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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. 
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ሁሉም በድጋሚ እንዲያውቀው! 

ፀረ-ዐማራና የባእዳን ቅጥረኞች የትግራይ ሕዝብ ነፃ-አውጭ ግንባር (ትሕነግ)/ ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) እና ተባባሪዎቹ 

በ1983 ዓ/ም ሥልጣን ላይ በወጡ ማግስት፤ በዐማራው ሕዝብ ላይ ያካሄዱት የዘር ጭፍጨፋ (Genocide) እና የዘር ማጽዳት (Ethnic 

Cleansing) ዘመቻ ለመቋቋምና ለዓለም ሕብረተሰብ ለማሳወቅ በታላቁ መሪያችን በክቡር ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ አርቆ አሳቢነት 

የመላው ዐማራ ሕዝብ ድርጅት (መዐሕድ) ተቋቁሞ፤ ለዐማራው ሕዝብ አለኝታ ሆኖ መታገሉና ማታገሉ የሚታወስ ነው። ከእርሳቸው 

ሕልፈት በኋላ፤ ትግሉ ቢዳፈንም ትግሉ እንዲቀጥል ሕያው ጥሪያቸው ከመቃብር በላይ ሆኖ በኢትዮጵያ ምድር የሲዖል ሕይወት 

ለሚኖረው የዐማራ ሕዝብ የትግል ጥሪውን ደግሞ ደጋግሞ እየደወለ ይገኛል። 

በዐማራው ወገናችን የደረሰውን ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት ወንጀል ለማሳወቅ ቀርቶ ዐማራ ነኝ ብሎ ለመናገር በሚፈራበት ወቅት፤  በካናዳ፣ 
በአሜሪካ፣ በአውሮፓ እና በአውስትራሊያ የምንገኝ ከዐማራ ሕዝብ ማህጸን የወጣነው ቆራጥ የዐማራ ሕዝብ ልጆች የታላቁ መሪያችንን 

መስዋዕቱ ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ የትግል ጥሪ በመቀበል፤  "ሞረሽ" በሚለው ባሕላዊ ጥሪያችን  መሠረት ተጠራርተን የዐማራውን 

ሕዝብ ኅልውና እና ማንነት ለማስከበር መስከረም 26 እና  27 ቀን 2005 ዓ/ም           ( October 6 and 7, 2012) በዋሽንገተን ዲሲ 

ከተማ፣ ሃገረ አሜሪካ ባካሄድነው የ2 ቀናት መሥራች ጉባኤ ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅትን (ሞወዐድ) አቋቋምን። 

የድርጅታችን መሥረች ጉባኤም አቶ ተክሌ የሻውን የድርጅቱ ሊቀ-መንበር አድርጎ መረጣቸው። በዚሁ መሠረት፣ አቶ ተክሌ የሻው 

ከመሥራች ጉባኤ ጀመሮ እስከ 3ኛው ድርጅታዊ ጉባኤአችን ቅዳሜ ጥር 5 ቀን 2010 ዓ/ም ( Saturday, January 13,  2018) ድረስ 

የሞወዐድ መሥራችና ሊቀ-መንበር በመሆን ከ5 ዓመታት በላይ አገለግለዋል።  

በዚሁ 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ለከፍተኛው አመራር ቦታ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዶ የድርጅታችን ጉባኤ አባላት ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ 

በከፍተኛ ድምጽ ሞወዐድ ሊቀ-መንበር ሆነው ድርጅቱን እንዲመሩ እና እንዲያገለግሉ መርጦአቸዋል። ይህ በዚህ እንዳለ፤ አቶ ተከሌ 

የሻው የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት የሚባል የፖለቲካ ድርጅት አቋቁመው፤ የዚሁ ፖለቲካ ድርጅት መሥራችና ሊቀ-መንበር 

እና ጎን ለጎን ደግሞ የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት አባል በመሆን ቀጠሉ። 

3ኛው መደበኛ ጉባኤ አስመለክቶ ድርጅታችን ጥር 5 ቀን 2010 ዓ/ም ጀምሮ ድርጅቱ የሚመራው ጉባኤው በመረጣቸው ሊቀ-መንበር 

ዶ/ር አረጋኽኝ ንጋቱ እንደሆኑ ማስታወቁ የሚታወስ ነው።  

ዶ/ር አረጋኽኝ ንጋቱና እሳቸው በሚመሩት የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ድርጅታችን የጣለባቸውን 

ከፍተኛ ኃላፊነት በታላቅ ታታሪነት፣ ቅንነትና ታማኝነት በመወጣት ላይ ይገኛሉ። በተለያዩ አህጉራት የሚገኙትን የድርጅታችንን አካላትና 

አባላት ጋር ዘመኑ በፈጠረው መገናኛ ዘዴዎች በመገናኘት ድርጅታችንን ዓላማና ተልዕኮ ለማሳካት እስከአሁኑ ሰዓት ድረስ ድርጅታችንን 

በትጋት በማገልገል ላይ ይገኛሉ።  
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በዚህም አኳያ፣ ድርጅታችን በአዲስ በቀለጠፈና በዘመነ አሰራር በመመራት በከፍተኛ የድርጅታዊ ሥራዎች በመጠመድ ድርጅቱ 

