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የመለስ አመራር እድገትን ለማየት የሚተጋ ትውልድ 
ፈጥሯል፤ 

 

በረካ (ከአራት ኪሎ) 

 

በብዙዎች እምነት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህይወታቸውን ለአገራቸውና ለሚወዱት ህዝባቸው 

ቤዛ ያደረጉ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ፡፡ እኚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ አፍላ የወጣትነት እድሜያቸውን 

የአገሪቱ ህዝብን ከጨቋኙ የደርግ ስርዓት ነጻ ማውጣት ይቻል ዘንድ ለተካሄደው እልህ አስጨራሽ 

ትግል መስዋእት አድርገዋል፡፡  

 

ይህ ትግል ህይወትንም ጭምር ሊያስከፍል የሚችል እንደነበር ለማንም የሚሰወር አይደለም፡፡ 

ትግሉ በትግል አውድማው ላይ የዋሉ አያሌ ወንድምና እህቶቻቸውን ህይወት አስከፍሏል፡፡ ሊነገር 

በሚያዳግት ስቃይና መከራ የተሞላው የ17 ዓመታት የነፃነት ትግል በታላቅ ድል እንዲጠናቀቅ 

በዋጋ የማይተመን ሚና ከተጫወቱት የኢትዮጵያ ውድ ልጆች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ 

መለስ ዜናዊ አንዱ ነበሩ፡፡  

 

በየትኛውም የዓለም አገራት ከተካሄዱት መሰል ንቅናቄዎች ሁሉ እጅግ ከባድ እንደነበር የሚነገረው 

ይህ የነፃነት ትግል በድል ቢጠናቀቀም የመለስና በዙሪያቸው ያሉት ጓዶቻቸው ህይወት ግን 

መልኩንና ዓይነቱን በቀየረ ሌላ ትግል ተጠምዶ እነሆ 20 ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ እነዚህ ምርጥ 

የአገራችን ልጆች በተለያዩ የፖለቲካ ቀውሶች ሳቢያ ለሺዎች ዓመታት ሰላምና መረጋጋት 

በማያውቃት ኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት፤ ለአያሌ ዘመናት በድህነት አረንቋ ውስጥ ተይዛ 

የኖረችውን ኢትዮጵያ በእድገት ለማራመድ፤ ዓለም በርሃብና በጦርነት ብቻ የሚጠሳትን ኢትዮጵያ 

ታሪክ ለመለወጥ በሚካሄድ ሌላ ጦርነት ውስጥ ገቡ፡፡  

 

የኢትዮጵያዊያንን አንድነት ለማጠናከርና ህዝቦቿንም ከድህነት ለማውጣት  የተካሄደው ትግልም 

እንደነፃነት ትግሉ እጅግ እልህ አስጨራሽ እንደነበር የአገራችንን ሁኔታ በቅርብ ለምንከታተል 

እንግዳ አይሆንም የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡ በተለይ በተለያዩ የመብት ጥያቄዎች ሳቢያ 

ለመበታተን ቅርብ የነበሩ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባሉበትና እድገትን የሚያግዝ የተፈጥሮ 

ኃብትና ለእድገት የሚያመች ምንም ዓይነት መሰረትም ሆነ ምጣኔ ኃብታዊ ሁኔታ በሌለባት 

አገራችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰላምን በማስፈን ድህነትን ለማሸነፍ በቁርጠኝነት መነሳት ቀርቶ 

ማሰብም ለብዙዎች የሚታመን አልነበረም፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን በጠቅላይ ሚኒስትራችንና የትግል ጓዶቻቸው የላቀ አመራር፣ ጥልቅ የሆነ የሰላምና 

የልማት ውጥንና ይህንንም እውን ለማድረግ ያሳዩት በነበረው ቅን ልቦና የታከለበት ቁርጠኝነት 

በአገሪቱ ጠንካራ ሊባል የሚችል ሰላም እውን ማድረግ ችለናል፡፡ ድህነትን ማሸነፍ የሚያስችል 
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ጎዳናም ጀምረናል፡፡ ለዚህ ጎዳና መፋጠን ቁልፍ የሆነውንና ተጨባጭ ህዝባዊ መነቃቃትን 

ከመፍጠር አኳያም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የመሩት ስርዓት የከፈለው መስዋእትነትም በዋጋ 

