ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)
Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)
Website: www.moreshwegenie.org E-mail: infoandpr@moreshwegenie.org
ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማንነቱ መሠረት ነው።

Our struggle is trans-generation. Amara’s organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ሓሙስ ነሃሴ ፳፫ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፲፬

ሕዝቡ በግልጽ የሚታዬውን የሕግ ጥስትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወመው ይገባል!
በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ ያለ ያሚያስመስለው አይን ያወጣው የህግ ጥሰትና የፍትህ መዛባት
በአፋጣኝ ካልታረመ ህዝቡ በቁርጠኝነት ስርዓት አልባውን አገዛዝ መታገል ይኖርበታል።
ሰላም የናፈቀውና ሰላምን የሚመኘው የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲሱን የኢህአዴግ ሊቀመንበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ
አህመድን ለጆሮ የሚጥሙ የሰላም ቃላትና የይቅርታ ተምፅኖ አምኖ በደስታ፣ በተስፋና በድጋፍ እንደተቀበለው
ይታወቃል። ነገር ግን በስብሰናል፣ አጥፍተናል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምህረት ያድርግልን ብሎ ተለሳልሶ፣ ተረኛው
ኢህአዴግ/ኦዴፓ ስልጣን ላይ ተቀመጠ። በዚህ አይነት መንገድ ይቅርታ ተደርጎለት፣ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶና ተስፋ
ተጥሎበት ስልጣኑን ያመቻቸው ኦዴፓ ስልጣን ላይ እንደተቀመጠ የመብት ጥሰቱንና የፍትህ ማዛባቱን ጉዳይ
ያለይሉኝታ ተያይዞታል። ለዚህም ተለጣፊ በመሆን በአጃቢነት የሚሰሩ ከተቃዋሚነት ወይም ከተፎካካሪነት
ራሳቸውን ወደ ደጋፊነት ለውጠናል፣ የኦዴፓ ፍኖተ ካርታ የእኛ ፍኖተ ካርታ ነው ብለው በአደባባይ የሚናገሩት
የቀድሞው ግንቦት ሰባትና ሚዲያው ኢሳት ናቸው።
ኦዴፓ የሚያንገላታው፣ የሚያሳድደውና የሚያስረው ቀድሞ ወያኔ ኢህአዴግ ሲያደርግ እንደነበረው እሱ በእቅድ
የያዘው የመስፋፋት አጀንዳ አካሄድ ትክክል አይደለም ብሎ የሚቃወመውንና ኦዴፓ በጠላትነት የፈረጀውን ብቻ
ነው።
ለዚህም እንደማሳያ
መንግስት ”መፈንቅለ መንግስት” ብሎ በሰየመው የዐማራ ክልል አራት ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ እስከ አሁን ድረስ
ጉዳዩ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ የተለያየ ወገን ቢወተውትም ሰሚ አላገኘም። እንደሚታወቀው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ፣
የመንግስት መገናኛ ብዙሀንና አሁን ዐማራ ክልል ሰርገው ከገቡት የግንቦት ሰባት አባል ኮሚሽነር አበረ አዳሙ በቀር
ግድያውን ”መፈንቅለ መንግስት” ያለው የለም። የዐማራ ህዝብም ሆነ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት
የነገረውን ነገር በገለልተኛ ቡድን ካልተጣራ ግድያውን ”መፈንቅለ መንግስት” ብሎ አያምንምና አልጠራውም
ለወደፊትም አይጠራውም።
ዋናው ችግር ግን መፈንቅለ መንግስት በሚል ሰበብ የሚታሰሩት፣ የሚሳደዱቱና መድረሻ ያጡት የዐማራ ልጆች እጣ
ፈንታ አስከፊ መሆኑ ነው። የዐማራ ክልል የፀጥታ ሀይሎች በመፈንቅለ መንግስቱ ሰበብ በሽብር ተከሰው በእስር
ይማቅቃሉ። ነፍሰጡር መሆናቸው የሚነገረው ሀዘንተኛዋ የጀኔራል አሳምነው ፅጌ ባለቤት በእስር ላይ ይገኛሉ።
በማያውቁትና ከመፈንቅለ መንግስት ተብየው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው የአብን አባላትና የባላደራው
ምክርቤት አባላት ያለአግባብ በቀዝቃዛና በጨለማ ቤት ከመታሰራቸውም በላይ ለፍርድ በቀነ ቀጠሮ ሲሄዱ ተለዋጭ
ቀጠሮ እየተሰጠ እስከዛሬ ድረስ ያለ ያለአግባብ ይንገላታሉ። የእነሱን የፍርድ ሂደት ለመከታተል የሚሄዱት

ሕዝቡ በግልጽ የሚታዬውን የሕግ ጥስትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወመው ይገባል!
