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መርህ አልባ ተቃውሞ 

ከመለስ ራዕይ እስከ መለስ ፋውንዴሽን  

በመለስ ራዕይና የመለስን ራዕይ በማስቀጠል ጉዳይ መርህ አልባው ተቃውሞ በመንደሩና 

በመንደርተኞቹ መበርታቱንና ይኸው መርህ አልባ ተቃውሞ እስከ መለስ ፋውንዴሽን መዝለቁን 

በተመለከተ አንዳንድ ነጥቦችን ቀደም ባለው መጣጥፌ ማንሳቴ ይታወሳል፡፡ ይኸውም የመርህ 

አልባው ተቃውሞ መንደር በተለይ ከፍትህ ከፌዴራላዊ ስርዓትና ከመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ አኳያ ታላቁ መሪ ራዕይ የሌላቸው እንደሆነና ራዕይ አላቸው ከተባለም ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የመገንባት መሆኑን በመጥቀስ ኤህአዴግም የታላቁን መሪ ራዕይ  

አስቀጥላለሁ ሲል ይህንኑ  ፀረ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የመገንባት ጉዳይ ነው በሚል የሚቀርበውን 

ኡኡታ ኢምክንያታዊነትና ባዶ ጩኸት መሆኑን ማሳያና መገለጫ እያቀረብኩ የታላቁን መሪ 

ራዕይና የኤህአዴግን የማስቀጠል  ብቃትና አቅም ለማሣየት ሞክሬአለሁ፡፡  

በዚህም መጣጥፌ ደግሞ መርህ አልባው ተቃውሞ ከመለስ ራዕይ የጀመረውን ባዶ ጩኸት በመለስ 

ፋውንዴሽን ላይ መድገሙን በተመለከተ እና የመለስ ራዕይ ከመለስ ፋውንዴሽን ተነጥሎ 

የማይታይበትን ሁኔታና ይህንኑም ራዕይ በመለስ ፋውንዴሽን ማረጋገጥ የሚችለው መለስን 

የፈጠረው ኢህአዴግ መሆኑን የሚያረጋግጡ ነጥቦችን አነሣለሁ፡፡  

ስለሆነም መሠረታዊ ወደ ሆኑት ነጥቦች ከማምራቴ በፊት የመለሥን ፋውንዴሽን አስመልክቶ 

ዘገባዎች ምን አሉ? የሚሉትን ነጥቦች ምንጭ ጠቅሼ ማውሳት ለትርክቴ ሚዛናዊነትም ሆነ 

ለአንባቢያን ግልጸኝነት እንዲሁም መንደሩና መንደርተኞቹ ለመማር ዝግጁ ከሆኑ ለእነሱም 

ጠቃሚ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ልጅ ወጣት ሰምሃል መለስ “የመለስ ፋውንዴሽን” ውስጥ 

መንግስት ጣልቃ መግባቱን ተቃወመች ሲሉ በርካቶቹ የሃገር ውስጥ ጋዜጦች በመጋቢት 28/2005 

ዓ.ም ማግስት ጀምሮ በመዘገብና በማራገብ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ጋዜጦቹ በዘገባቸው እንዳሠፈሩት ከሆነ ባለፈው መጋቢት 28 ቀን 2005 ዓ.ም በአፍሪካ ህብረት 

አዳራሽ በተካሄደው የፋውንዴሽኑ የማቋቋሚያ መሥራች ጉባዔ ላይ ወጣት ሠምሃል ፋውንዴሽኑ 

የመለስ አስተሳሰብ ምንጭ መሆን ሲገባው መንግስት በፋውንዴሽኑ ላይ ሚናው መጉላቱ ተገቢ 

አይደለም፣ ከዚህ በፊትም ቤተሠባችን በአዋጁ ላይ የመንግስትን ሚና ማጉላቱ ስህተት ነው ብሏል 

የሚል አስተያየት ሰጥታለች፡፡ የፋውንዴሽኑን ምስረታ በወቅቱ በዘገባቸው ካስነበቡን መካከል 

ሪፖርተር የተሰኘው ጋዜጣ አንዱ ሲሆን የመለስ ፋውንዴሽን ምሥረታን በተመለከተ ባሠፈረው 
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ዘገባ የፋውንዴሽኑን ቦርድ ለመሠየም በተካሄደው ምርጫ የቀረቡት ዕጩዎች ሁሉም የኢህአዴግ 

