መዴረክና ኢዳፓ፤ ዴሮና ወዯፊት
ከ60ዎቹ ፖሇቲካ ወዯ ሀያአንዯኛው ክ/ዘመን ፖሇቲካ
መርስኤ ኪዲን
የኢትዮዽያ የ11960ሳዎቹ አመታት ፖሇቲከኞች ዋና ስነሌቦናዊ መሰረት ተቃውሞ ወይም አመፃ ነው።
አንዴ የ60ዎቹ ፖሇቲከኛ በአሇም ሊይ እሱ ብቻውን ቢቀር የሚቃወመው በማጣቱ ራሱን ሉሰቅሌ
ይችሊሌ። ሇዚህም ነው ሁሌ ጊዜ ወሬያቸው ስሇጠሊት የሆነው። ያኔ በስሌሳዎቹ ፊውዲሌና
ንጉሳዊያውያን ጠሊት ተባለ ተፈጁ፣ ተሰዯደ፣ ተዋረደ። ከዚያም ኢህኣፓና መኢሶን አንደ አንደን
ጠሊት ነው ብሇው አወጁ፣ ተገዲዯለ፣ አሳዯደ፣ ተሳዯደ። ከዚያም ኢህአፓ፣ ኢዴህና፣ ሕወሓት
በጠሊትነት ተዋጉ፣ ተፋጁ፣ ተጋዯለ፣ ተገዲዯለ፣ አገዲዯለ….. ከዚያም ሕወሓትና ኢሰፓ(ዯርግ) ተዋጉ፣
ተሊሇቁ…
ከዚያም ኢዯሃቅ…… ከዚያም ህብረት….. ከዚያም ግንቦት ሰባት….. ከዚያም መዴረክ እያሇ
እስካሁን አሇ።
ከዚህ ሁለ ክስተትና ሂዯት በስተጀርባ ያለት እነኛው የአመፃ ትውሌዴ ሰዎች ናቸው። ሇነሱ ማመፅ
ጀግንነት ነው። ከማመፅ ውጪ ያሇ ማንኛውም ዴርጊት ከሃዱነት፣ ባንዲነት፣ ፈሪነት …… ነው። ሰሞኑን
በኢህአዳግ፣ በኢዳፓ፣ በመኢኣዴና በቅንጅት መካከሌ የተዯረገውን ዴርዴር በተመሇከተ የተሇያዩ
ፓርቲዎች የያዙት አቋም በ60ዎቹ እና በዘመኑ ፖሇቲከኞች መካከሌ ያሇውን የአስተሳሰብ ሌዩነት በግሌፅ
ያሳየ ነው። የ60ዎቹ ፖሇቲካ ዋነኛ አራማጆች ስብስብ የሆነው መዴረክ “ኢህአዳግ ጠሊት ነው እኛ
መሌአክ ነን ዴርዴሩም በኛ በመሌኣኮቹና በጠሊት በኢህአዳግ ብቻ ነው መሃሌ ሰፋሪ ብል ነገር የሇም።”
የሚሌ አቋም ይዟሌ። የ60ዎቹ ፖሇቲከኞች አዯገኝነት የተወሰነ አካሌን ጠሊት ብሇው መፈረጃቸው ብቻ
አይዯሇም። መሃሌሰፋሪ የሚለትን ሇማስወገዴ መበርታታቸው ነው። በዚህ ዘመን “ከናንተም
ከኢህአዳግም አንሆንም” ያሇው ኢዳፓ ዋነኛ የፕሮፓጋንዲ ሰሇባቸው ሆኗሌ” በአዱሱ ትውሌዴ አባሊት
የሚመራው ኢዳፓ ዯግሞ “ከማንም ጋር ይሁን በመቻቻሌ፣ በዴርዴርና ሰጥቶ መቀበሌ መርህ
እንሰራሇን። ኢህአዳግ ተፎካካሪ ፓርቲ እንጂ ጠሊት አይዯሇም። እናንተም ቢሆን ተዯራዯሩ።” የሚሌ
አቋም ይዟሌ።
መቼም ኢዳፓ በተሇያዩ ጉዲዮች የሚይዛቸው አቋሞች በኢትዮዽያ ፖሇቲካ አዯገኝነት ተስፋ ቆርጠን
ሇነበርን ኢትዮዽያውያን ወጣቶች “ምናሌባት ያ የጥሊቻና የእሌህ ፖሇቲካ በመቻቻሌና በሰሊማዊ ፉክክር
ሉተካ ይችሊሌ” የሚሌ ተስፋ እንዴንሰንቅ አዴርጎናሌ። ብቸኛው የዚህ ዘመን ትውሌዴ ፓርቲ ኢዳፓ
እነኚህ የ60ዎቹ ፖሇቲከኞች የሚያዯርጉበትን ጫና እየተቋቋመ እዚህ መዴረሱ የሚዯነቅ ሲሆን እነሱ
በተነኮሱት ቁጥር መሌስ በመስጠት የነሱ የእሌህ እና የጥሊቻ ፖሇቲካ ባህሌ ውስጥ እንዲይሰጥም
መጠንቀቅ ይኖርበታሌ።

እነሱ ከአመፃ ይሌቅ ዴርዴር ሲሰፍን ይጨንቃቸዋሌ። ከጥሊቻ ይሌቅ ፍቅር ሲሰፍን ግራ ይገባቸዋሌ።
ከአሽሙር ይሌቅ ቁምነገር ሲነገር ይቀዣበራለ። ከወሬ ይሌቅ ስራ ሲጀመር ይዯናበራለ ስሇዚህ እንዯ
ዯንባራ በቅል ያገኙትን መራገጥ ይጀምራለ ፖሇቲከኛውንም፣ ሽማግላውንም፣ ዱፕልማቱንም…..።
