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መእተዊ
እዚ ፅሑፍ ብዕለት 4 ወርሒ ጥሪ 1979 ዓ.ም ናብ ፓናል አቕሪበዮ ዝነበርኩ እዩ ፡፡ኣብዚ ፓናል
እቶም ኣነ ምስ ማሌሊትን ሕወሓትን ዝፍለየሎም ፖለቲካዊ ነጥብታት እዮም ፤ ከም መመያየጢ ኮይኖም
ቀሪቦም ፡፡ እቶም ነጥብታት'ውን ከምዚ ዝስዕብ ኣቕሪበዮም ኣለኹ ፡1) ሃገራዊ ቡርዧ እንኮላይ ሃፍታም ገባር ስትራተጂካዊ መሓዛ ዲሞክራሲያዊ ወያነ አይኮነን
፡፡
2) ምልከነት ሸቃላይን ገባርን በሶቭየት መልክዕ ኣካል ምልክነት ሸቃላይ እዩ ፡፡
3) ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴሳዊ ወያነ ናይ ስግግር ፕሮግራም ኣሎ ፡፡
እታ ኣብ ቑፅሪ 2) ኣብ ቀዳማይ ጉባኤ ማሌሊትውን ተላዒላ ስለዝነበረት መፅናዕቲ ገይረ ናይ መወዳእታ
ቅዋመይ ከፍልጥ ናይ 9 ወርሒ ጊዜ ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ማሌሊት ዕድል ሂቡኒ ነይሩ ፡፡ በዚ መሰረት
ፅሑፍ ኣዳሊየ ኣቕሪበ ፡፡ናይቲ ወድብ ቅዋም ወኪሉ ነቲ ናተይ ፅሑፍ ዝቃወም ፅሑፍ ኣባይ ኣዳሊዩ ፡፡
ብድሕሪዚ ናይ ክልቴና ፅሑፍ ንማእከላይ ኮሚቴ ማሌሊትን ሕወሓትን ብወርሒ ሰነ 1979 ተዘርጊሑ ፡፡
ነዚ ናይ ኣባይ ፅሑፍ መልሲ አዳልየ ነይረ ፡፡ እዛ ፅሕፍቲ ንቑ. 3 እውን ሓዊሳ ነቲ ናይ ኣባይ ፀሃየ
ነጥብታት እናወሰደት ብክትዕ መልክዕ ዝቐረበት እያ ነይራ ፡፡ ነዚ ፓነልውን ካብታ ፅሕፍቲ ነቲ ምይይጥ
ብዝጥዕም መንገዲ ኣወፃፂአ ዘቕረብኩዎ እዩ ኣብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ፡፡
እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ሃገራዊ ቡርዧ ዝምልከት ዝተዳለወ ፅሑፍ ኣይነበረንን ስለዝኾነ ነቲ ፓናል
ብዝጥዕመኒ ንድፊ/ነዲፈ/ እየ ኣቕሪበ ነይረ ፡፡ በዚ ምኽንያት ኣብዛ ፅሑፍቲ ኣብ ፓነል ቐሪቡ ዝነበረ
መሰረታዊ ትሕዝቶ ምንም ለውጢ ከይተገበረሉ ግን ነቲ መንበባይ ብዝርድኦ መንገዲ እንዳስተኻኸልኩ
ከቕርባ ፈቲነ ኣለኹ ፡፡ ብዝተረፈ ግና ሃገራዊ ቡርዧ ብዝምልከት ሰፊሕ ክልሰ ሓሳባዊ ትንተና ዘለዎ ኣብ
ስሙር ግምባር ትብል ፅሕፍቲ ንቕድሚት ክትወፅ እያ ምርኣይ ይከኣል ፡፡ ካልኣይ ምስዚ ነቲ ፓነል
ትግምግም ፅሕፍቲ ኣብ ትሕቲ ርእሲ /ፍራቻ ንፀጋም ጉዕዞ ንየማን / ዝብል ዝተዳለወት ኣላ ፡፡
እርእስቲ ናይዛ ፅሕፍቲ “ማሌሊት እትትቅላዕ ” ትብል መበገሲ ምኽንያት እዛ መድረኽ ማሌሊት ብክልሰ
ሓሳባዊ መምርሒ ፀጋም እንዳጨረሐት ንየማን ትጓዓዝ ዘላ ምዃና ከምኡውን አሰራርሓ ሸፈጥን ቅጥፈትን
ዘይዲሞክራሲያዊነት ዝመልኦ ምዃኑ ንምቅላዕ መበገሲ ስለዝኾነት እዩ። እተን ምስዛ ፓነል ዝተተሓሓዛ
ተኸታቲለን ንቕድሚት ዝወፃ ፅሑፋትውን ነዚ ርእሲ እንዳሓዛ ክወፃ እየን ፡፡
ኻልእ ብተደጋጋሚ ኣብ ህዝብና ዝስማዕ ነገር እዚ ነልዕሎ ዘለና አፈላላያት ኣብዘይ እዋኑ ዝተልዓሉ
አፈላላይና ክልሰ ሓሳባዊ እምበር ግብራዊ ትርጉም ዘይብሉ ገይሩ ዝርኢ ምዃኑ እዩ ፡፡ ካብዚ ነቒሉውን
ሕዚ ኩልና ፀረ ደርግን ሶቭየት ሕብረትን ተሓባቢርና ክንቃለስ ዝግባእ እምበር በዞም ናይ ሓሳባት
ኣፈላላያት ምፍልላይ ኣየድልን ይብል ፡፡ ህዝብና ክሳብ ሕዚ ዝተገንዘቦ ነገር እንተሃለወ ምስ ናይ ሓሳባት
ኣፈላላይ ምጉናፃትን ምውቓዕን ተጣሚሮም ዝመፁ ምዃኖምን እዩ ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ምፍልላይ ኣየድልን
ዝብል እምነትን ፍርሕን እንተሓደሮ ግቡእ እዩ ፡፡ ይኹንምበር ክንሓልፎ ዘይንኽእል ሓቂ እንተሃለወ ናይ
ሓሳባት አፈላላይ ዘይብሉ መድረኽ ክንረክብ ዘይንኽእል ምዃኑ እዩ ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ከምዚ ዝበለ
ኩነታት ድሑር ዲሞክራሲያዊ ባህልና ጥሒስና ኣፈላላያትና ሒዝና በቲ ከራኽበና ዝኽእል ተሓባቢርና ናይ
ምኻድ ልምዲ ክነሕድር ዝግባእ ምዃኑ ጥራሕዩ ዘለና መማረፂ ፡፡ ፀረ ደርግን ሶቭየት ሕብረትን ንለዓል
ክንብል ከለናውን ናይ ዲሞክራሲ መሰልን ልምዲን ሕቶ ሕምብርቲ ናይቲ ጭርሖ ምዃኑ ምግንዛብ
የድሊ፡፡ ናይ ዲሞክራሲ መሰል መቃለሲና ጭርሖ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ብወድዓውነቱ ናይ ሓሳባትን
መስመራትን አፈላላያ ግድነት ምዃኑ ብምርዳእ እዩ ፡፡

ኣፈላላያትና ካብዙይ መድረኽ ዝተልዓለን ዘየድልዩ ክልሰ ሓሳብ ነቲ ግብራዊ ምንቅስቓስና ብኸመይ
መንገዲ ክፀልዎ /ክገዝኦ / ከምዝኽእል ንምርኣይ ካብ ዘይምኽኣል ክኸውን ይኽእል ፡፡ ርግፅ ካብዞም
ኣፈላላያትና ብቀጥታ ነቲ ናይ ሎሚ ግብራዊ መምርሒና ዘይትንክፉ ንናይ ፅባሕ ፕሮግራምና ወይ
ጉዕዞና ዘገልግሉ ኣለዉ እዮም ፡፡ ይኹንበር ናይ ሎሚ እምበር ንናይ ፅባሕ ሓሳባት ከንርኢ የብልናን ኢልና
ክንዓፅዎ ዝግባእ ኣይኮነን ፡፡ ነቲ ንፅባሕ ንገብሮ ሎሚ ካብ ሕዚኡ ክነዳለወሉ አለና ፈሊጥናዮ ክንፀንሕ
ምግባር አገዳስን ብዙሕ ደንበርበር ኪሳራን ዝንኪ እዩ ፡፡ እቲ ቀንዲ ነገር ናይ ሎሚን ናይ ጽባሕን
መድረኻት ነፂርና ፈሊና በቢመድረኾም በቢመስርዕን ብተራን ክንፈልዮምን ክንፍፅሞምን ምኽኣልና እዩ፡፡
በዚ መሰረት ድማ እዞም አልዒልናዮም ዘለና አፈላላያት ናይ ሎሚን ጽባሕን ፈሊና በቢመድረኾም ድማ
ትርጉሞምን ኣብቲ ፕሮግራም ዘለዎም ፅልዋን ኣነፂርና ክነቕርብ ይግባእ ፡፡ ኣብዞም ዘቕርቦም ዘለኹ
ፅሑፋትውን እዚ ኣነፂሮም ክሓልፉ ንምግባር ክፍተን እዩ ፡፡

ቡርዧ ኣብ ዲሞክራሲያዊ
ዲሞክራሲያዊ ወያነ
1.1 ነዚ አርእስቲ ንምርኣይ ክሕግዘና አቐዲምና እዚ ዝስዕብ ኣምር ምርኣይ ከድሊ እዩ ፡፡ ደራኺ
ሓይሊ /Motive Force / ወይ ወያናይ ሓይሊ /Revolutionary Force / ዝበሃል ከመይ ዝበለ
እዩ ?
ኣብ ሓደ ወያነ ዝሳተፉ ደርብታት ኣብቲ ወያነ ዝህልዎም ግደ ተሳታፍትነትን በቲ ኣብቲ
ሕብረተስብ ዘለዎም ደርባዊ ቦታ ዝውሰን እዩ ፡፡ እቶም ኣብቲ ብሙሉእነት ተጠቀምቲ ዝኾኑ
ሓይልታት /ደርብታት/ ክሳብ መወዳእታ ዓወት ናይቲ ወያነ ዝኸዱ እዮም ፡፡ ክሳብ መወዳእታ
ዓወት ናይቲ ወያነ ክቃለሱ ዝገብሮም ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስ ማእቶት ብዘለዎም ዝምድና
ምኽንያት ነቲ ምዕባለ ናይ ሓይሊ ማእቶት /Productive Force / ቀይዲ ኮይኑ ዘሎ ሰርዓት
ብወያናይ መንገዲ ቀይሮም ሓዱሽ ስርዓት ዝደልዩ እዮም ፡፡ እዚኦም ደረኽቲ ሓይሊታት ወያነ
ይበሃሉ:: እቲ ስርዓት ብሙሉእነት ከይተቐየረ መጠናዊ ለውጥታት ጥራሕ ገይሩ ክሓልፍ ዝደልዩ
ሓይልታት ድማ ጨገንቲ /Reformist/ ሓይልታት ይኾኑ ፡፡
ካብዚ ተበጊስና ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣንጻር መሳፍንቲ ቢሮክራሲያዊ ርእስ ማልነትን ሃፀይነትን
ዝቃለሱ ሓይልታት እንመን ምዃኖምን ኣብቲ ወያነ ዘለዎም ተራን ምርኣይ ከድሊ እዩ ፡፡
ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ማርክስ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ተኻፍልቲ ዝኾኑ ደርብታት ኢሉ
ዘቐመጦም ሊበራል ቡርዧን ሸቃላይን እዮም ፡፡ እዚ አቀማምጣ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና መዋእል እውን
ይሰርሕ ይብል ሌኒን ፡፡ ነዞም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ይካፈሉ እዮም ዝበሃሉ ደርብታትን ክበፅሕዎ
ዝኽእሉ ሸቶን አዛሚዱ ክገልፅ ከሎ ሌኒን ከምዚ ይብል ፡“በዚ ኣተሓሳስባ / ክልስ ሓሳብ ማርክስ ማለት እዩ ናተይ/ መሰረት እዞም ዝስዕቡ ሓይልታት ኣንፃር
እቲ ኣረጊት ስርዓት ዘውዳዊ አገዛዝኣን መስፍንነትን ሰርፋዊ ስርዓትን ዝቃለሱ እዮም ፡- 1) ሊበራል ቡርዧ
2) ንኡስ ቡርዧ 3) ሸቃላይ ..እቲ ቀዳማይ ካብ ሕጋዊ ዘውዳዊ አገዛዝኣ ንላዕሊ ኣይቃለስን ፡፡ እቲ
ካልአዋይ ንዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ እቲ ሳልሳይ ድማ ንዴሳዊ ወያነ ይቃለሱ …” ሌኒን ምሩፅ ስራሕቲ ቅፅ 1
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ካብዚ ናይ ሌኒን ኣገላልፃ እንርድኦ እንተሃለወ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣንፃር መስፍንነት ስርዓት ሕዚ
ድማ ኣንፃር ሃፀይነትን ቢሮክራሲያዊ ርእሰ ማልነት እንኮላይ ዝቃለሱ ደርብታት ቡርዧ ፣ ንኡስ ቡርዧ
ሸቃላይ ምዃኖም ክኸውን ከሎ እቲ ስርዓት ተቐይሩ ክትከል ዝደልይዎ መንግስቲ ድማ ፡• እቲ ቡርዧ ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ጨጊኑ እቲ ዘውዳዊ ስልጣን ሙሉእ ብሙሉእ ከይፈረሰ
ፓርሊያመንታሪያዊ ኣሰራርሓ ክህልዎ ብምግባር ነቲ ቢሮክራሲ ከምዘለዎ ዝቕበል እዩ ፤፤
• እቲ ንኡስ ቡርዧ ነቲ ስርዓት ብሙሉእነት ቀይሩ ናይ ቡርዧ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ
ክምስረት ዝቃለስ ምዃኑ ፤
• እቲ ሸቃላይ ድማ ንመስፍንነት ሙሉእ ብሉእ ብምድምሳስ ንዴስነት ዝቃለስ ሓይሊ ምዃኑ
እዩ ፡፡

ቡርዧ ጨጋኒ /Reformist/
Reformist/ እዩ ንምንታይ ?
ኣብ ከርሲ መስፍናዊ ስርዓት ተፈጢሩ ክዓቢ ዝጀመረ ሸቃላይ ብውዳበኡን ምንቅስቓሱን እንዳበርተዐ
ስለዝኸድን ዲሞክራሲያዊ ወያነ ተዓዊቱ ዝርከብ መሰላት ነቲ ሸቃላይ ብዝበለፀ ስለዘጠናኽሮን እቲ ቡርዧ
ይስግእ እቲ ወያነውን ብሙሉእነት ክዕወት ኣይደልን ፡፡
እቲ ዝኣረገ መንግስቲ ብሓዱሽ ህዝባዊ መንግስቲ ክትካእ ኣይደልን፡፡ እቲ ቡርዧ ስልጣኑ ከይዳኸም
ነቲ አረጊት መንግስቲ ምትዕርራይ ገይሩ ከምዘለዎ ክቕፅል ይደሊ፡፡ እቲ ቢሮክራሲ ሰራዊትን ናይቲ ኣረጊት
ስርዓት ከምዘለዎ ተጠቒሙ ነቲ ናይ ህዝቢ ናዕቢ ከዳኸመሉን ከዘሓሕለሉን ይደሊ ፡፡ ነቲ ብህዝቢ
/ሸቃላይን ገባርን / ብወያናይ መንገዲ ደርቢ ህዝባዊ መንግስቲ /ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት /ንምትካል
ዝግበር ቃልሲ ይቃወም ፡፡ እቲ ቡርዧ ምስ መሳፍንቲ ይሻረኽ ፣ ስምምዕነት ይገብር ከምዚ ስለዝኾነ ድማ
ነቲ ናይ ገባር ናይ መሬት ሕቶ ብወያናይ መንገዲ ክፍታሕ ኣይቃለስን እንዲያውም የዕንቅፎ ፡፡
ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዘሎ ሃገራዊ ቡርዧ ፀረ ሃፀይነት ብምዃኑ ነቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘለዎ
ወላዋሊን ጨጋኒን ፀባዩ ይቕይሮ ድዩ ? ፈጺሙ ኣይቅይሮን ፡፡ ኣብዘን ዘይማዕበላ ሃገራት እቲ ወያነ
ኣንዳበርተዐን እቲ ናይ ሸቃላይ ገባርን ተሳታፍነት እንዳዓበየን ሕቶኦም እንዳበርተዐን ክኸይድ ከሎ እቲ
ቡርዧ ሃፍታም ገባርን ካብቲ ወያነ እንዳተነፀሉ ክኸዱ ይጅምሩ ፡፡ ምስ መስፍንነት ሃፀይነትን ክደራደሩን
ክሻረኹን ይርከቡ ፡፡
ነዚ ናይ ሃገራዊ ቡርዧ ተወላዋሊን ጨጋኒን ጠባይ ዓለም ለኸ ራብዓይ ጉባኤኡ /1922/ ጀሚሩ መርገፂ
ዝወሰደሉን ብድሕሪኡውን ብኸይዲ ታረክ እንዳተረጋገፀ መርገፂኡ በቢጊዚኡ እንዳተጠናኸረ ከይዱ እዩ፡፡
ሳልሳይ ዓለም ለኸ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ካብ ዘሕለፎ እዚ ወሳነ ክንጠቅስ ንኽእል ፡፡

“ናይቶም ሃገራዊ ቡርዧ ፍርሕን ነቲ ናይ ገባር ናይ መሬት ሕቶ ብዝከኣሎም ንምዝሕሓል ዝገብርዎ
ዘለዉ ፈተናን /ከም ህንዲ ፐርሺያ ፣ ግብፂ / እቲ ሃገራዊ ቡርዧ ምስ መስፍን ቡርዧ ወነንቲ መሬትን
ዘለዎም ጥቡቕ ምትእስሳርን ኣብዚኦም ዘለዎ ፖለቲካዊ ፅግዕተኝነት ዘመለክት እዩ እቶም ወየንቲ
ሓይልታት ነዚ ተወላዋሊ ዘየተኣማምን ጠባይ መሰረት ብምግባር ተሪር ነቐፌታ ከገብሩሎምን ነቶም
ዝደራደሩ ዘለዉ ቡርዧ መራሕቲ ናይ ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ድማ ከቃልዕዎምን ኣለዎ ፡፡…..”
ካብዛ ውሳነ ንርደኦ ቁም ነገር

