1.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የተሰኘ የሲቪክ ዴርጅት መመሥረቱን ያውቃለ?
ካሊወቁ እናስተዋውቅዎ፤
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት፣ መስከረም 26 እስከ 27 ቀን 2005 ዓ.ም በዋሽንግተን ዱሲ ከተማ
ሇሁሇት ቀን በተዯረገ መሥራች ጉባዔ የተመሠረተ የሲቪክ ዴርጅት ነው፡፡
የዴርጅቱ መሥራች ጉባዔ ተሳታፊዎች 93 ሲሆኑ፣ በሁሇት ቀን ቆይታቸው የሞረሽ ወገኔን ፕሮግራምና
መተዲዯሪያ ዯንብ በማጽዯቅ፣ ፕሮግራሙን ተግባራዊ የሚያዯርጉ 31 የምክር ቤት አባሊት፣ አምስት
የቁጥጥርና ፍተሻ ኮሚቴ እና አሥር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልችን በመምረጥ ዴርጅቱ በሁሇት ዓመት
ሉያከናውናቸው የሚገቡ የሥራ መርሏ-ግብር በማጽዯቅ ሇተግባራዊነቱ በመንቀሳቀስ ሊይ የሚገኝ የዏማራው
ነገዴ ዴምፅ ነው ፡፡
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ከምሥረታው ወቅት አንስቶ ባከናወነው የማዯራጀትና ዓሊማውን የማስፋፋት
ተግባር፣ የዏማራው ነገዴ ተወሊጆች በሚኖሩባቸው ከኢትዮጵያ ውጭ ባለ አገሮችና ከተሞች አባሊትን
መሌምልና አዯራጅቶ መዋቅሩን በሥፋት እየዘረጋ ይገኛሌ፡፡ በዚህም መሠረት በአውስትራሉያ፣ በአውሮፓ፣
በዩ.ኤስ.ኤ፣ በካናዲ፣ በእስራኤሌ፣ በዯቡብ አፍሪካ አሕጉራዊ፣ አገራዊ፣ እና ከተማ አቀፍ ኮሚቴዎች
አዯራጅቷሌ፣ አብዛኛው የነገደ አባሌ በዴርጅቱ ዓሊማ ጥሊ ሥር እስኪሰባሰብ ዴረስ የማዯራጀቱ ተግባር
ይቀጥሊሌ፡፡
የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የወጣቶችና የሴቶች ኮሚቴዎች ተመሥርተው የዏማራውን ነገዴ ወጣቶችና
ሴቶች በሞረሽ ወገኔ ዓሊማ ሥር ሇማሰባሰብ ከፍተኛ ጥረት እያዯረጉ ይገኛለ፡፡

2.ሞረሽ ማሇት ምን ማሇት ነው?
ሞረሽ ማሇት የአዯጋ ጊዜ የዴረሱሌኝ/ ዴረሱሌን መጥሪያ ቃሌ ነው፡፡ ቃለ ሥራ ሊይ የሚውሇው፣ አንዯኛ፡አንዴ የቤተሰብ አባሌ ወዯ አንዴ የታወቀ ቦታ ተሌኮ መመሇስ በሚገባበት ሰዓት ሳይመሇስ ሲቀርና ፀሏይ
ብርሃኗን ስትነሳ፣ ቤተሰቡ መመሇስ በሚገባው ሰዓት ያሌተመሇሰውን ሰው ሁኔታ ሇማወቅ፣ ይመጣበታሌ
ተብል በሚገመት አቅጣጫ ከፍ ካሇ ቦታ ሊይ በመሆን ሞረሽ እያለ ይጣራለ፡፡ በስሙ ቢጠሩት፣ አንዴም
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ጠሊት ብቻውን መሆኑን አውቆ ያጠቃዋሌ ከሚሌ ሥጋት፣ ሁሇትም ስሙ ሲጠራ ስሙን ተከትል ርኩስ
መንፈስ( ሰይጣን) ይወጋዋሌ ተብል ስሇሚታመን በዯፈናው ሞረሽ ተብል ይጠራሌ፡፡ ይህ እንግዱህ የጠፋን
ወይም በወቅቱ ሳይመጣ የቀረን ሰው ምን አገኝቶት ይሆን በማሇት ሇመፈሇግ የሚዯረግ የሞረሽ ጥሪ ነው፡፡
ሁሇተኛው የሞረሽ ጥሪ ተግባራዊ የሚሆነው፣ አንዴን አካባቢ የሚያጠቃ ጠሊት በዴንገት ወይም በታወቀ
ምክንያት ሲነሳ፣ የጥቃቱ የመጀመሪያ ሰሇባ የሆነው ወገን፣ ወገኖቹ እንዱዯርሱሇትና እራሱንና መሊውን
የአካባቢው ሰው ከጥፋት ማዲን እንዱቻሌ የዴረሱሌን፣ የተጠቃን፣ የተጎዲን የመከራ ጥሪ ወይም ዯወሌ
ነው። ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅትም ይህን መጠሪያ የመረጠው ባሇፉት 60 እና 70 ዓመታት በተሇይ
የዘረኛው የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ዏማራውን፣ በነፍጠኝነት፣ በትምክህተኛነት፣ በገዥ እና ጨቋኝ ብሔርተኛነት
ፈርጆ የኢትዮጵያ አውራ ጠሊት አዴርጎ መጠነ ሠፊ የሆነ፣ ግዴያ፣ እስራት፣ ዴብዯባ፣ ከሥራ መባረር፣
መሰዯዴ እና ቤት ንብረት ተቀምቶ ከተሇያዩ አካባቢዎች የማፈናቀሌ ወንጀሌ የተፈጸመበት በመሆኑ፤ ይህን
የተቀነባበረ የዘር ማጽዲት ተግባር ፈጽሞ ሇማስቆም በተናጠሌ የማይቻሌ ብቻ ሳይሆን፣ ጥፋቱ ያነጣጠረው
በሁለም የነገደ አባሊት ሊይ ስሇሆነ፣ ነገደ ተባብሮ ጥቃቱን መቋቋም እንዱችሌ የቀረበ የዴረሱሌን ጥሪ ነው።
ስሙ በዏማራው ነገዴ ሊይ የዯረሰው ጥቃትና ጥቃቱን ሇመቋቋም የመሊውን ነገዴ ትብብር የሚጠይቅ
መሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ የዏማራው የአዯጋ ጊዜ መሰባሰቢያ መጠራሪያ በመሆኑ ባህሊዊና ታሪካዊ ትርጉም
የያዘ ስሇሆነ ተመራጭ ሆኗሌ፡፡

