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የአቶየአቶየአቶየአቶ    ሥዩምሥዩምሥዩምሥዩም    ወልደዮሐንስወልደዮሐንስወልደዮሐንስወልደዮሐንስ    አጭርአጭርአጭርአጭር    የህይወትየህይወትየህይወትየህይወት    ታሪክታሪክታሪክታሪክ    

    

አቶ ሥዩም ወልደዮሐንስ ከአባታቸው ከአቶ ወልደዮሐንስ ገርቦ እና ከእናታቸው ከወይዘሮ ብርቅነሽ ዘገየ በቀድሞው ከፋ 

ክፍለ ሀገር በአጋሮ  ከተማ በ1930 ዓ/ም ተወለዱ:: የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውንም በዚሁ በተወለዱበት አካባቢ ካጠናቀቁ በኋላ 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ደግሞ ሀረር መምህራን ማስልጠኛ ትምህርት ቤት በመግባት አጠናቀዋል:: 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንደጨረሱ ለተወሰነ ጊዜ በመምህርነት ካገለገሉ በኋላ ለትምህርት ያላቸው ጉጉት ከፍተኛ 

ስለነበር ወደቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ በመግባት ትምህርታቸውን መከታተል ቀጠሉ::  እዛም በነበሩበት ወቅት የተማሪዎቹ 

እንቅስቃሴ ተጀመረ:: አቶ ሥዩምም የዚሁ እንቅስቃሴ አካል በመሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይበጃል ላሉት ነገር ሁሉ ወደኋላ ሳይሉ ትግሉ 

የጠየቀውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ፈቃደኛ በመሆን The Crocodiles በመባል ከሚታወቁት ፋና ወጊ ታጋዮች አንደኛው 

በመሆን ትግላቸውን ጀመሩ:: በ1950ዎቹ መጨረሻ የዩኒቨርስቲ ትምህርታቸውን አጠናቀው የመጀሪያ ዲግሪአቸውን በታሪክ ትምህርት 

አገኙ:: ከዛም ወደሥራው አለም ተዛውረው በደብረብርሀን ኃይለማርያም ማሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲያስተምሩ ቆዩ::  በዚህ 

ትምህርት ቤትም ለጥቂት ጊዜ ካገለገሉ በኋላ ለቀጣይ ትምህርት ወደ እንግሊዝ አገር በመሄድ የድህረ ምረቃ ተምህርታቸውን 

አጠናቀቁ:: ከዚህም በኋላ ወደ አገራቸው ተመልሰው በመምጣት በባሕር ዳር ፔዳጎጂ ትምህርት ቤት ሥራቸውን ቀጠሉ::   

በባሕር ዳር እየሰሩ በነበሩበት  ጊዜ የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ  መንግሥት ወርዶ በጊዜያዊ ወታደራዊ መንግሥት ተተካ:: 

በማከታተልም ደርግ መምህራንና ተማሪዎችን በዕድገት በህብረት ዘመቻ እንዲሣተፉ ወደየገጠሩ በላከበት ጊዜ አቶ ሥዩምን በጎንደር 

ክፍለሀገር በምትገኘው በማይፀብሪ ከተማ አዝማች አድርጎ ላካቸው:: ማይፀብሪ ወደጠለምት መግቢያ በር ስለሆነች ይህንን አጋጣሚ 

በመጠቀም የኢሕአፓ ሠራዊት በጠለምት ሊያሰማራ አቅዶት ለነበረው ሠራዊት መሠረት በመጣል ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል:: ብዙም 

ሳይቆይ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት（ኢህአሠ）ጠለምት ገባ:: አቶ ሥዩምም አባ አያሌው ተብለው ከሌሎች ጓደኞቻቸው 

ጋር በመሆን ትግሉን በጠመንጃ ለመቀጠል ወደ ጠለምት በመሄድ ቀደም ሲል ለወገናቸው የገቡትን ቃል ኪዳን በመጠበቅ ትግሉን 

ቀጠሉ:: በትግሉም ቦታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ህዝቡን በማስተማርና በማደራጀት፣ ለድርጅቱም የፖለቲካ ጥናት በማድረግ  እስከ 1973 

ዓ/ም ድረስ ከቆዩ በኋላ በዚሁ አመት ወደ አሜሪካ በመሄድ እስክ 1984 ዓ/ም ድረስ ቆዩ:: ከዛ በኋላ ወደአገራቸው ተመልሰው 

መጀመሪያ  የጥቁር አባይ ትራንስፖርት አክስዮን ማህበርን በማቋቋምና የድርጅቱም ሥራ አስኪያጅ በመሆን፣ ከዛም በመቀጠል በውጪ 

ጉዳይ ሚኒስቴር በህንድ አገር የትምህርት አታሼ በመሆን እስከ 1993 ዓ/ም ድረስ ሰርተዋል::  

አቶ ሥዩም ከወይዘሮ አፀደ  አምሃ ጋር በ1984 ዓ/ም ትዳር መስርተው በመኖር አንድ ልጅ አፍርተዋል::  አቶ ሥዩም 

በድንገተኛ ህመም ምክንያት በተወለዱ በ 80 አመታቸው ጥር 5 ቀን （January 13, 2018）ከዚህ አለም በሞት ተለይተዋል:: 

 

 

 



 

እንዴት ነህ  ብንለው ደህና ነኝ አለን 

ሁለት ቀን ሳይሞላ ሥዩም ሞተ አሉን 

ለጆሮ የሚከብድ የማይመች ነገር  

ሲጫወት አምሽቶ በማግስቱ ቀብር:: 

ሞቱ መሰከረ ጠንካራ መንፈሱን 

እንደኮራ ሄደ ሳያስጠራ ስሙን::  

ድህነት ለሥዩም መች እጣው ነበረ 

ደሀ እረዳ ብሎ ደሀ ሆኖ ኖረ:: 

ገና በልጅነት ገና በዝርዝሩ 

ምሁር የሚባሉት በጣት ሲቆጠሩ 

ሥዩም አልነበር ወይ አንደኛው ምሁር 

የተደላደለ ኑሮ የሚኖር:: 

ለኔ ብቻ ምቾት ለምኔ ነው ብሎ 

በረሀ ወረደ ሁሉን ነገር ጥሎ:: 

“አባ አያሌው ሄደ አምስት እራሱን 

ባላገር ተከተል ቋጥረህ ስንቅህን 

ቢሰማ ነው እንጂ አንድ ክፉ ነገር 

ጭለማውን ጥሶ መች ይሄድ ነበር“ 

ይለው ነበር ወገን ከልቡ የሚያውቀው 

በበሳል ትምህርቱ ልቡ የተነካው:: 

አጀብ አስከትለህ ትሄድ የነበረው 

ወደጦር ሜዳ እንጂ መች ወደ ቀብር ነው 

ያውም ባዶ እጅህን ትጥቅህን ትተህ 

እንደ ክቡር ዕቃ በሣጥን ታሽገህ:: 

እጅ አልሰጥም ብለህ ስትኮበልል ኖረህ 

ዛሬ ግን ተያዝህ በፈትል ታሰርህ:: 

መሬት ለአራሹ ዳቦ ለተራበው 

ጤንነት ለሁሉም ትምህርት ላልተማረው 

እያሉ በማለት ታግለውና  አታግለው 

በእስር በስደት ብዙ ዋጋ ከፍለው 

የጓጉለትን ትግል ሳያጠናቅቁ 

ዕድሜ ሸሸባቸው  አ  ዞ  ዎ  ቹ     አ  ለ  ቁ ！！！ 

ነፍስ ይማር:: 

 


