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ታላቁ መሪ በሌሎች መነጽር …! 
ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

አይናለም ግርማ 

08-22-14 

 

ታላቁ መሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የዓለም ኅብረተሰብ 

የመሰከረላቸው ልዩ ሰው ነበሩ። ከነዚህም አንዱ የሩዋንዳው ፕሬዚዳንት ፖል 

ካጋሜ  ናቸው። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ  የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ዜና 

ህልፈት በሰሙበት ወቅት እንዲህ ነበር ያሉት። “የተከበራችሁ ሩዋንዳውያን ወገኖቼ 

ዛሬ ለእኛ ትልቅ የሐዘን ቀን ነው፡፡ የተከበረው ጠቅላይ ሚኒስትርና የተከበረው 

የአፍሪካ መሪ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በሞት ተለይቶናል” በማለት  ሀዘናቸውን 

ገልጸዋል።  

 

የናይጄሪያው  ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታንም ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር 

ተቀራርበው ከሚሰሩ መሪዎች አንዱ ነበሩ። ጆናታን በበኩላቸው “የጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሞት ለአፍሪካ ትልቅ ክፍተት የሚፈጥር ነው፡፡ አፍሪካ 

አንድ ታላቅና ተከራካሪ ሰው ጐደለባት፡፡ እኛም ናይጄሪያውያን ትልቁን 

አጋራችንን አጥተናል፡፡” ካሉ በኋላ “ራዕያቸውንና ህልማቸውን ለማስቀጠል ግን እጅ 

ለእጅ ተያይዘን መቀጠል ይኖርብናል” ነበር ያሉት። 

 

የዛምቢያ የነፃነት መሪ ኬኔት ካውንዳም በተመሳሳይ መልኩ ነበር አስተያየታቸውን 

የሰጡት። “መለስ የማኅበረሰብ ዕድገትን ያመጣ፣ የኢኮኖሚ ዕድገትን ያስመዘገበ፣ 

አገሪቱን ያረጋጋና ወደ ዴሞክራሲ የመራ ታላቅ ሰው ነበር” ብለዋል። 

 

ካውንዳ አያይዘውም “መለስን እኔ እንደማውቀው ሣቂታና እርሱ በተገኘበት ሁሉ 

ነፃ እንድንሆን ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ሰው ነበር” ብለዋል። የኡጋንዳ የአካባቢ 

ትብብር ሚኒስትር ዴኤታ ቡሱራ ካንግ  በበኩላቸው “የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ዜና ዕረፍት ለኡጋንዳውያን የሚያንቀጠቅጥ ድንጋጤን ፈጥሮብናል፡፡ 
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ለአፍሪካ ችግሮች መፍትሔ የሚያፈላልጉ ጠቃሚያችን ነበሩ፡፡ አልሸባብን 

ለመፋለም ወደ ሶማሊያ በዘመትንበት ወቅትም ለኡጋንዳውያን ትልቅ አጋር የነበሩ 

በመሆናቸው በዜና እረፍታቸው ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል” በማለት ነበር 

ሐዘናቸውን የገለጹት።  

ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የዓለም መሪዎች ብዙ ብለዋል። ከላይ 

የቀረቡት ለአብነት ያህል ብቻ የተመረጡ ናቸው። ከዚህም ባሻገር የተለያዩ ዓለም 

አቀፍ ሚዲያዎችም የተለያዩ አስተያየቶች አስተላልፈዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ህያው ሥራንም ይፋ አድርገዋል።  

 

ከዓለም ሚዲያዎች አንዱ የሆነው ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ባስነበበው ዘገባ  

“አገራቸውን ከእርስ በርስ ጦርነት ነፃ ያወጡ፤ ከአፍሪካ በፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት 

ላይ እንድትገኝ ያስቻሉት የኢትዮጵያ መሪ በ57 ዓመታቸው አረፉ” በሚል ርዕስ 

ነበር። 

 

ዴይሊ ቴሌግራፍም የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን አርቆ አሳቢነትን ሲያስነብብ                       

“ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ባለራዕይ፣ ምሁርና የህዳሴው መሪ ነበሩ” በሚል ነበር 

የዘገበው።  

 