3.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ሇምን ተመሠረተ?
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የተመሠረተው የሚከተለትን እውን ሇማዴረግ ነው፡፡
1)

2)

3)

በዘረኛው የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ቤት ንብረታቸውን ተነጥቀው ሇዘመናት ከኖሩበት የዯቡብ፣
የምሥራቅ፣ የምዕራብ፣ የዯቡብ ምዕራብና የመሀሌ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ሇተፈናቀለ ዏማሮች
አቅም በፈቀዯ መጠን ከዕሇት ዯራሽ እስከ ዘሇቄታ ማቋቋሚያ የሚዯርስ ዕርዲታ ማሰባሰብና
ሇተጎጂዎቹ ማዴረስ፤
ዏማራ በመሆኑ ብቻ፣ ዘረኛው የትግሬ ወያኔ አገዛዝ በአውራ ጠሊትነት ፈርጆ ዘር የማጽዲትና ዘር
የማጥፋት ወንጀሌ እየተፈጸመበት ሊሇው የዏማራ ነገዴ ዴምፅ ሇመሆን፣ የሚዯርስበትንና
የዯረሰበትን የዘር ጥፋት፣ የኢኮኖሚ ነጠቃ፣ የመብት ገፈፋና የሰብአዊ መብቶች ረገጣ ሇዓሇም
ኅብረተሰብ ማሰማት፤
ዏማራው በኢትዮጵያ ፖሇቲካ፣ ኢኮኖሚና ማኅበራዊ ሕይዎት ውስጥ ተገቢ ቦታውን እንዱይዝ
ሁሇንተናዊ አቅሙን ማጎሌበት፤

4.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት እንዳት ተመሠረተ?
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የተመሠረተው፣ የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ከየካቲት እስከ መጋቢት 2004
ዓ.ም በዯቡብ ብሔር/ብሔረሰቦች ክሌሌ በማጅ ዞን ጉራ ፈርዲ ወረዲ ይኖሩ የነበሩ ዏማሮችን፣ አገራችሁ
አይዯሇም ብል በዘራቸው ብቻ፣ ከላልች ነገድች ነጥል፣ ቁጥራቸው ከ22 ሺ በሊይ የሆኑትን በአንዴ ጊዜ
ቤት ንብረታቸውን ነጥቆ የማባረሩ እና ከዚሁ ዞን 78 ሺ ያህሌ እንዯሚባረሩ በዓሇም የብዙኃን መገናኛ
መሣሪያዎች መዯመጡ፣ ቀዯም ሲሌም በኦሮሚያ፣ በሶማሉያ እና በአፋር ክሌልች እንዯተባረሩት ሁለ፣
የዏማራ ክሌሌ ተብል ከተከሇሇው ጭምር በሌዩ ሌዩ ምክንያቶች ዏማራው የተባረረና መባረሩ የማይቀር
መሆኑ በውጭ የሚኖሩ የዏማራው ነገዴ ሌጆች ቢዘገዩም፣ መገንዘባቸውና ይህን ሇመቋቋም የዏማራው
ነገዴ መዯራጀት አሇበት ብሇው ቁርጠኛ ውሣኔ ሊይ መዴረሳቸው ነው፡፡
ቁጥራቸው 13 ያህሌ የሆኑ በአውሮፓና በአሜሪካ የሚኖሩ ወገኖች ከፍ ሲሌ የተጠቀሰው አሳዛኝ፣
አስዯንጋጭና አሳፋሪ ዜና እንዯሰሙ፣ ከሚያዝያ 2004 ዓ.ም እስከ መስከረም 2005 ዓ.ም ዴረስ
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ሇስዴስት ወራት ያህሌ ግዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ መሥርተው ባዯረጉት ውይይትና የሀሳብ ፍጭት
ዏማራውን ከፈጽሞ ጥፋት መታዯግ የሚችሌ የዏማራው ዴምፅ የሚሆን የሲቪክ ዴርጅት መመሥረት
እንዲሇበት በመተማመን፣ የዚህን ዴርጅት ፕሮግራም፣ በፕሮግራሙ መካተት ያሇባቸውን ራዕዩን፣
ተሌዕኮውን፣ ዓሊማና ግቡን እንዱሁም የፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ የአባሊቱ የተግባር መመሪያ የሆነ
መተዲዯሪያ ዯንብ በማርቀቅ የዴርጅቱን ኅሌውና(መመሥረት) ይፋ የሚያዯርግ መሥራች ጉባዔ
እንዱጠራ፣ ሇጉባዔው ተሳታፊ የሚሆኑ የነገደ አባልችና በዓሊማው የሚያምኑ እንዱመሇመለ በማዴረግ፣
ከአውስትራሉያ፣ ከካናዲ፣ ከአውሮፓ እና ከዩ.ኤስ.ኤ በተመሇመለ 93 አባሊት መስከረም 27 ቀን
2005 ዓ.ም ሉመሠረት ችሎሌ፡፡

