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„ወገናዊነት ለምንጩ“
ከየት ?
_
ህዝብ፣ ዓለም፣ ሰው ለዘመናት የተራኮተው፣ የተተራመሰው፣ አሁንም በከፊል የሚራኮተውና የሚተራመሰው አራት
ትላልቅ ቁምነገሮች ላይ የሚያደርሰው ብቃት ለማግኘት ነው።

የሰው ልጅ ሰላም ይፈልጋል፣ ለብልጽግና ይደክማል፣ ለሰብዓዊ የባህል ዕድገት ይታገላል፣ መንፈሱን የሚያረጋጋበት
ዕምነት ይሻል። ሰላም፣ ብልጽግና፣ ባህልና ዕምነት ናቸው፣ የሰውን ልጅ በዓለም፣ በየሀገሩና፣ በየጎራው እያሰለፉ የየራሱን
ራዕይ የሚያስፈጥሩት።
ትልቁና መሰረታዊው ቁም፥ነገር፥ ማለትም፣ አቢይ ፍሬ፥ነገሩ ደግሞ፣ እነዚህ አራቱ ትላልቅ ግቦች፣ እየተደጋገፉ
እንዲስተጋበሩና አንድ የጋራ ህብረ፥ፍሬ የሚሰጡበትን እውቀትና፣ ጥበብ፤ ሰብዓዊ ባህልንና ሰላማዊ መንፈስን መካን
ነው።
ይህ እንዲሳካ፣ ሰው፣ ህዝብ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ፣ በታሪኩ ወጣም ወረደ፣ እየተዛመደ ሲወርድ
ሲዋረድ በአንድነት የኖረ ህዝብ፣ በነዚህ ቁም ነገሮች ምሃከል ያለውን ግንኙነትና መስተጋብር ከስረ መሰረቱ መጨበት
ይኖርበታል። ይህን የተረዱና ይህ ፍሬ ነገር የሆነላቸው፣ ህዝቦችና ሰው ሁሉ፣ ምናልባት የሌላውን ህዝብና ሰው፣ አዎ
እራሳቸውን ለመጠበቅም ይሆናል፤ ያተራምሱና ያምሱ ይሆናል እንጂ፣ የየራሳቸውን ሰላምና ብልጽግና ባህላዊ ዕድገትና
ዕምነታቸውን አግኝተው፣ አዎ እናውቃለን፣ ይኖሩታል። ለውድ ሀገራችን፣ ከዳር እስከዳር የሁላችንም ለሆነችውና
በዚህም ሆነ በዚያ፣ እናት አባቶቻችን እየደከሙና እየታገሉ እየተሳሳቱም ሆነ እያለሙ እስክዛሬ ድረስ በነጻነትና
በህብረት፣ ላቆይልን ኢትዮጵያ ሀገራችን ህልውና ይሆን ዘንድ፣ የጋራውን ህብረ ፥ፍሬ ለመካን፣ ዘመናችንና ትውልዳችን
በሚፈቅደውና በደረሰበት የዕውቀት መሰረት ከስረ መሰረቱ መመራመር አለብን። ኢትዮጵያ ሁሉንም የሚያቅፍ
ሁለንተናዊ ራዕይ ያስፈልጋታል። ያለን ምርጫ ወይ መኖር ወይ መጥፋት ነው። መኖርን፣ ሕይወትን ነው
የምንመርጠው። ለኢትዮጵያ የምንመርጠው።
ስለሆነም፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም እንድትኖር፣ ለርዕዮተ፥ኢትዮጵያ የሚሆን ሁለገብ አስተሳሰብ፣ ይህ „ወገናዊነት ለምንጩ“
የሚል የሕብረ ቅላጼ መሰረተ ሀሳብ ፣ ከብዙ የሕይወት ወጣ፥ገባና ተሞክሮ እንዲሁም የፍልስፍና ግንዛቤና ጥናት በኋላ
የተነደፈ ሀ ሳ ብ እዚህ ይቀርባል።

