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ህገ-መንግስታዊ እምነቱን የጠበቀው ህዝባዊ ሠራዊት 

ዘአማን በላይ 08-05-16 

ከኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊታችን እሴቶች ውስጥ አንዱ “ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ” የሚለው ነው፡፡ ካለፉት 

ሥርዓቶች ፍጹም በተለየና ታይቶ በማይታወቅ መልኩ፣ ሠራዊታችን ለህዝብና ለሀገር የሚኖር፣ ህዝባዊ ፍቅርና 

አመኔታን ያተረፈ ሠራዊት መሆኑን ያረጋገጠ ነው፡፡  

የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት የህዝብን ባህልና ወግ በማክበርና በማስከበር፣ በፍላጎታቸው ጸድቆ የዘመናት 

ጥያቄያቸውን የመለሰውን ህገ - መንግሥት ልዕልና ከመጠበቅና ከፍሬው ሀገሪቱ ተቋዳሽ እንድትሆን ከማድረግ አልፎ 

የልማት አጋርነቱን በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡ በጦርነት ምክንያት ዕልፎች ለሞት፣ ስደትና ፍትህ - አልባነት 

ተጋልጠውባት የነበረችው ሀገራችን ዛሬ የሞት ሳይሆን የተሻለ የህይወት፣ የድህነት ሳይሆን የተስፋ ሰጪ ልማት፣ 

የስጋት ሳይሆን በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ጠንካራ አንድነት የመገንባት ጉዞዋን ቀጥላለች፡፡ ለዚህ ደግሞ 

የሀገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ሚዛናዊ ተዋጽኦ ያካተተው ህዝባዊ ሠራዊታችን አስተዋጽኦ ከፍተኛ 

መሆኑ አጠያያቂ አይሆንም፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችን በህገ -መንግሥታዊ እምነቱ፣ በዓላማ ጽናቱና በማይነጥፍ ጀግንነቱ በተደጋጋሚ ብቃቱን 

አሳይቷል፡፡ የሀገሩን ዳር ድንበር በደምና አጥንቱ አስከብሯል፡፡ ፀረ - ሠላምና ፀረ -ልማት  ኃይሎችን በመደምሰስ 

ለልማቱ አስተማማኝ ሠላም አስፍኗል፡፡ በዓለም- አቀፍ የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ጭምር 

ያለ አንዳች ልዩነት በመመረጥ ብቸኛ የዘመናችን ሠራዊት ሆኗል፡፡ በዚህ ጽሑፍ ተዘርዝረው የማያልቁ ስኬቶቹ 

ምስጢር ደግሞ ህዝባዊነቱ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይመስለኝም፡፡  

የዚህ ሁሉ ስኬቶች ምክንያትም ፍርሃትን ሳይሆን አክብሮትን፣ በጥላቻ ፈንታ ጥልቅ ወገናዊ ፍቅርን ማትረፍ በመቻሉ 

ይመስለኛል፡፡ ሠራዊታችን በአንድ እጁ ጠብ-መንጃ፣ በሌላኛው አካፋና ዶማ ይዞ በልማቱም እየተሳተፈ ነው፡፡ ከአርሶ 

አደሩ ማሳም አይለይም። ያርሳል፣ ይዘራል፣ ያርማል፣ ያጭዳል፣ ይወቃል፡፡ ብቻ በየተሰማራበት የግዳጅ ቀጣና ሁሉ 

የወገኖቹን ችግር በመረዳት የመፍትሄ አካል የመሆን ተግባራትን ተወጥቷል፡፡ “ህዝብ  ነው ኃያል ክንዳችን፣ ሠላምና 

ልማት ነው ቋንቋችን” በማለት ማልዶ የዘመረው ይህ የህዝብ ልጅ፤ ቃሉን አጥፎ አያውቅም፡፡ በመዝሙሩ ጎላ 

አድርጎ እንደገለጸው ህዝቡን ኃያል ክንዱ ሠላምንና ልማትን ቋንቋው በማድረግ ሁሌም ለግዝቡ ይሰራል፡፡ 

ከዚህ በፊት የነበሩት ሠራዊቶች ህዝቡ ከዕለት ጉርሱ ቀንሶ ባስታጠቃቸው ዘመናዊ የጦር መሣሪያ ተጠቅመው 

ወገናቸውን እንዳልጨፈጨፉ፣ የአዛውንቶች፣ ሴቶችና ህጻናትን ህይወት እንዳላጠፉ፣ ጨቅላ ህፃን የሙት እናቷን 

ጡት ስትጠባ የሚያሳይ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አሰቃቂ ትዕይንት እንዳላሳዩን፤ ዛሬ ታሪክ ተቀይሮ ሌላ ዓይነት ሀገራዊ 

