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ታላቁ መሪ በሌሎች መነፅር…! 
ክፍል አንድ 

አይናለም ግርማ 

08-22-14 

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው በርካታ አገራዊ ስኬቶችን 

ያስመዘገቡ ታላቅ መሪ ነበሩ። የአፍሪካ አህጉርን በዓለም ደረጃ የነበራትን 

ተሰሚነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥም ያለሳለሰ ጥረት አድርገዋል። በዓለም ደረጃ 

በሚያቀርቧቸው ጥናታዊ አዳዲስ ሃሳቦች ምክንያት ተቀባይነት ካገኙ አንጋፋ 

የአፍሪካ መሪዎች ቀዳሚው ሆነዋል።  

 

የአፍሪካ አገራትን አንድነት በማጠናከር ረገድም የሰሩት ተግባር ጉልህ ነበር። 

የአፍሪካ አገራት በመሠረተ ልማት ተገናኝተው የኢኮኖሚ ነጻ ዝውውርና ጥምረት 

ለመፍጠርም ያላሳለሰ ጥረት አድርገዋል። የአገራቸውን ሠላም በአስተማማኝ መልክ 

ከማረጋገጥም አልፈው በአፍሪካ ዘላቂ ሠላምንና መረጋጋትን ለማስፈን ወደርየለሽ 

ተግባር ከውነዋል፡፡ 

  

ይሁን እንጂ በህይወት ዘመናቸው ስለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተነገረ 

አልነበረም። ስለስብዕናቸው የተነገረበት ወቅት ባይኖርም ለዴሞክራሲና ለሠላም 

መስፈን የነበራቸው ቁርጠኝነትና አገራቸውን ከድህነት ለማላቀቅ ያደርጉት የነበረው 

ሁለንተናዊ  ጥረት ግን ፈጦ የወጣበት ጊዜ ስለነበር ሕዝቡ ከማየት የተገነዘበው 

ብዙ ነገር ነበረው። 

  

በተለያዩ አጋጣሚዎች የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ተግባራት የተገነዘበው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ህልፈተ ህይወታቸውን በሰማ ወቅት ከዳር እስከዳር ሐዘኑን 

ገልጿል። በተጨማሪም በርካታ የግል ጓዶቻቸውና በተለያየ የሥራ አጋጣሚ 

የሚያውቋቸው ኢትዮጵያውያንም ሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ስለነበራቸው አጠቃላይ 

ስብዕና ሲመሰክሩ የሰማው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሐዘኑ ከብዶበታል። ታጋይ መለስ 
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በሕዝብ ውስጥ ለሕዝብ ኖረው በሕዝብ ፊት ያለፉ ልዩ ሰው በመሆናቸው 

ራዕያቸውን ዳር እናደርሳለን የሚል እልህና ወኔ ሰንቋል። 

  

የታጋይ  መለስ ዜናዊ  ዜና እረፍትን ተከትሎ  የትግል አጋሮቻቸው፣ በተለያየ 

ሙያ የተሰማሩ ታዋቂ ግለሰቦች፣ በአፍሪካና በሌላው የዓለም ክፍል የሚገኙ አገራት 

መሪዎች፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች፣ መቀመጫቸው አዲስ አበባ 

የሆነ በኢትዮጵያ የሌሎች አገራት ዲፕሎማቶች እንዲሁም  የአገር ውስጥና  

የውጭ አገር ምሁራን ስለ ታጋይ መለስ  ማንነትና ስብዕና  በሰፊው ተናግረዋል። 

 

ታጋይ መለስ ዜናዊ  ኢትዮጵያን ከድህነት አረንቋ ለማላቀቅ የሚያስችል መሠረት 

ገንብተዋል። የአገሪቱን ዘላቂ ልማት በማረጋገጥ በኢኮኖሚ የበለፀገች አገር መሆን 

የሚያስችላትን አስተማማኝ መሠረት እንዲኖራት አድርገዋል። በአፍሪካና በዓለም 

በሚያቀርቧቸው ጥናቶች ከፍተኛ ተደማጭነትን አግኝተዋል። አገራችንም ድሮ 

ትታወቅበት ከነበረው ድህነትና ኋላ ቀርነት ተላቂ የተስፋይቱ አገር እንድትሆን 

አስችለዋል። 

  

በኢትዮጵያ የሰሩት አኩሪ ሥራ በራሱ ምስክር በመሆኑ በርካቶች ስለእሳቸው 

የሚነገር አላጡም። በመሆኑም በርካቶች የግጥም ብዕራቸውን አንስተው ገጥመዋል፤ 

ደራሲያንም ጽፈዋል፤ ተራኪዎች ተርከዋል፤ በርካታ አንደበቶች ስለእሳቸው 

ተናግረዋል።  

በዚህ ጽሁፍ የምንቃኘውም ይህንኑ ነው። ስለታጋይ መለስ ዜናዊ የተለያየ አግባብ 

ባላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች የተነገረው በጨረፍታ ይቀርባል።   

 

