
1 
 

ከታጋይ ሓዱሽ ካሡ 

ነሐሴ 11/2009 ዓ.ም 

  

ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ - በዓለም አንደበት!!   

ፀሐይ ውሎዋን ለማድመቅ ብርሃን በፈነጠቀችበት የዛሬ አምስት/5/ ዓመታት ማለትም ማለዳ ማክሰኞ ነሐሴ 

15/2004 ዓ.ም የኢፌዴሪ መንግሥት የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ - ዜና እረፍት በይፋ የተገለፀበት ዕለት መራራ 
ነበረች፡፡ ይህች ዕለት የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንደ ዓይን ብሌናቸው ይመለከቱት የነበረውን ተወዳጁና ብልሁ 
መሪያቸው ዳግም በአካል ላያገኙት ተሰናብቶአቸው መሄዱን የሰሙባት በመሆኗ የሚዘክሯት በመራር ሀዘን ነው፡፡  

“ከአምስት ዓመታት በፊት ማንም ሰው ሊገምተው ቀርቶ ሊያልመው የማይችል አስደንጋጭና አሳዛኝ ዜና የተሰማበት 

ነሐሴ 15፤ በአየር ብክለት እየተቃጠለች ያለችው ዓለም፣ ዳግም ህይወት ዘርታ፣ ጥቁር፣ ቢጫ፣ ነጭ፣ ቀይ ቀለም ያላቸው 

የዓለም ድሃ ህዝቦች፣ እኩልነታቸው ተረጋግጦ ፍትሃዊ ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንድ ሽንጡን ገትሮ በዓለም አደባባይ አጥብቆ 

የተሟገተላቸውን፣ በአበው አባባል «አንድ ለእናቱ» ጠበቃቸው፣ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ፣ ደከመኝ!! ምድራዊው 

ዓለም በቃኝ!! ብሎ ዘለዓለማዊ እረፍት መርጦ በአካል የተለያቸውን ይህቺን ዕለት የሚዘክሯት በተሰበረ የሐዘን ልብ መሆኑን 
ይናገራል፡፡ እነዚህ ህዝቦች ከአምስት ዓመት በኋላም ቢሆን ባይተዋርነት እንደሚሰማቸው ነገር ግን በየዓመቱ የቋንቋ፣ 
የሃይማኖት፣ የዘር፣ የቀለም ልዩነት ሳይገድባቸው ከያሉበት ሆነው የሀዘን ድምፃቸውን  ከፍ አድርገው በአንድነት በማስተጋባት 
ላይ ናቸው፡፡ 

ሆኖም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በአራቱም አቅጣጫ ያለው ድፍን የዓለም ህዝብ እና 
መሪዎች ከአምስት ዓመታት በፊት ጥልቅ ሐዘናቸውን ብቻ አይደለም የገለፁት፡፡ ምጡቅ ስብዕና የተላበሰው በሳል ዙሪያ መለስ 

መሪ፣ ዲፕሎማቱ፣ ተመራማሪው፣ ፈላስፋውና ሊቀ-ሊቃውንት ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በአራት አስርት ዓመታት 
በነበሩት ፈታኝና እልህ አስጨራሽ መራራ የትግልና የድል ዓመታት ያከናወናቸውና ያስመዘገባቸውን ዘርፈ ብዙ ውጤቶችን 
አስመልክተው በየፊናቸው ምስክርነታቸውን ለመስጠት ጊዜ እንዳላጠፉ የተለያዩ ሚድያዎች በወቅቱ ለዓለም ህዝብ 
ያስራጩዋቸው የሐዘን መልዕክቶች ህያው የታሪክ ድርሳናት ምንጭ ሆነው በማገልገል ላይ ናቸው፡፡  

ይህ ጽሑፍም የተለያዩ አገራትና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች መሪዎችና ታዋቂ ሰዎች፣ ከአምስት ዓመታት በፊት የታላቁ  
መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ መስዋዕትነት ከሰሙ በኋላ ጥልቅ ሀዘናቸውን የገለፁበት አንደበታቸው በምንጭነት ተጠቅሞ 
መልዕክቶቹን ለማቅረብ ይሞክራል፡፡ የዓለም መሪዎች በወቅቱ የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊን ሰብአዊና ፖለቲካዊ ማንነት 

እንዲህ ሲሉ ገልፀውታል፡፡ “የዓለም ድሃ ህዝቦች ዋልታና መከታ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅም አስጠባቂ፣ ሃገሩ ኢትዮጵያን 

