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የልማትና የአቅም ግንባታ ሃይል መሆኑን ያስመሰከረ ህዝባዊ ሠራዊት 

                                      ዘአማን በላይ 

                                   bzaman@yahoo.com 

                                        /ክፍል ሁለት/ 

ውድ አንባቢዎቼ በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ለከባቢያዊ 

ሰላም መስፈን፣ ለሀገራዊ ልማት ያለው ቁርጠኝነት እንዲሁም የአቅም ግንባታና የቴክኖሎጂ 

ሽግግር ማዕከል ስለመሆኑ ላስነብባችሁ ፅሑፌን በይደር አቆይቼው ነበር። እናም ሠራዊታችን 

ከእነዚህ ዕውነታዎች አንፃር ያከናወናቸውንና አንቱታን ያተረፈባቸውን ተግባራት እነሆ ልበል።   

ታሪክን የኋሊት ሶስት-የሰላም ሃይል የሆነው ሠራዊት ትርክት 

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፡፡  

የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ህዝቦች በፈቃዳቸው ያጸደቁትና ስራ ላይ እንዲውል 

ያደረጉት ህገ - መንግስት ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የሠላም ማስከበር 

ተልዕኮዎች ስትሳተፍ ቆይታለች፡፡ ይሁንና ህገ - መንግስቱ  ይህን ተሳትፎ ስርዓት ያለውና 

ዓለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት ያደረገ እንዲሆን አድርጓል፡፡  

ይህን ተከትሎም መከላከያ ሠራዊታችን “ሀገራዊ ደህንነትን በማረጋገጥ በአካባቢያዊ፣ አህጉራዊና 

ዓለም አቀፋዊ የሠላም ማስከበር ስራ ላይ በብቃት መሳተፍ” የሚል ተልዕኮን አንግቦ፤ በተለያዩ 

ሀገራት ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ተላብሶ በብቃትና በጀግንነት ፈጽሟል፡፡ በመፈጸም ላይም 

ይገኛል፡፡  

የሰላም ማስከበር ተሳትፏችን በከፍተኛ ደረጃ ለዕድገቱ መሠረት የሆነው ግን ከደርግ ውደቀት 

በኋላ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ለማስቆም ሠራዊታችን ዘምቶ ሕዝባዊ ባህርይ በተላበሰ 

መንገድ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ በመወጣቱ ነው፡፡  

ያ ተልዕኮ ለመከላከያ ሠራዊታችን የመጀመሪያ ልምድ ቢሆንም ከተሃድሶው በኋላ 

በተጋበዝንባቸው የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ጠንክረን በመሥራታችንና ተወዳዳሪ ለመሆን 
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ባሳየናቸው ጥረቶች ተሳትፏችን እየሰፋና ብስለት እያገኘ መጥቶ ዛሬ ለደረስንበት የዕድገት 

ደረጃ በቅተናል፡፡  

የሰላም ማስከበር ልምዳችንና በህገ-መንግስቱ የተቀረፀው ህዝባዊ ሰራዊታችን የግዳጅ አፈፃፀሙ 

ስኬትና ምስጢር፣ የአምባሳደርነት ድርሻውን ለመገንዘብ ሰራዊታችን በሰላም ማስከበር ተልእኮ 

የተሳተፈባቸው፣ እየተሳተፈበት ያሉ አገሮችን በመጠኑ መዳሰስ አስፈላጊ ነው፡፡  

                               ሩዋንዳ  

የሩዋንዳ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ህገ-መንግስቱ ከመጽደቁ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ  

በሠራዊታችን የተከናወነው ነው፡፡ ይህ ግዳጅ፤ ህገ-መንግስቱ እየተረቀቀ በነበረበት ዓመት  

ውስጥም በመሆኑ የሠራዊቱን ህዝባዊ ባህሪይ የሚያመላክት ነው ማለት  ይቻላል፡፡ ለመሆኑ 

ሠራዊታችን ወደ ሩዋንዳ ለምን አቀና?  

ወቅቱ  በሩዋንዳ ውስጥ  በሁቱና ቱትሲ  መካከል  በተነሳው  የጎሳ  ግጭት  የዘር ማጥፋት  

ተግባር  የተቀጣጠለበት ነበር፡፡ ይህን የዘር ማጥፋት  ወንጀል  ለማስቆም የሚችል ኃይል 

አልነበረም፡፡ እናም የመንግስታቱ ድርጅት  የፀጥታው  ምክር ቤት  በጉዳዩ  ላይ መክሮ በ 

“UNAMIR” (የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በሩዋንዳ) ጥላ ስር  ተሰማርቶ  

