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“ሐዘኑ ተፈጥሯል!! ” ምጡቅ ስብዕና የቀመረው 

አዲሱ ዋልታም ተቀጣጥሏል!!   
ከታጋይ ሐዱሽ ካሡ 

ትግራይ ኦንላይን August 17, 204 

 

 ጊዜ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አይመለስም፡፡ ማይክሮ ሴኮንድ ፣ ሴኮንድ፣ ደቂቃ፣ ሰዓትና ቀን 
እያስቆጠረ እንደበራሪ እንስሳት ይከንፋል፡፡ በህይወት ያለው የእያንዳንዱ ሰው ዕድሜም እንደ ሰጐን 
ይሮጣል፡፡ እስከወደያኛው እስከሚያዘግምም የተወለደበትን ቀን እየቆጠረ የህፃንነት፣ የወጣትነት፣ 
የጐልማሳነት እና የአዛውንትነት የዕድሜ ጣሪያው ሲደርስ እንደ አቅሙ እና ፍላጐቱ ይዘክራል፡፡ ዘመን 
ተሻጋሪ የማይረሳ ዘለዓለማዊ ታሪክ ሠርተው ያለፉ ሰማዕታትም ህልፈተ ህይወታቸው የተፈፀመበትን ቀን 
በማስታወስ፣ ሰማዕታቱ ባለታሪኮች ከተሰዉ ይህንን ያህል ዓመት አስቆጠሩ!! እየተባለ ዕለቱ በክብር 
ይዘከራል፡፡ በተሰዉበት ዕለትም ከህያው ተግባራቸው ትምህርት ይወሰድበታል፡፡ 

 አንድን ዓመት በሚያሰኙት 365 ወይም 366 ቀናትም በእያንዳንዷ ደቂቃ የተለያዩ አስደሳችና 
አሳዛኝ ህልቆ መሳፍርት ፍፃሜዎች ይስተናገድባቸዋል፡፡ ነሐሴ 15ም በየዓመቱ ዑደቷን ጠብቃ 
ትመጣለች፡፡ ትሄዳለች፡፡ ቀን መቁጠር ከተጀመረ ጀምሮም ነሐሴ 15 የራሷ የሆኑ አስደሳች ፍፃሜዎችን 
ትላንት አስተናግዳለች፡፡ ዛሬም ነገም ታስተናግዳለች፡፡ በዚህች ዕለት ከሚስተናገዱት መካከል በሰሜኑ 
የአገራችን ክፍል ማለትም በአገው ኸምራ- የሻደይ፣ በትግራይ- የአሸንዳ፣ በቆቦ የሱልል፣ በላስታ-ላሊበላ 
የአሸንድዬ አበባ ዋዜማ በዓል በድምቀት የሚከበርባት ቀን ናት ነሐሴ 15፡፡ በምሥራቁ፣ በምዕራቡ፣ 
በደቡቡና በመሀሉ የአገራችን-ኢትዮጵያ ክፍሎችም የተለያዩ ዓበይት ፍፃሜዎች ይስተናገዱባታል ነሐሴ 
15፡፡ 

 ሆኖም ነሐሴ 15 በአገራችን ታሪክ አስደሳች ብቻ ሳይሆን አሳዛኝ ፍፃሜም አስተናግዳለች፡፡ 
በተለይም በ2004 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ በአራቱም የዓለም 
ማዕዘናት ያሉት ለውጥ ፈላጊና ጉፍኣን ህዝቦች ቅስም ሰባሪ የመርዶ ዜና እንዲያዳምጡባት የተገደዱባት 
ቀንም ነበረች ነሐሴ 15፡፡ 

