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 ያ ትውልድ  

ቀን ፡ የካቲት ፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (February 14, 2016) 

ዕውቀት ማነስ ወይስ ላብነት? 

ከ«ያ ትውሌድ ተቋም» የተሰጠ መግሇጫ 

 

«ያ ትውሌድ ተቋም» ከተመሠረተበት ሰኔ 29 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ ይዞ የተነሳበትን 
ዓሊማ ተግባራዊ ሇማድረግ እየተንቀሳቀስን እንገኛሇን። ይህ ተቋም በሰሜን አሜሪካ 
ዋሽንግተን ዲሲ ተመዝግቦ በሕጋዊነት የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። የተቋሙ ድረ ገጽ 
www.yatewlid.com or www.yatewlid.org በ«ያ ትውሌድ ተቋም» የተመዘገበ የተቋሙ 
ንብረት ነው። በዚህ ድረ ገጽ ሊይ የምናወጣቸው መረጃ ሠነዶች (የጥንት ጽሁፎች ወይም 
ላሊ)፣ የሰማዕታት ወገኖች ስምና ምስሌ፣ በቀይ ሽብር ተሳታፊዎች ስምና ምስሌ፣ ወዘተ 
ሇሚገኙ መሇስተኛ ስህተቶች ኃሊፊነቱ የተቋሙ ነው። 

በተጨማሪ «ያ ትውሌድ ተቋም» ወቅቶችን እየጠበቅን የተሇያዩ ጽሁፎች በተቋሙ ስም 
ስናስነብብ፣ መጠነኛ የYouTube ምስሌ ቅንብሮች ስንሇቅ በትንሹ አራት ዓመት ሉሆነን 
ጥቂት ወራት ይቀሩናሌ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ከመስከረም ወር 2006 ዓ.ም. ጀምሮ “ያ 
ትውሌድ” በሚሌ ርዕስ የ«ያ ትውሌድ ተቋም» ሌሳን ቅጽ 1 በ2006 ዓ.ም. 6 ዕትሞች፣ ቅጽ 
2 በ2007 ዓ.ም. 3 ዕትሞችና አንድ ሌዩ ዕትም፣ ቅጽ 3 በ2008 ዓ.ም. እስካሁን ሁሇት 
ዕትሞችና አንድ ሌዩ ዕትም አስነብበናሌ። በቅጽ መሌክ ጽሁፎችን ከማቅረባችን በፊት በ «ያ 
ትውሌድ ተቋም» ስም የተሇያዩ ጽሁፎችን አቅርበናሌ። በተቻሇ አቅም የምናቀርባቸውን 
ጽሁፎች የተጠቀምንባቸውን ዋቢ መረጃዎች ሁሌጊዜም ሇማስቀመጥ ሞክረናሌ። እኛ በላሊ 
መሌኩ ብንጽፈውም በተሇይ ቃሌ በቃሌ ከላሊ የወሰድነው ካሇ መብቱ የመጀመሪያው 
ባሇቤት በመሆኑ ዋቢ መረጃ እያለ መጥቀስ ከሕግ አንፃርም አስፈሊጊ ነውና አድርገነዋሌ። 

«ያ ትውሌድ ተቋም» በተቋሙ ስም የምናቀርባቸው ጽሁፎች በሙለ የተቋሙ ናቸው። 
ማንም ግሇሰብ፣ ድርጅት፣ ላሊም ያቀረብነውን ጽሁፍ ሉጠቀም እስከፈሇገ ድረስ ያገኘበት 
ምንጭ እኛ መሆናችን መገሇጹ ሥነ ስርዓትና አግባብነት ያሇው ባህሪ ነው እንሊሇን። ከሕግም 
አንፃር በተሇይ በምናወጣቸው ጽሁፎች የባሇቤትነት መብቱ «የ ያ ትውሌድ ተቋም» መሆኑ 
እንዲታወቅ እንወዳሇን። 

 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ውድ ወገኖች፡ 

ሰሞኑን  http://www.ethiopanorama.com/ በተባሇ ድረ ገጽ “ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ?” 
(ጽሁፉን መጨረሻ ሊይ አባሪ አድርገን አያይዘናሌ) በሚሌ ርዕስ በስሜነህ ጌታነህ 
“የተፃፈውን” ጽሁፍ በዛሬው ዕሇት (የካቲት ፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (February 14, 2016)) 

