
የድጋፍ ምሰሶዎች 

ተርጓሚ: ዮሐንስ ሞላ 

  

ገዢዎች በራሳቸው አቅም፥ ቀረጥ መሰብሰብ፣ ጨቋኝ ህገ ደንቦችን መተግበር፣ መጓጓዣዎችን በሰዓታቸው ማንቀሳቀስ፣ 

ብሔራዊ በጀት ማዘጋጀት፣ የመጓጓዣዎችን ፍሰት (ትራፊክ) መቆጣጠር፣ ወደቦችን ማስተዳደር፣ ገንዘብ ማተም፣ መንገዶችን 

መጠገን፣ ፖሊስ እና ጦር ሰራዊትን ማሰልጠን፣ የፖስታ ቴምብሮችን ማደል፣ ወይም ላምን ማለብ አይችሉም። ሕዝብ ነው 

በተለያዩ ድርጅቶች እና ተቋማት አማካኝነት፥ እነዚህን አገልግሎቶች ለገዢዎቻቸው የሚያከናውኑት።   

  

አንድ ጊዜ ይኽ ማህበረሰቡ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ስልጣን ተፈጥሮ መሆኑን ከተረዳን ስልጣንን እንዴት ማጠቀም 

እንደሚቻልም መረዳት ይኖርብናል። በማኅበረሰቡ ውስጥ ዋናው የስልጣን ባለቤት ሕዝብ ነው። ነገር ግን የበለጠ ውጤታማ 

የሚሆኑት ያንን ስልጣንና ኃይላቸውን በማኅበር ወይም በድርጅት ጥላ ሥር በጋራ ሲሰሩ ነው። ለምሳሌ፥ እንደ ፖሊስ፣ 

የመንግስት ሰራተኛ፣ የወዛደር ቡድኖች፣ የንግድ ቡድኖች እና የመሳሰሉትን ልንጠቅስ እንችላለን። አንዳንድ ድርጅቶች ባላጋራን 

ሊደግፉ ይችላሉ፤ ሌሎች ደግሞ የእናንተን የትግል እንቅስቃሴ ሊደግፉ ይችላሉ። 

 

እነዚህን አጋዥ ድርጅቶች “የድጋፍ አምዶች” ብለን የምንጠራቸው በማኅበረሰቡ ውስጥ የስልጣን መዋቅርን ስለሚደግፉ 

ነው። በኃይል አልባ ትግል ጅማሬ ወቅት ከእነዚህ ድርጅቶች መካከል ብዙዎቹ የባላጋራው ደጋፊ የመሆናቸው ዕድል ሰፊ 

ነው። እነዚህ ማኅበራት እና ድርጅቶች ድጋፋቸውን ከባላጋራው ስርዓት ማንሳት ሲጀምሩ ባላጋራችሁ ሁኔታዎችን መቆጣጠር 

ያቅተዋል። እንደዚህ ሲሆን፥ ከድርጅቶቹ እና ማኅበራቱ መካከል ጥቂቶቹ ደግሞ በጣም በንቃት የእናንተን የትግል እንቅስቃሴ 

ሊደግፉ ይችላሉ። 

--- 

 ለዚህ ጽሁፍ አላማ የድጋፍ አምዶችን እንደዚህ እንተረጉመዋለን፥ 

“የድጋፍ አምዶች፣ ገዢው ስርዓት ተጠናክሮ እንዲቀጥል እና የስልጣን አቅሙን እንዲያስፋፋ የሚጠቅመውን የኃይል ምንጭ 

የሚለግሱ ተቋማት እና የማኅበረሰብ ክፍሎች ናቸው።” ~ ዶ/ር ጄኔ ሻርፕ 

  

በእያንዳንዱ ኅብረተሰብ ውስጥ ተለይተው የሚታወቁ የተለያዩ አምዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱም፥ የፖሊስ ሰራዊትን፣ የጦር 

ኃይሎችን፣ እንደ ህግ አውጪዎች እና የምርጫ ኮሚሽን ያሉ መሪ ተቋማትን፣ የመንግስት ሰራተኞችን፣ የትምህርት ስርዓትን፣ 

የተደራጁ የሀይማኖት ተቋማትን፣ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ የመገናኛ ብዙሀንን፣ የነጋዴዎች ማኅበረሰብን እና ሌሎች 

ድርጅቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ። 

  

