
በዒጭበዛበዛ ኲይ በዯዏቧዖዯ ቬብእና ኆዛ ዴዏዙዔ 

ይነበብ ዑቬጥ ከ. 03-15-18 

በኄድዔያ በይ ፎዜዔ ዶ/ዛ ብይ ህዏድን በዯዏኯከዯ ከኄንነዴና ኆዙዊ ዯኅዛቋዘነዴ ኟዏነጧ  

“በውቮዴና በዒጭበዛበዛ ኆዛ ዴዏዙዔ ” በዑኴ ዛእቬ ኟዑያውኀደን ኲካዝኰን ሻ/ኴ ቬጦዲውን 

ከኴቤ ዏቧግናኯሁ። ከኩህ በዏነቪዴዔ በኢንፎዛዓሽን ዏዖብ ደህንነዴ ኤዷንቩ (ኢዏደኤ) ከዶ/ 

ከነበዖን ኅይዲ (ዴውውኄ) በዏነቪዴ ሻ/ኴ ቬጦዲው ባነቪዶው ኇዳዮች  ያኯኝን ዔኴከዲ እንደዑከዯኯው 

ቿዛባኯሁ። 

ኟዏዷዏዛያው ኇዳይ ከኢንፎዛዓሽን ዏዖብ ደህንነዴ ኤዷንቩ (ኢዏደኤ) ዔቬዖዲ እና ኟጏኄደ ኟኦህዴድ 

ቿ ዏንበዛ ኟያኔው ዔ/ዏ/ኯኂ ብይ ህዏድ ዑናን (ዯቪዴፎን) ይዏኯከዲኴ። ኢዏደኤ 

ኟዯዏቧዖዯው በህዳዛ 1999 ዓ.ዔ ነው። ዏቬዙቾዷዔ ከ30 ኟዒይበኴጡ  ኢንዼነዜች ኟዑበከባዶው 

ኟቧዙዊዴ ባኲዴ  እና በዯኯያኟ ኟድፍ ቬዙ ኲይ ኟዯቧዒ ቩቪኵች ናዶው። ብይ በጏኄደ ሁን ኯኝ 

ያኯን ያኯው ኟዏዷዏዛያ ዲግዘ ባይኖዖውዔ ከቧኲቪዎዷ ውቬጥ ዏሆኑን ግን ኟዒይካድ ሀኄ ነው። 

ከሀኲፊነዴ ንፃዛ ቩዲይዔ ሻ/ኴ ቬጦዲው እንዳኰዴ በጏኄደ በኤዷንቩው ውቬጥ ኢንፎዛዓሽን ቯዙንቬ 

እይዯባኯ ቩጠዙ ኟነበዖ ዳይዚክድዚዴ ዳዚክዯዛ ነበዛ። ነኆዛ ግን በሻንበኴ ቬጦዲው ፅሁፍ በዯጠቿቨዴ  

በዑድያዎች ኧኆብ ዏቬዙች ዒኯዴ ኟኢዏደኤ ዋና ዳይዚክዯዛ ኯዒኯዴ ዯዝኴጎ ከሆነ ፍፁዔ ዝጠዙ 

ነው ባይ ነኝ፤ ዔክንያደዔ ዯቋዐ ከዯዝጠዖ ዷዔዜ እቬካሁን ድዖቬ በዓ/ዻ ዯ/ብዛሃን ጏ/ዖይ ነው 

ኟዑዏዙው። 

ነኆዛ ግን ዋ/ዳዚክዯ ኯንድ ዓዏዴ ኟውጭ ዴዔህዛዴ በሄዱበዴ ጏኄዴ (ካኴዯቪቪዴኩኝ ከ2001-2002 

ባኯ ኈካ ነው) በጏኪኴነዴ ዯቋዐ እንዲያኅይ በዓ/ዻ ዯ/ብዛሃን ጏ/ዖይ ዯጏክኵ እንዲቧዙ እድኴ 

http://www.aigaforum.com/amharic-article-2018/no-one-should-lead-a-country-by-deceit.pdf


ግኝድ ኟነበዖ ዏሆኑን ቬዲውቪኯሁኝ። በኩህ ኈካ ነው ዶ/ዛ ብይ ኢ.ዏ.ደ.ኤን ኟግኴ ፍኲጎደ 

ኯዒቪካዴ ዏጠቿዔ ኟዷዏዖው። ፍኲጎደ ኯዒቪካዴ ያዏዶው ኧንድዔ በዯቋዐ ኟነበዖውን ሀይኴ ከፋፍኯህ  

ግኪ (ንዱ ንዱን እንዲጠዙጠዛ በዒድዖግ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ) በዑኴ ፖቩው  በዑያደዛዶው 

