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Aቶ ሌንጮ ለታ ምንድን ነው የሚሉት? 

ከ Aያልነሽ 

 
 ሰሞኑን Aቶ ሌንጮ ለታ ጠፍተው ከከረሙበት የፖለቲካ መድረክ በEግር 
በፈረስ ተፈልገው ከህዝብ ጋር ሊያገናኙAቸው በጣሩ ሰዎች Aማካኝነት፣ የAቶ 
ሌንጮን ድምፅ ሰምተናል። በEንግድነት የተጋበዙበት ወቅትና ጊዜም ራሱ Aነጋጋሪና 
ጆሮን የሚስብ ሆኗል። ይሁን Eንጅ Aቶ ሌንጮ ይህንን Aጋጣሚ ተጠቅመው ቀደም 
ሲል ይመሩት ስለነበረው ድርጅታቸው Oነግና፣ ዛሬ Eሳቸው ስለሚገኙበት ሁኔታም 
በስፋት ማብራሪያ ሰጥተዋል። በቅድሚያ Aቶ ሌንጮ Aጥብቀው ያሳሰቡት ጉዳይ ቢኖር 
በዚህ በተጋበዙበት መድረክ፣ ድርጅታቸው ስለነበረው Oነግ Aሁን ሊናገሩ 
Eንዳማይፈልጉና በዚህ ዙሪያም ጥያቄዎች Eንዳይጠየቁ፣ ከተነሳም ለመመለስ ፈቃደኛ 
Eንዳልሆኑ Aሳስበዋል። በዚህ መድረክ ሲቀርቡም በግላቸውና የግላቸውን ሃሳብ 
ሊያስረዱ Eንደመጡ Aበክረው ገልጠዋል። Eኔም የAቶ ሌንጮን ማሳሰቢያ ግምት 
ውስጥ በማስገባት በተቻለኝ መጠን በEንግድነት በተጋበዙበት መድረክ ቆይታቸው ላይ 
Aተኩሬ በጉዳይ  ላይ ሃሳብ ቢኖረኝ፣ የግሌን ለመጻፍ ፈቀድሁ። 
 
 የተከበራችሁ Aንባቢዎቼ ሆይ!  ዛሬ ልጽፈበት የተነሳሁበት ጉዳይ በAቶ ሌንጮ 
ቆይታ ላይ ያተኮረ ይሁን Eንጅ፣ Aቶ ሌንጮ ያቀረቡትን ሃሳብ ለማየትና ለመዳሰስ 
ስሞክር፣ Aቶ ሌንጮን ከOነግ ለይቶ ለማቀረብ ምን ያህል Eንደሚችግርና 
Eንደሚከብድ ተረዱታላችሁ። (Aቶ ሌንጮም ይረዱልኛል ብዬ ስለምገምት) 
የሰጋሁበት Aጋጣሚ ቢፈጠር ምክንያቱን Eንድትረዱልኝ  ከታላቅ Aክብሮት ጋር 
በትሕትና Eጠይቃለሁ። Eንዲህም ሆኖ ግን በተቻለኝ መጠን Aሁንም ላተኩርበት 
የምሻው Aቶ ሌንጮ ባቀረቡት ሃሳብ ዙሪያ ላይ ለማድረግ ነው የምጥረው። 
ለማንኛውም Eስቲ Aቶ ሌንጮ በመድረኩ ሲቀርቡ ያቀረቡትን ማሳሰቢያ 
ከAንደበታቸው ልጥቀስ፥ 

« በቅድሚያ Eንደምን ዋላችሁ። ሰለጋበዛችሁኝ  በጣም Aመሠግናለሁ። 
ቀደም ብዬ ለማስታውቅ የምፈልገው Eኔ በOነግ ስም ለመናገር በAሁኑ ጊዜ 
ሥልጣን የለኝም፤ መብትም የለኝም። ስለዚህ ድርጅቱን፣ የድርጅቱን 
ሁኔታና የAሁኑን ፖሊሲ በተመለከተ ጥያቄ ባታቀርቡልኝ Eወዳለሁ። ላለፉት 
ሁኔታዎች ወይም የEኔ የግል Aስተሳሰቤን ለማወቅ ስትፈልጉና ብትጠይቁኝ 



መልስ Eሰጣለሁ፤ በOነግ ፈንታ ግን ለመናገር Aልችልም ይሄ 
Eንዲታውቅልኝ Eፈልጋለሁ።» 

