
               መከላከያ በእድገት ምእራፍ 

                                                                               

ይመር  ገዛሃኝ   03/05/13                                          

የካቲት 7/2005 የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ቀን ሆኖ ተከበረ፡፡ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት 

ቀድሞ ከነበሩት መንግስታት በተለየ ሁኔታ አቅምና ጉልበት እንዲያገኝ ሆኖ በመደራጀቱ በአዲስ 

የታሪክ ምዕራፍ ላይ ይገኛል፡፡ ኢትዮጵያ ቀድሞ በነበሩት መንግስታት የመከላከያ ሀይልዋ 

እንደዚህ እንደ አሁኑ ከመሰረታዊ የመከላከያ ተግባሩ ባሻገር ለሀገር ኢኮኖሚና ልማት እንዲሁም 

ለፈጠራና ምርምር ስራ ተደራጅቶ ተሰማርቶም አያውቅም፡፡  

በመስቀል አደባባይ በተንጣለለው ሜዳና በኢግዚቪሽን ማዕከል በተለያዩ የጦር ክፍሎች 

በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበው የመከላከያ ሰራዊቱ የስራ ውጤት፤ የታጠቀው 

መሳሪያ፤ በጥገና ከውጭ አስመጥቶ በመገጣጠምና የወዳደቁ ብረቶችን በመጠቀም የሰራው ስራ፤ 

በእውነትም ኢትዮጵያን የሚያኮራ፤ ስሟን የሚያስከብር ፤ ልጆቿን ሁሉ ከልብ የሚያስደስት፤ 

የጠላቶቿን ቅስም ደግሞ አነካክቶ የሚሰብር ነው፡፡ 

 የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ይሄን ይሰራል ወይንም እዚህ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብሎ የሚያምን 

ማንም አልነበረም፡፡ ማየትና ማመን ገሀዱን እውነት አሳየ፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ትልምና 

እቅድ ላወጣው ፤ንድፈ ሃሳብና ስትራቴጂውን ነድፎ፤ እንዴት ወደ ተግባር እንደሚለወጥ ቀምሮ፤ 

ከፓርቲው ጋር መክሮ፤ ሕይወት እንዲዘራ ያደረገውን ዛሬ በሕይወት የሌለውን ታላቅ ሰው መለስ 

ዜናዊን መዘከርና ማመስገን ግድ ይላል፡፡  

ዛሬ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሀይል የደረሰበት ታላቅ የሚባል የብቃትና የእድገት ደረጃ ዝም ብሎ 

የመጣ የተገኘም አይደለም፡፡ በተለምዶ በውትድርና ሳይንስ ከሚታወቀው የመከላከያ ሀይል 

ወይንም ሰራዊት መደበኛ ተግባር በእጅጉ የራቀ ለአጠቃላይ ሀገሪቱ ልማትና የአኮኖሚ እድገት 

ወሳኝ የሆኑ ተግባራት የሚከናወኑበት በዚህም ድርሻውን በመወጣት ላይ ያለ መሆኑ የሚያኮራ 

ነው፡፡ከሌሎች በሀገሪቱ የአምስት ዓመቱ መሪ የኢኮኖሚ እቅድ በተያዘው ፕሮግራምና ፕሮጀክት 

ውስጥ መከላከያው የበኩሉን ግዙፍ ድርሻ እየተወጣ ለመሆኑ ከበቂ በላይ ተጨባጭ ምስክርነቱን 

የሰጠ ኢግዚብሽን ነው፡፡  

የዓለማችን የበለጸጉ የሚባሉት ዛሬ ታላላቅ ሀገራት የምንላቸው ይሄንን ጠ/ሚ መለስ የቀመረውን 

ስልት ተጠቅመው ነው ወደላቀ የቴክኒዮሎጂ ምጥቀት የደረሱት፡፡ የመከላከያ ተቋማቸውን 



የምርምር የጥናት የፈጠራ እንዲሁም የሳይንቲስቶች መፍለቂያ በማድረግ ነው በጦር መሳሪያ፤ 

ተዋጊ ጀት ፣ ሄሊኮፕተር ፣ መርከብ፤ ሚሳኤሎች ፤ሳተላይት ብሎም ሰው አልባ የሰለላና አጥቂ 

ጀቶችን ድሮን ፤ለመስራት የበቁት፡፡ ለዚህም ነው ሌላውን ዓለም በበላይነት ሲመሩት ሲቆጣጠሩት 

ሲያስጨንቁት የኖሩት፡፡  

የኢትዮጵያ መከላከያ ተቋም መደበኛ ከሆነ የአገሪቱን ሰላምና ጸጥታ ዳር ድንበሯንና የአየር 

ክልሏን ከመጠበቅና ከማስከበር እንዲሁም ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ግዳጆችንም እየተወጣ 

