
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

የሥልጣኔ ብዛህነት - 
ለዕውቀት ብልፅግና

 
ፀሐፊ ፡ መርየም መሕሙድ 

 
 
 

  



 

 

 3من  2صفحة 

 

የሥልጣኔ ብዛህነት በተለያዩ ማኅበረሰቦች መካከል አብሮ ለመኗኗርና ለዕድገትና 
ለሥልጣኔ ማበብ ትልቅ ሚና አለው፡፡ ብዛህነት ይህን ሁኔታ ለማስገንዘብ መጀመርያ አካባቢ 
ጥቅም ላይ ከዋለው ከፍልስፍና አበርክቶው በተጨማሪ በርካታዊ ማኅበረሰባዊና ዕውቀታዊ 
ፋይዳዎች አሉት፡፡ በሥልጣኔ ብዛህነት በኩል፤ አንድ ሰው በማኅበረሰቡ ዉስጥ ሊኖረው 
የሚችለው ሚና ጎልቶ ይወጣል፣ ያለው ክህሎትና ልዩ ተሰጥኦው ይታወቅበታል፡፡ ምክንያቱም 
እያንዳንዱ ሰው አንድ የተወሰነ የዕውቀትና የሥልጣኔ ሁኔታ ይኖረዋል፤ ይህም በአንድ የሰው 
ዘር መካከል ሰብዓዊ ማንነቱን የሚያረጋግጥበት መገለጫው ነው፡፡ 

 
የሥልጣኔ ብዛህነት የማኅረሰቡን ዕድገትና ማንነት ማሳያ ነው፡፡ ይህ መሆኑ የግለሰብንም 

ሆነ የማኅበረሰብን ዕውቀት ያዳብራል፡፡ በዚህም አንድ ሰው የሌላውን አካል ባህልና ማንነት 
የሚረዳበት ሁኔታ ይፈጠራል፤ በዙሪያው ያሉትን የተለያዩ እውነታዎችም ይገነዘባል፡፡ ከዚህም 
በመነሳት ነገሮችን ለማብራራት፣ ለመመራመርና ለማጣራትም ይነሳሳል፡፡ ይህ ሁኔታ የሰው ልጅ 
በተለያየ የሰብዓዊነት ዘርፉ ከፍ እንዲል ያደርገዋል፡፡ የዚህ ዓይነቱ ግንዛቤ ፕላቶ እንዳለው - 
ምክንያታዊ የሆነ እምነት ነው፤ የሰው ልጅ የተለያዩ ተሞክሮዎችን፣ ዕውቀቶችን፣ ክህሎቶችንና 
ልምዶችን ያገኝ ዘንድ የተጨባጭ ልምድ ውጤት ነው፡፡ 

 
በዚህ ረገድ በፍጥረተ ዓለሙ ውስጥ ለሰው ልጆች ሁሉ የጋራ የሆኑ ነገሮች ለሰው ልጅ 

የዕውቀት ማግኛ ዋና ምንጮች ሆነው እናገኛለን፡፡ የሰው ልጅን ሰብዓዊ፣ ታሪካዊ፣ ባህላዊና 
ጥበባዊ እሴቱን በማጠናከር  በማኅበረሰቡ ውስጥ የሥልጣኔ ብዛህነትን ያመጣሉ፡፡ የቋንቋን እና 
ራስን የመግለጽ  ጥበቦችን የሚያሳድጉ፤ የዕውቀት ዕድገት ውጤት የሆነው ልማትና ብልፅግና 
ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ የዋስትና ምልክቶች  ናቸው፡፡  የመከባበር፣ የመተጋገዝ፣ የመተማመንና 
አንዱ ሌላኛውን የመቀበል ድልድይ የተሟላ የሆነበት በእጅጉ የተሳሰረና ንቃቱ ከፍ ያለ 
ማኅበረሰብ ለመፍጠርም አጋዥ ናቸው፡፡ 

