ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደግ !
በሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የማስታወቂያና ሕዝብ ግንኙነት መምሪያ

ቅፅ ፩ ቁጥር ፬

በየወሩ እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ

ቅዳሜ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ
ድርጅት ፬ኛ መደበኛ
ስብሰባ የአቋም መግለጫ

አርዕስት


ዐማራው በመስዋዕትነቱ ባቆያት ኢትዮጵያ
ለምን ዘሩ ከምድረ-ገፅ ይጥፋ?
የትግሬ-ወያኔ መሪዎች እነ መለሰ ዜናዊ እና ስብሐት ነጋ ወደ ደደቢት በርሃ የገቡበት
ዋና ምክንያት በዐማራው ህዝብ ላይ ካላቸው ፍራቻ እና ጥላቻ በመነጨ የበቀል ስሜት
ነው። ይህንኑ በፖሊሲ የተነደፈ የበቀል ስሜት ከበረሃ ጀምረው በረቀቀ መንገድ እና
በተቀናጀ ሥልት በተከታታይ ተግባራዊ በማድረግ ዐማራን ከኢትዮጵያ ምድር ለማጥፋት
ሌት ተቀን ተግተው በመማሰን ላይ ናቸው። ነገር ግን ዐማራው በምን በደሉ እና ኃጢያቱ፣
በደም ዋጋ አንድነቷን ጠብቆ ካኖራት ውድ እናት አገሩ ፈጽሞ ይጥፋ? ለምን?
ለዚህ መነሻ የሚሆነው የትግሬ-ወያኔን መርኅ፣ የአባሎቹንም ማንነት ጠንቅቆ ማወቅ
ሲቻል ነው። የትግሬ-ወያኔ ቡድን ጎጠኛ ትግሬዎች የመሠረቱት፣ ናዚያዊ እና ፋሽስታዊ
ባሕርይዎች ያሉት ድርጅት ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያዊነት
መሠረት እና ምንጭ የሆኑ ተቋሞችን ለማጥፋት ይንቀሣቀሣል። የትግሬ-ወያኔ ዐማራውን
እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኃይማኖትን ከሥር መሠረታቸው መንግሎ ለመጣል
ፖሊሲ አውጥቶ ሌት ተቀን የጥፋት ዘመቻውን ያጧጧፈ የዐረመኔዎች እና የሠይጣን
አማኞች ድርጅት ነው። የዚህ ቡድን እንቅስቃሴ በባሕርይው ከደቡብ አፍሪቃ
የአፓርታይድ ሥርዓት አራማጆች እና ከጀርመኖቹ የናዚ ፓርቲ ጋር ተመሣሣይነት አለው።
የጀርመኑ ናዚ ፓርቲ መርኃግብርም ሆነ የመሪዎች ጽኑ ምኞት በዘረኝነት እና በፀረአይሁዳዊነት የተሞላ ነበር። በትክክለኛ ቅጅም የትግሬ-ወያኔ ከመሠረቱ ሲታይ ፀረ-ዐማራ
እና ፀረ-ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኃይማኖት እንደሆነ በድርጅቱ ማኒፌስቶ ላይ በግልጽ
ተቀምጧል። ስለሆነም በዛሬይቱ ስሟ በካርታ ላይ ብቻ በቀረው ኢትዮጵያ፣ ዐማራው
በምን ደረጃ ለፈጽሞ ጥፋት እንደተጋለጠ ለማየት ያስችላል።
ወያኔዎች የፋሽስት ኢጣልያን አስከፊ እና ግፋዊ የቅኝ አገዛዝ ዘዴ ከባንዶች
አባቶቻቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደ ወተት እየተጋቱ አድገዋል። ስለዚህም ዛሬ
በቀጥታ በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚያደርጉት ፖሊሲ የፋሽስት ኢጣሊያን የወረራ ፖሊሲ
ነው። ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያውያንን እንደ ቅርጫ ሥጋ በዘር ከፋፈሎ እርስ
በርሳቸው የጎሪጥ እንዲተያዩ፣ እንዲፋጁ፣ እንዲጠፋፉ ለማድረግ እንደሞከረው ሁሉ፤
የትግሬ-ወያኔም ያንኑ የከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ ተግባራዊ ያደርጋል። ሁለቱም ዐማራው
ተነጥሎ እና ተገልሎ እንዲመታ አድርገዋል። በትግሬ-ወያኔ አገዛዝ ዐማራውን በኢትዮጵያ
የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ ለተፈጠሩ ማናቸውም ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ አድረጎ በማቅረብ
ዐማራው በተገኘበት ቦታ ሁሉ በግፍና በስቃይ ማዕበል እንዲሰጥም አድረገውታል።
ስለዚህም የዐማራው ነገድ ተወላጆች በጅምላ በተገኙበት ሁሉ እንዲገደሉ፣ እንዲታሠሩ፣
እንዲሰቃዩ፣ እንዲሰደዱ፣ እንደሙክት ተዘቅዝቀው ተሰቅለው ቆዳቸው እንዲገፈፍ፣
በቤታቸው እንደክብት ታግተው በእሳት እንዲቃጠሉ፣ ከእነህይወታቸው ታስረው ገደል
እንዲወረወሩ፣ ነፍሰጡር የዐማራ እናቶች ሆዳቸው በሳንጃ ተተልትሎ ሽል እንዲሰለብ፣
ኃብት ንብረታቸውን ተነጥቀው ከአያት ከቅድመ አያቶቻቸው ጀምሮ ከኖሩባቸው
ሠፈራቸው እንዲባረሩ ወይም ደግሞ በሥነልቦና ጫና ለዘመናት ከኖሩባቸው አካባቢዋች
ተሽማቀው እንዲለቁ፣ እንዲሁም በዐማራነታቸው እና በኢትዮጵያዊ ማንነታቸው
እንዲያፍሩ ሆነዋል።
ይህ ሁሉ የሚደረገው ዐማራው ከምድረ-ገፅ ካልጠፋ እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ኃይማኖት መሠረት ካልተናደ በቀር ኢትዮጵያን እንዳልነበረች አዳክሞና አፈራርሶ
ለመቶ አመት መግዛት ሰለማይቻል ነው። ይሁን እንጅ አይሁዳውያን ከናዚው ሒትለር
የጥፋት እጅ እንደተረፉ ሁሉ፣ የዐማራውም ደም የውሻ ደም ሆኖ አይቀርም፣ ዐማራው
ይነሣል፣ ቆራጥ ልጆቹ ነገዱን ከትግሬ-ወያኔ ዘረኛ ቡድን የጥፋት በትር ይታደጋሉ፣
የኢትዮጵያንም ዳግም ትንሣኤ ዕውን ያደርጋሉ።
ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት መታደግ የትውልዳችን ግዴታ ነው!!!



የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
ማዕከላዊ ምክር ቤት ፬ኛ
መደበኛ ስብሰባውን አካሄደ፤
ሁለት ዐማራ የደህንነት
መሥሪያ ቤት የበታች ኃላፊዎች
በአገዛዙ የደህንነት ጓዶች
ስብሰባ ላይ ተገደሉ፤
ተጨማሪ ዜናዎችን በ፪ኛ እና ፬ኛ
ገፆች ይመልከቱ።

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ
ድርጅት ማዕከላዊ ምክር
ቤት ፬ኛ መደበኛ
ስብሰባውን አካሄደ
በሞረሽ ተባባሪ ዘጋቢ (አሜሪካ)

የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ማዕከላዊ
ምክር ቤት ፬ኛ መደበኛ ስብሰባውን ከሰኔ ፲፬
- ፲፭ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. (June 21-22, 2014)
በዘመኑ ቴክኖሎጂ በመጠቀም አካሂዷል። ለ፪
(ሁለት) ቀናት በዘለቀው የማዕከላዊ ምክር
ቤቱ ስብሰባ፣ በ፲፪(A,ሥራ ሁለት) አጀንዳዎች
ላይ ውይይት ተደርጎ ውሣኔዎች ተላልፈዋል።
የማዕከላዊ ምክር ቤቱን ፬ኛ መደበኛ ስብሰባ
የአቋም መግለጫ ሙሉ ቃል በ፩ኛ ገፅ፣ በ፫ኛ
አምድ ይመልከቱ።

ሁለት ዐማራ የደህንነት
መሥሪያ ቤት የበታች ኃላፊዎች
በአገዛዙ የደህንነት ጓዶች
ስብሰባ ላይ ተገደሉ
(በምንሊክ ሳልሳዊ)

ምንጭ፦ https://www.facebook.com/
minilik.salsawi/posts/10152620111034743

ባለፈው ማክሰኞ ሐምሌ ፲፯ ቀን ፪ሺህ፮
ዓ.ም. ከምሽት ጀምሮ ቦሌ መስመር ወሎ ሰፈር
ከአይቤክስ ሆቴል ፊት ለፊት ገባ ብሎ
ከሚገኘው የደህንነት ቢሮ ውስጥ በተደረገ
ስብሰባ ላይ በተፈጠረ የፖለቲካ አለመግባባት፣
ከአቶ ኢሳያስ ወልደጊዮርጊስ ጠባቂዎች
በተተኮሱ ጥይቶች ሁለት ከ«ዐማራው ክልል»
በመጡ የደህንነት የበታች ኃላፊዎች ላይ ግድያ
መፈጸሙ ታውቋል።
በ«ዐማራው ክልል» ያሉ እና በህግ
በተመዘገቡ ፓርቲዎች ሽፋን የህገወጥ
ዲያስፖራ ፓርቲዎችን ዓላማ የሚያራምዱ
የተቃዋሚ አመራሮች ላይ ከምርጫው ቀደም
ብሎ ሊወሰድ ስለሚገባው እርምጃ
ለመወያየት የተሰበሰበው የደህንነት ጓድ፣
በስብሰባው ወቅት ከፍተኛ አለመግባባት
ፈጥሮ እንደነበር ታውቋል። በወቅቱም
ከአዲስ አበባ ከ፲፫(አሥራ ሦሥት) ዓመት
በፊት ተመልምለው ወደ «ዐማራው ክልል»
የተላኩ እና በክልሉ ምስጢራዊ የሆኑ የግድያ
እና የአፈና እንዲሁም የስለላ መመሪያዎችን
በመቀበል ለጸጥታ ሃይሎች በማስተላለፍ
ሲያስፈጽሙ እና ሲፈጽሙ የነበሩ ፪(ሁለት)
የደህንነት አባሎች ተገድለዋል። በደህንነት
ኮድ ስማቸው (አለልኝ እና ብቸናው)
የተባሉት የደህንነት የበታች ሹሞች፣ እዚያው
ስብሰባው መሃል በጸጸት እና በብሶት በቁጣ
የተሞላ ጠንካራ ጥያቄዎች በማቅረባቸው
በተፈጠረ አለመግባባት፣ የማያዳግም እርምጃ
እንደተወሰደባቸው ታውቋል።

ሞረሽ ወገኔ
 በትግሬ-ወያኔ አገዛዝ ተቃዋሚነት ጎራ

የተሰለፉ ኃይሎች በቅድሚያ ትግላቸውን
በብሔራዊ ነፃነት ዙሪያ እንዲያርጉ! ተጠየቁ
እኛ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
ማዕከላዊ ምክር ቤት አባላት ከሰኔ ፲፬ - ፲፭ ቀን
፪ሺህ፮ ዓ.ም. (June 21 - 22, 2014) አራተኛ
መደበኛ ስብሰባችንን በተሣካ ሁኔታ አካሂደናል።
በሁለት ቀናት ጉባኤያችን የሥራ አስፈጻሚ
እንዲሁም የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴዎች
ያቀረቧቸውን የ፮(ስድስት) ወራት የድርጅቱን
የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርቶችን አዳምጠን ጠቃሚ
ውይይት አድርገናል። ድርጅቱ ያከናወናቸው
መልካም ተግባሮች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣
በአፈፃፀም የታዩ ድክመቶች እንዲታረሙ
በማስገንዘብ፣ ለድርጅቱ ዓላማ ዳር መድረስ
የሚያግዙ የሚከተሉትን አቋሞች ወስደናል።

፩ኛ) የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት፣
የአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም መከበር እና
የግዛታዊ አንድነት መጠበቅን በተመለከተ፦
በዘረኛው የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ የኢትዮጵያ
ሕዝብ ሉዐላዊ መብቱን የተነጠቀ፣ የአገሪቱ
ብሔራዊ ጥቅምም ለባዕዳን ተላልፎ የተሸጠና
የአገሪቱ ግዛታዊ አንድነት ፈጽሞ ያልተጠበቀ
መሆኑን ከቀረቡት ተጨባጭ ማስረጃዎች
ተገንዝበናል። የአገሪቱን የባሕር በር ወያኔ ተገዶ
ሣይሆን ወዶ እና ፈቅዶ ለሻዕቢያ ከሸጠው ፳፫
(ሃያ ሦሥት) ዓመታት ተቆጥረዋል። በዚህ
የተነሣም ኢትዮጵያ መተናፈሻ የሌላት ዝግ
መሬት ሆናለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ የወጪ እና
የገቢ ንግዷን ጂቡቲን በመሣሰሉ ትናንሽ አገሮች
መልካም ፈቃድ ላይ እንዲመሠረት በማድረጉ
በዕድገቷ ላይ ከፍተኛ መሠናክል ሆኗል። «ወደብ
ለሌለው አገር ስለ ዕድገት አይታሰብም» ማለት
ባይቻልም እንኳን፣ የዕድገት ግስጋሴው ግን
ወደብ ካላቸው ጋር ፈጽሞ ሊወዳደር
አይችልም።
ከዚህ በተጨማሪ በመሬት ስፋት አንፃር
ከአየርላንድ ሪፑብሊክ ግዛት የሚበልጥ ከ፰
(ስምንት) ሚሊዮን ሄክታር በላይ የሆነ የአገሪቱ
ለም እና ድንግል መሬት ለ፺፱(ዘጠና ዘጠኝ)
ዓመታት ለሕንድ፣ ለቻይና፣ ለፓኪስታን፣
ለግብፅ፣ ለጅቡቲ እና ለሌሎችም አገሮች
ባለኃብቶች በጣም በርካሽ ገንዘብ ተሸጦ ገበሬው
ጦም አዳሪ እና አገር-የለሽ ሆኗል።
ከምዕራባዊ የአገሪቱ ድንበር በቁመት
ከሰሜን ወደ ደቡብ ፩ሺህ፮፻(አንድ ሺህ ስድስት
መቶ) ኪ.ሜ.፣ በወርድ ከምዕራብ ወደ ምሥራቅ
ኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ከ፶(ሃምሣ) እስከ ፷
(ስድሣ) ኪ.ሜ. ጥልቀት ያለው ለሙ እና ድንግሉ
መሬት ለሱዳን በገጸ-በረከትነት ተሰጥቷል።
ተከታዩ በ፪ኛው ገፅ፣ በ፬ኛው ዓምድ ዞሯል

አርዕስት

ገፅ

ዜና .........................................................

