
የፖለቲካ ትኩሳቱ በህዝባዊ እንጂ በህዝበኛ መንገድ አይበርድም 

ለሌ/ጀ ፃድቃን ገብረትንሳኤ የተሰጠ ምላሽ 

ጋዜጠኛ እውነቱ ታየ 

የካቲት 9/2010 

በቅርቡ መንግስት ለበርካታ ለሰራዊቱ ከፍተኛ መኮነኖች የጀነራል መኮንነት ማእርግ መስጠቱ 

ተከትሎ ለሶስት ጀነራሎች የምክትል ኤታማዦር ሹምነት ስልጣን ተሰጥቷል:: ይህን ተከትሎ 

በተለያዩ አካላትና ግለሰቦች በርካታ አስተያየቶች ተሰጥቷል እየተሰጠም ነው:: ከአስተያየቶቹ 

አብዛኛዎቹ የተቋሙ ትልቅነትና ግዳጅ የመፈፀም አቅሙ እየሰፋና እያደገ መምጣቱና የወቅቱ 

ውስብስብ ሁኔታዎችን ተገቢውን ምላሽ የሚሰጠውን ተገቢውን አደረጃጀት እንዲኖረው ታስቦ 

የተሰራ ነው የሚል አዎንታዊ አስተያየቶች ሲሆኑ የተወሰኑት ደግሞ አደረጃጀቱ የአገሪቱ ተጨባጭ 

ሁኔታ ያስገደደውና ፖለቲካዊ ትኩሳቱ ለማብረድ ታስቦ የተሰራ እንደሆነ የሚያቀርቡም አሉ:: 

በመሆኑም ከተሰጡት በርካታ አስተያየቶች ውስጥ በግሌ የተሳሳተ ነው ያልኩትን መልስ ብሰጥበት 

የተሸለ መስሎ የታየኝ የቀድሞው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ገብረተንሳይ 

ለሪፖርተር ጋዜጣ የሰጡትና በሆርን አፋየር ድረገፅ  “ጀነራል ብርሃኑ ቀጣዩ ኤታማዦር ሹም 

እንዲሆን ነው የምመርጠው” በሚል ርእስ የወጣውን አስገራሚ አስተያየት ነው:: 

ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርኩት ሌ/ጀ ፃድቃን በቃለ መጠይቃቸው በርካታ ጉዳዮች ያነሱ ቢሆኑም 

እኔ በተወሰኑት ላይ ማለትም የቀጣይ ኤታማዦር ሹም ሹመት፤ የምክትል አስፈላጊነት ላይ 

እንዲሁም የጀነራል ሳሞራ የስልጣን ጊዜ ላይ በሰጡት አስተያየት ላይ በማተኮር ሐሳቤን 

ለመስጠት እሞክራለሑኝ:: መልካም ንባብ:: 

መነሻየ ሌተናል ጀነራል ፃድቃን ህዝብንና ህገ-መንግስቱን ማገልገል ካቋረጡ 15 አመት 

አልፈዎታል ስለተቋሙ ያለዎት እውቀትም እንደዛው የድሮ ነው ማለትም ከርስዎ በኋላ ተቋሙ 

አድጓል:: በድሮ ሰውን መገምገም ለርስዎም ትርፉ ትዝብት ነው:: ሰው ወደስልጣን መምጣት 

በተለይ ቁልፍ በሆኑትና የተለየ ሙያና ብቃት የሚጠይቁ ዘርፎች በድሮ ታሪኩ ብቻ ሳይሆን 

ተጨባጭ ወቅታዊ ብቃቱና የወደፊት ተስፋው (Potential) በጥቃቄ ተመዝኖ መሆን ይኖርበታል 

ካልሆነ ጉዳቱ በህዝብና በአገር ከፍተኛ ነው ባይ ነኝ:: 