„ወገናዊነት ለምንጩ“፣ ለምን?
1ኛ/ ምርምሩ፣ ከቆየ መንፈሳዊ ግንዛቤም በኋላ የተገኘና መንፈሳዊ ገጽታ ያለው መሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ ወገናዊነቱ ከየትም
ሆነ ከምን፣ ለሳይንስም ሆነ ለዕምነት፣ ክፍት ክስተት መሆኑን ለማመልከት ነው።
2ኛ/ ና ዋናው ግን ከሁሉም በላይ የሆነ አንድ፥ አንዳች ምንጭ፣ ሕይወት እንዳላት ለማመልከት ሲሆን፣ ለማይዳሰሰውና
ለማይጨበጠው፣ ከግንዛቤ አድማስ ውጭ ለሆነው አንድ አምላክና፥ ሁሉን አቀፍ፣ አዎ ! ከሃይማኖት በላይ ለሆነ
ዕምነት፣ ለዚህ ወይንም ለዚያ ቀኖናዊ ሃይማኖታዊነት ሳይሆን፤ ለምንጩ ብቻ ወገናዊነት የሚሰማው፣ የአንድነት
መልዕክት መሆኑን ለማሳየት ነው።

ወዴት ?
ከየት ና ወዴት ዓቢይ የሰው ልጅ ጥያቄዎች ናቸው። በነዚህ መሃከል በሳይንስም ተመረመረ፣ በዕምነትም ታሰበ፣
የሰው ልጅ ዝንተ ዓለም እስቆጥሯል። እዚያ ማዶ ሳንሄድ፣ እዚህኛው ጠረፍ እስከቆየንና፣ ሰው እስከሆን ድረስ ደግሞ፣
ፍጹም የሆነ የመደምደሚያ መልሳቸውን አናገኝላቸውም። ተገኝቷል፣ የለም አውቃለሁ የሚለን ካለ፣ ትላንትም አባይ
ነበር፣ ዛሬም አላዋቂ ነው። ጉዞው በነዚህ ማሀከል (ከየትና ወዴት) ግን ከፋም ለማም ሁሌ ወደ

ሕብረ፥ቅላጼ እንደነበር እናውቃለን፤ ነውም!
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ሕብረ፥ቅላጼ ምን ማለት ነው?
ሕይወት ማለትም ሕልውና በአራት ዋና ዋና መስኮች ትገለጻለች፣ ትስተጋበራለች።
1ኛ/ በማህበራዊ መስክ፣ 2ኛ/ በባህላዊ መስክ፣ 3ኛ/ በቁስ፥አካላዊ መስክና፣ 4ኛ/ በመንፈሳዊ መስክ።
እነዚህ መስኮች የየራሳቸው ዓቢይ መድረሻ ግብ፣ የሚጓጉላቸውና የሚስቧቸው ቁም፥ነገሮች አሏቸው።
1ኛ/ ማህበራዊ መስክ ለሰላም፣ 2ኛ/ ባህላዊ መስክ ለሰብዓዊ ባህል ፣ 3ኛ/ ቁስ፥አካላዊ መስክ ለብልጽግና፣ እንዲሁም
4ኛ/ መንፈሳዊ መስክ ለዕምነት፣ ለረቀቀ ዕምነት።
ለእነዚህ መድረሻ ግቦች የሰው፥ልጅ የሚደክመው፣ ለየራስ ቁም ነገርነታቸው ብቻ ሳይሆን፣ የኋላ ኋላ ትውልድ
ትውልድን ሲተካ በሚያስመዘግበው የዕድገትና የርቀት ጉዞው፣ 1ኛ/ ቤተ፥ሰላሙን ለማግኘት፣ 2ኛ/ ሙሉ ሰብዓዊ ነጻነት
ለመቀናጀት፣ 3ኛ/ ወደ ፍጹማዊነት የሚያመራ ሳይንሳዊ ዕውቀት ላይ ለመድረስ፣ እና እንዲሁም 4ኛ/ በመሎኮታዊ
ጥበብ ለመካን ይችል ዘንድ ነው። ሕብረ፥ቅላጼ፣ እነዚህን በሙሉ ይመለከታል።

