
ኣማኒኤል ኢያሱ ንምጽላም ካብ ተበገስካ ንመልስኻ ሰምዓዮ፡፡ 
ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ፡ ብበርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን፡ 

 
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኻታተልቲ ንግጥመይ ደቂ ኤረይ፡ ነዛ ስዲ 
ንባብን ግጥምን ክጽሕፍ ዝገደደን ምኽንያት ነቶም ነዛ ባንዴራ ትኣምኑ 
ብንጽህና ንፍትሒ ትቃለሱ ዘለኹም ንምትንካፍ ዘኮነ፡ነቶም ንሐቂ 
ደፊኖም ንሐሶት ዘጋውሑ መልሲ ምዃኑ ከማሕጽን እፈቱ፡፡  

መልሲ ነቶም ትንፈር እንበር ጠል ኢያ ዝብሉ፡ ናይ ሐርነት ቃልሲ 
ከይዕወት ዝሕኩሉ፡ጠል መጠራ ካብታ ምንጣራ ምምጥጣራ ትም 
እንተበልካ ከም ዓሻ ስለ ትቑጸር ፡ክንምልሰሎም ንጻሕተርቲ ነገር ክሳብ 
ማዓስ ክንድፈር በቶም ወሃብትን ከላእትን ሃገር፡ በል ስማዕ ኣማኒኤል 
እያሱ እዛ ባንዴራ ንወለድቲ6ስዉኣትዶ ንወለድቲ5ስዉኣትዶ 
ንወለድቲ4ስዉኣትዶ ንወለድቲ3ስዉኣትዶ ንወለድቲ2ስዉኣትዶ 
ንወለድቲ እንኮ ስዉእ ስዉእቲ ብጀካ ንጉጅለ ህግደፍ ንመን እያ 
ዝወከለቶ፡ ንርብዒ ዘመን ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቁዋም፡እዛ ባንዴራ 
ትምካሐላ ዘለኻ በየናይ ሕንጻ ሕጊ በየናይ ብህዝቢ ዝተወከለ ህዝባዊ 
ባይቶ ዝቖመት እያ፡፡ ንምቃጻል ባንዴራ ጭፋራ ህግደፍ ጉልባብ ገርካ፡ 
ናይ መንነት ወሃብን ከላእ ዝኾንካ፡ብኣኣ ተጀኒንክን ሐመድ ምድፋን 
መንከሊእኡክን እንበር እንተ ዓዲስ፡ሐመድ ዕደ ረኽብክን ቃል ብቓላ፡ 
ዘገርምዩ ዘይወግሕ መሲልዎ ኣብ ቦኽራ ትዘይን፡ ካብ ሳሕል ነስመራ 
ካብ ኣስመራ ንዓዲእንግሊዝ ተመዲብካ ተቃዋሚ ተመሲልካ፡ ኣብ 
ልዕሊ ሐርበኛታትን መናእሰይን ምንእኣስ ጀሚርካ፡ቃል መራሒኻ 
ኢሰያስ ከም ታዘላታ ካብ ደገምካያ፡ ሕጂ ውን ንሕርበኛ እሽማዒል 
ኣሐመዲን ሱለማን፡ ከም ኩሉም ሐርነኛታት ንነጻነት ንሐርነትን እንዳ 
ተቃለሱ መሬት ዓደቦኦም ሐሪምዎም ኣብ ስደት ሐመድ ኣዳም ዝለበሱ 
ጀጋኑና፡ ብሰማያዊት ኣውሊዕ ባንዴራና ገኒዝናዮ ኣለና፡ ድሕሪ ሐርነት 
ናይ ቶም እንቢ ንምልኪ ዝበሉ ደለይቲ ፍትሒ ኣስኬሬኖም ንዓዲ ክሳብ 
ንመልሶ፡ ጽንበል እቲ ቀይሕ ደምእዩ መን ክሓኮ ዝበልካዮ ደም እንበር 
ቀለምእዩ ኸ መን ኢሉካ፡ ከምቲ ኣርማ ናይ ህዝባዊ ግንባር፡ ንሕና ውን 
ኣርማ ነሩና፡ ቀይሕን ሰማያውን እቲ ቀይሕ ደምና እቲ ሰማያዊ ድማ 



