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የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነትን ለማጠልሸት ለሚካሄዱ 
ዘመቻዎች ቦታ እንደማይሰጥ በተግባር አረጋግጧል፤ 
 
አዱኛ ቱሳ  

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ መሪው ለነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ያሳየው ታላቅ አክብሮትና ፍቅር 

ዓለምን ጭምር አስደምሟል፡፡ ተግባሩ ለአገሪቱ መልካም ገፅታ ተጨማሪ እሴትን ከመፍጠሩም 

ባሻገር የራሱ የሕዝቡንም ጥልቅ አስተዋይነት በእጅጉ አስመስክሯ፡፡ ሰናይ ምግባር ትተው 

ለሚያልፉ መሪዎቹ መቼም ቢሆን አለኝታና ወገንተኛ መሆኑንም በግልፅ አሳይቷል፡፡ ይህ ሰሞኑን 

ኢትዮጵያዊያን በሞት ለተለዩዋቸው መሪያቸው ያሳዩት ፍጹም የሆነ የወገንተኝነትና የፍቅር ስሜት 

በዓለም መሪዎች ጭምር የተወደሰ ነው፡፡  

 

በመለስ ህልፈት አገር ውስጥም ሆነ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚኖረው ኢትዮጵያዊ  

ከልብ የመነጨ ስሜት አዝኗል፤ ተቆጭቷል፡፡ የመለስ ህልፈት ያሳዘነውም ሆነ ያስቆጨው የአገሪቱ 

ዜጎችን ብቻ አይደለም፡፡ መለስ ለአገራቸው ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ብሎም ለዓለም ሰላምና ለድሃ 

ሕዝቦች ህይወት መሻሻል   በነበራቸው የላቀ ሚና ሳቢያ መላው አፍሪካንና በዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ውስጥ ሁነኛ ስፍራ ያላቸውን አካላት ጭምር አንገብግቧል፤ አስቆጭቷል፡፡ ይህም የእኚህ 

ሰው ሰናይና ውጤታማ ተግባር ከአገር አልፎ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ውስጥም ትልቅ ስፍራ 

እንደነበር የሚመሰክር ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያዊያን ለመሪያቸው ይህንን የመሰለ ወገንተኝነትና ፍቅር ያሳዩት ያጡት መሪ 

ለአገሪቱ ሰላም፣ እድገትና ልእልና የነበራቸውን ጉጉት፤ ይህንንም ለማሳካት የከፈሉትን 

መስዋእትነትና በምድሪቱ እየተስተዋለ ያለውን ተስፋ ሰጪ ውጤት ጠንቅቀው በመረዳታቸው ነው፡፡ 

መሪው ከማትተካው አንዲት ህይወታቸው ይልቅ አገራቸውንና ሕዝባቸውን የሚያስቀድሙ ፍፁም 

ሐቀኛ ሰው ስለነበሩም ነው፡፡ እኚህ ሰው ለዚህች አገርና ሕዝብ ሊከፍሉት የሚያዳግት ውለታ ጥለው 

ያለፉ መሪ በመሆናቸውም ነው፡፡   

 

የመለስ ህልፈት የሚጎዳው አገራችንን ብቻ አይደለም፡፡ ኃያላን በሚባሉት አገራት 

መሪዎችና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኃላፊዎች ሰሞኑን በይፋ እንደተነገረው ጉዳቱ የመላው 

ዓለማችን ነው፡፡ መለስ በተለይ ለአፍሪካ ድሃ ሕዝቦች ሰላምና እድገት ጠንካራና ብስለት የተሞላበት 

ራእይ አመላክተዋል፡፡  

 

እኒህ ሕዝቦች በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም በበለፀጉት አገራት ዘንድ ተገቢው 

ትኩረት እንዲሰጣቸውም በሳልና ጥልቅ ሙግት በማድረግም ውጤታማ ተግባር ፈፅመዋል፡፡ በዚህም 
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የተነሳ የአፍሪካ አገራትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት 