ጋዜጠኞችም ከመንገድ ታፍሰው ይታሰራሉ። ሌላው ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት በበርሀ የነበሩት በሰላም ወደህዝባቸው
የተቀላቀሉት የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር አባላት ከግንቦት ሰባት ጋር ባላቸው ቅራኔ ብቻ እየተመነጠሩ ይሳደዳሉ
ይታሰራሉ። ፍትህ የናፈቀው የዐማራ ህዝብ አሁንም በተረኞቹ ከፍተኛ የህይወት መስዋእትነት በመላው ኢትይጵያ
እየከፈለ ይገኛል። ቤተክርስቲያናት በእሳት ይጋያሉ። የተቃወመ በሽብር ህግ ተጠቅሶ ይታሰራል።የዐማራ ብሔራዊ
ንቅናቄ (አብን) አባላቱ በእስር ከሚንገላቱበት አንዱ ነው። አብን በሰላማዊ መንገድ ተፎካክሮ ስልጣን ለመያዝ የሚሰራ
ድርጅት ነው። የዐማራን ህዝብ ስነልቦና በተረዳ መልኩ የሚንቀሳቀሰው አብን በዐማራው ህዝብ ከፍተኛ ተቀባይነትን
አግኝቷል። ስለዚህ አብንም አዲስ አበባ የአዲስ አበቤዎች ናት በማለቱ እንደ ባልዳራስ ጥርስ ካልተነከሰበት
በቀር፣ አብን ተወዳድሮ ማሸነፍ እንደሚችል እያወቀ አባላቶቹንና በመፈንቅለ መንግስት ሰበብ ማሰር ትክክል ሊሆን
አይችልም።
ሌላው ፍርድ የተጓደለበትና የኦዴፓ የጥቃት ሰለባ የሆነው በጋዜጠኛና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ እስክንድር ነጋ
የሚመራው የባለ አደራው ምክር ቤት (ባልዳራስ)ነው። የባለ አደራው ምክር ቤት አዲስ አበባ ላይ ነዋሪ ላልሆኑ
የኦሮሞ ተወላጆች በህገወጥ መንገድ የነዋሪነት መታወቂያ ወረቀት በጅምላ መታደሉን ማጋለጡና አሰራሩን መቃወሙ
ይታወቃል። አቶ ታከለ ኡማ በህዝብ ያልተመረጡ ከመሆናቸውም በላይ የስልጣን ዘመናቸው ስላለቀ ማስተዳደር
እንደማይገባቸው ገልጿል። ”የባለ አደራው ምክር ቤት አዲስ አበባ የአዲስ አበባውያን፣ ከዚያም የኢትዮጵያውያን
ብሎም የአፍሪካ መዲና እንጅ የአንድ ክልል አይደለችም ” በማለቱ፤ ጥርስ ተነክሶበት በተረኛው ኦዴፓ በከፍተኛ
የሰብዓዊ መብት ጥሰትን እያስተናገደ ነው።
በሰላማዊ መንገድ ብቻ ለመሞገት የተነሳው የባላደራው ምክር ቤት አባሎች፣ ጋዜጠኞችና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች
በመንግስት እጅ ተቀስሮባቸው ያለ አግባብ ”ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉ ከዐማራ ክልል ግድያ ጋር አያይዞ
ማሰርና ያለፍርድ በቀጠሮ ማንገላታት አገርን ለማስተዳደር ከተቀመጠ መንግስት የሚጠበቅ ባይሆንም ኦዴፓ ግን
በተግባር እያሳየ ነው።
በአንፃሩ ደግሞ የባልዳራስ አባላት በሚሰበሰቡበትና ጋዜጣዊ መግለጫ በሚሰጡበት ቦታ ከመንግስት ባለስልጣናት
ጋር የሚታዩ የኦሮሞ ጎረምሶች ስለትና የተለያየ በሰው ላይ ጉዳት የሚያመጣ መሳሪያ ይዘው ግብግብ የሚገጥሙት
እና ባንክ ዘራፊዎች በህግ አግባብ ተጠያቂ አለመሆናቸው የፍት ህን መዛባት በእጅጉ ያሳያል።
ሌላው ማሳያ ደግሞ ከሲዳማ የክልል መሆን ጥያቄ ጋር በተያያዘ አጄቶ ብሎ ራሱን በሚጠራው ቡድን አሰቃቂ ወንጀል
