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በ “ያ ትውልድ ተቋም” 

የተዘጋጀ 

ያ ትውልድ ተቋም ከተመሰረተበት ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ 
ለአለፉት 8 ዓመታት ለሕዝብ የቀረቡ 

ለተለያዩ ቤተ መጻሕፍት እና ተቋማት የሚላክ  

  

 
ድረ ገጽ፦ http://www.yatewlid.com/ , http://www.yatewlid.org/  
ኢሜይል፦ yatewlid@gmail.com 
ምስለ ገጽ፦ https://www.facebook.com/yatewlid.thegeneration/  
ስልክ፡ (703) 300 4302  
ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 
ሰሜን አሜሪካ 
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ማውጫ 

 መግቢያ 
 ምን ሠራን? ምን ቀረን? 
 መግለጫ 
 ራዕይ፣ ተልዕኮና ዓላማ 
 ዓርማ 
 ያ ትውልድ ስንል 
 ጋዜጣዊ መግለጫዎች 
 ያ ትውልድ እትሞች 
 የያ ትውልድ ተቋም 8ኛ ዓመት ክብረ በዓል  
 ያ ትውልድ ድረ ገጽ ምን አካቷል? 

  



መግቢያ 

“ያ ትውልድ ተቋም” ከተመሠረተበት ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ የተነሳበትን ተልዕኮ ለማሳካት 
ያከናወናቸውንና ወደፊት የሚተገበሩትን በርካታ ሥራዎች እንደሚጠብቁ ግንዛቤ ለማስጨበጥ ይረዳ 
ዘንድ ይህንን የስምንት ዓመት ውጤታችንን አቅርበንላችኋል። 

የቀይ ሽብር ሰማዕታትን ስምና ምስል ማሰባሰብ፣ የያ ትውልድን መረጃዎች ማሰባሰብ አንድ ግቡ 
አድርጎ ሥራውን የጀመረው ይህ ተቋም ያገኛቸውን መረጃዎች ቀለል ባለ መንገድ ለተመልካችና 
ለተጠቃሚ ይደርሱ ዘንድ በሚገባ በተደራጀው ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.com/ , 
http://www.yatewlid.org/) ያካተታቸውንና የሚቀሩትን ስናቀርብ ጉዟችን ገና በርካታ ጥረቶችንና 
ትብብርን እንደሚጠይቅ ግንዛቤ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። 

“ያ ትውልድ ተቋም” ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ወገንተኝነት ሳይዝ የሚንቀሳቀስ ግብረ ሰናይ 
ድርጅት ነው። ለዚህም በድረ ገጹ በደርግ አገዛዝ ዘመን የቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑትን የኢሕአፓ 
አባላት፣ የመኢሶንና የሌሎች ፖለቲካ ድርጅቶች አባላት፣ የሃይማኖት ሰዎች፣ የዓፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን 
ባለሥልጣናትን፣ የደርግ አባላትን፣ የጦር መኮንኖችን ጭምር ለማካተት ሞክረናል። በኢሕአዴግ 
አገዛዝም በዘር ፍጅትና በተለያየ መንገድ መስዋዕት የሆኑትንና ደብዛቸው የጠፋውን እናካትታለን። 

 “ያ ትውልድ ተቋም” ከተመሠረተበት የዛሬ ስምንት ዓመት ጀምሮ ያሉንን ሰነዶችና ያከናወነውን 
ተግባራት በአንድ ላይ በማጠናከር ለመረጃነት በተለያዩ ቤተ መጻሕፍት ይቀመጡ ዘንድ 
አዘጋጅተናቸዋል። ከያ ትውልድ ዓላማ፣ ተልዕኮና ራዕይ  ጀምሮ ለሕዝብ የለቀቅናቸውን፣ “ያ 
ትውልድ ስንል” ብለን የሚነሱ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ያብራራንበትን የዚህ ሰነድ ጀማሪ ገጽ 
አድርገናቸዋል። 

በ“ጋዜጣዊ መግለጫ” ገጻችን እስከዛሬ በተለያዩ ወቅት ያቀረብናቸው አሥራ አንድ መልዕክቶች 
ተካትተዋል። በ“ያ ትውልድ እትሞች” ክፍል ያወጣናቸው የያ ትውልድ መታሰቢያ ወቅቶችን 
ማለትም የካቲት 66፣ ማርች 8፣ ሜይ ዴይ፣ የኢሕአፓ ዓመታዊ በዓል ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን 
ያካተቱ 35 መጣጥፎቻችንን አካትተናቸዋል። በመጨረሻም ስምንተኛ ዓመት ክብረ በዓላችንን 
አስመልክቶ የቀረቡ ዝግጅቶችንና ያ ትውልድ ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.com/ , 
http://www.yatewlid.org/) ያካተታቸውን በሚገባ ለመመልከትና የድረ ገጹንም አወቃቀር ለወደፊት 
ተግባራችን ምን ያህል ዝግጁ መሆኑን ግንዛቤ ለማስጨበጥ አካትተነዋል። 

ይህ ሰነድ በየቤተ መጻሕፍት ተቋማትና በሌሎች በሚመለከታቸው ተቋማት ይቀመጥ ዘንድ ስንልከው 
ተቋማችን ያበረከተውን አስተዋጽዖ ከመመስከሩ ባሻገር ስለ ያ ትውልድ የትግል ታሪክ ለሚጽፉ፣ 
ለሚመራመሩ፣ ለማወቅ ለሚፈልጉ ሌላም ሌላ ተግባራት ጠቀሜታው የጎላ ይሆናል። በተጨማሪም 
በቀጣይነት በርካታ ሥራዎች ከፊታችን እንደተደቀኑ ጠቋሚ በመሆኑ ከግለሰብ ጀምሮ የተቋማትንና 
የመንግሥትን ትብብርና እገዛ እንደምንፈልግ ስንጠይቅ እስካሁን የሠራነውን ማሳየት “ያ ትውልድ 
ተቋም” የተግባርና የውጤታማ ሥራ ተቋም መሆኑን መስካሪ ነውና ይህን ሠነድ አበርክተናል። 

በመጨረሻም በያ ትውልድ ታሪክ የተዛባ ዘገባ ግራ እየተጋባችሁ ላላችሁ የአሁኑ ትውልድ አካላት 
በስማ በለው የያ ትውልድን ተጋድሎና ታሪክ ፍርድ ከመስጠት ይህ ሰነድ የተለያዩ መረጃዎችን 
እንድትመለከቱ ይረዳችኋልና ተጠቀሙበት መልዕክታችን ይድረሳችሁ።    
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መታሰቢያ 

ለቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻች፣ በአሲምባና በዱር ገደሉ ከደርግ አገዛዝ ሲፋለሙ መስዋዕት 
ለሆኑ፣ በደርግ አገዛዝ ዘመን ጀምሮ 60ዎቹ በሚባል ከሚታወቁት ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በግፍና 
በጭካኔ ለተረሸኑ፣ በየጊዜው “በፍየል ወጠጤ” ቀረርቶ ለተረሸኑ፣ ለተገደሉ፣ በተለያየ የፖለቲካ 
አቋማቸው ሰበብ እየተሰጠ ለተረሸኑ የደርግ አባላት እና የጦር መኮንኖች፣ ለሀገር ዳር ድንበር  
መከበርና ለሀገራችን ሉዓላዊነት ደማቸውን ላፈሰሱ የሠራዊቱ አባላት፣ ደብዛቸው ለጠፋ ወገኖች፣ 
በደርግ ቀይ ሽብር የስነ ልቦና ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ወላጆች፣ የትላንት ሕጻናት፣ እ ህ ህ እያሉ ላሉ የያ 
ትውልድ አካላት ይሁንልን። 

ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷን ጠብቃ ለትውልድ ትተላለፍ ዘንድ አጥንታቸውን ለከሰከሱ፣ 
ደማቸውን ላፈሰሱ ጀግኖች አባቶቻችን፣ ከተጋድሎው በተጓዳኝ አኩሪ ተግባር ላስመዘገቡ አርበኛ 
እናቶቻችን የሞታችሁላት ኢትዮጵያን እኛም ሞተንላታል እያልን የያ ትውልድ ትሪክ መታሰቢያነቱ 
የናንተም ነው። 

በኢሕአዴግ/ህወሓት አገዛዝ ዘመንም ሆነ በሽግግር ሂደቱ በአለፉት 29 ዓመታት በግፍ ለታረዳችሁ፣ 
ለተጨፈጨፋችሁ፣ ደብዛችሁ ለጠፋ ወገኖቻችን በሙሉ “ዳግም እንዳይደገም” ብለን የተነሳንበት 
የቀይ ሽብር ፍጅት አድማሱን አስፍቶ ወደ ዘር ፍጅት ተሸጋግሮ ክቡር ሕይወታችሁን ላጣችሁ ሁሉ 
ይህ ሠነድ መታሰቢያ ይሁናችሁ እንላለን። 
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የዚህ ሠነድ ሙሉ የባለቤትነት መብት የ“ያ ትውልድ ተቋም” ነው፡፡ 

ይህንን ሠነድ በሙሉም ሆነ በከፊል እንደገና ማሳተም፣ ማባዛት፣ መተርጎም፣ ለዋቢነት መጠቀም፣ 
በሶሻል ሚድያ መበተን፣ በድምጽ ማንበብ ወዘተ ለ“ያ ትውልድ ተቋም” ተገቢውን ምስጋናና እውቅና 
በመስጠት የሚቻል መሆኑን እናሳውቃለን።    

 
ድረ ገጽ፦ http://www.yatewlid.com/ , http://www.yatewlid.org/  
ኢሜል፦ yatewlid@gmail.com 
ምስለ ገጽ፦ https://www.facebook.com/yatewlid.thegeneration/  
ስልክ፡ (703) 300 4302  
ዋሽንግተን ዲ.ሲ. 
ሰሜን አሜሪካ 
ታህሳስ 05 ቀን 2013 ዓ.ም. (December 15, 2020) 
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ምን ሠራን? ምን ቀረን? 

በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ በደርግ ቀይ ሽብር ከተረሸኑ ውስጥ ያገኘናቸው ከታች በአሉት 
ሠንጠረዦች ቀርበዋል። ይህ ሠንጠረዥ  

1. በየክፍላተ ሀገሩ በደርግ ቀይ ሽብር የተረሸኑትን በአውራጃና ወረዳ በማስታከክ ከነብዛታቸው 
አካተናል 

2. በአዲስ አበባ በደርግ ቀይ ሽብር የተረሸኑትን በ25ቱም ከፍተኞች አኳያ አስቀምጠናል 
3. በተለያየ ወቅትና ቦታ በደርግ ቀይ ሽብር የተረሸኑ የኢሕአፓ ወገኖች አካተናል 
4. ደርግ ሥልጣን ከጨበጠ ጀምሮ የረሸናቸው የዔፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ባለስልጣናት ተካተዋል 
5. ደርግ በተለያየ ጊዜ የረሸናቸው የደርግ አባላትና ደጋፊዎቹ ተካተዋል 

በዚህ ሠንጠረዥ መሠረት 

በየክፍላተ ሀገሩ በጠቅላላ፦ 2343 
በአዲስ አበባ ከፍተኞች በጠቅላላ፦ 979 
በልዩ ልዩ ምክንያት በጠቅላላ ፦ 1332 
 
በአጠቃላይ 4654 በደርግ ቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑ ወገኖች አካተናል። ይህ ዘገባ የሚያመለክተው 
እጅግ በርካታ ያልተካተቱ የቀይ ሽብር ሰለባዎች መኖራቸውን ያሳያል። ይህ ማለት የ“ያ ትውልድ 
ተቋም” እጅግ በርካታ ተግባራት ከፊቱ ተደቅኗል። የደርግ ቀይ ሽብር ሰለባዎችን አጠቃላይ መረጃ 
ለማሟላት የመንግሥት ትብብር እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህ ሲሆን በአዲስ አበባ በሁሉም ከፍተኞች፣ 
በየክፍላተ ሀገሩ በአውራጃና ወረዳ ደረጃ ከአካባቢው የመንግሥት አካላት፣ ከሲቪክ ማህበራት፣ ከያ 
ትውልድ ቤተሰቦችና አካላት፣ ከአሁኑ ትውልድ ወገኖች ጋር በሚደረግ ቀና ትብብር የሚከናወን 
ድርጊት መሆኑ ይታሰበናል። ለዚህም መረጃውን ማሰባሰብ በተቀናጀ የሰው ኃይል  ለማካሄድ 
የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አጠያያቂ አይደለም። 

በያ ትውልድ ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.com/ , http://www.yatewlid.org/) ከተሰበሰቡ ሠነዶች 
ለአብነት ያህል በኢሕአፓ በኩል ያሉትን በሠንጠረዥ አቅርበናል። በዚህም እረገድ የተሠራው አኩሪ 
ጅምር እንደተጠበቀ እጅግ በርካታ ሠነዶች መሰባሰብና ወደ ዲጂታል ዳታ ቤዝ መቀየርና ወደ ድረ 
ገጹ ማካተትን ይጠይቃል። 

ለምሳሌ የዴሞክራሲያ እትሞች ፦ 224 ሲካተቱ በእኛ መረጃ መሠረት 27 እትሞችና ከቁጥር 17 
እስከ 32 ያሉ እትሞች አልተገኙም። 

         የላብ አደር እትሞች፦ 32 ስናካትት በርካታ ይጎድሉናል 

“አብዮት፣ ታገል፣ ተደራጅ፣ አብዮታዊ ወጣት፣ ጎሕ፣ መልዕክተ ኢሕአፓ፣ አብዮታዊ ወጣት፣ 
ፍካሬ፣ ፍኖተ ወዘተ.” የመሳሰሉ በርካታ መጣጥፎች በሠንጠረዡ እንደተመለከተው ገና መካተት 
ያለባቸውና ጠንካራ ሥራ ጠያቂዎች ናቸው። 

በመኢሶንም በኩል በጊዜው በርካታ “የሠፊው ሕዝብ ድምጽ” ልሳን እንደሚወጣ ቢታወቅም እስካሁን 
ከሦስት በላይ ልናካትት አልቻልንም። ይህም እራሱ ከሁሉም አቅጣጫ ትብብርንና ቀናነትን ጠያቂ 
ጥረት መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ሠንጠረዥ ሀ. በተለያየ ክፍላተ ሀገራት በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

ኤርትራ     66 ትግራይ     316 2343 

አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት     

አሰብ   0   እንደርታ መቀሌ 111     

አካለ ጉዛይ አዲቀይህ 0     ሸከት ሰላዋ 0     

  ደቀ መሃሪ 0     ዋዕረብ 0     

  ሰገነቴ 0   ተምቤን ዓባይ አዲ 12     

  ሰንአፊ 0     ዓዲ አቡን 13     

ሰራይ   0     ዓዲ አዋላ 3     

ጋሽና ሰቲት ተሰነይ 0     አበርገሌ 0     

  ጎኜ 0   አጋሜ አዲግራት 25     

  ኦምሀጀር 0     አዲሽሆ 2     

  ሸምበቆ 0     ዳሎል 0     

  ባረንቱ 0     ግሎመኮን 0     

ባርካ ኪሩ 0     ኢሮብ 0     

  አቆርዳት 0   አድዋ አድዋ 23     

  ቀርቀቦት 0   አክሱም አክሱም 19     

  መንሱራ 0     እንዳባጉና 5     

አቆርዳት   0     አንትጮ 3     

ከረን መልበሶ 0     አውዜን 4     

  ኢላበረድ 0   ራያና አዘቦ ማይጨው 19     

  ሀልሀል 0     ማይቀነጣል 3     

  ሀጋዝ 0     
መኾኒ 
ጨርጨር 8     

ሐማሴን   0     ሰለክላካ 10     

ምፅዋ ሻዕብ 66     ሰንቃጣ 2     

  ዋቅሮ 0     ዲዲጌ ሰዐላ 0     

  ምፅዋ 0     ቦራ 0     

          እንደመሆኑ 0     

        ሽሬ እንዳስላሴ 26     

          ፃአዳ አምባ 9     

          ድምብላ 0     

          ሀደገቲ 0     

        ሁለት አውላሎ ውቅሮ 19     

          ባራህሌ 0     
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በተለያየ ክፍላተ ሀገራት በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 
 

ጎንደር   
 

 783 ጎጃም   
 

 246 

አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   

ጎንደር ጎንደር ዙሪያ 631   ደብረ ማርቆስ ደብረ ማርቆስ 117   

  ላይ አርማጭሆ      0   ባህር ዳር ባህር ዳር 18   

  ደምቢያ      0     አቸፈር 0   

  ቀበሌ 28   አገው ምድር ዳንግላ 68   

  ልዩ ልዩ 32     አንካሻ  0   

ጭልጋ አይከል 19     ባንጃ  0   

  ቋራ 2   ቆላ ደጋ ዳሞት ፍኖተ ሰላም 7   

  አለፋ 0     ዳሞት 12   

  መተማ 0   መተከል ችአግኒ 1   

  ማጠቢያ 0     ድባጢ 0   

  ጣቁሳ 0     ጓንጓ 0   

ሰሜን ደባርቅ 13     ማንዱራ 0   

  አዳርቃይ 0     ዳንጉር 0   

  ጠለምት 0     ወምበራ 0   

  በየዳ 0   ሞጣ ሞጣ  0   

  ጃናሞራ 0   ብቸና ብቸና  0   

ደብረታቦር ደብረታቦር 22   ልዩ ልዩ ልዩ ልዩ 4   

  አብናት 0     1971 19   

  ፋርጣ 0           

  እስቴ 0   ሲዳሞ     315 

  ደራ 0   አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   

  ፎገራ 0   ሲዳሞ አዋሳ 43   

ጋይንት ነፋስ መውጫ 5     አላባ 4   

  ላይ ጋይንት 0   ጌድዮ ዲላ 28   

  ስማዳ 0     ጉራጌቸሃ 31   

ሊቦ አዲስ ዘመን 25     ሀገረሰላም 22   

  ሊቦ 0     ቡሌ 0   

  በለሣ 0     ፍስሀ ገነት 0   

  እብናት 0     ይርጋጨፌ 0   

ወገራ ወገራ 4     ወንናጐ 0   

  ደባርቅ 0     አማሮ 0   

  ወልቃይት 2   ቦረና ነገሌ 91   

  ዳባት 0     ሻሸመኔ 10   

  ጠገዴ 0   ወላይታ ሰዶ 27   

  ሰቲት 0     ወንዶገነት 8   

ያልታወቁ ኢንፍራንዝ       ይርጋዓለም 51   
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  ደንበጫ      0   ጀምጀም ክብረመንግስት 0   

  ማክሰኚት      0   አሬሮ ያቤሎ 0   

  ጠዳ      0      ቡርጂ 0   

  ወረታ      0           

  በለሳ      0           

  አርባያ      0           

  አጣያ      0           

  አዘዞ      0           
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በተለያየ ክፍላተ ሀገራት በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

 

ሸዋ   
 

175 ሐረርጌ   
 

266 

አውራጃ ወረዳ የተረሸኑ ብዛት    አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   

መራሕቤቴ ዓለም ከተማ 0   ሐረር ዙሪያ ሐረር 119   

ሰላሌ ፍቼ 18     አዲስ ዓለም 10   

መንናገሻ አዲስ አበባ 0     ኡንዳኔ 0   

መንዝና ጊሼ መሃል ሜዳ 0   
ጨርጨር አዳልና ጋራ 
ጉራቻ አስበተፈሪ 8   

የረርና ከረዩ ናዝሬት 25     ፍልውሃ 6   

  ደብረዘይት 1     ገንደቆሬ 8   

  ቆቃ 1     ግንፍሌ 6   

ጅባትና ሜጫ አምቦ 0     ሐማሬሳ 2   

ይፋትና ጥሙጋ ኤፍሶን 15     ሒርና 3   

  ማፉድ 0      ገዋኔ 0   

  ቡሬሞ ዳይቶ 0     ምሥራቅ አዋሽ 0   

  ኤፍራታ 0   ጅጅጋ ጅጅጋ 11   

  ጅሌ 0     ለገሃሬ 4   

  ቄዎት 0     መጋላ 10   

ተጉለትና ቡልጋ ደብረ ብርሃን 38     መልካጀብዱ 12   

  ዱለቻ 0     ሳቢያን 7   

  አንኮበር 0     ሸነሌ 5   

ጨቦና ጉራጌ ወሊሶ 0   ሐብሮ ገለምሶ 0   

  ኮኪር ገደባኖ 0   ሂሳና ጉርጉራ ድሬ ዳዋ 42   

  ጉሮ 0   ወበራ ደደር 0   

  ቸሃ 0   ጋራ ሙለታ ግራዋ 0   

  እኛንተናወለኔ 0   ግርሱም ፈኒያን ቢራ 0   

  እናሞርና ጉመር 0   ደግሃ ቡር ደግሃ ቡር 0   

ሐይቆችና ቡታጅራ ዝዋይ 0   ጎዴ ጎዴ 0   

  አላባ 0   ቀላፎ ቀላፎ 0   

  ሶዶ 0   ቀብሪ ደሃር ቀብሪ ደሃር 0   

  ላንፍሮ 0   ወልወልና ዋርዴር ዋርዴር 0   

  መሰንቃና ማረቆ 0   ያልታወቀ ደቻቱ 2   

  ዳልዎ 0     ልዩ ልዩ 11   

  ስልጡ 0           

ከምባታና ሃዲያ ከምባታና ሃዲያ 43           

  ሆሳህና 34           

  ቀዲዳ 0           
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በተለያየ ክፍላተ ሀገራት በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

  

ወሎ     88 ከፋ     35 

አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   

ደሴ ዙሪያ ደሴ 2   ጊሚራ ጐራ ፈርዳ 0   

  ደሴ አድሀ 86     ሸኮ 0   

ዋግ ሰቆጣ  0     ተመንጃ ያዥ 0   

ላስታ ደብረ ፀሐይ  0     ቨክ 0   

ራያና ቆቦ አላማጣ  0   ማጂ መሃል ማጂ 0   

ዋድላ ደላንታ ወገልጤና  0   ጐልደሃ ኩሪት 0   

የጁ ወልዲያ  0     ቢሮ 0   

አምባሰል ሃይቅ  0     ጌሻ 0   

ወረሂመኑ ጠንታ  0     ጉልዲያ 0   

ቦረና መካነ ሰላም  0     ሻሻ 0   

ወረሂሉ ወረሂሉ  0   ሊሙ   0   

ቃሉ ኮምቦልቻ  0   ጅማ ጃንጃሮ 35   

አውሳ አሳይታ  0     ሰቃጨርቆስ 0   

  አምባላጌ  0 
 

  ዴዶ 0   

  ኮረም  0     ሰኩሩ 0   

  ሊቦ  0     ማና 0   

   
    ቀርሳ 0   

   
  ከፋ ትንሹ ኔሻ 0   

   
    በጨ 0   

   
    ዲቻ 0   

   
    ሸዋ ጊሚራ 0   

    
  ጊምቦ 0   

ኢሎባቦር     1 ኰሎ ኮንታ ኤላ 0   

አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት           

ጋርዱላ ጋምቤላ 0   አርሲ     68 

  ጉግና ጆርና 0   አውራጃ ወረዳ የተረሸኑ ብዛት   

  አቦቦ/አኮቦ 0   ጭላሎ አሰላ 60 
 

  ኢታንግ 0   ጢቾ ሮቢ 8 
 

  ጂካዋ 0   አርባጉጉ ትንሳዬ ብርሃን 0 
 

ሞቻ የኪ 4     አላባ 0 
 

  አንዳራቻ 0   
    

  ማሽ 0   
    

ጐሬ ሳይለም 1   
    

ቡኖ በደሌ 0   
    

ሶርና ጎባ 0   
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በተለያየ ክፍላተ ሀገራት በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

ወለጋ     0 ገሙ ጎፋ     0 

አወራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   አውራጃ ወረዳ  የተረሸኑ ብዛት   

አሶሳ አሶሳ 0   ጐፋ ጐፋ ዙሪያ 0   

  ቤጊ 0     ዘላ 0   

  ጊዘን 0     ዑባማሌ 0   

  ኩርሙክ 0     ባስኬቶ 0   

ቄለም ኢንፊሎ 0     መለኮዛ 0   

  ስዪ 0     መሎ 0   

  ጋዋቄቢ 0   ጋሞ   0   

ጊምቢ መነሲቡ 0     ጭእንቻ 0   

  ጃርሶ 0     ዲታ 0   

ሆሮ ጉድረ   0     ደራማሎ 0   

ነቀምቴ   0     ኮቻ 0   

ኢርጆ   0     ቦረዳ 0   

          አርባ ምንጭ ዙሪያ 0   

ባሌ     0   ምዕራብ አባይ 0   

አውራጃ ወረዳ የተረሸኑ ብዛት   ገለብና ሐመር ባኮ ሀመር 0   

ገናሌ   0     ባኮጋዘር 0   

ዶሎ   0     ብናኮሌ 0   

ምንድዮ   0     ገለብ 0   

ዋቢ   0     ሙርሲናዶ 0   

አልከሬ   0     ቡሜና 0   

    
ጋሪዱላ ጋራዱሌ 0   

    
  ጉማይዴ 0   

    
  ኮምባ 0   

          ቦንኮ 0   

          ኮምሶ 0   
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ሠንጠረዥ ለ. በአዲስ አበባ በደርግ ቀይ ሽብር ከተረሸኑ  
በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

ከፍተኛ የተረሸኑ ብዛት   979 
1 95     
2 13     
3 153     
4 13     
5 35     
6 5     
7 17     
8 31     
9 65     

10 4     
11 93     
12 94     
13 18     
14 34     
15 168     
16 45     
17 2     
18 26     
19 16     
20 0     
21 28     
22 5     
23 1     
24 10     
25 8     
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ሠንጠረዥ ሐ. በተለያየ ጊዜ በደርግ ቀይ ሽብር ከተረሸኑ  
በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ 

ቀናት የተረሸኑ ብዛት     

ልዩ ልዩ 1969 172 1014 1332 
ሜይ ዴይ 1969 55     
ከ1ኛ ፖጣ 1969/70 24     
1969/70 125     

1970 208     
ጀግኖች አምባ 15     
ታህሳስ 1970 284     

1971 85     
1972 12     
1976 7     

ከርቸሌ 1978 21     
ውይይት ክበብ 6     
        

ኅዳር 14 ቀን 1967 60 318   
መጋቢት 9 ቀን 1967 2     
ሐምሌ 26 ቀን 1967 20     
ግንቦት 30 ቀን 1967 5     
ነሐሴ 20 ቀን 1967 1     

1971 11     
ጥር 26 ቀን 1969 8     

1971 5     
ግንቦት 8 ቀን 1981 42     
በተለያየ ወቅት 7     
ኅዳር 6 ቀን 1970 1     
ሐምሌ 1968 21     

1970 3     
1969/70/71 27     

1971 7     
  24     
  3     
  38     
መጋቢት 9 ቀን 1967 3     

1970 30     
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ሠንጠረዥ መ. በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ  
  “ዴሞክራሲያ” እትሞች 

      ያልተካተቱ 
ዓ.ም. ቅጽ ብዛት ቁጥር ልዩ ዕትም 
1966 1 24 16, 18, 23 1, 2 

  2 31 2, 3, 5   
  3 16     
  4 11     
  5 3 2, 3   
  6 4     
  7 0     
  8 6 3, 6, 7   
  9 3 4, 5   
  10 5     
  11 5     
  12 6     
  13 4 1   
  14 3     
  15 4     
  16 5     
  17 0 1   
  18 1     
  19 0     
  20 0     
  21 0     
  22 0     
  23 0     
  24 0     
  25 0     
  26 0     
  27 0     
  28 1     
  29 1     
  30 2     
  31 0     
  32 1     
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ቀጣይ “ዴሞክራሲያ” ዕትሞች  

  33 5 1,2,3,4,5,7,9   
  34 11     
  35 7 6   
  36 8     
  37 7 2,7   
  38 2     
  39 7     
  40 11     
  41 9     
  42 7     
  43 5     
  44 5     
  45 3     

 2013  46  1     
  አጠቃላይ 224  27   
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ሠንጠረዥ ሠ. በያ ትውልድ ድረ ገጽ የተካተቱ የተለያዩ የኢሕአፓ እትሞች 

ላብ አደር መልዕክተ ኢሕአፓ 
    ያልተካተቱ     ያልተካተቱ 
  ብዛት ቁጥር     ብዛት ቁጥር   
  32 1,2,7   1984 12     
        1985 12 1-8,   
        1986 13 5-9, 11   

አብዮታዊ ወጣት 1987 3 3-9,   
    ያልተካተቱ 1988 5 1,2   
  ብዛት ቁጥር   1989-1996 0     
  1 1,2,3   1997 11     
        1998 6     

ኢላአማ አጠቃላይ 62     
    ያልተካተቱ ፍኖተ 
  ብዛት ቁጥር       ያልተካተቱ 
  1 1,2     ብዛት ቁጥር   
        1998 1     

አርሶ አደር         
    ያልተካተቱ ማን ያውራ የነበረ 
  ብዛት ቁጥር       ያልተካተቱ 
  1       ብዛት ቁጥር   
          16     

ጭቁን ወታደር         
    ያልተካተቱ ፍካሬ 
  ብዛት ቁጥር       ያልተካተቱ 
  1       ብዛት ቁጥር   
          2 1-15,   

መስኮት፣አብዮት፣ታገል፣ተደራጅ         
    ያልተካተቱ አደራ 
  ብዛት ቁጥር       ያልተካተቱ 
          ብዛት ቁጥር   

ለምን ይዋሻል   2     
    ያልተካተቱ ኢትዮጵያ ዲሲ       
  ብዛት ቁጥር   ብዛት ቁጥር   
      2004 2     

       2005 7     
       2006 6     
       2007 3     
       2008 3     
       2009 1     
         ጠቅላላ 22 
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ያ ትውልድ ተቋምን ለማቋቋም ምን Aነሳሳን? 
 
 የትውልዱ በተለይም የIሕAፓና የተሰዉት ጋደኞቻቸን ታሪካችው የሚገባውን ያህል ያለመጻፉ፡ 
 Eኛ ያለነው ደግሞ ለተሰዉት ጓዶች የገባነውን ቃል ዳር ሳናደርስ በመቅረታችን (ትግሉን 

በAሽናፊነት ባለመፈጸማችን) ኅሊናችን ሁሌም ስለሚጠይቀን፡ 
 በሕይወት ያለን የያ ትውልድ Aካላት በAጋጠመን የAካልና የAEምሮ ጉዳት Eርስ በርሳችን Eንኳ 

መጠያየቅና በሚገጥሙ ማናቸውም ማህበራዊ ጉዳዮች መረዳዳትና መተጋገዝ በማስፈለጉ፡  
 Eኛ በህይወት ኖረን ወላጆቻችንን መጦር ስንችል፡ ሊጦሯቸው የሚችሉ ልጆቻቸውን Aጥተው 

ያለጧሪ የቀሩ ወላጆችን ስናይ ከመጸጸታችን በተጨማሪ ወላጆቻቸውን/Aሳዳጊዎቻቸውን ላጡትም 
ልጆቸ Aለኝታ ሳንሆን በመቅረታችን፡ 

 የEኛ ትውልድ Aካላት ዛሬ በሕይወት ያለን ከAለን ልምድና ችሎታ Aንፃር በርካታ ልናከናውናቸው 
የሚገቡን ሕዝባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች Eያሉ፡ ተበታትነን መቀጠሉ Aግባብነት ስለሌለው፡ ዳግም 
ሊያሰባስቡን በሚችሉ የጋራ ጉዳይ ላይ ለመምከር: 

 ለሕዝባዊ መንግሥት ምሥረታና ለገደብ Aልባ ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር በIሕAፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፈን ታሪካችንን ጥላሸት ከሚቀቡና ከሚበርዙ መከላከል በማስፈለጉ፡ 

 በያ ትውልድና በAሁኑ ትውልድ መካከል ያለውን ክፍተት በማጥበብ ቀጣዩ ትውልድ የትግል 
ታሪካችንን በሚገባ ተረድተው ከEኛ የሚቀስሙትን ትምህርት ያገኙ ዘንድ መሠረት መጣል 
በማስፈለጉ፡      

 ባጠቃላይ የተስዋንለትን ለውጥ ሳናይ በመኖራቸን ሁሌም የተሟላ ደስታ Aግኝተን ባለማወቃችን፡ 
በAቀድነው Eንቅስቃሴ ለራሳችን የህሊና Eርካታ ለመፍጥር፡  ወዘተ 

Web sight:          YaTewlid.com 
 
Email:                 YaTewlid@yahoo.com 

ያ ትውልድ 

ያ ትውልድ ያስመዘገበው Aኩሪ የትግል 
ታሪክና የከፈለው መስዋEትነት ለማስታወስና 
ተተኪው ትውልድ ከAለፈው ትውልድ ታሪክ 
በመቅሰም ለሀገሩና ለሕዝቡ ተሟጋች ብቁ 
ዜጋ ይሆን ዘንድ መሠረት የሚጥል፡ በያ 
ትውልድ ስም የሚንቀሳቀስ የትውልድ 
መታሰቢያ ተቋም ተቋቁሟል።  

የያ ትውልድ ተቋም ከማንኛውም የፖለቲካ 
Eንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ ለትውልድ መታሰቢያ 
ይሆን ዘንድ የትግሉን ታሪክ Eውነተኛ መረጃ 
በማሰባሰብ፡ የተጎዱ ወገኖችን በመርዳትና 
ለትውልዱ መጠሪያ ይሆን ዘንድ 
መታሰቢያዎችን በማቆም ላይ ትኩረት Aድርጎ 
በሀገር ቤትና በውጭው ዓለም ይንቀሳቀሳል። 

Eኛ የያ ትውልድ Aካላት በውስጣችን  
የሚብሰለሰለውንና ያልተወጣነውን የኅሊና 
ቁስል ለመቅረፍ የሞራል ብቃቱ Aለንና የያ 
ትውልድን ተቋም ራEይና ተልEኮ ከግብ 
ለማድረስ Eኛም ለትውልዳችን ብለን 
ተነስተናል። 

 
ራEያችን ፡ ዴሞክራሲያዊ መብትና የሕግ 
የበላይነት በሰፈነባት ሀገራችን 
የትውልዳችንን ታሪክ በሚገባ በመጠበቅና 
ለታሪክ በማኖር ቀጣዩ ትውልድ ሀገሩንና 
ሕዝቡን Aፍቃሪና ታሪክ ተረካቢ ብቁ ዜጋ 
ይሆን ዘንድ Aስተማማኝ መሠረት መጣል።  
 
ተልEኮAችን ፡ የያ ትውልድ የትግል 
ታሪክና የተከፈለውን መስዋEትነት መረጃ 
በማሰባሰብና በተለያዩ Aገዛዞች ጉዳት 
የደረሰባቸው ወገኖችን በመንከባከብ 
ትውልዱ በታሪክ ሲታወስ ይኖር ዘንድ 
መታሰቢያ ማቆም። 



መግቢያ 

ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰው ልጆች መብት የተከበረባትና ሁለንም ብሔር/ብሔረሰቦች 
በዕኩልነት አቅፋ የምትጓዝ ዳሞክራሲያዊት ሀገር ትሆን ዘንዴ በየጊዜው ተነስተው ገና ግብ 
ያልመቱ የሰሊም፣ የዳሞክራሲና የፍትህ ጥያቄዎች እንዯ አሸን መፍሊት የሀገራችንን ታሪክ 
የትግልና የመስዋዕትነት ታሪክ አዴርጎታል። ሇሀገራችን ለዓሊዊነትና ነፃነት ዯማቸውን 
ካፈሰሱት፣ አጥንታቸውን ከከሰከሱትና ክቡር ህይወታቸውን ከሰጡት ጀግኖች አርበኞቿ 
በተያያዘ መልኩ፤ ሇሕዝባዊ መንግሥት ምሥረታና ሊልተገዯበ የመብት ጥያቄ ዯማቸውን 
ያፈሰሱ፣ አጥንታቸውን የከሰከሱና ክቡር ህይወታቸውንም የሇገሡ የትውልዴ ሰማዕታት 
ታሪክ: ቢያንስ የግማሽ ምዕተ-ዓመት ታሪካችን ነው።  

ኢትዮጵያ ሀገራችን ወዯ ዘመናዊና ፍትሃዊ የዕዴገት አቅጣጫ እንዴትገባ ከነበረው ጽኑ 
ፍሊጎት በመነሳት፤ በ1920/30ዎቹ በነድ/ር መሊኩ በያንና እነርሱን በመሣሰለ በጣት 
የሚቆጠሩ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጥንስሡን የጀመረው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል፤ እጅግ 
ሰፍቶና አዴጎ ወዯ 1950/60ዎቹ የእነ መንግሥቱና ገርማሜ ነዋይ ዘመን ወስድን ከዚያም 
ወዯ 1960ዎቹ መጀመሪያ ተሸጋግረን በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች የተሰሇፉበት የእነ 
ጥሊሁን ግዛው እንቅስቃሴ አዴርሶን በመቶ ሺህ የሚቆጠረው የዛሬው ትውልዴ የዳሞክራሲና 
መብት ተጋዴሎ ያዯርሰናል። 

በዚህ የዓመታት የትግል ታሪክ በየጊዜው በተከሰቱት አገዛዞች መስዋዕትነትን የከፈለ የዚያና 
ያሁኑ ትውልዴ አባሊት በርካታ ናቸው። በዯርግ የአንዴ ትውልዴ መመተር ርምጃ በመቶ 
ሺዎች የሚቆጠሩ ብርቅዬ ወጣቶችን፤ ጎልማሶችንና አገር ወዲድችን ሀገራችን አጥታሇች።  
ያ ትውልዴ  ያስመዘገበውን አኩሪ የፍትህ ተጋዴሎና የከፈሇውንም መስዋዕትነት 
ሇማስታወስና ተተኪው ትውልዴ ካሇፈው ትውልዴ ታሪክ በመቅሰም ሇሀገሩና ሇሕዝቡ 
ተሟጋች ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ መሠረት የሚጥል፡ በያ ትውልዴ ስም የሚንቀሳቀስ 
የትውልዴ መታሰቢያ ተቋም ተመሥርቷል። የያ ትውልዴ ተቋም ከማንኛውም የፖሇቲካ 
እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ በትግለ ሊሇፈው ትውልዴ መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ የትግለን ታሪክ 
እውነተኛ መረጃ በማሰባሰብ፣ የተጎደ ወገኖችን በመርዲትና ሇትውልደ የስም መጠሪያ ይሆን 
ዘንዴ መታሰቢያዎችን በማቆም ሊይ ትኩረት አዴርጎ በሀገር ቤትና በውጭው ዓሇም 
ይንቀሳቀሳል። 

እኛ የዚያ ትውልዴ አባሊትና የመከራው ገፈት ተቋዲሽ የሆኑት ቤተሰቦቻቸው: ይዘን 
የተነሳው የፖሇቲካ ራዕይና ዓሊማ ግቡን ሳይመታ ገና በዕንጥልጥል ሊይ ያሇ ቢሆንም፤ 
ያሇፍንበት የትግል ታሪክና የተከፈሇው መስዋዕትነት ሇታሪክ ተመራማሪዎችና ሇተረካቢው 
ትውልዴ ባግባቡ ሉተሊሇፍ ይገባዋል እንሊሇን። በተሇይ ያ አንዴን ትውልዴ የመተረው 
የዯርግ ነፃ ርምጃና ቀይ ሽብር ጭፍጨፋ የአካል ጉዲት የዯረሰባቸውን፣ የሥነ-ልቦና ጥቃት 
ሰሇባ የሆኑትንና ተመልካችና ረዲት ያጡትን የዚያና የዚህ ትውልዴ አባሊትን በሚቻሇን 
አቅም ሇመርዲትና ሇመንከባከብ እንሠራሇን። ሁኔታዎች ሲመቻቹም፤ ሇሀገራቸው አንዴነትና 
ሇዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ ዯማቸውን ያፈሰሱ፣ አጥንታቸውን የከሰከሱ የዚያና 



የዚህ ትውልዴ ወገኖች በስማቸው ቋሚ መታሰቢያ - ማሇትም (ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ-
መጻህፍት፣ ሆስፒታሎች፣ መንገድች፣ አዯባባዮች፣ ወዘተ.) እንዱሰየምሊቸው ያ ትውልዴ 
ተቋም  ዋና ተልዕኮው አዴርጎ ይሠራል። እኛ የያ ትውልዴ አባሊት በውስጣችን 
የሚብሰሇሰሇውንና ያልተወጣነውን የኅሉና ቁስል ሇመቅረፍ የሞራል ብቃቱ አሇንና የያ 
ትውልዴን ተቋም ራዕይና ተልዕኮም ከግቡ ሇማዴረስ  ቆርጠንና አንዴ ሆነን እንሠራሇን። 
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ያ ትውሌድ ራዕይና ተሌዕኮ 

 

ራዕያችን ፡ ፍትህና የሕግ የበሊይነት በሰፈነባት ሀገራችን ኢትዮጵያ፤ የትውሌዳችንን ታሪክ 
በሚገባ በመጠበቅና ሇታሪክ በማኖር ቀጣዩ ትውሌድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪና ታሪክ 
ተረካቢ ብቁ ዜጋ ሆኖ ማየት።  

ተሌዕኮአችን ፡ የታሪክ ቅብብልሽ ይቀጥሌ ዘንድ ከሚሠሩ ወገኖች ጋር በመተባበር የያን  
ትውሌድ የትግሌ ታሪክና የተከፈሇውን መስዋዕትነት መረጃ ማሰባሰብ፣ ትውሌደ በታሪክ 
ሲታወስ ይኖር ዘንድ መታሰቢያ ማቆምና የተሇያየ ጉዳት የዯረሰባቸውን የዚያና የዚህን 
ትውሌድ አባሊት መንከባከብ። 

 

ያ ትውሌድ ተቋምን ሇማቋቋም ምን አነሳሳን? 

የትውሌደ በተሇይም የኢሕአፓና የተሰዉት ጋዯኞቻቸን ታሪካችው የሚገባውን ያህሌ ያሇመጻፉ፡ 

እኛ ያሇነው ዯግሞ ሇተሰዉት ጓዶች የገባነውን ቃሌ ዳር ሳናዯርስ በመቅረታችን (ትግለን 
በአሽናፊነት ባሇመፈጸማችን) ኅሉናችን ሁላም ስሇሚጠይቀን፡ 

በሕይወት ያሇን የያ ትውሌድ አካሊት በአጋጠመን የአካሌና የአዕምሮ ጉዳት እርስ በርሳችን እንኳ 
መጠያየቅና በሚገጥሙ ማናቸውም ማህበራዊ ጉዳዮች መረዳዳትና መተጋገዝ በማስፈሇጉ፡  

እኛ በህይወት ኖረን ወሊጆቻችንን መጦር ስንችሌ፡ ሉጦሯቸው የሚችለ ሌጆቻቸውን አጥተው 
ያሇጧሪ የቀሩ ወሊጆችን ስናይ ከመጸጸታችን በተጨማሪ ወሊጆቻቸውን/አሳዳጊዎቻቸውን ሊጡትም 
ሌጆቸ አሇኝታ ሳንሆን በመቅረታችን፡ 

የእኛ ትውሌድ አካሊት ዛሬ በሕይወት ያሇን ከአሇን ሌምድና ችልታ አንፃር በርካታ ሌናከናውናቸው 
የሚገቡን ሕዝባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች እያለ፡ ተበታትነን መቀጠለ አግባብነት ስሇላሇው፡ ዳግም 
ሉያሰባስቡን በሚችለ የጋራ ጉዳይ ሊይ ሇመምከር: 

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

በያ ትውሌድና በአሁኑ ትውሌድ መካከሌ ያሇውን ክፍተት በማጥበብ ቀጣዩ ትውሌድ የትግሌ 
ታሪካችንን በሚገባ ተረድተው ከእኛ የሚቀስሙትን ትምህርት ያገኙ ዘንድ መሠረት መጣሌ 
በማስፈሇጉ፡      

ባጠቃሊይ የተስዋንሇትን ሇውጥ ሳናይ በመኖራቸን ሁላም የተሟሊ ዯስታ አግኝተን ባሇማወቃችን፡ 
በአቀድነው እንቅስቃሴ ሇራሳችን የህሉና እርካታ ሇመፍጥር፡  ወዘተ 

 
 



 

 

ያ ትውልድ ዓርማና መግለጫ፡ 

የኢትዮጵያ ካርታ፡  በአርማው ላይ የሚታየው የኢትዮጵያ 

ካርታ ያልተከፋፈለችና የግዛት   አንድነቷን የጠበቀች 
ኢትዮጵያን (ኤርትራን ጨምሮ ማለት ነው)                  
ያሳያል። 

ያ ትውልድ የተዋደቀውና የታገለው ሉዓላዊነቷ 
ለተጠበቀ ኢትዮጵያና የዴሞክራሲ መብት፡ ፍትኅና 
የሕግ የበላይነት ለሚጐናጸፍ  አንድ ሕዝብ መሆኑን 
ያንጸባርቃል።    

ኢትዮጵያ ካርታ አረንጓዴ ቀለም የያዘው ያ ትውልድ 
የተነሳው ሀገሩን በልማት ጎዳና ለማሳደግ መሆኑን ያሳያል። 

 

ኢትዮጵያን የደገፉት እጆች፡  ያ ትውልድ በዘር፡ በሃይማኖት፡ በጾታ፡ በዕድሜ ሳይለያይ በጋራ 
የተነሳው ሀገሩን ኢትዮጵያ ተባብሮና ተደጋግፎ በዕድገትና በልማት ጎዳና ለማንሳት መሆኑን 
ያሳያል። 

የእጆቹ ቀለም ወደ ግራጫ (Gray) መሆኑ ያ ትውልድ ይዞት የተነሳው ቅዱስ ዓላማና ራዕይ 
በተደረገው ትውልድ የማጥፋት እርምጃ መደብዘዙንና የሐዘን ድባብ ማጥላቱን ያሳያል። 

 

ኢትዮጵያን የከበባት ዘንባባ፡  ዘንባባው ልምላሜን፡ ዕድገትንና ሰላምን ያሳያል። ያ ትውልድ 
ይዞት የተነሳው ዓላማ አሁንም ህያው መሆኑንና የልጆቿ የሆነች ኢትዮጵያ ወደ ልምላሜና 
ሰላም ጎዳና እንደምታመራ ያለውን ራዕይና ተስፋ ያሳያል። 

ዘንባባውን ያቀፈው (የሚወጣበት) ቀይ ቀለም፡ በትውልድ ማጥፋት ቀይ ሽብር የፈሰሰው 
ደም፡ ከንቱ እንደማይቀርና ልምላሜንና ነጻነትን እንደሚያበቅል ያለውን ተስፋ ያሳያል።    

 

ኢትዮጵያን ዙሪያ የከበባት ባንዲራ፡ የኢትዮጵያን ካርታ ዙሪያዋን የከበበው አረንጓዴ ቢጫ 
ቀይ ባንዲራ የሀገራችን ብሔራዊ መለያችንና የነጻነት ዓርማችን መሆኑን ያንጸባርቃል። 

 

ያ ትውልድ እና The Generation፡   በቅስት መልክ ከላይ በአማርኛ ከታች በእንግሊዘኛ 
የተጻፈው የተቋማችንን ስያሜና ለያ ትውልድ መታሰቢያነት መቆማችንን ያሳያል። 



 



 

ለሚመለከተው ሁሉ 
(«ያ ትውልድ ተቋም» ምሥረታ አንደኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

የ«ያ ትውልድ ተቋም»፡ ባለ ብዙ ቀለም ከሆነው የኢትዮጵያ 
ህዝብ ትግል ታሪክ በተለይ  የየካቲት 1966ቱ  አብዮት 
ከፈጠራቸው ብዙ ምክንያታዊ  ሁነቶች ነው ትውልዱ። 
የየካቲቱ አብዮት የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ኢትዮጵያ ምድሯን 
ትልቅ አውሎ ንፋስ እንደመታው ያልታደለ ከተማ፤ አፈር 
ድሜ አስግጦ ያደባየ፣ ምስቅልቅሉን ያወጣ በሀገራችን ህዝብ 
ታሪክ ውስጥ በለውጥ ኅይለኛነቱ፣ በታሪክ ድምቀቱ ወደር 
የማይገኝለት ትልቁ ታሪካችን ነው። 
 
የየካቲቱ አብዮት ትልቅነቱ  የታሪክ ደማቅንቱ ብቻ ሳይሆን 
የቆሰቆሰው ሹምሽር  ህብረተሰቡን እንደ ካርታ ሲበውዘው፣ 
የሀገሪቱንም የቆዳ ስፋት አሳንሶታል። ይህ ግዙፍ ነውጥ 
የፈጠረውም ሹምሽር ግማሾቻችንን አፈር ድሜ ሲያስግጥ 
ገሚሶቻችንን ደሞ  በለሆሰስ ነካ አርጎን አልፎአል። 
በመሆኑም! ይህ የታሪክ ሹምሽር በአዎንታም ይሁን  
በአሉታው በአዕምሮአችን ኖሮ በህሊናችን ያለፍነውን ታሪክ 
በምናይበት የህሊና ሰሌዳ ላይ  እንደ ትራፊክ መብራት 
ብልጭ ድርግም ማለቱ አይቀሬ ነው።  የትም ብንሆን። 
 
እንግዲህ! «ያ ትውልድ ተቋም» የዚያ ዘመን ሁነቶች 
ከቆሰቆሱት የህዝብ ትግል ተውኔት ቅደም ተከተል አካል 
ሲሆን የትውልድ ዘሩን የሚቆጥረውም ከዚሁ ከ66ቱ የህዝብ 
ዓመጽ ነው።  
 
ያ ትውልድ፤ የትውልድ ዘሩ ከዚያ ደፍራሳ ዘመን ይቆጠር 
እንጂ የአሁኑ ሰዓታት ውሎው ግን የጥንቱንም ይሁን 
የአሁኑን የፖለቲካ አካሄድ ለመድገም ሳይሆን ይልቁንስ 

የየካቲቱ አብዮት ታሪክ የተሸመነበት ድርና ማግ 
በመጎልጎሉ፤ ለማሳየት፣ ድምጽ ለማሰማት ነው። 
ምክንያቱም  የጊዜያችን ታሪክ ውሉ የጠፋበት በመሰለበት 
በአሁኑ ጊዜ ታሪካችንን ለመጻፍ የተነሱት የታሪክ ከያንያን 
ታሪካችንን ከራሳቸው የፖለቲካ ምህዋር ውጪ በታሪክነቱ 
ብቻ ሳይሆን እንዲያውም በፖለቲካ ፍልስፍናቸው መለኪያ 
ውስጥ ታሪኩን ለመተረክ ስለሚሞክሩ ታሪካችን ብዥታ 
አጥቅቶታል። ለወትሮው እንኳ ታሪክ የሚጻፈው 
መጀመሪያው በአሸናፊው ሲሆን፤ ሁለተኛው ግን በጊዜ 
(time) ነው። አሁን የዛ ጊዜ አሸናፊዎች አልፈዋል።  
 
የ«ያ ትውልድ ተቋም» እንዲመሰረት ምክንያት ከሆነው 
አንዱ የአንዳንድ ፀሐፊዎች የ66ቱን አብዮት ታሪክ ሲፅፉና 
በፖለቲካ ቡድኖች መሀል የነበረውን አሰላለፍ 
የሚያራምዱትን የፖለቲካ ፍልስፍና ሲተነትኑ 
በትንታኔያቸው የአብዮቱን የመሀል አገዳ ሁነቶች ከአውደ 
መረጃው ውጭ (empirical formula) ስለሚያደርጉት 
የትንታኔያቸው መደምደሚያ የታሪክ ብዥታ፣ በታኝ 
በመሆኑ ነው።  
 
ብዥታውም የኢትዮጵያን ተማሪዎች ንቅናቄን፣ አልጀሪያ 
የገባውን የተማሪዎች ቡድን የአረብ “ቅጥረኛ”፤ በፍልስጤም 
ነጻ አውጭ ድርጅት የሰለጠኑትን ፋና ወጊ ጠንሻሽ 
ታጋዮችን “ሽብርተኛ”፤ በአሁኑ ጊዜ ማለቱ የደርግን 
የፕሮፖጋንዳ ማንፌስቶ ሙጥኝ ለማለት መሻት እንጂ ሌላ 
ቁም ነገር የለውም። የአንድን ፖለቲካ ድርጅት (በተለይ 
የኢሕአፓን) የፖለቲካ አመለካከት፡ በበቃ አእምሮ 
(conscious mind) መፈተሽ፣ መመርመር፣ አሊያም 
መቃወም የተገባ ቢሆንም በአሉባልታ ወሬ ጥላቻን ይዞ 
ድርጅቱ ያልነበረውን ቀለም ቀብቶ የቅጽል ስም መስጠት 
ደግሞ ሌላ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ጥበብን እሻለሁ 



 

የሚል ሁሉ ለዜና ቀያሪ ሁነቶች (alternative news) 
ፍቃዱን ማሳየት ይገባዋል። አለበለዚያ ግን የታሪክ 
ትንታኔው ሰበብ እና ውጤት (cause and effect) 
ይጎድለዋል። ያንን የ66ቱን ዘመን መለስ ብለን አሁን 
ስንመለከተው የኢትዮጵያ አብዮት ካስቆጠረው ሞት፤ 
በአብዛኛው ሕይወታቸውን ያጡት የኢሕአፓ ልጆች 
ናቸው። እነኝህ ልጆች ሕይወታቸውን ያጡት ደርግና 
እድምተኞቹ እንደሚሉት “ፀረ-አብዮተኛ”፣ “ቅጥረኛ”፣  
“ሽብርተኛ” በመሆናቸው ነውን? ይህ አስተሳስብ ያኔም 
ይሁን ዛሬ በታሪክ ሚዛን ላይ ሲወጣ ሚዛን አያነሳም።  
 
“የታሪኩን ንግርት ለባለታሪኩ ተውለት” ይላሉ አበው። እና 
የነኛን ታላቅ ትውልድ ታሪክ፣ የኢሕአፓን ታሪክ መጻፍ 
ካስፈለገ ደግሞ ታሪኩን ከባለታሪኩ የተሻለ ተራኪ ላሳር 
ነው።   
 
እንግዲህ የ «ያ ትውልውድ ተቋም»፡ አመጣጡ ከብዙ በጎ 
ምኞት እና ፍቃድ ታሪኩን በባለታሪኩ እንዲጻፍ 
ለማበረታታት እና ያ ክፉ ዘመን እንዳይደገም አስታዋሽ 
ለመሆን ነው። ስለሆነም፤ የዓላማ ብዙ ዘርፎች አሉት።  
 

 

 

 

 

 

ዓላማዎቹም፦  

 ከ1953 ዓ.ም. እስከ 1991ዎቹ፡ በኢትዮጵያ የታየው 
የለውጥ ሁነቶች፡ በደምብ ባለመጻፋቸው፡ እናም 
በተለይ የ1966ቱ እስከ 1970ዎቹ የነበረውን ለውጣዊ 
ክስተት፡ እውነቱ  በሁለት እግሩ ቆሞ  እንዲታይ 
ለመርዳት የመረጃ ምንጭ ለመሆን። 

 ለተሰውት ጓዶች መታሰቢያ ሀውልት ለማቆም። 
 የበጎ አድራጎት ሥራ ለመስራት  ወዘተ፡ ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም»፡ እነኝህን  ዓላማዎች ይዞ ሲነሳ፡ ከላይ 
ያጣቀስናቸው ቁም ነገሮች፡ እንዲህ በቀላሉ 
የሚተገበተሩ እንዳልሆኑ፡ ይህን ላነበቡ ሁሉ ግልጽ 
እንደሚሆን፡ እምነታችን ነው።  ስለሆነም!   የ«ያ 
ትውልድ ተቋም» የአንድ ዓመት ልደቱን፡ 
በሚያከብርበት ሰኔ 28 ቀን 2005 ዓ.ም. (July 05, 
2013) ወቅት፡  ይህ ጉዳይ ይመለከተኛል፡ ለሚል የዛ 
ታላቅ ትውልድ ወገን ሁሉ፡ ይህንን እረጅም ታሪካዊ 
ጉዞ፡ አብረን  እንድንጓዝ መልዕክታችንን 
ስናስተላልፍ፤ ስንጠይቅ በታላቅ አክብሮት ነው። 

 

ያ ትውልድ ተቋም   

ሰኔ 28 ቀን 2005 ዓ.ም. 

 

           



 

ያ ትውልድ ስንል 
«ያ ትውልድ ተቋም»ን ይፋ ከማድረጋችን በፊት በትንሹ 
ለሁለት ዓመት ፈቃደኛ አባላትን የማሰባሰብና በጉዳዩ 
የመምከርና ተፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን የማሳካት ሂደት 
ተካሂዷል። ይህ በግል አነሳሽነትና የራስንና የጋራ ወገኖችን 
ችሎታና አስተዋጽዎ መነሻው አድርጎ የተነሳው መሰባሰብ 
በቀጥታ ተግባራዊ ሥራዎች ላይ በማተኮር በሜይ ዴይ 
2012 (ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም.) ያ ትውልድ ድረ ገጽ 
(www.yatewlid.org or www.yatewlid.com) ለሕዝብ ይፋ 
ማድረጋችን ይታወቃል። ይህ ድረ ገጽ ይፋ እንደሆነ 
በርካታ የኢሜል መልዕክቶች ደርሰውናል። በአብዛኛው 
“ሊደገፍ የሚገባው ተግባር”፣ “በርቱ”፣ “ትውልድ 
ውለታችሁን ይክፈል”፣ “አረካችሁን”፣ “ሌሎች መሥራት 
የነበረባቸውን አሳያችሁን”፣ “ከጎናችሁ ነን” ወዘተ. ከሚሉ 
የማበረታቻ ኢሜሎች በተጨማሪ ስምና ፎቶ የላኩልን፣ 
የተሳሳተ ስም እንዲስተካከል የጠቆሙን፣ ያላቸውን የጽሁፍ 
መረጃዎች የላኩልን በርካታዎቹ ናቸው። እጅግ በጣት 
ከሚቆጠሩ ተራ ስድባቸው ቢደርሰንም በንዴትና በተቀደምን 
ስሜት በመነሳት ሊያጥላሉ የሞከሩም አልጠፉም። 
በቀጣይነትም ያ ትውልድ ድረ ገጽን አስመልክቶ 
በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን (ESAT) July, 2012 
በተሰጠው መግለጫ እንዲሁ የደረሱን አዎንታዊ መልዕክቶች 
ኢሜላችንን ቢያጣብቡትም ከስድብ እስከ ሂሳዊ ምክር 
የለገሱንና የስሜታቸውን ያስነበቡን አልጠፉም። ሁሉንም 
እናመሰግናለን። 

  

 

በአንዳንድ ቅን አሳቢዎችና በአባልነትም ሆነ በደጋፊነት 
አብረውን ሊጓዙ በጎ ፈቃደኝነትን ካሳዩ የኅብረተሰብ 
ክፍሎችም ሆነ ከሌሎች የሚቀርቡ ጥያቄዎች፡ አስተያየቶች፡ 
መብራራት የሚገባቸው ጉዳዮች ገጥመውናል። አሁንም ሆነ 
ወደፊት በሚሰጡን አስተያየቶች መሰረት ያ ትውልድ 
ተቋምን እያሻሻልንና እያጠናከርን መጓዛችን ከጥያቄ 
እንደማይገባ መግለጽ እንወዳለን።  

ያ ትውልድ የተነሳበት ሦስት መሰረታዊ ዓላማዎች እነሱም 
1. የያ ትውልድንና የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ መረጃ 
ማሰባሰብ 2. ለያ ትውልድ መታሰቢያ ሐውልት ማቆምና 3. 
በትግሉ የተጎዱ የያ ትውልድ አባላትንና ቤተሰቦች 
ለመርዳት ቀዳሚ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው ተቋም ስራውን 
ቀጥሏል። 

ያም ሆኖ የሚቀርቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን መሰረት 
በማድረግ ያ ትውልድ ተቋምን ማቋቋም ለምን እንዳስፈለገና 
መብራራት ይገባቸዋል ያልናቸውን ነጥቦች በጥያቄና መልስ 
መልክ “ያ ትውልድ ስንል” ቁጥር 1 ለያ ትውልድ ወገኖችና 
ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጽሁፍና በድምጽ ቅጂ 
አቅርበናል። 
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1. ጥያቄ፡ ”ያ ትውልድ ተቋም” ያ ትውልድን እንዴት 
ይተረጉመዋል? ያ ትውልድ የሚባለው የትኛው 
ነው? 

መልስ፡  “ያ ትውልድ” ስንል አሻሚ ትርጉም ሊኖረው 
ይችላል። ይህም ማለት በጊዜ ሰሌዳ ማስቀመጥ አንዱ ሲሆን፡ 
ሌላው በኢትዮጵያ ግብታዊ እንቅስቃሴ የተነሳበትን የካቲት 
1966ን አስታኮ የነበረውን ኃይል በጥቅሉ ማስቀመጥ 
ይቻላል፡ በሦስተኛ ወገን ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ በነበረው 
ትግል ከፍተኛውን መስዋዕትነት የከፈለውንና በደርግ 
ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ሰለባ የሆነውን በኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ጥላ ሥር የተካተተውን 
ኃይል መመልከት ይቻላል። እነኚህ ሁላ አከራካሪና አሻሚ 
ጉዳዮች በመሆናቸው ቃሉን ሙሉ በሙሉ መተርጎም ከበድ 
ያደርገዋል። 

ያ ትውልድ ተቋም በራሱ መተዳደሪያ ውስጠ ደንብ ላይ ያ 
ትውልድን መተርጎም ግድ የሆነውም ለዚህ ነው። በዚህም 
መሰረት ያ ትውልድ ተቋም በመተዳደሪያ ደንቡ “ያ 
ትውልድ” ትርጓሜን በሚከተለው ሁኔታ ያስቀምጣል፦ 

“ያ ትውልድ” ማለት በዋናነት በ1960ዎቹ የለውጥ 
እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፈውንና በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
ተሰልፈው ከፋሽስቱ የደርግ አገዛዝ ጋር ሲፋለሙ በደርግ 
የትውልድ ማጥፋት ቀይ ሽብር ጭፍጨፋ ሰለባ የሆኑትን 
ወገኖች በዋናነት ይመለከታል። ሆኖም ለኢትዮጵያ የግዛት 
አንድነትና ሉዓላዊነት ከባዕዳን ወራሪዎች ሲፋለሙ ክቡር 
ሕይወታቸውን የከፈሉና አኩሪ ታሪክ አስመዝግበው ያለፉ 

ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን፣ በተለያዩ የጭቆና አገዛዝ 
መረቦች ውስጥ ተቀፍድዶ የተያዘውን ሕዝባችንን ለዜግነት 
መብቱ መከበርና ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ 
ሲፋለሙ የአምባገነን አገዛዞች ሰለባ የሆኑትን ወገኖች ከያ 
ትውልድ ዘመን በፊትም በኋላ ያሉትን ይመለከታል።»     
የትርጓሜው መጨረሻ 

እኛ ያ ትውልድ ስንል ዋናውን የ1966 እንቅስቃሴ አንኳር 
ኃይል ይይዛል። ሆኖም ለዚህ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት 
የነበረውና ዋነኛው ከዓፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በተለይ 
የተማሪዎች እንቅስቃሴ (ዋለልኝ መኮንን፡ ማርታ መብራቱ፡ 
ጥላሁን ግዛው ዘመን)፡ የሠራተኛ ማኅበራት (አበራ ገሙ)፡ 
የሠራዊቱ እንቅስቃሴና መሰል ውጤት በመሆኑ:  ያ 
ትውልድ ስንል ከ1953 የነ ግርማሜና መንግሥቱ ነዋይ 
ዘመን ጀምሮ እስከ 1983 ዓ.ም. ያለውን የ30 ዓመት ግዜ 
ለማየት ቢሞከርም ትኩረቱ ግን የ1966 ዓ.ም. የየካቲትን 
የለውጥ ማዕበል ያንቀሳቀሰውን ኃይል ጨምሮና በኢሕአፓ 
ጥላ ሥር ተሰልፎ ለዴሞክራሲና ለሕዝብ መንግሥት 
ምሥረታ መሥዋዕትነት የከፈለውንና እየከፈለ ያለውን 
ትውልድ ይመለከታል።  

ይህን ዋነኛው የያ ትውልድ አካል አድርገን ብንወስድም 
ይዘን የተነሳነው ተልዕኮ ያ ትውልድ ብለን ካስቀመጥነው 
የጊዜ ገደብ በፊትም ሆነ በኋላ ያለውን አይመለከትም ማለት 
አይደለም። ወደ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ታሪክ ስንመለከት 
ወደ 1930ዎቹ በጣት የሚቆጠሩ የተማሪዎች እንቅስቃሴ የነ 
ዶር መላኩ በያን ዘመንን መዳሰስ ግድ ይላል። በሌላ 
በኩልም ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ከባዕዳን 



 

ወራሪዎች ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን የከፈሉና አኩሪ 
ታሪክ አስመዝግበው ያለፉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን 
እንመለከታለን፦ ለአብነት ያህል እነ አብርሃ ደቦጭና ሞገስ 
አስገዶም፣ ዘረዓይ ደረስ፣ አቡነ ጴጥሮስ፣ ወዘተ ዓይነት 
ክቡር ጀግኖች ታሪክ መዘገብ አለበት እንላለን። በያ 
ትውልድ ስም የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ ማሰባሰብ አንዱ 
ተልዕኮአችን በመሆኑ የአሁኑንም ትውልድ የትግል ታሪክ 
እንዳስሳለን። ይህ ደግሞ አዲሱ ትውልድ የያ ትውልድን 
ታሪክ አውቆ በቀጣይነት ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ 
ይሆን ዘንድ ከተፈለገ ያለፈውንና ያሁኑን ታሪክ አጣምሮ፤ 
ያለውን ክፍተት ማጥበብ አስፈላጊ መሆኑን እናምናለን። 
በመሆኑም በተለያዩ የጭቆና አገዛዝ መረቦች ውስጥ 
ተቀፍድዶ የተያዘውን ሕዝባችንን ለዜግነት መብቱ መከበርና 
ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ግንባታ ሲፋለሙ የአምባገነን 
አገዛዞች ሰለባ የሆኑትን ወገኖች ከያ ትውልድ ዘመን 
በፊትም ሆነ በኋላ ያሉትን ይመለከታል። 

በመጨረሻም “ያ ትውልድ” የሚለውን ስያሜ መጠቀም 
በራሱ አነጋጋሪ ከመሆኑም ባሻገር ፡ የስሙ አሻሚ ትርጉም፡ 
ውይይት ከፋች፡ ሀሳብ ለመሰንዘር ጋባዥ ቃል መሆኑ ነው። 
የያ ትውልድ ተቋም፡ አንዱ ዓላማ፡ ውይይት በመክፈት፡ 
ንግግር በመጀመር፡ ታሪካችን መመርመር፣ መጠናትና 
መጻፍ ስለአለበት የስሙም ጠንካራ ጉልበት ጥናትና 
ምርምሩን በተለያየ አቅጣጫ ይመለከቱ ዘንድ ታሪክ 
ተመራማሪዎችንና ቀጣይ ትውልድን አቅጣጫ ሰጪ፡ ጠቋሚ 
ነው እንላለን።  በተለይ በዚያ ዘመን የደረሰው አንድ 
ትውልድ የመመተር እርምጃ ዳግም እንዳይደገም፡ ልብ 
እንድንል ቃሉ ይጋብዛልና።  
 

2. ጥያቄ፡  “ያ ትውልድ ተቋም”ን ማቋቋም ለምን 
አስፈለገ? 

መልስ፡ በያ ትውልድ ዓላማ ላይ በድረ ገጻችን በግልጽ 
እንዳስቀመጥነው የያ ትውልድ ተቋምን ለማቋቋም ካነሳሱን 
መካከል፡ 

 የትውልዱ በተለይም የኢሕአፓና የተሰዉት 
ጓደኞቻችን ታሪካቸው የሚገባውን ያህል ያለመጻፉ፡ 

 እኛ በሕይወት ያለነው ደግሞ ለተሰዉት ጓዶች 
የገባነውን ቃል ዳር ሳናደርስ በመቅረታችን (ትግሉን 
በአቸናፊነት ባለመፈጸማችን) ኅሊናችን ሁሌም 
ስለሚጠይቀን፡ 

 በሕይወት ያለን የያ ትውልድ አካላት በአጋጠመን 
የአካልና የአዕምሮ ጉዳት እርስ በርሳችን እንኳ 
መጠያየቅና በሚገጥሙን ማናቸውም ማህበራዊ 
ጉዳዮች መረዳዳትና መተጋገዝ በማስፈለጉ፡  

 እኛ በሕይወት ኖረን ወላጆቻችንን መጦር ስንችል፡ 
ሊጦሯቸው የሚችሉ ልጆቻቸውን አጥተው ያለጧሪ 
የቀሩ ወላጆችን ስናይ ከመጸጸታችን በተጨማሪ 
ወላጆቻቸውን/አሳዳጊዎቻቸውን ላጡትም ልጆች 
አለኝታ ሳንሆን በመቅረታችን፡ 

 የእኛ ትውልድ አካላት ዛሬ በሕይወት ያለን ከአለን 
ልምድና ችሎታ አንፃር በርካታ ልናከናውናቸው 
የሚገቡን ሕዝባዊና ሀገራዊ ጉዳዮች እያሉ፡ 
ተበታትነን መቀጠሉ አግባብነት ስለሌለው፡ ዳግም 
ሊያሰባስቡን በሚችሉ የጋራ ጉዳይ ላይ ለመምከር: 

 ለሕዝባዊ መንግሥት ምሥረታና ለገደብ አልባ 
ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፍን ታሪካችንን ጥላሸት ከሚቀቡና ከሚበርዙ 
መከላከል በማስፈለጉ፡ 



 

 በያ ትውልድና በአሁኑ ትውልድ መካከል ያለውን 
ክፍተት በማጥበብ ቀጣዩ ትውልድ የትግል 
ታሪካችንን በሚገባ ተረድተው ከእኛ የሚቀስሙትን 
ትምህርት ያገኙ ዘንድ መሠረት መጣል በማስፈለጉ፡      

 በአጠቃላይ የተሰዋንለትን ለውጥ ሳናይ በመኖራችን 
ሁሌም የተሟላ ደስታ አግኝተን ባለማወቃችን፡ 
በአቀድነው እንቅስቃሴ ለራሳችን የህሊና እርካታ 
ለመፍጥር፡  ወዘተ 

ለማጠቃለል “ያ ትውልድ ተቋም”ን ለማቋቋም ያስፈለገበት 
ምክንያት የትውልዱን ታሪክ አሁን ላለውና ለመጪው 
ትውልድ በትክክል ለማቅረብ። በተለይ የተደረገው ትግል 
እንዳይንቋሸሽና ሌላ ትርጉም እንዳይሰጠው ከመጣር 
በተጨማሪ በግልጽነት መታየት የሚኖርበት በጊዜው ሲባል 
የነበረውና አሁንም አልፎ አልፎ የሚስተዋለው ያ ትውልድ 
ድብቅ ወይም ስውር ዓላማ ያልነበረው፣ በውጭ ኃይል 
ቁጥጥር ወይም ተፅዕኖ ይንቀሳቀስ እንዳልነበረ ይልቁንም 
ሀገር በቀልና ለኢትዮጵያ የተሻለ መንግሥትና ፍትሃዊ 
አስተዳደር እንዲመጣ የተደረገ አኩሪ ትግል መሆኑን 
ለማስገንዘብ የተቋሙ መቋቋም አስፈላጊነቱን ያጎላዋል። 
የተደረገውን መስዋዕትነት ከማስታወስና ሰማዕታቱን ከመዘከር 
ባሻገር አሁንም ሀገራዊ ችግሮቻችን ድህነት፡ የነፃነትና 
የፍትህ እጦት ወዘተ መፍትሄአቸው እየራቀ በመሄዱና 
ለዚህም ለሚደረገው ትግል የነበረውን የያ ትውልድ ተመክሮ 
በማሳየት ትምህርት ይቀሰምበት ዘንድ ጥረት ማድረግ 
በማስፈለጉ። 

 

3. ጥያቄ፡  “ያ ትውልድ ተቋም” ዓላማው፤ ግቡስ 
ምንድን ነው? 

መልስ፡  ያ ትውልድ ተቋም  የተቋቋመበት  ምክንያት  ዋና  
ዋና ነጥቦች ሦስት ናቸው።  1. የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ 
መረጃ ማሰባሰብ 2. ለያ ትውልድ መታሰቢያ ሐውልት 
ማቆምና ስያሜ ማሰጠት 3. በትግሉ የተጎዱ ወገኖችን 
መርዳት ናቸው። 

ወደ ዝርዝር ሁኔታው ስንመጣ ከመጀመሪያው እንጀምር፦  

መረጃ ማሰባሰብ፤ መረጃ ለተለያዩ ጉዳዮች ዋና ምንጭ 
ነው። አንድ የታሰበን ውጥን ከግቡ ለማድረስ መጀመሪያው 
መረጃ ነው። የሚፈለገውን መረጃ ለማግኘት ደግሞ እራሱ 
የት እንዳለ ለማወቅ እንኳ መረጃ ያስፈልጋል። ዓለም ዛሬ 
በመረጃ የተደገፈ ሥልጣኔ ላይ ነው ያለችው። የሚፈለገውን 
መረጃ በቀላሉ ለማግኘት ብዙ ውጣ ውረዶችና ሥራዎችን 
ይጠይቃል። መረጃ ለሕብረተሰቡ፡ ለተጠቃሚው ለማቅረብ 
መጀመሪያ መረጃውን ማሰባሰብ ይጠይቃል። ይህ የተሰባሰበ 
መረጃ በቤተ መጽሐፍት መልክ፡ በሙዚየም መልክ፡ ወዘተ 
ኅብረተሰቡ እንዲያገኘው፡ እንዲጠቀምበት ይደረጋል። ዛሬ 
በሰለጠነው የኮምፒዩተር ቴክንዮሎጂ መረጃዎች በዳታ ቤዝ 
(በመረጃ ጎተራነት) በማስገባት ለተጠቃሚ በቀላሉ 
ይቀርባሉ። እንደ ጎልጉል (Google)፡ አያ ሆ…!(Yahoo) ላይ 
እየተገቡ የሚገኙ የተለያዩ መረጃዎች ለሚያስፈልጉን 
ጉዳዮች በቀላሉ ምላሽ እንድናገኝና ለምንፈልገው ጠቀሜታ 
እንድናውል ከአገለገሉን የመረጃ ምንጮች ውስጥ ለአብነት 
ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። 

የኢትዮጵያ የትግል ታሪክ በተለይ ደግሞ የያ ትውልድ 
ታሪክ እጅግ ሰፊና ገና ያልተሰባሰበ ሲሆን እንደውም 



 

ከጊዜው መራቅ እየጠፋና እየተረሳ የሚሄድበት አዝማሚያ 
ያመዝናል። ጥንት አባት እናቶቻችን በአፈ ታሪክ 
ያስተላለፉልን ለሀገር አንድነትና ለግዛት ሉዓላዊነት የተደረጉ 
ተጋድሎዎች፤ ምስጋና ለታሪክ ጸሐፊዎች ይሁንና 
በመጠኑም ቢሆን ወረቀት ላይ ሰፍረዋል። የዶጋሌ፡ 
የድርቡሽ፡ የአድዋ፡ የማይጨው፡ የየካቲት ሰማዕታት፡ ዓፄ 
ምኒልክ፡ ዓፄ ዮሐንስ፡ ዓፄ ቴዎድሮስ፡ የፋሺስት ወረራ፡ 
ወዘተ. እየተባሉ የተገኙ መረጃዎችንና አፈ ታሪኮችን 
አካተው ተጽፈዋል። እነኚህ በመረጃነት ያሉ መጽሐፍት 
እንኳ ከአንዳንድ ቤተ መጽሐፍት ካልሆነ በቀር እሱም 
አጠራጣሪ ነው አይገኙም። በመረጃ ተሰባስበው የተሰሩ 
የመረጃ መጽሐፍትን እንኳ ማግኘት አድካሚ እሆነበት 
ደረጃ ላይ ደርሰናል። ይህ እንግዲህ ተጻፉ ስለተባሉት ሲሆን 
ጭራሹን ስላልተነኩት የያ ትውልድ ታሪክስ?  

ታሪክን ደግሞ በስማ በለውና እንዲህ ነበር ተብሎ በሦስተኛ 
ወገን ከሚነገር ይልቅ ባለታሪኩ እራሱ ኃላፊነቱን ወስዶ 
ቢያሰባስበው ይመረጣል። ድሮ “ታሪክ ሰሪው ሰፊው ሕዝብ 
ነው” ሲባል፤ የዓድዋ፣ ማይጨው ታሪክ የሕዝብና ሀገር 
ታሪክ ናቸው ለማለት ነው። ጥሩ መንግሥት ኖረ አልኖረ፡ 
ታሪኩ ሳይዛባ ይጻፍ ይሰበሰብ ዘንድ ቅን አሳቢዎችና ሀገር 
ወዳዶች ይጥራሉ። የያ ትውልድም ታሪክ ከዚህ የሚለይበት 
ጉዳይ የለም። የታሪኩ “ብቸኛ” ባለቤት ነኝ ባይ ሊኖር 
አይገባም። የትውልዱ፣ የሀገርና የሕዝብ ታሪክ ነውና። 
በመሆኑም ስለያ ትውልድ መረጃው ያለውና ችሎታ ያለው 
ሊጽፍ፡ ሊተርክ፡ በፊልም ሊሠራው ይችላል። ችግሩ ግና 
መጻፉ ላይ ብቻ ሳይሆን መረጃዎቹን ማግኘት ላይ ነው። 

በ1960ዎቹ ይወጡ የነበሩ ጽሁፎች የት ይገኛሉ? ቢገኙስ 
ከጊዜው ርዝመትና ከመረጃዎቹ አቀማመጥ አንጻር በምን 
ሁኔታ ላይ ናቸው? ለምሳሌ በኢሕአፓ ይወጡ የነበሩ የድሮ 

ዴሞክራሲያ ዕትሞች የት ይገኛሉ? በመጽሔት ደረጃ ጎሕ 
መጽሔት? የመኢሶን ልሳን ሰፊው ሕዝብ ድምጽ ዕትሞች 
የት ነው ያሉት? ወዘተ. እነኚህ እጅግ በጣም ጥቂቶቹን 
ለአብነት ያህል ለመጥቀስ ነው። እነዚህ በመረጃነት መሰባሰብ 
ያለባቸው ናቸው። ሌላ በደርግ ቀይ ሽብር መመተር አንድ 
ትውልድ ጠፍቷል እንላለን። እነኚህ ወጣቶችን፡ 
ጎልማሳዎችንና ሕጻናትን ሳይለይ የተደረገ የጅምላ ግድያ፤ 
ነፃ እርምጃ እነማንን ነው ሀገሪቷ እንድታጣ ያደረገው? 
እነማን ነበሩ? ሊታወሱ አይገባም? ይህ ዋነኛው የያ 
ትውልድ መረጃ ማሰባሰብ ምንጭ ቢሆንም በኢትዮጵያ 
የዜግነት መብት ጥያቄ፡ ለህዝብ መንግሥት ጥያቄ፡ 
ለዴሞክራሲ መብትና ዳቦ ለተራበ ጥያቄ የተደረጉና 
እየተደረጉ ያሉ ትግሎችን ታሪክ መረጃ ማሰባሰብ 
ከተልዕኮአችን አንዱ ክፍል ነው። እኛ መረጃውን የያ 
ትውልድ አካል ብንሆንም ወገንተኝነት ሳንይዝ 
እናሰባስባለን። እነኚህን መረጃዎች ወደፊት ለተመራማሪዎች፡ 
ለጸሀፊዎች፡ ለመማሪያነት ለሌላም ተግባራት ለሚፈልጉ 
ግለሰቦች፡ ድርጅቶች፡ ዓለም አቀፍ አካላት ወዘተ በቀላሉ 
ያገኙ ዘንድ እናመቻቻለን። ዛሬ ዓለም በደረሰበት 
የኮምፒዩተር ሥልጣኔ መሠረት ያሉንንና ወደፈትም 
የምናገኛቸውን መረጃዎች በሙሉ ወደ ኮምፒዩተር ዳታ ቤዝ 
በዲጂታል ፎርም እናስገባለን። ይህ እንግዲህ የኛ 
የኮምፒዩተር ዳታ ቤዝ እንደ አንድ ቤተ መጽሐፍ ቤት 
ሊታይ ይችላል። አንድ ቤተ መጽሐፍ በአንድ ቋሚ ቦታ 
ማንኛውንም መጽሐፍ በማሰባሰብና በቀላሉ ሊገኝ በሚችል 
ሁኔታ በማስቀመጥ ተጠቃሚ ወደ ቤተ መጽሐፍት  እየመጣ 
ሲያሻው እዚያው ሆኖ ይገለገላል አለዚያም ለተወሰነ ጊዜ 
ተውሶ ይወስዳል። የያ ትውልድ ድረ ገጽ ቤተ መረጃ ለየት 
የሚያደርገው የኢንተርኔት ግልጋሎት ባለበት፡ በየትም ቦታና 
በማንኛውም ጊዜ ሊያገኙትና ለማንበብም ሆነ ለሌላ 
ጠቀሜታ በቀላሉ እንዲያውሉት ሆኖ የተደረደረና 



 

የሚፈልጉትን መረጃ ሙሉ በሙሉ በነፃ ከአሉበት ቦታ ሆነው 
እንዲያገኙት በሚያስችል ሁኔታ የተዘጋጀ የመረጃና 
መታሰቢያ ድረ ገጽ ነው።  

በሁለተኛ ደረጃ ለትውልዱ መታሰቢያ ሐውልት ማቆም፤ ያ 
ትውልድ ያስመዘገበው የትግል ታሪክ ከአሳዛኝነቱ ባሻገር 
አስተማሪነቱ አስፈላጊ ነው እንላለን። አዲስ አበባ በስድስት 
ኪሎ የሚገኘው የካቲት 12 መታሰቢያና በአራት ኪሎ 
የሚገኘው የነፃነት ሐውልቶች የቆሙት ለኢትዮጵያ የግዛት 
አንድነትና ነፃነት ከፋሺስት ወራሪ ኃይሎች ጋር ሲፋለሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ለሰዉት ጀግኖች ሰማዕታት በተጨማሪ 
የካቲት 12 ቀን በግፍ ለተጨፈጨፉት ንጹሃን ዜጎች 
መታሰቢያነት ነው። ይህ ሐውልት በተጨማሪ በአንድ ሀገር 
ላይ የሚደረግ ወረራና ጭፍጨፋ ምንኛ አስከፊ መሆኑን 
በአስተማሪነቱ ያመላክታል። ይህ ሐውልትና በየዓመቱ 
የሚዘከረው የድል ቀን ሀገራችን ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ 
የኖረች ሉዓላዊት ሀገር መሆኗን ለትውልድ ሲያስተላልፍና 
አዲሱ ትውልድም ከአባት ከእናቶቹ በወረሰው አኩሪ 
የጀግንነት ታሪክ ሀገሩንና ሕዝቡን እንዲያፈቅርና የግዛት 
አንድነቱን እንዲጠብቅ አስችሎታል። ይህ እንግዲህ አንድ 
መታሰቢያ ሐውልት ጠቀሜታው ከምን አንፃር እንደሚሆን 
በመጠኑ ይገልጻል ብለን እናምናለን። 

በ1960ዎቹ መጨረሻ በተጀመረው የደርግ ነጻ እርምጃና ቀይ 
ሽብር ኢትዮጵያ በዓፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን ያፈራቻቸውን 
ብርቅዬ የተማሩ ወገኖች ጨምሮ ንጹሐን ዜጎቿን በተለይ 
ታዳጊ ሕጻናትን፡ ወጣትና ጎልማሶቿን አጥታለች። ምንግዜም 
ሊተኩ የማይችሉ አንድ ትውልድ በጅምላ ጭፍጨፋ 
አጥተናል። ያ ትውልድ በዓፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን ይዞት 
የተነሳው ጥያቄ “መሬት ለአራሹ” “ዳቦ ለተራበ” “ትምህርት 
ለሁሉም” ነበር። ደርግም የየካቲት 1966ን አብዮት ቀልብሶ 

በሀገሪቷ ላይ ጭፍን አምባገነን ወታደራዊ መንግስት ሲነግስ 
“የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ና “የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ” መፈክሮች ከፍ ብለው ተውለብልበዋል። ይህንን 
ይዞ ለተነሳ ትውልድ አጠፋ ከተባለም ቅጣት አርጩሜ 
ሲበዛበት ነበር። ፋሽስታዊው ደርግ ግና የጥይት እያስከፈለ 
ትውልዱን ጨርሶታል። የተረፈውንም የአካልና የስነልቦና 
አንካሳ አድርጎታል። ትውልድ በመመተር ደርግ ዕድሜውን 
ማራዘም ነበርና ፍላጎቱ ግድያው እንደቀጠለ ለ17 ዓመት 
የሕዝብ ልጆችን ደም እንደጠጣ፤ አጥንት እንደጋጠና ሀገር 
እንዳደማ አጓርቶ ሞቷል። ይህ በሀገራችን ከጦርነት የከፋ 
የትውልድ ማጥፋት ዘመቻ ሊታወስና ከድርጊቱ ትምህርት 
ሊቀሰምበት ይገባል እንላለን። ዳግም እንዳይደገም 
አስተማሪነቱን እንፈልገዋለን። ከቤት እንደወጡ ለጥይት 
እራት የሆኑ የኢትዮጵያ ልጆች ሊታወሱ ይገባል። 
ታሪካቸውን የሚያንጸባርቅ ሐውልት ሊቆምላቸው አግባብነት 
አለው እንላለን። በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ 
መጽሐፍት፣ ሆስፒታሎች፣ መንገዶች፣ አደባባዮች ወዘተ 
በየአካባቢው በስማቸው ስያሜ ይሰጣቸው ዘንድ ጥረት 
እናደርጋለን። ይህ ሁሉ ሲሆን ታዲያ ትውልዱ እየታወሰ 
አኩሪ የዴሞክራሲያና የሕዝብ መንግስት ተጋድሎው 
እንዲዘገብና እንዲተረክ እንጥራለን። ይህ ሲሆን ታሪኩ 
ለትውልድ እየተላለፈ ለሀገርና ህዝብ ሲባል ክቡር ሕይወትን 
አሳልፎ መስጠት የክብር ሞት መሆኑን ቀጣይ ትውልድ 
ትምህርት ቀስሞበት በሀገርና በሕዝቡ ምንግዜም ፍጹም 
እምነት እንዳለው ያ ትውልድ የነበረውን የዓላማ ጽናት 
መተላለፍ የሚችልበት አንዱ መንገድ ነውና ለያ ትውልድ 
በሚቆመው ሐውልት ትውልዱን እያስታወስን 
እንማርበታለን።   

  



 

በሦስተኛ ደረጃ በትግሉ የተጎዱ ወገኖችን መርዳት፤ ዛሬ 
በሀገራችን ለከፍተኛ የኑሮ ውጣ ውረድና ችግር የተዳረጉ 
ቤተሰቦችና የቤተሰብ አካላት በርካታ ናቸው። በ1960ዎቹ 
መጨረሻና 70ዎቹ መጀመሪያ በደርግ ኢዴሞክራሲያዊና 
አምባገነናዊ አገዛዝ በጨቅላ ዕድሜአቸው የተቀጠፉ 
ወጣቶችና ጎልማሶች በርካታ ናቸው። ቤተሰብ አድገውና 
ለቁምነገር በቅተው ይጦሩኛል፡ የሀገራቸውን አንድነት 
ጠብቀው ሕዝብን ከድንቁርና ከድህነት ያላቅቁልኛል ብሎ 
ተስፋ የጣለባቸው ልጆቹ የጥይት እራት ሆነዋል። በዚህ 
አንድ ትውልድ በማጥፋት የደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
ዘመቻ በርካታ ቤተሰቦች አለኝታቸውን፣ መከታቸውን፣ 
ክንዳቸውን አጥተዋል። አባትና እናታቸውን በደርግ 
የተነጠቁ የትላንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶች በርካታ ናቸው። 
ልጆቻቸው በግፍ በመገደላቸው እስከዛሬ እየዬ እያሉ 
ተመልካች ያጡ ወገኖች በመላ ሀገራችን አሉ። የነሱ ልጆች 
ዛሬ በሕይወት ቢኖሩ ተምረውና ሥራ ይዘው 
እንደሌሎቻችን ቤተሰቦቻቸውን የማያዩበት፡ የማይረዱበት 
መንገድ አይኖርም አይባልም። ግና የሉም። በነሱ ሞት ሀገር 
ተጎድታለች። በርካታ ቤተሰብ ረዳትና ተመልካች አጥተው 
ለበርካታ ዓመታት እያነቡና እየተከዙ መኖራቸው አስረጅ 
አይፈልግም። እንደነዚህ ዓይነት ጉዳተኛ ቤተሰቦች አቅም 
በቻለ መጠን ሊረዱ ይገባዋል እንላለን። ተመልካችና 
አስተዋሽ ሲኖራቸው “ልጆቻችን ለካስ አልሞቱም” ብለው 
ተስፋ ይኖራቸው ዘንድ “ያ ትውልድ ተቋም” የተቻለውን 
ያደርጋል። ወንድም እህቶቻቸውን፡ አባት እናቶቻቸውን 
ያጡ የትላንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶች በትምህርት፡ በሥራና 
በሌላም አስፈላጊው ጉዳይ እንክብካቤ ሊያገኙ፣ ሊረዱና 
ሊታዩ ይገባል እንላለን። የተጎዱ ወገኖችን የሚረዱና 
የሚንከባከቡ የተለያዩ ልማታዊ ተቋማትና ድርጅቶች 
መዘርጋት የያ ትውልድ ተቋም የረዥም ጊዜ ዕቅድ ቢሆንም 

በትንሹ ሊተገበሩ በሚችሉት ጅምር ሥራ ማካሄድ ተገቢ 
መሆኑን የያ ትውልድ ተቋም ያምንበታል።  

በተያያዘ መልኩ በያ ትውልድ እንቅስቃሴ አካል የነበሩና 
በደርግ ዘግናኝ ጭፍጨፋ በወንድሞቻቸውና በእህቶቻቸው 
ላይ በደረሰው  ስቃይና መከራ ቀጥተኛ ተመልካች በመሆን 
ወይም ደግሞ በራሳቸው ላይ በደረሰው አሰቃቂ ግርፊያና 
ስቃይ የአካልና የስነ ልቦና ጥቃት ሰለባ በመሆን ጉዳት 
የደረሰባቸውን ወገኖቻችንን መመልከትና ማበረታታት 
አስፈላጊ በመሆኑ የተልዕኮአችን አንዱ ክፍል ነው።  

በአጠቃላይ በሕይወት ያለን የያ ትውልድ አካላት 
በአጋጠመን የአካልና የአዕምሮ ጉዳት እርስ በርሳችን እንኳ 
መጠያየቅና በሚገጥሙ ማናቸውም ማህበራዊ ጉዳዮች 
መረዳዳትና መተጋገዝ በማስፈለጉና እኛ በህይወት ኖረን 
ወላጆቻችንን መጦር ስንችል፡ ሊጦሯቸው የሚችሉ 
ልጆቻቸውን አጥተው ያለጧሪ የቀሩ ወላጆችን ስናይ 
ከመጸጸታችን በተጨማሪ ወላጆቻቸውን/አሳዳጊዎቻቸውን 
ላጡትም ልጆች አለኝታ ሳንሆን በመቅረታችን ጊዜ 
ባያድለንም ዛሬም እናደርገዋለን ብለን በያ ትውልድ ስም 
ተነስተናል። ጊዜ በፈቀደልን መሠረት ዕቅዳችንን ተግባራዊ 
ለማድረግ የመጀመሪያውን ምዕራፍ አንድ ጀምረናል።  

4. ጥያቄ፡ ያ ትውልድ ተቋም አባላት እነማን ናችሁ? 

መልስ፡ ያ ትውልድ ተቋምን በቀዳሚነት የመሠረትን 
በኢሕአፓ ውስጥ በተለያየ ጊዜ የነበርንና በአሁኑ ወቅት 
በተለያዩ መስኮች ላይ የተሳተፍን የቀድሞ ኢሕአፓ አባላት 
ነን። ጅምር ማሰባሰቡን በቀዳሚነት እንውሰድ እንጂ ያ 
ትውልድ ተቋም በአባልነት የኢሕአፓ አባል ያልነበሩትንና 
ከአሁኑም ትውልድ ያሉ ወገኖችን ያካትታል። የያ ትውልድ 



 

አባል ስለመሆን በአቀረብነው መስፈርት መሰረት ሌሎችም 
አባል ሊሆኑ ይችላሉ።”ያ ትውልድ ተቋም” የያ ትውልድ 
አባላት  ለሀገራችንና ለሕዝባችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 
ግንባታ ያደረግነው የትግል ተጋድሎ ግቡን ሳይመታ 
በአጭር በመቀጨቱ በደረሰው የሞራል ድቀትና ተስፋ 
ማጣት ለበርካታ ዓመታት ተበታትኖ ያለውን የያ ትውልድ 
ታሪክ ተጋሪ በማሰባሰብ የተመሰረተ ተቋም ነው። 
በውስጣችን ተቀብሮ ያለ የሀገር ፍቅር ስሜትንና የያ 
ትውልድን ታሪክ ይዘን ከመብከንከን ይልቅ በምንችለው 
አቅም የትውልዳችንን ታሪክ ለመጠበቅና ለአሁኑና 
ለመጪው ትውልድ ትምህርት ይሰጥ ዘንድ የተሰማራን የያ 
ትውልድ ሐዋርያ አባላት በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
በተለያዩ ጊዜያት ተሰልፈን የነበርን ወገኖች ቀደም 
አነሳሽነቱን እንወስዳለን። 

በቀጣይነትም በተለይ የያ ትውልድ አባላት የሆኑትንና 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በአሁኑ ወቅት ለሀገራቸውና 
ለወገናቸው በተቻላቸው አቅም በተለያየ ግልጋሎት ላይ 
የተሰማሩ ወገኖች መሰባሰቢያ መድረክ ይሆን ዘንድ ያ 
ትውልድ ተቋም ይጥራል። በተጨማሪም ታሪካችንን 
ትውልድ ይረከበውና ዝክረ ሰማዕታቱ ከትውልድ ትውልድ 
ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ የዛሬውን ትውልድ አካላት 
በማካተት ዋናውን ሚና ይጫወቱ ዘንድ ያ ትውልድ ተቋም 
በሩን ከፍቶ ይጠብቃቸዋል። ጊዜው የናንተ ነውና፡ ዘመኑ 
የመረጃ ነውና ችሎታቸውን በያ ትውልድ ተቋም ሥር 
በመሰለፍ ለሀገርና ለሕዝብ ያውሉ ዘንድ ጥረታችን 
የማያቋርጥ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። 

 

5. ጥያቄ፡ ያ ትውልድ ካላችሁ ለምንድን ነው ኢሕአፓ 
ታሪክ ላይ ብቻ የማታተኩሩት? 

መልስ፡ የኢሕአፓን ታሪክ ብቻ ማሰባሰብ አንድ ነገር ነው። 
ያ ትውልድ በአተረጓጎሙ ላይ ከሄድንና በጊዜ ሰሌዳ ቀመር 
ካስቀመጥነው በጊዜው የነበረውን እንቅስቃሴ ኃይል በሞላ 
ይመለከታል። ይህ አሻሚ ሁኔታ ሊያለያይ አይችልም። ያ 
ትውልድ ሀገሬና ሕዝቤ ብሎ በመነሳት ለሁሉም የኅብረተሰብ 
ክፍል እንደተሟገት ሁሉ እኛም የትውልዱን አርአያነት 
ለማንጸባረቅ እየሰራን ያለነው በያ ትውልድ ስም ለሁሉም 
ነው። የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ በማሰባሰብ አንድ ሰፊ 
የሆነ ቤተ መረጃ ለማዘጋጀት መሠረት እንጥላለን። ሥራው 
ብዙና አድካሚ ነው። እኛ ብንጀምረውም ቀጣዩ ሥራ 
የተተኪው ትውልድ ነው። የአዲሱ ትውልድ። ለዚህም ነው 
ያ ትውልድ ተቋም ራዕይ በያ ትውልድና በአሁኑ ትውልድ 
መካከል ያለውን ክፍተት በማጥበብ ሀገሩን አፍቃሪ ሕዝቡን 
ተመልካች ብቁ ዜጋ ለማፍራት የሚሰበሰበው መረጃ 
ቀጣይነት እንዲኖረው በማድረግ የትውልድ ተያያዥነትን 
በማሳየት ለመጓዝ የተነሳነው። አንድ ግልጽ ሊሆን 
የሚያስፈልገው ስለ ኢሕአፓ ታሪክ ለመጻፍ ሳይሆን አሁን 
የተነሳነው በዘመኑ በኢሕአፓ የወጡና እየወጡ ያሉ 
መረጃዎችን ማሰባሰብ ነው። የኢሕአፓን እንደምናሰባስብ 
ሁላ የመኢሶንንም የሌሎችንም እናሰባስባለን። መረጃ 
ማሰባሰብ የሚፈልጉትን ብቻ እየመረጡ የሚከቱበት ከሆነ 
ሰንካላ ይሆናል። አንባቢም ሆነ ተጠቃሚ የሌላውን ወገን 
ለማግኘት ሌላ ፍለጋ ላይ ሊሰማራ ነው ይህንን ማስወገድ 
ነው የምንፈልገው። የማንኛውንም ወገን መረጃ በቀጥታ 



 

በሚፈለገው ክፍል ውስጥ በመግባት እንዲያገኙ 
ስለምናመቻች በግዜው የነበሩትን መረጃዎች በሞላ እስካገኘን 
ድረስ እናስገባለን። ይህ ጠቀሜታው እንጂ ጉዳቱ 
አይታይም። በእርግጥ ሥራው ሰፋ ያለ ትብብርን ከተለያዩ 
አካላት  ይጠይቃል። 

6. ጥያቄ፡ ያ ትውልድ ተቋም የፖለቲካ መስመር 
አለው?  

መልስ፡ በውስጠ ደንባችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥነው ያ 
ትውልድ ተቋም ምንም ዓይነት የፖለቲካ አቋም ይዞ 
የሚንቀሳቀስ አካል አይደለም። የያ ትውልድ ሰማዕታትን 
እንዘክራለን፡ ታሪካቸውን እንናገራለን። ስለ ሀገራችን ክብርና 
ታሪክ ስለ ሕዝባችን የመብትና የሥልጣን ባለቤትነት 
ተጋድሎ እንተርካለን፤ እናወራለን። ከዚህ ባሻገር እንደ 
ፖለቲካ ድርጅት ፕሮግራም ቀርጾ ታጋይና አታጋይ  ተቋም 
አይደለም። በአጭሩ ያ ትውልድ ተቋም እንደ አንድ 
የብዙሃን ድርጅት የሚታይ ተቋም ነው። ያ ትውልድ 
አባላት በግለሰብ ደረጃ የራሳቸው የፖለቲካ አመለካከትና 
ሲያልፍም የፖለቲካ ድርጅት አባልነት መብት ሊኖራቸው 
ቢችልም ይህ ግላዊ አቋማቸው በያ ትውልድ ተቋም ውስጥ 
አይንጸባረቅም፤ ተጽዕኖም አያደርግም። እንደ ያ ትውልድ 
ተቋም አባልነት ሁሉም የሚሰራው የተቋሙን ውስጠ ደንብ 
ተመርኮዞ በመሆኑ ከማንኛውም የፖለቲካ መስመርና 
ወገንተኝነት ነጻ በሆነ መልኩ ያ ትውልድ ተቋም 
ይንቀሳቀሳል።  

7. ጥያቄ፡ ያ ትውልድ ድረ ገጽ ከሌሎች ድረ ገጾች 
የሚለየው ምንድን ነው? 

መልስ፡ ያ ትውልድ ድረ ገጽ የተቋሙ ዋና ቤተ መረጃና 
ወቅታዊ መልዕክቶችን ማስተላለፊያ ድረ ገጽ ነው። ያ 
ትውልድ ድረ ገጽ በጥቅሉ የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ 
የሚያካትት ድረ ገጽ ነው። ድረ ገጹ እንደ መንደርደሪያ 
ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ዘመነ ዛጉዬ፣ ዘመነ መሳፍንትን 
አካቶ ወደ አፄዎቹ በቅደም ተከተል እየተጓዘ የደርግና 
የሕሀወት/ኢሕአዴግ አገዛዝ ድረስ ይወስደናል። ድረ ገጹ 
በተለይ ከዓፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ያለውን የፍትህና 
የዜግነት ጥያቄ ትግል መረጃዎች በሰፊው ያካትታል። 

የፖለቲካ ድርጅቶች በሚለው ክፍሉ በኢትዮጵያ የትግል 
ታሪክ ቀደምትነትን ከያዘው ፖለቲካ ፓርቲ ኢሕአፓ ጀምሮ 
የተመሠረቱ ኅብረ ብሔርና በብሔር የተደራጁ ድርጅቶችን 
ታሪክ ያካትታል። ዛሬ አንዳንዶቹ ድርጅቶች ይኑሩም 
አይኑሩ በወቅቱ በነበራቸው ሚና መሠረት ታሪካቸው 
ይካተታል። በነኚህ ድርጅቶች በተቻለ መጠን 
አመሰራረታቸው፡ ፕሮግራማቸው፡ ድርጅታዊ ልሳን፡ 
መጣጥፎቻቸው ወዘተ ይካተታሉ። 

የብዙሃን ድርጅቶች ክፍል በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ 
ከፍተኛ ሚና የነበራቸውንና በየጊዜው የተነሱትን  
የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ (በሰሜን አሜሪካ፡ 
በአውሮፓ፡ በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ)፡ የኢትዮጵያ መምህራን 
ማህበር እንቅስቃሴን፡ የሠራተኛው እንቅስቃሴን፡ የሴቶችንና 
የወጣቶችን እንቅስቃሴ ወዘተ ታሪክ ይይዛል። 



 

የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ክፍል በተለያየ ጊዜ በሀገራችን 
የተካሄደውንና የሚካሄደውን ግፍና መከራ፡ መብት ረገጣ፡ 
ረሃብ ወዘተ  ያጋለጡና የዘገቡ ድርጅቶችን የየወቅቱን ዘገባ 
ለማካተት ይሞከራል። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ መታሰቢያነቱ ለያ ትውልድ ሥራው 
ግን ለሁሉም ነው። በዚህ ድረ ገጽ እነማን ነበሩ በሚለው 
ክፍል ዋናው የድረ ገጹና የያ ትውልድ ተቋም ምሰሶው 
ክፍል መታሰቢያነቱ ነው። በደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
የተጨፈጨፉ ወገኖቻችንን ስምና ምስል ያካተተው ክፍል 
ዋናው የድረ ገጹ አካል ነው። ይህ ክፍል በተለይ በኢሕአፓ 
ጥላ ሥር የተሰለፉትንና በኢሕአፓ ስም በደርግ የተገደሉትን 
ወገኖች በክፍለ ሀገር፡ አውራጃ፡ ወረዳና ቀበሌ በተዘረጋ 
አወቃቀር የተሰዉ ወገኖች ስምና ምስል ያካትታል። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ እነማን ናቸው በሚለው ክፍል ደግሞ 
በደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ዘመቻ በየክፍለ ሀገሩና 
አዲስ አበባ ቀበሌዎች ያለአግባብ የሕዝብ ልጆችን ያሰቃዩና 
የገደሉ የቀይ ሽብር ተዋንያን ስም ሕዝብ ያውቃቸው ዘንድ 
ያካትታል። 

በተጨማሪም ደርግ የገደላቸው የቀድሞ ንጉሳውያን 
ባለስልጣናትና የራሱ ባለስልጣናት ስም ዝርዝርና ፎቶ 
ተካቷል። በዓፄ ኃ/ሥላሴ ዘመን ደብዛቸው የጠፉና የተገደሉ 
ወገኖችም የድረ ገጹ አንዱ ክፍል ሲሆን 
በኢሕአዴግ/ሕወሀት ዘመንም ደብዛቸው የጠፉና የተገደሉ 
ወገኖችን ስምና ምስል ያካትታል። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ በቀጣይነት ከያ ትውልድ ጋር 
የተያያዙ ወቅታዊ መታሰቢያ ክፍሎች ይኖሩታል። ለምሳሌ 
የዐድዋ፡ ማይጨው የካቲት 12 አስመልክቶ፤ የካቲት 66፣ 
ሜይ ዴይ፣ ማርች 8፣ ታህሳስ 19፣ ግንቦት 97 እና 
ሌሎችንም ታሪካዊ ወቅቶችን በመዘከርና በማስታወስ 
ወቅታዊ ጽሁፎችና ዝግጅቶች ያቀርባል።  

ለማጠቃለል ያ ትውልድ ድረ ገጽ ከሌሎች የሚለየው 
ማንኛውንም የፖለቲካ ወገንተኝነት ሳይዝ መረጃዎችን 
በማሰባሰብ ላይ የተመረኮዘ መሆኑ ነው። እነኚህን መረጃዎች 
ለማየት፡ ለማንበብ፡ ለዋቢነት ወዘተ ለመጠቀም ለሚፈልጉ 
ወገኖች፣ ድርጅቶች በፍጥነትና ቀለል ባለ አካሄድ 
ተጠቃሚዎች ያገኙት ዘንድ ታስቦ የተዘጋጀ በመሆኑ 
ከሌሎች ለየት ያደርገዋል። 

8. ጥያቄ፡ በያ ትውልድ ድረ ገጽ የምትዘግቡት ታሪክና 
መረጃ ከአንድ ወገን ዕይታ ብቻ ሊሆን አይችልም 
ወይ?  

መልስ፡ የያ ትውልድ ድረ ገጽ አወቃቀር ሁሉንም አገዛዞችና 
የፖለቲካ ድርጅቶች ታሪክ የያዘ ነው። በተለይ ከዓፄ 
ኃ/ሥላሴ ጀምሮ ባሉት አገዛዞች የነበረውን የትግል ታሪክና 
ማንኛውንም መረጃ እናሰባስባለን። አዎ አሁን ድረ ገጹ 
በአለበት ደረጃ በመረጃነት ያስገባነው አብዛኛው በእጃችን 
ያሉትንና ያገኘናቸውን መረጃዎች ነው። በቀጣይነት በድረ 
ገጹ አቀማመጥ መሠረት ሁሉም ይካተታል። በፖለቲካ 
ድርጅቶች እንቅስቃሴ በተለይ በያ ትውልድ እቅስቃሴ 
የኢሕአፓ መረጃዎች በርካታ ናቸው። ይህ ደግሞ 



 

አብዛኛውን በማግኘታችንና በተጨማሪም ድርጅቱ በወቅቱ 
በርካታ ልሳንና ወቅታዊ ጽሁፎችን ያወጣ ነበርና ጎልቶ 
ቢታይ አያስደንቅም። በሰማዕታቱም በኩል ብንመለከት 
በደርግና ተባባሪዎቹ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ያለቁት 
የኢትዮጵያ ልጆች አብዛኞቹ የኢሕአፓ አባላት ወይም 
ደጋፊዎች ናቸውና የሌለውን መፍጠር ያዳግታል። መረጃ 
ነውና ደርግ በየጊዜው የገደላቸውን (1969 ጥር ወር፣ 1981 
ግንቦት 8…) የራሱን ወገኖች ሳንለይ አውጥተናል ወደፊትም 
ይቀጥላል። በአገዛዞች ክፍል ያገኘነውን የመኢሶን ልሳን 
“የሠፊው ሕዝብ ድምጽ”  ሦስት ዕትሞች አውጥተናል። 
በእጃቸው ያለ ከተባበሩንና ከላኩልን ወይም እኛም አስሠን 
ካገኘን አሁንም ከማውጣት ወደ ኋላ አንልም። መረጃነቱ 
አስፈላጊ ነውና። በጥቅሉ እኛ የሁሉንም ወገን መረጃ 
ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እናካትታለን። የያ ትውልድና 
የኢሕአፓ ልጆች የነበርን ስብስብ በዛ ብለን ብንታይም 
መረጃውን እንደ መረጃነቱ ማቅረብ ነው የያ ትውልድ 
ተቋም ኃላፊነትና አካሄድ። 

9. ጥያቄ፡ በድረ ገጻችሁ ላይ የኢሕአፓ ታሪክ አንድ 
ሆኖ ሳለ ለምን ኢሕአፓ ዴ (ዴሞክራሲያዊ)ን 
ጨመራችሁ? 

መልስ፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ከምሥረታው 
ጀምሮ የራሱ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት ሁላ ፍጹም ስህተት 
የሌለው ነበር የለውም ማለትም ስህተት ላይ ይጥላል። 
ይህንን ለተመራማሪዎችና ለጸሐፊዎች እንተወውና ድርጅቱ 
መከፈሉ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ፓርቲው ተከፍሎም 
በሁለቱም በኩል አንደኛው “ዴ” ቢጨምርበትም ድርጅታዊ 

ልሳኑ ዴሞክራሲያ ይወጣል፣ ጋዜጣዊ መግለጫዎች 
ይወጣሉ፣ ቃለ መጠይቆች ይሰማሉ። ይህ እንደ አንድ 
ገለልተኛ ወገን ሆኖ እንደተነሳ ተቋም ይህን ጸሐይ 
የሞቀውን ሀገር ያወቀውን ሂደት ተወደደም ተጠላ 
የፓርቲው ታሪክ ነውና በሁለቱም በኩል ለሕዝብ የሚወጡ 
ሰነዶችን ያ ትውልድ ተቋም ወገንተኝነትን ሳያካትት 
ይዘግባል። በድረ ገጹ መደርደሪያ ያስቀምጣል። የኢሕአፓ 
ዴን አታውጡ ማለት ወገንተኛነታችሁን ለአንደኛው ክፍል 
አሳዩ ማለት ይሆናልና ይህ ደግሞ ገለልተኛ ብለን 
የተነሳንበትን ያዛባል። የምናካትተውንም መረጃ የተሟላ 
አያደርገውም። እንኳን የአንድ ወገኖችን ታሪክ ይቅርና 
የጠላትን እናስገባለን። ደርግ በየጊዜው ያወጣቸው 
መግለጫዎችን፡ አዋጆችን፡ ወዘተ ተንተርሶ ነው የደርግን 
ማንነት ትውልድ እንዲያውቀው ማድረግ የሚቻለው። 
ለወደፊት ተመራማሪዎችና ታሪክ ዘጋቢዎች የጠላት መረጃ 
በራሱ መረጃ ነውና ይካተታል።   

10. ጥያቄ፡ ያ ትውልድ በሀገር ቤት ጭምርም በሕጋዊነት 
እንዲንቀሳቀስ ሀሳብ አላችሁ፡ በዚህ 
ኢሕአዴግ/ሕወሀት አገዛዝ ይህንን እንዴት 
አሰባችሁት? 

መልስ፡ የያ ትውልድ ተቋምን ራዕይ፡ ተልዕኮና ዓላማ 
ስኬታማ ማድረግ ካስፈለገ ዋናው እንቅስቃሴ መደረግ 
ያለበት ሀገር ቤት ነው። በርካታ መረጃዎች ያሉት ሀገር 
ቤት ነው። የያ ትውልድ በተለይ የቀይ ሽብር ሰለባ ወገኖች 
ያሉት ሀገር ቤት በመሆኑ በርካታ የሚያውቁትን ታሪክ 
ለመዘገብ ሀገር ቤት መንቀሳቀሱ በሚገባ ሊታይ ይገባዋል። 



 

የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት ተጎጂዎቹም ሀገር ቤት ናቸው 
ሥራውንም ቀልጣፋና ታማኝነት እንዲኖረው ካስፈለገ 
እዚያው ሀገር ቤት ያ ትውልድ ተቋም መንቀሳቀስ ይገባዋል 
እንላለን። ለያ ትውልድ መታሰቢያ ሐውልት ለማቆምም ሆነ 
የተለያዩ አካባቢዎችንም ሆነ ተቋማት ስያሜ ለማሰጠት 
ጥረቱ መካሄድ ያለበት በቅርብ ሀገር ቤት ነው ብለን 
እናምናለን። በዚህ ጉዳይ ከአለው አገዛዝ ትብብር መጠየቅ 
አግባብነት አለው። እኛ ከላይ እንደገለጽነው የፖለቲካ 
ድርጅት አይደለንም። ትግላችን ትውልዳችንን ማስታወስና 
መዘከር ነው። በኢትዮጵያ በየጊዜው የተከሰቱትን አገዛዞችና 
የኢትዮጵያን የዴሞክራሲ ትግል ታሪክ መረጃ ማሰባሰብና 
በኮምፒዩተር ዳታ ቤዝ ማካተት ነው። በየትኛውም ቦታ 
በማንኛውም ጊዜ ሊያገኙት የሚችሉት ሀገር አቀፍ የመረጃ 
ጎተራ ማዘጋጀት ነው። ይህ የአሁኑን አገዛዝም ሆነ ሌላ 
ቢቀየር አሉታዊ ምላሽ ሊያሰጥ የሚገባው አይመስለንም። 
በሀገር ቤት ያ ትውልድ ተቋም እንዲንቀሳቀስ ከፈለግን 
ደግሞ የምንጠይቀው ያለውን መንግሥትና በሥሩ ያሉትን 
ተቋማት መሆኑ ግልጽና አግባብነት ስላለው ምንም 
የሚያስደንቅ አይመስለንም። አዎ ያ ትውልድ ድረ ገጽ 
የኢሕአዴግ/ሕሀወት አገዛዝ ዘመንም ከአገዛዙ የወጡ 
መረጃዎችንና በአገዛዙ ዘመን በተካሄደው ትግል ደብዛቸው 
የጠፋውንና የተገደሉትን ወገኖች ስምና ምሥል ያካትታል። 
ይህ ችግር ሊሆን የሚችለው ጎራ ይዘን የምናብጠለጥል ከሆነ 
ነው። ያለውን መረጃ ግን እንደ መረጃነቱ ማስቀመጥ 
አገዛዙንም ሆነ ሌሎችን ሊያስከፋ አይገባውም እንላለን። 
በትክክል መናገር የምንችለው ግን ይህ የያ ትውልድ ድረ 
ገጽ በየቦታው ተደብቀው ያሉ የደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ 

ሽብር ተዋንያንን እንደሚያስደነግጥ ነው። የሠሩትና 
የፈጽሙት ግፍ ምን እንደሆነ ገና አልታየምና።   

11. ጥያቄ፡ በያ ትውልድ ዓርማ ኤርትራ ከተገነጠለች ከ 
20ዓመት በላይ ሆኗታል ታዲያ ለምን ሙሉ 
የኢትዮጵያን ካርታ ተጠቀማችሁ 

መልስ፡ ያ ትውልድ ተቋም ዓርማውን በተመለከተ ማብራሪያ 
በድረ ገጻችን መግቢያ ላይ አስፍረናል። በዓርማው ላይ 
እንደሚታየው የሀገራችን የኢትዮጵያ ካርታ ከ21 ዓመት 
በፊት የነበረው ነው። ይህን በሁለት መልኩ ማብራራት 
ይቻላል። አንደኛው ከተነሳንበት ዓላማ ሲሆን እሱም ያ 
ትውልድ ብለን ነው። ያ ትውልድ ለመሬት ላራሹ፣ 
ለዴሞክራሲ መብትና ለሕዝብ መንግስት መቋቋም ድምጹን 
ሲያሰማ በአንድነት ነው። በዘር አልተለያየም፣ የሃይማኖት 
ወገንተኝነት አላሳየም፣ የፆታና የዕድሜ ገደብ አላገደውም። 
ከምዕራብ ምሥራቅ፣ ከደቡብ ሰሜን በመላ ኢትዮጵያ በዘር፣ 
በሃይማኖት፣ በክልል ሳይወሰን ሕፃን፣ ወጣት፣ አዛውንት፣ 
ሴት ወንድ ሳይለይ ሁሉም በጋራ ለኢትዮጵያ ሀገሩ 
አንድነትና ለሕዝቧ መብት ተዋድቋል። ትግሉ የጠየቀውን 
መስዋዕትነት ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ከፍሏል። በደርግ 
የጅምላ ቀይ ሽብር ጥቃት ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል ደም 
ፈሷል።ሕይወት በአጭር ተቀጭቷል። የኤርትራ ወገኖቻችን 
በትግሉ ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን ክቡር ሕይወታቸውን 
ለሀገራቸው ኢትዮጵያ ከፍለዋል። በኢሕአፓ አመራር 
አባልነትና ከፍተኛ እርከን ደረጃ ጀምሮ እስከ ታችኛው 
ክፍል “ፍጹም ነው እምነቴ፤ የትግሉ ነው ሕይወቴ” ብለው 
ታግለው አታግለዋል። ዛሬም በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርተው 



 

በተለያየ መስክ ግልጋሎት የሚሰጡ በርካታ ናቸው። 
በመሆኑም ያ ትውልድ ስንል የኤርትራ ወገኖቻችን 
ታሪካቸው ነውና ይካተታሉ። ያ ትውልድ የኤርትራ ችግር 
በሰላምና በዴሞክራሲያዊ መንገድ ይፈታ ዘንድ ድምጹን 
በማሰማት ደሙን አፍስሦበታልና ታሪካችን በመሆኑ 
የተቋማችን ዓርማ ይህንን ያንጸባርቃል። በድረ ገጻችንም 
እንደተካተተው በቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑት የኤርትራ ወገኖች 
መካተት አግባብነት ያለው ነው። በዛሬ መነጽር መመልከት 
ስህተት ላይ ይጥላል ባይ ነን።  

ሁለተኛው አገላለጽ፡   ያ ትውልድ ተቋም ከፖለቲካ 
ወገንተኝነት ነፃ ነን ብንልም ስለ ሀገርና ሕዝብ አናወራም፣ 
አንናገርም፣ አንጽፍም ማለት አይደለም። ያ ትውልድ ብለን 
ስንነሳ  ሀገር፣ ሰንደቅ ዓላማና ህዝባችን አንድም ሦስትም 
ናቸው ብለን መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል።  የያ ትውልድ 
ተቋም ዓርማም የሚያንጸባርቀው ይህንኑ ነው። ዛሬ 
የኤርትራ መገንጠል 21 ዓመት ያስቆጠረ ጉዳይ ቢሆንም 
በኢሕአዴግ/ሕሀወት የተፈጠረችውን ኢትዮጵያ አዲስ ካርታ 
መቀበል ማለት በሕሀወት የዘር ፖለቲካ መዘፈቅ መሆኑን 
ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። የኤርትራ ጉዳይ ወደፊት 
እንዴት መታየት ይኖርበታል የሚለውን ዝርዝር ለመተንተን 
ባንቃጣም የያ ትውልድ ታሪክ በአንድ ኢትዮጵያ ላይ 
የተመሰረተ መሆኑን አስረግጠን መናገር እንወዳለን። 
ከዚሁም ጋር አያይዞ አገዛዞች በተቀያየሩ ቁጥር የኢትዮጵያ 
ሰንደቅ ዓላማ ላይ የተለያዩ ምስሎችን ያስቀምጣሉ። 
በዓፄዎቹ ዘመን ለበርካታ ዓመታት የአንበሳ ምስል በሰንደቅ 
ዓላማው ላይ ነበር፤ ከዚያም ደርግም ሆነ ሕሀወት 

የየራሳቸውን ምስል አድርገዋል። ያ ትውልድ ግና 
እያውለበለበ የተነሳው የተዋደቀውም ምንም ምስል የሌለውን 
አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ በመሆኑ የዓርማችን አካል 
ይኸው አድርገናል።   

12. ጥያቄ፡ ለያ ትውልድ መታሰቢያ ሐውልት ለማቆም 
አንዱ ተልዕኮአችሁ እንደሆነ ይታወቃል ምን ዓይነት 
ሐውልትና መቼ ነው ያሰባችሁት? 

