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ገጽ  1 

በሕገ መንግሥቱ፣ ሇሕገ መንግሥቱ የቆመ  

ሕዜባዊ ሠራዊት 

 

1. መግቢያ 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች አምባገነኑንና ሰው በሊውን የዯርግ ሥርዓት 

በጋራ ክንዲቸው ግብዓተ መሬቱን በመፇጸም፤ የመናት ጥያቄዎቻቸው የነበሩትን ሰሊም፣ 

ሌማትና ዳሞክራሲን እውን አዴርገው ትሩፊቶቻቸውን መቋዯስና ማጣጣም ከጀመሩ እነሆ 

ሁሇት አስርታትን ተሻገሩ፡፡ በዯማቸው ቀሇም በጻፈት፣ የቃሌ ኪዲናቸው ማኅተም 

በሆነውና ኅዲር 29 ቀን 1987 ዓ.ም. ፀዴቆ ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤት መሆናቸውን 

ባወጁበት የኢ.ፋ.ዳ.ሪ  ሕገ መንግሥት አንቀጽ 87  ሊይ መከሊከያን አስመሌክተው 

በሰፇሩት መርሆዎች ውስጥ፤ ሠራዊታችን የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

ሚዚናዊ ተዋጽዖን ያካተተ፣ የመከሊከያ ሠራዊት የሀገሪቱን ለዓሊዊነት ከመጠበቅ በተጨማሪ 

በሕገ መንግሥቱ መሠረት በአስቸኳይ ጊዛ አዋጅ የሚሰጡትን ተግባሮች እንዯሚፇጽም 

እንዱሁም በማንኛውም ጊዛ ሇሕገ መንግሥቱ ተገዢና ከማንኛውም የፖሇቲካ ዴርጅት ነጻ 

መሆኑን ዯንግጓሌ፡፡ 
 

የዴንጋጌያቸው መነሻም እያንዲንደ ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዜብ በሌዩነቱ ውስጥ ባሇው 

ዳሞክራሲያዊ አንዴነቱ በፇቃደ የመሠረተውን አንዴ የፖሇቲካ ማኅበረሰብ ሇመገንባት 

በሚዯረገው ርብርብ፤ ሚዚኑን በጠበቀ መሌኩ እኩሌ ተሳትፍ እንዱኖረውና ተጠቃሚ 

እንዱሆን ከመሻት የመነጨ ነው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የመሠረቱት ሥርዓት ዳሞክራሲያዊ 

እንዯመሆኑ መጠን፣ ሁለንም የኅብረተሰብ ክፌሌ የሚወክሌ ዛጋ የማንነቱ መገሇጫ 

የሆነውን ሕገ መንግሥት እንዱሁም ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከማንኛውም የውስጥም 

ሆነ የውጭ ፀረ- ሰሊም ኃይልች ካሌተጠበቁ፤ የመናት ጥያቄዎቻቸው የነበሩት ሰሊም፣ 

ሌማትና ዳሞክራሲ የኋሉት እንዯሚቀሇበሱና በዙህም ወዯ ቀዴሞዎቹ የበይ ተመሌካችነት፣ 

የአፇና እና የሰቆቃ ሥርዓቶች እንዯሚመሇሱ ተገንዜበው ነበር፡፡  
 

ከዙህ መሠረታዊ እና ፅኑ እምነታቸው በመነሣትም፤ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ሕዜባዊ 

ባሕሪያትን የተሊበሰ እንዱሁም በአዯረጃጀቱ ከሁለም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 
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የተውጣጣ እና የ”ትንሿ ኢትዮጵያ” ተምሳላት የሆነ የመከሊከያ ሠራዊት እንዱገነባ 

አዴርገዋሌ፡፡ እዙህ ሊይ ስሇ መከሊከያ ሠራዊታችን ሕዜባዊነት ከማውሣታችን በፉት፣ 

ሕዜባዊ ሠራዊት ስንሌ ምን ማሇት ነው? ጽንሰ ሃሳቦቹስ ምንዴናቸው? የሚሌ መሠረታዊ 

ጥያቄን አንስተን ጥቂት ነጥቦችን ማውሳት፣ የሀገራችንን መከሊከያ ሠራዊት ሕዜባዊ 

ባሕሪያትንና መገሇጫዎቹን ሇመገንብ ያስችሇናሌ፡፡  

 

2. የሕዜባዊ ሠራዊት ምንነት ጽንሰ ሀሳቦች 

እንዯሚታወቀው “ሕዜባዊነት” ማሇት የሕዜብን የበሊይነት አምኖ መቀበሌና 

ሇተግባራዊነቱም የፀና እምነት ይዝ መንቀሳቀስ ነው፡፡ መገሇጫዎቹም የሕዜብን መብትና 

ጥቅም ማስቀዯም፣ በሕዜቡ ውስጥ ከፌተኛ ፌቅርና አመኔታን ማሳዯር፣ የሕዜቦችን 

እምነቶች፣ ባሕልችና ወጎችን ማክበርና መውዯዴ ወተ… ናቸው፡፡  እንዱህ ዓይነቱን 

የሕዜቦችን ሌዕሇ ኃያሌነት  ተቀብል መገሇጫዎቹን እንዯ ዕሇታዊ መመሪያው የሚተገብር 

ማንኛውም አካሌ ዳሞክራሲያዊ ኃይሌ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ፀረ-

ዳሞክራሲያዊ ኃይልች የሕዜብን የበሊይነትና ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤትነት በፌጹም 

የማይቀበለና በተቃራኒው መንገዴ የሚተረጉሙ እንዱሁም በፀረ-ሕዜብነት የተሰሇፈ 

በመሆናቸው ነው፡፡  
 

ይህ እውነታም “ሕዜባዊ ሠራዊት” ሉመሠረትና ሉገነባ የሚችሇው የሕዜብ ለዓሊዊነት 

የሥሌጣን ባሇቤትነት በሚቀበለ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓቶች ውስጥ ብቻ መሆኑን 

ያስረዲናሌ፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ በአንዴ ሀገር ውስጥ የሚገነባ ሠራዊት የሥርዓቱ ቀጥተኛ 

ነፀብራቅ ስሇሆነ ነው፡፡ ስሇሆነም ሕዜባዊ ሠራዊት ማሇት ከራሱ በፉት የሕዜብንና የሀገርን 

ጥቅም የሚያስቀዴም፣ በማንኛውም ወቅት ሇሕዜቦች ተገዢ የሆነ፣ ሕዜቦች የሚከተሎቸውን 

እምነቶች፣ ባሕልችና ወጎችን የሚያከብር ብልም እንዯ ራሱ አዴርጎ የሚቆጥርና በዙህም 

ምክንያት በሕዜብ ሌብ ውስጥ መግባት የቻሇ፣ ፌቅርንና አመኔታን ያተረፇ ወተ… 

ባሕሪያትን ተሊብሶ ሇተፇጻሚነታቸው በቁርጠኝነት የሚተጋ ኃይሌ ነው፡፡ ጠቅሇሌ ባሇ 

አገሊሇጽ፤ ሕዜባዊ ሠራዊት ማሇት ከሕዜብ አብራክ የወጣና ሇሕዜቦች ሁሇንተናዊ 

ተጠቃሚነትና መብቶች መረጋገጥ የሕይወት መስዋዕትነት ሇመክፇሌ የተሰሇፇ ሀይሌ 

ነው፡፡ 
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3. የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሀገር መከሊከያ ሠራዊት ሕዜባዊ ባሕሪያትና መገሇጫዎቹ 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሀገር መከሊከያ ሠራዊት በሕገ መንግሥት መሠረት በአዱስ መሌክ 

ከመገንባቱ በፉት የተሇያዩ ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችንና ሕዜቦችን የሚወክሇው ሠራዊት 

የሕዜቦችን የሰሊም፣ የሌማትና የዳሞክራሲ ጥያቄዎችን አንግቦ ከአምባገነኑ የዯርግ ሥርዓት 

ጋር ሲፊሇም የነበረው ኃይሌ ነው፡፡ ይህ ሠራዊት የሁለንም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦችን ተዋፅኦዖ አካትቶ በአዱስ መሌክ ሇተዯራጀው ሠራዊት በእርሾነት ከማገሌገለም 

በሊይ፤ በትጥቅ ትግለ ወቅት ሇዴሌ ያበቁትን (ማሇትም ጽናቱን፣ ጀግንነቱን፣ ሕዜባዊ 

ወገንተኝነቱን ወተ…) ባሕሪያቱን አውርሶታሌ፡፡ 

 

በ1987 ዓ.ም. በኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሀገር መከሊከያ ሠራዊትነት የተቋቋመው ሕብረ-ብሔራዊ 

ሠራዊትም እነዙህን ባሕሪያት አቅቦ በመያዜና ከተጨባጭ ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር 

በማጣጣም ራሱን እያጎሇበተ ሉመጣ ችሎሌ፡፡ በተሇይም በሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች አስተማማኝ ዯጀንነት፤ ሠራዊታችን ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ 

ሥርዓቱን ከውጭ ወራሪ ኃይልች፣ ከሽብርተኞችና ከውስጥ ፀረ-ሰሊም ኃይልች 

በአስተማማኝ ሁኔታ እንዱከሊከሌ እንዱሁም የሀገራችን ሰሊም፣ ፇጣን ሌማትና የዳሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታ እንቅስቃሴዎች ያሇ እንቅፊት እንዱቀጥለ ሇሚያከናውናቸው ሕገ-

መንግሥታዊ ተሌዕኮዎች፣ የግዲጅ ውልዎችና ሇሚጎናጸፊቸው ዴልች የማይተካ ሚና 

አበርክተዋሌ፡፡ ይህም የሠራዊታችን ሕዜባዊነት መሠረቱና ዋነኛ ኃይለ የሀገሪቱ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች መሆናቸውን የሚያስገነዜበን ሃቅ ነው፡፡ 
 

ሀገር መከሊከያ ሠራዊታችን በዙህ ሕዜባዊ ዴጋፌ እየታጀበ በማንኛውም ግዲጅ ሇዴሌ 

የሚበቃበት ምስጢርም፤ በሕገ መንግሥቱ እየተገነባና ሇሕገ መንግሥቱ የቆመ ኃይሌ 

በመሆኑ እንዱሁም በውስጡ የተሊበሳቸውና በየትኛውም ተሌዕኮው በሀገር ውስጥም በውጭ 

ሀገርም ተፇጻሚ የሚያዯርጋቸውን ቁሌፌ ዕሴቶችን ይዝ ስሇሚንቀሳቀስ ነው፡፡ እነርሱም፡- 

ሀ/ ከራስ በፉት ሇሕዜብና ሇሀገር፣ 

ሇ/ ምንጊዛም የተሟሊ ስብዕና፣ 

ሏ/ ያሌተሸራረፇ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ እና 

መ/ በማንኛውም ግዲጅ (ሁኔታ) የሊቀ ውጤት ማምጣት ናቸው፡፡ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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እነዙህን ቁሌፌ ዕሴቶች ምን ማሇት እንዯሆነ ትንሽ ርር አዴርጏ ማየቱ ጠቃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 
 

