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ከሽምቅ ዉግያ (Guriella) አካሄዴ ያሌተሊቀቀ አሰራር እናስወገዴ 

ከኖህ ሙሴ ግንቦት 10 2008 ዓ.ም 

በአገራችን የስርዓት ሇዉጥ ከመጣ እንሆ ሃያ አምሰት አመታት አስቆጥረዋሌ፡፡ የሽግግር ግዜ 
ትተን በአዱሱ ህገ-መግሰታችን መመራት ከጀመርን ዯግሞ ሃያ አንዴ ዓመታት አሌፎናሌ፡፡ 
ሆኖም እያንዲንደ የአሰራር ስርዓታችን በምናይበት ግዜ ግን ከዚሁ የሽምቅ ዉግያ አካሄዴ 
ያሇተሊቀቀ አሰራር ያሇን መሆኑና ቀዋሚና አስተማማኝ ተsምና ስርዓት መፍጠር ሳይቻሇን 
ዛሬም ዴረስ በዘመቻ ስራ እንዯተጠመዴን እንገኛሇን፡፡  

ይህንን የምሌበት ምክንያት ከመግሇፄ በፊት ጥቂት ስሇ ሽምቅ ዉግያ ምንንትና ባህርያት ማየቱ 
አሁን ካሌኩት አሰራር ጋር ያሇዉ መመሳሰሌ በትክክሌ እንዴያሳየን ይረዲናሌና በመጠኑ 
እንቃኘዉ፡፡  

በመሰረቱ በአሇም ሊይ ብዙ የሽምቅ ዉግያዎች ተካሂዯዋሌ በመካሄዴም ሊይ ናቸዉ፡፡ ነገም 
የመቀጠሊቸዉ ጉዲይ አይቀሬ ነዉ፡፡ 

ሇመሆኑ የሽምቅ ዉግያ ማሇት ምን ማሇት ነዉ?   

እሰቲ ይህን ቀጣይ የእንግሉዘኛ ትርጉም እንይ፡ 

“Guerrilla warfare is a form of warfare by which the strategically weaker side 

assumes the tactical offensive in selected forms, times, and places. Guerrilla 

warfare is the weapon of the weak. It is never chosen in preference to regular 

warfare; it is employed only when and where the possibilities of regular warfare 

have been foreclosed”. 

ወዯ አማርኛ ስንመሌሰዉ የሽምቅ ዉግያ ማሇት አንዴ የዉግያ ስሌት ሆኖ በአንዴ ዯከም ያሇ 
ተዋጊ አቅም ያሇዉ ኃይሌ በተመረጠ መሌክ ፤ ግዜና ቦታ ሇማጥቅያ የሚጠቀምበት የዉግያ 
ሰሌት ነዉ፡፡ ሽምቅ ዉግያ የዯካማ ኃይሌ መሳርያ ነዉ፡፡ ከመዯበኛ ዉግያ ሲነፃፀርም በምንም 
የማይመረጥና መዯበኛ ዉግያ የማካሄዴ እዴሌ ዝግ በሚሆንበት ግዜ ብቻ የሚተገበር ነዉ፡፡ 
ይሊሌ፡፡ 

ስሇዚህ ከዚህ ትርጉም የምንረዲዉ አንዴ ሽምቅ ዉግያ የሚያካሄዴ ኃይሌ ከተቃራኒዉ ኃይሌ 
በሁለም የአቅም መሇክያዎች ያነሰ ሆኖ ሲገኝ ያሇችዉን ትንሽዬ ኃይሌ በተመረጠ መንገዴ፤ 
ግዜና ቦታ ብቻ ሉያካሂዴበት የምያስችሌ የዉግያ ስሌት ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ ነገር ግን ሁኔታዎች 
ካሇስገዯደ በስተቀር ዘሊቂ ጥቅም የማያስገኝና መዯበኛ ዉግያ ሇመካሄዴ ሳይቻሌ ሲቀር ብቻ 
የሚተገበር ሰሌት መሆኑም ግሌፅ ነዉ፡፡ 
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ሇመሆኑ ሽምቅ ዉግያ ከአጭር ግዜ አኴያ ምን ምን ጠቀሜታዎች አለት? 