ተልዕኮውን ሊወጣ የሚችለው የኢትዮጵያ ሠራዊት  እንደሆነ በማመን ጥያቄውን  ለኢትዮጵያ 

የሽግግር  መንግስት  አቀረበ፡፡  

መንግስትም ሠላም ወዳድ በመሆኑና  በሠራዊቱም ህዝባዊ አመለካከት ላይ ከፍተኛ እምነት  

ስለነበረው፤ አስቸጋሪውን ተልዕኮ ለመወጣት ቃል ገባ፡፡ “ጉና ሻለቃ” የተሰኘው  የሠራዊታችን 

አካል ተዘጋጀች፡፡ አንዳንድ ተንታኞች “ሠላም ማስከበር  በማይቻልበት ሁኔታ  

የመንግስታቱን ሠራዊት ለሰላም ጥበቃ  መላክ መሰረታዊ ስህተት ነው” ወደተባለባት ሩዋንዳ 

ዘመቶ በአምባገነኑ የደርግ  ሥርዓት  ወቅት ተቋርጦ  የቆየውን የሀገራችንን የሠላም ማስከበር  

ተሳትፎ በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ  ከፈተው፡፡  

በመሆኑም ሠራዊታችን በሩዋንዳው የሠላም ማስከበር ተልዕኮው ድንቅ ያሰኘውንና ለማንም 

ያልወገነ ግዳጅን በተሰማራበት ቀጣና ፈጽሟል፡፡ ቦታዋ “ቻንጉጉ” ትባላለች፡፡ አስቸጋሪና ሽብር 

ፈጣሪዎች የተከማቹባት ናት ተብላም ትፈራ ነበር፡፡ ይሁንና የመከላከያ ሠራዊታችን 

ለየትኛውም ጎሳ ሳይወግን ገለልተኛ እንቅስቃሴ በማድረጉ፤ በዚያች ስፍራ ከሁለቱም ባላንጣ 

ጎሳዎች (ሁቱና ቱትሲ) እኩል ፍቅርን ማትረፍ ችሏል፡፡ በዚህም ሠላምን በኃይል ሳይሆን 

በህዝባዊ ፍቅር በእጁ በማስገባቱ፤ የመንግስታቱን ድርጅት  ጨምሮ በርካታ ሠላም ወዳድ 

ኃይሎችን አስደንቋል፡፡  
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ሠራዊታችን ለሁሉም ሩዋንዳዊያን ፍቅርን ሰጥቶ ፍቅርን በመቀበሉ፤ ለስኬታማነቱ ቁልፍ 

ምስጢር ነበር፡፡ ከመሰረቱ ጀምሮ በባህሪው  የህዝብ አጋር  በመሆኑ፣ ህዝብ ውስጥ ዘልቆ 

በመግባት የዘር  ማጥፋቱ ወንጀል እንዲቀጥል ፍላጎት ያላቸው ፀረ - ሠላም ኃይሎችን አፍራሽ 

ወሬ እርቃኑን እንዲቀር  አድርጓል፡፡ በዚህ ዓይነት  መልኩ ከህዝብ ጋር  የተዋሃደው  “የጉና 

ሻለቃ”፤ ተልዕኮውን “ለውጋገን ሻለቃ” ሲያስረክብ ሁሉም ሩዋንዳውያን በለቅሶ ነበረ የሸኙት፡፡ 

 “ውጋገን” ሻለቃም  ልክ እንደ “ጉና” ሻለቃ፤ በግዳጆቹ በሙሉ  የሁሉም ወገኖች ታማኝ ሆኖ 

በማገልገል ታላቅ  አክብሮትን አትርፎ ተልዕኮውን ፈጽሟል፡፡ በዚህም በዓለም የሠላም 

ማስከበር ታሪክ ውስጥ “ለብጥብጥና ሁከት  መፍትሄው  የመሣሪያ ጋጋታ ሳይሆን ህዝባዊ 

አመለካከትን ይዞ ህዝቡን በቅንነት  ማገልገል ነው” መሆኑን ሠራዊታችን ታላቅ  ትምህርት 

ለመስጠት ችሏል፡፡  

በአጠቃላይ በሩዋንዳው ተልዕኮ በሁለቱም ዙሮችየሠራዊታችን አባላት ግዳጃቸውን በብቃት 

በመወጣታቸው  ተመድም ለፈፀሙት ክቡር  ተግባር  በወረታው  ሜዳሊያ ሸልሟቸዋል፡፡ 

“ለህዝብ የወገነ ሠራዊት ለድል ይበቃል” ይሏል ይኼ ነው፡፡  ሩዋንዳ ከተረጋጋች በኋላም የዛሬ 

ሦስት  ዓመት  ገደማ በ15ኛው  የድል በዓሏ ላይ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር  ለክቡር  አቶ 

መለስ  ዜናዊ መንግስታቸው ሰራዊታቸው ለሠላም ባሳዩት ቁርጠኝነት  የሀገሪቱን ታላቅ የኒሻን 

ሽልማት  ሰጥታለች፡፡  

                             