 ይኸውም ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ለህዝቦች ቤዛ ሲል ከህዝባዊ ዓላማው ለአፍታም ዝንፍ 
ሳይል ከጨቅላ ዕድሜ ጀምሮ ላለፉት 40 ዓመታት ያህል ያደረገውን የማያቋርጥ እልህ አስጨራሽ ሩጫ 
ሳይገመት አካላዊ እንቅስቃሴው መቋጨቱን በይፋ የደመጠባት ቀንም ናት ነሐሴ 15፡፡ ይህቺ ቀን ሰላም፣ 
ዴሞክራሲ፣ መልካም አስተዳደርና ልማት ወዳድ የኢትዮጵያ ህዝቦች ውድ መሪያቸውን የተነጠቁባት፣ 
የአፍሪካ ብሎም የዓለም ጉፍኣን ህዝቦችም ዋልታ መከታቸውና ተከራካሪያቸውን ያጡበት ቀን በመሆኗ 
ነሐሴ 15 የሚያስታውሷት በተሰበረ ልብ ነው፡፡ 

 ሆኖም የኢትዮጵያ ህዝቦችም ሆኑ የተቀረው ዓለም ጉፍኣን ህዝቦች፣ ነሐሴ 15 የሚያስታውሷት 
ተስፋ በመቁረጥ መንፈስ ብቻ አይደለም፡፡ በውድ ልጃቸውና መከታቸው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ 
መስዋዕትነት የተነሳ የተፈጠረው ሐዘንና የፈሰሰውን እምባ ለማበስ የሚያስችላቸውን፣ ራሱ ታላቁ መሪ 
ታጋይ መለስ ዜናዊ የቀጣይ 40 እና 50 ዓመታት ጉዞ በሣይንሳዊ አግባብ ተንትኖ የቀረፀውን የአዲሱ 
ዋልታ ማለትም የዴሞክራሲና የልማት ፍልስፍና አስተሳሰብ መፃኢ ብሩህ ተስፋና በቅርብ ርቀት 
የሚደረስበትን ግብ በማማተር ጭምር ነው፡፡ 

 በእርግጥ የአዲሱ ዋልታ መሪ ተዋናይ ተሰውቶ በአካል በመለየቱ ሐዘኑ ተፈጥሯል፡፡ ይህ የተፈጥሮ 
ጉዳይ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም፡፡ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ህይወት ያለው ፍጡር ሁሉ 
ከሞት የሚያመልጥ አይኖርም፡፡ ለዚህም ነበር የዓለም ጉፍኣን ህዝቦች ከገቡበት ማጥ፣ በተለይም 
የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዘመናት በጫንቃቸው ተሸክመውት እንዲኖሩ ከተገደዱበት ድህነት ብቸኛው ማውጫ 
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መንገድ የሆነውን የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የቀረፀው ምጡቅ ስብዕና የተላበሰውና የብሩህ 
ኣእምሮ ባለቤቱ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ፣ በተለያዩ ቀናት ስለሚከሰተው አይቀሬው መስዋእትነትም 
በርቱዕ አንደበቱ እንዲህ ብሎ ነበር፡፡ 

  “.....ትግል እየተተካኩ መሄድ ነው፡፡ አንዱ ሲወድቅ ሌላው ይነሳል፡፡ ስለዚህ እነሱ/ጓዶቼ/ ሞተዋል 
የምለው፣ አንግበውት የተነሱትን ቅዱስ ዓላማ የሚረከባቸው ሲያጡ ብቻ ነው፡፡ ህይወታቸውን 
የከፈሉለት ዓላማ የሚረከብ ሰው ሲጠፋ ያኔ ጨርሰው ሞቱ ማለት ነው፡፡ ይህ እስካልሆነ ድረስ ግን 
በአካል ነው የተለዩን እንጂ ህያው ናቸው፡፡ ምክንያቱም ለዛች ሃሣብ ይኖሩ ነበር፡፡ ለርሷ ሲሉ ሞቱ፡፡ 
በመሆኑም ሃሣቧ እስካለች ድረስ በአካል ይኑሩ አይኑሩ ይህን ያህል ለውጥ የሚያመጣ አይደለም፡፡ ሃዘን 
ይፈጥር ይሆናል፡፡ ሃሣቧ በእንቅስቃሴ እስካለች ድረስ ግን አሉ ማለት ነው፡፡ ለራሳቸው ብለው አይደለም 
የኖሩት፣ ለራሳቸው ብለው አይደለም የሞቱት፡፡ ለሃሣቧ ብለው ኖሩ፣ ለሃሣቧ ብለውም ሞቱ፡፡ 