1ኛ. ጠሊትን በዴንገትና ባሇሰበዉ መንገዴ እንዱሁም ባሌጠበቀዉ ሰዓትና ቦታ በማጥቃት በሰዉ 
ኃይለ ፤ በሞራለና በንብረቱ ሊይ አዯጋ ሇማዴረስ ይረዲሌ፤- 

2ኛ. በሽምቅ ተዋጊዉ ኃይሌና እርሱን በሚዯግፍ ህዝብ ዯግሞ ትሌቅ የሞራሌና የመነሳሳት 
ወኔ በመፍጠር የበሇጠ ወዯተዋጊዉ ኃይሌ እንዱቀሊቀሌ በማዴርግ የሽምቅ ተዋጊዉን ኃይሌ 
እንዱጠናከር በማዴረግ በግዜ ሂዯት መዯበኛ ተዋጊ ኃይሌ ሇመፍጠር ይረዲሌ፡፡ 

3ኛ. የጠሊት ኃይሌ ሁላም በፍረሃትና በስጋት እንዱኖር በማዴረግ በትሌቅ የስነሌቦና ተፅእኖ 
ሰር እንዱወዴቅ ያዯርጋሌ፡፤በማንኛዉ ሰዓትና ቦታ ዉግያ ይነሳሌ እያሇ በጭንቀት እንዱኖርም 
ያዯርጋሌ፡፡ 

4ኛ. የሸምቅ ተዋጊዉ ኃይለ ህሌዉና እንዱታወቅና በዚህም የተነሳ ፖሇቲካዊ ፤ 
ዱፕልማስያዊና ኢኮኖምያዊ ጥቀምም ያስገኝሇታሌ፡፡ 

5ኛ. ትንሽ ኃይሌ በመሆኑ ምክንያት በቀሊለ ከቦታ ቦታ ሇማንቀሳቀስ ስሇሚቻሌ ብዙ ቦታዎች 
ሊይ ትናንሽ ኦፐሬሽኖች በማካሄዴ ሁለም ቦታ መገኘት እንዯሚችሌ ተዯርጎ እንዱቆጠር 
በማስቻሌ በጣሊቱ በኩሌ ከፍተኛ ግምት እንዴያገኝ ይረዲዋሌ፡፡ ወዘተ 

የሽምቅ ዉግያ መጥፎ ገፅታዎችስ ምን ምን ናቸዉ? 

1ኛ. ሁላም አጠቅቶ የመመሇስ እና የመሸሸ ስሌት ሰሇሚከተሌ ቀዋሚ ቦታና አስተማማኝ ዯጀን 
የመፍጠር አቅም የሇዉም፡- 

2ኛ. በተሳሳተ መረጃና የዉግያ እቅዴ ምክንያት ከማይችሇዉ ኃይሌ ጋር በሚጋፈጥበት ግዜ 
በቀሊለ የማይሽር ጉዲት አንዯንዳም ሙለ በሙለ ተከቦ የመዯምሰስ እዯሌ ሰሇሚኖረዉ 
ከፍተኛ ሰብዓዊና ሞራሊዊ ከሳራ በራሱና በዯጋፊዉ ህዝብ ሊይ የማሳረፍ እዯለ ሰፊ ነዉ፡፡ 
በዚህም ምክንያት ጠሊት በእርሱ ሊይ በቀሊለ የበሊይነት ያስግኝሇታሌ፡፡ 

3ኛ. ሁላም አጥቅቶ ወዯነበረበት ቦታ ሰሇሚመሇስ እርሱን አምነዉ ከጎኑ የተሰሇፉትን ወገኖች 
ሇጠሊት ጥቃት ያጋሌጣሌ፡፤ በዚህም ዯጋፊዎቹ ተስፋ በመቆረጥ ከጎኑ መሰሇፍ ያsርጣለ፡፡ 

4ኛ. የሽምቅ ዉግያ እቅዴ በሚሰጢር መያዝ ስሊሊበት ተዋጊዉን ኃይሌ ዉግያዉ ቦታ 
እሰኪዯርስ ወዳት እንዯሚሄዴ አያዉቅም፡፡ ስሇሆነም አጠቃሊይ ዝግጁነት እንጂ ሇዛ ሌዩ ግዲጅ 
የሚሆን የተሇየና በቂ ዝግጁነት የሇዉም፡፡ እቅደ የወጣዉ በበሊይ አመራሮቹ እንጂ እርሱ 
የተሳተፈበት አይዯሇምና ያሌታሰበ ሁኔታ በተፈጠረ ቁጥር ተል ችግር ሊይ የመዉዯቅ እዴለ 
ሰፊ ነዉ፡፡ 

5ኛ.በዚህም የተነሳ ሁላም ትርጉም ያሇዉ ነፃ መሬትና ዯጀን ሳይኖረዉና ምንም ትርጉም 
ያሇዉ እዴገት ሳያሳይ በግዜ መርዘም ምክንያት ተዋጊዉ ኃይሌ እየተሰሊቸ በመሄዴ ኃይለን 
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ጥል ስሇሚሄዴ በመጨረሻ ተዋጊዉ ኃይሌ ተመናምኖ ጭራሹንም ዓሊማዉ ሳያሳካ ሉበታተን 
ይችሊሌ፡፡  

