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ከEኛ ዘንድ ወጡ ግን ከኛ ዘንድ Aልነበሩም 

ዳግማዊ ወክ Aውት 
 

በልጅግ Aሊ 

 
 

“ከEኛ ዘንድ ወጡ፣ ዳሩ ግን ከኛ ወገን Aልነበሩም።ከEኛስ ወገንስ 
ቢሆኑ ከEኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር፣ ነገር ግን ሁሉ ከኛ ወገን Eንዳልሆኑ 
ይገልጹ ዘንድ ወጡ።”  

ዮሐ. መE.2፣19 
 
ወክ Aውት (Walk Out) ቀጥተኛ ትርጉሙ ስብሰባን ወይም ጉባዔን ረግጦ በAፈንጋጭነት 

መውጣት ነው።ምንም የባEድ ቋንቋ ቢሆንም በAሁኑ በሃገራችንን ፖለቲካ Aዲስ ትርጓሜ Eያያዘ 
ስለመጣ በዛሬው ፅሁፌ ላይ Eንድየቀምበት Aንባቢያንን ቀደም ብዬ Eጠይቃለሁ ። 

 
በሰሜን Aሜሪካ በዋሽንግቶን ከተማ በተደረገው የEግር ኳስ ጨዋታን Aስታኮ ብዙ 

ዝግጅቶችም ይካሄዳሉ።ከነዚህም ዝግጅቶች ውስጥ ደብዛቸው በወያኔ ለጠፋ Eንደነ ጸጋዬ ደብተራው 
Aይነት ታጋዮች በተደረገው ሲንፖዚየም Eና የቀድሞ የIሕAፓ Aባላት የሚገናኙበት ዝግጅት ላይ 
ለመገኘት Eድል ገጥሞኝ ነበር።   

 
በAሲንባ የፓልቶክ ክፍል Aቀናባሪነት የተዘጋጀው ሲንፖዚየም በጥሩ ሁኔታ 

ተከታትየዋለሁ። ይህ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ የመሆኑ Eንቅስቃሴ በAንድ ዶክተር Aሳሳቢነት 
የተጀመረ ቢሆንም በተቀነባበረ ሁኔታ የታሰበለትን ዓላማ Eንዲመታ AስተዋፅO ላበረከቱት ሁሉ 
Aድናቆቴን Eገልፃለሁ። 

 
ለዛሬው ፅሁፌ መነሻ የሆነው ግን ደግሞ ሌላ የተሳተፍኩበት ዝግጅት ነው።ይህም የቀድሞ 

የIሕAፓ Aባላትን ለማገናኝት የሚዘጋጀው ዝግጅት ነው።በቦታው በመገኘት ያየሁትን ለመመስከር 
Eድሉን ስጠብቅ በድህረ ገጽዎች ላይ ከፎቶ ማስረጃ ጋር ያለውን ተመለከትኩ።ቢሆንም Eኔም 
የግሌን ምስክርነት መስጠት ስለፈልግሁ ይህንን ፅሁፍ Aዘጋጀሁ። 

 
 
 መቼስ ዘንድሮ ወክ Aውት የተለመደ ክስተት Eየሆነ መጥቷል።የዘንድሮ ወክ Aውት 

ትርጉሙ ምን Eንደሆነ Eንደኔ ግራ የተጋባችሁ Aትጠፉም። ትርጉሙ ግን የልዩነት Aሳቦችን 
ትፋጥርና ብዙሃኑ ከAንተ ጋር Aለመሆኑን ስታውቅ ሰው Aይኝ Aላየኝ Eያልክ Eራስህን ደብቀህ 
፣የቻልከውን ጉዳት Aድርሰህ ፣ ጨለማን ተገን Aድርገህ ጥፋና ሌሎች ምክንያቶች ፈልገህ ቶሎ 
መግለጫ Aውጣ የሚል የAንጀኞች መመሪያ ነው። Eኔ በበኩሌ ለዘንድሮው ወክ Aውት ከዚህ 
የተሻለ ሌላ ትርጉም ላገኝለት Aልቻልኩም። 

 
 

በቅርብ ግዜ ሁለት ተከታታይ ወክ Aውቶችን ታዝቤያለሁ።ቀዳማዊ ወክ Aውት የምለው 
ከIሕAፓ Aስቸኳይ ጉባዔ Aንጀኞች የተጠራን ጉባዔ በመርገጥ ከውይይት የፈረጠጡበት ሲሆን፣ 
ዳግማዊ ወክ Aውት የምለው ደግሞ በዋሽንግተን በተደረገው የቀደሞ የIሕAፓ Aባላት ለማገናኘት 
የሰሜን Aሜሪካ Eግር ኳስ ጨዋታን Aስታኮ ከሚደረገው ዝግጅት ላይ የAንጃው መሪዎች ሰው Aየን  

