
                  ዓሚቝ-ሓሳብ(reflection—meditation) 

ናብ ኩሎም ኣባላት ምምሕዳራት፡ውዱብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፣ኣቐዲምና ኩነታት ጥዕናኹም ሃለዋት ናብራኹም 
ጹቡቕ ክትህልዉ፣ኣብ እተካይድዎ ውልቃዉኒ ይኹን ሃገራዊ ስርሓት ኣሳልጦ ዘለዎ ክኸዉን ዓቢ ተስፋ ከም ዞሎና ንገልጽ፡፡ 

ኩቡራት የሕዋት ከም ልምዲ ከነታኣታትዎ ኢልና እንሓስቦ፣ኣብ ሞንጎና ከም ሓንቲ ስድራ ወይ ማሕበረሰብ(community)፣ዕለት 
ብዕለት ብዘይ ምቁራጽ ክንዛተን ዘድሊ ሓበረታ ክንላዋወጥ፣ንስርሓት ከሳልጡ እንብሎም ክንማያየጠሎም፤ንፍልጠትና ብውሕዱ 
ክህብትሙሉ ዝኽእሉኡ እንብሎም ራኢታት፣ከነበርክት ካብኡ ሓሊፉ ሰብ ሞያ እና-ዓደምካ ጠቐምቲ ሰሚናራት ክካየደሉ ዝኽእል 
ምግባር፤ነዚ ተታሓሒዝናዮ ዞሎና መድረኽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ሓጋዝን ኣድማዕን ኣገዳስ ይገብሮ ኢልና 
ንሓስብ፡፡ 

ከም ንፈልጦ ብመስራቲ ጉባኤ ኣቢሉ ው.ሓ.ደ.ለ. ዝበጽሐ፣ካብ ዝተፋላለየ ተምክሮ ስለ ዝመጸ፣ንምውህሃድን ሱጡም ምፍላጥን፣
ግዜን ዕለታዊ ምርኻብ ዝሓትትን ምዃኑ ዝስሓት ኣይመስለናን፡ምእንት’ዚ ብተዳጋጋሚ ዘተ ምክያድ ኣገዳስን ክግበር ኣለዎ ኢልና 
እንሓስብ፡፡ 

ኩላትና ከም እንርድኦ፣ጉዕዞ ፍትሒ ላዕልን ታሕትን ስለ ዝብልን ጡጡሕ ኣጋባብ ደሞክራሲ ከተካይድ ብዙሕ ጻዕሪ ስለ ዝሓትት፣
ነዚ ኩነት ክትገጥሞም እንተ ደኣ ተደልዩ፣ብዝካኣል መጠን ኣሳራርሓኻ እሩም፣ኣብ ውሽጥኻ ስጥመትን ውህደትን ሲኒትን እዩ እቲ 
ዝበለጸን ግርማ ውድብን ንብል።  

ኣብ ጉዕዞ ስራሕካ ብዙሕ ጌጋን ጉድለትን ከጋጥምኻ ባህርያዊ እዩ፤ዘሎ ግን ካብ ጌጋኻን ጉድለትካን ክትምሃርን መኣረምታ 
ክትገብረሉን ምስ-እትኽእል’ዩ ጉዕዞ ቃልስኻ ኣወንታዉን ሓድነታዉን ክኸዉን ዝኽእል፡እዚ-ክኣ ንደሞክራሲ ብጉቡእ ምስ 
ትርድኦን እተተግብሮን ጥራይ’ዩ ውጺኢታዊ ዝኸዉን፡፡ 

