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"ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው" 
 

ዮናስ 2/28/13 

 

የማክሲም ጎርኪይ የጥበብ ስራዎች በእውነት ላይ ተመስርተው የወቅቱን የሩሲያ ፖለቲካና 

የፖለቲካው ተዋንያኑን ሁለንተናዊ ስብእና በሚገባ የሚገልጹ ስለመሆናቸው ስራዎቹን ያነበቡና 

ያሄሱ የስነጽሁፍ ሊቃውንት ሁሉ እንደሚሰማሙበት እሙን ነው፡፡ ከበርካታ ስራዎቹ መካከል 

ለጊዜው ርእሱን በማላስታውሰው አንደኛው መጽሃፉ የቀረጻቸው ገጸ ባህሪያት ደግሞ ከሁሉ የበለጠ 

በወቅቱ የነበረውን የሩሲያ ገዢ ስርዓት ሲቃወሙ የነበሩትንና በተቃዎሞው ጎራ የተሰለፉትን ረብ 

የለሽና ጤናማ ያልሆነ የፖለቲካ አካሄድ እንዲወክሉ ድርጎ የሳላቸው ናቸው፡፡ 

ሰውዬው እንደአሸን ከፈሉት ተቃዋሚዎቹ የአንደኛው ፓርቲ የአመራር አባል ናቸው፡፡ እኚህ ሰው 

ታዲያ የሩሲያን ገዢ ፓርቲና መንግስት በተመለከተ ለሚቀርቡላቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ሆነ 

በየአጋጣሚው በሚሰጡት መግለጫ "ይህ ጥሩ ነበር ግን ይህ ነገር ይጎድለዋል፤ ያኛውም ጥሩ 

ተጀምሮ መጨረሻው ያላማረበት ነው፡፡ ..... የሚሉና የመሳሰሉትን አስተያየት ከመስጠት ያለፈ 

እድሜያቸውን ሙሉ ምንም ነገር "ሙሉ ነው፣ ትክክል ነው" ሊበረታታ ይገባዋል፤ ብለው 

ተንፍሰው አያውቁም፡፡ ታዲያ እኒህን ሰው የወከለው የጎርኪይ ገጸ ባህሪ አለ በተባለ የሃገሪቱ 

ሬስቶራንት ጣፍጦት እየተመገበ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በድንገት እንዴት ነው? ጌታው? ምን ጎደለ? 

ምን ይጨመር? ሲል አስተናጋጁ ጥያቄ ያቀርባል፡፡ የለመደበት ሰውዬም "ጨው  ጎደለው እንጂ 

ምግቡማ  ጣፋጭ ነበር" ሲል ጣቱን እየላሰ መልስ ሊሰጥ ይገባዋል፡፡ 

ይህ ሰው ታዲያ ከለዕታት አንድ ቀን ሰው ነውና ይህቺን አለም ተሰናብቶ ወደማይቀረው 

ወደላይኛው ሲያመራ የገጠመው ሲኦል ሆነ፡፡ በዛ እሳቱ በሚንቀለቀለውና ፋታ በማይሰጠው ረመጥ 

ውስጥ ሆኖ በቁንጥጫ የሚመዘልጉት ትንንሽ ሰይጣኖች "እህስ ጌታው ቤታችንን እንዴት 

አገኙትሳ" የሚል ጥያቄ ያቀርባሉ፡፡ ታዲያ ይህ ሰው የተጠናወተው እንከን ፈላጊነት በዛኛውም 

አለም አለቀቀው ኖሮ "ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው?"  አላቸው ይለናል ማክሲም፡፡ 

ይህን የጎርኪን የፈጠራ ስራ ለዚህ ጽሁፌ መነሻ መሰረት ይሆነኝ ዘንድ ያቀረብኩት የሃገሬ 

ተቃዋሚዎችና ከጎርኪ ገጸባህሪ(ያት) ጋር ተስማምተውና እጅግ ተመሳስለው ስላገኘኋቸው ነው፡፡ 

ተቃዋሚዎቹ በሁሉም ጉዳይ ላይ ገዢው ፓርቲ የሆነውን ኢህአዴግና በሱ የሚመራው መንግስት 

የሰራቸውን ስራዎች በተመለከተ ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎችም ሆነ በተገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ 
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በማያወጧቸው መግለጫዎች ትክክል ነው ብለው የሚያውቁ ሲሆን ያገጠጠ እውነታ ቢታያቸው 

