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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. 

1 www.moreshwegenie.org InfoAndPR@moreshwegenie.org 
 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሰኞ፣ ግንቦት ፲፣ ፪ሺ ፲፪ ዓ.ም. ቅጽ ፯ ቁጥር ፲፱ 
 

በዐማራና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ በማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ማፈናቀልና ማሳደድ ባስቸኳይ 

በማስቆም መንግስት አብይ ግዴታውን ይወጣ! 

ወደ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትነት የተቀየረው የህወሓት ፕሮግራምና የመለስ ውርስ ”ትውልደ ዐማራ የሆኑትን ዜጎች ማፈናቀል፤ 

መግደልና የዘር ማፅዳት” ዘመቻ ተከፍቶ ለ28 ዓመት ተግባራዊ ሆኗል። በዚህም የተቀነባበረ ዘመቻ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ዐማሮች 

ከመላው ኢትዮጵያ እየታደኑ የጥቃቱ ሰላባ ሆነው አልፈዋል። 

ዛሬም እራሱን የቻለ የፖለቲካ ውጥንቅጥ አስከትሎ በመጣው የለውጥ መሪና አሻጋሪው፣ በዶ/ር አብይ አህመድና በብልፅግናው 

ዘመንም ማፈናቀል፤ መግደልና የዘር ማፅዳት ተግባር ተጠናክሮና ተባብሶ መቀጠሉ እጅግ የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ይቅርታ የማያሰጥ 

ጥፋትና ወንጀል ሲሰሩ የኖሩት የቀድሞው የኢህዴግ ባለስልጣናት፣ ተፀፀትን፣ ይቅር በሉን ብለው ለኢትዮጵያ ህዝብ በይፋ ይቅርታ 

ጠይቀው፤ ለቀደመው ጥፋታቸው ተጠያቂነት ሳይኖር፤ በድጋሚ ስልጣን መያዛቸው አይዘነጋም። ሰላማዊውና ደጉ የኢትዮጵያ ህዝብም 

ያለፈውን ትቶ ከታረሙና ከተፀፀቱ የወደፊቱ ይበልጣል ብሎ በተቀበላቸው አሁንም የማፈናቀል ዘመቻ እየተፈፅመበት ነው። 

አሁንም የስነ መንግሥት እሳቤ፤ ግንዛቤና ብቃት የሌላቸው፣ ራስ ወዳድ ተረኞቹ የኦሮሞ ፓለቲከኞች በሚጭሩት የማፈናቀልና 

የማሳደድ እሳት ተጠቂው ዐማሮችና ”የእኛ ወገን አይደሉም” ብለው እጅ የሚቀስሩባቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሆነዋል። በዚህም 

መሰረት በተደጋጋሚ ከመሀል አዲስ አበባ፣ ከሀረር፣ ከድሬደዋ፣ ከጅማ ወዘተ ቤታቸው በግሬደር እላያቸው ላይ እየታረሰና በእሳት 

እየተቃጠለ በርካታ ቤተሰቦች ከነልጆቻቸው፣ አራስ የወለዱ እናቶች ደማቸው ሳይደርቅ፣ ደካማ የእድሜ ባለፀጋ ዜጎች ቤት አልባ ሲሆኑ 

ይታያል።    

የዐማራ ብልፅግና ክንፉ፣ የቀድሞው ብአዴን/አዴፓ ባለስልጣኖችም ዛሬም በተጠናወታቸው ”የራስ ወዳድነትና የህዝብን ስቃይ የመካድ 

አባዜ” የዐማራውን ነገድ በወያኔ አገዛዝ ሲያስጨፈጭፍ መኖሩ ሳያንስ፤ አሁንም ለውጥ ተብየው ከመጣ በኋላ ”የዝሆን ጀሮ ስጠኝ” 

ብለው አድፍጠዋል። ነውረኛው አዴፓ ለተፈናቃዮች ማቋቋሚያ በሚል 700 000 000 (ሰባት መቶ ሚሊዮን) ብር በላይ ከአንድ 

አመት በፊት ያሰባሰበ ቢሆንም ተፈቀናቃዮቹ ግን አለመታደል ሆኖ ዛሬም ውርጭ፣ ዝናብና ፀሀይ እየተፈራረቀባቸው ክረምት ከበጋ ያለ 

መጠለያ ይሰቃያሉ። ከዚያ በኋላም ዐማሮች ማፈናቀሉ እንደቀጠለ ነው። አዴፓ አንዳችም እርዳታም ሆነ መፈናቀሉ እንዲቆም 

የሚያደርገው ቅንጣት ነገር የለውም። አዴፓ እንደውም ይባስ ብሎ ለኢትዮጵያውያን አብሮነት የሚቆረቆረውን ዐማራ በአንድ  

እንዳይመክርና  እንዳይዘክር፣ በጎጥ ለማቧደን ተግቶ ይሠራል። ዐማራ እየደረሰበት  ያለውን  የዘር  ማጥፋት  እርምጃ  ልጆቹ  

እንዲታደጉት  ለሚያቀርበው  የተደጋገመ  የድረሱልን ጥሪ ከዐማራ ክልል ተብየው ባለሥልጣናት የሚሰጠው መልስ መታሰር፣ 

መገደልና መሳደድ ነው።  

አሁን ባለው የአገራችን ኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ፤ አገራችን በዙሪያዋ ባንዣበበው የውጪ ከበባ፤ አዲስ በመጣው፤ የዓለምን ህዝብ 

በማርበድበድ ላይ የሚገኘው ”Covid 19” በተባለው የኮሮና ቫይረስ አደገኛ የተስቦ በሽታ ዘመን ላይ እንገኛለን። በእንደዚህ አይነቱ 

ወቅት ደግሞ  በሽታውንም ሆነ የውጪውን ጠላት መመከት የሚቻለው ህዝቡ በተረጋጋ ልብ በአንድ ሲቆም ስለሆነ ”የእኛ ወገን 

አይደሉም” እያሉ ማፈናቀል በአስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን። የተፈናቀሉትም ወገኖቻችን አስፈላጊው ካሳ ተሰጥቷቸው መልሰው 

እንዲቋቋሙ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ለብልፅግና ፓርቲ በፅኑ ያሳስባል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ ህዝብ በአገሩ ላይ መውጫ መግቢያ 

አጥቶ እየተሰቃየ እንዲሞት የፈረደበት ገዥው ፓርቲና ቁንጮ ባለስልጣኖቹ ከተጠያቂነት አያመልጡም።   

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ፤ ሁሉም ዐማራ ለዐንድ ዐማራ! 

 

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው! 

 


