
1 
 

ህዝባዊው ሠራዊታችን ለአራተኛ ጊዜ ሲዘከር… 
                                                   ሰመረ ጌትነት 02-11-16 

   (ክፍል አንድ) 

መጪው ሰኞ—የካቲት 7 ቀን 2008 ዓ.ም፤ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ቀን ነው። በዓሉ 

በተለያዩ የሠራዊታችን ክፍሎች ውስጥ በደመቀ ሁኔታ ተከብሮ እንደሚውል መረጃዎች 

ያመለክታሉ። ክብረ-በዓሉ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ሠራዊቱ በየክፍሉ በፓናል 

ውይይት፣ በስፖርታዊ ውድድሮች፣ በተለያዩ ፌስቲቫሎችና በልማታዊ ክንዋኔዎች 

የሚያከብረው ይህ በዓል “የሰላምና የልማት ኃይልነታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል” በሚል መሪ 

ቃል የታጀበ ነው። 

እርግጥ ይህ ህዝባዊና ጀግና ሠራዊት በዚህም ዓመት የያዘው መሪ ቃል እርሱቱን በገሃድ 

የሚያመላክት መሆኑ አይታበይም። ሠራዊታችን በአንድ እጁ የሀገራችንን ብሎም 

የአፍሪካን ሰላም ለማስጠበቅ መሳሪያ የያዘ ሃይል ብቻ አይደለም—በሌላኛው እጁ አካፋና 

ዶማ የያዘ ህዝባዊ የልማት ሃይል ጭምርም እንጂ።  

እናም የዚህን አኩሪና በዓለም አቀፍ ደረጃ አንቱታን ያተረፈ ሃይል ዕለት ሲከበር፤ 

በቅድሚያ ዕለቱ ለምን እንደሚከበር በመመልከት ለጥቀን ደግሞ የሰላምና የልማት 

ሃይልነቱን ለማየት እንሞክራለን።  

እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን ለመፈፀም 

በሚያሳየው የላቀ ጀግንነት፣ በህዝባዊነቱና በመልካም ሥነ-ምግባሩ በሀገሩም ሆነ በሌሎች 

የአፍሪካ ሀገሮች ከፍተኛ ተሰሚነትና ታማኝነት እያገኘ የመጣ ሠራዊት ነው፡፡ ይህን ሃቅ 

ታሳቢ በማድረግም ሠራዊታችን ያለው አኩሪ ታሪክ ተጠብቆ እንዲቀጥልና ታሪኩን 

ለአዲሱ ትውልድ እንዲተላለፍ ከማድረግ አንፃር “የሰራዊት ቀን” በሚል ዕለቱን ማክበር 

ታላቅ ጠቀሜታ አለው።  

በመሆኑም ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በየዓመቱ የካቲት 7 ቀን እንዲከበር በመንግስት ደረጃ 

መወሰኑ አይዘነጋም። በዚህ ውሳኔ መሰረትም ላለፉት ሶስት ጊዜያት በዓሉ በደመቀ ሁኔታ 

ተከብሯል። በእነዚህ ሶስት ጊዜያትም መከላከያ ሰራዊታችን የደረሰበትን ደረጃ 

ለመመልከት በቅተናል። በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 85 መሰረት የተሰጡትን መርሆዎች 
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ገቢራዊ ከማድረግ ባሻገር፣ የሀገሪቱ የቴክኖሎጂ የሽግግር ማዕከል መሆኑን በተለያዩ 

ዝግጅቶቹ አስተዋውቆናል።  

በዚህም በተለያዩ የሰላም ማስከበር ተግባራት ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ተመራጭ ሃይል 

ጭምር መሆኑን ለመገንዘብ ችለናል። ከህዝባዊ ባህሪያቱ በመነጨም በተሰማራባቸው 

አካባቢዎች ለአዛውንቶች፣ ለአቅመ-ደካሞችና ለህፃናት (በተለይም ወላጆቻቸውን በተለያዩ 

ደዌዎች ለተነጠጉና አሳዳጊ ለሌላቸው) ልማታዊ ተግባራትን ከማከናወን በዘለለ፤ በሀገሪቱ 

ኢኮኖሚ ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራዎችንም እያከናወነ 

መሆኑን አሳይቶናል።  

ዘንድሮም እነሆ “የሰላምና የልማት ኃይልነታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል” እያለን ነው። እናም 

ላለፉት ጊዜያት ያከናወናቸውን የሰላምና የልማት ተግባራቱን መዘከር ስለሚገባ እኔም 

የበኩሌን ‘እነሆ!’ ብያለሁ። በቅድሚያ ግን ከሰራዊታችን የሰላም ኃይልነት 

እንነሳ።…ቀዳሚውን እነሆ ልበል… 

በህገ-መንግስቱ መሰረት በ1988 ዓ.ም በአዲስ መልክ የተደራጀውና መሠረቱን የሀገርን 

ሰላም በማስከበር ስራ ላይ የፀናው ሰራዊታችን ህገ -መንግስቱንና ህገ -መንግስታዊ  

ስርዓቱን የመጠበቅ ተልዕኮን ያነገበ በመሆኑ ሁል ጊዜም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት 

በአስተማማኝ ሁኔታ የማረጋገጥ ታላቅ ሀገራዊ ግዳጅን ያማከለና ብሔራዊ ተዋፅኦ ያለው 

ስለሆነ ሀገርንና ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም የውስጥና የውጭ ፀረ ሰላም 

ኃይሎችና አሸባሪዎች እንዲከላከል አስችሎታል፡፡   

ይህን የሠራዊታችንን የሀገሩን ሰላም የመጠበቅ ተልዕኮን ለመመልከት ሦስት የተሳሳቱ 

የውጭ ኃይሎች ትንኮሳዎችን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ አንደኛው በ1989 ዓ.ም 

ራሱን  “አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ” እያለ ሲጠራ የነበረው አክራሪ የእስልምና ቡድን 

