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ናብ ኣኼባ ክንኣቱ ኣጀንዳና፡ 

 ካብ ኣኼባ ክንወጽእ ተልእኾና ብግቡእ ተረዲእና ንዋሳእ፡- 

 ፖለቲካን ፖለቲካዊ ቃልስን ኣካል ኣምሳል ስነ-ፍልጠት ከም ምዃኑ መጠን፡ ካብ መጀመርታ፡ ብውጥን 
በረኣእያ ደርባዊ ማሕበራዊ መሰረቱ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ውደባ እንተ ዘይተኸቲሉ፡ ሓርጎጽጎጽ ዝበዝሖ፡ 
ድኻሙን መስዋእቱን ብዙሕ፡ ዓወቱ ከኣ ርሑቕ ክኸውን ባህርያዊ’ዩ። ሰባት ወይ ህዝብታት ብምልኣት ወይ 
ብከፊል፡ ፖለቲካዊ ዓፈና፣ ቁጠባዊ ምዝመዛ፣ ሃይማኖታውን ጾታውን ወጽዓ፣ ምምሕዳራዊ ኣድልዎ፣ 
ምድምሳስ ታሪኽ፣ ምብራዝ ቋንቋን ባህልን፣ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት … ወዘተ 
ምስ ዘጋጥሞም’ዮም፡ ዝተነፍገ መሰሎም ንምኽባር ክብሉ ዝቃለሱ። 

 እዞም ኩሎም ናይ ዓፈና ረቛሒታት እዚኣቶም፡ ካብ ግዳም ይበገሱ ካብ ውሽጢ፡ ዝኾነ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ 
ሰብ ብሰናይ ፍቓዱ ኣምየን ኢሉ ዝቕበሎም ኣይኮነን። እዚኣቶም ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም 
ብዝምረሓሉ፡ ኣድማሳዊ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወገዙ፡ ብሃይማኖታዊ ሕግታት ድማ ዝተኾነኑ፡ 
ጸረ-ህዝቢ ባህርያትን  ተግባራት’ዮም። 

 ብምሉእ ድዩ ብከፊል  በዞም ጸረ-ህዝቢ ባህርያትን ተግባራትን ዝተበደለ ዝተገፍዐ ህዝቢ ወይ ህዝብታት 
ኣንጻሩ ክቃለሱ ከኣ ናይ ግድን’ዩ። እቲ ቃልሲ ምልኣት ዘለዎ ውሑስ ኣወንታዊ ውጽኢት ከምጽእ እንተደኣ 
ኮይኑ ድማ፡ እቶም ውጹዓትን ወከልቲ ውጹዓትን ኢና ዝብሉ ዝተወደቡ ደለይቲ ፍትሒ፡ ፖለቲካዊ 
ንቕሓቶም ዝበረኸ ክኸውን ኣለዎ። ፖለቲካዊ ቃልሲ ብደርባዊ ረብሓን ደርባዊ ወገናውነትን ‘ምበር፡ ካብ ተራ 
ጽልኣት፡ ሕነ ምፍዳይን ግዝያዊ ስምዒታዊ ረስንን ክብገስ ስለ ዘይብሉ፡ ምጉልባት ፖለቲካዊ ንቕሓት 
መተካእታ ዘይብሉ መትኒ ናይ’ቲ ፍትሓዊ ሕቶ’ዩ። 

 ፍትሓዊ ሕቶ ኣልዒሎም ዝቃለሱ ጉጅለታት፡ ውድባት ድዮም ምንቅስቓሳት፡ ብደርበስበስ ዘይኮነ ፈታውን 
ጸላእን ፈላልዮም ዘቐመጡ፡ ፖለቲካዊ መስመሮም ንፈታውን ጸላእን ዘየደናገር ብሩህ ክኸውን ኣለዎ። 
ብባህሪኦም ኮነ ብመደብ-ዕዮኦም ንናቶም ይኹን ንካልኦት፡ ንህዝባዊ መሰልን ህዝባዊ ረብሓን ጥብቅና ዘለዎም 
ኮይኖም ክርከቡ የድሊ።  

