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የሠራዊት ቀንና የተቃዋሚዎች መሠረተ- ቢስ እሳቤዎች 

                                 ዘአማን በላይ 

                                                     bzaman@yahoo.com 

 የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ በደማቅ ሁኔታ 

ተከብሮና የራሱን ትዝታ ጥሎ ካለፈ እነሆ ቀናቶች ተቆጠሩ። ለሰባት ቀናት በኤግዚቪን ማዕከል 

ለዕይታ በበቃው የሠራዊታችን ትዕይንት፤ ሠራዊቱ ማንነቱን ይበልጥ ለህዝቡ ያስተወወቀበት ብቻ 

ሳይሆን፤ በተለይም ተማሪዎች መከላከያ ያለውን ውስን አቅም በቁጠባ ተጠቅሞ ባቀረበው የፈጠራ 

ክህሎት ተደምመው የሠራዊቱ አባል ለመሆን ያላቸውን ፍላጎት ስንመለከት ተቋሙ በብቃት 

የታጀበው አማላይነቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሂደት እየጨመረ መምጣቱን እንገነዘባለን። 

 እርግጥም በእነዚያ ቀናት በመከላከያ ሠራዊታችን ያልኮራና ያልተደሰተ አብዛኛው 

የሀገራችን የህብረተሰብ ክፍል አለ ለማለት አያስደፍርም። ለዚህም ነው የኤግዚቪሽኑ ታዳሚ 

የሆነውና ከመዲናችንና ከየክልሉ ተውጣጥቶ ኤግዚቪሽን ማዕከል የተሰባሰበው የሀገሪቱ ህዝብ 

የዕይታው ቀናት እንዲጨመሩለት በመጠየቅ ለሠራዊቱ ያለውን አድናቆት ሲገልፅ የሰነበተው። 

አዎ! በሌሎች ሀገራት የመከላከያ ሠራዊቶች ለየት ባለ መልኩ ከአንድ በመቶ በታች በጀቱን 

አብቃቅቶ በቁጠባ በመጠቀም ቀደም ካሉት የድል፣ የሠላምና የልማት አጋርነቱ በተጨማሪ፤ 

በጥቂት ጊዜያት ውስጥ በሂደት የአቅም ግንባታ ማዕከል ሆኖ “በአንድ ድንጋይ አራት ወፎችን” 

ለመታው ለዚያ ህዝባዊ ባህሪን ለተላበሰው ሠራዊት አድናቆትና ሙገሳ ሲያንሰው እንጂ የሚበዛበት 

አይደለም።  

 ግና የእኛ ሀገር የተቃውሞ ጎራ ነገር “በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ ይጠጣል” እንዲሉት ዓይነት 

ሆኖ መሰል፤ ሠራዊቱ በየጊዜው ያከናወናቸውን የድል፣ የሰላም፣ የልማትና የአቅም ግንባታ 

ስራዎችን “ለመቃወም ብቻ እንቃወም” በሚል መሠረት በሌለውና በተጨባጭነት ላይ 

ያልተመረኮዘ ግልብ ሂስ በመሰንዘር ማጣጣላቸውን ቀጥለዋል—ይህ ፅሑፍ እስከተጠናቀረበት ጊዜ 

ድረስም ይህ ተግባራቸው ጋብ አላለም።  

እናም በእኔ እምነት እነዚህን የተሳሳቱ አስተሳሰቦች ማረቅ ያስፈልጋል። ለዚህም ሁለት 

ምክንያቶች አሉኝ። አንድም የሃሳቦቹ ባለቤቶች ትክክል አለመሆናቸውን እንዲገነዘቡ ዕድል ሊሰጥ 

ይችላል የሚል ሲሆን፣ ሁለትም እነዚህ ወገኖች ለህብረተሰቡ ያስተላለፉት ተገቢነት የጎደለው 

መልዕክት እንዲስተካከል ዕገዛ ያደርጋል ከሚል እምነት የመነጨ ነው። በመሆኑም እነዚህን 

ሁኔታዎች ለማስተካከል ብዕሬን ከአፎቱ መዝዤ ከወረቀት ጋር አገናኝ ዘንድ የግድ ብሎኛል። 
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በቅድሚያ ግን የሠራዊቱን ቀን አስመልክተው ‘እነማን ምን አሉ?’ የሚለውን ነጥብ በጥቂቱም 

ቢሆን በመለየት የተሳሳተውን ምልከታቸውን ለማስተካከል እሞክራለሁ።  

 “…የእኛ ተቀናቃኞች ዛሬ ታንክና ተዋጊ ጄት ከመገጣጠም አልፈው 

ኒውክሊየር እየሰሩ ባለበት ሁኔታ እነርሱን የሚመጥን ዝግጅት 

ሳናደርግ የመከላከያው ብቃት አድጓል ማለት አይቻልም…” 

