‘ኴዯገናኝድዔ!’
ድኵቪ ዛጌቪ 01-23-18
በቅዛቡ ኟኸህዴግ ስዙ ስዝፃዑ ኮዑዳ ዏዙዜች ድዛጅዲዶው ያካሄደውን ግዔገዒ ስዏኴክዯው
ኟቧገዴን ዒብዙዘያ ዯከዴኵ ኟዡዴዙኴ ጇቅኲይ ዐቃቤ ህግ ዋና ዐቃቤ ህግ ድ ጌዲዶው ዔባዬ
ዏግኯጫ ቧጥዯው ነበዛ። በዏግኯጫዶው ኲይዔ ዲዙዑዎች በዔህዖዴና በይቅዛዲ ዏኯቀቃዶውን በዝዛዝዛ
ስዖድዯዋኴ። እኔ በበኩኳ ከእዛቪዶው ባባኴ ኯዏዖዳዴ ኟቻኴኩዴ ኟዲዙዑዎዷ ዏዝዲዴ ዋነኛ ዠይዳ
ኟፖኯዱካ ዔህዳዛን ዒስዠዴ ቪይሆን ኟኸህዴግ ከዢዯኛ ዏዙዛ ባስቀዏጇው ቅጣጫ ዏቧዖዴ ኟዯሻኯ
ሀገዙዊ ዏግባባዴን ኯዏዢጇዛ ይዏስኯኛኴ።
ኟፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴ ዒኯዴ ዒንኛውዔ ዜጋ በህገ ዏንግስደ ዏቧዖዴ ዯደዙጅድ ኟዝኯገውን ሃቪብ
በቧኲዒዊና ዴዕክዙቩያዊ ግባብ ዒንሷዙሷዛ ዏቻኰ ነው። ኟፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴ ከዏደዙዷዴ ህገ
ዏንግስዲዊ ዏብዴ ጋዛ ኟዯያያዘ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ። ዲዲያ ይህ ዯግባዛ ኲኯዞዴ 26 ዓዏዲዴ
እኟዯቧዙበዴ ኟዏጣና በሁኑ ጏቅዴዔ ዔህዳን ይበኴጥ ኯዒስዠዴ ዘዛዝ ብዙ ዯግባዜች እኟዯከናጏኑ
በዏሆናዶው ኟፖኯዱካ እስዖኞዷ ዏዝዲዴ ከዚህ እውነዲ ጋዛ ኟዑያያይዘው ነገዛ ይኖዛዔ።
ኟፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴ ዯደዙጅድ ያኯ ዒንዔ ጣኴቃ ገብነዴ ሃቪብን በነፃነዴ፣ በቧኲዒዊና
ዴዕክዙቩያዊ ዏንገድ ከሆነ፣ በኳኲ ዘውጉ ደግዕ ፀዖ ዴዕክዙቩያዊ ቧዙዜችንና ዝዒዑያዎችን
ዒውገዝ ዒኯዴ ዏሆኑን ኯዏገንዘብ ይከብድዔ። ይህዔ ኟፖኯዱካውን ዔህዳዛ ኯዒስዠዴ ቩባኴ በንድዔ
ይሁን በኳኲ ዏንገድ በዝፀዐዴ ጏንዷኴ ኟህግ ኟበኲይነዴን ዯፃዛዖው በህግ ጥኲ ስዛ ኟዋኰዴን ዲዙዑዎች
ከዏዢዲዴ ጋዛ ኟዑያገናኗው ነገዛ ኟዑኖዛ ይዏስኯኝዔ።