ኤርትራዊ ሃገርነት ብባዕዳዊ መግዛእቲ ተወሊዱ፡ ንሕና እቶም ኣብ ትሕቲ’ዛ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ከም ሃገረ 
ዝተፈልጠት ኤርትራ ንነብር ህዝብታት ከኣ፡ ካብ ሽዑ ኣትሒዝና ክሳብ ሎሚ እነሆ፡ ብሰብ ኣምጸኦ ንብደልን 
ንግፋዕን ኣለና። ቀዳሞት ወለድና ኣብ በብመድረኹ ብዝተወደበን ዘይተወደበን ኣገባብ እምቢ ንጥሕሰት 
ሰብኣዊ መሰል፡ እምቢ ንምርኻስ ባህልን ሃይማኖታዊ ስርዓትናን ዝመበገሲኡ ቃልሲ የካይዱ ምንባሮም፡ 
መዛግብቲ ታሪኽ የዘንትው። 

 ኣብ’ዚ እምቢ ንመግዛእቲ፡ ኣነ ንመሰለይ ኣለኹ ባዕለይ ኢሎም ዘካይድዎ ዝነበሩ ቃልሲ ግን፡ በይኖም’ዮም 
ነይሮም፡ ጸላእትን ተጻባእትን ‘ምበር ፈተውቲ ኣይነበርዎምን ማለት ኣይኮነን። ብውሕዱ ካብ ደላዪ ማሕበረ-
ሰብ ዓለም ገለ ካብ ዘለዎም ተመሳሳሊ ፍትሓዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ተበጊሶም ብሓሳብ ዝደናገጹ፡ ገለ 
ኸኣ ብሓሳብ፡ ብገንዘብን ዓይነትን ዝድግፉ ፈተውቲ ነይሮም’ዮም። ሎሚ ኣለው። ጽባሕ’ውን ክህልው’ዮም። 
እዚ ፍትሕን ፍትሓዊ ደርባዊ ኣረኣእያን ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ዝብል ምዃኑ’ዩ ዘረደኣና። 

 ብዝኾነ ዘረባ ከይነንውሕሞ ካባና ርሕቕ ናይ ዝበለ ታሪኽን ተሞክሮን ከይነዛብዕ፡ ብስፍሓትን ብጭብጥን 
ከቕርብዎ ንዝኽእሉ ጸሓፍትን ተመራመርትን ታሪኽ ከዲፍና፡  ምስ ኣርእስትና ዝኸይድ፡ ኣብ’ቲ ተደጋጊሙ 
ክንገረና ዝጸንሐን ዘሎን ናይ ቀረባ ተመክሮና ከነተኩር። ናይ ቀረባ ፖለቲካዊ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ተባሂሉ 
ዝግለጽ፡ ወለዶኡ ብህይወት ዝርከብሉ፡ ምስ ምምጻእ ዘመናዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ምውላድ ዝተወደበ 
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ንጥፈታት ፖለቲካዊ ሰልፍታትን’ዩ ዝጅመር። ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ምውዳቕን ምትሳእን ምዕባለን 
ማለት’ዩ።  

ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዝተወደበ ኣገባብ ክነጥፉ ዝተራእይሉ ካብ መጀመርያ 40ታት’ዩ። 
ውልደት ዘመናዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ምንቅስቓስን ዝበሃል ድማ እዚ ወቕቲ እዚ’ዩ። ግዜ ሞግዚታዊ 
ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ድማ’ዩ። ብዝኾነ ካብ መጀመርታ 40ታት ክሳብ መጀመርታ 60ታት፡ 20 
ዓመት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተኻይዱ። ካብ 1961 ክሳብ 1991 30 ዓመት ዝወሰደ ዝተናወሐን ዝመረረን 
ህዝባዊ ደማዊ ኲናት ተኻይዱ። ካብ 1991 ክሳብ ሎሚ 2019 ኣንጻር ዘቤታዊ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ቃልሲ 
ንኽብረት መሰረታዊ ህዝባዊ ሓርነታዊ መሰላት ይካየድ ኣሎ።  

