
እተም  ኣብ  ኣዋሳ  ዝተጋብኡ  ባንዳ (መልሻ)  ወያነ  ሎሚ  እንታይኮን  ይብሉ? 

     ደቂ ሓላል መሬት ረሳሕ ታሪኽ ረሳሕ ሰብ የቑጽረካ፡  ብዓል ሕማቕ ታሪኽ ብሂወቱ ከሎ ዝሞተ ሬሳ 
ክበሃል ይከኣል።  ሕማቕ ታሪኽ  ኣብ ደቕካ ዝገድፎ ሕላገት ቀሊል ኣይኮነን።  ሰብ ወሊዱ ከዕቢ ጥራሕ 

ዘይኮነ ዝነብር፡ የዕብዩ ጽቡቕ ታሪኽ ከውርስ እዩ ዘለዎ።   ንሕማቕ “ብኻ ከይተወለድካ ምተረፍካ/ኪ“ 
ክበሃል ኣብ ሕብረተ-ሰብና ንሰምዕ ኢና።  ምኽንያቱ ሕማቕ ንነብሱ ሓሲሩ ንስድራቤቱ ስለ ዘዋርድ ካብ  
ምውላዱ ዘይምውላዱ ይሓይሽ ማለት እዩ።  ብሕብረተ-ሰብና እዚ ኣበሃህላ’ዚ ክበሃል ከሎ ውላድካ 
ክነፍዕ፡ ካብ መዛኑኡ ከይተርፍ ንማለት ድኣምበር ስለ ዝጸላእካዮ ትምነዮ ትምኒት ኣይኮነ።  እቲ ውሉድ 
ተግሳጽ ወለዱ ሰሚዑ መኣረምታ ጌሩ ወለዱ ከሔጉስ ዝካኣሎ ይጽዕር። 

     ባንዻ (መልሻ) ወያነ ግን ሕማቕ ታሪኽ ካብ ምስራሕ ደው ዘብሎም ሉጓም የብሎምን።   ጌጋኻ 
ምእራም ከም ስዕረት ስለ ዝሓስብዎ፡ ተደጋጋሚ ጌጋታት ክፍጹሙ ይነብሩ።  ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልስና 
ምግዳል ገዲፎም ኣብ ጸላኢ ኣትዮም ጸረ ሰውራና ዝተሰለፉ ኔሮም።  ኮምኡ’ወን ንደርጊ ከገልግሉ ዝመረጹ 
ኢ.ሰ.ፓ. ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ህዝቢ ኤርትራ ቆጺርካ ዘይውዳእ ግፍዒታት ዝፈጸሙ ኔሮም እዮም።  
ብሰንኺ ኣረመንያዊ ግብሮም ክሳብ ሕጂ ነዛ ብመስዋእቲ ጀጋኑ ዝመጸት ሃገርና ከይበጽሕዋ ተግባራቶም 
ዝሓለኾም።  እቲ ዘሕን ግን ደቆም ብዘይ ወዓሉዎ ገበን ብሰንኪ ዎሎዶም ወዲ/ጓል ወዶ ገባ፡ ወዲ 
ኢ.ሳ.ፓ. እናተባህሉ ይጽውዑ ኣለዉ።  ደቂ ባንዳ (መሊሻ) ኣዋሳኸ እንታይ ኮን ተበሂሎም ክጽውዑ’ዮም? 
ብወገነይ ዋላሓንቲ።  ንሕሱር ተምበርካኽነት ኣቦታቶም ዝድግፉ ኣይመስለንን።  

     ወያነ ተረፍ መረፍ ኤርትራውያን ተቛወምቲ ባሃልቲ ካብ ኣሜሪካን ኤሮፓን ካልኦት ሃገራትን ጉዙፍ 
ወጻኢ ጌራ ኣብ ኣዋሳ ኣኼባ ከተጋብኦም ከላ ቁምነገር እንተገበሩላ’ያ ሓሲባ ኔራ።  ግን ሓንጎሎምን 
ሓንጎላን ኣርሒቁ ስለ ዘይሓስብ፡ ንሳ ብሰላም ኤርትራ ቅንኢ፣ ባንዳታት ብስልጣን ጽምኢ፡ ዝተዛመዱ ስለ 
ዝነበሩ እቲ ጉባኤ ካብ ንደስታ ዝተሓስበ ናብ ነብሰይ ብሰላም ውጺ ዝብል ሹቅረራ እዩ ተለዊጡ።   
ባንዳታት ኣብ ዘዝነብሩሉ ቦታ ምስተመልሱ ነንሕድሕዶም ከም መፍለስ ክፋለሱን ክኻሰሱን ተራእዮም 
እዮም።  ወያነ ማይ ሓቚና ተሪፋ ባንዳውያን ጸርፍታት፡ ሕፍረት፡ ወርደት፡ ተስኪሞም ቁርጥም። 

