
 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት   ታኅሣሥ ፬ ቀን ፪ሺህ፮  ዓ.ም.   ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፭ 

 

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ቅርንጫፍ በካናዳ ተቋቋመ 

ሞረሽ-ካናዳ፦ ድርጅት ብቸኛ አማራጭ ሆኗል 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) የተሰኘው የሲቪክ ድርጅት እንዲመሰረት መሠረታዊ ምክንያት የሆነው፤ በትግሬ-
ወያኔዎች እና ግብረአበሮቻቸው አማካይነት በዐማራው ነገድ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ተግባር 
በተከታታይ ዓመታት በሥፋትና በጥልቀት በመቀጠሉ ነው። ስለሆነም ዐማራው ከመኖር ወደ አለመኖር እየተሸጋገረ በመሆኑ፣ ነገዱን 
ከፈጽሞ ጥፋት ለመታደግ፣ የዐማራውን ነገድ ኅልውና የሚያስጠብቅ ድርጅት ማቋቋም ብቸኛ አማራጭ ሆኗል። በሞረሽ-ወገኔ 
መርኃግብር እንደተብራራው የድርጅቱ ዐብይ ትኩረት፦ ከመኖሪያ አካባቢያቸው በኃይል ቤት ንብረታቸውን ተነጥቀው ለተባረሩት 
የዐማራ ነገድ አባሎች የዕለት ደረሻ እርዳታ ማድረስ፤ ድምፅ ለሌለው የዐማራ ነገድ ድምፅ መሆን እና የሚፈጸምበትን ሁለንተናዊ ጥቃት 
መከላከል እንዲችል ሁለንተናዊ አቅሙን ማጎልበት የሚሉ ናቸው። የትግሬ-ወያኔዎች ናዚያዊ አገዛዝ ባለፉት ፳፫(ሃያ ሦሥት) ዓመታት 
በዐማራው ላይ ላደረሱት ግልጽ የዘር ማጥፋት ዘመቻ፤ ዐይኑ እያየ ከነሕይዎቱ በገደል ወርወሮ መግደል፣ ማሠር፣ ከቀዬው ማፈናቀል፣ 
ከሥራ ማባረር፣ ውርደትና ሁለገብ ችግር ማንም ጠበቃ ሆኖ አልቀረበለትም። በተጨባጭ የሚታየው ሃቅ ዐማራው ባለመደራጀቱ 
ኢትዮጵያም ከመፍረስ፣ ዐማራውም ከዘር ማጥፋት ዘመቻ ሠለባንት የሚታደጋቸው ቁርጠኛ ኃይል ያለመኖሩን አረጋግጧል። 
እንዲያውም በተቃራኒው አገሪቱንም ሆነ ዐማራውን የማጥፋቱ እንቅስቃሴ በተፋጠነ እና በረቀቀ ሁኔታ እንዲቀጥል አመቺ ሁኔታዎችን 
ፈጥሯል። ሰለዚህ የዐማራው ነገድ ተወላጆች “በዐማራነት አለመደራጀት” ኢትዮጵያን ከመበተን፣ ዐማራውንም ከፈፅሞ ጥፋት ካላዳነ፣ 
የማይታበለው እና የማይቀረው ምርጫ የዐማራው ነገድ ተወላጆች በዐማራነታቸው መደራጀታቸው የግድ መሆኑን ነው። 

በዝርዝር ሲታይ የዐማራው ነገድ በዐማራነቱ መደራጀት አስፈላጊ የሚያደርጉት፦ 
1. የነገዱ ተወላጆች በጥቅሉ ”ነፍጠኛ፣ ትምክህተኛ፣ አድሃሪ፣ ጨቋኝ ገዥ መደብ፣ የኢትዮጵያዊነት እና የአንድነት 

ጠበቃ፣በኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰቱ ሁለንተናዊ ችግሮች ፈጣሪ” ተደርገው የተፈረጁ እና ከምድረ ኢትዮጵያ እንዲጠፉ ሠፊ 
ዘመቻ የተከፈተባቸው በመሆኑ፤ 

2. ዐማራው በዐማራነቱ በትግሬ-ወያኔዎች እና በተባባሪዎቻቸው የዘር ማጽዳት እና የዘር ማጥፋት ዘመቻ የተከፈተበት በመሆኑ 
ራሱን ከፈጽሞ ጥፋት ለማዳን ተፈጥሮአዊ የመከላከል እርምጃ መውሰድ መብቱም ግዴታውም በመሆኑ፤ 

3. የሌሎች ነገዶች ልሂቃን በየነገዳቸው ስም ከአንድ በላይ ድርጅት አቋቁመው ሲደራጁ የዐማራውን ነገድ ተወላጆች ግን 
ብቻቸውን በጠላትነት አቁመው ያገለሏቸው ስለሆነ፤ 