የታጋይ መለስ ዜናዊ የትግል ጓዶች ስለእሳቸው ስብዕናና ማንነት እንዲሁም 

በህይወት ዘመናቸው ስለነበራቸው አስተዋጽኦ ምን ይላሉ? የሚለውን  እንቃኛለን። 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የረጅም ጊዜ የትግል አጋር ከሆኑት ውስጥ አንዱ 

አቶ አዲሱ ለገሰ ናቸው።   
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አቶ አዲሱ አቶ መለስን ከትጥቅ ትግል ወቅት አንስቶ  እስከ ሕልፈተ ህይወታቸው 

በቅርበት አብረዋቸው ሰርተዋል። አቶ አዲሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር፣ 

የኢፌዲሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር  ሆነው ሰርተዋል። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ሲናገሩም እንዲህ ብለዋል። 

 

“ታጋይ መለስ ገና በለጋ እድሜው ወደ በርሃ የገባውና የትጥቅ ትግል ለማድረግ 

የወሰነው በኢትዮጵያ  ዴሞክራሲ፣ ልማትና ሠላምን ለማረጋገጥ ከነበረው ጽኑ 

እምነት አንጻር የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የእኩልነት ጥያቄ ለመመለስ 

የሚያስችል ሥርዓትን ለማስፈን ነበር። በትጥቅ ትግል ወቅት ትግሉ የመጨረሻ 

እልባት እንዲያገኝ የተለያዩ ጥናቶችን በማካሄድና የአፈጻጸም ዝርዝር መመሪያ 

በማውጣት በኢትዮጵያ ተባብሶ የነበረውን የሕዝብ ሥቃይ ለአንዴና ለመጨረሻ 

ጊዜ እንዲያበቃ ለማድረግ በአገሪቱ ተንሰራፍቶ የነበረውን ወታደራዊ አገዛዝ 

ማስወገድ የግድ ስለነበር ይህንኑ ዳር በማድረስ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው” 

ብለዋል፡፡ 

  

ኢህአዴግ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረበት ወቅት በሚሊዮን የሚቆጠር  የደርግ ወታደር 

ከሙሉ ትጥቁ ጋር በአገሪቱ ተበትኖ ነበር። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችም በነበረው ጨቋኝ  ሥርዓት ምክንያት ይደርስባቸው በነበረው አስከፊ 

ጭቆናና ልዩነት በመነሳት ኢትዮጵያዊነታቸውን እስከመጥላት የደረሱበት ሁኔታ 

ተፈጥሮ ነበር።  

 

ከዚህም  በተጨማሪ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር  ኢሕአዴግ ወደሥልጣን 

መምጣቱን የማይፈልጉ  የደርግ ርዝራዦች የተበራከቱበት ወቅት ነበር። እነዚህ 

የኅብረተሰብ ክፍሎችና ሌሎች የደርግን ውድቀት የማይሹ በርካታ ሰዎች በአገሪቱ 

ሠላምና መረጋጋት እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉበት ወቅት ተፈጥሮ 

ነበር። ከዚህም ባሻገር የተለያዩ የፖለቲካ  ፓርቲዎች የየራሳቸውን ሕዝብ 

በመወከል በአገር ውስጥና በውጭ አገር ይንቀሳቀሱ ነበር። 
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በዓለም መገናኛ ብዙኃን በተደጋጋሚ ይቀርቡ የነበሩ የፖለቲካ ተንታኞችም 

ኢትዮጵያ የምትባል አገር ከዚህ በኋላ አትኖርም፤ ትፈራርሳለች። ሕዝቦቿም  

መቋጫ ወደሌለው የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ፤ እርስ በርሳቸው 

ይተላለቃሉ፤ ይፋጃሉ የሚሉ ትንታኔዎች በሰፊው የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነበር። 

የነበረው አጠቃላይ ሁኔታም ወደዚሁ የሚያመራና እንዲህ ዓይነት ትንተና 

ለመተንበይና ለመናገር መንገድ የሚሰጥና አቅጣጫን የሚያመላክት ነበር።  

  

አቶ አዲሱ ለገሰ እንደሚሉት ታጋይ መለስ ዜናዊ  አገሪቱን በሽግግር ወቅት 

በብቃት በመምራትና ሁሉንም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ ሁሉንም ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎችና መላው የኢትዮጵያን ሕዝብ  የሚያስማማ  ቻርተር  