እንኳ እንደ ጎርኪይ ገጸ ባህሪ ጥሩ ነበር ግን ይህ ጎደለው እንጂ ነው ባይ ናቸው፡፡ 

የዛሬው መጣጥፌ ዋነኛ ነጥብም ይህንኑ የሃገሬ ተቃዋሚዎችን የተመለከተና በተለይም ከሰሞኑ 

በነበሩ ሁለት ዓበይት አገራዊ ክስተቶች ላይ ሲሰጧቸው የሰነበቱትን አስተያየቶች የተመለከተ 

ነው፡፡ የመጀመሪያው አገራዊ ሁነት ከየካቲት 1–7 የተከበረውን የኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት ቀን 

በዓል ሲሆን ባለሙዋሎቹ ይህንኑ በአል አስመልክተው የሰጧቸውን አስተያየቶችን የተመለከተ 

ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ “ጂሃዳዊ ሃረካት” የተሰኘውንና በኢቲቪ የቀረበውን ዘጋቢ ፊልም 

በተመለከተ የሰጡትን መሰረት የለሽ አስተያየት የተመለከተ ይሆናል፡፡  

የመከላከያ ሰራዊታችንን ቀን አስመልክቶ በሃገሬ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላቶችና በተለይም 

አንጋፋ የተባሉትና ለበርካታ አመታት ፓርቲያቸውን ሲያገለግሉ የቆዩ አመራሮች በተለያዩ አገር 

አቀፍና አለም አቀፍ ሚዲያዎች አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በሁሉም ሚዲያዎች የሰጧቸው  

ሃሳቦች እጅግ (እንደ ጎርኪ ገጸባህርያት) ተመሳሳይ በመሆናቸው ለሙግቴ ያመቸኝ ዘንድ የአገር 

ውስጥ ጋዜጣ ለሆነው አዲስ አድማስ የሰጡትን በአብዛኛው እና አንድ ግለሰብ ደግሞ በግሉ ለአዲስ 

ጉዳይ መጽሄት የሰጠውን አስተያየት ብቻ ወስጄ የ"ጭስ የለውም እንጂ እሳቱስ አሪፍ ነው" አንድ 

አካል ስለመሆናቸው ለማሳየት እሞክራለሁ፡፡ ስለሆነም ከሰጧቸው ሃሳቦች ላይ አንኩዋር የተባሉትን 

እና ከሙግቴ ጋር የሚያያዙትን ነጥቦች በማስቀደም እጀምራለሁ፡፡ 

የመከላከያ ሠራዊት ቀንን አስመልክቶ በአዲስ አበባ የተዘጋጀውን ኤግዚቢሽን መጎብኘታቸውን 

በመግለጽ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ አስተያየት የሰጡት የኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ ሞሼ ሰሙ 

(መከላከያ እዚሀ የፈጠራ አቅም ላይ መድረሱ በራሱ የሚደነቅ ሆኖ ሳለ የቀረቡትን ናሙናዎች 

ብቻ በማየት) አጠቃላይ ወታደራዊ አቅማችን አድጓል ለማለት እንደማያስደፍር መናገራቸውን 

ያመለከተው ዘገባ የመከላከያው አቅም በሚገባ ጎልብቷል ለማለት የቀረቡት ወታደራዊ 

ቴክኖሎጂዎች አድገውና ተባዝተው መቅረብ አለባቸው ማለታቸውንም በዚያው ጽሁፉ ላይ 

ገልጿል፡፡  

አንዳንድ ከወታደራዊ ቴክኖሎጂ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ነገር ግን በመከላከያ የኢንዱስትሪ ዘርፍ 

እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አላስደሰቱኝም ሲሉ መናገራቸውም በጋዜጣው በግልጽ ተመልክቷል፡፡ 

እንደጋዜጣው ዘገባ ከሆነ አቶ ሙሼ እንደ አጠቃላይ የመከላከያን ስራ ቢያደንቁም 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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ሌላውና ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ አስተያየት የሰጡት ግለሰብ የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት 

