ሕዝባዊ ጥሪ
በቦስተንና በአካባቢዊ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የወያኔን የውሽት
እድገትና ለውጥ (transformation) ፕሮፓጋንዳ ስብሰባ በጋራ በመቃወም
እናክሽፍ።
• አገራችን ኢትዮጵያ ከዛሬ ሃያ አመታት ጀምሮ በዘረኛው የወያኔ አምባገነን
መንግሥት መዳፍ ስር መውደቋን ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው።
በወያኔም አውዳሚ የፓለቲካ፡ የኤኮኖሚና የሶሻል ፖሊሲዎች አማካኝነት
የአገራችን ህልውና አደጋ ላይ መሆኑን እንዲሁም ሕዝባችን የሰብዓዊና
የዴሞክራሲያዊ መብቱ ተረግጦና በአገሩ የመኖርና ተጠቃሚ የመሆን
መብቱ ተነፍጎት በባርነት እየማቀቀ መሆኑን የምንገነዘበው ነው።
• እንደምታውቁት ሁሉ ወያኔ የግፍ አገዛዙን ዘመን ለማራዘም አገራችንን
በቋንቋ ሽንሽኖ አንዱን ብሄረስብ በሌላው ላይ በማስነሳት በሕዛባችን ላይ
ብዙ ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል። አሁን ደግሞ የዘር ፖለቲካ ተቀባይነቱ
እየመነመነ በመሄዱ፣ ለዘመናት ተቻችሎና ተከባብሮ አብሮ በኖረው
ሙስሊምና ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን መካከል ያላስፈላጊ የሃይማኖት
ግጭት በካድሬዎቹ አማካይነት ቅስቀሳ እያካሄደ ሕዝባችንን እርስበርስ
ለማጫረስ በእኩይ ተግባር ተስማርቶ ይገኛል።
• ጉደኛው ወያኔ ከአራት ጊዜ በላይ የይስሙላ ምርጫ ራሱ በስየመው
የአስመራጭ ኮሚቴ የምርጫ ድምፅ ሰብሳቢነትና ቆጣሪነት በተደጋጋሚ
አሸነፍኩ ማለቱ የሚታወስ ነው። በ97ቱ ምርጫ የተቃዋሚ ሀይሎች
በተገኘው ትንሽ ቀዳዳ በመጠቀም በዓለም ታዛቢዎች ፊት በዝረራ
ቢያሸንፉትም ወያኔ የምርጫውን ውጤት አልቀበልም በማለት የሕዝብ
ድምፅ ይከበር ብሎ ሰላሚዊ ሰልፍ የወጣውን ህዝባችን በአጋዚ አልሞ
ተኳሽ ወታደሮች ከ200 በላይ ገድሎ እና ከ35ሺ በላይ ወጣቶችን በዴዴሳ፡
በብር ሽለቆና ሸዋ ሮቢ በእስር አጉሮ በመስቃየት የምርጫው አሸናፊ በማለት
በሥልጣን ቁጢጥ ለማለት ችሏል። አረ ምኑ ተነግሮ ያልቃል፡ ደብዛቸው
የጠፋውን ኢትዮጵያ የቁርጥ ልጆች እንደነደብተራውና አበራሽ በርታ
ከነጓደኞቻቸው መዳረሻቸው እንዳይታወቅ ያደርገ ከመሆኑ ሌላ በገጠርና
በከተማ ሕዝባችን በኑሮ ውድነት፣ በረሃብና በበሽታ እየተሰቃየ ወያኔ
የውሸት ልማትና እድገት ፕሮፓጋንዳ እየረጨ ይገኛል። ስላምና መረጋጋት
በአገራችን በመጥፋቱ ሕዝባችን ከሚያውቀው ቀየው በግድ ተፈናቅሎ
በመናወዝና በመንከራተት ላይ ሲሆን ቀረው ደግሞ በማያቀው የሰው አገር

ተስዶ፣ በስደት ዓለም በተለይም በሰሜን አፍሪቃና በአረብ ዓለም ሕዝባዊ
አመፆች በሚካሄዱበት አገሮች ሁሉ የሚንገላታው የወገኖቻችን ስቆቃ
ያሳስበናል፤ ያንገበግበናል። ለማጠቃለል ችግራችና ብሶታችን ሞልቶ
ከጽዋው እየፈሰሰ ነው ብንል ማጋነን አይሆንብንም።
• በ2002 ምርጫ ወያኔ ከ97ቱ ስህተቱ ትምህርት በመውስድ አራት አመት
ሙሉ ሲንቀሳቀስና በማስፈራራት አባላትን ሲመለምልና በመረጡኝ ዘመቻ
ከርሞ ምርጫውን 99.6% አሸነፍኩ ብሎ በአዋጅ የአገሪቱ አውራ ፓርቲ እኔ
ነኝ፡ የምከተለውም ልማታዊ ዴሞክራሲ ነው እያለን ይገኛል። በአሁኑ ወቅት
የወያኔ የልማትና እድገት የአምስት አመት መርሃ ግብር ለአራተኛ ጊዜ
