
 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት                                              ማክሰኞ መስከረም ፲ ቀን ፪ሺህ፱ ዓ.ም.  ልዩ ዕትም 

 

በ9/19/2016 በዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት የተቃውሞ ሕዝባዊ ሰልፍ አቶ ተክሌ የሻው የሞረሽ ወገኔ ዐማራ 
ድርጅት ሊቀመንበር  ያደረጉት ንግግር፣ 

 የተከበራችሁ እህት ወንድሞቼ የእናት ኢትዮጵያ ልጆች! 

 ለወገናችን ድምፅ ለመሆን ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የመጣችሁ ውድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊያት! 
ይህ የዛሬው የተቃውሞ ሰልፍ፣ የትግሬ ነፃ አውጭ ድርጅትን ዘረኛ አገዛዝ በመቃወም ብቻ የሚገልጽ ሳይሆን፣ የወያኔ 
ቡድን በልኩ ቀልሶ ካስገባን የጎሣ ጎጆዎች መውጣታችንና ወያኔ የቀማንን ኢትዮጵያዊ ማንነታችንና አንድነታችን 
መልሰን የተጎናጸፍን መሆንችን ለዓለም ማኅበረሰብ ያሳየንበት ሕዝባዊ ሰልፍ ነው። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ «ነብር 
ዝንጉርጉርነቱን፣ ኢትዮጵያዊ ማንነቱን» የሚለውጠው የለም ሲል የተገለጸው ቃል ኅያው መሆኑን ማሳያ ነው።  

ውድ ወገኖቼ! በዚህ ታሪካዊ ሰልፍ ላይ ተገኝቼ  የወገኖቻችን ብሦት ለመናገር በመቻሌ  የተሰማኝ ደስታ ታላቅ ነው። 
ይህ ሁኔታ እንዲፈጠር ላደረጉ በዐማራ፤ በኦሮሞ፣ በጋምቤላ፣በኮንሶ፣ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በአረመኔው 
የትግሬ ወያኔ አፋኝና ገዳይ ቡድኖች ለተገደሉት ሰማዕታት አጸደ ገነትን ለዘመዶቻቸው መጽናናትን እንዲሰጥልን 
እመኛለሁ።  

የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን!  

ዘረኛው የትግሬ ነፃ አውጭ ቡድን በወገኖቻችን ላይ ያደረሰውና እያደረሰው ያለው ግድያ፣ ሥቃይ፣ እስራት፣ እንግልት፣ 
ግርፋት፣ የኢኮኖሚ ነጠቃ፣ የመብት ገፈፋና የማንነት ረገጣ ሊያቆም ይገባል ብላችሁ ብቻ ሳይሆን፤ ይህ ዘረኛ ቡድን 
ኢትዮጵያን የመሰለች ባለታሪክ፣ የጥቁር ሕዝብ መመኪያና የነፃነት ቀንዲል የሆነች አገር፣ ሊወክልና ሊመራት አይችልም 
፣ መወገድ አለበት  ብላችሁ፣ ላገራችሁና ለወገናችሁ ድምፅ ለመሆን ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች መጥታችሁ በዚህ 
መሰል ኢትዮጵያዊ የአንድነት ስሜት  ድምፃችን ለዓለም ስናሰማ ምናልባች ከቅንጅት እንቅስቃሴ ወዲህ የመጀመሪያው 
ነው ብል ከዕውነቱ የወጣሁ አይመስለኝም። ይህም በመሆኑ እንዲህ ብየ እንድቆጭ አድርጎኛል። ይህ ድምፃችን፣ ይህ 
ቁርጠኝነታችን፣ ይህ የአንድነትና ኢትዮጵያዊነት ስሜታችን ከዛሬ 26 ዓመታት በፊት፣ 