ተሇጥፎ በማየታችን ይህንን መሌዕክት፣ መግሇጫ ሌንሌክ ተገደናሌ። ይህ ጽሁፍ ሙለ 
በሙለ ከ«ያትውሌድ ተቋም» በታህሳስ 19 ቀን 2005 ዓ.ም. “ዝክረ ጥሊሁን ግዛው” በሚሌ 
ርዕስ ያስነበብነውን ቃሌ በቃሌ ፀሐፊው ስሜነህ ጌታነህ የራሳቸው ጽሁፍ አድርገው 
አቅርበውታሌ። የዛሬ ሦስት ዓመት «ያ ትውሌድ ተቋም» ስሇ ጥሊሁን ግዛው ያወጣነውን 
ጽሁፍ በዚህ ድረ ገጽ አማካኝነት ተመሌከቱትና ፍርድ ስጡ። 
http://yatewlid.com/index_htm_files/Tahesas_1962_Tilahun_Gizaw.pdf 

እውን ይህ ዕውቀት ማነስ ወይስ ተራ ላብነት አይደሇምን? በሕግ አያስጠይቅምን? 

ይህ ገና ሦስት አመት ያስቆጠረ ጽሁፍ አይደሇም የዛሬ 300 ዓመት የተፃፈ አይታወቅም 
ብል የራስ አስመስል ማቅረብ ሇህሉናስ አይዘገንንምን? ይህ የታሪክ ሽሚያ ሳይሆን ላብነት 
ነው። በስሜነህ ጌታነህ “የተፃፈውን” ጽሁፍ አብረን አባሪ አድርገን አያይዘናሌ «ያ ትውሌድ 
ተቋም» የዛሬ ሦስት ዓመት ስሇ ጥሊሁን ግዛው የተፃፈውን ጎን ሇጎን አድርጋችሁ አንብቡት። 
እጅግ በሚዘገንን ድፍረት ቃሌ በቃሌ የ«ያ ትውሌድ ተቋም» ጽሁፍ በስሜነህ ጌታነህ የራስ 
ጽሁፍ ተደርጎ ቀርቧሌ። 

ሇ www.ethiopanorama.com  ድረ ገጽ አስተዳዳሪዎች፡ 

ይህ ጽሁፍ የተሊከሊችሁ ይሁን ከየት እንደመጣ ባናውቅም ወይ በዝግጅት ክፍሊችሁ ሰው 
ስም የተፃፈ ወይም በኢሜሌ ከላሊ ግሇሰብ የተሊከሊችሁ ነው ብሇን እንገምታሇን። በመሆኑም 
በኢሜሌ ተሌኮሊችሁ ከሆነ በድረ ገፃችሁ የሇጠፋችሁት የተሊከበትን ኢሜሌ ሇ«ያ ትውሌድ 
ተቋም» በ yatewlid@yahoo.com  yatewlid@gmail.com ትሌኩሌን ዘንድ ቀና 
ትብብራችሁን እንጠይቃሇን። ጽሁፉ በራሳችሁ ዝግጅት ክፍሌ የቀረበም ከሆነ የ«ያ ትውሌድ 
ተቋም» ጽሁፍ የሆነውን በራሳችሁ ላሊ ሰው ስም ፀሐፊነት ሌታወጡበት የቻሊችሁበትን 
ምክንያት ታሳውቁን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃሇን።  

ውድ ወገኖቻችን፦ 

በተቋም ደረጃ ያሇን አይደሇም የአንድ ግሇሰብ ሥራ የባሇቤቱ ነው እንሊሇን። ማክበር ይኖርብናሌ። 
እንኳንስ አንድን ጽሁፍ እንዳሇ የራስ አድርጎ ማቅረብ አይደሇም አንዳንድ አባባልችን ስናስቀምጥ 
“እከላ/እከሉት እንዳሇው/እንዳሇችው፣ እንደፃፈው/እንደፃፈችው…” የሚባሇው። በማንኛውም መሌኩ 
የራሳችን የመጀመሪያ ሥራ ያሌሆነው ሊይ ከመጽሐፍ፣ መጽሔት፣ ጋዜጣ፣ ድምጽ ቅጂ፣ ወዘተ 
ሇምንፈሌገው ሥራ ከተጠቀምን ያገኘንበትን ምንጭ ተጠቅሶ ከተቻሇም ምስጋና ሇጅምር አቅራቢው 
ይቀርባሌ። የላልችን የጽሁፍ ሥራ ያውም ሙለ በሙለ እንደ ራስ ጽሁፍ አድርጎ ማቅረብ 
የዕውቀት ማነስና በላሊም በኩሌ ስርቆት ነው። ይህ እጅግ አሳፋሪ ተግባር ሇላልችም ትምህርት 
ሉሆን ይገባዋሌ እንሊሇን። 

http://www.ethiopanorama.com/
http://yatewlid.com/index_htm_files/Tahesas_1962_Tilahun_Gizaw.pdf
http://www.ethiopanorama.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
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ትምህርት ይሆን ዘንድ ስሇ Plagiarism ትንሽ እንበሌ። 

“Plagiarism is the act of copying or stealing someone else's words or ideas and passing them off 

as your own work. 

