የመቶ ሺ ሰው የሰልፍ ጥሪ ከ እስከ ዛሪዎቹ ልዩነቱና አላማው!
1. የሰልፉ ዋና አላማ ምንድን ነው?
የዚህ ሰልፍ ዋና አላማ ለሰብዓዊ መብት መከበር ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር አንድነትን
በመመስረት፤ ለሁላችንም እኩል የሆነች ሀገር እንዲሁም ፍትህ የሰፈነባትን ዲሞክራሲያዊት
ኢትዮጵያን በመፍጠር የዘመናችን ስልጣኔና አስተሳሰብ የሚጠይቀውን መቻቻል ለመለማመድ
ትልቁን እርምጃ በጋራ የምንጀምርበት ታላቅ ሰልፍ ነው።
የኢትዮጵያዊያንን አንድነት ለሚዋጉ ሁሉ እኛ ኢትዮጵያኖች ካሉን በርካታ ልዩነቶች ባሻገር
ፍፁም አንድ መሆናችንን የምናረጋግጥበት የአንድነት ሰልፍ ከመሆኑ በላይ በተጨማሪ ደግሞ
እያንድ አንዳችን ዕራሳችንን በመወከል፤ ማለትም ከትውልድ አካባቢያችን በፊት ስብእናችን፤
ከሀይማኖትና ሌላም በወል ከምንገለጽበት የጋራ ማንነታችን በፊት፤ ስብአዊነታችንን!
በማስቀደም ለሰባዊ መብት በመቆም፤ ለመብታችን መከበር ዋስትና ያለው ስርዓት እንዲፈጠር
የአንድነት ድምፅ የምናሰማበት ሰልፍ ነው።
ይህ እጅግ በጣም ብዙ ህዝብ ያካተተ ሰልፍ በዋሽንግትን ዲሲ ሲጠራ እንደተለመደው
ብሶታችንን ተንፍሰን የወያኔን ፀረ ዲሞክራሲያዊነትንና ኢ ሰባዊነት አጋልጠን አሜሪካኖች
ከመለስ ድርጅትና አስተሳሰብ እንዲጣሉ ለመማፀን ሳይሆን፤
ነገር ግን አሜሪካን ከኢትዮጵያ ጋር ለሚኖራት ዲፕሎማሲያዊ ትሥሥር ከአንባ ገነን መንግስት
ባሻገር ዲሞክራቲክ የሆነ የህዝብ አማራጭ እንዳለውና መሆናችንን በማያወላዳ መንገድ
ለመግለፅ ነው።
2. ይህ ሰልፍ እስከዛሬ ከተደረጉት ሰልፎች በምን ይለያል?
በመጀመሪያ ይህ ሰልፍ የተጠራው የአለም የፖለቲካ መርህ የለውጥ ዝንብሌ እያሳየ
በሚገኝበት ወቅት በመሆኑ።
ሌላው ደግሞ የአሜሪካን መንግስት ባለፉት ስምንት አመታት ያራምድ የነበረው የውጭ
ፖሊሲ በመለወጥ ላይ በመሆኑ ሲሆን፤
በተለይ ግን ይህንን ስልፍ ልዩ የሚያደርገው ዋናው መክንያት ብለን የምናምነው የኛ
የኢትዮጵያዊያን በጠቅላላው የመንግስት ተቃዋሚውም ይሁን ደጋፊ በተለይም ደግሞ
በፖለቲካ እንቅስቃሲ ውስጥ በዙም የማይሳተፈው ዜጋ የዲሞክራሲን ፅንሰ ሀሳብ ግንዛቤ
በከፍተኛ ደረጃ ያዳበረበት ወቅት በመሆኑ፤
ከምንለያይባቸው አጀንዳዎች በላይ አንድ የሚያደርጉን ጥንካሪያቸውን የተገነዘብንበት ወቅት
ስለሆነ፤ እንዲሁም ደገሞ ለተለየ ሀሳብ መቻቻልን ስላዳበርን፤

ፍትህ እኩልነትና ዲሞክራሲ በሚስተናገድበት ሐገር በልዩነት አብሮ ለመኖር እንደሚቻል
ኢትዮጵያውያን ሁሉ የደረስንበት የጋራ ስምምነት በመሆኑ ነዉ ማለት ይቻላል።
ስለዚህም በአሜረካን ሀገር የምንገኝ ለሐገራችን ሰላም ብልፅግና የምንመኝ ነገር ግን የፖለቲካ
ወገናዊነት የማንስይ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፤
ደግሞ በተለያዩ የፖለቲካና ማሕበራዊ ድርጅቶች ውስጥ በመሳተፍ ሰፊ ትግል በማድረግ
ለውጥ ለማምጣት የምንደክም ኢትዮጵያውያን በሙሉ፤
ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ እንቅስቃሴ በጠራው ከፍትህ ከእኩልነትና ዲሞክራሲያዊ ስረዓት
ውጪ ምንም አይነት የኢኮኖሚም ይሁን የማህበራዊ ኑሮ አጀንዳ በማያራምድ ድርጅት ስር፤
ለሰባዊ መብት መከበር ሁላችንም አንድ መሆናችንን በማሳየት ለአሜርካን ሕዝብና መንግስት
እውነተኛ ወዳጅና አጋር የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ አንባ ገነን መሪ አለመሆኑን በአንድነት
እናረጋግጥ።
ነገር ግን አሁን አሜሪካንን የሚያስተዳድረው የባራክ ኦባማ አስተዳደር ባለበት መጠነ ሰፊ
የውስጥና የውጭ ችግር አንፃር በጥልቀት ከመረመርነው፤ ጠንክሮ በአንድነት ለመብቱ
በመቆም ለሰባዊ መብት መከበር አንድ መሆን ካልቻለ ህዝብ ጎን በመቆሞ በሌላ ሐገር ጉዳይ
ለሰባዊ መብት መከበር ሲል በአለም ካሉ አንባ ገነኖች ጋር ግብ ግብ ይፈጥራል ብሎ የሚያምን
ካለ የዋህነት ነው።
ኢትዮጵያን አስመልክቶ የአሜሪካን የውጭ ፖሊሲ ዲሞክራሲ ፍትህና እኩልነት ላይ
የተመሰረተ እንዲሆን ተፅእኖ ማድረግ የሚያስችለን ግዜው አሁን በመሆኑ ቦታውም ያለንበት
ከተማ የአለም ፖለቲካ ሐይል ማእከል ሲሆን ሁኒታውም በኢትዮጵያ የሚፈጸመውና
የተፈፀመው ግፍ ለአለም ማህበረ ሰብ የአደባባይ ሚስጥር በመሆኑ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ
እንቅስቃሴ እኩልነት ፍትህና ዲሞክራሲ ስርዓትን ለኢትዮጵያ ለሚመኝ ሁሉ ጥሪውን
ያቀርባል።
እግዚአብሄር ኢትዮጵያን ይታደጋታል።