  ወያኔ የኢትዮጵያነት መገለጫ ከሆኑት አካሎቿ አንዷ የሆነችውን ምድረ ባሕሪን ሲያስገነጥል፣ 

 አገራችን ያለመተናፈሻ ዝግ መሬት ሲያደርጋት፣ 

 ሕዝቡን በቋንቋ ከፋፍሎ ሆድና ጀርባ የሚያደርግ የዘር ፖለቲካ ሲያራምድ፣ 

 በቋንቋ ላይ የተመሠረተ የመንግሥት አደረጃጀት ሲከተል፣ 

 በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ነገዶች በቁጥሩ፣በታሪኩ፣ በኢትዮጵያዊነት ስሜቱ ከፍተኛ ከሆኑት አንዱ 
የሆነውን ዐማራውን በዘር ጠላትነት ፈርጆ፣የኢትዮጵያ ዕጣ ፈናታ ሲወሰን ድምፁን እንዲያሰማ 
ያልተደረገበት ሕገመንግሥት ሲደነገግ፣ 

 የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዐላዊነት ከመጉዳት አልፎ፤ አገራዊ ኅልውናዋን ተፈታታኝ የሆኑ 
ድርጊቶች ሲፈጸሙ፣ 

 አገሪቱ በዘመን ፍሰት የገነባቻቸው የመከላከያ፣ የፖሊስና የደህንነት መዋቅሮች ፈራርሰው በአንድ አናሳ 
ነገድ ሲተካ፣ 

 ዐማራው ኢትዮጵያነቱ ተክዶ በኢትዮጵያ ምድር የመኖር መብቱን ተነጥቆ የዘር ማጥፋትና የዘር 
ማጽዳት ሰለባ ሲሆን፣ 

 ለኢትዮጵያ አንድነትና ነፃነት የቆሙ ግለሰቦችና ቡድኖች፣ጋዜጠኞች፣  የሃይማኖት እና የፖለቲካ 
ድርጅት መሪዎች፣ ተሰሚነት አላቸው የተባሉ ግለሰቦች ታድነው ሲጨረሱ፤ ወዘተ ወዘተ ይህን 
የመሰለውን የተባበረ ድምፅ ብናሰማ ኖሮ፣ ዛሬ መርዶ ሰሚዎች ሳንሆን ብሥራት አብሳሪዎች እንሆን 
ነበር። 



አቶ ተክሌ የሻው የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር  ያደረጉት ንግግር፣ 

 

አቶ ተክሌ የሻው የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር  ያደረጉት ንግግር፣ 

 

ይህ ፀፀት ነው። ፀፀት ግን ምንም ፋይዳ የለውም። ፀፀት ፋይዳ የሚኖረው፣ ከአለፈው ተምረን ለወዲፊቱ ለተሻለ ነገር 
ለመሥራት ዝግጁ መሆን የሚያስችለን ሲሆን ነው።   በመሆኑም ፈጽሞ ከመቅረት ዘይግይቶም ቢሆን መገኘት የተሻለ ነውና 
ይህ ዛሬ የምናየው አንድነትና የኢትዮጵያዊነት ስሜት ዳግም ላይቀለበስ በጽናት እንድንቀጥልበት አደራ ለማለት እወዳለሁ። 

የወያኔ ጥንካሬ መሠረቱ የእኛ ድክመት ነው። የድክመታችን ምንጩም ከኢትዮጵያነት ማንነታችን ወጥተን፤ ወያኔ ባሰፋልን 
የነገድ ማንነት ውስጥ መግባታችንና ታላቋን ኢትዮጵያን ማየት አለመቻላችን ነው። ከዛሬ ላይ ሆነን፣ የልጅ ልጆቻችን 
በሰላምና በአንድነት ሊኖሩባት የምትችል የበለፀገችና የታፈረች ኢትዮጵያን ማየት አለመቻላችን ነው። አንድ የሚያደርጉንን 
ኢትዮጵያዊ የወል ዕሴቶቻችን አጥፍተን በሚለያዩን፣ነገር ግን ለአንድነታችን መጠንከር ዋስትና በሆኑትና ልናስወግዳቸው  
በማንችላቸው የተፈጥሮ ማንነቶቻችን ዙሪያ  የተለየ ትኩረት ሰጥተን፣ እነዚህን ልዩነቶች ማጉላታችን ለወያኔ ጥንካሬ፣ ለእኛ 
ድክመትና ለአገራችን አጠቃላይ ጥፋት ምቹ መደላድል የሠራን መሆኑ ነው።  