ሀ/ ከራስ በፉት ሇህዜብና ሇሀገር፣ 

ሠራዊታችን የተሊበሰው ይህ ዕሴት ተሌዕኮውን በአግባቡ እንዱወጣ የሚያግው ነው፡፡ ይህ 

እሳቤ በሠራዊቱ ሕገ መንግሥታዊ ተሌዕኮውን እንዱወጣ ያስችሇዋሌ ሲባሌም በንዴፇ 

ሃሳብ ዯረጃ አይዯሇም፡፡ ይሌቁንም በተጨባጭ ሠራዊቱ ግዲጁን በተገቢው መሌኩ 

እንዱወጣ በውስጡ መያዜ ያሇበትን ባሕሪያት በመገሇጫነት የሚያመሇክት ቁሌፌ ተግባር 

ነው፡፡ በመሆኑም በዕሴቱ ውስጥ ከሚካተቱት ተግባራት መካከሌ ፡- 

 የሕገ መንግሥቱን ዴንጋጌዎች በጥሌቀት በመገንብ ሇተፇጻሚነታቸው 

በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ፣ 

 ሇሕገ መንግሥቱ ፌፁም ታማኝ መሆን፣ 

 ሇሕዜብና ሇሀገር ሕይወትን መስጠት፣ 

 በሥርዓቱ ሊይ ጠንካራ እምነት መያዜ፣ 

 ሠራዊቱ ሇቆመሇት ዓሊማ በጦርነትም ይሁን በሰሊም ወቅት በጀግንነት ተሰሌፍ 

ማንኛውንም  መስዋዕትነት ሇመቀበሌ ዜግጁ መሆን፣  

 በማናቸውም ሥራ ውስጥ ቀዯምተኝነት መውሰዴ እና ሙያዊ ክብርን ማጎሌበት 

ናቸው፡፡  

 

ሇ/ ምንጊዛም የተሟሊ ስብዕና 

ይህን ዕሴት ሠራዊቱ በግዲጅ አፇጻጸሙ ወቅትም ይሁን በሰሊም ጊዛ ተሊብሶት 

ይንቀሳቀሳሌ፡፡ እሴቱ በውስጡ በርካታ መገሇጫዎች ያለት ነው፡፡ ጥቂቶቹን ሇመጥቀስ 

ያህሌ፡- 

 ሠራዊቱ ከሙስና የፀዲ እና ሙስናን የማይሸከም መሆኑን፣ 

 የተስተካከሇ ስብዕና እና ሥነ-ምግባር ያሇው “ዱስኘሉንዴ” ሠራዊት መሆኑን 

 የኃሊፉነት መንፇስና ተጠያቂነት ያሇው መሆኑን፤ እንዱሁም 

 በአካሌና በመንፇስ ጠንካራ የሞራሌ ጥንካሬ ያሇው መሆኑን የሚያመሊክት ዕሴት 

ነው፡፡ 

 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ሏ/ ያሌተሸራረፇ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰብ 

እንዯላልቹ ዕሴቶች ሁለ፤ ይህ ዕሴትም በሠራዊታችን ውስጥ እንዯ ዕሇታዊ መመሪያ 

የሚሰራበት ነው፡፡ በዙህም ሠራዊቱ በማናቸውም ወቅት ተሌዕኮውን ሲፇጽም በውስጡ 

የሚከተለትን መርሆዎች አንግቦ ይንቀሳቀሳሌ፡፡ 

 የሕዜቦችን ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን በጽናት የማክበር፣ 

 ተሌዕኮውና የሕዜብ ዴጋፌ የማይነጣጠለና የአንዴ ሳንቲም ሁሇት ገጽታዎች 

መሆናቸውን አውቆ ሇሁለም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦች እኩሌና ትሌቅ 

ከበሬታ የማሣየት፣ 

 በህገ-መንግሥቱ ውስጥ የተዯነገጉትን የፆታና የሃይማኖት እኩሌነቶችን የማመን 

እንዱሁም የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዜቦችን መብቶችን የማክበር፣ እና 

 በግዲጅ አፇጻጸሙ ወቅት የቡዴን ሥራን፣ መግባባትና መዯጋገፌን አሳታፉ  

አካሄዴን የመከተሌ እንዱሁም ሇብዘሃኑ ሃሳብ ተገዢ መሆን፣ ሃሳብን በግሌጽነት 

ማንሸራሸር፣ ዳሞክራሲያዊ ዜምዴና መያዜና ውሣኔና መመሪያን በጽናት 

መፇጸም የሚለትን አስተሳሰቦች ይዝ ሇተግባራዊነታቸው የተጋ ኃይሌ ነው፡፡ 
 

መ/ በማንኛውም ግዲጅ (ሁኔታ) የሊቀ ውጤት 

ይህ ዕሴትም በውስጡ በርካታ መገሇጫዎችን የያ ነው፤ መከሊከያ ሠራዊታችን 

መንግሥትና ሕዜብ የሰጡትን አዯራ የሚፇጽምና በመፇጸም ሊይ የሚገኝ ሕዜባዊ ኃይሌ 

በመሆኑ፡- 

 የሀገራችንን ኢኮኖሚ ግምት ውስጥ ያስገባ ቆጣቢ አሠራርን የሚከተሌ፣ 

 በማናቸውም ተግባራዊ እንቅስቃሴዎቹ  ውስጥ ሳይንሳዊ አመሇካከትን የያ፣ 

 እያንዲንደ አባሌ የራሱን ችልታ በማሳዯግ ተቋሙንና ራሱን የሚጠቅም አካሄዴ  

የሚከተሌ፣ 

 አርቆ አሳቢነት፣ አርአያና ተምሳላት መሆን፣ በወታዯራዊ ግዲጅ ወቅት  

 ቀዯምተኝነት መውሰዴና ተጣጣፉ መሆን የሚለትን መርሆዎች በመያዜ 

ወገንተኝነቱን ከሕዜብ ጋር አስተሳስሮ የሚጓዜ ሠራዊት ነው፡፡ 
 

እነዙህ ዕሴቶች ሠራዊቱ የሚመራባቸውና በማናቸውም ወቅት ሳይሸራረፈ ተግባራዊ 

የሚያዯርጋቸው ናቸው፡፡ ሠራዊቱ ሕገ መንግሥታዊ ተሌዕኮውን በሀገር ውስጥም ይሁን 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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በውጭ ሲወጣ ዕሴቶቹ አብረውት አለ፡፡ በየትኛውም የግዲጅ አፇጻጸሙ ወቅት ዕሴቶቹን 

ሰንቆ ሲጓዜም ሇዴሌ ያበቁታሌ፡፡ ምክንያቱም እንዯየዕሇት ተዕሇት መመሪያው 

አዴርጓቸው በጽናት ይዞቸው የሚተገብራቸው መርሆዎቹ ናቸው፡፡ እነዙህን ቁሌፌ 

ዕሴቶች ተሊብሶ  የሚንቀሳቀሰው የመከሊከያ ሠራዊታችን ከበርካታ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች  በተወጣጡ  አባሊት  የተገነባና ሰፉ ብሔራዊ ተዋጽዖ ያሇው ነው፡፡  እንዱሁም 

የተሇያዩ ሃይማኖቶች ያሎቸውን  አባሊትንም ያቀፇ ሠራዊት  ነው፡፡ ምንም እንኳን እነዙህ 

አባሊት ከተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፌልች የተውጣጡና የየራሳቸው እምነት  ያሊችው  

ቢሆኑም፤  የተሰሇፈት ሇአንዴ ዓሊማ በመሆኑ እንዱሁም በዳሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች 

የታነጹ ጠንካራ ሕብረትና ጓዲዊ አንዴነት ያሊቸው ናቸው፡፡ አንደ አባሌ የላሊኛውን 

ባሕሌና ወግ እንዱሁም እምነቱን  ያከብራሌ፡፡  በመሆኑም  ግሇሰቦች ከግሇሰብ፣ የጦር  

ክፌልች  ዯግሞ ከላሊ  የጦር  ክፌሌ ጋር በመፇቃቀር  ሕዜብና  መንግሥት  

የሰጧቸውን አዯራ እንዯ አንዴ እስትንፊስ በመሆን በብቃት  የሚወጡ  የሕዜብ ሌጆች 

ናቸው፡፡  

 

ሠራዊቱ የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ሕዜቦችን ያማከሇ ተዋጽኦ ያሇው  

በመሆኑ፤  አዯረጃጀቱ ሀገሩንና  ሕገ - መንግሥታዊ ሥርዓቱን  ከማንኛውም የውጭና 

የውስጥ ፀረ - ሠሊም ኃይልች  እንዱከሊከሌ አስችልታሌ፡፡  ከዙህ አኳያ  3 /ሦስት/ 

የተሳሳቱ የትንኮሳ  አብነቶችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡  አንዯኛው  በ1989 ዓ.ም.  አሌ - 

ኢትሃዴ አሌ- ኢስሊሚያ የተሰኘው አክራሪ የእስሌምና ቡዴን የድሇተው የጥቃት ሴራ 

ሲሆን፤ ሁሇተኛው በ1990 ዓ.ም.  የዕብሪተኛው  የኤርትራ መንግሥት  ወረራ ነው፡፡ 

ሦስተኛው ዯግሞ የአሌ-ሸባብ ትንኮሳ ነው፡፡  

እንዯሚታወቀው አሌ - ኢትሃዴ  አሌ - ኢስሊሚያ በሀገራችን  ሊይ ጥቃት ሇመሰንር 

በማሴር ራሱን ሲያዯራጅና ሲያጋጅ የነበረ ቡዴን ነው፡፡ ቡዴኑ በወቅቱ መንግሥት 

አሌባ ከነበረችው ሶማሉያ ወዯ ሀገራችን በመስረግ የሽብር ጥቃት ይሰነዜር ነበር፡፡ ሇዙህም 

በዋነኛነት  እንዯ መተሊሇፉያ የተጠቀመበት የምስራቁ የሀገራችንን ክፌሌ ነበር፡፡ ይሁንና 

የአካባቢው ሕዜብና መስተዲዴር በሕገ መንግሥቱ ያገኘውን ጥቅምና መብት የሚያሳጣ 

መሆኑና የአካባቢውን ሰሊም የሚያናጋ መሆኑን በውሌ በመገንብና ሠራዊታችን ቀዯም 

ባለት ጊዛያት በአካባቢው ባከናወናቸው ተግባራት የሕዜብን ፌቅርና አመኔታ ያገኘ 

በመሆኑ፤  የአካባቢው  ሕዜብ ከአብራኩ የወጣው ሌጁ በተዋጽዖ የተካተተበትን ሠራዊት 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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በጽናት ዯግፍ ተንቀሳቅሷሌ፡፡ በዙህም ከአሌ - ኢትሃዴ  ጋር ፉት ሇፉት በመዋጋት 

እንዱሁም ጥቆማ በመስጠት አክራሪ ቡዴኑ እንዱዯመሰስ አዴርጓሌ፡፡ ይህ እውነታም 

የሠራዊቱ ሕዜባዊነት ምንጭ የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች  መሆናቸውን 

የሚያሳይ ነው፡፡  

 

