
 



 

ሇሚመሇከተው ሁለ 
(«ያ ትውሌዴ ተቋም» ምሥረታ አንዯኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ) 

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም»፡ ባሇ ብዙ ቀሇም ከሆነው፡ የኢትዮጵያ 
ህዝብ ትግሌ ታሪክ፡ በተሇይ  የየካቲት 1966ቱ  አብዮት 
ከፈጠራቸው፡ ብዙ ምክንያታዊ  ሁነቶች ነው ትውሌደ። 
የየካቲቱ አብዮት፡ የኢትዮጵያን ህዝብ ፡ ኢትዮጵያ ምዴሪን፡ 
ትሌቅ አውል ንፋስ እንዯመታው ያሌታዯሇ ከተማ፡ አፈር 
ዴሜ አስግጦ፡ ያዯባየ፤ ምስቅሌቅለን ያወጣ፡ በአገራችን 
ህዝብ ታሪክ ውስጥ፡ በሇውጥ ኅይሇኛንቱ፤ በታሪክ ዴምቀቱ፤ 
ወዯር የማይገኝሇት፡ ትሌቁ ታሪካችን ነው። 

የየካቲቱ  አብዮት  ትሌቅነቱ፤ የታሪክ ዯማቅንቱ ብቻ 
ሳይሆን፡ የቆሰቆሰው ሹምሽር  ህብረተሰቡን  እንዯ ካርታ 
ሲበውዘው፡ የአገሪቱንም  የቆዲ ስፋት አሳንሶታሌ። ይህ 
ግዙፍ ነውጥ፡ የፈጠረውም ሹምሽር   ግማሾቻችን አፈር 
ዴሜ ሲያስግጥ ገሚሶቻችንን  ዯሞ  በሇሆሰስ  ነካ  አርጎን  
አሌፎአሌ።  በመሆኑም! ይህ የታሪክ ሹምሽር በአዎንታም  
ይሁን  በአለታው፡ በአይምሮአችን ኖሮ በህሉናችን 
ያሇፍነውን ታሪክ በምናይበት የህሉና ሰላዲ ሊይ  እንዯ 
ትራፊክ መብራት ብሌጭ ዴርግም ማሇቱ አይቀሬ ነው።  
የትም ብንሆን። 

እንግዱህ!  «ያ ትውሌዴ ተቋም» የዛ ዘመን ሁነቶች 
ከቆሰቆሱት የህዝብ ትግሌ ተውኔት፡ ቅዯም ተከተሌ አካሌ 
ሲሆን፡ የትውሌዴ ዘሩን የሚቆጥረውም፡ ከዚሁ ከ66ቱ የህዝብ 
ዓመጽ ነው።  

ያ ትውሌዴ፡ የትውሌዴ ዘሩ ከዛ ዯፍራሳ ዘመን ይቆጠር 
እንጂ፡ የአሁኑ ሰዓታት ውልው ግን የጥንቱም ይሁን 
የአሁኑን የፖሇቲካ ፍካሬ እየሱስ ሇመዴገም ሳይሆን፡ 
ይሌቁንስ የየካቲቱ አብዮት ታሪክ የተሸመነበት ዴርና ማግ 
በመጎሌጎለ፡ የኅይ፡ በሌ!! ዴምጽ፡ ሇማሰማት ነው። 
ምክንያቱም  የግዜያችን ታሪክ ውለ የጠፋበት በመሰሇበት፡ 
በአሁኑ ግዜ፡ ታሪካችንን ሇመጻፍ የተነሱት የታሪክ ከያንያን፡ 
ታሪካችንን ከራሳቸው የፖሇቲካ ምህዋር ውጪ፡ በታሪክነቱ 
ብቻ፡ ሳይሆን እንዱያውም  በፖሇቲካ ፍሌስፍናቸው መሇኪያ 
ውስጥ  ታሪኩን ሇመተረክ ስሇሚሞክሩ፡ ታሪካችን፡ ብዥታ 
አጥቅቶታሌ።  ሇወትሮው እንኳ ታሪክ የሚጻፈው፡ 
መጀመሪያው በአሸናፊው፡ ሲሆን፡  ሁሇተኛው ግን 
በግዜ(time) ነው።  አሁን የዛ ግዜ አሸናፊዎች አሌፈዋሌ።  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» እንዱመሰረት፡ ምክንያት ከሆነው  
አንደ፡ የአንዲንዴ ፀሏፊያን፡ የ66ቱን አብዮት ታሪክ፡ ሲፅፉና   
በፖሇቲካ ቡዴኖች መሀሌ የነበረውን አሰሊሇፍ፡ 
የሚያራምደትን የፖሇቲካ ፍሌስፍና ሲተነትኑ፡ 
በትንታኔዓቸው የአብዮቱን የመሀሌ አገዲ ሁነቶች፡ ከአውዯ 
መረጃው ውጭ(empirical formula) ስሇሚያረጉት፡ 
የትንታኔያቸው መዯምዯሚያ የታሪክ ብዥታ፡ በታኝ በመሆኑ 
ነው።  

ብዥታውም፡ የኢትዮጵያን ተማሪዎች ንቅናቄን፣ አሌጀሪያ 
የገባውን የተማሪዎች ቡዴን፡ የአረብ “ቅጥረኛ”፤  
በፍሌስጤም  ነጻ አውጭ ዴርጅት የሰሇጠኑትን፡ ፋና ወጊ 
ጠንሻሽ ታጋዮችን፡ “ሽብርተኛ”፤ በአሁኑ ጊዜ ማሇቱ 
የዯርግን የፕሮፖጋንዲ ማንፌስቶ ሙጥኝ ሇማሇት መሻት፡ 



 

እንጂ ላሊ ቁም ነገር የሇውም። ያንዴን ፖሇቲካ ዴርጅት 
(በተሇይ የኢሕአፓን) የፖሇቲካ አመሇካከት፡ በበቃ አእምሮ 
(conscious mind) መፈተሽ፤ መመርመር፤ አሉያም 
መቃወም የተገባ ቢሆንም፡  በዓለባሌታ ወሬ ጥሊቻን ይዞ ፡ 
ዴርጅቱ ያሌሆነውን ቀሇም ቀብቶ፡ የቅጽሌ ስም መስጠት 
ዯሞ ላሊ ነገር ነው። በአሁኑ ግዜ ግን ጥበብን እሻሇሁ የሚሌ 
ሁለ፡ ሇዜና ቀያሪ ሁነቶች (alternative news) ፍቃደን 
ማሳየት ይገባዋሌ። አሇበሇዚያ ግን፡ የታሪክ ትንታኔው፡ ሰበብ 
እና ውጤት (cause and effect) ይጎሇዋሌ። ያንን የ66ቱን 
ዘመን መሇስ ብሇን አሁን ስንመሇከተው፡ የኢትዮጵያ 
አብዮት፡ ካስቆጠረው ሞት፡ በአብዛኛው ሕይወታቸውን 
ያጡት የኢሕአፓ ሌጆች ናቸው። እነኝህ ሌጆች 
ሕይወታቸውን ያጡት ዯርግና እዴምተኞቹ፡ እንዯሚለት  
“ፀረ-አብዮተኛ”፣ “ቅጥረኛ”፣  “ሽብርተኛ”  በመሆናቸው 
ነው?። ይህ አስተሳስብ ያኔም ይሁን ዛሬ በታሪክ ሚዛን ሊይ 
ሲወጣ ባርዲን አያነሳም።  

“የታሪኩን ንግርት ሇባሇታሪኩ ተውሇት” ይሊለ አበው። እና 
የነኛን ታሊቅ ትውሌዴ ታሪክ፤ የኢሕአፓን ታሪክ፤ መጻፍ 
ካስፈሇገ ዯሞ! ታሪኩን ከባሇታሪኩ የተሻሇ ተራኪ ሊሳር ነው።   

እንግዱህ   የ «ያ ትውሌውዴ ተቋም»፡ አመጣጡ ከብዙ በጎ 
ምኞት እና ፍቃዴ፡ ታሪኩን በባሇታሪኩ እንዱጻፍ 
ሇማበረታታት እና ያ ክፉ ዘመን እንዲይዯገም አስታዋሽ 
ሇመሆን ነው። ስሇሆነም፤ የዓሊማ ብዙ ዘርፎች አለት።  

 

 

ዓሊማዎቹም፦  

 ከ1953 ዓ.ም. እስከ 1991ዎቹ፡ በኢትዮጵያ የታየው 
የሇውጥ ሁነቶች፡ በዯምብ ባሇመጻፋቸው፡ እናም 
በተሇይ የ1966ቱ እስከ 1970ዎቹ የነበረውን ሇውጣዊ 
ክስተት፡ እውነቱ  በሁሇት እግሩ ቆሞ  እንዱታይ 
ሇመርዲት የመረጃ ምንጭ ሇመሆን። 

 ሇተሰውት ጓድች መታሰቢያ ሀውሌት ሇማቆም። 
 የበጎ አዴራጎት ሥራ ሇመስራት  ወዘተ፡ ነው። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም»፡ እነኝህን  ዓሊማዎች ይዞ ሲነሳ፡ ከሊይ 
ያጣቀስናቸው ቁም ነገሮች፡ እንዱህ በቀሊለ 
የሚተገበተሩ እንዲሌሆኑ፡ ይህን ሊነበቡ ሁለ ግሌጽ 
እንዯሚሆን፡ እምነታችን ነው።  ስሇሆነም!   የ«ያ 
ትውሌዴ ተቋም» የአንዴ ዓመት ሌዯቱን፡ 
በሚያከብርበት ሰኔ 28 ቀን 2005 ዓ.ም. (July 05, 
2013) ወቅት፡  ይህ ጉዲይ ይመሇከተኛሌ፡ ሇሚሌ የዛ 
ታሊቅ ትውሌዴ ወገን ሁለ፡ ይህንን እረጅም ታሪካዊ 
ጉዞ፡ አብረን  እንዴንጓዝ መሌዕክታችንን 
ስናስተሊሌፍ፤ ስንጠይቅ በታሊቅ አክብሮት ነው። 

 

ያ ትውሌዴ ተቋም   

ሰኔ 28 ቀን 2005 ዓ.ም. 

 

           



 

ያ ትውሌዴ ስንሌ 
«ያ ትውሌዴ ተቋም»ን ይፋ ከማዴረጋችን በፊት በትንሹ 
ሇሁሇት ዓመት ፈቃዯኛ አባሊትን የማሰባሰብና በጉዲዩ 
የመምከርና ተፈሊጊ ቅዴመ ሁኔታዎችን የማሳካት ሂዯት 
ተካሂዶሌ። ይህ በግሌ አነሳሽነትና የራስንና የጋራ ወገኖችን 
ችልታና አስተዋጽዎ መነሻው አዴርጎ የተነሳው መሰባሰብ 
በቀጥታ ተግባራዊ ሥራዎች ሊይ በማተኮር በሜይ ዳይ 
2012 (ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም.) ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ 
(www.yatewlid.org or www.yatewlid.com) ሇሕዝብ ይፋ 
ማዴረጋችን ይታወቃሌ። ይህ ዴረ ገጽ ይፋ እንዯሆነ 
በርካታ የኢሜሌ መሌዕክቶች ዯርሰውናሌ። በአብዛኛው 
“ሉዯገፍ የሚገባው ተግባር”፣ “በርቱ”፣ “ትውሌዴ 
ውሇታችሁን ይክፈሌ”፣ “አረካችሁን”፣ “ላልች መሥራት 
የነበረባቸውን አሳያችሁን”፣ “ከጎናችሁ ነን” ወዘተ. ከሚለ 
የማበረታቻ ኢሜልች በተጨማሪ ስምና ፎቶ የሊኩሌን፣ 
የተሳሳተ ስም እንዱስተካከሌ የጠቆሙን፣ ያሊቸውን የጽሁፍ 
መረጃዎች የሊኩሌን በርካታዎቹ ናቸው። እጅግ በጣት 
ከሚቆጠሩ ተራ ስዴባቸው ቢዯርሰንም በንዳትና በተቀዯምን 
ስሜት በመነሳት ሉያጥሊለ የሞከሩም አሌጠፉም። 
በቀጣይነትም ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽን አስመሌክቶ 
በኢትዮጵያ ሳተሊይት ቴላቪዥን (ESAT) July, 2012 
በተሰጠው መግሇጫ እንዱሁ የዯረሱን አዎንታዊ መሌዕክቶች 
ኢሜሊችንን ቢያጣብቡትም ከስዴብ እስከ ሂሳዊ ምክር 
የሇገሱንና የስሜታቸውን ያስነበቡን አሌጠፉም። ሁለንም 
እናመሰግናሇን። 