 
Eኔም Eንግዲህ ይህንን ማሳሰቢያ ግምት ውስት በማስገባት ነው Aቶ ሌንጮ ባቀረቡት 
ጭብጥ ላይ ማተኮሩን የመረጥኩትና የምመርጠው። በነገራችን ላይ ምናልባት Aልፎ 
Aልፎ ከAቶ ሌንጮ ጋር በተያያዘ Oነግ Aብሮ ቢነሳና ላነሳው ብሞክር፣ Oነግና Aቶ 
ሌንጮ በረዥሙ ጉዞ ውስጥ Aብረው ተያይዘው የቆዩ በመሆናቸው Eንደሆነ ግምት 
ውስጥ Eንድታስገቡት Aሁንም በድጋሚ Aጥብቄ Eጠይቃለሁ።  
መልካም! ወደተነሳሁበት ጉዳይ ልግባ። ለመሆኑ Aቶ ሌንጮ ምንድን ነው የሚሉት? 
Eጠቅሳለሁ፥ 

በፖለቲካ ትግል በምን ዓይነት ሁኔታ ነው ገብተህ የተሠማራኽው ለተባለው 
ጥያቄ የ60 ዎቹ ዘመናት ወጣት በሙሉ ተማሪ የነበረ በተማሪ Eንቅስቃሴ 
በስፋት ባይሳተፍም፣ የፖለቲካ ለውጦች Eንዲሆኑ፣ Eንዲከሰቱ የማሰብ . . 
. . ተቋረጠ፤ Eንደገና ከAቋረጡበት ቀጥለው Iትዮጵያን Aቀፍ የሆኑ 
ድርጅቶች ነበሩ Iዲዩ ያኔ። Iዲዩ በምንም ዓይነት ሊስበኝ የሚችል 
ድርጅት Aልነበረም፤ IሕAፓና መIሶን ደግሞ ምን ላይ Eንደተጣሉ፣ 
ልዩነታቸው ምን ላይ Eንደሆነ መረዳት Aልቻልኩም። ለምሳሌ ''ያቸንፋልና 
ያሸንፋል" መካከል ያለው ልዩነት ለEኔ ምንም ፍች Aልነበረውም፤ ''ላብ 
Aደርና ወዛደር'' ተብሎ መገዳደል ፍቹም Aልገባኝም። ስለዚህ Eኔ ወደዚያ 
Aልተሳብኩም። ከፍተኛው ነገር፣ Eኔ የተሰማኝ የብሔሬ ጭንቀት፣ የብሔሬ 
መዘረፍ፣ የOሮሞ ብሄር መጨቆን ይሄ ነበር የተሰማኝ። ለዚያ ደግሞ 
ማንኛውም ሰው መጀመሪያም ከቤቱ ነው የሚነሳው። ለEኔ ደግሞ የOሮሞ 
የህዝብ ጥያቄ ነው ከሁሉም Aስቀድሞ የሚታየኝ ዛሬም ቢሆን… ይላሉ! 

Eጅግ Aሰገራሚና Aስደናቂ ነገር! ታሪክ ነው። ለመሆኑ ያኔ በ60ዎቹና ከ60ዎች 
ቀደም ብለው የነበሩት የIትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታዎች Aቶ ሌንጮ ለታ Eቆሙበት 
ላይ ቆመው Eንደተናገሩት፣ ከላይ Eንዳሉትና Eንዳስቀመጡት ነበርን? Eውነት ያ 
ትውልድ (Eሳቸውም ጭምር) የታገለውና የሞተው ለ ''ቸ" Eና ለ "ሸ" ''ላብ Aደርና 
ወዝAደር" ለሚባሉት ቁንጽል ቃላት ነበር? Eውነት ያኔ Eነኝህ ነበሩ የሚባሉ 
ድርጅቶች ከመፈጠራቸው በፊትስ Iትዮጵያ ውስጥ ጭቆናና ትግል Aልነበርም ነው 
የሚሉት? የጎጃም ገበሬዎች Aመጽ፣ የሜጫ ቱለማ Eንቅስቃሴ፣ የ53-U የEነ 
መንግስቱ ነዋይ መፈንቅለ ሙከራ፣ በመላ Iትዮጵያ የገበሬዎች Aመጽ፣ በተለይም 
በደቡብ Iትዮጵያ የነበረው ገበሬ፣ የመሬቱ ባለቤትነት ተነፍጎት በጭሰኝነትና ሕይወቱ 
በAሳዳሪው Eጅ በወደቀበት ሁኔታ፣ ያኔ Eውነት ጭቆናው Aቶ ሌንጮ ለታ 



