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

   (ክፍል ሁለት) 

በዚህ ፅሑፍ ቀዳሚ ክፍል የሰራዊታችንን የሰላም ኃይልነት በአጭሩ ለመመልከት 

ሞክረናል። የሰራዊታችንን የሰላም ሃይልነት “የሰላምና የልማት ኃይልነታችንን አጠናክረን 

እንቀጥላለን” ከሚለው ከአራተኛው ክብረ-በዓሉ መሪ ቃል በመነሳት ለማየት ሞክረናል። 

‘ለመሆኑ ሰራዊታችን በልማቱ መስክስ ምን አከናውኗል?’ የሚለውን ምልታ ደግሞ 

ከሌሎች የሰራዊታችን ድርሳናት ጋር በማያያዝ በክፍል ሁለት ፅሑፌ የምቃኘው 

ይሆናል። እነሆ!... 

የኢፌዴሪ መንግስት የገነባውና በመገንባት ላይ ያለው ሥርዓት ዴሞክራሲያዊ ብቻ 

ሣይሆን፤ ልማታዊም ጭምር በመሆኑ ሠራዊታችንም የዚሁ ነፀብራቅ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ፈጣንና ተከታታይነት ያለው የኢኮኖሚ ልማት ለመከላከያ ግንባታ ወሣኝ 

መሠረት ነው፡፡ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር ለመከላከያ የሚመደበው በጀትም 

የዚያኑ ያህል መጨመሩ አይቀርም፡፡  

ይሁንና የወታደራዊ ሣይንስ ሊቆች እንደሚያስረዱት የአንድ ሀገር መከላከያ በጀት 

ከሀገሪቱ አጠቃላይ በጀት ከሁለት በመቶ በላይ መብለጥ የለበትም። ነገር ግን እንደ 

አሜሪካ ያሉ ያደጉ ሀገሮች እንኳን ቢሆኑ ለመከላከያ የሚያወጡትን እያንዳንዷን ገንዘብ 

ለመቀነስ እየጣሩ ወጪያቸው ግን ከአጠቃላይ የሀገራቸው ገቢ አኳያ ከሁለት በመቶ በላይ 

መሆኑ አልቀረም፡፡  

ለነገሩ እንደ እኛ በማደግ ላይ ያለ ሀገር አብዛኛውን ሀገራዊ ገቢ ለመሠረተ ልማት፣ 

ለትምህርት፣ ለጤና … ወዘተ ማዋል ካልቻለ ፊጣንና ተከታታይ የምጣኔ ሐብት ዕድገትን 

ሊያስመዘግብ አይችልም፡፡ ከዚህ የህዝብን ተጠቃሚነት ከሚያረጋግጥ ዕውነታ በመነሳትም 

የሀገሪቱን መከላከያ በጀት እንኳንስ ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት ያለውን /ማለትም 

ከአጠቃላይ ሀገራዊ ገቢ ሁለት በመቶ/ ሊጠጋ ቀርቶ ከአንድ በመቶ በታች እንዲሆን 

ተደርጓል፡፡ ይህ የሆነው በሁለት ምክንያቶች ነው፡፡ አንደኛው ኢኮኖሚው ሊያቀርበው 

የሚችለው ትርፍ ሃብት ከኢኮኖሚው ስፋት አንፃር ሲታይ አነስተኛ በመሆኑ ሲሆን፤ 
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ሁለተኛው ደግሞ መከላከያ ሠራዊታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የተመደበለትን በጀት በቁጠባ 