1. An example of plagiarism is when you copy a paper from the Internet, put your name on 
it and turn it in as if you wrote it. 

2. An example of plagiarism is when you buy a term paper or essay written by someone else 

and attempt to use it as your own. 
3. An example of plagiarism is paraphrasing materials without correctly attributing the 

source or research text.” 

Source :- Google Search 

Read more at http://www.yourdictionary.com/plagiarism#tGP3Xos8x94beiiI.99 

 

“Plagiarism is defined as a shameful action that involves stealing of one's work, 
copying writings and ideas without quoting and giving credit to the original 
author.” Google search 

Changing or deleting few words and pretending as an author is not only 
shameful and illegal but also punishable at the court of law. 

An article entitled:  ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ ?” (ከስሜነህ ጌታነህ) 

is a plagiraised work where the above author copied the entire article without 
permission and attribute the work as one of his own. What a shame. This 
article was written  by <<Ya Tewlid Teqwam>> December 28 2015 (ታህሳስ 19 
ቀን 2005 ዓ.ም.) three years ago and posted at http://www.yatewlid.org  titled as 
“ዝክረ ጥሊሁን ግዛው”። 

 

"Plagiarism 

From Wikipedia, the free encyclopedia 

For other uses, see Plagiarism (disambiguation). 

For Wikipedia policies concerning plagiarism, see Wikipedia:Plagiarism and 
Wikipedia:Copyright violations. 

Plagiarism is the "wrongful appropriation" and "stealing and publication" of 
another author's "language, thoughts, ideas, or expressions" and the 

https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.yatewlid.org
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism_%2528disambiguation%2529
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWikipedia%3APlagiarism
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWikipedia%3ACopyright_violations
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAuthor
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representation of them as one's own original work.[1][2] The idea remains 
problematic with unclear definitions and unclear rules. [3][4][5] The modern concept 
of plagiarism as immoral and originality as an ideal emerged in Europe only in 
the 18th century, particularly with the Romantic movement. 

Plagiarism is considered academic dishonesty and a breach of journalistic ethics. 
It is subject to sanctions like penalties, suspension, and even expulsion. 
Recently, cases of 'extreme plagiarism' have been identified in academia.[6] 

Plagiarism is not a crime per se but in academia and industry, it is a serious 
ethical offense,[7][8] and cases of plagiarism can constitute copyright infringement. 
Thus, plagiarism and copyright infringement might overlap somewhat, but they 
are not equivalent concepts, and many types of plagiarism do not fall under the 
category of copyright infringement. Copyright infringement is defined by copyright 
law and may be adjudicated by courts. Plagiarism is not defined by law, but 
rather by institutions (including professional associations, educational institutions, 
and commercial entities, such as publishing companies) and punishment for 
plagiarism is not set forth by the legal system." 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism 

ከምስጋና ጋር 

«ያ ትውሌድ ተቋም» 

የካቲት ፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (February 14, 2016) 
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አባሪ 

ከ  http://www.ethiopanorama.com/ተሇጥፎ የተገኘው ጽሁፍ 

ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ ?”  

(ከስሜነህ ጌታነህ)  

--------------------------  

የዛሬ 46 ዓመት ገዯማ ፤፤  

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 ግን 

አሌቻለም። በጥሊሁን ስም የትግሌ መፈክሮች ተጻፉ፤ ላልች ቆርጠው ተነሱ፤ ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ “ ?” 

ተዘመረ።  

--  

“ አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ!  

የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ ”  

ጩኸቶች በርካታ ጥሊሁኖችን ወሇዯ።  

“ ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ  

እንዯሆችሚኒ እንዯ ቼጉቬራ ”  

--  

የበርካታዎችን ሌብ አሸፈተ። የጥሊሁን ድምጽ ከመቃብር ጮኸ፤ መሬት ሇአራሹ በጥሊሁን አጥንት ተገነባ፤ ብሶትና 

ቁጭት ያንገበገበው ተማሪና ግፍና መከራ የሰሇቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ የረዥም ጊዜ ትግላ ውጤት አምጦ አምጦ 