5.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት እንዱመሠረት ያዯረጉት አስገዲጅ ምክንያቶች ምንዴን
ናቸው?
ሇማናቸውም ዴርጅት መመሥረት መነሻ ምክንያቱ የችግሮች መፈጠርና የችግሮቹ መኖር በሚመሇከታቸው
አካሊት ግንዛቤ ማግኘት ናቸው፡፡ ከዚህ አንፃር ሇሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት መመሥረት መሠረታዊ
ምክንያቱ ባሇፉት 22 ዓመታት የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በዏማራው ነገዴ ሊይ በታቀዯ፣ በተጠናና
በተቀነባበረ መንገዴ ያዯረሰውና እያዯረሰ ያሇው የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ተግባር ነው፡፡ እነዚህም፡ ዏማራው በነፍጠኝነት፣ በትምክህተኝነት፣ በገዥ መዯብና በጨቋኝ ብሔረሰብነት፣ በኢትዮጵያ
ብሔርተኝነት አቀንቃኝነት(ጠበቃነት) ተፈርጆ፣ በኢትዮጵያ ተፈጠሩ ሇተባለ ችግሮች ሁለ ተጠያቂ
በማዴረግ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ነገዴና ጎሣዎች አውራና ዯመኛ ጠሊት ተዯርጎ እንዱታይና ሁለም
በእርሱ ሊይ የጥፋት እጁን እንዱያነሳበት በመቀስቀስና በማዯራጀት ሠፊ ሥነ-ሌቦናዊና አካሊዊ ጥቃት
እንዱዯርስበት መዯረጉ፤
 በኢትዮጵያ ክሌልች ተዘዋውሮ የመሥራትና የመኖር መብቱን በኃይሌ መነጠቁ፤
 የላልች ነገድችን ቋንቋ መናገር አትችሌም ተብል ከዏማራው ክሌሌ ውጭ ባለ አካባቢያዊ መንግሥታት
ተብየዎች
ከሥራ መባረሩ፤
 ዏማራውን ከመንግሥት ቢሮክራሲ ሇማጽዲት 45 ዓመት ዕዴሜ 20 ዓመት አገሌግልት የሚሌ የጡረታ
ቀመር በማውጣት ፣ ዏማራው የዏማራ ክሌሌ ከተሰኘው ጨምሮ ከመንግሥት መዋቅር መባረሩ፣
 የተቀነባበረ የዘር ማጥፋት ወንጀሌ ፣ በአሶሳ፣ በዯኖ፣ አሰቦት ገዲም እና በሏረርጌ ሌዩ ሌዩ ወረዲና
ቀበላዎች፣ አርባጉጉ፣ አረካ፣ ወተር፣ በወሇጋ፣ በኢለባቡርና በከፋ የተሇያዩ ወረዲዎች ዏማራው በዘር
ተነጥል በእሳት መቃጠሊቸው፣ በጥይት በገፍ መዯብዯባቸው፣ መሰሇባቸው፣ ነፍሰጡር እናቶች ሆዲቸው
በሳንጃ ተቀድ ሽሌ መሰሇቡ፣ ማየት የተሳናቸው አዛውንቶች ታርዯው መሰሇባቸው
 ከሶማሉያ፣ ከአፋር፣ ከዯቡብ ብሔር/ ብሔረሰቦች፣ ከኦሮሚያና ከቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌልች ዏማራው
ቤት ንብረቱን ተነጥቆ፣ የመኖርና የመሥራት ኢትዮጵያዊ መብቱን ተገፎ በግፍ መባረሩ፣
 ዏማራው በገፍ መገዯለ፣ መታሰሩ፣ መገረፉ፣ መሰዯደና በራሱ ማንነት እንዱያፍር፣ ትውሌደን አንገት
ሇማስዯፋት ተዋራጅ ሇማዴረግ የተያዘው በማንነት ሊይ ያነጣጠረ ዘመቻ ተከታታይ መሆን፣
 የአማራውን እምነት፣ ባህሌና ቋንቋ የሚያጠፉ ዴርጊቶች በየግዜው በመፈጸማቸው። ሇምስላ በቅርቡ
በዋሌዴባ ገዲም ሊይ የዯረሰው ዴፍረት፣ ማፍረስና በገዲሙ መነኮሳት ሊይ የዯረሰው ስዯት፣ ግርፋትና
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እስራት።

