
 

 

 

ይድረስ ኢትዮጵያን ለምትመሩና ለምታስተዳድሩ ባለስልጣናት 

 

          የፖለቲካ ሰው ሆኜ ባልሳተፍና ባላሳልፍም  የመካከለኛ እድሜን እየተሰናበትኩት 
ስሄድ ያሳለፍኩትን የህይወት ዘመንና እያለ  ያለውን ዘመን ኑሮና የቀድሞ ታሪክን በማገናዘብ 
በሰውነቴ ስለ ሃላፊነትና ስለ ማስተዳደር የሰውን ተፈጥሮና ኑሮን በማየት የግሌን  አስተያየት፣ 
ግንዛቤዬንና የተሰማኝን ስሜት ሃሳብ ለመግለጽ ፈልጌ ነው 

        ከተፈጥሮ ግዴታ አንዱ  ሰው የተፈቀደለትን በምድር የመኖር ዘመን እስኪጨርስ  
ድረስ  ምኞቱን  ለመተግበር የህይወት ዘመኑ ፍላጎት  ነው:: ከእነዚህም እንደ ዋነኛ  ከሆኑት 
መሀከል ለአቅመ አዳም ከደረሰና ራሱን ማስተዳደር ሲጀምር  የመጀመሪያ ምኞቱ  ልጅ ወልዶ 
ጥሩ ደረጃ አድርሶ ማለፍን ሲሆን : ይህ ምኞቱና ጥረቱ በህይወት እያለም ሆነ ከህልፈቱ በኋላ 
የልጁን የወደፊት ህይወት  በእውቀቱና በሀብቱ የተሻለና ጥሩ እንዲገጥመው የሚቻለውንና 
የሚያስፈልገውን ማመቻቸትና ማድረግ ነው:: ለመንደርደሪያ እንዲረዳኝ ነው :: ይህንን በዚሁ 
እንለፈውና የሀገር መሪዎችንና አስተዳዳሪዎችን ለየት የሚያደርጋቸው ከቤተሰብ አልፈው 
ለሕዝብና ለሀገር መሆናቸው ነው:: 

      በእምነትም ሆነ በሳይንስ ሰው የተፈቀደለትን በምድር የመኖር ዘመንኑን ሲጨርስ :: 
ከህልፈቱ በኋላ ሊቀር የሚችለው ቢኖር : በዘመኑ የሠራው በታሪካዊነት ሲቀመጥለት ብቻ ነው :: 
በታሪክ ማስታወሻነት ለመታወስና ለመቀመጥ ቀደምት ስፍራን ከሚይዙት መሃል በጥቂቱ 
የእምነት መሪዎች ፣ በሙያቸውና በእውቀታቸው እውቅናን ያገኙ ፣ አገርን ያስተዳድሩና ይመሩ 
የ ነበሩ ወዘተ ግለሰቦች  በታሪክ የመታወስን ስፍራ ይይዛሉ:: 

    በተለይ  ለአመኑበት ዓላማ በፅናትና በታማኝነት እስከ ሕይወት ፍፃሚያቸው  ራሳቸውን 
በመተግበር የሚያልፉ  ሰዎችን ማግኘት ከባድ ፈታኝ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ጥንካሬንና አላማን 
እንዲስቱ ከሚያደርጉ ምክንያቶች በጥቂቱ የንዋይና ሌሎች መስህቦች እያነሆለሉዋቸው ቢሆንም : 
ላመኑበት  በጽናትና በአላማ  እስከመጨረሻው ለቤተሰብ ሳይሆን ለቆሙለት ህዝብና ሀገር   
እስትንፋሳቸው እስከቆመበት መጨረሻ ሀገርና ህዝብን በብርታት ያገለገሉና በታላቅ አርአያነት 
የሚጠቀሱት  ውድ የኢትዮጵያ ልጅ መለስ ዜናዊ ግንባር ቀደም ከሚባሉ አንዱ ናቸው:: 
ለምስክርነትም በህልፈታቸው ወቅት በተለይ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሰማውን የሀዘን  ስሜት፣ 
የአፍሪካና የአለም መሪዎች የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ፣  ያላቸውን አክብሮትና አድናቆት የቅርብ 
ጊዜ ትውስታችን ነው  :: ከልጅነት እስከ እውቀት ዘመናቸው ለአመኑበትና ለቆሙለት ዓላማ ከትግል 
እስከ ድል በቅተው፥ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ዲሞክራሲን የፈነጠቁ ፣ አገርን በማልማትና የልማት 
እቅዶቻቸውን በማስፋፋት ላይ እያሉ ፣ በህመም ለህልፈት የበቁት ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር መለስ 



