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Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)
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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

እሑድ መስከረም ፳፭ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፲፭

ችግሩን ያልተቀበለ ስብስብ ለዐማራ ዋና የመፍትሔ አካል አይሆንም!
አሁን በቅርብ ቀናት በሃገረ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ተመሥርቶ ራሱን ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት ( Global Amhara
Coalition) በሚል ስም የተሰየመው ድርጅት መስከረም 18 ቀን 2019 እንደ አውሮጳውያን አቆጣጠር የድርጅቱን ምሥረታ አስመልክቶ
በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማወጣው መግለጫ (ሙሉ ይዘቱን ለማንበብ ይህን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ https://www.satenaw.com/pressstatement-global-amhara-coalition-gac/ ) የተለያዩ የዐማራ ድርጅቶች ስብስብ መሆኑን ጠቅሶ፤ የእኛ ድርጅት ሞረሽ ወገኔ
የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) የዚሁ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት አንዱ አባል እና አካል እንደሆነ በመግለጫው መጥቀሱን ተምልክተነዋል።
ጉዳዩ ለደርጅታችን በጣም እንግዳ ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ እንደሌለንበት በግልጽ እየታወቀ ጠንካራው እና ግንባር ቀደሙ የዐማራው
ድርጅታችን ስም ለርካሽ ፖለቲካ ትርፍ ሲባል በመግለጫው ላይ መጠቀሱ በጣም አስገርሞናል። ይህ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት
ድርጅታዊ ቅርጽ ሳይዝ በስብስብ መልክ በነበረበት ወቅት ሁኔታዎችን በመከታተል በምናገኛቸው መረጃዎች ከዚህ ስብስብ ጀርባ
የተሰለፉትን እና ያሉትን ጸረ-ዐማራ ኃይሎች ካየን በኋላ፤ ከአንድ ወር በፊት ረቡዕ ነሐሴ 15 ቀን 2011 ዓ/ም ( August 21, 2019)
ድርጅታችን ሞረሽ ወገኔ ባወጣው ወቅታዊ መግለጫ (ሙሉ ይዘቱን ለማንበብ ይህን ማስፈንጣሪ ይጫኑ
http://www.ethiopatriots.com/pdf/MWAO-IPR-PRESS-STATEMENT.pdf )
ስብስቡ በማር የተቀባ አደገኛ መርዝ መሆኑን
በአጽኖት በመግለጽ በሃገር ቤትና በውጭ ሃገራት የሚኖሩ የዐማራ ተውላጆችን አስቀድሞ አደገኛነቱ አስጠንቅቋል፤ ስብስቡን የሚያደራጁ
እና የሚመሩ ግለሰቦች ለሌላ ኃይል መጠቀሚያ ከምሆን እንዲቆጠቡ በጥብቅ አሳስቦ ነበር። ይኸንኑ በተመልከተ ከወጣነው መግለጫ
በጥቂቱ ለምጥቀስ ያህል፥
“ ዋናው ዓላማ፣ በውጭ ሃገራት ለሚኖረው ዐ ማራ ተወላጆች የተቆረቆሩ መስለው በአንድ የዐማራ
ድርጅት አዋቅረው በዘዴ የኢዜማ ቅጥያ ለማድረግና በእጅ አዙር በዶ/ር ኮሎኔል አብይ አህመድ
ቁጥጥር ሥር ለማስገባት ነው። ስለዚህ በስሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ እና በአውስትራሊያና
ኒውዜላድ የምትኖሩ የዐማራ ተወላጆች ይህን መሰሪ ተንኮል ተግዝባችሁ በዚህ ማር በተቀባ
አደገኛ መርዝ ወጥመድ ውስጥ እንዳትገቡ በጥብቅ እናሳስባለን።”
“ ይኸን በማር የተቀባ የመርዝ ተንኮል ያልገባቸሁና በቅንነት በማየት ዐማራው እንዲደራጅ ብላችሁ
ዐማራው በውጭ ሃገራት ተደራጅቶ አንድ ዓላም-አቀፍ ድርጅት መመሥረት አለበት ብላችሁ
በየቦታው ስልክ እየደወላችሁ በቴሌኮንፈረስ ስብሰባዎች የምትጠሩ ከዚህ ተግባር እንደትቆጠቡ
በዐማራ ሕዝብ ስም በጥብቅ እንጠይቃለን።”

