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ኢትዮጵያ ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስፈልጓታል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ተፎካካሪ ፓርቲዎች
ያስፈልጋሉ፡፡
ሕዝብ አማራጭ ሐሳቦችን ይፈልጋል፡፡ ጠንካራ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ድርጅቶች
ሳይኖሩ ጠንካራ ዲሞክራሲ እውን ለማድረግ አስቸጋሪ ነው፡፡
ጠንካራና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ያስፈልጋሉ ስንል ግን ስለ ብዛትና ቁጥር እያወራን አይደለም፡፡
ጠንካራ የፖለቲካ ፕሮግራም፣ ጠንካራ ስትራቴጂና ስልት፣ ጠንካራ አደረጃጀትና ጠንካራ አመራር
ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ማለታችን ነው፡፡
በአንድ በኩል ሥልጣን የያዘ ገዥ ፓርቲ አለ፡፡ በሌላ በኩል ገዥውን ፓርቲ የሚቃወሙ ተቃዋሚ
ፓርቲዎች ወይም ድርጅቶች አሉ፡፡ ገጽታው ይህ ነው፡፡ ይህ ገጽታ በኢትዮጵያችንም አለ፡፡
ከይዘት አንፃር ሲታይ ግን የመንግሥትን ሥልጣን በመያዝ የፖለቲካ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና ስልት እንዳለው የሚናገርና ከአምስት ሚሊዮን
በላይ አባላት አሉኝ የሚል ገዥ ፓርቲ አለ፡፡ ኢሕአዴግ፡፡ በተቃዋሚው ጐራ ሲታይ ግን እንደ ገዥው ፓርቲ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና ስልት፣
አደረጃጀትና ግልጽ አቅጣጫ ይዞ የሚንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲ ማየት አይቻልም፡፡
በአሁኑ ጊዜ የሚታየው የዓለምና የአገራችን ሁኔታ የፖለቲካ ድርጅቶችን የሚፈትሽ ነው፡፡ በዓለም ላይ የኢኮኖሚ ቀውስ አለ፡፡ በአገራችንም
የኢኮኖሚ ችግር አለ፡፡ በዚህ ሁኔታ ላይ የፖለቲካ ድርጅቶች አማራጮችን ይዘው እንዲቀርቡልንና የተሻለውን መከተል እንፈልጋለን፡፡ እያየን
ያለነው ግን የገዥውን ፓርቲ አማራጭ እንጂ የተቃዋሚዎችን አማራጭ አይደለም፡፡
ኢሕአዴግ እኔ የምመራው ኢኮኖሚ በእጅጉ አበረታች ነው እያለ ነው፡፡ ኢኮኖሚው በየዓመቱ 11.2 በመቶ እያደገ ነው እያለ ነው፡፡ ይህ
በአፍሪካ ቀዳሚ የዕድገት ደረጃ ነው እያለ ነው፡፡ አሁንም የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕድቅ ይዤ ኢኮኖሚውን ይበልጥ አሳድጌያለሁ ሲል
እየተደመጠ ነው፡፡ በዕቅዱ መሠረት በኃይል ማመንጫ፣ በባቡር መንገድ፣ በማዕድን፣ በግብርና፣ ወዘተ ዕድገት አሳያለሁ እያለን ነው፡፡
የኢንዱስትሪ መንደር በየቦታው እመሠርታለሁ እያለ ነው፡፡ የስኳር ምርት በሽ በሽ ይሆናል እያለ ነው፡፡ የኑሮ ችግርን ኪራይ ሰብሳቢዎች
የሚፈጥሩት ነው እያለ ነው፡፡ ግሽበትንም እቆጣጠራለሁ ሲል እየተሰማ ነው፡፡ ቻይና እየገባች ናት፡፡ ህንዶችም እየመጡ ናቸው፡፡ ቱርክም
ገብታለች፡፡ አሜሪካም የዕርዳታ ውል እየፈረመ ነው፡፡ ችግር የለም እያለ ነው፡፡
ተቃዋሚዎችስ ምን እያላችሁ ናችሁ?
