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ሠራዊታችን ‘በቁጠባ ላይ ቁጠባ’ ባህልንና ክህሎትን ያዳበረ ነው!   

                                                          ዘአማን በላይ 

                                                     bzaman@yahoo.com 

 የኢዴፓው ፕሬዚዳንት አቶ ሙሼ ሰሙ  የመከላከያ ሰራዊታችንን ቀን አስመልክቶ 

ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ እርሳቸውና ሌሎች የተቃውሞው ጎራ “ባለሟሎች” የሰጡትን የተሳሳተ 

አስተያየት ተመልክቼ ተገቢ ያልሆነ አስተያየታቸውን ለማረቅ ላቀረብኩት አስተያየት ምናባትም 

ከአራት ወራት ቆይታ በኋላ “እውነትም ‘ያለበት’ ይገንበት እንዳይሆን?” በሚል ርዕስ ከመሰንበቻው 

በአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ ላይ ምላሽ ሰጥተዋል።  

እርግጥ የአቶ ሙሼ ምላሽ የዘገየ ቢሆንም፤ ብዙም አልራቀም። ዋናው ነገር ከ120 ቀናት 

በላይ ቆይተውም ቢሆን ጉዳዩ ከንክኗቸው በዴሞክራሲያዊው የሃሳብ ትግል መንገድ መልስ 

ለመስጠት መሞከራቸው ነው። እናም ‘ምላሻቸው ይበል የሚያሰኝ ነው’ ብዬ ባላልፍ እንደ ትህትና 

መጓደል ስለሚቆጠርብኝ፤ ዴሞክራሲያዊ የብዕር ትግል ገብቷቸው ሃሳባቸውን ከወረቀት ጋር 

ለማቆራኘት በመፍቀዳቸው ላመሰግናቸው እወዳለሁ—ምንም እንኳን እስክሪብቷቸው ሃቅን ለመፃፍ 

እየዶለደመ ያስቸገራቸው መሆኑን ከፅሑፋቸው ለመረዳት ብችልም። 

አቶ ሙሼ ምላሽ የሰጡት የመከላከያ ሰራዊታችንን ቀን አስመልክቶ በጉዳዩ ዙሪያ 

የራሳቸውን ምልከታ ላቀረቡ ሁለት ፀሐፊዎች ነው። በወቅቱ እኔ መልስ የሰጠሁት በእርሳቸው 

የተሳሳተ ምልከታ ላይ ብቻ ሳይሆን፤ የኣረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ አስራት፣ የፓርላማው 

አባል የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ፣ የመድረክ አመራር አባል ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንዲሁም 

የቆንጆ መፅሔት ርዕሰ አንቀፅ ያቀረቡትን የተዛቡ አስተያየቶችን በማረም ነበር። በመሆኑም እኔ 

የምመልሰው “የሠራዊት ቀንና የተቃዋሚዎች መሠረተ-ቢስ እሳቤዎች” በሚል ርዕስ ላቀረብኩት 

አስተያየት መሆኑ በቅድሚያ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። ይሁን እንጂ እግረ-መንገዴን እርሳቸው 

አሁንም መከላከያን አስመልክተው በአላዋቂነት ያስነበቡንን ውሃ የማይቋጥር እሳቤን ማረም 

የዜግነት ግዴታዬ ሆኖ ያገኘሁት በመሆኑ፤ ከዚሁ አንፃር ከያዙት የተሳሳተ ጎዳና እንዲወጡ 

ትክከለኛውን መንገድ ላመላክታቸው እሞክራለሁ።  

ታዲያ ወደ ዋናው የኢዴፓው ፕሬዚዳንት የምላሽ ምላሽ ከማምራቴ በፊት፤ ከዛሬ አራት 

ወራት በፊት በፅሑፌ ላይ ከየካቲት አንድ እስከ ሰባት ድረስ የተከበረውንና ኋላ ላይም ህዝቡ 

አንድ ሳምንት እንዲጨመርለት በጠየቀው መሰረት ቀጥሎ የነበረውን የሠራዊቱን ቀንን 

በተመለከተ፤ እርሳቸው እንደ ማንኛውም የተቃውሞ ጎራ አቀንቃኝ ያቀረቡትን የተሳሳተ ዕይታ 
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እንደ ዜጋ ከሰውዬው አስተያየት አንፃር ብቻ በማየት ለመሞገት ያነሳኋቸውን ሃሳቦች እዚህ ላይ 