ሠራዊት ተፈጥሮ ህዝባችን ከአብራኩ በወጡት ልጆቹ እየኮራ ነው፡፡ 

ሠራዊቱ ከሰው ሰራሽና ከተፈጥሮ አደጋ ጋር ተጋፍጦ፣ ለአንዴ ብቻ የሚኖራትን ህይወቱን ለዕልፎች የመኖር ተስፋ 

አለምልሟል፡፡ ምን ይህ ብቻ! ይህ ለህገ-መንግስቱና ለህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ ዘብ የቆመስው ሰራዊት፤ ጧሪ 

የሌላቸውን አረጋውያንና አረጋዊያት የሚጦር፣ በተለያዩ ምክንያቶች ወላጅ-አልባ የሆኑ ህፃናትን የሚያሳድግና 

የሚያስተምር፣ ከራሱ በላይ ለህዝቡና ለሀገሩ ጥቅም ሲታትር ውሎ የሚያድር ነው፡፡  
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የዚህን ህዝባዊ ሰራዊት የሰላምና የልማት ተሳትፎ በሁለት ተከፍሎ ሊታይ ይችላል፡፡ አንደኛው ሀገራችን አድጋ 

የረሃብ፣ ድህነትና መሃይምነት ተምሳሌነቷ ተፍቆ ማየት የማይፈልጉ፣ መበታተንና ተስፋ - አልባነታችንን የሚናፍቁ 

የውጭና የውስጥ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ካሉ ይህን እኩይ ሴራቸውን ማክሸፍ ነው፡፡ ይህንን ከኤርትራ ወረራ እስከ 

አል-ሸባብ የግብረ-ሽበራ ተግባርን በመመከት እንዲሁም ከሰሜን እስከ ደቡብ ባሉ የሀገራችን አካባቢዎች ሻዕቢያ 

እያስታጠቀ በሚልካቸውን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን ላይ ህዝባዊ ክንዱን በማሳረፍ እውን አድርጓል፤ ነገም 

ይህን ተግባሩን አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ እናም ይህ ሠራዊት ኢትዮጵያ ጠላቶቿ እንዳለሙት የብጥብጥና የትርምስ ሀገር 

ሳትሆን የአህጉሪቱ መዲና፣ የድሃ ህዝቦች መብትና ጥቅም ተሟጋች እንድትሆን ያስቻላት ነው ብል ከእውነታው 

መራቅ አይሆንብኝም፡፡  

ሁለተኛው የልማት ገጽታው ዕውቀቱን፣ ጉልበቱንና ካለው አነስተኛ ገቢ በፍጹም ህዝባዊና ሀገራዊ ፍቅር የሚገልጽ 

ቀጥተኛ የልማት ተሳትፎ ማድረግ ነው፡፡ ሰራዊቱ በዚህ በኩል የነበረውን ድርሻ በቀላሉ መግለጽ ይከብዳል፡፡ መከላከያ 

ሰራዊቱ የትልቋ ኢትዮጵያ እውነተኛ ተምሳሌት ብቻ አይደለም— መሃንዲስ፣ መምህር፣ አርሶና አርብቶ አደርም 

ጭምር ነው፡፡ መንገድ ገንብቶ ህዝቦችን አገናኝቷል፡፡ ግድብ ሰርቶ አርብቶ አደሩ ወደ አርሶና ከፊል አርብቶ 

አደርነት እንዲቀየር አስችሏል፡፡ ትምህርት ቤት ሰርቶም የመማር ዕድሉ ያልነበራቸውን ከዕውቀት ጋር አገናኝቷል፡፡ 

የጤና ተቋማት ላይ ዕውቀቱን፣ ጉልበቱንና ገንዘቡን አፍስሶ ለዕልፎች የመኖር ዋስትና ሰጥቷል፡፡ የእናቶችንና ህፃናትን 

ሞትን በመቀነስ ረገድም በተግባር ተሳትፏል፡፡ በምህንድስናና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ብቃት ያላቸው ሙያተኞቹን በማሳተፍ 