ፓርቲ አባላት ብቻ መሆናቸውን በመቃወም ከንግዱ፣ ከኪነጥበብና ከሌሎቹም የህብረተሰብ ክፍሎች 

መካተት እንዳለባቸው የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎች ጥያቄ ማቅረባቸውን ጠቁሞ ሲቪል 

ማህበረሠቡ እንዲካተትም የአቶ መለስ ቤተሠቦች ጭምር ሃሣብ አቅርበዋል ብሏል፡፡  

ሪፖርተር ጋዜጣ በዚሁ ዘገባው እንዳመለከተው የተነሡት ጥያቄዎች  ተገቢ ቢሆኑም ቦርዱ 

መቋቋም ያለበት በአዋጁ መሠረት በመሆኑና ከአዋጁ ውጭ ምንም ማድረግ ስለማይቻል 

የሚሠየመው ቦርድ በቀጣይ አዋጁ የሚስተካከልበትንና የቦርድ አባላት በሥፋት የሚካተቱበት 

ሁኔታ እንደሚኖር አቶ አዲሡ ለገሠ መናገራቸውንና ይህንኑም አስተያት ተገቢ ነው ሲሉ አቶ 

በረከት ስምዖንና ወ/ሮ አዜብ መስፍን መናገራቸውንና በዚሁም መሠረት ቦርዱ መቋቋሙን 

አስነብቧል፡፡  

ሌላውና ከመለስ ራዕይ የጀመረው መርህ አልባ ተቃውሞ በመለስ ፋውንዴሽን ላይም መደገሙን 

የሚያወሡ ዘገባዎችን የተመለከትኩት የአገር ውስጥ ጋዜጦች ከሆኑት አዲስ አድማስና የኛ ፕሬስ 

ሲሆን በተለይም በነዚህ ጋዜጦች ላይ የሠፈሩት ዘገባዎችና የመርህ አልባው ተቃውሞ 

መንደርተኞች አስተያየት የሙግቴ ዋና አካል ይሆናሉ፡፡  

የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ መለስ ዜናዊ ፋውንዴሽን እንደማንኛውም መንግስታዊ ያልሆነ 

ድርጅት መቋቋም ሲገባው በመንግስት ጣልቃ ገብነት በአዋጅ ፀንቶ መቋቋሙ ተገቢ አይደለም 

ሲሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ገለጹ ሲል የዘገበው አዲስ አድማስ የመድረክ አመራር አባል ዶ/ር 

መራራ ጉዲና ፋውንዴሽኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለማቋቋም በወጣው ደንብ መሠረት 

መቋቋም እንደነበረበትና በአዋጅ መቋቋሙ ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል ሲል ገልፆ የአረና 

ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ አስራት በበኩላቸው በአዋጅ መቋቋሙ ከህግ አንፃር ምን 

እንድምታ እንዳለው ባልገነዘብም ከፖለቲካ አንፃር ግን ትክክል አይመስለኝም ማለታቸውንም 

በዘገባው አመልክቷል፡፡  

እንደ አዲስ አድማስ ዘገባ አቶ መለስ የህዝብ ሳይሆኑ የመንግስት ናቸው ያሉት አቶ ገብሩ የህዝብ 

ናቸው ለመባል የግዴታ ፋውንዴሽኑ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ወጥቶ በህብረተሰቡ የተለያዩ 