ሣውዝ አፍሪካ ታይምስ በበኩሉ “በአፍሪካ የፖለቲካ መድረክ ከፍ ያለውን ሥፍራ 

የሚይዙ፣ በምሥራቅ አፍሪካና በአፍሪካም ጭምር ሠላምን ለማረጋገጥ ኢትዮጵያ 

ለተጫወተችው ሚና ቁልፍ ሰው ነበሩ፡፡ በኢትዮጵያ እንዲሁም በክፍለ አህጉሩ 

በግዙፍነታቸው ሊጠቀሱ የሚችሉ የመሠረተ ልማትና የኢነርጂ ፕሮጀክቶች 

መሰራታቸው፤ የጤና ተቋማት በተለይም ሆስፒታሎችና ትምህርት ቤቶችን በ10 

እጥፍ ማሳደግ ከመቻሉ ጀርባ አቶ መለስ ነበሩ” ሲል አስነብቧል። 

  

ማይክል ሙረን - ስሌት ዶት ኮም የተሰኘው ድረ ገጽም “ኢትዮጵያን ያተረፈ 

ሰው፤ በየዓመቱ ለስምንት ተከታታይ ዓመታት የ11 በመቶ ዕድገት በማስመዝገብ 

በኢኮኖሚ ሽግግር ኢትዮጵያን ወደፊት ያራመደ መሪ፤ የኢኮኖሚ አመራሩ 

የሚሊዮኖችን ሕይወት የታደገ” ሲል ነበር ያስነበበው።  
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ሲያትል ታይምስ በተመሳሳይ መልክ ጽፏል። “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ የትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት አድናቆትን ያገኙ 

ታላቅ መሪ ነበሩ” በማለት  አስነብቧል። 

እነዚህን ለአብነት ያህል ወሰድን እንጂ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጽፎ 

ያላስነበበ ወይም ተርኮ ያላሰማ ሚዲያ የለም ማለት ይቻላል። በህይወት ዘመናቸው 

ስለእሳቸው ያልተባለ ምንም ነገር አልነበረም። የኢትዮጵያ ሕዝብም ሆነ የዓለም 

ኅብረተሰብ ስለመለስ ማወቅ የቻለው በተጨባጭ ከሚታየው ውጤታቸው ነው።  

 

በአገራችን በመተግበር ላይ ያሉት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ለዚህ መሠረት 

ናቸው። ከተለያዩ ጎረቤት አገራት፣ ከሌሎች የአፍሪካ አገራትም ሆነ የዓለም አገራት 

ጋር ኢትዮጵያ የሚኖራት የሁለትዮሽ ግንኙነት በሚመለከት ተነድፎ በሥራ ላይ 

ያለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲና እሱን በመተግበር የአገራችንን ገጽታ መቀየር 

የቻሉት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሁሉም ሊያውቃቸው ቻለ። ለዚህም 

ነው በየፊናው መለስ ለዴሞክራሲና ለሠላም የሚታገል ቆራጥ መሪ ነበር የሚባለው፤ 

ለዚህም ነው መለስ አገሩን ከድህነት ማላቀቅ የሚያስችል እቅድና ስትራቴ 

በመንደፍና በመተግበር ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት የሁለት አኃዝ የኢኮኖሚ እድገትን 

በማስመዝገብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ከድህነት ማለቀቅ ያስቻለ መሆኑን 

ሕዝቡ መገንዘብ የቻለው።  

 

ስለሆነም ነሐሴ 15 ቀን ለመላ ኢትዮጵያውያን ጨለማ ቀን ነበረች። ገና በጥዋቱ 

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ዜና እረፍት የሰማው ሰው በከባድ ሀዘን ላይ ሆኖ 

ላልሰማ ጓደኛውና ዘመዱ እየደወለ መላቀስ ያዘ። ከዳር ዳር በተስተጋባበት ወቅትም 

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሀዘን ሸማ ለበሰ። ከጫፍ ጫፍ ተነስቶ ያጋጠመውን 

ሀዘን በጨዋነት ገለጸ።  መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በእንባ ተራጨ። ሀዘኑም ፀና፡፡ 