የቴክኖሎጂ ሽግግር አብዮት ለኩሷል፡፡ ካለው እያካፈለ፣ ድጋፍ ከሚያስፈልጋቸው ጋር እየዋለ ድርብ ድርብርብ 

ኃላፊነቱን ተወጥቷል፡፡ ሌላ ሌላም፡፡… 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ሀገራእን የቀየሰችውን የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂን ዕውን በማድረግ ረገድ ጠላትን 

ተዋግቶ ከማሸነፍ ያልተናነሰ ድል አስመዝግቧል፡፡ የተራቆተውን የሀገሪቱን የደን ሽፋን ወደ ነበረበት ለመመለስና 

የአካባቢን ሥነ-ምህዳር ለመጠበቅ የበኩሉን ኃላፊነት ለመወጣት ባደረገው ጥረት ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት የቻለ 

ኃይል ነው፡፡ የሰራዊቱ አባላት ለሀገራዊ ግዳጅ በተሰማሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ የተራቆቱ መሬቶችን መልሶ ለማልማት 

በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞችን ተክለዋል፡፡ ከሠራዊታችን ድርሻ ላይ ተቀንሶ በሚጠጡት ውኃ፣ በሚደረግላቸው 

ከሀገር ፍቅር የመነጨ እንክብካቤ ፀድቀዋል፡፡  

በእርግጥ “ከራስ በፊት ለሀገርና ለህዝብ” ብሎ የተነሳ ኃይል መነሳት ብቻ ሳይሆን ያወቀ፣ ያመነና እምነቱን ስንቁ 

አድርጎ ወደ ተግባር የለወጠ ኃይል ውጤታማነቱ ላያስገርም ይችላል፡፡ ልማታዊ ተሳትፎውን በጅምላ መጥቀሱ 

ምናልባት የትና መቼ የሚል ጥያቄ ሊያስነሳም ይችል ይሆናል፡፡ ምንም እንኳን ሰራዊቱ ለህዝብ ስለ ህዝብ 

ያከናወናቸውን የልማት ሥራዎች በሙሉ ለማንሳት መሞከርም የማይቻል ቢሆንም፤ ከብዙ በጥቂቱ ማንሳቱ ግን ተገቢ 

መስሎ ታይቶኛል። እናም ያገኘኋቸውን መረጃዎች ተንተርሼ አለፍ አለፍ እያልኩ ለመጠቃቀስ እሞክራለሁ፡፡ 

በቅድሚያ ከምሥራቁ የሀገራችን ክፍል ልነሳ። እዚህ የሀገራችን ክፍል ውስጥ የበረሃዎቹን አናብስት እናገኛቸዋለን፡፡ 

ይህ የሀገራችን ክፍል ፀረ-ሠላም ኃይሎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚንቀሳቀሱበት፣ ህገ-ወጥ ንግድን ጨምሮ ህገ-ወጥነት 

የተስፋፋበት አካባቢ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ዛሬ ላይ ግን ይህ ጉዳይ ታሪክ ሆኗል። በሠራዊቱ ጠንካራ ክንድ 

ሽብርተኞች ከስመዋል፡፡ የህግ የበላይነትንም ማስከበር ተችሏል። ሻዕቢያ የሚያሰማራቸውም አሸባሪዎችም ቢሆኑ 

ድንበር ሳይሻገሩ በህዝቡ ድጋፍ በቁጥጥር ስር ይውላሉ። ይህም በአካባቢው አስተማማኝ ሰላምን በማስገኘት 

ለኢንቨስትመንት ስራዎች ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል።  
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በዚህ ሁኔታ የሰላሙን ፍሬ ያጣጣመው የዚያ አካባቢ ህዝብ አንቅሮ እንደተፋቸው የተገነዘቡት ፀረ-ሠላም ኃይሎችና 

አሸባሪዎች ከፍተኛ አመራሮች ጭምር ከጥፋት ይልቅ ለህዝቡ በጎ ተግባር መሥራትን መርጠው በልማቱ በመሳተፍ 

ተጠቃሚ መሆንም ችለዋል፡፡ በዚህም ሳቢያ እነዚህ ወገኖቻችን የህገ-መንግሥቱንና ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን ፋይዳና 

ለዚች ሀገር ያለውን ፍፁም ጠቃሚነት መመስከር ጀምረዋል፡፡ 

ከፀሐይ መውጪያ ወደ ፀሐይ መግቢያ ስንመለስ የምዕራብ አናብስትን እናገኛለን። በምዕራቡ የሀገራችን ክፍል 

የሚገኙት የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት በአካባቢው ይንቀሳቀስ የነበረውን ፀረ-ሠላም ኃይል ታሪክ ከማድረግ ባሻገር፤ 