አካላት መቋቋም ነበረበት ብለዋል፡፡ የአንድነት ሊቀመንበር ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳም ፋውንዴሽኑ 

ተቀባይነት የሚኖረው በመንግስት አዋጅ ሳይሆን በህዝቡ ቢቋቋም ነበር ብለው ለጋዜጣው 

መናገራቸው በዘገባው ተመልክቷል፡፡  

ረቡዕ ሚያዝያ 9/2005 ዓ.ም ለንባብ የበቃችው የኛ ፕሬስ ሣምንታዊ ጋዜጣ የመለስ ፋውንዴሽንን 

በተመለከተ ሠፊ ዘገባ ይዛ የወጣች ሲሆን የጋዜጣዋ አቋም በሚገለጽበት ርዕስ አንቀጿ “ከህዝብ 
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የተነጠለው ፋውንዴሽን” በሚል ርዕሥ ሥር በፋውንዴሽኑ ከተንፀባረቁት አጓጉልነቶች መካከል 

የፋውንዴሽኑ ህዝባዊና ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነትን የመሸርሸር የድርጅታዊ የአሠራር ልምዶች 

በተለያየ የምርጫ ሂደቶች ኢ ዴሞክራሲያዊ መሆናቸውን በቀዳሚነት ማንሣት ይቻላል ብላለች፡፡  

የኛ ፕሬስ በርዕስ አንቀጿ ካሠፈረቻቸውና ከእኔ ትርክት ጋር ተያያዥ የሆነው ሌላኛው ነጥብ 

እጅግ አስተዛዛቢ ሆኖ የተገኘው ፋውንዴሽኑን ለማቋቋም በወጣውና ለዚሁ የሸፍጥ ተግባር 

ተመቻችቶ በተዘጋጀው የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አዋጅ ቁጥር 781/2005 ዓ.ም መሠረት ለጊዜው 

ማንነታቸው ካልተለየው ሦስቱ የመለስ ቤተሠቦች በቀር ወ/ሮ አዜብ መስፍንን ጨምሮ ሁሉም 

የመንግስት ሹመኞችና ፖለቲከኞች መሆናቸው የኢህአዴግን ዓይነ በላነት ምን ያህል መረን 

እየለቀቀ እንደመጣ ያመላከተ ነበር የሚለው ነጥብ ነው፡፡ ይህችው ጋዜጣ በዚሁ ቀን ወደመርህ 

አልባው ተቃውሞ መንደር ጎራ ብላ የመንደሩን አጋፋሪዎች የመለስ ፋውንዴሽን ምስረታን 

የተመለከተ አስተያየት በእንግዳ አምዷ አስነብባናለች፡፡  

በፋውንዴሽኑ ላይ ብዙ የሚሉት ነገር እንደሌላቸው ለጋዜጣዋ በመናገር አስተያየታቸውን የሠጡት 

ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በፋውንዴሽኑ ስም ለምን ገንዘብ ከውጭ መለመን እንዳስፈለገ ግራ 