                              ብሩንዲ  

ሠራዊታችን በብሩንዲ የተሰማራው በአፍሪካ ህብረት የሠላም ማስከበር ተልዕኮ (AMIB) ነው፡፡ 

የአፍሪካ ህብረት በወቅቱ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ለሠላም ማስከበር ተልዕኮ እንዲሰማራ 

ሲወሰን ሀገራችን ከምትከተለው የሠላም ፖሊሲ አኳያ አንድ ሻለቃን ወደ ብሩንዲ በመላክ 

አዎንታዊ ምላሽ ሰጥታለች፡፡ 

 በዚህም በብሩንዲ ያለውን የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ በምክትል  አዛዥነት መርታለች፡፡  

ሠራዊታችን በብሩንዲው ተልዕኮን የተሰጠው  ግዳጅ በተቃዋሚዎች  መካከል የተደረሰውን 

የተኩስ  አቁም ስምምነትን ተግባራዊነት  መቆጣጠር፣ ትጥቅ  ማስፈታት፣ ለመልሶ ግንባታ  

ፕሮግራም ምቹ ሁኔታን መፍጠር  እና የሀገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን 

ወደ ነበረበት  ሁኔታ መመለስ ነበር፡፡  
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ሠራዊታችንም በብሩንዲ ቆይታው እነዚህን ተልዕኮዎችንና የሚሰጡትን ማናቸውንም ግዳጆች  

በብቃት  ከመፈጸም ባሻገር፤ ከባህሪው በመነጨ ሰፊ ህዝባዊና ሰብዓዊነቱ የሚያስገድዱትን በጎ 

ተግባሮች  በመከወን ከህዝቡና ከብሩንዲ መንግስት አካላት ፍቅርና አክብሮትን አግኝቷል፡፡ 

በአፍሪካዊ ወንድማዊ መንፈስ  የህዝቡን ችግር  በመጋራት  በዚያች  ሀገር ዜጎች  ውስጥ 

ትልቅ  ትዝታን ጥሎ አልፏል፡፡ 

 ሠራዊታችን በብሩንዲ ካከናወናቸው በርካታ የህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባራት  ውስጥ ሁለቱን 

በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት 

ያደረገው  ድጋፍ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በጦርነት ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ ዜጎች ያደረገው እገዛ 

ነው፡፡ 

በእርስ በርሱ ጦርነት ሳቢያ ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ በርካታ ተፈናቃዮች በሚገኙበት “ጊቴጋ” ክፍለ 

ሀገር ውስጥ ተሰማርቶ የነበረው የውጋገን ሻለቃ አካል የሆነው ሠራዊታችን፤ ለጦርነቱ 

ተፈናቃዮች ከዕለት ምግቡ ቀንሶ ከ62 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸውን የምግብ ውጤቶች 

በመለገስ አፍሪካዊ ወንድማዊነቱን ገልጿል፡፡ ይህ ምግባረ - ሰናይ ተግባሩም የሀገሪቱን 

የመንግስት  አካላትንና ህዝቡን ስሜት በእጅጉ  ኮርኩሯል፡፡  

በወቅቱ የ”ጊቴጋ”  ክፍለ - ሀገር  ገዥ የነበሩት ሚስተር  ተርሲስ ቲባሪራና “የኢትዮጵያ 

ሠራዊት  ከዕለት  ጉርሱ ቀንሶ ለተቸገሩ ብሩንዲያውያን በመስጠቱ ወንድማዊነቱንና 

ወዳጅነቱን ማሳየቱ ልባችንን ነክቶታል፡፡… ለሌሎች  ሀገሮች  የሠላም አስከባሪ ኃይሎች 

በአርአያነት የሚጠቀስ ነው፡፡” ማለታቸውም ይህንኑ ሃቅ  የሚያመላክት ነው፡፡  

በጥቅሉ በመስከረም ወር 1986 ዓ.ም የተጀመረው እስከ ነሐሴ 1988 ዓ.ም ሶስት ሻለቆችና 

አንድ ሻምበል የሠራዊታችን አባላት ዘምተው፤ በብሩንዲ ቆይታቸው ለሀገሪቱ ሠላምና 

መረጋጋት  እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡  

ላይቤሪያ 

ጊዜው በላይቤሪያ መንግስትና በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት እጅግ 

ውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታ ጉልቶ የወጣበት ነበር፡፡ የመንግስታቱ ድርጅት  አባል ሀገራቱ 

በመንግስታቱ ድርጅት  የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በላይቤሪያ (UNMIL) በአፋጣኝ ኃይል 

