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የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና አቅም ፈጣሪ አቅሞቹ 

(ክፍል አንድ) 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 

05-19-16 

የግንቦት 20ን 25ኛ ዓመት ስናስታውስ ሀገራችን አሁን ለደረሰችበት የዕድገት ደረጃ አስተማማኝ ሰላም በመፍጠር 

ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን በብቃት የተወጣውን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትን ልንዘነጋው አንችልም። እናም የግንቦት 

20ን የሩብ ክፍለ-ዘመን የድል በዓል በምናከብርበት በአሁኑ ወቅት ከሰራዊቱ ስኬታማ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮው 

ባሻገር ግንቦት 20 ያስገኙለትን ራስን የማብቃት ውጤቶቹን በወፍ በረር ዕይታ መዳሰስ ተገቢ ይመስለኛል። 

እርግጥ በዚህ አጭር ዳሰሳ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትን አጠቃላይ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ዘርዝሮ መጨረስ 

አይቻልም። ይሁንና በ25ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል ላይ ሆነን ስለ ሰራዊቱ ጥቂት ማለት ይገባናል፤ በሰራዊቱ 

ውስጥ ያሉት ቀደምት የትግል ጀማሪዎችም ሆኑ በአዲስ መልክ የተቋቋመው ህብረ-ብሔራዊ ሰራዊት በግንቦት 20 

ከተገኙት ድሎች ተጠቃሚ በመሆናቸው ነው። እንደሚታወቀው አንድ ህገ-መንግስት “ህዝባዊ መሰረት ያለው ነው” 

ሊያስብሉ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮችን ይይዛል። ከእነዚህ ጉዳዩች ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀሰው የህዝቦች ሁለንተናዊ 

ንቁ ተሳትፎ በህገ-መንግስቱ ላይ መደንገጉ ነው። እርግጥም ህገ-መንግስቱ የህዝቦችን የስልጣን ሉዓላዊነት ካረጋገጠ፣ 

የግልና የቡድን መብቶችን ያለገደብ ከፈቀደ፣ የህዝቦችን ዙሪያ መለስ ተሣትፎ ማጎልበት የሚችል ከሆነ፣ 

ደህንነታቸውንና ጥቅማቸውን እንዲሁም ነፃነታቸውንና ክብራቸውን ካስጠበቀ የዚያ ህገ-መንግስት ህዝባዊነት አጠያያቂ 

አይሆንም፡፡ የሀገራችን ህገ-መንግስት ህዝባዊነት የሚመነጨውም ከእነዚህ መሰረታዊ እሳቤዎች ነው ማለት ይቻላል። 

ታዲያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የቃል-ኪዳን ሰነድ የሆነው ኢፌዴሪ ህገ-መንግስት በህብረ-ብሔራዊነት 

ለተዋቀረው የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት የግንባታ ስራ መነሻም መድረሻም ነው ማለት ይቻላል። ህገ-መንግስቱንና 

ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም የውጭ ወረራ፣ ከሽብርተኛነትና ከውስጥ ፀረ-ሠላም ኃይሎች በመከላከል ጋሻና 

መከታ የሆነው የኢፌዴሪ የመከላከያ ኃይልም የዕለት ተዕለት የግንባታ ማዕከሉ የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ነው። 

በግንቦት 20 የድል ዓመታት ውስጥ የኢፌዴሪ የመከላከያ ኃይል የግዳጅ አፈፃፀሞችና ውጤቶች የሚያሣዩት ነገር 

ቢኖር፤ የአቅም ግንባታ ስራውና የግዳጅ አፈጻጸሙ መነሻና መድረሻ ህገ-መንግስቱና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ 

መሆናቸውን ነው፡፡ ከዚህ በመነሳትም ሰራዊቱ የኤርትራ መንግስት በግልፅ ያወጀብንን ወረራ ከመላው የአገራችን 

ህዝቦች ጋር በመሆን በብቃት መቀልበስ ችሏል። ዛሬ ላይም የሻዕቢያ የወረራ ፍላጐትና ትንኮሳ ባለበት እንዲገታ 

ማድረጉን ለመገመት የሚከብድ አይደለም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በሽብርተኞች የታወጀብን የጅሃድ ጦርነት እንዲመክን 