ሕብረ፥ቅላጼ፣ እነዚህን ቁም፥ነገሮችንና መድረሻ፥ግቦችን በየገጽታቸውና
በህብራዊነታቸው ሊስተጋበሩና ሊቀናጁ የሚችሉበትን ሕይወት፣ በረቀቀ
አእምሮ ማስተናገድ፣ ማሳናድትና መፍጠር ማለት ነው።

ይህ ሕብረ፥ቅላጼ ሲነገር ምንድን ነው?
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ሕብረ፥ቅላጼ ሲነገር
*
ይሰምርለት ይሆን ሳይንስ ፍጹምነት
በአዲሱ አድማስ፣ ባየር፥ቦታ ሰዓት
ባህል እየሆነ ንፁህ ሰብዓዊነት፤
ታሪክ ሲገሰግስ፣ ላንድ አፍታ ቆም ሲል?
ለሰላም ነፃነት፣ ለአዲሱ ባህል!
ሕይወት እኮ ዕምነት ነው፣ ዕምነትም በሕይወት
ዝንተ፥ዘላለሙን፣ ከሰማይ፥ሰማያት፥
በሕብረ፥ቅላጼ ወደ ድለ፥ፋንታ፣ ዕፁብን ለማግኘት።
ዕ ል ል! ዕልልታ ነው የእርሱ ማሳረጊያው
በታላቁ ተስፋ፣ ምሕረቱ ነው ሕያው፤
ዕውነት ዕውነት በሉ፣ ምንጭ ይሰማዋል ሰው።

መልክተ፥ቅላጼ
HARMONY
ስነ፥ፍጥረት ሆነ ሰማየ፥ሰማያት
ሰው፥ልጅ ሲጥለቀለቅ በጥበቡ ሙላት
መንግሥት ታሪክ ሆኖ፣ ህጎቹ ነፃነት፣
ከዕምነት ከሃይማኖት
ንፁህ የሆነ ዕውቀት ለሚከሰትበት፣
ለመንግሥተ፥ሰማይ፣ ፍልሚያ እኮ ነው ሕይወት።
ለሰላም ለባሕል፣ ለፍጹማዊነት
ዕልል ዕልል እንበል፥ ለታላቁ ድርጊት!
በሕብረ፥ቅላጼ ለቅዱሱ ግብዓት
ምንጩን ይዳብሳል፣ ሰብዕ በመለኮት!

8

ሕብረ፥ቅላጼ
የሕይወት ትርጉሙ / ፍሬ፥ነገሩ

ሕይወት ማለት፣
የእግዚአብሄርን፣ ማለትም የፈጣሪነትን ብቃት፣ በሁሉም የተፈጥሮ ጉዳይ ውስጥ እየቀሰቀስ፣ሰብዓዊ፣ ሁለንተናዊ ና
የሰው፥ዘር ኪነ፥ውበታዊ ተፈጥሮን የሚያድስ፣ አያሌ ዘርፍ ያለው የተወሳሰበ የተፈጥሮ ሂደት ነው። የዚህም ማሳረጊያ
ግቡ፣ብዙ ትውልድን እያሸጋገረ በህብራዊነት የሚካነውን የሰው ልጅ መፍጠር ነው።/1
የሕይወት ፍሬ ነገር የሚገኘው፣
1ኛ፣ በማህበራዊ መስክ
2ኛ፣ በባህላዊ መስክ
3ኛ፣ በቁስ፥አካላዊ መስክ
4ኛ፣ በመንፈሳዊ መስክ
ውስጥ ሲሆን፤ እነዚህን የሚያዋስኑ መለኮታዊ ድንበሮች ደግም አሉ፥
ክእነዚህ መስኮች አብራክ ወጥቶ የሚከሰተው፣
5ኛ፣ የሰው፣ ልጅ መስክ እና
ከሁሉም መስኮች ጋር ተዛምዶ የሚስተጋበረው፣
6ኛ፣ ሁለንተናዊ መስክ።
(መስኮች፣ በሚያያዙ ማስተሳሰሪያዎች ይቀላጠፋሉ (Planes: “the conjunctive syntheses”/2))