  

 

በአንዲንዴ ቅን አሳቢዎችና በአባሌነትም ሆነ በዯጋፊነት 
አብረውን ሉጓዙ በጎ ፈቃዯኝነትን ካሳዩ የኅብረተሰብ 
ክፍልችም ሆነ ከላልች የሚቀርቡ ጥያቄዎች፡ አስተያየቶች፡ 
መብራራት የሚገባቸው ጉዲዮች ገጥመውናሌ። አሁንም ሆነ 
ወዯፊት በሚሰጡን አስተያየቶች መሰረት ያ ትውሌዴ 
ተቋምን እያሻሻሌንና እያጠናከርን መጓዛችን ከጥያቄ 
እንዯማይገባ መግሇጽ እንወዲሇን።  

ያ ትውሌዴ የተነሳበት ሦስት መሰረታዊ ዓሊማዎች እነሱም 
1. የያ ትውሌዴንና የኢትዮጵያን የትግሌ ታሪክ መረጃ 
ማሰባሰብ 2. ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያ ሏውሌት ማቆምና 3. 
በትግለ የተጎደ የያ ትውሌዴ አባሊትንና ቤተሰቦች 
ሇመርዲት ቀዲሚ ተሌዕኮው አዴርጎ የተነሳው ተቋም ስራውን 
ቀጥሎሌ። 

ያም ሆኖ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን መሰረት 
በማዴረግ ያ ትውሌዴ ተቋምን ማቋቋም ሇምን እንዲስፈሇገና 
መብራራት ይገባቸዋሌ ያሌናቸውን ነጥቦች በጥያቄና መሌስ 
መሌክ “ያ ትውሌዴ ስንሌ” ቁጥር 1 ሇያ ትውሌዴ ወገኖችና 
ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጽሁፍና በዴምጽ ቅጂ 
አቅርበናሌ። 

 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/


 

1. ጥያቄ፡ ”ያ ትውሌዴ ተቋም” ያ ትውሌዴን እንዳት 
ይተረጉመዋሌ? ያ ትውሌዴ የሚባሇው የትኛው 
ነው? 

መሌስ፡  “ያ ትውሌዴ” ስንሌ አሻሚ ትርጉም ሉኖረው 
ይችሊሌ። ይህም ማሇት በጊዜ ሰላዲ ማስቀመጥ አንደ ሲሆን፡ 
ላሊው በኢትዮጵያ ግብታዊ እንቅስቃሴ የተነሳበትን የካቲት 
1966ን አስታኮ የነበረውን ኃይሌ በጥቅለ ማስቀመጥ 
ይቻሊሌ፡ በሦስተኛ ወገን ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ በነበረው 
ትግሌ ከፍተኛውን መስዋዕትነት የከፈሇውንና በዯርግ 
ትውሌዴ መመተር ቀይ ሽብር ሰሇባ የሆነውን በኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ጥሊ ሥር የተካተተውን 
ኃይሌ መመሌከት ይቻሊሌ። እነኚህ ሁሊ አከራካሪና አሻሚ 
ጉዲዮች በመሆናቸው ቃለን ሙለ በሙለ መተርጎም ከበዴ 
ያዯርገዋሌ። 

ያ ትውሌዴ ተቋም በራሱ መተዲዯሪያ ውስጠ ዯንብ ሊይ ያ 
ትውሌዴን መተርጎም ግዴ የሆነውም ሇዚህ ነው። በዚህም 
መሰረት ያ ትውሌዴ ተቋም በመተዲዯሪያ ዯንቡ “ያ 
ትውሌዴ” ትርጓሜን በሚከተሇው ሁኔታ ያስቀምጣሌ፦ 

“ያ ትውሌዴ” ማሇት በዋናነት በ1960ዎቹ የሇውጥ 
እንቅስቃሴ ሊይ የተሳተፈውንና በተሇይ በኢሕአፓ ጥሊ ሥር 
ተሰሌፈው ከፋሽስቱ የዯርግ አገዛዝ ጋር ሲፋሇሙ በዯርግ 
የትውሌዴ ማጥፋት ቀይ ሽብር ጭፍጨፋ ሰሇባ የሆኑትን 
ወገኖች በዋናነት ይመሇከታሌ። ሆኖም ሇኢትዮጵያ የግዛት 
አንዴነትና ለዓሊዊነት ከባዕዲን ወራሪዎች ሲፋሇሙ ክቡር 
ሕይወታቸውን የከፈለና አኩሪ ታሪክ አስመዝግበው ያሇፉ 

ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን፣ በተሇያዩ የጭቆና አገዛዝ 
መረቦች ውስጥ ተቀፍዴድ የተያዘውን ሕዝባችንን ሇዜግነት 
መብቱ መከበርና ሇዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ 
ሲፋሇሙ የአምባገነን አገዛዞች ሰሇባ የሆኑትን ወገኖች ከያ 
ትውሌዴ ዘመን በፊትም በኋሊ ያለትን ይመሇከታሌ።»     
የትርጓሜው መጨረሻ 

እኛ ያ ትውሌዴ ስንሌ ዋናውን የ1966 እንቅስቃሴ አንኳር 
ኃይሌ ይይዛሌ። ሆኖም ሇዚህ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት 
የነበረውና ዋነኛው ከዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን በተሇይ 
የተማሪዎች እንቅስቃሴ (ዋሇሌኝ መኮንን፡ ማርታ መብራቱ፡ 
ጥሊሁን ግዛው ዘመን)፡ የሠራተኛ ማኅበራት (አበራ ገሙ)፡ 
የሠራዊቱ እንቅስቃሴና መሰሌ ውጤት በመሆኑ:  ያ 
ትውሌዴ ስንሌ ከ1953 የነ ግርማሜና መንግሥቱ ነዋይ 
ዘመን ጀምሮ እስከ 1983 ዓ.ም. ያሇውን የ30 ዓመት ግዜ 
ሇማየት ቢሞከርም ትኩረቱ ግን የ1966 ዓ.ም. የየካቲትን 
የሇውጥ ማዕበሌ ያንቀሳቀሰውን ኃይሌ ጨምሮና በኢሕአፓ 
ጥሊ ሥር ተሰሌፎ ሇዳሞክራሲና ሇሕዝብ መንግሥት 
ምሥረታ መሥዋዕትነት የከፈሇውንና እየከፈሇ ያሇውን 
ትውሌዴ ይመሇከታሌ።  

ይህን ዋነኛው የያ ትውሌዴ አካሌ አዴርገን ብንወስዴም 
ይዘን የተነሳነው ተሌዕኮ ያ ትውሌዴ ብሇን ካስቀመጥነው 
የጊዜ ገዯብ በፊትም ሆነ በኋሊ ያሇውን አይመሇከትም ማሇት 
አይዯሇም። ወዯ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ታሪክ ስንመሇከት 
ወዯ 1930ዎቹ በጣት የሚቆጠሩ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የነ 
ድር መሊኩ በያን ዘመንን መዲሰስ ግዴ ይሊሌ። በላሊ 
በኩሌም ሇኢትዮጵያ የግዛት አንዴነትና ለዓሊዊነት ከባዕዲን 



 

ወራሪዎች ሲፋሇሙ ክቡር ሕይወታቸውን የከፈለና አኩሪ 
ታሪክ አስመዝግበው ያሇፉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን 
እንመሇከታሇን፦ ሇአብነት ያህሌ እነ አብርሃ ዯቦጭና ሞገስ 
አስገድም፣ ዘረዓይ ዯረስ፣ አቡነ ጴጥሮስ፣ ወዘተ ዓይነት 
ክቡር ጀግኖች ታሪክ መዘገብ አሇበት እንሊሇን። በያ 
ትውሌዴ ስም የኢትዮጵያን የትግሌ ታሪክ ማሰባሰብ አንደ 
ተሌዕኮአችን በመሆኑ የአሁኑንም ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ 
እንዲስሳሇን። ይህ ዯግሞ አዱሱ ትውሌዴ የያ ትውሌዴን 
ታሪክ አውቆ በቀጣይነት ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ 
ይሆን ዘንዴ ከተፈሇገ ያሇፈውንና ያሁኑን ታሪክ አጣምሮ፤ 
ያሇውን ክፍተት ማጥበብ አስፈሊጊ መሆኑን እናምናሇን። 
በመሆኑም በተሇያዩ የጭቆና አገዛዝ መረቦች ውስጥ 
ተቀፍዴድ የተያዘውን ሕዝባችንን ሇዜግነት መብቱ መከበርና 
ሇዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ ሲፋሇሙ የአምባገነን 
አገዛዞች ሰሇባ የሆኑትን ወገኖች ከያ ትውሌዴ ዘመን 
በፊትም ሆነ በኋሊ ያለትን ይመሇከታሌ። 

በመጨረሻም “ያ ትውሌዴ” የሚሇውን ስያሜ መጠቀም 
በራሱ አነጋጋሪ ከመሆኑም ባሻገር ፡ የስሙ አሻሚ ትርጉም፡ 
ውይይት ከፋች፡ ሀሳብ ሇመሰንዘር ጋባዥ ቃሌ መሆኑ ነው። 
የያ ትውሌዴ ተቋም፡ አንደ ዓሊማ፡ ውይይት በመክፈት፡ 
ንግግር በመጀመር፡ ታሪካችን መመርመር፣ መጠናትና 
መጻፍ ስሇአሇበት የስሙም ጠንካራ ጉሌበት ጥናትና 
ምርምሩን በተሇያየ አቅጣጫ ይመሇከቱ ዘንዴ ታሪክ 
ተመራማሪዎችንና ቀጣይ ትውሌዴን አቅጣጫ ሰጪ፡ ጠቋሚ 
ነው እንሊሇን።  በተሇይ በዚያ ዘመን የዯረሰው አንዴ 
ትውሌዴ የመመተር እርምጃ ዲግም እንዲይዯገም፡ ሌብ 
እንዴንሌ ቃለ ይጋብዛሌና።  
 

2. ጥያቄ፡  “ያ ትውሌዴ ተቋም”ን ማቋቋም ሇምን 
አስፈሇገ? 

መሌስ፡ በያ ትውሌዴ ዓሊማ ሊይ በዴረ ገጻችን በግሌጽ 
እንዲስቀመጥነው የያ ትውሌዴ ተቋምን ሇማቋቋም ካነሳሱን 
መካከሌ፡ 

 የትውሌደ በተሇይም የኢሕአፓና የተሰዉት 
ጓዯኞቻችን ታሪካቸው የሚገባውን ያህሌ ያሇመጻፉ፡ 

 እኛ በሕይወት ያሇነው ዯግሞ ሇተሰዉት ጓድች 
የገባነውን ቃሌ ዲር ሳናዯርስ በመቅረታችን (ትግለን 
በአቸናፊነት ባሇመፈጸማችን) ኅሉናችን ሁላም 
ስሇሚጠይቀን፡ 

 በሕይወት ያሇን የያ ትውሌዴ አካሊት በአጋጠመን 
የአካሌና የአዕምሮ ጉዲት እርስ በርሳችን እንኳ 
መጠያየቅና በሚገጥሙን ማናቸውም ማህበራዊ 
ጉዲዮች መረዲዲትና መተጋገዝ በማስፈሇጉ፡  

 እኛ በሕይወት ኖረን ወሊጆቻችንን መጦር ስንችሌ፡ 
ሉጦሯቸው የሚችለ ሌጆቻቸውን አጥተው ያሇጧሪ 
የቀሩ ወሊጆችን ስናይ ከመጸጸታችን በተጨማሪ 
ወሊጆቻቸውን/አሳዲጊዎቻቸውን ሊጡትም ሌጆች 
አሇኝታ ሳንሆን በመቅረታችን፡ 

 የእኛ ትውሌዴ አካሊት ዛሬ በሕይወት ያሇን ከአሇን 
ሌምዴና ችልታ አንፃር በርካታ ሌናከናውናቸው 
የሚገቡን ሕዝባዊና ሀገራዊ ጉዲዮች እያለ፡ 
ተበታትነን መቀጠለ አግባብነት ስሇላሇው፡ ዲግም 
ሉያሰባስቡን በሚችለ የጋራ ጉዲይ ሊይ ሇመምከር: 