የሚወድ፣ አገሩን ከድህነት አረንቋ እንድትወጣ የጣረና ሚልዮኖች ከድህነት እንዲላቀቁ ያደረገ ቆራጥና ጀግና መሪ፣ ችግሮች 
ሲከሰቱ በውይይት የሚፈታ፣ ሰላም ወዳድ፣ ጎረቤት አገሮች አብረው እንዲያድጉ አበክሮ የሰራ፣ ለተለያዩ ችግሮች መፍቻ ቁልፍ 
ቀማሪ፣ የአዳዲስ ሃሳቦች አፍላቂ፣ ባለራእይ፣ ጮራ ፈንጣቂ፣ የለውጥ ሃዋርያ፣ ትራንስፎርሜሽናል መሪ፣ ዓለም የምትሳሳለት 

አለእድሜው የተቀጨ መሪ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የአፍሪካና የአለም ድሃ ህዝቦች ውድ ልጃቸውን ተነጠቁ” በማለት 

በአንደበታቸው በወቅቱ ምስክርነታቸውን በይፋ ሰጥተዋል፡፡  

በጥቅሉ ከላይ በአጭሩ የተጠቆሙት የመሪዎቹ ምስክርነት፣ የታላቁ ታጋይ መለስ ዜናዊን ማንነትና ስብእና በጥቂቱም 
ቢሆን ይገልፃሉ ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ ስለዚህ መሪዎቹ የሰጡት እውነተኛ ምስክርነት የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ 
የታሪክ አካል በመሆኑ፣ በአግባቡ በሰነድ መልክ ተይዞ ለወደፊቱ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ የታሪክ ፀሐፊዎችና ተመራማሪዎች 
የተባ ብእራቸውን አንስተው የህዝባዊ ገድሉ መሪ የተሟላ ታሪክ ለመፃፍ የሚያስችላቸው የተመቻቸ ዕድል ሊፈጠር ይገባል፡፡  
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ከአምስት ዓመታት በፊት ማለትም የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ መስዋዕትነት በተሰማ ጊዜ የተለያዩ አገራት 
መሪዎች፣ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ኃላፊዎች፣ ህያው ተግባሩ አስመልክተው ከተናገሩት መካከል ከዚህ ጽሑፍ ግብ አኳያ፣ 
ለማሳያ ያህል የጥቂቶቹን ለመጠቆም ይሞከራል፡፡ ሆኖም የመሪዎቹን አባባል ወደ አማርኛ ቋንቋ ለመመለስ ቢሞከር 
አባባሎቹን በትክክል ባለመተርጎም የመልዕክቱን ቁም ነገ ሊያደበዝዝ ይችላል የሚል ስጋት አሳድሯል፡፡ ስለዚህ አንባቢ የተሻለ 
ግንዛቤ ማግኘት ይችል ዘንድ መሪዎቹ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተናገሩትን በአጭሩ እንደሚከተለው ቃል በቃል ማቅረቡ 
ተመርጧል፡፡ 

“For, among Prime Minister Meles’ many admirable qualities, above all was his 

world-class mind. A life-long student, he taught himself and many others so much. But he 

wasn’t just brilliant. He wasn’t just a relentless negotiator and a formidable debater. He 

wasn’t just a thirsty consumer of knowledge. He was uncommonly wise – able to see the big 

picture and the long game, even when others would allow immediate pressures to 

overwhelm sound judgment. Those rare traits were the foundation of his greatest 

contributions.” – AMBASSADOR SUSAN RICE, FORMER USA PERMANENT 

REPRESENTATIVE TO THE UNITED NATIONS (UN), message of condolences at the 

funeral of Prime minster of Ethiopia, Meles Zenawi Addis Abeba, September 2, 2012.     

“Today with the death of Prime Minister Meles Zenawi, the poor of the world have 

lost of their greatest champions,” Ethiopian people that they have lost a committed leader 

and a champion of children at such a young age” –GORDON BROWN – FORMER - BRITSH 

PRIME MINISTER. 

 “HUGELY significant figure in Ethiopia’s history, in particular helping guide his 

country from extreme poverty to an era of economic growth and development” - TONY 

BLAIR FORMER - BRITSH PRIME MINISTER. 

“Inspirational spokesman for African on global issues, and provided leadership and 

vision on Somalia and Sudan. His personal contribution to Ethiopian’s development, in 

particular by lifting millions of Ethiopians out of poverty, has set an example for the 

region.” - DAVID CAMERON – FORMMER BRITSH PRIME MINISTER. 

