
እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል 

 

የቆመለትን  ዓላማ በጽናት ጠብቆ  በሕይወትም እያለም ሆነ በሕልፈቱ የኢትዮጵያዊነትንመለያ 
ሰንደቅ ዓላማውን (ባንዲራውን) ለብሶ ያለፈው ጎበዙ መለስ 

 

         ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ  በጥሩ ኢትዮጵያዊነትና  የዓላማ ፅናትን ከታደሉት  
አንዱ ታላቅ ሰው ነበሩ :: የመለስ ፍልስፍናና አመለካከት  ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካና 
በዓለማችን ታላላቅ አገሮች ሳይቀር አድናቆትን የተቸራቸው ከመሆኑም በላይ በችሎታቸው 
በአዋቂነታቸውና ትንበያቸው በዓለማችን ታላላቅ ከተባሉ አገሮች በተደረገላቸው የክብር የውይይት 
ግብዣ ሳይቀር ለወደፊት ለአለማችን የሚበጅ በጎ የልማት አቅጣጫን በመቀየስ አድናቆትንና  
ተቀባይነትን የተቸራቸው  ታላቅ ሰው ናቸው:: 

     ማጋነን ከመሰለ  የመለስን ስራዎች በአገርና ለአህጉራችን  ያደረጉትን  አስተዋጽዎ  ዘመኑ 
የቸረውን ቴክኖሎጂ  በመጠቀም  የተለያዩ  የበጎ ሚዲያ አውታሮችን በማገላበጥና በማየት 
ማንነታቸውንና ተግባራቸውን  መዝኖ ማወቁ አይከብድም :: ገምግሙትና መዝኑት :: 

            ይህን ስል አንድ ነገር ትዝ አለኝ: በደርግ የሥልጣን ዘመን የሶሻሊዝም ፍልስፍና 
ማርክስና ኤንግልስ እንዳሉት ከመባል አልፎ ተርፎም መታሰቢያ ሀውልት በማስቀመጥ  የደርግና 
የኢሠፓ ሰዎች ለፖለቲካቸውና ለመታሰቢያነት  ይጠቀሙበት እንደነበር አስታውሳለሁ ::  

መጽሀፍቶቻቸውንም  በነጻ እና በገበያ ላይ በሰፊው  ተሰራጭተው ነበር :: በሃያዎቹ የሚቆጠር 
የቅርብ ትዝታ ነው :: የማይጠቅም በመሆኑ ጊዜውን ጠብቆ ጠፋ :: ዛሬ ለዓለም የሚበጀው  ያለንን 
ዓለም ተጠቅመንና አበልጽገን ለቀጣዩ ትውልድ (ልጆቻችን)  የተሻለን ማስረከብ ነው :: መለስ 
በተለይ ለተዋደቁለት የኢትዮጵያ ህዝብ የወደፊት የልማት አቅጣጫን ፣ እቅድና ፕላን በተግባር 
በማከናወን ላይ እያሉ መልካምን የልማት ውርስ  አውርሰው ያለፉ ታሪክ የማይረሳቸው ታላቅ 
ኢትዮጵያዊ ናቸው :: 

       በሌላ አቅጣጫ ደግሞ  የቀድሞ ስርዓት የሚናፍቃቸውና ተጠቃሚዎች የነበሩ  ሀገራዊ 
ሳይሆን ግላዊ ችግር ያለባቸው  ባገኙት አጋጣሚ የሠራን ጥላሸት መቀባት ፣ ሊሠራ የተዘጋጀን 
እንዳይሰራ ማምታትና ማዋከብ ፣ ሠላማዊ የልማት ውይይት በሚደረግበት  ሰላማዊ መስሎ 
በመግባት ከልማታዊ አጀንዳ ውጪ ጥያቄዎችን በማንሳት ማወክና መረበሽን ከተያያዙት 
ሰነባብተዋል :: የሚያደርጉትና የሚናገሩት ማስተዋል ተስኗቸው እራሳቸውን ጠልፎ  እየጣላቸው 
እንኳን  ማፈርና መሸማቀቅ ሲገባቸው::ጭራሽ ስርዓተ አልበኝነታቸው አይሎባቸው  እንደ መብት 
አድርገው  በሚያስጮኋቸው  አለቆቻቸው ጀግና ሲባሉ ስርዓተ አልበኝነታቸውን እየገፉበት ይገኛሉ:: 



