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ገዥው ፓርቲ ተቃዋሚዎችን በቦነስ… 
                                         

                                           ፍቅረማርቆስ ከፒያሣ  
 

ዘንዴሮ የሚካሄዯውን ብሔራዊና ክሌሊዊ ምርጫ በማስመሌከት በፓርቲዎች 

መካከሌ እየተካሄደ ያለትን ክርክሮች የመመሌከት እዴለ ገጥሞኛሌ፡፡ ሁሊችንም 

መቼም ብዙ ነገር ታዝበናሌ፡፡ እኔ የታዘብኩትን ካሇው ነባራዊ ሁኔታ ጋር 

አዲመርኩና ወዯ ውጤት መተንበይ ሉያዯርሱኝ የሚችለ ጠቋሚ ነጥቦችን 

(Empirical hypothesis) እንዯሚከተሇው አስቀመጥኳቸው፡፡ 

 

በዘንዴሮ ክርክርና የምረጡኝ ቅስቀሳ ገዥው ፓርቲ /ኢሕአዳግ/ ተቀዋሚዎችን 

ቦንሷቸዋሌ ማሇት በሚቻሌ ሁኔታ  በሌጧቸውና የምርጫውን ውጤት ሇመተንበይ 

የሚከብዴ ሆኖ አሊገኘሁትም ፡፡ ሇውጤት ትንበያ ይሆናለ የምሊቸውን ነጥቦች 

እንዯሚከተሇው ዘረዘርኳቸው፡- 

 

የመጀመሪያውና ቀዲሚ አዴርጌ የወሰዴኳቸው ገዥው ፓርቲ በተግግባር ተፈትሸው 

በውጤት የታጀቡ ፖሉሲና ስትራቴጂዎችን ይዞ መቅረብ ችሎሌ፡፡ የእነዚህ ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ውጤታማነትን ገሇሌተኛ የሆኑ አካሊት መስክረውሊቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ 

ሇተከታታይ 6 ዓመታት የተገኘው የምጣኔ ሃብት እዴገት ግብርና መር 

የኢንደስትሪ ሌማት ፖሉሲው ውጤታማ መሆኑ በተግባር ተረጋግጧሌ፡፡ 

በተቃራኒው ተቃዋሚ ፓርቲዎች መያዣ መጨበጫ የላሇው፣ ከአቤቱታና  ከዘሇፋ 

ያሌዘሇሇ ጥቃቅን ነገሮች በማግዘፍ፣  ያሌተፈጠሩና የላለ ነገሮችን እንዯተከሰቱ 

በማዴረግ  የተሇያየ ቀሇም በመቀባት ሊይ የተጠመደ በመሆናቸው የመራጩን 

ሕብረተሰብ ቀሌብ መሣብ የሚችለ አይዯለም፡፡ አብዛኛዎቹ ተቀዋሚ ፓርቲዎች 

ጠንካራ ፖሉሲና ስትራቴጂ ነዴፈው አማራጭ የሚለትን ሇህብረተሰቡ ማቅረብ 

የተሳናቸው ዋነኛ ምክንያት በውስጥ ችግሮቻቸው የተተበተቡ ፣ ዳሞክራሲያዊ 

አሰራርን መተግበር የተሳናቸው፣ ወዯ አመራር የሚመጡ አባልች የግሌ ገናና 

ስምንና  ስብእናን መሻት  የሚወደ በመሆናቸው ነው፡፡ 
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በአንፃሩ ገዥው ፓርቲ ባሇፉት ስዴስትና ሰባት አመታት ሉታዩና ሉዲሰሱ የሚችለ 

ሇውጦችን ሇምሳላ፣ በመሠረተ ሌማት /መንገዴ ፣ መብራት፣ቴላ/ በማህበራዊ 

/በትምህርትና ጤና/ እንዱሁም በመሌካም  አስተዲዯር ዙሪያ  ማንም ቀና 

አስተሳሰብ ያሇው ሰው ሉመሰክረው የሚችሌ ተጨባጭ ስራዎችን ማከናወን 

ችሎሌ፡፡ ሇዚህ ነው ገዥው ፓርቲ በፖሉሲዎቹና በስትራቴጂዎቹ ከተቃዋሚዎች 

በተሻሇ መሌኩ የተዯራጀና የጠነከረ በመሆኑ የመራጩን ቀሌብ ይገዛሌ ሇማሇት 

ያስዯፈረኝ፡፡ 

 