ስሇሆነም የሽምቅ ዉግያ ሇተወሰነ ግዜ አቅምን እሰክያዯራጁ የሚጠቀም እንጂ በዘሊቂነት 
ዉጤት የማያመጣ ሰሇዚህም ተል ብል ኃይለን በማጠናከርና ዯጀኑን በማስፋት ወዯ መዯበኛ 
ዉግያ ሰሌት መቀየር የግዴ ይሇዋሌ ማሇት ነዉ፡፡ እሰከአሁን በአገራችንና በአሇም የታዩት 
እዉነታዎችም ያሳዩት ነገር ቢኖር ራሳቸዉን ወዯመዯበኛ ተዋጊ ኃይሌ በመቀየር መዯበኛ ዉግያ  
(Conventional war) ማካሄዴ የቻለና በቂ ዯጀን የፈጠሩ በአብዛኛዉ ዴሌ ሲቀዲጁ በሽምቅ 
ዉግያ ብቻ ታጥረዉ የቀሩት ዯግሞ አብዛኞቹ ዓሊማቸዉ ሳያሳኩ ቀርተዋሌ፡፡ 

ይህን ያህሌ ስሇሽምቅ ዉግያ ካወራን ወዯ ዋናዉ ጉዲያችን እንመሇስና አሁን ያሇዉ አሰራርና 
ስራዓትም ከዚሁ የሽምቅ ዉግያ አካሄዴ ጋር የሚመሳሰሌበትን መጥፎ ገፅታዉ ብቻ እንቃኝ፡፡ 
ምክንያቱም በጥሩ ጎኑ የዘረዘርኩት ከአሁን አሰራር ጋር አያይዞ ማየቱ እምብዛም ጠቃሚ 
ስሊሌመሰሇኝ፡፡ 

ከሽምቅ ዉግያ አካሄዴ ያሌተሊቀቀ የተsሞች አሰራር ሰንሌ ምን ማሇታችን ነዉ? 

1ኛ. ሌክ እንዯ ሽምቅ ተዋጊዉ የዘሁ አካሄዴ የወረሰ አሰራርም አንዴ ተsም አንዴን ነገር 
በትንሹ ነካክቶ ወዱያዉ የማፈግፍግ ባህሌ ሰሇሚከተሌ ዘሊቂነት ያሇዉ ስራ አይሰራም፡፡ ሁላም 
የተበጣጠሰና እርሱ በእርሱ ያሌተሳሰረ ቀጣይነት የጎዯሇዉ ስራ ሰሇሚሰራ ሁላም በግዲጅና 
በዘመቻ የሚመራ ይሆናሌ፡፡ ሇዘሁ ዋቢ የሚሆኑን ነገሮች ብናይ በአንዴ ወቅት በየእሇቱ ቀንም 
ማታም ስሇ ኤች ኣይ ቪ ስሌችት እሰኪሌ ሲወራ ይቆይና ሽምቅ ተዋጊዉ አፈግፍጎ ወዯ ቦታዉ 
ሲመሇስ ሁለም ነገር እንዲሌተፈጠረ ይረሳሌ፡፡ በላሊ ግዜ ዯግም ሰሇ ትረፊክ አዯጋ ይነሳና 
የትራፊክ ፖሉሱ እንዯ ሽምቅ ተዋጊ አሸከራካሪዉን ሁለ በዘመቻ ሲቀጣ ቆይቶ ወዯ ምሽጉ 
ሲመሇስ ያዉ የህግ ጥሰቱ በከፋ መሌኩ ይቀጥሊሌ፡፡ እንዴያ እንዯያ እያሌን መዓት ህጎች 
ሇተወሰኑ ቀናት ብቻ እንዴያገሇግለ በገዯብ የወጡ እሲከመስሌ ዴረስ በዘመቻ ሃይ ሃይ 
ሲባሇሌሊቸዉ ይቆይና ተዋጊዉ እነዯሌማደ ሰያፈገፍግ ሁሇም ነገር እንዯሌነበረ ይሆናሌ፡፡ 

