
ጠቅላይ  ሚኒስትር  መለስን  እንደማውቃቸው  

 

ከብርሃኑ ተሰማ(ኢዜአ)  

 
በሙያዬ ታላቁን የኢትዮጵያ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ለማግኘት የቻልኩባቸው ያለፉት አራት ዓመታት ናቸው። በነዚህ 
ዓመታት እሳቸውን ለማነጋገርና ለማየት የምችልባቸው አጋጣሚዎች ነበሩኝ። እንደ ማንኛውም ዜጋ ከመሆን ወይም ሁሉም ሰው 
ሊገጥመው ከሚችለው የተሻለ ማለት ነው።የመጨረሻው ደረጃ ነው ማለት ባይቻልም።  

 
ሁሉም ጋዜጠኛ ሁሉም ቦታ ለመድረስ እንደሚቸገር ሁሉ፤ በተለይ ከፍተኛዎቹ የመንግሥት መሪዎች ባሉባቸው ሥፍራዎች ለመድረስ 
ለእኔ ጥቂት ዓመታት መጠየቁ አልቀረም ።መሪዎች በተለያዩ መልኮች ከመገናኛ ብዙኃን ጋር ሲገናኙ ወይም ጋዜጠኞች የመሪዎችን 
ውሎ ለመዘገብ ሲሄዱ እንደየደረጃው ይለያያሉ በኃላፊዎቼ ትዕዛዝ ሂድ እስከምባልም መጠበቅ ነበረብኝ።  

 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው ወደ ቤጂንግ የሚሄደውን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቡድን አሸኛኘት ላይ ነው። 
በዚያን ወቅት ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ የሥራ መመሪያ ይሰጡ ስለነበር በክብር እንግድነት ከመገኘት ውጭ ያደረጉትን ነገር 
አላስታውስም።መገኘታቸው በራሱ መልዕክት ስለሚያስተላልፍ።አብዛኛውን የሥራ ጊዜውን በክልሎች ተሰማርቶ ላሳለፈ ሰው በቂ 
ነበር።  

 

በተለየ ሁኔታ ከእሳቸው ጋር መገናኘት የጀመርኩት ነሐሴ 2002 በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ነበር። በዚህን ወቅት ሁለት ነገሮች 

አጋጥመውኛል። አንደኛው ለእኔ ጋዜጣዊ መግለጫው የመጀመሪያዬ መሆኑ ነበር ።እጄን አውጥቼ ጥያቄዎቼን በማቅረብም ምላሽ 
አግኝቻለሁ።  

 
መድረኩ የመጀመሪያዬ ከመሆኑ አኳያ የገጠመኝና አቶ መለስ የማስታውስበት ሌላ አጋጣሚ በዘሁ ጊዜ ገጥሞኛል። አዲስ መሆኔን 
አውቀው ይሆን ወይም በሌላ አላውቅም የመጠየቁንና የመጠየቁን ዕድል ሰጡኝ። አመሰግናለሁ እንኳን ሳልል ወደ ጥያቄዎቼ 
ገባሁ።የድንጋጤ ወይም ክቡርነታቸውን የማክበር አሊያም የሁለቱ ዛሬም አላውቀውም።የፍርሃት እንዳልሆነ ግብ እርግጠኛ ነኝ። 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አስቀድመው ለእኔ ሰጥተውት የነበረውን ዕድል በሌላ ጋዜጠኛ በመነጠቄ እጄን ማውጣቴን አይተው ለእኔ 
በልዩ ምልክት ሌላ ዕድል ሰጡኝ።በተለይ የተቀመጥኩበት ለዕይታ የማይመች ቢጤ ስለነበር ለሰጡኝ ዕድል ልዩ ትዝታና ለእሳቸው 
ያለኝውአክብሮት ከፍ እንዲል አድርጓል። 

