የሰሊማዊ ትግሌ ፈተና
መርስኤ ኪዲን
ግንቦት 15 2002 የተካሄዯው ምርጫ ማንም ባሌገመተው መሌኩ በ ኢህአዳግ ሙለ በሙለ አሸናፊነት ተጠናቅቋሌ። ይህ
ውጤት ሇተሇያዩ አካልች የተሇያየ ትርጉም ይኖረዋሌ። በውጭ አገር ሆነው ሰሊማዊ ትግሌ ዋጋ የሇውም ኢህአዳግን
በተገኘው መንገዴ ሁለ በማጥቃት መዯምሰስ ያሰፈሌጋሌ ሇሚለ ሇዚህ አቋማቸው ማረጋገጫ እንዯሆነ አዴርገው
ይወስደታሌ። በ አገር ውስጥ በሰሊማዊ መንገዴ አሊማቸውን ሇማሳካት ሲጥሩ ሇቆዩት ዯግሞ በሰሊማዊ ትግሌና በ አመፅ
መካከሌ አንደን እንዱመርጡ የሚያስገዴዴ ሁኔታ ፈጥሯሌ። የዚህ ፅሁፌ ትኩረት የሚሆነው እነዚህ በሰሊማዊ መንገዴ
ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ፓርቲዎች የገጠማቸውን ፈተና ሇመዲሰስና በበኩላ ያዋጣሌ የሚሇውን ሇመጠቆም ነው። ወዯዋናው
ጉዲይ ከማምራቴ በፊት ግን ይህ ያሌተጠበቀ ውጤት እንዳት ተከሰተ የሚሇውን ሇማየት እሞክራሇሁ።
ግንቦት 15 በተካሄዯው ምርጫ ከ547 ወንበሮች ውስጥ ከሁሇት መቀመጫዎች በስተቀር የተቀሩት በሙለ በኢህአዳግና
በአጋሮቹ መያዛቸውን ምርጫ ቦርዴ በጊዜያዊ ውጤት መግሇጫው አርዴቶናሌ:: አርዴቶናሌ ያሌኩበት ምክኒያት ይህ ዜና
ሇማንም የምስራች ሉሆን ይችሊሌ ብዬ ስሇማሊስብ ነው:: ገዢው ፓርቲ ራሱ ሉዯነግጥና ሉያስብበት የሚገባ ዜና ነው::
ምናሌባት የምስራች ከሆነ ሉሆን የሚችሇው በውጭ ሆነው የትጥቅ ትግሌ እናካሂዲሇን እያለ ሇሚፎክሩ አካሊት ነው::
ከፋም ሇማም ይህ ውጤት እንዳት መጣ የሚሇውን ሇማየት ስሞክር በሶሰት አንኳር ነጥቦች ሉከፈለ የሚችለ ምክኒያቶች
ናቸው የመጡሌኝ::
1. በተቃዋሚዎች መጥፎ ባህሪና መከፋፈሌ
2. ኢህአዳግ ባሇፉት አምስት አመታት ባሳየው መሌካም ጅምር
3. በምርጫ ሂዯቱ ሚዛናዊ አሇመሆንና በኢህአዳግ ጫና
በ1997 ቅንጅትን የመስረቱት አራት ፓርቲዎች የዯጋፊያቸውን ዴምጽ አራት ቦታ ከመከፋፈሌ በማዲን በጋራ እጅግ ከፍተኛ
ዴምጽ ማግኘት እንዯቻለ ይታወሳሌ:: ከፍተኛ ዴምጽ ማግኘታቸው ብቻ ሳይሆን ሇህብረተሰቡ ያሳዩት የነበረው ከፍተኛ
የመተባበርና የአንዴነት መንፈስ የዯጋፊያቸውን ስነሌቦና በመግዛት እምነት እንዱያሳዴር አዴርጎ ነበር:: ሆኖም አሁን አንዯኛ
አራት ቦታ ተከፋፍሇው በመምጣታቸው ሁሇተኛ ከመከፋፈሌ ባሇፈ እርስ በራስ በጠሊትነት መተያየታቸው ጭራሽ
ዯጋፊያቸውን ተስፋ ከማስቆረጥ ባሇፈ ዴምጽ እንዱነፍጋቸው አስገዴድታሌ::
ከፓርቲዎች መብዛት በሊይ የተቃዋሚውን ዯጋፊ ተስፋ ያስቆረጠው በተቃዋሚዎች መሀሌ የሚታየው የመረረ ሽኩቻና
ጥሊቻ ህዝቡ ከሚፈሌገው የፍቅር የአንዴነትና የመተባበር መንፈስ ጋር አብሮ ሉሄዴ አሇመቻለ ነው:: ስሇዚህ ከተቃዋሚ
ዯጋፊው ግማሹ የሚበጀውን እስኪያገኝ መቆጠብ ሲመርጥ ግማሹ ዯግሞ ጭራሽ ኢህአዳግን የመረጠበት ሁኔታ ተፈጥሯሌ::