አንድ ጠንካራ አጋራቸውን ማጣታቸውን ገልፀዋል፡፡   

 

ኢትዮጵያዊያንም ሆኑ የተለያዩ የዓለም አገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎች 

የመለስ ህልፈት ያሳደረባቸውን ሐዘንና ቁጭት በገለፁበት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ ግን 

ፍጹም ከሰብአዊነት የራቀ መንፈስ ከጥቂት የአገራችን ሰዎች ተንፀባርቋል፡፡ ይህ ሰብአዊነት የራቀው 

መንፈፅ ድምፅ የሚሰማው በውጭ አገራት ውስጥ ከሚኖሩ እፍኝ የማይሞሉ የስልጣን ጥመኛ 

የፖለቲካ ቡድኖች ነው፡፡ ሆኖም የጥፋት ድምፁ በአገራችን ሕዝቦችም ሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ዘንድ ፍፁም ጆሮ የተነፈገው ተስፋ ቢስነት የተሞላው ነው፡፡    

 

እነዚህ አካላት መለስ ታመሙ ከተባለበት ጊዜ አንስቶ በሚያመቻቸው መንገድ ሁሉ 

በአገሪቱና ሕዝቦቿ ውስጥ አደገኛ የሆነ የጥፋት ሰብከትን አካሂደዋል፡፡ የመለስን ህልፈት በመመኘት 

ኢትዮጵያ በእሳት ማእበል እንድትናጥ፣ በብጥብጥና ሁከት እንድትታመስ አልመዋል፣ 

ቃዠተዋልም፡፡ በዚህ የማይጨበጥ ህልማቸው ተውጠውም ስልጣን እጃቸው ላይ የወደቀች ያህል 

ተሰምቷቸው ብዙ ባክነዋል፤ ሌት ተቀን የሚዋትቱላት ስልጣን የቀረበቻቸው መስሏቸው ነፍሳቸው 

ከስጋቸው እስክትነጠል ቋምጠዋል፡፡  

 

እንዲያም ሆኖ የመለስ ህልፈተ ዜና መሰማትን ተከትሎ ከኢትዮጵያዊያንና ከዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ የተሰጡት ምላሾች ለእነዚህ አካላት ፍፁም ያልተጠበቀ አንዳች ፍንዳታ ነበር፡፡ በክፉ 

መንፈሳቸው ላይ ተጠምዶ ድንገት የፈነዳ ግዙፍ ፈንጅ፡፡ ለእነርሱ ድንገተኛ የሆነው ይህ ፍንዳታ 

በቁም ቀበራቸው፤ እያብሰለሰለ አነደዳቸው፤ የሚይዙትንና የሚጨብጡትን አሳጣቸው፤ እንቅልፍ 

ነስቶ አብሰለሰላቸው፡፡   

 

ይህ ፍትሃዊነትንና እውነትን ያነገበ ፍንዳታ አንደበታቸውን አሰረው፤ መላ አካላቸውን 

አሽመደመደው፤ ከዘውትር ድንፋታቸው ደብዛቸውን አጠፋው፤ ከቀናት በኋላ ግን በቀቢፀ ተስፋ 

ስሜት መፍጨርጨራቸውን ገፉበት፡፡ ፍፁም ተራና ፊደል ያልቆጠረ ሰው ልቦና ወስጥ እንኳ ጠብ 

ሊል የማይችል የወረደና በቅጥፈት የተሞላ መፍጨርጨር፡፡  

 

የተጣባቸው የስልጣን ጥም እንቅልፍ የነሳቸው እነዚህ የጥፋት መልዕክተኞች የሕዝቡን 

የሐዘን ስሜት ለማጣጣል ሞክረዋል፡፡ ነገር ግን የሕዝቡ ወገንተኝነትና የፍቅር ስሜት ከቀን ቀን 

እየጨመረ ከተራራዎች ሁሉ እየገዘፈ ዓለምን አስደንቋል፡፡   

 