 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በጋዜጣዊ መግለጫ ለጠያቂዎቻቸው ዕድል ሲሰጡ ሁለት ከግራ ሁለት ከቀኝ እያሉ አዳራሽ የሚሞሉትን 
ጠያቂዎቻቸውን በተቻለ መጠን እያዳረሱ ነበር። በዚህ ላይ ሁሉንም ጋዜጠኞች መጠየቅ እንዲችሉ አንድ ጋዜጠኛ ከአንድ በላይ ጥያቄ 

አንዳያቀርብ ይሞክራሉ። ሆኖም ‘’ የአንድ ጋዜጠኛ-አንድ ጥያቄ’’ አሰራራቸው እምብዛም ተግባራዊ አይሆንም። ምክንያቱም መረጃ 

ሰብሳቢውና መረጃ አድራሹ ወገን (ጋዜጠኛው)በውስጡ ያሉትን ጉዳዮች ዘርግፎ ምላሽ ማግኘት ስለሚፈልግ። እሳቸውም ቢሆኑ 

በአሰራራቸው ግትር አይደሉም የመጣውን እየተቀበሉ መልሳቸውን ይሰጡበታል። 

 
በዚህ የመጀመሪያዬ ጋዜጣዊ መግለጫ የተሰጠኝን ፍትህ ግን ዛሬም አስታውሳለሁ። መሪው ምን ያህል በፍትህ የሚያምኑ ቢሆኑ ነው 

አጠገቤ የነበረውና ዕድሌን (በማወቅም ይሁን ባለማወቅ)የወሰደው የሙያ ባልደረባዬ መንጠቁን አውቀው ዳግም ዕድል የሰጡኝ 

እያልኩ አስባቸዋለሁ። ጉዳዩን ሰፋ አድርጌም ሳስበው የተነሱነለትና የታገሉለት ዓላማስ ፍትህና እኩልነትን ለማረጋገጥ አይደል! ብዬም 

ዛሬም አቋማቸውን አደንቃለሁ።  



 

በመጋቢት 2003 ላይ ደግሞ ከአቶ መለስ ጋር በሌላ ጋዜጣዊ መግለጫ ተገናኘን። በዚህኛው ወቅት ወደፊት ጠጋ ብለው 

ከተጠቀሙት መካከል ነበርኩ። ከቀኝም ከግራም እያሉ የመጠየቅ ዕድል ሰጡን። ተራዬ ሲደርስ ጥያቄዎቼ ን አቅርቤ ተገቢውን ምላሽ 
አግኝቻለሁ።ዛሬም ዕድሉን ካገኙት መካከል በመግባቴ ደስ ብሎኛል።  

 
ታዲያ በግሌ በዚያን ጊዜ ለማቅረብ ምን እንደያዘኝ ሳላውቀው የቀረሁትና ምናልባት በመጠየቅ ራሴንና መሥሪያ ቤቴን የመጀመሪያው 

ያደርገን ነበር ብዬ ዘዛሬም የምቆረቆርበት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት (ፕሮጀክት ኤክስ) ተብሎ ስም ሳያገኝ በፊት በአንዳንድ 

የመገናኛ ብዙኃን ይወጣ ስለነበረው ጭምጭምታ ጥያቄዬን አላማቅረቤ ነው። ‘’ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ ታላቅ የኃይል ማመንጫ 

ፕሮጀክት ልትጀምር ነው ይባላል?በዚህ ላይ ምን የሚሉን ነገር አለ’’ ብሎ መጠየቅ ይቻል ነበር። እኔብቻ ሳልሆን በአዳራሹ ከሚገኙት 

ጋዜጠኞች አንዳቸውም አለመጠየቃቸውም አስገርሞኛል።  

 
ከዚህ ውጭ በተደጋጋሚ ወደ ቢሮአቸው በመሄድ እንግዶችን ሲያነጋግሩ ዘግቢያለሁ። እሳቸው ሰፊ ጊዜያቸውን ለሥራቸው የሰጡ 
በመሆናቸውና የሚያነጋግሯቸው እንግዶች በብዛት በአጭር ቀጠሮ ጭምር ወደ ጽህፈት ቤታቸው ስለሚገቡ ድንገት በሚደረግ 