 ሇሕዝባዊ መንግሥት ምሥረታና ሇገዯብ አሌባ 
ዳሞክራሲያዊ መብት መከበር በኢሕአፓ ጥሊ ሥር 
የተሰሇፍን ታሪካችንን ጥሊሸት ከሚቀቡና ከሚበርዙ 
መከሊከሌ በማስፈሇጉ፡ 



 

 በያ ትውሌዴና በአሁኑ ትውሌዴ መካከሌ ያሇውን 
ክፍተት በማጥበብ ቀጣዩ ትውሌዴ የትግሌ 
ታሪካችንን በሚገባ ተረዴተው ከእኛ የሚቀስሙትን 
ትምህርት ያገኙ ዘንዴ መሠረት መጣሌ በማስፈሇጉ፡      

 በአጠቃሊይ የተሰዋንሇትን ሇውጥ ሳናይ በመኖራችን 
ሁላም የተሟሊ ዯስታ አግኝተን ባሇማወቃችን፡ 
በአቀዴነው እንቅስቃሴ ሇራሳችን የህሉና እርካታ 
ሇመፍጥር፡  ወዘተ 

ሇማጠቃሇሌ “ያ ትውሌዴ ተቋም”ን ሇማቋቋም ያስፈሇገበት 
ምክንያት የትውሌደን ታሪክ አሁን ሊሇውና ሇመጪው 
ትውሌዴ በትክክሌ ሇማቅረብ። በተሇይ የተዯረገው ትግሌ 
እንዲይንቋሸሽና ላሊ ትርጉም እንዲይሰጠው ከመጣር 
በተጨማሪ በግሌጽነት መታየት የሚኖርበት በጊዜው ሲባሌ 
የነበረውና አሁንም አሌፎ አሌፎ የሚስተዋሇው ያ ትውሌዴ 
ዴብቅ ወይም ስውር ዓሊማ ያሌነበረው፣ በውጭ ኃይሌ 
ቁጥጥር ወይም ተፅዕኖ ይንቀሳቀስ እንዲሌነበረ ይሌቁንም 
ሀገር በቀሌና ሇኢትዮጵያ የተሻሇ መንግሥትና ፍትሃዊ 
አስተዲዯር እንዱመጣ የተዯረገ አኩሪ ትግሌ መሆኑን 
ሇማስገንዘብ የተቋሙ መቋቋም አስፈሊጊነቱን ያጎሊዋሌ። 
የተዯረገውን መስዋዕትነት ከማስታወስና ሰማዕታቱን ከመዘከር 
ባሻገር አሁንም ሀገራዊ ችግሮቻችን ዴህነት፡ የነፃነትና 
የፍትህ እጦት ወዘተ መፍትሄአቸው እየራቀ በመሄደና 
ሇዚህም ሇሚዯረገው ትግሌ የነበረውን የያ ትውሌዴ ተመክሮ 
በማሳየት ትምህርት ይቀሰምበት ዘንዴ ጥረት ማዴረግ 
በማስፈሇጉ። 

 

3. ጥያቄ፡  “ያ ትውሌዴ ተቋም” ዓሊማው፤ ግቡስ 
ምንዴን ነው? 

መሌስ፡  ያ ትውሌዴ ተቋም  የተቋቋመበት  ምክንያት  ዋና  
ዋና ነጥቦች ሦስት ናቸው።  1. የኢትዮጵያን የትግሌ ታሪክ 
መረጃ ማሰባሰብ 2. ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያ ሏውሌት 
ማቆምና ስያሜ ማሰጠት 3. በትግለ የተጎደ ወገኖችን 
መርዲት ናቸው። 

ወዯ ዝርዝር ሁኔታው ስንመጣ ከመጀመሪያው እንጀምር፦  

መረጃ ማሰባሰብ፤ መረጃ ሇተሇያዩ ጉዲዮች ዋና ምንጭ 
ነው። አንዴ የታሰበን ውጥን ከግቡ ሇማዴረስ መጀመሪያው 
መረጃ ነው። የሚፈሇገውን መረጃ ሇማግኘት ዯግሞ እራሱ 
የት እንዲሇ ሇማወቅ እንኳ መረጃ ያስፈሌጋሌ። ዓሇም ዛሬ 
በመረጃ የተዯገፈ ሥሌጣኔ ሊይ ነው ያሇችው። የሚፈሇገውን 
መረጃ በቀሊለ ሇማግኘት ብዙ ውጣ ውረድችና ሥራዎችን 
ይጠይቃሌ። መረጃ ሇሕብረተሰቡ፡ ሇተጠቃሚው ሇማቅረብ 
መጀመሪያ መረጃውን ማሰባሰብ ይጠይቃሌ። ይህ የተሰባሰበ 
መረጃ በቤተ መጽሏፍት መሌክ፡ በሙዚየም መሌክ፡ ወዘተ 
ኅብረተሰቡ እንዱያገኘው፡ እንዱጠቀምበት ይዯረጋሌ። ዛሬ 
በሰሇጠነው የኮምፒዩተር ቴክንዮልጂ መረጃዎች በዲታ ቤዝ 
(በመረጃ ጎተራነት) በማስገባት ሇተጠቃሚ በቀሊለ 
ይቀርባለ። እንዯ ጎሌጉሌ (Google)፡ አያ ሆ…!(Yahoo) ሊይ 
እየተገቡ የሚገኙ የተሇያዩ መረጃዎች ሇሚያስፈሌጉን 
ጉዲዮች በቀሊለ ምሊሽ እንዴናገኝና ሇምንፈሌገው ጠቀሜታ 
እንዴናውሌ ከአገሇገለን የመረጃ ምንጮች ውስጥ ሇአብነት 
ሉጠቀሱ የሚችለ ናቸው። 

የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ በተሇይ ዯግሞ የያ ትውሌዴ 
ታሪክ እጅግ ሰፊና ገና ያሌተሰባሰበ ሲሆን እንዯውም 



 

ከጊዜው መራቅ እየጠፋና እየተረሳ የሚሄዴበት አዝማሚያ 
ያመዝናሌ። ጥንት አባት እናቶቻችን በአፈ ታሪክ 
ያስተሊሇፉሌን ሇሀገር አንዴነትና ሇግዛት ለዓሊዊነት የተዯረጉ 
ተጋዴልዎች፤ ምስጋና ሇታሪክ ጸሏፊዎች ይሁንና 
በመጠኑም ቢሆን ወረቀት ሊይ ሰፍረዋሌ። የድጋላ፡ 
የዴርቡሽ፡ የአዴዋ፡ የማይጨው፡ የየካቲት ሰማዕታት፡ ዓፄ 
ምኒሌክ፡ ዓፄ ዮሏንስ፡ ዓፄ ቴዎዴሮስ፡ የፋሺስት ወረራ፡ 
ወዘተ. እየተባለ የተገኙ መረጃዎችንና አፈ ታሪኮችን 
አካተው ተጽፈዋሌ። እነኚህ በመረጃነት ያለ መጽሏፍት 
እንኳ ከአንዲንዴ ቤተ መጽሏፍት ካሌሆነ በቀር እሱም 
አጠራጣሪ ነው አይገኙም። በመረጃ ተሰባስበው የተሰሩ 
የመረጃ መጽሏፍትን እንኳ ማግኘት አዴካሚ እሆነበት 
ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌ። ይህ እንግዱህ ተጻፉ ስሇተባለት ሲሆን 
ጭራሹን ስሊሌተነኩት የያ ትውሌዴ ታሪክስ?  

ታሪክን ዯግሞ በስማ በሇውና እንዱህ ነበር ተብል በሦስተኛ 
ወገን ከሚነገር ይሌቅ ባሇታሪኩ እራሱ ኃሊፊነቱን ወስድ 
ቢያሰባስበው ይመረጣሌ። ዴሮ “ታሪክ ሰሪው ሰፊው ሕዝብ 
ነው” ሲባሌ፤ የዓዴዋ፣ ማይጨው ታሪክ የሕዝብና ሀገር 
ታሪክ ናቸው ሇማሇት ነው። ጥሩ መንግሥት ኖረ አሌኖረ፡ 
ታሪኩ ሳይዛባ ይጻፍ ይሰበሰብ ዘንዴ ቅን አሳቢዎችና ሀገር 
ወዲድች ይጥራለ። የያ ትውሌዴም ታሪክ ከዚህ የሚሇይበት 
ጉዲይ የሇም። የታሪኩ “ብቸኛ” ባሇቤት ነኝ ባይ ሉኖር 
አይገባም። የትውሌደ፣ የሀገርና የሕዝብ ታሪክ ነውና። 
በመሆኑም ስሇያ ትውሌዴ መረጃው ያሇውና ችልታ ያሇው 
ሉጽፍ፡ ሉተርክ፡ በፊሌም ሉሠራው ይችሊሌ። ችግሩ ግና 
መጻፉ ሊይ ብቻ ሳይሆን መረጃዎቹን ማግኘት ሊይ ነው። 

በ1960ዎቹ ይወጡ የነበሩ ጽሁፎች የት ይገኛለ? ቢገኙስ 
ከጊዜው ርዝመትና ከመረጃዎቹ አቀማመጥ አንጻር በምን 
ሁኔታ ሊይ ናቸው? ሇምሳላ በኢሕአፓ ይወጡ የነበሩ የዴሮ 

ዳሞክራሲያ ዕትሞች የት ይገኛለ? በመጽሔት ዯረጃ ጎሕ 
መጽሔት? የመኢሶን ሌሳን ሰፊው ሕዝብ ዴምጽ ዕትሞች 
የት ነው ያለት? ወዘተ. እነኚህ እጅግ በጣም ጥቂቶቹን 
ሇአብነት ያህሌ ሇመጥቀስ ነው። እነዚህ በመረጃነት መሰባሰብ 
ያሇባቸው ናቸው። ላሊ በዯርግ ቀይ ሽብር መመተር አንዴ 
ትውሌዴ ጠፍቷሌ እንሊሇን። እነኚህ ወጣቶችን፡ 
ጎሌማሳዎችንና ሕጻናትን ሳይሇይ የተዯረገ የጅምሊ ግዴያ፤ 
ነፃ እርምጃ እነማንን ነው ሀገሪቷ እንዴታጣ ያዯረገው? 
እነማን ነበሩ? ሉታወሱ አይገባም? ይህ ዋነኛው የያ 
ትውሌዴ መረጃ ማሰባሰብ ምንጭ ቢሆንም በኢትዮጵያ 
የዜግነት መብት ጥያቄ፡ ሇህዝብ መንግሥት ጥያቄ፡ 
ሇዳሞክራሲ መብትና ዲቦ ሇተራበ ጥያቄ የተዯረጉና 
እየተዯረጉ ያለ ትግልችን ታሪክ መረጃ ማሰባሰብ 
ከተሌዕኮአችን አንደ ክፍሌ ነው። እኛ መረጃውን የያ 
ትውሌዴ አካሌ ብንሆንም ወገንተኝነት ሳንይዝ 
እናሰባስባሇን። እነኚህን መረጃዎች ወዯፊት ሇተመራማሪዎች፡ 
ሇጸሀፊዎች፡ ሇመማሪያነት ሇላሊም ተግባራት ሇሚፈሌጉ 
ግሇሰቦች፡ ዴርጅቶች፡ ዓሇም አቀፍ አካሊት ወዘተ በቀሊለ 
ያገኙ ዘንዴ እናመቻቻሇን። ዛሬ ዓሇም በዯረሰበት 
የኮምፒዩተር ሥሌጣኔ መሠረት ያለንንና ወዯፈትም 
የምናገኛቸውን መረጃዎች በሙለ ወዯ ኮምፒዩተር ዲታ ቤዝ 
በዱጂታሌ ፎርም እናስገባሇን። ይህ እንግዱህ የኛ 
የኮምፒዩተር ዲታ ቤዝ እንዯ አንዴ ቤተ መጽሏፍ ቤት 
ሉታይ ይችሊሌ። አንዴ ቤተ መጽሏፍ በአንዴ ቋሚ ቦታ 
ማንኛውንም መጽሏፍ በማሰባሰብና በቀሊለ ሉገኝ በሚችሌ 
ሁኔታ በማስቀመጥ ተጠቃሚ ወዯ ቤተ መጽሏፍት  እየመጣ 
ሲያሻው እዚያው ሆኖ ይገሇገሊሌ አሇዚያም ሇተወሰነ ጊዜ 
ተውሶ ይወስዲሌ። የያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ቤተ መረጃ ሇየት 
የሚያዯርገው የኢንተርኔት ግሌጋልት ባሇበት፡ በየትም ቦታና 
በማንኛውም ጊዜ ሉያገኙትና ሇማንበብም ሆነ ሇላሊ 
ጠቀሜታ በቀሊለ እንዱያውለት ሆኖ የተዯረዯረና 



