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ትርጉም ቃላት 

Actuality, Actual = ክውንነት፣ ክውን 

Autonomy=  ነብሰ/ ዓርሰ፣ ግዝኣት 

Axiom = ሰርበ -ሓሳብ 

 Concept = ኣምር 

Constitution =  ሕገ መንግስቲ፣ ስሪተ መንግስቲ ፣ ቅዋም 

Dignity =  ምልኣተ ክብሪ    

Ethics =   ስነ ምግባር 

 Freedom = ናፅነት  

Ideology = ስነ- ሓሳብ 

Implied, implication = እንፉት ፣ አንፈት 

Layers = ቀፀላ 

Liberty = ሓርነት 

 Metaphysics = ዲበ ኣካል 

Moral, morality+   ንቡር/ ንቡርነት 

Ontology=  ስነ ህላዌ  

Potential= ተኽእሎ 

Principle = ሰረተ ሓሳብ 

Process= መስርሕ፣ ከይዲ 

Responsibility = ሓላፍነታውነት 

Rule of law=  ምልኪ ሕጊ 

Sector = ፅላት 

Self-determinism = ዓርሰ ወሳንነት 

State =  ስረዓተ መንግስቲ 

Theory = ክልሰ- ሓሳብ 

Values, value system =  እሴት፣ ክብሪ፣ ስርዓተ ክብሪ 

Wellbeing= ድሕነተ ህላዌ  
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መባእታ 
 

መቕድም  
 

“ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ?” ትብል ሕቶ ሓበሬታ ንምርካብ ትለዓል ሳይንሳዊ ሕቶ ኣይኰነትን። እታ “ይግባእ” ትብል 

ቃል ነታ ሕቶ ካብ  ገላፂ ጭብጣዊ ሕቶ ናብ ፖለቲካዊ ንቡርነታዊ ምርጫ ኣሳጊራታ። “ከመይ ኢልና ንንበር?” ናይ ሓበሬታ 

ሕቶ እንተኰይኑ፤ ንኣብነት ሕጊ ስሕበት መሬት ብዝፈቕደልና መገዲ ከመይ ንንበር ንምባል እዩ። ወይ  ቝልቁል ገፁ ዝፈስስ 

ማይ  ከመይ ንገድቦ ዓይነት ሕቶ ሳይነሳዊ ሕቶ ወይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝለዓል ሕቶ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።  

እዛ ሕቶ ግና ሕቶ ዓርሰ ወሳንነት ፖለቲካዊ ንቡርነት (political morality) እያ። ዕድልና ብኸመይ ንወስን? ብኸመይ ከ 

ባዕልና ንኹን? ትብል ሕቶ እያ።  እታ ሕቶ ከመይ ኢልና ከምንነብር ስልጣን ምምራፅን ተኽእሎን ኣብ ናፃ ፍቓድና 

ዝተመስረተ ሞራላዊ፣ ውልቃን ማሕበራውን ልኡላውነት ከም ዘለና ኣብ ግምት ዘእተወት እያ።  መፃኢና ኣብ ኢድና፣ ገነትና 

ንፈጥር’ውን ንሕና ካብ ዝብል መንፈስ ትለዓል ሕቶ እያ። 

 “ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ” ትብል ሕቶ ሞራልን ፖለቲካን፣ እንታይ ዓይነት ህይወት ንምረፅ? እንታይ ዓይነት ዓለም  

ንፍጠር? ዝብል ጠለብ እያ ተቕርብ ዘላ።  እዛ ሕቶ ብዕቱብ መገዲ እንተዘይ መሊስናያ ዘሎና ኣማራፂ ወይ ካልኦት ኣብ 

ዝፈጠርዎ ዓለም  ባርነታዊ ህይወት ምንባር ወይ ድማ ከም ብሄር ናይ ምንባር ዕድልና ከብቅዕ ፈቂድና አለና  ማለት እዩ።   

እዛ ሕቶ ንመጀመርታ ትለዓል ዘላ ሕቶ ኣይኰነትን። ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣልዒሎምዋን ከከም ዅነታቱ’ውን ምላሽ 

ሂቦምላን እዮም። ግና ኸ ንዘልኣለም ዝነብር መልሲ ኣይሃቡን። ንዘለኣለም ክነብር ዝኽእል  መልሲ’ውን ኣይህሉን። 

ንዘለኣልም ክነብር ዝኽእል  ባህጊ ድሕነተ ህላዌናን  ምስለውጢ ዝኽይድ ስርዓተ መንግስትን ባህሊ ፖለቲካን ምፍጣር ጥራሕ 

እዩ። ከም ኩሉ ማሕበረሰብ  ንሕና’ውን  ብሳላ ውሽጣዊ ድፍኢትን ብሰንኪ ግዳማዊ  ፀቕጥን ኣብ ዘየቋርፅ ለውጢ ኣለና፣ 

ክንህሉ’ውን ኢና። ብፍላይ ድማ አብዛ እዋን ካብቶም ኣብ ታሪኽና ዝገጠሙና ከበድቲ ኩነተ ለውጥታት ኣብቲ ዝኸበደ 

ንርከብ።    

ሳላ ባህግን ድሌትን  ውልቀ ሰባትን ማሕበረ-ሰብን፣ ከምኡ’ውን  ብሰንኪ ባህርያውን ሰብኣውን ድፍኢትን ፀቕጥን  ናብራ 

ውልቀ-ሰብን ማሕበረ ሰብን ብዘይቋርፅ  ለውጢ ዝተመልአ ምዃኑ  ዘካትዕ ኣይኰነን።  ለውጢ ሓደ ሕብረተሰብ ብወሳናይ 

መልክዑ ካብ ባህርን ድሌትን ደቂ-ሰብን  ሕብረተ-ሰብን ዝነቕል እኳ እንተዀነ፣ ብተወሳኺ ድማ ብድፍኢት  ክስተት 

ተፈጥሮን  ስርሓቲ ሰብን  ክበራበር ይኽእል እዩ። ብመሰረቱ  ለውጢ  ከም ድጒል ረመፅ  ተደፊኖም ዝነበሩ ዓቕምታት  

ውልቀ ሰባትን ሕብረተ-ሰብን  ናብ ባርዕን ሃልሃልታ ሓውን  ዓሪጉ ናብ ምልኣተ ህይወት ወይ ናብ ሓድሽ ማሕበረ ቁጠባን 

ፖለቲካን ገፁ ዝሕምበብ ገስጋስ እዩ። እንተዀነ ሰኣን ውሕሉል ስነ-ሓሳብን (ideology) ብቁዕ መሪሕነትን ለውጢ  

ንቁልቁል ገፁ ክፀድፍን  ንድሕሪት ክምለስን ከምዝኽእል እውን ክልሰ ሓሳበውን ተመክሮኣውን ጭብጥታት ምቕራብ 

ይከኣል።  

ካብ ስእነት መሪሕነትን ሓበራዊ መነፀርን ብተወሳኺ ፀቕጢ ግዳማውን ተፃይ ሓይልታት እውን ንእወታዊ ለውጢ ናብ ደውታ 

ወይ’ውን ንድሕሪት ክጐስዎ ይኽእሉ እዮም። ሓበራዊ መነፀር ማለት ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ እዩ። ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ካብ 
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ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ጀሚሩ  ኣብ ፖለቲካ ትግራይ “መስመር” ተባሂሉ ይፈለጥ። ውልቀሰብ ብዘይ ስነ-ምግባር፣ ሕብረተ-ሰብ 

ብዘይ “ንቡር” ከም ዘይምራሕ፣ ፖለቲካዊ ለውጥ’ውን ብዘይ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ክምራሕ ኣይከኣልን። እንተዀነ ስነ ሓሳብ 

ወይ መስመር ጠቓሚ ወይ ጐዳኢ፣ ሻራዊ ወይ ማዕርነታዊ ክኸውን ይኽእል። ንፁር ሓሳብ ሒዝካ ማለት ግና ናይ ግድን 

ጠቓሚ ሓሳብ ሒዝካ ማለት ኣይኰነን። ንፁር ግና ኸ ጐዳኢ ሓሳብ ከም ዘሎ ምዝካር የድሊ።     

ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ነቲ ዝተበራበረ ወይ ክበራበር ዝተደለየ ለውጢ ክመስል ኣለዎ። ንመሰል ማዕረነት ዝቃለስ ሓይሊ ብስነ-

ሓሳብ  ዓሌታውነት ወይ ቀቢላውነት  ክምራሕ ኣይኽእልን። ስነ-ሓሳብ ብሄራውነት ንምብርባር ምልኪ ሸቃላይ ክመርሕ 

ምግባር ግርምቢጥ እዩ። ብተመሳሳሊ ንጉሳዊ ምልኪ ብማዕርነታዊ ስነ-ሓሳብ ክምራሕ ኣይኽእልን። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ 

ምልኪ ኣሃዳውነት ከበራብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ድሕረት፣ ነቲ ንማዕርነትን ብዙሕነትን ብሄራት ዝቕበል ስነ-ሓሳብን 

ስሪተ-መንግስትን ከም ሕሱም ዝቃወምሉ ዘለዉ ምኽንያት እዚ እዩ። ምልኪ ሸቃላይ ወይ ሓረስታይ ንምብርባር ዝደሊ 

ሓይሊ ንመሪሕ ውድብ ማለት’ውን “እንኮ” ፓርቲ ዝድግፍ  ስነ-ሓሳብ እምበር ብዙሕነት ፓርቲ ዝድግፍ  ስነ-ሓሳብ ክጥቀም 

ኣይኽእልን። ከምኣ እንተገይሩ ድማ ኣብ ቀራና መገዲ አሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀራና መገዲ ዘሎ ከዓ ኣይስልጦን። 

እንተሰለጦ’ውን  ዘላቕነት ዘለዎ ለውጢ ኣይኸውንን።   

ኣብ ትግራይ ካብዘለዉ  ፖለቲካዊ ተፃብኦታት ሓደ’ውን እዚ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ንመሪሕ ውድብ ወይ እንኮ ፓርቲ ጥራይ 

ዝድግፍ  ስነ-ሓሳብ ማርክሳውነት ከም ሰረተ-ሓሳብ ስርዓተ መንግስትና ተቐቢልና  ክነብቅዕ፣ ንብዙሓ-ፓርቲ ስርዓት 

ንቕበል። ንውድብ ህወሓት መሪሕ ውድብ ንብላ። መሪሕ ውድብ ማለት ብፖሊሲ ዝተፈጥረ ብሕታዊ ፓርቲ ማለት እዩ። 

ሽዑ እቶም ካልኦት ፓርትታት ደቒቆም ይረኣዩና። ንሱ’ውን እንተተራእዮምና እዮም። ቀራና መገዲ ማለት እዚ’ዩ። 

ብተመሳሳሊ ስነ-ሓሳብ ምልኪ ሸቃላይ ዝምራሕ ስርዓተ መንግስቲ ቻይና ኣብቲ ሕገ መንግስቶም ዓንቀፅ ሓደ “ህዝባዊ 

ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ቻይና ሕብረተሰባዊት ስርዓተ መንግስቲ ዄይና ብህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ  ውልቀ ምልኪ 

(ዲክቴተር) ትምራሕ፣ እቲ  ምልኪ ብሸቃሎን ሓረስቶትን ብጥምረት ይምስረት”ይብል። ንቻይና ሓቂ ይሃብኪ ካብ ምባል 

ሓሊፈ ዝብሎ የብለይን። እንተዀነ ግና እታ ዲሞክራሲያዊ ውልቀ ምልኪ ትብል ከየግረመትለይ ኣይተረፈትን። ቻይናውያን 

ነቲ ስነ ሓሳብ “ህዝባዊ መስመር” ይብልዎ። 

ካልእ ነጥቢ እንምረሓሉ  ስነ-ሓሳብ  ብክልስ ሓሳብ ደረጃ ባዕልና ምፍጣር እንኽእለሉ ዕድል  ዘሎ’ኳ እንተዀነ፤ ግብራውነቱ 

ግን ከቢድ እዩ። ምኽንያቱ ስነ-ሓሳብ ምቕማር መብዛሕትኡ ግዘ በፃብዕቲ ናይ ዝቑፀሩ ሊቃውንቲ ከቢድ ፃዕሪ ውፅኢት 

ብምዃኑ እዩ።  ንኣብነት ትግራይ ትምርሐሉ ዘላ ስነ-ሓሳብ ብማርክስ፣ ኤንግሊስ፣ ሌኒን ካልኦትን ዝተቐመረ፣ ብህወሓት ድማ 

ዓውዳውን ትግራዋይን ዝተገብረ ስነ-ሓሳብ እዩ። ህወሓት እውን ብዙሕ ፅዒራን ደኺማን እያ ዓውዳዊ ገይራቶ።  

ብተመሳሳሊ መብዛሕተአን ሃገራት ብቐንዱ ካብ ሃገራት ምዕራብ  ዝበቘሉ፣ ከም ማርክሲዝም፣ ሊብራሊዝም፣ ሰውሺየል 

ዲሞክራሲ ወዘተ ዝበሉ ስነ-ሓሳባት ስርዓታት ብዝተወሰነ መዳዩ ዓውዳዊ እናገበራን እናሓንፈፃን ዝጥቀማ ዘለዋ።  

 ህዝብታት ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ መልክዓት ክውደቡ ይኽእሉ እዮም። ፖለቲካዊ ማሕበረ-ሰብ ብብሄር ወይ ድማ ብደረጃ 

ሕብረ-ብሄር ክውደብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት መብዛሕተአን ሃገራት ኣውሮፓ ብፍላይ ምዕራብን ሰሜንን ብሄራዊ ስርዓተ 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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መንግስቲ ዘለወን እንትኸውን ካልኦት ዓድታት ድማ ሕብረ ብሄራዊ ስርዓተ መንግስቲ ተኺለን ይርከባ። እቲ ቐንዲ ዛዕባ 

ብሄራዊ ወይ ሕብረ-ብሄራዊ ምዃኑ ዘይኰነስ ብናይ መን ፈቓድ ይተኸል ዝብል ይኸውን።  

ብዘዀነ ዕላማ እዛ  ሰነድ  ብቐንዱ  ብዛዕባ ብሄረ ትግራይን ተጋሩን ስለ ዝዀነ፣ ኣብዛ ሰነድ ናይ ፖለቲካ ሕብረተ-ሰብ ማለት 

ብሄረ ትግራይ ማለት እዩ።  ውልቀ-ሰብ ማለት ድማ ትግራዋይ ማለት ክኸውን ከሎ፤ ብሄረ ትግራይ ድማ ናይ ተጋሩ 

ዘይነፃፀልን  ዘይከፋፈልን  ዘይእኩብ  የግዳስ  ውሁድ ፖለቲካዊ መንነት ማለት’ዩ።  

ከምኡ’ውን ስርዓተ መንግስቲ (State) ክበሃል ከሎ፣  በቲ ሓደ ወገን  ሻራውን ጥቕሚ ሒደት ኣካላት  ዘኽብር  ማለት እዩ። 

በቲ ኻልእ ወገን ድማ  ማዕርነታዊ  ስርዓተ መንግስቲ መንነት ውልቀ፣ ምልኣተ- ክብሪን (dignity) ሓላፍነታውነትን ብማዕረ 

ዘኽብርን ንዅሎም ዜጋታቱ  ድማ ብማዕረ ዝግደስን ፣ ካብ ውሁዱን ዘይነፀፃልን ንቕሓተ-መንነቶም  ዝብገስ  ብሄራዊ 

ማዕርነታዊ መንግስቲ ማለት እዩ።  

ከምዚ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ ንትግራይ ይግብኣ። ትግራይ ዓዲ ጐይታን ጊላን ክትከውን ፈፂሙ ኣይግባእን። ብሄራዊ 

ማዕረነታዊ ስርዓተ መንግስቲ ዝብል አገላልፃ  ማለት  ናይ ግድን ክልላዊ ማለት ዘይኰነስ ዘይምልካውን ዘይሻራውን ስርዓተ 

መንግስቲ ብሄረ ተጋሩ ማለት እዩ። ደረጅኡ በታ ሎሚ ዘለዋ ልፍንታዊ ኩነት ይኹን ናብ ምሉእ ልኡላውነት ይሰጋገር 

ብፈቓድን ባህግን ተጋሩ ይውሰን። ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዘላትኒ ውልቃዊት ርእይቶ ድማ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሰነድ ክገልፅ እየ።     

ኣብ ታሪኽ ህዝብታት ኰነ፣ ብሄራት ድሕሪ ነዊሕ ገስጋስ ደውታ፤ ድሕሪ ነዊሕ ድቃስ ድማ ምብርባር ከጋጥም ከሎ  

ፈላመይቲ ሕቶ ከምይ ኢልና ንንበር? ትብል እያ። እዛ ሕቶ እዚኣ ፕሌቶ ኣልዒልዋ ነይሩ። ነታ ሕቶ ድማ “The Republic” 

ኣብ ዘርእስታ መፅሓፉ መሊስዋ እዩ። ፕሌቶ ከም ናይ ፖለቲካ ማሕበረ-ሰብ ጥጡሕ ህይወት ንምንባር ሸማኒ ይእለም፣ 

ሓረስታይ ይሕረስ፣ ጠቢብ ይጣበብ፣ ወታደር ይዋጋእ።  

እዞም  ደርብታት እዚኦም ካብ ፖለቲካ ይርሓቁ። ፖለቲካ ገዲፎም ነናብ ዕዮኦም ይመለሱ በለ። ወሲኹ ድማ ፖለቲካ ፈላስፋ 

ንዝኾነ ንጉስ ንግደፈሉ፤ መሪሕነት ፖለቲካዊ ድማ ይዕተር በለ። ከም ኣረኣእያ ፕሌቶ ከምኣ እንተዀይና፣ ሃገር ሚዛና 

ዝሓለወት  ክትከውንን ጥዑይ ናብራ ክትነብርን እያ ኢሉ ሓሰበ። ንፕሌቶ ምኽንያት እቲ ዝተረኣዮ ደውታ፣ ኣብ ምትእትታው 

ዝነበረ ስርዓት ዲሞክራሲ እዩ ነይሩ።  ንፕሌቶ ስርዓት ዲሞክራሲ ተፃይ ወይ ተፃራሪ ሓሳብ ስነ ህላዌ ደቂ ሰብ እዩ። 

ካልኦት እውን በብዘበኖም ኣብ ሕብረተሰቦም ንዘጋጠመ ቅልውላው ወይ ደውታ መሰረት ብምግባር ከከም ኩነታቱ መፍትሒ 

ንምሃብ ፈተነ ገይሮም እዮም። ማኬቨሊ ኣብ “The Prince”፣ ሆብስ ኣብ “Leviathan” ፣ ሩሶ ኣብ “Social Contract” 

ጆን ሎክ ኣብ “Two Treatises of the Government”፣ ወዘተ መልሲ ሂቦም እዮም።   

ኣብ ሃገርና ’ውን እንተዀነ በብወቅቱ፣ በብደረጅኡ መልሲ ንምሃብ ተፈቲኑ እዩ። ንቡረ እድ ይስሓቕ ኣብ ወቅቱ ንዝነበረ 

ፖለቲካዊ ደውታ ክብረ ነገስት ዝበሃል መፅሓፍ ፅሒፉ መፍትሒ ንምቕማጥ ፈቲኑ። እቲ ዘቕመጦ መፍትሒ ድማ ንኣስታት 

800 ዓመታት ኣገልጊሉ። እቲ መፍትሒ ጠቓሚ ዶ ነይሩ ጐዳኢ ካልእ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መስርሕን  ድሕርን ናይ 

17 ዓመት  ብረታውን ፖለቲካውን ቃልሲ  ህዝቢ ትግራይ  ብውድብ ህወሓት ዝተነፀረ ስነ-ሓሳብ ወይ መስመር ነቲ ኣብ  

ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝነበረ ደውታ መልሲ ሂቡ እዩ። እቲ መስመር ወያናይ ዲሞክራሲ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ።   
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 ብመንፅር ሕቶ ብሄረ ትግራይ  ትሕዝቶ  ስነ-ሓሳብ ወያናይ ዲመክራሲ  ምምርማር ግቡእ እኳ እንተዀ፡ ሕብረተ ሰባዊ 

ለውጢ ብግልፂ ስነ-ሓሳብን፤ ብመንፅር ብውዱብን መሪሕነትን ካብ ምምራሕ ግና ኣብ ትግራይ ኰነ ኢትዮጵያ ተወዳዳሪ 

የብሉን።  ስነ-ሓሳብ ወያናይ ዲሞክራሲ ንስነ-ሓሳባዊ ንፅረትን ፅፈትን ጥራይ ዘይኰነስ ንኣድላይነት ውዱብ መሪሕነትን 

ውዳበን ንቕሓትን ህዝቢ ግቡእ ጠመተ ዝሃበ ምዃኑ  መርኣያ ንፅረት ኰይኑ ይነብር።  ከም ውፅኢቱ ድማ ምስቶም ዓበይቲ 

ተመሳሰልቲ ዓለማዊ ክስተታት ተዀይጡ ኣብ ክብሪ ክነብር እዩ። 

ብምዃኑ እውን ሃገርና ናብ ንቡር ህይወት ግሩም ቁጠባውን ማሕበራውን ልምዓት ክትውንጨፍ  ገይርዋ እዩ። የግዳ እቲ 

ዝተውሃበ መፍትሒ ካብ ባህሪ እቲ ስነ-ሓሳብን ኩነታት ህዝብታት እታ ሃገርን ዝብገሱ ክልተ ብድሆታት ክገጥምዎ ክኢሎም። 

ከምዝፍለጥ ስነ-ሓሰብ ወያናይ ዲሞክራሲ  ደርባዊ  ስነ-ሓሳብ  እዩ። ብምዃኑ ድማ  እቲ ፀገም ብቐንዱ ብሄራዊ ዘይኰነስ  

ደርባዊ እዩ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ ደርባዊ ምላሽ ሂቡ። ንቲ ብሄራዊ ሕቶ ብቐንዱ ናይ ማዕርነትን ኣፍልጦ መንነትን ገይሩ ስለ 

ዝወሰደ መሰረት ስሪተ መንግስቲ ገይሩ ሓንሳእን ንሓዋሩን ፈቲሕዎ ሓሊፉ።  

ስነ-ሓሳብ ወያናይ ዲሞክራሲ በቲ ሓደ ወገን ነቲ ብመስፍናዊ፣ ክፋል ሃፀያውን ቢሮክራሲያውን ንኡስ ከበርቴ (ፔቲ 

ብርዥዋዚ) ዝተቐረፀ ስርዓት ኣፍሪሱ ብኻልእ ደረቢ ሸቃላይ ከምኡ’ውን ሓረስታይ ክትካእ ገይሩ። እቲ ስነ-ሓሳብ ደርባዊ 

ካብ ኰነ ድማ ደርባዊ ፀላኢ ከፍሪ ግድን ነይሩ። እዚ ካብ ባህሪ እቲ  ስነ-ሓሳብ ዝምንጭው ኣበር እዩ። 

ክንዲዝዀነ ድማ፡ ካብ ተረፍ መረፍ ነበር ገዛኢ ደርብን፣ ላዕለዎት ምሁራንን፤ ካልኦት ልሂቃንን ብቐንዱ ግና ደርባዊ ረብሕኡ 

ብጉልባብ ሓድነት ክረጋግፅ ዝደሊ ነባርን ሓድሽን ኣሃዳዊ ሓይሊ ብድሆ ክገጥሞ ክኢሉ። ስለዝዀነ ደርባዊ ስነ-ሓሳብ ኩሉ-

ሻዕ ፀላኢ ክህልዎ ግድን እዩ። ደርባዊ ስነ-ሓሳብ ክህሉ እንተዀይኑ ደርብታት ክህልዉ ኣለዎም። ደርብታት እንተሃልዮም 

ድም ቕርሕንቲ ኣሎ።  

ይኹን እምበር እቶም ኣሃዳውያን  ተረፈ ድሑር ስርዓትን  ስነ ሓሳቦም ሞራላዊ  ትብዓት ስለ ዝሰኣነ ነታ መንነታዊት ሓሳብ 

ከምዘይተመለሰት ብምውዕዋዕ  ቐንዲ መለዓዓሊት ገይሮም ተጠቒሞሙላ። ንህዝቢ ትግራይ ድማ ከም ባዕዳዊ ገዛእን ገዛኢ 

ዓሌትን ዀይኑ ክሰኣልን ክፅላእን ገይሮም። ነዚ ጭዉይ ሓሳብ እዚ ከም ቤንዚን ዀይኑ ዘባርዕ ጉድለት ምሕደራ ብልሽውናን 

ከይጠቐስካ ምሕላፍ ግና ግቡእ ኣይኰነን።  

እቲ ንወያነ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን  ዝመረሐ ስነ-ሓሳብ ወያናይ ዲሞክራሲ ብቐንዱ ካብ ስነ-ሓሳብ ማርክሲዝም 

ዝተቀድሓ ስለዝዀነ (ዓውዳዊ ተገይሩ) ናይቲ ስነ-ሓሰብ  “ኣበር” ተገይሩ ዝውሰድ  ኩሉ ነገር ብሓንቲ መስተጋብር ናይ 

ምርኣይ (reductionism)  ኣበር (fault)  ነይርዎ ። እዚ ማለት  ኩሉ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ጥበባውን ጉዳያት ብዓይኒ 

ቁጠባዊ መስተጋብር ጥራይ ምርኣይ እዩ።   

ብመሰረት ስነ-ሓሰብ ማርክሳውነት መሳርሒ እቶትን  ቁጠባን ዝጨበጠ፣ ዅሉ ይጭብጥ ዝብል እዩ። ከም ባህሊ፣ ስነ ሓሳብ፣ 

ሃይማኖት ጥበብ ወዘተ  ዝበሉ “ላዕላይ ቕርፂ” ኢሉ ዝሰየሞም ሓሳባት ሳዕቤን ቁጠባዊ መስተጋብር ገይሩ ይርኢ። እዚ ድማ  

ሳዕቤናውነት (epiphenomenalism)  ተባሂሉ ዝፍለጥ  ካልእ “ኣበር” እቲ ስነ-ሓሳብ እዩ።  ስለዝዀነ  ህወሓት-ኢህወዲግ  

ስልጣንን  ቁጠባዊ ፖሊሲን ምስ ተቈፃፀረ ሚድያ፣ ኪነ-ጥበብ፣  መድረኽ ፖለቲካዊ ሃማኖት፣ ባህላዊ መድረኻት ነቶም  ስነ 
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ሓሳብ ሓድጊ ዘውዳውነትን ጨፍላቕነት ከባራብሩ ዝደልዩ ኣካላት ገዲፉሎም። እዚ ኣበር እዚ ብሳሕቲ ዝተፈፀመ ጌጋ 

ዘይኰነስ  ባህርያዊ ስነ-ሓሳባዊ ድኽመት እዩ።    

ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣንፈትን ደረጃ ምዕባለን፣ ንቅሓትን ባህግን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ብሄራት፣ ብሄረሰባትን  

ህዝብታትን ከም ሓደ ማሕበረ-ሰብ ፖለቲካ ብምውሳድ ሓደ ዓይነት ምላሽ ብምሃቡ፣ ዝተፈላለየ ብሄራዊ  ቅርሕንቲ ክፈጥር 

ክኢሉ።  

እቲ ዝተውሃበ ምላሽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስሙር ብሄር ዘለዉ ፍልልያት ረብሓ ንምእራም ጥራይ ዀይኑ፣ ከም ናይ ፓርቲ 

