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የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና አቅም ፈጣሪ አቅሞቹ 

(ክፍል ሁለት) 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 

05-19-16 

የግንቦት 20 ድል ውጤት የሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በሁሉም ዘርፍ የሠለጠነ የሰው ኃይል ፍላጐትን 

እያሟሉ የሚገኙ ወታደራዊ አካዳሚዎችና ኮሌጆች ባለቤት ነው፡፡ ከእነዚህ አካዳሚዎች ውስጥ ተተኪ አመራር 

በማፍራት የማይተካ ሚና እየተጫወተ ያለው የሜጀር ጀኔራል ኃየሎም አርአያ ወታደራዊ አካዳሚ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

አካዳሚው በሰራዊቱ ውስጥ በመቶ መሪና ተመጣጣኝ ክፍል አመራርነት የሚያገለግሉና መሠረታዊ የአመራር ንድፈ 

ሃሳብን የጨበጡ ወጣት መኮንኖችን የሚያፈራ ተቋም ነው፡፡ 

የሜጀር ጀኔራል ኃየሎም አርአያ ወታደራዊ አካዳሚ እስከ ቅርብ ዓመታት ድረስ ስልጠናውን በዲኘሎማና 

በሰርተፍኬት ደረጃ ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም፤ እራሱን በማሻሻል የዲኘሎማ ኘሮግራሙን ወደ ዲግሪ በማሳደግና ስልጠና 

በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፡፡ 

የአዋሽ ጥምር ጦር አካዳሚ የሜካናይዝድና ሞራይዝድ አካዳሚ ደግሞ የሬጅመንትና የሻምበል/ባትሪ አመራሮችን 

በሶስት ኘሮግራሞች በመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም በአጭር ኮርስ ኘሮግራም በሰርተፊኬት እያስመረቀ የሚገኝ ተቋም 

ነው፡፡ 

የሎጀስቲክስ ኮሌጅም በመካከለኛ ስልታዊ አሀዱዎችና ተመጣጣኝ ክፍሎች ውስጥ የተለያዩ የሎጀስቲክስ ስራዎችን 

መምራት የሚችሉ አመራሮችን በአራት የሙያ ዘርፎች  በመጀመሪያ ዲግሪና በሰርተፍኬት ደረጃ በማሰልጠን ላይ 

ይገኛል፡፡ 

የህብረት ወታደራዊ ኮሌጅም የሰራዊቱን አቅም የሚፈጥር ሌላኛው ተቋም ነው። ኮሌጁ የመረጃ፣ የውጊያ ምህንድስና 

እንዲሁም የኢንፎርሜሽን ፋኩልቲዎችን አካቶ የተቋቋመ ነው፡፡ 

የኢፌዴሪ መከላከያ አዛዥነትና መምሪያ መኮንንነት ኮሌጅ በተቋሙ ውስጥ ከፍተኛ ስልታዊ አሀዱዎችንና ተመጣጣኝ 

ክፍሎችን መምራት የሚችሉ የምድር እና የአየር ኃይል ከፍተኛ መኮንኖችን በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ፣ እውቀትና 

ክህሎት የሚከያሰለጥን ተቋም ነው፡፡ ኮሌጁ የትምህርትና ስልጠና ስርዓቱን ከፍ በማድረግ ከስቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ 

ጋር በመተባበር ከመስከረም 2ዐዐ5 ዓ.ም ጀምሮ በሀገራችን የሠራዊት የአቅም ግንባታ ታሪክ ከፍተኛ የሆነውን 

በወታደራዊ ሳይንስና አመራር ጥበብ በሁለተኛ ዲግሪ ኘሮግራም በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ 

መከላከያ ወጨን ከመቆመብ አኳያም አመርቂ ተግባራቶችን ከውኗል። ለአብነት ያህልም ከላይ የጠቀስኳቸው አቅም 

ፈጣሪ ተቋማት በራሳቸው የውስጥ አቅም ራሳቸውን ችለው፤ ከዚህ ቀደም በውጭ መምህራን ይሰጡ የነበሩ 

ስልጠናዎችን በአገር ውስጥ ብሎም በሰራዊቱ አባላት መተካት ችለዋል። በመሆኑም ቀደም ሲል ይወጣ የነበረውን 

የውጭ ምንዛሬን ማስቀረት ችለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የጤና ሳይንስ፣ የሎጂስቲክስና  የስታፍና  የአዛዥነት 