በድጋሚ ማቅረብ አስፈላጊ ይመስለኛል—ጉዳዩ ለውድ አንባቢዎቼ ግልፅ ይሆን ዘንድ።  

     “…‘አቶ ሙሼ መከላከያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ኢትዮጵያ አንድ ችግር 

ቢያጋጥማት በብቃት እንድትከላከል የሚያስችላትን ታንክ፣ አውሮፕላን እና 

ሌሎች ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ነው’… ብለዋል። 

      በመጀመሪያ ደረጃ መከላከያ አቶ ሙሼ ባነሱት ነጥብ ላይ ምን ያህል ዝግጁ 

ይሁን አይሁን እርሳቸው የሚያውቁት ነገር የለም—ቢያንስ ስለ መከላከያችን 

የማድረግ አቅም (doing capacity) ብዙም ዕውቀት ያላቸው 

አይመስለኝምና። ግና በቦታው ከገላጮች እንደሰማሁት መከላከያ ሠራዊቱ 

ማንኛውንም ጦርነት ቢቻል ከሩቁ ለማስቀረት ካልሆነ ደግሞ በአነስተኛ 

ኪሳራና በአጭር ጊዜ የማጠናቀቅ አቅም ያለው መሆኑን ነው። ይህ ደግሞ 

እርሳቸው የጠቀሱትን የአውደ ውጊያ መሳሪያዎችን ያጠቃልላል። 

      ለነገሩ የአንድ ሀገር ሰራዊት የመሳሪያ ጋጋታ ስላለው ብቻ ጠላቶቹን 

ይመክታል ማለት አይቻልም። መሳሪያ በማንጋጋት ከሆነማ በጥቁር አፍሪካ 

ግዙፍ የነበረው የደርግ ሰራዊት ባልተገረሰሰ ነበር። ዋናው ነገር የሠራዊቱ 

ህዝባዊነት፣ የዓላማ ፅናት፣ ጀግንነትና በውስጡ ያለው ቤተሰባዊ ዝምድና 

ነው። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሠራዊት ደግሞ እነዚህን ሁኔታዎች ባካተተ 

መልኩ ስለተገነባ በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ጠላትን ድል ማድረግ የሚችል 

ብቃት ያለው ነው። 

      እናም አቶ ሙሼ ወደ ኋላ ዞር ብለው በወቅቱ በሀገራችን ላይ ግልፅና 

ተጨባጭ አደጋ በተደቀነበት እንዲሁም የሶማሊያ የሽግግር መንግስት 

ባደረገለት ጥሪ መሰረት የሠራዊታችን ብቃት የተረጋገጠበትንና የሶማሊያ 

ተጋድሎውን ብሎም በተለያዩ የሰላም ማስከበር ግዳጆች ያተረፈውን 

“አንቱታ” ማስታወስ ያለባቸው ይመስለኛል። ይህ ሁሉ ብቃትና ክብር 

እንዲሁ ዝም ተብሎ የተገኘ አይደለምና። 

      እርግጥ እርሳቸውም እንደ ሌሎቹ የተቃውሞ አጋሮቻቸው እስከ አፍንጫው 

ድረስ የታጠቀ ሠራዊት ሀገራችን እንዲኖራት ቢመኙ ክፋት የለውም። 

ምኞት አይከለከልምና። ሆኖም የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሠራዊት “በተከበብኩ” 

ፖሊሲ የሚመራ አይደለም። ከየትኛውም ሀገር ጋር በሰላምና በጋራ ትብብር 

የሚሰራ እንጂ። ከዚህ መሳ ለመሳም በአንድ በኩል በመላው ሀገሪቱ ሰላምን 

በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችለውን ዝግጅት ሁሌም እየከወነ፣ 
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በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገሪቱ ልማትና የቴክኖሎጂ ሽግግር የበኩሉን 

አስተዋፅኦ ያደርጋል። እናም አቶ ሙሼ ሠራዊቱ ለምን በልማትና 

በቴክኖሎጂው ውስጥ ይገባል ማለታቸው ምን ለማለት እንደፈለጉ 

ለራሳቸውም ግልፅ አይመስልኝም። በማደግ ላይ ባለ ሀገር ውስጥ ከህገ-

መንግስታዊ ተልዕኮው ባሻገር በልማትና በቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከል ሆኖ 

ለሚሰራ ሠራዊት ወሮታው መሆን ያለበት ይኸው ነው?...የዚህን ጥያቄ 

ምላሽ ለኢዴፓው ሊቀመንበር ህሊና እተወዋለሁ።” 

  

እንግዲህ አቶ ሙሼ የሰራዊቱን ቀን አስመልክቶ ላነሱት ሃሳብ የሰጠሁት ምላሽ ይሄው ብቻ 

ነው። ታዲያ እርሳቸው ከየት እንዳመጡት ባላውቅም፤ ‘ተቺዎቼ ዘለፋና ዛቻ አዘል ትችቶችን 

በአዲስ ዘመንና በአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ ላይ አቅርበዋል፤ ምን ሲደረግና ሲታሰብ በመከላከያ ላይ 

አስተያየት ተሰጠ…የሚሉ አስተያየቶችን አስፍረዋል’ በማለት በፍፁም በእኔ ፅሑፍ ላይ ያልተባለን 

ነገር ቆርጠው ለመቀጠል ሞክረዋል።  

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ቀደም ሲል ካቀረብኩት ፅሑፍ ላይ አንብቦ እንደሚረዳው ግን 

እርሳቸው ያሉት ዘለፋና ዛቻ እንኳንስ ቃላቶቹ ቀርተው ሃሳባቸውም የሉም። እንዲሁም ለምን 

በመከላከያ ላይ አስተያየት ተሰጠ? የሚል ነገር በፅሑፌ ውስጥ ተፈልጎ አይገኝም። ምክንያቱም 

መከላከያ እንደ ማንኛውም የመንግስት ስራ አስፈፃሚ ተቋም በሀገሪቱ ህግና ደንብ የሚተዳደር 

/በእኔ እምነት እንዲያውም በተሻለ ሁኔታ በህግና ስርዓት የሚመራ/ መሆኑን ስለምገነዘብ ነው።  

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ መከላከያ ከስራው ልዩ ባህሪ የተነሳ ካልሆነ በስተቀር፣ እንደ 