የመገናኛ ብዙኃን ሽፋን ጥሪ የቢሮ ውስጥ ሥራዎቼን ትቼ ሁሉ ''የማይታለፍ ሥራ'''ከመሆኑ አኳያ በማየት የምሄድባቸው 

አጋጣሚዎች ነበሩ።  

 
አቶ መለስ ሰሞኑን ራሳቸው፣ ባለቤታቸውና የትግል ጓዶቻቸው ጭምር እንደገለጹት መደበኛ ከሚባለው የሥራ ሰዓት በላይ ይሰሩ 
ስለነበር ማምሻውንም እንግዳ ተቀብለው ሊያነጋግሩ ቆይተዋል። ጋዜጠኞች ቢሮአቸው ስንደርስ መደበኛ የሥራ ሰዓታቸውን ፈጽመው 
ወደየቤታቸው የሚሄዱ የጽህፈት ቤታቸው ሠራተኞች ያጋጥሙናል። የአቶ መለስና የእኛ ሥራ ግን ገና ነው። 

 

እንዲያውም ዘንድሮ ከአንድ ባልደረባዬ ይህንኑ በማስመልከት የገጠመኝ ጥያቄና የሰጠሁትን አስተያየት አስታውሳለሁ ''ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ለምን ከሥራ ሰዓት ውጭ እንግዶችን ያነጋግራሉ?’’ ብሎ ጠየቀኝ።መልሱ ''መነጋገር ስላለባቸው''ሊሆን ይችል 

ነበር።ሆኖም ባልደረባዬ በፈረቃ አሰራር ከቀኑ ስምንት ሰዓት ላይ ወደ ሥራ የገባ ስለነበር ''እሳቸው ቀኑን ሙሉ ሲሰሩ ያልደከሙት 

እኛ ከቀኑ ስምንት ሰዓት ገብተን ደክሞን ነው ወይ?!’’ ብዬ መልሼ ጠየቅኩት።የባልደረባዬ ጭንቀት ግን በሥራው ክብደት ሳይሆን 

አምሽቶ ወደ ቤት ለመግባት ካለው የትራንስፖርት ችግር አኳያ መሆኑን ስረዳ ግን ተግባባን። አቶ መለስ አምሽተው እንደሚሰሩ ይህቺ 
ትንሽ ምሳሌ ትመስለኛለች። 

 

በመታደልም ይሁን ባለመታደል አላውቅም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የመጨረሻዎቹ የሥራ ቀናት በሚባሉት (በግንቦት 2004) 

ለአራት ጊዜ ወደ ቢሮአቸው ሄጄ እንግዶችን ማነጋገራቸውን ዘግቤያለሁ። ይህም ማለት ታመው ወደ ሕክምና ከመሄዳቸው የአጭር 

ጊዜ ልዩነት ብቻ ነበረው ቢበዛ የአንድ ወር (በጽህፈት ቤታቸው በሕይወታቸው ያነጋገሯቸው የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሼክ ሸሪፍን ሰኔ 

18 ቀን ነበር)።በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለዚያን ያህል ጊዜ ቢሮአቸው ስሄድም ይህኛው ከፍተኛ ድግግሞሽ ያለው ነበር። በሌሎች 

ወራት ባልደረቦቼን ስለማሰማራ ሁለት ጊዜ መሄድ ብዙ ሊሆንብኝ ይችላል። 

 
በዚያን ወር መግቢያ ላይ ኢትዮጵያ የዓለም ኢኮኖሚ መድረክ ጉባዔን ያስተናገደችበት ነበር። በዚህ ጊዜ ከመጡት አንዱ የዓለም ንግድ 

ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ፓስካል ላሚ ይገኙበታል ሚስተር ላሚ ‘’ ኢትዮጵያ የድርጅቱ አባል የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ በጠቅላይ 