የማይተመን መሆኑም በብዙዎች ዘንድ የሚታመንበት ታላቅ አገራዊ ውጤት ነው፡፡  

 

ይህን በከፍተኛ ውጣ ውረድ የተሞላ ትግልን ተከትሎ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ መድረክ በመልካም 

ስኬቶች መነሳት ከጀመረች 20 ዓመታት አልፈዋል፡፡ አገሪቱ በእነዚህ ዓመታት ከምንም ጊዜ የተሻለ 

ሰላምና መረጋጋትን እውን አድርጋለች፡ ዜጎቿም በታሪካቸው የማያውቁትን ዓይነት ምጣኔ ኃብታዊ 

እድገት ማየት ጀምረዋል፡፡ ለዘመናት ስር በሰደደና ዘግናኝ በሆነ ድህነት ብቻ ትጠራ የነበረችው 

ይህች አገር በአሁኑ ወቅት ለዓለም ሰላምና እድገት ሚና ልትጫወት የምትችል ሁነኛ አገር መሆኗን 

ዓለም እያወቀና ድጋፏንም እየሻ የመጣው ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ እንደሆነ 

አገራችንን በቅርብ ለምናውቅ ሁሉ እውነት ነው፡፡  

 

ከዜጎች አልፎ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እውቅናና አድናቆት የተቸረው ይህ አገራዊ ለውጥ 

የመጣው ድህነት ባንገፈገፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ለእድገት የሚተጋ ጠንካራ መነቃቃትን 

መፍጠር የቻለ የፖለቲካ አመራር በማግኘታችን ነው ብዬ በሙሉ ልብ መናገር እችላለሁ፡፡ መላው 

ኢትዮጵያዊያን እድገትን ለመጨበት የሚያበቃውን የተስፋ ብርሃን ማየት የቻሉበት ይህ  የእድገት 

ጎዳና ታልሞ እንዲዘረጋ በማድረግና ህዝብን ለልማት በማነሳሳት ረገድ የጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ 

መለስ ዜናዊ ሚና እጅግ የላቀ መሆኑን ብዙዎች ያምናሉ፡፡  

 

ይህ ድህነትን በእድገት ለማሸነፍ የተጀመረው አገራዊ የልማት መንገድ ገና ግቡን አልመታም፤ 

ግቡን እውን ለማድረግ የሚያስችለው ጠንካራ መሰረት ግን በሚገባ ሁኔታ ተጥሏል የሚል እምነት 

አለኝ፡፡ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ የእድገቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ፤ አገሪቱም መጠሪያዋ እስከመሆን 

የደረሰውን ድህነትን ታሪክ አድርጋ መካከለኛ ገቢ ካላቸው የዓለም አገራት ተርታ እንድትሰለፍ 

የሚያስችል ሌላ ጉዞ በጠቅላይ ሚኒስትራችን አመራር ወቅት ተጀምሯል፤ እርሳቸው ግን ይህንን 

ከግብ ለማድረስ የነበራቸውን የጋለ ጉጉት እንደያዙ ሞት ቀድሟቸዋል፡፡ 

 

እንዲያም ሆኖ ግን አቶ መለስ ተጥሎባቸው በነበረው እጅግ ከባድ ኃላፊነትና እርሳቸውም 

ለአገራቸው በነበራቸው ታላቅ ህልም ሳቢያ ያለየሌለ ጉልበታቸውን፣ እውቀታቸውንና ጊዜያቸውን  

ሁሉ መስዋእት አድርገው አገሪቱን በመምራት የተቀየሱትን ጠንካራ የእድገት ራእይ ትተውልናል፡፡  

 

አቶ መለስ እንደኃላፊነታቸው በአገሪቱ ሁለንተናዊ የሰላም፣ የልማትና ዴሞክራሲ ፖሊሲዎችና 

የመተግበሪያ ስልቶች ዙሪያ ቁልፍ ሚና እንደነበራቸውና ጎልቶ የሚታይም አሻራቸው እንዳረፈበተ 

ብዙዎቻችን የምንገምት ቢሆንም አጠቃላይ የአገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት 