እንዲወጣ በማድረግ አገሪቱ የብጥብጥ አውድማ ሳትሆን የሠላም ተምሣሌት 

እንድትሆን በሚያስችል መልኩ የሽግግሩ ዘመን እንዲጠናቀቅ አድርገዋል። “በአቶ 

መለስ መሪነት የወጣው የሽግግር ወቅት ቻርተርም ሁሉንም ብሄር ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችን በማስማማት  የሽግግር ወቅቱን በተገቢው መንገድ እንዲጠናቀቅ 

አድርጓል” ብለዋል አቶ አዲሱ።  

 

አቶ አዲሱ አያይዘውም “መለስ አንድ አባባል ነበረው፤ ኃይልን በመጠቀም 

ማንኛውንም ነገር ዝም ማሰኘት ይቻላል፤ ነገር ግን በዚህ መልክ የሰዎችን  

አመለካከትና እምነትን መቀየርም  ሆነ የፈለጉትን ሀሳብና አመለካከት በሌሎች  

ላይ ማስረጽ ግን አይቻልም። የራስን ሀሳብ፣ አመለካከትና እምነትን በሌሎች ሰዎች 

ማስረጽ የሚቻለው በውይይትና በመተማመን ብቻ ነው።  

 

በመሆኑም ሠላምን ለማረጋገጥ መክፈል ያለብንን መስዋዕትነት ሁሉ መክፈል 

ይኖርብናል የሚል መርህ ይከተል ነበር። በዚህ እምነቱና ዴሞክራሲያዊ አመለካከቱ 

ነው ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎች፣  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን ወደ አንድ 

ማምጣት ያስቻለው።” ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 

 

ታጋይ መለስ ትናንሽ ሥራዎችን እዚህም እዚያም መጀማመርን አይፈልጉም 

ነበር።   የአጭር ጊዜ ተግባራትን ከመሥራት ይልቅ ራዕይን መሠረት ያደረጉ 
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ትላልቅ ተግባራትን መፈፀም ነበር የሚሹት። ይህንን በሚመለከትም  አቶ አዲስ 

ለገሰ የሚሉት አላቸው። 

  

“መለስ የሚታየው ዘላቂ ሥራ ነበር። የቁጥ ቁጥ ሥራን አይወድም። ከዚህ አንጻርም 

የሕዝቡን ብልጽግና ማረጋገጥ የሚያስችል ተግባር ላይ መጠመደን ይወዳል። መለስ 

ሁሌም ደጋግሞ የሚለው ነገር ነበረው። ‘ለአገሪቱ ልማትና ለሕዝብ የተሻለ ኑሮ 

እንደምንሰራ መላው ኅብረተሰብ እስኪያውቅና በሚገባ እስኪገነዘበን  ድረስ  

መክፈል ያለብንን ሁሉ መስዋዕትነት በመክፈል የሕዝባችንን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ 

ይኖርብናል።’ የሚል ነበር።” ሲሉ መስክረዋል፡፡ 

 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሌላው የትግል ጓድ አቶ አባዱላ ገመዳ 

በበኩላቸው ታጋይ መለስ አዳዲስ ሀሳቦችን በማፍለቅና በመተግበር ወደር የሌለው 

ታላቅ መሪ ነበር ብለዋል። የኢሕአዴግ እንቅስቃሴ በሰሜን በኩል እንደነበር 

ይታወቃል። እንቅስቃሴው የደቡብን ሕዝብ ማካተትና የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

እንቅስቃሴ ማድረግ የግድ ይል ነበር። በዚያን አስፈላጊ ወቅት ታጋይ መለስ 

ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። በሰሜን በኩል የነበረውን እንቅስቃሴ  አገር 

አቀፍ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ ጦርነቱ በአስተማማኝ መልክ በድል 

እንዲጠናቀቅ አድርጓል፤ ታጋይ መለስ።  

 

“ታጋይ መለስ ሁለገብ ሰው ነበር” ያሉት አባዱላ ገመዳ “የተለያዩ የወታደራዊ 

ሣይንስ ስትራቴጂዎችን በማፍለቅ፣ በመንደፍና እንዲተገበሩ ከላይ እስከታች 

በማስረጽና በማስጨበጥ በደርግና በኢሕአዴግ መካከል ይካሄድ የነበረው ጦርነት 

አግባብ ባለው መንገድና ፍጥነት በኢሕአዴግ ድል አድራጊነት እንዲጠናቀቅ 

የተጫወተው ሚና ከፍተኛ ነበር” ብለዋል። 

  

አቶ አባዱላ ገመዳ አያይዘውም “ታጋይ መለስ በውትድርናው ዘርፍ ታላቅ የውጊያ 

ስትራቴጂስት ነበር። ኢሕአዴግን በመፍጠር፣ በማደራጀትና አሁን የያዘውን ቅርጽ 

እንዲይዝና የደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ ለማድረግ ከፍተኛ ትግል ያደረገ የሕዝብ 