1) ሃገራዊ ቡርዧ ነቲ ናይ ገባር መሬት ሕቶ ከምዘፍርሖን ክዐንቅፎ ከምዝፍትንን
2) ሃገራዊ ቡርዧ ምስ መሳፍንቲ ስምምዕነትን ምሽራኸን ይገብር ከምዘሎ
3) እቱ ወያናይ ሓይሊ ነዚ ናይ ሃገራዊ ቡርዧ ተወላዋሊ ጠባያት ክነቕፎን ክቃለሶን ከምዘለዎ
እዩ ፡፡
ሃገራዊ ቡርዧ ነቲ ናይ መሬት ሕቶ ብወያናይ መንገዲ ክፈትሕስ ይትረፍ እቲ ጭርሖውን ክለዓል
ከምዘይደልይን ጨጋኒ ምዃኑን ኣብ ሻድሻይ ጉባኤ ሳልሳይ ዓለም ለኸ ብዝበለፀ ተነፂሩ ዝተቐመጠ መምርሒ
ኣብ ከይዲ ክትዕና ከም ተወሳኺ መረዳእታ ቀሪቡ ስለዝነበረ ኣብ “ገምጋም ፓነልና '” ተወላዋሊን ጨጋኒን
ፓነል 2 ' ” ዝብል ፅሑፈይ ቐሪቡ ስለዘሎ ክንምልከት ንኽእል ኢና ፡፡
ቡርዧ ተወላዋሊን ጨጋኒን እዩ ዝብል ኣጠቓቕማ ማሌሊትውን ትጥቀመሉኳ እንተኾነት ኣብ ትርጉም
ተወላዋሊን ጨጋኒን ዝብል ኣምራት ኣፈላላይ ኣለና ፡፡ ኣብ ከይዲ እቲ ክትዕ ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ፡፡
ቐፂልና እንሪኦ ሃገራዊ ቡርዧ ተወላዋሊን ጨጋኒን እንዳሃለወ ስትራተጂካዊ ፈታዊ ክበሃልዶ ይከኣልዩ ዝብል
እዩ ክኸውን ፡፡
4) ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ስትራተጂካዊ መሓዙት እኒ መን እዮም ስትራተጂካዊ መሓዛ
ማለትኸ እንታይ እዩ ?
ስትራተጂካዊ መሓዛ ዝበሃሉ ሓደ ስርዓት ኣብ ምቕያር ካብ ዝሳተፉ ሓይልታት
ደርብታት ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ወያነ ዝጓዓዙ ነቲ ስርዓት ብወያናይ መንገዲ አፍሪሶም
ኣብቲ ቦትኡ ሓዱሽ ስርዓት ክተኽሉ ዝኽእሉ ወየንቲ ደርብታት እዮም፡፡ ኣብዞም
ስትራተጂካዊ መሓዙት ዝበሃሉ ሓይልታት ነቲ መድረኽ ዝኸውን ዘቕርብዎ ፕሮግራም ሓደ
ሓደ አፈላላያት ክህልዎኳ ተኽኣለ ብውሑዱ ግና ፕሮግራም ነቲ ዝኣረገ ስርዓት ብወያናይ
መንገዲ ኣፍሪሱ ብባዕሉ ሓዱሽ ስርዓት ክትክእ ዝኽእል ምዃኑ ናይ ምሕዝነቶም መረጋገፂ
ወሳኒ ረቛሒ እዩ ፡፡
ንኣብነት ኣብ ፕሮግራም ክርኣዩ ዝኽእሉ አፈላላያት መሬት ብውልቀ ክውነን ምግባር
ብኣንፃር ምህጋር ፡- ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ መሪሕነት ኮሙኒስት ፓርቲ ምቕባልን
ዘይምቕባልን ወዘተ …
ካብዚ ብዝተሓተ ዕላማ ሒዞም ነቲ ስርዓት ብክፋል ክወቕዑ ዝኽእሉ ወይ ድማ ነቶም
ኣመራርሓ ስትራተጂካዊ ፀላእቲ ብጭገናዊ መልክዑ ክወቕዑ ዝኽእሉ ሓይልታት ክሳብ እቲ
አዛሚድካ ዘሎ ታክቲካዊ ዕላማ ዝዕወት ዝኸድ ወይ ኣብ መንገዲ ዝተርፍ ሓይሊታት
ኣለዉ፡፡ እዚኦም ድማ ብታክቲክን ብምሕዝነት ደረጃ ዝስለፉ ሓይልታት ይበሃሉ፡፡ ኣብነት
ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ቡርዧ ዝካየደሉ ጉዕዞ ብሄራዊ ሕቶ ጥራሕ ኣልዒሉ ክስለፍ
ይኽእል ፡፡ እቲ ንምሕዝነት ዓዲሙ ዘሎ ታክቲክን ፕሮግራምን ክሳብ ዝዕወት ሓቢርካ
ክተካይድ ትኽእል ስትራጂካዊ ዕላማ ክትትግብር ክትጅምር ከለኻ ምንፃሉ ዘይተርፍ እዩ፡፡
በዚ ናይ መሬት ሕቶ ዝምልከት ሃገራዊ ቡርዧ ብዝግባእ ከምዘይምልሶ ቅድም ክብል
ሪእና ኔርና ሕዚ ግና ሃገራዊ ቡርዧ ንናይ መሬት ሕቶ ብወያናይ መንገዲ ክፈትሖ ዘይኽእል
እናሃለወ ስትራተጂካዊ መሓዛ ክኸውን ይኽእል'ዶ ንዝብል ክንርኢ ክንፍት ኢና ፡፡

ነዚ ብዝምልከት ብ1948 ዓ.ም /ኣቆፃፅራ አውሮፓውያን / ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ማርክስ ኣብ ዝሃቦ ትንተና መበገሲ ብምግባር ሌኒን እዚ ዝስዕብ
ይብል፡2) ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብመሰረቱ ተዓዊቱ ዝበሃል እንተድኣ ነፃ ዝኾነ ደርቢ ገባር
ክፈጥር ኪኢሉ እዩ ፡፡
4)እቲ ገባር ተፈጥሮኣዊ መሓዛ ናይቲ ቡርዧ ማለት እቲ ዲሞክራቲክ ቡርዧ እዩ፡፡
ብዘይ ገባር ድማ እቲ ቡርዧ ኣንፀር ምድሕሓር /መስፍንነት / “ሓይሊ ኣይህልዎን ” ፡፡
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ካብዚ ናይ ሌኒን ኣባሃህላ ዝበለፅ ትኹረት ንምፅቃጥ ፡1) ዲሞክራሲያዊ ወያነ ተዓዊቱ ክበሃል እንተኾይኑ ነፃ ገባራት /ናይ
ባዕሎም ግራት ዝሓርሱ / ምፍጣር ወሳኒ ረቛሒ ምዃኑ ፡፡
2) እቲ ዲሞክራቲክ ቡርዧ ኣንፃር መስፍንነት ክቃለስ እንተኾይኑ ቀንዲ
መሐዝኡ ገባር ምዃኑ ብዘይ ገባር ድማ ንመስፍንነት ክስዕር
ከምዘይኽእል እዩ ዝሕብረና ዘሎ ፡፡
ከምዚ ክኸውን እናተገበኦ ናይ ጀርመን ቡርዧ ነቲ ገባር ከዲዕዎ ይብል ማርክስ ፡፡ ማርክስ ካብ
ዝበሎ ክጠቅስ ፡“ናይ 1848 ዓ.ም /ኣቆፃፅራ አውሮፓውያን / ናይ ጀርመን ቡርዧ ነቲ ዓፅሙ ስግኡ ዝኾነ ገባር ብዘይምንም
ሰኸፈት ከዲዕዎ ብዘይገባር ድማ ነቲ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ክወቅዕ ሓይሊ የብሉን ” ምሩፃት ስራሕቲ ሌኒን ቅፅ
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ነዚ ናይ ማርክስ ሓሳባት መበገሲ ብምግባር ኣብዚ ፅሑፍ ሌኒን ምስ ናይ ሩስያ ወያነ ብምዝማድ እቲ
ቡርዧ ነቲ ገባር ክኸድዖ ምዃኑ ናይ ገባር መሓዛ ዘይምዃኑ ፤ ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ወያነ መሓዛ ናይ
ገባር ኮይኑ ዝኸይድ እቲ ሸቃላይ ምዃኑ በዚ ዝስዕብ አገላልፃ ይገልፆ ፡፡
“…ብዘይ ጥርጥር ኣብ ሩስያ ዘሎ እውን እቲ ሊበራል ቡርዧ ይኸድዕ ኣሎ ፤ ክኸድዕ እዩውን ማለት ኣብ
መንጎ መስፍንነትን ገባርን ኣብ ዝግበር ወሳኒ ቃልሲ እቲ ሊበራል ቡርዧ ኣብ ጭገናዊ ለውጢ ጥራሕ
ተሓፃርን መስፍንነት ክድግፍ እዩ ኣብዚ ቓልሲ እቲ ሸቃላይ ጥራሕ እዩ ነቲ ገባር ክሳብ መወዳእታ ዝሕግዝ
…”
ካብዚ ናይ ሌኒን ጥቕስታት እዘን ዝስዕባ ቁም ነገራት ክነውፅእ ንኽእል
1) ኣብ መንጎ ገባርን መስፍንነትን ዝግበር ቓልሲ እቲ ቡርዧ ናብ መሳፍንቲ ከምዘዳሉ ነቲ ገባርውን
ከምዝኸድዕን ፤
2) እቲ ቡርዧ ኣብ ፅገናዊ ለውጢ ጥራሕ ተሓፂሩ ከምዝተርፍ
3) መሓዛ ገባር እቲ ሸቃላይ ጥራሕ ምዃኑ ፤
ክሳብ ሕዚ ካብ ዝራእናዮ ቡርዧ ኣብ ፅገናዊ ለውጢ ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ነቲ ናይ ገባር ሕቶ ዘይፈትሕ
ነቲ ወያነ ከዲዑ ምስ መስፍንነትን ሃፀይነትን ዝስለፍ ምዃኑ ናይ ዲሞክራያዊ ወያነ ስትራተጂካዊ መሓዛ
ዘይምዃኑ እዩ ፡፡

ስለዚ ነዚ ናይ ሓይልታት አሰላልፋ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ካብዚ ዝተጠቐሰ መፅሓፍ በዚ ናይ ሌኒን
ፎርሙላ ክንገልፆ ንኽእል ፡“እቲ ሸቃላይ ነቲ ሓፋሽ ገባር ናብ ጎኑ ብምስላፍ ነቲ ዘውዳዊ አገዛዝኣ ብሓይሊ ብምስባርን ነቲ ተዋላዋሊ
ጠባይ ቡርዧ ክመክን ብምግባርን ነቲ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ከዐውቶ ኣለዎ ፡፡”
ኣብዚ ናይ ሌኒን አባሃህላ እንርድኦ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣንፃር መስፍንነት ኣብ ዝግበር ቓልሲ ናይ
ሸቃላይ መሓዛ እቲ ገባር ምዃኑ እቲ ቡርዧ ግን ስትራተጂካዊ መሓዛ ዘይኮነስ ተወላዋሊ ጠባያቱ ክመክን
ከምዘለዎ እዩ ፡፡
ተዋላዋሊ ጠባያት ቡርዧ ክመክን ምግባር ማለት ድማ ነቲ ቡርዧ ካብቲ ከደናግሮ ዝኽእል ንኡስ ቡርዧን
ሸቃሎን ክንፀል ምግባር ማለት እዩ ፡፡ ካብ ገባርን ሸቃሎን ተነፂሉ ማለት ድማ ካብቲ ወያነውን ተነፂሉ
ማለት እዩ ፡፡ ምኽንያቲ እቲ ገባርን ሸቃላይን ካብቲ ቡርዧ ክንፀሉ ዝኽእሉ እቲ ቡርዧ ተዋላዋሊን ነቲ
ወያነ ደው ከምዘየብልን እንዳተረደኦ እዩ ክኸውን ዝኽእል ፡፡
ስለዚ ነቲ ቡርዧ ከም ስትራተጂካዊ ፈታዊ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ሒዝዎ ክኸይድ
ወይ ብዘተኽኣለ መጠን ንዝነውሐ ጊዜ ሒዝዎ ክኸይድ ዝሓልም እንተሎ ናይቲ ቡርዧ ተፈጥሮ ዘይተረደኦን
ከይዲ እቲ ወያነ ዘይፈልጥ እዩ ክኸውን ፡፡
ስትራተጂና ንቡርዧ ካብቲ ወያነ ቀልጢፍና ክንንፅሎ እዩ ክኸውን ዘለዎ ፡፡ ነዚ ኣበሃህላይ ብናይ ሌኒን
አበሃህላ ንምድጋፍ ካብ ሌኒን ክጠቅስ ፡“…ሓቂ እንተድኣ ኾይኑ ናይ ሩስያ ወያነ ብዝበለፀ ክሰልጥ ዝኽእል ኣብ እዋን ቡርዧ ዲሞክራሲያዊ ወያነ
እዩ፡፡ እቲ ቡርዧ ካብቲ ወያነ ተነፂሉ እቲ ሓፋሽ ገባር ንጡፍ ወያናይ ሓይሊ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ሸቃላይ
እንተተሰሊፉ እዩ ፡፡ /ወያነና ክሳብ መወዳእታ ክዕወት እንተኾይኑ ነቶም /ኣብ/ ዘይተርፍ ተወላዋልነት
ቡርዧ ከምክኑ ዝኽእሉ ሓይልታት ክድረኽ ኣለዎ ፡፡ እዚ ማለት ብንፁር ነቲ ቡርዧ “ካብቲ ወያነ ክንፀል
ምግባር” ማለት እዩ ፡፡ እዚ ማለት ነዚይውን እዮም እቶም ካውካሽያን ተኸተልቲ ናይ ሓዱሽ ኢስክራ ካብ
ዘይምሕሳቦም ዝነቐለ ዝፈርሕዎ ዘለዉ “ ምሩፃት ስራሕቲ ሌኒን ቅፅ 1 ገፅ 493
ደገፍቲ ናይ ሓዱሽ ኢስክራ ዝበሃሉ ናይ መንቨቪክ መስመር ተኸተልቲ እዮም፡፡ ሌኒን ኢስክራ ዝብላ
በዞም ብመንቨቪክ ሓቲማ ትወፅ ዝነበረት መፅሄት እዩ ፡፡ ኣረኣአያ መንቨቪክ ነቲ ቡርዧ ክንንፅሎ የብልናን
ምኽንያቱ ቡርዧ እንተተኒፁልና /እንተነፂልናዮ/ እቲ ወያነ ክዳኸም እዩ ይብሉ ስለዝነበሩን ሌኒን ድማ
ብምፅራር እዩ እንዲያውም ወያነና ዝሰልጥ እቲ ቡርዧ ካብቲ ወያነ ቀልጢፍና ክንንፅሎ እንተኺኢልና እዩ
ኢሉ ብዘየደናግር መንገዲ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ፡፡ ነዚ ተቓውሞ ሌኒን መበገሲ ገይሩ ወሲድዎ ዘሎ ኣብ ኮውኮሽያ
ዝበሃል ቦታ ናይ መንሼቪክ ደገፍቲ ጉባኤ ኣካይዶም ዘውፅእዎ መግለፂ ዝነበረ ፅሑፍ እዩ ፡፡
4. ካልእ ዝለዓል ሕቶ ናይ ገባርን ሸቃላይን ምሕዝነት ክበሃል ከሎ እቲ ገባር ዝብል ንሃፍታም ገባርውን
ዝሓውስ ድዩ ዝብል አቀራርባ እዩ ፡፡
ገባር ናይ ዲሞክራሲያዊ መሓዛ እዩ ክበሃል ከሎ ነቲ ድኻን ማእከላይን ገባር እምበር ነቲ ሃፍታም ገባር
ዝሓውስ ኣይኮነን ፡፡ ነዚ ንምድጋፍ እዞም ዝስዕቡ ሓሳባት አቕሪበ ኣለኹ ፡ሀ) ቅድም ክብል ኣብዚ መዋእል ንዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝቃለሱ ደርብታት ሊበራል ቡርዧ ፣ ንኡስ ቡርዧ
ሸቃላይ ምዃኖም ማርክስን ሌኒን ዘቕምጥዎ ክልሰ ሓሳብ ርኢና ነይርና ፡፡ ካብዚ ብምብጋስ ሃፍታም ገባር
ብደርባዊ ቦትኡ ካብዞም ሰለስተ ደርብታት ኣብ ሓዲኦም ክስራዕ ዓይነት እዩ ፡፡ ሃፍታም ገባር ቀንዲ

መነባብርኡ መሳርሒ እቶት ብምኹናን ናይ ሸቃላይ ጉልበት ብምምዝማዝ ዝነበር እዩ ፡፡ ስለዚ ኣብ ቡርዧ
ይስራዕ ፡፡
ለ) ካሊእ ብናይ ሌኒን ኣባሃህላ ሐፋሽ ገባር /Mass of Peasants /Peasant in General / መሓዛ ናይ
ሸቃላይ እዩ ክብል ነቲ ድኻ ገባርን ማእከላይ ገባርንዩ ፡፡ ነዚ መረዳእታ ዝኸውን እዞም ዝስዕቡ ክንርኢ
ንኽእል /ምርኣይ ይከኣል /
ኣብ “…ናይ ሶሻል ዲሞክራሲ ናይ መሬት ፕሮግራም ኣብ ቀዳማይ ወያነ ሩስያ 1905-1907 ዝተፅሓፈ ሌኒን
ነቲ ናይ መሬት ሕቶ ብዝምልከት ኣብ ገፀር ዝነብር ደርብታት ብምትንታን ኣንፈት ናይቲ ቓልሲ'ውን
ይሕብር፡፡
ናይ መሬት ትሕዝቶ ኣብ ሩስያ ከምዚ ዝስዕብ ድሕሪ ምቕማጥ ፡1. ድኻ ገባር ማእከላይ ትሕዝቶ ብቤተሰብ 7 ሄክታር
2. ሃፍታም ገባር ማእከላይ ትሕዝቶ ብቤተሰብ 15 ሄክታር
3. ሃፍታም ገባር ማእከላይ ትሕዝቶ ብቤተሰብ 46.7 ሄክታር
4. መሳፍንቲ ማእከላይ ትሕዝቶ ብቤተሰብ 2355 ሄክታር
መሬት መቐሎ እንተተኻይዱ ናይ ድኻ ገባርን ማእከላይ ገባርን ትሕዝቶ ናብ 17.6ሄክታር ይድይብ ፡፡/ሌኒን
ደስቲያቲንስ ዝበሃል መለክዒ እዩ ዝጥቀም ሓደ ደስቲያቲንስ ዳርጋ ሓደ ሄክታር እዩ/ ካብዚ ተበጊሱ ሌኒን
እቲ ቃልሲ መሬት ብዝምልከት ድኻን ማእከላይ ገባርን ኣንፃር መሳፍንቲ ምዃኑ ይግለፅ ፡፡ ካብ ናይ ሌኒን
ቃል ክንሰምዕ
ገባራት /ካብ 7-13 ሄክታር ትሕዝቶ ብስድራ ዘለዎም / ኣንፃር መሳፍንቲ /2333 ሄክታር ብስድራ ዘለዎም/
ዝግበር ቃልሲ እዩ መበገሲ ናይ ገፀር ወያነ ”
ሌኒን ብንፁር እቲ ናይ ገፀር ቃልሲ ድኻን ማእከላይ ገባርን ብሓደ ወገን እቲ መስፍን ድማ በቲ ኻሊእ ምዃኑ
ኣቐሚጡልና ኣሎ። ኣብዚ ገባር ዝብሎም ዘሎ ካብ 7-15 ሄክታር ትሕዝቶ ንዘለዎም እዮም ፡፡ እዚኦም ድማ
ድኻን ማእኸላይ ገባርን ኢሉ ሰሪዕዎም ዘለው እዩ ፡፡
ካልእ ነዚ ተወሳኺ ዝኾነና ሌኒን ብ1905 ዓ.ም ናይ ደርብታት ጠባይን ኣብቲ ወያነ ዝህልዎም ተራ ክገልፅ
ከሎ ገባር ዝበሃል እቲ ሓውሲ ሸቃላይን እቲ ንኡስ ቡርዧን ዝሓዘ ምዃኑ ገሊፁ ነይሩ፡፡ ሌኒን
ንዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘሳልጥዎን ዘዕውትዎን ደርብታት ሸቃላይን ገባርን ምዃኖም እዚኦምውን “ህዝቢ ”
ዝበሃሉ ምዃኖም ይገልፅሞ ፤ ካብኡ ነዚ ሒዝናያ ዘለና ነጥቢ ብትምልከት ድማ ነዚ ዝስዕብ ይብል ፡“…እቲ ገባር ቡዙሓት ሓውሲ ሸቃሎን ንኡስ ቡርዧን ዝሓዘ እዩ ፡፡ እቲ ገባርን ዴሳዊ ሓይሊውን ከይኮነ
ንኡስ ቡርዧነቱ እውን ከይለቐቐ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብሙሉእ ልቢን ብንጥፈትን ዝድግፍ ሓይሊ እዩ፡፡”
ሌኒን ምሩፅ ስራሕቲ ቕ1 ገፅ 492
ኣብዚ ናይ ሌኒን ጥቕሲ ብንፁር ተቐሚጡ ዘሎ እቲ ገባር ዝበሃል ነቲ ንኡስ ቡርዧ ምዃኑ እዚ ንኡስ
ቡርዧ ዝበሃል ቀፀላ ድማ ነቲ ሓውሲ ሸቃሎን ማእከላይ ገባርን ዝሓዘ ምዃኑ እዩ ብዘየደናግር መንገዲ
ተቐሚጡ ዘሎ ፡፡
ሐ) ሊኒን ገባር መሓዛ እዩ ክብል ከሎ ነቲ ሓፍታም ገባር ዘይሓውስ ምዃኑ ናይ ካልኣይ ዓለም ለኸ ፈፃሚ
ኮሚቴ ብ1929 ዓ.ም ቻይና ብዝምልከት ዘሕለፎ ውሳነ ነዚ ሒዘናዮ ዘለና ተወሳኺ መረዳእታ ኮይኑ ክቐርብ
ይኽእል እዩ ፡፡ ካብቲ ውሳነ ንምጥቃስ ፡-