Eንዳቀረቡት የAንድ"ብሔር" ጭቆና የAንድ "ብሔር" ጉዳይ ብቻ ነበርን? Iትዮጵያ 
ውስጥ የሴቶች ጭቆና Aልነበረም ይላሉ ? የወታደሮች Aመጽ Aልነበረም? Aቶ ዘውዴ 
ረታ AርEስት Aድርገው 572 ገጽ የጻፉበት ''የኤርትራ ጉዳይስ"? Aቶ ሓዲስ Aለማየሁ 
የጻፉት Aስደናቂውና የማይሰለቸው "ፍቅር Eስከ መቃብር" መጽሐፍ… የተጻፉት 
ከIትዮጵያ ምድር ጋር ያልተገናኙና ያልነበሩ የማይዛመዱ ታሪኮች ናቸው? ምንድር 
ነው የሚሉት Aቶ ለንጮ? ዛሬስ Aሁን Iትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ 
በተለይም ከግንቦቱ 1997 ምርጫ በኋላ፣ Aቶ ሌንጮ Iትዮጵያን የሠራት 
''የAማራው ነፍጠኛ ገዥ መደብ" ነው ብለው ነው የሚያምኑት? ግንቦት 1997 ዓ.ም 
Aንግቧቸው የተነሳው ጥያቄዎች ምን ነበሩ? የግንቦት 7/1997 የIትዮጵያ ሕዝብ 
ጥያቄዎችና ፣ Eርስዎ የተሳተፉበት የያኔው የየካቲት 1966 Aብዮት ጥያቄዎችና 
መፈክሮች ምን ምን ነበሩ? በAሁኑ የግንቦት 1997 Eና በያኔው የየካቲቱ 1966 
Aመጽን የወለዱ ጥያቄዎች ዛሬ Eርስዎ Eንደሚሉትና Eንደሚያስጨንቅዎት በAንድ 
የጠበበ ጥያቄና ጉዳይ ብቻ ላይ ያተኮረ ነበርን? ከየካቲት 66ቱ ህዝባዊ ጥያቄና 
Aመጽ ካልተማርን፣ ከ40 ዓመት በኋላ ከግንቦቱ 1997 ምርጫስ ልንማረው 
የሚገባንና የIትዮጵያ ሕዝብ ያስተላለፈልን መልEክትስ ምንድን ነው? ወዘተ . . . 
 
በAጭሩ በEነኝህ ከላይ በዘረዘርኳቸው ጉዳዮች ላይ Aንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት 
ተገደድኩ። Eባክዎ! Aቶ ሌንጮ በጥሞና Eንዲከታተሉኝና በጉዳዩ ላይ ክብደት 
ሰጥተው ውይይት ብናደርግ ወደ መፍትሄ ያደርሳናል ብዬ ጽኑ Eምነት Aለኝ ። Eኔ 
Aሁን መነሻዬና መንደርደሪያዬ ላደርገው ያቀድኩት የሩቁን የያኔውን የየካቲቱ የትግል 
ጉዞ ሳይሆን፣ የAሁኑን የቅርብ  የግንቦት 1997 ተጋድሎዎችና ያነሳቸው ጥያቄዎች 
Aንድምታና፣ ከገዥው ቡድን የተሰጠቸው መልሶች መሠረታዊና ለEኔና ለEርስዎ 
የመከራከሪያ ሃሳብ ሊሆን ይችላል ብዬ Eገምታለሁ። የግንቦት 1997 ምርጫ 
የጠየቃቸው ጥያቄዎች የጠበቡ ሳይሆኑ Eጅግ ሰፊ ይዘት ያላቸው ነበሩ። ዋና ዋናዎቹ 
የሚከተሉት ናቸው፦ 

• የዴሞክራሲ ጥያቄ - ማለትም የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመደራጀት፣ 
ሃሳብን ያለ ተፅEኖ የመግለጽ፣ ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ወዘተ…  

