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የሠራዊታችንን ጠንካራ አቅምና ብቃት ካረጋገጠው 
ጥናት ባሻገር 

 
በማህደር ይፍሩ 

04/23/14 

 

ለዛሬው ፅሑፌ መነሻ የሆነኝ ከመሰንበቻው “ግሎባል ፋየር ፓወር” (Global Fire Power) 

የተሰኘው ተቋም፤ ኢትዮጵያ ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገሮች ጠንካራ ወታደራዊ ሃይል 

ያላት ሀገር መሆኗን ባካሄደው ጥናት ማረጋገጡን ተከትሎ ነው። እ.ኤ.አ በ2014 ከአፍሪካ 

ውስጥ ሰባት ሀገሮች በወታደራዊ ኃይል ቁመናቸው ቀዳሚ መሆናቸውን የገለፀው ይህ 

ዓለም አቀፍ ተቋም፤ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጠንካራ ወታደራዊ አቅም ከገነቡ ሀገራት 

መካከል በሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ አስረድቷል። ከሀገራችን ህዝብ ውስጥ ከ24 

ሚሊዮን የሚበልጠው ዜጋ ለውትድርና ሙያ ብቁ መሆኑን በጥናቱ ላይ ያተተው ድርጅቱ፤ 

ሀገሪቱ ጠንካራና ብቁ የእግረኛ እንዲሁም የአየር ኃይል ሰራዊቶች እንዳሏትም 

አመልክቷል። ሀገራችን ከእግረኛ እስከ አየር ኃይል ድረስ እጅግ የተደራጀ ወታደራዊ 

ኃይል ያላት መሆኑን ያመለከተው ጥናቱ፤ ወታደራዊ ኃይሏን ለማሳደግ የምታደርገው 

ጥረትም አስገራሚ መሆኑን ገልጿል።  

በእኔ እምነት ይህ በ“ግሎባል ፋየር ፓወር” የቀረበውና ከምስክርነት የዘለለው ተጨባጭ 

ጥናታዊ ዕውነታ የኢፌዴሪ መካላከያ ሰራዊትን የሚመለከትና ትክክለኛ ነው። ግና እዚህ 

ላይ ‘ሠራዊታችን ለዚህ ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና የበቃበት ምስጢር ለምንድነው?’ የሚል 

ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። እርግጥም ለጥያቄው ምላሽ መስጠት ይቻል ዘንድ፤ 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትን ጠንካራ ህዝባዊ እምነት፣ ጀግንነት፣ የዓላማ ፅናትና ውስጣዊ 

አሰራሮችን መዳሰስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጥናቱ ላይ ያልተጠቀሱ ወሳኝ የሰራዊቱን 

“ማንነቶችን” የሚመለከቱ የተልዕኮ አፈፃፀሞችን ውድ አንባቢዎቼ እንዲያውቁት 

ስለሚያግዝ ነው። እናም በህብረ-ብሔራዊነት ተደራጅቶና ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮን አንግቦ 

እንደ አዲስ ከተቋቋመ ገና ሁለት አስርታትን እንኳን ያላስቆጠረው መከላከያ ሰራዊታችን፤ 
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በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ በአፍሪካ በወታደራዊ ብቃትና አቅሙ በሁለተኛ ደረጃነት 

