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ዝክረ ጥሊሁን ግዛው 
 

ሌክ የዛሬ 43 ዓመት ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም. ከታናሽ ወንድሙ 
መኮንን ሲሳይ ጋር በመሆን ከስድስት ኪል በስተጀርባ አፍንጮ በር 
በሚባሇው አካባቢ ፍቅረኛውን ዮዱት ታዬን ሇመሸኘት ታክሲ 
ሉያሳፍሯት ወዯ መኪና መንገድ ወጡ። ሰዓቱ በግምት ከምሽቱ አንድ 
ሰዓት ከሩብ ይሆናሌ። አንድ ታርጋ የላሊት መኪና ቀረብ በማሇት 
የሞት ጥይቷን ጀግናው ወጣት ሊይ አርከፈከፈች። በኢትዮጵያ 
የተማሪዎች እንቅስቃሴ መሪ ቦታ የነበረው ጥሊሁን ግዛው በግፍ 
ተገዯሇ። ጥሊሁንን በመግዯሌ የፊውዲለን ሥርዓት የግፍ አገዛዝ 
ዕድሜ ሇማራዘም ያሇሙት ግድያው ቢሳካሊቸውም ትግለን ሉገድለት 
አሌቻለም። 
በጥሊሁን ዯም የትግሌ መፈክሮች ተጻፉ፤ ሌቦች ቆርጠው ተነሱ፤ 

“ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ?” ተዘመረ። “አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ! የግፍ አገዛዝ 
አይበቃህም ወይ” ጩኸቶች በርካታ ጥሊሁኖችን ወሇደ። “ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ 
እንዯሆችሚኒ እንዯ ቼኩቬራ” የበርካታዎችን ሌብ አሸፈተ። የጥሊሁን ድምጽ ከመቃብር 
ጮኸ፤ “መሬት ሇአራሹ” በጥሊሁን አጥንት ተገነባ፤ ብሶትና ቁጭት ያንገበገበው ተማሪና 
ግፍና መከራ የሰሇቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ የረዥም ጊዜ ትግሌ ውጤት አምጦ አምጦ 
የካቲት 66ን ወሇዯ።  
 
ጥሊሁን ግዛው ከአባቱ ከንቡረዕድ ግዛው አበራና ከእናቱ ከወ/ሮ ዯሴ አደዬ ረታ በ1933 
ዓ.ም. በራያና ቆቦ አጠርሻ በመባሌ እምትታወቀው የገጠር መንዯር ይወሇዲሌ። ጥሊሁን 
ዕድሜው ሇትምህርት ሲዯርስ ዕድገቱን በአዯረገባት በገጠሯ አጠርሻና ሰንዯይ የቤተክህነት 
ትምህርቱን እስከ ዲዊት ይከታተሊሌ። የመጀመሪያዎቹን ዓመታት ዕድገቱን ከሴት አያቱ 
ከወ/ሮ ጥሩ ሇገሠ ጋር የነበረው ጥሊሁን እናቱ ላሊ ትዲር ይይዙና ወዯ ሊስታ አውራጃ ጊዲኖ 
ወረዲ አንጏት ሲጓዙ አብሮ በመሄድ ዕድገቱን ያዯርጋሌ። ጥሊሁን ወዯ ዘመናዊ ት/ቤት 
በመዛወር ወሌዱያ ጣይቱ ብጡሌ አንዯኛ ዯረጃ ት/ቤት  ጀመረ። 
 
ቀጠን ብል ረዘም ያሇው ቀይ ሸበሊ ወጣት ጥሊሁን በመጀመሪያዎቹ አሥራዎቹ ዕድሜው 
ሊይ ከአባቱ ጋር ወዯ አዱስ አበባ በመምጣት እንጦጦ ሚሽን አዲሪ ት/ቤት በመግባት 
የመሇስተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን ተከታተሇ። ጥሊሁን በማስከተሌም የሁሇተኛ ዯረጃ 
ትምህርቱን ኮተቤ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት በከፍተኛ ውጤት በማጠናቀቅ በ1959 ዓ.ም. 
የቀድሞው ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ (ቀ.ኃ.ሥ) ዩንቨርስቲ የአሁኑ አዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ሉገባ 
ችሎሌ። 
 