አቶ ገብሩ አስራት ናቸው፡፡ አቶ ገብሩ አስተያየታቸውን የጀመሩት ኤግዝቢሽኑን በአካል 

ተገኝተው እንዳልጎበኙ በመግለጽ ሲሆን "ከሰማሁት ተነስቼ" በማለት የሰጡት አስተያየት ግን ብዙ 

ነው፡፡ ከብዙዎቹ ውስጥ ደግሞ “ የኛ ተቀናቃኞች ዛሬ ታንክና ተዋጊ ጀት ከመገጣጠም አልፈው 

ኒውክለር እየሰሩ ባለበት ሁኔታ እነሱን የሚመጥን ዝግጅት ሳናደርግ የመከላከያው ብቃት አድጓል 

ማለት አይቻልም” ሲሉ ለጋዜጣው የሰጡት አስተያየት በተለይም የዚህ ሰራዊት አካል የነበሩ 

ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በቀጥታ ከርዕሰ ጉዳዬ ጋር የተያያዘና አጥብቄ የምቃወመው የተሳሳተ 

ሃሳብ ነው፡፡ 

የመድረክ አመራር አባል የሆኑት ፕ/ር በየነ ጴጥሮስም በተመሳሳይ ኤግዝብሽኑን እንዳላዩት 

ተናግረው ከሚዲያ የሰሙትንና ያዩትን መሰረት በማድረግ በበአሉ አከባበር ላይ የተንፀባረቀውና 

የተመለከትነው የመከላከያውን የኢንዱስትሪ ዘርፍ እድገት እንጂ የሰው  ሃይል ልማት፣ በመከላከያ 

ውስጥ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችንና የመከላከያ ሰራዊቱን ጥቃትን የመቋቋም አቅሙን 

የሚፈትሹ ጉዳዮች እንዳልሆኑ መናገራቸውን ከጋዜጣው አንብበናል፡፡ 

አሁን ደግሞ የአንድነት ፓርቲ አመራር እና የፓርላማ አባል የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ 

ለጋዜጣው የሰጡትን አስተያየት እንመልከት፦ 

ዓውደ ትርኢቱን እንዳላዩትና በመዝጊያው ስነስርዓት ላይ በአዲስ አበባ ስታድየም መገኘታቸውን 

የገለጹት የተከበሩ አቶ ግርማ መከላከያ ሃይላችን ጠንካራ ሆኗል ከማሉት ሃይለ ቃሎች ውጪ 

ጠንካራ መሆኑን የሚያረጋግጡ ማሳያዎች እንዳላዩ ተናግረው “ከዚህ የበለጠ በጣም የሚያስፈሩ 

የደርግ ሰልፎችን አይቼ አውቃለሁ የመከላከያ ቀን መከበሩ መልካም ሆኖ ሳለ ዓላማው አልገባኝም፣ 

ከዚህ ቀደም ይባል ከነበረውም የተለየ  አዲስ አገር አልቀረበም” ሲሉ ሃሳባቸውን አስፍረዋል። 

ሌላውና የመጨረሻው ለዛሬው ጽሁፌ ርዕሰ ጉዳይ ይሆነኝ ዘንድ የመረጥኩትን ትርክት የወሰድኩት 

ከአዲስ ጉዳይ መጽሄት ነው፡፡ አቶ ሰለሞን ተሰማ ጂ  የተባሉ ጸሃፊ ባስነበቡን መጣጥፍ 

“የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ቀን” ተብሎ በመንግስት ዕውቅና በአሉን በተለያዩ ዝግጅቶች ማክበሩ 

መልካም ጅምር ቢሆንም ነገር ግን ከ1983 ዓ.ም በፊት ኢትዮጵያ ምንም የመከላከያ ሰራዊት 

እንዳልነበራት አድርጎ የማቅረብ ችግሮች በመገናኛ ብዙሃንም ሆነ በመከላከያ ሰራዊቱ ቃል 

አቀባዮች ዘንድ ተንፀባርቋል" ይሉና "ኢትዮጵያ ካደረገችው መራራ የነፃነትና የሉአላዊነት ትግሎች 

አንፃር ገና ብቁና ንቁ የመከላከያ ሰራዊት አላደራጀችም"ን ያክሉበታል፡፡ ሰራዊቱን ደግሞ "ልክ 

እንደቀድሞው ሁሉ በግለሰቦች ጥላ ስር ያለ" ነው ሲሉ ይገልጹታል በዚሁ በእርስ በርስ ተቃርኖ 

በተሰቃየ አላስፈላጊ ጽሁፋቸው፡፡ 
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ወደ ዋናው ጉዳያችን ስናመራ አንባብያን በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኩትን የጎርኪን ገጸ ባህሪ 