የሚጠቀስ ኃይል ለመሆን የበቃበትን ምስጢር እንዲህ ልንመለከተው እንችላለን። መልካም 

ንባብ።… 

ወታደራዊ ጠበብቶች በተደጋጋሚ እንደሚገልፁት፤ አንድ ሀገር የታጠቀችው የመሳሪያ 

ጋጋታ ብቻ ለድል አያበቃትም። እናም ዋናውና ወሳኙ ጉዳይ መሳሪያውን 

የሚያንቀሳቅሰው የሰው ኃይል ለተሰለፈበት ዓላማ ያለው ፅናትና ቁርጠኝነት እንዲሁም 

የተሰጠውን ሀገራዊ ተልዕኮ ጠንቅቆ በመገንዘብ ለስኬት እንዲበቃ ህዝብን ከጎኑ የማሰለፍ 

ባህሪው መሆኑን ያስረዳሉ። እርግጥም አንድ ሰራዊት በታጠቀው መሳሪያ ብቻ አሸናፊ 

መሆን የሚችል ቢሆን ኖሮ፤ በጥቁር አፍሪካ ከአፍ እስከ ገደፉ ታጥቆ የነበረውና ከግማሽ 

ሚሊዮን በላይ ሰራዊት የነበረው ሰው በላው የደርግ ስርዓት የሽንፈት ፅዋን ተግቶ የሃፍረት 

ሸማን ባልተከናነበ ነበር። የሚሰውለትን ህዝባዊ ዓላማ ጠንቅቀው በሚያውቁና ፅናትን 

በተላበሱት በጥቂት ቆራጥ የህዝብ ልጆች ብትንትኑ ወጥቶ እንደ አቧራ ባልቦነነ ነበር። 

እናም በእኔ እምነት በጥናቱ ላይ የሰፈረው የደረጃ መለኪያዎች ባሻገር ያሉትን የመከላከያ 

ሰራዊታችንን የዓላማ ፅናት፣ አኩሪና ብቃት ያለውን የተልዕኮ አፈፃፀም ምስጢሮችን 

አፍታትቶ የማያሳይ ስለሆነ፤ ከዚህ አኳያ ሰራዊታችን የተገነባበትን መንገድ ማወቅ ይገባል 

ባይ ነኝ። 

እንደሚታወቀው  ከደርግ ግበዓተ-መሬት በኋላ ህብረ-ብሔራዊነቱን በጠበቀ ሁኔታ በአዲስ 

መልክ የተደራጀው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከቀደምት ታጋዮች የወረሰውን 

ጀግንነትን፣ ፅናትንና ህዝባዊነትን ተላብሶ፤ ውድ የህዝብ ልጆች ህይወታቸውን ቤዛ 

አድርገው ያስረከቡትን ትግል በአስተማማኝ ብቃት በመወጣት ላይ ይገኛል። 

የተገነባበትንና የተላበሳቸውን ባህሪያት ግለታቸውን እየጠበቀ ከድል ወደ ድል በመሸጋገር። 

በተለይም የመከላከያ ሰራዊቱ በውስጡ ያነገባቸውና ከማንኛውም በፊት ለህዝብና ለሀገር፣ 

ምንግዜም የተሟላ ስብዕና፣ ያልተሸራረፈ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና በማንኛውም 

ወቅት/ሁኔታ በአነስተኛ ኪሳራ የላቀ ድል ማስመዝገብ የተሰኙት ባህሪያቱ ዛሬ 

ለተጠቀሰበት ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና ግንባር ቀደም ሚና የተጫወቱ ናቸው። ታዲያ 

እነዚህን ባህሪያቱን አንግቦ ያከናወናቸው ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮዎች አስተማማኝ ውጤት 

ሊያመጡለት ችለዋል። 
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እናም መከላከያ ሰራዊታችን በተሰማራባቸው ግዳጆች ሁሉ ተልዕኮውን ሁሉን አቀፍ በሆነ 

አስተማማኝ ቁመና በድል እየተወጣ ከመምጣቱም ባሻገር፤ በተሰማራባቸው ግዳጆች ሁሉ 

የሰላምና የልማት ሃይል መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ማረጋገጥ ችሏል። ከዚህ በተጨማሪም 

በተቋሙ ውስጥ የአቅም ግንባታ ማዕከል ከመሆን በዘለለ በቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም 

ለሌሎች ሀገራዊ ተቋማት ትርጉም ያለው የሰው ሐብት ልማት ስራዎችን አከናውኗል፤ 

በማከናወን ላይም ይገኛል።  

በአዲስ መልክ የተደራጀውና መሠረቱን የሀገርን ሰላም በማስከበር ስራ ላይ የፀናው 

ሰራዊታችን ህገ -መንግስቱንና ህገ -መንግስታዊ  ስርዓቱን የመጠበቅ ተልዕኮን ያነገበ 

በመሆኑ ሁል ጊዜም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት በአስተማማኝ ሁኔታ የማረጋገጥ ታላቅ 

ሀገራዊ ግዳጅን ያማከለና ብሔራዊ ተዋፅኦ ያለው ስለሆነ ሀገርንና ህገ -መንግስታዊ 

ስርዓቱን ከማናቸውም የውስጥና የውጭ ፀረ ሰላም ኃይሎችና አሸባሪዎች እንዲከላከል 

አስችሎታል፡፡   

ይህን የሠራዊታችንን የሀገሩን ሰላም የመጠበቅ ብቃት ያለው የተልዕኮ አፈፃፀምን 

ለመመልከት ሦስት የተሳሳቱ የውጭ ኃይሎች ትንኮሳዎችን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል፡፡ 

አንደኛው በ1989 ዓ.ም ራሱን “አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ” እያለ ሲጠራ የነበረው አክራሪ 

የእስልምና ቡድን የዶለተው የጥቃት ሴራ ሲሆን፤ ሁለተኛው በ1990 ዓ.ም ጥገኛ ፈላጐቱን 

በድንበር ሽፋን ለማስፈፀም ወረራ ያካሄደብን እብሪተኛው የኤርትራ መንግስት ትንኮሣ 

ነው፡፡ ሦስተኛው ደግሞ ራሳቸውን “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት እና አል-ሸባብ“ 

በማለት የሚጠሩት የሽብር ኃይሎች የደቀኑብን ተጨባጭና ድርስ አደጋ ነው፡፡  

ለሁለት አስርት ዓመታት መንግስት አልባ በነበረችው የያኔዋ ሶማሊያ ውስጥ መሽጐ 

በሀገራችን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ራሱን ሲያዘጋጅና ሲያደራጅ የነበረው “አል-ኢትሃድ 

አል-ኢስላሚያ” የተሰኘው አክራሪ ቡድን ፤ከሶማሊያ ወደ ሀገራችን ሰርጐ በመግባት 

የሽብር ጥቃት ይሰነዝር ነበር ፡፡ ለዚህ እኩይ ሴራው እንደ መተላለፊያ በዋነኛነት 

ይጠቀምበት የነበረው የምስራቁን የሀገራችን ክፍል ነበር፡፡ ሆኖም ይህ ተግባሩ የአካባቢው 

ህዝብ በህገ-መንግስቱ የተጐናፀፈውን መብትና ጥቅም የሚያሳጣ በመሆኑ ተቀባይነት 

አልነበረውም፡፡ 



4 
 

ህዝቡ ሠራዊታችን ከአብራኩ ክፋይ የወጣ የሰላም ሃይል መሆኑን ስለሚያምን ህዝባዊ ባህሪ 

ተላብሶ አክራሪውን ቡድን ለመመከት ለተንቀሳቀሰው መከላከያ ሃይላችን ፅኑ ድጋፉን 

ሰጥቷል። የአካባቢው ህዝብ “አል-ኢትሃድን “ፊት ለፊት ከመዋጋት ባሻገር የሰላም ሃይል 

ለሆነው ሰራዊታችን ጥቆማ በመስጠትም ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡ በዚህ ጠላትን 