ይህን ጥቅል መነሻ በማድረግ ለጥያቄዎቹ የሰጡት ምላሽ ሲታይ፤- 



1. በቅርቡ የተሰጠው የጀነራሎች ሹመት በተመለከተ እንደ አዲስ ነገር ቆጥረው የፖለቲካ 

እንድምታ እንዲኖረው፤ የተከሰተው የብሄር መናቆር ለማስተንፈስ ሊሆን ይችላል፤ 

ዘግይተዋል የሚሉ ሐሳቦች ሰንዝረዋል:: ለመሆኑ ይህ ከአሁን በፊት በተከታታይ አመታት 

(በርስዎ የሰልጣን ዘመንም) ሲሰጥ ከነበረው በምንድነው የሚለየው? በቁጥሩ ላይ 

እየተጫወቱ ከሆነ ሁሉም በየጊዜው የተሰጡት ቁጥራቸው የተለያየ ነው:: መቼም ለቁጥሩ 

መነሻው የሚያስፈልገው የሰው ሃይል ተጠንቶ በጀት ተይዞለት የሚወሰን ይመስለኛል እንጂ 

በግብታዊነት በሁኔታ ተገፍቶ የሚሰራ አይመስለኝም:: ዘግይቷል ያሉት ደግሞ በ2009ዓ/ም 

እኮ ተሰጥተዋል እንዲህ ለማለት ያበቃዎት ነገሮችን መጠምዘዝና ተቀፅላ ለመስጠት 

ካልሆነ እኔ እስከማውቀው ድረስ በየጊዜው ብዛት ያለው ከፍተኛ መኮነን የጀነራልነት 

ማእርግ ሲሰጥ የነበረ መሆኑ ነው:: በብሄራዊ ተዋፅኦም ቢሆን ከአሁን በፊትም ከሁሉም 

ብሄር ብሄረሰብ ሲሰጥ አይተናል:: ስለሆነም ሌላ የተደበቀ ነገር ያለው ለማስመሰልና ሰሚ 

ለማደናበር ካልሆነ ይህ የተለየ ነገር የለውም ተብሎ ቀለል ተደርጎ መመለስ የሚችል የነበረ 

ነገር ነው ብየ ነው የማምነው:: 

2. ቀጥሎ ለቀረበለዎት ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ማለትም የምክትል ኢታማዦር ሹመ ሹመት 

በተመለከተ እኔም ሌላ መነሻ ይኖረዋል የሚል እምነት የለኝም እርስዎ እንዳሉት 

ራሳቸውን ችለው ስትራተጂካዊ አመራር ለመስጠት ታስቦና በሌሎች አገሮችም በተመሳሳይ 

የተለመደ አሰራር ስለሆነ::  

3. ጀነራል ሳሞራ 17 አመት መቆየት ግን ምክንያትዎና ምን እንደሚከለክለው ባይገልፁም 

ትክክል እንዳልሆነ ሲነግሩን ለምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም:: አንድ ሰው በህግ ክልከላ 

ከሌለው በአቅሙም አሁንም መስራትና ማገልገል ከቻለ ሃጥያቱ ምኑ ላይ ነው? ወይስ 

እርስዎም እዚህም እዚያም ተቋሙ ለማዳከም እየተደረገ ባለው ጥረት የድርሻዎን 

ለማበርከት ፈልገው ነው? በእርግጥ ማረፍም ስለሚገባቸው መተካታቸውና በጡረታ 

መውጣታቸው አይቀርም:: ኤታማዦር ሹም ሆነው መቆየታቸው ግን ለህገ-መንግስቱና 

ለህገ-መንግስታዊ ስርአቱ ለህዝቦች በማገልገል ነው አመቱ የተቆጠረው:: በኔ እምነት መጥፎ 

ሊሆን የነበረው አገርና መንግስት እየፈለጉዋቸው አሻፈረኝ ቢሉ ነበር:: ስለሆነም ያባከኑት 

ጊዜ የለም:: 

4. ከሁሉም በላይ ማንኛውም አስተያየት ስንሰጥ በጉዳዩ ላይ ወቅታዊና የተሟላ መረጃና 

እውቀት ሊኖረን ይገባል:: ከዚህ አንፃር ስለመከላከያ ሰራዊታችን በውጪ ሁነን (እሳቸውም 

ጭምር) ስናየው ከ15 አመት በፊት በነበረው ሁኔታ ልንገልፀው አንችልም:: ከዛ በኋላ እስከ 

አሁን እየታየ ያለው የሰራዊቱ የቴክኖሎጂ፤ የአስተሳሰብ፤ የአደረጃጀትና ግዳጅን የመፈፀም 

አቅም ከፍተኛ ለውጥ ያለ መሆኑ ለማንም ሰው ግልጽ ነው:: ከ1994ዓ/ም የላይበሪያው 

የሰላም ማስከበር ግዳጅ ጀምሮ በተለያዩ አገራት ለሰላም ማስከበር በመዝመት ከሌሎች 



አገሮች ሰራዊቶች በጋራ በመስራቱ ያገኘው አቅም እኳን የትየሌለ ነው ይህ ደግሞ 

በአጠቃላይ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ የሰራዊቱ አባልና አመራር የመጣ ለውጥም ጭምር 