እያስታወሳችሁልኝ ቢሆን እመርጣለሁ፡፡ በሃሳቤ ከተስማማን ከአቶ ሞሼ ጀምሮ የተጠቀሱቱ አቶ 

ገብሩ አስራት ፣ ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ፣ የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉና የአዲስ ጉዳዩ ፀሃፊ የሰራዊት 

ቀኑን በተመለከተ የቀረበውን ኤግዚቢሽን (ከአቶ ሞሼና ሰለሞን በስተቀር) ሁሉም አልጎበኙም፣ አቶ 

ሞሼም ሆኑ ኤግዚቢሽኑን በአካል ተገኝተው ያልጎበኙት የታቃዋሚ አመራሮችና ባለመጣጥፉ 

አስተያየታቸውን ገና ሲጀምሩ "በዓሉ መከበሩ ጥሩ ነበር ነገር ግን..." እያሉ በሰጧቸው አፍራሽና 

ተጨባጭ ያልሆኑ ሃሳቦች ምን ያህል እንከን ፈላጊና የጎርኪይ ገጸ ባህሪ ልምድ የተጣባቸው 

መሆኑን በግልጽ ያረጋግጥልናል፡፡ 

ይህ ጥቅል የሆነው የሙግቴ መነሻ አስተያየት ሰጪዎቹን በአንድ ሚዛን ላይ አስቀምጬ 

የሰፈርኩበት መንገድ ነው፡፡ አሁን ደግሞ እያንዳንዱን ከየራሱ አስተያየት ጋር ከላይ በቀረበው 

ቅደም ተከተላቸው መሰረት ልፈትሽ፦ 

 

አቶ ሞሼ ሰሙ በኤግዚቢሽኑ ላይ የቀረቡትን  ናሙናዎች ብቻ በማየት አጠቃላይ ወታደራዊ 

አቅማችን አድጓል ለማለት አያስደፍርም ሲሉ አስተያየት የሰጡት የመከላከያ ሰራዊቱን የፈጠራ 

አቅም ካደነቁ በኋላ ነው፡፡ የኤግዚቢሽኑም አቢይ አላማ ይሀው የሰራዊቱን የፈጠራ አቅምና 

የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ብቃት ደረጃ ማሳየት ነበርና አድናቆታቸው ልክ ነው፡፡  

የመጀመሪያው መከራከሪያዬ በየትኛውም ሀገር ሆነ በኤግዚብሽን ጽንሰ ሃሳብ መሰረት የሚቀርበው 

ከአጠቃላይ ምርቱ ለናሙና ያህል ከየአይነቱና መሆኑ እየታወቀ ናሙናውን ብቻ አይተን 

አጠቃላይ አድጓል ማለት አያስደፍረንም የሚለው የተቃረነ ሃሳብ እንደሆነ በማመልከት ሲሆን 

ሁለተኛውና የአቶ ሞሼ ከባድ ስህተት ደግሞ "በፈጠራ የተካነ" ሲሉ ያሞካሹት ሰራዊት ካቀረበው 

ናሙና በላይ መስራት እንደሚችል የማመን ሃሳብ መስጠታቸውን በፍጥነት የመርሳታቸው ጉዳይ 

ነው፡፡ ያም ሆኖ የትኛውም ካምፓኒና ድርጅት ኤግዚብሸን ሲያቀርብ ናሙናውን እንጂ ድርጅቱን 

ተሸክሞ እንደማይወጣ በሚገባ ለምንገነብ ሁሉ የአቶ ሞሼ ሃሳብ ባንድ ጊዜ እዛ ታች ወርዶ 

ይቀልብናል፡፡ 

ሌላውና ምክንያታዊነት የጎደለው የአቶ ሙሼ የተቃውሞ ሃሳብ አንዳንድ ከወታደራዊ ቴክኖሎጂ 

ጋር ግንኙነት የሌላቸው ነገር ግን በመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ከመከላከያ 