 ስለዚህ ለእኛ በህይወት ላለነው/ለእኔና ለሌሎች ታጋዮች/ ይህ ማለት ምን ማለት ነው የኛ 
የምንለው ኑሮ የለንም፣ የኛ የምንለው ህይወት የለንም፡፡ ከሁለቱም የምንጋራው አለ፣ በህይወት ካሉትም 
ከተሰዉትም፡፡ ለምን የጋራ ዓላማ በመያዛችን፡፡ አጋጣሚ ሆኖ እነሱ ቀሩ እኛ ቀጠልን፡፡ የተረፍነውም ሆን 
የተሰዉት የግላችንን ኑሮ አንኖርም፣ አንድ ነን፡፡ 

 ስለዚህ ለእኔ የሚሰማኝ እነሱ በተሰለፉበት ዓላማ እስከቀጠልኩኝ ድረስ እነሱም እየቀጠሉበት ነው 
ያሉት፣ እኔም እየኖርኩኝ ነው ባይ ነኝ፡፡ በመሆኑም የነሱ/የተሰዉቱ/ ነገር ሲነሳ ትልቁ ነገር ሸርተት 
አለማለት ነው፡፡ እነሱ እንደተራቡ፣ እንደተጠሙና እንደታረዙ ሄዱ፣ እኛ ግን እየለበስንና እየጠጣን ነው 
የምንጓዘው፡፡ ይህ ብዙ ችግር የለውም፣ ችግር የሚሆነው ጠጥተን ከካድናቸው፣ በልተን ከተውናቸውና 
ከጣልናቸው ነው፡፡ በግል አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለህ የመተከዝ፣ የተሰዉ ታጋዮችን የማስታወስ ሁኔታ 
ይኖራል፡፡ ግን መሬት ወደ መቆርቆር አልገባም፡፡ እንትና ወደቀ፣ እንትና ቀረ፣ ወደሚለው መግባት 
አልፈልግም፣ ማንኛውም ታጋይ እንዲያምን የምፈልገው “ተራዬ እስኪደርስ ትግል ላይ ነኝ፣ ትግሉን 
እስከቀጠልኩ እኔም አልሞትኩም፣ እነሱም አልሞቱም የሚለውን ነው፡፡ ችግር ሲያጋጥም ፈተና ሲያጋጥም 
ሁሉም/ታጋይ/ ሊስተው የማይገባው አንዱ ነገር እሱን አምኖ ተራው ሲደርስ የወደቀ ሰው መኖሩን ነው፡፡ 
ዕጣ ደርሶት የቆየው ሰው የለም፡፡ አሁን ባለ ዕጣ ሆኖ የቆየ ሰው አንዴ ዕጣ ስለደረሰኝ ቦጭቄ ልሂድ ሊል 
አይችልም፡፡ ሌላው ሰው፣ ማለትም ትግሉ ውስጥ ያልነበረ ሰው በራሱ መንገድ የመሄድ፣ በመሰለው 
የራሱን ኑሮ የመምራት መብት አለው፡፡ በትግሉ ውስጥ የነበረ ሰው ግን ይህ መብት የለውም፣ የእኔ 
የሚላት ህይወት የብዙዎች ሰማዕታት ህይወት ናት፡፡ እነሱ ስለወደቁ ነው እሱ የዳነው፡፡ ስለዚህ ይህቺ 
እምነት መያዝ አለባት ብዬ አምናለሁ፡፡......” 