 



--፪-- 
 

Aላየን ብለው ማንንም ሳይሰናበቱ ሾልከው Eንደለመዱት ጨለማን ተገን Aድርገው ከዝግጅቱ ወክ 
Aውት ያደረጉበትን ነው።  

 
በቅርብ ግዜ የAንጃው መሪዎች የመጀመሪያውን ወክ Aውት ሲያደርጉ ከልቤ በጣም ታላቅ 

ሃዘን ተስምቶኝ ነበር። Eንደው ለምን? ብዬ Eራሴንም ጠይቄ ነበር። ከኛው ጋር የነበሩ፣የኛ ስቃይ 
የሚሰማቸው፣መከራችን መከራቸው የሆነ፣ሃዘናችን ሃዘናቸው ነው በሚል Eምነት በውስጤ ይኖር 
ስለነበር ሃዘኑም ጠንክሮብኝ ነበር።በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችንን የምንጋራው የጋራ ሕመም 
በሰውነታችን ላይ የደረስው መከራ ፣ ከAጠገባችን ያጣናቸው ጓዶቻችንን ፣ ታሪካችን የጋራ ነው ብዬ 
ስለማምን የተሰዉ ጓዶችን የማስታወስ ሃላፊነትን Aብረን Eንወጣለን ብዬም ገምቼ ነበር።Eኔ በበኩሌ 
Aንጃዎቹ Eነዛ በወጣትነታቸው የተቀጠፉትን ወጣቶች የሚያስታውሱ፣ ከልባቸው ለሃገራቸው Eድገት 
ሲሉ መሰዋEትነት የከፈሉ መሆናቸውን የሚያምኑም፣ ይመስሉኝም ነበር።  

 
ከወክ Aውት ቀዳማይና ዳግማይ ክስተት በኋላ Aለመሆኑን በተግባር በተደጋጋሚ ያየሁት 

ሰለሆነ ከማንም ምንም መረጃ Aልፈልግም። በዚህ የቀድሞ Aባላት በሚገኙበት ስብሰባ ላይ Aንድ 
የንፁሃንን ደም ያፈሰሰ ግለሰብ መጋበዝ ምንኛ በተሰውት ወጣቶች ላይ ማሾፍ መሆኑን ያልተረዳ ካለ 
የሥልጣን ፍቅር Aይኑን የሸበበው ግUዝ ፍጡር ብቻ ነው።የዘንድሮውን የቀድሞ የIሕAፓ Aባላት 
ዝግጀትን የበጠበጠው Aረጋዊ በAንጃው መሪዎች በመጋበዙ ነው። Aረጋዊ በተደጋጋሚ 
Eንደተገለፀው በንፁሃኑ ደም ተጠያቂ ከሆኑት ግለሰቦች መካከል Aንዱ ነው።ይህ ግለሰብ ለተሰራው 
ጥፋት Eስካሁን በሕዝብ ፊት ይቅርታን ያልጠየቀ ሲሆን Aልፎ ተርፎ የተሰውትን ወጣቶችን 
ለመወንጀል የሚሞክርም ነው። ይህንን ግለሰብ ታዲያ Aንጃዎቹ ሲጋብዙት ይህንን ሳያውቁት ነው 
ብዬ Aላምንም። ሁኔታውን ከማናችንም በላይ ይረዱታል። ሁኔታው ግን የዮሐንስ መልክት  ከኛ 
ወገን Eንዳልሆኑ ይገልጹ ዘንድ ወጡ Eንደሚለው ነው።ከኛ Aለመሆናቸውንም ቁርጥ Aድርገን 
Eንድንረዳው የሚደርጉት ያላሰለሰ ጥረት ነው ብዬ Aምናለሁ። 

 
Aንዳንድ የቀድሞ Aባላት የIሕAፓን Aባልነት Eርግፍ Aርገው የተውበት ዋናው ምክንያት 

Eንዴት ከEነ Aረጋዊ ፣ ከነ ነገደ ጋር ሕብረት ይፈጠራል? በማለት ነው።ይህ ዝግጅት ደግሞ 
Eንደዚህ Aይነት Aመለካከት ያላቸውንም ጭምር ያካትታል።ታዲያ Eዚህ ዝግጅት ላይ Aረጋዊን 
ይዞ መምጣት፣ ምውታንን ለማበሳጨት ወይስ የተሰውበትን ተግባር ለማዋረድ ነው?  የAንጃው 
መሪዎች ስልጣን ለማግኘት፣ Aንዴ Aውሮፓ ፣ Aንዴ Aሜሪካ፣ይሽከርከሩ Eንጂ ደግሞ የምን የተሰው 
ጓዶች ማስታወስ ነው? የምን ደግሞ ድምፅ ለሌላቸው ድምፅ መሆን ነው? ይህንን ከነEርሱ 
የሚጠብቅ ካለ ከEባብ Eንቁላል Eርግብ Eንደመጠበቅ ነው። 

