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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. 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ቅዳሜ፣ ጥቅምት ፳፣ ፪ሺ ፲፬ ዓ.ም. (Oct 30, 2021) ቅጽ ፰ ቁጥር ፱ 

 

የአቶ ተኮላ ወርቁን ህልፈተ ህይወት አስመልክቶ ከሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የተሰጠ የሀዘን መግለጫ! 

በስዊዲን ስቶኮልም ነዋሪ የሆነው ወንድማችን አቶ ተኮላ ወርቁ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ አለም መለየቱን የሰማነው 

በታላቅ ሀዘን ነው።  በአቶ ተኮላ ወርቁ ከዚህ ዓለም ማለፍ ለኢትዮጵያም ሆነ ለአማራ ህዝብ ትልቅ ኪሳራ ነው። አቶ ተኮላ የብዙ ሰው ግምት 

ሲሆን በከፍተኛ በሳልነቱ እና ፅናቱ የሚታወቅ በመሆኑ ከዚህ አለም መለየቱ እንደ ኢትዮጵያዊና እንደ አማራ እንዲሁም እንደሞረሽ ወገኔ 

የአማራ ድርጅት ከፍተኛ ሐዘን አድርሶብናል።  አቶ ተኮላ ለትውልድ አገሩ ኢትዮጵያና ለወገኑ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ በእውነትና በጽናት እድሜ 

ልኩን ሲታገል የነበረ ወንድማችን እንደነበር በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚያውቁትና የሚመሰክሩለት ነው። በተለይም በወያኔና 

በኦነግ ጥምር ሴራ በግፍ እንዲጠፋ ለተፈረደበት የአማራ ህዝብ ከዚህ ዓለም በህይወት እስከተለየበት ግዜ ድረስ የአማራውን የነፃነት ትግል 

የተለያዩ አደረጃጀቶች በማበረታታት ሁለገብ ድጋፍ ያደርግ ነበር።   

ወገናችን በትግሉ ሀገረ ኢትዮጵያን በመሰረታዊ ለውጥ የአፓርታይድ ሥርአቱን ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ መጣል እንዲችል ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

አድርጓል። ለብዙ ነገር የምናጨውና እምቅ አቅም ያለው ወንድማችን አቶ ተኮላ ወርቁ የተለየን፣ በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት በሥራ አስፈጻሚ 

ኮሚቴ አባልነት፣ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አመራር ሰጪነትና በአማራ ድምፅ ራድዮ በጋዜጠኝነት ትልቅ አስተዋፅኦ እያደረገ እያለ ነው ። ለረጅም 

ግዜ አብረነው የሰራን ሁሉ ታላቅ የትግል አጋር አጥተናል።ኢትዮጵያ ዛሬም ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል ትልቅ ሰው  አጣች። በብዙ ውጥን 

እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረገ የነበረ ወንድማችንን ማጣት ትልቅ ክፍተት ቢፈጥርም የታገለለትን አላማ እዳር ለማድረስ የሱን 

ምሳሌነት ትልቅ ጉልበት አድርገን እንቀጥላለን።  

እግዚአብሔር የአቶ ተኮላ ወርቁን ንፍሱንም በአፀደ ገነት ያኑርልን። ለመላ ቤተሰቡ፣ በመላው ዓለም ለሚገኙ ዘመድና ወዳጆቹ  በሙሉ 

መጽናናትን እንዲሰጣቸው እንመኛለን። 

ተኮላ ምን ነካህ ምን አስቸኮለህ 

ብዙ ውጥን ስራ እየጠበቀህ 

ሁሉንም ትተኸው ለማረፍ ወሰንክ? 

አንተስ ተገላገልክ ከዚህ ትርምስ 

እያየህ ከማዘን የሰው ደም ሲፈስ 

በሰው በላ ፍጡር አገር ሲታመስ 

የኢትዮጵያ ጠላት ገዳዩአ ሲነግስ  

እኛ ግን ተጎዳን ሀዘናችን ፀና  

በህይወት ስናጣ አንተን መሳይ ጀግና 

በዚህ በቀውጢ ቀን በምን እንፅናና! 

የሀገር ፍቅር ልክፍት ያረገህ ከርታታ 

ከደጋጎቹ ጎን ያስቀምጥህ ጌታ። 


