
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ንቡዙሐት ዝጠርነፈ 
ጽላል እንከሎ፣ንሻርተሩ ጎሲኻ፣ናበይ ንምብጻሕዩ ኣብ ግዳም ግዝያዊ 
መንግስቲ ብሃታ ሃታ፣ዝበሃል ዘሎ፣ እዛ ብርኩታ እምኒ ኣላታ፣ሕጂ ኸ 
ንመን መዘንግዒዩ፣ኣነሞ ኣይፈለጥኩን እንድዒ፣ያኣኽለና ሕሹኽ 
ታሕቲ ታሕቲ፣ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ወስኑ፣ኣይትግበሩና መመክሒ፣
ንተመኩሮኹም ወስኽሉ ብልሒ። 

 
መርዓዊ ከይሐዛ ዓርኪ ሐዛ፣ብጻይ ኣሚን እወ ንሱዩ እቲ ሐቂ ፣ንሐቂ ቶግ 
እንተዘየበልካያ፣ኣይኮነን ዶ መድሕን ህዝቢ ክትከውን ፣ንመሰልካ 
ክትካላኸል ውን ብቅዓት የብካን፣እቶም ኢትዮጵያ ዝብሉ ንጎንደር 
ይስገሩ፣ እቶም ትግራይ ዝብሉ መረብ ይስገሩ፣እቶም ኤርትራ 
ንኤርትራዊያን ንበል ድማ ፣ግለጽ ተጋላለጽ ኮይኑ እዩሞ፣ኤርትራ 
ንኤርትራዊያንዩ ጭርሖና፥ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ተጠርኒፍና ክነድሕኖ ንህዝብና፣ ኣጆኹም 
ኣጆና። 
 

እቶም ብሐምሳታት ምስ ኢትዮጵያ ውዲት ዝኣለሙ  
ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኮም ን30 ዓመት ኣፍሲሱ ደሙ 

ሕጂ ውን እንዳ ተመሰሉ ደለይቲ ፍትሒ 
ኣለዉና ኣለዋና ናይ ክልተ ጃንዳ መሳርሒ 
ግርህና ያኣክል ነሳራርሐና ንወስኸሉ ብልሒ’’ 

ጅግና ስዉእ ሐምድ እድሪስ ዓዋተ 
ብጾቱን ጸረ ውዲት ባዕዳዊያንዩ ዝኸተተ 
ኣንፈትኩም ናበዩ ናይ ኤርትራ ኤሊተ 
ንሱር ነቀል ለውጥ ዶ ጽጋና ምስ ገበተ’’ 

 
ክንዲ ዘቃራርቡ ዘራሐሕቑ 
ተጸዊዖም መሊሶም ዝርሕቁ 
ብዘይ መሰረት ገዛ ዝነድቁ’’ 



 
እዝኒ ዘለዎ ንሃናጺ ነቐፌታ ይቀበል 
ነቲ ነታ ዝነገሰ ንጉስና ዝብል ትብል   
ገለን ምስ ዩሁዳ ዘለዎም ስዉር ዉዑል 

  ገለ ኤርትራዊየ እንዳበለ ብወያነ ይምሕል’’ 

 
ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ይጽፋዕ 
ለኹመኛ ብልእላውነትን ይጣላዕ 
ንሕና ን30 ዓመት ሕድ ሕድ ንባላዕ 
ንሱ ትርፉ ምስ ጽገናዊያን ምጽጋዕ’’ 

 
ከም ኣሐት ተፋቐር ከም ጓና ተሐሳሰብ 
ታሪኽዩ ተራፊ ኣይነብርንዩ ወዲ ሰብ 
ብታሪኽ ከይንሕተት ኣዚርና ንሕሰብ’’ 

 
ቶም ንመጸዋዕታ ባይቶ ዝተሐሰሙ 
ከምኡ ኢልኩም ንቃልሲ ዘዳኽሙ 
ሐቂ ተሎ ንሃገራዊ ባይቶ ኣህብትሙ 
ንፍትሐዊ ቃልሲ ብስኒት ክትዛዝሙ 
ለውጢ ምስ ጸገናውያን ኣይትሕለሙ’’ 

 
ሞት ሑጹይ ኣው ኢልካ ዘይብከዮ 

ዕላሙኡ ክሃርም ን30 ዓመት ዝተመነዮ 
ሰኣን ስኒት ንጉጅለ ህግደፍ ዕድል ህብናዮ 
ንህዝቢ ኤርትራ ዝውስን ጅግናዩ ዝድልዮ’’ 