የሌዕሌት ሣራ ግዛው ወንድም ጥሊሁን ግዛው ከባሊባት ቤተሰብ ቢወሇድም ዕድገቱ ከገበሬ 
ሌጆች ጋር ነበር። በገጠር ኑሮው ከአካባቢው ሕዝብ ጋር ሇመመሳሰሌ በአሇባበሱም ሆነ 
በባህሪው ይጥራሌ። በተማሪነት ዘመኑም ጊዜውን የሚያሳሌፈው ከመሰሌ ተማሪ ጓዯኞቹ ጋር 
እንጂ ከባሇስሌጣንና ከከበርቴ ጋር አሌነበረም። 
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የጥሊሁን አንባቢነት ዯግሞ የተሇየ ነበር። ከቤተክህነት ት/ቤት የጀመረውን የማንበብ ባህሌ 
አዱስ አበባ እንጦጦ ሚሽን አዲሪ ት/ቤት ሲገባ ይበሌጥ አጎሇበተው። የጥሊሁን የመማርና 
የማንበብ ሌምድም እየተገነዘበ ከአዯገበት የገበሬ ጎስቋሊ ሕይወት ጋር በማጣመር 
የኢትዮጵያን የፖሇቲካ አቅጣጫ ሇብዙኃኑ በሚስማማ መሌክ ሇመቀየር ገና በሇጋ ዕድሜው 
ያውጠነጥን ያዘ። ጥሊሁን በቀ.ኃ.ሥ. ዩንቨርስቲ የሶሻሌ ሳይንስ ተማሪ በመሆን ባገኘው 
ከፍተኛ ነጥብ መሠረት የመጀመሪያው ምርጫው ወዯሆነው የፖሇቲካ ሳይንስ የትምህርት 
ክፍሌ መግባት ይበሌጥ የሀገሩንና የዓሇምን ፖሇቲካ በሚገባ በመረዲት ግንዛቤ እንዱያገኝ 
እረድቶታሌ። 
 
በኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግሌ ከ1956 ዓ.ም. ቀዯም ሲሌ የተፈጠረው የግራ ኃይልች 
አስኳሌ ተጠናክሮ «አዞዎች» የተሰኘ ስብስብን በመፍጠር 1957 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ተማሪዎች 
የትግሌ መርህ «መሬት ሊራሹ» መሆኑ ይፋ ተዯርጎ መጋቢት 4 ቀን 1957 ዓ.ም. «መሬት 
ሊራሹን የምትሹ፤ ተዋጉሇት አትሽሹ» እያለ ተማሪዎች በአዯባባይ ሰሌፍ በወጡ ወቅት 
የ11ኛ ክፍሌ ተማሪው ጥሊሁን በሰሌፉ ተሳትፏሌ። በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጉሌህ 
ስፍራ የያዘው ይህ ቀን ተማሪዎች በኢትዮጵያ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ግንኙነት ትሌቅ ሚና 
በሚጫወተው በመሬት ይዞታ ሊይ ማተኮራቸው አዱስ የፖሇቲካ ሥርዓትን ሇማምጣት 
እንዯሚታገለ ያመሊከተ ነበር። ሇዚህም በኢትዮጵያ ሊሇው አጠቃሊይ ችግር ተጠያቂው 
የጉሌተኛው ሥርዓት መሆኑን አመሌካች ነበር። በወቅቱ ሶሻሉዝም የኢትዮጵያን ችግር 
የሚፈታ ሥርዓት መሆኑም የበርካታዎችን ድጋፍ አገኘ። ተያይዞም የመጻፍና የመዯራጀት 
መብት ጥያቄዎች ይነሱ ጀመር። የዚህም ትግሌ ውጤት ዝነኛውን የአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ 
ተማሪዎች ማህበር «ኡዙዋ» USUAA (University Students Union of Addis Ababa) 
በማስገኘት በኢትዮጵያ ተማሪዎች የፕሬስ ነጻነት ታሪክ ውስጥ ቀዲሚውን ሥፍራ የያዘውን  
«ታገሌ» በመባሌ የሚታወቀውን ሌሣን አስገኘ። 
 