የዶለተው የጥቃት ሴራ ሲሆን፤  ሁለተኛው በ1990 ዓ.ም ጥገኛ ፈላጐቱን በድንበር ሽፋን 

ለማስፈፀም ወረራ ያካሄደብን እብሪተኛው የኤርትራ መንግስት ትንኮሣ ነው፡፡ ሦስተኛው 

ደግሞ ራሳቸውን “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት እና አል-ሸባብ“ በማለት የሚጠሩት 

የሽብር ኃይሎች የደቀኑብን ተጨባጭና ድርስ አደጋ ነው፡፡  

ለሁለት አስርት ዓመታት መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ ውስጥ መሽጐ በሀገራችን 

ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ራሱን ሲያዘጋጅና ሲያደራጅ የነበረው “አል-ኢትሃድ አል-
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ኢስላሚያ” የተሰኘው አክራሪ ቡድን ፤ከሶማሊያ ወደ ሀገራችን ሰርጐ በመግባት የሽብር 

ጥቃት ይሰነዝር ነበር፡፡  

ለዚህ እኩይ ሴራው እንደ መተላለፊያ በዋነኛነት ይጠቀምበት የነበረው የምስራቁን 

የሀገራችን ክፍል ነበር፡፡ ሆኖም ይህ ተግባሩ የአካባቢው ህዝብ በህገ-መንግስቱ 

የተጐናፀፈውን መብትና ጥቅም የሚያሳጣ በመሆኑ ተቀባይነት አልነበረውም፡፡ 

ህዝቡ ሠራዊታችን ከአብራኩ ክፋይ የወጣ የሰላም ሃይል መሆኑን ስለሚያምን ህዝባዊ ባህሪ 

ተላብሶ አክራሪውን ቡድን ለመመከት ለተንቀሳቀሰው መከላከያ ሃይላችን ፅኑ ድጋፉን 

ሰጥቷል። የአካባቢው ህዝብ “አል-ኢትሃድን “ፊት ለፊት ከመዋጋት ባሻገር የሰላም ሃይል 

ለሆነው ሰራዊታችን ጥቆማ በመስጠትም ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡  

በዚህ ጠላትን የማፍረክረክ  ቅንጅታዊ አሠራር ሠራዊታችን የህዝቡን ሰላም ሲያስጠብቅ 

ህዝቡ ደግሞ ለሰላም ባለው ቀናዒነት የኋላ ደጀን በመሆን አክራሪው ቡድን ተደምስሶ 

የሰላም አየር በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ሊነፍስ አስችሏል፡፡ ሌላኛው የሠራዊታችን የድል 

ሃይልነት የተረጋገጠው አምባገነኑና ጦረኛው የኤርትራ መንግስት የተሳሳተ የወረራ ስሌቱን 

ገቢራዊ ባደረገበት ወቅት ነው።  

ሻዕቢያ በድንበር ይገባኛል ሽፋን በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠላጥሎ ለማደግ 

የነበረው የጥገኝነት ፍላጐቱ ሲከሽፍበት “ኢትዮጵያውያን አልተዘጋጁም “ በሚል ግልብ 

ምልከታ በቀጥታ ያመራው ባድመንና አካባቢውን ወደ መውረር ነበር፡፡  

ወረራው ሰራዊታችን ለጦርነት ባልተዘጋጀበት ወቅት ብቻ የተፈፀመ አይደለም፡፡ 

ይልቁንም ጦረኛው የኤርትራ መንግስት ድምፁን አጥፍቶ በጣም የተዘጋጀበትና የሃይል 

ሚዛኑ በመሣሪያም ይሁን በሠው ኃይል የማይመጣጠን በነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡ 

ሆኖም ህዝባዊ ባህሪውን ተላብሶ በሻዕቢያ በተጣሰው የድንበር አካባቢ የሚገኘው የመከላከያ 

ሠራዊታችን ይህ ልዩነት ሳያግደው ከአቅሙ በላይ የሆነው ወራሪ ኃይል ባለበት ቦታ 

እንዲገታ አድርጐታል፡፡  

ምንም እንኳን በወቅቱ ወራሪው ኃይል ከተገታበት ሥፍራ በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችን 

ለመያዝ የሞት ሽረት ውጊያ ቢያደርግም፤ የሀገሩን ህዝብ ሰላም ለመጠበቅ የተሰለፈውና 
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ፅናትን የተላበሰው ሰራዊታችን ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመሆን ምትክ የሌላትን 

ህይወቱን ቤዛ በማድረግ በርካታ የሻዕቢያ ማጥቃቶችን  ማክሸፍ ችሏል፡፡  

ሠራዊታችን በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ወቅት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

ወራሪውን ኃይል ለመመከት ባስተላለፈው ጥሪ መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ቀፎው እንደተነካ ንብ በነቂስ በመውጣት የሀገራችንን ሉዓላዊነት በመሰዕዋታቸው 

ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት በመግለፅ አፋጣኝ ምላሽ ሰጡ፡፡  

ወጣቶችም የሠራዊታችንን ክንድ ለማፈርጠም ወደ የማሰልጠኛዎች ከተቱ፡፡ ህዝቡም 

ገንዘብና ቁሳቁስ ግንባር ድረስ እየተገኘ በመለገስ ለሠራዊታችን ያለው ድጋፍ በፍፁም 

ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይገልፅ ጀመር፡፡  

እናም የሠራዊታችን አቅምም በሰው ሃይል ብሎም በስንቅና ትጥቅ በመጠናከሩ ለወሣኙ 

የማጥቃት ዘመቻ ዝግጁ ሆነ፡፡ ሠራዊታችን ወራሪውን ሃይል በመከላከል ስልት 

እንዳይንቀሣቀስ ገትቶ በመያዝ ጠላትን ከግዛታችን ጠራርጐ ለማባረር የሚያስችለውን 

ፈታኝ ስልጠና ከምሽግ ጀርባ አደረገ። በስተመጨረሻም ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን 