2ኛ. ሌክ እንዯሽምቅ ተዋጊዉ እያንዲንደ ተsም መሰራት ያሇበትን አይነትና መጠን ከበሊይ 
አካሌ በትእዛዝ መሌክ እንዱያከናዉን ሰሇሚታዘዝ በራሱ ማከናወን ያሇበትን ተግባር የመሇየት ፡ 
የሰዉ ኃይለ ፡ አዯረጃጀቱ ፡ አሰራሩ ፡ የፋይናንስ ፡ የማቴርያሌና የልጂስቲክ አቅሙ ያገናዘበና 
በሌኩ በተሰፋ እቅዴ ስሇማይመራ እቅደ ከመጀመርያዉ እንዱሞት የተፈረዯበት ስሇሚያዯርገዉ  
የተsሙ አመራርም ሆነ ሰራተኛዉ እቅደን ሇመተግበር ከሚያጠፋት ግዜ በሊይ እቀደ 
የተፈፀመ በሚያስመስሌ የዉሸት ሪፖርት ዝግጅት ሊይ ያጠፋለ፡፡ ይህ በማዴረጉም ምንም 
አይጠየቁም ምክንያቱም ሽምቅ ተዋጊ ስሇሆኑና ሌክ እንዯዉግያዉ ነገሮች ሲከብደቸዉ 
የመፈግፍግ መብት አሊቸዉና ነዉ፡፡ በተጨማሪም እንዯፈሇጉ የሚሇጡጥዋት ሌክዋ 
የማትታወቅ ከሁለም ባሇስሌጣናት አንዯበት የማትጠፋና በቅርብ የምትገኝ „ምርጥ‟ አባባሌ 
አሇች፡፡ “አበራታች ነዉ ብል መዉሰዴ ይቻሊሌ” የሚሌዋት፡፡ 



4 
 

ከዚህም በተጨማሪ ከሊይ እንዯጠቀስኩት ሽምቅ ታወጊዉ በተሳሰተ መረጃና አቅዴ በተነሳ 
ምክንያት ሙለ ሇሙለ የመዯምሰስ እዴሌ እንዯሚያጋጥመዉ ሁለ በዚሁ የተሳሰተና ከሊይ 
በተጫነና የሚተግብረዉን አካሌ (ሰራዊት) ባሊሳተፈ መሌኩ የታቀዯዉን አቀዴ ሙለ በሙለ 
ባይሳካ ተጠያቂነት የሇዉም፡፡ ሇዘሁ ዋቢ የሚሆነን አንዴ ምሳላ የከሰም ግዯብ ስራዉን 
በሚመሩት ባሇስሌጣናት አንዳ በ3 ዓመታት ላሊ ግዜ በ5 ዓመጣት ያሌቃሌ ሲባሌ ቆይቶ 
አሁን ከነአካቴዉ መገመቱ ፈተና ሁኖባቸዉ ነዉ መሰሌ ዝምታን መርጠዋሌ፡፡ ግን ማንም 
በጉዲዩ ሊይ አይጠየቅም ምክንያቱም እንዯሽምቅ ተዋጊዉ መለ ሇሙለ በሚባሌ መሌኩ 
የመሸነፍ እዴሌ ስሇገጠማቸዉ፡፡   

አንዯንዳ ሚኒስትሮቻችን አመታዊ ሪፖርት ሇተወካዮች ምክር ቤት ሲያቀርቡ የእቅዲቸዉ 
ከሰሊሳ በመቶ የማይዘሌ አከናዉነዉም በሌበ ሙለነት ሲያቀርቡ የሰሙ አንዲንዴ ነገሩ 
ያሌገባቸዉ የተወካዮች ምክር ቤት አባሊት እንዳት ይህንን ያህሌ አቅዲቸሁ ይህችን ብቻ 
ተፈፅማሊቸሁ እያለ በንዳት ሲናገሩ ሪፖርት አቅራብዎችም የጠያቂዎች የዋህነት እየታያቸዉ 
በሆዲቸዉ “እባክቹህ ባሌገባቹህ ነገር አትናገሩ ቀዴሞ ነገር እቅደን የት አዉቄዉና 
ተሰማምቼበት ነዉ አሁን ሇምን አሌተገበረከዉም ተብዬ የምከሰሰዉ ከሊይ ተወረረብኝ እኔም 
ሇበታቾቼ ወረወርኩት የቻሌነዉ ሞክረን ይህን አሳካን ታዴያ ሌታመሰግኑኝ ሲገባ መዉቀስ 
ያምራችሃሌ እንዳ በዛ ሊይ ሽምቅ ተዋጊ መሆኔን አትርሱ ዉያግዉ ሲከብዯኝ የማፈግፍግ 
መብት አሇኝ”፡፡ እያለ ይመሌሱሊቸዋሌ፡፡ በአፋቸዉ ባይናገሩትም፡፡  