ገብቶኛል ያሉ ሲሆን ሃገር ውስጥ ድጋፍ የሚያደርጉ ግለሠቦችና ባለሃብቶች እያሉ ከውጭ ገንዘብ 

መለመን ተገቢ አይደለም ሲሉ አስተያየታቸውን አጠናክረዋል፡፡  

በመጨረሻም የፋውንዴሽኑ ቦርድ በሙሉ በኢህአዴግ ሠዎች መሞላቱ  ጥያቄ እያስነሣ ነው በሚል 

ከጋዜጣዋ ለቀረበላቸው ጥያቄ ጉዳዩ እንደማይደንቃቸው፤ ጉዳዩ የኢህአዴግ እንጂ እኛን ሊያሳስበን 

የሚገባ ጉዳይ አይደለም በማለት መልሰዋል፡፡  

ሌላው አጋፋሪ አቶ ሙሼ ሰሙ ደግሞ ፋውንዴሽኑ የተቋቋመበት መንገድ ህዝባዊነት ይጎድለዋል 

ብለው በቤተሠባቸው በወዳጆቻቸውና በአድናቂዎቻቸው ወዘተ መቋቋም ነበረበት ያሉ ሲሆን አሁን 

እንዳየነው ግን ኢህአዴግ የራሡን አገዛዝ ለማስቀጠል ሌላ የቀየሰው ስልት እና ይህም ፋውንዴሽኑ 

የአብዮታዊ ዴሞልራሲ ተቀጽላ መሆኑን የሚያመላክት መሆኑን የመለስ ፋውንዴሽን የኢህአዴግን 

መርህ ማለትም የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ማስቀጠያ ነው በማለት መናገራቸውን ከጋዜጣዋ ዘግገ 

ተመልክተናል፡፡  

በዚሁ የኛ ፕሬስ ጋዜጣ የእንግዳ አምድ ላይ የተሥተናገዱትና የመለሥ ፋውንዴሽንን በተመለከተ 

አስተያየት እንዲሠጡ የተጋበዙት የሠማያዊ ፓርቲ ፕሬዝደንት ኢንጂነር ይልቃል ጌታሁን መለስ 

ጥሩ መሪ አልነበሩም ፋውንዴሽኑም ሲጀመር አይገባቸውም የሚል ይዘት ያለው መልእክት 

አስተላልፈዋል፡፡  
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አሁን ከላይ የተጠቀሡትና የመለሥ ፋውንዴሽንን በተመለከተ የቀረቡት ዘገባዎች እና ከመርህ 

አልባው ተቃውሞ መንደር የተሰጡት አስተያየቶች ከመለሥ ራዕይና ራዕይ የማስቀጠል ግንባር ላይ 

የጀመሩ ተኩሦች ስለመሆናቸው መመልከትና አንድ በአንድ ልቅም እያደረግን በማስረጃ አስደግፈን 

ለመሞገት የሚያስችለን ትርክት ላይ ደርሰናል፡፡ 

 የኛ ፕሬስ ጋዜጣ ለድርጅታዊ አሰራር ሽፋን ተብሎ ተዘጋጀ በማት የጠቀሰችውን የመለስ 

ፋውንዴሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 781/2005 ዓ.ም መጀመሪያ መመልከቱ የመርህ አልባ 

ተቃውሞው መንደር ጩኸት ባዶ ጩኸት ስለመሆኑ የሚያረጋግጥልንና ከላይ የተጠቀሱት 

አስተያየቶች ቀናነት የጎደላቸው መሆኑን በሚገባ የሚያመለክቱ ይመስለኛል፡፡ ይኸውም 

ፋውንዴሽኑ ህዝባዊና ለህዝብ የቆመ፣ የምርምርና የጥናት ማዕከል የመለሥ አስተሳሰብ ምንጭ 

እንዲሆንና ከልምድ አንፃር የመንግስት ተሳትፎ የላቀ እንዲሆን በማሠብ ወደፊት የህዝብና 

የሲቪል ማህበረሠቡ ተሣትፎ የላቀ ድርሻ እንዲኖረው ታሣቢ ያደረገ አዋጅ መሆኑ በማቋቋሚያ 

አዋጁና በመሥራች ኮሚቴው ሠብሳቢ ቀደም ብሎ ከተሰጠ መግለጫ መረዳት ተችሏል፡፡ በዚህ 

መግለጫ ላይ እና አዋጁን በተመለከተ በተሠጡ ሠፊ ማብራሪያዎች ላይ ተገኝተው የነበሩ ጋዜጦች 

ዛሬ ተመልሠው ፋውንዴሽኑን የኢህአዴግ አይነበላነት መገለጫ እና የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ተቀጽላ አድርገው ማቅረባቸው ከመለስ ራዕይ ጋር በተያያዘ ሲሰጡ ከነበሩት አስተያቶች 

