ላልችም እንዯ ድ/ር ያእቆብ “በቃኝ” በለ
መርስዔ ኪዲን
ከሜኔሶታ
ሀገረ አሜሪካ
ሰሞኑን የሪፓርተር ጋዜጣ ዘጋቢ የሆነው አሰግዴ ተፈራ የአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ ፓርቲ
ምክትሌ ሉቀመንበር ከነበሩት ከ ድክተር ያእቆብ ሀይሇማሪያም ጋር ቃሇምሌሌስ አዴርጎ
ያጠናቀረውን ሪፓርት አነበብኩና ይህን ፅሁፍ ሇመፃፍ ተነሳሳሁ ። ድክተር ያእቆብ ብዙዎቻችን
እንዯምውናቀው በተሇያዩ አገራት በህግ ሞያ ሇብዙ ዘመናት ሌምዴ ያካበቱና ያስተማሩ
በሙያቸውም አንቱ የተባለ ናቸው። ምንም እንኳ አብዛኛው ሰው የሚያውቃቸው ከቅንጅት ጋር
በተያያዘ ቢሆንም በኢትዮዽያ ፖሇቲካም የረጅም ጊዜ ተሳትፎ ያዯርጉ የነበሩ ሰው ናቸው።
በተሇይ ቀዴሞ በዯርግ ጊዜ ዯርግን፣ ሕወሓትን፣ ሻዕቢያንና ኦነግን በማዯራዯር ሰሊማዊ መፍትሄ
ይሽቱ ከነበሩ ሽማግላዎች አንደ ናቸው።
የሪፖርተሩ አሰግዴ ተፈራ ድክተር ያእቆብ በረጅም ጊዜ ባካበቱት ሌምዲቸውና እውቀታቸው
መሰረት ሰሞኑን የዯረሱበትን ዴምዲሜ እንዯሚከተሇው አስፍሮታሌ።
ሌዩነትን በውይይት ከመፍታት ይሌቅ የመጠፋፋትና የእሌህኝነት መንገዴ መከተሌ በተመረጠበት የፖሇቲካ ትግሌ ውስጥ
ተሳተፊ መሆን ተጨማሪ ጥፋት ከመስራት ውጪ ላሊ ፋይዲ እንዯላሇው በመግሇፅ ራሳቸውን ከፖሇቲካ አመራር ሰጪነት
"በቃኝ" በማሇት መወሰናቸውን የአንዴነት ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ ፓርቲ ምክትሌ ሉቀመንበርና የውጪ ግንኙነት ኃሊፊ ድ/ር
ያዕቆብ ኃይሇማርያም ይፋ አዯረጉ"
ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ

ድክተር ያእቆብን ሇዚህ ውሳኔ ያበቃቸው ጉዲይ ብዙዎች የፃፍንበት ግን ሰሚ ጆሮ ያጣ ጉዲይ
ነው። የ1960ዎቹና 70ዎቹ የኢትዮዽያ ፖሇቲካ ባህሪ በመጠራጠር፣ አሇመተማመን እና ሌዩነትን
የማክረር ጠባይ የታጀበ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አገሪቱን የሚያምስና የብዙ ዜጎቿን ህይወት
የቀጠፈ ነው። የዚህ ፖሇቲካ አራማጅ የሆኑት አካሊት እስካሁን የአገሪቱን የፖሇቲካ መዘውር
ይዘው እያሽከረከሩት ነው። እኒህ ሰዎች የተጣባቸው የጥሊቻ መንፈስ ይኸው አገሪቱን ሇግማሽ
ክፍሇዘመን እያመሳት ይገኛሌ። ካሁን አሁን እኒህ ሰዎች ሄደ የጥሊቻም ፖሇቲካ አበቃሇት
እያሌን ስንጠብቅ እኚሁ ሰዎች ዴርጅታቸውን፣ ስማቸውን ስሌታቸውን እየቀያየሩ የመቻቻሌ
ፖሇቲካን አፍነውት ይገኛለ። ከ1960ዎቹ ፖሇቲከኞች ይህን ችግራቸውን ተረዴተው “የኛ
አስተሳሰብ ሇዘመኑ አይመጥንም” ብሇው ራሳቸውን ያገሇለ ብዙም አሊውቅም። ስሇዚህ ሇኔ
ድክተር ያእቆብ በዚህ ጉዲይ ፋና ወጊ ናቸው። ስሊሇፈው የፖሇቲከኞቻችን ባህሪም
እንዯሚከተሇው ብሇዋሌ።
አስከፊ የነበረውን የፊውዲሌ ሥርዓት ሇመዯምሰስ "አይነተኛ መሳሪያ ነው" በማሇት የኢሕአዳግ መሪዎችን ጨምሮ
በአሁኑ ሰዓት በተቃዋሚ ፓርቲ አመራር ሊይ የምንገኝ የማርክሲዝም ላኒንዝም ርዕዮተ ዓሇምን መቀበሊቸውን
የገሇፁት ድ/ር ያዕቆብ በዚሁ ሥርዓት ትውሌዴ ከማጣት ላሊ ሕዝብና አገር ያተረፉት ነገር እንዯላሇ ተናግረዋሌ፡፡
አያይዘውም "ይህ ጥርሳችንን የነቀሌንበት ርዕዮተ ዓሇም በባህሪው በጠሊትነት የተፈረጀን ማጥፋትና መዯምሰስ
እንጂ በውይይትና በመግባባት እርቅ እንዱፈጠር አያዯፋፍርም፡፡
ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ

