
 

 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) 
Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO) 

 
Website: www.moreshwegenie.org    E-mail: infoandpr@moreshwegenie.org 

 

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የኅልውናው እና የማንነቱ መሠረት ነው። 

Our struggle is trans-generation. Amara’s organization is the basis of its existence and identity. 

 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት                      ማክሰኞ የካቲት ፲፱ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.                           ቅጽ ፯ቁጥር ፯ 

 
 

የዐማራው ትግል ከግብታዊና ከአፍለኝነት ወጥቶ  
ወደ ከፍተኛ የተማከለ ተከታታይ ተጋድሎ መሸጋገር አለበት! 

 

የዐማራ ተጋድሎ የፈነዳው ወሳኝ የሆኑ የዐማራ የኅልውና እና ማንነት ጥያቄዎችን ከፍተኛ የመታጋያው አንገብጋቢ 
ርዕሰ ጉዳዮች በማድረግ እንደነበር የሚታወቅ ነው። አሁንም ነው። እያንዳንዱ የትግል ርዕሰ ጉዳይ የሥራ ሂደት 
የታለመለትን ውጤት እስኪያመጣ ድረስ በተከታታይነት ካልተሰራበትና ካልተገፋበት አጠቃላይ ትግሉ ወደ ኋላ 
ሊጎተት ወይም አቅጣጫውን ስቶ የመቀልበስ አደጋ ሊገጥመው ይችላል። ከታሪክም የምንማረው ይኸውን ነው። 
 

ፀረ-ዐማራና የባእዳን ቅጥረኞች የትግሬ-ወያኔ እና ተባባሪዎቹ በ1983 ዓ/ም ሥልጣን ላይ በወጡ ማግስት በዐማራው 
ሕዝብ ላይ ያካሄዱት የማፈናቀልና የጭፍጨፋ ዘመቻ ለመቋቋምና ለዓለም ሕብረተሰብ ለማሳወቅ በታላቁ መሪያችን 
በክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ አርቆ አሳቢነት የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) ተቋቁሞ ነበር። የዚህ 
ድርጅት መቋቋም ለዐማራው ሕዝብ አለኝታ ሆኖ መታገሉና ማታገሉ የሚታወስ ነው። የዐማራው ሕዝብ ለኅልውናው 
የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እስከ ነጻነት ድረስ እንዲቀጥል ያቀረቡትን ጥሪ፤ ከመቃብር በላይ ሕያው ሆኖ 
የዐማራውን ሕዝብ  እየጠራ ይገኛል። ሆኖም ግን፣ የዐማራ ኅልውና በቋሚ መሠረት ላይ ሳይመሠረት የተቋረጠው 
ትግላችን በአፍለኛ አፍለኛ ጉዳዮች እንጂ ተከታታይነት ያለው ስራ ላይ ባለማተኮሩ ነው። ለዚህ በቂ ምሳሌ የሚሆነው፣ 
የወቅቱን ነባራዊ ሁኔታዎች ያላገናዘበ የፖለቲካል ትግል መስመር በመቀየሱ፤ ዐማራው ተደራጅቶ ራሱን መከላከል 
አቃተው። በዚህም የተነሳ፤ የትግሬ-ወያኔዎች ታይቶን ተስምቶ የማይታወቅ ከፍተኛ የዘር ጭፍጨፋና ማጽዳት ለ27 
ዓመታት አካሄዱበት። አሁንም እያካሄዱበት ይገኛል። 