ይልቅ ለግል ባለሃብቶችና ኢንቬስተሮች ቢተው የተሻለ ነው የሚለው ነው፡፡  

የሃገሬ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብዙ ጊዜ ለማሳያነት የሚያቀርቧትን ሀገረ አሜሪካ እዚህ ጋር 

መመልከቱ የአቶ ሞሼን ኢምክንያታዊነት ያረጋግጥልናል፡፡ የአሜሪካ ሃያልነት ከመከላከያ ሰራዊቷ 
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ግዝፈት ጋር የተያያዘ እንደሆነ አቶ ሞሼ ሰሙ "አሳመረው" ያውቁታል፡፡ የአሜሪካ ወታደራዊ 

ተቋማት የሚያመርቷቸው ከሳተላይት ቴክኖሎጅዎች እስከ ብረታብረት ኢንጅነሪንግ ዘርፍ ያሉ 

ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ለአሜሪካ ከፍተኛ አቅም እንደሆንዋት አቶ ሞሼ ሳያነቡ 

አይቀሩም፡፡ 

አሜሪካ ዛሬ ላመረተቻቸው መኪኖች፣ የሞባይል ስልኮች፣ አውሮፕላኖችና አጠቃላይ የቴክኖሎጂ 

ውጤቶች መነሻቸው መከላከያ ሃይሏ መሆኑንም አቶ ሞሼ ይገነዘባሉ ብዬ አስባለሁ፡፡  

ሌላው ቀርቶ ከነአንስታይን ጀምሮ ያሉ ታዋቂ የአለማችን ሳይንቲስቶች የፈጠራ ውጤት የዳበረው 

በወታደራዊ ሳይንስ ተቋማት ነው፡፡ የአንዳንዶቹ የፈጠራ ሊቃውንት የፈጠራና የሳይንስ ውጤቶች 

የጎሉት በወታደራዊ አካዳሚዎች አማካኝነት ነው፡፡  

ሁሉም የጎርኪ ገጸባህርያት አመሳያዎች የአሜሪካ ወታደራዊ ተቋምን ይፋዊ ድረገጽ ቢጎበኙ Army 

Civilian Service በሚለውና Military Day at the Washington Auto show  በሚሉት አምዶችስር 

ስህተታቸውን በቀላሉ የሚረዱባቸው መሰረታዊ ነጥቦችን ያገኛሉ፡፡ 

የወታደራዊ ተቋማቶች የምርምር ማዕከላት ከዚህም በላይ ናቸውና የጠቀስኩልዎትን ድረገጽ 

ፈጥነው (እንደገና ለሌላ ስህተት ሳይዳረጉ) ይመልከቱ ፡፡ 

በመሰረቱ በአገራችን የሚገኙ የግል ባለሃብቶችም ሆኑ ኢንቨስተሮች በሚችሉት አቅምና ደረጃቸው 

የመስራት እድል ተነፍገው አያውቁም፡፡ ግዙፍ የሆነውን የህዳሴ ግድብ እንኳ ብንወስድ በርካታ 

ሲቪል ኮንትራክተሮች እየተሳተፉበት ይገኛሉ፡፡ በመከላከያ ኢንጅነሪንግ የሚሰራው የሃይድሮ 

ኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራ የሚመጥኑት የአገር ውስጥ ባለሃብቶች ባይኖሩም ሙሉ ሃላፊነቱን እሱ 

ወስዶ እየሰራ ሲሆን ለበርካታ በማደግ ላይ የሚገኙ አገራችን የብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች  

በሰብኮንትራት ስራ እየወሰዱና በቂ ልምድም ከመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽኑ እየወሰዱ መሆኑ 