በሁሇተኛነት የተመሇከትኩት ጉዲይ ገዥው ፓርቲ ከ 97ቱ ምርጫ ጥሩ ትምህርት 

ያገኘ  በመሆኑ  የታዩበትን ግዴፈቶቹን ነቅሶ በማውጣት ከ97ቱ ምርጫ  ማግስት 

ጀምሮ አበክሮ በመሥራት መፍትሔ ያስገኘሊቸው  ይመስሇኛሌ፡፡  ሇዚህ ጥሩ 

ማሳያ  የሚሆነው  ከፍተኛ የገዥው ፓርቲ አመራር በመንግሥት ኃሊፊነታቸው 

ወዯ ታችኛው ሕብረተሰብ በመዝሇቅ ግሇሠብ አርሶ  አዯሮችን፣ የተሇያዩ የሙያ 

ማህበራትን /የመምህራን፣ ነጋዳ፣ ወጣቶች፣ ሴቶች እና የሰራተኞች ወዘተ/ 

በማነጋገር ሇችግሮቻቸው  መፍትሔ በመስጠት በሕብረተሰቡና በመንግሥት 

መካከሌ ጥሩ የሚባሌ ግንኙነት እንዱኖር ጥሩ መሠረት ጥሇዋሌ፡፡ ይህም ገዥው 

ፓርቲ በሕብረተሰቡ ውስጥ ጠንካራ መሠረት እንዱኖረው አዴርጓሌ፡፡ ዛሬ ከቀበላ 

እስከ ወረዲ ፣ ዞን ክሌሌና በፌዯራሌ ዯረጃ ገዥው ፓርቲ ይሁንታ ያገኘና ሰፊ 

መሠረት ያሇው ሆኗሌ፡፡ 

 

ከ97ቱ ምርጫ በፊት አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች  “ኢሕአዳግ የሚናገር አፍ 

እንጂ የሚሰማ ጆሮ የሇውም’’ አባባሌ ውዴቅ በማዴረግ የሊይኛው የዴርጅቱ 

አመራሮች ወዯ ሕዝብ በመዝሇቅ የሌብ ትርታውን ማዴመጥ በመጀመራቸው 

በዘንዴሮው  ምርጫ ኢሕአዳግ በቀሊለ የመራጩን ህብረተሰብ ቀሌብ መሣብ 

የሚችሌ ይመስሇኛሌ፡፡ በተጨማሪም ዛሬ መንግሥታዊ አገሌግልት ሰጪ በሆኑ 

መሥሪያ ቤቶች መሠረታዊ የአሠራር ሇውጥ ተግባራዊ  በመሆኑ  ሕብረተሰቡ 

በአካባቢው  የተሻሇ አገሌግልትን ማግኘት በመቻለ በመንግሥት ሊይ አመኔታ 

ጥሎሌ፡፡ ይህ ላሊው ሇገዥው ፓርቲ ውሃ የሚቋጥር ሥራ በመራጮች ትሌቅ ግምት 

የተሰጠው  ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 
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በተቃራኒው ተቀዋሚ ፓርቲዎች የአምስት አመት የቤት ሥራቸውን በአግባቡ 