   
ትምክሕቲ ግደፎ ምሁር ጸሐፊ ኣንባቢ 
መድሕንዩ ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝቢ 
ንሱር ነቀል ለውጢ ክዓስሎ ከም ንህቢ 



ክንድ ሽሕ እንበር ኣይደልን ተዛራቢ’’ 
 

ኣህዛብ ዓለም በብሞዮኦም እዮም ዝንየቱ 

ብትምህርትኹም ኣይትመክሑ 
ንድሕነት ህዝቢ ተሰኒኹም ስርሑ 

ፍትሒ ምስ ነገሰ ብሞያኹም ክትሰርሑ 
ንህዝቢ ኤርትራ ብቅዋም ትመርሑ ሹዑ’’ 

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

ጸየቕቲ ታሪኽ መዳናገርቲ 
ን30 ዓመት ብግዝያዊ መግስቲ 
ህግደፋዊያን ኣዛብእ ብለይቲ 
ቀትሪዩ ናቶም መዓልቲ’’ 

 
ድምጺ ነቲ ብኣፉ ተታሒዙ ህዝቢ 
ኣብ ሃገርና ለውጢ ብህዝባዊ ናዕቢ 
መጸዋዕታ ጸረ ጭፍራ ክንብል እንቢ 

’’  
ዘይሐልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር  
ካብ ቅዋማዊ መንግስቲ ትፈርሕ እንበር 
ን30 ዓመት ብሕጊ ኣልቦ ካብ ንድፈር  
ንጭፍራ ህግደፍ ኩዒትና ክንቀብር 

’’ 
ንብፋሽሽታዊ ጉጅለ 
ህዝቢ ዓገብ ስለ ዘይበለ 
ን30 ዓመት ይሳቐ እነሆለ’’ 

 
ህወሐት ምስ ብልጽግና 
ኮሎም ዝምነይ ንባሕርና 



ዕላማ ደላይ ፍትሒ ጠፊኡና 
ናይ ዘረባ ጀጋኑ ኮና ተርፍና 

’’ 
 

ውጺኢት መስዋእቲ ጀጋኑ ኮይና ንሳ 
ኤረና ብሎኽመኛ ሉኡኽ ኣስራተ ካሳ 
ብጭፍራ ህግደፍ ክንግዛእ ን2ይ ሳላሳ 

ንፍትሐዊት ኤርትራ ን30 ዓመት ተቃሊሳ’’ 
 

ዝቀደመ ውዲት ከይኣኽለናስ 
ንካላኣይ ግዜ ውዲት ምፍሐስ 
ህወሐት ክብሉ ከሊኦምና ድቅስ’’ 

 
ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት 
ኣይፋልኩምን ካድራት 
ጭርሖ ናይ ሐምሳታት 
እዚኣስ ኣለዋ ብልሐት’’ 

 
ኣብ ዘይዳሱ እንብልታ ዝሃርም 
ካብ ጌግኡ ካብ ዘይ እረም 
ከም ተመን ርእሲዩ ዝህረም 
ዝሕለፈ ጊጋ ከይድገም 

  
ደቂ ኤረይ ሰሰናዩ ንሕለም 
ዳዕሮና ኣውሊዕ ክትሽለም’’ 

 
ነቲ ገዲፍካ ነቲ ምፍታን 
ኣመል ኮይንዎም ምብትታን 

ሐንቲ ዘይብልካስ ጉያ ናብ ስልጣን፣ 
 

ሐሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ 



ከም ኣማኒኤል ኢያሱ ዘኣምሰሉ 
ደለይቲ ለውጢ እንዳ መሰሉ 
ንህዝቢ ኤርትራ ኣውሪዱሉ 

ዳግማይ ከም ኢሰያስ ከምጽኡሉ፣ 
 

ንኤርትራና ክወግሐላ 
ሐረስታይ ሸቃይ ወዲቑላ 
ዋዕሮታት ተበጅየናላ 

ተማሃሮን ዶክተራትን ከፋላ 
ሸኻትን ኣቕሽትን ተሰዉኦምላ  
ሕጂስ ዝቀድመ ውዲት ያኣኽላ፣ 

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



 
 
 
 