ማንኛውም የመንግስት አስፈፃሚ አካል በእኩል ዓይን የሚታይ ተቋም ነው። ተቋሙም ቢሆን 

የታጠቀ ኃይል ስለሆነ ‘አትንኩኝ’ ሲል አይተንም ሆነ ሰምተን አናውቅም። ይልቁንም ምን ያህል 

ግልፀኛ፣ ጨዋና ዴሞክራሲያዊ ብሎም ለህገ-መንግስቱ ታዛዥ መሆኑን በታላቁ መሪያችን አቶ 

መለስ ዜናዊ ድንገተኛ ህልፈት ወቅት “…ዛሬም ሆነ ነገ እንደ ትላንቱ ለህገ-መንግስቱና ለህገ-

መንግስታዊ ስርዓቱ በፅናት እንቆማለን…” በማለት መግለጫ መስጠቱን ነው የማስታውሰው። 

እናም ይህን የመከላከያን ፅናት የተሞላበትን አኩሪ ማንነት በገሃድ እያወቅኩ፤ ‘መከላከያ ለምን 

ተነካ?’ የሚል ሃሳብን በፅሑፌ ውስጥ ላሰፍር አልችልም፤ አላሰፍርምም፤ አላሰፈርኩምም። ይህን 

ሃቅ ደግሞ ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ከላይ አቶ ሙሼ ሰሙን ብቻ ከሚመለከተውና ለይቼ 

ካቀረብኩት ዘገባዬ ውስጥ መረዳት ይችላል።  

ግና ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ የኢዴፓው ፕሬዚዳንት ያልተባለን ነገር ፈጥረው በመደረት በሐሰት 

የሰውን ስም ለማጥፋት ሲሉ ዘግይተው ፅሑፍ ለማቅረብ እንደምን እንደተነሳሱ የሚያውቁት 
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እርሳቸው ብቻ ናቸው። እኔ ግን አቶ ሙሼን ከሚያክል የአንድ ፓርቲ ፕሬዚዳንት እንዲህ ዓይነት 

ደስ የማይል ተግባርን ስለማልጠብቅ በእርሳቸው ቦታ ሆኜ አፍሬያለሁ። የሚመሩት ፓርቲም 

መርሁ ይኸው ከሆነም ‘ይብላኝ ለተከታዮቻቸው’ ብያለሁ። እርግጥ ነው በተቃውሞው ጎራ ውስጥ 

ያሉ ሰዎች ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ለእነርሱ ብቻ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት የሰጣቸው 

ይመስል፤ የተለየ ሃሳብ ያለው ሌላ ዜጋ የራሱን አስተያየት ሲያቀርብ ‘ዘለፈኝ፣ ዛተብኝ…ምንትስ’ 

ማለትን ዛሬ ላይ እንደ ‘ፋሽን’ እየተከተሉት መጥተዋል። እናም የሰውዬው ምክንያት አልቦና 

በውሸት ላይ የተመሰረተ ስሞታ ብዙም አይደንቀኝም። ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቱን የስም 

ማጥፋት ተግባር የሚፈፅም ሰው ለተሰነዘረበት የአፀፋ አስተያየት ምንም ዓይነት ምላሽ ሊኖረው 

ካለመቻል የሚመነጭ መሆኑን በሚገባ ስለማውቅ ነው። 

ግለሰቦች የተሰማቸውን ነገር ለመፃፍ ሲነሱ ዘሎ ተቋማት ላይ መንጠላጠል የሚወዱት 

የተቃውሞው ጎራ ፊታውራሪዎች መገለጫ ሆነው ያገኘኋቸው አቶ ሙሼ፤ ‘መከላከያ 

እንደማንኛውም የመንግስት ስራ አስፈፃሚ አካል በህግ ፊት ቀርቦ የሚጠየቅና ለሚቀርቡለት 

ትችቶች፣ ጥያቄዎችና ልዩነቶች በሩ ክፍት መሆን አለበት’ ባይ ናቸው። ምንም እንኳን የኢዴፓው 

ፕሬዚዳንት ምላሽ መሆን የሚገባው በግለሰቦች ለተሰጧቸው የአፀፋ ምላሽ አግባብ የሆነ መልስ 

መስጠት ቢሆንም፤ ምላሻቸው የሃሳቡ ባለቤት ለሆኑት ዜጎች መሆን ሲገባው ተቋሙ ላይ 

ማነጣጠራቸው ተገቢ አይመስለኝም። ያም ሆነ ይህ ግን ስለ መከላከያ በቂ ዕውቀት ባይኖረኝም 

ቅሉ፤ በበዓሉ ጉብኝት ወቅት ካገኘሁት ማብራሪያዎችና በሚዲያ ላይ ከሰማኋቸው እንዲሁም 

ካየኋቸው ማብራሪያዎች በመነሳት እርሳቸው ካነሱት ነጥቦች አኳያ ምላሽ ለመስጠት እሞክራለሁ—

‘ከንቱ ውዳሴ፣ ትምክህት…ወዘተ.’ የሚሉ አላስፈላጊና ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የጎደላቸውን አሳፋሪ 

አባባላቸውን ወደ ጎን በማለት።  

የሰውዬው አባባል በመሰረታዊነት መከላከያ የሚቀርቡለትን ትችቶች፣ ጥያቄዎችና 

ልዩነቶችን ማስተናገድ አልቻለም የሚል ቢሆንም፤ በእኔ እምነት ግን ይህ አስተያየት በተገላቢጦሹ 

የቀረበ ነው። ለምን ቢባል፤ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ተቋሙ በየጊዜው በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዩች 

ምክር ቤት የመከላከያ፣ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ቋሚ ኮሚቴ የቅርብ ክትትል እየተጎበኘ 