ነው:: 15 አመት አንድን ሰው ሊያገኘው የሚችል አቅም ከፍተኛ ነው:: በወቅቱ አሁን ሌ/ጀ 

ፃድቃን እየገመገሟቸው ያሉ ሰዎች የኮሎኔልነት ማእርግ የነበሩ ናቸው ከዛ በኋላ እስከ 

ሙሉ ጀኔራልነት ደርሰዋል ተቋሙን አሳድገዋል እነሱም አድገዋል ስለሆነም በቅርበት 

ያላዩት ነገር ማበላለጥ ከባድ ነው:: በኔ እምነት ቀጣይ ኤታማዦር ሹም ማን ይሁን 

የሚለው ጀነራል ብርሀኑ ቢሆንም ተቃውሞ የለኝም ሌ/ጀ ፃድቃን የሄዱበት መንገድ ግን 

ቅንነት የጎደለውና ሌላ መልእክት ያለው መስሎ ስለተሰማኝ ነው ምክንያቴ ደግሞ፤- 

 ማወዳደር ከሆነ ለምን ለሶስቱም የምክትል ኤታማዦር ሹምነት ስልጣን የተሰጣቸው 

ጀነራሎች አያወዳድሩም? መቼም ጀነራል አደምን አያውቁዋቸውም አይባልም 

እንዲያውም ከጀነራል ብርሀኑ በላይ ለረዥም አመታት የሚያውቁዋቸውና 

በስልጣንዎ ጊዜም በአየር ሃይል እያሉ በራሳቸው የብርጌደር ጀነራልነት ማእርግ 

የሰጡዋቸው ናቸው:: እርስዎ ከተቋሙ ከለቀቁ በኋላም ልክ እንደ ጀነራል ብርሀኑ 

የተለያየ ከፍተኛ በሰራዊቱ የአመራር እርከኖች ሰርቷል እየሰሩም ነው (ባለኝ መረጃ 

አብዩ በምክትል ሀይል አዛዥ፤ የዘመቻ ዋና መምሪያ ሃላፊና ቀጥሎ እስከ አሁን 

የአየር ሃይላችን ዋና አዛዥ ሆነው እየሰሩ ነው) ለምን ጀነራል ሰዓረንና ጀነራል 

ብርሀኑን ብቻ ማወዳደር እንደፈለጉ ከራሳቸው በላይ መልስ የሚሰጥ የለም::  

 ጀነራል ብርሀኑ ለመምረጥዎ ምክንያት ከሏቸው አንዱ የተፈጠረው ፖለቲካዊ 

ተኩሳት ለማብረድ ይጠቅማል ብለዋል “ይህቺ ጠጋ ጠጋ እቃ ለማንሳት” 

እንደተባለው እንዳይሆን በኔ እምነት ሌላ ትኩሳት መጨመር ወይም አስቀድሞ 

ተጨማሪ ጫና ለመፍጠርና ኋላ ሌላ ሰው ከሆነ አዋቂዎች (ትክክል ባይሆንም 

እርስዎ በመከላከያ ስለነበሩና ሁሉም ያውቃሉ ተብሎ ስለሚገመት) እንዲህ ብለው 

ነበር እንዲባል በሌላ አነጋገር ኢህአዴግ እኛ ያልነው ባለማድረጉ የሚሉ ተጨማሪ 

ጫና በመፍጠር ተገዶ የማይፈልገው እንዲያደርግ ታሳቢ ያደረገና አሁን በአንዳንድ 

የተጀማመሩ ህዝበኛ ተግባራት ስላሉ ነው:: ለዚህም ነው ይቺ ሐሳብ የራስዎ 

ስለመሆኗ ሌላ ባለቤት እንዳይኖራት ጥርጣሬ ያለኝ:: 

 በሌላ በኩል ተዋፅኦ በተመለከተ ከረዥም አመታት ጀምሮ እየተሰራበት ያለ ጉዳይ 

ነው:: ይህ እዚህም እዚያም ለሚነሱ ጥያቄዎች የማስተንፈስ አላማ የሌለውና 

ኢህአዴግ ከመሰረታዊ መርሁና እምነቱ በዋናነት ደግሞ በህገ-መንግስቱ 

በተቀመጠው መሰረት እየተፈፀመ ነው:: ይሁን እንጂ ውትድርና ልዩ ሙያ 

በመሆኑና ከገበያ የሚገኝ ባለመሆኑ የራሱ ጊዜና ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልግ ስለሆነ 

