እጃችንን እናውጣ
ድኵቪ ሤቋቪ 03-12-18
በሤዕቫ ኲይ ‘እጃችንን እናውጣ’ ያኴቀዴ ያኯ ምክንያዴ ይደኯም። እጃችንን ኟምናጣው፤ ኯእቀይ
ምቌባሤ ይደኯም። እጃችንን ኟምናጣው፤ ኯዒናምንበዴና ጥቅዒችንን ኯዑፃሟሤ

ነቇሤ ይደኯም።

እጃችንን ኟምናጣው፤ ዓኲዒ ቢቬና ሟብ ኟኯሽ ኯሆነ ነቇሤ ይደኯም። እጃችንን ኟምናጣው፤ በሀቇሢችን
ኲይ ዯንኮኴን ቮብበው ጧዴ ሿቤዲችን ጥዯን ዒዲ ዯዏኴቧን እንዳንቇባ ‘ኟቀበሥ ባህዲዊ’ በዏሆን
ቈድጓድ ኯዑቆፍሠኴን ቫሟኞች ይደኯም። ደ ዴናንዴ ቪዛኝና ቪሩሡ ዒንነዲች ዯዏኴቧን
እንድንደሦቅም ይደኯም። እጃችንን ኟምናጣው፤ ኯውጭ ሃይኵች በዒደቍ ኴጅነዴ ቇንዘብ እኟዯቀበኰ
ሀቇሢዶውን ኯባዕዳን ኯዑቮገ ‚ይሁዳዎች‛ እንዲሁም ኯዘዏናዴ ይዘናዶው ኟዏጣናዶውን ቀሡ
እቫድቻችንን ኯዑቮሟሽሠብንና በዒንነዴ ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ኟብሔሤ ጥቃዴ ኯዑሦፅዐብን ዯኲኲቁዎች
ይደኯም። ኯቀኯም ብዮዴ ምንደኞችም ይደኯም።
ዎ! እጃችንን ኟምናጣው፤ ዯጇቃዑነዲችንን ኯዑያቍኲ ቧናይ ቈዳይ ነው። እጃችንን ኟምናጣው፤
ኯቧኲምና ቬኯ ቧኲም ብቻ ኯዑሿናኑ ክቬዯድች ነው። ቧኲም ኟሁኰም ሀቇሢዊ ቈዳዮች ዏቧሟዴ ቬኯሆነ ነው
‘እጃችንን እናውጣ’ ዒኯዳ። ያኯ ቧኲም ሦጣንና ዯሿዲዲይ ኴዒዴን እንዲሁም ቬሤ እንዲቧድ ኟዑሦኯቌ
ኟዴሞክሢቩ ባህኴ ቌንባዲን ዒቧብና ዏዯቌበሤ ቬኯዒይቻኴ ነው እጃችንን እንድናጣ ኟሻዴቀዴ። ቧኲም
በኳኯበዴ ሁኔዲ፤ ቬኯ እነዚህ ቈዳአች ዒውቪዴ ሿቈንጭ ኴሩነዴ ኟዒይዘኴ ያም ኲም ቪይኖሤ ቀበዴ
ኟዏኴቅም ያህኴ ቬኯዑሆን ነው— እጃችንን ዒውጣዴ እንዳኯብን ኟምናቇሟው።
ሤቌጥ ቧኲምን ኟዒይሦኴቌ ህዝብ ኟኯም። ኟኟዴኛውም ሀቇሤ ህዝብ ቧኲምን ጥብቆ ዏሻደ ኟቌድ ነው።
ቧኲምና ዏሟቊቊደ ሿዯቬዯጓቍኯ ኟዕኯዴ ዯዕኯዴ እንቅቬቃቫው ደቊ ኲይ ዏውደቁ እንደዒይቀሤ
ቬኯዑቇነዘብ ቧኲምን እንደ ቬቬዴ ቢዏኯሿዴ ብዙም ኟዑደንቅ ይዏቬኯኝም። ምክንያደም ኟቧኲም
ኯዏኖሤ እንደ ሀቇሤም ይሁን እንደ ቌኯቧብ ኟዑያቬሿዴኯው ደቊ ቌኴፅ ቬኯሆነ ነው። እናም ሁኰም
ህዝብ ቬኯ ቧኲም ቩኴ እጁን ዒውጣደ ኟቌድ ነው።