መኮንንነት ኮሌጆች በራሳቸው አቅም ራሳቸውን በመቻል ይወጣ የነበረውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ማስቀረት ከመቻል 

ባለፈ የሰው ኃይል ፍላጐትን ደረጃ በደረጃ  በማሟላት ላይ ይገኛሉ፡፡ 
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እንግዲህ እነዚህ የግንቦት 20 ፍሬ የሆኑት አቅም ፈጣሪ አቅሞች የሰራዊቱን ሁለንተናዊ ብቃት ከማሳደግ ባሻገር 

የሀገር ብሎም የጎረቤት ሀገራት መመኪያዎች እየሆኑ ነው። ወጪን በመቆጠብም የውጭ ምንዛሬን እያዳኑ 

መሆናቸውም ጭምር። 

እርግጥ እዚህ ላይ ‘ይህ አቅም በምን ይገለፃል?’ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ታዲያ ለምላሹ በቂ ይሆን ዘንድ 

የሰራዊቱን አለም አቀፍና አህጉራዊ የሰላም ማስከበር ክንዋኔዎችን መመልከት ተገቢ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 86 ንዑስ አንቀፅ 6 ላይ፤ «በሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች 

ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ» የሚል ድንጋጌ አስፍሯል፡፡ ይህም የሰላም ማስከበር ጥረትን 

ይመለከታል። እንዲህ ዓይነት ጥረቶች ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ከሚደረጉ ድርድሮች ባሻገር ዓለም አቀፍ ህጎችን 

መሠረት በማድረግ የሚካሄዱ ወታደራዊ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ድረስ የሚዘልቁ ናቸው፡፡ 

ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ከፖሊሲዋ በመነጨ ጎረቤቶቿና የአፍሪካ ሀገሮች የሰላምና አለመረጋጋት ችግራቸውን 

እንዲፈቱ የበኩሏን ሚና ተወጥታለች፤ እየተወጣችም ትገኛለች፡፡ ለአብነት ያህል እንኳን ብንመለከት፤ የኢፌዴሪ 

መከላከያ ሠራዊት እንደ አዲስ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በሩዋንዳ፣ በብሩንዲ፣ በላይቤሪያ፣ በዳርፉር፣ በአብዬ 

እንዲሁም በሶማሊያ የተከሰቱ የእርስ በእርስ ግጭቶችን በዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች 

ላይ በመሣተፍ ውጤታማ ግዳጆችን በብቃት ፈፅሟል፤ በመፈፀምም ላይ ይገኛል፡፡  እነዚህ  እስከ ህይወት 

መስዋዕትነት ድረስ የተከፈለባቸው የግዳጅ አፈፃፀሞች በአፍሪካ ህብረትም ሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ 

ከፍተኛ ከበሬታ ያስገኙ ናቸው፡፡ 

ይህ ጠንካራ፣ ታሪካዊና ውጤታማ አስተዋጽኦ ሊመዘገብ የቻለው ከመነሻው ሀገራችን በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለሠላም 

ቁርጠኛ አቋም ስላላትና ለሚቀርቡላት የሠላም ተልዕኮዎች ወቅታዊና አፋጣኝ ምላሽ መስጠት በመቻሏ መሆኑ 

የሚካድ አይመስለኝም፡፡ የመንግስት የሠላም ቁርጠኝነት በሀገር ውስጥ ዕድገትን በማፋጠን ካለው ፋይዳ የመነጨ 

መሆኑ ይታወቃል። እርግጥ በተለያዩ የሠላም ተልዕኮዎች ሀገራዊና ህዝባዊ አደራ አንግቦ የሚሰማራው የኢትዮጵያ 

ሰላም አስከባሪ ሠራዊት በተልዕኮዎቹ ሁሉ ጠንካራ፣ ገለልተኛና ውጤታማ አፈፃፀም ማስመዝገቡ፤ አገራችን 

ከምንጊዜውም በተሻለ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድም ሆነ በአህጉራችን ለሠላም ተልዕኮዎች በቀዳሚነት ተመራጭ 