“ሌኒናዊ ፎርሙላ ንቻይናውያን ይሰርሕ እዩ፡፡ ግን ሌኒን ምሕዝነት ምስ ኩላክ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ
ኣይፈልጥን ኣብ ማንም ኩነታት ምሕዝነት ምስ ኩላክ ኣይፍቀድን ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዶክመንትታት ናይ
ቻይና ሰርዓት/ ካብ ዝተፈላለዩ ዶክመንትታት ስርዓት ቻይና ዝርአ ዘሎ “ምሕዝነት ምስ ኩላክ ” ዝብል
ጭርሖ ብምንም መንገዲ ምስ ሌኒናዊ ፎርሙላ ኣይዛመድን ፡፡…”ጆንስ ዲግራስ ቅፅ 3 ገፅ 33
ናይ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ /ኮሙኒስት ፓርቲ ቻይና/ ኣብ ሻድሻይ ጉባኤኡን ብድሕሪኡን ኩላክ ካብቶም
ናይ ሸቃላይ መሓዙት ሓደ እዩ ፡፡ ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ ይንቀሳቐሰሎም ስለዝነበረ ነዚ ብምቅዋም ናይ
ሳልሳይ ዓለም ለኸ ፈፃሚ ኮሚቴ ደብዳበ ናብ ቻይና ኮሙዪኒስት ፓርቲ ፀሓፊ ዝሰደዶ እዩ ፡፡ ካብዚ ናይ
ሳልሳይ ዓም ለኸ ደብዳበ እንርድኦ ነገር እንተሃለወ ኩላክ ኣብ ማንም ኩነታት መሓዛ ናይ ዲሞክራሲያዊ
ወያነ ከምዘይኮነን ሌኒን አውን መሓዛ ኩላክ እዩ ዝብል ሓሳብ አቕሪቡ ከምዘይፈልጥን እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ
'ኩላክ መሓዛ 'እዩ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ከምዘይፈልጥን እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ኩላክ መሓዛ ናይ
ዲሞክራሲያዊ ወያነ እዩ ዝብል ኣገላልፃ ምስ ሌሊናዊ ፎርሙላ ዘይዛመድ ምዃኑ እዩ ፡፡
ካብዞም ክሳብ ሕዚ ዝረኣናዮም መረዳእታታ ቡርዧ/እንኮላይ ሃፍታም ገባር/ ስትራተጂካዊ ፈታዊ
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘይምዃኑ ኢና ክነጠቓልል ንኽእል ፡፡ ስለዝኾነ ማሌሊት ተወላዋሊ ስትራተጂካዊ
ፈታዊ እዩ ዝብል ወሲዳቶ ዘላ ቅዋም ጉጉይን ካብ ማርክሳዊ -ሌኒናዊ መስመር ወፃእ እዩ ፡፡
1.5 ቡርዧ ስራተጂካዊ ፈታዊ ኣይኮነን እንተይልካ ፀላኢ እዩ ማለት ድዩ ?
ኣይኮነን ብታክክቲካዊ ደረጃ ዝምድና ክምስረት ይኽእል እዩ ፡፡ ማሌሊት ዓቢይ ፀገም ገይራ ተቐምጦ ፀረመስፍንነት ሃፀይነት ቢሮክራሲያዊ ቡርዧ ይቃለስ እዩ ፤ እንዳበለ ከሎ ከመይ ኢሉ ኣብ ታክቲካዊ ግንባር
ይኣቱ ? እቲ ታክቲካዊ ግንባርከ እንታይ ኢና ክንብሎ ? ዝብሉ እዮም ፡፡ ማሌሊት ዘይትርደኦ ዘላ እቲ
ቡርዧ ኣንፃር ሰለስቲኦም ክቃለስ ከሎ እቲ ዝኽተሎ ፕሮግራም ጨጋኒ ምዃኑ ክትርኢ ዘይምኽኣላ እዩ ፡፡
ንኣብነት ቡርዧ ፀረ ሰለስቲኦም ክቃለስ እዩ ይብል ግን ናይ ሸቃላይ ገባርን ምልክነትን ክትከል የብሉን ወይ
ንሶቪየት ክተክላ የብለንን ናይ ቡርዧ ፓርላማ እዩ ክትከል ዘለዎ ወዘተ …ዝኣመሳሰሉ ፕሮግራም ክኽተል
ይኽእል ፡፡ እዚ ጨጋኒ ፕሮግራም ይበሃል ፡፡ ማሌሊት ድኣ ምስ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራም ስትራተጂካዊ
ምሕዝነት ክንገብር ንኽእል ትብል ኣነ ድማ /ብወገነይ / ምስ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራም ስትራተጂካዊ ምሕዝነት
ኣይገብርን ብታክቲካዊ ምሕዝነት ክትተሓባበር ትኽእል እብል ፡፡
ኻሊእ ምስ ቡርዧ ልፍንታዊ መንግስቲ / coalition government / ክምስረት ኣይፍቀድን ምኽንያቱ ምስ
ቡርዧ ሓቢርካ ኣብቲ መንግስቲ እንተተኻፈልካ ወያናይ ነትካ ተደራዲርካ ነቲ ጨጋኒ ፕሮግራም ተቐቢልካ
ኣለኻ ማለት እዩ ክኸውን zኽእል ፤ እንተዘየለ ቡርዧ ወያናይ ክኾነሉ ዝኽእል ናይ ሸቃላይን ገባርን ሶቭየትስ
ክትክል ከሎ ክስለፈሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ፡፡
ምስ ቡርዧ ልፍንታዊ መንግስቲ ምትካል ነቲ ፀጋኒ ትሕዝትኡ ከይተቃልዕን በቲ ቡርዧ ዝፍፅሞም ጌጋታት
ሓቢርካ ክትልከምን ካብቲ ህዝቢ ክትንፀልን እዩ ዝገብር ሌኒን ምስ ቡርዧ ልፍንቲ ክፍጠር ከምዘይብሉ
ኣብ ሻድሻይ ጉባኤ /1928 ዓ.ም/ መምርሒ ይህብ እዩ ፡፡ ጆንስ ዲግራሰ ( ገፅ 540-42 )።
1.6 ቡርዧ ስትራተጂካዊ ፈታዊ ኣይኮነን ማለት ዴሳዊ ወያነ ነካይድ ማለት ድዩ ?
ቡርዧ ተነፂሉን ተዳኺሙን ኣሎ ማለት ዴሳዊ ስጉምቲ ክትወስድ ክደፍኣካ የብሉን ፡፡ ምኽንያቱ
ናይ ዴስነት ሕቶ ነቲ ገባርውን ብፍላይ ማእኸላይ ገባር ኣብዘይ እዋኑን መድረኹን ከንጸልን ክብርግግን
ስለዝገብሮ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ገና ስለዘይተወደአን ኣብዚ መድረኽ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ሓይሊ ናይቲ
ገባር ክንጥቀም ሰለንኽእል በቶም ዲሞክራሲያዊ ጭርሖታት ሒዝናዮ ክንጓዓዝ ይግባእ ፡፡ እቶም

ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ናይ ቡርዧ ጥቕሚ ዝትንክፉ እንተኾይኖም ብዘየገድስ ክሳብ ክኸድዎ ዝኽእሉ ጫፍ
ምውሳዶም ግን አገዳሲ እዩ ፡፡
1.7 ) ስትራተጂካዊ ታክቲካዊን ኢልካ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወይ ደርብታት ዝምድናኻ ምንፃር ንሓደ
ወያነ አገዳሲ እዩ ፡፡ ኣብዚ ናይ ሓይልታት አሰላልፋ ምንፃር ዝህሊ አፈላላይ ኣብ ትኽተሎ ፐሮግራምን
ፖሊሲታት እውን አፈላላያት ክህልወካ ይገብር እዩ ፡፡ ጽገናዊ ፕሮግራም ንዝኽተል ሓይሊ ስትራተጂካዊ
መሓዛ እዩ እንተይልካ ብአረኣእያ ደረጃ እዚ ጨጋኒ ፕሮግራም ነቲ ወያነ ከዕውቶ ይኽእል እዩ ዝብል
ተቐቢልካ ኣለኻ ማለት'ዩ ፡፡ ብዘይ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ንሰለስቲኦም ፀላእቲ /መስፍንነት ሃፀይነት
ቢሮክራሲያዊ ርእሰ ማልነት/ ክትወቅዕ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት እንተሒዝካ እቲ ወያነውን ብዘይካ
ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ክዕወት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፡፡ ንባዕልኻ ናብቱ ጨጋኒ ፕሮግራም ኣቲኻ
ኣለኻ ማለት እዩ ፡፡ ኣብ መንጎ ፀጋኒ/ጨጋኒ / ወያናይ ፕሮግራም ዓይነታዊ ኣፈላላይ ኣሎ ፡፡ ነዚ አፈላላይ
ኣነፂሩ ኣቐሚጡ ክልቲኡ ፕሮግራማት ብስትራተጂካዊ ምሕዝነት ክኸድ ከምዘይኽእሉ ዘይምፍላጥ ዓብይ
ጌጋ እዩ ፡፡
ንቡርዧ ስትራተጂካዊ መሓዛ እዩ ዝብለ ኣረኣእያ ኣብ ፕሮግራም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይዚ ነፀብራቕ ኮይኑ
ኣብ ዝወርድ ፖሊሲታትውን ክንፀባረቕ ግድነት እዩ ፡፡ ንኣብነት ምስረታ ህዝባዊ ድንኳናት ነቲ ሓፋሽ
ዝጠቕማ/ዝረብሓ ምዃነን እንዳተፈለጠ እቲ መሓዛና ዝኾነ ቡርዧ የዳኽመኦ ስለዝኾና ክሰርሓ የብለንን ናብ
ምባል ትኸይድ ፡፡ ኣብ ትግራይ ክቖማ ዝጀመራ ህዝባዊ ድንኳናት /ሓፋሽ ማሕበራት እውን በዚ
ምኽንያት/ብሰንኪ'ዚ ስርሐን ከቋርፃ ተገይሩ እዩ ፡፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ካልኦት ግልጋሎት ይኹኑ
ማእቶታዊ ተራድኦታት /Cooperatives / ከይተቋቕም /ከይተጣይሽ ይዓግት እዩ ፡፡ እዞም ስጉምትታት
ዴሳዊ ብምዃኖም ኣይኮነን ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ስጉምትታት እዮም ፤ ግን ነቲ “መሓዛ ” ቡርዧ ከይጎድእዎ
እንዳተብሃሉ ዝዕገቱ ዘለዉ እዮም ፡፡ እዚውን ዓበይ ጌጋ እዩ ፡፡

ምልክነት ገባርን ቐቃሎን /ሶቪየትስ / ሓደ መልክዕ ኣካል ምልክነት ሸቃላይ እዩ
መእተዊ ፡-

1)
2)
3)
4)

ብዛዕባዚ ርእሲ መበገሲ እዚ ሓሳብ ብፅሑፍ ኣቕሪበ ነዚ መልሲ/ተቓውሞ/ ኣባይ ፅሒፉሎ ፡፡
በወገነይውን ንመልሲ ዝፀሓፍኩዎ ፅሑፍ ኣሎ ፡፡ ካብዚ ፅሑፍ ንገሊኡ ኣብዚ ናይ ሕዚ ፓናል
ዝቐርቡ ክህልዉ እዮም ፡፡
እታመበገሲት ኢለ ዘቕረብኩዋ ፅሕፍቲ ኣብዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ዝተደረኸት እያ ፡፡
ኣብዚ እዋን ዲሞክራሲያዊ ወያነ ንዝዕወት ናይ ሸቃላይ /Communist Party / መሪሕነት ኣብቲ
ስልጣን ዝለዓለ ተራን ብፅሒትን ክህልዎ ከምዝግባእ ፣
ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክቐውም ዘለዎ መንግስቲ ናይ ቡርዧ ሪፓብሊክ ዘይኮነስ ናይ ሶቭየትስ
ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ክኸውን ከምዘለዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ኣፈላላይ ከምዘሎ ፤
ሶቭየትስ ብጠባዮምን ተፈጥረኦምን ምስ ፓሪስ ኮሚዩን ተመሳሰልቲ ምዃኖም ኣካል ናይ ሸቃላይን
ዲሞክራሲ ምዃኖም ፤
ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት መሰጋገሪ ምዃኑ ፤ ስግግር ናብ ዴስነት ድማ ኣብ ትሕቲ
ምልክነት ናይ ሸቃላይ ክግበር ከምዘለዎ ፤

5) ካብ ታሪኻዊ መረዳእታ ካብ ከይዲ ናይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ካልኦት ማርክሳውያን ነቲ
መንግስቲ ዝህብዎ መግለፂ ከም መረዳእታ ምቕራቡ ፡፡
ኣብ ኩሎም እዞም ዝተጠቐሱ ነጥብታት ይዕበ ይንኣስ ኣፈላላያት ኣለዉና ፡፡ ይኹንምበር ነዞም አፈላላያት
ቀንዲ መበገሲ ናይ ሶቭየትስ ተፈጥሮን ጠባዩን ካብ ምንፃር ዝነቅል ስለዝኾነ ነዚ ናይ ሕዚ ፓነልና መበገሲ
“ሶቭየትስ እንታይ እዮም ” ዝብል ርእሲ ዝውሰድ እዩ፡፡ ብድምር'ዚ ካብቲ ገዛ ዝለዓሉ ሕቶታት ወይ
ተቓውሞታት ኣብ ግምት ዝኣትዉ ተወሰኽቲ ርአስታት ክንርኢ ኢና ካብዞም ርእስታት እዞም ክልተ ክህልዉ
እዮም ፡1) ዲሞክራሲያዊ ወያነ ካብ 1905 ናብዚ
2) ስግግር እንታይ እዩ ? ቅድሚ ዴሳዊ ወያነ ምክያዱ ስግግር ኣሎ ድዩ ?
2.1) ሶቭየትስ እንታይ እዮም ?
2.2.1 መጀመርታ ንምንታይ ብዛዕባ ሶቭየትስ ክንርኢ ከምዘድሊ ምግላፅ አገዳሲ
ክኸውን'ዩ
ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክንዛረብ እንተኾይንና ኣብኡ ዝምስረት ስልጣን ናይ
ገባርን ሸቃሎን ሶቭየትስ ክኸውን ከምለዘለዎ ሓቢሩ ዝኸይድ መግለፂ እዩ ፡፡ ነዚ ናይ ሶቭየትስ ሪፓብሊክ
ምስረታ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣድላይነት ማሌ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከመይ ከምዘቐምጦ ምርኣይ
አገዳሲ ይኸውን ፡ሀ) ሌኒን ኣብ መበል ካልኣይ ጉባኤ ሳልሳይ ዓለም ለኸ /1918 ኣቆ. ኣውሮጳ/ ብዛዕባ ዘይማዕበላ ሃገራት
ዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት/ፀብፃብ እዞም ዝስዕቡ አገደስቲ ሓሳባት አቕሪቡ ነይሩ ፡1) ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ቃልሲ ዋላ ሸቃላይ ብጣዕሚ ውሑድ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ናይ
“ገባራት ሶቭየትስ ” ክተክል ከምዝኽእል ብህዝቢውን ተቐባልነት ክረክብ ከምዝኽእል ፤
2) ናይ እዘን ዘይማዕበላ ሃገራት ኮሙኒስት ፓርቲ ይኹኑ ካልኦት ነዚ ናይ ሶቭየትስ ምስረታ ክቃለሱ
ከምዘለዎም ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ንምምስራት ዕድል አብዘለዎ ቦታ ድማ ቀልጢፎም ናይ ሸቃሎ
ሶቭየትስ ክምስረት ክገብሩ ከምዘለዎም ይሕብር ፡፡ ካብ ሌኒን ካብ ባዕሉ/ዝበሎ ክጠቕስ ፡ 5. ኣብ ሓውሲ መሳፍንቲ መግዛእቲ ዝናበር ገባር'ውን ናይ ሶቭየትስ ውዳበ ክርደኦን ኣብ ግብሪ
ከትርጉሞን ከምዝኽእል ርዱእ ክኸውን እዩ ፡፡ ከምኡውን ናይ ሶቭየት ዓይነት ውዳበ እቶም
ብንግዳዊ ካፒታል ጥራሕ ዘይኮነስ ብመሳፍንቲን መስፍናዊ መንግስትን ዝተመዝመዙ
ጭቁናት/ውፁዓት ህዝብታት እውን ክጥቀመሉ ዝኽእሉ መስርሕ ምዃኑ እዩ ፡፡ ናይ ሶቭየት
ውዳበ ቀሊል እዩ ፡፡ እዚይውን ሸቃላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መስፍናዊ ሓውሲ መስፍናዊ
ስርዓት ዝርከቡ ገባራትውን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ፡፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘለና ተሞክሮ
ብዙሕ ኣይኮነን ፡፡ ይኹንምበር ካብ ቡዙሓት ዘይማዕበላ ሃጋርት ተወከልቲ ኣብ ዝተረኸቡሉ
ከእምን በዝኽእል መንገዲ ዝተኻየደ ክትዕ ኣብ ሳልሳይ ዓለምለኸ ናይ ገባራት ሶቭየትስ ናይ
ጭቁናት/ውፁዓት ሶቭየትስ ኣብ ርእሰ ማላውያን ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ርእሰ
ማላውያን ስርዓት ዘለወን ሃገራት'ውን ክተክል ከምዝኽእል ከምኡውን ኣብዘን ዘይማዕበላ