ሚኒስትራችሁ እጅ ነው’’ ያሉኝ በዚህ ጊዜ ነበር እርግጥ ነው ጉዳዩ በሂደት ላይ እንዳለ አውቃለሁና የመንግሥት ውሳኔ 

እንደሚያስፈልግ መናገራቸው አላስገረመኝም። 

 
ከአሥር ቀናት በኋላ ሶማሊያን ወደ ዘላቂ መንግሥት ምስረታና መረጋጋት የሚያመራት መንግሥት ለማቋቋም በሚደረገው ሂደት 
ሁሉንም የሶማሊያ ኃይሎች ያሳተፈ ቡድን በፕሬዚዳንቱ ሼክ ሸሪፍ ሼክ አህመድ የሚመራ ቡድን መጥቶ አቶ መለስን አነጋግሮ ነበር። 



በዚህን ወቅት ፕሬዚዳንቱ ውይይታቸውን አጠናቀው በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሲሸኙ ማብራሪያ እንዲሰጡን ስጠይቅ በእጃቸው የ’’ 

ቆይ’’ ምልክት ሰጡኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም የጋዜጠኛን ጉጉት ያውቁታልና በፈገግታ ሲያዩኝ እኔም አየኋቸው። ከእንግዶቹ 

ሽኝት መልስ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኃይለማርያም ደሳለኝ መጥተው በውይይቱ ላይ በቂ ማብራሪያ 
ሰጡንና ዘገብን።  

 

የግንቦት 20 ድል 21ኛ ዓመት በተከበረ ማግስት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ የእንግሊዝ ባለሀብቶችን ያቀፈ አንድ ቡድን ሲያነጋግሩ 

ለዘገባ በቦታው ነበርኩ። ለመገናኛ ብዙኃን ክፍት ያልነበረው ውይይት ሲጠናቀቅ አቶ መለስ ተከታዩ ሥራቸው ከአሜሪካው 

ፕሬዚዳንት የሱዳኖች ጉዳይ ልዩ መልዕክተኛ ጋር መነጋገር ነበር። ሆኖም ባልተመለደ ሁኔታ ውይይቱ በ10 ደቂቃ አስረፍዷቸዋል። 

ከስብሰባው ሥፍራ ወደ ቢሮአቸው ለመድረስ የነበራቸው ፍጥነትና በቅርብ ርቀት ለነበርነው ሰላምታ እየሰጡን በዓይናችን ሥር 
ነጎዱ።እኔም የመጨረሻዋን የዓይን ስንብት ሳላውቅ አደረግኩኝ።  

 
ባተሌው መለስ እንዲህ ናቸው በማርፈዳቸው ምን ያህል ይቅርታ እንደሚጠይቁ ይሰማኛል። ዳሩ ውይይቱ እንግሊዛውያን ወደ 
አገራችን ለኢንቨስትመንት ለመሳብ ነበር ።ይህኛው ደግሞ ክፍለ አህጉራዊ ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር በሚደረገው ታመው አልጋ 
ላይ ሆነው እንኳን ያልለቃቸው የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ጉዳይ።ሁለቱንም ጉዳዮች ተኩሰው እኛም ወደ ሥራችን እሳቸው ወደ ዕለቱ 

ዕረፍትና ቤተሰቦቻቸው ወይስ ወደ ሌላ ያልተጠናቀቀ ሥራ? አላውቅም። 

 

ግንቦት 22 ቀን የደቡብ ሱዳንን የሰላም ሚኒስትርም በዚሁ ጉዳይ ሲያነጋግሩ ሌላ ዘገባ ለማስተላለፍም ችያለሁ። አገሪቱ ነጻ ከወጣች 

በኋላ ከሱዳን ጋር የተፈጠረውን ግጭት ለማስቆም አቶ መለስ በጣም መድከማቸውን ለመመስከር እችላለሁ። በዲፕሎማሲው 
መሥመር የሚከናወነው ትግል የሥራቸው አካል መሆኑንም እረዳለሁ። 