 

የሚፈሌጉትን መረጃ ሙለ በሙለ በነፃ ከአለበት ቦታ ሆነው 
እንዱያገኙት በሚያስችሌ ሁኔታ የተዘጋጀ የመረጃና 
መታሰቢያ ዴረ ገጽ ነው።  

በሁሇተኛ ዯረጃ ሇትውሌደ መታሰቢያ ሏውሌት ማቆም፤ ያ 
ትውሌዴ ያስመዘገበው የትግሌ ታሪክ ከአሳዛኝነቱ ባሻገር 
አስተማሪነቱ አስፈሊጊ ነው እንሊሇን። አዱስ አበባ በስዴስት 
ኪል የሚገኘው የካቲት 12 መታሰቢያና በአራት ኪል 
የሚገኘው የነፃነት ሏውሌቶች የቆሙት ሇኢትዮጵያ የግዛት 
አንዴነትና ነፃነት ከፋሺስት ወራሪ ኃይልች ጋር ሲፋሇሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ሇሰዉት ጀግኖች ሰማዕታት በተጨማሪ 
የካቲት 12 ቀን በግፍ ሇተጨፈጨፉት ንጹሃን ዜጎች 
መታሰቢያነት ነው። ይህ ሏውሌት በተጨማሪ በአንዴ ሀገር 
ሊይ የሚዯረግ ወረራና ጭፍጨፋ ምንኛ አስከፊ መሆኑን 
በአስተማሪነቱ ያመሊክታሌ። ይህ ሏውሌትና በየዓመቱ 
የሚዘከረው የዴሌ ቀን ሀገራችን ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ 
የኖረች ለዓሊዊት ሀገር መሆኗን ሇትውሌዴ ሲያስተሊሌፍና 
አዱሱ ትውሌዴም ከአባት ከእናቶቹ በወረሰው አኩሪ 
የጀግንነት ታሪክ ሀገሩንና ሕዝቡን እንዱያፈቅርና የግዛት 
አንዴነቱን እንዱጠብቅ አስችልታሌ። ይህ እንግዱህ አንዴ 
መታሰቢያ ሏውሌት ጠቀሜታው ከምን አንፃር እንዯሚሆን 
በመጠኑ ይገሌጻሌ ብሇን እናምናሇን። 

በ1960ዎቹ መጨረሻ በተጀመረው የዯርግ ነጻ እርምጃና ቀይ 
ሽብር ኢትዮጵያ በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ዘመን ያፈራቻቸውን 
ብርቅዬ የተማሩ ወገኖች ጨምሮ ንጹሏን ዜጎቿን በተሇይ 
ታዲጊ ሕጻናትን፡ ወጣትና ጎሌማሶቿን አጥታሇች። ምንግዜም 
ሉተኩ የማይችለ አንዴ ትውሌዴ በጅምሊ ጭፍጨፋ 
አጥተናሌ። ያ ትውሌዴ በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ዘመን ይዞት 
የተነሳው ጥያቄ “መሬት ሇአራሹ” “ዲቦ ሇተራበ” “ትምህርት 
ሇሁለም” ነበር። ዯርግም የየካቲት 1966ን አብዮት ቀሌብሶ 

በሀገሪቷ ሊይ ጭፍን አምባገነን ወታዯራዊ መንግስት ሲነግስ 
“የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ና “የዳሞክራሲ መብት 
ያሇገዯብ” መፈክሮች ከፍ ብሇው ተውሇብሌበዋሌ። ይህንን 
ይዞ ሇተነሳ ትውሌዴ አጠፋ ከተባሇም ቅጣት አርጩሜ 
ሲበዛበት ነበር። ፋሽስታዊው ዯርግ ግና የጥይት እያስከፈሇ 
ትውሌደን ጨርሶታሌ። የተረፈውንም የአካሌና የስነሌቦና 
አንካሳ አዴርጎታሌ። ትውሌዴ በመመተር ዯርግ ዕዴሜውን 
ማራዘም ነበርና ፍሊጎቱ ግዴያው እንዯቀጠሇ ሇ17 ዓመት 
የሕዝብ ሌጆችን ዯም እንዯጠጣ፤ አጥንት እንዯጋጠና ሀገር 
እንዲዯማ አጓርቶ ሞቷሌ። ይህ በሀገራችን ከጦርነት የከፋ 
የትውሌዴ ማጥፋት ዘመቻ ሉታወስና ከዴርጊቱ ትምህርት 
ሉቀሰምበት ይገባሌ እንሊሇን። ዲግም እንዲይዯገም 
አስተማሪነቱን እንፈሌገዋሇን። ከቤት እንዯወጡ ሇጥይት 
እራት የሆኑ የኢትዮጵያ ሌጆች ሉታወሱ ይገባሌ። 
ታሪካቸውን የሚያንጸባርቅ ሏውሌት ሉቆምሊቸው አግባብነት 
አሇው እንሊሇን። በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ 
መጽሏፍት፣ ሆስፒታልች፣ መንገድች፣ አዯባባዮች ወዘተ 
በየአካባቢው በስማቸው ስያሜ ይሰጣቸው ዘንዴ ጥረት 
እናዯርጋሇን። ይህ ሁለ ሲሆን ታዱያ ትውሌደ እየታወሰ 
አኩሪ የዳሞክራሲያና የሕዝብ መንግስት ተጋዴልው 
እንዱዘገብና እንዱተረክ እንጥራሇን። ይህ ሲሆን ታሪኩ 
ሇትውሌዴ እየተሊሇፈ ሇሀገርና ህዝብ ሲባሌ ክቡር ሕይወትን 
አሳሌፎ መስጠት የክብር ሞት መሆኑን ቀጣይ ትውሌዴ 
ትምህርት ቀስሞበት በሀገርና በሕዝቡ ምንግዜም ፍጹም 
እምነት እንዲሇው ያ ትውሌዴ የነበረውን የዓሊማ ጽናት 
መተሊሇፍ የሚችሌበት አንደ መንገዴ ነውና ሇያ ትውሌዴ 
በሚቆመው ሏውሌት ትውሌደን እያስታወስን 
እንማርበታሇን።   

  



 

በሦስተኛ ዯረጃ በትግለ የተጎደ ወገኖችን መርዲት፤ ዛሬ 
በሀገራችን ሇከፍተኛ የኑሮ ውጣ ውረዴና ችግር የተዲረጉ 
ቤተሰቦችና የቤተሰብ አካሊት በርካታ ናቸው። በ1960ዎቹ 
መጨረሻና 70ዎቹ መጀመሪያ በዯርግ ኢዳሞክራሲያዊና 
አምባገነናዊ አገዛዝ በጨቅሊ ዕዴሜአቸው የተቀጠፉ 
ወጣቶችና ጎሌማሶች በርካታ ናቸው። ቤተሰብ አዴገውና 
ሇቁምነገር በቅተው ይጦሩኛሌ፡ የሀገራቸውን አንዴነት 
ጠብቀው ሕዝብን ከዴንቁርና ከዴህነት ያሊቅቁሌኛሌ ብል 
ተስፋ የጣሇባቸው ሌጆቹ የጥይት እራት ሆነዋሌ። በዚህ 
አንዴ ትውሌዴ በማጥፋት የዯርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
ዘመቻ በርካታ ቤተሰቦች አሇኝታቸውን፣ መከታቸውን፣ 
ክንዲቸውን አጥተዋሌ። አባትና እናታቸውን በዯርግ 
የተነጠቁ የትሊንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶች በርካታ ናቸው። 
ሌጆቻቸው በግፍ በመገዯሊቸው እስከዛሬ እየዬ እያለ 
ተመሌካች ያጡ ወገኖች በመሊ ሀገራችን አለ። የነሱ ሌጆች 
ዛሬ በሕይወት ቢኖሩ ተምረውና ሥራ ይዘው 
እንዯላልቻችን ቤተሰቦቻቸውን የማያዩበት፡ የማይረደበት 
መንገዴ አይኖርም አይባሌም። ግና የለም። በነሱ ሞት ሀገር 
ተጎዴታሇች። በርካታ ቤተሰብ ረዲትና ተመሌካች አጥተው 
ሇበርካታ ዓመታት እያነቡና እየተከዙ መኖራቸው አስረጅ 
አይፈሌግም። እንዯነዚህ ዓይነት ጉዲተኛ ቤተሰቦች አቅም 
በቻሇ መጠን ሉረደ ይገባዋሌ እንሊሇን። ተመሌካችና 
አስተዋሽ ሲኖራቸው “ሌጆቻችን ሇካስ አሌሞቱም” ብሇው 
ተስፋ ይኖራቸው ዘንዴ “ያ ትውሌዴ ተቋም” የተቻሇውን 
ያዯርጋሌ። ወንዴም እህቶቻቸውን፡ አባት እናቶቻቸውን 
ያጡ የትሊንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶች በትምህርት፡ በሥራና 
በላሊም አስፈሊጊው ጉዲይ እንክብካቤ ሉያገኙ፣ ሉረደና 
ሉታዩ ይገባሌ እንሊሇን። የተጎደ ወገኖችን የሚረደና 
የሚንከባከቡ የተሇያዩ ሌማታዊ ተቋማትና ዴርጅቶች 
መዘርጋት የያ ትውሌዴ ተቋም የረዥም ጊዜ ዕቅዴ ቢሆንም 

በትንሹ ሉተገበሩ በሚችለት ጅምር ሥራ ማካሄዴ ተገቢ 
መሆኑን የያ ትውሌዴ ተቋም ያምንበታሌ።  

በተያያዘ መሌኩ በያ ትውሌዴ እንቅስቃሴ አካሌ የነበሩና 
በዯርግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ በወንዴሞቻቸውና በእህቶቻቸው 
ሊይ በዯረሰው  ስቃይና መከራ ቀጥተኛ ተመሌካች በመሆን 
ወይም ዯግሞ በራሳቸው ሊይ በዯረሰው አሰቃቂ ግርፊያና 
ስቃይ የአካሌና የስነ ሌቦና ጥቃት ሰሇባ በመሆን ጉዲት 
የዯረሰባቸውን ወገኖቻችንን መመሌከትና ማበረታታት 
አስፈሊጊ በመሆኑ የተሌዕኮአችን አንደ ክፍሌ ነው።  

በአጠቃሊይ በሕይወት ያሇን የያ ትውሌዴ አካሊት 
በአጋጠመን የአካሌና የአዕምሮ ጉዲት እርስ በርሳችን እንኳ 
መጠያየቅና በሚገጥሙ ማናቸውም ማህበራዊ ጉዲዮች 
መረዲዲትና መተጋገዝ በማስፈሇጉና እኛ በህይወት ኖረን 
ወሊጆቻችንን መጦር ስንችሌ፡ ሉጦሯቸው የሚችለ 
ሌጆቻቸውን አጥተው ያሇጧሪ የቀሩ ወሊጆችን ስናይ 
ከመጸጸታችን በተጨማሪ ወሊጆቻቸውን/አሳዲጊዎቻቸውን 
ሊጡትም ሌጆች አሇኝታ ሳንሆን በመቅረታችን ጊዜ 
ባያዴሇንም ዛሬም እናዯርገዋሇን ብሇን በያ ትውሌዴ ስም 
ተነስተናሌ። ጊዜ በፈቀዯሌን መሠረት ዕቅዲችንን ተግባራዊ 
ሇማዴረግ የመጀመሪያውን ምዕራፍ አንዴ ጀምረናሌ።  

4. ጥያቄ፡ ያ ትውሌዴ ተቋም አባሊት እነማን ናችሁ? 

