ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

አርብ መጋቢት ፳፮ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፲፮

አውስትራሊያ-አቀፍ የሞረሽ ወገኔ ምክር ቤት ተመሠረተ
 ዐማራው ከብቻ ሩጫ ወደ ቡድን የእግር ኳስ ጨዋታ ተሸጋገረ፤
ዐማራው ከኢትዮጵያ ሌላ አገር የሌለው እና በኢትዮጵያዊነቱ አጥብቆ የሚያምን ዜጋ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም
የተነሣ ለፖለቲካ ሥልጣን ሲል በቋንቋ ተናጋሪነት ተቧድኖ የማያውቅ በመሆኑ፣ ባለፉት ዘመናት፦ በተለይም በቅርብ
የግማሽ ምዕተ-ዓመት ጊዜ፣ በዘር የተደራጁ ኃይሎች የጥቃት ዒላማቸው በማድረግ በተናጠል እና በቡድን ሠፊ ጉዳት
አድርሰውበታል። እነዚህ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ዐማራውን፦ በገዥ መደብነት፣ በጨቋኝ ብሔርነት፣ በነፍጠኝነት፣
በአድኃሪነት፣ በትምክህተኝነት በመፈረጅ፤ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ታሪክ «ተፈጠሩ» ለሚባሉት ችግሮች ሁሉ ዐማራውን
ብቸኛ ተጠያቂ አድርገውታል። በተቃራኒው ግን ዐማራው ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ላደረሱበት የዘር ማጥፋት እና የዘር
ማፅዳት ድርጊት በዐማራነቱ በአንድነት ቆሞ መመከት «ዘረኛ ያስብለኛል፣ ኢትዮጵያንም ያፈርሣል» በሚል እሳቤ በቋንቋ
ማንነት ዙሪያ ሳይደራጅ መቆየቱ ዕሙን ነው። እንዲያም ሆኖ፣ በዐማራው በዐማራነቱ ባለመደራጀቱ ለተናጠል እና ለቡድን
ጥቃት ተጋልጧል፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዐማሮች በግፍ መገደላቸው እና ለዘመናት ከኖሩባቸው አካባቢዎች
መፈናቀላቸውም በግልጽ ይታወቃል። ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ከዚህም አልፈው፣ የዐማራውን ኢትዮጵያዊነት ክደው እጅግ
አሣፋሪ እና አረመኔያዊ ድርጊቶችን ፈፅመዋበታል፤ በመፈፀምም ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህም ድርጊቶች አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ
«የዐማራ ክልል» ብለው ከከለሉት አካባቢ በስተቀረ ከዐማራ የፀዳ አካባቢ መፍጠር መሆኑ የአደባባይ ሚሥጢር ነው።
በተለይ ደግሞ ባለፉት ፳፫ ዓመታት፣ በትግሬ-ወያኔዎች ፊታውራሪነት እና በተባባሪዎቻቸው አማካይነት፥ ከሶማሌ፣
ከኦሮሚያ፣ ከአፋር፣ ከደቡብ እና ከቤንሻጉል-ጉሙዝ ክልሎች ዐማራው በገፍ እና በግፍ ቤት ንብረቱን እየተቀማ መባረሩ
አይዘነጋም። አሁንም ቢሆን ዐማራውን የማባረሩ እና የማፈናቀሉ ድርጊት አልቆመም። ሠሞኑን እንኳን በኦሮሚያ ክልል፣
በምዕራብ ሸዋ ዞን፣ አምቦ ዳኖ ወረዳ ይኖሩ የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዐማሮች ቤት ንብረታቸውን ተነጥቀው
መባረራቸውን የዓለም መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
የዐማራው በግፍ እና በገፍ መጨፍጨፍ እና መፈናቀል ያስቆጫቸው ዐማሮች፣ ዐማራውን ብሎም ኢትዮጵያን
ከፈጽሞ ጥፋት መታደግ የሚቻለው፣ «ኢትዮጵያዊ ነኝ» የሚለው ወገን ሲደራጅ እና ጥቃቱን ሲመክት ብቻ እንደሆነ የጋራ
ግንዛቤ ላይ ደርሰዋል። በዚህም መሠረት እኒህ ዐማሮች ከአንድ ዓመት በፊት «ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት» የተሰኘ የሲቪክ
ድርጅት መሥርተው በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸው ይታወቃል። ሞረሽ ወገኔ በመስከረም ወር ፪ሺህ፭ ዓ.ም. በአሜሪካን አገር
በዋሽንግተን ዲሲ ከተመሠረተ በኋላ በየአኅጉራቱ ቅርንጫፎቹን በማደራጀት ሥራ ላይ ተጠምዷል። በቅርቡም የድርጅቱ
ሊቀመንበር አቶ ተክሌ የሻው፣ በአውስትራሊያ የሚኖሩ የዐማራው ነገድ አባሎችን በድርጅቱ ዙሪያ ለማሰባሰብ በተለያዩ
ግዛቶች በመዘዋወር መሠረታዊ ማኅበሮች ማደራጀታቸውን ከዚህ በፊት ባወጣናቸው ሦሥት ተከታታይ ጋዜጣዊ
መግለጫዎች ማስታወቃችን አይዘነጋም (ቅፅ ፪ ቁጥር ፲፪፣ ፲፫ እና ፲፬ ይመልከቱ)። የድርጅቱ ሊቀመንበር የአውስትራሊያ
ተልዕኮ ማጠናቀቂያ የሆነው ተግባር አውስትራሊያ-አቀፍ የሆነ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ምክር ቤት ማደራጀት ነበር።
በመሆኑም ረቡዕ መጋቢት ፳፬ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. (Wednesday April 2, 2014) በጋራ የስልክ ጥሪ
(teleconference) በመጠቀም በተደረገ ስብሰባ የአውስትራሊያ-አቀፍ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ብሔራዊ ኮሚቴ
ተመሥርቷል። ብሔራዊ ኮሚቴው የተዋቀረው ከየመሠረታዊ ማኅበሮቹ በተወከሉ ፳(ሃያ) የምክር ቤት አባሎች በተገኙበት
ጉባኤ ሲሆን፣ ከእነዚህ መካከል ምክር ቤቱን የሚመሩ ፱(ዘጠኝ) የሥራ አስፈጻሚ እንዲሁም ፫(ሦሥት) የቁጥጥርና ፍተሻ
ኮሚቴ አባሎች ተመርጠዋል።
በጉባኤው ላይ የምክር ቤቱ አባሎች ባደረጉት ውይይት፣ እስከ ዛሬ ድረስ ዐማራው በኢትዮጵያነቱ የሚመካ፣
ለኢትዮጵያ አንድነት እና ነፃነት ተጠብቆ መዝለቅም ያልከፈለው የመስዋዕትነት ዓይነት አለመኖሩን አውስተዋል። ወደፊትም
ይህን ሚናውን በላቀ ደረጃ መወጣት የሚችለው በቅድሚያ የነገዱ ተወላጆች ኅልውና ሲጠበቅ መሆኑን በአፅንዖት
አስገንዝበዋል። ስለሆነም የዐማራው ተወላጆች በነገዳቸው ማንነት ዙሪያ የተሰባሰቡት፣ የዐማራው ጠላቶች
እንደሚያወናብዱት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሣይሆን፣ ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመታደግ ዐማራው እንደ ሯጭ በተናጠል
ብቻውን ከሚማስን፣ የጨዋታውን ስልት ወደ ቡድን የእግር ኳስ ጨዋታ ዓይነት መለወጡ ተገቢ መሆኑን አምነውበታል።
አቶ ተክሌ የሻው በምክር ቤቱ ስብሰባ መዝጊያ ሥነሥርዓት ላይ ባደረጉት ንግግር፣ ሰላምና አንድነት ከቤተሰብ
እንደሚጀምር ጠቁመው፣ ዐማራውን ከጥፋት ለመታደግ የሚደረገው ጥረት ስኬታማ የሚሆነው፣ በቅድሚያ ሁሉም የምክር
ቤቱ አባሎች ሰምና ፈትል ሲሆኑ፣ እንዲሁም የውስጥ ድርጅታዊ ሰላማቸው ሲረጋገጥ እና አንድነታቸው ሲጠብቅ ስለሆነ
በዚህ ዙሪያ በመካከላቸው ነፋስ እንዳይገባ አስገንዝበዋል። አያይዘውም ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባውን በአስቸኳይ