ከሆኑ ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ አስችሏታል፡፡ 

ለዚህም በሩዋንዳ የተከሰተውን አሰቃቂ የእርስ በእርስ ጭፍጨፋ በወቅቱ ገለልተኛ ዓላማ አንግቦ ወንድም የሆኑ 

የአፍሪካ ህዝቦችን መደገፉን በምሳሌነት ማንሳት ይቻላል፡፡ከዚህ በተጨማሪም በብሩንዲ፣ በላይቤሪያ፣ ዳርፉር፣ አብዬ 

እንዲሁም “የአፍሪካውያን የሠላም እጦት በአፍሪካውያን ይፈታል” በሚል እሳቤ በመተግበር የበኩሉን አስተዋፅኦ 

አበርክቷል፤ እያበረከተም ይገኛል፡፡ ከእነዚህ ህዝቦች ጐን በመሰለፍ ሠላምና መረጋጋትን በመፍጠር ለሚከሰቱ ወቅታዊ 

ሰብዓዊ ቀውሶችም ወገናዊ እጁን በመዘርጋት ሠላማዊ ህዝቦችን ከስቃይ ታድጓል። በርግጥም ሰራዊቱ የአፍሪካ 

አለመረጋጋት በአፍሪካውያን በራሳቸው ሊፈታ እንደሚችል አረጋግጧል፡፡ 

የሠላም አስከባሪ ሠራዊታችን ይህ በጐ ምግባሩ በሠላም እጦት ውስጥና በሰቆቃ ያሉ ህዝቦችን፣ ሀገራትና ዓለም 

አቀፍ ተቋማት ትኩረት ስቧል፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የሠላም መርሆዎችንና ባህሪያትን ተላብሶ ውጤታማ 

ተልዕኮ የሚወጣለትና በየትኛውም አካባቢ ሠላም የሚያረጋጋለት ሠራዊት ይፈልጋል፡፡ ይህን ፍላጐቱን ከሚያሳካለት 

ሠራዊት ውስጥ ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በዲስፒሊኑና በግዳጅ አፈፃፀሙ ግንባር ቀደም ተመራጭ ከሆኑት 
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ሠራዊቶች መካከል ዋነኛው ሆኗል፡፡ ለዚህ ደግሞ ከህገ-መንግስቱ ጀምሮ ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው የተለያዩ 

ወታደራዊ ተቋማት ውስጥ የተገኙት አቅሞች የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስዱ ነጋሪ የሚያሻው አይመስለኝም። 

የኢትዮጵያ የሠላም ማስከበር አስተዋፅኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መጥቷል። ጐረቤት በሆነችው ሱዳን በሠላም 

ማስከበር ሠራዊቷን እንድታሰማራ ተጠይቃ ፈጣንና ተጨባጭ ምላሽ ሰጥታለች፡፡ ተልዕኮው ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት 

ከተሰማራችባቸው ተልዕኮዎች የተለየ ሲሆን በዘርፈ ብዙ ስራዎች ነው እየተሳተፈች ያለችው፡፡ በተልዕኮው በርካታ 

የስታፍ ሠራተኛ፣ ወታደራዊ ታዛቢዎችን፣ የሎጀስቲክ፣ ታክቲካል የሂሊኮኘተር ዩኒትና የቃኚ ሻምበሎችን በማሰማራት 

በዳርፉር ክልል ለተሰማሩ የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ድጋፍ በመስጠት ላይ ትገኛለች። ይህ ኃይል ካለው ግዳጅ አኳያ 

በሰው ኃይልና በቁሳቁስ በተጠናከረ መልኩ ተደራጅቷል፡፡ ራሱን ከሌሎች ሀገሮች የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ጋር 

አቀናጅቶ የጋራ ውጤት ለማስመዝገብ ችሏል፡፡   

ለዓመታት በተካሄደው የእርስ በእርስ ግጭት የበርካታ ንፁሃንን ደም ያፈሰሰው የሁለቱ ሱዳኖች ጉዳይም እልባት 

እንዲገኝለት የተባበሩት መንግስታት የሠላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ መወሰኑን ተከትሎ ለአገራችንም ሆነ ለአለም 