የማፍረክረክ  ቅንጅታዊ አሠራር ሠራዊታችን የህዝቡን ሰላም ሲያስጠብቅ ህዝቡ ደግሞ 

ለሰላም ባለው ቀናዒነት የኋላ ደጀን በመሆን አክራሪው ቡድን ተደምስሶ የሰላም አየር 

በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ሊነፍስ አስችሏል፡፡ ሌላኛው የሠራዊታችን የድል ሃይልነት 

የተረጋገጠው አምባገነኑና ጦረኛው የኤርትራ መንግስት የተሳሳተ የወረራ ስሌቱን ገቢራዊ 

ባደረገበት ወቅት ነው። ሻዕቢያ በድንበር ይገባኛል ሽፋን በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ 

ተንጠላጥሎ ለማደግ የነበረው የጥገኝነት ፍላጐቱ ሲከሽፍበት “ኢትዮጵያውያን 

አልተዘጋጁም “ በሚል ግልብ ምልከታ በቀጥታ ያመራው ባድመንና አካባቢውን ወደ 

መውረር ነበር፡፡ ወረራው ሰራዊታችን ለጦርነት ባልተዘጋጀበት ወቅት ብቻ የተፈፀመ 

አይደለም ፡፡ ይልቁንም ጦረኛው የኤርትራ መንግስት ድምፁን አጥፍቶ በጣም 

የተዘጋጀበትና የሃይል ሚዛኑ በመሣሪያም ይሁን በሠው ኃይል የማይመጣጠን በነበረበት 

ሁኔታ ነው የነበረው፡፡ 

ሆኖም ህዝባዊ ባህሪውን ተላብሶ በሻዕቢያ በተጣሰው የድንበር አካባቢ የሚገኘው የመከላከያ 

ሠራዊታችን ይህ ልዩነት ሳያግደው ከአቅሙ በላይ የሆነው ወራሪ ኃይል ባለበት ቦታ 

እንዲገታ አድርጐታል፡፡ ምንም እንኳን በወቅቱ ወራሪው ኃይል ከተገታበት ሥፍራ 

በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችን ለመያዝ የሞት ሽረት ውጊያ ቢያደርግም፤ የሀገሩን ህዝብ 

ሰላም ለመጠበቅ የተሰለፈውና ፅናትን የተላበሰው ሰራዊታችን ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር 

በመሆን ምትክ የሌላትን ህይወቱን ቤዛ በማድረግ በርካታ የሻዕቢያ ማጥቃቶችን  ማክሸፍ 

ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ወቅት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ወራሪውን ኃይል ለመመከት ባስተላለፈው ጥሪ መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀፎው እንደተነካ ንብ ‘ሆ!’ ብለው በመነሣት የሀገራችንን ሉዓላዊነት 

በመሰዕዋታቸው ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት በመግለፅ አፋጣኝ ምላሽ ሰጡ፡፡ 

ወጣቶችም የሠራዊታችንን ክንድ ለማፈርጠም ወደ የማሰልጠኛዎች ከተቱ፡፡ ህዝቡም 

ገንዘብና ቁሳቁስ ግንባር ድረስ እየተገኘ በመለገስ ለሠራዊታችን ያለው ድጋፍ በፍፁም 

ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይገልፅ ጀመር፡፡  
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እናም የሠራዊታችን አቅምም በሰው ሃይል ብሎም በስንቅና ትጥቅ በመጠናከሩ ለወሣኙ 

የማጥቃት ዘመቻ ዝግጁ ሆነ፡፡ ሠራዊታችን ወራሪውን ሃይል በመከላከል ስልት 

እንዳይንቀሣቀስ ገትቶ በመያዝ ጠላትን ከግዛታችን ጠራርጐ ለማባረር የሚያስችለውን 

ፈታኝ ስልጠና ከምሽግ ጀርባ አደረገ። በስተመጨረሻም ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን 

ሻዕቢያ አይሞከሩም እያለ ሲመፃደቅባቸው የነበሩትን ምሽጐች ሁሉ በመብረቃዊ ምቱ 

ደረማመሣቸው ፡፡ ወራሪው የኤርትራ ጦርም ይህን የህዝባዊ ሠራዊታችን ምት መቋቋም 

ተስኖት እግሬ አውጪኝ በማለት ተፈተለከ፡፡ በእንዲህ ዓይነቱ የማጥቃት ርምጃ ቀደም 

ሲል በሻዕቢያ ወታደሮች ተወርረው የነበሩትን የኢትዮጵያ ግዛቶች ከማስለቀቅ ባሻገር 

በርካታ የኤርትራ ግዛቶችን የተቆጣጠረው ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን፤ 

የመንግስታችንን ፖለቲካዊ ውሳኔ በማክበር ከያዛቸው የኤርትራ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ 

ተደረገ፡፡ ወደ ሀገሩ ተመልሶም ለተጀመረው የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ  

ስር መስደድ አስተማማኝና ምቹ ሰላማዊ ሁኔታን መፍጠር አስችሏል፡፡ 

ሌላኛው ተልዕኮ ደግሞ በወቅቱ በሀገራችን ላይ ጅሃድ በማወጅ ተጨባጭና ድርስ አደጋ 

ደቅነውብን የነበሩትን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትን ለመበታተን እንዲሁም 

