ቇዙዊ ዯጠቃዑነትን ይዏዛኮኬ
ደቬዲ ኃይኰ 01-04-18
በኢትዮጵያ ውቬጥ በቧኲዒዊ ዏንቇድ የዑንቀቪቀቨ የፖኯዱካ ፖዛዱዎች የድዛድዛ ሂደትን ‚የዑያጠግብ
እንጀዙ…‛ እንዲኰት ዓይነት እየሆነ ነው። የድዛድ ሂደት ያኮዙኴ። ከዏጀዏዘያው የድዛድዛ ጏቅት
ጀዔዜ ፓዛዱዎች በቬዯቪቧብ ደዖጃ እየዯቀዙዖቡ ዏጥዯዋኴ።
ፓዛዱዎቸ በየካው በዑያካሂዷቷው ድዛድዜች የዑያቀዛቧቷው ሃቪቦች ሁኰንዔ ጏቇኖች እየጏከኰ
ዏዔጣዲቷውንና ይህዔ በቧጥቶ ዏቀበኴ ዏዛህ ቇዙዊ

ዯጠቃዑነትን ዯዏዛኩኧው እንዲካሄዱ ያደዖቇ

ነው። ሁንዔ ግን ድዛድ ይበኴጥ ቇዙዊ ዯጠቃዑነትን ዏዏዛኮኬ ያኯበት ይዏቬኯኛኴ።
እዛግጥ ዴዕክዙቩ ከካ ጏደ ካ እየጎኯበዯ የዑዏጣ የሂደት ውጤት ዏሆኑን ኴኧነቊዔ። የዏዙጩ
ህኬብ ቬዯቪቧብ፣ በካ ሂደት ኯዔዛጫ የዑቧጠው ትዛቈዔ የዑያድግና የሀቇዘደ የፖኯዱካ ዔህዳዛ
እንዲሁዔ እየቧዠ የዑዏጣ ብኵዔ ዯጏዳዳዘ ፓዛዱዎች በዔዛጫ የዑኖዙቷው ዯቪትፎ እየጎኯበዯ
የዑሄድበት ውድ ነው።
ይህ ዯጨባጭ ሁኔዲዔ በጅዔዛ ኲይ ያኯ የዴዕክዙቩ ሥዛዓት ግንባዲ እና ዖዥዔ ዕድዓን ያቬቆጠዖ
የዴዕክዙቩ ሥዛዓት ግንባዲ በዔንዔ ዏኴኩ ንድ ሆን እንደዒይችኰ የዑያዏኲክት ነው። ዴዕክዙቩ
በንዴ የዑቇነባ ቪይሆን በካ ዑደት ውቬጥ ከህኬቡ ቬዯቪቧብ ደዖጃ ቊዛ እያደዛ ብዜ የዑዙዏድ
ሂደት ነው የዑባኯው ኯኩሁ ይዏቬኯኛኴ።
ከኩህ ኳያ የቇዙችን ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት ግንባዲ ቬንዏኯከዯው ሂደደ 26 ዓዏዲትን የዯሻቇዖ ነው።
በኩህ ጭዛ ካ ውቬጥ የዯሟኲ ነው ኯባኴ ይችኴዔ። በዏሆኑዔ ዔንዔ ዓይነት ዯግዳዜቶች የኰበትዔ
ኯዒኯት ይቻኴዔ። ሁን በዔንቇኝበት ደዖጃ የህኬብ ቬዯቪቧብ ድጓኴ፣ የቇዘደ የፖኯዱካ ዔህዳዛዔ
በዑዝኯቇው ዏጠን ቧፍቷኴ ኯዒኯት ይቻኴዔ። ይሁን እንጂ ዖጅዔ ዛቀት ዏጓኪችን ከዒንዔ የዑቧጏዛ
ይደኯዔ።
በቇዥው ፓዛዱ ኢህዴግና በሀቇዛ ውቬጥ በቧኲዒዊ ዏንቇድ በዑንቀቪቀቨ 15 ዯቃዋዑ የፖኯዱካ
ፓዛዱዎች ዏካከኴ ክዛክዛና ድዛድዛ ካሂደው በበዛካዲ ቈዳዩች ኲይ እየዯቬዒዐና ቧጥቶ በዏቀበኴ