፩፣ ፪፣ ፬

ጥያቄና መልስ .........................................

፪

የአንባብያን አስተያዬት .........................

፪

ለብአዴን-ኢሕዴን ማን የዐማራ ዉክልና

፫

አሥራትን ስንዘክር

፫

የአባይ ግድብና የአገዛዙ ተቃርኖዎቹ .....

፫

ዕድሜ ጠገቡ የመካከለኛው ምሥራቅ

፭

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠባይ (ክፍል ፩) ....

፭

እምነት ከጎደለ ........................................

፭

ተከታዩ በ፪ኛው ገፅ፣ ፩ኛው አምድ ዞሯል ...

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/

ሞረሽ

ቅፅ ፩ ቁጥር ፬ ፣ ቅዳሜ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

አድራሻ
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
8221 ጆርጂያ ጎዳና ፣
ሲልቨር ስፕሪንግ ፣ ሜሪላንድ ፣ 20910 ፣
የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች
ስልክ፦ (202) - 230 - 9423
ኢሜይል፦ mwaoipr@gmail.com

የጋዜጣው ዝግጅት ቡድን
ዋና አዘጋጅ
ያለምተስፋ ንጋቱ (አቶ)

ገፅ ፪

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ
ድርጅት ፬ኛ መደበኛ ...
የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ
ያስታውቃል
ሰላምና ጤና ለሞረሽ ወገኔ
ጋዜጣ
ዝግጅት ክፍል አዘጋጆችና ተሳታፊዎች፥ የሞርሽ
ጋዜጣ ቅፅ1 ቁጥር 3 ይዛ የወጣችውን ፅሁፎች
በሚገባ አንብቤለሁ። የቀረቡት መልዕክቶችና
የአቀራረብ ስልታቸው ከጋዜጣዋ አጭር እድሜ
ጋር ሲሰላ እሰየው የሚያሰኝ ሆኖ
አግኝቸዋለሁ።

አዘጋጆች

ታሪክን ለባለሞያወች በመተው ለማለፍ
ብገደድም
ከነዚሕ [ጽሑፍ ካቀረቡልን]
ዘውዲቱ የማነ (ወይዘሮ)
ምሁራን የተረዳሁትና ወያኔውም የዐማራውን
ነገድ የጥቃት ዒላማ አድርጎ በመነሳት
ፋኑኤል አበበ (ዲያቆን)
የፈፀመውንና
ወደፊትም
ለመፈፀም
ባለፈው ወር ላቀረብናቸው ፭(አምሥት) የሚያድርገውን ዝግጅት በኔ እይታ ስመለከት
የጋዜጣውን ቅጥ አዘጋጅ
ጥያቄዎች መልሶች ለላካችሁልን ተሣታፊዎች ከቋንቋው የቃላት ትርጓሜ አጠቃቀም አንፃር
ዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር)
በሙሉ ምሥጋናችንን እናቀርባለን።
ስናየው «ዐማራ» የተባለው ቃል ዛሬ አማርኛ
ቋንቋ የሚናገረውን ማኅበረሰብ ብቻ በመወከል
አርታኢ
ለቀረቡት ጥያቄዎች ትክክለኛ መልሶች
የሚያገለግል
አስመስሎ
የሚጠቀምበት
የሚከተሉት ናቸው።
ዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር)
ለኢትዮጵያ ጥፋት የተፈጠረው ወያኔና
መሰሎቹ ብቻ ናቸው። ሐቁ ግን ነገደ ዐማራ
ለጥያቄ ፩፦ ወያኔ የሻዕቢያ አሽከርና ሎሌ ነው፤
በዛሬው አፍሪቃ ቀንድና ቀይባህርን ተሻግሮ
ከ፩ኛው ገፅ፣ ፪ኛው አምድ የዞረ ...
ኢትዮጵያን የካደ ቡድን ነው ብለው ዕውነቱን
አረብ ምድር እስከ እስያ ድረስ ባለው የመሬት
የጻፉ የትግራይ ተወላጆች የሚከተሉት ናቸው።
መሬ አመረረ
ክልል ውስጥ ኑሮውን በተራራማ አካባቢወች
አድርጎ በግሩፕ [በቡድን] የሚኖር ሕዝብ ነው።
1.
አቶ
አስገደ
ገብረሥላሴ፣
መጽሐፍ
«
ገሐዲ
ምንጭ፦ ምኒልክ ሳልሳዊ እና Amara Times
ይህ ግሩፕ [ቡድን] በውስጡ የተለያይ
ቀጥር
1
(፪ሺህ፩
ዓ.ም.»
(https://www.facebook.com/minilik.salsawi/
የመግባቢያ ቋንቋወችን እምነቶችንና ልማዶችን
posts/10152611181349743
እና
http://
2. ታጋይ ገሠሠው እንግዳ ፣ መጽሐፍ «ታሪክ
አፍርቶ እንዳካባቢውና እንዳየሩ እየተጠቀመ
www.amharatimes.com/?p=616)
አጉዳፊው የአልባኒያ ደብተራ»
አሁን ካለበት ደረጃ እንደደረሰ የሚያስረዱን
ባሳለፍነው ሁለት ሣምንት ውስጥ ከሰሜን
መዛግቡቶች አሉ። ዛሬ በሰው ሠራሽና
ሸዋ አካባቢ የሚሰሙት ዜናዎች የትግሬ-ወያኔ 3. አቶ ገብረመድኅን አርኣያ፣ በልዩ ልዩ ርዕሶች
በተፈጥሮ ችግሮች ምክንያት ይዞታው እየጠበበ
አገዛዝ የገባበትን አጣብቂኝ የሚያመለክቱ
በድረ-ገጾች፣
መጥቶ ኢትዮጵያ በተባለችው ተራራማ ሀገር
ናቸው። የመርሐቤቴ አውራጃ ዋና ከተማ
ሠፍሮ ወይም ተወስኖ ቢገኝም፤ እውነቱ ግን
የነበረችው ዓለም ከተማ እና አካባቢዋ ነዋሪዎች 4. አቶ ጌታቸው ረዳ፣ ኢትዮጵያ ሰማይ ብሎግ
ከላይ እንደጠቀስኩት በተራራወች እና በደን
እና በተለያዩ መጻሕፍቶት ናቸው።
በአምባገነኖቹ ውሣኔ ከቦታው ተነቅሎ ወደ
በተሸፈነችው ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋውችን፤
ትግራይ ሊወሰድባቸው የነበረውን የመብራት ለጥያቄ ፪፦ በዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ዘመን ወሣን እምነቶችንና ልማዶችን በማስተናገድና ለነገደ
ኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያ (electrical subዐማራ በተራራማዋ ኢትዮጵያ ለሚኖሩት
ድርጊቶች ሆነው የተከናወኖ ድርጊቶች፦
station) «አናስነካም» በማለት ድርጊቱን
ማኅበረሰቦች (ለዛሬወቹ ብሔረሰቦች/ጎሣወች)
በኅብረት ለመግታት በቅተዋል። በሁኔታው አንደኛ፦ በዐፄ ቴዎድሮስ የተጀመረውን
በመሥፈሪያ አገርነት መመዝገቧን ታሪካችን
የተደናገጠው የትግሬ-ወያኔ ቡድን በአካባቢው አትዮጵያን አንድ የማድረግ ተልዕኮ ምኒልክ
ያረጋግጣል። ለጥፋት የተፈጠረው ወያኔ የታሪክ
የዐማራ ሕዝብ ላይ «ፌዴራል ፖሊስ» ብሎ ማጠናቀቃቸው።
ክሕደት በመፈፀም በቃላት አተረጓጎሙና ፅንሰ
ሐሳቡንም
በማጭበርበር
ባኗኗሩም
የሚጠራውን የቅጥር ነፍሰገዳዮች ጥርቅም
በተዋልዶውም ውሕድ የሆነውን ሕዝባቸንንና
አሠማርቶ
የነበረ ቢሆንም
ያሰበው ሁለተኛ፦ ዘመናዊ ሥልጣኔ ወደ ኢትዮጵያ
አልተሣካለትም።
ሕዝብ
እንዲጨፈጭፉ ማስገባታቸው፣ የአዲስ አበባ መቆርቆር፣
የሠፈረባትን ሀገሩን በማውደም ላይ ይገኛል።
ከተላኩት ቅጥር ነፍሰገዳዮች መካከል ፯(ሰባቱ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት መቋቋም፣ የስልክ፣
በአጠቃላይ ክቡራን ለሞረሽ ጋዜጣ
በአካባቢው ሕዝብ ተገድለዋል፤ ከሕዝብ ወገንም የውኃ፣ የመኪና፣ የማተሚያ ቤት፣ ትምህርት
ዝግጅት
ክፍል ሆይ!! ከላይ እንደገለፅኩት
ቤት፣ ሐኪም ቤት፣ ባቡር፣ ወፍጮ፣ ኤሌክትሪክ
አንድ ሰው በቅጥር ነፍሰገዳዮቹ ተገድሏል።
በቅድሚያ
ለምታደርጉት ጥረት እንደ ዐማራነቴ
በአካባቢው የሠፈነው ውጥረት እስካሁን ኃይል፣ ወዘተርፈ።
ምስጋናየን በትሕትና እገልፃለሁ። በቅፅ 1 ቁጥር
እንዳልረገበ የዜና ምንጩ አክሎ ዘግቧል።
ለጥያቄ ፫፦ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ የመገበያያ 3 ሕትመታችሁ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ያተኮረ
በተዛማጅ ከደብረብርሃን ወደ ዓለም ከተማ እና
ጥልቅ ግነዛቤንና ትምህርተን የሚሰጡ ሀገራዊና
አካባቢው የሚያመራው አውራ ጎዳና በሕዝቡ ገንዘብን በኢትዮጵያ ሥራ ላይ እንዲውል ያደረጉ ዓለማቀፋዊ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስታችሁ
ንጉሠ-ነገሥት
ዳግማዊ
ዐፄ
ምኒልክ
ናቸው።
አመፅ እንደተዘጋ ለማወቅ ተችሏል። ይህንን
አካፍላችሁናል። በበኩሌ እውነትም ሞረሽ
ተከትሎ የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ የአካባቢውን
ለጥያቄ ፬፦ ዐፄ ገላውዲዎስ የነገሡት በግንቦት ብያችኋለሁ። የወደፊት ተስፋየንም ለረጅሙ
ሕዝብ
ትጥቅ
ለማስፈታት
እንቅስቃሴ
ጉዟችን አሻግሮ በመመልከት ብቻ ሳይሆን
እንደጀመረ ጠቋሚ አቅጣጫዎች እየታዩ ወር ፲፭፻፴፩ ዓ.ም. ነው። የነገሡበት ቦታም
ጉዞውን ለመጀመር ስንቅ ያስፈልጋልና
እንደመጡ ዘገባውን ለዓለም ሕዝብ ያዳረሰው ደብረዳሞ ሲሆን፣ ቅብዓ ቅዱስ ቀብተው
አቅርቦቱን ለማሳመር ያደረጋችሁትን ጥረት
ያነገሧቸውም የደብረዳሞ አበ ምኔት አባ
«ምኒልክ ሳልሳዊ» አሳውቋል።
በመመልከት የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ
በርቲኖስ ናቸው። ምክንያቱም በዚያን ጊዜ
ያስታውቃል የሚለውን ብሒላዊ አነጋገር
በአገሪቱ ጳጳስ አልነበረም።
የሐተታየ መነሺ አርዕስት አድርጌዋለው።
የትግሬ-ወያኔ ባለሥልጣኖች
መቸም ምን ለማለት እደፈለኩ አታጡትም።
ለጥያቄ
፭፦
ና
፣
ኑ፣
ኳ
ናቸው።
የአሜሪካ ጉብኝት በቅሌት
ለማንኛውም እንበርታ ቸር ይግጠመን !!
ተጀምሮ በውርደት ቀጥሏል
ለዚህ ወር እንድትመልሷቸው የቀረቡ
መሠረት ቀለመወርቅ (ከአውስትራሊያ)
ሠሞኑን ዋና ዋና የሚባሉት የአገዛዙ ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው።
ሎሌዎች ወደ አሜሪካን አገር አቅንተዋል።
ለጉብኝታቸው የሠጡት ሠበብ የአሜሪካ የወቅቱ ጥያቄ ፩፦ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
ፕሬዘዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ለአፍሪቃውያን ለምን ተመሠረተ?
መሪዎች ስለ«የጋራ
ንግድ
እንቅስቃሴ ጥያቄ ፪፦ ግራኝ አሕመድ ለመጀመሪያ ጊዜ
ለመነጋገር» ባደረጉት ግብዣ ለመሣተፍ ነው
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በትግሬበሚል ነው። ከአሜሪካ ባለሥልጣኖች ጋር ቆስሎ የተሸነፈበት ቦታ ማነው? የትስ
ወያኔ
አረመኔያዊ አገዛዝ፣ ያፈሩትን ኃብት
ስብሰባ የሚያካሂዱት በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ይገኛል?
እና ንብረት ተነጥቀው፣ በግፍ ከመኖሪያ
ቢሆንም ቅሉ፣ የትግሬ-ወያኔ ጀሌዎች ግን እንደ ጥያቄ ፫፦ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ
ለተፈናቀሉት
የዐማራ
ዘሃ-ዘጊ ከአንዱ የአሜሪካን ከተማ ወደ ሌላው ተሸንፎ የማሸነፍ፣ ሰጥቶ የመቀበል ቀያቸው
ወገኖቻችን፣
የመልሶ
ማቋቋሚያ
የሚሆን
ሲንሸራሸሩ ሠንብተዋል።
ዲፕሎማሲያዊ ጥበብ ዐዋቂ መሪ ማን ገንዘብ ለማሰባሰብ ቶምቦላ አዘጋጅቷል።
ለእኒህ ኅሊና-ቢስ ሎሌዎች በየአካባቢው
ከሚኖረው ኢትዮጵያዊ የቀረበላቸው «እንኳን ነበሩ?
የቶምቦላው ዕጣዎች፦
ደህና መጣችሁ» የሚል አቀባበል አይደለም። ጥያቄ ፬፦ ኃይማኖቱን ከክርስትና ወደ
፩ኛ ዕጣ፦ ላፕ ቶፕ
እንዲያውም በተቃራኒው በየሄዱበት ሁሉ በቤተ እስልምና የለወጠ ሰው ምን ይባላል?
፪ኛ ዕጣ፦ ዲጂታል ካሜራ
ክርስቲያን ደጀሰላም እንደገባ ወሻ ሲዋከቡ
ነበር። ቆራጥ እና ጠንካራ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ፭፦
፫ኛ ዕጣ፦ አይፓድ ሚኒ ናቸው።
በሒውስተን ኃይለማርያም ደሣለኝንን፣ በዲሲ
“ሳይገድሉ ጎፈሬ፣
የአንዱ ቲኬት ዋጋ $20 ነው። ቲኬቱን
ከበደ ጫኔን፣ በአርሊንግተን (ቨርጂኒያ) ደግሞ
ሳያጣሩ ወሬ፤” ለምን ተባለ?
በየአካባቢው
ካሉት የሞረሽ-ወገኔ አባሎች
ሬድዋን ሁሴንን የሚገባቸውን የውርደት ማቅ
በኢትዮጵያ
ማኅበረሰብ
ውስጥ
ጎፈሬነት
አልብሰዋቸዋል። ሰኞ እና ማክሰኞ ዕለት
እና ደጋፊዎች ማግኘት ይችላሉ።
ኢትዮጵያውያኑ በኋይት ሐውስ ፊት ለፊት (ፀጉርን ማሳደግ) ሁለት የተለያዩ ትርጉሞች
ቶምቦላውን በመግዛት በአንድ ጠጠር
ተሠልፈው በወያኔ ሎሌዎች እና በወቅቱ አሉት። ለመሆኑ ሰዎች ፀጉራቸውን
ሁለት
ዒላማዎችን ይምቱ፦ የዕጣ አሸናፊ
የአሜሪካ መንግሥት ፕሬዘዳንት ባራክ ኦባማ
የሚያጎፍሩባቸው
ምክንያቶች
ምንድን
በመሆን
ወገኖችዎን መርዳት።
ላይ ጠንካራ ተቃውሞዎችን ሲያሰሙ ነበር።
ተከታዩ በ፬ኛው ገፅ፣ በ፩ኛው ገፅ ዞሯል ናቸው?