          -የኣረና ትግራይ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ አስራት 

 “…ከዚህ የበለጠ በጣም የሚያስፈሩ የደርግ ሰልፎችን አይቼ 

አውቃለሁ። የመከላከያ ቀን መከበሩ መልካም ሆኖ ሳለ ዓላማው 

አልገባኝም፣ ከዚህ ቀደም ይባል ከነበረውም የተለየ አዲስ አገር 

አልቀረበም…” 

           -የፓርላማ አባል የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ 

  “…መከላከያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው ኢትዮጵያ አንድ ችግር 

ቢያጋጥማት በብቃት እንድትከላከል የሚያስችላትን ታንክ፣ አውሮፕላን 

እና ሌሎች ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ነው…” 

            -የኢዴፓ ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ 

  “…የመከላከያውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ እድገት እንጂ፤ የሰው ሃይል 

ልማት፣ በመከላከያ ውስጥ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

የሚፈትሹ ጉዳዮች አይደሉም…” 

           -የመድረክ አመራር አባል ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ 

  “…በኦፊሴል ከመከላከያ መዋቅሩ ተነጥሎ ራሱን ችሎ እንዲቋቋም 

የተደረገው የብሔራዊ ብረታ ብረት ኤጀንሲ የስራ ውጤቶችን 

የመከላከያ አድርጎ ማቅረቡ ተገቢ አይደለም… ” 

         -የቆንጆ መፅሔት ርዕሰ አንቀፅ /መጋቢት 2005 ዓ.ም/ 

 እንግዲህ እነዚህ ካለማወቅ አሊያም ሆን ተብለው የተሰነዘሩት መሠረተ-ቢስ አስተያየቶች 

አብዛኛዎቹ በስማ በለው ወይም በሚዲያ ላይ ከተነገረው በመነሳት የተባሉ መሆናቸውን ውድ 

አንባቢዎቼ እንዲገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ። እንደ እውነቱ ከሆነ የአንድ ሀገር ተቃዋሚ ምናልባትም 

በምርጫ ተወዳድሮ ካሸነፈ ከሚይዛቸው ዕቅዶች ውስጥ ሰራዊቱን ይበልጥ ዘመናዊ ማድረግ 

ይመስለኛል። እናም በአሁኑ ወቅት ያለውን የሀገራችንን ዘመናዊ ሠራዊት እንኳንስ አጋጣሚው 

ተገኝቶ ቀርቶ፤ ተቋሙን በመጠየቅ ሠራዊቱ በምን ሁኔታ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮን እየተወጣ 

እንደሆነ፣ ለሰላም ሲል ያደረጋቸውን አስተዋፅኦዎች፣ልማታዊ አጋርነቱን እንዲሁም በውስጡ 
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የአቅም ግንባታ ማዕከል ከመሆን በዘለለ የቴክኖሎጂ መሸጋገሪያ ድልድይ መሆኑን ተረድቶ ማወቅ 

በተገባው ነበር።   

ዳሩ ግን የእኛ ሀገር ተቃውሞ ስልት በጭፍንነት ታውሮ በደፈናው የማጣጣል ፖለቲካን 

የሚከተል በመሆኑ ለዚህ አልታደልንም። የሠራዊቱን በጀት ፓርላማ ቁጭ ብለው የሚያፀድቁት 

“የቦምብ ተራው” ተመራጭ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉና የዛሬ ሶስት ዓመት ገደማ ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን ተፃርረው በመቆማቸው ምክንያት ህዝቡ በድምፁ ፓርላማ ደጃፍ ዝር እንዳይሉ አድርጎ 

የቀጣቸው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እንዲሁም በኪራይ ሰብሳቢነት አንጃዊ ባህሪያቸው ሳቢያ የዛሬ 

12 ዓመት ገደማ ከህወሓት (ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ) ራሳቸውን የነጠሉት አቶ ገብሩ 

አስራት የሰጧቸውን አስተያየቶችን ያገኙት ከሰው ወሬ፣ ከሚዲያና ከሌሎች ምንጮች መሆኑ እጅግ 

አሳፋሪ ነው። የኢዴፓው አቶ ሙሼ ሰሙም እንዲሁ።  

እውነተኛውንና ተጨባጩን ነገር በአካል ኤግዚቪሽን ማዕከል አሊያም ጥናታዊ ፅሑፎች 

የቀረቡበት ቦታ ተገኝተው ሃቁን ማገናዘብ ያልፈለጉት እኚህ የተቃውሞው ጎራ አቀንቃኞች ፤ 

እንደለመዱት በደመ-ነፍስ የመቃወም አባዜያቸውን ሱስ ለመወጣት ብቻ ከተደበቁበት ጎሬ ድንገት 

ብቅ ብለው የ“ተባለ” ፖለቲካን ለማራመድ መሞከራቸው ለሰሚው ግራ የሚያጋባ ነው። ምክንያቱም 

የራስ ሀገር መከላከያ የደረሰበትን ደረጃና ብቃት ሳያዩ ተቃዋሚ ነኝ ማለቱ አስቂኝና ትንሽዬ 

ኮሜዲ ድራማ ስለሚሆን ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ  አሉ ከሚባሉት ታላላቅ ተቋማት ውስጥ አኑ 