ዜናዊ በድጋሚ ውድ የኢትዮጵያ ልጅ ናቸው::ታዲያ ይህን ቃል ገጋግሜ ስለው የማጋነን ሊመስል 
ሳይሆን ያለኝን አክብሮት ለሀገርና ለህዝብ የዋሉትን ውለታ መግለጫ በጽሁፍ አንደበት መግለጽ 
አቅቶኝ ነው:: 

         እንደ ሰውነታችን ወይም እንደ ራስ ስናየው መለስ በህይወት ዘመናቸው ለቆሙለት 
ዓላማ እስከ እለተ ሞታቸው ድረስ ደከመኝ አመመኝ ልዝናና ብለው ያሳለፉ ላለመሆናቸው በክፉ 
ትርጓሜና በጠላትነት የሚፈርጁዋቸውም ቢሆኑ ጠንቅቀው  ያውቁታል ፣ ያምኑበታል::ይህን ስል 
ከእርሳቸው ሌላ ለሀገር የታገለ የተሰዋና ያገለገለ የለም ማለት እንዳልሆነ እያስገነዘብኩ : በተለይ 
የደርግን ስርአትን በመታገል የተሰዉትን ሁሉ ዛሬ በህይወት ባይኖሩም በሚሊዮን ለሚቆጠር 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በታማኝነትና በጽናት ራሳቸውን ለህዝብ ነፃነት አሳልፈው የሰጡና  ለዚህ 
ላለልበት ለውጥ ያበቁንና የተሰዉትን ሁሉ : በህሊናም ሆነ በታሪክ ስራቸው በመልካምነት ሲዘከር 
የሚኖር ነው::ለምሳሌ መጥቀስ ያህል በደርግ ተይዘው በአሰቃቂና በግፍ ከተገደሉት መሀል 
“አሞራው” የተባለው ታጋይ የቆመለትንና  

 

 

 

 

 

 

የሚታገልለትን ዓላማ ያለ ምንም መደናገጥና ፍርሃት በጠላት ሚዲያ ላይ በድፍረት የተናገረው 
የቴሌቪዥን ቃለ መጠይቅ፣ ደርግ  ለሕዝብ እንዳይታይ ደብቆት የነበረው፣ ከድል በኋላ የዛ ጀግና 
ታማኝ የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ በሚስጥር ከተደበቀበት የሚዲያ ክምችት የተገኘ ነው::ታዲያ 
እንደዚህ ያሉ ታማኞችን ላመኑበት እስከ መሰዋት በታማኝነትና በጽናት ለቆሙለት ዓላማ 
የሚሰዉትን ማግኘት ምንኛ የሀገር መታደል ነው 

    ወደ ፍሬ ጉዳዩ ስገባ አንዳንድ ጊዜ በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ እንዳሉት፣ በሕይወት 
ዘመናቸው  ለህዝብና ለሀገር የሚያገለግሉ፣ ሀገር አስተዳዳሪዎችን፣ ሀብታቸውን ለሃገር ፈሰስ 
አድርገው ለህዝብ የተሻለ ኑሮ ለውጥና ዕድገት የሚያውሉና ፣ከሌሎች ያደጉ አገሮች ኢትዮጵያ 
እኩል እንድትሆን ለህዝብና ለሃገር የሚባክኑ ወገኖችን ስራቸውን ባለማስተዋልም ሆነ ዘንግተን 
ከህልፈታቸው በኋላ ታሪካቸውና ስራቸው ሲወሳ ላለውም ሆነ ለቀጣዩ ትውልድ እድሳትን 
ጽናትንና ብርታትን የሚሰጥ ነው:: ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊን ስናስታውሳቸው 
የዘወትር ቋንቋቸው፦ ሁሉ አለን፣ በብርታትና ጠንክረን  ከሰራን ሌሎች ያደጉ አገሮች 
እንደደረሱበት መሆንና መድረስ እንችላለን እያሉ ያላቸውን ንድፈ ሀሳብ፡ ለኢትዮጵያውያን ብቻ 
ሳይሆን ለአፍሪካና ለአህጉራችን ችሎታና ብቃት የነበራቸውና የተመሰከራላቸው መለስ ዜናዊ 



