
ብልሳን ኤርትራዊ ባይቶ ኣዳል ቲቪ 
ንሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ 

ብሽም ሰማእታትና ጻዊዒት ንህዝቢ 
ንዕላምኦም ክንገብሩሉ መዕለቢ’’ 

 
ጅግና ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ  

ምስ ብጾቱ ብሐደ መስከረም ዝወላዓ 
ሕድሪ ሰማእታት ናይ ጀጋኑ መብጻዓ 

ሕድሪ ዝተቀበልና ኣለና ኣለዋና ብሻዓ’’ 
 

ድሕሪ ኣይከሰርናን እንታይ ክንሰምዕ 
ኣብ 20 ሰነ ንብዓት ሐርገጽ ዝነብዕ 
ብደገን ብውሽጥን ጸረ ጉጅለ ካዳዕ 

ደቂ ኤረይ ሕጂዩ ሰዓቱ ክንሳማማዕ’’ 
 

ህግደፋዊ ፋሽሽቲ 
ኣይኮነን መንግስቲ”  

 
ዝኽሪ 20 ሰነ ንዝኽሪ ሰማእታትና ዘየኮነ 

ንምድንጋርዩ ኣብ መቓብሮም ዝደነነ   
ን30 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ዝበታተነ 
ጉሒላ ንስመራ ዝኣተወላ ዕለትያ 20 ሰነ 

ሕድሮም ጠሊሙ ንስድራ ቤቶም ዘማሰነ’’ 
እንተ ንሕና እሞ ወትሩ ከም ቀደምና 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና ጭርሓና 
ብሐሶት ዓወት ንሐፋሽ መዓስ ኣታሊልና’’ 

 
ሰማእታትና ደቂ ገጥር ከተማ 
ጀጋኑና ናይ ኤርትራና ግርማ 



ብድሕረኹም ሃገርና ዘይጠዓማ’’ 
 

ስዉኣት ብጾትና ኣብ ጎቦ ኣብ ሩባ 
ዝፈሰሰ ደምኩም ኣብቊሉ ዕንባባ 

ብከቢድ ዋጋ ሃገርስ ተረኺባ 
ብህግደፍ ኣይቀሰነን ህዝባ’’ 

 
ኣብ 20 ሰነ ብደዔ ጉሒላ ንግሆ ንግሆ 
በጊዕ ዲና ክንሐርደሎም ዩ ቲ ጭርሖ 

ን30 ዓመት ንኤርትራዊያን ሒዙና ጅሆ 
ጌና ደም ህዝቢ ኤርትራ ይፈስስ እንሆ’’ 

 
ሰውኣት ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ክረኽቡ 
ንጃንዳ ህግደፍ ንምእላይ ሕጂ ተላዘቡ 

ኤርትራዊያን ንዑ ተኣከቡ  
ንፋስ ዘእቱ ቀዳድኩም ለግቡ’’ 

 
እሾኽ ወጊኡኒ ከይበለ ተዓንቂፈ 
ህዝቢ ምስ ደቁ እንዳ ተደጋገፈ 

ንወራር ኢትዮጵያ ካብ ዓዱ ምስ ጓሐፈ 
መሰሉን ሐርነቱን ብጭፍራ ህግደፍ ዝተገፈ’’ 

 
ንህዝቢ መሰለይ ኣይትበል 
ንህዝቢ ኣሲርካስ ኢዮብል 

ኣብ ናይ 30 ዓመታት ጽንብል  
ንስኻን ጃንዳኻን ወኻዕካዕ ትብል’’ 

 
ካብ ሳሕል ዝጀመሮ ኣታሐባባእ 

ንጀጋኑ ኣጥፊእካ ምሕባእ  
ከም ጅግና ኣብ ባዓላት ምውጻእ’’ 

 



ክሳብ ማዓስ ከም ፓፓጋሎ 
ጭርሖ ኢሰያስ ክንደግም 

ሐጥያት ዶ መርገም 
ብሒም ዝበለ ይተሐጎም  
ሕማቕ ውርሻ ዩ ትም 

ድሕሪ 30 ዓመት እንታይ ክደግም’’ 
 

ገረብ ብሐኽላ  
ኤርትራዊት ኣደ ሕጀስ ያኣኽላ 
ብህግደፍን ሰዓብቶምን ተበዲላ 

ኣትን ምስ ጉሒላ ትስዕስዓ ትዕልላ 
ንህግደፍ ግደ ኢሰባ ትጽበየኩም ኣላ’’ 

 
ንናይ ሐሶት መደረ ክንረክበሉ ፈውሲ 
ንህግደፍ ክነፍሽሎ ብህዝባዊ ቃልሲ 
ኣብ ሐመድ ድበ ጭፍራ ዲሞክራሲ 
ንሐደ ዕላማ ምጉዝዛይ ያኣክል ባእሲ 
ተሳኒና ክንድሽሕ ንምረጽ ቀላሲ’’ 

 
ህግደፍ ንሕድሪ ስዉኣት ጠሊሙ 
ሽምዓ ምውላዕ ኡኹል ዶ ኾይኑ 
ጭፍራ ህግደፍ ምስ ተበታተኑ 

ብሽሞም ምስ ቆመ ሐወልቲ ጀጋኑ 
ሹዑ እዮም ሰማእታትና ዝቐስኑ’’ 

 
ንዝኽሪ ሰማእታትና ብኸመይ ነኽብሮ፣ብኸመይ ነብዕሎ ባዕልና ንፈልጦ፣
በልማማ ህልቀት ህዝብና ኣብ ዑና፣ብሰዲራ ኣብ ወክድባ ሕርጊጎ ኣብ 
ኣቑርደት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ፣ ዝፈሰሰ ደም መዓስ ሪሲዕና፣ኣጉዶና 
ነዲዱ ህድሞና ኣግነትና፣ኣብ መሳግድ ቤተ ክርስትያናት ተቐቲሎም 
መሻይኽና ኣቕሽትና። 
 



ነጻነት ረኺብና እንዳበልና’’ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ቃንዛ’’መቅዘፍቲ ደቂ ስዉኣት 
ኣብ ዓዲ ኣቤቶ’’ ናይ ላፒዶዛ ናይ ሲናይ ናይ፣ መስዋእቲ ሐርበኛ ኣባና 
ሐጂ ሙሳ’’ኣብ ኣንደራት ዝጽነቱ ህዝብና’’ጃንዳ ህግደፍ ድዮም ዝኸብሩ 
ሰማእታትና’’እንተ ቲ ሽምዓ ንዝኽሮም ወትሩ ምስ ወላዕና። 
 

ኣብ ዓዲ ድኹማት ምልኪ ይነግስ 
ኣፍ ጀጋኑ ሰማእታትና ክንዓብስ 
ንጭፍራ ህግደፍ ተሳኒና ንልግስ’’ 

 
ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ 
ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፣ ገጣሚ ዉሽጡ ሕሩር 
ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


