የተጋሩ ድምፅ ይሰማሌ!
ከሰሜን ኣሜሪካ ቦስተን ከተማ
እኛ በቦስተን ከተማ የምንኖር የትግራይ ማኅበረሰብ ኣባሊት ሰሞኑን ባካሄድነው ኣጠቃሊይ ስብሰባ
ስሇ ኢትዮጵያና የትግራይ ክሌሌ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመሇከተ በዝርዝር በመወያየት ከህዝባችን ጎን
በሚያሰሌፉንና ተስፋ በሚያስሰንቁን ጉዲዮች ሊይ ውሳኔዎችን በማስተሊሇፍ ተጠናቛሌ።
የትግራይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ የሃገራችን ኢትዮጵያ የስሌጣኔ መሰረት የጣሇ፤ በግንባር
ቀዯምትነት ሂወቱን ኣሳሌፎ በመስጠት የኢትዮጵያ ነፃነትና የግዛት ክሌሌ ያስጠበቀ፤ ከሃገራችን ኋሊቀርነት
ከስረመሰረቱ ሇማስወገድና የኢዮጵያ ህዝቦች ሰሊማዊና ዱሞክራሲያዊ መብቶችን ሇማረጋጥ መራራ ትግሌ
ያካሄዯና መስዋእት የከፈሇ፤ ባሇፉት 20–27 ዓመታት ኢትዮጵያ ሃገራችን ከነበረችበት የድኅነት ኣዘቅት
ወጥታ በዓሇም ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ሊይ ካለት ሃገራት ተርታ እንድትሰሇፍ ጉሌህ የአመራር ሚና
የተጫወተ ህዝብ ኣካሌ በመሆናችን የምንኮራበት፣ኣንገታችን ቀና ኣድርገን በሌበሙለነት ከጎኑ ሆነን
ድምፃችን በበሇጠ ማስሰማት የምንችሌበትና ኣስፈሊጊውን ድጋፍ ሇመስጠት በሚያችሌ ቁመና ሊይ
እንድንገኝ ያዯረገን ጀግና ህዝብ በመሆኑ ምስጋናችንን የሊቀ እዱሆን ኣድርጎታሌ።
በአሁኑ ወቅት በሃገራችን ኢትዮጵያ የተጀመረውን ፖሇቲካዊ የአስተዲር ሇውጥ እንዱመጣ
ኢህኣድግ እንዯ ህብረ ብሄሮች ድርጅት፣ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዯግሞ እንዯ የትግራይ ህዝብ መሪና
ተጠሪ ኣመራር የሰጡና ሇተግባራዊነቱ የታገለ መሆናቸውን የሚታውቅ ሆኖ እያሇ በሂዯት የሇውጡ
ኣቅጣጫ በማስቀየር የግሌና የቡድን ኣባሊት ተወዲጅነት ሇማረጋገጥ ተብል ጤነኛውና ወንጀሇኛውን
በመቀሊቀሌ በሇውጥና በእንዯመር ስም በተከፈተው ቀዲዲ ፀረ ህዝብ ኃይሌ እንዯፈሇገ ህዝብ
የሚገድሌበት፣ የሚያፈናቅሌበትና የሚዘርፍበት ሁኔታ መፈጠሩ፣ ዘርን መሰረት በማድረግ በሁለም ዘርፍ
ጥቃት የሚፈፀምበት ወቅት ከመሆኑም ኣሌፎ የኢትዮጵያችን ህገመንግስታዊው ስርዓት መሰረት በማድረግ
የአገሪቱ የዯህንነትና የፀጥታ ሁኔታ ሇበርካታ ዓመታት ሲጠብቁና ሲያስጠብቁ በነበሩት ኣካሊት ሊይ
በተከፈተው ዘመቻ ምክንያት አገሪቱ ሇስርዓተኣሌበኝነት እያጋሇጣት እንዲሇ በስብሰባችን ሇመረዲት
ችሇናሌ።
በትግራ ህዝብ ሊይ ዘርን መሰረት በማድረግ እየተካሄዯ የቆየውን ዘመቻና ጥቃት ከመቼውም ጊዜ
በበሇጠ ተጠናክሮ መቀጠለን የሚያሳየው የመንግስት መሪዎች፤ የመንግስትና በፀረ ወያነ ስም የተዯራጁ
ሚዱያዎች በአንድነት፣ በተመሳሳይ ኣንዯበት፣ በኅብረት ፀረ ህዝብ ዘመቻቸው መቀጠሊቸውን
የተመሇከትንበት እሇት ሲሆን በተሇያዩ የሃገራችን ክሌልች ሇብዙ ዘመናት ሲኖሩ የነበሩትን የትግራይ
ተወሊጆ በትምክህት ኃይልች ቀስቃሽነት ጥቃት ሲፈፀምባቸው፣ ሲዘረፉ፣ ሲባረሩና በተሇይ ከአማራ ክሌሌ
ሇቀው ወዯ ሱዲን ሲሰዯደ በአማራ ክሌሌ መንግስት ከሇሊ የተነፈጋቸው ብቻ ሳይሆን የዯረሰባቸውን
ጥቃት የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲያውቁት የሚዱያ ሽፋኑ የተዘጋ መሆኑንና የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ መንግስት
ሇችግሩ ትኩረት ሳይስጠው ሲቀር ማየታችን ትግራይ እና የትግራይ ህዝብ ሇማጥቃት የተሰሇፈው ኃይሌ
ህብረት ጠንካራ መሆኑን የሚያሳይና በገነባናት፣ የኛ ናት በምንሊት ሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ በትግራይ
ህዝብ ሊይ የተፈፀመ ወንጀሌ መሆኑ በሚያሳዝን መሌኩ ተመሌክተነዋሌ፣ የሚወገዝም ነው። MSFD BOSTON #1

የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰሊም ዘብ የነበረና ያሇ መሆኑ በተግባር እያስመሰከረ ስሊሇው ሁኔታ፣
ኢትዮጵያችን የትምክህተኛ ቡድን ኣባሊት እንዯሚስሎት ሳትሆን የኛ የትግራይ ህዝብና የመሊው ብሄርብሄረሰቦችና-ህዝቦች የጋራ ኣገር በመሆኗ እኛ በወጭ የምንገኘው የትግራይ ማኅበረሰብ ኣባሊት ወቅታዊ
በሆኑ ችግሮቻችን ሊይ ሳንበገር የተሇመዯው ትግሊችን በበሇጠ አጠናክረን መቀጠሌ በሚገቡን ጉዲዮች ሊይ
የጋራ ግንዛቤ ጨብጠናሌ።
በዚህም መሰረት በቀጣዩ ስራዎቻችን ሇሃገራችንና ሇህዝባችን ሌናዯርገው የሚገባንን ድጋፍ፣
ተግባራትና የተሳትፎኣችን ኣድማስ በሰፊው ከተወያየን በኋሊ የሚከተለት ውሳኔዎች በኅብረት
ኣስተሊሌፈናሌ፡
1) በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰሊማቸው ተናግቶ ቀጣዩ ሰሊማዊ ሂወታቸውን ሇማረጋገጥ ተስፋ
የሚሰጥ ኣመራር ባጡበት ወቅት የትግራይ ህዝብ ከመሪ ድርጂቱ ጎን በመሰሇፍ ሰሊሙን እየጠበቀ
ያሇ፣ ሉወሩት ኣቅዯው የነበሩትን ተስፋ ያጨሇመና እንዯድሮው ሇላልች የሰሊምና የተስፋ ተምሳላት
ሆኖ በመገኘቱ ያሇንን ክብርና ኣድናቆት ሇመገሌፅ፤
2) በሃገራችን ኢትዮጵያ ያሇውን ፌዯራሊዊ የአስተዲዯር ስርዓትና ህገመንግስቱን ተከብሮ ህዲሴ ኢትዮጵያ
አውን እንዱሆን ሇመታገሌ፤
3) የትምክህት ሃይለ ዘርን መሰረት በማድረግ በትግራይ ህዝብና በመሪ ድርጂቱ ሊይ የሚካሄዯውን
የጥሊቻ ዘመቻና የመሬት ወረራ ዛቻ ሇማስቆም፤
4) ከተሇያዩ የሃገራችን ክሌልች፣ በተሇይም ከኣማራ ክሌሌ የተባረረውን ከ 46 ሺህ በሊይ ወገናችን
(ህፃናት፣ ወጣቶች፣ ኣዛውንቶች፣ የአካሌ ጉዲተኞች) በትግራይ የተሇያዩ ክሌልች ያሇ በቂ መጠሉያ፣
በቂ ምግብና የገቢ ምንጭ ስሇሚገኝ ኣቅማችንን የፈቀዯውን ያህሌ ሇመርዲት፤
5) ህዝባችን ባብዛኛው ጥቃት እየዯረሰበት ያሇው በብዙሃን መገናኛ ጣቢያዎች በሚነዛው የሃሰት ወሬና
የጨሇምተኞች ኣስተሳሰብ ፕሮፖጋንዲ በመሆኑ በኢትዮጵያዊነቱ ፅኑ እምነት ሊሇው ኩሩ ህዝባንች ስሇ
ታሪኩ፣ ገድለና ባህለ የሚያስተምርና በሱ ሊይ ስሇሚነዛው ዘረ ህዝብ የሃሰት ዘመቻ ሇማጋሇጥ
የኢትዮጵያ ህዝቦች በሚረደዋቸው ቋንቋዎች ሇማስተሊሇፍ በትግራይ ተወሊጆች ሇሚዯራጀው ሚዱያ (የዘገባ ማሰራጫ
ኣውታር) ኣቅማችንን በሚፈቅዯው መሰረት ያሇ ማቋረጥ ድጋፍ ሇድረግ የወሰን ሲሆን፤

6) የውሳኔዎቻችንን ኣፈፃፀም በሚመሇከት፡ የሚያዯራጁን፣ የሚስተባብሩንና የሚመሩን 5 ኣባሊት ያለት
ቋሚ ኮሚቴ በዛሬው እሇት ያቋቋምን ሲሆን ኮሚቴው በስሩ ንኡሳን ኮሚቴዎችን በማዯራጀት ስራውን
እንዱያካሂድ ሃሊፊነት በመስጠት ውይይታችን ኣጠቃሌሇናሌ።
ኢትዮጵያችን የፀረ ሰሊም ሃይልችና ጨሇምተኞች መናሃሪያ እንዲትሆን እንታገሊሇን!
የትግራይ ህዝብ በሰሊም ተምሳላነቱ እንዱቀጥሌ አስፈሊጊውን ድጋፍ እናዯርጋሇን!

ናይ ተጋሩ ሕብረት ተጠናኪሩ ክቕፅሌ ኢዩ!!!
ከስብሰባው ኣስተባባሪ ኮሚቴ
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#2 መጨረሻ