 
ወደ ቢሮአቸው በምሄድበት ጉዳይና ባልደረቦቼ ይዘውት በሚመጡበት ወቅት ይዘውት ከመመጡት ጉዳዮች መሳ ለመሳው ጉዳይ አቶ 
መለስ ከሚያነጋግሯቸው እንግዶች ገሚሱ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ጉዳይ የሚነጋገሩ መሆናቸው በግሌ በእጅጉ ያስገርመኛል 
ለኢትዮጵያ ልማትና ዕድገት የሚያደርጉት ጥረት እንዳለ ሆኖ ጊዜያቸውንና አዕምሮአቸውን በተለይ ለጎረቤቶቻችን ሰላም መስፈን 
የእነሱ ሰላም የእኛም ሰላም ነው ከማለት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አካል መሆኑን ብረዳም በጉዳዩ ላይ የነበራቸው ተሳትፎ ትንሽ 
በዝቶባቸው ነበር የሚል ግምት አለኝ። 

 
በሌላ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ አጠገባችን ሆነው ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡበትን ሁኔታ አስታውሳለሁ። የአሁኑ የኮት ዲቯር 
ፕሬዚዳንት አልሳኔ ዋታራን አነጋግረው ሲወጡ በውይይታቸው ላይ በተነሱት ጉዳዮች ፕሬዚዳንቱን ጠየቅናቸውና ምላሻቸውን 
ሰጡን። ከዚያ ወደ አቶ መለስ በኢትዮጵያ ወገን ያለውን የውይይታቸውን ፍሬ ነገር እንዲነግሩን ጠየቅናቸው። ኢትዮጵያ የዋታራን 
መንግሥት ሕጋዊነት እንደምትቀበል አረጋገጡልን። የሎረንት ባግቦን መሪነት እንደማትቀበልም አስረዱንና አመሰግናለሁ ብለው ጥያቄ 
ሳናበዛና ጊዜያቸውን ሳንሻማ ተሰናበቱን። በአቋማቸውና በብልህነታቸው ተደንቄ ተለያየን። ኋላ በኮትዲቯር እንደታየው ባግቦ በሕዝብ 
ድምፅ ብቻ ሳይሆን በጦርነትም ተሸንፈው ሥልጣን አስረክበዋል። 

 
አቶ መለስን የሚያነጋግሩ የውጭ መንግሥታት በተለይም ከዚሁ ከአፍሪካ ቀንድ አገሮች የሚመጡት ባለሥልጣናትን ስናነጋግር ለዜና 

ፍጆታ ለማዋል የምቸገረው አንድ ነገር ነበር። ከውይይት፣ ከመግባባትና ከስምምነት ባሻገር ‘’ መክረውናል ‘’ የሚሉት ጉዳይ 

ዲፕሎማሲው መንገድ ብዙም የሚያራምድ ስለማይመስለኝ ለሕዝብ በዚያ መልኩ ኖሬያለሁ። መንግሥትም ሆነ አቶ መለስም 
እንደማይወዱትና መመካከር ባይከፋም፤ሊመከሩ መጡ ማለት ስለሚከብደኝ ጭምር። ዛሬ ከህልፈታቸው በኋላ መነገሩ ግን 
አስደስቶኛል።  

 
ዘንድሮ በእሳቸው ቢሮ ካገኘኋቸው የውጭ ጋዜጠኞች መካከል የሱዳኑ አሽሩቅ ቴሌቪዥን ጣቢየ ጋዜጠኞች ይገኙበታል። ጋዜጠኞቹ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በአገራቸው ያላቸውን ተቀባይነት ከአንድ የጎረቤት አገር መሪ ጋር በማነጻጸር ጠየቅኳቸው። ምክንያቱም 



የአገራቸው መሪም ከሌላኛው ጎረቤት አገር መሪ ወዳጅነታቸው ጥብቅ ነው ብዬ እገምት ስለነበር። ሆኖም ጋዜጠኞቹ ያረጋገጡልኝ 
የእኛው መለስ በእነሱ አገር በእጅጉ የተወደዱና የተከበሩ መሆናቸውን ነበር።ከደቡብ ሱዳን ጋር ያላቸውን ግጭት ለመፍታት 
የተመረጡትም ካለው ወዳጅነት አንጻር መሆኑን አስረግጠው አስረዱኝ።  

