ኣባይ በእርግጥ ይገደባል!
በሎስ ኣንጀለስ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኣስተባባሪ ኮሚቴ በቀረበው ጥሪ መሰረት
ባለፈው ቅዳሜ፣ ጥቅምት ፲፮፡ ፳፻፮ (Oct. 26, 2013) በቶራንስ ካልቸራል ኣርትስ
ሰንተር (Torrance Cultural Arts Center) በተካሄደው ስብሰባ ከሁለት መቶ እስከ
ሦስት መቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውን እንግዶች ተገኝው ነበር።
ተጋብዞ የመጣውን እንግዳ በስብሰባው እንዳይካፈል ለመግታት ጥቂት ፀረ ልማት እና
ፀረ ህዝብ የህዳሴ ግድብ ሥራ ተቃዋሚዎች የተለያዩ አስነዋሪ ስድቦችን እያሰሙ ወደ
ዝግጅቱ የመጡት ታዳሚዎችን ለማሸማቀቅ ቢሞክሩም እንኳን አልተሳካላቸውም፡፡
እንደለመዱት ወደስብሰባው አዳራሽ በመግባትና ለመረበሽ የነበራቸው ምኞትም
በፀጥታ አስከባሪዎች ከተወሰነላቸው ጠባብ ቦታ እንዳይወጡ ሆነዋል፡፡ ስብሰባውን
ለማፍረስም ሆነ የመጣውን እንግዳ እንዳይካፈል ለመመለስ ሳይሳካላቸው ቀረ።

በስብሰባው መክፈቻ የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ሲዘመር
ስብሰባው በኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ተከፍቶ ህብረተሰቡ በአገራችን ስላለው
የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ሌሎች አህጉራዊ
ጉዳዪች ላይ ገለጻ ሲደረግና የህዳሴ ምክር ቤት አባላት በአገራቸው ልማት ተሳታፊ
ለመሆን፣ የህዳሴ ግድብ እንዲገነባ ድጋፍ ለማሰባሰብ ለምን እንዳነሳሳቸው ሲገልጹ፣
የሚቃወሙት ለምንና የማን ጥቅም ለማስጠበቅ በውል የማይረዱ በእጅ ጣት
የሚቆጠሩት ጨለምተኞችን ግን ትኩረት አጥተው ብዙም ሳይቆዩ ተበታትነዋል፡፡

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሥራና በአጠቃላይ የአገራችን ልማት ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያ
ሕዝብ ጠላቶች፣ በባዕድ እጅ የተገዙ፣ የአገራችንን ሳይሆን የሌሎች አገሮችን ጥቅም
ለማስጠበቅ የቆሙ ለመሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ይህ ሳይታለም የተፈታ
ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ከነበረበት ድህነትና ኋላቀርነት ለመውጣት
ከፍተኛ ትግል በማድረግ ላይ ነው፡፡ ለዚህም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ አስደናቂ
ውጤቶችን በማሳየት የአገራችን የተስፋ አገር እንዲለመልም በማድረግ የዓለም አቀፍ
ማህበረሰብ ትኩረት ያገኘች፣ የህዝቧን ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል የታበት ሆናለች፡፡
ታዲያ እነዚህ ግለሰቦች ምኑን ነው የሚቃወሙት? ለኢትዮጵያ ህዝብ የልማት ጉዳይ
የአማራጭ ጉዳይ አይደለም፣ የህልውና፣ የሞትና የሽረት ጉዳይ እንጂ፡፡ የኢትዮጵያ
ህዝብ እያንዳንዷን ቀን በስራ እንጂ እንደነዚህ ጥቂት ግለሰብ በዋል ፈሰስ የሚባክን
ግዜ የለውም፡፡ በየዕለቱ አዳዲስ አስደናቂ ስራዎችን እየሰራ የአገር ተስፋ እየለመለመ
ነው፡፡ ህዝቡ ተጠቃሚ እርሱ ራሱ ስለሆነ ጥቅሙንና ጉዳቱን ለይቶ ያውቃል፡፡
ለእኛ በዕለቱ ለነበርነው ታዳሚዎች ዝግጅቱ የበለጠ ዕድል የህዝቡን ጥረት ለማየት፣
የተገኙትን ውጤቶች ለማድነቅና ለማሞገስ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ እውን እንዲሆን
በምንችለው ሁሉ ድጋፍ እንድናደርግና ታሪካዊ አሻራ እንድናኖር ነው ስብሰባው
የተካሄደው፡፡ ይኸም ዕድል ለሁሉም የዲያስፖራ አባል የተሰጠ ዕድል ነው፡፡ ሲሆን
ሲሆን በዝግጅቱ ተገኝተን፣ የቀረበውን መግለጫ አድምጠን፣ የወገንተኝነታችን ግዴታ
መወጣት፣ ይጠቅማል ብለን ካልንም የቻልነውን ድጋፍና እርዳታ የምናቀርብበት ጊዜ
መሆን ይገባል፡፡ አገራችንን የሚመለከቱ ዝግጅቶች በተካሄዱ ቁጥር የማህበረሰባችን
የመሰብሰብ፣ የማዳመጥ፣ ሀሳብ የመስጠት መብት መጋፋት ነውርና ህገወጥ ነው፡፡
እነዚህ ኃይሎች፤ “ተዉ! ብልግናችሁን ኣቁሙ!” ሊባሉ ይገባል፡፡ ለዚህም ነው ሁሌ
ስናያቸው ጮሂዎች ስለሆኑ ብዙ የሚመስሉ፣ ተሳዳቢዎች ስለሆኑም ህዝብ ሸሻቸው፡፡
የኢትዮጵያ ባንዴራ ይዘው ቢቆሙም እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕድገት ጠላቶች
ስለሆኑ፣ ሕዝብ ለይቶ እንዲያውቃቸው፣ አንባቢና ተመልካችም ትክክለኛ ፍርዱን
እንዲሰጥ ከዚህ በታች ባሉት ፎቶግራፎች ስለነበረው ስብሰባና ስለ ተቃዋሚዎቹ
ማንነት፣ እስከነ ስማቸው ጭምር በዝርዝር እናቀርባለን።