1 



በዝርዝራችን ውስጥ፥ የኅብረተሰብ ሚና የሆኑትን እንደ ኢኮኖሚ እና ሀይማኖት ያሉትን፣ እንደ ድጋፍ አምዶች 

አለማንሳታችንን ያስተውሏል። የድጋፍ አምዶች፣ የኅብረተሰቡን ሚናዎች መፍጠር እና መተግበር የሚችሉ ናቸው። 

ኅብረተሰብ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ከፈለጋችሁ፥ ያለውን የኃይል መዋቅር እና የኅብረተሰብ ተግባራት የሚደግፉትን ተቋማት 

እና ድርጅቶች በመለየት፣ ትኩረትን እነሱ ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። 

 
 

 

ለኃይል አልባ እንቅስቃሴዎች፥ በተላያዩ የድጋፍ አምዶች ዙሪያ የሕዝብ ባህርይ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ፣ እጅግ አንገብጋቢ ነው። 

ይኽም የድጋፍ አምዶቹ ለስርዓቱ ያላቸውን ታማኝነት ለመሸርሸር ለባላጋራው ቡድን የሚያውሉትን ክህሎት፣ እውቀት እና 

ጊዜ እንዲያቋርጡ በማግባባት ነው። የኃይል አልባ እንቅስቃሴ የተወሰነ የድጋፍ አምድ ላይ ተጽዕኖ ማድረግ ሲሳካለት፥ የዚያ 
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የድጋፍ አምድ አባላት... ይኽም በይፋ በመናገር ወይም በብልጣብልጥነት ትዕዛዛትን ባላመተግበር፣ ትዕዛዛትን በጋራ ሆኖ ችላ 

በማለት ወይም ትዕዛዛትን በጣም ዝግ ብሎ ባነሰ አቅም እና ባልተሟላ መልኩ በማከናወን፣ ድጋፋቸውን ከባላንጣው ስርዓት 

እና የስርዓቱ ደጋፊዎች ዞር ለማድረግ ይችላሉ። 

የአንዳንድ አምዶች አባላት የትግል እንቅስቃሴያችሁን በይፋም ሆነ በስውር መደገፍ ሊጀምሩ ይችላሉ። የተለያዩ ዓምዶችን ባህርይ ተጽህኖ 

ለማድረግ የዚያን አምድ  አባላት ወደ እንቅስቃሴው ማምጣት እና ከእንቅስቃሴው በማሸሽ መካከል ያለውን መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። 

ለምሳሌ፥ በቀደመው ገጽ ላይ ካለው ምስል የጦር ሰራዊትን ወታደሮች ታማኝነት መሸርሸርን እንመልከት። ከዚህ በፊት የተደረጉ ስኬታማ የነበሩ 

የትግል እንቅስቃሴዎች ጎዳናዎች ላይ ያሉ ወታደሮችን ቀርበው በማናገር እና እነሱም አባቶች የወላጆቻቸው ልጆች፣ የትዳር አጋሮቻቸው 

ባለቤቶች፣ እንዲሁም የአገሪቱ ዜጎች መሆናቸውን በማስታወስ እና የአገር ወዳድነትን ስሜታቸውን በማነሳሳት፣ እንዲሁም በተቃዋሚው 

የሚንቀሳቀስ ማኅበረሰብ ከአሁኑ መንግስት ይልቅ ለእነሱና ለቤተሰባቸው የተሻለ እንደሚሆን በማረጋገጥ ነግረዋቸው ማሳካት ችለው ነበር። 

እንደዚህ ያለው ጠባይ፥ የወታደሮችን ታማኝነት ከስርዓቱ የአምድ ማዕከል በመጎተት ወደ ተቃዋሚዎቹ ያስጠጋዋል። በተቃራኒው ደግሞ፥ ጎዳና 

ላይ ያሉ ወታደሮች ላይ ዛቻ እና ማስፈራሪያ የሚያደርጉ የትግል እንቅስቃሴዎች እና ድንጋይ መወርወርን ጨምሮ ታጣቂዎቹ ላይ ሌሎች ዓይነት 

የጥቃት ተግባራትን የሚፈጽሙ ትግሎች ወደ ራስ በመሳብ ፈንታ ወደ ስርዓቱ አምዶች ማዕከል ይገፏቸዋል። ለዚህም ነው የተወሰኑ ጨቋኝ 

መንግስታት፣ አንዳንድ ጊዜ በተቃዋሚዎች ጥቃት እንዲሰነዘር የሚገፋፉት። ምክንያቱም፥ እንደዚህ ዓይነቱ ተግባር፣ ወታደሮቻቸውን 

ወደራሳቸው ይበልጥ ለማስጠጋት እና ትዕዛዛቶቻቸውን እንዲያከብሩ ማድረግ እንደሚችሉ ስለሚያውቁ ነው። 
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