የቀረጸውን መርሐ-ግብሮች ለማስፈጸም በጠነከረ መልክ በሚንቀሳቀስበት ወቀት፤ አቶ ተከሌ የሻው የተለያዩ ቃለምልልሶች በሚያደርጉበት 

እና በስብሰባዎች በሚካፈሉበት ወቅት፤ ከቃለምልልስ እንዲሁም ከስብሰባ አዘጋጆች ወይም ታዳሚዎች “ አቶ ተክሌ የሻው ሞረሽ ወገኔ 

የዐማራ ድርጅት ሊቀ-መንበር ‘ እየተባሉ በስህተት በሚጠሩበት ጊዜ፤ የድርጅታችን ሊቀ-መንበር እንዳልሆኑ ልባቸው እያወቀ የሞረሽ 

ወገኔ ሊቀ-መንበር አይደለሁም ብለው በጨዋ ደንብ ማሰተካከልና ማረም ሲችሉ በተለያዩ ጊዜያት በዝምታ አልፈውታል። ጉዳዩ 

ያሳሰባቸውና ያሳዘናቸው የደርጅታችን አባላት ይህን ጉዳዩ በግንባርና በስልክ ቢያነጋግሯቸው፤ “ እኔ ምን ላድርግ ቃለምልልስ አዘጋጆችና 

የስብሰባ መሪዎች ናቸው ‘ የሚል ተልካሻ መልስ ነበር የሰጡአቸው። እኛም ወደ ግልጽ ንትርክ ከመግባት ጊዜ ይፍታው ብለን ለጊዜው 

ትተነው ነበር። 

ይህ በዚህ እንዳለ፣ የኮሎኔል ዶ/ር አብይ አህመድ መንግሥት የመደመር (የሞጋሳ) ፍልስፍና እንደ አገዛዝ መመሪያ ባመጣበት ጊዜ፤ አቶ 

ተከሌ የሻው ከማንም በፊት በግንባር ቀደም ወደ ሃገር ቤት ተሽቀዳድመው ሂደው ነበር። ከላይ የጠቀስነው ጉዳይ ማለትም “ አቶ ተክሌ 

የሻው ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ሊቀ-መንበር” የሚለው በሃገር ቤትም በተለያዩ መድረኮች ሲንጸባረቅ፤ ምንም ዓይነት ማስተካክያ 

ለመስጠት አልሞከሩም። እንደተለመደው፣ ዝምታን መርጠዋል። እኛም በሆደ ሰፊነት በትዕግስት አለፍነው።  

አሁን በቅርቡ፣ መስከረም 3 እና 4 ቀን 2012 ዓ/ም (September 14 and 15, 2019) በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ፣ ሃገረ አሜሪካ የዐማራን 

ተወላጆችን ለማሰባሰብ በሚል በተካሄደው የ2 ቀናት ስብሰባ፤ የስብሰባው አዘጋጆችና ታዳሚዎች        አቶ ተክሌ የሻውን “ ሞረሽ ወገኔ 

የዐማራ ድርጅት ሊቀ-መንበር ” እያሉ ሲጠሯቸው፤ አቶ ተክሌ የሻው እንደተለመደው እርማት ለመስጠት አልፈለጉም። ሁሉንም በዝምታ 

አለፉት። 

በዚህ የተነሳ፣ ጉዳዩ በተለያዩ ጊዜያትና ቦታዎች ሲነሳ፤ አቶ ተክሌ የሻው ጉዳዩን ከማስተካከል ይልቅ ዝምታን የመረጡበት ምክንያት ምን 

እንደሆነ ድርጅታችንን ቢያውቅም ጊዜ ይፍታው ብሎ ነበር። አሁን ግን፣ ጊዜው ደርሷል ብሎ ስለአመነበት በሃገር ቤትና በውጭ ሃገራት 

የሚገኙ የዐማራ ተወላጆች እና ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንዲያውቁት አስፈላጊ ሆኖ ስለአገኝው ይኸን መግለጫ ለማውጣት ተገዷል። 

በዚሁ መሠረት፣ አቶ ተክሌ የሻው በማንኛውም መልክና ደረጃ ካለፈው ሚያዝያ 27 ቀን 2011 ዓ/ም ( May 4, 2019) ጀምሮ ከሞረሽ 

ወገኔ ዐማራ ድርጅት ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌላቸው መሆኑን በአጽንኦት እያስታወቅን፤ ካለፈው ጥር 5 ቀን 2010 ዓ/ም (January 

13, 2018 ) ጀምሮ እና ሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅትን በከፍተኛ ደረጃ ሌት ከቀን  በማገልገል ላይ የሚገኙት የድርጅታችን ሊቀ-መንበር 

ዶ/ር አረጋኽኝ ንጋቱ መሆናቸውን በታላቅ ደስታ እና ኩራት እንገልጻለን።  

 
አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ 
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ! 
የዐማራው ሕዝብ ኅልውናና ማንነት በጀግና ልጆቹ ይከበራል! 
ጀግናው አሳምነው ጽጌ የትግላችን ቀንዲል ነው! 
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!  

 

 

 

 

 

 