መሆኑ እየታወቀ ይህን ተቋም ላለማወቅ ሆን ብሎ ዓይንን በጥቁር መሃረብ በመሸፈን እንደምን 

ፖለቲከኛ መሆን እንደሚቻል ለእኔም ይሁን ነገሮችን ለሚያጤን ለማንኛውም ዜጋ ግልፅ 

አይደለም። እንዲህ ዓይነት የተቃውሞ ፖለቲከኝነት ታይቶም ተሰምቶም የሚታወቅ አይደለምና— 

“ኡኡቴ! ድንቄም ተቃዋሚ” አሉ ጎረቤታችን እማማ ማሚ።… 

ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ሁለቱ መፅሔቶችም በሠራዊቱ ቀን የተዘጋጀውን አውደ ርዕይ 

ይመልከቱም አይመልከቱም፣ በወቅቱ በተቋሙ ከፍተኛ የስራ መሪዎች ሳይቀር የቀረቡትን ጥናታዊ 

ፅሑፎችን ይከታተሉም አይከታተሉ፤ በማንኛውም ሀገር የሚሰራበትንና  የሠራዊቱን ክብር እና 

ዝናን የማያኮስስ እንዲሁም ብሔራዊ ጥቅምን የማይፃረሩ የአዘጋገብ ዘዴዎችን መከተል 

ይገባቸዋል። በምንም ዓይነት ሁኔታ እነዚህን ቅድመ ሁኔታዎች የሚጋፉና የራሳቸውን የጥላቻ 

ስሜት የሚያንፀባርቁ ዘገባዎቸን ማቅረብ አይጠበቅባቸውም። እናም ከዚህ አኳያ ዘገባቸው በዓለም 

አቀፉ አሰራርም ይሁን በሀገራችን የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ መሠረት ተቀባይነት 

የሌለው ነው። እናም የሚመለከተው አካል ተገቢውን ትኩረት ማድረግ የሚገባው ይመስለኛል። 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ “የስማ በለው” ተቃዋሚዎችም ይሁኑ የመከላከያን ዘገባ በተመለከተ 

በምን ዓይነት ኤዲቶሪያል መርህ እንደሚሰሩ የማይታወቁት መፅሔቶቹ ያነሷቸውን አግባብነት 
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የጎደላቸውንና በምንም ዓይነት ማስረጃ ላይ ያልተደገፉ አሉባልታዎችን ወደማጥራቱ ልዝለቅ። 

በቅድሚያ የምንመለከተው የአቶ ገብሩ አስራትን ሸውራራ ዕይታ ነው።  

እርግጥ አቶ ገብሩ ስለ ሠራዊቱ ማንነትና አገነባብ በሚገባ ያውቃሉ። ነገረ ስራቸው “አውቆ 

የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም” እንዲሉት ዓይነት ካልሆነ በስተቀር። ምንም እንኳን እርሳቸው ዛሬ 

የትናንት የእምነት ማህተባቸውን አውልቀው ጥለው የማይተማመኑ ባልንጀሮች ስብስብ ከሆነውና 

መድረክ ከተሰኘው ከእነ “አመፅ አውርድ” ቡድን ጋር ቢያብሩም፤ ሠራዊታችን ግን እንደ 

እርሳቸው ቋሚ ባህሪውን የሚቀያይር አለመሆኑን ማወቅ አለባቸው።  

አዎ! ሁሉንም ነገር ከራስ ባህሪ ልኬት አኳያ መመዘን ተገቢ አይደለም። ትናንት አቶ 

ገብሩ የሚያውቁት ህዝባዊ ሰራዊት ዛሬም ህዝባዊ ነው። ትናንት የሰላም ሃይል የነበረው ሠራዊት 

ዛሬም የሰላም ማስከበር አድማሱን አስፍቶ እየሰራ ነው። የልማት አጋር የነበረው ሰራዊት ዛሬም 

በአንድ እጁ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን የሚወጣበት፣ በሌላው ደግሞ ልማትን የሚያከናውንበት 

መሳሪያዎችን ይዞ ተሰልፏል። እርሳቸውን የተሃድሶው ባቡር አንጓሎ ከጣላቸው በኋላም ቢሆን፤ 

ሠራዊቱ የአቅም ግንባታ ማዕከልነቱን በሂደት አጠናክሮ ዛሬ ለደረሰበት የቴክኖሎጂ ሽግግር ከፍ 

ያለ ደረጃ ላይ ደርሷል። 

ምናልባትም አቶ ገብሩ ረስተውት ከሆነ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ገና ከጅምሩ በ1988 

ዓ.ም በአዋጅ ሲቋቋም የሠላምና የልማት ኃይል እንዲሆን ተደርጎ እንጂ፤ ዛሬ እርሳቸው 

የተቀላቀሉት መድረክ የተሰኘው የድንቡሽት ቤት እምነት “ዘራፍ…ምንትስ” እያለ የሚያስፈራራ 

ኃይል እንዲሆን አለመሆኑን ላሰታውሳቸው እወዳለሁ። እናም “የእኛ ተቀናቃኞች ኒውክሊየር 

እየሰሩ፣ እነርሱን የሚመጥን ዝግጅት ሳናደርግ የመከላከያው አቅም አድጓል ማለት አይቻልም” 