6. ዏማራው በዘር ተሇይቶ በጠሊትነት ተፈርጆ የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ወንጀሌ
የተፈጸመበት ሇመሆኑ ማሳያ ተጨባጭ መረጃዎቹ ምንዴን ናቸው?
የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ዏማራውን በጠሊትነት ፈርጆ የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ወንጀሌ የፈጸመበት
መሆኑ በተጨባጭ የሚያሳዩት ማስረጃዎች የሚከተለት ናቸው፡፡
አንዯኛ፡- የሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ(ሕወሓት) ፕሮግራም፣ በዚህ ፕሮግራም የትግራይ ሕዝብ
ዯመኛ ጠሊት “ዏማራ” እንዯሆነና የትግራይ ሕዝብ ዏማራን ማጥፋት እንዲሇበት በማያሻማ መንገዴ
የገሇጸው መሆኑ፣
ሁሇተኛ፡- በመሇስ ዜናዊ የተጻፈው “የኤርትራ ሕዝብ ትግሌ ከየት ወዳት/ ግምገማ 1979”
የሚሇው መጽሏፍ የትግራይ አውራ ጠሊት ዏማራው መሆኑንና ይህንን ብሔረሰብ ታግሇው መጣሌ
እንዲሇባቸው የተገሇጸው ዘረኛ አቋም ፤
ሦስተኛ፡- ሕወሓትን ጨምሮ ሁለም ብሔረሰባዊ ዴርጅቶች የኢትዮጵያ አውራ ችግር ብሔራዊ ጭቆና
ነው፣ ጨቋኙም ዏማራው ነው ብሇው የሚያምኑና ይህንን ብሔር ታግሇው መጣሌ እንዲሇባቸው
በየፕሮግራሞቻቸው ያሰፈሩት መሆን፣
አራተኛ፡- በፕሮግራማቸውም መሠረት ሁለም ብሔርተኛ ዴርጅቶች ዏማራውን ከሥነ-ሌቦና እስከ
አካሇዊ ጥቃት የዯረሰ መጠነ ሠፊ ጥቃት አዴርሰውበታሌ፡፡ በመሆኑም በ1980 በሻዕቢያና በኦነግ
ጥምረት በአሶሳ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ዏማሮችን ሰብስበው ቤት ውስጥ በመዝጋት በእሳት አቃጥሇው
ጨርሰዋቸዋሌ፡፡ በአሰቦት ገዲም ይኖሩ በነበሩ ዏማሮችና ኦርቶድክስ ሃይማኖት ተከታዮች በሕወሓት፣
በአነግና በአሕዳዴ ጥምረት አያላ ዏማሮች ተጨፍጭፈዋሌ፣ ከነነፍሳቸው ገዯሌ ተጥሇዋሌ፤ በበዯኖ ፣
አርባ ጉጉ፣ ወተር፣ አረካ፣ ወሇጋ፣ ከፋ፣ እና አርማጭሆ ዏማሮች በዘራቸው ብቻ እየተመረጡ
ተገዴሇዋሌ፣ ታስረዋሌ፣ አካባቢውን እንዱሇቁ ተዯርገዋሌ፣ ቤት ንብረታቸውን ተነጥቅዋሌ፣ ከሥራ
ተባረዋሌ፤ ተሰዯዋሌ፤
አምስተኛ፡-መሇስ ዜናዊ ኸርማ ኮኸን ሇምን መሬትን በግሌ እንዱያዝ እንዲሊዯረጉ ሊቀረበሇት ጥያቄ
የሰጠው መሌስ፣ ”መሬት ሇግሌ ቢሰጥ ተጠቃሚ የሚሆነው ዏማራው ስሇሚሆን፣ ይህ እንዲይሆን
ስሇማይፈሇግና ዏማራውን ከመሬት ሇመንቀሌ፣ መሬት በመንግሥት እጅ መያዝ እንዲሇበት” የሰጠው
መሌስ፣ ኸርማን ኮኸን ከኢሣት ሳተሊይት ቴላቪዥንና ራዱዮ ጋር ባዯረገው ቃሇ ምሌሌስ የሰጠው
መሌስ ነው፣
ስዴስተኛ፡-የመሇስ አማካሪና የሲ.አይ.ኤ ሰው የሆነው ፖሌ ሄንዝ በጻፈው ዘገባ ሊይ ወያኔ ፀረ-ዏማራ
መሆኑንና ዏማራን ሇማጥፋት የተዯራጀ እንዯሆነ የገሇጸበት፣
ሰባተኛ፡- የሽግግር መንግሥቱ ሲዋቀር የሁለም ነገድች ተወካይ ተብየዎች እንዱገኙ ሲዯረግ፣
በኢትዮጵያ ታሪክ እና በማዕከሊዊ መንግሥት ምሥረታ ብቻ ሳይሆን፣ ኢትዮጵያን ከውጭ ወራሪዎች
መክቶ ያቆየ፣ በቁጥሩ ከሁለም ነገድች የሊቀ ዴርሻ ያሇው የዏማራ ነገዴ ያሇ መወከለ መሠረታዊ
ምክንያት በጠሊትነት የተፈረጀ መሆኑን ነቃሽ ነው፡
ስምንተኛ፡- ወያኔ ዏማራን፣ አማርኛንና ኦርቶድክስ ተዋሕድ ሃይማኖትን ሇማጥፋት የተዯራጀና ይህንንም
ሲሠራ የኖረ መሆኑን አቶ ገብረመዴኅን አርኣያ የተባለ ሰው “መጽሏፍ ቅደስን ያቃጥለ የነበሩ እነማን
ናቸው?” በሚሌ ርዕስ ያቀረቡት በዴኅረ ገጾች የተሰራጨ የምስክርነት ማስረጃ ሰነዴና እኒህ ግሇሰብ
በተከታታይ ስሇወያኔ ማንነትና ዓሊማ ያቀረቧቸው መረጃዎች፣
ዘጠነኛ፡- የዏማራውን እምነት፣ ባህሌና ቋንቋ የሚያጠፉ ዴርጊቶች በየግዜው በመፈጸማቸዉ። ሇምስላ
በቅርቡ በዋሌዴባ ገዲም ሊይ የዯረሰው ዴፍረት፣ ማፍረስና በገዲሙ መነኮሳት ሊይ የዯረሰው ስዯት፣
ግርፋትና እስራት።
አሥረኛ፡- ከዯቡብ፤ ከኦሮሚያ፣ ከሶማሉያ፣ ከአፋር፣ ከቤንሻንጉሌ ጉምዝ እና ከራሱ ከዏማራ ክሌሌ
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ከወሌቃይት፣ ከጠገዳ፣ ከጠሇምት፣ ከሰቲት ሁመራ፣ እና ከአርማጨሆ የተባረሩ ዏማሮች፣
አሥራ አንዯኛ፡- አቶ ገሠሠው እንግዲ፣ አቶ አስገዯ ገብረሥሇሴ፣ አቶ ብሥራት አማረ፣ አቶ አስራት
አብርሃ የተባለ የሕወሓት አባሊት የነበሩ በተከታታይ “ታሪክ አጉዲፊው የአሌባኒያ ዯብተራ” “ገሏዱ
ቁ.1”፣ “ፍኖተ ገዴሌ” እና “ከአገር በስተጀርባ”፣ በተሰኙ መጽሏፍቶቻቸው ወያኔ ዏማራን
በጠሊትነት ፈርጆ እርሱን ሇማጥፋት መንቀሳቀሱንና ያጠፋውንም ሕዝብ በዝርዝር ያረጋገጡበት፣
አሥራ ሁሇተኛ፡- የወያኔ መሪዎች በተዯጋጋሚ ስብሃት ነጋ፣ ሣሞራ ዩኑስ፣ ዏባይ ፀሏዬ፣ ወዘተ በተሇያዩ
ጊዜአቶች ዏማራና ኦርቶድክስ ሃይማኖትን ሊይነሳ ቀብረነዋሌ በማሇት የሰጧቸው ቃሇ ምሌሶች፣
አሥራ ሦስተኛ፡- 45 ዓመት ዕዴሜ 20 ዓመት አገሌግልት በማሇት ከመንግሥት ቢሮክራሲ
የተባረረው ዏማራ፣ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተባረሩት ነባርና በሳሌ አስተማሪዎች መካከሌ 98
በመቶ የሚሆኑት ዏማሮች መሆን፣ የመባረራቸው ምክንያት በሥራ ዴክመት ሳይሆን፣ በዘር መሆኑን
በተጨባጭ የሚያስይ መሆን፣
አሥራ አራተኛ፡ በ13ኛው መዯበኛ የትግራይ ነጻአውጪ ዴርጅት ፓርሊማ ስብሰባ ሊይ ፤ የስታትስቲክስ
ባሇሥሌጣን የሆነቸው ወይዘሮ ሳምያ
ባቀረበችው የፓርሊማ ዓመታዊ ሪፖርት ከ19992000ዓ.ም 2.4 ሚሉዮን ዏማራ ሲስተማቲክ በሆነ መንገዴ ጠፍቷሌ ስትሌ ያረጋገጠቸው
ምስክርነት፣ ዏማራው በጠሊትነት ተፈርጆ በሰከነ መንገዴ በግፍ መገዯለን የሚያረጋግጥ መረጃ መሆኑ፣
አሥራ አምስተኛ፡- በአገር የመኖርና የመሥራት መብቱን ተገፎ በስዯት ሊይ ከሚገኘው ኢትዮጵያዊ
የዏማራው ነገዴ ቁጥር የበዛ መሆኑ፣ ይህን የወያኔው የዩናይትዴ ስቴት ኦፍ አሜሪካ አምባሳዯር የነበረው
አቶ ካሣሁን አየሇ ሇአሇቆቹ ባቀረበው ሪፖርት የተረጋገጠ መሆኑ፣
አሥራ ስዴስተኛ፦ ዏማራ የተባሇውን ክሌሌ ዏማሮች የማያስተዲዴሩት መሆን ዏማራው በጠሊትነት
ተፈርጆ እንዱጠፋ መጠነ ሠፊ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀሌ በወያኔ አገዛዝ እየተፈጸመበት እንዯሆነ
የሚያረጋግጡ መረጃዎች ናቸው፡፡