ልጅ ነበር። መለስ የለውጥ ኃይል፣ የለውጥ ሰው ነበር።  
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ታጋይ መለስ በዚህች አገር ጠንካራ ፌዴራላዊ ሥርዓት እንዲገነባ አድርጓል። 

ከአገሪቱ መሠረታዊና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አስተሳስሮ እንዴት መመራት 

እንዳለበትና ይህችን አገር ወደዘላቂ ልማት ማድረስ እንደሚቻል አስተምሮናል 

ታጋይ መለስ፡፡፡  “ጊዜ የለንም እንፍጠን” የሚል አባባል አንግቦ በጽናት በአንድ 

ጊዜ በርካታ ሥራዎችን የመሥራት ችሎታ የነበረው ታላቅ መሪም ነበር ብለዋል።  

 

አቶ አባዱላ ገመዳ እንደገለጹት ታጋይ መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያ  ጠንካራ 

የፌዴራል ሥርዓትን ገንብተዋል። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

እኩልነት እንዲረጋገጥ ያለሳለሰ ጥረት አድርገዋል፤ ውጤትም አስመዝግበዋል። 

ለጓዶቻቸው አገሪቱ ካላት መሠረታዊና ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አስተሳስሮ እንዴት 

መምራት እንደሚቻል በአስተማማኝ መልክ አስተምረዋል።  

 

አገሪቱን በምን መንገድ ወደ ዘላቂ ልማት ማድረስ እንደሚቻልም መሠረት 

ጥለዋል። ታጋይ መለስ ሁልጊዜ የሚጠቀሙበት አንድ አባባል ነበራቸው። “ጊዜ 

የለንም፤ እንፍጠን” የሚል። ይህንን አባባላቸውን ለመተርጎምም  ጽናት በተሞላው 

መንፈስ በአንድ ጊዜ በርካታ ሥራዎችን ይሰሩ ነበር። ሳይታክቱ፣ ሳይደክሙና 

እረፍት ሳይሹ በሥራ ላይ እንዳሉ ሕዝብን እያገለገሉ እንዳሉ ለህልፈት በቅተዋል።  

 

አቶ አባይ ፀሐዬ የሕወሐት መሥራች ከሆኑት የትግራይ ወጣቶች አንዱ ናቸው። 

ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትግል ከገቡት ሃያ ወጣቶች መካከል አንዱ የነበሩት ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ከአቶ አባይ ጋር ትውውቃቸው ገና ትግሉን አሐዱ ብለው 

ከመጀመራቸው በፊት ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

የዜና እረፍት ድረስም በአንድ ሰርተዋል።  

 

አቶ አባይ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሲናገሩ፤ “አገራችንን ወደተሻለ 

የልማት ምህዋር እያስገቧት ያሉት የዴሞክራሲ፣ የሠላም፣ የልማት ሀሳቦችና ራዕዮች 

እንዲሁም የአፈጻጸም አቅጣጫዎች በትጥቅ ትግል ወቅትም ሆነ በኋላ ዳብረው ወደ 

ሕዝብ የደረሱትና ለውጤት የበቁት በአቶ መለስ ዜናዊ የአዕምሮ ውጤት ነበር።  
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በተለይም አዳዲስ ሀሳቦችን በማፍለቅና ከላይ እስከ ታች እምነት እንዲያዝበት 

በማድረግ በተቀናጀ መልኩ እንዲተገበር ማድረግ በመቻሉ ነው። መሪ በሌለበት 

ሁኔታ ተመሪ ብቻውን ውጤት እንደማይኖረውና ፓርቲና ሕዝብ በሌለበትም 

ሁኔታም ራዕይ ያለው መሪ ብቻውን ለውጤት እንደማይበቃ የተገነዘበው ታጋይ 

መለስ  የሚያወጣቸውን እቅዶች፣ ስትራቴጂዎችና አጠቃላይ ራዕዩን በፓርቲው 

አባላትና  በሕዝብ ዘንድ በማስረጽ የተዋጣለትን ሥራ ሰርቷል ብለዋል። 

 

አቶ ቴዎድሮስ ሐጎስ ሌላው የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የረጅም ጊዜ የትግል 

ጓድ ናቸው። የኢሕአዴግ ሥራ አስፈጻሚ አባልና የሕወሐት ጽህፈት ቤት ኃላፊ 

ሆነው በመሥራት ላይ ይገኛሉ። አቶ ቴዎድሮስ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ  እንዲህ ብለዋል። 

 