“As a truth African leader, he achieved much for his country and the entire African 

continent. The outstanding contributions he made to steering NEPAD and to mediation 

between the Sudan and South Sudan deserve special recognition.” DR ANGELA MERKEL - 

GERMAN CHANCELLOR. 
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“I would like to pay tribute, in particular, to his commitment in the service of Africa 

and of its development as well as his tireless efforts to promote peace and stability in the 

Horn of Africa.”  FRANCOIS HOLLANDE - FORMER PRESIDENT OF THE FRENCH 
REPUBLIC. 

“Prime Minister Meles deserves recognition for his lifelong contribution to 

Ethiopia’s development, particularly his unyielding commitment to Ethiopia’s poor” 

BARACK OBAMA – FORMER USA PRESIDENT. 

 “Meles was an outstanding leader of Ethiopia and a renowned statesman” HU 

JINTAO – FORMER PRESIDENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.  

“Meles Zenawi was A towering statesman of Ethiopia and Africa and as a person 

who effectively articulated and advanced the continent’s interests in international fora. In 

his death, Ethiopia has lost a remarkable leader whose contribution towards peace, 

progress and development of his country will be long remembered,” MANMOHAN SINGH – 

FORMER THE PRIME MINISTER OF INDIA.  

“Prime Minister Meles worked hard for the social and economic development of 

Ethiopia ever since he was appointed as the Prime Minister in 1995.  His Excellency played 

an important role in the region’s peace and stability as a prominent leader of Africa.   In the 

international arena, Prime Minister Meles contributed to the development of Africa by 

participating in G8, G20, COP17 and other meetings where he often represented Africa as 

its spokesperson, voicing the African position.”  MR. YOSHIHIKO NODA, - FORMER 

PRIME MINISTER OF JAPAN. 

“Respected African leader, He demonstrated his strong personal commitment over 

many years to improving the lives of not just his own but all African people” JOSE MANUEL 

BARAROSO - FORMER EUROPIAN COMMISSION PRESENDENT. 

“Meles would be remembered for his exceptional leadership and advocacy on 

African issues within and outside the continent as well as for overseeing his country’s 

Economic growth and development” - BAN KI-MOON – FORMER  UN SECRETARY 

GENERAL. 

“Meles Zenawi has left a legacy of accomplishments on environmental matters, particularly 

regarding climate change and the green economy.Prime Minister Meles Zenawi contributed 

to leading Africa's active engagement in the UN climate change negotiations in his role as 
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Chair of the Meeting of the Committee of African Heads of State and Government on 

Climate Change. His efforts in mobilizing Africa's voice on climate change are a clear 

example of his legacy in advancing Pan-Africanism through intergovernmental processes 

and dialogue. Mr. Zenawi was a champion of the environment, who believed that Africa 

needed to embrace a low-carbon, resource-efficient green economy as the central pathway 

to sustainable development. Under his leadership, Ethiopia developed a comprehensive 

Climate Resilient and Green Economy (CRGE) Strategy, which has the goal of transforming 

the country into a carbon-neutral middle income country by 2025.” UNITED NATIONS 

ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). 

“The death of Prime Minister Meles has robbed African of one of its greatest sons – 

he played an important role in pioneering a new era of hope and growth in Africa, driven as 

he was by the vision of Ethiopia and Africa’s renaissance” JEAN PING - FORMER AU 

COMMISSION CHAIR PERSON. 

“During his Chairmanship IGAD has shined in the international arena due to his 

successful management of the volatile situation affecting our Region. He tirelessly worked 

for peace in Somalia, Sudan, Rwanda, Liberia and Burundi. IGAD's fraternity will sorely 

miss this great man with a focused vision and brilliant leadership. His vision of Regional 

Economic Integration and Infrastructure Development, including the Great Renaissance 

Dam were inspirational to all. We were greatly honored when His Excellency as the only 

chairperson to do so, came to the Secretariat to support and encourage the staff, 

personally.” ENGINEER MAHBUB - IGAD SECRETARY 

“A visionary, dynamic and dedicated leader of Ethiopia and indeed the entire 

African continent.” His commitment to eradicate poverty in Ethiopia and the 

transformation of its economy, “manifested in the success of social programs and high 

growth rates that have lifted millions of people out of poverty. The passing away of prime 

Minister Meles was “a matter of great sorrow for Africa”,” A dedicated and committed pan 

Africanist” whose passion for the development and transformation of the continent was 

obvious in his leadership of African Union process, the new partnership for Africa’s 

development (NEPAD), the African peer review mechanism (APRM) and the committee of 

heads of state on climate change, the late prime minister for being exemplary, committed 

and providing insightful direction to this process, including piloting the African delegation 

to G20 and G8 meetings.” MR Abdoulie Janneh - Former under secretary general and 

executive secretary of the Economic commission for Africa (ECA). 