የሞረሽ ወገኔ ቶምቦላ

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/

ከ፩ኛው ገፅ፣ ፬ኛው ዓምድ የዞረ
በቋንቋ ላይ የተመሠረተው የፌደራል
አገዛዝ አደረጃጀት የሕዝቡን ነባር የአንድነት
እና የአብሮነት ስሜት ንዶታል። ይህንንም
ወያኔ ሆን ብሎ ኃይልን በአካተተ ፕሮፓጋንዳ
ጭምር በመታገዝ የሕዝቡን የአንድነት እና
የኢትዮጵያዊነት ስሜት በእጅጉ እንዲሸረሸር
አድርጓል።
በዛሬዋ ኢትዮጵያ ከዐማራ የጸዱ ክልሎች
ለመመሥረት በተያዘው ዘር የማጽዳት እና ዘር
የማጥፋት ዘመቻ ዐማራው የማይኖርባቸው
ክልሎች ተፈጥረዋል።
ይህ አጠቃላይ ሁኔታ ተዳምሮ ሲታይ
የሕዝቡ ሉዓላዊነት፣ የአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም
እና ግዛታዊ አንድነት ያልተጠበቀ እና
ያልተከበረ መሆኑን ለመገንዘብ አይከብድም።
በመሆኑም ዛሬ በትግሬ-ወያኔ ተቃዋሚነት ጎራ
የተሰለፉት ኃይሎች የትግል ሥልታቸውን
ዳግም ሊመረምሩ ይገባል። በአንድ አገር ላይ
ሰላም፣ ዕኩልነት፣ ዲሞክራሲ እና ፍትኅ
የሚሠፍኑት በቅድሚያ አገሪቱ ኅልውናዋ
ሲጠበቅ ነው። ስለሆነም «በቅድሚያ
የመቀመጫዬን» ነውና፣ የተቃዋሚ ድርጅቶች
የትግሉን አቅጣጫ በቅድሚያ በብሔራዊ
ነፃነት ዙሪያ እንዲያደርጉት ሞረሽ ወገኔ
የዐማራ ድርጅት ጥሪውን ያቀርባል።

፪ኛ) በዐማራው ላይ የሚካሄደውን
ሁለንተናዊ ጥቃት በተመለከተ፦
ባለፉት ፶(ሃምሣ) እና ፷(ስድሣ)
ዓመታት ብቻ ሣይሆን፣ ከዚያም ቀደም ሲል
ጀምሮ፣ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነትን
ለማጥፋት የተነሱ የውጭ እና የውስጥ አጥፊ
ኃይሎች የመጀመሪያው የጥቃት ዒላማቸው
የሚያደርጉት «ዐማራ» የተሰኘውን ነገድ
መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም የረዥም ዘመናት
ታሪካችን አሻራዎቻችንም ሆነ ዛሬ በዐማራው
ነገድ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት እና
የዘር ማጽዳት ዘመቻ አጉልተው ያሣያሉ።
ባለፉት ፳፫(ሃያ ሦሥት) ዓመታት ዐማራው
በኢትዮጵያ ምድር የመኖር መብቱን
ተገፍፏል፤ በአገሩ ውስጥ ተንቀሳቅሶ በፈለገው
እና ባሻው የሥራ መስክ ተሠማርቶ የመሥራት
የዜግነት መብቱን ተነጥቋል፤ በነገዱ ማንነት
ብቻ ኢ-ሰብአዊ በሆነ መንገድ በጅምላ
ተሠልቧል፣
ጭፍጨፋ
እና
ግድያ
ተፈጽሞበታል፤ እህቶቻችን እና እናቶቻችን
ጡታቸው ተቆርጧል፤ ዐማራው ኃብት እና
ንብረቱን ተነጥቆ፣ በአገሩ እንደ ባይተዋር
ተቆጥሮ በግፍ ከመኖሪያው ተባርሯል።
ለአብነት ያህል ባለፉት የ፮ ወራት ጊዜ
ውስጥ ብቻ በትግሬ-ወያኔ አገዛዝ ካድሬዎች
እና በተላላኪዎቻቸው ከተፈፀሙት ግፎች
መካከል፦
 በመጋቢት ወር ሁለተኛ ሣምንት
መጀመሪያ በአምቦ ከተማ አካባቢ፣ ዳኖ
ወረዳ (ከምዕራብ ሸዋ) በመቶዎች
የሚቆጠሩ የዐማራ ተወላጆች በኦሕዴድ
ካድሬዎች
አማካይነት
«አገራችሁ
አይደለም እና ውጡ» ተብለው
ተባርረዋል፤ ፳፮(ሃያ ስድስት) ዐማሮች
በአሠቃቂ ሁኔታ ተደብድበዋል፤ በተለይ
አቶ ጌጡ ክብረት የተባሉት የዐማራ
ተወላጅ በአሠቃቂ ሁኔታ በገጀራ
ተቆራርጠው መገደላቸው ተዘግቧል።
 በግንቦት ወር «የአዲስ አበባን ከተማ
መስፋፋት እንቃወማለን» በሚሉ
አክራሪ
የኦሮሞ
ብሔረተኞች
በሚመራው እንቅስቃሴ ተሣታፊዎች፦
በአምቦ፣ በዓለማያ፣ በነቀምት እና
በሮቤ (መዳወላቡ) ዩኒቨርስቲዎች
በሚማሩ የዐማራ ተማሪዎች ላይ
ከፍተኛ የአካል ጉዳት እና አልፎ
ተርፎም ኢሠብአዊ ግድያ ፈፅመዋል።
በተለይም በነቀምት ዩኒቨርስቲ ይማሩ
የነበሩ ፯ ተማሪዎች በትግሬ-ወያኔ
ቅጥር ነፍሰ ገዳዮች ተገድለዋል።
በመዳወላቡ
ዩኒቨርሲቲ
ትማር
የነበረችዋን የዐማራ ተወላጅ ከፎቅ
ፈጥፍጠው ገድለዋታል። ግንቦት ፲፭
ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም. በቅፅ ፪፣ ቁጥር ፳፩
ባወጣነው መግለጫችን በይበልጥ
እንደተብራራው፣ በጊምቢ ከተማ እና
አካባቢው (ምዕራብ ወለጋ) ከሚኖሩት
ዐማሮች መካከል በአሥር ሺህዎች
ተከታዩ በ፬ኛው ገፅ፣ በ፬ኛው ዓምድ ዞሯል

ሞረሽ

ቅፅ ፩ ቁጥር ፬ ፣ ቅዳሜ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ለብአዴን-ኢሕዴን ማን የዐማራ ዉክልና ሰጠው?

ብአዴን/ኢሕዴን በትንሹ በአማራ ሕዝብ
ላይ ያደረሰዉን በደል እና ግፍ በመጠኑ
እንመልክት፤
ሽፍታ ምንጠራ (ከ1984 ዓ.ም. - ሐምሌ 1985
ዓ.ም. መጨረሻ)፦ አስፈጻሚ በረከት ስምዖን
ሲሆን፣ ፈጻሚ የሕወሓት ሠራዊት እና የኢሕዴን/
ብአዴን ክፍለ-ሕዝብ ነበሩ። በዚህ ኦፕሬሽን
የህወሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበረው አቶ
ወንድወሰን በልዩነት ሲዎጣ ሌሎች በሙሉ
ድምጽ ተቀብለዉታል። የዚህ ኦፕሬሽን ዓላማ፦
ሀ. የአማራን ትምክህት ማስተንፈስ፤
ለ. በቀድሞዉ ሠራዊት ዉስጥ የነበሩትን እና
ከሠራዊቱ ተሀድሶ ተሰጥቷቸው ወደ አርሶ
አደሩ የተቀላቀሉ የሠራዊት አባላት ወደፊት
ሌላ ኃይል እንዳይጠቀምባችው ምንጩን
ለማድረቅ፤
ሐ. አማራን እንዳያንሰራራ አድርጎ አከርካሪዉን
ለመስበር የሚል ነበር።
በዚህ ኦፕሬሽን ያለፍርድ በየቀየዉ የተገደለዉን
የህዝብ ቁጥር ቤት ይቁጠረው።
ብረት ማስወረድ (1986 ዓ.ም. መጀመሪያ 1987 ዓ.ም. መጨረሻ)፦ አስፈጻሚ በረከት
ስምዖን ሲሆን ፈጻሚ የኢሕዴን/ብአዴን ክፍለ
ህዝብ እና የህወሐት ሠራዊት ነበሩ። የዚህ
ኦፕሬሽን ዓላማ የአማራ ህዝብን እራሱን ከማንም
እንዳይከላከል የታጠቀዉን ብረት ማስወረድ
ነው። የሚገርመው ከአማራ ህዝብ የተገፈፈው
መሣሪያ በሙሉ በኢሕዴን/ብአዴን ጋሻ ጃግሬነት
የተሻገረው ወደ ትግራይ መሆኑ ነው።
መሬት ድልድል (ከ1987 ዓ.ም. - የካቲት1989
ዓ.ም.)፦ አስፈጻሚው አዲሱ ለገሠ፣ ፈጻሚው
የኢሕዴን/ብአዴን ክፍለ-ሕዝብ ናቸው። የዚህ
ኦፕሬሽን ዓላማ የድርጅቱን ደጋፊዎች የመሬት
ባለቤት ማድረግ እና የኢትዮጵያዊነት ስሜት
ያላቸዉን ከእርስታቸው ለመንቀል ነው። በዚህ
ኦፕሬሽን ስንቶች ክቀያቸው ተነቅለው የጎዳና
ተዳዳሪ እንደሆኑ ቤት ይቁጠረው።
እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት እንዲያዉ
አመልካች ቢሆኑ ለማለት ያህል እንጅ በክልሉ
የተፈፀመዉን፣ በተለይም በብአዴን/ኢሕዴን
የተፈፀመዉን ግፍ እና በደል፣ ለመዘርዘር ቢፈለግ
የአጥኝ ቡድን ተቋቁሞ እና ዓመታት ጊዜ ቢሰጡ
እንኳን እንዲህ በቀላሉ የሚያልቅ አይደለም።
እንዲህ ያሉ ዘመቻዎች የተደረጉት በ«አማራ
ክልል» ብቻ ሲሆን የተፈጸመውም ግፍ እና በደል
«ለመብትህ ቁሜልህአለሁ» በሚለው ብአዴን/
ኢሕዴን መሆኑ «የቀበሮ ባህታዊ» የሆነውን