ፕሮግራም ዘምፅኦ ለውጢ ታሪኻዊ ምዃኑ ጭብጥታት ኣቕሪብካ ምክታዕ ይከኣል። በተወሳኺ ድማ ኣብ ኣፍሪካ 

ብዘይተለመደ መገዲ ንፖሊሲ ናፅነት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየቕርብ ስርዓት ፈጢሩ። ብምዃኑ ድማ እቲ ቅርሕንቲ  ትኹረት ሓያላን 

ሃገራት ዓዲሙ እዩ። ልዕለ ሓያላን ድማ ነቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰር ጉድለት ከም ምኽንያት  

ብምግባር ኢዶም ከእትዉ ክኢሎም እዮም።  

እዚኦምን ካልኦት ፕሮፖጋንዳታት ሓሶትን ሓቅን ተደማሚሮም ነቲ ብስነ-ሓሳብ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝምራሕ ስርዓት ኣብ 

ሓደጋ ኣውዲቕዎ። ከም ሳዕቤን ውድቀት እቲ ስርዓት ድማ፣ መሰረት እቲ ስርዓት ዝዀነ ህዝቢ ትግራይ፣ ስርዓተ መንግስቱን 

ምሕደርኡን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ።  ህዝቢ ትግራይን ስርዓተ መንግስቱን ከም ዒላማ ፀለመን መጥቃዕትን ኰይኖም። ኣብ  

ሓደጋ ድሕነታውን ህልውናውን ድማ ወዲቖም።  ስለዝዀነ ድማ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብ ብሄረ ትግራይ እዘን ዝስዕባ ክልተ 

ዓይነት ረዘንቲ ሕቶታት ይለዓላ ኣለዋ። 

እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ሓንቲ  ወቕታዊት ድሕነታዊ ሕቶ ክትከውን ከላ፣ ብቐንዱ “እዛ መድረኽ ከመይ ንስገራ?” ትብል እያ። 

እዛ ሕቶ እዚኣ ተባራዕን ህፁፅን መልሲ ትጠልብ ሕቶ ስግግር መድረኽ እያ። ነዛ ሕቶ እዚ ኣብ ምምላስ እዚ ዝበሃል ግደ 

ክህልወኒ ኣይኽእልን። ምንኽንያቱ ኣብታ ባይታ የለኹን።  እቶም ኣብታ ባይታ ዘለዉ መራሕትን ልሂቓንን  ነዛ ሕቶ’ዚኣ 

ብምስትውዓል ክምልስዋ ይግባእ ጥራይ ዘይኮነ፣ ነቲ መሰረታውን ስትራተጅያውን ዝዀነት እትስዕብ ሕቶ ብዘይጐስን 

በዘይሃስን መገዲ ክምልስዋ  ኣለዎም እብል።        

እታ ካልአይቲ  ሕቶ ድማ፡  “ከመይ ኢልና ክንነብር ይግባእ?” እትብል ሓዱሽ  ስነ-ሓሳባዊ  መልሲ ዘድልያ ሕቶ እያ። እታ 

ሕቶ  በቲ ዘሎ ወይ ዝነበረ ስነ-ሓሳብ ክትምለስ ኣይትኽእልን። ኣብዛ ሰነድ እምበኣር ንቐፃሊ ከመይ ንንበር ንዝብል ሕቶ 

ዝተውሃበት ውልቃዊ ምላሽ እያ። ጠለብ እቲ ዘሎናዮ መድረኽ  ናይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ወይ ከም ብሄር እምበር ናይ ሓደ ወይ 

ክልተ ደርቢ ወይ ክፋል ብሄር ኣይኰነን። ስለዝኰነ ንምልኣተ ክብርን ሓላፍነታውነትን ውለቀሰብ ማዕረ ኣፍልጦ ዝህብ፣ 

ከምኡ’ውን ሓልዮት ኣብ ዘድልየሉ  እዋን ንኹሉ ዜጋ ማዕረ ሓላፍነትን ተገዳስነትን ዘርእይ ስርዓተ መንግስቲ ክንሃንፅ ይግባእ 

ኢለ ስለዝኣምን፤ ነቲ ስነ-ሓሳብ ብሄራዊ ማዕርነታውነት (National Egalitarianism) ኢለዮ ኣለኹ። ብሄራዊ 

ማዕርነታውነት ብዝሑ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ፤ ይኵን እምበር እቲ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ኣብ ቀፃሊ ገፃት ክገልፆ እየ። 

ብስነ ሓሳብ  ብሄራዊ ማዕርነታውነት  ዝምራሕ  ሰርዓተ- መንግስቲ  ድማ ብሄራዊ ማዕረነታዊ ስርዓተ መንግስቲ  ይኸውን።   

እንታይ ይብል ከምዘለኩ ድማ ኣብ ቀፃሊ ገፃት ይበርህ። 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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 ሽሕ እኳ ዝዀነ ዓይነት መፍትሒ ብኹሉ ኣባል እቲ ማሕበረ-ሰብ ተቐባልነት ክህልዎ እዩ እንተዘይተብሃለ፣ እቲ እማመ ግን 

ንኵሉ ዝሓቁፍ ዀይኑ ክቐርብ አለዎ። ማለት’ውን ኣብዛ ሰነድ ዝቐርብ ዘሎ መፍትሒ ኣብ ሓደ ቀፀላ ወይ ፅላት ወይ ክፋል 

ብሄር ዘሎ ክፍተት ምምላእ ዘይኰነስ እንታይ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ፀወታ ሕጊ የድልየና ዝብል እዩ።  

ብምዃኑ ድማ ወገንተኛ  ፕሮግራም ፖለቲካ ተገይሩ ዘይኰነ ከም ባህጊ ሓደ ትግራዋይ ንሓድሽ ስነ-ሓሳብ ስርዓተ መንግስቲ 

ተገይሩ ክውሰድ አለዎ።  እዝይ ማለት ዕላማ እቲ ሓሳብ ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ፖለቲካዊ ንቡርነትን እምበር ብዛዕባ ፖለቲካዊ 

ውድብን ፖለቲካ ፕሮግራምን ኣይኰነን። 

ከም ተጋሩ ሌላን ጉሌላ ዘይብሉ ንሃብታም፣ ነጋዳይ፣ ድኻ፣ ምሁር፣ ኣካለ-ጉዱእ ወዘተ ዝሓቍፍ  ስርዓተ መንግስትን መፃወቲ 

ሜዳን ክፍጠር ዝሕግዝ ስነ-ሓሳብ ምንዳይ ግድነት እዩ።  ውድባት ድማ ኣብቲ ሜዳ ኩሉ ዓይነት  ናይ ፖለቲካ ፕሮግራማት 

ሒዘን ዝፃወታሉ ኩነታት ይፍጠር። ህዝቢ ገዛእቲ ውድባት በቢ ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ዓመት ከቕይር ይኽእል እዩ። ስርዓተ 

መንግስትን ስሪተ መንግስትን ግና ብተዛማዲ  ንነዊሕ እዋን ከፀንሕ ተገይሩ ክህነፅ ኣለዎ። ከምኡ ክኸውን እንተዀይኑ ድማ  

ካብ ምልከ ሰብ፣ ምልከ ውድብ ወይ ፅላታዊ ሓሳብ ሓራ ክኽውን አለዎ። እቲ ምጉት ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ ኣብ 

ዘይሻራውን ዘይደርባውን ስነ ሓሳብ ክምስረት ኣለዎ ዝብል እዩ።            

ንግዚኡ ከም ሸቃሎ፣ ከም ሓረስቶት ወይ ከም ነጋዶ ተጋሩ ‘ከመይ ኢልና ንንበር’  ዘይኰነስ ከም ብሄረ ትግራይ ከመይ ኢልና 

ንንበር?  ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምሃብ ይፍትን ከምዘለኹ ምርዳእ እኹል እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕቶ ድማ ብደርባዊ ስነ-ሓሳብ 

ዝምለስ ኣይኰነን። ትሕዝቶ እዛ ሰነድ እንኮ መገዲ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ስለ ዝዀነ ኩሉ ክቕበሎ እዩ ማለት 

ኣይኰነን። የግዳስ ኣብዛ ሰነድ  ዘሎ ሓሳብ ካብቶም  ኣብዚ እዋን እዚ ዝቐርቡ ዘለዉ  ንመፃኢት ትግራይ ዝእንፍቱ ሰነዳት ሓደ 

ክኸውን ምባል ግን ይከኣል እዩ።  

ብሓፂሩ መፃኢት ትግራይ ምዕርይቲ፣ ዜጋታታ ብደሓን ዝኣትውላን ዝወፅኡላን፣ ሓድነቱ ዝተሓለወ  ምእንቲ ክኸውን ከመይ 

ንንበር? ዝብል  ሕቶ  ኣቕሊልካ ምርኣይ  ግቡእ ኣይኰነን። ከም ብሄር ምእንቲ ምልኣተ ህላዌና ውሑስ ክኽውን፣ ውሽጣዊ 

ዓቕማ ትጥቀም፣ ናፅነት ጥራይ ዘይኰነስ ምትሕልላይ እውን ዘለዋ  ትግራይ ኣብ ምፍጣር ፈተነ ዝገብር ሓሳብ ብዕቱብ መገዲ 

ምርኣይ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ።   

ስለዝዀነ እምበኣር አብ ቀፃሊ ገፃት መግለፂ ምሉእ ሰብነት፣ ክብርታትን ባህግታትን ውልቀ ሰብ፣ ክብርታትን ባህግታትን 

ህዝቢ ትግራይ፣ ክብርታትን ባህግታትን ብሄራውነት ትግራይ ከምኡ’ውን መሰረታዊ ሰረተ ሓሳብ፣ ስነ-ሓሳብን ስርዓተ  

መንግስቲ ብሄረ ትግራይ እንታይ ይመስሉ ዝብል ክውንነታዊ ዳህሳስ ዘይኰነስ እንታይ “ይምሰሉ”  ዝብል  ፖለቲካዊ 

ንቡርነት መሰረት ዝገበረን ኣብ ስርዓተ-ኽብሪ (እሴተ-ሰብነት) ብናተይ ገምጋም ኣብ ባህጊ ብሄረ ትግራይን  ዝተመሰረተ ስነ-

ሓሳብ  ክቐርብ እዩ።  

እቲ ቐሪቡ ዘሎ ሓሰብ ብሓፂሩ ትግራይ ከምዚ እያ ትምስል ዘይኰነስ፣ ካብ ኩነተ መንነትናን ባህግናን ብዝብገስ ከምዚ 

“ክትከውን ኣለዋ” ዝብል ብቐንዱ ካብ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዝብገስ ሓሳብ እዩ። ዝዀነ ስርዓተ መንግስቲ ዝምልከት ትንተና 

መሰረቱ መንነት ውልቀ-ሰብን እሴታትን ክብርታትን ሕብረተ-ሰብ እዩ። ሕብረተሰብ ካብ መንነት ውልቀ ሰባትን 

መስተጋብሮምን ይምንጩ፣ ተመሊሱ ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ውልቀ ሰባት ፅልዋ የሕድር።   
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ስለዚ ሕብረተሰባዊ ንቡርነት ብውልቀ ሰባዊ ስነምግባር  ይፅሎ፣ ውልቀ ሰባዊ ስነ-ምግባር ድማ ብንቡር ማሕበረሰብ  

ይቅረፅ። ስለዚ እቲ መስተጋብር ዝተሓላለኸ  ስለዝኰን፤ ናይ ስነ-መጐት እምበር፣ ቕደም ሰዓብ ግዚኡ ንምግላፅ  ኣፀጋሚ 

እዩ።   

ህፃን ምስ ተወልደ ኩሉ እቲ ዝመሃሮ ቋንቋ፣  ስነ-ምግባርን ንቡርን  ካብ ስድርኡን ማሕበረሰብን ይቕበል። እዚ ማለት ብህፃኑ 

ብቲ ማሕበረ-ሰብ ይቕረፅ፣ ምስ ዓበየ በታ ዝተምሃራ ማሕበረሰባዊት መነፀር ገይሩ ነገራት ምርኣይ ይጅምር። ዝተፈልየ 

ኣጠማምታ ሒዙ እንተመፂኡ  እታ ሓዳስ ሓሳቡ ነቲ ማሕበረሰብ  የቕርባ። ናይ ምስፋሕ ዕድል እንተሃልይዋ ድማ ብኣ ኣቢሉ 

ድማ ፅልዋ የሕድር።  

ስለዝዀነ እቲ ርክብ ቅደም ሰዓብ ግዘ ገይርካ ምርዳእ ከቢድ እዩ። ብኣመኽንዮ ግን ቅድሚ ማሕበረሰብ  ውልቀ ሰብ 

ስለዝነበረ ብኣኣ ምርዳእ ይከኣል። ዝዀነ ዀይኑ ብዛዕባ ስርዓተ መንግስቲ ንምዝራብ ብዛዕባ ብሄር ምርዳእ የድሊ።  

ምኽንያቱ ብሄራዊ ስርዓተ መንግስቲ  ኩነተ (condition of) ብሄርነት እዩ። ስለዝዀነ  ብሄር ከይገለፅካ ስርዓተ ብሄራዊ  

መንግስቲ ምግላፅ አይከኣልን።  ብሄር ድማ  ኩነተ-ውልቀ ሰባት ስለ ዝዀነ እዛ ሰነድ ስነ-ምግባራዊ እንታይነት ውልቀ ሰባትን  

“ንቡር” ማሕበረሰብን ብምትንታን ትጅምር። ቅድሚ ኩሉ ግን እቲ ዝበሃግ ኣንፈት ብሓፂሩ እንታይ ከም ዝመስል ከም 

ዝስዕብ ይግለፅ። 

ኣንፈትን ሸቶን ለውጢ 
ብቐዳምነት ከም ውልቀ-ሰብ ይኹን ከም ብሄር ምዕሩይን ሓርነታውን ህይወት ምንባር ማለት እንታይ እዩ? ምዕሩይ ህይወት 

ብምንታይ ይዕቀን?  ከም ውልቀ ሰብ፣ ከም ማሕበረ-ሰብን ብሄርን ብኸመይ ንንበር? ኣብ መንጎ ውልቃውነት፣ ብሄራውነትን 

ስርዓተ-መንግስትነትን ዘለዉ ክብርታትን መንነታዊ እሴታትን ብኸመይ  ነቃድዎም?  

ምዕሩይን ጥጡሕን ህይወት ውልቀ ሰባት ምልኣተ-ክብርን ሓላፍነታውነትን ዝርጋገፀሉ፣ ማሕበረ-ሰብ ንሕድ ሕዱ 

ዘይጠቓቐዐሉ፣ የግዳስ ዝደጋገፈሉ፣  ኣብ ማሕበረ-ሰብ ፍልልይ ናብራ ኣብ ኣፍደገ  ሲኦልን ገነትን ዘይኰነሉ ኩነት ምፍጣር 

እዩ።  ንዅሉ ዜጋ  ብማዕረ ክብርን  ማዕረ ተገዳስነትን ዝርኢ ስርዓተ መንግስቲ ዝሰፍነሉ ኩነተ-ናብራ እዩ።  

ከምኡ’ውን  ስርዓተ መንግስቲ ይኹን፣ ባህሊ እቲ ብሄር ለውጢ ሓንጐፋይ ኢሉ ዝቕበልን፣ ለውጢ ኣብ ዘድልየሉ እዋን 

ለውጢ ዘሳስን  ኩነተ-ህይወት የመልክት። ምኽንያቱ  ለውጢ ኣብ ኵሉ ቀፀላታት ሕብረተሰብ ብዘየቋርፅ ኣገባብ ዝህሉ 

መስርሕ ስለ ዝዀነ።    

ለውጢ ኣብ ህይወት ውልቀ ሰብ ኰነ ማሕበረ-ሰብ ይኽሰት። ስለዝዀነ  ብፍላይ ማሕበረ-ሰብ   ኣብ ዘይቋርፅ ለውጢ 

ይነብር እንተኢልና እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብኸመይ ይምለሱ፡ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ።  ቀዳማይ  ንምንታይ ንልወጥ?  እንታይ 

ዓይነት ለውጢኸ ንደሊ? ኣንፈትን እቲ ለውጢ ብኸመይን ብመንን ይውሰን? ውልቃዊ ለውጢ በቲ ውልቀ ሰብ እዩ ዝምራሕ 

እንተደኣ’ልና፤ ማህበረ ሰባዊ ለውጢኸ ብመን ይምራሕ?  

 ከምውልቀ ሰብ ኰነ  ማሕበረ-ሰብ  ንምንታይ ንልወጥ?  ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ዓይነት መልሲ ተዋሂቡ እዩ።  ብወገነይ ግና  

ከምቲ ዝተፈላለዩ ፍላስፋታት ብፍላይ  ድማ ኣሪስቶትልን ሄግልን ዝበልዎ  ኣብ ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበረ-ሰብ  ዕቑር ወይ 
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ድጒል ተኽእሎ (potential)  ኣሎ። ዘይተኸስተ ፀጋን ዓቕምን ኣሎ እብል።  ስለዝዀነ ለውጢ  እቲ ተኽእሎ ናብ ክውንነት 

ክቕየር ካብዝህሉ ውሽጣዊ ባህጊ ዝብገስ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።  ልክዕ ከምቲ ኣካላትና ካብ ዝነኣስት  ዋህዮ ናብ ምሉእ 

ሰብነት ዝልወጥ ማሕበራዊ ለውጥውን ከምኡ’ዩ።   

ከምቲ ዘርኢ ገረብ  ኣብ ውሽጣ ምሉእ ገረብነት  ተሰኪማ ትነብር እሞ ልሙዕ ሓመድ፣ ማይን ኣየርን ምስረኸበት ካብ 

ዘርእነት፣ ናብ ቡቚሊ፣ ካብ ቡቚሊ ናብ  ፈልሲ ፣ ካብ ፈልሲ ናብ ገረብ   ትልወጥ  ማሕበረ-ሰባዊ ለውጢ’ውን ከምኡ  

እዩ።  ብቐንዱ ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ድጒል ዓቕምታት ግዳማውን ውሽጣውን ኩነታት ከም መበራበሪ  እታወት  ብምጥቃም  

ለውጢ ክበቍል  ይጅምር።  ልክዕ ከምቲ ዘርኢ  ንኽትበቍል ጠልን ሓመድን ትደሊ ማሕበረ-ሰብ ከኣ  ካብ ዘለዎ ኩነተ 

ናብራ ናብ ካልእ ምዕራፍ ክልወጥ ወይ ክሰግር ቈስቋሲ  ኩነት  የድልዮ። ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ኩነተ- 

ዓፀቦ ክገጥሞ ከሎ ወይ  ክልሰ- ሓሳብ ብምጥቃም ቐዲሙ ብምትንባይን ብምግምጋምን  ኩነተ ናብርኡ  ናብ ምልዋጥ 

ይስጉም።  

ሰብ ብዝገጠሞ  ጭቡጥ  ብድሆ  ይኹን ወይ  ተዛማዲ ክልሰ-ሓሳብ ብምስትንታን  ንቕሓት ረኺቡ ክበራበር ይኽእል‘ዩ።  

እቲ ምብርባር ብድርኺት (motivation/ inspiration) ዕለታዊ ክስተትን ዘይምኽኑይ ስምዒትን  ዝምራሕ  

እንተደኣዀይኑ  ብቐሊሉ ይብርዕን ጥራይ ዘይኰነ  እታ ቅድመ ለውጢ ዝነበረቶ ደረጃ’ውን ክስእና ይኽእል እዩ።  ንኣብነት  

“ብቐዳማይ ወያነ” ዝፍለጥ  ምብርባር ህዝቢ ትግራይ  ካብ ዝበርዐነሉ  ምኽንያት እቲ ሓደ ምናልባት እውን እቲ  ቐንዲ  

ዝምርሓሉ ስነ-ሓሳብ ስለዘይነበሮ እዩ። ብርግፅ  ስነ-ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነስ  ውዱብን ቑራፅን መሪሕነት  እውን ናይ ግድን 

እዩ።  ብዓመፅ ተምሃሮ ዝፍለጥ  ምብርባር ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ጐሓሉ ዝወደቐ ሰኣን መሪሕነት እምበር ሰኣን ስነ-ሓሳብ 

ኣይነበረን።   

ብርግፅ ስነ ሓሳብ ኣብ ብርኪ ኣምር ተንጠልጢሉ ናብ ተግባራዊ ሓሳብ እንተዘይተቐይሩ  (Form theoretical thought 

to practical thought) ተንጠልጢሉ ምትራፉ ናይ ግድን እዩ። ናይ እዚ ጭቡጥ መርኣያ  ኣብ ካልኣይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ 

ዝተራእየ  ንፁር መሪሕ ሓሳብን ንትግበርኡ ዝንጠፍ ውዱብ መሪሕነትን እዩ። ኣብ ካልኣይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ  ካብ ድሑር 

ኩነተ ህይወትን ናብራን  ተበራቢሩ ተኣምር ዝሰርሐ   ብስሚዒትን ሃውርን ዘይኰነስ  ብስነ-ሓሳብ   ማርክሰ -ሌኒንን  ውዱብ 

መሪሕነትን ተመሪሑ ስለዝተቓለሰ እዩ። ስለዝዀነ ድማ   ዓወት ዓቲሩ ናብ ሓድሽ ኩነተ ህይወት ተሰጋጊሩ።     

ህዝቢ ትግራይ ሳላ ብንፁር ስነ-ሓሳብ ማርክስነት ዝተወደበ መሪሕነትን ዝተመርሐ ካብ’ቲ  ንኣማኢት ዓመታት  ደቂስሉ 

ዝነበረ ኩነት ተበራቢሩ፡   ደርባውን ብሄራውን ንቕሓት  ክህልዎ ጥራይ ዘይኰነስ ናብ ኣዝዩ ገዚፍ ሓይሊ ክቕየር ክኢሉ።  

ማርክሳዊ ስነ-ሓሳብ  ንህዝብና ከም ክርቢት ዀይኑ ወሊዕዎ ናብ ገዚፍ ባርዕ ስለዝቐየሮ ንደርባውነት፣ ንድሕረትን መግዛእትን 

ኣቃፂሉ ንርእሱን ጐረባብቱን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣስጊሩዎም እዩ።   ነቲ ኩነት ነብስሄር እያሱ በርሀ ከምዝስዕብ ይገልፆ።  

“ረመፅ ድጒል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕታ ናይ የካቲት ማዕበል 

ባርዕ’ዩ  እሳተ ገሞራ፡ ሽግ ደደቢት ወርቃዊ ነበልባል…”                             
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ስለዝዀነ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ  ድጒል ረመፅ ናብ ባርዕ ቐይሩ ኣሪጊት ነገር በሊዑ ብሓድሽ ቅርፂ ናብ ሓድሽ መድረኸ 

ዘሳግር መስርሕ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ብኣንፃሩ ለውጢ ብስነ-ሓሳብን ብቑዕ መሪሕነትን እንተዘይተኣንፊቱ ክድንጉይ 

ዝኽእል፡ ከብርዕን ዝኽእልን  ካብኡ ሓሊፉ’ውን ናብ መዓሙቕ  ክፀድፍ ዝኽእል መስርሕ እዩ። 

 እቲ ካልእ ነጥቢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዝብል እዩ።  ለውጢ ዝተፈላለየ ደረጃ ክህልዎ ይኽእል። ገለ ለውጢ፡ ዕረያዊ 

ለውጢ ( reform) ክኸውን ይክእል።  እዚ ማለት እቲ ለውጢ መሰረታዊ ዘይኰነስ ገለ ምምሕያሻት ዘምፅእ   ዘይመሰረታዊ 

ለውጢ ማለት እዩ።   እቲ ካልኣይ ድማ ዘሳግር ለውጢ ክኸውን ይክእል።  ለውጥታት ብዓይነትን መጠንን’ውን ክግለፁ 

ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ኣዕናዊ ለውጢ ከጋጥም ዝኽእል እንትኸውን ኵሎም ዓይነታት ለውጢ ባህርዮም ክቕረፅ 

ዝኽእል ንለውጢ ብዘሎና አጠማምታ እዩ።  ለውጢ  በብደረጅኡ ሓንጐፋይ ኢሉ ዝቕበል ባህልን ማሕበረ-ሰብን  ኩሉ ግዘ 

ወዝባዊ ለውጢ የተኣናግድ።  

ብኻልእ ወገን ለውጢ ዝዕፍን ስርዓትን ማሕበረሰብን፣  ለውጢ ከም እሳተ-ጐመራ ክፍንጀር ስለዝገበር ኣዕናዊ ለውጢ 

የተኣናግድ።  ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘይምስጋር ጥራይ ዘይኰነ እታ ዝነበረቶ’ውን ይስእን። ምስ ለውጢ ተኣሳሲሩ ክለዓል 

ዝኽእል ካልእ ሕቶ፡ ኣብ ኵሎም ዓውድታት ህይወት ንለውጢ  ብእወታ እናተቐበልና ስለምንታይ ንማሕበራውን ፖለቲካውን 

ለውጢ  ንፈርሕ? ዝብል እዩ።  ወላዲ ደቁ ክዓብዩ ከለዉ  ወይ ክልወጡ  ከለዉ ይሕጐስ።  ሓረስታይ  ዝዘርኦ ክበቚል፡ 

ዝተኸሎ ተኽሊ ክዓቢ ከሎ ይሕጐስ። ዳርጋ ኣብ ኩሉ መዳይ ህይወት ለውጢ የሕጒሰና። ኣብ  ፖለቲካዊ ለውጢ መፂእኻ 

ግን ዓብይ ስግኣት አሎ። ንምንታይ ግን ፖለቲካዊ ለውጢ ብስግኣት ንርእዮ?    