ጥሊሁን ግዛው የ«አዞዎቹ» ዓሊማ አራማጅና በኋሊም ሇመሪነት ሇመታጨት የበቃ ወጣት 
ነበር። በ1961 ዓ.ም. በተዯረገው የ«ኡዙዋ» ፕሬዘዲንታዊ ምርጫ በመኮንን ቢሻው ቢሸነፍም 
በቀጣዩ ዓመት ኅዲር 1962 ዓ.ም. በተዯረገው ፕሬዘዲንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ ብሌጫ 
ሉያሸንፍ በቅቷሌ። ጥሊሁን በፕሬዘዲንትነቱ ቀዲሚው ሥራው የተማሪውን የመናገር፣ 
የመጻፍና የመዯራጀት ነጻነት ይበሌጥ ማጠናከር ሆነ። ሇሁሇት ወር ብቻ በፕሬዘዲንትነት 
ሕይወቱ የኖረው ጥሊሁን የተሇያዩ ሀሳቦች እንዱንሸራሸሩ በማበረታታቱ የሚታወቅ ታጋይ 
ነበር። ያ ትውሌድ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት መሻሻሌ ያሇምንም ስስት ሕይወቱን አሳሌፎ 
የሰጠ በመሆኑ ትግለ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁለ ሇመክፈሌ ዝግጁ ነበር። ጥሊሁን 
ግዛው ከባሊባት ቤተሰቦች የተወሇዯ ቢሆንም መዯቡን ሇዯሀው ገበሬ፣ ሕይወቱን ሇኢትዮጵያ 
ሕዝብ፣ ክብሩን ሇሰንዯቅ ዓሊማው የሰጠ የያ ትውሌድ ብርቅዬ ወጣት ነበር። የኢትዮጵያ 
ተማሪዎች ትግሌ መሠረታዊ አቅጣጫ እንዱይዝና የመዯራጀት አስፈሊጊነትን የጠቆመ አርቆ 
አስተዋይ ነበር። ንጉሡ በሽንገሊ፣ በምክር፣ በቤተሰባዊ ግንኙነት፣ በቁጥጥራቸው፡ 
በመዲፋቸው ሉያስገቡት ከፍተኛ ጥረት ቢያዯርጉም «እምቢኝ ሇሕዝቤ» በማሇት ስሇ 
መብትና ነፃነት የተሟገተና በርካታዎችን በአምሳለ የቀረጸ የዚያ ትውሌድ ፍሬ ነበር። 
ጥሊሁን በተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ የጎሊ ስፍራ እየያዘ መምጣት ንጉሡና ባሊባቱ ጥርስ 
ውስጥ ገባ። ጥሊሁንን በማስወገድ ሇላሊው ተማሪ መቀጣጫ በማድረግ ትግለን ሇማሇዘብ 
የንጉሡ ነጭ ሇባሾችና የፀጥታ ሠራተኞች በሄዯበት ቦታ ሁለ በመከታተሌ ያጠኑት፡ 
ያስፈራሩት ጀመር። 
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ታሊቁ ታጋይ ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም. አሇፈ፤ ጥሊሁን ግዛው አረፈ። ከዯግነቱ፣ ከታሊቅ 
ተሰጥዎው፣ ከነጥሌቅ እውቀቱ፣ ከነብሩኅ ሌቡ፣ ከነውብ ተፈጥሮው፣ ከነጀግና ዓሊማው፣ 
ከነሀገር ፍቅሩ…ተከተተ። ሇመብት-ሇነፃነት-ሇእኩሌነት-ሇእውነት…እንዯሰበከ፣ እንዯቃተተ፣ 
እንዯዋተተ…ተገዯሇ። ሇገበሬው እንዯጮኸ፣ ሇሀገር እንዯዘመረ፣ ኢትዮጵያዬ እንዲሇ የዛሬ 
43 ዓመት አመሇጠ። ብሶትህ ብሶቴ ብል «መሬት ሊራሹ» እንዯፈከረ፣ ሇአዱስ ሥርዓት 
እንዯሰበከ በአጭር ተቀጨ። 
 