የሚለው የደርግ ስርዓት ዓይነት በጠላት የመከበብ ፍራቻ ላይ ተመርኩዞ የሠራዊቱን ብቃት 

ለማጣጣል የሰነዘሩት አባባል የጥላቻ ፖለቲካ የወለደው መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። 

ምክንያቱም በእኔ እምነት ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ይፋዊ ተቀናቃኝ የሌላት ከመሆኑም 

በላይ፤ ኒውክሊየር እነ እገሌ እየሰሩ ነው በሚል አሉባልታ የግድ መስራት የለባትም። የሀገራችን 

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በግልፅ እንደሚያመለክተው ዋነኛው ጠላታችን የውስጥ እንጂ የውጭ 

አለመሆኑን ነው። እናም ሀገራችን አጠናክራ መስራት ያለባት የኒውክሊየር ዓይነት ዋነኛ ጠላታችን 

የሆነውን ድህነትን አረሩ /ባሩዱ/ ለአንዴና ለመጨረሻ የሚያሰናብትና ከተመፅዋችነት 

የሚያላቅቀንን መሆን ነው ያለበት።  

ከዚህ ውጪ አቶ ገብሩ ለመቃወም ብቻ ብለው አሊያም የመድረክ የነውጥ አጋሮቻቸው 

የሚመኙትንና ከህዝባዊ ተልዕኮው ያፈነገጠና ዝና ብቻ ያለው መከላከያ ሰራዊት በሀገራችን ውስጥ 



5 
 

ሊገነባ እንደማይችል ማወቅ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም የሀገራችም ፍላጎት የህዝባችን የዘመናት 

ጥያቄ የሆነውን ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲን ማረጋገጥ እንጂ፤ እንደ ደርግ ጊዜ ህዝባዊ መሰረት 

የሌለውና እጅግ የተለጠጠ ሠራዊት መገንባት ስላልሆነ ነው። እርግጥ ዛሬ በጀቱን በቁጠባ 

በመጠቀም ሰው አልባ ጄት /UNV/ የሰራ ሠራዊት፤ ነገ አቅም ሲፈቅድ ኒዩክሊየርን ለሰላማዊ 

ሃይልነት ሊሰራ አይችልም ብሎ መደምደም አይቻልም— ወታደራዊ ቴክኖሎጂው ውስጥ አንዴ 

ገብቷልና።  

ግና ሠራዊቱ ኒዩክሊየር ስላልሰራ አቅሙ አድጓል ማለት አይቻልም የሚለው የአቶ ገብሩ 

አስገራሚ ትንታኔ ሰውዬው እንደ ፖለቲከኛ እንኳን ወቅታዊ መረጃ የሚባል ነገርን የማያውቁ 

መሆናቸውን የሚያመላክት ነው። ለነገሩ የ“እንዲህ ተባለ”ፖለቲከኝነት በአሉባልታ እንጂ በመረጃ 

ላይ ስለማይመሰረት ይህን ማለታቸው አይፈረድባቸውም። መቼም ሰሞነኛውን እ.ኤ.አ. የ2013 

ዓ.ም የዓለም ሀገራትን ወታደራዊ ጥንካሬን የሚያመላክተውን አዲስ ወታደራዊ ዳታን ለአቶ ገብሩ 

ባወጋቸው ከፅድቅ እንጂ ከኩነኔ የሚቆጥርብኝ አይመስለኝም።…  

…እናም አሉባልተኛው ፖለቲከኛ ሆይ! ነገሩ እንዲህ ነው።…የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት 

በወታደራዊ ጥንካሬው ከአፍሪካ ሁለተኛ እንዲሁም ዳታቸው ከሚታወቁ 68 ሀገራት ውስጥ 29ኛ 

መሆኗን አስረግጨ ልነግርዎት እሻለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ሠራዊቱ ባለው ብቃት በሰላም 

ማስከበር ተልዕኮ ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም ደግሞ አራተኛ ነው። እነዚህ ሰሞነኛና ወቅታዊ ዓለም 

አቀፍ መረጃ ለእርሰዎ የሠራዊታችንን ሁለንተናዊ ብቃት የማያሳይዎት ከሆነ የምመክርዎት ነገር 

አንድ ብቻ ነው። እርሱም ‘ዓይንዎት ላይ የሸፈኑትን ጥቁር የጥላቻ ማህረብን ለአፍታም ቢሆን 

አሽቀንጥረው ይጣሉት!’ የሚል ነው። 

እስቲ ወደ ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ወደ ተከበሩ የፓርላማ አባል አቶ ግርማ ሰይፉ 