 አዎ!! ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ እንዳለው ታጋዮች ሲሰዉ ሐዘን መፈጠሩ የማይቀር እውነታ ነው፡፡ 
ለተቀደሰ ዓላማ ለተሰዋ ታጋይ ቀርቶ እያንዳንዱ ሰው በተለያየ ምክንያት ሲሞትም ከሰብአዊነት የመነጨ 
ሐዘን መፍጠሩ የተለመደ ነው፡፡ ለዚህም ነበር የክፍለ ዘመናችን ባለ ምጡቅ ጭንቅላት/World Csass 
Mind/ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ሲሰዋ በኢትዮጵያም ሆነ በአራቱም የዓለም ማዕዘናት ያሉት 
የዓለም ህዝቦች ሰማዩ ተደፍቶባቸው በጥልቅ ሐዘን ላይ የወደቁት፡፡ ሆኖም ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ 
ኢትዮጵያን ከድህነት አረንቋ መንጭቆ እንዲያወጣት የቀረፀውን ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ የህዳሴው 
ዋልታ፣ እንዲሁም ዓለምን ለመታደግ ነድፎ በዓለም አደባባይ የተሟገተለትን “የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት 
ስትራቴጂም”፣ የአካባቢ አየር ብክለት ችግር ሰለባ የሆኑት የዓለም ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ፣ የሀገራት 
መሪዎች፣ ፖለቲከኞች፣ የአየር ንብረት ጠቢባን እና  ተሟጋቾች...ወዘተ፤ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ 
ያስቀመጠውን መፍትሄ በአንድ ልብ ተቀብለው ለመተግበር ደፋ ቀና በማለት ላይ ይገኛሉ፡፡ ይህ ዓብይ 
እንቅስቃሴ በራሱ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በአካል ተለየ እንጂ ህያው ተግባሩ ቀጣይ መሆኑ 
ምስክር ነው፡፡ 

 ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በትክክል እንዳስቀመጠው፣ ማንኛውም ታጋይ ትግሉ ሀ ብሎ ሲጀምር 
ቅዱስ ዓላማ አንግቦ ነው፡፡ በተለይም በትግሉ የወደቁት ሰማዕታት በህይወት እያሉ የታገሉትም ሆነ 
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የተሰዉት ለህዝባዊ ዓላማ ነው፡፡ ስለዚህ በየጥሻው፣ ተራራውና ሽንተረሩ ደማቸውንና አጥንታቸውን 
የከሰከሱበት ቅዱስ ዓላማ በህያው የእንቅስቃሴ ማዕበል እስከቀጠለ ድረስ ሰማዕታቱ በአካል ይኑሩ አይኑሩ 
ለውጥ የለውም፡፡ 

 ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ከተሰዋም ሁለት ዓመት ሆኖታል፡፡ ሆኖም በምጡቅ ስብዕናው እንዲሁም 
እንደ መጽሐፍ ተነቦ በማያልቅ ብሩህ ጭንቅላቱ የወደፊቱን ዓለም አማትሮ በማየት የቀረው አዲሱ 
የዴሞክራሲያዊና ልማታዊ የአስተሳሰብ ዋልታ፣ ማዕበል ፈጥሮ በአራቱም የዓለም አቅጣጫዎች 
ተቀጣጥሏል፡፡  

ለዚህም ነው!! ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ እንደ ሌሎች ሰማዕታት በአካል እንጂ ህያው ዓላማውና አሻራው 
ከአድማስ አድማስ እያስተጋባ በመጓዝ ላይ በመሆኑ ዛሬም፣ ነገም መሪያችን ነው የምንለው!! 

 ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ አዲሱ ዋልታ የቀረፀው በነሲብ አይደለም፡፡ በእሱ የሚመራው ኢህአዴግ 
የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዲመራ ታሪክ ሲፈቅድለት፣ ያጋጠመው የድህነት ተራራ 
እንዴት እንናደው?! ለዚህ ምስቅልቅል ያለ ህይወት ዘበኛ ሆኖ ቆሞ ያለው አስተሳሰብና ርእዮተዓለም 
ባህሪይ ምንድነው?! በተለይም በወቅቱ በዓለም የበላይነት አግኝቶ የነበረው አስተሳሰብ በኢትዮጵያ፣ 
በአፍሪካ ብሎም በአራቱም የዓለም ማዕዘናት ላሉት በድህነት ለሚማቅቁት ጉፍኣን ህዝቦች የሚያወጣ ብቻ 
ሣይሆን ከነበሩበት ይበልጥ የኋሊት የሚጐትታቸው በመሆኑ ሌላ አማራጭ ዋልታ እንደሚያሻቸው ጥልቅ 
የሕብረተሰብ ምርምር በማድረግ ነበር አዲሱ የህዳሴው ዋልታ የቀመረው፡፡  

ይኸውም እ.አ.አ. ከ1989 ጀምሮ የበላይነት አግኝቶ ዓለም በአንድ ዋልታ ማለትም ዓለም በኒዮ-
ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ብቻ መመራት አለበት በማለት ሲሰብኩ የነበሩ የርዕዮተ ዓለሙ አቀንቃኞችን፣ 
ሣይንሳዊ ትንተና መሠረት በማድረግ በተለያዩ የዓለም መድረኮች ሽንጡን ገትሮ የሞገታቸው ታላቁ መሪ 
ታጋይ መለስ ዜናዊ ነው፡፡ ዓለም በአንድ ፖሊስ/ዋልታ ብቻ መመራት የለበትም፣ አፍሪካን ጨምሮ 
በድህነት አረንቋ እንዲዳክሩ የተፈረደባቸው የዓለም ጭቁን ህዝቦች በአንድ ዋልታ ሳይሆን በተለያዩ 
ዋልታዎች ሊመሩ ይገባል፡፡ አፍሪካውያንም ሆኑ ሌሎች ጉፍኣን ህዝቦች ከድህነት ሊላቀቁ የሚችሉት 
ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግሥት አቋቁመው ሲራመዱ ብቻ ነው በማለት የቀረፀው አስተሳሰብም፣ 
ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል፡፡ ይህ አስተሳሰቡ ማዕበል ፈጥሮ 
በመቀጣጠሉም አድማሱ እየሰፋ በአራቱም የዓለም አቅጣጫዎች እየናኘ ይገኛል፡፡ 

ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ ተራማጅ አስተሳሰብ ከነበራቸው አፍሪካውያን መሪዎችና ምሁራን 
ጋር ሆኖ ለአፍሪካ ዕድገት ኔፓድን አቋቁሞ ያደረገው እንቅስቃሴም ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል፡ በአሁኑ 
ወቅትም አፍሪካ የምዕራቡና የምሥራቁ ዓለም የዓይን ማረፊያ ሆናለች፡፡ የአፍሪካ ህብረትም ታላቁ መሪ 
ታጋይ መለስ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ያኖረውን የመሠረት ድንጋይ ከፍፃሜው እንዲደርስ የቀጣይ 50 
ዓመታት ስትራቴጂክ ዕቅድ ነድፎ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡ ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት/6/ የአፍሪካ 
ሃገራትም በዓለም በፈጣን ዕድገት ከሚገኙ 10 አገራት ተርታ ተሰልፈዋል፡፡  በአጭሩ የአፍሪካ ህዳሴ 
በማበብ ላይ ይገኛል፡፡ 

 ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ!! በኢትዮጵያ ህዝቦች ጥቅም እንደማይደራደር፣ ለፍትሃዊ የህዝቦች 
ተጠቃሚነት ዘብ በመቆም ወደር የለሽ እንቅስቃሴ ማድረጉን የዓለም መሪዎች በአደባባይ ምስክርነት 
የሰጡበት ህያው ተግባሩም፣ የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ የፌዴራል ሥርዓቱን 
አጠናክረው አንድ የፖለቲካና አንድ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመገንባት የያዙትን ትግል ተጨባጭ ውጤት 
በማስመዝገቡ አጠናክረው ቀጥለውበታል፡፡  