ቈዳአን ደ እኛ ሀቇሤ ቬንዏኴቧውም፤ ኟሀቇሢችን ምጣኔ ሃብዴ እያደቇና እኟዯዏነደቇ እንዲሁም ኟህዝቡ
ኟኑሥ ሁኔዲ በኴዒደ ኲይ ባኯው ዯቪዴፎ ዏጇን እኟቍኯበዯ ብኵም ቇና ጮሤቃ ኟሆነው ኟዴሞክሢቩ
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ቬሤዓዴ ቌንባዲ ሂደዲችን ዯደናቅፎ ደ ቀደምዴ ረውዳኲዊና ምባቇነናዊ ቬሤዓድች ዏዏኯቬ ኟዑሦኴቌ
ህዝብ ኟኯም። ቧኲም ኯኸዴዮጵያ ህዝብ ዋቊው ምን ያህኴ እንደሆነ ቌኴፅ ነው። ሿኸዴዮጵያ ህዝብ በኲይ
ኯቧኲም እጁን ኟዑያጣ ሿድም ሿኟዴም ቇኝ ይችኲኴ ብዬ ኲቬብም።
ኟሀቇሢችን ህዝብ ዴናንዴ በቧኲም እጦዴ ቪቢያ በድህነዴ ውቬጥ ቩዳክሤ ኟነበሟ ነው። ኲኯሧዴ 27
ዓዏዲዴም ሿቧኲም ኟዑቇኘ ዴሠሩድችን ቩያጣጥም ሁን ኟዑቇኝበዴ ደሟጃ ደሤሷኴ። እናም ቩያጣጥዏው
ኟዏጣው ቧኲም በንዳንድ ኟውቬጥና ኟውጭ ሃይኵች እንዲሁም ኟሀቇሤ ውቬጥ ቈዳይ ሦፃዑዎቻዶው
ዒቂኝነዴ ዯቧናክኵ ኟኋዴ ቈዞ ዒሿናን ይሦኴቌም። ኯዚህም ነው— በኟዏቇናኛ ብዙሃኑ ቬኯ ቧኲም
ቬሦኲነዴ እጁን እያጣ ጮክ ብኵ ቩናቇሤ ኟምናደምጇው። ይህም በእኛ ሀቇሤ ውቬጥ ቧኲምን
ኟዒቬዯጓቍኴ ዯቌባሤ ጥቂዴ ኟሢቪዶው ፍኲቍዴ ያኲዶው ኟቬኴጣን ጥዏኞች ፍኲቍዴ እንጂ፤ ህኴቆ ዏቪፍሤዴ
ኟሆነውን በሤቂዲ ቧኲም ዳዱን ኟሀቇሢችንን ህዝብ ኟዑክኴ ኯዏሆኑን ኟዑያሟቊቌጥ ነው።
እነዚህ ሁሿዴ ምኲቁ ሃይኵች ኟሀቇሢችን ፖኯዱቂኴ-ኸኮኖዑ ውድ (Political-Economy Context)
ኟዑሦቅዳዶው ይደኰም። ኟሀቇሢችን ውድ በፖኯዱቂው ሟቇድ ዴሞክሢቩያዊና ኟዜቍችን ቧብዓዊና
ዴሞክሢቩያዊ ዏብድች ክብሥ ኟዑያቬሿብሤ በህቇ ዏንቌቬዲዊ ቬሤዓዴ እውን ኟሆነ ነው። በምጣኔ
ሃብደም በቀኴ፤ ኟዜቍችን ዯጇቃዑነዴ በኴዒደ ኲይ ባኲዶው ዯቪዴፎ ኴክ ዯጇቃዑነዴን ኟዑያሟቊቌጥ
ውድ ነው።
ኟሁሿዴ ምኲቁዎዷ ውድ፤ ‘ሿዚህ ኟዯኯኟ ነው’ ዯብኵ ብቻ ኟዑቇኯፅ ይደኯም። ቈዳአ ‚ሢምባና
ቆቦ‛ እንዲኰዴ ዓይነዴ ሿሀቇሢችን ዯጧባጭ ውድ እጅቌ ያሦነቇጇ ነው። ይህ ውድ በፀሟዴሞክሢቩያዊነዴ ዏሤህ ኟዑዏሢና ይህንንም ኯዒቬሦፀም ዒናዶውንም ኟህዝብ ጥያቄዎች ቀምድ ኟሢቬ
በዒድሟቌ በኃይኴ ኯዒቬሦፅም ኟዑሞክሤ ነው። ውዱ በዜቍች ዒንነዴ ኲይ ዯዏቬሤድ ጥቃዴ ይሦዕዒኴ፣
