
“ጥላሁን ለምን ሞተ!?” ለምትሉ 

ሰለሞን ሽፈራው 12-21-17 

ገና ከዛሬ አርባ አምስት ዓመት ጀምሮ፤መላው የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ ዕርስ በርስ ተፈቃቅደው፤ተከባብረውና 

ተፈቃቅረው የሚኖሩባትን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ስለመፍጠር አስፈላጊነት አበክረው ካለሙ ስር ነቀል ለውጥ 

ናፋቂ የሀገራችን ወጣት ፓለቲከኞች መካከል ጥላሁን ይግዛው (ግዛው) አንዱ እንደነበር ተደጋግሞ የሚወሳ ጉዳይ 

ነው፡፡ እናም ዛሬ “የኢትዮጵያ ተማሪዎች ዓለም አቀፋዊ ንቅናቄ” እየተባለ ከሚጠቀሰው የሀገራችን ፓለቲካዊ ታሪክ 

ጋር በተያያዘ መልኩ ስማቸው ከሚነሳው የ1960ዎቹ ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ፈላጊ ትውልድ አባላት ውስጥ 

አንዱ ስለሆነው ጥላሁን ይግዛው አበራ የወጣትነት ዘመን ውብ ህልሞች እናስታውስ ዘንድ የሚገፋፋ ምክንያት 

ተገኝቷል፡፡ ስለዚህም፤ ባለታሪካችን ጥላሁን ይግዛው የተወለደባትና እንዲሁም የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪ 

በነበረበት ወቅት ተገድሎ መገኘቱን ተከትሎ፤ ሬሳው ተወስዶ የተቀበረባት፤ የደቡብ ትግራይዋ ማይጨው ከተማ 

አዲሱን ራያ ዩኒቨርሲቲ ስራ ስለማስጀመሯ አንስተን ጥቂት ነጥቦችን እንመለከታለን፡፡ 

 እንግዲያውስ አሁን በቀጥታ የማልፈውም የአፄ ኃ/ስላሴ ዘውዳዊ አገዛዝ በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ 

ይፈፅም የነበረውን መደባዊና ብሔራዊ ጭቆና አይተው እንዳላዩ ከማለፍ ይልቅ የአፈናውን መዋቅር ለማፈራረስ ያለመ 

የስር ነቀል ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፊት ረድፍ በመሰለፍ ለፀረ ጭቆና ትግሉ መፋፋም ፈር የመቅደድ ሚና 

ተጫውተው ማለፍን እንደመረጡ ተደጋግሞ ከሚነገርላቸው የ1960ዎቹ የተቃውሞ ፓለቲካ መሪ ተዋናይ ተርታ 

የሚመደበው ጥላሁን ይግዛው አበራ ከራያ ህዝብ ታሪክ ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ማንነት ያለው መሆኑን ለማስታወስ 

ወደምሞክርበት ነጥብ ነው፡፡ በዚህ መሰረትም ጥላሁን ማን እንደነበር ለማያውቁ ወጣት አንባቢያን መጠነኛ ግንዛቤ 

የሚያስጨብጥ ፈር ማስያዣ ሃሳብ ሰንዛሬ ከዚያም ወደዋነኛው የፅሁፌ ማጠንጠኛ ርዕሰ ጉዳይ አልፍና የራያ  

ዩኒቨርሲቲ አንድ ሺህ ተማሪዎችን ተቀብሎ የማስተማር ተልዕኮውን መወጣት ስለመጀመሩ ያገኘሁትን መረጃ 

አቀርባለሁ፡፡ 

 ስለሆነም፤ የባለ ታሪካችንን ማንነት ግልፅ በማድረግ ረገድ የተሻለ የመረጃ ግብዓት ይሰጣል የምለው 

“ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ” በሚል ርዕሰ  ‹‹ፋና ዴሞክራሲ›› የተሰኘ አሳታሚ ተቋም ካሳተማቸው 

