
 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት   ማክሰኞ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፰  ዓ.ም.   ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፳ 

 

«ከተራበ ለጠገበ እዘኑ!»  

ከአባቶቻችን ወርቃወርቅ አባባሎች አንዱ፣ «ከተራበ ለጠገበ እዘኑ» የሚለው ነው። ለዚህ አባባል መሠረታዊ ምክንያቱ የተራበ ሰው፣ 
አንጄቱን አጥፎ፣ አንገቱን ቀልሶ፣ ይቀመጣል። ካንደበቱ ክፉ ነገር አይወጣም። አረማመዱ በአግባቡና በማስተዋል ነው። ንግግሩ የታረመና 
ትሕትና የተላበሰ ነው። በዚህም ምክንያት ከማናቸውም አደጋ የተጠበቀ ነው። ስለሆነም ለእርሱ ሕይዎትና ጤንነት ሌላ ውጫዊ አካል 
አዛኝ አይሻም።  

በሌላ በኩል፣ የጠገበ ሰው፣ ሲራመድ ይወናጨፋል፣ መሬቱን ይነርታል፤ ሲናገር በማን አለብኝነትና በትዕቢት፣ ሰዎችን ያስቀይማል። 
ያዋርዳል። ይህም በራሱ ላይ ጠላት እንዲገዛ ያደርገዋል። በዚህም የተነሳ፣ ወይ ሲዘል ወድቆ ይሰበራል፤ ወይም ሰዎችን ከፍ ዝቅ አድርጎ 
ሲናገር፣ አንዱ ትዕግሥቱ ያለቀበት ካቲውን ይለውና የሰው ዕዳ ሆኖ ያልፋል። ይህ በሰው ልጆች ሕይዎት ተደጋግሞ የታየ ክስተት 

በመሆኑ፣ አስተዋይ አባቶቻችን፣ «ከተራበ ለጠገበ እዘኑ» ይላሉ። ዕውነት ነው! የጠገበ ያሳዝናል። አወዳደቁ አሳዛኝ፣ ከመሆኑ በላይ 

ዳፋው ለሌሎችም ሰዎች ስለሚተርፍ በጥብቅ ሊታዘንለት ይገባል።  

ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ እጅግ ካለመጠን የጠገቡ ሰዎች አሉ። ጥጋባቸው መረን ለቆ፣ አንድን ሠፊ ቁጥር ያለውን የዐማራ ነገድ፣ 

«ዐማራን እንደሲጋራ አጭሰን ረግጠነዋል» (ስየ አብርሃ)፤ «ገድለን የቀበርነውን ዐማራ አንታንሱብን» (ሣሞራ የኑስ)፣ «ዐማራውንና 

ኦርቶዶክስን ሰባብረን ጥለነዋል»(ስብሃት ነጋ)፣ «ዐማራ ትምክህተኛ ነው!» (ገብረኪዳን ደስታ)፣ «ዐማራ የትግሬ ጠላት ነው» (የሕወሓት 

ፕሮግራም)፣ «ዐማራ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ሲለምን ማየት እሻለሁ» (መለስ ዜናዊ)፣ በአጠቃላይ ዐማራውን «ሽንታም፣ ፈሪ፣ ቀሚስ 

እናለብሰዋለን፣ ገድለን ቀብረነዋል፣ ነፍጠኛ፣ ትምክህተኛ፤ የትግሬ ጠላት» ወዘተርፈ በማለት ላለፉት 40 ዓመታት በኢትዮጵያ ተፈጠሩ 

ለተባሉ ችግሮች ሁሉ፣ ዐማራውን ተጠያቂ በማድረግ፣ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ፈጽመውበታል። ይህ ሁሉ አባባልና 
ድርጊት፣ ጥጋብና እብሪት የፈጠረው፣ ነገን አሻግሮ ማየት ከማይችሉ ትናናሽ ቅንጭላቶች የሚወጣ ቃልና ድርጊት መሆኑን ማንም 
አይስተውም። ምን ይመጣብናል፣ ምንስ ያደርጉናል ከሚል እብሪት የመነጨ የጥጋበኞች መለያ ለመሆኑ መጠራጠር አይቻልም።  

