
Tamko la Afrik-akili 
Manifesto ya ufafanuzi chanya kwa watu wa Afrika 

Utangulizi 
 

 Tamko la Afrik-akili ni mchango wa azimio la Kiafrika (katika Kiswahili: akili) la
bara la Afrika, watu wake, utajiri wake wa kiikolojia, na nafasi yake duniani. Ni
tamko la uelewa wa pamoja wa Uafrika kwa watu wa Afrika na ulimwengu. Ni
ithibati ya msisitizo wa shukrani inayoakisi uhalisia wa Afrika, kwa  Afrika. Hii ni

hadhi ya juu kwetu kuhusu nafasi yetu na ndio uhalisia kamili wa ubora wetu sisi
wenyewe. Kama njia ya ufahamu, huu ni mwaliko kutoka kwa watu wa Afrika kwa

walimwengu wote ili sote tuweze kujitambua. 
 

Tamko Rasmi la Afrik-akili linachukua fursa hii kuadhimisha yote yanayohusu 
 Uafrika, na mchango wake katika hatua muhimu kwenye mageuzi ya sayari yetu. 

Sisi, watu wa Afrika, tunatangaza kwamba 

Afrika ndilo chimbuko la binadamu. Kwa hiyo, tunawachukulia walimwengu wote
kuwa kama Waafrika wenzetu na tunaamini kwamba wanadamu wote wana
ubinadamu mmoja.   

Hekima ya kale ya Afrika inasalia katika matumizi ya mustakabali wake na katika
huduma ya ubinadamu. Inahodhi utajiri mkubwa na msukumo wa hisia za
ustaarabu wa kimataifa unaoibukia.  

Watu wa Afrika wanaunda sehemu pevu ya mustakabali wa ubinadamu na hivyo
tunaheshimu utimilifu wa uanuwai wa ubinadamu ulioundwa. 

Tunawajibikia vizazi vijavyo. Tunatamani kuwa wazee na mababu wazuri wa siku
zijazo, na kuhakikisha ustawi wa wale ambao watarithi amali zetu. 

Watu wa Afrika, maliasili yake, utamaduni wake milikishi pamoja na jamii kwa
jumla huhudumia vyema zaidi binadamu wakati maadili yake ya ushirikishwaji,
usambazaji na uendelevu yanapoheshimiwa. 

Kuungana na kutegemeana ni msingi wa falsafa yetu. Hii ina maana ya uhusiano
kati ya walimwengu wote, ambao tuna ubinadamu mmoja. Kwa hivyo, tuna hisia za
kina za kijumuiya na heshima kwa wanajamii wote. Tunafahamu hili kwa majina
mbalimbali katika bara zima, ikiwa ni pamoja na ubuntu, omenala na mengine.  

Tunasherehekea mapokeo yetu wenyewe ya kisayansi na tunaendelea kuchangia
maarifa pevu na mapya katika safu ya ulimwengu kwa njia ambayo inathibitisha
ubinadamu wetu na sayari yetu.  

Mtazamo wa mifumo hai ni msingi kwa uelewa wetu wa ulimwengu. Tunaangalia
wakati, maumbile, jamii na kazi kama vielelezo vya mabadiliko ya maisha.  

Tunaamini katika uhusiano wa kina kati ya tunu za kiikolojia kutoka kwa mababu
zetu, na fursa tele zilizopo katika siku zijazo duniani kwa mujibu wa asili yetu, na
wale ambao bado hawajazaliwa.  

Mtazamo wetu ni wa siku zijazo na tunachapukia fursa ya wakati ambao
haujatufikia bado, huku tukithamini nyakati za matukio ya pamoja yaliyopita, ya
sasa hivi na ya wakati ujao.  Tunajifunza hekima hii kutokana na heshima kuu kwa
masuala ya kiroho yenye kudumu na mizunguko mingi ya kimaumbile.  

"Na hili liwafurahishe watu"