በተጓዳኝ ይህን የመሰለ ታላቅ ስራ መሰራቱ ኢትዮጵያን ወደ ታላቅ የብቃትና ራስን የመቻል 

ምዕራፍ አሸጋግሯታል፡፡  

ጀርመን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የመከላከያ ሀይሏ ፋብሪካ በሲቪልና ወታደራዊ 

መሀንዲሶች እየተመራ፤ በግዜው በላቀ የፈጠራ ክህሎት እጅግ የተለያዩ የጦር አውሮፕላኖች 

ታንኮች መድፎች ሞርታሮች ፤አነስተኛ ፈጣን ጀልባዎችና የጦር መርከቦች፤  ለነዚህ ሁሉ 

አስፈላጊ የሆነውን ጥይትና መለዋወጫም እንዲመረት በማድረግ ለሊት ከቀን 24 ሰአት በመስራት 

ሕዝቡንም በማሳተፍ ነበር የስራቸው፡፡ ዓላማዋ የተወገዘ ቢሆንም በራሷ አቅም የሰራቻቸው 

ምርቶች ውጤትን አስገኝተውላታል፡፡  

እንግሊዝ፤ ፈረንሳይ፤ አሜሪካን ሌሎቹም የመከላከያ ኢንዱስትሪያቸውንና ሳይንቲስቶቻቸውን 

በመጠቀም ነው ዛሬም ድረስ ታላላቅ የተባሉ ስራዎቸን እየሰሩ ያሉት፡፡ የቴክኒዮሎጂ ስለላውና 

መሰራረቁ፤ ሞዴል መቀዳዳቱ፤ አንዱ ከሌላው የተሻለና የበለጠ ብቃት ያለውና የበላይ የሆነ 

ቴክኒዮሎጂ፤ በስለላውም ሆነ በጦር ሜዳው በመጠቀሙ ረገድ አገራት ትላንትም ዛሬ እየተፎካከሩ 

ይገኛሉ፡፡ 

ስለዚህም ነው የመከላከያ ኢንዱስትሪያቸውንና ቴክኒዮሎጂያቸውን ምስጢር እጅግ በከፍተኛ ደረጃ 

የሚጠብቁት፡፡ የጠፈር ምርምርና ጉዞ፤ የመረጃ ሳተላይት የማምጠቁ፤ ሀገራትን የመሰለሉ ስራ፤ 

ከየመከላከያ ኢንዱስትሪያቸው በስውር የማምረት የመፈተሸ (የመሞከርና)ስራ ላይ የማዋል ተግባር 

ጋር የተያያዘ ነው፡፡  

አንዳንዴም በአፍሪካና በተለያዩ አህጉራት ግጭትና ጦርነት ሲነሳ ሀያላኑ መንግስታት 

ያመረቱዋቸውን ዘመናዊ መሳሪያዎች ታንኮች፤ መድፎች፤ የጦር ጀቶች፤ ጭምር የሚፈትሹበትና 

ብቃታቸውን የሚያረጋግጡበት ሁኔታ አለ፡፡ ለአብነት ሊቢያ ላይ በተደረገው ጦርነት የተፈተሹትን 

የፈረንሳይ ጀቶች ሰሞኑን ሕንድ አንዱን በ25 ሚሊዮን ዶላር በመግዛት 102 ጀቶች አዛለች፡፡  



ወደ እኛም ስንመለስ ዛሬ መከላከያችን የደረሰበት የእድገት ደረጃና የቴክኒዮሎጂ አጠቃቀም፤ 

ከመጠገን፤ ከውጭ አካላቸውን አስመጥቶ ከመገጣጠም ፤ራሱን በቻለ ፈጠራ አዳዲስ መሳሪያዎች 

(ለሰራዊትና ለሲቪል) አገልግሎት የሚውሉ መስራቱ ድፍን ሀገርን የሚያኮራ  ነው፡፡ 

 የመከላከያ ኢንዱስትሪያችን በተለይም ግዙፍ በሆነ ስራ የተሰማራው የመከላከያ ብረታ ብረት 

ኮርፖሬሽን በዜጎችም በውጭ ሰዎችም የተደነቁ አስገራሚ ያልተገመቱ ያልተጠበቁ ስራዎችን 

ስርቷል፡፡ በዚህም ቀደም ሲል ሀገሪቱ በውጭ ምንዛሬ ከውጭ የምታስገባቸውን የተክኒዮሎጂ 

ምርቶች በሀገር ውስጥ ለማምረት በመቻሉ ብዙ ወጪ ቀንሷል፤የማይሰራው የማይሞክረው ምንም 