ብናተይ ርድኢት  ለውጢ ዝፍርሐሉ  ምኽንያት  መዕለቢ እቲ ለውጢ ግልፂ እንተዘይኰይኑ እዩ።  ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ  

ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ መሪር ኩነታት ኰይኑ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ይደሊ ነይሩ  ጥራይ ዘይኰነስ  መስዋእቲ ከፊሉ 

ለውጢ ኣምፂኡ። ስለምንታይ እንተደኣይልና ሽዑ ንፁር ስነ-ሓሳብን ድሕሪ ለውጢ ከምፅ ዝኽእል ሰላምን፣ ሃብተ ገነትን፣ 

ጥጡሕ ህይወትን ይረኣዮ ነይሩ።  ከመይ ኢሉ ተራእይዎ  እንተኢልና ብንፁር  ስነ-ሓሳብን ውዱብ መሪሕነትን ይምራሕ 

ስለዝነበረ እዩ።  

ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብቲ ብባርነት ዝነብርሉ ዝነበሩ  ግብፂ  ናብ ምድረ ሓርንት መሪሑ ከውፀኦም 

ምስተላዕለ፡ በመጀምርታ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት፣ ካብ  ኣገልጋልነት ድማ ብምልኣተ ኽብሪ ናብ ዝነብሩላ ዓዲ ክመርሖም 

ከምዝኽእል ብግልፂ ነጊረዎም።  

ሙሴ  ምጅማር ጉዕዞ፣ ብኸመይ ከምዝጐዓዙ ከምዝኽእሉ፣ ክግጥምዎም ዝኽእሉ ብድሆታት  ከረድኦምን ብስእላዊ መገዲ 

መዓርን ፀባን ናብ እተውሕዝ  ዓዲ ይወስዶም ከምዘሎን ከእምኖምን ነይርዎ።  ካብኡ ሓሊፉ’ውን ዝምርሕሉ ሕግታትን 

ስርዓትን ፅሒፉ ብጭቡጥ  ስለዘርኣዮም  ግልብጥ ኢሎም ናብ ሓድሽ ምዕራፍ  ሰጊሮም።  ስለዝዀነ  ማሕበረ-ሰባዊ ለውጢ 

ክሰምርን  ተቐባልነት ክህልዎን እንተዀይኑ ብስነ-ሓሳብን ብቑዕ መሪሕነት  ክምራሕ  አለዎ።  ለውጢ ትግራይ ዝሓሰብ 

ዝዀነ ውልቀ-ሰብ ይኩን ውዳበ እምበኣር እዛ ነጥቢ እዚኣ ክሓስበላ ኣለዎ።  

ከም ሳልሳይ ክለዓል ዝኽእል ሕቶ ኣንፈት ለውጢ ብመንን ብኸመይን ይውሰን  እዩ። ለውጢ ኣሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ 

ይኸእል እዩ ። ምእንተ’ዚ ኣንፈቱ ክንፅር አለዎ። ለውጢ  ከም ግቡእ ናብ ዝሓሸ ህይወት ክኸውን አለዎ ። ንሱ እቲ ባህግን 
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ክኸውን ዘለዎን ጉዳይ እዩ። ግናኸ  ለውጢ  እወታዊ ክኸውን ውሁብ ኣይኰነን። እዚ ማለት ለውጢ መገዱ ክስሕት ይኸእል 

እዩ።  ለውጢ መገዲ ከይስሕት ድማ ቀላሲ የድልዮ። ለውጢ ዝቕልስ ሓይሊ መጀመርታ ግልፂ ዝዀነ ለውጢ ዝምርሓሉ 

ስነ-ሓሳብ ክህልዎ አለዎ።  ካበይ ናበይ፣ ብኸመይን መዓዝን፡ እንታይ ዝኣክል መጠንን ዓይነትን ዝብሉ ነጥብታት ክንፅሩ 

ኣለዎም።  ካብቲ ለውጢ ዝርከቡ ረብሓታት፡ ኣብ መገዲ ለውጢ ዘለዉ ማሕልኻታትን መብተኺኦምን፣ ድሕሪ ለውጢ 

ዝህሉ መድረኽ ብግቡእ  ብዝድህስስ መልክዕ  ምቕራብ ወዘተ  ናይ ግድን ይኸውን። ካልእ ለውጢ ብስነ-ሓሳብ ጥራይ 

ዘይኰነስ፣  ብኣብነታውያን ቈራፃትን  መራሕቲ እውን ክምራሕ ኣለዎ። 

ንምጥቕላል ዝኣክል ዕላማ ማሕበረ ሰባዊ ለውጢ  ነቲ ማሕበረ-ሰብ  ጥጡሕ ህይወት፡ ናፅነት፡ ምልኣተ-ኽብሪ፣ ዓርሰ-ገዛእነት 

ዘጐናፅፍ ክኸውንን ብፍላይ ድማ  ማዕርነተ- ሓርነታዊነት ዘስፍን  ምዕርዩን ጥጡሑን ህላዌ ዘለዎ ብሄር ምፍጣር እዩ።  

እዞም ናይ ለውጢ ሽቶታት እዚኦም  እንታይ ማለት ምዃኖምን ብሓፂሩ ኣብ ዝስዕብ ይግለፁ።  

 

ሸቶታት ለውጢ 
 

ዓርሰ-ወሳነንት 
ሓንቲ ፍረ ዳዕሮ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ክንዲ ፍረ ጣፍ ዝኸውን  መጠን ዘለወን ኣዝርእቲ ትውንን።   እተን ኣዝርእቲ  ምእንቲ 

ናብ  መርየት  ክብተና እታ ዝቛፀረተን ፍረ ዳዕሮ ደሪቓ  ክትፍንጣሕ ኣለዋ።  እታ ፍረ ዳዕሮ ፈለማ ናይተን ኣብ ውሽጣ ዘለዎ 

ዘራእቲ መጋቢትን ዓቃቢትን እያ ነይራ። ደሓር እተን ዘራእቲ  ምስ በሰላ ግና እታ  ከም መዕቈቢትን መጋቢትን ዀይና  

ዝሓብሐበተንን ዝመገበተንን ፍረ ክትፍንጣሕ አለዋ። ቀፂሉ ድማ እተን ዘራእቲ እንተስ ብንፋስ  ወይ ብውሕጅ ክብተናን 

ልሙዕ መሬት ክረኽባን ኣለወን።  ንሓቲ ፍረ ዳዕሮ እንታይ ምዃና ዘይፈልጥ ሓላፍ መገዲ ዘርኢ ዳዕሮን ጣፍን ሓደ ዓይነት 

እየን።   

እንተዀነ እታ ዘርኢ ዳዕሮ ኣብ ውሽጣ ዝተሰከመቶ  ፀጋን ዓቕምን ናይ ሓንቲ ምልእቲ ዳዕሮ ፀጋን ዓምቕን ምዃኑ ፈላጢኣ 

ይፈልጣ። ለውጢ ዝመርሓ ሓይሊ እምበኣር  ዘርኢ ዳዕሮ  ድሕሪ ቁርብ እዋን ገረብ ዳዕሮ ከምትኸውን ይፈልጥ እዩ።  እዛ 

ክንድ ፍረ ጣፍ እትኸውን ዘርኢ ዳዕሮ ናይ መወዳእታ ሸቶኣ ገረብ ዳዕሮ ዄይንካ  ፅላልን መዓርግን ምዃን እዩ። እዚ ኣብ 

ውሽጢ ማሕበረሰብ ዘሎ ገና ዘይተገልፀ  ዓቕሚ ንምግላፅ  ዝተጠቐምኩሉ ስእላዊ ኣገላልፃ እዩ።  

ንዓይ እታ ዘርኢ  ዳዕሮ  ርእሰ ወሳንነታ ኣረጋጊፃ ማለት ምልእቲ ገረብ ዳዕሮ ዀይና ብዑፍ ዘይትብላዕ፤ ብፃፀ ንቐለብነት 

ዘይተውሰድ፡ ብንፋስን ዘይትብቈፅ ግርማን መጐስን ዓዲ ክትከውን ከላ እዩ።  ማሕበረሰባዊ ስርዓትን ስሪትን  እውን ልክዕ 

ከምታ ፍረ ዳዕሮ ብኣጋ እናተፈንጥሐ ለውጢ ክበቍልን ክግውድን ናብ ምሉእ ሓርነት ክዓብን ዕድል ዝህብ ክኸውን አለዎ። 

እንተዘይኰይኑ  ነቲ ዓቂቡን መጊቡን ዘዕበዮ ፍረ የንቅፆን ሓቚፍዎ ይመውትን።       

ዓርሰ ወሳንነት  ውሽጣዊ ዓቕምታትካ   አውፂእኻ  ካብ ፅግዕተኛነት ናብ መፀገዓይነት ምስግጋር እዩ።   ብሄራዊ ለውጥናውን  

እምበኣር ካብ   ውልዕ ህልም ዝብል ናይ ህልውና ስግኣት ወፂኡ ናብ ገዚፍ ግርማን ሞገስን ዘለዎ ኩነት ክሰገጋር ዝብህግን 

ዝህቅንን  ክኸውን አለዎ።  ብሄርና “መሰል ዓርሰ ወሳንነቱ”  ብትካቦ ዝረኽቦ ዘይኰነስ  ባዕሉ ዘልዕሎ ባዕሉ ዘንብሮ ስልጣን 

መኳኑ  ከረጋገፅ  ይግባእ።  መሰል ዝበሃል ነገር ይግበኣኒ እዩ  ኢልካ ካብ ካልእ ኣካል ክልገሰልካ ትሓቶ  ዘይኰነ ፤ ባዕልኻ 

ትውንኖ  ንብረትካ እዩ።  ስለዝኰነ  ዓርሰ ወሳንነት ጫፍ ብራኸ ምሉእ  ሓርነትን እዩ።      



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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ጥጡሕ ህይወት 
ካልኣይ ዕላማ ቅሉስን ምሩሕን ማሕበረሰባዊ ለውጢ ጥጡሕ ህይወት ምንባር እዩ። ጥጡሕ ህይወት (good life 

wellbeing, living well) ማለት ከከም እቲ ማሕበረሰብን  ብርኪ ስልጣነን እኳ ዝውሰን እንተዀነ፡ ኣብዛ ሰነድ እዚኣ ግና  

እዞም ዝስዕቡ ትርጉማት ይህልዎ።  ውሑስን ጥጡሕን  ህይወት ማለት  ፍትሒ ዝሰፈኖ ኩነተ ህይወት፡ ኣካላውን ስነ-

ልቦናውን ጥዕና ዝበዝሖ ህይወት ምውናን እዩ። ሰላማውን ኣብ ምክብባርን ዝተመስረተ ማሕበራዊ መስተጋብር፡  ቁጠባዊ 

ሓርነት፤  በናፅነት  ምምሃር፣ ምሕሳብ፣ ምምርማር፣ ሃሳብካ ምግላፅ ዝከኣለሉ ህይወት እውን ናይ ጥጠሑን ውሑስን ህይወት 

መግለፂ እዩ።  

ካብኡ ሓሊፉ  ናይ ስርዓት ለውጢ  ስግኣት ዘይኰነሉ ህይወት፡ ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሓሉ፣ 

ንህይወት ዜጋታት ዓብዪ ክብሪ ጥራይ ዘይኰነስ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ህዝብን ዝዕቅብን ስርዓተ መንግስቲ ዝወነነ  

ማሕበረሰብ  ምፍጣር  እውን ናይ ውሑስን ጥጡሑን ህይወት መግለፂ እዩ። ካብኡ ብዘይንፀል ድማ ኣብ መንጎ መንግስትን  

ህዝብን ዝሎ  ርክብ እወታውን ተደጋጋፍን ዝኰነሉ ኩነት ምፍጣር ካልእ ናይ ጥጡሕን ውሑስን ናብራ መርኣያ እዩ።  

ብሓፂሩ ጥጡሕ ህይወት ሕጉስ፡ ጥዑይ፡ ዕድመ ፀጊቡ ዝመውት ዝበዝሓሉ፣ ሓደጋ ኣዝዩ ውሑድ ዝዀነሉ፡ መግደራ፡ ዓፀቦን 

መቕዘፍትን ልሙድ ኩነተ ህይወቱ ዘይዀነሉ ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ።  

 ምዕሩይነት  
ራብዓይ፡  ማሕበረ ሰባዊ ለውጢ  ግቡእ ዝኸውን ናይ ዜጋታት  ዝተጋነነን ሕልኽላኽ ህይወት ኣሪሙ፣  ቀዋሚ ቀፀላታትን  

ቁጠባውን ማሕበራውን ደርቢ ዘወግድ እንተዀይኑ እዩ። ኩነተ ምዕሩይነት  ንዅሉ ኣባል እቲ ብሄር ኰነ ማሕበረሰብ ማዕረ 

ዕድል ዝህብ፡  ንኵሉ ተስፋ ዘእንፈት፤ ኣውራ ድማ  ሰባት ብሰብነቶም ማዕረ ምዃኖም፣ ማዕረ ክብሪ ዝግበኦም ምዃኑ፣ ማዕረ 

ተገዳስነት ዝግበኦም ምዃኑ ዝርጋገፀሉ ስርዓተ ማሕበር  ምፍጣር እዩ። እዚማለት መንግስቲ ንነዋሕቲ ማዕረ እቶም ሓፀርቲ 

ከሕፅር፡ ንሰነፍ ማዕረ እቲ ትጉህ ክኸበር ይገብር ማለት ዘይኰነ፤  ብዝተፈላለየ  ምኽንያት ውድቀት ንዝገጠሞ  ዝድግፍ 

ግዱስን ምዕሩይ ስርዓት ምህናፅ ማለት እዩ። ስለዝዀነ ነዚ ዝድግፍ ማሕበረ ቁጠባዊ ፖሊሲ’ውን ይህሉ ማለት እዩ። 

ውልቀ-ሰብ፡  ስነምግባር   
ከመይ ኢልና ክንነበር ይግባእ ትብል  መሰረታዊት ሕቶ  ንቤተ ሰብ፡ ንሃይማኖታዊ ትካል፡ ንግዳዊ ትካል፡ ከም ሃገር፡ ከባብን 

ዓለምን  ኵሎም ማሕበራዊ ምትእስሳርን ትምልከት  እኳ  እንተዀነት፤ ናይዞም  ዝተጠቀሱ ዀነ ዘይተጠቐሱ  ትካላትን 

ውዳበታተን  ሱረ መሰረቱ ውልቀ ሰብ እዩ።  ስለዝዀነ ቕድሚ ብሄር ወይ ቕድሚ  ስርዓተ መንግስቲ  ውልቀ ሰብ ክምርሓሉ 

ዝግባእ ስሪት ይህወት ወይ ስነምግባር ምርኣይ ኣገዳሲ ይኸውን። ውልቀ ሰብ ህይወቱ ብስነ ምግባር ይመርሕ፡ ኣባላት 

ማሕበረ ሰብ ወይ ብሄር ድማ ንሓድሕዶም  ንዘለዎም ርክብ ብንቡር (Moral)  ይምርሑ። እቲ ኣነ ዝብህጎ ዘሎኹ ስርዓተ 

መንግስት’ውን ኣብ ማዕረነት( ንዜጋታት ማዕረ ክብርን ማዕረ ሓልዮትን ዝህብ) ይመስረት።   

መንግስታዊ ምምሕዳር ድማ ብሕገ መንግስቲ ወይ ስሪተ መንግስቲ ይምራሕ።  ኣብቲ  ብሄር ወይ ማሕበረሰብ  ምልኪ ሕጊ 

ይሰፍን። መሰረት ኩሉ ግና ሰብ እዩ። ሰብ ትሕቲ ትካል ኣይኰነን፣ ትካላት እዮም ትሕቲ ሰብ። ውልቀ-ሰብ ዘየኽብር ስርዓት 

ኰነ ማሕበረሰብ ምፍራሱ ኣይተርፍን። መሰረቱ ዝተነቓነቐ ቤት ከምዘይቀወም፣ መሰረት ማሕበረሰብ ዝዀነ ሰብ 
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እንተዘይከቢሩ እቲ ማሕበረሰብ ይፈርስ። ግናኸ እቲ ማሕበረሰብ ከይጉዳእ ጥራይ ዘይኰነ ሰብ ብነብሱ ክቡር ስለዝኮነ 

ክኸብር ይግባእ። 

 ብኻልእ ወገን ድማ ከመይ ኢልና ንንበር? ዝብል ሕቶ  ክለዓል ዝኽእል፡   ከመይ ኢልና ከምንነብር በብደረጅኡ ንውስኖ 

ንሕና ምዃና ኣብ ግምት የእቱ። እዚ ማለት ከም ውልቀ ሰብ ስነምግባር ህይወት ዝሕግግ፡  እቲ ውልቀ ሰብ ባዕሉ  ምዃኑ፡  

ከም ማሕበረሰብ “ንቡር”  እንሕግግ “ንሕና” ምኳና ከምኡ’ውን ከም ፖለቲካዊ ማሕበረ ሰብ  ስርዓተ መንግስቲ  እነቕውም  

ባዕልና ምዃንና  የመልክት።  እዚ እዩ ዝተማልአ ርእሰ ወሳንነት።  ናብራናን ዕድልናን ባዕልና ንውስን እንተዀይና ድማ  

ብሕጊ ተፈጥሮ ብዝተወሰነልና ዘይኰነስ  ብናፃ ፈቓድና ኢና ንውስን ማለት እዩ። ናፃ ፈቃድ ማለት ብሕጊ ተፈጥሮ ዘይግዝኣ 

ባህሪ ከምዘሎና የመልክት። እዚ ዛዕባ እዚ ሜታፊዚካዊ ወይ ስነ ህላዌኣዊ ዛዕባ ስለዝዀነ ካልእ እዋን ብስፍሓት ክምለሶ እየ።   

ስለዝዀነ ከም ውልቀ ሰብ ናፃ ፍቓድ እንተሃልዩና፡ ብናፃ ፍቓድ ዝትመሰረተ  ብሄራዊ   ናፅነት፡  ኣብ ብሄራዊ  ናፅነት 

ዝተመስረተ መንግስታዊ  ልኡላውነት  ኣሎና ማለት እዩ።  ካብዚ ባህሪ እዚ ተበጊስና ማለት እውን ካብ ናፃ ፍቓድ ሰባትን ካብ 

ብሄራዊ ናፅነትን መንግስታዊ ልኡላውነትን ተበጊስና እዘን ዝስዕባ መሰረታውያን ውልቃዊ፣ ማሕበራውን ፖለቲካውን   

ተባፃሕቲ  ክብርታት ህይወት  (end values)  ይህልዋና።   እዘን መሰረተውያን   ደረኽትን ናፃ ፈቃድ፣ ሕብረተ-ሰባዊ 

ናፅነት ሉኡላዊ መንግስትን)  ውሽጣዊ  ዓቕምታት  ተጠቂምና  ናብ ምልእተ ሰብ፣ ብሄራዊ ድሕነተ ህላዌን ናብ  ብሄራዊ 

ርእሰ ወሳንነት ንበፅሕ።    

ደረኽቲ ባህርያት ውልቀ-ሰብ 
ሰብ ብዙሕ መልክዕን ባህርን አለዎ።  ብመጠን ማሕበራውነቱ ውልቃዊ’ውን እዩ። ካልኦት መልክዓትን ባህርያትን እውን  

ዘለውዎ እኳ እንተዀነ፡  ዕላማ እዛ ሰነድ ግና ብቐንዱ ናይ ሰብ   ውልቀ ስሪት ድርኺቱን ውፅኢቱን  ምስ ማሕበረ ሰባዊ 

ናፅነትን ፖለቲካዊ ልኡላውነትን ዘለዎ ምትእስሳር እዩ። ስለዝዀነ ድማ  ስነ ምግባራውን ፖለቲካውን ህይወቱ  ዘተኰረ 

ክኸውን እዩ። ውልቀ ሰብነት  ብውሕዱ  እዞም ዝስዕቡ  ካብ ሰብነቱ ዘይንፀሉን ዘይኽፈሉን እንታይነታት ይሓቍፍ።  

ናፃ ፍቓድ 

ብዛዕባ  ስነ ምግባራውን  ፖለቲካውን መትከላት ወዲሰብ ክንዝቲ ከለና፡  ብዛዕባ ስነ ህይወታዊ ወይ ኣካላዊ( biological 

and physiological) እንታይነት ሰብ ዘይኮነስ ብዘዕባ ሓሳቡን ምንጪ ሓሳቡ ዝዀነ አእምሮኡን (thought and mind)  

ኢና ንዝቲ ዘለና። ክንዲዝዀነ ድማ  ዲበ ኣከላዊ (Metaphysical)  ወይ ስነ ህላዌኣዊ (ontological)  እንታይነት 

ኣተሓሳስባ ሰባት እንትንምርምር ናፃ ፈቃድ ዘለዎ ኰይኑ ንረኽቦ።  ዝዀነ ሰብ ክመርፅ ተኽሎ ኣለዎ፣ ሓላፍነት ከውስድ 

ኣለዎ፤ ወይ ተሓታቲ ክኸውን አለዎ ዝብል ሰብ ይፈለጦ ኣይፈለጦ ብዘየገደስ  ናፃ ፍቓድ ኣብ ግምት የእቱ’ሎ ማለት እዩ።  ነፃ 

ፍቓድ እንተዘይሃልዩ  ነውሪ፡ ንቡር፡ ገበን፡ ስነ ምግባራዊ ጌጋ ኣይህሉን።  

ስለዝዀነ  ወይ  ወዲ ሰብ  “ናፃ ፍቓድ” ኣለዎ ዝብል ቅዋም ምሓዝን ዘይምሓዝን  ብውሕዱ  ኣብ ውልቃዊ  ስነ-ምግባራዊ 

ሓላፍነት፣ ማሕበረሰባዊ ንቡርን ፖለቲካን ሓላፍነትን ዘሎና መሰረታዊ ርድኢት ይውስን። በቲ ሓደ ወገን ሰብ ናፃ ፍቓድ 

ዘይብሉ ብሕጊ ተፈጥሮ ዝተቀየደ፣ ኩሎም ንጥፈታቱ በፈጣሪ ወይ ተፈጥሮ ቀዲሙ ዝተወሰነ እዩ ዝበል   ኣረኣእያ ዘለዎም  

ሓሰብቲ አለዉ።  እዞም ከመዚ ዓይነት ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት  ብዛዕባ ስነ ምግባር፣  ንቡር፣ ፖለቲካዊ ካልኦት ምርጫታትን 

ከብ ምርጫ ክመፅእ ዝኽእል ሓፍነትን ተሓታትነትን እንታይ ኢሎም ከምዝምልሱ እዝጊ ይፍለጦ።  
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ብዝዀነ ናፃ ፍቓድ ዘካትዑ ነጥብታት ዘለዉዎ ምዃኑ ግና ክከሓድ ኣይኽእልን። ሰብ እንድሕር ናፃ ፍቓድ ዘይብሉ ፣ ውልቃዊ 

ምርጫታት፣ ማሕበረሰባዊ  ናፅነት  ኰነ ፖለቲካዊ ልኡላውነት   ከረጋገፅ ዝኽእለሉ ምኽያት የለን።  በቲ ኻልእ  ወገን ድማ 

(ኣነ’ውን ኣለኽዎ) ሰብ ክልተ ዓይነት ጠባያት ወይ ተፈጥሮ ኣለዎ ዝብል ምንታዌ  ዝቕበል ኣተሓሳስባ እዩ።  

ምንተዌነት (dualism)  ሰብ  ኣካላዊ ህይወቱ  ብሕጊ ተፈጥሮ ዝተቐየደ (determined ) ምዃኑ ሓቂ ኰይኑ፤  ኣእምሮ ግን 

ብሕጊ ተፈጥሮ ዘይተቐየደ  ብምርጫ ክንብር ዝኽእልን ዝምረሐሉ ሕጊ ከውፅእ ዘለዎን ዝብል እዩ። ናይ ሰብ ናፃ ፈቓድን፣ 

ቅዩድ ኣአምሮን ከመይ ኢሎም ይሳነዩ ዝብል ሕቶ ብክልሰ ሓሳብ መስተጋብራውነት (theory of interactionism ዝፍለጥ 

ኣካታዒ ሓሳብ እዩ።  ርእሱ ዝኸኣለ  ናይ ኣእመሮ ፍልስፍናን ናይ ኒውሮሎጂ ሳይንስን ጉዳይ ስለዝኰነ ንሰብ ሙያ ገዲፈዮ 

ኣለኩ። ስለዝዀነ  ናፃ ፍቓድ  ምቕባል ማለት ሰብ ምርጫታት  ይገበር፣ ውፅኢት ምርጭኡ ድማ ይምእርር ዝብል አተሓሳሰባ 

እዩ።  “ሰብ ዝዘረኦ ይዓፅድ” ዝብል ሃማኖታዊ  ሓሳብ ድማ፡ ቕድሚ ምዝራእኻ ዘርእኻ ምረፅ ማለት እዩ። እንተዀነ አእምሮ 

ወዲ ሰብ  እንድሕር ናፃ ፍቓድ ዘይብሉ፡ ምርጫ፡  ተሓታትነት፡ ስነ ምግባር፣  ሰናይን እኩይን ዝበሃሉ ነገራት ህልውና  

ዘይብሎም እንተዀይኖም፡ ፖለቲካ ዝብሃልው’ን  ትርጉም ዘይብሉ ይኸውን።  

ስለዝዀነ ወዲ ሰብ ቅዩድ  ኣካላዊ  መንነትን፤  ናፃ ፍቓድን ዘጣመረ ምንትው (ክልተነት ዘለዎ) ፍጥረት እዩ።  ናፃ ፍቓድ 

ኣለዎ ማለት ድማ ኣብ ጉዳዩ ባዕሉ ይውስን፤ ንዝወሰኖ ውሳኔ ድማ ሓላፍነት ይወስድ  ማለት እዩ።  ካብኡ ሓሊፉ ወደ ሰብ  

ብናፃ ፍቓዱ መሰረት ዓርሰ ገዛእነትን ውልቀ ሰባዊ ሓርነት ክእውጅ ዝኽእል ክቡርን ገዚፍንፍጥረት እዩ። መሰረት  

ስነምግባርን፣ ንቡርን ምልኪ ሕግን ድማ እዚ’ዩ።  

ኣነነትን  ባህግን 

ኣነነት ማለት እቲ ውልቀሰብ  ካብ ካልኦት ፍጡራት ጥራይ ዘይኰነ ካብ ካልኦት ሰባት’ውን ዝፍለ ምዃኑ የመልክት። ካብኡ 

ሓሊፉ ድማ ናቱ ክብርን ፀጋታትን ዘለውዎ ፍሉይ ዝዀነ ፍጡር ምዃኑ ጥራይ ዘይኰነስ ክዕቅቦም ዝግባእ ውልቃዊ  ናፅነት፣ 

ረብሓታትን  እንታይነትን ዘለዎ ምዃኑውን ክስመረሉ ይግባእ።  ኣነነቱ ካብ ብህይወት ናይ ምንባር ተኽእሎኡ ጀሚሩ ክሳብ 

ናቱ መለለይ ዝዀኑ መትከላት፣  እንታይነትን ኣተሓሳስባታት  ዘለዉ ዀይኖም፡ ካብኡ ብምብጋስ ድማ ናተይ ዝብሎም 

ስድራ፡ ክብርን፡ ዝናን ንዋትን ይህልውዎ። በቶም ኣለውኒ ዝብሎም ድማ ክዀርዕን ክሕበንን ይግባእ። ኣነነት ከም ሰብ ናብ 

ምልኣተ-ህይወት በፂሑ ክድይቦ ዝኽእል  ኩሉ ጫፍ ብራኸ  ክብፅሕን ክለምዕን ዘለዎ ባዕላዊ ሃፍተ-ገነት እዩ።    

ሰብ ብፍላይ ድማ ትግራዋይ ስምዒቱ ክቐትልን ክቐብርን ዘይኰነስ ኣነነቱ ከደንፍዕ፣ ስምዒቱ ድማ በኣግባብ ክጥቀም 

ይግባእ። ሰብ  ስምዒት ከይህልዎ፣ ኣብ ዘናድድ ከይናደድ፣ ኣብ ዘሕዝን ከይሓዝን  ምግባር ወይ ምስትምሃር ማለት፡ ሰብ ናብ 

መሽን ወይ ሮቦት ክቕየር ምስራሕ እዩ።     ቅትለተ-ኣነነት ሰብ በህይወት  ከሎ ምዉት ዝገብር ኣተሓሳስባ ዀይኑ ካብቶም 

እኩያት ኣተሓሳስብታት ሓደ ተገይሩ ክረአ ዘለዎ እዩ።  

ብርግፅ  ኣነነት ኣንፃር ካልኦት ኣነነትን  ናይ ካልኦት  ጥሪት ዝግብትን ኣነ ጥራይ  ዝማእከሉ  እንተዀይኑን ናብ ክቱር ስሰዐን 

ክቱር ውልቃውነት ገፁ ዝኽይድ እንተዀይኑ  ክእረም ዘለዎ  ባህሪ ምዃኑ ግሁድ እዩ።  ኣብ መንጎ ክቱር ኣነነትን ( self-

centeredness)  ንቡርን ክቡርን ኣነነትን ዘሎ ፍልልይ ብግቡእ ምግንዛብ የድሊ። ስሰዕን ገባትነትን ክውገድ፣ ውልቀ ናፅነትን 

ክብርን “ክግውድ” ይግባእ።  ንኣብነት ኩሉ ትግራዋይ ኣነነቱ እንተዝቐትል ትግራይ ብሄረ ኣነነት ዘይብሎም ወይ መቓብር 
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ህያዋን ምዀነት። እዚ ድማ  ግቡእ ኣይኰነን። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ተፃይ (antithesis)  ስነ ህላዌኣዊ ክውንነት ወዲ 