ላሊው  የአምባገነኑና የጦረኛው  የኤርትራ መንግሥት የተሳሳተ  የወረራ ስላት ነው፡፡ 

ሻዕቢያ  በባሕሪው  ፀረ - ዳሞክራሲ  በመሆኑ፤ ሠራዊታችን ውስጥ ያሇውን የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦችን ተዋጽዖ እንዯ መከፊፇሌ በመቁጠር ፀረ-ሕዜብ  የሆነ የጦርነት 

ቀመር  በመመራት ሀገራችንን ሉወር ችሎሌ፡፡ ይኸውም “የኢትዮጵያ ሠራዊት በብሔር 

ስሇተከፊፇሇ ብንወረው ዴሌ እናዯርጋሇን” የሚሌ የቀቢጸ ተስፊ ምኞት ነበር፡፡ ይህ 

የሻዕቢያ  ሃሳባዊ ቅዟት  ግን በተጨባጭ  በሠራዊታችን  ውስጥ ከነበረውና ካሇው  ሃቅ 

ጋር  የሚገናኝ  አሌነበረም፡፡  

 

በወቅቱ  መሊው የሀገራችን  ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች  ቀፍው እንዯተነካ  ንብ 

‘ሆ!’ ብሇው በመነሳት የዕብሪተኛውን የኤርትራ መንግሥት ወረራን ሇመቀሌበስ  

ማናቸውንም ተግባራት ፇጽመዋሌ፡፡ ሇኢዱሲቷ  ኢትዮጵያ ለዓሊዊነት መከበር  

ከሠራዊታችን ጋር በግንባር ተሰሌፇው ተዋዴቀዋሌ፤ የሕይወት መስዋዕትነትም 

ከፌሇዋሌ፡፡  በዯጀንነት ተሰሌፇውም ሠራዊቱ  የሚገኝበት ምሽግ  ዴረስ በመሄዴ  ስንቅ  

በማቀበሌ “አይዝህ አሇንሌህ”  በማሇት የማበረታታት እና የማጠናከር ስራዎችንም  

አከናውነዋሌ፡፡ በዙህ ሕዜባዊ ዴጋፌም የሻዕቢያ ‘ተከፌፌሇዋሌ’ ተረት እንዱሆን 

አዴርገዋሌ፡፡  

 

ከሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ተወጣጥቶ ሠራዊታችን ውስጥ  የከተተው 

የሕዜብ ሌጅም ሻዕቢያ እንዲሰበው ‘የተከፊፇሇ’ ሳይሆን፤ በሌዩነቱ ውስጥ ያሇን አንዴነትን 

በጽናት የሚቀበሌ፣ ጠንካራ ጓዲዊ ፌቅር ያሇውና ግዲጁንም  እንዯ አንዴ ሰው  እስትንፊስ 

ያከናወነ የሕዜብ ወገን ነው፡፡ ይህ ሕዜባዊ ኃይሌም  ከሻዕቢያ  ጀላዎች ጋር ባዯረገው  

ተጋዴል የተወረረውን መሬቱን ከማስሇቀቅ ባሻገር፣ የኤርትራ  መንግሥት  ሳይወዴ  

በግዴ ቀዯም ሲሌ ከነበረው ዴንበር 25 ኪል ሜትር  አፇግፌጎ  የሠሊም አስካበሪ ኃይሌ 

እንዱገባ እንዱስማማ አዴርጎታሌ፡፡ ይህ በገሃዴ  የሚታይ እውነታ  የሚያስገነዜበን ነገር 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ቢኖር፤ የሠራዊታችን ሕዜባዊነት ምንጩና መሠረቱ ብሔራዊ ተዋጽዖ አዯረጃጀት 

መሆኑን ነው፡፡  ከዙህ በተጨማሪም፤  የማንኛውም ወታዯራዊ  ግዲጅ ስኬታማነት የሕዜብ 

ዴጋፌ ወሳኝ  መሆኑን  የሚያረጋግጥሌን ነው፡፡ 

 

ላሊኛው አሌ-ሸባብ የተሰኘውና ያሌተጠናከረ የሽግግር መንግሥት ባሇበት ሶማሉያ ውስጥ 

የመሸገ የአክራሪዎችና የጽንፇኞች ስብስብ የሆነ አሸባሪ ኃይሌ ነው፡፡ ይህ አሸባሪ ቡዴን 

በኤርትራ መንግሥት ሙለ ዴጋፌና አይዝህ ባይነት በሀገራችን ሊይ ጀሃዴ አውጆአሌ፡፡ 

ቡዴኑ የከባቢያችንና የሀገራችን ብሔራዊ ዯህንነት ስጋት መሆኑን የተገነበው የኢ.ፋ.ዳ.ሪ 

መንግሥትና ሕዜባችን ሇሠራዊታችን በተሰጠው ግዲጅ አፇፃፀም ወቅትም የሶማሉያን 

አክራሪ ጽንፇኞች ሞቃዱሾንና አካባቢዋን ተቆጣጥረው በሀገራችን ሊይ ተጨባጭና የቅርብ  

አዯጋ (Clear and present danger) ዯቅነው በነበረበት  ወቅትም በገሃዴ  ታይቷሌ፡፡ 

ሠራዊታችን በሶማሉያ ቆይታው  ከሕዜባዊ ባሕሪው በመነጨ ወንዴም ሇሆነው የሀገሪቱን 

ሕዜብ መብቶቹን ሳይሸራረፈ በመጠበቅ  አዴናቆት ተችሮታሌ፡፡ ሕዜባዊ ተቀባይነትንም 

አግኝቷሌ፡፡ አክራሪዎች የፇጠራ ወሬ በመንዚት ሠራዊታችንን ከሕዜቡ ጋር ሇማጋጨትና 

ሇመነጠሌ ቢሞክሩም፤ የሠራዊታችንን  ሕዜባዊነት  የተረዲውን  የሶማሉያን ሕዜብ ቀሌብ 

ሉስቡ አሌቻለም፡፡ እናም በወቅቱ ባካሄዲቸው የተሇያዩ ሕዜባዊ ተግባራት፤ አክራሪና 

አሸባሪ ኃይልች ከሕዜቡ ይበሌጥ  እየተነጠለ እንዱሄደ አዴርጓሌ፡፡ በዙህም የሕዜቡ  

የሠሊም ፌሊጎት እንዱጠነክር አስችሎሌ፡፡ በእነዙህ  ሕዜባዊ  ክንዋኔዎቹም ሰራዊታችን 

የአሸባሪዎቹን የጀርባ  አጥንት  በመስበር  ተዯቅኖብን የነበረውን የስጋት ዯመና  

ሇመግፇፌ ችሎሌ፡፡ በዙህም የሀገራችንን ዯህንነት ሇአዯጋ  የማያጋሌጥ ሁኔታ የመፌጠር 

ግቡን  አሳክቶ  ተመሌሷሌ፡፡ 

 

እዙህ ሊይ ‘ሠራዊቱ  በተሰማራባቸው ወታዯራዊ ተሌዕኮዎች ራሱ የሕዜብ ዴጋፌ  

የማይሇየው ሇምንዴ ነው?’  የሚሌ ጥያቄ  በማንሳት  ምሊሽ  መሻት ተገቢ ነው፡፡ እርግጥ 

ሠራዊቱ የሕዜብ ዴጋፌ  የማይሇየው  በባሕሪው  “ሕዜባዊ  ሠራዊት” በመሆኑ ነው፡፡ ሕገ 

መንግሥታዊ ተሌዕኮውን ሇመፇጸም በሚንቀሳቀስባቸው ማናቸውም ስፌራዎች “ከራስ 

በፉት ሇሕዜብና ሇሀገር” የሚሇውንና  ላልች  ዕሴቶቹን አንግቦ ስሇሚጓዜ  በሕዜብ ንዴ 

ከበሬታን፣ አመኔታንና ፌቅርን ይጎናጸፊሌ፡፡ 

 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ሀገሩን  የሚወዴ  ሠራዊት  ምንጊዛም ባሇ ዴሌ መሆኑን ስሇሚገነብ፤ ሁለንም  

ብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና  ሕዜቦችን  ያሇ አንዲች  አዴሌዖ በእኩሌ  ዓይን  የሚመሇከት  

ነው፡፡ የትኛውንም ሕዜብ በር፣ በቀሇም፣ በሃይማኖት ወይም በፆታ  በቋንቋ፣ በማኅበራዊ  

አመጣጥ የማይፇርጅና ሇሕዜቦች  መሰረታዊ  ጥቅሞች  ብ የቆመ ታማኝ  ኃይሌ  

በመሆኑና በሕገ መንግሥቱ ሊይ የሰፇሩትን ሕዜባዊ  መብቶች  አክብሮ  ስሇሚገኝ 

በሕዜብ ውስጥ ተወዲጅነቱን አጠናክሮሇታሌ፡፡ 

 

ማናቸውም ተሌዕኮዎች ግዲጆችን ከሕዜቦች ተሳትፍ ውጪ ግቡን  እንዯማይመታ  

ስሇሚገነብም፤ ከየትኛውም  ሕዜብ  ጋር በመሆን  ፀረ-ሰሊም ኃይልችን ሇመመከት  

ችሎሌ፡፡ ሕዜቡ  የሠራዊቱ  የመረጃ  የሁለም አቅምና ዯጀን በመሆኑም  በሀገር ውስጥ 

ይንቀሳቀሱ  የነበሩ ፀረ-ሰሊም ኃይልችን ከሕዜብ ሇመነጠሌና ትርጉም ወዯ ላሊው  ዯረጃ 

ሊይ እንዱዯርሱ አዴርጓሌ፡፡  

4. ሠራዊታችን በሰሊም ጊዛም የሌማት ኃይሌ ነው  

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ መንግሥት እየገነባ ያሇው ሥርዓት ዳሞክራሲያዊ ብቻ ሳይሆን ሌማታዊም 

ጭምር በመሆኑ ሠራዊታችንም የዙሁ ነፀብራቅ ነው፡፡ በመሆኑም በጦርነትም ይሁን 

በሰሊም ወቅት የሠራዊታችን ሕዜባዊ ወገንተኝነት መገሇጫዎች እጅግ  በርካታ  ናቸው፡፡ 

ይሁንና ጥቂት ተግባራትን  ሇመጥቀስ፣ የሠራዊቱን  ሕዜባዊነት  ይበሌጥ  ሇመረዲት 

ጠቃሚ ነው፡፡ መከሊከያ ሠራዊታችን የተጣሇበትን ሕገ መንግሥታዊ  ተሌዕኮ በሊቀ 

ብቃት  ሇመፇጸም የሚያስችሇውን ዜግጁነቱን ከምንጊዛውም በሊይ እያጠናከረ  ከመገኘቱ 

በተጓዲኝ፤ በሀገር ውስጥ በተሇያዩ ሌማታዊ እንቅስቃሴዎችም ንቁ ተሳታፉ በመሆን 

ሕዜባዊ ወገንተኝነቱን ያስመሰከረና ያሇ ኃይሌ ነው፡፡ 

 