እነዚህ ቅንጣት የአገር ፍቅር ስሜት የማይታይባቸው አካላት በዓለም አገራት የተሰጡት 

የሐዘን መግለጫዎችም የእግር እሳት ሆነውባቸዋል፡፡ ታላላቅ አገራትን ጨምሮ ዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ከመለስ ህልፈት ጋር በተያያዘ ያወጧቸው ፈጣንና  ፍፁም አጋርነት የተሞላባቸው 
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የሐዘን መግለጫዎች ፍም ሆኖ ውስጣቸውን አንገብግቦታል፡፡ እናም መግለጫዎቹ ላይ እዚህ ግባ 

የማይባል ትችት በመሰንዘር በተስፋ መቁረጥ ስሜት አገራቱን ለመውቀስም ሞክረዋል፡፡  

 

አካላቱ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ለሰነዘሯቸው ወቀሳዎችና ትችቶች ማንም ጆሮውን 

አልሰጠም፡፡ ይልቁንም አገራቱም ሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶቹ ለመለስና ለኢትዮጵያ ሕዝብ 

ያላቸውን አክብሮት፣ አድናቆትና አጋርነት አጠንክረው ገፉበት፡፡  

 

ይህ ታላቅ ክብር፣ አድናቆትና አጋርነት በተለይ የመለስ ስርዓተ ቀብር በተፈፀመበት እለት 

የበለጠ ተጠናክሮ የተንፀባረቀበት ነበር፡፡ በዚህች ታሪካዊ እለት 20 የሚሆኑ የአገራት መሪዎች፣ 

የአገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከፍተኛ የልኡካን ቡድን አባላት አዲስ አበባ መገኘታቸው 

ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያን ትልቅ ኩራት ነበር፡፡  

 

የአገራችንና መሪያችን ወዳጅ የሆኑት እነዚህ አካላት በቀብር ስርዓቱ ላይ የተገኙት መለስ 

ለአገራቸው፣ ለአፍሪካና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባበረከቱት ገንቢ አስረተዋፅኦ በመማረካቸው 

ነው፡፡ ሁሉም መሪዎች ባስተላለፏቸው መልዕክቶች መለስ ለአገራቸው፣ ለአፍሪካና ለተቀረው የዓለም 

ክፍል ሰላምና እድገት ውጤታማ ተግባር ስለመፈፀማቸው እውቅና ሰጥተዋል፡፡   

 

ሞት መለስን የነጠቃቸው ኢትዮጵያዊያንን ብቻ ሳይሆን መላው ዓለምን መሆኑን በአፅንኦት 

መስክረዋል፡፡ መላው ኢትዮጵያዊያ ሕዝብም ለእኚህ ታላቅ መሪ ያሳየውን አክብሮት አድንቀዋል፡፡ 

መለስ በአገራቸውም ሆነ ለተቀረው ዓለም ጥቅም የተጉላቸውን ተግባራት አጠናክረው እንዲገፉበትን 

መክረዋል፤ በዚህ ተግባር ውስጥ ዓለም ከኢትዮጵያዊያን ጎን እንደሚሰለፍ ቃላቸውን ሰጥተዋል፡፡  

 

ህዝቡም ሆነ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአገራችን መሪ የሰጠው ድጋፍና እውቅና በአገሪቱ 

ከሚታየው የእድገትና የለውጥ ብርሃን የፈነጠቀ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

ማንም አስተዋይ ሰው በኢትዮጵያዊያንና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰጠው ይህ አንፀባራቂ 

እውቅናና አጋርነት ክፉ የስልጣን አባዜ የተጠናወታቸውን እፍኝ አካላት በቁም እንደቀበራቸው 

ለመገመት አይሳነውም፡፡   

 

እነዚህ አካላትና ጥቂት የውጭ ተባባሪዎቻቸው ካለፉት አንድ ዓመት ጀምሮ በሰሜን 

አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ አንዳንድ አገራት የተነሳውን ዓይነት ህዝባዊ አመፅ ለኢትዮጵያም  