ነገር የለም ማለት ይቻላል፡፡  

በቀዳሚው ሀይለ ስላሴ ግዜ አንድ የጥይት ፋብሪካ ነው የነበረን ሜክሲኮ አደባባይ የሚገኘው፡፡ 

ደርግ አምቦና ደብረዘይት እንዲሁም አቃቂ ላይ በሰሜን ኮርያ ሙያተኞች በመታገዝ የተለያዩ 

የጦር መሳሪያዎች እንዲመረቱ ፋብሪካ ተሰርቶ ጅምር ውጤቶች ታይተው ነበር፡፡ ክላሽንኮቭና 

ሞርታር ተመርቷል፡፡  

ወዲያው ኢሕአዴግ በመግባቱ ቆመ፡፡ በብዙ ጉዳይ በመወጠሩ ትኩረት አልተሰጠውም ነበር፡፡ 

ውሎ አድሮ ግን የበለጠ ትኩረት ሰጥቶት የበለጠ ውጤት ማምጣትና ማስመዝገብ ቻለ፡፡ ዛሬ 

የኢትዮጵያ መከላከያ ኢንዱስትሪ ወይንም ብረታ ብረት ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያውያን 

ባለሙያዎች የኢትዮጰያ ሰሪት የሆኑ ለአያያዝ የቀለሉ ጠመንጃዎች መትረየሶች ሽጉጦች 

ከነጥይቶቹ ያመርታል፡፡ የሁሉም ዓይነት ቀላልና ከባድ መሳሪያዎች ታንክ፤ መድፍ ፤አየር 

መቃወሚያ ወዘተ ጥይቶች በኢትዮጵያ ይመረታሉ፡፡ ሌሎቸም ከባድ መሳሪያዎች ኢትዮጵያ 

ታመርታለች፡፡  

የኢትዮጵያ መከላከያ ኢንዱስትሪ በሚያስደንቅ ሁኔታ አነስተኛ የሆኑ የቅኝትና የስለላ ተግባርን 

የሚፈጽሙ ዘመናዊ ካሜራና መረጃ ማስተላለፊያ ያላቸው፤ ከእይታ በጣም ርቀው ከ18,000 ጫማ 

በላይ በሰማይ በመብረር ተፈላጊውን መረጃ የሚያጠናቅሩ ሰው አልባ ድሮን ጀቶችን ሰርቷል፡፡ 

ከመሬት አኮብኩበው ወደ ሰማይ በመነሳት ይበራሉ፡፡ ይሄ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ መከላከያ 

ኢንዱስትሪ መዘመን ቢቀራትም የመጀመሪያዋን ሔሊኮፕተር ሰርቷል፡፡ ከአራት ግዜ ግዜ በላይ 

በረራ አድርጋ ብቃቷም ተረጋግጦ ተመልሳለች፡፡ 

 ነገ ደግሞ አሁን በተያዘው አካሄድ ከተጓዝን ሞተሮቹንም ኢትዮጵያ ታመርታለች፡፡ ብረቶቹና 

ሌሎቹም ተፈላጊ እቃዎች ሲገኙ በሀገር ውስጥ በሂደት የራሳችንን የጦር ጀቶች እናመርታለን፡፡ 

የመከላከያው ኢንዱስትሪ ከውጭ ሀገራት በተለያየ ዘመን የገቡትን ከባድ የጦር መሳሪያዎችም 

ከመጠገን አልፎ የማሻሻል ስራዎችንም ሰርቷል፡፡ እንደተገለጸው ጥይቶቹ በሀገራችን ይመረታሉ፡፡  



የመከላከያ ኢንዱስትሪው በሚገርም ሁኔታ ያውም በአውሮፓ ስታንዳርድ ሰራዊቱ ለግዳጅ 

የሚለብሰውን ሬንጀር ልብስና ትጥቅ መያዢያ ያመርታል፡፡ ጫማ ማምረቱ ድሮ የነበረ ቢሆንም 

የአሁኑ ደረጃው የላቀ መሆኑ ሊለመርበት ይገባል፡፡  

የመከላከያ ኢንዱስትሪ ሌላው በስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ፓወር ኢንጅነሪነግ አንዱስትሪ ሲሆን 