ሠራዊቱ  ሇሌማት  ሥራዎች  በሙለ  በፇቃዯኝነት  ከዯመወዘ በማዋጣት  

ከሚያዯርገው  እገዚ  በሻገር፤ በተሰማራባቸው አካባቢዎች  ጊዛውንና  ጉሌበቱን  

መስዋዕት  በማዴረግ  የኅብረተሰቡን ችግር  በሚፇቱ ተግባራት ሊይ በመሳተፌ  ሊይ 

ይገኛሌ፡፡  በሀገሪቱ ውስጥ ተሰማርቶ በሚገኝባችው የግዲጅ ቀጣናዎች ሁለ፤ በአቅመ 

ዯካማ አባወራዎችና እማወራዎች ዴጋፌ  በመስጠት ማሳቸው ሊይ ሰብልችን  በመዜራት፣ 

በማረም፣ በማጨዴና በመሰብሰብ ሕዜባዊ  አጋርነቱን  እያረጋገጠ  ነው፡፡ የአርሶ አዯሩ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ምርት  በፌጥነት  ሇገበያ  እንዱዯርስ ሇማስቻሌም የትራንስፖርት  መንገዴ  በላሊቸው  

ቦታዎች  ከየአካባቢው  ኅብረተሰብ ጋር በመሆን በመንገዴ  ስራ ሊይ በንቃት  ተሳትፎሌ 

እየተሳተፇም ይገኛሌ፡፡  

 

በአንዴ  እጁ ሕገ መንግሥታዊ  ተሌዕኮውን  የሚወጣበት፣ በላሊኛው ዯግሞ ሌማትን 

የሚያከናውናባቸውን መሣሪያዎች ይዝ፤  ምንጊዛም  ከራሱ በፉት  ሇሕዜብና  ሇሀገር  

የቆመው ሠራዊታችን  ሕዜባዊ  ባሕሪያት በዙህ ብቻ  የተገዯቡ አይዯለም፡፡ ከኅብረተሰቡ 

ጋር  አብሮ  ስሇሚኖርና ችግሩንም ስሇሚገነብ ከዯመወዘ እያዋጣና ከሚመዯብሇት በጀት 

በማጣጣም ትምህርት ቤቶችን፤ የጤና ኬሊዎችን፤ መንገዴ ወተ…  በመገንባት  

እንዱሁም የውስጥ ቀሳቁሳቸው  እንዱሟሊ በማዴረግ ሇየአካባቢው ሕዜብ አስረክቧሌ፡፡  

 

ሠራዊታችን የአካባቢን ሥነ-ምሕዲር በመጠበቅ ረገዴም ከኅብረተሰቡ ጋር በመሰሇፌ  

ችግኞችን በመትከሌና እንዱጸዴቁ  በመንከባከብ የዴርሻውን እየተወጣ  ነው፡፡ በተሇይም 

ችግኞች እንዲይጠወሌጉ “አንዴ ኮዲ ውኃ ሇአንዴ ችግኝ” በሚሌ መርህ ተገቢውን ክትትሌ 

በማከናወን እንዯ ዛጋ ሌማታዊ ተግባርን ከሕዜቡ ጋር  ተሳስሮ እየፇጸመ ነው፡፡ 

 

መከሊከያ ሠራዊታችን ተሌዕኮውን  በሚወጣባቸው አካባቢዎች  በራሱ የውስጥ አቅም፣ 

ጥረትና ተነሳሽነት  ከሚያከናውናቸው የሌማት ስራዎች በተጓዲኝ፣ ምግባረ-ሰናይ 

ተግባራትንም ያከናውናሌ፡፡  በመሆኑም በተሇያዩ የጦር  ክፌልች  ስር  የሚገኙ  አባሊት 

ከዯመወዚቸው ተቆራጭ  እያዯረጉ  በኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ  ወሊጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን 

እንዯወሊጅ አባት/ እናት ሆነው  ያስተምራለ፤ ይዯግፊለ፡፡  

በተሇያዩ ጊዛያት ሀገራችን ውስጥ በተከሰቱት ሰው ሰራሽና  የተፇጥሮ  አዯጋዎች በሕዜብ፣ 

በእንስሳትና በንብረት ሊይ ጉዲት እንዲይዯርስም ሠራዊታችን  ጉሌህ  አስተዋጽዖ  

አብርክቷሌ፡፡ በሰው ሰራሽና በተፇጥሮ አዯጋ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ሠራዊታችን  

በእግረኛ፣ በኮማንድና  በአየር ኃይሌ  ቀዴሞ በመዴረስ  የከፊ ጥፊት እንዲይዯርስ 

በማዴረግ የሕዜቡን ሕይወትና ንብረት ሇመታዯግ ያዯረጋቸውን ጥረቶች  መጥቀስ  

ይቻሊሌ፡፡  

 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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በተፇጥሮ  የአየር ንብረት  መዚባት  ምክንያት  በተከሰቱ የዴርቅ  አዯጋዎች  ሠራዊቱ  

ከዯመወዘ ተቆራጭ  በማዴረግ  ወገኑን ከመዯገፌ  ባሻገር፤ ሇተጎጂው  የኅብረተሰብ 

ክፌሌ እንዱዯርሱ በተሽከርካሪዎቹ በማጓጓዜ ብልም ዕርዲታው የታሰበበት ቦታ  

እንዱዯርስ  አኩሪ  ተግባራትን  ፇጽሟሌ፡፡  

 

በቅርቡም  የሀገራችን የዕዴገትና ትራስፍርሜሽን ዕቅዴ  አንዴ  አካሌ የሆነውን ታሊቁን 

የሕዲሴ ግዴብ ሇመገንባት  ዯመወዘን ከመስጠት ባሻገር፤ “የሌማቱ ጠባቂ ብቻ ሳይሆን፣ 

አሌሚም ነኝ”  በሚሌ መንፇስ  “ቦንዴ”  የመግዚት  ሂዯቱን አጠናክሮ  ቀጥሎሌ፡፡ 

በጥቅለ እነዙህና ላልች የሠራዊታችን ሕዜባዊና ሌማታዊ ተግባራት  ሠራዊቱ  በየሄዯበት 

በሕዜብ እንዱወዯዴ፣ እንዱታመንና እንዱፇቀር  አዴርገውታሌ፡፡ ይህም ሠራዊቱ በሰሊም 

ወቅት የሌማት ኃይሌ መሆኑን በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡ 

 

5. የሠራዊታን ሕዜባዊ ባሕሪያት በተሇያዩ የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮዎች 

ቀዯምት አያቶቻችን በዓሇም አቀፌ የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ ከፌተኛ አስተዋጽዖ  

አዴርገዋሌ፡፡ ሇዙህም በኮሪያና በኮንጎ ያዯረጉት ሰሊምን የመጠበቅ ተግባራት የሚጠቀሱ 

ናቸው፡፡ የአዱሲቷ ኢትዮጵያ ሠራዊትም ይህን ፊና ወጊ ተግባር አጠናክሮ ቀጥልበታሌ፡፡ 
 

የኢ.ፋ.ዳ.ሪ ሕገ መንግሥት  አንቀጽ 86 ንዑስ አንቀጽ 6 ሊይ፤ “ በሀገሮች  መካከሌ 

የሚነሱ ግጭቶች  ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ  እንዱፇቱ ጥረት ማዴረግ”  የሚሌ ዴንጋጌን 

አስፌሯሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት ጥረቶች ዯግሞ በጠረጴዚ ዘሪያ ከሚዯረጉ ዴርዴሮች እስከ 

የዓሇም አቀፌ ሕግን መሰረት በማዴረግ የሚካሄደ ወታዯራዊ የሠሊም ማስከበር ተሌዕኮዎች 

ዴረስ  የሚሌቁ ናቸው፡፡  

 

የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ሕዜቦች  በፇቃዲቸው ያጸዯቁትና ስራ ሊይ እንዱውሌ 

ያዯረጉት  ሕገ መንግሥት  ተግባራዊ ከመሆኑ  በፉት  ኢትዮጵያ በዓሇም አቀፌ  የሰሊም 

ማስከበር ተሌዕኮዎች ስትሳተፌ ቆይታሇች፡፡ ይሁንና ሕገ መንግሥቱ  ይህን ተሳትፍ 

ሥርዓት ያሇውና ዓሇም አቀፌ ሕግጋትን መሰረት  ያዯረገ  እንዱሆን አዴርጓሌ፡፡ ይህን 

ተከትልም መከሊከያ ሠራዊታችን “ሀገራዊ ዯህንነትን በማረጋገጥ በአካባቢያዊ፣ አሕጉራዊና 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
 

ገጽ  12 

ዓሇም አቀፊዊ የሠሊም ማስከበር  ስራ ሊይ በብቃት  መሳተፌ” የሚሌ ተሌዕኮን አንግቦ፤ 

በተሇያዩ ሀገራት  ህዜባዊ ወገንተኝነቱን ተሊብሶ  በብቃትና በጀግንነት  ፇጽሟሌ፤ 

በመፇጸም ሊይም ይገኛሌ፡፡የሰሊም ማስከበር ተሳትፎችን በከፌተኛ ዯረጃ አዴጓሌ፡፡ 

5.1. በሩዋንዲ   

ይህ በወቅቱ የነበረው ሠራዊታችን ተሌዕኮ በሽግግር መንግሥቱ ወቅት  የተካሄዯ ነው፡፡ 

ሕገ መንግሥቱ ከመጽዯቁ አንዴ ዓመት ቀዯም ብል በሠራዊታችን የተከናወነው ነው፡፡ 

ይህ ግዲጅ፣ ሕገ መንግሥቱ በጸዯቀበት ዓመት  ውስጥም የነበረ በመሆኑ የሠራዊቱን 

ሕዜባዊ ባሕሪይ የሚያመሊክት ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ግና ሠራዊታችን ወዯ ሩዋንዲ ሇምን 

አቀና?  