አብቃቅቶ የመጠቀም ባህሉ በከፍተኛ ደረጀ በማደጉ ነው፡፡  

የዳበረና የተሻለ የኢኮኖሚ ልማት ያለው ሀገር ለሠራዊቱ የሚመድበው በጀት ከፍተኛ 

ሊሆን አንደሚችል አያጠያይቅም፡፡ በዚያኑ ልክ ደግሞ በማደግ ላይ ያለ ኢኮኖሚ ያለው 

ሀገር በውስጡ የሚያከናውናቸው በርካታ የህዝብን ህይወት የሚለውጡ ጉዳዩች 

በመኖራቸው በተነፃፃሪነት ካደጉት ሀገሮች እኩል የመከላከያውን በጀት ሊመድብ 

አይችልም።  

ለምን ቢሉ፤ ህዝቡ ከአጠቃላይ የሀገሪቱ ገቢ በነፍስ ወከፍ የሚደርሰው ገቢ ቢሰላ 

መከላከያውን ለመገንባት የሚያስችለው የተትረፈረፈ ሃብት ሊኖረው ስለማይችል ነው። 

ከዚህ በመነሳትም ኢኮኖሚው ሊሸከመው የሚችል የመከላከያ በጀትን መመደብ ግድ 

ይላል፡፡  

የሀገራችን መከላከያ በጀት አንድ በመቶ እንኳን ሊሞላ ያልቻለበት ሌላኛው ዋነኛ 

ምክንያት መከላከያ ሠራዊታችን የድሃ ሀገር ሠራዊት መሆኑን በውል ተገንዝቦ በመንግስት 

የተመደበለትን በጀት በቁጠባ እያብቃቃ መጠቀምን እንደ ባህል ይዞ የሚሰራ ኃይል 

ስለሆነ ነው፡፡  

የሠራዊታችን በጀትን አብቃቅቶ በመጠቀም የልማት ሃይል እየሆነባቸው ካሉት ዘርፎች 

ውስጥ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ወጪ ቆጣቢ በማድረግ እንዲሁም ከውጭ ተገዝተው 

የሚገቡ ቁሳቁሶችን በውስጡ በማምረት የሚያከናውናቸው ተግባራት ተጠቃሽ ናቸው፡፡   

ከእዚህ ጐን ለጐንም በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ በማድረግ 

ላይ ይገኛል፡፡ ለአብነት ያህል የመከላከያ መሠረተ- ልማት ዘርፍ የተቋሙን የልማት 

ስራዎች ከመስራት በዘለለ፤ እጅግ አስቸጋሪ በሆኑ ቦታዎች ላይ ለህዝቡ ወሣኝ የሆኑ 

የመንገድ ፣የድልድይ፣የመስኖ ልማት ...ወዘተ ቁልፍ ስራዎችን እያከናወነ ነው፡፡  

ከዚህ በተጓዳኝም በብረታ ብረትና ኢንዱስትሪ ኮርፖርሬሽን ውስጥ የሚገኙ የሠራዊቱ 

አባላት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ኮርፖሬሽኑ የወሰዳቸውን የሜካኒካል ስራዎች 

ከውጭ እንዳይገቡና ሀገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ የውጭ ምንዛሪ ወጪን የማዳን 

ተግባራትን ገባራዊ እያደረጉ ነው፡፡  
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ምን ይህ ብቻ!... የኮርፕሬሽኑ ሠራዊት አባላት የትራንስፖርት እጥረትን ለመቅረፍ 

የከተማ አውቶብሶችንና ሌሎች ተሽከርካሪዎችን ሀገር ውስጥ በመገጣጠም እንዲሁም 

የሀገሪቱ ልማት ወሣኝ የሆነው የኤሌክትሪክ ኃይል እንዳይቆራረጥ ከፍተኛ ሃይል መሸከም 

የሚችሉ ትሪንስፎርመሮችን በመስራት.. ወዘተ ተግባራትን በማከናወን የልማት 

አጋርነታቸውን በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ፡፡  

እነዚህ አብነታዊ ሃቆች የሚያመላክቱት ሠራዊታችን በመንግስት የተመደበለትን በጀት 

አብቃቅቶ ከመጠቀም ባሻገር በሀገራዊ ልማት ውስጥ እጁን በማስገባት የውጭ ምንዛሪን 

በማዳን በኢኮኖሚያዊ እመርታችን ላይ ጉልህ አሻራውን እያሳረፈ መሆኑን ነው፡፡ 

የሠራዊታችን ልማታዊ ኃይልነት በዚህ ብቻ የተገደበ አይደለም፡፡ ቀደም ሲል ከተጠቀሱት 

አብነቶች ባሻገር በየዕዙ፣ በየክፍለጦሩና በየሬጅመንቱ በጉልበቱ፣ በገንዘቡ፣ በተፈጥሮ ሃብት 

ጥበቃና በሌሎች ዘረፎች የልማት አጋርነቱን በተግባር በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡  