መልስ፡ የትውልዳችንን ታሪክ ለመጠበቅና ለማቆየት 
ከተጣሉት ዓላማዎች አንዱ ሐውልት ማቆም ነው። ይህ 
ሐውልት ከቀደምት ሰማዕታት ሐውልት ለየት ያለና 
ሕያውነትን የተላበሰ ሊሆን ይገባዋል እንላለን። ሐውልቱ 
የሰማዕታቱን ስምና ምስሎች ቢያካትት ይመረጣል። 
በሐውልቱ ዙሪያም የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት 
ቢካተቱ ሕያው ሆኖ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ 
ተቋምና ሁሌም የሚጎበኝ ሊሆን ይችላል። ቤተ መጽሐፍት፣ 
ሙዝየም፣ የሕጻናት መጫወቻ፣ የአረጋውያን ማቆያ፣ 
የስፖርት ማዕከላት፣ መሰብሰቢያ አዳራሽ፣ የያ ትውልድ 
ተቋም ጽ/ቤትን ወዘተ ቢያካትት የትውልዱን መታወስ ብቻ 
ሳይሆን የያ ትውልድን ራዕዩንም ያንጸባርቃልና ከሚቀርቡ 
አማራጮች አንዱ ይሆናል ብለን እናምናለን። 

ይህ የያ ትውልድ መታሰቢያ ሐውልት በማንኛውም ጊዜ 
አቅም በፈቀደና ወቅቱ በደረሰ ጊዜ ይሰራል እንላለን። 

ከሐውልቱም በተያያዘ መልኩ አደባባዮች፣ መንገዶችና 
የተለያዩ ተቋማት በያትውልድ ስም ስያሜ ያገኙ ዘንድ 
እንጥራለን። የያ ትውልድ አባላት የተሰቃዩበት በተለይ 



 

የየከፍተኛ እስርቤቶች በሞላ ለያ ትውልድ መታሰቢያነት 
አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ይሆኑ ዘንድ የሚደረግ ጥረት 
አንዱ የያ ትውልድ ተቋም ተልዕኮ ሊሆን ይችላል።   

13. ጥያቄ፡ የያ ትውልድ ተቋም አባል ለመሆን 
መስፈርታችሁ ምንድነው? 

መልስ፡ የያ ትውልድ ተቋም ዓላማዎች ተግባራዊ ይሆኑ 
ዘንድ የሰው ኃይል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሥራችንና 
እንቅስቃሴአችን በተግባራዊ ሥራዎች ላይ የተዋቀረ በመሆኑ 
እያንዳንዱን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ስኬታማ ለማድረግ 
በተለይ የያ ትውልድ አባላትን ተሳትፎ ይጠይቃል። ያ 
ትውልድ ተቋም የገንዘብ ምንጩ አባላቱና ደጋፊዎቹ 
በመሆናቸው የተያዘውን ሰፊ ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ 
የበርካታ ወገኖችን ትብብርና ጥረት ይጠይቃል። የያ 
ትውልድ ተቋም ይዞ የተነሳው ዓላማ በያትውልድ አባላት 
ተሳትፎ ለአዲሱ ትውልድ ይተላለፋል ብለን ተስፋ 
ስለምናደርግ በተለያዩ አካባቢዎችና በሀገር ቤት የያ 
ትውልድ ወገኖችን  የማሰባሰብ ጥረቱ ምንጊዜም ይቀጥላል።    

ይህ በእንዲህ እንዳለ በያ ትውልድ ተቋም መተዳደሪያ ሕገ 
ደንብ ባስቀመጥነው መሰረት ከታች የተቀመጡትን 
መስፈርቶች የሚያሟሉ የያ ትውልድ ተቋም መታሰቢያ 
አባል ይሆናሉ 

 የያ ትውልድ ተቋምን ዓላማና መተዳደሪያ ደንብ 
በሚገባ ተረድተው የተቀበሉ 

 በያ ትውልድ አኩሪ የዴሞክራሲያዊ ተጋድሎ 
የተሳተፉ የኢሕአፓ አባላትና ቤተሰቦች እንዲሁም 
ደጋፊዎች 

 በማንኛውም የትውልድ ማጥፋት ተግባር ላይ 
ያልተሳተፉና ተባባሪ ያልነበሩ የያና የዚህ ትውልድ 
አባላት 

 በልዩ ልዩ ችግር ምክንያት ካልሆነ በቀር የአባልነት 
መዋጮ በወቅቱ የሚከፍሉ 

 

 

14. ጥያቄ፡ በጁላይ 2012 የያ ትውልድ ተቋም መሥራች 
ጉባኤ ማካሄዳችሁንና የተቋሙ መመሥረትን 
የሚገልጽ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥታችኋል። ለመሆኑ 
በውጭው ዓለም ህጋዊነትን አግኝታችኋል? 

መልስ፡ ያ ትውልድ ተቋም በሰሜን አሜሪካ ዳላስ በጁላይ 5-
6, 2012 (እ.ኤ.አ) መሥራች ጉባኤውን በማካሄድ እራሱን 
ይፋ ማድረጉን በወቅቱ አሳውቀናል። በቀደምትነትም 
ባደረግነው ሕጋዊነትን የማግኘት ሂደት ያ ትውልድ ተቋም 
አስፈላጊውን መስፈርት አሟልቶ በሰሜን አሜሪካ የሕጋዊነት 
ምዝገባውን አግኝቶ የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። 

 

  



 

15. ጥያቄ፡ ከሌሎች መሰል ተግባራት ከሚያከናውኑ 
ድርጅቶች ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ነው? 

መልስ፡ ከላይ እንዳስቀመጥነው ያ ትውልድ ተቋም ሰፋ ያሉ 
ዕቅዶችን ይዞ የተነሳ ነው። ዛሬ ከበድ ያለ መስሎ ቢታይና 
የሰው ኃይልና የገንዘብ አቅምን ጠያቂ ተግባር መሆኑን 
ብንገነዘብም ነገ ተፈላጊና ተገቢው ቦታ ላይ እንደሚደርስ 
ጥርጥር የለንም። 

ያ ትውልድ ተቋም ይዞ የተነሳውን ዓላማ በከፊልም ሆነ 
በሙሉ ሊጋሩ የሚችሉ መሰል እንቅስቃሴዎችን የሚያካሂዱ 
ተቋማት እንዳሉ እንገነዘባለን። በተጨማሪም በያ ትውልድ 
ተቋም አመለካከት ወደፊትም ሌላ ተመሳሳይ ተግባራት 
ይዘው የተነሱ ወገኖች ቢኖሩ አስፈላጊና ተበረታች ነው 
ብለን እናምናለን። ሁሉም የተቻለውን እየሰራ በሂደት ወደ 
አንድ የጋራ አካል መምጣት ይቻላል እንላለን። የያ 
ትውልድ ታሪክን መዘገብ እንዲህ በቀላሉ የሚጠናቀቅ 
አይደለም። ቢቻል በመንግሥት ደረጃ በጀት ተመድቦለት 
መሰራት ነበረበት። ለዚህ ግና የጊዜ ሚዛኑ ለእኛ አላደላምና 
ይህን ስንጠብቅ ልናሰባስብና ልንዘግብ የምንችለውን ታሪክ 
እያጣን በነበር እንዲተረክ እናደርገዋለንና ከዚህ አሳዛኝ 
ሁኔታ ለመውጣት አሁንም የተቻለውን መጀመር አግባብነት 
አለውና ጀምረነዋል።  

ወደ ጥያቄው ቀጥተኛ መልስ እንግባና ከማንኛውም 
ተመሳሳይ ተግባራት ከሚያከናውኑ አካላት ጋር ቀና 
ግንኙነት የመሰረትነውም አለ፤ ወደፊትም ከሁሉም ጋር 
በጋራ እንደምንሰራ ጥርጥር የለንም። በሀገር ቤት ከሚገኘው 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ አካልም ሆነ ከሌሎች 
በጋራ ጉዳይ ላይ ለመተባበርና አብሮ ለመሥራት ያ 
ትውልድ ተቋም ምንግዜም ዝግጁ ነን።  

16. ጥያቄ፡ ከፖለቲካ ድርጅቶች፡ የብዙኃን ድርጅቶች 
ጋር ግንኙነት መስርታችኋል? በምን መልኩ? 

መልስ፡ በሜይ ዴይ 2012 (ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም.) 
ያ ትውልድ ድረ ገጽ ይፋ እንዳደረግን ለተለያዩ ድረ ገጽ 
ባለቤቶች፡ የሚዲያ አውታሮች በሞላ የትብብር መልዕክት 
ልከናል። በዳላስ 2012 የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን እግር 
ኳስ ዝግጅት አስመልክቶ ለጠራነው ሕዝባዊ ስብሰባ 
ትብብራቸውን እንዲያደርጉ በመንቀሳቀስ ላይ ላሉ 
የፖለቲካና የብዙሃን ድርጅቶች ደብዳቤ በትነናል። እጅግ 
በጣም ጥቂቶች ተባብረውናል። ድረ ገጹን ይፋ እንዳደረግን 
ከበርካታ ግለሰቦች የማበረታቻ ኢሜል ደርሶናል። 
ሊደነግጡና ሊያሳብዳቸው የሚችሉ እንደሚኖሩ ብንገምትም 
“የምጣዱ እያለ የእንቅቡ ተንጣጣ” እንዲሉ ያልጠበቅናቸው 
ወገኖችንም የንዴትና የነቀፋ መልዕክት ደርሶናል። 
አንብበናል።  

በያ ትውልድ ተቋም ዓላማ መሰረት በተለይ የተለያዩ ለያ 
ትውልድ ተቋም የሚሆኑ መረጃዎች በግለሰብም በድርጅት 
ደረጃም ስለሚገኙ አሁንም ትብብር ለማድረግ ቀናነትን 
እንደምናሳይ ለመናገር እንወዳለን። 

  



 

17. ጥያቄ፡ በመጨረሻ ያ ትውልድ ድረ ገጽ የተዘጋጀው 
ሙሉ በሙሉ በአማርኛ ነው። በውጭው ዓለም 
ተወልደው ላደጉ ኢትዮጵያውያንም ሆነ የውጭ 
ዜጎችና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ድረ ገጹን 
ይጠቀሙበት ዘንድ በተጨማሪ በእንግሊዘኛ ቋንቋ 
እንዲዘጋጅ አቅዳችኋል?  

መልስ፡ ጥሩ ጥያቄ ነው። ያ ትውልድ ተቋም የሥራ ቋንቋው 
በቅድሚያ በሀገራችን ቋንቋ አማርኛ ነው። ያ ትውልድ ድረ 
ገጽም በቀዳሚነት የተዘጋጀው በአማርኛ ነው። ይህ 
የሚያሳየው የሀገራችን ኢትዮጵያ ቋንቋ እራሱን ችሎ 
የምንፈልገውን መልዕክት ለማስተላለፍ ካለው ጉልበት 
በተጨማሪ ለኮምፒዩተርና ለቋንቋ ምሁራን ምስጋና ይሁንና 
ለዘመኑ የኮምፒዩተር ቴክኒዎሎጂ ሳይቀር አመቺ እንዲሆን 
ያደረጉት ጥረት በያ ትውልድ ድረ ገጽ ተንጸባርቋል ማለት 
ይቻላል። ድረ ገጹ ለተጠቃሚ ሳያዳግት በማንኛውም 
የኢንተርኔት አሳሽ  (ለምሳሌ Firefox, Chrome, Internet 
Explorer etc.) በድረ ገጹ ያሉትን የአማርኛ ምንባብ 
(fonts) እንዲያነቡት ሆኖ የተዘጋጀ በመሆኑ በዚህ በኩል 
እስካሁን በደረሰን መረጃ ችግር የገጠማቸው ክፍሎች 
አላገኘንም።  

ወደ ጥያቄው እንመለስና ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች 
ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተጨማሪ 
የውጭ ዜጎችና ድርጅቶች  የያ ትውልድን ታሪክ 
ለማስተዋወቅ በሚደረገው ጥረት ተጠቃሚ ይሆኑ ዘንድ ያ 
ትውልድ ድረ ገጽን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማዘጋጀቱ አስፈላጊ 
መሆኑን እናምንበታለን። በተጨማሪም በተለይ በኢትዮጵያ 

በ1960ዎቹ መጨረሻና 1970ዎቹ መጀመሪያ በደርግ አገዛዝ 
የተካሄደውን የአንድ  ትውልድ መመተር፤ ነፃ እርምጃና 
ቀይ ሽብር፤ ለዓለም ኅብረተሰብ ለማሳየትና ለማስተዋወቅ 
ድረ ገጹ የእንግሊዘኛ ክፍል እንዲኖረው ያስፈልጋል። 
ከዚህም ጋር ተያይዞ ያ ትውልድ ተቋምን ለተለያዩ ዓለም 
አቀፍ የሰብአዊ ድርጅቶችም ሆነ ከጉዳዩ ጋር ተዛማጅነት 
ሥራ ለሚሰሩ ዓለም አቀፍ አካላትና ግለሰቦች ለማስተዋወቅ 
ድረ ገጹንም ሆነ የተነሳንበትን ዓላማ በሚገባ በእንግሊዘኛ 
ቋንቋ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በመሆኑም በአሁኑ ጊዜ ያ 
ትውልድ ድረ ገጽን በተመሳሳይ መልኩ የእንግሊዘኛ ቋንቋ 
ክፍል ይኖረው ዘንድ እየተሠራ መሆኑን ለመግለጽ 
እንወዳለን። 

18. ጥያቄ፡ በመጨረሻ የምታስተላልፉት መልዕክት ካለ።  

መልስ፡ በኢትዮጵያ ሀገራችን የተካሄደው ሀገርን የህዝብ 
የማድረግ ተጋድሎ፤ ለዴሞክራሲና ለፍትህ የፈሰሰው ደም 
ዛሬም ምላሽ አላገኘም። ሀገሬን፡ ሕዝቤንና ሰንደቅ ዓላማዬን 
ብሎ ሕይወቱን፤ ደሙን ለሕዝብ መብትና ሥልጣን ሲል 
ያፈሰሰው ትውልድ ምንጊዜም ሊታወስ፡ ሊዘከር ይገባዋል። 
ይህ ደግሞ ሁሌ ከንፈር እየመጠጡ ለማዘን ሳይሆን 
ማስተማሪያነቱ መቅደም ይኖርበታል። 

ያ ትውልድ ተቋም ለያ ትውልድ መታሰቢያነት ያ ትውልድ 
ድረ ገጽን እንዳበረከተ ሁሉ በቀጣይነት አመርቂ ተግባራትን 
ለማከናወን ዝግጁ ነው። በቅን አሳቢነት ተነሳስቶ ለሀገሩና 
ለህዝቡ ይመኝ የነበረውን ራዕይ በተቻለን መጠን በጎ 
በመሥራት የማንነቱ ገላጭ ለመሆን ያ ትውልድ ተቋም 



 

ተዘጋጅቷል። የያ ትውልድ አባላት የሆናችሁና በየቦታው 
ያላችሁ፤  እምቅ ችሎታችሁን ዛሬ ከጎናችሁ ለሌሉቱ 
ወንድምና እህቶቻችሁ መታሰቢያነት ለማዋል በያ ትውልድ 
ተቋም ትሰባሰቡ ዘንዳ ጥሪ እናቀርባለን። በቀሪ ዕድሜአችን 
ታሪካችንን አሰባስበን ለቀጣይ ትውልድ ለማስረከብ ጊዜው 
ቢያመልጠንም ዛሬም አንድ ቀን ነው። መረጃ በመስጠት፤ 
የምታውቁትን ታሪክ በመተረክ፤ በመናገር፤ በመጻፍ 
ተባበሩ። ዛሬ ዓለም የቴክኒዎሎጂ መረጃዎችን በነጻ 
እየተለቀቀ ባለበት ወቅት ለሕዝብ ተበትነው የነበሩ 
ድርጅታዊ ልሳኖችን ላለመስጠት፣ የተሰዉ ወገኖቻችንን 
ምስልና ስም እንደተቀበረ እንዲኖር የሚመኙ ወገኖች 
ስናይና ስናደምጥ በጣሙን እናዝናለን። የያ ትውልድ ታሪክ 
የሕዝብና የሀገር ታሪክ ነው እንላለን። አኩሪ ታሪካችን 
እንደተዳፈነ ይቀር ዘንዳ “እሱን አታንሱት” እያሉ 
ከሚያዘናጉን ቁርበት ከተነጠፈላቸው ጅቦች እንጠንቀቅ። 
ሀገርና ትውልድ እንዳይወቅሱን ከተፈለገ ምን ሰራን? ምን 
አደረግን? ለምን እዚህ ተገኘን? ምላሽ የመስጠቱ ቁልፉ 
በእጃችን ነውና እንነቃቃ። ያ ትውልድ ተቋም ይዞ 
የተነሳውን በጎ ተግባር በማናናቅና ለማጥላላት  በመሞከር  
ለሌሎች መሳቂያ አንሁን። በያ ትውልድ አጀንዳ  
ተሰባስበን፤  “እኛ ብቻ” ባዮችን ታሪኩ የሁላችን መሆኑን 
ማሳየት ይኖርብናልና ሁላችንም የያ ትውልድ አባላት 
በአንድነት እንቁም፡ እንተባበር እያልን መልዕክታችንን 
እናስተላልፋለን። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ትውልድ ተቋም  

ኅዳር 2005 ዓ.ም 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  

         yatewlid@hotmail.com 

Web site : www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 
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ያ ትውልድ ተቋም ጋዜጣዊ መግለጫዎች 

ቀን  ርዕስ 
ሰኔ 29 ቀን 2004 ዓ.ም. 07/06/12 ያ ትውልድ ተቋም መሥራች ጉባኤ 

ሚያዝያ 19 ቀን 2005 ዓ.ም. 04/27/13 ያ ትውልድ ለታሪክ ሽሚያና መነገጃ አይሆንም 

ሐምሌ 5 ቀን 2005 ዓ.ም. 07/13/13 ያ ትውልድ ተቋም 1ኛ ዓመቱን አከበረ 

ጥር 22 ቀን 2006 ዓ.ም. 01/30/14 ያ ትውልድ ተቋም ቤተ መረጃ 

ግንቦት 15 ቀን 2006 ዓ.ም. 05/23/14 የከፍተኛ 15 ቀይ ሽብር ተሳታፊ ከፈለኝ ዓለሙ 22 ዓመት ተፈረደበት 
ግንቦት 15 ቀን 2006 ዓ.ም. 05/23/14 Higher 15 Kefalegn Alemu Documents 
ጥቅምት 8 ቀን 2008 ዓ.ም. 10/18/15 የጎጃም ክ/ሀ ቀይ ሽብር ተሳታፊ ፻ አለቃ እሸቱ ዓለሙ በቁጥጥር ሥር ዋለ 

ጥቅምት 14 ቀን 2008 ዓ.ም. 10/24/15 የሀዘን መግለጫ ለአቶ አስማማው (አያ ሻረው) 

የካቲት 6 ቀን 2008 ዓ.ም. 02/14/16 ዕውቀት ማነስ ወይስ ሌብነት 

መጋቢት 16 ቀን 2012 ዓ.ም. 03/25/20 የሀዘን መግለጫ አቶ ተገኜ ሞገስ 

ሐምሌ 16 ቀን 2012 ዓ.ም. 07/23/20 እኛም ደስ ብሎናል 

ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም. 11/04/20 ጊዜ ፍርድ ይሰጣል 

ኅዳር 20 ቀን 2013 ዓ.ም. 11/29/20 ታሪክ አቅጣጫውን እንዳይስት 
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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 06, 2012) 

 

“ያ ትውልዴ” ተቋም መሥራች ጉባዔውን አካሄዯ 
 
ከአንዴ ዓመት በፊት የተጀመረውን የ”ያ ትውልዴ” መታሰቢያ ቅዴመ ዝግጅት 
ስኬታማ ሇማዴረግ በዲላስ ከተማ ሐሙስ ጠዋት ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 
05, 2012) እና ዓርብ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 06, 2012) የተካሄዯው        
የ”ያ ትውልዴ” አባላት መሥራች ጉባዔ በተሳካ ሁኔታ ተካሂዷል። በጀማሪ አባላቱ 
በተካሄዯው የ”ያ ትውልዴ” መሥራች ጉባዔ  “ያ ትውልዴ” ተቋም በመባል ስያሜ 
የተሰጠው አካል ሇ”ያ ትውልዴ” መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. 
(July 06, 2012) መቋቋሙን በዯስታ እንገልጻሇን። 
 
 
“ያ ትውልዴ” ያስመዘገበው አኩሪ ተጋዴሎና የከፈሇው መስዋዕትነት ሇማስታወስና 
ተተኪው ትውልዴ ከአሇፈው ትውልዴ ታሪክ በመቅሰም ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ተሟጋች 
ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ መሠረት የሚጥል፡ በ”ያ ትውልዴ” ስም የሚንቀሳቀስ       
“ያ ትውልዴ” ተቋም በመባል የሚጠራ የትውልዴ መታሰቢያ አካል ተቋቁሟል።      
የ”ያ ትውልዴ” ተቋም ከማንኛውም የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ ሇትውልዴ 
መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ የትግለን ታሪክ እውነተኛ መረጃ በማሰባሰብ፡ የተጎደ ወገኖችን 
በመርዲትና ሇትውልደ መጠሪያ ይሆን ዘንዴ መታሰቢያዎችን በማቆም ላይ ትኩረት 
አዴርጎ በሀገር ቤትና በውጭው ዓሇም ይንቀሳቀሳል። 
 
 
የ”ያ ትውልዴ” መሥራች ጉባዔ ባካሄዯው የመጀመሪያው ግማሽ ቀን ስብሰባ፡      
“ያ ትውልዴ” ስያሜና ትርጓሜ፡ “ያ ትውልዴ” ዓላማ፣ ራዕይና ትልዕኮ፡ “ያ ትውልዴ” 
ዓርማ እንዱሁም ከቅርብ ወራት በፊት ሇሕዝብ ይፋ በተዯረገው “ያ ትውልዴ” 
መታሰቢያና ቤተ መረጃ ዴረ ገጽ ላይ ሰፋ ያሇ ውይይት ተዯርጓል። በዕሇቱ ከሰዓት 
በኋላ ሕዝባዊ ስብሰባውን በማካሄዴ ጥሪውን አክብረው ከመጡ ወገኖች ጋር        
“ያ ትውልዴ”ን የማስተዋወቅ ሰፋ ያሇ ውይይት ተዯርጓል። 
 
በሁሇተኛው ቀን የ“ያ ትውልዴ” መሥራች ጉባዔ ላይ አባላቱ የ”ያ ትውልዴ” መተዲዯሪያ 

ዯንብ ላይ ሰፊ ውይይት በማካሄዴ፡ ጉባዔው የመተዲዯሪያ ዯንቡን ከመጠነኛ ማሻሻል ጋር 

ሙለ በሙለ በመቀበል የ“ያ ትውልዴ” ተቋም መመሥረትን አብስሯል። ከተቋሙ 

መመሥረት በኋላ ሇቀጣዩ ሁሇት ዓመት ሇ“ያ ትውልዴ” ተቋም በሥራ አመራር ቦርዴ 

አባልነት የሚያገሇግለ ሰባት አባላትን መርጧል። ተመራጭ አባላቱም የተጣሇባቸውን 
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አዯራና ኃላፊነት በግልጽነት፣ በተጠያቂነትና ታማኝነት ሇማገልገልና ሇመወጣት       

በ”ያ ትውልዴ” ስም ቃል ገብተዋል። 
 
የ”ያ ትውልዴ” መሥራች ጉባዔ አባላት ከመከሩበት ጉዲይ አንደ የተሇያዩ አካላት 
ትብብር ማዴረግ ላይ ሲሆን እስካሁን የትብብርና የማበረታታት ምላሽ ሇሰጡትና 
ላዯረጉት ከፍተኛ ምስጋና አቅርቧል። “ያ ትውልዴ” ተቋም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ 
ሇመላው ሕዝብ ይፋ የዯረገውን “ያ ትውልዴ” ቤተ መረጃ ዴረ ገጽ ይበልጥ 
ሇማጠናከርና ያሇውን የመረጃ ክፍተት ሇመሙላት በተሇይ የ”ያ ትውልዴ” አባላት 
የታሪክ ኃላፊነት መሆኑን ግንዛቤ ወስዷል። በመሆኑም “ያ ትውልዴ” ዴረ ገጽ 
ሇሕዝብ ይፋ ከሆነ ወዱህ መረጃዎችን፣ እንዱሁም የተሰዉና ዯብዛቸው የጠፋፉ 
ወገኖችን ስም በመላክ ሇተባበራችሁ ጉባዔው ያሇውን አዴናቆትና ምስጋና ያቀርባል። 
የ“ያ ትውልዴ” ተቋም በቀጣይነትም የሁለንም የፖሇቲካ ዴርጅቶች፣ የብዙሃን 
ዴርጅቶች፡ የሃይማኖት ተቋማት፡ የመገናኛ አውታሮች፡ ምሁራን፡ ታዋቂ ግሇሰቦች፡ 
ወጣቶች፡ ሴቶች እህቶቻችን፡ አዛውንት እናትና አባት በአጠቃላይ ሁለም የኅብረተሰብ 
ክፍል ሇ”ያ ትውልዴ” ተቋም የተቻላቸውን ዴጋፍና ትብብር ያዯርጉ ዘንዴ ጥሪውን 
በዴጋሚ ያቀርባል። 
 
 
“ያ ትውልዴ” ተቋም ፡ 
 
ራዕይ፡ ፍትህና የሕግ የበላይነት በሰፈነባት ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ የትውልዲችንን ታሪክ 
በሚገባ በመጠበቅና ሇታሪክ በማኖር ቀጣዩ ትውልዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪና 
ታሪክ ተረካቢ ብቁ ዜጋ ሆኖ ማየት። 
  
ተልዕኮ፡ የታሪክ ቅብብሎሽ ይቀጥል ዘንዴ ከሚሠሩ ወገኖች ጋር በመተባበር      
የ”ያ ትውልዴ”ን የትግል ታሪክና የተከፈሇውን መስዋዕትነት መረጃ ማሰባሰብ፣ 
ትውልደ በታሪክ ሲታወስ ይኖር ዘንዴ መታሰቢያ ማቆምና በትግለ ሂዯት የተሇያየ 
ጉዲት የዯረሰባቸውን ወገኖች መርዲትና መንከባከብ። 
 
ዓላማ፡ ሇለዓላዊትና ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ የተደረጉ የትግል ታሪኮችን 
መረጃ በማሰባሰብ፡ በዚህም ትግል ክቡር ሕይወታቸውን የሰጡ ሰማዕታት መታሰቢያ 
ሇማቆምና በስማቸው ሇወገናችን ልማታዊና ግብረሰናይ ተግባራትን ማከናወን 
እንዱቻል ኢትዮጵያውያንን ማስተባበር ነው። 
 
የትውልዲችንን ታሪክ ሇትውልዴ ሇማስተላሇፍ እንተባበር! 
 
“ያ ትውልዴ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Face Book: yatewlid 

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡ ሚያዝያ ፲፱  ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (April 27, 2013) 

 

“ያ ትውሌድ” ሇታሪክ ሽሚያና መነገጃ አይሆንም 
 
ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብና ሌጆቹ በእጅግ ከፍተኛ መከራ ስቃይ የሀገሪቷን ብርቅዬ 
ወጣቶችና ጎሌማሶች ዯምና አጥንት ያስከፈሇው የ1966 ዓ.ም. እና የ70ዎቹ 
የዴሞክራሲ መብትና የህዝብ መንግሥት ጥያቄ የትግሌ ታሪክ የሕዝብና የሀገር ታሪክ 
ነው ብሇን «ያ ትውሌድ ተቋም» እናምናሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» «www.yatewlid.com, www.yatewlid.org>>  በሚሌ ሇመሊው 
የኢትዮጵያ ሕዝብና ሇያ ትውሌድ መታሰቢያነት የዛሬ ዓመት ሚያዝያ 23 ቀን 2004 
ዓ.ም. መሌቀቃችን ይታወቃሌ። በቀጣይነትም «ያ ትውሌድ ተቋም» በJuly 5-6, 
2012 (እ.ኤ.አ) በአዯረግነው መሥራች ጉባዔ እራሱን ሇሕዝብ ይፋ አድርጎ በውጭው 
ዓሇም የሕጋዊነት ምዝገባውን በማግኘት ይንቀሳቀሳሌ። በዚህ ሂዯት እስካሁን 
እያዯረግን ባሇው ጥረትና እንቅስቃሴ አቅማችን በፈቀዯው መጠን በመንቀሳቀስ ሊይ 
እንገኛሇን። የጀመርነውን የያ ትውሌድ መታሰቢያነት እንቅስቃሴ በጅምሩ በጥርጣሬ 
ይመሇከቱ የነበሩ በተግባር እየሠራንና እያስነበብን ያሇነውን በመረዳት ከድጋፍ ጀምሮ 
በሙለ አባሌነት «ያ ትውሌድ ተቋም»ን የተቀሊቀለ በርካታ ናቸው። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» በመርህ ዯረጃ ይዞ የተነሳው ተሌዕኮና ራዕይ ከፍተኛ ገንዘብንና 
የሰው ኃይሌን ጠያቂ ቢሆንም የምንችሇውን ጥረት እያዯረግንና እየሠራን፤ የጊዜ 
ሚዛኑ ሇኢትዮጵያ ሀገራችንና ሕዝቧ ሲያዯሊ በርካታ መሰናክልቻችን እንዯሚቀረፉ 
እምነታችን የፀና ነው። «ያ ትውሌድ ተቋም» በአሁኑ ወቅት እየተንቀሳቀሰ ያሇው 
ከአባሊቱ በሚያገኘው እጅግ መጠነኛ በሆነ የወር መዋጮ ነው። ዯግመን ዯጋግመን 
እንዳሌነው የያ ትውሌድ ታሪክ ማሰባሰብም ሆነ ላሊው ያቀድነው ተሌዕኮአችን ከግብ 
ሉዯርስ የሚችሇው በተሇይ በያ ትውሌድ አባሊት ቀጥተኛ ተሳትፎ በመሆኑ አሁንም 
ታሪካችንን በትውሌደ ስም ከሚነግደና ከሚሻሙ ግሇሰቦችና ድርጅቶች ሇመከሊከሌ 
በጋራ መቆም፤ መሥራት እንዳሇብን በዚህ አጋጣሚ ሌናስገነዝብ እንወዳሇን። 
 
በቅርቡ በዯረስንበት ሂዯት ያ ትውሌድን ስም የያዘ «www.yatewled.com>> የሚሌ 
ድረ ገጽ መሇቀቁን ዯርሰንበታሌ (የመጨረሻውን id በ ed በመቀየር)። ይህ አፍቃሪ 
ሕወሀት/ወያኔ የሚመስሌ ድረ ገጽ በማን እንዯተሇቀቀ እርግጠኞች ሆነን መናገር 
ባንችሌም የያ ትውሌድን ታሪክ ሽሚያ ሇየት ባሇ መሌኩ የያዘ መሆኑን ድረ ገጹ 
ካካተታቸው መሌዕክቶች ሌንረዳ ችሇናሌ። 
 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewled.com/
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ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብና የያ ትውሌድ ወገኖች! ላልች “ያ ትውሌድ” ብሇው 
መነሳት የሇባቸውም የሚሇው ድምዳሜ ሊይ ባንዯርስም የያ ትውሌድ ድረ ገጽ ቀዳሚ 
ባሇቤትነት የ«ያ ትውሌድ ተቋም» መሆኑን እያሳወቅን፤ የተሇያየ ፊዯሊትን በመቀያየር 
ሉያምታቱ ከሚሞክሩ የታሪክ ተሻሚዎችና ነጋዴዎች ጥንቃቄ ይዯረግ ዘንድ ይህንን 
መሌዕክት ማስተሊሇፍ ተገዯናሌ። 
 
የትውሌዳችንን ታሪክ ሇትውሌድ ሇማስተሊሇፍ እንተባበር! 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» ሇያ ትውሌድ መታሰቢያነት 
 
“ያ ትውሌድ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Face Book: yatewlid 

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡ ሐምላ ፭ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (July 13, 2013) 

 

<<ያ ትውሌድ ተቋም>> አንዯኛ ዓመቱን አከበረ 
 
ከአንድ ዓመት በፊት የተጀመረውን የ”ያ ትውሌድ” መታሰቢያ ቅድመ ዝግጅት 
ስኬታማ ሇማድረግ በዳሊስ ከተማ ሐሙስ ጠዋት ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 
05, 2012) እና ዓርብ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 06, 2012) በተካሄዯው        
የ”ያ ትውሌድ” አባሊት መሥራች ጉባዔ  “ያ ትውሌድ” ተቋም በመባሌ ስያሜ 
የተሰጠው አካሌ ሇ”ያ ትውሌድ” መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. 
(July 06, 2012) መቋቋሙ ይታወቃሌ። 
 
ያ ትውሌድ ተቋም የተመሰረተበትን አንዯኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በዋሽንግተን 
ዲሲ ዓርብ ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (July 05, 2013) በተጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ 
በተሳካ ሁኔታ ተከብሯሌ። 
 
ሕዝባዊ ስብሰባው በዕሇቱ በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር ከሰዓት 5፡00 pm ተጀምሮ 
በዯመቀ ውይይት ከምሽቱ 9፡30 pm ተጠናቋሌ። ስብሰባው ሇኢትዮጵያ የግዛት 
አንድነትና ለዓሊዊነት፣ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ የዴሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግስት 
ጥያቄ ሲፋሇሙ መስዋዕት የሆኑትንና በተጨማሪ በዯርግ የአንድ ትውሌድ መመተር 
ቀይ ሽብር ሰሇባ ሰማዕታት ወገኖችን በማሰብ በተዯረገ የኅሉና ፀልት የበዓለ ዝግጅት 
ተከፍቷሌ።  
 
በዝግጅቱ ሇተሰብሳቢው ገሇጻ ያዯረጉት የያ ትውሌድ ተቋም የቦርድ አባሊት ሲሆኑ 
በመጨረሻም ከተሰብሳቢው በቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሊይ ሰፋ ያሇ ውይይት 
ተካሂዷሌ። 
 
በ«ያ ትውሌድ ተቋም» ቦርድ ሉቀመንበር አቶ ነሲቡ ስብሐት የኢትዮጵያን ሕዝብ 
የትግሌ እንቅስቃሴና በተሇይ የካቲት 66ና ሂዯቱን በዳሰሰ መሌኩ የጀመረው 
ገሇጻቸው ስሇ «ያ ትውሌድ ተቋም» ቅድመ አመሰራረት በመግሇጽ የተቋሙን ራዕይ፣ 
ተሌዕኮና ዓሊማ በተመሇከተ ሰፊ ገሇጻ አድርገዋሌ። በተሇይ የያ ትውሌድን ድረ ገጽ 
አስመሌክቶና የመረጃ አሰባሰብ እንዴት እንዯሆነና ጠቀሜታውን ሇተሰብሳቢው ቀሇሌ 
ባሇ አገሊሇጽና አቀራረብ አቅርበዋሌ። በተጨማሪም «ያ ትውሌድ ተቋም» በአንድ 
ዓመት ጉዞው የሠራቸውንና ያጋጠሙትን አዎንታዊና አለታዊ ገጽታዎች በዘገባ 
መሌክ ሇተሰብሳቢው አቅርበዋሌ።  በቀጣይነት አቶ አሳኸኝ ፈሇቀ በ«ያ ትውሌድ 
ተቋም» በቅርቡ ተዘጋጅቶ ሇሕዝብ የቀረበውን “ያ ትውሌድ ስንሌ” መጣጥፍ መነሻ 
በማድረግ ከ”ያ ትውሌድ” ትርጓሜ በመጀመር አስፈሊጊ ነጥቦችን በማንሳት 
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ሇተሰብሳቢው አቅርበዋሌ። በመጨረሻም አቶ ይሌማ ዘርይሁን «ያ ትውሌድ 
ተቋም»ን እንዴት መርዳትና መዯገፍ እንችሊሇን በሚለ ጉዳዮች ሊይ ገሇጻ በማድረግ 
ተሰብሳቢው ሙለ በሙለ የያ ትውሌድ ተቋምን በአባሌነት ከመቀሊቀሌ ጀምሮ 
በማንኛውም ድጋፍ መተባበር አስፈሊጊነቱን በማብራራት አቅርበዋሌ። በዚሁም 
መሠረት ሇአባሌነትና ሇዯጋፊነት የተዘጋጀው የመመዝገቢያ ቅጽ በስብሰባው ሇተገኙት 
በማዯሌ በሚያመቻቸው መንገድ «ያ ትውሌድ ተቋም»ን ሇመተባበር ተመዝግበዋሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» ከፊቱ የተዯቀኑ መሰናክልችን አሌፎ ሇአንዯኛ ዓመት ክብረ 
በዓሌ መድረሱ የአባሊቱ ጥንካሬ መሆኑን የገሇጹት ተሰብሳቢዎች የተሰማቸውን ዯስታ 
በመግሇጽ ወዯፊት መዯረግ ያሇባቸውን ገንቢ ሃሳቦች አስቀምጠዋሌ። በዕሇቱ 
የቀረበውን ዝግጅት በርካታ ሰው ሉያዯምጠው ይገባሌ ያለት ተሰብሳቢዎች፤ 
ስብሰባው ዕሇቱ የኢትዮጵያን ቀን የሚከበርበት በመሆኑ ሉገኝ የሚችሇውን ቁጥር 
ቢያሳንሰውም በቀጣይነት በላሊ ጊዜ ስብሰባውን በድጋሚ ማካሄድ እንዯሚገባ   
ከተሰነዘሩት አስተያየቶች ዋነኛው ሲሆን በአጠቃሊይ ግን የተዯረገው ዝግጅት 
ከጠበቁት በሊይ እንዯነበርና መጥተው ማድመጣቸው ይበሌጥ ሇ”ያ ትውሌድ” ስብስብ 
ያሊቸው ድጋፍ እንዯሚቀጥሌና የተቻሊቸውን እንዯሚተባበሩ የተሰነዘሩ አስተያየቶች 
አመሊክተዋሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» አንዯኛ ዓመት ክብረ በዓሌ ዝግጅቱን አስመሌክቶ ጊዜያችሁን 
ቆጥባችሁ ሇተሳተፋችሁ በሞሊ የከበረ ምስጋናችንን እያቀረብን፤ ከቀኑ ተዯራራቢ 
ዝግጅት የተነሳም ይሁን በተሇያዩ ጉዳዮች መካፈሌ እየፈሇጋችሁ ሊሌተሳካሊችሁ 
ወገኖቻችን፤ “ነገም ላሊ ቀን ነው” በማሇት ላሊ መድረክ ሇማዘጋጀት ቃሌ እየገባን 
በወቅቱ ሇተሰብሳቢው የቀረበውን ዝግጅት በድረ ገጻችን (www.yatewlid.org, 
www.yatewlid.com)  ትመሇከቱት ዘንድ እንጋብዛሇን።   
 
 
የትውሌዳችንን ታሪክ ሇትውሌድ ሇማስተሊሇፍ እንተባበር! 
 
“ያ ትውሌድ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook: yatewlid 
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mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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  ያ ትውልድ   

 
ቀን ፡ ጥር ፳፪ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. (January 30, 2014) 

 
«ያ ትውልድ ተቋም» ቤተ መረጃ 

 
ከ«ያ ትውልድ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ 

 
«ያ ትውልድ ተቋም» በጀመርነው የኢትዮጵያ የትግል ታሪክ መረጃ ማሰባሰብ መሠረት በያ 
ትውልድ ድረ ገጽ http://www.yatewlid.com ወይም http://www.yatewlid.org ተጨማሪ 
የተለያዩ ሠነዶችና የሰማዕታት ስም ማስገባታችንን ለመግለጽ እንወዳለን። በዚህም መሠረት፦ 
 
የተለያዩ ሠነዶች 
 

 በተለይ ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ 1970 ዓ.ም. በአለው ወሳኝ ትግል ወቅት ወጥተው 
የነበሩ መጣጥፎችን የማሰባሰቡ ሂዯት በመቀጠል በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ፓርቲ (ኢሕአፓ) በጊዜው ወጥተው የነበሩ የዴሞክራሲያ ዕትሞችን አንድ መቶ 
ሰማንያ ሦስት (183) ዕትሞች ተካተዋል።  

 መልዕክተ ኢሕአፓ (በኢሕአፓ-ህትመት-መልዕክተ ኢሕአፓ ክፍል) 49 ዕትሞች 
ገብተዋል 

 ላብ አዯር (በኢሕአፓ-ህትመት-ላብ አዯር ክፍል) 7 ዕትሞች ገብተዋል 
 የኢሕአፓ የድሮ መዝሙሮችና ግጥሞች (በኢሕአፓ-መዝሙር ክፍል) በድምጽ ቅጂ 

ተካተዋል ምሳሌ ታዋቂው የኢሕአፓ መዝሙር ለዘመናትና ሌሎች። በተጨማሪ 
በዚሁ ክፍል ከያ ትውልድ ወገኖች የተለያዩ ግጥሞች ለምሳሌ፦ ፀጋዬ ዯብተራው 
ግንባርህን አሳያቸው፣ የኃይሌ ጎመራው ስብስቦች፣ አልተለየሽኝም እሳቱ ከበዯ፣ 
ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት ወዘተ ተካተዋል።  

 የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያ ኃይሎች ኅብረት (ኢዴኃኅ) ሠነዶች (በፖለቲካ ድርጅቶች-
ህብረት-ኢዴኃኅ ክፍል) የተገኙት ተካተዋል። 

 
የቀይ ሽብር ሰማዕታትን በተመለከተ 
 
በያ ትውልድ ተቋም ድረ ገጽ የተካተቱት ከሦስት ሺህ በላይ የሰማህታት ስም ዝርዝር 
እንዯተጠበቀ፦ 

 በጎንዯር   880  
 በጎጃም    270 
 በትግራይ  318 
 በሐረር    261  
 በአዲስ አበባ ከፍተኛ 1 (96)፣ ከፍተኛ 3 (155)፣ ከፍተኛ 11 (93)፣ ከፍተኛ 12 

(94) ከፍተኛ 15 (167) በጠቅላላው 605 ሰማዕታት ስም በማስገባት በፊት ከነበረው 
ከፍ ብሏል።   

በጠቅላላው ሁለት ሺህ ሦስት መቶ ሰላሳ አራት (2334) የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችን 
ስም በፊት ከነበረው በተጨማሪ ተካቷል። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎችና ተሳታፊ 
 
በዯርግ የአንድ ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ዕቅድ አውጪዎች፣ አስፈጻሚና ተሳታፊዎች 
ስም ዝርዝር በአለው አገዛዝ ከተሰጣቸው የፍርድ ውሳኔ ጋር በአዲስ አበባ በየከፍተኛው እና 
በክፍለ ሀገር በየአውራጃውና ወረዳው መሠረት በያ ትውልድ ድረ ገጽ (የቀይ ሽብር 
ተሳታፊዎች ክፍል) ተካቷል። በዚሁ መሠረት ከታች በዝርዝር የተቀመጠው ቁጥር አጠቃላይ 
የአንድ ሺህ አንድ መቶ ዘጠና (1190) ስም ዝርዝር፣ ኃላፊነታቸውንና የተሰጣቸውን ፍርድ 
አካቶ ተካቷል። 
 
 
 
በዯርግ የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጪዎችና ተሳታፊዎች ብዛት 
በዯርግ የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎች 73 
በዯርግ የቀይ ሽብር ፖሊሲ አስፈጻሚዎች 96 
በዯርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊዎች ብዛት 
አዲስ አበባ በ25ቱ ከፍተኛ 284 
በሸዋ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 232 
አሩሲ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 66 
ወሎ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 111 
ትግራይ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 57 
ጎንዯር የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 49 
ጎጃም የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 29 
ከፋ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 36 
ሲዳሞ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 50 
ሐረርጌ የተለያዩ አውራጃና ወረዳዎችን ጨምሮ 28 
ወለጋ 2 
ኢልባቡር 3 
ጎሙጎፋ 9 
ባሌ 26 
ኤርትሪያ 2 
በተለያዩ መስሪያቤቶች 37 

ጠቅላላ 1190 
 
 
በሀገራችን ከነበሩት አገዛዞች በአስከፊነቱና በገዳይነቱ ከፍተኛውን ድርሻ የሚወስዯው 
በፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም ይመራ የነበረው የዯርግ አገዛዝ ነው ብለን እናምናለን። 
በዚህ የዯርግ አገዛዝ አንድ ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ተብሎ በሚታወቀው ዘመን 
ለተሰዉ ወግኖቻችን ዋና መታሰቢያነቱን ይዞ የሰማዕታቱን ስም እንዳካተተ ሁሉ በጊዜው 
የነበሩት የግድያው አቀናባሪዎችና ተሳታፊዎች ስም መውጣቱ ከታሪክ አንጻር አስፈላጊ ነውና 
በተቀናበረ መልኩ አቅርበንላችኋል። 
 
የሀገራችንን የዴሞክራሲና የነፃነት የትግል ታሪክ ማሰባሰብና በተጀመረው ያ ትውልድ ድረ 
ገጽ መልሶ ለሕዝብ ማቅረብ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው «ያ ትውልድ ተቋም» በድረ ገጹ 
የተካተቱትን በመመልከት በኢሜል አድራሻችን አስተያየታችሁን ትሰጡን ዘንድ በትህትናና 
በአክብሮት እንጠይቃለን።   
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ምስጋና 
 

 የኢሕአፓ ዴሞክራሲያ ዕትሞችን እናገኝ ዘንድ ለተባበራችሁን የያ ትውልድ ወገኖች 
የከበረ ምስጋናችን በዚህ አጋጣሚ ይድረሳችሁ እንላለን። 

 የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችንን ስም ዝርዝርና የተገኘውን ፎቶ በማጣራት 
ለምትልኩልን ተባባሪ ወገኖች፤ ሙታን ወገኖቻችንን ከፍ ከፍ አርጋችኋልና በስማቸው 
ምስጋናችንን ተቀበሉን። 

 «ያ ትውልድ ተቋም» በቅርቡ ለአንዳንድ ወገኖቻችን የዕርዳታና የትብብር ጥሪ 
በአቀረብነው መሠረት ፈጣን መልስ ለሰጣችሁን ወንድምና እህቶቻችን ከበሬታችን 
የላቀ ነው። አሁንም በማንኛውም መንገድ «ያ ትውልድ ተቋም»ን ለመተባበርና 
ለመርዳት ፍላጎት ላላችሁ ኢሜል አርጉልን፤ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ፍላጏቱ 
ላላችሁ በድረ ገፃችን ላይ የ PayPal Account ስላስቀመጥን በመጠቀም መርዳት 
እንዯምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እንወዳለን። 

 
ያ ትውልድ ተቋም በቀጣይነት በአለው አቅም መሠረት ተልዕኮውን እየተወጣ ይገኛል። 
አሁንም ወዯፊትም የተለያዩ የያ ትውልድና ተዛማጅ መረጃዎች ያሏችሁ በመላክ ትተባበሩን 
ዘንድ በአክብሮት እየጠየቅን በቀጣይነት በመሠራት ላይ ያለውን የያ ትውልድ ድረ ቀጣይ 
ሥራ እንዯተጠናቀቀ እናሳውቃለን። 
 
የያ ትውልድን አኩሪ ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ሁላችንም እንተባበር። 
 
 
<<ያ ትውልድ ተቋም>> ለያ ትውልድ መታሰቢያነት።  
ያ ትውልድ ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
website : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡  ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. (May 23, 2014) 

 
የከፍተኛ 15 ቀይሽብር ተዋንያን ከፍያሇኝ ዓሇሙ 

22 ዓመት እሥራት ተፈረዯበት 
 

ከ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ 
 
የከበረ ሰሊምታችንን በቅዴሚያ አያቀረብን፤ 
 

May 23, 2014 (ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.) በሰሜን አሜሪካ 
ዳንቨር ኮልራድ የአረመኔውን ከፍተኛ 15ቱ ቀይ ሽብር ተሳታፊ 
ከፋሇኝ ዓሇሙን ጉዲይ የመጨረሻ ፍርዴ ውሳኔ ሇመስጠት የፍርዴ ቤቱ 
ችልት ከጠዋቱ 9፡30 ተሰየመ። ጉዲዩን ሲከታተለ የነበሩት ጠበቆችና 
የሚመሇከታቸው ተገኝተዋሌ። ከፋሇኝ ዓሇሙን ሇመጀመሪያ ጊዜ 
በዳንቨር ኮልራድ በመመሌከት ወዯ ፍርዴ ይቀርብ ዘንዴ ከፍተኛውን 
ዴርሻና ኃሊፊነት የተወጣው የዳንቨሩ ነዋሪ አቶ ክፍለ ከተማን ጨምሮ 
በነሏሴ ፬ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. በዳንቨር በተካሄዯው የፍርዴ ቤት ውል 
በአካሌ በመገኘት በከፋሇኝ ዓሇሙ በከፍተኛ 15 እሥር ቤት በ1970/71 
ዓ.ም. በጊዜው ወጣቶች፣ ሕፃናትና አዛውንቶች ሊይ የፈጸመውን 
አሰቃቂ ግርፋት፣ ግፍና ግዴያ በመመስከር ተገኝተው የነበሩት ወ/ሮ 

አበበች ዯምሴ ከሳንሆዜ፣ አቶ ብርሃን ዲርጌ ከዋሽንግተን ዱሲ፣ ድር ሳሙኤሌ ከተማ 
ከዳንቨር እና አቶ ነሲቡ ስብሏት ከቨርጂንያ ሲገኙ አቶ አሳየኸኝ ፈሇቀ ከቦስተን በሥራ 
ምክንያት አሌተገኙም። 
 
በፍርዴ ሂዯቱ የከፋሇኝን ጉዲይ የያዙት ጠበቃ ከፋሇኝ ዓሇሙ የአሜሪካንን መንግስት 
በማጭበርበር ባዯረገው ማንነትን የማታሇሌ ጉዲይ የ22 ዓመት እስራት እንዯሚገባው ፍርዴ 
ቤቱን ጠየቁ። የፍርዴ ቤቱ ዲኛ ጉዲዩን ከተሇያየ አቅታጫ ካዯመጡና ከተመሇከቱ በኋሊ 
በዛሬው ዕሇት በከፋሇኝ ዓሇሙ ሊይ የ22 ዓመት እስራት ብያኔ ሰጥተዋሌ። 
 
ነሏሴ ፲፰ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (August 24, 2012) ከፍያሇኝ ዓሇሙ በሰሜን አሜሪካ 
ዳንቨር ኮልራድ የአሜሪካን ዯህንነት ኃይልች ቁጥጥር ሥር በመዋሌ ወዯ እስር ቤት 
መግባቱ ይታወቃሌ።  የከፋሇኝ ዓሇሙን ጉዲይ ሳትሰሇቹ  በመከታተሌ እዚህ ሊዯረሳችሁና 
የመጨረሻውን ብይን ሊሰጣችሁ የከፍተኛ 15 ወገኖችና የያ ትውሌዴ አባሊት ምስጋናችን 
ይዴረሳችሁ። እናመሰግናሇን። የያ ትውሌዴ አባሊትና የቀይሽብር ቀጥተኛ ተጠቂ ወገኖችና 
ቤተሰቦች በመሊ እንኳን ዯስ አሊችሁ።  
 
በአዴራጏቱና በአረመኔነቱ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት ይህ ግሇሰብ፡ በትዕቢት ያፈሰሰው የንጹሃን 
ወንዴምና እህቶቻችን ዯም፤ ዛሬ ከ36 ዓመት በኋሊ ተፋራጅና ተሟጋች በማግኘት ከፍያሇኝ 
ዓሇሙን ሇፍርዴ በማቅረብ የመጨረሻውን ብይን እንዱያገኝ ተዯርጓሌ። የያ ትውሌዴ 
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ሰማዕታትን ጨምሮ የከፍተኛ 15ቶቹ ብርዬ ሀ/ማርያም፣ ክፍላ ቄስ፣ ታዯሰ ቢፍቱ፣ ግዛው 
ወረሳ፣ አፈሳ በቀሇ፣ በዛ ገ/ሕይወት፣ አሸናፊ በቀሇ፣ አሰሇፈች፣ ሶፊያ አየሇ፣ ዮሏንስ ስዩም፣ 
ዲንኤሌ አንጋጋው ወዘተ እና የበርካታ ወጣቶች ዯም ምንጊዜም ቢሆን ተፋራጅ እንዲሇው 
እንረዲሇን። የበርካታ ወጣቶችንና ጎሌማሶችን ዯም እንዯውሃ አፍስሦ ምንም እንዲሌሰሩ 
አዴፍጦ መቀመጥና ይባስ ብል ያንን ትውሌዴ ተጠያቂ ሇማዴረግ የሚዯረገው ሩጫና ታሪክ 
ብረዛ ተከሊካይና ሀቁን አስረጂ ወገን እንዲሇው ጥርጣሬ የሚገባን አይመስሇንም። ጊዜው ምን 
ቢርቅ ታሪካችን ተዲፍኖ እንዯማይቀመጥና ሇትውሌዴ እንዯሚተሊሇፍ የምናዯርገው ጥረት 
ፍሬ እንዯሚያሳይ በያ ትውሌዴ ስም እያዯረግን ያሇው እንቅስቃሴ ውጤት መስካሪ መሆኑን 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ያምናሌ።  
 
የከፍተኛ 15ን ቀይ ሽብር ተሳታፊ ከፍያሇኝ ዓሇሙ ያሇበት ቦታ ከታወቀ ጀምሮ ጉዲዩን 
በመከታተሌ ሙለ ትብብርና ዴጋፍ ሊዯረጋችሁ ሁሊ ሌናመሰግን እንወዲሇን። በተሇይ 
ከፍያሇኝ ዓሇሙ የዛሬ 36 ዓመት የሰራውን ወንጀሌ የምታውቁትንና ያያችሁትን ሇመመስከር 
ምንም ሳታወሊውለ ፈቃዯኛ በመሆን ሇተባበራችሁ ዛሬ ከፍያሇኝ ዓሇሙ ማንነቱ እንዱታወቅ 
ፍርዴ ማሇት ምን እንዯሆነ ይመሇከት ዘንዴ ያበረከታችሁት አስተዋጽዎ ውጤት ነውና 
በሰማህታት ወንዴምና እህቶቻችን ስም ከ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ምስጋችን ይዴረሳችሁ። 
 
በከፍተኛ 15 ሇምትገኙ በዯርግ ያንዴ ትውሌዴ መመተር ቀይ ሽብር ጥቃት ሰሇባ ሇሆናችሁ 
ቤተሰቦችና ወገኖች በሞሊ፡ የዛሬ 36 ዓመት በማንሃህልኝነት በየእሥር ቤቱና በየመንገደ 
የፈሰሰው የሌጆቻችሁ ዯም ሰሚ ሉያገኝ ችሎሌ። ጊዜው ምንም ቢርቅ ጉዲዩ ዛሬም 
ያንገበግባሌና ወንጀሊቸውን ተሸክመው ማንነታቸውን ዯብቀውና አዴፍጠው ያለ መሰሌ 
ከፋሇኝ ዓሇሙ ገዲዮች ምንጊዜም፣ ዛሬም ወዯ ሕግ መቅረቡ ሇላልች ትምህርት ሉሰጥ 
ይገባዋሌ እንሊሇን። ጊዜ የሰጠውን ጉሌበትና ኃይሌ ተጠቅሞ ያሇአግባብ የሚፈስ የንጹሏን 
ዯም ላሊ ጊዜ የፍትህ ያሇህ ብል ወዯ ሕግ እንዯሚያቀርበው ትምህርት ሉወሰዴበት ይገባሌ። 
ዛሬ ዓሇም የወንጀሇኞችና የገዲዮች ዋሻ አሇመሆኗን በትንሹም ቢሆን ግንዛቤ እንዴንወስዴ 
ይገባሌ እንሊሇን። 
 
በ1969/70/71 ዎቹ የዯርግ ቀይሽብር ተሳታፊዎች ጉዲይ የሁሊችንም የያ ትውሌዴ አባሊትና 
ቤተሰቦች የጋራ ኃሊፊነት ነው ብሇን እናምናሇን። በመሆኑም በየቦታው አዴፍጠው 
የተቀመጡትን በዯም የተነከሩ ወንጀሇኞች ቢያንስ በኅብረተሰቡ ሉታወቁ የሚገባቸው በመሆኑ 
የጉዲዩ ባሇቤት ሁሊችንም ነንና፤ ዴጋፍና ትብብራችን ሇግሇሰቦችና ሇተወሰኑ አካሊት ሳይሆን 
ሇሚነሳውና ሇተነሳው ጉዲይ መሆኑን በማገናዘብ ዴምጻችንን በጋራ እናሰማ እንሊሇን። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከፋሇኝ ዓሇሙን ሇፍርዴ ሇማቅረብ የሚዯረገውን ሂዯት ሙለ ዴጋፍ 
በመስጠት እንዯተባበረ ሁለ በቀጣይነትም በየቦታው አዴፍጠው የተቀመጡ የዯርግ ቀይ 
ሽብር ተሳታፊዎችን ከያለበት በማውጣት ሕዝብ እንዱያውቃቸው ማዴረግ ይጠበቅብናሌና 
እንተባበር እንሊሇን። 
 
እናመሰግናሇን 
 
“ያ ትውሌዴ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
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Kefelegn Alemu Worku, Ethiopian 

Immigrant Accused Of Torture, Arrested 

After Chance Encounter At Aurora Cafe  

By P. SOLOMON BANDA 09/04/12 10:34 PM ET  

DENVER -- A chance encounter at a restaurant in a Denver suburb led to the arrest of an 

Ethiopian immigrant who authorities say tortured political prisoners decades ago in his 
home country, according to testimony from a Department of Homeland Security official 

Tuesday. 

The man authorities identify as Kefelegn Alemu Worku (kah-FEH'-lun ah-LEE'-moo 
WER'-koo) pleaded not guilty to U.S. immigration charges and denied that he is a former 
guard at a prison know for atrocities and human rights abuses. 

"He denies all of it," said Matthew Golla, a federal public defender, outside of court. He 
called his client "Mr. Doe" during the hearing. 

The man entered his plea in federal court before being ordered held without bail by a 
judge who noted that he is accused of using several aliases. U.S. Magistrate Judge 

Kristen Mix also said the man faces serious accusations involving a detention center 
known as Higher 15. It was established during the late 1970s in a campaign known as the 

Red Terror, an effort the global watchdog group Human Rights Watch has called "one of 
the most systematic uses of mass murder by a state ever witnessed in Africa." 

Worku was spotted by happenstance and confronted in May 2011 in a suburban Denver 
restaurant by a former prisoner who recognized him as a Higher 15 guard, said Homeland 

Security Agent Jeffrey Lembke, who did not elaborate. 

The Cozy Cafe in an Aurora, Colo., is a hangout for Ethiopian immigrants in the Denver 
area, said restaurant manager Girma Baye. 

The man identified as Worku was a regular at the restaurant and was known as Tufa, said 

Baye. 

The Ethiopian immigrant, who says he escaped from the prison in 1979, went to 
authorities with his suspicions, leading to the investigation that resulted in the man's 

arrest last month, Lembke said. 
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Two other Ethiopian immigrants, who say they also were held at the prison, identified the 
suspect as Worku in a photo lineup. None of the three have been identified except by 

initials. 

These men had "a very strong reason to remember, even though it was 30 years ago," said 
federal prosecutor Brenda Taylor in court. 

The three immigrants told authorities the man they identified as Worku participated in 

beatings and torture sessions that included a cattle prod, rifle butts, whips and pipes. They 
also said he threatened at least one witness with an AK-47 at the prison where detainees 

were regularly beaten and executed. 

Golla said his client has lived peacefully in Denver for eight years and should be 
released. He said his client has worked at Denver International Airport and is currently 
employed with a parking lot company. 

The man has been charged with unlawfully procuring citizenship or naturalization and 

aggravated identity theft. If convicted of both, he faces up to 12 years in prison and fines 
of up to $500,000. 

See Next Page 
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ARAPAHOE COUNTY - The 9Wants to Know investigators have learned U.S. Federal 
agents arrested a man who they believe is a war criminal from Ethiopia convicted of 

killing 101 people and torturing many others.  

Kefelegn Alemu Worku went by the name Tufa or Habteab Berhe Temanu, according to 
federal agents and federal court documents reviewed by 9Wants to Know. Immigration 

Customs Enforcement arrested Worku was arrested Aug. 24, but news of his arrest wasn't 
immediately made public. 

ICE agents allege Worku stole an identity and forged his citizenship application to be 

able to get into the United States. Federal prosecutors charged him with unlawful 
procurement of citizenship or naturalization and aggravated identity theft. If convicted he 
could be sentenced to 10 years in prison. It's not clear whether he could be deported back 

to Ethiopia. 

Worku lived in a second-floor apartment at 8861 East Florida Avenue in Arapahoe 
County, near Florida Avenue and Parker Road. 

Girma Baye manages Kozy Café near Havana Street and 1st Avenue, where Worku was a 

near-daily customer. 

"He's about 60-65 years old," Baye said. "He's a very nice guy. He's always fun." 

Baye said he was shocked to learn what prosecutors claim is in Worku's past. 

ICE agents were tipped off about Worku in May of 2011 after an Ethiopian native who 
lived in Denver, recognized Worku as a guard in the prison where he was an inmate. The 

man also told federal agents that he personally watched Worku torture fellow prisoners. 

Prosecutors conducted an investigation and now believe Worku worked as a high ranking 
prison official in the "Higher 15" prison which house about 1,500 political prisoners 
during the reign of President Mengistu, often referred to the "Red Terror." 

"It was a period of systematized, institutionalized terror. It was not random, accidental or 
a little here or there, it was systematized institutionalized, government sponsored reign of 
terror," University of Denver Professor Peter Van Arsdale said. 

Van Arsdale, who wrote "Forced to Flee: Human Rights and Humans Wrongs in Refugee 

Homelands," has traveled multiple times to Ethiopia. 

As federal investigators looked into Worku's past, they reached other people who also 
said they recognized Worku from prisons. 

"These aren't huge prisons like Supermax or others here in Colorado. These are small 

buildings out in the courtryside with barbed wire," Van Arsdale told 9Wants to Know 
investigative reporter Jace Larson. 
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Investigators say they discovered a news article which indicates a prison guard from 
Higher 15 named Kefelegn Alemu was sentenced to the death penalty in absentia for 

executing 101 people. 

9Wants to Know discovered a 2001 British Broadcast Corporation article which says the 
sentence was handed down by the Sixth Criminal Bench of the Federal High Court. It 

says Kefelegn Alemu was found guilty of ordering, coordinating and participating in the 
execution of 101 people. 

The article does not mention Worku's last name. Van Arsdale, the professor from 

University of Denver, says it is Ethiopian custom to refer to someone - even the president 
- by only the first name and not use the last name. 

Customs agents discovered Worku used a fraudulent name to immigrate to the United 
States on July 12, 2004 as a refugee along with four children to live with a fifth child 

already in the United States. 

When agents interviewed the unnamed, fifth child they say he admitted his real father 
wasn't mentally or physically able to immigrate to the United States. The children were 

worried their father's health would jeopardize their changes of immigrating to the United 
States so they recruited Worku to assume the identity of their father in the refugee 
process. 

Worku's public defender told 9Wants to Know Thursday that he is not in a position to 
comment on the case. 

Worku is scheduled to appear for a detention hearing in federal court in Denver Tuesday. 

Have a comment or tip for investigative reporter Jace Larson? Call him at 303-871-

1432 or e-mail him  

jace.larson@9news.com 

See Next Page 
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 Ethiopian immigrant's past revealed with 5 words: "I think I know you" 

An Ethiopian immigrant known as John Doe admits in a letter to a federal judge that he is 
Kefelegn Alemu Worku, who prosecutors think tortured and killed dozens of political 
prisoners in his home country in the 1970s. 

Worku, who was living in the metro area under the name Habteab Berhe Temanu, has 

been behind bars for almost 11 months on charges that he lied on immigration 
documents. 

"I am not Habteab Berhe Temanu or 'John Doe,' " Worku said in a handwritten letter to 

Senior U.S. District Judge John Kane dated June 23 and filed in the Doe case. 

"My name is Kefelegne-Alemu-Worku. ... I lied to U.S. gov't officials and I accepted 
documents that were not rightfully mine. This was wrong and I apologize for my errors I 

simpley wanted to live in America." 

Prosecutors say they think that Worku took part in Ethiopia's Red Terror, a purge of those 
suspected of opposing a Marxist regime that seized power in the 1970s. It isn't known 
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how many Ethiopians were arrested, imprisoned, tortured and killed during the period, 
but some estimates reach into the hundreds of thousands. 

Worku is scheduled to be tried in U.S. District Court in Denver on Aug. 12. Instead of 

going to trial, he wants to plead guilty at a hearing scheduled for Thursday. 

And he wants to do so despite what his public defenders say, he said in the letter. "With 
this letter I plead guilty to count one and three regardless of my attorneys intervention." 

His lawyer, Matthew C. Golla, didn't return a call for comment. 

Kane has already made clear that he won't rely on recommended federal sentencing 

guidelines, which would amount to time served, in sentencing Worku. 

"I am an old man. I have already passed extra four months more valuable to me than the 
young man," Worku said in a second letter to Kane, dated July 3. 

In 2001, a British Broadcasting Corporation report, citing Ethiopian media, said a former 

guard at the prison, Kefelegn Alemu, was convicted in absentia of participating in the 
deaths of 101 people. He was ordered hanged if he were ever found. 

Worku entered the United States as early as 2002, according to a court document. Jeff 

Dorschner, a spokesman for the U.S. attorney's office, said prosecutors are not sure about 
Worku's age. 

Worku had been working as a parking attendant in the Denver area, and he was arrested 

in 2012 after someone recognized him at a restaurant in Aurora. 

Tom McGhee: 303-954-1671, tmcghee@denverpost.com or twitter.com/dpmcghee 
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Ethiopian immigrant Kiflu Ketema, 58, in May 2011 spotted countryman and accused 
war criminal Kefelegne Alemu Worku, who had taken refuge in the Denver area. (Grant 

Hindsley, The Denver Post) 

 Oct 11: 
 Denver jurors convict man accused of being Ethiopian prison torturer 

 Oct 10: 
 Witness "glad to face" Ethiopian accused of torture, murder 

 Oct 9: 
 Witnesses identify man in court as one who beat them in Ethiopian jail 
 Oct 8: 

 Ethiopia's Red Terror takes center stage in Denver immigration trial 
 Oct 7: 

 Trial in Denver will spotlight terror in Ethiopia 
 Jul 26: 
 Denver metro area home to 30,000 Ethiopians, Eritreans 

 Jul 11: 
 Red Terror in Ethiopia killed thousands between 1976 and 1978 

For nearly 10 years, Habteab Berhe Temanu surrounded himself with fellow Ethiopian 

immigrants in the Denver area, sharing meals, swapping jokes and immersing himself in 
the ways of the old country. It took another immigrant, Kiflu Ketema, just five words to 
expose the terrible truth that Temanu had been hiding in plain sight from his former 

countrymen. 

"I think I know you," Ketema told him in a chance encounter while smoking a cigarette 
outside an Ethiopian restaurant in Aurora. 
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Those who knew Temanu say he never spoke of the past. This week, it became clear 
why: He was living under an assumed name, with a buried past and secrets that could 

send him to the gallows in Ethiopia. 

After 11 months of denials, Temanu finally  

 
Gaddis Ahmed manages an Ethiopian grocery store called Megenagna. Denver-area 

residents who knew Kefelegne Alemu Worku say he was funny and social. (Grant 
Hindsley, The Denver Post) 

admitted what a shocked Ketema had discovered. Temanu told a federal judge that he is 
Kefelegne Alemu Worku, a notorious guard accused of torturing and killing dozens of 
political prisoners during Ethiopia's Red Terror in the 1970s. 

Worku is now in federal custody in Denver, accused of falsifying immigration documents 
and using another man's identification to gain citizenship in the United States. 

"My name is Kefelegne-Alemu-Worku. ... I lied to U.S. gov't officials and I accepted 
documents that were not rightfully mine," Worku said in a handwritten note to the judge. 

"This was wrong and I apologize for my errors I simpley wanted to live in America." 

Senior U.S. District Judge John Kane told Worku in court on Thursday that he could face 
up to 20 years in prison, prompting Worku to withdraw an offer to plead guilty and to say 

he wants to go to trial instead. 

Kane told him that if he pleaded guilty, the judge would have to revoke his citizenship 
and he would be subject to deportation to Ethiopia, where he has been tried in absentia 
and sentenced to death. 

Worku, believed to be in his 60s, told the judge that although he now admitted his true 

identity, he would never admit to atrocities. "Whatever I did, I did because of a difficult 
situation I was in," he said. 

He was not an official of the government, he said, and as far as his conduct during the 

1970s goes, "I am only a very small fish."  

"What is going on here now is a pattern of revenge of what we did to each other at that 
time," he said through an interpreter. 

The past that Worku has tried so hard to forget confronted him on May 6, 2011, outside 
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the Cozy Cafe, one of the many Ethiopian restaurants in the Denver area. 

Ketema's brother had summoned him to the restaurant after seeing what looked like a 
familiar face. 

"I think I know you," Ketema told Worku. 

"No," replied Worku.  

When Ketema told his former jailer he had been a prisoner at Kefetegna 15, a makeshift 
prison in Addis Ababa during Ethiopia's Red Terror, Worku insisted he was mistaken.  

"No, maybe it could have been my brother," Ketema recalls him saying. 

"I said, 'You were there,' " and the man Ketema calls a "monster" began to tremble, the 

58-year-old Ketema said Thursday.  

When he was 22, Ketema spent 19 months in the prison. He said many of his friends died 
at the hands of the Marxist government. 

More than three decades after Ketema escaped the prison, he said, Worku was instantly 

recognizable. He hadn't changed, and even his voice sounded the same, he said.  

Ketema eventually brought his suspicions to the FBI and federal prosecutors, who 
showed him pictures of Worku. 

"Yes, that is him," he recalled telling them. 

People who knew Worku in Denver under the different name said he was funny and 

social, hanging out in Ethiopian restaurants, attending cultural events and inviting guests 
to his apartment. 

Girma Baye, manager of the Cozy Cafe, said Worku came in several times a week 
starting about 2003 or 2004. Baye still thinks of the friendly old man by his assumed 

name. 

"I still know him as Tufa," he said, seated by the door in the strip-mall restaurant. "To me 
that's who he is. You're only a witness if you saw something. All we really know for sure 

is that there was a civil war and lots of people died." 

"His personality was the best," Baye said. "He was always playing, always friendly, 
always having fun. We didn't even think of him as an old man. He was just Tufa." 

But, Baye said, "He never told me anything that happened in his past." 

Those who encountered Worku at the infamous prison in Ethiopia say they will never 



forget him. They say Worku was known as a guard to avoid, a man with a temper and 
what one of his former prisoners called a "thirst for blood." 

The younger brother of Berye H. Mariam, a 14-year-old allegedly tortured and shot by 

Worku at the prison 36 years ago, spoke to The Denver Post on condition of anonymity 
because of "old political grudges" that survive even here in Denver. 

He vividly recalls the day he said Worku was drunk and ordered his brother removed 

from the cinder-block, windowless prison where 50 men and boys slept on the floor and 
lived in squalor. He soon learned that his brother had been beaten and shot to death. 

"In that prison, you could see things every day that you couldn't believe humans could do 

to other humans," the man said. 

Does he wish for justice for his brother and fellow inmates? 

"The most important thing is not revenge, but a person like this, who killed so many 
people like my brother, is not rewarded with being able to live in the greatest country in 

the world," he said. "Closure, however, is that he gets the justice he deserves." 

Nebiyu Asfaw, an Ethiopian community organizer, said Worku's capture has symbolic 
meaning for those who lived through the times. 

"It shows justice always prevails," he said. "After killing so many people, it catches up 
with you and that you can't hide from the truth, and you can't hide from justice. It's really 

symbolic for a whole lot of people." 

He estimated there are more than 30,000 people of Ethiopian descent in the Denver area. 
He said there are 17 Ethiopian restaurants in the region, a testament to the depth of the 

culture. 

"There's not an Ethiopian family who lived there in the '70s who isn't affected by this," 
said Asfaw, who was born in Ethiopia. "His capture and ultimate justice being served 

should be seen as justice being served around the world, in Africa and especially in 
Ethiopia." 

Rabbi Marvin Hier, founder of the Simon Wiesenthal Center, a global human-rights 
organization named for the famous hunter of Nazi war criminals, said it's critically 

important to victims, their loved ones and society to bring war criminals to justice. 

"It's important not just for what happened yesterday but for what might happen 
tomorrow," he said. "It sends a message that if you're going to be a mass murderer or a 

war criminal, people are never going to forget. If you're smart enough to hide out for a 
few decades, it doesn't mean someone isn't coming for you." 

He laughed at the notion that Worku might be claiming he was just following orders in 



the heat of war. 

"That's what they all say, that's the oldest excuse," he said. "In prosecuting Nazis, they 
were all following orders or they were in the kitchen. I've never seen so many short-order 

cooks." 

Worku, who has been in custody for nearly a year under the name John Doe, still wants 
to avoid discussion of the past, said his federal public defender, Matthew Golla. He is 

concerned about witnesses who could come forward at his sentencing to talk about 
brutality he allegedly engaged in as a prison guard. 

"Mr. Doe wants to plead guilty and get sentenced without the government bringing 

witnesses," Golla said Thursday. But those witnesses will be heard either at his 
sentencing if he pleads or at trial, Golla said. "I can't prevent that." 

Worku is scheduled to go to trial on Oct. 7.  

Tom McGhee: 303-954-1671, tmcghee@ denverpost.com or twitter.com/dpmcghee 
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A woman walks in July 2013 past the Cozy Cafe in Aurora frequented by alleged 
Ethiopian war criminal Kefelegn Alemu Worku. (Grant Hindsley, Denver Post file) 
 

mailto:tmcghee@denverpost.com?subject=The%20Denver%20Post:
mailto:tmcghee@denverpost.com?subject=The%20Denver%20Post:
http://www.denverpost.com/breakingnews/ci_24256358/denver-trial-ethiopian-suspected-torture-mass-murder-begins#comments
http://www.denverpost.com/portlet/article/html/imageDisplay.jsp?contentItemRelationshipId=5461861


 
Kefelegn Alemu Worku (Provided by federal authorities ) 
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The prosecutor in the trial of an Ethiopian accused of taking part in torture and murder 
during political upheaval in the African nation told jurors Monday that they will hear 

from some of those who witnessed his blood-thirsty reign at a prison there.  

Kefelgn Alemu Worku is charged with coming into the United States illegally. Among 
the false statements he is accused of making in applying for naturalization is the answer 

"no" he gave to this question: "Have you ever persecuted (either directly or indirectly) 
any person because of race, religion, national origin ... or political opinion?" Assistant 

U.S. Attorney Brenda Taylor said.  

The stories of those who survived their time at "Higher 15," the prison in Addis Ababa 
where he was a guard, will show that he lied, Taylor told jurors on Monday, the first day 
of Alemu Worku's trial in U.S. District Court in Denver.  

Matthew Golla, the defense attorney for Alemu Worku, also known as John Doe, said he 

doesn't doubt that "wicked" things were done in the Ethiopian prison during the late 
1970s, a period known as the Red Terror.  

"The facts will show that this man had no part in that," Golla, an assistant federal 
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defender, told jurors. "I think the evidence will show their identifications are suspect." 

One witness will be Samuel Habteab Berhe, who immigrated from East Africa in 1995, 
Taylor said. When war broke out between Ethiopia and Eritrea, Habteab Berhe arranged 

for his father, who was Eritrean, and four younger siblings to go to Kenya. "But there was 
a problem," Taylor said.  

His father was ill — mentally and physically — and it was his status as an Eritrean that 

would make it possible for the family to immigrate to the United States, Taylor said. 
Habteab Berhe's brothers and sisters met Alemu Worku, whom they knew as "Tufa," and 

enlisted him to act as their father, Habteab Berhe Temanu, during the immigration 
process. 

"His children made an impossible choice and sent their father back to Eritrea," Taylor 
said. 

He died in 2005. 

The family and Alemu Worku came to the U.S. in 2004.  

In return for testifying against Alemu Worku, prosecutors have promised that Habteab 
Berhe and his siblings will not be prosecuted for lying during the immigration process, 
Taylor said.  

Golla said that the evidence will show that Habteab Berhe and his family members 

"engaged in deceit in order to come to the United States."  

Kiflu Ketema, 58, who spent 18 months at the prison, reported to federal authorities in 
2012 that Alemu Worku was living in the U.S., after his brother told him he had seen the 

parking attendant at the Cozy Cafe, an Aurora restaurant.  

When Ketema, who is expected to testify, arrived at the cafe, he spotted Alemu Worku, 
believed to be in his late 60s, outside the restaurant, he said in a recent interview. His 

appearance and even his voice had changed little.  

When Ketema confronted him, the man denied being Alemu Worku. "He said, "No, 
maybe it could have been my brother,' " Ketema remembered.  

Tom McGhee: 303-954-1671, tmcghee@denverpost.com 
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 Jul 10: 
 Ethiopian immigrant admits being guard accused of killing prisoners 

The children of Habteab Berhe Temanu on Tuesday explained in a Denver courtroom the 

stark choice they faced when they recruited a man to act as their father in order to come 
to the United States.  

If they stayed in Nairobi, Kenya, where they were living illegally after fleeing Ethiopia, 

they could be deported to Eritrea, their father's original home, and pressed into military 
service and killed. 
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They said they didn't know anything about the past of the man they recruited, Kefelgn 
Alemu Worku, who is now on trial on immigration-fraud charges. He is accused of being 

a notorious prison guard in Ethiopia who killed and brutalized inmates. 

The siblings needed a head of household to emigrate, but their father suffered dementia.  

"He kept forgetting our names," said Amanuel Habteab Berhe, 29. 

So they found a broker who would enlist another Ethiopian refugee to act as their father. 
That man, whom they knew as "Tufa," was Alemu Worku. 

The government has granted Amanuel and his siblings immunity from prosecution to 

testify about their part in Alemu Worku's immigration.  

Prosecutors say Alemu Worku was a guard at "Higher 15," a prison operated by the 
Marxist military dictatorship that initiated a bloodbath known as the Red Terror in 

Ethiopia in the late 1970s.  

Another witness, Kiflu Ketema, 58, who spent 18 months at the "Higher 15" prison in 
Addis Ababa, said Alemu Worku was the most feared man in the prison, where guards 

routinely tortured and murdered political prisoners. "He was a big fish, he was the most 
feared person in 'Higher 15,' " he said under questioning by Alemu Worku's lawyer, 
Matthew Golla. 

Through tears, he described watching as prisoners were beaten on the soles of their feet 

and burned with cigarettes.  

"It was horrible," he said.  
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Two witnesses described savage beatings they received at an Ethiopian prison more than 

30 years ago and told jurors that the gray-haired defendant charged with immigration 
fraud was among those who tortured them.  

Berhan Dargie, 62, was a law student in Addis Ababa, Ethiopia, in 1977 when he was 

arrested by a group of armed men and taken to "Higher 15," a prison operated by the 
Marxist military dictatorship.  
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The beating, at first with fists and feet, started when he arrived and didn't end for almost 
12 hours. By then, his hands were swollen to the size of boxing gloves; his feet, back and 

face were torn and bloody; and toenails had been torn out, he said.  

About three hours into the beating, the man he identified as Kefelgn Alemu Worku 
entered. "He had a machine gun and brought it down on my head, and he shouted, 'Tell 

the truth,' " Dargie said in a Denver courtroom.  

Dargie said he was stripped to his underwear, his wrists and ankles tied together, his 
chest bearing the weight of his body.  

Alemu Worku ordered one of the guards to bring a bottle of water and "a special 

instrument," then poured the water on Dargie's feet and began to beat the soles. "You feel 
it not only in your feet but all over your body. It was so unbearable," Dargie said.  

When the abuse was finished for the night, other prisoners carried him to a tiny cell 
crowded with about 10 others. "The prisoners opened up space for me at last, so I could 

stretch my legs and lie down."  

Nesibu Sibhat, now 49, was only 14 — and a member of a youth group affiliated with the 
opposition party — when he was taken to the same prison.  

He recounted how two men tied his hands to his feet and delivered a similar beating for 

six hours as his sister watched in horror. One of the men, he said, was Kefelgn Alemu 
Worku. The trial continues on Thursday. 
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A witness at the trial of an Ethiopian accused of mass murder said Thursday she saw him 
shoot two people to death and then order another prisoner to lap blood from the floor.  

Abebech Demissie, 53, said she witnessed Kefelgn Alemu Worku, who is on trial in U.S. 

District Court in Denver for immigration fraud, shoot the teenage boys while she was a 
prisoner at the "Higher 15" prison in Addis Ababa during the late 1970s.  
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That same day, he shot another boy in the stomach who was alive when he was taken 
from the room, she said.  

"I'm glad to be here today, I'm glad to face you. You don't have a gun anymore," she told 

him after U.S. District Judge John Kane ordered Alemu Worku to face her so she could 
identify him.  

Demissie said she was taken into a room at the prison where several boys were standing 

by a wall. Another was lying on his back bleeding, and Alemu Worku was sitting on a 
table with a Kalashnikov rifle and another gun beside him.  

He ordered guards who were in the room to "get newspaper, and put it on his wounds and 

light it on fire," Demissie said. The boy, whose name was Gezaw, yelled "EPRP will be 
the winner!" a reference to the Ethiopian Peoples' Revolutionary Party, a political party 
that opposed the military dictatorship, she said.  

She made a low, trilling noise as she described the sound of the machine gun drilling 

bullets into the child's body.  

A second boy began to plead for his life, telling Alemu Worku that he was an only child. 
Alemu Worku, who was in charge of the prison in Addis Ababa, shot him in the stomach. 

"The boy was begging him even after he has bullet in his stomach. He was sitting right 
there but enjoying his begging." 

Then he shot a third teen, and when one of the other boys fell down, he ordered him to 

"drink that blood," she said.  

The next day, she said, he ordered her to write down the names of those he had killed. 
"He doesn't even remember the names," she said.  

Demissie, who lives in San Jose, Calif., is the fifth Ethiopian to go on the stand and 
identify Alemu Worku as the man who tortured and killed at the prison during a reign of 

terror in the East African country.  

Each has said they were contacted by a Homeland Security Investigations agent after his 
arrest on immigration charges and asked to look at a photo lineup that included his 

picture. 

The agents who showed them the mugshots testified that each one quickly identified the 
correct picture as the suspect. A sixth Ethiopian witness said he was not sure when he 

saw the picture that it was Alemu Worku but identified the defendant at the trial. 

Alemu Worku, who has sat stone-faced through the four days of the trial, looked at 
witnesses only when Kane ordered him to turn toward them so they could identify him. 
Alemu Worku is accused of concealing his identity and lying to gain entrance to the 

United States. 
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In questioning each witness, Matthew Golla, Alemu Worku's federal public defender, has 
asked them to describe what the defendant looked like 36 years ago, questioning their 

ability to accurately identify him. "I can't delete what I have in my memory," Demissie 
told him.  

Tom McGhee: 303-954-1671, tmcghee@denverpost.com or twitter.com/dpmcghee 
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A metro Denver man accused of being a notorious prison guard who killed and tortured 

inmates in Ethiopia was convicted on immigration fraud charges by a federal jury on 
Friday. 

U.S. government prosecutors said Kefelgn Alemu Worku lied about his past and stole 

another man's identity to come to Colorado in 2004 as a refugee and then gain 
citizenship. 
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"We ask you to finally tell this defendant that he is guilty and that he can no longer hide 
in plain sight in this country," assistant U.S. attorney Brenda Taylor told jurors before 

they began deliberating around noon. 

It took jurors just three hours to convict Alemu Work on three counts of immigration 
fraud — which involved statements that he never participated in persecution. He could 

face up to 22 years in prison and possible deportation after his release. His sentencing is 
scheduled for Dec. 19. 

The verdict stands as a landmark for refugees from Ethiopia, Rwanda and elsewhere who 

endured horrible abuse and still have suspicions about fellow immigrants with shady 
backgrounds back home. 

"I saw many people being tortured by him. He killed one of my best friends," said Kiflu 
Ketema, a 58-year-old Ethiopian immigrant who spotted Alemu Worku outside a 

restaurant in Aurora and alerted authorities. 

"Just put him in jail here and then send him back," Ketema said. "I don't want to see him 
walking the streets again. I left my country because of him. I don't want to see him here." 

There are about 30,000 Ethiopian-Americans in Denver, many of whom packed U.S. 

District Court Judge John Kane's courtroom Friday. Among them, Alemu Worku is 
widely known as a former cruel prison guard who called himself Tufa in Colorado, said 

Wanaw Beleta, 48, who was imprisoned himself and whose brother was tortured at the 
"Higher 15" prison where Alemu Worku is accused of committing atrocities. 

Alemu Worku escaped notice for seven years because he hung mostly with teenagers and 
avoided Ethiopians who remember, Beleta said. "Every community has some of these 

people who don't go to church, always hiding. In the future, I hope, just like this, they go 
to court." 

A white-haired man in his 60s, Alemu Worku sat silently through closing arguments of 

his week-long trial, arms folded, tilting his head forward as he listened through earphones 
to translated proceedings.  

He admitted, in a note to Kane, to lying about his identity but denied committing 
atrocities. 

A handwritten document from Ethiopia, obtained by federal investigators, said Alemu 
Worku was tried in absentia and sentenced to hang for war crimes.  

U.S. Homeland Security officials would pursue post-sentence deportation, but might not 
be able to do so if immigration authorities found it likely Alemu Worku would face 

wrongful persecution or death in Ethiopia. 
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The federal prosecutors' case against Alemu Worku focused on immigration violations. 
Prosecutors saw no clear jurisdiction to prosecute human rights violations, which 

happened in Ethiopia during the 1970s under the former "Derg" dictatorship. 

Taylor and special assistant Lillian Alvares, an Immigration and Customs Enforcement 
attorney, summarized evidence they presented this past week: that Alemu Worku fled to 

Kenya and used the identity of Habteab Berhe Temanu, a man caught up in war in 
Eritrea, to gain entry into the U.S. as a refugee. He came to Colorado with Temanu's 
three children, who lived with Alemu Worku here for several months — not revealing his 

fraud for fear their participation in his lies would jeopardize their own futures. 

Federal prosecutors promised the Temanu children immunity in return for testimony. 

"Tufa used their father's identity, but he is not Habteab Berhe Temanu...," Alvares told 
jurors. "If he had nothing to hide, he would have used his true name. 

"Shine the light on this defendant," she said. "This defendant must not remain hidden." 

During the trial, torture survivors identified Alemu Worku in the courtroom and testified 
in detail of extreme degradation of prisoners, torture with sticks, executions — leaving 
physical scars and haunting them daily in America. 

A Derg-run network of prisons around Ethiopia, under dictator Mengistu Haile Mariam, 

was used systematically against Ethiopians associated with pro-democracy political 
opposition. 

Alemu Worku's deception disintegrated after May 2011, when a chat over cigarettes 

outside the Cozy Cafe, an Ethiopian restaurant in Aurora, led to fellow immigrant Kiflu 
Ketema, a torture survivor, identifying Alemu Worku as a guard who led atrocities. 

On Friday, federal public defender Matthew Golla told jurors prosecutors' grant of 
immunity to Temanu's children means "their testimony should be taken with caution." 

While torture and terror no doubt happened in Ethiopia's prisons, testimony based on 35-
year-old recollections, using generalized descriptions, leaves at least a reasonable doubt 
as to Alemu Worku's guilt, Golla argued. 

The presumption of innocence "is what it is really about in America," he said. "The 

individual who did these things is not sitting in this courtroom today. It is not this man." 

Bruce Finley: 303-954-1700, twitter.com/finleybruce or bfinley@denverpost.com  
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Alex Fentia, 28, plays pool at the Cozy Cafe. He says he thought of Kefelgn Alemu 
Worku, who was recently convicted of immigration fraud, as a substitute father.  

He played the role of a jovial father figure with a new generation of Ethiopian-Americans 
in metro Denver, far from the Red Terror atrocities of another time, another continent. 

To the young men at the Cozy Cafe, Kefelgn Alemu Worku was Tufa, a paunchy, gray-
haired mentor who was quick to burst into song, sit down at the piano or settle an 

argument when others had too much to drink. They welcomed his advice, his company 
and his jokes. 
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"Work hard. This is a good place to live. Change your life," he told one of them, 34-year-
old Nas Siraj. 

Alemu Worku said he began every day in his tiny apartment with prayers. He spoke of 

saving tips collected on his Denver International Airport shuttle bus and sending the 
money each month to support the Ethiopian Orthodox Church. 

What he didn't talk about was the past. 

For seven years, Alemu Worku's new identity served perfectly for hiding in plain sight 

among young men who didn't know the horrors of political torture and killing back home 
— and the many other people who didn't want to know. 

But a federal jury's conviction of Alemu Worku this month for immigration fraud — 

stealing another man's identity and concealing his bloody past to become a U.S. citizen 
— has energized a hunt by Ethiopian-Americans. They hope to expose hundreds more 
human rights violators they say are hiding in Denver and other U.S. cities. 

Those leading the hunt include torture survivors with haunting memories and scarred feet 
who have developed a website displaying scores of slain prisoners' photos and details of 
their disappearance. 

While some Ethiopian immigrants would rather not revisit the past, others are bewildered 

and disappointed that Alemu Worku was convicted on immigration-fraud charges instead 
of something more serious. 

"This guy may have killed nearly 200 people. Why didn't they charge him with war 

crimes?" said Kiflu Ketema, an Ethiopian immigrant, former political prisoner and 
Denver postal worker who launched the case against Alemu Worku. 

 
No one at the Cozy Cafe questioned why Kefelgn Alemu Worku, a man approaching 70, 
would spend so much time in an establishment where he was at least 20 years older than 

most customers. Pictured playing pool at the cafe recently are, from left, Dawit Ersaligne, 
Nate Worku and Alex Fentia. (Karl Gehring, The Denver Post) 

"At least we got something: They canceled his citizenship," Ketema said. "But 
prosecutors should have charged him with the human rights violations." 

Ketema and others say U.S. courts should be the forums for handling such matters for 
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Ethiopians, Rwandans, Haitians, Sudanese and others because justice here is more 
attainable than in foreign courts. 

There are signs that could be happening, and Ketema and other victims are eager to 

expose other suspected war criminals. 

"It is necessary to do this," Ketema said. 

Exposure, conviction 

Ketema spotted and confronted Alemu Worku outside the Cozy Cafe in Aurora in the 
spring of 2011. He then alerted federal authorities, who arrested Alemu Worku on 

immigration charges.  

For about two years, Alemu Worku denied Ketema's accusations and insisted it was a 
case of mistaken identity, that he was actually Habteab Berhe Temanu. By summer, 

expressing frustration at how his case was lagging in court, Alemu Worku sent 
handwritten letters to U.S. District Judge John Kane, admitting he had lied about his 

identity. 

In a note that ended with "Long live USA," he said he had never been arrested or 
convicted of any crimes and expressed hope his admission would allow him to be 
released from jail because of the months he had already spent behind bars. 

But in a five-day trial this month in U.S. District Court in Denver, Ketema and other 

Ethiopians stepped forward and testified about the torture and killings under Alemu 
Worku's watch at the Higher 15 prison. 

Alemu Worku was a top guard at Higher 15, one of 25 prisons in the Ethiopian capital, 

Addis Ababa, and among hundreds across the country in the 1970s. It was an urban and 
rural network that Ethiopia's dictator Mengistu Haile Mariam used to snuff out political 
opposition. 

Witnesses described seeing Alemu Worku shoot inmates, beat them with a rifle butt, 
torture and humiliate those imprisoned as political opponents to the Ethiopian regime. 

After each witness identified him in the courtroom, Alemu Worku swiveled around in his 
chair to turn his back to his accusers and their testimony. 

Jurors took three hours to convict him. Alemu Worku was immediately stripped of his 

citizenship and now faces up to 22 years in prison at his sentencing on Dec. 19, followed 
by possible deportation to Ethiopia, where a court is said to have sentenced him to hang.  

Kane on Wednesday ordered attorneys to provide full information — drawing from "the 

vast vortex" of the U.S. State Department and other federal agencies — on international 
implications of the case. Among the questions he wants answered are: What was the 
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nature of the Ethiopian court proceedings against Alemu Worku? Is he now a stateless 
person? Could he be deported to a third country? 

"I need to know what the possibilities are," Kane said. 

Emigrated to U.S. in 2004 

Ethiopia's neo-Marxist military junta fell in 1991, and Alemu Worku fled to Kenya. After 
13 years as a refugee, he connected with four teenagers who asked him to masquerade as 
their father to help them emigrate to the United States on July 12, 2004. 

He and the siblings settled into metro Denver, where an estimated 30,000 Ethiopians and 

Eritreans now live. One of the four siblings, Amanuel Habteab Berhe, remembers Alemu 
Worku as friendly, a man who loved to joke and communicated easily.  

"If you sit and make a conversation with him, you can understand he is a quick man, a 

smart man and he doesn't forget anything," Amanuel said.  

The teenagers and Alemu Worku shared an apartment in Aurora. They kept his false 
identity secret, afraid they would be deported. Eventually, with a promise of immunity 

from prosecutors, they would testify against him at his trial. 

Alemu Worku worked as a shuttle driver at DIA. He later worked for Central Parking at a 
downtown lot. 

Fellow shuttle driver Yonas Taye, 27, remembered him as friendly and quick to give 

advice on financial and legal matters. 

When Taye faced a $6,000 hospital bill, Alemu Worku opened his own wallet and asked 
others to help.  

He regularly ducked into the Cozy Cafe, an Ethiopian restaurant and hangout, blending 
into a younger man's social scene — a pool table, hookah pipes and relaxed 

conversations. 

The aroma of spice and incense wafting in the air, Alemu Worku provided a calm, 
peacemaker's voice when tempers flared. "Come on, you are not kids," he would say. 

"He told me about life, because I am young. He is like my dad," Alexander Fentia, 28, 

said in the cafe's back room, where the crack of pool balls echoed off pale-blue 
cinderblock walls.  

Sometimes he would sing songs by Tilahun Gessesse, a popular Ethiopian singer from 

the 1960s. He'd dance alone in the middle of the floor — merengue, or put his hands on 
his hips to perform Ethiopian steps. 



"He is a cool cat," said Tamrat Teffera, 33.  

Alemu Worku would usually arrive clean-shaven — often in a suit with no necktie — at 
the cafe, where coffee is served day and night. He drank Coke and the occasional beer 

and dined on savory njera round bread and spicy lamb tibs. If someone brought a 
keyboard, he would play piano.  

"He hung out with us, everybody," cafe manager Girma Baye said. 

No one at the Cozy Cafe questioned why a man approaching 70 would spend so much 

time in an establishment where he was at least 20 years older than most customers. 

"He gets along with younger people because he works with young people," Teffera said.  

The Sierra Vista apartment where federal agents arrested Alemu Worku was small, about 
500 square feet, in a building that is home to immigrants from across northeastern Africa. 

Neighbors and friends said Alemu Worku didn't talk about the past. There were no 

pictures or other mementos displayed in his apartment. 

Nazis who participated in genocide and fled to the U.S. and other countries after World 
War II also lived unremarkable lives below the radar, said Allan Ryan, a former federal 

prosecutor who tried Nazis caught in the U.S. 

"We would say, 'Did you know Ivan across the street was a war criminal?' The answer 
was always, 'He seemed like a nice guy, he kept his lawn mowed, ... gave out candy on 

Halloween. But now that you mention it, he never talked about the past,' " said Ryan, 
author of "Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Criminals in America."  

Looking back, looking away 

Ethiopians who lived through Cold War-era torment often are haunted by that experience, 
even decades later. Backgrounds are murky. Details are concealed. And suspicions about 

fellow immigrants are common but seldom spoken. 

"Partly, this is their own adaptive attempt to improve things, to mediate and alleviate the 
tensions," said Peter Van Arsdale, senior lecturer and director of Africa initiatives at the 

University of Denver's Korbel School of International Studies. Author of "Forced to 
Flee" and other books on persecution, Van Arsdale formerly ran Colorado evaluations of 
refugee mental health and co-founded a torture-survivors center in Denver. 

"That's another reason why a person could hide in plain sight. Some of these things, folks 
just don't want to talk about. It is minimization to maximize success in America where so 
many immigrants are working so hard." 

Yet Ethiopians seeking treatment at the survivors center included former torturers — 



perpetrators of human rights atrocities — as well as victims, Van Arsdale said. 

And now there are efforts to look back "because some folks are seeking justice," he said. 
"They are trying to weed out these bad apples." 

At the Cozy Cafe last week, Siraj said he was surprised to learn about Alemu Worku's 
brutal past. While he spoke to a reporter, an Ethiopian businesswoman passionately 
argued that it was best to focus on the present and the future and not to dwell on past 

divisions. 

"But I think it is good to know what he did back then," Siraj said. The atrocities of the 
1970s "are going to haunt people, sooner or later. People want to learn about this. And 

people would know that there is no safe haven." 

The exposure of Alemu Worku resulted from immigrants working together, relaying 
rumors and tips. It's exactly what a group of Ethiopians is encouraging with its website, 
yatewlid.com. They are modeling their efforts on groups that have tracked Nazi war 

criminals. 

The conviction of Alemu Worku, after the jailing and deportation of an Ethiopian in 
Atlanta a few years ago, is invigorating the hunt for other suspected torturers, said Nesibu 

Sibhat, 49, a leader. 

Roughly 40 Ethiopian-Americans who lost relatives or were tortured now work as 
volunteers posting photos and details of torture and killings, said Sibhat, a Higher 15 

torture victim who testified against Alemu Worku. He told jurors how Alemu Worku beat 
him for six hours as his sister watched. 

Scores of others are suspected. Amnesty International has estimated that 150 to 1,000 
human rights abusers are living in the United States. 

U.S. Department of Homeland Security agents recently asked Ketema to pick out another 

Higher 15 guard from a photo lineup — a man who lives in Tampa, Fla., and is affiliated 
with a church there, Ketema said. And the Yatewlid group also is looking at a security 

guard in Denver and a car dealer in Washington, D.C. 

"If we are sure about it, we will report it," Sibhat said. "We will do like Worku, but we 
need to be sure first. We need information from people," he said, alleging that Alemu 

Worku was involved in about 200 killings. 

No one really knows how many people died in Ethiopia's Red Terror, but the group 
estimates that as many as 500,000 Ethiopians were killed in prisons and many more 
tortured. 

Yatewlid website operators say they hope soon to translate information in Amharic into 

http://yatewlid.com/
http://yatewlid.com/


English. Funding looms as the challenge. 

"These things require very big money," Sibhat said. "This is the beginning." 

Human rights crimes 

Even as evidence of torture and killings surfaces, the role of U.S. courts as forums for 

human rights abuses overseas remains uncertain. 

Legal scholars regard this as a growing trend that could explode. Close-knit communities 
with instant worldwide communications are increasingly capable of tracking, 
investigating and exposing suspected killers and alerting authorities. 

U.S. laws such as the Torture Victim Protection Act, Anti-Atrocity Alien Deportation Act 
and Alien Tort Statute may give a domestic basis for jurisdiction. International 
conventions and treaties against torture and extrajudicial killing offer additional options 

for prosecutors. 

"These cases have got a place in our own courts because of how heinous these crimes are. 
There are all these international conventions, and we have our own statutes," University 

of Denver international law professor Ved Nanda said. "It probably can, and should, be 
done." 

In prosecuting Alemu Worku, "we made the determination early on" to focus on 
immigration violations of lying, falsification of documents and misrepresentation, said 

Brenda Taylor, the assistant U.S. attorney who worked with immigration authorities to 
make the case. 

International law was not fully considered. Prosecuting based on immigration charges 

"was probably the most direct way," Taylor said. 

The case drew wide attention in the Ethiopian community, and Taylor acknowledged 
others are determined to seek justice. The way Alemu Worku managed to hide for so long 

suggests lessons, she said. 

"It's a lot easier to blend in than many people may think." 

Bruce Finley: 303-954-1700, bfinley@denverpost.com or twitter.com/finleybruce 
  

 
Read more: How an Ethiopian torturer hid in Denver for 7 years in plain sight - The 

Denver Post http://www.denverpost.com/news/ci_24347284/how-an-ethiopian-torturer-
hid-denver-7-years#ixzz2iJT6yEex  

Read The Denver Post's Terms of Use of its content: 
http://www.denverpost.com/termsofuse  
Follow us: @Denverpost on Twitter | Denverpost on Facebook 

See Next Page 

http://www.denverpost.com/news/ci_24347284/how-an-ethiopian-torturer-hid-denver-7-years#ixzz2iJT6yEex
http://www.denverpost.com/news/ci_24347284/how-an-ethiopian-torturer-hid-denver-7-years#ixzz2iJT6yEex
http://www.denverpost.com/news/ci_24347284/how-an-ethiopian-torturer-hid-denver-7-years#ixzz2iJT6yEex
http://www.denverpost.com/news/ci_24347284/how-an-ethiopian-torturer-hid-denver-7-years#ixzz2iJT6yEex
http://ec.tynt.com/b/rw?id=drJey4bd8r3PGFab7jrHtB&u=Denverpost
http://ec.tynt.com/b/rf?id=drJey4bd8r3PGFab7jrHtB&u=Denverpost


U.S. prosecutors urge 22 years for brutal 

Ethiopian prison guard 

By Tom McGhee 
The Denver Post 

Posted:   11/14/2013 12:57:56 PM MST | Updated:   a day ago 
 

 

 
Kefelegn Alemu Worku (Provided by federal authorities ) 

 Oct 11: 
 Denver jurors convict man accused of being Ethiopian prison torturer 

 Oct 10: 
 Witness "glad to face" Ethiopian accused of torture, murder 

 Oct 9: 
 Witnesses identify man in court as one who beat them in Ethiopian jail 
 Oct 8: 

 Ethiopia's Red Terror takes center stage in Denver immigration trial 
 Oct 7: 

 Trial in Denver will spotlight terror in Ethiopia 
 Jul 26: 
 Denver metro area home to 30,000 Ethiopians, Eritreans 

 Jul 11: 
 Red Terror in Ethiopia killed thousands between 1976 and 1978 

Kefelgn Alemu Worku, an Ethiopian who tortured and killed during a period of political 

turmoil in the African nation, should get 22 years in a U.S. prison — the maximum 
sentence allowed for his immigration fraud conviction, prosecutors said in a court 
document.  

"Justice demands nothing less," according to a sentencing statement filed in U.S. District 

Court in Denver.  
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Federal sentencing guidelines for Alemu Worku's immigration violations recommend a 
sentencing range of zero to 18 months, but the law allows up to 10 years for each of two 

counts on which he was convicted, and two more years for a third.  

It is unclear if upon release from prison Alemu Worku could be deported to his own 
country, where he has been sentenced to death, according to the sentencing statement 

filed by prosecutors. 

Alemu Worku was convicted of immigration fraud last month after a five-day trial in 
which victims of Ethiopia's Red Terror testified that he was a brutal guard at the Higher 

15 prison during the late 1970s. He was convicted of assuming another man's identity and 
lying about his background. 

"While former Higher 15 prisoners in the United States continue to live every day with 
the physical aches and pains of their injuries and mental anguish resulting from their 

torture at the hands of or pursuant to the orders of the defendant, the defendant lived 
comfortably, safely, and free of any adverse consequences resulting from his commission 

of politically-motivated torture and murder during the eight years prior to his arrest in the 
United States and for unknown years in Kenya," according to the document.  

According to the sentencing statement, an Ethiopian Federal High Court convicted 
Alemu Worku in absentia of genocide on Nov. 13, 2000.  

At the time, Alemu Worku, who had been a member of the ruling Marxist Derg junta 
before it was overthrown, was apparently living as a refugee in Kenya.  

After finding that he "unjustly killed 101 ... innocent individuals and inflicted injury 
through torture," the court sentenced him to death, according to the statement.  

On release from an American prison, the Department of Homeland Security would likely 

pursue his removal to Ethiopia.  

But the deportation of Alemu Worku, who is in his mid to late 60s, poses challenges, and 
could require lengthy adjudication, the document said. 

If Ethiopia refused to take him, or he was granted protection under the international 

Convention Against Torture, it isn't clear where he could be sent, according to the 
document.  

"The duration of litigation in a removal case can range from months to several years. It is 

premature to determine now whether the defendant would be subject to detention during 
any removal proceedings."  

Though he faces a death sentence in his homeland, the last known execution in Ethiopia 
was in 2007. "Conditions in Ethiopia at the current time do not suggest that a death 

sentence would be carried out," according to the document. 
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In fact, the document said, "there is no record of Ethiopia having carried out any 
executions of former Derg members ... a number of Derg members were pardoned 

entirely and released." 

Tom McGhee: 303-954-1671, tmcghee@denverpost.com or twitter.com/dpmcghee 
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Notorious Ethiopian prison guard Worku 

sentenced to maximum 22 years 

By Kirk Mitchell 
The Denver Post 

Posted:   05/23/2014 09:22:57 AM MDT | Updated:   2 days ago 
 

 

 
Kefelegn Alemu Worku (Provided by federal authorities) 

 Nov 14: 
 U.S. prosecutors urge 22 years for brutal Ethiopian prison guard 

 Oct 11: 
 Denver jurors convict man accused of being Ethiopian prison torturer 

 Oct 10: 
 Witness "glad to face" Ethiopian accused of torture, murder 
 Oct 9: 

 Witnesses identify man in court as one who beat them in Ethiopian jail 
 Oct 8: 

 Ethiopia's Red Terror takes center stage in Denver immigration trial 
 Oct 7: 
 Trial in Denver will spotlight terror in Ethiopia 

 Jul 26: 
 Denver metro area home to 30,000 Ethiopians, Eritreans 

A woman who was beaten routinely by a notorious Ethiopian prison guard — a man 

accused of killing and torturing dozens of people — hugged prosecutors after her 
tormentor was sentenced to 22 years in prison. 

Others wept and shook during Friday's hearing in Denver in which Kefelgn Alemu 
Worku, 62, was sentenced to the maximum prison term following a U.S. immigration 

fraud conviction. 

Worku was convicted of lying on immigration documents and stealing another man's 
identity to gain entry to the United States. He lived a quiet life in Aurora for years until 
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one of his victims recognized him. 

"If any case called for a maximum sentence, it seems to be this one," said U.S. District 
Judge John Kane.  

Kane added that giving Worku the maximum sentence is one way to demonstrate that the 
U.S. is not a haven for people committing heinous acts against humanity like Argentina 
became for Nazis after World War II. Kane said Worku's citizenship status is revoked 

and he will likely be deported to Ethiopia following his sentence. 

Worku, speaking through a translator, issued a rambling statement to the judge that 
continued for nearly an hour. He denied the accusations and said he was a victim, 

incarcerated for six years. 

"I never did the inhuman things that I am accused of. I'm not someone who would beat 
someone 30 minutes every day," Worku said. 

But Abebech "Abby" Demissie testified that Worku struck her with an AK-47, causing 

her to vomit for days. 

In another instance, Worku, after executing several prisoners, ordered other prisoners to 
drink their blood or clean their blood off the floor with their tongues, Demissie said. He 
also shot a 14-year-old boy in the stomach. 

"I still remember Worku's characteristic arrogant smirking smile. The smirk I saw on his 

face after he had shot 14-year-old Hailu Tadesse was the same kind of grinning smile he 
gave me while I was testifying against him after the Honorable Judge Kane ordered him 

to turn his face towards me in order to let me identify him," Demissie said. 

Following the sentencing Demissie hugged members of the prosecution team. She said 
she felt a great sense of relief after she was able to testify at Worku's trial. 
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Abby Demissie arrives at federal Denver court to testify Kefelegne Worku tortured her 
and shot two boys. (Kirk Mitchell, The Denver Post) 

"I believe Worku would obtain some peace of mind if he admits he committed crimes 
against humanity in Ethiopia," Demissie said. She said he should disclose where bodies 
of victims were "dumped." 

Worku was convicted in October of three charges related to forging immigration papers 

in 2004 to come to the U.S. He was arrested in 2012. 

Worku, a former member of the Marxist Derg junta, could be deported to Ethiopia, where 
he was sentenced in November 2000 to death for torturing 101 people to death. 

During his five-day trial in October, torture victims testified Worku was a brutal guard at 

the Higher 15 prison in the late 1970s. 

According to a federal document, it is unlikely the sentence would be carried out in 
Ethiopia, where many members of the Derg junta have been pardoned, according to a 

report. 