         አስተዳደርንና መንግስትን , , ,  ወዘተ መቃወም ይቻላል :: ነገር ግን የራሳቸውን መለያ  
ሰንደቅ ዓላማ (ባንዲራ) በዓለም መንግሥታት እውቅና አግኝቶ የሚውለበለበውን ማዋረድ እኔ 
እስከማውቀው ድረስ  ቀደም ብለው የነበሩ የመንግስት ተቃዋሚዎች የነበሩት እንዲህ አይነት አ 

ሳፋሪ ተግባር የአገርና የሕዝብን  መታወቂያና መለያ ሰንደቅ ያዋረደና የገፈፈ ፣   አሁን  
የመንግስት ተቃዋሚ ነን ከሚሉት በስተቀር  በታሪክ ሰምቼም አይቼም አላውቅም:: ለነገሩ 
የኢትዮጵያን   መንግስት  መታከኪያ አደረጉት እንጂ  የኢትዮጵያዊነት ሰንደቅን  ያፀደቀውንም  
የተባበሩት መንግስታትን ጭምር (United Nation) ነው:: ከዚህ በተጨማሪም  አሁን በቅርቡ   
የዓለም ባንክ ቢሮ ህንፃ  ፊት ለፊት ሄደው  ለኢትዮጵያ የምታደርጉትን የገንዘብ ድጋፍ አትስጡ 
ብለው የ ተቃውሞ ትእይንት አድርገዋል:: 

ከዚህ ጋር ተመሳሳይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በማከል በሚቀጥለው ፅሁፌ ለማቅረብ እሞክራለሁ::ታዲያ  
መቆየት ደግ ነው  ::ጥላሸት በመቀቢያቸው ክፋት በተሞላው ትርጉም  መለስ ባንዲራችንን ጨርቅ 
አለው ብለው  ሲሉ እስከ አሁን አላቆሙም ተግባራቸው ሲታይ ግን ሌላ :: 

ከልጅነት እስከ እውቀታቸው በትግልም ሆነ ከድል በኋላ  ባላቸው እውቀትና ችሎታ በመጠቀም 
የሰሩና በመስራት ላይ እያሉ በድንገት ሕመም ህይወታቸው ያለፈው ኢትዮጵያዊ ጎበዙ መለስ 
በቁማቸው ብቻ ሳይሆን ከህልፈታቸውም በኋላ የቆሙለትንና  ያገለግሉትን ባንዲራ በክብር 
ለብሰውታል:: በእውነተኛ ምስል ላስቀምጠውና ልለፍ: 

 

በህይወት  እያሉ                                                     ከህልፈታቸው በኋላ 

ታዲያ የመንግስት ተቃማዊሚ ነን  የሚሉ የአገርን መታወቂያና ባንዲራ (ሰንደቅ ዓላማ) ምን ይላሉ 
? ምንስ አደረጉ ? ተግባራቸውን  ዋሽንግተን ዲሲበሚገ ኘው ኤምባሲ ከኤምባሲው አጥር ውጭ እና 
ኤምባሲው ቅጥር ግቢ ውስጥ ተግባራቸው ይህን ይመስላል :: 

 

 

 



 

 

በዋሽንግተን ኢትዮጵያ ኤምባሲ በመግባት              በዋሽንግተን ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት 
ለፊት ከአጥር ውጪ ሰንደቅ ዓላማ ሲያወርዱ            ሰንደቅ አላማውን ሲታቃጥሉ 

                            

           

 

የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እስከ ማዋረድ በሀሰት ህዝብ ከህዝብ ብሔር ከብሔረሰብ ለማጋጨትና 
ተስማምቶ እንዳይኖር እውነትና ሀቁን ትተው ቀዳዳ ን እየፈለጉ የህዝብን አእምሮ ለማደናገር 
የእለት ስራቸው አድርገው ከተያያዙት ሰንብተዋል :: ታዲያ እስከ መቼ እንታገሳቸው ? እነሱስ 
ያላቸው መብት እኛ የለምንም ? ይህንን  ለማለት ያስገደደኝ  በተለይ በዲያስፖራ የምንኖርና 
የምንገኝ  የኢትዮጵያ መንግስት ያወጣውን የልማት እቅድና ተግባር ለመወያየት ፈቃደኛ በሆኑ 
ትውልደ ኢትዮጵያውይንና  ኢትዮጵያውያን  የልማት ደጋፊዎች ልማትን በተመለከተ ለመወያየት 
በእራሳቸው ገንዘብ በተከራዩት አዳራሽ  እንደ አንድ ጥሩ የልማት ደጋፊ በመምሰል ወደ አዳራሽ 
በመግባትና  ከልማት አጀንዳ ውጪ የሆነን ጥያቄ  በማንሳት ሰላማዊ የሆነን የልማት ውይይት 
ሲያውኩን  ችላ   እያልናቸው ከረምን :: ዛሬ የኢትዮጵያን ባንዲራ ማውረድንና ማቃጠልን  ስራዬ 
ብለው ተያይዘው በተደጋጋሚ አድርገዋል :: ለዚያውም  ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ  በመግባት :: 
ለመሆኑ የልማቱ ውይይቱ አይሎ ለምን አመማቸው ? ወይስ ባንዲራ ማቃጠሉና ማውረዱ የፖለቲካ 
ሥራ ወይም እንቅስቃሴ መሆኑ ነው ? 

         ከዚህ በፊት የአባይን ግንባታ በተመለከተ በዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ሰልፍ ባደረጉ ብዛት 
ባላቸው ትውልደ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያን ተሳትፎ በማየታቸውና ባለመደሰታቸው  የሰልፉ 
ተሳታፊዎችን  ፎቶግራፍ በሀሰት ሚዲያዎቻቸው በማውጣት ወንጀለኛ በማስመሰል የቅጥፈት   



ፕሮፓጋንዳቸውን  ነዙ :  :ለምን ይሆን  ? መልሱ አስቸጋሪ አይደለም :: ያን ያህል ብዛት ያለው 
የልማት ደጋፊ ሰልፈኛ ተሳታፊ በማየታቸውና ለወደፊት በዚህ ከቀጠለ ያሰጋናል . . .  ወዘተ  
በሚል ደካማና በክፋት የተሞላ አስተሳሰብ የልማት እንቅስቃሴው እንዳይቀጥልና ለወደፊትም 
ሌሎች የልማት ደጋፊዎች እንዳይሳተፉ በሀሰት ሥም ልጠፋ የማዘናጊያ ቴክኒክ መሆኑ ነው መሰለኝ 
። የቀድሞ ሰርዓትንና ስልጣንን የሚናፍቁ ናቸው :: 

ለነገሩ ኢሳት በተባለው በሀሰት ሚዲያቸው በኢትዮጵያ የሚደረገውን የልማት እንቅስቃሴ 
ደጋፊዎችን  በማምታቻ  የክፋት ፖለቲካ እንዲያመቻቸው (የመንግስት ደጋፊዎችን)  ከማህበራዊ 
ግኑኝነት ማግለል  በሚል በሀሰት ሚዲያቸው ሲለልፉ ሰምቻለሁ ::   

እርቃኑን ለሆነው ፖለቲካቸው መጠቀሚያ  እንዲረዳቸው ለመሆኑ ግልፅ ከመሆኑም በላይ 
የኢትዮጵያ መንግሥት ያወጣው የልማት ግብዣ እና ውይይት መስፋፋት ስላስፈራቸው  የልማት 
ደጋፊዎችን ለማስቆም እቅዳቸውና ምኞታቸው ለመሆኑ ያስታውቃል :: ለማስቆምስ ይችላሉ ? 
ለነገሩ በመቆየት የሚጠራ ይሆናል :: የልማት ውጤቱም በተጠናከረ መልኩ እየቀጠለ ውጤቱም 
እየታየ ነው :: 

 

አርዕስቴን እንዳልስት የመለስ እውነተኛ  ኢትዮጵያዊነትና ሰንደቅ   ዓላማው በሚል ላክትም :: 

 

                                                                                                  
ዋሲሁን  ነኝ  ከኢንዲያና   
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