እንዲያሰማሩ ጥሪ ሲያቀርብ፤ የአፍሪካዊያንን ችግር  እንደ ራሱ ችግር የሚመለከተው 

መንግስታችን ጥሪውን ለመቀበል አላቅማማም፡፡ እናም ሀገራችን በ1996 ዓ.ም በመጀመሪያውን 

ዙር 1784 የሰላም አስከባሪ ኃይል  ወደ ላይቤሪያ አሰማርታለች፡፡  
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ሠራዊታችን ቀጠና አራትን (Sector 4 ) እየተባለ የሚጠራውንና ከስድስት  ክፍላተ ሀገር በላይ 

የሚሸፍነውን ሰፊ ቦታ ፀጥታ እንዲያስከብር ሰጥቶታል፡፡ የመንግስታቱ  ድርጅት  

የሠራዊታችንን ተልዕኮ አፈጻጸም ጥራትና  ጥንካሬ እንዲሁም ለህዝብ ወገኖ እንደሚሰራ  

በመተማመን  ይህ ክልል በሌሎች  ሠላም አስከባሪ ኃይሎች  እጅግ  የሚፈራና በርካታ  

አማፂያን  በመሸሸጊያነት የሚጠቀሙበት ነበር፡፡  

ይሁንና ሠራዊታችን የቦታው ውስብስብነት ሳይበግረው፤ በሠላም ማስከበር  ያካበተውን ልምድ 

ተጠቅሞ እንዲሁም ህዝባዊ ባህሪውን ሰንቆ በላይቤሪያ ሠላምና መረጋጋትን በማስፈን፣ 

የተቃዋሚዎችን ትጥቅ  በማስፈታት፣ የሀገሪቱን  የተፈጥሮ  ሀብት  ለመጠበቅና በመልሶ 

ግንባታ እንቅስቃሴ ላይ ቀጥተኛ የልማት  ተሳትፎ በማድረግ  ግዳጁን ከህዝቡ ጋር  እጅና 

ጓንት  ሆኖ በአኩሪ ሁኔታ ሊፈጽም ችሏል፡፡  

ቀደም ሲል ጫካውንና ደኑን በመመከት “ማንም እዚህ መጥቶ ሊያነቃንቀን አይችልም” ሲሉ 

የነበሩትና ህዝቡን ሲያሰቃዩና ሲያውኩት የከረሙት አማፂያን ሳይቀሩ የሠራዊታችንን ህዝባዊ 

ዓላማና ፍቅር ተገንዝበው ወደ ህብረተሰቡ ሊቀላቀሉ ችለዋል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ሠራዊታችን  ካለው ቀለብ በመቀነስ ለተቸገሩ ላይቤሪያዊያን በመስጠት 

እንዲሁም በመንገድ ግንባታ፣ በድልድይ ስራ ወዘተ. በመሳሰሉ ልማታዊ ተግባሮች በመሳተፍ 

ከራሱ በፊት ለህዝብ የቆመ ኃይል መሆኑን አስመስክሯል፡፡ ከዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ 

በመነጨም በዚያች ሀገር ምርጫ እንዲካሄድ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል፡፡  

በአጠቃላይ ሠራዊታችን ከ1995 እስከ 2003 ዓ.ም ለዘጠኝ ተከታታይ ዙሮች 17,434 የሰላም 

አስከባሪ ኃይልና 312 ወታደራዊ ታዛቢና ስታፍ መኮንኖች በማዝመት ተልዕኮውን በአስተማማኝ 

ሁኔታ ፈፅሟል፤ ዛሬም በወታደራዊ ታዛቢነትና ስታፍ መኮንንነት ተልዕኮውን ቀጥሏል፡፡ 

የመንግስታቱ ድርጅት ሠራዊታችን ላይቤሪያ እንደ ሀገር በሁለት እግሯ እንድትቆም ለነበረው 

ከፍተኛ ድርሻ በየዙሮቹ ሜዳሊያና ሪቫኖችን በመሸለም የላቀ ዕውቅና ሰጥተውታል፡፡  

ዳርፉር 

በሱዳን ምዕራባዊ ክፍል በሚገኘው የዳርፉር ግዛት በአማፂያንና በሀገሪቱ መንግስት መካከል 

በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ፤ 70 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውንና ከሁለት ነጥብ  ሦስት  

ሚሊዮን በላይ ዜጎች መሰደዳቸው ይነገራል ይህን ተከትሎ በተባበሩት መንግስታት  ድርጅት 

የፀጥታው  ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥምር ኃይል (UN-AU 

Hybrid force) በዳርፉር እንዲሰፍር  ውሳኔ ያስተላልፋል፡፡ 
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ሀገራችንም ሠራዊት እንድታዋጣ የአፍሪካ ህብረትና ተመድ ያቀረቡላትን ጥያቄ  በተለመደው 