‘’እንተደኣ ፈራዲ ኣካል፣ካብ ሓጋጊን ፈጻሚ ኣካልን ዘይተፈልዩ፣ናጽነት ኣይራጋገጽን’’ ይብል(Montesquieu)ሞንተስክው። 
ኣቐዲሙ(Locke)ሎክ ብወገኑ ሰለስተ ስልጣናት ኣብ ደሞክራሲ፣ነፍሲ ወከፎም ሰውነቶም ዝኻኣሉን ዝተሓላልዉን ሚዛናዊ ክኾኑ 
ከለዉ፣ጉዕዞ ደሞክራሲ ብጋባብ ይካየድ ኢሉ ክምህር ከሎ፤ብኑጽር ሞንተስኩው ውሕስነት ናይ ዝላዓለ መስልን ናጽነትን፣ስልጣን 
ፈራዲ ኣካል፣ካብ ናይ ሓጋጊን ፈጻሚን ኣካል ዝተፈልየን ሰዉነቱ ዝኻኣለን ክኸውን ከሎ እዩ ኢሉ ይገልጾ።ንምንታይስ ፈራዲ 
ኣካል ሓጋጊ ኣካል እንተደኣ ኾይኑ፣ስልጣኑ ተጠቒሙ ሓደጋ ኣብ ርእሲ ዚጋታት የስዕብ። ልክዕ ከም ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ ኣብ 
ህዝብና ዘዘውትሮ ዘሎ።ኣብ ርእሲኡ እንተ ደኣ ናይ ፈጻሚ ተወሲኽዎ ክኣ’ሞ ሓይሊ ጨቋኒ. ጨፍላቒ/ረጋጺ/ጨካን ክኸዉን 
የኽእሎ። እዘን ሰለስተ ስልጣናት ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራዲ ኣካላት ኣብ ሓደ ሰብ ምስ ዝጥቕለላ፣(despotism) ደስቡጣንነት(ፍጹም 
ስልጣን) እዩ ዝብሃል። ልክዕ ከም’ዚ ደስቡጣ ኢሳያስ ማለት እዩ፡፡ 

ፓውል ካጋመ ፕረሲደንት ሩዋንዳ፣ካብ ዝተፋላለዩ ሃገራት ዝመጽ ተማሃሮ ዩንቨርስቲ ቃለ መጠይቕ ክገብር ከሎ፡ዝቐረቦ ሕቶ፣
እዛ ቅሳነት ስኒት ሰላም ዘይረኸበት ኣፍሪቃ ክፍሊ-ሃገርና(continent)እንታይ ክግበር ኣለዎ ብደሞክራሲን ስርዓተ-ሕጊ ዝሰፈና 
ክፍሊ-ሃገር ክትከዉን?? ዝብል ሕቶ መልሱ፡ሰላም፣ሲኒትን ደሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ቅድም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክሰፍን ምስ 
ዝኸል ክኸዉን ከሎ፤ምንጩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኮይኑ፣ሰላምን ቅሳነትን ካብኡ እዩ ዝጅምር፣ኣብ ውሽጢ ስድርኡ ምውህሃድን፣
ምትሕጋግዝ፣ስኒት ክስስን ምስ ዝካኣል፣ካብኡ ሓሊፉ ኣብታ ዝነብረላ ዓዲ/ከተማ’ዉን እዚ ባህርያትን ሕጊ ዓዲ ዘኽብር 
ንምምሕያሹ ዝጽዕር፣ከምኡ እናበለ ኣብ ኩሉ ጽላታት ምምሕዳራት ስጋብ ሃገር ዞሎ ጸፍሕታት፣ ብዘይ ድኻም ዝጽዕር ኣብ 
መጠረሽታ ዓወቱ ናይ ግድን ይኸዉን።ስለዚ ኩሉኹም አንቱም መንእስያት ምስ ዓበይቲ ዓዲ ብምትሕግጋዝ፣ግደኹም ክትገብሩን፣
ንለውጢ ክመጽእ ካብ ሰዉነትኩም ተበጊስኩም፣ናይ ሓባር ስራሕን ዲሞክራሲዊ ኣጋባብ ብምጥቃም ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ክፍሊ-
ዓለማት ተዋዳዳሪት ክትከዉን ትጽቢት ኩሉ ፈታው ፍትሕን ዲሞክራስን እዩ፤ ክብል መሃሪ ሓሳብ ኣበርኪቱ። እዚ ዓይነት 
ትምህርቲ ናዓና’ውን ሓጋዚ እዩ። 