ሻዕቢያ አይሞከሩም እያለ ሲመፃደቅባቸው የነበሩትን ምሽጐች ሁሉ በመብረቃዊ ምቱ 

ደረማምሷቸዋል፡፡ 

ወራሪው የኤርትራ ጦርም ይህን የህዝባዊ ሠራዊታችን ምት መቋቋም ተስኖት እግሬ 

አውጪኝ በማለት ተፈተለከ፡፡ በእንዲህ ዓይነቱ የማጥቃት ርምጃ ቀደም ሲል በሻዕቢያ 

ወታደሮች ተወርረው የነበሩትን የኢትዮጵያ ግዛቶች ከማስለቀቅ ባሻገር በርካታ የኤርትራ 

ግዛቶችን የተቆጣጠረው ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን፤ የመንግስታችንን ፖለቲካዊ 

ውሳኔ በማክበር ከያዛቸው የኤርትራ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ ተደረገ፡፡ ወደ ሀገሩ ተመልሶም 

ለተጀመረው የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ  ስር መስደድ አስተማማኝና ምቹ 

ሰላማዊ ሁኔታን መፍጠር አስችሏል፡፡ 

ሌላኛው ተልዕኮ ደግሞ በወቅቱ በሀገራችን ላይ ጅሃድ በማወጅ ተጨባጭና ድርስ አደጋ 

ደቅነውብን የነበሩትን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትን ለመበታተን እንዲሁም 

አልሸባብን በማዳከም ያከናወነው ጀግንነታዊ ተግባር ነው፡፡  
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እንደሚታወቀው በሼክ ዳሂር ሃዌይስ ይመራ የነበረውና ራሱን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች 

ህብረት በማለት የሚጠራው የእስልምና አክራሪዎች ቡድን፤ በኤርትራ መንግስት አይዞህ 

ባይነት በሀገራችን ላይ ግልፅ የሆነ ጦርነት አውጇል፡፡  

ይሁንና መንግስታችን ሁኔታውን በከፍተኛ ተዕግስት ከማለፍ ባሻገር ህብረቱ ትክክለኛ 

አቋም እንዳልያዘ ለማስረዳት ብዙ ጥረት አደረገ። ሆኖም ግን ተቀባይነትን ሊያገኝ  

አልቻለም፡፡  

ታዲያ ይህን የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ ለማስወገድ ሠራዊታችን አክራሪ ሃይሉን 

ለመፋለምና ከምንጩ ለማድረቅ ወደ መንግስት አልባዋ ሶማሊያ ግዛት ማቅናት ግድ 

ብሎታል፡፡  

ከዳሂር ሃዌይስ ቡድን ጋር የኤርትራ መንግስት ወታደሮች፣ በአሳፋሪ ሁኔታ ሀገሩን ከድቶ 

ከጠላት ጋር ያበረው “ኦነግ” ፣ራሱን “ኦብነግ” እያለ የሚጠራው የሽብርተኞች ስብስብ እና 

ሌሎች ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች አብረውት ቢሰለፋም፤ መከላከያ ሠራዊታችን በሶማሊያ 

ህዝብ ድጋፍ እየታገዘ “እስላማዊ ፍርድ ቤቶችን ህብረት” ከእነ ጀሌዎቹ ሊበታትነው 

ችሏል፡፡  

በዚህ ተግባሩም በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ተፈጥሮ የነበረውን የስጋት ደመና መግፈፍ 

ከመቻሉም በላይ፤ በአክራሪዎቹ ቁም ስቅሉን ሲያይ ለነበረው ወንድም የሆነው የሶማሊያ 

ህዝብም አንፃራዊ ሰላምን እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ 

ዳሩ ግን ከ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” መበታተን በኋላ በአምሳያው የተቀረፀው “አል-

ሸባብ” የተሰኘው የአል-ቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ የሽብር ክንፍም በሀገራችን ላይ ተመሳሳይ 

አደጋ መደቀኑ አልቀረም፡፡  

ያልተጠናከረ የሽግግር መንግስት ባለባት በያኔዋ ሶማሊያ ውስጥ የመሸገው ይህ የሽብር 

ቡድን፤ እንደ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሁሉ በኤርትራ መንግስት ሙሉ ድጋፍ 

በሀገራችን ላይ ጅሃድ አወጀ፡፡  

ቡድኑ የአካባቢያችንና የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን የተገነዘቡት የኢፌዴሪ 

መንግስትና ህዝባችን የሽብር ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማያሻማ ሁኔታ በማወቃቸው 

እንዲሁም ተጨባጭና የቅርብ አደጋውን በመመልከታቸው፤ ሠራዊታችን አል-ሸባብን 
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በማዳከም ስራ ላይ ወንድም ከሆነው የሶማለያ ህዝብና ከሽግግር መንግስቱ ጋር አብሮ 

እንዲሰራ ወስነዋል፡፡  

ሠራዊታችንም ብቃት ባላቸው ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች እየተመራ በሶማሊያ ቆይታው 

ህዝባዊ የሰላም ዘብና የድል ሃይል መሆኑን አረጋግጧል፡፡ ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብ 

አንፃራዊ ሰላምና ነፃነት እንዲያገኝም አድርጓል፡፡  

ምንም እንኳን አል-ሸባብ እና የራሳቸው ፍላጐት ያላቸው አንዳንድ ሃይሎች የፈጠራ ወሬን 

በመንዛት ሠራዊታችን ከሶማሊያ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ቢሞክሩም፤ የሠራዊታችንን 

የሰላም ሃይልነትና ህዝባዊነትን የተረደውን የዚያች ሀገር ህዝብ ቀልብ ሊስቡ ግን 

አልቻሉም፡፡ 

እናም ሠራዊታችን በተግባር ተፈትኖ የሰላም ሃይልነቱን፣ የድል ሰራዊትነቱንና ህዝባዊ 

ወገንተኝነቱን በሶማሊያ ልሣነ-ምድር በማረጋገጡ አክራሪና አሸባሪ ሃይሎች ይበልጥ 

ከህዝብ እንዲነጠሉ አድርጓል፡፡  

በዚህም የህዝቦች የሰላም ፍላጐት አንዲጠናከር ማድረግ ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በእነዚህ 