ሰብ’ዩ። 

ፀረ ኣነነት ዝዀኑ ሰባት  ኣነነት ካብ ዝፀልእሉ ምኽንያት ሓደ ስምዒታውነት እዩ።  ስምዒት  ማለት ምሕዛን፡ ምሕጓስ፡ 

ምሕራቕ፡ ምሕራን፣ ምፍታውን ምፅላእ  ይሓውስ።  እዞም ባህርያት እዚኦም ካብ ሰብ እንተጠፊኦም ሰብ  ናብ ሮቦት ይቕየር 

እምበር ከምሰብ ክቕፅል ኣይኽእልን። ናይዚ ኣበር እዚ ሓደ ምኽንያት  ምንጪ  ስምዒት  ዘይምግንዛብ እዩ።  ስምዒት ናይ 

ኣእምሮ ወይ ምሕሳብ ተቓራኒ ገይርካ ምውሳድ ልሙድ እዩ።  ግና እቲ ሓቂ  ከምኡ ኣይኰነን። ስምዒት ናይ ገምጋም ወይ 

ፍርዲ ሳዕቤን እዩ።   ሰብ ኣንፃር ክብሩ ወይ ኣነነቱ ወይ እውን ኣንፃር ትፅቢቱ ሓደ ነገር እንተዀይኑ ይሓርቕ።  ሕርቃኑ ድሕሪ 

እቲ  ኩነት እዩ ዝኽሰት ዘሎ።  ሓደ ሰብ  ብኣእምርኡ ከይገምገመ ክሓርቕ ኣይኽእልን።  እዚ ሓሳብ እዙይ ፍላስፋ ኣይን ራንድ  

ኣብ ናይ ስነ ፍልጠት መፅሓፋ  ገሊፃቶ ኣላ። ብሓፂሩ ኵሎም ስምዒታት ናይ ገምጋም ውፅኢት እዮም።  ኩሉ ገምጋም ቅኑዕ’ዩ 

ማለት ግና ኣይኰነን።  ገምጋም(ውሳነ ወይ ፍርዲ) በዘን ዝስዕባ ምኽንያታት  ግጕይ ክኸውን ይኽእል።  

ጥረነት  
ጥረነት(naivete) ካብ ብተመክሮ ዘይምብሳል፣ ነገራት ህድእ ኢልካ ካብዘይምስትውዓል ወዘተ ዝብገስ ቀልጢፍካ ኣብ 

መደምደምታ ምብፃሕ እዩ። ቐልጢፍካ ዘይበሰለ ገምምጋም ምሃብ ካብ ሕፅረት ተመክሮ ህዉኽ ባህርን ክነቅል ይኽእል። 

ብተወሳኺ እኹል ሓበሬታ ከይሓዝካ ናብ መደምደምታን  ምህዋኽን ካብ ዘይተረጋገአ ባህርይ  ክፍጠር ይኽእል።   

ብዘይተማልአ ሓበሬታ  መሰረት ዝግበር ገምጋምን ዝወሃብ ፍርድን  ናብ ጌጋ ይመርሕ ። ከምዚ ዓይነት ሰብ  ብጥረነት 

(naïveté) ይግለፅ፡ ስምዒታዊ ዘበለ ጌጋ ከዓ ይፍፀም። ከምዚ ዓይነት ባህሪ ክእረም ዝኽእልን ዘለዎን ምዃኑ ከካትዕ 

የብሉን። ግና እዚ ባህሪ እዚ ምእራም እምበር ስምዒትካ ምቕታል ኣይድልን።   

ዕስለነት  
ካልኣይ ኣበር ዝንቡዕ ገምጋም  ዕስለነት ( herd mentality)  ክኸውን ከሎ፡ ካልኦት ዝሃብዎ ገምጋም ወይ ፍርዲ  ከም ሓቂ 

ብምውሳድ ስምዒትካ ምግላፅ ይሓውስ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ብኣእምሮ ካልኦት ክሓስቡ ዝደልዩ  ዕግዕተኛታት እዮም። 

ጠንቂ እዚ ፀገም ድማ ኣብ ናይ ካልኦት ወሳንነት ምእማንን ንርእስኻ ኣብ ምንዓቕን ዝምርዀስ ባህሪ እዩ።  ዕስለነት ናብ 

ውድቀት ዝመርሕ ናይ ዘይስልጠኑነት ምልክት  ገይርካ ምውሳድ ይካኣል። ብምዃኑ’ውን ሰባት ቅኑዕን ርትዓውን ፍርዲ 

ከይሃቡ ብስምዒት ክሕምበቡ ዝገበር  ናይ ብልሒ ኣእምሮ ተፃይ እዩ። ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት  ኣበር ስለዘሎ ስሚዒትን 

ፍርድን ትገድፍ ማለት ኣይኰነን። እንታይ ደኣ እቲ ስሕተት ይእረም። 

 ቅድመ ኩነኔ  
ቅድመ ኩነኔ (prejudices and biases)ኣእምሮ ኣብ ሓበሬታን ስነ-መጐትን ተመስሪቱ ገምጋምን ፍርድን ከይህብ  

መንነቶም ብዘይፍለጥ ሰባት ቅድሚ እቲ ክስተት ብዝተዋህበ  ፍርዲ ተመስሪትካ ስምዒታዊ ምዃን እዩ።  ቅድመ ኩነኔ ኣብ 

መንነት፡ ብሄር፡ ኣካላዊ  ኩነታት፡ ፆታዊ መንነት፡ ሃይማኖትን ዘርእን ዝምስረት  ዘይምኽኑይ ኩነት እዩ። ኣብኡ ተመስሪትካ  

ዝብፃሕ ስምዒታዊ መደምደምታ ድማ ናብ  ዓብዪ ጌጋ የምርሕ።   ቅድመ ኩነኔ  ካብቶም  ምኽኑይ ኣእምሮ ከይህልወና 

ዝግብሩ  ብኣባህላ ሄግል “ፅሩይ ሰማይ ከይንርኢ ዝኽልክሉና ደበናታት ስሕታን” እዮም። ቅድመ-ኵነኔ፣ ቅድሜና ዝነበሩ 

ሰባት ብዘመሓላለፉና ኣብ ዓሌት፡ ኣብ ሕብሪ፡ ተኽለ ሰብነት፡ ኣብ ፆታን ጥዕናዊ ኩነታትን ወዘተ ዝምስረት ዘይምኽኑይ 

መደምደምታ እዩ።   
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ኣብ ከምዚ ዓይነት  ቅድመ- ውሱን   ገምጋም ከም ናትካ ወሲድካ ዝፍጠር ፍርሒ ይኹን፡ ሕራነ ወይ ፅልኢ ዘይርትዓዊ ካብ 

ምዃን ሓሊፉ ስምዒት ከም ናይ ድኩም ሰብ ባህሪያት ክውሰዱ ይገብር።  እምበኣር እዞም ናይ ቅድመ ፍርድን፣ ኣብ እኹል 

ሓበሬታ ዘይተመርኰሱ ወይ ድማ ብዕስለነት ብናይ ካልኦት ሰባት ገምጋም ተመሪሕኻ ዝረኣዩ ስምዒታዊ ግብረ-መልስታት  

ብምእራም  ናይ ስምዒት ግቡእ ቦታ ተገንዚብካ ክብሪ ምሃብ ይግባእ። 

ስምዒት ዘይብሉ ሰብ ማለት ዘይሕጐስ፣ ዘይሓዝን፣ ዘይሕበን ፣ ዘይሕርን ምንም ለውጢ ከምፅእ  ኣይኽእልን ጥራይ ዘይኰነስ 

ነዳዲ ዘይብላ መኪና’ውን እዩ።  ምኽንያቱ ንሰብ ከምነዳዲ ዀይኑ ዘንቀሳቕሶ ኣብ ሓቀኛ ገምጋም ዝተመስረተ ስምዒቱ’ዩ። 

ኣነነት ምቕታል፡ ስምዒት ምቕታል እዩ። ስምዒት ምቕታል ድማ  ካብ ሰብነት ናብ ሮበትነት ምቕያር እዩ። ስምዒት ደራኺ 

ባህጊ፡ ስሉጥነትን ዕብየትን እዩ።  

ባህጊ ፍልጠት 

ባህጊ ፍልጠት ሓደ ካብቶም ንሰብ ምሉእ ሰብ ክኸውን ዝገበርዎ ደረኽቲ ውሽጣዊ ተኽእሎታቱ  ሓደ እዩ። ፍልጠት ንባዕሉ 

ከም ክብሪ ወይ እሴት እኳ ዝቚፀር እንተዀነ ብቐንዱ ግን  ዝተማልአ ህይወት ንምባር ዘኽእል ቐንዲ መሳርሒ እዩ።  

ፍልጠት ኣብ ክልተ መቒልካ ምርኣይ ይከኣል።  

እቲ ቀዳማይ ልምዳዊ ፍልጠት(experience) ዀይኑ፡ እቲ ካልኣይ ድማ  ሳይነሳዊ ፍልጠት እዩ። ልማዳዊ ፍልጠት ሰብ ኣብ 

ዕለታዊ ህይወቱ ካብዝገጥምዎ ተጓንፎታትን  ዘዋህለሎም  ተመክሮታት ዝርከብ ጥበብን፣ ብሓፈሻዊ ግንዛበ (common 

sense)   ዝፍለጥ እንተኸውን መብዛሕቱ ህይወት ኣብኡ ይምስረት። ኣውራ ድማ ዘይሰልጠነ ማሕበረሰብ ፍልጠቱ ኣብ 

ተመክሮ ዝትመሰረተ እዩ። ተመክሮ ከም ምንጪ ፍልጠት የገልግል እምበር፤ ብተመክሮ ዝርከብ ፍልጠት ዘይተፈተነን 

ዘይተመርመረን ስለዝኸውን ናይ ስልጣነን ዕብየትን ቐንዲ ምኽንያት ኣይኰነን።   

እቲ ኻልኣይ ደረጃ ፍልጠት ሳይንሳዊ ፍልጠት ዀይኑ፡ ሳይንሳዊ ፍልጠት ዝተመርመርን ዝተረጋገፀን ፍልጠት እዩ። ሳይነሳዊ 

ፍልጠት ክልተ መልክዓት ኣለዉዎ። እቲ ሓደ  ኣመኽንዮኣዊ  ፍልጠት ዀይኑ፡ ብመሰረቱ ኣብ ስነ-መጐት(ሎጂክ) 

ዝተመስረተ እዩ።  ብምዃኑ ዳማ ሓሳባዊ ወይ ፍልስፍና እናተባህለ ይፍለጥ። ፍልስፍና ኣብ ዝተፈላለዩ መበግስታት 

ስለዝተኩን  ብባህሪዩ ሓፈሻዊ ስልዝኰነን አከታዓይን እዩ። ስልዝኰነ ድማ ዝተፈላለዩ ፍልስፍናዊ  ንፅረተታ ዓለም አለዉ።  

እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝዕቀኑ ጭብጥታት ዝምስረት ስለዝዀነ ኢምፐሪክል ሳይነስ እናተባህለ ይፍለጥ። ኢምፐሪካል ሳይንስ  

ኣብ ጭብጥን ተደጋገሚ ፈተነታትን ስለዝምስረት ኩሉ ማሕበረሰብ ሳይንስ ይሰማመዐሉ።  እዞም ክልተ መገድታት ፍልጠት  

መሰረት ለውጥን ዕብየትን ዀይኖም፡ ዝድየብ  መሳልልን ዝብፃሕ ርሕቀት ዘለዎ ፍልጠት ክህልወና ኣኽኢሎምና እዮም። 

ብርግፅ ፍልጠት እናተዋህለለን እናተወደበን ምስ ከደ፡  ማሕበራዊ ሃፍትን ጥበብን  ከምኡ’ውን መግለፂ ስልጣነን’ውን 

ይኽውን።  

  

ባህጊ ምልኣተ-ኽብሪ 
ሰብ ካብ ሰብነቱ ተበጊሱ ክዀኖ  ወይ ክበፅሖም ዝግባእ ክብርታት ወይ እሴታት እቲ ሓደ  ምልኣተ- ክብሪ (dignity) እዩ። 

ምልኣተ ኽብሪ ማለት ሰብ  ብዝተማልአ መገዲ ክገልፆ  ዝግባእ ዝተደጐልን  ከም ረመፅ ኣብ ውሽጢ ዝተዓቑረን ግናኸ 

ብመስርሕ ክብፃሕ ዝግባእ ላዕለዋይ ክብሪ እዩ። ብመሰረቱ  ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ፀጋታትን ተኽእሎታትን ምእንቲ 
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ኽዕንብቡ ናፃ ክኸውንን፡ እንተተዓንቂፉ ድማ ክድገፍን ዝግበኦ ክቡር ፍጥረት እዩ።  ሰብ ዝሕብሐብ እምበር ክቕተል ዘለዎ 

መንነት የብሉን።  ሰብ ክጭቈን ዝግበኦ ሓሳብ’ውን የብሉን። ምናልባት ክእረም ዝግበኦ ሓሳብ ይህሉ ይኸውን። ንኻልኦት 

ዘንበርክኽ ደረጃ ከህልዎ ኣይገባእን።  ብተፈጥሮ  ኣበር ዘይብሉ ምሉእን ኣብ መስርሕ ምልኣት ዝርከቡ ብዙሓት 

ተኽእሎታትን ዓቕምታትን ዘለዉዎ ክቡር ፍጥረት እዩ።   

ንሰብ  ፀጋታቱ ስለዘይተገለፁ  ከም ርኹስ፡ ከምጐደሎን ዘይተማልአን ገይርካ  ምሕሳብ  ብስነ-ምግባርን ንቡርን  ደረጃ ጥራይ 

ዝተርፍ  ዘይኰነ፣ ናብ ፖሊሲ  ከውርድ ዝኽእል  ግጕይ መገዲ እዩ።  ሰብ ምሉእ እዩ።  እንተዀነ ግና፡ ምልኣቱ ብብርኪ 

ተኽእሎ  ዘሎ፣ ብዝተወሰነ ዝተኸስተ ወይ ድማ ብምልኣት ዝተኸስተ ክኸውን ይኽእል። ዝተደጐለን፡ ዝባርዕ ዘሎን ሓዊ  ናይ 

ባህሪ ዘይኰነስ ናይ ኵነት ኣፈላላይ ጥራይ እዩ ዘለዎም ። ህፃን ቈልዓ ብደረጃ ተክእሎ እኹል ሰብ እዩ። ምስ ንዓቕመ ኣዳም 

ዝበፀሐ ሰብ ማዕረ ዀይኑ፤ እቲ ህፃን ከም ድጒል ሓዊ እዩ።  እቲ ንዓቕመ ኣዳም ዝበፀሐ ግን  ዝባራዕ ዘሎ ሓዊ ገይርካ 

ምውሳድ ይከኣል።  ክልቲኦም ግና ናይ መጠንነን ክሰተትን ኣፈላላይ እንተዘኰይኑ፡ ናይ ባህርን እንታይነትን ኣፈላላይ 

የብሎምን። 

ስለዝዀነ ድማ  ሰብ ኩነተ  ዕድመ፡ መነባብሮ፡ ትምህርቲ፡ ኣካልን ፆታን ኣብ ግምት ብዘይ ምእታው  ክኽበር ዝግብኦ ክቡር 

እዩ።  ውልቀ ሰብ  ክብሪ ርእሱን ክብሪ ካልኦት ሰባትን ብግቡእ ዝተረድኣ ርእሱ ዝፈቱ፡  ንባህግታቱ፡ ኣካሉ፡ መንነቱ 

ኣተሓሳስብኡ ብግቡእ ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ’ውን  ውርዙይ፣ ኩሩዕን ረዚንን ዝዀነ ንካልኦት ግቡእ ክብሪ  ዝህብ፡ 

ንርእሱ ድማ ድማ ካብ ካልኦት ግቡእ ክብሪ ክጠልብን ከኽውን ይግባእ። ንርእሱ ኩለንተናዊ ክብሪ ዘይብሉ ሰብ ንኻልኦት 

ክብሪ ክህብ ኣይኽእልን። ርእሱ ዘየኽብር ሰብ ክብሪ ክወህቦ ድማ ክፅበ የብሉን። ናይ ሰብ ምልኣተ ኽብሪ  ኣብዞም ዝስዕቡ 

ቀንዲ ሰረተ-ሓሳብ ይምርኰስ።  

ቁልፊ  ስርተ-ሓሳባት    

ሰረተ-ሓሳብ (principles) ማለት መሰረት እቲ ዝህነፅ እምነት ወይ መትከል ኰይኖም   መሰረታውያን ሓሳባት  እዮም።  

ልክዕ ከምቲ ዝህነፅ ቤት መሰረት ዝድልዮ ሰረተ ሓሳባት’ውን ናይ እንሕዞ  ስነ ሓሳብ ኰነ  ወይ እሴት መሰረት ኰይኖም 

ዘገልግሉ ሓሳባት እዮም።   ስለዝዀነ ድልዱል ሰረተ ሓሳብ ንድልዱል  ቅዋም ዓንዲ እዩ።  ኣብዛ እንዝተየላ ዘለና ዛዕባ  

ጉዳይና  ናይ ውልቀሰብ  ስነ-ምግባር ወይ ውልቀ ሰብ ከመይ ክነብር ኣለዎ ንዝብል  ሕቶ እንህቦ ምላሽ እዩ። ኩሉ እቲ 

ስነምግባራዊ ደንብታት ኣብዚ ክዝርዘር ኣይኽእልን። እቲ መሰረት ግና ምቕማጥ ይከኣል እዩ። ስነ-ምግባር ኣመልኪትና እንሕዞ 

መትከል ምስ ደራኺ ባህሪ ሰብ ናፃ ፈቃድን ምስ  ባህግታቱን ብዝሳነ መልኽዑ  ተግባራዊ ህይወት እንምርሓሉ ኩነታት 

ይፍጠር።  ስለዝዀነ እዞም ዝስዕቡ ሰረተ ሓሳባት ከም ቐንዲ መሰረት ይውሰዱ። 

ነብሰ ክብሪ  

ነብሰ ኸብሪ (self-respect)  ማለት  ሓደ ሰብ  መንነቱ፣ መሰላቱ፣  ፀጋታቱ፣ ናፃ ፍቓዱን፡ ህይወቱ ብባዕሉ  ናይ ምምራሕ 

ተኽእሎታቱ ከምቝልፍን ወሳንን ቁምነገርን ወሲዱ ናይ ነብሱ ሓላፊ ምዃኑ ምግንዛብ እዩ።  እዚ ሓቂ’ዚ ብዘየላጢ መገዲ 

ተቐቢልካ  ምንባር’ውን ይሓቝፍ። ብመሰረት እዚ ሰረተ ሓሳብ እዚ ሰብ ዘይተተከኣይ፣ ዘይመማልእቲ ግናኸ ብነብሱ ምሉእ 

ምዃኑ፣ ምስካልኦት ዘለዎ  ርኽብ ኣብ ናፃ ፍቓዱን ድሌቱን ዝተመሰረተን ረብሓኡን ብዘረጋገፅ መገዲ  ክውስን ከም ዘለዎን 

የመልክት።  
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ነብሰ ግዝኣት    

ውለቀ ሰብ ባህግታቱ፡ ሕሪያታቱን  ሸውሃቱ፡ ውሻጣዊ ዓቕምታቱ ከደንፍዕ፡ ኣብዝደለዮ ዓውደ ፍልጠትን ስራሕን ክወፈር፡  

ቃሕ ዝብልዎ ክእለታት ከጥርን ከማዕብልን  ንዓርሱ ናብ ምልኣተ  ክብርን ነብሰ ገዛእነትን (autonomy) ከብፅሕ ምሉእ 

ሓላፍነት አለዎ። ንሓደ ሰብ ከምኡ ዝበለ ካልእ ሰብ  ብኣፈ-ሙዝ፤ ብፖሊሲ  ወይ ብኻልእ መገዲ ብጕልበት ወይም 

ብምፍርራሕ ነብሱ ናይ ምልማዕ፡ ናብ ምልኡነት ናይ ምብፃሕ መንፈሳዊ፡ ስምዒታዊ፡ ኣካላውን  ኣእምሮኣውን ባህግታቱ 

ከየተግበርን ሓላፍነቱ ከይፍፅምን ምንቓፍን ምእኵላፍን ናይ ነውሪ ነውሪ እዩ። ንሰብ  ምዕንቃፍ፣ ወይ ምግዳድ ሰብ ክዕገሶ 

ዘይግባእ ግርምቢጥን ዘይንቡርን እዩ።  ብሓፂሩ ሰብ ንነብሱ ስነ ምግባራዊ ደንቢ ከውፅእ ዝኽእል ሓጋጊ ሕጊ እዩ። ንሰብ 

ውልቃውነቱ ዝምልከቱ ናይ ስነ-ምግባር ሕግታት ሓጋጊ፣  ፈፃምን ዳኛን ባዕሉ ምዃኑ ካብ ካልኦት ኣፍልጦ ክረክብ ይግባእ ።  

ስለዝዀነ  ትግራዋይ  ናይ ነብሱ ጐይታ ክዀንን ንርእሱ ሕግን ደንብን ዘውፀአላ ባዕሉ ምዃኑን  እዚ ኣስጢሙ ክሕዝ አለዎ።  

 ሰናይ  ህይወት  

 ሰናይ ህይወት ((living well)  ምንባር ናይ ውልቀ ሰብ ስነ ምግባራዊ ህይወት ናይ ባህጉ ሸቶ እዩ። ሰብ ፅቡቕ ዝበሃል 

ህይወት ምንባር ክብህጎ ዝግባእ ስነ ምግባራዊ ኣካይዳ እዩ።  ፅቡቕ ህይወት  ማለት  ትርጉም ዝህብ ህይወት፡  እኹል 

መነባብሮ ምርካብ፡ ዝተመለአ ጥዕናዊ ኩነታት፡ መንፈሳውን ስምዒታውን ዕግበት፡  ነዊሕ ዕድመ፡  እኹል ትምህርቲ ምህላው 

እዩ። ከምኡ’ውን ፀጋታቱ ብኣግባብ  ዝጥቀመሉ ኵነት፡ ናብ ሙሉ ህይወት ናይ ምስግጋርን  ናይ ምምባርን ተኽእሎ እዩ።  

ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳዩ ምሉእ ሓላፍነት ወሲዱ  ዝነብረሉ ዅነት ምንባር ዝጠምር እዩ። 

 ሰናይነት  

ሰናይነት (being good) ንብፃይካ ሰናይ ምኳን እዩ። ውልቀ-ሰብ ክብረ ነብሱ እንተፈሊጡ፡ ሓላፍነታውነቱ’ውን 

እንተተቐቢሉ፡ ከምኡ’ውን ብሰናይነትን ፅቡቕን ህይወት ክንበር ከምዘለዎን ከምዝግብኦን  ካልኦት ሰብ’ውን ብኡ ደረጃ 

ምርኣይ ምኽኣል እዩ።  ናፃ ፍቓድ፣ ምልኣተ ኽብሪ ከምኡ’ውን ነብሰ ኽብርን  ናይ ኵሉ ሰብ ባህሪያት እምበር ናይ ዝተፈላለዩ 

ሰባት ባህሪያት ኣይኰኑን። ስለዝዀነ  ሰናይነት ወይ ንኻልኦት ሰናይ ምዃን  ንዅሉ ሰብ ዝግባእ ምዃኑ ምፍላጥ  እዩ።  እዛ 

ሰረተ ሓሳብ እዚኣ  ሰብ ኣብ ምክብባርን ምድግጋፍን  ዝተመርኰሰ  ማሕበረሰብ ንምፍጣር ቀንዲ መሰረት እያ። ስለዝዀነ  

ነብሲ ወከፍ  ሰናይነት ናይ ሕይወቱ  መዘውር  ገይሩ ከውስዶ ይግባእ።    

 ድሕነተ ህላዌ 

ኩሉም ናይ ስነምግባር  ሰረተ-ሓሳባትን ሽቶታተን ናይ መወዳእታ ዕላማ  ድሕነተ ህላዌ (wellbeing)  ንምርግጋፅ እዩ። 

ድሕነተ ህላዌ  ከም ማሕበረሰብ  ወይ ከም ብሄርን   ብማኸላይ ገምጋም ክረጋገፅ ዝኽእል እኳ እንተዀነ፡  ድሕነተ ህላዌ 

ውልቀሰብ ግን ቐንዲ ረቋሕን መሰረትን ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። ድሕነተ ህላዌ ናይ ውለቀ ሰብ መንፈሳዊ  ዕግበት፡ ኣካላዊ 

ጥዕና ንዋታዊ ሓርነትን ማሕበራዊ ክብርን  ዘማለአ ህይወት ምርኻብ ማለት እዩ።  ካብኡ ሓሊፉ ወዲ ዓድነትን 

(belongness) ዝተማለአ ዜግነታዊ ክብርን ኣድማሳዊ ኣፍልጦን ምርካብ የጠቕልል።  

 እንተዀነ ውልቀ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክብርታት ክረክብ እንተዀይኑ እቲ ናተይ ዝብሎ ማሕበረሰብ ድሕነተ ህላዌኡ 

ዝተረጋገፀ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ጨለ ዝዀነ ናብራ  ዝነብር ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ክበረት ዘይረክብ እንተዀይኑ ኣብ  
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ውልቀ ሰባዊ ክብሪ ጥራይ ተመሰሪቱ  ድሕነተ ህላዌኡ ተርጋጊፁ  ምባል  ኣይከኣልን። ምኽንያቱ  ዓለም ብምልእታ  ምስ 

ህዝቡ ኣተኣሳሲራ  እያ ትርእዮ እምበር ናቱ ኣብ ንዋት ወይ  ፍልጠት ዝተመስረተ ጨለነት  ከም ቁም ነገር ኣይውሰድን።  

ስለዝዀነ ናይ ውልቀ  ሰብ ምልኣተ ህላዌ ካብ ናይ ማሕበረሰብ ምልኣተ ህላዌ ነፂልካ ክረአ የብሉን። ውልቀሰባት ብምጉሳይ 

ድማ ማሕበረሰባዊ ወይ ብሄራዊ ምልኣተ ህላዌ ከረጋገፅ ኣይኽእልን።    

ብሄር - ንቡር    

ውልቀ ሰብ ነብሱ ብስነ ምግባር ይመርሕ እንተኢልና  ብሄር (nation)  ድማ ብንቡር (moral/ norm) ይምራሕ።  ንቡር 

“ኣንበረ”  ምስ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተኣሳሰረ ዀይኑ ማሕበረሰብ ኣብ ዝገብሮ መስተጋብርን ምትእስሳርን ዘንብሮም 

ዘይስሩዓት ሕግታት ዝገልፅ እዩ። “ ዘኣንበሩ አበዊነ ኢትንስኡ ኣሃዊነ” እኳ ይበሃል። ኣቦታትካ ዘንበርዎ ስርዓተ ኽብሪ  

ኣይተፍርስ ማለት እዩ። ብርግፅ ዘይጠቅም እንተዀይኑንምንታይ ዘይፈርስ ኢልካ ምሕታት ግቡእ እዩ።  ብሓፂሩ  ንቡር 

ማሕበረሰብ  ርክባቱን ምትእስሳራቱን ዝምርሓሉ ማሕበረሰባዊ ሕጊ እዩ።   ብሄር  ዝብል ፅንሰ ሓሰብ ምስቲ ሕብረተ -ሰብ 

ዝብል ባህልን ቋንቋን ተኮር  ኣምር እውን  ክዛምድ ይኸእል እዩ።  

ሕብረተሰብ ብቐንዱ ነቲ መስተጋብርን ምትእስሳርን ዝገልፅ ዀይኑ ብሄር ግና  ዝያዳ ነቲ ህዝብን ፖለቲካዊ ባህጉን  ይገልፅ።   

እዚ ማለት ኣብዛ ንእሽተይ ሰነድ ብዛዕባ ቋንቋ፣ ባህልን ኣነባብራን  ህዝቢ ትግራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዕድሉ ትትንትን  