በየጊዜው ማንኛውንም አስተያየት ተቀብሎ በገንቢነት እየሰራ መሆኑን ማንም ሰው የሚያውቀው 

ስለሆነ ነው። ማንኛውም ዜጋ ለተቋሙ የሚጠቅም አስተያየት ካለውም ለመቀበል በራቸው ክፍት 

ይመስለኛል— ለመከላከያ የሚጠቅም ሃሳብን የሚያቀርብ ግለሰብ ሀገርን እየጠቀመ መሆኑን 

ስለሚረዱ። ሌላው ቀርቶ ሰሞኑን የፌዴራሉ ኦዲት ኮሚሽን ከመከላከያ ጋር ያለውን የኦዲት 

ሪፖርት አቀራረብ ልዩነትን አስመልክተው ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ በሚዲያ ላይ ሲናገሩ 

እንደሰማሁት፤ ተቋሙ ከሀገርና ከሰራዊቱ ደህንነት በመለስ ያሉትን ማናቸውንም መረጃዎችን 

በመስጠት ተባብሯል። ይህ ደግሞ ረጅም ርቀት የሄደ የግልፅነትና የተጠያቂነትን መንፈስ 
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የሚያመላክት ነው። አቶ ሙሼ ግን እነዚህን ዕውነታዎች እያወቁ ደፍጥጠዋቸው በማለፍ ብሎም 

ለተቋሙ ተገቢ ያልሆነ ስም በመስጠት ገፅታውን ለጊዜውም ቢሆን ለማጠልሸት መሞከራቸው 

በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም—ምንም እንኳን በአንድ ግለሰብ የሚጠፋ ተቋማዊ ገፅታ 

ባይኖርም። 

መከላከያ በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 87 መሰረት ከተሰጡት ሀገራዊና ህዝባዊ መርሆዎች 

ባሻገር፣ ማንኛውንም ተግባራቱን በበቂ ሁኔታ እየከወነ የቴኖሎጂ ሽግግር ማዕከል ሆኖ ለመስራት 

የሚያደርገው ሰናይ ጥረት አቶ ሙሼን ለምን እንዲህ እንዳንገበገባቸው ባላውቅም፤ እጅግ 

በተጣመመና ድግግሞሽ በበዛበት ሁኔታ ተግባሩን ለማጣጣል ሞክረዋል። የእነ አልበርት 

ኢንስታይን፣ የእነ አይዛክ ኒውተን…ወዘተ. ታላላቅ ሳይንሳዊ ግኝቶችና ፈጠራዎች መነሻቸው 

ወታደራዊ ተቋማት ውስጥ መሆኑን የማይዘነጉት እኚህ ሰው፤ አላዋቂ ሳሚ ዓይነት በመምሰል 

“…በህገ-መንግስቱ ላይ በተደነገገው መሰረት መከላከያ ሰራዊት እንደ ተቋም በሰላም ጊዜ በግል 

ዘርፉ መሸፈን የሚችሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጣልቃ በመግባት የግል ዘርፉን 

ማቀጨጭ የለበትም” የሚል አስተያየት ሰንዝረዋል። ለዚህ እንደ ምክንያት ያቀረቡት ደግሞ 

ተቋሙ አቅሙ ይፈረጥምና ልክ እንደ አልጄሪያና የሌሎች ሀገራት ሰራዊቶች ከተሰቀለበት ቦታ 

ማውረድ ያቅተናል የሚል የማይመስልና ጉንጭ አልፋ ሙግት ነው። 

በመጀመሪያ ደረጃ ህገ-መንግስት ጥቅል ጉዳዩችን እንጂ ዝርዝር ትንታኔዎችን የማይዝ 

መሆኑን ለአቶ ሙሼ መንገር ትንሽ አሳፋሪ ይመስለኛል። በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 87 ላይ የሰፈሩት 

አምስቱ አንኳር መርሆዎች ጥቅል እንጂ፣ መከላከያ እንደ ሰራዊት የሚፈፅማቸውን ዝርዝር 

ጉዳዩችን ያካተቱ አይደሉም፤ ሊያካትቱም አይችሉም። ይህ ደግሞ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን 

በሌሎች ዴሞክራሲያዊ ሀገሮች ጭምርም የሚታይ ገሃዳዊ ሃቅ ነው። ምንም እንኳን ሰውዬው 

መከላከያ መስራት ያለበት የትም ውልፊት ሳይል በህገ-መንግስቱ ውስጥ ባሉት አምስቱ መርሆዎች 

ብቻ ነው ቢሉም፤ ይህ ነባራዊ ሁኔታ ተልዕኮውን እንዲያ ባለው ሁኔታ ለመፈፀም የሚያስችለው 

ነው ብሎ መናገር አዳጋች ይመስለኛል። ምክንያቱም በተቋሙ ውስጥ ህገ-መንግስቱን ተመርኩዘው 

የወጡና የሚወጡ ዝርዝር አሰራሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ በቀላሉ መገመት ስለሚቻል ነው። እናም 

ተቋሙ ተልዕኮውን በሚቀርፅበት ወቅት ከህገ-መንግስቱ ውጭ ያልሆኑ አመቺ ዝርዝር ጉዳዩችን 

ማስቀመጡ አይቀሬ ይሆናል ማለት ነው።  

አቶ ሙሼን ጠቅለል ባለ አብነታዊ ምሳሌ ለማስረዳት ያህል እርሳቸው በጠቀሱት በህገ-

መንግስቱ አምስቱ መርሆዎች ውስጥ የሰላም ማስከበር በግልፅ አልተቀመጠም። ታዲያ ይህ መርህ 

ባለመኖሩ መከላከያ በዓለምና አህጉር አቀፍ የሰላም ማስጠበቅ ተግባራት ውስጥ መሳተፍ የለበትም 

ማለት ነውን?—አይደለም። መከላከያ ግን በራሱ ተልዕኮዎች ላይ ይህን የሰላም ማስከበር ስራ 
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አካትቷል። እርግጥ በኢዴፓው ፕሬዚዳንት ጨቅላ እሳቤ መከላከያ ይህን ተልዕኮውን በማስፈሩ 