የእራት ግብዣ ቀርቦ ሲበላና ሲጠጣ በከፊል የሚያሳይ

በእጅ ጣት የሚቆጠሩት የኢትዮጵያ ዕድገት ጠላቶች እነዚህ ሲሆኑ፣ ስማቸው ማን፣
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ይህን የከሓዲዎች ቡድን በሓሳብና ምክር የሚመራና የሚያቀነባብር፣
አንድም ግዜ ፈጽሞ ስለአገራችን በጎ መጻፍም፣ መዘገብም፣ ማሰብም
የማይወደው የኢትዮፕያን ሪቪው (Ethiopian Review)ሃላፊ፣ ኤልያስ
ክፍሌ፣ በዕለቱ ድረ-ገጽ ባሰፈረው መግለጫ፤ “የሎስ ኣንጀልስ የህዳሴ
ግድብ ስብሰባ በተቃዋሚዎች ብርታት ሳይሳካ ተበትኗል…” ብሎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ
ኣሰራጭቷል። እውነት ቢሆን ለምን በሌሎች ድረገጾች አልወጣም? ኤልያስ ክፍሌ ግን
የሻዕብያው የኢሳያስ ኣፈወርቂ ቡችላ መሆኑ ድሮ ተጋልጦ፣ ሁሉም ሰው ኣውቆታል።
የሻዕብያው መሪ የኢሳያስ ኣፈወርቂ ቤተመንግስት ድረስ በመሄድ ያሞካሸ እጅ የነሳ፣
ለማንና ለምን እንደቆመ በግልጽ የታወቀ ሰው ነው፡፡ ለዚህም አስነዋሪ አካሄዱና
በተከታታይ በአገራችን ልማት በመቃወም ባደረጋቸው ተግባራትና ጽሑፎቹ በሕዝብ
አክ-እንትፍ ተብሎ የተተፋ ነው፡፡ ምናልባት ለማስደሰት የሚጽፈው የሚከፍሉትን
ጌቶቹን ያታልል እንደሆን እንጂ ሌላ ማንንም አላታለለም።

ከላይ እንደሚታየው ግን የህዳሴ ግድብ ስብሰባ በሰላም ከመካሄዱም በላይ፣ ምሽቱ
በግሩም ሙዚቃና በዝነኛ ኣርቲስቶች ታጅቦ፣ በባኅል ዘፈኖችና በሞቀ እስክስታ፣
እጅግ በደመቀ ሁኔታ ተሳክቶ፣ ኣጥጋቢ ውጤት ኣስመዝግቦ ተፈጽሟል።
ከቢሮ ዘጋቢ። ጥያቄ ወይም ኣስተያየታችሁን ለ:- Abaye1962@outlook.com ወይም
info@ethioconsulatela.org ብላችሁ መላክ ይቻላል።
By Staff Writer. Send your questions or comments to:- Abaye1962@outlook.com or to
info@ethioconsulatela.org