አስገራሚ አባባል እናምራ። እርግጥ እርሳቸው “ከዚህ የበለጠ በጣም የሚያስፈሩ የደርግ ሰልፎችን 

አይቼ አውቃለሁ” በማለት ያቀረቡት አባባል፤ በበዓሉ ማጠቃለያ ላይ የቀረበው የሰልፍ ትርዒት 

አስፈሪ መሆኑን መገንዘባቸው በጄ ነው። ምክንያቱም እንደ እርሳቸው ያለ ሁሉንም ነገር 

የማጥላላት አባዜ የተጠናወተው ሰው ሳት ብሎት እንኳን ትክክለኛ ምስክርነት መስጠት ስለሚቸገር 

ነው።  

ይሁንና የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትን ከደርግ ሰራዊት ጋር ማወዳደር ክብረ-ነክነት 

ይመስለኛል። ለምን ቢሉ፤ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ሠራዊትና የደርግ አምባገነናዊ መንግስት 

ሠራዊትን ለማወዳደር መሞከር እሳቤው በራሱ አራምባና ቆቦ በመሆኑ ነው። ለነገሩ የእኛ ሀገር 

ተቃዋሚ ተብዬዎች ቋሚና ወጥ የሆነ ፖሊሲና ስትራቴጂ ስለሌላቸው ከዛሬ 21 ዓመት በፊት 
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የተቀበረ ጉዳይን ዶሴን ከመቃብር ውስጥ ቆፍረው በማውጣት ለመከራሪያነት ስለሚጠቀሙበት 

አባባላቸው የሚገርም አይደለም። 

ይሀንና የተበሩ የፓርላማ አባል አቶ ግርማ እዛው ፓርላማው ውስጥ ቁጭ ብለው 

ያፀደቁትን አዋጅ “…የመከላከያ ቀን መከበሩ ዓላማው አልገባኝም…” ማለታቸው ሰውዬው ልክ 

እንደ ፓርቲያቸው /አንድነት/ ዓይኔን ግንባር ያድርገው አካሄድን የሚተሉ መሆናቸውን ነው። 

እርግጥም የተበሩ አቶ ግርማ ፓርላማ ውስጥ ፓርቲያቸው ተፅፎ የተሰጣቸውን ወረቀት እንደ 

ምፅሐፍ ቅዱስ ቃል አንዳችም ሳይጨምረና ሳይቀንሱ የሚያነበንቡ በመሆናቸው 

አይፈረድባቸውም። ያም ሆነ ይህ ግን እርሳቸው ፓርላማ ቁጭ ብለው የበዓሉ ዓላማ ካልገባቸው 

እኔ እንዲህ ልነግራቸው እሻለሁ።  

አዎ! እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የኢፌዴሪ መከላከያ ቀን የሚከበርበት ዓላማ  ሠራዊቱ 

ለሀገራችን ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታና ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር ሲሉ ውድ 

ሕይወታቸውን ለከፈሉና በከፍተኛ ጀግንነት የተሰዉ የሠራዊት አባላትን የሚያስብበትና 

ለወደቁለት ዓላማ ስኬት በፅናት መታገል እንዳለበት ቃሉን እያደሰ እንዲቀጥል ስለሚያደርገው 

ይመስለኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሠራዊቱ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን በብቃት ለመወጣት 

የፈፀማቸው ወታደራዊ ግዳጆችን ጨምሮ ሰላምን በማስፈን፣ ልማትን በማረጋገጥ ያለውን ሚና 

እንዲሁም የደረሰበትን የቴክኖሎጂ እመርታ ህብረተሰቡ በጥልቀት እንዲያውቀው ለማድረግ ትልቅ 

አስተዋፅኦ ያበረክታል፡፡ ሌላውን ጉዳይ አቶ ግርማ እንደ ህዝብ ተወካይነታቸው ልምዱ ካላቸው 

አንበበው መረዳት ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ ።  

ዳሩ ግን የተከበሩ አቶ ግርማ መደበኛ ስራቸው ንግድ በመሆኑ ስለ ውትድርና በቂ ዕውቀት 

አላቸው ለማለት አያስደፍርም— ለዚህም ነው በበዓሉ ላይ “የተለየ አዲስ ነገር አልቀረበም” በማለት 

አላዋቂነታቸውን በገሃድ የነገሩን። እስቲ ይታያችሁ! መከላከያ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓሉን አክብሮ 

የቴክኖሎጂ ዕመርታውን ለህዝቡ በደንብ ያስተዋወቀው ገና አሁን ነው። እናስ አቶ ግርማ የቱን 

የሚያውቀየትን የመከላያን ስራዎች ነው— “የተለየ አዲስ ነገር አልቀረበም” በማለት በደፈናው 

ሠራዊቱን ሊያጣጥሉት የሚሞክሩት?...መቼም ለጥላቻ ፖለቲካ መገለጫ ጥሩ ምሳሌ ከዚህ ወዲያ 

የሚገኝ አይመስለኝም። 

  የፓርላማው አባል አስገራሚ ዕውቀት አጠር ዲስኩር ብዙ ሊባልለት የሚገባው ቢሆንም፤ 

ሃሳቤን በዚሁ ልግታና ወደ ኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ የተሳሳተ አስተሳሰብ ላቅና። 