ሠራዊቱ ለተለያዩ የልማት ስራዎች ከደመወዙ በማዋጣት ከሚያደርገው እገዛ ባሻገር፣ 

በተሰማራባቸው አካባቢዎች ጊዜውንና ጉልበቱን መስዋዕት በማድረግ የህብረተሰቡን 

ችግሮች በሚፈቱ ተግባራት ላይ በንቃት እየተሳተፈ ነው፡፡  

በሀገሪቱ ውስጥ ተሰማርቶ በሚገኝባቸው የግዳጅ ቀጠናዎች ሁሉ ለአቅም ደካማ 

አባወራዎችና አማወራዎች ድጋፍ የመስጠት ስራዎችንም አከናውኗል፤ በማከናወን ላይም 

ይገኛል፡፡ ማሳቸው ላይ ሰብሎችን በመዝራት በማረም በማጨድና በመሰብሰብ 

ህዝባዊነቱንና የልማት አጋርነቱን እያረጋገጠ ነው፡፡  

የአርሶ አደሩ ምርት በፍጥነት ለገበያ እንዲደርስ ለማስቻልም የትራንስፖርት መንገድ 

በሌላቸው ቦታዎች ከየአካባቢው ህብረተሰብ ጋር እየተቀናጀ በመንገድ ስራ ላይ በንቃት 

ተሳትፎ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

በአንድ እጁ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን የሚወጣበት በሌላኛው እጁ ደግሞ ልማትን 

የሚያከናውንባቸውን ድርብ መሣሪያዎች ይዞ ምንጊዜም ከራሱ በፊት ለህዝብና ለሀገር 

የቆመው ሠራዊታችን ህዝባዊ ልማታዊነቱ ተዘርዝረው የሚያልቁ አይደሉም፡፡  

ሠራዊቱ ከህብረተሰቡ ጋር አብሮ ስለሚኖርና ችግሩንም ስለሚገነዘብ የሚመደብለትን 

በጀት በማብቃቃት ከደመወዙ እያዋጣ ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ኬላዎችን፣ መንገዶችን 
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...ወዘተ በመገንባት እንዲሁም የውስጥ ቁሳቁሶቻቸው እንዲሟላ በማድረግ ለየአካባቢው 

ህዝብ አስረክቧል፡፡ የአካባቢን ስነ ምህዳር በመጠበቅ ረገድም ከህብረተሰቡ ጋር በመሰለፍ 

ችግኞችን ተክሏል፣ እንዲፀድቁም በመንከባከብ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል። 

ከዚህ በተጨማሪም መከላከያ ሠራዊታችን ተልዕኮውን በሚወጣባቸው አካባቢዎች በራሱ 

የውስጥ አቅም፣ ጥረትና ተነሳሽነት ከሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች በተጓዳኝ ምግባረ 

ሰናይ ተግባራትንም ያከናውናል፡፡  

በመሆኑም በተለያዩ የሠራዊቱ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ የሠራዊት አባላት ከደመወዛቸው 

ተቆራጭ እያደረጉ በኤች-አይ-ቪ/ኤድስ ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናትን እንደ ወላጅ አባት 

ሆነው ያስተምራሉ፤ ይደግፋሉ፡፡  

በሀገራችን ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት በተከሰቱት ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በህዝብ 

በእንስሳትና በንብረት ላይ ጉዳት እንዳያደርሱም ሠራዊታችን ጉልህ አስዋፅአ 

አበርክቷል፡፡ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በደረሰባቸው አካባቢዎች ሠራዊታችን 

በእግረኛ፣ በኮማንዶና በአየርሃይል ቀድሞ በመድረስ የከፋ ጥፋት እንዳይከሰት በማድረግ 

የህዝቡን ህይወትና ንብረት በመታደግ ህዝባዊነቱንና የልማት ደጋፊነቱን በማያሻማ መልኩ 

አረጋግጧል፡፡ 

ከልማቱ በመለስም በተፈጥሮ የአየር ንብረት መዛባት ምክንያት በተከሰቱት የድርቅ 

አደጋዎች ሠራዊቱ ከደመወዙ ተቆራጭ በማድረግ ወገኑን ከመደገፉ ባሻገር ለተጐጂው 

የህብረተሰብ ክፍል ዕርዳታው እንዲደርስለት በተሽከርካሪዎቹ በማጓጓዝ ብሎም ዕርዳታው 

የሚፈለገው ቦታ እንዲደርስ እጀባ በማድረግ አኩሪ ተግባራትን ፈፅሟል፡፡  

የሀገራችን የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንድ አካል የሆነውን ታላቁን የህዳስ 