 በዋነኛነት የሁሉም ለውጦች አልፋ ኦሜጋ የሆነው እና ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ በእምነት 
ጨብጦ እስከ ህይወቱ ፍፃሜ ድረስ ደፋ ቀና ያለበትን “በአስተሳሰብ ለውጥ ላይ እናተኩር” እንዲሁም 
“ትልቁን የድህነት ተራራ የሚያፈርሰው መሳሪያ ዕውቀት ነው!!” የሚል መርህም ተቀባይነቱና አድማሱ 
ሰፍቶ ተግባራዊ ሆኗል፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ከ20 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በትምህርት ገበታ ላይ 
ናቸው፡፡ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩም በአማራጭ ትምህርት እየታገዘ የማስፋት ስትራቴጂውን መሠረት 
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አድርጐ በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ታጥቆ የድህነትን ተራራ እየናደው ይገኛል፡፡ በዓመትም ሁለትና ሦስት 
ጊዜ ማምረት ጀምሯል፡፡ አርሶ አደሩ በምግብ ራሱን ችሎ ኮመርሻል ምርቶችን ማምረት ጀምሯል፡፡ 
በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርሶ አደሮችም ሚሊየነሮች ሆነዋል፡፡  

ለዚህም ነው!! ባለፉት ሁለትና ሦስት ዓመታት በ60 ዓመታት ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ድርቅ 
ምሥራቅ አፍሪካን ሲያተራምስ ኢትዮጵያን ግን ሳይነካት ያለፈው፡፡!! ይህ በዕድል ወይም አጋጣሚ የተገኘ 
ለውጥ አይደለም፡፡ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ የቀየሳቸው የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂ እና 
የማስፋት ስትራቴጂዎች ዕውን በመሆናቸው ነው፡፡ በመሆኑም ከ3% በታች ደርሶ የነበረው የአገሪቱ የደን 
ሽፋን በአሁኑ ወቅት 14%  ደርሷል፡፡ በአጠቃላይ ድርቅ የሚቋቋም ኢኮኖሚም በአገሪቱ እየተገነባ 
በመሄድ ላይ ይገኛል፡፡ በአጭሩ ታላቁ መሪ ካስመዘገባቸው ደማቅ ታሪካዊ ድሎች ዋነኛው  ተጠቃሽ 
ጉዳይ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘንድ በአስተሳሰብ ላይ የመጣው ለውጥ ነው ቢባል ማጋነን ሳይሆን በመሬት 
ላይ ያለውን የሚዳሰስ እውነታ መግለፅ ብቻ ይሆናል፡፡                             

 የአስተሳሰቡ ለውጥ በገጠር ብቻ አይደለም፡፡ በከተማም የአስተሳሰብ ለውጥ መጥቷል፡፡ 
በመሆኑም በዋነኛነት በጥቃቅንና አነስተኛ ሥራዎች ላይ ተጨባጭ ውጤቶች ሊመዘገቡ ችለዋል፡፡ 
ይኸውም በ2006 በጀት ዓመት ብቻ 2.7ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዜጐች በማህበር እና በግል የራሳቸውን 
ሥራ ፈጥረው ራሳቸውንና ሀገራቸውን በመጥቀም ላይ ይገኛሉ፡፡ 

 የሚበዙት የሜጋ ፕሮጀክቶችም በታቀደላቸው አኳኋን በመፈፀም ላይ ናቸው፡፡ በተለይም የህዳሴ 
መስመራችን እምብርት የሆነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 35.8% ደርሷል፡፡ 
ህዝቡም እስከአሁን ድረስ 11 ቢሊዮን ብር ለማዋጣት ቃል ገብቷል፡፡ ከዚሀ ውስጥም 7 ቢሊዮን ብር ገቢ 
ተደርጓል፡፡ 