ይህ ላለፉት 26 ዓመታት የተጓዝንበት ጉዞ፣ የወያኔን የጭካኔ አገዛዝ ዕድሜ ከማራዘም አልፎ፣ የአገራችን ሕዝብ የመኖር 
ተስፋ ያጨለመ፣ ሰላሙንና አንድነቱን  ያሳጣ ሆኗል። በዐማራው በኦሮሞው፣ በሶማሌው፣ በሱርማው፣ በአኙዋኩ፣ በኑኤሩ፣ 
በጉራጌው ወዘተ ላይ የወያኔ ቅልብ የአጋዚ ሠራዊት የሚፈጽመውን የጅምላ ጭፍጨፋና የአፈሳ እስር ከእኛ ከባለቤቶቹ 
አልፎ የዓለም ማኅበረሰብ በትዝብት እንዲያየው ነው። ወያኔ ዐማራና ኦሮሞውን በገፍ አሥሮ፣ ማሰሪያው ሲጠበው፣ እስር 
ቤቶችን በእሳት በመለኮስ አያሌ ወገኖቻችን ነደው እንዲያልቁ የሆኑበትን አሳዛኝ ድርጊት ለማየት ተገደናል።  ባለፉት የወያኔ 
የግፍ አገዛዝ ዘመኖች ከአምስት ሚሊዮን  በላይ ዐማራ በልዩ ልዩ መንገዶች ከምድረገጽ ጠፍቷል። ከሐምሌ 5 ቀን 2008 
ዓም ጀምሮ በጎንደርና በጎጃም በሚኖሩ ዐማራሮች ላይ በከፈተው የጅምላ ግድያ ከ300 በላይ ንፁሐን ዜጎች ተገድለዋል። 
ከ16 ሺ በላይ ወጣቶች በአፈሳ ታስረው በአጋዚ ሠራዊት የቁም ሲዖል ውስጥ ይገኛሉ። 

ወያኔ  የጎንደርን ፣የቂልጦና የደብረታቦር  እስር ቤቶችን  ሆን ብሎ በማቃጠል፣አያሌ ወንድም እህቶቻችን  አቃጥሎና 
ለብልቦ የገደላቸውን ሰዎች ስናስታውስ፤ ወያኔ ጥቁሩ ፋሽስት መሆኑን በተግባሩ ያረጋገጠ እንደሆን እንረዳለን። ይህም ወያኔ 
የሞሶሎኒ ቅኝ ገዥ ኃይል በወገናችን ላይ ከሠራው ግፍ በእጅጉ የከፋና የሠፋ  ግፍ የፈጸመብን  መሆኑን ያላንዳች ጥርጥር 
እንድንገነዘበው ያስችለናል። ልጇን ገድለው ካስከሬኑ ላይ ተቀምጣ እንድታለቅስ የተደረገበትን ሁኔታ ያየ ሰው፣ ይህ ዓይነት 
ግፍ በማንና መቼ ተፈጽሞ ይሆን ? ብሎ መጠየቁ አይቀርም። መልሱ ግን ይህን ዓይነት ግፍ በሰው ልጆች ላይ የፈጸመ 
ወያኔ ብቻ እንደሆነ ሲገነዘብ፣ ወያኔ በትግሬ መጭ ትውልድ ላይ የቱን ያህል የቂም፣ የጥላቻና የመገለል ድግስ  የደገሰለት 
እንደሆነ ስለሚረዳ፣ ለትግራይ ሕዝብ መፃዒ ዕጣ ፋንታ  ያዝናል። አዎ! የትግራይ ሕዝብ ይህን ተግንዝቦ፣ ሰልፉን ከመላው 
ኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን አድርጎ የወያኔን የሥልጣን ዕድሜ ለማሳጠር የበኩሉን ሚና ካልተጫወተ፣ የመጭዎቹ ልጆቹ ሕይዎት 
አሳዛኝ ሊሆን እንደሚችል መናገር ነቢይነትን አይጠይቅም። አባቶቻችንም « ከተራበ ለጠገበ  አዝናለሁ! የሚሉት ጥጋብ 
ዛሬን እንጂ፣ ነገን ወይም መጭውን አሻግረን እንዳናይ የማድረግ ባሕሪይ ስላለው ነው።  