ግድብ ለመገንባት ባለፈው ዓመት መላው የሠራዊታችን አባላትና ሲቪል ሰራተኞች የወር 

ደመወዘቸውን በዓመት ክፍያ በመፈፀም ቦንድ ገዝተዋል፤ እየገዙም ነው፡፡ ይህም ሰራዊቱ 

የልማቱ ጠባቂ ብቻ ሣይሆን አልሚ ጭምር መሆኑን የሚያመላክት ነው።  

እናም ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ዕውነታዎች ሠራዊታችን ባለፋት 14 የተሃድሶ ዓመታት 

ባከናወናቸው የልማት ተግባራት በሰላም ወቅት የልማት ሃይል መሆኑን ማሰመስከር 

ችሏል፡፡ 
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የሠራዊታችን ልማታዊ ተግባር በዚህ ብቻ የተገታ አይደለም። ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ 

የሚጠይቀውን ሙያተኛ ለማቅረብ ተቋማችን በየከፍተኛ የትምህርት ተቋማቱ የሰው ሃብት 

ልማት ስራውን በብቃት በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡  

በዚህም ቀደም ሲል በውጭ ሀገር ባለሙያዎች ይከናወኑ የነበሩ የተቋሙ ስራዎች ዛሬ ላይ 

ሙሉ በሙሉ በሠራዊታችን አባላት እንዲሰሩ ተደርጓል፡፡ ይህም ተቋማችን የደረሰበትን 

ከፍተኛ የሰው ሃይል የማብቃት ስራን አመላካች ነው። ለዚህ አባባሌ በርካታ አብነቶችን 

መጥቀስ ይቻላል። ከመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ተመርቀው 

የሚወጡ አባላት በመስኩ ውጤት እያመጡ ነው።  

በሀገሪቱ ውስጥ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ከማስፋፋት ባሻገር ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ 

ኢንጂነሮችንም ማፍራት ተችሏል። ዛሬ ከኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ተመርቀው የሚወጡ 

የሰራዊቱ አባላት ተቋማዊና ሀገራዊ ችግር ፈቺ በሆኑ መስኮች በመሳተፍ የተጣለባቸውን 

ተልዕኮ በብቃት በመወጣት ላይ ይገኛሉ።  

የሠራዊታችንን የውጊያ ቴክኒክን ለማሣደግና ወደ ሚፈለገው የብቃት ደረጃ ለማድረስም 

በመከላከያ በተከናወኑት ዘርፈ ብዙ ስራዎች በሙያው የሰለጠነ በርካታ የሰው ሃይል 

ለማግኘት ተችሏል፡፡ይህም ሰራዊቱ አሁንም ይሁን ወደፊት የሚጠብቀውን ግዳጅ በተሟላ 

የውጊያ ቴክኒክ ታግዞ ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ እንዲወጣ 

የሚያስችለው ነው።  

መከላከያ በራሱ አቅም ሠራዊቱን ሊመሩ የሚችሉ ብቁ አመራሮችን በየደረጃው በማፍራት 

ላይ ይገኛል። እነዚህ አመራሮች ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብን በንድፈ-ሃሳብና በተግባር 

የተማሩ ከመሆናቸውም በላይ፤ ሠራዊታችንን ለድል የሚያበቁትን ወሳኝ አመራር 

የመስጠት ክህሎት ያላቸው ናቸው።  

በኢፌዴሪ አየር ሃይል በኩልም መከላከያ በርካታ አብራሪዎችን ከማፍራት ጎን ለጎን 

ከፍተኛ ሀገራዊ የሰው ሃብት ልማትን ዕውን እያደረገ ነው። አየር ሃይሉ ዛሬ ከፍተኛ ደረጃ 

ላይ ደርሷል። ቀደም ሲል በውጭ ሀገር ዜጎች ይከናወኑ የነበሩ በርካታ ስራዎችን በራሳችን 

የሰው ሃይል ማከናወን ተችሏል። የራሱን ቴክኒሽያኖች ከማፍራት በዘለለ የኢትዩጵያን 

አየር መንገድ ቴክኒሽያኖችን አሰልጥኖ ያስመረቀበት ደረጃም ላይ ደርሷል።  
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እነዚህ ዕውነታዎች መከላከያ ወጪ ቆጣቢ አካሄዶችን እየተከተለ የራሱን የሰው ሃብት 