 
የተባበሩት መንግሥታት የዕውቀት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) በ2001 

“የሥልጣኔ ብዛህነት” በሚል ርዕስ ባወጣው ዓለማቀፍ መግለጫው ላይ ስለ ሥልጣኔ ብዛህነት 
አስፈላጊነትና ዕውቀትን ለማሳደግ ስለሚኖረው ሚና አፅንኦት ሰጥቷል፡፡ ማንኛውም ሰው 
ዕውቅና ሊሠጠው፣ ሊጠብቀው እና ሊንከባከበው እንደሚገባ ያሳሰበ ሲሆን ለሰው ልጆች ሁሉ 
የጋራ የሆነ ሀብት እንደሆነ አድርጎ መወሰድ እንዳለበትና አሁን ላይ ላለውም ሆነ ለመጪው 
ትውልድ የሚኖረው ፋይዳ የጎላ እንደሆነም አስረግጧል፡፡ 

 
ከዚህ አንፃር የተባበሩት የዐረብ ኤምሬቶች መንግሥት የሥልጣኔ ብዛህነትን በመተግበር 

እና ዕውቀትን ለማሳደግ ያለውን ሚና በመረዳት ዕውቅና በመስጠት በኩል ትልቅ ምሳሌ ነው፡፡ 
ይህም ሁኔታ መንግሥት በበላይነት በሚቆጣጠራቸው የተለያዩ ተነሳሽነቶች ውስጥ የሚንፀባረቅ 
ጉዳይ ነው፡፡ ለምሳሌ  የወጣት ማኅበራትንና የተለያዩ አገራት ኮሚኒቲዎች ሥልጣኔዎችን 
የማበረታታትን ሁኔታ ማንሳት ይቻላል፡፡  ይህም ሁኔታ ግለሰብንም ሆነ ማኅበረሰብን ሊጠቅም 
በሚችል መልኩ የዕውቀት ልውውጥ እሴትን በከፍተኛ ሁኔታ ለማስረጽና ሁሉም ሰው ደኅንነቱ 
በተረጋገጠ ሰላማዊ ከባቢ ዉስጥ እንዲኖር የሚደረግ የሁልጊዜም ጥረት ነው፡፡፡  ከዚህም ሌላ 



 

 

 3من  3صفحة 

 

መንግሥታት እና የተለያየ የሥልጣኔ ማኅበረሰቦች በዓሎቻቸውንና በተለያየ ምክንያት የሚደረጉ 
ዝግጅቶቻቸውን ዕውቅና በመስጠት የመንግሥት ህንፃዎችንና ጎላ ያሉ ታዋቂ ቦታዎችን በሌሎች 
አገራት ባንዲራዎች በማስዋብ፣ የሥልጣኔ ብዛህነትን የሚያንፀባርቁ አገራዊ ፌስቲቫሎችን 
ያቀርባል፡፡ 

 
የሥልጣኔ ብዛህነት የሰው ልጅ መሰናክሎችን እንዲያያልፍ መተሳሰርን የግድ ከሚለውና 

አጽንኦትም ከሚሠጠው ከመኗኗር መርህ ጀምሮ ሥልጣኔዎችን በመለዋወጥና ዕውቀትን 
በማበልፀግ ለማኅበረሰቦችም ሆነ ለግለሰቦች ዕድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው፡፡ ይህም 
ከተጨባጫችን ጋር እንድንኖር፣ ራሣችንን እንድንገነባ፣ ማኅበረሰባችንና በተለያየ የባህልና 
የሥልጣኔ ሁኔታ ላይ ያለውን በዙርያችን የሚገኘውን ማኅበረሰብ ከፍ እንድናደርግ 
ከሚያስተምረን ከእስልምና ሥልጣኔ እሴቶች ጋር የተጣጣመ ነው፡፡ በዚህም መነሻችንና 
መዳረሻችንን ዕውቀት በማድረግ፤ አንዱ ሌላኛውን የሚያጠናክር፣ የተያያዘ ሆኖም እንዲዘልቅ 
ሁላችንም ጥረት ልናደርግ የሚገባ ነው የሚሆነው፡፡ 