 20 ዓመት + 30 ዓመት +28 ዓመት ይኸውን 78 ዓመት። ከም ህዝቢ ብግዳማውያን ገዛእትን ዘቤታዊ ገዛእን 
በበዓይነቱ ግፍዒ በጺሑና፡ መሰልና ንምኽባር 78 ዓመት ተቓሊስና። ቃልስና ሕጂ’ውን ኣይተዛዘመን ይቕጽል 
ኣሎ። ብዝኾነ ኣብ’ዚ ናይ 78 ዓመት ጉዕዞ ናይ ቃልሲ፡ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ፖለቲካዊ ሕልኽላኻት፡ ናይ 
ኣረኣእያ ደብረኽረኽን ኣጋጢሙና። ብዙሕ ኩሉ-መዳያዊ መስዋእቲ ከፊልና። ብዓለም ደረጃ’ውን ብዙሕ 
ሕማቕን ጽቡቕን ፖለቲካዊ ገልበጥበጥ ዝተዓዘብናን ንዕዘብ ዘለናን ህዝቢ ኢና። 

 እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቲኻ ክትረኽቦ ካብ እትኽእል ፍልጠት ዝበለጸ፡ ንቕሓተ ሕልናኻ ዘጎልብት፡ ነገራት 
ብደርባዊ ማሕበራዊ መሰረቶም ካበይ ናበይ እናተንተንካ ግልጺ ዝኾነ ሚዛናት ከተንብር ምሉእ ዓቕሚ ክበካ 
ዝኽእል ተሞክሮ’ዩ። 

  ካብ ውህሉል ናይ 78 ዓመት ተሞክሮ ተበጊስና፡ ሎሚ ኣብ 2019 ፖለቲካዊ ንቕሓትና ከመይ ኣሎ? ኣብ 
ትሕቲ ሕሱም ዘቤታዊ መግዛእቲ ስለ ዝወደቕና ሕጂ’ውን ንሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰልና ንቃለስ ስለ 
ዘለና፡ ንኽተሎ ዘለና ፖለቲካዊ ኣንፈት ፍትሓዊ ድዩ? ብዘይ ዝኾነ ኢንታ ንሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ 
ዝቕበል ህዝባዊ ድዩ? ተግባራዊ ንጥፈታትና’ኸ? ንገብሮም ኣኼባታት፡ ጉባኤታት፡ ሰሚናራት፡ ሰላማዊ 
ሰልፍታት፡ ዎርክ ሾፓት እንታይ የንጸባርቑ፡ ብተሞክሮ ዝሃብተመ ፖለቲካዊ ብልሕናን ትዕግስትናን ወይስ፡ 
ፖለቲካዊ ሀሁ ንመሃር ተለመደን? ብኣንክሮ ምርኣዩን ምምላሱ ከድልየና’ዩ።   

ኣብ’ዚ ናይ 78 ዓመት መስርሕ ቃልሲ ዓወት ጥራሕ ዘይኮነ ስዕረት ኣጋጢሙና’ዩ። ሃገራዊ ጀግንነታዊ 
ሓርበኝነት ጥራሕ ዘይኮነ ኣላሽነት ኣጋጢሙና’ዩ። ህዝባዊ ወገንተኝነት ጥራሕ ዘይኮነ ጸረ-ህዝቢ ዝኾነ 
ኣረኣእያን ፋሽሽታዊ ተግባራትን ገጢሙናን ክኽፈል ዘይነበሮ ዋጋ ክንከፍል ኣገዲዱና’ዩ። ንጹህ ሃገራዊ 
ፖለቲካዊ ሕልና ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምስ ህዝባዊ ፍትሓዊ ሕቶና ዘይኸይድ ድሑር ዝምባሌታት፡ ትምክሕቲ፡ ካብ 
ማህጸን ትምክሕቲ ዝተወለደ ጽበት፡ ከም ሕብሪ ነፋሒቶ ከከም ኩነታቱ ዝቀያየር መንገዲ በለጽን ፖለቲካዊ 
ንግድን ኣጋጢሙና’ዩ።  