አውስትራሊያ-አቀፍ የሞረሽ ወገኔ ምክር ቤት ተመሠረተ

በመጥራት፣ እያንዳንዱ የመምሪያ ኃላፊ የተሰጠውን ኃላፊነት በብቃት ሊወጣ የሚያስችለውን የሥራ ዕቅድ ነድፎ
በ፮(ስድስት) ወሮች ውስጥ ሊሠሩ የሚገቧቸውን ሥራዎች ምክር ቤቱ ተወያይቶ በማጽደቅ ወደ ተግባር እንዲገባ
አሳስበዋል። የምክር ቤቱ የቅርብ ጊዜ የትኩረት አቅጣጫዎችም፦ የድርጅቱን ፕሮግራም ማስተዋወቅ፣ መተንተን፣
ማሰራጨት እና ወደ ተግባር እንዲለወጥ መጣር ሊሆኑ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። እኒህን በማከናወንም ዋናዎቹን ግቦች
ወደማሣካት፥ ማለትም፦ ዐማራውን በስፋት ማደራጀት፣ በዐማራው ላይ ስለተፈፀሙ ግፎች መረጃዎችን ማሰባሰብ፣
አስተማማኝ የገንዘብ ምንጮችን ማጥናት እና ተግባራዊ ወደ ማድረግ መሸጋገር እንደሚቻል አቶ ተክሌ አስረድተዋል።
የድርጅቱ ሊቀመንበር የአውስትራሊያ ተልዕኳቸውን አጠናቀው ወደ ኒውዝላንድ አቅንተዋል።
ከአቶ ተክሌ የሻው የአውስትራሊያ ተልዕኮ መገንዘብ የሚቻለው ትልቁ ቁምነገር «ዐማራው በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ
እንጂ በዐማራነቱ አይደራጅም» የሚሉት ፈሊጥ ጊዜ ያለፈበት ፌዝ መሆኑን ነው።
ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደግ!
ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!
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ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ረቡዕ መጋቢት ፳፬ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፲፮