በማብቃት ስራ ላይ ብቻ ሳይወሰን ሀገራዊ የአቅም ግንባታ ማዕከል ሆኖም እይተንቀሳቀሰ 

መሆኑን የሚያመላክቱ ናቸው።  

የመከላከያ ጤና ሳይንስ ኮሌጅም ቢሆን በርካታ ዶክተሮችንና የጤና መኮንኖችን 

በማፍራት የሠራዊቱን የግዳጅ አወጣጥ በመደገፍ ላይ ይገኛል። መከላከያ በራሱ አቅም 

የሚያፈራቸው የህክምና ባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍ የሚያደርጉት ለሰራዊቱ ብቻ ሳይሆን 

ለሲቪሉ ማህበረሰብም ጭምር ነው። ይህም ጤናማ ህብረተሰብ እንዲኖርና ዜጎች 

በተጀመረው ሁለተኛው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ላይ በየደረጃው 

የበኩላቸውን አስተዋዕኦ እንዲያበረክቱ ያግዛል። 

ታዲያ እዚህ ላይ እነዚህን ሁሉ ክህሎትና ብቃት የተላበሰው መከላከያ ሰራዊታችን ያለውን 

የመፈፀም አቅምን (doing capacity) ምንጭ መመልከት የሚገባ ይመስለኛል። ዓለም 

አቀፍ ድርጅቶችም ስለ ሰራዊታችን የሰጡትን እማኝነትም ማስታወስ ተገቢ ይመስለኛል።  

ታዲያ እዚህ ላይ “ግሎባል ፋየር” የሚባለው ዓለም አቀፍ ድርጅት የኢፌዴሪን መከላከያ 

ሰራዊት ብቃት በማየት በአፍሪካ ሁለተኛው ብቃት ያለው ሰራዊት በማለት በተደጋጋሚ 

ገልፆታል። ይህ የድርጅቱ አባባል ዝም ብሎ የተሰነዘረ አይመስለኝም—ከሰራዊታችን ሁሉን 

አቀፍ ክህሎት፣ ጠንካራ ዲሲፕሊንና ጀግንነት የመነጨ እንጂ። 

ወታደራዊ ጠበብቶች በተደጋጋሚ እንደሚገልፁት፤ አንድ ሀገር የታጠቀችው የመሳሪያ 

ጋጋታ ብቻ ለድል አያበቃትም። እናም ዋናውና ወሳኙ ጉዳይ መሳሪያውን 

የሚያንቀሳቅሰው የሰው ኃይል ለተሰለፈበት ዓላማ ያለው ፅናትና ቁርጠኝነት እንዲሁም 

የተሰጠውን ሀገራዊ ተልዕኮ ጠንቅቆ በመገንዘብ ለስኬት እንዲበቃ ህዝብን ከጎኑ የማሰለፍ 

ባህሪው መሆኑን ያስረዳሉ።  

እርግጥም አንድ ሰራዊት በታጠቀው መሳሪያ ብቻ አሸናፊ መሆን የሚችል ቢሆን ኖሮ፤ 

በጥቁር አፍሪካ ከአፍ እስከ ገደፉ ታጥቆ የነበረውና ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰራዊት 

የነበረው ሰው በላው የደርግ ስርዓት የሽንፈት ፅዋን ተግቶ የሃፍረት ሸማን ባልተከናነበ 

ነበር። የሚሰውለትን ህዝባዊ ዓላማ ጠንቅቀው በሚያውቁና ፅናትን በተላበሱት በጥቂት 

ቆራጥ የህዝብ ልጆች ብትንትኑ ወጥቶ እንደ አቧራ ባልቦነነ ነበር።  
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እናም በእኔ እምነት በጥናቱ ላይ የሰፈረው የደረጃ መለኪያዎች ባሻገር ያሉትን የመከላከያ 