ይህን ባህሪ በሚያስተውሌ ጊዜ ኢዳፓም በመራገጥ የፈሇጉት ወጥመዴ ውስጥ መግባት የሇበትም።
እነሱ እንዯሇመደት ያሊዝኑ። እጣ ፈንታችን ሆነና ከሽማገልቻችን ትእግስትንና መቻቻሌን ሇመማር
ስንጓጓ እነሱ ጥሊቻንና እሌህን ይሰብካለ። የዚህ ዘመን ትውሌድች ዯግሞ ማሊዘናቸውን ሰምቶ
እንዲሌሰማ እያሇፍን እስኪከስሙ ሌንታገሳቸው ይገባሌ።
አሁን በሀያአንዯኛው ክፍሇዘመን እንገኛሇን። አገራችን በፓሇቲካም ሆነ በኢኮኖሚ ራሷን ሇመሇወጥ
የምትችሌባቸው እዴልች እየተፈጠሩ ነው። ገንቢ በሆነ መሌኩ ሇመሇወጥ ተስፋ ያሇንን ያክሌ አፍራሽ
የሆኑ ስጋቶችም አለብን። በመጪው ምርጫ እንግዱህ ሁሇት አማራጮች አለ። ባሇው መንግስት
ዯስተኞች የሆንን በሚሰራው ስራ የረካንና ያሇው መንግስት እንዱቀጥሌ የምንፈሌግ አሇን። ምርጫችን
ኢህአዳግ ይሆናሌ ማሇት ነው። ላልቹ ዯግሞ አሁን እየተሰራ ካሇው በሊይ መሰራት አሇበት የምንሌ
ወይም ጭራሽ አሁን አገር እየተጎዲች ነው የምንሌ ወይም በላሊ ምክኒያት መንግስት መሇወጥ አሇበት
የምንሌ አሇን። የእንዯዚህ አይነት አቋም አራማጆች ምን ምን አማራጮች አለን?
ሁሇት አማራጮች አለ። አንዯኛው መዴረክን ወይም ላሊ እንዯመዴረክ አይነት በ60ዎቹ ፖሇቲከኞች
የሚመራ ፓርቲን መምረጥ ነው። አሌበርት አንስታይን ስሇእብዯት ያሇውን ያስታውሰኛሌ በእንገሉዘኛው
“Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” አዎን፤
ላሊ በ60ዎቹ ፖሇቲከኞች የሚመራ ፓርቲ መምረጥን አሌበርት አንስታይን Insanity ወይም እብዯት ያሇውን
እንዯመተግበር እቆጥረዋሇሁ። እንዯኔ እንዯኔ በ60ዎቹ ፖሇቲከኞች ከሚመሩ ፓርቲዎች በሙለ ኢህአዳግ በአስር
እጅ ይሻሊሌ።
ላሊው አማራጫችን እንዯ ኢዳፓ ያለ ዘመናዊ አስተሳሰብን የሚያራምደ ፓርቲዎችን መምረጥ ነው። እንዱህ
አይነት ፓርቲዎች በአገራችን ብዙም የለም። ገና ከመነሻቸው በነዛው የአመፃ ፖሇቲከኞች እየተዯበዯቡ ይከስማለ።
ኢዳፓም የመሪዎቹና አባልቹ ጥንካሬ ይዞት እንጂ በተዯረገበት የአለባሌታና የአመፃ ዘመቻ መክሰም ነበረበት።
በዋነኝነት ሇውጥን የሚፈሌግ ዜጋ በኢህአዳግና ሉመርጠው በሚያስበው ዴርጅት መካከሌ ሌዩነት መኖሩን
መመርመር ሌዩነት ካሇም ከሚፈሌገው ሇውጥ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን መመዘን ይኖርበታሌ። እንዯኔ አመሇካከት
በመዴረክና በ ኢህአዳግ መካከሌ መሰረታዊ የሆነ የፖሇቲካ አመሇካከት ሌዩነት አይታየኝም። የኢህአዳግ ጠንካራ
ፓርቲ ሕወሓትና መሪው አቶ መሇስ የመሆናቸውን ያክሌ የመዴረክም ጠንካራ ዴርጅርት ዓረና ና አቶ ስየ ናቸው።
ኢህኣዳግ ዴሮ ኢህዳን የሚባሌ ህብረብሄር ፓርቲ እንዯነበረው ሁለ መዴረክም አንዴነት የሚባሌ ህብረብሄር
ፓርቲ አሇው። በጊዜ ሂዯት ዯግሞ አንዴነትም ሌክ እንዯ ኢህዳን በላልች ብሄራዊ ፓርቲዎች ግፊት ወዯ አማራ
ብሄራዊ ፓርቲነት(አቶ ቡሌቻ በVOA እንዯተናገሩት) መሇወጡ አይቀርም መዴረክ ያን ያህሌ እዴሜ ከቆየ።
