
ሃዘናችን የሚወራረደው 

በጠ/ሚ/ር መለስ ፈለግና ራዕይ የተጀመረውን የልማትና 

የዴሞክራሲ ስርዓት  ግንባታ በማስቀጠል ነው!! 

ዮናስ  8/24/12 

የጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊን ከእይታ መራቅ ተከትሎ ባሳለፍናቸው ሁለት ወራት የሚጠጉ 

ጊዜያቶች ከተለያዩ ግለሰቦችና ተቋማቶች በተለይም በውጭና በሃገር ውስጥ ለሚገኙ ተቃዋሚዎችና 

ጋዜጦች ፀረ ሠብእ የሆኑ አስተያየቶችና ሟርቶች ለደቂቃም ቢሆን ጆሮዬን አውሼ አላውቅም፡፡ 

ይህን ለማድረጌ ደግሞ በቂ ምክንያት ነበረኝ፤ ምክንያቶቼ ሁለት ናቸው፡፡ የመጀመሪያው ሰው 

እንደመሆኔ ለሰው ሞትን መሻት ተፈጥሯዊም ባህላችንም ባለመሆኑ ሲሆን ሁለተኛው ምክንያቴ 

ደግሞ የሃገሬ የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካ ነው፡፡ 

  

በሃገሬ የሚገኙ ነፃ ነን የሚሉ የፕሬስ ውጤቶችንና የተቃውሞው ጎራ ፖለቲካ መከታተል ወይም 

ስለፖለቲካ ማሰላሰል ከጀመርኩበት ደቂቃ አንስቶ ፤ባሉበት ተገኝተው የማያውቁ፣ያወሩትን መሆን 

ያለመደባቸው መሆኑን፣ ስለ ስልጣን እንጂ ስለ ህዝብና ሃገር ደንታ የሌላቸው መሆኑን፣ ከነሱ በተሻለ 

ህዝብ እንደህዝብ የላቀ አስተሳሰብ እንዳለውና ከነሱ በብዙ ርቀት ቀድሟቸው የሄደ መሆኑን በተለያዩ 

አጋጣሚዎችና አጀንዳዎች መነሻነት በማረጋገጤ ነው፡፡ 

የሆነው ሁሉ ሆነና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማረፋቸውን በሰማው ቅጽበት የተለያዩ ሃሳቦችን 

እንዳውጠነጥን እና ስጋት እንዳይኖርብኝ    የሚያደርግ መልካም ሽታ ከወደአፍንጫዬ እየደረሰ 

ነው። 

 

መጀመሪያ እንደሰውም ሆነ እንደ ወጣት በጠቅላይ ሚንስትራችን አመራር ከተገኘው የልማትና 

የዴሞክራሲ ውጤት ተጠቃሚ በመሆኔ ፤በሌላ መልኩና የተለየ ክብደት በምሰጠው ምክንያት 

ደግሞ÷ የአቶ መለስ በአለማችን ከሚገኙና በጣት ከሚቆጠሩ ባለራዕይ አመራሮች አንዱ 

በመሆናቸው ህልፈታቸው ሃዘኔን ጥልቅ አድርጎታል፡፡ ቢሆንም ደግሞ ስራቸው ህያው ምስክራቸውና 

መገለጫችን ነው፡፡ ነፍሳቸው በአፀደ ገነት ይሆን ዘንድ ፀሎቴ ነው፡፡ ለቤተሰባቸውም መጽናናትን 

እመኛለሁ፡፡ 

አሁን ዜና እረፍታቸውን ከሰማሁ ከ6 ሰዓታት በላይ አስቆጥሬያለሁ፡፡ የሀገር ውስጥ እና የውጭ 

ሚዲያዎችን ዘገባ በመከታተል ላይ ነኝ፡፡ በርካታ የሃገራችን ህዝቦች እንደግለሰብም ሆነ እንደተቋም 

ስለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዜና እረፍት አስተያየት እየሰጡ ነው ፤እኔም እያዳመጥኩ፡፡ 



 

ለካንስ ለእኔ በመደንገጥ ይሁን ከተፈጠረብኝ ስጋት ወይም በሌላ በማላውቀው ምክንያት ማስተዋልን 

ተነጥቄ እንጂ ሃዘኔን ማወራረድ የምችልበት ዕድል በእጄ ላይ አለ፡፡ 

 

ሸገር ኤፍ ኤም በአዲስ አበባ በሚገኙ የተለያዩ ተቋማቶች ውስጥ የሚሰሩ አቶዎችንና 

ወይዛዝርቶችን፤ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ሃገር ተረካቢ ወጣቶችን፤ በየካፌውና 

በመንገድ ላይ ያሉ ግለሰቦችን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ያላቸውን አስተያየት እንዲሰጡ አየሩን 

ክፍት አድርጓል፡፡ 

 

ስሙን ለጊዜው የዘነጋሁት ነገር ግን ጎልማሳ መሆኑን የገመትኩት ግለሰብ ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስን ከሚጠሉትና ከሚያሽሟጥጡት አንዱ ነበርኩ አለና ዜና እረፍታቸውን የሰማበትን ቅጽበት 

በማስታወስ "ለካንስ አፌ እንጂ ውስጤ አልነበረም የጠላቸው "አለ፡፡ “በቃ ዜና እረፍታቸውን በሰማሁ 

ጊዜ እጄ የምነዳውን መኪና  መሪ መያዝ ተሳነውና አቆምኩ ፤ባላሰብኩት ቅጽበት ከአይኖቼ የእንባ 

ዘለላዎች መንጠባጠብም ጀመሩ፤ ከምሄድበትም ቀረሁና ይኸው እየቆዘምኩ ነው” አለ ።ሌሎቹም 

ተመሳሳይ የሚመስል አስተያየት ጥልቅ ሃዘን እንደተሰማቸው በሚያሳብቅ መልክ ተናገሩ፡፡  

 