ያልተለየና ሚዛናዊነት የጎደለው የአሉባልታ ጥርቅሞች ናቸው፡፡ የአቶ መለስ ልጅ የሆነችው 

ወጣት ሰመሃል በምስረታ በዓሉ ላይ የሠጠችውን አስተያት በማጎን ህዝቡ የተዛባ አመለካከት 

እንዲኖረው ጥረት እየተደረገ ቢሆንም የወጣቷን አስተያየት በተመለከተ በቀናነት ከተመለከትነው 

ተገቢና ትክክለኛ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

ወጣት ሰመሃል መለስም ሆነች ሌሎች በቀናነት የተሠጡ አስተያየቶችን ከተመለከትናቸው እንዲህ 

ዓይነት ፋውንዴሽን በየትኛውም ዓለም መቋቋም ያለበት በህዝብና ተነሣሽነት ባላቸው ግለሰቦች 

በተለይም ደግሞ ፋውንዴሽኑ ለሚቋቋምላቸው ግለሠቦች ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶችና ጓደኞች 

እንደሆነ በማስታወስና የሌሎች ሃገራትን እና ፋውንዴሽኖችን ተሞክሮ በመውሠድ የተሠጠ 

አስተያየት በመሆኑ ተገቢነቱ ላይ እኔም ብሆን እስማማለሁ፡፡ ነገር ግን እንኳንስ በኛ ሃገር ህዝቦች 

አቅም ልምድና ግንዛቤ ይቅርና በአሜሪካም የሚገኙት የክሊንተን ፋውንዴሽን ዓይነቶቹ የአሜሪካ 

መንግስት ርዕዮተ ዓለመዋዊ ፍልሥፍና ነፀብራቆችና ከአሜሪካ ህልውና ጋር በደም የተሣሠሩ 

መሆናቸው ግልጽ ሊሆን ይገባል፡፡  

የሆኖ ሆኖ ግን እንዲህ ዓይነት ለህዝብ አገልግሎትና ለህዝብ አጠቃላይ ማስተማሪያና 

መመራመሪያ የሚሆኑ ፋውንዴሽኖች በህዝብ ተሣትፎ የመመሥረታቸው ጉዳይ ተገቢ ቢሆንም 

ከመለስ ፋውንዴሽን አንፃር ጉዳዩን በቅንነት ከተመለከትነው የመንግስት ተሳትፎ መጉላቱ 
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ሊያሳስበን የሚገባ ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ መለስ እንደግለሰብና እንደ ተወሠኑ 

ቡድኖች ከሰራቸውና በተግባር ላይ ካዋላቸው ቁም ነገሮች መካከል የሚበዙቱ የኢትዮጵያ ብሄሮች 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦችን የተመለከቱ፤ እንደ ድርጅት እና እንደ መንግስት በሰራቸው በርካታ 

ምርምሮችና ጥናቶች ህዝብ እንደ ህዝብ ተጠቃሚ መሆኑና እነዚህ የምርምርና የጥናት ውጤቶቹ  

ደግሞ ቀጣነት ይኖራቸውና ሁሉም ግለሰቦች ግንዛቤ ይይዙባቸው ዘንድ የሣቸውን ሥራና 

የሣቸውን ራዕይ ከግለሠቦች በተሻለ ጠንቅቆ የሚያውቀው እና በእጁ ላይ የሚገኘው መንግስትና 

ፓርቲያቸው የመጀመሪያውን ተነሣሽነት መውሠዳቸውና ፋውንዴሽኑ እንዲቋቋም መሠረት 

መጣላቸው ተገቢና የግድ ይመስለኛል፡፡  

ፋውንዴሽኑ ስለሚይዛቸው እና የሚሠጣቸውን አገልግሎቶች በተመለከተ በርካታ መረጃና ሠነድ 

የሌላቸው ግለሠቦች ፋውንዴሽኑን ለማቋቋም የሚያስችል አቅምና ተነሣሽነቱ ሊኖራቸው ይገባል 

ተብሎም ማሠብ ከባድ ይመስለኛል፡፡ ሆኖም ግን በሪፖርተር ጋዜጣ የሠፈረውን እነዚህን አሁን 

የተመረጡት ስብስቦች ባሉበት ቦታ ላይ እንዳሉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያማክሉ 

