ጀግና ምን ጊዜም ጀግና ነው
ከቦስተን ሰሜን አሜሪካ
በአሜሪካ የመሸገው የፀረ ህዝብ ኋይሌ ቡቹልች ቅስም የሰበረ የትግራይ ማኅበረሰብ ህዝባዊ ስብሰባ
በኦገስት 14, 2016 ከ2 እስከ 5፡30 ፒ ኤም በቦስተን ከተማ በዯመቀ ሁኔታ ተካሂዷሌ
በስብሰባው የተገኘው በቦስተንና አካባቢዋ የሚኖረው የትግራይ ተወሊጆች ማኅበረስብ ሲሆን ዓሊማውም እንዯወትሮው
የህዝባችንና የሃገራችን ሌማት፣ ዯህነትንና ከዱሞክራሲያዊው ስርዓት ጋር የተያያዘው የመሌካም አስተዲዯር ጉዲይን
የተመሇከተ ነበር።
የዕሇቱ የክብር እንግዶች ከትግራይ የመጡ የመንግስት፣ የፖሇቲካ ድርጅትና የህዝባዊ ማኅበራት መሪዎች ሲሆኑ ዯሉጌሽኑ
ይዞት የመጣውን መሌእክት በፓወር ፖይንት በተዯገፈ ተራ በተራ ስሇሃገራችን የመጀመሪያው አምትስ ዓመት የሌማት እቅድ
አፈፃፀም፤ የቀጣዩ አምስት ዓመት እቅድ፤ በውጭ የሚኖሮው ኢትዮጵያዊው ዱያስፖራ በሃገሩ ሌማት ስሇነበረው ተሳትፎ፤
በቀጣይም ዱያስፖራው በምን መስኮች በበሇጠ ቢሳተፍ ሃገሩንም ራሱንም ሉጠቅም እንዯሚችሌ በስፋት የተገሇፀሇት ሲሆን
ተሳታፊው የተሇያዩ ሃገራዊ፣ ሌማታዊና ግሊዊ ገጠመኞቹን በተመሇከቱ ጉዲዮች ተራ በተራ ጥያቄውን በማቅረብ በተያዘሇት
የጊዜ ገዯብ ውስጥ በተሰጠው በቂ መሌስና ማብራሪያ በመርካቱ የስብሰባው አዲራሽ በጭብጨባና ሆታ ዯስታውን የገሇፀበት
የተዋጣሇት ህዝባዊ-ሃገራዊ የስብሰባ ዕሇት ነበር።
የዚህ መሰለ ስብሰባዎች በሰሜን አሜሪካ በሚገኙ ከተሞች በየዓመቱ የሚካሄድ ሆኖ ስብሰባውን የሚያዘጋጀው በሰሜን
አሜሪካ የትግራ ተወሊጆች ማኅበር ነው። ይህ ማኅበር 42 ዓመታት ያስቆጠረ የታጋዮች ማኅበር ሆኖ የተዋቀረውም
የትግራይ ህዝብ በንጉሰ-ነገሥቱ ስርዓት ይዯርስበት ከነበረው ሁሌ አቀፍ ጭቆና ሇማሊቀቅ ታግል ማታገሌን ነበር። ከዯርግ
መፈጠር ማግስት ጀምሮም ከህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጎን በመሰሇፍ እስከ የዯርግ ህሌፈተ ውድቀት ድረስ በሰሜን
አሜሪካ የሚኖረው ህዝባችንን በማስተባበር ዯርግን ሇመጣሌ ታግሎሌ፣ ኣታግሎሌ። በአሁኑ ወቅትም ቀንዯኛው የህዝባችን
ጠሊት በሆነው ድኅነት ሊይ ሇመዝመት የአሜሪከው ነዋሪ ህዝባንች ከድለ ማግስት ጀምሮ ባዯራጃቸው በተሇያዩ የሌማት
ማኅበራት በመሳተፍ ላት ተቀን ሰርቶ ያፈራውን ገንዘብ በሀገሩ ሌማት በማዋሌ ሊይ ይገኛ። መፈክሩ ወያኒያዊ ነው፣
የትግለ ግብም ድኅነትና የፀረ ህዝብ ኃይሌ ሙለ በሙለ እስኪጠፉ ድረስ አጠናክሮ መቀጠሌ ነው። አሜሪካ የፀረ ህዝቦች