ኦህዳዴ ከዴሮ የኢሰፓና የኦነግ አባሊት የተመሇመሇውን ያክሌ ኦህኮም ከመኢሶኖችና ከኢሰፓዎች የተውጣጡ
ሰዎች ስብስብ ነው። ኢህአዳግ ወዯ ህብረብሄራዊነት ሇመሸጋገር ዝግጅት በሚያረግበት ጊዜ መዴረክ ገና የብሄር
አጀንዲን የሚያውሇበሌብ ዴርጅት ነው። መዴረክና ኢህአዳግ ያሊቸው ከፍተኛ ሌዩነት ኢህአዳግ የማስፈፀም
ብቃት ያሇው ዴርጅት ሲሆን መዴረክ የተቃውሞ ብቻ (ድ/ር በየነ “ስራችን መቃወም ነው” እንዲለት) ዴርጅት

መሆናቸው ነው። ከሁለም ከሁለም የሚያሳዝነው ዯግሞ በየትኛውም ጊዜ መዴረክ የህዝብ አጀንዲ ሲያነሳ
ተሰምቶም አይታወቅም። ሁላ አጀንዲው ፖሇቲካ ነው።
በላሊ በኩሌ ኢዳፓ ከኢህአዳግ በመሰረቱ የሚሇይ ዴርጅት ነው። ከብሄርተኝት ይሌቅ ኢትዮዽያዊነት ሊይ
ተመርኩዞ የተመሰረተ ዴርጅት ነው። በብዙ መሰረታዊ አቋሞች ከኢህአዳግ ቢሇይም ኢህአዳግን “ጠሊት” ብል
አይጠራም። የሀያአንዯኛው ፖሇቲካ የሚጠይቀውን ሰሊማዊ መንገዴ ሇመከተሌ ቁርጥ አቋም አሇው።
የዳሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ መሰረቱ ህግን (የተሟሊ ይሁንም አይሁንም) ማክበር መሆኑን የተረዲ ዴርጅት
ነው። በአገር ውስጥ ሇውጥ የሚመጣው ከዱፕልማቶችና ምእራባውያን በሚቸር እውቅና ሳይሆን ከወገኖች
(ገዢም ይሁን ተቃዋሚ) ጋር በሚዯረግ ዴርዴርና ትብብር መሆኑን ጠንቅቆ ከመረዲት ባሻገር በዚያ መሌኩ ብዙ
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ያሇ ዴርጅት ነው። የስራ ጊዜንና የፖሇቲካ ሽኩቻ ጊዜን ሇይቶ በመረዲት በስራ ጊዜ
በመተባበር ሊይ ያተኮረ እንቅስቃሴ የሚያዯርግ በፖሇቲካ ፉክክር ጊዜ ሌዩነትን የተመረኮዘ እንቅስቃሴ የሚያዯርግ
ዴርጅት ነው። የኢዳፓን የፖሇቲካ ፕሮገራምና ስተራቴጂዎች ሊነበበ ሰው እነኚህ ሰዎች እውነትም “የወዯፊቱ
ፓርቲ” ሇመሆን ቁርጠኝነታቸውን ይገነዘባሌ።
ባጠቃሊይ ከቀዴሞ ባህሊችን አንፃር መንግስትን መዯገፍ በተቃዋሚዎች በኩሌ እንዯ ካዴሬ የሚያስፈርጅበት
ወይም ዯግሞ ተቃዋሚን መዯገፍ ዯግሞ እንዯአመፀኛ የሚታይበት ሁኔታ መቀየር ይኖርበታሌ። ማናችንም
ኢትዮዽያውያን የፈሇግነውን በዴፍረት መምረጥ ይኖርብናሌ። መንግስትን ሇሚዯግፉ ምርጫው ቀሊሌ ነው።
ሇኢትያዽያውያን የመንግስት ሇውጥ ፈሊጊዎች ግን ሁሇት መሰረታዊ ሌዩነት ያሊቸው አማራጮች አለ እነሱም
ባንዴ በኩሌ “የ60ዎቹ ፖሇቲካ”ና አራማጆቹ በላሊ በኩሌ ዯግሞ “የሀያአንዯኛው ክፍሇዘመን ፖሇቲካ” ናቸው።
እንዯኔ እንዯኔ መንግስት መሇወጥ አሇበት ሇሚለ ኢትዮዽያውያን በእርግጥም ከኢህአዳግ በመሰረቱ የተሇየ
ፖሇቲካዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ፕሮግራም ያሇውና ዘመኑ የሚጠይቀውን ፖሇቲካዊ መስመር የያዘው ኢዳፓ ነው።
መርስኤ ኪዲን
ህዲር 2002 ዓ.ም.
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