ቀይሕ ባሕርና፡ ንስኻ ግን ብጀካ ኣርማ ናይ ግዝባዊ ግንባር ኣርማ ናይ 
ተጋድሎ ሐርነት ኤረትራ ኣበይ ሪኢኻዮ፡፡ጀብሃ ሻዕቢያ ኢልና እንተ 
ንፈላሊ ዶ ኣብ ናይ ኣቃቂ ዋዕላን ኣብ ናይ ኣዋሳ ጉባኤ ምተኻፈልካ 
ነርካ፡እንተ ቲ ባንዴራ ፈደረሽን ዶ ወዘተ ዝበልካዮ ብጀካ ቲ ኣብ ሳሕል 
ዝተማሃርካዮ ጅግንነትን ቆራጽነትን ኣቦሐጎታትና ማዓስ ኣንቢብካዮ፡፡ 
ካብ ቁስሊ ሐርበኛታት ምጉዳእ ተማሃር ንሕና ቂመኛታት ኣይኮናን 
ዝለፍለፍካ እንተ ለፍለፍካ ሐሶት እንተ ደጋገምካ ብናትካ ጸለመ፡ ካብ 
ናይ ሐርነት ቃልሲ ከምዘይዕንቅፈና ከራጋግጸልካ እፈቱ፡ ካብ 
ብመግለጺ ንወናኒ ረድዮ ኣሰና ዝነደደ፡፡ 

ሰማያዊት ኣውሊዕ እወ ባንዴራና 

 
ኣሰር ሐምድ እድሪ ዓዋተ ጅግና 
ንወለዶ 60�70�80�90�ሰዒብና 

ንሳ ምስ ተመንዘዔት ንሜዳ ወጺና  
ንስለ ሰማያዊት ኣስላምና ክስታና  
ን30�ዓመታት ሐቢርና ደሚና 

ብ91�ነጻነት ሜሬት ኤረትራ ኣራጋጊጽና ኣሎና.. 
ብሰንኪ ንቑጽ ይነድድ ርሑስ 

ያኣክል ትም ክሳብ ማዓስ 
ፍትሐዊ መስልካ ተኸዲንካ ባርኖኦስ 

መርዛም ቃላትካ ከም ቲፋኖስ.. 
ህዝቢ ኤረትራ ይተሐተት ዝወከላ እንተሎ 
ይተሐተቱ ዉጉኣት ህዝባዊ ሰራዊ ይካኣሎ 

ንለውጢ ዋጋ እኳ እዩ ዝኽፈሎ 
ህዝቢ ምስ መረጸ ይኾነና ዝበሎ 

ክንብል ባንዴራ ህዝቢ መን ከቃጽሎ.. 
እኒ ንስኻ ንኣርዮስ ክትውድሱ 

መራሒኻ ኣብ ዝኣጎዶ ኲናት ተኲሱ 
እዚ መንእሰይ ዓዲ ጃጋኑ ኣውሒሱ 



ብፓስ ህግደፍ ወጹኹም ክተናኣእሱ.. 
ጭርሖ ንሕናን ዕላማናን ወሪስካያ 
ቃል ኢሰያስ ብልሳንካ ደጊምካያ  

ትምክሕቲ መምህርካ ኣጋዊሕካያ.. 
ዘይወግሕ መሲልዋ ኣብ ቦኽራ ትሸይን 
ብኣውሊዕ ባንዴራ ክንግነዝ ወ ንሕበን 
ኣኻኺብካ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ገንዘብ 
ኣማኒኤል ኢያሱ ልሳን ህግደፍ ትዛረብ.. 

ዘይእዱብ ልሳንካ ይበሃል ባሃም 
ግርጪት ዝፈጥር ጉዳምዩ ጉዳም 
ንመንሰያት ኮጉድ ዝብል ዳምዳም 

ሐዊ ዝኣጉድ ካብየማ ንጸጋም 
ኣማኒኤል ነዊሕ ልሳኑ ዘይለባም.. 
ንደንበ ተቓውሞ በልካዮ ዶ ዱኳ 
ዱኳ ከም ትፍለጥ ገሩካ ንሐሰኻ 

ኣብ ዱኳ ኮፍ ኢልካ ከምዝዓበኽ ረሲዕካ 
ብደለይቲ ፍትሒ ከም ጋዜጠኛ ተፈሊጥካ 
እወ ኣውሊዕ እያ ባንዴራና ደም ጥዓምካ.. 