Kirk Mitchell: 303-954-1206, denverpost.com/coldcases or twitter.com/kirkmitchell 
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 ያ ትውልድ  

ቀን ፡  ጥቅምት ፰ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 18, 2015) 

 

በጎጃም ክ/ሀገር ዯብረማርቆስ የዯርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊ የነበረው አረመኔ 
የዯርግ አባሌ ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ በቁጥጥር ሥር ዋሇ 

ከ«ያ ትውሌድ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ 

 

የከበረ ሰሊምታችንን በቅድሚያ አያቀረብን፤ 

ዯም ያዘሇ ዶሴ፤ ሌዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት ዘገባ ጥር 2002 ዓ.ም. አዱስ አበባ።  

ከአገኘነው የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ የወንጀሌ ዘገባ የቀነጨብነውን በማቅረብ እንጀምራሇን። 
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በጎጃም ክፍሇ ሀገር ዯብረማርቆስ ከተማ በ1969/70/71/72 የዯርግ ቀይ ሽብር ዘመቻ ዋና 
ተዋናይ የነበረው ነብሰ ገዲይ የዯርግ አባሌ የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ በቁጥጥር ሥር መዋለ 
ተዘገበ። 
 
በኔዘርሊንድ አንድ የዯች ጋዜጣ October 16, 2015 (http://www.rtvnh.nl/nieuws/172574/Man)  

እንዯተዘገበው የኔዘርሊንድ ዜግነት ይዞ አድፍጦ የነበረው ይህ የዯርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊ 
አምስተሌቨን በምትባሌ የኔዘርሊንድ ከተማ በቁጥጥር ሥር ውሎሌ። 

የ61 ዓመት ዕድሜ እንዯሆነ በጋዜጣው የተዘገበው እሸቱ ዓሇሙ በጎጃም ዯብረማርቆስ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን በዯርግ ቀይ ሽብር ዘመን የፈጀ አረመኔ ነበር። የ፻ አሇቃ 
እሸቱ ዓሇሙ አሁን ባሇው አገዛዝ በላሇበት የሞት ፍርድ የተፈረዯበት ወንጀሇኛ ነው። 
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የበርካታ ወጣቶችንና ጎሌማሶችን ዯም እንዯውሃ አፍስሦ ምንም እንዲሌሰሩ አድፍጦ መቀመጥና ይባስ 
ብል ያንን ትውሌድ ተጠያቂ ሇማድረግ የሚዯረገው ሩጫና ታሪክ ብረዛ ተከሊካይና ሀቁን አስረጂ 
ወገን እንዲሇው ጥርጣሬ ሉገባን አይገባም። 

የከፍተኛ ዘጠኙ ገዲይ ቀሌቤሳ ነገዎ፣ የከፍተኛ 15ቱ ከፈሇኝ ዓሇሙን ጨምሮ ሰሞኑን በቁጥጥር ሥር 

የዋሇው የጎጃም ዯብረማርቆሱ የዯርግ አባሌ የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ መሰሌ ገዲዮችን ማንነት 
በማጋሇጥና ጉዲያቸው ሇፍርድ ይቀርብ ዘንድ ጥረትና ትብብር ያዯረጋችሁ የያ ትውሌድ 
አባሊት ምስጋና ይገባችኋሌ። በየቦታው አድፍጠው ያለ የዯርግ ኢሠፓ ነብሰበሊዎችንና የቀይ 
ሽብር ፖሉሲ አውጪና አስፈፃሚዎችን ሇፍርድ ማቅረብ እንጂ ጊዜው የእኛ ነው ብል 
በየፖሇቲካው መድረኩ ሊይ ይጨፍሩ ዘንድ ዕድሌ መስጠት በሰማዕታት ወገኖቻችን ዯምና 
አጥንት ዲግም መጨፈር እንዯሆነ በዚህ አጋጣሚ «ያ ትውሌድ ተቋም» ያስገነዝባሌ።  

የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙን ጉዲይ በመከታተሌ ጊዜያችሁንና አቅማችሁን አስተባብራችሁ 
ጥረት ሊዯረጋችሁት ወገኖች በ«ያ ትውሌድ ተቋም» ስም እያመሰገንን በቀጣይነትም 
ሇሚካሄዯው የፍርድ ሂዯት ሙለ በሙለ ከጏናችሁ መሆናችንን ስናሳውቅ በታሊቅ ዯስታ 
ነው። 

በጎጃም ዯብረማርቆስ ባህርዲርና አካባቢው በአረመኔው ኮ/ሌ ተካ ቱለና የ፻ አሇቃ እሸቱ ዓሇሙ 
የተጨፈጨፋችሁ ብርቅዬዎች፣ በዯርግ የአንድ ትውሌድ መመተር ቀይ ሽብር ጥቃት ሰሇባ 
ሇሆናችሁ ቤተሰቦችና ወገኖች በሞሊ፡ የዛሬ 38 ዓመት በማንሃህልኝነት በየእሥር ቤቱና በየመንገደ 
የፈሰሰው የሌጆቻችሁ ዯም ሰሚ ሉያገኝ ችሎሌ። ጊዜው ምንም ቢርቅ ጉዲዩ ዛሬም ያንገበግባሌና 
ወንጀሊቸውን ተሸክመው ማንነታቸውን ዯብቀውና አድፍጠው ያለ ገዲዮች ምንጊዜም፣ ዛሬም ወዯ 
ፊትም ወዯ ሕግ በማቅረብ ሇላልች ትምህርት ሉሰጥ ይገባዋሌ እንሊሇን። ጊዜ የሰጠውን ጉሌበትና 
ኃይሌ ተጠቅሞ ያሇአግባብ የሚፈስ የንጹሃን ዯም ላሊ ጊዜ የፍትህ ያሇህ ብል ወዯ ሕግ 
እንዯሚያቀርበው ትምህርት ሉወሰድበት ይገባሌ። ዛሬ ዓሇም የወንጀሇኞችና የገዲዮች ዋሻ አሇመሆኗን 
በትንሹም ቢሆን ግንዛቤ በመውሰድ ከተዯበቁበት ዋሻ ወዯ አዯባባይ በማውጣት ማንነታቸውን 
ማሳወቅ የታሪክና የትውሌድ አዯራን መወጣት ነው እንሊሇን። 

በ1969/70/71/72 ዎቹ የዯርግ ቀይሽብር ተሳታፊዎች ጉዲይ የሁሊችንም የያ ትውሌድ አባሊትና 
ቤተሰቦች የጋራ ኃሊፊነት በመሆኑ በየቦታው አድፍጠው የተቀመጡትን በዯም የተነከሩ ወንጀሇኞች 
ቢያንስ በኅብረተሰቡ ሉታወቁ የሚገባቸው በመሆኑ የጉዲዩ ባሇቤት ሁሊችንም ነንና፤ ድጋፍና 
ትብብራችን ሇግሇሰቦችና ሇተወሰኑ አካሊት ሳይሆን ሇሚነሳውና ሇተነሳው ጉዲይ መሆኑን በማገናዘብ 
ድምጻችንን በጋራ እናሰማ እንሊሇን። 

በዯርግ ቀይ ሽብር የተጨፈጨፉ ሰማዕታት ምንጊዜም አንረሳቸውም!!! 
የጊዜ መርዘም ከወንጀሌ ነፃ አያዯርግም!!! 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook: yatewlid 

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 ያ ትውልድ  

የሀዘን መግሇጫ  

                                           ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

የአቶ አስማማው ኃይለ (አያ ሻረው) የቀብር ሥነ ስርዓት ምክንያት በማድረግ 

ከ«ያ ትውሌድ ተቋም» 

 

ቡና ጨው ሌገዛ ገዳሪፍ መጥቼ 

የሚያሇማ መስልኝ በሰው ተሳስቼ 

ባክኜ ቀረሁኝ ካገሬ ወጥቼ። 

ማሪኝ ወርቅ አፈራው ጋሜ ባሇቤቴ 

ያሇ ጧሪ ቀሪ ሽማግላው አባቴ 

ማየት የተሳነሽ አሮጊቷ እናቴ 

እኔስ መቼ ቀናኝ አሜርካ ኑሮ 

ነጋ መሸ በቢሌ ሌቤ ተሸብሮ። 

ሰፊ ጎጆ አዳራሽ ጌታ የላሇበት 

የወንዛችን ውኃ ቢሌ ማይመጣበት 

ቢሰበር መካኒክ ጋራ የማይሻው 

ቡሊው አህያችን ጭነት የማይገታው 

እንዯ ዋዛ ቀረ ችምችም ያሇው መንዯር 

አሁን ቢቸግር ነው እንጂ ኒዎርክ ነው ወይ ሀገር። 

 

 

«ያ ትውሌድ ተቋም» የወንድማችንን አቶ አስማማው ኃይለ (አያ ሻረው) ዜና ዕረፍት 
ስንሰማ እጅጉን አዝነናሌ። ስሇ አስማማው ዛሬ ብዙ ሇመናገር ሳይሆን ሇቤተሰቦቹ፣ ዘመድ 
ወዳጆቹ፣ አድናቂ ወገኖቹ ጋር የቀብር ሥነ ስራዓቱ ተካፋይ በመሆን የምናውቀውን ያህሌ 
በማሇት ሇመሰናበት ነው። 

አቶ አስማማው ዛሬ በሞት ቢሇየንም ጥልሌን ያሇፈው ብርቅዬ ሥራዎቹ ስሙን ከመቃብር 
በሊይ ከፍ ከፍ ያዯርጉሇታሌ። 

ዛሬ አቶ አስማማው በሕይወት የሇም። ወዯድንም ጠሊን ኢሕአፓ/ኢሕአሠን በተመሇከተ 
ዳቦስ ያሇ መረጃ ትቶሌን ያሇፈ ዋነኛ ሰው ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የስነ ጽሁፍና የቋንቋ 
ችልታውን ቀዯም ሲሌ በፃፈሌን “ይድረስ ሇአያ ሻረው” ግጥሙና “ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ 
ዋሽንግተን” መጽሐፉ ያስመሰከረ ወገናችን ነው። 
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በውብ ቋንቋና አነባበብ ቅሊጼ ያበረከተው “ይድረስ ሇአያ ሻረው”  ግጥሙ ያሇውን የስነ 
ጽሁፍ ችልታ ከመመስከሩም በሊይ ሇሀገሩ፣ ሇሕዝቡና ሇባህለ ያሇውን ኩራትና ሞጋችነት 
አስተሊሌፎሌናሌ። 

አቶ አስማማው በ2003 ዓ.ም እና በ2006 ዓ.ም. ኢሕአሠ ቅጽ 1 እና ቅጽ 2 እውነተኛ 
የኢሕአፓ ሠራዊት ታሪክ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የፃፈና ሇንባብ ያበቃ ነው።  

አቶ አስማማው በቅጽ 1 የኢሕአሠ ታሪክ ከ1964 እስከ 1970 ዓ.ም. ያሇውን በአብዛኛው 
በወቅቱ በነበሩና በአገኛቸው መረጃዎች ተዯግፎ ያቀረበሌን ሲሆን የአፃፃፍ ስሌቱም የራሱን 
አስተያየት እምብዛም ሳያክሌበት በሕይወት ያለና በተሇያየ ጉዳይ ያናገራቸውን፣ 
ያወያያቸውን የሠራዊቱ አመራር አካሊትና አባሊትን ቃሌ እንዳሇ በማስቀመጥ ነበር። 

ከ1970 እስከ 1972 ዓ.ም. ያሇውን የኢሕአሠ ታሪክ የራሱን ግንዛቤ በማከሌ በቅጽ ሁሇት 
መጽሐፉ አስነብቧሌ። መጽሐፉ የኢሕአሠ ክፍሌ አንድ መጽሐፍ ቀጣይ ታሪክ ነው። እንዯ 
ዯራሲው አባባሌ የመጽሐፉ ታሪክ የሚያጠቃሌሇው ኤርትራ ውስጥ ሇስድስት ወራት 
በጥገኝነት የቆየው የአሲምባው ሠራዊት ቤጌምድር ከሚገኘው የኢሕአሠ ሠራዊት ጋር 
ከተቀሊቀሇ ከመስከረም 1971 ዓ.ም. ጀምሮ ብተና እስከተካሄዯበት ሰኔ ወር 1972 ዓ.ም. 
መጨረሻ ድረስ ያሇውን የትግሌ ጊዜ ነው።  

አቶ አስማማው (አያ ሻረው) ሇሀገርና ሇሕዝብ ያበረከታቸው መጽሐፍት ምንጊዜም ሕያው 
ያዯርጉታሌ። መጽሐፉ የራሱ የሆኑ ጉድሇቶች አለት ባዮች ቢኖሩም በአገኘው መረጃና 
በሚያውቀው መጠን ሇትውሌድ አንድ መረጃ አስተሊሌፏሌ። ስሇ አሲምባና ኢሕአሠ ታሪክ 
የመጀመሪያው ፀሐፊ ያሰኘዋሌ። 

ዛሬ አያ ሻረውን የምናነጋግረው “ይድረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ ውስጥ ነው። የአያ 
ሻረው የስዯት ሕይወት ታሪኩን የሚያውቁ ወዳጆቹና ቤተሰቡ አስማማውን የሚያዩት 
“ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዲሲ” በሚሇው ታሪካዊ ሌብወሇድ መጽሐፍት ውስጥ 
ነው። የኢሕአፓ/ኢሕአሠ ታጋዮችና የትግሌ ጓዶቹ ስሇ ኢሕአሠ በጻፋቸው ሁሇት 
መጽሐፍት ውስጥ ከአያ ሻረው ጋር ይነጋገራለ። አቶ አስማማው ከመቃብር በሊይ ስሙን 
ተክል ያሇፈ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ ያፈራው የያ ትውሌድ ወገን ነው። 

በራሱ አንዯበት ያነበበው ወዯ ሁሇት ሰዓት የሚፈጀው የአስማማው ኃይለ “ይድረስ ሇአያ 
ሻረው” ግጥም የአሜሪካንን የስዯት ሕይወት በጣፋጭ የአማርኛ ቅሊጼ ተርኮሌናሌ።  

እያዝናና፣ እያሳቀ፣ እያስገረመ፣ እያስቆዘመ፣ ሀገረ አሜሪካንንና ገጠሪቷን ኢትዮጵያ በዓይነ 
ሕሉናችን ይስሌብናሌ። ኩሩ ባህሊችን ናፈቀኝ እያሇ ያዜማሌ። ያሇ መግባባቱን የቋንቋ 
ችግሩን በዯንብ ይነግረናሌ። ሀገሬ ኢትዮጵያ እያሇ በውስጡ ይዘምራሌ። ወንዙ፣ ሸንተረሩን፣ 
የከብቶቹን ጩኸት ይጮሃሌ። ባህላ ክብሬ፣ እኔስ ኮራው በሀገሬ ይሇናሌ።    

አቶ አስማማው ብዕሩ ነጥፏሌ፣ ሌሳኑ ተዘግቷሌ። ከእንግዲህ ሇህትመት ሰጥቶት ያሸሇበው 
የመጨረሻ መጽሐፉ ሇንባብ በቅቶ ከማንበብ በቀር ላሊ አናገኝም። ግና ትቶት ያሇፈው 
ሥራው ገና ብዙ ይሰራበታሌ፣ ይፃፍበታሌ። ሥራዎቹ ሇላልች ተዛማጅነት ሊሊቸው 
ሥራዎች ማጣቀሻነቱ አጠራጣሪ አይሆንም። ሇምርምርና ሇጥናት ሥራ ከየቤተ መጽሐፍቱ 
ይፈሇጋለ። ስሇ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ የሚጽፉ፣ የሚያጠኑ፣ የሚመራመሩ ሁላም ከአስማማው 
ኃይለ ጋር ይነጋገራለ። ከመጽሐፉ ሇጥያቄዎች መሌስ ይፈሌጋለ፣ መጽሐፎቹ ላሊ ጥያቄ 
ያስነሳለ፣ ብዙ እንዲፃፍ ይጋብዛለ። አስማማው የችልታውንና የድርሻውን የትውሌድ 
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ግዴታውን ተወጥቷሌ ማሇት ይቻሊሌ። አንዯበቱን፣ አካለን፣ ማንነቱን በመጽሐፍቱ 
አስቀምጦሌን አሌፏሌ። 

«ያ ትውሌድ ተቋም» በአቶ አስማማው (አያ ሻረው) ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየት የተሰማንን 
ጥሌቅ ሀዘን ሇመግሇጽ እንወዳሇን። አቶ አስማማው «ያ ትውሌድ ተቋም» እየሠራ ሊሇው 
የመረጃ ማሰባሰብና የተሰዉ ወገኖቻችን መታሰቢያ ድረ ገጽ በማድነቅ ሉዯረግ የሚችሇውን 
ትብብርና ድጋፍ ሲያዯርግ የነበረ ወገናችን ነበር። የኢሕአሠ እውነተኛ ታሪክ መጽሐፉን 
ቅጽ 2 ሇ«ያ ትውሌድ ተቋም» የማሳተምና ማከፋፈሌ ሀሊፊነቱን በመስጠት የመጀመሪያው 
ሰው ነው። 

አያ ሻረው ዛሬ ሩጫውን ጨርሷሌ። አምስት ጣቶቹ አፈር ጨብጠዋሌ። ኢትዮጵያ አንድ 
ሌጇን አጥታሇች። ያ ትውሌድ አንድ ወገኑን አጥቷሌ። በሕይወት ዘመኑ ጥልሌን ያሇፈው 
ሥራዎቹ ሇአሁኑና ሇመጭው ትውሌድ በክብር ይተሊሇፋለ። ጊዜ የማይሽረው መጽሐፍቱ 
ምን ጊዜም ተነባቢ ናቸውና ስሙ ከመቃብር በሊይ ሁላም ይነሳሌ። ትውሌድ ሁለ 
ያነቡሃሌ። የዜማ ቅሊጼህን ያዯምጡታሌ። አኩሪ ተግባር ፈጽመህ በማሇፍህ ሞትህ እረፍት 
ነው። 

ያ ትውሌድ ተቋም የአቶ አስማማው ኃይለን በሞት መሇየት ምክንያት በማድረግ “አያ 
አስማማው! ብዕርህ ይናገራሌ” በሚሌ ርዕስ ያዘጋጀነውን ያ ትውሌድ ቅጽ 3 ሌዩ ዕትም 1 
ከድረ ገጻችን www.yatewlid.org, www.yatewlid.com የምታገኙ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግሇጽ 
እንወዳሇን። 

በመጨረሻም በዛሬው ዕሇት የሚፈፀመውን የአቶ አስማማው ኃይለ የፀልትና የቀብር ሥነ 
ስርዓት ምክንያት በማድረግ «ያ ትውሌድ ተቋም» በአባሊቱ ስም ሇአቶ አስማማው ኃይለ 
(አያ ሻረው) ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድና ወዳጅ ጓዯኞቹና አድናቂዎቹ በሙለ ሀዘናችሁ 
ሀዘናችን ነውና ሕግዚሃብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ እንሊሇን ከ «ያ ትውሌድ ተቋም»። 

 
ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 24, 2015) 
«ያ ትውሌድ ተቋም» 
ድረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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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) 

 

ኢሜሌ : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 

ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

ምስሇ ገጽ: yatewlid 

 

 

አባሪውን ጽሁፍ በቀጣዩ ገጽ ይመሌከቱ፦ 

 

 

 

https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOriginal_work
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-RandomHouse95-1
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-RandomHouse95-1
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-Derrida01p57-3
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-Derrida01p57-3
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-Eco87p202Arnau-5
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIdeal_%2528ethics%2529
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRomantic_movement
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAcademic_dishonesty
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJournalistic_ethics
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FExpulsion_%2528academia%2529
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-O.27Connor2015-6
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCrime
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthics
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-Lynch02-7
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism%23cite_note-Lynch02-7
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCopyright_infringement
https://3c-lxa.mail.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlagiarism
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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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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ያ ትውልድ  
የሀዘን መግለጫ (አቶ ተገኜ ሞገስ) 

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ከፍተኛ አመራር አካል 
በነበሩት አቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ እረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን       
ከ<<ያ ትውልድ ተቋም>> እንገልጻለን፡፡ 

አቶ ተገኝ ሞገስ በረዥም ዓመታት የድርጅቱ አመራርነት ትግሉንና ኢሕአፓን 
ሕይወታቸው አድርገው የተጓዙ፣ ታሪካቸው ከኢሕአፓና ከሚወዷት ሀገራቸው 
ኢትዮጵያ ጋር የተቆራኘ አንጋፋ ታጋይ ናቸው፡፡ ትዳራቸው ኢሕአፓ፣ 
ፍሬአቸው ኢሕአፓ የሆኑት አቶ ተገኜ ሞገስ “ኢሕአፓ ነው ሕይወቴ” ብለው 

እውንም ከትላንት እስከ ዛሬ ላይ ታች ሲሉ፣ ሲጥሩ፣ በ“ኢሕአፓ መሞት ሕይወት” ብለው ረዥሙ 
ጉዟቸውን ሳይጨርሱ ድንገት በመለየታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን፡፡ አቶ ተገኜ ሞገስ 
በትግል ሕይወታቸው ባሳለፉት ታሪክ፣ ትዝታ፣ ውጣ ውረድ፣ ስማቸው ከመቃብር በላይ ሁሌም 
ይታወሳል፡፡ “እናንት መሪዎች” ከተዘመረላቸው ውስጥ ተሰልፈዋል፡፡ ፍጹም እምነት፣ በትግል መሞት 
ሕይወት፣ የትግሉ ነው ሕይወቴ፣ መንፈሳቸው ተሸክሞ “ኢሕአፓ ወይም ሞት” እንዳሉት ዛሬ ሞትን 
መርጠዋል፡፡ ያንን ተስፋቸውን ዛሬ ለሌሎች፣ ለታሪክ ጸሀፊዎች፣ ለትውልድ ጥለው አሸልበዋል፡፡ 
እግዚአብሔር እንደ ልፋታቸው፣ ትጋታቸው ነፍሳቸውን ይማር እንላለን፡፡      

<<ያ ትውልድ ተቋም>> በዚህ አጋጣሚ ትላንትም እንዳልነው ዛሬም የምንደግመው ተሸክመን 
የምንጓዘውን ሞት መቼ፣ እንዴትና በምን ሁኔታ እጁን ወደ እኛ እንደሚዘረጋ አናውቀውም፡፡ “ቆይ!” 
ያልነውን ሀሳብ፣ “ነገ” ያልነውን ጉዳይ ሳንደርስበት ይጠልፈናል፡፡ እኛ የኢሕአፓ ልጆች ያለን ሀብት 
ንብረትና ገንዘብ በትግሉ፣ በኢሕአፓ ያሳለፍነው ታሪካችን፣ ጉዞአችን፣ ትዝታችን ነው፡፡ ይህንን ነው 
ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ፣ ማውረስ የምንችለው፡፡ እና እባካችሁ የኢሕአፓ ሰዎች የየግል ታሪክ 
እራሱ ብዙ ያልተነገረለት እጅግ ብዙ ቁምነገር ያካተተ ነውና ያሳለፋችሁበትን፣ የምታውቁትን 
እባካችሁ በአጭሩ ጻፉት፣ በድምጽ አስቀምጡት፤ ችሎታው ከሌላችሁም ለ<<ያ ትውልድ ተቋም>> 
ጨምሮ ለሌሎች እንዲዘግቡላችሁ አድርጉ፡፡ ሁላችንም ኃላፊዎች ነንና ከዚህ ዓለም ስንለይ ታሪካችን 
በዚህ ዓ.ም. ተወልደው በዚህ ዓ.ም. አረፉ ብቻ አይሁን፡፡ ከዚህ የአቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ ሞት 
ትምህርት በመቅሰም ዛሬውኑ ሌላው ቢቀር በኢሕአፓ ውስጥ፣ በትግሉ ያሳለፋችሁትንና 
የምታውቁትን ብታወጡት ከመቃብር በላይ ቋሚና ዘላለማዊ ሐውልት ይሆንላችኋል፡፡ በ<<ያ 
ትውልድ ተቋም>> ድረ ገጽ ለዘለዓለም ቤት ይኖራችኋል፡፡ ታሪካችን ፎቶአችን ብቻ አይሁን ! 
እያልን <<ያ ትውልድ ተቋም>> እጅጉን እናሳስባለን፡፡ 

«ያ ትውልድ ተቋም» በአቶ ተገኜ ሞገስ ድንገተኛ ዜና ዕረፍት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን። 
ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ ወዳጆቻቸውና ለትግል ጓደኞቻቸው ብርታትና መጽናናትን ይስጥልን። 
ነሲቡ ስብሐት <<ያ ትውልድ ተቋም>> ቦርድ ሰብሳቢ 
መጋቢት 16 ቀን 2012 ዓ.ም. (March 25, 2020)    
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  ያ ትውልድ   

ቀን ፡ ሐምሌ ፲፮ ቀን ፪ ሺህ ፲፪ ዓ.ም. (July 23, 2020) 

እኛም ደስ ብሎናል 

ከ«ያ ትውልድ ተቋም» የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ 

 

ከዜማና እንጉርጉሮ ለዘመናት ያልተለየን “ዐባይ ውሃ ቋጠረን” ዜና ስንሰማ የያ ትውልድ ወገኖችና 
አባላት እጅጉን ደስ ብሎናል፡፡ ዐባይ የሀገር ሀብት፣ ዐባይ የሀገር ሲሳይ፣ ዐባይ ኢትዮጵያ፣ ዐባይ 
የብርሃን ሲሳይ ይሆን ዘንድ ከጥንት መሪዎቻችን ሳይቀር የመላው ሕዝባችን ፍላጎትና ምኞት ነበር፡፡ 
ይህ ምኞትና ፍላጎት ዛሬ የመጀመሪያውን ምዕራፍ በማግኘቱ የደስታው ተካፋዮች ሁነናል፡፡ 

ያ ትውልድ ለሀገሩና ለሕዝቡ የነበረው ቅን አሳቢነትና ራዕይ፤ አንግቦ የጮኸላቸው መፈክሮች ዛሬም 
አታጋይ ለመሆናቸው ምስክር ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ በልማትና ዕድገት ጎዳና ትጓዝ ዘንድ የሁሉም 
ሕዝብ፣ ሀገር ወዳድ እና ብሎም ፖለቲከኛ ቀዳሚው እይታ ዐባይ ነው፡፡ ዐባይን በቁጭት ዓይን 
እያየነው ለዘመናት ጥሎን ሄዷል፣ ዐባይ በሀገራችን ምድር እየጋለበና እያጓራ ከራሱ አልፎ 
አፈራችንን አግዟል፡፡ ዛሬ ግን ምስጋና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዐባይ ሀገሬን ብሏል፤ “ዐባይ ኢትዮጵያ” 
እውነትም ስሙን አግኝቷል፡፡ ዐባይ ወጥቶ አዳሪ ለሀገራችን ብርሃን ሊሆን ቆርጦ ተነስቷል፡፡ “ዐባይ 
ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል” የከያንያን እንጉርጉሮ ወደ “ዐባይ ማደሪያ አገኘ ብርሃን ይዞ 
ይዞራል” ሊለወጥ ተቃርቧል፡፡ ዐባይ ገጠሪቷን ኢትዮጵያ በቀጭኑ ሽቦ ሊጎበኝ እያኮበኮበ ነው፡፡ ዐባይ 
በምድር ብቻ ሳይሆን በአየር ሊጓዝ ነው፡፡ ዐባይ ብርሃን፣ ዐባይ ኃይል፣ ዐባይ ዳቦ፣ ዐባይ ውሃ ሊሆን 
እየተንደረደረ ነው፡፡ ዐባይ ማደሪያውን ህዳሴው ግድብ አድርጎ በአራቱም ማዕዘን ኢትዮጵያን 
ሊቃኛት ሲዘጋጅ አስደሳች ነው፡፡ የዐባይ ፈረስ ከደቡብ ሰሜን ከምዕራብ ምሥራቅ ሊጋልብ አንድ 
እርምጃ ጀምሯል፡፡ ለዘመናት በምኞት የኖረ ብሔራዊ አጀንዳ ምላሽ አገኘ፤ ዐባይ ወጥቶ አዳሪ 
ሳይሆን አድሮ ወጪ ሊሆን ቆርጦ ተነስቷል፡፡ ዕድሜ ሰጥቶን ይህን ለማየት መብቃታችን 
ያስደስተናል፡፡ ለሀገርና ሕዝብ እድገትና ልማት አጥንታቸውን የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ የያ 
ትውልድ ፈርጦችና መላው የኢትዮጵያ ልጆች ዐባይ ከኢትዮጵያ ተቀላቅሏልና ትንሳኤአችሁ ይሁን 
እንላለን፡፡ የሕዝባችን ደስታ ደስታችን መሆኑን “ያ ትውልድ ተቋም” እንገልጻለን፡፡ 

“ያ ትውልድ ተቋም” ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ብንሆንም ሀገር ናትና ስለ ኢትዮጵያ 
ድምጻችን አልነጠፈም፣ የሕዝብ ልጆች ነንና ከሕዝብ አልተለየንም፣ ብሔራዊ አጀንዳ ነውና የዐባይም 
ልጆች ነን፡፡ በመሆኑም ኢትዮጵያችን ሲከፋት ያመናል፣ ሕዝባችን ሲቸገር ይርበናል፣ ዐባይ የእኛ 
ሲሆን እሰየው ያሰኘናል፡፡ ያኔም የታገልነው ለሕዝብ ኑሮ መሻሻል፣ ለሀገር እድገት ነበርና ዛሬም 
ከሀገርና ሕዝብ ጉዳይ የተለየን እንዳልሆንን ልንገልጽ እንወዳለን፡፡ እንጉርጉሯችን ኢትዮጵያ ናት፡፡ 
ኢትዮጵያችን ደግማ ደጋግማ በዐባይ ትኩራ፣ ትበልጽግ፣ ትደግ እንላለን፡፡ የተስፋችን ዛፉ አሁንም 
ይለምልም፡፡  
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ዐባዬ በርታ በርታ፤  
እንድትሆነን ጋሻ መከታ፤ 
ጠላትም ይፈር ባንተ ችሎታ፤ 
አለን ልጆችህ ቆመን በተርታ 
ፍጻሜህ ልማት የማታ ማታ 
ኢትዮጵያ ትብራ ባንተ ስጦታ፡፡ 
 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!! 
ፈጣሪ ሀገራችንን እና ሕዝባችንን ይጠብቅ!!! 
ያ ትውልድ ተቋም፡፡         
ሐምሌ 16 ቀን 2012 ዓ.ም. 
 
Email : yatewlid@gmail.com   

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

Facebook:- Yatewlid 
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  ያ ትውልድ   

ቀን ፡ ጥቅምት ፳፭ ቀን ፪ ሺህ ፲፫ ዓ.ም. (November 4, 2020) 

ጊዜ ፍርድ ይሰጣል 

ከ«ያ ትውልድ ተቋም» የተሰጠ የሀዘን ጋዜጣዊ መግለጫ 

ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሲ ወረዳ “ጋዋ ጋንታ” ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ ጥር 22 ቀን 2013 ዓ.ም. በኦነግ 
ሸኔ በተደረገው የዘር ፍጅት ሕይወታቸውን ላጡት የአማራ ብሄር ወገኖች “ያ ትውልድ ተቋም”  የተሰማንን 
ቅስም የሚሰብር ሀዘን ልንገልጽ እንወዳለን:: ድህነትና ጉስቁልና አልበቃ ብሎ ሕጻናትን፣ እናቶችንና ቤተሰብን 
ሰብስቦ መፍጀት እጅጉን ልብ ያቆስላል:: ከጊዜ ወደ ጊዜ አካሄዱን እየቀየረና አድማሱን እያሰፋ ለመጣው የዘር 
ፍጅት አገዛዙ ለወራት አይቶ እንዳላየ ሆኖ ከቆየ በኋላ አሁን የአዞ እንባ ሲያነባ ይገርመናል:: ለአለፉት 50 
ዓመታት ግድያና ለቅሶ ያልተለያት ሀገራችን በዚህ ሁለት ዓመት እየተፈጀ ያለው አማራ ጥፋቱ ቢባል ሀገሩን 
ከመውደዱ ሌላ ከቶም አይኖርም:: ህወሓት/ኢሕአዴግ ሥልጣን ከያዘበት ማግሥት ጀምሮ ያለማቋረጥ፣ ዛሬም 
ለውጥ ላይ ነኝ ባለው አሻጋሪ አገዛዝ ጭምር በአማራው ህዝብ ላይ የደረሰውና ሰሞኑንም የተደረገው ዘግናኝ 
የዘር ጭፍጨፋ ማንም ይፈጽመው ማን መንግሥት አስቀድሞ የዜጎቹንና መላ ሀገሪቷን  ሰላምና ደህንነት 
ሊያስጠብቅ አልቻለምና የጉዳዩ ቀጥተኛ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል እንጠቁማለን::  

ኢትዮጵያ በጨቋኞችና በአምባገነኖች በመገዛት ሕዝቧ ፍዳውን ቢያይም ይኸኛው ግን ለየት ይላል:: 
ኢትዮጵያን የማይወድ፣ ህዝብን የማይወድ አገዛዝ በኢትዮጵያ ላይ ተንሠራፍቶ የዛሬ 28 ዓመት የዘራው የዘር 
ፖለቲካ ዛሬ አንድን ዘር በማጨድ እየወቃው ይገኛል:: በአለፉት ሁለት ዓመታት ይህ ሥር የሰደደ የዘረኝነት 
አገዛዝ ወራትን እየጠበቀ በተለያየ ሰበብ የጅምላ ፍጅት ሲካሄድ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው::   

ያ ትውልድ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ አንድነትና ዋስትና ድምጹን በማሰማቱ የደረሰበት ጭፍጨፋ እስከዛሬ 
ቢያንገበግበንም ታግሎና ታሪክ ሰርቶ ነውና እንኮራበታለን:: የዛሬው ግና መኝታቸውና ኩሽናቸው ከጭስ 
ያልተላቀቀ፣ ማደሪያቸው ከከብቶች እስትንፋስ ያልተላቀቀ፣ ለብሰው በዋሉበት አዳራቸው የሆነ፣ የድህነት 
ጫፉን በፍቅርና በወግ የሚረሱት ምስኪኖችን ማረድ፣ በፈንጂ ማጋየት፣ ቤት ንብረታቸውን ማቃጠል እጅጉን 
ተሰምቶናል:: 

ያ ትውልድ ተቋም ከፖለቲካው ነጻ የሆነ ተቋም ቢሆንም ከተነሳንበት ዓላማ አንዱ ለ“ያ ትውልድ” ሰማዕታትና 
ለፍትህ ዘብ መቆም ነውና መንግሥት በአለበት ሀገር ለእንዲህ ዓይነቱ ተደጋጋሚ የዘር ፍጅት ድምጽ 
ለማሰማት የሞራል ብቃቱ አለንና የነዚህ ምስኪን ወገኖቻችን ደም ይፋረዳችሁ እንላለን:: በየጊዜው 
እየተጨፈጨፉ ላሉ ወገኖች በተለይም የአማራው ህዝብ እልቂት ጊዜ ፍርድ እንደሚሰጥ አበክረን እየገለጽን 
ለኢትዮጵያና ለሕዝባችን እግዚአብሔር መጽናናቱን ይስጠን እንላለን:: 
ኢትዮጵያ ከተደቀነባት የጥፋት አደጋ እግዚአብሔር ይጠብቃት!!! 
ለንጹሐን ዜጎች እልቂት ጊዜ ፍርድ ይሰጣል!!! 
ያ ትውልድ ተቋም 
ጥቅምት 25 ቀን 2013 ዓ.ም. 
Email : yatewlid@gmail.com   
website : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org Facebook:- Yatewlid        

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 

  ያ ትውልድ   

ቀን ፡ ኅዳር ፳ ቀን ፪ ሺህ ፲፫ ዓ.ም. (November 29, 2020) 

ታሪክ አቅጣጫውን እንዳይስት 

(ኅዳር 19 ቀን 2013 ዓ.ም. በህወሓት ላይ የተገኘውን ወታደራዊ ድል አስመልክቶ ከያ ትውልድ ተቋም ጋዜጣዊ መግለጫ) 

ኢትዮጵያ ሀገራችንን ለአለፉት 28 ዓመታት ቀፍድዶ የያዘው ዘረኛ የወያኔ/ህወሓት ቡድን በመደምሰስ ሂደት ላይ በመሆኑ የተሰማንን 

ደስታ “ያ ትውልድ ተቋም” እንገልጻለን። ይህ የወንበዴ አገዛዝ ኢትዮጵያችንን በዘርና ቋንቋ ከፋፍሎ ሲያባላና ሲያናቁረን ኖሮ 

ሀገራችንን ሊበታትን የቀበረው ፈንጂ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና በአማራ አገርወዳድ ኢትዮጵያውያን ተጋድሎ እየመከነ ነው።  

“ያ ትውልድ” ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ይዞ የተነሳውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ አጀንዳ ሰርስሮ በመግባትና አቅጣጫ በማሳት የኢትዮጵያ 

የአንድነት ኃይል እንዲኮላሽ የተወጠነው ሤራ ውጤት የሆነው ወያኔ/ህወሓት የመጨረሻው መጀመሪያ እየታየ ነው። የኤርትራን ጥያቄ 

የቅኝ ግዛት ለማስባል በሻቢያ ተጠፍጥፎ የተሠራው ወያኔ/ህወሓት በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ይመራ የነበረውን 

ኢትዮጵያዊ ኃይል በተቀነባበረ ተንኮልና ሤራ በማኮላሸት ኢትዮጵያ አንድነቷን አጥታ መጨረሻዋ መበታተን ይሆን ዘንድ ለአለፉት 28 

ዓመት የመንግሥት ሥልጣን ይዞ ሀገር ያራቆተው፣ ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜትን የቀበረው ወያኔ ወደ ከርሰ መቃብሩ እየተወረወረ 

ይገኛል። 

“ያ ትውልድ ተቋም” የቀይ ሽብር ሰማዕታትን መታሰቢያው አድርጎ ከ8 ዓመት ተኩል በፊት ይፋ ባደረገው ድረ ገጹ 

(http://yatewlid.com/, http://yatewlid.org/) የደርግ ገዳዮችን ለታሪክ ማኅደርነት እንዳስቀመጠው ሁሉ “አገዛዞች” በሚለው አምዱ 

የህወሓትን ወንጀለኞችና ግፈኞች ተዳፍነው እንዳይቀሩ ከታሪክ ማኅደር ይከታቸዋል። በማያያዝም ህወሓት ከምሥረታው ጀምሮ 

በሥልጣን ዘመኑም ያፈናቸውን፣ የፈጃቸውን የኢሕአፓ አባላትና ውድ ሀገር ወዳዶችንም ቦታ ሰጥተናቸዋል። በተጨማሪም በዘር 

ማጥፋት ወንጀል የጅምላ ፍጅት ሰለባ የሆኑትን ወገኖቻችንን በተለይ የአማራውን ሕዝብ ፍጅት በድረ ገጻችን በአጭር ጊዜ 

እንደምናካትት እናሳውቃለን።  

የደርግ 17 ዓመት ፋሽስታዊ አገዛዝ ዳግም እንዳይደገም በድረ ገጻችን ለትውልድ መታሰቢያ ያስቀመጥነው የቀይ ሽብር ሰማዕታትና 

የሌሎች ወገኖች እልቂት አሁንም የፍትህ ያለህ ይላል። ዛሬ ሀገር ለወያኔና ሻቢያ አስረክቦ የፈረጠጠው ፋሽስታዊ መሪ መንግሥቱ 

ኃይለማርያም ለፍርድ መቅረብ ሲገባው ይህንን በህወሓት/ኢሕአዴግ 28 ዓመት አገዛዝ ላይ እየተገኘ ያለውን ድል ምክንያት በማድረግ 

እንደ ጀግና ለመሳል የሚደረገው ሩጫ በሚልዮን የሚቆጠር ተከላካይ ቤተሰብ እንዳለው ልናስገነዝብ እንወዳለን። ወንጀላቸውና 

ያፈሰሱት ደም የሚያባንናቸው የደርግ ኢሠፓ ርዝራዦችና አጫፋሪዎቻቸው ዛሬም በየፖለቲካ ድርጅቶቹ ውስጥ ተሰግስገው በሀገር 

አንድነት ስም የደም ወንጀላቸውን ለማደስ የሚያደርጉትን ሩጫ “ያ ትውልድ ተቋም” አጥብቀን እናወግዛለን። 

“ያ ትውልድ ተቋም” የደርግ ኢሠፓ እና አጃቢ ድርጅቶቻቸው የወንጀል ታሪክ በአግባቡ ይነገር፣ ይጻፍ፣ ይተረክ ዘንድ የምናደርገው 

ጥረት ከህወሓት/ሻቢያ ተግባራት ጋራ ተዛማጅነትና ተያያዥነት አለውና አሁንም ታሪኩ አቅጣጫውን እንዳይስት እንሞግታለን። በ1983 

ዓ.ም. በወያኔ ታፍነው ለተወሰዱት የእነ ጸጋዬ ደብተራው ጉዳይ፣ የእነ አሰፋ ማሩ መሰል ኢትዮጵያውያን የግፍ አገዳደል እና በግፍ 

እሥር ማቀው የተሰዉት ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ ነፍስ ፍትህን ይጠይቃልና ዛሬም በዚህ አጋጣሚ የፍትህ ያለ እንላለን። 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!! 
ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቧን ይጠብቅልን!!! 
ያ ትውልድ ተቋም  
ኅዳር 20 ቀን 2013 ዓ.ም. (November 29, 2020)  

Email : yatewlid@gmail.com   
website : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org 

Facebook:- Yatewlid       
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 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» እትሞች 

 ታህሳስ 19 ቀን 2005 ዓ.ም. ዝክረ ጥላሁን 
 መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም ዝክረ ተስፋዬ ደበሳይ 
 ሚያዝያ 23 ቀን 2005 ዓ.ም. በደም የተከበረ የዓለም ሠራተኞች ቀን፦ ሜይ ዴይ 
ቅጽ 1 ቁጥር 1 ታሪካችሁ ህያው ነው 
 ቁጥር 2 1953 “ታህሳስ ግርግር” 53 ዓመቱ 
 ቁጥር 3 የካቲት 1966 እና ያ ትውልድ 
 ቁጥር 4 የኢትዮጵያ ሴቶች፤ የትግል እመቤቶች 

 ቁጥር 5 ሜይ ዴይና ዝክረ ሰማዕታት 

 ቁጥር 6 ያ ትውልድ ተቋም 2ኛ ዓመት 

ቅጽ 2 ቁጥር 1 የካቲት 1966 ሲታወስ 
 ቁጥር 2 ከእናቶች ለእናቶች 
 ቁጥር 3 የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ 
 ልዩ ዕትም ብዙ ነገር አውርሶ ያለፈ፦ ዶር ተስፋዬ ደበሳይ 

ቅጽ 3 ቁጥር 1 ጎሕ የነቃች አንቂ 
 ቁጥር 2 የካቲት 66ና ኢትዮጵያዊነት 
 ቁጥር 3 የኢትዮጵያ ሴቶችና ማርች 8 
 ቁጥር 4 በትግል መሞት ሕይወት 

 ቁጥር 5 የ “ደም” ዕለት፦ ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
 ቁጥር 6 “ደማችሁ ደማችን” 
 ልዩ ዕትም አያ አስማማው ብዕርህ ይናገራል 
ቅጽ 4 ቁጥር 1 የካቲት 66 መሪ ኮከቡን ያጣ አብዮት 
 ቁጥር 2 “የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
ቅጽ 5 ቁጥር 1 “ለፈራጅ ፍርድ ይስጠው!” 
 ቁጥር 2 “የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል” 
 ቁጥር 3 “የያ ትውልድ ድረ ገጽ” 
 ቁጥር 4 ሜይ ዴይ ሰማዕታት 
 ቁጥር 5 ለትውልድ የተበረከተ 6ኛ ዓመት 
ቅጽ 6 ቁጥር 1 የፍትህ ያለ 
 ቁጥር 2 የካቲት አብዮት፤ የታሪክ ትምህርት ቤት 
 ቁጥር 3 ሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት መዘከርታ 
ቅጽ 7 ቁጥር 1 ዝክረ ጥላሁን ግዛው 50ኛ ዓመት 
 ቁጥር 2 የካቲት 1966 ዓ.ም. 46ኛ ዓመት 
 ቁጥር 3 የያ ትውልድ ሴቶች ትውስታና የእናቶች ሰቆቃ 
 ቁጥር 4 ሜይ ዴይ ስንል 
 ቁጥር 5 ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት 
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ዝክረ ጥሊሁን ግዛው 
 

ሌክ የዛሬ 43 ዓመት 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 
አሌቻለም። 
በጥሊሁን ዯም የትግሌ መፈክሮች ተጻፉ፤ ሌቦች ቆርጠው ተነሱ፤ 

“ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ?” ተዘመረ። “አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ! የግፍ አገዛዝ 
አይበቃህም ወይ” ጩኸቶች በርካታ ጥሊሁኖችን ወሇደ። “ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ 
እንዯሆችሚኒ እንዯ ቼኩቬራ” የበርካታዎችን ሌብ አሸፈተ። የጥሊሁን ድምጽ ከመቃብር 
ጮኸ፤ “መሬት ሇአራሹ” በጥሊሁን አጥንት ተገነባ፤ ብሶትና ቁጭት ያንገበገበው ተማሪና 
ግፍና መከራ የሰሇቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ የረዥም ጊዜ ትግሌ ውጤት አምጦ አምጦ 
የካቲት 66ን ወሇዯ።  
 
ጥሊሁን ግዛው ከአባቱ ከንቡረዕድ ግዛው አበራና ከእናቱ ከወ/ሮ ዯሴ አደዬ ረታ በ1933 
ዓ.ም. በራያና ቆቦ አጠርሻ በመባሌ እምትታወቀው የገጠር መንዯር ይወሇዲሌ። ጥሊሁን 
ዕድሜው ሇትምህርት ሲዯርስ ዕድገቱን በአዯረገባት 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 አንጏት ሲጓዙ አብሮ በመሄድ ዕድገቱን ያዯርጋሌ። ጥሊሁን ወዯ ዘመናዊ ት/ቤት 
በመዛወር ወሌዱያ ጣይቱ ብጡሌ አንዯኛ ዯረጃ ት/ቤት  ጀመረ። 
 
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 በ1959 ዓ.ም. 
የቀድሞው ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ (ቀ.ኃ.ሥ) ዩንቨርስቲ የአሁኑ አዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ሉገባ 
ችሎሌ። 
 
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 ዘመኑም ጊዜውን የሚያሳሌፈው ከመሰሌ ተማሪ ጓዯኞቹ ጋር 
እንጂ ከባሇስሌጣንና ከከበርቴ ጋር አሌነበረም። 
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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. ዩንቨርስቲ የሶሻሌ ሳይንስ ተማሪ በመሆን ባገኘው 
ከፍተኛ ነጥብ መሠረት የመጀመሪያው ምርጫው ወዯሆነው የፖሇቲካ ሳይንስ የትምህርት 
ክፍሌ መግባት ይበሌጥ የሀገሩንና የዓሇምን ፖሇቲካ በሚገባ በመረዲት ግንዛቤ እንዱያገኝ 
እረድቶታሌ። 
 
በኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግሌ ከ1956 ዓ.ም. ቀዯም ሲሌ የተፈጠረው የግራ ኃይልች 
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» እያለ ተማሪዎች በአዯባባይ ሰሌፍ በወጡ ወቅት 
የ11ኛ 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 
እንዯሚታገለ 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 ቀዲሚውን ሥፍራ የያዘውን  
«ታገሌ» በመባሌ የሚታወቀውን ሌሣን አስገኘ። 
 
ጥሊሁን ግዛው የ«አዞዎቹ» ዓሊማ አራማጅና በኋሊም ሇመሪነት ሇመታጨት የበቃ ወጣት 
ነበር። በ1961 ዓ.ም. በተዯረገው የ«ኡዙዋ» ፕሬዘዲንታዊ ምርጫ በመኮንን ቢሻው ቢሸነፍም 
በቀጣዩ ዓመት ኅዲር 1962 ዓ.ም. በተዯረገው ፕሬዘዲንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ ብሌጫ 
ሉያሸንፍ በቅቷሌ። ጥሊሁን በፕሬዘዲንትነቱ ቀዲሚው ሥራው የተማሪውን የመናገር፣ 
የመጻፍና የመዯራጀት ነጻነት ይበሌጥ ማጠናከር ሆነ። ሇሁሇት ወር ብቻ በፕሬዘዲንትነት 
ሕይወቱ የኖረው ጥሊሁን የተሇያዩ ሀሳቦች እንዱንሸራሸሩ በማበረታታቱ የሚታወቅ ታጋይ 
ነበር። ያ ትውሌድ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት መሻሻሌ ያሇምንም ስስት ሕይወቱን አሳሌፎ 
የሰጠ በመሆኑ ትግለ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁለ ሇመክፈሌ ዝግጁ ነበር። ጥሊሁን 
ግዛው ከባሊባት ቤተሰቦች የተወሇዯ ቢሆንም መዯቡን ሇዯሀው ገበሬ፣ ሕይወቱን ሇኢትዮጵያ 
ሕዝብ፣ ክብሩን ሇሰንዯቅ ዓሊማው የሰጠ የያ ትውሌድ ብርቅዬ ወጣት ነበር። የኢትዮጵያ 
ተማሪዎች ትግሌ መሠረታዊ አቅጣጫ እንዱይዝና የመዯራጀት አስፈሊጊነትን 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። 
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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-ሇእውነት…እንዯሰበከ፣ እንዯቃተተ፣ 
እንዯዋተተ…ተገዯሇ። ሇገበሬው እንዯጮኸ፣ ሇሀገር እንዯዘመረ፣ ኢትዮጵያዬ እንዲሇ የዛሬ 
43 ዓመት አመሇጠ። ብሶትህ ብሶቴ ብል «መሬት ሊራሹ» እንዯፈከረ፣ ሇአዱስ ሥርዓት 
እንዯሰበከ በአጭር ተቀጨ። 
 
ጥሊሁን በጥይት ከተመታ በኋሊ የሕክምና ዕርዲታ ይዯረግሇት ዘንድ በየካቲት 12 ሆስፒታሌ 
ቢወሰድም ከመሞት ሉያመሌጥ አሌቻሇም። የጥሊሁንን መመታት የሰሙ ተማሪዎች 
ሆስፒታለን አጨናንቀውት «አድኑሌን» ጩኸታቸውን ቢያሰሙም አሌተሳካሊቸውም። 
ጥሊሁን ግዛው አርፏሌ። 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 የትግለ ዓሊማ በግጥምና በስድ ንባብ እየተሰማ 
የሏዘን 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 በመወሰድ 
አርቆ ሇመቅበር የተዯረገው ትርዕይት  ሉታወስ የሚገባው የአገዛዙን ጨካኝነት አመሊካች 
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 2ኛ ዯረጃ 
ት/ቤት በስሙ ተሰይመውሇታሌ። 
 
«ያ ትውሌድ» ተቋም ከተነሳበት ዓሊማ አንደ የዚያን ትውሌድ ሰማዕታት መዘከርና 
ታሪካቸውን ሇትውሌድ ማስተሊሇፍ በመሆኑ የጥሊሁን ግዛውን 43ኛ የሙት ዓመት መዘክር 
ስናስታውስ በጥሌቅ ሏዘን ነው። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግሌ አንድ ሁነኛ መመኪያውን 
ያጣበት ቀን ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም.። ያ ትውሌድ ይዞ የተነሳው ሇሀገሩ ሌማትና 
ሇሕዝቡ የመብት ጥያቄ ተጋድል በጥሊሁን ግድያ ተንቦግቡጎ የካቲት 66ን ሕዝባዊ ዓመጽ 
በመሊው ሀገሪቷ በማስነሳት የፈውዲለን ሥርዓት ገርስሦ ጥልታሌ። ኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንድነቷን ጠብቃ የሌጆቿ መብት የተከበረባትና ሇሀገር ብሌጽግናና ሇሌማት የተከፈሇው የያ 
ትውሌድ ሰማዕታት ዯም ከንቱ እንዯማይቀርና ሁላም በትውሌድ ሲዘከር፡ ሲታወስ 
እንዯሚኖርና የትግሊቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ሌጆቿን ከፍ ከፍ እንዯሚያዯርጋት 
እምነታችን የጸና ነው። 
 
 
ያ ትውሌድ ተቋም  
ታህሳስ 19 ቀን 2005 ዓ.ም. 
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ዋቢ ጽሁፎች 
 «ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌድ» ቅጽ አራት ሜጋ አሳታሚ 1991 ዓ.ም. አዱስ 

አበባ 
 «ያ ትውሌድ» ክፍለ ታዯሰ፤ ቅጽ አንድ ኢንዱፔንዯንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ    



 

ዝክረ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ……………………በ «ያ ትውልድ ተቋም» የተዘጋጀ………………መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም………… 1 

 

ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ 
 

 
በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰሜን ምሥራቅ ትግራይ ክፍሇ ሀገር፤ በአጋሜ አውራጃ፤ 
በኢሮብ ወረዲ እምትገኝ፤ ዓሉተና እምትባሌ መንዯር በጣም ዯሀ ከሚባለ ቤተሰብ 
ክፍሌ ከአባቱ ከአቶ ዯበሳይ ካሕሳይና ከእናቱ ከወ/ሮ ምህረታ ዓድዐማር በ1933 
ዓ.ም. ሕፃን ተስፋዬ ተወሇዯ።  
 
ሇአባትና ሇእናቱ ብቸኛ የበኩር ወንዴ ሌጃቸው ሲሆን ከሱ በኋሊ የተውሇደት 
ስዴስቱም ሴቶች ሲሆኑ አባትና አምስቱ እህቶቹ በሕይወት አለ። 
 
 

ተስፋዬ ዯበሳይ ዕዴሜው ሇትምህርት በዯረሰ ጊዜ በተወሇዯባት መንዯር ዓሉተና ትምህርት ቤት 
ባሇመኖሩ ሇመማር የነበረው ዕዴሌ እጅጉን የጨሇመ ነበር። ቀረብ ያሇ ትምህርት ቤት በጊዜው 
የነበረው ከዓሉተና 35 ኪል ሜትር ገዯማ እርቀት ሊይ አዱግራት ከተማ ውስጥ ነበር። በዚህ 
ምክንያት ሕፃኑ ተሰፋዬ ዕዴሜው ሇትምህርት እንዯዯረሰ ትምህርት ሉያገኝ ባሇመቻለ ወሊጆቹን 
ትምህርት ወዯሚገኝበት ቦታ ወስዯው ወዯ ት/ቤት እንዱያሰገቡት ላት ተቀን ይጨቀጭቃቸው 
እንዯነበር ወሊጆቹና ጎሮቤቶቻቸው ይመሰክራለ። ወዯ ላሊ ቦታ ወስዯው ት/ቤት እንዲያስገቡት ግና 
በጣም ዴሆች ነበሩ። ስሇዚህ ተሰፋዬ ሇመማር የነበረው ዕዴሌ በጣም የተወሰነ፤ የመነመነ ነበር። 
 
ተስፋዬ ገና በሌጅነቱ ሇመማር ከነበረው ጉጉት የተነሳ ውትወታውን ሳያቋርጥ ሉገኝ የሚችሇውን 
አማራጭ ሁሊ ያሰሊስሌ ነበር። ተስፋዬ ዕዴሜው አሥር ዓመት ገዯማ ሲሆነው በላሊ አከባቢ ይኖሩ 
የነበሩ፤ ከወሊጆቹ ሻሌ ያሇ ኑሮ የነበራቸውና የራሳቸው ሌጆች ወዲሌነበራቸው አክስቱ ሄድ 
ሇትምህርት ያሇውን ፍሊጎት ገሌጾ፤ ወሊጆቹ ግና ከዴህነታቸው የተነሳ ሇት/ቤት ሉከፍለሇት 
እንዯማይችለ በማስረዲት ያስተምሩት ዘንዴ ተማጸናቸው። የተስፋዬን የትምህርት ፍሊጎትና ጉጉት 
የተገነዘቡት አክስቱ ያሇምንም ማመናታት የሚከፈሇውን ከፍሇው በዓዱግራት ከተማ በሚገኝ የካቶሉክ 
ት/ቤት አስገቡት። 
 
በተፈጥሮው ሇየት ያሇ ባህርይ እንዯነበረው የሚነገርሇት ተስፋዬ በአገኘው ዕዴሌ ሇመጠቀም እርሳስና 
ዯብተሩን ታጥቆ ተነሳ። ጊዜም ሳይወስዴ በገባበት የካቶሉክ ት/ቤት የሚመሰገን ጎበዝና ምርጥ ተማሪ 
ሆነ። በዓመት አንዴ ሳይሆን ሁሇት ክፍልችን መዝሇሌ ሇተስፋዬ የተሇመዯ ነበር። ተስፋዬና 
ትምህርት፣ ትምህርትና ተስፋዬ ገና በሇጋ ዕዴሜው የተዋሃደ መሆናቸውን በችልታውና በጉብዝናው 
አስመሰከረ። ተስፋዬ የመጀመርያና የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን እዛው በካቶሉክ ት/ቤት እጅግ በጣም 
ጥሩ ውጤት በማምጣት ጨረሰ። 
 
በዓዱግራት የምትገኘው የካቶሉክ ት/ቤት የተመሠረተችበት ዋና ዓሊማ ተማሪዎቹዋን ሇመንፈሳዊ 
ትምህርት ማዘጋጀት ስሇነበረ የትምህርት ሥርዓትዋ ረዘም ሊሇ ጊዜ ከመንግሥት ትምህርት ቤቶች 
ሥርዓት ጋር ሳይስተካከሌ ቆይቶ ነበር። ስሇዚህ ሇመጀመርያ ጊዜ ተማሪዎቿ በመንግሥት በሚሰጡ 
ብሔራዊ ፈተናዎች እንዱሳተፉ የፈቀዯችው በአጋጣሚ ተስፋዬ በ8ኛ ክፍሌ በነበረበት ጊዜ ነበር። 
ይህም ቀዯም ብል የታሰበበት ጉዲይ ሳይሆን ውሳኔው የተዯረገው እነ ተስፈዬ 8ኛ ሇመጨረስ ጥቂት 
ወራት ሲቀራቸው ነበር። ስሇዚህ ያኔ በዛች ት/ቤት በስምንተኛ ክፍሌ የነበሩ ተማሪዎች ሇብሔራዊ 
ፈተና በሚገባ ሳይዘጋጁ ነበር በከተማዋ ወዯ ሚገኝ የመንግሥት ትምህርት ቤት (አግአዚ) ተወስዯው 
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በፈተናው የተሳተፉት። ተማሪዎቹ በፈተናው የተሳተፉት በዴንገት በቂ ዝግጅት ሳያዯርጉ በመሆኑ 
ላልች በሙለ ሲወዴቁ ወጣቱ ተስፈዬ ግን ብቻውን አመርቂ ውጤት በማምጣት አሇፈ፤ ሇዚህም 
አመርቂ ውጤት ያበቃው ከሌጅነት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ አንባቢና አጥኚ ስሇነበረ ነው። 

ታዲጊ ወጣቱ ተስፋዬ በትምህርት ቤቱ የሚታወቀውና የሚዯነቀው በፈተናዎች በሚያመጣው ነጥብ 
ወይም የክፍሌ ውጤት ብቻ አይዯሇም፤ የትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና አስተማሪዎች በተሰፋዬ 
የሚዯነቁት ወዯር የላሇው አንባቢ በመሆኑ ነበር። ትምህርት ቤቱ መጻህፍት ቤት (ሊይብረሪ) 
አሌነበረውም።  በዛን ጊዜ ሊይብረሪ የሚባሌ ነገር በከተማዋ ፈጽሞ አይገኝም። ሆኖም ድር ተስፋዬ 
ከአስተማሪዎችና ከላልች ምሁራን እየተዋሰ ሁሌ ጊዜ መጻሕፍትና መጽሔቶችን ሲያነብ ይታያሌ። 
ይስተዋሊሌ። አንዲንዴ ሥነ ጽሑፍ ከየት እንዯሚመጣሇት እኛ ተማሪዎች ብቻ ሳንሆን መምህራን 
ሁለ ሳይቀሩ ይገርማቸው ነበር። በወቅቱ፤ በ1950ዎች አከባቢ የማይገኙና ያሌተሇመደ ‘ታይም 
መጋዚን’ (Times) እና ‘ንዩስ-ዊክ’ (News Week) መጽሄቶችን ይዞ ይታይ ነበር። 

‚አንዴ አቶ አሰፋ ሱባ የሚባለ በዛ ትምህርት ቤት የአማርኛ ቋንቋ አስተማሪ የነበሩ በጣም አዋቂ 
ሰው ‚ይህ ብርቅ ተማሪ (ተስፋዬ) የት እንዯሚዯርስና ሇወዯፊቱ ምን እንዯሚሆን ሇማየት ያሇኝን 
ጉጉት ሌቆጣጠረው አሌችሌም‛ ሲለ አስታውሳሇሁ።‛ አቶ ግርማይ ተስፋ ጊዮርጊስ የድክተር ተስፋዬ 
አብሮ አዯግ ጓዯኛ  

‚አንዲንዴ በዛን ጊዜ፤  ምንም ዓይነት መገናኘ ብዙሃን የማይዯርሱበት አከባቢ ከመጀመርያ ዯረጃ 
ተማሪ የማይጠበቁ ጠባዮች ይታዩበት ነበር። ጊዜው ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ከባዕዴ አገዛዝ ነፃ 
የሚወጡበት ጊዜ ስሇነበረ ዜናውን እየተከታተሇ ላልች ተማሪዎች እንዱያውቁት ያዯርግ ነበር። 
ከትምህርት ነፃ ስንሆን እሱ ወዲሇበት እየሄዴን ከበብ አዴርገነው ጥያቄዎች ስናቀርብሇት ትዝ 
ይሇኛሌ። ስሇ ጋናና ላልች አዱስ ነፃ የወጡ የአፍሪካ አገሮች፣ በተሇይ ስሇ አሌጀርያ ህዘብ የነፃነት 
ትግሌ ወዘተ ቆሞ በማራኪ አንዯበቱ ሲገሌፅሌን የነበርንበትን ቦታ ሳይቀር አስካሁን አስታውሳሇሁ። 
ስሇ አሌጀርያ ህዝብ ትግሌ ሲገሌጽ በዛ አጋጣሚ የፈረንሳይ አብዮትን በሚመሇከትም መግሇጫ 
ሰጠን። እኔ ሇመጀመርያ ጊዜ ስሇ ፈረንሳይ አብዮት የሰማሁት ያኔ ከሱ ነበር። ገና የስምንተኛ ክፍሌ 
ተማሪ እያሇ የተስፋዬ ሁኔታ አስተማሪ እንጂ ተማሪም አይመስሌም ነበር።‛ አቶ ግርማይ ተስፋ 
ጊዮርጊስ   

ተስፋዬ በስምነተኛ ክፍሌ የሚሰጠውን ብሔራዊ ፈተና እንዲሇፈ ሇሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት መቀላ 
ውሰጥ ወዯ ሚገኝው ዮሐንስ አራተኛ ሄድ የዘጠነኛ ክፍሌ ያጠናቀቀው እዛ ነበር። ያኔ የሁሇተኛ 
ዯረጃ ትምህርት ቤት መቀላ በስተቀር በላልች የትግራይ ከተሞች አሌነበረም። ከዝግ ካቶሉካዊ 
ትምህርት ቤት ወጥቶ በመቀላ የተማረበት ጊዜ ታዲጊው ተሰፋዬ ከብዙዎች ሇህዝባቸውና ሇሀገራቸው 
ከሚቆረቆሩ መምህራንና ተማሪዎች የመተዋወቅ ዕዴሌ እንዲገኘ ይናገር ነበር። ከተሇያየ ገጠር የመጡ 
ዴሃ ተማሪዎች ሇቤት ኪራይና ኑሮ አየከፈለ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ሇመቀጠሌ የነበረባቸው 
ችግር  ምን ያህሌ አስቸጋሪና አሳዛኝ መሆኑን በዚሁ የመቀላ አንዴ ዓመት ቆይታው ግንዛቤ ሉያገኝ 
አስችልታሌ። ተስፋዬ ዯበሳይ በመቀላ ያሇውን የሕይወት ውጣ ውረዴና ችግር ከተገንዘበና  
የወዯፊት ዕዴለንም በውጭ አገር ሇመማር ከአሇው ፍሊጎት በመነሳት፤ አማራጩ በፊት ወዯ ነበረበት 
የካቶሉክ ትምህርት ቤት መመሇሰ ሇትምህርት ወዯ ውጭ አገር የመሊክ ዕዴለን ከፍ ሉያዯርገው 
እንዯሚችሌ በመረዲት ካቶሉካዊቷ ትምህርት ቤት፡ ዓዱግራት ተመሇሰ።  



 

ዝክረ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ……………………በ «ያ ትውልድ ተቋም» የተዘጋጀ………………መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም………… 3 

 

ተስፋዬ ዘጠነኛውን ክፍሌ በመቀላ ዓፄ ዮሐንስ አራተኛ ካጠናቀቀ በኋሊ እንዯገና ወዯ ዓዱግራቷ 
ካቶሉካዊት ት/ቤት ተመሌሶ እንዯገመተውና ተስፋ እንዲዯረገው ወዯ ጣሉያን አገር እስከተሊከበት 
ጊዜ ዴረስ ትመህርቱን የቀጠሇው እዛው ነበር። እንዯ አቶ ግርማይ አባባሌ ‚በዚያን ጊዜ…‛ ይሊለ 
‚በዚያን ጊዜ ከመቀላ የተመሇሰበት ቀን በትምህርት ቤቱ አሇቃ አሰባሳቢነት በአንዴ ትሌቅ ክፍሌ 
ተሰብስበን ቆይተን ተሰፋዬን ተነስተን በጭብጨባ ስንቀበሇው ትዘ ይሇኛሌ። በክፍለ ያንዴ ሀገር መሪ 
የገባ ነበር የሚመሰሇው። የተስፋዬ ወዯ ካቶሉክ ትምህርት ቤቱ መመሇሱ የትምህርት ቤቱ አሇቆችን፣ 
አስተማሪዎችንና ተማሪዎችን እጅግ በጣም ነበር ያስዯሰተውና የተዯረገሇት አቀባበሌ እስካሁን ዴረስ 
ይገርመኛሌ።‛ 

ድር ተስፋዬ በዓዱግራት በምተገኘው ካቶሉካዊት ት/ቤት በኩሌ ወዯ ሮም Urbaniana University 
ተሌኮ በፍሌስፍና ጥናቱን በመከታተሌ በከፍተኛ ማዕረግ የዩንቨርስቲ ድክተሬቱን እስኪያገኝ ዴረስ 
ተማረ። ‚ድር ተሰፋዬ በድክቶሪያሌ ዴግሪ የተመረቀበት ጊዜ…‛ ይሊለ አቶ ግርማይ ‚…እኔም እሱ 
በተማረበት ዩንቨርስቲ የሁሇተኛ ዓመት ተማሪ ስሇነበርኩ ሇዱግሪ ማሟያ የፃፈውን ፅሑፍ (ዱዘርተሽን) 
ያቀረበበት ቀን ተገኝቼ ነበር። ዱዘርተሽኑን ሲጽፍ የተከታተሇው ዋና አስተማሪውና (Advisor) 
ላልች ብዙ የፍሌስፍና ፋክሌቲ አስተማሪዎች በተሇያየ መሌክ ሊቀረቡሇት ጥያቄዎች በማስረጃዎች 
የተዯገፈ በቂና አስዯሳች መሌስ ስሇሰጠ ከትሌቅ ምስጋና ጋር ‚Magna Cum Laude (ማኛ ኩም ሊውዯ)‛ 
የሉቅነት ማዕረግ ሲቀበሌ ተገኝቼ ነበር።‛  

ድር ተሰፋዬ ትምህርቱን እንዯጨረሰ ወዱያውኑ ሀገሩን ሇማገሌገሌ፡ ሇሕዝቡ ሇመሥራት ወዯ 
ሚወዲት ሀገሩ፡ ኢትዮጵያ ተመሇሰ። ድር ተስፋዬ ሥራ በሚፈሌግበት ጊዜ ማንም የሚረዲው ሰው 
አሌነበረውም። ከአንዴ ዘመዳ ወይም ጓዯኛዬ… ጋር ሊስተዋውቅህ፣ ወዱያ… ሂዴና እገላ ሌኮኛሌ 
በሇው/በሊት ሉሌሇት የሚችሌ ዘመዴ ወይም ጓዯኛ፣ ረዲት አሌነበረውም። ስሇዚህ ባከማቸው ትሌቅ 
ዕውቀት የቀረቡሇት ጥያቄዎችንና ቃሇ መጠይቆችን በሚገባ ሇመመሇስ በመቻለ በችልታው 
በማሰታወቅያ ሚኒስቴር ሥራ አገኘና በስነ ጽሑፍ ክፍሌ ተመዴቦ ሠራ። ዋና ሥራውን ምርምር 
እያዯረገ ሇፕሊኒንግ መሥሪያ ቤትና  ሇላልች ክፍልች ጥናት ማቅረብ ነበር። እንዱሁም የአንዲንዴ 
መጻሕፍትን ፍሬ ነገር (Summary) በአሕጽሮት እየጨመቀ ያቀርብ ነበር። በምርምር ክፍሌ ሲሠራ 
አንዲንዴ ግኝቶችን በመጽሔትና ዕሇታዊ ጋዜጦች ሇማውጣት ይሞክራሌ። ሥርዓቱን የሚነኩ ከሆኑ 
አይታተሙሇትም ። አንዲንዴ ሥርዓቱን በሚመሇከት ትችት የማያዯርጉ ጽሑፎች ግን አሌፎ አሇፎ 
ታትመውሇታሌ። ሇምሳላ በMarch 1970 ገዯማ Ethiopian Herald ሊይ ‚Zera-Yaqob the 
Philosopher and not the Emperor‛ በሚሌ አርዕሰት ያወጣው መጣጥፍ ነበር።  

ድር ተስፋዬ በተባሇው መሥርያ ቤት በሠራበት ጊዜ የተሇያዩ ሚንስትር መሥሪያ ቤቶችን የምሰጢር 
መዛግብት ሇመመርመር ሌዩ ፈቃዴ ተሰጥቶት ስሇ ነበር አጋጣሚውን በመጠቀም የሀገራችን  
የፖሇቲካ ሥርዓትና ቢሮክራሲው ምን ያህሌ የተበሊሸ እንዯነበረ በሚገባ የመታዘብና የመመሌከት 
ዕዴሌ ያገኘው።  በዚሁ ጊዜ ድር ተሰፋዬ በተጨማሪ በአባዱና ኮላጅ የማታው ክፍሇ ጊዜ ፍሌስፍና 
ያስተምር ነበር።  

ድር ተሰፋዬ በአዱሰ አበባ በሥራ ዓሇም በቆየበት ጊዜ ከተሇያዩ የኢትዮጵያ ተራማጅ ምሁራን ጋርና 
የተማሪ ንቅናቄ መሪዎች ጋር፣ እንዱሁም ማታ የፍሌሰፍና ትምህርት ሇመከታተሌ ከሚመጡ 
የወታዯርና የፖሉስ መኮንኖች ጋር ሇመተዋወቅና አሰፈሊጊ ግንኙነቶችን ሇመመሥረት ቻሇ። ይህም 
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በኋሊ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ምሥረታና ማዯራጀት ውስጥ ሇተጫወተው 
ትሌቅ ሚና አስተዋጽዎ ነበረው። በተሇይ ኢሕአፓን ካቋቋመው ተራማጅ ትውሌዴ ጋር ፅኑ 
ትውውቅ ሉገነባና ሇዴርጅቱ ምሥረታ ወሳኝ የነበረ ግንኙነት ሉፈጥር የቻሇውም  በነዚህ ዓመታት 
ውስጥ ነበር።  

ድር ተስፋዬ በ1964 ዓ. ም. እንዯገና ወዯ አውሮጳ (ስዊዘርሊንዴ) ሄዯ። በዚህ ጊዜ ወዯ ውጭ ሀገር 
የሄዯው በኢትዮጵያ መካሄዴ የነበረበትን አብዮት በሚመሇከት በተሇያዩ የወጭ አገሮች ከነበሩ 
ተራማጅ ኢትዮጵያውያን ጋር የትግሌ ዕቅድችን  ሇመመካከርና ሇመቀየስ ነበር። በኢትዮጵያ፣ 
በአውሮጳና አሜሪካ እየተመሊሇሰ በየአህጉሩ ተዯራጅተው የነበሩ ቡዴኖችን በማቀነባበር በኋሊ 
ኢሕአፓ የተባሇ በ1964 ዓ. ም. የተመሠረተውን ዴርጅት ማቋቋም በተመሇከተ ትሌቅ ሚና 
ተጫውቷሌ። እንዱሁም በውጭ አገሮች የዴርጅቱ የዴጋፍ መሠረት የነበረው የኢትዮጰያ ተማሪዎች 
ማሕበራት በፌዯራሊዊ ቅርጽ ተዯራጅተው ትግሊቸውን እንዱያስተባብሩ፤ እንዱያቀናጁ በማዴረግም 
ትሌቅ ሚና ተጫውቷሌ።  

የ1966ቱ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮት ወቅት ጊዜ ድር ተስፋዬና ላልች ኢሕአፓን የመሠረቱ 
ተራማጆች የዓፄ ኃይሇሥሊሴን መንግሥት ሇመሇወጥ የትጥቅ ትግሌን የጨመረ ዝግጅት በማዯረግ 
ሊይ ነበሩ። የ1966ቱ አብዮት እንዯተቀጣጠሇ የዓፄ ኃይሇሥሊሴ መንግሥት ሚንስትሮችን 
በመሇዋወጥና ሕገ-መንግሥቱን አሻሽሊሇሁ፣ ዳሞክራሲም እፈቅዲሇሁ ዓይነቱ ግርግር ውስጥ ገባ። 
በዛን ጊዜ ድር ተስፋዬ በፃፈው የዴርጅቱ መግሇጫ ውስጥ እንዯ አቶ ግርማይ አባባሌ የሚከተሇው 
ይገኛሌ ‚ዝግጅታችን በግዴ ሇሕጋዊም፣ ከሕግ ውጭ ሇሚዯረገው ትግሌ ጭምር መሆን አሇበት፤  
የሕገ መንግሥቱ ሇውጥ ሇአጭር ጊዜም ቢሆን ሕጋዊ ትግሌ የሚፈቅዴ ከሆነ በሕግ እንታገሊሇን፤ 
ካሌፈቀዯ ግን በሕግ የተሰየመውን አመጽ በእውነተኛው ሕግ፤ በሕዝብ ሕግ ሇመተካት እንታገሊሇን።‛ 

ድር ተሰፋዬ በሰኔ ወር 1966 ወዯ አገር ቤት ገባ። ጊዜው በአብዮቱ እንቅስቃሴ በአስተባባሪ 
ኮሚቴነት ሲሰራ ቆይቶ እራሱን እያጠናከረ ብቅ ያሇው  ወታዯራዊ ዯርግ በአዋጅ የተመሠረተበትና 
በግሌፅ በመውጣት በዓፄው አገዛዝ ተጠያቂ ያሊቸውን ሚንስትሮች፣ ከፍተኛ መኮንኖች፣ ባሊባቶችንና 
መኳንንቶችን የሚያሥርበት ወቅት ነበር። በንጉሠ ነገሥቱ ትእዛዝ አቶ አክሉለ ሀብተወሇዴን 
ተክተው ጠቅሊይ ሚንስተር ተሹመው የነበሩ ሌጅ እንዲሌካቸው መኯንን በሌጅ ሚካኤሌ እምሩ 
የተተኩበት ጊዜም ነበር። ሌጅ ሚካኤሌ በስዊዘርሊንዴ የኢትዮጵያ ሌዐክ በነበሩበት ጊዜ ድር ተስፋዬ 
ጋር ተዋውቀው ስሇነበር ድር ተስፋዬ ወዯ አገር ቤት እንዯገባ ፈሊሌገዉት የመሬት ይዞታ ሚንስትር 
እንዱሆን ጠይቀዉት  ድር ተሰፋዬ ግን ላሊ፡ ሌጅ ሚካኤሌ ያሊወቁት ዕቅዴ ስሇነበረው ምክንያት 
ፈጥሮ በከበሬታ ሳይቀበሊቸው ቀረ። ሆኖም ግን በመሬት ይዞታ ውስጥ ተመዴቦ በትግራይ ክፍሇ 
ሀገር እንዱሠራ ከተፈቀዯሇት ሇመሥራት ዝግጁ እንዯሆነ ነገራቸው። እርሳቻውም ሀሳቡን ተቀበለት።
አፀዯቁሇት። ድር ተሰፋዬ በትግራይ እንዱመዯብ የፈሇገው በዓሲምባ ተመሥርቶ ከነበረው ከኢሕአፓ 
ሠራዊት (ኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት (ኢሕአሠ)) ጋር ሇሚዯረጉ ግንኙነቶች 
እንዱያመቸው ነበር። አሲምባ አካባቢ ከአሇው ወታዯራዊ ጠቀሜታው በተጨማሪ የድር ተስፋዬ 
የትውሌዴ ሥፍራ በመሆኑ ሇኢሕአፓ ሠራዊት የኢሕአሠ ዋና ቤዝ ይሆን ዘንዴ ሇተዯረገው ምርጫ 
አስተዋጽዎ አዴርጓሌ። 
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ድር ተሰፋዬ አንዴ ዓመት የሚሆን ጊዜ በተሰጠው የሥራ መስክ አየሠራና በሀገሪቷ ከአንዴ ቦታ ወዯ 
ላሊ ቦታ በሕግ እየተዘዋወረ ከላልች ጓድቹ ጋር በሕቡእ ህዝቡን በኢሕአፓ ጥሊ ሥር በማዯራጀትና 
ትግለን በመምራት ሊይ እያሇ የድር ተስፋዬ ማንነትን የሚያውቁ ግሇሰቦች ኢሕአሠን ከዴተው ወዯ 
ዯርግ መግባታቸውን ስሊወቀ የመንግሥት ሥራ ትቶ ቀዲሚ ሥራውን ሇትግለ በመስጠት፤ ‚የትግለ 
ነው ሕይወቴ‛ በማሇት ኢሕአፓን የማዯራጀትና የመምራት ኃሊፊነቱን  በሕቡእ ያከናውን ያዘ። 

‚ድር ተስፋዬ ዯበሳይን የማውቀው ወዯ ሠራዊቱ አሲምባ ሲመጣ ነው።‛ ያለት የኢሕአፓ/ኢሕአሠ 
መሥራች አባሌ አቶ ፀሐዬ ረዲ ‚በመጀመሪያ የመጣ ወቅት ቤተሰቦቼን አያሇሁ በማሇት የመንግሥት 
መኪና ይዞ እንዯመጣ አስታውሳሇሁ። በዚህ ጊዜ አመጣጡ ኢሕአፓን ሇማወጅ ሉዯረግ ሇታሰበው 
ኮንፈረንስ ብርሃነ መስቀሌ ረዲን ከአሲምባ ሇመውሰዴ በመምጣቱ የነበርነውን ጥቂት የሠራዊት 
አባሊት ሇማወያየት ጊዜም አሌነበረውምና ሇሁሇተኛና ሦስተኛ ጊዜ አሲምባ ሲመጣ ነው በሚገባ 
የተወያየነውና ባህሪሁንም በመጠኑ ያየሁት‛ ይሊለ አቶ ፀሐዬ በመቀጠሌ ‚ተስፋዬ ከጅምር 
እንጠቀምበት የነበረውን የሠራዊቱን ሕግና ዯንብ በመጠኑም ቢሆን እንዱሻሻሌ ያዯረገና ሠራዊቱን 
በጋንታ በጋንታ በማወያየትና የሠራዊቱንም አዛዥ ክፍሌ (Command Unit) ያዋቀረና ያጠናከረ 
ብቃት ያሇው አመራር ሲጪ ነበር።‛ 

‚ድር ተስፋዬ ከሻቢያ ጋር የተዯረገውን ስብሰባ ሇመምራት ሇሦስተኛ ጊዜ ወዯ አሲምባ መጥቷሌ። 
በዚህ ስብሰባ ሊይ ሻቢያ ውይይቱን ከመዯበኛ አካሄዴ ውጭ በጥያቄ መሌክ በማካሄደ ይቀርቡ ሇነበሩ 
ጥያቄዎች ድር ተስፋዬ እንዯ ቡዴኑ መሪነት እኔ ሌናገር ባይ አሌነበረም። ይቀርቡ የነበሩ 
ጥያቄዎችን በወቅቱ አብረን ሇሄዴነው ሌዐካን ሇእኔ፣ ሇፀጋዬ ዯብተራው፣ ሇጋይምና ግሩም በየተራ 
እንዴንመሌስና ማብራሪያ እንዴንሰጥ በመጋበዝ ምን ያህሌ እራሱን ከፍ ከፍ የማያዯርግና ሌታይ 
ሌታይ የላሇበት እጅግ በጣም ዳሞክራቲክ ባህሪ ያሇው የኢሕአፓ መሥራች አባሌና ከምሥረታው 
ጀምሮ የፓርቲው ፖሉት ቢሮ አባሌ፤ ችልታና ዕውቀቱን ሇሀገርና ሕዝብ የሰጠ የያ ትውሌዴ አባሌ 
ነበር።‛ አቶ ፀሐዬ ረዲ     

ኢሕአፓ የፖሇቲካ ፕሮግራሙን በነሐሴ 27 ቀን 1967 ዓ.ም. ሇሕዝብ በማሳወቅና እራሱን ይፋ 
በማውጣት የዯርግን ፋሽስታዊ አገዛዝ በማንኛውም መንገዴ በመታገሌ ሇማስወገዴና በሀገሪቷ 
ከሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ የተውጣጣ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት በመመስረት የሕዝቡን በሀገሩ 
ገዯብ የላሇውን ዳሞክራሲያዊ መብቱን በማወቅ ሇሀገር ሌማትና ዕዴገት መሠረት የሆነ ሕዝባዊ 
ሥርዓት ሇመመስረት የታገሇ የመጀመሪያው ቀዲሚ የሕዝብ ፓርቲ ነበር። የዯርግ አገዛዝ የኢሕአፓን 
ሕዝባዊ መሠረት ሉያናጋና እንቅስቃሴውንም ሉያጨሌም የሚችሇው በየትኛውም የሀገሪቷ ክሌሌ 
ዘርና ሃይማኖት፣ ዕዴሜና ፆታ ሳይሇይ ያሳተፈና ሇትግለ ከዲር ዲር ያንቀሳቀሰን ፓርቲ ማንንም 
ሳይሇዩ በጥርጣሬ፣ በመሰሇኝ፣ በቅናት፣ በቂም በቀሌ ወዘተ. የታገዙ ግዴያዎችን ‚በማር‛ በተሇወሱ 
መርዘኛ አዋጆችና መግሇጫዎች ግዴያን በዘመቻ ሇማካሄዴ፡ ነፃ የመግዯሌ መብትን በአጠገቡ 
ሇተኮሇኮለት ቡዴኖችና በየቀበላው ሊዯራጃቸው የአብዮት ጥበቃዎች በመስጠት በመሊ ሀገሪቷ ሊይ ነፃ 
እርምጃና ቀይ ሽብር በማወጅ አንዴ ትውሌዴን ያሇምንም ሕግ ያጠፋ አገዛዝ ነበር። ሇዚህም ዯርግ 
በ1969 ዓ.ም. ሇተጀመረው የቤት ሇቤት የአስሶ መዯምሰስ ዕቅደ የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤትን 
በጉያው በተወሸቀው መሊ ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ (መኢሶን) የበሊይ ተቆጣጣሪነት በአዋጅ 
በማቋቋም ሦስት አሰሳዎችን አካሂዶሌ። የመጀመሪያው ህዲር 1969 ዓ.ም. ሲሆን ሁሇተኛው ሇሦስት 
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ቀን የተካሄዯው መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. የተካሄዯው ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው ሚያዝያ 
1969 የተካሄዯውና መኢሶንም እራሱ የወጠነው ጥቃት ሰሇባ የሆነበት አሰሳ ነበር። 

የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤት እና መኢሶን የአስሶ መዯምሰስ ዘመቻ በተግባር ሇመተርጎም 
ሁሇተኛው የቤት ሇቤት አሰሳ መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ተጀመረ። የአብዮት ጥበቃ አባሊት፣ 
ጦር ሠራዊቱ፣ ቀበላዎች፣ የሕዝብ ዴርጅት ጽ/ቤት በተሇይም መኢሶንና ላልች በዯርግ ዙሪያ 
የተሰበሰቡ ቡዴኖች አባሊት በቤት ሇቤት አሰሳው ተካፍሇዋሌ። ሇሶስት ተከታታይ ቀናት የተካሄዯው 
አሰሳ ሕዝቡ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ እንዲይንቀሳቀስ በወጣ የዯርግ ተከታታይ መግሇጫ የታገዘ ነበር። 

ከኢሕአፓ ጋር ግንኙነት አሊቸው ተብሇው የተጠረጠሩ ወጣቶችና ሠራተኞች ሁለ በጅምሊ ታሰሩ። 
በ1969 ዓ.ም. በየካቲት ወር መጨረሻ አካባቢ በርካታ የኢሕአፓ አመራር አባሊት አዱስ አበባን 
ሇቀው መውጣታቸው ቢታወቅም ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ የአዱስ አበባው የኢሕአፓ መዋቅር ውስጥ 
ያለ አባሊትን በእንዱህ ያሇ ቀውጢ ጊዜ ትቶ መሄደ ሇሕሉናው ስሇከበዯው ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ብልም 
ሇትግለ የሰጠውን ሕይወቱን፤ በፍጹም እምነቱ ሉተገብር፤ ማንኝውንም መከራና ስቃይ እራሱን ከፍ 
ሳያዯርግ እንዯ ላልች የኢሕአፓ አባሊት አብሮ ሉመክትና ሉታገሌ ወሰነ።    

እንዯ አቶ ክፍለ ታዯሰ «ያ ትውሌዴ» ቅጽ II ገሇጻ ‚መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. ድር ተስፋዬ 
ዯበሳይና ጓዯኛው በሪሁን ማርዬ የዯርግ የቤት ሇቤት አሰሳ መስሪያ ቤቶች ሊይ ትኩረት ስሊሊዯረገ 
አምባሳዯር ትያትር አጠገብ ወዯሚገኘው የኪዲኔ በየነ ሕንጻ አመሩ። ሕንጻውን የመረጡት የበሪሁን 
ባሇቤት የምትሰራበት ቢሮ በመሆኑና እዚያ በመሆን አሳሹን ቡዴን ሊማሳሇፍ በማቀዴ ነበር። ድር 
ተስፋዬ በዕሇቱ ይጓዝባት የነበረችው መኪና በተክሇ ሃይማኖት አካባቢ ስታሌፍ የመኢሶን መሪ አባሊት 
በወቅቱ አሰሳ ያዯርጉ ስሇነበር መኪናው ውስጥ ድር ተስፋዬን መሇየት እንዯቻለ መኪናውን መከተሌ 
ይጀምራለ።‛ ይሊሌ። 

ተስፋዬና በሪሁን የሚከተሊቸውን ሳይጠራጠሩ ወዯ ሕንጻው ውስጥ እንዯገቡ ተስፋዬ በመኢሶን 
አባሌነት የሚጠረጠር አንዴ ሰው ስሊየ ሕንጻውን ሇቆ ሇመሄዴ ወዱያው ወሰነ። ድር ተስፋዬ 
የሕንፃውን ዯረጃዎች ወርድ መሬት ሲዯርስና የመኢሶን አሳሽ ቡዴን ወዯ በራፉ ሲጠጋ አንዴ ሆነ። 
ወዱያውም አሳሹ ቡዴን ተኩስ በመክፈት ከፊት ሇፊት ይመራ የነበረውን በሪሁን ማርዬን ከመቅጽበት 
ገዯሇው። በዚህ ጊዜ ድር ተስፋዬም ፊቱን አዙሮ የፎቁን ዯረጃዎች በሩጫ በመውጣት ስዴስተኛው 
ፎቅ እንዯዯረሰ በአሇው መስኮት ቁሌቁሌ ወዯ መሬት ራሱን በመወርወር ተፈጥፍጦ ሞተ። 

 ‚ቢወቀጥ አጥንቴ ቢንቆረቆር ዯሜ 
 ሇአዱስ ሥርዓት ሌምሊሜ 
 ፍጹም ነው እምነቴ 
 ሇትግለ ነው ሕይወቴ‛ ን     በዯሙ ጻፈ።  
 
ሌጆቹን ያዘመራቸውን ‚ሇዘመናት‛ በተግባር አሳያቸው። ‚ቀጥለ!‛ አሊቸው፡ ‚አታቁሙ!‛፡  ‚በለ!‛፡  

‚ሌጓዝ በዴሌ ጎዲና  
በተሰዉት ጓድች ፋና‛ ።  
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የድር ተስፋዬን ፈሇግ በመከተሌ በመኢሶንና ዯርግ ገዲዮች እጅ ከመውዯቅ ይሌቅ ሕይወታቸውን 
ሇትግለ በመስጠት አኩሪ ጀግንነት አስመዝግበው እስከወዱያኛው ያሸሇቡ የኢሕአፓ ሰማዕታት 
በርካታ ናቸው። እንዯ አቶ ክፍለ መጽሐፍ ያ ትውሌዴ ቅጽ II አገሊሇጽ ‚የተስፋዬ ሞት፡ በኢሕአፓ 
ሊይ ብቻ ሳይሆን በመሊው የኢትዮጵያ መሠረታዊ ሇውጥ ዯጋፊ ትውሌዴ ሊይ መኢሶን ያሳረፈው 
ክፉና ገዲይ በትር ነበር።‛ 

ድር ተስፋዬ ዯበሳይ፤ በዓፄነታቸው ሳይኮፈሱ፡ ዲር ዴንበሬን ብሇው፡ ሇሀገር አንዴነትና ክብር 
ከዴርቡሽ ወራሪ ጋር ሲፋሇሙ የተሰዉት ዓፄ ዮሐንስ፣ እጅህን ስጥ አሇኝ…ሇጠሊት? ሇወራሪ? 
ሇእንግሉዝ? ብሇው ሇሀገር ክብር እራሳቸውን በመሰዋት ታሪክ አስመዝግበው ያሇፉት ዓፄ ቴዎዴሮስ፣ 
ሇጣሉያን ፋሺስት ወራሪ ሕዝቡ እንዲይገዛ ገዝተው የሀገራቸውን ክብር በዯማቸው የፃፉት አቡነ 
ጴጥሮስ፣ ወዘተ አርሃያ በመከተሌ ሇሀገርና ሇሕዝብ መብት የሚዯረግ ተጋዴል መስዋዕትነት ሉከፍለ 
ዝግጁ በሆኑ አመራርና አባሊቱ ጽናት መሆኑን አካለን የከሰከሰ፡ ዯሙን ያፈሰሰ ጀግና የኢሕአፓ 
መሪና ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጅ ነበር።   

ድር ተስፋዬ የፓርቲው የርዕዮተ ዓሇም ግንባር ቀዯም አራማጅ፣ አዯራጅ፣ የፖሇቲካ ጠቢብና 
መሥራች አባትም ነበር። ሇዝናና ሇታዋቂነት ቁብ ያሌነበረው ተስፋዬ፤ በላሊው ቀርቶ በኢሕአፓ 
አባሊት እንኳን በጥቂቶች ነበር የሚታወቀው። ይሁንና በቅርብ በሚያውቁት ጓድቹ መካከሌ ከማንም 
በሊይ የሚከበር ነበር። ተስፋዬ ብዙ አይናገርም፡ መናገር ሲጀምር ግን በአካባቢው ያለና የሚሰሙት 
ሁለ ከአንዯበቱ የሚወጣውን እያንዲንደን ቃሌ እንዱያዯምጡ የማስገዯዴ ኃይሌ የተሊበሰ ነው። 
ተስፋዬ በማኅበራዊ ሕይወቱ እውነተኛ፣ ግሌጽና ትሁት ሰው ነበር። ጥሌቅ የዳሞክራሲና የፍትህ 
ስሜት የተዋሃዯው ሰውም ነበር። በፖሇቲካ አስተሳሰቡ ውስብስብና የረቀቀ ከመሆኑም ላሊ፡ ከማንም 
በሊይ ሩቅ ሀሳቢ እንዯነበር የሚያውቁት ሁለ ይመሰክራለ። 

‚ማንም ሰው አይናገረው እንጂ፤…‛ እንዯ ያ ትውሌዴ ቅጽ II አባባሌ ‚ማንም ሰው አይናገረው 
እንጂ፤ ከተስፋዬ ሞት በኋሊ ኢሕአፓ የወትሮው ኢሕአፓ እንዯማይሆን አውቆታሌ። ኢሕአፓ 
በተስፋዬ ሞት፤ ሕይወትና ግርማ ሞገስ የሚያጎናጽፈውን መንፈሱን አጣ። ከማንኛውም ጊዜ ይሌቅ 
ጥብቅ መሪውን በሚፈሌግበት ጊዜ፤ እንዯ ተስፋዬ አርቆ አስተዋይና መንገዴ አመሊካች ሰው 
በሚሻበት አስቸጋሪ ወቅት ኢሕአፓ መሪውን አጣ።‛  

ከዯሀ ቤተሰብ ተወሌድ፤ ከመርፌ ቀዲዲ በጠበበች ዕዴለ ተጠቅሞ የዘመናዊ ትምህርት ዕዴሌን 
በማግኘት በፍሌስፍና የድክተሬት ማዕረግነት የተጎናጸፈው ድር ተስፋዬ ዕውቀቱን ሇሀገሩና ሇዴሃው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕዴገትና ብሌጽግና የዘረጋውን ምኞቱንና ተስፋውን ሳያይ በጅምር ተቀጨ። 
‚የተስፋዬ ዛፉ፤ ሲከረከም ቅርንጫፉ‛ እንዲሇው ገጣሚ የተስፋዬ ተስፋ በተስፋ ቀረ። ብርሃን ዏይኑን 
ከዯነ። በአጭር ተቀጨ። ተቀበረ። 

ድር ተስፋዬ ባሇትዲርና የአንዱት ሴት ሌጅ ሐምራዊት አባት ነበር። ሐምራዊት የአባቷን ጣዕም 
ሳታውቅ በሕጻንነታቸው ዯርግ ወሊጆቻቸውን ከበሊባቸው፤ የአባት ወይም የእናት ወይም የሁሇቱንም 
ጣዕም ሳያጣጥሙ፣ ሳያውቁ ካዯጉት፤ የወሊጆቻቸው አኩሪ ታሪክ እንኳ ያሌተዲሰሰሊቸው በርካታ 
የትሊንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶችና ጎሌማሳዎች ውስጥ ከሚመዯቡት ናት። 
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከተነሳበት ዓሊማ አንደ የዚያን ትውሌዴ ሰማዕታት መዘከርና ታሪካቸውን 
ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ በመሆኑ የድር ተስፋዬ ዯበሳይን 36ኛ የሙት ዓመት መዘክር ስናስታውስ 
በጥሌቅ ሐዘን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌና ኢሕአፓ አንዴ ሁነኛ መመኪያውንና መሪውን 
ያጣበት ቀን መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም.። ኢትዮጵያ ሀገራችን አንዴነቷን ጠብቃ የሌጆቿ መብት 
የተከበረባትና ሇሀገር ብሌጽግናና ሇሌማት የተከፈሇው የያ ትውሌዴ ሰማዕታት ዯም ከንቱ 
እንዯማይቀርና ሁላም በትውሌዴ ሲዘከር፡ ሲታወስ እንዯሚኖርና የትግሊቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ 
ሀገራችንንና ሌጆቿን ከፍ ከፍ እንዯሚያዯርጋት እምነታችን የጸና ነው። 

‚ድር ተሰፋዬን የማውቀው በሶሰት የተሇያዩ አጋጣሚዎች ነው። መጀመርያ፦ በዓዱገራት ካቶሉካዊት 
ት/ቤት እኔ የመጀመርያ ዯረጃ ተማሪ ሁኜ እሱ ዯግሞ የመካከሇኛና የሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪ ሆኖ፤ 
ሁሇተኛ፦ በጣሉያን አገር እኔ የመጀመርያና የሁሇተኛ ዓመት የዩንቨርስቲ ተማሪ ሁኜ ድር ተሰፋዬ 
ዯግሞ የዴረ ምረቃ (Post Graduate) ተማሪ ሆኖ፤ ሶስተኛ፦ በአዱሰ አበባ በሥራ ዓሇም ቆይቶ 
እንዯገና ወዯ አውሮጳ በተመሇሰ ጊዜ‛ ያለን አቶ ግርማይ ተስፋ ጊዮርጊስ፡ የድር ተስፋዬን 36ኛ 
ዓመት የሙት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማዴረግ ይህን አጭር የሕይወት ታሪኩን ሇማዘጋጀት 
ሊዯረጉሌን ከፍተኛ ትብብር «ያ ትውሌዴ ተቋም» የከበረ ምስጋናችንን እያቀረብን ላልችም የአቶ 
ግርማይን አርሃያ በመከተሌ በምታውቁት ታሪክ ሊይ ትብብራችሁ ቀና ይሆን ዘንዴ በዚህ አጋጣሚ 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» መሌዕክቱን ያስተሊሌፋሌ። 

ይህንን የድር ተስፋዬ ዯበሳይን የሕይወት ታሪክ በመጠኑም ቢሆን ሇመጻፍና ማንነቱን ሇመግሇጽ 
ሇአዯረግነው ጥረት ከፍተኛ ትብብር ያዯረጉሌንን አቶ ግርማይን እንዲመሰገንን፤ ሇዚህም ስኬታማነት 
በሩን የከፈቱሌንን ባሇቤቱ የነበሩትን ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያምንና አንዴዬ ሌጁን ወ/ሪት ሐምራዊት 
ተስፋዬን በያ ትውሌዴ ወገኖቻችን፡ በኢትዮጵያ ሀገራችንና ሕዝባችን እንዱሁም በ«ያ ትውሌዴ 
ተቋም» ስም ከፍተኛ ምስጋናችን ይዴረሳችሁ።  

በመጨረሻም ከኢሕአፓ መስራች አባሊት አንደ የነበሩትና በተሇይ የኢሕአሠ ጥንስስ መሠረት 
ሇመጣሌ የመጀመሪያው የሠራዊቱ መሥራች አስኳሌ የነበሩት አቶ ፀሐዬ ረዲ፡ ስሇ ድር ተስፋዬ 
ዯበሳይ ያሊቸውን እውቅናና በተሇይ በአሲምባ ያሊቸውን ትዝታ በማውሳት ሊዯረጉሌን ቀና ትብብር 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ወዯር የላሇውን ምስጋናውን ያቀርባሌ።  

የድር ተስፋዬ ዯበሳይ በተሇይ በኢሕአፓ ውስጥ ያሇውን ሚና፣ ያበረከተውን አስተዋጽዎና የትግሌ 
ተሳትፎ ከላልች ትብብር ሇማግኘት ያዯረግነው ጥረት ባሇመሳካቱ የተሰማንን ቅሬታ እየገሇጽን 
አሁንም በዴጋሚ የኢሕአፓ ታሪክ የሀገርና የሕዝብ እንዯመሆኑ ጽፈው ሉያስነብቡ ፈቃዯኛ ባሌሆኑ፡ 
ላልች ሲጽፉም ጸጉራቸው በሚቆመው ‚እኛ ብቻ‛ ባዮች ታሪክ እንዲሌሆነ «ያ ትውሌዴ ተቋም» 
በዴጋሚ ሉያዯምቀውና ሉያሰምርበት ይወዲሌ።  

ያ ትውሌዴ ተቋም  
መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም. 
ዋቢ ጽሁፎች 

 ቃሇ መጠይቅ፡ ከአቶ ግርማይ ተስፋ ጊዮርጊስ ጋር 
 ቃሇ መጠይቅ፡ ከአቶ ፀሐዬ ረዲ የኢሕአፓ መሥራች አመራር አባሌ 
 «ያ ትውሌዴ» ቅጽ ሁሇት ክፍለ ታዯሰ፤ 1991 ዓ.ም. ኢንዱፔንዯንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ   
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በዯም የተከበረ የዓሇም ሠራተኞች ቀን፤ ሜይ ዳይ 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም»ን ዴረ ገጽ ይፋ መዯረግ 1ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ 

 

“ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ በአዱስ አበባ ከተማ በአራቱም አቅጣጫ 
የተኩስ ዴምጽ አሌፎ አሌፎ ማስተጋባቱ ታውቋሌ።…በ22/8/69 ጠዋት ባዯረግነው 
መከታተሌ…በቀጨኔ መዴኃኒዓሇም ቤተክርስቲያን አካባቢ የ31 ተማሪዎች አስከሬን፣ በየካ ወረዲ 
አሥመራ መንገዴ የ42 ተማሪዎች አስከሬን ወዴቆ መገኘቱና በአዱስ አበባ ከተማ ፖሉስ አንሽነት 
ተሇቅሞ ወዯ ምኒሌክ ሆስፒታሌ መወሰደን…በ23/8/69 እንዯዚሁ በገፈርሳ ወረዲ ሳንሱሲ ከሚባሇው 
አካባቢ የ19 ተማሪዎች አስከሬን በጫካ ውስጥ ተጥል በአካባቢው ሕዝብ ስሇተገኘ…በ24/8/69 በየካ 
ሚካኤሌ ቤተ ክርስቲያን የ22 ተማሪዎች አስከሬን ተቀብሮ መዋለን…ይህን መሰሌ ዴርጊት 
የተፈጸመው በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በክፍሇሀገራትም ጭምር መሆኑንም ተጨማሪ 
መረጃ ዯርሶናሌ።” 

“አምቡሊንስ መኪና በሽተኛ ማመሊሇሱ ቀርቶ በቀይ ሽብር ምክንያት የተገዯለትን ሰዎች እያነሳን ወዯ 
ቀብር ቦታ መውሰዴ ጀመርን።…ስንዯርስ በጥይት የተመታ በሊዩ ሊይ “ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር 
ይመታሌ” የሚሌ ፅሁፍ የተሇጠፈበት አስከሬን እናገኛሇን። በከተማው ውስጥ በተሇያየ ቦታ ሊይ 
ተጥል የሚገኝ ሲሆን የሚበዛው መርካቶ፣ ፒያሳ፣ አንበሳ ጋራዥ፣ አካባቢ ነበር። ዯርግ ጽ/ቤት ግቢ 
ውስጥ ገብተን አስከሬን እናወጣ ነበር። አብዛኛዎቹ እጃቸው ታስሮ ነበር የሚገኙት።…በየከተማው 
የወዯቁትን የምናነሳው ሇሉትና በጠዋት ነው። የተወሰነ ጊዜ አስከሬናቸውን ሰው ይመሌከተው ተብል 
እስከ ቀኑ 3፡00 እና 4፡00 ሰዓት ዴረስ ከቆየ በኋሊ የሚነሳበት ጊዜ ነበር።…አስከሬኑን ካነሳን በኋሊ 
ሇመቅበር ጴጥሮሰ ጳውልስ ቤተክርስቲያን እንወስዲሇን።…በዚህ ሬሣ ማንሳት ሥራ ሊይ እስከ 1970 
ዓ.ም. ዴረስ ሇአንዴ ዓመት ያህሌ ሰርቻሇሁ።…” 

“በየመንገደ ሰው መገዯሌ ሲጀምር ማሇት በቀይ ሽብር መንግስት ሰውን ሲገዴሌ ማሇቴ ነው፡ በዛን 
ጊዜ ዕረፍት አሌነበረንም። ቀን ተላት ከየከፍተኛው፣ ከቀበላው፣ ከቤተመንግስት፣ ከየፖሉስ 
ጣቢያው ከየመንገደ ከየቦታው ማንሳት ነው።…ሰው በየቀኑ ስሇሚገዯሌ ጉዴጓዴ ቆፋሪ 
ሰራተኞች…ጎጆ ሰርተው ሲቆፍሩ ውሇው እዛው ያዴራለ።…በዛን ጊዜ 24 ሰዓት ሙለ ምግብ 
የማንበሊበት ጊዜ ነበር።” 

“…አንዲንዴ ሰዎች በተፈሊጊነት እየተጠሩ ከመኖሪያ ቤታቸው ከተወሰደ በኋሊ በማግስቱ አስከሬናቸው 
የተገኘ አለ።…አንዲንዴ ቤተሰቦች ሬሳውን ፈሌገው ካገኙ በኋሊ አስከሬኑን ሇመቅበር የተጠየቀውን 
ገንዘብ ከፍሇው የሬሳ ሣጥንም ገዝተው ሇመቅበር ሲዘጋጁ ተከሌክሇዋሌ።” 

“ምኒሌክ ሆስፒታሌ አስከሬን ምርመራ ክፍሌ እሰራሇሁ። በአዱስ አበባ ከተማ በቀይ ሽብር ወጣቶች 
በሚገዯለበት ወቅት …የአስከሬኑ ብዛት…መናገር አሌችሌም። ከምዴር አንስቶ እስከ ጣራ ዴረስ 
አስከሬን በአስከሬን ሊይ ተከምሮ የሟቾቹ ቤተሰቦችም በአስከሬኑ ሊይ እየቆሙ ሌጆቻቸውን ሲፈሌጉ 
አይቻሇሁ።” 

“አስከሬን ናቸው ተብሇው ከመጡት መካከሌ ጥቂቶቹ ህይወት እየዘሩ ውሃ! ውሃ! አዴኑኝ! በማሇትና 
ላሊም ነገር በመናገር ይሇፈሌፋለ።…አንዱት ቀይ ቀጠን ያሇች 20 ዓመት የሚሆናትና አንዴ ጠይም 
20-25 ዓመት የሚሆነው ወጣት…አዴኑኝ! ውሃ! ውሃ! ሲለ ነበር። በተሇይ ሴቷ ድ/ር ፍቅሬን ጥሩሌኝ 
አዴኑኝ እያሇች ትናገር ነበር።”  
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በየቀኑ ሁኔታዎች ተሇዋዋጭና ፈጣን ናቸው። ትግለ እጅግ በጣም የረቀቀ በሳሌ አመራርን 
የሚጠይቅበት ወቅት ነው። የጠሊት ኃይሌ ተዯናግጧሌ፤ የሚይዝ የሚጨብጠውን አጥቷሌ። 
የቤተ መንግስቱን ፈሊጭ ቆራጭ ወንበሩን ገና ሳይጠግብ “የሕዝብ መንግስት” ብል ነገር 
የሇምና እንዲበዯ ውሻ ያገኘውን ሁሊ ይነክሳሌ። ወጣት የተባሇ፡ ተማሪ የተባሇ 
እስካሌተሽመዯመዯ ስሌጣን ዯህና ሰንብች ሉሆን እንዯሚችሌ ከ1968 ዓ.ም. ተመክሮ 
ቀስሟሌ። አሁንማ እናቶችና ሴቶች እህቶቻችን ዋናው የትግለ ምሰሶ ሆነዋሌ። ሲያበረታቱ፣ 
ሚስጥርና ሰነድችን ሲዯብቁ፣ “አዯፍርስ”ን ቀን እንዯመክተፊያ ሲጠቀሙ፤ አሰራሩን ሁሊ 
ተሇማምዯውታሌ። የቤት ሠራተኞች የዳሞክራሲያና የላልች ሰነድች ሣጥኖች ሆነዋሌ። 
እናቶች ወዯ ገበያ/ጉሌት የሚሄደ እየመሰለ ነጠሊቸውን ተከናንበው ዘንቢሊቸው 
በ”ዳሞክራሲያ” ተሞሌቶ ከአንደ ቤት ወዯ ላሊው ማመሊሇሱን ተክነውታሌ። የየአካባቢው 
ወጣቶች አጥርና ተገን የእናቶች ዐዐታ ኮሚቴዎች ሆነዋሌ። አባቶች በዳሞክራቲክ ፎረም 
ገንዘብ ያዋጣለ፤ “ዳሞክራሲያ” አሌወጣችም ወይ ማሇት ጀምረዋሌ። ታዲጊ ሕጻናት 

 “ዓመት አውዯ ዓመት ዴገምና ዓመት ዴገምና 

የሊባዯሩ ቤት ዴገምና  ዓመት ዴገምና፤ ወርቅ ይፍሰስበት ዴገምና ዓመት ዴገምና 

የባንዲዎች ቤት ዴገምና ዓመት ዴገምና፤ ቦንብ ይዝነብበት ዴገምና ዓመት ዴገምና” 

በማሇት የቡሄ ባህሌን ሇትግለ ሰጥተዋሌ። 

የመምህራን ማህበር የሠራተኛው ማህበር ሁለም ሇውጥ ፈሊጊ ሆኗሌ። ሁለም ሁለም 

“ሊምባገነን መንግሥት ሕዝብን ሊሌወከሇ፤ አይገዛም አይገዛም ሕዝቡ ሳሇ እየታገሇ”  

የየዕሇት ዝማሬው ሆኗሌ። ሊብ አዯሩ በሀገሬ መብቴን፡ ብዝበዛ ያክትም፡ ሇተመጣጣኝ ሥራ 
ተገቢ ክፍያ፤ መፈክሩን ከፍ አዴርጓሌ። የዳሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግስት ጥያቄ 
አስተጋቢዎችና ተሸካሚ ወጣቶች ሇሊብ አዯሩ ሇአርሶ አዯሩና ሇሰፊው ሕዝብ ግምባር ቀዯም 
ተሰሊፊ ሆነዋሌ። የቤት አጥሮች የትግለን መፈክር ይዘዋሌ፤ ኤላክትሪክ ገመድች የትግለን 
ዓርማ ያውሇበሌባለ፤ ስሌክ እንጨቶች ቀረብ ባሎቸው ቁጥር የኢሕአፓን ዓርማ ይረጫለ። 
በፋሺዝም ሊይ ሳር ቅጠለ ሳይቀር አዴሟሌ። የዯርግ መንግስትና አጃቢ ባንዲዎቹ ቋሚ 
ተጠሪያቸውን BR ጠምዯው ሊይ ታች ይራወጣለ። የሰው ሌጅን ዯም ማፍሰስ የብርጭቆ 
ውሃ መዴፋት ያክሌ ቀሎቸዋሌ። አውሬ ሆነው የሰው ሌጅ ቀሇባቸው ሆኗሌ።  
ሇሥሌጣናቸው እስከጠቀማቸው ዴረስ ወንዴምና እህትን ይገዴሊለ። ቤተሰብን እስከቤቱ 
ያጋያለ። አባትና እናቶች ፊት የሌጆቻቸውን አስከሬን ይዘረግፋለ። በዚህም ካሌረኩ ቀሪ 
ሌጆቻቸውን ያሳዴዲለ።  

የረዥም ጊዜ መከራና ግፍ፡ ቅጥ ያጣ የጭሰኝነት ሥርዓት፣ ረሃብ ብዙዎችን ሲፈጅ የዘመኑ 
መኳንንትና ባሊባት ሊሇማየትና ሊሇመስማት የፈንጠዝያ ከበሮ ሲዯሌቁ፣ በየጊዜው ሇተነሱ 
መሇስተኛ ጥያቄዎች ምሊሹ ዴብዯባ፣ እስርና አፈና ብልም ግዴያ እየሆነ መምጣቱ የሁለም 
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ኅብረተሰብ ምሬትና ብሶት ተጠራቅሞ የካቲት 66 በዓፄው የፈውዲሊዊ ሥርዓት ሊይ ያመጸው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የመብት ጥያቄው፡ የስሌጣን ጥያቄውን ከግብ ሇማዴረስ ከተበታተነ ትግሌ 
በተቀናጀና በተዯራጀ መሌኩ ብሔራዊ ስሜቱን እንዯጠበቀ፣ ኢትዮጵያዊነቱን እንዲከበረ 
ሰንዯቅ ዓሊማውን እያውሇበሇበ “ዴሌ በትግሌ” ያዜመበት፣ ወሳኝ ፍሌሚያ የገጠመበት 
በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ትሌቅ ሥፍራ ይዞ ያሇው ከየካቲት 66 እስከ ሰባዎቹ መጀመሪያ 
አንደ ነበር ሉባሌ ይቻሊሌ። 

ዯርግ የየካቲትን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን አስቶ በሀገርና በሰንዯቅ ዓሊማ ስም 
ሕዝብን አፍኖና እረግጦ ሇመግዛት ከጅምሩ ሲዘጋጅ ሇሇውጥ ማህበሌ የተንቀሳቀሰው 
የሀገሪቷ ብርቅዬ ትውሌዴ የህዝብን ብሶት አስተጋቢዎች፤ የሕዝብ ገዯሌ ማሚቶዎች 
ጩኸትና ፍሌሚያ ዯርግ ስሌጣኑን ሳይጠቀሌሌ ጀምሮ ወጥረው የያዙበት ዘመን። የየካቲት 
እንቅስቃሴን ሉመራ የቻሇና የተዘጋጀ የህዝብ ኃይሌ አሇመኖሩ መሳሪያ ታጣቂው እጅ 
ስሌጣን ብትገባም በተፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ በመጠቀም የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ፓርቲ (ኢሕአፓ) እራሱን በነሏሴ 1967 ዓ.ም. ይፋ በማውጣት ሕዝቡን የማዯራጀትና 
ትግለን የመምራት ኃሊፊነትን የተረከበ ብቸኛ ፓርቲ ነበር።  

ኢሕአፓ መሪው መፈክሩ “የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብና የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት” 
ጥያቄ አዴርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ አባሊት በተሇይ በወጣቱ በኩሌ ሲያሰባስብ፤ 
በሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ስሙን ተከሇ። ተቀባይነትን በአጭር ጊዜ አገኘ። ተማሪው፡ 
ወጣቱ፡ ሴቶች፡ አዛውንቶች፡ ታዲጊዎች፡ ሠራተኞች አርሶ አዯሮች ሁለም ሁለም በኢሕአፓ 
ጥሊ ሥር ተሰባሰበ። በ1967 እና 68 በኢሕአፓ የተሰራው ከፍተኛ ዴርጅታዊ ሥራ ሚያዝያ 
23 ቀን 1968 ዓ.ም. ሜይ ዳይ ክብረ ባህሌ ሊይ ፓርቲው ማንነቱ አሳየ። “ሉነቀነቅ 
የማይቻሌ” ሕዝባዊ መሰረት እንዲሇው በአዯባባይ አስመሰከረ። ፋሽዝም በፋሽስቶቹ ፊት 
ተወገዘ። ቅርንጫፎቹን ኢምፔሪያሉዝም፣ ካፒታሉዝምና ፈውዲሉዝም  ያዯረገው የፋሺዝም 
ዓጽም ከፍ ብል ታየ። የየአካባቢ ጥበቃዎችንና የዯርግ ፀጥታ ኃይልችን ሇማሇፍ ይቻሌ 
ዘንዴ የዯርግን መፈክር ይዘው አብዮት አዯባባይ የዯረሱት ሁሊ ከውስጣቸው ተገሊሌጠው 
ሕዝባዊ መፈክሮችንና የኢሕአፓን ዓርማ ይዘው ብቅ አለ። ሜይ ዳይ 1968 በዯርግና 
በአጀቧቸው አዴርባይ ምሁራን ፊት የኢሕአፓ ክብረ በዓሌ ሆኖ በታሊቅ ዴሌ ተከበረ። 
“ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው!” ተስተጋባ። ኢሕአፓ ማንነቱንና የት ሉዯርስ እንዯሚችሌ 
እራሱን ይፋ ባዯረገ ሁሇት ዓመት ባሌሞሊው ጊዜ አሳየ። መሊ ኢትዮጵያ ሜይ ዳይ 1968 
ዓ.ም. ከመሊው ዓሇም ጋር «ኢንተርናሲዮናሌ» ዘመረች። ወጣቶች ሇኢትዮጵያና ሇዓሇም ሊብ 
አዯሮች የትግሌ አጋርነታቸውን ሇማብሰር፣ ሇሕዝቡም መሪ ዴርጅቱን ኢሕአፓ 
ሇማስተዋወቅ ቀዯም ባለት ቀናት የተዘጋጁበትን መዝሙሮችና መፈክሮች ከዲር እስከዲር 
በአንዴነትና በተቀናጀ መሌክ አዯመቁት። ኢሕአፓ ጋሇ። 
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ከአቶ አብዱ አብደሊሂ ያሌታዯሇው ትውሌዴ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፋቸው እንዋስና 

“«መሬት ሇአራሹ ከታወጀሇት 

ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋምሇት 

ነፃነት ነፃነት የምትሹ 

ተዋጉሇት አትሽሹ»  

እያለ እንዯ አሸዋ በዝተው፣ እንዯ ክዋክብት አብርተው፣ የሕዝብ ሌጆች፣ የሊብ አዯሩ 
ሌጆች አዜሙሇት። «ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው! ፣ የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ፣ ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት አሁኑኑ» ተስተጋባ።”  

በአዱስ አበባ አብዮት አዯባባይ፤ የኢሕአፓ አዯባባይ ሆነች። የዯርግ ባሇሥሌጣናትና የፀጥታ 
ኃይልች ውጥረት ውስጥ ገቡ። ዓይናቸውን ማመን አቃታቸው። ጆሯቸውን ተጠራጠሩ። 
በንዳት ጦፉ። የተኩስ ሩምታ ተሇቀቀ። ማ ወዳት እንዯሚሄዴ አያውቀውም። መሮጥ፣ 
መተራመስ። የዯርግ ደሊ፣ ሰዯፍና አፈሙዝ ያገኘው ሊይ አረፈ። ዴብዯባው ጦፈ። ትርምሱ 
ቀጠሇ። አንዲንደም እየተያዘ ወታዯር መኪና ሊይ ይወረወር፣ ይታጎር ጀመር። የጭካኔው 
እርምጃ ቀጠሇ። ሜይ ዳይ 68 በተከበረበት በየትኛውም ክፍሇ ሀገርና አዯባባይ ተመሳሳይ 
ትዕይንት ተካሄዯ። በየጎዲናዎች የሌጆችና የወሊጆች የጭንቅ ጩኸት በረከተ። 
እሥራት…ግርፋት…ሥቃይ። ስብራት…ውሌቃት…ዯም። ዯርግ የተጠማውን ዯም ማሳዯደ 
ቀጠሇ። ሇዓሇም ሠራተኞች ቀን የተከፈሇ የመስዋዕትነት ዯም።  

ቃሌ በቃሌ እንዯ አብዱ አብደሊሂ ያሌታዯሇው ትውሌዴ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፍ አገሊሇጽ 
የሜይ ዳይ 68ን ውጤት ሲገሌጸው 

“ወጣቱ መስዋዕትነትን አሸተተ። ይህ የመጀመሪያ ጀብደ የብዙዎችን የትግሌ ስሜት አረካ። 
የቀዯምት ታጋዮችን ጥሪ አስተጋባ፡ ሌቡ ሸፈተ፤ አመፀ 

«ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ 

እንዯ ሆቺሚኒ እንዯ ቼ ጉቬራ …» ተዘመረ።  

ዛሬ ቀሇም አያንጎራጉርም እንጂ፤ ብዕር አያዜምም እንጂ የወጣቱ ስሜት አሁን 
እንዯሚነበበው ሳይሆን ያኔ እንዯሚነዯው ነበር። 

የዯሀ ሕዝብ ማህፀን እንዯ እሣት የሚፋጁ ትንታጎችን አፈሇቀ። ዯርግ ሇመጀመሪያ ጊዜ 
የወጣቱን በተቃዋሚነት መነሳሳት ሲያይ ሇጏስቋልች መታገሌ ተዏምራዊ ኃይሌ 
እንዯሚያመነጭ በምሬት ተገነዘበ። እነዚህን ሇጋ የነፃነት ታጋዮች ሞት ዯግሶ ማጉረስ 
እንዲሇበት አመነ።”  
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ዯርግ፡ የኢሕአፓ መሰረትና የወጣቱ የሇውጥ ፍሊጎት በዚህ ከቀጠሇ ዯርግ በጊዜያዊ ሕዝባዊ 
መንግሥት ሉተካ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሇምንም ገዯብ የዳሞክራሲ መብቱን ሉቀዲጅ ነውና 
ይህን ሕዝባዊ ዴሌ የሕዝብ ሌጆችን በማዯን፣ በማሳዯዴ፣ በማሰር፣ በማሰቃየት፣ በመግዯሌ 
ፋሽታዊ “ዴሌ በዴሌ” ቀረርቶውን ሇማሊዘን የሞት መጋዙን ዯገነ። በሜይ ዳይ 68 ማግስት 
የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት በሚሌ ስያሜ ገዲይና አራጅ ተቋሙን በመሊ 
ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ (መኢሶን) መሪነት 1969 ዓ.ም. መጀመሪያ ሊይ አቋቋመ። 
በማስከተሌም በኅዲር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. የቀዴሞ የዓፄ ኃ/ሥሊሴ ባሇስሌጣናትን በዴንገት 
በመግዯሌ በዯም የተጨማሇቀው ዯርግ በጥቅምትና ኅዲር ወር 1969 ዓ.ም. በመግሇጫ የ14 
ዓመቱ ባቢላ ኃ/ሥሊሴን ጨምሮ 23 እና 27 ወጣቶችን በየተራ ረሸነ። 

ይህ እርምጃ ዯርግና መኢሶን ሉያካሂደ ሊቀደት የቤት ሇቤት አሰሳ ቀዯምት የማሸበሪያ ዯወሌ ነበር። 
በ1969 ጥር 26 ቀን መንግሥቱ ኃ/ማርያምና የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት ቀጣይ ውጥን 
መሠረት የዯርጉ ሉቀመንበር የነበሩትን ብርጋዳሌ ጀነራሌ ተፈሪ ባንቴንና ላልች የዯርግ አባሊትን 
በመሰሪ ወጥመዲቸው በመግዯሌ ዋናውን የዯም ጥማቱን ሇማርካት ዯም በተሞሊ ጠርሙስ ውርወራ 
አረመኔው መንግስቱ ኃ/ማርያም በሀገርና ሕዝብ ሊይ አጓራ። ቅዴመ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
ዝግጅት የቤት ሇቤት አስሶ መዯምሰስ ዕቅደ በመኢሶን የበሊይ ተቆጣጣሪነት ተግባራዊ ሆነ።  
የመጀመሪያው ህዲር 1969 ዓ.ም. ሲሆን ሁሇተኛው ሇሦስት ቀን የተካሄዯው መጋቢት 14 ቀን 1969 
ዓ.ም. የተጀመረው ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው ሚያዝያ 1969 የተካሄዯውና መኢሶንም እራሱ 
የወጠነው ጥቃት ሰሇባ የሆነበት አሰሳ ነበር። 

በነዚህ ተከታታይ አሰሳዎች ኢሕአፓ በ1969 ምርጥ ሌጆቹንና መሪዎቹን አጣ። መቶ አሇቃ 
አሇማየሁ ኃይላ፣ ሻምበሌ ሞገስ ወ/ሚካኤሌና ላልች የዯርግ አባሊት ጥር 26 ቀን 1969 
ዓ.ም. በግፍ ተገዯለ። መኢሶን ያቀዯውን አሰሳ ወዯ ዯቡብ ኢትዮጵያ በመሄዴ ሇማሳሇፍ 
ቃሉቲ ፍተሻ ኬሊሊይ መጋቢት 4 ቀን 1969 ዓ.ም. የተገዯለት ዮሏንስ ብርሃኔና የኢሕአፓው 
አባሌ ብሪታኒያዊው ድር ዊሌያምስ ሄስ ሞርተን፣ መሊኩ ማርቆስ፣ የዩንቨርስቲ መምህሩ ነጋ 
አየሇ ይገኙበታሌ። መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. የብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት ባሌዯረባ፤ 
የስምንት ሌጆች እናትና የስምንት ወር ነፍሰጡሯ ሕይወቷን ሇትግለ የሰጠችው ዲሮ ነጋሽ 
በግፍ ተገዯሇች። ድር ተስፋዬ ዯበሳይና በሪሁን ማርዬ መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም.፣ 
አንጋፋው የሠራተኛው መሪ ማርቆስ ሀጎስ መጋቢት 17 ቀን 1969 ዓ.ም. በዯርግ አሳሾች 
እጅ ሊሇመውዯቅ ተታኩሶ በመጨረሻም እራሱን የሰዋ፣ የኢሕአፓ ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሌ 
የነበረው ክፍለ ተፈራ፣ የኢሕአፓ ፖሇቲካ ዘርፍ አባሌ ሙለጌታ ዜና እና በወታዯራዊው 
አገዛዝ ውስጥ ከፍተኛ ሥፍራና ተቀባይነት የነበረው የፖሉስ ሠራዊት ባሌዯረባ፤ የጭቁን 
ወታዯሮች ሉቀ መንበር ጀግናው ሻምበሌ አምሃ አበበ 1969 ዓ.ም. ሚያዝያ ወር መጨረሻ 
በግፍ ከተገዯለት ከብዙዎች ጥቂቶቹ ናቸው። 

የዛሬ 36 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመሊዋ አዱስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርት (ኢሕአፓ) ዓሇም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዳይ ምክንያት በማዴረግ 
አባሊቱና ዯጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰሊማዊ ሰሌፍ የተነሱበትን ዓሊማ በማስተጋባት የትግሌ 
አንዴነታቸውን ሇመግሇጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ሇሰሌፍ ተንቀሳቀሱ። 
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ዓሇም አቀፍ የሊብ አዯሩን ቀን ሜይ ዳይ 1969 ዓ.ም. ከዯርግ ሌቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕሇቱ 
ማክበር እንዯማይቻሌ የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁሇት ቀናት ቀዯም ብል ሇኢትዮጵያ ሀገሩና ሇጭቁን 
ሕዝቦች ያሇውን ታማኝነትና የዓሊማ ጽናትና ቆራጥነት ሇማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. ሰሌፍ ከዴርጅቱ እየከደ ወዯ ዯርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙለ መረጃ ሇዯርግ 
በመዴረሱ መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀላዎቹ አብዮት አዯባባይ በምሳላነት ያፈሰሱትን ዯም ሉጠጡ 
ቋምጠውና አዴፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰሌፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲሇቀቅ እኩሌ ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው 
እምነቴ" እንዲለ ሕይወታቸውን ሇትግለ ሰጡ። አዱስ አበባ የዯም ጏርፍ አጥሇቀሇቃት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ዯም በጠማቸው የዯርግ ገዲዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መሇየት እስኪያቅት 
ተኩስና ሇቅሶ ሇሉቱን አዴረውበት፡ ሇተረኛው ንጋት ሇቀቁ። ነጠሊዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። አስፏሌቶች በወጣቶች ዯም ታጠቡ። ሌክ የዛሬ 36 
ዓመት። በዯም የተከበረ የዓሇም ሠራተኞች ቀን። 

ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት የኮተኮተቻቸው 
ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ ጀግኖች ሌጆቿን፤ 
እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ 
አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፤ እምቢኝ ሇሀገሬ፡ እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። 
እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን 
አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ ተዯረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ሇዛሬም ተርፎ ብሔራዊ 
ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ጊዜ ሊይ አዴርሶናሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌክ የዛሬ ዓመት ሇሀገራቸው ክብርና ሇሕዝባቸው መብት ሲፋሇሙ ክቡር 
ሕይወታቸውን ሇሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውሌዴ 
ስም ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ሇሕዝብ ይፋ ያዯረግንበትን 
ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. አንዯኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ 
ዘንዴ በሩን ከፍተናሌና በታሊቅ ዯስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የላለትን ወንዴምና እህቶቻችንን 
ቢያንስ ስማቸውንና ምስሊቸውን እንዯያዘ ሚተሊሇፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሏውሌት 
አቁመንሊቸዋሌና ከተቀበሌነው ንስሃ ጠብታዋን በማዴረጋችን፡ በመጀመራችን እየተዯሰትን ከፊታችን 
የተዯቀነውን ከባዴ ኃሊፊነት በትጋትና በሙለ ስሜት ሇመወጣት ቃሌ በመግባት ነው። አብረን 
ተሰሌፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግሇን፡ አብረን ተሰቃይተን በተሇያየ አጋጣሚ ዛሬ በሕይወት 
ያሇን የዚያ ትውሌዴ አባሊት ቢያንስ ሌንዘክራቸው፡ ሌናስባቸው ይገባሌ። እኛ ሌንኖር እነሱ 
ሞተዋሌ። ዯማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" 
"የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ ሇሁለም" እየፈከሩ፡ "ዯሀ ዯሀ ምን ታየበት፤ እንዲይማር የሆነበት" 
እየዘመሩ፡ ሇሕዝብና ሇሀገር እንዯጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ዯማቸው ዯማችን 
ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋዴሎችንን ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት ቀቢዎች በመጠበቅና 
በመከሊከሌ ቀጣዩ አዱስ ትውሌዴ እነማን እንዯነበርንና ምን ሠርተን እንዲሇፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ 
ከእኛ ሉቀስም ከሚችሇው ትምህርት በመውሰዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናሌ። 
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ውዴ የኢትዮጵያ ሌጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትሇዩ ሊበረታታችሁን የያ ትውሌዴ ወገኖችና 
አካሊት፤ በተሇያየ ወቅት ትብብር ሊዯረጋችሁሌን የሚዱያ፤ የዴረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ሊዯረሳችሁት የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» አባሊት በሞሊ የዓሇም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዳይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማዴረግ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ሊዯረግነው ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽ አንዯኛ ዓመት ክብረ በዓሌና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በዯህና አዯረሳችሁ እንሊሇን። 

 

<<ያ ትውሌዴ ተቋም>>  

ሚያዝያ 23 ቀን 2005 ዓ.ም. (May Day 2013) 

 

ዋቢ ጽሁፎች፡ 

 «ያሌታዯሇው ትውሌዴ» እውነተኛ ታሪክ፤ አብዱ አብደሊሂ 
 «ያ ትውሌዴ» ቅጽ II እና III ክፍለ ታዯሰ፤ 1991 ዓ.ም. ኢንዱፔንዯንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ  
 «ዯም ያዘሇ ድሴ» የሌዩ ዏቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዱስ አበባ  

 

 

<<ያ ትውሌዴ ተቋም>> ኢሜሌ፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 1 የ2006 ዓ.ም. እትሞች  

ቅጽ 1 ቁጥር 1 ታሪካችሁ ህያው ነው 
 ቁጥር 2 1953 “ታህሳስ ግርግር” 53 ዓመቱ 
 ቁጥር 3 የካቲት 1966 እና ያ ትውልድ 
 ቁጥር 4 የኢትዮጵያ ሴቶች፤ የትግል እመቤቶች 

 ቁጥር 5 ሜይ ዴይና ዝክረ ሰማዕታት 

 ቁጥር 6 ያ ትውልድ ተቋም 2ኛ ዓመት 
 



 

 ያ ትውልድ  

 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

 
ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 1                   መስከረም ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም.  
 