የአባይ ግድብና የአገዛዙ ተቃርኖዎቹ
ቴዎድሮስ ጌታቸው (አቶ)፣ (ኦስሎ ከኖርዌይ)

በአያሌው ገላ
በመጀመሪያ ብአዴን/ኢህዴን ማነዉ?
ይህንን ጥያቄ የእራሱ የድርጅቱ መሪዎች መመለስ
የሚችሉ አይመስልም። ለምን ቢሉ፣ የዚህ
ደርጅት መሪዎች በተለያየ ጊዜ የሰጡት መልስ
እርስ በራሱ የሚጣረዝ በመሆኑ ነው። ለምሣሌ
በአንድ ወቅት የደርጅቱ መሪ የነበሩት
“ፓስተር?” ታምራት ላይኔ ተጠይቀዉ ሲመልሱ
“እኛ ከኢሕአፓ ተለይተን የወጣን ትክክለኛ
ኢሕአፓዎች ነን፤” ብለው ነበር። በሌላ ጊዜ
ደግሞ የዚሁ ድርጅት መሪ የነበሩት አዲሱ ለገሠ
የድርጅቱን በዓል ሲያከብሩ ለአማራ ህዝብ
መብት የተፈጠሩ መሆናቸዉን ተናግረዉ ነበር።
ዛሬ ለድርጅቱ መሪነት የተወከሉት ደመቀ መኮነን
ቢጠየቁ ሌላ እንደሚመልሱ እርግጠኛ ነኝ።
የዚህ ደርጅት የፖለቲካ ፕሮግራም በሻብያ
ተረቆ፣ በሕወሓት ፀድቆ፣ ለመፈጸም ከሚሰጠው
በስተቀር አንድም ቀን የድርጅቱ አባላት
ተወያይተው ያወጡት መመሪያ እንኳን የለዉም።
ብአዴን/ኢሕዴን ሲያሰኘው «የብሔረሰብ
ድርጅት ነኝ» ይላል፤ አለያም ህብረብሔራዊ
ይሆናል። የመላው አማራ ሕዝብ ድርጅት
(መአሕድ) በፕሮፌሠር አሥራት ወልደየስ
ሲመሰረት፣ «ኢሕዴን» የነበረዉን ስሙን ቀይሮ፣
በሕወሓት ዳቦ አስቆርሶ፣ «ብአዴን ነኝ» አለ።
የፖለቲካ ፕሮግራሙ ግን ህብረ-ብሔራዊ
የነበረው ሳይቀየር «ወደ ብሔር ድርጅትነት
ተለወጥሁ» አለ።
የዚህ ድርጅት መሪወች አማራዎች
አይደሉም። «ለበጎች መብት የምንታገል እኛ
ተኩሎች ነን፤» ይሉናል። የነገዱ ተወላጆች መብት
የዚህ ነገድ አባል ባልሆኑ ሰዎች መከበር
እንዳለበት ያስረዱናል። «በራሳችሁ ርዕዮት ዓለም
መሠረት ቢያንስ ቢያንስ የሚያስተዳድሩን እና
ድርጅቱን የሚመሩ ግለሰቦች አማራ ይሁኑልን»
ስንል «ዘረኛ» ይሉናል። እኛ ዘረኞች? ሆድ
ይፍጀው!

ገፅ ፫

ብአዴን/ኢሕዴን ድርጊት ግልጽ አድርጎ
ያሳየናል።
የሆነው ሆኖ፤ የአማራ ሕዝብ ጠላት ከሆኑ
ቡድኖች የመጀመሪያው ብአዴን/ኢሕዴን ስለሆነ
ለምድ ለብሶ ከበጎች መሐል የተቀላቀለ ተኩላ
በመሆኑ ለምዱን አዉልቀን እርቃኑን እስቲቀር
ልንታገለው ይገባል። ለአማራ ህዝብ መብት
ለመታገል የአማራ ህዝብ ዉክልና የግድ ይላል።
ለአማራ ህዝብ መብት ለመታገል ሻቢያ እና ወያኔ
ውክልና ሊሰጡልን አይችሉም። ብአዴን/
ኢሕዴን የአማራ ህዝብ ውክልና የለውም፣
አማራም አይደለም።
የጠላቶቻችን ሴራና ተንኮል በጨመረ ቁጥር
ነፃነታችን እየቀረበ መምጣቱ ግልጽ ነው። አማራ
መሆን ተፈጥሮአዊ እንጅ በፍላጎት የሚገኝ
አይደለም። አማራ ማንም የሕዝብ ጠላት
የለውም። የማንም ሕዝብ ጠላት ሆኖ
አያውቅም። ይህ ሲባል ግን በአማራነቱ
ሊያጠፉት የተደራጁ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚአዊ
ፍላጎት ያላቸው ደርጅቶች የሉም ማለት
አይደለም። ለዚህም በአብይነት በአማራ ህዝብ
ጉያ ውስጥ የተደበቀዉን ብአዴን/ኢሕዴን
የአማራ ህዝብ ሊታገለው የሚገባ ቀንደኛ ጠላቱ
ነው እላለሁ። የአማራ ህዝብ «በስሜ መነገድ
ይብቃህ አትወክለኝም» ሊለው ይገባል።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!

አሥራትን ስንዘክር
አገሬ (ከስዊድን)
ምንጭ፦ በ’May 12, 2012’ በ’EthioLion’ ድረገፅ የወጣ
(http://www.ethiolion.com/
Pdf/051412_Asiratin_sinzekir.pdf)

ኢትዮጵያን ቀን ጥሏት በባንዶች እጅ ወድቃ፣
ሕዝቡ በሰመመን ሲያሸልብ ሣይነቃ፤
አንድ የቁርጥ ቀን ልጅ አሥራትን አግኝታ፣
ላመነበት ነገር የማያመነታ፣
የሀገር መድኃኒት የወገን አለኝታ፣
በባንዶች ቅንብር ተጠቃ ተመታ።
ባንዳው የባንዳ ልጅ ጨብጦ ሥልጣን፣
ኢትዮጵያን ሲያደማ ሲያጠፋ ዐማራን፣
አንድነት ሲናጋ በዘር ሲለየን፣
ብቸኛ ጠበቃ አሥራት ነበረን።
አሥራት ምን ባጠፋ መከራ ተጋተ፣
ጀግንነት ስላለው በአያቱ የባተ፣
ከአገር በፊት ወጥቶ ስለተሟገተ፣
ግዞት ጥሪው ሆኖ በመለስ ታገተ።
አሥራት ምን ባጠፋ ለሞት ተዳረገ፣
የክብር ሞት መሞት ባህል ስለረገ፣
አገሩን፣ ወገኑን፣ በነፍሱ ታደገ።
ፕሮፌሠር አሥራት የሀገር መድኃኒት፣
ስንቱን በጥበቡ ቀዶ ፈውሶት፣
እንደ ውድ አባቱ እንደ ሰማዕት፣
እሱም በባንዶች ግፍ አልፏል በፅናት።
ከአባቱ፣ ከአያቱ ኖሮት ማስተዋል፣
በዋልጌዎች ጥፋት በባንዶች ተንኮል፣
አልገዛም ብሎ አሻፈረኝ ቢል፣
ዳኝነት ቢጠፋ ፍርድ ቢጓደል፣
አሥራት ለሀገሩ መስዋዕት ሆኗል።
አሥራትን አድናቂ አወዳሽ አክባሪ፣
ባለአደራው ትውልድ አሥራትን ዘካሪ፣
ለአንድነት አሣቢ ለአገር ተቆርቋሪ፣
«ፈለገ-አሥራት» ይሁን የእያንዳንዱ ጥሪ።
አሥራትን ስንዘክር ስንጠራ ስሙን፣
ቃል መግባት አለብን ልንይዝ አርማውን።
አሥራትን ስንዘክር ተሠልፈን በአንድ፣
ቆርጠን እንነሣ ሣንንገዳገድ፣
የአሥራትን መንገድ ይዘን ለመንጎድ።
አሥራት ለድንበሩ፣ አሥራት ለአንድነቱ፣
አሥራት አስተዋዩ፣ ሰብአዊነቱ፣
በማተቡ ፀንቶ እምቢ በማለቱ፣
ከፍሏልና ነፍሱን እንደ አባት አያቱ።
እኛም የእሱ ልጆች በእሱ የምንኮራ፣
የውሻ ሞት ሲሞት በኢትዮጵያ ዐማራ፣
ቆርጠን እንቀበል የአሥራትን አደራ።
መሞትም ካለብን እንሙት በኩራት፣
ለሀገር፣ ለወገን በመቆም በፅናት።

የአዘጋጁ መልዕክት፦
ይህ ጽሑፍ የካቲት ፲ ቀን ፪ሺህ፮ ዓም
በድረገፆች የተሠራጨ ነው። እንደሚታወሰው
በሞረሽ ጋዜጣ ፩ኛ ዕትም ባወጣነው ጽሑፍ
በአባይ ወንዝ ላይ ስለሚገነባው ግድብ መጠዬቅ
ያለባቸውን መሠረታዊ ጥያቄዎች ለማንሣት
ተሞክሯል። ያንን ጽሑፍ በጋዜጣችን ላይ
ከማውጣታችን በፊትም ሆነ በኋላ በጉዳዩ ላይ በዛ
ያሉ
ጽሑፎች
ቀርበዋል፤
መግለጫዎች
ተሠጥተዋል፤ ስብሰባዎችም ተደርገዋል። አሁንም
ይህ ርዕሰ-ጉዳይ ገና ትኩስ እና ብዙ የሚያወያይ
እንደሆነ እንገነዘባለን። በአባይ ጉዳይ ለንባብ
ከቀረቡት ጽሑፎች መካከል ይህንን መርጠን
አቅርበናል። ጽሑፉን አንብባችሁ የራሣችሁን
ከጥንታዊያን የኢትዮጵያ ነገስታት ጀምሮ
ግንዛቤ እንደምትወስዱ ተስፋ አለን።
አባይን የመጠቀም ፍላጐትና ሙከራዎች
በዓለም የወንዞች ታሪክ እንደ አባይ
የተዘፈነለት፣ የተዘመረለት ወንዝ ያለ መቸም
አይመስለኝም።
በዓለም
በረጅምነቱ
የሚስተካከለው የሌለው አባይ በትውልድ ሃገሩ
ከዘፈን ግጥምና ከእንጉርጉሮ አድማቂነት ያለፈ
ጥቅም ሳይሰጥ ለዘመናት ያለማቋረጥ መፍሰሱ
እርግጥ ነው። ከወቀሳ እስከ ሙገሳ ከቁጭት እስከ
ብስጭት ብዙ ብዙ ተብሎለታል። ለአባይ ያልዘፈነ
ዘፋኝ ያልገጠመ ገጣሚ ያልተቀኘ ባለቅኔ ማግኝት
ይከብዳል እናም አባይ ለቁጥር የሚታክቱ
የስነጥበብ ጉዳዮችን አስተናግዷል።
«አባይ…አባይ… አባይ… አባይ የአገር አድባር ያገር
ኩራት …የአገር ሲሳይ... » ተብሎ ተዘምሮለታል።
«አባይ ስም ነው'ጂ ምን ሰርቷል ላገሩ ትርፉ ለሌላ
ነው ሄዶ መገበሩ... » ተብሎም ተዚሞለታል።
ባለ ቅኔው ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን «እሳት ወይ
አበባ» በተሰኘው የግጥም መድብላቸው ስለ አባይ
በፃፉት ስንኝ ደግሞ እንደዚህ ተቀኝለውታል
«..አባይ የምድረ ዓለም ሲሳይ፣
የቅድመ-ጠቢባን አዋይ፣
አባይ የጥቁር ዘር ብስራት፣
የኢትዮጵያ ደም የኩሽ እናት፤
የዓለም ስልጣኔ ምስማክ፣
ከጣና በር አስከ ካርናክ፣
በእቀፍሽ ውስጥ እንዲላክ፤
መመለክ በመመስገን፣
ጽላትሽ ከዘመን ዘመን፣
በአዝዕርትሽ አበቅቴሽ ሲታጠን፣
አቤት አባይ ላንቺ መገን.....
አድርጎሽ ቅድመ ገናና፣
ዛሬ ወራቱ ራቀና፤
ምድረ-ዓለም ያንችን አድናቆት፣
ፈለጉን መሻት ተስኖት፣
እንዲህ ባንቺ መንከራተት፣
ታሪክ ወሮታሽ ጠፍቶበት፣
ትላንት በባዕድ ጩኸት፣
ዛሬም ባላዋቂ ሁከት፤
ቋንቋ ለቋንቋ ቢራራቅ፣
የቅድሚያሽ ንድፍ ላይፋቅ፤
እዚህ ደማም እዚያ ተማም፣
መባልሽ ብቻ ባይበቃም፤
የቅርስሽ ጭብጥ ይዞታ፣
ሆሄታሽ እስካልተፈታ….....»