በተገቢው መንገድ እየተሰራ ስለመሆኑ በተጨባጭ በሰራዊቱ እየታየ ያለው 



በተረጋጋ ሁኔታ ተልእኮውን የመፈፀም ብቃት፤ በሁሉም ብቃት ያላቸው አመራሮች 

መፈጠራቸው የሚያሳይ የተቋሙ ስኬት ማሳያ ነው:: እርስዎ ግን ይህን እውነት 

እያወቁ የጀነራል ሳሞራ 17 አመት ማገልገል እንደመሆን ያልነበረበትና ለሀሜት 

የሚዳርግ አስመስለው አቀረቡት እና ሀሜት ትክክል አለመሆኑ ማሳየት እንጂ 

የማይሆን መፍትሄ መውሰድ ነው እያሉን ነው:: ይህ ደግሞ የተቋሙን መጠናከርና 

ህገመንግስቱንና ህገመንግስታዊ ስርአቱን በአስተማማኝ የማስጠበቅ አቅሙን ማደጉ 

የማይዋጥላቸው ሊጭሩትና ሊያይዙት የሚፈልጉት እሳትና ሊፈጥሩት እየሞከሩት 

ያሉት ጫና አንድ አካል ከመሆን አያልፎም:: 

ስለሆነም ተቋሙ ባሳላፍናቸው 15 አመታት ውስጥ የታየውና አሁን የደረሰበት ደረጃ 

እንኳንና ለአንድ ወታደር ለነበረና ውትድርና ያውቃል ለሚባል ሰው ለኛም በውጭ 

ሁነን ለምናየው ብዙ ለውጦችና እድገቶች አምጥተዋል:: መከላከያ ኃይላችን ጠላት 

የሚፈራው የአገራችን ህዝቦች ብቻ ሳይሆን ሰላም የራቃቸው የጎረቤት ህዝቦችም 

እንደአለኝታ የሚቆጥሩት የሰላማና የልማት ኃይል መሆኑን የተመሰከረለት ነው:: ይህ 

ለውጥና እድገት (ህዝባዊነት) በሰብኣዊ ሃይሉ የአመራር ብቃትና የአስተሳሰብ እድገት 

ውጪ አይታሰብም: እርስዎ ይህን ሆን ብለው ካልተዉት ይስቱታል አልልም:: 

በመሆኑም በድሮ መኖር ቢቀርብዎትና በአሁኑ መኖር ቢመርጡ አይሻልም? 

በመጨረሻም የፅሁፌ መነሻና አላማ ባይሆንም አጋጣሚውም ለመጠቀም አንድ ነገር 

ላክልና ላብቃ:: ከአሁን በፊት በፃፉትና በቃለመጠይቅዎም ከደገሙት ጉዳይ የወቅቱ 

የአገራችን ሁኔታና መፍትሄ ብለው እንዲቋቋም ስለሚፈልጉት “ገለልተኛ ኮሚሽን” 

ስላሉት ጉዳይ ነው:: እርስዎ እያሉት ገለልተኛ ኮሚሽን ማለት የሽግግር መንግስት 

ማለት አይደለም እያሉን ነው:: የተሰጠው ሃላፊነትና አስፈላጊነቱ ላይ ያስቀመጡት 

ሃሳብ ግን በሽግግር መንግስት የሚሰራ ስራ ነው እና ስም ካልሆነ የተግባር ልዩነት 

የለም ምክንያም በህገ-መንግስታዊ መንገድና በህዝብ ተመርጦ ስልጣን ላይ ያለው 

መንግስት ስልጣኑን መንጠቅ ነው:: ይህ ደግሞ ህገ-መንግስታዊ አይደለም ለእርስዎ 

ህገመንግስታዊ ያልሆነው ተግባሩ ሳይሆን ስሙ ነው ማለት እኮ ነው:: ለመሆኑ ገለልተኛ 

የሚሆነው ከማን ነው? ለምን ህገ-መንግስታዊ መፍትሄ እንደማይመርጡ 

አልጠይቅዎትም ምክንያቱም ህገ-መንግስቱ ትተው ስለወጡ:: የኢትዮጵያ ህዝቦች 

የችግራቸው መፍትሄ በእጃቸው እንጂ በሌላ ተለጣፊ ሊሆን አይችልም ሆኖም 

አያውቅም ይህ ደግሞ በህገ-መንግስታቸው በግልፅ አስቀምጠውታል ይህ አሁን እርስዎ 

ገበያ አግኘተውበት ካልሆነ ያውቁታል ታግለውበታል:: 



 