ለእነዚህ መስኮች፣ እንደ ጀርባ ምሶሶ ሆነው የሚቆሙና የሚያገለግሉ ስምንት አድማሶች ወይንም መለኪያውች አሉ።
( አድማሶች፣ በሚያያይዙ ማስተሳሰሪያዎች ይቀላጠፋሉ፣(Dimensions: “the connective syntheses”/2))
1ኛ፣ ስነ፥መንግሥትና ሕግ
2ኛ፣ ማህበረሰብ ና ስነ፣ምግባር
3 ኛ፣ ቤተሰብና ፍቅር
4ኛ፣ የሰው፥ልጅ ና ተስፋ፥ብርሃኑ
5ኛ፣ የሰው፥ዘርና ሕሊና
6ኛ፣ ስነ፥ፍጥረትና ሃይማኖት
7ኛ፣ ሰማያታትና ዕምነት
8ኛ፣ እግዚአብሄር/ ሁለንተናዊነት ና ምሕረት
በነዚህ አድማሳት መሃከል አያሌ የሚያወራረሱና የሚያጠላለፉ አገናኝ ከፍሎች ሲኖሩ፣ እየተቀባበሉ እርስበርስ
የሚያነቃቁ መስተጋብሮችም አሉ።
(ተወራራሽ ፥ ክፍሎች፣ በሚስተያዩ/ በሚመዛዘኑ ማስተሳሰሪያዎች ይቀላጠፋሉ፣(Cross‐sections: reflective syntheses))
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እነዚህ አድማሶች የየራሳቸው ማዕከላዊ ምሶሶ / የሚስቡ፣ የሚወደዱ ልዩ ቁም ነገሮች/ አሏቸው።
(ማዕካላዊ ምሶሶዎች፣ በሚያለያዩ ማሰተሳሰሪያዎች ይቀላጠፋሉ፣(Axes: “the disjunctive Syntheses” /2))
1ኛ፣ ሰብዓዊነት (ሰ)
2ኛ፣ ስነ፥አእምሮ/ ንቃተ፥ሕሊና (ሕ)
3ኛ፣ ኪነት (ኪ)
4ኛ፣ መድረሻ፥ግብ (ግ)
5ኛ፣ ቁሳቁስ (ቁ/m)
6ኛ፣ ስነ፥ሀይል (ሃ/E)
7ኛ፣ ብርሃን (ብ/c)
8ኛ፣ ምንጩ (ም)

ተመራማሪው አይንስታይን ስለ ስነ፥ሀይል፣ብርሃንና ቁሳቁስ ያገኘውን ማመዛዛኛ/ ፎርሙላ/፣
ባንድ በኩል፣ (በእግዚአብሄሩ ከፊለ፥ዓለም ውስጥ ብለን ለምንሰይመው) ለቁስ፥አካላዊውና ለመንፈሳዊው መስኮች
ማመላከቻ አድርገን ብንወስደው፤
E=mc2 ; Energy = Mass x (Speed of Light)2

ቁሳቁስ፣በብርሃን ፍጥነት እጥፍ ጊዜ ቢባዛ፤ ስነ፥ሀይል ን ያክላል ብሎ መመዘን ይቻላል ማለት ነው።
ሀ = ቁ *ብ *ብ
በሌላ በኩል ደግሞ ፣ ለማህበራዊው ስነ፥ፍጥረ ት መገንዘቢያ ይሆን ዘንድ ፣ (የሰው፥ልጅ ሌላው ከፊለ፥ ዓለም ብለን
በምንጠራው) ለማህበራዊውና ለባህላዊው መስኮች፣ ተመሳሳይ ማመዛዘኛ ማስቀመጥ ይቻል ይሆናል።
I= hq2 ; Intelligence = Humanity x (Quality of Music)2