ገና ሰርተው ያሰሩናል፤ ሀገሪቱን ወደላቀ ደረጃ ያሸጋግሯታል ብሎ ያሰባቸው ታላቅ 

መሪ ድንገት ሲለዩ ቀኑ  ጨለመበት።  
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መለስ አይሞትም! መለስ ምንጊዜም ህያው ነው! አባይን የደፈረ ጀግና! እና ሌሎች 

ተመሳሳይ መፈከሮች እያሰማ የመለስ ጅምር ዳር እንደሚያደርስ ቃል ገባ።  

የተጀመረውን የእድገት ጉዞና የሠላም አቅጣጫ በማስቀጠል የመሪያችን ጅምር 

ከግብ በማድረስ  ህያው ሆነው እንዲኖሩ ለማድረግ ቆርጠን ተነስተናል የሚል ቃል 

ከህዝቡ ተስተጋባ።  

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና እረፍት ዓለምን በሀዘን ያናወጠ ጉዳይ ሆነ፡፡  

የዓለም መሪዎች፣ ታዋቂ ሰዎችና የመገናኛ ብዙሀን ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜና እረፍት በሰሙበት ወቅት መሪር ሀዘናቸውን በተለያየ አግባብ ገለጹ። 

   

አቶ መለስ የኢትዮጵያ ብርሃን ነበሩ፤ የአፍሪካ ተሟጋችና ጠበቃ የዓለም ሠላም 

ተዋናይ ታላቅ መሪ። ከባድ ሀዘን ቢደርስበትም ታዲያ ህዝቡ ታላቁ መሪያችን 

መለስን የሚክሰው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጅምሮችን ዳር ማድረስ 

ስንችል በመሆኑ እጅና ጓንት ሆነን እንሰራለን የሚል ቃል ነበር የገባው። ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መሠረት ጥለውት የሄዱትን የልማት፣ የሠላምና የዴሞክራሲ 

ጎዳና ዳር ከደረሰ   ለዘለዓለም ህያው ሆነው ይኖራሉ የሚል እምነትን ሰነቀ።  

 

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ቃሉን አደሰ። የህዳሴው ግድብ ደረጃውን ጠብቆ 

በተያዘለት የጊዜ ገደብ ይጠናቀቃል ለዚህ ደግሞ የሚጠበቅብንን ሁሉ እንወጣለን 

የሚል መልእዕትም አስተላለፈ። 

  

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት ከሰማ ጀምሮ በተለያየ መልክ 

ሐዘኑን ሲገልጽ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ። ለቁጥር የሚታክት ህዝብ በየቀኑ 

በብሄራዊ ቤተመንግስት እየተገኘ ሀዘኑን ገለጸ፤ ቤተሰቦቻቸውንም አጽናና። ብሄራዊ 

የቀብር ስነ ስርዓት አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት 

አፈ ጉባኤ አቶ ካሣ ተከለማሪያም እንዳስታወቁት በቀን በአስር ሺህዎች የሚቆጠር 

ህዝብ ይስተናገድ የነበረው አቶ መለስ የጀመሩትን ልማት ለማስቀጠል ቃል እየገባ 

ነበር የሚሰናበተው።  
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የመንግስት ሃላፊዎች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ እናቶች፣ አዛውንት፣ ሽማግሌዎች፣ አባት 

አርበኞች፣ የግሉ ሴክተር፣ ሰራተኛ ማህበራት፣ አርቲስቶችና ጋዜጠኞች፣ 

ስፖርተኞች፣ ነዋሪነታቸውና የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ተወካዮች በታላቁ ብሄራዊ 

ቤተ መንግስት ተገኝተው ሀዘናቸውን ገልፀዋል፡፡ የመጨረሻ የአስከሬን ስንብት 

ሁለት ቀን ሲቀረውም ህዝቡ ማታ ማታ በመስቀል አደባባይ በመገኘት የሻማ 

ማብራት ስነ ስርዓት ተከታትሏል። ቃል ኪዳኑን አድሷል። የህዳሴው ግድብን እውን 

ለማድረግም እንደገና ቃል ገብቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ራዕይ ዳር 

ለመድረስ የሚጠበቅበትን  ሁሉ ለመወጣትም ቆርጦ መነሳቱን ገልጿል። ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መቀመጫቸው አዲስ አበባ በሆነ የተለያዩ አገራት 