ሃገራት ዘለዋ ወይ ክፈጠራ ዝዳለዋ ዘለዋ ከሙኒስት ፓርቲታት እዙ ናይ ገባራት ሶቭየትስ ወይ
ናይ ሰራሕተኛታት ሶቭየትስ ንክምስረት ክንቀሳቐሳ ከምዘለወን ዓብይ ሓላፍነት ምዃኑ ኣብ
ውሳንኡ ከሕልፍ ከምዘለዎ ሓቢሩ ፡፡ ኩነታት ኣብ ዝፈቕደሉ ቦታ ድማ ናይ ሰራሕተኛታት
ሶቭየትስ ቀልጢፍካ ንምትካል ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ፡፡ “ምሩፃት ስራሕቲ ቅፅ 4 ገፅ 411-12 /
እዚ ናይታ ብጉባኤ ናይ ሳልሳይ ዓለምለኸ ተወካሊ ብዛዕባ ናይ ግዙኣትን ዘይማዕባላ ሃገራት
ፅንዓት ክተቐርብ ዝቖመት ኮሚቴ ሽም ብሌኒን ናብቲ ጉባኤ ዝቐረበ ሪፖርት/ፀብፃብ እዩ ፡፡ ኣብ ዘይማዕበላ
ሃገራት ዘለዉ ኮሙኒስት ፓርቲታት ንምስረታ ሶቭየትስ ክንቀሳቐሱ ሓላፍነቶምን ግቡኦምን ምዃኑ ብንፁር
ኣቕሚጡ'ሎ ፡፡ እዚ ናይ ሌኒን ሪፖርት/ፀብፃብ ዝሕብርና ነገር እንተሊዩ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዲሞክራሲዊ
ወያነ ናይ ሶቭየትስ ምስረታ ጭርሖን ፕሮግራምን ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ እዩ ፡፡ ኣብዚ ክጥቀስ ዘለዎ
አገዳሲ ነጥቢ ግና ናይ “ገባር ሶቭየትስ” ከም “ ናይ ሸቃላይን ገባርን ሶቭየተስ ” ናብ ዴስነት መሰጋገሪ
ክኸውን ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ፡፡ ናይ “ ገባር ሶቭየትስ ” ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ እንተዘይሃሊዩ ንበይኑ ጠጠው
ኢሉ ዝቕፅል ኣይኮነን ፡፡ ነዚውንዩ ሌኒን ዕድል ክረክብ ከሎ ቀልጢፍካ ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ክምስረት ኣለዎ
ዝብል፤ ነዚውንዩ ኣብቲ ሪፖርት/ፀብፃብ ዘይማዕበላ ሃገራት ይኽእላ እየን ክብል ከሎ “ሓገዝ ናይተን
ምዕቡላት ሃገራት ሸቃሎ ወይ ዴሳውያን ሃገራት ” ኣድላይ ምዃኑ ዝሕብር ፡፡
ለ) ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ናይ ሳልሳይ ዓለምለኸ /1922 አቆ. አውሮጳ / ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናይ ሰቭየትስ
ኣድላይነት ዝሕብሩ ውሳነታት ኣሕሊፉ ፡፡ ኣብቲ ውሳነ ዝቐረቡ ኣገደስቲ ሓሳባት፡1) ኣብ ራብዓይ ጉባኤኡ ናይ ሶቭየት መንግስቲ ናብ ዴስነት ኣብ ዝግበር ስግግር እቲ ዝለመፀ
መንገዲ ምዃኑ ፤
2) ብዘይካ ናይ ሶቭየት መንግስቲ ናይ መሬት ሕቶ ክፍታሕ ዘይኽእል ምዃኑ እዚ ማለት ድማ
ዲመክራሲያዊ ወያነ ኣይዕወትን ማለትዩ ፡፡ ካብቲ ውሳነ ነዙ ኣርእስቲ ዘድልዩና ንምጥቃስ
“…ንዘይማዕበላ ሃገራት ካብቲ ድሑር ናይ መነባብሮ ኩነታት ናብ ዝማዕበላ ኮሙኒስታዊ
ስርዓ ዝለመፀ መሰጋገሪ መንግስቲ ስርዓ ሶቭየት እዩ ፡፡ …መንግስቲ ሶቭየት ጥራሕ እዩ ነይሩ
ሕቶ መሬት ብሙሉእነት ክፍታሕ ዝገብር …” ካርትል ሄስል ገፅ 412
እምበኣርከስ ኣብ ዝኾነ ወያነ ናይ ስልጣነ ሕቶ ሕምብርቲ ወያነ ስለዝኾነ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝትከል
ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ድማ ሕምብርቲ ናይ ክትዕ ክኸውን ግድነት'ዩ ፡፡
2.2.2 ሶቭየትስ ከም ፓሪስ ኮመዩን ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ እዮም ፡፡ ናይ ሶቭየትስ ሕቶ ናብ መድረኽ ወፂኡ
ክልሰ ሓሳበውን ትንተናን ዝተገበረሉ ኣብ እዋን ናይ ለካቲት ወያነ ሩስያ እዩ ፡፡ ኣብዚ እዋን ብሓደ ወገን
ናይ ቡርዧ ስልጣን በቲ ኻልኣይ ወገን ናይ ሸቃሎን ገባርን ሶቭየትስ ስልጣን ቦቒሎም/ተተኺሎም/ ፅምዳዊ
ስልጣን ዝበሃለሉ እዋን ነይሩ ፡፡
ካብዚ እንሪኦ ንደሊ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ከመይ ነይሩ? ተፈጥርኡን ፀባዩን ከመይ ዝበለ እዩ ክኸውን፡፡
እዞም ቆይሞም/ተጣይሾም ዝነበሩ ሶቭየትስ ብዕጡቕ ሓይሊ ናይ ሸቃሎን ገባሮን ብወያናይ መንገዲ
ዝተመስረቱ ስለጣን እዮም ፡፡ ነቲ ዝነበረ ስልጣን ኣፍሪሱ በቢቦትኡ ናይ ባዕሉ ስልጣን ናይ ባዕሉ መስርህ
ዝተኸለ እዩ ፡፡
ነቲ ዝነበረ ፖሊስን ሰራዊትን ተኪኡ ናይ ባዕሉ ህዝባዊ ዕጡቕ ሓይሊ ፈጢሩ ፡፡ እቶም ዝነበሩ ሰበ ስልጣናት
ቢሮክራሲን ተቐይሩ በቢቦትኡ ኣብ ትሕቲ ቑፅፅር ህዝቢ ዝኾኑ ብህዝቢ ተመሪፆም ዝተወከሉ እቲ ህዝቢ
ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ክሓቶምን ከውርዶምን ዝኽእል ተኪኡ ፡፡ መሃያ ናይዞም ሰበስልጣናትውን ናብ
ናይ ሸቃላይ ደረጃ ወሪዱ እቲ ዝነበሮም ፍሉይ ክብርን ሕልፋትን ድማ ክተርፍ ተገይሩ ፡፡

እዞም ስጉምትታት እዚኦምውን ሶቭየትስ ናይ ለካቲት ኣብ ህዝቢ ክፈፅምዎም ገሊኦም ድማ ክፍፅምዎም
ዝሃቀኑ ፡፡
እዞም ስጉምትታት እዚኦም ምስ ናይ ፓሪስ ኮሙዩን ስጉምትታት ተመሳስለቲ እዮም ፡፡ ኮኖይኖም ግን ናይ
ቡርዧ ደረት ሰጊሮም ናብ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ኣትዮም ነዚውን ሌኒን “መጠን ናብ ዓይነት ክልወጥ ከሎ
ዘርኢ ኣብነት እዩ ” ዝበሎ ፡፡
ኮሚዩን ፓሪስ ወሳኒ ጠባይ/Essence / እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ስጉምትታት እዮም ፡፡ ንሶምውን
ንፓሪስ ኮሚዩን ከም ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ክረአ ዝገበሩ ፤ ስልጣን ካብ ናይ ውሑዳት ጨቆንቲ ናብ
ቡዙሓት ተጨቆንቲ ሰጊሩ ፡፡ መሰረታዊ ዓይነታዊ ለውጢ እዩ ፡፡ ኣብ መንጎ ክልተ ተፃረርቲ ዘሎ ዓይነታዊ
ኣፈላላይ እዩ ፡፡ንናይ ቡርዧ ዲሞክራሲ ተፃራሪ ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ እዩ ፤ ካልእ መንጎኛ ዲመሞክራሲ
የለን ፡፡ ናብ ሶቭየትስ ስልጣን ካብ ማንም ዓይነት ናይ ቡርዧ ስልጣን /ዋላ እቲ ዝለዓለ ዲሞክረሲ እዩ
ዝበሃል/ ብዓይነቱ ዝተፈለየ እዩ ፡፡ ጎና ጎኒ ምስ ናይ ቡርዧ ስልጣን ክኸይድ ኣይኽእልን ፡፡ ምኽንያቱ
ክልቲኦም ተጓነፅቲ እዮም ፡፡ ናይ ቡርዧ ስልጣን እዩ ክህልዎካ ዝኽእል ወይ ናይ ሶቭየት ስልጣን እዩ
ክህልወካ ዝኽእል፡፡
ነዚ አባሃህላ ዝድግፍ ክልተ ጥቕስታት ናይ ሌኒን ከቐርብ እየ ፡፡ ኣብ እዋን ፅምዳዊ መንግስቲ ዝነበሩ

ሶቭየትስ ብዝምልከት ከምዚ ይብል ፡እዚ ፅምዳዊ መንግስቲ እንታይ እዩ ? ጎና ጎኒ ምስቲ ጊዚያዊ መንግስቲ ገና ዘይተጠናኸረን ንኡሽተይኳ
እንተኾነ ብዘይጥርጥር ግን ዝነበረን ዝዓብን ዘሎ መንግስቲ ናይ ሸቃሎን ወተሃደራትን ሶቭየትስ እኒሀ ፡፡
“ናይዚ መንግስቲ /ሶቭየትስ ማለትዩ ናተይ / ደርባዊ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ? ሸቃሎን ገባራትን /ብዕጥቂ
ዝተደገፈ/ ዝሓዘ እዩ ፡፡ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ናይዚ መንግስቲ እንታይ እዩ ? እቲ ሓፋሽ ካብቲ ተላዒሉ
ብወያናይ መንገዲ መንግስቲ ዝጸደቐ ሕጊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ዝመተስረተ መንግስቲ እዩ ፡፡ ካብ ቡርዧ
ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ዋላ ካብተን ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ናይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝርከብ ብዓይነቱ
ዝተፈለየ መንግስቲ እዩ ፡፡ እዚ እዩ እቲ ሕምብርቲ ናይቲ ነገር ኮይኑ ግና ዝበዝሕ ጊዜ ግቡእ ጠመተ
ዘይተገበረሉ ድማ እዩ ፡፡ እዚ ስልጣን ከምቲ ናይ 1871 ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንግስቲ እዩ ፡፡ 1) እቲ
ስልጣን ቅድሚኡ ብዝነበረ ፓርላማ ዝፀድቕ ሕጊ ዘይኮነስ ብቐጠታዊ ተሳትፎ ናይቲ ህዝቢ በቢከባቢኡ
ዝትከል እዩ “ብሓይሊ ስልጣን ምሓዝ ” እዩ፡፡ 2) ነቲ ፀረ ህዝቢን ካብ ህዝብን ተነፂሉ ዝነበረ ፖሊስን
ሠራዊትን ምትካእ ናይዚ መንግስቲ ስርዓት ክሕሎ በቲ ዕጡቕ ሸቓላይን ገባርን እቲ ዕጡቕ ህዝቢ እዩ ፡፡ 3)
ሰበ ስልጣናትን ቢሮክራሲን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብቐጥታ በቲ ህዝቢ ይትክኡ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቑፅፅር
እቲ ህዝቢ ይኾኑ እቶም መራሕቲ ብህዝቢ ዝተመረፁ ይኾኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን
እውን ብህዝቢ ክፅውዑ /ክሕተቱ ይኽእሉ ፡፡ መራሕቲ መገልገልቲ ናይ ህዝቢ ይኾኑ መራሕቲ ፍሉይ
ክብርን ዝለዓለ መሃያ ዝኽፈሎም ዝነበረ ሕዚ ከም ሓደ ናይ ግልጋሎት ኣካል ተራእዩ በቲ ናይ ንፉዕ
ሰራሕተኛ ደረጃ መሃያ ይኽፈሎም፡፡”
እቶም ቀንዲ ጠባያት ናይዚ ዓይነት መንግስቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም “እዚ እዚ ጥራሕ እዩ እቲ ቁምነገር
/Essence / ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንግስቲ ዝግለፀሉ ፡፡…/ሰረዝ ናተይ / ሌኒን ምሩፅ ስራሕቲ ቅፅ 2.
ገፅ 48-9
ኣብዚጥቕሲ ሌኒን ኣቐሚጡወን ዘሎ አገዳስቲ ሓሳባት እዚ ዝስዕብ እዩ ፡፡ ቀንዲ መፍለይ ጠባይ ናይ ፓሪስ
ኮሙዩን ዓይነት ስልጣን እዞም ዝስዕቡ ምዃኖም

1) ስልጣን ብወያናይ ዓመፅ ናይ ህዝቢ ከምዝተሓዝ
2) እቲ ዝነበረ ፖሊስን ሰራዊትን ብፅጡቕ ሓይሊ ናይ ህዝቢ /ሸቃላይን ገባርን/ ዝትክእ ምዃኑ
3) ዝነበሩ ሰበ ስልጣንን እቲ ዝነበረ ቢሮክራሲን ተቐይሩ ብቦትኡ ብህዝቢ ዝተመረፁ ኣብ
ዝተደለየ እዋንውን እቲ ህዝቢ ክሓቶምን ከውርዶምን ከምዝኽእል ፍሉይ ክብርን ሕልፎትን
/Previlages /ዘይብሎምን መሃይኦም ድማ በቲ ንፉዕ ሰራሕተኛ ደረጃ ዝኽፈሎም ምዃኖም
እዩ ፡፡
ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ስጉምትታት ብዓይነቶም ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ምዃኖም ሌኒን ብኸምዚ
አጋባብ ይገልፆ ፡“ኮሚዩን ነቲ ዝተደምሰሰ መንግስቲ ብሙሉእ ዲሞክራሲ ዝትክኦ 'ጥራሕ' ኮይኑ እዩ ዝረአ ፡- ማለት
ነቲ ሰራዊት ምድምሳሱ ነቶም ሰበ ስልጣን ዝተመረፀን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ድማ ክፅውዖም/ክሓቶም
ምግባሩ፡፡ እዚ ነገር ዘመልክቶ ነገር እንተሃለወ ሓደ መንግስታዊ መስርሕ ብኻልእ ብመሰረቱ ዝተፈለየ
ዓይነት መስርሕ ዝተለወጠ ምዃኑ እዩ ፡፤ እዚ ሓደ ኣብነት ናይ “መጠን ናብ ዓይነት ክልወጥ
ክልወጥ ከሎ ”ዘመልክት
እዩ፡፡
እዩ፡፡ ዲሞክራሲ ክሳብ ክሳብ እቲ ክበፅሖ ዝኽእል ብሙሉእነት ብምትግባር ካብ ናይ ቡርዧ ናብ ናይ
ሸቃላይ ዲሞክራሲ ሰጊሩ ፡ካብቲ ንምዝመዛ መስርሕ ዝኾነ መንግስቲ ዝተፈለየ ጠባይ ዘለዎ መንግስቲ
ፈጢሩ ፡፡” ቅፅ 2 ገፅ 318
ካብዚ ናይ ሌኒን ኣበሃህላ ንርደኦ ፡1) እቲ ዝነበረ ሰራዊትን ፓሊስን ምደምሳስ ብቦትኡ ህዝባዊ ዕጡቕ ሓይሊ ምትካእ ሰበ ስልጣናት
ኣውሪድካ ብቦትኡ ብህዝቢ ዝተመረፁን ኣብ ዝድለ እዋን ዝፅውዑን ምትካእ ዘረደአና ነገር እንተሃለወ
እቲ ዝኣረገ መንግስታዊ መሳርሒ ብመሰረቱ ብዝተፈለየ ዓይነት መንግስታዊ መሳርሒ ከምዝተቐየረ
እዩ ፡፡እዚ ድማ “መጠን ናብ ዓይነት ” ክቕየር ከሎ ዘረድእ ሓደ ኣብነት እዩ ፡፡ ካብ ዶብ ናይ ቡርዧ
ዲሞክራሲ ናብ ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ሰጊሩ ዝብል ሓሳባት ኢና ንርዳእ ፡፡
እዚ መግለፂዚ ኢናውን ንናይ ሶቭየትስ ስልጣን ንጥቀመሉ ዘለና ፡፡ ሶቭየትስ ከም ፓሪስ ኮሙዩን
ዘመሳስሎም ጠባይ እቲ ወሳኒ /Essence / እዚ እዩ ፡፡
2.2.3 ሶቭየትስ ፓሪስ ኮሚዩን ከም መሰጋገሪ ናብ ዴስነት ዘገልግሉ ስልጣን'
ስልጣን'ዮም ፡፡
ኣብዚ ኣርእስቲ'ዚ ክንሪኦ ዘለና ካብ ርእሰማልነት ናብ ዴስነት ኣብ ዝግበር ስግግር ዝኾነ ዓይነት
መልክዕ ይሓዝ ተፈጥርኡ ግን ናይ ሸቃላይ ምልክነት ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኸእል ዝብል ማርክሳዊ
አረኣእያ መሰረት ብምግባር፣
1. ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት ናብ ዴስነት መሰጋገሪ ስልጣንዩ ዝብል ቅቡል
እንተጌርና ካብኡ ዝብገስ መደምደምታ እምበር ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት ጠባይ
ክህልዎ ኣለዎ ዝብልውን ቅቡል ክንገብር ከም ዘለና ማርክስ ሌኒንነትውን መሰጋገሪ
እዩ ክብል ከሎ በዚ መልክዕ ምዃኑ ንምብዳህ ፤ ወይ ድማ እዚ ዝተጠቐሰ ኣበሃህላ
ዘይንቕበል እንተኾይና ብመሰረቱ ኣብ “መሰጋገሪ ” ዝብል ኣምርን ኣብ “ዲሞክራሲያዊ
ወያነ ” ዘሎ ኣረኣእያ ናይዚ ውድብ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ናብ ክትዕ ክምፅእ ንምግባር'ዩ ፡፡

