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በቅዛቡ ኟክቡዛ ኟኢ.ዡ.ዲ.ዘ ጠ/ዑኒቬዳዛ ድ ሃይኯዒዘኢዔ ደቪኯኝ ሿሃኲዟነዲዶው በዢቃዳዶው ኟዏኴቀቅኢ 

ዒቅዖብ ዯሿዴኵ ሁኰዔ በኟዟናው ግዒቯ ቩጠነቁኴና ቩኢቬጠነቁኴ ቇዑቨ  ደግዕ እንደዯኯዏደው ብሄዙዊ ዒንነዴ  

ቂባ ኯብቭ ዯዖኛ እኛ ነን በዑኴ እቪቤ ንዳንዱ ደግዕ በኢህዲግ ባኴ ድዛጅድች ቂኰዴ ዏዙዜች እኢበኲኯጠ 

ቬዯኢኟደ በዏቬጠዴ ኲይ ይቇኛኴ፡፡ ብኪኛው ግን ኟዏቧኯውን ሿዏናቇዛ ባኯዝ ይህ ነው ኟዑባኴ ኟኢህዲግ ኢኯዝ 

ባህዘውና እቫደ እንዲሁዔ ቇዘደ ጏደዟዴ ኯዒቬቀጠኴ ኟዑችኴ ዏዏኧኛና ዔክንኢዴ ቩኢቬቀዔጥ 

ኲቬዯዋኴቀዔ፡፡ ይባቬ ብኵ ኟግዔባ ዏዘሆች ኴዔዶች ሿዏፃዖ ባሻቇዛ ኟቇዘደ ዏፃኢ እድኴ ኟዑኢበኲሽ 

ኟጠባብና ኟዴዔክህዯኞች ኯዢ ቩኴዔ ኟቇዙችን ኴዒዴና ቧኲዔ ኯዑኢቬጠኲዶው ኟውጭ ሃይኵች ቪኴዣ ኟዑቧጥ 

ቂሄድ ዯቬዯውኯዋኴ፡፡ ይህ ደግዕ በንዳንድ ኟኢህዴግ ባኴ ድዛጅድዔ ጭዔዛ እኟቧበዴ ዏሆኑ ኟሿዠ 

ኢደዛቇዋኴ፡፡ 

እኔ ሁን ኯዏፃዢ ኢነቪቪኝ ቧኯሁኰዔ በኟዑድኢው ኟዑባኰ ነቇዜች ቪይሆን በዯጏቧኑ ቈዳዮች ኲይ ሃቪቤን ኯዏቬጠዴ 

ነው፡፡ ሿኲይ ኯዏጥቀቬ እንደዕሿዛቀዴ ሿቅዛብ ካ ጏዲህ ኟጠቅኲይ ዑኒቬዳዛ ቦዲ ዒን ቢሆን ይሻኲኴ ኟዑኴ 

እኟዯንቮዙቮዖ ኢኯው ሃቪብ ኟዑጠኲና ክዠዴ ኢኯው ይደኯዔ ቧዎች በኳኲዶው ነቇዛ በዏዷንዷን ጏደዟዴ ዒዔጣዴ 

ግን ኟጏንዷኴ ጏንዷኴ ነው፡፡ በኩህ ቈዳይ ኲይ ቬኯ ኟኢህዴድ ዲቨ ቀዏንበዛ ዶ/ዛ ብይ በኦዜዑኢ ዳኳቪዥን 

ቪይቀዛ ዶቁዓንዲዘ ኟዯኲኯዝ እንዲሁዔ በዘፖዛዯዛ ቊካጣ ዯፃዝ ዯብኵ በ Ethiopiafirst ድዖ-ቇፅ ኟዯፃዞዴና 

ኟዯባኯው ቧውኟው ኢኴሆነውና ኟኳኯው ዒንነዴ እኟዯኧቇበ በዏሆኑ ይህ ደግዕ ነቇ ኟቇዘደ ዏዘ ሆኖ ቩዏጣ 

ኟዑኢቪድዖው ዯፅእኖ ጏኲዝኑ በእኢንዳንዳችን ኟዑኢዛዢ በዏሆኑ እንደድዜው በኬዔዲ ዏዲኯዢ ኟኳኯበዴ ቈዳይ 