አምባሳደሮች  እንዴት ይገለጻሉ የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እንመልክት፡፡  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በትግል ጓዶቻቸው፣ በተለያዩ አገራት መሪዎችና 

በኢትዮጵያ ህዝብ አንደበት እንዴት እንደተገለጹ ቃኝተናል። በቀጣይም  

ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆነ የተለያዩ አገራት አምባሳደሮች ጠቅላይ 

ሚነስትር መለስ ዜናዊን እንዴት እንደሚገልጿቸው በጨረፍታ እንዳስሳለን።  

 

“ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ላለፉት 17 ዓመታት ከኛ ጋር በቅርበት ሰርተዋል። 

ድህነትን መዋጋት ከማንኛውም ዓይነት ነገር ለአፍሪካ የሚጠቅም መሆኑን 

አስተምረውናል። የአፍሪካ ልጆች አንድ ሆነን በድህነት ላይ እንዲንዘምት 

ለማድረግም ያላሳለሰ ጥረት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰነቁት ራዕይ 

ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍረካም ወደፊት የሚያራምድና ከድህነት ለመላቀቅ 

የሚያስችል ነበር።” ያሉት በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር  ኮል ዲንግ 

ናችው።  

 

አምበሳደር ጊንግ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሱዳን ህዝብ የነበራቸውን 

ድጋፍ ሲገልጹ “ ጠቅላይ ሚስትሩ በተለይ  ለሱዳን ህዝብ ሠላምና መረጋጋት 

ያደረጉ ከፍተኛ አስተዋጽኦና መስዋዕትነት  ከመላው ሱዳናዊያን አእምሮ የማይፋቅ 

ነው። በመሆኑም በህልፈታቸው የደቡብ ሱዳን ህዝብ ጥልቅ ሀዘን ተሰምቶታል 

ብለዋል፡፡ 
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አምባሳደር ኮል ዲንግ አያይዘውም “አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር ራሳቸው 

መፍታት አለባቸው፤ በአፍሪካ ለሚፈጠሩ ግጭቶች ከአፍሪካዊያን ሌላ ዘላቂ 

መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል አካል የለም በሚል እምነትን በአፍሪካውያን ዘንድ 

ያሰረጹና ለአፍሪካ ሠላምና መረጋጋት ብሎም እድገት ያላሳለሰ ጥረትን ያደረጉ 

ታላቅ መሪ ነበሩ፤ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ።” 

 

በኢትዮጵያ የኬኒያ አምባሳደር ሞኒካ ኬ ጁማ በበኩላቸው “ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ዜናዊ የምሥራቅ አፍሪካ በይነ መንግሥታት (ኢጋድ) ሊቀመንበር ሆነው 

ላለፉት አምስት ዓመታት ያገለገሉ ሲሆን በእነዚህ ዓመታት በቀጠናው ሠላምና 

መረጋጋትን በማስፈን ረገድ የተዋጣለት ሥራ አከናውነዋል። በዚህ ወቅት የሱዳን 

ግጭት መቋጫ እንያገኘ የመጣበት ሁኔታ ፈጥረዋል፤ በሶማሊያ ዘላቂ ሠላምና 

መረጋጋት ከመፍጠር አንጻር ያልተቆጠበ ጥረት አድረገዋል። በዚህ ረገድ ጠቅላይ 

ሚነስትር መለስ ዜናዊ ቁልፍ ሚና ነበራቸው። በህይወት ቢለዩንም ግልጽና 

አስተማማኝ መሠረት ለቀጠናው ጥለው ሄደዋል። ይህንኑ አጠናክረን በመቀጠል 

ህያውነታቸውን እናረጋግጣለን” ነበር ያሉት።  

 

“የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ጠቅላይ ሚነስትር መለስ ዜናዊ በድንገት  ከዚህ ዓለም 