“ታጋይ መለስ መሪ ብቻ አልነበረም። ታጋይ መለስ ፈላስፋ ነበር። በተለይም ዓለም 

እየተመራበት ያለውን የኒዮ ሊበራልን በሚመለከት በርካታ ጥናቶችን በማድረግ 

ለታዳጊ አገራት የማይጠቅም መሆኑን አሳይቷል። ኒዮ ሊበራል ለታዳጊ አገራት 

አለመጥቀሙ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ላደጉት አገራትም የማታ የማታ የኢኮኖሚ 

ቀውስ ውስጥ እንደሚከታቸውም አመላክቷል። ለታዳጊ አገራት እድገት አመቺነት 

ያለውን የልማታዊ ዴሞክራሲ በመፈልሰፍ በአገራችን አስተማማኝ ውጤት 

በማስመዘገቡ በሌሎች ታዳጊ አገራትም ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል” ብለዋል፡፡ 

 

“ታጋይ መለስን ስናስብ ከአጠቃላይ የኅብረተሰባችን እንቅስቃሴ አንጻር ማየት 

ይኖርብናል። ኅብረተሰብ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ታላላቅ ሰዎች ይፈጠራሉ፤ 

ታጋይ መለስም በታሪክ አጋጣሚ በዓለማችን ከተፈጠሩት ጥቂት ሰዎች አንዱ 

ሲሆን በርካታ ጽንሰ ሐሳቦችን ያፈለቀ ታላቅ ፈላሰፋ  ነበር’’ ብለዋል፡  

 

ጄኔራል ሣሞራ ዮኑስ ኢታማጆር ሹም ናቸው። መለስን ገና ወደትግል ሜዳ ከሄበት 

እለት አንስተው ያውቋቸዋል። በትግል ሜዳ አስተማሪያቸው እንደነበሩም 

ይናገራሉ።  
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ጄኔራል ሣሞራ አያይዘውም ታጋይ መለስ ለሕዝብ የነበረው ፍቅር የላቀ፣ የዓላማ 

ፅናቱና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ ወደርየለሽ ነበር ይላሉ።  

 

የትጥቅ ትግሉን ለድል ለማብቃት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ታጋይ ነበር። ታጋይ 

መለስ አስተማሪም ተማሪም ሲሆን  ራዕዩም መታደስን ነበር። ኢትዮጵያ መታደስ 

አለባት፤  መካከለኛ ገቢ ካላቸው ተርታ ብቻ ሳይሆን ከበለፀጉት አገራት ጋር 

መሰለፍ ይኖርባታል የሚል ጽኑ እምነትን አንግቦ ነበር ሌት ተቀን ይሰራ 

የነበረው። ታጋይ መለስ አንባቢም ፀሐፊም ነበር።  

የሚያነበውም ሆነ የሚጽፈው  ነገር አገሪቱን ወደፊት ማስፈንጠር የሚያስችልና 

በየጊዜው እየተመዘገበ የመጣውን  ልማት የበለጠ ለማረጋገጥ የሚያግዝ ነበር። 

“ታጋይ መለስ ሁሉጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ያመነጫል። ያመነጫቸውን አዳዲስ 

እስተሳሰቦች ወደተግባር ለመቀየር የአፈጻጸም እቅዶችን ይነድፋል። ወደ ታች 

እንዲወርድና ሁሉም እንዲጨብጠው በማድረግ በሥራ ላይ ያውለዋል። ትግበራ 

ላይ ከዋለው አዲስ ነገር  ውጤት እየተማረ የበለጠ እያዳበረው  ይሄዳል” ሲሉ 

ገልፀዋል፡፡ 

 

“ታጋይ መለስን  ከሌሎች ልዩ የሚያደርገው ነገር ራሱን ለዴሞክራሲ ያስገዛ መሆኑ 

ነው። ዴሞክራሲን በመናገር ብቻ ሳይሆን በውስጡ የሰረፀና ሥር የሰደደ መሆኑን 

ነው። ምንጊዜም ራሱን በዴሞክራሲ አሠራር አስገዝቶ ይሄዳል። ፀረ ዴሞክራሲ 

አቋምን ያወግዛል።  አንዳንድ ጊዜ እሱ ያላመነባቸው ውሣኔዎች በድምጽ ብልጫ 

በሚፀድቁበት ወቅት በእምነት ካራመዱት ሰዎች በላቀ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ 

ይጥራል። ይህ ማለት  ታጋይ መለስ ምን ያህል ዴሞክራሲ በውስጡ የሰረፀ 

መሆኑን ያሳያል”   ሲሉ ተናግረዋል፡፡ 

 