ዜቍች በቧኲም ቇብዯው እንዳይገ ድንቊይ ቆኴኵ ዏንቇድ ይዘቊኴ። ኟሀቇሤ ኸኮኖዑን ኯዏቈዳዴ
በዒቧብ ዜቍች ሿቤዲዶው እንዳይገ በዒቬሦሢሢዴ ዏደበኛ እንቅቬቃቫን ያቬቆዒኴ። ቬሦኲ ሆኖ
ቩያቇኗው በኳኵች ሀቇሤ ውቬጥ ቢሆን እጅቌ ሿባድ ቅጣዴ በዑያቬሿዴኯው ፀጥዲ ኃይኵችን እቬሿ
ዒጥቃዴና ኯቧኲም ዒቬሿበሡያ ኟዯቧጣዶውን ዏቪሡያ እቬሿ ዏቀዒዴ ኟደሟቧ ዯቌባሤ ይሦፅዒኴ። ኟውጭ
ዯኲኲቁ በዏሆንም ቇንዘብ እኟዯቀበኯ በቍዳና ኲይ ነውጥ ኟቀኯም ብአዴን ኯዒቬሦፀም ህቇ ዏንቌቬዲዊ
ቬሤዓደን በኃይኴ ኯዏናድ ዒናዶውንም ዯቌባሥች ኟዑሿውን ዯኲኲቁ ውድ ነው። ንድ ዜቊ ‘ኟእቇኳ
ብሔሤ ባኴ ነው’ በዒኯዴ ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ክብሠን እንዲሁም በሀቇሠ ዯዘዋውሥ ኟዏቬሢዴ
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ዏብደን ይነፍቊኴ። በፍዴጯዊ ዯጇቃዑነዴ ቧሤድ ሢቨን ዏኯጥ ቪይሆን፤ ኳኲውን በዏቀዒዴ ኟዘሟሩ
ዯቌባሤ ዯቧዒሤድ ህይደን ኯዏቀኟሤ ይሦኴቊኴ፤ ይዯቇብሢኴ።…ኳኲ ኳኲም ያደሤቊኴ።…
ይህ ኟሁሿዴና ኟብጥብጥ እንዲሁም ኟዘዏናዴ እቫድቻችንን በኃይኴ ኟዑቮሟሽሤ ውድ ኟሀቇሢችን ቧኲም
ዋቁ ዏሆኑን ዯዏኴክዯናኴ። በዚህኛውም ኲይ ኟቧኲም ሦኲነዲችንን እጅ ዒውጣዴ ይኖሤብናኴ።
‘ቧኲዒችንን ዲውክ!’ ብኯንም እጃችንን ኴናጣበዴ ይቇባኴ። ሿፍ ቩኴም፤ ኟውዱን ሦፃዑዎች
በዒቊኯጥና ህቌ ረዴ እንዲቀሤቡ በዒድሟቌም ኟጥቆዒ እጃችንን ኴናጣባዶው ይቇባኴ።
ሤቌጥ ነው—ኸዴዮጵያ ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ ኟቧኲም ዯምቪኳዴ ዯብኲ ቬዴጇቀቬ ኖሢኯች። ሦጣንና
ዯሿዲዲይ ዕድቇዴ በዒቬዏዝቇቧና ኟነቇ ሢዕይዋ ሿዲሁ እኟዲኟም ነው። ‘ዴኴቅ ነበሤን፣ ዴኴቅም
እንሆናኯን’ ብኲ ዯነቬዲኯች። ቧኲዒችን ቬዯዒዒኝ በዏሆኑ ኟዯኯያአ ኟውጭ ቀባንያዎች ዏዋዕኯ
ነዋያዶውን በዒፍቧቬ በኴዒደ ዏቬክ ብሟውን እኟቧሠ ነው።
ምንም እንኳን ቧኲዒችን ባኯሧዴ ዓዏዲዴ ህዝባዊ ዏቧሟዴ ባኯው ጥሠ ዏቧሟዴ ኲይ ኟዯቇነባ በዏሆኑ፤
እንደ ደቡሽዴ ቤዴ በጥቂዴ ዜ ውቬጥ ሦሤቬ ባይችኴም፤ ኟዯሟቊቊና ቬዯዒዒኝ ቧኲም ያኲዶው
ሀቇሢዴ

