
ታላቁን መሪ ከመዘከር ባሻገር  
 

ከብርሃኑ ተሰማ (ኢዜአ) 

 
የታላቁን መሪ መታሰቢያ ድርጅት ለመመስረት በአህጉራዊው ድርጅት ትልቁ አዳራሽ የተሰባሰቡት ሰዎች 

በአገሪቱ ''አሉ'' የሚባሉት ታላላቅ ሰዎች ናቸው።አብዛኛዎቹን ባለፉት ሁለት አሥርት ያወቅናቸው ናቸው። 

 
ከዚያም አለፍ ሲል የጎረቤቶቻችንና የአቅራቢያችን አገሮች መሪዎች በመድረኩ ተቀምጠው ከፍ ብለው 
ይታያሉ። 

 
በኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር የትጥቅ ትግል ወቅት የታገሉ፣ከትጥቅ ትግሉ በኋላ 
ድርጅቱን ተቀላቅለው የሰላም፣የልማትና የዴሞክራሲ ትግሉን የሚመሩ፣የተቃዋሚ ድርጅቶች 
መሪዎች፣ቤተሰቦቻቸውና ሌሎችም በአዳራሹ ታድመዋል። 

 
ባለፈው ዓመት የተመረቀው የአፍሪካ ኅብረት አዳራሽ እንደ ሌላው ጊዜ የመላውን አህጉር መሪዎች 
ለስብሰባ ባይጠራም፤በአዳራሹ ያሉት መሪዎችና ተወካዮቻቸውን ማሰባሰቡ አፍሪካን በሚነካ ጉዳይ 
ለመወያየት መምጣታቸውን ይናገራል። 

 
የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ሕዝቦችና የክልሎች ተወካዮችም ማንነታቸውን ለማሳወቅና 
መብቶቻቸውን ለማስከበር ብሎም አዲሲቱንና ዘመናዊቷን ለመፍጠር የታገለውን ሰው ለመዘከር 
ተገኝተዋል። 

 
ኢትዮጵያን ብሎም አፍሪካን በዓለም አቀፍ መድረኮች በመወከል ታዋቂነት ያገኙትን ታላቁን መሪ ጠቅላይ 
ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ከመዘከር አልፎ በስማቸው የሚጠራ ተቋም ለመመስረት በተጠራው መሥራች 
ጉባዔ ዳግም ማንነታቸውን የተመሰረከበት መድረክ ሆኖ ውሏል። 

 
ታላቁን ሰው በዘከረው ታላቅ መድረክ ላይ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል ያቀረበው አጭር የሕይወት ታሪክ 
በራሱ የእድምተኞችን ስሜት የነካና ዳግም ወደ ኅዘኑ ወቅት የመለሰ ስሜታዊ መድረክም ሆኗል። 

 
በጉባዔው ላይ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዶክተር ንኮሳዛና ድላሚኒ-ዙማ ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ አህጉሪቱ ካፈራቻቸው ድንቅ መሪዎች አንዱ እንደነበሩ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። 

 
በሚቀጥለው ወር በሚከበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት/አፍሪካ ኅብረት 50ኛ ዓመት ከሚዘከሩት 
ታላላቅ መሪዎች አንዱ እንደሚሆኑም ተናግረዋል። 

 
''ታላቅ መሪ፣ባለ ራዕይ፣አፍሪካን ያኮሩ፣አስተማሪ፣ለሴቶች መብት ተቆርቋሪ ነበሩ'' ያሏቸው 
ሊቀመንበሯ፣ኢትዮጵያ በድህነትና ኋላ ቀርነቷ ተጠቃሽ ከነበረችበት ሁኔታ ወጥታ ፈጣን ኢኮኖሚ ዕድገት 
በማስመዝገብ ገጽታዋን መለወጣቸውንም ገልጸዋል።  

 
የሱዳን ፕሬዚዳንት ፊልድ ማርሻል ኦማር ሐሰን አልበሽር ባደረጉት ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
በታሪክ ታላቅ ቦታ የሚሰጣቸው መሪ እንደነበሩ ተናግረዋል።በታላቁ አፍሪካዊ መሪ የሚሰየመው 
ፋውንዴሽን የሚወክሉ ሥራዎቻቸው የሚቀርቡበት እንደሚሆን እምነታቸውን ገልጸዋል። 