ወቅቱ በሩዋንዲ ውስጥ  በሁቱና ቱትሲ መካከሌ  በተነሳው  የጎሳ  ግጭት  የር ማጥፊት  

ተግባር የተቀጣጠሇበት ነበር፡፡ ይህን የር ማጥፊት  ወንጀሌ  ሇማስቆም የሚችሌ ኃይሌ 

አሌነበረም፡፡ እናም የመንግሥታቱ ዴርጅት  የፀጥታው  ምክር ቤት  በጉዲዩ  ሊይ መክሮ 

በ “UNAMIR” (የተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ተሌዕኮ በሩዋንዲ) ጥሊ ስር  ተሰማርቶ  

ተሌዕኮውን ሉወጣ የሚችሇው የኢትዮጵያ ሠራዊት  እንዯሆነ በማመን ጥያቄው  

ሇኢትዮጵያ የሽግግር  መንግሥት  አቀረበ፡፡ መንግሥትም ሠሊም ወዲዴ በመሆኑና  

በሠራዊቱም ሕዜባዊ አመሇካከት ሊይ ከፌተኛ እምነት  ስሇነበረው፤ አስቸጋሪውን ተሌዕኮ 

ሇመወጣት ቃሌ ገባ፡፡ “ጉና ሻሇቃ” የተሰኘው  የሠራዊታችን አካሌም አንዲንዴ ተንታኞች 

“ሠሊም ማስከበር በማይቻሌበት ሁኔታ  የመንግሥታቱን ሠራዊት ሇሰሊም ጥበቃ መሊክ 

መሰረታዊ ስህተት ነው” ወዲሎት ሀገር ሕዜባዊ ወገንተኝነቱን ሰንቆ አቀና፡፡ በአምባገነኑ 

የዯርግ  ሥርዓት  ወቅት ተካሂድ የማያውቀውን የሠሊም ማስከበር  ተሌዕኮም በአዱስ 

የታሪክ ምዕራፌ  ከፇተው፡፡  

 

ሀገር ውስጥ የነበረው የሕዜብ ወገንተኝነት አመሇካከቱም ወዯዙያች ሀገር  ተከትልት  

ሄዶሌ፡፡ በመሆኑም ሠራዊታችን በሩዋንዲው የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮው ዴንቅ ያሰኘውንና 

ሇማንም ያሌወገነ ግዲጅን በተሰማራበት ቀጣና ፇጽሟሌ፡፡ ቦታዋ “ቻንጉጉ” ትባሊሇች፡፡ 

አስቸጋሪና ሽብር ፇጣሪዎች የተከማቹባት ናት ተብሊም ትፇራ ነበር፡፡ ይሁንና የመከሊከያ 

ሠራዊታችን ሇየትኛውም ጎሳ ሳይወግን ገሇሌተኛ እንቅስቃሴ በማዴረጉ፤ በዙያች ስፌራ 

ከሁሇቱም ባሊንጣ ጎሳዎች (ሁቱና ቱትሲ) እኩሌ ፌቅርን ማትረፌ ችሎሌ፡፡ በዙህም ሰሊምን 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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በኃይሌ ሳይሆን በሕዜብ ፌቅር በእጁ በማስገባቱ፤ የመንግሥታቱን ዴርጅት ጨምሮ 

በርካታ ሰሊም ወዲዴ ኃይልችን አስዯንቋሌ፡፡  

 

ሠራዊታችን ሇሁለም ሩዋንዲዊያን ፌቅርን ሰጥቶ ፌቅርን በመቀበለ፤ ሇስኬታማነቱ ቁሌፌ 

ምስጢር ነበር፡፡ ከመሰረቱ ጀምሮ በባሕሪው  የሕዜብ አጋር  በመሆኑ፣ ሕዜብ ውስጥ 

ሌቆ በመግባት የር ማጥፊቱ ወንጀሌ እንዱቀጥሌ ፌሊጎት ያሊቸው ፀረ-ሰሊም ኃይልችን 

አፌራሽ ወሬ እርቃኑን እንዱቀር  አዴርጓሌ፡፡ በዙህ ዓይነት መሌኩ ከሕዜብ ጋር  

የተዋሃዯው  “የጉና ሻሇቃ”፤ ተሌዕኮውን “ሇውጋገን ሻሇቃ” ሲያስረክብ ሁለም ሩዋንዲውያን 

በሇቅሶ ነበረ የሸኙት፡፡ 

 

ይሁንና የሠራዊታችን ክፌልች በግዲጅ ቆይታ ውስንነት ምክንያት ቢቀያየሩም፤ 

መሰረታዊ ባሕሪያቸው ሕዜባዊ በመሆኑ ሩዋንዲውያን እምባቸውን ሉያብሱ ችሇዋሌ፡፡ 

“ውጋገን” ሻሇቃም  ሌክ እንዯ “ጉና” ሻሇቃ፤ በግዲጆቹ በሙለ  የሁለም ወገኖች ታማኝ 

ሆኖ በማገሌገሌ ታሊቅ አክብሮትን አትርፍ ተሌዕኮውን ፇጽሟሌ፡፡  በዙህም በዓሇም 

የሰሊም ማስከበር ታሪክ ውስጥ “ሇብጥብጥና ሁከት  መፌትሄው  የመሣሪያ ጋጋታ ሳይሆን 

ሕዜባዊ አመሇካከትን ይዝ ሕዜቡን በቅንነት ማገሌገሌ ነው” የሚሌ ታሊቅ ትምህርት 

ሇመስጠት ችሎሌ፡፡ “ተመዴም” ሇሠራዊቱ ክቡር ተግባር በወረታው ሜዲሉያ ሸሌሞታሌ፡፡ 

“ሇሕዜብ የወገነ ሠራዊት ሇዴሌ ይበቃሌ” ይሎሌ ሩዋንዲ ከተረጋጋች  በኋሊም የዚሬ ሦስት  

ዓመት ገዯማ በ15ኛው  የዴሌ በዓሎ ሊይ ሇኢ.ፋ.ዳ.ሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር  ሇተከበሩ  አቶ 

መሇስ  ዛናዊ መንግሥታቸው ሇሰሊም ባሇው ቁርጠኝነት  የሀገሪቱን ታሊቅ የኒሻን ሽሌማት  

ሰጥታሇች፡፡ 

5.2. በቡሩንዱ  

ሠራዊታችን በቡሩንዱ የተሰማራው  በአፌሪካ ኅብረት  የሰሊም ማስከበር  ተሌዕኮ (AMIB) 

ነው፡፡ የአፌሪካ ኅብረት በወቅቱ የኢትዮጵያ መከሊከያ ሠራዊት  ሇሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ 

እንዱሰማራ ሲወሰን ሀገራችን ከምትከተሇው የሰሊም ፖሉሲ አኳያ “ወጋገን” ሻሇቃ ወዯ 

ቡሩንዱ በመሊክ አዎንታዊ  ምሊሽ ሰጥታሇች፡፡ በዙህም በቡሩንዱ ያሇውን የአፌሪካ 

ኅብረት ተሌዕኮ በምክትሌ አዚዥነት መርታሇች፡፡ ሠራዊታችን በቡሩንዱው ተሌዕኮ 

የተሰጠው ግዲጅ በተቃዋሚዎች መካከሌ የተዯረሰውን የተኩስ አቁም ስምምነትን 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ተግባራዊነት  መቆጣጠር፣ ትጥቅ  ማስፇታት፣ ሇመሌሶ ግንባታ  ፕሮግራም ምቹ ሁኔታን 

መፌጠር  እና የሀገሪቱን ፖሇቲካዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን ወዯ ነበረበት  

ሁኔታ መመሇስ ነበር፡፡  

 

ሠራዊታችንም በቡሩንዱ ቆይታው እነዙህን ተሌዕኮዎችንና የሚሰጡትን ማናቸውንም 

ግዲጆች በብቃት ከመፇጸም ባሻገር፤ ከባሕሪው በመነጨ ሰፉ ሕዜባዊና ሰብዓዊነቱ 

የሚያስገዴደትን በጎ ተግባሮች  በመከወን ከሕዜቡና ከቡሩንዱ መንግሥት አካሊት ፌቅርና 

አክብሮትን አግኝቷሌ፡፡ በአፌሪካዊ ወንዴማዊ መንፇስ  የሕዜቡን ችግር  በመጋራት  

በዙያች  ሀገር ዛጎች  ውስጥ ትሌቅ  ትዜታን ጥል አሌፎሌ፡፡ ሠራዊታችን በቡሩንዱ 

ካከናወናቸው በርካታ የሕዜባዊ ወገንተኝነት ተግባራት  ውስጥ ሁሇቱን በማሳያነት መጥቀስ  

ይቻሊሌ፡፡ የመጀመሪያው በኤች.አይ.ቪ/ ኤዴስ ወሊጆቻቸውን ሊጡ ሕፃናት ያዯረገው  

ዴጋፌ ሲሆን፤ ሁሇተኛው ዯግሞ በጦርነት ሇተፇናቀለ የሀገሪቱ ዛጎች ያዯረገው እገዚ 

ነው፡፡ 

 

እንዯ ላልቹ የአፌሪካ ሀገራት ሁለ፤ ቡሩንዱም የኤች.አይ.ቪ/ ኤዴስ ችግር የሚፇታተናት 

አንዶ ሀገር ናት፡፡ በመሆኑም ሕዜቧ የችግሩ ሰሇባ ስሇሆነ በርካታ ሕፃናት  ወሊጆቻቸውን 

በበሽታው አጥተዋሌ፡፡ ሠራዊታችን ከአፌሪካ ኅብረት ተሌዕኮው ተግባር በተጓዲኝ ሇእነዙህ 

ሕፃናት ከዕሇት ጉርሱ ቀንሶ ችግራቸውን መጋራቱ ነው፡፡ ከሕዜባዊ ባሕሪው ተነስቶም 

ፌርኖ ደቄት፣ ሩዜ፣ ማካሮኒ፣ ይት፣ ባቄሊ  ወተ… የምግብ ውጤቶችን ሇሕፃናቱ 

በመመገብ ከሀገሪቱ ሕዜብ ፌቅርን ሉያተፌ ችሎሌ፡፡ 

ላሊው  አብነታዊ ተግባሩ ዯግሞ በእርስ በርሱ  ጦርነት ሳቢያ ሇተፇናቀለ የሀገሪቱ ዛጎች 

ያዯረገው ዴጋፌ ነው፡፡ በርካታ ተፇናቃዮች በሚገኙበት “ጊቴጋ” ክፌሇ ሀገር ውስጥ 

ተሰማርቶ  የነበረው የውጋገን ሻሇቃ አካሌ የሆነው ሠራዊታችን፤ ሇጦርነቱ ተፇናቃዮች 

ከዕሇት ምግቡ ቀንሶ ከ62 ሺ ብር በሊይ ግምት  ያሊቸውን የምግብ ውጤቶች በመሇገስ  

አፌሪካዊ ወንዴማዊነቱን ገሌጿሌ፡፡ ይህ ምግባረ-ሰናይ ተግባሩም የሀገሪቱን  የመንግሥት  

አካሊትንና ሕዜቡን ስሜት በእጅጉ  ኮርኩሯሌ፡፡ በወቅቱ የ”ጊቴጋ”  ክፌሇ ሀገር  ገዥ 

የነበሩት ሚስተር  ተርሲስ ቲባሪራና “የኢትዮጵያ ሠራዊት  ከዕሇት  ጉርሱ ቀንሶ ሇተቸገሩ 

ቡሩንዱያውያን በማጉረስ ወንዴማዊነቱንና ወዲጅነቱን ማሳየቱ ሌባችንን ነክቶታሌ፡፡ … 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ሇላልች  ሀገሮች  የሰሊም አስከባሪ ኃይልች በአርአያነት የሚጠቀስ ነው፡፡” ማሇታቸውም 

ይህንኑ ሃቅ  የሚያመሊክት ነው፡፡  

በአጠቃሊይ በመስከረም ወር 1996 ዓ.ም. የተጀመረው የውጋገን ሻሇቃ የአንዴ ዓመት 

የቡሩንዱ ቆይታ ሇሀገሪቱ ሰሊምና መረጋጋት እጅግ ከፌተኛ አስተዋጽዖ አበርክቷሌ፡፡ 

ሠራዊታችንም ሊከናወነው አኩሪ ተግባር የተባበሩት መንግሥታትን የሰሊም ሜዲሉያና 

ሪቫን ከክብር ጋር ሇመሸሇም በቅቷሌ፡፡  

 

