የስብሰባ ጥሪ
ውድ ኢትዮጵያውያን
ከሁሉ አስቀድሞ የማክበር ሰላምታችን ይድረሳችሁ
ሞረሽ ወገኔ በስዊድን በተደጋሚ የትግራይ ብሄረተኞች መንግስት ከጎንደርና ከወሎ ወስዶ ወደ ትግራይ
በከለላቸው አውራጃዎችና ወረዳዎች ውስጥ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል እንደፈጸመና እየፈጸመም
ያለ መሆኑ እንዲሁም በተመሳሳይ በወልቃይት ወገኖቻችን ላይም ገና ህዋአት ጫካ በነበረበት ወቅት
የፈጸማቸውን የጅምላ ግድያና የዘር ማጽዳት ወንጀል እና እስካሁንም ገና ያለማባራት የቀጠለውን ጭፍጨፋና
ግፍ በተመለከተ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት በስም፣ በቦታና፣ በወንጀሉ አይነት ሳይቀር በተለያዬ ጊዜ
ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁት አድርጓል የወልቃይት ወገኖቻችን ጉዳይና ጥያቄ የእኛም ጉዳይና ጥያቄ በመሆኑ፣
በሜይ 7 ቀን 2016 በምናደርገው ስብሰባ የወልቃይትን ጊዜያዊ ሁኔታ የሚያስረዱንና ምስክርነታቸውን
የሚሰጡ አንድ ኢትዮጵያዊ የወልቃይት ተወላጅ እንግዳ ጋብዘናል. እርሰዎም እንዲካፈሉ ተጋብዘዋል
ቀን - ሜይ 7 – 2016 ዓም
ሰዓት - ከ 13 ሰዓት እስከ 18 ሰዓት
የስብሰባ ቦታ - Stövargatan 47, Rågsved
Buss från Högdalen 744 (två stationer från Högdalen)

ቀጣይ የስብሰባና የገንዘብ ማሰባሰቢያ ጥሪ
በመቀጠልም፣ በጁን 4 ቀን 2016 ዓም፣ በሀገራችን ኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው የትግራይ ጠባብ ብሄረተኛ መንግስትና
ተባባሪዎቹ፣ የአማራው ህዝብ በጠላትነት ተፈርጆ በጅምላ ተጨፍጭፏል በገደል ተወርውሯል፣ ቤት ተዘግቶቦት
ተቃጥሏል፣ ዘር መተካት እንዳይችል ተደርጓል፣ ሀብትና ንብረቱን ተነጥቆ ከቀየው ተፈናቅሏል፣ የትምህርትና የስራ
እድል ተነፍጓል፣፣ በስልጣን ላይ ያለው መንግስትን መረጃዎች ዋቢ ያደረገና ይፋ የሆነ ጥናት እንደሚያሳየው ከ5
ሚሊዮን በላይ አማሮች የዘር ሀረጋቸው ብቻ ወንጀል ሆኖባቸው የገቡበት ሳይታወቅ ደብዛቸው እንዲጠፋ ተደርጓል.
አሁንም ድረስ በዚህ መከረኛ ወገናችን ላይ በየቀኑ የሚፈጸመው ግፍ እንደቀጠለ ነው ስለሆነም ይህን ህሊና ሊቀበለው
የማይችልና በአማራ ህዝብ ላይ ያተኮረን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በተመለከተ ህዝብ እንዲያውቀው
በማስረጃ የተደገፈ መረጃ ለመስጠት ለማነቃቃት ብሎም ወደመፍተሄው እንዲያተኩር ለማነሳሳትና ግፉን ለማስቆም
ይረዳ ዘንድ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የአጭር ሞገድ ራዲዮ ድምጽ ሊያቋቁም ላሰበው ፕሮጀክት የገንዘብ
ማሰባሰቢያ ዝግጅት አቅደናል. እርሰዎም በእለቱ በዝግጅታችን ላይ እንዲገኙልን በአክብሮት ተጋብዘዋል.
ቀን - ጁን 4 2016 ዓም
ሰዓት.- ከ 13 ሰዓት ጀምሮ እስከ 21 ሰዓት ድረስ
የስብሰባ ቦታ - Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44, Bagarmossen
መግቢያ - 150 ክራውን ከምግብና ከለስላሳ ጋር
ሞረሽ ወገኔ - ስዊድን
ለሞረሽ የዐማራ ድምጽ ሬዲዮ የገንዘብ እርዳታ ለማድረግ ለጠየቃችሁንና ላሰባችሁ ሁሉ፣ የስዊድን የባንክ ቁጥራችን
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