7.የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ራዕይ ምንዴነው?
ዏማራው በኢትዮጵያ የግዛት ክሌሌ ውስጥ እንዯላልቹ ነገድች ሁለ፣ ኅሌውናው ተጠብቆ፣ እየዯረሰበት
ያሇው መገዯሌ፣ መሳዯዴ፣ መዋረዴ፣ አንገት መዴፋት፣ ከቀየው መፈናቀሌ ቆሞ፣ በፈሇገው ቦታ፣ባሻው
የሥራ መስክ የመኖርና ተንቀሳቅሶ መሥራት ሁሇንተናዊ መብትና ክብሩ ተጠብቆ ማየት፤
የሕዝባዊ የዜግነት መርሆዎች/ሲቪክ ናሽናሉዝም /የተሰኙት የወሌ የዜግነት መገሇጫ የሆኑ
ዱሞክራሲያዊ ሥርዓትና የሕግ የበሊይነት ሰፍኖ ማየት፤

8.የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ተሌዕኮ ምንዴን ነው?
የአንዴ ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት መገሇጫ የሆኑት የነባር ኢትዮጵያና ኢትዮጵዊነት መገሇጫ የሆኑ
ዕሴቶችና ተቋሞች ተጠብቀውና ዲብረው፣ ሁለም የኢትዮጵያ ነገዴና ጎሳዎች፣ ሃይማኖቶችና
አመሇካከቶች በዕኩሌነት የሚታዩበት፣ መቻቻሌ፣ መከባበርና መዯጋገፍ የሰፈነባት ኢትዮጵያን ዕውን
ማዴረግ፤
በአክራሪ የጎሳ ፖሇቲከኞችና ዴርጅቶች አማካኝነት በዏማራው ነገዴ ሊይ የተካሄዯውንና በመካሄዴ ሊይ
ያሇውን የዘር ማጽዲት ዘመቻ ማስቆም፤

ሇዏማራው ነገዴ ኅሌውና ወሳኝ በሆኑ ዘርፎች ማሇትም፣ በፖሇቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማኅበራዊ፣

PAGE 5 OF 11

በትምህርት፣ በጤናና በመሳሰለት መስኮች ሁሇንተናዊ ዴጋፍ የሚያዯርጉ እንቅስቃሴዎችን ማቀነባበርና
ዏማራው ተጠቃሚ እንዱሆን ማዴረግ፤
የኢትዮጵያ ኅሌውና ምሰሶ ሆኖ የኖረው የዏማራው ነገዴ፣ ሇወዯፊቱ የአገሪቱ ኅሌውና በአስተማማኝነት
መቀጠሌ እንዱችሌ፣ ተቀራራቢና ተመሳሳይ ግቦችና ዓሊማዎች ካሎቸው ዴርጅቶች፣ ቡዴኖችና ግሇሰቦች
ጋር በመሆን ሇጋራ ብሔራዊ ዕሴቶች ዲብሮ መቀጠሌ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ናቸው፡፡