ከህገ-መንግስቱ አሰራር ውጭ ሆኗል ሊባል ይችላል። ዕውነታው ግን እንዲያ አይደለም።…መከላከያ 

የሰላም ማስጠበቅ መርሁን የቀረፀው ከህገ-መንግስቱ ተነስቶ ነው። ስለ የውጪ ግንኙነት መርህ 

በሚገልፀው በህገ-መንግስታችን አንቀፅ 86 (6) ላይ፤ “በሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች ሰላማዊ 

በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ” ከሚለው ሀገራዊ እሳቤ በመነሳት ነው። እናም 

እያንዳንዱን ነገር ለመቃወም ብቻ ብለው የፃፉት ሰውዬው ዕውነታውን ከዚህ አኳያ ቢረዱት 

ቢያንስ ለግል ዕውቀታቸው ጠቃሚ ነው ባይ ነኝ።  

ታዲያ አቶ ሙሼ ይህን የማያወላዳ ሃቅ እየመረራቸውም ቢሆን ከተጋቱት ዘንዳ፤ መከላከያ 

የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሽግግር ማዕከል ለመሆን የሚያደርገው ጥረትም ከህገ-መንግስቱ የመነጨ 

ለመሆኑ ሌላ አስረጅ በማቅረብ የተንሸዋረረ ዕይታቸውን እንዲያስተካክሉ በግልፅ ልነግራቸው 

እፈልጋለሁ። ስለ የኢኮኖሚ ነክ ዓላማዎች በሚያትተው የህገ-መንግስታችን አንቀፅ 89 (1) ደግሞ፤ 

“መንግስት ሁሉም ኢትዮጵያዊያን የሀገሪቱ የተጠራቀመ ዕውቀትና ሃብት ተጠቃሚዎች 

የሚሆኑበትን መንገድ የመቀየስ ሃላፊነት አለበት” እንደሚል አንብበውም ቢሆን ሊረዱት ይገባል።  

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከዚህ ዓላማ አኳያ መከላከያ ውስጥ የሀገሪቱ የተጠራቀመ ዕውቀትና 

ክህሎት አለ። ይህን ዕውቀትና ክህሎት በጉብኝቱ ወቅት ማረጋገጥ ችለናል። በተቋሙ ውስጥ 

ያለው ዕውቀትና ክህሎት ደግሞ የሀገሪቱ ሃብት እንደመሆኑ መጠን በዕውቀት ሽግግርነት ለሁሉም 

ኢትዮጵያዊያን መዳረስ ይኖርበታል። ለዚህም ነው መከላከያ ባቀረበው የሰራዊት ቀን ኤግዚቪሽን 

ላይ በውስጡ ያለውን ዕምቅ አቅም ለህዝቡ በማቅረብ የሚገኝበትን ደረጃ ያሳየው። በመሆኑም አቶ 

ሙሼ ህገ-መንግስቱን በአግባቡ ሳይረዱ እንዲያው የተቃውሞ ቃና ደፈናዊ መግት “የመከላከያ 

ኢንዱስትሪው ህገ-መንግስቱ ውስጥ የሰፈሩት ድንጋጌዎች የሁላችንም የበላይ መሆናቸውን 

በቅድሚያ በተግባር ማስመስከር አለበት” በማለት ያነሱት ሃሳብ የዕውቀት አጠርነት ውጤት 

በመሆኑ ቢታረም የሚበጅ ይመስለኛል። መከላከያ ከህገ-መንግስቱ መሰረታዊ ዓላማዎች ውጪ ሆኖ 

ተልዕኮውን የተወጣበት ወቅትና ጊዜ የለምና። እናም ‘በጥራዝ ነጠቅነት ለራስ የተለየ ግምት ሰጥቶ 

ጉዳዩችን በአላዋቂነት ከማጣመም፣ ህገ-መንግስቱን መርምሮ ማወቅ ይቅደም’ የምትለዋን የግሌን 

ብሂል ለኢዴፓው ፕሬዚዳንት ‘እነሆ!’ ብያቸዋለሁ።  

ሰውዬው በተሳሳተ ምልከታ ያወሩት የአላዋቂነት ዲስኩር ሳያንሳቸው፣ ከእርሳቸው ወዲያ 

ለህዝብ አሳቢ የሌለ በማስመሰል ‘መከላከያ የግሉን ባለሃብት ዘርፍ ስራ በመስራት እያቀጨጨው 

ነው’ ሲሉም ያለ ሃፍረት ፅፈዋል። በመጀመሪያ ደረጃ የመከላከያ የሳይንስና የቴኖሎጂ ሽግግር 

በህገ-መንግስቱ በተቀመጠው ዓላማ ላይ ያተኮረ እንጂ፣ እርሳቸው እንዳሉት የግሉን ባለሃብት 

ለመጉዳት ተብሎ የተደረገ አለመሆኑን በሰከነ አዕምሮ መገንዘብ በጄ ነው። መከላከያን እንደ 
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ገዥው ፓርቲ አካል አድርጎ ከመመልከት የጨለመ ተቃውሞአዊ ዕይታ ወጣ ብሎ መመልከትም 