እዚ እንብሎ ዞሎና ዘይትፈልጥዎ ወይ ሓዲሽ ዘይኮነስ ንምዝካርን፣ነቲ ተታሓሕዝናዮ ዞሎን መስርሕ ደሞክራሲ ብንጹርን 
ኣራጋጊጽና ምስ እንርድኦ፣ንደሞክራስያዊ ጉዕዞና ክንጥቀመሉ ዞሎና ኣጋባብ ካብ ሕጂ ጀሚርና ብሱሩዑን ፍትሓዉን ክኸዉን 
ይሕግዘና ካብ ምባል እዩ። 

ናብዚ ኩሉ ትንታነ ዘብጽሓና ኩላትና ከም እንዝክሮ ኣብ መስራቲ ጉባኤና ሰለስቲኡ ስልጣናት ክህሉን፣ኑጹር ኣሳራርሓ ክህልዎን 
ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ዝነበረ ንሕና ውድብ ኢና’ምበር፣ሃገራዊ ስልጣን ዝሓዘ ኣጋባብ ወይ ሃገራዊ መንግስቲ ዝመስል ኣሳርሓ 
ከነካይድ እንኽእል ኣይመስለናን፣ውድብን መንግስትን ቅርጺ ኣሳራርሖም ይፋላለ እዩ ዝብል መልስታት ይዋሃብ ስለ ዝነበረ ብዙሕ 
ግዜ ዝወሰደ ዘተ ተኻይዱስ፤ንመሪሕነት ምስ ግዜን ብቕዓትን ዝተሰነየ መዕለቢ ክገብረሉ ሓላፍነት ብምሃብ ጉባኤ ከም ዝቐጸለ 
ዝዝከር እዩ።(ከም ምርዳእና እተን ሰለስተ ዓንድታት ኣብ ሓደ ደሞክራስያዊ ውድብ ክካናወን ኣይክእልን፣ምባል ዘስምዕ ቃና እዩ)፣
ከምቲ ሎክ ይኹን ሞንተስክው ዝገልጽዎ ንኩሉ ደሞክራስያዊ ኣጋባብ ዝማሓደር ውድብ ትካል ሃገር እምበር ፍሉይ ን-
ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ኣይበሉን።ምኽንያቱስ ኣብ ጽሑፋቶም ካልኦት’ዉን ንዕኦም እናጠቐሱ መጽናዕታቶም ዘቕርቡ፡ፖለቲካዊ 
ናጽነትን ተዋሳእነትን ናይ ዜጋታት፣ብዞም ሰለስተ ዓንድታት ኣብ ደሞክራሲያዊ ውዳበ፡ምስ ዝህልው እዮም ውሕስነት ክራጋገጹ 
ዝኽእሉ እናበሉ ዘብርሁ፡፡ እሱ ስለ ዝ|ኾነ ክኣ ሰለስተ ዓንድታት ናይ ደሞክራስያን ሃገራት፣ውድባት፣ትካላት ተባሂለን ዝጽውዓ፡፡ 



ብዛዕባ’ዚ ብዙሕ ክጻሓፍን ክባሃልን ይኻኣል ምዃኑ ብሩህ እዩ፤ ናትና ምሕጽንቲ፣ ኪኢላታት ብምጽዋዕ ሰፊሕ ሰሚናራትን ክፉት 
ዘተን ክካየደሉ ዝኽእል ባይታ ክፍጠር’ዩ ለበዋና፡፡ 

መሰረት መጽሓፊና፣እንተ ደኣ-ኣብ ኣሳራርሓና እሩምን ኣጋባብ ዝሓዘን፣ኣሳትፍን ኣሳራርሓ ክንክተል ኪኢልና፣ነፍሲ ወከፍ 
ምምሕዳር ካብ ባይቶ፣ፈጻሚት ኣካልን ኦዲተርን፣ዝተፋላለያ ቤት ጽሕፍወታት፣ተቐቢለንኦ ዘለዋ-ሓላፍነት ብ-ዕምቆት ምፍላጥን 
ንምዕባለ ዝጠቅም፣ኣብ ቁዋም ተሞርኲስካ፣ነድፍታት ብምውጻእ ንኽጸድቀለን መሳልሉ ተኸቲሉ፣ናብ ባይቶ ውድብ ምቕራብ’ዩ 
ሙዑብል ኣጋባብ ኣሳራርሓ ኢና ንብልን ነዘክርን፡፡ 