በዏሆኑ በዏሿኲሿኢ ብዖን በነበዖንበዴ ጏቅዴ ኟነበዖውን ዒንነዴ ኟዒውቀው በዏናቇዛ ኟካግነዴ ግዴዲኟን ዏጏጣዴ 

ቬኲኯብኝ ነው፡፡ 

እኔ ይህን ቬፅዢ በዶ/ዛ ብይ ቊዛ ብዖን ኴቧዙንዔ ኟኢንቪዔ ባኴ ኴነበዛቀኝዔ ይሁን እንጂ እኔ ኟዔቧዙበዴ 

ኟነበዖው በሿባቢው ቬኯሆነ ኟዒውቀውና ዔናኴባዴዔ ቬህዯዴ እንዳይሆን ሿኦዜዑኢ ዱቪ ኟዯኲኯዝው ዶክዓንዲዘ 

ይቼ እቬሿሁን በክዢኰ በቬዙ ኲይ ኢኰዴ ክዢኰ ቩዏቧዖዴዔ ቂኰዴ ጓዶኞቼ ዖቊግጫኯሁ፡፡ 

በኩህ ኲይ ቬኯ ዶ/ዛ ብይ ሿዏናቇዚ በዟዴ ግን ቬኯኢንቪ ዏቧዙዖዴ ዴንሽ ኴበኴ ሁን ኢንቪ በዏባኴ እኟዯጠዙ 

ኢኯው ዏቬዘኢ ቤዴ ዏዷዏዘኢ ኢዏደዒ (ኢንዣዛዓሽን ዏዖብ ደህንነዴ ዒዕሿኴ) ዯብኵ በ1987 ዓ.ዔ ሿባቢ 



ኟዯጏቧኑ በህጏሓዴ ኟጠኯዠ ቬዙ ቩቧ በነበ ጥቂዴ ዐኢዯኞች በዏሿኲሿኢ ቬዛ ሆነው ነው ኟዏዷዏዴ፡፡ በጏቅደ 

ቬዙው ዲቬ ቬኯነበዛ ሁን ኟኢንቪ ዋና ዳይዚክዯዛ ሆነው በዏቬዙዴ ኲይ ኢኰዴ ዓ/ጄ ዯክኯብዛሃን ኟዑቇኘባዶው 

ዔቬዴ ኟዑሆኑ ዲቊዮች እንግኬ ቇዛ በዏሄድ ቬኴጠና እንዲጏቬዱ በዒድዖግ ነው ኟዯዷዏዖው፡፡ቀጥኵ 

በሻዕቢኢ ጏዖዙ ጏቅዴ ቬዙው እንዲጠናሿዛ በዒቧብ ሿኟዏቬዘኢቤደ ኟዯጏቧኑ ዐኢዯኞች (በዯኯይ ኟGIS ዐኢ 

ኢኲዶው) በዒዔጣዴ ቬኴጠና እንዲቧጡና እንዲኢግከ ኟዯጏቧኑዴ ደግዕ ውጪ ቇዛ በዏኲክ ኟዖዥዔና ጫጭዛ 

ቬኴጠናዎች እንዲኢቇኘ ኟዯደዖቇበዴ ሁኔዲዔ በኟካው ኟቀጠኯ ዯግባዛ ነው:: እኩህ ዶክዯዛ ብኡ ሿዯቀኲቀኰ 

በኋኲዔ በ1997ዓ/ዔ ሿባቢ ዏ/ኯቃ ብኡን ጧዔዜ ዔቬዴ ዐኢዯኞች ደቡብ ዢዘቂ በዏኲክ ኟቭቬዴ ጏዛ 

ቬኴጠና ጏቬደዋኴ:: 

ሿ1997ዓ/ዔ በኋኲዔ ቢዜው ኢዏድኤ (ኢንቪ) ዯብኵ ዙቨን ችኵ ሿዏሿኲሿኢ በዏውጣዴ በጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ 