ስለዚ ከኣ ብለማጽ መንገዲ ዘይኮነ፡ ከቢድ ዕንቅፋት እናገጠመና ንጎዓዝ ስለ ዝነበርና፡ ብዙሕ ግዜ ወዲቕና 
ብዙሕ ግዜ ድማ ተሲእና ኢና። ኣብ ስራሕ ምውዳቕን ምትሳእን ባህርያዊ’ዩ። ትምህርቲ ድማ’ዩ። ፖለቲካዊ 
ንቕሓት እንተበሪኹ፡ ስለምንታይ ወዲቕካ ትመሃረሉ ‘ምበር፡ ኣይትቑዝምን። እቲ ኣብ ሓደ እዋን ካብ 
ውድቀት ዝተሳእካሉ  ዝያዳ ትመሃረሉ ተሀብትሞ’ሞ መንገዲ ውድቀት ንታሪኽ ገዲፍካ ብመንገዲ ዓወት 
ክትምርሽ ዘኽእለካ ስትራተጂን ስልትን ሓንጺጽካ ክትቃለስ ይሕግዘካ። 

ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን  ብመንጽር ዝሓለፍናዮ 78 ዓመት ዝወሰደ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ብደረጃ ውልቀ ሰባት 
ጥራሕ ዘይኮነ፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ፡ ኣብ ምርግጋጽ ውሽጣዊ ደሞክራስያዊ ሓድነት፣ ኣብ ጥብቅና ክብረት 
ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣብ ጾታውን ሃይማኖታውን ማዕርነት፣ ኣብ ስነ-ቁጠባ፣ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት፣ ኣብ 
ፖለቲካዊ ምሕደራ፣ ኣብ ምክፍፋል ሃገራዊ ሃብትን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣንን፣ ብዝተቐርጸ ስትራተጂን 
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ስልትን ዝምራሕ ስጡም ውደባን ብምሉእ ነብሰ ምትእምማን ብሓሳብ ንፍትል ንትንትን፡ ብተግባር ኣብ 
ባይታ ንትርጉም  ኣብነታውያን ክንከውን ይግባእ ነይሩ። 

 ኮይናዮ ዘለና ምስ ክንኮኖ ዝነበረና ከነናጽጽሮ እንተፈቲና ግን፡ ርእሲ ዘቕንዕ ዘይኮነ ብሕፍረት ርእሲ 
ዘድንን’ዩ። ተሞክሮ 78 ዓመት ቃልሲ፡ ኣይኮነን  ናይ ኩሉ ዓይነት ቅኑዕ ፖለቲካዊ ኣንፈት ንካልኦት ኣብነት 
ክንከውን ፖለቲካዊ ኣንፈትና ተዘሪጉ ንምዕራዩ ኣብ ዝተጸገምናሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ገለ ወገናት ክሳብ 
መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሮም ኣዋሪዶም ኣምለኽትን መሳርሕን ውልቀ ሰባት ኮይኖም ጽቡቕ ኣለና ክብሉ ኢና 
ንዕዘብ ዘለና። 

ብሓፈሻ ከም ህዝቢ፡ ሰብኣዊ መሰልና ዝተደፍረሉ፡ ኣዕኑድ ሃገራዊ መቖሚያታትና ኣብ ዝፈረሰሉ፡ 
ልኡላውነት ህዝብን ልኡላውነት ሃገርን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ፡ ሓደ ሰብ ብዕድል ሚሊዮናት  ኣብ ዝውስነሉ 
ወቕቲ ኢና ንርከብ ዘለና፡፡  ከም’ቲ ገለ ተዛረብቲ “ምሁር መሃይም” ዝብልዎ፡ ተሞክሮ 78 ዓመት በቲ 
ክንጥቀመሉ ዝነበረና ኣይተጠቕምናሉን። ዕድመ ቃልስና ይውስኽ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓትና ድማ ቁልቁል 
የንከራሩ። ኮታ ጉዳይና ብሓሳብ ኮነ ብተግባር “ተሓጺብካ ጭካ” ኮይኑ ይርከብ።  