ተመኝተዋል፡፡ ከመመኘትም አልፈው ህዝባችን በነውጥ እንዲተረማመስ የተቻላቸውን ሁሉ 

አሲራዋል፡፡ ብዙ መንገድም ተጉዘዋል፡፡  
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ሰዎቹ በዚህ ተግባር የተጠመዱት በመቻቻልና በመፈቃቀድ የታጠረውን የኢትዮጵያ  

አንድነት በማፍረስ የሚፈጠረውን ቀዳዳ ተጠቅመው ዝንተ ዓለም የሚመኙትን ስልጣን ለመያዝ 

ብቻ ነው፡፡ ግን አልሆነም፡፡  

 

ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ ህዝባዊ ነውጡ የመታቸውና አሁንም ድረስ ያልበረደባቸው እነዚህ 

አገራት ተጨባጭ እውነታ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ ጋር በፍፁም የተራራቀ በመሆኑ ነው፡፡  

ከዚህ ቀደም በተለያዩ አካላት እንደተገለፀውና ያለፉት ሶስትና አራት አስርተ ዓመታት 

ታሪክ በግልፅ እንደሚያስረዳው በሰሜን አፍሪካም ሆነ በመካከለኛው ምስራቅ አገራት ህዝባዊ 

የተቃውሞ ማዕበል የተቀጣጠለው ሁሉንም ህዝቦች እኩል ተጠቃሚ የሚያደርግ የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

ስርዓት ባለመዘርጋቱ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ ብዙዎች ተመልካች፤ እጅግ ጥቂቶች ደግሞ ተንደላቅነው 

የሚኖሩበት እውነት እየተገዘፈ በመምጣቱ ነው፡፡  

ለእውነት የሚያድር ህሊና ባለቤት የሆነ ማንም ታዛቢ የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ ህዝባዊ 

ነውጥ ከተቀሰቀሰባቸው የአረብ አገራት ጋር ለማመሳሰል ቀርቶ ለማሰብም ይከብደዋል የሚል ፅኑ 

እምነት አለኝ፡፡  

ኢትዮጵያችን  እንደነዚህ አገራት ነዳጅን የመሰለ ሃብት የላትም፡፡ አገሪቱም ሆነች ህዝቦቿ 

ድሆች ናቸው፡፡ ሆኖም ይህን ድህነት ለማሸነፍ ፍፁም ቁርጠኝነት የተላበሰ መንግሥት 

አግኝታለች፡፡ ይህ መንግሥት የህዝቦቹን የስልጣን ባለቤትነት ከማረጋገጥ በተጨማሪም መላው ዜጋ 

እኩል ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበትን የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት ዘርግቷል፡፡ ይህ ስርዓት የነደፋቸው 

የልማት ስትራቴጅዎች ከወረቀት አልፈው በተጨባጭ መታየት ጀምረዋል፡፡  

በአገራችን ባለፉት ሁለት አስርተ ዓመታተ በትምህርት፣ በጤና፣ በግብርና፣ በመሰረተ ልማት 

አውታሮች ግንባታና በሌሎችም የኢኮኖሚ ዘርፎች የተከናወኑት ስራዎች የመላውን ዜጋ እኩል 

ተጠቃሚነት ማዕከል ያደረጉ ናቸው፡፡  

ለዚህ ማሳያ ሆኖ ሊቀርብ የሚችለው በተለይ የአገሪቱ በትምህርትና ጤና አገልግሎት ሽፋን 

የደረሰችበት ደረጃ ነው፡፡ የአገራችን የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እጅግ ዝቅተኛ ከነበረበት ተነስቶ 

ከፍተኛ እመርታ በማስመዝገብ በአሁኑ ወቅት ከዘጠና አምስት በመቶ በላይ ደርሷል፡፡ በዚህ 

አማካኝነት በገጠሪቱ የሚኖረው ህብረተሰብ በቅርቡ የትምህርት አገልግሎት ማግኘት ችሏል፡፡  

ፍፁም ኋላቀርና ሲበዛ ዝቅተኛ የነበረው የአገራችን የጤና አገልግሎትም ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ 