ማድረጉና የፀረ-ሠላም ኃይሎችን አፍራሽ ተልዕኮ በየጊዜው መቆጣጠር መቻሉ የኢፌዲሪ መከላከያ ኃይል ምን ያህል 

ህገ-መንግስታዊ ኃይል መሆኑን ማረጋገጥ የቻለ ይመስለኛል።  

ሰራዊቱ ህገ-መንግስታዊ ግንዛቤውንና አስተሳሰቡን ማሳደግ በመቻሉ ከሁሉም ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር 

ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ዝምድና መፍጠር ችሏል። ˝ከራስ በፊት ለህዝብ ለሀገርና˝ የተሰኘውን ቁልፍ እሴቱን 

ያጠናከረው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት፤ የህዝቦች ህገ-መንግስታዊ መብቶች እንዳይገሰሱ አስተማማኝ ሰላም 
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የማስፈን ተልዕኮውን በአግባቡ እየተወጣ ይገኛል። ከተሰጠው አገራዊ ተልዕኮ ባሻገር የልማቱ አጋር መሆን  ከህዝቡ 

ጋር ጅና ጓንት ሆኖ በመስራት ላይ ይገኛል።  

የሰራዊቱ ህገ-መንግስታዊ ግንዛቤ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ እማኝ ይሆነኝ ዘንድ አንድ ነጥብን ማንሳት እሻለሁ። 

ይኸውም በ2ዐዐ5 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ በተከበረው የሠራዊት ቀን በዓል ያሳየው ሁለንተናዊ ብቃቱ ነው። በወቅቱ 

በተካሄደው በዚህ በዓል ላይ የሰራዊቱ ጥንካሬ በትጥቅና በአደረጃጀቱ ብቻ ሣይሆን፣ በህገ-መንግስታዊ ታማኝነቱም 

የተገለፀ መሆኑን በበዓሉ ላይ የተገኘውና በዓሉን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተከታተለው ህዝብ እማኝነቱን መስጠቱን 

እንዘነጋውም፤ ጠንካራ ህዝባዊ የመከላከያ ኃይል መሆኑንም መመስከሩንም እንዲሁ። 

ቀደም ሲል የጠቃቀስኳቸው እውነታዎች የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ህገ-መንግስቱን መነሻ አድርጐ የተቋቋመ፣ 

ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያገለግል፣ ዘብ የቆመለትን ህገ-መንግስት ፍሬዎች በትክክል የተረዳና 

የተሟላ ግንዛቤም የፈጠረ ኃይል መሆኑን ሚያስረዱ ናቸው። እርግጥ እነዚህ ሃቆች ህብረ-ብሔራዊው ሰራዊት 

የግንቦት 20 ፍሬ ብቻ ሳይሆን በግንቦት 20 ድሎች እየታጀበ በአቅም ግንባታው መስክ ውጤት ያመጣ መሆኑን 

የሚያሳዩ ናቸው። አቅም ፈጣሪ አቅሞቹን እየተጠቀመ ውጤት ከማስመዝገብ በላይ ሰራዊቱን ወደ ዘመናዊነት 

ማሸጋገር መቻሉንም የሚያረጋግጡ ጭምር። ለዚህም በሰራዊቱ ውስጥ በሰው ሃይል ልማትና በሰላም ማስከበር ሂደት 

የተከናወኑትን ውጤታማ ተግባራትን በመጠኑም ቢሆን ለማመላከት እሞክራለሁ። 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በአዋጅ ከተቋቋመበት ከ1987 ዓ.ም ወዲህ ላለፉት 21 ዓመታት ለሰው ኃይል ልማት 

ትኩረት ሰጥቶ ተንቀሳቅሷል። ዚህም በተቋሙ ራሱን ችሎ የሰው ኃይል የሚያፈራበት በርካታ ተቋማት ባለቤት መሆን 

ችሏል፡፡ እነዚህ ተቋማት የሠራዊቱን ዕውቀት ማዳበር፣ ማስፋፋት፣ ማስላለፍ እንዲሁም ደረጃቸውን የጠበቁ 

የምህንድሰና፣ የህክምና፣ የስራ አመራርና የወታደራዊ ሣይንስ ትምህርቶችን ከተሟላ የተግባር ልምምድ ጋር ይሰጣሉ። 

ተቋማቱ ደረጃቸውን የጠበቁ የትምህርት ዓይነቶችን በመስጠት የሠራዊቱን ልዩ ልዩ የአቅም ግንባታና የሙያ ማሻሻያ 

ስልጠና በመደገፍ ተጨባጭ ለውጥ አምጥተዋል፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም። ተቋማቱ ሰራዊቱ የሚጠቀምባቸውንና የሚታጠቃቸውን መሣሪያዎች ለመንከባከብና ለማሻሻል 