ኟዒጭበዛበዛ ዯግባ ኲይ ኟጎኲ እንኄፋዴ እንዳያጥዏው ድዛጓኴ። እቨን ኟዑኂጏዐ ባኲዴ 

ቩያጥዐዴ በዏኮዛኮዔ ኆና በእንጭጨ እንዲዏዲ ጏይዔ በዯኯያአ ዏደኯያዎች ኄዐ እንዲሟሽሽ 

ኟዒድዖግ ዯግባዙዴ ዝፅሟኴ። በኩህች ኟንድ ዓዏዴ ውክኴና ኈካ ከዝፀዒዶው ጏንዷኵች ጥኁድዷ 

እንደዑከዯኯው ቿዛቧኴ። 

በዏዷዏዛያ ደዖዺ ኟዯቋዐ ዯቧዑነዴ በዏጠቿዔ በዛካዲ ኀጥዛ ያኯዶውን ካጎች (ብከዎዷ ቫድች ናዶው) 

ከኢዏደኤ ዔንዔ ዓይነዴ ኟኄጥዛ ውኴ ቪይኖዙዶው ኟኢዏደኤ ቧዙዯኞች ናዶው እኟዯባኯ ከኢዏደኤ 

ጥዙዴ ያኯው ሀይኴ ኯዑዝኴኇ ክኴኵች (ኟኦዜዔያ ክኴኴ) እና ኟፌዴዙኴ ዏንግቬዴ ዏቬዘያ ቤድች 

እንዲኧዋጏ ድዛጓኴ። እነኩህ ኟዒጭበዛበዛ ቬዙዎች ዶ/ዛ ብይ ኟቬ ጏይቬ ኟነፍቬ ዴዛፍ ኯዒግኗዴ 

ነው ኟዝፀዒዶው ኟዑኯውን ጥያኃ በኟዙቪችን ዔኲሽ እንቧጥበዴ ኧንድ ኴፌዋኯሁኝ። ዔኲቯ ዔንዔ ይሁን 

ዔን ዶ/ ኟሀኆዘደን ህግና ቬዛዓዴ በዏጣቬ ኟዒጭበዛበዛ ጏንዷኴ ዏዝፀዒዶው ግን ኟዒያከዙክዛ ኇዳይ 

ነው። በጏኄደ ባኆኛዴ ቬኴጣን ይህን ያህኴ ጏንዷኴ ኟቧዙ  ያድዛኆውና ጠኄኲይ ዑኒቬዴዛ  ኟዏሆን 

ዕድኴ ቢቧጠውቬ  ዔን ዓይነዴ ዒጭበዛበዛ ይዝፅዔ ይሆን? 