አዲስና ታሪካዊ ክስተት ተፈጥሯል፡፡ እስካሁን በተከሰቱ የእርስ በእርስም ሆነ በአገሮች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን 

ለመፍታት የተባበሩት መንግስታትን ተልዕኮ ይዘው የበርካታ አገራት የመከላከያ ኃይል ለሰላም ማስከበር መሰማራቱ 

የተለመደ ነው። ይሁንና በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ታሪክ የአንድ አገር ሰራዊት በብቸኝነት 

የሰላም አስከባሪ ሆኖ ሲመረጥ ፤ የኢትዮጵያ ሠራዊት የመጀመሪያው ነው፡፡  

ይህን የሠላም ማስከበር ተልዕኮ ኢትዮጵያ በብቸኝነት ትወጣዋለች ብለው ሁለቱ ሱዳኖች የጋራ መተማመን ላይ 

የደረሱት ያለምክንያት አልነበረም— ኢትዮጵያ ለአለም ሠላም መስፈን ያላትን ቁርጠኝነት ስለሚያውቁና ስለሚረዱ 

እንጂ። የኢትዮጵያን የመከላከያ ኃይል ህዝባዊ ወገነተኝነት ስለሚያውቁና ግዳጁን ገለልተኛ በሆነ መልኩ በብቃት 

የመፈፀም ቁርጠኝነት ላይ መተማመን በመፍጠራቸው እንጂ፡፡ ይህም በኢትዮጵያ ህዝብ፣ መንግስትና ሠራዊት የሠላም 

ኃይልነት ያላቸውን የፀና እምነት የሚያመለክት ነው፡፡  

በመሆኑም የኢትዮጵያ ሠራዊት በአብዬ ግዛት በብቸኝነት የተሰጠውን ተልዕኮ በአስተማማኝ እየተወጣ ይገኛል፡፡ 

ሠራዊታችን የተለመደ የህዝብ ወዳጅነትና አክባሪነት፣ ወታደራዊ ሥነ-ምግባሩ እንዲሁም ያለፉ የሠላም አስከባሪ 

ሠራዊቶችን አኩሪ ገድሎች ስንቁ አድርጐ በአብዬ ግዛት ባከናወናቸው መልካም ተግባሮቹ የሁለቱን ወገኖች ልብ 

መርታት ችሏል፤ ይሁንታቸውንም ድጋፋቸውንም አግኝቷል፡፡ ስለሆነም ሠራዊታችን በአብዬ ተዋሳኝ አካባቢዎች 

ባከናወነው ሰላምን የማጠናከር ተግባሩ፤ ግጭቱ ያወደማቸው መንደሮችን መልሶ በማቋቋም የሠላም አየር እንዲነፍስ 

አድርጓል።   

ነዋሪዎችም የተረጋጋ ማህበራዊ ህይወት መምራት ጀምረዋል፡፡ ሠራዊቱ እንደተለመደው ሁሉ ህዝባዊነቱን በወታደራዊ 

ሙያው ከመግለፅ ባሻገር፣ ከዕለት ጉርሱና ስንቁ በመቀነስ የተቸገሩ፣ የተራቡና የታረዙ ዜጐችን በመደገፍ ላይ 

ይገኛል፡፡ በጦርነት የወደሙ የመሠረተ ልማት ተቋማትን መገንባት መቻሉም በእርግጥም ህዝባዊ ሰራዊት መሆኑን 

በተግባር አስመስክሯል፡፡ ሠራዊቱ አስቸጋሪውን የአብዬ የተፈጥሮ መልክዓ ምድር ተላምዶና ተቋቁሞ ይህን መሰል 

አኩሪ ተልዕኮ እየተወጣ ይገኛል፡፡ 

በአጠቃላይ ሀገራችን በአሁኑ ወቅት የውስጥ ሰላሟን በህዝቦች ሙሉ ተሳትፎ በማጠናከር የጎረቤቶቻችንንና 

የአህጉራችንን የሰላም እጦት በጋራ ለመፍታት ብርቱ ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች። አፍሪካዊ ወንድማማችነት 

ከምንጊዜውም በላይ ተጠናክሮ ለአካባቢያዊና አህጉራዊ የሰላም ችግሮች መፍትሔ እንዲያመነጩ በማደራደር 
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አለመረጋጋት በገጠማቸው ሀገሮች ውስጥ በተግባር ሰላም አስከባሪ ሠራዊቷን በተደጋጋሚ አሰማርታለች፤ ይህም 

