የአገሩ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የአለም ፍፁም ዲሞክራሲያዊ መሪ” (የቀድሞው 

የናይጂሪያ ፕሬዘዳንት፣ ኦባሳነጆ)፣ “መለስ በተለይ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ዘብ የቆመ” (የሶማሊያው 

ጠ/ሚኒስትር ሚስተር አብዲ ፋራህ ሺርዶን)፣ “መለስ የተግባር ሰው፤ አፍሪካ ነፃ መሆን አለባት 

የሚል የማይናወጥ አቋም ያለው” (የጅቡቲ ሪፐብሊክ ፕረዘዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌ)፣ “በአለም 

አቀፍ ጉባኤ የአፍሪካ ምርጥ ልጅ" (የሱዳን ፐሬዚዳንት ኦማር ሃሰነ አልበሽር)፣ አዲሱ የአፍሪካ 

መሪ፣ አፍሪካን ከሦስተኛው አለም ወደ አንደኛው አለም ደረጃዋን እያሸጋገረ የነበረ ታላቅ መሪ፣ 

ወዳጅ ጠለት በሚል ክፍልፍይ ውስጥ የማይጠመድ፣ አፍሪካ ባለፉት 50 አመታት የፈፀመችውን 

ስህተት ያረመ፣ አፍሪካን ከጨለማ ወደ ብርሃን ለመቀየር (አባይን በመገደብ) የጣረና መሰረቱን 

የጣለ፣ ስለአፍሪካ በ’እነዚያ ሰዎች’ አካባቢ የነበረውን የተዛባ አመለካከት የቀየረ፣ - - -" (የዩጋንዳው 

ፕሬዘዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ) ሲሉ መለስ ዜናዊን በጥልቀት ገልጸውታል፡፡ የቀድሞ የዓለም ባንክ 

ፕሬዘዳንትም “አፍሪካ ያለ መለስ አስተሳሰብ የተሻለ ኢኮኖሚ ልትፈጥር አትችልም ነበር” ሲሉ 

መግለፃቸውንም እዚህ ላይ መጥቀሱም ተገቢ ነው፡፡ 

መሪዎቹ በእነዚህ አስተያየቶቻቸው ብቻ አላበቁም፤ከቃላት ባለፈም አስተያየቶቻቸውን 

የሚያንጸባርቅ ትልቅ የተግባር መልዕክትም አስተላልፈዋል፡፡ በዚሁ መሰረትም ሱዳን ሁለት 

ሚሊዮን ዶላር፣ ደቡብ ሱዳን አንድ ሚሊዮን ዶላር፣ ጅቡቲ 500 ሺህ ዶላር እንዲሁም ዩጋንዳ 300 

ሺህ ዶላር ለፋውንዴሽኑ ምስረታ መስጠታቸውን የየሀገሮቹ መሪዎች በዚሁ እለት አስታውቀዋል፤ 

ይህ ድጋፋቸው አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ ቀጣይ መሆኑን ጭምር በማከል። 

መለስ በጉባኤው "ወደር የለሽ አለም አቀፍ ምሁር፣ አብሪ ኮከብ . . ." ወዘተ ከሚሉት 

ምስክርነታቸው ጀምሮ ብዙ ብዙ ተብሎላቸዋል፡፡ ሁሉም እንደየእይታው በየቋንቋው የተሰማውንና 

የሚያውቀውን የመለስን ድንቅ ስብእና አንድ፣ ሁለት፣ . . . እያለ ዘርዝሯል፡፡ ይዘርዝር እንጂ 

የተዘረዘረው ገላጭ ሁሉ ለመለስ ቢያንስ እንጂ የሚበዛባቸው አይሆንም፡፡ ምንአልባትም ወደፊትም 

ገና ብዙ የሚባልላቸው የመልካም ስብእናቸው መገለጫዎች ይኖራሉ፡፡ ይህ ደግሞ አይጠረጠርም፡፡ 

የ"መለስ ፋውንዴሽን" መመስረት ደግሞ ለዚሁ የመለስ ሁለንተናዊ ስብእና ይበልጥ መገለጽ 

የሚኖረው መጠነ ሰፊ አስተዋጽኦ ጉልህ ስለመሆኑ መጠራጠር አይቻልም፡፡ 

 