     ኩሉ ኤርትራዊ ታሪኹ ብጉቡእ ብዘይ ዝኾነ ጸጊዕነት፡ ቅርሕንቲ፡ ወገንነት ክፈልጥ እንተ ኪኢሉ ጌጋ 
ክገብር ኣይክእልን።  ባንዳውያን ግን ንቃልስን ተሞኩሮ ሰውራ ኤርትራ ታሪኾም ምዃኑ ኪሒዶም ነቲ 
ደርማስ ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ከም ዓውት ህ.ግ.ደ.ፍ. ወይ ናይ ውሱናት ባእታታት ጌሮም ይቖጽርዎ። እዚ 
ኣበስኦም ንምሽፋን ዝጥቀሙሉ ዕሩቕ ሜላ እዩ።  ባንዳውያን ኣብ ሞንኩብ ወያነ ዘለዉ እዩ ዝመስሎም፡ 
ግን ብጫማ ወያነ እዮም ተረጊጾም ዘለዉ። ወያነ ዓፍራ ከትጎስዕ ከላ፡ ንሶም ደም ይጎስዑ ኣለዉ።  ከምዚ 
ውሕጅ እናሰሓቕካ ይወስደካ ዝበሃል፡ ዓያሹ ውሕጅ ጃንዳ ኣለና እናበሎ ግፋፊጥዎም ይጎዓዝ ኣሎ። ኣበይ 
ይገፍዖም ጽባሕ ንርእዮ።   

     ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ንኹሎም ነቶም ከም ዓበይቲ እምባታት ኮይኖም ዝመጹዎ 
ምዕራባውያን ይኹኑ ምብራቓውያን ሓይልታት ሃደሽደሽ ኣቢሉ ዘፍረሰ፡ ንምባ ሃይለስላሰን ደርግን ለጥ 
ዘበለ፡ በየናይ ስነ ሞጎት እዮም ወያነን ባንዳኣን እምባ ደንደን ከፍሩሱ ኢሎም ዝሓልሙ?  ህዝባዊ ግንባር              
ሱሩ ሱር ቃንጥሻ ኣይኮነን። ህዝባው ግንባር ሱሩ ሱር ዓንቛ ኣይኾነን። ህዝባው ግንባር ከም ሓምሊ 
ጊደበሉ ወይ ሓምሊ ኳኲቶ ኣብ ክረምቲ ቦቊሉ ሓጋይ ዝጠፍእ ኣይኾነን። ህዝባዉ ግንባር ከምቲ ሓደ 



እምባ ጽኑዕ ሰረት ዘለዎ ነቒልካ ( ቦንቊስካ ) ከተውጽኦ ዘይሕሰብ ኣብ ጽኑዕ ፖሎቲካውን ህዝባውን 
ማሕበራውን ዝተሰረት ግንባር ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።   

    ጻጸ ዝነኽሰካ ከቐትለካ ኢሉዩ።  ግን ንባዕሉ ይመውት።  ወያነን ኣዋሳውያንን ካልኦት ተቛወምቲ 
በሃልቲ ልክዕ ከምዚ ናይ ጻጸ ክነኽሱና ክብሉ ሓሊቖም።  ኣብ ግዜ ሃይለስላሰ ጀነራል ዘርእማርያም 
ኮማንድስ ክኸትብ ከሎ ሓደ ሕቶ ይሓቶም ኔይሩ ንሰምዕ። ንሱ ከኣ በቕሊ ክንደይ ትወልድ? ዝብል ሕቶ።  
እቲ ቅኑዕ ዝመለሰ ኣይክተብን። እቲ ጌጋ ዝመለሰ ግን ይኸተብ። ስለምንታይ ምምላሱ ግዜኡ ስለ ዘሕለፈ 
ንግደፎ።  እዞም ወያነ ትኸትቦም’ከ እንታይ ዓይነት ሕቶ ይሕተቱ? ቁንታል ሓጺንዶ ይኸብድ ወይ 
ኩንታል ጡጥ? ነቶም ቁንታል ጡጥ ወይ ኩንታል ሓጺን ዝብሉ ዓይና ከይሓሰየት ትኸትቦም። ነቶም ኩሉ 
ሓደ ዝብሉዋ ግን ኣይትኣምኖምን እያ።  ስለምንታይ?  መልሱ ንኹልና ዕዮ ገዛ ይኹነልና።  