 
የዑጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ በበኩላቸው ከ20ዓመታት በፊት ''ታይም''በተባለው ታዋቂ 
መጽሔት ''ከአዲሶቹ የአፍሪካ ወጣት መሪዎች'' ከተባሉት መሪዎች አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

በአመራራቸው ገጥሟቸው ከነበሩት 10 ታላላቅ ችግሮች አብዛኛዎቹን በድል ለመወጣት የበቁ ድንቅ መሪ 
ነበሩ ሲሉ ይገልጿቸዋል። 

 
ታላቁ መሪ ኢትዮጵያን ጎረቤት አገሮችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት 
የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ማስጀመራቸው ተጠቃሽ ሥራቸው መሆኑንም አስረድተዋል። 

 
የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዲ ፋራህ ሺርዶን የአገራቸው ሰላምና አለመረጋጋት ችግሮች ከ22ዓመታት 
በኋላ በመፍታት ፌዴራላዊ ቅርጽ ያለው መንግሥት የመሰረተችው በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አመራርና 
ድጋፍ እንደነበር አስታውቀዋል። 

 
የአፍሪካ ቀንድ አገሮችን ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማጠናከር፣ለሕዝቡ ሕይወት በማሻሻል ብሩህ ተስፋ 

ለማሳየት የበቁት አቶ መለስ፣''በትንንሽ ድል የማይረኩ፤ይልቁንም ለትልቅ ሥራ የሚተጉ የቅርብ ወዳጄና 
ጓደኛዬ ነበሩ'' ሲሉ የተናገሩት የጅቡቲ ፕሬዚዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ ናቸው። 

 
ከምዕራባዊቷ አፍሪካ የመጡትየቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሌሴጉን ኦባሳንጆም አፍሪካን በዓለም 
አቀፍ መድረኮች በመወከል ድምጿን በማሰማት ታዋቂነት ያተረፉትን መለስ ጠንካራ አቋም ያላቸውና 
ዓላማቸውን ለማሳካት ጥረታቸውን የማያቋርጡ ታጋይ መሪ እንደነበሩ መስክረዋል። 

 
በአብነትም በኢኮኖሚ የበለጸጉት አገሮች ስብስብ በሆነው የቡድን ስምንትና በቡድን 20 አገሮች መሪዎች 
ጉባዔዎች በመሳተፍ የአህጉሪቱ አፈ ቀላጤነታቸውን ማስመስከራቸውን ገልጸዋል። 

 
''ኢትዮጵያ በአፍሪካ የአመራር ሞዴል መሆን የቻለች አገር ናት'' ሲሉም የአቶ መለስን የመሪነት ብቃት 
ያደንቃሉ። 

 
የኢ ፌ ዴ ሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት የታላቁን 
መሪ አስተምህሮዎችና ሥራዎች በወጣቱ ትውልድ ዘንድ በማስረጽ ከፍተኛ ሚና መጫወት 
እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።የመለስ ፋውንዴንሽንም ጥሩ መሣሪያ እንደሚሆናቸውም ተናግረዋል።  

 
ተቋማቱ ታላቁ ሰው የቆሙላቸውን ትውልድ ተሻጋሪ ዓላማዎች በማስረጽና መጪዎቹ ትውልዶች 
እንዲያውቋቸው በማድረግ ሚናቸውን መጫወት ይገባቸዋል። 

 
''የመለስ ሥራዎች የውይይትና የክርክር መነሻዎች በማድረግ ዓላማዎቹና ራዕዩ በግልጽ እንዲታወቁና 

በጥልቀት በማጥናት የአሁኑና ቀጣዮቹ ትውልዶች አውቀዋቸው ሊጠቀሙባቸው ይገባል''ብለዋል። 

 
ፋውንዴሽኑ ለሕዝብና ለአገራቸው ሲሉ መላ ሕይወታቸውን የሰጡትን ታጋይ መሪ በህያው ሥራዎቻቸው 
በመዘከርም፣በአፍሪካ ብሎም በዓለም አቀፍ መድረኮች ያሳወቁትን አቶ መለስን አመራር ታላቅነታቸውን 
እንደሚያጎላም እምነታቸውን ገልጸዋል።  



ለሕዝቦች መብት መረጋገጥ መታገልን ያለምንም ማወላወል መታገላቸውንና በኪራይ ሰብሳቢነት ወይም 
በሙስና ላይ የነበራቸው አቋም ጽኑ ሆኖ እንደኖረም አቶ ኃይለ ማርያም አስረድተዋል። 