ሚነሰትሮችም ሪፖርት ከማቀናበራቸዉ በፊት ሇበታቾቻቸዉ እንዳት አቅደ በዚህ ዯረጃ ሳይሳካ 
ቀረ ብሇዉ ሳይጠይቁ አሊሇፉም ሆኖም ያገኙት መሌስ እነሱ ሇተወካዮች ም/ቤት አባሊት 
በሆዲቸዉ ካለት የተሇየ አሌነበረም፡፡ “ምነዉ ሚነሰተራችን እያወቁ እርሰዎ እንን በቅጡ 
ያሊወቁትና ማስተግበርያ የሚሆን ሁለንም ዓይነት አቅም በላሇበት የገቡበት እቅዴ እንዳት 
አሌተፈፀመም ብሇዉ መቆጣት ያምረዎታሌ ትንሽ አያፍሩም (በዘመኑ ን ሼም የሇዎትም)” 
ተብሇዋሌ እሳቸዉ በዯንብ ገብትዋቸዋሌ፡፡ በዚሁ መሌክ ነዉ አብዛኞቹ ሚኒስትሮቻችን ሪፖርት 
ሇማቅረብ ወዯ ም/ቤቱ የሚመጡትና ሪፖርታቸዉን የሚያቀርቡሌን፡፡ 

3ኛ. እንዯ ሽምቅ ታወጊዉ ሁለ ይህንን አካሄዴ የተሊበሰ አሰራረርም አንዴ ነገር አጥቅቶ 
ወዴያዉ ያጠቃዉን ቦታ ትቶ የመመሇስ አካሄዴ ስሊሇዉ ይህ የማጥቃት ዘመቻ ዘሊቂ 
መስልዋቸዉ ከጎኑ የተሰሇፉት ወገኖች ሇአዯጋ የማጋሇጥ ባህሪ አሇዉ፡፡ ይህንኑ ሇማብራራት 
ሇምሳላ የፀረ-ሙስና ኮሚሽን በመንግሰታዊ ተsማት ባለ ሙሰኞች ሊይ እርምጃ እወስዲልሁኝ 
ብል የሰራተኛዉ ዴጋፍ ይጠይቅና እርሱን አምነዉ ከጎኑ በመሆን የተዋጉትን በዴንገት ወዯ 
ምሽጉ ሲያፈገፍግ ዉግያ ተከፍቶባቸዉ የነበሩት ባሇስሌጣናት እዛዉ በቀረዉ ተባባሪ ሊይ 
የማያዲግም ቅጣት ያወርደበታሌ፡፡ ማንም የሚታዯገዉ ኃይሌ አይኖርም፡፡ በዚህም እንትናን ያየ 
ይቀጣ እያለ በማወጅ ዲግም እንዲይነሳ ተሰፋ ያስቆርጡታሌ፡፡  

በተመሳሳይ መሌኩ ገዢዉ ፓርቲ ኢ.ህ.አ.ዳግና መንግሰት ኪራይ ሰብሳቢነትን ከምንጩ 
ሇማዴረቅ በኪራይ ሰብሳቢዎች ሊይ የማጥቃት እርምጃ እወሰዲልሁኝ ብለ ሽምቅ ተዋጊዉ 
ሇዉግያ በማሰማረቱ ህ/ሰቡ እዉነት ይህ መንግሰት አሁንስ ከምር ተነስተዋሌ ብል ከጎኑ 
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ቢሰሇፍም ሽምቅ ተዋጊዉ እነዯሌማደ የተወሰኑ የጠሊት ተራ ወታዯሮችና የበታች መኮንኖች 
ብቻ ገዴልና አቁስል ዋና አዛዦች ሳይነካ እንዯሌማደ በማፈግፈጉ ከእርሱ ጋር የተሰሇፈዉን 
ህዝብ የጥቃት ሙከራ በተዯረገባቸዉ አዛዦች ከፍተኛ ጉዲት እንዱዯርስባቸዉ አዴርገዋሌ፡፡ 

አሁን አሁን እንዴያዉም አብዛኞቹ ተsማት የሚመሇከታቸዉን ስራ በቀዋሚነትና በቀጣይነት 
ስሇማይሰሩ ህብረተሰቡ የመንግስት ያሇህ እያሇ ጭሆት ሲያሰማና አንዲንዴ የብዙሃን መገናኛ 
ዴረጅቶች ይህ ሇምን ሆነ ብሇዉ የሚመሇከታቸዉ ኃሊፊዎችን ሲያነጋግሩ እኛ ምን አዯረግን 
ህብረተሰቡ ነዉ ይህንን መከሊከሌ ያሇበት በማሇት መሌሰዉ የተበዯሇዉን ህብረተሰብ ይከሳለ፡፡ 
ዛሬ ዛሬ ይህቺ “ህብረተሰቡ” የሚሇዋት sንs ሌክ እንዯ “አበራታች” የዯካሞች መዯበቅያ ሆነኛ 
ምሽግ ሆናሇች፡፡  