ጄኔራል ሣሞራ አያይዘውም  ታጋይ መለስ ሁለገብ ሰው ነበር ይላሉ። በጦርነት 

ወቅት በዓለም ዙሪያ የተካሄዱ ጦርነቶችን በሙሉ አጥንቶና መርምሮ አገራችን 

የምታካሂደው  ጦርነት ምን መምሰል እንዳለበት አዳዲስ ሃሳቦችን አመንጭቷል። 

ያመነጫቸውን አዳዲስ ሀሳቦች በመቀመርና የአፈጻጸም አቅጣጫዎችንና 

ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ከላይ እስከታች ያለው ሁሉም አባል እንዲያውቀው 
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በማድረግ እንዲተገበር አድርጓል።   በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ጊዜም አራት የተለያዩ 

መሠረታዊ የወታደራዊ ሣይንስ ዶክመንቶችን በማዘጋጀትና ከላይ እስከታች ያለው 

ሠራዊት እንዲያውቀውና እንዲተገብረው በማድረገ አገራችን ጦርነቱን በድል 

እንድትወጣ አድርጓል። በአጠቃላይ አሁን በአገራችን ያለው ዘመናዊ የመከላከያ 

ሠራዊት የመለስ እውቀት የወለደው ነው”  ብለዋል፡፡ 

 

ቀዳማዊት እመቤት አዜብ መሥፍን ከሕወሐት ታጋዮች አንዷ ናቸው። 

ከወጣትነታቸው ጀምሮ ወደ ትግል  ሜዳ የገቡ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ባለቤትና የሦስት ልጆች እናት ናቸው። ታጋይ አዜብ ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስን እንዲህ ገልፀዋቸዋል። 

  

“መለስን የማውቀው ትንሽ ወጣት ሆኜ ነው። መለስን የማውቀው ፍቅረኛዬ ሆኖ 

ነው። መለስን የማውቀው ኃላፊየ ሆኖ ነው። መለስን የማውቀው አስተማሪዬ ሆኖ 

ነው።  መለስ ለእኔና ለልጆቼ የተለየ ቦታ ነበረው፤ የተለየ ጊዜ ግን አልነበረውም። 

የተለየ ጊዜ የነበረው ከልጅነቱ ጀምሮ ህልሙ የነበረው በኢትዮጵያ ዴሞክራሲና 

ሠላም ማስፈን የኢትዮጵያ ዋነኛ ጠላት የሆነው ድህነትን መዋጋት ስለነበር ጊዜውን 

ለዚሁ ሰጥቶ ነበር እኛም አላደናቀፍነውም” ብለዋል፡፡ 

  

ቀዳማዊት እመቤት አዜብ አያይዘውም መለስ ስለእሱ ሊነገርለት፣ የተለያየ ቢል 

ቦርድ ሊለጠፍለት አይፈልግም። መለስ ዴሞክራሲ የተዋሃደው ስለነበር የአንድ 

ሕዝብ የበላይነትን የሌላ ሕዝብ የበታችነትን የማይቀበል ሁሉንም በእኩልነት 

የሚያይ ሰው ነበር። ይህንን ተግባሩን ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ አረጋግጦለታል። 

መለስ “ትልቁ ሐብታችን ሕዝባችን ነው፤ ዳኛውም ሕዝብ ነው” የሚል አባባል 

ነበረው። ይለው እንደነበረ ሁሉ ዳኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ የመለስን 

ዴሞክራሲያዊነትና ድካም አረጋግጦለታል”   ብለዋል፡፡ 

  

ታጋይ መለስን በሚመለከት በርካታ የትግል አጋሮቻቸው የተለያየ አስተያየታቸውን 

ሰጥተዋል። መለስ ቁም ነገረኛ፤ መለስ ቀልደኛ፤ መለስ ዴሞክራት፤ መለስ 

ሁለገብ፤ ብልህ፤ አዋቂ፤ ተመራማሪና ፈላስፋ ነበር የሚሉ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። 
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መለስ በአገራት መሪዎች፣ በአምባሣደሮችና በኢትዮጵያ ሕዝብ አንደበት እንዴት 

ተገለጹ የሚሉትን ደግሞ በቀጣይ ክፍሎች እናያለን።  

 
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባንኪ ሙን ከጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ ጋር በበርካታ ሥራዎች ይገናኙ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊን በቅርበት ያውቋቸዋል፤ በርካታ ሥራዎችንም በጋራ ፈጽመዋል። ባንኪ 

ሙን አቶ መለስን በሚመለከት ሲናገሩ እንዲህ ነበር ያሉት።  

“በዓለም መድረኮች የሚከናወኑ ዓለም አቀፋዊ ተግባራትን በበላይነት 

የሚያስተባብሩና የሚመሩ፤ የዓለምን ሠላም ለማስከበርና የኢኮኖሚ ቁርኝትን 

ለመፍጠር አበክረው የሰሩ መሪ ነበሩ” ብለዋል፡፡ 

 