ተግባራቶቹ የ“አል-ሸባብ”ን የጀርባ አጥንት በመስበር እና በማዳከም የተደቀነብንን ቀጥተኛ 

አደጋ  ከማስቀረት ባለፈ፤ የሶማሊያ ህዝብም ከአክራሪዎች የፀዳ የራሱን ፌዴራላዊ 

መንግስት እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡ 

እርግጥ ስለ ሠራዊታችን የሰላም ኃይልነት ሲወሳ ቀደምት አሻራዎች ሳይጠቀሱ የሚታለፉ 

አይደሉም። እንደሚታወቀው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ህዝቦች በፈቃዳቸው 

ያጸደቁትና ስራ ላይ እንዲውል ያደረጉት ህገ - መንግስት ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት 

ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ስትሳተፍ ቆይታለች፡፡ ይሁንና ህገ 

- መንግስቱ  ይህን ተሳትፎ ስርዓት ያለውና ዓለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት ያደረገ 

እንዲሆን አድርጓል፡፡  

ይህን ተከትሎም መከላከያ ሠራዊታችን “ሀገራዊ ደህንነትን በማረጋገጥ በአካባቢያዊ፣ 

አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የሠላም ማስከበር ስራ ላይ በብቃት መሳተፍ” የሚል ተልዕኮን 

አንግቦ፤ በተለያዩ ሀገራት ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ተላብሶ በብቃትና በጀግንነት ፈጽሟል፡፡ 

በመፈጸም ላይም ይገኛል፡፡  
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የሰላም ማስከበር ተሳትፏችን በከፍተኛ ደረጃ ለዕድገቱ መሠረት የሆነው ግን ከደርግ 

ውደቀት በኋላ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ወንጀልን ለማስቆም ሠራዊታችን ዘምቶ ሕዝባዊ 

ባህርይ በተላበሰ መንገድ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ 

በመወጣቱ ነው፡፡  

ተልዕኮው ለመከላከያ ሠራዊታችን የመጀመሪያ ልምድ ቢሆንም፣ ከተሃድሶው በኋላ 

በተጋበዝንባቸው የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ጠንክረን በመሥራታችንና ተወዳዳሪ 

ለመሆን ባሳየናቸው ጥረቶች ተሳትፏችን እየሰፋና ብስለት እያገኘ መጥቶ ዛሬ ለደረስንበት 

የዕድገት ደረጃ ያበቃን ነው ማለት ይቻላል፡፡  

የሰላም ማስከበር ልምዳችንና በህገ-መንግስቱ የተቀረፀው ህዝባዊ ሰራዊታችን የግዳጅ 

አፈፃፀሙ ስኬትና ምስጢር፣ የአምባሳደርነት ድርሻውን ለመገንዘብ ሰራዊታችን በሰላም 

ማስከበር ተልእኮ የተሳተፈባቸው፣ እየተሳተፈበት ያሉ አገሮችን በመጠኑ መዳሰስ አስፈላጊ 

ነው፡፡  

በሽግግር መንግስቱ ወቅት የተካሄደው የሩዋንዳው የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ቀዳሚ 

ተጠቃሽ ነው። እንደሚታወቀው በወቅቱ ሩዋንዳ ውስጥ  በሁቱና ቱትሲ  መካከል  

በተነሳው  የጎሳ  ግጭት  የዘር ማጥፋት  ተግባር  የተቀጣጠለበት ነበር፡፡ ይህን የዘር 

ማጥፋት  ወንጀል  ለማስቆም የሚችል ኃይል አልነበረም፡፡  

እናም የመንግስታቱ ድርጅት  የፀጥታው  ምክር ቤት  በጉዳዩ  ላይ መክሮ “በተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በሩዋንዳ” ጥላ ስር  ተሰማርቶ  ተልዕኮውን ሊወጣ 

የሚችለው የኢትዮጵያ ሠራዊት  እንደሆነ በማመን ጥያቄውን  ለኢትዮጵያ የሽግግር  

መንግስት  አቀረበ፡፡  

መንግስትም ሠላም ወዳድ በመሆኑና  በሠራዊቱም ህዝባዊ አመለካከት ላይ ከፍተኛ 

እምነት  ስለነበረው፤ አስቸጋሪውን ተልዕኮ ለመወጣት ቃል ገባ፡፡ “ጉና ሻለቃ” የተሰኘው  

የሠራዊታችን አካል ተዘጋጀች፡፡  

አንዳንድ ተንታኞች “ሠላም ማስከበር  በማይቻልበት ሁኔታ የመንግስታቱን ሠራዊት 

ለሰላም ጥበቃ መላክ መሰረታዊ ስህተት ነው” ወደተባለባት ሩዋንዳ ዘመቶ በአምባገነኑ 
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የደርግ  ሥርዓት  ወቅት ተቋርጦ  የቆየውን የሀገራችንን የሠላም ማስከበር  ተሳትፎ 

በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ  ከፈተው፡፡  

በመሆኑም ሠራዊታችን በሩዋንዳው የሠላም ማስከበር ተልዕኮው ድንቅ ያሰኘውንና 

ለማንም ያልወገነ ግዳጅን በተሰማራበት ቀጣና ፈጽሟል፡፡ ቦታዋ “ቻንጉጉ” ትባላለች፡፡ 

አስቸጋሪና ሽብር ፈጣሪዎች የተከማቹባት ናት ተብላም ትፈራ ነበር፡፡  

ይሁንና የመከላከያ ሠራዊታችን ለየትኛውም ጎሳ ሳይወግን ገለልተኛ እንቅስቃሴ 

በማድረጉ፤ በዚያች ስፍራ ባላንጣ ከነበሩት የሁቱና ቱትሲ ጎሳዎች እኩል ፍቅርን ማትረፍ 

ችሏል፡፡ በዚህም ሠላምን በኃይል ሳይሆን በህዝባዊ ፍቅር በእጁ በማስገባቱ፤ 

የመንግስታቱን ድርጅት  ጨምሮ በርካታ ሠላም ወዳድ ኃይሎችን አስደንቋል፡፡  

ሠራዊታችን ለሁሉም ሩዋንዳዊያን ፍቅርን ሰጥቶ ፍቅርን በመቀበሉ፤ ለስኬታማነቱ ቁልፍ 

ምስጢር ነበር፡፡ ከመሰረቱ ጀምሮ በባህሪው  የህዝብ አጋር  በመሆኑ፣ ህዝብ ውስጥ ዘልቆ 

በመግባት የዘር  ማጥፋቱ ወንጀል እንዲቀጥል ፍላጎት ያላቸው ፀረ - ሠላም ኃይሎችን 

አፍራሽ ወሬ እርቃኑን እንዲቀር አድርጓል፡፡  

በዚህ ዓይነት መልኩ ከህዝብ ጋር  የተዋሃደው  “የጉና ሻለቃ”፤ ተልዕኮውን “ለውጋገን 

ሻለቃ” ሲያስረክብ ሁሉም ሩዋንዳውያን በለቅሶ ነበረ የሸኙት፡፡ “ውጋገን” ሻለቃም  ልክ 

እንደ “ጉና” ሻለቃ፤ በግዳጆቹ በሙሉ  የሁሉም ወገኖች ታማኝ ሆኖ በማገልገል ታላቅ  

አክብሮትን አትርፎ ተልዕኮውን ፈጽሟል፡፡  

በዚህም በዓለም የሠላም ማስከበር ታሪክ ውስጥ “ለብጥብጥና ሁከት  መፍትሄው  የመሣሪያ 

ጋጋታ ሳይሆን ህዝባዊ አመለካከትን ይዞ ህዝቡን በቅንነት ማገልገል ነው” መሆኑን 

ሠራዊታችን ታላቅ  ትምህርት ለመስጠት ችሏል፡፡  

ታዲያ በሩዋንዳው ተልዕኮ በሁለቱም ዙሮችየሠራዊታችን አባላት ግዳጃቸውን በብቃት 

በመወጣታቸው  ተመድም ለፈፀሙት ክቡር ተግባር በወረታው ሜዳሊያ ሸልሟቸዋል፡፡ 

“ለህዝብ የወገነ ሠራዊት ለድል ይበቃል” የሚባለው እንዲህ ዓይነቱ ክሰተት ይመስለኛል፡፡   

ቀጣዩ ተልዕኮ በብሩንዲ የተካሄደው ነበር። በወቅቱ ሠራዊታችን በብሩንዲው ተልዕኮን 

የተሰጠው ግዳጅ በተቃዋሚዎች መካከል የተደረሰውን የተኩስ አቁም ስምምነትን 

ተግባራዊነት  መቆጣጠር፣ ትጥቅ  ማስፈታት፣ ለመልሶ ግንባታ  ፕሮግራም ምቹ ሁኔታን 
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መፍጠር  እና የሀገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታን ወደ ነበረበት  ሁኔታ 

መመለስ ነበር፡፡  

ሠራዊታችንም በብሩንዲ ቆይታው እነዚህን ተልዕኮዎችንና የሚሰጡትን ማናቸውንም 

ግዳጆች  በብቃት  ከመፈጸም ባሻገር፤ ከባህሪው በመነጨ ሰፊ ህዝባዊና ሰብዓዊነቱ 

የሚያስገድዱትን በጎ ተግባሮች  በመከወን ከህዝቡና ከብሩንዲ መንግስት አካላት ፍቅርና 

አክብሮትን አግኝቷል፡፡ በአፍሪካዊ ወንድማዊ መንፈስ  የህዝቡን ችግር  በመጋራት  

በዚያች  ሀገር ዜጎች  ውስጥ ትልቅ  ትዝታን ጥሎ አልፏል፡፡ 

 ሠራዊታችን በብሩንዲ ካከናወናቸው በርካታ የህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባራት  ውስጥ 

ሁለቱን በማሳያነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ የመጀመሪያው በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወላጆቻቸውን 

ላጡ ህጻናት ያደረገው  ድጋፍ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በጦርነት ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ 

ዜጎች ያደረገው እገዛ ነው፡፡ 

በእርስ በርሱ ጦርነት ሳቢያ ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ በርካታ ተፈናቃዮች በሚገኙበት “ጊቴጋ” 

ክፍለ ሀገር ውስጥ ተሰማርቶ የነበረው የውጋገን ሻለቃ አካል የሆነው ሠራዊታችን፤ 

ለጦርነቱ ተፈናቃዮች ከዕለት ምግቡ ቀንሶ የምግብ ውጤቶች በመለገስ አፍሪካዊ 

ወንድማዊነቱን ገልጿል፡፡ ይህ ምግባረ- ሰናይ ተግባሩም የሀገሪቱን የመንግስት  አካላትንና 

ህዝቡን ስሜት በእጅጉ  ኮርኩሯል፡፡  

ታዲያ በዚያን ወቅት የ”ጊቴጋ” ክፍለ- ሀገር ገዥ የነበሩት ሚስተር ተርሲስ ቲባሪራና 

“የኢትዮጵያ ሠራዊት ከዕለት ጉርሱ ቀንሶ ለተቸገሩ ብሩንዲያውያን በመስጠቱ 

ወንድማዊነቱንና ወዳጅነቱን ማሳየቱ ልባችንን ነክቶታል።… ለሌሎች  ሀገሮች  የሠላም 

አስከባሪ ኃይሎች በአርአያነት የሚጠቀስ ነው።” ማለታቸውም ይህንኑ ሃቅ ያመለክታል። 

ተከታዩ ተልዕኮ የላይቤሪያው ነበር። በመንግስታቱ ድርጅት የሠላም ማስከበር ተልዕኮ 

በላይቤሪያ በአፋጣኝ ኃይል እንዲያሰማሩ ጥሪ ሲያቀርብ፤ የአፍሪካዊያንን ችግር  እንደ 

ራሱ ችግር የሚመለከተው መንግስታችን ጥሪውን ለመቀበል አላቅማማም ነበር።  

ሠራዊታችን የተረከበው ቀጠና ከስድስት ክፍላተ ሀገር በላይ የሚሸፍነውን ሰፊ ቦታ ፀጥታ 

እንዲያስከብር ሰጥቶታል፡፡ የመንግስታቱ  ድርጅት  የሠራዊታችንን ተልዕኮ አፈጻጸም 

ጥራትና  ጥንካሬ እንዲሁም ለህዝብ ወገኖ እንደሚሰራ  በመተማመን  ይህ ክልል በሌሎች  
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ሠላም አስከባሪ ኃይሎች እጅግ የሚፈራና በርካታ አማፂያን በመሸሸጊያነት የሚጠቀሙበት 