 በዋነኛነት በሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ የተመሰረተው የውጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲአችንም 
ተጨባጭ ፍሬ አፍርቷል፡፡ ከሻዕቢያ ውጭ ከጐረቤቶቻችን በሠላምና በፍቅር መኖር ጀምረናል፡፡ የአፍሪካ 
ቃል አቀባይነታችንም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ ለማሳየ ያህል በሐምሌ ወር 2006 ዓ.ም. በፕሬዚዳንት ኦባማ 
መሪነት በዩኤስ አሜሪካ በተካሄደው የአፍሪካ-አሜሪካ ስብሰባ ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፍ ያስመዘገበችው 
ዕድገት ተምሳሌት በመሆኗ ተሞክሮዋን እንድታቀርብ ተመርጣ አቅርባለች፡፡ ይህ ገፅታችን በአዎንታ 
በመታየት ላይ መሆኑን የሚያሳይ ህያው ምስክር ነው፡፡ ገጽታችን መቀየሩንም ያበሰረ ትልቅ ድል ነው፡፡ 
ይህም ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ ዜናዊ የጀመረው ቅዱስ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉ የእሱን ህያውነት 
በተጨባጭ የሚያሳይ ነው፡፡   

 ይህ በመሆኑም ኢትዮጵያ- አገራችን  ካለፉት ሁለትና ሦስት ዓመታት ጀምሮ የአሜሪካ፣ የካናዳ፣ 
የአውስትራሊያ፣ የአውሮፓ፣ የቱርክ፣ የመካከለኛው ምሥራቅ፣ የሱዳን፣ የግብፅ፣ የቻይናና የህንድ 
ኢንቬስተሮች  መዳረሻ ለመሆን በቅታለች፡፡ በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያ በተለይም የዩኤስ አሜሪካ ግዙፍ 
ኩባንያዎች መስህብና ዓይን ማረፍያ በመሆን ላይ ትገኛለች፡፡ 

 ኢትዮጵያ በሰብአዊ ልማት ረገድም ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆናለች፡፡ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና 
መልካም አስተዳደር በማስፈንም መሻሻሎች አሳይታለች፡፡ ሆኖም በዚህ ረገድ ብዙ መሥራት 
እንደሚጠበቅ የሚካድ ጉዳይ አይደለም፡፡ በአጠቃላይ የሥርዓቱ አደጋ የሆነው የኪራይ ሰብሳቢነት 
አስተሳሰብና ተግባር አሁንም ቀለሙን እየቀያየረ ብቅ ጥልቅ በማለት ላይ ነው፡፡  

 ስለዚህ በዋነኝነት ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ “ለእኔ የአገር ፍቅር ማለት የህዝብ ፍቅር ማለት ነው፡፡” 
ባለው ጥልቅ ሃሣብ ዙሪያ በመሰለፍ፣ የተጀመረውን ዘርፈ ብዙ ለውጥ፣ ሳይስተጓጐል ለማስቀጠል 
እንዲቻል፤ ህዝቡንና ሀገሩ ኢትዮጵያን የሚወድ እያንዳንዱ ዜጋ ይህንን የሕ/ሰብ ነቀርሳ የሆነውን ኪራይ 
ሰብሳቢነት በተለይም ትምክህት፣ ጠባብነት፣ አክራሪነት የመሳሰሉትን አስተሳሰቦችና ተግባራት እጅ ለእጅ 
ተያይዞ እንደአመጣጣቸው ሊታገላቸው  እና ከእነሰንኮፋቸው የሚነቀሉበት ሁኔታ ሊፈጥር ይገባል፡፡ 
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 ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ አይቀሬ መስዋዕትነትን አስመልክቶ እንዳለው፣ በዋነኛነት በትጥቅ ትግሉ 
ወቅት ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ መስመሩ የተቀላቀሉትና እስከ አሁን በሕይወት ያሉት ታጋዮች፣ በትጥቅ 
ትግሉ ወቅት የወደቁ ሰማዕታት ጓዶቻቸው ቅዱስ ዓላማ የማስቀጠል ሸክምና አደራ አለባቸው፡፡ ሳይሰዉ 
የቀሩት ዕጣ ደርሶአቸው ሳይሆን በአጋጣሚ ነው፡፡ እየኖሩ ያሉት ሰማዕታቱ በከፈሉት ውድ የህይወትና 
የአካል መስዋዕትነት ነው፡፡ በመሆኑም በህይወት ያሉት ታጋዮች የእኔ የሚሉት ህይወት ሊኖራቸው ፈጽሞ  
አይችልም፡፡ ታላቁ መሪ ታጋይ መለስን ጨምሮ በከተማና በገጠር የወደቁት ሰማዕታት በክብር 
በማለፋቸው ነው! እየኖሩ ያሉት!! 