ሕዚ እዛ ቀዳማይቲ ክንርኢ ኢና ድሕሪ ክትዕ ነታ ካልኣይቲ ነጥቢ ዘልዕሉ ሓሳባትውን ክመፁ
ንምግባር'ዩ ፡፡
ብዛዕባ ስግግር ካብ ርእሰማልነት ናብ ዴስነት ክንዛረብ እነተኾይና መጀመርያ እዚ መሪሕ ሓሳባት
ናይ ማርክስ መበገሲ ምግባር ከድሊዩ ፡“ካብ መንጎ ርእሰማልነት ስርዓትን ርእሰማልነት ወያናይ ሽግግር ዝግበረሉ መድረኽ ኣሎ ፡፡ ነዚ ናይዚ
ሽግግር እዋን ዝኸውን ናይ ፖለቲካዊ ሽግግር እውን ኣሎ ፡፡ ኣብዚ እዋን ዝህሉ መንግስቲ ድማ ካብ
ወያናይ ምልክነት ናይ ሸቃላይ ሓሊፉ ካሊእ ክኸውን አይኽእልን ፡፡ ካብዚ ናይ ማርክስ ጥቕሲ እንርድኦ
፡1) ካብ ርእሰ ማልነት ናብ ዴስነት ኣብ ዝግበር ስግግር ብወያናይ መንገዲ ከምዝግበር ኣብ መንጎ
ክልቲኦም ስርዓታት ወያነ ዝካየድሉ እዋን /Period /ከምዘሎ ፤
2) ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን ዝህሉመንግስቲ ድማ ናይ ሸቃሎ ፤ ምልከነት ክኸውን ከምዘለዎ እዩ ፡፡
ዝተፈላለዩ መልክዓት ናይ መንገስትታት ይሃልዉ ፤ካብ ርእሰማልነት ናብ ዴስነት ዝግበር ስግግር
ዝካየድ እንተኾይኖም ተፈጥርኦም ምልክነት ናይ ሸቃላይ እዩ ክኸውን ፡፡ምኽንያት እዚ ስግግር ተፈጥሮ ናይ
ሸቃላይ ምልክነት ብዘይብሉ ክግበር ስለዘይኽእል እዩ ናይ ዴስነት ደራኺ ሓይሊ ሸቃላይ ስለዝኾነ ቡርዧ
ብሰላም ስልጣኑ ለቒቑ ናብ ዴስነት ስለዘይሰግር። እዚ ናይ ስግግር እዋን ንብሎ ዘለና ካብ ዲሞክራሲ ወያነ
ናብ ዴሳዊ ወያነ ዝግበር ስግግርውን ድዩ እወ። ሌኒን ድሕሪ ናይ ለካቲት ወያነ ናይ ሩስያ ኩነታት ድሕሪ
ምትንታን ኣብ ናይ ስግግር እዋን ከምዘሎ ኣብዚ መድረኽዚ ድማ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንግስቲ
ከምዘድሊ እዚ መንግስቲ ድማ ከም መሰጋገሪ ድልድል ናብ ዴስነት ከገልግል ከምዝኽእል ኣብ ናይ ሚያዝያ
ትንተና ካብ ዘቕረቦም አገዳስቲ ሓሳባትዮም ፡፡ ነዚ ኣበሃህላ ብናይ ሌኒን ጥቕሲ ንምድጋፍ ዝስዕብ ክንርኢ
ንኽእል ፡“ማርክስነት ካብ ኣናርኪስት ዝፍለየሉ ምኽንያት መንግስቲ ኣብ እዋን ወያነ ብሓፈሻ ከምኡውን ኣብ እዋን
ስግግር ካብ ርእሰማልነት ናብ ዴስነት ብፍላይ የድሊ ምዃኑ ስለዝኣምን እዩ ፡፡
ማርክስነት ካብ ተበለፅቲ ናይ ንኡስ ቡርዧ 'ሶሻል ዲሞክራትስ ' እኒ ፕሌካኖቭን ኮትስክን መሰላቶምን
ዝፍለየሉ ምኽንያት ኣብ መንጎ እዞም ክልተ እዋናዊ (ኣብ መንጎ ርእሰማልነትን ዴስነት ዘሎ መድረኽ ማለቱ
እዩ ፡-ናተይ/ ዘደሊ መንግስቲ ከምቲ ልሙድ ናይ ቡርዧ ፓርላሜንታሪ ሪፐብሊክ ዓይነት ዘይኮነስ ከም ናይ
ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንገስቲ እዩ ዘድሊ ስለዝብል እዩ ፡፡”
ሌኒን ዝዛረቦ ዘሎ ነቲ ኣብ ናይ ማዝያ ትንተና ዝሓበሮ ናይ ስግግር መድረኽ ዘድሊ መንግስቲ እዩ ፡፡ ቅድሚ
ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ንዝነበረ መድረኽ ዘድሊ መንግስቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፡፡ ነዚ መድረኽ ዘድሊ መንግስቲ
ድማ ናይ ፓሪስ ከሚዩን ዓይነት መንግስቲ ከምዘድሊ እዩ ዝሕብር ዘሎ ፡፡ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት
መንግስቲ ክብል ከሎ ናይ ሶቭየትስ መንግስቲ ማለት እዩ ምኽንያቱ ነዚ መድረኽ የድሊዩ ኢሉ ዝሓበሮ
መንግስቲ ናይ ሶቭየትስ መንግስቲ ሪፓብሊክ ስለዝኾነ ፤ ከምኡ ማለቱ ምዃኑ ብንፁር ዘቐመጠሉ ፅሑፍ
ስለዘሎ ግን ንዕኡ ምርኣይ ክሓይሽ እዩ ፡፡
“…ሕዚ ኣብ ናይ ስግግር እዋን ኢና ዘለና ፡፡…”
ካሊእ ናይ ሸቃሎን ወተሃደራትን ሶቭየትስ ቅድሚ ሕዚ ዘይተርኣዩን ሕዚውን ኣብ ካልእ ዓዲ ዘየለውን
ሓዱሽ ዓይነት መንግስቲ እዮም ፡፡ እዚ ዓይነት መንግስቲ ፈላማይ ስጉምቲ ናብ ዴስነት ምዃኑ የመልክት፡፡
ኣብ መፈለምታ እዋን ናይ ዴሳዊ ሕ/ሰብ ክረኣይውን ግድነትዩ ፡፡… ሰረዝ ናተይ ቅፅ 2፣ ገፅ 101

እዚ ኣብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ናይቲ ስግግር መድረኽ ፕሮግራም ዝፀደቐሉ እዋን ዝተፅሓፈ ፅሑፍዩ ፡፡ ሌኒን
ነዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ብንፁር ኣቐሚጡሎ ፡፡
1)እቲ መድረኽ ናይ ስግግር እዋን ምዃኑ
2)ኣብዚ ናይ ስግግር መድረኽ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ከምዘድሊ ፣
3)እዚ ናይ ስግግር መድረኽ ቅድሚ ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ንዘሎ መድረኽ ምዃኑ
4)ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ድማ ኣብዛ ናይ ስግግር መድረኽን ኣብ መፈለምታ እዋን ናይ ዴስነት
ከምዝህሉ ፡፡
ኣብዚ ዝለዓል ሓደ ክትዕ ኣሎ ፡፡ እንድሕር ድኣ ናይ ሸቓሎን ገባሮን ምልክነት ሓደ መልክዕ ናይ
ሸቃሎ ምልክነት ኮይኑ ከመይ ኢሉ ደኣ ሌኒን ድሕሪ ለካቲት ወያነ ሕዚ ናብ ዴሳዊ ወያነ ናብ
ምልክነት ናይ ሸቃሎ ንሰግር ይብል ? ካብ ሸቃላይ ምልክነት ናብ ሸቃላይ ምልክነት ንሰግር ማለት
ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዝብል ክትዕ ይለዓልዩ ፡፡
ናይ ሸቃላይ ምልክነት ክንብል ከለና ብሓፈሻዊ አገላልፃ ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ማለትዩ ፡፡ ናይ
ሸቃላይ ዲሞክራሲ ማለት ድማ ናይቶም ተጨቆንቲ ደርብታት ናይ ካሊእ ጉልበት ዘይምዝምዙ
ረብሓ ዝሕሊ ማለትዩ ፡፡ በዚ ዲሞክራሲ ናይ ሸቃላይን ንኡስ ቡርዧ ጥቕሚ ይሕሎ እዩ ፡፡ በዚ
ዲሞክራሲ ናይ ሸቃላይን ንኡስ ቡርዧን ጥቕሚ ይሕሎ እዩ ፡፡ ብሙሉእነት ናይ ሸቃሎን ገባርን
ረብሓ ክሕሎ እንተኾይኑ ግን ብሕታዊ ዋንነት ናይ መሳርሒ እቶት ክጠፍእ ኣለዎ ፡፡ ነዚ ከማልእ
ዝኽእል ድማ እቲ ሸቃላይ ብሙሉእነት ኣብ ስልጣን እንተመፂኡ እዩ ፡፡ ነዚውን ናይ ሶቭየትስ
ስልጣንን ናብ ናይ ሸቃላይ ስልጣን/Proleterarian Goverenemenet / ክሰግር ኣለዎ ንብል እዚ
ድማ ብሙሉእነት ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ የረጋግፅ ፡፡ ናይ ሸቃሎን ገባርን ሶቭየትስ ኣካል ናይ
ሸቃላይ ዲሞክራሲ ይኹንምበር እቲ ዲሞክራሲ ሙሉእነት ክረክብ ናብ ናይ ሸቃላይ ስልጣን
ክሰግር ኣለዎ ፡፡ ስለዝኾነ ድማ ናይ ገባርን ሽቃሎን ሶቭየትስ መሰጋገሪ ኮይኑ ናብ ናይ ሸቃላይ
ስልጣን ይምዕብል ፡፡ ነዚ ፀባይ ናይ ሶቭየትስ ወይ ፓሪስ ኮሙዩን ሌኒን በዚ ዝስዕብ ይገልፆ ፡“…ኩሎም ሰበ ስልጣን ዝተመረፁን ኣብ ዝድለ እዋን ክፅውዑ ዝኽእሉን ደሞዞም/መሃየኦም
ናብቲ ናይ ሸቃላይ ዘለዎ ደረጃ ክወርድ ምግባርን
እዞም ቀለልትን ርኡያትን ዲሞክራሲያዊ ስጉምቲታት እዚኦም ብሓደ ወገን ነቲ ሸቃላይን ገባርን
ረብሓ ብምሕላው ከተሓባብሮም ከሎ በቲ ኻሊእ ወገን ድማ ካብ ርእሰ ማልነት ናብ ዴስነት
ድልድል የገልግል ፡፡ ሰረዝ ናተይ ቕፅ 2 ገፅ 318
ተወሳኺ ፡- ናይ ሶቭየት ሰርዓት ነቲ ሸቃላይ ገባርን ዝለዓለ ዲሞክራሲ ይህብ ፤ ኣብኡ እንከሎ ድማ
ካብ ናይ ቡርዧ ዲሞክራሲ ምልቃቕን ናብ ኣገዳስን ሓዱሽን ዓይነት ዲሞክራሲ ማለት ናይ ሸቃላይ
ዲሞክራሲ ወይ ድማ ናይ ሸቃላይ ምልክነት ምስግጋርን የመልክት ፡፡” ሌኒን ምሩፅ ስራሕቲ
ቅፅ 3. ገፅ 585
ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ብሓደ ወገን ናይ ሸቃሎን ገባርን ረብሓ ክሕሉ ኣብኡ ከሎ ድማ ሓፁር ናይ
ቡርዧ ዲሞከራሲ ሰጊሩ ኣካል ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ኮይኑ ፡፡ ናይ ሶቭየትስ ፓሪስ ኮሚዩን

ስልጣን ናይ ሸቃሎን ገባርን ረብሓ ክሕሉ ከሎ ኣብኡ እንተሎ'ውን ከም መሰጋገሪ ናብ ዴስነት
የገልግል ፡፡
ካብዞም ኣበሃህላታት ስለዝብገስ'ዩ ሌኒን እዚ ዝስዕብ እንተተዛረበ ተጓናፅነት ዘይብሉ ፡“ንሶቭየትስ ፅልዋና ክነሕድር ጥራሕ ምንቅስቓስና ብላንካዊነት ክበሃል ኣይከኣለን ፡፡ ኣናርኪስትነት
እውን ክበሃል ኣይከኣለን ምኽንያቱ ኣናርኪስትነት ካብ ናይ ቡርዧ ግዝኣት ናብ ናይ ሸቃላይ ግዝኣት
ኣብ ምሽግጋር መንግስቲ የድሊ እዩ ዝብል እምነት ስለዘይብሎም ኣነ ግን ብንፁር ንምድንጋራት
በሪ ብዘይኸፍት ፤ ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን መንግስቲ ከምዘድሊ ገሊፀ እየ ፡፡ ኮይኑውን ኣብ ናይ
ማርክስ ኣረኣእያን ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ተሞክሮን ተደሪኸ ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን ዘሎ መንግስቲ
ከምቲ ልሙድ ናይ ቡርዧ ፓርላሜንታሪ መንግስቲ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዝፃረር ፖሊስን ሰራዊትን
ዘይብሉ ከምኡውን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዝቕመጡ ሰበ ስልጣን ዘይብሉ መንግስቲ ክኸውን እደሊ ፡፡”
ሰረዝ ናተይ / ቅፅ 24 ገፅ 9
ሌኒን እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሓሳባት ብንፁር ኣቐሚጡሎ
1/ ካብ ናይ ቡርዧ ስልጣን ናብ ናይ ሸቃላይ ስልጣን ስግግር ከምዘሎ
2/ ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን መንግስቲ ከምዘድሊ
3/ ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን ዝህሉ መንግስቲ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንግስቲ ከምዝኾነ (እዚ
ማለት ድማ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን እዩ/ ተገንዘቡ ኣብ መንጎ ናይ ቡርዧ ስልጣንን ናይ ሸቃላይ
ስልጣንን መሰጋገሪ ኣሎ ማለት እዩ ፡፡ ጠባይን ተፈጥሮን ናይዚ መንግስቲ ከም ፓሪስ ኮሚዩን እዩ
፡፡ ትኽክለኛ / ሌኒን ኮንስተትኒኡ ካብ ናይ ማርክስ መስመር ፈንተት ኣይበለን ፡፡ ካብ ርእሰማልነት
ናብ ዴስነት/ ካብ ናይ ቡርዧ ስልጣን ናብ ናይ ሸቃላይ ስልጣን / ዝግበር ስግግር ዝኾነ መልክዕ
ይሓዝ ናይ ሸቃላይ ምልክነት ዲሞክራሲ/ እዩ ክኸውን ዝኽእል ፡፡ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ናይ ሸቃላይ
ዲሞክራሲ እዩ ግን ናብ ናይ ሸቃላይ ስልጣን መሰጋገሪዩ ፡፡ ምንም ተጓናፅነት የብሉን ናይ ሸቃላይ
ዲሞክራሲ ካብ ዝተሓተ ናብ ሙሉእነት ዝሰግር ዘሎ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ከረደአና ዝኽእል ፡፡
3/ ቅድሚ ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ስግግር ኣሎ ድዩ ?
ቅድም ክብል ካብ ርእሰማልነት ናብ ዴስነት ዝግበር ስግግር ኣብ ትሕቲ ናይ ሸቃላይ ምልክነት
ጥራሕ ኮይንካ ክግበር ከምዝኽእል ርኢና ፡፡ ኣብ ከይዲ ክትዕና ግን እዚ ዝበሃል ዘሎ ስግግር ድሕሪ
ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ዝመፅእዶ ኣይኮነን ? ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት ስግግር ዝበሃል
ኣሎ ድዩ ? ዝብሉ ሕቶታት ከልዕል ግድነት ኮይኑሎ ፡፡
3.1/ ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴሳዊ ወያነ /ዴስነት ክንሰግር ኣለና ኢሉ ነዚ ናይ ስግግር እዋን
ፖለቲካውን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊን ፕሮግራም ዝሓበረ ሌኒን እዩ ፡፡ ድሕሪ ወያነ ለካቲት ናይ ሩስያ
ኩነታት ድሕሪ ምትንታን ሌኒን ሕዚ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብናይ ቡርዧ ኣብ ስልጣን ምምፃእ
ተወዲኡ እዩ ፡፡ ኣብዚ ናብቲ ካልኣይ መድረኽ ናብ ዴሳዊ ወያነ ክንሰግር ኣለና ሕዚ ኣብ ናይ
ስግግር መድረኽ ኢና ዘለና ኢሉ ነዚ ዝኸውን ፕሮግራም ኣብ ናይ ሚያዝያ ትንተና ኣቕሪቡ ኣብ
ሻብዓይ ኮንፈረንስ ናይቲ ፓርቲ ድማ ፀዲቑ ፡፡ እዚ ናይ ሌኒን ትነተና ፕሮግራምን ብናይ ሶቭየትስ
ሪፓብሊክ ዝካየድ ዲሞክራቲክ ፕሮግራም ኮይኑ እቲ ኮሙዩኒስት ፓርቲ /Bolshevik/ ብዝካየድ

ሰላማዊ ፓለቲካዊ ቃልሲ ናይ ዝበዝሕ ሰቭየትስ ደገፍ ረኺቡ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከምዝኽእልን
ብሰለማዊ መንገዲ ድማ ናብ ዴስነት ከምዝሰግርን ዝሕብር'ዩ ፡፡ ነዚ ስግግር ውሕስነት ዝኾኖ ፡3.1.1. እቲ መንግስቲ ናይ ሶቭየትስ ሪፓብሊክ ምዃኑ ማለት ስልጣን ካብቶም ጨቆንቲ ደርብታት
ናብቶም ውፁዓት ናብቲ ሓዱሽ ዝሰገረ ምዃኑ ፣ እቲ ሓፋሽ ናይ ባዕሉ ዕጡቕ ሓይሊ ዘለዎ ምዃኑ፤
እዚ ስልጣን ድማ ናብ ሙሉእ ስልጣን ናይ ሸቃላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክምዕብል ከምዝኽእል
ምኽንያት ሙሉእ ናይ ሸቃላይ ዲሞክራሲ ምልክነት ነቲ ገባርን ሸቃላይን ዝበለፀ ረብሓ ዝህቦም'በር
ዘጓንፆም ስለዘይኮነ ስለዚ ናይ ገባርን ሸቃላይን ሶቭየትስ ናብ ሙሉእ ናይ ሸቓላይ ምልክነት
ይምዕብል /Revolutionary Development /
3.1.2 / እተን ወሰንቲ ኢኮኖሞዊ ትካላት መሬትን ብሶቭየታዊ ስልጣን ዝተሃገረ ወይ ኣብ ቑፅፅሩ
ዝኣተወ እዩ ፡፡ ካብዚ ትካላትውን እቲ ወሳኒ ኢኮኖሚያዊ ተራ ዘለዎ ኢንዱስትሪያዊ ትካል ኣብ
ትሕቲ ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ብምህለዉ ናብ ዴስነት ኣብ ዝግበር ወሳኒ ተራ ኣለዎ ፡፡ ኣብ ጎኒ እቲ
ሸቃላይ ዝስለፍ ጥርኑፍን ኢኮኖሚያዊ ሓይሊ እዩ ፡፡ ቐፂልና እምበኣር ንናይ ስግግር መድረኽ
ሌኒን ካብ ዘቐምጦም ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋን ፕሮግራምን ገሊኦም ክንርኢ ኢና ፡ሌኒን እቲ መድረኽ ናይ ስግግር ምዃኑን ዝህሉ ናይ ሓይልታት አሰላልፋን ክህሉ ዝግበኦ ዕማምን
መጀመርያ ብመጋቢት 7/1917 ኣብ ሰዊዘርላንድ ኮይኑ “Letter From Afar” ብዝብል ዝፀሓፎ
እዩ፡፡ ካብኡ ነዚ ርእስና ዘድልየና ዝስዕብ ክንጠቕስ ንኽእል ፡“ኣብዚ መንግስቲ ኣብዚ እዋን ዝህልወና ኣረኣእያ ኣብ ካልእ ክንሪኦ ኢና ፡፡ ኣብቲ ፅሑፍ ናይ ሕዚ
ዘሎ ፍሉይ ኩነታት ማለት ካብቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ወያነና ናብ ካልኣይ መድረኽ መሰጋገሪ
ምዃና ክንርኢ ኢና ፡፡…” ቕፅል ኣቢሉ ኣብዚ መድረኽ መሓዙት ናይ ሸቃላይ እኒ መን እዮም ?
ዕማምና'ኻ እንታይ እዩ ? ንዝብሎ በዚ ዝስዕብ ይምልሶ ፡“ክልተ መሓዙት ኣለውዎ ፡- ቀዳማይ እቲ ገፊሕ ሓውሲ ሸቃላይን ካብ ገባራት ድማ እቲ ንኡሽተይን
ገባር ማለት እቲ ብሚሊዮናት ዝቑፀርን ዝበዝሕ ኣካል ናይ ህዝቢ ሩስያን እዩ ፡፡….
“ካልኣይ ናይ ሩስያ ሸቃላይ መሓዛ ዝኾነ ኣብተን ፀላእቲ ሃገራት ዘሎ ሸቃላየን ብሓፈሻ ድማ ኣብ
ኩሉ ሃገራት ዘሎ ሸቃላይ እዩ ፡፡…”
“ምስ እዞም ክልተ መሓዙት ነቲ ፍሉይ ናይ ስግግር ኩነነታት ናይ ሩስያ ብምጥቃም እቲ ሸቃላይ
ኣብ መፈለምታ እቲ ገባር ኣብ ርእሲ መሳፍንቲ ሙሉእ ዓወት ብምምዝጋብ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ንምትካል ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዴስነት ክቃለስ እዩ ፡፡ ዴስነት ጥራሕ እዩ ነቲ ብኩናት
ማሲኑ ዘሎ ህዝቢ ሰላምን እንጀራን ነፃነት ክህቦ ዝኽእል ፡፡” ምሩፅ ስራሕቲ ሌኒን ቅፅ 2 ገፅ
39-40
ካብዛ ናይ ሌኒን ፅሕፍቲ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ቁም ነገር ንረክብ ፡1) ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት ምስጋር ከምዝከኣልን ናይ ስግግር እዋን ከምዘሎን
2) ኣብዚ እዋን ስግግር እዋን ናይ ሸቃላይን መሓዛ ሓውሲ ሸቃሎን ገባርን ምዃኖም
3) ኣብዚ መድረኽ ስግግር ናይቲ ሸቃላይን ዕማም መጀመርያ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ምፍፃምን
ብድሕሪኡ ድማ ናብ ዴስነት ምስጋርን ምዃኑ እዩ ፡፡