መሌስ፡ ያ ትውሌዴ ተቋምን በቀዲሚነት የመሠረትን 
በኢሕአፓ ውስጥ በተሇያየ ጊዜ የነበርንና በአሁኑ ወቅት 
በተሇያዩ መስኮች ሊይ የተሳተፍን የቀዴሞ ኢሕአፓ አባሊት 
ነን። ጅምር ማሰባሰቡን በቀዲሚነት እንውሰዴ እንጂ ያ 
ትውሌዴ ተቋም በአባሌነት የኢሕአፓ አባሌ ያሌነበሩትንና 
ከአሁኑም ትውሌዴ ያለ ወገኖችን ያካትታሌ። የያ ትውሌዴ 



 

አባሌ ስሇመሆን በአቀረብነው መስፈርት መሰረት ላልችም 
አባሌ ሉሆኑ ይችሊለ።”ያ ትውሌዴ ተቋም” የያ ትውሌዴ 
አባሊት  ሇሀገራችንና ሇሕዝባችን ዳሞክራሲያዊ ስርዓት 
ግንባታ ያዯረግነው የትግሌ ተጋዴል ግቡን ሳይመታ 
በአጭር በመቀጨቱ በዯረሰው የሞራሌ ዴቀትና ተስፋ 
ማጣት ሇበርካታ ዓመታት ተበታትኖ ያሇውን የያ ትውሌዴ 
ታሪክ ተጋሪ በማሰባሰብ የተመሰረተ ተቋም ነው። 
በውስጣችን ተቀብሮ ያሇ የሀገር ፍቅር ስሜትንና የያ 
ትውሌዴን ታሪክ ይዘን ከመብከንከን ይሌቅ በምንችሇው 
አቅም የትውሌዲችንን ታሪክ ሇመጠበቅና ሇአሁኑና 
ሇመጪው ትውሌዴ ትምህርት ይሰጥ ዘንዴ የተሰማራን የያ 
ትውሌዴ ሏዋርያ አባሊት በተሇይ በኢሕአፓ ጥሊ ሥር 
በተሇያዩ ጊዜያት ተሰሌፈን የነበርን ወገኖች ቀዯም 
አነሳሽነቱን እንወስዲሇን። 

በቀጣይነትም በተሇይ የያ ትውሌዴ አባሊት የሆኑትንና 
በኢሕአፓ ጥሊ ሥር ተሰሌፈው በአሁኑ ወቅት ሇሀገራቸውና 
ሇወገናቸው በተቻሊቸው አቅም በተሇያየ ግሌጋልት ሊይ 
የተሰማሩ ወገኖች መሰባሰቢያ መዴረክ ይሆን ዘንዴ ያ 
ትውሌዴ ተቋም ይጥራሌ። በተጨማሪም ታሪካችንን 
ትውሌዴ ይረከበውና ዝክረ ሰማዕታቱ ከትውሌዴ ትውሌዴ 
ቀጣይነት ይኖረው ዘንዴ የዛሬውን ትውሌዴ አካሊት 
በማካተት ዋናውን ሚና ይጫወቱ ዘንዴ ያ ትውሌዴ ተቋም 
በሩን ከፍቶ ይጠብቃቸዋሌ። ጊዜው የናንተ ነውና፡ ዘመኑ 
የመረጃ ነውና ችልታቸውን በያ ትውሌዴ ተቋም ሥር 
በመሰሇፍ ሇሀገርና ሇሕዝብ ያውለ ዘንዴ ጥረታችን 
የማያቋርጥ መሆኑን ሇመግሇጽ እንወዲሇን። 

 

5. ጥያቄ፡ ያ ትውሌዴ ካሊችሁ ሇምንዴን ነው ኢሕአፓ 
ታሪክ ሊይ ብቻ የማታተኩሩት? 

መሌስ፡ የኢሕአፓን ታሪክ ብቻ ማሰባሰብ አንዴ ነገር ነው። 
ያ ትውሌዴ በአተረጓጎሙ ሊይ ከሄዴንና በጊዜ ሰላዲ ቀመር 
ካስቀመጥነው በጊዜው የነበረውን እንቅስቃሴ ኃይሌ በሞሊ 
ይመሇከታሌ። ይህ አሻሚ ሁኔታ ሉያሇያይ አይችሌም። ያ 
ትውሌዴ ሀገሬና ሕዝቤ ብል በመነሳት ሇሁለም የኅብረተሰብ 
ክፍሌ እንዯተሟገት ሁለ እኛም የትውሌደን አርአያነት 
ሇማንጸባረቅ እየሰራን ያሇነው በያ ትውሌዴ ስም ሇሁለም 
ነው። የኢትዮጵያን የትግሌ ታሪክ በማሰባሰብ አንዴ ሰፊ 
የሆነ ቤተ መረጃ ሇማዘጋጀት መሠረት እንጥሊሇን። ሥራው 
ብዙና አዴካሚ ነው። እኛ ብንጀምረውም ቀጣዩ ሥራ 
የተተኪው ትውሌዴ ነው። የአዱሱ ትውሌዴ። ሇዚህም ነው 
ያ ትውሌዴ ተቋም ራዕይ በያ ትውሌዴና በአሁኑ ትውሌዴ 
መካከሌ ያሇውን ክፍተት በማጥበብ ሀገሩን አፍቃሪ ሕዝቡን 
ተመሌካች ብቁ ዜጋ ሇማፍራት የሚሰበሰበው መረጃ 
ቀጣይነት እንዱኖረው በማዴረግ የትውሌዴ ተያያዥነትን 
በማሳየት ሇመጓዝ የተነሳነው። አንዴ ግሌጽ ሉሆን 
የሚያስፈሌገው ስሇ ኢሕአፓ ታሪክ ሇመጻፍ ሳይሆን አሁን 
የተነሳነው በዘመኑ በኢሕአፓ የወጡና እየወጡ ያለ 
መረጃዎችን ማሰባሰብ ነው። የኢሕአፓን እንዯምናሰባስብ 
ሁሊ የመኢሶንንም የላልችንም እናሰባስባሇን። መረጃ 
ማሰባሰብ የሚፈሌጉትን ብቻ እየመረጡ የሚከቱበት ከሆነ 
ሰንካሊ ይሆናሌ። አንባቢም ሆነ ተጠቃሚ የላሊውን ወገን 
ሇማግኘት ላሊ ፍሇጋ ሊይ ሉሰማራ ነው ይህንን ማስወገዴ 
ነው የምንፈሌገው። የማንኛውንም ወገን መረጃ በቀጥታ 



 

በሚፈሇገው ክፍሌ ውስጥ በመግባት እንዱያገኙ 
ስሇምናመቻች በግዜው የነበሩትን መረጃዎች በሞሊ እስካገኘን 
ዴረስ እናስገባሇን። ይህ ጠቀሜታው እንጂ ጉዲቱ 
አይታይም። በእርግጥ ሥራው ሰፋ ያሇ ትብብርን ከተሇያዩ 
አካሊት  ይጠይቃሌ። 

6. ጥያቄ፡ ያ ትውሌዴ ተቋም የፖሇቲካ መስመር 
አሇው?  

መሌስ፡ በውስጠ ዯንባችን ሊይ በግሌጽ እንዲስቀመጥነው ያ 
ትውሌዴ ተቋም ምንም ዓይነት የፖሇቲካ አቋም ይዞ 
የሚንቀሳቀስ አካሌ አይዯሇም። የያ ትውሌዴ ሰማዕታትን 
እንዘክራሇን፡ ታሪካቸውን እንናገራሇን። ስሇ ሀገራችን ክብርና 
ታሪክ ስሇ ሕዝባችን የመብትና የሥሌጣን ባሇቤትነት 
ተጋዴል እንተርካሇን፤ እናወራሇን። ከዚህ ባሻገር እንዯ 
ፖሇቲካ ዴርጅት ፕሮግራም ቀርጾ ታጋይና አታጋይ  ተቋም 
አይዯሇም። በአጭሩ ያ ትውሌዴ ተቋም እንዯ አንዴ 
የብዙሃን ዴርጅት የሚታይ ተቋም ነው። ያ ትውሌዴ 
አባሊት በግሇሰብ ዯረጃ የራሳቸው የፖሇቲካ አመሇካከትና 
ሲያሌፍም የፖሇቲካ ዴርጅት አባሌነት መብት ሉኖራቸው 
ቢችሌም ይህ ግሊዊ አቋማቸው በያ ትውሌዴ ተቋም ውስጥ 
አይንጸባረቅም፤ ተጽዕኖም አያዯርግም። እንዯ ያ ትውሌዴ 
ተቋም አባሌነት ሁለም የሚሰራው የተቋሙን ውስጠ ዯንብ 
ተመርኮዞ በመሆኑ ከማንኛውም የፖሇቲካ መስመርና 
ወገንተኝነት ነጻ በሆነ መሌኩ ያ ትውሌዴ ተቋም 
ይንቀሳቀሳሌ።  

7. ጥያቄ፡ ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ከላልች ዴረ ገጾች 
የሚሇየው ምንዴን ነው? 

መሌስ፡ ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ የተቋሙ ዋና ቤተ መረጃና 
ወቅታዊ መሌዕክቶችን ማስተሊሇፊያ ዴረ ገጽ ነው። ያ 
ትውሌዴ ዴረ ገጽ በጥቅለ የኢትዮጵያን የትግሌ ታሪክ 
የሚያካትት ዴረ ገጽ ነው። ዴረ ገጹ እንዯ መንዯርዯሪያ 
ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ዘመነ ዛጉዬ፣ ዘመነ መሳፍንትን 
አካቶ ወዯ አፄዎቹ በቅዯም ተከተሌ እየተጓዘ የዯርግና 
የሕሀወት/ኢሕአዳግ አገዛዝ ዴረስ ይወስዯናሌ። ዴረ ገጹ 
በተሇይ ከዓፄ ኃ/ሥሊሴ ዘመን ጀምሮ ያሇውን የፍትህና 
የዜግነት ጥያቄ ትግሌ መረጃዎች በሰፊው ያካትታሌ። 

የፖሇቲካ ዴርጅቶች በሚሇው ክፍለ በኢትዮጵያ የትግሌ 
ታሪክ ቀዯምትነትን ከያዘው ፖሇቲካ ፓርቲ ኢሕአፓ ጀምሮ 
የተመሠረቱ ኅብረ ብሔርና በብሔር የተዯራጁ ዴርጅቶችን 
ታሪክ ያካትታሌ። ዛሬ አንዲንድቹ ዴርጅቶች ይኑሩም 
አይኑሩ በወቅቱ በነበራቸው ሚና መሠረት ታሪካቸው 
ይካተታሌ። በነኚህ ዴርጅቶች በተቻሇ መጠን 
አመሰራረታቸው፡ ፕሮግራማቸው፡ ዴርጅታዊ ሌሳን፡ 
መጣጥፎቻቸው ወዘተ ይካተታለ። 

የብዙሃን ዴርጅቶች ክፍሌ በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ 
ከፍተኛ ሚና የነበራቸውንና በየጊዜው የተነሱትን  
የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ (በሰሜን አሜሪካ፡ 
በአውሮፓ፡ በአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ)፡ የኢትዮጵያ መምህራን 
ማህበር እንቅስቃሴን፡ የሠራተኛው እንቅስቃሴን፡ የሴቶችንና 
የወጣቶችን እንቅስቃሴ ወዘተ ታሪክ ይይዛሌ። 



 

የሰብአዊ መብት ዴርጅቶች ክፍሌ በተሇያየ ጊዜ በሀገራችን 
የተካሄዯውንና የሚካሄዯውን ግፍና መከራ፡ መብት ረገጣ፡ 
ረሃብ ወዘተ  ያጋሇጡና የዘገቡ ዴርጅቶችን የየወቅቱን ዘገባ 
ሇማካተት ይሞከራሌ። 

ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ መታሰቢያነቱ ሇያ ትውሌዴ ሥራው 
ግን ሇሁለም ነው። በዚህ ዴረ ገጽ እነማን ነበሩ በሚሇው 
ክፍሌ ዋናው የዴረ ገጹና የያ ትውሌዴ ተቋም ምሰሶው 
ክፍሌ መታሰቢያነቱ ነው። በዯርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
የተጨፈጨፉ ወገኖቻችንን ስምና ምስሌ ያካተተው ክፍሌ 
ዋናው የዴረ ገጹ አካሌ ነው። ይህ ክፍሌ በተሇይ በኢሕአፓ 
ጥሊ ሥር የተሰሇፉትንና በኢሕአፓ ስም በዯርግ የተገዯለትን 
ወገኖች በክፍሇ ሀገር፡ አውራጃ፡ ወረዲና ቀበላ በተዘረጋ 
አወቃቀር የተሰዉ ወገኖች ስምና ምስሌ ያካትታሌ። 

ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ እነማን ናቸው በሚሇው ክፍሌ ዯግሞ 
በዯርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ዘመቻ በየክፍሇ ሀገሩና 
አዱስ አበባ ቀበላዎች ያሇአግባብ የሕዝብ ሌጆችን ያሰቃዩና 
የገዯለ የቀይ ሽብር ተዋንያን ስም ሕዝብ ያውቃቸው ዘንዴ 
ያካትታሌ። 

በተጨማሪም ዯርግ የገዯሊቸው የቀዴሞ ንጉሳውያን 
ባሇስሌጣናትና የራሱ ባሇስሌጣናት ስም ዝርዝርና ፎቶ 
ተካቷሌ። በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ዘመን ዯብዛቸው የጠፉና የተገዯለ 
ወገኖችም የዴረ ገጹ አንደ ክፍሌ ሲሆን 
በኢሕአዳግ/ሕወሀት ዘመንም ዯብዛቸው የጠፉና የተገዯለ 
ወገኖችን ስምና ምስሌ ያካትታሌ። 

ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ በቀጣይነት ከያ ትውሌዴ ጋር 
የተያያዙ ወቅታዊ መታሰቢያ ክፍልች ይኖሩታሌ። ሇምሳላ 
የዏዴዋ፡ ማይጨው የካቲት 12 አስመሌክቶ፤ የካቲት 66፣ 
ሜይ ዳይ፣ ማርች 8፣ ታህሳስ 19፣ ግንቦት 97 እና 
ላልችንም ታሪካዊ ወቅቶችን በመዘከርና በማስታወስ 
ወቅታዊ ጽሁፎችና ዝግጅቶች ያቀርባሌ።  

ሇማጠቃሇሌ ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ከላልች የሚሇየው 
ማንኛውንም የፖሇቲካ ወገንተኝነት ሳይዝ መረጃዎችን 
በማሰባሰብ ሊይ የተመረኮዘ መሆኑ ነው። እነኚህን መረጃዎች 
ሇማየት፡ ሇማንበብ፡ ሇዋቢነት ወዘተ ሇመጠቀም ሇሚፈሌጉ 
ወገኖች፣ ዴርጅቶች በፍጥነትና ቀሇሌ ባሇ አካሄዴ 
ተጠቃሚዎች ያገኙት ዘንዴ ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ 
ከላልች ሇየት ያዯርገዋሌ። 

8. ጥያቄ፡ በያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ የምትዘግቡት ታሪክና 
መረጃ ከአንዴ ወገን ዕይታ ብቻ ሉሆን አይችሌም 
ወይ?  

መሌስ፡ የያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ አወቃቀር ሁለንም አገዛዞችና 
የፖሇቲካ ዴርጅቶች ታሪክ የያዘ ነው። በተሇይ ከዓፄ 
ኃ/ሥሊሴ ጀምሮ ባለት አገዛዞች የነበረውን የትግሌ ታሪክና 
ማንኛውንም መረጃ እናሰባስባሇን። አዎ አሁን ዴረ ገጹ 
በአሇበት ዯረጃ በመረጃነት ያስገባነው አብዛኛው በእጃችን 
ያለትንና ያገኘናቸውን መረጃዎች ነው። በቀጣይነት በዴረ 
ገጹ አቀማመጥ መሠረት ሁለም ይካተታሌ። በፖሇቲካ 
ዴርጅቶች እንቅስቃሴ በተሇይ በያ ትውሌዴ እቅስቃሴ 
የኢሕአፓ መረጃዎች በርካታ ናቸው። ይህ ዯግሞ 



 

አብዛኛውን በማግኘታችንና በተጨማሪም ዴርጅቱ በወቅቱ 
በርካታ ሌሳንና ወቅታዊ ጽሁፎችን ያወጣ ነበርና ጎሌቶ 
ቢታይ አያስዯንቅም። በሰማዕታቱም በኩሌ ብንመሇከት 
በዯርግና ተባባሪዎቹ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ያሇቁት 
የኢትዮጵያ ሌጆች አብዛኞቹ የኢሕአፓ አባሊት ወይም 
ዯጋፊዎች ናቸውና የላሇውን መፍጠር ያዲግታሌ። መረጃ 
ነውና ዯርግ በየጊዜው የገዯሊቸውን (1969 ጥር ወር፣ 1981 
ግንቦት 8…) የራሱን ወገኖች ሳንሇይ አውጥተናሌ ወዯፊትም 
ይቀጥሊሌ። በአገዛዞች ክፍሌ ያገኘነውን የመኢሶን ሌሳን 
“የሠፊው ሕዝብ ዴምጽ”  ሦስት ዕትሞች አውጥተናሌ። 
በእጃቸው ያሇ ከተባበሩንና ከሊኩሌን ወይም እኛም አስሠን 
ካገኘን አሁንም ከማውጣት ወዯ ኋሊ አንሌም። መረጃነቱ 
አስፈሊጊ ነውና። በጥቅለ እኛ የሁለንም ወገን መረጃ 
ሚዛናዊ በሆነ መሌኩ እናካትታሇን። የያ ትውሌዴና 
የኢሕአፓ ሌጆች የነበርን ስብስብ በዛ ብሇን ብንታይም 
መረጃውን እንዯ መረጃነቱ ማቅረብ ነው የያ ትውሌዴ 
ተቋም ኃሊፊነትና አካሄዴ። 

9. ጥያቄ፡ በዴረ ገጻችሁ ሊይ የኢሕአፓ ታሪክ አንዴ 
ሆኖ ሳሇ ሇምን ኢሕአፓ ዳ (ዳሞክራሲያዊ)ን 
ጨመራችሁ? 

መሌስ፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ከምሥረታው 
ጀምሮ የራሱ ጠንካራ ጎኖች እንዲለት ሁሊ ፍጹም ስህተት 
የላሇው ነበር የሇውም ማሇትም ስህተት ሊይ ይጥሊሌ። 
ይህንን ሇተመራማሪዎችና ሇጸሏፊዎች እንተወውና ዴርጅቱ 
መከፈለ የአዯባባይ ሚስጥር ነው። ፓርቲው ተከፍልም 
በሁሇቱም በኩሌ አንዯኛው “ዳ” ቢጨምርበትም ዴርጅታዊ 

ሌሳኑ ዳሞክራሲያ ይወጣሌ፣ ጋዜጣዊ መግሇጫዎች 
ይወጣለ፣ ቃሇ መጠይቆች ይሰማለ። ይህ እንዯ አንዴ 
ገሇሌተኛ ወገን ሆኖ እንዯተነሳ ተቋም ይህን ጸሏይ 
የሞቀውን ሀገር ያወቀውን ሂዯት ተወዯዯም ተጠሊ 
የፓርቲው ታሪክ ነውና በሁሇቱም በኩሌ ሇሕዝብ የሚወጡ 
ሰነድችን ያ ትውሌዴ ተቋም ወገንተኝነትን ሳያካትት 
ይዘግባሌ። በዴረ ገጹ መዯርዯሪያ ያስቀምጣሌ። የኢሕአፓ 
ዳን አታውጡ ማሇት ወገንተኛነታችሁን ሇአንዯኛው ክፍሌ 
አሳዩ ማሇት ይሆናሌና ይህ ዯግሞ ገሇሌተኛ ብሇን 
የተነሳንበትን ያዛባሌ። የምናካትተውንም መረጃ የተሟሊ 
አያዯርገውም። እንኳን የአንዴ ወገኖችን ታሪክ ይቅርና 
የጠሊትን እናስገባሇን። ዯርግ በየጊዜው ያወጣቸው 
መግሇጫዎችን፡ አዋጆችን፡ ወዘተ ተንተርሶ ነው የዯርግን 
ማንነት ትውሌዴ እንዱያውቀው ማዴረግ የሚቻሇው። 
ሇወዯፊት ተመራማሪዎችና ታሪክ ዘጋቢዎች የጠሊት መረጃ 
በራሱ መረጃ ነውና ይካተታሌ።   

10. ጥያቄ፡ ያ ትውሌዴ በሀገር ቤት ጭምርም በሕጋዊነት 
እንዱንቀሳቀስ ሀሳብ አሊችሁ፡ በዚህ 
ኢሕአዳግ/ሕወሀት አገዛዝ ይህንን እንዳት 
አሰባችሁት? 

መሌስ፡ የያ ትውሌዴ ተቋምን ራዕይ፡ ተሌዕኮና ዓሊማ 
ስኬታማ ማዴረግ ካስፈሇገ ዋናው እንቅስቃሴ መዯረግ 
ያሇበት ሀገር ቤት ነው። በርካታ መረጃዎች ያለት ሀገር 
ቤት ነው። የያ ትውሌዴ በተሇይ የቀይ ሽብር ሰሇባ ወገኖች 
ያለት ሀገር ቤት በመሆኑ በርካታ የሚያውቁትን ታሪክ 
ሇመዘገብ ሀገር ቤት መንቀሳቀሱ በሚገባ ሉታይ ይገባዋሌ። 



 

የተጎደ ወገኖችን ሇመርዲት ተጎጂዎቹም ሀገር ቤት ናቸው 
ሥራውንም ቀሌጣፋና ታማኝነት እንዱኖረው ካስፈሇገ 
እዚያው ሀገር ቤት ያ ትውሌዴ ተቋም መንቀሳቀስ ይገባዋሌ 
እንሊሇን። ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያ ሏውሌት ሇማቆምም ሆነ 
የተሇያዩ አካባቢዎችንም ሆነ ተቋማት ስያሜ ሇማሰጠት 
ጥረቱ መካሄዴ ያሇበት በቅርብ ሀገር ቤት ነው ብሇን 
እናምናሇን። በዚህ ጉዲይ ከአሇው አገዛዝ ትብብር መጠየቅ 
አግባብነት አሇው። እኛ ከሊይ እንዯገሇጽነው የፖሇቲካ 
ዴርጅት አይዯሇንም። ትግሊችን ትውሌዲችንን ማስታወስና 
መዘከር ነው። በኢትዮጵያ በየጊዜው የተከሰቱትን አገዛዞችና 
የኢትዮጵያን የዳሞክራሲ ትግሌ ታሪክ መረጃ ማሰባሰብና 
በኮምፒዩተር ዲታ ቤዝ ማካተት ነው። በየትኛውም ቦታ 
በማንኛውም ጊዜ ሉያገኙት የሚችለት ሀገር አቀፍ የመረጃ 
ጎተራ ማዘጋጀት ነው። ይህ የአሁኑን አገዛዝም ሆነ ላሊ 
ቢቀየር አለታዊ ምሊሽ ሉያሰጥ የሚገባው አይመስሇንም። 
በሀገር ቤት ያ ትውሌዴ ተቋም እንዱንቀሳቀስ ከፈሇግን 
ዯግሞ የምንጠይቀው ያሇውን መንግሥትና በሥሩ ያለትን 
ተቋማት መሆኑ ግሌጽና አግባብነት ስሊሇው ምንም 
የሚያስዯንቅ አይመስሇንም። አዎ ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ 
የኢሕአዳግ/ሕሀወት አገዛዝ ዘመንም ከአገዛዙ የወጡ 
መረጃዎችንና በአገዛዙ ዘመን በተካሄዯው ትግሌ ዯብዛቸው 
የጠፋውንና የተገዯለትን ወገኖች ስምና ምሥሌ ያካትታሌ። 
ይህ ችግር ሉሆን የሚችሇው ጎራ ይዘን የምናብጠሇጥሌ ከሆነ 
ነው። ያሇውን መረጃ ግን እንዯ መረጃነቱ ማስቀመጥ 
አገዛዙንም ሆነ ላልችን ሉያስከፋ አይገባውም እንሊሇን። 
በትክክሌ መናገር የምንችሇው ግን ይህ የያ ትውሌዴ ዴረ 
ገጽ በየቦታው ተዯብቀው ያለ የዯርግ ነፃ እርምጃና ቀይ 

