
 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት   ረቡዕ ሚያዝያ ፩ ቀን ፪ሺህ፮  ዓ.ም.   ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፲፯ 

 

በኦክላንድ (ኒውዚላንድ) የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት መሠረታዊ ማኅበር ጊዜያዊ 

አስተባባሪ ኮሚቴ ተዋቀረ 

ቅዳሜ መጋቢት ፳፯ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. (Saturday April 05, 2014) የኢትዮጵያውያን ነፃ የውይይት መድረክ በኦክላንድ 

(ኒውዚላንድ) በኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ የስብሰባ ማዕከል ሕዝባዊ ስብሰባ ጠርቶ ነበር። የስብሰባው ዓላማም የዐማራው ነገድ 

ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ በትግሬ-ወያኔ እና በተባባሪዎቹ አማካይነት ስለሚፈፀምባቸው የዘር ማጥፋት እና የዘር ማፅዳት ድርጊት 

ለኦክላንድ እና አካባቢው ነዋሪዎች የውይይት መድረክ ለማመቻቸት እና ስለዐማራው መደራጀት አስፈላጊነት ለመመካከር ነበር።  

በውይይቱ ወቅት ተጋባዥ ተናጋሪ የነበሩት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ተክሌ የሻው ናቸው። አቶ 

ተክሌ በንግግራቸው መክፈቻ ትኩረት ያደረጉባቸው አራት ርዕሶች፦ ስለዐድዋ ጦርነት ምክንያት እና ውጤቶች፣ ስለዳግማዊ ዐፄ 

ምኒልክ ማንነት፣ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ ለኢትዮጵያ ነፃነት እና አንድነት ስላበረከቱት ከፍተኛ 

አስተዋጽዖ እንዲሁም ኢትዮጵያን ለማዘመን ስለጀመሯቸው የሥልጣኔ ማስፋፋት ፈር-ቀዳጅ ውጥኖች ነበር። የሞረሽ ወገኔ ሊቀመንበር 

ተሰብሣቢዎቹ በአንክሮ እንዲመለከቱት ያሣሰቡት፥ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ የዘመናዊት ኢትዮጵያ መሥራች አባት ሆነው ሣለ፣ 

በዘመንተኞቹ የትግሬ-ወያኔዎች እና ተባባሪዎቻቸው አማካይነት እየደረሰባቸው ስላለው ውግዘት እና የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው። 

ይህም ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን የማጥፋቱ የተቀነባበረ ዓለምአቀፍ ዘመቻ አንዱ አካል መሆኑን አስገንዘበዋል። ከዚህ 

በማያያዝም በተለይ ካለፉት ፶(ሃምሣ) እና ፷(ስድሣ) ዓመታት ወዲህ በዐማራው ነገድ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት እና የዘር 

ማፅዳት ተግባር ፋሽስት ጣሊያን ትቶት የሄደው ነቀርሣ መሆኑ እንዳይዘነጋ አሳስበዋል። ፋሽስት ጣሊያን በ፭(አምሥት) ዓመታት የግፍ 

አገዛዙ፣ አትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት፦ ዐማራን እና የአማርኛ ቋንቋን፣ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኃይማኖትን፣ ነባር የሆኑ 

የኢትዮጵያውያን አብሮ በሰላም እና በመከባበር የመኖር ዕሴቶችን ለማጥፋት ዕቅዱን ወጥኖ በተግባር ላይ ያውል እንደነበረ 

አመላክተዋል። ይህንን የፋሽስቶችን ዕቅድ ለማሣካት የትግሬ-ወያኔዎች እና የባንዳ ልጆች በመተባበር ባለፉት ፳፫ (ሃያ ሦሥት) 

ዓመታት በኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሱት ግፍ፣ በደል እና ጥፋት ተጨባጭ ማስረጃዎች መሆናቸውን ለተሰብሳቢዎቹ አስረድተዋል።  

ከተጋባዥ እንግዳው ገለጣ እና ማብሪያ በኋላ፣ ከተሰብሳቢዎቹ በርካታ ጥያቄዎች ቀርበው መልስ ተሰጥቷል። ተሰብሳቢዎቹ 

ከሁሉም በላይ በዐማራው ላይ እየደረሰ ያለው የዘር ማፅዳት እና የዘር ማጥፋት ወንጀል ከሚገምቱት በላይ ሆኖ እንዳገኙት በቁጭት 

ገልፀዋል። ስለሆነም በስብሰባው ላይ የተገኙት የነገዱ አባላት ዐማራው ዘሩ ፈጽሞ ከመጥፋቱ በፊት ተደራጅቶ ራሱን መታደግ 

እንዳለበት አስገንዝበዋል። ተሰብሳቢዎቹ፥ ዛሬ ኢትዮጵያ በመጥፋት ላይ ያለችው ባለቤት አልባ አገር በመሆኗ እንደሆነ  አውስተው፣ 

ኢትዮጵያ «የእኔ» ወይም «የእኛ» ናት የሚሉ ወገኖች፣ አገሪቱ ፈፅሞ ከመጥፋቷ በፊት ሊታደጓት እንደሚገባ ገልጸዋል። ከሁሉም በላይ 

ዐማራው ለትግሬ-ወያኔ እና ተባባሪዎቹ ጥቃት የተጋለጠው «ኢትዮጵያዊ ነኝ» በማለቱ እና ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመ በመሆኑ 

እንደሆነ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያን ከጥፋት ለመታደግም «ኢትዮጵያ የእኔ ናት» የሚለው ዐማራ በቅድሚያ የራሱን ነገድ ኅልውና 

ማስጠበቅ እንዳለበት ማመናቸውን ገልፀዋል። ስለሆነም የዐማራው በነገዱ ዙሪያ መደራጀቱ አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን ኅልውናን 

የማስጠበቅ ግዴታው ጭምር መሆኑን አስምረውበታል።  

ከተጋባዥ ተናጋሪው በቀረቡ ኃሣቦች እና ከስብሰባው ታዳሚዎች በተሰጡ አስተያየቶች ላይ በመመርኮዝ፣ ዐማራው በነገዱ 

ዙሪያ መደራጀት እንዳለበት ያመኑት ወዲያውኑ የሞረሽ ወገኔን የአባልነት ቅፅ ሞልተዋል፤ ቀሪዎቹ ተሰብሳቢዎች ደግሞ በሁኔታው 

አስበውበት እንደሚወስኑ አሣውቀው ቅፁን ወስደዋል። በዕለቱ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅትን የተቀላቀሉት ወገኖች፣ በኒውዝላንድ 
የሚኖሩ ዐማሮችን በድርጅቱ ዙሪያ ለማሰባሰብ የሚያስችል መንገድ ጠራጊ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ መሥርተዋል። በስብሰባቸው 

መዝጊያም ዐማራው ወገናቸው በትግሬ-ወያኔዎች እና ተባባሪዎቻቸው አማካይነት የተከፈተበትን የዘር ማጥፋት እና የዘር ማፅዳት ዘመቻ 

ለመመከት እንዲሁም ኅልውናውን ከፈፅሞ ጥፋት ለመታደግ በአቅማቸው የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። 

 

ዐማራን ከፈፅሞ ጥቃት እንታደግ! 

ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው! 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! 