የካቲት 66 ን ወሇዯ።  

ጥሊሁን ግዛው ከአባቱ ከንቡረዕድ ግዛው አበራና ከእናቱ ከወ /ሮ ዯሴ አዯዬ ረታ በ 1933 ዓ.ም. በራያና ቆቦ አጠርሻ 

በመባሌ እምትታወቀው የገጠር መንዯር ይወሇዲሌ። ጥሊሁን ዕድሜው ሇትምህርት ሲዯርስ ዕድገቱን በአድረገባት 

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 

ሲጓዙ አብሮ በመሄድ ዕድገቱን ያዯርጋሌ። ጥሊሁን ወዯ ዘመናዊ ት /ቤት በመዛወር ወሌድያ ጣይቱ ብጡሌ አንዯኛ 
ዯረጃ ት /ቤት ጀመረ።  

http://www.ethiopanorama.com/
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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 በ 1959 
ዓ.ም. የቀድሞው ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሉሴ (ቀ.ኃ.ሥ) ዩኒቨርሲቲ የአሁኑ አደስ አበባ ዩንቨርሲቲ ሉገባ ችልአሌ።  

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 ዘመኑ ጊዜውን 

የሚያሳሌፈው ከመሰሌ ተማሪ ጓዯኞቹ ጋር እንጂ ከባሇስሌጣንና ከከበርቴ ጋር አሌነበረም።  

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. ዩንቨርሲቲ የሶሻሌ ሳይንስ ተማሪ በመሆን ባገኘው ከፍተኛ ነጥብ መሠረት የመጀመሪያው 

ምርጫው ወዯ ሆነው የፖሇቲካ ሳይንስ የትምህርት ክፍሌ በመግባት ይበሌጥ የሀገሩንና የዓሇምን ፖሇቲካ በሚገባ 
በመረዲት ግንዛቤ እንዱያገኝ እረድቶታሌ።  

በኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግሌ ከ 1956 ዓ.ም. ቀዯም ሲሌ የተፈጠረው የግራ ኃይሌች 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»  

እያሇ ተማሪዎች በአዯባባይ ሰሌፍ በወጡ ወቅት የ 11 ኛ 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 

እንዯሚታገሌ 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 ቀዱሚውን ሥፍራ የያዘውን «ታገሌ» በመባሌ የሚታወቀውን 
ሌሣን አስገኘ።  

ጥሊሁን ግዛው የ «አዞዎቹ» ዓሊማ አራማጅና በኋሊም ሇመሪነት ሇመታጨት የበቃ ወጣት ነበር። በ 1961 ዓ.ም. 

በተዯረገው የ«ኡዙዋ» ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ በመኮንን ቢሻው ቢሸነፍም በቀጣዩ ዓመት ኅዲር 1962 ዓ.ም. 

በተዯረገው ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ ብሌጫ ሉያሸንፍ በቅቷሌ።  

ጥሊሁን በፕሬዚዲንትነቱ ቀዲሚው ሥራው የተማሪውን የመናገር፣ የመጻፍና የመዯራጀት ነጻነት ይበሌጥ ማጠናከር 

ሆነ።  ሇሁሇት ወር ብቻ በፕሬዘዱንትነት ሕይወቱ የኖረው ጥሊሁን የተሇያዩ ሀሳቦች እንዱንሸራሸሩ በማበረታታቱ 

የሚታወቅ ታጋይ ነበር። ያ ትውሌድ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት መሻሻሌ ያሇምንም ስስት ሕይወቱን አሳሌፎ 
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የሰጠ በመሆኑ ትግሌ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁለ ሇመክፈሌ ዝግጁ ነበር። ጥሊሁን ግዛው ከባሊባት ቤተሰቦች 

የተወሇዯ ቢሆንም መዯቡን ሇድሀው ገበሬ፣ ሕይወቱን ሇኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ክብሩን ሇሰንዯቅ ዓሊማው የሰጠ የዚያ 

ትውሌድ ብርቅዬ ወጣት ነበር።  

የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግሌ መሠረታዊ አቅጣጫ እንዱይዝና የመዯራጀት አስፈሉጊነትን 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።  

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-ሌእውነት... እንዯሰበከ፣ እንዯቃተተ፣ እንዯዋተተ ተገዯሇ። ... 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 የትግሌ ዓሊማ በግጥምና በስድ ንባብ እየተሰማ የሃዘን 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 በመውሰድ አርቆ ሇመቅበር የተዯረገው 

ትርኢት ሉታወስ የሚገባው የአገዛዙን ጨካኝነት አመሌካች 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 2 ኛ ዯረጃ ት /ቤት በስሙ ተሰይመውሇታሌ።  

https://www.youtube.com/watch?v=DpSJ5Xmy0ZE  
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