ጥሊሁን በጥይት ከተመታ በኋሊ የሕክምና ዕርዲታ ይዯረግሇት ዘንድ በየካቲት 12 ሆስፒታሌ 
ቢወሰድም ከመሞት ሉያመሌጥ አሌቻሇም። የጥሊሁንን መመታት የሰሙ ተማሪዎች 
ሆስፒታለን አጨናንቀውት «አድኑሌን» ጩኸታቸውን ቢያሰሙም አሌተሳካሊቸውም። 
ጥሊሁን ግዛው አርፏሌ። ተማሪዎቹ የጥሊሁንን አስከሬን ወዯ ስድስት ኪል የዩንቨርስቲ ቅጥር 
ግቢ በመውሰድ ከመሊው የአዱስ አበባ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤቶች ከመጡ ተማሪዎች ጋር 
የሃዘኑ ተካፋይ ሆነዋሌ። የጥሊሁን ታሪክና የትግለ ዓሊማ በግጥምና በስድ ንባብ እየተሰማ 
የሏዘን መግሇጫው ዝግጅት እየተካሄዯ በቀጣይነት በተማሪዎች ሰሌፍ ታጅቦ  በክብርና 
በጀግንነት በሥሊሴ ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ስርዓት ይፈጸም ዘንድ የዩንቨርስቲው 
ተማሪዎች ያዯረጉት ጥረትና ተጋድል በንጉሡ ጸጥታ ኃይልች አስገዲጅነትና ጭካኔ 
የተሞሊበት እርምጃ ተጨማሪ ተማሪዎችን ሕይወት ቀጥፎ አስከሬኑን ከተማሪዎቹ በመወሰድ 
አርቆ ሇመቅበር የተዯረገው ትርዕይት  ሉታወስ የሚገባው የአገዛዙን ጨካኝነት አመሊካች 
ነበር። 
   
የጥሊሁን ግዛው አስከሬን ከተማሪዎቹ በኃይሌ እርምጃ ከተወሰዯ በኋሊ የቀብር ሥነ ሥርዓቱ 
ታህሳስ 22 ቀን 1962 ዓ.ም. በአካባቢው ተማሪዎች ሰሌፍ አጃቢነትና መሊው ዘመድ 
አዝማድ በተገኙበት በትግራይ ክፍሇ ሀገር በማይጨው ሕዝባ ማርያም ተፈጸመ። 
 
ጥሊሁን ግዛው በትውሌድ ቦታው አንድ ከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃና አንድ መሇስተኛ 2ኛ ዯረጃ 
ት/ቤት በስሙ ተሰይመውሇታሌ። 
 
«ያ ትውሌድ» ተቋም ከተነሳበት ዓሊማ አንደ የዚያን ትውሌድ ሰማዕታት መዘከርና 
ታሪካቸውን ሇትውሌድ ማስተሊሇፍ በመሆኑ የጥሊሁን ግዛውን 43ኛ የሙት ዓመት መዘክር 
ስናስታውስ በጥሌቅ ሏዘን ነው። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግሌ አንድ ሁነኛ መመኪያውን 
ያጣበት ቀን ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም.። ያ ትውሌድ ይዞ የተነሳው ሇሀገሩ ሌማትና 
ሇሕዝቡ የመብት ጥያቄ ተጋድል በጥሊሁን ግድያ ተንቦግቡጎ የካቲት 66ን ሕዝባዊ ዓመጽ 
በመሊው ሀገሪቷ በማስነሳት የፈውዲለን ሥርዓት ገርስሦ ጥልታሌ። ኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንድነቷን ጠብቃ የሌጆቿ መብት የተከበረባትና ሇሀገር ብሌጽግናና ሇሌማት የተከፈሇው የያ 
ትውሌድ ሰማዕታት ዯም ከንቱ እንዯማይቀርና ሁላም በትውሌድ ሲዘከር፡ ሲታወስ 
እንዯሚኖርና የትግሊቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ሌጆቿን ከፍ ከፍ እንዯሚያዯርጋት 
እምነታችን የጸና ነው። 
 
 
ያ ትውሌድ ተቋም  
ታህሳስ 19 ቀን 2005 ዓ.ም. 
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ዋቢ ጽሁፎች 
 «ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌድ» ቅጽ አራት ሜጋ አሳታሚ 1991 ዓ.ም. አዱስ 

አበባ 
 «ያ ትውሌድ» ክፍለ ታዯሰ፤ ቅጽ አንድ ኢንዱፔንዯንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ    