ስለዝዀነት  ብሄር ዝብል አገላልፃ ግቡእ እዩ።  ብሄር  ኣብ ሓደ ውሱን ግዝኣት ዝነበር፡ ተመሳሳሊ ቋንቋ ዝዛረብ፡  ሓደ ታሪኽ 

ዘለዎ፡ ሓደ ዓይነት ተስፋ ድማ ዘለዎ ሓደ ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ማሕበረሰብ ገይሩ ንርእሱ ዝቈፅር ህዝቢ እዩ።  ስለዝኰነ 

ታሪኽ፣ ባህልን ቋንቋን፣ ስነልቦናን ዓድን ወዘተ ኣብ ህላወ ብሄር ቐንዲ ረቋሕቲ እዮም። 

 ብሄር  ብቋንቋ፣ ታሪኸ፣ ስነልቦና፣  ወዲ ዓድነትን ጉርብትናን ልዕሊ ኩሉ ግና ብባህሊ ዝተኣሳሰረ  ናይ ሰባት ዉሁድ 

እንታይነት እዩ።  ብሄር  ካብ እቲ ኣብ ሙሉእ ብርኪ ፅግዕተኛነት ዝርከብ ህፃን ጀሚሩ ክሳብ  እቶም ብዕድመ፣ ብጥዕና 

ብሓደጋን ምኽንያት ኣብ ቤተሰብን ማሕበረ-ሰብን ፅግዕተኛታት ዝኰኑ ውልቀ ሰባት ዘጠቓልል እዩ።  እዚ ማለት ድማ ብሄር 

ካብቶም ምሉእ ሓርነት ዘለዎም  ኣብ ጥጡሕ ኩነተ ህይወት ዘለዉ ዜጋታት ክሳብ እቶም  ዕግፅተኛ ዝዀኑ ኣባላት ይሓውስ ።  

ካብኡ ሓሊፉ  ብሄር  ሓድግታትን ክብርታትን ሕሉፋት ዝዕቅብ፣ መሰረት መፃኢ ወሎዶ’ውን ብዝኸኣሎ መጠን ጥጡሕ 

ክገብር ዝህቅን ሓይሊ እዩ። ብሓፂሩ ብሄርነት ትማልን፣ ሎምን ፅባሕን እዩ።እዝይ ማለት ብናይ ትማሊ መስርሕ ዝመፀ፣ 

ሎሚ ዝነብርን ዝውስንን፣ ብዛዕባ ፅባሕ ድማ ዝትስፎን ዝሕቅንን ውሁድ ንቕሓት እዩ ። ሓደ ክስመረሉ ዘለዎ ዛዕባ መሰረት 

ብሄር ይኹን ካልኦት ውዳበታት ካብ ማሕበራዊ መንነት ወደ ሰብን፣ ከም ኣመኸንዮኣዊ ረብሓታቱን ዝብገስ ምኳኑ እዩ። 

 ብሄር  ኣብ ነዊሕ መስርሕ ብንቝሕን ዘይንቝሕን ኣገባብ ይፍጠር። ዘይንቝሕ መስርሕ ማለት   ስነ-ሓሳብ ቀሚሩ፣ መሪሕ 

ባእታ ፈጢሩ ዘይኰነስ  ዕለታዊ ሕይወቱ ከሳልጥ፣ ሓበራዊ ድሕነቱ ክዕቅብን ኣብ ዝግብሮ ምቕስቓስ ብዝፈጠሩ 

መስተጋብራዊ ምትእስሳራት ብሄር ይፍጠር፣ ይምዕበል። ንቝሕ  መስርሕ ማለት ድማ  ብስነ-ሓሳብ ተደጊፉ መራሕቲ 

ኣፍሪዩ፣ ዝተፈጠረ ወይ ህልው ብሄር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንቅሓት መንነት ከብፅሕ ከሎ ማለት እዩ።  ኣብዚ እዋን  ዘሎ ኵነተ 

ትግራይ ኣብ መስርሕ ምንቃሕ ዘሎ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል።  



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 

23 | P a g e  
 

23 

 ብኻልእ አገላልፃ  ብሄር ኣኼባ ገይርካን ተሰማሚዕኻን ብድምፂ ዝውሰን ዘይኰነስ፡  ብመስርሕ ዝፍጥር  ዝተሓላለኸን 

ዘይነፃፀልን መንነት እዩ።  መበገሲ ብሄር  ሃይማኖት፣ ባህሊ ቀቢላ ወይ ካልእ ማሕበረሰባዊ  ምትእኽኻብ  ክኸውን ይኽእል።  

ብሄር ከም ወሁድ መንነት ዝግለፅ ዀይኑ፡ ኣብ ዘይንቝሕ  ኰነ ኣብ ንቝሕ ብርኪ ይሃሉ  መፍለይይ ክብርታት ይህልውዎ።     

ንቝሕ ብሄር ካብ ባህልን ልምድን ሓሊፉ ስልጣነ ይፈጥር። ነብሲ ወከፍ ኣባል እታ ብሄር ድማ ክልተ ዓይነት መንነታት 

ይህልውዎ። ንሳቶም ድማ በቲ ሓደ ወገን  “ኣነ” ኢሉ ዝጅምር ውልቀ ተኮር ድሌታትን ባህግታትን ይህልውዎ። ንኣብነት ኣነ 

ከምዚ እደሊ፡ ከምዙይ እብህግ ዝብል ውልቀ ህይወቱን ስድርኡን ዝምልከት  ባህጊ እንትሕልዎ። በቲ ኻልእ ወገን ድማ ንሕና 

ኢሉ ይሓስብ። ንሕና ክብል ከሎ ንብሄሩ ወኪሉ ዀይኑ፡ ንጥቕሚ እቲ ብሄር  ኣብ ግምት ኣእትዩ ይሓሰብ ማለት እዩ። 

 ስለዝዀነ ድማ ንሕና ከምዚ የድልየና ፣ ንሕና ከምዚ ክንገበር ይብል። እታ “ንሕና” እትብል  መንፈስ ናይ እኩብ ወይም 

ውህሉል ድምፂ ብዙሓት  ዘይኰነትስ፤  ናይ ውሁድ ብሄራዊ  መንነት ውፅኢት እያ። ንኣብነት እዛ ሰነድ ከዳሉ ከለኹ ዝሓስቦ 

ዘለኹ ኣነ ኢለ ንውልቃዊ ረብሓይ ዘይኰነስ  ንሕና (ብሄረ ትግራይ) ብዝብል  ብሄራዊ “ንሕናነነተይ”  እየ ዝፅሕፍ ዘለኹ።  

ብሄር  ከም ብሄር ኣብ ባህግታት ምልኣተ ኽብሪ፣  ጥጡሕ ህይወት፣  ነብሰ ግዝኣት ወይ ምሉእ ሓርነት ኣይፈላለን።  እቲ 

ኣፈላላይ ኣብ ከመይ ኢልና ናብ ምልኣተ ሓርነት ንበፅሕ፤ ኣየናይ መገዲ ይሓይሽ ወዘተ ዝብሉ ስትራተጂያዊ ኣማራፂታት እዩ።   

 ከምቲ ዢን ዣኮስ ሩሶ ዝብሎ፡  ባህጊ ወይ ድሌት ሰባት ኣብ ሰለስተ ይምቀል። እቲ ቐዳማይ ውልቀ ድሌት ወይም ባህጊ( 

personal will) ዀይኑ፡  እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁ ውልቀ ክብርታትን ባህግታትን ይገልፅ። በቲ ካልእ ድማ  እኩብ ባህጊ  

ወይ ፍቓድ (collective will)  ዀይኑ፣  ሰባት ተኣኪቦም ብምይይጥን ብድምፅን ዝውስንዎ ድሌት እዩ።  ንኣብነት  

በብወቕቱ ዝግበር  ምርጫታት ይኹን ውሳኔታት ወቕታዊ ድሌታተንን ድሕሪ ሰፊሕ ዘተን ምርድዳእን ትበፅሖ  ክውነተ  

ስምምዕ  እኩብ ባህጊ እዩ።  ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት አፈላላያት ምሓዝ ግድን እዩ።   

እዚ ዓይነት እኩብ ፍቓድ ናይዛ ሰነድ ቀንዲ ዛዕባ ኣይኰነን።  እንተኰነ ሕመረት ስርዓት ዲሞክራሲ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። 

ብሳልሳይ ደረጃ ዝርከብ ፍቓድ፣ ውሁድ ፍቓድ (general will, shared will) ይበሃል።  እዚ ዓይነት ውሁደት’ዩ 

እምበኣር ብሄር ዝበሃል ዘሎ። ብሄር   ናይ ሰባት ፅማቝ ወይ ውሁድ ዝዀነ ገዚፍ ሰብ ዘይኰነስ ብዘይነፃፀል መገዲ ዝተፈጠረ 

መንፈሳዊ፣ ንዋታውን  ማሕበራውን  ምትእስሳር እዩ።  

ብሄር ብቐሊሉ ንምግላፅ ከም ኢንተርነት ንውሰዶ። ኢንተርነት ናይ  ኮምፒውተራት፡  ሰርቨራት፡ ራውተራት፡ ኬብላት፡ 

ሳትላይታትን ካልኦት ሃርድዌራትን፡ ፕሮግራማት፡ ፕሮቶኮላትን ካልኦት ዓይነት ደንብታትን ወዘተ ዝፈጥርዎ  ማዕኸን 

ሓበሬታ፡  መተሓላለፊ ሓበሬታ፡ መትንተንን መተርጉምን ሓበሬታ እዩ። ኢንተርነት ካብቶም ኮምፒተራትን  ፕርቶኮላትን 

ወፃኢ  ህልውና የብሉን።  ንሳቶም እንተዘይ ሰሪሖም  ኔትዎርክ ወይ ኢንተርነት የለን። እዚይ እቲ ኣምር ብዝተወሰነ ንምግላፅ 

እምበር ብልክዕ ይገልፆ እዩ ማለት ኣይኰነን።  

ብሄር እውን ናይ ውልቀ ሰባት፡ ምትእስሳር፡ መስተጋብር፡ ስምምዓት፡ ቋንቋ  ወዘተረፈ ዝፈጥሮ ናይ ስልጣነ፡ ባህሊ፡ ፍልጠት 

መርበብ እዩ።  እዚ ማለት ሰብ  ብዘይ ማሕበረሰብ ክነብር ይኸእል፣ ግና ትሑት፡ ድኹም፡  ሕዙን፣ ዘይልወጥን ዝተበታተነን  

ህይወት ይህልዎ።    ብሄር ግን ብዘይ ሰባት ክነብር ኣይኽእልን።  ብካልእ ኣባህላ ከምቲ ስርዓተ መንግስቲ ብሄር እውን 

ብወዝብን ነዊሕ መስርሕን  ንረብሓ ደቂ ሰብ ብደቂ ሰብ ዝፍጠር ወዝባዊ ምትእስሳር እዩ።  ሕብረተሰብ ኰነ ኢልካ 
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ዝተፈጠር አይኰነን።  እንተዀነ ግና ኰነ ኢልካ ክዕቀብን ከምዕብልን ምግባር ይከኣል። ኣድላይነት ስርዓተ መንግስቲ’ውን  

ካብዚ እዩ ዝምንጩ ምባል ይከኣል።   

ብሄር ብዝምልከት ዝተወሰኑ ጫፍ ዝረገፁ ኣተሓሳስባታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ጫፍ ብሄር ከምተራ ሓለፍቲ መገዲ ወይ ደቂ 

ገዛውቲ ዝፈጥርዎ  ብቐሊሉ ዝፈርስ ብቐሊሉ ዝህነፅ ናይ ሰባት እኩብ ገይርካ  ምሕሳብ እዩ።  ከምዚ ዓይነት  ሓሳብ ጫፍ  

ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መራሒት ታቸር ”  ሕብረሰብ ዝበሃል ነገር ፈፂሙ የለን” there is no such a thing a society” 

ዝብል እዩ።    ከምዚ ዓይነት አተሓሳስባ ምንጪ  ስርዓተ ኣልቦነት( anarchy) ወይ ምልኪ ካምፓኒ ከስፍን ዝኽእልን 

ንስልጣነ ንድሕሪት ዝመልስን እዩ።  ደቂ ዓድና’ውን ብሄር የለን ንምባል ከምዚ ዓይነት አገላልፃታት ይጥቀሙ። ግናኸ ካብ 

ብሄሮም ወፃኢ ንዘለዉ ብሄራት ንምኸሓድ ጥራይ እዮም ዝጥቀሙሉ።   

እቲ ካልእ ድማ ብሄር  ርእሱ ከም ዝኸኣለ ልዕሊ ሰብ ዝዀነ ገዚፍ ፍጥረት ገይሮም  ካብ ሕሳብ ሓሊፎም  ከምቲ ገሊኦም 

“ዋላ ኩላትና እንተሞትና ኢትዮጵያ ግና ክትነብር እያ” ዝብልዎ፡ ብሄር ካብ ሰብ ወፃኢ ዝነበር  ልዕሊ ሰብ ገይርካ ምሕሳብ 

ኣሎ።  እዚ’ውን ምንጪ ውልቀ ምልክን ጭቈናን ኰይኑ ይርከብ። ከይዱ ከይዱ ድማ ህይወት ውልቀሰባት ክንዲ ፍረ ጣፍ 

ዘይርኢ ስርዓት ይፍጠር። እቲ ሓቂ ግና ብሄር፣ ውለቀ ሰባት ኣብ ነዊሕ መስርሕ፡ ብወዝቢ፡ ብብዙሕ ዓይነት መስተጋብርን 

ምትእእሳርን ዝፍጥረዎ ኩነት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን መሰረተ ስልጣነን  ምልኣተ ህላዌ እዩ።       

ንምኽንባት  ብሄር (nation)  ብናይ ሕሉፋት ሓድግታት፡ ብናይ ህልዋት  ፍቓድን  ተስፋን  ዝቘመ  ብዝተሓላለኸ መስርሕ 

ዝመፅአ ሰብኣዊ መርበብ እዩ። ብሄር ትካል ኣይኰነን ወይ ግኡዝ ኣይኮነን። ብሄር  ብቋንቋ ፣ ባህሊ ክግለፅ ዝኸእል ንቕሓት 

እዩ። ብሄር ምትእስሳር እዩ። ብሄር ታራ እኩባት ሰባት ዝፍጥርዎ ማሕበር ወይ ጉባኤ ኣይኰነን።  ብሄር ሳዕቤን  ነዊሕን 

ወዝባውን መስተጋብር ዀይኑ፡ መጠን እቲ ምትእስሳር በቋንቋ፣ በክብርታት፣ ብባህሊ ዝግለፅ ንዝተፈላለዩ ሰባት ቤተሰብ 

ዝገበር መስተጋብር እዩ። ብሄር ብተዋስኦን መስተጋብርን ዝተፈጠረ ውሁድ ኣነነት  እዩ።  

ብሄር ካብ ውልቀ ሰባት ወፃእ ዝነብር ዘይኰነስ ኣብ ልቢ ሰባት ዘሎ “ንሕናነት” ወይ ውሁድ ኣነነት እዩ።  ብሄር ነቲ  ኣነ ” 

ዝብል ዝነበረ  ውልቀ ሰብ “ንሕና” ዘብል  ኣነነት ክፍጠር ይገብሮ። ንኣብነት ብሄረ ትግራይ ማለት  ኣብ ኵሎም ተጋሩ ዝነብር  

“ ንሕና” እንትኸውን ሓሳብ ጥራይ ዘይኰነስ መንነትን ክብር’ውን እዩ።  ንሕና ረቂቕ ሓሳብ ጥራይ ዘይኰነስ  ቋንቋ፡ ባህሊ፡ 

ስድራቤታዊ ስምዒት፡ ትሕጐሰሉ፡ ትርጉም ምንባር ዝህበካን ትስወአሉን እውን እዩ። ብሓፂሩ ብሄር “ ንሕናነተይ ኰይኑ  ናይ 

ኣነነተይ ካልእ መልክዕ እዩ “ (we is my alter ego or it is my other ego) ። ኣነ ንሕና እኸውን፡ ኣነ ድማ እኸውን 

ማለት እዩ።  እቲ ንብሄሩ ዝስዋእ እንበኣር ነቲ ካልእ ኣነነቱ እየ ዝስዋእ ዘሎ።  ብሄሩ ክጉዳእ ከሎ ዝሓምም ሰብ እንተርኢኻ፣ 

ንኻልኦት ኣይኰነን ዝሓምም ዘሎ፡ ነቲ ካልእ ኣነነቱ (alter ego) እዩ ዝሓምም ዘሎ።  

 እንተዀነ ከምዚ ዓይነት ግንዛበ ኣብ ኵሎም ኣባላት እቲ ብሄር ኣሎ ማለት ግና ኣይኰነን። ገለ ሰብ ናብታ ባህርያዊ ኣነነቱ 

ጥራይ ከተኩር ይኽእል። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ብዛዕባ ብሄር ኣይግድሰንን ክብል ይኽእል። መሰሉ እዩ፣ ክኽበረሉ ኣለዎ። 

እንተኰነ ሕጋዊ ግቡኡን ሓላፍነቱን ክዋፃእ ግድን ይኸውን። በቲ ኻልእ ድማ እታ ባህሪያዊ ኣነነቱ ገዲፉ ናብታ ብሄራዊ 

ንሕናነቱ ጥራይ ዘዘንብል ይህሉ፤ መሰሉ እዩ።    እንተኮነ እታ ጥዕና  ሚዛን ምሕላው ትኸውን።  ትግራዋይነት ኣብ ልቢ 

ትግራዋይ ኣላ እንተደኣይልና ሓደ ትግራዋይ ሓደን ብዙሕን እዩ ማለት እዩ። ኣነን ነሕናን ኣብ ሓደ ሰብ።  
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ውልቀ ሰባዊ መንነትን ብሄራዊ መንነትን ክልቲኦም ኣብ ልቢ  ውልቀ ሰብ ይርከቡ።  ብሓደ ይዓብዩ።  ክልቲኦም ድማ 

ክለምዑ ኣለዎም።  ይኹን እምበር ንሕናነት ኣብ ህላዌ ሰብ ማለት’ውን ውልቀ ሰብ ዝተመርኰሰ ስለዝዀነ ብሄረ ትግራይ 

ካብ ህልውና ተጋሩ ወፃኢ  ትርጉም የብሉን  ጥራይ ዘይኰነስ ፈፂሙ ኣይህሉን። ስለዚ ትግራዋይነቱ ዝፈቱን ብንሕናነቱ 

ዝዀርዕን ንድሕነት ነፍሲ-ወከፍ ትግራዋይ ክግደስ አለዎ።  እቲ ውልቀ ሰብ’ውን ውልቀ ሰብነቱ ክዕቅብ ኣለዎ።  እንተዀነ 

ከምቲ ኩሉ ግዘ ነቲ ኣብ ዝኸበደ ሓደጋ ዘለዎ ጉዳይ ቀዳምነት እንህብ፣ ንሕናነትና ኣብ ዝኸበደ ሓደጋ እንተኣትዩ ብውሽጣዊ 

ድፍኢት ኣነነትና ንሕናነት እንስወአሉ ኩነታት ይፍጠር።  ኣነነቱ ንሕናነት ዝስውአ ድማ በቶም ንሕና እናተኸበረ ይነብር። 

ብኻልአ ኣበሃህላ ትግራዋይ ማለት እታ ንሕና እተብል ካልእ ኣነነተይ እዩ ማለት እዩ። ምእንተ’ዚ ነቲ ካልእ “ኣነ”  ከምይ 

ገይረ’የ  ክርእዮ ዝብል ግቡእ ሕቶ ከልዕል ኣሎኒ።   ነፍሲ-ወከፍ ውልቀ-ሰብ ናይ መጀምርታ ሓላፍነቱ ንርእሱን ቤተሰቡን 

እዩ። ምኽንያቱ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ  ሓላፍነት ስለዘለዎን ዓቅሙ ውሱን ስለዝኽውንን። እዚ ግና እቲ ካልእ “ ኣነ ወይ ንሕና” 

ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉ ኩነት ዘይክስርሕ ይኽእል።  ይኹን እምበር  ኣብቲ ንቡር ወቕት’ውን እንተዀነ፤ ኣነ ነቲ ካልእ 

ኣነነተይ ዝተሰከመ  ብፃይ ወይ ሓወይ  ብውሕዱ በዘን ዝስዕባ ኣገባባት ክከናኸኖ ኣለኒ። 

ሕውነት 

ንሓደ ትግራዋይ ሰብ ናይ መጀመርታ ብሄራዊ  ክብሩ (ንቡር) ንብፃዩ ከም ነብሱ ምርኣይ እያ። ንብፃይካ ከም ነብስካ ምርኣይ 

ማለት  ናቱ ሓላፍነት ትወስድ ማለት ኣይኰነን። እንተዀነ ግና እተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ውልቃዊ ክብርታት ናይቱ ካልእ 

ትግራዋይ እውን ምዃነን ኣፍልጦ ምሃብ የድሊ። ነታ ንስኻ “ንሕና”  ትብላ  መንነት ንሱ’ውን ዝተሰከማ ምዃኑ ኣብ ግምት 

ምእታውን እንተነኣሰ ናቱ ሰናይ ከምትደሊ ምግንዛብን የጠቓልል።  ሓደ ሰብ  በቲ ሓደ ወገን ኵሎም ደቂ ሰባት ክምታ ናቱ 

ዓይነት  ናፅነት፡ ክብሪ፡ ምልኣተ ህይወት፡ ነብሰ ወሳንነት ከምዘለዎ  ምእማን ብተግባር እውን ምርኣይን ይግባእ።   

ብኻልእ ወግን ግና ወዲ ብሄሩ ወይ ወዲ ዓዱ ሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኰነስ እታ ንሱ  ዝካፈላ “ንሕና”  ትብል ውሁድ መንነት 

ዝተሰከመ ስለዝዀነ ከም ሓዉ ወይ ብፃዩ ይርእዮ።  ባህርያዊ ሕውነት ሓደ ዓይነት ደምን ዓፅምን ስለትካፈል ከምነብስኻ ከም 

እትርእዮ ወዲ ዓድኻ ( ብሄርካ) ድማ ወላ ደምካን ዓፅምኻን ኣይካፈል ብሄራዊ ኣነነትካ ብምክፋሉ ካልእ ኣነነትካ እዩ። 

ስለዝዀነ ወዲ  ብሄርካ  ከማኻ ሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኰነስ ካልእ ኣነነታክውን ምዃኑ  ከም ነብስኻ እዩ። 

ንብፃይካ ከም ነብስኻ ንምፍታው ብምንታይ ይዕቐን ? ንዝብል ሕቶ  ኢማኑኤል ካንት ኣብ ናይ ሞራል ፍልስፍንኡ ግርም 

ገይሩ መልሲዋ ኣሎ። እታ መመዘኒት ከምዝስዕብ  ምቕማጥ ይከኣል።   እታ ዘቐመጣ  ሕጊ  ሓደ  ሰብ ውሳኔ ክውስን እንከሎ፡ 

ንነብስካ ከም መውፅኢ ሕጊ ይቝፀራ’ሞ፤ ክንዲዝዀነ ድማ እታ እተውፅኣ ሕጊ ናይኩሉ ሰብ ሕጊ ከም ትኸውን ሕሰብ 

ይብል።  ሽዑ ኩሉ ሰብ እንተተግቢርዋ ትሰርሕ እንተዀይና ወይ እንተዘይዄይና ተዓዘብ ይብል።  ንኣብነት  ከይሰራሕኻ 

ክትበልዕ ትደሊ። ስለዝዀነ ከይሰራሕኻ ምብላዕ ዝብል ሕጊ ተውፅእ። እዛ ከይሰራሓኻ ምብላዕ ናኩሉ ሰብ ሕጊ ትኸውን 

እሞ ከሉ ሰብ ምስራሕ ይገድፍ። እንተዀነ ብዘይስራሕ ምግቢ ስለዘይለ ኩሉ ሰብ ዝብልዖ ይስእን እሞ ይሃልቕ።  ስለዝዀነ 

ከይሰራሕካ ምብላዕ ኣይተዋፅእን ኢልካ ትድምድም። 
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 ጉዳኣት ብፃይካ ጉድኣትካ 

ምዕሩይን ጥጠሑን ህይወት ዘለዎ ብሄር  ንክህልዎም ኣባላት እቲ ብሄር ንሓድሕዶም ክጐዳድኡ የብሎምን።  ሓደ ሰብ ነቲ 

ካልእ ሞራሉ፡ ክብሩ፡ ኣካሉ፡ ስምዒቱን፣ ህይወቱን ንብረቱን ከጐድእ ኣይግባእን። ከምቲ ወለድና “ ዘይጐዳኣካ ኣይትጉዳእ” 

ዝብሉ  ሰብ ርእሱ ንምኸልኻል ካብ ዝወስዶም ዝተመጠኑ ስጕምትታት ወፃኢ ሰብ ክጐድእ  ኣይግባእን።  ሰብ ናብ ምሉእ 

ናፅነትን ሰብነት ኣብ ዝገብሮ ገስጋስ ክምእምኒ ዓንቃፊ ምዃንን ጉዳኣት ምብፃሕን ነውሪ ጥራይ ዘይኰነስ ነቲ ጐዳኢ’ውን 

ከምቲ  “እሾኽ ንሓፃሪኣ” ዝበሃል  እታ ጉድኣት ብመልክዕ ምፍዳይ ሕነ ዘይራ ክትመፅኦ እያ።  ብመሰረቱ’ውን ሰብ ተደጋጊፉ 

እምበር በበይኑ ክዓቢ ኣይኸእልን።  

ሓውካ ምሕላው 

ኣባላት ሕበረተ -ሰብ  ከም ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ  ቅኑዕ ህይወት ይርከቡ ማለት ኣይኰነን።  ህይወት ብፈተና ዝተመለአት እያ።  

ሰባት ናይ  ውሳኔ ስሕተት ብምፍፃም፡  ብሓደጋ፡ ብስእነት ጥዕና፡ ብሕማቕ ኣጋጣሚ፣ ብሻራዊ ወይ ግጉይ  ፖሊሲ ወዘተ 

ምኽንያት  ናብራ ዘይክሰልጦም ይኽእል።  ኵላትና ብሓደ ወይ ብኻልእ ኣጋታሚ ኣብ ፈተና ንወድቕ ኢና ። ኣብ ሕማቕ 

ኵነታት ምስወደቕና ድማ ድጋፍ ንደሊ።  ስለዝዀነ ብደርጃ ውልቀ ይኹን ብውዳበታት ንሓድሕድካ ናይ ምትሕግጋዝን 

ምድግጋፍን ባህልን ልምድን ምዅስኳስ ወይ ምጥንኻር ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ምድግጋፋት ዝትፈላለዩ ሲቪክ ማሕበራት 

ብምውዳብ ኣቢልካ ምስላጥ ዝበለፀ ኣድማዒ ይኸውን። 

ግቡእኻ ምፍፃም  

ኣብቲ ብሄር ይዅን ማሕበረሰብ ምትእምማን ንምስፋን ኰነ ጥጡሕ መስተጋብር ንምፍጣር  ነብሲ ወከፍ ሰብ ግቡኡ 

(obligation or duty) ከፍፅም ኣለዎ። ግቡእ ካብ ግልፂ ዝዀነ ስምምዕነታት፣ ካብ እንፉት ወይ ርዱእ( implied) 