ባንኪ ሙን አያይዘውም “ዛሬ የዓለም ሕዝቦች በከፍተኛ ደረጃ ሊጠቅማቸው 

የሚችለውን ሰው አጥተዋል፡፡ በመሪነት ችሎታው የተደነቀ፣ በአፍሪካና በሌሎቹ 

አህጉራት የአፍሪካ ድምፅ የነበረ፣ የአገሩን ኢኮኖሚ ከወደቀበት አንስቶ የገነባ 

ምርጥ መሪ በማጣታችን መሪር ሐዘን ተሰምቶናል፡፡  

 

በተባበሩት መንግሥታት ውስጥ ከአቶ መለስ ጋር በሚያገናኘን ሥራ በተለይም 

የዓለም ሠላምና የልማቷ ተግዳራቶች ላይ በጽኑ ቆራጥነት አብሮኝ በመሥራቱ 

ሁልጊዜም የማደንቀው ሰው ነው፡፡ ዛሬ ግን ሕልፈተ ሕይወቱን ስሰማ እጅግ 

አዝኛለሁ፡፡ ቅድሚያ በሚሰጣቸው የአፍሪካ ጉዳዮች ፣ ለአገሩ እድገትና ልማት 

መፋጠን ባደረገው ርብርብ ሲታወስ ይኖራል” ነበር ያሉት።  

 

በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተጠሪ ሚስተር ኦግኑ ኦውሱ 

በበኩላቸው “መለስ ድምጽ ያልነበራቸው ድምጽ ነበር። የአዳዲስ ሀሳቦች አፍላቂና 

ተግባሪ ነበር። በተባበሩት መንግሥታት የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ላይ ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ ነበረው። በሌሎች የተባበሩት መንግሥታት በሚያከናውናቸው ተግባራት 

ላይም እንደዚሁ። የአየር ለውጥን በሚመለከት ያቀረበው ጥናት በዓለም 

ኅብረተሰብና መሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል። በአሁኑ ወቅት 

ኢትዮጵያም ሆነች አፍሪካ አንድ ታላቅ ባለራዕይ ሰው አጥታለች” ብለዋል።  
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አምባሣደር ዌልቢሽክ በምሥራቅ አፍሪካ የሠላምና መረጋጋት ጥናት ባለሙያ 

ናቸው።  

ስለአቶ መለስ ዜናዊ ሲገልጹ “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ትልቅ ራዕይ የነበራቸው 

የኢትዮጵያ መሪ የአፍሪካ ዓይን ነበሩ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአፍሪካን ተሰሚነት 

ያረጋገጡ ታላቅ ሰው ነበሩ። የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ተጨልፎ የማያልቅ 

እውቀት፣ አፍሪካዊነታቸውና ለአፍሪካ የነበራቸው ጽኑ ስሜት፣ እንዲሁም 

በአገራቸውና በዓለም አቀፍ መድረኮች የሰሯቸውን ሥራዎች የማያውቅ የለም። 

በአጠቃላይ ለአፍሪካ አቶ መለስን ማጣት ከባድ ሐዘን ይፈጥርባታል ብለዋል።  

  

”አቶ መለስ ዜናዊ ጠንካራ ምሁርና መሪ ነበሩ። ለአፍሪካ አንድነት መጠናከር 

ያላሳለሰ ጥረትን ያደረጉ ሲሆኑ  የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ በማጧጧፍ ረገድ  

በፅኑ የተጉና የደከሙ ታላቅ ሰው ነበሩ” በማለት ነበር የኬንያው ጠቅላይ ሚኒስትር 

ራይላ ኦዲንጋ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን የገለጿቸው። ራይላ ኦዲንጋ አያይዘውም 

ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የዕድገት ሽግግር የበኩላቸውን የላቀ አስተዋፅኦ ያደረጉ ታላቅ 

ሰው እንደሆኑ ዓለም ይመሰክራል ብለዋል፡፡ 

  

የኬንያው ፕሬዚዳንት ሙዋይ ኪባኪም በበኩላቸው “ነገሮችን እንደ ሁኔታው 

የመመልከት አቅም የነበራቸው ባለራዕዩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 

አገራቸውን ለማረጋጋትና በልማት ለማሳደግ ሲጫወቱት የነበረው ሚና ከፍተኛ 

ነበር፡፡ መለስ ያቀዱትን በተግባር የሚተረጉሙና ባለራዕይ ነበሩ” ሲሉ 

ገልፀዋቸዋል፡፡   

 