አልሸባብን በማዳከም ያከናወነው ጀግንነታዊ ተግባር ነው፡፡ እንደሚታወቀው በሼክ ዳሂር 

ሃዌይስ ይመራ የነበረውና ራሱን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት በማለት የሚጠራው 

የእስልምና አክራሪዎች ቡድን፤ በኤርትራ መንግስት አይዞህ ባይነት በሀገራችን ላይ ግልፅ 

የሆነ ጦርነት አውጇል፡፡ ይሁንና መንግስታችን ሁኔታውን በከፍተኛ ተዕግስት ከማለፍ 

ባሻገር ህብረቱ ትክክለኛ አቋም እንዳልያዘ ለማስረዳት ብዙ ጥረት አደረገ። ሆኖም ግን 

ተቀባይነትን ሊያገኝ  አልቻለም ፡፡  

ታዲያ ይህን የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ ለማስወገድ ሠራዊታችን አክራሪ ሃይሉን 

ለመፋለምና ከምንጩ ለማድረቅ ወደ መንግስት አልባዋ ሶማሊያ ግዛት ማቅናት ግድ 

ብሎታል፡፡ ከዳሂር ሃዌይስ ቡድን ጋር የኤርትራ መንግስት ወታደሮች፣ በአሳፋሪ ሁኔታ 

ሀገሩን ከድቶ ከጠላት ጋር ያበረው “ኦነግ” ፣ራሱን “ኦብነግ” እያለ የሚጠራው የሽብርተኞች 

ስብስብ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች አብረውት ቢሰለፋም፤ መከላከያ ሠራዊታችን 

በሶማሊያ ህዝብ ድጋፍ እየታገዘ “እስላማዊ ፍርድ ቤቶችን ህብረት” ከእነ ጀሌዎቹ 

ሊበታትነው ችሏል፡፡ በዚህም በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ተፈጥሮ የነበረውን የስጋት ደመና 
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መግፈፍ ከመቻሉም በላይ፤ በአክራሪዎቹ ቁም ስቅሉን ሲያይ ለነበረው ወንድም የሆነው 

የሶማሊያ ህዝብም አንፃራዊ ሰላምን እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ 

ዳሩ ግን ከ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” መበታተን በኋላ በአምሳያው የተቀረፀው “አል-

ሸባብ” የተሰኘው የአል-ቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ የሽብር ክንፍም በሀገራችን ላይ ተመሳሳይ 

አደጋ መደቀኑ አልቀረም፡፡ ያልተጠናከረ የሽግግር መንግስት ባለባት በያኔዋ ሶማሊያ 

ውስጥ የመሸገው ይህ የሽብር ቡድን፤ እንደ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሁሉ 

በኤርትራ መንግስት ሙሉ ድጋፍ በሀገራችን ላይ ጅሃድ አወጀ፡፡ ቡድኑ የአካባቢያችንና 

የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን የተገነዘቡት የኢፌዴሪ መንግስትና ህዝባችን 

የሽብር ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማያሻማ ሁኔታ በማወቃቸው እንዲሁም ተጨባጭና 

የቅርብ አደጋውን በመመልከታቸው፤ ሠራዊታችን አል-ሸባብን በማዳከም ስራ ላይ ወንድም 

ከሆነው የሶማለያ ህዝብና ከሽግግር መንግስቱ ጋር አብሮ እንዲሰራ ወስነዋል፡፡  

ሠራዊታችንም ብቃት ባላቸው ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች እየተመራ በሶማሊያ ቆይታው 

ህዝባዊ የሰላም ዘብና የድል ሃይል መሆኑን አረጋግጧል፡፡ ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብ 

አንፃራዊ ሰላምና ነፃነት እንዲያገኝም አድርጓል፡፡ ምንም እንኳን አል-ሸባብ እና የራሳቸው 

ፍላጐት ያላቸው አንዳንድ ሃይሎች የፈጠራ ወሬን በመንዛት ሠራዊታችን ከሶማሊያ ህዝብ 

ጋር ለማጋጨት ቢሞክሩም፤ የሠራዊታችንን የሰላም ሃይልነትና ህዝባዊነትን የተረደውን 

የዚያች ሀገር ህዝብ ቀልብ  ሊስቡ ግን አልቻሉም፡፡እናም ሠራዊታችን በተግባር ተፈትኖ 

የሰላም ሃይልነቱን፣ የድል ሰራዊትነቱንና ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በሶማሊያ ልሣነ-ምድር 

በማረጋገጡ አክራሪና አሸባሪ ሃይሎች ይበልጥ ከህዝብ እንዲነጠሉ አድርጓል፡፡  

በዚህም የህዝቦች የሰላም ፍላጐት አንዲጠናከር ማድረግ ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በእነዚህ 

ተግባራቶቹ የ“አል-ሸባብ”ን የጀርባ አጥንት በመስበር እና በማዳከም የተደቀነብንን ቀጥተኛ 

አደጋ  ከማስቀረት ባለፈ፤ የሶማሊያ ህዝብም ከአክራሪዎች የፀዳ የራሱን ፌዴራላዊ 

መንግስት እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡ የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት  አንቀጽ 

86 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ፤ “በሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ  

እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ”  የሚል ድንጋጌን አስፍሯል፡፡ እንዲህ ዓይነት ጥረቶች ደግሞ 

በጠረጴዛ ዙሪያ ከሚደረጉ ድርድሮች እስከ የዓለም አቀፍ ህግን መሰረት በማድረግ 

የሚካሄዱ ወታደራዊ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ድረስ  የሚዘልቁ ናቸው፡፡ በመሆኑም 