እስኪ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮዽያን ፖሇቲካ የሚያምሱትን አካሊት እንመሌከት። ኢህአዳግ የ60ዎቹ
ዋነኛ ተቀናቃኞችና የትግራይን መሬት በጦርነት ያመሱት ሁሇት ፓርቲዎች (ሕወሓትና
ኢህኣፓ)አባሊት የመሰረቱት ግንባር ነው። መዴረክ የሚባሇው ዯግሞ በቀይ ሽብር ዋና ተዋናይ

የነበረው የመኢሶን ና የቀዴሞ የሕወሓት አባሊት የመሰረቱት ነው በውጭ አገር የተሰሇፉት ዯግሞ
ኦነግ፣ ኢህኣፓዎች፣ መኢሶኖች፣ ሕወሓቶች፣ ኢዱዩዎች ወዘተ ናቸው። እነዚህ ፖሇቲከኞች አንደ
ላሊውን ካሊጠፋ ምንም አይነት እረፍት እንዯማያገኙ ተማምሇዋሌ። ስሇዚህ ኢትዮዽያውያን
ከነዚህ ፖሇቲከኞች ሰሊማዊና የትብብር መንፈስ ሇማየት ብንጠብቅ የዋህነት ይሆንብናሌ።
ታዱያ ተስፋችን ምንዴነው? ……. እንግዱህ ሰሊማዊና መቻቻሌ የሚታይበት ፖሇቲካ እንዴናይ
የዚህ ሂዯት እንቅፋቶች ገሇሌ ማሇት አሇባቸው። ይህን ዯግሞ በሂዯቱ ብዙ ተሳትፎ የነበራቸውና
በእውቀትም በሌምዴም በእዴሜም ስሇጉዲዩ ሇመናገር ሙለ ብቃት ያሊቸው ድክተር ያእቆብ
እንዱህ ይገሌፁታሌ።
"በገዢው ፓርቲም ሆነ በተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥ ያለ የፖሇቲካ አመራሮች ሌንሇወጥ ባሇመቻሊችን አመራሩን
መሌቀቅ አሇብን፡፡ እኔም በቃኝ ያሌኩት ሇዚሁ ነው"
ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ

አዎን የ60ዎቹ የጥሊቻ ፖሇቲካ የተጣባቸው ፖሇቲከኞች አሰተሳሰባቸውንም ሆነ ተግባራቸውን ሇመሇወጥ
ተነሳሽነት የማሳየት ፍንጭ ሉያሳዩን አሌቻለም። ስሇዚህ በቃኝ ማሇት አሇባቸው። በቃኝ ማሇትን ዯግሞ
ባህሪያቸው አይፈቅዴሊቸውም። ስሇዚህ የዚህ ዘመን ትውሌዴ የሆንን ኢትዮዽያውያን እኛ በቃችሁ
ሌንሊቸው ይገባሌ። ድክተር ያእቆብም የነሱ መሌቀቅ ብቻ ሳይሆን የአስከፊው የ60ዎቹ ፖሇቲካ ስንክሳር
ያሌነካቸው አዲዱስ ፖሇቲከኞች መተካታቸውም ወሳኝ መሆኑን አስምረውበታሌ።
ዛሬ በዓሇማችን እንዯሚታየው በማርክሲዝም ላኒንዝም ፍሌስፍና ተቀጥሇው የነበሩ አገሮች ርዕዮተ ዓሇማቸውን ሲቀይሩ
አመራሮቻቸውንም በማውጣትና በአዲዱስ "ሌክፍት" በላሇባቸው አመራሮች መቀየራቸውን ገሌፀዋሌ፡፡
ምንጭ ሪፖርተር ጋዜጣ

በመጨረሻም ድክተር ያእቆብ ሀይሇማሪያም ምንም እንኳ የላልች የዘመናቸውን ፖሇቲከኞች
ያክሌየጥሊቻን ፖሇቲካ ባያራምደ፣ የሳቸው ዘመን ፖሇቲከኞች ከዘመኑ ጋር የሚመጥን ፖሇቲካ
ሇማራመዴ ስነሌቦናዊ ዝግጁነቱም ሆነ ራእይ እንዯላሊቸው በመረዲት ራሳቸውን ከእሌህ ፖሇቲካ
ማግሇሊቸው የሚመሰገን ተግባር መሆኑን እየገሇፅኩ። ሇወዯፊቱ ግን አዱሱ ትውሌዴ
የሚያዯርጋቸውን ፖሇቲካዊም ሆነ ላልች እንቅስቃሴዎች በመሄስ፣ በመምከር፣ በማስታረቅ፣
በማዯራዯር፣ በመገሰፅ እና ምሁራዊ ትንታኔዎችን በማቅረብ ሊገራቸው አስተዋፅኦ እንዯሚያዯርጉ
ጥርጥር የሇኝም። ላልችም የ60ዎቹና የ70ዎቹ ፖሇቲከኞች ህይወታችሁን ሙለ አንዳም እረፍት
ሳታዯርጉ ወይ እናንተ ሳትረኩ ወይ ሇህብረተሰቡ የረባ ሇውጥ ሳታመጡ እርስ በራስ ስትናከሱ
የኖራችሁትን ኑሮ ጨክናችሁ በቃኝ በለት። ሜዲውን ሇዘመኑ ትውሌዴ ሌቀቁሇት።
መርስኤ ኪዲን
ህዲር 2002 ዓ.ም
mersea.kidan@gmail.com