ነበር፡፡  

ይሁንና ሠራዊታችን የቦታው ውስብስብነት ሳይበግረው፤ በሠላም ማስከበር  ያካበተውን 

ልምድ ተጠቅሞ እንዲሁም ህዝባዊ ባህሪውን ሰንቆ በላይቤሪያ ሠላምና መረጋጋትን 

በማስፈን፣ የተቃዋሚዎችን ትጥቅ  በማስፈታት፣ የሀገሪቱን  የተፈጥሮ  ሀብት  ለመጠበቅና 

በመልሶ ግንባታ እንቅስቃሴ ላይ ቀጥተኛ የልማት  ተሳትፎ በማድረግ  ግዳጁን ከህዝቡ 

ጋር  እጅና ጓንት  ሆኖ በአኩሪ ሁኔታ ሊፈጽም ችሏል፡፡  

ቀደም ሲል ጫካውንና ደኑን በመመከት “ማንም እዚህ መጥቶ ሊያነቃንቀን አይችልም” 

ሲሉ የነበሩትና ህዝቡን ሲያሰቃዩና ሲያውኩት የከረሙት አማፂያን ሳይቀሩ 

የሠራዊታችንን ህዝባዊ ዓላማና ፍቅር ተገንዝበው ወደ ህብረተሰቡ ሊቀላቀሉ ችለዋል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ሠራዊታችን  ካለው ቀለብ በመቀነስ ለተቸገሩ ላይቤሪያዊያን 

በመስጠት እንዲሁም በመንገድ ግንባታ፣ በድልድይ ስራ ወዘተ. በመሳሰሉ ልማታዊ 

ተግባሮች በመሳተፍ ከራሱ በፊት ለህዝብ የቆመ ኃይል መሆኑን አስመስክሯል፡፡ 

ከዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ በመነጨም በዚያች ሀገር ምርጫ እንዲካሄድ ከፍተኛ እገዛ 

አድርጓል፡፡ 

ሌላኛው ተልዕኮ የተካሄደው በጎረቤታችን ሱዳን ውስጥ ነው፤ በዳርፉር ግዛት። በዳርፉር 

ግዛት ውስጥ በአማፅያኑና በሀገሪቱ መንግስት መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት የመከላከያ 

ሰራዊታችን ዕገዛ ተፈልጎ ነበር። የተባበሩት መንግስታትም የአፍሪካ ህብረትና የተመድ 

ጥምር ኃይል (ዩናሚድ) በዚያች ግዛት እንዲሰፍር ውሳኔ አሳልፎ ነበር።  

ይህን ተከትሎም ሀገራችንም ሠራዊት እንድታዋጣ የአፍሪካ ህብረትና ተመድ ያቀረቡላትን 

ጥያቄ  በተለመደው ፅኑ የሠላም መርህዋ መሠረት ጥሪውን በመቀበል ደረጃ በደረጃ 5 ሺህ 

ሠራዊት ወደ ስፍራው ለመላክ እንዲሁም ለተልዕኮው የሚያገለግሉ አምስት ታክቲካል 

ሄሊኮፕተሮችን ለማሰማራት ወሰነች፡፡  

በውሳኔው መሰረትም የመጀመሪያው ዙር የሠላም አስከባሪ ኃይላችን በ2000 ዓ.ም ወደ 

ዳርፉር  አቅንቶ ግዳጁን በወንድማማች እና ህዝባዊ ፍቅር በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ 

የዳርፉሩን የሠራዊታችን ተልዕኮ ቀደም ካሉት ግዳጆች ልዩ  የሚያደርጉት ሁለት ጉዳዮች 
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ናቸው፡፡ አንደኛው ስምሪቱ የተካሄደው ረጅም ድንበር፣ የተፈጥሮ ሀብትና ተመሳሳይ 

ብሔረሰቦችና ሃይማኖቶችን አብረናት በምንጋራው ጎረቤታችን ሱዳን ውስጥ መሆኑ ነው፡፡  

ሁለተኛው ደግሞ ሠራዊታችን ከዚህ ቀደም ተሳትፎ ከሚያደርግበት የእግረኛ፣ የስታፍና 

ወታደራዊ ታዛቢ ተልዕኮ ባሻገር፤ በትራንስፖርት በሁለገብ የሎጀስቲክስ አገልግሎት፣ 

በቃኚ፣ በአየር ኃይል እና በጥልቅ ጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ ተልዕኮዎች መሰማራቱ ነው፡፡  

ከእነዚህ ተልዕኮዎች ውስጥ ዛሬ ላይ የተወሰኑት ባይኖሩም፤ በእግረኛና በመሃንዲስ 

እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች የሚካሄዱት ተልዕኮዎችን ሰራዊታችን በአጥጋቢ ሁኔታ 