ፅ/ቤዴ እንዲዏዙ ዯደዖቇ:: በኩህ ካ ኟነበዴ ጏዲደዛ ባኲዴ በቩቭኴ እንዲቀጥኰ ዯደዖቇ::ሿዯጏቧነ ዏዴ ጏይ 

ሁኯዴ ዏዴ በኋኲ ግን ባኲደ ጏደ ውዴድዛናው እንዲዏኯቨ ዯደዖቇ ይህ ቩሆን ግን በባኲደ ዢኲጎዴ ዯደዖጎ 

በቩቭኴ ዏቀጠኴ ኟዑዝኴግ በቩቭኴ እንዲቀጥኴ ዯዝቅዶኯዴ ኟዯጏቧኑ በቩቭኴ ቀጥኯዋኴ ሿነኩህ ውቬጥ ዶክዯዛ 

ብይ ንዱ ነው:: 

ቬኯሆነዔ ኢንቪ ቩዏቧዖዴ ዶክዯዛ ብይ ኴነበዖዔ ዏቬዙችዔ ይደኯዔ:: እኩህ ኲይ ኟዑነቪው ቈዳይ ዶ/ዛ 

ብይ ዏቼና እንዴዴ ዯቀኲቀኯ ኟዑኯው ነው:: ዶ/ዛ በኢኔው ዏ/ኯቃ ብይ በሻዕቢኢ ጦዛነዴ ጏቅዴ ኟኢኔው 

ዓ/ዷነዙኴና ኟዔድዛ ሃይኴ ኪዥ ኟሁኑ ኟኢዡድዘ ዯጏቂዮች ዔክዛቤዴ ዝቈባኤ ኟሆኑዴ ኟዯሿበ ድ ባዱኲ 

ቇዏዳ ኦፕዚዯዛ ነበዖ (እኔዔ በዔድዛ ሃይኴ ኵጂቬዱክቬ ዏዔዘኢ ባኴ ነበዛቀኝ):: ሿሻእቢኢ ጦዛነዴ በኋኲ ግን 

ኢንቪን ዒጠናሿዛ በዒቬዝኯቈ በዯኯኢኟ ቦዲ በኦፕዚዯዛነዴና በIT ዐኢ ቩቧ ኟነበ ባኲዴ እንዲዏኯዏኰ 

ቬኯዯደዖቇ በኪን ካ ዶ/ዛ ብይ ኢንቪን ኯዏቀኲቀኴ እድኴ ቇኗ በቃ ይሄ ነው ዘፖዛዯዛ ቊካጣና ኟኦዜዑኢ 

ዯኳቪዥን ዏቬዙች ኟዑኯው ውቮዴ ሿኟዴ እንዳዏጡዴ ዙቪዶው ይዏኴቨዴ ይህ ውቮዴ ንድ እንበኯው:: 

