
አንቀጽ 1. መጀን  

  

ሃሳብ፤ ፍላጎት፡ አላማ፤ ምኞት እና የመሳሰሉትን ጉዳዮች መጠናቸዉን፤ ማላትም መጀናቸዉን  ማወቅ 

በጣም አስፈላጊ  ነዉ። ያልተልካ ወይም ሊልካ የማይቸል ሃሳብ አላም-ቢስ ብቻ  ነዉ። ለመልካት 

ይማስቸገሩ ጉድዮችን እርስብርሳቸዉ በማወዳደር መጀናቸዉ ይደርስበታል። እየተለካ ወደግብር 

የሚለወጥ ሃሳብ ለህዝብ ይጠቅማል።  

  

መጀን ምን እንድሆነ ለመረዳት የአመጸኛውን በሕዋት የሚመራውን መንግስት ተቀዋሚ ቡደኖቸን 

እንወሰድ።  አንዳንዶቹ ቡደኖች በሰላም እንታገላልን  ሲሉ ሌሎች ደግም በሁለገብ ትግል እንሰለፋለን 

ይላሉ። በፈለጉት መንግድ ይሰልፉ። ግን መጀናቸዉን  ማወቅ አለባቸዉ።   እንቅሰቃሴአቸዉን  መለካት 

መቻል  አለባቸዉ። 

  

ለውጥ በልመና አይገኘም። ቤትክርስቲያን ወይም መስጊድ ሄዶ ምግብ መሻት፤ እይዙሩ ምጽዋት 

መጠይቅ ለጊዜው ለተቸገረ ሰዉ ሌሎች ለግሰዉት የቀን ጉርሱን እንዲያገኝ ያግዘዋል። ልመና ከእንዲህ 

አይነቱ ጊዜአዊ ችገር መዋጫ ዘዴ ነዉ። ነጻነት ግን በልመና አይገኝም። የሰላሙ ትግል ማለት በስልጣን 

ላይ ያለዉን  ኃይል መለመን  ከቶ አይደለም። 

  

ለውጥ በስደብ አይገኝም። ማህበር ሠርቶ ያለውን መንግስት በጋዜጣን በተመሳሳይ የጽሑፍ ማሰራጪያ 

መንገዶች፤ በሪድዮን በትመሳሳይ የድምጽ ማሰራጪያ መንገዶች በመጠቀም በነጋ በጠባ መንግስትን 

መስደብ ወይም እርስበርስ መሰዳደብ ነጻነትን አያስገኝም። የሰላሙ ትግል ማለት በስልጣን ላይ ያለዉን  

ኃይል መስደብ  ከቶ አይደለም። 

  

  

የሰላም ትግል ጀግኖች የሚመሩትና የሚከተሉት የትግል ዘዴ ነዉ። በትግሉ ዉስጥ የሚሰለፉ ጓዶች 

እርስበርሳችው የመተማመኛ ዉል (ሶሺአል ኮንትራት - social contract) ይፈጥራሉ።  ዉላቸውን ወደ 

ደምብ ቀይረው በዚያ ደምብ መሰረት ሕግ አዉጪ፤ ሥራ አስኪአጅ እና ሥነሥረአት ተቆጣጣሪ  

አቋቁመዉ ተስማምተዉ  ባውጡት ደምብ መሰረት ሲሠሩ ለሰላም ትግል ተዘጋጅተዋል። የሰላም 

ትግላቸዉን  ሲአካሂዱ ያለው አመጸኛ መንግስት ሊጻረራቸዉና አንዳንዶቹንም ሊደበድብ፤ ሊያስር 

ወይም ሊገድል ይቸላል።  እነኛ የሞቱት ለትግሉ ሰመእታት ናቸዉ። እንሆ የሰላም ትገል ሞትን 

ያስከትላል። የሰላሙ ትግል አላማ ለመግደል ባይሆንም አመጸኛዉ መንግስት ስለሚገድል  የሰላሙ 

ትግል ሞትን ያስከትላል። የሰላም ትግል መሪዮችና ተከታዮች ሞት እንደሚመጣ ማወቅ አለባቸዉ። 

መሪዮቹ ምን ያሀል ታግይ ሞቶ የሚመጣውን ለውጥ  መጀኑን ማወቅ አለባቸዉ።  የሰላሙ ትግል 

የጀግኖች ትግል እንጂ የለማኞችን የተሳዳቢዮች ትግል ፈጽሞ አይደለም። 

  

ሌላዉ አይነት ትግል ሁለገብ ይሉታል። ቢያስፈልግ በኃይል አለበለዝያም በውይይት ለውጥ ለማምጣት 

የሚሰለፉ ጓዶች አሉ። በኃይል ለመታገል በቂ መሳሪያና ቆራጥ ታጋዮች ያስፈለጋሉ።  ሁለገብ ትገል 

የሚለዉን  ትተዉ ወያኔ እስኪደክም ድረስ በጦርነት እንታገላልን  የሚሉ አሉ።  በጦረነት የሚቡደኑ 

ጓዶች ላለቃቸዉ ታምኝነታችዉን  በምሃላ መሰጠት አለባቸዉ። አሰላልፋቸዉ ሕይዋትን ለማዳከም 

በመሆኑ አለቃቸዉን ያለመንም ማወላወል መከትል ይኖርባቸዋል። መሪዮቹ የትግላቸዉን  መጀን  

ማወቅ አለባቸዉ። ስንት የአምጸኛ መንግሰት ሰዎቸ መሞት አለባቸዉ?  ከአመጸኛዉ መንግስት ነጻ 



የሚሆኑ የመጀመሪያ ቦታዎች እንማን ናቸዉ?  ምን ያሀል የሀገሩ ህዝብ ጦርነቱን ይደገፋል። ለነኚህ 

አየነቶች ጥያቄዮች መልስ መፈልግ የትግሉን መጀን ለመገምት ያግዛል። 

  

ማንኛዉም የትግል አየነት መጀኑን ማወቅ አለበት። ትግሉም ያለማቋረጥ የሚኬሄድበትን መንገድ 

መከተል አለባት። አለበልዚያ የራሰን ጓድ አስገደሎ ፋይዳ-ቢስ ትግል ማድርግን ያመጣል። ትግሉ 

መጀኑን ብቻ ሳይሆን ያካሉን መጠን፤ ማላትም የተከታዩን ብዛት ማወቅ አለበት። የትግሉ አላም ለህዘብ 

ለውጥ ለማምጣት ሰላሆን የተከታዩ ብዛት ችሎታዉን  (capacity) ይወስነዋል። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