በዏሆኑዔ እኔ እስከዑገባኝ ድዖስ እቧዖኞችን ኟዏዢዲዴ ዯግባዛ ኟዯዝፀዏው ቀደዔ ቩኴ ኟዯከናጏነንና
እኟዯከናጏነ ያኯን ኟፖኯዱካ ዔህዳዛን ኯዒስዠዴ ቪይሆን ኟዯሻኯ ሀገዙዊ ዏግባባዴን ኯዏዢጇዛ ነው።
ዔንዔ እንኳን በሁኑ ጏቅዴ ሀገዙዊ ዏግባባዛ በዋና ዋና ሀገዙዊ ጉዳአች ዙዘያ ኯ ዯብኵ ኟዑዲቧብ
ቢሆንዔ፤ ይህን ዏግባባዴ ይበኴጥ ዒስዠዴና ዒጥኯቅ ያስዝኴጋኴ። ይህ ንዲሆን ደግዕ ዏንግስዴ እስከ
ዛዚ ድዖስ ቩያደዛገው እንደነበዖው ዲጋሽና ሆደ ቧዟ ዏሆን ኯበዴ። ዏንግስዴ ያደዖገውዔ ይህን
ይዏስኯኛኴ።
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ስኯሆነዔ ዏንግስዴን ኟዑዏዙው ኸህዴግ ዏዙዜች ኟድዛጅዲዶውን ግዔገዒ ስዏኴክዯው ኟቧገዴ
ዒብዙዘያ ዏቧዖዴ ኟዯዝፀዏው እስዖኞችን ኟዏዢዲዴ ጉዳይን ንዳንድ ጏገኖች ኟፖኯዱካውን ዔህዳዛ
ኯዒስዠዴ ዲስቦ ኟዯከናጏነ ነው በዒኯዴ ኟዑገኴፁበዴ ግባብ ከዚህ ኳያ ዏዲዖዔ ያኯበዴ ይዏስኯኛኴ።
ዔክንያደዔ ቀደዔ ቩኴ እንደገኯፅኩዴ ኟፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴ ዴዛጓዓና ኟእነዚህ ጏገኖች እቪቤ
ኟቧዓኑ ኟሀገዙችን ዛሶ ደዜች እንደዑኰዴ ‘ኴዯገናኝድዔ!’ ስኯሆነ ነው። እናዔ ኟእስዖኞዷ ዏኯቀቅ
ሀገዙዊ ዏግባባዴን ኯዏዢጇዛ ቩባኴ በኸህዴግ ግዔገዒ በዯቀዏጇው ቅጣጫ ዏቧዖዴ ኟዯከናጏነ እንጂ
ከፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠና ዏጥበብ ጋዛ ግንኘነዴ ኟኳኯው ዏሆኑን ዏገንዘብ ስዝኲጊ ይዏስኯኛኴ።
ዛግጥ ኟእስዖኞዷ ዏዝዲዴ በኟዴኛውዔ ዏስዝዛዴ ቢሆን በበጎ ጎኑ ኟዑዲይ ነው። በዯኯይዔ በሁኑ
ጏቅዴ ኟዑዲኟውን ኟንድ ጏገን ኟዯቪቧዯ እይዲን ኟዑያዛቅ ያዛቃኴ ብዬ ስባኯሁ። ይህን ኟዯገነዘበው
ዏንግስዴዔ ኟዢዴህ ዘዛዞንና ኳኵች ኟዯቀዏገ ቅጣጫዎችን ኯዏዝፀዔ ግብዖ ኃይኴ እንዲቋቋዔ
ድዛጓኴ።
ይህ ግብዖ ኃይኴ ኟጭዛ፣ ኟዏካከኯኛና ኟዖዥዔ ጊዜ ዕቅድ ዝፃፀዔ ዯግባዙዴን ኯይድ ስዙ ዷዔሯኴ።
ይህ ግብዖ ሃይኴ
ያኰ