 
 ዛሬ ይህንን የቀድሞ Aባላት ዝግጅት ለAንጃዎችና ለነ Aረጋዊ Aዲሱ ሠርጋቸው የAንጃው 

መሪዎች የቤተ ዘመድ ቅልቅል ሊያደርጉት ቢሞክሩም ብዙሃኑ Eንቢኝ በማለቱ ምክንያት የAንጀው 
መሪዎች Eንደለመደባቸው ሳይሰናበቱ በተደበቀ ሁኔታ ዳግማዊ ወክ Aውት Aድርገዋል። ብዙሃን 
Aልነበሩምና ትተው ሄደዋል።  

 
የተፈፀመው ሁኔታ Aሳዛኝና Aሳፋሪ ብቻ Aደለም። ሁኔታው ሌሎች ጥያቄዎችንም 

የሚያስነሳ ነው። Eነ መርሻ በዚህ በትግሉ ውስጥ የተሰዉ ግለሰቦችን ለማስታውስ በሚደረገው 
ዝግጅት ውስጥ Aረጋዊ በርሄን ይዘው መምጣታቸው በፅሁፌ መግቢያ ላይ ከመጀመሪያው የዮሃንስ 
መልEክት ምEራፍ ሁለት ቁጥር Aስራ ዘጠኝ ላይ የጠቀስኩትን Eንዳስታውስ ያደርገኛል።Eውን 
ይህንን ያደረጉት ግለሰቦች ከIሕAፓ ጋር ነበሩ? Eውን ጌታቸው፤ መርሻ በወያኔ ደብዛቸው ለጠፋ 
ታጋዮች ልባቸው ይደማል? Eኔን Aይመስለኝም። ከEኛ ዘንድ ወጡ፣ ዳሩ ግን ከኛ ወገን 
Aልነበሩም። 

 
በዚህ ዝግጅት Aጠገቤ የተቀመጠው ግለሰብ ከወያኔ ጋር በተደረገው ጦርነት የሚወዳቸውን 

ጓዶቹን ያጣ ነበር። ሊያስታውሳቸው የመጣውም Eኒዚህን ጓዶቹን ነው።ገና Aዲስ ሃዘን ይመስል 
 
 
 



--፫-- 
 

ሁኔታው ፊቱ ላይ ይነበባል። የAረጋዊን በዚህ ዝግጀት መገኘትን ከብዙዎቻችንን የበለጠ Aምርሮ 
ይቃወም ነበር። ታዲያ ያ የተለመደ የመርሻ የለበጣ ፈገግታ ይህንን ለብዙ ዓመታት ሃዝን ልቡን 
ላቆሰለው ግለሰብ የሚሰጠው መልEክት Aንድ ነው። Eሱም “ከEኛስ ወገንስ ቢሆኑ ከEኛ ጋር ጸንተው 
በኖሩ ነበር” የሚለውን ነው። 

 
ለመሆኑ Aንዳንዶቻችሁን የAንጃው ደጋፊዎችን ልጠይቃችሁ።በሰው ቁስል Eንጨት 

ሰደድበት ካልሆነ በቀር በየAካባቢያችን የነበሩ ፋሽሽቶች ቢጋበዙ ኖሮ Aናብድም ነበር? ጎበዝ 
በAንድ Eራስ ሁለት ምላስ Aንሁን። ትላንት Aብረን Eናለቅስላቸው ለነበሩት ወጣቶችን ዛሬ በAዲስ 
ዘፋን Aዲስ ዳንኪራ ልንረግጥ Aይገባም። ትላንት ራዲዮናችሁ ስዬን ሲያሞግስ ፣ ትላንት 
መሪዎቻችሁ ቀይ ሽብርን ከሚደግፉ ክፍል ሄደው የIሕAፓን ታሪክ ሲያሰድቡ፣ዛሬ ደግሞ Aረጋዊን 
በዚህ ዝግጅት ሲጋብዙ የሚሰጡዋችሁ ምክንያት ያው የተለመደውን ነው።Eውነታው ግን ለሥልጣን 
መፈናጠጫነት Eየተጠቀሙባችሁ ነው።Eኔ Eንደ ፒላጦስ ከደሙ ንፅህ ነን ብላችሁ Eጃችንን 
በሕዝብ ፊት ልትታጠቡ ይገባል። Aልያ ግን የEነዚያ የጓዶቻችንን Aጥንት Eሾክ ሆኖ በየቦታው 
ሲወጋችሁ ይከርማል።  

