
              

 በቦስተን - ሰሜን አሜሪካ ትግራይ ኮሙኒቲ ማእከሌ የኢትዮጵያ 2009 አዱስ ዓመት አከባበር         

                                     

ቦስተን እንዯ አንድ አካሌና አንድ አምሳሌ ሆኖ የሚንቀሳቀስ የትግራይ ማኅበረሰብ ያሇባት ከተማ  

በቦስተንና አከባቢዋ በሚገኙ ከተሞች ነዋሪ የሆነውን የትግራይ ማኅበረሰብ የኢትዮጵያችን አዱስ 

ዓመት ያከበረው በአዱስ ወኔና መንፇስ አንድነቱን በበሇጠ በሚገሌፅ መንገድ ነበር። በዚህ የትግራይ 
ኮሙኒቲ ማዕከት ባዘጋጀው የአዱስ ዓመት በዓሌ መሊው ህዝባችን፡ ወንደም ሴቱም፣ ወጣቱም 

ኣዛውንቱም ከትቶ የተሳተፇበት በዓሌ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በጀግኖቹ የትግራይ ኮሙኒቲ እህቶቻችን 
የተዘጋጀው ሌዩ ሌዩ የባህሌ ምግቦች አቀራረብ (በመሶብ)ታዲሚው ሌክ አገሩ ከቤተሰቦቹ ጋር እንዲሇ 
የሚመስሌ ስሇነበር እርካታውና ዯስታው የተሇዬ ነበር።  

        ህዝባችን የተፇጥሮ ህግጋትን ጠንቅቆ የሚያውቅ የሚያስመስሇው መዯሰትና ማዘንን፣ መኖርና 

ማሇፍን እንዯ የኣንድ ሳንቲም ሁሇት ገፅታዎች የማይነጣጠለ መሆናቸውን ባሳሇፋቸው የትግሌ ዘመናት 

በተግባር ያረጋገጣቸው በመሆኑ ሁሌ ጊዜ የሚያጋጥሙትን ችግሮች በዯስታ የመሸፇንና የመሇወጥ ሌምደ 

ከፍተኛ መሆኑን ነው።  

የማኅበረሰባችን ባህሪያት ቀዯም ብል እንዯሚታወቀው የጥንካሬውና የአንድነቱን መገሇጫዎቹ 

ሇሰሊም፣ ሇሌማት፣ ሇባህሊዊ እድገቱና፣ ማኅበራዊ ኣንድነቱ በሚያዯርገው ተሳትፎና በሚያሳየው ውጤት 

ነው። ተግባሩ በአካባቢው ሇሚገኙ ሇላልች የአገራችን ብሄር ብሄረሰብ ኣባሊት ተምሳላት ነው ብንሌ 

ማጋነን አይሆንም። የኢትዮጵያዊነቱ መገሇጫዎች የሆኑትን የማንነቱ መሇያ ጉዲዮች በበሇጠ ማዲበር 

እንዲሇበት ስሇሚያምን ሁሇገብ ተሳትፎውን በተግባር ሲያሳይ ነበር፤ ኣሁን ዯግሞ በበሇጠ አንድነቱን 

አጠናክሮ በከፍተኛ ወኔ በመመረሽ ሊይ ይገኛሌ። 



በቦስተን የትግራይ ማኅበረሰብ አዱሱን ዓመት ያከበረው ቀዯም ብል ባዯራጀው ኮሚኒቲ ማዕከሌ 
ኣስተባባሪነትና መሪነት ሲሆን  የበዓለን ድምቀት ፎቶግራፎቹን በማየት መገመት ይቻሊሌ።  የዓዱሱን 
ዓመት በዓሌ ኣከባበር የተጀመረው ቀዯም ሲሌ በተካሄዯው ትግሌ የተሰዉ ወገኖቻችንም ሆኑ በቅርቡ 
በአክራሪ ኃይልች ቀስቃሽነት በተፇጠረው ህውከት ምክንያት ሂወታቸው ያጡትን የህሉና ፀልት 
በማድረግ ነበር። ከዛም ቀጥል በምንኖርባት አገር ሰሜን አሜሪካ (USA) በ9/11/2001  በኔው ዮርክ ከተማ 

በሽብረተኞች ሂወታቸው ያጡትን በሺዎች የሚቆጠሩ አሜሪካውያንን የህሉና ፀልት በማድረግም ነበር 

የበዓለን ስነስርዓት የቀጠሇው። 

በዕሇቱ በመዯረኩ ተገኝተው በዓለን አስመሌክተው የመክፇቻ ንግግር የዯረጉት የትግራይ ኮሚኒቲ 

ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሓጎስ ተፇራ ሲሆኑ ሁለም ዕድሜ፣ ፆታና ኃይማኖት ሳይገድባቸው አዲራሹን 