ይህ በወያኔ ሠፈር የሚታየው ጥጋብና እብሪት፣ ለእውነተኛ ኢትዮጵያውያን፣ ከተራበው ዐማራ፣ ጉራጌ፣ ሱማሌ፣ አፋር ወዘተርፈ ይልቅ፣ 
የጠገበው የወያኔ ቡድንና ተባባሪዎቹ ከልብ የሚታዘንላቸው እንዲሆኑ እያደረገ ነው። በጥጋብና በእብሪት እየሠሩት ያለው ሥራ፣ 
ለትውልዳቸው እየገዙለት ያለው የዘር ጠላትና አሁን አሁን ደግሞ፣ በወያኔ ጀኔራል ተብየዎች የሰረጸው ፍርሃትና እያስተጋቡት ያለ 
ፍርሃት፣ ለጥጋበኞች እንድናዝን ጥሪ የሚያቀርብ ነው። ምክንያቱም ጥጋባቸው፣ እጅግ አደገኛ ወደሆነ የጥፋት ጎዳና እየገፋቸው በመሆኑ፣ 
የሚከተለው ሕዝባዊ እልቂትና አገራዊ ጉዳት፣ እንርሱን በማጥፋት ብቻ የማይገደብ፣ ለትውልድና ለሀገር መጥፎ ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ 
በመሆኑ፣ በግልጽ ሊታዘንላቸው ይገባል። በንፁሐን ዜጎች ላይ የሚያወርዱት የጥይት ናዳ፣ የሚፈስ የወጣት፣ አዛውንት፣ ሽምግሌ፣ ወንድና 
ሴት ደም ወደ ፈጣሪው አቤት እያለ ነው። እግዚአብሔርም የፍጡሮቹን እንባና ደም በከንቱ ፈሶ እንዲቀር የሚፈልግ አምላክ አይደለምና፣ 

ጥጋበኞቹን በቃችሁ ከሚልበት ዘመን ላይ የደረሰ ስለሆነ፣ «ለኃጥአን የወረደ ለጻድቃን እንዳይሆን» ለጥጋበኞች ልናዝን ይገባል። በሕዝቡ 
ላይ የሚፈጽሙት በደልና ግፍ ከልክ በላይ ሞልቶ በመፍሰስ ላይ በመሆኑ፣ በአገሪቱ በአራቱም ማዕዘኖች ያለው የሕዝባዊ ተቃውሞና 

የትግሬ-ወያኔ ሰላማዊ ተቃውሞውን ለማፈን በግፍ የሚገድላቸው ሰዎች አስከሬን ብዛት አፍ አውጥቶ እየተናገረ ነው።  

ይህ ዛሬ የትግሬ-ወያኔ በጎንደር ከተማ፣ ቆላድባ፣ ዳንሻ፣ ሙሤ ባንብ፣ ደባርቅ፣ ዳባት፣ አዲስ ዘመን፣ ወረታ፣ ደብረታቦር፣ ጋይነት፣ ባሕር 

ዳር፣ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ምድር እያፈሰሰው ያለው የንፁሀን ዐማሮች ደም «ምነው እናቴ ትግሬ ባልሆንሽ፣ የሚባልበት ቀን ክፉ ቀን 

ይመጣል» እያሉ አባቶቻችን የሚፈሩትን የትንቢት ቃል እንዲፈጸም ለፈጣሪ ጥሪ እያቀረቡ መሆኑን የሚያሳይ ድርጊት በመሆኑ፣ ለትግሬ-
ወያኔ ትውልድ ልናዝን ይገባል። ይህ ወያኔ በፍርሃትና በመርበትበት እየወሰደ ያለው የጥፋት እርምጃ፣ የኋላ ኋላ ጦሱ ለትግራይ ትውልድ 
ስለሚሆን፣ የሚፈራው ክፉ ቀን ከዚህ በባሰ መልኩ እንዳከሰት፣ የትግራይ ሕዝብ ከወያኔ ራሱን በፍጥነት ለይቶ ከዐማራ ወገኑ ጎን 

እንዲቆም ጥሪያችን እናቀርባለን። «ከተራበ ለጠገበ እዘኑ!» ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሰኞ ነሐሴ ፪ ቀን ፪ሺህ፰ ዓ.ም. ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር 

፲፱ ለዚህ ጥሪ አዎንታዎ ምላሽ ለማይሰጡ የወያኔ ባለሥልጣኖች፣ የስለላና የአፈና ቡድን አባሎችና ተቋሞች፣ የወያኔ ተባባሪዎችና 



«ከተራበ ለጠገበ እዘኑ» 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት   ማክሰኞ ነሐሴ ፫ ቀን ፪ሺህ፯  ዓ.ም.   ቅፅ ፬ ፣ ቁጥር ፳ 

ደጋፊዎች ላይ የማያዳግም ርምጃ በመወሰድ፣ ሕዝባዊ አመፁ ወደታለመለት የወያኔን ሥርዓት የመጣል ግቡን ባጭር ጊዜ ውስጥ ዕውን 
እንዲሆን እያንዳንዱ የዐማራ ነገድ ሕዝባዊ አመጹን በንቃት፣ በቁርጠኝነት እና በጀግንነት እንዲሳተፍ ጥሪያችን እናቀርባለን።  

ይህ ሕዝባዊ አመጽ፣ የዐማራውን በኢትዮጵያ ውስጥ የመኖርና የመሥራት፣ የኅልውና ጥያቄ አረጋግጦ፣ የኢትዮጵያን ትንሣኤ የሚያበስር 

እንዲሆን፣ የእንቅስቃሴው አቅጥጫ ወያኔ-ጠቀም እንዳይሆን፣ የአመጹ በትር ወያኔና መሰሎቹ ላይ እንጂ፣ ሕዝብ ላይ እንዳያነጣጥር ብርቱ 
ጥረት እንደሚደረግ ተስፋ አለን።  