7 
 

በቅርቡ የአፍሪካ ህብረት ባቀረበለት ጥሪ መሰረት አሚሶምን (AMISOM) ተቀላቅሎ 

ተልዕኮውን በብቃት በመወጣት ላይ ይገኛል። 

እርግጥ ይህ ተልዕኮው ከዚህ ቀደም በሩዋንዳ፣ በብሩንዲ፣ በላይቤሪያ እንዲሁም በአሁኑ 

ወቅት እያካሄዳቸው ካሉት የዳርፉርና የአብዬ ግዛቶች የሰላም ማስጠበቅ ስራዎቹ ጋር 

ሲደመር ስድስተኛው መሆኑ ነው። ሠራዊታችን የሠላም አምባሳደር ሆኖ ወደ ጎረቤት 

ሶማሊያ የአሚሶምን ግዳጅ ተቀብሎ ሲንቀሳቀስ ያነገባቸውን ዋነኛ ተልዕኮዎች ገቢራዊ 

ያደርጋል። እነርሱም በተረከባቸው ቀጣናዎች ያለውን ሰላም አስተማማኝ የማድረግ፣ 

ከአሚሶም እና በእርሱ ሰር ካሉ የሠላም አስከባሪ ሃይሎች ጋር በመጣመር በሶማሊያ 

የመሸጉ ሽብርተኞችን መደምሰስና ማጥፋት እንዲሁም ከህዝቡ ጋር በመሆን የተረጋጋ 

የመስተዳድር መዋቅሮችን እንዲፈጠሩ መስራት ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች 

የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎቹ እንዳደረገው ሁሉ፤ በሶማሊያም ህዝቡ ራሱን 

የሚያስተዳድርበትንና የፀጥታ መዋቅሩን በባለቤትነት የሚመራበትን ሁኔታ የመፍጠር፣ 

የሶማሊያ መንግስትን የፀጥታ ኃይል የተሻለ ብቃት እንዲኖረው ለማድረግ የማሰልጠን፣ 

የማስታጠቅ፣ የማደራጀት፣ የራሱንም አቅም እንዲገነባ የሚያስችሉ ተግባራትን 

ያከናውናል፡፡  

ከእነዚህ ተግባራቱ ጎን ለጎንም በተሰጠው ቀጣና ውስጥ ማህበራዊ አገልግሎቶችን 

የማቀላጠፍና በዚህም ለዕርዳታ ሰጪዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የዕለት ደራሽም ሆነ 

ሌሎች ሰብዓዊ ተግባሮች በተገቢው ሁኔታ እንዲደርሱ ማድረግ፣ መንግስታችን 

በሚደግፈው ውስን ሀብትም ጉልበቱንና ዕውቀቱን በማስተባበር አንዳንድ ማህበራዊ 

ተቋማትን ለአካባቢውን ህብረተሰብ የመገንባት ተልዕኮን ያነገበ ነው፡፡ እናም ቀደም ሲል 

የጠቀስኳቸውን ባህሪያቱን ተላብሶ ከአሚሶም ጋር የተቀላቀለው ሰራዊታችን እንደ ሌሎቹ 

የሰላም ማስጠበቅ ተልዕኮዎቹ ሁሉ የተሰጠውን አደራ በብቃት መወጣቱ አይቀሬ ነው።  

ከዚህ ጎን ለጎንም የኢፌዴሪ መንግስት የገነባውና በመገንባት ላይ ያለው ሥርዓት 

ዴሞክራሲያዊ ብቻ ሣይሆን ልማታዊም ጭምር በመሆኑ ሠራዊታችንም የዚሁ ነፀብራቅ 

መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ እንደሚታወቀው ፈጣንና ተከታታይነት ያለው የኢኮኖሚ 

ልማት ለመከላከያ ግንባታ ወሣኝ መሠረት ነው፡፡ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር 

ለመከላከያ የሚመደበው በጀትም የዚያኑ ያህል መጨመሩ አይቀርም፡፡ ይሁንና 

የወታደራዊ ሣይንስ ሊቆች እንደሚያስረዱት የአንድ ሀገር መከላከያ በጀት ከሀገሪቱ 
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አጠቃላይ በጀት (GDP) ከሁለት በመቶ በላይ መብለጥ የለበትም። ነገር ግን እንደ አሜሪካ 

ያሉ ያደጉ ሀገሮች እንኳን ቢሆኑ ለመከላከያ የሚያወጡትን እያንዳንዷን ገንዘብ ለመቀነስ 

እየጣሩ ወጪያቸው ግን ከአጠቃላይ የሀገራቸው ገቢ አኳያ ከሁለት በመቶ በላይ መሆኑ 

አልቀረም፡፡  

ለነገሩ እንደ እኛ በማደግ ላይ ያለ ሀገር አብዛኛውን ሀገራዊ ገቢ ለመሠረተ ልማት፣ 

ለትምህርት፣ ለጤና…ወዘተ ማዋል ካልቻለ ፈጣንና ተከታታይ የምጣኔ ሀብት ዕድገትን 

ሊያስመዘግብ አይችልም፡፡ ከዚህ የህዝብን ተጠቃሚነት ከሚያረጋግጥ ዕውነታ በመነሳትም 

የሀገሪቱን መከላከያ በጀት እንኳንስ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለውን /ማለትም 