ታሪካችሁ ህያው ነው 
ጌታቸው ኩምሳ 

መስከረም ወር በሀገራችን ኢትዮጵያ የአዱስ ዘመን 
መሇወጫ፣ በአዯይ አበባ ተውባ፣ በመስቀሌ ወፍ ታጅባ፤ 
እሰይ መስከረም ጠባ የሚቃኝሊት፤ ዘመዴ ከዘመደ፣ ወዲጅ 
ከወዲጁ “እንኳን ሇአዱሱ ዓመት አሸጋገረን” የሚባባለበት 
ወር ነው። ሕፃናትና ወጣቶች ክረምቱን አርፈው ሇቀጣዩ 
የትምህርት ዘመን ዯብተር ሇብዯው፣ እርሳስ ቀርጸው 
የሚዘጋጁበት ወቅት ነው።  
 
እ…ዮ...ሃ. . . አ…በ…ባ…ዬ . . . 
አ…በ…ባ…ዬ…መ…ስ…ከ…ረ…ም…ጠ…ባ…ዬ. . . 
ዜማዎች ወሩን የሚያዯምቁበት፣ ሕፃናት በሌጅ አንዯበት 
በሆያሆዬ ዜማ፣ በአበባየሽወይ…ሇ..ም..ሇ..ም…እናትና አባት 
የሚመርቁበት፣ “ከብረው ይቆዩኝ” የሚለበት የመስከረም 
ወር ናት። ያገሬ ሰው መስከረም ይዛ የምትመጣውን 
በመጠራጠሩ ይመስሌ  ዕንቁ ጣጣሽ ይሊታሌ። 

 
አዎ መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ ብዙ ጣጣ፣ ብዙ ትዝታ አሊት። በመስከረም ወር 
ሁለም እንዲቅሙ በየቤቱ የመስዋዕት ዯም ያፈሳሌ። የድሮ፣ የበግ … ዯም። በዓለን 
በዯስታ ሇመቀበሌ። ብለሌኝ! ጠጡሌኝ! ሇመባባሌ። የሥጋ ምንቸት ገብቶ የጎመን 
ምንቸት እንዱወጣ። መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ የሌጆቹ ዯም፣ የወጣት እምቦቃቅሊ 
ዯም የፈሰሰበት ትዝታ አሇበት። የወጣት ሌጃገረድች “ባመት ወንዴ ሌጅ ወሌዯው…” 
ምረቃ ዯርግ በየቀኑ ጀግና እየበሊ ወቅቱን ትርጉም አሳጥቶታሌ። ዯርግ በድሮ ፈንታ 
ወጣት ያነቀበት፤ መስከረም ወር ትውስታ። 
 
መስከረም 02 ቀን 1967 ዓ.ም. የዓፄውን ዘውዴ አገዛዝ አስወግድ በጊዜያዊነት ስም 
ሥሌጣኑን ከሕዝብ የቀማው ወታዯራዊው አገዛዝ፣ ዯርግ ሥሌጣኑን በጨበጠ 
በሁሇተኛው ዓመት መስከረም ወር በኢሕአፓ ሊይ ጦርነት አወጀ። ሇዚህም በከተሞች 
እስከ ቀበላ፤ በየገጠሩም እስከ ወረዲ የተዋቀረ የግዴያ ዘመቻ መምሪያ “አብዮታዊ 
ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ” በሚሌ ተቋቋመ። ከዚህ ወቅት ጀምሮ “ነፃ እርምጃ” በሚሌ 
በዯርግ ታጣቂ ቡዴኖች በተሇይ በየከተሞች ግዴያ የዕሇት ተሇት ተግባር ሆኖ እስከ 
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1970 ቀጠሇ። የመንገዴ ሇመንገዴ ግዴያው የዯም ጥማቱን አሊረካው ያሇው 
መንግስቱ ኃ/ማርያም ግዴያን በአፈሳ ቀጠሇበት። በየአካባቢዎች እስር ቤቶች 
ተከፈቱ። ወጣቶችና ጎሌማሶች ቀንና ሇሉት እየተሇቀሙ በየእስር ቤቶቹ ታጎሩ። 
በየአካባቢው እየታፈሱ ከታሰሩት እየተዘገኑ በዯርግ ጥይት ተዯበዯቡ። “ቀይ ሽብር 
ሇዘሊሇም ይኑር!” የፋሽስቶች መፈክር ሆነ። የሕፃናት ዯም አስፈነጠዛቸው። የወጣቶች 
ዯም ሱስ ሆነባቸው። የእናቶች ስቃይ እንዯ ቲያትር አዝናናቸው። ዯርግና ባንዲዎቹ 
ወዯ ሰው አውሬነት ተቀየሩ። ግዴያ፣ ዝሙት፣ ዝርፊያ ቀሇባቸው ሆነ። ሀገር 
ጮኸች፣ እናቶች ሇሌጆቻቸው የራሄሌን እንባ ተነፈጉ። የአባቶች ጀግንነት አቀረቀረ። 
የመንግስቱ ሽብር ብርቅዬ ትውሌዴ ፈጀ። ሀገር አሇኝታዋን ተነጠቀች። ያን ሇሀገሩ፣ 
ሇሕዝቡና ሇሰንዯቅ ዓሊማው ፋና ወጊ የነበረ ትውሌዴ በፋሽስቶች ተቀበረ። 
 
ዛሬ አዱስ ዓመትን ስናስብ መስከረም ወርን ስናስታውስ ዯርግ ቀይ ሽብር ብል 
ትውሌዴ የመተረበትን ከ1970/72 ዓ.ም. ስምንት ዓመት እስር በኋሊ መስከረም 24 
ቀን 1978 ዓ.ም. በምህረት ፍቺ ስም የገዯሊቸውን ሰማዕታት በማስታወስና በመዘከር 
ነው። 
 
መስከረም ወር ሇያ ትውሌዴ ቤተሰቦች የሀዘን ወር፣ ዝክረ ሰማዕታት ወራቸው ነው። 
በ1978 ዓ.ም. መስከረም 24 ቀን ዯርግ በገመዴ እያነቀ የገዯሊቸው ጀግኖች ቤተሰቦች 
መስከረም ወርን በመሪር ሀዘን ይቀበለታሌ። አዯይ አበባዎቹን ፋሽስቱ ዯርግ 
ቀጥፎባቸዋሌና። የዘርይሁን እህት ሊሇፉት 28 ዓመታት መስከረም ወርን ሻማ ሇኩሳ 
ዕንባዋን የምታፈስበት ነው። ሇሷ መስከረሟ፣ ሇሷ አዯዬዋ፣ ሇሷ አበባዬ ዘርይሁን 
ነውና። የኢሕአፓ ሌጆች፣ የሲዲሞ ጀግኖች፣ ጀግናው ጌታቸው ኩምሳ ዴቅን 
ይሌባቸዋሌ። ቁመናው፣ እርጋታው፣ ስነ ሥርዓቱ፣ አነጋገሩ፣ አመራሩ ዴቅን ሲሌ 
መስከረም ወርን የጨሇማ ዴባብ ያጠሊባቸዋሌ። ካዛንችሶች መስከረም ወር 
ይረብሻቸዋሌ ዮሐንስ ግርማቸው፣ ተሻሇ ወንዴሙ፣ ንጉሴ ዕውነቱ፣ ጌታቸው አሰፋ፣ 
ዘርይሁን ባንቲ የመሳሰለ ወንዴሞቻቸውን ዯም መንግሥቱ ኃ/ማርያም በአንዴ ቀን 
የዓመት በዓሌ ምሱ አዴርጓቸዋሌና። 
 
ወዯ 18 የሚጠጉ የኢሕአፓ አባሊት በፋሽስቱ ዯርግ እየታነቁ የተገዯለበት መስከረም 
24 ቀን 28ኛ ዓመት የሙት ዓመታችው። በቤተሰቦቻቸው የሚያቃጭሇው የሀዘን 
ዯውሌ ሇኛም ይሰማናሌ። አሌረሳናችሁም እንሊሇን። የትግሌ ተወርዋሪ ኮከብ 
ብሇናቸዋሌ። የሀገር ብርቅዬዎች፣ የጀግና ተምሳላቶች፣ የኢሕአፓ መሠረቶች 
ብሇናቸዋሌ። አጥንታችሁ ብዕር ዯማችሁ ቀሇም ሆኖ ታሪካችሁ ይዘገባሌ። ዯማችሁ 
ዯማችን ነው። ትውሌዴ ከፍ ከፍ ያዯርጓችኋሌ፣ ዝናችሁ ብቅ ብቅ ይሊሌ። ታሪካችሁ 
ህያው ነው! እንሊቸዋሇን። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሇመሊው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ሇ 2006 ዓ.ም. አዯረሳችሁ 
እያሌን በዚህ አዱስ ዓመት ሇያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ የአዱስ 
ዓመት አበባችንን “ያ ትውሌዴ” ቅጽ 1 ቁጥር 1 ዕትም እናበረክትሊችኋሇን። የ«ያ 
ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን “ያ ትውሌዴ” በቀጣይነት የያ ትውሌዴ ታሪኮችን፣ 
ትውስታዎችን፣ ዝክረ ሰማዕታትን፣ መታሰቢያ ባህሊትን (የካቲት 66፣ ሜይ ዳይ፣ 
ማርች 8)፣ ታሪካዊ ቀኖችን (ዏዴዋ፣ የካቲት 12፣ ማይጨው፣ ወዘተ) እያስመሇከተ 
ማስነበቡን ይቀጥሊሌ። 
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» ቀዯም ሲሌም በተሇይ በ1969 ዓ.ም. የዓሇም ሠራተኞች ቀን 
ክብረ በዓሌ በሰሊማዊ ሰሌፍ ሇማክበር በወጡ ወጣቶችና ሕፃናት ሊይ በዯርግ አገዛዝ 
የዯረሰውን የአንዴ ምሽት ፍጅት በማሰብ፤ በሜይ ዳይ ማሇትም ሚያዝያ 23 ቀን 
2004 ዓ.ም የተቋሙ ዴረ ገጽ www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ሇመሊው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ መዯረጉ ይታወቃሌ። “ያ ትውሌዴ” ዴረ ገጽ ሇያ ትውሌዴ 
ወገኖችና ቤተሰቦች እንዱሁም ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ በ«ያ ትውሌዴ ተቋም» 
ሇያ ትውሌዴ መታሰቢያነት የተበረከተ የመረጃ ዴረ ገጽ ከመሆኑም በተጨማሪ 
በዯርግ ነፃ ዕርምጃና ቀይ ሽብር ሰሇባ ሇሆኑት ሰማዕታት ስምና ምስሌ በማካተት፤ 
ተረስተው እንዲይቀሩ ተንቀሳቃሽ ሀውሌት ሆኖሊቸዋሌ። 
 
በኢሕአፓ እየታተመ ይወጣ በነበረው “የዜና መጽሔት” ጥቅምት/ህዲር 1985 ዓ.ም. 
እንዯ ሇ.ማ. ምስክርነት “1978 ዓ.ም. በአዱስ አበባ ወህኒ ቤትና ማዕከሊዊ ምርመራ 
ዴርጅት ስሇ ሞት ሳይሆን ስሇ መፈታት ብዙ የሚወራበት ጊዜ ነበር። በተሇይ በ1978 
ዓ.ም. ሳይፈታ የቀረው የፖሇቲካ እስረኛ በርካታው በሌቡ እፈታሇሁ የሚሌ እምነት 
ነበረው። አንዲንደ ዯግሞ የተወሰነ ጊዜ እስር ቤት ሉቆይ እንዯሚችሌ ይገምት ነበር። 
መስከረም 23 ቀን 1978 ዓ.ም. ከሰዓት በኋሊ ግን አንዴ ነገር ተከሰተ። ወዯ 40 
እስረኞች ስማቸው ተጠርቶ ቅዲሜ መስከረም 24 ቀን ስሇሚፈቱ እቃቸውን 
እንዱያዘጋጁ ተነገራቸው። ከ40ዎቹ ውስጥ ወዯ 24 የሚጠጉ የተሇያዩ የፖሇቲካ 
ዴርጅቶች አባሊት ሲሆኑ ጥቂቶቹ ዯግሞ በጂሆቫ ሃይማኖት ጉዲይ የታሠሩ ናቸው።  
 
ከተጠሩት ውስጥ የኢሕአፓ አባሊት ቁጥር ወዯ 16 ነበር። በብዙዎቹ እስረኞች ዘንዴ 
የዚያን ቀን ጥሪ ከእስር ሇመሇቀቅ መሰሇ። ይህም ምክንያት ነበረው። በተሇይ 
የተጠሩት የኢሕአፓ አባሊት ቢያንስ ከ8 ዓመታት በሊይ የታሰሩ ነበሩና ከ8 ዓመታት 
እሥር በኋሊ ማን ሞት ይጠብቃሌ? ላሊው ዯግሞ ከዚያ በፊት ፋሽስቶች ዯርጎች 
የፖሇቲካ እሥረኞችን ሲገዴለ “እቃችሁን ያዙ” አይለም ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
ሇመሇቀቅ አሇመሆኑን የገመቱ ነበሩ። ይህም ምክንያት ነበረው። በተሇይ የተጠሩት 
የኢሕአፓ አባሊት ብዙዎቹ በዴርጅቱ የከተማዎች ወታዯራዊ ሥራ ሊይ ተሰማርተው 
የነበሩ በመሆናቸውና አንዲንድች ዯግሞ በዴርጅቱ ከፍተኛ የኃሊፊነት ቦታ ሊይ የነበሩ 
ስሇነበር (ሇምሳላ ጌታቸው ኩምሳ) ጥሪው ግዴያውን የሚያመሇክት ነው ብሇው 
ስሇፈሩ ነበር። 
 
ቅዲሜ መስከረም 24 ቀን 1978 ዓ.ም. ዙሪያቸውን የተሸፈኑ ከራሺያ ሇፋሽስቱ ዯርግ 
“ሶሻሉዝም ግንባታ” ተብሇው የተሇገሱ እስረኛ ማጎሪያ መኪናዎች መጡ። የተጠሩት 
ሁለም እቃቸውን ይዘው ወዯነዚህ መኪናዎች ውስጥ ገቡ። ያን ቀን ከርቸላ ውስጥ 
ከወትሮው የተሇየ ጥበቃ ይታይ ነበር። ሇመፈታት ቢሆን ኖሮ ከዚያ በፊት እንዯዚያ 
ዓይነት ጥበቃ አሌነበረም። ሇማንኛውም ወንዴሞቻችን ከተፈቱ በኋሊ ቢቻሌ የዚያን 
ቀን ቅዲሜ ከሰዓት በኋሊ ካሌቻለ ዯግሞ እሁዴ እሇት ጠዋት መጥተው 
መፈታታቸውን እንዱያረጋግጡሌን ተባብሇን ተሳስመን ተሇያየን። አዎን የመጨረሻ 
መሳሳም። በተባለት ቀናትም ሆነ እስከመጨረሻው ግን ወንዴሞቻችን አሌመጡም።“ 
 
በ ”የሚያነቡ እግሮች”፣ በግርማይ አብርሃ፣ 2002 ዓ.ም. አ.አ. እንዯተገሇጸው “ቅዲሜ 
መስከረም 24 ቀን 1978 ዓ.ም. ከከርቸላ ወዯ ማዕከሊዊ ምርመራ ተወሰደ። ማዕከሊዊ 
እንዯዯረሱም በቃሌ እንዯሚፈቱ ተነግሯቸው ወዯ አንዴ አዲራሽ ተሰበሰቡ። ከዚያ 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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በኋሊ ግን ሁሇት ሁሇት ሆነው እየተጠሩ በሰሇጠኑ ወታዯሮች አማካኝነት እየታነቁ 
ተገዯለ። በዚሁ ዕሇት ሇህሌፈት የተዲረጉትም በጠቅሊሊው ቁጥራቸው 40 የሚዯርስ 
እሥረኞች ሲሆኑ የሚከተለት የኢሕአፓ አባሊት ይገኙበታሌ። 
 

1. ጌታቸው ኩምሳ (በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ ዩንቨርስቲ 4ኛ 
ዓመት ተማሪ የነበረ) በሲዲሞ የኢሕአፓ ኢንተር ዞን  
ከፍተኛ 15  ታሰሮ ወዯ ከርቸላ የተሊከ 

2. ዮሐንስ ግርማቸው ከፍተኛ 15 ቀበላ 27 
3. ንጉሴ እውነቱ     ከፍተኛ 15 ቀበላ 27 
4. ዘርይሁን ባንቲ    ከፍተኛ 15 ቀበላ 27  
5. ተሻሇ ወንዴሙ    ከፍተኛ 15 ቀበላ 27 
6. ጌታቸው አሰፋ    ከፍተኛ 15 ቀበላ 28 
7. አምሃስሊሴ ጌታነህ 
8. ከበረ ኃይላ 
9. ቴዎዴሮስ 
10. ሙህዱ ከማሌ 
11. ሱላማን መሃመዴ 
12. ቴዎዴሮስ አስፋው 
13. ዘውደ ኃይሇሚካኤሌ 
14. አሰፋ ረጋሳ 
15. ሰሇሞን ግርማ 
16. ተስፋዬ ገብረ ማርያም 
17. ዓሇም ኪዲኔ 
18. አስናቀ ጌታቸው፤ የኢሕአፓ አባሌ የነበረውና በከፍተኛ 

15 እስር ቤት ኮማንዯር በመባሌ የሚታወቀው አስናቀ ጌታቸው በ1970 ዓ.ም. 
በከፍተኛው እንዯታሰረ ከመቅጽበት ወዯ “አብዮቱ ካምፕ ተቀሊቀሌኩ” በማሇት 
የሚያውቃቸውን ጨምሮ በርካታ እስረኞችን በማስያዝ፣ በመግረፍ፣ በማሰቃየትና 
በማስገዯሌ አሳዛኝ ዴርጊት በመፈጸም ሕይወቱን ሇማትረፍ ሇከፍተኛ 15 ገዲዮች 
ያሊዯረገው ጥረት አሌነበረም። እነሱም የሚፈሌጉትን ያህሌ ተጠቅመውበት ወዯ 
ከርቸላ ወረወሩት። በላልች ዯም ሉያዴናት የጓጓሊትን ሕይወቱን ዯርግ ከሊይ 
ከተጠቀሱት ሇዴርጅታቸውና ሇሀገራቸው ፍጹም እምነታቸውን ጠብቀው ከተሰዉት 
ጋር ዯባሌቆ ገዴልታሌ።   

ዯርግ የዛሬ 28 ዓመት በምህረት ፍቺ ስም ሇገዯሊቸው ወዯ አርባ የሚጠጉ ወገኖች የተሰማንን 
ጥሌቅ ሀዘን እየገሇጽን የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» መጀመሪያ ቅጽ ቁጥር 1 ሌሳን በ“ያ ትውሌዴ” 
ስም ሇንባብ ማብቃታችን የሰማዕታት ወገኖቻችንን ታሪክ ህያውነትን ሇመመስከር ብቻ ሳይሆን 
ታሪካቸው ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ በር ከፍተናሌና ሇያ ትውሌዴ ወገኖችና 
ቤተሰብ አባሊት ተስፋን፤ ሇወዯቁት ወገኖች ቤተሰብ ብርታትና ጽናትን ይስጥሌን እንሊሇን። 
 
የያ ትውሌዴ ታሪክ ህያው ነው!!! 
yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com  
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 2                   ታህሳስ ፳፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

1953 “ታህሳስ ግርግር” 53 ዓመቱ 

 
“ዛሬ መኖራችሁን በማየቴ ነገ መሞታችሁን ረስታችሁ አሜን ብሊችሁ ቀናችሁን በማስተሊሇፍ 
በመገዯዳችሁ በእኔ ሊይ ሳትፈርደ በራሳችሁ ሊይ የፈረዳችሁ መሆናችሁን አሊስተዋሊችሁም፡፡ እኔ 
የተነሳሁት ከትክክሇኛ ህግና ከህሉናችሁ ውጭ ሇመፍረድ እንዳትገዯደ ሇማድረግ ነበር፡፡ በአጭሩ 
በእኔ ሊይ ሇመፍረድ የቸኮሊችሁትን ያህል  አስር እና አስራ አምሰት ዓመት በቀጠሮ የምታጉሊለትን 

ህዝብ ጉዳይ እንዯዚህ አፋጥናችሁ ብትመሇከቱትና  ብትሸኙት ኖሮ የእኔ መነሳት ባሊስፈሇገም 
ነበር፡፡” ብርጋዴል ጄነራል መንግስቱ ነዋይ። 

 

በኢትዮጵያ መንግስት ታሪክ ውስጥ የታህሳሱ 1953 ዓ.ም. መፈንቅሇ መንግስት ሙካራ 
በዓይነቱ እና በዘመናዊነቱ የተሇየ ነበር። 

ስሇምን! የታህሳሱ ንቅናቄ የሆነው በኃይሇ ሥሊሴ መንግስት የዘመኑ ስሌጣኔ ወዯ አገሪቱ 
እየገባ ነው አገሪቱ በስሌጣኔ ጎዲና እተራመዯች ነው፡ በሚባሌበት ግዜ መሆኑ ነው። 

ይሁን እንጂ፡ የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ መንግስት እያስገባ ነው የተባሇሇት ሥሌጣኔ፡ በአገሪቱ ሊይ 
የተፈጠረውን የህብረተሰብና የምጣኔ ሀብት ይዘት መዛባት ምክንያት ያሌተሇወጠው  የጥንቱ 
የጌታና አሽከር የህብረተሰብ ግንኙነቶች በህብረተሰቡ ውስጥ የፈጠረውን ቅራኔ መሸከም 
እያቃተው እንዯመጣና ይብሱን የመንግስትና የአገሪቱን 40% የሇም መሬት ባሇቤት የነበረው 
የዘመኑ ባሇ ሲሶ መንግስት የሃይማኖት ተቋም የራሳቸውን የግሌ ጥቅም ሇማስከበር የዯባ 
ግንባር በህዝቡ ሊይ በመፍጠራቸው ማነቆ ሆኖ አገሪቱ እዛው ያሇችበት ትረግጥ ነበረ።  
ይህንን ባሇህበት እርገጥ ጉዞ ከተመሇከቱት ጥቂት የሇውጥ ስነ ሌቦና ከነበራቸው ዯፋር 
የአገሪቱዋ ምሁራን መሀሌ የታህሳሱን መፈንቅሇ መንግስት በመሪ ተዋንያንነት የመሩትን 
ብርጋዳሌ ጄኔራሌ መንግስቱ ነዋይ እና ወንዴማችው አቶ ግርማሜ ነዋይን ሌብ ይሎሌ። 

የታህሳስ 1953ቱ ንቅናቄ፡ ሇመጀመሪያ ግዜ በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ታሪክ ሊይ አዱስ ምዕራፍ 
በመክፈት ከጥንቱ የፊውዲሊዊ ፈሊጭ ቆራጭ ሥርዓት መንግስት ይሌቅ በአማራጭ ላሊ 
ዘመናዊ የመንግስት ስርዓት እንዲሇ የኃይሇ ሥሊሴም መንግስት እንዯሚለት፡ መሇኮታዊ 
ሳይሆን፡ የሚገሰስ፡ የሚዯፈር፡ መንግሥት እንዯሆነ በማሳየቱ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንቅቷሌ።  
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በላሊ ጎኑም የዘመኑን ሥሌጣኔ ወዯ አገር ቤት ሇማምጣት ብርቱ ጥረት አርጓሌ ሇሚባሇው 
የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ መንግስትም ይህ የታህሳሱ ንቅናቄ፡ በመንግስት እና በሕዝብ መሃሌ ያሇው 
ግንኙነት አዯጋ ሊይ መውዯቁን ማስጠንቀቂያ ሰጥቷሌ።  

እነሆ!  የታህሳስን ንቅናቄን (ግርግር)፡ በየዓመቱ እናስታውሰዋሇን። ታዱያ! ሇዚህ የታሪክ 
ማስታወሻ፡ ከዚህ ከ”ያ ትውሌዴ ተቋም” ዝግጅት ክፍሌ (www.yatewild.com , 
www.yatewild.org ) የሚከተሇውን ጽሁፍ ስናቀርብ፡  በህዝብ እጅ ካለት የዛ ዘመን 
ማስታወሻ ውጭ፡ አዱስ ዜና ይዘን ባንቀርብም እንኳ: አዕምሮን ሇመጎንተሌ ያህሌ ያሇንን 
እነሆ። 

ዓፄ ኃ/ሥሊሴ በ40 ዓመታት አገዛዝ ዘመናቸው ሇሀገሪቷ የሠሩት በጎ ተግባራት እንዯተጠበቁ 
ሆኖ፤ በተሇይ ሀገሪቷን ተብትቦ የያዘውን ባሊባታዊ አስተዲዯር የመሬት ስሪትን በማስተካከሌ 
ወዯ ዘመናዊና ፍትህ እሰፈነበት አስተዲዯር መሇወጥ ስሇተሳናቸው በየጊዜው ብቅ ብቅ ያለ 
አካባቢያዊ ጥያቄዎችና ተቃውሞዎች ሕዝባዊና ሀገራዊ መሌክ ይዘውና ዓመጽ ወሌዯው 
ንጉሳዊው አገዛዝ ሙለ በሙለ እንዱገረሰስ ሆኗሌ።  

በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ሊይ የተነሳው የ1953ቱ ተቃውሞ የአምስት ዓመት የአርበኞች ትግሌ 
ተቀጽሊነት ባሕሪ አሇው። ጀግኖች አርበኞች አምስቱን ዓመት ተፋሌመውና ተጋዴሇው 
ኢትዮጵያን ከወራሪው ጣሌያን ነፃ ካወጡ በኋሊ በንጉሡ ዘንዴ የተወሰዯው አንዲንዴ 
አርበኞችን የማግሇሌ ሁኔታ በአርበኞች ዘንዴ ቅሬታን ፈጥሯሌ። “ኢትዮጵያ የሞተሌሽ 
ቀርቶ የገዯሇሽ በሊ” እንዯተባሇው በንጉሡ አገዛዝ ውስጥ ባንዲዎች ያገኙት ሹመትና ማዕረግ 
ይበሌጥ ቅሬታውን አባባሰው። የዚህም ውጤት በንጉሡ አገዛዝ ሊይ ያመጹ ሦስት የቀዴሞ 
አርበኞች ዯጃዝማች በሊይ ዘሇቀ፣ ቢትወዯዴ ነጋሽ በዛብህና፣ ብሊታ ታከሇ ወሌዯሏዋርያት 
በተሇያየ ጊዜ መስዋዕትነት ሉከፍለ ተገዯዋሌ። ንጉሡ ሇስሌጣኔ ያሰጋኛሌ ያለትን አንደን 
በሹመት ስም ሲያርቁ፤ ላሊውን በጋብቻ ስም ሲይዙ የስሌጣን ዘመናቸውን ሇማራዘም 
ቢጥሩም በ1953 ዓ.ም. የሇውጥ ዯወለን ያሳየው የታህሳስ ግርግር ከ13 ዓመት በኋሊ በ1966 
የካቲት አብዮት የዓፄ ኃ/ሥሊሴን ፊውዲሊዊ አገዛዝ ብቻ ሳይሆን በሺህ ዓመታት 
የሚቆጠረውን ሥርወ መንግስት ጭምር ነው ያስወገዯው። 

ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ፡ ከአባታቸው ከአሇቃ ነዋይ እና ከእናታቸው ከወ/ሮ ሊቀች፡ በአዱስ 
አበባ ከተማ ተወሇደ። የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርታቸውን በቅደስ ጊዮርጊስ የስዊሶች 
ትምህርት ቤት ተማሩ። 

ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግሥቱ ነዋይ ከ1928 ዓ.ም. በፊት በካዳትነት ይሰሇጥኑ የነበሩትና 
በጠሊት ጦርነት ወቅት የጥቁር አንበሳን ዴርጅት አቋቁመው ጠሊትን የተፋሇሙት የወጣት 
አርበኞች ትውሌዴ አባሌ ነው። 

የ1953 ንቅናቄ ዋናው አቀንቃኝ በይበሌጥ የሚነገርሇት ወንዴሙ ግርማሜ ነዋይ ነው። 
የኢትዮጵያ ታሪክ (ከ1848 እስከ 1966) በሚሇው መጽሏፋቸው እንዯ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዳ 

http://www.yatewild.com/
http://www.yatewild.org/
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አገሊሇጽ “ግርማሜ በቅዴመ 1928ቱ ተራማጅ ምሁራንና በ1950ዎቹ ዓመታት ብቅ ባለት 
ሥርነቀሌ ሇውጥ ፈሊጊ ተማሪዎች መካከሌ የነበረ ዴሌዴይ ነው ማሇት ይቻሊሌ።” 

በ1940ዎቹ አጋማሽና በ1950ዎቹ መጀመሪያ ዓመታት በኢትዮጵያ መሠረታዊ የሆነ ሇውጥ 
እንዱመጣ አበክረው ከሚሹ ወጣቶች መካከሌ አንዯኛው ግርማሜ ነዋይ ነበር። አዱስ አበባ 
ከተማ ውስጥ አራዲ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከፍ ብል በሚገኘው ገዲም ሰፈር በመባሌ 
በሚጠራው አካባቢ በ1916 ዓ.ም. የአራዲ ጊዮርጊስ ካህን ከነበሩት አባቱ አሇቃ ነዋይና 
ከእናቱ ወ/ሮ ሊቀች፤ ግርማሜ ነዋይ ተወሇዯ። 

በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ ዘመነ መንግስት የንጉሠ ነገስቱ የክብር ዘብ አዛዥ የነበሩት የብርጋዳሌ 
ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ ስምንት ዓመት ታናሽ የሆነው ግርማሜ ነዋይ አብዛኛውን 
ዕዴሜውን ያሳሇፈው ሇዕውቀት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በትምህርት ነበር። ፋሺስት 
ኢጣሉያን ኢትዮጵያን በወረረበት በዚያን ዘመን ትምህርቱን ቀጥል የነበረው ግርማሜ 
ከ1933 ዓ.ም. የሀገራዊ ነፃነት ማግስት ወዯ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በመዝሇቅ 
ትምህርቱን ተከታተሇ። በቀጣይነትም በቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ  2ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት (ኮተቤ) 
የሀገር ቤት ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋሊ ወዯ አሜሪካ ተጉዞ የመጀመሪያ ዴግሪውን 
በፖሇቲካሌ ሳይንስ ከዊስኮንሲን ዩንቨርስቲ፣ ቀጥል ሁሇተኛውንና የማስተርስ ዱግሪውን 
ከኮልምቢያ ዩንቨርስቲ አግኝቷሌ። የመመረቂያ ጽሁፍ ርዕሱም “በኬናውያን ያሇ የቅኝ 
ገዥዎች አስተዲዯር መመሪያ ያስከተሇው ችግር” በሚሌ ነበር። 

ፕሮፌሰር ባሕሩ ዘውዳ በመጽሏፋቸው፤ ግርማሜን ቀዯም ካለት ምሁራን የሚሇየው በሁሇት 
ነገሮች ነው ይለታሌ። “አንዯኛው ውጭ ሀገር ቆይቶ አንዲንዴ ነገሮችን ቀስሞ መመሇስ ብቻ 
ሳይሆን መዯበኛ ትምህርት ተከታትል ሇዚህም ምስክርነት ዱግሪውን ይዞ በመመሇሱ ሲሆን፤ 
ሁሇተኛው ዯግሞ የሊቀ የዴርጅት ስሜት ማሳየቱ ነው።” በማሇት ይገሌጹታሌ። አሜሪካ ሀገር 
በነበረበት ጊዜ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ፕሬዚዲንት ከመሆኑ በተጨማሪ ሀገር ቤት 
ከተመሇሰም በኋሊ የኮተቤን ምሩቃን በስውር አሰባስቦ ማኅበር በማቋቋም የዚሁ ማኅበር 
ፕሬዚዲንት ሆኖ አገሌግሎሌ። 

ግርማሜ በ1946 ዓ.ም. ወዯ ኢትዮጵያ እንዯተመሇሰ በሀገር ግዛት ሚንስቴር መስሪያ ቤት 
ሲያገሇግሌ ከቆየ በኋሊ በ1950 ዓ.ም. ወዯ ጡረታ ሚንስቴር መስሪያ ቤት ተዛውሮ ሥራውን 
ቀጥሎሌ። በዚህም ስራው መጀመሪያ ከራስ መስፍን ስሇሺ ጋር ቀጥል ከራስ አበበ ጋር 
ተገናኝቶ ሁሇቱም ሇሇውጥ የማይመቹ፡ የሚያቀርበውን የሇውጥ ሀሳብ የማይዯግፉ 
እንዱያውም ተራማጅ በማሇት ከስራው ያገለት ጀመር። በሠራባቸው የሚንስቴር 
መስሪያቤቶችም በተመሇከታቸው ከፍተኛ ቢሮክራሲያዊና ባሊባታዊ አሰራሮች እጅግ አዴርጎ 
ይበሳጭ ነበር። በመሆኑም በንጉሡ የሀገር ውስጥ ፖሇቲካ ከፍተኛ ትችት ይሰነዝር ጀመር። 
መንግሥት ይህንን አዝማምያውን አሌወዯዯሇትም። በተከታታይ በስውር ግዞት የሩቅ ግዛቶች 
አስተዲዲሪ እየተዯረገ ተሾመ፤ መጀመሪያ ወሊይታ፡ ኋሊ ጅጅጋ። ግርማሜ እነዚህን ቦታዎች 
የፍታዊ አስተዲዯር ሙከራ ጣቢያዎች አዯረጋቸው። የወሊይታ አስተዲዲሪ በነበረበት ጊዜ 
በገባርነትና በጭሰኝነት ሇሚማቅቁት የኢትዮጵያውያን ሌጆች የነበረው መቆርቆርና 
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ወገናዊነት ስሜት ይበሌጡን እየጨመረ መጣ። የእርሻ መሬት ሊጡ ያካባቢው ተወሊጆች 
መሬትን በመሸንሸንና በማከፋፈሌ ዝቅ ብል ከዯሃው ገበሬ ጋር መገናኘት መቻለ ከገበሬው 
ያገኝ የነበረው ወንዴማዊና አባታዊ ፍቅር በንጉሱ ባሊባትና መኳንንት ዘንዴ 
አሌተወዯዯሇትም። በጅጅጋም የነዋሪውን ሕይወት ሇማሻሻሌ በወሰዲቸው እርምጃዎች 
ከፍተኛ ተወዲጅነትን አገኘ። ሆኖም መንግሥት በዚህ በጠረፍ አስተዲዯሩም ጣሌቃ 
እየገባበት ያዯናቅፈው ጀመር። ያኔ ነው ማዕከለን መሇወጥ አማራጭ የላሇው ተግባር 
መሆኑን ተረዴቶ ወንዴሙን ሇዚህ ዓሊማ ማነሳሳት የጀመረው። 

ግርማሜ ነዋይ በጊዜው ኢትዮጵያ ካሎት እጅግ በጣም ጥቂት ምሁራን አንደ እንዯመሆኑ 
መጠን በተጨማሪም የወንዴሙ ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ በንጉሡ አገዛዝ ውስጥ 
ካሇው ከፍተኛ ቦታ አንፃር ሇግሌ ሕይወታቸው ተከብረውና አንቱ ተብሇው መኖር 
አሊቃታቸውም። በሥርዓቱ ብሌሹ የባሊባታዊ አገዛዝ ውስጥ ተዘፍቀው፤ እራሳቸውን 
ወዴዯውና አዴፍጠው የግፍ አገዛዙ ተሸካሚዎች ከመሆን አሌፈው እንዯላልቹ ግፈኞች 
መሆን፣ ገበሬውን ማሰቃየት፣ ወታዯሩን መርገጥ፣ ጉቦኝነትን ማበረታታት፣ ሕፃናትን 
ማዯንቆር፣ ዯሀን ማስራብ አቅቷቸው አይዯሇም። የሕዝብ ብሶት፣ በሀገሪቷ የሰፈነው 
ባሊባታዊ መብት ረገጣ፣ የፍትህ እጦት፣ ብሌሹ ፊውዲሊዊ አስተዲዯር ሀገሪቷን በሌማት ወዯ 
ኋሊ ማስቀረቱን ሕዝቡን ሇረሃብ፣ ዴንቁርናና ዴህነት መዲረጉን ዓይተውና ተገንዝበው ከታች 
ያሇውን ማስተካከሌ የትም ሉያራምዴ እንዯማይችሌ ተረዴተው ሥርዓቱ እራሱ መናዴ 
እንዲሇበት አሌመው የተነሱ የአገዛዙ ባሇሥሌጣናት የሕዝብ ወገኖች ነበሩ።  

የታህሳስ ግርግርን የመሩት ወንዴማማቾች በዓሊማ ግሌጽነትም ሆነ በአዯረጃጀት ብቃት 
ጉዴሇት እንዯነበረው የሚተቹ ቢኖሩም የሀገሪቷን ፖሇቲካዊና ማኅበራዊ ችግሮች ይዞ የተነሳ 
ነበር። ንጉሡ፣ ባሊባቱና መኳንንቱ መፈንቅሇ መንግሥቱ የጥቂት ውሇታ ቢሶች ሤራ እንጂ 
ማኅበራዊ መሠረት ያሇው የሇውጥ እንቅስቃሴ ዯወሌ መሆኑን ሉቀበለ ባሇመቻሊቸውና 
በቀጣይነትም ሥሌጣናቸውን ማጥበቅ እንጂ የሕዝቡንና የአርሶ አዯሩን ብሶት ከቁብ 
ባሇመቁጠራቸው ግርማሜና መንግሥቱ የዯወለት ዯወሌ የካቲት 1966 ተዯወሇ። ንጉሡ 
ከታህሳሱ ንቅናቄ በኋሊ እንኳ ዴህነትን፣ ረሃብን፣ ዴንቁርናን፣ በሽታን፣ ኋሊ ቀርነትን 
ሉቀርፉ ባሇመቻሊቸው፣ ፍታዊ የአስተዲዯር መረብ ሉዘረጉ ስሇተሳናቸው፤ 13 ዓመት ቆጥሮ 
ሕዝባዊ ማህበሌ ዋጣቸው። “ስዩመ እግዚሏብሔር” ሀገር ሇማስራብ፣ በስሌጣን ሇመኖር 
የተሰጠ ማስፈራሪያ እንዲሌሆነ የጭቁን ብሶት የወሇዯው አብዮት ፊውዲሊዊውን ሥርዓት 
በአስከፊው መሌኩ በጣጠሰው። 

ከንጉሠ ነገስቱ መንግሥት ባሇስሌጣኖች መካከሌ አንደ ሆኖ በመቀጠሌ የሀገሩንና የወገኑን 
ጉስቁሌና ከማሰብ ይሌቅ ኢትዮጵያና ሕዝቧ ወዯ ዕዴገትና ብሌጽግና የሚመራቸው ፈር 
ቀዲጅ ሇውጥ ያሻሌ በሚሌ እምነት ታሊቅ ወንዴሙን ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይንና 
ዓሊማውን የሚዯግፉትን ላልች ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር የ1953 ዓ.ም. ወርሃ ታህሳስ 
የሇውጥ እንቅስቃሴን መራ። ግርማሜ ነዋይ። 
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ታህሳስ 4 ቀን 1953 ዓ.ም.፦ 

በዚህ ማታ ጄነራሌ መንግስቱ 1ኛ. ጀነራሌ ጽጌ ዱቡን 2ኛ. ኮልኔሌ ወርቅነህ ገበየሁን  
እቤታቸው እራት ግብዣ ጠርተው የጦር ሠራዊት በንጉሱ ሊይ ማመጹን ነግረው ይህንን 
ዓመጽ መከሊከሌ እንዲሇባቸው በማስገንዘብ  የንቅናቄውን ፕሊን ይነግሯቸዋሌ። 

በፕሊኑም መሰረት 1ኛ. የሬዱዎ ጣቢያው 2ኛ. ቤተ መንግስቱ 3ኛ. አዱስ አበባ በ10 የጦር 
ቀጠና መጠበቁን 4ኛ. 21 የንጉሱ ሹማምንትና ሚንስቴሮች በቁጥጥር ስር መሆን ተነገረ። 

ታህሳስ 5 ቀን 1953 ዓ.ም.፦ 

ጠዋት አሌጋ ወራሽ አስፋወሰን ኃይሇ ሥሊሴ የሬዱዎ መግሇጫ ስጡ 

ታህሳስ 6 ቀን 1953 ዓ.ም. የንቅናቄው ስህተት፦ ጄነራሌ መርዴ መንገሻ ባሇ መያዛቸው 
ጦር ሠራዊቱን ማዘጋጀት መጀመራቸው እና የንጉሱ ታመኝ ወገኖች እና ቤተ ክህነት 
ሕዝቡን ሇንጉሰ ነገስቱ እንዱታመን መስበክ ጀመሩ። ይህም በሕዝቡና በሇውጥ ዯጋፊው ሊይ 
ብዥታ መፍጠር ቻሇ። 

ታህሳስ 7 ቀን 1953 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አየር ኃይሌ ወረቀት በመርጨቱ ንቅናቄውን 
ይከሊከሊሌ የተባሇው የክብር ዘበኛ  ከብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ የተነገረው ዜና ስህተት 
መሆኑን በማወቁ መበታን ጀመረ። 

ቀጥልም የንቅናቄው መሪዎች ያለበት በመከበቡ፡ በቁጥጥር ስር እነበሩት 21 የንጉሱ ባሇ 
ስሌጣኖች ሊይ የሞት ቅጣት ስጥተው ሁለም በየአቅጣጫው አፈገፈጉ። በተዯረገውም 
የተኩስ ሌውውጥ፡ ጀነራሌ ጽጌ ዱቡ እና ኮልኔሌ ወርቅነህ ገበየሁ ሲሰው፡ ጄነራሌ መንግስቱ 
እና ግርማሜ፡ ከአዱስ አበባ ወጣ እንዲለ በመከበባቸው፡ የጀነራለ እጅ እንዲይያዝ፡ የሰጋው 
ገርማሜ በተኮሰው ተኩስ፡ ጄነራለ የግራ ዓይናቸው ስር ተመተው፡ ሲወዴቁ የሞቱ ስሇ 
መሰሇው እራሱን ሰውቷሌ። 

በተወሇዯ 36ኛ ዓመቱ መጨረሻ ህይወቱን እስካጣበት ዴረስ በተራማጅነቱ የጸናው ግርማሜ 
ነዋይ ታህሳስ 4 ቀን ምሽት እስከ ታህሳስ 5 ቀን ምሽት የዘሇቀው የሇውጥ ንቅናቄ አሌሳካ 
ካሇ በኋሊ ታህሳስ 15 ቀን 1953 ዓ.ም. ዝቋሊ አቅራቢያ በምትገኘው ዴሬ ጨረባ በተባሇው 
ስፍራ እራሱን አጥፍቷሌ። ግርማሜ ነዋይ ታህሳስ 17 ቀን አስከሬኑ በምንሉክ አዯባባይ 
የተሰቀሇ ሲሆን፤ በጎ አገራዊ ሇውጥ የተጠሙት የወንዴማማቾቹ ነፍሶች በሌጅነታቸው 
ከመንዯራቸው ቁሌቁሌ ወርዯው ይጫወቱበት በነበረው የጊዮርጊስ ፋፋ ሊይ የወንበዳን ሞት 
በስቅሊት ገመዴ አስተናገደት። የሇውጡ ፍሊጎት ሳያበቃ እነሱ አበቁ። 

ታህሳስ ግርግርንም ሆነ የካቲት 1966ን ሕዝባዊ አብዮት የወሇዯው የሕዝብ ብሶት ነው። ዛሬ 
ታሪክን ሇማጣመምና አቅጣጫ ሇማሳት ተማሪ የሇኮሰው ጣጣ፣ ግራው ኃይሌ ያመጣው 
ቁጣ፣ የያ ትውሌዴ መዘዝ እየተባሇ ትውሌደን ተጠያቂ ማዴረግ አግባብ አይዯሇም። 
ትውሌደ ሇሀገሩ፣ ሇሕዝቡ፣ ሇዴሃው መጮኹ አግባብ አሌነበረም ካሌተባሇ በቀር “መሬት 
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ሊራሹ”፣ “ዯሀ ይማር”፣ “የሀይማኖት እኩሌነት ይጠበቅ”፣ “የሴቶች መብት ይረጋገጥ”፣ 
“የብሔር/ብሔረሰቦች መብት ይረጋገጥ”፣ “የዳሞክራሲ መብት ሇሁለም” እንዯጮኸ፣ 
እንዲስተጋባ ነው ታሪኩ የሚዘግበው። ትውሌደ ይዞ በተነሳው ዓሊማ አይወቀስም። አዎ 
የአካሄዴ ስህተት ነበረበት? በሚገባ። ሇራሳቸው በአገዛዝ እርከን ሊይ ሆነው ፈሊጭ ቆራጭ 
ሉሆኑ የሚችለ የእነ ግርማሜ ነዋይ ዯወሌ የቀሰቀሳቸውንና የጠራቸውን ሇጭቁኖች 
እንዯጮኹ ያንቀሊፉ እነ ጥሊሁን ግዛው፣ ዋሇሌኝ መኮንን፣ ማርታ መብራቱ፣ ቢንያም አዲነና 
በርካታ የዚያ ትውሌዴ ዕንቁዎች ታሪክ ዴንቁርና እንዯነበር ሇመፃፍ ዛሬም ብዕር ብርታቱን 
ሲያገኝ ያሳዝናሌ።  

“ያ ትውሌዴ ተቋም” በዘሌማዴ “የታህሳስ ግርግር” እየተባሇ የሚታወቀውን እንቅስቃሴ ሃምሳ 
ሦስተኛ (53ኛ) ዓመት ምክንያት በማዴረግ በወቅቱ የእንቅስቃሴው መሪ የነበሩትን 
በኢትዮጵያ የፖሇቲካ ታሪክ ከፍተኛውን ቦታ የሚይዙትን ወንዴማማቾች ግርማሜ ነዋይንና 
ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይን በማስታወስ ነው። መንግስቱ ነዋይ በመጨረሻው 
የፍርዴ ውሳኔአቸው እንዯተናገሩት “…ከእናንተ ከዳኞቹና የሞት ፍርድ እንድትበይኑብኝ ካዘዛችሁ ሰው ይልቅ 

እኔ ፍርድ ተቀባይ የዛሬ ወንጀሇኛ የነገ ባሇታሪክ ነኝ፡፡”  አዎ “ያ ትውሌዴ ተቋም” የትሊንቱ ባሇታሪክ 
ወንዴማማቾች፤ ሇውጥ አራማጅ መሆን መስዋዕትነትን ጠያቂ መሆኑን ያስተማራችሁ፤ 
ታሪካችሁ ሕያው ነው እያሌን ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ መጋቢት 19 ቀን 1953 
ዓ.ም. የሞት ፍርዴ ከተወሰነባቸው በኋሊ የተናገሩት ንግግር እነሆ! 

“እናንት ዳኞች የበየናችሁብኝን የሞት ፍርድ ያሇ ይግባኝ ተቀብያሇሁ፡፡ ይግባኝ ብየ ጉዳየን የሚመሇከትልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢሆን 
ኖሮ ይግባኝ ማሇት በፈሇግሁ ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ እንዯማይሆን አውቃሇውና በይግባኝ የአፄ ኃ/ስሊሴን ፊት ማየት አልፈቅድም፡፡ 
በእግዚያብሄር ስም ተሰይማችሁ ከተቀመጣችሁበት የፍርድ ወንበር ሊይ ከመቀመጣችሁ በፊት በእኔ ሊይ የምትሰጡትን የዛሬውን ፍርድ 
ታውቁት እንዯነበር ሳስብና ፍርድ እስከዚህ መርከሱን ስታዘብ ሀዘኔ ይበዛል፡፡ 
 
ሇኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት፣ ነፃነትና እርምጃ የተነሳሁ ወዳጅ ነኝ እንጅ ሇማፋጀት የተነሳሁ ወንበዴ አይዯሇሁም፡፡ ይህንን ማድረግ 
ፈልጌ ቢሆን ኖሮ ማንም የማይወዳዯረው ሰራዊትና መሳሪያ ሳሊጣ ዛሬ እዚህ ከእናንተ ፊት ሇመቆም ባልበቃሁ ነበር፡፡ 
 
እኔ ከየአፄ ኃ/ስሊሴ ድንክ ውሾች ያነሰ ዯመወዝ የሚያገኙ ሁሇት የተራቡ ወታዯሮችን አጣልቼ ሇማዯባዯብና አገር ሇማፍረስ 
አሇመምጣቴን የሚያረጋግጥልኝ እናንተ በትዕዛዝ ያገኛችሁትን ፍርድ ሇመቀበል እዚህ መቆሜ ነው፡፡ 
 
ከእኔ በፊት በግፍ የፈሰሰው ንፁህ የኢትዮጵያዊያን ዯም ብዙ ነው፡፡ በየአፄ ኃ/ስሊሴ ዘመነ መንግስት ግፍ ሽልማት በመሆኑ  እኔ 
ሇመሞት የመጀመሪያው ሰው አልሆንም፡፡ ስልጣን አሊፊ ነው፡፡ እናንተ ዛሬ ከጨበጣችሁት የበሇጠ ስልጣን ነበረኝ፡፡ ሀብትም 
አሊጣሁም፡፡ ነገር ግን ህዝብ የሚበዯልበት ስልጣንና ድሃ የማይካፈሇው ሀብት ስሊልፈሇግሁ ሁለንም ንቄ ተነሳሁ፡፡ 
 
አሁንም እሞታሇሁ፡፡ ሰው ሞትን ይሸሻል ፡፡ እኔ ግን በዯስታ ወዯሞት እሄዳሇሁ፡፡ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ታሊቅነት ቀድመውኝ መስዋዕት 
የሆኑትን አብረውኝ ተነስተው የነበሩትን ጀግኖች ወንድሞቼን ሇመገናኝት ናፍቄአሇሁ፡፡ 
የጀመርኩት ስራ ቀሊል አይዯሇም፡፡ አልተሸነፍኩም፡፡ ወገኔ የሆነው ድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ የጀመርኩሇትን ስራ በቅርብ ጊዜ ውስጥ 
ፈፅሞ ራሱን በራሱ እንዯሚጠቅም አልጠራጠርም፡፡ ከሁለ በበሇጠ የሚያስዯስተኝ ሇኢትዮጵያ ህዝብ ልሰራሇት ካሰብኳቸው ስራዎች 
አንደ የኢትዮጵያ ወታዯር ዋጋና ክብር ከፍ ማድረግ ሲሆን ይህ ሃሳቤ ህይወቴ ከማሇፉ በፊት ሲፈፀም ማየቴ ነው፡፡ 
 
ዛሬ መኖራችሁን በማየቴ ነገ መሞታችሁን ረስታችሁ አሜን ብሊችሁ ቀናችሁን በማስተሊሇፍ በመገዯዳችሁ በእኔ ሊይ ሳትፈርደ 
በራሳችሁ ሊይ የፈረዳችሁ መሆናችሁን አሊስተዋሊችሁም፡፡ እኔ የተነሳሁት ከትክክሇኛ ህግና ከህሉናችሁ ውጭ ሇመፍረድ እንዳትገዯደ 
ሇማድረግ ነበር፡፡ በአጭሩ በእኔ ሊይ ሇመፍረድ የቸኮሊችሁትን ያህል  አስር እና አስራ አምሰት ዓመት በቀጠሮ የምታጎሊለትን ህዝብ 
ጉዳይ እንዯዚህ አፋጥናችሁ ብትመሇከቱትና  ብትሸኙት ኖሮ የእኔ መነሳት ባሊስፈሇገም ነበር፡፡ 
 
ከእናንተ ከዳኞቹና የሞት ፍርድ እንድትበይኑብኝ ካዘዛችሁ ሰው ይልቅ እኔ ፍርድ ተቀባይ የዛሬ ወንጀሇኛ የነገ ባሇታሪክ ነኝ፡፡ የኔ ከ 
ጓዯኞቸ መካከል ሇጊዜው በህይወት መቆየትና ሇእናንተ ፍርድ መብቃት የመመዘኑን ፍርድ ሇመጭው ትውልድ የሚያሳይ ይሆናል፡፡ 
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ዋ ! ዋ  ! ዋ  ! ሇእናንተና ሇገዢአችሁ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ  ሃሳቤ በዝርዝር ገብቶት በአንድነት በሚነሳበት ጊዜ የሚወርድባችሁ መዓት 
አሰቃቂ ይሆናል፡፡ 
 
በተሇይ የአፄ ኃ/ስሊሴ የግፍ መንግስት ባሊዯራዎች ሆነው ድሀውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሲገሸልጡት ከነበሩት መኮንን ሀ/ወልድና ገ/ወልድ 

እንግዳወርቅን ከመሳሰለት በመንፈስ የታሰሩ በስጋ የኮሰሱ መዠገሮች መካከል ጥቂቶቹን ገሇል ማድረጌን ሳስታውስና 
የተረፉትም  ፍፃሜያቸውን በሚበድለት በኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ሊይ መውዯቅ ሲሰማኝ ዯስ ይሇኛል፡፡”  

ብርጋዳሌ ጄነራሌ መንግስቱ ነዋይ መጋቢት 22 1953 ዓ.ም. በስቅሊት የሞት ፍርዴ 
ሕይወታቸው አሌፏሌ።       
 

ዋቢ ጽሁፎችና መረጃዎች 
 

 የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1848 እስከ 1966፤ 1989 ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዳ, አዱስ አበባ ዩንቨርስቲ ፕሬስ 
አዱስ አበባ 

 ኢትዮጵያ ሳተሊይት ቴላቪዥን (ኢሳት) ድክመንተሪ፤ ፆመኛው አገረ ገዥ፦ ግርማሜ ነዋይ 
 ዊክፒዱያ (Wikipedia) እና ጏሌጉሌ (Google)  

 
 
ያ ትውሌዴ ተቋም ኢሜሌ 
 
yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
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mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 3                    የካቲት ፮ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

የካቲት 1966 እና ያ ትውሌዴ  

(የካቲት 1966 ዓ.ም. 40ኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማዴረግ) 

የካቲት 1966 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ሕዝብ የትግሌ ታሪክ ከፍተኛው ቦታ የሚሰጠው ነው። ከሦስት ሺህ 
ዘመን ተያይዞ የመጣውን ንጉሳዊ አገዛዝ የነቀነቀ፣ ባሊባታዊ ፊውዲሊዊ ሥርዓትን ያናጋ ሕዝባዊ 
እንቅስቃሴ በመሆኑ በታሪክ ተጠቃሽነት ከፍተኛውን ቦታ ይይዛሌ። የባሊባታዊ የመሬት ሥሪት 
ያስመረረው አፈር ገፊ ጭሰኛ የተጠራቀመ ብሶት፣ የከተሜው ሊብ አዯር ቅጥ ያጣ ብዝበዛ፣ በፆታ 
ሌዩነት ምክንያት በሴቶች እህቶቻችን ሊይ የሚዯርሰው በዯሌ፣ በሃይማኖት በኩሌ ያሇው አዴሌዎ 
የፈጠረው ስሜት፣ የወታዯሩና የሠራተኛው ክፍሌ ዝቅተኛ የኑሮ ሕይወት፣ የተማሪዎች የየዕሇት 
ሇውጥ ፍሊጎትና ሇተበዲዩ ሕዝባቸው የሚያሰሙት ጩኸት የደሊና ጥይት ምሊሽ ጥርቅም ውጤት 
የካቲት 1966ን ሕዝባዊ አመጽ ወሇዯ። የበዯሌ፣ የጭቆና፣ የኋሊ ቀርነት፣ የረሃብ፣ የመብት ረገጣ 
ውጤት አመጽ ጸንሶ፤ አመጽን አርግዞ፤ ሕዝባዊ ንቅናቄን በመሊ ኢትዮጵያ ተገሊገሇ። ሌክ የዛሬ 40 
ዓመት የካቲት 1966 ዓ.ም.። 

የካቲት 66 ሲነሳ ይበሌጡን ሇእንቅስቃሴው ከፍተኛ መጋጋሌና የሥርዓት ሇውጥ ጥያቄ እርሾ የሆነው 
ከኅሉናና ከአዕምሮ የማይፋቀው የወል ረሃብ መጋሇጥ ነበር ቢባሌ ሃቅነቱ የማይካዴ ነው። ወል ተርቦ 
በየዯቂቃው ሕዝብ ሲያሌቅ፣ ማንቁርታቸው ያገጠጠ፣ ዓይናቸው የሰረጎዯ፣ ቆዲቸው ከአጥንታቸው 
የተጣበቀ ሕፃናት ተንዘሌዝል የዯረቀ የሟች እናቶቻቸውን ጡት ሲምጉ ማየት ሰውነትን የሚቆነጥጥ፣ 
ዕንባንና ሲቃን የሚያከናንብ ሰቆቃ የንጉሡን ታማኝ ኃይልች ሳይቀር ያስቆጣና ያሳመጸ ጉዲይ ነበር። 

በተሇይ ከ1953 ዓ.ም. የግርማሜና መንግስቱ ነዋይ በንጉሡ ሊይ የተዯረገ መፈንቅሇ መንግስት ሙከራ 
በኋሊ የተማረው ክፍሌ የነበረው ባሊባታዊ ሥርዓት ሊይ የሚያካሂዯው እንቅስቃሴ እየተጠናከረ 
መምጣትና ጥያቄዎቹም ከአካባቢያዊነት አሌፈው ፖሇቲካዊ ይዘት እየያዙ መምጣት ጀመሩ። ቁጥሩ 
ቢያንስም በወቅቱ አንዴ ጥሊሁን በሺህ ታጋይ ይታሰብ ነበርና ጥሊሁን ግዛው ሊይ በንጉሡ ወታዯሮች 
የተወሰዯው እርምጃ ይበሌጥ ተማሪውን አነሳሳ። ከሕዝብ በሚሰበሰብ ቀረጥ የሚማረው ተሜ 
ወገንተኛነቱን ሇተበዲዩ ሕዝብ ሰጠ። ትሌቁን የባሊባታዊ ሥርዓት ማናጊያ መፈክሩን ይዞ ግምባር 
ቀዯም ፋና ወጊ ሆነ “መሬት ሇአራሹ!”። 

ሊብ አዯሩ፣ አርሶ አዯሩ፣ ምዐሩ፣ ወታዯሩ ሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ወዘተ የትግለ አጋር ይሆን 
ዘንዴ ተሜ ሀገሬ ኢትዮጵያ እያሇ መቀስቀሱን ጀመረ። 
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«አትነሳም ወይ፤ አትነሳም ወይ፡ የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ፡ ተነስ! ተነስ!» 

በዝማሬው፤ ጭንቅሊቱ የፖሉስ ደሊን አስተናግዶሌ። በቦተርና ላልች ማጎሪያ ስፍራዎች እንዱማቅቅ 
ተዯርጓሌ። የጥሊሁን፣ ዋሇሌኝና ማርታ ሞት ዝማሬውን አዯመቀው፣ ትግለን አጋጋሇው። 

«ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ? 
ዋሇሌኝ ሇምን፤ ሇምን ሞተ? 
ማርታ ሇምን፤ ሇምን ሞተች? 

በሃይሌ በትግሌ ነው 
ነፃነት የሚገኘው።» 

 

ዝማሬ ሇትግለ መስዋዕትነትን እንዯሚከፍሌበት አስተማረ። የዏዴዋና የአምስት ዓመቱ የፋሽስት 
ጣሌያን ወረራ ዴሌ የመቶ ሺዎች ዯምና አጥንት ውጤት መሆኑን ተገንዝቦ      

«ፋኖ ተሰማራ፤ ፋኖ ተሰማራ 
እንዯ ሆችሚኒ፤ እንዯ ቼኩቬራ 

በደር በገዯለ፤ ትግለን እንዴትመራ» 
 

ዝማሬዎች የየሰሌፉ ማዴመቂያና መቀስቀሻ ሆኑ። ማንነቱን ሇሕዝብ መብትና ነፃነት አሳሌፎ ሉሰጥ 
የተዘጋጀ ትውሌዴ ተወሇዯ። ቅዴሚያ ጩኸቱ ሇሀገርና ሇሕዝብ ያዯረገ ትውሌዴ፤ ያ ትውሌዴ! 

«ተው ስማኝ ሀገሬ፤ ኧረ ስማኝ ሀገሬ 
ተው ስማኝ ሀገሬ፤ ሲከፋኝ ነው መኖሬ» 

 

እንጉርጉሮ ትግለን አጋጋሇው። የካቲት 66 የተጠራቀመ ብሶት አምጦ፡ አምጦ የወሇዯው ሕዝባዊ 
አብዮት። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የየካቲት 1966 ዓ.ም. መታሰቢያ 40ኛ ዓመት ስናስታውስ ሇኢትዮጵያ 
ሀገራቸውና ህዝባቸው መብትና ነፃነት አኩሪ ታሪክ በዯማቸው ጽፈው ያሇፉ ወገኖቻችንን በማስታወስ 
ነው። 

የተማረው ያ ትውሌዴ «ዴሃ ዴሃ ምን ታየበት፤ እንዲይማር የሆነበት» ብል ትምህርት ሇሁለም ብል 
የጮኸ ትውሌዴ ነው። ማንም የማንን መብት ሰጪና ነፋጊ አይዯሇም ብል «የዳሞክራሲ መብት 
ያሇገዯብ ሇሁለም» በአጥንቱ ከፍ አዴርጎ ዯሙን አፍስሶበታሌ። ከሁለም የህብረተሰብ ክፍሌ 
የተውጣጣ «ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት አሁኑኑ» መፈክሩ በሥሌጣን ጥመኞች ባንዲዎችና ፋሽስቶች 
ጥይት ሕይወቱን ገብሮበታሌ። «የሴቶች መብት ይረጋገጥ» መፈክሩ ጀግና ሴቶችን ወዯ ትግለ 
አዯባባይ አሰሌፏሌ። ሕይወታቸውን እስከ ጽንሳቸው የከፈለ ታሪክ የመዘገባቸው የትግሌ እመቤቶች 
አፍርቶበታሌ። «የሃይማኖት እኩሌነት መረጋገጥ» መፈክሩ እስሊምና ክርስቲያኑን በአንዴ ዓሊማ 
አሰሌፎ፡ አስተቃቅፎ፡ አታግሎሌ። «የብሔር/ብሔረሰቦች መብት ያሇገዯብ» ጩኸቱ ኦሮሞው፣ 
ትግሬው፣ አማራው፣ ጉራጌው፣ ወሊይታው፣ ሏዯሬው፣ ሁለም ሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ሇምዬ 
ኢትዮጵያ በጋራ እንዱሰሇፍ አዴርጎታሌ። «የፖሇቲካ እስረኞች በሙለ ይፈቱ» መፈክሩ፤ እስርና 
ስቃይ አከናንቦታሌ። ይህ ነው እንግዱህ በየካቲት 66 ብቅ ያሇው ያ ትውሌዴ መፈክር! ይህ ነበር 
ጩኸቱ !!! 
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የየካቲት 66 አብዮት መሪ በማጣቱ የታጠቀው ሠራዊት ክፍሌ የፖሉስና ጦር ኃይልች አስተባባሪ 
ዯርግ ብል ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. በማወጅ ቅዴመ ዝግጅቱን ካስተካከሇ በኋሊ መስከረም 2 ቀን 
1967 ዓ.ም. በሞግዚት አስተዲዯር ስም በትረ መንግስቱን ጨብጦ በሕዝብ ስም እየማሇና እየተገዘተ 
የሕዝብን መፈክር ከፍ ያዯረገውን ያ ትውሌዴ በመመተር 17 ዓመት በአዋጅና በዘመቻ አቅራርቶ፣ 
ጥይትና ቦንብ አርከፍክፎ፣ ሀገሪቷን በዯም የወየበ ምዴር አርጎ ያሇፈ አገዛዝ ዯርግ ኢሠፓ ነበር። 

የካቲት 66 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ በፋሽስት ዯርግና አጃቢዎቹ ባንዲዎች አቅጣጫውን በመሳቱና፣ ጦረኛ 
አገዛዝ በመስፈኑ ሀገሪቱ ሊይ ጥል ሇሄዯው ጠባሳ ተጠያቂ ሇሀገሩና ሇህዝብ የጮኸውን ያ ትውሌዴ 
ሇማዴረግ ዛሬም ሇማዯናገሪያና ሊፈሰሱት የንጹሀን ዯም ይቅር በለን ከማሇት ይሌቅ ትክክሌ 
እንዯነበሩ ሁለ “ትግሊችንና አብዮታችን” እያለ ጆሮ ሲያዯነቁሩ ይዯመጣለ። ሇነሱ “ትግሊችን” 
ከማሇት ግዴያችን፤ “አብዮታችን” ከማሇት አገዲዯሊችን ብሇው መተረኩ የማንነታቸው ገሊጭ ነውና 
ይመረጣሌ። 

አንዴን ቤተሰብ እንዲሇ መግዯሌ እውን ጀግነት ነውን? ከ12 -16 ዓመት ያለ ታዲጊ ሕፃናትን 
አሰቃይቶ በመግዯሌ፡ የየካቲትን ጎርፍ አቅጣጫውን በዯም የቀየረው ፋሽስት ዯርግ እንዯነበር የ17 
ዓመቱ አገዛዝ ምስክር ነው። እናትና ሌጅን፣ አባትና ሌጅን፣ ወንዴምና እህትን አሰቃይቶ የገዯሇ 
መንግስት እያሇ፤ የየካቲት 66 እንቅስቃሴ መሪ ማጣት የፈጠረው ፋሺዝም እውን በያ ትውሌዴ 
ሉሊከክ ይገባዋሌን? በወራት ሌዩነት ወንዴማማቾችን መግዯሌ፣ በከሌካሻ ወራዲ ተግባራቸው በሴቶች 
እህቶቻችንን አካሌ ተጫውተው መግዯሌ ነበር የነሱ አብዮት፤ የነሱ ትግሊቸው። አዎ የካቲት 66 
እንቅስቃሴ ስሌጣን ሊይ ያስቀመጠው ፋሺዝም ሌጆችን በመግዯሌ እናቶችን አሳብዶሌ፤ ወሊጆችን 
የአሌጋ ቁራኛ አዴርጓሌ፣ አባትና እናትን በመግዯሌ ሕፃናትን ወሊጅ አሌባ አዴርጓሌ፤ እንዯነ መሊኩ 
ተፈራ ዓይነት ገዲይ ፋሽስቶችን ሽሽት በየደሩና በየበረሃው የቀረውን ቤቱ ይቁጠረውና በሺዎች 
የሚቆጠር ሕፃናትና ወጣቶች ዯም ዛሬም እንዯ ጀግንነት ሲተረክ ያስተዛዝባሌ።  

አዎ የካቲት 66 ሕዝባዊ አመጽ በተዯራጀና በተጠናከረ መሌኩ ሉመራውና አቅጣጫ ሉያሲዘው 
ያስፈሌግ የነበረ የፖሇቲካ ዴርጅት ባሇመኖሩ ጠብመንጃ የተሸከመው ወታዯር ስሌጣን ሊይ ሉቆናጠጥ 
መቻለ የእንቅስቃሴው አለታዊ አካሌ ነበርና ሉዘነጋ አይገባውም። የዯርግን አምባገነናዊና ፋሽስታዊ 
አካሄዴ እየተገነዘቡ ከሕዝቡ ጋር ሆነው ትግለን ማቀናበር ሲችለ በዴጋፍና ሂስ ስም ዯርግን 
አሰሌጥነው የዯርግ እሳት እራት ከመሆን ያሊመሇጡ ኃይልችም የማይዘነጉ የየካቲቱ እንቅስቃሴ 
ቅሪቶች ናቸው።    

ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሌማት ጎዲና ተገቢውን ሥፍራ እንዴትይዝና ሕዝቧም ከዴህነትና ከዴንቁርና 
ይሊቀቅ ዘንዴ ብርቱ ምኞት የነበረው ትውሌዴ ታሪክ በተፈሊጊው ዯረጃ የተተረከ፣ የተፃፈና፣ 
የተሰባሰበ ባሇመሆኑ ታሪኩን ሇማጣመም ዛሬም በሰማዕታቱ ሊይ ሉሳሇቁ የሚሞክሩ መኖራቸው 
ሉዯንቀን አይገባም።  

ዛሬ የካቲት 40ኛ ዓመትን ስናስታውስ ያ ትውሌዴን መቀስቀሳችን አይቀርምና ነው ያንኳኳነው። ያ 
ትውሌዴን ስናነሳ ሇመብትና ሇነፃነት የከፈሇውን መስዋዕትነት መዲሰስ ግዴ ይሇናሌ። መስዋዕትነቱን 
ስናነሳ አሳሪና ታሳሪ፣ ገዲይና ተገዲይ፣ አሳዲጅና ተሳዲጅ፣ አጥፊና አሌሚ የታሪኩ ተጋሪ ይሆናለና 
የየካቲትን ፍሬ በሌቶ የሕዝብ ሌጆችን ዯም የጠጣው ፋሽስታዊ አገዛዝ ሀገሪቷ ሊይ ሇዯረሰው ጥፋትና 
ምስቅሌቅሌ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሁኔታዎች ዋናውን ኃሊፊነት እንዯሚወስዴ 
በማስመር ነው። 
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» የካቲት 66ን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ 40ኛ ዓመት ስናስታውስ ዴለን ሇሕዝብ 
ሇማዴረግ፣ ሕጻናት በቄያቸው ተሸማቀው ሳይሆን ቦርቀው የሚያዴጉባት ብሩህ ተስፋ ፈንጣቂ 
የሚሆኑበት፣ አዛውንት እናትና አባቶች በሌጆቻቸው የት ዯረሱ የሚሳቀቁበት ሳይሆን ሇሀገር ሌማት 
ሇሕዝብ ዕዴገት ዯፋ ቀና የሚሌ አኩሪ ትውሌዴ የሚያዩበት፣ ኢትዮጵያ የሁለም ብሔር/ብሔረሰቦች 
ባህሌና ቋንቋ የሚፈካባት ማራኪ ሀገር ሇማዴረግ፣ የሃይማኖት አዴሌዎ ሳይኖር ሁለም እንዯ እምነቱ 
ሀገሬ የሚሊት፣ የተፈጥሮ ሀብቷና የደር አራዊቶቿ ጥበቃና እንክብካቤ የሚያገኙባት፣ ታሪካዊ 
ቅርሶቿ በእንክብካቤ ከትውሌዴ ትውሌዴ የሚተሊሇፉባት፣ ለዓሊዊነቷና አንዴነቷ የተጠበቀች ሀገር 
ሇማየት የዛሬ አርባ ዓመት የተንቦገቦገው የአብዮት ማዕበሌ አቅጣጫውን እንዲይስት የተከፈሇው 
መስዋዕትነት፣ በየቤቱ የጥይት እሳት የሆነው ያ ትውሌዴ ተጋዴል ሕዝባዊ ዴሌ አሇማስመዝገቡ 
ቢቆጨንም፣ ቢሰማንም፣ ትግሊቸውና መስዋዕትነታቸው ሁላም በትውሌዴ እንዯሚታወስ፣ 
እንዯሚዘከር በርግጠኝነት በመናገር ነው። ከፍ አዴርጋችሁ የወዯቃችሁሇት መፈክርና ዝማሬ ዛሬም 
ህያው ነው። የዴለ ተቋዲሽ ባትሆኑም/ባንሆንም ጩኸታችሁ ተጋዴሎችሁ ሇሀገርና ሇሕዝብ እንዯነበር 
ታሪክ ይመሰክርሊችኋሌ። በከፈሊችሁት መስዋዕትነትና በአዯረጋችሁት ተጋዴል የኢትዮጵያንና 
የኢትዮጵያዊነትን ዘሊሇማዊነት አረጋግጣችኋሌ። 

  

የካቲት 66ና የትግሌ ሏዋርያ ያ ትውሌዴ ታሪክ ህያው ነው!!!   

 

አባሪውን ግጥም ቀጣዩ ገጽ ሊይ ያንቡ 

 

ያ ትውሌዴ ተቋም 
 
  
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
 

  

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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ትግላ ትዝታው 

 
«ሇዘመናት በጭቆና ማጥ 
በግፍ ሰንሰሇት ታስሬ 
መብቴን ሊስከብር 
ጨቋኝን ሌሽር 
ተነስቻሇሁ ዛሬ 

ይኸው ታጥቄሃሇሁ ዛሬ» 
 

       እየተባሇ የተዘመረው 
       ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
 

«ሌቤ ቆርጦ ተነስቷሌ 
የዯም አክታ ያገሳሌ 
ይኸው ቆርጫሇሁ 

           አምጫሇሁ» 
 

 እየተባሇ የተዘመረው 
 ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
 

«ማን ዯባሇቀው? 
የምር ታጋዩን እኛ ስናውቀው 
የምር ተኳሹን እኛ ስናውቀው 
ታንክ ታቅፎ ጨረሱኝ ባዩን 

ማን ዯባሇቀው?» 
 

                እየተባሇ የተገጠመው 
                ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
 
 

«አንቺ ጭቁን ተነሽ ታገይ፤ ተነሽ ታገይ 
ሇነፃነት፤ ሇዴርቡ ዕኩይ ስቃይ 
ተጨቋኟ እህትዬ፤ እህትዬ 

በቃሽ ተነሽ፤ አያዋጣም ሁላ ዬዬ» 
 
 
 

  እየተባሇ የተዘመረው 
  ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
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«ጥሊሁን ሇምን ሇምን ሞተ? 
ዋሇሌኝ ሇምን፤ ሇምን ሞተ? 
ማርታ ሇምን፤ ሇምን ሞተች? 

በሃይሌ በትግሌ ነው 
ነፃነት የሚገኘው።» 

 
እየተባሇ የተዘመረው 
ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 

 
 

«ተው ስማኝ ሀገሬ፤ ኧረ ስማኝ ሀገሬ 
ተው ስማኝ ሀገሬ፤ ሲከፋኝ ነው መኖሬ 
በርከክ በርከክ አለ፤ አውሬ መስያቸው 
ከሰው መፈጠሬን፤ ማን በነገራቸው 
ስማኝ ያገሬ ሰው፤ በአንዴ ሊይ ተነሳ 
ዴር ከተባበረ፤ ይጥሊሌ አንበሳ።» 

 
እየተባሇ የተዘመረው 
ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
  

«አትነሳም ወይ? አትነሳም ወይ? 
የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ? 

ተነስ! ተነስ!» 
 
እየተባሇ የተዘመረው 
ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
 
 
 

«ፍጹም ነው እምነቴ 
ሇትግለ ነው ሕይወቴ 
ሌጓዝ በዴሌ ጏዲና 

በወዯቁት ጓድች ፋና» 
 

እየተባሇ የተዘመረው 
ትግላ ትዝታው ዛሬም ህያው ነው። 
 

 
ተነሱ በአንዴነት 
ተነሱ በሕብረት 

      ዛሬም በመዘመር 
                       ክብር ሇየካቲት   

  ያ ትውሌዴን እንዘክር!!! 
 

የካቲት 28 ቀን 1998 ዓ.ም (March 07, 2006) የተገጠመ። 



 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 4                   መጋቢት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

የኢትዮጵያ ሴቶች፤ የትግሌ እመቤቶች 

(ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን 103ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ) 

ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶች በፆታቸው ምክንያት የሚዯርስባቸውን በዯሌ አዴሌዎና 
ጭቆና ሇመሊቀቅ፣ ሇማስወገዴ ከአዯረጉት ትግሌ ጋር በመያያዝ የሚታሰብ፣ የሚከበር ዓሇም አቀፋዊ 
በዓሌ ነው። እ.አ.አ በ1911 መከበር የጀመረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን, 
2006 ዓ.ም.) እነሆ 103 ዓመቱ። ዕሇቱ ዓሇም በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ መዴረኳ 
ሴቶችን እኩሌ ታሳትፍ ዘንዴ፣ ጾታን መሰረት ያዯረጉ መዴልዎች ይወገደ ዘንዴ መከበር የጀመረው 
ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናከብር ሀገራችን የሴቶችን ጥያቄ መሌሳሇችን? የሚሇውን እንዴንዲስስ 
ግዴ ይሇናሌ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የሴቶች ተሳትፎን መቃኘት፣ ሴቶች ከፆታ ጥያቄ ባሻገር 
ሇመሰረታዊ የፖሇቲካ ጥያቄ ያበረከቱት አስተዋጽዎና የከፈለት መስዋእትነት ሉዲሰስ ይገባዋሌ። 

ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ዕሇቱ በተሇያዩ ዝግጅቶች ይከበራሌ። ያሇፈውን ዘመን 
ተጋዴል ዘክረው ሇአሁኑና ሇቀጣዩ ትውሌዴ ትምህርት ጥሇው ከሚያሌፉ በዓሊት አንደ ነው።  
በዓሇም ሕዝቦች በተሇይም በሴቶች መብት ተቆርቋሪዎችና ዯጋፊዎች ዘንዴ ከዛሬ 103 ዓመት ጀምሮ 
ማርች 8 ሲከበር ኖሯሌ። 

ዓሇም አቀፉ የሴቶች ቀን በየዓመቱ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተቀባይነትን አግኝቶ ሇመከበሩ 
ትሌቁን ሚና የተጫወቱት በዘመኑ የሴቶች የበታችነት እጅግ ያስቆጫቸውና ሇውጥ 
ሇማምጣት በተነሱ ጥቂት ሴቶች አማካይነት ነው። ሇዚህም ክሊራ ዜትኪን ተጠቃሽ ናት። 
ክሊራ በአገሯ ጀርመን የነበረው ሶሻሉስት ፓርቲ ሴቶችን የማይወክሌ ብልም ሇሴቶች 
መብትና ዯህንነት መከበር ፊቱን ያዞረ ስሇነበር ይህንን ሥርዓት ሇመታገሌ የተነሳች የቁርጥ 
ቀን ሌጅ ነበረች። ይህ ጥረቷ ዯግሞ ከብዙ ዴካም በኋሊ ፍሬ ሲያፈራ ተከታይ አሊጣችም።  

ክሊራ በአገሯ ጀርመን የመጀመሪያውን ንቅናቄ  ካካሄዯች በኋሊም 
በኮፐን ሀገን ሊይ ሁሇተኛውን የሴቶችን መብት የተመሇከተ ኮንፈረንስ 
አካሄዯች። በኮንፈረሱም ከ17 የዓሇም አገራት የተውጣጡ አንዴ መቶ 
ያህሌ ሴቶች ተሳታፊ ነበሩ። ይህም ሇክሊራ ብቻ ሳይሆን ሇላልች 
ሴቶችም አቅም ሆኖሊቸው የዓሇም መንግሥታትም ሇጉዲዩ ትኩረት 
ይሰጡት ጀመር። 
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በእዚህም የተነሳ ማርች 18 ቀን ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሆኖ እንዱታሰብ እ.አ.አ በ1911 
ተወሰነ። በአውስትራሉያ፣ በዳንማርክ፣ በጀርመን እንዱሁም ሲውዘርሊንዴ ያለ 
መንግሥታትና ሴቶችም ዕሇቱን በታሊቅ ዯስታ በመቀበሌ ያከብሩት ነበር። በኋሊም በተሇያዩ 
ምክንያቶች ዕሇቱ ማርች 18 መከበሩ ቀርቶ እ.አ.አ 1913 ወዯ ማርች 8 ቀን እንዱሆን 
ተወሰነ፤ ይህ ዕሇትም እስከ አሁን ዴረስ በመሊው ዓሇም እየተከበረና እየታወሰ ይገኛሌ። 
 

ወዯ ኢትዮጵያችን ስንመጣ፤ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያሊት ሀገራችን ስንሌ መነሻችን 
በሀገራችን የመጀመሪዋ ገዢ፣ ንግሥት ሴት እንዯነበረች የታሪክ መዛግብት ወዯ ንግሥተ ሳባ 
ይወስደናሌ። ይህ በፖሇቲካው መስክ የሀገራችን ሴቶች የነበራቸውን ተሳትፎ ቢያንጸባርቅም 
ሀገራችን ሴቶች በሴትነታቸው የሚዯርስባቸውን በዯሌ ቀርፋሇች ማሇት አይዯሇም። 
የቅርቧም ንግስት ዘውዱቱና ሀገራችንን ሉጎዲና ሉወር የመጣውን ጠሊት ሁለ ሇመቋቋም 
በተዯረጉ ትግልች የሴቶች ተሳትፎ ቀሊሌ ባይሆንም ወራሪ ፋሽስትን በማንበርከክ ስሟ ከፍ 
ያሇው ጀግናዋ ጣይቱ ብጡሌ ሴቶች የፆታ የበታችነት ሳይበግራቸው በከፍተኛ እርከን ሊይም 
አመራር በመስጠት ያስመዘገቡትን አኩሪ ተግባር አንጸባራቂ ነው። 

በዏዴዋ ጦርነት ሇኢትዮጵያውያን ዴሌ መቀዲጀት የእቴጌ ጣይቱ መቀላ የመሸገውን 
የኢጣሌያን ጦር የፈቱበት ዘዳ ብሌህነታቸውንና የአመራር ብቃታቸውን መስካሪ ነው። 
የጣይቱን ዘዳ ፀሏፊ ትዕዛዝ ገብረ ሥሊሴ “ታሪክ ዘመን ዘ ዲግማዊ ምኒሌክ” በሚሇው 
መጽሏፋቸው እንዱህ ይገሌጹታሌ  

“. . . ንግሥቲቱም እቴጌ ጣይቱ ከዴንኳን ብቅ ብሇው ግምጃውን 
አጥር አስገሌጠው ሲመሇከቱ አዛዥ ሚካኤሌ አጠገባቸው ቁሞ ነበርና 
ወዯሱ ዓይናቸውን ዞር አዴርገው ተናገሩ። አንተ ሂዴና ውሃውን 
ሇመያዝ ይመች እንዯሆነ ስፍራውን ሰሌሇው። ሉቀመኳስ አባተም 
ሥፍራው ጎዴጓዲ ነው፤ ሇኢጣሉያኖችም ቅርባቸው ነው። የውሃውና 
የምሽጉ ርቀት 150 ክንዴ ይሆናሌ። ነገር ግን እኔ በመዴፍ በሩን 
እጠብቀዋሇሁ። ዘበኛውም ሇዓይን ሲነሳ ገብቶ ከወንዙ ይተኛሌ ብል 
ሊከ። ይህም ነገር በእቴጌ ዘንዴ የተወዯዯ ሆነ። ሇንጉሠ ነገሥቱም 
አመሇከቱ። አጤ ምኒሌክም እሺ እንዲሌሽ አለዋቸው።”  

በዚህ ዘዳ መቀላ የመሸገውን ፋሽስት ወራሪ በውሃ ጥም ቀጥተው ከምሽጉ እንዱወጣ 
በማዴረግ ኢትዮጵያውያንን ሇዴሌ ያበቁ እቴጌ ጣይቱ በሴትነታቸው የጀግና እመቤት፣ 
የሀገር ኩራትነታቸው በአሁኑም ትውሌዴ “ጣይቱ እመቤቲቱ” አዘምሮሊቸዋሌ።  

 “በአምስቱ ዓመት የፋሽስት ኢጣሌያን ወረራ ወቅት ፋኖዎቹ ከጠሊት መረጃ የመሰብሰቢያ ዘዳ 
ነበራቸው። ወዯ ጠሊት ጦር ጠጋ ብሇው የሚያዯፍጡ ቃፊሮች የጠሊትን ጦር እንቅስቃሴ 
ይዘግቡሊቸው ነበር። ከሁለም በሊይ መረጃ በመሰብሰብ በኩሌ ቁሌፍ ሚና የተጫወቱት ግን የውስጥ 
አርበኞች ነበሩ። ከጠሊት ጋር አብረው እየኖሩ የጠሊትን ጦር ጥንካሬ፤ የታሇሙ ዘመቻዎችንም ሆነ 
ወታዯራዊ እንቅስቃሴዎችን በተመሇከተ አርበኞቹን አስቀዴመው በማስጠንቀቅ የጠሊትን ዕቅዴ 
ያጨናግፉ ነበር።… 
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ሇዚህም ሁለ ሥራ ሴቶች ከወንድች ይሌቅ ስሇማይጠረጠሩ በተሇይ ያመቹ 
ነበሩ። ከሴቶች የውስጥ አርበኞችም ከፍተኛ ዝና ያገኘችው አርበኞች 
አዱስዓሇም የመሸገውን የጠሊት ጦር እንዱዯመስሡ ሁኔታዎችን ያመቻቸችሊቸው 
ሸዋረገዴ ገዴላ ናት።” የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1848 እስከ 1966፤ ባህሩ ዘውዳ፤ 1989 አዱስ አበባ። 

ሸዋረገዴ ገዴላና መሰሌ የአርበኛ እመቤቶች ትውሌዴ ሉያስታውሳቸው 
ይገባሌ።  

 

 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናስታውስ በሀገራችን ኢትዮጵያ በሴቶች 
እህቶቻችን ሊይ የሚዯርሰውን አስከፊ ጭቆናና በዯሌ በማሰብ ነው። ያሇ ዕዴሜ ጋብቻ 
በሚዯርስባቸው ስቃይ፣ አስገዴድ መዴፈር፣ መጥሇፍ፣ አካሎን ማበሊሸት፣ ከአቅም በሊይ 
ሇሆነ የጉሌበት ሥራ መዲረጋቸው፣ በዝሙት አዲሪነት አካሌን በመሸጥ የሚዯርስባቸውን 
እንግሌትና በሽታ በተጨማሪ በአሁኑ ወቅት በመካከሇኛው ምሥራቅ በተሇይ በአረቡ ዓሇም 
እየዯረሰባቸው ያሇውን የመረረ እንግሌትና መከራ በማስታወስ ነው። 

በ1966 ዓ.ም  ሕዝባዊ አመጽ  ይዞ ከተነሳው ጥያቄ አንደ  የሴቶችን መብት የተመሇከተ 
ነበር። ሇዚህም ከውጭ ሀገር ተምረው ወዯ ሀገር በተመሇሱና ሀገር ውስጥ ትግለን በግንባር 
ቀዯምትነት በሚመሩት ሴት ታጋዮች አማካይነት የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ተመሰረተ። 
ከሴቶች ትምህርት ቤት፣ ከፋብሪካና የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሴራተኞችን ጨምሮ   ወዯ 
300 የሚጠጉ ሴቶችን ያካተተ ሴሚናር ሇአንዴ ሳምንት በፓርሊማ ውስጥ አካሄደ።  እነዚሁ 
ሴቶች ነበሩ ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በማርች 8 እንዱከበር በአዯረጉት ጥረት ሇመጀመሪያ 
ጊዜ በ1968 ዓ.ም. በሀገራችን በታሊቅ ዴምቀት ተከብሮና የብዙሃኑንም ጥያቄ ይዞ እንዱሰሇፍ 
ግምባር ቀዯምትነት ሚና የተጫወቱት፡፡  

በወቅቱ የነበረዉ የዯርግ አገዛዝ የሴቶችን ጥያቄ ሇስሌጣን ማራዘሚያዉ እንጂ በሴቶች 
እኩሌነት አምኖ የሴቶችን ጥያቄ ሇመመሇስና ሴቶችን በእኩሌነት ሇማሰተዲዯር ስሊሌሆነ 
እረብሻ አስነሳቻሁ በማሇት የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴን ቢሮ ዘግቶ ዴርጅቱን አፈረሰዉ። 
ዯርግ በሴቶች ጥያቄ ሽፋን የራሱን መፈክር የሚያሰተጋቡ አዴርባይ ሴቶችን በማሰባሰብ 
የሴቶችን ትግሌ ሇአምባገነኖች የስሌጣን ማጠናከሪያ አዴርገዉታሌ።  ዓሇም አቀፍ የሴቶች 
ቀን በመሰረቱ ሲመሰረት ሴቶች የህብረተሰቡን የፖሇቲካዊዉንና ኢኮኖሚያዊ ጭቆናን 
በመታገሌ ሇኩሌ ስራ እኩሌ ክፍያ እንዱዯረግሊቸዉ፣ በወሉዴ ጊዜ በቂ እረፍት 
እንዱሰጣቸዉና ላልችም በሴትነታቸዉ ምክንያት የሚዯርስባቸዉን ጭቆናና በትግሊቸዉ 
የተገኙ ዴልቻቸዉንም  የሚያስታዉሱበት የራሰቸዉ ቀን ነዉ። ቢሆንም ከወንዴ 
ትምክህተኝነት የተሊቀቁና የሴቶችንም ጥያቄ ከላልች ማኅበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 
ጥያቄ ጋር የሚያያይዙ ወገኖችና የኅብረተሰብ ክፍልች ይህንን ቀን በማክበር ማስተማሪያ 
ያዯርጉታሌ።  
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በየካቲት 1966 አብዮት ወቅት ኢሕአፓም ሴቶች የትግለ ግማሽ ኃይሌ መሆናቸውን 
በመገንዘብ፤ ሇተቋቋመው የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ ዴጋፉን በመስጠት የሴቶችን የመብት 
ትግሌ እራሳቸው ይመሩ ዘንዴ የተዯረገው ጥረት አኩሪ ውጤትን አስመዝግቦ ሇኢትዮጵያ 
ሴቶች ትግሊዊ ዴርጅት (ኢሴትዴ)ና ሇኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ወጣቶች ሉግ 
(ኢሕአወሉ) ምሥረታ መሰረቱን የጣሇው በሴቶች እህቶቻችን የአመራር ብቃት እንዯነበር 
የሚካዴ አይዯሇም።  

የሴቶች ጥያቄ እራሱን የቻሇ ግን መሊ ኅብረተሰቡንም የሚመሇከት በመሆኑ፤ ጥያቄው  
ምሊሽ ሉያገኝ የሚችሇው ከዳሞክራሲያ መብት መከበርና ከፖሇቲካ ሥሌጣን አኳያ መሆኑን 
በመረዲት የያ ትውሌዴ ጀግኖች፣ የትግሌ እመቤቶች፣ አስመዝግበው ያሇፉት የነፃነት 
ተጋዴል፣ የሀገር ፍቅርና የሕዝብ አሇኝታነት፣ አስተማሪነቱ የጎሊ ነውና ሉዘከርና ሉከበር 
የሚገባው በመሆኑ አሌዘነጋናችሁም። 

የየካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ እንቅስቃሴ በመሊ ሀገሪቷ ከመከሰቱ በፊት በዓፄ ኃ/ሥሊሴ 
አገዛዝ በተሇያየ ወቅት በርካታ ተቃውሞዎች ገጥመዋቸዋሌ። በተሇይ ከ1953 የታህሳስ 
ንቅናቄ በዋሊ ፊውዲሊዊው አገዛዝ የተረጋጋ ዘመን አሌነበረውም። የተማሪዎችና የወቅቱ 
ተራማጅ ኃይልች በተናጠሌና በቡዴናዊ መሌክ በአገዛዙ ሊይ ያሊቸውን ተቃውሞ ሇዓሇም 
ሇማሳወቅ የተሇያዩ ሙከራዎችን አካሂዯዋሌ። በዴርጊቱ ቀዲሚው የተሳካ ሆኖ ቀጣዩ 
ቢከሽፍም መሌዕክቱ ግና በተሇያዩ የዓሇም ሚዱያዎች የአየር ሽፋንን አግኝቷሌ። የ1962 
ዓ.ም. እና የ 1965 ዓ.ም. የአይሮፕሊን ጠሇፋ። 

ኅዲር 29 ቀን 1965 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አየር መንገዴ የበረራ መስመር 
ቁጥር 730 ቦይንግ ጄት አይሮፕሊን 94 መንገዯኞችና 9 የአይሮፕሊኑ 
ሠራተኞች አሳፍሮ ከጠዋቱ አንዴ ሰዓት ተኩሌ በአሥመራ በኩሌ ወዯ 
አቴንስ ሮምና ፓሪስ ሇመብረር ከአዱስ አበባ ተነስቶ 13 ዯቂቃ ያህሌ 
እንዯበረረ በሰባት ታጋዮች መጠሇፉ ይታወቃሌ። የቀዲማዊ ኃ/ሥሊሴ 
ዩንቨርስቲ የሕክምናን ኮላጅ ተማሪ ማርታ መብራቱ ከጠሊፊዎቹ አንዶ 
በመሆን ሕይወቷን በመሰዋት በፊውዲለ አገዛዝ ሊይ ያሇውን እንቅስቃሴ 
ሇዓሇም ያሳወቀች ቀዲማይ የትግሌ እመቤት ነበረች። 

በየካቲት አብዮት ወቅትና ከዚያም በኋሊ ሴቶች ግንባር ቀዯም ሆነው አረመኔውን የዯርግ 
አገዛዝ ታግሇዋሌ። የትግሌ ጓዲ እናቶች የከተማው ትግሌ አስተዋጽዎ አስዯናቂ ነበር። ሴቶች 
በትግለ አስከፊውን የፋሽስቶች ደሊና መከራ አስተናግዯዋሌ። ኢሰብአዊ በሆነ መንገዴ 
የዯርግ ገራፊዎችና ገዲዮች ስሜት ማርኪያ በመሆን የስነሌቦናዊና የአካሌ ጥቃት ሰሇባ 
ሆነዋሌ። እስከወዱያኛው በፋሽስት አውሬዎች ተበሌተዋሌ። በጨካኝ ፋሺስቶች በትር 
የተዘረረችው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡሯ ዲሮ ነጋሽ ሌጆችሽ አሇን፤ ዏመጽ ያጋተው ጡትሽ 
አሌነጠፈም ! እንሊታሇን። ትግሌ ሕይወቴ ብሊችሁ ሇሀገርና ሇህዝብ ሊይ ታች እንዲሊችሁ 
በግፈኞች እጅ ወዴቃችሁ፤ አካሊችሁ ተተሌትል በስቃይ ያንቀሊፋችሁ  የያ ትውሌዴ 
አባሊት ታሪክ ሰርተው ካንቀሊፉ እህቶቻችን ማዕከሌ ናችሁ። 
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በደር በገዯለ በአሲምባ ተራራ ፋኖ ተሰማራ ብሊችሁ ከወንዴ ወንዴሞቻችሁ በበሇጠ ሁኔታ፤ 
መብታችሁ ተከብሮ፣ ሚናችሁ ታውቆ፣ ጀግንነታችሁ ተዯንቆ፤ ትግለን የመራችሁ፤ 
በዯማችሁ አሲምባን ያዯመቃችሁ፣ ኢትዮጵያዊነትን የፃፋችሁ ዴሊይና መሰሌ እህቶቻችን፣ 
ከሴቶችም አሌፎ ሇህዝብ መብትና ሇሀገር አንዴነት የተዋዯቃችሁ ክብር ሇናንተ ብሇናሌ። 

“…ዴሊይ የብዙኃን ኢትዮጵያዉያን ራዕይ ነች። መካሪ እህት አይዞን 
ባይ ጓዱት፣ ቆፍጣና ተጋዲይ፣ መረር ያሇች የዕውነት ወታዯር። ተርባ 
የዯከሙት ይብለ ብሊሇች፣ ተጠምታ የተጠሙት ይጠጡ ብሊሇች። 
በአጠጋቧ የተሰሇፉት ወንዴሞቿና እህቶቿ ሩህሩህ የመሊው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ጓዱት፤ ሇኢትዮጵያ ዯግሞ ከወዯቁት ብርቅዬና ትክ የሇሽ ጀግና 
ሌጆቿ አንዶ ዴሊይ። እንዯ ስሟ ባሇጥሌቅ ትርጉም ዴሊይ - ፍሊጏት 
(የነፃነት ፍሊጏት) ዴሊይ - የዴሌ ሴት።” ዴሊይ ከሚሇው ጽሁፍ፤ ቴዎዴሮስ ቺኪ 

 
 
“በስሌክ ተዯውል የአሲምባ ፍቅር የሚሌ መጽሃፍ ፈሌጊና አንብቢ የእህትሽን ታሪክ የያዘ 
መጽሃፍ ነው ስባሌ ሌክ በህይወት መጣችሌሽ የተባሌኩ መሰሇኝ ሲቃ እያነቀኝ ወዯ 
መጻህፍት ቤት ገሰገስኩ ስዯርስም ሇመጠየቅ አቃተኝ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ ከንፈሬ ሁለ 
እየተርበተበተ መጽሃፍ ሻጯን ጠየቅኋት አሇ ስትሇኝ ሌስማት አሌኩና ዯነገጥኩ እንዯገና 
ከዚያም እራሴን ተቆጣጥሬ መጽሀፉን ተቀብየ ሳም አዯረግሁት ሴትዮዋ በመገረም አየችኝ፡፡ 
ዯፍሬ ግን ሇማንበብ አሌችሌ አሌኩኝ ዯስታ ይሁን ሀዘን አሊወቅሁም ዝብርቅርቅ ያሇ 
ስሜት ተሰማኝ ከዚያም ሇ4 ቀናት ያክሌ አመመኝ እና ተኛሁ እንዯዴርሳነ ሚካኤሌ 
አቅፌው ተኛሁ ከዚያም እራሴን አረጋግቼ ማንበብ ጀመርኩ:: 
  
ምንም እንኳ የምትወዲቸውን ጓዯኞችህን እና ያሳሇፍከውን የውጣ ውረዴ ዘመን እያሰብክ 
ሰሊም ባይሰማህም ሇእናትና አባትህ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈሊቸው ከነሱም አሌፎ 
ሇእኔና እኔን መሰሌ ያሇ ታሪክ የቀሩ ቤተሰቦች ሊሎቸው ሲሌ አምሊክ እንኳን ከዚህ ቀን 
አዯረሰህ፡፡ እህቴ መሞቷ ብቻ ሳይሆን የታሪክ ተካፋይ ባሇመሆኗ አእምሮዬ ቆስል ይኖር 
ነበር፡፡ 
  
በአፈ ታሪክ ታጋዮች ሁለ ጀግንነቷን ያሊትን ጥሩ ስነምግባር ይተርኩሌኛሌ ነገር ግን 
የታሪክ መዝገብ ሊይ አሊሰፈሯትም፡፡ ከከተማ ሳይወጡ በቀይ ሽብር የተረሸኑት ዯርግ 
እንዯተዯመሰሰ በቤተክርስቲያን መቃብር ቤት ተገንብቶ ከተረሸኑበት አጽማቸው ወጥቶ 
በክብር እንዯገና ተቀበሩ እናም የቀይ ሽብሮች መቃብር ቤት ሲታይ ቤተሰቦቻቸው 
አሌቅሰውም ሆነ ስቀው የሌጆቻቸውን ታሪክ ያወሳለ፡፡ ላልች ዯግሞ በበረሃ የተሰውት 
ዯግሞ የሰማእታት ሃውሌት ተብል በተገነባው ውስጥ የአንዴ ታጋይ ስሙና ትውሌደ 
የሰራው ታሪክ የተሰዋበት ቦታ ሁለ በዝርዝር ይገኛሌ፡፡ የእኔ እህት ግን ውሻ ስታባርር 
የሞተች ይመስሌ የታሪክ መዝገብ ሊይ ስሟ የሇም አንዲንዴ ታጋዮችን ሳነጋግራቸው እሷ 
የተሰዋችው ብአዱን ሳይመሰረት በኢህአፓ ዘመን ነው ይለኛሌ ኢህአፓ የውጭ ዜጋ 
ይመስሌ፡፡ እናም አእምሮዬ ሲዯማ የቆየበት ታሪክ ዙሮ በአሜሪካ ሲመጣ ከቁስላ 
ተፈወስኩ፡፡” ዴርብ ምናሇ፤ የዴሊይ እህት 
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“መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ አራት ሰዓት አካባቢ አረመኔው ግርማ ከበዯ 
ከአጃቢዎቹ ጋር ብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት ሰተት ብል ገብቶ ሠራተኞቹን ሇስብሰባ 
እንዯሚፈሌግ ተናገረ። …ከተሰበሰበው ሰራተኛ መሀሌ የስም ዝርዝሩን እያነበበ አስወጣ። 
ዘጠኝ ብቻ ተገኙ። 

ዲሮ ነጋሽ ከዘጠኙ መሀሌ አንዶ ብትሆንም ስብሰባው ሊይ አሌነበረችም። እስር ቤት 
ሇሚገኘው ባሎ ስንቅ አቀብሊ አርፍዲ ስትመጣ የውጭ በር ሊይ ጠብቀው ነው የያዟት።… 

መጋቢት 15 ቀን 1969ም ዓ.ም. አዱስ ዘመን ጋዜጣ “…በማተሚያ ቤቱ 
ሏቀኛ ተራማጆችና በቀበላ 07 ታጋይ ጓድች የተጋሇጡት ቀንዯኛ ፀረ 
አብዮተኞች በቁጥጥር ሥር ውሇዋሌ።” የሚሇውን ዜና ይዞ ወጣ። 

ጋዜጣው ይህንን ዜና ይዞ በወጣበት ዕሇት ዘጠኙ ሠራተኞች ቀዴመው 
ተረሽነው፤ ሬሳቸው ሜዲ ሊይ ተዘርግቶ፤ ህዝቡን ዕንባ እያራጨ ነበር።…ከዲሮ 
ጋር ሴቶች ሦስት ሲሆኑ ወንድች ስዴስት ናቸው። የአንዴ ሴት ጡትና የአንዴ 
ወንዴ ብሌት ተቆርጦ ወዴቋሌ። መሌካቸው እንዲይታወቅ ዓይናቸው 
ጠፍቷሌ፤ ፊታቸው ተጨፍጭፏሌ።… 

የዲሮ ነጋሽ ሬሳ በህዝቡ ግፊት ወዯ ሀኪም ቤት ተወሰዯ። ሽሌ እንዯያዘች አትቀበርም። ወዯዚህ 
ዓሇም ሇመምጣት ጥቂት ቀናት የቀሩት ህፃን በሕይወት መኖር ያሇመኖሩ መታወቅ አሇበት። 
ምናሌባት ሇጉዴ ቢተርፍስ?. . . ሕፃኑ ትንፋሹን ይዞ ከማህፀኗ ውስጥ ብቅ አሇ። የእንግዴነት 
ዴምፁንም አሰማ። ይሁን እንጂ ብዙ አሌቆየም። በመከራ ይዞአት የመጣው የሲቃ ነፍስ ወዱያው 
ጭሌጭሌ ብሊ ጠፋች።” ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውሌዴ፤ ቅጽ አራት፤ 1991 አዱስ አበባ። 

ማርች 8 ዓሇም አቀፍ ሴቶች ቀንን ስናስታውስ ከፆታ ጭቆና አሌፋ ሇሀገራችን ሕዝብ የዳሞክራሲ 
መብት መከበር ዴምጿን ባሰማች የተረሸነችዋ የዘጠኝ ወር ነፍሰጡሯ ዲሮ ነጋሽ ከኅሉና የማትጠፋ 
የፋሽስቶችን የጭካኔ ዯረጃ መስካሪ ታሪካችን ናትና ዘክረናታሌ። 

 

“5.10 “ትወገዴ” 

ሶፊያ አየሇ ገብረመስቀሌ ዕዴሜዋ 22 ዓመት፤ ሥራዋ የአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ 
ተማሪ አዴራሻዋ አዱስ አበባ ከተማ ከፍተኛ 15 ቀበላ 30 ነበር።  ሶፊያ 
በ1968 መጨረሻ ሊይ ሇ”ሕገወጡ” የኢሕአፓ ቡዴን ተመሌምሊሇች ተብል 
በየካቲት ወር 1970 ተይዛ ታሠረች። በዯርጉ ምርመራ ክፍሌ በሻሇቃ ብርሃኑ 
ከበዯ የተፈረመ መግሇጫ ሇቋሚ ኮሚቴ የሀገርና የሕዝብ ዯህንነት ጉዲይ 
ኃሊፊዎች “አዯገኛ ፀረ-አብዮተኛ ስሇሆነች የማያዲግም እርምጃ ሉወሰዴባት 
ይገባሌ”  ከሚሌ አስተያየት ጋር ግንቦት 1 ቀን 1970 ቀረበ። 

 

በምርመራ መግሇጫው የውሣኔው አምዴ ስር የሚከተሇው በዯረጃ ታዘዘ። 
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ኮሇኔሌ ካሣሁን ታፈሰ፤ 

  ፍፁም የሇየሊት ቀንዯኛ ፀረ-አብዮተኛ ስሇሆነች አብዮታዊ ቅጣት ይገባታሌ። ሇውሳኔ 
  ሇዋና ፀሏፊ ይቅረብ። 4.9.70 

ሻምበሌ ፍቅረስሊሴ ወግዯረስ፤ 

 ሕዝብ ዯህንነት ባቀረበው መሠረት ትወገዴ።4.9.70 

ኮሇኔሌ ካሣሁን ታፈሰ 

 ጓዴ ሻሇቃ ብርሃኑ፤ በዚሁ መሠረት ይፈፀም።4.9.70 

ሻሇቃ ብርሃኑ ከበዯ፤ 

 በውሳኔው መሠረት እንዱፈፀም ይሁን።4.9.70” 

በወንጀሌ የተቀጡ ሰዎች መመዝገቢያ ካርዴ ሊይ “በወንጀሌ መዝገብ ቁጥር ሰ-111 በ4/9/70 በሞት 
ተቀጣች” ተብል ተመዘገበ።”  ዯም ያዘሇ ድሴ፤ የሌዩ ዏቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዱስ አበባ። 

በዯርግ አገዛዝ ፊርማም ጥይት ነበር። ሶፍያ አየሇና መሰሌ የያ ትውሌዴ ሴቶች 
ሇተነሳችሁበት ዓሊማ ጽናትና በቆራጥነት በከፈሊችሁት መስዋዕትነት ቆመን እንዴንሄዴ 
አዴርጋችኋሌ፣ ሕይወት ዘርታችሁብናሌና ምስክርነታችን ይዴረሳችሁ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን (ማርች 8) ስናከብር፤ ሴቶች ማኅበራዊ 
ሕይወትን ጨምሮ ሇመብትና ሇነፃነት በተዯረገው ተጋዴል ያስመዘገቡት ታሪክና 
የተጫወቱት ሚና በሚገባ የተዘገበ አሇመሆኑ ከአሁኑ ትውሌዴ ጋር የታሪክ ክፍተት ፈጥሯሌ 
እንሊሇን። «ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ ሴቶችን የትግሌ ታሪክ በማሰባሰብ የአሁኑና 
መጪው ትውሌዴ ይመራመርበት፣ ያጠናበት፣ ይጽፍበት፣ ይማርበት ዘንዴ የሚዯረገው 
ጥረት የሁለንም ትብብር ጠያቂ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማስገንዘብ እንወዲሇን። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ስናከብር፤ በሀገራችን ኢትዮጵያም ሆነ 
በመሊው ዓሇም በሴቶች ሊይ የሚዯርሰው ግፍና መከራ ያበቃ ዘንዴ በመመኘት ነው። 
ያሌፍሌናሌ ብሊችሁ፤ ሳትወደ ሇስዯት ተዲርጋችሁ በየበረሃውና በየደሩ የምትንገሊቱ 
ወገኖቻችን ስቃይና ሰቆቃ እየተሰማን በተሇይ በአረቡ ዓሇም እየዯረሰባችሁ ያሇው መከራ፣ 
ስቃይና እንግሌት አብቅቶ እምዬ ኢትዮጵያ ሁሊችንንም ከያሇንበት የምትሰበስበን ቀን 
ይቀርብ ዘንዴ በመመኘት ነው።  

ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ታሪካችን ነው! 

ሇዕቅዴ ስኬታማነት የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ ነው!!! 