ኳኲኛው ኟዒጭበዛበዛ ቬዙ በኢዏደኤ ኟነበ ኟቧዙዊዴ ባኲዴ ከቧዙዊዴ ኟዒቬጏጣዴ ቫዙ ነው። በዛግጥ 

ዶ/ዛ ብይ ንድን ኟቧዙዊዴ ባኴ ከቧዙዊዴ እንዲጏጣ ኟዒድዖግ ቬኴጣን ኴነበዖውዔ። ነኆዛ ግን 

ኯዑጏቬነው ካኴ ያቿዖበው ኟዒቪዏኛ ሀቪብ (በኆዘደ ፖኯዱካ ኟዯኪነዴ ዑና እንዲጫጏደ ዒኧኆዷዴ 

ኟዑኴ ነው) ዷዛባ  በኢህዴግ ውቬጥ ባኰ ኟፖኯዱካ ድዛዼድች ኟዙቨን ፍኲጎዴ ኟዑያሟኰ ቧዎች 

ዒኧዷዴ ነው። በኔ እዔነዴ ባኲደ በኧኲኁነዴ ከቧዙዊዴ ኟዒቬጏጣዴ ቬዙ ቢቪካኲዴ ኖዜ ጠኄኲይ 



ዑኒቬዴዛ ኟዏሆን ህኴዐ ከዒቪካዴ ንፃዛ ኖዖው ኟዑችኴ ውጤዴ እኩህ ግባ ኟዑባኴ ባይሆንዔ ጥዖደ 

ግን ይህን ኯዒቪካዴ ነው። ይህንን ቫዙ ኟዯዖዱ ዓ/ዻ ዯ/ብዛሃን ጏ/ዖይ በጏኄደ ዯጏናብዶ ከቧዙዊደ 

ዯቧናብድ ኟቩቪኴ ህይጏዴ ኯሁኯዴ ዓዏዲዴ ኟዕከዖውን ሀይኴ በውዴዲው ጏደ ቬዙዊደ ዯዏኴቭ ኆን 

እንዲያኆኯግኴ ባቿዖቡዴ ጥዘ ዏቧዖዴ ብኪኛው በዑባኴ ዏኴኩ ዯዏኴቭ እቬካሁን ድዖቬ በቧዙዊደ  

በዒኆኴኆኴ ኲይ ይኆኛኴ። በዏሆኑዔ  ዶ/ ንዱ ኟከቮዝበዴ ቫዙ ይህ ነው። 

ቭቬዯኛው ኇዳይ ዶ/ዛ ብይ ከዏኖዛያ ቤዴ ቦዲ ዛ ዯያይክ ኟዯጫጏዯው ድዙዒ ነው። ዏዚደ 

ኟዯኆኗው ኟዯከበ ድ ባዱኲ ኆዏዳ  ኟኦዜዔያ ክኴኴ ዛእቧ ዏቬዯዳደዛ በነበበዴ ጏኄዴ ከኢዏደኤ 

በዶ/ዛ ብይ ፊዛዒ በዯጠኟቿው ዏቧዖዴ ኟዯዝቿደ ቩሆን ዋና ኲዒውዔ ኯኢዏደኤ ኟዏዙዛ ባኲዴ 

እና ከፍዯኛ ኤክቬፏዛድች ኟዏኖዘያ ቤዴ ኆኴግኵዴ እንዲውኴ ነበዛ። ሻ/ኴ ቬጦዲው እንዳኰዴ እኩህ 

ውቬጥ ያኯ ጧዋዲዔ ዶ/ዛ ብይ ኯቧዙዯኞች ኟጏደ ፊዴ ህይጏዴ ዯኅዛቋዘ ሆኖ በዏኄዖብ ዓ/ዻ 

ዯ/ብዛሃን ጏ/ዖይ በቧዙዯኞች ና ዏዙዜች ኟነበዙዶው ዯቿባይነዴ ዏንጠኄ ነው። እኲይ ኟዯቋዐ 

ቧዙዯኞች ያኴሆኑ ካጎች እንደሆኑ ቬዏቬኵ ጏደ ኳኵች ዏቬዘያ ቤድች ኟዒኧዋጏዛ ጏንዷኴ እንደዝፀዏ 

ሁኰ በዏዚደዔ ከዯቋዐ ኟኯቿኀ እና በዏቬዘያ ቤደ በኮንዴዙዴ ኄጥዛ ኲይ ኟነበ በዛካዲ ቧዎች 