5.3. በሊይቤሪያ  

ጊዛው በሊይቤሪያ መንግሥትና በተቀናቃኝ ኃይልች መካከሌ በተፇጠረው ግጭት እጅግ 

ውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታ ጉሌቶ የወጣበት ነበር፡፡ የመንግሥታቱ ዴርጅት አባሌ 

ሀገራቱ በመንግስታቱ ዴርጅት የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ በሊይቤሪያ (UNMIL) በአፊጣኝ 

ኃይሌ እንዱያሰማሩ ጥሪ ሲያቀርብ፤ የአፌሪካዊያንን ችግር እንዯ ራሱ ችግር 

የሚመሇከተው መንግሥታችን ጥሪውን ሇመቀበሌ አሊቅማማም፡፡ እናም ሀገራችን በ1996 

ዓ.ም. የመጀመሪያውን ዘር ሰሊም አስከባሪ ኃይሌ ወዯ ሊይቤሪያ አሰማርታሇች፡፡  

 

ሠራዊታችን ወዯ ሀገሪቱ ሲገባ ከላልች  ቀጣናዎች ሁለ እጅግ  ስፊት  ያሇውና በዯን 

የተሸፇነ አስቸጋሪ ክሌሌን ነበር የተረከበው፡፡ ይህ ክሌሌ በላልች  ሰሊም አስከባሪ ኃይልች  

እጅግ የሚፇራና በርካታ አማፂያን በመሸሸጊያነት የሚጠቀሙበት ነበር፡፡ ይሁንና 

ሠራዊታችን የቦታው ውስብስብነት ሳይበግረው፤ በሰሊም ማስከበር ያካበተውን ሌምዴ 

ተጠቅሞ እንዱሁም ሕዜባዊ ባሕሪውን ሰንቆ በሊይቤሪያ ሰሊምና መረጋጋትን በማስፇን፣ 

የተቃዋሚዎችን ትጥቅ  በማስፇታት፣ የሀገሪቱን  የተፇጥሮ  ሀብት  ሇመጠበቅና በመሌሶ 

ግንባታ እንቅስቃሴ ሊይ ቀጥተኛ የሌማት ተሳትፍ በማዴረግ  ግዲጁን ከሕዜቡ ጋር እጅና 

ጓንት ሆኖ በአኩሪ ሁኔታ ሉፇጽም ችሎሌ፡፡  

 

የመንግሥታቱ  ዴርጅት  የሠራዊታችንን ተሌዕኮ አፇጻጸም ጥራትና  ጥንካሬ እንዱሁም 

ሇሕዜብ ወግኖ እንዯሚሰራ በመተማመን ቀጣና አራትን (Sector 4) እየተባሇ 

የሚጠራውንና ከስዴስት  ክፌሊተ ሀገር በሊይ የሚሸፌነውን ቦታ  ሰጥቶታሌ፡፡ ሆኖም 

ሠራዊቱ በጥቂት ጊዛያት ውስጥ ሠሊምና መረጋጋትን በአካባቢው አስፌኗሌ፡፡ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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በሠራዊታችን ብቃትና ሕዜባዊነት በርካታ የሀገሪቱ የመንግሥትና የግሌ ዴርጅቶች 

በመተማመናቸው ሕዜቡን ሇመርዲት ዴርጅቶችን አቋቁመዋሌ፡፡  በሊይቤሪያዊያን ንዴ 

የሠራዊታችን ሕዜባዊ ወገንተኝነት እየታወቀ በመምጣቱም ቀዯም ሲሌ ጫካውንና ዯኑን 

በመመከት “ማንም እዙህ መጥቶ ሉያነቃንቀን አይችሌም” ሲለ የነበሩትና ሕዜቡን 

ሲያሰቃዩና ሲያውኩት የከረሙት አማፂያን ሳይቀሩ የሠራዊታችንን ሕዜባዊ ዓሊማና ፌቅር 

ተገንዜበው ወዯ ኅብረተሰቡ ሉቀሊቀለ ችሇዋሌ፡፡ 

 

ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ ሠራዊታችን  ካሇው ቀሇብ በመቀነስ ሇተቸገሩ ሊይቤሪያዊያን 

በመስጠት እንዱሁም በመንገዴ ግንባታ፣ በዴሌዴይ ስራ ወተ… በመሳሰለ ሌማታዊ 

ተግባሮች በመሳተፌ ከራሱ በፉት ሇሕዜብ የቆመ ኃይሌ መሆኑን አስመስክሯሌ፡፡ 

ከዳሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ በመነጨም በዙያች ሀገር ምርጫ እንዱካሄዴ ከፌተኛ እገዚ 

አዴርጓሌ፡፡ በተሇያዩ ዘሮች ከ5 ዓመት ያሊነሰ ተሌዕኮውን በአስተማማኝ ሁኔታ የፇጸመው 

ሠራዊታችን፤ በጉሌህ ሕዜባዊ ተሳታፍዎቹ በሊይቤሪያ ሕዜብ እንዯተወዯዯና እንዯተፇቀረ 

ግዲጁን ብቃት ባሇውና አኩሪ በሆነ ሁኔታ ፇጽሟሌ፡፡  የመንግሥታቱ ዴርጅት 

ሠራዊታችን ሊይቤሪያ እንዯ ሀገር በሁሇት እግሯ እንዴትቆም ሇነበረው ከፌተኛ ዴርሻ 

በየዘሮቹ ሜዲሉያና ሪቫኖችን በመሸሇም የሊቀ ዕውቅና ሰጥተውታሌ፡፡ 

 

5.4. በዲርፈር  

በሱዲን ምዕራባዊ ክፌሌ በሚገኘው የዲርፈር ግዚት በአማፂያንና በሀገሪቱ መንግሥት 

መካከሌ በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ፤ 70 ሺ የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውንና ከሁሇት ነጥብ  

ሦስት ሚሉዮን በሊይ ዛጎች መሰዯዲቸውን ተከትል በተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት 

የፀጥታው  ምክር ቤት የተባበሩት መንግሥታትና የአፌሪካ ኅብረት ጥምር ኃይሌ (UN-AU 

Hybrid Force) በዲርፈር እንዱሰፌር ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ፡፡ ሀገራችንም ሠራዊት 

እንዴታዋጣ የአፌሪካ ኅብረትና ተመዴ ያቀረቡሊትን ጥያቄ  በተሇመዯው ጽኑ የሰሊም 

መርህዋ በመቀበሌ ዯረጃ በዯረጃ 5 ሺ ሠራዊት ወዯ ስፌራው ሇመሊክ እንዱሁም 

ሇተሌዕኮው የሚያገሇግለ አምስት “ታክቲካሌ” ሄሉኮፕተሮችን ሇማሰማራት ወስናሇች፡፡  

በውሳኔው መሰረትም የመጀመሪያው ዘር የሰሊም አስከባሪ ኃይሊችን በ2000 ዓ.ም.  ወዯ 

ዲርፈር አቅንቶ ግዲጁን በወንዴማማች እና ሕዜባዊ ፌቅር በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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የአየር ኃይሊችን ሄላኮፕተሮችም ከነሙለ አቅማቸው ተሌዕኮውን በተሇያዩ ርፍች 

እየተወጡ ይገኛለ፡፡  

 

የዲርፈሩን የሠራዊታችን ተሌዕኮ ቀዯም ካለት ግዲጆች ሌዩ  የሚያዯርጉት ሁሇት ጉዲዮች 

ናቸው፡፡ አንዯኛው ስምሪቱ የተካሄዯው ረጅም ዴንበር፣ የተፇጥሮ  ሀብትና ተመሳሳይ 

ብሔረሰቦችና ሃይማኖቶችን አብረናት በምንጋራው ጎረቤታችን  ሱዲን ውስጥ መሆኑ ነው፡፡ 

ሁሇተኛው ዯግሞ ሠራዊታችን ከዙህ ቀዯም ተሳትፍ ከሚያዯርግበት የእግረኛ ተሌዕኮ 

ባሻገር በትራንስፖርት በሁሇገብ የልጀስቲክስ አገሌግልት፣ በቃኚ፣ በአየር ኃይሌ እና 

በጥሌቅ ጉዴጓዴ የውሃ ቁፊሮ ግዲጆች መሰማራቱ ነው፡፡ እነዙህን ተጨማሪ ተሌዕኮዎች  

ሠራዊቱ በአሃዴ (Unit) እና በሻምበሌ (Company) ተዯራጅቶ እንዱፇጽም 

በመንግሥታቱ  ዴርጅትና በአፌሪካ ኅብረት ጥምር  ኃይሌ የዲርፈር ተሌዕኮ (UNAMID) 

የተሰጠው ሠራዊታችን፤  በዓሇም አቀፈ የሰሊም ማስከበር ግዲጆች የሚያከናውነውና 

በማከናወን ሊይ የሚገኘው ተግባር ምን ያህሌ ተቀባይነትና አመኔታ ያሇው መሆኑን 

የሚያሳይ ነው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም በሰሊም ማስከበር ስራ ሊይ የሠራዊታችን  አቅም 

ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየጨመረ  እንዱሁም ሇሕዜብ ወግኖ የሚያከናውናቸው ተግባሮቹ የዓሇም 

አቀፈን ማኅበረሰብ ቀሌብ እየሳበ መምጣቱን ያመሊክታለ፡፡  

 

በጠንካራ ዱሲፕሉን ታንጾና ቁሌፌ ዕሴቶቹን አንግቦ ወዯ ዲርፈር የተሰማራው  

ሠራዊታችን  ውስብስብ ሁኔታዎች  በሚስተዋለበት በዙያ ክሌሌ ባዯረገው ከ3 ዓመት 

በሊይ ቆይታው፤ ከዯሙ ጋር የተዋሃዯውን ሕዜባዊ ወገንተኝነት በተዯጋጋሚ  

አስመስክሯሌ፡፡ በዙህም በየተሰማራባቸው የግዲጅ ቀጣናዎች አካባቢ  ወንዴም ሇሆነው 

የሱዲን ሕዜብ በነፃ ሕክምና  በመስጠት፣ ተፇናቃዮች (IDP’s) በታጣቂዎች  ጥቃት  

እንዲይዯርስባቸው በመከሊከሌ፣ አብዚኛው ክፌለ በረሃማ በሆነው  የዲርፈር ግዚት ውስጥ 

ውሃ ቆፌሮ በማውጣት ኅብረተሰቡንና እንስሳቶቹን ከእንግሌት በመታዯግ እንዱሁም 

ከዕሇታዊ ቀሇቡ ቀንሶ ችግረኞችን በመርዲት  ወተ… ሕዜባዊ ተግባራትን  አከናውኗሌ፡፡ 

በዙህም በአካባቢው ማኅብረሰብና በመንግሥት  ኃሊፉዎች  እኩሌ ተቀባይነትንና  

አዴናቆትን ሉያገኝ ችሎሌ፡፡ 
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ሠራዊታችን በጎ ሥነ-ምግባሮችን ተሊብሶ ከዲርፈር ሕዜብ ጋር በፇጠረው ቅርርብ 