ያ ትውሌዴ ተቋም 
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com


 

 

 ያ ትውልድ  

 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

 
ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 5                   ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

 
ሜይ ዳይና ዝክረ ሰማዕታት 

 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም»ን ዴረ ገጽ ይፋ መዯረግ 2ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ 

 
የሜይ ዳይ እንቅስቃሴ ቅኝቱን የጀመረው በ18ኛው ምዕተ ዓመት ገዯማ የሽካጎ ሄይ ገበያ ግርግር 
(Chicago Haymarket Incident) እየተባሇ በሚታወቀው የሽካጎ ሄይ ገበያ ሠራተኞች (Chicago 
haymarket employee) ባዯረጉት በቀን የ8፡00 ሰዓት የሥራ ሰዓት ሕግ ጥያቄ ነው። በዚህም 
ሰሌፍ ሊይ ከፖሉስ ጋር በተዯረገው ግጭት ሳቢያ በፖሉስ ተኩስ ቁጥሩ ያሌታወቀ ስራተኛ 
ሕይወቱን አጥቶአሌ። 
 
በ1889 እ.ኤ.አ. ገዯማ የፓሪሱን አብዮት የመቶ ዓመት መታሰብያ በማዴረግ ፓሪስ ሊይ 
የተሰየመው የመጀመሪያው ዓሇም አቀፍ ጉባዔ ይህንን ቀን ሚያዝያ 23 (May 1st)ን የሽካጎን 
ሠራተኞች ትግሌ በማስታወስ፤ ይህ ቀን እንዯ መታሰቢያነቱ የዓሇም ሠራተኞች ትግሌ መታሰቢያ 
ቀን እንዱሆን አሳስቦ ሀሳቡ በዚህ ጉባዔ የዯመቀ አዴማጭ ሳያገኝ ቀረ። 
 
ከዚህ ስብሰባ በኋሊ በ1891 ጄኔቭ ሊይ የተሰየመው ሁሇተኛው ዓሇም አቀፍ ጉባዔ ሜይ ዳይን 
(May Day) የዓሇም ሠራተኞች የትግሌ መታሰቢያ ቀን እንዱሆን እውቅና ሰጠው። ከዚህ እውቅና 
በኋሊ የዓሇም ሠራተኞች በቀን የ8፡00 ሰዓት የሥራ ሰዓት ሕግን፣ የሠራተኛ ማሕበር የማቋቋም 
መብትን፣ እንዱሁም ላልች የሠራተኛ መብት የታገለበትን ቀን የሚያከብሩበት፡ ሇዓሇም 
ሠራተኞች አጋርነቱን የሚገሌጥበት ቀን በመሆኑ በሠራተኛው ሕዝብ ሰሌፍ እና በትርዒቱ 
የሚያከብረው የሠራተኞች ቀን መሆኑን አብዛኛው የዓሇም ሕዝብ ቀስ በቀስ እያወቀው መጣ ።  
 
ይህ ከአውሮፓ ወዯ ኢትዮጵያ በየካቲቱ 1966 አብዮት ምክንያት የመጣው የሜይ ዳይ አውዯ 
በዓሌ በተከበረበት እና በኖረበት የክብረት ሕይወቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የጭንቀት ዯወሌ 
መታሰቢያ እያዯረገ አሌፎአሌ። በመሆኑም ይህ የኢትዮጵያው የሜይ ዳይ (May Day) የጭንቀት 
ዯወሌ በተሇይ የሚያዝያው 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በጨካኝነቱ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት፤ በመሌኩም 
ፍፁም አስቀያሚ ጭፍጨፋ የተካሄዯበት ዕሇት ነበር። በመሆኑም ዴርጊቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ የስነ-
ሌቡናዊ ዘይቤ ሊይ የጣሇው ጥቁር መንፈስ፡ በማንኛውም ዘዳ የማይገፈፍ የክፉዎች ሁለ ቀን 
የበሊይ ነበር። 
 
የሚያዚያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በተሇይ በአዱስ አበባና በተመሳሳይ መሌኩ በላልች ክፍሇ ሀገር 
ከተሞች በዓለን በሰሊማዊ ሰሌፍ ሇማክበር በወጡ ወጣቶች ሊይ ዯርግ የጥይት ሩምታ በመሌቀቅ 
በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች ዯም እንዯጎርፍ የፈሰሰበት ዕሇት ነው።  
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» በዚህ ቀን በመሊ ሀገራችን ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግሥት 
ምሥረታ፤ የሊብ አዯሩና አርሶ አዯሩ ቀዲሚ ፋና ወጊ በመሆን የተጨፈጨፉ ወንዴምና 
እህቶቻችንን እየዘከርን በጊዜው ከነበረው የሰሌፉ ሂዯት የአንዴን አካባቢ እውነተኛ ታሪክ ትረካ 
እናቀርብሊችኋሇን። 
 
ያ ቀን ከጠዋቱ ጀምሮ ያ ያዯኩበት የአዱስ አበባ ጀምበር፡ አዱስ አበባን ሳይመስሇኝ እንዯቀፈፈኝ 
ረፈዯ፡፡ (ጢሞ) 
 
ያን ሇት ከፓርቲው (ኢሕአፓ) የሚመጣው መረጃ ሠሌፉ ይዯረጋሌ፡ አይዯረግም እየተባሇ 
ቢሇዋወጥም የማታ ማታ ሠሌፉ እንዯሚዯረግ ታወቀ። (ሳሙኤሌ) 
 
ከቀኑ 9፡00 ሰዓት መምሕር ቤት፡ የሠሌፍ ዝግጅት ተጀመረ። 
 
1ኛ. ሠሌፉ የሚሆነው ማታ ሆኖ የሚጀመርበት ሠዓት ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ሆነ። 
2ኛ. ሠሌፉ የሚነሳው ከአቡዋሬ ከ2ኛው እንሳሮ ሆቴሌ ፊት ሇፊት ይጀምርና ውስጥ ውስጡን 
ተጉዞ፡ በሌዕሌት ዘነበወርቅ ትምህርት ቤት (የአሁኑ የካቲት 66) ጀርባ አዴርጎ፡ በብሊታ ትርፌ 
ሹምዬ ቤት በኩሌ፡ የግንፍላን ወንዝ ተሻግሮ፡ ካዛንቺስ ቶታሌ ሊይ ሠሊማዊ ሠሌፉ እንዯሚያበቃ 
ተወሰነ። 
 
ይህንን ዴርጅታዊ መረጃ ይዘን ከሠሌፉ መሄጃ መስመር በቀር የሠሌፉን ሰዓት እና ቦታ ወዯ ታች 
ሇአባሊት ሇማስተሊሇፍ ተስማምተን ተሇያየን። 
 
ከቀኑ11፡00 ሰዓት 
 
እንዯ ገና ወዯ መምሕር ቤት ተመሌሰን ሇሰሌፉ የሚያስፈሌግ ዝግጅት ማዴረግ ጀመርን። 
 
ዝግጅት   ፦   ወቅታዊ መፈክር፣ መዝሙር፣ የዴምፅ ማጉያ (ሜጋፎን) እና ባትሪ ማዘጋጀት። 
ፕሮግራም ፦  ሠሌፉን የምንመራው እኛ በመሆናችን፤ የሠሌፉን ሥነ ሥርዓት እና የየራሳችን 
የስራ ዴርሻ ምን እንዯሚሆን ተነጋገርን። ከመሀሌ ሆኖ መፈክር እያሰማ ሠሌፉን  እንዱመራ 
(ሳሙኤሌ) ተመዯበ። (ጢሞ) ከሠሌፉ ፊት እንዱሆን እና የሠሌፉን መሄጃ አቅጥጫ መስመር 
እንዱመራ፤ መምሕርና ቄሱ ከሠሌፉ ኋሊ በመሆን ሠሌፉ እንዲይበተን መስመሩን እንዲይስት እና 
በላሊ ሜጋፎን ሠሌፉን ማዴመቅ ሀሊፊነት ተዯሊዯሌን። 
 
ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት 
 
እንዯተባባሌነው ሠሌፉ በሳሙኤሌ መሪነት ሜዲው መሀሌ ሊይ ሆኖ ”ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት 
በአስቸኳይ ይቋቋም !” ብል በዴምፅ ማጉያው ሲጮህ ወጣቱ ከየጥሻው እየወጣ ከእንሳሮ ሆቴሌ 
ፊትሇፊት ያሇውን ክፍት ቦታ አጥሇቀሇቀው። «ሇዘመናት» መዝሙር ያስተጋባ ጀመር። 
                                  

   “. . . ቢወቀጥ አጥንቴ 
    ቢንቆረቆር ዯሜ 

ሊዱስ ሥርዓት ሌምሊሜ። 
        ፍጹም ነው ዕምነቴ 

             የትግለ ነው ሕይወቴ  . . .” 
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ጢሞ ፡  ከሠሌፉ ፊት በላሊ ዴምፅ ማጉያ ሳሙኤሌ የሚሇውን እየዯገመ ሇሠሌፉ በእጁ ምሌክት 
እየሰጠ አቅጣጫውን አስያዘው። ሠሌፉም ተከተሇው። መምሕርና ቄሱም በበኩሊቸው በላሊ ዴምፅ 
ማጉያ የሳሙኤሌን የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስትን ጥያቄ መፈክር እያሰሙ በሠሌፉ ዙሪያ እንዯ 
እረኛ ይራወጣለ፡፡ ሠሌፉ አቅጣጫውን እንዲይሇቅ፡ እንዲይቆረስ፡ እየተከተለ ወዯ ፊት ይገፋለ። 
ሠሌፉም በዯመቀና በተዋጣ ሁኔታ ወዯ ፊት ተጓዘ። ወዱያውም የሠሌፉ ዴምቀትና ጩኽት፡ 
የሚዘመረው መዝሙር፡ የሚፈከረው መፈክር፡ የዴምፅ ማጉያውን ዴምጽ ዋጠው። እንዯ ሰዯዴ 
እሳት አካባቢውን የዋጠው ሰሌፈኛ የጋሇ ስሜቱና የወኔው ጉብዝና ትንፋሽ ያካባቢውን አየር 
የአጋሇው መሰሇ።  በዚህ ሁኔታ ውስጥ ውስጡን ተጉዘን፡ ሌዕሌት ዘነበወርቅ ትምህርት ቤት 
መዲረሻው ሊይ ያሇው መስቀሌኛ መንገዴ ሊይ ስንዯርስ ሠሌፉ በትሌቅነቱ፡ በግዝፈቱ፡ እንዯ ዯራሽ 
ውሃ ያገኘውን ሁለ ጠራርጎ ይዞ የሚሄዴ ትሌቅ የሰው ሀይሌ ሆነ። የሠሌፉ ጩኸት እያስተጋባ፡ 
አካሄደ እንዯ ጎርፍ ውኃ በጉሌበት የሚተራመሰው ሠሌፈኛ በዘነበወርቅ ት/ቤት ጀርባ፡ በ7ኛው ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ፊት ሇፊት፡ አዴርጎ በብሊታ ትርፌ ሹምዬ ቤት ጀርባ አሌፎ በግንፍላ 
ወንዝ ሊይ፡ በአስፋ ወሰን 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት (የአሁኑ ምሥራቅ ጎህ) ጏን ጏኑን፡ ካዛንችስ ቶታሌ 
ሲዯረስ የሠሌፈኛው መዝሙርና መፈክር እያስተጋባ ካዛንቺስን አዯበሊሇቀው። ይህ ሰሌፍ 
በዯረሰበት ሁለ እንዯዯራሽ ጎርፍ ያገኘውን ሁለ እየዋጠ ገዝፎ እዚህ የዯረሰው ትዕይንተ ህዝብ 
ሲታይ፡ ቤቱ የቀረ ወጣት ያሇ አይመስሌም ነበር። ይህ የሰው ጎርፍ፡ ካዛንቺስን ያጥሇቀሇቀው ሇ15 
ዯቂቃ ያህሌ መፈክር ሲያሰማ ቆይቶ ሇዘመናትን ዘምሮ ሲያበቃ፡ ሠሌፉ በዚሁ እንዲበቃ ተነግሮ፡ 
ላሊ ሠሌፍ ማዴረግ በጥብቅ የተከሇከሇ ሇመሆኑ ማሳሰቢያ ተሰጥቶ ሠሌፉ ተበተነ።  
 
ሰሌፉ ካበቃ በዋሊ ሁለም ወዯየቤቱ ተመሇሰ፡፡ ሠሌፉ እስቲበተን እዛው የቆዩትም ጢሞ፣ ቄሱ፣  
ሳሙኤሌ እና መምሕር፡ መምህርን ቤቱ ዴረስ በመሸኘት እና ዴምፅ ማጉያዎቹን በመዯበቅ በታሊቅ 
ዯስታ፡ በታሊቅ ዴሌ ወዯ የቤታቸው ገቡ። 
 
ሚያዚያ 22 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ 12፡00 ሰዓት 
 
ዑራኤሌ ቤተ ክርስቲያን እንዴንገኛኝ ቀጠሮ ስሇነበረን፡ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሚ መስዬ ወዯዚያው 
እሄዲሇሁ። ጠዋትነቱን በሰውነቴ ሰማሁት፡ በሳምባዬም ያንን የአዱስ አበባ ቀዝቃዛ አየር ማግ ማግ 
አዯረኩት። ግን የትናንትናው ሙለ ሇሉት ተኩስ እና የውሻው ጩኸት ሲረብሸኝ ስሇ አዯረ 
ቅ..ፍ..ፍ.. ቅ..ፍ..ፍ.. እያሇኝ ዑራኤሌ ዯረስኩ። (ጢሞ) አንዴ አንዴ እያሌንም ተገናኘን። 
 
ሰሌፉ እኛጋ እንዯተሳካው በላልች ቀበላዎች አሇመሳካቱን መረጃ ዯረሰን፡፡ በአንዲንዴ አካባቢዎች 
ዯርግ በዯረሰው መረጃ መሠረት ገዲይ ኃይልቹን አሰማርቶ ሰሌፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ 
ሲሇቀቅ እኩሌ ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዲለ ሕይወታቸውን 
ሇትግለ ሰጡ። አዱስ አበባ የዯም ጏርፍ አጥሇቀሇቃት። አስፏሌቶች በወጣቶች ዯም ታጠቡ። 
በየአካባቢው ምሽቱ ዯም በጠማቸው የዯርግ ገዲዮች ሽብር ሆነ። ማን ይሙት ማን ይትረፍ 
መሇየት እስኪያቅት ተኩስና ሇቅሶ ሇሉቱን አዴረውበት፡ ሇተረኛው ንጋት ሇቀቁ።  
  
ወዯ ቤቴ ስመሇስ፡ በማሌፍበት አቅጣጫ ሁለ የየቀበላው ነዋሪ በተሇይ ሴቶቹ ነጠሊ እንኳ ሳይዯርቡ 
በሇሉት ሌብሳቸው ጸጉራቸው እንዯቆመ ዯረታቸውን እየመቱ፡ ወዯ ሰማይ እጆቻቸውን እያወራጩ 
በመረበሽ ይሯሯጣለ። ወንድቹ በየበራፉቸው ሊይ በዝምታ ቆመው እንዯ ጸልተኛ አንዳ ወዯ 
ሰማይ፡ አንዳ ወዯ መሬት አንገታቸውን  እያዯረጉ፡ የሌጆቻቸውን ሞት ይዞ የሚነፍሰውን ትኩስ 
ወሬ በፍርሀት ይጠብቃለ። አንደን ቀበላ አቋርጬ ወዯ ላሊው እያሌኩ ሠፈሬ መዲረሻ ሊይ ቀስ 
እያሇ የስዉ ሩጫ፡ ወዯ ግርግር፡ ጩኸቱ ወዯ ሇቅሶ እያተሇወጠ መጣ። ንጋቱም ወዯ ረፋዴ፡  
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ረፋደ ወዯ እኩሌ ቀን ሲዯርስ፡ ዴፍን የአዱስ አበባ ፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ባገሩ፡ በሰፈሩ፡ በቤቱ ሙሾ 
ሉያወርዴ ሀዘን ተቀመጠ። ነጠሊዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ እናቶች አባቶች ሀዘን፡ 
ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። 
 
ከቀኑ 9፡30 
 
መምህር ቤት፡ የዯርግ መንግስት ትናንት ላሉቱን “የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት ይቋቋም !” ብል 
ሰሌፍ የወጣውን ወጣት ገዴል የገዯሇበትን የጥይት ዋጋ 250 ብር ማስከፈለን ሰማን፡ ቤተሰቦች 
የሌጆቻቸውን ሇቅሶ መከሌከሊቸውን አየን። በዚያ ምሽት የከፍተኛ 15ቱ ቀበላ 23 አብዮት ጠባቂ 
ሉቀ መንበር ፲/አ ሰልሞን ከአንዴ ቤት አራት ወንዴማማቾችና (ዯምሴ ብርሃኑ፣ ግርማ ብርሃኑ፣ 
ሞገስ ብርሃኑና ተፈራ ብርሃኑ) አንዴ ያክስታቸውን ሌጅ ከተኙበት አውጥቶ በመግዯሌ ወሊጅ 
እናትና አባት ያሎቸውን ብርቅዬ ሌጆች በአንዴ ምሽት ጭጭ አዯረጋቸው። ግራዚያኒስ ከዚህ 
በሊይ ምን አዯረገ? የ1969 ዓ.ም. ሚያዚያ 21 ቀን ሠሌፍ በአዱስ አበባ ብቻ እስከ 2000 ወጣቶች 
የተሰውበት ፡ ከግራዚያኒ ጭፍጨፋ ቀጥል አዱሱ የኢትዮጵያ ሌጆች የእሌቂት ምዕራፍ ሆነ። 
 
ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት 
የኮተኮተቻቸውን ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ 
ጀግኖች ሌጆቿን፤ እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ክንዳ ሌጇን አጣች። 
ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፣ እምቢኝ 
ሇሀገሬ፣ እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ 
አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ 
ተገዯደ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ሇዛሬም ተርፎ ብሔራዊ ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት 
የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ዘመን ሊይ አዴርሶናሌ። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌክ የዛሬ ሁሇት ዓመት ሇሀገራቸው ክብርና ሇሕዝባቸው መብት ሲፋሇሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ሇሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያነት በ«ያ 
ትውሌዴ» ስም ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽን (www.yatewlid.com  ወይም www.yatewlid.org) 
ሇሕዝብ ይፋ ያዯረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. ሁሇተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን 
ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ በሩን በመክፈታችን ታሊቅ ዯስታ እየተሰማን ነው። ዛሬ 
አጠገባችን የላለትን ወንዴምና እህቶቻችንን ቢያንስ ስማቸውንና ምስሊቸውን እንዯያዘ ሇትውሌዴ 
የሚተሊሇፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሏውሌት አቁመንሊቸዋሌና ከተቀበሌነው ቃሌ 
ኪዲን ጠብታዋን በማዴረጋችን እየተዯሰትን ከፊታችን የተዯቀነውን ከባዴ ኃሊፊነት በትጋትና 
በሙለ ስሜት ሇመወጣት ቃሌ በመግባት ነው። አብረን ተሰሌፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን 
ታግሇን፡ አብረን ተሰቃይተን በተሇያየ አጋጣሚ ዛሬ በሕይወት ያሇን የዚያ ትውሌዴ አባሊት 
ቢያንስ ሌንዘክራቸው፡ ሌናስባቸው ይገባሌ። እኛ ሌንኖር እነሱ ሞተዋሌ። ዯማቸውን ያፈሰሱ 
አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም !" "የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ 
ሇሁለም !" እየፈከሩ፡ "ዯሀ ዯሀ ምን ታየበት፤ እንዲይማር የሆነበት" እየዘመሩ፡ ሇሕዝብና ሇሀገር 
እንዯጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ዯማቸው ዯማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋዴሎችንን ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከሊከሌ 
ቀጣዩ አዱስ ትውሌዴ እነማን እንዯነበርንና ምን ሠርተን እንዲሇፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ 
ሉቀስም ከሚችሇው ትምህርት በመውሰዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናሌ። 
 
 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ውዴ የኢትዮጵያ ሌጆችና ሕዝባችን ! በአፋኝ አገዛዞች በተሇይም በፋሽስቱ ዯርግ ኢሠፓ አገዛዝ 
ሇዳሞክራሲያ መብትና ሇሕዝብ መንግስት ምሥረታ የሊብ አዯሩ፣ የአርሶ አዯሩ በጥቅለ የመሊው 
ኢትዮጵያ ሕዝብ ግምባር ቀዯም አሇኝታ በመሆን አምባገነኑን ፋሽስታዊ አገዛዝ ሲፋሇሙ 
እስከወዱያኛው ያሸሇቡ የኢትዮጵያ ሌጆች በያ ትውሌዴ ተቋም ጥረት ገዴሊቸውና ታሪካቸው ከፍ 
ከፍ እያሇ ነው። የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ መረጃ ማሰባሰቢያ በሆነው ዴረ 
ገጽ www.yatewlid.org ወይም www.yatewlid.com በየቦታው ወዴቀው የቀሩ ወንዴሞቻችንና 
እህቶቻችን ታሪክ እንዲይታወስ፣ እንዲይነሳ፣ እንዯተዲፈነ ይቀር ዘንዴ ምኞታቸውና ፍሊጎታቸው 
የሆኑትን ዛሬ አሳፍሯሌ። በዚህ የሁሇት ዓመት ጉዟችን ከጏናችን ሳትሇዩ ሊበረታታችሁን በሀገር 
ቤትም በውጪው ዓሇም ሊሊችሁ የያ ትውሌዴ ወገኖችና አካሊት፤ በተሇያየ ወቅት ትብብር 
ሊዯረጋችሁሌን የሚዱያ፤ የዴረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት በመሰባሰብ «ያ ትውሌዴ 
ተቋም»ን እዚህ ሊዯረሳችሁት የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» አባሊት በሞሊ የዓሇም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዳይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማዴረግ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ሊዯረግነው ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽ ሁሇተኛ ዓመት ክብረ በዓሌና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በዯህና አዯረሳችሁ እያሌን 
ቅን ትብብራችሁና ዴጋፋችሁ አሁንም ከሰማዕታቱ ጏን ይሁን እንሊሇን። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» በዚህ የሁሇት ዓመት ጉዟችን ምን አቅዯን ስንቱ ተግባራዊ ሆነ? «ያ 
ትውሌዴ ተቋም» ይዞት በተነሳው ተሌዕኮ ተግባራዊነት ሊይ ያጋጠሙን አዎንታዊና አለታዊ 
ጉዲዮች ምንዴናቸው? የመሳሰለትን ጥያቄዎች በመቃኘት ቀጣይ የአጭርና የረዥም ጊዜ ዕቅዴ 
በማውጣት በተጨማሪ ከተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፍልችና ቡዴኖች የሚዯርሱንን አስተያየቶችና 
ምክሮች ግንዛቤ በመስጠት ሇቀጣይ ጉዟችን በጠንካራ ስሜት በመዘጋጀት ቀኑን እንዘክረዋሇን።   
 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ራዕይና ተሌዕኮ ስኬታማነት ያሳሇፍናቸው የሁሇት ዓመት የሥራ 
ክንውናችን ምሥክር ነውና “ሜይ ዳይና ዝክረ ሰማዕታት” ስንሌ ጊዜያችን፣ ዕውቀታችን፣ 
ገንዘባችንና ኃይሊችን የታሪካችን ምሰሶ የሆኑት ሰማዕታት ወገኖቻችን ናቸውና የ«ያ ትውሌዴን» 
ታሪክ ሇቀጣይ ትውሌዴ ሇማሸጋገር የምናዯርገው ጥረት ቀጣይነቱን በማስመር ነው።   
 
 
<<ያ ትውሌዴ ተቋም>> 
  
ሚያዝያ 23 ቀን 2006 ዓ.ም. (May Day 2014) 
 
Email      : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
Website    : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook  : yatewlid 
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 
ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 6                   ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

ያ ትውሌዴ ተቋም ኛ ዓመት 
 

በሰኔ 28-29, 2004 ዓ.ም. በሰሜን አሜሪካ ዲሊስ በተካሄዯው መሥራች ጉባኤ ሇተቋቋመው 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሁሇተኛ ዓመት እንኳን አዯረሳችሁ እንሊሇን። 

በሀገራችን ኢትዮጵያ ሇፍትህ፣ ሇዳሞክራሲና ሇሕዝብ መንግሥት ምሥረታ በተካሄዯው 
ሕዝባዊ ትግሌ በርካታዎች ሕይወታቸውን ከፍሇውበታሌ። አካሊቸውን አጥተዋሌ። ይህ 
የተከፈሇ መስዋዕትነትና የያ ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ ሇትውሌዴ በመረጃነት በመጠበቅ፣ 
በማስቀመጥና በማስተሊሇፍ ትምህርት ይወሰዴበት ዘንዴ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ይዞ የተነሳው 
ዓሊማ በዚህ ሁሇት ዓመት ጉዞ የተቻሇውን ውጤት አስመዝግቧሌ እንሊሇን። 

ሇተነሳበት ክቡር ዓሊማ ሇሕዝብና ሇሀገር አንዴነት፣ ሇሰው ሌጆች መብት፣ ሇተበዲዩ ሕዝብ 
ግምባር ቀዯም ፋና ወጊ ሆኖ ከፋሽስት ዯርግ መንግስት ጋር ሲፋሇሙ እስከወዱያኛው 
ያሸሇቡ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጆች ታሪካቸው መፃፍ፣ መነገር፣ መነበብ ይኖርበት ዘንዴ 
የመረጃ ምንጭ ሇመሆን የያ ትውሌዴን የትግሌ ውጣ ውረዴ መረጃ በማሰባሰብ 
እየተንቀሳቀሰ ያሇው «ያ ትውሌዴ ተቋም» የተመሰረተበትን ሁሇተኛ ዓመቱን ሲያስታውስ 
አሁንም ሰማዕታት ወገኖቻችንን ከፍ እያዯረግን ነው። 

ያ ትውሌዴ ተቋም በጠንካራ አባሊቱና ዯጋፊዎቹ እገዛ ሁሇት ዓመት የመጓዙ ሚስጥሩ 
በስራና በተግባር የሚታይ ክንዋኔ በማስመዝገቡ ነው። በአሇን አቅም ታሪካዊ ወቅቶችን 
በማስታወስ፣ በማስነበባችን ነው። በመረጃ ጎተራችን “ያ ትውሌዴ” ዴረ ገጽ ያካተትናቸው 
መረጃዎች ሇተጠቃሚዎች የመረጃ ምንጭ በመሆናቸው ነው። አስተዋሽ ያጡ የያትውሌዴ 
ሰማዕታት በተሇይ የዯርግ አንዴ ትውሌዴ መመተር ቀይ ሽብር ሰሇባዎች ስምና ምስሌ 
በርካታ የጥቃቱ ሰሇባ የሆኑ ቤተሰቦችን በማስዯሰቱ ነው።  

አንደ ጥረታችን አኩሪ ታሪካችንን መንከባከብና ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ ነውና በዚህ ሁሇት 
ዓመት ተመክሮአችን ጠንካራ ጎናችንን ይበሌጥ እያጎሇበትን ዯከም ያሌንበትንም 
እየመረመርን ስንጀምርም ራዕያችን ተሌዕኮአችን ብሇን የተነሳንበትን ዓሊማ ተግባራዊ 
ሇማዴረግ እንቅስቃሴአችን የማያቋርጥ ቀጣይነት ይኖረው ዘንዴ ተስፋ አሇን። 
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ታሪክን በስማ በሇውና እንዱህ ነበር ተብል በሦስተኛ ወገን ከሚነገር ይሌቅ ባሇታሪኩ እራሱ 
ኃሊፊነቱን ወስድ ቢያሰባስበው ይመረጣሌ። ዴሮ “ታሪክ ሰሪው ሰፊው ሕዝብ ነው” ሲባሌ፤ 
የዏዴዋ፣ 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 ስሇ ያ ትውሌዴ መረጃው 
ያሇውና ችልታ ያሇው ሉጽፍ፡ ሉተርክ፡ በፊሌም ሉሠራው ይችሊሌ። ችግሩ ግና መጻፉ ሊይ 
ብቻ ሳይሆን መረጃዎቹን ማግኘት ሊይ ነው። የመረጃዎችን እጥረት ሇመቅረፍና በዘመናችን 
የኢንተርኔት ሥሌጣኔ ያሇምንም ውጣ ውረዴ በቀሊለና በነፃ ተጠቃሚዎች ማሇትም 
ሇተመራማሪዎች፡ ሇጸሀፊዎች፡ ሇመማሪያነት ሇላሊም ተግባራት ሇሚፈሌጉ ግሇሰቦች፡ 
ዴርጅቶች፡ ዓሇም አቀፍ አካሊት ወዘተ በቀሊለ ያገኙ ዘንዴ «ያ ትውሌዴ ተቋም» የጀመረው 
ጉዞ በተጠናከረ መሌኩ እንዯሚቀጥሌ ሁሇተኛ ዓመታችንን ስናስታውስ ሇመግሇጽ 
እንወዲሇን። 

ያ ትውሌዴ ብሇን ስንነሳ 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። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ቀዯም ሲሌ በ1969 ዓ.ም. የዓሇም ሠራተኞች ቀን ክብረ በዓሌን 
አስመሌክቶ በሰሊማዊ ሰሌፍ ሇማክበር በወጡ ወጣቶችና ሕፃናት ሊይ በዯርግ አገዛዝ 
የዯረሰውን ፍጅት መታሰቢያነት፤ በሜይ ዳይ ማሇትም ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም የ«ያ 
ትውሌዴ ተቋም» ዴረ ገጽ www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ሇመሊው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ይፋ መዯረጉ ይታወቃሌ። ይህ ዴረ ገጽ በተሇይ 1969/72 በዯርግ ነፃ ዕርምጃና ቀይ 
ሽብር ሰሇባ የሆኑትን ሰማዕታት ስምና ምስሌ ከማካተቱም በተጨማሪ በወቅቱ ይወጡ የነበሩ 
ዴርጅታዊ ሌሳኖችን (ሇምሳላ በኢሕአፓ በኩሌ “ዳሞክራሲያ”፣ በመኢሶን በኩሌ “የሰፊው 
ሕዝብ ዴምጽ” ) እና ላልችንም መጣጥፎችን ያካተተ የመረጃ ጎተራ (ዲታ ቤዝ) ነው። 

ያ ትውሌዴ ያስመዘገበውን አኩሪ የፍትህ ተጋዴልና የከፈሇውንም መስዋዕትነት ሇማስታወስና 
ተተኪው ትውሌዴ ካሇፈው ትውሌዴ ታሪክ በመቅሰም ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ተሟጋች ብቁ ዜጋ 
ይሆን ዘንዴ መሠረት የሚጥሌ፡ በያ ትውሌዴ ስም የሚንቀሳቀስ የትውሌዴ መታሰቢያ ተቋም 
ከተቋቋመ እነሆ ሁሇት ዓመት ሞሊው።  

ያ ትውሌዴ ተቋም በቀጣይነት በተሇማቸው የአጭርና እረዥም ጊዜ ዕቅድች መሠረት 
በመረጃ ማሰባሰብ ሂዯቱ ያለትን ክፍተቶች ማሟሊት እንዯሚጠበቅብን በመገንዘብ አሁንም 
ሇያ ትውሌዴ ወገኖችና ቀና ሀሳቢዎች እያዯረጋችሁ ያሊችሁት ትብብር ይቀጥሌ ዘንዴ 
ጥሪያችንን እናቀርባሇን። 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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ያ ትውሌዴ ተቋም ያሇብንን የገንዘብ አቅም ሇመቅረፍ በተሇያየ ጊዜ በጠየቅነው መሠረት 
ትብብር ሊዯረጋችሁሌን ወገኖቻችን በሰማዕታት ወገኖቻችን ስም ምስጋናችን ይዴረሳችሁ 
እንሊሇን። በያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ያሌተካተቱ ሰማዕታትን ስምና ምስሌ በመሊክ የምናዯርገው 
ጥረት የራሳችሁ አዴርጋችሁ የተባበራችሁንን ሁሊ እያመሰገንን አሁንም «ያ ትውሌዴ 
ተቋም»ን በማጠናከር በትግለ የወዯቁ ወገኖቻችንን ከፍ ከፍ እናዴርጋቸው እንሊሇን። እጅግ 
በጣም በርካታ የያ ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ መረጃዎች የሀገርና የሕዝብ ሀብት ናቸውና 
ሇተጠቃሚዎች ክፍት እናዯርጋቸው ዘንዴ እንተባበር እንሊሇን።  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከማንኛውም የፖሇቲካ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ በትግለ ሊሇፈው ትውሌዴ 
መታሰቢያ ይሆን ዘንዴ የትግለን ታሪክ እውነተኛ መረጃ በማሰባሰብ፣ የተጎደ ወገኖችን 
በመርዲትና ሇትውሌደ የስም መጠሪያ ይሆን ዘንዴ መታሰቢያዎችን በማቆም ሊይ ትኩረት 
አዴርጎ ይንቀሳቀሳሌ። 

ራዕይ 
ፍትህና የሕግ የበሊይነት በሰፈነባት ሀገራችን ኢትዮጵያ፤ የትውሌዲችንን ታሪክ 
በሚገባ በመጠበቅና ሇታሪክ በማኖር ቀጣዩ ትውሌዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪና 
ታሪክ ተረካቢ ብቁ ዜጋ ሆኖ ማየት።  

 ተሌዕኮ 
የታሪክ ቅብብልሽ ይቀጥሌ ዘንዴ ከሚሠሩ ወገኖች ጋር በመተባበር የያን ትውሌዴ 
የትግሌ ታሪክና የተከፈሇውን መስዋዕትነት መረጃ ማሰባሰብ፣ ትውሌደ በታሪክ 
ሲታወስ ይኖር ዘንዴ መታሰቢያ ማቆምና በትግለ የተሇያየ ጉዲት የዯረሰባቸውን 
ወገኖች አቅም በፈቀዯው መጠን መንከባከብ፣ መርዲት። 

 ዓሊማ 
የያ ትውሌዴ ተቋም ዓሊማ ሇለዓሊዊትና ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ 
የተዯረጉ የትግሌ ታሪኮችን መረጃ በማሰባሰብ፣ በዚህም ትግሌ ክቡር ሕይወታቸውን 
ሇሰጡ ሰማዕታት መታሰቢያ ማቆምና በስማቸው ሇወገናችን ሌማት ተኮር ግብረ-ሠናይ 
ተግባራትን ሇማከናወን ኢትዮጵያውያንን ማስተባበር ነው። 

የትውሌዲችንን ታሪክ ሇትውሌዴ ሇማስተሊሇፍ እንተባበር! 

“ያ ትውሌዴ” ተቋም 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 

web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

Facebook: yatewlid 
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 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 2 የ2007 ዓ.ም.እትሞች 

ቅጽ 2 ቁጥር 1 የካቲት 1966 ሲታወስ 
 ቁጥር 2 ከእናቶች ለእናቶች 
 ቁጥር 3 የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ 
 ልዩ ዕትም ብዙ ነገር አውርሶ ያለፈ፦ ዶር ተስፋዬ ደበሳይ 
 



 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ቁጥር 1                    የካቲት ፲፩ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

የካቲት 1966 ሲታወስ  

(የካቲት 1966 ዓ.ም. 41ኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማዴረግ) 

በምሥራቅ አፍሪካ ሉፈነጥቅ የዴሌ ጮራ፤ ሕዝባዊ ጥያቄዎችን ከፍ አዴርጎ  በየአቅጣጫው 
የተንቀሳቀሰው ሕዝባዊ ዓመጽ፣ ሇሕዝብ መብት ሕዝብ የጮኸበት፣ ብዝበዛ እንዱያበቃ 
ተበዝባዥ የተጠራራበት፣ ረሃብ ጩኸቱን ያሰማበት፣ የተራቡ ዓይኖች ማየት የጀመሩበት 
ዴንቁርና መስማት የጀመረበት፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ “ያገር ያሇህ !” ያሇችበት የካቲት 1966 
ዓ.ም. ትውስታ አርባ አንዯኛ ዓመት። 

ኢትዮጵያ ሀገራችን የግዛት አንዴነቷንና ለዓሊዊነቷን በቆራጥ ሌጆቿ ተጋዴል ጠብቃ 
የኖረች መሆኗ ብቻውን ሇሕዝቧ መብት፣ ሇሌጆቿ ዲቦ ሉሆን አሌችሌ አሇ። ሇዘመናት ከፍ 
ብል የተውሇበሇበው የነፃነት አርማዋ የጀግኖች መኩሪያ ሰንዯቅ ዓሊማዋ ቀና ብሇው ቢያዩት 
ወራሪን እንዲንበረከከው ግፍና መከራን ሉቋቋም አቃተው። ሇአፍሪካ ጥቁር ሕዝቦች ኩራትና 
መመኪያ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ሌጆቿን መንከባከብ አቃታት። ፍሬዋን ተመጋቢው፣ 
ሰብሎን ከታቹ፣ በዕንቁዋ ተዋቢው የሀገሪቷ እጅግ የተወሰነ ክፍሌ ሆነ። ላሊው በበይዎች 
መጎምጀትና የበይ ተመሌካች ሆነ። ረሀብ ሊጎሳቆሇው “ዯሀ በህሌሙ ቅቤ ባይጠጣ ንጣት 
ይገሇው ነበር”  ተተረተሇት። የሀገራችን አንዴነት፣ ክብር፣ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ 
የሇገሰንን ተፈጥሮአዊ ሀብት ካሌሰሩበት፣ ካሌተጠቀሙበት ሌማትና ዕዴገትን አያመጣምና 
ኩራታችን በሌመና፣ ክብራችን በረሃብ፣ መብታችን በረገጣ መሆኑ እየከፋ መጣ።  

ኢትዮጵያ በውጭው ዓሇም ያሊት ታሊቅነት የውስጥ ችግሯን ሉመሇከት አቃተው። የአርሶ 
አዯሩ ሞፈርና ቀንበር ከመሬት ራቁ፣ ከተሜው ዞር ቢሌ በሽታ፣ ቀና ቢሌ ረሃብ፣  ጎንበስ 
ቢሌ ዴንቁርና ከበውታሌ። የዜግነት መብት፣ ኢትዮጵያዊነት መብት፣ የሰውነት መብት 
አስፈሊጊነታቸው ተዘንግቷሌ። ሴቶች ስሇመብት መጠየቅ አስነዋሪ ነው። የሃይማኖት ሌዩነት 
አስፈሊጊ ሆኗሌ። የብሔር/ብሔረሰቦች ጉዲይ ተከርችሟሌ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወዯ ሌማትና 
ዕዴገት ጎዲና ከመውሰዴ ይሌቅ ባሊባትና ጭሰኛን መሠረት ያዯረገ ኋሊ ቀር ሥርዓት 
በሃይማኖትና በእምነት ማስፈራሪያነት ይቀጥሌ ዘንዴ “ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ” 
“ስዩመ እግዚሏብሔር” መሌዕክቶች የንጉሡ አገዛዝ መመሪያዎች ሆኑ። ኢትዮጵያን በዓፄነት 
ከአስተዲዯሩት ነገስታት የየራሳቸው ጠንካራና ዯካማ ጎኖች እንዯተጠበቁ ከአንደ ወዯ ላሊው 
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እየተሸጋገረ የመጣው ዘውዲዊ አገዛዝ በሕዝብ ዘንዴ ምሬትን የወሇዯው፣ ዓመጽ አርግዞ 
ሕዝባዊ ዓመጽ የወሇዯው ሌክ የዛሬ 41 ዓመት የካቲት ወር ነበር። 

ወርሃ የካቲት በኢትዮጵያ ሕዝብ የትግሌ ታሪክ ሲዘከርና ሲታወስ ይኖራሌ። መሠረታዊ 
የሆኑ ሇውጦች በሀገሪቷ ይሰፍን ዘንዴ የሕዝቡ ብሶት ብሶቱ የሆነው የሀገሪቷ ተማሪ ግምባር 
ቀዯም ሚና የተጫወተበትና ሰፊውን ዴርሻ የያዘበት የየካቲት ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ሲነሳ 
ይታወሳሌ። ሴቶች እህቶቻችን ከማጀት ወዯ አዯባባይ በመውጣት ስሇ ፆታ መብት 
የጮኹበት፤ የዓሇም ሰብአዊ መብቶችን ህግጋት ሰነዴ በመፈረም ቀዲሚ ሚና የተጫወተችው 
ሀገራችን የሌጆቿንም ትመሌከት፣ የፈረመችው ሇዜጎቿም ያገሌግሌ ተብል እስሊሙና 
ክርስቲያኑ እጅ ሇእጅ ሇጋራ መብት የተያያዙበት፤ የከተሜው ሊብ አዯር፣ የመንግሥት 
ሠራተኛው፣ ታክሲ ነጂው፣ መምህራንና ወታዯሩ በጋራ ሇከፋው የኑሮ ውዴነት መስተካከሌ 
የካቲትን ያዯመቁበት፤ የሥርዓቱ መገርሰሻ ዋነኛ መፈክር “መሬት ሇአራሹ” መሪ የሆነበት፤ 
እነሆ ወርሃ የካቲት 41ኛ ዓመት።  

የዓፄ ኃ/ሥሊሴ በአንፃራዊነት ከአሊቸው “ሰሊማዊ” የአገዛዝ ዘመንና በውጭው ዓሇም 
ከመሠረቱት ቀና የውጭ ግንኙነት አንፃር ሀገሪቱን ወዯ ተሻሇ የዕዴገትና የሌማት ጎዲና 
ሇመውሰዴ የነበራቸውን ሰፊ ዕዴሌ ሉጠቀሙበት አሌቻለም። ኢትዮጵያ ያሊትን ተፈጥሮአዊ 
ገጸ በረከት ሇሀገርና ሇህዝብ ጥቅም ይውሌ ዘንዴ መተሇም ተሳናቸው። በባሊባቱና በአራሹ 
ገበሬ መሀሌ ያሇው ሌቅ ያጣ ብዝበዛንና ዘረፋን ከቶም መመሌከት ተሳናቸው። የባሊባቱና 
መኳንንቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ጋሻ መሬቶች ተቀራምተው የሚያዯርጉት ዝርፊያ እንከን 
እንዲይገጥመው በሚያጉረመርሙና ይሻሻሌን ጥያቄ በሚያነሱ አርሶ አዯሮች ሊይ 
የሚዯርሰው ወከባና ስቃይ ላሊ ጥያቄን ይዞ ብቅ አሇ። የሕግ የበሊይነት፣ የመብት ጥያቄ። 
የሠራተኛው ክፍሌ ዝቅተኛ ዯሞዝ ያሇውን የኑሮ ውዴነት መቋቋም አሇመቻሌ የሚቀርቡ 
የዯሞዝ መሻሻሌ ጥያቄዎች የጋራ ትግሌን ጠያቂዎች በመሆናቸው ቀስ እያለ የመምህራን 
ማህበርንና የሠራተኛ ማህበራትን ማጠናከርን ተያያዙ። ተማሪዎች በዩንቨርስቲ ቅጥር 
ግቢያቸው ሊነሱዋቸው መሇስተኛ አስተዲዯራዊ ጥያቄዎች ምሊሽ ደሊ መሆኑ የተማሪዎቹን 
ማህበር እያጠናከረ መምጣት ብቻ ሳይሆን የሚነሱ ጥያቄዎች ፖሇቲካዊ ይዘትን እየተሊበሱ 
የሥርዓት ሇውጥ ጠያቂዎች ሆኑ። 

በዓፄው አገዛዝ ሥርዓት ውስጥ ያገሇገለና የሥርዓቱን ብሌሹነት የተረደ የመጀመሪያውን 
የማስጠንቀቂያ ዯወሌ በ1953 ዓ.ም. ወርሃ ታህሳስ ዯወለ። በወንዴማማቾቹ በብርጋዳሌ 
ጄነራሌ መንግሥቱና ገርማሜ ነዋይ እንዱሁም ላልች የእንቅስቃሴው መሪዎች መገዯሌና 
መታፈን ወቅቱን በዴሌ የተወጡት የመሰሊቸው መኳንንትና ባሊባት እንኳ በቀጣይነት “ምን 
መዯረግ አሇበት?” በሚሌ የሕዝብን ብሶትና ጥያቄ ሇመመሌከት ከመሻት ይሌቅ መፍትሄው 
እመቃና አፈና ብቻ መሆኑን ቀጠለበት። ስሇ ሕዝብ መብት ቀዲሚ በመሆን የተገዯሇው 
የጥሊሁን ግዛው ዯም ሇየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት እርሾ ሆነ። የነማርታና ዋሇሌኝ 
የነ አሳምነውና አቤ ጉበኛ ራቅ ሲሌም የነበሊይ ዘሇቀ ዓጽም ከመቃብር ጮኸ ! ሇዓፄው 
አገዛዝና ሇባሊባቱ አሻፈረኝ አሇ። እምቢኝ ሇሀገሬ! እምቢኝ ሇሕዝቤ! እንቢኝ ሇሰንዯቅ 
ዓሊማዬ! ተጮኸ። እኔም ሀገር አሇኝ፣ እኔም ባሇሀገር ያሇ ጀግና የዘውዲዊ ሥርዓቱን  
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ነቀነቀው። “ፋታ ስጡን” የመጨረሻው ሰዓት ሊይ አዴማጭ አጣ፣ ዯሞዝ ጭማሪው ዯም 
ካፈሰሰ በኋሊ አሊረካ አሇ። የንጉሣዊ አገዛዝ መጨረሻው በየካቲት 1966 ተበሠረ። 

የካቲት ይዞ የተነሳውን ሀገራዊና ሕዝባዊ ጥያቄ፣ የያ ትውሌዴ ጩኸት፣ ዕምቡጥ አበባ 
በሞት እና ሕይወት መካከሌ ተቀንጥሳ መጠውሇግ ጀመረች። የዳሞክራሲ መብት የተጠየቀ 
መንግስት የመግዯሌ መብት ሰጥቶ የየካቲትን እንቅስቃሴ መሪ ትውሌዴ በሊ። የካቲት ጥይት 
ወሇዯ፣ የካቲት ዯም አፈሰሰ፣ የካቲት ሇሀገር የጮኹትን በሀገር ስም ቀበረ። 
የህብረብሔራዊነት ካባ መሇያው ያዯረገ ፋሺዝም ነገሰ። የየካቲትን አበባ አጠውሌጎ ቀበረ። 
ሰንዯቅ ዓሊማ እያውሇበሇበ ሀገሬ እየዘመረ ኢትዮጵያንና ሌጆቿን የቀበረ የ17 ዓመት 
ወታዯራዊ አገዛዝ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። 

መሪ አሌባ የነበረውን የየካቲት 66 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የወታዯሩ ክፍሌ በመረከብ 
አቅጣጫውን እንዱስት ሲያዯርገው ወራትም አሌፈጁበትም። የፊውዲለን አገዛዝ በሰሊም 
አስወገዯ ተብል “ያሇ ምንም ዯም…” የተዘመረሇት አብዮት ቀጣይ አገዛዙን በዯም ማዕበሌ 
ቀዘፈው። የዓፄ ኃይሇሥሊሴን ባሇስሌጣናትንና ንጉሡን ያሇፍርዴ በመግዯሌ የተጀመረው 
የዯም ጠብታ ሇማንም አሌሳሳም። የዯርግ ወጠጤ መሇያ ዝማሬው “የፍየሌ ወጠጤ” ሆነ። 
በ120 መኮንንኖች የተመሠረተው ዯርግ በውስጡ ያለትን ሇየት ያሇ ሀሳብ አቅራቢዎችና ቅን 
ሀሳቢዎችን እየበሊ የአንዴ አምባገነን ፈሊጭ ቆራጭ አገዛዝ ግራዚያኒ መንግሥቱ ኃ/ማርያምን 
ወሇዯ። ያጨበጨቡሇትን ሳይቀር እየቀበረ ሀገርና ሌጆቿን የዯም መሬት አዴርጎ ፈረጠጠ። 
ትምህርትና ኑሮውን ሇዴሃው በመጮህ ፋና ወጊ የሆነውን አንዴ ትውሌዴ በፋሺስት 
መንግሥቱ መሪነት በጥይት ተዯበዯበ። የኢትዮጵያ ተስፋ መነመነ። የኢትዮጵያ ሌጆች 
የሀገር ትርጉሙ እስኪጠፋቸው ታሠሩ፣ ተዯበዯቡ፣ ተሰቃዩ፣ በክሊሽ ተረፈረፉ። 

“ዲቦ ሇተራበ !” ያሇ ትውሌዴ ጥይት ተመገበ። “የሕዝብ መንግሥት? የጠየቀ ትውሌዴ 
የጥይት መንግሥት ተቸረው። “የዳሞክራሲ መብት” ብል የጮኸ ትውሌዴ የመግዯሌ 
መብት በተቸራቸው ካዴሬዎች በየሜዲውና በየደሩ ሇአሞራና ሇጅብ ተጣለ። 
የብሔር/ብሔረሰቦች መብት ይከበር ያለ ዜጎች እስከ ቄያቸው ቦንብ ዘነበሊቸው። “ሌጄን” ብሊ 
የተከተሇች እናት አብራ ተገዯሇች። የካቲት ሇሞት የታዯሇ ትውሌዴ ትዝታው ሆነ። 
“ቢወቀጥ አጥንቴ ቢንቆረቆር ዯሜ” ያሇ ትውሌዴ በጨካኝ ፋሽስቶችና ባንዲዎች የዘመረው 
ሰመረሇት። አጥንቱን ወቀጡት ዯሙንም ጠጡት። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የየካቲት ሕዝባዊ እንቅስቃሴን 41ኛ ዓመት ስንዘክር ወቅቱ ይዟቸው የተነሳውን 
ምሊሽ ያሊገኙትን የህዝብና የሀገር ጥያቄዎች በማስታወስ ነው። ሇህዝባቸው መብት መከበርና 
ሇሀገራቸው ክብር ሲለ “የትግለ ነው ሕይወቴ” ብሇው ክቡር ሕይወታቸውን ሇቆሙሇት ዓሊማ የሰዉ 
ወገኖቻችንን በማስታወስ ነው። በ17 የዯርግ አገዛዝ የስቃዩ ሰሇባ የሆኑ እናቶች አባቶች ሕፃናትን 
በአጠቃሊይ በከተማም በገጠር ያለ ቤተሰቦችን ስቃይና ሰቆቃ በመጋራት ነው። “ፋኖ ተሰማራ” 
ብሊችሁ በደር በገዯለ ሇምትወደት ወገናችሁና ሀገራችሁ ስትታገለ የወዯቃችሁ ወገኖች ሁላም 
እናስታውሳችኋሇን። ታሪካችሁ ምንጊዜም ህያው ነው። ሕይወታችሁ ውስጣችን አሇና የካቲትን 
ስናስታውስ እናንተን ከተራራው ጫፍ አዴርገን ነው። የትግሌ ችቦዎች ናችሁ። እንኮራባችኋሇን። 
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ያ ትውሌዴ አነባ 

ታግሇን እንዲሌታሠርን 
ጥሇን እንዲሌወዯቅን 
ሞተን አፈር ጭረን 
ቧጠን እንዲሌወጣን 

ግርፉ ሽ….ባ አዴርጎን 
ቅርጫ ሁነን ቆስሇን 
ሇሕዝብ ነው ትግለ! 
ሇሕዝብ ነው ዴለ! 

እያሌን እንዲሌነጏዴን 
በጽናት የቆሙት እናጅሬ እገላ 

እንዯው እንዲሇላ? 
ምንም እንዲሌሰራን፤ ሳሌስት አሌባ አርጋችሁ 

የአርበኞቹን ሥራ ታሪክ ቀዲዲችሁ 
እነማን ነበሩ? ታሰኙናሊችሁ። 

“ቢወቀጥ አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ዯሜ”ን 
በፋሺስቶች አረር፤ ወይ ግንባር ዯረትን 
ተራራ አንቀጥቅጡን የከፍቶች ራሥ 
ከኢትዮ ጅቡቲ እስከ ሱዲን ዴረስ 
ያ! ታሊቁ አዴማ፤ ያ! ታሊቁ ሤራ 
ከራስ ካሣ አንስቶ እስከ ራስ ደሜራ 

ጥሌቅ ዓሊማ ይዘን መሪው ኮከብ ጠፍቶ 
ያሇ ግብ ዓሊማ ይቀራሌ ወይ ከቶ? 

ወይ እንዯ መርከቡ ኮምፓስ እንዯላሇው 
መሀሌ ውቅያኖስ አቅጣጫ እንዯሳተው 
ያውል ነፋስ ውዥቀት ማዕበሌ ያሰከረው 
ውለ እንዯጠፋበት የት እንዯሁ መዴረሻው 
የዛ የህሌም ዓሇም ይህ ነው መጨረሻው? 

ዑ…ዑ….ዑ...እውነትም ! አ…መ…ጽ…ካ…ጋ…ተ…ው…ጡ…ት…ሽ…የ…ጠ…ባ… 
የ…ወ…ሇ…ዴ…ሽ…ው…ያ…ት….ው…ሌ…ዴ…አ…ነ…ባ….ዑ…ዑ…ዑ… 

ስንቱን ያሳየናሌ ዘመንና ዕዴሜ 
እንዱህ ሆኖ ቀረ 

“ቢወቀጥ ! አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ! ዯሜ” ። 
 

አባሪውን ግጥም በዴምጽ ያዴምጡ  

https://www.youtube.com/watch?v=FCGcSRpa_a4 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» 
  
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ቁጥር 2                   የካቲት ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

ከእናቶች ሇእናቶች 

(ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን 104ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ) 

ሇማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን እንኳን አዯረሳችሁ። ሴቶች በሴትነታቸው ዝቅ 
ተዯርገው በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ተሳትፎአቸው የሚዯርስባቸውን አዴልና 
የወንዴ የበሊይነትን ሇመቋቋምና መብታቸውን ሇማስከበር ዴምጽ ያሰሙበት ዓሇም አቀፋዊ 
የትግሌ ቀን 104ኛ ዓመት ማርች 8, 2015። 

የማርች 8 ክብረ በዓሌና የንቅናቄው ታሪክ በሀገራችን ብቅ ያሇው የካቲት 1966 ዓ.ም.ን 
ሕዝባዊ አመጽ አስታኮ ነው። ሴቶችን በማጀት አሥሮ ያስቀረው የባሊባት ሥርዓት ሊይ 
የተቀጣጠሇው ሕዝባዊ አመጽ የሴቶችን ጥያቄ ይዞ ብቅ ማሇት ብቻ ሳይሆን ሴቶችን የትግለ 
ተሳታፊና አንቀሳቃሽ ሞተር አዴርጓሌ። ሴቶች በእውቀትም ሆነ በችልታ እንዱሁም 
በአመራር ብቃታቸው ከወንዴ እኩሌ ብቻ አይዯሇም ሌቀውም ቢታዩ በሥርዓቱ ተንቀውና 
ተገፍተው ኖረዋሌ። እንዯማንኛውም ዜጋ ከሚዯርስባቸው አስከፊ ጭቆና በዯሌና መብት 
እረገጣ በተጨማሪ በሴትነታቸው ብቻ የሚዯርስባቸውን በዯሌና እንግሌት ሇማሸነፍና 
ማንነታቸውን ሇማሳየት ያሌታከተ ጥረትና ተጋዴል ማዴረጋቸውን የትሊንት ታሪካቸው 
ይመሰክራሌ። 

በሀገራችን ኢትዮጵያ የእናቶቻችን የእንግሌት ኑሮና ሕይወት የቅርብ ጊዜ ትዝታ ብቻ 
ሳይሆን ዛሬም ያሇ ነው። ሇሸክም ሲሆን ተመራጭና ጠንካራ መሆናቸውን ውኃ በእንስራ፣ 
ማገድና ሚፈጨውን ጥራጥሬ በጀርባ ተሸክመው ቤተሰቡንና ማህበረሰቡን ቀጥ አርገው 
ይዘዋሌ። ሇእንጨት ፈሇጣው፣ ሇሌብስ አጠባው፣ ሇቤት ጽዲቱ ወዯር የላሇው ጉሌበታቸው  
ሇፋብሪካ ሥራው ግን ዝቅ አዴርጎ ዝቅተኛ ተከፋይ ያዯርጋቸዋሌ። የቤት ጉሌበታቸው 
ሇአዯባባይ ይናቃሌ። ይህ ነበር የብሌሹ ሥርዓት ውጤት። ዝቅተኝነታቸውን ይቀበለ ዘንዴ 
ብዙ ተተርቶባቸዋሌ። የቤተሰብ ሕይወት ዋሌታነታቸውን አዯባባይ ሇማውጣትና 
ማንነታቸውን ሇማሳየት ሴቶች እህቶቻችን መከራን ተጋፍጠዋሌ፣ መስዋዕትነትን ከፍሇዋሌ። 
ዛሬ ዓሇማችን ሇሴቶች ያሊት ቦታ ከፍ ያሇ ቢሆንም አሁንም ትግሌን ይጠይቃቸዋሌ። ዛሬ 
ሇ104ኛ ጊዜ በዓሇም ዯረጃ የሚከበረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሴቶች በፆታቸው 
ምክንያት የሚዯርስባቸውን አዴሌዎ ሇማስቆም የተከፈሇ የመስዋዕትነትና የዴሌ ቀን ነው። 
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የኢትዮጵያ ሴቶች ማርች 8 ሲያከብሩ በተሇያየ መስክ አኩሪ ተግባራትን ያከናወኑ እንስቶችን 
በማስታወስ ነው። ሴቶች ሇሀገራችን አንዴነትና ለዓሊዊነት አኩሪ ተጋዴል በታሪክ መዝገብ 
ሊይ ጽፈው ማሇፋቸው ሇአብነት ያህሌ እቴጌ ጣይቱንና ሸዋረገዴ ገዴላን መጥቀስ ይቻሊሌ። 
በተሇያየ የሙያ መስክም እንዯ ስንደ ገብሩ፣ እማሆይ ጽጌ ማርያምንና የመሳሰለት 
አስተዋጽዎ ሉጠቀስ ይገባዋሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሴቶች እህቶቻችንን ሇዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 እንኳን 
አዯረሰን እያሌን በዚህ እትማችን ሴቶች እህቶቻችን በኢትዮጵያ ሕዝብ የመብትና ነፃነት 
ተጋዴል የከፈለትን መስዋዕትነትና ያስመዘገቡትን ተጋዴል በማስታወስ ነው። ከቅዴመ ያ 
ትውሌዴ አብዮት የካቲት 1966 ዓ.ም. ቀዯም ሲሌ በሴቶች ትግሌ ማርታ መብራቱ ተጠቃሽ 
ስትሆን ከዴህረ የካቲት 1966 ወዱህ ዯግሞ በርካታ ጀግና ሴቶችን ሀገራችን አሳይታናሇች። 
የትግለ ተካፋይ ብቻ ሳይሆኑ ኮከብ መሪ ሆነው አታግሇዋሌ። ዯንባራ ባንዲንና ፋሺስትን 
ስማቸው ሲጠራ ብቻ ያርበተበቱ ጀግና ሴቶች ታሪካቸው ገና ብዕርና ወረቀት አሊገኘውም።  

የነፍሰ ጡሯ ዲሮ ነጋሽ፣ የዝነኛዋ ጎህ መጽሔት ምክትሌ አዘጋጅ መዝገብነሽ፣ የኢሕአፓዋ 
አበራሽ በርታ፣ የአሲምባዋ ዴሊይና የመሳሰለት ተጋዴልና ታሪክ ብዕር ናፍቆታሌ። በሺህ 
የሚቆጠሩ ሴቶች እህቶቻችን በሀገራችን ኢትዮጵያ ሇዳሞክራሲ መብት መከበርና ሇሕዝብ 
መንግሥት ምስረታ ያዯረጉት ተጋዴልና ያስመዘገቡት ህያው ታሪክ የአሁኑና መጪው 
ትውሌዴ ይማርበት ዘንዴ ታሪካዊ ሥፍራውን እንዯሚያገኝ ተስፋችን ነው። 

በያ ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ የሴቶች ተሳትፎ የጎሊና የሊቀ መሆኑን በሰፊው የምንዘግበው 
ቢሆንም በዚህ እትማችን የዘንዴሮውን ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ሇጀግናና ሇጀግና 
ወሊዴ እናቶች ቦታውን ሰጥተናሌ። 

የኢትዮጵያ እናቶች በአስከፊው ፋሽስታዊ የዯርግ 17 ዓመታት አገዛዝ ከፍተኛውን መከራና 
እንግሌት የተቀበለ ናቸው። አቅፈው ያሌጠገቧቸውን ሌጆቻቸውን በዴን በራፋቸው ሊይ 
በገዲዮች ተጥልሊቸዋሌ። ተስፋቸውን የዯርግ ጥይት በሌቶባቸዋሌ። ክንዳ ሌጃቸው ፍቅር 
ሕይወታቸው በሀዘንና በእየዬ ተውጧሌ። ይህንን ሁለ መከራና ስቃይ ተቀብሇው አረመኔውን 
ፋሽስታዊ አገዛዝ ሇመታገሌ ሀዘን በሸበሸበው አካሊቸው የተሰሇፉና ቀሪ ሌጆቻቸውን 
ያበረታቱ ቀሊሌ አሌነበሩም። ትግለ በሕዝብ ዴሌ ይጠናቀቅ ዘንዴ የፈሰሰው የሌጆቻቸው 
ዯም ገዯብ የላሇውን የሰው ሌጅ መብት ያመጣ ዘንዴ፣ የተከሰከሰው የሌጆቻቸው አጥንት 
የሕዝብ መንግስት ዋሌታና ምሰሶ ይሆን ዘንዴ ከማበረታታት አሌፈው ያታገለ እናቶች 
ቀሊሌ አሌነበሩም። ሇአብነት ያክሌ ከበርካታ እናቶች ጥንካሬ፣ ትዝታ፣ አሳዛኝና መሪር ሀዘን 
ታሪክ እጅግ ጥቂቱን በያ ትውሌዴ እናቶች ስም ሇዛሬ እናቶችና ሇትውሌዴ እነሆ!!!  
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ወ/ሮ ጥሩወርቅ ወሌዯሰማያት «ወዴቆ እንዲይቀር አርማዋን ከፍ ! አርገሽ ቀጥይ» 

በቅርቡ የካቲት 18 ቀን 2007 ዓ.ም. ከዚህ ዓሇም 
በሞት የተሇዩት የጀግናው ፀጋዬ እሸቴ እናት 
ወ/ሮ ጥሩወርቅ ወሌዯሰማያት በከፍተኛ 15 ቀበላ 
35 ዑራኤሌ ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነዋሪ ነበሩ። 
ወ/ሮ ጥሩወርቅ በ1969 ዓ.ም. መጨረሻ አካባቢ 
የጠፋው ፀጋዬ የበኩር ሌጃቸው ሲሆን የሌጃቸው 
መጥፋት ያሊሸበራቸው እንዯውም ጥንካሬአቸውና 
ምክራቸው ሇላልች ብርታት የሆነ ቆፍጣና እናት 
ነበሩ። 

ስሇ ወ/ሮ ጥሩወርቅ ምታውቀውንና ትዝታዋን የመጀመሪያ ሌጃቸው ፀጋዬ እሸቴ ባሇቤት 
ከነበረችው እህታችን አሌማዝ (እህተ) ከልሳንጀሇስ አሜሪካ የሠጠችው ምስክርነት። 

‚ሚያዝያ 8 ቀን 1969 ዓ.ም. እህቴ ብስራት ገብሬ ተገዯሇች። መገዯሎን 
እንዯሰማሁ ቁጭትና ሀዘን ውስጤን እየበሊሁ የፀጋዬ እናት ጋ ሄዴኩኝ። 
የእህቴን መሞት ነገርኳቸው። ዓይኔ የቋጠረውን እንባ ደብ ደብ 
እያዯረግሁ ‘ብስራትን ገዯሎት’ አሌኳቸው። 

‘እ…ና… ትግሌ እስከ ሞት አይዯሌ?’ አለኝ። ቆፍጠን ባሇ ስሜት። 
ቀጠሌ አዯረጉናም ‘እህትሽ ሞተች ታዱያስ ምን ትሆኚ ትግለን ቀጥይ፤ 
አንቺ ብቻ ነሽ እህት ያሇሽ ምነው በቀዯም እዚህ ዑራኤሌ ቤተ 
ክርስቲያን በራችን ሊይ ገዴሇው የጣለትን አይተሽ የሇም? እና እሱስ 
እህት የሇውም? እናት የሇውም? አሇው። በእሱ ሞት ‘አርማውን 

አነሳሇሁ!’ አይዯሌ ያሌሽኝ። እና ሇብስራትስ ምን አዱስ ነገር ተገኘ። በይ ይሌቅ ወዴቆ 
እንዲይቀር አርማዋን ከፍ! አርገሽ ቀጥይ የምን ሇቅሶ ነው. . .’ ሲለኝ እውነት ሇመናገር 
ጠሊኋቸው ተናዯዴኩባቸው። እህቴ እኮ ነች ብስራት።  

በቀጣይነት የበኩር ሌጃቸው ፀጋዬ እሸቴ 1969 ዓ.ም. መጨረሻ ገዯማ መያዙንና ተስፋ 
እንዯላሇው በተገናኘን ወቅት መዝገብነሽ (ሒሩት) ነገረችኝ። አዘንኩ እጅጉን ውስጤ 
ተቃጠሇ። የብስራት ሲያንገበግበኝ የሌጅነት ባሇቤቴ የፀጋዬን ዯግሞ ሰማሁ። ወዯ ፀጋዬ 
እናት ሄዴኩኝ። ሌዯብቃቸው አሌፈሇኩም። 
‘እማማ ፀጋዬንም ይዘውታሌ ተስፋ ያሇውም አይመስሌ’ አሌኳቸው። 
‘እንዳት?’ አለኝ። ‘አይ ሁኔታው ጥሩ አይዯሇም ከበዴ ያሇ ነው’ ስሊቸው አቋርጠውኝ 
‘ምን ያዯርጉታሌ ብሇሽ ነው? ምንም አይሆን ከመሞት በቀር፤ አይዞሽ ይሌቅስ መርበትበቱን 
ትተሽ ትግለን ቀጥይ’ አለኝ።  
ቀጠሌ አዴርገውም ‘እሱ ከወዯቀ ጠመንጃውን አንስተሽ መቀጠሌ ነው’ ሲለኝ እጅግ እራሴን 
ወቀስኩት። የእህቴን መሞት ስነግራቸው የሰጡኝን ምሊሽ ሇሌጃቸውም ዯገሙሌኝ። እጅግ 
አከበርኳቸው። ምክራቸውና ጥንካሬአቸው ሁለንም አስረስቶኝ የእህቴ ብስራትና የሌጅነት 
ባሇቤቴ ፀጋዬ ተከታታይ ሞት ሀዘንን ሳይሆን ብርታትን በወ/ሮ ጥሩወርቅ በኩሌ አጎናጽፎኝ 
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ወዯፊት ተጓዝሁ። ዛሬ በጥቂቱም ቢሆን ስሇኚህ የጀግና እናት ብቻ ሳይሆኑ ጠንካራና ጀግና 
እናት ምስክርነቴን በመስጠት ስማቸው ይታወስ ዘንዴ በማዴረጌና ከእናቶች ሇእናቶች 
መሌዕክቴን በያ ትውሌዴ ስም በማስተሊሇፌ አመሰግናሇሁ።‛ አሌማዝ (እህተ)። 

ወ/ሮ አበበች ተረፈ «የሕዝብ ሌጅ ነኝ» 

‚. . . ከሰሊምታ በኋሊ ከዓመታት በፊት ስሇተፈጸመው ሁኔታ ማውጋት 
ጀመርን አንገፈገፋቸው። «…ሌጄ እንዱህ ከሰውነት ተራ 
የወጣሁት…በሽተኛ ሆኜ የቀረሁት ከሌጄ ሞት በኋሊ ነው። ያንን ዘመን 
ያንን ጊዜ ማሰብ አሌፈሌግም። እሸሸዋሇሁ…በጣም እሸሸዋሇሁ ነገሩ 
ግን ይከተሇኛሌ። አሌተወኝም እስቲ አሁን ሇምን አነሳህብኝ?» ብሇው 
ጠየቁኝ…ከገሇፃዬ በኋሊ ተግባባን ፈቃዯኛ ሆኑ። 

በረጅሙ ተነፈሱ…አሰቡ...«መቼም መሰሇን ታውቃሇህ ሌጄ 
ጏበዝ…ሌባም ነበር። በእጃቸው ቢወዴቅም ዯፋር ነበር። ይሄውሌህ እሱ 
በሌጅ አንዯበቱ ያሇኝን ነገር እኔን ሇጉዴ ጎሌቶ እያሳየኝ ነው። «… 

አቡ! አንቺ እኮ ብትወሌጂኝም… ሇፍተሽ ብታሳዴጊኝም … ብታስተምሪኝም … አንቺን 
ብቻ ሌጦር፣ ዘመድቼን ብቻ ሌጠቅም ሳይሆን የተማርኩት ሇሀገርና ሇወገን ነው። እኔ እኮ 
ከእንግዱህ የሕዝብ ሌጅ ነኝ» አሇኝ። …  

«… ወይኔ ሌጄ አብሬው አበዴኩ … ዴምፁን ተከትዬ ባዘንኩ … አሌሆነሌኝም። መሬቱን 
ቧጠጥኩ … ሇስንቱ ታቦት ተሳሌኩ … በተጋዘበት ሁለ በሰው አገር ተሰዯዴኩ። መጨረሻ 
ቀሙኝ … ብሌህ ሌጄን … መሰሇ እኮ እንዯሚሞት ያውቅ ነበር። አንዴ ጊዜ ሌቤ እየፈራ 
በየጊዜው ስሇምወተውተው «እማዬ ዓሊማ እኮ ነው! ብሞት እንኳ እንዲትፀፀቺ የኛ ዯም ዛሬ 
ወንጀሌ እንዯፈፀምን በከንቱ ቢፈስም ነገ ማርና ወተት ሆኖ ይፈሇጋሌ …» አሇኝ። «ያቺ 
አንዯበት ተዘጋች» ብሇው አሇቀሱ። ስሜቴን መቆጣጠር አቃተኝ። 

«… ወይ ሌጄ! … መስዬ አረቄ ቀቅዬ ጠሊ ጠምቄ ያሳዯግሁት የዯሀ ሌጄ እንዯ ውሻ ሜዲ 
ሊይ ተጣሇ …» ሀዘኑ ረታቸው አነቡ። … 

… አንዳ ዱሊ … አንዳ ክብረ-መንግሥት … አንዳ ቦረና ዋና ኢሕአፓ ነው ብሇው 
እንዲገሊቱት … እንዲሰቃዩት … አንዴ ቀን እንኳን ሌቡ ረግቶ ቀዝቃዛ ውሀ ሳይጠታ 
አውጥተው ዯፉት። … ነሏሴ 11 ቀን የቡሄ ዲቦ ይዤሇት ሌሄዴ ዯፋ ቀና ስሌ ውዬ … 
ሇሉቱን ሇ12 አጥቢያ ገዯለት። አሇቀሱ … «ከዚያማ ምን እሌሀሇሁ ይሄ ቤት ዙሪያው 
ተከበበ ሦስት ቀን ሙለ ሰው እንዲይገባ ሰው እንዲይወጣ … እንዲናሇቅስ። የፈሰሰ ዕምባ ወዯ 
ዓይን ይግባ ብል ማዘዝ ነው የቀራቸው። …‛ ያሌታዯሇው ትውሌዴ እውነተኛ ታሪክ 
መጽሏፍ፤ አብዱ አብደሊሂ። 
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እማማ «ሁሌሽም ማማሰያሽን ይዘሽ ውጭ» 

‚እማማ በከፍተኛ 15 ቀበላ 27 ነዋሪ የሆኑ የጀግኖች 
እናት ብቻ ሳይሆኑ ጀግና የኢሕአፓ ዯጋፊ ናቸው። 
… 

እማማ በቅሊታቸው ሊይ የተሸበሸበው ቆዲቸው ጭሌ 
ጭሌ ከምትሇው ዓይናቸው ጋር ነጠሊቸውን ተከናንበው 
ዘምቢሊቸውን ይዘው ወዯ ገበያ ሲወጡ ብርታት 
ይከተሊቸዋሌ ፈገግታ ያጅባቸዋሌ ተስፋ 
ይከተሊቸዋሌ። በዘምቢሊቸው ያጨቁትን 
የ‚ዳሞክራሲያ‛ ሽንኩርት የተፈሇገው ቦታ ያዯርሳለ። 

የሌጆቻቸውን የዴርጅት ሰነድች በጥንቃቄ ያስቀምጣለ። ቤታቸውን ቀን ሇስብሰባ ማታ 
ሇ‚ዳሞክራሲያ‛ ማባዣ ሰጥተዋሌ። ገቢ ወጪውን ይቆጣጠራለ። አካባቢውን ይቃኛለ። ሀዘን 
ግና ውስጣቸውን በሌቶታሌ። ተንገብግበዋሌ።  

በ1969 ጥር 26 ቀን ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም ብርጋዳር ጀነራሌ ተፈሪ ባንቴን ጨምሮ 
ሰባት የዯርግ አባሊትን በመግዯሌ ‚አብዮታችን ከተከሊካይነት ወዯ አጥቂነት ተሸጋገረ‛ ብል 
ባቅራራ ማግስት መኢሶን በመሊዋ አዱስ አበባ ባዯረገው የመንገዴ ሊይ ግዴያ በርካታ 
ወጣቶችን በየአካባቢው ረሽኗሌ። በአዱስ አበባ ዩንቨርስቲም በርካታ ተማሪዎች በመኢሶን 
ክሊሽን ታጭዯዋሌ። 

በዕሇቱ በነበራቸው ቀጠሮ መሠረት መኳንንት አዲሙ፣ መስፍን ይጥና፣ ሰሇሞን አማኑኤሌ 
እና አመነው ነገዯ ዑራኤሌ አካባቢ ይገናኛለ። የአሥመራን መንገዴ ይዞ ቁሌቁሌ ወዯ 
መገናኛ እየተንቀሳቀሱ እንዲለ የመኢሶን ገዲይ መኪና ታያቸዋሇች። በውስጡ ካለት 
የመኢሶን አባሊት ውስጥ የዑራኤለ መኢሶን መስፍን ዓሇሙን መኪናዋ ቀስ ብሊ አጠገባቸው 
ስትቆም መኪናው ውስጥ ያዩታሌ። እንዱቆሙ ትዕዛዝ ቢሰጣቸውም ሁለም በተሇያየ 
አቅጣጫ መሮጥ ይጀምራለ መስፍንና ላልች የመኢሶን አባሊት የተኩስ ሩምታ 
ይሇቁባቸዋሌ። ሦስቱ ወጣቶች እዚያው መንገዴ ሊይ ሲገዯለ አመነው ነገዯ ያመሌጣሌ። 
ሇወሬ ነጋሪ ተርፎ የሦስቱን ጓድቹን አሟሟትና ማን እንዯገዯሊቸው ሇመናገር ይበቃሌ። 
አመነው ነገዯ በኋሊም አሲምባ ገብቶ ማህፀንት ጦርነት ሊይ እንዯተሰዋ ይነገራሌ።  

መኢሶኖች የገዯሎቸውን ወጣቶች አስከሬን ወዯ ምኒሌክ ሆስፒታሌ በጊዜው በላልች አካባቢ 
እየተዘዋወሩ ከረሸኗቸው ጋር ይዯባሌቃለ። አንደ በአንደ ሊይ የተከመረውን አስከሬን 
ሇመሇየት መታወቂያቸው ኪሳቸው ውስጥ የተገኙ አስከሬኖች ውስጥ እግራቸው ሊይ 
በስቴፕሇር መታወቂያው ተመቷሌ። መኳንንት አዲሙ እማማ ያሳዯጉት የሌጃቸው ሌጅ 
ነው። እምቡጥ አበባቸው በባንዲዎች ተቀጥፎባቸዋሌ። ጀግና ሌጃቸው አባከነ ሇተባሇው 
ጥይት 250 ብር ከፍሇው ከምኒሌክ ሆስፒታሌ ተረክበዋሌ። እማማ የሌጃቸውን ዓርማ ከፍ 
አዴርገዋሌ። አሌተበገሩም። በእርጅና ዕዴሜያቸው ከአቅማቸው በሊይ ያበረከቱ እናት 
ናቸው።  
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የቀበላ 27 ሕዝባዊ ስብሰባ ሊይ ተነስተው ወዯ መዴረኩ ወጡ  

‚ወገኖቼ‛ አለ ሇስሇስ ባሇ ዴምፃቸው ‚ወገኖቼ ሌጆቻችንን ሰጠን የቀሩትንም መግቢያ 
መውጫ አሳጧቸው፣ የት እንዴረስ፣ ሰው በሀገሩ፣ ሰው በሰፈሩ፣ እውን እነኚህ አብረውን 
ኖረዋሌ? አብረውን በሌተዋሌ? አብረውን ጠጥተዋሌ? ምነዋ ሌጅ ማየት አስጠሊቸው? ምነዋ 
ሌጅ ሲያዩ ይጏመዣለ? እኛው መርጠናቸው እኛኑ ያሳዴዲለ። ሌጆቻችንን ከእቅፋችን 
እየገዯለ የተረፉትንም እያሳዯደ ብቸኛ አዴርገውናሌ። ስንበሊ ስንጠጣ ትካዜ ነው፣ ሇሉት 
የነሱን ኮቴና ኮሽታ ስናዲምጥ እንቅሌፍ የሇም፣ ወጣት ፍሇጋ ቤታችንን ይዞሩታሌ፣ የት 
እንዴረስ የት ይሂደ? ወገን ኧረ በቃን! ተነሱ! ከዚህ በሊይ ምን ሌንሆን ነው? በሀገራችን 
በቀያችን፣ በመንዯራችን መኖር ከነሱን የሚፈሇገው ሁሌሽም ማማሰያሽን ይዘሽ ውጭ፣ 
ሀገራችን ሇሌጆቻችን ካሌሆነች ምን ሕይወት ይኖረናሌ ጎበዝ ተነሱ! እንነሳ!…‛ 

እያንዲንደ የንግግራቸው መቋጫ አዲራሹን በጭብጨባ አናወጠው። እማማ የሌባቸውን 
ተናገሩ፣ ዯስ አሊቸው፣ በእናትነት ዴምጻቸው ሇስብሰባው ዴምቀት ሰጡት፣ ሞራሌ 
አጎናጸፉት፣ ተስፋና መተማመንን አጎናጸፉት።‛ ፍፁም  ነው እምነቴ ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 
እውነተኛ ታሪክ መጽሏፍ፤ መስከረም 2007 ዓ.ም. ነሲቡ ስብሏት። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶችን ቀን ምክንያት በማዴረግ አንዱት 
ጠብታ ትውስታችንን ሇእናቶች ሰጥተናሌ። እናቶች በያ ትውሌዴ ታሪክ በከፍተኛ ዯረጃ 
ሰቆቃውንና መከራውን የተጋሩ ናቸው። የያ ትውሌዴ በተሇይ ዯርግ በቀይ ሽብር የበሊቸው 
ብርቅዬ ትውሌድች ወሊጆች አሳዛኝና ሉታመን የማይችሌ ታሪክ ያሌታየና ያሌተዲሰሰ መሆኑ 
ያሳዝነናሌ። የተከሰተውን የተዯረገውንና የነበረውን ሇታሪክ ማህዯርነት ሇማብቃት 
ባሇመቻሊችን ሉሰማን፣ ሉቆጠቁጠን ይገባሌ። ምስጋና ሇአብዱ አብደሊሂ የነገላ ወሊጆችን 
ሰቆቃ የአቅሙን አስነብቦን ሇታሪክ ማህዯርነት አብቅቶሌናሌ። በቅርቡ ነሲቡ ስብሏት 
በፍፁም ነው እምነቴ መጽሏፉ የከፍተኛ 15ን ካዛንችስና አካባቢውን ቀይ ሽብር እውነተኛ 
ታሪክና የእናቶችን ሰቆቃ ሇሀገርና ሇሕዝብ ታሪክነት አበርክቶታሌ። ላልችም እንዱሁ 
የአቅማቸውንና የችልታቸውን እየፃፉ ይገኛለ።  

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የእኛ ታሪክ የያ ትውሌዴ ታሪክ የሀገርና የሕዝብ ታሪክ በመሆኑ 
ሇትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ ችልታና አቅሙ ያሊችሁ ትኩረት ትሰጡት ዘንዴ ጥሪያችንን 
እያቀረብን ሇያ ትውሌዴ ታሪክ ፀሏፊዎች በምንችሇው አቅም ሇመተባበርና ዴጋፍ 
ሇመስጠት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ሇመግሇጽ እንወዲሇን። 

ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ታሪካችን ነው! 

ያ ትውሌዴ ተቋም 
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ከያ ትውሌዴ እንቅስቃሴ ጀምሮ በቀይ ሽብርና በአሁኑ ወቅት 
መስዋትነት ከከፈለት በርካታ እህቶቻችን ምስሌ ከያ ትውሌዴ ተቋም ዴረ ገጽ 
(www.yatewlid.com, www.yatewlid.org ) የተገኘ። 

 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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በትግሌ መሞት ሕይወት 
ባመጻ መሞት ሕይወት 
ዲግም ትንሳኤ ሌዯት 
የዯም የዴሌ ጎዲና 
የነቼ የነሆ  ፋና 
የፋኖነት ምስራቹ 
የታጋይነት ብስራቱ 
ዴሌ ተቀዲጅቶ መሞቱ 
በሞት ሕይወት ማግኘቱ 
እናንት የአብዮት ሰማዕታት 
የነገ ዴሌ ቀን ህያዋን 

የነጻነት ቀይ ጮራዎች 
የጭቁን ሕዝቦች ተገን 
በወህኒ ሲቃ ሰቆቃ 
በፋሽስቶች ጥይት ጅራፍ 
በመወገር በመገረፍ 
በመታዯን በመጨፍጨፍ 
በቆረሳችሁት ስጋ 
በዯማችሁት የዯም ጎርፍ 
የስርዓቱ እዴፍ ይታጠባሌ 
የፋሽስት ጀላ ይዯቃሌ 
ባንዲ በዯሙ ይሾቃሌ 
ጭቁን ዴለን ይቀዲጃሌ። 

 

 

«ያ ትውሌዴ ተቋም»              



ያት ቅጽ 2 ቁጥር 3                                                  ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

 

1 
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ቁጥር 3                   ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ 
 (ኢሕአፓ የታወጀበትን 40ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ)  

  



ያት ቅጽ 2 ቁጥር 3                                                  ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

 

2 
 

 

. . . አርባ ትሌቅ ዓመታት 
 
ኢሕአፓ! ኢሕአፓ! 
የዕዴሜ ዯቂቅ 
የገቢር የትግሌ ሉቅ፡ 
ታጋይ ሌጆችህ ዯምተው 
ቀይ ሌጆችህ ቆስሇው 
ሊብ አዯሮችህ በእሳት ነፍረው 
አርሶ አዯሮችህ በማጥን ነኩረው 
ከፋሽስቶች የስራይ ዓይን 
ከኬጂቢ የስራይ ዓይን 
ከምዕታት፣ ከርግማናቸው 
ከባዙቃ ከመዴፋቸው 
ከታንክ መትረየሳቸው 
ከሚግ፣ ከሚራዣቸው 
ሉሸሽጉህ፣ ሉዯብቁህ 
በመሃሌት ሰሌፍ ወጥተውሌህ 
ማህላት ዘብ ቆመውሌህ 
በአጥንታቸው በሥጋቸው 
ሥጋና አጥንት ያሇበሱህ. . .ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
እናቶች ሌጃችን ያለህ 
አባቶች አንዴዬ ያለህ 
እህቶች ወንዴሜ ያለህ 
ታናሾች ታሊቄ ያለህ 
ወንዴም ጋሼ፣ ወንዴም ዓሇም 
አያ ኩራቴ ያለህ፣ 
ወንዴም ጥሊዬ ያለህ 
ዴኩማን ምርኩዜ ያለህ 
ምህመናን በፈንታቸው 
እስሊም ክርስቲያኖች 
እዯግ! ተመንዯግ! ያለህ 
እንትፍትፍ ብሇው የመረቁህ 
ፈርጥም! ሇምሌም! ያለህ . . . ኢሕአፓ!  
 
 ኢሕአፓ! ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
 ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
አርባ ትሌቅ ዓመታት 
 
ጓድቻችን በከተማ 
በፋሽስቶች የፋስ ዓመጽ 
እንዯ ስጋ ተኮሌኩሇው 
እንዯ ጎመን ተቀርዴዯው 
እንዯ ሽንሽን ተሸንሽነው 
እንዯ ክትፎ ተከትፈው 
በከሊሾች የጣር በትር 
ዓይኖቻቸው ተዯንቁሇው 
ጥፍሮቻቸው ተመንግሇው 
ምሥማር በግምባራቸው፤ እንዯዋዛ ተቸንክሮ 

ስንጥር በጉሮሮዋቸው፤ እንዯዘበት ተሰንጥሮ 
ሴቶቻችን በከተማ በኮረንቲ ጡቶቻቸው ሲነዘሩ 
በጋሇ ብረት ህጋቸውን ሲዯፈሩ 
ወፌ ሊሊ ተዘቅዝቀው ሲጠበሱ 
በመርዝ ጢስ በአዱስ ጎጆ ሲታፈኑ 
ተሰውፈው በአፋኝ ባንዲ ሲረሸኑ 
የሰውን ክብር እንዲይከብሩ ሲገዯለ 
የሰውን ሞት እንዲይሞቱ ሲታረደ 
ዯማቸውን በሌህ አፍነው 
“ተኩን!” ብሇው ታጋዮችን እየጠሩ 
“ኢሕአፓ ያቸንፋሌ!” 
“ምዝብሩ ሕዝብ ያቸንፋሌ!” 
እያለህ በሙታቸው የተኩህ 
በዯማቸው ያፀዯቁህ . . . ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
የጉጂ የወሊይታ፣ የቢቸና አርሶ አዯሮች 
የሏረር ቆቱ ቡሊዎች፣ 
የአርሲ እርቦ ሰፋሪዎች 
የሃዱያ የከምባታ የአሬሮ እምቢተኞች 
የጎጊ የጃንጀሮ የከፋ ቀይ ቃፊሮች 
የአሳይታ ከብት አርቢዎች 
የአፋር ዯፋርተኞች 
የሰሜን የበሇሳ የጠሇምት ዓመጽ ሇባሾች 
አንተን ብሇው፣ አንተን አምነው 
ዯጀንህን ተሸክመው 
ሰንዯቅህን ያቀሇሙሌህ 
ሕይወትህን ያኖሩሌህ . . . ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
ያቃቂ የበሰቃ፣ ያዱስአባ ሊብ አዯሮች 
የዴሬ ሸመንተሪያ፣ የኮተኒ ጉፍሃኖች 
የወንጂ የተንዲሆ የአዋሽ በረከተኞች 
የወሉሶ የወሌቂጤ፣ የአስበ ተፈሪ ጀግኖች 
የመስከረም 68 ወጣት መስከረምተኞች 
የዯሴ፣ የአርባምንጭ፣ የጏንዯር አፍሊ ወጣቶች 
አንተን አቅፈው፣ ትግሌ ሽተው 
አንተን ይዘው ትግሌ ታግሇው 
ወርቃማውን መድሻህን 
ቀይ ዓርማህን ተሸክመው 
ሰንዯቅህን ያቀኑሌህ 
በዯማቸው፣ በአጥንታቸው ትንፋሽ የሰረጹብህ 
አውቀው እያሳወቁህ፣ 
ወዯው እያስወዯደህ፣ 
አቅፈው እያሳቀፉህ፣ 
ባጥንታቸው፣ በሥጋቸው 
ሥጋና አጥንት ያሇበሱህ. . .ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
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በኋሊ ቀሩ ፊውዲሊዊ ሥርዓት ሊይ ያነጣጠረው የየካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ እንቅስቃሴ 
ውሌዯቱን ያፋጠነሇት መሪ ዴርጅት ኢሕአፓ የታወጀበት 40ኛ ዓመት። አርሶ አዯሩ 
በባሊባታዊ ሥርዓት ከሚዯርስበት ግፍና መከራ ሇመሊቀቅ፣ ሊብ አዯሩ ቅጥ ካጣ ብዝበዛና 
ጭቆና ሇመሊቀቅ፣ ሠራተኛው ክፍሌ ሇተመጣጣኝ የዯሞዝ ክፍያና ሇሥራ ዋስትና፣ 
መምህራን፣ ወታዯሩ፣ ታክሲ ነጂው ያጀቡት ሕዝባዊ ዓመጽ የወሇዯው ፓርቲ ኢሕአፓ 
40ኛ ዓመት። ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አንዴነትና መብት መረጋገጥ ከደሊና ጥይት ጋር 
እየተጋፈጠ ሇዓመታት የታገሇው ተሜ የዳሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግሥት ጥያቄው 
መፍትሄ የሚያገኘው በተቀናጀ መሌኩና በተዯራጀ ኃይሌ መሆኑን በመረዲት ሇምስረታው 
አስተዋጽዎ ያዯረገበት ፓርቲ ኢሕአፓ የታወጀበት 40ኛ ዓመት። 

በወቅቱ በነበሩ ተራማጅና ሀገር ወዲዴ ኃይልች ቅዴመ ምሥረታውን በ1964 ዓ.ም. 
በማዴረግ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ዴርጅት (ኢሕአዴ) በመባሌ ጥንስስ ምሥረታው 
የተተከሇበት ችግኝ አብቦ እራሱን ይፋ ያዯረገው የኢትዮጵያ ሕዝብባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 
(ኢሕአፓ) ሌክ የዛሬ አርባ ዓመት ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. ነበር። አርባ በጋ፣ አርባ 
ክረምት ቆጥረን ታሪኩን እንዘክራሇን። ሇትውሌዴ እናስተሊሌፋሇን።  

ሆ! ኢሕአፓ ትውሌዴ ሁለ በበጏ ያነሱሃሌ። ባይሳካሌህም የትግሌ ሀሁ አስተምረሃሌ። 
ኢሕአፓ ሆይ! ታሪክህ ከነ ስህተቱ አስተማሪ ነው። ኢሕአፓ ሆይ! ታስተክዛሇህ፣ ብዙሀን 
ሲያስቡህ ዓይናቸው ዕምባ ይሞሊሌ። የበርካታ እምቡጥ አበባዎች ዯምና አጥንት 
ተሸክመሃሌ። የበርካታ ቤተሰቦች መኖሪያ ሆነሃሌ። ያንተን ዕንባ እናቶች እረጭተዋሌ። ባንተ 
ትካዜ አባቶች አቀርቅረዋሌ። ወሊጆቻቸውን የተነጠቁ የትሊንት ሕፃናት ይፈሌጉሃሌ። ታሪክህ 
ይኖር ዘንዴ ወጣቶች “ኢሕአፓ ወይም ሞት!” ብሇው አሸሌበዋሌ። የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ በትግሊቸው ይቀዲጁ ዘንዴ አጥርና ግዴግዲዎች “ኢሕአፓ 
ያቸንፋሌ!” አዴምቀው አታግሇዋሌ። የኤላክትሪክ ሽቦዎች ስምህ ሲጠራ ይወዛወዛለ። 
የሕዝብ መንግሥት ይቋቋም ዘንዴ በኢሕአፓ መሪነት የጮኹ ሁለ በዓይነ ህሉናቸው 
ወቅቱን ያስቡታሌ። የ40 ዓመት ትዝታ። 

እስሊም ከክርስቲያኑ፣ በዘር ሳይሆን በክፍሇ ሀገር የተዋቀርከው ትስስሩ ኤርትራና ትግራይ፣ 
ወሇጋ፣ ወል፣ ጎጃም፣ ጎንዯር፣ ሏረር ዴሬዲዋ፣ ሲዲሞና አሩሲ፣ ጋሙ ጎምጎፋ፣ ኢለባቡር፣ 
ከፋ፣ ባላ፣ ሸዋ በአንዴ ሀገራዊ ዓሊማ ያሰሇፈና ያታገሇ ቀዲሚ ፓርቲ ኢሕአፓ! 

ኢትዮጵያ ሀገራችን የሁለም ዜጏቿ ትሆን ዘንዴ ፈሊጭ ቆራጭ አገዛዞችን ማስወገዴ 
አስፈሊጊ ነበርና ነው ሕዝብ ዓፄው አገዛዝ ሊይ ያመፀው። የዯርግ አገዛዝ በሀገሪቷና ሌጆቿ 
ሊይ ያወረዯው ግፍና መከራ የንጉሳዊ አገዛዝን በጏ ጏን ቢያጎሊውም ከመብት አንጻር፣ 
ከነበረው አስከፊ የመሬት ስሪት አንፃር፣ ከወል ረሃብ አኳያ የዓፄ ኃ/ሥሊሴ ሥርዓት ማብቃት 
ተማሪ ያመጣው ጣጣ ሳይሆን ረሃብ፣ ዴንቁርና፣ በሽታ፣ ብዝበዛ፣ ዴህነት ጏረቤቱ የሆነው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የዘመናት መከራና ግፍ የወሇዯው ክስተት ነው። ዛሬ ሀገራችን በዘር 
ፖሇቲካ ተወጣጥራ፣ ኢትዮጵያ እንዯ ሀገር መቀጠሎ አጠያያቂ በሆነበት ዯረጃ ሀገርና ሕዝብ 
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ፈጅቶ ሇዘረኞች ሸጧት የፈረጠጠው ፋሽስት ዯርግና መንግስቱ ኃ/ማርያም ይሻሌ ነበርን 
መስማቱን ሀገር ቢዘገንናትም እየታዘብን ነው።     

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የያ ትውሌዴን ታሪክ ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ አንደ ተሌዕኮው ነውና 
ኢሕአፓ ሇታወጀበት 40 ኛ ዓመት እንኳን አዯረሳችሁ እንሊሇን። ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. 
በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግሪኛ ቋንቋ ኢትዮጵያና ሌጆቿ የኢሕአፓን ፕሮግራምና ዓሊማ 
አነበቡ። ሇዓሇም በእንግሉዘኛ፣ ፈረንሳይኛና አረብኛ ቋንቋ ተሰራጨ።  

እምቡጥ አበባ ኢሕአፓ! ትውሌዳ ከሕዝብ አሇ። የዘር ግንዳ ከጭቁኑ አሇ። ቋንቋዬ 
ኢትዮጵያ አሇ። ከበሊዩ አረንጓዳ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማው ተውሇበሇበ። ማጭዴና 
መድሻ ዓርማው ከፍ አሇ። ኢሕአፓ በሕዝብ ታጅቦ ሇሕዝብ መብት ሉሟገት፣ የሀገርን 
አንዴነት ሉጠብቅ ቃሌ የገባበት 40 ዓመት ትዝታ። 

ኢሕአፓ በመስከረም ወር አዯይ አበባ ዯመቀ። የኢሕአፓ ብስራት በመስቀሌ ወፍ ዝማሬ 
ታጀበ። የመስከረም ፀሏይ ኢሕአፓን አዯመቀች። ኢሕአፓ የሆያ ሆዬ ችቦ ሇኮሰ። ኢሕአፓ 
ሇ1968 ዓ.ም. አዱስ መት 

 ሆ! ብዬ መጣሁ ሆ! ብዬ  
ነፃነትን ብዬ 
ኢትዮጵያን ብዬ፤ 
አበባየሽ ሆይ . . . . . .  ሇምሇም  
የኢትዮጵያ ሌጆች . . . ሇምሇም  
ቁሙ በተራ . . . . . .  ሇምሇም 
ዝናር ታጥቄ . . . . . . ሇምሇም  
ትግሌ ሌመራ. . . . . . ሇምሇም 
ትግሌ መርቼ . . . . . .ሇምሇም 
ሇዴሌ በቅቼ. . . . . . . ሇምሇም 
ሀገር ሊኮራ . . . . . . . ሇምሇም 
ሕዝብ እንዱመራ. . . .  ሇምሇም 
መብትን ሌዘራ . . . . . ሇምሇም 
ሀገር ቦርቃ . . . . . . . ሇምሇም 
እስከወዱያኛው . . . . . ሇምሇም 
ሉያከትም ሰቆቃ . . . . .  ሇምሇም 
አበባ የኢሕአፓ ሲሳይ 

ኮሇሌ በይ። 
አበባ ኢሕአፓ ያሊችሁ 

እንያችሁ።                   ብል በየቤቱ ዘመረ። እራሱን ይፋ አዯረገ። 
 
ኢሕአፓ እራሱን ሇኢትዮጵያ ሕዝብና ሇዓሇም ይፋ ባዯረገ ዓመት ውስጥ ተዓምር ሉፈጥር 
የሚችሌ ኃይሌ አሰባሰበ፣ አዯራጀ። የወቅቱ ተራማጅ ኃይልች በአብዛኛው ኢሕአፓን 
ከበቡ። ጊዜያቸውንና ሕይወታቸውን በኢሕአፓ ጥሊ ሥር ሇእምዬ ኢትዮጵያና ሇሚወደት 
ሕዝባቸው ሰጡ። “ፍፁም ነው እምነቴ፣ ሇትግለ ነው ሕይወቴ” ብሔራዊ መዝሙራቸው 
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ቋንቋቸው ሆነ። አዛውንት እናቶች አባቶች ጨምሮ ወጣቶች፣ ታዲጊ ሕጽፃናት፣ ወጣት 
ሴቶች፣ እስሊም ክርስቲያኑ በኢሕአፓ ዙሪያ ሇትግሌ ተሰሇፉ። ሁለም “የሕዝብ መንግስት” 
ጥያቄውን ከፍ አዯረጉ፣ የ”ዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ” መፈክር አየሩን ሞሊው። 
“የብሔር/ብሔረሰቦች መብት፣ የሴቶች እኩሌነት፣ የሃይማኖት እኩሌነት፣ ሇተመጣጣኝ ሥራ 
ተመጣጣኝ ክፍያ” ጥያቄዎች በወጣቶችና ተማሪዎች ታጅበው አዯባባይ ብቅ አለ። በምርጥ 
መኮንኖች አቅጣጫውን የሳተው የ1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት ሇባሇቤቱ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ 
ይመሇስ ዘንዴ ትግለ በኢሕአፓ መሪነት ቀጠሇ። 

የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ ጥያቄ የዓፄው አገዛዝ የፈጠረውን ረሃብ፣ ዴህነት፣ ዴንቁርና 
እና አፈና ሇመሊቀቅ እንጂ ወዯ ላሊ አፋኝና ገዲይ አገዛዝ ሇመሸጋገር አሌነበረምና 
እያቆጠቆጠ ያሇው ፋሽስታዊ ወታዯራዊ አገዛዝ ሊይ ሁለም ጩኸቱን አሰማ፣ ተቃውሞው 
ቀጠሇ። የሥርዓት ሇውጥ ጠያቂው ትውሌዴ ከሁለም የሕብረተሰብ ክፍሌ ሇተውጣጣ 
የሕዝብ መንግሥት ምሥረታ የተጠናከረው ትግሌና የመፈክሩ ወቅታዊነት ኢሕአፓን 
አዯመቀው። 

“ኢሕአፓ ነው እኮ ኢሕአፓ  
የሊብ አዯር መሪ 
ሀቀኛ ተጠሪ”            አሰኘሇት። 
  
ትግለ እየፋመ እየከረረ መጣ። ኢሕአፓና ሕዝብ በአንዴ በኩሌ ፋሽስትና ባንዲ ምሁራን 
በላሊ በኩሌ ተፋጠጡ። 1968 ዓ.ም. የትግለ አውራ በመሆን ወዯ 1969 ዓ.ም. የተሸጋገረው 
ትግሌ የኢሕአፓን የአመራር ብቃት ጠያቂ ሆነ። በተሇይ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የፋሽስት 
መንግስቱ ኃ/ማርያም መፈንቅሇ ዯርግ ሇኢሕአፓ ዯወሌ ነበር። ፓርቲውን ሇማጥፋት 
መስከረም 6 ቀን 1969 ዓ.ም. የወጣው የጦርነት አዋጅ ቅዴመ ዝግጅት በዯርጉ ውስጥ 
የነበሩትን ቅን አሳቢዎች መዯምሰስ ነበርና ብርጋዳሌ ጀነራሌ ተፈሪ ባንቴን ጨምሮ 
የተገዯለት ሰባት የዯርግ አባሊት ሀገሪቷን “በሞግዚት አስተዲዯርነት” ከተረከቡት 120 የዯርግ 
አመራርነት ወዯ አንዴ ፈሊጭ ቆራጭ አምባገነን፣ ፋሽስት፣ ገዲይ መንግስቱ ኃ/ማርያም እጅ 
ጣሊት።  

ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ዯም የተሞሊበት ጠርሙስ ከመሬት ያገናኘው ግራዚያኒ 
መንግስቱ የዯም ጥማቱ ማርኪያ አሰሳ፣ ነፃ እርምጃ፣ ቀይ ሽብር ሂዯቶች በዘመቻ መንጥር፣ 
በዘመቻ ዯምስስ፣ አፋኝና ገዲይ ቡዴኖች ተቀነባበረ። ኢሕአፓን ሇማጥፋት ሕዝብና ሌጆቹ 
ሊይ የፋሽስቶች ጥይት ዘነበ። ኢሕአፓ ከሚያስመዘግበው ዴሌ ይሌቅ የሚያጣቸው አመራር 
አካሊቱና አባሊቱ ቁጥር ሉታመን በማይችሌ ሁኔታ እውን ሆነ። ትግለ ታሪክ ሆኖ ቀረ። 
ቋንቋ ሉገሌፀው ከሚችሇው በሊይ ተመታ፣ ተኮሊሸ። 

የኢሕአፓ “ፋሽስትን ማን ይፈራዋሌ፣ ትግሌ ምኑን ትግሌ ሆነ፣ ማን ዯባሇቀው፣ ወዘተ” 
ግጥሞች ታሪክ ሆነው ቀሩ። “በትግሌ መሞት ሕይወት…” ዝማሬ እየዘመሩ ያሸሇቡ 
ሰማህታት ይዘውት ሄደ። “ኢሕአፓ ወይም ሞት” እያለ ያሸሇቡ ወጣቶች ዯም ፀፀትን ጥል 
አሇፈ። “የትግለ ነው ሕይወቴ…” ስዯትን ወሇዯ። “የታጋይ እረፍቱ ሞቱ…” ፍርሃትን 
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አበቀሇ። “አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ!...” ዝማሬ እግር ብረቶችን ወሇዯ። ዓይኖች ሬሳ 
ተመሌካች ሆኑ፣ ጆሮዎች ሰቆቃን አዴማጭ ሆኑ፣ አፎች ተሇጏሙ። ከዛሬ ነገ የሕዝብን 
ዴሌ አበሰረ የተባሇሇት ፓርቲ ታሪክ ሆኖ ቀረ።  

ባይሳካሇትም ሇሀገሩና ሇሕዝቡ መስዋዕትነትን የከፈሇ ትውሌዴ ታሪክ ሇኢሕአፓ ሀብቱ ነው። 
ኢሕአፓን ሇማጥፋት ዯርግ ትውሌዴ ጨረሰ። እንዯ “ፍፁም ነው እምነቴ” መጽሏፍ አገሊሇጽ 

“ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት 
የኮተኮተቻቸውን ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ 
ሌጆቿን እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። መመኪያ ሌጇን አጣች። ኢትዮጵያዊነት 
ኩራቷን፣ መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፣ እምቢኝ ሇሀገሬ፣ 
እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ 
አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ 
ተገዯደ።” 

የኢሕአፓ ታሪክ የሕዝብና የሀገር ታሪክ ነውና ዛሬ ኢሕአፓ የተመሰረተበትን 40ኛ ዓመት 
ምክንያት በማዴረግ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ሰማዕታት ወገኖቻችንን እያስታወስን 
እናከብረዋሇን። የትግሊችን ጠንካራም ዯካማም ጏኑ ሇትውሌዴ አስተማሪ ነውና ከታሪክ 
መዝገብ ይሰፍር ዘንዴ የምናዯርገው ጥረት ይቀጥሊሌ። ሇትውሌዴ ሁለ የያ ትውሌዴን 
ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ያዯረገውን ትግሌና የተከፈሇውን መስዋዕትነት ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት 
ቀቢዎች ሇመከሊከሌ ብቻ ሳይሆን ትክክሇኛውና እውነተኛው ታሪክ ሳይዛባና ሳይጋነን 
ይተሊሇፍ ዘንዴ ታሪኩን የሚጽፉትን በርቱ እያሌን በመፃፍም ሆነ በተሇያየ መሌክ ሇምትጥሩ 
ሁለ «ያ ትውሌዴ ተቋም» የአቅማችንን እገዛና ትብብር እንዯምናዯርግ ሌናሳውቅ 
እንወዲሇን።  

ከነበረው ኋሊ ቀር ሥርዓትና መረጃ እጦት የሀገራችንን፣ የሕዝባችንን ብልም የዓሇምን 
ነባራዊ ሁኔታና ቀዯምት ታሪክ በሚገባ ካሇመረዲትና ካሇማወቅ ሉፈጠሩ የሚችለ ስህተቶችን 
ሊሇመዴገም የነበርንበትን፣ የምናውቀውን የራሳችንን ታሪክ ሇትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ 
እንጣር። የያ ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ አስተማሪነቱ አጠያያቂ አይዯሇምና ቀዯምት ታሪክን 
አውቀውና ተዘጋጅተው ሇወዯፊቱ አቅጣጫ ሉሰጥ የሚችሌ መሪ ዜጋ ሀገርና ሕዝብ ያወጡ 
ዘንዴ ጥረታችን ይቀጥሊሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ የታወጀበትን አርባኛ ዓመት 
ስናስታውስ በትግለ የተሰዉ ወገኖቻችንን እየዘከርን ነው። የታሪኩ ተጋሪ በመሆናችን 
እንኮራሇን። ባይሳካሌንም ሇትግለና ሇኢሕአፓ ያፈሰስነው ዯም፣ የከሰከስነው አጥንት 
ኢትዮጵያን ይጠብቃታሌ። 

ኢሕአፓ በአጥንትና ዯም የተገነባ የሀገርና ህዝብ ሀብት ነው!!! 

«ያ ትውሌዴ ተቋም»  
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ኢሕአፓ !  

ከባሩዴ ባሩዴ ሰሌቆ 
ከቃታ ቃታ ፈሌቅቆ 
ከርችት እርችት ተኩሶ 
ከትንታግ ትንታግ በጥሶ 
የዋእይታ፣ የእሪታ፣ የዕምባው ደር 
የየዬ፣ የልሄ፣ የወዮ ዓሇም የግፍ ጌጡ 
የሰቆቃ እምቡሽቡሹን 
የኮሶ እሬት ዴፍዴፉን 
አክ! እንትፍ! ሇአንዳም ሇሁላም 
ዬጭ! በቃኝ! ዓሇም ዘሊሇም 
ትግሌ ሕይወቴ ሞቴ 
ትግሌ ሞቴ ሕይወቴ 
ትግሌ ብል ኢሕአፓ 
የሊብ አዯር ፓርቲ 
አዯባባይ የወጣበት 
ሇወዲጅም ሇጠሊትም 
ሇዘመዴም ሇባዕዴም 
ሇትሌቁም ሇትንሹም 
ሆ! ሇጭቁን የጮኸበት 
ቼ! ሇምዝብሩ ያዜመበት 
የምሥራች ያገኘበት 
እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት 
. . .እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት። 
 
ኢሕአፓ! 
ሀገር ቀይ በቀይ ዯምቆ 
ከአዴማስ አዴማስ አሸብርቆ 
ሣር ቅጠለ ተሽቆጥቁጦ 
ምዴር ሰማዩ አጊጦ 
በኢሕአፓ የዓመጽ ግርማ 
የግፉሃን የዯም አርማ 

ያገር ወንዴም፣  
ያገር እህት፣  
ያገር እናት፣  
ያገር አባት 
ያገር አጎት 
ያገ አክስት 

በቀይ አዯይ ተከሽኖ 
በዓመጽ መዝሙር ተጀንኖ 
ባሻፈረኝ ቀረርቶአቸው 
በጦርም አንዯበታቸው 

ኢትዮጵያችን ውበት ሇብሳ 
መንዯራችን እሳት ሌሳ 
ተወጥራ፣ ተሰሌቃ 
እንዯ እንዝርት ሸራ፣ ተሰብቃ 
ያረገዯች የዘፈነች የተገዘፈችበት 
እየተውረገረገች፣እየተምዘገዘገች 
እየተዯገዯገች እየተረመረመች 
ትግሌ ያማጠችበት 
አዎ! ተዯራጅቶ መታገሌን 
ተዯራጅቶ መታጠቅን 
ታጥቆ መቆራቆስን 
ሰይፍ ጥል መሞትን 
በሞት ሕይወትን ማግኘትን 
አርነትን ነፃነትን ዴሌን መቀዲጀትን 
አውቄሃሇሁ፣ እወቁበት 
አጢኛሇሁ፣ አጢኑበት 
ተምሬሃሇሁ፣ ተማሩበት 
እያሌን 
ሇአርሶ አዯሩ ቤዛ ሉሆን፣  
መሪው ሉሆን፣ ተክለ ሉሆን 
ሇጭቁኖች ተገን ሉሆን 
ጋሻ ሉሆን፣ 
ዯጀን ሉሆን 
ወግ አዯጉ ጀግና  

ሲዴህ ከርሞ ተበራቶ 
አገር አቀፍ ተሌዕኮውን 

 ፕሮግራሙን ረጭቶ 
እራሱን ይፋ ያወጣበት 
እራሱን አዋጅ ያወጀበት 
ፋሽስቶችን እንዯ ዴንገት 
ባንዲዎችን እንዯ ቅጽበት 
ሳያስቡት፣ ሳያሌሙት 
ኩም! ስቅቅ! ያረገበት 
በሠራ አከሊታቸው ሽብር የሇቀቀበት 
ሇምዝብሮች፣ ሇጭቁኖች 

 በአሇኝታነት የቆመበት 
ያዱስ ሥርዓት አዱስ ተስፋን 
በውን፣ በወግ ያሳየበት 
እነሆ! ዛሬ አርባ ዓመት 
. . . እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት። 
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ዋቢ ማጣቀሻ፡ 
 

 ነሲቡ ስብሏት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ 
መስከረም 2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  

 
 የኢሕአፓ ሦስተኛ ዓመት መታሰቢያ ግጥም፡ ነሕሴ 26 ቀን 1970 ዓ.ም.። 

 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም»  

ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

(September 1, 2015) 

 



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ሌዩ ዕትም 1                   መጋቢት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

ብዙ ነገር አውርሶ ያሇፈ፦ ድር ተስፋዬ ዯበሳይ 

(መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ የተሰዋበትን 38ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ) 

 

ዯም! 

… 

ዯም! ዲቦ ሇተራበው እያሇ የነጎዯ 
በዓመጽ ውስጥ የተረጨ 
የመራራውን ትግሌ ሂዯት የቋጨ 
ከዋዜማው ጋር የተጫጨ 
 
ዯም! የትግሌ ጥሪ ዯወሌ ዯዋይ 
ሇተከታዩ ወኔን አዲይ 
… 
 
ዯም! አሌገዛም እያሇ ሚስገመገም 
አሌጨቆንም እያሇ ሚተም 
ሇአርነቱ አብሮ ሚያዴም 
 
ዯም! የዚያ የጭቁን  
የታረዯ በሽፍንፍን 
 
ዯም! የዚያ የጨቅሊ  
የታረዯ በሰው በሊ 
 
 

 
ዯም ቢለ የአህያ ዯም እንዲይመስሌህ 
ዯም ቢለ የውሻ ዯም እንዲይመስሌህ 
ቀን ይዞሌህ ያረከስከው ከሽንትህ 
… 
 
የዯም ጏርፍ  
በየአስፏሌቱ በየቦዩ ተንቆርቁሮ 
ያውም የልጋዬ የጉዴሮ 
አውአፍ ተንጫጩ 
በታጋይ መታረዴ ተቆጩ 
… 
 

ፍረጂን ምዴሪቷ 
በታጋይ ዯም የተዋብሽቷ 
ፍረጂን ጉውዟ 
የታጋይ ዯም እርጉዟ 
ፍረጂን ሰንዯቂቷ በታጋይ ዯም የቀሇምሽቷ 
ፍረጂን ማጭዴ መድሻዬ 
የዴሌ ጎህ ቀዲጅ አርማዬ 
ፍረጂን ቀይ ኮኮብ መሪዬ 
የጨሇማ ጉዞ ብርሃን አዲዬ 
 
ዯም! ዯም! ዯም! 
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ኮከብ መሪ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌክ 
የዛሬ 38 ዓመት መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. በፋሽስት ዯርግ በተዯረገበት ከበባ ከፎቅ 
ተወርውሮ ሕይወቱን በመስጠት ታሪክ የሠራበት ቀን። 

ድር ተስፋዬ ዯበሳይ ሇሀገሩና ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ግንባር ቀዯም መሪ ብቻ ሳይሆን መሀሌ 
ሆኖ ታገልና አታግል በዯሙ ታሪክ የፃፈ ኮከብ መሪ ነበር። 

‚በአዱስ አበባ ከተማ የቤት ሇቤት አሰሳ ሇማዴረግ እቅዴ ወጣ። ዯርግ በ1969 ዓ.ም. 
ሇተጀመረው የቤት ሇቤት የአስሶ መዯምሰስ ዕቅደ የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤትን 
በጉያው በተወሸቀው ‚መሊ ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ‛ (መኢሶን) የበሊይ ተቆጣጣሪነት 
በአዋጅ በማቋቋም በርካታ አሰሳዎችን አካሂዶሌ። 

ከመስከረም 1969 ዓ.ም. ጀምሮ ዯርግ በፈሇገው ቦታ በፈሇገው ጊዜ የቤት ሇቤት ፍተሻ 
(አሰሳ) አካሂዶሌ። ዛሬ ካዛንችስ አስሰው ከሆነ በላሊ ጊዜ መርካቶን ያምሱታሌ። እንዱህ 
እያለ አሰሳው በተሇያየ ቦታ ይካሄዲሌ።  

በመሊ አዱስ አበባ በአዋጅ ዯረጃ የተካሄደት አሰሳዎች መጋቢትና ሚያዝያ ወር የተካሄደት 
ናቸው። የመጀመሪያው ሇሦስት ቀን የተካሄዯው ዕሮብ መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም.  
የተጀመረው ሲሆን ሁሇተኛው አርብ ሚያዝያ 28 ቀን 1969 የተካሄዯውና መኢሶንም ራሱ 
የወጠነው ጥቃት ሰሇባ የሆነበት አሰሳ ነበር። 

በአሰሳው ማንም ከአንዴ ቀበላ ወዯ ላሊው መዘዋወር አይችሌም። ከአዱስ አበባ የሚያስወጡ 
ኬሊዎች በሙለ በጥብቅ ጥበቃ ይካሄዴባቸዋሌ። በመጋቢቱ አሰሳ በአብዛኛው የተሳተፉት 
የዯርግ አሳሽ ቡዴኖች፣ ቀበላ ጠባቂዎችና የመኢሶን ካዴሬዎች ናቸው። የአሰሳው ዋናው 
ትኩረት መሣሪያ ነው። አንዲንዴ የፓርቲው ሰነድችም ጠሊት እጅ እንዲይወዴቁና አዯጋ 
እንዲያስከትሌ ሁለም ጥንቃቄ እንዱያዯርግ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ። ሠነድች በፈታሾቹ እጅ 
እንዲይወዴቁ ከቤት ይሌቅ በተሇያየ ዘዳ ዯጅ ማዴረጉ ይመረጥ ነበር። አሳሾቹ እቤት 
ገብተው ሳጥን፣ ቁም ሳጥን፣ አሌጋ ሥር፣ ኩሽና ውስጥ ሉፈትሹ ስሇሚችለ በነዚህ 
አካባቢዎች ምንም አይቀመጥም።  

በአሰሳው ወቅት የቀበላ መታወቂያ የላሇው ሇችግር ይጋሇጣሌ። ተማሪም ሇነበርነው 
ተጨማሪ የትምህርት ቤት መታወቂያ ሉጠየቅ ይችሊሌ። ቀዯም ባለት ዴንገተኛ አሰሳ 
አሳሾቹ ምን እንዯሚፈሌጉ በዯንብ የሚያውቁ አይመስለምና ሇመሸወዴና ሇማታሇሌ በጣም 
ቀሊሌ ነበር። የመጋቢቱ አሰሳ ጠንካራና ከበዴ ያሇ ነበር። በዚህ አሰሳ የመኢሶን ካዴሬዎች 
በመሠማራታቸው፤ በየአካባቢው የሚያውቁትን አስይዘዋሌ። አስገዴሇዋሌ። ፓርቲው ቁሌፍ 
አባሊቱን ብቻ ሳይሆን አመራሩን ያጣበት አሰሳ ነበር። 

የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤት እና መኢሶን የአስሶ መዯምሰስ ዘመቻ በተግባር 
ሇመተርጎም የቤት ሇቤት አሰሳ መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ተጀመረ። የአብዮት ጥበቃ 
አባሊት፣ ጦር ሠራዊቱ፣ ቀበላዎች፣ የሕዝብ ዴርጅት ጽ/ቤት በተሇይም መኢሶንና ላልች 
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በዯርግ ዙሪያ የተሰበሰቡ ቡዴኖች አባሊት በቤት ሇቤት አሰሳው ተካፍሇዋሌ። ሇሶስት 
ተከታታይ ቀናት የተካሄዯው አሰሳ ሕዝቡ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ እንዲይንቀሳቀስ በወጣ 
የዯርግ ተከታታይ መግሇጫ የታገዘ ነበር። 

ከኢሕአፓ ጋር ግንኙነት አሊቸው ተብሇው የተጠረጠሩ ወጣቶችና ሠራተኞች ሁለ በጅምሊ 
ታሰሩ። በ1969 ዓ.ም. በየካቲት ወር መጨረሻ አካባቢ በርካታ የኢሕአፓ አመራር አባሊት 
አዱስ አበባን ሇቀው መውጣታቸው ቢታወቅም ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ የአዱስ አበባው 
የኢሕአፓ መዋቅር ውስጥ ያለ አባሊትን በእንዱህ ያሇ ቀውጢ ጊዜ ትቶ መሄደ ሇሕሉናው 
ስሇከበዯው ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ብልም ሇትግለ የሰጠውን ሕይወቱን በፍጹም እምነቱ ሉተገብር 
ማንኝውንም መከራና ስቃይ እራሱን ከፍ ሳያዯርግ እንዯ ላልች የኢሕአፓ አባሊት አብሮ 
ሉመክትና ሉታገሌ ወሰነ።    

የኢሕአፓ አመራር አባሌ የነበረው ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ በመጋቢቱ አሰሳ በአሳሾች እጅ 
መውዯቁን ሲገነዘብ ራሱን ከፎቅ ወርውሮ ገዯሇ። ሇኢሕአፓና ሇአባሊቱ ቅስም የሚሰብር 
መርድ ሆነ።‛ ፍጹም ነው እምነቴ፡ በነሲቡ ስብሏት መስከረም 2007 ዓ.ም. 

ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ በተሰዋ ምሽቱን በኢትዮጵያ ሬዴዮ ስርጭት ዜናው ሲቀርብ 
በማግስቱ መጋቢት 16 ቀን 1969 ዓ.ም. ከሊይ እንዯተቀመጠው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ 
ትኩስ ዜና ሆኖ ወጥቷሌ። አዎ የተስፋዬ በፋሽስቶቹና ባንዲዎች እጅ መውዯቅ ትሌቅ 
ዯስታቸው ነበር። ዯርግ ኢዴዩ፣ ሻቢያ፣ ገንጣይ፣ ግሌገሌ ፋሺስት፣ የ CIA ሰሊይ፣ አዴኃሪ 
ወዘተ እያሇ ንፁሃንን መወንጀሌና መግዯሌ መሇያው ነበርና የወጣው የፋሺስቶች ቱሌቱሊ 
አዱስ ባይሆንም የኢሕአፓ መሪ ተስፋዬ መሰዋት በእርግጥ ሇፓርቲውና ሇአባሊቱ ብልም 
ሇሚታገሌሇት የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅስም ሰባሪ መርድ ነበር።   

በ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌዩ እትም ስሇ ጀግናው ታጋይ 
አንዴዬ ሌጁንና እናቷን ጨምሮ ቤተሰቡና ጓዯኞቹ በሚያዝያ 2005 ዓ.ም. ሜይ ዳይን 
አስመሌክቶ በ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ፓሌ ቶክ ክፍሌ አዘጋጅተን የነበረውን የፓሌ ቶክ 
ውይይት መነሻ በማዴረግ ስሇ ድር ተስፋዬ ዯበሳይ የሰጡትን ዘርዘር አዴርገን አቅርበናሌ።  

ወ/ሪ ሏምራዊት ተስፋ 

‚ያዯኩት አዱስ አበባ ነው በአራት ወሬ ነው አባቴ የሞተው። ከዛ በኋሊ እናቴ ፍቅርተ በዘጠኝ 
ወሬ ነው ወዯ ዕቡህ ትግሌ ገብታ የተሇየችኝ ። ያው ሉገዴሎት ሲለ፡፡ እኔን ያሳዯገኝ የእናቴ 
ወንዴም አጎቴ ተስፋ ነው። ‘ይህችን ሌጅ ቢያውቁ ይገዴሎታሌ’ ብል በጣም ይፈራ ነበር፡፡ 
ስሇዚህ እኔ እራሴ እንዲውቅ አይፈቀዴም። ይፈራ ነበርና ካወቁ ይገዴሎታሌ ብል 
ስሇሚያስብ። ከዚያ በኋሊ ግን ዘመድቼ እየመጡ ያዩኛሌ። የተስፋዬ ዘመድች ማሇት ነው። 
ከሱ ዘመድች የአክስቴ ሌጅ ጽጌ ነበረች አንዯኛ ጠያቂያችን። ዘመዴ እያሰባሰበች 
የምትመጣው እሷ ነበረች። ሇነሱም ያስጠነቅቃቸዋሌ ‘ምንም ነገር እንዲትነግሯት’ እያሇ። 
አብሬ ያዯኳቸው ሁሇት ወንዴሞች አለኝ በጣም ስሇሚወደኝ ስሇሚሳሱሌኝ ‘እነዚህ ሰዎች 
ማናቸው?’ ብዬ እጠይቀው ነበር። እና ስጠይቀው ‘የፍቅርተ ጓዯኛ ነች’ ይሇኛሌ። 
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በተዯጋጋሚ እየመጡ ይጠይቁኛሌ፡ ይወደኛሌ። ምን እንዯነበር አሊውቅም። ሇመጀመሪያ 
ጊዜ ያወቅሁት ኢሕአፓ ሦስት ዓመቱ ሳሇ አያቴና አክስቴ ሲያወሩ እሰማቸዋሇሁ። የፍቅርተ 
እናትና እህቷ ማሇት ነው። ያወራለ ‘ጽጌ መጥታ ነበር’ ይሎታሌ 

‘የትኛዋ ጽጌ’ ትሊቸዋሇች ስትሊቸው ‘ያቺ የሏምራዊት አክስት ሌጅ’ ይሎታሌ 

እንዯዚያ ሲሎት ያኔ በቃ ዯነገጥሁ። ሁለ ነገር ጥርጣሬ ውስጥ ከተተኝ። እንዳት የላልቹን 
ስም ጠርተው የእንትና አክስት አሊለም ብዬ ላሊ ነገር ተገጣጠመብኝ። እና በቃ እነዚህ 
ሰዎች እንዳት በፍቅር እንዯሚመሇከቱኝ፣ እንዯሚሳሱሌኝ እኔጋ በተዯጋጋሚ የሚመጡት 
ሁለ መጣብኝ፣ ተገናዘበብኝ ማንንም አሌጠየቅሁም ግን በአእምሮዬ ሊይ አንዴ ነገር 
ጫረብኝ። በዚያ ሰዓት በጣም ግራ ገባኝ። ሁለ ነገር ዝብርቅርቅ ስሜት ተሰማኝ። ላሊ አባት 
አሇኝ? የሚሇው። 

እዚህ ሀገር አሜሪካ ስመጣ ዯግሞ በመጣሁ በማግስቱ ቁጭ አዯረገችኝና እናቴ ስሇ ተስፋዬ 
ሇመጀመሪያ ጊዜ ነገረችኝ። ስትነግረኝ በውስጤ በጣም እጅግ በጣም ዯንግጬሃሇሁ። 
ምክንያቱም ማሊውቀው ሰው ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲነገረኝ ነውና። በጣም ዯንግጬሃሇሁ በፊቴ 
ግን ምንም ነገር ሊሳያት አሌፈሇኩም። ምን ሌበሊችሁ በጣም በጣም ይረብሻሌ። ከዛ ምንም 
ነገር እንዲትቀጥሌ ፈሇግሁ። ቶል ዘጋኋት። ነገሩ ሁለ አስፈራኝ ሇእኔ እጅግ ፈታኝ ጉዲይ 
ነበር። ታሪኬን እራሱ ሇመቀበሌ ማንነቴን ሇማወቅ። ዘመድቼን እራሱ ሇረዥም ጊዜ ሌቤን 
ከፍቼ አሌቀበሊቸውም ነበር ። ላሊ ሰው ነሽ ስባሌ በጣም ግራ አጋባኝ ማሇት ነው። 

ብዙ ሰዎች አለ እናት አባታቸውን ሳያውቁ ያዯጉ እኔ በዚህ በኩሌ በጣም እዴሇኛ ነበርኩኝ። 
ያሳዯገኝ የእናቴ ወንዴም የተንከባከበኝ እንዯ አባት ነው። ወንዴም ሇማሇት ይከብዯኛሌ። 
እንዯ አባት የማውቅው እሱን ስሇነበር ሲነገረኝ ላሊ ማንነትን ፍሇጋ ማሰብ እጅጉን 
ይከብዲሌ። እውነት ሇመናገር የተስፋዬን ታሪክ ሇማወቅ እንኳ ዝግጁ አሌነበርኩም። 
ምክንያቱም ያሊሰብኩት አዱስ ነገር ነው የሆነብኝ። በፍራቻ ሊይ ነበርኩኝ። ሆኖም እያዯኩ 
ስመጣ የማንነቱን ጭሊንጭሌ እየሰማሁ ስመጣ በማንነቱ በጣም መኩራት ጀመርሁ። 
ከምሰማው፣ ከምጠይቀው፣ እኔ እራሴ ካነበብኩት እየሰማሁ ስመጣ እራሴ የሱ ሌጅ መሆኔን 
እኮራበት ጀመር። የሱ አባትነት ሁሌግዜ በውስጤ ይጎሊ ጀመር። ይመሊሇስ ጀመር። የወሇዯኝ 
አባቴ ነው። የእኔ ማንነቴ ነውና። በራሴ ማንነት አንደን ሇማግኘት ላሊውን ማጣት 
እንዯላሇብኝ አመንኩ። በመሆኑም በሙለ ሌቤ ተቀበሌኩት ኮራሁበት። 

መጀመሪያ ጊዜ ወዯ ኢትዮጵያ ስሄዴ የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ካሳዯገኝ አባቴ ጋር ነበር 
አብረን የሄዴነው። ‘አያትሽን የተስፋዬን አባት አቦይ ዯበሳይን ሇመጀመሪያ ጊዜ እያቸው፣ 
ዘመድችሽን እያቸው’ ብልኝ ሇመጀመሪያ ጊዜ አብረን ሄዴን። ስሄዴ መጀመሪያ ፈርቼ 
ነበር። ተስፋዬ እተወሇዯበት ሀገር ስሄዴ የማሊውቃቸው ሰዎች ናቸው፣ እንዳት ነው 
የሚሆነው ብዬ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር ። ሄዴኩኝ ዯረስን። እዚያ አካባቢ ስዯርስ በጣም 
ማሌቀስ ጀመርኩ። ሇምንዴነው ያሇቀስኩት ጦርነት ሲባሌ ከሩቅ ቦታ ሆነን ስናየው ላሊ ቦታ 
ነው የሚመስሇን፣ ላሊ ቦታ ያሇ ጦርነት፣ ላሊ ሰዎች፣ ከሩቅ ስትሰማው ሁሌጊዜ ላልች 
ሰዎች ነው የሚመስሇን። ሌክ እሱ መንዯር ስንዯርስ ‘እየሁሊችሁ ይህ እንዱህ ነው’ እያሇ 
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አካባቢውን የሚያሳየን ገሇፃ የሚያዯርግሌን ሰው አብሮን ነበር። ‘ከዚህ ቦታ እንዯዚህ ሰዉ 
ተፈናቅል፣ ከዚህ ቦታ ያለት ሌጆችና ሽማግላዎች ሁለ ሄዯው’ እያሇ በቅርብ በነበረው 
ጦርነት ማሇት ነው ያሳየን ነበር። በሻቢያና በኢሕአዳግ መካከሌ በነበረው ጦርነት። የሰዉን 
ጉስቁሌና ሳይ፣ ሁኔታውን ሲያሳየኝ በጣም አስሇቀሰኝ። እዚያ ቦታ ሆነህ በአካሌ ስታየው 
ያሇው ስሜትና በርቀት ምትሰማው ይሇያያሌ። በዯንብ እንዱገባህ እዛው ሆነህ ስታይ 
ይመረጣሌ። በጦርነት የሰው ጉዲት የሚገባህ ጥል የሚያሌፈውን አሻራ በቦታው ስታየው 
ነው። በጣም አሳዘነኝ። አያቴ ያለበት አካባቢ በጣም ዴሃዎች ናቸው። እንዯዯረስኩም 
የተስፋዬን አባት አያቴን አገኘኋቸው። ሇረዥም ጊዜ እጄን ይዘው ትክ! ብሇው አዩኝ። 
ምንም ነገር አሌተናገሩም፣ ዝም ብሇው አዩኝ። ከዛም በኋሊ አብረን ባሇንበት ሁለ እጄን 
ሉሇቁ አሌፈሇጉም። ታዱያ እንዯሌብ እንዲያወሩኝ ቋንቋ አንግባባም ነበር። እሳቸው አማርኛ 
አይችለም እኔ ዯግሞ ትግርኛ አሌችሌም። ግን በቃ ስሇ ኢሕአፓ ፍቅር አሊቸው፣ ስሇነሱ 
ያወራለ፣ ያኔ በኢሕአፓ ጊዜ ሰዎች እንዳት እነሱጋ ይመጡ እንዯነበር የነበራቸውን 
ትውስታ ያወራለ። በቃ! ሇኢትዮጵያ እጅግ ፍቅር አሊቸው። አማርኛ ስሇማይችለ 
የሚነግሩኝ ሌጆች እያስተረጎሙሌኝ ነው።  ‘አይ ቁቋ ቋቋ’’ ይሊለ። ‘እኔም የሌቤን ማውራት 
አሌችሌ፡ አንቺም የሌብሽን ማውራት አትችይ’ ይሊለ። 

ምን አለኝ ያን ጊዜ ‘ተስፋዬ መሞቱን ሳውቅ ሸፍቼ ነበር’ አለኝ። መሞቱንም 
እንዯማንኛውም ሰው በሬዴዮ ነበር የሰሙት። ከሸፈቱ በኋሊ ግን ብቻቸውን ምንም ማዴረግ 
ስሇማይችለ ተመሌሰው መጡ። አንዴ ወንዴ ሌጃቸው ነበር። ስሇ ሌጅነቱም ስጠይቃቸው 
‘በጣም ጎበዝ! ጎበዝ! ተማሪ ነበር’ አለኝ። በጣም ጠንካራና ብርታት ያሊቸው ናቸው። 
ይቀሌዲለ፣ ይኮምካለ፣ አማርኛ የሚያውቋት አንዴ ናት ‘ገና…ና...ገና አዱስ አበባ ይታዯሳሌ 
ገና’ ይሊለ። እየዯጋገሙ ይሎት ነበር። እና በጣም ዯስ አሇኝ። የአባቴን አባት አየሁ ማንነቴን 
አወቅሁ፣ በአባቴ ኮራሁበት። እሳቸውም እንዲዩኝ ማመን አቃታቸው ዓይናቸው ከዓይኔ ሊይ 
አሌነቀሌ አሇ። ‘ሌጄ መጣሽሌኝ’ አለ። ዯስታቸውን መግሇጫ ቃሌ አጡ። ገጽታቸው ሇእኔ 
የሚነበብ ነበር። ይዘፍኑም ነበር ‘ተስፋዬ…ና…ተስፋዬ…ና…ና… ሌጅህ መታሇችና’ ይሊለ 
ይዘፍናለ። እስካሁን ዴረስ አሌወጣሊቸውም። ላሊ ዯግሞ ስሇ ትውሌዴ ዝርያ በጣም ነገሩኝ 
‘እገላ እገላን ወሇዯ’ እያለ አስረደኝ። በዯንብ ያውቃለ። ከመሇያየታችን በፊት 
‘መታወቂያዎን ስጡኝ’ አሌኳቸው እሷኑ ያሇቻቸውን አውጥተው ሇማስታወሻ ሰጡኝ። ይዣት 
መጣሁ። በጣም ዯስ የሚሌ ወቅት ከአያቴ ጋር አሳሇፍኩኝ። ዯስታዬን ጨመሩሌኝ፡ ኩራቴን 
ተንከባከቡሌኝ። ውስጣቸው የሞሊውን ተስፋና ፍቅር አካፈለኝ። 

ከቅርብ ጓዯኛው/ዘመደ የተስፋዬ የግሌ ማስታወሻ አገኘሁ። እነሱ ጋ ተቀምጦ ነበርና ሁለም 
ሰነድች ሲቃጠለ ተዯብቃ የተረፈችው የግሌ ማስታወሻው ነበረች። ከተሰጠኝ የተስፋዬ የግሌ 
ማስታወሻ እንዯተረዲሁት ተስፋዬ ሇሰው ተቆርቋሪ አዛኝና ሀሳቢ እንዯሆነ ነው። ሇላልች 
ሇመዴረስና ሇመቆም ስሊሇው ፍሊጎት፣ ፍሊጎቱን ሇማሳካት ያሇውን ጥረት በአብዛኛው ከራሱ 
ጋር የሚያወራውን አነበብሁ። ይህ በአማርኛ የፃፈው የግሌ ማስታወሻው ይበሌጥ ስሇማንነቱ 
እንዲውቅ እረዴቶኛሌ።‛  ሏምራዊት ተስፋ የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌጅ። 
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ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም 

‚የተስፋዬ ታሪክ የፍቅር ታሪክ ብቻ አይዯሇም። የተስፋዬ ታሪክ የትግሌ ታሪክ ነው። 
በአብዛኛው በነበርንበት ጊዜ የማውቀው ከትግለ ይሌቅ እኔና እሱ ባሇን ግንኙነት ነው 
የማውቀው። ስሇ ተስፋዬ ብዙውን ሉናገሩ የሚችለት አብረውት በአንዴ ኮሚቴ ውስጥ 
የሠሩት፣ አብረውት አሠራሩን ያዩ ሰዎች ናቸው። በዚያ ጊዜ ዳሞክራቲክ ማዕከሊዊነት 
(Democratic Centralism) ነው አሰራሩ። ብዙውን ጊዜ በግሌ ጨዋታ ውስጥ ስሇ ትግለና 
ስሇ አሰራር የሚወራ ጉዲይ የሇም። ተስፋዬ ዯበሳይ ጋር የተገናኘነው ስዊዘርሊንዴ ነው። 
የተዋወቅነው የተማሪ ማህበር በርሉን ውስጥ የነበረ ስብሰባ ሊይ ነው 1974 እ.ኤ.አ። 
ስዊዘርሊንዴ አብረን እንኖር ነበር። ሇአንዴ ዓመት ያህሌ አብረን ኖረናሌ። የማውቀውን 
ሌናገርና ተስፋዬ ዯበሳይ በጣም ትሁት፣ ቀና፣ ድክተር ተስፋዬ መባሌ የማይፈሌግ ሰው፣ 
እራሱን ዯብቆ የኖረ ሰው ነው። ሇተስፋዬ አንዴ የሚያሳዝን ወሬ ስታወሩት ዕምባው ነው 
ግጥም የሚሇው። ትሁት፣ ዯግ፣ በጣም ርዕሩህ፣ የሱን ፍሊጎቶች በሙለ ሇሰው አሳሌፎ 
የሚሰጥ። አንዴ ትንሽ ሌጅ ነው የሚመስሇው አኗኗሩ፣ አሇባበሱ፣ አኗኗሩ፣ አነጋገሩ። ሇሰው 
ነው ቅዴሚያ የሚሰጠው። አንዴ ነገር ሰው ማውራት ሲጀምር የማያውቅ ነው የሚመስሇው 
ተስፋዬ። ከላሊ ሰው መስማት ሊይ ነው የሚያተኩረው። ነገር ግን አንዴ ነገር በሚጠየቅበት 
ጊዜ ወይም እንዱህ ሉዯረግ ነው ሲለት ተስፋዬ ወዱያውኑ እንዯዚህ መሆን አሇበት 
አይሌም። ተስፋዬ አንተ እራስህ ያንን ጥያቄ እንዴትመሌስ ዙሪያውን ይዲስሳሌ። 
እየዲሰሰ…እየዲሰሰ… እሱ እንዱህ ነው ብል ከመመሇሱ በፊት አንተ እራስህ ጥያቄውን በራስህ 
እንዴትመሌስ የሚያዯርግህ ሰው ነው። ይገርመናሌ ያን ጊዜ በትግለ ጊዜ ጓድቹን አብረውት 
ሲሰሩ የነበሩት ሰዎች የሚያውቁት እሱን ትዕግስተኛ በመሆኑና ዏዋቂ ነኝ የማይሌ ሰው ግን 
አንተው እንዴታውቅ አንተው እንዴትመሌሰው ‘ይህንንስ አይተኸዋሌ? በዚህ በኩሌስ 
ተመሌክተኸዋሌ? እንዱህ ቢሆንስ?’ እያሇ የሚመሌስ ሰው ስሇነበረ እኔ ከሁለም በሊይ 
ትዕግስተኛነቱና የዕውቀቱ ዯረጃ እስካሁንም አሊየሁም። በአሇችኝ ትንሽ የእውቀቴ ጭንቅሊት 
ነው የማወራው። እንዯ ተስፋዬ ዯበሳይ ሰው አይቼም አሊውቅም፤ እውቀትም ያሇው 
እንዯዚያ የማውቀው ሰው የሇምና ሚኮራበት ኢትዮጵያዊ ነበረ። የሞተው ባመነበት ነው። 
አያሳዝንም። ሇምን? ካሌሆነ መሞት የሚፈሌገው እንዯዚያ ነበርና። ብዙ ነገር አውርሶ ያሇፈ 
ሰው ነው። ታሪኩም ወዯፊት በሰፊው የሚፃፍሇት ነው። እኔ በዚህ ነው ተስፋዬን የማውቀው‛ 
ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማርያም የድር ተስፋዬ ዯበሳይ ባሇቤት የነበሩት። 

ወ/ሮ ካሰች ዯበሳይ 

‚እኔ ብዙ የማውቀው ባይኖርም የምወዯው ወንዴሜ ነው። ሇሕዝቡ ሲሌ ሇጭቁን ሕዝብ ሲሌ 
ሕይወቱን ያሳሇፈ ነው። ሇትንሽ ጊዜ ነው ከሱ ጋር የነበርኩት። በትምህርቱ ጎበዝ የነበረ 
ነው። ሇሰው የሚያስብ፣ ከዴሃ ቤተሰብ ተወሌድ ተምሮ ሇቤተሰቤ ሳይሌ ሇሁለም ዴሃ 
ሕዝብ፣ ሇሁለም ጭቁን ሕዝብ ሲሌ የሞተ ሰው ነው። እኔ ሳውቀው ጥሩ አስተሳሰብ ያሇው 
መጽሏፍ ከእጁ የማይሇቅ ሲበሊም ሲቀመጥ በጣም ያነብ ነበር። 
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አዱስ አበባ ሌጅ ሆኜ ነበር የሄዴኩት ወዯ ውጭ ከመሄደ በፊት ሇሁሇት ዓመት አብረን 
ነበርን። እቤት የሚመጡ ወንድች ነበሩ ዘርዐ ክሸን ይመጣ ነበር። ያክስቴ ሌጅ ንጉሴ ያን 
ጊዜ በአንዴ ወር ሌዩነት የሞተው ይመጣ ነበር። ወንዴምሽ ሞተ ሲለኝ ያኔ ወል ውስጥ 
ንጉሴን መስልኝ ያን ጊዜ አሱ አሌሞተም እያሌኩ ስከራከር ከዚያ የሚያውቁ ሰዎች 
ወስዯውኝ ላሊ ቤት እያስገቡ በቃ እነዚያን ሰዎች እንዱሄደ ያዯርጉ ስሇነበር የንጉሴንም 
መሞት ስሠማ ከላልቹ ጋር ጭቅጭቅ እፈጥር ጀመር በቃ! መርድ ስሇሆነ ‚ ወ/ሮ ካሰች 
ዯበሳይ እህት 

ወ/ሮ ጽጌ ፍሱሕ 

‚ተስፋዬን ሇጥቂት ጊዜ ነው ያየሁት። ባየሁት ወቅት ትዝ የሚሇኝ መጽሏፍ አንባቢነቱ ነው። 
ሏምራዊትን እንዯአባት ሆኖ ያሳዯጋት የእናቷ ወንዴም አቶ ተስፋ ገ/ማርያም በጣም ሰው 
አክባሪ ምንም ዓይነት የሰው ሌዩነት የማያዯርግ ሰው እንዯነበረ፣ ሏምራዊት ዛሬ ሇዯረሰችበት 
ዯረጃ ያዯረሰ ሰው መሆኑን ሌናገር እፈሌጋሇሁ። አሥመራ የምትኖር የድክተር ተስፋዬ 
እህት ብስራት አዱስ አበባ መጥታ ሏምራዊትን ሇማየት ‘ይዘሽኝ ሂጂ’ ስትሇኝ ‘ስታያት 
ምንም እንዲትረበሺ’ ብዬ ይዣት ብሄዴም ስታገኛት እያሇቀሰች እንዯተረበሸች ሇመናገር 
እፈሌጋሇሁ።‛ የድር ተስፋዬ የአክስት ሌጅ ወ/ሮ ጽጌ ፍሱሕ 

ወ/ሮ አስቴር ዯበሳይ 

‚አስቴር ዯበሳይ እባሊሇሁ። በምታዯርጉት ታሪክ ማሰባሰብ እኔ በጣም ዯስ ብልኛሌ። በዚያን 
ሰዓት በጣም ሌጅ ነበርኩ የፋሲካ ጊዜ ማታ እቤት መጥቶ ኑሯችንን ጠይቆ ስሇ 
ትምህርታችንም ‘አይዟችሁ ጏበዝ ተማሪ ሆናችሁ ተማሩ’ ብልን እንዯሄዯ አስታውሳሇሁ። 
ግን አንዴ አጎታችን ‘አንተ የተማርህ ነህ፣ ሰርተህም ዯህና ገንዘብ ታገባ ይሆናሌ እና 
ቤተሰቦችህን ሇምንዴነው ጥሩ ቦታ ሊይ የማታዯርሳቸው?’ ብል ሲሇው ‘አይ እኔ ሇቤተሰቦቼ 
ብዬ አይዯሇም። እኔ ሇቤተሰቦቼ ካዯረግሁ ላሊውስ ቤተሰብ? እኔ የማስበው ሇቤተሰቦቼ ብቻ 
ሳይሆን ሇሁለም፣ ሇላሊውም ቤተሰብ ነው’ ብል ሲመሌስሇት አስታውሳሇሁ።‛ ወ/ሮ አስቴር 
ዯበሳይ እህት 

አቶ ግርማይ ተስፋ ጊዮርጊስ 

‚ተስፋዬ እንዯ አንዴ ሰው፣ እንዯ አንዴ ታጋይ፣ እንዯ አንዴ መሪ ብቻ አይዯሇም 
የሞተው፤ ብዙ መሪዎች እንዲሇቁ ነው የሚታየው። ምክንያቱም በሊቀ ዕውቀቱና ትዕግስቱ 
የተሇያየ አመሇካከትና ሌምዴ የነበራቸው ታጋዮችን አስተባብሮ የመምራት ችልታ የነበረው 
እሱ ነበር። ተስፋዬ እጅግ ዳሞክራት ነበር። ይህ ዳሞክራት የመሆን ነገር ዝም ብል የመጣ 
አይመስሇኝም። የተወሇዯበት የኢሮብ ብሔረሰብ (በትግራይ ውስጥ የሚገኝ አናሳ ብሔረሰብ 
ነው) እስከ ጣሌያን ወረራ ዴረስ 1935 እ.ኤ.አ. ማሇት ነው የራሱን መሪዎች በራሱ 
የሚመርጥና በመረጣቸው መሪዎች የሚተዲዯር ማህበረሰብ ነበር። በኢሮብ በየመንዯሩ 
ምርጫ ይካሄዲሌ። በዚህ ዘዳ የተመረጡ ወኪልች አማካኝ ቦታ በመሊክ ጠቅሊሊ ምርጫ 
ይካሄዲሌ። የተሊኩት ወኪልች አንዴ ቦታ ይሰበሰባለ ከዚያ በማጣራት ወዯ ሁሇት ያወርደና 
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ሰዎቹ ቅጠሌ ይታዯሊቸዋሌ። ቅጠለን እሚመርጡት ሰው ጋ ካስቀመጡ በኋሊ ያ ቅጠሌ 
ይቆጠርና ብዛት ያገኘው ይመረጣሌ። በዚህ መሌክ የተመረጠው ሇተወሰነ ዓመታት 
ያገሇግሊሌ። የተወሰነው የአገሌግልት ጊዜ ሲገባዯዴ በተመሳሳይ መሌኩ ላሊ ምርጫ 
ይካሄዲሌ። ተስፋዬ ከዚህ ዓይነት ኅብረተሰብ የተወሇዯ ነው። ሁሇተኛ በጣም ከዴሃ ቤተሰብ 
ስሇተወሇዯ የዴሃ አኗኗር ይገባዋሌ። ሁለም መሪ የዴሃ ችግር ምን ያህሌ እንዯሆነ ሉያውቅ 
አይችሌም። እራሱ ዴህነትን ያሇፈበት ስሇሆነ በጣም ዳሞክራት ያዯረገውና የሕዝብ ወገን 
ያዯረገው። ሇምሳላ አንዴ ጊዜ ስዊዘርሊንዴ በነበረበት ጊዜ ሀገር ቤት ሥራ ሊይ ቆይቶ ከወጣ 
በኋሊ እኔ ጣሉያን ሀገር ነበርኩና ወዯዚያ መጥቶ መቸም በእግር እንሂዴ እያሇ ያስቸግርሃሌ 
ከተማ ውስጥ በእግር እየሄዴን በመሃሌ አንዴ ነገር አሌኩት። እንግዱህ አዱስ አበባ ሥራ 
በያዘበት ጊዜ በወቅቱ ሥራ የያዘ ሰው መጀመሪያ ወሊጆቹን ይረዲሌ ነው የሚባሇውና ሥራ 
ይዞ ቤተሰቡ ሊይ የኑሮ ሇውጥ ስሊሌታየ ምን ዓይነት ጨካኝ ነው እረስቷቸዋሌ እኮ እያለ 
የሚያወሩ ሰዎች ነበሩና ይህንን ነገርኩት። ‘ሰው ምን እንዯሚሌ ታውቃሇህ ወይ?’ አሌኩት። 
‘በጣም ጨካኝ ነው፣ ጥሩ ሥራ እያሇው ወሊጆቹን እህቶቹን አይረዲም ብሇው እንዯሚያሙህ 
ታውቃሇህ ወይ?’ አሌኩት።  

‘አውቃሇሁ ቢለም እውነታቸውን ነው ግን አባቴና እናቴን ብረዲ አጎቴ አሇ፣ አክስቴ አሇች፣ 
ከዚያ ቀጥል መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ እናቴና አባቴ ስሇሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰርቶ 
የሚኖርባት ሀገር ሇማቋቋም ከሚጥሩ ጋር ታግሇን ሇሁለም ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ሇመፈሇግ 
ምርጫ ስሇወሰዴኩ ነው እንጂ’ ብልኝ ነበር። ስሇዚህ ምን ያህሌ ሇሕዝብ እንዯሚያስብ 
አስተያየቱ ከበቂ በሊይ ይመስሇኛሌ። 

እኔ መጀመሪያ በአውሮፓ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ስብሰባ የተሳተፍኩት እ.ኤ.አ. 
በ1973 ዓ.ም ነበር አውሮፓ ሀኖቨር እተባሇ የጀርመን ከተማ ውስጥ ሄጄ። በተማሪው ንቅናቄ 
ውስጥ ያኔ በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር ትሌቅ ንትርክ የነበረበት ጊዜ ነው።  ምክንያቱም 
መኢሶንና ኢሕአፓ በሚስጥር ተቋቁመው ስሇነበር የመኢሶን ሰዎች የተማሪውን ንቅናቄ ወዯ 
ራሳቸው ሇመውሰዴ የኢሕአፓ ወገን ዯግሞ ወዯ ኢሕአፓ ሇመውሰዴ መሪዎቹ 
የሚጨቃጭቁበት ጊዜ ነበረ። በዚህ የመጀመሪያዬ ስብሰባ በጣም ዯነገጥሁ፣ ላልችም 
እንዱሁ። ከመኢሶን ወገን አንዴ ሰው ሲናገር የኢሕአፓ ወገኖች ይረብሹታሌ። ዐ ዐ 
እየተባሇ ቤቱ በጣም ይረበሻሌ። የኢሕአፓ ሰው ሲናገር ዯግሞ በተቃራኒው ያለት መኢሶን 
ወገኖች ይረብሹታሌ። በኋሊ ድክተር ተስፋዬ ተነሳ አታምኑም ቤቱ ውስጥ ዝምብም ያሇ 
አይመስሌም፣ ጭጭ ብሇው ነው የሰሙት። የተፈጥሮ ስጦታ ነበረው እሱ ሲነሳ በጣም 
ተናጋሪ ሆኖ አሌነበረም ከሱ ሚበሌጡ በጣም ተናጋሪዎች ነበሩ። ነገር ግን መጀመሪያ 
የሚናገራቸው ቃልች አንዴ ቃሌ ሲወረውር ብዙ ነገሮችን የሚገሌጹ ቃልችን ያውቃሌና 
በጣም ገርሞኛሌ። እንዯዚያ ይረበሽ የነበረው ቤት እሱ ሲነሳ ጭጭ ብሇው ሰሙት። 
እስኪጨርስ ዴረስ አንዴም የረበሸው አሌነበረም። እንዱህ ዓይነት ተሰጥዎም ነበረው። 
በንግግሩም ስዴብ የሚባሌ ነገር ከአፉ አይወጣም። ቁም ነገሩ ሊይ ብቻ ነው የሚያተኩረውና 
ይሄ አንዴ አጋጣሚ ነበር።  
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በስብሰባዎቹ መካከሌ በአለ የዕረፍት ጊዜዎች የኢሕአፓ ዯጋፊ ኢሕአፓ ጋ የመኢሶን ዯጋፊ 
መኢሶን ጋ ነበር የሚታየው። ድር ተስፋዬ ዯበሳይ ግን ከኃይላ ፊዲ ጋር ወይ ከላሊ 
የመኢሶን ሰዎች ጋር ነበር የሚታየው። ተስፋ አይቆርጥም። ሁሌ ጊዜ ወዯ አንዴ መሄዴ 
‘ሁሊችን አንዴ ህዝብ ሇአንዴ ህዝብ ስሇሆንን አብረን መስራት እንችሊሇን’ የሚሌ አስተሳሰብ 
ስሇነበረው ሁሌጊዜ በውይይት ያምናሌ። ‘የሰው መጥፎ የሇውም የተሳሳተ እንጂ’ የሚሌ 
አካሄዴ ስሇነበረው ሁሌ ጊዜ ሰውን ሇማረም ቀርቦ ማወያየት ማናገር ሲሞክር እንጂ ሰውን 
ሲያጥሊሊ አይታይም ነበር።  

ላሊው እሱ የተሰዋበት ቀን አጋጣሚ ሆኖ እኔ በነበርኩበት ቦታ የተገኘ የኢሕአፓ ፖሉት 
ቢሮ አባሌ የነበረ ሰው ነበረና ያ መጥፎ ዜና ከሰማን በኋሊ ምን አሇኝ ‘ኢሕአፓ አሜሪካ 
ተነስቶበት፣ ሶቭየት ህብረት ተነስቶበት፣ ጠባብ ብሔረተኞች ተነስተውበት ኢሕአፓ ምንም 
ይሆናሌ ብዬ ጠይቄ አሊውቅም ከተስፋዬ በኋሊ ግን የምናውቀው ኢሕአፓ አይኖርም’ አሇኝ። 
በጣም እያሇቀሰ ነው። አሇ አሁንም በሕይወት እና ‘ከተስፋዬ በኋሊ ኢሕአፓ እንዯ ኢሕአፓ 
የምናውቀው ኢሕአፓ አይኖርም ዯነገጥሁ።’ ብልኝ ሲያወራ አስታውሳሇሁ። 

በአዱግራት የ7ኛና 8ኛ ክፍሌ ተማሪ እያሇ በዚያ ወቅት አንዴ ተማሪ አይዯሇም 
የሚመስሇው። ሁለም ሰው ዘንዴ ‘ምን ዓይነት ሰው ነው ይሄ ከየት ተፈጠረ’ ዓይነት ስሜት 
ነበር ያሳዯረው። አንዴ ሰው ነበሩ እዚያ በጣም ታዋቂ ናቸው ‘እኔ በሕይወቴ የዚህን ሌጅ 
መጨረሻ አይቼ ብሞት ላሊ አሌፈሌግም ነበር።’ ሲለ አስታውሳሇሁ። ሇአሁኑ ትውሌዴ ግራ 
ሉገባ ይችሌ ይሆናሌ ያን ጊዜ አዱግራት ከተማ አንዴ አዱስ ዘመን ጋዜጣ ቢገኝ ትሌቅ ነገር 
ነበር። በዚያ ጊዜ እሱ ታይም መጋዚን (Time)፣ ኒውስ ዊክ (News Week) ዓይነቶችን ይዞ 
ይታያሌ። ከየት እንዯሚያመጣው እስካሁን ዴረስ ሚስጥር ነው። በጣም አንባቢ ነበረ። ላሊ 
አንዴ የአዱግራት ካቶሉክ ትምህርት ቤት ዳሪክተር የነበሩት ድክተር አባ ወሌዯማርያም 
ይባሊለ ቄስ ናቸው፤ ወዯ አሉቴና ሲዛወሩ መፃሕፍት አንዴ መጋዘን ክፍሌ ውስጥ ትተው 
ነበር የሄደትና ተስፋዬ ይሄንን ወሬ ሲያገኝ ቁሌፉን ፍቃዴ ጠይቆ ገብቶ እዚያ የነበረ 
መጽሏፍ አንዴ በአንዴ እያወጣ ያነበው ነበር። ላልች እንዱህ ሲያዯርጉ አይታዩም። 
በአንባቢነት እንዯ ተስፋዬ ዓይነት አንባቢ አሇ ብዬ እስካሁን ዴረስ ሇማመን ያስቸግረኛሌ። 

የካቲት እንቅስቃሴ እንዯተነሳ የጠቅሊይ ሚንስቴር አክሉለ ሀብተወሌዴ ወርዯው ሌጅ 
እንዲሌካቸው የተተኩበት አካባቢ ነው። አንዴ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ፈዯሬሽን ስም 
ሇማውጣት ታስቦ ሲያወጡ እሱ መንዯርዯሪያ (outline) አውጥቶ ሇአንዴ ሰው ታይፕ 
እንዱያዯርግ ይሰጠዋሌ። በዚህ መካከሌ ሰው ቁጭ ብል ያወራሌ። ላሊ ሰው አንዴ መጽሏፍ 
ይዞ መጣና ተስፋዬ ‘እስኪ ሌየው’ ብል ወሰዯና ገሇጥ ገሇጥ ያዯርገዋሌ። በግማሽ ሰዓት 
ውስጥ ‘አይ ጥሩ መጽሏፍ ነው’ ብል ሲዘጋ መሌሶ አንዴ ሰው ‘እንዳ ሳታነብ እንዳት ጥሩ 
መጽሏፍ ትሊሇህ’ ይሇዋሌ ላሊ ተስፋዬን በዯንብ የሚያውቅ ሰው ‘ተስፋዬን አታውቀውም 
ማሇት ነው አንብቦታሌ’ ይሇዋሌ። የተሇያየ የንባብ ሌምዴ ስሊሇው ያቺ መጽሏፍ በግማሽ 
ሰዓት ውስጥ ጨርሷታሌ። ይህንን አስታውሳሇሁ።  
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እኔም ሆንኩ ተስፋዬ ትምህርት ቤት የገባነው ዘግይተን ነው። ሁሊችን አምስት ዓመት ወይ 
ስዴስት ዓመት ሲሆነን ትምህርት አሌጀመርንም። ገጠር ነው በጣም ኋሊ ቀር ገጠር። በዚያ 
ጊዜ ትምህርት ቤት የሇም። እኔ እራሴ ላልች ኢሇመንተሪ በሚጨርሱበት ወቅት በ11 
ዓመቴ ነው ትምህርት የገባሁት። ተስፋዬም እንዴሁ በተመሳሳይ ዕዴሜ ነው ወዯ ዘመደ ሄድ 
ትምህርት ቤት የገባው። ግን ተስፋዬ ትምህርት ቤት ከገባ በኋሊ ከአሇው ሌዩ ችልታ አንፃር 
በአንዴ ዓመት ሁሇት ክፍልች እየዘሇሇ ነው የተማረው። በአጭር ጊዜ በስዴስት ዓመታቸው 
ትምህርት የጀመሩት ጋ ዯረሰባቸው። በአጭሩ ሌዩ ተማሪ ነበር።‚ አቶ ግርማይ ተስፋ 
ጊዮርጊስ፡ የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ አብሮ አዯግ ጓዯኛ  

አቶ በየነ ገብራይ ተስፉ  

‚የሠራዊቱ ህግና ዯንብ በጣም በጣም አስፈሪ ነበር። ሁለም ሰው ቅጣቱ ከከባዴ ቅጣት እስከ 
ሞት የሚሌ ነው የነበረው። በዚያ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ የነበረውን የሠራዊቱን ሕግ ተስፋዬ 
ዯበሳይና ስሙን ማስታወስ ያቃተኝ ሁሇተኛው የኢሕአፓ አመራር አባሌ ወዯ ሠራዊቱ 
በመጡበት ወቅት የሠራዊቱን ዯንብ ያሻሻለበትን ሁኔታ አስታውሳሇሁ። እነሱ ያንን ማሻሻሌ 
ካዯረጉ በኋሊ ሠራዊቱ በኮሚቴ መመራት ጀመረ ማሇት ወታዯራዊ ኮማንዴ የሚሌ ባሌሳሳት 
አምስት አባሊት ያለት አመራር አካሌ ተመሠረተ። ተስፋዬ መጥቶ ከተሻሻሇው ዯንብ ውስጥ 
‘በሠራዊቱ ውስጥ በጤና ምክንያትም ሆነ የሜዲውን ውጣ ውረዴ መከራን አንዴ አባሌ 
አሌችሌም ካሇ/ካሇች መሰናበት ይችሊሌ/ትችሊሇች’ የሚሌ ይበሌጥ ዳሞክራቲክ በሆነ መሌኩ 
ሕጉ መስተካከለን አስታውሳሇሁ። 

ከተስፋዬ ጋር ዝምዴና እንዲሇን ይታወቃሌ፤ ሆኖም ግን ከተስፋዬ በምንም መሌኩ 
በዴርጅታዊ ሥራ ከሚመሇከትህ ውጭ ምንም ዓይነት ነገር ከተስፋዬ ሌታገኝ አትችሌም። 
ተስፋዬ በቀጥታ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ጋር ብቻ ነው የሚነጋገረው። ዘመደም ብትሆን 
ሇላልች ጓድች የሚያሳየውን ፍቅር ብቻ ነው የሚያሳይህ። በመሆኑም እኛ እንዯቤተሰብ 
የምናውቀውን እንጂ የምንናገረው በኢሕአፓ ስሇነበረው ሚና አብረውት ከሠሩት ላሊ 
የሚያውቅ አይኖርም። እኔ በማውቀው መሠረት ሰው አፍቃሪ፣ ትሁት፣ ሌታይ ሌታይ 
የማይሌ፣ ብዙ ከመናገር ብዙ ማዴመጥ የሚወዴ ሰው እንዯነበር ሌመሰክርሇት እችሊሇሁ።‛ 
አቶ በየነ ገብራይ ተስፉ  

አቶ ተወሌዯ ፍሡሕ ዯበሳይ 

‚በዚያ ጊዜ ሌጅ ብሆንም ተስፋዬ ከቤተሰቦቹ ጋር ከጓዯኞቹ ጋር ተቀምጦ የሚያዯርገው 
ጭውውት ትዝ ይሇኛሌ። ቤተሰባችንም ጋ ሲመጣ በታሊቅ ዯስታ እንቀበሇው ነበር። እኔም 
ሌጅ ብሆንም አንዲንዴ ጊዜ ይዞኝ ይሄዲሌ። ቡና በወተት ይገዛሌኛሌ። ስማቸውን 
ባሌጠቅስም አሁንም በህይወት ያለ አሲምባም አዱስ አበባም ከነበሩ ሰዎች ጋር ውይይት 
ያካሂዲሌ። ወዯ ፒያሳ አራት ኪል ይዞኝ ይዞራሌ። ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ የኢሕአፓ እንቅስቃሴ 
ዕቡህ ሲገባ ቤተሰቦች የምናውቀው አሲምባ መሄደን ነው። መጨረሻ ሊይ ግብርና የእርሻ 
ሚኒስቴር ሠራተኛ የነበረው ንጉሴ አውዓሊ ዯሴ ውስጥ በውጫላ ሊይ ዯርግ ጨፍጭፎ 
ከገዯሊቸው አንደ ነበር። የሱን መሞት ሰምተን ሀዘን ሊይ እያሇን አዱስ አበባ ተከባ አሰሳ 
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ሲዯረግ ተስፋዬ መሞቱ በሬዴዮ ተነገረ ተሰማ። ጏረቤቶቻችን ጥቂት የሚያውቁት ነበሩ ግን 
አሊጋሇጡንም። የዚያ ጊዜ ዘመደ መሆናችን ቢታወቅ ኖሮ እኛም ዛሬ ያሇንበት ሕይወት 
አንዯርስም ነበር። የቀሩትም አሁን አዱስ አበባ ያለት አይኖሩም ነበር። እሱ መሞቱን 
ከሰማን በኋሊ የነበሩ ሰነድች ነበሩ አንዴ ካርቶን ሙለ ሰነዴ አቃጥሇን ቅጥያውንም ወዯ 
ሽንትቤት ነው የጨመርን። ያንን አጠፋፋን የእኛ ቤት ሦስት ጊዜ ተፈተሸ። እዛው የነበረ 
ወንዴሜ ፖሇቲካ ውስጥ አይሳተፍም የመንግሥት ሠራተኛ ነበር ምንም ላሊ አዯጋ 
አሌዯረሰብንም። ከዚያ በመቀጠሌ ወዯ ሰባዎቹ አካባቢ ማጋሇጥ ሲባሌ እኔ ያው ቀበላ ውስጥ 
ወረቀት አንብቤሃሇሁ ብዬ ተጋሇጥሁ። ከዚያ ትምህርት ቤት የመኢሶን አባሌ የነበረ መምህር 
ጠቆመብኝ። ሆኖም አስቀዴሜ ቀበላ ያጋሇጥኩበትን ወረቀት ይዤ ነበርና ምንም ሳሌሆን 
ቀረሁ። ቀበላ በሚዯረግ የቀበላ ወጣቶች ማህበር ውስጥ ተጠቁሜ ተመረጥሁና ቤተሰባችን 
ሊይ የነበረውን በዯርግ ሉመጣ የሚችሇውን አዯጋ ሇመቋቋም ብንችሌም ውስጤ ግን 
ተስፋዬና ቤተሰቦቼ ጋ ነው። አሲምባ፣ ኢሕአፓ በሙለ ከህይወቴ ጋር በመሆኑ ውስጥ 
ውስጡን የኢሕአፓን ሥራ እየሰራሁና ኢሕአፓ የነበሩ ወገኖቼን እየተገናኘሁ ኖሬሃሇሁ። 
ተስፋዬ  የሀገር ፍቅር የሕዝብ ፍቅር እንዯነበረው ላልች እንዯሚመሰክሩሇት ሁለ እኔም 
ይህን እሊሇሁ። አሲምባ ነበር ያሌነው ወንዴማችን አዱስ አበባ ተቀምጦ ሲታገሌና ሲያታግሌ 
መውዯቁን እንዯማንኛውም ሰው በዯርግ ሬዴዮ ሰማን። ሕይወቱን ሇተነሳበት ዓሊማ 
አሳሌፏሌ። ይህን ነው ማሇት የምችሇው። አመሰግናሇሁ።‛ አቶ ተወሌዯ ፍሡሕ ዯበሳይ 

‘Wrong Move’ 

ድር ተስፋዬ ዯበሳይ አዱስ አበባ ከአንዴ ጓዯኛው ድክተር ጋር ይኖር ነበር። ይህ ሰው 
በጊዜው ፖሇቲካው ውስጥ ያሌገባ ሙያዊ ሥራውን ብቻ የሚያከናውን ነው። ተስፋዬንም 
የፖሇቲካ ተሳትፎ እንዲሇው የሚያውቀው ጉዲይ የሇም። ወሬአቸውም ሙያዊ ሥራቸው ሊይ 
ያተኮረ ነው። ይህ በእንዱህ እያሇ ሇሁሇቱም እውቅና ያሇው ሰው አብሯቸው ይኖራሌ። በዚህ 
ሁኔታ ተስፋዬ ዴርጅታዊ ሥራውን እያከናወነ በአሇበት ወቅት አንዴ ቄስ አጎቱ ከገጠር 
ይመጣለ። ተስፋዬም እኝህን ቄስ ሇድክተር ጓዯኛው ያስተዋውቃሌ። ‚ከገጠር ዴረስ 
ሉጠይቀኝ የመጣ አጎቴ ነው‛ ብል ያስተዋውቃቸዋሌ። ቄሱም ከነነጭ ጥምጣማቸውና 
የሇበሱትን ጋቢ እንዲጣፉ የሚተዋወቃቸውን ድክተር እጃቸውን ዯረት ኪሳቸው ሰዯው 
መስቀሌ በማውጣት ካሳሇሙ በኋሊ ተዋውቀው የእንግዴነታቸውን ይቀመጣለ። ቄሱ ጠዋት 
ሲነሱ ዲዊታቸውን ዯግመው፣ ማታ ሲተኙም ዲዊታቸውን ዯግመው ነው። አማርኛቸውም 
የገጠር ነው። ምግብ ሲበለም በጋራ ሲሆን ጸሌየውና ቡራኬ ቆርሰው ሇተስፋዬ፣ ሇተስፋዬ 
ጓዯኛ ድክተር ሇላሊው ሦስተኛ ሰውም ከሰጡና ማዕደን ከባረኩ በኋሊ ነው የሚበሊው። እኚህ 
ቄስ እቤት ውስጥ ከዲዊታቸው በቀር ላሊ አያውቁም። ተስፋዬና ድክተሩም የግሌ 
ጨዋታቸውን ሲያወጉ ቢገባቸውም ባይገባቸውም ዝም ብሇው ያዯምጣለ። ተስፋዬና ድክተሩ 
መዝናኛቸው ቼዝ ጨዋታ ነው። ሇረዥም ጊዜ የሚፈጀውን ይህንን የቼዝ ጨዋታ ከተገናኙና 
ቤት ካለ አዘውትረው ይጫወታለ። ታዱያ አንዴ ቀን እኚህ ቄስ አጠገባቸው ተቀምጠው 
ተስፋዬና ድክተሩ ቼዝ ሲጫወቱ ዝም ብሇው ይመሇከታለ። ጨዋታው እየፋመ…እየጋሇ… 
ትኩረት እየሳበ ሁሇቱ ተጋጣሚዎች እጅግ በተመሰጠ ሁኔታ ጨዋታቸውን አንደ አንደን 
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ሇመርታት ተያይዘውታሌ። ቄሱ ጨዋታውን እየተመሇከቱ በመጡ ቁጥር ሳያስቡት 
እሳቸውም በጨዋታው ተመስጠዋሌ። የጨዋታው ዋናው መጠቃቃት ወሳኝ ምዕራፍ ሊይ 
ዯርሷሌ። የድክተር ተስፋዬ ኪንግ/King ቼዝ ኤንዴ ቼክ ተብል ጨዋታው በድክተሩ ጓዯኛው 
አሸናፊነት ሉጠናቀቅ የመጨረሻው ምዕራፍ ሊይ ይገኛሌ። ሁሇቱ ተጋጣሚዎች አጠገባቸው 
ቄሱ መኖራቸውን እንኳ ዘንግተዋሌ። ቄሱም ሀሳባቸው ከወትሮው በተሇየ መሌኩ ሁሇቱ 
ሰዎች የሚያዯርጉት የቼዝ ፍሌሚያ ግራ ገብቷቸው ይሁን ላሊ ፈዘውና ተመስጠው 
ይመሇከታለ። ድክተር ተስፋዬ ከመሸነፍ የሚያዴነው የመጨረሻውን ወሳኝ እንቅስቃሴ ተረኛ 
ነው። ያሇው ማምሇጫ መንገዴ አንዴ እንቅስቃሴ ነው። ሇበርካታ ዯቂቃዎች አስቦ አውጥቶ፣ 
አውርድ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥቶ ሉያስኬዴ የፈሇገውን አንስቶ ሲያስቀምጥ ቄሱ ሳያስቡት 
‚Wrong Move‛ አለ። ተስፋዬም ድክተሩም ዓይናቸው ፈጦ ያዩዋቸው ጀመር። ሦስቱም 
ፈዘውና ዯርቀው ተፋጠው ቀሩ። ድክተር ተስፋዬ ወዱያው ‚አሌነገርኩህም ሇካ በቅስናው 
ወዯ ራሺያ በሄዯበት ጊዜ ትንሽ ሌምዴ ስሊሇው ነው‛ ብል የሆነ ያሌሆነውን በዯነገጠ ሁኔታ 
ሇድክተሩ ሇፈሇፈ። ድክተሩም ግራ ቢገባውም በዝምታ ተቀበሇ። 

ተስፋዬ ድክተሩ ከሄዯ በኋሊ ‘ምነው ምነው አዋረዴከኝ ምነው’ ብል ቄሱ ሊይ አፈጠጠ፡፡ 
ቄሱም ‘ምን ሊዴርግ አውቄ መሰሇህ በጨዋታችሁ ተመስጬ ሳሊስበው ነው’ አለ። እኚህ 
የገጠሬ አማርኛ ብቻ የሚችለ ቄስ ዲዊት ዯጋሚ ሇኢሕአፓ ዴርጅታዊ ሥራ አዱስ አበባ 
የመጡ ነብሱን ይማረውና ፀጋዬ ዯብተራው ነበር። 

ወዯፊት ስሇ ፀጋዬ ዯብተራው ሥራዎች በሰፊው ሇመዘገብ ቃሌ እየገባን የዛሬው የድክተር 
ተስፋዬ ዯበሳይ 38ኛ ዓመት የሙት ቀን መታሰቢያ ጽሁፋችን መጋቢት 15 ቀን 2005 
ዓ.ም. በአስነበብነው ‚ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ‛ ሊይ በወሰዴነው ይቋጫሌ። 

‚ከዴሀ ቤተሰብ ተወሌድ፤ ከመርፌ ቀዲዲ በጠበበች ዕዴለ ተጠቅሞ የዘመናዊ ትምህርት 
ዕዴሌን በማግኘት በፍሌስፍና የድክተሬት ማዕረግነት የተጎናጸፈው ድር ተስፋዬ ዕውቀቱን 
ሇሀገሩና ሇዴሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕዴገትና ብሌጽግና የዘረጋውን ምኞቱንና ተስፋውን 
ሳያይ በጅምር ተቀጨ። ‚የተስፋዬ ዛፉ፤ ሲከረከም ቅርንጫፉ‛ እንዲሇው ገጣሚ የተስፋዬ 
ተስፋ በተስፋ ቀረ። ብርሃን ዏይኑን ከዯነ። በአጭር ተቀጨ። ተቀበረ። 

ድር ተስፋዬ ባሇትዲርና የአንዱት ሴት ሌጅ ሏምራዊት አባት ነበር። ሏምራዊት የአባቷን 
ጣዕም ሳታውቅ በሕጻንነታቸው ዯርግ ወሊጆቻቸውን ከበሊባቸ፣ የአባት ወይም የእናት ወይም 
የሁሇቱንም ጣዕም ሳያጣጥሙ፣ ሳያውቁ ካዯጉት፣ የወሊጆቻቸው አኩሪ ታሪክ እንኳ 
ያሌተዲሰሰሊቸው በርካታ የትሊንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶችና ጎሌማሳዎች ውስጥ ከሚመዯቡት 
ናት። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከተነሳበት ዓሊማ አንደ የዚያን ትውሌዴ ሰማዕታት መዘከርና 
ታሪካቸውን ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ በመሆኑ የድር ተስፋዬ ዯበሳይን 38ኛ የሙት ዓመት 
መዘክር ስናስታውስ በጥሌቅ ሏዘን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌና ኢሕአፓ አንዴ ሁነኛ 
መመኪያውንና መሪውን ያጣበት ቀን መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም.። ኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንዴነቷን ጠብቃ የሌጆቿ መብት የተከበረባትና ሇሀገር ብሌጽግናና ሇሌማት የተከፈሇው የያ 
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ትውሌዴ ሰማዕታት ዯም ከንቱ እንዯማይቀርና ሁላም በትውሌዴ ሲዘከር፡ ሲታወስ 
እንዯሚኖርና የትግሊቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ሌጆቿን ከፍ ከፍ እንዯሚያዯርጋት 
እምነታችን የጸና ነው።‛ 

ሇዚህ ሥራ ቀና ትብብር ሊዯረጉሌን የድክተር ተስፋዬ ሌጁን ጨምሮ ቤተሰቦቹንና ጓዯኞቹን 
እያመሰገንን ከመቃብር በሊይ ስሙን በጀግንነት ተክል ያሇፈው ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ 
ሇቤተሰቦቹ፣ ሇኢሕአፓ አባሊትና ዯጋፊዎች በመሊ ሕዝብና ሀገር የሚኮራበት ጀግና መሆኑን 
በ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ስም ሌንገሌጽ እንወዲሇብን። 

ምስጋና ከወ /ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም   

‚ያ ትውሌዴ የሚያዯርገው አስተዋጽዎ በዛሬው ቀን እንኳ ቀሊሌ ነገር አይዯሇም። ካሰች ስሇ 
ተስፋዬ አውርታ አታውቅም። ወይም አስቴር። ተስፋዬ ዯበሳይ ሲዯበቅ እንጂ ስሇ ተስፋዬ 
ዯበሳይ ሲወራ አይተው፣ ሰምተው አያውቁም። በዚህ በትግለ አካባቢ ባለ ሰዎች። ስሇዚህ 
አሁን ስሰማቸው እነሱ እየተረባረቡ አንዳ ካሰች፣ አንዳ አስቴር፣ አንዳ ጽጌ ሲያወሩ 
አንጀቴን ነው የበለኝ። ስሇ ወንዴማቸው ሲነገርሊቸው፣ ተነግሮሊቸው አያውቅም ነበር። ስሇ 
ወንዴማቸው ቤተሰብ ውስጥ ብቻ ባሇ ነው፡ በትግለ አካባቢ በነበረ ሰው ሰምተው 
አያውቁምና። በነሱ ስም ሌናገር የምፈሌገው ሇዛ ትውሌዴ እግዚሃብሔር ይስጣችሁ ቋንቋም 
ችግር አሇ፡፡ ሇካሰችም፣ ሇአስቴርም ዕዴሌ ስሇሰጣችሁ፣ ሇእኛም ዕዴሌ ስሇሰጣችሁን 
እናመስግናሇን። እነ ካሰች በትግሌ አካባቢ በነበሩ ሰዎች ስሇ ተስፋዬ ሰምተው አያውቁም። 
ከእናንተ አሁን በመስማታቸው በጣም ዯስ ይሊቸዋሌ። ያ ትውሌዴ እግዝሃብሔር ይስጣችሁ 
ይሄን ስሊዯረጋችሁ። ከቤተሰቦቻቸው አካባቢ ብቻ ነው ስሇ ተስፋዬ ዯበሳይ የሚያወሩት፡ 
አሁን ግን አብረውት ከታገለ እሱ ቆሞሇት ሇነበረው ትግሌ አብረውት ቆመው ካለ ሰዎች 
ሲሰሙ ትሌቅ ዯስታ ነው፡ አመሰግናሇሁ።‛  ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማርያም። 

ዕዴሜ ይስጠንና የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ እና የሰማዕታት ወገኖቻችን ዯም ተገቢውን 
ታሪካዊ ሥፍራ እንዯሚያገኝ ጥርጥር አይኖረንም።  

ቀጣይ ትውሌዴ ተስፋዬ ዯበሳይንና መሰሌ ሰማዕታትን ሚዘክራቸው ቀን ዘሊሇማዊ ይሆናሌ!  

 «ያ ትውሌዴ ተቋም»  

መጋቢት 15 ቀን 2007 ዓ.ም. 
 
ዋቢ ጽሁፎችና መረጃዎች 
 

 «ያ ትውሌዴ ተቋም» ፓሌ ቶክ ውይይት፡ ሜይ ዳይ 2005 ዓ.ም.  
       http://yatewlid.com/audio%20page.htm 

 ‚ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ‛ ፡«ያ ትውሌዴ ተቋም» መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም. 
        http://yatewlid.com/index_htm_files/032413_Dr_Tesfay_Debesay.pdf 

 ‚ፍጹም ነው እምነቴ‛ የከፍተኛ 15 ቀይ ሽብር እውነተኛ ታሪክ፡ ነሲቡ ስብሏት፡ መስከረም 2007 ዓ.ም. 
       http://yatewlid.com/index_htm_files/YTT_FNE_Announcement_Marketing.pdf  
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www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 
 
yatewlid@yahoo.com 
yatewlid@gmail.com 
yatewlid@hotmail.com 
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 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 3 የ2008 ዓ.ም. እትሞች 

ቅጽ 3 ቁጥር 1 ጎሕ የነቃች አንቂ 
 ቁጥር 2 የካቲት 66ና ኢትዮጵያዊነት 
 ቁጥር 3 የኢትዮጵያ ሴቶችና ማርች 8 
 ቁጥር 4 በትግል መሞት ሕይወት 

 ቁጥር 5 የ “ደም” ዕለት፦ ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
 ቁጥር 6 “ደማችሁ ደማችን” 
 ልዩ ዕትም አያ አስማማው ብዕርህ ይናገራል 
 



 

1 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 
 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 3 ቁጥር 1                   መስከረም ፫ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

ጎሕ የነቃች አንቂ 
\ 

(የጎሕ መጽሔት 41ኛ ዓመት ሌዯት ምክንያት በማዴረግ) 

 
 
“በአገራችን እስከ የካቲት ወር ንቅናቄ ዴረስ የኢትዮጵያ ዜና ማሰራጫዎች ውዴቅ የሆነውን 
የአዴሃሪ መንግሥት ጥቅም ሇመጠበቅና ክብር ሇማሞካሸት ሲባሌ በሞኖፖሌ ተይዘው 
ቆይተዋሌ። 
 
ጋዜጠኞች በአወናባጆች የተጽዕኖ ቀንበር ሥር ስሇነበሩ በግሌጽ አስተያየት ሉሰጡባቸው 
በሚችለት አርዕስተ ጉዲዮች ሊይ በመተቸት በትክክሇኛ ዜና ያንባቢውን ፍሊጏት አሊረኩም 
ነበር። 
 
ሇዚህ ዓይነቱ ሁኔታ ምክንያት የሆነው አቅዋም ተገንዴሶ በስፍራው አዱስ አስተሳሰብና 
የመንፈስ ሇውጥ አሁን ተተክቷሌ። ሇዚች ጎሕ ብሇን ሇሰየምናት መጽሔት መመሥረት 
መነሾ የሆነው በጋዜጣ ዓሇም በተሠማራነው ዘንዴ ሇውጡ የሚያሳየው ጎሕ እያንጸባረቀ 
የሞራሌ ብርታት አዴልን ይህን የግሌ መጽሔት ሇማቋቋም ተነሳን።” ጎሕ መጽሔት 
ጥቅምት ወር ሺ፱፻፷፯ ዓ.ም. ፩ኛ እትም። 
 
ሇመሊው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ሇአዱሱ ዓመት 2008 ዓ.ም. በሰሊም አዯረሳችሁ 
እንሊሇን ከ«ያ ትውሌዴ ተቋም»። የ«ያትውሌዴ ተቋም» የመረጃ ምንጭነታችንን እያዲበርን 
በአዱሱ ዓመት በመስከረም አዯይ አበባ ታጅባ፣ በመስከረም ፀዯይ አንፀባርቃ፣ የዕውቀት 
ብርሃኗንና ትዝታዋን ሌትረጭ የዛሬ 41 ዓመት በማሇዲ ጎሕ ሳይቀዴ ጎሕ ብቅ ብሊሇች። ሌክ 
የዛሬ 39 ዓመት መስከረም ወር የመጨረሻ ዕትሟን አስነብባ ያሸሇበችውን ጎሕ ዛሬ ከፍ ብሊ 
ዴምጿን እንዴታሰማ፣ ትዝታዋን እንዴትዘራ፣ አታጋይነቷን እንዴትመሰክር ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽ (www.yatewlid.com, www.yatewlid.org)  ከተራራው ጫፍ ብቅ አዴርጓታሌ። 
 
በጥቅምት ወር 1967 ዓ.ም. የመጀመሪያ እትሟን ሇአንባቢያን ያቀረበችው ጎሕ 1967 ዓ.ም. 
እና 1968 ዓ.ም. “ኪነት ሇመዯቧ” እንዱለ ከሠፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጏን ቁማ 
አታግሊሇች፣ አዯራጅታሇች፣ አንቅታሇች፣ አስተምራሇች…። በወቅታዊና ሀገራዊ ጉዲዮች 
ትንታኔዋን ትምህርታዊ በሆነ አቀራረብ ዘግባ ሇንባብ አብቅታሇች። የዕዴገት በህብረት 
ዘማቾችን ከቤተሰብ አገናኝታሇች። በ”ኪነ ጥበብ” አምዶ ውብ ግጥሞችን ቅሊፄ በተሞሊው 
ዜማዎቿ ገጥማሇች። በመጨረሻም የፋሽስት በትር ሌሳኗን ዘግቶ፣ ብዕሯን አድሌዴሞ 
በመስከረም ወር 1969 ዓ.ም ቀብሯታሌ። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ጎሕ የካቲት 66ን ሕዝባዊ ንቅናቄ አስከትል ብቅ ያሇች የያ ትውሌዴ ሀብት። ብዕሯ እንዯ 
ጦር ከሕዝብ ጎራ ተሰሌፎ አታግሎሌ። ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግሥት ምስረታ 
በተካሄዯው ፍሌሚያ ታግሊና አታግሊ የዴርሻዋን ተወጥታሇች። ሕዝባዊነቷን ከፍ አዴርጋ 
ሇሊብ አዯሩና ሇአርሶ አዯሩ መብት ሞግታሇች። ስሇ ረሃብ፣ ዴንቁርና፣ በሽታና ዴህነት 
ያገር ያሇህ! ብሊሇች። በሰሊማዊው ጎዲና የያ ትውሌዴን ብዕር አዴምቃ አስነብባሇች። 
ኢትዮጵያ በስነጽሁፉ፣ በሥዕለ፣ በግጥሙ፣ በፈጠራ ችልታ ብርቅዬ ሌጆች እንዲሎት 
ምስክር ሆናሇች። ዛሬም ከህሉና የማይጠፉ ቅሊጼዎቿ የጠንካራ ትውሌዴ ቦግ ብል መክሰም 
ምስክርነቷን ይዛ ተቀምጣሇች።  
 
1969 ዓ.ም. መስከረም ወር ዯርግ ኢሕአፓን ሇማጥፋት ያወጣውን አዋጅ ተከትል 
የመጨረሻ ዕትሟን በዚሁ ወር አውጥታ ሇአንዳም ሇመጨረሻ የመጀመሪያዋ የጥቃቱ ሰሇባ 
በመሆን አሸሌባሇች። ሌሳኗ ተዘጋ። የፋሺዝም በትር አረፈባት። የጎሕ ብርሃን ጨሇማ 
ወረሰው። ሁሇት ዓመት ዲዳ ብሊ ያሌቦረቀችው ጎሕ በአጭር ተቀጨች። ዛሬ የሌዯቷን 41ኛ 
ዓመትና የሙት ዓመቷን 39ኛ ዓመት አብረን እዘክራሇን። እናስታውሳሇን። ጥሇሽ ያሇፍሽው 
የ24 ወራት እትሞችሽ ህያው አዴርገውሻሌ። ከመቃብር በሊይ ስምሽን አንስተዋሌ። ታሪክሽ 
ተዲፍኖ አሌቀረምና 41 ዓመታት ወዯ ኋሊ ተጉዘን ብቅ አዴርገንሻሌ። ያኔ ምን ብሇሽ ነበር? 
ዛሬ ሊይ ሆነን እንማርበት ዘንዴ ሇያ ትውሌዴ አካሊትም ሇአዱሱ ትውሌዴም ያወረስሽንን 
24 አበባዎች ሇአንባቢያን ስናቀርብ በዯስታ ነው። በ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ዲግም አብበሻሌ። 
 
ጎሕ መጽሔት መታተም ከጀመረችበት ጥቅምት ወር 1967 ዓ.ም. ጀምሮ “ብዕራችን ምን 
ይሊሌ፣ ይዴረስ ሇጎሕ እና ሰዎች ምን ይሊለ” በሚሇው ዓምዶ የተሇያዩ አስተያየቶችንና 
መሌዕክቶችን አስተሊሌፋሇች። በወቅቱ በነበረው “የዕዴገት በህብረት የዕውቀትና የሥራ 
ዘመቻ” ዘማቾችን ከቤተሰቦች በማገናኘት ዴሌዴይና መነጋገሪያ ስሌክ ሆና አገሌግሊሇች። 
“የአንዴ ኢትዮጵያዊ መሌዕክት” አምዶ ቁም ነገሮችን አስተሊሌፋሇች። የሀገራችን ሴቶች 
በአስከፊው ፊውዲሊዊ ሥርዓት የዯረሰባቸውን ዴርብ ጭቆናና መፍትሄውን “በተሇይ ሇሔዋን” 
በሚሇው አምዶ ሥር አስተምራሇች። አንቅታሇች። “የወጣቶች ዴርሻ” በሚሇው አምዶ 
በርካታ ወጣቶችን ሇትግለ አበርክታሇች። ስሇ ጤና አስተምራሇች፣ ስሇ ምጣኔ ሀብት 
ትንተናዎች አቅርባሇች። የስፖርት ዜናዎችን ሳታቋርጥ ዘግባሇች። 
 
ጎሕ ዕጹብ ዴንቅ ካዯረጓት “የሂስ መዴረክ” እና “ከኪነ ጥበብ” አምዶ ምታቀርባቸው 
ሌብወሇዴ ትረካዎችና ግጥሞቿ ነበሩ። በአንዴ በኩሌ በመኢሶን አመራር አባሌ አቶ ኃይላ 
ፊዲና በላሊ በኩሌ በአዯፍርስ፣ ጌታቸው ዱባባና ላልች ይዯረግ የነበረው የብዕር ጦርነት 
በብዙዎች ዘንዴ ጎሕን ተናፋቂ ሲያዯርጋት አውርሳ የሄዯችው ይህ መዴረኳ የትሊንቱን በዛሬ 
አዕምሮና የዓሇም ሁኔታ ምን እንዯሚመስሌ ዲግም ሌንመራመርበት በር ይከፍታሌ። የአቶ 
ኃይላ ፊዲ “ጠቅሊሊ ውዥንብር በሂስ ስም” በአንዴ በኩሌ በተቃራኒው የአዯፍርስ “ማስተማር 
ወይስ ማዯናገር”፣ “ከዴጡ ወዯ ማጡ” እና የጌታቸው ዱባባ “ወጣ ወጣና እንዯ ሸንበቆ 
ተንከባሇሇ እንዯሙቀጫ” መጣጥፎች ያኔ በጉጉትና በሽሚያ ሲነበቡ ዛሬ ምን ትዝታን 
ይቀሰቅሳለ? 
 
ቅሊጼ የተሊበሱ የጎሕ ግጥሞች ዛሬም ህያውነት ያሊቸው ይገኙበታሌ። ሇአብነት የፍትጉ 
“ዴርቡ ሰንሰሇት በአመጽ ይበጠሳሌ፣ አመጻሽ አመጼና ዮፍታሄ” እንዱሁም የእሳቱ ተሰማ 
“ፀጋዬ ብዕርህ” ፣ አበራ ገሙ፣ ከጭቁን ጋር ሇትግሌ፣ ሇጓዴ ሞት አያሇቅሱም” ይጠቀሳለ። 
በተጨማሪ በመመሊሇስ የተገጠሙት “አምጻሇሁ፣ እሰይ ጓዳ አምጪሌኝ፣ አመጻሽ አመጼ 
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እና እሰይ ጓዳ ከሰማኽኝስ” ስሜትን ቀስቃሽና ኮርኳሪ ግጥሞች በርካታ እህቶቻችንን የትግለ 
ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ጠንካራ አመራር ሰጪዎችን አፍርቷሌ። ኪነት ሇመዯቧ፣ ኪነት 
ሇሴቶች፣ ኪነት ሇወጣቶች በጎሕ ታይቷሌ። ተመስክሯሌ።  
 
በበርካታዎች ዘንዴ ከፍተኛን አዴናቆትን ያተረፈውና በተሇያዩ አካባቢዎች በቲያትር መሌክ 
ሇመዴረክ የቀረበው የ1968 ዓ.ም. ወርሃ ነሏሴ ዕትም “ሌብ ወሇዴ” አምዴ ሊይ የቀረበው 
“ቱለ ፎርሳ” ትረካ ጎሕን እጅጉን አስዋባት፣ አዯመቃት። የሊብ አዯሩን ብሶት ዑ…ዑ…ታዬ 
ብሊ አስተጋባች። ሊብ አዯሩ አጨበጨበሊት፣ የብዙሃን ማህበራት ክንዲችን አሎት፣ ወጣቶች 
አዜሙሊት፣ ፀሏፊዎች “ጎሕ የነቃች አንቂ” ብሇው ገጠሙሊት። 
 
በወቅቱ ከነበረው የርዕዮተ ዓሇም አሰሊሇፍ አንፃር ከቅኝ አገዛዝ ቀንበር ሇመሊቀቅና 
ሇሶሻሉዝም ሥርዓት ግንባታ ሇተዯረጉ ተጋዴልዎች “በሌዩ ዕትም” አምዶ ጎሕ ስሇ “ካርሌ 
ማርክስ እና ፍሬዴሪክ ኤንግሌስ፣ ላኒን፣ ማኦ ሴ ቱንግ፣ ሆቺ ሚን፣ አሚሌካር ካብራሌ፣ 
ጆዜፍ ስታሉን፣ ቹ ኤን ሊይ፣ ጆርጅ ዳሞትሮቭ፣ አፒነስቶ ቼ ጉዌቨራ፣ ሊይሊ ካሉዴ፣ ቹ 
ቴህ፣ አንቶኒዮ ግራምሺ” የመሳሰለት ታሪክና ተጋዴል አስነብባ አሌፋሇች። 
 
ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ ከ”ፍፁም ነው እምነቴ” መጽሏፍ ስሇ ጎሕ መጽሔት ከተፃፈው እንዋስና          
 
“የ “ጎህ” መጽሔት መሌዕክት ከሌባሷ የመጀመሪያ ሥዕሌ ጀምሮ ቅሊጼንና ዴምጽን በተሊበሱ 
ቃሊቷ በምታዥጎዯጉዲቸው ግጥሞች እየታጀበች የምታስነብባቸው ጥናታዊ ጽሁፎችና 
ቅስቀሳዎች አሌጠገብ አለ። ጎህ እንዯስሟ የዕውቀት ብርሃን፡ የተስፋ ብርሃን፡ ቀዲጅ ጎህ 
ሆነች።” ፍፁም ነው እምነቴ ገጽ 95። 
 
በዚህ አዱስ ዓመት የመጀመሪያ ዕትማችን የጎሕ መጽሔትን 41ኛ ዓመት ሌዯት እያከበርን 
24 ሌጆች ወሌዲ ገና በዲዳነት እያሇች መስዋዕት የሆነችበትን 39ኛ ዓመት ወርሃ መስከረም 
1969 ዓ.ም. እንዘክራሇን።  
 
እነሆ ጎሕ ! ገፀ በረከትሽ በያ ትውሌዴ ዴረ ገጽ ሥፍራቸውን ይዘው ሇትውሌዴ ይተሊሇፉ 
ዘንዴ ሠራን። 
 
ጎሕን ስናነሳ ሁሇት እህቶቻችንን ከፍ አዴርገን ሌናስቀምጥ ወዯዴን። አንዯኛዋ “በዕንባዬ 
ውስጥ ተቀመጥ” ብሊ እንዯገጠመችው “በጎሕ ውስጥ ተቀመጭ” በማሇት ስናስታውሳት፣ 
ላሊኛዋ “ሞተሽ መኖር ስታውቂበት” የተባሇሊትን “የተዲፈነው እሳት” በብዙዎች ሌብ መኖሩን 
እንመሰክርሊታሇን። 
 
የጎሕ መጽሔት ምክትሌ አዘጋጅ በመሆን አገሌግሊሇች። ጎሕን ተወዲጅ፣ ተናፋቂና ተነባቢ 
በማዴረግ ትሌቁን ሚና የተጫወተችው መዝገብነሽ አባዩ ዯስ ይበሌሽ ስምሽ በጎሕ ከፍ 
አሇሌሽ እንሊሇን። የመዝገብነሽ አብዩ “ዕምባዬ ውስጥ ተቀመጥ” ግጥም እራሷ እንዲነበበችው 
ሇማዴመጥ እዚህ ይጫኑ http://yatewlid.com/poem%20page.htm 
 
ዯርግ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ወዯ 750 የሚሆኑ ሠራተኞችን በተፈሊጊነት ከነምስሊቸው 
ከአወጣቸው ወገኖች ውስጥ በ652ኛ ተራ ቁጥር የነበረችው የኢሕአፓዋ ጀግና መዝገብነሽ 

http://yatewlid.com/poem%20page.htm
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አባዩ ነበረች። ወዯፊት በከተማም፣ በአሲምባም የትግሌ ታሪኳን ሇማቅረብ ቃሌ እየገባንና 
እዚህ አሜሪካ ከመጣች በኋሊም ዘግናኝና አሳዛኝ አሟሟቷን ሇማስነበብ እንሞክራሇን። 
 
መዝገብነሽ በነሏሴ 1967 ዓ.ም. የጎሕ ዕትም “የትግሌ ታሪክ አይሞት” በሚሌ በስሟ 
ከፃፈችው ሇመታሰቢያነት በወቅቱ ካስነበበችው ጠቅሰን እናስነብብ ፦ 
    

 
 

 
 

ዯርግ የዓፄውን አገዛዝ በቁጥጥሩ ስር ባዯረገ በጥቂት ወራት ውስጥ ጥናትና በቂ ዝግጅት 
ሳይዯረግበት የአወጀው “የዕዴገት በህብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ” በተሇያየ መሌኩ 
የበርካታ ወጣቶችን ሕይወት ቀጥፏሌ። 
 
ሏምላ 11 ቀን 1968 ዓ.ም. የወጣው አዱስ ዘመን ጋዜጣ “ታጋይ ይሞታሌ እንጂ ትግሌ 
አይሞትም” በሚሌ ርዕስ እንዯዘገበው “የዕዴገት በህብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ 
የመጀመሪያው ዙር በተግባር ሊይ ከዋሇ  ጊዜ አንስቶ ከሃምሳ ሰባት ሺህ ዘማቾች መካከሌ 
በግዲጅ ሊይ እንዲለ፤ በአዴኃሪያን ጥይት፣ በሌዩ ሌዩ አዯጋና በሕመም የሞቱት ዘማቾች 
ቁጥር 116 ነው።…” በማሇት የሞቱትን ከነፎቷቸው በማውጣት ዘግቧሌ። በዚህ የአዱስ ዘመን 
ዕሇታዊ ጋዜጣ ዘገባ ያሌተካተቱ በርካታዎች እንዯነበሩ ይታወቃሌ። ከነዚህም አንዯኛዋ 
በዘመቻ ጣቢያዋ ሊይ እንዲሇች በአዴኃሪያን የተቃጠሇችው ዘማች መሠረት ሺፈራው ናት። 
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በወርሃ ነሏሴ 1968 ዓ.ም. የጎሕ ዕትም ከአንዴ ጓዶ “ዋ መሠረት” በሚሌ ሇማስታወሻ 
የተገጠመሊትን እነሆ። “ዋ መሠረት ! ሞተሽ መኖር ስታውቂበት” እንዲሇው ገጣሚ በጎሕ 
ውስጥ አብቢ እንሊሇን። 
 

(በዘመቻ ሊይ እንዲሇች በአዴሃሪ ሇተቃጠሇችው ሇመሠረት ሽፈራው ማስታወሻ . . .) 
 

ዋ መሠረት ! (ከአንዴ ጓዶ) 
 
ሇዴክመትሽ ካቀደብሽ 
ከአሸንክሊ ከወጥመዴሽ 
በሸር ሴራው ሊይ መጥቀሽ 
ሇትግለ ጥቅም ነጥቀሽ 
በገዛ ጦራቸው ወግተሽ 
 ዋ መሠረት ! ዋ መሠረት ! 
 ሞተሽ መኖር ስታውቂበት 
መሠረቷ. . . . . . . መሠረቴ 
ቃጠልሽ የሌብ እሳቴ 
የአመፃ ነዲጅ ትውስቴ 
ሇትግሌ ሰዯዴ ሕይወቴ 
የእንስት ኃይሌ ክስቴ 
ዛሬም ነገ እሸቴ 
ጥንቅሽ የዴሌ. . .ማር. . . ወተቴ 
የአርሶ. . . አዯር የዴርጅት ጣት 
የእሳት ፍቱን ቀሇበት 
የጏጆውም የፍም እምብርት 
ሥጋ. . . ሞገዴ የቋያ እትብት 
ሇከራሚ ቁስሌ. . . . ሽረት 
ኖሮ እማይገኝ ክብረ - ሞት 
ሞተሽ ሇጭቁን ትፍስሕት 
ረግፈሽ ሇምዝብር በእምነት 
ሇተገፉት ምዴረ - ገነት 
ሌዕሇ - ዴሌ ሕያው ሏውሌት። 

 ካንቺ ቤት ነው ካንቺ አካሊት 
 እሳት . . . .  እሳት ያገኘበት 
 ዋ መሠረት ! ዋ መሠረት ! 
 ሞተሽ መኖር ስታውቂበት 
ፈሇግሽ ጠርቶኛሌ ወይታዬን ስሚኝ እህት 
በትግሌ የምሥራች አሌኩ፡ ምሥር ብሊ በይኝ 
 ጓዱት ! 
የነዯዴሽበትም እሳት 
ሊይተወኝ ሳውቅ ነቅቼበት 
ካንቺ ተምሬ በሰሌኩበት 
ተያያዝኩኝ ተሊመዴኩት 
ተቃጥዬ ሊጋይበት 
ተሇብሌቤ ሊከስሌበት 
 ዋ መሠረት ! ዋ መሠረት ! 
 ሞተሽ መኖር ስታውቂበት 

ካንቺው ቤት ነው ፡ ካንቺ አካሊት 
እሳት . . . . . . .እሳት ያገኘበት 
ዲር እስከ ዲር ሕያው እሳት 
 
ዋ መሠረት ! ዋ መሠረት !  
 
 
 

 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» የመረጃ ምንጭ ! 
 
ዋቢ ማጣቀሻ፡ 

 ነሲቡ ስብሏት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ መስከረም 
2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  

 የጎሕ እትሞች ጥቅምት 1967 ዓ.ም. - መስከረም 1969 ዓ.ም. 
 አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሏምላ 11 ቀን 1968 ዓ.ም. 

 
መስከረም ፫ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 
(September 14, 2015) 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» 
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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የያ ትውሌዴ ተቋም Video ቅንብር እዚህ ተጭነው ይመሌከቱ 
https://www.youtube.com/watch?v=t-zUE1nz11A 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-zUE1nz11A


 

1 
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 3 ቁጥር 2                   የካቲት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

የካቲት 66ና ኢትዮጵያዊነት 

እነሆ ወርሃ የካቲት 1966 ዓ.ም. አርባ ሁሇት ዓመት። ያኔ አናስታውስም ወይም ሕፃን ነን 
ብሇን የዕዴሜ መርዘሙ ቢገርመንም በወርሃ የካቲት 66 የተወሇደ ሕፃናት ዛሬ አርባ ሁሇት 
ዓመታቸው። ከወጣትነት አሌፈው አባባ፣ እማማ የተባለ እናትና አባቶች የካቲት አዴርሷሌ። 
የካቲት 66 ኢትዮጵያን የሌጆቿ ሇማዴረግ ሌጆቿ የትግሌ ችቦ የሇኮሱበት፤ አርሶ አዯሮች 
ከባሊባታዊ የጭሰኝነት ሕይወት ሇመሊቀቅ ያመጹበት፣ ሊብ አዯሩ ሇተመጣጣኝ ሥራ 
ተመጣጣኝ ክፍያ የጠየቀበት፣ መምህራን አዱሱን የትምህርት ፖሉሲ «ሴክተር ሪቪው» 
በሚሌ የሚታወቀውን የተቃወሙበትና ሇማህበራቸው ዯህንነት የሞገቱበት፣ ታክሲ ነጂዎች 
በነዲጅ ጭማሪ ምክንያት ሥራ ያቆሙበት፣ እስሊሞች የሃይማኖት እኩሌነት ብሇው አዯባባይ 
ሰሌፍ የወጡበት፣ ተማሪዎችና ተራማጅ ኃይልች “መሬት ሇአራሹ” መፈክርን ከፍ አዴርገው 
ሥር ነቀሌ ሇውጥ የጠየቁበት። ይህን ከዲር እስከዲር የተንቀሳቀሰ ሕዝባዊ ማዕበሌ መሇዮ 
ሇባሹ ያጀበበት። እነሆ ዛሬ ሌክ አርባ ሁሇት ዓመት!!! 

የየካቲት 66 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እንዯ ምክንያት ሆኖ አንዲንዴ ሁኔታዎች ጎሌተው ይታዩ 
እንጂ የነበረው አስከፊ ፊውዲሊዊ ሥርዓት ግፍና መከራ የፈጠረው አመጽ ነበር። ዓፄ ኃይሇ 
ሥሊሴ “ስዩመ እግዚአብሔር” ከንግሥናቸው ዘመን አንስቶ ኢትዮጵያን ማስተዲዯር በያዙበት 
ዘመን ያበረከቷቸው በጎ ተግባራት ቢኖሩም በተሇይ በስተእርጅና ዘመናቸው ኢትዮጵያን ወዯ 
ተሻሇ አስተዲዯርና ሌማት ጎዲና መውሰዴ ተስኗቸው ነበር። ይባሱን መረን የሇቀቀው 
የባሊባትና የጭሰኛ ግንኙነት አፈር ገፊውን ገበሬ የየዕሇት ስቃይ እያባባሰው መጣ። ገበሬው 
ከአረሰው ሊይ ሁሇት ሶስተኛውን ተረካቢው ባሇ መሬቱ ከመሆኑም በሊይ በባዕሊት ወቅት 
ቢያንስ ሙክትና ቅቤ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ። ገበሬው ይህ “የሰማንያ ቀን ዕዴለ” የሰጠው 
ነውና አሜን ብል ይቀበሌ ዘንዴ በሃይማኖት ስም ተገዝቷሌ። “ንጉሥ አይከሰስ ሰማይ 
አይታረስ” ተሰብኳሌ። “እግዚአብሔር የሾመውን እግዚአብሔር ነው የሚያወርዯው” በሚሌ 
ንጉሡን መቃወም ከእግዚአብሔር መጣሊት እንዯሆነ በየአካባቢው አዴባራት ይሰበካሌ። 
ገበሬው እየራበው እህሌ ሇባሊባቱ ይሰፍራሌ፣ እየጠማው ሇባሊባቱ ያጠጣሌ፣ የሱን ሌጆቹን 
ወዯ እረኝነት የባሊባቶቹን ወዯ ውጭ ሀገር ይሌካሌ። የማረስ አቅሙ ከተዲከመ ወዯ ዲር 
ይገፋሌ። መሬትና ከብቱ ብቻ ሳይሆን አርሶ አዯሩም የባሊባቱ ንብረት ነበር ቢባሌ 
ያስኬዲሌ። በየትኛውም የገጠር አካባቢ የትምህርትና የጤና አገሌግልት የሇም ቢባሌ ማጋነን 
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አይዯሇም። ብርሃን በኩራዝ፣ ውኃ በጉዴጓዴ፣ መኪና በእግር፣ ቤት በሳር፣ አሌጋ 
በመዯብ/በቁርበት የነበረበትን ዘመን ሇመመሌከት ንጉሡ፣ መሳፍንቱና መኳንንቱ 
ተስኗቸዋሌ። ከወል ረሃብ ይሌቅ የንጉሡ ሌዯት ያስጨንቃቸዋሌ። በመጽሐፉም “አቤቱ 
ሕዝብህን አዴን…” የሚሇውን ረስተዋሌ። የወል ረሃብ ጎሌቶ ቢወጣም ሀገር ተራበ። አሕዛብ 
መሃይምነት ዕጣ ፈንታቸው ሆነ። ረሃብ፣ ዴህነት፣ በሽታ፣ ዴንቁርና አመጽ አርግዘው 
አመጽን ወሇደ። በቃን፣ መረረን፣ ከሞት አይሻሌ ሕይወት ሁለም በንጉሡ አገዛዝ ሊይ 
አመጸ። ይህ የሕዝብ አመጽ ውሌዯቱን ሌክ የዛሬ 42 ዓመት ወርሃ የካቲት አዯረገ። 
ባሊባታዊ ሥርዓት ሊይ ሕዝብ አመፀ። አመጹ በሥርዓት ሇውጥ ታጀበ። ሕዝብ ከመሳሪያ 
በሊይ መሆኑን አስመሰከረ። ሕዝብ ከመንግሥት በሊይ መሆኑን የካቲት አሳየ። የካቲት ጀግና 
ወሇዯ። 

የካቲት 66 ዋናው መፈክሩ “መሬት ሇአራሹ” ነበር። ሇዚህ ዯግሞ የተማረው ክፍሌ ከፍተኛ 
አስተዋጽዎ አዴርጓሌ። በተሇይ በመንግሥቱና ግርማሜ ነዋይ ከተመራው ከ1953 ንቅናቄ 
በማስከተሌ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በግንባር ቀዯምትነት ሇሀገራቸውና ሇህዝባቸው ታግሇዋሌ። 
የትግሊቸውም ዋና ትኩረት እኩሌነት ነበር። የተራበ ይብሊ፣ የታረዘ ይሌበስ፣ የታመመ 
ይታከም፣ ያሌተማረ ይማር፣ ሥራ ሇሥራ አጥ. . . ይህ ነበር ጥያቄው። ይህንን አንግቦ ነው 
የሕዝብ ሌጅ የሆነው ተሜ ግምባር ቀዯም በመሆን የተጋፈጠው። ሇዚህ ዯግሞ የባሊባት 
ሌጆች ብቻ ሳይሆኑ ከንጉሣውያን ቤተሰብ የወጡ የተማሩ ወገኖች ሳይቀሩ ሇዴሀው መሞገት 
ብቻ ሳይሆን የሕይወት መስዋዕትነት መክፈሊቸው በርካታ ጥሊሁን ግዛዎች ምስክር ናቸው። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ሳይዛባ በአግባቡ ይዘገብ ዘንዴ፣ ሇትውሌዴ 
ይተሊሇፍ ዘንዴ ከምናዯርገው ጥረት አኳያ የታሪኩ ዋሌታ የሆነውን የካቲት 66ን ስናስታውስ 
ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በማዴረግ ነው። ዛሬ ሀገራችን የዯረሰችበትን አዯጋ የካቲትና ተማሪ 
ያመጣው ተዯርጎ ሉቀርብና የዓፄውን በጎ ጏን ሇማጉሊት የሚዯረገው የታሪክ ሽሚያ ቢኖርም 
በተዯገፈ መረጃ ታሪኩ ተዘግቦ ቀጣይ ትውሌዴ ትምህርት ይቀስምበት ዘንዴ እንጥራሇን። 
ሇየካቲት ሕዝባዊ አመጽ መከሰት ዋናው የዓፄው አስከፊ አስተዲዯር እንዯነበር መቀመጥ 
ይኖርበታሌ። ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴም ሆኑ ቀዯምት ነገሥታት በኢትዮጵያ አንዴነትና የግዛት 
ለዓሊዊነት አቋማቸው አይታሙም። ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ በውጭ ዱፕልማሲ ግንኙነታቸው 
ኢትዮጵያን አስጠርተዋሌ። ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የዓሇም መንግስታት (League of 
Nations) መሥራች አባሌ ሀገር፣ የመጀመሪያዋ የዓሇም ሰባዊ መብት ሕግጋት ፈራሚ፣ 
የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት መሥራች ሀገር የሆነችው በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ አገዛዝ ነው። 
በወቅቱ ከቅኝ አገዛዝ ነፃ ሊሌወጡ ሀገራት ነፃ የሚወጡበትን ከማመቻቸት በተጨማሪ ሇነበሩ 
የነፃነት እንቅስቃሴዎች ዴጋፍና ትብብር ሰጥተዋሌ። የዯቡብ አፍሪካን የጥቁሮች አዴሌዎ 
(አፓርታይዴን)ና ጽዮናዊት እሥራኤሌን አውግዘው የፍሌስጤም ንቅናቄ የዯገፉ መሪ ነበሩ። 
ከአሜሪካ፣ ከእንግሉዝ፣ ከቻይና፣ ከሩቅ ምሥራቅና ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር ቀና 
ግንኙነት ያሊቸውና በአፍሪካ የ“ሰሊም” አባት እስከመባሌ ተነግሮሊቸዋሌ። ታሪክ ነውና 
ይዘገባሌ። በተቃራኒው ዯግሞ በአምስቱ ዓመት የጣሉያን ወረራ ጊዜ እንዯ ቀዯምት 
ነገሥታት ወራሪውን ከጀግናው ሕዝብ ጋር ከመጋፈጥ ይሌቅ አንዲንድች እንዯሚለት 
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“ሽሽትን” መርጠዋሌ፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብና ጀግኖች አርበኞቿ የተቀናጀ የአምስት ዓመት 
ውጊያና ዴሌ በኋሊ ጠሊትን ያንበረከኩትን አርበኞች ወዯ ዲር መግፋት ብቻ ሳይሆን እንዯነ 
በሊይ ዘሇቀ ዓይነት ጀግኖችን አሰቅሇዋሌ። ሇዚህም ከያንያን “ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተሊሊ፤ 
የሞተሌሽ ቀርቶ የገዯሇሽ በሊ” ሲለ ስንኝ በጊዜያቸው ቋጥረውሊቸዋሌ። ከብዙ በጥቂቱ  
ከጋዜጠኛ እነ አሳምነው ገብረወሌዴ፣ ከታጋይ ጥሊሁን ግዛውን በአገዛዛቸው ዯብዛ 
አጥፍተዋሌ፣ አስገዴሇዋሌ። ወዯ አርባ ዓመት በሚጠጋው በአንፃራዊነት “ሰሊማዊ” የንግሥና 
ዘመናቸው የሀገሪቷን ዓመታዊ በጀት በአግባቡ ሇሀገሪቷ ዕዴገትና ሌማት ከማዋሌ ይሌቅ 
ሇንጉሣውያን ቤተሰብ መንዯሊቀቂያ አውሇዋሌ። በተሇይ በስተመጨረሻ የአገዛዛቸው ዘመን 
ሥርዓታቸው በጉቦኝነት ሊይ የተመሠረተ ፍትህ የላሇበት አስሇቃሽ ዘመን እንዯነበር 
መዘንጋት አይገባውም። ሇወል ዴርቅና ዕሌቂት ጆሮ ሰጥተው በረሃብና ጥማት እየረገፈ 
ሊሇው ሕዝብ ከመዴረስ ይሌቅ ዯብቀው እንዱባባስ የሆነው በንግሥናቸው ዘመን ነው። 
በትምህርቱ፣ በህክምናው፣ በመሠረተ ሌማቱ፣ የጭሰኝነት ግንኙነቱን መንግሥታቸው 
ትኩረት ሰጥቶ ሀገራቸውን እንዯወዯደ ሁለ ሕዝቡንም ቢመሇከቱ የየካቲት ሕዝባዊ ማዕበሌ 
ባሌመጣባቸው። በባህሌና በእምነት የተያዘው ሕዝብ ኑሮው የተሟሊ ቢሆን ኖሮ “አባባ 
ጃንሆይ” ብል እንዯዘመረሊቸው ከነአገዛዛቸው በአባትነት በአከበራቸው። ግና ረሀብ ገዲይ 
ነውና ሕዝባችን ያለት ሕዝብ አመጸባቸው። የካቲት 66ን የወሇዯው የሥርዓታቸው 
አስከፊነት ነው። ተማሪ ሳይሆን የግፍ አገዛዝ የወሇዯው ነው። በእርግጥ በኢትዮጵያ የትግሌ 
ታሪክ ተማሪውና ወጣቱ ግምባር ቀዯም ተሰሊፊዎች ነበሩ። ናቸውም። 

የካቲት ይዞት የተነሳውን ጥያቄ ምሊሽ ሇማግኘት መሪ ዴርጅት ባሇመኖሩ በሕዝብ ጩኸት 
ሊይ የወታዯር ማርሽ ተቀሊቀሇ። በወቅቱ የወታዯሩ ከሕዝባዊ ጥያቄው ጎን መሰሇፍና 
በፊውዲሊዊ ሥርዓት መገርሰስ ሊይ ያበረከተው አስተዋጽዎ ቀሊሌ አይዯሇም። በሕዝባዊው 
ኃይሌና በንጉሡ አገዛዝ የተዯረገውን ትንንቅ ወታዯሩ ከአገዛዙ ጋር እንዯበፊቱ ሙጭጭ 
ብል ቢሆን ትግለን ሉያኮሊሸው ባይችሌ እንኳ በርካታ ዯም መፋሰስን ሉያስከትሌ 
እንዯሚችሌ መገመት አዲግትም። ከዲር እስከዲር የተነሳውን ሕዝብ በደሊና በጥይት 
ሇማስቆም ቢጣር በርካታ የሕዝብ ሌጆች ሉሰዉ እንዯሚችለ በጊዜው ሇነበሩት አጠራጣሪ 
አሌነበረም። ሆኖም በሁለም አካባቢ ወታዯሩ የሕዝባዊ እንቅስቃሴው አካሌ በመሆኑ ዯም 
አሌባ አብዮት ነበር ቢባሌ አግባብነት አሇው። 

የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት የተበሊውና የተቀሇበሰው መስከረም ሁሇት ቀን 1967 ዓ.ም. 
ነው። ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. እራሱን ዯርግ በሚሌ ያዋቀረው የምርጥ መኮንኖች ክፍሌ 
ከሕዝብ ጎን ሁኖ የቀጠሇውን ሕዝባዊ ዴጋፍ ሇራሱ ሥሌጣን መሸጋገሪያ ከማዴረግ ይሌቅ 
በሀገሪቷ ያለ ሕዝባዊ ኃይልችን ማሇትም፦ በወቅቱ ከነበሩ ማህበራት (መምህራን ማህበር፣ 
የሠራተኛው ማህበር፣ የተማሪዎች ማህበር፣ የሃይማኖት ተቋማት ወዘተ) አቅማቸው ውሱን 
ቢሆንም በዕቡህ ከሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና ቡዴኖች (መኢሶን፣ ኢሕአዴ፣ አብዮት 
ቡዴን፣ ዳሞክራሲያ ቡዴን፣ ቀይ ባንዱራ፣ ወዘተ)፣ በተሇያየ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱ 
የብሔር/ብሔረሰብ ዴርጅቶች (የኦሮሞ፣ የሱማላ፣ የትግራይ፣ የኤርትራ፣ ወዘተ) በማሰባሰብ 
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ከተሰባሰበው ዯርግ ጋር የጋራ የሽግግር መንግሥት ሇመመስረት ጥረት ተዯርጎ ቢሆን ቀጣይ 
ጥፋቶች ባሌተበራከቱ ወይም ባሌነበሩ። 

ወታዯራዊው ዯርግ መስከረም 2 ቀን 1967 በጊዜያዊነትና በሞግዚት አስተዲዯር ስም 
ሥሌጣኑን በመውሰዴ እንዳት ሉጠናከር እንዯሚችሌ አዋጅ ሲያወጣ ዯቂቃም 
አሌፈጀበትም። ዯርግ የንጉሡን ሥሌጣን ተረክቦ “ማንኛውንም ዓይነት ሕዝባዊ ስብሰባ፣ 
ሰሊማዊ ሰሌፍ፣ የመፃፍ፣ የመዯራጀት ነፃነት” ወንጀሌ መሆኑን በአዋጅ ሲዯነግግ በወቅቱ 
ሇነበረ ታጋይና ተራማጅ ኃይሌ የካቲት 66 ይዞት የተነሳው ሕዝባዊ ጥያቄ አቅጣጫ መሳት 
አይዯሇም እንዯተበሊ፣ እምዯተቀረጠፈ ግሌጽ ነበር። ይህ ክፍተት የየካቲት 66ን ሕዝባዊ 
አመጽ የጨሇማ ዴባብ ጣሇበት። አባባ ጃንሆይ ዯብዴብ፣ ርገጥ፣ ግዯሌ (ዯርግ) መሇያው 
በሆነ ወታዯራዊ ቡዴን ተተኩ። ከዚህ በኋሊ ሕዝባዊ አብዮት አከተመ። የዯርግ መንግሥትና 
የሕዝብ ጥያቄ ላሊ ትግሌ ገጠሙ። በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን ዋናው መፈክር “መሬት 
ሇአራሹ” ቢሆንም ተያይዘው የተነሱ የዳሞክራሲ መብት ጥያቄዎች (የመዯራጀት፣ የመፃፍ፣ 
የመሰብሰብ፣ ከቦታ ቦታ በነፃነት መዘዋወር ወዘተ)፣ የእኩሌነት ጥያቄዎች 
(የብሔር/ብሔረሰቦች ጉዲይ፣ የሴቶች ጥያቄ፣ የሃይማኖት እኩሌነት፣ የሥራ ዋስትና፣ ወዘተ) 
ምሊሻቸው የዯርግን መንግሥት ሥሌጣን እስካሌተጋፉ ሆነ። 

በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን የተነሱትን ሕዝባዊ ጥያቄዎች ሇመመሇስና ተግባራዊ ሇማዴረግ 
ከሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌና የፖሇቲካ ዴርጅቶች የተውጣጣ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” 
ጥያቄ ዯርግ ምሊሽ ሉሰጥ አይዯሇም ሲሰማም ኤላክትሪክ እንዯያዘው ይነዝረው ጀመር። 
ዯርግ የየካቲት 66 ሕዝባዊ ንቅናቄን ከቶውንም የዯመዯመበት ላሊው አስከፊ ገጽታ ሥሌጣን 
በያዘ ሦስት ወሩ ኅዲር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ያሇምንም ፍርዴ የገዯሊቸው የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ 
ባሇሥሌጣናት ጉዲይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዯርጉ የመጀመሪያ ሉቀ መንበር ላ/ጄነራሌ 
አማን አንድምና ሁሇት ባሇ ዝቅተኛ ማዕረግ ወታዯሮች ሲረሸኑ፤ ዯርግ ከጅምሩ እንኳን 
ሇላሊ ተቀናቃኝ በውስጡ ሊለትና ሇየት ያሇ ሀሳብ አቅራቢዎች እንዯማይመሇስ አስተዋወቀ። 
ሇዚህም ነው በሂዯት ከበርካታ የዯርግ አባሊት በጥቂቱ ሻምበሌ ኪሮስ ዓሇማየሁ፣ ሻሇቃ ሲሳይ 
ሀብቴ፣ ጀኔራሌ ጌታቸው ናዯው፣ ብርጋዳር ጄነራሌ ተፈሪ በንቲና ላልች 6 የዯርግ 
አባሊት፣ ኮረኔሌ አጥናፉ አባተ፣ ብርጋዳር ጄኔራሌ ታሪኩ ዓይኔ፣ በግንቦት 8ቱ 1981 ዓ.ም. 
መፈንቅሇ መንግሥት አስታኮ ብርጋዳር ጄኔራሌ ፋንታ በሊይን ጨምሮ በርካታ ወታዯራዊ 
መኮንኖች ግዴያ የ17 ዓመቱ የዯርግ አገዛዝ ሂዯትን መስካሪና ዯርጉ እራሱ ሳይቀር በአንዴ 
ፈሊጭ ቆራጭ አምባገነንና ፋሽስታዊ መሪ መንግሥቱ ኃ/ማርያም እጅ ሀገሪቷ እንዴትወዴቅ 
የማዴረጉ መረጃ የትሊንትና የቅርብ ታሪክ ነው። 

በዯርግ አገዛዝ ብርቅዬ ትውሌዶን ያጣችው ኢትዮጵያ የየካቲት 66ን ሕዝባዊ አብዮት 
ክስተትና ሂዯት ሊሇመቀበሌ ካሌሆነ በቀር ተማሪ ያመጣው ጣጣ አሇመሆኑ መሇስ ብል ላሊ 
ቢቀር በወቅቱ ይወጡ የነበሩ ጋዜጦችን ማገሊበጥ በቂ ነው። አዎ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 
ሇሕዝባቸውና ሇሀገራቸው ግምባር ቀዯም ነበሩ። የቤተሰቦቻቸው መሬትና ንብረት ሇዴሀው 
ይሆን ዘንዴ “መሬት ሇአራሹን” ሰሌፍ ያዯመቁና መስዋዕትነት የከፈለ በርካታ ናቸው። 
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ዳሞክራሲያዊ መብት ያሇገዯብ ጩኸታቸው የፋሽስት ጥይት የዘነበባቸው 
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ወጣቶችና ተማሪዎች ሀገራቸውን ከማፍቀር ነው። “ዴሃ ዴሃ ምን ታየበት እንዲይማር 
የሆነበት” ብሇው የዘመሩት ሀገር ሇመገንጠሌ አይዯሇም። ትግሊቸው በአጠቃሊይ በሀገር ፍቅር 
ሊይ የተመሠረተ ሕዝባቸውንና ሰንዯቅ ዓሊማቸውን የተሸከመ ሕዝባዊ ተጋዴል ነበር። 

አዎ ዯርግ ዋናው መሇያው ብሔራዊ ስሜት ነው። ከማንም በሊይ ስሇ ሀገር አዘምሯሌ፣ 
ዘምሯሌ። አረንጓዳ ቢጫ ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማችን በክብር በዯርግ ዘመን ተውሇብሌበዋሌ። 
የዯርግ ችግር ግና ሥሌጣኑ ነው። ከእኔ በቀር ኢትዮጵያዊ ሊሳር ጩኸቱ ነው። በሀገር 
ዝማሬው የተቀናቀኑትን መፍጀቱ ነው። ሰንዯቅ ዓሊማውን በሙታን ዯም ማውሇብሇቡ ነው። 
ሀገር ፍቅርንና ሕዝብ ወዲዴነትን በጡንቻውና በወታዯራዊ ምግባሩ ሇመተግበር የተዯረገው 
ሂዯት ነው ዯርግን ገዲይ ሥርዓት ያዯረገው። በወቅቱ የኤርትራ ጥያቄ ምሊሹ በጥይትና 
በቦንብ ቢሆን ከዯርግ በሊይ ሊሳር፤ ክሊስተር ቦንብ ሳይቀር በሕፃናትና በአዛውንቶች ሊይ 
ያዘነበ አገዛዝ ነው። ምሊሹ በቦንብ ቢሆን ዛሬ ወያኔ ሥሌጣን ባሌጨበጠ። ከየትኛውም 
የሀገሪቷ ክፍሌ በባሰ መሌኩ ተዋጊ ጀቶችና ኤሌኮፕተሮች የትግራይ ሕዝብ ሊይ 
አጓርተዋሌ። በመጨረሻም ስሇ ሀገር እየዘመረና ሰንዯቅ ዓሊማ እያውሇበሇበ ትውሌዴ 
የገዯሇው የፋሽስቶች ቁንጮ መንግሥቱ ኃ/ማርያም ሀገር ወዲዴነቱን በፍርጠጣ ያሳየ 
እራሱንና ሥሌጣኑን ወዲዴ መሆኑን በተግባር የመሰከረ ነው። ይህ አሁን ሊሇውም ትውሌዴ 
ሆነ ሇቀጣዩ ትሌቅ ትምህርት ሉሆን ይገባዋሌ። ዘርፈ ብዙ ችግር ያሇባት ኢትዮጵያ አሁንም 
የተሸከመችውን ችግር በጉሌበትና በጦርነት ሉፈታ እንዯማይችሌ ነው።  

የኢትዮጵያን ታሪክ በሚገባ አሇማወቅ ሇስህተት ዲርጎናሌ። የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግሥተ ሣባ 
ዘመን ጀምሮ ሲነገር፣ ከቀዲማዊ ምኒሌክ ጀምሮ ሰልሞናዊ አገዛዝ ሦስት ሺህ ዘመን 
ሲያስቆጥር፣ ከዛም የዛጉዬ አገዛዝ እንዯገና በሇይኩኖ አምሊክ አማካይነት ወዯ ሰልሞናዊ 
አገዛዝ፣ እንዯገና ወዯ ዘመነ መሳፍንት፣ ኢትዮጵያ በአንዴ አስተዲዯር እንዴትገዛ በዓጼ 
ቴዎዴሮስ የታቀዯውን በዲግማዊ ዓፄ ምንሉክ በአንዴ አስተዲዯር ግዛቷንና ለዓሊዊነቷን 
ጠብቃ የኖረች ሀገራችን እስከ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን ዴረስ የሕዝቧን ባህሌ ሃይማኖት 
አጥንተነዋሌን? ከእምነቱ የተነሳ ከወሩ አብዛኛው ሌዯታ፣ ሥሊሴ፣ ሚካኤሌ፣ ገብርኤሌ፣ 
ማርያም፣   ወዘተ እያሇ ከየአዴባራቱ እራሱን አቆራኝቶ የኖረውን ህዝብ አጥንተነው ነበርን? 
የእስሊሙ ወገናችን እምነትና ባህሌ፣ እምነት የላሊቸውንስ ዜጎች ባህሌ ታሪክ ዲስሰን 
ሇሀገራችን ኢትዮጵያ የሚስማማውን ሥርዓት፣ አስተዲዯር ሇማየት ተሞክሯሌን? የኢትዮጵያ 
ጥንታዊ ቅርሶች ሦስት ሺህ ዘመን ያስቆጠረው አክሱም ሐውሌት፣ የሊሉበሊ አዴባራት፣ 
የፋሲሇዯስ ቤተመንግሥት፣ አሥርቱ ትዕዛዛትን የያዘው የቃሌ ኪዲን ታቦት አሇበት የሚባሇው 
ጽዮን ማርያም፣ በባላ ስሇሚገኘው ሶፎመር ዋሻ፣ ስሇ ሐረር ግምብና መስኪድች 
ታሪካዊነትና ሚስጥራዊነት ግንዛቤ ቀስመናሌን? እነኚህ በቀዯምት ነገሥታትና ምህመናን 
ተጠብቀው ሇትውሌዴ የተሊሇፉ በርካታ ቅርሶች ስሇ ሀገራችን ምን ያመሇክታለ? እውን 
ኢትዮጵያን አውቀናታሌን? ያሇፈ ታሪክን በሚገባ አሇመመርመርና የታሪክ ክፍተት 
ሇስህተት በር ከፋቾች መሆናቸውን ማጤን አስፈሊጊ ነው። የካቲት 66ን ስንዲሥስ የትግለን 
አነሳስና አወዲዯቅ ሇቀጣይ ትውሌዴና ተመራማሪዎች ሳይጋነንና ሳይዛባ ማስቀመጥ እኛ 
የሰራነውን ስህተት ላሊው እንዲይዯግመው ጠቃሚነቱ የጏሊ ነውና ነው። 
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ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ዯሙን ያፈሰሰው አጥንቱን የከሰከሰው ያ ትውሌዴ በምንም መሌኩ 
በኢትዮጵያዊነቱና በሀገር ፍቅር ጀግንነቱ አይታማም። ከሁለም በሊይ ኢትዮጵያን 
ያስቀዯመ፣ ስሇ ኢትዮጵያ የጮኸ ትውሌዴ ነበር። በርካታዎች በመሊ ኢትዮጵያ አጥር ሆነው 
ኢትዮጵያን በዯማቸው ጠብቀዋሌ። በዴህነታችን የምንወዲት፣ ተርበን የምንመግባት፣ 
ተራቁተን የምናሇብሳት። ዘፍነን የማይወጣሌን፣ ጨፍረንሊት የማይዯክመን፣ አንጎራጉረንሊት 
ያዯግን፣ በፀልታችን ያሇየናት፣ ይህች ናት ኢትዮጵያ የምንሊት። ቆልዋ የሚናፍቀን፣ ዲቦዋ 
የሚጣፍጠን፣ የከብቶቹ ጩኸት አብሮን ያሇው፣ ወንዞች ተራሮቿ የአእዋፍ ዝማሬ ሁላም 
የሚመጣብን፣ የ13 ወር ፀጋ አዯይ አበባዋ ሌብስ ሆኖ ያዯመቃት፣ የዓመት ባህሌ ጭሱ 
የሚያዯምቃት፤ ይች ናት ኢትዮጵያ መመሇስ ያሇባት። ማበብ የሚገባት። ዏሌፋ ኦሜጋ 
ሇዘሊሇም ትኑር! ብሇን የምንሊት። አይሳካሇት እንጂ ያ ትውሌዴ በዚህ መሌኩ ነው ሀገሩን 
ያያት። ይህች ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ብል የሞተሊት። 

የዯርግን ሥሌጣን የተረከበው የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ዯርግ የቀበረሇትንና ያዲከመሇትን 
የአንዴነት ኃይሌ መሸጋገሪያ በማዴረግ ይዞት የተነሳው የዘረኝነት ፖሉሲ ዛሬ የመጨረሻው 
መጀመሪያ ሊይ ዯርሷሌ። ሇአሇፉት 24 ዓመታት በቋንቋ፣ በባህሌ፣ በማንነት ጥያቄ 
ኢትዮጵያችን ተሸርሽራሇች። ሰንዯቅ ዓሊማዋ ተዋርዶሌ፣ ጥንታዊ ቅርሶችዋ ተጥሇዋሌ፣ 
የጀግንነት ታሪኳ ተበርዟሌ፣ ምዴሯ ሇባዕዲን ተቸብችቧሌ። ሀገር ማጥፋት ነውና የተያዘው 
ተኪ ትውሌዴ እንዲይኖር ሕፃናት ገና በጨቅሊነታቸው በዘረኝነት እንዱዋጡ ተጥሯሌ፣ 
በርካታ ዜጏቿ የስዯት ሕይወት ይገፉ ዘንዴ በመሊው ዓሇም ተበትነዋሌ። ዛሬ በሰሊሳዎቹ 
ዕዴሜ ያለ ወጣቶች በየቀዬው፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየመንዯራቸው ኢትዮጵያዊ ስሜትን 
ባዲከም ዘረኝነት ሲሰበኩ ያዯጉ ናቸው። ሇሀገርና ሰንዯቅ ዓሊማ ተቆርቋሪ ዜጋ 
እንዲይበቅሌባት የተዯረገው የወያኔና የባዕዲን እኩይ ተግባር ዛሬ ሊይ ሆነን ስናየው “እውን 
ሀገራችን እንዯ ሀገር ትቀጥሊሇችን?” የሚሇውን ጥያቄ ያስነሳሌ። 

ታሪክን ሇማዛባት ሲባሌ “ሀገር ያስገነጠሇ ትውሌዴ፣ የባዕዴ ቅጥረኛ፣ እርስ በርሱ 
የተጨራረሰ ትውሌዴ” እየተባሇ ቢፃፍበትም፣ ቢሇፈፍበትም ሉዯንቀን አይገባም። በጥፋቱ 
ሂዯት የተጨማሇቁ ዛሬም ጥፋታቸውን ሉቀበለ መተናነቅ አይዯሇም እንዯውም ሌክ ነበርን 
ሲለን እናነባሇንና። ሇእምዬ ኢትዮጵያ ሕዝባዊ መንግሥትና የዳሞክራሲ መብት በመጠየቁ 
የተጨፈጨፈ ትውሌዴ ዛሬም ነፍሰ ገዲይ፣ ቅጥረኛ እየተባሇ ሇትውሌዴ ሲዘገብ አንደ 
ስህተታችንን ያሇመቀበሌ ችግራችን ብቻ ሳይሆን በተሇይ በዯርግ የዯረሰው ግዙፍ ጭፍጨፋ 
አሳፋሪነቱም ጭምር ነው። በተጨማሪም የታሪኩ ተጋሪዎች የሆንን የካቲት ሕዝባዊ 
አብዮትንና የዯርግን ዘመነ ግዴያ በአሇን መረጃ እንኳ ሇንባብ ሇማብቃት ጥረት 
አሇማዴረጋችን የራሱ አስተዋጽዎ አበርክቷሌ።  

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የካቲት 66ን አርባ ሁሇተኛ ዓመት ስናስታውስ ሇኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንዴነትና ሇሕዝባችን እኩሌነት ክቡር ሕይወታቸውን በሀገር ፍቅር ስሜት የሇገሱትን 
ወገኖቻችንን በማስታወስ ነው። የካቲት ዘርና ሃይማኖት ያሌሇየ ሕዝባዊ አብዮት ነው። 
የካቲት ኢትዮጵያዊነት ነው። የካቲት ሇሀገር ተነስቶ ሇኢትዮጵያ ያሌሆነ ትዝታ ነው። 
ኢትዮጵያ ዛሬም ዘረኝነትን፣ ሃይማኖትንና አምባገነንነትን ተገን ያሊዯረገ ሁለም ሀገሬ ብል 
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የሚጮህሊት ዲግማዊ የካቲትን ትፈሌጋሇች። ኢትዮጵያን እንዯ ሀገር ሇማስቀጠሌ 
ኢትዮጵያዊነትን ብሔራዊ ስሜት ተገን ያዯረግ ሕዝባዊ መነሳሳት ተግባራዊ ይሆን ዘንዴ 
ከየካቲት 66 ግብታዊ እንቅስቃሴ ብዙ መማር ይቻሊሌ። በግብታዊነት ተነስቶ በፋሽስት ዯርግ 
የተጨናገፈው የየካቲት ሕዝባዊ ንቅናቄ “ታሪክ እራሱን ይዯግማሌ” እንዱለ አቅጣጫውን 
የሚስት እንቅስቃሴ ሀገራችን ዲግም እንዲይገጥማት ትምህርት ከየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት 
ይቀሰም እንሊሇን።  

የካቲት 66 ኢትዮጵያዊነት ነው!!! 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» 

የካቲት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (February 8, 2016) 

ከጎሕ ታህሳስ 1968 ዓ.ም. ዕትም የተወሰዯ ግጥም 

 

 
ያ ትውሌዴ ተቋም ፡ 
 
ዴረ ገጽ  ፡  www.yatewlid.com, www.yatewlid.org  
ኢሜሌ   ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
ምስሇ ገጽ ፡ Yatewlid 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
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 ያ ትውልድ  

«ያ ትውሌዴ ተቋም ሌሳን» 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 3 ቁጥር 3          የካቲት ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (March 8, 2016) 

የኢትዮጵያ ሴቶችና ማርች 8 

የኢትዮጵያ ሴቶች በተሇያየ መሌኩ ያበረከቱት አኩሪ አስተዋጽዎ በተሇያየ አጋጣሚ 
ቢገሇጽም በርካታ የሴቶች ታሪክ በአግባቡ መዘገብ ገና ይቀረዋሌ። ሴቶች በተሇያየ የሙያ 
ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽዎ አስመዝግበዋሌ፣ እያስመዘገቡም ይገኛለ። ሴቶች ሇኢትዮጵያ 
ሀገራቸው አንዴነትና ለዓሊዊነት፣ ሇሕዝባቸው መብትና ክብር አኩሪ ተጋዴል አዴርገዋሌ፣ 
መስዋዕትነትም ከፍሇዋሌ። 

የካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት “የሴቶችን ጥያቄ” ከፍ በማዴረግ ሴቶች 
ከሚዯርስባቸው መዯባዊ ጭቆናና ምዝበራ በተጨማሪ በፆታቸው የሚዯርስባቸውን በዯሌና 
አዴሌዎ ሇመስበር ሇዴርብ ጭቆና ዴርብ ትግሌ ከፍሇዋሌ፣ ማንነታቸውንም አሳይተዋሌ። 
ሴቶችን ከማጀትና ከቤት እመቤትነት የዘሇሇ ሚና እንዯላሊቸውና ሚናቸውን በወንድች 
ጥገኝነት በመወሰን ዝቅ ብሇው እንዱኖሩ ያዯረጋቸው የዕምነትና የአጓጉሌ ባህሌና ሥርዓት 
ጥልት ያሇፈውን አመሇካከት ሇመቀየር ያሊሰሇሰ ትግሌ አዴርገዋሌ። 

የኢትዮጵያ ሴቶች በፖሇቲካው መስክ ሚናቸው እየጏሊ የመጣው የካቲት 66 ግብታዊ 
አብዮት አስታኮ መሆኑ ባይካዴም ሇዚህ መሠረታቸው ዯግሞ አስከፊው ፊውዲሊዊ ሥርዓት 
ግፍና በዯሌ እንዯነበር አይዘነጋም። የካቲት ሇእምዬ ኢትዮጵያና ሇህዝባቸው የቆሙ ጀግና 
ትውሌዴ እንዲበቀሇ ሁለ በርካታ የትግሌ እመቤቶች አፍርቷሌ። የትግለ መሪ ኮከብ በመሆን 
የታገለና ያታገለ ሴቶች የየካቲት 66 ውጤት ነበሩ። 

ትውሌዴና ታሪክ ተያያዥነት አሇውና የጀግኖች እናቶቻችን የተጋዴል ታሪክ በአብዛኛው 
ሀገርን ከጠሊት ወረራ በመከሊከሌ የተመዘገበ ነበር። አርበኛ እናቶቻችን በየጦር ሜዲው 
ያሳዩት ዯጀንነትና ብሌህነት ሇዛሬ ኢትዮጵያ ህሌውና ከፍተኛውን ዴርሻ አበርክቷሌ። 
“ተከብረሽ የኖርሽው በአባቶቻችን ዯም” የምንሊት ኢትዮጵያ የእናቶቻችንንም አጥንትና ዯም 
ይዛሇች። ሇዏዴዋ ዴሌ የጣይቱ ብሌህነት መሠረት ነው።  የውስጥ አርበኛዋ ሸዋረገዴ ገዴላ 
ሚና አስተማሪ ነው። በርካታ ሴት አርበኞች በየደሩና ጫካው ረግፈዋሌ። የነኚህ ጀግኖች 
እናቶቻችን ታሪክና ተጋዴል ሇቀጣይ እህቶቻችን ሀገር ማፍቀርና ሇሕዝብ መቆርቆር 
የመሠረት ዴንጋያቸው ነበር። ሇሀገር አንዴነትና ለዓሊዊነት ሕይወትን የከፈለ ሴት እናቶች 
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ያፈሯቸው ሀገርና ሕዝብ ተመሌካች ፊዯሌ ቀመስ “ዘመናዊ” እህቶች የካቲትን አስታኮ ብቅ 
ሲለ ሇትግሊቸው መሥመር መያዝና ግብ መምታት መዯራጀት መፍትሄው እንዯሆነ 
እየተገነዘቡ የመጡበት ወቅት ነበር። 

የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ዓሇም አቀፋዊ ትስስርነት ነበረውና ዓሇም አቀፍ የሊብ አዯሮች 
ቀን እንዯሚከበረው ሁለ ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን) ሴቶች 
በትግሊቸው ማክበር የጀመሩት። ሴቶች በአዯባባይ ብቅ ማሇት የጀመሩበት ወቅት በሀገራችን 
ከየካቲት 1966 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ጋር ተያያዥነትና ተዛማጅነት አሇው። ዓሇም አቀፍ 
የሴቶች ቀን ማርች 8 መከበር ዯግሞ ሴቶች ተሰባስበውና ተዯራጅተው መብታቸውን 
ያስከብሩ ዘንዴ ትግሊቸውን ይመሩ ዘንዴ በር ከፋች ነበር። 

ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን በሀገራችን ኢትዮጵያ ከ1967 ዓ.ም. ጀምሮ ሲከበር ሴቶች 
ሇነፃነትና ሇሰው ሌጆች ሰብአዊ መብት መከበር ካስመዘገቧቸው ተጋዴልና ከከፈለት 
መስዋዕትነት ትምህርት በመቅሰም ከሀገራችን ነባራዊ እውነታ ጋር ሇማዛመዴ እረዴቷቸዋሌ። 
ሴቶች በፖሇቲካው፣ በኤኮኖሚውና በማህበራዊ ህይወት ያሊቸውን ሚና ሇማጉሊት ተዯራጅቶ 
መታገሌ እንዯሚገባቸው ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ትምህርት ሆኗቸዋሌ።  

እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1911 ጀምሮ በዓሇም ሕዝቦች በተሇይ በሴቶች መብት 
ተቆርቋሪዎችና ዯጋፊዎች ዘንዴ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ሲከበር ሇኖረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች 
ቀን ማርች 8 (የካቲት 29 ቀን 2008 ዓ.ም.) 105ኛ ዓመት እንኳን አዯረሳችሁ መሌዕክታችን 
ከ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ይዴረሳችሁ።  

የካቲት 29 ቀን 2008 ዓ.ም የሚከበረው ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን የዓሇም ሴቶች በዓለን 
ምክንያት በማዴረግ አንዴነታቸውን፣ ዓሊማቸውንና ተስፋቸውን የሚገሌጹበት ዕሇት ነው። 
የኢትዮጵያ ሴቶችም በሀገራችን በረሃብ ሇሚሰቃዩ፣ ወዯ ባዕዴ ሀገር በሽያጭ ሇሚጓዙ 
እህቶቻቸው፣ ያሇ ዕዴሜያቸው ሇወሲብ ጥቃትና አስገዴድ መዴፈር ሇሚዲረጉ ሕፃናት፣ 
ጧሪ ሊጡ አሮጊት እናቶች፣ አሳዲጊ ሊጡ ሕፃናት፣ በተሇያየ ሕመም ሇሚሰቃዩ እህቶቻችን፣ 
በየእሥር ቤቱ ሇሚማቅቁ እህቶቻቸው፣ በስዯት ሕይወት ውስጥ ሊለ… በአጠቃሊይ ግፈኛና 
ዘረኛ አገዛዝ በሴቶች እህቶቻቸው ሊይ ያሳረፈውን መከራና ጫና ሇመታገሌ አንዴነታቸውን 
የሚያጠነክሩበት፣ የወዯፊት የትግሌ አቅጣጫቸውን የሚቀይሱበት፣ የሚያቀነባብሩበትና 
የትግሊቸውን መስመር የሚመረምሩበት ቀን ሉሆን ይገባዋሌ።   

ማርች 8 ሇሴቶች እህቶቻችን ሀገራቸውን ሕዝባቸውን የሚያዩበት ቀን ናት። ማርች 8 
እህቶቻችን ሇሰው ሌጆች የዜግነት መብትና ነፃነት የሚሞግቱበት ቀን ናት። ማርች 8 
እህቶቻችን ከጀግና እናት አባቶቻችን የወረሱትን አኩሪ የሀገር ፍቅር ቅርስ ሇትውሌዴ 
የሚያስተሊሌፉበት ቀን ናት። ማርች 8 ሇእናት ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዴነትና ሇሕዝቧ 
እኩሌነት ዴምጻቸውን ባሰሙ ዯማቸው ሇፈሰሰው አጥንታቸው ሇተከሰከሰው ወገናቸውና 
በተሇይ ሰማዕት ሴቶች እህቶቻችንን የምንዘክርበት ቀን ነው።  
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እነሆ! እናንት የሕዝብ ዴምጾች ጩኸታችሁ አሌተነነም፣ ሩጫችሁ አሌቆመም፣ ትግሊችሁም 
አሌተቀበረም የምንሌበት ቀን ማርች 8። ማርች 8 የኢትዮጵያ ሴቶች በዘርና በሃይማኖት 
ያሌተከፋፈሇች ኢትዮጵያ ዲግም ትንሳዬዋ ይሆን ዘንዴ ወገባቸውን ጠበቅ የሚያዯርጉበት 
የትግሌ ቀን። ጀግንነትን የሚሠሩ ሺብሬዎችን ሇእናት ኢትዮጵያና ሇሕዝባቸው ዘብ ይቆሙ 
ዘንዴ ከወርሃ የካቲትና ማርች 8 ተመክሮ ሇወጣት እህቶች የሚተሊሇፍበት ወቅት። ማርች 8 
ሇብሩህ ተስፋና ሇኢትዮጵያ አንዴነት የኦሮሞ እናቶች፣ የትግራይ እህቶች፣ የጉራጌ 
ባሌቴቶች፣ የወሊይታ ቆኖጃጅት፣ የዯቡብ እንስቶች፣ የኦጋዳን አበቦች፣ የአማራ እናቶች 
ወዘተ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ዘራችን ኢትዮጵያ፣ ክብራችን ሰንዯቅ ዓሊማችን ብሇው የትግለ 
ግማሽ ኃይሌ፣ እንዯቤት እመቤትነታቸው የኢትዮጵያ እመቤትነታቸውን፣ በአንዴነታቸው 
የሚያረጋግጡበት ቀን ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ።  

ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀን ባህለን መዘከርና ማክበር ስንሌ ትውሌዴና ሀገር 
የሚጠብቁብንን ኃሊፊነት መወጣት ማሇት ነው። በሀገራችን “የሴቶች ጥያቄ” አሌተመሇሰምና 
ማርች 8ን ስንዘክር የጥያቄው ህያውነትን ከግምት በማስገባት ነው። “የሴቶች ጥያቄ” ከላሊው 
የሀገራችን መሠረታዊ ጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት አሇውና “የሴቶች ጥያቄ” ከወንድች 
በመገንጠሌ እንዯማይፈታ ሁለ የሀገራችንም ችግር በሀገራችን አንዴነት ጥሊ ሥር መሆኑ 
ትኩረት ተሰጥቶት ሴቶች እህቶቻችን ሚናቸውን የሚጫወቱበት፣ ቃሌ ኪዲን የሚገቡበት 
በዓሌ መሆን ይገባዋሌ። 

እህቶቻችን የእቴጌ ጣይቱን አመራር ብቃትነት ሉወርሱ ይገባሌ። የነ ዴሊይ አዋጊነት፣ የነ 
ዲሮ ነጋሽ አመራርነት፣ የነ መዝገብነሽ ብዕር፣ የነ ሽብሬ መስዋዕትነት፣ የብርቱካን 
ሜዳቅሳና የርዕዮት ዓሇሙ እንግሌትና ላልች እህቶቻችን የከፈለት ስቃይና መከራ ሇነገ 
ኢትዮጵያችን ተስፋ ነውና አሁንም ሀገራችን ሇአንዴነቷና ሇክብሯ ሕይወት ፈሌጋሇችና 
ማርች 8 ታሪክ የሚሠራበት የመስዋዕትነት ጥሪ ዯወሌ ሉሆን ይገባዋሌ።   

ከየካቲት 66 ዓ.ም ግብታዊ አብዮት ወዱህ የኢትዮጵያ ወጣት ሴቶችና እናቶች አኩሪ 
የትግሌ ታሪክ አስመዝግበዋሌ። የየካቲት ሕዝባዊ ጥያቄ በፋሽስታዊው ዯርግ የሥሌጣን 
ጥማት በስዴስት ወር ውስጥ አቅጣጫውን ሲስት  ከባሊባታዊ ሥርዓት ጋር የነበረው የሕዝቡ 
ትግሌ፣ ፍሌሚያ ከፋሽስታዊ ሥርዓት ጋር ሆነ። ሕዝባዊ ጥያቄዎች አሌተመሇሱምና ሕዝባዊ 
ትግለ ቀጠሇ። ሇዳሞክራሲ መብት፣ ሇሕዝብ መንግሥት ምሥረታ ከዯርግ አገዛዝ ጋር 
በተዯረገው ትግሌ የሴቶች እህቶቻችን ሚና ቀሊሌ አሌነበረም። 

ታሪክ ነውና በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ከየካቲት አብዮት ዋዜማ ተዯራጅቶ በየካቲት 
አብዮት ማግስት ሇሕዝብ ብቅ ያሇው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
ሴቶች እህቶቻችንን በትግለ በማሳተፍ የኢትዮጵያ ሌጆች ያሊቸውን የሀገርና ሕዝብ ፍቅር 
በእህቶቻችንና በእናቶቻችን ዘንዴ ምን ያህሌ እንዯተተገበረ ያሳየ የቀዲማይ እመቤቶች 
ፓርቲ ነበር ቢባሌ ይገባዋሌ። ኢሕአፓ ሴቶችን ከማጀት አውጥቶ ሇመብታቸው ብቻ 
ሳይሆን ሇሀገርና ሇሕዝብ መብት ይሟገቱ ዘንዴ “እነሆ ተከተለኝ!” ሲሌ መቀነታቸውን 
አጥብቀው የጎረፉሇት እናቶቻችን እህቶቻችን ትብብርና ዴጋፍ ሉታመን ከሚገባው በሊይ 
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ነበር። በዴሌ አዴራጊነት የሴቶች እኩሌነትን ሇማሳየት ኢሕአፓ ዕጣው ባይገጥመውም 
በትግለ የሴቶችን ማንነትና ጀግንነት ያሳየና ከወንዴ እኩሌ አይዯሇም በሊይ አመራራቸውና 
ጀግንነታቸው የተመሰከረሊቸው በርካታ የትግሌ እመቤቶች አሳይቷሌ። 

እናቶች ሇኢሕአፓ ሌጆች የምስጢር ጓዲ በመሆን በርካታ ተግባራት አከናውነዋሌ። የጠሊትን 
መውጫ መግቢያ በመጠባበቅ ዘብ ቆመዋሌ። የገበያ ዘምቢሊቸውን ሇኢሕአፓ ሠነድች 
አውሇዋሌ። የምግብ መክተፊያቸውን ሇአዯፍርስ ማባዣ ጠሇሊ ሰጥተዋሌ። የቤት 
አጥሮቻቸው ወቅታዊ መፈክሮችን አስተናግዯዋሌ። ቤታቸውን ሇኢሕአፓ ተግባራዊ ሥራ 
ሰጥተዋሌ። በፋሽስቱ ዯርግ ቀይ ሽብር ዘመንም በእናትነታቸው ሳይከበሩ ታስረዋሌ፣ 
ተገርፈዋሌ፣ ተገዴሇዋሌ። ሇሌጆቻቸው ስቃይና ሞት አሌቅሰው አሌወጣሊቸውም፣ የቁም 
መከራን እስከ ዕዴሜያቸው ፍጻሜ ያስተናገደ በርካቶች ናቸው። በከተሞች በየቀበላውና 
ከፍተኞች በየክፍሊተ ሀገሩ በወረዲና አውራጃ ጭምር ብዕር ያሊገኘው፣ ያሌተዘገበው 
አስዯናቂና በስተመጨረሻም መሪር ታሪካቸው ቀሊሌ አይዯሇም። 

ወጣት ሴቶች በመሪ አታጋይ ፓርቲያቸው ኢሕአፓ ጥሊ ሥርና በኢትዮጵያ ሴቶች ትግሊዊ 
ዴርጅት (ኢሴትዴ) አማካይነት ከወንድች እኩሌ ታግሇዋሌ፣ አታግሇዋሌ የፋሽስት ዯርግን 
አሰቃቂ ስቃይና፣ መከራ ተቀብሇዋሌ። ከፖሇቲካው ባሻገር የፋሽስቶች አውሬአዊ ተግባር 
መወጫ ሆነዋሌ። ዯርግ ማንነቱን በጠመንጃው አስከብሮ ሁለንም “አንገት አስዯፋሁ” ካሇ 
በኋሊ እንኳ ሴሰኛ የዯርግ አባሊትና በየአካባቢው የነበሩ ግሌገሌ ፋሽስቶች ኢሰብአዊ በሆነ 
መሌኩ ሴቶችን በማስገዯዴ መጫወቻና የርካሽ ስሜታቸው ማርኪያ በማዴረግ ሇበሽታና 
ሇቁም ሰቆቃና ስቃይ የተዲረጉ እንስቶች ቀሊሌ አሌነበሩም። እስከ ዯርግ ውዴቀት  
በእርግዝናዋ ሇእሥር ተዲርጋና በእሥር ቤት ተገሊግሊ ሕፃን ሌጇን በመከራ ያሳዯገችው 
የብርሃነ መስቀሌ ባሇቤት ታዯሇች የመከራው ገፈት ቀማሾች ከነበሩ እንስቶች አንዶ ነበረች።  

ማርች 8 በኢትዮጵያ ይከበር ዘንዴ የሴቶች ትግሌ ውጤት ነው። ዕሇቱ ሴቶች ከመብታቸው 
በሊቀ መሌኩ ሇሀገራቸውና ሕዝባቸው አንዴነትና እኩሌነት ያዯረጉትንና የሚያዯርጉትን 
ተጋዴል የሚያስቡበትና የሚያጠናክሩበት ነው። ሴቶች እህቶቻችን ከዴኅረ የካቲት 66 
ጀምሮ ሇትግለ ያበረከቱትን አስተዋጽዎ የሚቃኙበትና ሇትውሌዴ ምን ሠራን? ምን 
አዴርገን ነበር? መሌዕክታቸው የሚተሊሇፍበት ነው። ሴቶች በፖሇቲካው መስክ ብቅ 
ያዯረጓቸውን በቅዴመ የካቲት እንዯ ማርታ መብራቱን በዴኅረ የካቲት በሆዶ ውስጥ ካሇው 
የስምንት  ወር ጽንስ ጋር በአረመኔው ዯርግ የተገዯሇችው ነፍሰ ጡሯ ዲሮ ነጋሽን ጨምሮ  
በየአካባቢው በግፍ የተረሸኑ ወጣት ሴቶች የሚታወሱበት ዕሇት ነው። ህያው ታሪካችሁ 
ከመቃቅብር በሊይ ነው! እናስታውሳችኋሇን፣ ሀገርና ትውሌዴ ምንጊዜም ከፍ ከፍ 
ያዯርጓቹዋሌ እንሊቸዋሇን።  

በኪነ ጥበብና በጽሁፉ ዓሇም ሴቶች እህቶቻችን ያበረከቱት አስተዋጽዎ ቀሊሌ አሌነበረም። 
ሇአብነት ያህሌ በጎሕ መጽሔት መዝገብነሽ አብዩንና የመሳሰለት የሰጡት ዴምቀት ቀሊሌ 
አሌነበረም። “አምጻሇሁ” ግጥማቸው በርካታ እምቢኝ ሇፋሽስት ጀግኖችን አፍርቷሌ፣ “ሌቅሶ 
አሌሻም” ግጥማቸው የጠንካራና ዯንዲና እህቶችን ተጋዴል የፋሽስት መንጋን አስዯንብሯሌ፣ 
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እንዯ ኢሕአፓዋ ጀግና ማዘር አሰሇፈችን “ከሌጆቼ በፊት ሀገሬ” ብሊ የአሲምባ እመቤት 
አዴርጓሌ፣ እንዯ ዴሊይ ጀግና አዋጊዎችን ከሳንጃው ጫፍ አስቀምጧሌ።  

“…ይቺ ጭቁን ምን ታየባት፥ ምን ታየባት  
ሴትነቷ እንዯ ዕቃ ያስቆጠራት 
ይቺ ዯሀ ታሇቅሳሇች . . . ታሇቅሳሇች 
ሇኩሌ ሥራ እኩሌ ዋጋ ተነፍጋሇች 
ተዯራጂ ታገይ ጓዳ . . . ታገይ ጓዳ 
ሀዲሪውን ያን ወንበዳ . . .  ያን ወንበዳ 
ተጨቋኟ እህትዬ . . . እህትዬ 
ተነሽ ታገይ አያዋጣም ሁላ እየዬ…” 
 
በሚሌ ጽንሱን ያዯረገው ትግሊቸው ሇትግለ ያሊቸውን ቆራጥነትና ጠንካራነት ሲገሌጹ 
 
“…ሌቤ ቆርጦ ተነስቷሌ 
የዯም አክታ ያገሳሌ 
በቃ ቆርጫሇሁ  
አምጫሇሁ…” 
 
በማሇት ምን ያህሌ ሇትግለ እስከ መስዋዕትነት ሇመጓዝ ያሊቸውን ብቃት አሳይተዋሌ። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ማርች 8 ዓሇም አቀፍ የሴቶች ቀንን ስናስታውስ የሴቶች እህቶቻችን 
የትግሌ ታሪክ ሇቀጣይ ሴቶችና አዱስ ትውሌዴ ትምህርት ይሆን ዘንዴ በማስገንዘብ ነው። 
ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዴነቷን ጠብቃ ያንዣበበባትን የዘር ፖሇቲካ ሌትወጣ የሴቶችን 
ጠንካራ ተሳትፎ ትፈሌጋሇች። አሁን ባሇው አገዛዝ እስከ መታሰርና መገዯሌ የዯረሱ በርካታ 
ሴቶች እህቶቻችን ስቃያቸው ሇሀገርና ሕዝብ ነውና ክብር ሇናንተ እንሊሇን። የአሁኑ 
ትውሌዴ ወጣት ሴቶች የሀገራችሁን ታሪክ መርምራችሁ ከእናንተ በፊት ከነበሩ ቀዯምት 
ሴት ታጋዮች ጠንካራና ዯካማ ጏን ትምህርት ቀስማችሁ ኢትዮጵያን የሁለም ዘሮች ቤት 
ታዯርጓት ዘንዴ ይጠበቃሌ። “ሸመንዯፈራ” እንዲሇው ዜመኛ ኢትዮጵያ ቤታችን ሇእስሊሙም 
ሇክርስቲያኑም አትጠብም። ኢትዮጵያ ገበታዋ በኦሮሞ ጨጨብሳ፣ በጉራጌ ክትፎ፣ በትግራይ 
አምባሻ፣ በሲዲማ አሚቾ/ብሊምቢል፣ በሐረር ሰንጋ፣ በአማራ ድሮ፣ በሱማላ ወተት፣ ወዘተ 
ዯምቆ፣ የሁለም ዘሮች ምግብ በጤፍ እንጀራችን በአንዴ ማዕዴ ቀርቦ፣ ሁለም ተሰባስቦ 
ሚሻማባት ትሆን ዘንዴ የትግለ እመቤቶች በማርች 8 ዕይታችሁ ሀገራችሁ ትሁን፣ 
ጩኸታችሁ ሇሁለም ዘር ሲሆን ኢትዮጵያዊነታችን ከፍ ይሊሌ። ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ 
ስሜት ዲግም ይታዯሳሌ። 
 
በሴቶች ተሳትፎ የኢትዮጵያችን አንዴነት ያብባሌ!! 
ማርች 8 ሰማዕታት እህቶቻችን ሚታወሱበት!          
«ያ ትውሌዴ ተቋም» 

ኢሜሌ    : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
ዴረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
ምስሇ ገጽ:  yatewlid 

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 4                   መጋቢት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

በትግል መሞት ሕይወት 

 (መጋቢትና ሚያዝያ 1969 ዓ.ም. በደርግ የቤት ለቤት አሰሳ ሰማዕታትን ምክንያት በማድረግ) 

 

 

በትግል መሞት ሕይወት 

ባመጻ መሞት ሕይወት 

ዳግም ትንሳኤ ልደት 

የደም የድል ጎዳና 

የነቼ የነሆ ፋና 

የፋኖነት ምስራቹ 

የታጋይነት ብስራቱ 

ድል ተቀዳጅቶ መሞቱ 

በሞት ሕይወት ማግኘቱ 

እናንት የአብዮት ሰማዕታት 

የነገ ድል ቀን ህያዋን 

የነጻነት ቀይ ጮራዎች 

የጭቁን ሕዝቦች ተገን 

በወህኒ ሲቃ ሰቆቃ 

በፋሽስቶች ጥይት ጅራፍ 

በመወገር በመገረፍ 

በመታደን በመጨፍጨፍ 

በቆረሳችሁት ስጋ 

በደማችሁት የደም ጎርፍ 

የስርዓቱ እድፍ ይታጠባል 

የፋሽስት ጀሌ ይደቃል 

ባንዳ በደሙ ይሾቃል 

ጭቁን ድሉን ይቀዳጃል። 
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የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 4                   መጋቢት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

በትግል መሞት ሕይወት 

 (መጋቢትና ሚያዝያ 1969 ዓ.ም. በደርግ የቤት ለቤት አሰሳ ሰማዕታትን ምክንያት በማድረግ) 

 

በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ የካቲት አብዮት ጎላ ብሎ እንደሚታወስ ሁሉ መጋቢትና ሚያዝያ 
ወራትም ትልቅ ታሪክ አላቸው። የደም ታሪክ! የጭካኔ ታሪክ! የጀግና ታሪክ! የሰማዕት 
ታሪክ! 