ቀደም ሲል፣ በመግለጫችን ለስብስቡ አደራጆች እና መሪዎች ያደረግነው ወገናዊ ጥሪ ሰሚ ጆሮ አላገኘም። ስለዚህ፤ ለምን በጉዳዩ ላይ
ግፍተው ድርጅት ፈጠሩ? በእውነት ለዐማራው ተቆርቁረው ነው ወይስ ሳያውቁት መጠቀሚያ ሆነው?
1ኛ/ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት አደራጆች እና መሪዎችን ከኋላ ሆኖ የሚያሽከረክራቸው እና የሚዘውራቸው የፀረ-ዐማራው
ግንቦት 7 ውላጅ የሆነው የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፓርቲ (ኢዜማ) ብሎ እራሱን የሚጠራው ድርጅት አመራሮች ናቸው።
ፀረ-ዐማራው ኢዜማን መሪዎች ደግሞ የሚቆጣጠራቸው እና መመሪያ የሚሰጣቸው የለየለት ፀረ-ዐማራው ኮሎኔል ዶ/ር አብይ
አህመድ ነው። የኢዜማ መሪዎች የኮሎኔል ዶ/ር አብይ የቤት አሽከሮች እና ተላላኪዎች ናቸው።

ችግሩን ያልተቀበለ ስብስብ ለዐማራ ዋና የመፍትሔ አካል አይሆንም!
2ኛ/ የትግራይ ሕዝብ ነጻ-አውጭ ግንባር (ትሕነግ) በዐማራው ወገናችን ላይ የሚያካሂደውን የዘር ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት
ወንጀል ለዓለም ህበረተሰብ ለማሳወቅ፤ ድምጽ ለሌለው ዐማራ ወገናችን ድምጽ ለመሆን ግንባር ቀደም የዐማራ ድርጅት
ለማቋቋም የዛሬ 7 ዓመት መስከረም 26 እና 27 ቀን 2005 ዓ/ም ( October 6 and 7, 2012) በዋሽንገተን ዲሲ ከተማ፣
ሃገረ አሜሪካ በተካሄደው የ2 ቀናት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅትን (ሞወዐድ) መሥራች ጉባኤ ላይ የዛሬዎቹ ዓለም አቀፍ
የዐማራ ህብረት ተቀዳሚ አደራጆችና መሪዎች ተጋብዘው በዚሁ የሞረሽ መሥራች ጉባኤ ከተካፈሉ በኋላ፤ ሞረሽን
እንዲቀላቀሉና የምድር ሲዖል ለሚኖረው ዐማራው ወገናቸው ድምጽ እንዲሆኑ ቢጠየቁ የስጡት መልስ ከእነርሱ የማይጠበቅ
በጣም የሚያስደነግጥ እና ልብ የሚያደማ ነበር። ምንድን ነበር ያሉት? እንጠቅሳለን፥
“ ባጣም ዝቅ ብለን በጎሳ ደረጃ በዐማራነት እንደራጅም። ደረጃችን አይፈቅድም።
ደረጃችን የሚፈቅደው በኢትዮጵያዊነት መደራጀት ብቻ ነው። “
ትላንት የካዱት ዐማራነት እንዴት ዛሬ አገኙት? ዐማራነት እኮ ብዙ ሽህ ዓመት የነበረ፤ ዛሬም ያለ፤ ነገም የሚኖር፤ በአጠቃላይ ዐማራነት
ዝንተ ዓለም ነው። ለዚህ ነው፣ ወደር የማይገኝላቸው ትንታግ የዐማራ ወጣቶች በዐማራነታቸው ኮርተው “ዝንተ ዓለም ዐማራ” የሚል
ዐማራነትን ከፍታ ላይ የሚያስቀምጥ መፈክር አንግበው ለወገናቸው ዐማራው እስከ ድም ጠብታ ድረስ የሚታገሉት።
በአጠቃላይ፣ በሕግ የተቋቋመን አንድ ድርጅት ባልተካፈለበት ጉባኤ ትካፍሏል ብሎ ስሙን መጥራት ወይም በፅሁፍ ማሰፈር፤ በአጠቃላይ
ባልተገኘበት ስብሰባ ተገኝቷል ብሎ ስሙን ማንሳት ወይም መጻፍ ክብሩን መንካት እንደሆነ እየገለጽን፤ ለወደፊቱም፣ ማንኛውም ድርጅት
ከእንዲህ ዓይነት ሥነ-ምግባር የጎደለው አሰራር እና ተግባር እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳስባለን።
አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ!
የዐማራው ሕዝብ ኅልውናና ማንነት በጀግና ልጆቹ ይከበራል!
ጀግናው አሳምነው ጽጌ የትግላችን ቀንዲል ነው!
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!

pg. 2 ሞረሽ

ወገኔ የዐማራ ድርጅት

እሑድ መስከረም ፳፭ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፲፭