ተከታታይ የመፅሐፍ ቅፆች አንደኛው ላይ ‹‹የሁለት ራያ ልጅ›› በሚል ርዕስ የቀረበውን አጭር ታሪክ ነው፡፡ 

እንዴት ብትሉኝም ደግሞ፤ ያን “ጥላሁን ግዛው፤ ሩቅ አሳቢ ቅርብ አዳሪ” የሚል ንዑስ ርዕስ የታከለበት መጣጥፍ 

“ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ” ቅፅ አንድ ላይ ያቀረቡት ፀሐፊ የጥላሁን ታናሽ ወንድም (የእናቱ ልጅ) አቶ 

አደባባይ ዓባይ እንደመሆናቸው መጠን፤ የተሻለ ተአማኒነት ይኖረዋልና ነው፡፡ ስለዚህም እርሳቸው ከላይ በተጠቀሰው 

ርዕሰ ያስነበቡንን ቤተሰባዊ ማስታወሻ እንደዋነኛ የመረጃ ምንጭ ወስደን ብንመለከት፤ ጥላሁን ይግዛው ማለት፤ 

ከደቡብ ትግራዩ የራያና አዘቦ አውራጃ ተወላጅ አባቱና እንዲሁም ደግሞ ከሰሜን ወሎዋ የራያ ቆቦ አውራጃ ተወላጇ 

እናቱ አብራክ የተከፈለ የሁለት ራያ ልጅ መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

 በእርግጥም ደግሞ ጥላሁን የተወለደውና እንዲሁም ሲሞት የተቀበረው አባትየው አቶ ይግዛው አበራ ተድላ 

ይኖሩበት በነበረው የራያና ዓዘቦ አውራጃ ዋና ከተማ ማይጨው ውስጥ እንደሆነ ፀሐፊው ወንድሙ ጭምር 

አረጋግጠዋል፡፡ ከዚህ የተነሳም ነው የደርግ ወታደራዊ አምባገነን አገዛዝ በኢህአዴግ መራሹ  የኢትዮጵያ ህዝቦች ፀረ 

ጭቆና ትግል መወገዱን ተከትሎ የማይጨው ከፍተኛ 2ተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በጥላሁን ይግዛው ስም እንዲሰየም 

የተወሰነው፡፡ የጥላሁን ወላጆች ትዳር ሳይሰምር ቀርቶ በፍቺ ለመለያየት እንደተገደዱና እርሱም ገና ከልጅነት ዘመን 



ዕድሜው ጀምሮ ከእናቱ ጋር ወደ ራያ ቆቦ የሔደበት ሁኔታ ስለመፈጠሩም ግን  ታናሽ ወንድምየው አክለው 

አስረድተዋል፡፡ እናም በአማራ ክልላዊ መንግስት የሰሜን ወሎ ዞን ስር የሚገኘው የራያ ቆቦ ወረዳ አስተዳደር 

ጭምር፤ መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከአፄ ኃ/ስላሴ ዘውዳዊ አገዛዝ ፈርጀ ብዙ የጭቆና 

ቀንበር ተላቀው፤ የተሻለ ህይወት የሚኖሩባትን ዴሞክራሲያዊት ሀገር የመመስረትን አስፈላጊነት አበክረው 

በመረዳታቸው ምክንያት፤ የአፈና ስርዓቱ የግፍ ግድያ ሰለባ ከተደረጉት የስር ነቀል ለዉጡ ፋና ወጊ ወጣት 

ሰማዕታት አንዱ ለሆነው ለጥላሁን ግዛው ህያው ስም መታሰቢያነት የሰየማቸው የመሰረተ ልማት ተቋማት እንዳሉ 

ሰምቻለሁ፡፡ 

 በአጭሩ፤ የ1960ዎቹ ዓመታት ስር ነቀል የስርዓት ለውጥን አቀንቃኝ ኢትዮጵያውያን የዩኒቨርሲትና 

የሌሎችም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች፤አንድ ወቅት ላይ “ጥላሁን ለምን!? ለምን!? ሞተ!?” ሲሉ 

የአፄውን ዘውዳዊ አገዛዝ በአንክሮ የሚጠይቅ መፈክር ይዘው ለመሬት አንቀጥቅጥ የተቃውሞ ሰልፍ እስከ መውጣት 

የደረሱበት የፀረ ጭቆና ሰላማዊ ትግል መሪያቸው ጥላሁን ግዛው “የሁለት ራያ ልጅ” ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው 

ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት፡፡ ስለዚህ እንደኔ እንደኔ፤ በዘንድሮው የ 2010 ዓ.ም የትምህርት ዘመን 

አንድ ሺህ ኢትዮጵያውያን ወጣት ሰልጣኞችን ከየክልሉ እየተቀበለ የማስተማር ተግባሩን ስለመጀመሩ የተነገረለት 

የማይጨው ራያ ዩኒቨርሲቲ፤ ከጥላሁን ይግዛው የጉብዝና ወራት ውብ ህልሞች አንዱ ነበር ብለን ብንገምት ስህተት 

አይሆንም ባይ ነኝ፡፡ ለማንኛው ግን፤ ስለ ጥላሁን ይግዛው (ግዛው) ልደትና ሞት በተነሳ ቁጥር አብራ መወሳቷ 

የማይቀረው የደቡብ ትግራይ ዞን ዋና ከተማዋ  ማይጨው፤ አዲሱ የራያ ዩኒቨርሲቲ የሚያሰለጥናቸውን የመጀመሪያ 

ዙር አንድ ሺህ ተማሪዎች ተቀብላ ከዕውቀት ማዕድ ለማቋደስ ዝግጁ ስለመሆኗ፤   የዩንቨርስቲው ፕሬዘዳንት 

ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ፤ ባለፈው ሐሙስ ታህሳስ 5ቀን 2010ዓ.ም ለመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡ 

ከተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች አዲሱ ራያ ዩኒቨርሲቲ ወደሚገኝበት ማይጨው የሔዱት ተማሪዎችና እንዲሁም 

መምህራን የከተማዋ ህዝብ ስላደረገላቸው የሞቀ አቀባበል፤ ዜናውን ለዘገበው የኢ.ቢ.ሲ ጋዜጠኛ ሲገልፁ 

መስማቴንም ማስታወስ ይቻላል፡፡ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በብሔራዊ ሬድዮ ጣቢያው የትግርኛ ቋንቋ 

ክፍለ ጊዜ ያስደመጠን ዜና ላይ የራያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ የሰጡትን ማብራሪያ ሳደምጥም 

ነው፤ ጥላሁን ይግዛውን ጨምሮ ሌሎችም ዕልፍ አዕላፍ የፀረ ጭቆና ትግሉ ሰማዕታት ገና በለጋነት ዕድሜያቸው፤ 

የህይወት መስዋዕትነት መክፈልን ጭምር በፀጋ እስከመቀበል የዘለቀ የዓላማ ፅናት እያሳዩ ለስር ነቀል የስርዓት ለውጡ 

የቀደዱት ፈር ፍሬ ማፍራቱን እንደቀጠለ ይበልጥ የገባኝ፡፡ ይልቁንም ደግሞ በዚህ መጣጥፌ ታሪኩን እያወሳንለት 

ያለው ጥላሁን ይግዛው (ግዛው) ገና በጉብዝናው ወራት ያልም ስለነበረው የተሻለች ሀገር ተፈጥራ የማየት ህልም፤ 

ያነበብኩትንና ብሎም ከአንዳንድ የራያ ህዝብ አዛውንቶች አንደበት የሰማሁትን ነገር አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ከሚስተዋለው አጠቃላይ እውነታ ጋር ሳገናዝበው ‹‹ጥላሁን ለምን? ለምን? ሞተ!?›› የሚለውን የትግል ጓዶቹ 

የአንድ ወቅት ጥያቄ በማያሻማ መልኩ የሚመልስ ሆኖ ነው የሚሰማኝ፡፡ 

ምክንያቱም ደግሞ ጥላሁንም እንደ አብዛኛዎቹ የእርሱ ዘመን ወጣት ፖለቲከኞች በመላው የዚች አገር 

ህዝቦች ላይ ይፈፀም የነበረውን ፈርጀ ብዙ ጭቆና አይቶ እንዳላየ ማለፍን ስላልፈለገ ነው እንጂ፤ እርሱ ለገዢው 

መደብ ቅርበት ካለውና ከንጉሰ ነገስቱ ጋር በአምቻ ጋብቻ መተሳሰር ከቻለ የመሳፍንቶች ቤተሰብ የተገኘ እንደነበር 

አይዘነጋምና ነው፡፡ እንዲያውም ጥላሁን ይግዛው አበራን ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ዓለም አቀፋዊ የስርነቀል 