በሞት ተለይተውናል። ይሁን እንጂ ለቀጠናችን የሠላምና ለህዝቦች ኑሮ ምቹ 

እንድትሆን ለማድረግ የሚያስችል መንገድና አሰራር ዘርግተውልናል። እኛም 

እሳቸው የጀመሩትን የሠላም ስትራቴጂ በመቀጠል ቀጠናችንን ከግጭትና ከሁከት 

የጸዳ ማድረግ ይጠበቅብናል።” ያሉት አምባሳደር ሞኒካ ኬ ጁማ “ የጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት የኢትዮጵያውያን ብቻ ሀዘን አይደለም። ሀዘኑ 

የኬኒያ ህዝብም ጭምር ነው” ብለዋል። 

 

በኢትዮጵያ የሶማሊያ አምባሳደር ሰይድ አህመድ ኑር በበኩላቸው “ጠቅላይ 

ሚነስትር መለስ ዜናዊ የዓለማችን ታላቅ መሪ ነበሩ። ለአፍሪካ ሠላምና መረጋጋት 

መረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበራቸው። በተለይም በሶማሊያ ዘላቂ ሠላምን 

ለማረጋገጥ ተኪ የሌለው ሚና ነበራቸው። ሶማሊያ አሁን የደረሰችበት ደረጃ ላይ  
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መድረስ የቻለችው በታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ጥረት መሆኑ የአደባባይ ምስጢር 

ነው” በማለት ነበር የገለጿቸው።  

 

አምባሳደር ሰይድ አያይዘውም “ጠቅላይ ሚነስትር መለስ ለቀጠናው ሠላምና 

መረጋጋት መሠረት ጥለውልናል። ይህንን ሠረት እስከ መጨረሻው ማረጋገጥ 

ይጠበቅብናል”  ብለዋል።  

 

አምባሳደር መሐመድ እድሪስ ፋራህ በኢትዮጵያ የጅቡቲ አምባሳደር ናቸው። 

አምባሳደሩ ስለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ስናገሩ “ይህ ጨለማ ቀን ለመላው የጅቡቲ 

ሕዝብም ጭምር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀጠናውን ሠላም በማረጋገጥ ረገድ 

የማይተካ ሚና ነበራቸው፤” ብለዋል።  

 

አምባሳደር ሙል ኩተንዴ ደግሞ በኢትዮጵያ የኡጋንዳ አምባሳደር ናቸው። 

እሳቸውም እንዲህ ብለው ነበር። “ይህ ወቅት የሀዘን ወቅት ነው። ይህ ትልቅ ሀዘን 

ደግሞ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው፣ ለአፍሪካና ለዓለም ህዝብ ጭምር 

ነው። ጠቅላይ ሚነስትር መለስ ዜናዊ ለቀጠናውም ሆነ ለአፍሪካ ሠላምና 

መረጋጋት  የነበራቸው ጥረት ወደርየለሽ ነበር።”  

 

አምባሳደር መሓመድ ፋትህ አህመድ እድሪስ  በኢትዮጵያ የግብጽ አምባሳደር 

ናቸው። አምባሳደሩ “ዛሬ አፍሪካውያን አንድ ታላቅ መሪ አጥተናል። ጠቅላይ 

ሚኒስትር  መለስ አብዮታዊ መሪ ነበሩ። ፍትሃዊ መሪ ስለነበሩ ሁሉንም ተጠቃሚ 

የሚያደርግ ዐቢይ ራዕይ ነበራቸው። ከግብጽ ጋር እንደ አዲስ የተጀመረው 

የግንኙነት ምዕራፍም  በጠቅላይ ሚነስትር መለስ ጥረት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ የአፍሪካ ጠላት ድህነት መሆኑን አበክረው የሚያምኑና ሁላችንም 

አፍሪካውያን አንድነት ፈጥረን ድህነት ላይ እንድንዘምት የሚጥሩ መሪ ነበሩ። 

በመሆኑም የሳቸው ዜና እረፍት የሁሉም አፍሪካውያን ሀዘን  ነው።”  

 

 በኢትዮጵያ የናይጀሪ አምባሳደር ቡሉስ ፓውል ሎሎ በበኩላቸው “የጠቅላይ 

ሚነስትር መለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት መሪር ሀዘን ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን 
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ለአፍሪካውያን ጭምር ነው። በህይወት ዘመናቸው ለአፍሪካውያን የቻሉትን ሁሉ 