ግልጽ በሆነበት ሁኔታ የአቶ ሞሼ ሰሙ ሃሳብ የምርጫ ካርድ ለማትረፍ የሚመስልና ዝም ተብሎ 

የተወረወረ ነው፡፡ ዳሩ ግን አጠቃላይ ሃሳባቸው ሲጨመቅ እንደሌሎቹ ቢጤዎቻቸው ሁሉ ጢስ 

የለውም እንጂ እሳቱስ ጥሩ ነው አይነት ነው፡፡ 

 

ወደ ተከታዩ አስተያየት ሰጪ ስናመራ የምናገኛቸው የአረና ሊቀመንበር የሆኑትን አቶ ገብሩ 

አስራትን ነው፡፡ እሳቸው እንዳሉት ኤግዚብሽኑን አላዩትም እንጂ ዛሬ መከላከያችን ከተዋጊ 

ታንኮች አልፎ ሰው አልባ ጄት ማምረትም ጀምሯል፡፡ ሰራዊቱ ባለው አቅምና ደረጃ ነገ ኒውክለር 

እስከማምረት በሚያደርሰው ደረጃ ላይ እንዳለና እሳቸው እንደሚያውቁትም ከተነሳበት ደረጃ አኳያ 
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ዛሬ ሊታመን በማይችል ደረጃ ላይ የደረሰውን የመከላከያ ሃይል ኒውክለር ካላቸው ሀገሮች ጋር 

በማወዳደር ለማጣጣል መሞከር ያው የታወቀውና የተለመደው “ጢስ የለውም እንጂ እሳቱስ ጥሩ 

ነው” የሚለው ይሆናል፡፡ 

ሌላው የተቃውሞው ሱሰኛ የመከላከያ ሰራዊቱን ህዝባዊነት፤ ህገ መንግስታዊ ታማኝነትና የአቅም 

ግንባታ ማዕከልነት ባረጋገጠው ኤግዚብሽን አማካይነት የኢንዱስትሪ ዘርፉን ማደግ በማመን 

ሰራዊቱ የሰው ሃይል ልማትና የመልካም አሰተዳደር ችግሮች አሉበት በማለት ለማጣጣል የሞከሩት 

ፕ/ር በየነ ጴጥሮስ ሲሆኑ ምሁሩ ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር ከራሳቸው ሃሳብ ጋር በጽኑ 

መጋጨታቸውን ነው፡፡ 

ተቋሙ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ላገኙሁት ውጤት መነሻውና መሰረቱ በሰው ሃይል ልማትና በአቅም 

ግንባታ ዘርፍ እንዲሁም በመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ ውጤታማ በመሆናችን ነው እያለ፤ 

ያለ ሰው ሃይልና ያለመልካም አስተዳደር የትኛውም አይነት ተቋም ቢሆን ማደግ እንደማይችል 

እውን ሆኖ ሳለ፤ ኢንዱስትሪ ዘርፉ አድጓል፣  የሰው ሃይል ልማት ቆርቁዟል ብሎ አስተያየት 

መስጠት ላለማመን የሚደረግ ጢስ የለውም እንጂ እሳቱስ ጥሩ ነበር አይነት አስተያየት ነው፡፡  

ወደተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ ስንሻገር ደግሞ ድንቅና ማንነታቸውን የሚያስጠረጥር 