ቧኲዒዶው

በጥቂዴ

ዜ

ውቬጥ

ቩደሦሤቬ

ብኵም

በዴሤምቬና

ሁሿዴ

ውቬጥ

ቩቆአ

ኟዯዏኯሿዴናዶው ቊጣዑዎች ጥቂዴ ይደኰም። በእቬኲዒዊ ዏንቌቬዴ (IS) ኟዑዲዏቨዴ ቭሡያና
ኸሢቅ፣ በዲባን ዐጃሂዲኖች ቁም ቬቅሏን ኟምዲኟው ፍቊኒቬዲን፣ በሺሃና ቨኒ ዐቬሞች እቧጥ
ቇባ ኟውጭ ኃይኵች ኟእጅ ዙሤ ውያ ውድዒ ኟሆነችው ኟዏን እንዲሁም በእሤቬ በእሤቬ ቌጭዴ
ቪቢያ ፍዳዋን እያኟች ኟምዴቇኗው ኯቊዋ ሀቇሤ ቍሟቤዲችን ደቡብ ቨዳን በዚህ ሟቇድ ሿብዙ በጥቂደ
ዯጇቃሾች ይዏቬኰኛኴ።
ኟሀቇሢችን ፖኯዱቂኴ-ኸኮኖዑ ውድ ሢቨን በሢቨ ኟዑያሤምበዴ ቧሢሤ ያኯው በዏሆኑ በምቪኳነዴ
እንዳቀሟብኳዶው ዓይነዴ ሀቇሢዴ ዏሆናችን ይቀሤም ብዬ ባቬብም፤ ኟሁሿዴና ኟብጥብጥ ውደኞች ቌን
ኟዑሦኴቈዴ ቧሤክ በእነሤቨ ጀንዳ ዯውጇን ሿድህነዴ ኯዏውጣዴ ኟምናደሤቇውን ጥሟዴ እንዲኮኲሽ
ዒድሟቌ ዏሆኑ ቌኴፅ ነው። ዲዲያ ይህ ህቇ ዏንቌቬደን ኟዑፃሟሤ ኃይኴ ዏደሦቅ ኯበዴ። ይህን
ኯዏሿንም ኟዜቍችንና ኟሀቇሤን ደህንነዴ ኯዏጇበቅ ቩባኴ በህቇ ዏንቌቬደ ንቀፅ 39 ዏቧሟዴ ኟቬዶኳይ
ዜ ዋጅ ዲውጇኴ። ዋጁን ኟዑያቬሦፅዏው ኟኮዒንድ ፖቬዴ ቫክሣዲሡያዴ ፅህሦዴ ቤዴ ሿዏቧንበቻው
ኟዋጁን ዏዏሡያ ቁጥሤ ንድ ይሩ ድሤጓኴ። ዏዏሡያው ኟዜቍችን ዏሟጃ ኟዏቬጇዴ ቌዴዲን
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ቬዏኴክድ እንደቇኯፀው፤ ዒንኛውም ቂኴ በዯጇኟቀበዴ ዜ ኯህቌ ቬሿባሡ ቂኴ ዏሟጃ ኟዏቬጇዴ
እንዲሁም ኟኮዒንድ ፖቬደን ውቪኔ ኟዒክበሤ እና ኟዏዯቌበሤ ቌዴዲ ኯበዴ።