• የሥልጣን ባለቤትነት ጥያቄ - ማለትም (ሕዝብን የሥልጣን 
ምንጭና የሥልጣን ባለቤት የመሆንና የማድረግ … 

• የሕግ የበላይነት ጥያቄ - ማለትም ማንም ሰው (መንግሥት ነኝ 
የሚል Aካልም ጭምር) ከሀገሪቱ ሕግ  በላይ ሊሆን Aይገባውም። 
ማንም ሰው ያለ ሕግ በተለይም በAመለካከቱ፣  በAስተሳሰቡ 
ሊታሠር፣ ሊገደል፣ ሊሰደድ፣ ሊጋዝ፣ ሊሰቃይ፣ የተለዬ Aመለካከት 



ወይም Aስተሳሰብ ስላለውና ስለገፋ፣ የሀገሪቱን ሕግ (ሕገ-መንግሥት) 
Aላግባብ  ተገን Aድርጎ ዜጋን ማሰጨነቅና ማሳደድ ወዘተ. . . 
Eንዳይኖር፤ በነገራችን ላይ በፖለቲካ ሳይሆን በወንጀል 
የሚፈለግም ሰው ቢሆን፣  የሃገሪቱ ሕግ በሚፈቅደው መንገድ 
Eንዲስተናገድ የሚጠይቅ ወዘተ…  

• ዜጎች በAገራቸው በIትዮጵያ Eንደዜጋ Eኩል የሚኖሩበት፣ ሐገሪቱ 
በከርሰ ምድሯ የያዘችውን Eምቅ ኃብት ሁሉም ዜጋ 
የሚጠቀምበትና የባለቤትነት ስሜት Eንዲኖራቸው የማስቻል፤ 
የሐገሪቱን ሃብት ሁሉም ዜጋ በኩልነት የሚንከባከበው፣ 
የሚጠብቀውና ሊጠቀምበት የሚያስችለው Eንዲሆን የሚጠይቅ 
ወዘተ . . .   ዜጎች  በAገራቸው ጉዳይ ላይ Eኩል መብትና 
ድምጽ Eንዲኖራቸው የሚያደርግ ወዘተ. . . 

• የትምህርት Eድል ለሁሉም ዜጋ በEኩል Eንዲዳረስ 
• የጤና Aገልግሎት( ሕክምና) ሁሉም ዜጋ በAቅሙ Eንዲያገኝ 
ወዘተ… 

• ዜጋው በቋንቋውና በባህሉ ሳያፍር በEኩልነት ተከብሮና ተጠብቆለት 
ሊጠቀም የሚችልበት ሁኔታ መኖር Eንዳለበት የሚጠይቅ፤… ወዘተ 

የጥያቄዎቹ Aንኳር መልEክቶች Eነኝህ ናቸው።  
 

ስለዚህ Aቶ ሌንጮ! Eነኝህ ከላይ የተዘረዘሩ መሠረታዊ ጥያቄዎች በውስጣቸውም 
መለስተኛ የሆኑ ጥያቄዎችን Aቅፈው ይዘዋል። ለምሳሌ ከEነኝህ ሰፊ ይዘት ካላቸው 
ጥያቄዎች ውስጥ Aንዱ የዴሞክራሲ መብት ጥያቄ ውስጥ የመደራጀት ጥያቄን 
ብንወስድ፣ ሴቶች በሴትነታቸው፣ ሠራተኞች በሠራተኝነታቸው፣ ተማሪዎች 
በተማሪነታቸው፣ Aስተማሪዎች በAስተማሪነታቸው፣ ወጣቶች በወጣትነታቸው ጋዜጠኞች 
በጋዜጠኝነታቸው፣ ደራሲዎች በደራሲነታቸው ሊደራጁ የሚያስቸላቸው መብት 
ይፈቀድላቸው ይኖራቸው ለማለት ነው፤ በቀላል Aማርኛ Eነኝህ ጥያቄዎች የሰው ልጅ 
የማይገሠሥ መብቱ ሊሆን ይገባዋል ማለትም ጭምር ነው።  ግንቦት 7/1997 ዓ.ም  
Eነኝህን መጀመሪያ ከላይ የጠቀስኳቸውን መሠረታዊና ሊገሠሱ የማይገባቸው ጉዳዮች 
Aንግቦ የተነሳ ትግል ነበር። ከግንቦት 1997 ምርጫ በፊትና Eስከምርጫው ድረስ 
የተካሄዱ ትግሎች Eነኝህን የሰው ልጅ ሊጠቀምባቸው የሚገቡ መሠረታዊ መብቶች 
በIትዮጵያችን Eንዲኖሩና Eንዲመጡ፣ ከመጡም በኋላ Eስከወዲያኛው Eንዲከበሩም 
ለማድረግ፣ ያለማወላወል በቆራጥነት ከ193-200 በላይ የሰው ሕይወት ከፍሎ ህዝባችን  
የታገለበት ገድሉ ነው። ህዝባችን ለተዋደቀላቸው ለEነኝህ ክቡር መሠረታዊ መብቶችና 