9. ሇመሆኑ ዏማራ ማነው?
በሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት እምነት ዏማራ ማሇት የሚከተለትን የተቀበሇና ያመነ ነው፡፡
ዏማራ ነኝ ብል የሚያምን፤
በኢትዮጵያ በሚገኙ ማኅበረሰቦች ሌዩ ሌዩ ስብስቦች የተገሇሇ/የተገዯፈ/፣
ኢትዮጵያ ረጅም የአገራዊና የመንግሥትነት ታሪክ ያሊትና በሀወርታዊ ሆና የኖረች፣ በዚህም
ሀወርታዊነት መቀጠሌ አሇባት ብል የሚያምን፤
የኢትዮጵያ ማዕከሊዊ መንግሥት ምሥራታ ሂዯት በዓሇም ከታዩት የሚሇየው በቦታ፣ በጊዜና በአዴራጊ
ግሇሰቦች እንጂ በቀረበው በነባራዊ ሁኔታዎች አስገዲጅነት በግዴ መታሇፍ የነበረበት መሆኑን የሚያምን፤
እስከዚህ ወቅት ዴረስ ቋንቋን መሠረት አዴርጎ እኔ ዏማራ ነኝ ብል ከላልች ተነጥል ያሌተዯራጀ፣
በሰፊዋ ኢትዮጵያ ተሰራጭቶ የሚገኝ መሆኑን ያወቀ፤
የኢትዮጵያ አንዴነትና አገራዊነት ዲብሮ መቀጠሌ አሇበት የሚሌ፤
በኢትዮጵያ አገራዊና የማዕከሊዊ መንግሥት ምሥረታ የአያያዥነት/የሙጫነት/ ሚና የተጫወተ
መሆኑን የተገነዘበ፤
በተሇያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሇማጥፋት የተነሱ ኃይልች የጥቃት ዒሊማ በመሆን
ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሇ፣
በወያኔ ዘረኛ አገዛዝ፣ ነፍጠኛ፣ ትምህተኛ፣ አዴኃሪ፣ ወዘተ የሚለ የማጥሊያ ስሞች ተሰጥተውት
የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ መብትና ጥቅሞቹን የተነጠቀና የተገፈፈ ኢትዮጵያዊ ማኅበረሰብ
ማሇት ነው፡፡

10.የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ዓሊማና ግቦች ምንዴን ናቸው?
በዘራቸው ምክንያት ከተሇያዩ የኢትዮጵያ ምሥራቅ፣ ምዕራብ፣ ዯቡብና መሀሌ አካባባዎች ቤት
ንብረታቸውን ተነጥቀው ሇተፈናቀለ የዏማራ ነገዴ አባልች ከዕሇት ዯራሽ እስከ ዘሇቄታ ማቋቋሚያ
የሚሆን ዕርዲታ ማሰባሰብና ሇተፈናቃዮች ማዴረስ፣
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በዘመነ የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በአውራ ጠሊትንት ተፈረጆ የዘር ማጽዲትና ዘር ማጥፋት ወንጀሌ
እየተፈጸመበት ሇአሇው የዏማራ ነገዴ ዴምፅ ሆኖ ማገሌገሌ፤
የዏማራው ነገዴ በኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሕይዎት ውስጥ ተገቢ ቦታውን
እንዱይዝ ሁሇንተናዊ ዏቅሙን ማጎሌበት፣

11.የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ግብ ምንዴን ነው?
በዏማራው ሊይ የተከፈተውን የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ዘመቻ ፈጽሞ ማስቆም፤
የዏማራው ማንነት ሁሇንተናዊ መገሇጫ የሆኑ የወሌ እሴቶችን ከጥፋት መከሊከሌ፣ በወያኔ አገዛዝ
እንዱጠፉ የተዯረጉትን ወዯነበሩበት መመሇስና ማዲበር፣
የኢትዮጵያን የግዛት አንዴነት፣ ብሔራዊ ጥቅምና ሇሕዝቡ ለዏሊዊነት፣ ሰሊም፣ ዕኩሌነትና ፍትሕን
የሚያረጋግጥ የምሊተ ሕዝቡን ፈቃዴ ያገኘ ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት ሇመገንባት ከሚታገለ ኢትዮጵያዊ
ኃይልች ጎን በመሰሇፍ የበኩለን ዴርሻ ማበርከት፤
የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም፣ የግዛት አንዴነት፣ በሕዝቡ መብትና
ነፃነት ሊይ
ያዯረሰውን አገራዊ ክህዯትና የፈጸመውን ወንጀሌ ሇዓሇም ኅብረተሰብ ማጋሇጥ፣ አገዛዙ በሕዝባዊ
አመጽ እንዱወገዴ የሕዝባዊ እምቢተኝነት ስሜት በሕዝቡ ውስጥ ማስረጽ፣ ሕዝቡ የእኔ የሚሇው
ዱሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዱመሠረት መታገሌ፤
በዏማራው ነገዴ ሊይ የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ወንጀሌ የፈጸሙ ቡዴኖችንና ግሇሰቦችን ሇፍትሕ
ማቅረብ፣
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12.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ከላልች ጋር የሚኖረው ግንኙነት እንዳት ይገሇጻሌ?
የዏማራው ነገዴ እየተካሄዯ ባሇው ዱሞክራሲያዊ ትግሌ አካሌ ሆኖ፣ ሇዱሞክራሲ፣ ሇሕግ የበሊይነት፤
ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ሇሕዝቡ ለዓሊዊነት መረጋገጥ ከሚታገለ ኃይልች፣ የዏማራውን ነገዴ በጠሊትነት
ከማይመሇከቱ ወይም የፖሇቲካ ሥሌጣን መረማመጃ አዴርገው ከማያዩት ከማናቸውም ዴርጅቶች ጋር
ሁለንም ኢትዮጵያውያንን የጋራ ጥቅም በሚያስከብሩ ጉዲዮች ዙሪያ የሚጠበቅበትን ሁለ በብቃት
ሇመወጣት የበኩለን ያሌተቆጠበ ጥረት ያዯርጋሌ።