 20 ዓመት ዝወሰደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኮነ፡ 30 ዓመት ዝወሰደ ብረታዊ ተጋድሎ መንቀሊኡ፡ ውጹዓት 
ጸረ ወጻዕትን ዓመጽትን ዘልዓልዎ ፍትሓዊ ናይ ሃገርነትን መንነትን ሕቶ’ዩ። ኣብኡ ዝተራእየ ሃገራዊ 
ሓርበኝነትን ጀግንነት ከኣ ዘኹርዕ ዘነይት’ዩ። እሞ ኣብ’ዚ ዘለናዮ ኩነታት ክንወድቕ ዝገበረ ምኽንያት ደኣ 
እንታይ’ዩ? ከም ህዝቢ ተበዲልና፡ ከም ህዝቢ ኣንጻር በደል ተቓሊስና። ኣብ ጽንኩር ዓውደ ውግኣት ምስ 
ጸላእትና ገጢምና ንውሉድ ወለዶ ዘኹርዕ ጀግንነታዊ ቅያ ሰሪሕና ጸላእትና ኣባሪርና ክንስና፡ ሃገራዊ ሰላም፣ 
ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ፣ ሃገር ለኸ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ሃገር ለኸ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕቤት፣ 
ልዕልና ህዝብን ሕግን ኣኽቢርና፡ ተኸባቢርና እፎይ ንብለሉ ፖለቲካዊ ባይታ ክንፈጥር ዘይከኣልናሉ ምስጢር 
እወ እንታይ’ዩ? እንታይ ስለ ዝተረፈና ኢና ተሓሚስና? ነፍስ ወከፍና ገዛእ ርእስናን ተሞክሮናን ብምግምጋም 
ግቡእ መልሲ ክንረክብን ብዝረኸብናዮ መልሲ ክንዕረ ድልዋት ክንከውንን ይግባእ። 

ኣብ ሓደ ንሃገራዊ ነጻነት ድዩ፡ ንኽብረት ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ዝካየድ ቃልሲ፡ ሃገራይ 
ይፈቱ’የ ማለት ጥራሕ ኣኻሊ ኣይኮነን። ኣብ ዓውደ ውግእ ጀግንነት ምፍጻም ጥራሕ’ውን ኣኻሊ ኣይኮነን። 
ሃገርካ ምፍታው ኮነ፡ ንሃገርካ ምውፋይ ብጀግንነት ክትስዋእ ድልዊ ምዃኑ ብርግጽ ኩሉ ዘይኽእሎ፡ ኩሉ 
ድማ ዘይረኽቦ ሃገራዊ ጸጋ’ዩ። ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገር ዝነብር ህዝባውን ሃገራውን ኩርዓት’ዩ። 

 ንሃገርካ ስለምንታይ ትፈትዋ? ክቡር ናይ ህይወት መስዋእቲ ትኸፍለላን ፖለቲካዊ መልእኽቱ ብግቡእ 
እንተዘይሒዝካዮ ግን፡ ሃገረይ ይፈቱ’የ ማለት ኣብ ጽኑዕ ፖለቲካዊ ባይታ ዘይተነጸፈ ስንኩፍ ኣረኣእያ’ዩ። እቲ 
ኣብ ዓውደ ውግኣት ዝረአ ጀግንነት፡ ብጉልበትን ገንዘብ ዝግበር ወፈያን’ውን ምልኣት የብሉን። ሃገር 
ምፍታው፡ ሃገራዊ ጀግንነት፡ ጽንዓትን ተወፋይነት፡ ምስ ክብረት ሰብኣዊ መሰል፣ ምስ ልኡላውነት ህዝቢ፣ 
ምስ ልዕልነት ግዝኣተ ሕጊ፣ ምስ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላትን፣ ምስ ግሉጽነትን ተሓታትነትን፣ 
ኣተኣሳሲሩ ዝርኢ፡ ልክዕ ዝኾነ ዘይተጋነነ ፖለቲካዊ ንቕሓት እንተዘይመሪሕዎ፡ ኮታ ብቑዕ መሪሕ 
ደሞክራስያዊ ውድብ እንተዘይረኸቡን ብስትራተጂን ስልትን ዘይምራሕን ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያን 
ኣሰራርሓን ዘይግራሕን እንተኾይኑ፡ ካብ ጠቕሙ ጉድኣቱ’ዩ ዝዓቢ። ጭቡጥ ናይ ሕጂ ኣተሃላልዋና ድማ ነዚ 
ሓቂ’ዩ ዘረጋግጽ።  