ሿኩህ ቀጥኵ ኟዑዏጣው ኟዘፖዛዯዛ ቊካጣና ኟኦዜዑኢ ዯኳቪዥን ሁኯዯኛ ውቮዴ ደግዕ ኟኢንቪ ዋና ዳይዘክዯዛ 

ነበ ኟዑኯው ነው:: እኔ እቬሿዒውቀውና ጠይቄዔ እንዳዖቊቇጥቀዴ ኢንቪ ኟዑባኯው ዯቋዔ ሿዯዏቧዖዯ ዷዔዜ 

ሿዓ/ዷነዙኴ ዯክኯብዛሃን ውጪ ኳኲ ዋና ዳይዘክዯዛ እንዳኴዯቮዏ ነው:: ዶ/ዛ ብይ በዋናነዴ ሿኢንቪ ኟዯኯኢአ 

ዳይዚክዯዜች (ቅዛንጫዣች) ውቬጥኟንዱ ዳይዚክዯዛ እንደነበ በንድ ጏቅዴ ግን ዓ/ዷ ዯሿዯኯብዛሃን 

ኯዴዔህዛዴ ውጪ በሄዱበዴ ካ ኯዯጏቧነ ካ ዯጏቂይ ሆነው እንደቧና በኪች ጭዛ ግካዔ ሁንዔ ድዖቬ 

ኟዯጠናጏዲዶው ኟዴግዚ ጥኲቻ ዯነቪቬዯው ዓ/ዷ ዯክኯብዛሃንን ሿባኲደ ኯዏነጠኴና ኯዒጥኲኲዴ ኟዯኯኢኟ ዯግባዙዴ 

እንደዝፀዐ ሿዝፀዐዋዶው ዯግባዙዴ ንዱና ጏንዷኴ ኟዑሆነውዔ ሁኰዔ ባኴ ኟሿዯዒ ቦዲ ዒግኗዴ ቩችኴ 

ዯክኯብዛሃን ቬኲኴዝኯቇ ነው ኢኲቇኛችሁዴ ሁን እኔ ቧጣችኋኯሁኝ በዒኯዴ በዲቬ በባ ከዘኢ ባኰዯ ኟኦዜዑኢ 



ኴአ ክኖች ቂኰዴ ሃኲዟዎች ቊዛ በዏነቊቇዛ ዏዚዴ ኯዒቧጠዴ ኟዯቻኲዶውን ጥዖዴ ኢደዛቈና ኯዯጏቧኑዔ ዒቧጠዴ 

ኟቻኰበዴና በክዢኰ ኟዯጏቧነ ጫጫዲ ዯዝጥዜ እንደነበዖ ዏጧዖሻው እዛግጠኛ ባኴሆንዔ ህቇጏጥ ኟዏዚዴ ጏዖዙ 

ዯብኵ እንደዯቋዖጠና ኟዯቧጣዶውዔ እንደዯነጠቁ ይጏዙኴ:: ቬኯሆነዔ ኟኢንቪ ዋና ዳይዘክዯዛ ኴነበዔ ኟኦዜዑኢ 

ዯኳቪዥንና ዘፖዛዯዛ ቊካጣ ነበ ኟዑኰን ሿሆነ ደግዕ በኢዡድዘ ዏንግቬዴ ዋና ዳይዘክዯዛ በጠቅኲይ ዑኒቬዴ 

በደብዳቤ ኟዑሾዔ ቬኯሆነ ኟቯዏዴ ደብዳቤዶው ቢኢቀዛብ:: ይህዔ በድ በዖሿዴ ቬዏኦን ዯፃዝ ዯብኵ በዡቬቡክ 

ኟዯኯቀቀው እንደዯቇኯፀው ኟዴዔህዛዴ ዒቬዖጃ ዒቅዖብ እንዳኴቻኰና ሿቀድዕው ኟኦህዴድ ቀዏንበዛ ሿነበዴ 

ድ ዐክዲዛ ቊዛዔ በኩህዔ ዔክንኢዴ እንደዯጣኰ ዯዏቪቪይ ሆን ነው ዒኯዴ ነው:: ቬኯሆነዔ ይህዔ ውቮዴ 

ሁኯዴ ይባኲኴ:: 

ኳኲው ነቪ ኟዑችኴ ጥኢቄ ኟዒእዛቊዶው ቈዳይ ነው እኔ እዒውቀው ዏ/ኯቃነዲዶው ነው ሿኪ በኋኲ ሻዔበኴ 

ዏሆናዶውና ሻኯቃ ዏሆናዶው ቪኴቧዒ ነው ኳ/ኮኵኔኴ ነበ ኟቧዒሁዴ ይህ ቈዳይ ብከዔ ጥኢቄ ውቬጥ 

ኲቬቇባሁዴዔ እውነዴዔ ሆን ይችኲኴ ዔክንኢደዔ ንደኛ ነቇዛ ዯዋፅኦው ኯዒዏጣጠን ቩባኴ በዋናነዴ ዴግዘኛ 

ዯናቊዘ ነው በንድ ዒእዛግ ዖዥዔ ካ ኟዑቆኟው ቢኢንቬ ዏቆኢ ካ ዏቮዝን ኢኯበዴ ቬኯሆነዔ በዠጣኝ 

ዯቧጥድዴ ሆን ይችኲኴ ሁኯዯኛ ሿኮ/ኴ በዲች ኢኯው ኟዒእዛግ ቧጣጥ ቬኯዒይዲጏጅ ኢኯቧዒሁዔ ሆን ይችኲኴ 

ኟዑኴ ግዔዴ ብከዔ ኴቇዖዏኝዔ ቢሆንዔ ግን በሁኯዴ ጏይዔ በቭቬዴ ዏዴ እንዴዴ ሿዏ/ኯቃ ሻዔበኴና 

ሻኯቃ ዯሻግዜ ኳ/ኮኵኔኴ እንደደዖቧ ግን ኟዒውቀው ነቇዛ ኟኯዔ:: 