በዳርፉርና በአቤዬ ተፈጽሟል።  

ከዚህ በተጨማሪም የሶማሊያ መንግስትና ህዝብ ህልውናቸው በተደጋጋሚ በአክራሪዎችና አሸባሪዎች አደጋ ላይ 

በወደቀበት ወቅትም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት እነዚህን የጥፋት ኃይሎች በመደምሰስ ጎን ለጎን ፍፁም ህዝባዊነት 

የተላበሰ ሰብዓዊ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል፤ ይህንንም በአግባቡ አጠናክሯል። 

ይህ የመንግስት በጎ ጥረት፤ በሰራዊታችን ህዝባዊነት፣ የዓላማ ጽናትና ስኬታማ የተልዕኮ አፈጻጸም ታጅቦ 

በጎረቤቶቻችንና በወዳጆቻችን፣ በአካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ዘንድ ከፍተኛ ተዓማኒነት አትርፏል፤ 

አክብሮትም አስገኝቶልናል። በመሆኑም የሰላም ጥረቱ ከምንጊዜውም በላቀ ደረጃ ተፈላጊነቱ ጨምሯል። በመሆኑም 

ሰራዊቱ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልዕኮን (AMISOM) እንዲቀላቀል የአፍሪካ ህብረት 

ባስተላለፈው ውሣኔ መሠረት፤ መንግስት ውሳኔውን ሙሉ በሙሉ በመቀበል ለተግባራዊነቱ ተረባርቧል፡፡  

በዚህ ተልዕኮ ሠራዊታችን ያለፉትን ዓመታት ልምዶቹንና ብቃቶቹን ተጠቅሞ ስኬታማ ግዳጅ ስለሚወጣ መልካም 

ገጽታችንን ይበልጥ ይገነባል። ለወደፊትም የአገራችንን የሰላም ሚና ያጠናክረዋል። በተለይም የሶማሊያ ህዝብና 

መንግስት በሚፈጠረው አስተማማኝ ሰላም ተመርኩዘው ጠንካራ መንግስት ይገነባሉ፤ ስር የሰደዱ ችግሮቻቸውንም 

መፍታት ይችላሉ።  

ውስጣዊ አቅማቸውን በማጎልበትም አሸባሪና አክራሪ ኃይሎችን ከሀገራቸው ያፀዳሉ። ትክክለኛ የሰላምና ልማት 

መፍቴሔዎችንም ያጠናክራሉ። በሌላ መልኩ በዚህ የተቀናጀ ጥረት የተረጋጋች፣ ለህዝቦቿ፣ ለጎረቤቶቿና ለአካባቢው 

የምትመች በዓለም አቀፍ ሁለንተናዊ መስተጋብር ውስጥም በጎ አስተዋጽኦ የምታበረክት ሶማሊያ መፈጠሯ 

አክራሪዎችና አሸባሪዎች በአካባቢው ምንም የጥፋት ክፍተት እንዳያገኙ ያደርጋል። ይህ ደግሞ በሀገራቱ መካከል 

ሰላምና ልማትን የሚያጠናክር ትብብር እንዲጎለብት ይረዳል። ከትብብሩ በሚገኘው ተጨማሪ አቅምም በድህነት ላይ 

የተጀመረው ትግል እየተፋፋመ የሀገራችንን የህዳሴ ጉዞ ለማሳለጥ ያግዛል። 

እርግጥ የግንቦት 20 ፍሬ የሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ለህገ-መንግስቱና ለህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ፍፁም 

ታማኝ በመሆን የጨበጠው ግንዘቤ እንዲሁም በአቅም ፈጣሪ አቅሞቹ የሚያገኛቸው ክህሎቶች፤ ዛሬ በግንቦት 20 

ድል በዓል 25ኛ ዓመት ላይ ስናስታውሰው ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን ውጤታማ ክንዋኔዎችን ማስመዝገብ የቻለና 

የአገር ኩራት መሆን የበቃ ነው። እነዚህ ውጤታማነቱም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል እላለሁ። 

 