ስምምዕነትና ካብ ሕግን  መብፅዓን ክፍልፍል ይኽእል።   ከምኡ’ውን  ግቡእ ካብ ውዕሊ ዝመንጨወ ክኸውን ይኽእል።   

ኣብ ሕጊ ዝተድንገገ  ግቡእ ‘ውን ካልእ ምንጪ   ግቡእ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ቃል ብምእታው ወይ ብመብፀዓታት ትቕበሎ 

ግቡእ’ውን ይህሉ። ስለዝዀነ  ምእንቲ  ጥጡሕ መስተጋብር ክህሉ  ግቡእኻ ምፍፃም  ናይ  ግድን ይኸውን።  

ብሄራውነት  
ቅድሚ እቲ ኣነ ዝብህጎ ስርዓተ መንግስቲ ምርኣይና፣ ካበቶም ኣብ ትግራይ ጐሊሖም ዝረኣዩ  ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እቲ ሓደ 

ብሄራውነት እዩ። ስለዝዀነ አቐዲመ ዝተወሰነ ናይ ብሄራውንት እንታይነት ምርኣይ ከድልየኒ እዩ። ንምዃኑ ብሄራውነት ካብ 

ብሄር ብምንታይ ይፍለ?  ብሄር እንታይ ምዃኑ ቅድም ክብል ተገሊፁ እዩ።  ብሄራውነት እምበኣር ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስ 

ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ድማ ነቲ ብሄር ወኪሉ ፖለቲካዊ ስልጣን ምዕታር እዩ።  ንኣብነት ናይ ኮሚንስት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ 

ዕላማ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢድ ሸቃላይ ንምእታው’ሞ ብኡ አቢሉ መሳርሒ እቶት ምቁፅፃር እዩ።  ንማርክሳዊ ሓይሊ 

ቐንዲ ጉዳይ  ሕቶ ሸቃላይ እዩ።   

ምንቕስቓስ ብሄራውነት ድማ እቲ ዝዓበየ  ሕቶ ብስም እቲ ብሄር ስልጣን ማለት’ውን ናይ መንግስቲ ስልጣን  ምዕታር እዩ።  

ብሄራውነት እኹል መንግስታዊ ስልጣን ኣይዐተርናን ወይ ኣይተወከልናን ወይ ድማ  በቲ ብሄር ዝውነን ስርዓተ መንግስቲ 

መንግስቲ የድሊ ዝብል እዩ።    
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ቅድም ክብል ከምዝተገለፀ ብሄራዊ ንቕሓት ክህሉ ሓደ ቋንቋ(ላህጃ ብዘየገድስ) ባህሊ፡ ዝተወሰነ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝምልከት 

ታሪኻዊ ግዝኣት፡  ሓበራዊ ዛንታ፡  ተስፋ መፃእን ካልኦት ስነልቦና’ውን ወድዓውን ኩነታት ክህልዉ ኣለዎም። እዚ ማለት ግና 

ኩሎም ኣባላት እታ ብሄር ኣብ ታሪኻዊ  ግዝኣት ይህልዉ ማለት ኣይኰነን ። ዛንታ ኣይሁድ ምስ እንርኢ ዳርጋ ዅሎም ኣብ 

ዝተፈላለየ ዓዲ ተበቲኖም  ከለዉ እዮም  ካብ ማሕበረሰብ ናብ ብሄር( form community to a  nation) ተቐይሮም።  

ስለዝዀነ ብሄራውነት እዞም ዝስዕቡ  ዓበይቲ ፕሮግራማት ይሓቁፍ። 

 ታሪኻዊ ንቅሓት 
 እቲ ብሄር ንኸበራብር ቐንዲ ምኽንያት ከም ምትእታታው ባዕዳዊ ሓይሊ፣ ፀቕጥን ጭቈናን፤ ወይ ካልኦት ዓይነት ናይ 

ተበዳልነት ስምዒት እንተዀይኑ ንቕሓት (historical consciousness) ምፍጣር እዩ።  ንምብርባር እቲ ብሄራውንት 

ምኽንያት ዝዀኑ ወድዓዊ ኩነታት ምስ  ሕሉፍ ታሪኸ  ምትእስሳር ዘለዎም ገይርካ ምርዳእ።  ብመጀመርታ እቲ ኽሰተት  

ማለት’ውን እቲ ንምብርባር ብሄራውነት  ምኽንያት ዝኮነ ኣሉታዊ ክስት  ነቲ ማሕበረ-ሰብ ከም ማሕበረ-ሰብ ወይ ከም ብሄር  

ንምጥቃዕ ዝተኣመመ ምዃኑ ግንዛበ ምሓዝ፡ ቐዳማይ ተግባር ብሄርተኛ ሓይሊ እዩ።  ብካልኣይ ደረጃ ድማ  እቲ ንምብርባር 

ብሄራውነት ምኽንያት ዝዀነ ኣብቲ ማሕበረ-ሰብ ዝበፀሐ ወይ ዝብፅሕ ዘሎ ዓፀቦ ናይ ሓደ እዋን ክስተት ዘይኰነስ  

ተኸታታልነት ዘለዎን ምስ ሕሉፍ ዝተኣሳሰርን ገይርካ ምርኣይ መለለዪ ታሪኻዊ ንቕሓት ብሄራውነት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ 

ድማ  እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ዓፀቦ  ናይ ቀፃሊ ማለት ንመፃኢ እዋን’ውን ዝቕፅልን ዘየቋርፅን ምዃኑ  እቲ ብሄር ከፍለጥ ምግባር 

ናይቲ ምንቕስቃስ ዓብይ ፕሮግራም እዩ።  እዛ ፕርግራም እዚኣ እትስርሕ እቲ ምብርባር ብሄራውነት ምስ በደለን ጭቈናን 

ዝተኣሰሳረት እንተዀይና እዩ።    

ፍሉዩነት 
ካልኣይ ቝልፊ ፕሮግራም ብሄራውነት  እቲ ብሄር ካብ ካልኦት ብሄራት ወይ ህዝብታት ፍሉይ ምዃኑ  ግንዛበ ምፍጣር እዩ። 

ፍሉይነት ዝበለፀ ወይ ዝለዓለ ምኳን ኣየመልክትን። ፍሉይነት እቲ ብሄር ብታሪኽ፡ ብቋንቋ፡ ብመንነት፡ ብፍላይ ድማ 

ብስልጣነ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ብራእይ ዝተፈለየ ምዃኑ  ዳርጋ ኣብ ከሉ ግንዛብ ክፍጠር ብዅሎም ዓውድታት  ማለት’ውን 

ብኺነት፣ በሚድያ፣ በሙዚቃ፣ ብተዋስኦን ትምህርትን ብምዝንታውን ብምግላፅን ልዕሊ ኩሉ ግን ብሄራውነት ልዕሊ ኩሉ 

ፖለቲካዊ ጉዳይ ከምዝኰነ ብዅሉ ግንዛበ ክተሓዝን ምግባር እዩ።   

ሓደነት 
ኣባላት አታ ብሄር ኣብ ውሽጦም ብዘሉ ኣናእሽተይ አፈላላይ፣ ዝተወሰነ ቅርሕንትን ንሕንሕን ዘይኰነስ ኣብ እቶም ቀንዲ 

መለለይ ሕመረት እቲ ብሄር ኣብ ዝዀኑ ጉዳያት ከተኩሩ ካብ ምግባር ሓሊፎም፣ ብሄራውነት ምክንያት ካብ  ግዳማዊ 

ሓይልታት ፀቕጢ ምብዳህ እዩ።   ኣብ ዅሎም ማሕበረሳብት አብ ውሽጢ ናእሽቱ ፍልልያት፣ ንሕንሓትን ከባባያውነት ከምኡ 

ድማ ከም ሃይማኖትን ላህጃን ዝኣመሰሉ ኣፈላላያት ክህልዉ ግድን እዩ።  ስለዝዀነ ድማ  ምንቅስቓስ ብሄራውነት ንዅሎም 

እቶም ኣናእሽተይ ፍልልያት ወንዚፉ ኣብ  ሓበራዊ ሕመረት እቲ ብሄር ከተዅሩ ምግባር ካብቶ ቀንዲ ፕሮግራማቱ ሓደ እዩ።  

ዓርሰ- ወሳንነት 

ናይ ብሄራውነት ምንቅስቓስ ከም ዘላቕን ናይ ወትሩን ምንቅስቓስ ክውሰድ ኣይኽእልን።  ብሄራውነት ኣብ ዝተወሰነ ኵነት 

ክህሉ ዝኽእል  ምንቅስቓስ  እዩ።  ናይ ብሄራውነት ምንቅስቓስ ካይዱ ካይዱ  ነብሰ ግዝኣት ምርግጋፅ እዩ።  ነብሰ ግዛት 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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ብርግፅ ከከም ሕቶኡ ክፀብብን ከስፍሕን ይክእል። ገሊኡ ብፌደረሽን፣ ገሊኡ ብኮንፈደሬሽን ወይ ብኻልእ ዓይነት ሕብረት  

ክዛዘም ይኽእል። እታ ናይ መወዳእታ ግና  ናይ ባዕልኻ  ስርዓተ መንግስቲ ምምስራት እዩ።  ናይ ኩሉ  ምንቅስቓስ 

ብሄራውነት  ተመሳሳሊ  ሕቶ እዩ። እታ ዝውትርቲ  ሕቶ ትግራይ እውን  “ጐይተት ነብስና ባዕልና ኢና “ ትብል እያ።   

ግዝኣተ ካልእ ብቐጥታ ወይ ብምስሌነ ግናይ ሓሳብ እዩ።።  ንልኡላዊ ህዝቢ “ መሰል ዓርሰ ውሳነ “  ንዕዳጋ ዘይቐርብ  ክበሩ 

እዩ።  ብመሰል ዓርሰ ውሳነኻ  ክትዋጋ ኣይትኽእልን። መሰል ዓርሰ ውሳናኻ ኣብ ዝድለኻዮ ግዜ ዝደለኻዮ ውሳኔ ትውስነሉ 

ምልክት ምሉእ ሓርነትካ እዩ።        

ምሉእ ንምሉእ ሓራ ምስኰንካ ግና  ከመይን  ትንበርን ምስ መን ትመሓዞን ንስኻ ኢኻ ትፈልጦ።   ጀርመናዊ ምስኰንካ አብ 

ሕብረት ኣውሮፓ ተጣሚርካ  ትጉብልል። እንተፅሊኡካ ድማ ጀርመን ኤግዚት ትብል። እዚ ስልጣን እምበር መሰል 

ኣይኰነን።  ብሄር ዀይንካ፣ ብሄራዊ ንቅሓት ፈጢርካ ኣብ ጉዳይካ ምኢቲ ብምኢቲ ዘይትውስን እንተኰይንካ  ገና ሓራ 

ኣይወፃእካን ማለት እዩ። ስለዝዀነ ድማ ገና ክትቃለስ ኢኻ ማለት እዩ።  ብኸመይ ትቃለስ? ብዘዋፅእ መገዲ።  ክሳራ 

ብዘይብሉ መገዲ። ብተዋፅአካ  መገዲ ትቃለስ። ግዘ ትመርፅ፤ መሓዛ ተጥሪ።  ከም ትግራዋይ ኣብ ጉዳይካ 100% ባዕልኻ 

ዘይትውስነሉ ኩነታት እንተሃልዩ  ገና ቃልሲ ይሓትት።   

ምልኪ ብሄር ከም ብሄር ባዕለይ ክገዝእ ኣለኒ ካብ ዝብል ዝብገስ እዩ።   ብሄራውነት  ብባህሪኡ  ናይ ስግግር ስነሓሳብ እዩ፣ 

ናብ ምሉእ ሓርነት ዘሰጋግር ስነሓሳብ።   ስነሓሳብ ብሄራውነት      ካልኦት ብሄራት ተፈሊኻ ናይ ባዕልኻ  ስርዓተ መንግስቲ 

ንምምስራት ወይ ካብዘለኻዮ ደረጃ ዘሕሸ ዓርሰ ግዝኣት ንምርካብ ዝግበር ተጋድሎ ዝመርሕ ስነሓሳብ እዩ። እዚ  ስነ-ሓሳብ 

እዚ  ቀንዲ ትኩረቱ  ካብ ገዛእቱ ሓራ ምውፃእ እምበር፣  እንታይ ዓይነት ምልኪ ይፈጥር ንዝብል ሕቶ ኣይምልስን።  

 ብስነ ሓሳብ ብሄራውነት እናተመርሑ  ስርዓተ መንግስቲ  ዝመስረቱ  ብሄራት  ድሕሪ ናፅነቶም ናብ ውልቀ ምልኪ  ወይ 

ንጉሳዊ ምልኪ፣ ወይ ደርባዊ ምልኪ  ዝተሳገረሉ ኩነታት አሎ። ስለዝዀነ ብሄራውነት ናይ ባዕልኻ  ስርዓተ መንግስቲ ናይ 

ምምስራት ባህጊ እምበር እንታይ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ ንዝብል ዝህቦ  ባህርያዊ ምላሽ የለን።  

ብሄራውነት ካብ ስነ ሓሳብ ስግግር ሓሊፉ  እንተኸይዱ ግና መገዱ እናሰሓተ ናብ ሃፀይነትን ገባትነትን ክሰጋገር ይኽእል።  

ንኣብነት ናይ ጀርመንን ጣልያንን ብሄራውንት ንሓርነት ዝተባራበረ ዘይኰነስ ንምፍዳይ ሕነን በቐልን ዝተበራበረ ነይሩ። 

ስለዝዀነ ድማ ናብ ፋሽዚምን ናዚዝምን ተሰጋጊሩ ንዓለም ለኪምዋ ከይዱ።  በኻልእ ወገን ናይ እስራኤል ብሄራውነት  

ንድሕነትን ህላዌን እቲ ብሄር ስለዝነበረ፡ ሓይሊ ቁጠባን ቴክኖሎጅን ኰይኑ ወፂኡ።  እቲ ኣብ እዋን ስግግር ጠቓሚ ዝነበረ 

ናይ ፅዮናውነት ብሄራውነት ግና ናብ ኣሰካፊ ሓይሊ ተቐይሩ። ምኽንያቱ ኣገልግሎቱ ስለዝወደአ።  ክንዲዝዀነ፡ ተጋሩ ከመይ 

አልና ንነብርን እንታይ ንገበርን ኣብዝብል ሕቶ ክንሰርሕ ይግባእ። ብሄራውነት ዝበሃል ምንቅስቓስ እንታይ ዓይነት ስርዓተ 

መንግስቲ ይሃልወና ንዝብል መልሲ ዘይህብ እንተኰይኑ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ።   ምናልባሽ እውን  እንተ ሰሊጡ ኣብ 

ኢድ ውልቀ መላኺ ከውድቐና ይኽእል እዩ። ንምነዮ ስርዓተ መንግስቲ ከይነፀርና ኣብ ብሄራውነት  ጥራይ እንተጥሒልና ናብ 

ሓደጋ’ውን ክንሽመም ንኽእል ኢና።  
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ሻራዊ ስርዓተ መንግስቲ - ምልኪ ሰብ 

ስርዓተ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ጀሚሩ ንዝብል ሕቶ ዝተፈላለየ  ምላሽ ተዋሂብዎ እዩ።  ንገሊኡ  ካብ ቤተሰብ ይጀምር፣ 

ንገሊኡ ካብ ቀቢላ ወይ ካብ ቤተ እምነት  ንገሊኡ  ድማ ካብ  ቁጠባዊ ዅነታት።   ብዛዕባ ስርዓተ መንግስቲ ብዙሕ ዓይነት  

ኣተሓሳስባታት ዘሎ ዀይኑ፡  እቶም ክሳብ ሎሚ ገዛእቲ ዝዀኑን  ኣብ መሬት’ውን ዝረኣዩን ናይ ስነ-መንግስቲ ኣተሓሳስባታት  

ኣብ ሰለስተ ከፊልካ ምርኣይ ይከኣል።  እንተዀነ እቶም ሰለስተ’ውን ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ፍልልያት ከምዝለውዎም   

ምፍላጥ ኣድላይ እዩ።  እቶም  ዓበይቲ  ክልሰ ሓሳባት  በዚ ዝስዕብ መገዲ ምግላፅ ይከኣል።   

 

ቀዳማይ ቴዎክራሲያዊ ስነ ሓሳብ እዩ።   ቴዎክራሲ  ብዙሕ ቅርፅን  መልክዕን ዘለዎ ዀይኑ፡  ሕመረት እቲ ክልሰ ሓሳብ 

ስርዓተ መንግስቲ ብቐንዱ ፈቃድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ከፍፅም ዝተኸስተ መለኰታዊ  ትካል አዩ ኢልካ ምእማን እዩ። ግደ ሰብ 

መጋበሪያ ኮይኑ እቲ በዓል ዋና መለኮታዊ ሓይሊ እዩ።   ብመዳይ ክርስትና ብዝተወደበ መገዲ  ብቐንዱ ኣብ ኣውሮፓ 

ብቅዱስ ኣውገስጠኖስ(saint Augustin) ኣብ “ ከተማ ኣምላኽ” ዘርእስታ መፅሓፉ ቐመሮ።    

 ፅማቝ እቲ ሓሳብ  ስርዓተ መንግስቲ በታ  በመንፈስ ኣምላኽ እትምራሕ ቤተኽርስትያን እናተመርሐ  ንደቂ ሰብ ስርዓት 

ከትሕዝ ዝቈመ ትካል ተገይሩ ተገልፀ።   እዚ ኣጠማምታ ዳርጋ ኣብ ኵሉ እምነታት ዝተኸስተ ዀይኑ፡ ክሳዕ ሎሚ 

ብተመሳሳሊ ሓሳብ ዝምርሓ ከም በዓል ኢራን ዝኣመሰላ እስላማዊ ዓድታት ኣለዋ። ኣብ ሃገርናው’ን ብኽብረ ነገስት ብዝፍለጥ 

መፅሓፍ ክልሰ ሓሳብ ተቐሚሩሉ ንኣስታት 800 ዓመታት ክስርሓሉ ፀኒሑ እዩ። 

እቲ ካልኣይ ክልሰ ሓሳብ ብማሕበራዊ ውዕሊ ዝፍለጥ ዘበናዊ ክልሰ ሓሳብ  እዩ።  ማሕበራዊ ውዕሊ   ማሕበረሰብ  ስርዓት 

ስለዝደሊ ሕግን ስርዓትን ዝሰፍነሉ ኣካል ይደሊ። ስለዝዀነ  ኣብ መንጐ  ስርዓተ መንግስትን  ማሕበረሰብን  ብዝፍፀም  

ሓሳባዊ  ማሕበራዊ ውዕሊ መሰረት  እዩ ቈይሙ ዝብል እዩ።  እዚ ክልሰ ሓሳብ እዚ፡   ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፍልልይ ከምዝሎ 

ዀይኑ ቐንዲ ሕመረቱ  ስርዓተ መንግስቲ ንረብሓ ማሕበረሰብ ብደቂ ሰባት ዝተፈጥረ ወይ ክፍጠር ዝግበኦ ሰብኣዊ ትካል እዩ 

ዝብል እዩ።  ኣብዚ ክልሰ ሓሳብ  ጐሊሖም ዝርኣዩ ቶማስ ሆብስ፣ ጆን ሎክን ሩሶን ምውሳድ ይካአል።  እዚ  ክልሰ ሓሳብ  

እዚ መልኽዑን ቕርፁን እናቐየረ ዝቕፅል ዘሎን ብብዙሓት ተቐባልነት ዘለዎን  ክልሰ ሓሳብ  እዩ።  ብፍላይ ድማ ምስ ክልሰ 

ሓሳብ  ጆን ራውልስ ተኣሳሲሩ ከምብሓዱሽ ጠጢዑ ይርከብ።   

ሳልሳይ ክልሰ ሓሳብ ማርክሳዊ ስነሓሰብ ዀይኑ፡ ስርዓተ መንግስቲ  ብኣጋጣሚ መሳርሒ እቶትን (means of 

production)  ኣብ ኢዱ ዘእተወ  ደርቢ  ቁጠባ ንምግዛእ ክጥዕሞ ዝፈጠሮ  መጋበርያ እዩ ይብል። ስለዝዀነ ናይ ጭቈና 

መሳርሒ ዝዀነ ደርባዊ ትካል እዩ ይብል። ብምዃኑ ስርዓተ መንግስቲ ክውገድ (wither away) ዝግብኦ  መሳርሒ ጭቈና 

እዩ። ይኹን እምበር   ደርቢ  ክሳብ ዘሎን ዴሳዊ ስርዓት ክሳብ ዝህነፅን ናይ ምልኪ ሸቃላይ መሳርሒ ዀይኑ ክፀንሕ ዘለዎ 

ትካል እዩ ይብል ማርክሳውነት።  ስርዓተ መንግስቲ ምስተወገደ እንታይ ዓይነት ናብራ ከምዝህሉ ግና እዝጊ ይፍለጦ።     

ክልሰ ሓሳባት ስርዓተ መንግስቲ ብዝምልከት እኩል ፍልጠት ክሕዝ ዝደሊ ሰብ እቶም ዝተጠቕሱ ክልሰ ሓሳባት ምምርማር 

ይኽእል።  እቲ ኣብዛ ሰነድ ዘገድስ ሕቶ ስርዓተ መንግሰቲ ብፍቓድን መንን ንናይ መን ረብሓን  ይቐውን ወይ ክቐውም ይግበኦ 

ዝብል ሕቶ ንምምላስ ምፍታን  እምበር ታሪኽን አመፃፅኣን ስርዓተ መንግስቲ ኣይኰነን እዩ። ስነ-መለኰታዊ ስርዓተ 
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መንግስቲ ብፍቓደ-መለኰት ይምስረት ስለዝብልን ድሕሪ ምፍልላይ ስርዓተ መንግስትን ሃይማኖትን ብዙሕ ዋጋ ስለዘይብሉ 

ኣብተን ክልተ ክልሰ ሓሳባት ምትኳር ይሓይሽ። መንግስቲ ብሰባትን ንረበሓ ሰባትን ይቐወም ዝብል  መበገሲ ሒዝና ናይ መን 

ረብሓ፣ ናይ መን ፈቓድ ዝብል ንዳህስስ።   

ምልኪ ቤተሰብ( ንጉሳዊ ምልኪ) 
ንጉሳዊ ምልኪ ካብ ቴዎክራሲያዊ ስነ ሓሳብ ይበገስ ወይ ካብ ካልኦት ባህላውን ልምዳውን   ኣተሓሳስባታት፤ ብቐንዱ ምልኪ  

ደማዊ  ዘውጊ ወይ ቤተሰባዊ  ምዃኑ ይኣምን።  ንጉሳዊ ምልኪ  ሕጊ ከመንጩን፡ ፍቓዱ ክገብርን ዝኽእል ዘይኽሰስ ወይ 

ዘይውቀስ  ምልኪ እዩ። ዳርጋ ኩሉም ህዝብታት በዚ መገዲ ዝሓለፉ ዀይኖም። ምልኪ ንጉስ መብዛሕትኡ ጊዜ ምስ 

ቴዎክራሲ ይተኣሳሰር።ምልኪ ንጉስ  ኢትዮጵያን ትግራይ ክሳብ ቀረባ ዝተመርሓሉ ግናይ ኣምር እዩ። ኣብ እዋን እዚ ግና ከም 

ምልክት እኳ ኣብ ብዙሓት ዓድታት እንተሃለወ፡ ዝበለየ  ስርዓተ ምልኪ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል።  

ጥጅእ ምልኪ ሕጊ 
ሰበ-ተኰር መንግስቲ ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ምጅማሩ ይፍለጥ። ንጥንታውያን ግሪካውያን ስርዓተ መንግስቲ  ብፍቓድን 

ስምረትን  ዜጋታት ግሪኽ ንረብሓ ዜጋታት ግሪኽ ይፍጠር በሉ።  ስለዝዀነ ምልኪ ዜጋታት ግሪኽ፣ ዜጋታት ግሪኽ 

ብስምረቶምን ፍቓዶምን ይውስኑ ይብል።  እንተዀነ ዜጋታት ግሪኽ እንመን እዮም እንተኢልና፡  ንዓቕመ ኣዳም ዝበፅሑ 

ኣወዳት ማለት ኰይኑ ንረኽቦ እዩ። ዜጋታት ግሪክ ናፃ አዋዳት ወይ ባሮት ዘይኰኑ ማለት እዩ። ስለዝዀነ  ስርዓተ  መንግስቲ 

ጥንታዊት ግሪኽ ምልኪ ናፃ ደቂ ተባዕት’ዩ ነይሩ። ስነሓሳብ ጥንታውያን ግሪካውያን ግና  ምስ ምስፍሕፋሕ ክርስትና 

ተኣሳሲሩ ተዀሊፉ ተረፈ።  እቲ  ፈተነ ግና ንዘበነ ተሃድሶን ኣብርሆትን  ኣውሮፓ  ከም ማይ  ብኩዕ ( መባኹዕቲ) ኮይኑ 

ኣገልጊሉ እዩ።    

 ስነሓሳብ  ዲሞክራሲ ግሪኽ መሊሱ በ13 ክፍለ ዘበን ኣብ እንግሊዝ ክርአ ጀሚሩ። ኣብ መበል 13 ክፍለ ዘበን ኣብ እንግሊዝ 

ንርእሶም ከም ናፃ ሰብ ዝቘፅሩ  ክፋል ሕብረተሰብ እንግሊዝ ዓሚፆም ምስ መንግስቲ ብ”ማግና ካርታ” ዝፍለጥ ሰነድ 

ተፈራሪሞም። ሕመረት እቲ ሰነድ፣ ኩሎም  ናፃ ሰባት፡ መሰል ፍትሕን ርትዓዊ ፍርድን ኣለዎም ዝብል ዀይኑ፡ ናፃ ሰባት 

ማለት መኳንንቲ፣ ላዕለዎት ወታሃደራዊ መራሕትን ናፃ ሓረስቶትን ይሓውስ። እቶም ናፃ ሰባት ኣዋዳት ጥራይ ምዃኖም 

ምዝካር የድሊ። ምስቲ ናይ ግሪኽ ስርዓት ክነፃፀር ከሎ ንድሕሪት ዝተረፈን እቲ ምልኪ ናይ ንጉስ ምዃኑን ኣፍልጦ ዝሓበን 

እኳ እንተነበረ፡ እቲ ሓሳብ መበገሲ ምንቅስቓስ ናፅነት  ኰይኑ እዩ።    

 ውልቀ ሰብ ተኰር  ስርዓተ መንግስቲ ዝያዳ ሓይሉን ሰፊሑን ትካላውነት ምሓዝ ጥራይ ዘይኰነስ ልክዕ ከምታ ኣብ ግሪኽ 

ዝተጀመረት  ናብ ዝሓየለ ብርኪ ዝበፀሐ ኣብ ኣሜሪካ እዩ።  ኣሜሪካ ኣብ 18 ክፍለ ዘበን ካብኣአውሮፓ ብዝተሰደዱ  ፀዓዱ 

ዝትመሰረተት ሃገር ዀይና፡ ምልኪ ሕግን ምልኪ ሰብን ኣጣሚራ ዝተፈጠረት ዓዲ እያ።  ኣሜሪካ  ኩሉ ሰብ ማለት’ውን ኩሉ 

ፃዕዳ ወዲ ተባዕታይ  ንሓድሕዱ ማዕረ ምዃኑን ባዕሉ ብዘውፀኦ ሕጊ ዝምለኽ ምዃኑን  ወሰነት። እዚ  መሰረት ምልኪ ሕጊ 

ኰነ።  

ብኻልእ ወገን ድማ  ፀዓዱ ኣወዳት ንፀለምትን ኣወዳትን ደቂ ኣንስትዮን፡ ካልእ ሕብሪ ዘለዎም ደቂባት ቀያሕቲ ህንድን፣ ፀዓዱ 

ደቀ’ነስትዮ ሓዊሱ  ኣብ ምልኪ እቶም  ፀዓዱ አዋዳት  ዘውድቕ  ስርዓተ መንግስቲ ሃነፁ ።  እዚ ስርዓተ መንግስቲ እዚ ኣብ 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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ውሽጡ መእረሚ ስርዓት ስለዝተኸለ  ድሕሪ ኣማኢት ዓመታት  እናተመሓየሸ መፂኡ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ይርክብ። እንተዀነ  