ብድሕሪዚ ሌኒን ኣብ ናይ ሚያዝያ ትንተና ካብ ዘቕረቦም ናይ ፕሮግራም ሓሳባት እዞም ዝስዕቡ
ምውሳኽ ይከኣል ፡4/ ፓርላሜንታሪ ሪፓብሊክ ንምምስራትውን ኣይኮነን ምኽንያቱ ናብ ፓርላሜንታሪ ሪፓብሊክ ካብ
ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ምምላስ ናብ ድሕሪት ምስጓም እዩ ናይ ሸቃሎን ገባርን ናይ ሕርሻ ሸቃሎን
ሶቭየትስ ኣብ ሙሉእ ሩስያ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ከትከሎ ንምግባር ፡፡…
5/ብቐጥታ ዴስነት ”ንምትካል” ዕማምና ኣይኮነን ግን ሕብተሰባዊ ማእቶትን ምክፍፋልን ናይ
ምህርትን ኣብ ትሕቲ ቑፅፅር ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ክኸውን ንምግባር ፡፡”
ብጊዜን ብታሪኻዊ መልእኽቱን ኣንፃር ተኸታታልነት ክህልዎ ኣብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ዝፀደቐ እዚ
ዝስዕብ ክንሪኢ ንኽእል ፡፡
“እቲ ኮንፈረንስ እቲ ናይ ፓርቲ ፕሮግራም ብዝስዕብ መንገዲ ምምዕርራይ ክግበረሉ ከምዘድሊ
ሓቢሩ ፡6/ኣብቲ ንኡሰ ፕሮግራም ኣብ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ነፂሩን ካብ ዲሞክራሲያዊ ሕቶታት ከይወፀን
ምትዕርራይ ክግበረሉ ፡፡ ” /ሰረዝ ናተይ ቅፅ 2 ገፅ 123 /
ካብዘን ናይ ሌኒን ናይ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ጥቕስታት እዞም ዝስዕቡ ቁምነገር ንርዳእ ፡1/ ኣብቲ ናይ ስግግር እዋን ዘድሊ መንግስቲ ናይ ሶቭየትስ ሪፐብሊክ ምዃኑ ፤
2/ እዚ ስግግር መድረኽ ፕሮግራሙ ብቐጥታ ዴስነት ምምፃእ ዘይኮነስ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ሒዙ
ብዙ ኣቢሉ ናብ ዴስነት ምስጋር ምዃኑ ፤ሌኒን ኣብዚ ናይ ስግግር መድረኽ ክውሰድ ዝግበኦም ኢኮኖሚያዊ ስጉምትታት እዞም ዝስዕቡ ሓቢሩ ፡፡
1) ሕቶ መሬት ብዝምልከት ናይ መሳፍንቲ መሬት ብዘይካሕሳ ይሕደግ ፤ ኩሉ መሬት ድማ ብመንግስቲ
ይህገር ፤ በቢከባቢኡ ብዘለዎ ሶቭየትስ ድማ ነቲ ገባር መሬት ይድልደል ፡፡
-ዓበይቲ ዝተሃገሩ ሕርሻታት ከምዘድሊ ናይ ሕርሻ ክኾኑን እቶትውን ከመሓይሹን ኣብ ትሕቲ
ቑፅፅር ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ሶቭየትስ ይኸውን ፤ ብሓባርውን ይሕረስ ፤
2) ባንክታትን ሞኖፖሊታትን ሲንዲካትን ትካላት ምህጋር ወይ እንተውሓደ ድማ ብናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ
ቑፅፅር ክግበረሎም ፤
- -ናይ ሕብረተሰብ እቶትን ምክፍፋል ፤ ምህርትን ኣብ ትሕቲ ናይ ሸቃሎ ሶቭየትስ ቑፅፅር ክኣቱ ምግባር፤
እዚ ግን ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ማለት ዘይምዃኑ ፡፡
እዞም ብፍሉይ ወያናይ ኩነታት ናይ ሩስያ ከም መሰጋገር ናብ ዴስነት ክኾኑ ብሌኒን ዝተሓበሩ ሕዚ
አድማሳዊ ጠባይ ናይ ኩለን ዲሞክራሲያዊ ወያነታት ኮይኑ ከም ፕሮግራም ተቐቢለን ኣብ ግብሪ ዘውዕልኦ
ዘሎ እዩ ፡፡ በዚ ምኽንያትውን እዩ ዲሞክራሲያዊ ወያነ መሰጋገሪ ናብ ዴስነት'ዩ እንብሎ ፡፡
3.2/ ካልኣይ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት ብናይ ስግግር መድረኽ ጌርካ ክስገር ከምዝከኣል ኣብ
ናይ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ሳልሳይ ዓለም ለኸ /1920/ ሓሳብ ቀሪቡ ኣብዚ ዘይማዕበላ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ
ወያነ ኣካይደን ብናይ ሶቭየት መንግስቲ ኣቢለን/ገይረን ብዘይ ርእሰማላዊ ኣገባብ ናብ ዴስነት ክሰግራ እየን
ዝብል ናይ ሮይስ ዝበሃል ናይ ህንዱ ኮሚዩኒስት ፓርቲ ኣባል ዘቕረቦ ሓሳብ ተቐባልነት ረኺቡ ፀዲቑ ፡፡ነዚ
ሓሳብ ሌኒን ከመይ ከመዘቕርቦ ንርአ ፡--

“እቲ ሕቶ ከምዚ ዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ ፡- ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ቓልሲ ነፃነት / ብፍላይ ድሕሪ
እቲ ኩናት ቀዳማይ ኩናት ዓለም ማለትዩ (ናተይ )/ ፅቡቕ ምዕባለ ዘርኣያ ሃገራት ኣለዋ፡፡ /ግድነት
ብርእሰማላዊ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ክሓልፋ ኣለወን ዲና ክንብል ?/ መሊስናዮ ፡፡ እንተድኣ እቲ ዕውት
ሸቃላይ ዝተተለመ ፕሮፓጋንዳ ኣብተን ሃገራት ክካይድ ኪኢሉን እንድሕር ናይ ሶቭየት መንግስቲ ብዘለዎ
ሓይሊ ሓገዝ ገይሩለንን ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እተን ዘይማዕበላ ሃገራት ግድነት ብርእሰማላዊ መንገዲ
ክሓልፋ ኣለወን ኢልካ ምግማት ትኽክል ኣይኸውንን …ኮሙኒስት ኢንተርናሽናል ግቡእ ክልሰሓሳባዊ ደገፍ
ብምቕራብን ዘይማዕበላ ሃገራት ብሓገዝ ናይ ሸቃላይ ናይ ምዕቡላት ሃገራት ናብ ሶቭየት ስርዓ ከኣትዋን
ብርእሰማላዊ ዘይኮነ ኣገባብ ምዕባለ ናብ ርእሰ ዴስነት ክሰግራ ይኽእላ እየን ዝብል ሓሳብ ክቐርብ/ክድገፍ
ኣለዎ ፡፡ ምሩፅ ስራሕቲ ሌኒን ቅፅ 3 ገፅ 421
ካብዚ ናይ ሌኒን ጥቕሲ እዞም ዝስዕቡ ቑም ነገር ክንርዳእ ንኽእል ፡1) ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣካይድካ ብናይ ስግግር መድረኽ /ዘይርእሰማላዊ አገባብ / አቢልካ ናብ ዴስነት
ክሰግር ከምዝኽእል ቅድሚ ዴሳዊ ወያነ ምክያድ ብቀጥታ ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት
ናይ ምስግጋር መድረኽ ከምዘሎ ፡2) ኣብዚ ናይ ስግግር እዋን ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ከምዘድሊ ኣብዚ ሌኒን ናይ ዴሳዊ ሃገራት ሓገዝ ከም
ሓደ ወሳኒ ረቑሓ ኣቐሚጥዎ ኣሎ፡፡ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝነበረ ሸቃላይ ውሑድን
ናይ ቓልሲ ተሞክሮኡን ውዳበኡን ትሑት ስለዝነበረ ናይተን ዴሳዊ ሃገራት ሓገዝ ከም ሓደ አገዳሲ
ረቑሓ ክወስዶ ትኽክል እዩ ፡፡ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ እዋን ግን ናይዘን ዘይማዕበላ ሃገራት ሸቃላይ
ብበዝሒ ይኹን ብናይ ውዳበን ቓልስን ተሞክሮ ዝደልደለ ስለዝኾነ ነተን ክቖማ ዝኽእላ ሶቭየትስ
ድልዱል ሰረት ክኸውንን ናብ ዴስነት ክሰጋገርን ይኽእል፡፡
ኣብዚ እዚ “ዘይርእሰማላዊ ኣገባብ ” እንታይ ኢኮኖሚያዊ ስጉምትታት ይወስድ ዝብል
ዘይተገለፀኳ እንተኾነ እቲ ሌኒን ኣብ ናይ ሚያዝያ ትንተና ዝሓበሮ ናይ ስግግር ኢኮኖሚ ኣብዚውን
ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ ኣየጠራጥርን ፡፡ ብዝኾነ ነዛ ጎዲላ ዘላ ሓበሬታ ሳልሳይ ዓለምለኸ ምስ ናይ
ቻይና ኩነታት ኣዛሚዱ መሊእዋ እዩ ፡፡ ካብ ውሳነታቱ ንርአ ፡“26) ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ቻይና ኣድላይነት ናይ ዘይርእሰማላዊ ምዕባለ የመልክት እዩ ፡፡ ኣብ
ኢንዱስትሪን ሕርሻን ዘሎ ቅልውላው ከም ናብ ዴስነት መሰጋገሪ ጠባያት ዘለዎም ኢኮኖሚያዊ ስጉምቲታት
ክትወስድ ይደፋፍእ እዩ ፡፡ ንቻይና ዘለዎ መማረፂ ፍፁም መግዛእታዊ ባርነት ዝገደደ ዕንወት ወይ ድማ ናይ
ሶቭየት ዘይርእሰማላዊ ዴሳዊ መንገዲ ምዕባለ እዩ ፡፡” ሰረዝ ናተይ ቅፅ 2 ገፅ 119 ጆንስ ዴ ግራሰ ቅፅ 2 ገፅ
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ካብዚ ውሳነ ናይ ፈፃሚት ኮሚቴ ናይ ኮሜንተርን እዚ ዝስዕብ ብንፁር ኣቐሚጡሎ ፡1) ዘይርእሰማላዊ ኣግባብ ናይ ስግግር ናብ ዴስነት ጠባይን ትሕዝቶን ከምዘለዎ እዚ ድማ ዴሳዊ አገባብ
ምዕባለ ምዃኑ እዩ ፣
እዚ ስግግር ናይ ዴስነት ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራም ምሓዙ ግን እቲ ናይ ቻይና ወያነ ኣብ ዴሳዊ ብርኩ
ኣሎ ማለት ኣይኮነን ፡፡ እዚ ፕሮግራም እቲ ወያነ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ አንዳሃለወ ዝካይድ እዩ፡፡
እስቲ እቲ ውሳነ ነዚ ዝምልከት ቐፃሊ ዘቐመጦ ንርአ ፡-

”ዘይርእሰማላዊ ኣገባብ ምዕባለ ዝብል ቅዋም ምውሳድና ምስ እቲ ናይ ሃገረ ቻይና ወያነ ኣብ ዴሳዊ
መድረኽ በፂሑ ኣሎ ዝብል ትሮትስካዊ ኣረኣእያ ተሰማሚዕናለና ማለት ኣይኮነነን ፡፡ ወያነ ቻይና
ዴሳዊ እዩ ዝብል ፀጋማዊ ጭርሖ ናይ ትሮትስኪነቲ ዝጋፋሕ ዘሎ ናይ ሓፋሽ ገባራት ቃልሲ
ዘይምግንዛቡን ነቲ ልሙድ ናይ ገባራት ወያናይ ተኽእሎ ምንኣስ ፀባዩን ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ
ዕማማት ናብ ዴስነት ዝግበር ናይ ስግግር ከይዲ ዘይምግንዛቡን ንምሽፋን ዝገብሮ ዘሎ እዩ ፡፡ ናይ
መሬት ሕቶ ሕምብርቲ ናይ ቻይና ወያነ እዩ ፡፡

2) ዘይርሰማላዊ አገባብ ፕሮግራም ምኽታል ማለት ድማ እቲ ወያነ ካብ ዲሞክራሲያዊ ብርኩ ሓሊፉ
ናብ ዴሳዊ ወያነ ሰጊሩ ኣሎ ማለት ዘይምዃኑ ፡፡….”ጆንስ ደ ግራሴ ቅፅ 2 ገፅ 120
ካብዚ ውሳነ እንርደኦ ፡1)ዘይርእሰማላዊ ኣግባብ መሰጋገሪ ናብ ዴስነት ምዃኑ
2) ዘይርእሰማላዊ ኣገባብ ፕሮግራም ምኽታል ማለት ድማ እቲ ወያነ ካብ ዲሞክራሲያዊ ብርኩ
ሓሊፉ ናብ ዴሳዊ ወያነ ሰጊሩ ኣሎማለት ዘይምዃኑ፡፡ ኣብ ናይ ቻይና ወያነ ናይ መሬት ሕቶ
ሕምብርቲ ናይቲ ወያነ ምዃኑን ገና ዘይተፈትሐ ምዃኑን እቲ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዕማሙ ገና
ኣይፈፀመን ፡፡
እዚ ብሳልሳይ ዓለምለኸ ተቐሚጡ ዘሎ ኣበሃህላ ኣብ ከይዲ ታሪኽ ናይ ምብራቕ ኣውሮፓ ሃገራት
ብግብሪ ተርጉመንኦ ፡፡ ከመይከ ነይሩ ? ካብ ፎስተር ዝተብሃለ ኣብ ሳልሳይ ዓለምለኸ ኣባል ፈፃሚት
ኮሚቴ ዝነበረ ዘቕረቦ ንርአ ፡“እዘን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊታት ዴስነት ቀጥታዊ ዕላመአን ገይረን ኣይወስዳን ይኹንምበር
መሰረት ናይ ፕሮግራመን ዴሳዊ እዩ ፡፡ እቲ ወሳኒ ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶ ካብ መስፍንነት
ሞኖፖሊስታዊያን ኣሕዲገን ኣብ ትሕቲ ሸቃላይን ካልኦት ዲሞክራሲያውያንን ሓይልታት ክኣቱ
ገይረን ውፅኢቱ ከምቲ ቡዙሓት ኣብቲ እዋን ዝግምትዎ ዝነበረ “ዲሞክራሲያዊ ካፒታሊዝም
ዘይኮነስ መሸጋገሪ ስርዓት ናብ ዴስነት ኮይኑ ፡፡ ”(ሰረዝ ናተይ )
ካብዚ ናይ ፎስተር ጥቕሲ እዞም ዝስዕቡ ቁምነገራት ንርደእ ፡1) እዘን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቅ ኣውሮፓ /ፖላንድ
ቼኮዝላቫኪያ፣ቡልጋሪያ፣ኣልባንያ …/ ፕሮግራመን ዴሳዊ ዕማም ኣይነበሮን፡፡ ይኹንምበር እቲ
ዝተወሰደ ኢኮኖሚያዊ ስጉምቲ ነቲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን መሬትን ኣብ ትሕቲ
ሸቃሎን ዲሞክራሲያዊ ሓይልታትን ክህገር ስለዘገበረ መሰረት ናይቲ ኢኮኖሚያዊ ዴሳዊ እዩ ፡፡
2)እዚ ዝተወሰደ ኢኮኖሚያዊ ስጉምቲ መሰጋገሪ ናብ ዴስነት ምዃኑ እዩ ፡፡ እንታይከ እዮም እቶም
ተወሲዶም ዝበሃሉ ስጉምቲታት ፎስተር ከምዝለገከፆ
1)መሬት ካብ መሳፍንቲ ተሓዲጉ ተሃጊሩ ክመቓቐል ተገይሩ ፤
2)ዓበይቲ ኢንዱስትሪያውን ባንኪ፣ሓፂን መቕለጢ ፣ማእድናት ፣ሓይሊ ኤሌትሪክ ፣ባቡር ፣ዓበይቲ
ትካላት ትራንስፖርት ፣መርከብ ፣ተሌፎንን ትሌግራፍን ሬድዮንን ፤
3) ወፃኢ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቑፅፅር መንግቲ ክከውን
4)ተጠቀምቲ ተራድኦታት ክቐውሙ ተገይሩ

