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የአቶ ተኮላ ወርቁ የህይወት ታሪክ 

አቶ ተኮላ ወርቁ እ ኢ አ በ 1943 ዓ.ም ከእናታቸው ከወ/ሮ ዘነቡ አየለና ከአባታቸው አቶ ወርቁ ፈለቀ በወሎ ክፍለ ሀገር 

በደሴ ከተማ ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በንጉስ ሚካኤል ትምህርት ቤት 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በወይዘሮ ስኂን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምረዋል። በጊዜው በት/ቤቱ 

የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ተፈታኞች 700 እንደነበሩ፤ ከነዚህ ውስጥ ለከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ ውጤት 

ያመጡት ተማሪዎች 17 እንደሆኑ፤ ከነዚህ ጥሩ ውጤት ካመጡት 17 ተማሪዎች ውስጥ አንዱ አቶ ተኮላ እንደነበሩ 

አብረዋቸው የተማሩት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። አቶ ተኮላ በዘመኑ ዝነኛ በነበረው ወ/ሮ ሲሂን የሙዚቃ ባንድ ውስጥ 

የሳክስፎን ተጫዋችም ነበሩ። 

አቶ ተኮላ ትምህርታቸውን እንደጨረሱ በኢፒድ መስሪያቤት የተቀጠሩ ሲሆን፣ ገና ለጋ ወጣት እንዳሉ ባላቸው የስራ 

ብቃትና ጥራት ተመርጠው በኢፒድ ጀኔራል ኢንስፔክተር ሆነው አገልግለዋል። በመቀጠልም በነበራቸው ጥሩ ውጤት 

በአገኙት የውጪ የትምህርት እድል በቀድሞው የሶቬት ህብረት ተማሪ ነበሩ። ሆኖም ደርግ በቀይ ሽብር ወጣቶችን 

በመጨረሱ ከሶቬት ሆነው ሆነው ያወገዙና የተቃወሙ ተማሪዎች በርካታ ነበሩ። በጊዜው ሶቪት ዩኒየን የነበረው 

የኢትዮጵያ ኢምባሲ ተማሪዎቹን ወደኢትዮጵያ በመመለስ ለደርግ አሳልፎ የመስጠት ሙሉ ስልጣን ነበረው። ኢምባሲው 

በሶቬት ዩኒየን ተባባሪነት ተማሪዎቹን አሳልፎ ለመስጠት ሲንቀሳቀስ፤ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ፌዴሬሽን ባደረገው ርብርብ 

አቶ ተኮላ ወደምዕራብ አውሮፓ ወጥተው ህይወታቸው ከተረፉት ታጋዮች ውስጥ አንዱ ነበሩ።  

አቶ ተኮላ በአውሮፓ ስዊድን ከገቡ በኋላ በሶቬት የጀመሩትን የምጣኔ ሐብት *ኢኮኖሚክስ ትምህርት በእስቶኮልም 

ዩኒቨርስቲ ቀጥለው አጠናቀዋል። አቶ ተኮላ በሙያቸው በተለያዩ መስሪያ ቤቶች የሰሩ ሲሆን በተለይም በስቶኮልም 

ኮሚዩን በተለያየ ክፍለ ከተማ ማለትም፣ በብሮማ፣ ሸርሆልመን፣ በሬንኪቢ ሽስታ ወዘተ የየክፍለ ከተማውን አስተዳደር 

በጀት በሚመለከት እቅድ እውጪና አስፈፃሚ በመሆን እስከለተ ሞታቸው አገልግለዋል።  

አቶ ተኮላ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኝ  እንደመሆናቸው ቤተክርስቲያን ከማቋቋም ጀምሮ የራሳችን ቤተክርስቲያን 

እንዲኖረን ያደረጉና  በሰበካ ጉባዔ በፀሀፊነት ለ 16 ዓመት በቅንነትና በታማኝነት ያገለገሉ ክርስቲያን ነበሩ።  

አቶ ተኮላ ኢትዮጵያውያንን የመርዳትና የማቋቋም ኃላፊነት ስለሚሰማቸው በአላቸው ፍላጎትና ብቃት ፈቃድ የሌላቸው 

ፈቃድ እንዲያገኙ ያለምንም ክፍያ ህጋዊ ምክርና አገልግሎት በመስጠትና በገንዘብ በመደጎም፣ እስቶኮልም በቀላሉ ቤት 

ስለማይገኝ ቤት ለሌላቸው ቤት እስኪኖራቸው በመኖሪያ ቤታቸው በማስቀመጥ ጭምር ትብብር ሲያደርጉ ኖረዋል።  

አቶ ተኮላ የሚወዷት አገራቸው የኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሚያሳስባቸው የአንድነት ኃይሎች ወደአንድነት መጥተው በጋራ 

እንዲሰሩና ሀገራቸውን ከመፍረስ ያድኑ ዘንድ፤የተሻለ ስርዓታዊ ለውጥ ይመጣ ዘንድ እውቀታቸውን፣ ገንዘባቸውንና 

ጊዜያቸውን ሳይሰስቱ ሲለግሱ ኖረዋል። ለዚህም በመላው ዓለም ተወዳጅ የሆነውን “የኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ”ን 

ከመሰል ጓዶቻቸው ጋር አቋቁመው በኃላፊነትና በዋና አዘጋጅነት በህይወት እስከተለዩበት ጊዜ ድረስ ለ 15 ዓመት 

አገልግለዋል።  

አቶ ተኮላ በዚህ አላቆሙም። እንደአለመታደል ሆኖ አገሪቱን የሚዘውሯት አፍራሽ ኃይሎች በመሆናቸው፤ የኢትዮጵያ 

ጉዳይ ከድጡ ወደማጡ እየሆነ በተለይም አማራውን የማጥፋት፣ በስነልቦና፣ በኢኮኖሚ የማድቀድ አባዜው ሲበረታ 

የአማራ አደረጃጀት አስፈላጊ መሆኑን ተገንዝበው በሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ታቅፈው፤ በሞረሽ ወገኔ የተመሰረተው 
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የአማራ ድምፅ ራዲዮ የቦርድ አባልና አዘጋጅ በመሆን፣ የአማራ ሚዲያ ማዕከል “አሚማ” እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

ሲያደርጉ የነበሩ የአለም አቀፉ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት የሥራ አመራር አባል ነበሩ።  

አቶ ተኮላ የአንድ ወንድና የአንዲት ሴት ልጆች አባት ሲሆኑ ከልጆቻቸው ጋር ቅርብ የፍቅር ቁርኝት የነበራቸው መልካም 

አባት ነበሩ። ይሁን እንጅ ባደረባቸው ህመም ምክንያት ጥቅምት 20 ቀን 2014 እረፍተ ዜናቸው ተሰምቷል። አቶ ተኮላን 

ማጣት አንድ ግለሰብን ሳይሆን አንድ ተቋም ማጣት እስኪመስል ድረስ የብዙዎችን ልብ የሰበረ ሀዘን ነው። ሆኖም የቅደም 

ተከተል ጉዳይ እንጅ ከሞት የሚቀር ማንም ስለሌለ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በአፀደ ገነት ያኑርልን። ለቤተሰቡም 

መፅናናትን ይስጥልን። 

 

 