የአካባቢው ነዋሪ “ኢትዮጵያና ሱዲን አንዴ ናቸው”  እያሇ በየመንገደ ፌቅሩን እንዱገሌጥ 

አዴርጎታሌ፡፡ ይህም ሠራዊታችን  ምንጊዛም ቢሆን ግዲጁን የሚፇጽመው ሕዜብን 

አቅፍና  በሕዜብ ውስጥ ሆኖ ተፇቃሪ በመሆን እንዯሆነ የሚያመሊክተን ነው፡፡ እርግጥ  

እንዱህ ዓይነቱን  የማንኛውንም ሀገር  ሕዜብ ፌቅርን የአብዚኛዎቹ ሀገራት ሠራዊቶች 

ሉያገኙት  አይችለም፡፡  ሠራዊታችን  ግን ሕዜባዊ ባሕሪያቱ ተከትሇውት ስሇሚሄደ፤ 

ሇየትኛውም  ወገን ሳይወግንና ተሌዕኮውንም ሕዜቡን ባማከሇ ሁኔታ ስሇሚወጣ  በአሁኑ 

ወቅት ውስብስቡን የዲርፈር የሰሊም ማስከበር ግዲጅ አጥጋቢና  ሇላልች ሀገራት ትምህርት  

ሉሆን በሚችሌ  ሁኔታ እየተወጣ  ይገኛሌ፡፡ 
 

5.5. በአብዬ  

የዯቡብ ሱዲንን ሕዜበ-ወሳኔ ተከትል የዯቡቡ እና የሰሜኑ መንግሥታት  የነዲጅ ሀብት 

ባሇቤት የሆነችውን አብዬ ግዚትን አስመሌክቶ መግባባት ሊይ ሉዯርሱ አሌቻለም፡፡ 

በዙህም ሳቢያ በግዚቲቱ ግጭት በመቀስቀሱ የሰው ሕይወት ጠፌቷሌ፡፡  የአካባቢው 

ነዋሪም ቀዬውን ትቶ ተሰዴዶሌ፡፡ ይህን ሁኔታ የተገነበው የተባበሩት መንግሥታት 

ዴርጅት፣ በአካባቢው ሰሊም አስከባሪ ኃይሌ እንዱሰማራ ሃሳብ ያቀርባሌ፡፡ በመንግሥታቱ 

ዴርጅት የፀጥታው ምክር ቤት 15ቱ አባሌ ሀገራትም 4200 የኢትዮጵያ  ሠራዊት በአብዬ 

ተሰማርቶ  የሕዜቦችን ሰሊም በብቸኝነት እንዱጠብቅ ያሇምንም ተቃውሞ በሙለ  ዴምጽ  

ውሳኔ  አሳሌፇዋሌ፡፡  

 

ታዱያ እዙህ ሊይ አስገራሚው ጉዲይ ሁለም የፀጥታው  ምክር ቤት አባሌ ሀገራት  ከዙህ 

በፉት ባሌተሇመዯ ሁኔታ ያሇ አንዲች  ተቃውሞ /ሌዩነት/ ሇኢትዮጵያ ሠራዊት ይሁንታ 

መስጠታቸው ብቻ አይዯሇም፡፡  የጉዲዩ ባሇቤት የሆኑት ሁሇቱ ሱዲኖችም (ዯቡብና ሰሜን) 

የኢትዮጵያ መከሊከያ ሠራዊት በአብዬ ግዚት  ብቸኛው የሰሊም አስከባሪ ኃይሌ ሆኖ 

እንዱሰማራ ፌሊጎት ያሊቸው መሆኑን መግሇፃቸውን ሁኔታውን አስዯናቂ ያዯርገዋሌ። 

ሦስቱም አካሊት (የፀጥታው ምክር ቤት፣ ሰሜንና ዯቡብ ሱዲን) ያሇምንም ማመንታት 

አንዴን ሀገር በሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ እንዴትሰማራ ሲወስኑ፣ ምናሌባትም በተባበሩት 

መንግሥታት ዴርጅት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ሳይሆን አይቀርም። በተሇይም 

በግጭት ሊይ ያለ ሁሇት ተቀናቃኝ ወገኖች በአንዴ ዴምጽ “የኢትዮጵያ መከሊከያ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ሠራዊት በአጨቃጫቂው ስፌራ ሊይ ሰሊም ይጠብቅሌን” ማሇታቸው በዓሇም አቀፌ የግጭት 

አፇታት (Conflict resolution) ሂዯት ውስጥ እምብዚም ታይቶ የማይታወቅ ክስተት ነው። 

ምክንያቱም በማንኛውም ጊዛ በግጭት ውስጥ የሚገኙ ሁሇት ተቀናቃኝ ኃይልች 

ጥቅማቸውን ሇማስጠበቅ ሲለ አንዴን ሀገር በብቸኝነት ከመምረጥ ይሌቅ የተሇያዩ ሀገራት 

ሊይ ዜንባላ ማሳዯራቸው የማይቀር ጉዲይ በመሆኑ ነው። 

 

ዲሩ ግን ሰሜኑም ሆነ ዯቡቡ ሱዲን ኢትዮጵያን በብቸኛ የሰሊም አስከባሪ ኃይሌነት 

መምረጣቸው፤ የሀገራችንን እውነተኛ የሰሊም ወዲዴነት ምስሌን የሚያንፀባርቅ ነው፡፡ 

እርግጥ  ሠራዊታችን ሇአብዬ የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮ በሁለም ወገኖች አመኔታ ያገኘው 

ያሇ ምክንያት አይዯሇም። የመንግሥታችን ሰሊም ወዲዴነት፣ የሚመራባቸው የሰሊም 

ፖሉሲና ስትራቴጂዎች እንዱሁም የሚያከናውናቸው ተግባራት ሇማንም ያሌወገኑና የውጭ 

ጉዲይ ፖሉሲያችንና ዱፕልማሲያዊ ስራዎች ውጤትም ናቸው፡፡ መከሊከያ ሠራዊታችንም 

ሕዜብና መንግሥት የሰጡትን ተሌዕኮ በቁርጠኝነት ተቀብል በተሰማራባቸው የግዲጅ  

አካባቢዎች ሁለ በጠንካራ ሕዜባዊ ወገንተኝነት ተግባሩን በብቃት፣ በጀግንነትና በሚያኮራ 

ሁኔታ መፇጸሙ በመንግሥታቱ ዴርጅትም ይሁን በሁሇቱም ተቀናቃኝ ወገኖች ጽኑ 

እምነትንና አክብሮትን ያጏናፀፇውና ብቸኛው ተመራጭ ሠራዊት ሉያዯርገው ችሎሌ። 

 

ሠራዊታችን በግዲጅ አፇጻጸም ብቃቱ በሦስቱም አካሊት በተሰጠው አመኔታ መሠረት፤ 

በተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ዋና ፀሏፉ ባን ኪ ሙን አማካኝነት የተሌዕኮው የኃይሌ 

አዚዥ ሆነው በተሾሙት በክቡር ላተና ጄኔራሌ ታዯሰ ወረዯ የሚመራው የመጀመሪያው 

ዘር የኢትዮጵያ የሰሊም አስከባሪ ሠራዊት ሏምላ 9 ቀን 2003 ዓ.ም. ወዯ አብዬ ግዚት 

አምርቷሌ። ሠራዊታችን አራት ወር ባሌሞሊ ቆይታውም በተሇመዯ ሕዜባዊ ባሕሪው 

ከአካባቢው ኅብረተሰብ ጋር ተቀራርቦ በመስራት ግዲጁን በውጤታማነት በመፇጸም ሊይ 

ይገኛሌ። በቅርቡ የመንግሥታቱ ዴርጅት ከፌተኛ የስራ ኃሊፉዎች አብዬ ግዚት ተገኝተው 

የሠራዊታችንን የግዲጅ አፇጻጸም ከጎበኙ በኋሊ በሰጡት እማኝነት፤ “የኢትዮጵያ ሰሊም 

አስከባሪ ሠራዊት የተሰጠውን ዓሇም አቀፌ ተሌዕኮ ከሕዜቡ ጋር ተቀራርቦ በመስራት 

ብቃት ባሇው መሌኩ እየፇጸመ ነው” ማሇታቸው ይህንኑ ዕውነታ የሚያረጋግጥ ነው። 

ይህም ሠራዊታችን በአብዬ የወዯፉት የግዲጅ አፇጻጸም ቆይታው ሌክ እንዯ ላልቹ 



 

 ሕ ገ  መ ን ግሥታ ች ን  ለ ብ ዝ ሃ ነ ታ ች ን ፣  ለ አ ን ድ ነ ታ ች ን ና  ለ ሕ ዳ ሴ ያ ች ን  
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ተሌዕኮዎች ሁለ ሀገሩን፣ ወገኑን፣ የመንግሥታቱን ዴርጅትና ወንዴም የሆኑት የሁሇቱን 

ሱዲኖችን ሕዜብ የሚያኮራ ተግባር እንዯሚፇፀም በእርግጠኘነት መናገር ይቻሊሌ፡፡ 

 

6. ሠራዊታችን የሀገራችንን ገጽታ በመገንባት ረገዴ የተጫወተው ሚና 

በሕገ መንግሥቱ መሰረት የተገነባው መከሊከያ ሠራዊታችን ቀዯም ሲሌ የተጠቀሱትን 

ዕሴቶች ተሊብሶ ለዓሊዊነታችንን ሇማስከበር፣ የተዯቀነብንን አዯጋ መክቶ ሇማስቀረት 

እንዱሁም በአፌሪካዊ ወንዴማማችነት መንፇስ ሰሊምን ሇማስከበር በተሰማራባቸው 

ተሌዕኮዎች ሁለ፤ የሀገራችንን ገጽታ የሚገነቡ በርካታ ተግባራትን አከናውኗሌ፤ ጉሌህ 

ሚናም ተጫውቷሌ። በዙህ አነስተኛ ጽሐፌ ውስጥ ሁለንም ተግባራት መግሇጽ 

ስሇማይቻሌ ጥቂቶቹን ሇመጥቀስ እንሞክራሇን። 

 