መናሃሪያ ሳትሆን የኢትዮጵያውያን ታጋዮችና የህዝባችን ወገኖች የሚስተናገደባት፤ የህዝባችን ባህሌ፣ ሌምድ፣ ወግና እድገት
የሚንፀባረቅባቸው መድረኮች የሚዘጋጁባትና የህዝብ ሇህዝብ ግኑኝነት የሚያጠናክሩ ስራዎች የሚሰራባት ሃገር ማዯርግ
ነው።
ኦስገት 14, 2016 በቦስተን ከተማ የተካሄዯውን የስብሰባ ውጤት ከማጠቃሇላ በፊት ሇመግሇፅ የምፈሌገው ጉዲይ 1) እኛ
በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የትግራይ ማኅበረሰብም ሆን የምንታገሌሇት ህዝባችን ሰሊም ወዲድ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ
በአጠቃሊይና እያንዲንደ ብሄር፡ ብሄረስብና ህዝብ በተናጠሌ እንዯራሱ በእኩሌ ዓይን የሚያይ፣ የሚያከብር፣ የሚወድና
ትርፍ ቃሌ የማይወጣው ትሁት፣ኩሩ ህዝብ መሆኑን ሊሰምርበት እንወዲሇሁኝ፤ 2) በአንፃሩም ህዝባችን እንዯህዝብ ከፍና
ዝቅ ሇማድረግና ከላሊው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ጋር አሇ አስፈሊጊ ግጭት ውስጥ ሇመክተት ዯፋ ቀና የሚሇውን የኋሊ ቀር
ስርዓቶች ናፋቂና ፀረ ህዝብ ኃይሌ ከላሊው ሰሊም፣ እድገትና ፍቅር ፈሊጊው ኢትዮጵያዊው ወገናችን ጋር በመሆን
ከነመሰረቱ ሇማድረቅ እንዯ ወትሮው በትግሌ መስመር መሆናችንን መገንዘብ አስፈሊጊ መሆኑን፤ 3) ላሊው ኢትዮጵያዊው
ወገናችን ሇመግሇፅና እንዱረዲሌን የምንፈሌገው የትግራይ ህዝብ ጠሊቶች ታጋዩ ህዝባችን “ወያኔ”፡ “አጋሜ” እያለ እየሰዯቡ
እየመሰሊቸው ሳያውቁ እያዯነቁት፣ እያዯነቁን ስሇመሆናቸውን ነው። “ወያኔ” በአማርኛው የሚገሇጽ ቃሌ ሆኖ በመነሻው
ቋንቋ ትግሪኛ “ወይን” እና “ወያናይ” ማሇት ነው። “ወይን” ማሇት “ተነስ ታገሌ” ማሇት ሲሆን “ወያናይ” ማሇት “ታጋይ”
ማሇት ነው። ስሇዚህ የትግራይ ህዝብ ትግሌ እና ታጋይነት የሚገሌጽ ሲሆን የጠሊቱ ኃይሌ እየሰዯበን መስልት ታጋዩ ህዝብ
ሲያዯንቅና የትግሌ አርማችንና መጠሪያችን በበሇጠ እንዱስተጋባ ማድረጉ ታሪካዊነቱና ዝክሩ ዘሇዓሇማዊ ያዯርገዋሌ ባይነኝ።
የትግራይ ህዝብ ከጥንትም ጀምሮ ሇጠሊት አሌበገር ባይና የሃገሩን ግዛታዊ ክሌሌ በመጠበቅ የሚታወቅ ጀግና ህዝብ
እንዯመሆኑ ወያኔ ነበር፣ ወያኔም ነው፣ በወያኔነቱም ይቀጥሊሌ። ታጋይ ምን ጊዜም ታጋይ ነውና።

ወዯ የእሇቱ ኣጀንዲ ሌመሇስና ባሇፉት 25 ዓመታት ካሇፈው አገዛዝ መገርሰስ ማግስት ጀምሮ በዚሁ ባሇንበት ሰሜን አሜሪካ
ስናየውና ስንታገሇው የቆየን ክስተት የሇውጡና እድገት ፈሊጊው ወገን ሃገሩ ሇመገንባ ሊይ ታች ሲሌ ፀረ ህዝብ አጀንዲ