 ሃገራዊ ፍቕሪ ቅድሚ ናይ ወዲ-ሰብ ፍቕርን ክብርን ዝሰርዕ ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ እንተሃልዩ ዝተዛበዐ’ዩ። 
ስለምንታይ ሃገር ማለት ሰብ’ዩ። ንሃገር ከም ሃገር ዘኽብራን ዘጸወዓን’ውን ሰብ’ዩ። ወተሃደራዊ ተልእኾ 
መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ምዃኑ ዘይፈልጥ፡ ኩሉ ሃገራዊ ጸገማት ሽሾ ሰራዊት፡ ዘመናዊ ኣጽዋር ኲናት ወኒንካ 
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ኣብ ዓውደ ውግእ ብትፍጽሞ ጀግንነትን ትሓፍሶ ዓወትን ጥራሕ ይፍታሕ ዝብል ተረድኦ ዓብላሊ ወይ ገዛኢ 
ኣተሓሳስባ እንተኾይኑ ከኣ ከቢድ ሃገራዊ ዕዳ ዘስዕብ ፖለቲካዊ በሃምነት’ዩ።  

ስለዚ ኣብ ዓውደ ፖለቲካ ምሉእ ዓወት ክትጎናጸፍ፡ መጀመርታ ውጹዕ ምዃንካ፡ ወጻዒኻ መን ከም ዝኾነ፡ 
ዝተረደአ ፖለቲካዊ ንቕሓት ክትውንን ኣለካ። ኣእምሮኻ ፕሮግራምካ ፍትሓዊ ክኸውን ኣለዎ። 
ደሞክራስያውን ሕጋውን ክትከውን ይግባእ። መበገሲኻን መዕረፊኻን ብዘርኢ ፖለቲካዊ ኣንፈት፡ 
ስትራተጂን ስልትን ትምራሕ ክትከውን ኣለካን ይግባእን። ፍትሓውን ደሞክራስያውን ኣተሓሳስባኻ፡ 
ኣድማሳዊ ‘ምበር ኣብ ውልቃውን ከባብያውን ዝተሓጽረ ክኸውን የብሉን። ንዓይ ንበይነይ ወይ ንከባብየይ 
ጥራሕ ዝብል ኣረኣእያ ብዝኾነ መልክዕ ክግለጽ ክቆናጆ ይፈተን ፍትሓውን ደሞክራስያውን ክኸውን 
ኣይኽእልን። ፍትሓዊ ኣመለኻኽታ ኣድማሳዊ’ዩ። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ’ውን ከምኡ። 

 ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፍትሓዊ ኣረኣእያ፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ፡ ብሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር 
ዝግለጽ ክኸውን ኣለዎ። ተግባራዊ መግለጺኡ ከኣ፡ ብሓቀኛ ውሽጣዊ ሓድነትን ህዝባዊ ደሞክራስያዊ 
ምሕደራን ምክብባርን ክንጸባረቕ ኣለዎ። ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክኸውን 
ኣለዎ። ከም’ዚ ዝበለ ዝማዕበለ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ክመጽእ ከኣ፡ ታሪኽ ምንባብ፡ ተሞክሮ ካልኦት ምፍላጥ፡ 
ሰላማዊ ናይ ሓሳብ ንሓሳብ ክትዕን ባህሊ ምምዕባል፡ ኣኼባን መኣዲ ዘተን ምዝውታር የድሊ። ዝግበር 
ፖለቲካዊ ክትዕ፡ ዕላማ ዘይብሉ ክትዕ ንስለ ክትዕ ክኸውን የብሉን። ፖለቲካዊ ስነ-ሕሳብ መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ 
ሓደ ሓባራዊ ሃናጺ ተረድኦ ንብጻሕ ዝዓለመን ምክብባር ዘለዎን ክኸውን ኣለዎን ይግባእን። 

                                                  ካልኣይ ክፋል ይቕጽል 
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