ለውጥ ፍለጋ ንቅናቄ መሪ ተዋኒያን የተለየ የሚያደርገው መሠረታዊ ምክንያት፤ በአባቱ ወገን ከትግራይ ታላላቅ 

መሳፍንቶች መካከል አንዱ ከነበሩትና በተለይም የራያ ዓዘቦ አውራጃ ዋና ከተማ የሆነቺውን ማይጨውን 

እንደቆረቆሯት ከሚነገርላቸው ከደጅአዝማች ተድላ ገ/ዋህድ ቤተሰብ የተገኘ ሆኖ ሳለ፤ የአፄ ሃ/ስላሴን ዘውዳዊ 



አገዛዝ ታግሎ ስለማስወገድ አስፈላጊነት አበክሮ የተገነዘበ የስርነቀል ለውጥ ሐዋርያ ሊሆን መቻሉ እንደነበር 

ይታመናል፡፡ በእርግጥም ደግሞ የጥላሁን ታላቅ እህት (የአባቱ ልጅ) ሳራ ይግዛው አበራ፤ የአፄ ሃ/ስላሴን ልጅ 

እንድታገባና ከንጉሰ ነገስቱ ልዕልቶች መካከል አንዷ ተደርጋ እንድትወሰድም ጭምር የሆነበት እውነታ ነው የነበረው፡፡ 

ልዕልት ይግዛው አበራ ተድላ ገ/ዋህድ ከንጉሰ ነገስቱ ልጅ ጋር በመሰረተችው ትዳር የአብራክ ክፋዮችን 

ስለማፍራቷም ጭምር ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት፡፡ 

ከዚህ ዘውዳዊውን አገዛዝ ሀገር አቀፋዊ ገፅታ ለማላበስ ሲባል በአምቻ.ጋብቻ የሚፈጠር ቤተሰባዊ 

ዝምድናን የማጠናከር የኢትዮጵያ ነገስታት የቆየ ዘዴ የተነሳም ነው፤ ጥላሁን ይግዛው አበራ፤ የአፄ ሃ/ስላሴን ግፈኛ 

የዘውድ አገዛዝ አስወግደው ስር ነቀል የስርዓት ለውጥ ለማምጣት ያለመ የፀረ ጭቆና ትግል እንቅስቃሴ ከጀመሩት 

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር ከቶውንም በመሪነት ደረጃ እንደተሰለፈ ሲሰማ ያልተጠበቀ ክስተት ተደርጎ 

እንደተቆጠረ የሚነገረው፡፡ እናም ንጉሰ ነገስቱ ራሳቸው ጭምር ጥላሁንን በታላቅ እህቱ በልዕልት ሳራ ይግዛው 

አማካኝነት ወደ ቤተመንግስት እያስጠሩ ‹‹እንዴ አንተ እኮ ልጃችን ነህ ጥላሁን? ታዲያ ለምንድነው ከተራተርታው 

የአፈር ገፊ ልጅ ጋር ወግነህ የአመፃ ድንጋይ ልትወረውርብን መዶለትህ? በል አሁንም የፈፀምከው ስህተት ከልጅነት 

ስሜት የመነጨ አለማወቅ ነው በሚል ይቅርታ አድርገንልሃልና ዳግመኛ እንዳይለመድህ እሺ!›› ሲሉ በአባታዊ 

ተግሳፅ መክረውት እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን፡፡ 

ይሁን እንጂ ግን የአፄ ሃ/ስላሴ ዘውዳዊ አገዛዝ በመላው የዚች አገር ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ጫንቃ ላይ የጫነውን ፈርጀ ብዙ የጭቆና ቀምበር አበክሮ ለተረዳው ጥላሁን የንጉሰ ነገስቱ አባታዊ ምክር ሊዋጥለት 