ፅኑ የሠላም መርህዋ መሠረት ጥሪውን በመቀበል ደረጃ በደረጃ 5 ሺህ ሠራዊት ወደ ስፍራው 

ለመላክ እንዲሁም ለተልዕኮው የሚያገለግሉ አምስት ታክቲካል ሄሊኮፕተሮችን ለማሰማራት 

ወሰነች፡፡ በውሳኔው መሰረትም የመጀመሪያው ዙር የሠላም አስከባሪ ኃይላችን በ2000 ዓ.ም ወደ 

ዳርፉር  አቅንቶ ግዳጁን በወንድማማች እና ህዝባዊ ፍቅር በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ የዳርፉሩን 

የሠራዊታችን ተልዕኮ ቀደም ካሉት ግዳጆች ልዩ  የሚያደርጉት ሁለት ጉዳዮች ናቸው፡፡  

አንደኛው ስምሪቱ የተካሄደው ረጅም ድንበር፣ የተፈጥሮ  ሀብትና ተመሳሳይ ብሔረሰቦችና 

ሃይማኖቶችን አብረናት በምንጋራው ጎረቤታችን  ሱዳን ውስጥ መሆኑ ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ 

ሠራዊታችን ከዚህ ቀደም ተሳትፎ ከሚያደርግበት የእግረኛ፣ የስታፍና ወታደራዊ ታዛቢ ተልዕኮ 

ባሻገር በትራንስፖርት በሁለገብ የሎጀስቲክስ አገልግሎት፣ በቃኚ፣ በአየር ኃይል እና በጥልቅ 

ጉድጓድ የውሃ ቁፋሮ ግዳጆች  መሰማራቱ ነው፡፡  

እነዚህን ተጨማሪ ተልዕኮዎች ሠራዊቱ በአሃድ (Unit) እና በሻምበል (Company) ተደራጅቶ 

እንዲፈጽም በመንግስታቱ ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት ጥምር  ኃይል የዳርፉር ተልዕኮ 

(UNAMID) የተሰጠው ሠራዊታችን፤  በዓለም አቀፉ የሠላም ማስከበር ግዳጆች የሚያከናውነውና 

በማከናወን ላይ የሚገኘው ተግባር ምን ያህል ተቀባይነትና አመኔታ እያገኘ መሆኑን የሚያሳይ 

ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም ተቋሙ በውስጡ በሚያካሂደው ተቋማዊ የለውጥ እንቅስቃሴ በዘርፉ ያለንን 

የተወዳዳሪነት ደረጃ ለማሳደግ የሚያስችሉ እርምጃዎችን በመውሰዱና ለተወዳዳሪነት ለሚያበቁ 

ቅድመ ዝግጅቶች ልዩ ትኩረት በመስጠቱ ነው፡፡ በሠላም ማስከበር ስራ ላይ የሠራዊታችን  

አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እና ተወዳዳሪ እየሆነ መጥቷል። ከዚሁ ጋር ለህዝብ ወግኖ 

የሚያከናውናቸው ተግባሮቹ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ቀልብ እየሳበ መምጣቱን ሌላው 

ምክንያት ነበር፡፡  

በጠንካራ ዲሲፕሊን ታንፆና ቁልፍ እሴቶቹን አንግቦ ወደ ዳርፉር የተሰማራው ሠራዊታችን 

ውስብስብ ሁኔታዎች በሚስተዋሉበት በዚያ ክልል ከ2000-2005 ዓ.ም.132 በወታደራዊ ታዛቢና 

ስታፍ መኮንኖችን ጨምሮ ከ7,384 በላይ የሰላም ማስከበር አባላትን ይዞ ተግባሩን በየዙሩ 

እየተቀያየረ ግዳጁን በመፈፀም ይገኛል፡፡  

ሰራዊታችን በየተሰማራባቸው የግዳጅ ቀጣናዎች አካባቢ  ወንድም ለሆነው የሱዳን ህዝብ በነጻ 

ህክምና  በመስጠት፣ ተፈናቃዮች  (IDP’s) በታጣቂዎች  ጥቃት እንዳይደርስባቸው በመከላከል፣ 

አብዛኛው ክፍሉ በረሃማ በሆነው  የዳርፉር ግዛት ውስጥ ውሃ ቆፍሮ በማውጣት ህብረተሰቡንና 
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እንስሳቶቹን ከእንግልት  በመታደግ  እንዲሁም ከዕለታዊ ቀለቡ ቀንሶ ችግረኞችን በመርዳት  