“Tremendous nationalist leader, who had always let peace come to his neighbors! 

He was one person who could say in black and white with the position of both countries 
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was respected by both” BARNABA BENJAMIN  FORMER SOUTH SUDANESE 

INFORMATION MINISTER. 

“The passing away of Zenawi is not only a tragic loss to the people of Ethiopia, but to the 

whole continent, Africa had been robbed of a great pan African and a reliable partner in the 
struggle to bring about lasting peace and stability as well as the economic emancipation of 

the continent”. – YOWERI MUSEVENI– UGANDAN PRESIDENT. 

"Brave, wise and prowess African leader who led his people on a path of prosperity" 

OMER AL-BASHIR, SUDAN PRESIDENT 

“Pragmatic and visionary leader who helped stabilize his country, his death was a 

“devastating loss” - MWAI KIBAKI – FORMER KENYAN PRESIDENT. 

“In this difficult time, the Government and People of Djibouti express their 

solidarity to the people of Ethiopia. Meles’ determination to bring his country among the  

top economic powers in the continent has started yielding fruit. As a role model for courage 

and conviction, Meles will be remembered for his brave fight against terrorism and 

violence in the region. Africa has lost one of its best men.” - ISMAEL OMAR GUELLEH, 

PRESIDENT OF DJIBOUTI. 

“A significant figure in the Horn of Africa, when it comes to regional security 

matters, saying they both advocated for lasting peace in the horn of Africa as well as 

stronger relations between horn of African countries and their people” - SHARIF SHEIKH 

AHMED, - FORMER SOMALIA PRESIDENT 

“Ethiopia had lost a dedicated, revolutionary and visionary leader, while Africa has 

lost a reliable spokesperson, adding that the late Meles would be remembered for the 

steadfastness in defending the interests of Africa and its peoples.” JAKAYA KIKWETE - 

FORMER TANZANIA PRESIDENT.  

“Zenawi was a visionary and gallant leader with a genuine concern for the socio-

economical transformation of Ethiopia, and Africa as a whole – with a commitment for 

Africa’s rightful place in the world" PAUL KAGAME – RWANDAN PRESIDENT. 

“Strong intellectual leader for the continent. In our region, he stood out because of his 

intellect and his ability to respond to lead dialogue on matter relating to African 
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development. He will be missed in all of our meetings and all of our endeavors”.  ELLEN 

JOHNSON SIRLEAF - LIBERIAN PRSEDIENT. 

“An exceptional leader who contributed as an active role – player in various 

continental and global initiatives” – JACOB ZUMA – SOUTH AFRICAN PRESIDENT.  

“AN outstanding African leader who fought for the transition of the continent” - 

THABOO MBEKI - Former South African President. 

“I have seen his performance at the African Union (AU), and it is because of his 

brilliance that leaders of Africa and I decided to hand over the AU - NEPAD programme to 

him. His death robs Africa of a Committed, forthright, visionary and fearless leader” 

OLUSEGUN ABASANJO – FORMER NIGERIAN PRESIDENT. 

 “Played a key role in both the region and the African continent” - KOFI ANNAN- 

FORMER UNITED NATIONS SECRETARY- GENERAL.  

እዚህ ላይ ከላይ የተጠቀሱት የአፍሪካ፣ የአሜሪካ፣ የአውሮፓ፣ የኤስያ እንዲሁም የተለያዩ ዓለም ዓቀፍና አህጉር አቀፍ 
መሪዎች፣ የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊን ህያው ተግባር ለመግለፅ የተጠቀመባቸው ወርቃማ አባባሎችና የሰጡዋቸው 

እውነተኛ ምስክርነቶች ልብ ብሎ ለተገነዘበ ሰው መሪዎቹ ለምን እንዲህ ዓይነት ምስክርነት ሰጡ?! የሚል ጥያቄ ቢያነሳ 
አያስገርምም፡፡ ምላሹ ግን ቀላል ነው፡፡ ይኸውም የዓለም መሪዎች ከአምስት ዓመታት በፊት ሐቁን በአንደበታቸው 