ይህ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ መብራት ሀይል ባለስልጣን ቀድሞ ከውጭ ያስመጣቸው 

የነበሩትን የቀላልና ከባድ ትራንስፎርመሮችን ራሱ ያመርታል፡፡ የውጭ ምንዛሪን አዳነ ማለት 

ነው፡፡ እነዚህ ትራንስፎርመሮች ፈርጀ ብዙ ጥቅም ያላቸው ቢሆንም በተለይም የሀገሪቱን ከተማና 

ገጠር በኤሌክትሪክ ሀይል ለማዳረስ በስፋት የተያዘውን ጥረት በከፍተኛ ደረጃ የማሳካት አቅም 

ያላቸው ናቸው፡፡  

ለመጀመሪያ ግዜ ቤንዲንግ ባስ ተጣጣፊውን ሁለት አውቶብስ በአንድ በመገጣጠም ላይ ሰርቶ ዛሬ 

አምበሳ አውቶብስ እየተጠቀመበት ነው፡፡ የቁፋሮ መሳሪያዎችን፤ትላልቅ ክሬኖችን ይገጥማል፤ 

ትራክተሮችን ያመርታል፡፡ ከኢትዮጵያ ባሕላዊ አስተራረስ በመነሳትም አንድ ገበሬ ብቻውን 

ያለችግር የሚያርስበትን የማረሻ መሳሪያ ሞተርና ጎማ አድርጎለት ሰርቷል፡፡  

የኢትዮጵያ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ለቅኝት የሚያገለግሉ የጦር ሜዳ ብረት ለባስ 

ተሸከርካሪዎችንም ሞዲፋይ አድርጎ በሚያስደንቅ መልኩ ሰርቷቸዋል፡፡ ውስጣቸው እጅግ ምቹና 

ዘመናዊ መሳሪያ የተሟላላቸው ኮምፒውተራይዝድ የሆኑም ናቸው፡፡ በቀላሉ የሚነቃነቁ በሜዳ፤ 

በሸለቆ፤ በዳገት፤ በተራራ፤ በአንድና በሁለት ሰው ግን ደግሞ ስምንት ሮኬት የሚያስወነጭፉ 

በፒካፕ መኪና የሚጠመዱ አለበለዚያም በሰው ሀይል የሚንቀሳቀሱ መሳሪያዎችን ሞዲፊክ አድርጎ 

ሰርቶታል፡፡  

በአጭር አገላለጽ በደፈናው ኢሕአዴግ ኢትዮጵያን እጅግ ዘመናዊና በቴክኒዮሎጂ የተደገፈ፤ 

የታገዘ ፤ራሱን በራሱ የቻለ ግዳጁን ለመወጣት ብቁ የሆነ፤ የዘመናዊ ጦር ጀቶች፤ ድሮኖች፤ 

ሚሳኤሎች ፤ታንክና መድፎች፤ ባለቤት የሆነ ከዚህ ባሻገር በራሱ ኢንዱስትሪ አምርቶ፤ ራሱን 

የሚያስታጥቅ ፤አልፎም ለሀገሪቷ ኢኮኖሚና ልማት ግዙፍ አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ የሚገኝ 

ተዋጊም አምራችም የሆነ የመከላከያ ሰራዊት ባለቤት አድርጎአታል፡፡ 

 ከትጥቅ ሌላ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ይገዛ የነበረውን የአየር ወለድ የዝላይ ፓራሹት ሁሉ 