ዏዛህ ድዛድዙቷውን እያካሄዱ ዏሆኑ ዯኧግቧኴ። ዴዕክዙቩን ከዒቬዠትና ጥኴቀት እንዲኖዖው
ከዒድዖግ ኳያ ይህ በቇዥው ፓዛዱ ዒካኝነት ዯጠዛቶ እየዯደዖቇ ያኯው የድዛድዛ ዏድዖክ ዏቧቇን
የዑቇባው ዯግባዛ ነው።
እንዲህ ዓይነት ዏድዖኮች በበከና በዯበዙከደ ቁጥዛ የቇዙችን ዴዕክዙቩ ይበኴጥ ቪዲዟ፣ ግኴፅነት
የዯዕኲበትና ሁኰንዔ የህብዖዯቧብ ክፍኵች በበቂ ሁኔዲ ያቪትፍ የዑችኴ ይሆናኴ። ዲዲያ በቇዥው
ፓዛዱና በዯቃዋዑዎች ዏካከኴ የዑካሄደው ክዛክዛና ድዛድዛ የሥዛዓደ ውጤት ዏሆኑን ዏኧንቊት
ይቇባዔ።
እዛግጥ የሀቇዙችን የህዳቫ ቈክ ዖቊቇጥ የዑችኯው በዏጎኴበት ኲይ የዑቇኗው የዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት
ባህኴ ግንባዲችን ያኯ ንዳች እንቅዠት ቪይሸዙዖፍ ቩቀጥኴ ነው፡፡ እናዔ ኯዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት
ግንባዲችን ዏጠናከዛና ዒበብ ጤናዒ እና ቇንቢ ዑና የዑጫጏደ የፖኯዱካ ፖዛዱዎች ዏኖዛ
ኯባቷው፡፡
ዏንግቬት በቇዘደ ዴዕክዙቩን የዑያጠናክ ፖዛዱዎች ዏኖዛ እንዳኯባቷው ያዔናኴ፡፡ ዯደቊግዕ
እንደዑነቇዖውዔ የዏንግቬት ፍኲጐት የሀቇዙችን የዏድብኯ ፖዛዱ ቬዛዓት ዳብዜ እና ጐኴብቶ ዒየት
የኧጏትዛ ፍኲጐደ ዏሆኑ ነው፡፡ ሁኰንዔ የሀቇዙችንን ህኬቦች የዑጏክኰ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ድዔፃቷው
እንዲቧዒ ጥዖት እያደዖቇ ነው፡፡
የኢትዮጵያ የዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ባህኴ ግንባዲ ጤናዒነደ ዯጠብቆ ጓኬ የዑችኯው ጤናዒ እና ቇንቢ
ዑና የዑጫጏደ የፖኯዱካ ፖዛዱዎች ዯቪትፎ እየጐኯበዯ ቩዏጣ ነው፡፡ በዏሆኑዔ በዯኯይዔ ዯቃዋዑ
ፓዛዱዎች ዙቪቷውን በዒብቃትና ከጅዔኲዊ ካሄድ በዏዲቀብ ኯዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓደ ዒበብ ሀቇዙዊ
ግዴዲ ያኯባቷው ይዏቬኯኛኴ፡፡
እንደዑዲጏቀው ሁኰ በየትኛውዔ ዴዕክዙቩያዊ ሀቇዛ ውቬጥ ንድ በህኬብ የዯዏዖጠ ፓዛዱ
የዑያከናውናቷው

ዒናቷውዔ

ዯግባዛ

የህኬብን

ውክኴና

ዏቧዖት

ባደዖቇ

ዏኴኩ

ነው።

ህኬቡ

የዑዝኴቇውን ኯዒቬዝፀዔ እንጂ እዛቨ የዑዝኴቇውን ነቇዛ በህኬቡ ኲይ ኯዏጫን ይደኯዔ። እናዔ
የድዛድ ሂደት ኩዘ ቢሆንዔ፤ ሁንዔ በዯጠናከዖ ዏኴኩ ቇዙዊ ዯጠቃዑነት ዒዏኧን ይኖዛበዲኴ።

