
 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት  ሐሙስ ታኅሣሥ ፲፩ ቀን ፪ሺህ፮  ዓ.ም.   ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፮ 

 

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ፫ኛ መደበኛ ስብሰባ የአቋም መግለጫ 

እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የምክር አባላት ቅዳሜ ታህሣሥ ፭ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. (Saturday Dec 14, 2013) 
ባደረግነው ፫ኛ መደበኛ ስብሰባ፦  

 አንደኛ፦ የድርጅቱን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የ፮ ወሮች የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት፤  

 ሁለተኛ፦ የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴን የ፮ ወሮች የግምገማ ሪፖርት አዳምጠን፣ በሪፖርቶቹ በቀረቡት መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ 
ተወያይተን፣ ሪፖርቶቹን በማዳበር የድርጅቱ ሠነዶች እንዲሆኑ ወስነናል። በተለይም የድርጅቱን የቃላት አጠቃቅም ፖሊሲን፣ 
እንዲሁም ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ሊኖረው የሚገባውን ግንኙነት በሚመለከት፣ የስትራቴጂክ ዕቅድ ኮሚቴ አጥንቶ 
ሪፖርቱን ከሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባኤ በፊት አጠናቅቆ እንዲያቀርብ ተወስኗል። 

 ሦስተኛ፦ ስለ ሒሣብ ሹም፣ ስለ ገንዘብ ያዥ እንዲሁም ስለ ገንዘብ አያያዝ እና አጠባበቅ የቀረበውን ረቂቅ ደንብ መርምረን፣ 
መሻሻል ያለበትን በውይይት አዳብረን፣ ደንቡ በድርጅቱ ፪ኛ ጠቅላላ ጉባዔ እስኪጸድቅ ድረስ በጊዜአዊነት እየተሠራበት 
እንዲቆይ ሙሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። 

 አራተኛ፦ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠንቶ የቀረበው እና የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የተግባር ቀኖች ሆነው ሁሉም 
የሞረሽ ወገኔ አካላት እና አባላት በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች በተግባር እንዲገለጹ የቀረበውን ``የሞረሽ የቀን መቁጠሪያ`` 
የተሰኘውን ተወያይተን በሥራ ላይ እንዲውል ተስማምተናል። 

ምክር ቤቱ ባደረገው አጠቃላይ ውይይት በዐማራው ነገድ ላይ እየተፈጸመበት ያለውን የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት 
ወንጀል ዐማራው ተደራጅቶ ኅልውናውን እስካላስጠበቀ ድረስ የማይቆም መሆኑን አጽንዖት በመስጠት የሚከተለውን የአቋም መግለጫ 
አውጥቷል። 

1. የሞረሽ ወገኔ የዐማራው ድርጅት ዓላማ እና ተልዕኮ የሰመረ የሚሆነው፤ የድርጅቱ አባላት እና አካላት ሳይታክቱ እና 
ሳይሰለቹ የዐማራውን ነገድ በሞረሽ ዓላማ ዙሪያ ሲያሰልፉ ብቻ ነው። ለዚህም ተግባራዊነት በድርጅቱ የአደረጃጀት እና 
የአመላመል መመሪያ መሠረት አባላትን በጥራት በመመልመል እና በሕዋሶች በማደራጀት የድርጅቱን መዋቅር ለማሣደግ 
ቀደም ሲል የገባነውን ቃል እናድሳለን። 

2. የድርጅቱ ዓላማ ወደፊት መራመድ የሚችለው በቂ የገንዘብ አቅም ሲኖረው ስለሆነ፣ በዚህ ረገድ የድርጅቱ አስተማማኝ የገቢ 
ምንጩ የአባላት ወርኃዊ መዋጮ እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለሆነም እስካሁን የአባልነት መዋጮ ያልከፈሉ አባላት የአባልነት 
ቅጽ ከሞሉበት ዕለት ጀምሮ ያለውን ውዝፍ መዋጮ እንዲከፍሉ፣ አዳዲስ አባላትም ወርኃዊ ክፍያቸውን በየወቅቱ 
አጠናቅቀው እንዲከፍሉ የበኩላችን ጥረት እናደርጋለን።  

3. ያለፉት ሁለት የ፮ ወሮች ዕቅዶች ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መሆን ያልቻሉት በየመምሪያዎቹ ውስጥ የተመደቡት የኮሚቴ 
አባሎች በሥራው ላይ ንቁ ተሳታፊ ያለመሆናቸው ዋናው ምክንያት እንደሆነ ይታመናል። በዚህ ረገድ ያለውን ችግር 
ለመቅረፍ ነባሮቹን የምክር ቤት አባላት በሚፈልጉት መምሪያ ውስጥ አዘዋውሮ ከመመደብ በተጨማሪ፣ አዲስ 
ከተመለመሉት አባላት ውስጥ ችሎታ፣ ፍላጎት፣ ዕውቀትና ጊዜ ያላቸው ተመድበው እንዲሠሩ እንዲደረግ፤ ይህን በተመለከተ 
የምክር ቤቱ አባላት የምንችለውን እና የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁነታችን እናረጋግጣለን። 

4. በዐማራው ነገድ ላይ የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸሙ ቡድኖች እና ግለሰቦች ለፍትኅ ለማቅረብ 
የተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል፤ ለዚህም ስኬታማነት የምክር ቤቱ አባላት መረጃዎችን በማሰባሰብ የምንችለውን 
ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። 

5. ድርጅቱ በትግሬ-ወያኔ የግፍ አገዛዝ አማካይነት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡትን የዐማራ ነገድ 
አባሎች ለማታደግ ለተረጂ ወገኖቻችን የድጋፍ ገንዘብ ማሰባሰቢያ እንዲሆኑ በሽያጭ መልክ የዳግማዊ አፄ ምኒልክ እና 
የሠማዕቱ የአቡነ ጴጥሮስን የመታሠቢያ ሜዳሊያዎች እንዲሁም ቶምቦላ አቅርቧል። እያንዳንዳችን የምክር ቤቱ አባላት በዚህ 
የገንዘብ ማሰባሰቢያ ተግባር የየበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣለን። 

6. የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ልሣን የሆነው «ሞረሽ»`ጋዜጣ ተልዕኮውን ይወጣ ዘንድ፤ ዜናዎችን፣ መረጃዎችን፣ ጥናታዊ 
ጽሑፎችን እና «በጋዜጣው ቢወጣ ትምህርት ይሆናሉ» የሚባሉ  አስተማሪ፣ አሣዋቂ እና አዝናኝ ጽሑፎችን ለዝግጅት ክፍሉ 
በመላክ ጋዜጣው የቆመለት ዓላማ የሰመረ እንዲሆን የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል እንገባለን። 

7. ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ካላት የ1,650 ኪ.ሜ. ርዝመት ካለው የድንበር ወሰን የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በስጦታ መልክ የኢትዮጵያን 
ሉዓላዊ መሬት ለሱዳን መሬት አሣልፎ መስጠቱን እንቃወማለን። በዚህ ረገድ ትግል የሚያደርገውን የድንበር ኮሚቴ 
እንቅስቃሴ እንደግፋለን። 
 

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ! 
ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው!  
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! 