ኢትዮጵያ ሀገራችን አስከፊና ዘግናኝ ትውልድ ያጣችበትን የግራዚያኒ ጭፍጨፋ የካቲት 
12ን በየዓመቱ ስትዘክር ወረራና የሰው ልጆች ዕልቂት ምን ያህል አስከፊ መሆኑንና ዳግም 
እንዳይከሰት ለማስተማር ነው። ንፁሃን በጠራራ ፀሐይ በየአደባባዩ በአካፋና በዶማ 
የተጨፈጨፉበት፣ በለሊት በየቤታቸው ውስጥ በእሳት የጋዩበት፣ ወራሪው የኢጣልያ ጦር 
ዕድሜና ፆታ ሳይለይ የተገኘ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የታረደበት ወቅት ነበር። በሀገራችን 
ኢትዮጵያ ዘግናኝ ጠባሳ ጥሎ ያለፈ የወረራና የቅኝ አገዛዝ ታሪክ ነው።  

የሀገራችን ታሪክ በአግባቡ ባይዘገብም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በአንድ መንግሥትና ግዛት 
ሥር በሰሎሞናዊ አገዛዝ እርከን ውስጥ አልፋለች። ይህ አስተዳደራዊ ሰንሰለት ተበጥሶ ዘመነ 
መሳፍንት እስከተተካበት ድረስ በመሃሉ ብቅ ያለችው ዮዲት ጉዲት በትንሹ ለአርባ ዓመታት 
ኢትዮጵያን አስተዳድራለች ሳይሆን በትናለች። የታሪክ ማህደሯ እንደሚያስረዳን፡ የአክሱምን 
ሀውልት ጨምሮ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትንና አድባራትን አውድማለች፣ ምዕመናንና 
ንፁሃንን ጨፍጭፋለች። በቀጣይነት በዘመነ ዓፄ ልብነ ድንግል አገዛዝ የግራኝ አሕመድ 
ወረራ ተከስቶ ከፍተኛ ዕልቂት በኢትዮጵያውያን ላይ ሲያደርስ ይህም እንደ ዮዲት ጉዲት 
ዘመን በርካታ አብያተ ክርስቲያናትንና የኢትዮጵያን ቅርሶች አቃጥሎና አውድሞ አልፏል። 

ኢትዮጵያ ከዘመነ መሳፍንት በኋላ በንጉሥ ዓፄ ቴዎድሮስ ጥረት ዳግም በአንድ ማዕከላዊ 
መንግሥታዊ አስተዳደር ትተዳደር ዘንድ የተጀመረው ጥረት ዳግማዊ ዓፄ ምኒልክ 
ተረክበውት የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ከማስጠበቅ በተጨማሪ እርስ በርስ 
የነበረውን መሳፍንታዊ አገዛዝና ሽኩቻ አጥፍተውታል ቢባል ሚዛን ይደፋል። እነኚህ 
ንጉሣውያን አገዛዞች ታዲያ በአገዛዝ ዘመናቸው የራሳቸው ደካማ ጎን የለም ማለት 
አይደለም። የሥልጣን ዘመናቸውን ለማራዘምና ለማጠናከር የሰሯቸው ጥፋቶች ቢኖርም 
ሀገሪቷ ከነበረችበት ኋላ ቀር የሥልጣኔ ዘመንና ተበታትኖና ተከፋፍሎ እርስ በርስ የነበረውን 
መሳፍንታዊ ሽኩቻ ወደ አንድ ለማምጣት የሰጡት ትኩረት ለደካማ ጎናቸው የራሱ 
አስተዋጽዎ አበርክቷል።     
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ዓፄ ምኒልክ በዘመናቸው ሥልጣኔን ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ። 
ባቡር፣ መኪና፣ መብራት፣ የስልክ አገልግሎት፣ ትምህርት ቤት፣ ፈሳሽ የቧንቧ ውኃ፣ ወዘተ 
በሌላ አገላለጽ ለሀገራችን የሚያስፈልጉ መሠረታዊ የሥልጣኔ በር ከፋቾች፦ ትምህርት፣ 
መገናኛና የጤና ተቋሞች ጅምር እንቅስቃሴ የተጀመረው በዓፄ ምኒልክ ዘመን ነበር። 
ምኒልክ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት በማስጠበቅ የአንበሳውን ድርሻ ሲወስዱ 
ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የጥቁር ሕዝብ የነፃነት ኮከብ ናቸው። ትመስክር ዐድዋ !  

ኢትዮጵያ ሀገራችን በሥልጣኔውም ሆነ በመሠረተ ልማት ዕድገቱ ወርቃማውን ዘመን 
ያጣችው በዓፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ ነበር ቢባል ሚዛን ይደፋል። ዓፄ ኃይለሥላሴ ወደ 40 
ዓመት የሚጠጋ አስተዳደራቸው ከአምስቱ ዓመት የጠላት ወረራ ባሻገር ከጦርነትና የእርስ 
በርስ ሽኩቻ በአንፃራዊነት “የተረጋጋ” ዘመን ነበር። የመሳፍንቱ የእርስ በርስ ሽኩቻ 
ያከተመበት ዘመን፣ ኢትዮጵያዊነትና ብሔራዊ ስሜት በሁሉም ህብረተሰብ ዘንድ ታላቅ 
ግምት የተሰጠው፣ ሀገሩን በደምና አጥንቱ ጠብቆ የኖረው የአርበኞች ትውልድ ከነፃነት 
ማግስት ለሀገሩ ልማትና ዕድገት ፊቱን ያሳየበት፣ እጁን የዘረጋበት ወቅት ነበር። ይህንን 
ብርቅዬ ዘመን ንጉሡ፣ መሳፍንቱና መኳንንቱ መመልከት ተሳናቸው። እጅግ ከሚገባው 
በላይና ከእግዚአብሔር ባልተናነሰ መልኩ ንጉሡ መመለክን ፈለጉ፣ በፈጣሪ ስም ዕድሜ 
ልካቸውን ሊገዙ ከጀሉ። ለትውልድና ለሀገር የምትተርፍ ኢትዮጵያን አቅጣጫ ከማስያዝ 
ይልቅ የመሬት ባላባቶች ዝርፊያና ድሎት በለጠባቸው።  

ከተፈጥሮ ባሻገር የሥርዓቱ አቀንቃኞች መረን ያጣ ጉቦኝነትና ዝርፊያ ሕዝቡን ለችግር 
እያጋለጠው መጣ። ቀደም ብለው ያልጣሉት መሠረት ኋላ ላይ ቢፈልጉት፣ ጊዜ ስጡኝ 
ቢሉት ጊዜ ጥሏቸው ሄደ። ረሃብ የቁም ሞት ጥርሱን አግጥጦ መጣባቸው፣ በድንቁርና 
የተገዛው ሕዝብ ሳያስቡት ነቃባቸው፣ በጋብቻ የቆላለፉት ሥልጣናቸው ሸሻቸው። 
ሊጠቀሙበት ያልቻሉት ወርቃማው ዘመናቸው ከእጃቸው አመለጠ። ከእናት አባቶቹ 
የአርበኝነት ታሪክ፣ ከዐድዋ ኩራት፣ ከጠላት ወረራ አልገዛም ባይነት፣ ከዓፄ ዮሐንስ አንገት 
መቀላት፣ ከራስ አሉላ አባ ነጋ ኢትዮጵያዊነት፣ ከዓፄ ቴዎድሮስ መስዋዕትነት፣ ከዓፄ ምኒልክ 
ረቂቅ አመራር፣ ከነ በላይ ዘለቀ ጀግንነት ትምህርት የቀሰመው የተማረው ትውልድ ሀገርና 
ሕዝብን አሰልፎ ኢትዮጵያን ለልጆቿ አላቸው። በጥቂት ባላባቶች ባለ አሥርና መቶ ሺህ 
ሄክታር የመሬት ባለቤትነት የምትተዳደረዋ ኢትዮጵያ “መሬት ለአራሹ” ንቅናቄ ለውድቀት 
አበቃቸው። 

የካቲት 66 መከራ፣ ግፍና ሥቃይ ላይ ያነጣጠረ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን ስቶ ከዮዲት 
ጉዲት፣ ከግራኝ አሕመድ ወረራና የካቲት 12 ጭፍጨፋ በቀጣይነት የሚመደብ ፋሽስታዊ 
ወታደራዊ የጥፋት አገዛዝ 17 ዓመት ሀገርና ሕዝብ ገድሎና አኮላሽቶ ለተረኛ ዘረኛ የወንበዴ 
አገዛዝ ኢትዮጵያችንን አስረክቦ ዛሬ እደረስንበት የሀገርና ሕዝብ አጠያያቂ ህልውና ላይ 
ለመውደቅ በቅተናል። 

በኢትዮጵያ አገዛዝ አንድ ትውልድ የጨረሰው ፋሽስታዊ ደርግ ሊታመን የማይችል እጅግ 
አስከፊ ያልተዘገበ ታሪክ ተሸክሟል። ደርግና ፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም፤ ኢትዮጵያ 
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በድህነቷ ኮትኩታ ያስተማረቻቸውን ልጆቿን፣ ለነገ ተስፋ ዳዴ እያሉና ቦርቀው ያልጠገቡ 
ታዳጊ ሕፃናቷንና ወጣት ልጆቿን እንዴት ጭጭ አደረጋቸው? እናትና አባቶች ሳይቀሩ 
የበላው የደርግ አገዛዝ ዕውን ኢትዮጵያን እንዴት አዳከማት? ችግኞቿን እንዴት 
አደረቃቸው? ገና አልተፃፈም፣ መረጃዎቹ ከሕዝብ ዓይንና ጆሮ አልደረሱም። ዕውን በደርግ 
በየጊዜው የሚደረግ እሥር፣ የቤት ለቤት አሠሳ፣ ነፃ እርምጃ፣ ቀይ ሽብር በተቀነባበረ 
መንገድና መንግሥታዊ መዋቅር ተዘርግቶለት በአዋጅ ደረጃ ሕጋዊ ሽፋን ተሰጥቶት በመላ 
የደርግ አባላት አመራር ሰጪነት የተካሄደ የቅርብ ጊዜ ታሪክ አይደለምን? 

ጊዜ የሰጠው ደርግ አንድ ትውልድ ሲያፈራርስ ወያኔ ደግሞ አገር አያፈራረሰ ይገኛል። 
ሁለቱም አምባገነኖች ታሪክን ማጣመምና ጥላሸት መቀባት ባህሪያቸው ነው። ደርግ 
የተቀናቀኑትን፤ ሕዝባዊ ጥያቄ ይዘው ብቅ ያሉትን፤ የሲ አይ ዬ ቅጥረኛ፣ ገንጣይ፣ 
አስገንጣይ፣ አናርኪስት እያለ ፈጀ። በአንፃሩ ወያኔ መብት የጠየቁትን አሸባሪ፣ ነፍጠኛ 
እያለ እየጨረሰ ይገኛል። ለደርግና ለወያኔ ለሁለቱም ሀገራቸው ሥልጣናቸው ነው። 

በሀገራችን የትግል ታሪክ ውስጥ ያበረከቱት ሕዝባዊ ተጋድሎ፣ ያሳለፉት መከራና ስቃይ፣ 
የከፈሉት መስዋዕትነት፣ ያልተነገረላቸውና ተመርምሮ ያልተጻፈላቸው የሕዝብ ወገኖችና የያ 
ትውልድ ፈርጦች በርካታ ናቸው። ታሪክን ሊያጽፍና ሊያሰባስብ ቀርቶ ሊያጠፋ ተልዕኮው 
አድርጎ የመጣው የወያኔ አገዛዝ ፋሽስታዊው ደርግ በ17 ዓመት አገዛዝ ዘመኑ በሀገርና 
በሕዝብ ላይ ያሳረፈውን ዘግናኝ የትውልድ ማጥፋት ዘመቻ በትኩሱ በቀጥታ ከጥቃቱ 
ሰለባዎች የሚፈለገውን ያህል እንዳይሰበሰብና እንዳይዘገብ እንቅፋት በመሆን ይኸው 25 
ዓመት አስቆጠረ። ብዙ ሊናገሩና ሊጽፉ የሚችሉ የዚያ ትውልድ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች ጊዜ 
እያደከማቸው፣ እድሜ እየጣላቸው ሲመጣ የግድያው ዋና ተሳታፊና ቁንጮዎች በሩ ወለል 
ብሎላቸው ዛሬም ያንን አሳፋሪ ሥራቸውን እንደጀብዱ ሲጽፉትና ታሪኩን ሲያወላግዱት 
እየተመለከትንና እየታዘብን ነው። 

በሀገር አንድነት ስለማይታሙ፣ ለሀገራቸው ክብር ሕይወታቸውን ስለሰጡ ዓፄ ዮሐንስ፣ ራስ 
አሉላ አባ ነጋ፣ ዓፄ ቴዎድሮስ፣ ስለ አስተዋይ አመራራቸውና ስለ ዐድዋ ገድላቸው ዓፄ 
ምኒልክን ትላንትም፣ ዛሬም፣ ነገም የሚነሱት እጅግ አኩሪ ታሪክ ስላላቸው ነው። ከእነሱ 
በርካታ ትምህርት መውሰድ ስላለብን ነው። ዛሬ የተገላቢጦሽ ሀገር ጥሎ የፈረጠጠ እራሱን 
ወዳድ አረመኔ ደርግ ታሪክ በአንዳንዶች ሲወደስለት መስማትና ማየት የተደረገውና 
የተሠራው ግፍ ይፋ አይወጣ ዘንድ መከርቸሙ ያበረከተው አስተዋጽዎ ቀላል ባይሆንም 
እንደ ጥንት ጀግኖቻችን፣ አርበኞቻችን ታሪክ የኛንም ትውልድ የያን ትውልድ ታሪክ 
ለትውልድ እናቀርባለን፣ እናስተላልፋለን።      

«ያ ትውልድ ተቋም» በዚህ ዕትማችን ደርግ በመጋቢት ወር 1969 ዓ.ም. በቤት ለቤት አሰሳ 
የገደላቸውን በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ከፍተኛ እርከን ደረጃ ላይ 
የነበሩትን እንዘክራለን፣ እናስታውሳለን። መረጃዎች እንደተፈላጊነቱ አግኝተን በደርግ ዘመን 
በየቀኑ የተካሄዱትን ትውልድ ገዳይ እርምጃዎች ሂደታቸውንና አፈፃጸማቸውን ብንዘግብ፣ 
ብናስነብብ ደስ ባለን። የጊዜ ሚዛኑ ታሪክን ጥላሸት ለሚቀቡት ቢያደላም የችሎታችንን ብቅ 



ያት ቅጽ 3 ቁጥር 4 ……………………………………………………………….….መጋቢት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ 
 

5 
 

እናደርጋለን። ለአሁኑና ለመጪው ትውልድ የእኛን ትውልድ ጀግነትና ሀገር ወዳድነት 
እናስተላልፋለን። ያካሄድ ስህተት ቢኖርብንም የማናፍርበት፣ አንገት የማናቀረቅርበት በርካታ 
ታሪክ አለንና። አሟሟታችን እራሱ የሚያኮራ ታሪክ ነውና ደመቅ አድርገን እንጽፈዋለን። 
እኛ ከፋሺስት ደርግ ጋር ተባበርን ሳይሆን ታገልን ብለን ስንዘክር፣ ስንጽፍ ወረቀቱ 
ብዕራችንን ይቀበላል። የእኛን ሕዝባዊ መፈክሮች ብቅ ስናደርጋቸው ዘላለማዊነታቸው፣ 
ዛሬም አለመመለሳቸው ልክ ነበርን ያሰኘናልና እንኮራበታለን። እኛ የሰራነው ኃጢአት 
ስለሌለ ከድረ ገጽና ከፓልቶክ ጀርባ ሳይሆን ፊት ለፊት በመጋፈጥ ስለ ገድላችን 
እንተርካለን፣ እንጽፋለን፣ እንኮራለንና እነሆ የዛሬ ትውስታችን።  

ልትወልድ ቀናት የቀራትን የብርሃነ ሰላም ማተሚያ ቤት ባልደረባ የስምንት ልጆች እናት 
ዳሮ ነጋሽ እስከ እርግዝናዋ የገደለ አገዛዝ ደርግ ነው። የሠራተኛ ማህበር መሪው ጀግናው 
ማርቆስ ሀጎስና የኢሕአፓ አመራር አባል ቆራጡ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ደርግ ከመጋቢት 
14 ቀን እስከ መጋቢት 17 ቀን 1969 ዓ.ም. ባደረገው የቤት ለቤት አሰሳ ከተሰዉ ብርቅዬ 
የሴቶች፣ የላብ አደሩና የኢትዮጵያ ሕዝብ  አለኝታዎች ናቸው ሁሌም ስንዘክራቸው የደርግ 
አገዛዝን ገዳይነትና አረመኔነት በማስረገጥ ነው። የኢሕአፓ አመራር አባላት ዮሐንስ ብርሃኔ፣ 
ክፍሉ ተፈራ እና የአዲስ አበባ ኢሕአፓ ዞናል ኮሚቴ አባል ግርማቸው ለማ እና በርካታዎች 
በዚሁ ፋሽስታዊ የቤት ለቤት አሰሳ ከተገደሉት በርካታዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። 

 



ያት ቅጽ 3 ቁጥር 4 ……………………………………………………………….….መጋቢት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ 
 

6 
 

 

 



ያት ቅጽ 3 ቁጥር 4 ……………………………………………………………….….መጋቢት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ 
 

7 
 

 

የሠራተኛው ማህበር መሪ ማርቆስ ሀጎስ  (ምንጭ፦ አደራ ልዩ ዕትም ግንቦት 2001 ዓ.ም. የሰማዕታት ሐውልት                                                                                                                                                                         

ግንባታ ማኅበር፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ) 

በከፋ ክፍለሀገር በየም አውራጃ በ1931 ዓ.ም. የተወለደው ማርቆስ 
ሀጐስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን አዲስ አበባ ጀኔራል ዊንጌት አዳሪ 
ት/ቤት ተምሯል። የአዲስ አበባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት የአስተዳደር 
ሥራ ሥልጠና ሰጥቶና አወዳድሮ ለመቅጠር ባወጣው መመሪያ 
መሠረት ማርቆስ ሀጐስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን እንዳጠናቀቀ 
ተወዳድሮ በአመጣው አመርቂ ውጤትና ባሳየው ችሎታ በመመረጥ 
ተቀጠረ።  

በመቀጠል ለተወሰኑ ዓመታት ሀገር ግዛት ሚኒስቴርና አጠር ላለ ጊዜ ኢትዮጵያ አየር 
መንገድ ሠርቷል። ኢምፔሪያል ኢንሹራንስ እየሠራ ባለበት ወቅት ትዳር በመያዝ ከዛሬዋ 
ወ/ሮ አልማዝ ገብሩ ጋር ተጋባ። በመቀጠልም ፓን አፍሪካን ኢንሹራንስ ሠርቷል። በዚህም 
ወቅት ነበር ወደ ሠራተኛ ማህበር የተቀላቀለው። ማርቆስ የሠራተኛውን ማህበር ከተቀላቀለ 
በኋላ ሙሉ ጊዜውን ለማህበሩ በመስጠት እረፍት ሳይኖረው ይተጋ ነበር።  

የኢትዮጵያ ሠራተኞች ትግል እራሱን የቻለ ያልተፃፈና ያልተዘገበ ታሪክ አለው። 
የመጀመሪያው የሠራተኞች ማህበር መሪ የአበራ ገሙ ታሪክ በቅጡ አልታየም። ከ1935 
ዓ.ም. የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ሠራተኞች ማኅበር ከተመሠረተበት ጊዜ አንስቶ የኢትዮጵያ 
ሠራተኞች ማኅበራትና መሪዎቻቸው ለላብ አደሩ መብትና የሥራ ዋስትና ከፍተኛ ተጋድሎ 
አካሂደዋል፡፡  

በዘመነ ደርግ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ለመብታቸውና ለነፃ ማኅበራቸው ደህንነት እጅጉን 
ታግለዋል። ማኅበራቸው ነፃ ሆኖ መብታቸውን ያስከብሩ ዘንድ ከደርግ አገዛዝ ጋር ከፍተኛ 
ትግል ገጥመዋል። ማኅበሩ ለሠራተኛውና ለላብ አደሩ መብት በመሞገት አኩሪ የማህበር 
መሪዎችን አፍርቷል። ከነዚህም ዋነኛውና አንዱ የኢ.ሠ.አ.ማ. ፕሬዘዳንት የነበረው ማርቆስ 
ሀጐስ ነበር። 

ደርግ የየካቲት አብዮትን አቅጣጫ አስቶ ሁሉንም ረግጦ ለመግዛት ከአለው ትልሙ አንፃር 
የሠራተኛውንም ማህበር ጨፍልቆና በራሱ ቁጥጥር ሥር አድርጎ ትግሉን ለማሽመድመድ 
ቢጥርም በቆራጥ መሪዎቹና ላብ አደሮች ተጋድሎ እስከ ቀይ ሽብር ዘመን ሠራተኛው 
ማኅበሩን ለደርግና ለመኢሶን አላስነካም ነበር። የኢትዮጵያ ሠራተኞች ከደርግ ጋር ባደረጉት 
የትግል ውጤት ላብ አደሩ በ1968 ዓ.ም. የሜይ ዴይ ባህሉን እጅግ በደመቀና በበላይነት 
ሊያከብር አስችሎታል።   

በመስከረም ወር 1968 ዓ.ም. መጀመሪያ ላይ ለተጠራውና ተግባራዊ ለሆነው የሥራ ማቆም 
አድማ የኢ.ሠ.አ.ማ. አስተዋጽዎ ቀላል አልነበረም። በዚህም የሥራ ማቆም አድማ ምክንያት 
ደርግ ዓይኑን ጥሎበት ነበርና ለ7 ወራት ማርቆስ ሀጐስን ወደ እሥር ቤት ከተተው። በእሥር 



ያት ቅጽ 3 ቁጥር 4 ……………………………………………………………….….መጋቢት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ 
 

8 
 

ላይ እያለም ከፍተኛ ስቃይና መከራ ደርሶበታል። ከ7ወራት በኋላም ከእሥር ሊወጣ የቻለው 
በዓለም ሠራተኞች ድርጅት (I L O) ግፊትና በሠራተኞች ያላሰለሰ ትግልና ጥረት ነበር። 

ፋሽስታዊው ደርግ የሚታወቅበት አንድ ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ከመግባቱ በፊት 
ሥልጣን ከተቆናጠጠበት 1967 ዓ.ም. ጀምሮ ለሦስት ዓመት ቅድመ ምንጠራዎችንና 
ግድያዎችን ሲያካሂድ ኖሯል። ለደርግ ቀይ ሽብር ሕዝብንና ልጆቹን የማፈኑ፣ የማሠሩ፣ 
የማሰቃየቱ፣ የመግደሉ ከፍተኛው ደረጃ ነው። ደርግ ሥልጣን በያዘ ደቂቃዎች የሕዝቡንና 
የተራማጆችን መብት በአዋጅ ካገደ በኋላ የማያቋርጥ ትግል ገጥሞታል። ይህ ትግልም 
በተቀናጀና በተቀነባበረ መንገድ በሕዝቡ መሪ ድርጅት በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ፓርቲ (ኢሕአፓ) ጥላ ሥር የተካሄደ ነበር። ደርግ በተለይ ከ1967 ዓ.ም. ጥር ወር ጀምሮ 
ተግባራዊ የሆነውን የ”እድገት በኅብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻ” የዘማቾች የእሥርና 
የግድያ ዘመቻ ሲያደርገው ወራትም አልፈጀበት። ዘማቾች በየገጠሩ ከታጠቁ ባላባት ጋር 
የሚያደርጉትን ግብግብና ገበሬውን የማደራጀት ሂደት ሌላ ስጋት ውስጥ ስለከተተው 
በመሬት ባላባቶች እያሳበበ የገደላቸው፣ በመጠለያ ቤታቸው/ካምፓቸው ያቃጠላቸው 
በርካታዎች ናቸው። ከዚህ ሂደት ጋር በየከተማውም ቁጥራቸው ይነስ እንጂ የሚታሠሩ፣ 
ደብዛቸው የሚጠፋ፣ የሚገደሉ ነበሩ። አዎ! ከ1969 ዓ.ም. ነፃ እርምጃ በፊት የደርግን ግድያ 
ለየት የሚያደርገው አስከሬን በየመንገዱ አለመጣሉ ብቻ ነው። 

ደርግ በመጠነኛ እሥርና ግድያ ትግሉን ለማፈን ሲጥር ያ አይበገሬ ትውልድ ለሀገሩ 
አንድነትና ለሕዝብ መንግሥት ምሥረታ እንዲሁም ላልተገደበ ዴሞክራሲያዊ መብት 
ሲሟገቱና እንደውም ትግሉ እየጋለ እየጐመራ ሲሄድ የደርግ በትር በመኢሶንና ወዝ ሊግ 
እተወጠነው ቀጣይ ዕቅድ ተሸጋገረ። ቤት ለቤት አሰሳ። 

ደርግ ከ1968 ዓ.ም. ጀምሮ በርካታ አሰሳዎችን አካሂዷል። ሲጀምር “የቀድሞ ዓፄ 
ኃይለሥላሴ ባለሥልጣናትና ባላባት የደበቁት መሣሪያ አለ” በሚል ሽፋን ሆኖ የተጀመረው 
የቤት ለቤት አሠሳ አድማሱንና ግዛቱን እያሰፋ ማንኛውንም ተቃዋሚ ተብሎ የሚጠረጠርን 
ያስስ፣ ይበረብር ገባ። በተለይ ኢሕአፓ ላይ ያነጣጠረ። ደርግ በአዋጅ መልክ ማንም ሰው 
ከቤቱ ሳይንቀሳቀስ ሁለት ከፍተኛ አሰሳዎች በአዲስ አበባ ከተማ አካሂዷል። በመጋቢትና 
ሚያዝያ ወር 1969 ዓ.ም. እነኚህ ሁለት አሰሳዎች በተቃዋሚነት የተጠረጠሩ ሰዎችን 
ማሠርና መግደል ዒላማው ያደረገ ሲሆን በተለይ በመጋቢቱ አሠሳ የመኢሶን ካድሬዎች 
በርካታ የኢሕአፓን አባላትንና በከፍተኛ እርከን ላይ የነበሩትን ያውቁ ነበርና የደርግ ሌባ 
ጣት/ጠቋሚ ጣት በመሆን በአሠሳው ተሠማርተው እውነትም ብርቅዬ የኢሕአፓን ዕንቁዎች 
ገድለዋል፣ በእጃቸው አስገብተዋል።  

ከብዙ በጥቂቱ ከኢሕአፓ አመራር ዶር ተስፋዬ ደበሳይ፣  ክፍሉ ተፈራ፣ ዮሐንስ ብርሃኔ፣ 
መላኩ ማርቆስና ነጋ አየለ፤ በከፍተኛ እርከን ደረጃ ላይ ከነበሩት በሪሁን ማርዬ፣ ማርቆስ 
ሀጐስ፣ ዳሮ ነጋሽ፣ ግርማቸው ለማ. . . የመሳሰሉ የኢሕአፓ አባላት በነዚህ ሁለት አሰሳዎች 
ሰለባ ሁነዋል።  
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የደርግና መኢሶን ጥምር አመራር በ1969 ዓ.ም. ለአሰሳው በአደረጉት ዝግጅት ወደ 755 
የሚደርሱ ግለሰቦች ፎቶ በየአካባቢው በመበተን በተገኙበት ይገደሉ ዘንድ ትዕዛዝ 
ተሰጥቷል። ከነዚህ አንዱ በቁጥር 13 የተለጠፈው ፎቶ የሠራተኛው ማህበር ፕሬዘዳንት 
ማርቆስ ሀጐስ ነበር።  

በወቅቱ በደርግ ከሚደረጉ ክትትሎችና ማሳደድ የተነሳ በርካታዎች ማደሪያ ቤታቸውንና 
አካባቢያቸውን እንዲለቁ ተገደዋል። ማርቆስም በወቅቱ እንጦጦ ኪዳነ ምህረት በሚያስኬደው 
መንገድ ዳርቻ እሚገኘው የባለቤቱ ወላጆች ቤት ሄዷል። ቤቱ ውስጥ ውሎ አላደረም ለካስ 
የደርግ አሳሾች ጥቆማ ደርሷቸዋል፡ ቤቱ ተከቦ የአጥሩ በር ይንኳኳል። ማርቆስ ቤቱ 
መከበቡን እንዳወቀ ይዟቸው የነበሩትን የተለያዩ መታወቂያዎችና ሌሎች መረጃዎች ደርግ 
እጅ እንዳይገቡ የውኃ እንስራ ውስጥ ይከታቸዋል። በቀጣይነትም በቤቱ ውስጥ የነበሩትን 
ሕፃናት በጓሮ በር እንዲወጡ ካስደረገ በኋላ ከደርግ ጅቦች ጋር ሊጋፈጥ ይዘጋጃል። ወዲያው 
ከከበቡት ውስጥ የመጀመሪያ ጥይት ወደ ቤቱ ሲተኮስ እሱም የምላሽ ተኩስ ይሰጣል። 
በመጨረሻም ሁለት ጥይት እስኪቀረው ተኩሶና ጨለማውን ተገን አድርጎ ወደ አስፋልት 
በመውጣት የኢሕአፓን የትግል መዝሙር በመዘመርና መፈክሮችን በማሰማት በያዘው ሽጉጥ 
እራሱን አጠፋ። የጀግና ሞት ሞተ። በትግል መሞት ሕይወት። የታጋይ እረፍቱ ሞቱ። ዛሬ 
ታሪኩ ከመቃብር በላይ ከፍ ብሏል። የማርቆስ ሞት ህያው ሆኖ ለትውልድ አስተማሪ፣ 
የትግል አስተማሪ፣ የሀገርና ሕዝብ ፍቅር አርኣያነቱ ይዘከር ዘንድ ጊዜ ለኢትዮጵያ 
የሚሆንበት ዘመን እሩቅ አይሆንም። 

ማርቆስ ሀጐስና የሕግ ባለቤቱ ወ/ሮ አልማዝ ገብሩ አምስት ልጆች አሉዋቸው። ታደሰ፣ 
ዳዊት፣ አምሳሉ፣ ዘመነ (ሴት) እና ደጉ ይባላሉ። ማርቆስ ሀጐስ ሲሰዋ የመጨረሻው ሕፃን 
ደጉ የአንድ ዓመት ልጅ ነበር። ከአምስቱ ልጆቻቸው ዳዊት በሕይወት የለም ሌሎቹ 
በመከራ፣ በስቃይና በችግር በእናታቸው ዘንድ አድገው ዛሬ ሁሉም እራሳቸውን ችለዋል። 

“የማርቆስን አደራ ተወጥቻለው” የሚሉት ባለቤቱ ወ/ሮ አልማዝ “የማርቆስ ቤተሰቦች ልጆቹን 
ወስደን እናሳድግ፣ አንቺ ልጅ ነሽ አግብተሽ መኖር ትቺያለሽ ብለውኝ ነበር።  እኔ ግን 
ልጆቼንም አልሰጥ፣ ሌላ ባልም አላገባ፣ ሌላም አልወልድ ብዬ ልጆቼን አሳደግሁ። የእሱን 
አደራ ጠብቄ ልጆቼን በሥነ-ሥርዓት በማሳደጌና ለቁም ነገር በማብቃቴ ለሀገሬ ብድሬን 
መልሻለሁ። እርሱ ለሠራተኛው ሞቷል። እኔ ደግሞ ዕድለኛ ነኝ ዓላማዬ ሁሉ ተሳክቷል።”  
አደራ ልዩ ዕትም ግንቦት 2001 ዓ.ም.  

ወ/ሮ አልማዝ ገብሩና መሰል ቤተሰባቸው እውን አስተዋሻቸው ማነው? ያ ትውልድ ስንል 
በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተሰቦችን ይነካል። የደርግ ቀይ ሽብር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ቤተሰብ 
አሽመድምዷል። ዛሬም ጠባሳው በበርካታ ቤተሰቦች ዘንድ አለ። ማርቆስ በሕይወት ቢኖር 
ዛሬ ልጆቹ የት ነበሩ? እኛ በአጋጣሚ፣ በተአምር በሕይወት ያለን የያ ትውልድ አካላት 
ዛሬን ትላንት ላይ ሆነን የተመለከትን ስንቶቻችን ነን? እኛ ልንኖር ማርቆስ ሀጐስ፣ ዳሮ 
ነጋሽ፣ ተስፋዬ ደበሳይና በርካታዎች ሕይወት ከፍለዋል። ለዛሬአችን “ድሎት” የነሱ አጥንትና 
ደም እንዳለበት ዕውን አስበነዋል?  
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ነፍሰ ጡሯ ዳሮ ነጋሽ (ምንጭ፦ ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ እውነተኛ ታሪክ፡ ቅጽ አራት፡ ሜጋ አሳታሚ ድርጅት፡        

1991 አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ) 

በ1936 ዓ.ም. ከጉራጌ ቤተሰብ አራት ኪሎ አካባቢ የተወለደችው ዳሮ 
ነጋሽ ዕድሜዋ ለትምህርት እንደደረሰ በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት 
ግቢ ውስጥ የሚገኝው የሥነጥበብ ትምህርት ቤት ተምራለች።  ዳሮ 
በእድገቷ ንቁና ቀልጣፋ በትምህርቷም ጎበዝ ነበረች። በቀጣይነትም 
በንግድ ሥራ ትምህርት ቤት ተምራ በጥሩ ውጤት ተመርቃ ሥራ 
ለመያዝ በቅታለች። 
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ዳሮ ከዘጠኝ ልጆቿ አባት አቶ ጥላሁን ተፈራ ጋር በፍቅር የተገናኙት በስነጥበብ ትምህርት 
ቤት የሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ሁነው ነው። ሁለቱም አንድ ክፍል ውስጥ በመሆናቸውና 
በወቅቱ “ቀለሜዋ” እንደሚባለው ጎበዝ ተማሪዎች ነበሩ። ይህም ለግንኙነታቸው መጐልበት 
ይበልጥ አስተዋጽዎ አበርክቷል። በቀለም ትምህርት ጉብዝና የተጀመረው መቀራረብ ቀስ 
በቀስ ወደ ልጅነት ፍቅር ተሸጋገረ። ፍቅራቸው ወደ ዘለቄታዊ የኑሮ ጓደኝነት ለማሸጋገር 
የትዳር ሀሳብን ያነሱት ገና ትምህርት ላይ እያሉ ነበር። በዚህም አሳባቸው በመግፋት ጥላሁን 
ትምህርቱን አቋርጦ ሥራ በመያዝ ዳሮ እየተማረች እሷን መንከባከብ ያዘ። በቀጣይነትም 
በ1950ዎቹ ሠርግ ደግሰው ተጋቡ። ዳሮም ትምህርቷን በጥሩ ውጤት ጨርሳ ሁለቱም 
ሠርተው ይገባሉ።  

የዳሮና ጥላሁን ትዳር በፍቅር ተሞልቶ ወደ ቤተሰባዊ ሕይወት ተሸጋገረ። ልጆች ተወለዱ። 
ኑሮአቸውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሞቅ አለ። የ1960ዎቹ እንቅስቃሴ ቀስ እያለ ዳሮና ጥላሁን 
ውስጥ ይብሰለሰል ጀመር። በተለይ በተማሪው ክፍል የዘውድ አገዛዝ ማክተም እንዳለበት 
የሚደረገው ንቅናቄ ከወቅቱ ኑሮ ውድነት፣ ግፍና መከራ በማጣመር የእንቅስቃሴው 
ደጋፊዎች ከመሆን ሊያመልጡ አልቻሉም።  

መሪ ያጣው የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት የዘውዱን ሥርዓት ቢገረስሰውም የተጮኸለትን 
ጥያቄ ሳይመልስ አምባገነንና አፋኝ ወታደራዊ አገዛዝ ሥር ሀገሪቷ ወደቀች። ሕዝባዊ ትግሉ 
ቀጠለ። ለተነሱ ሕዝባዊ ጥያቄዎች ተደራጅቶ መታገል የወቅቱ ጥያቄ ነበርና የሕዝቡን 
ጥያቄና ወቅታዊ መፈክሮችን ይዞ ኢሕአፓ ብቅ አለ። ዳሮና ጥላሁንም በፍቅራቸው፣ 
በትዳራቸው፣ በቤታቸው ውስጥ ኢሕአፓን አስገቡ። ቤት ለኢሕአፓ አሉ። 

ዳሮ ከንግድ ሥራ ት/ቤት ከተመረቀች በኋላ በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲና በሂልተን ሆቴል 
ፕሮጀክት ውስጥ ሰርታለች። በ1965 ዓ.ም. መጀመሪያ ላይ የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት 
ሠራተኛ ሆናለች። በዚህ መሥሪያ ቤት ውስጥ ሆና ጠንካራ የትግል ስሜት በማሳየት 
የእንቅስቃሴው ተሳታፊ ሆናለች።  

ዳሮ ነጋሽ እንደ ኢሕአፓ አባልነቷ በህቡዕ ብትንቀሳቀስም የህጋዊ መድረኮችም ንቁ ተሳታፊ 
ነበረች። የቀበሌ ሂሳብ ሹም፣ የሠራተኛ ማህበራት ኢንዱስትሪ ተወካይ፣ የሜይ ዴይ በዓል 
አከባበር ዝግጅት ኮሚቴ አባል፣ የሴቶች አስተባባሪ ኮሚቴ አባል ሆና ሰርታለች። በደርግ 
መስከረም 2 በዓል ዝግጅት ሳይቀር ተሳታፊ ሆናለች። በመጀመሪያው የደርግ ዓመት በዓል 
ግብዣ ላይ ሠራተኛውን ወክላ በቤተ መንግሥት ተገኝታ ነበር። ይህም አጋጣሚ የደርግ 
አባላቱን ቀርቦ ለማየት ዕድል ሰጥቷታል። 

ዳሮ ለሠራተኛው ደሞዝ ጭማሪ በመጠየቋና ለመሠረታዊ መብቶቻቸው በመታገሏ ለእሥር 
ተዳርጋለች። ጊዜውም ደርግ ለማስፈራራት አንዳንዶችን እያሠረ የሚለቅበት ወቅት ስለነበር 
በሠራተኛውና በተቆርቋሪዎች ጉትጐታ ወዲያው ተፈትታለች። ሠራተኛውም በክብር 
ተቀበላት። 
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ዳሮ ሠራተኛው ከየትኛውም አቅጣጫ ለሚደርስበት ጥቃት ግንባር ቀደም ተፋላሚ ሆነች። 
የደርግ ለውጥ ሀዋርያ በተለያዩ መድረክ መሠረታዊ የሠራተኛውን ጥያቄዎች አድበስብሰው 
ሲያልፉ ዳሮ ዋናዋ ተከራካሪና ተጋፋጭ በመሆኗ ጥርሳቸውን እየነከሱ የመጡባት የደርግ 
አካላት ቀላል አልነበሩም። 

ዳሮ ደከመኝ፣ ሰለቸኝ፣ ታከተኝ ሳትል ለሠራተኛው መብት ሞግታለች። የቤተሰብ 
ኃላፊነቷና የልጆች እናት መሆኗ እንኳ ከዓላማዋና ከትግሏ ፈቀቅ ያላደረጋት ብርቅዬ የሴቶች 
እህቶቻችን ጀግና ነበረች። 

ደርግ በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ የብዙኃን ድርጅቶችን ማለትም የወጣቶች ማህበር፣ 
የሴቶች ኮሚቴን፣ የመምህራን ማህበርን፣ የሠራተኛው ማህበርን ማዋከብና መዝጋት 
በከፍተኛ ሁኔታ ተያያዘው። ይህ የደርግ ጫና አንዳንድ የሙያ ማህበራት በህቡዕ እንዲደራጁ 
አስገድዷቸዋል። በዚሁም መሠረት የሠራተኛው ማህበር ኢሠአማ የደርግ በትር 
ስለተወረወረበት በህቡዕ መንቀሳቀስ በማስፈለጉ የኢትዮጵያ ላብ አደሮች አብዮታዊ ማህበር 
(ኢላአማ) በምስጢር እንዲቋቋም አስገድዷል። ይህ የኢሕአፓ አካል ድርጅት የሆነው 
ኢላአማ ምሥረታ የመጀመሪያው ስብሰባ የተካሄደው በዳሮ ነጋሽ ቤት ነበር።  

ዳሮ በ1968 ዓ.ም. ሜይ ዴይ በጣም ትታወሳለች። ደርግ የሠራተኛውን እንቅስቃሴ 
ስለሚፈራ በዓሉን በቁጥጥራቸው ሥር አድርገው ለማክበር ይፈልጋሉ። የብርሃንና ሰላም 
ማተሚያ ቤት ሠራተኞችን ለመቀስቀስ በቅርቡ አብዮቱና ትዝታዬ (አብዮቱና ድንቁርናዬ 
ይመጥነዋል) በሚል ዳግም ያ ትውልድ ላይ በተለይ ኢሕአፓ ላይ ያላቸውን ንቀትና ቁጭት 
በሹፈትና ፌዝ ያስነበቡት ፍስሃ ደስታ ነብሩ የመጡት። በስብሰባው በሜይ ዴይ በዓል 
አከባበር ሠራተኛው ይዞ መውጣት ያለበትን መፈክር በማሳሰብ በመንግሥት በኩል 
የተዘጋጁትንና በየመሥሪያ ቤቱ የተበተኑትን ይዞ መውጣት እንዳለባቸው ሲደሰኩሩ 
ቆፍጣናዋ ዳሮ ነበረች የተጋፈጠቻቸው። 

“…ልናገር የምፈልገው ነገር ሜይ ዴይ የሠራተኛው በዓል መሆኑን ብቻ ነው። ስለዚህ 
በበዓሉ ላይ ምን ማድረግ እንዳለበትና ምን ዓይነት መፈክር እንደሚያዝ ሊነገረው 
አይገባውም። ሠራተኛው እራሱ ያውቀዋል…”  በማስቀጠልም 

“…ሁሉንም ለእኛ ተዉልን። በዓላችንን በደንብ እናከብረዋለን። መፈክራችንንም እኛው 
እናዘጋጃለን።” በማለት ነበር ዛሬ በእርጉዝ ደም ለሚያሾፉት ፍስሃ ደስታና ተከታዮቹ ምላሽ 
የሰጠችው።  

ዳሮ በ1968ቱ የሜይ ዴይ በዓል ውስጥ ደምቃ ታየች። “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት!” 
የሚለውን መፈክር ከፊት አስይዛ እሷ በራሪ ወረቀቶችን እየበተነች ሰልፉን በግምባር 
ቀደምትነት በመምራት በሺህ ከሚቆጠሩ ሠራተኛ ወገኖቿ ጋር ድምፃቸውን ያሰማሉ። ለላብ 
አደሩ ይጮኻሉ።  
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ዳሮ ነጋሽ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ውስጥ የትግሉ ግምባር ቀደም ተዋናይ ሆነች። 
አብዛኛው የማተሚያ ቤቱ ሠራተኞች ለመብታቸው ተሟጋች ሆኑ። በህቡዕ ድርጅታቸው 
ኢላአማ ሥር ተሰባሰቡ። ለዚህ ደግሞ የዳሮ ድርሻ የላቀ ነበር። 

ፋሽስታዊው ደርግ በወጣቱ፣ በሴቶች፣ በተማሪው፣ በላብ አደሩ፣ በቢሮ ሠራተኛው፣ በታዳጊ 
ሕፃናት፣ በእናቶች፣ በአባቶች በአጠቃላይ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ዘንድ የተጠላ የመከራ 
አገዛዝ ነበር። በዓለምና በአፍሪካ በወቅቱ ብቅ እንዳሉት ወታደራዊ አምባገነንና ገዳይ 
መሪዎች ደርግ ኢትይጵያ ላይ የተከመረ የቁጣና የመከራ ዘመን ነበር። ደርግ ሕዝባዊ 
ድጋፍን በመሳሪያ ማግኘት እንደማይችል ቢገነዘበውም መረን በለቀቀ ጭፍጨፋ አንገት 
ማስደፋት ግና እንደማያቅተው ተገንዝቧል። ለዚህም ሥልጣን ጥማቱ ከሕፃን እስከ 
አዛውንት፣ ነፍሰ ጡር እናቶችን ሳይቀር በጅምላ የገደለው። ይህንን አይበገሬ እንቅስቃሴ 
በአለው የመሳሪያ አቅሙ ተጠቅሞ የተሸማቀቀና የቁም ሞት የሞተ ኅብረተሰብ ገዛሁ፣ 
አስተዳደርን ብሎ ፉከራ ድንቁርና ካልሆነ ሌላ ምን ይሰኛል? እና ለደርግ አብዮት ፦ 
ግድያ፣ ሴሰኝነት፣ ድንቁርናን ያጣመረ ጉዞ ነበር ቢባል ይመጥናቸዋል። 

በደርግ የገዳይነት ሂደት ሁለተኛ ደረጃ ቤት ለቤት እያሰሱ መድፋት የሚለው “ዘመቻ 
መንጥር”፣ “ዘመቻ ደምስስ” ከፍተኛው ደረጃ መጋቢትና ሚያዝያ 1969 ዓ.ም. ሲካሄድ 
በርካታ ወገኖችን በቀናት ውስጥ ሲቀጥፍ ኢሕአፓ ብርቅዬ አመራሩን ያጣበት ነበር። እንደ 
ግርማ ከበደ ዓይነት ገዳዮች ደርግና መኢሶን የወለዱበት፣ ኮትኩተው ያሳደጉበት ዘመን 
ነበር። ልትወልድ ሳምንታት የቀራት ብርቅዬዋ ታጋይ ዘጠነኛ ልጇን በዘጠኝ ወሩ ይዛው 
ትሄድ ዘንድ በደርግ የተረሸነችበት ቀን መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም.።  

እውን ኢትዮጵያ ለልጆቿ አልቅሳለች? በአረመኔው የደርግና የመኢሶን ዱላ ግርማ ከበደ 
በአደባባይ የተገደለችው ነፍሰ ጡር ዳሮ ነጋሽ ባለቤት አቶ ጥላሁንና ጥላቸው የሄደችው 
ስምንት ልጆቿ ታሪክ ተቀብሮ ይቀር ዘንድ ይገባልን? ዳሮ ነጋሽ “በትግል መሞት ሕይወት” 
ያልነው ትላንትም፣ ዛሬም ወደፊትም ትውልድ ገና ያነሳሻል፣ የሴቶች ሐውልት ነሽ፣ 
የጭካኔ ጥልቀቱን ማሳያ ነሽ፣ ፋሽስታዊ ዘመን ዳግም እንዳይደገም ዳሮ ነጋሽ ትምህርት 
ቤት ነሽ።  

መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ አራት ሰዓት አካባቢ የአራት ኪሎና አካባቢው 
ከፍተኛ 14ቱ አረመኔው ግርማ ከበደ ከአጃቢዎቹ ጋር ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ሰተት 
ብሎ ገብቶ ሠራተኞቹን ለስብሰባ እንደሚፈልግ ተናገረ። …ከተሰበሰበው ሰራተኛ መሀል 
የስም ዝርዝሩን እያነበበ አስወጣ። ዘጠኝ ብቻ ተገኙ። 

ዳሮ ነጋሽ ከዘጠኙ መሀል አንዷ ብትሆንም ስብሰባው ላይ አልነበረችም። እስር ቤት 
ለሚገኘው ባሏ ስንቅ አቀብላ አርፍዳ ስትመጣ የውጭ በር ላይ ጠብቀው ነበር የያዟት።… 

እንዲሁም በመጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. አዲስ ዘመን ጋዜጣ “…በማተሚያ ቤቱ ሐቀኛ 
ተራማጆችና በቀበሌ 07 ታጋይ ጓዶች የተጋለጡት ቀንደኛ ፀረ አብዮተኞች በቁጥጥር ሥር 
ውለዋል።” የሚለውን ዜና ይዞ ወጣ። 
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ጋዜጣው ይህንን ዜና ይዞ በወጣበት ዕለት ዘጠኙ ሠራተኞች ቀድመው ተረሽነው፤ ሬሳቸው 
ሜዳ ላይ ተዘርግቶ፤ ህዝቡን ዕንባ እያራጨ ነበር።…ከዳሮ ጋር ሴቶች ሦስት ሲሆኑ ወንዶች 
ስድስት ናቸው። የአንድ ሴት ጡትና የአንድ ወንድ ብልት ተቆርጦ ወድቋል። መልካቸው 
እንዳይታወቅ ዓይናቸው ጠፍቷል፣ ፊታቸው ተጨፍጭፏል።… 

የዳሮ ነጋሽ ሬሳ በህዝቡ ግፊት ወደ ሀኪም ቤት ተወሰደ። ሽል እንደያዘች አትቀበርም። 
ወደዚህ ዓለም ለመምጣት ጥቂት ቀናት የቀሩት ህፃን በሕይወት መኖር ያለመኖሩ መታወቅ 
አለበት። ምናልባት ለጉድ ቢተርፍስ?. . . ሕፃኑ ትንፋሹን ይዞ ከማህፀኗ ውስጥ ብቅ አለ። 
የእንግድነት ድምፁንም አሰማ። ይሁን እንጂ ብዙ አልቆየም። በመከራ ይዞአት የመጣው 
የሲቃ ነፍስ ወዲያው ጭልጭል ብላ ጠፋች።   

ከነፍሰ ጡሯ ዳሮ ነጋሽ ጋር በፋሽስቱ ደርግና መኢሶን ቀኝ እጅ አረመኔው ግርማ ከበደ 
የተረሸኑት የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ሠራተኞች አቶ ጥላሁን ገ/ማርያም፣ አቶ ብርሃኑ 
በላቸው፣ አቶ ፀሐይ ኃይለ ሥላሴ፣ አቶ ኃይሉ አበበ፣ ወ/ት ወርቅነሽ ካብትህይመር፣ አቶ 
ዮሐንስ አውግቸው፣ ወ/ት ዘውድነሽ ዋና እና አቶ ጥላሁን በቀለ ነበሩ። 
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ዳሮ ነጋሽ በተገደለች በአሥራ አምስተኛው ቀን ደርግ በሕዝብ ግፊት ባለቤቷን አቶ 
ጥላሁንን ከእሥር ለቀቀው። በመሪር ሐዘንና በዕድሜ ልክ ፀፀት ስምንት ልጆቻቸውን እየዬ 
እያለ አሳድጓል። ይህ ነው እንግዲህ የሚመፃደቁበት የደርግ አብዮት። ትውልድ የመተረ 
አብዮት። ደርግ አርማው ግድያ። በ60ዎቹ የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለሥልጣናት የጀመረው 
ግድያ ሕዝብና ልጆቹ ላይ ሲጨፍር ኖሮ በመጨረሻ ሰዓቱ የራሱን ጄኔራሉች መደምደሚያ 
አድርጎ የተገረሰሰ “የሞት ታላቅ ወንድም” ቢባል ለደርግ ይመጥነዋል።  

የነ ዳሮ ነጋሽ ግድያ በወቅቱ በተለይ በአራት ኪሎና አካባቢው ነዋሪ እንዲሁም በብርሃንና 
ሰላም ሠራተኞች ዘንድ የፈጠረውን መሪር ቁጣና እንቅስቃሴ ደርግ ለማለዘብ ሲል ሳይወድ 
በግድ ግርማ ከበደንና ግብረአበር ገዳዮችን አረመኔ በማለት ሊረሽን ተገዷል።  አረመኔው 
ግርማ ከበደ የደርግንና መኢሶንን ጣምራ ትውልድ የማጥፋት እርምጃ ቀደም ብሎ 
በመጀመሩ ተጮኸበት እንጂ በቀጣይነት ደርግና መኢሶን በርካታ ምትክ ግርማ ከበደዎችን 
በየቀበሌው፣ ከፍተኛው፣ በየወረዳው፣ አውራጃና ክፍለሀገራት አፍርተው አጥቂነታቸውን 
በጭፍጨፋ ገፍተውበት እጃቸውን በሕዝብ ልጅ ደም ታጥበዋል።   
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የኢሕአፓው አመራር አባል ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ  

ተስፋዬ ተስፋ ሁነን  

(39ኛውን የሙት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ) 

 
በዕለተ ሐሙስ ፣ ወርሃ መጋቢት 
በወሩ አጋማሽ ፣ ልክ በአሥራ አምስት 
ሺህ ዘጠኝ መቶ 69 ዕለት 
ሺህ ሰው አሸለበ ፣ ባንድ ጀግና እልፈት። 
የትግል ዓርማ ዝቅ አለ ፣ ሰማዩ ደመነ 
ዕምባዎች ጐረፉ ፣ ትግል ሀዘን ሆነ።  
አየሩ በረደ ፣ ዝቅ አሉ መፈክሮች  
ህዋሳት ፈዘዙ ፣ ተወጉ ስሜቶች። 
ኢሕአፓን መታው ሀዘን ፣ ብርሃን ጨለመ 
የትግል ሕይወቱ ፣ እጅጉን ታመመ 
ተቀማ መሪውን ፣ ሩቅ አሳቢውን 
ባጭሩ ቀጠፉት ፣ ዕምቡጥ አበባውን።    
ከራሱ ተመታ ፣ ቅስሙ ተሰበረ 
ተስፋ ልጁን አጥቶ ፣ በቁጭት አረረ። 
ጉልበቱ ሸብረክ አለ ፣ ወገቡ ተቀጨ 
ገና ሳይፈተል ፣ ነጠላው ተቋጨ።  
 
ወጣቶች እየዬ አሉ ፣ እናቶች ደረት መቱ 
አባቶች ተከዙ ፣ እህቶች ዋተቱ 
ተስፋዎች ጠወለጉ ፣ መንገዶች ራቁ   
ጽሁፎች ደበዘዙ ፣ ቀለሞች ደረቁ 
ክንዶችም ዛሉ ፣ አንደበቶች ተዋጡ  
ጣቶችም ታጠፉ ፣ ዓይኖች ብርሃን አጡ 
ጆሮ ጉዱን ሰማ 
ከሕንፃው ከማማ 
“ጀግና እራሱን ወ…ረ…ወ…ረ…፣  
ሞተ አሉ ተ…ቀ…በ…ረ…።” 
አንድ ልጇን አጣች ፣ ምድር በደም ታጥባ   
ተስፋዬ ሞቶባት ፣ ስትጮህ ስታነባ። 
 
መሠረተ ደሃ ለጭቁን የቆመ፣ 

ሀገር ያስቀደመ 
ሕይወቱን ለትግል ፣ ዕውቀቱን ለትግል 
አሳልፎ የሰጠ ፣ የዓላማ አክሊል 
እኔስ ለኢትዮጵያ ፣ ለእምዬ ሀገሬ 
ትምህርቴም ለእሷ ነው ፣ ለድሃው ገበሬ 
ምሁር ለሕዝብ! ፣ ምሁር ለሀገር! 
አርሶ ላስተማረኝ ፣ ያገሬ ባለሀገር 
በላቡ ላስከበረኝ ፣ ለኢትዮጵያ ላብ አደር 
አለብኝ ምከፍለው የትላንት፣ 

የአምናና ካቻምና ያላለቀ ብድር 
ብሎ የተነሳ ፣ ተስፋዬ ተወለደ ከኢሮቦች መንደር። 
 

እሱነቱን ለሕዝብ ፣ በደም የለወጠ  
ለሰው ልጆች መብት ፣ ዕውቀቱን የሰጠ 
የሕዝብን አደራ ፣ ለንዋይ ያልሸጠ   
ለኢትዮጵያ ሀገራችን ፣ ዘብ ሆኖ የቆመ 
ያ የጀግና ልጅ ፣ ከአሲምባ ያለመ 
ከታጋዮች መሃል ፣ ገብቶ ያታገለ 
    ገብቶ የታገለ 
በትግል መሞትን ፣ በተግባር ያሳየ 
የትግል መምህር ፣ ይታወስ ተስፋዬ። 
 
“ቢወቀጥ አጥንቴ ፣ ቢንቆረቆር ደሜ” 
ታይቷል በተስፋዬ ፣ ለሀገር ልምላሜ 
“ፍፁም ነው እምነቴ ፣ የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
እስከዘለዓለሙ ፣ ተጽፏል በደምህ  
ሁሌም ይዘመራል ፣ በጀግና አንደበትህ። 
 
ለአምባገነን መንግሥት ፣ ሕዝብን ላልወከለ 
ሥጋህ አልተገዛም ፣ ሳለ እየታገለ 
ጭራ ለቆሉቱ ፣ ለባንዳ ምሁራን  
አርኣያ ቴዎድሮስ ፣ አልሰጠህ እጅህን 
በአጥንት በደምህ ፣ ጽፈሃል ታሪክን ። 
 

ተስፋዬ ፦ የሀገር አበባ 
የትግል ካባ 
የጭቁን መምህር 
የሕዝብ አምባሳደር  
ሕይወትህ ላብ አደር 
ኑሮህ ለአርሶ አደር 
የምሁር አርኣያ 
ጽናትህ መለያ 

    ፍቅርህ ኢትዮጵያ። 
 
አንት የትውልድ አውራ ፣ ስምህ ዳግም ያብራ 
ተስፋህም ይለኮስ ፣ ይሁነን ደመራ 
ገና ይቀርሃል ፣ መች ደረስህ ከግብህ 
ይታፈስ ደምህ  ፣ ይሰብሰብ አጥንትህ 
ለኢትዮጵያ ሀገራችን ፣ ዘብ ይቁም መንፈስህ። 
አጥንትህ ይሸከም ፣ መለያ ዓላማውን 
ደምህም ያለምልም ፣ የሕዝብ አንድነትን 
ተስፋዬ ተስፋ ሁነን 
እኛስ አንቀላፋን . . .  

እኛስ አንቀላፋን. . .     
መንፈስህ   ይ..ቀ..ስ..ቅ..ሰ..ን..።  
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ስለ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ የሕይወት ታሪክ ለማንበብ ቀደም ሲል በ«ያ ትውልድ ተቋም» 
የተዘጋጁትን ጽሁፎች ቀጥሎ ባለው ማገናኛ በመጠቆም ያንብቡ። 

 መጋቢት 15 ቀን 2005 

http://yatewlid.com/index_htm_files/032413%20Dr.%20Tesfay%20Debesay.pdf 

 መጋቢት 15 ቀን 2007  

http://yatewlid.com/index_htm_files/Ya_Tewlid_Vol_2_LeyuItem_Megabit_15_2007.pdf 

 

በመጨረሻም «ያ ትውልድ ተቋም» በተለይ የያ ትውልድ ታሪክ ሲነሳ በእንቅስቃሴው 
የተከሰቱ በርካታ ስህተቶች ቢኖርም በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ የመንግሥትን ሥልጣን ይዞ 
ትውልድ ያጠፋ እንደ ደርግ አገዛዝ አልነበረምና ዳግም እንዳይከሰት ማስተማሪያ ሊሆን 
የሚችለው ታሪኩ ሲጻፍ ነው እንላለን። የገዳዮችና የጨፍጫፊ ገዥዎች ታሪክ ዳግም 
እንዳይደገም ካስፈለገ የተደረገውን መጻፍ፣ ማሳወቅ አስፈላጊነቱን ደጋግመን ማሳሰብ 
እንወዳለን።  

ጊዜው ምን ቢረዝም ወንጀል ወንጀል ነውና ገዳይ ወንጀለኞች ለፍርድ መቅረብ 
ይኖርባቸዋል ስንል በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩት እንደአብነት ለእነ ማርቆስ ሀጎስ፣ ለዳሮ ነጋሽ፣  
ቤተሰቦች መሞገታችን ነው። ድምጽ አልባ ለሆኑት ሰማዕታት ድምጽ መሆናችን ነው። 
የገዳዮችን ወንጀላቸውንና ታሪካቸውን ደብቀን አስተማሪ ልናደርገው ከቶም ይከብዳል። 

የወያኔ አገዛዝ በ1997 ዓ.ም. ምርጫን አስታኮ የአደረገው 193 ወገኖች ጭፍጨፋ 
በየአካባቢው በበደኖ፣ አርባ ጉጉና በተለያየ ወቅት ያደረገው ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች፣ በእስላም 
ወገኖች ላይ የሚካሄደው ጭፍጨፋ፣ አሁንም በቅርቡ እየተካሄደ ያለው በተለይ በኦሮሞ 
ተወላጆች ላይ የማያቋርጥ ጭፍጨፋ፤ የደርግ አገዛዝ ቁንጮዎች በአደረጉት ትውልድ 
ማጥፋት ተጠይቀው ቢሆን ኑሮ ዛሬ ባልተደገመ። ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያም በመቶ 
ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ቤት ዘግቶ ያለምንም ተጠያቂነት ሲቀመጥ ቀጣይ መሪዎችስ “ማን 
ይነካናል? ጨፍጭፈንና ዘርፈን የምንሄድበት አናጣ” ቢሉ ምን ይፈረድባቸዋል? በተለያዩ 
ዓለማት አድፍጠው ያሉ መሰል ግርማ ከበደዎችን ለፍርድ ለማቅረብ ካልተጣረ ነገ የወያኔ 
ተጠያቂዎችንስ “እንዴት ተደርጎ?” ቢያሰኝ ምን ያስደንቃል። 

“ያደረግነው ጭፍጨፋ የለም ቢኖርም ትክክል ነን” ከማለት አልፈው ያንኑ የጨረሱትን 
ትውልድ አጽም ተጠያቂ እያደረጉ ዳግም እየገደሉ ሲጽፉብን “በርቱ ባዮች” ከሆንን ነገም 
የወያኔ መንግሥት ሲፈረካከስ በአደረሱት ጥፋት ለፍርድ ከማቅረብ ይልቅ ስብሐት ነጋ፣ 
በረከት ስምዎን፣ ስዩም መስፍን… እየተፈራረቁ ትግላችን፣ ትዝታችን፣ ትውስታችን ቢሉን 
በማን ይፈረዳል?  

http://yatewlid.com/index_htm_files/032413%20Dr.%20Tesfay%20Debesay.pdf
http://yatewlid.com/index_htm_files/Ya_Tewlid_Vol_2_LeyuItem_Megabit_15_2007.pdf
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ወያኔ የደርግን ቀጣይ ሥራ እንደሚያከናውን ሲመጣም ያውቀዋልና እንዴት ተደርጎ ሀገር 
ገዳይ ሕዝብ ገዳይ ላይ ይጨክናል? በባህሪ አንድ የሆኑ ገዥዎች የቀዳሚውን ገዳይና ዝርፊያ 
ታሪክ በመደበቅ ወይም ልክ እንደነበርና ትክክለኛውን ታሪክ ጥላሸት በመቀባትና በማወላገድ 
ለነሱም ይኸው ይቀጥልላቸው ዘንድ ሲያመቻቹ መታዘብ እራሳችንንም በታሪክ ከተጠያቂነት 
አዙሪት ውስጥ እንደሚከተን መረዳት ይኖርብናል።  

በሀገርና ሕዝብ ላይ የሠሩት ወንጀል እንዳይነሳባቸው “ጊዜው የትግል ነውና እሱን አታንሱት” 
ሲባል “ትግል እኮ ወንጀለኛን ለሥልጣን ለማብቃት አይደለም” ካላልን ትግል ምኑን ትግል 
ሆነ? ትላንት ከደርግ ጋር በቤት ለቤት አሰሳው፣ ነፃ እርምጃው፣ ቀይ ሽብሩ አብረው 
ሲጨፍሩ የነበሩ ዛሬ “ተዋቸው” ተብሎ የትግል መድረክ ተሰጥቷቸው ለዳግም ሥልጣን 
ሲያኮበኩቡ ከዝምታም አልፈን ልናቅፍ የምንደረደር ከሆንን ትግል ምኑን ትግል ሆነ? 

«ያ ትውልድ ተቋም” በደርግ አንድ ትውልድ ማጥፋት ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ሰለባ 
ለሆናችሁ ወገኖች ምንጊዜም ልሳናችን አይዘጋም፣ ብዕራችን አይነጥፍም። ሌላ ቢቀር 
ለቤተሰቦቻቸውና ለመከራው ገፈት ቀማሾች ታሪካቸውን በመዘከር ለሌሎች እናስነብባለን። 
እውነተኛውን ታሪካቸውን ለትውልድ ለማስተላለፍ መረጃ የማሰባሰባችን ቀጣይነቱን 
ስናሰምርበት የበርካታ ወገኖች ድጋፍና ትብብራችሁን እያመሰገንን ነው። ገድላችሁና 
ታሪካችሁ ሁሌም ከመቃብር በላይ ስለሆነ ነው ሲጀመርም “በትግል መሞት ሕይወት” 
ያልነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!    
 

ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 የኢትዮጵያ ታሪክ፡ ከዐፄ ልብነ ድንግል እስከ ዐፄ ቴዎድሮስ፡ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ፡ 2ኛ ዕትም 1961 ዓ.ም.፡ አዲስ 

አበባ ኢትዮጵያ 

 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ መጋቢት 1969 ዓ.ም. ዕትሞች  

 አደራ ልዩ ዕትም፤ ግንቦት 2001 ዓ.ም. የሰማዕታት ሐውልት ግንባታ ማህበር፡ አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ 

 ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ እውነተኛ ታሪክ፡ ቅጽ አራት፡ ሜጋ አሳታሚ ድርጅት 1991 አዲስ አበባ፡ ኢትዮጵያ 

 ያ ትውልድ ቅጽ 3፡ የለውጥ ማዕበል በኢትዮጵያ የኢሕአፓ ታሪክ፡ ክፍሉ ታደሰ 2ኛ ዕትም ሐምሌ 1993 ዓ.ም. 

 ፍፁም ነው ዕምነቴ ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 ዕውነተኛ ታሪክ፡ ነሲቡ ስብሐት 2ኛ ዕትም መስከረም 2008 ዓ.ም. 

ሰሜን አሜሪካ 

 

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 ኢሜል    : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
 ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
 ምስለ ገጽ : yatewlid 
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 5                   ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

የ“ደም” ዕለት ፦ ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
የ«ያ ትውልድ ተቋም»ን ድረ ገጽ ይፋ መደረግ 4ኛ ዓመት እና የሜይ ዴይ ሰማዕታትን ምክንያት በማድረግ 

በሀገራችን ሰኔና ሰኞ ይባላል። ከክርስትና አምነት አኳያ ስናያይዝ ዛሬ ሜይ ዴይ (ሚያዝያ 
23) እና የፋሲካ በዓል፣ ስቅለትና ሚያዝያ 21 ገጥመዋል። ሌላው ገጠሞሽ የዛሬ 39 ዓመት 
ሚያዝያ 21 የዋለው ዓርብ ቀን ሲሆን ሜይ ዴይም ዕሁድ ነበር። የዛሬን ሚያዝያ 21 በጌታ 
እየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የሚያስቡ ክርስቲያን ወገኖቸ የዛሬ 39 ዓመቱን ዓርብ ሚያዝያ 21 
ቀን 1969 ዓ.ም. በልጆቻቸው ጅምላ ጭፍጨፋ ያስቡታል። የሚያዝያ 23 ቀን ዕሁድ 
የፋሲካ ባህላቸው ደርግ በጅምላ የቀበራቸው ልጆቻቸው ሰልስት እንደነበር 39 ክረምትና በጋ 
ቆጥረው በሀዘን ያስቡታል። ጌታ እየሱስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳበት የፋሲካ በዓል በደርግ 
ጥይት በግፍ የተጨፈጨፉ ሕፃናትና ወጣቶችን ክብር ለእናንተ እያልን እናነሳቸዋለን። 
ዓጽማቸውን እንቀሰቅሳለን። እናከብራቸዋለን።  

“እነሆ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው” ብሎ ጌታችን ክርስቶስ ህይወቱን ለሰው 
ልጆች ኃጢአት ሰጠ። እንደ መጽሐፉ፤ የፈጠራቸው ልጆቹ ከመካድ አልፈው አሰቃይተው 
ሰቀሉት፣ ሰቅለው አላገጡበት። በእናቱ ቅድስት ማርያም ፊት አንድ ልጇን ሰቀሉት። 
ከሐዋርያቱ አብሮት የተጓዘው ይሁዳ አሳልፎ ሰጠው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ዶሮ 
ሳይጮህ ሦስት ጊዜ በመክዳቱ እጅጉን ተፀፀተ። ልብ ብሎ ላስተዋለው እውን የሰው ልጅ  
ለፈጠረው አምላኩ እንኳ ያልሳሳ ምን ያህል ድብቅ አውሬአዊ ባህሪ ያለውና ጭካኔ 
የተሞላበት ተግባር ፈጻሚ መሆኑን ነው። 

በዓለማችን በዘመነ ናዚ ሒትለር በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው ልጆችን ቋንቋ ከሚገልፀው በላይ 
መጫወቻ አድርጎ በገዳይነቱ ታሪክ ሆኖ ሄዷል፣ የጣልያኑ ሞሶሎኒ እንዲሁ። እውን በጃፓን 
ሒሮሺማና ነጋሳኪ የተጣሉት የአውቶሚክ ቦንቦች ለአሜሪካን ደህንነት ሲባል በመቶ ሺህ 
የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች ሰኮንድ በማይሞላ ጊዜ ወደ አመድ መለወጥ ነበረባቸውን? 

የዩጋንዳው ኢዲያ ሚን ዳዳ፣ በደል ቦካሳ (አፄ) ማዕከላዊ አፍሪካ፣ የቺሌው ፒኖቼ፣ 
የካምቦዲያው ፖልፖት፣ ፍራንኮስ ዱቫልየር (ሃይቲ)፣ የኢትዮጵያው መንግስቱ ኃይለማርያም 
እውን ከዲያቢሌስ ሳትናኤል አይመደቡምን? አልፋ ኦሜጋ ላልሆነው ሥልጣናቸው ስንቱን 
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አሰቃይተዋል፣ የስንቱን ደም ጠጥተዋል። ዓለም በየወቅቱ ብቅ ያሉባትን እነኚህን ገዳይ 
መሪዎች ስታስታውስ “ስለ ፍትህ ስለ ሰው ልጅ መብት” መሞገት ነበረባት። ግና ገና ነው። 
ዓለማችን ውበቷን ያጠፋው፣ የቀነሰው የሰው ዕልቂትና መከራ አለማብቃቱ ነው። ዛሬ 
“ዓለምን መቆጣጠር” አለብን ባዮች ኃያላን መንግስታት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የጠሉትን 
ለፍርድ ሲያቀርቡ አንድ ትውልድ የቀበረውን እንደ ፋሺስቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ዓይነት 
ገዳይ ደግሞ ሽፋን ሰጥተውና የጭፍጨፋ ታሪኩን ሸፋፍነው ሲያስቀምጡ እውን ለሀገራችን 
“የፍትህ ያለ” ሞጋቹ ማነው ያሰኛል።  

ዛሬም መከራው ሳያበቃ በየአካባቢው የሚደረገውን የጅምላ ጭፍጨፋ ስናይ “ምነው 
ኢትዮጵያ ልጆችሽ ምን በድለው ነው መከራሽ የበዛው” ያሰኛል። እናት ዓለም መቼ ነው 
ለልጆችሽ የምትሆኚው? ኢትዮጵያዬ ዕምባችን እኮ በዛ። አንቺ ኢትዮጵያ በልተው 
አልጠገቡ፣ ለብሰው አላጌጡ፣ ቤቴ፣ መመኪያዬ ብለው የተቆራመቱ የጋምቤላ ወገኖቻችን 
አያስለቅሱሽም? አጥፊዎችሽ ምነዋ በዙ እናት ዓለም? አቅምሽ የታለ? ክብርሽን ማን 
ገፈፈው ሀገሬ? የኦሮሞው፣ የአማራው በአጠቃላይ የልጆችሽ መከራ ማብቂያው መች ይሆን? 
ምነዋ እንቆቅልሹ አልፈታ አለ?   

የአረመኔው ደርግ አገዛዝ በኢትዮጵያ ታሪክ ያስመዘገበው የትውልድ ዕልቂት ከዓለም የግድያ 
መዝገብ፣ ማኅደር ገና በአግባቡ አልሰፈረም። ምስጢረ ግድያው ገና አልተገለጠም። 
ኢትዮጵያ ሀገራችን ከደርግ የጥፋት ዘመን ቀይ ሽብር በቀደምትነት በርካታ የጥፋት 
ዘመኖችን አስተናግዳለች። በወቅቱ በአለው ሥልጣኔ የተደረጉት የሰው ልጆች ዕልቂት 
ተመዝግበው በመረጃ መልክ ባናገኛቸውም ዘግናኝ የጥፋት ዘመናት እንደነበሩ መገመት 
አያቅትም። የዮዲት ጉዲት አርባ ዓመት ዘመን ምን ጥፋት አስመዝግቦ አለፈ? የግራኝ 
አህመድ ወረራስ? የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት በማስጠበቅና ነፃነቷን 
በመጠበቅ በኩል ያደረጉት አስተዋጽዎ እንደተጠበቀ በዘመነ መሳፍንትና በዓፄዎቹ አገዛዝ 
ዘመን ለበትረ መንግስታቸውና ለሥልጣናቸው ደህንነት ሲባል በሰው ልጅ ላይ የተደረጉት 
ጭቆናና ግፎች እውን በአግባቡ ተዘግበዋልን? ሀገራችን ኢትዮጵያ በወቅቱ በከፍተኛ ደረጃ 
ያጣችው ትውልዷ ከ1928ቱ የጣሊያን ወረራ ጋር በተያያዘ ነበር። በተለይ የየካቲት 12 
የግፍ ጭፍጨፋ ብርቅዬ ልጆቿን ቀጥፎባታል። የዕድገት መሠረቷን አናግቷል። ቀጣይ 
ራዕይዋን አጨልሟል።  

በኢትዮጵያችን የትውልድ መመተር ክስተቶች ታሪክና አመጣጥ ገና ብዙ ጥናት ይቀረዋል። 
ለእኛ ትውልድ የቅርባችን ዘመነ ጥፋት የደርግ ቀይ ሽብር ሲሆን ዛሬ እሱን ልናነሳ 
እንገደዳለን። የደርግን አንድ ትውልድ ጭፍጨፋ በሀገርና ልጆቿ ላይ የተደረገ ዘግናኝ ዘመን 
መሆኑን ለትውልድ እናሳውቃለን፣ እናስተላልፋለን።  የገዳዮች ደፋርነታቸው ጥፋታቸውን 
አምነውና ተፀጽተው አለመማራቸው ነውና ዛሬም ይህ የሚያባንናቸውን የግድያ ታሪካቸውን 
ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠትና ልክ እንደነበሩ ለማስቀመጥ ሲውተረተሩ ይስተዋላሉ። ዛሬ የፍትህ 
ሚዛኑ ለገዳይ አድልቷልና እንጠቀምበት ባዮች የደርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊዎች መድረኩን 
መሙላት እነሱ እፍረት የላቸውምና የባህሪያቸውን እየነገሩን ነው። የቁም ሞት የሞቱትና 
እፍረት መሸሸጊያ ዋሻቸው የምትሆነው አብረዋቸው የሚያጨበጭቡ አድር ባይ ግለሰቦችና 
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ቡድኖች ናቸው። አጣጥመው በጠጡት የሙታን ደም ሲሳለቁ፣ ለዳግም ሥልጣን 
ሲያኮበክቡ፣ እኛ “ሰማዕት” ነን ሲሉን እየታዘብን ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የፋሲካ በዓል፣ እንኳን 
አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ ይህን በዓል ስናስታውስ ደርግ በ1969 ዓ.ም. ዓርብ ሚያዝያ 21 
ቀን ልክ የዛሬ 39 ዓመት ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ንፁሐን ወጣቶችና ታዳጊ ሕፃናት ላይ 
ያደረሰውን የግፍ ግድያ በመዘከር ነው። የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ ዴይ ክብረ በዓል 
ምክንያት በማድረግ የላብ አደሩን ብሶት በግምባር ቀደምነት ለማስተጋባት በተለይ በአዲስ 
አበባ በየአካባቢው ሰልፍ የወጡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የደርግ ቢአር ጥይት ተርከፈከፈ። 
የሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይ መታሰቢያ ሰልፍ ሲጀመርና የደርግ የጥይት 
እሩምታ ሕፃናት ላይ ሲርከፈከፍ እኩል ሆነ። በየአካባቢው የወጣው ሰልፈኛ በጥይት 
ተጨፈጨፈ። ምድር በደም ታጠበች። ሕፃናት በአንድነት እንደተሰለፉ በአንድነት 
ተቃቅፈው ወደቁ። ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይ የ”ደም” ቀን ሆነ። 
መብት ለላብ አደሩ የጠየቁ በደርግ ጥይት ተቆሉ። ከምሽቱ ሰልፍ በአጋጣሚ ያመለጡ 
ምሽቱንና ለሊቱን ከየቤታቸው እየተለቀሙ ተረሸኑ። በዚህ ምሽት አራት ልጆቻቸውን 
ያጡት እናት ዕድሜያቸውን ሁሉ የልጆቻቸውን ፎቶ በክብር እተሸፈነ ሳጥናቸው 
አስቀምጠው ያነቡታል። ዛሬ የእሳቸው ፋሲካ የልጆቻቸው ሙት ዓመት ሀዘን መታሰቢያ 
ነው። ይህ ማፈሪያና አንገት ሊያስደፋ የሚገባው ድርጊት ነው ዛሬ “ጀግና” ሊባልለት 
የሚከጀለው። አንድ ቤተሰብ አይደለም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ያወደመ ፋሽስት 
መሪ፡ ዛሬ እንደ “ጀግናና ሀገር ወዳድ” ታሪኩን ለማደስ ሲሞከር፡ ግብረአበሮቹስ እፍረት 
እርቋቸዋልና ባይደንቀንም፤ ስንት አውቀናል፣ አንብበናል፣ ተምረናል፣ የፖለቲካው ተንታኝ 
ነን ባዮች ምን ነካቸው? እውን ፍርሃት አዶ ከብሬ እየጋለባቸው ነው? ወይስ የዛሬ 39 ዓመት 
“እይው ይህን አድር ባይ…” እንዳለችው ጎሕ ዛሬም አድር ባዩ አየሩን ሞላው? በ17 ዓመት 
የሥልጣን ዘመናቸው ታሪካቸው ግድያ የሆኑትን ዛሬም በፖለቲካው ሰግስገን የነሱ 
አድማቂዎች ሲኮን “እውን ሀገራችን ሰው አጥታ ነውን?” ያሰኛል። ፋሺስት መንግስቱ 
ኃይለማርያምና የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎችን ጨምሮ በመላዋ ኢትዮጵያ የድርጊቱ 
ተሳታፊ የነበሩ የደርግ ገዳዮች ጉዳይ ገና ፍትህ ያላገኘ፣ እንደ ባህላችንም ሆነ እምነታችን 
ይቅር ለሕግዚሃብሔር ያልተባለለት ጉዳይ ነው። 

ዛሬ በኢትዮጵያ ሀገራችን ለዜግነት መብት፣ ላልተገደበ ዴሞክራሲያዊ መብት፣ ለሕዝብ 
መንግሥት ምሥረታ በሚደረጉ ትግሎች መታሰር፣ መሰቃየት፣ መተልተልና መገደል 
ፋሽስት ደርግ በጅምላ ያካሄደውን ጭፍጨፋ ነው ዘረኛው ወያኔ የቀጠለበት። ደርግ በንጹሃን 
ዜጎች፣ ለሀገርና ሕዝብ በቆሙ የያ ትውልድ አጥንትና ደም በሠራላቸው ድልድይ 
ተረማምደው ነው ወያኔና ሻቢያ ለሥልጣን የበቁት። የሀገር አለኝታዎችን ቀድሞ 
ቀበረላቸው። የተረፉትንም አሽመደመደላቸው። ደርግ ለወያኔና ለሻቢያ ባለውለታቸው ነውና 
የተቀበረ ኢሠፓና ደርግ ማቆጥቆጥ እጅጉን ሊያሳፍር ይገባል። ለዚህ ደግሞ ደርግ፣ ወያኔና 
ሻቢያ አንድም ሶስትም ናቸው ለማለት ወኔው የሸሸው አንድነት ኃይልም አስተዋጽዎ ቀላል 
አይደለም። በእኛ ማንቀላፋት እነሱ ቀና ብለዋልና። 17 ዓመት ሀገርና ሕዝብ ገድሎ 
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የፈረጠጠ መሪና ደርግ “የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው” እንዲሉ ፕሬዜዳንታችን እየተባለ 
ሲሞገስ እየታዘብን ነው። የዛሬ 39 ዓመት በአንድ ጀምበር ያፈሰሱት ደም ለማንነታቸው 
ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው። 17 ዓመት የሕዝብንና ልጆቹን ደም ሲጠጣና ሲያጓራ የኖረ ደርግ 
ዛሬ ስለ መብትና ሀገር ለመጮህ የሞራል ብቃቱም የለው። መጀመሪያ የተሸከሙትን ወንጀል 
በአግባቡ ማራገፍ አለባቸው።    

የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ 
ማስረከብ አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው «ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬን ቀን በማስታወስ 
ለሀገራቸው ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና 
እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና 
ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 
(www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ) የዛሬ አራት ዓመት  ሚያዝያ 21 ቀን 2004 
ዓ.ም. (April 29, 2012) ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማበርከታችንን እያስታወስን  
የጥረታችንን ቀጣይነት በድጋሚ ልንገልጽ እንወዳለን። 

ደርግ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃይለማርያም የቤተ መንግሥት ግድያ 
በማስታከክ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ 
ያሰቡ፣ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ፡ ደም 
የተሞላ ጠርሙስ "በአብዮት" አደባባይ ከሰበረ በኋላ የቀይ ሽብር ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” 
የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት ነበር።  

የዛሬ 39 ዓመት ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት 
በማድረግ አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ 
በማስተጋባት የትግል አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰልፍ 
ተንቀሳቀሱ።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር 
በዕለቱ ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ 
ሀገሩና ለጭቁን ሕዝቦች ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ ሰላማዊ 
ሰልፉ የተዘጋጀው ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ነበር። በሰላማዊ ሰልፍ  ለማክበር 
የተንቀሳቀሰውን ሰልፈኛ ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ 
በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። ሰልፉ ሲጀመርና 
የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዳሉ 
ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። የአዲስ አበባ ጎዳናዎች በደም ታጠቡ፣ የደም ዳመና 
ወረደባት። በየአካባቢው ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች የሽብር ለሊት ሆነ። ማ 
ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት 
ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ 
ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 39 ዓመት፤ ሜይ ዴይ የ”ደም” ዕለት ሆነች።   

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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አብረን ተሰልፈን፣ አብረን ጮኸን፣ አብረን ታግለን፣ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ 
ዛሬ በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፣ ልናስባቸው ይገባል። 
ደማቸውን ያፈሰሱት፣ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም!" 
"የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ ለሁሉም!" እየፈከሩ፣ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር 
የሆነበት" እየዘመሩ፣ ለሕዝብና ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፣ 
ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት 
ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን 
እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም ከሚችለው ትምህርት ወስደው ሀገራቸውንና 
ሕዝባቸውን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይተካ ዘንድ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል።  

ዛሬ የበርካታ ክርስትና እምነት ተከታይ ቤተሰቦች የፋሲካ በዓል በሀዘንና በትካዜ የተሞላ 
እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። የዛሬው ፋሲካ በዓል 39 ዓመት ወደ ኋላ ሲያስጉዘን ደርግ 
የሕፃናት ሥጋ የበላበት፣ ደም የጠጣበት፤ የየካቲት 12ቱ የግራዚያኒ ጭፍጨፋ በሀገር አውሬ 
ዳግም የሆነበትን ዘመን እያስታወስን ነው። በፋሲካ ዋዜማ ለሊት እነዚያ ሕፃናት 
ከእንቅልፋቸው እየተቀሰቀሱ ዶሮ ሳይሆን ጥይት ተቀለቡ። ከቤተሰቦቻቸው ጋር የጋራ ማዕድ 
ሳይሆን ከጓደኞቻቸው ጋር የጋራ ጉድጓድ ተላበሱ። ለክርስቲያን እምነት ተከታዮች የዛሬ 
ፋሲካ ባህላቸው የኢትዮጵያ ልጆች 39ነኛ የሙት ዓመት መታሰቢያቸው ሆኖ 
እንዘክራቸዋለን። የምንቆርሰው ዳቦ በነኚህ ሰማዕት ሕፃናት ስም ይሆናል። በዓሉን የነሱም 
በዓል አድርገን እናከብረዋለን። ክብር ለእናንተ፣ ምን ጊዜም አንረሳችሁም ታሪክና ትውልድ 
ዘላለማዊ ክብር ይሰጧችኋል እንላቸዋለን። ይህ ነው የዛሬ የፋሲካ ባህል ትዝታችን። 

የዘንድሮው ሜይ ዴይ ዕለቱ ከሀገራችን የክርስትና እምነት ተከታዮች የፋሲካ በዓል ጋር 
በመገጣጠሙ የሜይ ዴይ ዝክረ ሰማዕታት ጽሁፋችንን ከእምነቱ ጋር ብናያይዘውም 
በኢሕአፓ እና በያ ትውልድ የትግል ታሪክ እስላምና፣ ክርስቲያኑን፣ እንዲሁም እምነት 
የለሹን ወገን በሙሉ በጋራ ያሰለፈና ሁሉም በጋራ መስዋዕትነትን የከፈሉ መሆናቸውን 
በመዘንጋት አይደለም። በርካታ የእስልምና እምነት ተከታይ ወገኖቻችን በሜይ ዴይ 1969 
ዓ.ም. እልቂት ተጨፍጭፈዋል፣ የደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ሰለባ ሆነዋል። ጽሁፋችን 
ከበዓሉ ገጠሞሽ ጋር ለማዛመድ እንጂ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን ሃይማኖትና ዘር 
እንዲሁም ቋንቋ ሳይለይ የቀጠፈ ዘመነ ጥፋት የደርግ ቀይ ሽብር መሆኑን ዳግም 
ልናሰምርበት እንወዳለን። የዘንድሮው ሜይ ዴይ ሃይማኖት፣ ዘርና ፆታ ሳይለይ ሁሉም 
የሚዘክረው የሰማዕታት ቀን ነው። ዝክረ ሰማዕታት የሜይ ዴይ ዕትማችንም ለሁሉም 
የኢትዮጵያ ሰማዕት ወገኖች መዘክር ይሁንልን። 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችን ደም አይደርቅም! 
ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 
«ያ ትውልድ ተቋም» ሚያዝያ 21 ቀን 2008 ዓ.ም. (May Day 2016) 
 
ኢሜል      : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
ድረ ገጽ     : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
ምስለ ገጽ    : yatewlid                  

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 6                    ነሐሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

“ደማችሁ ደማችን” 
 (ኢሕአፓ የታወጀበትን 41ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ)  

  



ያት ቅጽ 3 ቁጥር 6...............................................................................................ነሐሴ 26 ቀን 2008 ዓ.ም. 
 

2 
 

 

ከ1964 ዓ.ም. አጋማሽ ጀምሮ በህቡዕ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኢሕአፓ ነሐሴ 21 ቀን 1967 
ዓ.ም. ባወጣው “ዴሞክራሲያ” ልሳኑ ቅጽ 2 ቁጥር 13 እራሱን ለሕዝብ ይፋ ያደረገበት 41ኛ 
ዓመት። በቀጣይ ቀናት ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 
(ኢሕአፓ) ራሱን አወጀ። ኢሕአፓ በዚህ ቀን የፓርቲ ፕሮግራሙን ያወጣውና የተሰራጨው 
በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግሪኛ፣ በእንግሊዘኛ፣ በፈረንሳይኛና በአረብኛ ቋንቋዎች ነበር። 

ለኢሕአፓ ቤተሰቦችና ደጋፊዎች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሞላ እንኳን አደረሳችሁ 
መልዕክታችን ከ«ያ ትውልድ ተቋም» ይድረሳችሁ። 

ኢሕአፓ “ፋኖ ተሰማራ” ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከጭቆና ቀንበር ሊያላቅቅ “ብረት 
አነሳሁ፤ ለትግል ተነሳሁ” ብሎ እነሆ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያቀና ቀዳሚ ፓርቲ ነበር። 
የኢሕአፓ መሥራች ልጆች ከነበራቸው ዘመናዊ ትምህርት ደረጃ በአጠቃላይ ለግል 
ሕይወታቸውና ኑሯቸው ከማንም የማያንሱ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ ደረጃም በወቅቱ 
በገቢያቸው ዳጎስ ካሉ ቤተሰቦች የፈለቁ በርካታ ናቸው። መደባቸውን ለሚወዱት 
ሕዝባቸውና ሀገራቸው የለገሱ በርካታ ናቸው። ያስተማራቸውን ሕዝብ ሥቃዩን ሊቀርፉለት 
“የትግሉ ነው ሕይወቴ” ብለው ግምባር ቀደም ፋና ወጊ ሆነውለታል። ሕዝባቸውን ሊያድኑ 
የዜግነት መብቱን “የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ” መፈክራቸው ዛሬም ይስተጋባላቸዋል። 
ሀገር ለሕዝብ ብለው “መሬት ለአራሹ” ጩኸታቸው ዛሬም አታጋይነቱ የነበራቸውን አርቆ 
አሳቢነት ያጎላዋል። “ሀዘንሽ ሀዘኔ” ብለው ስለ ሀገር ጮኸዋል። “ብሶትሽ ብሶቴ” ብለው ስለ 
ሴቶች መብት “ያገር ያለህ” ብለዋል። የኢሕአፓ ታሪክ ሲነሳ መፈክሮቹ፣ ትግሉ፣ ጀግንነቱ፣ 
ቆራጥነቱ፣ የተከፈለው መስዋእትነት፣ ተጋድሎው፣ በተለያየ መልኩ ቃላት ቢወረወሩ 
የሚያደምቀው ነው። ለተፈለገው ድል ባይበቃም ታሪኩ እጅግ አስተማሪ ነውና ቢፃፍ 
ያኮራል፣ ቢነገር ይደመጣል፣ ቢተረክ ዓይን ዕምባ ይቋጥራል፣ ቢዘመር ስሜትን ይመስጣል። 

ኢሕአፓ ሐምሌ 11 ቀን 1966 ዓ.ም. “አደባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” በሚል 
የ“ዴሞክራሲያ” የመጀመሪያ ዕትሙ ቅጽ 1 ቁጥር 1 የየካቲት 66ን ሕዝባዊ አብዮት አስታኮ 
ሲያስነብብ እንዲህ ነበር ያለው። 
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እነሆ ዛሬም ከ41 ዓመት በኋላ በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተፋፋመ ያለው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ 
በየቦታው ከተነሳሳው ፀረ-ወያኔ ተጋድሎና ከአካተተው የህብረተሰብ ተሳትፎ አኳያ ሲታይ 
ተመሳሳይነት ሲኖረው፤ ሊካድ የማይችለው በወያኔ አገዛዝ የተረጨው የ25 ዓመት ዘረኝነት 
የትግሉን አሰላለፍ ላይ በመጠኑም ቢሆን ነጸብራቁን አሳይቷል። አሁን ያለው ሕዝባዊ 
እንቅስቃሴ ትርጉሙን እንዲያገኝ ከተፈለገ አሁንም የኦሮሞ ልጆች፣ የአማራው ልጆች፣ 
የትግራይ ልጆች፣ የጉራጌ ልጆች፣ የደቡብ ልጆች፣ የጋምቤላ ልጆች፣ የኦጋዴን ልጆች፣ 
እስላሙና ክርስቲያኑ ኅብረተሰብ “ደማችሁ ደማችን” ብለን እንደትላንቱ፣ እንደጥንቱ 
ኢሕአፓ ስለ ሀገር፣ ስለ ሕዝብ በጋራ መደጋገፍ ይኖርብናል። የሁሉም ጥያቄ አንድ ነውና። 
የዜግነት መብት፣ የሕዝብ መንግስት ጥያቄ፣ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች መፈታት ጥያቄ፣ 
የረሃብና ድህነት የኑሮ ጥያቄ ወዘተ. በአንድ ሀገር ልጆች ለዘመናት መልስ ያላገኘ አንድ 
ወጥ ጥያቄ። እጅ ለእጅ እንድንያያዝና እናት ሀገራችንን ከበታኞች እናድናት ዘንዳ 
የኢሕአፓ ታሪክ አስተማሪነቱን ለማስገንዘብ ዛሬ ይፋ የሆነበትን 41ኛ ዓመት ስናስታውስ 
ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ማያያዙን ፈለግን። ያኔ የኢሕአፓ ልጆች ዘርና ሃይማኖት ሳይገድባቸው 
ተቃቅፈው ዘምረው፣ ተያይዘው ተሰልፈው፣ በአንድነት ታግለው በፋሺስት ጥይት ተቃቅፈው 
ወድቀዋል። ዛሬም “የኦሮሞ ደም ደማችን ነው” ብለው የወያኔን ዘረኝነት የበጠሱት አማሮች፤ 
ትግሉ ለሀገር ስለ ሀገር መሆኑን ግንዛቤ ሊወሰድ ያስፈልጋል።  

ኢሕአፓ ገና ያልተፃፈባቸው በርካታ “ዴሞክራሲያ” ዕትሞች አሉት። ከምሥረታው ጀምሮ 
እራሱን ይፋ እስካወጀበት የዛሬ 41 ዓመት ድረስ በቅጽ 1, 25 ዕትሞችና አራት ልዩ ዕትሞች 
በማስነበብ በቅጽ 2, 12 ዕትሞች በጥቅሉ 41 ዕትሞች በማስነበብ ቅጽ 2 ቁጥር 13 ሲደርስ 
እራሱን ይፋ ያወጣበት ታሪካዊዋ ዴሞክራሲያ ከጅምሩ እንዳስቀመጥነው ተነባለች። 

ውድ አንባብያንና የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! «ያ ትውልድ ተቋም» በአለፉት አራት ዓመት 
ጉዟችን የያ ትውልድን ታሪክ በተለይ የኢሕአፓን የተገኙትን መረጃዎች በማሰባሰብና በድረ 
ገፃችን (www.yatewlid.com, www.yatewlid.org) በማካተት ለተጠቃሚዎች በቀላሉ 
የሚያገኙበትን ለማመቻቸት ሞክረናል። ወደፊትም ይቀጥላል።  

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


ያት ቅጽ 3 ቁጥር 6...............................................................................................ነሐሴ 26 ቀን 2008 ዓ.ም. 
 

4 
 

ኢሕአፓ ይፋ የሆነበትን 41ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ይህንን በዓል ኢሕአፓን እጅጉን 
ውበት ለሰጠችውና፣ ኢሕአፓ ማነው? የሚለውን ለአስተዋወቀችው፣ ኢሕአፓ “ቤት 
ለእምቦሳ” ብሎ በሕዝብ ሊታቀፍ ኃይልና ጉልበት ለሆነችው፣ ኢሕአፓ ሲነሳ ሁሌም 
ለምትጠቀሰው “ዴሞክራሲያ” ዕትሙ መታሰቢያ አድርገናል።  

“ “ዴሞክራሲያ” በኢሕአፓ ታትማ የምትወጣ የፓርቲው ልሳን ናት። “ዴሞክራሲያ” ኢሕአፓ ራሱን 
በፓርቲነት ይፋ ከማድረጉ ዓመት በፊት ቀደም ብላ መውጣት ጀምራለች። የ“ዴሞክራሲያ” የመጀመሪያ ዕትም 
ቅጽ 1 ቁጥር 1 ነሐሴ 11 ቀን 1966 ዓ.ም. “አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” በሚል ርዕስ ወጥታ 
ለሕዝብ ተሠራጭታ ለንባብ በቅታለች።  

““ዴሞክራሲያ” በውብ ቋንቋና አገላለጽ፣ በአማርኛ ውበቷ፣ የቀረበውን ርዕስ ይዛ አጀማመሯና አወራረዷ 
አጨራረሷ፣ ሊተላለፍ የሚፈለገውን መልዕክት ሲያሻት ቀለል ባለ አገላለጽ ሲያስፈልግም ተመራምረን 
እንደርስበት ዘንድ ያላት እምቅ ኃይል፣ የአፃፃፍና የቋንቋ ሀብቷ እጅግ ማራኪና ተናፋቂ አጓጊ አደረጋት። 
“ዴሞክራሲያ” ኢሕአፓ ማነው? ለሚለው ማንነትን ማሳያ፣ “ዴሞክራሲያ” የሀገር ልሳን፣ የህዝብ ሀብት፣ 
የወጣቶች አሳዳጊ፣ የማትናቅ የትግል፣ የድርጅት ሀብት መሆኗ ጠላት ሳይቀር መሰከረላት። “ዴሞክራሲያ” 
ኢሕአፓን አሳደገች፣ ወጣት አደራጀች፣ አባቶችን ናፈቀች፣ ተዓምር ሊፈጥር የሚችል አንድ ትውልድ 
አሰባሰበች። “ዴሞክራሲያ” ለአባላቱ መኩሪያ መከታ፣ ጋሻ ጃግሬ እንኳንም ኢሕአፓ ሆንኩ አሰኘች። 
በ“ዴሞክራሲያ” ልፋት ለመብትና ነፃነት እስርና ሞትን ያስተናገደ፣ ለሀገርና ሕዝብ ክብር ሞትን የተጋፈጠ 
ትውልድ አፈራች። 

““ዴሞክራሲያ” በአንድ ዓመት ወደ 30 ዕትሞች አስነብባለች። በመለጠቅም እስከ 1972 ዓ.ም. መጨረሻ ድረስ 
በ6 ቅጾች በትንሹ ወደ 87 የሚጠጉ ዕትሞችና በትንሹ 12 ልዩ ዕትሞች አስነብባለች። “ዴሞክራሲያ” በወቅቱ 
በፓርቲው የሚወሰዱትን የፖለቲካና ኢኮኖሚ አቋም፣ ፖሊሲና ዕቅዶችን እንዲሁም ወቅታዊ ቅስቀሳዎችን ይዛ 
ወጥታለች። “ዴሞክራሲያ” ፓርቲው ተግባራዊ ሊያደርግ ያቀደውን ቀደም ብላ ታሳውቃለች። ትጠቁማለች። 
በብሔር ጥያቄ፣ በዴሞክራሲያ ጥያቄ፣ በሶማሊያ ጦርነት እና በሌሎች የፓርቲውን አቋም በግልጽ 
አስቀምጣለች። መንግስት ያከናወናቸውን ጥፋቶች አጋልጣለች፣ የሚያቅዳቸውንም ቀደም ብላ ታሳውቃለች። 
መደረግ የሚኖርበትንም ጠቁማ አታግላለች። “ዴሞክራሲያ” በጣፋጭ አንደበቷ፣ በማራኪ ትንተናዋ፣ በውብ 
ቋንቋዋ ኢሕአፓን አስተዋውቃለች። ኢሕአፓን ከሕዝብ አስተቃቅፋለች። ፋሽስትና ባንዳን አውላላ ሜዳ ላይ 
አንሳፋለች። ደርግ “ዴሞክራሲያ”ን በዴሞክራሲያ ሳይሆን በጥይት እስከበጣጠሰበት ድረስ የትግሉን መፈክሮች 
ከፍ አድርጋ ተፋልማለች። በርካታ ጀግኖች አፍርታለች።” ከ ፍፁም ነው እምነቴ መጽሐፍ የተወሰደ። 

የኢሕአፓ ታሪክ ሲነሳ በደም የጨቀየ ታሪካቸውን ለመሸፈን “የትን ለቅሶ መልሶ መላልሶ” 
እንዲሉ “ተኮሰብን” እንዳልሆነ ዛሬም የ“ዴሞክራሲያ” እትሞቹ በግልጽ መቀመጣቸውን 
ማሳወቅ ይኖርብናል። ዓይኖች ማየት ካልተሳናቸው፤ ለሕዝብና ሀገር ፓርቲውና ልጆቹ 
የነበራቸውን ጥልቅ ስሜት ከልሳኑ “ዴሞክራሲያ” ማግኘት ይቻላል።  

የኢሕአፓ ታሪክ ያኔ “አናርኪስት” ተብሎ እንደተፈረጀ ሁሉ ዛሬ በዘመነ ወያኔ የሕዝብ 
ትግል በ“አሸባሪነት” መፈረጁ የአምባገነኖችና የገዳዮች ባህሪ አንድና አንድ መሆኑን መስካሪ 
ነው። ኢሕአፓ ከምሥረታው ጀምሮ በአሳለፈው የትግል ታሪክ እንኳን በጥሩ ጎኑ 
በድክመቱም የሚያፍር አይደለም። በሀገሪቷ ቀደምት ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ከተመክሮና 
ልምድ ማጣት ሌላም ቢባል የተሠሩ ስህተቶች ዛሬም አስተማሪ ናቸውና ይቀበላቸዋል። 
እንደ ደርግ ገዳዮች ስህተት አልሰራሁም ብሎ ሲሸፈጥና ያንን ስህተት ለመሸፈን ታሪክን 
እየበረዙ እንደሚጽፉት አሳፋሪነት ጥንትም ዛሬም አልተጠናወተውም። ኢሕአፓ ታሪኩ 
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ተጽፎ የማያልቅ ገና ብዙ ጥናትና ምርምር የሚደረግበትን መረጃ ያስቀመጠ ለመሆኑ 
ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ «ያ ትውልድ ተቋም» በድረ ገፃችን ያሰባሰብነውን የ44 ዓመት 
ዴሞክራሲያ እትሙን (በትንሹ ወደ 270 ዕትሞች) ማንበብ በቂ ነው። በየጊዜው በተከሰቱ 
ሀገራዊ ጉዳዮች አቋሙ በግልጽ በራሱ ብዕር በ”ዴሞክራሲያ” ልሳኑ ተከትበዋል። 

የኢሕአፓን ልሳን “ዴሞክራሲያ”፣ አንደበቱን ከየቤተ መጽሐፍቱ እየቀዳደዱ ታሪኩን 
ለማጥፋት ጥረት ማድረጉ አይደለም ጀግንነት። ያኔ “ቀይ ሽብር ይፋፋም!”፣ “አስታጥቁን 
አታስጨርሱን” እየተባለ የተፎከረበትን ልሳን እየደበቁ አይደለም ከጥፋት መሸሽ። ታሪክ 
ተመራማሪዎች ከሁሉም አቅጣጫ ጥናታቸውን ያደርጉበት ዘንድ የፃፉትንና የፈረሙበትን 
ሠነድ ደብዛ በማጥፋት አይደለም መኩራራት። እውነተኛውን መረጃ በማጥፋት ታሪክን 
ጥላሸት እየቀቡ መፃፍና ማውራት ለተሠራው ግፍ መሸፋፈኛም ይሁን ምላሽ አይሆንም።  

በኢሕአፓ ቤተሰቦችና ወገኖችም በኩል የዛሬ 41 ዓመት ዴሞክራሲያ ዕትም ከላይ እንዳየነው 
ለመነበብ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆን እንረዳለን። ቤት ውስጥ በካርቶን አሽጎ የማስቀመጥ 
ውጤት የፈጠረው ነው። ዛሬ በአለ የኮምፒዩተር ዲጂታል ሥልጣኔ መረጃዎችን ከማስቀመጥ 
ይልቅ በኋላ ቀር አያያዝ እንዳይነበቡ ስናደርጋቸው ልናፍር ይገባናል። ኢሕአፓ የሕዝብ 
ሀብት ነው። ኢሕአፓ ወራሽ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ኢሕአፓ “ፍፁም ነው እምነቴ፤ 
የትግሉ ነው ሕይወቴ” ብለው ያሸለቡ አባላቱና ወገኖች ቤተሰብ ሀብት ነው። እናማ 
መረጃዎቹን ለሕዝብ ይፋ ማድረግ ከኢሕአፓ ወገኖች ይጠበቅብናል። ከእኛ የሚጠበቀው 
በታሪካችን እስካላፈርን ድረስ ታሪካችን አስተማሪ ይሆን ዘንድ ብቅ ማድረግ። በግልም ሆነ 
በድርጅት ደረጃ ያለንን የፎቶም ሆነ የጽሁፍ መረጃ ወደ ዘመኑ ስልጣኔ ኮምፒዩተር ዳታ 
ቤዝ በማስገባት ለተጠቃሚና ለባለቤቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማስረከብ እንደሚገባን በዚህ 
አጋጣሚ ልናሳስብ እንወዳለን። 

በመጨረሻም ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንና ሕዝባችን የህልውናና የማንነት ተጋድሎ 
ከወያኔ/ኢሕአዴግ ጋር ይዘዋል። ሕዝባዊ ትግሉ ለመብትና ለሕዝብ መንግስት ምሥረታ 
እንደመሆኑ መጠን መቀናጀትን ይጠይቃል። በምንም መልኩ በወያኔ/ህወሀት የዘር ወጥመድ 
ሳይካተቱ በአንድነት ይህንን አገዛዝ ለማስወገድና የጥፋት ዘመኑ በነበር ወደ ታሪክ አተላነት 
ይካተት ዘንድ በአንድነት መጓዝን ይጠይቃል። ከኢሕአፓ የትግል ታሪክ ብዙ ልንማር 
እንችላለን። በመላ ሀገሪቷ በፓርቲ ደረጃ ዳር እስከዳር በርካታ አባላትን አፍርቶ፣ በርካታ 
ቤተሰቦችን አቅፎ፣ ዘር፣ ክልልና ሃይማኖት ሳይገድበው እንደ ሕዝባዊነቱ ሁሉንም 
የኅብረተሰብ ክፍል አካቶ ከዛሬ ነገ ሀገርና ሕዝብን ነፃ አወጣ የተባለለት ፓርቲና ትግል 
ታሪክ ሆኖ ቀርቷል። እንኳንስ ተነጣጥለን እየተጓዝን። 

ዛሬ በወያኔ ጥይት እየረገፈ ያለው ሕይወት ሀገርንና ሕዝብን ነፃ ማውጣት ይኖርበታል። 
“ሰው ሊኖር ሰው ሞቷል” ነውና ሀገራችን ኢትዮጵያ የግዛት ሉዓላዊነቷን ጠብቃ 
ዴሞክራሲያን መሠረት ያደረገ ሕዝባዊ አንድነት ዕውን ሊሆን የሚችለው የሚፈሰው 
የንጹሐን ደም “ደማችሁ ደማችን” ብለን የጋራ ጠላት ላይ ትኩረት ሲደረግ መሆኑን ልናሳስብ 
እንወዳለን።  
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ይፋ የወጣበትን 41ኛ ዓመት ስናከብር 
ለሀገራችንና ለሕዝባችን አንድነትና ደህንነት ያለንን ፍቅር በማስተጋባት ነው። እነሆ ወያኔ 
ይገድላልና፣ እነሆ ወያኔ ጨካኝ ነውና አንበርከክ። ድል የኢትዮጵያና የሕዝቧ እንደሚሆን 
አንጠራጠር። ብርሃን ለሀገር ሲፈነጥቅ ጨለማ ወያኔን ይሸፍነዋል። ጉብዝና ሕዝባችንን 
ሲያጅብ ፍርሃት ወያኔን ውጦታል። ድል ለሀገራችን፣ ድል ለህዝባችን ውድቀት ለወያኔ 
ጊዜው ቀርቧል። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እየከፈላችሁ ያላችሁት የአካልና የሕይወት 
መስዋዕትነት ለሀገራቹ ነውና፣ ለሕዝባችሁ ነውና ታሪክ በደማችሁ ይፃፋል። አድኑኝ ላለች 
እናት ሀገራችሁ ሆ! ብላችሁ መነሳታችሁ አኩሪ ነውና ዞር ብላችሁ እንዳትመለከቱ። 

 

ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ!!! 