የመሰከሩት፣ የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሐሳብ አፍላቂነትና ሁለንተናዊ የአመራር ብቃት፣ በአጠቃላይ ባለፉት 26 

ዓመታት በኢትዮጵያ የተደረገውን ተጨባጭ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ፣ በዋነኛነት ደግሞ ላለፉት 13 ተከታታይ ዓመታት 

የተመዘገበው፣ መሠረተ ሰፊ፣ በፈጣን እንዲሁም ሁሉ ዜጋ በየደረጃው ተጠቃሚ የሆነበት፣ ባለሁለት አሃዝ ማህበረ-ኢኮኖሚ 

በትክክል አይቶ ምስክርነት መስጠት ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ምንም ሳያመነታ ሊናገረው የሚችለው እውነታ ነው 
ያንፀባረቁት፡፡ መሪዎቹ የደመሩት ወይም የቀነሱት ነገር አልነበረም፡፡ አሁንም ቢሆን እውነታው በገሃድ የሚታይና የሚጨበጥ 
ሃቅ በመሆኑ ነው፡፡ 

በሌላ አገላለፅ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በ40 ዓመታት የትግልና የድል ህይወቱ፣ በአራቱም የዓለም መዓዘን ያሉ 
ህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት መልካም እንዲሆን ማለትም ጨቋኝና ተጨቋኝ፣ የበላይና የበታች፣ በዝባዥና ተበዝባዥ 
ተወግዶ ሁሉም ህዝብ በእኩልነት ታይቶ ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆን እንዲሁም በሰዎችና በተፈጥሮ መካከል ሚዛናዊ ግንኙነት 

እንዲኖር ዕድሜ ልኩ በመታገሉ ነው የዓለም መሪዎች ህያው ምስክርነታቸው የሰጡት፡፡ ማለትም ዓለማችን ባለፉት 200 
ዓመታት ተፈጥሮ እና የሰው ልጅ ያጋጠማቸው ችግሮች ሳይንሳዊ መፍትሄዎችን አመላክተው ምድራችን የእኩልነትና ፍትሃዊ 
ተጠቃሚነት ባለቤት ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶችንና ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርገው ተጨባጭ ለውጥ ካስመዘገቡት ታላላቅ 
የዓለም መሪዎች መካከል፣ አንዱ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ፣ አገራችን ኢትዮጵያና አፍሪካ ለዓለም ያበረከተችው ታላቅ 
ስጦታ በመሆኑ ነው የዓለም መሪዎች ያለምንም ልዩነት ምስክርነታቸውን በአንደበታቸው በአደባባይ የገለፁት፡፡ 

በአጭሩ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ የክፍለ - ዘመኑ ክስተት በመሆኑና በዋነኛነት ህዝባዊ መስመር አንግቦ እስከ 

መጨረሻዋ ደቂቃ፣ በዋነኛነት ለሀገሩ በአጠቃላይ በአራቱም መአዘናት ላሉት ድሃ ህዝቦች ቤዛ ሆኖ የሚዳሰስ ውጤት 
በማስመዝገብና በዓለምም ታላቅ መሪ መሆኑ በተግባር በማስመስከሩ ነው፣ የዓለም መሪዎቹ እውነታውን፣ የተናገሩት፡፡ ይህም 
ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ  ህዝባዊ ቃለ ምህላውና ተግባሩን አቀናጅቶ ከዓላማው ለአፍታም ቢሆን ፍንክች ሳይል እስከ ህይወቱ 
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ፍፃሜ ድረስ ለህዝብ  በማዋሉ ነው፣ የተለያዩ አገራትና የተቋማት መሪዎች እውነተኛ ምስክርነታቸውን የሰጡት ቢባል 
በምክንያታዊ አስተሳሰብ ለሚያምን ሰው አያከራክርም፡፡ 

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች በጫንቃቸው ላይ ተንሰራፍቶ ለዘመናት ከኖረው አስከፊ ድህነትና ድቅድቅ ጨለማ 
ለመውጣት መርፌ ቀዳዳው ጠፍቷቸው፣ ሲገፉት ከነበረው ጎስቋላ ህይወት እንዲላቀቁ የህዳሴ ችቦ የለኮሰው ታላቁ መሪ ታጋይ 
መለስ ዜናዊ መሆኑን፣ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው የሃገራት መሪዎቹ እውነተኛ ምስክርነት የሰጡት፡፡  

ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ድህነት ከስር መሰረቱ ተፈንግሎ እንዲገረሰስም “አንድ አለቃ ነው ያለን እሱም ህዝብ ነው፡፡ 

አንድ ጠላት ነው ያለን እሱም ድህነት ነው!!” በማለት “የሃሳብ ድህነትን በፅናት ታግሎ በማቸነፍ”፣ በ1997 ዓ.ም. በኢትዮጵያ  

ከድህነት ወለል የነበረው 48%፣ በ2008 ዓ.ም. 23% እንዲወርድ በህይወት ዘመኑ የሰጠው አመራር ውጤት መሆኑ ሁሉም 
ይመሰክራል፡፡ በአጠቃላይ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በመቶ ዓመታት ሊመዘገብ ቀርቶ ሊታሰብ የማይችል የሚዳሰስና 

የሚጨበጥ ዘርፈ ብዙ ዕድገት በ21 ዓመታት የአመራር ዘመኑ እንዲመዘገብ አድርጓል፡፡ በዋነኛነት በአመራር እጦት፣ በሰው 

ሰራሽና ተፈጥሮ ችግሮች የተነሳ ከ200 ዓመታት በላይ እርቃናቸውን ቀርተው ያገጠጡ ተራሮችንና ሸለቆዎችንም ታላቁ መሪ 

ታጋይ መለስ ዜናዊ በቀረፀው  የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ልምላሜ ተላብሰው የሰው ልጅና እንስሳት የሚቦርቁባት ሁኔታ 

ተፈጥሯል፡፡ ይህም ከ26 ዓመታት በፊት ከ3% በታች የነበረው የአገራችን ደን በአሁኑ ወቅት 15.5% እንዲደርስ አስችሏል፡፡ 

ትላንት የብሄርና ብሄረሰቦች እስር ቤት ትባል የነበረችው ኢትዮጵያን ለሌሎች አገራት ጭምር አርአያ በሚሆን አገባብ 

ማለትም የዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት እንዲያብብ በማድረግ “ለእኔ አገር ማለት ህዝብ ነው፡፡ ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ነው፡፡ 

80 ሚልዮን ህዝብ በአንድነት ብናጨበጭብ እንደመጣለን” እንዲሁም “ቤታችን የጋራችን ነው” የሚል  “የጋራ ፕሮጀክት” 

ቀርፆ ማለትም “እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በሃገሩ ቤተኛ እንጂ ባዳ/ባይተዋር አይደለም” የሚለውን መርህ አንግቦ፣ ታላቁ መሪ 

ታጋይ መለስ ዜናዊ ያላሰለሰ ትግል በማድረጉ፣ ከ75 በላይ የሚሆኑ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች “ልዩነታችን ውበታችን” 

ብለው፣ በዴሞክራሲያዊ አንድነት፣ በሰላም፣ በመፈቃቀርና በመቻቻል የሚኖሩባት የሁሉም መነሃሪያ የሆነች ኢትዮጵያ 
በጠንካራ መሰረት በመገንባት በመገኘቷ ነው፤ የዓለም መሪዎቹ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ የልማት፣ የሰላም፣ የዴሞክራሲ፣ 
የመቻቻል ተምሳሌት ነው ብለው የሚጠሩት፡፡  

በአጭሩ ለረጅም ዓመታት ተበላሽቶ የቆየውን የኢትዮጵያ አሉታዊ ገፅታ በተራ ፕሮፓጋንዳ ሳይሆን፣ እያንዳንዱን 
ኢትዮጵያዊ ዜጋ በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገ ተጨባጭ ውጤት በማስመዝገብ የኢትዮጵያን አዎንታዊ ገፅታ ጎልቶ 
የሚታይበት ሁኔታ በመፈጠሩ ነው፣ የዓለም መሪዎቹ የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ መስዋዕትነት እንደተሰማ ሳይውሉ 
ሳያድሩ እውነተኛ ምስክርነታቸውን የሰጡት፡፡ 

ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያን እንዲሁም የዓለም ድሃ ሀገራት ሕዝቦችን 

የተመለከቱ፣ ዓለም ዓቀፍ መድረኮች በተለያዩ የዓለም ከተሞች በሚዘጋጁበት ወቅት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ከ20 በላይ ሰዓታት 
አለእረፍት በአውሮፕላን ተጉዞ፣ በሳይንሳዊ ትንተና የዓለም መሪዎችን በማሳመን ድሃ ህዝቦች ድምፃቸው እንዲሰማና ተጨባጭ 
ውጤት እንዲመዘገብ የላቀ ድርሻ በመጫወቱ እና ይህንን ሐቅ ስለሚያውቁ ጭምር ነው፣ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ታሪካዊው 
እውነተኛ ምስክርነታቸውን በህልፈተ ህይወቱ ማግስት የሰጡት፡፡ 