ዯጠኂዑ እንዲሆኑ በዒህበዛ እንዲደዙዸ ድዛጎ ኟነበዖ ቢሆንዔ ዓ/ዻ ዯ/ብዛሃን ጏ/ዖይ ከዴዔህዛዴ 

ከዯዏኯቨ በኋኲ ህኆ-ጏጥ ነው በዑኴ ከዒህበዙደ እንዲቧዖከ ዯደዛጓኴ። 

ይህንን ከንደ ዯግባ ዔንዔ ዓይነዴ ውጤዴ እንዳኲቬኆኗኯዴ ባጏቿበዴ በ2009 ዓ.ዔ ደግዕ በክኴኰ 

ኟዯቧጠውን ኟከዯዒና ኢንዳቬዴዘ ኴዒዴ ቢዜ ቬኴጣንን በዏጠቿዔ በበዛካዲ ዑኴዮኖች ጏጭ ቬዙዯኞች 

ዏኆንባዴ ኟዷዏበዴ ኟዏኖዛያ ቤዴ ህኆ-ጏጥ ነው በዑኴ ዙቨ  ኟዝጠዖው ቫዙ ያኯዔንዔ ዓይነዴ 

ደብዳቤ ዏዚደ ዯነጥኅ ጏደ ዏዚዴ ባንክ እንዲኆባ ድዛጓኴ። 



ዶ/ዛ ብይ ዏዚደን በዏውቧድ ብቻ ኲበኂዔ ኢዏደኤ ኟኦዜዕ ኆበዚዎች ዏዚዴ በኇኴበዴ እንደጏዖዖ፤ 

ኆበዚዎችን እንዳዝነ፤ እንደደበደበ፤ ጏኧዯ በዑኰ ኇዳዮች በእነ ዺዋዛ ዏሀዏድ ና ኟክኴኰ ዑድያዎች 

በቬፋዴ በዒቧዙጧዴ ኟቬዔ ዒጥፋዴ ቬዙዎችን ቧዛቷኴ። ኟዏዚዴ ንጥኄያው ዋና ኲዒ ሁንዔ ዯቋዐ 

ከባኲዴ በዑኆጥዏው ጫና ዔክንያዴ ኟዶ/ዛ ብይን ኇኴበዴ እንዲቬዔ ዒድዖግ ነበዛ። ኢዏደኤዔ 

ኟድዙዒው ኲዒ ቿድዕ ኟዯዖዳው በዏሆኑ ከባኲደ ዛ ውይይድች በዒካሄድ ዔንዔ እንኳን በህግ 

ግባብ ክቬ ቢዏቧዖዴ ቮናፊ ኟዑሆንበዴ ዕድኴ ቢኖዛዔ ዏዚደ  ያቬዝኴኆንዔ ዔክንያደዔ ነኆ ቤዴ 

ከዯቧዙ በኋኲዔ ዏቧኴ ኇዳዮች እንደዒይኆጥዐን ዒጏኄ ኟዒይቻኴበዴ ሁኔዲ ያኯ በዏሆኑ በዑኴ 

ዏግባባዴ እንዲደዖቬ ድዛጓኴ። በኩህ ሂደዴዔ ዶ/ዛ ብይ እንደኆና ሽንዝዴ እንዲከናነብ ዯደዛጓኴ። 

እንደ እኔ እዔነዴ ዯቋዐ ኇዳአን ኟያኧበዴ ዏንኆድ ቬዯዋይነዴ ኟዯዏኲው ነው። 

ኳኲው  ሀቪብ ኴቧጥበዴ ኟዝኴኩዴ ኇዳይ ከዴዔህዛዴ ዒቬዖዺ ዛ ኟዯያያኧ ነው። ይህ ኇዳይ በኢዏደኤ 

ኯዔንኆኝ ባኲዴ ዲቬ ኇዳይ ይደኯዔ። ዶ/ዛ ብይ  ኟዏቧናዶ (ፕዘፓዙድዘ) ዴዔህዛደን ኟዯዒዖው 

በዲቬ በባ ብቬዙዯ ኆብዛኤኴ ከባቢ በዑኆኝ SOS በዑባኴ ዴዔህዛዴ ቤዴ ቩሆን ኟ12 (ፕዘፓዙድዘ) 