ግለሰቦችና ተቋማት በቦርድ አባልነት መካተት ይኖርባቸዋል የሚለው አስተያየት ተገቢና ወደፊት 

የሚጠበቅ ነው፡፡    

ይህንኑም የአቶ መለስ ባለቤትን ጨምሮ ከፍተኛ የኢህአዴግ ባለሥልጣናት በመመሥረቻ ጉባዔው 

ላይ ያረጋገጡትና ተገቢነቱን የተቀበሉት ጉዳይ ነው፡፡  አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ  ከመለሥ 

ራዕይና የመለስን ራዕይ ማስቀጠያ ከሆኑት መንገዶች አንዱ ስለሆነው የመለስ ፋውንዴሽን 

መረጃውም ሆነ የአዕምሮ ውጤት የሆኑ ሂደቶች በእጁ  የሚገኘው ኢህአዴግና መንግስት 

በመሆናቸው ቀደም ብዬ እንዳነሳሁትም ታላቁ መሪ ከኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ጋር ያላቸው ቁርኝትና ባለውለታነት አንጻር በተወሰነ ደረጃ የመንግሥት ጣልቃ ገብነት ተገቢነት 

ያለው ይመስለኛል።  

በትጥቅ ትግሉና በትጥቅ ትግሉ ወቅት የነበራቸው የጦር መሃንዲስነት ሚና ከግንዛቤ በማስገባት 

ራዕያቸው በተገቢው መንገድ እንዲቀጥልና ፋውንዴሽኑ በጽኑ መሠረት ላይ እንዲቆም 

ከምሥረታው ጋር ያለውንም የሃገራችንን ህዝቦች ልምድና ኃላፊነት የመሸከም አቅም ከግምት 

በመክተት የተቋቋመውን ፋውንዴሽን ማውገዝ  የመርህ አልባ ተቃውሞ ማሣያ ከመሆን የዘለለ 

ትርጉም አይኖረውም፡፡ ይልቁንም በቀደመው መጣጥፌ ባወሣሁት መሠረት መለስ ስለ መድበለ 

ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የነበራቸውን ራዕይ ከግምት በመክተት ከሌሎቹ የህዝብ 

ውክልና ጥያቄዎች በላይ በዚህ ሰዓት ተቃዋሚዎችም ውክልና ይኖራቸው ዘንድ ጥያቄ ቢነሣ በግሌ 

ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  
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የአረናው ሊቀመንበር እንዳሉትም ከህግ አንፃር ያለውን ትርጉም እንዳልተገነዘቡት ሁሉ ሌሎቹም 

የአዋጁን ህጋዊ አንድምታ ተመልክተው ቢሆን ኖሮ ከመሣሣት በዳኑ በነበር አልያም ልክ እንደ 

አቶ ገብሩ በጨዋ ቋንቋ ያለውን ትርጓሜ አልተገነዘብኩም ባሉ ነበር፡፡ ነገር ግን ከህግ አንፃር 

አዋጁን ያዩትና የለዩትም በአንድነት የተቃውሞ ከበሮ የመደለቃቸው ሚስጥር የመርህ አልባ 

ተቃውሞ አስተሣሠብ ነው፡፡  

አዋጁ ከፋውንዴሽን ምሥረታው ጋር ያለው ህጋዊ አንድምታ ከግምት ውስጥ ገብቶ የወጣ 

ስለመሆኑ የመሥራች ኮሚቴው ሰብሳቢ በስፋት ያብራሩና በአሠራር ደረጃ የመለሥን ህዝባዊነት 

የበለጠ በሚያረጋግጥ መልኩ የተዘጋጀ ስለመሆኑ በተገለጸበት አግባብ ሽፍጥና ድርጅታዊ ነው 

የሚያሠኝ ምንም ነገርሊኖር አይችልም፡፡  

እንደሚታወቀውና ዓለም እንደመሠከረው መለስ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን አልፈው የአፍሪካ 