ወዘተ… ህዝባዊ ተግባራትን  አከናውኗል፡፡ በዚህም በአካባቢው ማህብረሰብና በመንግስት  

ኃላፊዎች  እኩል ተቀባይነትንና  አድናቆትን ሊያገኝ ችሏል፡፡ 

አብዬ 

የደቡብ ሱዳንን ህዝብ - ውሳኔን ተከትሎ የደቡቡ እና የሰሜኑ መንግስታት  የነዳጅ ሀብት 

ባለቤት የሆነችውን አብዬ  ግዛትን አስመልክቶ መግባባት ላይ ሊደርሱ  አልቻሉም፡፡ በዚህም 

ሳቢያ በግዛቲቱ ግጭት በመቀስቀሱ የሰው ህይወት  ጠፍቷል፡፡  የአካባቢው ነዋሪም ቀዬውን 

ትቶ ተሰድዷል፡፡  

ይህን ሁኔታ የተገነዘበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፤ በአካባቢው ሠላም አስከባሪ ኃይል  

እንዲሰማራ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ በመንግስታቱ ድርጅት  የፀጥታው ምክር ቤት 15ቱ አባል 

ሀገራትም 4200 የኢትዮጵያ  ሠራዊት በአብዬ ተሰማርቶ  የህዝቦችን ሠላም በብቸኝነት 

እንዲጠብቅ ያለምንም ተቃውሞ በሙሉ  ድምጽ  ውሳኔ  አሳልፈዋል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ አስገራሚው ጉዳይ ሁሉም የፀጥታው  ምክር ቤት አባል ሀገራት  ከዚህ በፊት 

ባልተለመደ ሁኔታ ያለ አንዳች  ተቃውሞ /ልዩነት/ ለኢትዮጵያ ሠራዊት ይሁንታ 

መስጠታቸው ብቻ አይደለም፡፡ የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት ሁለቱ ሱዳኖችም (ደቡብና ሰሜን) 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በአብዬ ግዛት  ብቸኛው የሠላም አስከባሪ ኃይል ሆኖ 

እንዲሰማራ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን መግለጻቸውን ሁኔታውን አስደናቂ ያደርገዋል።  

ሦስቱም አካላት (የፀጥታው ምክር ቤት፣ ሰሜንና ደቡብ ሱዳን) ያለምንም ማመንታት አንድን 

ሀገር በሠላም ማስከበር ተልዕኮ እንድትሰማራ ሲወስኑ፤ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ታሪክ 

ውስጥ የመጀመሪያው ነው፡፡ ሠራዊታችን ለአብዬ የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በሁሉም ወገኖች 

አመኔታ ያገኘው ያለ ምክንያት አይደለም። የመንግሥታችን ሠላም ወዳድነት፣ የሚመራባቸው 

የሠላም ፖሊሲና ስትራቴጂዎች እንዲሁም የሚያከናውናቸው ተግባራት ለማንም ያልወገኑና 

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንና ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ውጤትም ናቸው፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችንም ህዝብና መንግሥት የሰጡትን ተልዕኮ በቁርጠኝነት ተቀብሎ 

በተሰማራባቸው የግዳጅ  አካባቢዎች ሁሉ በጠንካራ ህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባሩን በብቃት፣ 

በጀግንነትና በሚያኮራ ሁኔታ መፈጸሙ በመንግሥታቱ ድርጅትም ይሁን በሁለቱም ተቀናቃኝ 

ወገኖች ጽኑ እምነትንና አክብሮትን ያጐናፀፈውና ብቸኛው ተመራጭ ሠራዊት ሊያደርገው 

ችሏል። 
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ሠራዊታችን በግዳጅ አፈጻጸም ብቃቱ በሦስቱም አካላት በተሰጠው አመኔታ መሠረት፤ 

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባንኪ ሙን አማካኝነት የተልዕኮው የኃይል አዛዥ 

ሆነው በተሾሙት በክቡር ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ የሚመራው የመጀመሪያው ዙር 

የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ሠራዊት ሐምሌ 9 ቀን 2003 ዓ.ም ወደ አብዬ ግዛት አመራ። 

ሠራዊታችን አሁን ከሁለት ዓመት በላይ ሆኖታል፡፡ በዚህ ቆይታውም በተለመደ ህዝባዊ ባህሪው 

ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ተቀራርቦ በመስራት ግዳጁን በውጤታማነት በመፈጸም ላይ 

ይገኛል።  

መንግስታችንና ህዝባችን በሰጡት  አደራ መሠረት ሠራዊታችን ባከናወናቸው ሠላም ተኮር 

ተግባራት በተለይም ባለፉት የድል ዓመታት በዘርፉ ተወዳዳሪ ለመሆን በሰራቸው ጠንካራ 

ሥራዎች የበርካታ የአፍሪካ ህዝቦችና መንግስታት በሙሉ እምነት እንዲቀበሉት አድርጓል።  

 