ተለውጧል፡፡ የጤና አገልግሎት እስከ ገጠር ቀበሌና መንደሮች ድረስ ዘልቋል፡፡  
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ይህ የህዝቦችን ማህበራዊ አገልግሎት ያሻሻለው የመንግሥት የልማት ስትራቴጅ ውጤታማ 

መሆኑን ከመንግሥት በተጨማሪ የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ የእርዳታ ሰጪ አገራትና የዓለም 

ባንክን የመሳሰሉ አበዳሪዎች ጭምር በራሳቸው አጥንተው ያረጋገጡት ሃቅ ነው፡፡  

የግብርና ልማትን ለማስፋፋት የተቀየሰው የመንግሥት ስትራቴጅም ውጤታማ መሆኑን 

በርካታ ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ የአገሪቱ የግብርና ልማት ስትራቴጅ የአገሪቱን የረሃብና 

ተረጂነት ታሪክ ለማስቀረት የሚችልበትን ጫፍ ለመያዝ እየተቃረበ መሆኑ በብዙዎች ዘንድ 

እየተነገረ ያለ እውነት ነው፡፡  

የስትራቴጅውን ትግበራ ተከትሎ የመላው አርሶ አደር ህዝብ ምርታማነት በየደረጃው እያደገ 

መጥቷል፡፡ የተወሰኑትም ባለሃብት እስከመሆን ደርሰዋል፡፡ አርሶ አደሩ ከእለት ጉርስ አልፎ ለገበያ 

የሚቀርብ ትርፍ ምርት ማምረት ችሏል፤ ምርቱን ለገበያ በማቅረቡ ኑሮውን በእጅጉ በመቀየር ላይ 

ይገኛል፡፡ ይህ ምርታማነት አጠቃላይ የአገሪቱንም የሰብል ምርት መጠን በሚደንቅ ሁኔታ 

አሳድጎታል፡፡  

በዚህም የተነሳ ለውጭ ገበያ የሚቀርበው የግብርና ምርት ከጊዜ ወደጊዜ እያደገ መጥቷል፡፡ 

አገራዊ የውጭ ምንዛሬ አቅማችንም ጉልህ በሆነ መንገድ በመጠናከር ላይ ይገኛል፡፡   

የአገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች በአገሪቱ የኢኮኖሚ ግንባታ ውስጥ ጉልህ ሚና መጫወት 

ይችሉ ዘንድ የተቀየሰው የኢንቨስትመንት ስትራቴጅም ሌላው አገሪቱ ያስመዘገበችው ስኬት ነው፡፡ 

ይህ ዘርፍ አገራዊ የኢኮኖሚ አቅም ከመፍጠር ባሻገር የዜጎችን ህይወት በማሻሻል ረገድም ቁልፍ 

ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡ ከዓመት አመት እያደገ የመጣው የግል ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ 

አያሌዎችን የስራ ባለቤት አድርጓቸዋል፣ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውንም በማሸነፍ የተሻለ ህይወት 

እንዲመሩ አስችሏቸዋል፡፡ 

መንግሥት በተለያየ መንገድ የቀየሳቸው የልማትና የኢኮኖሚ ስትራቴጅዎች አጠቃላይ 

አገራዊ ሃብትን አጎልብቷል፡፡ ግብርን ጨምሮ ከተለያዩ አገልግሎቶች በየዓመቱ የሚሰበሰበው 

አገራዊ ገቢ እየጨመረ በጥቷል፡፡  

በዚህም አማካኝነት የአገሪቱ ዓመታዊ የበጀት አቅም በእጅጉ እየተጠናከረ ከመሆኑም 

በተጨማሪ የአገሪቱ የበጀት ጉድለት መጠንም በመጥበብ ላይ ይገኛል፡፡ ይህ በጀት በአብዛኛው 

የዜጎችን ህይወት ማሻሻል ለሚችሉ የልማት ውጥኖች እንዲውል መደረጉ ደግሞ በብዙዎች ዘነድ 

አስመስግኖታል፡፡ በአገሪቱ የልማት አጋር በሆኑ የበለፀጉ አገራትና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት 