13.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የሚታገሇው ማነን ነው? ወይም ምንን ይቃወማሌ?
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት አምርሮ የሚታገሇው፣ በዘር ሊይ የተመሠረተ አመሇካከትን እና የትግሬ
ወያኔ በዚሁ አመሇካከት በመመራት ዏማራን፣ አማርኛ ቋንቋን፣ ኦርቶድክስ ተዋሕድ ሃይማኖትን፣
ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ሇማጥፋት ያዯረገውንና እያዯረገ ያሇውን ተግባር፣ ፖሉሲና
መመሪያዎችን ነው።
ነገዴና ጎሣዎችን መነሻና መዴረሻ አዴርጎ የተዋቀረን የፌዯራሌ የመንግሥት አዯረጃጀትን ይቃወማሌ፣
በነገዴ፣ በጎሣና በሃይማኖት ሌዩነቶች ሊይ የተመሠረተ የፖሇቲካ አዯረጃጀትን አምሮ ይታገሊሌ፤
በችልታና በዕውቀት ሳይሆን፣ በጎሣና በፖሇቲካ አቋም የሚሰጡ መንግሥታዊ ኃሊፊነቶችን ይቃወማሌ፤
ሰዎች በዜግነታቸው ተዘዋውረው በፈሇጉት ቦታና አካባቢ የመኖርና የመሥራትን መብት የሚገዴብን
ማናቸውንም እርምጃ ይቃወማሌ፣ ይታገሊሌም፤
የሰዎችን የመዯራጀት፣ ሀሳብን በነፃ የመግሇጽ፣ የመዘዋወር፣ መብትና ነፃነቶችን የሚገፍ ወይም
የሚገዴብ ማናቸውንም ዓይነት ዴርጊት፣ እንዱሁም ያሇ ሕግ አግባብ የመያዝ፣ የመፈተሽ፣
የመበርበርን ዴርጊቶችን አምርሮ ይታገሊሌ፤
ፀረ-ኢትዮጵያ አንዴነትና ፀረ-ኢትዮጵያዊነትን ይቃወማሌ፣ ይህንንም አቋምና አመሇካከት አምርሮ
ይታገሊሌ፣

14.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ህሌውናውን ከአገኘ ካሇፉት ስዴስት ወራት ጀምሮ ምን
ተግባሮችን አከናወነ?
ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ከተመሠረተ ከመስከረም 27 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ ባለት ስዴስትና
ሰባት ወራቶች የሚከተለትን ተግባሮች አከናውኗሌ፡፡
ዯርጅቱ የሚመራባቸውን ማሇትም ፕሮግራሙን፣ መተዲዯሪያ ዯንቡንና የዯንቡን ተፈጻሚነት ማረጋገጫ
የሆነ የዱስፕሉንና የአፈጻጸም መመሪያ ተዘጋጅቶ በሥራ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡
ዴርጅቱ ሕጋዊ ሰውነት እዱያገኝ በተዯረገው ጥረት በሜሪሊንዴ ስቴት ተመዝግቦ ሥራውን በሕጋዊ
አግባብ እያከናወነ ይገኛሌ፡፡
የዴርጅቱን መመሥረት የዏማራው ነገዴ እንዱያውቅና ሁሇንተናዊ ዴጋፉን እንዱያዯርግ በሬዱዮ፣
በፓሌቶክ፣ በዴኅረ-ገጾችና በሕዝባዊ ውይይቶች የማስተዋወቅ ሥራዎች ተሠርተዋሌ። በዚሁ ትውውቅ
መሠረት በአራት አሕጉሮች(አውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ እስያና አፍሪካ) በሚገኙ አገሮችና ከተሞች
የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ኮሚቴዎች ተዯራጅተው ሥራ ጀምረዋሌ፡፡ በዩ.ኤስ.ኤ ከሃያ በሊይ
ግዛቶች የሞረሽ መሠረታዊ ማኅበሮች ተዯራጅተዋሌ፡፡
የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የወጣቶችና የሴቶች ኮሚቴዎች ተዯራጅተዋሌ፡፡
የዲግማዊ ዏፄ ምኒሌክንና የሰማዕታቱ አርበኛ የአቡነ ጴጥሮስን ሀውሌቶች ከመፍረስ ሇመታዯግ ሕዝቡ
ተቃውሞን እንዱያሰማ ሇማዴረግ 117ኛውን የዏዴዋ ዴሌ መታሰቢያ ቀን ምክንያት በማዴረግ
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በዋሽንግተን ዱሲ ሕዝባዊ ስብሰባ በመጥራት ጉዲዩን የማሳወቅ ሥራ ተሠርቷሌ፡፡ በሕዝባዊ ስብሰባው፣
ስሇ አዴዋ ጦርነት ምክንያትና ውጤት፣ በአዴዋ ጦርነት የዲግማዊ ዏፄ ምኒሌክ ሚና፣ የሰማዕታቱ
የአቡነ ጴጥሮስና የአቡነ ሚካኤሌ የነፃነት ተጋዴል ታሪክ በባሇሙያተኞች ትምህርት እንዱሰጥ
ተዯረጓሌ፡፡ በራሪ ወረቀቶች ሇሕዝብ ታዴሎሌ፡፡ የሁሇቱ ሀውሌቶች መታሰቢያና ማነቃቂያ እንዱሆኑ
አምስት ሺ በመዲሉያ መሌክ ተሠረተው በመጠነኛ ዋጋ ሇሽይጭ እንዱቀርቡ ተዯርጓሌ፡፡
ሇሕዝብና ሇአባሊት የሚሰራጩ ከሃያ በሊይ ጥናታዊ ጽሁፎች ተዘጋጅተው እንዱሰራጩ ተዯርጓሌ፡፡
በዏማራው ነገዴ ሊይ የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ወንጀሌ የፈጸሙ ግሇሰቦችንና ዴርጅቶችን ሇዓሇም
አቀፉ ፍርዴ ቤት አቅርቦ ፍትሕ ይገኝ ዘንዴ መረጃዎች የማሰባሰብ ሥራ በተጠናከረ መንገዴ እየተሠራ
ይገኛሌ፡፡ በዚህ አጋጣሚ ወንጀሌ የፈጸሙ ግሇሰቦችንና ዴርጅቶችን ማንነት የምታውቁ ያሎችሁን
መረጃዎች ሇሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት በመጠቆምና በማመሊከት እንዴትተባበሩን ወንጀሌ
በተፈጸመበት ሕዝብ ስም አበክረን እንጠይቃሇን፡፡
ከዯቡብ፣ ከኦሮሚያ፣ ከአፋር፣ ከሶማሉያና ከቤንሻጉሌ ጉምዝ፣ እንዱሁም ከወሌቃይት፣ ከጠገዳ፣
ከሰቲት፣እና ከጠሇምት ወረዲዎች የተፈናቀለትን ዏማሮች ማንነት፣ ብዛት፣የዯረሰባቸውን በዯሌ፣
የተነጠቁትን የንብረት መጠን ሇማወቅ ባዯረግነው ጥረት፣ ከቤንሻንጉሌ ጉምዝ ክሌሌ፣ ከከማሽ ዞን
ከያሶ ወረዲ በ2005 የተፈናቀለትን ዏማሮች ዝርዝር መረጃ ሇማግኘት ችሇናሌ፡፡