ያከናወኑ አይመስሇኝም፡፡ በመጀመሪያ ተቀዋሚዎች በ97ቱ ምርጫ ቀሊሌ የማይባሌ 

የምክር ቤት ወንበርን በፌዯራሌም ሆነ በክሌሌ ማግኘት ቢችለም በፈጠሩት 

ታሪካዊ ሥህተት በሕብረተሰቡ ዘንዴ ተሰሚነታቸውን ክፉኛ የሸረሸረው 

ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

በተጨማሪም ተቃዋሚ ፓርቲዎች በመራጮች አመኔታ ያሳጣቸዋሌ ብዬ የማስበው  

ነገር በውስጣቸው የሚታየው የፓርቲዎቹ የአወቃቀር ሁኔታ ነው ፡፡ ሇዚህም ጥሩ 

ምሣላ አዴርጌ ማንሳት የምፈሌገው መዴረክ የተባሇውን ፓርቲ  ነው፡፡ መዴረክ 

በውስጡ ካቀፋቸው ፓርቲዎች ገሚሱ አሃዲዊና የተማከሇ አስተዲዯርን የሚያቀነቅኑ 

ናቸው፡፡ ላልቹ ዯግሞ  ኢትዮጵያ  የሚሇውን ቃሌ መስማት የሚጠለ የዜግነት 

ጥያቄ በተነሣ ጊዜ ሁለ  ብሔራቸውን መጥቀስ የሚፈሌጉ  በጋራ መተሳሰብን 

ሳይሆን መበታተንን አዋጭ እንዯሆነ  በየአዯባባዩ  ሲናገሩ የሚዯመጡ ናቸው፡፡  

 

እንግዱህ መዴረክ እንዳት አዴርጎ እንዯሆነ ባይታወቅም  እነዚህን  ሁሇት 

ጽንፎችን በሙጫ አጣብቋቸው ኮሽ ባሇ ቁጥር ቀሊሌ የማይባለ መስራች ፓርቲዎች 

በቀሊለ ከመዴረክ ሲበታተኑ ታይተዋሌ፡፡  

 

በእንዱህ ያሇ ሁኔታ የባሇፈው ቅንጅት የተሰኘው ፓርቲ የገጠመው እጣ ፈንታ 

መዴረክ ሊይ ሊሇመዴረሱ ምን ዋስትና አሇ? መዴረክ አሁን ባሇበት ሁኔታ እንኳንስ 

ከምርጫ በኋሊ ሊሇው ሂዯት ሉዯርስ ይቅርና እስከ ምርጫው ዴረስ  እዴሜ ሉኖረው 

ይችሊሌ ብል በእርግጠኝነት መናገር ይከብዲሌ፡፡ ከጥቂት ቀናት በፊት ይህ 

በውስጣቸው  የሚግመው እሳት መፈንዲት በመጀመሩ አንዲንድች  መንሸራተት 

ጀምሯቸዋሌ ፡፡ እንዱህ ያለት ክስተቶች ተቀዋሚ ፓርቲዎች በሕብረተሰቡ ዘንዴ 

ተአማኝነትን እንዲያገኙ ያዯረጋቸው ይመስሇኛሌ፡፡  

 

በሶስተኝነት ሉነሣ የሚችሇው የዴርጅቶች አወቃቀርና የውስጥ ዳሞክራሲያዊ 

አሰራራቸው ነው፡፡  አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የአመሠራረት ሁኔታቸውን 
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ስንመሇከት  “ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ” እንዯሚባሇው ምርጫ ሲዯርስ የተወሇደ 

አሇያም  ከያሇበት ተሰባስበው የተጣመሩ ናቸው፡፡ ሇዚህም  ጥሩ ማሳያ የሚሆኑት 

አብዛኛዎቹ የፖሇቲካ  ፓርቲዎች ስማቸውን ከዚህ በፊት ሰምተናቸው  የማናውቅ፣ 

ጽሕፈት ቤት እንኳን የላሊቸውና የፓርቲያቸውን ሰነዴ  በቦርሳቸው  በመያዝ  

በየጎዲናውና በየካፊቴሪያው የፓርቲ ሥራ የሚከውኑ ናቸው፡፡  በእንዱህ አይነቱ 

ሁኔታ የተቋቋሙ  ፓርቲዎች አገርን እንመራሇን የሚሌ ብሌጣብሌጥ  አባባሊቸውን 

ብዙው መራጭ ሕብረተሰብ የተረዲው ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

የተቀዋሚ ፓርቲዎች  የውስጥ ዱሞክራሲያዊ አሰራራቸው ላሊው የዴክመት 

ምንጫቸው ነው፡፡ “የጅብን ጥርስ በምን ፈራኸው ቢለት በአጥንት” እንዯሚባሇው 

በአብዛኛው የተቃዋሚ ፓርቲዎች  አመራሮች አምባገነናዊ አሰራርን፣ እኔ ያሌኩት 

ካሌሆነ የሚሌ አስተሳሰብ በግሌጽ የሚታይባቸው ናቸው፡፡ አብዛኞቹ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በሰጥቶ መቀበሌ መርሕ የማያምኑ የዴርዴር ፖሇቲካን የማይቀበለ 