የቇዙችንን ዴዕክዙቩ ኯዒጎኴበትና ኯዒጠኯቅ ቇዥው ፓዛዱ፣ ህቊዊና ቧኲዒዊ ዯቃዋዑ የፖኯዱካ
ፓዛዱዎች ብቻ ውጤት ያዐ ይችኰዔ። የሀቇዙችንን የዴዕክዙቩ ቬዛዓት ግንባዲ ኯፓዛዱዎች
ዯቪትፎ የዑቧጠውን ትኩዖት ባኴዯናነቧ ሁኔዲ፤ በከፍዯኛ ትዔህዛትና በኴዩ ኴዩ የቬዙ ዯቋዒት ውቬጥ
የዑቇኘ ዔሁዙን፣ የዯኯያዩ የቩቪክ ዒህበዖቧብ ደዖጃጀቶችና በእነዛቨ ውቬጥ የዲቀዞ ካጎችን በቀጥዲ
በዒቪዯፍ ጠቃዑ ሃቪቦቻቷውንዔ ዒካዯት ይቇባኴ።
በዏሆኑዔ በክዛክና በድዛድ ጏቅት እነኩህ ቈዳዩችዔ ዲቪቢ ዏሆን ይኖዛባቷዋኴ። ክዛክዛና ድዛድዛ
ቩባኴ በውጤደ የዑቇኗውን ግብዓት ኯሀቇዛ ግንባዲና ዕድቇት ኯዒዋኴ እንጂ፣ የሀቇዙችን ውድቀት
ኯዑዏኘ ኃይኵች ፍኲጎት ዒቪኪያ ኯዏሆኑን ዯደዙዳዘዎቸ ጥብቀው ያቬቡበት ይቇባኴ። ቇዙዊ
ጠቀዓዲ ሁኳዔ ቀዳዑውን ቦዲ ዏያኬ ይኖዛበዲኴ።
እዛግጥ ያኯዞት ቬዛዓቶች በሀቇዙችን ህኬቦች ዏካከኴ ዝጥዖውት ያኯዞት ፀዖ-ዴዕክዙቩያዊ ቬዯቪቧቦች
በቀኲኰ የዑሽ ይደኰዔ። ፀዖ-ዴዕክዙቩያዊ እቪቤዎችን በዴዕክዙቩያዊነት ኯዏቀየዛዔ ቬዯቪቧብንና
ቬኯ ዴዕክዙቩ ያኯንን ዏኯካከት ዏኯጏጥ ይቇባኴ። በህኬቦች ውቬጥ ኯኧዏናት ቩዝጠ የነበትን
የዯኪቡ ግንኘነቶች በጥቂት ዓዏዲት ውቬጥ ዏቀየዛዔ ባይቻኴዔ ቅ ዏንቇድ ሄደናኴ።
ይህ ሁኔዲዔ ዔናዔባትዔ ችግዜችን በዴዕክዙቩያዊ ዒዕቀፍ ውቬጥ ኯዏፍዲት የዑደዖቈ ጥዖቶችን
ያቧናክኴ ይችኲኴ። እናዔ ዴዕክዙቩው እንዲቧዠ እነኩህን ሁኯት ዯግዳዜቶች ዏፍዲት ይቇባኴ። ይህን
ዕውን ኯዒድዖግዔ የህኬቡ ጏኪኵች የሆኑት ሁኰዔ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች የበኩኲቷውን ቬዯዋፅኦ
ያበዖክደ ይቇባኴ።
ቬኯሆነዔ ፓዛዱዎቸ በክዛክና በድዛድ ሂደት ውቬጥ ‘እነኩህን የዴዕክዙቩ ዯግዳዜቶች ኯዏፍዲት
ከእኔ ዔን ይጠበቃኴ?’ ብኯው ዙቪቷውን በዏጠየቅ ቇዙዊ ዯጠቃዑነትን ዒደዛጀት ይኖዛባቷዋኴ።
ዯደዙዳዘ ፓዛዱዎች ድዛድ ቧኲዔን ከዒዖቊቇጥ ኳያ ኖዖው የዑቇባውን ዠይዳንዔ

ዏዏኴከት

ኯባቷው። እንደዑዲጏቀው የኪዚ ሁኯት ዓዏት ቇደዒ በሀቇዙችን ንዳንድ ካባቢዎች ሁከት ዯዝጥዜ
ነበዛ። የሁከደ ነቪሽ ዔክንያት ዔንዔ ይሁን ዔን፤ ፓዛዱዎች እንዲያ ያኯው ሁከት ዳግዔ እንዳይዝጠዛ
ዏቬዙት ይጠበቅባቷዋኴ። ይህዔ ድዛድ ቇዙዊ ዯጠቃዑነትን እንዲዏዖኮኬ ያቬችኯዋኴ።