የመከላከያን ፍላጐት መሠረት ያደረጉ ጥናቶችን ያካሂዳሉ። የቴክኒክ፣ እና የሐብት አስተዳደር እንዲሁም የሥራ 

መደብና ደረጃ የመለየት ሥራዎችንም ያከናውናሉ፡፡ በዚህም ሳቢያ በሀገራችን ከሚገኙ መሰል የመንግስት ከፍተኛ 

የትምህርትና የቴክኒክ ተቋማት ጋር የተጣጣመ ብቃት ላይ መገኘት ችለዋል። ተቋማቱ ሠራዊታችን የሀገሪቱ ምጣኔ 

ሃብት ሊሸከመው በሚችል፣ በአነስተኛ በጀትና በሰው ኃይል ተዋግቶ የሚያሸንፍ፣ ጦርነትንም ከሩቅ ማስቀረት የቻለ 

ዘመናዊ ሠራዊት በመገንባቱ ሂደት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማርከት ላይ ይገኛሉ። ይህም የመካከለኛና ከፍተኛ 

ባለሙያ እጥረትን ደረጃ በደረጃ እየፈታ ነው።  

ከእዚህ ተቋማት ውስጥ አንዱ የመከላከያ ዩኒቨርስቲ ነው። ዩኒቨርስቲው በድህረ ምረቃ በመጀመሪያ ዲግሪና 

በቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ልዩ ልዩ የመከላከያ ክፍሎችና ሌሎች መንግስታዊ የልማት ተቋማት በሚያቀርቡት ጥያቄ 

መሠረት አጫጭር ስልጠናዎችን ይሰጣል። የተቋሙንና የሀገራችንን የተማረ የሰው ኃይል ፍላጐት ለማሟላትም ጥረት 

በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

ዩኒቨርስቲው በድህረ ምረቃ ኘሮግራሞች በኢንጂነሪንግና በጤና ሣይንስ ዘርፍ እንዲሁም  በመጀመሪያ ዲግሪ 

ኘሮግራሞች በኢንጂነሪንግ ዘርፎች ብሎም በጤና ሣይንስና በሃብት አስተዳደር የርቀት ትምህርት ኘሮግራሞች 

ትምህርትና ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ በቴክኒክና ሙያ የስልጠና መርሃ ግብርም በቴክኒክና ሙያዎች፣ በጤና 
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ሣይንስ ሙያዎች ትምህርትና ስልጠና የሚሰጥ ሲሆን፤ ይህም በአዲሱ ውጤት ተኮር ሥርዓት መሠረት እንደተመረቁ 

ያለምንም ተጨማሪ ስልጠና በቀጥታ ወደ ሥራ የሚሰማሩ ባለሙያዎችን ለማፍራት አስችሏል። 

በመከላከያ ዩኒቨርስቲ ስር የሚገኘው ኢንጅነሪንግ ኮሌጅ በመደበኛ፣ በድህረ ምረቃና በመጀመሪያ ዲግሪ የተቀረፁ 

ኘሮግራሞችን ለማስተማር የኮሌጁን አደረጃጀት በመከለስ በ11 የአካዳሚክ ዲፓርትመንቶች እንዲዋቀር ተደርጓል። 

ኮሌጁ በኤሌክትሪካል ፓወር፣ በኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ፣ በኤሮኒውቲካል ኢንጂነሪንግ፣ በአርማመንት ኢንጂነሪንግ፣ 

በኮምፒዩተር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ በኤሌክትሮኒክ ኢንጂነሪንግ፣ በኘሮዳክሽን ኢንጂነሪንግ፣ በሞተር ቬይክል 

ኢንጂነሪንግ፣ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ በሜታለርጂና ማቴሪያል ኢንጂነሪንግ እንዲሁም በሲቪል እና በ‘ኮምባት’ 

ኢንጂነሪንግ ክፍ ትምህርት ክፍሎች ስልጠና ይሰጣል።፡፡ 

በተጨማሪም በኤሌክትሪካል ዋርፌር፣ በኤሌክትሪካል ኢኩዌኘመንት ዲዛይን፣ በሰርቭ ኮንትሮልና በፓወር 

ኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ በርካታ ተማሪዎችን በማሰልጠን ላይ ይገኛል፡፡ በመቶዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎችን አስመርቋል፡፡ 