በመሆናቸው የሚታዩና የሚጨበጡ እውነታዎችን መቀበሌ እንዯ ዴክመት 

የሚወስደ የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ አራማጆች ናቸው ብሌ የተሳሳትኩ አይመስሇኝም፡፡ 

ይህን አሰራርና አስተሳሰባቸውን ወዯ ሃገር መምራት ዯረጃ ይዘውት የሚመጡ ከሆነ 

አዯገኝነቱን ማንም ሉረዲው የሚችሌ ነው፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ አንዲንዴ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮቻቸውን በወራት 

በሚቆጠር እዴሜ በመሇዋወጥ ዳሞክራሲያዊ አሰራርን የተከተለ ሇማስመሰሌ 

ያዯረጉትን ጥረት ሕብረተሰቡ ያወቀባቸው ይመሥሇኛሌ፡፡ “የማይተማመን 

ባሌንጀራ በየወንዙ ዲር ይማማሊሌ” እንዯሚባሇው በየወራቱ የአመራሮች ሇውጥ 

ማዴረግ ዳሞክራሲያዊ አሰራር አይመስሇኝም፡፡ በተቃራኒው ገዥ ፓርቲ  

ከአመሠራረቱ ጀምሮ የችግር አፈታት አካሄደ እጅግ ቀጥተኛና ሇሁለም የዴርጅቱ 

አባሌ እኩሌ መሆኑን በተግባር አሳይቷሌ፡፡ ሇዚህም ጥሩ ማሳያ የሚሆነው የዴርጅቱ 

መሥራችና ከፍተኛ አመራሮች የዴርጅቱን መርሆ ወዯጎን በመተዋቸው 

ከሃሊፊነታቸው እንዱነሱ ተዯርገው በሕግ አግባብ ተጠያቂ ሆነዋሌ፡፡ እንግዱህ 

እንዱህ ያሇው አሰራር በመራጩ ሕብረተሰብ ዘንዴ  የፈጠረው የራሱ የሆነ 

መተማመኛ ቀሊሌ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በገዥው ፓርቲ በውስጥ 



 5 

አሰራሩ የአመራር መተካካትን ሲተገበር የቆየ ባሕሌ ቢሆንም በቅርቡ ሉተገበር 

የታቀዯው የከፍተኛ አመራር መተካካት ሂዯት የፓርቲውን ዳሞክራሲያዊ አሰራር 

መዲበርን አመሊካች በመሆኑ የመራጩን ቀሌብ በቀሊለ የሚሰብ መስል 

ይታየኛሌ፡፡  

 

በአራተኝነት ማንሣት የምፈሌገው ነጥብ ከ97ቱ የምርጫ ሂዯት ማግሥት 

መንግሥት በቂ ትምህርት ያገኘ በመሆኑ በአቋራጭ ወዯ ስሌጣን ኮርቻ መሄጃ 

መንገድችና የጥፋት ፈረሶቻቸው ሌጓም የተበጀሊቸው ስሇሆነ ሇስሌጣን 

የሚያካሂዯውን ውዴዴር በሕጋዊ መንገዴ ብቻ ስሇሚያዯርገው ገዥው ፓርቲ 

ከተቃዋሚዎች በተሻሇ መሌኩ እዴለ የሰፋ ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በጋራ መክረው  ባፀዯቁትና በኋሊም 

በተወካዮች ምክር ቤት ሕግ ሆኖ የወጣው የምርጫ ስነምግባር ዘንዴሮ የሚካሄዯውን 

ምርጫ ከላሊው ጊዜ በተሇየ መሌኩ የአመፃንና የነውጥ መንገዴን የናዯ 

ያዯርገዋሌ፡፡ እንዱህ ያሇው የሕግ ማእቀፍ መዘጋጀቱ ሇሁለም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ጠቀሜታው የጎሊ ቢሆንም ገዥው ፓርቲ የበሇጠ የጎሊ ያዯርገዋሌ የሚሌ 

ግምት አሇኝ፡፡ ምክንያቱም የአመጽና የነውጥ መንገዴ ዝግ መሆናቸው 

ተቃዋሚዎች በሕግ አግባብ ብቻ ወዯስሌጣን እንዱመጡ ስሇሚያዯርጋቸው ገዥው 

ፓርቲ ምርጫው ሊይ ብቻ አተኩሮ እንዱሰራ የሚያግዘው ስሇሆነ ሇውጤቱ ማማር 

መሌካም አጋጣሚ ሆኖ ይሰማኛሌ፡፡  

 