በአገር ውስጥ ማምረት ችሏል፡የኢትዮጵያ መከላከያ ሀይል ከመከላከያ ኢንዱስትሪውም ባሻገር 

የተለያዩ የመከላከያ ኮሌጅ፤ የአየር ሀይል የበረራ ት/ቤት፤ የኢንጂነሪንግ ፤የመከላከያ ጤና ኮሌጅ፤ 

የማኔጅመንት፤ የጦር አካዳሚዎች፤ የመረጃ ት/ቤት፤የድርጅት የእግረኛ፤ የአየር ወለድና የሌሎችም 

ት/ቤቶች ባለቤት ነው፡፡ 



 የመከላከያ ጤና ኮሌጅ ከነርስ እስ ዶክትሬት ዲግሪ ድረስ አስተምሮ ያስመርቃል፡፡ የኢትዮጵያ 

መከላከያ ሀይል ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር ባለው የጋራ ወዳጅነትና ስምምነት መሰረትም 

በየዓመቱ ለተለያዩ ሀገራት እጩ መኮንኖች ለመስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖች በኢትዮጵያ ጦር 

አዳካሚ ውስጥ እንዲሰለጥኑ እንዲማሩ ሙሉ ወጪያቸውን ሸፍኖ ነጻ የትምህርት እድል ይሰጣል፡፡ 

ይህም ለሀገራችንና ለሕዝባችን ታላቅ መኩሪያ የሆነ ተግባር ሲሆን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ 

ያላትን ወታደራዊና ፖለቲካዊ ሀያልነት ያረጋግጣል፡፡  

በአፍሪካ በሙሉ ቅኝ ግዛት ስር ያልዋለች፤ የወራሪው ፋሽስት ጣሊያን ነጭ ሰራዊት በታሪክ 

ለመጀመሪያ ግዜ በጥቁሮችና በጥቁር መሬት የተደመሰሰበት፤ በዚህም ለመላው ዓለም ጥቁር 

ሕዝቦች በቀዳሚ ምሳሌነት በክብሯ በጀግንነቷና በነጻነቷ የምትወደስ፤በዓለማችን የመጀመሪያው 

የሰው ዘር መገኛና መፍለቂያ ማህጸን፤ የራሷ ፊደል ቋንቋና የዘመን አቆጣጠር ያላትአገር ናት 

ኢትዮጵያ፡፡ 

 ጥንት ገናና ስልጣኔ ከገነቡት ታላላቅ ሀገሮች ተርታ የነበረች፤ የአክሱም የጎንደር የላሊበላ ስልጣኔ 

ባለቤት፤ የታሪክ ጸሀፍት እንዳስቀመጡት፤በአክሱም ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ሳኡዲ አረቢያን 

ጨምሮ እስከ የመን አልፎም የሶማሊያን ዘይላና በርበራን ትገዛና ታስተዳደር በባህር ሀይሏም 

ትቆጣጠር የነበረች ታላቅ ሀገር ነበረች፡፡ በጦርነት በእርስ በእርስ ግጭት በድርቅና ረሀብ 

ተመታች፡፡ ዝናና ክብሯ ወርዶ የኖረ ቢሆንም ዛሬ በእልህና በቁጭት የተነሱት ልጆቿ ክብሯን 

ለመመለስ በታላቅ የተሀድሶ ለውጥና የእድገት ግስጋሴ ላይ ናቸው፡፡   

በተለያዩ የሙያ መለኮችና ተግባራዊ ስራዎች ለሀገር ልማትና ለኢኮኖሚ እድገት ዜጎች የሚሰሩት 

እንዳለ ሆኖ በመከላከያው ሀይልና በመከላከያ ኢንዱስትሪው በኩል እየተሰራ ያለው ድንቅ ስራ 

እጅግ የሚያኮራና የሚያስደስት ነው፡፡ በንጉሱ ዘመን ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት በነበራት 

ቀናኢነት የደቡብ አፍሪካውን ኤ.ኤን.ሲ.መሪ ኔልሰን ማንዴላንና አጋሮቻቸውን አ/አበባ አስመጥታ 

ኮልፌ በሚገኘው ፖሊስ ማሰልጠኛ ወታደራዊ ትምህርት አስተምራ ለደቡብ አፍሪካ ነጻነት 

የበኩሏን ድርሻ የተወጣች ታላቅ ሀገር ነች፡፡  

በኮ/መንግስቱ ዘመንም ለዚምባቡዌ  ነጻነት የበኩሏን ተወጥታለች፡፡ በደርግ የሶማሊያ ነጻ አውጪን 

ጦር አስልጥናለች አስታጥቃለች፡፡ ዛሬም መደበኛው የሶማሊያ ጦር ወታደራዊ ትምህርትና ስልጠና 

እየወሰደ እየተመረቀም ያለው በኢትዮጵያ ሰራዊት ነው፡፡  

በደርግ ዘመን የደቡብ ሱዳን ነጻ አውጪ ሰራዊት በኮለኔል ጆን ጋራንግ ይመራ በነበረበት ወቅት 

40,000 ሰራዊታቸው የሰለጠነውና የታጠቀው በኢትዮጵያ ነው፡፡ 



 ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ደርጅት መስራችና አባል አገርነቷ የጸጥታው ምክር ቤት ወደ 