አድርገዋል። እሳቸው የተውትን ጅምር አፍሪካ ልትቀጥልበት ይገባል። ዛሬ አንድ 

የአፍሪካ ታላቅ መሪን አጥተናል” ነበር ያሉት።  

 

“ጠቅላይ ሚነስትር መለስ ዜናዊ ታላቅ መሪ ከመሆናቸውም በላይ ታላቅ የፖለቲካል 

ኢኮኖሚ ምሁር  ነበሩ። እሳቸውን የመሰለ ሰውን ለማግኘት ምናልባት አንድ ዘመን 

ያስፈልግ ይሆናል። የሳቸውን ያህል ለአፍሪካ የጣረ የለም። አገራቸውን ከድህነት 

ለማላቀቅ ያደረጉት ያልተቆጠበ ጥረትም የሚያስገርም ነበር። አገሪቱ ሙሉ በሙሉ 

መለውጥ የቻሉ ታላቅ መሪ ነበሩ” ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የጋና አምባሳደር 

ኪወሲይ ኳርቲይ ናቸው።  

 

አምባሳደር ዣምሶን በኢትዮጵያ የሞዛምቢክ አምባሳደር በበኩላቸው“ የጠቅላይ 

ሚነስትር መለስ ዜናዊ ሞት ከባድ የሀዘን ድባብ ጥሎብናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

የአፍሪካ ታላቅ መሪ ነበሩ። ህይወታቸውን ለአፍሪካውያን ሲሉ የሰዉ ታላቅ 

የዘመናችን ሰው” ብለዋል።   

 

በኢትዮጵያ የአውስትራሊያ አምባሳደር ሊዛ ፕሊፔቶ በበኩላቸው” ላለፉት 38 

ዓመታት ያለ እረፍት ህዝባቸውን ሲያገለግሉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ አገራቸውን ለማሳደግ ቅድሚያ ሰጥተው በጤና፣ በትምህርትና በሌሎች 

መሠረተ ልማቶች አገሪቱን ወደፊት ማራመድ የቻሉ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስሩ 

በእኩልነት የሚያምኑና እኩልነትን ለማስፈን ጠንክረው ሥራን የሰሩ ጠንካራ መሪ 

ነበሩ።  አገራቸውን በኢኮኖሚ እድገት ከአፍሪካ ቀዳሚ ማድረግ የቻሉ ለሚሊዮኖች 

የስራ እድል እንዲፈጠር ያስቻሉ መሪ።  የእኝህ ታላቅ መሪ ሞት ለአውስትራሊያ 

ከባድ ሀዘን ፈጥሮባታል” ነበር ያሉት። 

 

አምባሳደሯ አያይዘውም “ህዝቡ በዚህ መልክ ወጥቶ ሀዘኑን የሚገልጽላቸው መሪዎች 

ጥቂት ናቸው። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳየው ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስት መለስ 

ለአገራቸው እድገትና ለህዝባቸው ብልጽግና ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡ 
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መሆኑን የሚያሳይ ነው። እኔም ሳውቃቸው የእውቀት ምንጭና እውቀትን ለሌሎች 

የሚያካፍሉ ቅን መሪ  ነበሩ፤” ብለዋል።  

 

በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ የሆኑት ዊ ሆንግ ቲያን በበኩላቸው 

“የጠቅላይት መለስ ዜናዊን ሞት ሲሰማ ማመን አልቻልኩም። ያለወቅታቸው 

ያለፉት ጠቅላይ መለስ ዜናዊ ታላቅ መሪ ነበሩ። ለአገራቸው እድገት የተጉ ልዩ 

መሪ፤ ሙሉ ህይወታቸውን ለአገራቸውና ለህዝባቸው የሰዉ፤ ለቻይና ህዝብም 

ቁርጠኛ ጓደኛ ስለነበሩ የሁለቱ አገራት ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ እንዲመጣ 

አድርገዋል።” ብለዋል።  

 

“በጣም ጠቃሚ መሪ ነበሩ” ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የቼክ ሪፐብሊክ አምባሳደር 

ናቸው። “ለአገራቸው፣ ለአፍሪካና ለዓለም እጅግ ጠቃሚ ሰው፤ ለአፍሪካ እድገት 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው መሪ አጥተናል” ብለዋል።  