1. እብሪተኛው የኤርትራ መንግሥት ለዓሊዊ ግዚታችንን በኃይሌ ወርሮ በያበት ወቅት፤ 

ሠራዊታችን ለዓሊዊ ግዚታችንን ሇማስከበር በወሰዲቸው መብረቃዊ ምቶች የጠሊትን 

አከርካሪ ከመስበሩም በሊይ ሻዕቢያ ሇበርካታ ዓመታት የገነባቸውንና ዓሇም አቀፌ 

ሚዱያዎችን በመጥራት ጭምር ያስጎበኛቸው፤ ይኩራራባቸውና ይመካባቸው የነበሩትን 

ጠንካራ ምሽጏች (Strong Trenchcs) በሰዓታት ውጊያ ውስጥ በአስገራሚ ሁኔታ 

ዯረማምሷቸዋሌ። በዙህም የሀገራችን መከሊከያ ሠራዊት ጠንካራ፤ በማንኛውም 

አስቸጋሪ ሁኔታ ዴሌን መጨበጥ የሚችሌና ብቃት ያሇው መሆኑን ሇዓሇም አቀፈ 

ማኅበረሰብ በገሃዴ በማሳየት፤ የተወራሪነት ገጽታችንን ቀይሮታሌ። ከዙህ በተጨማሪም 

በወቅቱ ሇምርኮኞች ይሰጥ የነበረው አክብሮት እንዱሁም ዓሇም አቀፌ ሰሊም 

አስከባሪዎች በሰሊም ቀጣና ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ሕግና ሥርዓትን ተፇጻሚ ማዴረጉ 

ኢትዮጵያና ሠራዊቷ ሇሰሊም የቆሙና ሇዓሇም አቀፈ ሕግ ተገዢ መሆናቸውን 

በማያሻማ ሁኔታ አሳይቷሌ። 
 

2. የመንግሥታችን በርካታ ዱፕልማሲያዊ ጥረቶች ባሇመሣካታቸው ሳቢያ በሀገራችን ሊይ 

ተዯቅኖ የነበረውን ግሌጽና ወቅታዊ አዯጋ ሇመቀሌበስ ሶማሉያ በቆየባቸው ጊዛያትም፤ 

የሶማሉያን አክራሪዎችና ዓሇም አቀፌ አሸባሪዎችን በመዯምሰስ የአሸባሪዎች መቅሰፌት 

መሆኑን በተግባር አረጋግጧሌ። ከዙህ በተጨማሪም፤ በምስራቅ አፌሪካ እያቆጠቆጠ 

በመምጣት ሊይ የነበረውን የሽብርተኝነት አዯጋ በመቅጨት ረገዴ ሇቀጣናው ሀገራት 
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የማይናቅ አስተዋጽዖን አበርክቷሌ። በዙህ ተግባሩም ሀገራችን ሇምስራቅ አፌሪካ ሀገራት 

ሰሊምና ዯህንነት የምትጨነቅ እንዱሁም ግንባር ቀዯም ተከሊካይ መሆኗን በማስመስከር 

ገጽታዋ እንዱጎሇብት አዴርጓ፤ እያዯረገም ይገኛሌ፡፡ 
 

3. በሰሊም ማስከበር ተሌዕኮዎችም ሠራዊታችን ሇአፌሪካውያን ችግር ራሳቸው 

አፌሪካውያን መፌትሄ ይሆኑ ንዴ ጉሌህ ሚና ተጫውቷሌ። ሀገራችንና መከሊከያ 

ሠራዊታችን በዓሇም አቀፈም ይሁን በአሕጉር ዯረጃ የጋራ ዯህንነትንና የሰሊም 

መርሆዎችን በማክበርና በማስከበር በነበራቸው ሌምዴና ሚና፤ ሀገራችን በአፌሪካ 

ኅብረት የሰሊምና የፀጥታው ምክር ቤት አባሌ ብቻ ሳትሆን ትሌቅ ዴርሻ ያሊት 

እንዴትሆን አስችሎታሌ፡፡ 
 

4. መንግሥታችንና ሕዜባችን በሰጡት አዯራ መሰረት ሠራዊታችን ባከናወናቸው ሰሊም 

ተኮር ተግባራት የበርካታ የአፌሪካ ሕዜቦችና መንግሥታት በሙለ እምነት 

እንዱቀበለት አዴርጓሌ። በአፌሪካ ኅብረት የሰሊምና የፀጥታ ምክር ቤት 

ከሚያቅፊቸውና በአምስቱ የአፌሪካ ቀጣናዎች ከተቋቋሙት የተጠንቀቅ ብርጌድች 

ውስጥም፣ ሀገራችንን የሚያቅፇው የምስራቅ አፌሪካ የተጠንቀቅ ብርጌዴ ጠቅሊይ ሰፇሩ 

አዱስ አበባ ውስጥ እንዱሆን መወሰኑን የመጀመሪያውን ዘር የኃይሌ አዚዥነት ስፌራ 

ሇኢትዮጵያና ሇሠራዊቷ መሰጠቱ የዙህ እውነታ አንዴ መገሇጫ ነው። 

 

ሕገ መንግሥቱን መሰረት አዴርጎ የተገነባው መከሊከያ ሠራዊታችን በተሳተፇባቸው 

የሰሊም ማስከበር ተሌዕኮዎች ሁለ፣ እያንዲንደ የሠራዊቱ አባሌ የሀገራችንን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ወግ፣ ባሕሌና ትውፉቶችን በማስተዋወቅ የአዱሲቷን ኢትዮጵያ 

ገጽታ የመገንባት ተግባርን አከናውኗሌ። ከዙህ በተጨማሪም፤ በሀገራችን ውስጥ 

እየተመገበ ስሊሇው ሌማት፣ ስሇተፇጠረው አስተማማኝ ሰሊምና ስር እየሰዯዯ ስሊሇው 

ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሇላልች ሰሊም አስከባሪ ሀገር ሠራዊቶች እንዱሁም 

ተሌዕኮውን ሇሚያከናውንበት ሀገር፣ ሕዜብና መንግሥት በማስረዲት የአምባሳዯርነት ሚና 

ተጫውቷሌ። ወዯፉትም ይህንን ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥሊሌ። 
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7. ማጠቃሇያ 

1. በሰሊምም ይሁን በጦርነት ወቅት የተገነባበትንና ሕገ መንግሥታዊ መሰረት ያሊቸውን 

ዕሴቶቹን ተሊብሶ ተዕሌኮውን ሇመወጣት የሚንቀሳቀሰው መከሊከያ ሠራዊታችን፤ 

ሇሕዜባዊ ተግባራቱ የማይነጥፌ ዴጋፌና ምንጭ የሆኑ የሀገራችን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ናቸው። ሠራዊቱ ከእነርሱ ጉያ የተገኘ፣ የእነርሱን ፌሊጎት 

ሇማስፇጸም የቆመና ሇእነርሱ ወግኖ ሰሊማቸው፣ ሌማታቸውና የዳሞክራሲ ግንባታ 

ሂዯቱ እንዲይዯናቀፌ ሇመከሊከሌ ምንጊዛም ዜግጁ የሆነ ሕዜባዊ ኃይሌ ሀገራችን 

እየገነባች ነው፡፡  
 

2. ኢ.ፋ.ዳ.ሪ የመከሊከያ ሠራዊት የተሰጠው ሕገ መንግሥታዊ ተሌዕኮ ብቻ ሳይሆን  

ዕሴቶቹ ባጎናፀፈት የሕዜብ ወገንተኝነት ባሕሪያቱ እየተመራም፤ በሰሊም ወቅት በሀገር 

ውስጥ በበርካታ ሌማታዊ ተግባሮች ተሰሌፍ የሕዜብን አመኔታና ፌቅር ሉያገኝ የቻሇና 

ይህንንም ያረጋገጠ ሠራዊት ነው፡፡  
 

3. ሰው ሰራሽና የተፇጥሮ አዯጋ በሚዯርስበት ወቅትም በሰው፣ በንብረትና በእንስሳት ሊይ 

አዯጋ እንዲይዯርስ ፇጥኖ በመዴረስና በመከሊከሌ ረገዴ በርካታ ተግባራትን 

አከናውኗሌ። በአየር ንብረት መዚባት ምክንያት በተሇያዩ ጊዛያት በሀገራችን 

የተከሰተውን የዴርቅ አዯጋ ሇመከሊከሌ በጉሌበቱ፣ በገንቡና በዕውቀቱ ሰፉ ዴጋፌና 

እገዚ አዴርጓሌ። እነዙህ ተግባራት የሠራዊታችንን ሕዜባዊ ወገንተኝነት በይፊ 

የሚገሌጹና ከተሰማራበት ሕገ መንግሥታዊ ተሌዕኮ ባሻገር የሕዜቡን ችግር ሇመጋራት 

ያሇውን እምነት የሚያመሊክቱ ናቸው። 
 

4. የሠራዊታችን ሕዜባዊ ባሕሪይ ሀገር ቤት ውስጥ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ባሕር ተሻግሮም 

በሰሊም ማስከበር ተሌዕኮው ሊይ ተንጸባርቋሌ። ከተሰማራበት የሠሊም ማስከበር ግዲጅ 

ብቃት ያሇው አፇጻጸም ባሻገር፤ ሰብዓዊ ተግባራትን በመከወን ሕዜቦች አመኔታ 

እንዱጥለበት አዴርጓሌ። ግጭት የተከሰተባቸው ሀገራት መንግሥታትም ሇሠራዊታችን 

ካሊቸው አክብሮት በመነሳት ሰሊማቸውን እንዱጠብቅሊቸው እስከ መጠየቅ ዯርሰዋሌ። 

በሚሰማራባቸው ቦታዎች ሁለ፤ የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

አጠቃሊይ ገጽታ ብልም ኢትዮጵያ ሰሊም፣ ሌማትና ዳሞክራሲ እየተሳሇጡባት 
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የምትገኝ ሀገር መሆኗን በመግሇጽ የሀገርን ገጽታ በመገንባት ረገዴ የበኩለን ሚና 

ተጫውቷሌ፤ እየተጫወተም ይገኛሌ። 

 

በአጠቃሊይ ሠራዊታችን በሕገ መንግሥቱ ሇሕገ መንግሥቱ የቆመ የሕዜብ ኃይሌ 

በመሆኑ ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ከውስጥም ይሁን ከውጭ ፀረ-

ሰሊም ኃይልች ከመጠበቅ ተሌዕኮው ባሻገር፤ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

እንዱገነባ በፇሇጉት መሰረት ዕሴቶቹን ተሊብሶ እንዱሁም ሕዜባዊነትን የባሕሪው መገሇጫ 

አዴርጎ በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ። በዙህም በሀገር ውስጥ መንግሥትና ሕዜብ የጀመሩት 

ፇጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት እንዲይስተጓጎሌና የተያያዘት የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ 

ሂዯት እንዲይቀሇበስ ሕዜባዊነቱን ሰንቆ አስተማማኝ ሰሊምን በማስፇን ረገዴ ላት ተቀን 

እየሠራ ነው። ይህን የሀገራችንን ሕዜቦች አዯራ ተቀብልም፤ እንዯ ትናንቱ ሁለ ዚሬና 

ነገም የሀገሪቱን እንዱሁም የብሔሮቿን፣ ብሔረሰቦቿንና ሕዜቦቿን የዕዴገትና 

ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ የማሳካት ብልም ወዯ መካከሇኛ ገቢ ያሊቸው ሀገራት ጏራ 

የመቀሊቀሌ ራዕይን ዕውን ሇማዴረግ በሚዯረገው ርብርብ በጀግንነት፣ በጽናትና 

በቁርጠኝነት በያሇበትና በየተመዯበበት ስራ ሁለ ሇሕገ መንግሥቱ እና ሇአስተማማኝ 

ሰሊም ጠንክሮ ይሰራሌ፡፡  

 