ኣሰርን በሰላታት እቲ ዘይምዕሩይ  ስርዓተ መንግስቲ ገና ምስ ሱሩን  ጕንዱን ይርከብ።    

ሕገ መንግሰቲ ኣሜሪካ  ካብ ምልከ መለኰት ናብ ምልከ ሰብ ጥራይ ዘይኰነስ ካብ ምልኪ ሰብ’ውን ብመጠኑ ናብ ምልኪ 
ሕጊ ኣብ ምስግጋር ዓብይ ግደ ኣበርኪቱ እዩ።  ኣብዚ ክስመረሉ ዝግባእ፣ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ምልኣተ ኽብሪ ደቂ ሰባት 
ንኵሎም ሰባት ኣይግባእን ዝብል መበገሲ ስለዝነበሮ ዋላ ደሓር ይተኣረም ዝፈጠሮ በሰላ ግና  ገና ህያው እዩ። እዚ ኣብ 
እንግሊዝን አሜሪካን ዝተጀመረ ምልክ ሕግን ምልኪ ሰብን ዝሓዋወሰ ስነሓሳብ  መበገሲ  ባዕዳዊ መግዛእትን ሃፀይነትን 

ኰይኑ ኣገልግሊሉን ንደቂ-ሰብ ደረጃታት ብምሃብ ኣፈላላያትን ህውከትን ክበዝሕ’ውን ገይሩ እዩ። በቲ ካልእ ድማ ንናፅነትን 
ምልኪ ሕግን መበገሲ ኰይኑ ኣገልጊሉ። ብተዛማዲ  ሰነ ሓሳብ  ምልኪ ሕጊ ኣብ  ናጽነት፣ ማዕርነትን ሕውነትን ዝብላ 

ኣምራት መሰረት ገይሩ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ምእዋጁ’ውን ካልእ ወሳኒ ምዕባለ ነይሩ።  

 ምልኪ  ደርቢ ሸቃላይ 
 ስነ ሓሳብ ማርክሲስዝም  ካብ ዘነፀሮም  ነጥብታት እቲ ሓደን  ፖለቲካዊ ታሪኽ ደቅሰብ  ኣብ ቁጠባዊ ቅርሕንቲ ዝተመስረተ 

ደርባዊ ታሪኽ እዩ።  ንፖለቲካል ኢኮኖሚያዊ ታሪኽ ደቂ ሰብ ብቐንዱ  ኣብ ባርያ ስርዓተ ማሕበር፣ ኣብ መስፍናውን ርእሰ 

ማላውን ዝመደበ ዀይኑ ኣብ ኩሎም ታሪኻዊ ምዕራፋት ገዛእን ተገዛእን ደርብታት ነይሮም ይብል።  እቶም ገዛእቲ ደርብታት 

ብቕደም ሰዓብ ወናኒ ባሪያ፣ መስፍን ርእሰ ማላውን ወይ ሃፀያዊ ዀይኖም፡ እቶም ተገዛእቲ ድማ  ባሮት፣ ሓረስቶትን ሸቃሎን 

እዮም።  እዚኦም እቶም ቀንዲ ደርብታት ዀይኖም፡ ተወላወልትን ደለልትን ድማ ኣብ ማእኸል ይርከቡ።  እቲ ዝገርም ግና 

በዚ ደረጃ እዚ ንስርዓት ጭቈናን ብዝበዛን ዘነፀረ ማርክስነት ናይ ባዕሉ ገዛኢ ደርቢ ምፍጣሩ እዩ።  ስለዝዀነ ናይ ደርቢ 

ምልኪ በግሁድ ብምቅዋምን  ብምድጋፍን ከም ስነሓሳብ ማርክስ ዝብለ ግልፅነት ዘለዎ ስነ ሓሳብ የለን። 

ካልእ  ሕመረት ምልኪ ኣብ  ስነ-ሓሳብ ማርክሲዝም ዝተሰረተ፡  ስርዓተ መንግስቲ ብባህሪኡ ደርባዊ እዩ ኢሉ ይኣምን።   

እዞም መለኽቲ ደርብታት  ብቐንዱ ብስርዓተ መንግስቲ ገይሮም ይመልኩን  ይምዝምዙን ይብል።  ብመሰረት  ስነሓሳብ 

ማርክሲዝም  ክሳብ ደርቢ ኣልቦ ስርዓተ ተፈጢሩ፡  ስርዓተ መንግስቲ ዝውገድ  ስርዓተ መንግስቲ ብደርቢ ሸቃላይ ይውነን። 

እዚ ማለት ምልኪ ሸቃላይ ይረጋገፅ ማለት እዩ። ብርግፅ ሸቃላይ ግዜ ረኺቡ ይገዝእ ማለት ኣይኰነን። የግዳስ ንሸቃሎ 

ንውክል ኢና ዝብሉ  መራሕቲ ፓርቲ ይመልኩ።   ኣብ ምልኪ ሸቃላይ ካብ ደርቢ ሸቃላይ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ይግዛእ። 

ስለዝዀነ ምልኪ ሸቃላይ ደርቢ ተኰር  ገዛእን ተገዛእን ስርዓት ዝፈጠረ ስነ ሓሳብ እዩ። ምልኪ ሸቃላይ  በግልፅን  ውድቡን 

መገዲ  ኣብ ሩሲያ ተጀሚሩ፣ ሶቬት ሕብረትውን  ፈጢሩ። ደሓር  ናብ ቻይና፣ ኲባ፣ ቬትናም ኢትዮጵያን ወዘተ ልሒዅ ፤  

ቅርፁን መልክዑን እናቐየረ ኣብ ሓያሎ ዓድታት ይርከብ።   

 ዓድና ትግራይ እውን ብስነሓሳብ ምልኪ ሸቃላይ እናተመርሐት ፣ ሸቃላይ እኳ እንተዘይነበረ ብምልኪ ወኪል ሓረስታይን፣ 

ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ወዲ ከተማን ሓውሲ ከተማን  ትምራሕ ኣላ።  ስለዝዀነ ድማ ነቲ ዝፈጠረቶ ሃፍታምን ፣ ዝፈጠረቶ  

ምሁርን ከምፀላኢ፣ ንማእከላይ መነባብሮ ዘለዎን ማእኸላይ ምሁርን ቢሮክራትን  ከም  መትከል ዝይብሎ ተወላዋሊ  

ተመዲቡ ይርከብ። ኣብ ትግራይ ክመልኽ ዘለዎ እቲ ወኪል ሓረስታይን፣ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ከተማታይ ኰይኑ፡ እቲ 

ተዋላውልን ፀላእን ድማ ይግዛእ። ስርዓተ መንግስቲ ትግራይና  ሃፍታምን፤ ላዕለዋይ ምሁርን ብዘፍረየትን  ንኡስ ከበርቴ  

ብዝፈጠረት ቁፅሪ ፀላኢ ይብዝሕ። ኣብ ምልኪ ሸቃላይ ዝተመስረተ ስርዓተ መንግስተና ብትልሚ  ምሁርን ሃፍታምን ይፈጥር 

ስለዘሎ፤ ዳርጋ   ፀላኢ  ብትልሚ ይፈጥር  ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብጭቡጥ ኣብ መንጐ እቲ ፀላእ ዝተባህለን ተዋላዋሊ 

ዝተባህለን ክፋል ሕብረተሰብን  ስርዓተ መንግስቲ ትግራይን ጐነፅ ይፍጠር።  
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ኣብዚ ከነስተብህለላ ዘለና ነጥቢ እቲ ጐነፅ ኣብ መንጐ ገዛኢ ውድብን  ተቓወምቲ ውድባትን ኣይኰነን። እቲ ጐነፅ ኣብ መንጐ 

መላኽነቱ ብስርዓተ መንግስቲ ዘረጋገፀ መላኺ ደርብን ፤ እቲ በቲ ስርዓተ መንግስቲ ዝተጓነየ እናበዘሕን እናሐየለን ዝኸይድ 

ዘሎ ሓይልን እዩ። ሸቃሎ ዝውክል ውድብ ምህላውን ምልኪ ሸቃላይ ምርግጋፅን ሓደ ኣይኰነን። ውድባት ፖለቲካ ዝተፈላለየ  

ፅላታትን ፀፍሕታትን  ወኪሎም ክውደቡ ይኽእሉ። እንተዀነ እቲ ስርዓተ መንግስቲ  ነቲ ሓደ ፅላት  ቁጠባ፡ ፀፍሒ 

ማሕበረሰብ ዝወገነ ክኽውን የብሉን።      

 ብሶቬት ዝምራሕ ዝነበሩ ምልኪ ድርቢ ሸቃላይ  ዓለም ብምልእታ ብደርቢ ሸቃላይ ንክትግዛእ፣  ኣብ ዓለም ዘለዉ ደርብታት 

ከሓብሩን ክገዝኡን ኣለዎም ኢሉ ስለዝተላዕለ ምስ ሃገራት ናይ ምንቛት ባህሪያት ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ናብ ሃፀይነት ደረጃ 

ዝበፀሓሉን ኣብ ናይ ካልኦት ዓድታት ውሽጣዊ ጉዳያት ክሳብ ወታሃደራት እናለኣኸ ኢድ ምእታውን ዕልዋ መንግስቲ  

ምኽያድን  ደረጃ በፂሑ ነይሩ። ይኹን እምበር  እቲ ስነ ሓሳብ ኣብዚ እዋን ተዳኺሙ፡ ተኸሊሱን ተበሪዙን ይርከብ። 

ስለዝዀነ ከምቶም ካልኦት ምልክታት ምልኪ ሸቃላይውን ዘይማዕርነታውን ምልካውን እዩ።  ብናፅነት  ውልቀ  ሰባት’ውን 

ክኣምን ባህሪዩ ኣይፈቕደሉን።   

ምልኪ ዓሌት 

ምልኪ ዓሌት ወይ ዘርኢ ካብ  ብሄራውነት ወይ ካብ ካልኦት  ስነ ሓሳባት ክምንጩ ይኽእል።  ዓሌትነት ብሰፊሑ  ዘርኣዊ 

ወይ ድማ ብሄራዊ ክኸውን ይኽእል። ኣውሮፓውያን  ፀዓዱ  ንኻልኦት ዓሌታት ክንገዝእ ኣለና ዝብል እምነት ስለዝነበሮም 

ዳርጋ ንዓለም ብምልእታ ተማቒሎምዋን ኣብሪሶምዋ እዮም።  ፀዓዱ ኣሜሪካውያን ንፀለምትን፣ ንደቀባትን  ክገዝእዎም 

ከምዘለዎም ይኣምኑ ነይሮም።  ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሂትለራውያን ናቶም ዓሌት ንዅሉ ዓሌት ክግዝእ ከምዘለዎ ይስምዖም 

ነይሩ። ደረቱ ዘይፈለጥን ዘይተገሰፀን ብሄራውነት ሓደ ካብቶም   ሓደጋታት  ሰላም ክኸውን ይኽእል እዩ።    

ንምዝዛም ዝኣካል፤ እዚ ሓፂር ዳህሳስ እዚ ንቝልፊ ሃጓፍ እቶም ምልካውያን ስርዓታት ምርኣይ እዩ።  እንተዀነ  እቶም 

ምልካውያን  ዘምፅእዎ ረብሓታትን ዝመልአዎ ጉድለትን የለን ማለት ግና ኣይኰነን።  ንኣብነት ማርክሳውነት ንምኽባር መሰል 

ሸቃሎን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዓብይ መቃለሲ መሳርሒ ዀይኑ ኣገልጊሉ እዩ።  እንተዀነ ግና ኣብ ክንዲ ማዕረነት  

ጐይቶት ናይ ምቕያር ስራሕ እዩ  ሰሪሑ። ካብኡ ሓሊፉ ግና ሸቃላይ ክመልኽ ከሎ ማዕረንት ይረጋገፅ፣ ሓርነት’ውን ይርከብ 

ዝብል ዘይኽምኑይ ኣምር ክሰፍን ብምግባባር በደል ፈፂሙ እዩ። ንርእሱ ከም ገስጋሳይ ቈፂሩ ተላዒሉ ግናኸ ሓድሽ ምልኪ 

ፈጢሩ ናብ ድሕረት ተመሊሱ እዩ። 

ማዕርነታዊ ስርዓተ መንግስቲ- ምልከ-ሕጊ  

  
ከምቲ ብሄር ናይ ንሕናነትና መግለፂ ዝዀነ፤ ስርዓተ መንግስትና ድማ ናይ ብሄርነትና መግለፂ ከኽውን ይግባእ። መግለፂ እዩ 

ኣይበልኩን፣ ይግባእ እየ ዝብል ዘለኹ።  ስርዓተ መንግስትና ባህርያዊ ኣነነትና(ውልቀ ሰብነት) ዘኽብር፡ ንሕናነትና( ብሄር) 

ድማ ዝግለፅ ወይ ዘግዝፍ(manifest and objectify)   ንሱነትና እዩ (ኣነ፡ ንሕና፡ ንሱ)።  ብሄራዊ ንሕናነትና ኣነነትና  

እንርእየሉ መስትያት ዀይኑ፣ ስርዓተ መንግስትና ድማ  ኣብ ኣደባበይ ዝቘመ ሓወልቲ ብሄራዊ መልክዕናን ምስልናን ክኸውን 

ይግባእ። እዩ ዘይኰነስ ክኸውን አለዎ። እንተዘይኰይኑ ግና ናይ ጓና መግዛእቲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።  

ንኣብነት ግዛኣት እንግሊዝ ኣብ ህንዲ ካብ ናይ ህንዲ መንግስቲ ዝበለፀ ኣድማዕን ውርፁፅን ክኸውን ይክእል እዩ። ግና ምስልን 

መልክዕን እንግሊዛውያን እምበር ህንዳውያን ኣየርእን። ውልቀ መላኽ’ውን እንተዀነ እታ ናይ ውልቁ መልክዕን ምስልን እዩ 
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ዘንፀባርቕ።  ቤተሰባዊ ወይ ደርባዊ ምልክ’ውን ከምኡ። ስለዝዀነ  ብሄራዊ ማዕርነታዊ ስርዓተ መንግስቲ መልክዕን ምስልን 

ከምኡ’ውን ድሌትን ባህግን እቱ ብሄርን ከንፀባርቕ ይግባእ።  ብኻልእ  መገዲ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰብ፣ ብሄርን  ስርዓተ 

መንግስትን ዘሎ ርክብ ኣነነተይ፣ ንሕናነተይ ንሱነተይ ይኸውን።  እዚ ማለት ኣነ ኣነ ኰይነ፣ ኣነ ንሕና ኰይነ፣ ኣነ ንሱ ኰይነ 

ማለት እዩ።  እዚ እቲ ዘሎ ዘይኰነስ እቲ ክኸውን ዘለዎ እዩ።   

ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ባህርያዊ ኣነነት ናይ ዘየቋርፅ ለውጢ ምንጪ እዩ። እቲ ኣነነት እንተተለዊጡ ድማ ንሕናነት ይልውጥ። 

ስለዝዀነ ብሄር ኣብ ዘይቋርፅ ምህዋር ለውጢ ይነብር። እቲ ስርዓተ መንግስትውን ብኡ መጠን  ኣብ ለውጢ ክነብር ይግባእ።  

ሰባት እንተተለዊጦም እቲ ማሕበረሰብ ክልወጥ ባህርያዊ እዩ። እቲ ስርዓተ መንግስቲ ግና  ምስለውጢ ክስጕም ባህሪያዊ 

ኣይኰነን።  እዚ ማለት  ለውጢ ዘይቕበል ስርዓተ መንግስቲ ምህናፅ ይከኣል እዩ ማለት እዩ።  ምኽንያቱ አቲ ስርዓተ 

መንግስቲ በህርያዊ ዘይኰነስ ስርሓት ሰብ ስለዝዀነ። እንተዀነ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ብረፅሚ ስለዝቕየር ይመላለአካን፣ እታ 

ዝነበረትካ’ውን የስእነካን። ብኣንፃሩ ድማ ለውጢ ዝእንግድ ስርዓተ መንግስቲ ምህናፅ ይከኣል። ለውጢ ዘይእንግድ ስርዓተ 

መንግስቲ እንተዀይኑ ኩሉ ሻዕ ኣዕናዊ ብዝዀነ መገድን ብዓመፅን ይፈርስ። እዚ ድማ ክሳራ እዩ። ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ጊዜ  

መልክዑን ቕርፁን ነቲ ዝተለወጠ ብሄር ክመስል ኣለዎ።  

 ስለዝዀነ ስርዓተ መንግስትና ሳልሳይ ኣነነትና ክኸውን ይግባእ። እንተዘይኰይኑ ከምቶም  ካብ ስርዓተ መንግስቶም 

ክሃደሙን ክሕብኡን እንርእዮም ዘሎና ህዝብታት ዝተፈለየ ዕድል ክህልወና ኣይኽእልን። ሰብ ካብ መንግስቱ ከሃድም 

ምርኣይ፣ ዳርጋ  ፅላሎትካ በትሪ አልዒሉ ዝወቕዐካ ዓይነት እዩ።  ከምዚ ዝኸውን ኣብ ናይ ምልኪ ስርዓት እዩ። ኣብ ስርዓት 

ምልኪ ዜጋ ንኣማሓደርቱ  ይፈርሕ፣ ኣመሓደርቲ ዝፈርሕዎ የብሎምን። ሕጊ መፈራርሒ ምልኪ ይኸውን፤ ኣብ ምልኪ ሕጊ 

ግና ኩሉ ንሕጊ ይፈርሕ፣ ንሓድሕዱ ድማ ይከባበር።  

 ስርዓተ መንግሰቲ ረቂቕ ነገር ኣይኰነን። ስርዓተ መንግስቲ ዘይጭበጥ መንፈስ ገይሮም ዘቕርቡ ሰባት ስርዓተ መንግስቲ 

ተጠቒሞም ክመልኩ ስለዝደለዩ እዩ። እንተዘይኰይኑ፡ ስርዓተ መንግስቲ ማለት  ስሪት መንግስቲ፣  ምምሕዳራዊ ስርዓትን 

ኣሰራርሓን፣ ትካላት መንግስቲ ወዘተ ማለት ስለዝዀነ ስርዓተ መንግስቲ ዝርአን ዝጭበጥን እዩ።  

ካብ ስርዓተ መንግስቲ ሓሊፉን መንግስታዊ ምምሕዳር ከም ኣቦን ኣደን ዝርኢ ኣምር ኣሎ።  መንግስታዊ ምምሕዳር ኣቦ 

ኣይኰነ፣ ሓወቦ ኣይኰነ። መንግስታዊ ምምሕዳር ስርዓተ መንግስቲ ክመርሕ ኮንትራት ዝወሰደ ናይ ሙያተኛታት(ፖለቲካዊ 

ሙያ) ውዳበ እዩ። ንመንግስታዊ ምምሕዳር ከም ኣቦ፣ ኣደ ወይ ናይ ኣበ ንስሃ  ምርኣይ ናይ ምልኪ ሕጊ  ባህርያትን ፖለቲካዊ  

ቚልዕነትን እዩ።  ካብኡ ተበጊስካ ድማ  እዩ  ስርዓተ መንግስቲ ኩሉ ሻዕ  ባህግን ድሌትን እቶም  ዜጋታት ይገልፅ እዩ 

ዘይበሃል።  እቶም ኣብ  ምልኪ ሰባት ዝረኣናዮም ዓይነት ስርዓተ መንግስታት ናይዚ ኣብነት እዮም።  ስርዓተ መንግስትካ  

መልክዕኻን ክብርኻን  ዝውክል ሓወልትኻ  ክኸውን እንተኰይኑ ኣብ ምልኪ ሕጊ ክምሰረት አለዎ። ስልጣን ዓርሰ ውሳኔን 

ልኡላውነት ህዝቢ ማለት እምበኣር እዚኣ እያ። ኣብዚኣ ክትርሳዕ ዘይብላ ነጥቢ፣ ባዕዳዊ ገዛእን፣ መላኺ ወዲ ዓድኻን ዘለዎም 

አፈላላይ  እዚ ብቛንቛካ ፣ እቲ በቋንቋኡ ስለዝመልኩኻ ጥራይ እያ።  

ብሓፂሩ  ስርዓተ መንግስቲ  ናይቲ ረቅቕ ብሄርነት  ቁሳዊ ወይ ጭቡጥ መግለፂ  ክኸውን ኣለዎ።   ስርዓተ መንግስቲ ካብ 

ብሄር ዘይኰነስ  ካብ ውልቀ ሰባዊ ውልቃዊ ንቕሓት ወይ መንነት እዩ  ኽለዓል ዘለዎ ዝብል ጥንኩር ዝዀነ ክትዕ ኣሎ። 

እንተዀነ ስርዓተ መንግስቲ ንቕሓት ውልቀ ሰብ ዝውክል እንተዀይኑ ዳርጋ ነብሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ስርዓተ መንግስቲ 

ምሃለዎ፤ ምኽንያቱ ንቕሓት ውልቀሰባት በበይኑ ስለዝዀነ። ኣብዚ ክርአ ዘለዎ ጉዳይ  ስርዓተ መንግስቲ ብሰባት ዝምራሕ 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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ስለዝዀነ  ድሌት ውልቀ ሰባት ከይዕብልሎ  መቐየዲ ስርዓት ምዝርጋሕ የድሊ። ንሱ ድማ ብቐንዱ ምልኪ ሕጊ እዩ። ሚዛኑ 

ዝሕሉ  ስልጣን፣ ተሓታትነት ወዘተ ከም  መቐየዲ ምጥቕም ይከኣል። 

 ናይቲ ማሕበረሰብ ወይ ብሄር  መግለፂ ኣነነት ዘይኰኑ ስርዓታት ኣብ ትሕቲ  እታ ምልኪ ሰብ ትብል ርእሲ ተገሊፆም 

እዮም። ምልኪ ሰብ ዘይሩ ዘይሩ ዘይምዕሩይ  እዩ። ምልኪ ንጉስ  ዘይደሊ ሰብ  ብውልቀሰብ ወይ ብዝኰነ ዓሌት ወይ 

ብደርቢ ሸቃላይ ክምለኽ ክፈቅድ ኣይኽእልን። ምልኪ ከበርቴ ኰኒንካ ምልኪ ሓረስታይ ኣይትቕበልን። ብሓፂሩ ምልካዊ 

ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ፣  ብሄራዊ ማዕርነታዊ   ክኸውን ኣይኽእልን።     

ከምዚ ዓይነት ምልካውያን ሓይልታት መግለፂ ናይ እቱ ብሄርን  ክዀኑ ኣይኽእሉን።  ከምቲ ባዕሎም ዝብልዎ ግና ወኪል 

እቲ ሸቃላይ ወይ እቲ ዝውክልዎ ክፋል እቲ ብሄር ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። ከምዚ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ  ብረፅምታት 

እናተናወፀ ይነብር።  ስለዝዀነ ስርዓተ መንግስትና ሳልሳይ መግለፂ መንነትና ክኸውን ይግባእ። ኣነ ንባህግታተይን ኣነነተይን 

ኣብ ብሄረይን ኣብ ስርዓተ መንግስተይን ከም ብመስትያት ክርኢ አለኒ። ኣብ ውድብ ወይ ውድባት ግን ርእሰይ ክርኢ ወይ 

ዘይክርኢ እኽእል። ካልኦት ከዓ ክርእዩ ይኽእሉ። ነዚ ድማ እዩ ሓደ ስርዓተ መንግስቲ፣ ብዙሓት ፓርትታት ዘድልዩና።     

 ስለዝዀነ እቲ ኣነ ዝምነዮ ስርዓተ መንግስቲ ትግራይ  መሰረቱ ማዕረነት ዝዀነ፤ ንዅሎም ተጋሩ ማዕረ ክብሪ ዝህብን፣ ማዕረ 

ሓልዮት ዘርእን ናይ ብሄረ ትግራይ ካልእ ኣነነት ኽኸውን ዝኽእል እዩ።  እቲ ስርዓተ መንግስቲ ናይቲ ብሄር ካልእ መልክዕ 

ክኽውን አለዎ።  ልክዕ ከምታ ብሄረ ትግራይ ናይ ተገሩ ካልእ መልክዕ ዝኰነት እንታይነቶም ዝዀነትን ፣ ስርዓተ መንግስትና 

እውን ትካላዊ እንታይነት ብሄርና ክኽውን አለዎ።   ብሄራዊ ስርዓተ መንግስቲ    ካብ ክብርታት ብሄር ዝበቍል፣ ብስምረት 

እቲ ብሄር ዝቘመን ተስፋ እቲ ብሄር ዘለምልምን ኣድማሳዊ ናይ ኩሉ  እምበር ናይ ዝዀነ ፅላት ወይ ቀፀላ ወኪል ክኽውን 

ኣይግባእን።  ንዚ ድማ’ዩ ብስነ ሓሳብ ብሄራዊ ማዕርነታውነት ክምራሕ ዘለዎ።  

ብሓፂሩ እቲ ኣነ ንትግራይ ዝብህጎ ስርዓተ መንግስቲ  ኣብ ምልከ ሕጊ ዝተመሰረተ  ስርዓተ መንግስቲ እዩ።  ምልኪ ሕጊ 

ማለት ሕጊ አውፂእኻ፣ ኣወጅ አዊጂካ  ብመሰረት ሕጊ ምምሕዳር ጥራይ ኣይኰነን። እንተዀነ  ካብ ባህርን ባህግን እቲ ብሄር 

ዝነቕል፣ ነቲ ብሄር ዘገልግል መንፈስ እቲ ብሄር ዘንፀባርቕ  ክኽውን ይግባእ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን ዜጋታት ኩሎም 

ብዝስመረሉ ስሪተ መንግስቲ ዝምራሕ፣ ናይ ስልጣን ክፍፍልን ተሓታትነትን ብግልፂ ዝሓንፀፀ ስርዓት ምፍጣር ይግባእ።  

ቅዋማውነት ወይ ሕገ መንግስታ’ውነት ሰፊኑ  ኩሉ ዓይነት ቀፀላዊ ይኹን ፅላታዊ ኣተሓሳስባ ዝተኣናገደሉ ዓዲ ምፍጣር እዩ። 

እዚ  ማለት ምልኪ ውልቀ ሰብ፣ ምልኪ ደርቢ ይኹን ምልኪ ውድብ ዘይኰነስ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝወድቀሉ መላኽን 

ተመላኽን ዘይብሉ  ማዕርነታዊ፣ ሓርነታውን ዘይሻራውን ስርዓተ መንግስትን ስርዓተ ምሕደራን ምፍጣር እዩ።   ከምዚ 

ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ  ሕልማዊ ዘይኰነስ ዳርጋ ኣብ መብዛሕአተን ዓድታት ምዕራብን ሰሜንን ኣውሮፓ ካልኦት ዓድታት 

ሰፊኑ ዘሎ ስርዓተ መንግስቲታዊ ኩነት እዩ። 

ቅድም ክብል ከምዝተገልፀ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ-ሓሳባትን ምልክን ክምስረት ይኽእል።   እንተዀነ  ኣብ  

ሰረተ ሓሳብ “ማዕረነት”  ዘይተመሰረተ ስርዓተ መንግስቲ ድላዩ ዓይነት   ውፅኢታውን ጥቁውን ይኹን  ጨቋንን ሻራውን 

ምዃኑ ኣይተርፍን።   ማዕረነት ንባዕላ’ውን  ኣብ እምነት ምልኣተ ክብሪ ደቂሰብ (ኩሉ ሰብ)  ትምስረት። ስርዓተ መንግስቲ 

ንዅሎም ዜጋታቱ ደርብን፣ ፆታን እምነትን ሓሳብን ከይፈለየ ማዕረ ኣፍልጦ ንምልኣተ ክብሮምን ነብሶም ናይ ምዃን 
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ሓላፍነቶምን ብዝህብ መልኽዑ፤ ከምኡ’ውን ንዅሎም ዜጋታት ኣብ ኩሉ መዳይ ማዕረ ሓልዮትን ተገዳስንት ብዘርእይ መገዲ 

ክቀውም ኣለዎ። ብሄራዊ ማዕርነታውነት!!    

