ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ረቡዕ መጋቢት ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፲፫

ኢትዮጵያ፦ ባለቤት የሌላት አገር


በሜልቦርን፣ አውስትራሊያ፣ የሞረሽ ወገኔ መሠረታዊ ማኅበር ተመሠረተ

ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ፣ የሕጋዊው እና ስደተኛው ቅዱስ ሲኖዶስ አባል እና የአውስትራሊያ አገረ ስብከት ሊቀጳጳስ፣ ኢትዮጵያ ባለቤት የሌላት አገር መሆኗን ገለጡ። ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ይህንን የገለጡት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ
ድርጅት ድጋፍ ሰጭ አስተባባሪ ኮሚቴ እሑድ መጋቢት ፯ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. (Sunday March 16, 2014) በሜልቦርን
(አውስትራሊያ) የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ የስብሰባ አዳራሽ፣ በአካባቢው ነዋሪ የሆኑ የዐማራ ነገድ ተወላጆችን በሞረሽ
ወገኔ የዐማራ ድርጅት ዙሪያ ለማሰባሰብ በጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ በሰጡት አስተያየት ነው። ብፁዕነታቸው፥ በዘመነ
የወያኔ አገዛዝ፣ ኢትዮጵያ ባለቤት የሌላት አገር በመሆኗ፣ የግዛት አንድነቷ እና ብሔራዊ ጥቅሟ ተንዶ በመፈራረስ ላይ
እንደምትገኝ አብራርተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ለሕዝቧ በሰላም መኖር መሠረት የሆኑት ነባር ኃይማኖቶች እንዲጠፉ፣
እንዲሁም ሆን ተብሎ በሚራገብ የዘር ጥላቻን ያዘለ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ዜጎቿ ከጥንት ጀምሮ የነበራቸው የመተሳሰብ እና
አብሮ የመኖር ስሜት እንዲደፈርስ በመደረጉ አገሪቱ በታሪኳ አጋጥሟት የማታውቀው የኅልውና አደጋ ላይ እንደምትገኝ
ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ አስገንዝበዋል።
በተለይም ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ በትኩረት እንዲጤን ያሳሰቡት፥ የኢትዮጵያን አገራዊነት፣ ብሔራዊ ጥቅሟን፣
የግዛት አንድነቷን፣ የሕዝቧን ኃይማኖቶች እንዲሁም ሰላምን እና መፈቃቀርን ወደ ነበረው ለመመለስ፣ የዐማራው ነገድ
መደራጀት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ነው። እንደ ብፁዕነታቸው አገላለፅ ዐማራው የራሱን የመኖር ኅልውና ለማስጠበቅ ሲል
በመደራጀቱ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን ለመታደግ ያስችለዋል። አያይዘውም «ዐማራ ተመታ ማለት ኢትዮጵያ
ተመታች ማለት ነው። ዐማራው የኢትዮጵያዊነት ዓርማ ነው። የእርሱ መጥፋትና መመታት የዓርማው መጥፋት ነው።
የኢትዮጵያዊነት አያያዥ ድር እና ማጉን ማጥፋት ነው። ወያኔዎች በዐማራው ላይ የጥፋት እጃቸውን ያነሱትም፣ ዐማራው
ኢትዮጵያዊ በመሆኑ፣ እርሱ ካልጠፋ እና ካልተዳከመ በስተቀር፣ ከባዕዳን ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች የተሰጣቸውን ኢትዮጵያን
የማፍረስ ተልዕኮ ዕውን ሊያደርጉ እንደማይችሉ ስለተገነዘቡ ነው። ከእኛ ከኢትዮጵያውያን አልፎ በዐማራውም ላይ
ማንነቱን የማጥላላት እና መጠነ ሠፊ የዘር ማጥፋት ዘመቻ መክፈታቸውም ዓለም ያወቀው ነው። ስለሆነም ኢትዮጵያን
ከፈጽሞ ጥፋት ለማዳን “ኢትዮጵያዊ ነኝ” ብሎ ያመነው ነገደ-ዐማራ በሙሉ ተደራጅቶ ራሱን እና ኢትዮጵያን ከጥፋት
መታደግ ይገባዋል» በማለት አስገንዝበዋል።
የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ተክሌ የሻው በበኩላቸው፥ በዘመነ የትግሬ-ወያኔ ዘረኛ
አገዛዝ፣ ኢትዮጵያ ተብላ ለዘመናት በዓለም ካርታ ትታወቅ የነበረችዋ አገር፣ ያለው ስሟ ብቻ እንጂ በነበራት ወርድ እና
ቁመቷ አለመኖሯን፤ የተፈጥሮ ዳር ድንበሯ የሆነውን እንዲሁም የመውጫ እና የመግቢያ በሯን ቀይባሕርን ማጣቷን፤ ለም
እና ድንግል መሬቷ ለባዕዳን ተሰጥቶ ሕዝቧ ለስደት፣ ለችጋር እና ለመከራ መዳረጉን፤ በዘር ፖለቲካ የሕዝቡ ሰላምና
አንድነት መናጋቱን፤ ከሁሉም በላይ በዐማራው ነገድ ላይ ሆን ተብሎ የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት ወንጀል
እየተፈጸመበት መሆኑን በተጨባጭ ማስረጃዎች በማስደገፍ በአጽንዖት አብራርተዋል። በማያያዝም የዐማራውን ኅልውና
ለማስጠበቅ እና የኢትዮጵያንም ዳግም ትንሣኤ ለማብሰር፣ የዐማራው ነገድ መደራጀት ምርጫ ሣይሆን ግዴታ መሆኑን
አስረድተዋል። አቶ ተክሌ በገለጣቸው ላይ እንዳብራሩት ዐማራው በነገዱ ማንነት ዙሪያ እንዲደራጅ የተፈለገው፣ ሌሎች
እንደሚያደርጉት «ይህን መብት እና ጥቅም አጥተናል፣ ይህ ይደረግልን፣ ወይም እንገንጠል» ለማለት ሣይሆን፣ ኅልውናውን
ለማስጠበቅ እና ከዚያም አልፎ በኢትዮዮጵያ ምድር በመረጠው አካባቢ የመኖር፣ ባሻው የሥራ መስክ ተሠማርቶ
የመሥራት፣ የዜግነት መብት እና ጥቅሙን ተነጥቆ እንደክፉ አውሬ እየታደነ እንዲጠፋ በመደረጉ ምክንያት ራሱን ከጥፋት
የመከላከል ተፈጥሮአዊ መብቱን ለማስከበር መሆኑን አስገንዝበዋል። ስለሆነም የዐማራው በነገዱ ዙሪያ መደራጀቱ መርጦ
ሣይሆን ተገዶ የተከተለው መንገድ መሆኑን በአንክሮ አስገንዝበዋል።