በመሰረቱ ምንም ቢሰሇጥን የትኛዉም ህብረተሰብ ያሇ መንግሰትና ህግ ሉኖር የሚቻሇዉ 
አይሆንም በጋርዮሽ ስርዓት ግዜ ካሌሆነ በቀር፡፡ ይህ የሚቻሌ ቢሆን የመንግሰት መኖር 
ጭራሽኑም ባሇስፈሇገ ነበር፡፡ ይሁንና ህ/ሰቡ በሚሌ ሽፋን ከኃሊፊነታቸዉ በመሸሻቸዉ ምክንያት 
ምንም አይነት ተጠያቂነት አያስከትሌባቸዉም፡፡ ምክንያቱም ሽምቅ ተዋጊዎች ናቸዉና 
እነርሱም የማፈግፈግ መብት አሊቸዉ፡፡ 

እንግዱህ የዚህ ዓይነት አሰራር ይዘን ነዉ የመጅምረያዉ እ.ት.ዕ አገባዯን ወዯ ላሊዉ ትሌቅ 
ተራራ ማሇትም ወዯ የሁሇተኛዉ እ.ት.ዕ የገባነዉ፡፡ 

እንዯ እኔ እነዯኔ ይህቺ የሁሇተኛዉ የእዴገትንና ትራንሰፎርመሽን እቅዴ የመጀመርያ ዓመት 
ምንም ትርጉም ያሇዉ ስራ ሳይሰራባት የባከነች ዓመት ትመስሇኛሇች፡፡ ሇምን ብሇን 
ባሇስሌጣኖቻቸችን ብንጠየቅ የምናገኘዉ መሌስ ግሌፅ ነዉ የዝግጅት ምዕራፍ በመሆኑ ነዉ 
እንዯሚለን፡፡ እቅደ አስቀዴሞ ሇምን እሌተጀመረም  ሇምንስ ወዯ ሰራ ፈጥኖ እሌተገባም 
ብንሌ እነሱም ያዉ የሽምቅ ተዋጊዉ መሪዎች ስሇሆኑ የመፈግፈጉ መብት እነሱም ጋር አሇና፡፡ 

የሩቅ ቦታዉን ትተን የአዱስአበባችን ሆኔታ እንኴን ብናይ በቆሻሻ ክምር የመዋጥዋ ነገር፤ 
አስፋሌቶችዋ ወዯ ትናንሽ ኩሬዎች መቀየር፤ የመተሊሇፍያ መንገድች በህንፃ ግብዓቶች 
መዘጋጋት ፤የታክሲዎቻችን ያሇገዯብና መተንፈሻ በምያሰጣ እንዱሁም በከፍተኛ ዯረጃ ሇአዯጋ 
የተጋሇጠ በትርፍ ሰዉ ማጨቅ፡ የህገወጥ ግንባታና ህገ-ወጥ ንግዴ መበራከት ወዘተ ስናይ ጉዴ 
ያስብሊሌ፡፡ እኔ በምመሊሇስበት የቦላ ዴሌዴይ ከብራስ ወዯ ዴሌዴዩ ያሇዉ አስፋሌት በመበሊሸቱ 
አሸከርካዎች በዴሌዴዩ ስር ዴሮ ታክሲ በሚቆምበት ሇእግረኛ አዯጋ ሉያዯርስ በሚችሌ አኴሃን 
ሲያsርጡ እንዴም ትረፊክ ሲቀጣ ኣሇጋጠመኝም፡፡ ላሊዉ በተሇምድ ከሮባ ዲቦ ወዯ መብራት 
ኃይሌ (ገርጂ) የሚሄዯዉን አስፋሌት ያየ ዯግሞ አንዴ ጥያቄ ሇማንሰት ይገዯዲሌ፡፡ ሇመሆኑ 
ይህ ቦታ በመንግሰት ቁጥጥር ነዉ ወይስ የማይታወቅ ነፃ አዉጪ ተቆጣጥሮ ነፃ ግዛቱ 
አዴርጎታሌ በማሇት፡፡ ምክንያቱም ተሸከርካሪዎቹ በመንገደ ክፉኛ መበሊሸት የተነሳ በእግረኛ 
መንገዴ መሄዴ በመጀመራቸዉ እግረኛዉ በሰቀቀን ነዉ የሚጓዘዉ፡፡ ያም ቢሆን ግን የአዱስ 
አበባ መንገድች ባሇስሌጣን የዓመቱን ሪፖረት ሲያቀርብሌን አበራተች እንዯነበር ቢነግርን 
ሉገርመን አይገባም፡፡ ያዉ እሱስ ሽምቅ ተዋጊ አይዯሇ ካሌመሰሇዉ ከእቅደ የመሸሽ ሙለ 
መብት አሇዉና፡፡ 
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ብዙ ነገር መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ነገር ግን ዋናዉ ቁም ነገሩ ስፍር ቁጥር የላሇዉ ችግር መዯርዯሩ 
ሳይሆን ምን ቢዯረግ ይሻሊሌ የሚሇዉ ነዉ፡፡ ስሇሆነም በዚህ ሊይ ትንሽ ብሌ ተገቢ 
ይመስሇኛሌ፡፡ 