Eሴት ማንም ሊደራደርበት መፍቀድ የለብንም ባይ ነኝ። የEነዚህ ጥያቄዎች ባለቤት 
ሰፊው የIትዮጵያ ህዝብ ነው። ሰፊው የIትዮጵያ ሕዝብ ማለት ሰፊው Aርሶ Aደር፣ 
ሠራተኛው (ላብ Aደሩ፣) ወታደሩ፣ ተማሪው፣ Aስተማሪው፣ ሴቶች፣ በተለይም የነገው 
ሃገር ተረካቢ ወጣቱ በጥቅሉ፣ በEነ Aባዱላና Oሕዴድ ሲረገጥ፣ ሲናቅ የነበረው ጭቁኑ 
Oሮሞ፣ በEነ Aዲሱ ለገሰው Iሕዴን  ሲረገጥ፣ የነበረው ጭቁኑ Aማራ፣ ምርጫ 
Eንዳይሳተፍና በተዘጋ ግርግም ውስጥ Eንዲመርጥ የተደረገው የትግራይ ሕዝብ፣ 
በመብቱ Eንዳይጠቀም ወይም በነጻ Eንዲመረጥ ያልተፈቀደለት የጋምቤላ ሕዝብ፣ 
ሁሌም ምክነያት Eየተፈጠረለት በነጻ ከተቀረው የሃገሪቷ ክፍል ጋር ለወጉ Eንኳን 
ምርጫ Eንዳያደርግ የሚታገደው የሶማሌ Aካባቢ ህዝብ፣ በደቡብ የሚኖረው ህዝባችን 
በመምረጡ ብቻ በAግAዚ ጦር የተገደለው፣ ከቤቱ Eንዲፈናቀለ የተደረገው፣ ቤት 
ንብረቱ የተዘረፈው፣ ወዘተ. . . በAጠቃላይ መብቱን ተጠቅሞ የመረጠውን የIትዮጵያ 
ሕዝብ በሙሉ በረሃብ፣ በኑሮ ውድነት፣ በችጋር የሚያሰቃዬው ወዘተ… ህዝብ ሁሉ 
የጋራ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህም Aቶ ሌንጮ ሆኑ ማንም በEነኝህ የሕዝብ 
ጥያቄዎችና ገድሎች ላይ መደራደር Aይችልም። በEነኝህ መሠረታዊ ጥያቄዎች ላይ 
የሚያምን Iትዮጵያዊ  ሁሉ ደግሞ ሊጠብቃቸውና ለድርድር Eንዳይገቡ 
ሊታገልላቸው ይገባዋል። 
 