አንጋቢው ዯግሞ የሚገነባውን እንዱቆም ወይም እንዱፈርስ ሲቀሰቅስና በዘረኝነት አጀንዲ ተጠምዶ የጠሊቶቻችን ዘበኛ
በመሆን ሰበብ ኣስባብ እየፈሇገ እርስ በራሳች እንድንቃቃር፡ እንድንጠራጠር ከተቻሇውም እንድንተሊሇቅ ያሊዋቀረው
ድርጅት፣ ያሌፃፈው ጽሁፍ፣ ያሊስተሊሇፈው መሌእክትና ያሊካሄዯው ቅስቀሳ አሌነበረም። የጠሊቱ ኃይሌ ጥረት ሳምንታት
ሳያስቆጥር እየመከነበት ሇራሱም ይሁን ሇላው የፈሇገውን የስሌጣ መቆናጠጫ ብል ሲያሌመው የነበረው ሁከትና ብጥብጥ
ሳይሳካሇት በታጋዩ ኃይለ አሸናፊነት ህዝባችንም ሆነ ሃገራችን በሌማት ጎዲና ሊይ ናቸው።
ኦገስት 14, 2016 በቦስተን ሰሜን አሜሪካ በተካሄዯው የስብሰባ ቦታ ሊይ የተከሰተውም ከሊይ እንዯተገሇፀው ነበር።
በቦስተንና በአካባቢዋ በሚገኙ ከተሞች የሚኖሩ የትግራይ ተወሊጆች በተጠራው ኣጠቃሊይ ስብሰባ ከትግራይ በመጡ
የእሇቱ የክብር እንግዶች ሉጀመር ሲሌ የዝባችን የጠሊት ወገን ቡቹልች የስብሰባው አዲራሽ ገፍትረው ሇመግባትና
ስብሰባውን ሇማዯናቀፍ ሙከራ ሲያዯርጉ ተሰብሳቢው ወንደም ሴቱም፣ ወጣቱም አዛውንቱም በኅብረት ከትክቶ
በማስወጣት በርቀት እንዱሸሹ ሲያዯርግ በተሰብሳቢው ይታይ የነበረው የዯስታ ስሜት ሇመሇካት በሚያስቸግር ሁኔታ
ነበር።
ስብሰባው ከ 2 እስከ 5፡30 ከሰዓት በኋሊ በታቀዯው ጊዜ ሳይስተጓጎሌ በከፍተኛ የዯስታ ስሜት በሚያንፀባርቁ
ጭብጨባዎችና እሌሌታዎች እየታጀበ በተካሄዯበት ወቅት ስብሰባውን ሇመበተን አሌሞ የተሰባሰበው የጠሊት ሰሌፈኛ
ከህንፃው በርቀት በፖሉሶች ተገድቦ እንዯሇመዯው ጉሮሮው እስኪዯርቅ ድረስ የዘረኝነት ስሜት የሚገሌፁ ስድቦችና
እርግማኖች ሲያሰማ ዉል ሓፍረቱንና ድብዯባውን ተከናንቦ ተበትኗሌ። ኣፍራሽ፣ በታኝና ከፋፋይ ፀረ ህዝብ ኃይሌ አንገቱን
ቀና ባዯረገ ቁጥር የህዝባችን አንድነት በበሇጠ እየተጠናከረ የሚሄድ ስሇመሆኑ ማንም ሰው ሉረዲው ይገባሌ። በራሳችንና
በዝባችን ሊይ ያነጣጠረው የጠሊት ኃይሌ ዘመቻ በኅብረት ሌንመክተው ግድ ይሊሌ።
የእሇቱ ተሰብሳቢም ከምን ጊዜም በበሇጠ ብሄራዊ አንድነቱን አጠናክሮ ሁሇገብ ትግለን እንዯሚቀጥሌበት ቃሌ በመግባትና
የታጋዮች ኅብረት መግሇጫ የሆነውን ዘፈን “እኛ ወያኔዎች ነበርን፣ አሁንም ወያኔዎች ነን፣ ሇወዯፊትም ወያኔዎች ነን” እያሇ
በመዝፈንና ዯስታውን ሇመግሇፅ በመሳሳም የእሇቱን ስብሰባ በከፍተኛ ህዝባዊ - ወገናዊነት በሚያንፀበርቅ ሁኔታ ተጠናቋሌ።
የዘረኞች እጣ ዯርቆ መጥፋት ሲሆን
ሰሊም ወዲደ ህዝባዊ ኃይሊችን ምን ጊዜም የድልች ባሇቤት ነው
በማኅተመ ፍስሃ
የስብሰባው ተሳታፊ