በመወጣት ላይ ይገኛል። 

ሰራዊታችን በየተሰማራባቸው የግዳጅ ቀጣናዎች አካባቢ  ወንድም ለሆነው የሱዳን ህዝብ 

በነጻ ህክምና በመስጠት፣ ተፈናቃዮች  በታጣቂዎች  ጥቃት እንዳይደርስባቸው በመከላከል፣ 

አብዛኛው ክፍሉ በረሃማ በሆነው የዳርፉር ግዛት ውስጥ ውሃ ቆፍሮ በማውጣት 

ህብረተሰቡንና እንስሳቶቹን ከእንግልት በመታደግ እንዲሁም ከዕለታዊ ቀለቡ ቀንሶ 

ችግረኞችን በመርዳት  ወዘተ… ህዝባዊ ተግባራትን  አከናውኗል፡፡ በዚህም በአካባቢው 

ማህብረሰብና በመንግስት  ኃላፊዎች  እኩል ተቀባይነትንና  አድናቆትን በማግኘት ዛሬም 

ድረስ ግዳጁን በብቃት እየተወጣ ነው፡፡ 

ቀጣዩ ግዳጅ የአብዬ ግዛት ነው፤ እዚያው ሱዳን ውስጥ በመከናወን ላይ የሚገኝ። ደቡብና 

ሰሜን ሱዳን በዚህች አወዛጋቢ ግዛት ውስጥ መግባባት ላይ መድረስ አልቻሉም። በዚህም 

ሳቢያ የመንግስታቱ ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት በአወዛጋቢዋ ግዛት የሰላም አስከባሪ 

እንዲገባ ወስነዋል። 

በቅድሚያ በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት 15ቱ አባል ሀገራትም 4200 

የኢትዮጵያ ሠራዊት በአብዬ ተሰማርቶ የህዝቦችን ሠላም በብቸኝነት እንዲጠብቅ 

ያለምንም ተቃውሞ በሙሉ ድምጽ ውሳኔ አሳልፈዋል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ አስገራሚው ጉዳይ ሁሉም የፀጥታው  ምክር ቤት አባል ሀገራት  ከዚህ 

በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ያለ አንዳች ልዩነት ለኢትዮጵያ ሠራዊት ይሁንታ መስጠታቸው 

ብቻ አይደለም፡፡ የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት ደቡብና ሰሜን ሱዳኖች የኢትዮጵያ መከላከያ 
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ሠራዊት በአብዬ ግዛት  ብቸኛው የሠላም አስከባሪ ኃይል ሆኖ እንዲሰማራ ፍላጎት 

ያላቸው መሆኑን መግለጻቸውን ሁኔታውን አስደናቂ ያደርገዋል።  

ሦስቱም አካላት (የፀጥታው ምክር ቤት፣ ሰሜንና ደቡብ ሱዳን) ያለምንም ማመንታት 

አንድን ሀገር በሠላም ማስከበር ተልዕኮ እንድትሰማራ ሲወስኑ፤ በተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ነው፡፡ ሠራዊታችን ለአብዬ የሠላም ማስከበር 

ተልዕኮ በሁሉም ወገኖች አመኔታ ያገኘው ያለ ምክንያት አይደለም።  

የመንግሥታችን ሠላም ወዳድነት፣ የሚመራባቸው የሠላም ፖሊሲና ስትራቴጂዎች 

እንዲሁም የሚያከናውናቸው ተግባራት ለማንም ያልወገኑና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንና 

ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ውጤትም ናቸው፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችንም ህዝብና መንግሥት የሰጡትን ተልዕኮ በቁርጠኝነት ተቀብሎ 

በተሰማራባቸው የግዳጅ  አካባቢዎች ሁሉ በጠንካራ ህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባሩን 

በብቃት፣ በጀግንነትና በሚያኮራ ሁኔታ መፈጸሙ በመንግሥታቱ ድርጅትም ይሁን 

በሁለቱም ተቀናቃኝ ወገኖች ጽኑ እምነትንና አክብሮትን ያጐናፀፈውና ብቸኛው ተመራጭ 

ሠራዊት ሊያደርገው ችሏል። 

ሠራዊታችን በግዳጅ አፈጻጸም ብቃቱ በሦስቱም አካላት በተሰጠው አመኔታ መሠረት፤ 

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባንኪ ሙን አማካኝነት የተልዕኮው የኃይል 

አዛዥ ሆና በመሾም የመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ሠራዊት የዛሬ 

አምስት ዓመት ገደማ ወደ አብዬ ግዛት አምርቶ እንደነበር እናስታውሳለን።  

ላለፉት አምስት ዓመታት ባደረገው ቆይታም በተለመደ ህዝባዊ ባህሪው ከአካባቢው 

ህብረተሰብ ጋር ተቀራርቦ በመስራት ግዳጁን በውጤታማነት በመፈጸም ላይ ይገኛል። 

አኩሪ ህዝባዊ ተግባራቱም ዛሬም ድረስ ከወደ አብዬ እየተሰማ ነው። ዛሬም ህዝባዊነቱ 

እየናኘ ነው። 

መንግስታችንና ህዝባችን በሰጡት አደራ መሠረት ሠራዊታችን ባከናወናቸው ሠላም ተኮር 

ተግባራት በተለይም ባለፉት የድል ዓመታት በዘርፉ ተወዳዳሪ ለመሆን በሰራቸው ጠንካራ 

ሥራዎች የበርካታ የአፍሪካ ህዝቦችና መንግስታት በሙሉ እምነት እንዲቀበሉት 

አድርጓል።  
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በአፍሪካ ህብረት የሠላምና የፀጥታ ምክር ቤት ከሚያቅፋቸውና በአምስቱ የአፍሪካ 

ቀጣናዎች ከተቋቋሙት የተጠንቀቅ ብርጌዶች ውስጥም፤ ሀገራችንን የሚያቅፈው የምስራቅ 

አፍሪካ የተጠንቀቅ ብርጌድ ጠቅላይ ሰፈሩ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሆን መወሰኑና 