ዲድኢ እንዲህ ሿሆነ ዶ/ዛ እንዴዴ ሿኢንቪ ኯቆ በክኴኴና በዡደዙኴ ቬኴጣን ቇኗ ኟዑኯው ነቇዛ ነቪ ይችኲኴ:: 

ነቇ እንዲህ ነው ዶ/ዛ ብይ በጣዔ ብኴጥ ነው ሿብኴጦችዔ ብኴጥ ኢንቪ ሿባቢ ኢቺው ኟቬኴጣን ዏቆናጠጫ 

ጏይዔ ኬግ ናዴ ቂኴሆነዔ በጣዔ ዴኧቇኢኯች በኧቇኟ ቁጥዛ ደግዕ ብኴጦች እንደዒይቪቂኯዶው በዑቇባ ኢጏቃኴ 

(ኟሁኑ ጥድዟኢ ኴብ ይኯዋኴ) እናዔ ቀደዔ ብኟ እንደጠቀቬቀዴ ብኪኛው ኟኢንቪ ባኲዴ ጏደ ውዴድዛናው 

ቩዏኯቨ እኔ በቩቭኴ ሁኜ (ኟሁን ኢድዛቇውና ኟኦህዴድ ቬዙ ቬዝፃዑና ኟፅ/ቤዴ ሃኲዟ እቬቁሆን ድዖቬ ኟእነ 

ባዱኲዔ ሿዢዯኛ ድቊዢ ነበዖው) ኦህዴድን ዒጠናሿዛ እዝኴቊኯሁ በዒኯደ በኪው ቀዖ እንዳቧበውዔ ዯቪቂኯዴ 

ባኯቤደዔ ጏዲደዛ ነበዖች እንድዴጏጣ ደዖቇ እንደዯዏኗውዔ ኟኢዡድዘ ጠቅኲይ ዑኒቬዳዛ ኯዏሆን ኢኯ ኟኳኯ 

ቅዐን ውቮዴዔ ቢሆን እኟዯጠቀዏ ይቇኛኴ:: 

በጠቃኲይ ግን ዶ/ዛ ብይ ኢኯው ዢጥነዴ ክዢዯድች ኟዏጠቀዔ ችኵዲውና ቩቬዯዐ ደንቅኯዲኯሁኝ:: ኯኩህዔ 

ጏደ ኦህዴድ ቀዏንበዛነዴ ኟደዖቧበዴ ዢጥነዴና ብኴሃዴ ቬቇዙዑ ነው:: በ2009ዓ/ዔ ግንቦዴ ጏይዔ ቧኔ ጏዛ 

ሿባቢ ኟኦህዴድ ዏዙዜች ዏዝንቅኯ ቬኴጣን በዑዏቬኴ ቂሄድ ድ ኯዒን ቀዏንበዛ ዶ/ዛ ጏዛቅነህ 

ዔክዴኲዶው በዏሾዔ ብይ ኟኦህዴድ ፅ/ቤዴ ሃኲዟ ሆኑ ሿቬድቬዴ ጏዛ በኋኲዔ ዶ/ዛ ጏዛቅነህ እና ድ ኯዒ እጣ 



ደዖቪዶውና ሃኲዟነዲዶው ኯዶ/ዛ ብይ ኯዏሾዔ ዯቮቊቮቈ ዯባኰ ይህ ቂሄድ ንድ ፀሃዟ እንዳኯው ሿ40 ዏዴ 

በዟዴ ኳ/ኮኵኔኴ ዏንግቬደ ሃይኯዒዛኢዔ ጏደ ቬኴጣን ኟዏጣበዴ ዏንቇድ በጣዔ ይዏቪቧኲኴ:: 