አንደበት፣ የአፍሪካ ጠበቃ፣ የአፍሪካ ድሆች አባት፣ የአፍሪካ አፈ ጉባዔ እንደነበሩ በመመሥረቻ 

በዓሉ ላይ የተገኙት የአፍሪካ መሪዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ለፋውንዴሽኑ ምሥረታ ከልብ 

በመነጨ ወገንተኝነት ገንዘብ መለገሣቸውም የመለስን ታላቅነት፣ የመለስን የአፍሪካ ጠበቃነትና 

የመለስን የአፍሪካ ተምሣሌትነት የሚያረጋግጥ ይልቁንም ጥያቄ ከተነሣ እንኳ ወደፊት 

በፋውንዴሽኑ ቦርድ ውስጥ ከአፍሪካም ተወካዮች እንዲኖሩ መደረግ አለበት የሚል እንጂ የገንዘብ 

ልገሣውን ከልመና ጋር ማያያዝም ከመርህ አልባ ጩኸትም በላይ ግራ ከተጋባ ፖለቲካ የሚመነጭ 

አስተያየት ነው የሚሆነው፡፡  

የመለስ ራዕይ መገለጫና የመለሥን ራዕይ የሚያስቀጥል ህዝባዊና ድርጅታዊ ሃላፊነት ማሣያ 

የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ከመርህ አልባው ተቃውሞ መንደር የማስቀየሻና ስልጣን 

የማራዘሚያ ስም ቢሠጠውም አሁን ባለበት ተስፋ ሰጪ ደረጃ ላይ ሲደርስ የዚህ አስተሳሰብ ሰለባ 

የሆኑቱ ዛሬም የመለሥን ፋውንዴሽንና ወደፊት መሠረቱ ከተጣለ በኋላ ሠፊ የህዝብ ውክልና 

እንደሚኖረው የሚጠበቀውን ፋውንዴሽን፤ ከኢትዮጵያውያን አልፎም ለመላው አፍሪካውያንም 

ታላቅ ፋይዳ ያለው እንደሚሆን የሚጠበቀውን ፋውንዴሽን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ተቀጽላ የሚልና 

የራስን አገዛዝ ማስቀጠያ የሚል ታፔላ መለጠፍ መርህ አልባነት የወለደው የግራ መጋባት ውጤት 

ከመሆን አይዘልም።  

እኒህንና የዓለም ተምሣሌት የሆኑትን ምናልባትም እንዲህ ዓይነት ባለ ራዕይ ግለሠብ በዓለም ላይ 

በምዕተ ዓመታት አንድ ጊዜ ሊፈጠር እንደሚችል የተነገረላቸውን ታላቅ መሪ፤ ዓለም አቀፍ 

ተቋማት መንግስታትና ታዋቂ የሆኑ በየዘርፉ የሚገኙ የዓለማችን ታላቅ ሰዎች ለወደሷቸው ታላቅ 

መሪ የተቋቋመን ፋውንዴሽን በተዘዋዋሪ ለማጣጣል ተገቢነት የሌላቸውን ሃሳቦች መሰንዘር በእጅጉ 

ያስተዛዝባል። ከሁሉም በላይ የፋውንዴሽኑ መቋቋም የሁሉም ዜጎች ክብር መሆኑ ሊታወቅ 
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ይገባል። ስለሆነም ለቀጣይ  ተግባራቱ ስኬት እያንዳንዱ ዜጋ በሚችለው አቅም ሁሉ ድጋፍ 

ማድረግ ይጠበቅበታል።  