አቶ ሙሼ ኤግዚቪሽኑን ሳይከታተሉ እንደተናገሩት “…መከላከያ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባው 

ኢትዮጵያ አንድ ችግር ቢያጋጥማት በብቃት እንድትከላከል የሚያስችላትን ታንክ፣ አውሮፕላን 

እና ሌሎች ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን በማምረት ነው…” ብለዋል።  
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በመጀመሪያ ደረጃ መከላከያ አቶ ሙሼ ባነሱት ነጥብ ላይ ምን ያህል ዝግጁ ይሁን አይሁን 

እርሳቸው የሚያውቁት ነገር የለም—ቢያንስ ስለ ጉዳዩ የሚያወሳውን የዝግጅቱን በዓል 

አልተመለከቱምና። 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 እንደሌሎቹ የተቃውሞ አጋሮቻቸው እስከ አፍንጫው የታጠቀ ሠራዊት 

ሀገራችን እንዲኖራት ቢመኙ ክፋት የለውም። ሆኖም የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሠራዊት “በተከበብኩ” 

ፖሊሲ የሚመራ አይደለም። በአንድ በኩል በመላው ሀገሪቱ ሰላምን በአስተማማኝ ሁኔታ 

ለማረጋገጥ የሚያስችለውን ዝግጅት ሁሌም እያደረገ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለሀገሪቱ ልማትና 

የቴክኖሎጂ ሽግግር የበኩሉን አስተዋፅኦ ያደርጋል። እናም አቶ ሙሼ ሠራዊቱ ለምን በልማትና 

በቴክኖሎጂው ውስጥ ይገባል ማለታቸው ምን ለማለት እንደፈለጉ ግልፅ አይደለም። 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 ልተወውና ወደ ሌላኛው የተቃውሞው 

ጎራ ባልደረባ ማጣጣል ላምራ። ከሽግግር መንግስቱ ወቅት ጀምሮ በተቃዋሚነት እናውቃቸዋለን። 

ባለፉት ሶስት የምርጫ ወቅት የህዝብ ተወካዩች ምር ቤት አባል ነበሩ። ለዚያውም ፓርላማ 

በነበሩባቸው 15 ዓመታት በየትኛው የፓላማው መስኮት በኩል አደገኛ ንፋስ እንደሚገባ ያውቃሉ 

እየተባሉም ይታሙ ነበር— መተካካትን አያውቁም እንዴ? ለማለት። አሁን ግን እነዚያን መስኮቶች 

ሳይረሷቸው የሚቀሩ አይመስለኝም። በአራተኛው ምርጫ ህዝቡ እንደማይጠቅሙት አውቆ በካርዱ 

ቀጥቷቸዋልና።  
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እናም ለበርካታ ዓመታት “ለመቃወም ብቻ እንቃወም” የሚል መርህን አንግበው 

የሚንቀሳቀሰት እኚህ ሰው ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናቸው። ያላዩትን የሠራዊቱን ቀን ከእገሌ 

ሰማሁት በማለት ኤግዚቪሽኑን “…የመከላከያውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ እድገት እንጂ፤ የሰው ሃይል 

ልማትን፣ በመከላከያ ውስጥ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንና የመከላከያ ሰራዊቱን 

ጥቃትን የመቋቋም አቅሙን የሚፈትሹ ጉዳዮች አይደሉም…”ብለዋል። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ፕሮፌሰሩ እንዳሉት በሠራዊ የቀረበው አውደ ርዕይና ጥናታዊ ፅሑፎች 

የኢንዱስትሪውን ዘርፍ እመርታ ብቻ የተመለከቱ አይደሉም። በተለይም የመከላከያ ሠራዊቱ 

በሰው ሃይል ልማት በኩል እያከናወናቸው ያለው አስገራሚ ተግባራት በተለያዩ ጥናታዊ ፅሑፎች 

ተመልክተዋል። እርሳቸው ባያውቋቸውም አሊያም ሊያውቋቸው ባይፈልጉም የኢፌዴሪ መከላከያ 

ዘመናዊ ሰራዊት የመገንባት ራዕዩን ለማሳካትም በስሩ የተለያዩ የውትድርና የሙያ የምርምርና 

የአካዳሚክ ማዕከላትን በመክፈት ብቃት ያለው የተማረ የሰው ሃይል ማፍራት ችሏል፡፡  

የመከላከያ ዩኒቨርስቲ በ1993 ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 68/93 

በዩኒቨርስቲ ኮሌጅነት ተቋቁሞ ላለፉት ዓመታት የተለያዩ ሞያተኞችን በኢንጅነሪንግ ፣ በጤና፣ 

በሀብት አስተዳደርና በተለያዩ ቴክኒክና ሙያ በማስተማርና በማሰልጠን መስመረቁንም ልነግራቸው 

እሻለሁ፡፡ ዩኒቨርስቲው ዛሬም በስሩ አራት ኮሌጆችን አቅፎ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡  