ቀዳሚውን የኃይል አዛዥነት ስፍራ ለኢትዮጵያና ለሠራዊቷ መሰጠቱ የሰራዊታችን 

የሰላም ሃይልነትና ተምሳሌትነት አመላካች ነው ማለት ይቻላል። 

ሌላኛውና ሰራዊታችን በማከናወን ላይ የሚገኘው በጎረቤት ሶማሊያ በአሚሶም ጥላ ስር 

እየፈፀመ የሚገኘው የሰላም አስጠባቂነት ተልዕኮ ነው። እንደሚታወቀው በወርሃ ታህሳስ 

2006 ዓ.ም በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ ኃይልን ለማጠናከር 

የአሚሶምን ተልዕኮ እንዲቀላቀል ለሀገራችን ጥሪ ቀርቦላት ነበር።  

በዚህ መሰረትም 4 ሺህ 403 የመከላከያ ሠራዊታችን አባላት ወደ ስፍራው መሰማራታቸው 

ይታወሳል። ግዳጃቸውንም ቀጣና ሶስትንና አራትን በመረከብ ኃላፊነት በተሞላበት መንፈስ 

መወጣት እየተወጡ ነው፡፡ ሠራዊታችን የሠላም አምባሳደር ሆኖ ወደ ጎረቤት ሶማሊያ 

የአሚሶምን ግዳጅ ተቀብሎ ሲንቀሳቀስ ያነገባቸውን ዋነኛ ተልዕኮዎች ገቢራዊ በማድረግ 

ላይ ይገኛል።  

በዚህ መሰረትም በተረከባቸው ቀጣናዎች ያለውን ሰላም አስተማማኝ የማድረግ፣ ከአሚሶም 

እና በእርሱ ሰር ካሉ የሠላም አስከባሪ ሃይሎች ጋር በመጣመር በሶማሊያ የመሸጉ 

ሽብርተኞችን መደምሰስና ማጥፋት እንዲሁም ከህዝቡ ጋር በመሆን የተረጋጋ 

የመስተዳድር መዋቅሮችን እንዲፈጠሩ በጽናት እየሰራ ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎቹ እንዳደረገው ሁሉ፤ በሶማሊያም 

ህዝቡ ራሱን የሚያስተዳድርበትንና የፀጥታ መዋቅሩን በባለቤትነት የሚመራበትን ሁኔታ 

የመፍጠር፣ የሶማሊያ መንግስትን የፀጥታ ኃይል የተሻለ ብቃት እንዲኖረው ለማድረግ 

የማሰልጠን፣ የማስታጠቅ፣ የማደራጀት፣ የራሱንም አቅም እንዲገነባ የሚያስችሉ ተግባራትን 

እያከናወነ ይገኛል፡፡  

ከእነዚህ ተግባራቱ ጎን ለጎንም በተሰጠው ቀጣና ውስጥ ማህበራዊ አገልግሎቶችን 

የማቀላጠፍና በዚህም ለዕርዳታ ሰጪዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የዕለት ደራሽም ሆነ 

ሌሎች ሰብዓዊ ተግባሮች በተገቢው ሁኔታ እንዲደርሱ ማድረግ፣ መንግስታችን 
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በሚደግፈው ውስን ሀብትም ጉልበቱንና ዕውቀቱን በማስተባበር አንዳንድ ማህበራዊ 

ተቋማትን ለአካባቢውን ህብረተሰብ የመገንባት ተልዕኮን ያነገበ ነው፡፡  

እርግጥም ሠራዊታችን ከዚህ ቀደም በነበሩ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ካካበተው የዳበረ 

ልምድ በመነሳት ተልዕኮውን በአስተማማኝ እንደሚወጣ ጥርጥር ያለው ጉዳይ 

አይመስለኝም፡፡ ይህን የምልበት ዋነኛ ምክንያት ሰራዊቱ ከሌሎች ሀገሮች የላቀ ዘመናዊ 

የጦር መሣሪያ ስለታጠቀ አይደለም— ትጥቁ ህዝባዊነቱ ብቻ ስለሆነ እንጂ፡፡  

ለነገሩ የሰራዊታችን ዋናው ትጥቅ ህዝብን ማክበሩ እና እነሱም እርሱን የሚያከብሩት 

በመሆናቸው ተልዕኮው እንዲያሳካ ሁሌም ከጎኑ የሚሰለፉ በመሆናቸው ነው፡፡ እናም 

ሠራዊታችን በፅኑ ህዝባዊ መሰረት የተገነባ የሰላም ሃይል ስለሆነ፤ ትጥቁም ሆነ ስንቁ 

የማይነጥፈው ህዝባዊ ወገንተኝነቱ እና የግዳጅ አፈጻጸም ብቃቱ ብሎም ዲሲፕሊኑ መሆኑን 

እዚህ ላይ መገንዘብ አስፈላጊ ነው፡፡  

ህገ-መንግሥቱን መሠረት አድርጎ የተገነባው መከላከያ ሠራዊታችን በተሳተፈባቸው 

የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ሁሉ፤ እያንዳንዱ የሠራዊቱ አባል ከዓለም አቀፍ ተልዕኮው 

ጐን ለጐን የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዘቦች ወግ፣ ባህልና ትውፊቶችን 

በማስተዋወቅ የአዲሲቷን ኢትዮጵያ ገጽታ የመገንባት ተግባርን አከናውኗል።  

ከዚህ በተጨማሪም፤ በሀገራችን ውስጥ እየተመዘገበ ስላለው ልማት፣ ስለተፈጠረው 

አስተማማኝ ሠላምና ስር እየሰደደ ስላለው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በአጠቃላይ 

የሃገራችን የኀዳሴ ጉዞና ስኬቷን ለሌሎች ሠላም አስከባሪ ሀገር ሠራዊቶች እንዲሁም 

ተልዕኮውን ለሚያከናውንበት ሀገር፣ ህዝብና መንግሥት በማስረዳት የአምባሳደርነት ሚና 

ተጫውቷል።  

እርግጥ ወደፊትም ይኸው የህዝባችን ኩራት የሆነው ሰራዊት ይህን ተግባሩን አጠናክሮ 

እንደሚቀጥል ለመገመት ነብይ መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ራሱም በአራተኛው 

በመጪው ሰኞ የካቲት 7 ቀን በሚከበረው የሰራዊት ቀን ላይ በመሪ መፈክሩ “የሰላምና 

የልማት ኃይልነታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል” በማለት አረጋግጧልና።  

ይቀጥላል… 

 