ቢኖሩም
የተሳኩ
ግን
አልነበሩም።
ላለመሳካቱም በአብዛኛው የእነዚሁ የባዕዳን
እጆች ትልቁን ሚና ይይዛል። ይሁንና
ከውጪው ሃይሎች ተጽዕኖ በተጨማሪም
ሃገሪቷ ከውስጥም ከውጪም በሚነሱ
ያላቋረጡ ጦርነቶች መዘፈቋ ላለመሳካቱ
በምክንያትነት ይነሳሉ።
በተለይም የቀዳማዊ ሃይለስላሴ መንግስት
አባይን ለመገደብ ሰፊ እቅድ ይዞ እቅስቃሴ
ማድረጉን የሚገልጹ መረጃዎች በብዛት አሉ
እስከ አሁንም ድረስ የሚያገለግሉት ወንዙ
በሚመለከት የተደረጉ ጥናቶች በዛን ዘመን
የተደረጉ መሆኑ ይነገራል። ይሁንና በአባይ
ወንዝ ዙሪያ እ.አ.አ በ1929 ጀምሮ የተለያዩ
ስምምነቶችና ድርድሮች ሲካሄዱ ቢቆዩም
ሁሉም ስምምነቶችና ድርድሮች አብዛኛውን
የውሃ መጠን የምታበረክተው ኢትዮጵያን
ያላሳተፉና ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ነበሩ።
በዚህም ሰበብ ኢትዮጵያ አባይን ለመጠቀም
በምትሞክርበት ወቅት ሁሌ ተቃውሞ
ሲገጥማት ቆይቷል ስለሆነም ቀደም ያሉ
ስምምነቶች የግብጽ እና የሱዳንን ጥቅም
የሚያረጋግጡ
ሆነው
በመቆየታቸው
ኢትዮጵያ አባይን በእንጉርጉሮ ለመሽኝት
ለዘመናት ተገዳለች ።
በ1929 እና 1959 የተፈጠሩት የቅኝ ግዛት
ስምምነቶች በመሆናቸው እንዲሁም የተፋሰሱ
የላይኛው ሀገራትን ያገለሉ፤ በየትኛውም
መስፈርት
ተቀባይነት
የሌላቸውና
ሊኖራቸውም የማይችሉ በመሆናቸው በወቅቱ
ከቀኝ ግዛት ነፃ የነበረችው ኢትዮጵያ
በተደጋጋሚ ይህንኑ ጉዳይ ለማሳሰብ
ሞክራለች ። አፄ ኃይለስላሴ በ1957 ለሱዳንና
ለግብፅ ይህንኑ በሚመላከት የፃፉት ደብዳቤ
በተፋሰሱ የላይኛው አገራት ያለው ፖሊሲ
ብቻችንን እንልማ የሚል ሳይሆን በአባይ
አጠቃቀም ላይ ያላት አቋም «በጋራ እንጠቀም
» የሚል እንደነበረ ተነግሮዋል።
ከዚህ በተጨማሪ በወቅቱም የአፄ
ሃይለስላሰሴ መንግስት ይጠቀምበት የነበረው
የ 50 ብር ኖት ላይ የነበረው ምስል የአባይ
ግድብ ዲዛይን እንደሆነ በብዙዎች ይታመናል
ይኅም ወንዙን ለመገደብ በወቅቱ የነበረውን
ትልቅ ፍላጎትና ሙከራዎች ያሳያል

ይህንን የመሳሰሉ ጥረቶች በየግዜው
በነበሩ መንግስታት ቢደረጉም የተሳኩ ግን
አልነበሩም ከዛን ግዜም በኋላ ሃገሪቷ
የነበረችበት ያላቌረጠ የእርስ በእርስ ጦርነት
እና
የገባችበት
አስከፊ
ፖለቲካዊና
ኢኮኖሚያዊ ችግር አባይን ለመገደብ
እንደዚህና እንደዛ እየተባለለት በሃገሩ የማይቻል ብቻ ሳይሆን የማይታሰብ
ከኪነጥበብ ፋይዳነት ብዙም ፈቀቅ ያላለ ጥቅም እንዲመስል አድርገውት ቆይተዋል።
ሳይሰጥ የኖረው አባይ ለባዕድ ሃገራት ግን የህይወት
ከጥቂት አመታት በፊት የተጀመረው
ምንጫቸው
በመሆን
በሁሉም
እረገድ
የአባይ
ግድብም ከመነሻው ትልቅ ውዝግብ
ሲያገለግላቸው ከመኖሩ የተነሳ መነሻውም
ያስነሳ
እና
አሁንም እያስነሳ እንዳለ የታወቀ
መድረሻውም የነሱና የነሱ ብቻ እስኪመስላቸው
ነው
አባይ
በመገደቡ ላይ ልዩነት ባይኖርም
ድረስ በምድራቸው ያለማንም ከልካይ ለዘመናት
ገዥው
መንግስት
ግድቡን ለተለመደውና
ፈሷል።
የፕሮፓጋንዳው ዘመቻ ፍጆታው
ለማዋል
መራወጡ
ብዙኋኑን
ያላስማማ ብቻ ሳይሆን ለተቃውሞ
ያነሳሳ ሆኖል ኢትዮጵያውያንን
በጠቅላላ
ሊመለከትና
ሊያገባ
የሚገባው ፕሮጀክት እዳው የሁሉም
ጥቅሙ
የጥቂቶች
መሆኑ
ኢትዮጵያውያንን አንድ ከማድረግ
ይልቅ ለመከፋፈል በቅቶአል።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠
የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/

በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የፓርቲና
የመንግስት
ልዩነት
ከሁለት
አስርትአመታት በላይ ሥልጣን ላይ
ቆይቶ እንኳን መለየት ያልቻለ ሲሆን

ሞረሽ

ቅፅ ፩ ቁጥር ፬ ፣ ቅዳሜ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ሀገሪትዋ ውስጥ የሚካሄደው ጉዳዮች በጠቅላላ
ለእርካሽ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ማዋሉና
ለብሄራዊ መግባባት ምንም አይነት እድል
ለመስጠት ፍቃደኛ ባለመሆኑ ኢትዮጵያዊያን
ከአገዛዙ ጋር ለመተባበር ያላቸውን ፍላጐት
ያጠፋ ክስተት ሆናል።

በሃገሪቷ ሃብትና ንብረት የሚታቀዱና
የሚሰሩ ስራዎች የአገዛዙና የደጋፊዎቹ ግኘት
ተደርገው
መወሰዳቸው
ሃገር
ውስጥ
የተንሰራፋው የሰብአዊ መብት ጥሰት፤ በየእስር
ቤቱ ታጉረው ያሉት ዜጎች ጋዜጠኞችና፤
ፖለቲከኞች እንዲሁም አገዛዙ የሚከተለው
የከፋፋለህ ግዛው ውጤቶች የሆኑት የብሄሮችና
የሃይማኖት ዙሪያ የተፈጠሩ ውጥረቶችና
ልዩነቶች ስር የሰደደውን የዲሞክራሲና
የመልካም አስተዳደር እጦት ከተቃዋሚው ሃይል
ጋር በመግባባትና በመቻቻል ችግሮችን
ለመፍታት ምንም አይነት ፍላጐት አለመኖር
ዜጐች ተገደው እና ፈርተው ካልሆነ
በፍቃደኝነት ከአገዛዙ ጋር ለመተባበር
እንደማይፈልጉ የአደባባይ ሚስጥር ነው።
በአንጻሩ የግብፅ መንግስት በአባይ ጉዳይ
ላይ ከተቃዋሚዎቹ ጋር ተሰብስቦ በየግዜው
በመወያየት በሃገራቸው ጉዳይ ሁሉም ግብፃዊያን
እኩል
የሚያገባቸውና
የሚመለከታቸው
መሆናቸውን አሳይቷል በርግጥ ይሄ ኢትዮጵያ
ውስጥ ላለው አገዛዝ ትልቅ ትምህርት ሊሆን
ይገባ ነበር የሆነው ሆኖ በአንድ ሃገር ጉዳይ ላይ
አንዱ ብቻ አዛዥና ናዛዥ ሆኖ እስከ
መጨረሻው መቀጠል እንደማይቻል የሩቁ ብቻ
ሳይሆን በጣም የቅርብ ታሪኮች ደግመው

ደጋግመው
አሳይተዋል።
ለማንኛውም
ግብፃውያንን አንድ ያደረገው የአባይ ጉዳይ
ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አገዛዝ በሚያሳየው

ከ፪ኛው ገፅ፣ ፩ኛው ዓምድ የዞረ

በስዊድን የሞረሽ ወገኔ የባህል
ማኅበር ሕዝባዊ ስብሰባ አካሄደ
የኢትዮጵያ አንድነት ሬድዮ (ስቶክሆልም፣ ስዊድን)

ቅዳሜ ሐምሌ ፳፮ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.
በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም ታላቅ
ሕዝባዊ ስብሰባ ተካሂዷል። የስብሰባው
ዓላማ የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ በተለይ
በዐማራው፣ በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ
ኅልውና ላይ የሚያካሂደውን የጥፋት ዘመቻ
ለመመከት «ምን መደረግ አለበት?» ለሚለው
የወቅቱ ጥያቄ ላይ ኃሣብ ለመለዋወጥ እና
ወደ ተግባር እንቅስቃሴ ለመግባት ነበር።
በስብሰባው ላይ በአስረጅነት ተገኝተው ገለፃ
ያደረጉት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
ሊቀመንበር አቶ ተክሌ የሻው ናቸው። አቶ
ተክሌ በንግግራቸው እንዳብራሩት ኢትዮጵያ
ዛሬ ላለችበት ውጥንቅጥ ሁኔታ እና
ለአንድነቷም መቦርቦር የዳረጓት ፀረ-ኢትዮጵያ
እንቅስቃሴዎች
ጅምራቸውም
ሆነ