እዚ ማለት ኣብ ትሕቲ ፅላል እቲ ስርዓት እዛ መስረታዊ ባህሪ እዚኣ ሒዞም ኣብ ዝተፈላላዩ ፅላትን ቀፀላን  ዘተኰሩ 

ፕሮግራማት ዝሓዙ ውድባት ኣይህልውን ማለት ኣይኰነን።  እታ ናተይ ነጥቢ እቲ ስርዓተ መንግስቲ ማዕርነታውን 

ዘይሻራውን  ዝዀነ መፃወቲ ሜዳ ይፈጥርን፣ ዘይማዕርነታዊ  ኣተሓሳሳባታት ድማ ይኽልክልን ማለት እዩ። 

ቅድም ክብል ከምዝተገለፀ ናይ ብሄራውነት ምንቅስቓስ  ሕቶ ብሄራውነት ማለት እውን ሕቶ ነብሰ ግዝኣት(ዓርሰ ውሳነ)  ሕቶ 

ምልኣተ ናፅነት  ወይ ንዅሎም ካልኦት ሕቶታት ኣብ ትሕቲ እቲ ብሄራውነት ዝምለሱ ገይሩ ዝሓስብ ምንቅስቓስ እዩ።  

ንኣብነት ናይ ሸቃሎ ምንቅስቓስ (ማርክሰ ሌኒናዊ)  ሕቶ ሸቃሎ ካብ ሕቶ ብሄር ዝዓብን ቀዳምነት ዘለዎን ጥራይ ዘይኰነስ 

ንሕቶ ብሄር ከም  መሳለጢ ዝርእን ከሃንፆ ዝደሊ ስርዓተ መንግስቲ ድማ ናይ ምልኪ ሸቃሎ ዘረጋገፅ ሻራዊ ስርዓት እዩ።  

ብተመሳሳሊ  ፖለቲካዊ ሃይማኖት   መሰረት ዝገበረ ምንቅስቓስ  እንተሰሊጥዎ ምልከ ሃይማኖት (ሓደ ሃይማኖት) ከስፍን 

ዘደሊ ሻራዊ ስርዓት እዩ።  ኣብ ስነ ሓሳብ ብሄራውንት ጥራይ  ዝትመስረተ ስርዓተ መንግስቲ ግን ምልኪ እቲ ብሄር ( ነብሰ 

ምልኪ) ከረጋገፅ ይደሊ። ምኽንያቱ  ድማ  ናይ ኩሉ ቀፀላታት እቲ ብሄር ዝዀነ ስርዓት እዩ።  ይኹን እምበር  ብስነ ሓሳብ 

ማዕረነታውነት እንተዘይተቀሊሱ  ብውልቀ መለኸቲ ወይ ብጉጅለ መለኽቲ ክጭወ ስለዝኽእል  ከህነፅ ዝድለ ስርዓተ-

መንግስቲ  ኣብ ምልኪ ሕጊ ጥራይ ክምስረት አለዎ።     

ኣብ ምልኪ  ሕጊ ዝትመስረተ ስርዓተ መንግስቲ  ዘይሻራዊ መንግስቲ እዩ።  እዚ ማለት እቲ ናብ ስልጣን ዝመፅእ ውድብ 

ውግንና ዝኰነ ፅላት ወይ ቀፀላ ሒዙ ( ሻራዊነት ወይ ምልኪ ኣይበልኩን)  ነቲ ዕላማ ዘይሻራዊ መንግስቲ ከዐዉት ኣይኽእልን 

ማለት ኣይኰነን። እዛ ሓሳብ እዚኣ ግልፂ ንምግባር ስርዓተ መንግስቲ  ካብ ውግናና ናፃ እዩ ማለት  እቲ ስርዓተ መንግስቲ 

ምልኪ ሸቃላይ፣ ምልኪ ሓረስታይ ወይ ምልኪ ርእሰማላውያን ኣይኰነን ማለት እዩ።  ኣብ ምልኪ ሸቃላይ ዝትመስረተ  

ስርዓተ መንግስቲ ልክዕ ከምቲ  ረእሰ ማልነት ወይ ናይ መስፍንነት ናይ ሓደ ቀፀላ ሕብረተ ሰብ ስርዓተ መንግስቲ እዩ። 

ከምዙይ ዓይነት ስርዓት ኩሉ ግዘ ኣብ ቅርሕንቲ ይነብር  ጥራይ ዘይኰነስ  ንኽበሪ ሰብ ዘይምጥን ድሑር አተሓሳስባ’ውን 

እዩ።     

 እንተዀነ ነቲ መንግስቲ ዝመርሑ ውድባት ዝተፈላለየ ውግናና ክህልዎም ይኽእል እዩ።  ንኣብነት ናይ ሓረስቶት ፓርቲ ወይ 

ናይ ሸቃሎ ፓርቲ  ብቐንዱ ንፍትሒ እቶም  ዝወገነሎም ኣካላት ዝቃለስን ነቲ ዝውገነሉ ፕሮግራም ቀዳምነት ብምሃብ ዕላማ 

እቲ ስርዓተ መንግስቲ ዘሳልጥ ከምዝዀነ ከርድእን ይኽእል። ንኣብነት ናይ ንኡስ ከበርቴ ወይ ማእካላይ ደርቢ (middle 

class)  ፓርቲ  ንንኡስ ከበርቴ ሒዘ  ንዅሉ ዝጠቅም ቁጠባ ክፈጥር ይኽእል እየ ኢሉ ክምጉት ይኽእል እዩ። እቲ ስርዓተ 

መንግስቲ ግና ንዅሎም ዕድል ዝህብን  ፍርዲ ንዜጋታት ዝገድፍን ዘይሻራዊ ክኽውን አለዎ።  ስለዝዀነ ንጥሑን ምዕሩይን 

ህላዌ ተጋሩ ዘይሻራዊ  ስርዓተ መንግስቲ ምህላው ናይ ግድን ይኸውን። ቐንዲ ሕመረት  ብሄራዊ ማዕርነታውነት ምልኪ ሕግ  

እንትኰን ቐንዲ ሕመረት ምልኪ ሕጊ ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም። 
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ማዕረነት  

ኣብ ምልኪ ሕጊ ዝተመስረተ ስርዓተ መንግስቲ  ‘ማዕረነት’ ከም ቀንዲ ክብሩ እሴቱን ስርዓተ ሓሳቡን ገይሩ ይብገስ። 

ማዕረነት ቀንዲ ባህርን ሕመረትን  ስርዓት  ምልኪ  ሕጊ እያ።   ስለዝዀነ አቲ ስርዓተ መንግስቲ  ሰረተ ሓሳቡ ( basic 

principle) ማዕርነት ይኸውን።   ማዕረነት ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኣካታዓይ ሓሳብ እዩ። ንገለ ሰብ  ዝተፈጠረ ሃፍቲ ብማዕረ 

ምክፋል ማለት እዩ። ንኻልኦት ድማ ንኩሉ ማዕረ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ።  ኣብዛ  ሰነድ ተገሊፁ ዘሎ ማዕረነት ግና እዞም 

ዝስዕቡ ባህርያት ኣለውዎ። 

 ማዕረ ክብርን ኣፍልጦን 

 ኣብ ናይ ውልቀ ሰብ  ተገሊፁ ከምዘሎ  ሰባት ናቶም ምልኣተ ኽብርን፣ ናፃ ፍቓድን፣ ሓላፍነትን ኣለዎም።  ማዕረ ክብሪ 

ማለት እቲ ስርዓተ መንግስቲ ንዅሎም ዜጋታት  ምሉእ ናፅነት  ዘለዎም፣   ምልኣተ ክብሪ (dignity) ዘለዎም፣ ኣብ ጉዳዮም 

ንምሉእ ናፅነት  ባዕሎም ክውሰኑ ከምዘለዎምን ንውልቃዊ ሓርነቶም  ማዕረ ክብርን ኣፍልጦን ዝህብ አዩ። ስለዝዀነ ኣብ 

ጉዳዮም ፈፂሙ ኢዱ ከእቱን፤  ሌላን ጉሌላን ክገብር ኣይግባእን ማለት እዩ። 

ማዕረ ተገዳስነት  

 ውልቀ ሰባት ካብ ናፃነቶምን ባህጐምን ተበጊሶም ናብ ምልኣተ ክብርን ሰብነት ኣብ ዝገብርዎ ገስጋስ ዕንቅፋታት ክገጥሞም 

ይኽእል።  ገለ ዕንቃፋት ካብ ሕሉፍ ፖሊሲ ይምንጭው፣ ገሊኡ ካብ ሕማቅ አጋጣሚ፣ ገለ ድማ ካብ ግጉይ ውሳኔ ወይ ካብ 

ሕማቕ ዕድል ክመፅእ ይኽእል።  ካብ ባህርያዊ  ሓደጋን ከብ ተፈጥሮኣዊ ኩነታትን  ወይ  ብምኽንያት ውግእ ክፍጠር 

ይኽእል። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት  ዝወደቁ ዜጋታት  ናይ ምትዕርራይ ድጋፍ ምሃብ  የድሊ።  ጉድለቶም ምእራምን 

ምድጋፍን የድሊ።  ከምዚ ብምግባር ድማ እቲ ስርዓተ መንግስቲ ከም ቤት ትምህርቲ  ዝሓለፉ ዘቐፅል ነቶም ዝወደቁ ዝሰጕግ 

ዘይኰነስ  ወይ ድማ ናይ  ዝሰለጦም መንግስቲ ዘይኰነስ ንዅሎም ዜጋታት ብማዕረ ዝግደስ ምዃኑ  የርኢ።  ማዕረ ተገዳስትን 

በዞም ዘስዕቡ መገዲታት ብተግባር ክግለፅ ይክእላል። 

 ቅደመ ክስተት (Ex- ante) 

 ቅድመ ክስተታዊ ተገዳስነት ማለት  ነቶም  ድሕሪት ክተርፉ ዝኽእሉ ቅድሚ ምትራፎም ኣብ ትንበያ ዝተመሰረተ ህንፀት 

ዓቕሚ  ወይ ክእለት ምፍጣር። ናይ ትምህርቲ ስርዓት  ምትዕርራይ።  ኣብ ህንፀት መሰረተ ልምዓትን፣ ዕዳጋ  ብምምጥጣን( 

regulation) ምስራሕ።  ናይ ጥወራን ሕክምናዊ ድጋፍን ፖሊሲታት ምሕንፃፅ፣ ንናይ ምትሕጋጋዝ ሲቪክ ማሕበረት ሓገዝ 

ፖሊሲን ፋይናንስን ምግባር፡ ፍሉይ  ስርዓተ ልቓሕ ብምዝርጋሕ  ተገዳስነትካ ምርኣይ።  ቅድመ ክስተዋ ድልውነት  እቲ 

ቀንዲ ናይ ስርዓት ድሕነነተ ህላዌን ብሄራዊ ማዕርነታውነት   መጋበሪያ እዩ። 

 ድሕረ ክስተት (ex-post)  

 እቲ ካልእ መገዲ ተገዳስነት ድማ ድሕረ ክስተታዊ ክንብሎ ንኽእል። ድሕረ ክስተት  ማለት  ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ቀልጢፍካ 

ናይ ምድጋፍ ስርዓት ዀይኑ፡ ነዚ ድማ ስርዓት ቅድመ-ድልዉነት  ምእራም ሓደጋ ድደሊ። ምኽንያቱ ጉድኣት ክፋል እቲ 

ብሄር ጉድኣት እቲ ብሄር እዩ። እቲ ስርዓተ መንግስቲ እውን ናይ ዕድለኛታት ስርዓት ጥራይ ከምዘይኰነ ዘርእየሉ ኣጋጣሚ 

እዩ። 
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ናፅነት  

ካልኣይቲ ባህሪ ምልከ ሕጊ ናፅነት ዀይኑ፡ ምስ ማዕረነት  ጐኒ ንጐኒ ክትርአ ትኽእል ሰረተ ሓሳብ ምልኪ ሕጊ እያ።   ናፅነት 

ሰፊሕ ትርጉም ዘለዎ ዀይኑ፡  ኣብ ውሽጡ ብዙሕ  ኣካታዒ ጉዳያት ጠቕሊሉ ሒዙ አሎ።   ናፅነት  ማለት ካብ  ኢድ 

ኣአታውነት  ናፃ ዝብል ትርጉም እንተሒዙ፡  ውልቀ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ህይወይቶም ካብ ኢድ ኣእታውነ ናፃ ምዃን  

የመልክት።  እዚ ድማ   ካብ ሓሳብካ ምግላፅ ክሳብ ዝደለኻዮ ምዃን  ዘጠቓልል ዀይኑ፡  ብሰረተ ሓሳብ ማዕረነት ምልኣተ 

ህላዌ እቲ በሄርን ስርዓተ መንግስትን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ጥራይ ደረት ብምንባር ኢድካ ዘይምእታው እዩ። ከምኡ’ውን  

ተመሳሳሊ ምስ ናጽነት ውለቀሰባት  ብዝይጓነፅ ይትግበር። እዚይ ዓይነት ናፅነት ከም ኣሉታዊ ናፅነት ዝግለፅ ዀይኑ፡ ካብ 

መንግስቲ ማዕረ ኣፍልጦ ዝጠልብ ስለዝዀነ  ኣሉታዊ ጥራይ ኢልካ ዝግለፅ ኣይከኣልን።    

ዲሞክራሲ  

 ዲሞክርሲ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎን ካብ ሰሜን ኮርያ ክሳብ ኣሜሪካ፣ ካብ  ጀርመን ክሳብ ቻይና  ኣብ ስራሕ ዝውዓለ  ኣምር 

ዀይኑ፡  ኣብዚ ሰነድ ዜጋታት ዅሎም  ብዘይ ሌላን ጉሌላን  ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ብማዕረ ዝሳተፍሉ 

መስርሕን ስርዓትን እዩ።  ዲሞክራሲ  ዜጋታት ብቀጥታ ወይ ብተዘዋሪ ኣብ ምስረታ ስረዓተ መንግስቲ ኰነ ስርዓተ ምሕደራ  

ዝሳተፍሉ ስርዓት  ዀይኑ ሰባት ዝጥቕሞም ይፈልጡ እዮም ኣብዝብል እምነት ዝተመስረተ እዩ።     

 ዲሞክርሲ ብርክት ዝበሎ ረብሓታት ዘለውዎን  እቲ ዝበለፀን ስርዓትን እዩ።  ዲሞክራሲ ብናፃ ፍልጠት ዝእከበሉ( 

epistemic advantage)  ባህጊ ህዝቢ ብቐሊሉ ዝፍለጠሉ፡  ናይ ዋንነት  ስምዒት ዝፍጠረሉ ምልክነት ዝእለየሉ ስርዓት 

ዀይኑ ብቐንዱ ግና  መግለፂ ማዕረነት ዜጋታት እዩ።  ዕልና ሕጊ ብዘይ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ዘይሕሰብ እዩ።   ኣቐዲሙ 

ከምዝተገልፀ ልዕልና ሕጊ ማለት ብሕጊ መሰረት ምምሕዳር ማለት ኣይኰነን።  ዝዀነ ምልካዊ ስርዓት ማለት እውን ውልቀ 

ምልኪ ይኹን፣ ሃይማኖታዊ፣ ወይ ምልኪ ሸቃላይ ሕጊ አውፂኡ ክገዝእ ይኽእል እዩ።  ልዕልና ሕጊ ማለት ግና ኩሉ ዜጋ 

እንኰላይ እቲ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ፣ እቲ ሕጊ ዘወፅእን ዝፈርደን ብማዕረ ዝገዝእ ግዝኣተ ሕጊ እዩ።  ግዝኣተ ሕጊ ናይ ዅሎም  

ምልክታት ተፃራሪ ዀይኑ ቀንዲ መግለፂ  ብሄራዊ  ማዕርነታዊ ስርዓት እዩ።  

ጉዳይ ዝምድናታት 
ናፃ ሓገር እንተዄይንካ  ብናፃ መንግስትኻ፡  በፌደራል ወይ ብኮንፈደራል ወይ ብኻልእ ዓይነት ጥምረት ትነብር እንተዀይንካ 

ድማ ብልፍንትኻ ኣቢልካ ኣብዞም ዝስዕቡ ሰረተ-ሓሳባት ዝትመሰረተ ዝምድና ይደሊ።  ብመሰረቱ ዝዀነ ዓይነት ፖሊሲ 

ወፃኢ ይኹን ናይ ውሽጢ ካብ ምንዮት ዝፈልዮ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ።  ፖለሲ ናይ ብሓቂ ፖሊሲ  ክኸውን ዝኽእል 

መፈፃሚ እንተሃልይዎ ጥራይ እዩ።  ብፍላይ ድማ  ዝምድናዊ ፖሊሲ ግልፂ ዝዀኑ መፈፀሚ ዓቕምታትን ስትራተጅታትን 

ክህልውዎ ይግባእ።   ትግራይና ምስቲ ብፈደራል ዝተጣመረቶም  ክልላት ይኹን፤  ምስ ጐረባብታ  ዝምድናታት ክህልዋ 

ግድን እዩ።   እዚይ ሓሳብ እዚ ሎሚ ኣብዘላቶ ደረጃ ይኹን ካልእ ዓይነት ተመሳሳሊ እዩ።  መፈፀምቲ ፖሊሲ (policy 

instruments/ tools)  ከይነፀርካ ፖሊሲ ኣሎኒ ክትብል ኣይትኽእልን።  ብዙሕ  መጋበርያታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። 

ግናኸ ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ምጥቕላል ይከኣል።    
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ስነ-ሓሳብ ከም ዓቕሚ  
 ፖሊሲ ዝምድናታት ክፍፀም ዓቕሚ ካብ ዝዀነ ነገራት ሓደን ቁልፍን  ስነ-ሓሳባዊ ዓቕሚ እዩ። ኣብ ዝምድናታት፣ ዘይሻራዊ 

ምኳን ዘዋፅእ ኣይኰነን።  ብስነ-ሓሳብ ዝዛመዱኻ ሓይልታት ምንዳይ ግቡእ እዩ።  ስነ-ሓሳብካ ዘይንፁር እንተዀይኑ መሓዛ 

ትስእን።  ስለ ዝዀነ ብመጀመርታ ዘዋፀኣካ  ስነ-ሓሳብ  ትንፅር፡ ብምቕፃል ድማ ግልፂ ዝዀነ ዝምድና ትምስርት።  ንኣብነት 

እስራኤል ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘላ ንእሸተይ ዓዲ ምስ ናይ ዓለም ሓያላን  ስጡም ዝምድና ክህልዋ ካብ ዝገበሩ  

ምኽንያታት እቲ ዝዓበየ  ምስቶም ሓያላት ዝለዎ ናይ  ስነ-ሓሳብ ሊብራሊዚም ዝምድና እዩ። እዚ ማለት ግን  ምስ  

ብስነሓሳብ ዘይሳነይዋ ኣብ ቁጠባውን ድሕነታውን ረብሓታት ዝተመሰረተ ዝምድና  የብላን ማለት ኣይኰነን። ስነሓሳባዊ 

ዝምድና ግና ወሳኒ  መፈፀሚ ፖሊሲ ዝምድናታት ምዃኑ ምስትብሃል ይድሊ።  

ማራኺ ዓቕሚ 
ሓይልታት ቁጠባ  ኰነ ፖለቲካዊ ሓይልታት  ኣብ  ሓዘኔታ ወይ ቓሕታ ዝምስርትዎ ዝምድና የለን።  የግዳስ  ካብታ ዝፈጥርዋ 

ዝምድና ክረኽብዋ ዝኽእሉ  ጭብጥቲ ረብሓ ገቢጦም እዮም ዝመፁ። ስለዝዀነ ፖለሲ ዝምድናታትና  እቶም እንዛመዶም 

ሓይልታት  ካባና እንታይ እዮም ዝድልዩ?፤ እንታይ ዓይነት ማራኺ ወይ ሰሓቢ ዓቕምታት ኣሎና? ዝብል  ሕቶ ክምለስ 

ኣለዎ። ጭቡጥ ዝዀነ ሰሓቢ ዓቕሚ እንተዘይሃልዩ ድማ  ብቐሊሉ ወይ ብፍጥነት ክንፈጥሮ እንኽእል ዓቕሚ እንታይ እዩ? 

ኢልና ኽንሓትት አሎና። ( እቲ ማራኺ ዓቕሚ ቁጠባዊ፣ ድሕነታዊ ወይ ዲፕሎማሲያዊ ክኽውን ይኽእል። 

በዳሂ ዓቕሚ 
ፖሊሲ ዝምድናታት  ኣብ ስነ-ሓሳብን  ክልተኣዊ ረብሓ ጥራይ ክውሰን የብሉን።  ገለ ዘፍርሕዎ  ዓቕሚውን ክህሉ ኣለዎ።  

እቲ ካባኻ ዝርኽብዎ ረብሓን ምሕዝነትን ናይ ምስኣን ፍርሓት  ጥራይ ዘይኰነ ፤  ክትጐድኦም ትኽእል ምኳንካ’ውን  

ዝርድኡሉ ኩነታት ክትፈጥር ኣለካ።   ሓደ ካብኣቶም ፀጥታዊ ዓቕምኻ፣ ምሕዝነታካን ኔትዎርክኻን ክኸውን ይኽእል። ዕቐባ  

ክትገብር ትኽእል  ዶ?   እተዘይተገዲስናሎም እንታይ ክጐድሎም ይኽእል?  እንታይ ሒዝካ ትዛመድ? ብምንታይ ትኽበር ?  

ብምንታይ ትድለ?   ብምንታይ ትፍራሕ?  እንታይ ዓይነት ዓቕምታት ኣለዉኻ?  ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት እዮም።  

 መደምደምታ 

ቅዱስ ያሬድ “ሃይማኖትሰ መሰረት ይእቲ ወካልኣትሂ ህንፃ ወንድቅ“  ይብል። ቅዱስ ያሬድ ንሃይማኖት ክርስትና ከም ቤት 

መሲሉ ከብቕዕ  እምነት ድማ መሰረት እዩ ኢሉና። ንሕና’ውን ንዓድና  ከም ቤት እንተመሲልናያ ውልቀ ሰብ መሰረት እታ 

ቤት ወይ ዓዲ እዩ።  ስለዝኰነ ኣነው’ን ካብ ቅዱስ ያሬድ ተለቒሐ “ሰብእሰ መሰረት ውእቱ፤ ብሄር ወስርዓተ መንግስቲሂ 

ንድቅ ወናህስ እማንቱ”  እብል።  ሰብ  ናይ ቤተሰብ፣ ማሕበረ ሰብ፣ ብሄርን  ስርዓተ መንግስትን መሰረት እዩ።  ሕመረት 

ሰብነት ምልኣተ ክብሪ እዩ።  ብሄርን ስርዓተ መንግስትን ድማ ከም  መንደቕን ናሕስን ኰይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰረት 

ይቐውም። መሰረቱ ዘይደልደለ ገዛ ይፈርስ። ምልኣተ ኽብሪ ዘይብሉ ዜጋ ዘለዋ ዓድ’ውን ከምኡ ትፈርስ።     

ውልቀ ሰባት በይኖም ድማ ከምቲ መሰረቱ ምስተነብረ ከይተመልአ ዘትረፈ ቤት እዮም።  ምሉእ ምንእቲ ክኸውን ከም 

መንደቕ ኰይኑ ዘገልግል ጥዕንኡ ዝተሓለወ ብሄር የድሊ። ግናኸ ፅቡቕ መሰረት ሃልይዎ  ብድልዱል መሰረት ዝተሃንፀ ቤት 

ናሕሲ እንተዘይብሉ ኣደዳ ንፋስን ዝናብን ዀይኑ ይፈርስ።  ስለዝዀነ ድማ ክም ናሕስን ጉልላትን ኰይኑ ዘገልግሎ ስርዓተ 



ውልቃዊ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ  

ኢሳያሳ ካሳ pmanifesto1@gmail.com 
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መንግስቲ የድልዮ። ዝድነቕ ታሪኽ ዘለዎም፣ ግሩም ብሄራዊ መንነት ዘለዎም ግናኸ ስርዓተ መንግስቲ ዘይብሎም፡ ስለዝዀነ 

ድማ ኣብ ሓሳረ መከራ ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ህዝብታት  ኣብ  ዓለም ኣለዉ።  ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ኵርድን  

ሮማን( ጂፕሲ) ዝብሃሉ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ዝርከቡ ህዝብታት ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል።   

ህዝበ እስራኤል’ውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ንኣስታት ክልተ ሽሕ ዓመታት ዝገጠሞ ዓፀቦ ተመሳሳሊ እዩ። ህዝቢ እስራኤል  

ሽሻይ ዓለም ዝዀኑ፤   ከም ሃይማኖት፣ ቴክኖሎጅን  ጥበብን ዝኣመሰሉ ፀጋታት ዘበርከተ  ዓብዪ ህዝቢ እዩ።  እንተዀ ግና  

ልክዕ ከምቲ  ናሕሲ ዘይበሉ ገዛ   መፃወቲ ኣህዛብ ኰይኑ ይነብር ነይሩ። ሎሚ ከቢሩን ድሕነቱ ተሓልዩን ይነብር ኣሎ።  

ምኽንያቱ  ዝመስሎ ስርዓተ መንግስቲ መስሪቱ  ክፍተቱ ስለዝዓፀወ።  ስለዝዀነ ድሕነተ ህላዌ ተጋሩ ብርግፅ ክረጋገፅ 

እንተዀይኑ “ናተይ ንብሎን ናተይ ዝብለናን”  ብሄራዊ  ማዕርነታዊ ስርዓተ መንግስቲ ክህልወና ይግባእ። እቲ ናተይ 

እንብሎን ናተይ ዝብለናን  ስርዓተ መንግስቲ ብልፍንቲ ድዩ ክነብር ወይስ  ርእሱ ኸኢሉ?  ኣየናይ የዋፅእ፣ ንምንታይ?   

ብስሩኸ ኣብ ልፍንታዊ ስርዓተ መንግስቲ ( ፌደራል፣ ኮንፌደራል፣ ዩንየን ወዘተ) ናተይነት ክህልዎዶ ይኽእል? ኣብ ካልኣይ 

ክፋል “ከምይ ኢልና ክነብር ይግባእ” ክምለሶ እየ። 

   

ኣብዙ ሰነድ ንዝተገለፁ ሓሳባት ቐንዲ ፀለውቲ ሰባት፡ 

Emanuel Kant, Hegel, Rousseau,  Henry Sidgwick, Rawls,  Ronald  Dworkin, Ayan Rand, 

Amartya Sen,  R. G Collingwood, Hutchinson & Anthony Smith, Jhon Breuilly, Stephen 

Houlgate, W.T Stace, Hyden white,  Stephen Pepper,  ፅሑፋት ኢህወዴግ ፣ ካልኦት ኣብ ውሽጢ እቱ ሰነድ 

ዝተገለፁ ፀሓፍትን እዮም።    