በዑቀጥኰዴ ሁኯዴ ጏዙዴ ኟህግ ኟበኲይነዴን ባከበዖ ዏንገድ ክቪዶው በዏዲኟዴ ኲይ

ዯጇዛጣዘዎችን

ክስ

ኟዒቋዖጥ፣

በዯዏሠዖዯባዶው

ክስ

ጥዠዯኝነዲዶው

ዯዖጋግጦባዶው

ኟዯዝዖደባዶውን ዢዛደኞች ዔህዖዴ ኟዏስጇዴ ስዙን ዷዔሯኴ። በዚህዔ እስካሁን ድዖስ በዡዴዙኴና
በደቡብ ክኴኴ በዏዷዏዛያው ዙዛ 528 ዯጇዛጣዘዎች ክስ እንዲቋዖጥ ዯደዛጓኴ።
ዯዝዛዶባዶውዔ ይሁን ዯጇዛጥዖው በህግ ጥኲ ስዛ ኟዑገኘዴን ግኯቧቦች ክስ ኯዒቋዖጥና ዔህዖዴ
ኯዒድዖግ ዯከቪሸ ጏይዔ ዯከቪሿ በገዘደ በዯኯያአ ካባቢዎች በዯደዖጉ ሁከድች፣ ብጥብጦችና ኳኵች
ጉዳዮች ኲይ ኟቧው ህይጏዴ ያኲጇዠና ከባድ ኟካኴ ጉዳዴ ያኲደዖቧ፣ ዴኴኴቅ ኟኸኮኖዑ ውዲዜችን
በዒውደዔ ዯግባዛ ኲይ ቀጥዯኛ ዯቪዴዣ ያኴነበዖው፣ ህገ ዏንግስደንና ህገ ዏንግሥዲዊ ሥዛዓደን
በሃይኴ ኯዏቀኴበስ በዯደጋጋዑ ዏፆችን ያኴዏዙ ዏሆኑን ግብዖ ኃይኰ በዏስዝዛዴነዴ ስቀዔጦ
ኳኵች እስዖኞችን ኯዏዢዲዴ እኟቧዙ ነው።
ቀደዔ ቩኴ ክቪዶው ኟዯቋዖጇኲዶውዔ ይሁን በሂደዴ ኟዑቋዖጥኲዶው ኳኵች ግኯቧቦች ከዚህ በዟዴ
በስዛዓደ ዯጇቃዑ ሆነው ቪኯ፣ ነገዛ ግን ዏንግስዴ ዏስዙዴ ኟዑገባውን ስዙ ባኯዒከናጏኑ ቪቢያ በኳኵች
ኃይኵች ዢኲጎዴና ዓኲዒ ዯነቪስዯው በጥዠዴና በውድዏዴ ዯግባዛ ኲይ ኟዯቪዯዞ ናዶው። እነዚህ ጏገኖች
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በዏንግስዴ ጥዠዴ ዔክንያዴ ጏደ ስህዯዴ ኟገቡ በዏሆናዶው፣ ክቪዶው እንደዑቋዖጥና ኟዔህዖደ ዯጇቃዑ
እንዲሆኑ ዯደዛጓኴ፤ ጏደዟዴዔ ይደዖጋኴ።
ግብዖ ኃይኰ በዑቀጥኰዴ ሁኯዴ ጏዙዴዔ ዯገቢውን ዒጣዙዴ በዒድዖግ ዔህዖዴ ኟዑደዖግኲዶውን
ዢዛደኞችና ዯጧዒዘ ክቪዶው ኟዑቋዖጥኲዶውን ዯጇዛጣዘዎች እያቀዖበ፣ ዔህዖዴ እንደዑደዖግኲዶውና
ክቪዶው እንደዲቋዖጥ ይደዖጋኴ። ዲዲያ ይህ ቩከናጏን ኟሀገዘደ ዋጆች እንዲሁዔ ህጋዊ ቧዙዜች
ከግዔዴ ውስጥ ይገባኰ።
ኯዔቪኳ ዔህዖዴን በዯዏኯከዯ ቀደዔ ቩኴ ኟዯቋቋዏው ግብዖ ሃይኴ ዝዛዝዛ ጥናዴ ድዛጎ ኯዡዴዙኴ
ይቅዛዲ ቦዛድ በዒቅዖብ ቦዛዱዔ ኟግብዖ ሃይኰን ጥናዴ ዏዝኖና ዏዛዔዜ ኯዛዕቧ ብሔ ያቀዛባኴ።