ኢትዮጵያ፦ ባለቤት የሌላት አገር


በሜልቦርን፣ አውስትራሊያ፣ የሞረሽ ወገኔ መሠረታዊ ማኅበር ተመሠረተ

በዕለቱ በስብሰባው ሥፍራ የተገኙት የነገዱ አባላትም፣ ከተደረጉላቸው ገለጣዎች እና ማብራሪያዎች በመነሣት
ጥያቄዎች ያቀረቡ ሲሆን ለጥያቄዎቹም ከመድረኩ መልስ ተሠጥቷል። እንዲሁም በተሰብሣቢዎቹ የተሰነዘሩት ተጨማሪ
አስተያየቶች እና የቀረቡት መረጃዎች፣ ውይይቱን ይበልጥ ፍሬያማ አድርገውታል። ተሰብሳቢዎቹም በዐማራው ነገድ እና
በኢትዮጵያዊነት ላይ እየደረሰ ስላለው ጥፋት በደረሱበት የወል ግንዛቤ፣ ዐማራው ኅልውናውን ለማስጠቅ በሲቪክ ማኅበር
ራሱን ማደራጀቱ ተገቢ ብቻ ሣይሆን፣ የዘገየ መሆኑን በማመን፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ያቀረበውን የ«እንደራጅ»
ጥያቄ ተቀብለዋል። በዚህም መሠረት የሜልበርን እና አካባቢዋን የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት መሠረታዊ ማኅበርን
የሚመሩ እና የሚያስተባብሩ ፲፮ አባላት ያሉት ኮሚቴ መርጠዋል። የተመረጡት የኮሚቴ አባሎች፣ ዐማራው ማንነቱን
ጠብቆ የተለመደና ባህሉ የሆነውን የኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያዊነት ዘብነቱን በብቃት እንዲወጣ ሁለንተናዊ አቅሙን
እንዲገነባ ተግተው የማደራጀቱን ሥራ እንደሚሠሩ ቃል ገብተዋል።

ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደግ!
ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!
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ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

ረቡዕ መጋቢት ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፲፫