ግብዝነት የልዩነት ምንጭ ሆኖ ቀጥሎዋል
በስዊድን የሞረሽ ወገኔ ...
ለዚህም ማሳያው በየውጪ ሃገራቱ ለአባይ ግድብ
ቦንድ ማሰባሰቢያ የተካሄዱት ዝግጅቶች ከ፪ኛው ዓምድ የዞረ
አንዳቸውም እንኳን አለመሳካታቸው በቂ ማሳያ
ነው። ለዚህ ደሞ አገዛዙ ተጠያቂ መሆኑ እርግጥ ከጎንደ፣ር ከወሎ እና ከአፋር በተወሠዱ
መሬቶች የአካባቢውን ቀዳሚ ነዋሪዎች
ነው።
ከይዞታቸው በማፈናቀል በሠፋሪ ትግሬዎች
መተካቱን አሣውቀዋል። በዚህም የ«ታላቋን
ትግራይ» ህልም እውን ለማድረግ ዳር
መድረሣቸውን እና ትግራይ ወደውጪ
መውጫ በር እንዲኖራት ከጎንደር በተነጠቀው
የሠቲት ግዛት ከሱዳን ድንበረተኛ መሆኗን
አስታውሰዋል።
የዐማራው ሕዝብ «የወሊድ መከላከያ»
እየተባለ የመዋለድ አቅሙ እንዲጠፋ
እንደተደረገ መሆኑን፣ በኤድስ በሽታ እንዲጠቃ
በኤች. አይ. ቪ. በተበከለ መርፌ ሆን ተብሎ
እየተወጋ እንዲያልቅ መደረጉን፣ በየዓመቱም «፪
እና ፫ ሚሊዮን በቁጥር ቀንሰሃል» እየተባለ
መሣለቂያ እንደተደረገ በቁጭት ገልፀዋል። አቶ
ተክሌ እኒህ ሁሉ ድርጊቶች የትግሬ-ወያኔ አገዛዝ
በዐማራው ሕዝብ ላይ በተቀነባበረ መልክ
አባይ የሚገነባው በኢትዮጵያውያን ገንዘብ፣ የሚካሄደውን የዘር ማጥፋት እና የዘር ማፅዳት
ጉልበት፣
ሃብት
ነው፤
በተጨማሪም ዘመቻ የሚያረጋግጡ እንደሆኑ አስገንዝበዋል።
በኢትዮጵያውያን ስም በሚበደሩት ገንዘብ ነው
በስብሰባው ወቅት የተሣታፊዎችን ልብ
ስለዚህ ጉዳዩ የህዝብ በመሆኑም የአገዛዙና
የደጋፊዎቹ የግል ጉዳይ መሆኑ አብቅቶ የሣበው እና ሞረሽ ወገኔ ለዐማራው ሕዝብ
ኢትዮጵያውያን በሙሉ በሂደቱ መሳተፍ ኅልውና
መጠበቅ
ከሚያደርጋቸው
ይኖርባቸዋል።
እንቅስቃሴዎች አንዱ ሕወሓት በዐማራው ላይ
ከዚህ በተረፈ አባይን ለመገደብ ያዙኝ ልቀቁኝ የፈፀመውን የዘር ማጥፋት እና የዘር ማፅዳት
የሚለው መንግስት እግረመንገዱንም የሰብአዊ ወንጀል ለፍርድ ለማቅረብ የሚደረገውን
መብት ጥሰትንም፤ ሞልቶ የፈሰሰውን የህዝብ እንቅስቃሴ የተመለከተው ነበር። የሞረሽ ወገኔ
ብሶት አብሮ መገደብ ይኖርበታል። አገዛዙ ዓላማ ዐማራው ለደረሰበት በደል ዛሬ ፍትኅ
በግለሰብ ነፃነት፤ በሃይማኖት ጉዳዮች ውስጥ፤ እንዲያገኝ፣ በዚህ ትውልድ ካልተሣካም ተተኪው
ሀሳብን በመግለፅና፤ በመምረጥና መመረጥ ትውልድ ከዳር እንዲያደርስ ለማድረግ መሆኑ
መብት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ የሚያደናቅፈውን ተገልጿል። ለዚህም በስደት ያለው የዐማራው
ህገወጥ ተግባራት አብሮ ለመገደብ መነሳት ተወላጅ ተደራጅቶ፤ በድርጅት ልቆ፣ የኃሣብ
ይገባዋል። ኢትዮጵያ ሊገደቡ የሚገባቸው አንድነት በውስጡ አስፍኖ፣ በብቃት መገኘት
በርካታ ጉዳዮች የታጨቁባት ሃገር ነች ስደትና ወሣኝ መሆኑን አቶ ተክሌ አሣስበዋል።
የስደት መንስኤዎቹ ሊገደቡ ግድ ይላል የኑሮ
ውድነቱ፤ ዘረኝነትና፤ ሙስናው ሊገደብ
ሞረሽ ወገኔ በሣንሆዜ
ይገባዋል ቦንድ የማያስፈልጋቸው የቻይና ብድር
የግብፅ እሰጥ አገባ የማይኖራቸው ብዙ ግድቦች (ካሊፎርኒያ) ሕዝባዊ ስብሰባ
ያስፈልጋሉ ያለበለዚያ አባይ ቢገደብ ለብቻው
ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን የሁሉም ነገር
አካሄደ
መጀመሪያና መጨረሻ እንዲሁም መፍቻና
መፍትሄ ባለመሆኑ አገዛዙ የፕሮፓጋንዳ እረፍት በሞረሽ ተባባሪ ሪፖርተር (አሜሪካ)
አድርጐ ወደራሱ ቢመለከት ለሁሉም ይበጃል።
የኢትዮጵያውያን የስፖርት ፌዴሬሽን
በሰሜን አሜሪካ በየዓመቱ በበጋው ወራት ለ፩
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
ሣምንት የሚዘልቅ ታላቅ የእግር ኳስ ውድድር
ፀሐፊውን ለማግኘት: thhe2011@gmail.com ያዘጋጃል። ይህ ዝግጅት ከእግር ኳሱ ውድድር
በተጓዳኝ
በሥደት
ዓለም
ለሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን ጥሩ የመሰባሰቢያ መድረክ
በመሆን ያገለግላል። ዘንድሮ ይህ ዝግጅት
የተካሄደው በሣንሆዜ (ካሊፎርኒያ) ነበር። ሞረሽ
ወገኔም ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ሰኔ ፳፮ ቀን
፪ሺህ፮ ዓ.ም. ሕዝባዊ ስብሰባ አካሂዷል።
የስብሰባው ዓላማ «የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል»
ከሚሉ ኢትዮጵያውያን ጋር አሁን አገሪቱ እና
ዜጎቿ ለተጋረጠባቸው የኅልውና ማጣት አደጋ
ያጋለጧቸውን ምክንያቶች ከታሪካዊ ዳራዎች
ተነስቶ ለመወያየት እና የመፍትሔ ኃሣቦች
ለማፍለቅ ነበር።

ገፅ ፬

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ
ድርጅት ፬ኛ መደበኛ ...
ከ፪ኛው ገፅ፣ ፬ኛው ዓምድ የዞረ

የሚቆጠሩት ቤት፣ ንብረታቸውን
ተነጥቀው
እንዲፈናቀሉ
ሆኗል።
በአጠቃላይ በጊምቢ ከተማ እና
በአካባቢው ይኖሩ ከነበሩት ዐማሮች
የንብረት ይዞታ ውስጥ ከሁለት መቶ
ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት
ወድሟል።
ከዚህ
በተጨማሪም
በግንቦት ፮ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.
የአካባቢው የኦሕዴድ ካድሬዎች
በዐማራ ተወላጆች ላይ የጅምላ
ጭፍጨፋ ፈፅመዋል። ከስቡ ስሪ ወረዳ
(ምሥራቅ ወለጋ) ፪መቶ ዐማሮች ‹‹ይህ
አገር የእናንተ አይደለም፣ አገራችሁ
ግቡ፤›› ተብለው ኃብት፣ ንብረታቸውን
ተነጥቀው
ተባርረዋል።
በወለጋ
በአክራሪ ኦሮሞዎች እና በኦሕዴድ
ካድሬዎች አማካይነት በዐማሮች ላይ
በስፋት የሚፈፀመው ግፍ አሁንም
ያልተገታ መሆኑን የመገናኛ ብዙሃን
እስካለፈው ሣምንት መጨረሻ ድረስ
የዘገቡት ጉዳይ ነው።


በዘንድሮው ዓመት በ፪ሺህ፮ ዓ.ም. ብቻ
የትግሬ-ወያኔ ካድሬዎች «ሕገ-ወጥ
ግንባታ አካሂዳችኋል» እና «ቦታችሁ
ለልማት ይፈለጋል» የሚሉ ሠንካላ
ምክንያቶችን በመደርደር፦ በአዲስ
አበባ፣
በጎንደር፣
በባህርዳር፣
በደብረማርቆስ፣ በደሴ፣ በሐረር እና
በሌሎችም
ከተሞች
በሺህዎች
የሚቆጠሩ ቤቶችን በግሬደር እና በሰው
ኃይል አፍርሰዋል። የትግሬ-ወያኔዎች
በየዓመቱ ይህን አረመኔያዊ ድርጊት
የሚፈፅሙት ሆን ብለው የክረምትን
ወቅት ጠብቀው ነው። የዚህ ድርጊት
ቀዳሚ ተጠቂዎች ደግሞ ዐማሮች
መሆናቸው ይታወቃል።

በአንድ ቃል በዛሬዪቱ ኢትዮጵያ
ዐማራው በየዕለቱ የዘር ማጽዳት እና የዘር
ማጥፋት ወንጀል የሚፈፀምበት፤ ቀኑ
የጨለመበት፤ ድምፁ ሰሚ ያጣበት፤ ግፉን
ተመልካች ያላስተዋለለት ሆኗል።

ሐ) በዐማራው ላይ በሚደርሰው ግፍ እና
በደል የተቃዋሚ ድርጅቶች እርምጃ፦

በሚያሣዝን ሁኔታ «በኢትዮጵያዊነት»
ስም የተደራጁት የፖለቲካ እና የሲቪክ
ድርጅቶች እንኳን ስለዐማራው ችግር
ተቆርቁረው የሚያደርጉት ረብ ያለው ሥራ
የለም። በዐማራው ላይ የሚፈፀሙትን ግፎች
እና በደሎች «በዐማርኛ ተናጋሪዎች ላይ
የደረሰ» እየተባሉ የሚሰጡት መግለጫዎች
ዛሬ የዐማራውን ኅልውና ሆን ብለው
የሚክዱ
መሆኑን
እና
ለችግሩም
የሚሠጡትን ዝቅተኛ ግምት በገሃድ
በስብሰባው ላይ ትምህርታዊ ገለፃ ያሣያል።
እንዲያቀርቡ ሦሥት ታዋቂ ምሁራን ተጋብዘው
ነበር። እውቁ የሴማዊ ቋንቋዎች ሥነልሣን እና መ) ዐማራው ኢትዮጵያዊነቱን ሣይለቅ
የታሪክ ትምህርት ሊቅ ፕሮፌሠር ጌታቸው ኃይሌ በዐማራነቱ የመደራጀቱ አስፈላጊነት፦
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ያላቸውን
አሁን ያለውን «የዐማራውን ጉዳይ ሆን
ሚና አብራርተዋል። በጆርጂያ ግዛት በሚገኘው ብሎ
የማጣጣል»
ሁኔታ
መለወጥ
የሙርሐውስ ኮሌጅ የታሪክ መምህር የሆኑት የሚችለው፣ የዐማራው ልጆች ተደራጅተው
ፕሮፌሠር ኃይሌ ላሬቦ ደግሞ አክራሪ የኦሮሞ «አለንልህ» ሲሉት እና ከጠላቶቹ አንፃር አቻ
ልሂቃን በዐማራው በተለይም በዳግማዊ ምኒልክ ወይም ጉቢ ኃይል ሲፈጥሩ ብቻ እንደሆነ
ላይ የያዙት የከረረ የጥላቻ አቋም ከምን የምክር ቤቱ አባላት ባደረጉት ሠፊ ውይይት
እንደመነጨ ታሪካዊ ሁነቶችን እያጣቀሱ ሙሉ በሙሉ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል።
ስለሆነም ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት
ትምህርታዊ ገለፃ ሠጥተዋል። በዘመነ-ትግሬ- የጀመረውን ዐማራን የማደራጀት ተግባር
ወያኔ በኢትዮጵያዊነታቸው ፀንተው ከሚገኙት አጠናክሮ እንዲቀጥል፤ አባላት እና አካላትም
በጣት የሚቆጠሩ የትግራይ ልሂቃን አንዱ ሳይሰለቹ እና ሳይታክቱ የእያንዳንዱን ዐማራ
የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ያቀረቡት የትግራይ በራፍ በማንኳኳት የድርጅቱ አባል
ብሔረተኞች በተለይ በዐማራው ነገድ ተወላጆች እንዲሆን፤ ድርጅቱንም በዕውቀት፣ በገንዘብ፣
በመሳሰሉት
እንዲደግፍ
ላይ ያላቸው ጥላቻ ከምን እንደመነጨ ከጥንት በመረጃና
እንዲያደርጉ
ጥሪውን
ያስተላልፋል።
ጀምሮ ከታሪካዊ እና የማኅበረሰብ ሥነልቡና
አመለካከት አንፃር እያጣቀሱ ሁኔታዎችን
ዐማራን ከፈፅሞ ጥፋት እንታደጋለን!
ፍንትው አድርገው ለተሰብሣቢዎቹ አቅርበዋል።
ሦሥቱም ምሁራን በመረጧቸው ርዕሶች እና ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን
ባቀረቧቸው ገለፃዎች ተሰብሣቢዎቹ በጣም ነው!

አጨራረሣቸው የኢትዮጵያዊነት መገለጫ
የሆኑትን ዕሴቶች በማጣጣል፣ በተለይም
«ዐማራ» በተሰኘው ነገድ ላይ የጠላትነት
አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ በማካሄድ መሆኑን
በመረጃ የተደገፈ ትንታኔያቸውን ሠጥተዋል።
የትግሬ-ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ዐማራውን
በትግሬ ሕዝብ ደመኛ ጠላትነት በመፈረጅ፣
በግልፅ ቋንቋ «ዐማራ ጠላታችን ነው» በሚል
ስልት፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ ብሔራዊ
ጥቅም እና የሕዝቡን አንድነት በእጅጉ
የሚጎዳ፣ አገሪቱ ብሔራዊ አንድነቷን
አስከብራ እንዳትኖር ከፍተኛ እንቅፋት
በመሆን ፕሮግራሙን ነድፎ የሚንቀሳቀስ
ደመኛ ጠላት መሆኑን አስገንዝበዋል።
አቶ ተክሌ በንግግራቸው በስፋት
ያብራሩት ባለፉት ፳፫(ሃያ ሦሥት) ዓመታት
ሕወሓት ኢትዮጵያ እንደ አንድ አገር
እንደነበረ
በውይይቱ
ወቅት
እንዳትቀጥል ባለመው ዕቅድ እየተመራ፣ ረክተው
የዐማራው ሕዝብ የሚኖርባቸውን ከተሞች ከተደመጡት አስተያዬቶች ለመገንዘብ ተችሏል።
እና መንደሮች በማፈራረስ ላይ መሆኑን፤
ተከታዩ በ፫ኛው ዓምድ ዞሯል

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/

ኢትዮጵያ በጀግና እና ቆራጥ ልጆቿ
መስዋዕትነት ታፍራ እና ተከብራ
ለዘለዓለም ትኖራለች!

ሞረሽ

ቅፅ ፩ ቁጥር ፬ ፣ ቅዳሜ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፮ ዓ.ም.