ዒንኛውም ቧው በኃይኴ፣ በዛቻና በኟዴኛውም ዏኴቀ ህቇ ዏንቌቬዲዊ ቬሤዓደን ኟዑጥቬ ዯቌባሤ ዏሦፀም
እንደኳኯበዴ እንዲሁም ኟጦሤ ዏቪሡያ ይዞ ዒዏፅና ኟእሤቬ በእሤቬ ቌጭዴ እንዲኖሤ ዒድሟቌን
ኟዑሿኯክኯው ዏዏሡያ፤ ኟህዝቡን ንድነዴና ዏቻቻኴ ኟዑቍዳ ዯቌባሤ ዏሦፀም፣ ሿቮባሡ ድሤጅድች ቊሤ
ቌንኘነዴ ዒድሟቌና ዏደቇፍ፣ ኟዴሢንቬፖሤዴ እንቬቃቫን ዒክ፣ ኟህዝብ ቇኴቌኵዴ ዒቬዯጓቍኴ፣
ዒቋሟጥና ዏዝቊዴ ብኵም ኟዏቧሟዴ ኴዒዴ ዯቋዒዴ ኲይ ጥቃዴ ዒድሟቬ እንዲሁም ኳኵች ዯቌባሥችን
ዒሿናን ሦፅሞ ዏሿኴሿኰን ይቇኴፃኴ።
እነዚህን በዏጇኑ ያነቪኋዶውን ክኴሿኲዎች ሦፅም ኟዑችኯው ዒን እንደሆነ ቌኴፅ ነው። እሤቨም ቀደም
ቩኴ ያነቪሁዴና ኟሁሿዴና ኟብጥብጥ ውድ ጥቂዴ ሢዒጆች ናዶው። እንዳኴቀዴ ዛሣም ይሁን ነቇ
በእነዚህ ኃይኵች ኲይ ሿጥሩዲዶው እንዲዲቀቡ ያም በኟቂባቢው ኯዑቇኗው ኟኮዒንድ ፖቬደ
ዒዘዣዎች ቪኴፎ በዏቬጇዴ እጃችንን ዒውጣዴ ኯብን።
እጃችንን ኟምናጣው፤ ንድም፣ በህቌ ቬሦፃዑው ቂኴ ቬኯዯጇኟቅንና ቌዴዲችንም ቬኯሆነ ኟህቌ
ኟበኲይነዴ በሀቇሢችን ውቬጥ ዯቌባሢዊ እንዲሆን ቂኯን ፍኯቍዴ በዏነቪዴ፤ ሁኯዴም፣ ኯቧኲዒችን ዘብ
ዏቆም ያኯብን ሢቪችን እንጂ ኟዴኛውም ቂኴ ኯዏሆኑን ቬኯምንቇነዘብና ዯጇቃዑዎዷም ሢቪችን
ዏሆናችንን ቬኯምናውቅ ነው። ሤቌጥም ኯቧኲዒችንንና ኯዯጇቃዑነዲችን ቩባኴ፣ ሿእኛ ዲያ ዒን እጁን
ሿፍ ድሤቍ ያጣ ይችኲኴ?—ዒንም።
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