1ኛ. እያንዲንደ ተsም የተሰጠዉን ተግባርና ኃሊፊነት በብቃትና በተጠያቂነት መንፈስ እንዱሰራ 
ሇተsሙ ከህግ ማእቀፉ ያሌወጣ ሙለ ነፃነት ይሰጠዉ፡፡ ይህም ሲባሌ ብቁ ባሇሙያ 
የመመሌምሌ  የማሰሌጠን  በተገቢዉ ቦታ ተገቢዉ ሰዉ በመምረጥ በብቃት ሚዛን ብቻ 
የመመዯብ ፤ዯሞዙንና ላልች ጥቅሞች የመወሰን ፤መተግበር ያሇበትን ስራ ከአገራዊ አቅዴ 
በተጣጣመ መንገዴና የራሱን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘብ መንገዴ የማቀዴ ፤ የመተግበርና 
የመገምገም ሙለ ስሌጣን መሰጠት፡፡ እንዱሁም ምንም ዓይነት የፖሇቲካ ጣሌቃ ገብነት 
ማስወገዴ፡፡ 

2ኛ. በራሱ ሙለ ነፃነትና ፍቃዴ ያቀዯዉ እቅዴ መተግበር ሲሳነዉ ምክንያቱን መመርመርና 
የራሱ ዴክመት ሆኖ ሲገኝ ሙለ ኃካፊነትና ተጠያቂነት እንዱወሰዴ ማዴረግ፡፡ 

3ኛ. የእያንዲንደ ተsም ተግባርና ኃሊፊነት በህግ በግሌፅ አሰቀምጦ ያንኑ ተግባር 
ባሌተበጣጠሰና ቀጣይነት ባሇዉ ከዘመቻ ስራ በፀዲ መሌኩ በማንም ሳያሊክክ እንዱሰራ 
ማዴረግ፡፡ ይገህንን ሳያዯርግ ቢቀር መጠየቅ ያሇበት አካሌ መጀመርያ ዋናዉ ኃሊፊ ቀጥልም 
በተዋረዴ ከሊይ ወዯታች እንጂ አሁን እንዯምናየዉ የታች ብቻ ሰሇባ የማዴረግ አካሄዴ 
የሚያስቀር ሁለም በየዯረጃዉና በጥፋቱ ሌክ የሚቀጣበት በአበረከተዉ በጎ አስተዋፅኦም 
የሚሸሇምበት እዉነተኛ የግሌፅነትና የተጠያቂነት አሰራር መዘርጋት፡፡ 

4ኛ. እያንዲንደ አሰራር በዘሇማዴ ሳይሆን በዘመናዊ አሰራርና በቴክኖልጂ በተዯገፈ መሌኩ 
እንዱሰጥ ማዴረግ፡፡ እያንዲንደ ኃሊፊነት ስሇስራዉ በቂ እዉቀትና ሌምዴ ባሇዉ ሰዉ እንዱያዝ 
ማዴረግ፡፡ ይህም አሁን ካሇዉ ከፖሇቲካ ዴርጅት አባሌነትን በብሄር ተዋፅኦ ኮታ ማሊቀቅ፡፡ 
ሇእያንዲንደ ጉዲይ መታሇፍ ያሇበትን ሂዯትና መቅረብ ያሇበት ዯጋፊ ሰነዴ በግሌፅ 
በየመስርያቤት ሇአንዴ ሰሞን ሳይሆን በሚነትና እንዯአንዴ የስራ ግዳታ ተቆጥሮ እንዱተገበር 
ማዴረግ፡፡ በአገሌግልት አሰጣጡ ያሌረካና በተሰጠዉ ዉሳኔ ያሌተሰማማ ባሇጉዲይ ወዴያዉኑ 
ሇቅሬታዉ መሌስ የሚሰጥበት አሰራር መዘርጋት፡፡ 