4. በሁሉም ዘርፍ የተገለለው ዐማራ ቆሞ ግራ ቀኙን ሲያማትር ብቻውን ያገኘው መሰሉን እና “ዐማራ ነህ” ተብሎ የተፈረጀውን 
ሰብአዊ ፍጡር ብቻ በመሆኑ፤  

5. ከመሰሉ ጋር በጋራ እየተፈፀመበት ያለውን ጥቃት ለመከላከል የተተወለት ብቸኛ አማራጭ በነገድ ማንነት ዙሪያ መደራጀት 
በመሆኑ ናቸው። 

እነዚህን ጥቃቶች ለመመከት፣ የዐማራውን ሁለንተናዊ መብቶች እና ጥቅሞች ለማስከበር ክራሱ ከዐማራው ሌላ ማንም 
ተቆርቋሪ አለመኖሩ ስለተደረሰበት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ደንብ እና የአኅጉራችንን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት በማደረግ፣  
ከተለያዩ ከፍላተ አገር በተወከሉ አባላት አማካይነት ጥቅምት ፳፬ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. የደርጅቱ ሊቀ-መንበር በቴሌኮንፈረንስ 
በተካፈሉበት በካናዳ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ቅርንጫፍ ኮሚቴ ተቋቁሟል። 

የኮሚቴው አባላት ቀደም ብለው በየግላቸው የድርጅቱን የተለያዩ ሠነዶችን በጥንቃቄ መርምረው የጋራ ግንዛቤ እና እውቀት 
ጨብጠዋል፤ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ለምን መቋቋም እንዳሰፈለገም በሰፊው ቃኘተዋል። የሞረሽ-ወገኔ ዓላማ ወደፊት በበለጠ 
ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአጭር እና የረጅም ጊዜ መርኃግብር በመንደፍ በሕዝባችን ላይ በትግሬ-ወያኔ እየተፈጸመ ያለውን ሥር የሠደደ 
የዘር ማጽዳት ዘመቻ እና የማያበራ ሠቆቃ በአጭሩ ለመዳሰስ ሞክረዋል። በዚሁ መሠረት ኮሚቴው በዐማራው ነገድ ላይ እጅግ 
የሚዘገንን ግፍና ሰቆቃ በወያኔ ጠባብ እና ዘረኛ ቡድን እየተካሄደ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል። 

የጉባዔው አባላት ባለፉት ፳፫ ዓመታት የወያኔ ናዚያዊ የአፓርታይድ አገዛዝ ሥርዓት የዐማራን ሕዝብ ለማጥፋት በመፈጸም 
ላይ ባለው የወንጀል ድርጊት፣ የጥቃቱ ሠለባ የሆኑት ወገኖች መቼ እና በምን አይነት ሁኔታ ድርጊቱ እንደተፈጸመባቸው የተለያዩ 
መረጃዎችን በመመርመር ለወደፊቱም ቢሆን ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይደርስ ቀድሞ ተደራጅቶ መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑ አምነውበታል። 
በዚህም መሠረት የመሥራች ጉባዔው ተሣታፊዎች ከግንዛቤ የደረሱባቸው ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። የትግሬ-ወያኔዎች፦ 

 በተለያየ ጊዜ እና በብዙ ቦታዎች ዐማራን ለማጥፋት ለጠነሰሱት የጭካኔ ተግባር ባሰለጠኗቸው ካድሬዎች አማካይነት 
በሚያሰራጩት የጥላቻ ፕሮፖጋንዳ መሠረት ከ፲፱፻፹፪ እስከ ፪ሺህ  ዓ.ም.  ውስጥ ብቻ ከ፪ ሚሊዮን ፭፻ሺህ የማያንስ ቁጥር 
ያላቸው ዐማሮችን ከፍተኛ ሚስጢራዊ እና ስልታዊ ዘዴ ማጥፋታቸውን በገሃድ በራሣቸው አሻንጉሊት ፓርላማ ዘገባ 
አቅርበዋል፤ 



ዘረኛው የትግሬ-ወያኔ በደቡብ ጎንደር ሕዝብ ላይ ያደረሰው ተከታታይ ሁለንተናዊ 
ጥቃት እና ጥፋት  

2 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት   ረቡዕ ኅዳር ፲፩ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.  ቅፅ ፪ ፣ ቁጥር ፬ 

 በጠቅላላ በአትዮጵያ በ፳፫ ዓመታት ጊዜ ወስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከ፮ ሚሊዮን በላይ ዐማራዎችን ገድለዋል ወይም 
አጥፍተዋል። 