ከዚህ ሁሉ ጀርባ ያለው ምንድ ነው ስል ወደኋላ ተፈተለኩ፡፡ እጠላቸዋለሁ ሲሉ የነበሩ የቅርብ 

ጓደኞቼ እንኳ ሳይቀሩ ሃዘን እንደገባቸው ፊታቸውና ስሜታቸው ነገረኝ፡፡ እንዴትም ስል ድጋሜ 

ለራሴ ጥያቄ አቀረብኩ፡፡ የህዝባችን ሃዘንና ስሜት ከምን የመነጨ እንደሆነ አሁን ገባኝ፡፡ 

በኢትዮጵያ የሚለወጥ ነገር እንደሌለ ይልቁንም ሁሉም ነገር ከነበረበት በበለጠ የሚቀጥል 

እንደሆነም ተገልጸልኝ፡፡ የዚህ አካል ደግሞ ሁላችንም መሆን እንዳለብን እና እንደምንሆንም 

ተማመንኩ፡፡ ሚስጥሩ ይህና የሚከተለው ነው÷  

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከምንም ነገር በላይ አገራቸውን እና ህዝባቸውን የሚወዱ ለዚህች አገርና 

ህዝብ የላቀ ራዕይ የነበራቸው መሪ ናቸው። 

 

ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ አገራችንን በከፍተኛ ደረጃ ለመለወጥ እና መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች 

ተርታ ለማሰለፍ የሚያስችለውን የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ነዳፊና ባሰቡት መሰረት 

አገራችን የጀመረችውን ተከታታይ ያለው ፈጣን ዕድገት የማስመዝገብ ጉዞ እንዲቀጥል ያደረጉ 

ታላቅ መሪ ናቸው። 



 

በአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት የኔፓድ አርክቴክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የአፍሪካ ህዝቦች 

ድምፅ እንዲሰማ፣ አፍሪካ በንግድና በልማት በዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር፤ በሰላም እና 

መረጋጋት ለደረሰችበት ደረጃ የነበሯቸው ሚና ኧረ እንደው ከቶውንስ ቢሆን እንዴትስ ልንዘነጋው 

ይቻለናል። 

 

የአረንጓዴው ልማት ኢንጅነሩ መለስ በብስለታቸውና በአርቆ አሳቢነታቸው በአገራችን ቦግ ብሎ 

የበራውን የተስፋ ሻማ የለኮሱ ኢትዮጵያንና መላውን አፍሪካ ያኮሩ መላው ዓለም የመሰከረላቸው 

የማይረሱና ከልባችን የማይወጡ መሪ ናቸው። 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ለዚህች ሃገር ብቻ እኮ አይደለም የአፍሪካ እና የአለም ተምሳሌትም 

ናቸው። ይህን በሞታቸው አረጋግጫለሁ። ይኸው   ነው እንግዲህ እጄ ላይ የሚገኘው አማራጭና 

የልማት  ብርሃን። ታላቁ መሪያችን ዛሬ ከጎናችን ቢለዩም ነፍሳቸውን በዓፀደ ገነት እንዲያኖራቸው 

ፀሎታችን ነው። ዋናው ተስፋችን እና እጃችን ላይ ያለው ጉዳይ ግን ጠቅላይ ሚኒሰትር መለስ 

ትተውልን የሄዱት ታላቅ ፀጋ ነው። ህገመንግስታዊ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከአለት በፀና 

መሰረት ላይ ገንብተዋል። 

 

ሞታቸው ቢያሳዝነንም በአገራችን በመካሄድ ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ህዳሴ እውን የማድረግ ጉዞ 

መቼም ቢሆን እንደማይቀለበስ ያረጋገጠልን እና ቃልኪዳናችንን ያደስንበትና ውል የገባንበት ሆኖ 

አልፏል። 

 

መሪያችንን በማጣታችን ታላቅ ጉዳት ደርሶብናል ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ብሩህ 

አእምሮ ያፈለቃቸው መሰረታዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉና 

ለተግባራዊነቱ ጥረን በመስራት ሃዘናችንን ማወራረድ እንችላለን  ለካ። 

 

በአገራችን የተጀመረው የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ፈለግና ራዕይ 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረግም ሃዘናችንን ማወራረድ የምንችልበት ዕድል አለን። 

 



ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ አገራችን በልማታዊ ዴሞክራሲያዊ አቅጣጫ እንድትጓዝ ጥራት ያላቸው 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ነድፈው በብቁ አመራራቸው በገነቧቸው ድርጅትና መንግስት 

አማካይነት ተግባራዊ ማድረግ የቻሉና በአገራችን በመካሄድ ላይ ያለው ታላቅ አገራዊ የህዳሴ ጉዞ 

በሰመረ አቅጣጫ እንዲጓዝ ያደረጉ ታላቅ መሪ የነበሩ መሆናቸውን አሁን ሁሉም አምኗል፤ ስለሆነም 

ነው ያነባው፣ ያዘነውና የተንሰቀሰቀው ፤ ይህ ሃዘን ይህ መንሰቅሰቅ  በአንድ ነገር ብቻ ሊጠፋ 

ይችላል። የሳቸውን ፈለግ በመከተልና የጀመሯቸውን ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ 

በየተሰማራንበት መስክ ግንባር ቀደም ሆነን በመገኘት።  

 

 

 

 

 

 