ከአጠቃላይ ሀገራዊ ገቢ ሁለት በመቶ/ ሊጠጋ ቀርቶ ከአንድ በመቶ በታች እንዲሆን 

ተደርጓል፡፡ ይህ የሆነው በሁለት ምክንያቶች ነው፡፡ አንደኛው ኢኮኖሚው ሊያቀርበው 

የሚችለው ትርፍ ሃብት ከኢኮኖሚው ስፋት አንፃር ሲታይ አነስተኛ በመሆኑ ሲሆን፤ 

ሁለተኛው ደግሞ መከላከያ ሠራዊታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተመደበለትን በጀት በቁጠባ 

አብቃቅቶ የመጠቀም ባህሉ በከፍተኛ ደረጀ በማደጉ ነው፡፡  

የዳበረና የተሻለ የኢኮኖሚ ልማት ያለው ሀገር ለሠራዊቱ የሚመድበው በጀት ከፍተኛ 

ሊሆን አንደሚችል አያጠያይቅም፡፡ በዚያኑ ልክ ደግሞ በማደግ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ያለው 

ሀገር በውስጡ የሚያከናውናቸው በርካታ የህዝብን ህይወት የሚለውጡ ጉዳዩች 

በመኖራቸው በተነፃፃሪነት ካደጉት ሀገሮች እኩል የመከላከያውን በጀት ሊመድብ 

አይችልም። ምከንያቱም ህዝቡ ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ገቢ በነፍስ ወከፍ የሚደርሰው ገቢ 

ቢሰላ መከላከያውን ለመገንባት የሚያስችለው የተትረፈረፈ ሃብት ሊኖረው ስለማይችል 

ነው። ከዚህ በመነሳትም ኢኮኖሚው ሊሸከመው የሚችል የመከላከያ በጀትን መመደብ 

የግድ ይላል፡፡ የሀገራችን መከላከያ በጀት አንድ በመቶ እንኳን ሊሞላ ያልቻለበት ሌላኛው 

ዋነኛ ምክንያት መከላከያ ሠራዊታችን የድሃ ሀገር ሠራዊት መሆኑን በውል ተገንዝቦ 

በመንግስት የተመደበለትን በጀት በቁጠባ እያብቃቃ መጠቀምን እንደ ባህል ይዞ የሚሰራ 

ኃይል ስለሆነ ነው፡፡ የሠራዊታችን በጀትን አብቃቅቶ በመጠቀም የልማት ሃይል 

እየሆነባቸው ካሉት ዘርፎች ውስጥ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ወጪ ቆጣቢ በማድረግ 

እንዲሁም ከውጭ ተገዝተው የሚገቡ ቁሳቁሶችን በውስጡ በማምረት የሚያከናውናቸው 

ተግባራት ተጠቃሽ ናቸው፡፡   
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ከእዚህ በተጨማሪም በሰላም ወቅት በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ 

በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ለአብነት ያህል የመከላከያ መሠረተ- ልማት ዘርፍ የተቋሙን 

የልማት ስራዎች ከመስራት በዘለለ፤ እጅግ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች ላይ ለህዝቡ ወሣኝ 

የሆኑ የመንገድ ፣የድልድይ፣የመስኖ ልማት...ወዘተ ቁልፍ ስራዎችን እያከናወነ ነው፡፡ ከዚህ 

በተጓዳኝም በብረታ ብረትና ኢንዱስትሪ ኮርፖርሬሽን ውስጥ የሚገኙ የሠራዊቱ አባላት 

በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ኮርፖሬሽኑ የወሰዳቸውን የሜካኒካል ስራዎች ከውጭ 

እንዳይገቡና ሀገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ የውጭ ምንዛሪ ወጪን የማዳን ተግባራትን 

ገቢራዊ እያደረጉ ነው፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም። የኮርፕሬሽኑ ሠራዊት አባላት የትራንስፖርት እጥረትን ለመቅረፍ 

የከተማ አውቶብሶችንና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን ሀገር ውስጥ በመገጣጠም እንዲሁም 

የሀገሪቱ ልማት ወሣኝ የሆነው የኤሌክትሪክ ኃይል እንዳይቆራረጥ ከፍተኛ ሃይል መሸከም 

የሚችሉ ትራንስፎርመሮችን በመስራት…ወዘተ. ተግባራትን በማከናወን የልማት 

አጋርነታቸውን በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ አብነታዊ ሃቆች የሚያመላክቱት 

ሠራዊታችን በመንግስት የተመደበለትን በጀት አብቃቅቶ ከመጠቀም ባሻገር፤ በሀገራዊ 

ልማት ውስጥ እጁን በማስገባት የውጭ ምንዛሪን በማዳን በኢኮኖሚያዊ እመርታችን ላይ 

ጉልህ አሻራውን እያሳረፈ መሆኑን ነው፡፡ 

የሠራዊታችን ልማታዊ ኃይልነት በዚህ ብቻ የተገደበ አይደለም፡፡ ቀደም ሲል ከተጠቀሱት 

አብነቶች ባሻገር በየዕዙ፣ በየክፍለጦሩና በየሬጅመንቱ በጉልበቱ፣ በገንዘቡ፣ በተፈጥሮ ሃብት 

ጥበቃና በሌሎች ዘርፎች የልማት አጋርነቱን በተግባር በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡ ሠራዊቱ 