 በሐረርጌ (በበደኖ፣ በወተር፣ በአሰቦት ገዳም፣ እና ሌሎችም ሥፍራዎች)፣ በአርሲ (በአርባ ጉጉ እና ሌሎችም)፣ በሲዳሞ፣ 
በኢሉባቦር፣ በወለጋ፣ በኦጋዴን፣ በጎንደር (በወልቃይት፣ በጠገዴ፣ በጠለምት፣ በሰቲት ሑመራ እና በሌሎችም) በአዲስ አበባ፣ 
በጎጃም (መተከል እና ሌሎችም)፣ እንዲሁም በአሶሳ ዐማሮች በዘር ግንድ እየተመረጡ በግልጽ እና በስውር ገድለዋል። 

 «የዐማራው መከራ እና ሥቃይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመሄዱ ይሀ ግፍ እና መከራ ያብቃ» ያሉ ወገኖችን «ለምን በግፍ 
ለሞቱ እና የቁም ሥቃይ ለሚደርስባቸው ሰዎች ተናገራችሁ» ብለው ፕሮፌሠር አሥራት ወልደየስን፣ አቶ ተስፋየ ታደሰን፤ አቶ 
አሰፋ ማሩን፣ ኮሎኔል ገናናውን፣ ሻምበል መሠረት ሽፈራውን እና ሌሎችንም ገድለዋል። 

 ዐማሮች በትምህርት ተቋማት፣ በንግድ ሥራ፣ በግብርናው መስክ፣ በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ ዘራቸው እየተጠና 
የዕድሉ ተከፋይ እንዳይሆኑ ቀደም ብለው በሥራ ገበታ ላይ የነበሩ፣ ካሉም ሠበብ አስባብ አየተፈለገላቸው እንዲወገዱ እና ከእነ 
ቤተሰቦቻቸው በችግር አለንጋ እንዲገረፉ ከፍተኛ ደባ ተፈጽሞባቸዋል። ይህን ግፍ እና መከራ መሸከም ያቃታቸው ደግሞ አገር 
ጥለው በመሠደድ ሴቶች እህቶቻችን በወያኔ ደላላዎች እየተመለመሉ በአረብ አገር ለከፍተኛ ሥቃይና ሞት ተደርገዋል።  

 በዐማራው ሕዝብ ላይ የነደፈው የጥቃት ዘመቻ ተጠናክሮ በመቀጠሉ፤ በወለጋ፣ በኢሉባቦር፣ በመተከል (ጉሙዝ)፣ በአሶሳ 
(ቤንሻንጉል)፣ በዋልድባ ገዳም፣ በማጂ ዞን በጉራፈርዳ ወረዳ ይኖሩ የነበሩ በ፻ሺህዎች የሚቆጠሩ ዐማሮች ሐብት 
ንብረታቸውን ተቀምተው ተባርረዋል፤ አሁንም በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አይታወቅም። 

 ሕዝብን አሸብሮ ከመግዛቱም ባሻገር የኢተዮጵያ ታሪካዊ ስሞችን ማጥፋት እና ማውደም ዋንኛው ዓላማቸው በመሆኑ 
የኢጣሊያንን ፋሽስት ወረራ በመቃወም ውድ ሕይዎታቸውን የሰውትን የዝነኛውን ሰማዕት የኃይማኖት አባት የአቡነ ጴጥሮስን 
ሐውልት ማፍረሳቸው ምን ያህል የታሪክና የሕዝብ ጠላቶች ለመሆናቸው በግልጽ ማስረጃ ነው። 

በእነዚህ እና ተዛማጅ ምክንያቶች የዐማራው ነገድ ተወላጅ “ተደራጅቼ፣ የራሴን ነገድ ኅልወና አስጠብቄ፣ የአገሬንም ጥንታዊ 
ማንነት አስከብራለሁ” ብሎ መነሣት የወቅቱ ችግር የደቀነበት ግዴታ ነው። ዐማራው በነገዱ ማንነት ዙሪያ የተደራጀው የየትኛውንም 
ነገድ ወይም ጎሣ ተወላጆች ኅልውና ለማጥፋት ሣይሆን የራሱን ኅልውና አስጠብቆ የኢትዮጵያንም ትንሣኤ ለማብሥር መሆኑ ከወዲሁ 
ሊታወቅ ይገባል። ስለሆነም የዐማራን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እና ለዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋሞች ለማሣወቅ 
ተደራጅቶ መታገል አሰፈላጊ መሆኑን በማመን በካናዳ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት መቋቋሙን እንገልጻለን። 

ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደጋለን! 

ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው! 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!   

 