ስለዚህ በህፃንነት ዕድሜአቸው ከተሰለፉበት ዓላማ ሸርተት ቢሉ ሰማዕታትን በቁም መካድ ነው፡፡ ይህም 
የህሊና ፀፀት ከማስከተሉ ሌላ ከሞራልም ሆነ ከፖለቲካ ስብእና አኳያ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ስለሆነም 
የወደቁ የትግሉ ሰማዕታትና ታላቁ መሪ ታጋይ መለስ የለኮሱት አዲሱ የዴሞክራሲና የልማት ዋልታ 
ሳይከለስና ሳይበረዝ፣ ከትውልድ ትውልድ እንዲሸጋገር በዋነኝነት ከትጥቅ ትግሉ በኋላ ወደ ህዳሴው 
መስመር የተቀላቀለው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ወጣቱ ትውልድ፣ በህዝባዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ 
የትግል ጐዳና እንዲጓዝ፣ በትጥቅ ትግሉ የተሰለፈ እያንዳንዱ ታጋይ እንደ ትላንቱ ዛሬም ራሱን አብነት 
በማድረግ ቀበቶውን ጠበቅ አድርጐ ቀንና ሌሊት ለመስመሩ በመዋደቅ ኪራይ ሰብሳቢነት ድባቅ 
ለመምታት በሚደረገው እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ሊሆን ይገባል፡፡ ያኔ ነው የሁሉም ሰማዕታት አደራ 
እንዲሁም የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ሌጋሲ አስቀጥለናል ተብሎ በልበ ሙሉነት መናገር የሚቻለው፡፡  

 ከአጭር ጊዜ አኳያ ደግሞ በ2007 በጀት ዓመት የሚጠናቀቀውን የመጀመሪያው የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት በሚደረገው ሩጫ አቅምን አሟጥጦ የመሥራት ጉዳይ ቀዳሚ ተግባር 
ሊሆን ይገባል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 5ኛ አገራዊና ክልላዊ ምርጫም ሠላማዊ፣ ሕጋዊ፣ ዴሞክራሲያዊና 
ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሠላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ ቀንና ሌሊት መረባረብ ይጠበቃል፡፡ እነዚህን ሁለት 
ዓበይት ተግባራት በማሳካትም ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መደላድል ምቹ ሁኔታ 
መፍጠር ያስፈልጋል፡፡ በአጭሩ በምጥቅ ስብዕና በታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የተቀረፀው የአዲሱ ዋልታ 
ማለትም የዴሞክራሲና ልማት ማዕበልም ይበልጥ አቀጣጥሎ በማስቀጠል የድህነትን ዕድሜ ለማሳጠር 
ከህዝባዊ ዓላማችን ዛሬም ሆነ ነገ ለአፍታ ሳንዘናጋ የህዳሴው መስመር እንደ ዓይናችን ብሌን ጠብቀን 
እንረባረብ፡፡ 

          ቸር ይግጠመን!!   