በአፍሪካ ህብረት የሠላምና የፀጥታ ምክር ቤት ከሚያቅፋቸውና በአምስቱ የአፍሪካ ቀጣናዎች 

ከተቋቋሙት የተጠንቀቅ ብርጌዶች ውስጥም፤ ሀገራችንን የሚያቅፈው የምስራቅ አፍሪካ 

የተጠንቀቅ ብርጌድ ጠቅላይ ሰፈሩ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሆን መወሰኑና የመጀመሪያውን ዙር 

የኃይል አዛዥነት ስፍራ ለኢትዮጵያና ለሠራዊቷ መሰጠቱ የዚህ ዕውነታ አንድ መገለጫ ነው። 

ህገ-መንግሥቱን መሠረት አድርጎ የተገነባው መከላከያ ሠራዊታችን በተሳተፈባቸው የሠላም 

ማስከበር ተልዕኮዎች ሁሉ፤ እያንዳንዱ የሠራዊቱ አባል ከዓለም አቀፍ ተልዕኮው ጐን ለጐን 

የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዘቦች ወግ፣ ባህልና ትውፊቶችን በማስተዋወቅ የአዲሲቷን 

ኢትዮጵያ ገጽታ የመገንባት ተግባርን አከናውኗል።  

ከዚህ በተጨማሪም፤ በሀገራችን ውስጥ እየተመዘገበ ስላለው ልማት፣ ስለተፈጠረው አስተማማኝ 

ሠላምና ስር እየሰደደ ስላለው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በአጠቃላይ የሃገራችን የኀዳሴ 

ጉዞና ስኬቷን ለሌሎች ሠላም አስከባሪ ሀገር ሠራዊቶች እንዲሁም ተልዕኮውን ለሚያከናውንበት 

ሀገር፣ ህዝብና መንግሥት በማስረዳት የአምባሳደርነት ሚና ተጫውቷል። ወደፊትም ይኸው 

የህዝባችን ኩራት የሆነው ሰራዊት ይህንን ተግባሩን አጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነቴ ፅኑ ነው። 

                 ታሪክን ያኔና አሁን አራት- የህዝባዊው ሰራዊት ልማታዊ ትርክት 

የድልና የሰላም ሃይል የሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የልማት ሃይል መሆኑንም መገንዘብ 

ያስፈልጋል። የኢፌዴሪ መንግስት የገነባውና በመገንባት ላይ ያለው ሥርዓት ዴሞክራሲያዊ 

ብቻ ሣይሆን፤ ልማታዊም ጭምር በመሆኑ ሠራዊታችንም የዚሁ ነፀብራቅ ነው፡፡ 
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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 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፡፡  

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

ለትምህርት፣ ለጤና … ወዘተ ማዋል ካልቻለ ፊጣንና ተከታታይ የምጣኔ ሐብት 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 ከኢኮኖሚዉ 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። ምክንያቱም 

ህዝቡ ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ገቢ በነፍስ ወከፍ የሚደርሰው ገቢ (per capita income) ቢሰላ 

መከላከያውን ለመገንባት የሚያስችለው የተትረፈረፈ ሃብት ሊኖረው ስለማይችል ነው። ከዚህ 

በመነሳትም ኢኮኖሚው ሊሸከመው የሚችል የመከላከያ በጀትን መመደብ ግድ 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 ፡፡  
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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፡፡   

ከእነዚህ ተግባራት ጐን ለጐንም 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 

ገባራዊ 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 

ትሪንስፎርመሮችን 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 ዘረፎች 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 
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መንገድ በሌላቸው ቦታዎች ከየአካባቢው ህብረተሰብ ጋር እየተቀናጀ በመንገድ ስራ ላይ በንቃት 

ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

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 እንዲሟላ በማድረግ ለየአካባቢው ህዝብ አስረክቧል፡፡ 

የአካባቢን ስነ ምህዳር በመጠበቅ ረገድም ከህብረተሰቡ ጋር በመሰለፍ ችግኞችን ተክሏል 

እንዲፀድቁም በመንከባከብ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል፡፡ በተለይም ችግኞች እንዳይጠወልጉ 

“አንድ ኮዳ ውሃ ለአንድ ችግኝ” በሚል መርህ ተገቢውን ክትትል በማከናወን እንደ ዜጋ 

ልማታዊ ተግባርን ከህዝቡ ጋር ተሳስሮ እየፈፀመ ነው፡፡  

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፡፡ 

ሀገራችን 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 የሠራዊቱ አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ከ163 ሚሊዩን ብር 

በላይ የወር ደመወዘቸውን በዓመት ክፍያ በመፈፀም ቦንድ ገዝተው አጠናቅቀዋል፡፡ በቅርቡም 
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ደመወዘቸውን ከመለገሳቸው ባሻገር “የልማቱ ጠባቂ ብቻ ሣይሆን አልሚም ነኝ” በሚል መንፈስ 

ቦንድ የመግዛት ሂደቱን አጠናክረው ቀጥለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እያንዳንዱ የሠራዊት 