ያሻል። ምንም እንኳን እኚህ ግለሰብ መከላከያ የዕውቀት ሽግግር ማዕከል ሆኖ በመስራቱ የትኛው 

የግል ባለ ሃብት እንደ ቀጨጨ በፅሑፋቸው ላይ አስረጅ ጠቅሰው ባይነግሩንም /ለነገሩ ሊነግሩን 

አይችሉም/፤ በነፃ ገበያው ስርዓት ውስጥ ማንኛውም አቅም ያለው ባለሃብት ተሳትፎ ውጤታማ 

እንደሚሆን የሚያጡት አይመስለኝም። ለነገሩ መከላከያ በአመዛኙ እየሰራ ያለው በግሉ ባለሃብት 

ዘርፍ የማይሸፈኑትን የመከላከያ ኢንዱስትሪ ውጤቶችን እንጂ እርሳቸው እንደሚሉት ጊዜውን 

በግሉ ባለሃብት የሚሰራውን በመሻማት አይደለም። በአብዛኛውም በትላልቅ ስራዎች ላይ በመሳተፍ 

የሀገርን የውጪ ምንዛሬ በማዳን ተግባር ላይ ነው የሚያተኩረው። ነገርዬው ‘ያደቆነ የተቃውሞ 

ሰይጣን፣ ሳያቄስ አይተውም’ እንዲሉት ሆኖ አቶ ሙሼ ለመስማት ካልፈለጉ በስተቀር፤ የታላቁ 

የህዳሴ ግድብ ግንባታን 50 በመቶ የሜካኒካል ስራዎችን የወሰደው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኮርፖሬሽን ነው—ምናልባትም ካልተሳሳትኩ ይህ ስራ ከግድቡ 80 ቢሊዮን ብር ወጪ ውስጥ 

ግማሹን ያህል የሚሸፍን መሆኑ ነው። እንግዲህ መከላከያ በውስጡ ያለውን ዕምቅ ዕውቀት 

በመጠቀም እንዲህ ዓይነቱን በግሉ ባለሃብት የማይሸፈን ስራን ወስዶ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ 

እየሰራ በመገኘቱ ነው—በእነ አቶ ሙሼ የተቃውሞ አታሞ ድለቃ መምቻ የሆነው። እናም ተቋሙ 

ከተልዕኮው በተጓዳኝ ጊዜውን አብቃቅቶ በዚህ መሰሉ ሀገራዊ ልማት ውስጥ ጉልህ አስተዋፅኦ 

በማበርከቱ ሳቢያ አቶ ሙሼን ምን እንዲህ እንዳንጨረጨራቸው መቼም ቢሆን በግርምታ 

የምመለከተው ጉዳይ ነው።   

ግርምቴን ይበልጥ እንዲጨምር የሚያደርገው ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ሰውዬው ‘ተቋሙ 

በኢኮኖሚ ከፈረጠመ እንደ እነ አልጄሪያና ሌሎች ሀገራት ከተሰቀለበት ቦታ ለማውረድ ያቅተናል’ 

የሚለው “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ” ዓይነት ያፈጠጠና የገጠጠ መላ-ምት ነው። እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ የአንድ ሀገር መከላከያ በጀት ሁለት በመቶ መሆን ሲገባው፣ የሀገራችን 

መከላከያ ግን ሀገሪቱ ከምትመድብለት ከአንድ በመቶ በታች በጀትን ብቻ ከኢኮኖሚው በመጋራት 

አብቃቅቶ እየተጠቀመ እንጂ የተትረፈረፈ ገንዘብ ያለው አይመስለኝም። “የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ 

በሬ” እንዲሉ አብዛኛውን ስራዎቹን እኳንስ ዕውቀታቸውንና ጉልበታቸውን ቀርቶ፣ ህይወታቸውን 

ለሀገራቸው ቤዛ በሚያደርጉት ፅናትና ጀግንነትን በተላበሱ የሰራዊቱ አባላት አማካኝነት 

ስለሚከውን ወጪውን ቆጣቢ በሆነ መንገድ እንዲመራ አስችሎታል።  

እንደ እውነቱ ከሆነ መከላከያ ከገንዘብ በላይ የታጠቀ ሃይል ነው። የታጠቀ ሃይል ደግሞ 

ለህገ-መንግስቱና ለህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ታማኝ ዘብ ካልሆነ፣ አቶ ሙሼ በጠቀሷቸው ሌሎች 

ሀገራት እንደሚታየው ስርዓቱን አደጋ ላይ መጣሉ አይቀርም። ይሁንና በእኔ እምነት የእኛ ሀገር 

መከላከያ ሰራዊት አገነባቡ ከሌሎች ሀገራት ሰራዊቶች ጋር በሁለት ምክንያቶች በፍፁም 

የማይገናኝ መሆኑን ሰውዬው ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። አንደኛው የስርዓቱ ባህሪ ሲሆን፤ 
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ሁለተኛው ደግሞ የሰራዊቱ ህገ-መንግስታዊ እምነት ነው። እንደሚታወቀው በሀገራችን በመገንባት 

ላይ ያለው ስርዓት ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ነው። ይህ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንደ 

እነ አልጄሪያ ህዝቡን ያለ አንዳች ለውጥ ባለበት እንዲሄድ ያደረገ ሳይሆን፤ ላለፉት ዘጠኝ 

ተከታታይ ዓመታት ከሰሃራ በታች በዕድገት ጎዳና እንዲጓዝና በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆን 

ያደረገ ነው። በዚህም ምክንያት እንደ ሌሎች ሀገራት ሀገራችን ውስጥ የሚከሰት ማህበራዊ ቀውስ 

የለም። ማህበራዊ ቀውስ በሌለበት ሁኔታም መከላከያ ጣልቃ ህገ-መንግስቱን ተከትሎ ብቻ ነው 

የሚሰራው። 

በእንዲህ ዓይነቱ ስርዓት ውስጥ የሚገነባ የመከላከያ ሃይል ደግሞ ታማኝነቱ ለህገ-

መንግሰቱና ለህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ብቻ እንጂ ለማንም አለመሆኑ አጠያያቂ አይደለም። 

የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት የተገነባው ይህንን መርህ በመከተል መሆኑን አቶ ሙሼ ቢያውቁት 

በጄ ነው። እናም ይህን መሰሉን እምነት በፍፁም ፅናት እንደ ህይወት መመሪያው ያደረገ ሰራዊት 

በየትኛውም መስፈርት ‘ከእኔ ወዲያ ላሳር’ ሊል አይችልም። እናም እዚህ ላይ ቀደም ሲል 

የጠቀስኩትንና በታላቁ መሪያችን ህልፈተ-ህይወት ወቅት ከሌሎች ሀገሮች ሰራዊቶች በተለየ ሁኔታ 

መከላካያ ሰራዊቱ የሰጠውን መግለጫ የኢዴፓው መሪ ዘወር ብለው እንዲመለከቱት ላስታውሳቸው 

እወዳለሁ። እግረ-መንገዳቸውንም ለንፅፅር ያቀረቡትን “አራምባና ቆቦ” የሆነውን የተንሸፈፈ 

ሃሳባቸውንም እንዲያርቁ ጭምር። 

አቶ ሙሼ የሰራዊቱን ቀን የተሽከርካሪ መገጣጠም ታሪክ ያለው አስመስለው ለማቅረብም 

ብዕራቸው አልታከተም። ይህ አስገራሚ እሳቤያቸው ‘እርግጥ ሰውዬው ኤግዚቪሽኑን ተመልክተዋል 

ወይ?’ የሚል ጥያቄ እንዳነሳ አድርጎኛል። ያም ሆነ ይህ ግን እርሳቸው ዕውነታውን ለመድፈቅ 

የሞከሩበት መንገድ ትክክል አይደለም። በዕለቱ የቀረቡት አብዛኛዎቹ ስራዎች ከዚህ በፊት 

ሀገራችን ወደ ውጭ እየላከች የምታስጠግናቸው የመከላከያ ቁሳቁሶች ዛሬ የውጭ ምንዛሪን በማዳን 

በሰራዊቱ አባላት እዚሁ ሀገር ውስጥ እየተሰሩ መሆናቸውን የሚያሳዩ እንጂ እርሳቸው ሁሉንም ነገር 

ገልብጠው እንዳዩት የተሽከርካሪ መገጣጠም ጉዳይ ብቻ አይደለም። ይህ ደግሞ ውሸትን 

ለአንባቢያን ‘እንካችሁ’ ማለት ነውረኛ ተግባር ይመስለኛል—ለዚያውም አያድርግብንና ምናልባትም 

በህዝቡ ድምፅ የመመመረጥ ዕድሉን ቢያገኝ ነገ ሀገርንና ህዝብን እመራለሁ ከሚል ፓርቲ መሪ 

ቀርቶ እኔን ከመሰለው መደዴ ዜጋ የማይጠበቅ ድርጊት። አግራሞትን የሚያጭር ነው።  

ሌላው አስገራሚው ነጥብ የኢዴፓው ሃላፊ ቀለሙ እውነትን በማይተፋው ብዕራቸው 

አማካኝነት “ፀሐፊዎቹ መከላከያ የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መንገድን ያረጋገጠ ነው ማለታቸው 

አስደንቆኛል” በማለት ያቀረቡት ሃሳብ ነው። ነገሩ እኔንም አስደንቆኛል። ያስደነቀኝ ነገር ግን አቶ 

ሙሼ እውነትን ስለተናገሩ አይደለም። በጅምላ ተቃውሞአዊ ፍረጃ ከላይ በተለየ ፎንት ውስጥ 
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ባቀረብኩት ፅሑፌ ውስጥ የሌለን አባባል “ፀሐፊዎቹ” በማለት ለስንት ጊዜኛ በመዋሸታቸው እንጂ። 

እናም እኔን ያስደነቀኝ የሰውዬው መርህ ሐሰት መሆኑን እስከ መጨረሻው የቀለም ጠብታቸው 

ድረስ ማረጋገጥ መቻሌን ነው። ግና ይህ አልፋና ኦሜጋ የሆነው የኢዴፓ የቅጥፈት መርህ የት 

ያደርስ ይሆን?— እርግጥ የዚህን ጥያቄ ምላሽ የሚያውቁት ሰውዬው ብቻ ይመስሉኛል። ያም ሆነ 

ይህ እርሳቸው ያሻቸውን ቢሉም፤ መከላከያ የሀገርንና የህዝብን አደራ ተቀብሎ ሀገራችንን 

ከማንኛውም የውስጥና የውጭ ፀረ-ሰላም ሃይሎች የሚጠብቅ እንጂ፣ የአንድ ፓርቲ ጉዳይ አስፈፃሚ 

አለመሆኑ ሊታወቅ ይገባል። በህገ- መንግስቱ አንቀፅ 87 (5) ላይ እንደተደነገገው መከላከያ 

ተግባሩን ከፖለቲካ ድርጅቶች ነፃ በሆነ አኳኋን ነው የሚከውነው። በዚህ መርህ መሰረትም ተቋሙ 

በማንኛውም ወቅት ተጠሪነቱ ለህገ-መንግስቱ በመሆኑ ከፖርቲዎች ህልውና ጋር የሚያያይዘው 

አንዳች ምክንያት የለም። ግና ይህ መርህ በመላከያ ውስጥ ገቢራዊ የሚሆነው አቶ ሙሼ 

ስለፈለጉት ሳይሆን፤ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ፈቅደው ስለወሰኑ ብቻ መሆኑን 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንዲገነዘብልኝ እሻለሁ።  