ለህዝቡ በሚያደርጉት ድጋፍ ህዝባዊ ፍቅርን መጎናፀፍ የቻሉ ናቸው። ከሚያከናውኗቸው ልማታዊ ሥራዎች ባሻገር፤ 

ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ጭምር ማህበራዊ ተሳትፎም ያደርጋሉ። በአካባቢው ሰላምን በማስፈን ህገ-መንግስቱን 

ተመርኩዘው ህዝባዊ ተልዕኳቸውን ከህዝቡ ጋር በመሆን በብቃት እየተወጡ ነው። 

በሰሜኑ ክፍል የሚገኘው የሰራዊቱ ክፍልም ልክ እንደሌሎቹ የሰራዊት ክፍሎች ተመሳሰይ ተግባራትን በመፈፀም 

ይታወቃሉ። እንደሚታወቀው ሻዕቢያ ወረራ በፈጸመብን ወቅት የዛላንበሳን ከተማ ወደ ፍርስራሽነት ለውጧት ነበር፡፡ 

ሆኖም ዕብሪቱን አስተንፍሶ በኃይል የያዘውን መሬታችንን ሳይወድ በግድ ለቆ ሉዓላዊነታችንን እንዲከበር ካደረጉት 

የሠራዊታችን ክፍሎች ውስጥ አንዱ በዚህ አካባቢ የሚገኘው ሰራዊት ነው። ከዚያም በኋላ ይህ የሰራዊት ክፍል 

በከተማዋ መልሶ ግንባታ ያደረገውን ከፍተኛ ድጋፍ ታሪክ መቼም የሚዘነጋው አይመስለኝም፡፡ ዛሬ ከተማዋ 

ለምትገኝበት ደማቅ ገፅታ በአካባቢው የሚገኘው ሰራዊት ህዝባዊ ወገነተኝነቱ አሻራውን አሳርፏል፡፡ ሌሎች የልማት 

ስራዎች ላይ ንቁ ተሳታፊ በመሆንም ጭምር።  

በትግራይ ምዕራባዊ ክፍል የሚገኘው የሰራዊቱ ክፍልም ቀደም ሲል እንደ ጠቀስኳቸው የሰራዊቱ ክፍሎች ተነግሮ 

የማያልቅ የህዝባዊ ወገንተኝነት ማሳያዎች አሉት፡፡ በዚያ አካባቢ የሚገኘው ሰራዊት ዕውቀቱን፣ ጉልበቱንና ገንዘቡን 

በማቀናጀት ዘመን ተሻጋሪ የልማት ተግባራትን ከውኗል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ‘ተልዕኮዬን አሳክቻለሁ፣ 

የተሰጠኝን ግዳጅ በብቃት ተወጥቻለሁ’ ብሎ የሚቀመጥ ሃይል አይደለም። ባለበት አካባቢ ሁሉ ካለው ቀንሶ 

ያካፍላል፣ የታረዙትን ያለብሳል፣ የተራቡትን ያበላል፣ የታመሙትን ያክማል፣ ቤት ንብረት የወደመባቸውን በመልሶ 

ግንባታ ያግዛል…ወዘተርፈ።  

ታዲያ ሠራዊቱ እነዚህን ሁሉ ተግባራት የሚከውነው ከምንም ተነስቶ አለመሆኑን ግንዛቤ መያዝ የሚገባ ይመስለኛል። 

አዎ! መከላከያ ሰራዊቱ እነዚህን ህዝባዊ ክንዋኔዎች ዕውን የሚያደርገው በህገ-መንግስቱ ላይ ባለው ፅኑ እምነት 

ነው። ይህ ህገ-መንግስታዊ እምነቱ ዛሬም ይሁን ነገ የሚቀየር አይደለም። ከዚህ ፍፁም እምነቱ በመነሳትም 

የአዲሲቷ ኢትዮጵያ መገለጫ የሆነው መከላከያ ሰራዊቱ ሁሌም በህገ-መንግስታዊ እምነቱ እየታገዘ የህዝቡን አደራ 

ሰንቆና ከህዝቡ ጋር ሆኖ ለሀገሩ ሁለንተናዊ ዕድገት የበኩሉን ድርሻ ያበረክታል።    

 