አባልና ሲቪል ሰራተኛ በየግሉ ቦንድ በመግዛት ሀገራዊ ልማቱን በመደገፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

በጥቅሉ ቀደምሲል የጠቀስናቸውና ሌሎች የሠራዊታችን ህዝባዊና ልማታዊ ተግባራት 

ለሠራዊታችን አንቱታን አትርፈውለታል፡፡ ይህም ሠራዊቱ በተሰማራባቸው ቦታዎች ሁሉ 

በህዝብ እንዲወደድ እንዲታመንና እንዲፈቀር አድርገውታል፡፡ በዚህም ሠራዊታችን ባለፋት 12 

የተሃድሶ ዓመታት ባከናወናቸው የልማት ተግባራት በሰላም ወቅት የልማት ሃይል መሆኑን 

ማስመስከር ችሏል፡፡ 

    ታሪክን በአሁን ዕይታ አምስት- በአንድ እጅ መሳሪያ በሌላኛው አቅም መፍጠር 

የሠራዊታችን ልማታዊ ተግባር በዚህ ብቻ የተገታ አይደለም። ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ 

የሚጠይቀውን ሙያተኛ ለማቅረብ መከላከያ 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 መከላከያ የደረሰበትን ከፍተኛ የሰው ሃይል የማብቃት ስራን 

አመላካች ነው። 

ለዚህ አባባላችን 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 

ማፍራት ተችሏል። 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 

በተቋሙ 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።  

ተቋሙ 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።  
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በአየር ሃይል በኩልም ተቋሙ በርካታ አብራሪዎችን ከማፍራት ጎን ለጎን ከፍተኛ ሀገራዊ የሰው 

ሃብት ልማትን ዕውን እያደረገ ነው። አየር ሃይላችን ዛሬ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቀደም 

ሲል በውጭ ሀገር ዜጎች ይከናወኑ የነበሩ በርካታ ስራዎችን በራሳችን የሰው ሃይል ማከናወን 

ተችሏል።  

የራሱን ቴክኒሽያኖች ከማፍራት በዘለለ የኢትዩጵያን አየር መንገድ ቴክኒሽያኖችን አሰልጥኖ 

ያስመረቀበት ደረጃም ላይ ደርሷል። እነዚህ ዕውነታዎች መከላከያ ወጪ ቆጣቢ አካሄዶችን 

እየተከተለ የራሱን የሰው ሃብት በማብቃት ስራ ላይ ብቻ ሳይወሰን ሀገራዊ የአቅም ግንባታ 

ማዕከል ሆኖም እይተንቀሳቀሰ መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው። 

የመከላከያ ጤና ሳይንስ ኮሌጅም ቢሆን በርካታ ዶክተሮችንና የጤና መኮንኖችን በማፍራት 

የሠራዊታችንን 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።    

በጥቅሉ እነዚህ በመከላከያ የተለያዩ ክፍሎች አማካኝነት በመከናወን ላይ የሚገኙት የሰው 

ሃይልን በብቃት የማልማት ስራዎች መከላከያ ያቀደውን በራስ ሃይል ስራዎችን ዘመናዊና 

ቁጠባዊ በሆነ አካሄድ አንድ አካል ናቸው፡፡ ይህ ዘመናዊ ሰራዊትን በሁሉም የተቋሙ ክፍሎች 

ውስጥ የማፍራት ሂደት ጠቀሜታው ለመከላከያ ብቻ አይደለም። የአቅም ግንባታ ማዕከል ሆኖ 

የኢኮኖሚ ዕድገቱ የሚጠይቀውን ብቃት ያለውን የሰው ሃብት በቴክኖሎጂ ሽግግርነት ለሀገርም 

ጭምር ማፍራት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እናም ለዚህ ፅናትን ለተላበሰ ሃይልና ኩርቶ 

ላኮራን እንዲሁም ሁለንተናዊ ተግባራትን ለሚፈፅም ጀግና ሰራዊት ክብርና ሞገስን መቸር 

ተገቢ መሆኑ አያጠያይቅም። 

አዎ! ክብር ከድል አብሳሪነት እስከ የአቅም ግንባታ ፈጣሪነትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ባለቤትነት 

ለተሸጋገረውና የህዝቦች አለኝታ ለሆነው ሰራዊት ይሁን ስል በአድናቆት ከመቀመጫዬ ብድግ 

ብዬ ድምፄን ከፍ አድርጌ በማሰማት ነው። ይህ ስመ-ጥር ሠራዊት ከየካቲት አንድ እስከ ሰባት 

ድረስ በሚቆየው የልደት በዓሉ ላይ ያሳየን ልማታዊ ስራዎች እንደ ዜጋ እንድኮራበትና ሁሌም 

እንድመካበት አድርገውኛልና። ቸር እንሰንብት።   