 
የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባለቤት ወይዘሮ አዜብ መሥፍን በበኩላቸው ፋውንዴሽኑ 
የኢትዮጵያ ህዳሴን ለማስቀጠል የተያያዝነውን እንቅስቃሴ እንደሚያስቀጥል ተስፋቸው መሆኑ ገልጸዋል። 

 
ታጋይ መለስ ከለጋ ዕድሜያቸው አንስተው የታገሉላቸውን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስም፤ፋውንዴሽኑ 
ከሞት በላይ ህያው የሚያደርጋቸውን ተግባራት ለማከናወን እንደሚያበቃም ባለቤታቸው ይናገራሉ።  

 
ፋውንዴሽኑ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ፣አረንጓዴነትን ያከበረ፣ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ 
ያደረጉ አገልግሎትን በማካተት ቀጣይ ትውልዶች እንዲማሩበት እንደሚያደርግም አስታውቀዋል። 

 
''የመለስ ፋውንዴሽን ዋነኛ መገለጫ ግዑዝ ከሆነው ድርድር ዕብነ በረድ በላይ፤አስተሳሰቡ ትውልድ 
ተሻጋሪ ኃያልነት እንዲይዝ ማስቻል ነው'' መሆኑንም ወይዘሮ አዜብ ያመለክታሉ። 

 
በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55/1 መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዓዋጅ ቀጥር 
781/2005 የተቋቋመው ፋውንዴሽን የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ቅርስ ቀጣይነት እንዲኖረው የሚያደርጉ 
ሃሳቦችና ፕሮግራሞች የሚፈልቁበት ህያው ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። 

 
ፋውንዴሽኑ ደረጃውን የጠበቁ ቤተ መጻህፍትና የምርምር ማዕከል፣ትምህርታዊ ፕሮግራሞች፣ነፃ 
የትምህርት ዕድልና በሥራቸው ብልጫ ያሳዩ ሽልማት የሚሰጥበት ይሆናል። 

 
እንዲሁም ለአየር ንብረት እንክብካቤ የሚያደርግ ድጋፍና የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ መታሰቢያ ፓርክ 
ይኖረዋል። 

 
ፋውንዴሽኑን እንዲመሩ ወይዘሮ አዜብ መስፍንን በፕሬዚዳንትነት አቶ ካሣ ተክለብርሃንን ደግሞ 

በምክትል ፕሬዚዳንትነት ሌሎች የኅብረተሰብ ክፍሎችንና ቤተሰቦቻቸውን የሚያካትቱ 13 የቦርድ 
አባላትም መርጧል። 

 
ለፋውንዴሽኑ ምስረታ እንዲውል ሱዳን፣ሁለት ሚሊዮን ዶላር፣ደቡብ ሱዳን አንድ ሚሊዮን ዶላር፣ጅቡቲ 

500ሺህ ዶላር ሲሰጡ፣ዑጋንዳ ደግሞ 300ሺህ ዶላር ለግሰዋል። 

 
ዘጠኙ ክልሎች፣የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተሞችም ከአራት ሚሊዮን ብር እስከ አራት ሚሊዮን ብር 
ድጋፍ ሰጥተዋል።ሌሎች ድርጅቶችም አቅማቸውን የፈቀደውን ያህል አስተዋጽኦ እያደረጉ ናቸው። 

 
ኢትዮጵያውያን በታሪካችን በክብር ወደዚያኛው ዓለም የሸኟቸው ታላቁ መሪ ለዕድገትና ብልጽግናችን 
የሚረዱ፣በአፍሪካ ቀንድ፣ በአፍሪካና ብሎም በዓለም እንድትታወቅ ያደረጉትን መሪ ትተውልን የሄዱትን 
ሀብት እንጠቀምበታለን።ፋውንዴሽኑ ህዳሴዋን እያረጋገጠች ባለችው አገር ጠቃሚ መሣሪያ እንደሚሆንም 
ይታመናል። 

 
የአገሬ ሰው ''በሚያልፍ ጊዜ የማያልፍ ሥራ'' የሚለው ለዋዛ አይደለም።ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ፍቅርና 

ክብራችን ዛሬም፣ነገም ሁሌም አይለዎትም!!!በታላቅ ሥራዎ እንኮራለን!!! 