5) ናይ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ሓሙሽተ ዓመት ፕላን ብምውፃእ ኢኮኖሚኦም ክምዕብል ምግባር
፡፡ እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ስጉምቲታት ኣብ እዋን ስግግር ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት
ክግበሩ ኣለዎም ዝበሃሉ እዮም ፡፡ እዞም ስጉመቲታት እዚኦም ሌኒን ኣብ ናይ ሚያዝያ ትንተና ከም
መሰጋገሪ ናብ ዴስነት ዝሓበሮም ፡፡
እዞም ስጉመቲታ እዚኦም ናብ ዴስነት ክሰግሩ ዝኸእሉ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ወይ ድማ ናይ ሸቃላይ
ዓብላልነት ዘለዎ ምስ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታን ዝምስረት መንግስቲ እንተሊዩ እዩ ፡፡

ከይዲ ዲሞክራሲያ ወያነ ኣብ ታሪኽ / ካብ 19051905-ንነዘ /
መብዛሕቴና ዲሞክራሲያዊ ወያነ በቲ ናይ 1905 ታክቲክስ ዝተቐመጠ ፎርሙላ ጥራሕ ዝኸይድ
እዩ ዝመስለና ፡፡ ብድሕሪኡ ኣብ ከይዲ ታሪኽ ዝተረኸቡ ተሞክሮታት ኣብ ግምት ኣትዩ ብሌኒን
ብሳለሳይ ዓለምለኸ ዝተወሰኹ ሓሳባት ዝተገበረ ምትዕርራያት መብዛሕቴና እንፈልጦ
ኣይመስለንን፡፡ ሓደ መበገሲ ኣፈላላያትና እዚ ስለዝኾነ ነዚ ኣርእስቲ ኣግፊሕካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይ
ኸውን፡፡ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ 1905 .ንነዘ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ በብእዋኑ ዝተወሰኹ ሓደሽቲ
ሓሳባትን ውሳነታትን ክንርኢ ኢና ፡፡
4.1 ናይ 1905 ናይቱ ታክቲክስ ፕሮግራም ካብ ዘቐመጦም ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ ሓሳባት
ነይሮም፡፡
• ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት /ከም ሩስያ /ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣካይድካ ዝትከል ስርዓ
ርእሰማልነት ከምዘይኮነ
• ኣብዚ ስርዓት ዝትከል መንግስቲ ናይ ቡርዧ ፓርላሜንታሪ ሪፐብሊክ ከምዘይኮነ ፤
• ናይ ሸቃላይ መረሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ስነ ሓሳብ /Ideology / መሪሕነት እምበር ኣብ
ስልጣንውን ዝለዓለ ቦታ /መራሕነት / ክህልዎ ማለት ኣይነበረን ፡፡ ኣብዚ እዋን እቲ ሸቃላይ
ፓርቲ ደገፍ ህዝቢ ስለዘይነበሮ ስልጣን ክሕዝ ኣይኸእልን ናብ ስልጣን ክመፅእ ዘለዎ እቲ
ንኡስ ቡርዧ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ነይሩ ፡፡
4.2 / ድሕሪ ለካቲት 1917 ወያነ ሩስያ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሓሳባት ተወሲኾም
• ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴሳዊ ወያነ ናይ ስግግር እዋን ፕሮግራምን ከምዘድሊ እቲ
ፕሮግራም ድማ ዲሞክራሲያዊ ምዃኑ ፤
• ኣብዚ ናይ ስግግር መድረኽ ዘድሊ መንግስቲ ድማ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን/ናይ ሸቃሎን
ገባሮን ሶቭየትስ / ምዃኑ ፤ናይ ሶቭየትስ ተፈጥሮን ጠባይን ከም ፓሪስ ኮሚዩን ናይ
ሸቃላይ ዲሞክራሲ ምዃኑ ፡፡

እታ ቀዳመይቲ ስግግር ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያ ናብ ዴስነት ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ሪእና ኢና ፡፡
ኣብዚ ተፃረርቲ ዘይተገንዘብዎ ናይ ሚያዝያ ትንተና ነቲ ሌኒን ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴሳዊ ወያነ ክምዕብል
ይኽእል እዩ ንዝብል ኣረኣእየኦም ሕዚ ግና ብኸመይ ኣገባብ ንዝብል መሊሱ እታ ክልሰ ሓሳብ ሙሉእነት
ክህልዎ ከምዝገበረ እዚ ድማ ሓዱሽ ተወሳኺ ሓሳብ ምዃኑ እዩ ፡፡
እታ ካልኣይቲ ጠባይን ተፈጥሮን ናይ ሶቭየትስ ዝምልከትዩ ፡፡ ሶቭየትስ እንታይ ምዃኖም ቀድም ክብል
ርኢና ኢና ፡፡ ሕዚ ግና ክንሪኦ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ዝብል ናይ 1905ን ናይ ሕዚ ብሶቭየትስ
መልክዕ አፈላላይ ኣሎ'ዶ ? ዝብል እዩ ፡፡ ከምዚ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ሞገት ኣብ 1917 ናይ ሶቭየትስ መንግስቲ
ምቛሙ ዝቃወሙ ኣባላት ቦልሼቪክ ከይተረፉ ነይሮም እቲ ዘቐርብ ዝነበረ ክትዕ በ1905 ዘቕመጥናዮ
ፎርሙላ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ክመፅእ እዩ ፡፡ ማለት ድማ ድሕሪ እቲ
ወያነ እቲ ንኡስ ቡርዧ ኣብቲ ዝቐውም ሪፐብሊክ ናብ ስልጣን ክድይብ ኣለዎ ማለት'ዶ ኣይኮነን ? ሕዚውን
ኩሉ ናብ ሶቭየትስ ዝብል ጭርሖ ዘይኮነስ እቲ ንኡስ ቡርዧ ናብ ስልጣ መድረኽ ክድይብ ክንገብር ኣለና
ዝብሉ ነይሮም ፡፡ እዚ ድሕሪ ናይ ለካቲት ወያነ ፅማዳዊ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ጊዜን ሌኒን ናይ ሚያዝያ
ትንተና ኣብ ዘቕረበሉ ጊዜ ዝነበረ ክትዕ እዩ ፡፡ ሌኒን ነዚኦም ዝሃቦ መልሲን ንዓናውን ስለዝጠቅም ምርኣይ
ኣገዳሲ እዩ ፡1/ሌኒን ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት ዝብል ፎርሙላ ናይ ደርብታት ምሕዝነት መግለፂምበር ናይ
ናሕስታት/Poletical intinative/ መግለፂ ኣይኮነን ስለዝኾነ ድማ እቲ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ዝበሃል
ዘሎ በዘን ሕዚ ዝቖማ ሶቭየትስ ይግለፅ ኣሎ ይብል ፡፡ካብ ባዕሉ ንስማዕ ፡“ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ምልክነት ናይ ሸቃላይን ገባርን ኣብ ናይ ሩስያ ወያነ ብግብሪ ተተርጉሙ እዩ ፡፡
(ብዝተወሰነ ደረጃ ብፍልይ ብዝበለ መልክዕን ) ምኽንያቱ እዚ ፎርሙላ ዝሕብሮ ነገር እንተነበረ ናይ
ደርብታት ዝምድና እምበር ነዚ ዝምድናን ምትሕብባርን ኣብ ግብሪ ዝውዕል ውሱን ፓለቲካዊ ትካል
/institution/ ኣይኮነን ፡፡ ቅፅ 24 ገፅ 44
ካብዛ ጥቕሲ እንርደኦም ኣገደስቲ ቁምነገራ እዞም ዝስዕቡ ክንርኢ ንኽእል ፡1) ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ማለት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክህሉ ዝግበኦ ናይ ደርብታት
ዝምድናን ፕሮግራምን መግለፂምበር ንሓደ ውሱን ፖለቲካዊ ናሕሲ ዘመልክት ዘይምዃኑ ፤
2) ኣብ 1905 እቲ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልከነት ኣብ ፕሮግራሙ ክተክል ኣለዎ ዝብሉ መንንገስቲ ናይ
ቡርዧ ፓርላሜንታሪ ሪፓብሊክ ኮይኑ ኣብቲ ስልጣን ድማ ንኡስ ቡርዧ ክድይብ ምዃኑ እዩ ፡፡
ኣብ 1917 ግን ነዚ ናይ ሸቃላይን ገባርን ዝምድና ዝገልፅ ፕሮግራም ብናይ ፓሪስ ኮሚዩን ወይ ብናይ
ሶቭየትስ ዓነት መንግስትውን ክትገብር ከምዝኽእል እዩ ፡፡ ኣብዚ ናይ ፓሪስ ኮሚዩን መንገስቲ /ናይ
ሸቃላይ ምልክነት እንተተኺሉ ዕላምኡን ፕሮግራሙን ዴሳዊ እዩ ፤ ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ
ናይ ፓሪስ ኮሚዩን ዓነት መንግስቲ ክተክል ኣይኽእልን ዝብል ሞገት ክለዓል ይኽእል እዩ ፡፡
እንተላዒሉ ኣብ ናይ ባዕሉ መድረኽ ክንሪኦ ፡፡
2)ካልኣይ ኣብ 1905 ዝጠቐመጠ ፎርሙላን ኣብ 1917 ዝርኣ ዘሎ ከይድን ኣፈላይ ከምዘለዎ ሌኒን ይገልፅ
እዩ ፡፡ እዚ ሕዚ ዝቐውም ዘሎ ፓሪስ ኮሚዩን ዓይነት መንግስቲ እዩ ፡፡ነዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ፍሉይ ጠባያት
ከይረኣካ ብሓፈሻዊ ኣገላጻ ጥራሕ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልክነት ዝብል ተኸቲልካ በቲ ናይ 1905 ፕላን
ንቐፅል ምባል ትርጉም ዘይብሉን ፕላንን ወድዓዊ ኩነታትን ኣዛሚድካ ዘይምርኣይ እዩ ይበል ሌኒን ፡፡
ክጠቅስ ፡-

“ኣብ ፔትሮፕግራድ ዘሎ ስልጣን ብወድዓውነቱ ኣብ ትሕቲ ሸቃሎን ወተሀደራቱን ከምዘሎ ክዝንጋዕ
የብሉን ፡፡ እቲ ሓዱሽ መንግስቲ ኣንፃሮም ሓይሊ ኣይጥቀምን ዘሎ ፤ ክጥቀምውን ኣይኽእልን ምኽንያቱ ኣብ
ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ፖሊስን ሰራዊት ስለዘየለ፡፡ እዚ ሓቂ እዩ ሓቅነቱ እውን ከምቲ ናይ ፖሪስ ኮሚዩን ዓይነት
ጠባይ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ፡፡ እዚ ሓቂ እዚ ነቲ ናይ ቅድም ክብል ዝነበረ ፕላንና ዝሰማማዕ ኣይኮነን ፡፡
ዝኾነ ሰብ ፕላን ምስ ወድዓዊ ኩነታት ምዝማድ ክኽእል ኣለዎ ካብ ትርጉም ዘይብሉ “ናይ ሸቃላይን ገባርን
ምልክነት ” ዝብል ሐፈሻዊ ኣገላልፃ ምድግጋም ፡፡” ሰረዝ ናተይ ቅፅ 24፣ገፅ 46
4.3/ ድሕሪ ናይ ለካቲት ወያነ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝተርኣዩ ተሞክሮታት ዝተወሰደ መርገፅታትን
ሀ) ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ናይ ሳለሳይ ዓለምለኸ /1920/ ብዛዕባ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ
ወያነ እዞም ዝስዕቡ ሓደሽቲ ሓሳባት ወሲኾም ፡1) ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ወያነታት ናይ ሶቭየት መንገስቲ ክተኽላ ከምዝኸኣላን
ከምዝግባእን
2) ዘይማዕበላ ሃገራት ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣካይደን ናይ ሶቭየት ስርዓ ብምትካል ብዘይርእሰማላዊ
ኣገባብ ናብ ዴስነት ክሰግራ ከምዝኸኣላ ፡፡ ብገፊሑ ቀድም ክብል ርኢናዮ ኢና ፡፡
3) ሳላሳይ ኣብዚ ጉባኤ ኣብዘን ዘይማዕበላ ሃገራት ዘሎ ቡርዧ ዝምልከት ውሳነ ኣሕሊፈን ፡ሀ/ ኣበዝን ዘይማዕበላ ሃገራ ዝካየድ ዘሎ ቓልሲ እቶም ቡርዧ ምስ ሃፀያውያን ገዛእቶም ክራኸቡን
ክደራደሩን ዝጀመሩ ዘለዉ ምዃኖም ጭቡጥ መረዳእታታ ቀሪቦም ስለዘለው ኮሚዩኒስት ሓይልታት ነቲ
ተወላዋሊ ቡርዧ ክሕግዙ ከምዘይብሎም ነቲ ወያነይ ዝኾነ ሓይሊ ጥራሕ ክሕግዙ ከምዘለዎም እቲ
ተዋላዋሊ /ጨጋኒ/ ቡርዧ ዕንቅፋት እንተፈጢሩውን ከቃልዕዎን ክምክትዎን ከምዘለዎም ውሳነ ኣሕሊፉ ፡፡
ኣብዚ ዝተጠቐሰ እዋናት ኣብዘን ዘይማዕበላ ሃገራት እቲ ሸቃላይ ውሑድ ብምዃኑን ውዳበኡን ናይ ቓልሲ
ተሞክሮኡን ትሑት ስለዝነበረን እቲ ፀረ ሃፀይነት ቃልሲ ዝመርሕዎ ዝነበሩ እቶም ሃገራዊ ቡርዧ ነይሮም፡፡
ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ እዋን ቡርዧ ከም ደርቢ መጠን ወላዋሊን ጨጋኒን እዩ ዝብል መርገፂ ኣይተወሰደን
ግን ነቲ ወያነ ዝኾነ መጠን ወያናይ ሓይሊ ብዝብል ተወሲኑ ፡፡ ድሓር ግን ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ቡርዧ ከም
ደርቢ መጠን ወያናይ ሓይሊ ዘይምዃኑ ተነፂሩ ፡፡
4.4 / ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ናይ ሳልሳይዓለም ለኸ /1922/ ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ወያነን ቡርዧን ዝምልከት
ዘሕለፎም አገደስቲ ውሳነታት እዞም ዝስዕቡ ይሕብሩ ፡1) ሃገራዊ ቡርዧ ንናይ መሬት ሕቶ ዝፈርሖን ብዝተኽኣሎ ድማ ከዐንቅፎን ዝፍትን ምዃኑ ፡፡ ነዚ
ተወላዋሊ ጠባያት ናይ ቡርዧ ድማ እቲ ወያናይ ሓይሊ ክነቕፎን ከቃልዖን ከምዘለዎ
2) ሀ. ኣብ ዘይማዕበለ ሃገራት ዘሎ ቡርዧ ተወላዋሊን ጨጋኒን ምዃኑ ወያናይ ሓይሊ ዘይምዃኑ ፡፡
እቲ ሸቃላይን ገባርን ኣብቲ ወያነ ርኡየ ተራ ምፅዋት ክጅምሩ ከለዉ እቲ ቡርዧ ካብቲ ወያነ እንዳተነፀለ
ዝኸይድ ምዃኑ ፤
ለ. ስርዓት ሶቭየት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት ልሙፅ መሰጋገሪ ምዃኑ ናይ መሬት ሕቶውን
ብሙሉእነት ዝፍታሕ ብናይ ሶቭየት መንግስቲ ጥራሕ ምዃኑ
ሐ. ኣብ ናይ ሃፀይነት መዋእል ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብወድዓዊ ኩነታት ካብ ሓፁር ናይ ቡርዧ
ዲሞክራሲያዊ ንላዕሊ ክኸይድ ግድነት ምዃኑ ምኽንያቱ ኣብ እዋን ሃፀይነት እቲ ወያነ ኣብ ክሊ ቡርዧ
ዲሞክራሲ ኮይኑ ብሙሉእነት ክዕወት ስለዘይኽእል ፡፡

እዞም ኣረኣእያታት በዝበለፀ ገፊሖምን ተጠናኺሮምን ኣብ ሻድሻይ ጉባዔ ናይ ሳልሳይ ዓለም ለኸ /1928/
መምርሒ ንዘይማዕበላ ሃገራት ኮይኑ ፀዲቑ እዩ ፡፡
እቲ ናይ ራብዓይ ጉባኤ ውሳነ ክሰምዕዎ ንዝደልዩ ክጠቅስ እየ፣
“…ንዘይማዕበላ ሃገራት ካብቲ ድሑር ናይ መነባብሮ ኩነታት ናብ ዝማዕበላ ኮሙዩኒስታዊ ስርዓት ዝለመፀ
መሰጋገሪ መንግስቲ ስርዓት ሶቭየት እዩ ፡፡ …”መንግስቲ ሶቭየት ጥራሕ እዩ ሕቶ መሬት ብሙሉእነት ክፍታሕ
ክገብር ዝኽእል ፡፡ ትሕት ኢሉ ድማ ከምዚ ይብል ፡“ዕማማት ናይ ዘይማዕበላ ሃገራት ብወድዓውነቱ ካብ ክሊ ናይ ቡርዧ ዲሞክራሲ ንላዕሊ እዩ ፡፡ ምኽንያቱ
ሙሉእ ዓወት ናይዚ ኣብ ትሕቲ ሃፀይነት ኮይንካ ዘይሕለም እዩ ፡፡ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዘሎ ወያናይ
ምንቅስቓሳት መጀመርያ በቶም ሃገራዊ ቡርዧን ምሁራትን እዩ ዝምራሕ ነይሩ ፡፡ ይኹንምበር እቲ ሸቃላይ
ሓውሲ ሸቃላይ ዝኾነ ገባርን ናብቲ ወያነ ብዝበለፀ እንዳተሳተፉን ማሕበራዊ ሕቶታቶም ናብ መድረኽ
እንዳመፁን ምስከዱ እቶም ዓበይቲ ቡርዧን ዓበይቲ ወነንቲ መሬት ቡርዧን ካብቲ ወያነ ክንፀሉ ይጅምሩ
፡፡…” በርተስ ሄስል ገፅ 412-17
4.5/ ፈፃሚ ኮሚቴ ናይ ኮሜንተርን /ኤሲሲ ኣይ / ቻይና ብዝምለክት ብ1931 ኣብ ዘሕለፎም ውሳነ
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብዝምልከት እዞም ዝስዕቡ አገዳስቲ ሓሳባት ኣለዎ ፡፡
-ኣብ ቻይና ወያነ ሸቃላይ ስልጣን ክሕዝ ከምዝኽእልን ብዘይይርእሰማላዊ ኣገባብ ምዕባለ ድማ ናብ ዴስነት
ክሰግር ከምእዝኽእልን እቲ ኮሚቴ ሓቢሩ ፡- ክጠቅስ
”24 .ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ምልክነት ናይ ሸቃላይን ገባርን ኣብ ቻይና ካብቲ ቦልሸቪክ ኣብ ናይ 1905 ወያነ
ኣብ ሩስያ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ብመሰረቱ ዝተፈለየ ክኸውን እዩ ፡፡ ናይዚ ኣፈላላይ ምኽንያት ቀዳማይ ብዓለማዊ
ኩነታት ናይ ሶቭየት ሕብረት ምህላዉ እዩ ፡፡ …ብኻልአይ ወገን ግና ናይ ቻይና ኩነታት ባዕሉ እቲ ኮሙኒስት
ፓርቲ ኣብቲ መንግስቲ ዝበዝሕ ድምፂ ክረክብ ዘኽእሎ ብምዃኑ ካብዚ ዝነቐለ እቲ ሸቃላይ ኣይዲኦሎጂካዊ
መሪሕነት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ መንግስቲውን ልዕልነት ክህልዎ እዩ ፡፡…
ትሕት ኢሉ ብምቕፃል ፡”26 ናይ ቻይና ውሽጣዊ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ኣድላይነት ናይ ዘይርእሰማላዊ ምዕባለ ዘመልክት እዩ ፡፡
ኣብ ኢንዱስትሪ ሕርሻን ዘሎ ቅልውላው ከም ናብ ዴስነት መሰጋገሪ ጠባያት ዘለዎም ኢኮኖሚያዊ
ስጉምቲታት ክተውስድ ይደፋፍእ እዩ ፡፡ ንቻይና ዘለዋ መማረፂ ፍፁም መግዛእታዊ ባርነት ዝገደደ ዕንወት
ወይ ድማ ናይ ሶቭየት ዘይርእሰማላዊ ዴሳዊ መንገዲ ምዕባለ እዩ ፡፡…” ጆንስ ደ ግራሴ ቅፅ 3 ገፅ 119-20
ካብዚ ናይ ኮሜንተርን ውሳነ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርዳእ ንኽእል ፡1/ ኣብ 1905 ናይ ሸቃላይ መሪሕነት /ሄጅሞኒ / ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክበሃል ከሎ ናይ ፕሮግራምን ክልስ
ሓሳብን መሪሕነት ልዕልነትምበር ኣብ ስልጣንውን ልዕልነት ክህልዎ ማለት ዘይምንባሩ ሕዚ ብድሕሪ ናይ
ቻይና ወያነ ግን ኣብ እዋን ዲሞክራሲያዊ ወያነ ሸቃላይ ኣብ ስልጣንውን ልዕልነት /ስቴት ሂጅሞኒ / ክህልዎ
ከምዝግባእ ኢና ንርዳእ ፡፡
2/ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝውሰድ ኢኮኖሚያዊ ስጉምቲታት ጠባይ ናይ ስግግር
ናብ ዴስነት ከምዘለዎ ዘይርእሰማላዊ ኣገባብ ምዕባለ ተኸቲሉ ናብ ዴስነት ከምዝሰግር ፡፡ ነዚ ኣብ ግብሪ
ዝትርጎም ስልጣን ድማ ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ናይ ሸቃላይ ልዕልነት ዘለዎ ምዃኑ የብርህ ፡፡