ለተለያዩ የልማት ስራዎች ከደመወዙ በማዋጣት ከሚያደርገው እገዛ ባሻገር፣ 

በተሰማራባቸው አካባቢዎች ጊዜውንና ጉልበቱን መስዋዕት በማድረግ የህብረተሰቡን 

ችግሮች በሚፈቱ ተግባራት ላይ በንቃት እየተሳተፈ ነው፡፡ በሀገሪቱ ውስጥ ተሰማርቶ 

በሚገኝባቸው የግዳጅ ቀጠናዎች ሁሉ ለአቅም ደካማ አባወራዎችና አማወራዎች ድጋፍ 

የመስጠት ስራዎችንም አከናውኗል፤ በማከናወን ላይም ይገኛል፡፡ ማሳቸው ላይ ሰብሎችን 

በመዝራት በማረም በማጨድና በመሰብሰብ ህዝባዊነቱንና የልማት አጋርነቱን እያረጋገጠ 

ነው፡፡ የአርሶ አደሩ ምርት በፍጥነት ለገበያ እንዲደርስ ለማስቻልም የትራንስፖርት 

መንገድ በሌላቸው ቦታዎች ከየአካባቢው ህብረተሰብ ጋር እየተቀናጀ በመንገድ ስራ ላይ 

በንቃት ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 
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በአንድ እጁ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን የሚወጣበት፣ በሌላኛው እጁ ደግሞ ልማትን 

የሚያከናውንባቸውን ድርብ መሣሪያዎች ይዞ ምንጊዜም ከራሱ በፊት ለህዝብና ለሀገር 

የቆመው ሠራዊታችን፤ ህዝባዊ ልማታዊነቱ ተዘርዝረው የሚያልቁ አይደሉም፡፡ ሠራዊቱ 

ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ ስለሚኖርና ችግሩንም ስለሚገነዘብ የሚመደብለትን በጀት 

በማብቃቃት ከደመወዙ እያዋጣ ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ኬላዎችን፣ መንገዶችን ...ወዘተ 

በመገንባት እንዲሁም የውስጥ ቁሳቁሶቻቸው እንዲሟሉ በማድረግ ለየአካባቢው ህዝብ 

አስረክቧል፡፡ የአካባቢን ስነ ምህዳር በመጠበቅ ረገድም ከህብረተሰቡ ጋር በመሰለፍ 

ችግኞችን ተክሏል፣ እንዲፀድቁም በመንከባከብ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል። ከዚህ 

በተጨማሪም መከላከያ ሠራዊታችን ተልዕኮውን በሚወጣባቸው አካባቢዎች በራሱ የውስጥ 

አቅም፣ ጥረትና ተነሳሽነት ከሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች በተጓዳኝ ምግባረ ሰናይ 

ተግባራትንም ያከናውናል፡፡ በመሆኑም በተለያዩ የሠራዊቱ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ 

የሠራዊት አባላት ከደመወዛቸው ተቆራጭ እያደረጉ በኤች-አይ-ቪ/ኤድስ ወላጆቻቸውን 

ያጡ ህፃናትን እንደ ወላጅ አባት ሆነው ያስተምራሉ፤ ይደግፋሉ፡፡ በሀገራችን ውስጥ 

በተለያዩ ጊዜያት በተከሰቱት ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በህዝብ በእንስሳትና 

በንብረት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱም ሠራዊታችን ጉልህ አስዋፅአ አበርክቷል፡፡ ሰው 

ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በደረሰባቸው አካባቢዎች ሠራዊታችን በእግረኛ፣ በኮማንዶና 

በአየርሃይል ቀድሞ በመድረስ የከፋ ጥፋት እንዳይከሰት በማድረግ የህዝቡን ህይወትና 

ንብረት በመታደግ ህዝባዊነቱንና የልማት ደጋፊነቱን በማያሻማ መልኩ አረጋግጧል፡፡ 

ከልማቱ በመለስም በተፈጥሮ የአየር ንብረት መዛባት ምክንያት በተከሰቱት የድርቅ 

አደጋዎች ሠራዊቱ ከደመወዙ ተቆራጭ በማድረግ ወገኑን ከመደገፉ ባሻገር ለተጐጂው 

የህብረተሰብ ክፍል ዕርዳታው እንዲደርስለት በተሽከርካሪዎቹ በማጓጓዝ ብሎም ዕርዳታው 

የሚፈለገው ቦታ እንዲደርስ እጀባ በማድረግ አኩሪ ተግባራትን ፈፅሟል፡፡ የሀገራችን 

የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንድ አካል የሆነውን ታላቁን የህዳስ ግድብ 

ለመገንባት ባለፈው ዓመት መላው የሠራዊታችን አባላትና ሲቪል ሰራተኞች የወር 

ደመወዘቸውን በዓመት ክፍያ በመፈፀም ቦንድ ገዝተዋል፤ እየገዙም ነው፡፡ ይህም ሰራዊቱ 

የልማቱ ጠባቂ ብቻ ሣይሆን አልሚ ጭምር መሆኑን የሚያመላክት ነው። እናም ቀደም 

ሲል የጠቀስኳቸው ዕውነታዎች ሠራዊታችን ባለፋት 14 የተሃድሶ ዓመታት ባከናወናቸው 

የልማት ተግባራት በሰላም ወቅት የልማት ሃይል መሆኑን ማሰመስከር ችሏል፡፡ 
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የሠራዊታችን ልማታዊ ተግባር በዚህ ብቻ የተገታ አይደለም። ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ 

የሚጠይቀውን ሙያተኛ ለማቅረብ ተቋማችን በየከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ የሰው ሃብት 

ልማት ስራውን በብቃት በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም ቀደም ሲል በውጭ ሀገር 