ከነችግራቸውም ቢሆን ተቃዋሚዎችን የዯገፈው ህዝብ ብዛት ዯግሞ ብዙ ቦታ መከፈለ ሇኢህአዳግ አሸናፊነት አንደ
ምክኒያት ሆኗሌ::
ላሊው ሇኢህአዳግ አሸናፊነት አስተዋጽኦ ያዯረገው ባሇፉት አምስት አመታት በተሇይ በኢኮኖሚው የታዩት እመርታዎች
ውሱን ቢሆንም የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍሌ ወዯኢህአዳግ ዯጋፊነት የቀየረበት ሁኔታ አሇ:: ይህ ተገቢ የሆነ ሂዯት ነው::
አንዲንድች ኢህአዳግን ዯጋፊ እንዯላሇውና ብቻውን እንዯተንሳፈፈ የአገር ጠሊት የሚያዩበት ሁኔታ አይገባኝም:: ኢህአዳግ
ቀዴሞም ሆነ አሁን ብዙ ዯጋፊዎች እንዲለት መዯገፍም መብታቸው እንዯሆነ መታወቅ ይኖርበታሌ::
ሶሰተኛውና ከፓርቲዎች እርስ በርስ መከፋፈሌ ቀጥል ሇኢህአዳግ አሸናፊነት ምክኒያት የሆነው ኢህአዳግ በምርጫው ሂዯት
ሊይ ያዯረገው ጫናና ያሌተመጣጠነ ተጽእኖ ነው:: የአውሮፓ ህብረት ታዛቢዎች እንዲረጋገጡት ገዢው ፓርቲ የመንግስት
ሀብትን ሇራሱ መቀስቀሻ ይጠቀም ነበር:: የበሇጠ የሚያሳዝነው ላልች ፓርቲዎች በክርክር ጊዜ እንኳ ከኢህአዳግ እኩሌ
የመከራከሪያ ሰአት እንዲይመዯብሊቸው ተዯርጎም ኢህአዳግ አሌበቃ ብልት በመንግስት ሜዱያ የቅስቀሳ ፕሮግራሞችን
ያዯርግ ነበር:: በዚያ ሊይ ባሇፉት አምስት አመታት በተሇያየ ጥቅማጥቅም ያሰባሰባቸው አምስት ሚሉዮን አባሊት
የተመሇመለበት አኪያሄዴ ተገቢ ያሌሆነ እና የአንዴ ፓርቲ የበሊይነት ያሰፈነ ሆኗሌ:: ከሁለ የከፋው በምርጫው ቀን
እያንዲንደ የኢህአዳግ አባሌና ካዴሬ አምስት አምስት ግሇሰቦችን ይዞ ሄድ የዴርጅቱ ምሌክት የሆነውን ንብን እንዱመርጡ

ያዯረገበት ሁኔታ የኢህአዳግ አሊማ ምን እንዯሆነ ግራ እንዱገባን ያዯረገ ዴርጊት ነው:: የኢህአዳግ ገዯብየሇሽ ጫና በሰሊማዊ
ትግለ ውስጥ የሚገኙ ሀይልችን ተስፋ የሚያስቆርጥ ሁኔታ ፈጥሯሌ::
በኢትዮዽያ ሰሊማዊ ትግሌ እናዯርጋሇን የሚለ ብዙ ፓርቲዎች ቢኖሩም በእርግጥ ሇሰሊማዊ ፖሇቲካ ምህዲር መፈጠር
ያሚያስፈሌገውን መቻቻሌንና መከባበርን የሚያሳዩ ጥቂት ናቸው ማሇት ይቻሊሌ:: በአገሪቱ ከሚንቀሳቀሱ ዋና ዋና የፖሇቲካ
ሀይልችን ብንመሇከት መዴረክ የሚባሇው የፓርቲዎች ስብስብ ሇመቻቻሌና ምክኒያታዊ ፖሇቲካ መፈጠር ጥረት በማዴረግ
ፋንታ ጭራሽ ሌዩነትን በማስፋትና ገዢውን ፓርቲ ባገኘው መንገዴ ማጥቃት ሊይ አተኩሯሌ:: የኢህአዳግም አኪያሄዴ
በተመሳሳይ መሌኩ ያሇውን ሀይሌ ሁለ ተጠቅሞ አጸፋውን መመሇስ ሆኗሌ:: በዚህም ስትራቴጂ መሰረት አምስት ሚሉዮን
ካዴሬዎቹን በማሰማራት እያንዲንደ ካዴሬ አምስት አምስት ግሇሰቦችን እንዱቆጣጠር በማዴረግ ህዝቡ ኢህአዳግን
ከመምረጥ ወጪ አማራጭ እንዲይኖረው አዴርጎታሌ:: በዚህ መሀሌ ሇሰሊማዊ ትግሌና ሇመቻቻሌ ፖሇቲካ ቁርጠኛ አቋም
የያዙ እንዯ ኢዳፓ ያለ ፓርቲዎችም የቂም በቀለ በትር ቀማሽ ሆነዋሌ::