አንድ የሆነ፣ ሰብዓዊ የህሊና፥መመዘኛ (ሰ)፣ በስነ፥ ኪነት ረቂቅነት(ኪ) እጥፍ ጊዜ ቢባዛ ወይንም ቢገናኝ፤
ለስነ፥አእምሮ (ሕ) ከብርና ክብደት ማለካኪያ ይሆን ይሆናል ለማለት ነው።
ሕ = ሰ* ኪ* ኪ
በዚህ የአመለካከት ዘይቤ/ (model/ሞዴል)፣ የሕይወት ትርጉሙ፣
በአራቱ መስኮች መሃከልና በየራሳቸው በየመስኮዎቹ ውስጥ ሕብራዊነትን/
ሕብረ፥ቅላጼን እያስተናገዱ፣ በየመስክ፥ዘርፉ ያሉት ከፍተኛ የሰው ልጅ ዓላማዎች ላይ መድረስ ነው።
እነዚህም፥

ሰላም፣ ሰብዓዊ ባህል፣ ፍጹማዊነት/ሀብት እና፣ ዕምነት
ናቸው።
እነዚህ ዓላማዎች የሚሳኩትን ያህል፣ ሕብረ፥ቅላጼውም፣ መለኮታዊው የሰው ልጅ ላይ፥ ማለትም መድረሻ፥ግቡ ላይ
ደርሶ፣ ከምንጩ ጋር ለመግጠም ዝግጁ እንዲሆን ያደርገዋል። ዛሬ ያለንበት ዘመን ግን፣ አሳዛኝና እንዳውም፣ ጭራሹኑ፣
በፀረ፣ሕብራዊነቱ የተሞላ ነው። ይህ የዛሬው ዘመን የሚያሳዝን የሆነው፣ ፀረ፣ሕብራዊነቱ፣ በሕይወት መስኮቹ
መሃከልም ሆነ በራሳቸው በየመስኮዎቹ ውስጥም ስለገነነ ነው።
****
1).Reformulated after an encounter with .complexity theory...and further philosophical survey

(cf. Original intuition, 1/2006).2) .Connective, conjunctive and disjunctive syntheses. Concepts from Kant, whitehead and
Deleuze, as interpreted by Steven Shaviro, http://www.shaviro.com; and my fourth one, what I call reflective syntheses...
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VI.
Absolute
III.

I.
Deliverance

Social

Knowledge

Heaven

Wisdom

Freedom

II.
Cultural

Material

Hope
V.
Human
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IV.
Spiritual

ማሳሰቢያ
1 . የአማርኛ የቋንቋ ሊቃውንት ይቅርታ ያድርጉልኝና፣ ሕብረ ቅላጼ የሚለውንም ሆነ አንዳንድ እዚህ ለትርጉም የተገለገልኩባቸው ቃለቶች የተወሰዱትና እየተጣመሩ
ለእንግሊዝኛው የተተኩት፣ መንፈሱን የታሻለ ያንጸባርቃሉ ብሎ በማሰብ ነው። ለምሳሌ፣ ሕብረ፥ቅላጼ የተወሰደው መቀለስ ከሚለው ግስ ወደ ቅላጼ፣ ከዚያም ቅላጼ ተብሎ፤ ብዙ
ነገሮች በህብረት ሲቀላልሱ ወደ አንድ ህብራዊ ውጤት ማምራቱ ና ሕብረ ቅላጼ መባሉ፣ HARMONY የሚባለውን የተሻለ አሟልቶ ይተካዋል በማለት ነው።
2. ሕብረ፥ቅላጼ ሲመረመር ይቀጥላል!
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ለኢትዮጵያ ሀገራችን ደህንነት
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