
የአቶ ተኮላ ወርቁ ዜና ዕረፍት 

የአቶ ተኮላ ወርቁ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን በሚዲያ ላይ ተጽፎ በማየት ያወቅሁና የተረዳሁ ሲሆን 

አይኔን ማመን የተሳነኝ፣እጅግ በጣም የተደናገጥኩ ከመሆን ጋር ለማመንና ይህ እንዴት ይሆናል ብዬ 

የተቸገርኩበት በጣም ያስደነገጠኝና ያሳዘነኝ የውጥረት ጊዜ ነበር።መታመሙንና ያጋጠመውንም ሁኔታ 

ቀድሜ ያልተረዳሁ በመሆኔ ጥልቅ ድንጋጤና የከፋ ሀዘንና ህመምም ነው የሆነብኝ። 

አቶ ተኮላን ያወቅሁት ከዛሬ 15 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስለ አገራችንና ህዝባችን ችግር ብሶትና 

ስቃይ አሳሳቢነት ስንወያይ ነበር ትውውቃችን የጀመረው።                                                 

አቶ ተኮላ ወርቁ የኢትዮጵያንና ሕዝቧን የወቅቱን ችግር፣አስከፊ ስቃዮን የተረዳና እጅግ ያሳሰበው፣

ያሰጨነቀው፣ ያጋየውና ለአገር ጉዳይ በታታሪነት ቀን ከለሊት ያለዕረፍት የሚሰራና የሚጥር ብርቱ 

የሚደነቅ የኢትዮጵያ የቁርጥ ልጅ ነበር።አቶ ተኮላ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን በተገቢው ያወቀና የተረዳ አገር 

ወዳድ ብርቅዬና ለአገር አያሌ መሰዋዕትነትን የከፈለ ጀግና ታጋይ የማይበገር አርበኛ ነበር። 

አቶ ተኮላ ወርቁ ከጓደኞችና ከባልደረቦች ጋር በመሆን ኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮን ለአገር ጉዳይ 

እንዲውል መስርተውና በመክፈት በአባልነትና በአዘጋጅነት አገር ወዳዶችን ሲፈልግ ሲያፈላልና 

የኢትዮጵያና የህዝቧን ችግር፣ስቃይና ሰቆቃ ሲያስተዋውቅ፣ ምን እናድርግ? ትግላችንስ በምን መልክና 

ይዘት ይዞ ቢመራ ይህን የዘር መንግስት ከህዝባችን ቀንበር ላይ የምናስለቅቅበት የትግል ዘዴን፣ ስልትና 

የትስስራችን ጥንካሬን ሲያሳስብና ሲወያይ የኖረ ብርቅዬ ፅኑ ቅን ሰው ነበር።                            

አገር ወዳዶችን አሰባሳቢና አደራጅ፣ አበረታች ብርቱና ጠንካራ የተስፋ ሰው፣ የኢትዮጵያ ጉዳይ ዘወትር 

የሚለበልበው፣ ቀን ከሌሊት የሚያሳስበውና የሚያጋየው እስከዚቺ እለተ ዕረፍቱ ድረስ ህይወቱን ሁሉ 

ኢትዮጵያ ወይሞት ብሎ፦ በውቀቱ፣በገንዘቡና በጊዜ አስተዋፅዖ የከፈለ፣ በአርአያነቱ የላቀ ግብረገብነትና 

ሥርዓት የነበረው ይህን የትናንቱንና የዛሬውን ተረኛ ኢህአዴግ መንግስት ነኝን በድፍረትና በጀግንነት 

የታገለ ጥንካራ ሰው ነበር አቶ ተኮላ። 

አቶ ተኮላ በፅናት የታገለና ብዙ ታጋዮችንም ለነፃነት ትግል ያበቃ ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ 

ኢንተርቪው ጭምር ብዙ አገር ወዳድ ጓዶችን ያቀራረበና ያፈራ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ሆኖ ያለፈ፣

በመለየቱ እጅግ የሚያጐለን ታላቅ ሰው አጣን።ለዚህም ኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ 14 ዓመት ውድና የላቀ 

ተግባሩ የሙያ ባልደረቦቹና በኢንተርቪው ያስተናገዳቸው እንግዶች እኔም ጨምር ህያው ምስክሮች ነን። 

የአቶ ተኮላ የጓደኝነት ፍቅር፣አክብሮትና ትትናው፣ፅኑ ኢትዮጵያዊ ፍቅሩ፣ የማይበገር እምነቱ፣ ለድል 

አድራጊነት መልካም ተግባሩ፣ ምኞትና ተስፋው ሁሉ በኢትዮጵያ አገር ወዳዶች፣በዘመድ፣ጓደኞችና 

ወዳጆች ሁሉ ብርቅዬ ወንድሜችን ምንጊዜም ይወሳል፣ይከበራል፣ በታሪክም ህያውና ተመዝግቦ 

ይዘከራል።የኢትዮጵያን ጉዳይ እንደጀመረው ምኞትና የድል ተስፋው በትግል ተከታዮቹ ግቡን ይመታል። 

ፈጣሪ አምላካችን እግዚአብሔር ነብሱን በአጸደ ገነት ያኑር !!!                                                                                

ለቤተሰብ፣ ለዘመድ ወዳጅ፣ለጓደኞችና እንዲሁም ለቅርብ ኢትዮጵያ አንድነት ራዲዮ ባልደረቦቹ ሁሉ 

መጽናናትንና ብርታትን ይስጥልን አሜን ! ! !         ህዳር ወር 2014 በላይ መታፈሪያ ዶ/ር ጓደኛው 

 



Condolence 

The loss of dear friend Ato Tekola Worku 

I do offer my sincere Condolence to dear friend Ato Tekola Worku. I am 

deeply saddened by such shock news and sudden loss that we all friends and 

family have encountered. Words cannot express how saddened I am to hear of 

our dear friend pass away. 

Mr. Tekola was truly a good hearted person and understood and loved 

Ethiopia and its people. He was an Ethiopian hero and patriot and determined 

fighter for Ethiopia’s people freedom the ethnocentric regime.  

Mr. Tekola was one of the founder and member of the Ethiopia Andinet Radio 

and organizer for Ethiopia heroes and interviewer of political analyzers. He 

was a person of a few good men, admired for courage, great man and 

conquering hero and lion heart person. 

I am truly sorry for the dear friend loss. A good heart stopped beating, a good 

soul ascended to heaven. My deepest sympathies go out to you family and 

friends.  

May God give you the peace that seeks? May my Condolence bring you 

comfort and my prayers ease the pain of this loss of dear Ato Tekola Worku. 

We all are going miss him, but we will never forget him forever. He will be 

remembered by his unforgettable hard work, and his endless life time struggle 

for mother land Ethiopia and its people freedom. 

I am wishing you to all family members and friends’ strength and peace 

during this hard time. 

Rest in Peace. 

November, 2021 

 

Belay Metaferia / dr. 