ሁን ደግዕ በኟዡቬቡቀ ንዱ ጠንቋይ ኯች ኳኲ ግካ ድ ኯዒ ኰ እኟዯባኯ ሿኢህደግ እቫዴና ቂሄድ በእጅቈ 

ኟዙቀ እንደ ዔክዛ ቤዴ ባኴ በህኬብ ድዔፅ ኟዑዏዖጥ ይዏቬኴ ሆን ዯብኵ ዯፅእኖ ኯዏዢጠዛ ዲቬቦበዴ ኟዯደዖቇ 

ኟዔዖጡኝ ቅቬቀቪ እኟዯደዖቇ ይቇኛኴ:: 

ኯዏሆኑ ጠቅኲይ ዑኒቬዳዛ ኟዑዏዖጠው በብሄዙዊ ዯዋፅኦ ጏይዔ በዯዙ ነው ጏይቬ በብቃዴ ነው? ይህን ጥኢቄ 

ዔኲቯ ኯኢህዴግ ኴዯጏው:: በኔ እዔነዴና በኢህዴግ ኟዒውቀው እቫዴና ኴዔድ ግን በብቃዴ ቂኰዴ ዯጏዳድዜ 

ዏሆኑ ግኴፅ ነው:: ዶ/ዛ ብይ ብቃዴና ኴዔድ ኟኯውዔ እንጂ ቢኖዖውና ሿቨ ኟዯቮኯ ሿኳኯ ግን ቢዏዖጥ ችግዛ 

ኟኯኝዔ:: ዔክንኢደ እንደኩህ ይነዴ ቬዙ ኴዔድ ኟኯውዔ ብቻ ቪይሆን ሁን በክኴኰ ኢኯውና ቇዘደ በቬድቬዴ 

ጏዛ ኴአነዴ ኯሁኯዯኛ ካ ጏደ ቮዶኳይ ካ ዋጅ ኢቬቇባው ችግዛ ቅዔና ዢኲጎዴ ቢኖዖው በዯዝዲ ነበዛ::  

በነቇዙችን ኲይ ሿድ ኯዒ በዔን ቢበኴጥ ነው ኟዏጣው ድ ኯዒ በዡደዙኴ ጏንበዛ ቬኯኳኲዶው ኟዑኯው ባባኴ 

ዴክክኴ ይደኯዔ ቮዢጥ ነው ዔክንኢደዔ በዟዲችን ግንቦዴ ጏዛ በዑቂሄደው ኟዔክዛ ቤዴ ኟሟሟኢ ዔዛጫ ቇቡ 

ይችኲኰና ይህቺ ቈዳይ ኯድ ኯዒዔ ኟዯዋጠችኲዶው ይዏቬኯኝ ዔክንኢደዔ ዔክዴኴ ቀዏንበዛ ሿሆኑ በኋኲ 

ሿዟዲዶው ኟዑነበበውና ኟዑናቇዴ ኟግብዛ ይውጣ ይነዴ ነው:: ኯዒኛውዔ ኢህደግ ይህችን ዴኴቅ ቇዛ 

ኯዏዔዙዴ ኟዯቧጠህን ኟዔቬዴ ዏዴ ኮንዴዙዴ በዑቇባና እንደጏዴዜው በበቧሿነና በበቧኯ ዏንቇድ 

እንድዴጠቀዔበዴ እኢቪቧብቀኝ በቅዛቡ እንደዯኯዏደው በኟዡቬቡቀ እኟዯባኯ ኢኯው ዶ/ዛ ነቊቭ ኟኦህዴድ ዒቂዘ 

ሆነው ሾዐ ነው ኟዑባኯው ጏዚዔ ኢህዴግ በዯኯይ ደግዕ ኦህዴድ ጏዴዴ እኟሄደ እንደሆነ ግዙ ኟዑኢቊባ ነው 

እኲኯሁኝ:: 

ዶዛ ጏዚ ኢቧዒን ዔኲክ ሿዡቬቡክ ዛበኞች ቇዙችን ይጠብቅ 

ክብዛና ዕጎቬ ቈድዢ ኯዒይቇኝኲዶው ቧዒእዲዴ 