መከራከሪያቸውን እናገኛለን፡፡ “ከዚህ የበለጠ በጣም የሚያስፈሩ የደርግ ሰልፎችን አይቼ 

አውቃለሁ” ይላል መሰረታዊ ደርጋዊ ቁዋማቸውና መከራከሪያቸው ነጥባቸው።  ህዝባዊነቱን፣ 

ልማታዊነቱንና ህገመንግስታዊ ታማኝነቱን ባረጋገጠው ሰራዊት ተግባር አጠቃላይ ህዝቡ ተደስቶ 

ሳለ አቶ ግርማ ስለምንስ ይሆን ከዚህ የበለጠ የሚያስፈራ (የሰራዊታችንን አስፈሪ ግርማ ሞገስ 

አምነው መቀበላቸው አንድ ነገር ሆኖ) ሰራዊት አውቃለሁ ማለታቸው? ለእኔ እንደሚመስለኝ 

መከላከያ ሃይሉን ከሚፈሩት ሃይሎች ጋር ምናልባትም በቀጭን ገመድ አልያም በአስተሳሰብ 

ተገናኝተው ነው የሚሆነው፡፡ 

በፓርላማ ንግግሮቻቸው የደርግን ጨፍጫፊነት በተደጋጋሚ የሚገልጹት አቶ ግርማ የመከላከያን 

ህዝባዊነትና ልማታዊነት ስለምንስ ይሆን የጠሉት? ያው እንደተለመደው ጢስ የለውም እንጂ 

አይነት የመቃወም አባዜ ከሆነ አያስደነግጥም፤ ወደፊት ሊታረሙ ይችላሉና። ነገር ግን 

በጠረጠርኳት ገመድ ወይም አስተሳሰብ ተሳስረው ከሆነ አጃኢብ ነው፡፡ 

ማጠቃለያዬ የሚሆነው የመቃወም አባዜና በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ያለምንም ዕውቀትና መነሻ 

እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ የሚሉና ፈር በመሳት የሚሰጡ አስተያየቶችን በተመለከተ አንድ ጉዳይ 

ከአዲስ ጉዳይ መጽሄት ላይ በማንሳት ነው፡፡ 
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በመሰረቱ ለሃገራችን ልማትና ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን በሚረዳ መልኩ ብቃት ያለው 

የመከላከያ ሰራዊት መገንባት ከሰሞኑ በመከላከያ ሰራዊት ቀን በዓል እንደታየው ለሃገራችን ሰላም 

ከማጎናፀፉም በላይ የእድገታችን መሰረት መሆኑን አስመስክሯል፡፡ ስለሆነም መከላከያ ሰራዊታችን 

ልማታዊነቱ፣ ህዝባዊነቱና የአቅም ግንባታ ማዕከልነቱ በተጨባጭ ታትቱዋል፣ ተረጋግጧልም፡፡ 

ይህም የኢፌዴሪ ህገመንግስትን፣  የውጭ ጉዳይና የሃገር ደህንነት ፖሊሲዎችንና የአብዮታዊ 

ዲሞክራሲያዊ መስመርን ትክክለኝነት ያረጋገጠ ነው እንላለን፡፡ 

ህዝባዊነቱና ህገመንግስታዊ ታማኝነቱን በማረጋገጥ ህበረተሰባዊ ግንኙነቱን የበለጠ ለማጎልበት 

የሚያስችለውን በዓል ያከበረው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በአዲስ ጉዳዩ (እጅ እግር በሌለውና 

የተዘበራረቀ) አስተያየት ሰጪ ሌላ ትርጉም ተሰጥቶት ባልተባለ ጉዳይና ሰራዊቱ በላኝ ያላለውን 

ቦታ አኮለታል፡፡  

ይኸውም በሃገራችን መከላከያ ሰራዊት ኖሮ የማያውቅ ይመስል በማለት የጦር አውድማ ታሪኮችን 

ሊያውም በተንዘላዘለ መንገድና ባልተገባ ንጽጽር እያነሱ የመከላከያ ሰራዊት ቀን በዓል 

ከተከበረበት ዓላማና ግብ በተለየ ላም ያልዋለበት  . . . . የሚባለውን አይነት  ግልብ አስተያየት 

ተዘርግፏል (አዲሰ ጉዳዮች፣ ለካ እንዲህም ይጻፋል?)፡፡ 

ስለጦርነት ታሪካችን እና ስለቀድሞው መከላከያችን የተካደ ይመስል ውሃ የማያነሱ ሃሳቦችን 

መደርደር መከላከያውን የግለሰቦችና የጥቂት ቡድኖች በማድረግ የቀረበው አስተያየት በርግጥም 

ሳያዩ የመመስከርና ምናልባትም በመገናኛ ብዙሃኑ እንኳ በአሉን የተመለከቱ ጉዳዮች ሳያዩና 

ሳያዳምጡ የተቃወሞ ሱሳቸውን የተወጡበትና ግራ በተጋባ ስሜት የሰጡት ግራ የተጋባ አስተያየት 

ነው፡፡ ይህ ጽሁፌ እንደው ለደንቡ ያህል ነው እንጂ እነ ካፈርኩ አይመልሰኝን ከስህተታቸው 

እመልሳቸዋለሁ ብዬ አየደለም፡፡ አበቃሁ፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡ 