 
በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ክፍለ አህጉራዊና አህጉራዊ ተልዕኮዎችን ሲወጡ ለማየትም ችያለሁ ያቀርብኩት በጣም በቅርበት 

ያየሁበትንና ያስታውሰኳቸው ብቻ ነው። በአየር ንብረት ለውጥ፣በአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት(ኔፓድ)ና የምሥራቅ አፍሪካ አገሮች 

የልማት ባለሥልጣን(ኢጋድ)ን በከፍተኛ ደረጃ መምራታቸውን አውቃለሁ። ታዲያ ሥራ ቢበዛባቸው ምን ያስገርማል!በዚህ ላይ 

አገርን የመምራት ከፍተኛ ኃላፊነታቸው ሳይዘነጋ። 

 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከምወድላቸው ነገሮች አንዱ ሥራቸውን እንደሚወዱት በተደጋጋሚ መናገራቸው ነው። የሥራ ባሀል 
አሁንም እምብዛም ባልዳበረበት አገር ሥራ ወዳድ ማግኘት ያስደስታል።አንዳንዴ ሥራ ወዳድ ሲጎዳ ይታያል።እንዲያም ሆኖ 
ለዚያውም ከሚገባው በላይ ራሱን ለሥራና ለተሻለ ሕይወት የሚሰራ መሪ ሰርቶ ሲያሰራ ማግኘት ያኮራል።ከእሳቸውም የምንማረው 
አንድ ጥሩ ባህል ይሄ ነው እላለሁ።  

 
ከአቶ መለስ ጋር ያለኝን የዕድሜ ልዩነትና የኃላፊነት ደረጃ አስብና እሳቸው ለአገር ዕድገትና ልማት የነበራቸውን ራዕይ እመለከታለሁ። 
ራሴን ባለችኝ ነገር ለአገር ለወገኔ ምን አደረግኩ ብዬ የማስብበት ጊዜ ብዙ ነው። እኔም በአቅሜ እፍጨረጨራለሁ ባይ ነኝ። ቢሆንም 
ከዚህ በላይ አስተዋጽኦ ማድረግ አልችልም ወይ ራሴንም እጠይቃለሁ።ሌሎች ዜጎችም ይህንኑ በመጠየቅ ላይ መሆናቸውም የወቅቱ 
ጉዳይ ሆኗል።  

 
በዚህ የኅዘን ወቅት አዲስ አበባንና የሕዝቡን ስሜት ለማየት በጣም መጠነኛ ዕድል አግኝቼ ነበር። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በሚገኝ 

አንድ ወረዳ ከታላቁ መሪ ምስል ሥር ‘’ አትሂድብን’’ ይላል።ለታላቁ መሪ ያላቸውን ፍቅርና ስስት የገለጹበት ነው።መሄድማ ሁላችንም 

በተራ እንሄዳለን። ነገር ግን ታሪክ ሰርቶ ማለፍን የመሰለ ምን ነገር አለ!! 

 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስን በአካል ሲለዩን በተለያዩ ዝግጅቶች አሰብናቸው። በታላቅ ክብርና ሥርዓትም ወደዚያኛው ዓለም 
ሸኘናቸው። እሳቸው ጥለውልን የሄዱት ታላቅነታቸውን የሚያጎሉ ታላላቅ ሥራዎችን ነው። በሥራቸውም ሕያው እንደምናደርጋቸው 
ተስፋዬ የጸና ነው።ጅምራችን መልካም ነው።እንቀጥልበት።  

 
ዛሬ ዜጎች በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ህልፈት ማንነታቸውን በሚገባ አውቀዋል። የአጭርና የረጅም ጊዜ ራዕያቸውንም ሕዝብ ለማወቅ 
ችሏል ለተግባራዊነቱም መነሳሳቱን እያሳየ ነው። እንደሚተገብረውም ጥርጥር የለውም  የኢትዮጵያ ሕዝብ በታላቁ መሪው ህልፈት 

ያሳያቸውን ፍቅርና ክብር ራዕያቸውን በማሳካት በተግባር ይተረጉመዋል!!! 