ዕድሜ ጠገቡ የመካከለኛው ምሥራቅ ብጥብጥ
የወቅቱ አዝማሚያ
በዮሐንስ ገ/ኢየሱስ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠባይ
(ክፍል አንድ)
(በብላቴን ጌታ ማኅተመ ሥላሤ ወልደ መስቀል
በ፲፱፻፷፩ ዓ.ም.፣ አዲስ አበባ፣ በአርቲስቲክ ማተሚያ
ቤት የታተመ)

ገፅ ፭

ቢዝትብኝ ገደልኩት» ይላል እንጂ አልታየሁም
በማለት የሚያከራክርና የሚያጓትት ነገር
አያመጣም። ይህም የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን
ያህል እውነተኛ መሆኑን ያስረዳል። ለምሳሌ
ያህል ከዚህ በላይ አንዳንዶቹን ብጠቅስም
በሀገራችን የሚገኙት የሚያኮሩን ጠባዮችና
ልምዶች አያሌ ናቸ።፤ እነዚህም ከማናቸውም
የበለጡ የሰው ልክ መገመቻና መመዘኛ
መሆናቸውን ማመን አለብን። ስለዚህም አንድ
ባንድ እየተከታተሉ የነበሩትንና አሁንም
ያሉበትን ሁናቴ ጠንቅቆ ማወቅ የአስተዋይ
ተመራማሪዎች ፋንታ መሆን ይገባዋል። ሆኖም
በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ የከተማ ነዋሪዎች
ያኮሩናል የምንላቸውን የተፈጥሮ ጠባዮች
ውርደት እንደሚያስከትሉባቸውና የበታችነትም
እንደሚያመጡባቸው ቆጥረው ማን ከማን
ይበልጣል በሚል የተሳሳተ ኃሣብ እየተመሩ
በመንቀፍና በመሰረዝ ላይ እንደሚገኙ
ለመረዳት ተችሏል። ይህ በእውነቱ መላ
ኢትዮጵያውያንን
እንደሚያስቆጣና
እንደሚያሳዝን ጥርጥር የለውም።

መልከአምድራዊ ገፅታ

ኢትዮጵያ በፀደይ አብዮት ማግሥት

«መካከለኛው
ምሥራቅ»
ተብሎ
የሚጠራው መልከአምድራዊ ክፍል ከምዕራብ
ከግብፅ ጀምሮ በምሥራቅ እስከ ኢራን፣ በደቡብ
ከየመን ተነስቶ በሰሜን እስከ ቱርክ ያለውን
የዓለማችንን አካባቢ ያካትታል። ከዚህ
በተጨማሪም የዚህ የአካባቢ አጎራባች የሆኑት
የሰሜን አፍሪቃ እና የአፍሪቃ ቀንድ አገሮች፣
እንዲሁም አፍጋኒስታን እና ፓኪስታን በታሪክም
ሆነ በፖለቲካ እንቅስቃሴ ጥብቅ ትስስር
አላቸው። ከ፩ኛው የዓለም ጦርነት በፊት እነዚህ
አገሮች ከሞላ ጎደል የኦቶማን ቱርክ ግዛት አካል
ነበሩ። ከ፩ኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እንግሊዝ
እና ፈረንሣይ ቱርክን አስወግደው የአካባቢው
አዛዥ-ናዛዥ ሆነው ነበር። ከ፪ኛው የዓለም
ጦርነት ፍፃሜ በኋላ ግን እንግሊዝ እና ፈረንሣይ
ለራሣቸው በሚስማማ መልክ የአካባቢውን
አገሮች ካርታ ወሰን አስምረዋል። ከዚያ በኋላ
እኒህን አገሮች የምዕራቡ ዓለም በእጅ አዙር ቅኝ
አገዛዝ ሲቆጣጠራቸው፣ የፈራረሠው የሶቪዬት
ኅብረት ደግሞ እነ ሶርያን፣ ኢራቅን፣ ሊብያን እና
ደቡብ የመንን በርዕዮተዓለም ተፅዕኖው ሥር
አሣርፏቸው ነበር።

በኅዳር ወር ፪ሺህ፬ ዓ.ም. በቱኒዚያዋ
የሲዲ ቡዚድ ከተማ የ«ፀደይ» አብዮት ሲፈነዳ
ለአብዛኞቹ የዓለም የፖለቲካ ተንታኞች ዱብዕዳ
ነበር። ሆኖም በመካከለኛው ምሥራቅ
ለአሥርተ-ዓመታት ሲንተከተክ የኖረው የሕዝብ
ብሶት አንድ አጋጣሚ ቢያገኝ የሚፈነዳ በጊዜ
የተጠመደ ቦንብ እንደነበረ ለፖለቲካ ተንታኞች
ይቅርና ለተርታውም ዜጋ የተሠወረ ሆኖ
አያውቅም። የ«ፀደይ» አብዮት እንደፈነዳ
ከየትኛውም የፖለቲካ አቋም አንፃር የተሠለፉት
የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች በአገራቸው ምን
ሊከሠት እንደሚችል የየራሣቸውን መላምት
አቅርበዋል። ወዲያውኑ በትግሬ-ወያኔ ላይ
ሕዝባዊ ማዕበል ይነሣል ብለው የጠበቁ ነበሩ።
የትግሬ-ወያኔ መሪዎችም በልባቸው ያለውን
ፍርሃት ቋጥረው በአደባባይ ግን «የአረቡ ዓለም
የፀደይ አብዮት በኢትዮጵያ የሚከሠትበት
ነባራዊ ሁኔታ የለም፤» እያሉ ሲያጣጥሉ
ይታያሉ። ሆኖም ነገ የራሱን ጓዝ ይዞ
የሚመጣው ዛሬ በሠነቀው ሥንቅ መሆኑ
መዘንጋት የለበትም።

ብላቴን ጌታ ማኅተመ ሥላሴ ወልደ መስቀል ጥር
፳፯ ቀን ፲፱፻፶፰ ዓ.ም. ለዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ
ጥናት ጉባዔ ባቀረቡት ``ባለን እንወቅበት``በተሰኘ
ርዕስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ጠባይ እንደሚከተለው
ገልጸውታል። ሞረሽ ጋዜጣም ለአንባቢዎቹ፣
በብላቴን ጌታ ማኅተመ ሥላሤ የተገለጸው
የሕዝባችን ጠባይ ምን ያህል እስካሁን ተጠብቆ
እንዳለ ለማመዛዘን እንዲረዳው የጥናቱን ውጤት
እንደሚከተለው አቅርበነዋል።

በሌላ ጎኑ ሲታይ ደግሞ የ«ፀደይ» አብዮት
ግስጋሴ ያሣየው ትዕይንት አስገራሚም፣
አስደማሚም ነው። ለመሆኑ ሙኣመር ጋዳፊ
በገዛ ዜጎቹ እንደ አበደ ውሻ ተጎትቶ፣ በአሣፋሪ
ሁኔታ ይገደላል ብሎ የሚጠብቅ ማን ነበር?
ቤን አሊ እንዲያ እየተፈራ ከኖረበት አገር
ደጀሠላም ገብቶ እንደተገኘ ውሻ ሹልክ ብሎ
ይጠፋል ብሎ ያሰበ አለ? ሙባረክን ከሥልጣን
ለማስወገድ መሐል ካይሮ ታኅሪር አደባባይ
ከወጡት ሠልፈኞች ጋር ያበሩት የራሱ ታማኝ
የጦር ጄኔራሎች ናቸው። ሆኖም እርሱ በፍርድ
ቤት በሚቀርብበት አጋጣሚ ሁሉ ሠርክ
የሚናገረው ለአገሩ ያገለገለ ወታደር እንጂ
ማንንም ግብፃዊ እንዳልበደለ ነው። ከአባቱ
ከሐፊዝ አል-አሣድ ሥልጣን የወረሠው በሽር
አል-አሣድ፣ በሶርያ የፕሬዝዳንትነት ሥልጣኑን
ላለመልቀቅ ከተሞችን ከእነ-ነዋሪዎቻቸው
በጅምላ መደምሰስን ብቸኛ የኅልውናው
መሠረት አድርጎታል፤ ፍፃሜውም ምን
እንደሚሆን አይታወቅም። ኢራቅ በአሜሪካመራሹ የጦር ኃይል ከሣዳም ሁሴን አገዛዝ ነፃ
ብትወጣም፣ የእርሱን አገዛዝ የተኩት
ፖለቲከኞቿ ሥልጡን ፖለቲካ ለመከተል
ባለመቻላቸው ወይም ባለመፈለጋቸው ለሦሥት
ተከፋፍላ
በመፈራረስ
አደጋ
ውስጥ
ተዘፍቃለች።
የእኒህ ሁሉ አገሮች መሪዎች እና
ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ሌት-ተቀን
ሲዶልቱ እና ሲሠሩ የነበሩ ናቸው። ዛሬ
ኢትዮጵያ ለወደቀችበት አዘቅት ግምባር ቀደም
ተጠያቂ የነበሩት እኒህ ገዢዎች ሲወድቁ
ለዘመናት ተክለውት የኖሩት ፀረ-ኢትዮጵያ
የተንኮል ድር ባይጠፋም እንኳን ይረግባል።
ይህንን ሁኔታ በአንክሮ ከሚከታተሉት
ኢትዮጵያውያን መካከልም «ፈጣሪ በኢትዮጵያ
ጠላቶች ላይ ያወረደው ቁጣ ነው» ብለው
የሚያምኑ አይጠፉም። ሆኖም የእኒህን ወገኖች
ትንታኔ ውድቅ ማድረግ አይገባም።
የ«ፀደይ» አብዮት በተካሄደባቸው አገሮች
ብቻ ሣይሆን በአካባቢው አገሮችም የፈጠረው
ተፅዕኖ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያም ወላፈኑ
ደርሷታል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በእነዚህ
አገሮች ውስጥ ለዓለም ሰላም አስጊ የሆነ አዲስ
ዓይነት የሥጋት ምንጭ ማቆጥቆጡ ከሶርያኢራቅ እና ከሊቢያ የፖለቲካ ውጥንቅጥ አሻግሮ
ማዬት ይቻላል። ይኼውም የአክራሪ እስልምና
አራማጅ ታጣቂዎች የድሮዎቹን አምባገነኖች
ገልብጠው ሠፊ ግዛት መቆጣጠራቸው ነው።
እነዚህ የአክራሪ እስልምናን የሚያስፋፉ
ኃይሎች የቀድሞዎቹን የኢትዮጵያ ጠላት
የነበሩትን አምባገነኖች የመስፋፋት ፖሊሲዎች
በአዲስ መልክ አጎልብተው የኢትዮጵያን ሕዝብ
በኃይማኖት ልዩነት ጦርነት ውስጥ እንዲዘፈቅ
ሊያደርጉት ይችላሉ። ይህ ሥጋት እንዲሁ ከባዶ
ነገር የሚጠበቅ ሣይሆን የትግሬ-ወያኔ ባለፉት
፳፫(ሃያ ሦሥት) ዓመታት ችግኙን ተክሎ
እየኮተኮተ ያሣደገው ዜጎችን በነገድ/በጎሣ፣
በኃይማኖት፣ በፆታ እና በተለያዩ መንገዶች
በመለያዬት የማፋጀት ዕቅድ ፍሬ በማፍራት
ላይ መሆኑን ስለምንመለከትም ጭምር ነው።
ዛሬ በኢትዮጵያ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ
ከአካባቢው የፖለቲካ ለውጥ ሂደት ጋር
ተዳምሮ ለወደፊቱ ለአገሪቱ ዜጎች ሰላም እና
መረጋጋትን
የሚያረጋግጥ
አይሆንም።
በተቃራኒው ወደሌላ ዓይነት የእርስ በእርስ
ተከታዩ በ፬ኛው ዓምድ ዞሯል

የኢትዮጵያ ሕዝብ በተፈጥሮው ትሑትና ሰውን
አክባሪ
ነው።
እንኳን
የሚያውቀውን
የማያውቀውንም ቢሆን በዕድሜ ከበለጠው እጅ
በመንሳት ሰላምታ ሰጥቶ፣ «እርሰዎ» ብሎ ቦታ
ይለቃል። ተቀምጦም እንደሆነ ተነስቶ ያነጋግራል፣
በከብት ላይ እንደሆነ ይወርዳል። በማዕረጋቸውና (ግጥሙ የተገኘው ትውልድ መጽሔት ቅጽ ፩፣
በጨዋነታቸው ሊከበሩ የሚገባቸውን ሰዎች ጌታዬ፣ ቁጥር ፩፤ ፲፱፺፪ ዓ.ም. ዕትም ነው)
እመቤቴ፣ እንዲሁም በዕድሜ ታላቅ የሆኑትን አያ፣
እንኮየ\ዬ፣ እያለ ማነጋገር የተለመደ ተግባሩ ነው። ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠
ወጣቶች እንኳን እርስ በርሳቸው ሲከባበሩ ጋሼ፣
አብዬ፣ አበባዬ፣ እትዬ ይባባላሉ።
አገሬ (ከስዊድን)
፫ ርኅራኄ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ርኅሩኅ ነው። ወገኑ በተቸገረ አለመተማመን የሚያመጣው ጣጣ፣
ጊዜ ያለውን ከፍሎ ይሰጣል። ታስሮም እንደሆነ በሰው ልብ ሰርጾ ሲዳፈን ላይወጣ፤
ዋስ ሆኖ ወይንም እንደ አቅሙ ዕዳውን በመክፈል አንዱ አንዱን በመፍራት ፈራ ተባ ሲል፣
ያስፈታል። የታመመ ይጠይቃል፣ የታረዘን ያ፣ ተፈሪው ደግሞ ይሄን ሲያስተውል፣
ያለብሳል፣ የተራበን ያበላል፣ የተጠማን ያጠጣል።
ፍርሀት ያመነጫል፣ ስጋት ይፈጥራል።
በእንዲህ አይነት መንፈስ ከተመላለሱ፣
፬ ታማኝነት
እምነትን አውልቀው ስጋት ከለበሱ፤
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ታማኝ ነው።
ይፈጠራል ከውስጥ የጥርጣሬ እጣ፣
ጓደኛውን እንደ ወንድሙ ይወዳል። የጌታውን
ድንቁን ግንኙነት ለዛውን ሊያሳጣ፣
ውለታ አይዘነጋም። አሣዳሪው ቢደኸይ እንኳን
ፍቅርን መግባባትን ቅጡን እያሳጣ፤
«በነበረው ጊዜ በልቼ ሲቸግረው አልለይም» ብሎ
አንዱ አንዱን ሲፈራ አንደኛው ሲሸሽ፣
ተጎድቶም ቢሆን አብሮት ይቀመጣል። አሽከር
ልብ ልብን እርቆ ሲነጋ ሲመሽ፤
ጌታው ሲሞት ውለታ ለመመለስ ብሎ ከልጅየው
ሁሉም በየልቡ ነገሩን ቆጣጥሮ፣
ጋር መኖርን ይቀጥላል። ብዙ የውጭ አገር ሰዎች
መፍትሄ ሳይሰጠው ሲኖር ውሎና አድሮ፤
ከመጀመሪያ ሎሌዎቻቸው ጋር ረጅም ዘመን
የፍርሀት መዘዝ ጥላቻን አፍርቶ፣
የሚኖሩ ይገኛሉ። አሽከሮቹም ጌታቸውን ዘመድ
ፍቅርንም አምክኖ ባልሆነ እንቶ ፈንቶ፣
በሞተው ጊዜ የኃዘኑ ተካፋይ በመሆን ያጽናኑታል።
ይህም የኢትዮጵያን ሰው ታማኝነት ከሚገልጹት
በፅልመት መኖር ነው ብርሀንን ትቶ።
ማስረጃዎች አንዱ ነው።