ስግግር መድረኽ ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ናብ ዴስነት ብናይ ሶቭየትስ ስልጣን ዝብል ሐዱሽ ኣይኮነን ፡፡
ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ሌኒን ኣብ ናይ ሚያዝያ ትንተና ዘቕረቦ ሓሳብን ፕሮግራምን እዩ ፡፡ ሓዱሽ
ዝገብሮ ነገር እንተሊዩ እቲ ኣብ ሚያዝያ ብፍሉይ ኩነታት ናይ ሩስያ ተባሂሉ ዝነበረ ሕዚ ግና አድማሳዊ
ጠባይ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነታት ምዃኑ እዩ ፡፡ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ካብ ዶብ ናይ
ቡርዧ ዲሞክራሲያዊ ወፂኡ ኣብ ናይ ስግግር ናብ ዴስነት መድረኽ ከምዘሎ ኢና ንርዳእ ብመሰረቱውን ኣብ
መዋእል ሃፃይነት ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣብ ደንበ ቡርዧ ዲሞክራሲ ኮይኑ ነፃ ኢኮኖሚ ክሃንፅ ኣይኽእእልን
ግድነት ፅግዕተኛ ናይ ሃፀይነት ክኸውን እዩ፣ ስለዝኾነ ድማ ዲሞክራሲያ ወያነ ክዕወት ኣይኽእልን ፡፡ ስለዚ
እታ ዘላ መማረፂት ናይ ስግግር ፕሮግራም ተኸቲልካ ናብ ዴስነት ምስግጋር ፈሊኻ ክረኣ ዝኽእል ኣይኮነን
፡፡ ስለዝኾነ ድማ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝነበረ ቀይዲ በቲኹ ናብ ርእሰ ማልነት ወይ ናብ ዴስነት በሪ ይኸፍት
ዝብል ኣቀራርባ ጉጉይን ዘይማርክሳውን እዩ ፡፡ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክዕወት ሓንቲ መማረፂ ናብ ዴስነት
ምስጋር ጥራሕ እዩ ፡፡ ናይ ስግግር ፕሮግራም ከይድን ኣብ ክሊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ይካየድ ፡፡
3/ ናይ ሕዚ ሶቭየት ካብቲ ናይ ሚያዝያ ትንተና ዝነበሩ ሶቭየት ዝተፈለዩ እዮም ፡፡ ኣብ እዋን ናይ ሚያዝያ
ትንተና ዝነበሩ ሶቭየት ዓብላልነት ናይ ንኡስ ቡርዧ ውድባት ነይርዎ ፡፡ እቲ ኮሙኒስት ፓርቲ ብሰላማዊ
ፓለቲካዊ ቃልሲ ኣብተን ሶቭየት ዓብላልነት እንዳረኸበ ስልጣን ክሕዝ እዩ ተሓሲቡ ነይሩ ፡፡ ናይ ሕዚ
ሶቭየት ግን ናይ ሸቃላይ ዓብላልነት ዘለወን እየን ፡፡ ካብዘዚ ተበጊስካ ግን ከምትሮስኪ እመበኣር እቲ ወያነ
ዴሳዊ እዩ ምባል ጌጋ እዩ ፡፡ ሸቃላይ ስልጣን ሒዙ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ፀገማት ገና ስለዘይተፈፀሙ
ብምጀመርያ ነዚ ዕማም ክፍፀም ኣለዎ ፡፡ እዚ ዕማም ክፍፀም ከሎ ግን ኣብኡ ከሎውን ናብ ዴስነት
ዘሰጋግርዎ ስጉምትታት እዮም ፡፡ ዲሞክራሲያ ዕማማትን ናይ ስግግር ስጉመምቲታን ብሓንሳብ ዝካየደሉ
መድረኽ ኢና ዘለና ነዚውን እዩ ዲሞክራሲያዊ ወያነ መሰጋገሪ ናብ ዴስነት እንብሎ እዚ ከይዲዚ ብግብሪ
ኣብ ካልኣይ ዓለም ኩነታትን ብድሕሪኡን ኣብ ምብራቕ አውሮጳ ተረጋጊፁ እዩ ፡፡

መጠቓለሊ
ክሳብ ሕዚ ኣብ ከይዲ ታሪኽ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘሎ ኣረኣእያ በቢእዋኑ ዝተወሰኹ ሓሳባት እንዳረኣና ኢና
መፂእና ፡፡ እዚ ገዛ እተን ኣገደስቲ ነጥብታተት ብዝበለፀ ንክሕዝን ኣሕፅር ኣቢለ ክጠቓለሉ ክፍትን እየ ፡፡
1/ ክሳብ 1905 ዓ/ም ብዛዕባ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ቡርዧ ወያናይ ሓይሊ እዩ ነቲ ወያነውን መሪሑ የዐውቶ
እዩ ዝብል ኣረኣእያ ኣብ ማርክሳዊያን ነይሩ እዩ ፡፡ ማርክስ ናይ 1848 ናይ ጀርመን ወያነ ገምጊሙ ቡርዧ
ነቲ ገባር ከዲዕዎ እዩ ዝብል ሓበሬታ መብዛሕቲኡ ዝተገንዘቦ ኣይነበረን ፡፡
2/ ኣብ ንቦልሼቪክን መንሼቪክን ዝተፈላለየ ሌኒናዊ መስመር ቡርዧ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ተወላዋሊን
ጨጋኒን ምዃኑን ነቲ ወያነ ክመርሕ ዘይኽእእል እቲ ወያነ ብሸቃላይ ክምራሕ ከምዘለዎ ኣብቲ ወያነ መሓዙት
ኮይኖም ክሳብ መወዳታ ዓወት ዝኸዱ እቲ ሸቃላይን ገባርን ምዃኖም ሓቢሩ ፡፡
- ድሕሪ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ምዕዋት ጊዜያዊ ወያናይ መንግስቲ /ናይ ሸቃላይ ገባርን ምልክነትን / ክትከል
ከምዘለዎ እዚ ድማ ናይ ቡርዧ ፓርላሜንታሪ ሪፐብሊክ ክምሰረት ከገብር ኣለዎ ፡፡
- ምስ ናይ ሩስያ ኩነታት ብምትሕሓዝ ድማ ድሕሪ እቲ ወያነ ዝትከል ስርዓት ርእሰማላዊ ስርዓት
ከምዝኸውን ፤

3/ ድሕሪ ለካቲት 1917ዓም ወያነ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ሓሳባት መፂኦም ፡- ዲሞክራሲያዊ ወያነ ኣብ ክንዲ ቡርዧ ሪፓብሊክ ናይ ሶቭየት ሪፐብሊክ ክትክል ከምዘለዎ
- ስልጣን ሶቭየት ናይ ሸቃሎን ገባርን ምልከነት ምዃኑ ተፈጥሮ ናይ ሶቭየት መንግስቲ ግን ከም
ፓሪስ ኮሚዩን ሸቃላይ ዲሞክራሲ ምዃኑ
- ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት ክበሃል ከሎ ናይ ክልቲኦም ደርብታት ዝምድና ዝገልፅ ንዕኦም
ዘተሓባብር ፕሮግራም ዝገልፅምበር ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝመፅእ መንግስቲ /ገቨርንምንት / መግለፂ
ዘይምዃኑ ፡፡ ናይ ገባርን ሸቃላይን ምልክነት ክበሃል ከሎ ናይዞም ክልተ ደርብታት ረብሓ ዝሕሉ
መንግስቲ እዩ ፡፡ ናይ ሰቭየትስ ወይ ፓሪስ ኮሚዩን መንግስቲ ድማ ነዚ ሽቶ ከማልእ ይኽእልዩ
ተባሂሉ ተገሚቱ ነይሩ ፡፡
ካብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ብቀጥታ ናብ ዴሳዊ ወያነ ምስጋር ከምዘከኣል ከምቲ ኣብ 1905
ተገሚቱ ዝነበረ ኣብ ሩስያ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ተኻይዱ ርአሰማላዊ ስርዓት እዩ ዝትክል ዝብል ዝነበረ
ኣረኣእያ ተቐይሩ ፡፡ምስ ናይ ሩስያ ኩነታት ብምዝማድ ክህሉ ዝግባእ ናይ ስግግር ኣገባብ ፖለቲካውን
ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራም ኣብ ሚያዝያ ትንተና ናይ ሌኒን ቀሪቡ ኣብ ሻብዓይ ኮንፈረንስ ናይ
ቦልሼቪክ ፓርቲ ድማ ፀዲቑ ፡፡ እቲ ኣብ ኢኮኖሚ ክወስድ ዝተሓበረ ስጉምቲታት ብተፈጥርኡ
ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ናብ ዴስነት ገፅ ግና ዓበይቲ ስጉምቲታታት ምዃኖም ፡፡ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን
ብሶቭየትስ ዝተወደበ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ክሳብ ዝሃለወ ዋላ ፔቲ ቡርዧ
ዝዓብለሎ እንተነበረ እቲ ኮሚዩኒስት ፓርቲ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቓልሲ ደገፍ ናይ ህዝቢ ረኺቡ ኣብ
ስልጣን ከምፅእን ልዕልነት ክረክብን ከምዝኽእል እዩ ነይሩ ፡፡
4/ ድሕሪ ናይ ሩስያ ጥቅምቲ ወያነ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዝካየድ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝምልከት
እዞም ዝስዕቡ ተወሰኽቲ ሓሳባት መፂኦም ፡፡
- ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ሳለሳይ ዓለምለኸ /1920/ ዘይማዕበላ ሃገራት ሶቭየት ክተኽላ ከምዝኽእላ
ብዘይርእሰማላዊ ኣገባብ ድማ ናብ ዴስነት ክሰግራ ከምዝኽእላ እዚ ግን ብሓገዝ ናይ ዴሳዊ ሃገራት
ምዃኑ ፡፡
- ኣብ ራብዓይ ጉባኤ ናይ ሳልሳይ ዓለምለኸ /1922/ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራ ዘሎ ሃገራዊ ቡርዧ
ንዲሞክራሲያዊ ወያ ብሙሉእነት ዘይቃለስ ተወላዋሊን ጨጋኒን /ሪፎርሚስት/ ምዃኑ ፣ ወያናይ ሓይሊ
/ሪቮሉሽነሪ ፎርስ / ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዘይምዃኑ ፤ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዕማማትውን ኣብ
ክሊ ቡርዧ ዲሞክራሲ ኮይንካ ክፍፅም ከምዘይክእል ምኽንያቱ ኣብ እዋን ሃፀይነት ነፃ ዝኾነ ቡርዧ
ኢኮኖሚ ክህሉ ስለዘይኽእል ፤ ካልእ እቲ ወያነ ክዕወት ናይ ሶቭየትስ ስልጣን ዘድሊ ምዃኑ ፡፡
- ኣብ 1930 ዓ/ም ፈፃሚት ኮሚቴ ናይ ኮሜንተር /ኢ ሲ ሲ ኣይ /ቻይና ብዝምልከት ኣብ ዘሕልፎ
ውሳነ እቶም አገዳስቲ ሓሳባት ፡1) ኣብ እዋን ዲሞክራሲያዊ ወያነ እቲ ሸቃላይ ኣብ ስልጣን ክድይብን ዓብላላይ ተራ ክህልዎ
ከምዝኽእልን
2) እቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ፕሮግራም ናይ ስግግር ጠባያት ከምዘለዎ እቶም ዝውሰዱ
ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራማት ከምቲ ናይ ሚያዝያ ትንተና ምዃኖም መሰጋገሪ ናብ ዴስነት
ምዃኖምን ፡

5/ ኣብ ካልኣይ ዓለም ኩናት ይኹን ብድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ነዞም ኣብ ልዕሊ ተወሲዶም ዘለዉ
መርገፂታት ትኽክለኛ ምዃኖም ብግብሪ ዝተረጋገፀሉ መድረኽ እዩ፡፡ እቲ ድሕሪ ቀዳማይ ዓለም ኩናት
ብበዝሒ ይኹን ብውዳበኡን ናይ ቓልሲ ተሞክርኡን ትሑት ዝነበረ ሸቃላይ ናይ ዘይማዕበላ ሃገራት
ሕዚ ዝሓሸ በዝሕን ናይ ቓለሲ ተሞክሮን ዘለዎ ተወዲቡ ንኽቃለስን ኣብ ዝበዝሐ ህዝቢ መሪሕነቱ
ተቐባልነት ክረክብን ዘኽእሉ ፅቡቕ ኩነታተት እዩ ዘሎ ፡፡ አብ በዓል ሌኒን እዋን ኣብዘን ሃገራት
ዝቐውም ሶቭየትስ ናይ ዴሳውያን ሀገራት ሓገዘ ከመ ሓደ ውሳነ ረቛሒ ዝረኣየሉ መድረኽ ሓሊፉ ሕዚ
ግና ቅኑዕ መሪሕ ውድብ /ኮሚዩኒስት ፓርቲ / እንትረኺቡ ዋላ ድገፍ ናይ ዴሳውያን ሃገራት
እንተዘይረኸበ ብዲሞክራሲያ ወያነ ሶቭየትስ አቢሉ ናብ ዴስነት ክሰጋገገር ዘኽእል በዝሕን ድልዳለን
ኣለዎ። ኣብዛ እዋን ድማ ዲሞክራሲያ ወያነ ክዕወት ዝኽእል ሸቃላይ መሪሕዎ ስግግር ናብ ዴስነት
ካካየድ እንተኺኢሉ ጥራሕ እዩ ፡፡ ካሊእ መማረፂ የለን ፡፡
ክሳብ ሕዚ ኣነ ነቲ ፓነል ዘቕረብኩዎ ሓሳባት ኢና ክንርኢ ፀኒሕና መለስ ዘቕረቦ ኣብዚ በሙሉእነት
ከቕርቦ ኣይከኣልኩን ምኽንያቱ ናይቲ ኮፒ ፅሑፍ ወይ ቪድዮ ሓቲተ ስለዝኸልኡኒ ብዝኾነ ናይ መለስ
/ማሌሊት/ ቅዋም ሕፅር ብዝበለ ከምዚ ዝስዕብ ኣቕምጢዮ ክንሓልፍ ንኸእል ፡1/ ሃገራዊ ቡርዧ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ወያናይ ፕሮግራም ሒዙ ክቃለስ ይኽእልእዩ ክሳብ
መወዳእታ ናይቲ ወያነ ግን ኣይዘልቖን ስለዝኾነ ተዋላዋሊ ስትራተጂካዊ መሓዛ እዩ ፡፡ ኣብቲ ዝቃላሰሉ
እዋን ናይ መንግስቲ ሕቶ ይኹን ናይ መሬት ሕቶ ብወያናይ መንገዲ ክፈትሕ ዝኽእል ፕሮግራም
ክኽተል ይኽእል እዩ ፡፡
2/ ናይ ሸቃላይን ገባርን ምልከነት /ሶቨረየትስ / ናይ ንኡስ ቡርዧ ዲሞክራሲ እዩ እዚ ድማ ብሰላማዊ
መንገዲ ናብ ዴስነት ክሰግር ይኽእል እዩ ፡፡
3/ ኣብ ዲሞክራያዊ ወያነ ናብ ዴሳዊ ወያነ ናይ ስግግር መድረኽ /ፕሮግራም / ዝበሃል የለን ፡፡ ናይ
ሰግግር መድረኽ ዝመፅእ ዴሳዊ ወያነ ምስ ኣካየድካ ጥራሕ እዩ ይብል /ትብል/ ከምቲ ቅድም ኢለ
ዝገለፅኩዎ ነዚ ዝምለከት ግፍሕ ዝበሉ ክልስ ሓሳባዊ ፅሑፋት ከድሊ እዩ ፡፡
ብመጀመርታ ተኸቲለን ዝወፃ ፅሑፋት ግን ነቲ ማሌሊት ቪድዮ ኣናርኣየት ንምድንጋርን ንዓይ
ንምፅላምን ትገብሮ ዘላ ፈተና ዘቃልዕን ነቲ ቪድዮ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምክትታልን ዝሕግዝ እዩ
ክኸውን ፡፡
ማሌሊት ነዚ ናይ ፓነል ክትዕ ብቪድዮ ንህዝቢ እናርኣየት መግለፂ ትህበሉ ከምዘላ ኩልና እንሪኦ እዩ።
እዚ መግለፅን ምርኢትን ክልቴና (ማሌሊትን ኣነን ) ኣብ ንርከበሉ መድረኽ ክግበር። ነዚ መድረኽ
ንምድላው ድማ ንማሌሊት (ህወሓት ዝቐለለ ) ስለዝኸውን ክተዳሉ ሓቲተ ከምዝነፀገቶ እግረ
መንገደይ ንመንበብቲ ገሊፀ ክሓልፍ እፎቱ ፡፡

ፅሬትን ብስለትን ንወያነ ኢትዮጵያ
ዕንወት ንፋሽስት ደርግን ዓንገልቱን !!
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