ንዳንደ ቈዳዮቼ ቬኯዓቊ ፕዜዷክቶቺቼን
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ቧዕኑን በቇዘደ የዯኯያዩ ካባቢዎቼ ባቊጠዏው የቧኲዔ ዏደፍዖቬ የቧው ህይጏት ዯቀጥፏኴ፤ ንብዖትዔ
ጏድሟኴ። በዯደዖቇ የሥዙ ዒቆዔ ድዒ እና ዏንቇድ የዏኬቊት እንቅቬቃቫ የካጎቼ የዕኯት ዯዕኯት ሕይጏት
ከዏቬዯጓጎኰዔ ባሻቇዛ በህኬቡ ኲይ የቬነኴቦና ጫና ዏዝጠዔ እውነት ነው። የዑዲዩት ዯቇቢነት የጎደኲቷው
እንቅቬቃቫዎቼ በቇዘደ ኢኮኖዑ፣ ፖኯዱካና ዒህበዙዊ ቈዳዮቼ ኲይ የዙቪቷውን ዯፅዕኖ ቪድዖዋኴ።
የቧኲዔ ዏጥዠት በካጎቼ ኲይ የዑዝጥዖው ዯጽዕኖ ቀኲኴ ይደኯዔ። ዯዖቊግቶ ኯዏኖዛ፣ ነግዶ ኯዒትዖፍ፣
ዯንቀቪቅቭ ኯዏቬዙት በጠቃኲይ ጏጥቶ ኯዏግባት ቬቊት ሆኗኴ።

በቇዘደ ባኯዞት 26 ዓዏዲት ቧኲዔ በዏቬዝኑና ኴዒትን ዷንዳ በዒድዖቊቼን ቇዙቼንን ከየት ንቬዯን
የት እንዳደዖቬናት ሁኰዔ ያውቀዋኴ። ዏኯያዋ ድህነትና ጦዛነት የነበዖቼው ቇዛ ሁን ዯከዲዲይነት
ያኯው ባኯሁኯት ሃኬ ዕድቇት ዒቬዏኬቇቧ ዓኯዔ ቀፍ ዯቋዒትን ቪይቀዛ ዔቬክዛነት ቧጥቷኴ። ህኬብን
ዯጠቃዑ ያደዖቈ የቊዙ ዏኖዘያ ቤቶቼ ዏቧዙዲቷው፣ ትኲኴቅ ዓቊ ፕዜዷክቶቼ ዏቇንባዲቷው፣
ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት የዒይዲጏቅባት ቇዛ ዴዕክዙቩን ዏኯዒዏድና ዏዯግበዛ ዏዷዔሯና ኪዚ
ኯደዖቬንበት ደዖጃ ዏድዖቬ ዏቺሏ ቧኲዔ በዏኖ ነው። ኪዚ በየደባባዩ ኯዯቃውዕ ዏውጣት የዯቺኯው
ዴዕክዙቩ እየጎኯበዯ በዏዔጣደ ነው።ኳኲ ዔቬጢዛ የኯውዔ።

ሁኰዔ ቬኬት ኴቊ በኴቊ በሆነ ዏንቇድ የዯደዖቧበት ይደኯዔ። የዏኯካከትና የግንኪቤ ክፍዯት
ባኯበት፣ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ቼግዛ ዓይኑን ፍጥጦ በዑዲይበት፣ ዐቬናና የኪዙይ ቧብቪቢነት
የዏኯካከት ቼግዛ በቧዠበት ሁኔዲ ውቬጥ ዯቈክ ነው እኩህ ዏድዖቬ የዯቺኯው። ሆኖዔ ኢኮኖዑያዊ
ዕድቇደ ህኬብ በዑዝኯቇው ደዖጃ እያንዳንዱን ዯጠቃዑ ኯዒድዖግ ኲቬቺኯዔ፤ ዴዕክዙቩውዔ

በዑጠበቀው ደዖጃ እንዳይጎኯብት ቬዯዋጽኦ ድዛጓኴ።

ሁንዔ እንደ ቇዛ ብከ የዑቀና ቧ የዑቇባቷው ሥዙዎቼ ኰ። የዴዕክዙቩና የዏኴዒት ዏብት
የዯቇባበዛ እጥዖት ይዲይባቷዋኴ። በኩህዔ ዔክንያት የዯኯያዩ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ፣ የፖኯዱካ
ጥያቄዎቼ ቩቀዛቡ ይዲያኴ። ሁንዔ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ የኪዙይ ቧብቪቢነት ቼግዜቼ ያኴዯሻቇዛናቷው
ዯግዳዜቶቼ ናቷው።እነኩህ ቼግዜቼ ደግዕ በህኬብ ኲይ ቅዚዲን ዒቪደዙቷው ኴቀዖዔ።