 
በአሁኑ ወቅትም፣ ዐማራው መዐሕድን ያከሸፈው ዓይነት ተመሳሳይ የግብታዊ እና የአፍለኛነት ፍቅር ውስጥ እየገባ 
ይመስላል። ከሰሞኑ ደብረ ማርቆስ ከተማ ላይ የታየው የስሑት ድርጅቶች ትርዒት ለዚህ የክሽፈት አዝማሚያ አንድ 
ማሳያ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። በኢትዮጵያዊነቱ አምኖ ለሚኖረው ዐማራ ዛሬ ላይ የሚያስፈልገው በጎሳ መደራጀት 
ሕገ-ወጥ ሆኖ እስካልተወገደ ድረስ በኅልውናው እና በማንነቱ ዙሪያ ጨክኖ እስከመጨረሻው ድል ድረስ መታገል 
አለበት። በዐማራው ላይ ሲዘምቱ የኖሩት የበግ ለምድ የለበሱ የአንድነት ኃይሎች አሁን ደግሞ ስማቸውን ቀይረው 
የዜግነት ፖለቲካ አራማጆች  በደብረ ማርቆስ ከተማ የዐማራውን ደካማ ጎን ተጠቅመው ባካሄዱት ዐማራውን 
የማደንዘዝ ፕሮግራማቸው ላይ የተገኘው የዐማራ ሕዝብ ብዛት የዐማራ የኅልውና እና የማንነት ተጋድሎ ዛሬም ልክ 
እንደ መዐሕዱ ዘመን በአፍለኛ አጀንዳ ሊነጠቅ እንደሚችል የሚያሳየን ትልቅ የማንቂያና ማሰጠንቀቂያ ደወል ነው።  
 
በአብይ አሕመድ ጉያ ስር የተኮለኮሉት ስሑት የአንድነት ኃይሎች ነን የሚሉ ቡድኖች እውነተኛ ፍላጎታቸው 
የኢትዮጵያን ግዛታዊ አንድነት ማስጠበቅና ኢትዮጵያዊነትን መስበክ ቢሆን ኖሮ፤ ጉባዔያቸው ወይም ስብሰባቸው 
መካሄድ ያለበት በኢትዮጵያዊነቱ ሟች በሆነው በደብረ ማርቆስ ሕዝብ መካከል ሳይሆን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል 
ካርታና ፕላን አዘጋጅተው አገር ለመመሥረት ቀን በሚቆጥሩ ኢትዮጵያ ጠሎች መካከል ነበር።  



 

 
 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት                      ማክሰኞ የካቲት ፲፱ ቀን ፪ሺህ፲፩ዓ.ም.                           ቅጽ ፯ቁጥር ፯ 

 

 
 

ሆኖም ግን፣ ዓላማቸው ለኅልውናው እና ለማነንቱ የተነሳሳውን ዐማራውን ማደንዘዝ ስለሆነ የተነሳሳውን ዐማራ 
ለማስተኛት የማይተበትቡት ሽርና ተንኮል፤ የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። 
 
በደብረ ማርቆሱ የውሸት የአንድነት ኃይሎች ጉባኤ ወይም ስብሰባ የዐማራ ሕዝብ በአገዛዙ ላይ ጫና አድርጎ 
የኅልውናው እና የማንነቱ ጉዳዮቹን እንዲገፋባቸው ሳይሆን ፤ እንዲተኛና አብይ አሕመድ እንዲያሸጋግረው እየተቀሰቀሰ 
ነበር። በእውነቱ የዐማራ ሕዝብ መቀስቀስ ያለበት ሕጋዊ የሆነው የኅልውናው እና የማንነቱ አደጋው እንዲወገድ ያለ 
ርሕራሔ በአገዛዙ ላይ ጫና በማድረግ ተጋድሎውን የኅልውና እና የማንነቱ አደጋዎቹ እስኪቀረፉ ድረስ እንዲገፋበት 
እንጂ እንዲተኛ መቀስቀስ አልነበረበትም። የዐማራ ሕዝብ ለሚያደነዝዙት ኃይሎች ጆሮ እየሰጠ ያለው፤ የሚያታግሉት 
ባለ ጉዳዮቹ ከመዐሕድ ክሽፈት ተምረው አፍለኛ እንጂ ተከታታይነት ያለው ስራ በፕሮግራም መስራት 
ባለመጀመራቸው ነው።  
 