ሚስት የባሏን የወንድነት መለያ አካል በገመድ አስረው እራቁቱን በአደባባይ እንድትጎትተው ያደረገ ወያኔ ነው። ሰዎችን 
አስሮ በገላቸው ላይ ሽንት ያሸና አረመኔ የትግሬ ወያኔ ነው። ለአገዛዜ አይመቹም ያላቸውን የነቁ ሰዎች አስሮ በማሰቃየት 
ከነርሱ አልፎ የወጡበትን ነገድ በማንቋሸሽ ነገዱን በጅምላ የሚሳደብና የሚያረክስ ቡድን እስካሁን ለታሪክ ከተመዘገበው 
ወያኔ ብቻ ነው። 

ይህ ዘረኛና ከፋፋይ ቡድን ከኢትዮጵያውያን ጫንቃ ላይ መንጭቆ ማስወገጃው ብቸኛ መንገድ የኢትዮጵያውያን አንድነት 
ብቻ ነው። የዚህ የዛሬው የተቃውሞ ሰልፍም ድምቀትና ግዝፈት ምንጩም  ኢትዮጵያዊ አንድነታችን  ነው። ስለሆነም 
ወያኔን በአፋጣኝ ከጨበጠውና ሙጥኝ ብሎ ከያዘው የሥልጣን ማማ ላይ አስፈንጥሮ መጣያው አስተማማኙ መንገድ 
የኢትዮጵያውያን አንድነት ነው። 

 የዐማራውና የኦሮሞ ኅብረትና ወደ ነበረበት ታሪካዊ አንድነት መመለስ ነው። ኦሮሞና ዐማራው አንድ መሆን ቀርቶ፣ አንድ 
ሊሆኑ ነው የሚለው ድምፅ የወያኔን ቡድን የቱን ያህል የረበሸውና ያሸበረው እንደሆነ፣ ጎንደር ላይ ጀግኖቹ «የኦሮሞው ደም 
የእኛም ደም ነው»፣« በኦሮሞ ወንድሞቻችን ላይ የሚፈጸመው ግፍና ግድያ ያቁም» ሲሉ ያሰሙት ድምፅ፣ ወያኔ ለ26 
ዓመታት ሲገነባው የኖረው የልዩነት ግንብ ከመሠረቱ የተናደ መሆኑን ያሳየ ነው። አሁን የእኛ ጥረት የጎንደር ሕዝብ 
የናደውን የልዩነት ግንብ ወያኔ መልሶ እንዳይገነባው ደብዛውን ማጥፋት እና ኢትዮጵያውያን እንደ ጥንቱ አባቶቻችን እጅ 
ለእጅ ተያይዘን፤ ትክሻ ለትከሻ ተደጋግፈን የአገራችን ሰላም በማረጋገጥ ብልጽግናዋን ማፈጠን ወደ ሆነበት አቅጣጫ ለመጓዝ  
ቁርጠኝነቱና ዝግጁነቱ  ሊኖረን ይገባል።  

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ? 

ሞት ለወያኔና ላጫፋሪዎቹ! 

አመሰግናለሁ።  