ዏንግሥት በዯኯያዩ ዏንቇዶቼ እንደቇኯፗው ከህብዖዯቧቡ የዑነቨ ጥያቄዎቼ ዯቇቢ ናቷው፡፡ ዝደዔ
ይቇባኴ፡፡ በእኩህዔ ዏነሻነት ኯዑነቨ ጥያቄዎቼ ዔኲሽ ኯዏቬጠት ዯንቀቪቅሷኴ። ንዱና ዋነኛው የቼግዛ
ዏፍቺ እዛዔጃ ቼግዜቼ እንዳኰ ዒዏን ፣ ቼግዜቼን ዏኯየት፣ እንዴት እና ዏቻ እንደዑዝደ ቅጣጫ
ቬቀዔጦ ዏንቀቪቀቬ ነው። በኩሁ ዏኴኩ ዏንግሥት ሥዙ ዏቬዙት ዷዔሯኴ። በቇባው ቃኴ ዏቧዖትዔ
በፍዛድ ቤት ጥዠዯኛነዲቷው ዯጏቬኖባቷው በዒዖዑያ ቤት ኯነበ እንዲሁዔ ዯጠዛጥዖው ቈዳያቷው
በህግ እየዲየ ያኰትን በዛከዲ ቧዎቼ የቇዘደ ህግ በዑዝቅደው ዏቧዖት ይቅዛዲና ዔህዖት በዒድዖግ ጏደ
ህብዖዯቧቡ እንዲቀኲቀኰ ድዛጓኴ። ኳኵቼዔ የጥዠዲቷው ሁኔዲ እየዲየና በህቈ ዏቧዖት እዛዔጃው
የዑቀጥኴ ዏሆኑን ቬዲውቋኴ።

የጏጣቶቼን የኢኮኖዑ ዯጠቃዑነት ቬዏኴክቶ የዑነቨ ጥያቄዎቼን ኯዏዏኯቬዔ የጏጣቶቼ ዯኧዋዋዘ
የብድዛ ዝንድ በዏዏደብ የሁኰዔ ክኴኴ ጏጣቶቼ ዯጠቃዑ የዑሆኑበት ሁኔዲ ዏቺቼቷኴ። ኳኵቼዔ
ህብዖዯቧቡን በኢኮኖዑ፣ በዒህበዙዊና በፖኯዱካው ዏቬክ ዯጠቃዑ የዑያደዛቈ እዛዔጃዎቼ እየዯጏቧዱ
ይቇኛኴ። ይሄ ግን በንድ ቀን ዯቧዛቶ የዑያኴቅ ይደኯዔ። ካ ይጠይቃኴ። በሂደት ግን ሥዙዎቼ
ዯቧዛዯው የህብዖዯቧቡን ጥያቄ ዏዏኯቬ እንዳኯባቷው ይዲዏናኴ። በኩሁ ዏቧዖትዔ የህኬቡን ጥያቄና
ቅዚዲ የዏፍዲደ ሥዙ እየዯቧዙ ይቇኛኴ።

ሆኖዔ ግን በሁኑ ጏቅት በንዳንድ ካባቢዎቼ ሁንዔ የዑዲዩ ህቇ ጏጥ እንቅቬቃቫዎቼ ኰ። ዋዙዸ
ውንብድና ደግዕ በዓቊ ፕዜዷክቶቺቼን ኲይ ያነጣጠት እና በፍፁዔ ዯቀባይነት የኳኲቷው ጥቃቶቼ
ናቷው። እነኩህ ፕዜዷክቶቼ በቅዛቡዔ ይሁን በቁ ካ የነበ ንዳንድ ሁኔዲዎቼ በህኬብ ጥያቄ ቬዔ
የህኬቡን ቼግዛ በኧኯቄዲው ይዝዲኰ ዯብኵ የዲዏነባቷው