ኮሪያ ጦር በተከታታይ በመላክ በኮሪያ ምድር ላይ እጅግ የተደነቀ የተከበረ፤ ለሕይወቱ የማይሳሳ 

ጀግና ተዋጊ መሆኑን በዓለም የጦር መሪዎች ፊትና በዋለበት የጦር አውድማ አስመስክሮ፤ 

በተሳተፈበት እጅግ ከባድ ውጊያ ሁሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ወታደር በሕይወት ወይንም  ቁስለኛ 

ሳይማረክ ጦርነቱ ሲያበቃ ከ122 ሀገራት የኢትዮጵያ ባንዲራ ብቻ ከፍ ብሎ እንደውለበለብ ያደረገ 

በዓለም ወታደራዊ ታሪክ ልዩ ቦታ ያው ሰራዊት እናት ነች ኢትዮጵያ፡፡  

የኮንጎን ሰላም ለማስከበርም የኢትዮጵያ ሰራዊት ተልኮ ግዳጁን በአኩሪ ጀግንነት ፈጽሞ በክብር 

ተመልሷል፡፡ ይህንኑ የኢትዮጵያን ሰራዊት የውጊያ ብቃት ቁርጠኝነትና ወታደራዊ ዲስፕሊን 

ጠንቅቆ የሚያውቀው የተባበሩት መንግስታት በኢሕአዴግም ዘመን ኢትዮጵያ ጦሯን ለዓለም 

አቀፍ ሰላም ማስከበር ግዳጅ እንድትልክ በጠየቀው መሰረት በሩዋንዳ በብሩንዲ በሶማሊያና አሁን 

ደግሞ በሱዳን ዳርፋር የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ግዳጁን እየተወጣ ይገኛል፡፡  

የኢትዮጵያ የመከላከያ ሀይል ከጥንት እስከ አሁን በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ግዳጅ 

በወታደራዊ ብቃቱና በግዳጅ አፈጻጸሙ እጅግ ተመራጭ ሰራዊት ለመሆኑ በምዕራቡ ዓለም 

ከፍተኛ የጦር መሪዎች የተመሰከረለት በጀግንነቱም የተሸለመና የኢትዮጵያንም ባንዲራ ያሸለመ 

ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዘመናዊ የትምህርትና የሙያ የምርምር 

ተቋማት የተገነባ በመሆኑ በአብዛኛው የተለያየ ሙያ የዲፕሎማ የዲግሪና የማስተርስ ዲግሪ ባለቤት 

ለመሆን በቅቷል፡፡  

ለኢትዮጵያ ታላቅ ክብርና ኩራት መኩሪያና መመኪያዋ የሰላምዋ ዘብ፤ የድንበርዋና የአየር ክልሏ 

ዋስትናና አስተማማኝ አጥር መሆኑን ያረጋገጠበት ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ በመከላከያ ስራዊቱ ድንቅ 

ተግባራት ኢትዮጵያና ልጆቿ በእጅጉ ኮርተዋል፡፡ ተደስተዋልም፡፡ ሌሎች የቴክኒዮሎጂ ስራና 

ውጤት አንደምናይም ተስፋችን የላቀና የመጠቀም ነው፡፡ 

 ኢሕአዴግና የቀድሞው ብልህ መሪ መለስ ዜናዊ ከጥንት ጀምሮ የነበሩትን የኢትዮጵያ መሪዎችና 

የሕዝቧን ፍላጎት በመከላከያ ረገድ ራስን የመቻልን መሳሪያና ጥይት የመስራትና የማምረትን 

ሕልም፤አልፈው የሰው አልባ ጀትና ሔሊኮፕተር እስከመስራት ሄደው አሳክተውታል፡፡ 

በኢትዮጵያና በሕዝቧ ስም ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል፡፡  