ኩሉ እንገብሮ ዞሎና ጻዕሪ ንሓደ ፍትሓዊ፣ደሞክራስያዊን ሕጋዉን ውድዓውን ስርዓት ኣብ ሃገርና ንምምስራት ካብ ኮነ፡ንሕና ከም 
ውድብ መጠን ብሕጊ እቲ ነብረሉ ሃገር ውድዓውን ሕጋዉን  ክንከዉን ይግባእ፡፡ግዚያዊ ማእከል ቤት ጽሕፈትን ሕሳብ-ባንክን 
ክህልወና ከሎ ናይ ውድብና ዑቱብ/ቁም-ነገረኛነት፣ተኣማምነት ኣብ ርእሲ ምርካቡ፣ንስርሓትና ጡርኑፍ፣ቁልጡፍ፣ስሉጥ ክገብሮ 
ይኽእል። 

እዚ ኩዉን ንምትግባሩ ብሕጊ ዝተመረቑ ኪኢላታት ኣባላትና ወይ ፈተውትና ሓላፍነት ይውሃብ።ከምኡ ምስ ተዳናገጽቲ ደቂ 
ሃገርን ወጻእተኛታትን ናይ ስራሕ ምትሕግጋዝ ክግበር ሓጋዚ እዩ ንብል፡፡ እቲ አውራ ኣገዳሲ ግን ኣብ ሞንጎ ኩለን ጽሕፈታት 
ስርዓተ-መርበብ(network) ክህሉን፣ምስ ኣባላት ዘይቋረጽ ርክባትን ሰሚናራትን ህሉው ንምዃን ብዘይ ምድካም ክጻዓረሉ 
ይግባእ። 

ኩሉ ግዜ ደጋጊምና(reflectance)መጠነ ምንጽብራቕ/መጠነ ስንጸት ክህልወና ከሎ ንስራሕና ኣሳልጦ፣ንጉድለትና መኣረምታ 
ክህልወና ይኽእል፡፡ 

እቲ ደጋጊምና ከነዛኻኽሮ እንደሊ እቶም ሰለስተ ዓንድታት ናይ ደሞክራሲ ኣብ ውድብና እዉን ክስራሓሉ ከም ዘለዎም እዩ። እዚ 
ኣጋባብ ኣብ ዝተፋላያ ደሞክርስያዉያን ውድባት ኣብ ኤውሮጳ ዝጥቀማሉ ስለ ዝኾና፣ ከም መምርሒ ኢሉ ዝተደርሰ መጻሕፍቲ 
ከምዘሎ ንሕብር።ስለዚ ኢና ከም ተሞክሮን ካብ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ደሞክራስያዊ ውድባት ምምሃር ይሕግዘናን የማዕብለናን እንብል።
ነቲ መርሃ ገጽ-ምድሪ ውድብና እዉን በጋባብ ንትርግሞን ኣብነት እውን ክንከዉን ንኽእል።  

ኩቡራት የሕዋት ሰለምንታይ እዚ ኽሉ ዘተ ኣድለየ ትብሉ ትኾኑ፡ኮይኑ ግን ደሞክራሲ እቲ ኣውራ መስርሒኡ ብዘይ ምድካም 
ብዛዕባ ፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕግን ኣጋባቡን ምዝታይን፣ትምህርቲ ኣብ ነንሕድሕድካ ምቅብባል፣ሰሚናራት ዝካየደሉ 
ምግባር ንፍልጠካ የዕቢ ን-ኣሳራርሓኻ የስካታትል ዝብል ሓስብ ስለ ዝተራእየና እዩ። 

ብዝተረፈ ግዜኹም ወፊኹም እንተ-ደኣ ኣንቢብኩም ግብረ-መልሲ’ዉን ሂብክሙና ምስጋናና ወሰን የብሉን። 

የሕዋትኩም  

ብዙ ቡቱኞሊ 

ፍትዊ ክፍለ 

    

   

 