አልቻለም፡፡ ሌላው ቀርቶ ወደ መጨረሻ ግድም ‹‹ከፈለግክም ደግሞ የአባቶችህ ስረ መሰረት ከሚገኝበት የራያና 

ዓዘቦ አውራጃ  አንተ ራስህ የመረጥከውን አንድ ጋሻ የእርሻ መሬት እንሰጥሀለን›› የሚል መደለያ ጭምር 

ቀርቦለትም እንኳን አቋሙን የመቀየር አዝማሚያ አለማሳየቱን ነው ስለ እርሱ አጭር የተቃውሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴ 

ታሪክ የተወሳባቸው የፅሁፍ ሰነዶች ሁሉ ያሰመሩበት፡፡ እንዲያውም እንደ አንዳንድ ለጥላሁን ይግዛው በአባቱ ወገን 

ቅርበት ያላቸው የቤተሰቡ አባላት ምስክርነት ከሆነማ ‹‹ይቅርታ ያድርጉልኝና እኔ የምፈልገው የድሀውን ኢትዮጵያዊ 

ገበሬ የእርሻ መሬት ቀምተው እንዲሰጡኝ አይደለም ግርማዊነትዎ፡፡ ይልቅስ መላው የሀገሬ ጭቁን አርሶ አደር 

ከጢሰኞችና ከጭቃ ሹም፤ ምስለኔዎች አሰቃቂ ብዝበዛ ተላቆ ማየት ነው፡፡ ያ ሊሆን የሚችለውም ደግሞ የድሀውን 

ህዝብ ደም እንደመምጠጥ በሚቆጠር የግፍ አገዛዝ ላይ የተመሰረተው አሮጌ ስርዓተ ማህበር ሲፈራርስና መሬት  

ለአራሹ ሲሰጥ ብቻ ነው፡፡ ስለዚህ እኔና ጓደኞቼም ስር ነቀል የስርዓት ለውጡ እውን እስኪሆን ድረስ ጭቆናን 

ከመታገል በስተቀር ሌላ አማራጭ እንደማይኖር አምነናል›› ሲል ለንጉሰ ነገስቱ እቅጩን እንደነገራቸው የሚያወሱበት 

አግባብም አለ፡፡  

እናም በወቅቱ ለመንግስታቸው ግንባር ቀደም የስጋት ምንጭ ተደርጎ ይወሰድ የነበረውን የአዲስ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ካውንስል በፕሬዚዳንትነት እንዲመራ ተመርጦ የነበረው ጥላሁን ይግዛው፤ የፖለቲካዊ አቋሙን 

የማያወላውን ጥንካሬ በንጉሰ ነገስቱ ፊት የገለፀበት ልበሙሉነት ‹‹እቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም›› ወደሚል 

ማጠቃለያ እንዲደርሱ ሳያደርጋቸው እንዳልቀረ ነው አስተያየት ሰጪዎቹ አክለው የሚገልፁት፡፡ ምክንያቱም ደግሞ 

ጥላሁን ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ተገድሎ የተገኘው ይህ ከሆነ ከጥቂት ቀናት በኋላ እንደነበር ይታመናልና ነው፡፡ 

ደግነቱ እርሱም ሆነ ሌሎች የጥላሁን ይግዛውን ፈለግ ተከትለው ለስር ነቀል የስርዓት ለውጥ መምጣት ጭቆናን 

ሲታገሉ የወደቁ ዕልፍ አዕላፍ ወጣት ሰማዕታት የሞቱለት የተሻለች ኢትዮጵያን የመፍጠር ህልም መክኖ አልቀረም፡፡ 

ለዚህም ደግሞ ያኔ አንድ ብቻ የነበረው የሀገሪቷ ዩኒቨርሲቲ ቁጥር ዛሬ ላይ ወደ አርባ እየተጠጋ እንደሚገኝ 

ማስታወስ ብቻ የለውጡን ጉልህ ገፅታ የሚያመላክት ይመስለኛል፡፡ ለማንኛውም ግን እነሆ የጥላሁን ይግዛው አበራ 



ማንነት በተነሳ ቁጥር አብራ የምትነሳው የትውልድ ከተማው ማይጨውም አዲሱን ራያ ዩኒቨርሲቲ የማስተማር ስራ 

አስጀምራለችና እንኳን ደስ አለሽ! እያልኩኝ ሐተታየን እዚህ ላይ እቋጫለሁ፡፡ መዓሰላማት! 

 

 