ተፈፅሟል። አጄቶ ከጥያቄው ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ንፁሀን ዜጎች በማረድ፣ ህፃናትንና ሴቶችን በመድፈር
ቤት በማቃጠልና በተለይም በርካታ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናትን በማቃጠል ክስ ተመስርቶበት እንደነበር
ይታወቃል።
ተከሳሾቹ ፍርድቤት ሲቀርቡ የቡድኑ መሪ የአዕምሮ ችግር አለብኝ አለ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ተዘግቦ ነበር። ታዲያ
ፍርደ ገምድሉ የ ኢ ህ አ ዴ ግ ፍርድ ቤት ተገቢውን ማጣራት እንኳ ሳያደርግ ከ 60 በላይ ንፁሀን፣ ሲዳማ ባለመሆናቸው
ብቻ ተገድለው፣ ቤተ እምነቶች ተቃጥለውና ተዘርፈው በወንጀል የተከሰሱትን ሁሉ (የአእምሮ ችግር አለብኝ) ያለውንም
ሰው ጨምሮ የ 50 000 (ሀምሳ ሺ) ብር ዋስ ጠርተው እንደተፈቱ በዜና መልክ ተሰማ! የኢትዮጵያ ህዝብ የሚሆነውን
ሁሉ በንፅፅር ሲያየው እንቆቅልሹ ያልተፈታ ብዙ ጥያቄ አለው። ፍትህ የት ነው ያለው? የአዕምሮ ችግር አለብኝ ያለውን
ሰው ማሰሩ ቢቀር በሳይካትሪስት ምርመራ ሳይደረግለት መልሶ ወደ ህዝብ መላክ ምን ማለት ነው? የሚሉ በርካታ
ጥያቄዎች ይመላለሱበታል።
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ሕዝቡ በግልጽ የሚታዬውን የሕግ ጥስትና የፍትህ ጉድለት ሊቃወመው ይገባል!

ሲዳማው አጄቶ ህዝብ ቢገድል፣ ቢያፈናቅል፣ ቢዘርፍና ቤተክርስያናትን ቢያቃጥል የኦዴፓን አካሄድ እስካልተቃወመ
ድረስ ለአጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ ፍርድ አለማግኘቱ አሁንም ህዝቡን ለስጋትና ለጭንቀት ዳርጓል። ወደ ሀያ ባንክ
የዘረፈው፣ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የጉጅን ህዝብ ያፈናቀለው ኦሮሞ ስለሆነ ሲጠየቅ አይታይም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊው
በአገሩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ እንደሚስተናገድ ይሰማዋል።
ይህ ደግሞ ከባርነት የተለየ አይደለም። ስለዚህ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ይህን ፍትህ አልባነት በእጅጉ እያወገዘ ይህ
ፍርደ ገምድልነት ከህዝብ ጫንቃ እንዲነሳለት ይጠይቃል። ይህ አስነዋሪ አድሎ በቶሎ የማይቆም ከሆነ፣ ህግና
መንግስት ለህዝብ ጥላ ከለላ ካልሆነ ደግሞ ህዝቡ በቁርጠኝነት ስርዓት አልባውን አገዛዝ ታግሎ ከዚህ ግፍና በደል
ራሱን ነፃ ማውጣት ይኖርበታል።
አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ!
የዐማራው ሕዝብ ኅልውናና ማንነት በጀግና ልጆቹ ይከበራል!
ድል ለዐማራ ሕዝብ!
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!
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