 

ጂሪ ሉሃን በኢትዮጵያ የቼዝ ሪፐብሊክ አምባሳደር ናቸው። እሳቸውም ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊን በተመሳሳይ መልክ ነበር የገለጿቸው። “ጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ  በጣም ጠቃሚ ሰው ነበሩ። ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ እድገት 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ የነበራቸው ታላቅ መሪ”  በማለት ነው።  

 

በኢትዮጵያ የሜክስኮ አምባሳደር  ኤልፌሬዶ ሚሊንዳ በበኩላቸው “ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ የሜክስኮ ህዝብ ጓደኛ ነበሩ። የአፍሪካን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ 

የከፈሉት መስዋእትነት ቀላል አልነበረም። የአየር ለውጥን በሚመለከትና በቡድን 

ስምንት ስብሰባዎች በሜክስኮ ተገኝተው በነበረበት ወቅትም የሁለቱን አገራት 

ግንኙነት ወደላቀ ደረጃ ማድረስ የሚያስችል ስራ ነበር የሰሩት” ብለዋል፡፡ 

 

ዲራገን ሞምሽሎቪክ በኢትዮጵያ የሰርቪያ አምባሳደር በበኩላቸው “ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ሁለት ጊዜ ባገኘሁበት ወቅት ስለአገሬ ታሪክና ስለ ህዝቤ 

ሁኔታ  ጥርት አድርገው ያውቁ ስለነበር ይህንኑ ሲያወጉኝ በውስጤ ትልቅ ነገር 
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ነበር ያሳደሩብኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የአፍሪካ ጠበቃ የነበሩ ታላቅ ሰው 

ነበሩ፤ ልናጣቸው ባለተገባ ነበር” ብለዋል።  

 

“አገራቸውን ወደላቀ የልማት ምህዋር ያራመዱ በጣም ጠቃሚ አዋቂና ምሁርም 

መሪ ነበሩ። ለቀጠናው ሠላምና መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉና የአፍሪካ 

ጠበቃ” ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ አምባሳደር ናቸው።  

 

የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ ሜሪ ፊ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ በሶማሊያ፣ በሱዳንና በሌሎች የአፍሪካ አገራት ሠላምንና መረጋጋትን 

ለማስፈን የነበራቸው አስተዋጽኦ የላቀ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሙሉ 

ህይወታቸውን ለህዝብ የሰጡ ታላቅ ሰው ነበሩ ብለዋል።  

 

በአፍሪካ ህብረት የአሜሪካ አምባሳደር በበኩላቸው “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 

በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ሰው ነበሩ። ስለዓለማችን የተሟላ እውቀት የነበራቸው 

ዓለም አቀፍ መሪም።  በአፍሪካ ሠላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ያደረጉ ታላቅ ሰው” 

በሚል ገልጸዋቸዋል። 

 

በምስራቅ አፍሪካ የሠላምና መረጋጋት ተመራማሪ የሆኑት አምባሳደር ዌልቢሽክ 

በበኩላቸው “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ራዕይ ያላቸው መሪ፤  የአፍሪካ ዓይንና 

ድምጽም ነበሩ። በዓለም አቀፍ ደረጃ አፍሪካን ወደ መድረክ ያመጡና ተቀባይነትና 

ተሰሚነት እንዲኖራት ያደረጉ ታላቅ መሪ”  በማለት ነበር የገለጹት።  

 

ኢትዮጵያ በእውነትም ታላቅ መሪዋን አጥታለች። ህዝቧም መሪር ሀዘን 

ተሰምቶታል። ይሁንና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አገሪቱ ለአርባ 

ዓመታት ያህል ልማቷን ቀጣይነት ባለው መንገድ ለመከወን የሚያስችላት መሠረት 

ጥለውላታል። በቂ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን ነድፈውና እንዲተገበሩ በማድረግ 

አዋጭና ተስፋ ሰጭ የልማት አቅጣጫ መሆኑን አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ህዝም 

የእሳቸውን ራዕይ ዳር ለማድረስ ቆርጦ ተነስቷል። በአካል ቢለዩንም  ለዘላለም 

ህያው ሆነው ይኖራሉ።  
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