ኢትዮጵያ ስንል በውስጧ ያሉትን ነገድና ጎሣዎቿን አንዱም ሳይቀነስ ነውና፣ የወያኔ ባለሥልጣኖች «ወያኔ ትግሬ፣ ትግሬም ወያኔ ነው» 
ቢሉንም፣ በዚህም የተደለሉ ትግሬዎች እንዳሉ ብናውቅም፣ እኛ ከነሱ ተሽለን መገናችን ዋና መገለጫው፣ ጠላታችን ወያኔና ወያኔ የዘረጋው 
ሥርዓት እንጂ፣ የትግራይ ሕዝብ በነቂስ አለመሆኑን የመለየት ብቃታችን ስለሆነ፣ በዚህ ረገድ ርምጃዎቻችን የተጠኑና ኋላ ፀፀት ላይ 
የማይጥሉን እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ማደረግ የግድ ይላል።  

በዚህ አጋጣሚ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ባለፉት 25 ዓመታትም ሆነ፤ ሰሞኑን በጎንደርና በጎጃም ክፍለሀገሮች፣ የወልቃይት የማንነት 
ሕጋዊና ሰላማዊ ጥያቄ፣ ወያኔ በኃይል ለማፈን በወሰደው የተለመደው የሞኝና የፈሪ በትር ተመትተው ለወደቁ ወገኖቻችን ላሳዩት ጀግንነት 

አርአያዎቻችን፤ ለከፈሉት መስዋዕትነት ባለዕዳዎች መሆናቸውን እየገጽን፣ ደማቸው ደመ-ከልብ ሆኖ እንዳይቀር የምንችለውን ሁሉ 
ለማድረግ ወደኋላ የማንል መሆኑን በድጋሚ እናረጋግጣለን። በጀግኖቻችን መስዋዕትነት የዐማራው ኅልውና እና የወልቃይት ጠገዴ 
የማንነት ጥያቄ እንደሚረጋገጥ ላፍታም አንጠራጠርም።  

በዚህ አጋጣሚ የሕዝባዊ እንቅስቃሴው ባጭር ጊዜ ውስጥ ግቡን እንዲመታ ሕዝቡ የሚከተሉትን በያካባቢው እንዲያከናውን ያሉንን 
ሀሳቦች ለመግለጽ እንወዳለን።  

1. ሕዝቡ በያካባቢው የጎበዝ አለቃውን በመምረጥ ለሕዝባዊ እንቅስቃሴው ዓላማ መሳካት የሚያግዙ ሕዝቡን የማስተባበርና የመምራት 
ሥራ ቢሠራ፣  

2. የሕዝባዊ እንቢተኝነት አመራር ከራሱ ከሕዝቡ መሀል ባሉት እንጂ፣ ውጭ ሆነው አለን በሚሉት እንዳይጠለፍ፣ የመሪዎቹን ማንነትና 

ከራሱ ውስጥ እንዳሉ ሕዝቡ እንዲያውቅ ቢደረግ፤  

3. የወያኔ የስለላና የአፈና መዋቅሩ ሠራተኞች የሆኑትን ለይቶ በማውጣት በምክር ከተመለሱ መልካም፣ ካልሆነ በማናቸውም መልኩ 
ከሕዝቡ የሚነጠሉበትን መንገድ መቀየስ፣  

4. ዋና ዋና የመገናኛ በሮችን በተጠናከረ ቡድን ማስጠበቅ፣  

5. ለተቀላጠፈ ግንኙነትና የመረጃ ልውውጥ ከወያኔ የተሰወሩ ግልፅና አጭር የሆኑ ኮዶችን መጠቀም፣ የመገናኛ ስልቱን መለዋወጥና 
ቀልጣፋ ማድረግ፤  

6. ለወያኔ ደጋፊዎች ግልጽ ማስጠንቀያ መስጠት፣  

7. የወያኔን የንግድ ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ወዘተርፈ ለይቶ መመዝገብ፣ በነርሱ አለመገልገል፣ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም 
ከጥቅም ውጭ ማድረግ፣  

8. ወያኔና ደጋፊዎቹን ከማናቸውም ማኅበራዊ ግንኑነቶች ማግለል፣  

9. በትግሉ የተሰው ሰዎችን ማንነት መረጃ ማሰባሰብና መያዝ፣  

10. በትግሉ ወቅት የሕይዎት መስዋዕትነት የከፈሉ እና የተጎዱ ወገኖቻችንን ቤተሰቦች በሁሉም ረገድ ድጋፍ ማድረግ፣  

 

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!  

የዐማራው ኅልውና በጀግኖች ልጆቹ ይከበራል!  

ሞት ለወያኔ!  

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 