የደቡብ አፍሪካው ጃኮብ ዙማ በበኩላቸው “እኚህን ልዩ መሪ ማጣት ለኢትዮጵያ 

ሕዝብና ለአፍሪካ ፍፁም አስደንጋጭና ምስቅልቅል ትዕይንት ነው፡፡ መለስ 

ለአህጉሪቱ የተለየ ገንቢ ሚና ነበራቸው፡፡ መለስ ለአገራቸው ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ 

አህጉር ምሣሌ የሆኑ ጠንካራ መሪ፣ የተጣሉትን የሚያስታርቁ፣ ለአፍሪካ አህጉር 

ተደራዳሪ ጀግናችን ነበሩ” ሲሉ ገልፀዋቸዋል።  
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“መለስ የለውጥ ሐዋርያ ሲሆን ለአህጉራችን ብልህና ጠንካራ መሪ ነበር፡፡ ለአፍሪካ 

ልማት በአህጉራችን በምናካሂዳቸው ስብሰባዎች ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮችን በማፍለቅና 

በማወያየት ምሁራዊ ብቃቱን አስመስክሯል፡፡  

 

እርሱን በማጣታችን  ሐዘናችን የበረታ ነው፡፡” ያሉት ደግሞ  የላይቤሪያ 

ፕሬዚዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ናቸው። የደቡብ ሱዳን ማስታወቂያ ሚኒስትር 

ባርናባ ቤንጃሚን በበኩላቸው  “ለደቡብ ሱዳን ሪፐብሊክና ለምሥራቅ አፍሪካ 

ሕዝቦች ታላቅ የሐዘን ቀን ነው፡፡ እጅግ በጣም ጥሩ ወዳጃችንንና ሁልጊዜም 

ለጐረቤቶቹ ሠላም እንዲኖር የሚመኘውን ምርጥ መሪ በማጣታችን ሐዘናችን 

የከበደ ነው፡፡ በተለይ እኛ ደቡብ ሱዳናውያን እውነተኛና ጊዜ የማይለውጠውን 

ወዳጃችንን አጥተናል፡፡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን ስንመኝ በእጅጉ እያነባን 

ነው” ሲሉ ተናግረዋል።  

 

“ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተከበሩ የአፍሪካ መሪ ነበሩ፡፡ የራሳቸውን አገር 

የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ሕዝቦች ዕድገት ለበርካታ 

ዓመታት በጽናት የቆሙ፣ ቆራጥ ሰብዕና ያላቸው፣ የአፍሪካውያንን አንድነትና 

መጠናከርን የሚመኙ፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በልማት፣ በሠላምና መረጋጋት ዙሪያ 

ለአፍሪካ ቀንድ የታገሉ ናቸው፡፡  

 

’’እርሳቸውን ማጣት መጉዳት ነው፤ ይሁንና ኢትዮጵያውያን እርሳቸው በጀመሯቸው 

የልማትና የዕድገት ጐዳናዎች በአንድነት በመጓዝ አካባቢያዊ ትስስርን ማጠናከር 

ይኖርባቸዋል” ያሉት ደግሞ  የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ጆሴ ማኑኤል ባሮሶ 

ናቸው።  

 

የእንግሊዙ ጎርደን ብራዎን በበኩላቸው “ በዓለም ላይ የምትገኙ መላ ደሀ ሕዝቦች 

ዋነኛ ጠበቃችሁን አጥታችኋል” ሲሉ ነበር መለስን የገለጿቸው። “አፍሪካ ዋና ቃል 

አቀባይዋን አጥታለች፡፡ በአፍሪካ ውስጥ በልማትና በዴሞክራሲ መነቃቃት 

የፈጠሩትን መሪ በዛሬው ዕለት በማጣታችን በጣም ሐዘን ተሰምቶናል፡፡ 

ሚሊዮኖችን ከድህነት  በማውጣት በአካባቢው ሠላምና መረጋጋት እንዲሰፍን 
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በማድረግ በአፍሪካ  ምሣሌ የሆኑ መሪ ነበሩ አቶ መለስ ዜናዊ።”  ያሉት ደግሞ 

የእንግሊዙ  ጠቅላይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ናቸው፡፡ 

 

ክቡር ጠቅላይ ሚነኒስትር መለስ ዜናዊን በቅርብ የሚያውቋቸው  የቀድሞ 

የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር በበኩላቸው “የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን 

ሕልፈተ ሕይወት ስሰማ ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶኛል፡፡ አቶ መለስ በኢትዮጵያ ታሪክ 

ውስጥ ግዙፍ ሥፍራ የነበራቸው ታላቅ መሪ ነበሩ፡፡ አገራቸውን ሥር ከሰደደ 

ድህነት ለማውጣት ታግለው በኢኮኖሚ ዕድገትና ልማት ዘመን ላይ እንድትገኝ 

አድርገው አልፈዋል።” ነበር ያሉት።  

 