“ፕሬዚዳንት ሙሼ” በገዛ ሀገራቸው ሰራዊት ላይ የከፈቱት የማጥላላት ዘመቻ በዚህ ብቻ 

የተገደበ አይደለም—ሰራዊቱ ‘በቁጠባ ላይ ቁጠባ’ እንዴት ይችላል። ይህ ተግባር ድንቅ የሆነ 

ጥበብንና ክህሎትን የሚጠይቅ ጉዳይ በመሆኑ ይህን እንዴት ማድረግ ይቻለዋል? በማለትም 

ለመሳለቅ ሞክረዋል።… ሃቁ ግን እርሳቸው መከላከያ ሰራዊቱን በተቃውሞ መነፅራቸው ለማየት 

እንደሞከሩት አይደለም። በቅድሚያ ስለ መከላከያ ሰራዊቱ ማንነት ማወቅ ይኖርባቸዋል። ሰራዊቱ 

ለሀገሩና ለህዝቡ ሲል በጀግንነት የማይፈፅመው ነገር የለም። ከድህነት የቀለበት አዙሪት 

ለመውጣት ደፋ ቀና እያለች ያለች ሀገር ሰራዊት መሆኑን በሚገባ ይገነዘባል። በዚህም ሳቢያ 

በእያንዳንዷ ሳንቲም ላይ የራሱን እሴት በመጨመር ነው የሚጠቀመው። አንድ መከላከያ ውስጥ 

የሚሰራ ወዳጄ እንዳጫወተኝም ሰራዊቱ የቁጠባ ባህሉን ዕውን ለማድረግ እንደ መርህ 

የሚንቀሳቀስበት ‘በማንኛውም ግዳጅ ወይም ሁኔታ በአነስተኛ ዋጋ የላቀ ውጤት እናስመዘግባለን’ 

የሚል እሴት አለው። እናም እንኳንስ መንግስትና ህዝብ የሚመድቡለትን በጀት ቀርቶ፣ 

ከደመወዙም ጭምር እያዋጣ ለድሃው ማህበረሰብ ትምህርት ቤቶችን፣ ጤና ጣቢያዎችንና 

ኬላዎችን…ወዘተ. ይሰራል። ይህ ህዝባዊ ተግባሩም በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት የሰጠውን በጀት 

ቆጥቦ ከመቆጠብ ባሻገር፣ ከራሱ ደመወዝም ቆጥቦ ያለውን ለህዝቡ እንደሚሰጥ የሚያሳይ ሁነኛ 

አስረጅ ነው። ከዚህ ወዲያ የአቶ ሙሼን የተቃውሞ ፍላጎት ለማርካት ሲባል ‘በቁጠባ ላይ ቁጠባ’ 

የአሰራር ጥበብና ክሂልን ማምጣት አይቻልም። አዎ! በእኔ እምነት ሠራዊታችን ‘በቁጠባ ላይ 

ቁጠባ’ ባህልንና ክህሎትን ያዳበረ ነው። እናም ተምሳሌታዊ አኩሪ ተግባር ባለቤት የሆነው ሰራዊት 

ሊመሰገንና ሊወደስ እንጂ እንደ ዘበት የስላቅ ሰለባ ሊሆን አይገባም ባይ ነኝ። ስለሆነም አንድን 
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አስተያየት እንዲሁ በጭፍን ፖለቲካዊ ስሜት ተገፋፍቶ ከመስጠት በፊት የነገሮችን ግራና ቀኝ 

አገናዝቦ ማየት ተገቢ መሆኑን ለኢዴፓው መሪ ሳልገልጽላቸው ማለፍ አልፈልግም።  

ታዲያ እዚህ ላይ መከላከያ ችግር ካለበት አይነገረው እያልኩ አለመሆኑ እንዲታወቅልዕ 

ፈልጋለሁ። ተቋሙም የአቶ ሙሼም ጭምር በመሆኑ ማንኛውም ዜጋ ትክክለኛና ገንቢ አስተያየት 

ቢሰጠው የሚጠላ አይመስለኝም። ችግሩ ያለው ያለ አንዳች ዕውቀት አሊያም በፖለቲካ እሳቤ 

ገፋፊነት የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ሀገራዊ ተልዕኮ ላይ ለተሰለፈ ህዝባዊ 

ሰራዊት ያልተገባ ስም ለመስጠት መሞከሩ ላይ ነው። እርግጥ የኢዴፓው መሪ ሰላም በሌለበት 

ሀገር ውስጥ ተቃዋሚም ሆነ ገዥ የፖለቲካ ፓርቲ ሆኖ መንቀሳቀስ እንደማይቻል ይስቱታል ብዬ 

አልገምትም። እናም ይህን ሰላማዊ ምህዳር ለማግኘት ህይወቱን ሳይሳሳ ለሀገሩ ለመስጠት 

የተሰለፈው ሰራዊት ሊከበር ይገባዋል። ከዚህ በላይ ክቡር ሙያ የለምና። እናም ያለ ስሙ ስም 

ሊሰጠው አይገባም ባይ ነኝ። በራስ ሰራዊት ላይ ያልተገባ የፖለቲካ ፍጆታ ትርፍ ለማግኘት 

ሲባልም በነሲብና በአቦ- ሰጥ ‘እንዲህ ሊሆን ይችላል’ የሚል ትርጉም መስጠት፤ መልሶ ራስን 

ማሳነስ መሆን ልንዘነጋው አይገባም። አማን ያሰንብተን።   

 

              