ሌላው ግንቦት 1997 ዓ.ም ህዝባችን ያስተማረንና የነገረን በEነኝህ መሰረታዊ 
ጥያቄዎች ዙሪያ 14 ዓመት ሙሉ በጉልበትና በመግደል ፀጥ Aድርጎ ለመግዛት 
የሞከረውን የጠባብ ብሔርተኛ ገዥ ቡድን፣ በዓለም ፊት ያዋረደበት ነው። ምን ማለት 
ነው? በEነኝህ መስረታዊና ሰፊ ይዘት ባላቸው የዴሞክራሲ ጥያቄዎች ዙሪያ 
የተፋጠጡት ጠባቡ ብሄርተኛው የወያኔ ገዥ ቡድን በAንድ በኩልና፣ ሰፊው 
የIትዮጵያ ሕዝብ በሌላ በኩል ቆመው ነው ማለት ነው። በዚህ ትግል ውስጥ ሰፊው 
የOሮሞ ሕዝብ ከሌላው ወገኑ ጋር ሆኖ የAባ ዱላ Oህዴድና የጠባብ ብሄርተኛው 
የወያኔ Aገዛዝ በIትዮጵያ ላይ ተመልሰው Eንዳይመጣ በድምጹና በሞቱ ሕይወት 
ከፍሎ Aስተምሮናል። Aቶ ሌንጮ ወያኔ ይሄንን የጠባብ ብሄርተኝነት በሽታውን  
በትግራይ ውስጥ Eንደኤይድስ  Eንደረጨው ሁሉ በIትዮጵያ ህዝብ ውስጥ 
ለመርጨት ሲሞክር Eርስዎም Eንደሚያስታውሱት ገና ከትግራይ መሬት Eንደነቀለ፣ 
የIትዮጵያ ህዝብ Eዚያው ትግራይ ውስጥ Eንዲቀብረው Aድርጎታል። ምስጋና 
ይገባዋል የIትዮጵያ ሕዝብ። ዛሬ ዛሬ በዚህ የጠባብነት ዛር የሚያብዱ የሚያቅራሩ  
ካሉ፣ በባዶ በርሚል ውስጥ የሚጮሁ የገደል ማሚቶዎች ናቸው Eላቸዋለሁ። ጠባብነት 
በ1983 ዓ.ም በሰፊው Iትዮጵያ ሕዝብ ተገደለ፤ በ1997 ዓ.ም ደግሞ 
በIትዮጵያዊነት ተገንዞ ላንዴና ለሁሌም ተቀበረ። ስለዚህ Aቶ ሌንጮ ለታን 



የምነግራቸው Aዎ! ከፕሮፌሰር ኤፍሬም ጋር ሰሞኑን መገናኘትዎን Aልሸሸጉምና  
ይህንን በሕዝብ ትግል ሥልጣኑን Eንዲለቅ የተጠየቀውን ጠባብና ዘረኛ የወያኔ Aገዛዝ 
ጠጋግኖ ለማቆም መሯሯጥና መደገፍ፣ ከOሮሞ ሕዝብ ትግል ጋር በፍጹም በፍፁም 
በዓይነቱና በይዘቱ የማይገናኝና "ዱባና ቅል Aበቃቀላቸው ለየቅል" Eንደሚባለው ነው 
Eልዎታለሁ። 

የOሮሞ ሕዝብ ወትሮም ቢሆን ከEናንተ በፊት ከቀሪው Iትዮጵያዊ ወገኑ ጋር 
ሆኖ ለመብቱ ታግሏል፤ ሲታገልም ኖሯል። Aሁንም ይህንን በድምጹ የጣለውን ጠባብ 
የወያኔ ገዥ ቡድን Eየታገለ ነው። ድምጹን ለማስመለስ ከሌላው ወገኑ ጋር ሆኖም 
Eየተሟሟተ ይገኛል። ይህ የተጀመረ ትግል ጫፍ መድረሱ Aይቀርምና Eኔም ሆንኩ 
Aቶ ሌነጮ በሕዝባችን ያልተቋረጠ ትግል ነጻ Eንሆናለን ማለት ነው። Aቶ ሌንጮ 
ሆይ! በEኔ ይሁንብዎ በግንቦት 1997 ዓ.ም የተሠራችው Iትዮጵያ በገዥዎች 
የተድቦለቦለች ሳትሆን፣ በሰፊው የIትዮጵያ ሕዝብ ትግልና ተጋድሎ በዴሞክራሲያዊ  
ድምጽ የቆመችና ማህተሙን ያስቀመጠባት ናት። ዛሬም በዚህ ህዝባዊና ዴሞክራሲያ 
የሕዝብ ድምጽና ተጋድሎ በተሠራችውና በተገነባችው Iትዮጵያ ላይ ካልተስማማን፣ 
Eንግዲህ መቸስ ማል ጎደኒ በማለት 

 
Eኛ  Eንደተማርነው በታሪክ ሲጣራ፣ 
ጅቡቲም የEኛ ናት Eንኳንስ ኤርትራ።  
 

በማለት Eለየዎታለሁ። O! ማEሌሽ ወዲ Aፈወርቂ! 
 
የሕዝብ ድምጽ ይከበር! የታሠሩ የፖለቲካ Eስረኞች በሙሉ ይፈቱ!  
Iትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 
 
ቸር ይግጠመን 
Oክቶበር 22/ 2008 