በተሃድሶ ስም ያወጣ ሲሆን "ውድ ዲያስፖራውያን በአገራችሁ ልማት
ተካፈሉ እራሳችሁን ጥቀሙ" እያለ ተወካዮቹን በአሜሪካ ከተሞች አስማርቶ
በመሯሯጥ ላይ ነው። በእኛ ከተማ በቦስተን በአፕሪል 9 ቀን በጥሪ ብቻ
ለሚጋበዙ ሆዳሞች የፕሮፓጋንዳ ስብስባ ስለሚያደርጉ በስፍራው ተገኝተን
ተቃውሞዋችን እንድናሰማ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። ኦዲዮ፡ቪድዮና
ካሜራችሁን ይዛችሁ ተገኙ።
• ወያኔ ለሕዝባች በተለይም ለቦስተን ዲያስፓራ ያለው ንቀት አስገራሚ ነው።
በነፃና በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በአለበት አገር እየኖርን ልማትና እድገት
ሊመጣ የሚችለው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በአለበት፣ ሰላምና መረጋጋት
ከሁሉም በላይ በሕዝብ ፈቃድና ተሳታፊነት መሆኑን አያውቁም አይረዱም
ብለው እያፌዙብን ነው በጣም ያሰቆጣናል። በአሁኑ ስዓት የህዝባዊ አመጽ
በሰሜን አፍሪቃና በአረቡ ዓለም አምባገነኖችን እያርበደበደ ባለበትና የወያኔ
ሹማምንት ቤተሰባቸውንና የሰረቁትን ገንዘብ ወደ ውጭ አገር በማሽሽ ላይ
መሆናቸውን ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። የወያኔ ሹማምንት ቤተስባቸውንና
የሰረቁትን የሕዝብ ገንዘብ ወደ ውጭ አገር እያሸሹ፡ዴያስፖራው ሞኙ ሳሀን
አጥቦ ያጠራቀመውን ገንዘብ እንቀማችሁ። ኑና እራሳችሁን ጥቀሙ ብሎ
ነገር እነሱ ብቻ ብልጣብልጥ የሆኑ መስሏቸው ኑና አገራችሁን አልሙ፡
እራሳችሁን ጥቀሙ አባባል ምንኛ ሞኝነት ነው።
• ለም መሬታችንን በችሮታና በኢንቬስትመንት ስም ለባዕዳን እየተቸበቸበ
መሆኑን የሚያንገበግበንና አቅማችን በፈቀደ መጠን በሁሉ መንገድ
የምንታገለው ጉዳይ ወያኔዎች የረሱት ይመስላል። ሌላው መታወቅ ያለበት
ጉዳይ በኦነግ ስም የኦሮሞ ሕዝባችን፡በኦብነግ ስም የኦጋዴን ሕዝባችን
እንዲሁም በደቡብ በተለይም በጋንቤላ ሕዝባችን ከቀየው መፈናቀልና
መንገላታት የምንቃወመው መሆኑን እንዲሁም የወያኔን የሱማሌን ወረራ

ግልጽ ማድረግ እንወዳለን። የወያኔ ምኞት ሁሉ ነገር ችላ ብለን እንዲያው
ነገር ዓለሙን ትተን በግል ጥቅም ታውረን ከእነሱ ጋር በመሞዳመድ ሆድ
አደር እንድንሆን ከሆነ ጥረታቸው ከንቱ ድካም ነው።
• በአጭሩ እኛም በቦስተንና በአካባቢው የምንኖር ኢትዮጵያውያን
እንዲታወቅልን የምንፈልገው በሕዝባችን ላይ እየደረስ ላለው በደል፡
እስራቱ፡ እመቃውና ግድያው ተቆርቋሪነታችና የትግሉ አጋር መሆናችን
የምናሳይበት ወቅት አሁን ነው ብለን እናምናለን። በመሆኑም በሕዝባችን
ላይ የደረስ ያለውን በደልና ስቃይ አላየንም አለስማንም ብለን ማለት
በሰማዕቶቻችን እሬሳ ላይ ተረማምደን በወያኔ የውሽት እድገትና ለውጥ
(transformation) ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ከመሆን ተቆጥበን፡ የወያኔን ደባንና
ተንኮል እናጋልጥ። ለማይቀው ለሕዝባዊ አመፅ በአስተማማኝ አቸናፊ ሆነን
ለመወጣት እንደራጅ፡ እናደራጅ።
በቦስተን የሲቪክና የተቃዋሚዎች ድርጅቶች የትብብር ድጋፍ ኮሚቴ
በተባበረ የሕዝብ ትግል የዘረኛውን የወያኔን አምባገነን ሥርዓት እናስወግድ!!!

