ስሙር ቃልሲ ኣብ ክሊ መሪሕ ጭርሖ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቶታሊታርያዊ ገባቲ ስርዓት Iሳይያስ፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተቓሊOም፡
ረቋሒታት ሃገራዊ ህላዊOም Eናረቀቐ ኣብ ዘሰክፍ ኩነት ወዲቆም ምህላዉም ኩሉ ብማEረ-ተረድO ዝርEመሉ ሓቂ’ዩ፡፡ ኣብ
ከምዚ ዝበለ ህሞት ድማ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ልEልን ቅድምን ኩሉ ዝስራE መድረኻዊ Eዮታትና ክኸውን
ባህርያውን ግድነታውን’ዩ፡፡ ነዚ ረዚን ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዚ ንምፍጻም መላE ህዝቢ ኤርትራን ደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጥን
ዓቕምታቶም ኣብ ሓደ ሓባራዊ ሃገራዊ Eዮ ብምጽማድ፡ ብሓደ ውሑድ ህርመት ንሃገራዊ ረብሓታቶም ዝቃለሱሉ ሰፊሕ
ዓውዲ-ቃልስን ምስ መድረኻዊ ሕቶ ዝሳነ ውደባን ከረጋግጹ ከም ዝግባE ካልE ግድነታዊ ቅድመ-ኩነት ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ፡፡
ስለዝኾነ’ውን ነዚ መባEታዊ መድረኻዊ ጠለብ ንምምላስ ሓያል ቃልሲ ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ’ዩ፡፡
Eነሆ! ብመሰረት ውሳኔታት ሃገራዊ ዋEላ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ካብ 21-30 ሕዳር 2011 ኣስታት 600 ዝኾኑ ዜጋታት
ካብ ዝተፈላለየ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ሲቪክ ማሕበራት፡ ኣገደስቲ ሃገራውያን ባEታታት፡ መራሕቲ ሃይማኖታት
ጋዜጠኛታት፡ ምሁራት፡ መንEሰያት፡ ደቂ ኣንስትዮ……..ወዘተ ንሙሉE ክውንነትን መልክEን ሕብረተ ሰብ ኤርትራ
ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ጾታውን Eድመን ተዋጽO ብዘንጸባርቕ ሃገራዊ ጉባኤ ኣውንታዊ ምላሽ ረኺቡ’ሎ፡፡
Eዚ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ራEይናን ዓቕምታትናን ነስምር!! ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተጋበA
ታሪኻዊ ጉባኤ’ዚ፡ ንዝሓለፎም ባላሕቲ ብድሆታትን ሓርጎጽጎጻትን ሰጊሩ፡ ኣብ ኣወንታዊ መደምደምታ ንምብጻሕ ዝከኣለ፡
ረቛሒታት ሃገራዊ ሓድነት ንምውሓስ ነጥበ-ስምምU ኣበሪኹ ብምስራE ንካልኣዊ ጉዳያት ክኽፈል ዝግብO ዋጋ ንምክፋል
ልUል ክብደት ብምሃቡን’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ ብሰንኪ ፈላሊኻ-ግዛE ውዲታዊ ፖሊሲ ቶታሊታሪያዊ ጉጅለ ስርዓት Iሳይያስ
ረቒቑ ዝጸንሐ መንፈስ ሕድሕድ ምትEምማንን፡ ዓንዲ-ማEከል ዓወታቱ ምዃኑ ዝተገንዘበ’ዩ፡፡ ነዚ መክሰብ’ዚ ብምEቓብ
ንቅድሚት ንምEዃኹ ሓጋዚ ባይታ ኣብ ምንጻፍ ሃገራዊ ጉባኤ ኣወንታዊ ክቡO ኣመዝጊቡ’ዩ፡፡ ሰለዚ ከኣ ሕድሕድ
ንምክብባር፡ ሓቢሩ ንምስራሕን ስሙር ሓይሊ ለውጢ ንምርግጋጽን ዘለዎ ቅሩብነት፡ ብሓድሽ መንፈስ ከEቑቦ ኪIሉ’ዩ፡፡