በመጨረሻ በምርጫ ወቅት ሇቅስቀሳ የሚውሌ የምጣኔ ሃብት አቅም እጅግ በጣም 

ወሳኝ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ አሁን ያሇው ሁኔታ እንዯሚያሳየው መንግሥት የምርጫ 

ቅስቀሳ የአየር ሰዓት ወጪን ሙለ በሙለ ባይሸፍን ኖሮ አብዛኛው የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ወዯ ምርጫው መግባት ባሌተቻሊቸው ነበር፡፡ በምዕራቡ አሇም የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ሇምርጫ ቅስቀሳ የሚውሌ በቢሉዮን የሚቆጠር ድሊር በመመዯብ ነው 

ወዯምርጫ ሲገቡ የሚታዩት፡፡  በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ ይህን ያህሌ ገንዘብ 

ያስፈሌጋሌ ማሇቴ እንዲሌሆነ ሌብ ሉባሌሌኝ ይገባሌ፤ ነገር ግን አንዲንዴ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች ከምርጫ ቦርዴ የተመዯበሊቸውን ገንዘብ እንኳን ሇተገቢው ሥራ 



 6 

ሳያውለት ይታያለ፡፡ በዚህ አኳያ ገዥው ፓርቲ የተሻሇ የምጣኔ አቅምና 

የአስተዲዯር ብቃት ያሇው በመሆኑ የምርጫ ቅስቀሳውን በአግባቡ እየተጠቀመበት 

ስሇሆነ ምርጫውን በዴሌ ይወጣዋሌ የሚሌ የብዙዎች ግምት አሇ፡፡  

 

በምርጫ ሂዯት ሁለም የፖሇቲካ ፓርቲዎች መራጮችን በሦስት ዯረጃ 

ይፈርጇቸዋሌ፤ የመጀመሪያው ዯጋፊዎቻችን የሚሎቸው ናቸው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ 

መሃሌ ሰፋሪ /Swing Voter/ ጠንክሮ የሰራ፣ አሳማኝ ፖሉሲና እስትራቴጂ ማቅረብ 

የቻሇ ፓርቲ የነዚህን መራጮች ዴምጽ ማግኘት ይችሊሌ፡፡ ሦስተኛው ዯግሞ 

ከእነርሱ በተፃራሪ ያሇውን የፖሇቲካ ፓርቲ ይዯግፋለ ብሇው የሚያስቧቸውን 

መራጮችን ነው ፡፡ ገዥው ፓርቲ ከ97ቱ ምርጫ ወዱህ የቤት ሥራውን በአግባቡ 

በመወጣቱ የአባሊቱንና የዯጋፊዎቹን ቁጥር ከሁሇትና ሦስት እጥፍ በሊይ ማሳዯግ 

ችሎሌ፡፡ አብዛኛው መሃሌ ሰፋሪ የሚባሇው መራጭ ዛሬ በአባሌነት ወይንም 

በዯጋፊነት ተሰሌፏሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ሇገዥው ፓርቲ ትሌቅ ዴሌ ነው፡፡ የተቃዋሚ 

ፓርቲ አባሌና ጠንካራ ዯጋፊ የሚባለት ሳይቀሩ ወዯገዥው ፓርቲ መስመር እየገቡ 

ነው፡፡ ገዥው ፓርቲ ከእነዚህ አባልቹና ዯጋፊዎቹ ዴምጽ በተጨማሪ ባቀረበው 

በተግባር ተፈትሸው ውጤታማነታቸው በተረጋገጠ ፖሉሲዎቹና ስትራቴጂዎቹ  

የመሃሌ ሰፋሪን / Swing Voter/ ዴምጽ የሚስብ ነው ብዬ አምናሇሁ፡፡ 

 

እንግዱህ ከሊይ የተዘረዘሩት ጉዲዮች የሚያጠየነጥኑት ገዥው ፓርቲ በዘንዴሮው 

ምርጫ አራድች እንዯሚለት “በቦነስ’’ ጭምር እንዯሚያሸንፋቸው በቀሊለ መተንበይ 

ያስችሊሌ እሊሇሁ፡፡  

 