 
ብዙ የAንጃው ደጋፊዎች IሕAፓ ከEነዚህ ግለሰቦች ጋር ግንባር ፈጥሮAልና Aሁን 

Aረጋዊን መጋበዛችን ስህተት የለውም ብለው ይናገራሉ።Aዎ ልክ ነው IሕAፓ ግንባር 
ፈጥሮAል።ግን ይህ ዝግጀት በIሕAፓ የተዘጋጀ Aደለም። IሕAፓም የሚቆጣረው 
Aደለም።ዝግጅቱ ውስጥ የነበሩት ሁሉም የAሁን የIሕAፓ Aባላትም Aደሉም።ይህ የተለመደ 
የተሳሳተ የAንጃ ስሌታችሁ ሁል ግዜ ለተደጋገመ ስህተት ያጋልጣችኋል።በቀዳማይ ወክ Aውት 
Eናገኛለን ብላችሁ የነበረውን የቀድሞ Aባላት ድጋፍ Aጥታችኋል።በዳግማዊ ዎክ Aውት በቅሌት 
በጭለማ ሳትሰናበቱ ወጥታችኋል። በሳልሳይ ወክ Aውት የሚጠብቃችሁን Aላውቅም ግን 
Eንደለመዳችሁት Aንድ ቅሌት ይዛችሁ Eንደምትመጡ Aልጠራጠርም።   

 
ለነገሩማ ብትፈልጉ የፈለጋችሁትን በሉኝና Aሁን በነAረጋዊ የተመሰረተው ጥምረት 

የሚባለውን በጣም ነው የምደግፈው። ትዴት (TAND) ፣ መIሶንን ፣ ዴIህAፓን የሚባሉትን ስሞች 
ከAለም ካጠፋቸው ሌላ ምንም የምፈልገው ጉዳይ ከጥምረቱ Aይኖርምም፣ Aልጠብቅምም። ስለቴ 
ደረስ ብዬም መኩራራቴ Aይቀርም። በIትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በደም የተበከሉ ድርጅቶችን 
በጥምረት ስም ይሁን በውህደት ስም Aስከፊው ስማቸው ከIትዮጰያ ፖለቲካ ከጠፋ ለብዝዎቻችን 
የተወሰነ የደም ካሳ ብዬ Aምናለሁ።  

 
 
Eኔ ግን ይህ በዝግጅቱ ምክንያት ያየሁትን ዳግማዊ ወክ Aውት በማየቴ ደስተኛ ነኝ። 

የAንጃው መሪዎች ሾልከው ሲሄዱ ስለተመለከትኩ ደስተኛ ነኝ።የቀድሞ የIሕAፓ Aባላት የተሰው 
ጓዶቻቸውን ስላልረሱ ደስተኛ ነኝ። የAንጃው መሪዎች ሲሸማቀቁ በማየቴ ደስተኛ ነኝ። የAንጃው 
ተንኮል በመክሸፉ ደስተኛ ነኝ። የሕዝብ Aይንን ፣ የሕዝብን ቁጣ ፈርቶ Eሰከመቼ? ተከብሮ 
በተኖረበት Aገር ተሸማቆ በስተመጨረሻ Eንዲህ መሆን ለምን?  

 
በዚህ ስብስብ ላይ የEናታችን ወደ ስብሰባው መግባትና የክብር Aቀባበል መደረግ ለAንጃ 

መሪዎች የመልEክት ጥሪ AስተላልፎAል። ይኸውም የህዝብ ፍቅር ለAላማ ፅናት የሚሰጥ Eንጂ 
ለAድርባይነት Eንዳልሆነ የAንጃው መሪዎች ሊመለከቱት ችለዋል። በሕዝብ መከበር በAቋም Eንጂ 
ወደ ጠባባት በማዝገም Eንዳልሆነ ተመልክተውታል።  

ዳግማዊ ዎክ Aውት ፣ በሳልሳዊ Eንደሚደገም ደግሞ ጥርጥር የለኝም። ዛሬ በAለም የሚገኙ 
የቀድሞ የIሕAፓ Aባላትና በተሰው ጓዶቻቸው ላይ የሚፈፀመውን ደባ ይዋጉታል ብዬ Aምናለሁ።  

 
ድል ለIትዮጰያ ህዝብ 
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