ነበሩ::በህይወት ዘመናቸው በነበሩበት ጊዜ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ የሀገር 
ታማኝነታቸውን  ጥለው ያለፉ የአገር መልካም መሪ ነበሩ::ከብዙ በጥቂቱ በተለይ ተተኪውን 
ወጣት፣ የተናቁ ብሄረሰቦችን፣ በአነስተኛ ኑሮ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፣አካል ጉዳተኞችን ፣ 
ሴቶችንና  ወዘተ በመቅረብ ፣በማነጋገርና በማበረታት ያሳዩት የነበረው መልካምነት በህዝብ ልብ 
ውስጥ እንዲቀመጡ አድርጓቸዋል:: 

      እናም ዛሬ የአገር መሪና አስተዳዳሪዎች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ አገርን ለማበልፀግና 
ለማሳደግ ፣እንደ  አደጉት አገሮች የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ ተሻለ ኑሮ እንዲለወጥ ፣ ያለእረፍትና  
ከቤተሰብ ጋር እንኳን ለማሳለፍ ጊዜ ሳይኖራቸው ፣ የህዝብና የአገር አገልጋዮችን  በህልፈት ብቻ 
ሳይሆን በህይወትም እያሉ ስለ ስራቸው ልናመሰግናቸው ይገባል :: እነሱም እንደ እኛ ሰው 
መሆናቸውን አንዘንጋ :: ለትውስታ ያህል ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር በህይወት ሳሉ ስለ ቀጣዩ 
ምርጫ ጊዜ ሲጠየቁ ሰጥተው በነበረው ቃለ ምልልስ መሃከል ናፍቆታቸው/ እረፍት ማድረግንና ፣ 
የግል አስተያየተታቸውን የሚሰጡበትንና  ስለ መፃሕፍቶቻቸው የሰጡትን ቃለ ምልልስ 
ማስታወስ ይቻላል::   እንኳን  አገርን መምራት የራስን ቤተሰብ ማስተዳደር ምን ያህል 
እንደሚቸግር ግምቱት በማስገባት ይህችን በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ሁለተኛ የሆነች፣ ከ75 ቋንቋ 
እምነትና ባህል ያላትን አገር ሁሉን አቻችሎ ማስተዳደር ምንኛ አዋቂነትንና ችሎታን  
እንደሚጠይቅ የራሳችንን ህሊና መጠየቁ ብቻ በቂ ነው እላለሁ::ስለዚህ በስልጣን ላይ ያላችሁና  
የምትገኙ ፣ የአገልግሎት ዘመናችሁን ጨርሳችሁ በህይወት ያላችሁና ሀብታችሁን ለሃገር ፈሰስ 
የምታደርጉ ልትመሰገኑ ይገባል::በተለይ የሀገር መሪዎችና አስተዳዳሪዎች ለልማት የምታደርጉት 
የእድገት ጦርነት ቀደምት ከነበሩት የኢትዮጵያ አገር መሪዎችና አስተዳዳሪዎች ጋር ሲመዘን 
የተሳካላችሁና በኢትዮጵያ ታሪክ ቀደምትነትን የሚሰጣችሁ ናችሁ:: 

ይህን ለውጥ ለማየት እድል ሳይገጥማቸው የተሰዉትን ጎበዞች ሁሉ ታሪክ ያስታውሳቸዋል፣ 
ይዘክራቸዋል::በአገልግሎት ላይ ያላችሁ ለምታደርት የአገር ዕድገት ጥረትና ሰላም እግዚያብሄር 
ከእናንተ ጋር ይሁን:: ከልቤ ነው: 

 

ዋሲሁን በየነ  

ከኢንዲያና   አሜሪካ 

 

 

 

  

      

       