በበሇጠ ዝርዝር መረጃውን በዴህረ- ገጻችን http://www.moreshwegenie.org
ሊይ ይመሌከቱ፡፡
የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በዏማራው ነገዴ ሊይ እየፈጸመ ያሇውን የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት
ወንጀሌ ዓሇም አቀፍና አሕጉራዊ ዴርጅቶች አውቀው በአገዛዙ ሊይ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና
እንዱያዯርጉ የሚያስችሌ የተጠናከረ መረጃ በማሰባሰብ ሊይ ይገኛሌ፡፡

15.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ሇወዯፊቱ ምን ሉሠራ አቅዶሌ?
የሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የወዯፊት የሥራ ዕቅዴ በመሥራች ጉባዔው ሇሁሇት ዓመታት
እንዱሠሩ ያፀዯቃቸውን ተግባሮች ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር እያጣጣሙ ተግባራዊ ማዴረግ ነው፡፡
ዝርዝሩን በዴኅረ-ገጹ ይመሌከቱ፡፡
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16.ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ማንን ይወክሊሌ?
ስሙ እንዯሚያመሇክተው ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የሚወክሇው፣ በዘሩ ምክንያት በዘረኛው የትግሬ
ወያኔ አገዛዝ የዘር ማጽዲትና የዘር ማጥፋት ወንጀሌ የተፈጸመበትን የዏማራ ነገዴ ነው።

17.ማስገንዘቢያ፡ዏማራው ኢትዮጵያዊነቱ ተክድ ከመገዯሌ፣ ከመታሰር፣ ከሥራ ከመፈናቀሌ ላሊ በኢትዮጵያ ምዴር አትኖርም
ተብል እንዯ ክፉ አውሬ በመሳዯዴ ሊይ ነው፡፡ ይህ ዏማራን፣ አማርኛ ቋንቋና ኦርቶድክስ ተዋሕድ ሃይማኖትን
ሇማጥፋት ዘመቻ የከፈተው የትግሬ ወያኔ፣ የመጨረሻ ግብ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት ስሇሆነ፡በመጀመሪያ ዏማራው ኅሌውናውን ሇማስጠበቅ፣ ቀጥልም ማተቡ፣ እምነቱና እናቱ የሆነችውን ኢትዮጵያን
ከብተናና ከጥፋት ሇመታዯግ መዯራጀት ምርጫ ሳይሆን፣ ግዳታ መሆኑን ተገንዝቦ ሞረሽ ወገኔን የዏማራ
ዴርጅትን እንዱቀሊቀሌ ጥሪ እናቀርባሇን፡፡
በሁሇተኛ ዯረጃ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ነፃነት እታገሊሇሁ የሚሌ የየትኛውም ነገዴ አባሌ፣
ዏማራው የማይኖርባት ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ሌትሆን እንዯማትችሌ ተረዴቶ፣ ዏማራው ሇኅሌውናው መጠበቅ
የሚያዯርገውን ትግሌ ከመዯገፍ ባሻገር፣ የትግሬ ወያኔ ፀረ-ዏማራ ብቻ ሳይሆን፣ ፀረ-ኢትዮጵያ መሆኑን
በማመን፣ ሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት የሚያዯርገውን አገርና ትውሌዴን ከጥፋት የመታዯግ እንቅስቃሴ
በሙለ ሌብ ሉዯግፈውና ሉያበረታታው ይገባሌ ፡፡
ስሇሆነም ሇሞረሽ ወገኔ የዏማራ ዴርጅት ዓሊማ ስምረት ከዏማራው ነገዴ አባሊት፣ በኢትዮጵያ አንዴነትና
ነፃነት ከሚያምኑ ኢትዮጵያውያን የዕውቀት፣ የመረጃ፣ የሏሳብ እና የገንዘብ ዴጋፋችሁ እንዲይሇየን የትግሬ
ወያኔ የጥቃት ሰሇባ በሆነው የዏማራ ነገዴ ስም አዯራ እንሊሇን፡፡
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ዏማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታዯጋሇን!
ዏማራው ሇእኩሌነት እንጂ፣ ሇተዋራጅነት አሌተዘጋጀም!
አባቶቻችን አገርና ነፃነትን አስረክበውናሌ፤ እኛ ሇሌጆቻችን ምን ሌናስረክባቸው አስበናሌ?
ወያኔ ረግጦ የሚገዛን በእርሱ ጥንካሬ ሣይሆን፣ በእኛ ዴክመት ነው!
ፈሇገ አሥራት የትውሌዲችን ቃሌ ኪዲን ነው!
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