እባካችሁ ኢሕአዴግን በሚገባ ተቃወሙና እኛ ሥልጣን ብንይዝ ኖሮ ከኢሕአዴግ በበለጠ ኢትዮጵያን እናሳድጋታለን ብላችሁ አማራጭ
የኢኮኖሚ ፕሮግራም፣ ስልትና ስትራቴጂ አቅርቡልን፡፡
በፖለቲካ አንፃርም ኢሕአዴግ በአገራችን ዲሞክራሲ አለ፤ ሰብዓዊ መብት እየተከበረ ነው፤ የፕሬስ ነፃነት በሽ በሽ ነው፤ የመደራጀትና የመቃወም
መብት ተረጋግጧል፤ ምርጫችን ‹‹ምርጫ ብሎ ዝም›› ነው እያለ ነው፡፡
ተቃዋሚዎች ምን እያላችሁ ነው? እባካችሁ በፖለቲካውም መስክ ተቃወሙና እኛ ሥልጣን ብንይዝ ኖሮ ዲሞክራሲ፣ ምርጫ፣ የፕሬስ ነፃነት፣
ሰብዓዊ መብት፣ ፍትሕ፣ ወዘተ በእንደዚህ በእንደዚህ መልክ፣ በእንደዚህ በእንደዚህ ፕሮግራምና ስትራቴጂ የበለጠ እናደርገዋለን ብላችሁ
አማራጭ አቅርቡልን፡፡ ቢያንስ የተናገረ ይሻላል ብሎ ሕዝብ እንዲመርጥ፡፡
ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን በሚመለከት ተወደደም ተጠላ ኢሕአዴግ አቋሙን በሚገባ አስቀምጧል፡፡ ሶማሊያ እገባለሁ፣ ከደቡብ ሱዳን እስከ
ጂቡቲ መንገድ እሠራለሁ፡፡ የአካባቢ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት እፈጥራለሁ፤ ሻዕቢያን አናግረዋለሁ ከነካኝ እነካዋለሁ፤ ሽብርተኞችን እደመስሳለሁ፣
አጠፋለሁ፤ ከቻይና ጋር እወዳጃለሁ፣ ከምዕራቡም እቀጥላለሁ፣ ወዘተ እያለ ነው፡፡
ተቃዋሚዎች እባካችሁን ተቃወሙ! ሥልጣን ብንይዝ ግንኙታችን እንዲህ ይሆናል፣ እንደዚህ ይሻሻላል እያላችሁ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና ስልት
አቅርቡልን፡፡ ስለ ሶማሊያ አቋማችሁ ግለጹልን፣ ስለ ኤርትራ ንገሩን፣ ስለ ኢጋድ ግለጹልን፣ ስለ አፍሪካ ኅብረት አቋማችሁን ግልጽ አድርጉልን፣
ሽብርተኝነትን በተመለከተ አቋማችሁን እባካችሁ አሳውቁን፡፡ ሌላም ሌላም ብዙ፡፡ ስለ ቻይናስ ስለ ምዕራቡ ዓለምስ አቋማችሁ ምን ይሆናል?
ምን ይመስላል? ስትራቴጂያችሁና ስልታችሁን ንገሩን፤ የፖለቲካ መስመራችሁ አሳውቁን፡፡

ግልጽ እናድርግ፡፡ ጥያቄያችን እባካችሁ ተጠናክራችሁ ተቃወሙ ነው፡፡ እባካችሁ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂና ስልት እየነደፋችሁ አማራጭ
እያቀረባችሁ ተቃወሙ ነው፡፡ አትቃወሙ ሳይሆን እባካችሁ ጠንክራችሁ ተቃወሙ ነው እያልን ያለነው፡፡ ተውት ሳይሆን እባካችሁ
ተቃውሟችሁን አጠናክሩ ነው እያልን ያለነው፡፡
ተቃውሟችሁ ግን አማራጭ ፕሮግራም፣ አማራጭ ስትራቴጂና ስልት ያለው ይሁን፡፡ በብዙ አካላት የተደገፈና የተደራጀ ተቃውሞ ይሁን፡፡
እንደዚህ ዓይነቱን ጠንካራ ተቃውሞ ከተቃዋሚዎች እያየን አይደለም፡፡ አማራጭ ፕሮግራም አናይም፣ አማራጭ ስትራቴጂና ስልት አናይም፣
የመደራጀት ጥንካሬና አቅም አናይም፣ ይህን ያየህ ወዲህ በለን፡፡
ተቃዋሚዎች ሥልጣን ቢይዙ ኖሮ ስኳር ፋብሪካው ከዋልድባ አሥር ኪሎ ሜትር ይርቅ ነበር፤ ኢሕአዴግ ግን ሰባት ኪሎ ሜትር ብቻ ነው
የራቀው ብለን ድጋፍ እናገኛለን ብላችሁ አትጠብቁ፡፡ ተቃዋሚዎች ቢያሸንፉ ኖሮ የባቡር መንገድ መቀሌ አይደርስም ነበር ብለን
እንድንደግፋችሁ አትጠብቁ፡፡ ተቃዋሚዎች ቢያሸንፉ የቦንድ ግዥ ይቀር ነበር እንድንል አትጠብቁ፡፡ እንዲህ ዓይነቶቹ ተቃውሞዎች ከዋነኛው
የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የዲሞክራሲ፣ የማኅበራዊ፣ የባህል፣ ወዘተ ስትራቴጂና ስልት ተለይተው የሚታዩ እንጂ ዋናው ሳይያዝ ለብቻቸው
የሚፈይዱ አይሆኑም፡፡
ጠንካራ የፖለቲካ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሚያስፈልጉበት ጊዜ ኢትዮጵያ ጠንካራ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሉዋትም፡፡ በፖለቲካ፣
በስትራቴጂ፣ በስልትና በአደረጃጀት ደካሞች ናቸው፡፡
ኢትዮጵያ የተቃዋሚ ያለህ እያለች ናት፡፡ መቃወም የሚችል ተቃዋሚን ያየህ ወዲህ በለኝ!!