አሮጌ አምባገነኖችን ያስወገደው
የ«ፀደይ» አብዮት
በአረቡ ዓለም ረዥም ዘመን በሥልጣን ላይ
የሚቆዩ አምባገነኖችን ማዬት እንግዳ ጉዳይ
አይደለም። የሊቢያው ሙአመር ጋዳፊ ለ፵፪
(አርባ ሁለት) ዓመታት፣ የግብፁ ሆስኒ ሙባረክ
ለ፴(ሠላሣ) ዓመታት፣ የቱኒዚያው ቤን አሊ
ለ፳፭(ሃያ አምሥት) ዓመታት፣ እንዲሁም የየመኑ
አሊ አብደላ ሣላህ ለ፳፫(ሃያ ሦሥት) ዓመታት
ገዝተው በጭቆና የገዟቸው የአገራቸው ሰዎች
ባካሄዱት የ«ፀደይ» አብዮት ከሥልጣን
ተወግደዋል። አነዚህን አምባገነኖች ያጋጠማቸው
የመጨረሻ ዕጣ ፋንታ በሚገዙበት ዘመን
በሕዝባቸው ላይ እንደፈፀሙት ግፍ ይለያያል፦
የቤን አሊን እና የሣላህን አገር ጥሎ መፈርጠጥ፣
የሙባረክን ከፊል ምሕረት ማግኘት እና የጋዳፊን
ፍፃሜ-ሞት ልብ ይሏል!
ከቀዝቃዛው ጦርነት ጀምሮ በሥልጣን ላይ
ተደላድለው የኖሩት የመካከለኛው ምሥራቅ
አምባገነን ገዢዎች በሕዝባዊ አምፅ ቢወገዱም
በምትካቸው የተተኩት አዲሶቹ ገዢዎች ወይ
ሰላም ማስፈን አልቻሉም፣ አልያም ዲሞክራቶች
አልሆኑም። በቱኒዚያ ሥልጣን በ«ምርጫ» ስም
የያዘው ፓርቲ፣ የቆዩ የአገሪቱን ችግሮች
ለመፍታት ሣይሆን የኖሩ ቂም በቀሎችን
ወደመወጣት አዘንብሏል። በመሆኑም የተረጋጋ
አስተዳደር መመሥረት አልቻለም። ሊቢያ ወደ
ፍፁም መበታተን የሚያመራ የእርስ በእርስ
ጦርነት ውስጥ ተዘፍቃለች። በግብፅ የሕዝቡ
ፍላጎት ከዳር የደረሰ አይመስልም። በምርጫ
ሥልጣን
ይዘው
የነበሩት
የ«እስላማዊ
ወንድማማቾች» ፓርቲ ዕጩ መሐመድ ሙርሲ
ብዙም ሣይቆዩ ሥልጣንን በርስትነት ተቆጣጥሮ
በኖረው
ወታደራዊ
ተቋም
መሪዎች
ተገልብጠዋል። ስለዚህ ግብፅ ተመልሳ
በወታደራዊ አምባገነን ገዢዎች መዳፍ ሥር
ወድቃለች። በየመን በተከሠተው ሁኔታ ያችን
አገር ከከፊል መንግሥት-አልባ አገዛዝ ወደ
ፍፁም ሥርዓተ-አልበኛ ቀውስ ዘፍቋታል።
በሶሪያ እና በኢራቅ የተከሠተው ሁኔታ እጅግ
አደገኛ እና ምናልባትም የመካከለኛውን ምሥራቅ
አገሮች ካርታ እንደገና የሚለውጥ ይመስላል።
የአረቡ ዓለም የ«ፀደይ» አብዮት በእነዚህ
አገሮች ፍፁም ትሩፋት አላመጣም። እንዲያውም
በሶሪያ፣ በግብፅ እና በኢራቅ የመከራ ገፈት
ቀማሽ የሆኑት በቁጥር አናሣ የሆኑት
ክርስቲያኖች ናቸው። በባሕሬን አናሣ ቁጥር
ካላቸው ሱኒ እስላሞች የወጡት ኢሚሮች
ለተነሣባቸው ሕዝባዊ አመፅ መፍትሔ አድርገው
የወሰዱት በቁጥር የቢበዙትን የሺኣ እስልምና
ተከታይ ባሕሬናውያንን በቅጥር ነፍሰገዳዮች
ማስጨፍጨፍ ነው። የሣዑዲ አረቢያ ንጉሣዊ
አገዛዝ ይህ የ«ፀደይ አብዮት» እንዳይጎበኘው
መፍትሔ አድርጎ የወሠደው በስደት የሚኖሩ
የውጪ አገር ዜጎችን በአሠቃቂ ሁኔታ
መጨፍጨፍ እና ማፈናቀልን ነው። የሣዑዲዎች
ግፍ በተለይ ለይቶ ያጎሣቆለው ኢትዮጵያውያንን
መሆኑ የቅርብ ጊዜ መራር ትውስታ ነው።
በአጠቃላይ አነጋገር በሲዲ ቡዚድ ነዋሪ በነበረው
በቱኒዚያዊው ሱቅ-በደረቴ መሐመድ ቡአዚዝ
ፈር-ቀዳጅነት የተጀመረው የ«ፀደይ» አብዮት
በአካባቢው አገሮች የፖለቲካ ሁኔታ ላይ
የፈጠረው ለውጥ የወደፊት አቅጣጫው ገና
ምኑም አልለዬለትም። ስለሆነም ፍፃሜው ምን
ሊሆን እንደሚችል ለመገመት ያስቸግራል።

፩ ፈሪሃ እግዚአብሔር
የኢትዮጵያ
ሕዝብ
ትንሣኤ
ሙታንን
ስለሚያምን፣ ደግ በመሥራት ጽድቅ፣ ክፉ
በመሥራት ኩነኔ እንዳለ ያውቃል። ስለዚህም
«የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት
ነው» የሚለውን መሠረታዊ ሕግ ጠብቆ ሕሊናውን
ንጹሕ አድርጎ ለመኖር ይጣጣራል፤ የፈጣሪው
ረድኤት እንዳይለየውም ፆምና ጸሎትን ማዘውተር
ይወዳል። ይህንን በመፈጸም ክፉ ከማሰብ ይልቅ
በመሥራት ታጋሽነትን እንደሚያገኝ ያምናል።

፪ ትሕትና

የአዘጋጁ አስተያዬት፦ ውድ አንባቢያን እነዚህ
በብላቴን ጌታ ማኅተመ ሥላሤ የተጠቀሱት
«የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠባዮች» የተባሉት
በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩት ነገዶችና ልዩ ልዩ
ኃይማኖት ተከታዮች በዕኩል መጠን ይሠራሉ
ብሎ ለመቀበል ይቻል ይሆን? እነዚህስ ጠባዮች
በዛሬው ትውልድ ውስጥ ይኖሩ ይሆን? ወይስ
ጸሐፊው እንዳሉት ተወግዘው ደብዛቸው
ጠፍቷል? አስተያየታችሁን እንጠብቃለን።
ተከታዩ ክፍል ሁለት በሚቀጥለው ወር
የጋዜጣችን ዕትም ይቀርባል።

እምነት ከጎደለ

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

፭ ቃል ኪዳን መጠበቅ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ቃሉን አክባሪ ነው።
በጽፈትም
ባይሆን
ያደረገውን
ስምምነት
ይጠብቃል። በጋብቻም ሆነ በንብረት ግዥና ሺያጭ
ላይ የወረቀት ስምምነት ሳያስፈልገው በሰጠው ቃል
ብቻ ይጸናል። በዱሮ ጊዜ ከአባቶቻችን
እንደሰማነው ብዙ መኳንንትና ሀብታሞች
ገንዘባቸውን ለነጋዴ እንዲሠራበት ሲሰጡ
ያለጽሑፍና ያለ ምስክር ነበር ይባላል። አንዳንድ
ጊዜ ምንም እንኳ ቃሉን የማያከብር ሰው
ባይጠፋም በጠቅላላው በአንድ ኢትዮጵያዊ ላይ
የሚገኝ ታማኝነት መጠኑ በቀላሉ የሚገመት
አይደለም።

፮ እንግዳ ተቀባይነት
የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዳ በመቀበል የታወቀና
ስመጥሩ ነው። ይልቁንም ለውጭ አገር ሰዎች
ባይተዋር በመሆናቸው የተለየ ክብርና አስተያየት
ይሰጣቸዋል። ሰው ወደ ቤቱ በመጣ ጊዜም
መብሉን መጠጡን ከብቱን ለእርድ ያቀርባል።
የአንዳንድ ክፍለ ሀገር ሕዝብ ደግሞ እንግዳ ባየ ጊዜ
ተሽቀዳድሞ ከቤቱ እንዲገባለት ይለምናል። ኃሣቡ
ሳይፈጸምለት ቢቀር ግን ያዝናል፣ ይቀየማል።
ይህም በእውነቱ እጅግ የሚያስደስትና የሚያኮራ
ደግነትና ርኅሩኅነት የተመላበት የተቀደሰ ተግባር
ስለሆነ ሊያስመሰግነው ይገባል። በኢኮኖሚም ረገድ
ቢሆን እንኳን ዝናን አትርፎ ወዳጅ ስለሚገዛበት
ያለአግባብ ሀብት ባከነ የሚያሰኝ አይሆንም።

፯ እውነተኛነትና ሐቀኝነት
የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ሐቀኛ ነው። «ሙት» ካለ
ቃሉን አያጥፍም። በራሱ ይመሰክራል። ቅጣት
የሚያስከትልበትም ቢሆን ያደረገውን አይክድም።
በነፍስ ግዳይ የተያዘም ቢሆን እንኳ «ቢያናድደኝ፣

ከ፪ኛው ዓምድ የዞረ

ዕድሜ ጠገቡ የመካከለኛው
ምሥራቅ ...
የጦርነት አዙሪት ሊዘፍቀን ይችላል። በመሆኑም
ኢትዮጵያውያን ሁሉ ከስሜታዊነት ተቆጥበን፣
ሁኔታዎችን
በጥንቃቄ
እየተከታተልን፣
ተገቢዎቹን እርምጃዎች መውሰዱ አይከፋም።
በአንድ ወገን ሲታይ የ«ፀደይ» አብዮት
የሚያካሂዱ እና ያካሄዱ አገሮች ዜጎች
የተመኙትን ሰላም እና ዲሞክራሲ አላገኙም።
ማን ያውቃል ውሎ አድሮ ለኢትዮጵያም የራሷ
የ«ፀደይ» አብዮት ይመጣ ይሆናል። ሆኖም
በኢትዮጵያ የሚመጣው «አብዮት» ለውጡን
የሚያመጡት ኃይሎች ኢትዮጵያዊ አጀንዳን
የሚያራምዱ እስካልሆኑ ድረስ የኢትዮጵያን
ሕዝብ ከድጡ ወደ ማጡ ሊከቱት ይችላሉ።
ስለዚህ ለአገራችን እና ለሕዝቧ በጎ ለውጥ
እንዲመጣ የየራሣችንን ድርሻ እንወጣ። ደራሲ
እና የሥነጽሑፍ መምህር የነበሩት ሟቹ
መንግሥቱ ለማ እንዳሉት፦
የመስቀል ወፍና የአደይ አበባ፣
ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ፣
ማን ያውቃል፣ ማን ያውቃል፤
ነውና፣ ነገ ሌላ ለአገራችን ብሩህ ተስፋ
የሚፈነጥቅበት ዕለት እንዲሆን ኢትዮጵያውያን
ለጋራ አገራችን ልዕልና በጋራ እንነሣ።

የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የድረ-ገፅ አድራሻ፦ http://www.moreshwegenie.org/
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