ሰራዊታችንን የዓላማ ፅናት፣ አኩሪና ብቃት ያለውን የተልዕኮ አፈፃፀም ምስጢሮችን 

አፍታትቶ የማያሳይ ስለሆነ፤ ከዚህ አኳያ ሰራዊታችን የተገነባበትን መንገድ ማወቅ ይገባል 

ባይ ነኝ። 

እንደሚታወቀው  ከደርግ ግበዓተ-መሬት በኋላ ህብረ-ብሔራዊነቱን በጠበቀ ሁኔታ በአዲስ 

መልክ የተደራጀው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከቀደምት ታጋዮች የወረሰውን 

ጀግንነትን፣ ፅናትንና ህዝባዊነትን ተላብሶ፤ ውድ የህዝብ ልጆች ህይወታቸውን ቤዛ 

አድርገው ያስረከቡትን ትግል በአስተማማኝ ብቃት በመወጣት ላይ ይገኛል። 

የተገነባበትንና የተላበሳቸውን ባህሪያት ግለታቸውን እየጠበቀ ከድል ወደ ድል በመሸጋገር።  

በተለይም የመከላከያ ሰራዊቱ በውስጡ ያነገባቸውና ከማንኛውም በፊት ለህዝብና ለሀገር፣ 

ምንግዜም የተሟላ ስብዕና፣ ያልተሸራረፈ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና በማንኛውም 

ወቅት/ሁኔታ በአነስተኛ ኪሳራ የላቀ ድል ማስመዝገብ የተሰኙት ባህሪያቱ ዛሬ 

ለተጠቀሰበት ዓለም አቀፋዊ ዕውቅና ግንባር ቀደም ሚና የተጫወቱ ናቸው። ታዲያ 

እነዚህን ባህሪያቱን አንግቦ ያከናወናቸው ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮዎች አስተማማኝ ውጤት 

ሊያመጡለት ችለዋል።  

በአጠቃላይ የሰራዊታችንን ሁለንተናዊ ብቃት ስንቃኝ ሰራዊቱ የተጎናፀፋቸው ባህሪያት 

ቁልፍ ሚና እንደነበራቸው መገንዘብ ይቻላል። ለዚህ ደግሞ በየደረጃው የሚገኙት 

የሰራዊቱ አመራሮችና መላው ሰራዊት የበኩሉን ቁርጠኝነት ማሳየቱን ማስታወስ ይቻላል።  

አዎ! እነዚህ የሰራዊታችን ባህሪያት እስካሉ ድረስ የሰራዊቱ የሰላምና የልማት ሃይልነት 

መጠናከሩ አይቀርም። ትናንትም ይሁን ዛሬ በሀገራት ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችን 

በፍፁም ህዝባዊ መንፈስ ከመፍታት እስከ አል-ሸባብን ማዳከም ድረስ አፍሪካዊ ሰላም 

አክባሪነትን በብቃት እየተወጣ የመጣው ሰራዊታችን ነገም ይህን አኩሪ ብቃቱን አጎልብቶ 

እንደምናገኘው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።  

ከዚህ ጎን ለጎንም በተመሰረተ በሁለት አስርት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሁለንተናዊ አቅሙን 

በማዳበር፣ በተለይም ራስን አብቅቶ ለሀገር የቴክኖሎጂ ሽግግር ሁለንተናዊ ተግባራትን 

በሙሉ ህዝባዊነት እየከወነ የሚገኘው ይህ ህዝባዊ ሃይል ሀገራችንን በዘርፉ ይበልጥ 

ተወዳዳሪ እንደሚያደርጋት እሙን ነው። ሁለንተናዊ እሴቶቹን ተመርኩዞ 
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በሚያከናውናቸው ተግባራት ይበልጥ ዘመናዊና አኩሪ መሆኑ የሚያጠያይቅ 

አይመስለኝም።  

እናም እኔም አራተኛው የሰራዊት ቀን ለመላው የመከላከያ ሰራዊታችን አባላትና 

አመራሮች የሀገራዊና አህጉራዊ ብሎም አለም አቀፍ የሰላም ዘብነታቸው ይበልጥ 

እንዲጎለብት እንዲሁም በልማቱ መስክ እያከናወኑት ያለው ምርጥ ተምሳሌትነትን 

አጠናክረው እንዲቀጥሉ እየተመኘሁ ፅሑፌን በዚሁ ቋጨሁ። መልካም የሰራዊት ቀን 

ክብረ-በዓል።   


