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የአንጋፋው ታጋይ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ዜና እረፍት የሃዘን መግለጫ! 

ታጋይ ይሞታል  ትግል ግን አይሞትም!! 

ህሕዳር 23 ቀን 2011ዓ/ም (December 2, 2018) ከአሜሪካ ወደ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ ለከፍተኛ 
ሚዲያ ሥራና ለቤተሰብ ጉብኝት ያቀናው በሩሲያና በአሜሪካ በሚዲያው ዘርፍ የረዥም ጊዜ ልምድ 
ያካበተው አንጋፋው ጋዜጠኛ እና የዐማራ ድምጽ ራዲዮ (ዐድራ) ዋና አዘጋጅ ታጋይ ደምስ በለጠ በድንገት 
ማረፉ ተረጋግጧል፡፡የዐማራ ድምጽ ራዲዮ ዋና አዘጋጅ ታጋይ ደምስ በለጠ በአዲስ አበባ ከተማ  የዐማራ 
ድምጽ ራዲዮን አገለግሎት አገር ቤት ለማስገባት የተያዘውን ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ ሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት 
የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሰዬመው ልዑክ አንዱ በመሆን የተጣለበትን የውዴታ ግዴታ ሕዝባዊ ኃለፊነት 
በመወጣት ላይ እንዳለ ዐርብ ታህሳስ 12 ቀን  2011 ዓ/ም (December 21, 2018) ምክንያቱ ወደፊት 
በሚረጋገጥ ድንገተኛ ሞት  ሕይወቱ አልፏል፡፡  

ከመስከረም 20 ቀን 2009 ዓ/ም (October 1, 2016) ጀምሮ በሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ለተቋቋመው 
የዐማራ ድምጽ ራዲዮ አገለግሎት ዋና አዘጋጅነቱ ድምጽ አልባ ለሆነው የዐማራ ሕዝብ የሰላ ድምጽ በመሆን 
ላይቀለበስ የተቀጣጠለውን የዐማራ ሕዝብ ሕልውናና የማንነት ጥያቄ ትግል ለሕዝባችን ወቅታዊና ተጨባጭ 
ማስረጃ በማስተላለፍ አቅጣጫ አስጨባጮች ትንታኔዎችን በማቅረብ የዐማራውን ሕዝብ ትግል ፈር 
በማሲያዙ እልህ አስጨራሽ  ግብግብ ውስጥ የጎላ ተሳትፎ አድርጓል፡፡  

የዐማራ ድምጽ ራዲዮ አገለግሎት አዘጋጅ ከመሆኑ በፊት፤ እ.አ.አ/. በ1997 በግሉ ንጋት ራዲዮ በማቋቋም 
መክሊቱ በሆነው የጋዜጠኛነት ሙያው የዜግነት ኃላፊነት የተወጣ ጽኑ ወንድም ከመሆኑ በላይ የኢትዮጵያ 
ሕዝብ አርበኞች ግንባርን ለመርዳትና ለማገዝ ሲል ኤርትራ በርሃ ድረስ በመዝለቅ የትግሬ ሕዝብ ነጻ አውጭ  
ግንባር (ትሕነግ) የታገለ ቆራጥ ኢትይጵያዊ አማራ ነበር፡፡ ከ32 ዓመታት በኋላ ከሶስት ሳምንታት በፊት ወደ 
አገሩ ኢትዮጵያ ያቀናው በጭላንጭልነት በታዬው የመገናኛ ብዙሃን አገልግሎት አሰጣጥ አመቺ ሰፊ ምህዳር 
ውስጥ የዐማራ ድምጽ ራዲዮ አገልግሎት ሃሳብን በነጻነት የመግለጥ መብቱን ተጠቅሞ የበኩሉን ድርሻ 
መወጣት ይችል ዘንድ አሰፈላጊውን መረጃ አጠናክሮ እንዲመለስ ነበር፡፡  
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የዐማራውን ሕዝብ በተመለከተ፤ ታጋይ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ሰንቆ የተነሳበት መሪ የትግል ዓላማ የዐማራ 
ሕዝብ እርስ በርስ ሳይከፋፈል በአንድ የዐማራ ማንነት ጥላ ስር ተሰባስቦ የሀልውና ትግሉንና የማንነቱን 
ጥያቄ ማጠናከር ግዴታውና መዳኛ መንገዱ መሆኑን በጥብቅ ማስረዳት ነበር። ስለሆነም ሞረሽ ወገኔ ዐማራ 
ድርጅት መላው ዐማራ “አንዱ ዐማራ ለሁሉ ዐማራ፤ ሁሉ ዐማራ ለአንዱ ዐማራ “ በሚለው መርህ ጥላ ስር 
በአንድ የዐማራ ልብና መንፈስ በመክተት የታጋይ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠን መሪ የትግል አላማ እውን 
ለማድረግ ሁላችንም ቃል እንግባ እያልን  ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ 

ታጋይ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ላለፉት ሁለት አመታት ያህል የአማራ ድምፅ ራዲዮ (ዐድራ) ዋና አዘጋጅ 
በመሆን እስከ ህልፈተ ሕይወቱ ድረስ በቅንነት፣በታማኝነትና በከፍተኛ ወገንተኝነትና ተነሳሽነት ሲያገለግል 
ነበር፡፡የውድ ወንድማችን ታጋይ ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ድንገተኛ ሕልፈት ምክንያት ፤ አዲስ አባባ ከተማ 
ከሚገኙት የትግል አጋሮቻች እና ከአሜሪካ ኢምባሲ ጋር በመሆን በቅርብ በመከታተል ዝርዝር ሁኔታውን 
በቅርቡ እናሳውቃለን። 

በወዱ ወንድማችን ድንገተኛ ሕልፈተ የተስማንን ጥልቅ ልባዊ ስብራትና ሐዘንም እየገለጥን ለቤተስቦቹ፣ 
ወዳጆቹ፣ ትግል ጓደኞቹ፣ አድናቂዎቹና በአጠቃላይ ለመላ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን፡፡
የወንድማችን አቶ ደምስ በለጠ ቀብር ስነ ስርአት የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ 
አባል፤ በአገር ቤት ውስጥ የሚገኙ የአማራ ጉዳይ ተቆርቋሪዎች ፤ ድርጅቶችና የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት 
ሰኞ ታህሳስ 15 ቀን 2011 ዓ/ም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል የሚፈጸም መሆኑም ተረጋግጧል።   

ሕያው እግዚአብሔር ነፍሱን በአጸደ ገነት ያስቀምጥልን ዘንድም ጽሎታችን ነው፡፡ 

የዐማራ ሕዝብ ትግል ለሕልውናውና ለማንነቱ የሚያደርገው መራራ ትግል ይበልጥ ይጠነክራል! 

የታጋይ ጋዜጠኛ ጓዳችንን አርማ አንግበን እንታገላለን! ታግለንም በቆራጥነት እናሸንፋለን! 

ድል ለዐማራ ሕዝብ! 

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት 

 

 

 

 