በተለይም ከተሃድሶ ወዲህ የተቋሙን ከፍተኛ የአካዳሚያዊ ትምህርት ተቋማትን የተቋማዊ 

የለውጥ እንቅስቃሴው አካል በማድረግ ደረጃቸውን የጠበቁ ከተቋሙ ብቻ ሳይሆን ከሀገሪቷ ራዕይ 

ጋር የሚራመዱና ለሀገሪቱ የህዳሴ ጉዞ የበኩላቸውን ድርሻ ሊወጡ በሚችሉበት አግባብ 

እንዲደራጁም አድርጓል፡፡ በዚህም የተቋሙን የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጐት በማሟላት በኩል 

ስኬታማ ጉዞና ውጤት ማግኘት ችሏል፡፡ በአሁኑ ወቅት ዩኒቨርስቲው ከዲኘሎማ እስከ ከፍተኛ 

ዶክትሬት ደረጃ ያላቸው 514 አካዳሚያዊ መምህራንና ስታፎችን አቅፎ በመንቀሳቀሱ በሥሩ 

ያሉት ኮሌጆች ውጤታማ ሆነዋል፡፡ በዚህም የሰው ሃብት ልማት ስራውን በሚገባ እየተወጣ ነው። 

ፕሮፌሰሩ ሌላው ቀርቶ መከላከያ ያቀረባቸውን የቴክኖሎጂ ዕመርታ በመመልከት ብቻ የሰው 

ሃብት ልማቱን እንደ ምሁር መገምገም በቻሉ ነበር። ይሁንና የደፈና ተቃውሞ ይህን ሃቅ እንዳያዩ 

ስለሚያደርጋቸው አይፈረድባቸውም። ግና የማያውቁትን ነገር ያለ አንዳች ሃፍረት በጭፍን 

ለመሞገት መሻት ከቶ ምን ይሉት ተቃውሞ ይሆን?... 

ውድ አንባቢዎቼ ፕሮፌሰሩ ያላዩትን ነገር በመቃወም ብቻ ያቆሙ እንዳይመስላችሁ። 

አንድ ሰው ነገረኝ በማለት “…በመከላከያ ውስጥ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

የሚፈትሹ ጉዳዩች አይደሉም…” ብለዋል። እርሳቸው ቦታው ላይ ስላልነበሩ እንጂ በጥናታዊ 

ፅሑፎቹ ውስጥ ሁሉም ጉዳዩች በስፋት ተዳስሰዋል። ፕሮፌሰሩ ለፖለቲካ ፍጆታ የሚጠቀሙበትን 
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የመልካም አስተዳደር ጉዳይን መከላከያው ላይ በስማ በለው ለመጫን መሞከራቸው አሳፋሪ ነው። 

ከአንድ ፊደላዊም የሚቆጠር አይመስለኝም። እርግጥም ምሁርነታቸውን የጨለማ ፖለቲከኝነታቸው 

ካልጋረደው በስተቀር፤ አንድን ጉዳይ በእርግጠኝነት ለማውጋት ቢያንስ ማስረጃ እንደሚያስፈልግ 

ሊገነዘቡ ይገባል። እገሌ እንዲህ አለ የሚል ወሬን አንጠልጥሎ ያለ አንዳች ማስረጃ በአንድ ተቋም 

ውስጥ መልካም አስተዳደር የለም ብሎ መደምደም ተገቢ አለመሆኑን በሰከነ አዕምሮ ማጤን 

ያስፈልጋል። 

ታዲያ እዚህ ላይ የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ መከላከያ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የመልካም 

አስተዳደር ችግር የለም ለማለት አይደፍርም። መከላከያ የህብረተሰቡ አካል እንደ መሆኑ መጠን 

በህብረተሰቡ ውስጥ ያሉት ችግሮች ምናልባትም በተቋሙ ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታ 

ይኖራል— ግና መከላከያ የተደራጀና የዕዝ ቁጥጥሩም ጠንካራ ስለሆነ የክስተቱ ደረጃ  መለያየቱ 

ግን አይቀርም።  

ያም ሆነ ይህ የመልካም አስተዳደር ችግር በአንድ ጀንበር የሚፈታ ጉዳይ አይደለም። 

ያለፉት ስርዓቶች ለበርካታ ዓመታት በማህበረሰቡ ውስጥ ጥለውት የሄዱት ኢ-ዴሞክራሲያዊ 

ግንኙነቶችን በጥቂት ዓመታት ውስጥ መፍታት አይቻልም። ተግባሩ ከህብረተሰቡ አመለካከት ጋር 

በሂደት አብሮ የሚቀረፍ በመሆኑ፤ አሁኑኑ ፍጠሩት ማለት ከነባራዊው የማህበረሰብ ግንኙነት 

አስተምህሮቶች መራቅ ነው። ስለሆነም ፕሮፌሰሩ በስማ በለው የሰሙት የመልካም አስተዳደር 

ችግር መከላከያ ውስጥ ካለ /ለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም/ እንደ ማህበረሰቡ ሁሉ በተቋሙ 