ሽብር ተዋንያንን እንዯሚያስዯነግጥ ነው። የሠሩትና 
የፈጽሙት ግፍ ምን እንዯሆነ ገና አሌታየምና።   

11. ጥያቄ፡ በያ ትውሌዴ ዓርማ ኤርትራ ከተገነጠሇች ከ 
20ዓመት በሊይ ሆኗታሌ ታዱያ ሇምን ሙለ 
የኢትዮጵያን ካርታ ተጠቀማችሁ 

መሌስ፡ ያ ትውሌዴ ተቋም ዓርማውን በተመሇከተ ማብራሪያ 
በዴረ ገጻችን መግቢያ ሊይ አስፍረናሌ። በዓርማው ሊይ 
እንዯሚታየው የሀገራችን የኢትዮጵያ ካርታ ከ21 ዓመት 
በፊት የነበረው ነው። ይህን በሁሇት መሌኩ ማብራራት 
ይቻሊሌ። አንዯኛው ከተነሳንበት ዓሊማ ሲሆን እሱም ያ 
ትውሌዴ ብሇን ነው። ያ ትውሌዴ ሇመሬት ሊራሹ፣ 
ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግስት መቋቋም ዴምጹን 
ሲያሰማ በአንዴነት ነው። በዘር አሌተሇያየም፣ የሃይማኖት 
ወገንተኝነት አሊሳየም፣ የፆታና የዕዴሜ ገዯብ አሊገዯውም። 
ከምዕራብ ምሥራቅ፣ ከዯቡብ ሰሜን በመሊ ኢትዮጵያ በዘር፣ 
በሃይማኖት፣ በክሌሌ ሳይወሰን ሕፃን፣ ወጣት፣ አዛውንት፣ 
ሴት ወንዴ ሳይሇይ ሁለም በጋራ ሇኢትዮጵያ ሀገሩ 
አንዴነትና ሇሕዝቧ መብት ተዋዴቋሌ። ትግለ የጠየቀውን 
መስዋዕትነት ሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ከፍሎሌ። በዯርግ 
የጅምሊ ቀይ ሽብር ጥቃት ሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ዯም 
ፈሷሌ።ሕይወት በአጭር ተቀጭቷሌ። የኤርትራ ወገኖቻችን 
በትግለ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን ክቡር ሕይወታቸውን 
ሇሀገራቸው ኢትዮጵያ ከፍሇዋሌ። በኢሕአፓ አመራር 
አባሌነትና ከፍተኛ እርከን ዯረጃ ጀምሮ እስከ ታችኛው 
ክፍሌ “ፍጹም ነው እምነቴ፤ የትግለ ነው ሕይወቴ” ብሇው 
ታግሇው አታግሇዋሌ። ዛሬም በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው 



 

በተሇያየ መስክ ግሌጋልት የሚሰጡ በርካታ ናቸው። 
በመሆኑም ያ ትውሌዴ ስንሌ የኤርትራ ወገኖቻችን 
ታሪካቸው ነውና ይካተታለ። ያ ትውሌዴ የኤርትራ ችግር 
በሰሊምና በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ይፈታ ዘንዴ ዴምጹን 
በማሰማት ዯሙን አፍስሦበታሌና ታሪካችን በመሆኑ 
የተቋማችን ዓርማ ይህንን ያንጸባርቃሌ። በዴረ ገጻችንም 
እንዯተካተተው በቀይ ሽብር ሰሇባ የሆኑት የኤርትራ ወገኖች 
መካተት አግባብነት ያሇው ነው። በዛሬ መነጽር መመሌከት 
ስህተት ሊይ ይጥሊሌ ባይ ነን።  

ሁሇተኛው አገሊሇጽ፡   ያ ትውሌዴ ተቋም ከፖሇቲካ 
ወገንተኝነት ነፃ ነን ብንሌም ስሇ ሀገርና ሕዝብ አናወራም፣ 
አንናገርም፣ አንጽፍም ማሇት አይዯሇም። ያ ትውሌዴ ብሇን 
ስንነሳ  ሀገር፣ ሰንዯቅ ዓሊማና ህዝባችን አንዴም ሦስትም 
ናቸው ብሇን መሆኑ መታወቅ ይኖርበታሌ።  የያ ትውሌዴ 
ተቋም ዓርማም የሚያንጸባርቀው ይህንኑ ነው። ዛሬ 
የኤርትራ መገንጠሌ 21 ዓመት ያስቆጠረ ጉዲይ ቢሆንም 
በኢሕአዳግ/ሕሀወት የተፈጠረችውን ኢትዮጵያ አዱስ ካርታ 
መቀበሌ ማሇት በሕሀወት የዘር ፖሇቲካ መዘፈቅ መሆኑን 
ግሌጽ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። የኤርትራ ጉዲይ ወዯፊት 
እንዳት መታየት ይኖርበታሌ የሚሇውን ዝርዝር ሇመተንተን 
ባንቃጣም የያ ትውሌዴ ታሪክ በአንዴ ኢትዮጵያ ሊይ 
የተመሰረተ መሆኑን አስረግጠን መናገር እንወዲሇን። 
ከዚሁም ጋር አያይዞ አገዛዞች በተቀያየሩ ቁጥር የኢትዮጵያ 
ሰንዯቅ ዓሊማ ሊይ የተሇያዩ ምስልችን ያስቀምጣለ። 
በዓፄዎቹ ዘመን ሇበርካታ ዓመታት የአንበሳ ምስሌ በሰንዯቅ 
ዓሊማው ሊይ ነበር፤ ከዚያም ዯርግም ሆነ ሕሀወት 

የየራሳቸውን ምስሌ አዴርገዋሌ። ያ ትውሌዴ ግና 
እያውሇበሇበ የተነሳው የተዋዯቀውም ምንም ምስሌ የላሇውን 
አረንጓዳ ቢጫ ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማ በመሆኑ የዓርማችን አካሌ 
ይኸው አዴርገናሌ።   

12. ጥያቄ፡ ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያ ሏውሌት ሇማቆም 
አንደ ተሌዕኮአችሁ እንዯሆነ ይታወቃሌ ምን ዓይነት 
ሏውሌትና መቼ ነው ያሰባችሁት? 

መሌስ፡ የትውሌዲችንን ታሪክ ሇመጠበቅና ሇማቆየት 
ከተጣለት ዓሊማዎች አንደ ሏውሌት ማቆም ነው። ይህ 
ሏውሌት ከቀዯምት ሰማዕታት ሏውሌት ሇየት ያሇና 
ሕያውነትን የተሊበሰ ሉሆን ይገባዋሌ እንሊሇን። ሏውሌቱ 
የሰማዕታቱን ስምና ምስልች ቢያካትት ይመረጣሌ። 
በሏውሌቱ ዙሪያም የተሇያዩ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት 
ቢካተቱ ሕያው ሆኖ ከትውሌዴ ትውሌዴ የሚተሊሇፍ 
ተቋምና ሁላም የሚጎበኝ ሉሆን ይችሊሌ። ቤተ መጽሏፍት፣ 
ሙዝየም፣ የሕጻናት መጫወቻ፣ የአረጋውያን ማቆያ፣ 
የስፖርት ማዕከሊት፣ መሰብሰቢያ አዲራሽ፣ የያ ትውሌዴ 
ተቋም ጽ/ቤትን ወዘተ ቢያካትት የትውሌደን መታወስ ብቻ 
ሳይሆን የያ ትውሌዴን ራዕዩንም ያንጸባርቃሌና ከሚቀርቡ 
አማራጮች አንደ ይሆናሌ ብሇን እናምናሇን። 

ይህ የያ ትውሌዴ መታሰቢያ ሏውሌት በማንኛውም ጊዜ 
አቅም በፈቀዯና ወቅቱ በዯረሰ ጊዜ ይሰራሌ እንሊሇን። 

ከሏውሌቱም በተያያዘ መሌኩ አዯባባዮች፣ መንገድችና 
የተሇያዩ ተቋማት በያትውሌዴ ስም ስያሜ ያገኙ ዘንዴ 
እንጥራሇን። የያ ትውሌዴ አባሊት የተሰቃዩበት በተሇይ 



 

የየከፍተኛ እስርቤቶች በሞሊ ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያነት 
አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ይሆኑ ዘንዴ የሚዯረግ ጥረት 
አንደ የያ ትውሌዴ ተቋም ተሌዕኮ ሉሆን ይችሊሌ።   

13. ጥያቄ፡ የያ ትውሌዴ ተቋም አባሌ ሇመሆን 
መስፈርታችሁ ምንዴነው? 

መሌስ፡ የያ ትውሌዴ ተቋም ዓሊማዎች ተግባራዊ ይሆኑ 
ዘንዴ የሰው ኃይሌ እጅግ በጣም አስፈሊጊ ነው። ሥራችንና 
እንቅስቃሴአችን በተግባራዊ ሥራዎች ሊይ የተዋቀረ በመሆኑ 
እያንዲንደን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ስኬታማ ሇማዴረግ 
በተሇይ የያ ትውሌዴ አባሊትን ተሳትፎ ይጠይቃሌ። ያ 
ትውሌዴ ተቋም የገንዘብ ምንጩ አባሊቱና ዯጋፊዎቹ 
በመሆናቸው የተያዘውን ሰፊ ዕቅዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ 
የበርካታ ወገኖችን ትብብርና ጥረት ይጠይቃሌ። የያ 
ትውሌዴ ተቋም ይዞ የተነሳው ዓሊማ በያትውሌዴ አባሊት 
ተሳትፎ ሇአዱሱ ትውሌዴ ይተሊሇፋሌ ብሇን ተስፋ 
ስሇምናዯርግ በተሇያዩ አካባቢዎችና በሀገር ቤት የያ 
ትውሌዴ ወገኖችን  የማሰባሰብ ጥረቱ ምንጊዜም ይቀጥሊሌ።    

ይህ በእንዱህ እንዲሇ በያ ትውሌዴ ተቋም መተዲዯሪያ ሕገ 
ዯንብ ባስቀመጥነው መሰረት ከታች የተቀመጡትን 
መስፈርቶች የሚያሟለ የያ ትውሌዴ ተቋም መታሰቢያ 
አባሌ ይሆናለ 

 የያ ትውሌዴ ተቋምን ዓሊማና መተዲዯሪያ ዯንብ 
በሚገባ ተረዴተው የተቀበለ 

 በያ ትውሌዴ አኩሪ የዳሞክራሲያዊ ተጋዴል 
የተሳተፉ የኢሕአፓ አባሊትና ቤተሰቦች እንዱሁም 
ዯጋፊዎች 

 በማንኛውም የትውሌዴ ማጥፋት ተግባር ሊይ 
ያሌተሳተፉና ተባባሪ ያሌነበሩ የያና የዚህ ትውሌዴ 
አባሊት 

 በሌዩ ሌዩ ችግር ምክንያት ካሌሆነ በቀር የአባሌነት 
መዋጮ በወቅቱ የሚከፍለ 

 

 

14. ጥያቄ፡ በጁሊይ 2012 የያ ትውሌዴ ተቋም መሥራች 
ጉባኤ ማካሄዲችሁንና የተቋሙ መመሥረትን 
የሚገሌጽ ጋዜጣዊ መግሇጫ ሰጥታችኋሌ። ሇመሆኑ 
በውጭው ዓሇም ህጋዊነትን አግኝታችኋሌ? 

መሌስ፡ ያ ትውሌዴ ተቋም በሰሜን አሜሪካ ዲሊስ በጁሊይ 5-
6, 2012 (እ.ኤ.አ) መሥራች ጉባኤውን በማካሄዴ እራሱን 
ይፋ ማዴረጉን በወቅቱ አሳውቀናሌ። በቀዯምትነትም 
ባዯረግነው ሕጋዊነትን የማግኘት ሂዯት ያ ትውሌዴ ተቋም 
አስፈሊጊውን መስፈርት አሟሌቶ በሰሜን አሜሪካ የሕጋዊነት 
ምዝገባውን አግኝቶ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። 

 

  



 

15. ጥያቄ፡ ከላልች መሰሌ ተግባራት ከሚያከናውኑ 
ዴርጅቶች ጋር ያሊችሁ ግንኙነት እንዳት ነው? 