ኟሀገዘደ ዛዕቧ ብሔዛ ቩያፀድቁዴዔ ኯዲዙዑዎዷ ዔህዖዴ ይደዖጋኴ። በክኴኴዔ በዯቀዏጇው ቧዙዛ
ዏቧዖዴ በዝቃደ ስኴጣኑ ኴክ ኟክኴኰ ይቅዛዲ ቦዛድ ይድ ኯዑያፀድቀው ካኴ በዏስጇዴ ዔህዖደ
ይደዖጋኴ። ይቅዛዲዔ ቢሆን ኟሀገዘደን ኟዢዴህ ስዛዓዴ ቧዙዜች ዯከዴኵ ኟዑከናጏን ዏሆኑን ዏገንዘብ
ዯገቢ ነው።
ያዔ ሆኖ እነዚህ ዯግባዜች ኟፖኯዱካ ዔህዳን ኯዒስዠዴ ዲስቦ ኟዑከናጏኑ ይደኰዔ። ኟገዥው ፓዛዱ
ከዢዯኛ ዏዙዜች ባስቀዏገዴና እስዖኞችን ኯዏዢዲዴ በገቡዴ ቃኴ ዏቧዖዴ ኟዑከናጏንና በዚህ
ዯግባዛዔ ሀገዙዊ ዏግባባዴን ይበኴጥ ኯዒስዠዴ ነው። እናዔ ክንዋነኔውን ከፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴ ጋዛ
ዒያያዝ ‘ኴዯገናኝድዔ’ ዏሆኑን ዒጏቅ ያስዝኴጋኴ።
ዛግጥ እዚህ ኲይ ኟዑነቨ በዛካዲ ጉዳአች ኖ ይችኲኰ። በዯኯይዔ ኟፀጥዲ ሃይኵች ስዝኲጊ ሆኖ ቩገኝ
ኟዑጏስዱዴ ዯዏጣጣኝ ኟሃይኴ ዛዔጃ ንዱ ነው። ዲዲያ ‘ዯዏጣጣኝ ኟሃይኴ ዛዔጃ ዔን ዒኯዴ ነው?’
ኟዑጉዳይ በዑገባ ዏዏኯስ ይኖዛበዲኴ። ያ ግን ሁንዔ ቢሆን ኯፅንዝኞችና ኯፀዖ ቧኲዔ ሃይኵች
ዔዷ ዏደኲድኴ ዏሆኑ ይቀዛዔ። ይህን ቀዳዳ ኯዏድዝን ንድ ዋጅ ዏኖዛ ኯበዴ። እንደዑዲጏቀው
ኟዡዴዙኴ ፖስ ዒቋቋዑያ ዋጅ፤ ህግን ኯዒስከበዛ ዯዏጣጣኝ ኟሃይኴ ዛዔጃ ዏውቧድ ቢገኴፅዔ
‘ኟዯዏጣጣኝ ሃይኰ ደዖጃ እስከኟዴ ድዖስ ዏሆን ኯበዴ?’ ኟዑኯው ጉዳይ ኴዯዏኯቧዔ። ዏንግስዴ
ይህን ኯዏጏቧን ኟዑያስችኴ ኟህግ ዒዕቀዢ ኯዒዘጋዷዴ ዖቂቁን ቧናድቷኴ።
ዯጏካአች ዔክዛ ቤዴ ኯውይይዴ ቀዛቦ ዋጅ ሆኖ ኟዑጏጣ ይሆናኴ።
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እነዚህ ሁኰ ዯግባዙዴ ኟዑዝፀዐዴ ኟዢዴህ ካኲዴን ቧዙዛና ዝፃፀዔ በዒሻሻኴ በዏግባባዴ ኲይ
ኟዯዏቧዖዯ ንድነዴን ኯዏዢጇዛ እንጂ ከፖኯዱካ ዔህዳዛ ዏስዠዴና ዏጥበብ ጋዛ ንዳችዔ ዓይነዴ
ግንኘነዴ ኖዖው እንደዒይችኴና እንዲህ ዓይነደ እቪቤዔ ‘ኴዯገናኝድዔ’ ዏሆኑን ዏገንዘብ ከዯቪቪዯ
ዴዛጓዓ ኟዑያድን ይዏስኯኛኴ።
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