አሁን ከባዴ ፈተና ውስጥ የገቡት እነኚሁ ሇሰሊማዊና የመቻቻሌ ፖሇቲካ ቁርጥ አቋም ያሊቸው ፓርቲዎች እንጂ ሰሊማዊ
ትግሌን አማራጭ ባሇመኖሩ ብቻ የሚከተለት ዴሮም ከሌባቸው ስሊሌሰሩበት ብዙም ሉቆጫቸው አይገባም:: አሁን ከፍተኛ
ፈተና ውስጥ የገባው ሇሰሊማዊና ምክኒያታዊ ፖሇቲካ ቁርጥ አቋም የያዘው ኢዳፓ ብቻ ሳይሆን ኢዳፓን መሰሌ ሰሊማዊ
እንቀሰቃሴ ሇማዴረግ በቅርብ እንቅስቃሴ የጀመሩ እንዯ ኢትዮዽያ ራእይ ፓርቲና ብርሀን ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ ያለ
ፓርቲዎችም ጭምር ናቸው::
የነኚህ ሰሊማዊ ፓርቲዎች ፈተና እንግዱህ ወይ ሰሊማዊ ትግለን በመቀጠሌ ወይ ከሰሊማዊ ትግለ ውጪ ላሊ አማራጭን
በመፈሇግ ወይ ዯግሞ በመክሰም መካከሌ አንደን የመምረጥ ፈተና ነው:: መክሰም የሚሇው አማራጭ በተሇይ ሇአዲዱሶቹ
ፓርቲዎች ሉቀሌ የሚችሌ ግን በጣም አሳዛኝና ቀስም ሰባሪ ምርጫ ነው:: የነኚህ ፓርቲዎች መክሰም ከስሌሳዎቹ ጀምሮ እርስ
በራስ ሲበጣበጡና አገሪቱን በጥሊቻና በእሌህ ሲያናውጡ ሇነበሩ ሀይልች መዴረኩን የሚያሰፋና በአገሪቱ አሁን ካሇው
በከፋ መሌኩ የጥሊቻ ፖሇቲካ እንዱሰፋ የሚያዯርግ ነው:: ከሰሊማዊ ትግሌ ውጪ ያለ አማራጮችን እንዲማራጭ የሚወስደ
ሰዎች በመጀመሪያ አሊማቸውን በትክክሌ ሇይተው ማስቀመጥ አሇባቸው:: ሰሊምን ሇማምጣት ከሆነ ሰሊም በጦርነት
አይመጣም:: አንዴነት ከሆነ: ፍቅር በጥሊቻ አይመጣም:: ስሇሆነም ይህ አማራጭ እንዲማራጭ ራሱ መቅረብ የላሇበት ነው::
እንዯከዚህ ቀዯሞቹ (የስሌሳዎቹ) ፖሇቲከኞች አንደን በጠሊት ፈርጆ ሇማጥቃት ከሆነ ግን ሉያዋጣ ይችሊሌ::
ምንም እንኳ ከባዴ ፈተና ቢገጥመውም በኢትዮዽያ ሰሊምን ፍቅርን አንዴነትን ሇማስፈን ብቸኛውና የሚያዋጣው መንገዴ
ሰሊማዊ የፖሇቲካ ትግሌ ነው:: ሆኖም ሰሊማዊ ትግሌ እንዯከዚህ ቀዯሙ በተበታተነና እርሰበራስ በሚጣረስ መሌኩ ከተዯረገ
ውጤታማ ሉሆን እንዯማይችሌ ከ2002ቱ ምርጫ በሊይ አስተማሪ ያሇ አይመስሇኝም:: ስሇሆነም እውነተኞቹ ሇሰሊምና
ሇመቻቻሌ የቆሙ ፓርቲዎች አይዱዮልጂያቸውና መሰረታዊ አስተሳሰባቸው እስከተቀራረበ ዴረስ ተቀራርበው መስራትና
ግዙፉን ኢህአዳግን በህብረት መግጠም ይኖርባቸዋሌ:: በተሇይ የኢትዮዽያውያን ዳሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዳፓ) በአገሪቱ
ያለ ሇሰሊምና ሇመቻቻሌ ፖሇቲካ ዝግጁ የሆኑ ፓርቲዎችን በማሰባሰብ እንዯከዚህ ቀዯሙ መሪ ሚና መጫወት
ይጠበቅበታሌ:: ሰሊማዊና ምክኒያታዊ ፖሇቲካ ኢህአዳግ መሌካም ስሇሆነ ወይ መጥፎ ስሇሆነ የሚያዝ አቋም ሳይሆን
ሇሰሊም ሇአንዴነትና ሇዳሞክራሲ ብቸኛው መንገዴ ስሇሆነ በአስቸጋሪ ጊዜም ቢሆን ሉታገለሇት የሚገባ ነው::
መርስኤ ኪዲን
ግንቦት 2002 ዓ.ም.
mersea.kidan@gmail.com