5ኛ.ጠንካራ ተsም በመመስረት የትኛዉም ዓይነት ክሰተት ቢፈጠር ህዝብንና አገርን ማዕከሌ 
አዴርጎ ስራዉን የሚሰራ ሲቪሌ ስርቫንት እንዱፈጠር መስራት፡፡ ይህም ሲባሌ ምርጫ በመጣ 
ቁጥር አዱስ መንግስት አስኪመሰረት እጅና እግሩን አጣምሮ የማይጠብቅ  በምንቸገረኝነት ስራ 
ሲበዯሌና የህዝብ ሃብት ሲዘረፍ የሚቃወም  የማንም መሄዴና መምጣት ሳያሳስበዉ ስሇዘሊቂ 
የአገር እዴገትና ብሌፅግና ሁላም በትጋት የሚሰራ  ምንም እንዃን በመረጠዉ ፓርቲ አባሌ 
የመሆን መብት ያሇዉና መሆን የሚችሌ መሆኑ ህገ-መንግሰቱ ያረጋገጠሇትና ይህንኑ ተጠቅሞ 
አባሌ ቢሆንም በተሰማራበት የስራ መስክ ግን ራሱን ከፖሇቲካ ዴርጅቶች ጠባብ ፍሊጎት ነፃ  
በማዴረግ ሇእሱ በህግ የተሰጠዉ ተሌእኮና ሓሊፊነት እንዲሇበት አምኖ የሚሰራ እንዱሆን 
ማስቻሌ፡፡  
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6ኛ. ስራዉን ወድና ተዯስቶ እንዱሰራ ማንኛዉም አቅዴ ከመዉጣቱ በፊት ማማክር ፤ 
በአተገባባሩም በቅንንት ማሳተፍ ፤ ሞራለና መጠበቅ ፤ ሉያኖረዉ የሚያስችሌና ከመሳቀቅ 
የሚያገሊግሇዉን በቂ ዯሞዝ ፡ መኖርያ ቦታ ወዘተ የመሳሳለት ጥቅሞች ዯረጃ በዯረጃ ማስጠበቅ 
በችግርና በዴህነት ምክንያት በማያምንበት ህገ-ወጥ ዴርጊት እንዲይጠሇፍ መታዯግ፡፡ 

7ና አዲዱስ ተsማት ሲፈጠሩ ከዚህ በፊት ከተssሙት መሰሌ ተsማት ጋር የኃሊፊነትና 

ተግባር ዴግግሞሽ እንዲይኖር ተገቢዉን ጥንቃቄ ማዴረግ፡፡ ይህም አሁን እንዯምናየዉ ጥፋት 
ሲገኝ ሁለም የኔ ኃሇፊነት አይዯሇም ከሚሌ ሽሽትና እርስ በእርሱ ከመካሰስ ፤ ስኬት ሲመጣም 
የኔ ነዉ የኔ ነዉ እያለ ከመራኮት ስሇምያዴንና ተጠያቂነትም ስሇሚያሰፍን ነዉ፡፡  

8ኛ. ሁለም ተsማት ተዯጋግፈዉ አገራዊዉን ተሌእኮና የህዝቡን እርካታ በሚያመጣ መንገዴ 
እንዱቃኙና እርስበርስ ከመጠሊሇፍ ወጥተዉ የራሳቸዉን ጠባብ ተሌእኮ ከመፈፀም ባሊፈ ትሌቁን 
የህዝብና የአገር ትሌእኮ በመፈጸም ረገዴ ሇላልች ተsማት ያዯረጉትን ዴጋፍና አስተዋፅኦ 
በተጨባጭ በመሇካት ሇተsሞችም ሆነ ይህንን ሊዯረጉት ስራተኛች እዉቅናና ሽሌማት መስጠት 
ወዘተ 

እንግዱህ አሁን ካሇዉ የሽምቅ ዉግያ አሰራር ወጥተን ጠንካራና አስተማማኝ የፍትህ ፤ 
የዳሞክራሲ ፤ የሌማትና የሰሊም ተsሞች መፍጠር እንዴንችሌ የኢትዮጵያ ፈረሰት ዲት ኮም 
ባሇቤት እዉቁ ጋዜጠኛ የቤን ቃሌ ሌጠቀምና “ኑ እና አብረን እንዯዴ” በማሇት ሇዛሬ በዚሁ 
አጠቃሌልሁኝ፡፡ 

 

 