ውስጥም በእርግጠኝነት በሂደት ሊቀረፍ የሚችል መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ።   

ሌላኛው የማጣጣል አስተያየት የተሰጠው በሀገራችን በርካታ መፅሔቶች አማካኝነት ነው—

በቋሚ አምደኞችና በመፅሔቶቹ። ለዚህ ፅሑፍ የመረጥኩት የቆንጆ መፅሔትን ርዕሰ አንቀፅ ነው። 

መፅሔቱ “…በኦፊሴል ከመከላከያ መዋቅሩ ተነጥሎ ራሱን ችሎ እንዲቋቋም የተደረገው የብሔራዊ 

ብረታ ብረት ኤጀንሲ የስራ ውጤቶችን የመከላከያ አድርጎ ማቅረቡ ተገቢ አይደለም… ” ብሏል። 

ይህ ሃሳብ የአንድ የህትመት ሚዲያ አቋም ይንፀባረቅበታል ተብሎ በሚታሰበው ርዕሰ አንቀፅ ላይ 

የቀረበ በመሆኑ ምላሽ የሚያሻው ነው—ምንም እንኳን ርዕሰ አንቀፁ ሃፊነት ከሚሰማው ሀገራዊ 

ሚዲያ የቀረበ ባይሆንም።  

እርግጥ ብሔራዊ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ራሱን ችሎ ተቋቁሟል። ሆኖም 

በኮርፖሬሽኑ ውስጥ አብዛኛዎቹ የኢንጅነሪንግ ውጤቶች የሚሰሩት በሠራዊቱ አባላት ነው። አባላቱ 

የሀገሪቱ ሃብት እንደመሆናቸው መጠን በኮርፖሬሽኑ ውስጥ እንዲሰሩ መደረጉ ተገቢነት ያለው 

አሰራር ነው። እናም መከላከያ ያቀረበው በኮርፖሬሽኑ ውስጥ በአባላቱ የተሰሩትን ስራ መሆኑን 

ማወቅ ያስፈልጋል። ለነገሩ ማንኛውም ልማታዊ ተግባር በተፈለገው ተቋም ቢሰራም ድምር 
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ውጤቱ ሀገራዊ ዕድገት በመሆኑ ያን ያህል ጉልህ ችግር አድርጎ አጋኖ ማውራት ፋይዳው ምን 

እንደሆነ ግልፅ አይደለም—መፅሔቱ የተቃዋሚዎችን አጀንዳ በማቀንቀን ለምን እናድጋለን ለማለት 

ካልፈለገ በስተቀር። 

በዚህ አጋጣሚ ወታደራዊ ጉዳዩች እንዴት መዘገብ እንዳለባቸው የሀገራችን ሚዲያዎች 

ማወቅ እንዳለባቸው ለመጠቆም እወዳለሁ። በእስከሁኑ የመከላያን ቀንን እንኳን  አስመልክቶ 

በተለይም በአንዳንድ መፅሔቶችና ጋዜጦች የሚተላለፉት ዘገባዎች ከአዘጋገብ ዘዴው ያፈነገጡ 

ብቻ ሳይሆኑ፤የሠራዊቱን ክብርና ሞራል የሚጋፉ ናቸው ። በመሆኑም ችግሩን ለመፍታት 

መከላከያም ይሁን የሚመለከተው አካል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መስጠት የሚገባቸው 

ይመስለኛል። 

በጥቅሉ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ቀንን አስመልክቶ በተቃዋሚዎችም ይሁን በመገናኛ 

ብዙሃን የቀረበው የማጣጣል አስተያየት ተገቢ አይደለም። የአንድ ሀገር ተቃዋሚም ይሁን ሚዲያ 

ያለ አንዳች እውቀት ጠላትን ለመመከት የተሰለፈውን እንዲሁም በሀገሪቱ አስተማማኝ ሰላም 

ለማስፈን ሌት ተቀን የሚሰራውን የሀገሩን መከላከያ ሰራዊት ካጣጣለ ሌላ የሚያከበረው የትኛውን 

ሃይል እንደሆነ አይታወቅም። ማንኛውም አካል በተጨባጨ የሚታይን ነገር እያከበረ፣ እግረ 

መንገዱንም አሉባልታዎችን ሳይሆን በግልፅ የሚያውቃቸውን ህፀፆች እየነቀፈ አይዞህ ካላለ፤ ምላሹ 

የሚሆነው፤ ተቃዋሚ ከሆነ በህዝብ መተፋት፣ ሚዲያ ከሆነ ደግሞ ተነባቢነትን ማጣት ነው። በስማ 

በለውና በአሉባልታ አሊያም በአላዋቂነት የሚሰነዘሩ መሰረተ-ቢስ እሳቤ አራማጆች መጨረሻቸው 

ይኸው ነውና። ቸር እንሰንብት።  

  

 

  

  

 

 

    

 