ኟዏኴቿኄያ ዝዯናውዔ በ1996 ዓ.ዔ ነው  ኟጏቧደው። ከዶ/ዛ ብይ ዛ ቩዒ ከነበ ካኲዴ ባኆኗሁዴ 

ዯጧባጭ ዏዖዺ ዏቧዖዴ ዶ/ በጏኄደ ከነበዖው 200 ኬኄዯኛ ኟዒኯፍያ ነጥብ 194 በዒዔጣዴ ጏደ 

ኮኳዼ ዒኯፍያ ነጥብ ዒዔጣዴ ኴቻኰዔ። ይህ በኩህ እንዳኯ ዶ/ዛ ብይ ዒይክዜንክ  ዯብኵ 

በዑጠዙው ኟግኴ ኮኳዼ ኟዏዷዏዛያ ዲግዘያዶውን ግኝቷኴ። እኩህ ኲይ ነቪ ኟዑኆባው ጥያኃ ኮኳዸ 

ዶ/ን ያኯ ዔንዔ  ኟ12ኛ ክፍኴ ዒቬዖዺ ነው ያቬዯዒዙዶው ጏይቬ ፎዛዼድ ዒቬዖዺ ቬኯቿዖበኯዴ ነው 

ኟዑኯውን ጥያኃ  በኮኳዸ ዔኲሽ ኟዑያቬዝኴኆው ኇዳይ ነው። 

ከኩህ በዯጧዒዘዔ ዶ/ዛ ብይ ደዛሽፕ ኢንቬዱደዴ ከዯባኯ ዯቋዔ ኟዏዙዛነዴ ዒቬዯዛቬ ዲግዘ 

ያኯው ዏሆኑን ውኂኯሁ። ነኆዛ ግን ቬንዴ ቿን በክኲቬ ዯኆኝድ ዯዔሯኴ ኟዑኯውን ጥያኃ እንደዯጠበቿ 



ሆኖ በኢዏደኤ ኟቨን ቪይዏንድች እና ኟዏዏዖኄያ ጏዖቿድች ቩቧ ኟነበ ቧዎች እንደነበ በንድ 

ጏኄዴ ይህንን ቬዙ ቩቧ ከነበ ባኲዴ ንዱ እንዳጫጏዯኝ ቬዲውቪኯሁኝ። ከቭቧዯኛ ዲግዘዶው ዛ 

በዯያኟኧዔ በነበበዴ ዑኒቬዳዛ ዏቬዘያ ቤዴ ያንዯን ጏዖቿዴ ኯዏቬዙዴ ኴዯቿጠዛንዔ ብኯው ኟኯቿኀ 

ዐሁዙን ዏኖዙዶውን ኇዳአን በኄዛበዴ ከዑያውኀ ካኲዴ ኯዏዖዳዴ ችያኯሁ። ኳኲው በጣዔ ኟኆዖዏኝ 

ኇዳይ ዶ/ዛ ብይ ኟቭቬዯኛ ዲግዘ ዲፌንቬ በዑያቿዛቡበዴ ኈካ ኟኆዘደ ከዝዯኛ ባኯቬኴጣናዴ 

እንዲዲደዐኯዴ ዒድዖኇ ነው። ባኯቬኴጣናደ እቨን ኯዒክበዛ ኟዯኆኘ ሆኑ ቢችኰዔ ዶ/ ግን በኩህች 

ሂደዴዔ ጠኄኲይ ዑኒቬዴዛ ኟዏሆን ዕድኰን ኟዔዲኯዏኴዔ ንዳች ነኆዛ ኯዒግኗዴ ኴዕ ኟቧዙው ቬዙ 

እንደዑሆን እኲይ ከዯጠቿቨዴ ኟቧውኟው ዒንነዴ በዏነቪዴ ኯዒጏኄ ኟዑከብድ ይደኯዔ። 

ከኩህ ኇዳይ ዛ በዯያያኧ በጣዔ ኟዑኆዛዏው ነኆዛ  ኟክኴኰ ዏንግቬዴ በዛካዲ ኟቬዙ ሀኲፊዎች እና 

ቬዙዯኞች ኟሀቧዴ ኟዴዔህዛዴ ዒቬዖዺ በዏጠቿዔ እዛዔዺ ቩጏቬድ ዶ/ በኟዴኛው ዕዙኲዶው ነው 

በኳኵች ኲይ እዛዔዺ ኟጏቧዱዴ ኟዑኯው ኇዳይ ነው። ኟክኴኰ ዏንግቬዴቬ ኟዶ/ን ኟዴዔህዛዴ ሁኔዲ 

ኯዏዝዯሽ ኯዔን ኴደዝዖዔ ብኯን ቬንጠይኄ ኆኝ ኟዑችኯው ዔኲሽ በድዛዼደ ከዘያ እኟዯደዖኆ ያኯውን 

ዯሀድቭ ከዔዛ ኯውጥ ኯዒዔጣዴ ቪይሆን ኟግብዛ ይውጣ (ኟይቬዐኲ) ዯግባዛ ዏሆኑ ነው።  

ውድ ንባብያን ይህ ፅሁፍ ሻ/ኴ ቬጦዲው ባነሷዶው ውቧን ኇዳዮች ዯዏቬዖቼ ያቿዖብኩዴ ሀቪብ እንዹ  

ከዶ/ዛ ብይ ኟግኴ ቬብእና ዛ በዯያያኧ ዯፅፎና ዯነግዜ ኟዑያኴኄ ኇድ ይደኴዔ ብኟ ዔናኯሁኝ። 

እንግዲህ በዏቧኴ ዒጭበዛበዛ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ሂጏዴ ያኲዶው ቧዎች ኯኆዛ ዏዘነዴ ቩጏዳደ (ቬያቬቡ) 

ኆዛን ቮጠው ይበኰ እንደሆን እንዼ ያኯዒኰ ብኵ ኟዑያቬብ ቧው ካኯ ኟዶ/ዛ ብይ ኟዒጭበዛበዛ 

ድዙዒዎች በኔ ካኴደዖቨ ኲዔንዔ እንደዒኯዴ ይኅጠዙኴ። 

ዶዛ እንቧንብዴ 



ይነበብ ዑቬጥ ከ. 

 

 