ባለቤታቸው ክብርት ወ/ሮ አዜብ መስፍን በጥልቅ የሀዘን ስሜት ውስጥ ሆነው ለኢትዮጵያ ህዝብ 

እንዳቀረቡት ምስጋናና ሁላችንም እንደምናውቀው በመለስ ድንገተኛና ያልተጠበቀ ህልፈት ከሊቅ 
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እስከ ደቂቅ ለመለስ ሁሉም በጥልቅ አዝኗል፤ አልቅሷል፤ የታላቁ መሪውንም ስርዓተ ቀብች 

በክብር ፈጽሟል፡፡ አይሆንም እንጂ ቢሆንማ ኖሮ ይህ የህዝብ እንባና ጠሊቅ ሀዘን መለስን 

በመለሳቸው ነበር፡፡ ይህ ባለመቻሉም የመለስን ህያውና ዘላለማዊነት ለማረጋገጥና ውርሱን 

አጠናክሮ ለመቀጠል ቆርጦ መነሳቱ ደግሞ መለስ፣ ስም አይቀበርም . . . እንዲሉ፣ ስለአለመሞቱ 

ተጨባጭ ማሳያ ነው፡፡  

አልሞ ተኳሹ መለስ፣ ታግሎ ጣዩ መለስ፣ ተናግሮ ረቺው መለስ፣ አቅዶ ተግባሪው መለስ፣ መርማሪ 

ተመራማሪው መለስ፣ የአፍሪካ አንድነት አቀንቃኙ መለሰ፣ የኔፓድ ወላጅ አባቱ መለስ፣ የአሁንዋ 

ኢትዮጵያና አፍሪካ ለውጥ የማእዘን ድንጋዩ መለስ፣ የልማታዊ መንግስት ንድፈሃሳብ ቀማሪና 

ተግባሪው መለስ፣ . . . ዛሬ በህይወት አይኑር እንጂ ተግባራቱ ሁሉ አሉ፣ ቃሉም  ይፈፀማል፡፡ 

ባጠቃላይ የቀድሞው ጠ/ሚ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ሙሉ ዕድሜያቸውን ከታጋይነት እስከ 

አመራር ሰጭነት ከአገር አቀፍ እስከ አለም አቀፍ ደረጃ ላበረከቱት አስተዋፅኦና ላከናወኗቸው 

ዘርፈ ብዙ ተግባራት ቋሚ መታሰቢያ ይሆናቸው ዘንድ የ“መለስ ፋውንዴሽን “ ግንባታ በይፋ 

ተመስርቷል፡፡ መለስ ፋውንዴሽን የሳቸውን መልካም ሰብእና፣ አኩሪ ታሪክና ህልቆ መሳፍርት 

ስኬቶቻቸውን በቋሚነት ከመዘከር ባለፈም መጪው ትውልድና አጠቃላይ አለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ከክቡር አቶ መለስ አስተሳሰቦች፣ አስተምህሮቶችና መሰረታዊ ዕሳቤዎች ትምህርት ይቀስምና 

ያስጀመሩትን ስኬታማ የዲሞክራሲና የልማት መስመር ሌጋሲ ያስቀጥል ዘንድ የሚያስችል 

ተቋማዊ ብቃት እንደሚኖረው ታምኖበታል። በዚህ አለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ 

በሚገነባው “መለስ ፋውንዴሽን” ተመራማሪዎች፣ የፖለቲካ ተንታኞች፣ የአገራት መሪዎች፣ 

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማህበረሰብ አባላት - - - ሁሉ የመለስን ተሞክሮ የሚቋደሱበት፣ 

የሚማሩበት፣ የሚመራመሩበትና በርካታ ለመጪው ትውልድ አመራር አባላት በቂ የመነሻ ሃሳብ 

የሚያገኙበት በጥቅሉ ለጥልቅ ጥናትና ምርምር አንጡራ ሀብት መሆኑ የተሰመረበት ሲሆን፣ እኛ 

ኢትዮጵያውንም የታላቁ መሪያችን ክቡር ጠ/ሚ መለስ ዜናዊን ራዕይና ትተውልን የሄዱትን አሻራ 

/ሌጋሲያቸውን/ አጠናክሮ በማስቀጠሉ በኩል ከወዲሁ ታጥቀን ልንነሳና ከፋውንዴሽኑ ቦርድ 

አመራር ጎን ልንቆም፤ እሳቸው ለቃላቸው ታማኝ ሆነው የማለፋቸውን ያህል እኛም ሌጋሲያቸውን 

ለማስቀጠል የገባነውን ቃል ልንጠብቅ ይገባናል።  

 

 

 



5 
 

 

 

 

 