ስለሆነም ሠራዊቱ በቴክኒክና ሙያ መስኮች የነበረውን ዕውቀትና ክህሎት ወደላቀ ደረጃ እያሸጋገረ ይገኛል፡፡ በርካታ 

የሠራዊት የኤሌክትሪክና ኮምፒዩተር ኢንጂነሮች ማፍራት በመቻሉ፤ ሠራዊቱ የሚጠቀምባቸውን መሣሪያዎች 

የመጠገን፣ የማሻሻልና በከፊል የማምረት አቅሙም እየጎለበተ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ለተለያዩ የጎረቤት ሀገራት 

ዜጎች ትምህርት ይሰጣል።  ይህም ኢትዮጵያ ከጐረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን መልካም ግንኙነት ይበልጥ 

እንዲያጠናክር የራሱን አስተዋፅኦ እያደረገ ይገኛል፡፡  

የግንቦት 20 ውጤት የሆኑት ህብረ-ብሔራዊው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተቋሙ ውስጥ ባሉት የትምህርት 

ተቋማት እየተመለመሉ የትምህርት ዕድሉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡  

ሌላኛው አቅም ፈጣሪ ተቋም የሜጄር ጄነራል ሙሉጌታ ቡሊ የቴክኒክ ኮሌጅ ነው። ኮሌጁ በቀላል መሣሪያ፣ በተኩስ 

መቆጣጠሪያ፣ በከባድ መሣሪያና ተሽከርካሪ ጥገና፣ በብየዳና ቅጥቀጣ፣ በመኪና ኤሌክትሪክና በታንክ ኤሌክትሪክ 

ጥገና ዘርፈ ብዙ ሥልጠናዎችን ሰጥቶ በርካታ ሙያተኞችን ማፍራት ችሏል። 

በኢትዮጵያና በምዕራብ ጀርመን መንግስታት በ1958 የተመሠረተው ይህ ተቋም፤ ለመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ 

መቋቋም አንዱ ምክንያት መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ኮሌጁ በሀገራችን ተግባራዊ እየተደረገ ያለውን የቴክኒክና 

ሙያ ስልጠና ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ጀነራል መካኒክ፣ ማሽን ቴክኖሎጂ፣ መሣሪያ ጥገና ቴክኖሎጂ፣ ታንክ 

ቴክኖሎጂ፣ አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ፣ ህንፃ ኮንስትራክሽን፣ ኤሌክትሮኒክስና ኮሙኒኬሽን ሙያዎች ኮሌጁ የሚሰጣቸው 

ሥልጠናዎች የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

የኢፌዴሪ አየር ኃይል የበረራ ትምህርት ቤትም ሌላኛው አቅም ፈጣሪ አቅም ነው። ትምህርት ቤቱ የማሰልጠን 

ብቃቱን በማሳደግ ሰራዊታችንን በተለያዩ አግባቦች ከመደገፍና በሰላም ማስከበር ተልዕኮ ከመሳተፍ ባለፈ በኢትዮጵያ 

አየር መንገድም ሆነ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት አቭዬሽን ተቋማት ተመራጭ ሆኖ የስልጠና ድጋፍ በመስጠት ላይ 

ይገኛል፡፡ የኢፌዴሪ አየር ኃይል በበረራ ስልጠናም ሆነ በጥገና አቅሙ ከውጪ ጥገኝነት ተላቆ በራሱ አቅም ከፍተኛ 

ደረጃ ላይ መድረሱ የተበሰረው ሚያዚያ 2004 የአየር ኃይል ቀን በተከበረበት ወቅት በታላቁ መሪ በአቶ መለስ 

ዜናዊ አማካኝነት ነው።   
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እነዚህ የግንቦት 20 ውጤት የሆኑትና መከላከያን ብሎም አገርን በመጥቀም ላይ የሚገኙት የተቋሙ አቅም ፈጣሪ 

አቅሞች በዚህ ብቻ የሚያበቁ አይደሉም። በክፍል ሁለት ፅሑፌ ላይ ሌሎቹን የሰው ሃብት ልማት ማፍሪያ እንዲሁም 

የሰራዊቱን የሰላም ማስከበር ሂደት በማከል ለማብራራት እሞክራለሁ። 