ባለሙያዎች ይከናወኑ የነበሩ የተቋሙ ስራዎች ዛሬ ላይ ሙሉ በሙሉ በሠራዊታችን 

አባላት እንዲሰሩ ተደርጓል፡፡ ይህም ተቋማችን የደረሰበትን ከፍተኛ የሰው ሃይል 

የማብቃት ስራን አመላካች ነው። ለዚህ አባባሌ በርካታ አብነቶችን መጥቀስ ይቻላል። 

ከመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ተመርቀው የሚወጡ አባላት 

በመስኩ ውጤት እያመጡ ነው። በሀገሪቱ ውስጥ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ከማስፋፋት ባሻገር 

ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ ኢንጂነሮችንም አፍርቷል። ዛሬ ከኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ተመርቀው 

የሚወጡ የሰራዊቱ አባላት ተቋማዊና ሀገራዊ ችግር ፈቺ በሆኑ መስኮች በመሳተፍ 

የተጣለባቸውን ተልዕኮ በብቃት በመወጣት ላይ ይገኛሉ። የሠራዊታችንን የውጊያ ቴክኒክን 

ለማሣደግና ወደ ሚፈለገው የብቃት ደረጃ ለማድረስም በመከላከያ በተከናወኑት ዘርፈ ብዙ 

ስራዎች በሙያው የሰለጠነ በርካታ የሰው ሃይል ለማግኘት ተችሏል፡፡ ይህም ሰራዊቱ 

አሁንም ይሁን ወደፊት የሚጠብቀውን ግዳጅ በተሟላ የውጊያ ቴክኒክ ታግዞ ህገ-

መንግስታዊ ተልዕኮውን አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ እንዲወጣ የሚያስችለው ነው። መከላከያ 

በራሱ አቅም ሠራዊቱን ሊመሩ የሚችሉ ብቁ አመራሮችን በየደረጃው በማፍራት ላይ 

ይገኛል። እነዚህ አመራሮች ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብን በንድፈ-ሃሳብና በተግባር የተማሩ 

ከመሆናቸውም በላይ፤ ሠራዊታችንን ለድል የሚያበቁትን ወሳኝ አመራር የመስጠት 

ክህሎት ያላቸው ናቸው።  

በኢፌዴሪ አየር ሃይል በኩልም መከላከያ በርካታ አብራሪዎችን ከማፍራት ጎን ለጎን 

ከፍተኛ ሀገራዊ የሰው ሃብት ልማትን ዕውን እያደረገ ነው። አየር ሃይሉ ዛሬ ከፍተኛ ደረጃ 

ላይ ደርሷል። ቀደም ሲል በውጭ ሀገር ዜጎች ይከናወኑ የነበሩ በርካታ ስራዎችን በራሱ 

የሰው ሃይል ማከናወን ችሏል። የራሱን ቴክኒሽያኖች ከማፍራት በዘለለ የኢትዮጵያን አየር 

መንገድ ቴክኒሽያኖችን አሰልጥኖ የሚያስመርቅበት ደረጃ ላይም ደርሷል። እነዚህ 

ዕውነታዎች መከላከያ ወጪ ቆጣቢ አካሄዶችን እየተከተለ የራሱን የሰው ሃብት በብቃት 

በማብቃት ስራ ላይ ብቻ ሳይወሰን፤ ሀገራዊ የአቅም ግንባታ ማዕከል ሆኖም እይተንቀሳቀሰ 

መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው።  
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የመከላከያ ጤና ሳይንስ ኮሌጅም ቢሆን በርካታ ዶክተሮችንና የጤና መኮንኖችን 

በማፍራት የሠራዊቱን የግዳጅ አወጣጥ በመደገፍ ላይ ይገኛል። መከላከያ በራሱ አቅም 

የሚያፈራቸው የህክምና ባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍ የሚያደርጉት ለሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን 

ለሲቪሉ ማህበረሰብም ጭምር ነው። ይህም ጤናማ ህብረተሰብ እንዲኖርና ዜጎች 

በተጀመረው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ላይ በየደረጃው የበኩላቸውን 

አስተዋዕኦ እንዲያበረክቱ ያግዛል። ሰራዊቱ የአቅም ግንባታ ማዕከል ሆኖ የኢኮኖሚ 

ዕድገቱ የሚጠይቀውን ብቃት ያለውን የሰው ሃብት ለሀገርም ጭምር እያፈራ ነው። አዎ! 

ቀደም ሲል የተጠቀሰው የ“ግሎባል ፋየር ፓወር” ጥናት እነዚህን ተጨባጭ የሰራዊታችንን 

ማንነቶች በተገቢው ሁኔታ የማያመላክት በመሆኑ፤ ከተቋሙ ጥናት ባሻገር ያሉት 

ዕውነታዎችን በዚህ መልኩ ማሳየቱ ውድ አንባቢዎቼ ተገቢውን ግንዛቤ እንዲይዙ 

ያደርጋቸዋል ብዬ አምናለሁ። እናም እኔም እንደ ዜጋ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ብቃት 

ያለው የተልዕኮ አፈፃፀምና በዓለም አቀፋዊ ጥናት የተመሰከረለት ጠንካራ አቅም ያለው 

ወታደራዊ ቁመናው፤ ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም የውስጥና 

የውጭ ፀረ-ሰላም ሃይሎችና አሸባሪዎች የመከላከል አስተማማኝ አቅሙን ብሎም 

የደረሰበትን ትልቅ ዓለም አቀፋዊ ደረጃ የሚያመላክቱ በመሆናቸው፤ ወደፊትም እነዚህን 

“ማንነቶቹን” ይበልጥ አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመተማመን ፅሑፌን በዚሁ እቋጫለሁ። 

ቸር ያሰንብተን።   

  

     

  