ከለጋ እድሜው ጀምሮ ለህዝብ የላቀ ከበሬታ የነበረው፣ በምላሹ ዘለዓለማዊ ህዝባዊ ፍቅርና ክብር የተጎናፀፈው፣ 
ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ፣ በአራተኛው ሀገራዊ ምርጫ ማግስት በመስቀል አደባባይ ለተሰበሰቡት የአዲስ አበባ ኗሪዎችና 

ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ንግግር ባደረጉበት ወቅት የመጨረሻ መቋጫው “በታላቅ ትህትና ምስጋናችንን እንገልፃለን!! እጅ 

እንነሳለን!!” በማለት ጎንበስ ብሎ የገባውን ቃል መሰረት በማድረግ የተቀረጸውን የመጀመሪያው አምስት ዓመታት የዕድገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ /የ2003-2007 ዓ.ም./ እንዲሁም በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ /2008-

2012 ዓ.ም./ የ2 ዓመት አፈፃፀም የተቀመጡ ግቦች በአግባባ በመሳካታቸው የሀገሪቱ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በአማካይ 
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10.8% በማስመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡ የነብስ ወከፍ ገቢም በ2008 ዓ.ም. 794 የአሜሪካን ዶላር ደርሷል፡፡ ጂኒ ኮ 

ኦፊሸንት(Gini Coeffient) በሚባለው የገቢ ክፍፍል ቀመር ሲታይም የኢትዮጵያ 0.3% ነው፡፡ ይህም በጣም ፍትሃዊ 

መሆኑ የዓለም አቀፍ የገንዘብና ኢኮኖሚ ተቋማት አረጋግጧል፡፡ ኢትጠጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትሜንት የቱሪስት መዳረሻ 
መሆኗንም ዓለም አቀፍ ተቋማት ከወራት በፊት ይፋ ባደረጉት ሪፖርት ተገልፆአል፡፡ ከዚህ ሌላ ኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት 

በተለይም በ2007 ዓ.ም. በአፍሪካ ቀንድ ላለፉት 60 ዓመታት ታይቶ የማይታወቀውን ድርቅ በዋነኛነት በራሷ አቅም 
ተቋቁማለች፡፡ ይህም የኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ በትክክለኛ አቅጣጫ በመጓዝ ላይ መሆኑን ያሳያል፡፡  

ታላቁ መሪ ታጋይመለስ ዜናዊ በሁሉም መስፈርት ከአፍሪካ አንደኛ፣ ከዓለም ስምንተኛ/8ኛ/ የሆነውን የታላቁ 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለአፍታ አይቋረጥም ያለውን ቃል የጠበቁት የኢትዮጵያ ህዝብና የኢፌዴሪ መንግሥት እጅ 

ለእጅ ተያይዘው ባለፉት አምስት ዓመታት ባደረጉት ርብርብ፣ የግድቡ ግንባታ በ2009 ዓ.ም. 60% አድርሰውታል፡፡ ህዝቡ 

በገባው ቃል መሠረት እስከአሁን ከ9 ቢልዮን ብር በላይ በስጦታና በቦንድ ግዢ መልክ ቆጥቧል፡፡ ይህ ታላቅ ስኬት ነው፡፡ 
ከዚህ ሌላ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ አርሶ አደሩ ባለፉት አምስት ዓመታት በቢልዮኖች ብር የሚቆጠር የአፈርና ውኃ ዕቀባ 
ሥራ ሠርቷል፡፡ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በተጨማሪ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ማለትም የስኳር፣ የብረታ ብረት፣ የባቡር፣ 
በመንገድ ግንባታ ወዘተ ስራዎችም ተጠናክረው ቀጥለዋል፡፡ በማህበራዊ ዘርፍም ማለትም በጤናና ትምህርት መስክ፣ 

ኢትዮጵያ ዓለም የተስማማበት ዘላቂነት ያለው ዕድገት ለማሳካት በመውተርተር ላይ ነች፡፡ በመሆኑም በድምሩ 44 

ዩቨርሲቲዎች ሥራ ላይ ናቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከ1ኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው የትምህርት ዕርከን 