    ኤርትራ ቅድሚ ነጻነት ከመይ ኔራ፡ ሕጂኸ ከመይ ኣላ ዝብል ሕቶ ብቑኑዕ ምስ እንምልሶ ጥራሕ ኢና 
ጸላኣትና ብልክዕ ክንገጥሞም እንኽእል።  እቶም ብዕድመ ስርዓታት መግዛእቲ ዘይረኢኹም ብወያነ ዓቢ 
ምድንጋር ክግበረልኩም ዝተወጠነ መደብ ከም ዘሎ ክፍለጥ ይግባእ።  ምኽንያቱ ጃንዳ ነቶም ንመግዛእቲ 
ብዓይኖም ዝረእዩዎ ሕሰምን መከራን ዝጸገቡ ወለዱኹም ከታልልዎም ኣይክእሉን እዮም።  እንትሮፎ 
ነቶም ወገናውያን ሹዩጣት።  ስለዚ መንእሰያትና ታሪኽ ኤርትራ ካብ በ_ቡ ክሳብ ..... ( A to Z) 
ኣዳቒቕኩም ከም ማይ ክትሰትዩዎ ይግባእ።  ንሱ ምስ እትገብሩ ብስሚዒት ዘይኮነ ብፍልጠት ጸላኣትኹም 
ክትምክቱ ትኽእሉ። ተኣማሚንኩም ትሙጉቱ። ሓቀኛ ታሪኽ ዝተዓጠ ተሳዒሩ ስለ ዘይፈልጥ ዕጥቅኹም 
ኣደልድሉ። 

     ሰውራ ኤርትራ ክዕወት ዝኸኣለ ሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ መበገሲ ስለ ዝነበሮ እዩ።   ኣብኡ 
ኣሚኑ፡ ስኑ ነኸሱ፡ ብንውሒ ግዜ ከይተዳህለ፡ ተጸሚሙ ሓቂ ከም ትዕወት ስለ ዝፈልጥ ንሰላሳ (30) 
ዓመታት ምስ ሕሰምን መከራን፡ ጽምእን ጥሜትን፡ ዕርቃንን ሕማንን፡ መውጋእትን መስዋእትን ተጻዊሩ 
ዓወቱ ዝጨበጠ። ነዚ ከምዚ ታሪኽ ዘለዎ ሃገርን ህዝብን ነንዩ (ደፊኡ) ከውድቕ ዝሓስብ ከምቲ ሓደ 
ሰኽራም ምስ ሰኸረ ዓለም ዘመሓድር ኮይኑ ዝመስሎ፡ ዝሓልሙ ሓለምቲ ትምኒት ጥራሕ’ዩ። 

   ኣብ መደምደምታ ኤርትራዊ መንእሰይ ነቶም ነዛ ሃገር ዘጽንሑልካ/ ዘጽንሑልኪ ወለዲ ሓላፍነት 
እናተረከብካ/ እናተረከብኪ ንምዕቃባ ዓቢ ጾር ስለ ዘሎኩም/ ዘለክን፡ ዓስቢ ወለዲ ንሱ ስለ ዝኾነ 
ንእስነትኩም/ ንእስነትክን ምስ ድሕነትን ፍቕሪ ሃገርን ይኹን። 

 

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና                                                                                                       
ሞሳ ንሰራዊትና                                                                                                                             

ግስጋሰ ንመንእሰታትና                                                                                                     
ዓወት ንሓፋሽ ህዝብና                                                                                                  
ገብረንጉስ መስመር                                                                                                            
ጥቅምቲ 18, 2017 

 



      

 

      

 

                                                                                                                     

 

      