ራእዮች ባለቤት አገሪቱን የሚመራው ኢህአዴግ ነው ብሎ መናገር ይቻላል፡፡ ምክንያቱም በተለያዩ 

አጋጣሚዎች የምናስተውለው የኢህአዴግ አሰራር እያንዳንዱ አገራዊ ጉዳይ ፓርቲው ሳይመክርበትና 
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በበለጠ ጥልቀት ሳያጎለብተው ስራ ላይ አይውልም፡፡ በመሆኑም በአገሪቱ እስካሁን የምናስተውላቸው 

ስኬቶች የገዢው ፓርቲና የመላው ዜጋ የጋራ ርብርብ ውጤቶች ናቸው ብል የተሳሳትኩ 

አይመስለኝም፡፡  

 

አገሪቱን የሚመራው ይህ ፓርቲ ከሌሎች መሰል የአገሪቱ የነፃነት ታጋዮች ጋር በመተጋገዝ 

ኢትዮጵያን ከጨቋኝ ስርዓት የማላቀቅ የጋራ እምነት አንግቦ መላውን ህዝብ ለድል አብቅቷል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በመላው አገሪቱ የተዘረጋው ልማትም አገሪቱን በታላቅ ትጋት የመሪት ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝንት ዓለም የሚኖር አሻራ ያረፈበት ቢሆንም የፓርቲው የጋራ ራእይ ነው፤ 

ፓርቲው የራእዩ ባለቤት ከመሆኑ አኳያም እንደአገር መሪነቱ የልማት ውጥኑም ሆነ አገራዊ 

የዴሞክራሲ ግንባታው የተዘረጋለትን ጎዳና ይዞ ጅምሩን አጠናክሮ ይቀጥለዋል፡፡      

 

በሌላ በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር አመራር ዘመን ከሁሉም በላቀ መልኩ አገሪቱ ያገኘችው ትልቅ 

ቁም ነገር ልማትንና እድገትን ለማየት በጉጉት የሚተጋ ትውልድን መፈጠሩ ነው፡፡ ይህ ትውልድ 

ከሁሉም ነገር በፊት ለልማት ቅድሚያ የሚሰጥ ነው፡፡ ትውልዱ የተጀመረው የእድገት ጎዳና ከግብ 

እንዲደርስ ጥልቅ የሆነ ምኞትና ተስፋ የሰነቀ ከመሆኑ አኳያ መንገዱ እንዳይቋረጥ የሚፈለገውን 

መስዋእትነት ሁሉ ይከፍላል የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ አለ፡፡ በመሆኑም ሁኔታውን ከዚህ 

አኳያ መቃኘት ከቻልን በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ የተጀመረው የእድገት ጎዳና ያለምንም ሳንካ 

ይቀጥላል ብሎ ማመን ይቻላል፡፡   

 

አስተያየቴን ለመስጠት የተነሳሁበትን ዓላማ ያጠናክርልኛል ባልኩትና ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያ 

ውስጥ በተካሄደው 5ኛው አለምቀፍ የፌደራሊዝም ስብሰባ ላይ ተካፍለው አገሪቱን በጎበኙት ማንግላስ 

ማናንዳህር የተባሉ የውጭ አገር ሰው አስተያየት ልቋጭ፡፡  

 

ማንግላስ ማናንዳህር እንዲህ ብለዋል:- "ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያን የማውቃት በድርቅ ነበር፤ በአሁኑ 

ወቅት ግን አገሪቱ ሰላም እና መረጋጋት ሰፍኖባታል፡ ኢኮኖሚዋም በፍጥነት እያደገ ነው፤  

በኢትዮጵያ ያሉ ህዝቦች መንግስታቸውን የሚቃወሙ እና የሚያብጠለጥሉ ሳይሆኑ በወደፊት 

ልማታቸው የሚተማመኑ ናቸው፤ የኢትዮጵያ መንግስት መሪዎችም ለየትኛው የልማት አጀንዳ 

ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸው ጠንቅቀውቅ የተገነዘቡ ናቸው፤  የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ 

አካላትም ሆኑ መላው ህዝብ ዘውትር የሚገልፁት እውነትም ይህንኑ ነው፤ በመሆኑም አገሪቱ በቅርብ 

ጊዜ ውስጥ ወደ ብልፅግና የምታመራ መሆኑን  የሚያመላክቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች አሉ፤"  

 

 