የኅልውና እና የማንነት አደጋ ከመቸውም ጊዜ በላይ ተጋርጦበት የሚገኘው የዐማራ ሕዝብ ዛሬ ላይ የሚያስፈልገው 
እንደ ስሑት ኃይሎች የሚያደነዝዘው ሳይሆን ለኅልውናው እና ለማንነቱ ተጋድሎው የሚያነቃቃው ነው። የድል 
አጥቢያ አርበኞችም ሆኑ የዐማራ ባለጉዳይ ነን የሚሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ምሑራን፣ አክቲቪስቶች ሁሉ የዐማራን 
ሕዝብ ከማደንዘዝ ይልቅ ከመቸውም ጊዜ በላይ ሐምሌ አምስት 2008 ዓ/ም በፈነዳው የዐማራ የኅልውና እና የማንነት 
ተጋድሎ መስመር ማንቃት አለባቸው።  
 
በፕሮፌሰር አስሥራት ወልደየስ ተጀምሮ የነበረው የዐማራ የኅልውና ተጋድሎ የተቋረጠውና ላለፉት 27 ዓመታት 
የፋሽስት ወያኔ የአገዛዝ በዐማራው ሕዝብ ላይ የዘር ጭፍጨፋ እና ማጽዳት የደረሰው፤ አፍለኛ እንጂ ተከታታይነት 
ያለው ስራ በእቅድ መስራት ባለመቻላችንና የዐማራ ተጋድሎ የተጀመረባቸውን እያንዳንዱን አጀንዳዎች እንደ 
ፕሮጀክት ወስደን ያልተቋረጠ ሕዝብ የማንቃት  ተግባር መስራት ባለመቻላችን ነው።  
 
ዓላማቸውን ለሳቱ ለስሑት የአንድነት ድርጅት ነን ለሚሉ አደንዛዦች ዐማራው ጆሮውን እየሰጠ ያለው የአብይ 
አሕመድ አገዛዝ ወደ ሥልጣን ከመጣ በኋላ የተሰሩት ዐማራን የማደራጀት ሥራዎች ስር ባለመስደዳቸውና 
ተከታታይነት ያለው ስራ ባለመሰራቱ ነው። አሁንም ቢሆን አልረፈደምና የዐማራ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ የዐማራ ሐቀኛ 
ባለጉዳዮች ሁሉ በአፍለኛ ነገሮች መጠመዳቸውን ትተው ዓላማቸውን የሳቱ ስሑት የአንድነት ድርጅቶች ነን የሚሉ 
የፖለቲካ ነጋዴዎች በዐማራነቱ እንዳይደራጅ እያደነዘዙት ያለውን ዐማራ ለኅልውናው እና ለማንነቱ ታጥቆ እንዲነሳ 
ማንቃት መጀመር አለባቸው። ይህንን ተግባር በተከታታይነት የዐማራ የኅልውና እና ማንነት አደጋ እስኪወገድ ድረስ 
አምርሮ መግፋት ካልተቻለ፤ ሕዝባችን የፖለቲካ ነጋዴዎች ሸቀጥ ሆኖ ልክ እንደ መዐሕድ ትግል የዐማራ ተጋድሎ 
መክሸፉ አይቀሬ ነው።  
 
ስለዚህ፣ ይህ እንዳይሆንም የዐማራ ወገናችን በወጣት፣ በሴቶችና በሌሎች የሲቪክ ማህበራት እየተደራጀ ኅልውናው 
እና ማንነቱ እንዲጠበቅና በጥገና ለውጡም የግፍ ተቀባይነቱ እንዲቆም፤ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ይታገል ዘንድ 
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ጥሪውን ያቀርባል። 
 
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ፤ አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ! 
የዐማራ ሕዝብ በመራራ ትግሉ ኅልውናውንና ማንነቱን ያስከብራል! 
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃል-ኪዳን ነው! 
 
 

 