Eዚ መቅድም ኩሉ ዋጋ ዝወሃቦ፡ ኣብ መስርሕ ሓባራዊ ገድላዊ Eዮና Eምነ-ኲርናE ሽኻል ኮይኑ ዘገልግል፡ ብንዋት
ዘይትመን ጸጋ’ዩ፡፡ ብካልE መዳይ ሃገራዊ ጉባኤና ዘጽደቆም ፖለቲካዊ ቻርተር፣ ህገ-ህንጻን መሪሕ ሓሳብን ሓባራዊ ሰነዳት
ቃልስና ብምዃን ተመዝጊቡ’ዩ፡፡
ኣብ ክሊ’ዚ መሰረታዊ ብልጫታት ሃገራዊ ጉባኤና፡ ተራ መንEሰያትን ደቂ-ኣንስትዮን ኣብ ምEዋት ደሞክራሲያዊ ቃልስና
ዘለዎ ዘይትካE ቦታ፡ ግቡE ሚዛን ተዋሂቡዎ ኣብ ኩለ-መዳያዊ ፖለቲካዊ ህይወት መሪሕ ተራ ክጻወቱ ዘኽEሎም፡
ብቃልሶም ዘረጋገጽዎ ባህርያዊ ቦትOም ክዓትሩ ምኽኣሎም፡ ድሙቕ ነጥበ-መቀይሮ’ዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ መንEሰያትን ደቂኣንስትዮን ኤርትራ፡ ካብ ጸኒሓዊ ምትፍናን ሰጊሮም ኣብ መስርE ደሞክራሲያዊ ለውጢ ምስ ምኩራትን ናይ ጽንዓት
መማህራንን ኣያታቶም፡ ንሓባራዊ Eላማ ኣብ ሓደ መስርE ክስለፉሉ ዘብቀA ታሪኻዊ ኣወንታዊ ፍጻመ’ዩ፡፡
ብድምር ሃገራዊ ጉባኤና፡ ነዞም ኣብ ላEሊ ዝተገለጹ መሰረታውያን ረቋሒታት ኣማሊU፡ ብሓደ ፖለቲካዊ መሪሕነት
ዝምEከል ዝሰፈሐ ሃገራዊ ጽላል ክምስርት ምብቕU፡ ኣብ ታሪኽ ቃልስና ኣውንታዊ ዝላ’ዩ፡፡ Eዚ ፍጻመ’ዚ ከኣ ንትጽቢት
ህዝብና ዝመልስ፡ ንጸላIና ድማ መርዘን-ርEሲ’ዩ፡፡ Eዞም ኣብ ሃገራዊ ጉባኤና ዝተመዝገቡ ሓያል ብልጫታትና ንበይኖም
ግን፡ ዓወት ወይ መተካEታ ዓወት ኣይኮኑን Eዮም፡፡ ብርግጽ መሳልል ዓወትና ናይ ምዃን ብቕዓት ኣለዎም፡፡ ስለዝኾነ
ብመንገዲ ሃገራዊ ጉባኤና ንዝዓተርናዮም መኽሰባት ዓቒብናን፡ ምስቲ መድረኽ ዝጠልቦን ጉባኤና ዘልዓሎን መሪሕ ጭርሖ
ዝሳነ ውሑድ ቃልሲ ክነካይድ ንጥለብ ኣሎና፡፡
ደጊም ኤርትራዊ መድረኻዊ ዋኒን፡ ብልጫታትን ጸጋታትን ሃገራዊ ጉባኤና ተዓጢቕና ስሙርን ዉሑድን ቃልሲ ኣብ
ምክያድ ኩሉ-መዳያዊ ደገፋት ንሓባራዊ ፖለቲካዊ መሪሕነትና ብምሃብ ታሪኻዊ ግደና Eንተፈጺምና፡ ኣብ ልEሌና
ንዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ብምምካን ናብ ኣወንታዊ ለውጢ ናይ ምቅያሩ ተኽEሎና ሰፊሕ፡ መጻIና ብሩህ’ዩ፡፡ ነዚ ዝሕግዝ
ኣብ ዓለም-ለኻውን ኣህጉራውን መድረኽ ዝተፈጠረ ምቹE ኩነታት ብሓደ ሸነኽ ሳላ’ቲ መቃብሩ Eናዃዓተ ዝሓድር
ትምክሕታዊ ጉጅለ ህግደፍ ከም ገጸ-በረኸት ዝህበና ዘሎ መውቕI በትሪ ድማ ብካልE ሸነኽ፡ ኣብ ሃገራዊ ረብሓና
ንምውዓል፡ ንጡፋትን ብቑዓትን ተዋሳEቲ ንምዃን ብኩሉ ዓቕምታትና ክንሰርሕ ምስ ንኽEል ናብ ናሕሲ-ዓወት
ምሕዃርና ግድነታዊ ኩነት’ዩ፡፡
ብኣጠቓላሊ ዓወትና ኣብ ዝፍጠር ኣጋጣሚታት ዝምርኮስ ዘይኮነስ ብውፉይ ተጋድሎና ንምውሓስ፡ ወርቃዊ Eድላት ኣብ
ቅድሜና’ሎ፡፡ ኤርትራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር /ኤደግ/ ኣብ ክሊ’ዚ መሰረታዊ Eምነታቱ፡ መክሰባት ሃገራዊ ጉባኤ
ብምEቓብ፡ ብውሳኔታቱ ተማEዚዙ ኣብ ክሊ መስርሑ ዝተራEዩ ሕጽረታት ብምEራም ንሃገራዊ ባይቶ ንምድልዳልን
ንቕድሚት ንምስጓምን ብክንድ’ቲ ዓቕምታቱ ገድላዊ EጀትU ንምልዓል፡ ሎሚ’ውን ከም ወርትግ ኣብ ቅድሚት ክስለፍ
ምዃኑ የረጋግጽ፡፡