28 ሚሊዮን ወጣቶች በትምህርት ገበታ ላይ ናቸው፡፡ ይህ ውጤት ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ቀይሶ ተግባራዊ ያደረገው 
የማስፈፀም ዓቅም ፖሊሲ ውጤት ነው፡፡   

እዚህ ላይ “የሃሳብ ድህነትን ታግሎ ያሸነፈ መሪ” በሚል መሪ ቃል የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ አምስተኛው 
ዓመት ስንዘክር እሱ ያስጀመራቸው ፕሮጀክቶች ጨምሮ ሦስት ዓመታት የቀሩት የሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 
ግቦች ለማሳካትም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጉልበታቸው፣ ገንዘባቸው እና ዕውቀታቸው ሳይቆጥቡ እንደትላንት 

ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዘው ኢትዮጵያ ያስቀመጠችው ራዕይ ዕውን እንዲሆን እንደሚረባረቡ አያጠራጥርም!!፡፡ 

በአጭር ቋንቋ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ውድ ልጅ የሆነው ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ፣ 

ዕድሜ ልኩን የከፈለውን መስዋእትነት እና ከኢህአዴግ ታጋዮች ጋር ሆኖ “የማያልፉት የለም፤ ያ ሁሉ ታለፈ! ታጋይ የህዝብ 

ልጅ በደሙ በላቡ ደማቅ ታሪክ ፃፈ!!” ብለው የዘመሩለትን፣ እንዲሁም  “በሂወት ዘመን ትግሉና ገድሉ ሁሌም ይወሳል 

አይሞትም እሱ” እና “ምነው ሞት ክፉ ተመኘ፣ ተተኪ እንዳለው ባወቀ ሞት እንዲህ ባልተጨነቀ” ወዘተ. መዝሙሮች 

እየዘመሩ፣ በታላቁ መሪ ታጋይ መለስ አመራር ሰጪነት ከተገነባ ኢህአዴግና መንግስት ጎን ቆመው፣ እንዲሁም  የታላቁ መሪ 
ታጋይ መለስ ዜናዊ ስብዕና ጠቅለል ባለመልኩ የሚገልፁ እና የታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሌጋሲ በመባል የሚጠሩት አስራ 

ሦስት/13/ ዋና ዋና መገለጫዎች ማለትም 1ኛ/ታጋይ መለስ ዜናዊ የላቀ ህዝባዊ ውግንና ያለው መሪ 2ኛ/ ታጋይ መለስ 

ዜናዊ  አይበገሬ የፅናት ተምሳሌት 3ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ  ሳይንሳዊ ተራማጅ አስተሳሰብና ተግባርን የሚያራምድና የሚቀበል 

መሪ 4ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ በመርህና በህግ የበላይነት የሚያምን መሪ 5ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ባለ ትልቅ ራዕይ መሪ 6ኛ/ 

ታጋይ መለስ ዜናዊ በትልቁ የሚያስብና በትልቁ ለመተግበር የሚተጋ መሪ  7ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሁሌም ነገሮችን በሳይንሳዊ 

ዕውቀት ላይ ተመስርቶ የመለካት ብቃት ያለው መሪ 8ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ለዴሞክራሲ የቆመ መሪ 9ኛ/ ታጋይ መለስ 

ዜናዊ ተማሪም፣ አስተማሪም፣ ተማራማሪም 10ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ የልማት አርበኛ 11ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ለሰላም 

የቆመ መሪ 12ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሕገ መንግስት አክባሪና አስከባሪ 13ኛ/ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሰብአዊ፣ ፍትሃዊና፣ ሩህሩህ 
መሪ የሚሉት መገለጫዎች ተላብሰው የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዳግም እጅ ለእጅ ተያይዘው በትክክለኛ 
አቅጣጫ እየተጓዘ ያለውን የህዳሴው ህዝባዊ ማዕበል በማጠናከር፣ ድህነትን ታሪክ በማድረግ የታላቁን መሪ መለስ ዜናዊ ስም 
በወርቅ ቀለም ተፅፎ ለዘለዓለሙ ከመቃብር በላይ እንዲኖር በማድረግ ዓለም ዳግም ምስክርነት እንዲሰጥ እንደሚያደርጉ 
አያጠራጥርም፡፡ 
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“የሃሳብ ድህነትን ታግሎ ያሸነፈ መሪ - ለጋሲ ጨብጠን የኢትዮጵያ ራዕይ ዕውን ማድረጋችን አይቀሬ 

ነው!!” 

ቸር ይግጠመን!! 