ጭምር፡፡  

እነዚህ አመርቂ የመንግሥት ተግባራት የሚታዩና የሚዳሰሱ የየኢትዮጵያ  ህዝቦችም 

እያጣጠሙት ያሉት እውነቶች ናቸው፡፡ ይህም የመለስ በሳል አመራር ትሩፋቶች ናቸው፡፡ የእኝህን 
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አገር ወዳድ መሪ ህልፈት ተከትሎ ላለፉት ሁለት ሳምንታት መላው ዜጋ ያሳየው ወገንተኝነትም 

ለዚህ ማሳያ ነው፡፡  

የአገራት መሪዎችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኃላፊዎች በሃዘን መግለጫዎቻቸው በተደጋጋሚ 

የሰጡት እውቅናም ከዚህ አንፃር ሊታይ የሚችል ሌላ ሃቅ ነው፡፡ የመለስን ህልፈት ተከትሎ ከሁሉም 

የአገሪቱ አቅጣጫዎች የሃዘንና የቁጭት ድምፆች የተሰሙት ያለአንዳች ምክንያት አይደለም፡፡ 

መለስና ይመሩት የነበረው መንግሥት በአገሪቱና በዜጎች ህይወት ውስጥ ሁነኛ የሆነ ለውጥ 

በማምጣቱ እንጂ፡፡  

ይህም ሁሉም ህዝቦች እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑበት ጠንካራ የፖለቲካ ኢኮኖሚ እየተገነባ 

መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ስርዓቱ ከምንም ነገር በላይ ድህነትን ለመዋጋት ትኩረት መስጠቱ፣ ከዚህም 

ጋር ተያይዞ ቁልጭ ብሎ የሚታይ ለውጥ እየመጣ መሆኑና የአገሪቱ የወደፊት ተስፋ ቅርብና እውን 

ሊሆን በሚችል የእድገት ብርሃን የተሞላ መሆኑን ጠንቅቆ መገንዘቡንም ያሳያል፡፡  

በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ በምንም ተዓምር በአረቡ ዓለም እንደተካሄደው አይነት 

የአረቦች ፀደይ ቦታ ሊሰጥ አይችልም፡፡ ይልቁንም የዚህ አይነቱን የጨለማ መንገድ የሚሰብኩትን 

እንደ ቁልፍ ጠላቱ በመቁጠር ይዋጋቸዋል፡፡  

መለስ የአረቡ ዓለም ነውጥ እየተካሄደ በነበረበት ወቅት የተናገሩትም ይህንኑ ነበር፡፡ 

በኢትዮጵያ  የህዝብ አመፅ ሊነሳ የሚችልበት አንዳችም ምክንያት የለም በማለት፡፡  

ጥቂት የአገራችን የፖለቲካ ተቃዋሚዎችና የውጭ ተባባሪዎቻቸው የሚሰብኩት አመፅ 

በኢትዮጵያ  ህዝቦች ውስጥ ቦታ እንደሌለው በሰሞኑን የአገራችን ህዝብ የሃዘን መግለጫና ልባዊ 

ወገንተኝነት በድጋሚ ተረጋግጧል፡፡  

ከመለስ ህልፈት ጋር በተያያዘ በህዝቡ ውስጥ የታየው ጥልቅ ስሜት ህዝቡ በለውጥ ውስጥ 

መሆኑን የሚያሳይ ከምንም ነገር የላቀ ምስክር ነው፡፡ ስሜቱ ለውጡ እውን እንዲሆን በመለስ 

መሪነት የተዘረጋው የልማት ራዕይ በህዝቡ ቀልብ ውስጥ ገብቶ ስጋና ነብስ መላበሱን ያመለክታል፡፡ 

እልህና ጉልበትም ፈጥሮለታል፡፡ በአዲስ ሃይልና መንፈስም የልማት ራዕዩን አጠናከሮ 

እንደሚቀጠለው ቃል ገብቷል፡፡ 

 

 

 