  
ካብ 2010�ጀሚርካ ንደንበ ተቓውሞ 

ሻዱሻይ ዓመትካ ክተጸልሞ 
ንወለዶ ሎሚ ፈላሊኻ ክተጉድሞ 
ሽምካ ተበሊሉ ኣኺሉካ ሕጂ ሞ.. 
ኣማኒኤል ኩሉ ስርሑ ስጊንጢር 
ብጀጋኑ ኣሃዱታት ድሕነት ዓፋር  
ናይ ጭፍራ ስለያ ተሃሪሙ ዝግዕር 

ካብ ኣዋሳ ጀሚሩ ግርጪት ኣፈጥር.. 
ገረብ ብሐኽላ   

በል ስማዕዓ ናይ ታሪኽ ሐትላ 
ብጀካ ሕጊ ኣልቦ ጉጅለ ጉሒላ 

ነዛ ባንዴራ መን ቆጽሊ ኣውዲቑላ.. 



ድባ ብገርሁ  
መስለስ ይኸውን ኣብ ግርሁ 

ንተባዓት መንእሰያት ከፋራርሁ 
ምስ ህግደፍ ዕትብቶም ዘይበተኹ.. 

ንደቂ ገርሂ ልባ ከተዘንግዕ 
ክንዲ ባንዴራ ጭፍራ ዝነብዕ  

ሰማዕናዮም ኣብ ራድዮ ከጉርዕ.. 
ብህዝብና ትርሐሰና ዘይተባህለት 
ባል ባል ኢላ ትንደድ ናቱ ንብርት 
ኤረትራዊ ኣብ ዓዱ ክረክብ ክብረት 

ባንደርኡ ባዕሉ ክመርጽ ድሕሪ ሐርነት.. 
ስውኣት ንኽብሪ ሃገር ሂወት ዝሃቡ 
ኣቦ ኣደ ዓስቢ ደቆም ከይረኸቡ 

መንእሰይ ብማህረምቲ ዓቕሉ ኣጽቢቡ  
ብባንዴራ ህግደፍ ክንድዚ ትዛረቡ.. 

ጸጽባሕ ሕብሩ ዝልውጥ ከም ነፋሒቶ 
ባንዴራ ንመን ቀሪባቶ ንመን ሪሕቓቶ 
ክተፋራርሑ ህዝቢ እንዳ ኮነ ህንኩቶ 

ፈሪሁ እንበር ባንዴርኡ ማዓስ ጠፊኣቶ.. 
ባንዴራ ናይ ጭፍራ 

ኣይረሐሰቶን ንህዝቢ ኤረትራ 
ድሕሪ ሐርነት ግድን ክንቅይራ 

ኣማኒኤል ቀጨውጻው ግደፍ ጉራ.. 
ሐሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ 

ተሐተቲ ከለኹም ተሸክሙና ኩሉ 
እንዳ ዓንቀፍኩምና ኣይሰርሑን ትብሉ 
ዘበትዩ ንወለዶ ሎሚ ብጌጋ ትሐብሉ.. 

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ 
ኣማኒኤል መሲልዎ ግዲ ዘወግሕ 
ካብ ግብሩ መልሐሱ ዝነውሕ 

ወግሔ ጸብሔ ቃል ጃንዳ ዘጋውሕ.. 



ኣናኣኢሱ ንናይ ደለቲ ፍትሒ ደንበ 
ካብ ብደም ዝጠልቀዩ  ለውጢ ዝጽበ 

ውግእ ሕድ ሕድ ዘባልሕ ነገር ዘይጸገበ.. 
ኣርዮስ ክሞተሎም ዝጽበዩ 
ራሕሪሖምና ንዓዲ ክጎዩ 

ምስ ጀነራላት ብድም ዝጠልቀዩ 
ንህዝቢ ኤረትራ ዳግማዩ ከብክዩ 
ሽምና በሊሎም ስልጣን ዝምነዩ.. 

ሕልምኹም ንሱ ካብ ኮነ ኢድና ዶ ማይ ዓሞኹ 
እኒ ኣማኒኤልን ምስ ህግደፍ ዕትብቶም ዘየበተኹ 
ንቃልስና  ከዳኽሙ ተቓወምቲ መሲሎም ዝሰለኹ 

እንዳ በልኩ ንሎሚ ንግጥመይ ኣብዚ ዛዚመዩ ኣለኹ.. 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና 
ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና 
ኤረና ሸዊት ለምለም ክኸውን ዓድና 

ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዝብሉ ይንበረልና 
 
 
 