ሲያጨናንቁት ያመሹትን የትግራይ ማኅበረሰብ አባሊትና ወዲጆቻችን የከበረ ምስጋን በማቅረብ አዱሱ 

ዓመት የሰሊም፣ የዯስታና የብሌፅግና እንዱሆንሇት ምኞታቸውን ገሌፀውሇታሌ። ቀጥሇውም በቦስተንና 
በአካባቢዋ በሚገኙ ከተሞች ነዋሪ የሆነውን ህዝባችን የእስካሁኑ ጉዞው ሃገሩንና ህዝቡን በመርዲት ሊይ 
ባተኮሩ በርካታ የሌማት ስራዎች ተጠምዶ በመቆየቱ ምክንያት  ኮሚኒቲውን ሉያጠናክሩ የሚችለ 

ፕሮጀክት ተኮር ስራዎችን ሳይሰራ መቆየቱን በመግሇፅ ቀጣይ ትኩረታችን የትግራይ ኮሚኒቲ ማእከሌ 
ማዯራጀትን የተመሇከተ ስሇሚሆን  የበዓለ ተሳታፊዎች ገንዘብ በመሇገስ፣ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት፣  

በመተባበርና በማስተባበር የየግሊቸውን ድርሻ እንዱወጡ ታዲሚውን በአጽኖኦት ኣስገንዝበዋሌ። 

የበዓለ አክባበር በተሇያዩ ባህሊዊና ኣዝናኝ ጉዲዮች የታጀ እንዯ መኖሩ ኣዝናኝና ቀስቃሽ ግጥሞች 

ተዯምጧሌ፣ የህፃናት፣ የወጣቶች እና የሴቶች የሙዚቃ/እስክስታ ትርዒቶች ተራ በየተራ ቀርበው 

ታዲሚው በዯስታ መንፇስ የተመሇከታቸው ሲሆን ቀጥልም በዘመናዊ የሙዚቃ ባንድ የታጀበ ዘመናዊና 

ባህሊዊ ጨዋታዎች/ጓይሊ፣ በአሸንዲ ትርኢቶች ሲዝናና ኣምሽቷሌ።   

በቦስተንና አከባቢዋ የሚኖረው የትግራይ ማኅበረሰብ እንዯ አንድ አካሌና አንድ አምሳሌ ሆኖ 
የሚቀሳቀስ ነው የሚያስሸኙት ተግባራቱ በተመሇከተ  በክሌሊዊና ሃገራዊ የሌማት ፕሮጀክቶች በጋራ 

በመሳተፍ ግንባር ቀዯም ተምሳላነቱን ያሳዬ ስሇመሆኑ፤ የሃገሩንና የህዝቡን ዯህንንነትና ጥቅም የሚፃረሩ 

ኃይልችን እንቅስቃሴ ሇማክሸፍ እንዯ ንቦች ከቦ  የጠሊቱ ኃይሌ ቅስም የሚስብርና የህዝቡን ሞራሊዊ ወኔ 

ከፍ የሚያዯርጉ ስራዎችን በመፇፀም የሚታወቅ ማኅበረሰብ ነው። 

በአሁኑ ወቅትም የወትሮው የሃገራችን ጠሊቶች አጀንዲ አንግቦ በቅጥረኝነት ተሰሌፎ በመንቀሳቀስ 

ሊይ ያሇውን የፀረ ህዝብ ቡድን ግርግርና ጩሆት ሳይገድበው ህዝባዊ፣ ሃገራዊና ማኅበራዊ ተግባራቱን 

በአንድነትና በሙለ ወኔ በማካሄድ ሊይ መሆኑን የሚገሇፀው ባሇፇው ወር ባካሄዯው ህዝባዊ ስብሰባ  

ሇመበተን ተዯራጅቶ የመጣውን የሽብርተኞች መሌእክተኛ ቡድን ቅስም ኣሰባበርና የዘንድሮው ህዝባዊው 

የአዱስ ዓመትም የሃዘን ቀን ሳይሆን የዯስታና ፇንጠዚያ እሇት እንዱሆን በዓሊችንን አከባበር ሊይ 

በተሳትፎው ያሳየውን አንድነቱና ስምረቱ በቂ ማረጋገጫዎች ናቸው። የሽብርተኞች ጊዚይዊ ግርግር 

ሉያስበረግገው ቀርቶ አንድነቱን በበሇጠ በፁኑ መሰረት እንዱቆም እየረዲው ስሇ መሆኑ መረዲት ይቻሊሌ። 

በመጨረሻም በኢትዮጵያም ሆነ በተሇያዩ የዓሇም ክሌሊት የሚገኘው መሊው ህዝባችን ዓዱሱ 

ዓመት የሰሊም፣ የዯስታና ብሌፅግና እንዱሆንሇት እየተመኘን ሇቦስተን ነዋሪው ህዝባችንም ሊሳየው 

ተሳትፎና የአንድነት መንፇስ ዯግመን ሇማመስገን እንወዲሇን።  



በቦስተን ትግራይ ኮሙኒቲ ማእከሌ የኢትዮጵያ 2009 አዱስ ዓመት አከባበር የሚያሳዩ ፎቶግራፎች 

                         

                           

                            

                             

                          

                      

   የሃገር ወዲድ ተሳታፊዎች ድምፅ ከማስተጋባት ምን ጊዜም ወዯኋሊ አንሌም!  

                  በማህተመስሊሴ ፍስሃ (ዶ/ር) 