እና በዏቇንባት ኲይ የዑቇኙ ፕዜዷክቶቼ

ናቷው። የባቡዛ ሀዲድ ብኵኖቼን ዏነቃቀኴ፣ የቬኳዛ ዠብዘካ ዒቪዎቼን ዒውደዔ፣የዏቪቧኰደ
በህኴውናቼን ኲይ የዯቃጡ ዐከዙዎቼ ናቷው።
ህቇ ዏንግቬዲቼን የካጎቼን የዏቃጏዔ ዏብት ያዖቊቇጠ፤ ህቊዊ የዯቃውዕ ቧኴፍ ኯዒድዖግ የዑያቬቼኴ
ሕግና ቬዛትን ባበዷበት ግባብ በእነኩህ ፕዜዷክቶቼ ኲይ እንዲህ ያኯ ድዛት ዏዝፗዔ
ያቬፗይዠኴ፤ትኬብትዔ ኲይ ይጥኲኴ። ህቇ ዏንግቬዲቼን የዯኯያዩ ጥያቄዎቼን የዒቅዖብ ዏብት ብቺ
ቪይሆን የዯኯየ ሃቪብ የዏያኬና የዒዙዏድ ዏብትንዔ ጎናጽፎናኴ። ይህ ባኯበት ሁኔዲ ኴዒትን
እያጠዠን፣ ኴዒትን የዔናዏጣበት ነቇዛ ይኖዛዔ። ክቡዛ የሆነውን የቧው ኴጅ ህይጏት እየቀጧንና
ከእያንንዳንዱ ቤዯቧብ በግብዛ ዏኴክ እየዯቆዖጠ የዯቇነባን የዏቧዖዯ ኴዒትና የቇኴግኵት ዏቬጫ
ዯቋዒትን እያጏደዔን እና እያጠዠን ቼግዜቼን ዏፍዲት ንቼኴዔ። ያኯውን እያጏደዐ ዯጧዒዘ
ኴዒትን ዏጠየቅ ይቺኴዔ። ዯቇቢዔ ይሆንዔ።
ጏጣደ ትውኴድ ቇዛ ዯዖካቢ እንደዏሆኑ ዏጠን ይህቹን ቇዛ ጏደዟት የዒቬቀጠኴ ግዴዲ ኯበት።
የዏቃጏዔ ዏብደን ያዖቊቇጠኯትን ሕቇ ዏንግቬት የዒክበዛና የዒቬከበዛ ሃኲዟነትዔ

ኯበት። ዙቨን

ከጥዠት ኃይኵቼ ዏነጠኴ ኯበት። ጏጣደ ትውኴድ የቇዘደን ኴዒት ጏደዟት ዒዙዏድ፣ ሕቊዊ
ጥያቄዎቸ እንዲዝደኯት ዒድዖግ የዑቼኯው ከዏንግቬት ኯውጥ እንዲዏጣኯት በዏጠበቅ ብቺ ቪይሆን
ከዏንግቬት ጎን ቆዕ በቊዙ ቩቧዙዔ ጭዔዛ ዏሆኑን ዯቇንኬቦ በኩሁ ዒእቀፍ ንቀቪቀቬ ይቇባኴ።
ከኩህ ውጭ ያኯው ሁኰ የዕዙኴዔ ሆነ የህግ ዯቇቢነት የኯውዔ። ህግና ቬዛዓት ባኯበት ቇዛዔ የቧው ኴጅ
ህይጏት ያኯግባብ ዏጥዠት፣ የዏንግሥትዔ ሆነ የህኬብ ንብዖት ዏውደዔ የኯበትዔ። ቬኯኩህ ህግ

ከበዛ ይቇባኴ። ህኬብ በቧኲዔ ጏጥቶ በቧኲዔ የዑቇባው በቇዘደ ውቬጥ ቬዯዒዒኝ የሆነ ቧኲዔ ቩኖዛ
ብቺ ነው። በሀቇዘደ ቧኲዔ እንዲቧፍንና የህግ የበኲይነት እንዲከበዛ ደግዕ ህኬቡ ከዏንግሥት ቊዛ ዯባባዘና
የዏፍትሄውዔ ካኴ ዏሆን ይጠበቅበዲኴ። ቧኲዔ እንዲቧፍን፣ የህግ የበኲይነት እንዲከበዛና እንዲዖቊቇጥ
በዒድዖግ በኩኴ ዏንግሥት ትኴቅ ኃኲዟነት ኯበት። ይህንን ኃኲዟነደን በዑቇባ ዏጏጣት ይኖዛበዲኴ።
ኯዒናቷውዔ ቬቊት የቇባን በዐኰ ቬኯዓቊ ፕዜዷክቶቺቼን ቬንኴ ዯዒጽኖ ቅዛበናኴ።