መሌስ፡ ከሊይ እንዲስቀመጥነው ያ ትውሌዴ ተቋም ሰፋ ያለ 
ዕቅድችን ይዞ የተነሳ ነው። ዛሬ ከበዴ ያሇ መስል ቢታይና 
የሰው ኃይሌና የገንዘብ አቅምን ጠያቂ ተግባር መሆኑን 
ብንገነዘብም ነገ ተፈሊጊና ተገቢው ቦታ ሊይ እንዯሚዯርስ 
ጥርጥር የሇንም። 

ያ ትውሌዴ ተቋም ይዞ የተነሳውን ዓሊማ በከፊሌም ሆነ 
በሙለ ሉጋሩ የሚችለ መሰሌ እንቅስቃሴዎችን የሚያካሂደ 
ተቋማት እንዲለ እንገነዘባሇን። በተጨማሪም በያ ትውሌዴ 
ተቋም አመሇካከት ወዯፊትም ላሊ ተመሳሳይ ተግባራት 
ይዘው የተነሱ ወገኖች ቢኖሩ አስፈሊጊና ተበረታች ነው 
ብሇን እናምናሇን። ሁለም የተቻሇውን እየሰራ በሂዯት ወዯ 
አንዴ የጋራ አካሌ መምጣት ይቻሊሌ እንሊሇን። የያ 
ትውሌዴ ታሪክን መዘገብ እንዱህ በቀሊለ የሚጠናቀቅ 
አይዯሇም። ቢቻሌ በመንግሥት ዯረጃ በጀት ተመዴቦሇት 
መሰራት ነበረበት። ሇዚህ ግና የጊዜ ሚዛኑ ሇእኛ አሊዯሊምና 
ይህን ስንጠብቅ ሌናሰባስብና ሌንዘግብ የምንችሇውን ታሪክ 
እያጣን በነበር እንዱተረክ እናዯርገዋሇንና ከዚህ አሳዛኝ 
ሁኔታ ሇመውጣት አሁንም የተቻሇውን መጀመር አግባብነት 
አሇውና ጀምረነዋሌ።  

ወዯ ጥያቄው ቀጥተኛ መሌስ እንግባና ከማንኛውም 
ተመሳሳይ ተግባራት ከሚያከናውኑ አካሊት ጋር ቀና 
ግንኙነት የመሰረትነውም አሇ፤ ወዯፊትም ከሁለም ጋር 
በጋራ እንዯምንሰራ ጥርጥር የሇንም። በሀገር ቤት ከሚገኘው 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ አካሌም ሆነ ከላልች 
በጋራ ጉዲይ ሊይ ሇመተባበርና አብሮ ሇመሥራት ያ 
ትውሌዴ ተቋም ምንግዜም ዝግጁ ነን።  

16. ጥያቄ፡ ከፖሇቲካ ዴርጅቶች፡ የብዙኃን ዴርጅቶች 
ጋር ግንኙነት መስርታችኋሌ? በምን መሌኩ? 

መሌስ፡ በሜይ ዳይ 2012 (ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም.) 
ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ይፋ እንዲዯረግን ሇተሇያዩ ዴረ ገጽ 
ባሇቤቶች፡ የሚዱያ አውታሮች በሞሊ የትብብር መሌዕክት 
ሌከናሌ። በዲሊስ 2012 የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን እግር 
ኳስ ዝግጅት አስመሌክቶ ሇጠራነው ሕዝባዊ ስብሰባ 
ትብብራቸውን እንዱያዯርጉ በመንቀሳቀስ ሊይ ሊለ 
የፖሇቲካና የብዙሃን ዴርጅቶች ዯብዲቤ በትነናሌ። እጅግ 
በጣም ጥቂቶች ተባብረውናሌ። ዴረ ገጹን ይፋ እንዲዯረግን 
ከበርካታ ግሇሰቦች የማበረታቻ ኢሜሌ ዯርሶናሌ። 
ሉዯነግጡና ሉያሳብዲቸው የሚችለ እንዯሚኖሩ ብንገምትም 
“የምጣደ እያሇ የእንቅቡ ተንጣጣ” እንዱለ ያሌጠበቅናቸው 
ወገኖችንም የንዳትና የነቀፋ መሌዕክት ዯርሶናሌ። 
አንብበናሌ።  

በያ ትውሌዴ ተቋም ዓሊማ መሰረት በተሇይ የተሇያዩ ሇያ 
ትውሌዴ ተቋም የሚሆኑ መረጃዎች በግሇሰብም በዴርጅት 
ዯረጃም ስሇሚገኙ አሁንም ትብብር ሇማዴረግ ቀናነትን 
እንዯምናሳይ ሇመናገር እንወዲሇን። 

  



 

17. ጥያቄ፡ በመጨረሻ ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ የተዘጋጀው 
ሙለ በሙለ በአማርኛ ነው። በውጭው ዓሇም 
ተወሌዯው ሊዯጉ ኢትዮጵያውያንም ሆነ የውጭ 
ዜጎችና የተሇያዩ ዓሇም አቀፍ ዴርጅቶች ዴረ ገጹን 
ይጠቀሙበት ዘንዴ በተጨማሪ በእንግሉዘኛ ቋንቋ 
እንዱዘጋጅ አቅዲችኋሌ?  

መሌስ፡ ጥሩ ጥያቄ ነው። ያ ትውሌዴ ተቋም የሥራ ቋንቋው 
በቅዴሚያ በሀገራችን ቋንቋ አማርኛ ነው። ያ ትውሌዴ ዴረ 
ገጽም በቀዲሚነት የተዘጋጀው በአማርኛ ነው። ይህ 
የሚያሳየው የሀገራችን ኢትዮጵያ ቋንቋ እራሱን ችል 
የምንፈሌገውን መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ ካሇው ጉሌበት 
በተጨማሪ ሇኮምፒዩተርና ሇቋንቋ ምሁራን ምስጋና ይሁንና 
ሇዘመኑ የኮምፒዩተር ቴክኒዎልጂ ሳይቀር አመቺ እንዱሆን 
ያዯረጉት ጥረት በያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ተንጸባርቋሌ ማሇት 
ይቻሊሌ። ዴረ ገጹ ሇተጠቃሚ ሳያዲግት በማንኛውም 
የኢንተርኔት አሳሽ  (ሇምሳላ Firefox, Chrome, Internet 
Explorer etc.) በዴረ ገጹ ያለትን የአማርኛ ምንባብ 
(fonts) እንዱያነቡት ሆኖ የተዘጋጀ በመሆኑ በዚህ በኩሌ 
እስካሁን በዯረሰን መረጃ ችግር የገጠማቸው ክፍልች 
አሊገኘንም።  

ወዯ ጥያቄው እንመሇስና ሇእንግሉዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች 
ኢትዮጵያውያንና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን በተጨማሪ 
የውጭ ዜጎችና ዴርጅቶች  የያ ትውሌዴን ታሪክ 
ሇማስተዋወቅ በሚዯረገው ጥረት ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንዴ ያ 
ትውሌዴ ዴረ ገጽን በእንግሉዘኛ ቋንቋ ማዘጋጀቱ አስፈሊጊ 
መሆኑን እናምንበታሇን። በተጨማሪም በተሇይ በኢትዮጵያ 

በ1960ዎቹ መጨረሻና 1970ዎቹ መጀመሪያ በዯርግ አገዛዝ 
የተካሄዯውን የአንዴ  ትውሌዴ መመተር፤ ነፃ እርምጃና 
ቀይ ሽብር፤ ሇዓሇም ኅብረተሰብ ሇማሳየትና ሇማስተዋወቅ 
ዴረ ገጹ የእንግሉዘኛ ክፍሌ እንዱኖረው ያስፈሌጋሌ። 
ከዚህም ጋር ተያይዞ ያ ትውሌዴ ተቋምን ሇተሇያዩ ዓሇም 
አቀፍ የሰብአዊ ዴርጅቶችም ሆነ ከጉዲዩ ጋር ተዛማጅነት 
ሥራ ሇሚሰሩ ዓሇም አቀፍ አካሊትና ግሇሰቦች ሇማስተዋወቅ 
ዴረ ገጹንም ሆነ የተነሳንበትን ዓሊማ በሚገባ በእንግሉዘኛ 
ቋንቋ ማዘጋጀት ያስፈሌጋሌ። በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ ያ 
ትውሌዴ ዴረ ገጽን በተመሳሳይ መሌኩ የእንግሉዘኛ ቋንቋ 
ክፍሌ ይኖረው ዘንዴ እየተሠራ መሆኑን ሇመግሇጽ 
እንወዲሇን። 

18. ጥያቄ፡ በመጨረሻ የምታስተሊሌፉት መሌዕክት ካሇ።  

መሌስ፡ በኢትዮጵያ ሀገራችን የተካሄዯው ሀገርን የህዝብ 
የማዴረግ ተጋዴል፤ ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ የፈሰሰው ዯም 
ዛሬም ምሊሽ አሊገኘም። ሀገሬን፡ ሕዝቤንና ሰንዯቅ ዓሊማዬን 
ብል ሕይወቱን፤ ዯሙን ሇሕዝብ መብትና ሥሌጣን ሲሌ 
ያፈሰሰው ትውሌዴ ምንጊዜም ሉታወስ፡ ሉዘከር ይገባዋሌ። 
ይህ ዯግሞ ሁላ ከንፈር እየመጠጡ ሇማዘን ሳይሆን 
ማስተማሪያነቱ መቅዯም ይኖርበታሌ። 

ያ ትውሌዴ ተቋም ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያነት ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽን እንዲበረከተ ሁለ በቀጣይነት አመርቂ ተግባራትን 
ሇማከናወን ዝግጁ ነው። በቅን አሳቢነት ተነሳስቶ ሇሀገሩና 
ሇህዝቡ ይመኝ የነበረውን ራዕይ በተቻሇን መጠን በጎ 
በመሥራት የማንነቱ ገሊጭ ሇመሆን ያ ትውሌዴ ተቋም 



 

ተዘጋጅቷሌ። የያ ትውሌዴ አባሊት የሆናችሁና በየቦታው 
ያሊችሁ፤  እምቅ ችልታችሁን ዛሬ ከጎናችሁ ሇላለቱ 
ወንዴምና እህቶቻችሁ መታሰቢያነት ሇማዋሌ በያ ትውሌዴ 
ተቋም ትሰባሰቡ ዘንዲ ጥሪ እናቀርባሇን። በቀሪ ዕዴሜአችን 
ታሪካችንን አሰባስበን ሇቀጣይ ትውሌዴ ሇማስረከብ ጊዜው 
ቢያመሌጠንም ዛሬም አንዴ ቀን ነው። መረጃ በመስጠት፤ 
የምታውቁትን ታሪክ በመተረክ፤ በመናገር፤ በመጻፍ 
ተባበሩ። ዛሬ ዓሇም የቴክኒዎልጂ መረጃዎችን በነጻ 
እየተሇቀቀ ባሇበት ወቅት ሇሕዝብ ተበትነው የነበሩ 
ዴርጅታዊ ሌሳኖችን ሊሇመስጠት፣ የተሰዉ ወገኖቻችንን 
ምስሌና ስም እንዯተቀበረ እንዱኖር የሚመኙ ወገኖች 
ስናይና ስናዯምጥ በጣሙን እናዝናሇን። የያ ትውሌዴ ታሪክ 
የሕዝብና የሀገር ታሪክ ነው እንሊሇን። አኩሪ ታሪካችን 
እንዯተዲፈነ ይቀር ዘንዲ “እሱን አታንሱት” እያለ 
ከሚያዘናጉን ቁርበት ከተነጠፈሊቸው ጅቦች እንጠንቀቅ። 
ሀገርና ትውሌዴ እንዲይወቅሱን ከተፈሇገ ምን ሰራን? ምን 
አዯረግን? ሇምን እዚህ ተገኘን? ምሊሽ የመስጠቱ ቁሌፉ 
በእጃችን ነውና እንነቃቃ። ያ ትውሌዴ ተቋም ይዞ 
የተነሳውን በጎ ተግባር በማናናቅና ሇማጥሊሊት  በመሞከር  
ሇላልች መሳቂያ አንሁን። በያ ትውሌዴ አጀንዲ  
ተሰባስበን፤  “እኛ ብቻ” ባዮችን ታሪኩ የሁሊችን መሆኑን 
ማሳየት ይኖርብናሌና ሁሊችንም የያ ትውሌዴ አባሊት 
በአንዴነት እንቁም፡ እንተባበር እያሌን መሌዕክታችንን 
እናስተሊሌፋሇን። 
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         yatewlid@hotmail.com 
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