«ያ ትውልድ ተቋም»   

 

ዋቢ ማጣቀሻ፡ 
 

 ነሲቡ ስብሐት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ 
መስከረም 2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  

 
 የኢሕአፓ ልሳን ዴሞክራሲያ ዕትሞች፦ ያ ትውልድ ድረ ገጽ (www.yatewlid.com, 

www.yatewlid.org) 
 
 

ነሐሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

(September 1, 2016) 

ኢሜል ፦ yatewlid@gmail.com, yatewlid@yahoo.com, yatewlid@hotmail.com  

 

         

       

 

 

http://www.yatewlid.com/
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 3 ሌዩ ዕትም 1                   ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

አያ አስማማው! ብዕርህ ይናገር 

(የአቶ አስማማው ኃይለ ዜና ዕረፍት ምክንያት በማዴረግ) 

 

ቡና ጨው ሌገዛ ገዲሪፍ መጥቼ 

የሚያሇማ መስልኝ በሰው ተሳስቼ 

ባክኜ ቀረሁኝ ካገሬ ወጥቼ። 

ማሪኝ ወርቅ አፈራው ጋሜ ባሇቤቴ 

ያሇ ጧሪ ቀሪ ሽማግላው አባቴ 

ማየት የተሳነሽ አሮጊቷ እናቴ 

እኔስ መቼ ቀናኝ አሜርካ ኑሮ 

ነጋ መሸ በቢሌ ሌቤ ተሸብሮ። 

ሰፊ ጎጆ አዲራሽ ጌታ የላሇበት 

የወንዛችን ውኃ ቢሌ ማይመጣበት 

ቢሰበር መካኒክ ጋራ የማይሻው 

ቡሊው አህያችን ጭነት የማይገታው 

እንዯ ዋዛ ቀረ ችምችም ያሇው መንዯር 

አሁን ቢቸግር ነው እንጂ ኒዎርክ ነው ወይ ሀገር። 

 

 

“ይዴረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ የሚታወቀው አቶ አስማማው ኃይለ ረቡዕ ጥቅምት 
04 ቀን 2008 ዓ.ም. (October 14, 2015) ማሇዲ ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇይቷሌ። 

“ዘመን የተጋራኝ ትውሌዴ ያገሩን ሥርዓት ወዯ ተሻሇ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ 
ይዞታ ሇማሸጋገር አሌሞ በአያላ የሕይወት ውጣ ውረድች አሌፏሌ። ሞትንም ጨምሮ። 
ከሞትና ከእስር ያመሇጡት ዯግሞ ባገኙት አጋጣሚ ሀገራቸውን እየጣለ ተሰዯው ከአዱስ 
ኑሮና ባህሌ ጋር ሇመመሳሰሌ ፈተናዎችን ተጋፍጠዋሌ። ሕይወት በኑሮ ዴግምግሞሽ 
ይሇመዲሌ። የተሰበረ ስነ ሌቦና ግን ገጠመኞችን እየተመረኮዘ አመጣጥን ይዘክሩ ዘንዴ 
ሕሉናን መወትወቱ አይቀርምና በዕሇት ተዕሇት ኑሮ ሊይ ጫና ያሳዴራሌ።” አስማማው 
ኃይለ፦ ከዯንቢያ - ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዱሲ ታሪካዊ ሌብወሇዴ, 2002 ዓ.ም.    
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ሠራዊት (ኢሕአሠ) አባሌ የነበረው አስማማው ኃይለ 
በአሲምባ በፖሇቲካ ትምህርት የተካፈሇና የኃይሌ 500 አባሌ ሲሆን ሠራዊቱ ከአሲምባ 
ካፈገፈገ በኋሊም በበሇሳና አርማጮህ ወታዯራዊ ግዲጁን ተወጥቷሌ። 

አቶ አስማማው በ2003 ዓ.ም እና በ2006 ዓ.ም. ኢሕአሠ ቅጽ 1 እና ቅጽ 2 እውነተኛ 
የኢሕአፓ ሠራዊት ታሪክ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የፃፈና ሇንባብ ያበቃ ነው።  

የመጀመሪያውን ቅጽ የኢሕአሠ ታሪክ መጽሏፍ በመግቢያው ሊይ እንዯገሇጸው መጽሏፉ 
የሚያተኩረው በኢሕአሠ ታሪክ ውስጥ ጎሌተው በታዩ አጠቃሊይ ኩነቶች ሊይ እንዯሆነ 
ይነግረናሌ። የኢሕአፓ ሠራዊት በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ዙሪያ ከሚኖሩ ሕዝቦች ጋር 
ስሇነበረው ግንኙነት፣ በመሪው ፓርቲ ኢሕአፓና በሠራዊቱ መካከሌ የነበረው የአሠራር 
ዘይቤ አዎንታዊና አለታዊ አንዯምታ፣ በሠራዊቱና በፓርቲው አመራር መካከሌ ተፈጥረው 
የነበሩ አሇመግባባቶች፣ እና ላሊም በሰፊው ሉፃፍባቸው ቢችለም ዯራሲው የራሱን አበርክቶ 
አስነብቦናሌ። ስሇ መጽሏፉ ሲገሌጽ “ትናንትናንና ዛሬን የምንቃኝበት መነጽር ነውና 
ትምህርታዊነቱ አጠያያቂ አይዯሇም።” ይሇዋሌ። ቀጠሌ በማዴረግም “በኢሕአፓ/ኢሕአሠ 
ታሪክ ዙሪያ የሚቀርቡ መጣጥፎች ሁለ ሇታሪክ የሚቀሩ መረጃዎችን እንዯሚያበረክቱ 
አሌጠራጠርም።” ሲሌ አጠንክሮ ይገሌጸዋሌ። 

እርግጥ ዛሬ አቶ አስማማው በሕይወት የሇም። ወዯዴንም ጠሊን ኢሕአፓ/ኢሕአሠን 
በተመሇከተ ዲቦስ ያሇ መረጃ ትቶሌን ያሇፈ ዋነኛ ሰው ነበር። በላሊ በኩሌ ዯግሞ የስነ 
ጽሁፍና የቋንቋ ችልታውን ቀዯም ሲሌ በፃፈሌን “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” ግጥሙና “ከዯንቢያ-
ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን” መጽሏፉ ያስመሰከረ ወገናችን ነው። 

አቶ አስማማው በቅጽ 1 የኢሕአሠ ታሪክ ከ1964 እስከ 1970 ዓ.ም. ያሇውን በአብዛኛው 
በወቅቱ በነበሩና በአገኛቸው መረጃዎች ተዯግፎ ያቀረበሌን ሲሆን የአፃፃፍ ስሌቱም የራሱን 
አስተያየት እምብዛም ሳያክሌበት በሕይወት ያለና በተሇያየ ጉዲይ ያናገራቸውን፣ 
ያወያያቸውን የሠራዊቱ አመራር አካሊትና አባሊትን ቃሌ እንዲሇ በማስቀመጥ ነበር። 

ከ1970 እስከ 1972 ዓ.ም. ያሇውን የኢሕአሠ ታሪክ የራሱን ግንዛቤ በማከሌ በቅጽ ሁሇት 
መጽሏፉ አስነብቧሌ። መጽሏፉ የኢሕአሠ ክፍሌ አንዴ መጽሏፍ ቀጣይ ታሪክ ነው። እንዯ 
ዯራሲው አባባሌ የመጽሏፉ ታሪክ የሚያጠቃሌሇው ኤርትራ ውስጥ ሇስዴስት ወራት 
በጥገኝነት የቆየው የአሲምባው ሠራዊት ቤጌምዴር ከሚገኘው የኢሕአሠ ሠራዊት ጋር 
ከተቀሊቀሇ ከመስከረም 1971 ዓ.ም. ጀምሮ ብተና እስከተካሄዯበት ሰኔ ወር 1972 ዓ.ም. 
መጨረሻ ዴረስ ያሇውን የትግሌ ጊዜ ነው። ሠራዊቱ በአራት ሪጅን ተዋቅሮ የተከናወኑትን 
ወታዯራዊና ፖሇቲካዊ ተግባራት ዘርዘር ባሇ መሌኩ ዯራሲ አስማማው ኃይለ አቅርቦታሌ። 

“በኢሕአፓ/ኢሕአሠ የትግሌ መስክ የተሳተፉና የተሳታፊዎች ቤተሰቦች በዚህ ዴርጅት 
የመጨረሻ ዕጣ እስከ ዛሬ ግራ እንዯ ተጋቡ በየማሕበራዊ ስብስቦች ተዘውትረው ይነሳለ” 
የሚሇው አያ ሻረው “ትግለ የጠየቀውን መሪር መስዋዕትነት በከፈለና በቀሪዎች ሕሉና ሊይ 
ጥልት ባሇፈው ጉዲትም ፀፀትንና ቁርሾዎችን ብቻ የሚያስተናግዴ የታሪክ ክፍሌ ሆኖ 
ቀርቷሌ። ይህ ዯግሞ የኢሕአፓ ትግሌ መርሕ ሇታሪክ ጥልት ያሇፈውን ዴርጅታዊ ትግሌ 
ተመክሮ፣ ሇመዯብና ሇብሔር ነጻነት መነሳትንና የዓሊማ ጽናት እሴቶች ዋጋ ሉያሳጣ 
አይገባም። ታጋዮቹ ሇሀገርና ሇሕዝብ የተሻሇ ሕይወት በጀግንነት ተዋዴቀዋሌ። ከዚህም 
አንጻር ፓርቲው በመጨረሻ ከአረፈበት ዕጣ በመንዯርዯር ሇተከፈሇው መስዋዕትነት ዋጋ 
መንሳት ትክክሌ አይዯሇም። ተወዯዯም ተጠሊ አሁን በሀገራችን ሊሇው ሥርዓት ሕሌውና 
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የዚህ ዴርጅት አባሊት አስከሬን ዛሬ በምንራመዴባቸው ጎዲናዎች  ሊይ ቀኑን ሙለ ተሰጥቶ 
ስሇመዋለ ሕዝብ ይመሰክራሌና!!” በማሇት የመጽሏፉን መግቢያ “መሌካም ንባብ” ብል 
ይቋጨዋሌ።    

አቶ አስማማው (አያ ሻረው) ሇሀገርና ሇሕዝብ ያበረከታቸው መጽሏፍት ምንጊዜም ሕያው 
ያዯርጉታሌ። መጽሏፉ የራሱ የሆኑ ጉዴሇቶች አለት ባዮች ቢኖሩም በአገኘው መረጃና 
በሚያውቀው መጠን ሇትውሌዴ አንዴ መረጃ አስተሊሌፏሌ። ስሇ አሲምባና ኢሕአሠ ታሪክ 
የመጀመሪያው ፀሏፊ ያሰኘዋሌ። 

ዛሬ አያ ሻረውን የምናነጋግረው “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” በሚሇው ግጥሙ ውስጥ ነው። የአያ 
ሻረው የስዯት ሕይወት ታሪኩን የሚያውቁ ወዲጆቹና ቤተሰቡ አስማማውን የሚያዩት 
“ከዯንቢያ-ጎንዯር እስከ ዋሽንግተን ዱሲ” በሚሇው ታሪካዊ ሌብወሇዴ መጽሏፍት ውስጥ 
ነው። የኢሕአፓ/ኢሕአሠ ታጋዮችና የትግሌ ጓድቹ ስሇ ኢሕአሠ በጻፋቸው ሁሇት 
መጽሏፍት ውስጥ ከአያ ሻረው ጋር ይነጋገራለ። አቶ አስማማው ከመቃብር በሊይ ስሙን 
ተክል ያሇፈ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ ያፈራው የያ ትውሌዴ ወገን ነው። 

በራሱ አንዯበት ያነበበው ወዯ ሁሇት ሰዓት የሚፈጀው የአስማማው ኃይለ “ይዴረስ ሇአያ 
ሻረው” ግጥም የአሜሪካንን የስዯት ሕይወት በጣፋጭ የአማርኛ ቅሊጼ ተርኮሌናሌ። 
ግጥሞቹን ሇማዴመጥ (http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew%201.mp3 እና  
http://yatewlid.com/mp3/Ayasharew%202.mp3) ይጠቀሙ። 

እያዝናና፣ እያሳቀ፣ እያስገረመ፣ እያስቆዘመ፣ ሀገረ አሜሪካንንና ገጠሪቷን ኢትዮጵያ በዓይነ 
ሕሉናችን ይስሌብናሌ። ኩሩ ባህሊችን ናፈቀኝ እያሇ ያዜማሌ። ያሇ መግባባቱን የቋንቋ 
ችግሩን በዯንብ ይነግረናሌ። ሀገሬ ኢትዮጵያ እያሇ በውስጡ ይዘምራሌ። ወንዙ፣ ሸንተረሩን፣ 
የከብቶቹን ጩኸት ይጮሃሌ። ባህላ ክብሬ፣ እኔስ ኮራው በሀገሬ ይሇናሌ።    

“ቺዝ በርገር፣ ፍራይዝ፣ ችክን 
አቤት የምግባቸው ብዛት              እያሇ ይስሇዋሌ፡ የበሊው ትዝ ሲሇው ይሰቀጥጠዋሌ 
 
“ምን ያሌተበሊ አሇ ከዚህ ዴርቡሽ ሀገር 
ሇቄስ ካሌተጠመኩ ተመሌሼ ካገር ።            ብል ይናዘዛሌ። 
 
ስሇ ሴት፣ ስሇ መኪናው ብዛት፣ ስሇ መንገዴ ሥራቸው አንደም አሌቀረውም አያ ሻረው። 
  
“በመሬት መንቀጥቀጥ ሕዝብ አሇቀ ብሇው 
ነገሩ ሳይገባኝ ወዱያው ቀጠሌ አርገው 
ይለሃሌ መቶ ቤት እሳት አቃጠሇው። 
ሇሰዉ ሕይወት መጥፋት ትንሽ የማይባቡ 
ሇንብረት መጥፋት ነው የሚንገበገቡ።             እያሇ የቴላቪዥኑን ዱስኩር ይተርካሌ። 
 
“ጎረቤት የሚባሌ ከዚህ ሀገር የሇም 
ሇዘመዴም መሞት ሀጎበር አይጥለም 
ሇትኩስ ሬሳም በወግ አያሇቅሱም 
እንዯኛው ሀገር ሠርግ እንዯ ክርስትናው 
ሇሞተም ሰው ቢሆን መግሇጫ አበባ ነው 

http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew%201.mp3
http://yatewlid.com/mp3/Ayasharew%202.mp3
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አይ ወንዴሜ ማሇት፣ አይ አጎቴ ማሇት ከቶ አይሞክሯትም።  በማሇት የአሜሪካንን ሀዘንተኛ 
ከሀገራችን ያነጻጽረዋሌ።   
 
ከሀገራችን አዝመራ ጋር የመኪናውን ብዛት ሲያዛምዯው 
 
“አቤት የመኪና ብዛት ትርምስምስ ትርምስምስ 
ንፋስ እንዯነካው እንዯ በሌግ እሸት ገብስ።             እያሇ አገሊሇጹን ውበት ይሰጠዋሌ። 
 
“ይኸውሌህ ዴፍን የኢትዮጵያ ሌጅ ሀገር እንዯላሇው 
ሲቻት እንዯጥጡ ሲባዘት መኖር ነው 
የሰው ሌጅ ክብሩን ፍጹም እረስቶታሌ 
ዴመትና ውሻ ወጉን ቀምቶታሌ 
አያ ሻረው! ሀገር አይመስሌህ ሁለም ግርምቢጥ ነው 
ከሰው ሌጅ በበሊይ በጣም ተከባሪው ውሻና ዴመት ነው። 
 
በማሇት ኢትዮጵያዊነት ኩራታችንን፣ ክብራችንን በስዯት ማስረከባችንን ይነግረናሌ። 
 
“ዴሮ ተኛ መንዯር ከከተማው መጥተው ሳይቀሩ በሙለ  
ጓዴ፣ ጓዴህስ፣ ትግሌስ፣ ነጣነትስ፣ ምንትስ፣ አንዲችስ የሚለ 
እንዯ ቅቤቱ ቅሌ በጣም ወዝ አግብተው እዚህ ሀገር አለ። 
ከእርሻው መሃሌ ጠርተው ሲለኝ እንዲሌነበር ሰሊም ሃያ ጓደ 
ሃይ! ያቸውም ቀርቷሌ ገፍተውኝ ማሇፍ ነው ሲያዩኝ በመንገደ 
ፍቅራቸው የጠና የቃሌኪዲን ነበር የሚመስሇኝ ዴሮ 
አይ ሰው ፈራሹ ማተብ አንገት የሇው ትንሽ አያይ ዞሮ 
የሌብ ያንጀት ሰዎች እየገቡ አሇቁ  
ትንሽ ተግ ያለትም ይኸው ወዙን አሌፈው እዚሁ ዘሇቁ 
እነቀን አያውቄ…. ሳይጠይቁ እየገቡ አሇቁ።       በሚሌ ቁጭት ስዯት የቁም ሞት 
መሆኑን እያዋዛ ይነግረናሌ። 
 
አያ ሻረው የሰው  ናፍቆቱን እንዱህ ሲሌ ይገሌፀዋሌ 
 
“እህሌ ውኃ መሳይ ፍቅር ያሇበት ሰው 
አመንዥኮ እንዱሞት ሀገሩ ተዚህ ነው 
ሻኛ እሚያሳብጥ ወርች ሚያወፍረው 
ምግብ እንዲይመስሌህ ናፍቆት ሲረካ ነው። 
ይኸውሌህ ወገን ሰርክ ሇት ሚጨንቀኝ ከሌቤ የማዝነው 
ብሌ እንዯበሊው ጨርቅ የምብተከተከው 
በጣፍኩሌህ ቁጥር ቅሬታ ምገሌጠው 
ጨርቅ ምግብ ሞሌቶ ሰው ግን ቸግሮኝ ነው። 
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አቶ አስማማው ብዕሩ ነጥፏሌ፣ ሌሳኑ ተዘግቷሌ። ከእንግዱህ ሇህትመት ሰጥቶት ያሸሇበው 
የመጨረሻ መጽሏፉ ሇንባብ በቅቶ ከማንበብ በቀር ላሊ አናገኝም። ግና ትቶት ያሇፈው 
ሥራው ገና ብዙ ይሰራበታሌ፣ ይፃፍበታሌ። ሥራዎቹ ሇላልች ተዛማጅነት ሊሊቸው 
ሥራዎች ማጣቀሻነቱ አጠራጣሪ አይሆንም። ሇምርምርና ሇጥናት ሥራ ከየቤተ መጽሏፍቱ 
ይፈሇጋለ። ስሇ ኢሕአፓ/ኢሕአሠ የሚጽፉ፣ የሚያጠኑ፣ የሚመራመሩ ሁላም ከአስማማው 
ኃይለ ጋር ይነጋገራለ። ከመጽሏፉ ሇጥያቄዎች መሌስ ይፈሌጋለ፣ መጽሏፎቹ ላሊ ጥያቄ 
ያስነሳለ፣ ብዙ እንዱፃፍ ይጋብዛለ። አስማማው የችልታውንና የዴርሻውን የትውሌዴ 
ግዳታውን ተወጥቷሌ ማሇት ይቻሊሌ። አንዯበቱን፣ አካለን፣ ማንነቱን በመጽሏፍቱ 
አስቀምጦሌን አሌፏሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» በአቶ አስማማው (አያ ሻረው) ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየት የተሰማንን 
ጥሌቅ ሀዘን ሇመግሇጽ እንወዲሇን። አቶ አስማማው «ያ ትውሌዴ ተቋም» እየሠራ ሊሇው 
የመረጃ ማሰባሰብና የተሰዉ ወገኖቻችን መታሰቢያ ዴረ ገጽ በማዴነቅ ሉዯረግ የሚችሇውን 
ትብብርና ዴጋፍ ሲያዯርግ የነበረ ወገናችን ነበር። የኢሕአሠ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፉን 
ቅጽ 2 ሇ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የማሳተምና ማከፋፈሌ ሀሊፊነቱን በመስጠት የመጀመሪያው 
ሰው ነው። 

አያ ሻረው ዛሬ ሩጫውን ጨርሷሌ። አምስት ጣቶቹ አፈር ጨብጠዋሌ። ኢትዮጵያ አንዴ 
ሌጇን አጥታሇች። ያ ትውሌዴ አንዴ ወገኑን አጥቷሌ። በሕይወት ዘመኑ ጥልሌን ያሇፈው 
ሥራዎቹ ሇአሁኑና ሇመጭው ትውሌዴ በክብር ይተሊሇፋለ። ጊዜ የማይሽረው መጽሏፍቱ 
ምን ጊዜም ተነባቢ ናቸውና ስሙ ከመቃብር በሊይ ሁላም ይነሳሌ። ትውሌዴ ሁለ 
ያነቡሃሌ። የዜማ ቅሊጼህን ያዯምጡታሌ። አኩሪ ተግባር ፈጽመህ በማሇፍህ ሞትህ እረፍት 
ነው። 

በመጨረሻም በዛሬው ዕሇት የሚፈፀመውን የአቶ አስማማው ኃይለ የፀልትና የቀብር ሥነ 
ስርዓት ምክንያት በማዴረግ «ያ ትውሌዴ ተቋም» በአባሊቱ ስም ሇአቶ አስማማው ኃይለ 
(አያ ሻረው) ቤተሰብ፣ ዘመዴ አዝማዴና ወዲጅ ጓዯኞቹና አዴናቂዎቹ በሙለ ሀዘናችሁ 
ሀዘናችን ነውና ሕግዚሃብሔር መጽናናቱን ይስጣችሁ እንሊሇን ከ «ያ ትውሌዴ ተቋም»። 

ከአቶ አስማማው ግጥም “ይዴረስ ሇአያ ሻረው” ስሇ እምዬ ኢትዮጵያ ያሇውን ጨሇፍ አርገን 
እንዯራሱ አባባሌ እናቀርባሇን። ይህን ግጥም በገጣሚው አንዯበት ሇማዴመጥ እዚህ ይጠቁሙ  

http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew_Clip.mp3   

“…ታዱያ ይኸውሌህ የአበሻው ብዛት በዚያ ቀን የዋሇው 
ቁጥሩን አሊውቀውም ዝም ብል ዘሉብ ነው 
ዓይኔ ቆቡ ዯክሞ ወዴቆ እስከ ሚጨሌም 
ብታዘብ ብማትር በኢትዮጵያ ሀገራችን 
ባዴማ ጠባቂ ሰው የቀረ አይመስሌም። 
ሰዓት ተጠብቆ ንግግር ጀምረው 
መዯስኮር…መዯስኮር…ወግ አያሌቅባቸው 
ብዙ የባዴ ቋንቋ ዯብሌቀው ቢያወሩም 
ኢትዮጵያ ሇሚሇው ቅያሬ አሊገኙም 
እንዯየንግግር እንዲሳብ ዘይቤሃቸው 
ተግ! ግንፍሌ! የሚያዯርግ ባህሪም አሊቸው። 
አንደ ጥርሱን ነቅሶ ጣቱን ቀስሮ አያሌ ቃሌ ሲናገር 
ላሊኛው ቀጥል አፍ አፉን ይሇዋሌ በሽሙጥ በነገር 
እጅ ባይጠመዝዝ ባትጠሌፈው፣ ባይጥሌህ 
ዱስኩር ፖሇቲካ ማሇቂያም የሇውም። 

አንደ አሊቢሊ ተምሬአሇው የሚሌ  
             እኔን ትምህርት ያርገኝ 
ጅሌ ንግግር አርጏ እጅጉን አስቆጣኝ። 
ያ ቅርሻታም አፉን ክፉኛ አሞጥሙጦ 
አንዲች ሠይጣን መሳይ መጽሏፍ ገሌብጦ 
“ኢትዮጵያ የምትሎት ይቺ የናንተ ዓሇም 
ስሟ የዛሬ እንጂ አሌዋሇም አሊዯረም 
አያሌናት ብሊችሁ ብትዘፍኑም ዘሊሇም 
ማሸብሸብ ነው እንጂ  
          ከመቶ ዓመት በሊይ ምንም ታሪክ የሇም” 
አይሌም መሰልሃሌ አንዴ ሆፔ የነፋው 
በጣይ መብረቅ ጥል ገሌብጦ እንዲይዯፋው። 
ኸረ ባ.ዛ.ኝ.ቱ.! ዓይነን አርገብግቦ ጆሮ ያሳከከኝ 
ይህን ጉዴ ሉያሰማ አንሰፍስፎ አመጣኝ። 
ከዚያ በኋሊማ የመነጋገሪያ ህጋቸውን ጥሼ 

http://yatewlid.com/mp3/AyaSharew_Clip.mp3
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ያንን ሃሳዊ መሲ ሊቀምሰው ዯርሼ 
ምስ ምሱን ነግሬው  
ቡጢ ከፈሇገም ባፍጢሙ ሌዯፋው 
አቦ ይወቅብኝ ይህን ፈርሳም ባምባ ከጉዲይ ጥፌው ነው። 
አንት ውፋራሽ ላባ፣ አንት ተሻይ ቤት አዯር 
ታሪክ እንዯ ጁባ እንዯ ጨው ምትቀይር 
በሀሰት መስካሪ ሊበሊህ ትራፊ 
መሠረተ ወግ የሇሽ አዱስ ታሪክ ጣፊ 
እስቲካ ሌንገርህ ተቀበሇኝ ስማኝ 
አስኳሊስ መዲኒት አንተው መንዯር ተርፎ ሇኔ ማን 
አቅምሶኝ 
ካርኒ ቆራጭ ሌኮ መንዯራችን ያየው 
መንግስት ገንዘብ ሲሻ አስራት ሲያስከፍሌ ነው 
ዯረቅ ጡቷን ጎርሰህ በቁምህ ሌገኸው 
ዛሬ ተገሌብጠህ ስሟን ስታረክሰው 
እኔ ያንተን ያህሌ ምኑን አግኝቼው ነው 
ባባት አዯራ እንጂ ቁም ስቅላን ማየው 
አንተ ባታውቃቸው እኔ እንዳት እረሳ 
ባርማጮሆ ጠሇምት በቋራ በሇሳ 
መቼ ዘር መሇያ ምሌክት አሊቸው 
በፋሽስት ጥይት ያሇፈ ነብሳቸው። 
ባንዱራ ቀይረው በተክሲያን ባይስሙም 
ውሸት ምን ያዯርጋሌ ስሇ ኢትዮጵያማ አውርተው 
አጠግቡም 
ተምን እንዯሆነ ሳናውቀው ዘራቸው 
ዝርያ አበቃቀሌ አውዴማ ጎጣቸው 
እኛ ሞረሽ ብሇን ሰው እንዯምንጠራው 
የነሱም መጠሪያ ጓዴና ጓዱት ነው። 
አሁንም የሆነ እንዯሆነ ምነው አሊወራው 
ከጥንትስ ጠቅሼ 
ተራ ገጡም ሳይዘሌ መሠረቱን ይዤ 
በካሣ ዯም በቅል ዘሩ የምናየው 
የጋራ ነው እንጂ ብንተወው ብንበሊው 
የኢትዮጵያ እህሌ እንጂ ጏንዯሬነት አሇው? 
አጤ ዮሏንስስ ማሰሪያውን ያጡ ማተብ አጠብቅ ብሇው 
ሇሀገር ብሇው እንጂ ሇወርቅ ሇንዋይ ነው? 
ከዚያ በኋሊሳ ያጤ ምንሉክ ጦር አዴዋ የቀረው 
ሇነጽሳነት እንጂ እርስት ሉያቀና ነው? 
አንተ አጏዛ ብጤ አረም አረማሞ 
ነግሬህ አርፍ እንጂ አይቀር ሆዳ ታሞ 
ሱሪ ተፈታታኝ ህግ ተገን አዴርገህ 
እንዳት በሀገሬ ሊይ እጅጉን አሊገጥህ? 
መዯበቂያ የሇ ቃታ አይሳብ ነገር 
አይበቀሌ ብያ ሆነና ባዴ ሀገር 
ዕብዴ አንጎሌ አዴርጎኝ አስቶኝ ነበረ 
ታዱያ ምን ያዯርጋሌ ምስክር በዛና ሁለም ሳይሆን ቀረ 
አሌዋጥ ብልሌኝ ካንጀት ሆዴ ቢብሰኝ 
ዱስኩር ስብሰባውን ትቼሊቸው ሄዴኩኝ። 
የዚያ ቀን ክፋቱ ምን ምህረት አሇው 
ንጉሥ ሀገር ጥሇው ሽምጥ መጥፋታቸው 
የዕሇቱ ስብሰባ ወሬ ነው ያመጣው 

ብዬህ እንጂ ነበር ጋሻዬ ባትሰማም 
ጓዴ ብል ንጉሥ ብዙ ዕዴሜም አይገፋም 
እንዱያ በራዱዮን አያሌ ዱስኩራቸው 
አንዴ ሰው እስኪቀር የሚሇው ጉራቸው 
ምነው ሰው ሁለ አሌቆ ሳይሇይሇት ውለ 
በውሮፕሊ ቀዴመው ከሀገር ኮበሇለ። 
አንገት አስዯፍቶ የሚያሳፍር ሀገር 
እኔ እያሇሁ ብል መፈርጠጥ ጅሌ ነገር 
ጥንተ ነገሩማ ያሌገጠመ ውለ 
በጣምራስ ሄዯው ከአጤ ቴዎዴሮስ ጋር ዯፍረው ተማሰለ 
ጥቃት ዴንገት ዯርሶ ሲተናነቃቸው 
የየቅሌ ሆነ አጨራረሳቸው። 
እኮ እንዳት? ብትሊ 
እኛ በራስ መፍረዴ እኚህ በውሩፕሊ 
መጥኔ… 
እሳቸውም እኔ ሀገሩን ሌንተወው 
ቧምቧም ሆነና እሳት ሚተፋ አሌከው 
ሰው ከውሮፕሊ ሲያምሱን የኖሩ 
ምኑን እጥፍ አንጀት አረዛ ነበሩ 
ስማኝ መዴሃኔዓሇም ጥንት ምዘክርህ 
ያ ሁለ ዯም ሲፈስ በትዝብት ዓይን አይተህ 
ፍርደን በሮጡበት ካሌመዘንከውማ 
ሥራህ ግርምቢጥ ነው ያው እንዲሜሪካ። 
ወንዴም አያ ሻረው! 
ይህ አዱሱ መንግሥት ተራገጥ ወረደ 
ምንዴን ይመስሌሃሌ የግዛት መንገደ? 
ቁሙ ተጠበሱ ታመሱ የሚሌ ነው? 
አረንጓዳ ቢጫ ቀዩ ባንዱራችን እሚሌ ዘፈን አሇው? 
በጣም ተባበሩ አንዴ ሊይ ሆናችሁ 
ሰሊም ጠልት ስጡ ሇኢትዮጵያ ሀገራችሁ 
ዘርና ወገሻ ማጥበቁን ትታችሁ 
የሚሌ ቃሌ ወጥቶታሌ? 
እንዱህ ካሰበማ አረጋገጥ ያውቃሌ 
አሇበሇዚያ ዯግሞ ካዲሙ ሕዝብ ጋር ትኩር ጥምዴ 
አርጎት 
በሌቡ አሳዴሮ ጥርጣሬ ስጋት 
ጠመንጃ አስረክቡ ትጥቅ ፍቱ ካሇ 
ባሊገርን ንቆ እራስ ከሄዯና ትንሽ ከቀሇሇ 
ዘመቻ ቢያበዛ ቢያቃጥሌ ቢያርስ ምዴር 
አዯራ እንዲትፈቱ አባ ታጠቅ ዝናር። 
አያ ሻረው 
ጅብ እንዯ ሀገሩ ይጮሃሌ እንዱለ 
አሌጥምህ እያሇኝ ኑሮው ዘዳው ሁለ 
ከዚህ ከአሜሪካን የንወርክ ኑሮዬ 
ከተውኩት አይገኝ ሌክ እንዯ ጥሊዬ 
ዛሬ የሇመዴኩት ነገ እያረጀብኝ 
መከተሌ መቀየር በጣሙን ሰሇቸኝ። 
በሌ እንግዱህ! 
ሀገር ሰሊም ይሁን ይቃና መንገደ 
ሌጅ ሙሊሇም ከኒዎርክ ሰሊም ብሎሌ ብሇህ ንገር 
ሇዘመደ። 

 
ጥቅምት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (October 24, 2015) 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» 
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com 
ኢሜሌ ፡  yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com 
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 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 4 የ2009 ዓ.ም. እትሞች 

ቅጽ 4 ቁጥር 1 የካቲት 66 መሪ ኮከቡን ያጣ አብዮት 
 ቁጥር 2 “የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
 



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 4 ቁጥር 1                    የካቲት ፲፮ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም. 

የካቲት 66 መሪ ኮከቡን ያጣ አብዮት 

 (የካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት 43ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ)  

ኢትዮጵያ ሀገራችን ታዳጊ ሀገሮችን በተለይ አፍሪካን እንደ ቅርጫ የተቀራመቱት ቅኝ ገዥዎችና 
ወራሪዎችን ጥቃት መክታ የግዛት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ለማንም ባዕዳን 
ወራሪ ኃይል ሳትደፈርና ሳትገዛ የኖረች የማንነታችንና የክብራችን መግለጫ ናት። ዮሐንስ በመተማ፣ 
ቴዎድሮስ በመቅደላ፣ ምኒልክ በአድዋ እየተባለ የሚነገርላቸው፣ የሚጻፍላቸው፡ የሚዘፈንላቸው 
ነገስታቶች በሀገር አንድነትና በኢትዮጵያዊነት ማንነት ወራሪን ያሳፈሩና ዓለምን ያስደነቁ 
ኢትዮጵያዊነት የክብርና የአንድነት ተምሳሌትነቷን ያስፃፉና ያስተረኩ እስከዛሬም ሆነ ወደፊት ይህ 
ማንነታቸውን ታሪክ የሚያወሳላቸው ነገስታት ናቸው።  

በነዚህ ነገስታቶች የአገዛዝ ዘመን የሀገር አንድነትንና የግዛት ነፃነትን በማስከበር ደረጃ በየጊዜው 
ስማቸው የሚጠራ ጀግኖችን ሀገራችን አስመዝግባለች። ዶጋሌ ሲነሳ አሉላ አባ ነጋ፡ መድፍ ሲነሳ 
ፊታውራሪ ገበየሁና ባልቻ አባ ነፍሶ፡ ስቅላት ሲታወስ በላይ ዘለቀ፡ ብልህነት ሲጠቀስ እቴጌ ጣይቱ፣ 
ሞኝነት ሲዜም ደጃዝማች አያሌው ብሩ፣ እምነት ለነፃነት ሲነሣ አቡነ ጴጥሮስ መሰል ጊዜ 
ያበቀላቸው ጀግኖች በዝማሬው፣ በተረቱ፣፡ በግጥሙ፣ በተውኔቱ ሲታወሱ ኖረዋል። 

ኢትዮጵያ የተበታተነ የዘመነ መሳፍንት አገዛዝ ታሪክ አስመዝግባ በአንድ ማዕከላዊ መንግሥት ሥር 
ትተዳደር ዘንድ የተደረገው ትግልና የእርስ በርስ ጦርነት እንደማንኛውም ዓለም የታሪኳ አንዱ ገጽታ 
ቢሆንም ከሦስት ሺህ ዘመን በላይ የሚወስደን ታሪካችን ከበርካታ ሀገራት ቀዳሚ ሥፍራን 
ያስይዛታል። የዚህ ታሪክ ተረካቢ ነገስታት በሀገር አንድነት ከጥያቄ ባይገቡም ኢትዮጵያን በልማትና 
ዕድገት ጎዳና በማራመድ ለቀጣይ ትውልድ አርኣያ የምትሆን ኢትዮጵያን አቅጣጫ ማስያዙና 
መሰረት መጣሉ ላይ ብዙ የሚቀራቸው ነበር። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ለዕድገት፣ የልጆቿን 
ጀግንነት ለልማትና ብልጽግና ትጠቀምበት ዘንድ ለትውልድ መሠረት የሚጥል አገዛዝ ማግኘት 
ተስኗታል። ምኒልክ በአድዋ፣ የኢትዮጵያ አርበኞችና፣ ጀግኖች በፋሽስት ወረራ የተቀዳጁትን ድል 
ለሀገር ዕድገትና ልማት ለማዋል አልታደለችም።  

የሀገርን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነቷን በጀግኖች ልጆቿ ተጋድሎ ያስከበረች ሀገራችን ለድንቁርና፡ 
ድህነት፣ በሽታ፣ ረሀብ ግን እጇን ሰጥታለች። ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች አኩሪ ሀገር በተደጋጋሚ 
የረሀብ ምርኮኛ ሆናለች። መተማ የፈሰሰው የዮሐንስ ደም፣ መቅደላ የተዘረጋው የቴዎድሮስ አካል 
“የጀግና ሰው ክብሩ ዳር ድንበሩ” ቢያዘፍንም ልጆቿን ሊመግብ ተስኖታል። የምኒልክ ጀግንነት 
በአድዋ ቢጻፍ፣ ቢተረክ፣ ቢዘፈን፣ ቢገጠም “ዳቦ ለተራበ” ከማስጠየቅ አልተገታም።  
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የየካቲት 1966 ሕዝባዊ አብዮት ሲነሳ በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ ቀዳሚውን ሚና የሚጫወተው 
ወጣት ትውልድና ተማሪ ሲታወስ ይኖራል። ትግሉ አቅጣጫ ስቶ፣ ጉልበተኛ ጠልፎት፣ የታሰበው 
ቀርቶ ያልተገመተው፣ የተፈለገው ቀርቶ ያልተጠበቀው ሲመጣ ወቀሳን ለመሸሽ “ተማሪ ያመጣው 
ጣጣ” እየተባለ ይነገርለታል። የካቲት 66 ረሃብ፣ ድህነት፣ በሽታ ያመጣው ጣጣ ነው። የየካቲት 66 
ሕዝባዊ አብዮት የመብት መረገጥ፣ የብልሹ መሬት ስሪት አስተዳደር፣ የኑሮ ውድነት፣ የኋላ ቀር 
አስተዳደር ጣጣ የወለደው ነው።  

መሬት አልባው አርሶ አደር የመሬቱ ባለቤት እንዲሆን ነው “መሬት ለአራሹ!” መሪ መፈክር 
የሆነው። የሰው ልጆች የዜግነት መብትን ጨምሮ የመደራጀት፣ መሰብሰብ፣ የመጻፍ፣ ሰላማዊ ሰልፍ 
የማድረግ መሰል ዴሞክራሲያዊ መብቶች ተግባር ላይ ይውሉ ዘንድ ነው “የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ!” አታጋይ መፈክር የሆነው። በየጊዜው በተነሱ እንቅስቃሴዎች ያለአግባብ የታሠሩ ይፈቱ 
ዘንድ “የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!” እየተጮኸ አንዱ ሲፈታ ሌላው የሚታሰረው። የሃይማኖት 
አድልዎ፣ የሴቶች የበታችነት በመንሰራፋቱ ነው “የሃይማኖት እኩልነት፣ የሴቶች እኩልነት” 
በእስልምና ወገኖችና በሴት እህቶቻችን አጃቢነት አደባባይ የወጡት። የርዕዮቱ አመጣጥ ሀገር ቆርሶ 
ቢሄድም ቀዳሚ ችግራችን የብሔረሰቦች ጭቆና አስመስሎ ማቅረቡ ነው “የብሔር ብሔረሰቦችን 
መብት እስከ መገንጠል!” የወለደው። 

የካቲት 1966 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እነሆ! 43 ዓመት አስቆጠረ። የአፄ ኃይለሥላሴን ዘመን አጃጅቶና 
አስረጅቶ፣ የደርግን ትውልድ መቅበር በፀፀት አስተክዞ፣ የኢሕአዴግን ዘረኝነት መጨረሻውን ግራ 
አጋብቶ እያንገዋለለ በመጓዝ ላይ ይገኛል። ሀገር ለልጆቿና ለሕዝቧ ትሆን ዘንድ ያኔ የጮኸ 
ትውልድ ዛሬ ወቅቱን በዓይነ ኅሊናው ይስለዋል። 

 “አትነሳም ወይ. . .አትነሳም ወይ...ፋኖ ተሰማራ...ፋኖ ተሰማራ...ተው ስማኝ ሀገሬ...ኧረ ስማኝ ሀገሬ” 

ተሰልፎ ለጮኸባቸው ጭልጥ አርገው ይነጉዳሉ። ከስድስት ኪሎ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ 
በአምስት ኪሎ ቁልቁል አንደርድረው አራት ኪሎ አድርሰው ብረት ቆብ ሄልሜት ካጠለቁና መመከቻ 
ጋሻና ቆመጥ ዱላ ከያዙ “አድማ በታኝ” “ፈጥኖ ደራሽ” ፖሊሶች ጋር ያላትማሉ። የወዳደቁ ወጣቶችን 
ስለው ወደ ጣቢያና ሆስፒታል አሻግረው ትዝታ ብቻ ሆነው ቀርተዋል። ድል አልባ ትዝታ። 
ያልተሰማ ጩኸት። ድምጽ አልባ ጩኸት። ሀገር ለገዳይ የሆነችበት ጩኸት። መሬት ለመንግሥት 
የሆነበት ጩኸት። መብት ለደርግ ጠባቂዎች የተሰጠበት ጩኸት። ኢትዮጵያዊነትን እምሽክ አድርጎ 
የበላ ጩኸት። ጀግንነትን በፍርሃት የለወጠ ጩኸት። ኢትዮጵያዊ ኩራትን ለባዕድ አምልኮ ያስረከበ 
ጩኸት። ፋሺዝምን አንግሶ ለዘረኝነት ያስረከበ ጩኸት። ሀገርን ቆርሶ የዘር ክልልና ግለኝነትን 
ያነገሰ፣ አኩሪ ባህልን ለመጤ ያስረከበ፣ ሰንደቅ ዓላማን ጨርቅ ያሰኘ፣ ታሪካዊ ቅርሶችን ድንጋይ 
ያስባለ በትውልዱ ላይ ጥቁር ነጥብ የጣለ ጩኸት። የሀገር ያለህ! የሕዝብ ያለህ! ያሰኘ ጩኸት። 

የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት መሪ ኮከቡን ባለማግኘቱ የወታደሩ ክፍል እራሱን አሰባስቦና አደራጅቶ 
ከአስተባባሪ ኮሚቴነት ወደ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግነት በጊዜያዊነት ስም ተሸጋገረ። ደርግ የካቲት 
1966 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ተገን በማድረግ እስከ ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. ድረስ ሕጋዊ ሽፋን 
ሳይኖረውና ለንጉሡ ታማኝ አገልጋይነቱን በመግለጽ የቀድሞ መሳፍንትንና መኳንንትን እንዲሁም 
ከፍተኛ ወታደራዊ ሹማምንቶችን “እጃቸውን እንዲሰጡ” በማግባባት ዘለቀ። በቀጣይነትም ይህ 
ወታደራዊ ስብስብ “የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሠራዊትና የብሔራዊ ጦር አስተባባሪ ደርግ” በማለት ሰኔ 
21 ቀን 1966 ዓ.ም. እራሱን ለሕዝብ ይፋ አወጀ። ወደ መንግሥት ለውጥ የሚወስደው መሸጋገሪያ 
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ድልድይ ተጀመረ። “ሕዝባዊ አብዮቱን ግብ ሊያደርስ የተደራጀ ኃይል ባለመኖሩ የወታደሩ ኃይል 
እንቅስቃሴውን መምራት ግድ ነው” ያሉ ምሁራንም ደርግን ከበብ በማድረግ አማካሪ ሆኑ። 

ደርግ በቀጣይ ሁለት ወራት የንጉሱን ዋና ዋና መዋቅራዊ ዘርፎች በመቆጣጠርና በደርጉ መዋቅር 
በመጠቅለል መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. በአዋጅ ንጉሡን ከሥልጣን አውርዶ፣ ሕገ መንግሥቱን 
ሽሮ፣ ምክር ቤቱን በትኖ ሥልጣኑን በጊዜያዊ አስተዳደር ስም ተቆጣጠረ። ደርግ ሥልጣኑን 
እንደያዘ ከአወጣው አዋጅ ጋር ያስተላለፈው የዴሞክራሲ ማዕቀብ የወቅቱን ተራማጅና ሀገር ወዳድ 
የኅብረተሰብ ክፍል ለጥያቄ ጋበዘው። የወታደራዊው አገዛዝ አካሄድንና አዝማሚያ ቆም ብሎ ይቃኝ 
ዘንድ ፍንጭ ሰጠው። 

ደርግ ንጉሡን ከሥልጣን ያወረደበትና “በኢትዮጵያ ትቅደም” ስም የመጀመሪያው መብት እገዳ 
አዋጅ በ“ፍፁም ነው እምነቴ” መጽሐፍ እንዲህ ይነበባል፦  

“ዛሬ መስከረም ሁለት ቀን 1967 ዓ.ም. ጀምሮ ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ከሥልጣናቸው ወርደዋል። ሕዝቡም ጊዜያዊ 
እንደራሴዎቹን መርጦ ሕገ መንግስቱ እስኪታወጅና መንግስት እስኪቋቋም ድረስ ወታደራዊው ደርግ 
የመንግሥቱን ሥልጣን ይዞ ሀገሪቱን ይመራል…”  

“ይህ አዋጅ እስከጸናበት ጊዜ ድረስ ‘ኢትዮጵያ ትቅደም’ የሚለውን ዓላማ የመቃወም አድማ የሚያደርግ፣ ሥራ 
የሚያቆም፣ ያለፈቃድ ሰላማዊ ሰልፍና ስብሰባ የማድረግ በጠቅላላው የሕዝቡን ፀጥታና ሰላም የሚነሳ ተግባር 
መፈጸም ክልክል ነው።”  

ከዚህ አዋጅ በኋላ እጃቸውን መስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑ የንጉሡ መኳንንት፣ ባላባትና ወታደራዊ 
ሹማምንት ተደመሰሱ፣ እርምጃ ተወሰደባቸው ዜና 

“. . .የፍየል ወጠጤ 
ትከሻው ያበጠ ልቡ ያበጠበት 
እንዋጋ ብሎ ከነብር ላከበት፤ 

የማትረባ ፍየል ዘጠኝ ትወልዳለች 
ልጆቿም ያልቃሉ እሷም ትሞታለች።. . .” 

 
የሚለው የይርጋ ዱባለ ዜማ በወታደራዊ ማርሽ እየታጀበ መለፈፍ የየዕለት ተግባር ሆነ። በዚህም 
ሽፋን ከንጉሡ የስልጣን እርከን ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው በ“ወንበዴ” እና በ“ሽፍታ” ስም 
እየተደባለቁ ተረሸኑ። 

“ደርግ ሕዝባዊ አብዮቱን በጊዜያዊነት ይዞ እውን ሥልጣኑን ለሕዝብ አስረክቦ ወደ ወታደራዊ ካምፑ 
ይመለሳልን?” የሚለውን ጥርጣሬ ከጅምሩ ተቀብለው “ሂሳዊ ድጋፍ” እንስጠው ያሉትን ኩምሽሽ 
ያደረገበትና በጥቅሉ ደርግ ሕዝባዊ አብዮቱን የበላበት ወርና ቀን ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ነበር። 
የደርጉን ሊቀ መንበር ብርጋዴር ጄኔራል አማን አንዶምን ጨምሮ የቀድሞ የንጉሡ ባለሥልጣናትና 
ሁለት የበታች ሹሞችን በጠቅላላ 60 ባለሥልጣናትን ያለምንም ፍርድ በአንድ ምሽት በመረሸን 
የቀበረው ደርግ በተራ ቁጥር 61 የየካቲትን ሕዝባዊ አብዮት ቀብሮታል። “ያለምንም ደም” 
የተዘመረለትን አብዮት “ይደመሰሳሉ፣ ይወድማሉ” መሰል ቃላት ተኩት። ሕዝባዊ አብዮት አከተመ ! 
ደርግ ወደ አንድ አምባገነን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ እንደሚያመራ ፍንጭ ሰጠ። ይህም በሁለት ዓመት 
ውስጥ ዳግማዊ የደርግ ሊቀ መንበሩን ብ/ጄ ተፈሪ ባንቴንና ሌሎች የደርግ አባላትን እረሽኖ ሌ/ኮ 
አጥናፉ አባተን አንቆ ተግባራዊ ሆነ። ደርግ የሚባልን ስብስብ ንዶና አዳክሞ አጃቢ ምሁራንንም 
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አጣጥሞ “ከቆራጡ መሪ ጋር ወደፊት” ሲያስፎክር “የቆራጡ መሪ ፍሬው ጎመራን” አዘመረ። መሪ 
ኮከቡን ያጣው የካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት አምባገነን ሥርዓትን ወለደ።  

ሕዝባዊ አብዮቱ ከ120 የደርግ አባላት ስብስብ “የጋራ አመራር” ደም በደም እየተሸጋገረ ወደ አንድ 
አምባገነን ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያም ፈላጭ ቆራጭ የ“ደም አብዮት” ተሸጋገረ። አብዮቱ 
ከሕዝባዊነት ወደ ደርግነት ብሎም ወደ አንድ ግለሰብ አመራር በደርግና ከባቢዎቹ አባባል “ወደ 
አጥቂነት ተሸጋገረ”። ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በግፍ ደም ሕዝባዊ አብዮቱ አቅጣጫውን ሳተ፣ 
እንደ ኢሕአፓ አባባል “ጭፍን ፋሺዝም በኢትዮጵያ ነገሠ”።  

“ፍለጠው፣ ቁረጠው” “ይደመሰሳሉ፣ ይወድማሉ” መፈክሮች ለሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ፣ ለሻምበል ኪሮስ 
ዓለማየሁ፣ ለኮ/ል ጌታቸው ናደው መሰል ደርግ አባላት ሳይሳሱ እየጠራረገና እየደመሰሰ በቀጣይነት 
የሕዝብ ልጆችንና ሀገርን ጨረሰ። “ዘመቻ መንጥር”፣ “ዘመቻ ደምስስ” ከቤት ለቤት አሰሳ ወደ “ነፃ 
እርምጃ” ተሸጋገሩ። ይህም አልገድብ ብሏቸው ወጣቶች፣ ጎልማሳዎችንና ተማሪዎችን ማዕከል ያደረገ 
ሕፃናትን፣ አባትንና እናትን አለይ ያለ የደርግ “ቀይ ሽብር” ትውልድ ጨርሶ የግድያው መደምደሚያ 
የራሱን ጄኔራሎች አድርጎ 17 ዓመት በደም ሰክሮ፣ በደም አጓርቶ ሀገርን አስገንጥሎና ለዘረኛ አገዛዝ 
አስረክቦ የፈረጠጠው ደርግ የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮትን ተገን አድርጎ ኢትዮጵያ ምንጊዜም 
ልትተካቸው የማትችለውን አበባዎቿን ቀጥፎ አሸልቧል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የየካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ አብዮትን ስናስታውስ ለመብትና ነፃነት፣ 
ለዜግነት መብት፣ ለሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት፣ ለሕዝብ መንግሥት እውን መሆን፣ ሀገር የልጆቿ 
ትሆን ዘንድ የተጮኸውና የፈሰሰው ደም እንዴትና? ለምን? አቅጣጫውን ሳተ የሚለውን ዘርዝረን 
ባንገባበትም በመጠኑም ቢሆን አካሄዱን በመቃኘት ነው። ዳር እስከዳር የኢትዮጵያ ሕዝብ 
የተሳተፈበት የካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት መሪ ኮከቡን ማጣት ወዴት ሊያመራ እንደሚችል የካቲት 
66 ትምህርት ይሆን ዘንድ በመጠቆም ነው። መሪ የሌለው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የተነሱ ሀገራዊ 
ጥያቄዎችን አይፈታም የሚል ድምዳሜ ውስጥ ባይገባም የዛሬ 43 ዓመቱ የካቲት አብዮት በተግባር 
የታየ ትምህርት ቤት መሆኑን ለመጠቆም እንወዳለን። 

ለሀገርና ለሕዝብ መብትና ነፃነት ግምባር ቀደም በመሆን መስዋዕትነትን የከፈላችሁ ብርቅዬ 
የኢትዮጵያ ልጆች ምን ጊዜም አንረሳችሁም። ለሀገርና ሕዝብ ያፈሰሳችሁትን ደም የከሰከሳችሁትን 
አጥንት ፋሽስት ተዝናንቶበት፣ ዘረኝነት በቅሎበት፣ የአኩሪ ታሪካችን ጥላሸት ቀቢዎች ቢበራከቱም 
ጊዜ የናንተ ትሆናለች እንላለን። የፈሰሰው ደም የተከሰከሰው አጥንት ትንሳዬ ለኢትዮጵያ 
እንደሚሆናት ተስፋ አለን። ኢትዮጵያና ትውልድ ታሪካችሁን ክፍ ያደርጉታል ስንል ከ«ያ ትውልድ 
ተቋም» ክብር ለእናንተ፣ ክብር ለሰማዕታት፣ ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር! እንላለን። 

ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ!!! 
«ያ ትውልድ ተቋም»   
የካቲት ፲፮ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም. (February 23, 2017) 
ዋቢ ማጣቀሻ፡ 

 ነሲቡ ስብሐት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ መስከረም 2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  
 ዕለታዊው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ 
 የኢሕአፓ ልሳን፤ ዴሞክራሲያ ቅጽ 1 ቁጥር 17 ኅዳር 15 ቀን 1967 ዓ.ም. “ጭፍን ፋሺዝም በኢትዮጵያ ነገሠ”። 

(http://yatewlid.com/index_htm_files/Demo_Vol_1_No_17_Hidar15_1967.pdf) 

ድረ ገጽ  ፦  www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 

ኢሜል   ፦  yatewlid@gmail.com, yatewlid@yahoo.com  
ምስለ ገጽ ፦  YaTewlid 

http://yatewlid.com/index_htm_files/Demo_Vol_1_No_17_Hidar15_1967.pdf
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 4 ቁጥር 2                    ሚያዝያ ፳፫ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም. 

“የትግሉ ነው ሕይወቴ” 

 (የሜይ ዴይ 1966 ዓ.ም. እልቂት 40ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ)  

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተገደበ ዴሞክራሲያዊ መብት፣ ለሕዝብ መንግስት፣ ለላብ አደሩ ዓለም 
አቀፋዊነት ወጣቶች ደማቸውን ያፈሰሱበት ዕለት። ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.። በበለው፣ በፍለጠው፣ 
በአሳስቀህ በለው . . . የተዋቀረው የፋሽስታዊ ደርግ አገዛዝ ሕፃናትንና ወጣቶችን በአደባባይ በቢ አር 
እና በክላሽ እሩምታ የፈጀበት ዕለት። ለላብ አደሩ የጮኹ ሰላማዊ ወጣቶች በጥይት የተቆሉበት 
ዕለት። በድናቸው ሳይቀር ላባከኑት ጥይት ሁለት መቶ ሃምሳ ብር የተሸጠበት ዕለት። ሜይ ዴይ 
ዓመጽ አርግዛ ጥይት ያዘነበችበት ዕለት። ልክ የዛሬ 40 ዓመት።  

የእነኚያ ሕፃናት የግፍ ጭፍጨፋ ዛሬም ኢትዮጵያን ያስለቅሳታል። ዛሬም አታንሷቸው፣ 
አትዘክሯችው፣ አታልቅሱላቸው ባዩ ቢበራከትም ታሪክ ነውና፣ እንደ የካቲት 12ቱ ሰማዕታት የሜይ 
ዴይ ሰማዕታትም በደርግ የታረዱ ልጆቿ፣ በደርግ የጥይት አካፋ የተጨፈጨፉ ናቸውና ሀገርና 
ሕዝብ ሰንደቃቸውን ዝቅ አድርገው ይዘክሯቸዋል። ክብር ለእናንተ እንላቸዋለን። 

ዓለም አቀፍ የላብ አደሮች ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. በአብዛኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ከዕለቱ 
ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት አካባቢ በኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሪነትና በአብራክ ድርጅቱ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ወጣቶች ሊግ (ኢሕአወሊ) አስተባባሪነት በየአካባቢው በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ተወሰነ።  

ከደርግ አረመኔያዊ ባህሪ አንፃር ሜይ ዴይን በዕለተ ቀኑ ሚያዝያ 23 ማክበር እንደሚያዳግት 
የተረዳው ኢሕአፓ ለመታሰቢያነት የመረጠው ዕለተ አርብ ሚያዝያ 21 የደም ቀን ሆነ። በአዲስ 
አበባ ከተማ ብቻ ከሁለት ሺህ በላይ ወጣቶች በአንድ ቀን በደርግ ፋሽስቶች በየአስፏልቱ ተደፉ። 
ምድር በደም ታጠበች። በየሆስፒታሉ የወጣቶች አስከሬን እንደ እህል ክምር አስከሬን በአስከሬን 
ተቆለለ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ በሚያዳግት አካኋን የሰው ልጅ ሰው ላይ ጨከነ። የኢትዮጵያ 
ወጣቶች ደም በጠማው የደርግ አረመኔ ወታደሮች ተለቀሙ። እናቶች ለዋይታና ለለቅሶ ተለጉመው 
ወደ ውስጥ ያለቀሱበት ቀን ቢኖር ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ አምስት ዓመት ሜይ ዴይን አስመልክቶ ለሜይ ዴይ፣ ለቀይ ሽብር፣ ነፃ 
እርምጃ፣ ቤት ለቤት አሰሳ እና በጥቅሉ በደርግ ትውልድ ማጥፋት ሰለባ ለሆኑ ሰማዕታት መታሰቢያ 
ይሆን ዘንድ www.yatewlid.com , www.yatewlid.org  ድረ ገጽ ይፋ ማድረጋችን ይታወሳል። 
በዕለቱ ካቀረብነውን ጋዜጣዊ መግለጫ (ጊዜውን በማስተካከል) ይህንን እንደግመዋለን፦ 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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“. . . ደርግ ከጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃ/ማርያም በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ፡ 
ደም የተሞላ ጠርሙስ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. “በአብዮት” አደባብይ ከሰበረ በኋላ የቀይ ሽብር 
ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት 
ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልክ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕለቱ 
ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት 
ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ ለደርግ በመድረሱ 
መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ ቋምጠውና 
አድፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች “ፍጹም ነው 
እምነቴ” እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ የደም ዳመና አንዣበበባት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 40 ዓመት።  

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። ደማቸውን 
ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም” “የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ ለሁሉም” እየፈከሩ፡ “ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት” እየዘመሩ፡ ለሕዝብና 
ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ 
አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም 
ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ ማዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። 

የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ ማስረከብ 
አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል የዛሬን ቀን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ያ ትውልድ ድረ ገጽ (www.yatewlid.org or www.yatewlid.com) ከዛሬ 
ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 2012) ጀምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተናል።” 

እነሆ! የሰማዕታት ወገኖቻችን መታሰቢያ «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ዛሬ አምስት ዓመቱ። አረመኔው 
ደርግ በድናችሁን ለመቃብር ባያበቃውም ሀውልታችሁ ላይ ሊፃፍ የሚገባው ስማችሁና ምስላችሁ 
በ«ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ከፍ ብሏል። ከሀውልታችሁ በላይ “ታሪካችሁ ሕያው ነው!!!” ሁሌም 
ይነበባል። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» በደርግ አገዛዝ ትውልድ መመተር ለተገደሉ ሰማዕታት 
ወገኖቻችን ሀውልት፣ በሕይወት ላሉ ቤተሰቦቻቸው መዘክራቸው ነው። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» 
ማንም ሊያፈናቅለው የማይችል ዘላለማዊ ሀውልት። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ስማችሁ ከመቃብር 
በላይ ከፍ ይል፣ የመረጃ ምንጭ ትሆኑ ዘንድ የተተከለ “የትውልድ ሀውልት” ። ጀግንነታችሁ በታሪክ 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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ማህደርነት ለዘላለም ይቀመጥ ዘንዳ፣ ምን ሰርተው አለፉ ለትውልድ ይተላለፍ ዘንዳ እነሆ! «ያ 
ትውልድ ድረ ገጽ» አምስት ዓመት ጉንጉን አበባ አሳቅፎ፣ የእናት ሀገራችሁን ሰንደቅ ዓላማ አልብሶ 
በየቀኑ እንድትታወሱ ከፍ ከፍ እንዳደረግናችሁ ሁሉ የምናደርገው ጥረት ይበልጥ እንደሚጠናከር 
በዚህ አጋጣሚ ቃል ልንገባ እንወዳለን። 

ያፈሰሳችሁት ደም፣ የከሰከሳችሁት አጥንት እኛን ለዚህ አብቅቶን በእናንተ ደም ሀውልታችሁ 
ተጽፏል። በእናንተ አጥንት ድረ ገጻችሁ ተገንብቷል። የአቅማችንንና የችሎታችንን እስካበረከትን 
ድረስ የኅሊና እርካታው አብሮን አለና ሁልጊዜም አብረናችሁ ነን። በስማችሁ የቆመው «ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ» ነገ የሀገርና የትውልድ አኩሪ ሀብት ለመሆኑ ጥርጣሬ አይገባንም። ሀውልታችሁ፤ ነገ ሀገር 
የናንተ ስትሆን ለምርምር፣ ለጥናት፣ ለማስተማሪያ ይፈለጋልና የዚያ ጊዜ “የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
ዝማሬአችሁ የእናንት ትንሳዬ ይሆናል። “ቢወቀጥ አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ደሜ” ዝማሬአችሁ እውነትም 
ሀገር ያለመልማል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» በፋሺስት ደርግ ጭፍን ጭፍጨፋ ለተዳረጉ ወገኖቻችን ያለንን ጥልቅ ሀዘን 
እየገለጽን በዛሬው ዕትማችን በ500 ሺህ ከሚገመቱ የቀይ ሽብር ሰማዕታት መካከል አንድ ጠብታ 
መታሰቢያነቱን ከአንድ ቤተሰብ ለተገደሉ ወገኖች አድርገናል። በድረ ገጽ ማህደራችን ካካተትነው 
የ23 ቤተሰቦች ውስጥ የተገደሉትን ስም ዝርዝርና ምስል ፎቶአቸውን የያዘውን ሀውልታችሁን ብቅ 
አድርገናል። 

ደርግ እናትና አባትን ገድሎ ማንነታቸውን ሳያውቁ እንዲያድጉ የተገደዱ የትላንት ሕፃናት የዛሬ 
ጎልማሶች/ኮረዳዎች ቀላል አይደሉም። ደርግ ልጆቻቸውን በመላ ገድሎ “ምን ትሆናላችሁ?” 
ቀረርቶውን የዘፈነ ጨካኝ የሚል ቃል የማይገልጸው ዘመነ መቅሰፍት ነበር። ከፋሺስት ጣሊያን 
ቀጥሎ ሬሳ አንስቶ የረሸነ አገዛዝ ቢኖር ደርግ ነው። ደርግ ወንድምን ከወንድም፣ እህትን ከእህት፣ 
ወንድምና እህትን፣ እናትና ልጅን፣ አባትና ልጅን፣ አባትና እናትን እያጣመረ የፈጀ፤ ሲገድል 
ጀምሮ ሲገድል የጨረሰ ኢትዮጵያንና ትውልዷን ዛሬ ለደረሱበት አሳሳቢ አደጋ ከፍተኛውን 
አስተዋጽዎ ያበረከተ አገዛዝ ነበር። 

ለጆሮ ሚሰቀጥጥ፣ ሊታመን የማይችል የጭካኔ ዓይነቶች ማህደር ቢኖር አንዱ ደርግ ነው። እንደ 
ጵላጦስ በውሃ ሳይሆን እንደ “ጀግንነት” በደም የታጠቡ የደርግ እጆች ዛሬም ኅሊና የሌለው የግፍ 
ብዕራቸው እያባነነ እንቅልፍ የሚነሳቸውን ድርጊታቸውን “ትክክለኛ እርምጃ” እንደነበር ሊሰብኩ፣ 
ሊያስተማምኑ ወይም መካዱም ሲያርበተብታቸው አንብበናል፣ ሰምተናል። ዛሬ “ድንጋይ በቅል 
እየተሰበረ” ነውና የወንጀላቸው መሸሸጊያ ዳግም ፖለቲካው ሲሆን አይ ድፍረት፣ አይ ኅሊና ማጣት 
ያሰኛል። 
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       ከአንድ ቤተሰብ በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ ውስጥ  
ተራ ቁ ስም ከነአባት መኖሪያ  መግለጫ 

1 ዓለማየሁ ገብረሃና ከ 1 ቀ 5 ቤት ቁ 444   
  ፍቅረማርያም ገብረሃና     

2 ንጉሱ ከተማ ከ 1 ቀ 8 ቤት ቁ 1300   
  ኑኑ ከተማ     
  ጌቱ ከተማ     
  ካሱ ተሰማ     

3 አሰፋ አወቀ ከ1 ቀ 6 ቤት ቁ 270   
  ምስጋናው አወቀ     

4 ፍትህሸዋ እዝቅያስ ከ1 ቀ 7 ቤት ቁ 464   
  ይትባረክ እዝቅያስ     

5 ብርሃኑ ከበደ ከ 3 ቀ 34 ቤት ቁ 518/20   
  ፋሲል ከበደ     

6 ፈጠነ እሸቱ ከ3 ቀ 44 ቤት ቁ 1017   
  ግርማ እሸቱ     
  ጌታቸው እሸቱ     

7 አለዊ አክሊሉ ከ5 ቀ 23   
  መሐሙ አክሊሉ     

8 አሰፋ ሀጎስ ከ12 ቀ 11 ቤት ቁ 734   
  ገብረተንሳይ ሀጎስ     

9 ወንድወሰን ተፈራ ከ12 ቀ 19 ቤት ቁ 321   
  ተፈራ የኋላሸት     
  ጀማነሽ ወዳጆ     

10 ቲቶ ህሩይ ከ11 ቀ 14 የኢሕአወሊ አመራር አባላት 
  አክሊሉ ህሩይ     
  ፍቅሩ ህሩይ     

11 ደምሴ ብርሃኑ ከ15 ቀ 23 ቤት ቁ 122 በአንድ ምሽት ሜይ ዴይ 1969 የተገደሉ 
  ግርማ ብርሃኑ     
  ሞገስ ብርሃኑ     
  ተፈራ ብርሃኑ     
  ተስፋዬ መኮንን     

12 ዮሴፍ አዳነ ከ15 ቀ 28 ከኢሕአፓ መሥራች አባላት 
  ቢንያም አዳነ   በረሃ ላይ የተሰዋ ከኢሕአፓ መሥራች አባላት  

13 አመነው ነገደ           ከ15 ቀ 32   
  ገረመው ነገደ   ደብዛው የጠፋ 

14 ኃይሉ ደመቀ ከ15 ቀ 33 በወር ልዩነት በመንገድ ላይ የተጣሉ 
  ግርማ ደመቀ     

15 ሀጎስ መሐመድ ከ15 ቀ 34   
  መኮንን ልሳነወርቅ     
  ሽመልስ ኃይሌ     

16 መስፍን አሰፋ ከ21 ቀ 31 ደብዛው የጠፋ 
  ሳሙኤል አሰፋ   ደርግ በመግለጫ የረሸነው 

17 ዓለማየሁ ለማ     
  ስመኝ ለማ     

18 ዓለማየሁ ተፈራ     
  አያቄም ተፈራ     
  መኮንን ተፈራ     

19 አለምሰገድ አምባው     
  አዛነው አምባው     
  ነጋ አምባው     

20 እንግዳወርቅ ከበደ     
  ንጉሤ ከበደ     
  የግልወርቅ ከበደ     

21 ትዕግሥት ናደው     
  ቆንጂት ናደው     

22 እስክንድር ዓለማየሁ ሐረር ቀበሌ 8   
  ኃይሌ ዓለማየሁ ከ24 ቀ 13   

23 ወ/ሮ ፀሐይ በለው ሐረር እናትና ልጅ 
  ጥዑም ልሳን     
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ከአንድ ቤተሰብ በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ ውስጥ ምስላቸው የተካተተ 

         
 

       
 

        
 

                   
 
 
 

 
ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ!!! 
የሜይ ዴይና የቀይሽብር ሰማዕታት ሁሌም ይዘከሩ!!! 
 
«ያ ትውልድ ተቋም»   
 
ሚያዝያ 23 ቀን 2009 ዓ.ም. (May 01, 2017) 
ድረ ገጽ  ፦  www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 
ኢሜል   ፦  yatewlid@gmail.com, yatewlid@yahoo.com  
ምስለ ገጽ ፦  YaTewlid 
      

     

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@yahoo.com


 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 5 የ2010 ዓ.ም. እትሞች 

ቅጽ 5 ቁጥር 1 “ለፈራጅ ፍርድ ይስጠው!” 
 ቁጥር 2 “የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል” 
 ቁጥር 3 “የያ ትውልድ ድረ ገጽ” 
 ቁጥር 4 ሜይ ዴይ ሰማዕታት 
 ቁጥር 5 ለትውልድ የተበረከተ 6ኛ ዓመት 
 



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 1                   ጥቅምት ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

ለፈራጅ ፍርድ ይስጠው! 

 (የጎጃሙ ገዳይ መቶ አለቃ እሸቱ አለሙ ፍርድ ሂደት ምክንያት በማድረግ) 

ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በፍየል ወጠጤና በወታደራዊ ማርሽ አጃቢነት የቀድሞ አፄ ኃ/ሥላሴ 
ባለሥልጣናትን ያለፍርድ የረሸነው ደርግ  የየዕለት ዜናው ተረሸኑ፣ ተገደሉ፣ ተደመሰሱ፣ እርምጃ 
ተወሰደባቸው ወዘተ. ለመሆኑ በየቀኑ ይወጡ የነበሩ “አዲስ ዘመን” እና “የዛሬይቱ ኢትዮጵያ” ጋዜጣን 
ማገላበጥ በቂ ነው። 

ፋሽስታዊው ደርግ በ17 ዓመት የአፈና አገዛዙ መደምደሚያ ያደረገው ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም 
ከመፈርጠጡ በፊት በ1981 ዓ.ም. ግንቦት 8 መፈንቅለ መንግስት ተገን በማድረግ በተጠናወተው 
ገዳይ በትሩ የረሸናቸው ጄነራሎቹ የመጨረሻው ነበሩ። ያለፍርድና በጭካኔ ሲገድል ጀምሮ፣ ሲገድል 
ቀጥሎ፣ ሲገድል ያበቃለት ፋሽስታዊ አገዛዝ በሀገራችን ኢትዮጵያ ቢኖር የደርግ ኢሠፓ (የኢትዮጵያ 
ሠራተኞች ፓርቲ) ዘመን ነበር። 

ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያምና የደርግ ኢሠፓ ገዳዮች ያለፍርድ ርሸና ከአካሄዱበት ወቅትና ዕለት 
ጀምሮ ማስፈራራትን፣ ማሸማቀቅን፣ ማስበርገግን፣ ማሸበርን፣ በጥቅል አጠራሩ “ቀይ ሽብር”ን 
እንደጀመሩት 60ዎቹ በመባል በሚታወቀው የብ/ጄ አማን ሚካኤል አንዶምን ጨምሮ የአፄ ኃ/ሥላሴ 
ባለስልጣናት ግድያ በቂ ማስረጃ ነው። ለአብነት ያህል ከደርግ አባላት ውስጥ እነ ሻምበል ኪሮስ 
ዓለማየሁ፣ በ1968 ዓ.ም. መጨረሻ ሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ፣ ብ/ጄነራል ጌታቸው ናደውና ሌሎች፣ 
ከወቅቱ የተማሪው እንቅስቃሴ አካላት ውስጥ መጋቢት 9 ቀን 1967 ዓ.ም. የተገደሉት እነ መለስ 
ተክሌ፣ ረዘነ ኪዳኔ፣ ግደይ ገብረዋህድ እና የኦሮሞ ነጻነት ድርጅት መሪ ተብለው የተረሸኑት 
ብርጋዲር ጀነራል ታደሰ ብሩ... መችና እንዴት እንደተገደሉ የታሪክ ማህደርን ማገላበጡ በቂ ነው። 
ሌላ እንጨምር፤ ጦር ፍርድ ቤት ቀርበው የተለያየ ጊዜ እስር የተፈረደባቸውን ሕግ ጥሶ ግንቦት 30 
ቀን 1967 ዓ.ም. ወታደር ጌታቸው ፋንታ፣ አቶ ክፍሌ ሞገስ፣ አቶ ወርቁ ሥዩም፣ አቶ ዘሩ ኃይሌ 
እና አቶ እንድሪስ ኪያር የረሸነ ደርግ እውን እነኚህ ከ“ቀይ ሽብር” በፊት የነበሩ ፍጅቶች የማሸበር 
አካሉ አይደሉምን?  

በፋሽስታዊ ጭካኔው የሂትለር ታናሽ ወንድም መንግስቱ ኃ/ማርያም በጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. 
በደርጉ ውስጥ መለስተኛም ቢሆን የለውጥ አንቀሳቃሽ ሊሆኑ የሚችሉ የደርግ አባላትን ሊቀመንበሩን 
ብ/ጄነራል ተፈሪ በንቲን ጨምሮ ወደ ሰባት የሚጠጉ ወታደራዊ ሹማምንትን የበላ ጨካኝና አረመኔ 
ነው። መንግስቱ ኃ/ማርያም ከጎኑ ሆኖ ላሸረገደለት ኮ/ሌ አጥናፉ አባተ እንኳ ያልተመለሰ አረመኔ 



ያት ቅጽ 5 ቁጥር 1....................................................................................................................................ጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም. 
 

2 
 

ነው። የመንግስቱ ወዳጅ፣ ዘመድ፣ ፍቅር፣ ደስታ...ከስልጣኑ በቀር ሌላ አይታሰብም ነበርና:: ሀገር 
ሳይሆን ቤቱን፣ ሕዝብ ሳይሆን እራሱን ወዳድ ነበርና አንድ ትውልድ ቀብሮ በመፈርጠጥ እራሱንና 
ቤተሰቡን ወድዶ፣ 27 ዓመት ተገንና ጠለላ በዚምባብዌ ተሰጥቶት፣ ያፈሰሰው የያ ትውልድ ደም 
ትንሽም ሳይጸጽተው እንዳሾፈ ይገኛል።  

የየካቲት 66ን ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫውን አስቶ ወደ ኢዴሞክራሲያዊና አምባገነን አገዛዝ እየተጓዘ 
ያለውን የደርግ ስብስብ አይዞህ ባይ ምሁራን እንደመኖራቸው ሁሉ ከሀገርና ሕዝብ ጎን ተሰልፈው 
ለዴሞክራሲያዊ መብትና ለጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት መመሥረት በቆራጥነት የታገሉ የኢትዮጵያ 
ሀቀኛ ምሁራንና ልጆች በ14ቱም ክፍለሀገራት ዘር፣ ቋንቋ፣ ክልል፣ ሃይማኖት፣ ጾታና፣ ዕድሜ 
ሳይገድባቸው በአንድ ኢትዮጵያዊ ቋንቋና ብሔራዊ አጀንዳ ዓላማቸውን ከፍ ያደረጉ የያ ትውልድ 
ጀግኖች በፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያምና የደርግ ኢሠፓ ካድሬዎች የሰው ልጅን ጭካኔ ቋንቋ 
ሊገልጸው ከሚቸገረው በላይ አሰቃይተዋል፣ ዘልዝለዋል፣ ጨፍጭፈዋል፣ ገድለዋል።  

ደርግ ሕዝባዊውን ተቃውሞና ትግል ለማኮላሸት ሥልጣን ኮርቻ ላይ ከተፈናጠጠበት 1967 ዓ.ም. 
ማግስት ጀምሮ በየቀኑ በየአካባቢው በተለይ ወጣቶችንና ተማሪዎችን በማፈስና በማሰር የሚያደርገው 
ማስፈራራት፤ ብቻውን እንደፈለገው በሕዝብና በሀገር ላይ ሊያጓራና ሰጥ ለጥ አድርጎ ሊገዛ 
እንደማያስችል የተረዱት አጃቢ ባንዳ ምሁራን ደርግን በቅስቀሳውና በመግለጫው ከመርዳት አልፈው 
ሕዝባዊ ትግሉን እንዴት እንደሚደመስስ ዕቅድ ዘረጉለት። የ “ቤት ለቤት አሰሳ፣ ዘመቻ መንጥር፣ 
ዘመቻ ደምስስ፣ ነፃ እርምጃ፣ ቀይ ሽብር” እንደቅደም ተከተላቸው ተግባራዊ ይሆኑ ዘንድ የነደፉትን 
ዕቅድ ግድያ ጎረቤቱ የሆነው ፋሽስት መሪ ተግባራዊ በማድረግ ትውልድ ፈጀበት። በ1968 ዓ.ም. 
የቤት ለቤት አሰሳ በተለይ ትኩረቱን በከተሞች አድርጎ የጀመረው “ዘመቻ መንጥር” እድገቱን 
እያሻሻለ ወደ ድምሰሳ ተጓዘ። በመንገድ ላይ ያገኙትን ወጣት ገድሎ በመሰወር ወደ “ነፃ እርምጃ” 
ተሸጋግሮ በመጨረሻ ሕፃን፣ እናት፣ አባትን ጨምሮ የሁሉንም ቤተሰብ ቤት ያንኳኳ “ቀይ ሽብር” 
በመላው ሀገሪቷ ተካሄደ። የ1970ው ቀይ ሽብር ደርግ ግድያ የጀመረበት ወቅት ሳይሆን የደርግ ግድያ 
አንድ ትውልድ የማጥፋት ዘመቻ የመጨረሻው ደረጃ ነበር። 

በሕግ የተቋቋሙበትን ዓላማና ተግባር ያሳተ ትዕዛዝና ግድያ አስፈጻሚ አካላት በከተማ “የቀበሌ 
ማኅበራት” በገጠር “የገበሬ ማህበራት” ሆኑ። “ዘመቻና ግድያ” መለያው የሆነው ደርግ ለዚህ ትውልድ 
የማጥፋት የግድያ ዕቅዱ “የአብዮታዊ ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ” በመላዋ ሀገሪቷ መዋቅሩን በመዘርጋት 
ተጠሪነቱ ለፋሺስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም የሆነ ተቋም ተመሠረተ። በዚህ አፋኝና ገዳይ ዘመቻ 
መምሪያ በከተማ ከከፍተኛ እስከ ቀበሌ፣ በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ከክፍለ ሀገር፣ አውራጃና ወረዳ አስታኮ 
በገዳይ ካድሬዎቹ አማካይነት መዋቅሩ በመላ ሀገሪቷ አዲስ አበባን ጨምሮ ተዘረጋ። በአንዳንድ 
አካባቢዎች እየተካሄደ ያለውን ግድያ ሀገር አቀፋዊ መልክ ይይዝ ዘንድ በ“ሕግ” ሽፋን አዋጅ 
ወጣለት። በመዋቅሩ የተሰገሰጉ መላ የደርግ አባላትና በወቅቱ የነበሩት “የኢትዮጵያ ማርክሳዊ-ሌኒናዊ 
ድርጅታዊ ኅብረት” (ኢማሌድኅ) በመባል የተመሠረቱት መኢሶን፣ ወዝሊግ፣ ኢጭአት፣ ማሌሪድና 
አብዮታዊ ሰደድን ያካተተው ኅብረት ካድሬዎችን ጨምሮ በየቀብሌው ለተቋቋሙት “የአብዮት ጥበቃ” 
አባላትና በገጠር ለተቋቋሙት “የገበሬ ሚልሺያ ጥበቃ” ቡድን አባላት ሙሉ በሙሉ ያለምንም ጥያቄ 
የመግደል መብት ተሰጠ። 

በተለይ ወጣቶችና ተማሪዎችን ማዕከል አድርጎ ሕፃናትን፣ አዛውንት እናት አባቶችን ሳይለይ 
ለተዘጋጀው የጅምላ ጭፍጨፋ እሥር ቤቶች በየቀበሌው ከፍተኛ፣ አውራጃና ወረዳ ድረስ ተከፈቱ። 
ይህ ለደርግ ካድሬዎችና አብዮት ጠባቂዎች የተሠጠው ገደብ የሌለው የግድያ መብት፣ በ“አብዮታዊ 
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ዘመቻና ጥበቃ መምሪያ” ሽፋን የተዘረጋው የ“ቀይ ሽብር” መዋቅር ውስጣቸው በቅናት፣ በተንኮል፣ 
በምቀኝነት፣ መች ዕድል አግኝቼ? ባይ ቀን ጠባቂ አውሬዎችን ብቅ አደረገ። ሂደቱ ከፖለቲካው 
ባሻገር የሚያውቁትን በማጥቃት ላይ ሳይቀር በሰፊው ተካሄደ። ፍጅቱ በወቅቱ ተጠናክሮ ይታገል 
እነበረው ድርጅት “የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ” (ኢሕአፓ) ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሳይሆን 
ደርግ ለሥልጣን ያሰጉኛል ያላቸውና በጥቅሉ የሕዝብ ልጆች ላይ ሆነ። የሰው ልጅ ድብቅ ባህሪ 
እንዳለው “ቀይ ሽብር” በርካታ ገዳዮችን አደባባይ አወጣ። 

በ“ያ ትውልድ ተቋም” ድረ ገጽ (www.yatewlid.com, www.yatewlid.org ) በ“አብዮታዊ ዘመቻና 
ጥበቃ መምሪያ” ሥር ዋና ዋና የቀይ ሽብር ተሳታፊዎችና ገዳዮች በትንሹ ወደ 1350 ስሞች 
የተዘገቡ ሲሆን በገዳይነታቸው በጊዜው ገነው ከነበሩት የአራት ኪሎውን ግርማ ከበደን ጨምሮ እንደ 
ሻለቃ መላኩ ተፈራ (ጎንደር)፣ ገስግስ ገ/መስቀል (ሸዋ)፣ ጄ/ል ጌታቸው ሽበሺ፣ ሻለቃ አሊ ሙሳ፣ 
ኮ/ሌ ተካ ቱሉ፣ ሻለቃ ካሣዬ አራጋው፣ የጎጃሙ መቶ አለቃ አለሙ እሸቱ፣ የከፍተኛ 1 እርገጤ 
መድበው፣ የከፍተኛ 13 እሸቱ ሸንቁጤ፣ የከፍተኛ 16 ቺፍ ተስፋዬ፣ የከፍተኛ 9ኙ ቀልቤሳ ነገዎ፣ 
የከፍተኛ 15ቱ ከፈለኝ ዓለሙ ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው።           

“ለፈራጅ ፍርድ ይስጠው” እንዲሉ በትንሹ ከዛሬ 43 ዓመት የደርግ አገዛዝ ዘመን ያለአግባብና በግፍ 
የፈሰሰው የኢትዮጵያ ልጆች ደም ከመቃብር በላይ እየጮኸ ነው። ወያኔ/ህወሀት ሥልጣኑን 
እንደተቆጣጠረ የ“ቀይ ሽብር” ተሳታፊዎችን ለፍርድ የማቅረብ ሂደትን አስታኮ በ“ነፃና ገለልተኛ” 
ፍርድ ቤት ጥፋታቸው ይታይ ዘንድ ተጀምሮና በቀረቡት ምስክሮችና መረጃዎች አማካይነት 
የተሰጠውን ፍርድ ከ“ሕግ በላይ” የሆነው ወያኔ/ህወሀት ፍርዱን ቀልብሶ ዛሬ የደርግ ገዳዮች 
በመጽሐፉም ዋነኛ፣ በፖለቲካውም ዳግም ተዋንያን፣ በአደረጉትም የደም ታሪካቸው ተወዳሽ 
መሆናቸውን ስናይ ይገርመናል። በመጠኑም ቢሆን በአጠቃላይ ለሰው ልጅ መብትና ደህንነት 
ተቆርቋሪ የሆኑ የውጭ ዜጎችና የፍርድ ተቋማት የእኛን የሀገራችንን የ“ቀይ ሽብር” ታሪክ 
እንደራሳቸው በመቆርቆርና በማየት “ውቅያኖስ በጭልፋ” ቢሆንም በስደተኛ ስም የተወሸቁ ነፍሰ 
በላዎችን በወቅቱ የግፍ ሰለባ በሆኑ ወገኖቻችን ጥረት አማካይነት እየታደኑ ለፍርድ ሲቀርቡ ስናይ 
“ለሁሉም ጊዜ አለው” እንላለን። 

ቀደም ሲል የከፍተኛ 9ኙን ቀልቤሳ ነገዎ በፈጸመው ወንጀሉ በተደረገው የፍርድ ሂደት በእሥር ወደ 
ሀገሩ የሰደደው የአሜሪካ መንግስት በቀጣይነት የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ የከፍተኛ 15ቱን አረመኔ 
ከፈለኝ ዓለሙን የ22 ዓመት እሥር ተፈርዶበት በዴንቨር እሥር ቤት እነደሚገኝ በወቅቱ መዘገባችን 
ይታወሳል። ይኸው ደግሞ ዛሬ፤ የዛሬ አርባ ዓመት ወንጀለኛ የጎጃሙ ገዳይ መቶ አለቃ እሸቱ 
አለሙ በኔዘርላንድ ዘ ሄግ ፍርድ ቤት ቀርቦ በወቅቱ በነበሩ የግፉ ሰለባዎችና ቤተሰቦች ምሥክርነት 
ወደ መጨረሻው የፍርድ ሂደት ላይ መሆኑ በተለያዩ የዜና አውታሮች እየተዘገበ ነው። 

መቶ አለቃ እሸቱ ዓለሙን ለፍርድ በማቅረብ ሂደት ሳትታክቱ የጣራችሁና በምስክርነትም 
ለተሳተፋችሁ ወገኖች በሞላ በግፉ ሰለባዎች በተለይም በጎጃም ክ/ሀገር በጨፈጨፋቸው ወገኖቻችን 
ስም ምስጋናችንን ከ “ያ ትውልድ ተቋም” እናቀርባለን። የመቶ አለቃ እሸቱ ዓለሙ በፍርድ ሂደት 
ላይ መሆኑን በመዘገብ በየገጠሩ ላሉ ኢትዮጵያውያን እንዲዳረስ ላደረጋችሁ ባለሙያ ጋዜጠኞች 
ምስጋና ይድረሳችሁና ይህ ዜና በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብን “አይ ያንተ ሥራ! የአላህ! ለአንተ 
ምን ይሳንሃል? ሽኩራን! ተመስገን!” እንደሚያሰኝ መገመት ያስችላል።   

“የ…ታ…ጋ…ይ ድምጽ ይጮሃል! ይ…ጮ…ሃ…ል ከመቃብር!” እውነት ዛሬ ጩኸታችሁ ተሰምቷል። 
ዛሬ ያለ ሕግ ፈራጅ በሕግ ፍርዱን አግኝቷል፣ ያለ ሕግ አሳሪ በሕግ ታስሯል። ደስ ይበላችሁ 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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እንላለን። “ዓይን ያለው ይይ! ጆሮ ያለው ይስማ!” ዛሬም እንላለን። የቀልቤሳ ነገዎ፣ የከፈለኝ ዓለሙ፣ 
የእሸቱ ዓለሙ ከ40 ዓመታት በኋላ ለፍርድ መቅረብ ትልቅ ትምህርት ሊሆን ይገባዋል። የዓመታት 
መርዘም ከወንጀል ነፃ አያደርግም። አካባቢ አይደለም ሀገር መቀየር ከሰሩት ወንጀል ከለላ 
አይሆንም። ለሕግ የበላይነትና ለሰው ልጆች “አቤት!” ባይ አካላት እስካሉ ድረስ በሰው ልጅ ላይ 
የተሰራ በደልና ግፍ ምንጊዜም ሕጋዊ ፍርዱን ያገኛል። እውነት ታሸንፋለችና። በሥልጣን 
ባልጋችሁ፣ በገንዘብ ታውራችሁ፣ በጥጋብ ደንቁራችሁ፤ ህሊና ላጣችሁ፣ ማየት ለተሳናችሁ፣ ብሶት 
አንስማ ላላችሁ “ጊዜ የእኛ ነው” ብላችሁ  የምታደርሱት ግፍና በደል ትውልድ ቢተካ እንኳ 
ልትጠየቁ የምትችሉበት ጊዜ ገደብ እንደሌለው ማስተዋሉን ይስጣችሁ፣ ይህ ትምህርት ይሁናችሁ 
እንላለን። በእናንተ ግፍና ጭካኔ ልጆቻችሁን አንገት አታስደፉ። 

በጎጃም ክፍለ ሀገር ደብረማርቆስ ከተማ በ1969/70/71/72 የደርግ ቀይ ሽብር ዘመቻ ዋና ተዋናይ 
የነበረው ነፍሰ ገዳይ የደርግ አባል የ፻ አለቃ እሸቱ ዓለሙ በቁጥጥር ሥር መዋሉን የዛሬ ሁለት 
ዓመት ባወጣነው ጋዜጣዊ መግለጫ መዘገባችን ይታወሳል። 
 
የዚህ ወንጀለኛ የፍርድ ሂደት በኔዘርላንድ ዘ ሄግ ፍርድ ቤት ከሰኞ October 02, 2017 ጀምሮ 
በመቶ አለቃ እሸቱ ዓለሙ ላይ የምስክርነት ቃላቸውን እየሰጡ በነበሩት በሕይወት ከተረፉ የጊዜው 
ሰለባዎችና ቤተሰብ አባላትን በማድመጥ ተካሂዷል።  

የ63 ዓመት ዕድሜ እንደሆነ የተነገረው እሸቱ ዓለሙ በጎጃም ደብረማርቆስ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ወጣቶችን በደርግ ቀይ ሽብር ዘመን የፈጀ አረመኔ ነበር። የ፻ አለቃ እሸቱ ዓለሙ አሁን ባለው 
አገዛዝ በሌለበት የሞት ፍርድ የተፈረደበት ወንጀለኛ ነው። 
 

“ያ ትውልድ ተቋም” በደርግ ቀይ ሽብርና ግድያ ሰለባ የሆኑ ወገኖችን ስምና ምስል የያዘው ድረ 
ገፃችንን (www.yatewlid.com, www.yatewlid.org) በመጎብኘት መመልከት እንደምትችሉ እየገለጽን 
በዚህ ዕትማችን የመቶ አለቃ እሸቱ ዓለሙን የፍርድ ሂደት ዜና በማስመልከት በጎጃም ክ/ሀገር 
የኢሕአፓ አባላት ናችሁ በመባልና በሌላም ከተገደሉትና በድረ ገጻችን ከዘገብናቸው 290 የጎጃም 
ወገኖቻችን መካከል መቶ አለቃ እሸቱ ዓለሙ የተሳተፈበትንና የተከሰሰበትን የ75 ወጣቶች ግድያ 
ጨምሮ በደብረ ማርቆስ ከተማ የተጨፈጨፉ 131 ወገኖቻችን ስም ዝርዝር ለመታሰቢያነት 
በመጨረሻው ገፃችን አውጥተናል (አባሪ 1 ይመልከቱ)። እናንት ሰማዕታት ዛሬ ስማችሁ ከመቃብር 
በላይ ከፍ ብሏል እንላቸዋለን። ታሪካችሁ በጨለማ እንዳሉ ክዋክብት የሚያበራበት ጊዜው እሩቅ 
እንደማይሆን ተስፋ አለን።  

በተጨማሪ ደም ያዘለ ዶሴ፤ ልዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት ዘገባ ጥር 2002 ዓ.ም. አዲስ አበባ፤ ከአገኘነው 
የ፻ አለቃ እሸቱ ዓለሙ የወንጀል ዘገባ የቀነጨብነውንና ዛሬ በድርጊቱ ምንም እንደሌሉበት ሁነው  
መጽሐፍ ለሚያስነብቡን የደርግ ቀይ ሽብር አመራሮች ክህደትና ማንነትን ሕዝብና አንባቢ ይረዳው 
ዘንድ  ቀጥሎ በማቅረብ ጽሁፋችንን እንቋጫለን። 

 

 

 

 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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አባሪ 1. በጎጃም ክ/ሀ ደብረማርቆስ በ1969/70 በደርግ ቀይ ሽብር የተረሸኑ 

ጎጃም ደብረማርቆስ በ1969/70 በደርግ ቀይ ሽብር የተገደሉ 
   
ተራ ቁ. ስም ከነአባት የተገደሉበት ቀን መግለጫ 

1 አለነ ውበቱ            
2 አበበ           
3 አብይ ዘላለም          
4 ዓለሙ ደስታ         
5 አያሌው ከበደ        
6 አዳነ ቢራራ                 
7 አበባው ተድላ ዓለሙ    መምህር: አ.አ 
8 ዓለማየሁ ደሴ እምሩ    አአዩ 
9 አሰፋ ጥሩነህ     

10 ዓለማየሁ ተመስገን አሥራት    1970   
11 አበበ አያሌው ለማ     
12 አላምረው ገደፋው ተበጀ     
13 አህመድ ነጋሽ ሁሴን     
14 ዓለማየሁ ምትኩ ኃይሌ     
15 አንማው ባሳዝነው ስመኝ     
16 አጥናፉ ስንሻው ሙሉነህ     
17 አባትሁን አዳነ ትዕዛዙ     
18 አምሳሉ በላቸው በየነ     
19 አሰፋ ኃይሉ ይመር     
20 አበባው ተድላ ዓለሙ     
21 አህመድ ጌታሁን ዓለሙ     
22 ዓለማየሁ ደሴ እምሩ     
23 አሰፋ ባይነሳኝ ከበደ     
24 አእምሮ በላይ ደስታ     
25 አበበ በላይ ትርፌ     
26 ዓለማየሁ አረጋ ካሣ     
27 አበባው ገላዬ ወንድም     

28 በላቸው ዓለሙ በዛብህ     
29 በላይ ላቀው በየነ     
30 ቢያምረኝ ደረሰ በላቸው     
31 በዛ ንጉሴ አስረስ     
32 ብርሃኑ ወርቅነህ አብዲ     
33 ብርሌ አንበሽ በማንጃ     
34 በላይ ቱኮ ወልዴ     
35 ብዙዓለም ደምሴ ወ/ሩፋኤል     
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36 ብርሃኑ እረሊ ሙለታ     
37 በላቸው አደመ     
38 በላይ ትኬ ተወልደ     

39 ጫኔ በዛብህ አዳሙ     
40 ደሳለኝ አስናቀ ጀምበሬ     
41 ደሜ ፀሐይ አብርሃም     
42 ዳዊት ዘውዴ ወርቁ     
43 ደግአረገ ዓለሜ አየለ     
44 ደስታ ተሰማ መሸሻ     
45 ድልነሳሁ አየለ በላይ     
46 ደሳለኝ ጉዲሳ ደሜ   ከወህኒ ቤት ሲያመልጡ የተገደለ 

47 እስጢፋኖስ ገ/መስቀል አትሾም     
48 እጅጋየሁ ገ/መድህን ናደው     
49 ኤፍሬም አርአያ መሰረት     
50 እንግዳወርቅ ጥላሁን ወርቅነህ     
51 እውነቱ አበበ ቸኮል     
52 እንዳወቀ ጥላሁን ወርቅነህ     

53 ፈትሃልዴን ጀብሪል ሰይድ 
 

  
54 ፈጠነች ዘለቀ ተገኝ     
55 ፈጠነ ሀብቴ ወልደህፃን     
56 ፈረደ ሁነኛው ንገሴ     
57 ጌታሁን ተኬ         ከ01ቀ05 
58 ጌትነት ደስይበለው     
59 ግርማ ዓይናለም ደስታ     
60 ገረመው ዋሴ አገዥ     
61 ኃይሉ ውብሸት ወርቅነህ     
62 ኃይሉ ካሣ ጎንፋ     
63 ኃይሉ ገላዬ ወንድም     
64 ካሣ አሰፋ ነጋሽ     
65 ካሱ መኮንን ዘሪሁን     
66 ቀረብህ ታፈረ ዓለሙ     
67 ክንዴ ገበየሁ አሣየ     
68 ካሳ አሰፋ ነጋሽ     

69 ለገሰ ሰይድ አብዲ     
70 ላቃቸው አባቴነህ ብርሃኑ     
71 መላኩ ወ/ተንሳይ      
72 ሙሴ ብርሃኔ              
73 ሚካኤል ከበደ     
74 ሙሉካሳ ደምለው መለሰ     
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75 ሙሴ በያን     
76 ሙሉጌታ ብዙነህ ደርሰ     
77 መሐመድ ሁሴን እሸቱ     
78 ሙሉጌታ አስፋው ወ/ጊዮርጊስ     
79 መሐሪ ዘሪሁን አዳብ     
80 መላኩ ኢተፍ ሞርኪ     
81 ሙሉጌታ ተገኝ ሀብቱ     
82 ማዘንጊያ ደሴ ተገኝ     
83 ሙሉ ካሣ ደምለው     
84 ምስክር ጥላሁን ሣህሉ     
85 መሐመድ ሀሰን መሐመድ     
86 መሀሪ ዘርይሁን አደብ     

87 መላኩ ይተፋ ሞርኪ     

88 ንጋቱ ገብሬ ይኩኖ     
89 ንብረት አድማሱ አካሉ     
90 ነብዩ መስፍን ዓለማየሁ     
91 ሰርጉዓለም ሙሴ          
92 ሰፈፌ የሲጋት     
93 ሠርጉ ሙሄ ንጉሴ     
94 ሰሎሞን ከበደ ጥሩነህ     
95 ሥነመንግስት ዘውዴ ሰዋገኘሁ     
96 ስመኘው ቢሻው መለሰ     
97 ሳሙኤል ሰብስቤ ዘርይሁን     
98 ስነመንግስት ዘውዴ ሰውአገኘሁ     

99 ሲያምረኝ ደረሰ በላቸው     

100 ሰለሞን ጳውሎስ ገብርኤል   ከወህኒ ቤት ሲያመልጡ የተገደለ 

101 ሽታሁን መላኩ ንጉሴ     
102 ሽመልስ ደስታ ድንበሩ     
103 ሸምሱ ጀብራል ደስታ     
104 ሽፈራው አቡኔ አድጉ     
105 ሺመልስ ደስታ ጀምበሩ     

106 ታመነ ተመስጌን             
107 ተመስገን ተረፈ ድንቁ     
108 ታደሰ አያሌው ያለው     
109 ተፈራ መንግሥቱ ጥምቀት     
110 ተፈራ ሲሳይ አለምነህ     
111 ታደለ ያደታ ገልሞ   

 112 ተመስገን አሥራት ካሣ     
113 ተክለገነት ሐረገወይን ፀዳሉ     
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114 ተሻገር መሰሉ ዓለሙ     
115 ታምራት ለገሰ ታፈረ     
116 ተስፋዬ ደሴ ደጉ     
117 ተገኝ ተስፋዬ ገለታ     
118 ተሰማ ኃይሉ ጀምበር     
119 ትኩዬ ልጃለም ወልዱ     
120 ቲሣ በዳሳ ሙጫ     
121 ታደሰ ገበየሁ ወ/ማሪያም     
122 ጣሰው መሪ ማታጉድ      1971   

123 ቲሳ በደሌ ሜጫ     

124 ታደሰ እንግዳ ብርሌ   ከወህኒ ቤት ሲያመልጡ የተገደለ 

125 ወንድሜነህ ጫኔ ተገኝ     
126 ወረታ ሞገስ ወ/ጊዮርጊስ     
127 ወልደትንሣኤ ጥላሁን     
128 ይርጋ ካሣ (አሰግደው)        
129 የውልሰው እንደኛነው ባለህ     
130 ዘይኑ እድሪስ ወሌ     
131 ዘገየ መስፍን ጎበና     

        
 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
ጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም. (October 7, 2017) 

ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 ደም ያዘለ ዶሴ ጥር 2002 ዓ.ም.፡ የልዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 
 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ የወቅቱ ዕትሞች  
 ያ ትውልድ ጋዜጣዊ መግለጫ፡ ጥቅምት 8 ቀን 2008 ዓ.ም. 

 ያ ትውልድ ድረ ገጽ  

 

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ኢሜል    : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

 ምስለ ገጽ : yatewlid 

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 2                   ኅዳር ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል 

 (ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ የተረሸኑትን 60ዎቹ ምክንያት በማድረግ) 

በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ወርሃ ኅዳር በአስር ሺዎች 
የሚቆጠሩ ሰዎች የፈጀበት  ፲፱፻፲፩ ዓ/ም የቸነፈር (ግሪፕ) በሽታ ይታወሳል። በሽታውም 
«የኅዳር በሸታ» ተብሏል፡፡ በየዓመቱ ኅዳር ፲፪ ቀን «ኅዳር ሲታጠን» በሚል በየሰፈሩ 
የጽዳትና የቆሻሻ ማቃጠል ልማድ ይካሄዳል፡፡ 

ዛሬ ኅዳር ፲፬ ቀን በምዕራባውያን አቆጣጠር November 23, 2017 ፈረንጆቹ ቤተሰባዊ 
ግንኙነት ለማድረግ “ተርኪ/turkey” በመባረክ ቤተሰቦች ከያሉበት ተሰባስበውና ተገናኝተው 
አንድ ማዕድ የሚቋደሱበት ባህላቸው ነው። ይህ ቀን ደግሞ ለእኛ ኢትዮጵያውያን ወደ 43 
ዓመት ትዝታ አስጉዞ 54 የዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ባለስልጣናትን ጨምሮ 3 የደርግ አባላትና 
3 ባለ ዝቅተኛ ማዕረግ በጥቅሉ 60ዎቹ በመባል የሚታወቀውን የግፍ ጭፍጨፋ 
ያስታውሰናል። ይህ ቀን በተለይ ለቤተሰቦቻቸው ቁራጭ ሻማ ለኩሰው “ነፍስ ይማር” 
የሚሉበት ለሌሎቻችን “ኢትዮጵያ ሆይ! ምን አተረፍሽ?” ብለን የምንጠይቅባት ቀን ናት። 

በዓፄው አገዛዝና ሥርዓቱ ላይ ያነጣጠረው የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫውን 
በመሳቱና በኢትዮጵያ የአገዛዝ ታሪክ “እግዚኦ!” ያሰኘ ፋሺስት አገዛዝ በማንገሱ 
እንቅስቃሴውን ለማውገዝ ባይቃጣንም ያደረሰውን አስከፊ ግፍ ታሪክ ነውና ማስታወስም፣ 
መዘከርም ግድ ይላል። የካቲት 66  ሕዝባዊ አብዮት ሊመራና የሕዝብን ጥያቄ ሊመልስ 
የተዘጋጀና የተደራጀ ፖለቲካዊ ኃይል ባለመኖሩ መሳሪያ የታጠቀው የወታደሩ ስብስብ 
“ታሪክ የጣለብን ኃላፊነት” በሚል ሽንገላና “ያለ ምንም ደም፤ ኢትዮጵያ ትቅደም” በሚል 
ዜማ ሥርዓቱን ቢያንኮታኩተውም የሕዝብንና የሀገርን ጥያቄ ግና አጣጥሞ በልቶታል። 

ወታደራዊው ደርግ በጊዜያዊ አስተዳደር ስም መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. ንጉሡን 
ከስልጣን አውርዶ፣ ሕገ መንግስቱን ሽሮ ሥልጣን እርካብ ላይ ሲቆናጠጥ ለበርካታ ዓመታት 
የያ ትውልድ አካላትና ተማሪው የታገሉለትንና የተሰዉለትን የዴሞክራሲ መብት በማፈን 
ነበር። ደርግ ማንኛውንም ሕዝባዊ እንቅስቃሴና የዴሞክራሲ መብት ንጉሡን ከስልጣን 
ሲያወርድ ደባልቆ ቀብሮታል። ደርግ ሥልጣን ከያዘበት ወቅት አንስቶ የሚደረጉ ሰላማዊ 
ሰልፎች፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት ነፃነቶች “ኢትዮጵያ ትቅደም”ን አሰናካዮች ናቸውና 

https://am.wikipedia.org/wiki/1911
https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%85%E1%8B%B3%E1%88%AD_%E1%8D%B2%E1%8D%AA
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በሕገወጥ ተግባርነት ተፈረጁ። ደርግ ሕዝባዊውን አብዮት ወዴት እየወሰደው እንደሆን 
የመጨረሻውን መጀመሪያ ፍንጭ ሲሰጥ ሰከንድም አልፈጀበት። 

ፋሺዝም አንድ መለያው የሀገር ፍቅር ካባው ነውና በቀረርቶና በሕዝባዊ መፈክሮች 
የታጀበው ወታደራዊው አገዛዝ የኢትዮጵያን ሕዝብ አብዮት የቀበረበት ዕለት ቢኖር ኅዳር 
14 ቀን 1967 ዓ.ም. ነው። ያለምንም ፍጅት በአንጻራዊነት በሰላማዊ መንገድ እየተጓዘ 
የነበረውን እንቅስቃሴ “ደም በደም” ያሸጋገረው የመጀመሪያው የግፍ ጭፍጨፋ የተካሄደበት 
ዕለት ቅዳሜ ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. የዛሬ 43 ዓመት ድንገተኛ ፍጅት። የዓፄ 
ኃይለሥላሴ ዘመን ባለስልጣናትን ጉዳይ የሚያጠና መርማሪ ኮሚሽን ተቃቁሞና ጉዳዩን 
በፍርድ ለመከታተል በሚዘጋጅበት ወቅት በአንድ ወሳኝ መንግሥቱ ኃይለማርያምና በወቅቱ 
በነበሩ የደርግ አባላት በሞላ ተጠያቂነት የተወሰደ ዘግናኝ እርምጃ። የኢትዮጵያ ልጆች 
የፍጅት ደወል በ60 ባለሥልጣናት የጥይት ጭፍጨፋ ይፋ ተደረገ። የበለው፣ የፍለጠው፣ 
የቁረጠው፣ የይወድማሉ፣ የይደመሰሳሉ. . . ዝማሬዎችና መፈክሮች በግራ እጆች 
ተወዛዋዥነት የጥይት ቃታ ሳቢዎች ሆኑ። 

ደርግ የኢትዮጵያን ሕዝባዊ አብዮት የበላበት ቀን ኅዳር 14 1967 ዓ.ም.። ከሕግ በላይ የሆነ 
ደርግ ሕግ ሊያስከብር እንደማይችል በራሱ ላይ ምስክርነት የሰጠበት ቀን። ለወታደራዊው 
ስብስብ “ደም ማፍሰስ” አብዮታዊነት መሆኑ የተገለጸበት ቀን። “አብዮት ልጆቿን 
እንደምትበላ” ከ60ዎቹ ጋር ተደባልቀው በተገደሉት የደርግ አባላት ጭምር ይፋ የሆነበት 
ዕለት። ኅዳር በግፍ ግድያ የታጠነችበት ዕለት እነሆ 43 ዓመቱ። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ 43 ዓመት በደርግ በግፍ የተረሸኑትን የዓፄ ኃይለሥላሴ አገዛዝ 
ዘመን ባለሥልጣናትንና ሌሎች እየዘከርን ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ዛሬም 
መጽናናትን ይሰጥ ዘንድ እንመኛለን። እንደ ያ ትውልድ አካልነታችን ዓፄ ኃይለሥላሴና 
በወቅቱ የነበሩት መሳፍንትና መኳንንት በነበረው የግፍ ሥርዓት ተጠያቂዎች ናቸው ብለን 
ብናምንም የተነሳንበት አካሄድ ማንም ሰው በሕግ እንዲዳኝ፣ የማንም ግለሰብ የዜግነት 
መብቱ እንዲጠበቅ፣ ያለአግባብ እሥር፣ ማሰቃየትና ግድያ እንዲያከትም እንጂ ሥልጣን 
ይዘን፣ ጊዜው የእኛ ነው ብለን የታገልነውን የመብት ጥሰት መልሰን ተግባራዊ ለማድረግ 
አልነበረም። ስለ ዴሞክራሲ መብት ጮኸንና ተሰውተን ዴሞክራሲን ለመርገጥ አልነበረምና 
እንቅስቃሴው አቅጣጫውን ሊስት የቻለበትን ታሪካዊ ሂደት ሳንረዳ፣ ብንረዳም ታሪኩን 
ለማጣመም “ተማሪ ያመጣው ጣጣ” ብለን ያ ትውልድን ተጠያቂ ለማድረግ የሚደረገውን 
አጥቋሪ ብረዛ የማንቀበለው ነው። 

ደርግ ሥልጣን በያዘ 3 ወር ባፈሰሰው የግፍ ደም ማንነቱን ተረድተን አሁንም የሀገርና 
የሕዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ብለን ታገልን፣ ታግለን ታሰርን፣ ተገረፍን፣ ተዘለዘልን፣ አካለ 
ስንኩል ሆንን፣ ተገደልን፣ ተሰደድን እንጂ “ሂሳዊ ድጋፍ” ብለን ደርግን አላቀፍንም። ለደርግ 
ማንነት በአንድ ምሽት ያደረገው የግፍ “ፖለቲካ ውሳኔ” በቂ ምስክር ነበርና “ጭፍን ፋሺዝም 
በኢትዮጵያ ነገሠ” አልን እንጂ የሕዝብ ልጆችን ልንፈጅ “አስታጥቁን” አላልንም። ገና 
ሥልጣኑን በያዘ ማግስት ጨፍጫፊ የሆነን ወታደራዊ አገዛዝ “ፋሺዝም ይውደም!” አልን 
እንጂ በደርግ ሽፋን ሕዝባዊ ኃይሎችን ልናጠቃ መሳሪያ አልመዘዝንም። አዎ! ለፋሺስቶችና 
አምባገነን ገዥዎች “ብረት አነሳሁ፤ ለትግል ተነሳሁ” ብለናል። አንስተናልም።  
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በሀገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው የተነሱት ነገስታት የራሳቸው ደካማ ጎኖች ቢኖራቸውም 
ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ታፍራና ተከብራ ትኖር ዘንድ ያበረከቱት አስተዋጽዎ እና የከፈሉት 
መስዋዕትነት ሁሌም የምናከብረውና የምንተርከው ነው። መተማ፣ ዶጋሌ፣ መቅደላ፣ አድዋ፣ 
ማይጨው ሲወሳ ንጉሦቻችንና አርበኞቻችን ከድሉና ከሰንደቅ ዓላማው ጎን ለጎን 
ይውለበለባሉ። በዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን በአምስቱ ዓመት የፋሽስት ጣልያን ወረራ መክተውና 
አዋግተው ለነፃነትና ለድል ያበቁን አርበኞቻችን በሥርዓቱ የስልጣን ተጋሪ ሁነው ቢጠየቁም 
የተጋድሎ ታሪካቸው ግና ህያው ነው። ለዚህም ነበር የዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ባለሥልጣናት 
በዘመናቸው ለሀገራቸው አንድነትና ሉዓላዊነት ካበረከቱት ተጋድሎ አንጻር በሕግ ይታይ 
ዘንድ አስፈላጊ እንደነበር በተደጋጋሚ የሚነሳው። ጣሊያን በወረራ ያላገኘችውን ድል 
ደርግና መንግስቱ ኃይለማርያም በአንድ ምሽት አጎናጸፏት። ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም.። 

ኅዳር 13 ቀን 1967 ዓ.ም. ፋሽስቱ መንግስቱ ኃይለማርያም “ለደርጉ የዘመቻና ጥበቃ 
መምሪያ መኮንን” ሌ/ጀነራል አማን አንዶም ሚካኤልን ጨምሮ 54 ከፍተኛ የሲቪልና የጦር 
ባለስልጣናትን ግድያና አቀባበር አስመልክቶ የፃፈው ደብዳቤ የገዳይነቱና የጭካኔው ደረጃ 
ማስረጃና መግለጫ ነበር (አባሪውን ይመልከቱ)። 

ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. “የፖለቲካ ውሳኔ” በሚል ርዕስ በደርግ ወታደራዊ ማርሽ ታጅቦ 
በወጣው መግለጫ ከ54 ባለሥልጣናት ጋር በጥቅሉ 60 ሰዎች መገደላቸውንና ቀብራቸውም 
መፈፀሙን በሚዘገንን መልኩ ከሕዝብ ጆሮ ደረሰ። እውነትም “ጭፍን ፋሺዝም በኢትዮጵያ 
ነገሠ”። 

ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ ጥይት በግፍ የተረሸኑትን የሀገሪቱ ባላስልጣናትን ስም ዝርዝርና 
ያገኘነውን ምስላቸውን ለመታሰቢያነት በዚህ የያ ትውልድ እትማችን አያይዘናል። 

በአንድ ግለሰብና የደርግ አባላት የግፍ ጥይት ለተገደሉት የቀድሞ ባለስልጣናትን ጨምሮ በደርግ 17 
ዓመት አገዛዝ ዘመን በመላዋ ሀገሪቷ ለተገደሉ የኢትዮጵያ ልጆች “የፍትህ ያለህ” መባል ይኖርበታል 
ስንል «ያ ትውልድ ተቋም» ድምጻችንን እናሰማለን። “የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል” እንላለን።  

በጊዜው በነበሩ የጥቃቱ ሰለባዎች ታታሪነትና አቤት ባይነት በውጭው ዓለም ዳግም ለፍርድ 
የቀረቡትን የከፍተኛ 9ኙ ቀልቤሳ ነገዎ፣ የከፍተኛ 15ቱ ከፈለኝ ዓለሙና በቅርቡ የጎጃሙ እሸቱ 
ዓለሙ የግፍ ተግባርና ግድያ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ሲወዳደር ድርጊቱ ተመሳሳይ ቢሆንም 
መጠኑ እጅጉን ሰፊ ነው። ለአብነት ያህል ከላይ የተጠቀሱትን እነኚህን አረመኔዎች በጣት በሚቆጠሩ 
የያ ትውልድ ወገኖች ጥረት ለፍርድ ማቅረብ የተቻለ፤ ሀገርና ሕዝብ የገደለን መሪ ዳር ሁኖ ማየት 
ህሊናን ሊቆጠቁጥ ይገባል። መንግሥቱ ኃይለማርያም በ60ዎቹ ግድያና በ17 ዓመት አገዛዙ 
በኢትዮጵያ ሕዝብና ልጆቿ ላይ ለፈጸመው ወንጀል ለፍርድ መቅረብ ይኖርበታል ስንል የሰማዕታት 
ቤተሰቦችንና ለሰው ልጅ ፍትህ ተሟጋቾችን አበክረን እናሳስባለን። ይህ ገዳይ በዝምባብዌ ተሸሽጎ 
ከማላገጥ አልፎ እንደ ጀግና ሲወሳ እጅጉን ያማል። የጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር “ትግሌ” ብሎ 
እንደጻፈ ሁሉ ግራዚያኒ መንግስቱ ኃይለማርያምም “ትግላችን” በሚል በጻፈው መጽሐፍ 
በጨፈጨፋቸው የሕዝብና የሀገር ልጆች ላይ ዳግም ንቀቱን የዘረገፈ ህሊና ቢስና ጸጸት የሌለው 
ለመሆኑ እራሱ በራሱ የመሰከረ ነው። 

መንግስቱ ኃይለማርያም በሕግ ተጠያቂ እንዳይሆን ሽፋን ሰጪ ኃይሎች ጥንትም የሀገራችንን 
ሃያልነትና ጠንክራ መውጣት ያሳሰባቸው የውጭ ኃይሎች ጭምር ናቸውና በዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ 
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ድምጻችንን ልናሰማ ይገባናል። አዎ! መንግስቱ ኃይለማርያም ኢትዮጵያን በዕድገቱም ሆነ 
በስልጣኔው እከፍተኛ ደረጃ ሊያደርሱ የሚችሉ ዕምቡጥ ልጆቿን ነው የበላላቸው፣ ወራሪዎች 
በጦርነት ያላገኙትን ጀግኖቿን ነው እምሽክ ያደረገላቸው፣ ሀገሪቷ አንድነቷን አጥታ በጎሳና በዘር 
ትከፋፈል ዘንድ ምኞታቸው ለሆኑና ዛሬ ሥልጣን ኮርቻ ላይ ለተፈናጠጡት በኢትዮጵያ ሀገር ወዳድ 
ልጆቿ አጥንትና ደም መሸጋገሪያ፣ መረማመጃ ድልድይ ነው የሠራላቸው። እና? እናማ ጠቀማቸው 
እንጂ መች ጎዳቸው?  

ሀገራችንንና አፍሪካን እንደልባቸው ሊጋልቡ ከጥንት ታሪኳ ጀምሮ ሊያጠፏት፣ ዐድዋን ሊቀብሩ፣ 
በአምስቱ ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎ የተዋረዱበትን ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ለቀበረላቸው 
ፋሽስት መሪ ከለላ ቢሰጡ፣ አላየንም፣ አልሰማንም ቢሉ አያስደንቀንም። ይልቁንም 
የሚያስተዛዝበውና የሚያስደንቀው አንዳንድ የመከራው ገፈት ቀማሾች እራሳቸው ዳር ሁነው ሲታዘቡ 
ከማየት አልፎ እንቅፋትነታቸው አስገራሚ ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ከተነሳንበት አንዱ ዓላማ የያ ትውልድን ማዕከል ያደረገ ታሪክ ማሰባሰብና 
መዘከር በመሆኑ በዛሬ ዕትማችን የዛሬ 43 ዓመት በግፍ ለተገደሉት ባለስልጣናትና ቤተሰቦቻቸው 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ስማቸውንና ምስላቸውን ከፍ አድርገናል። ምስላቸው ሳይገኝ ላልተካተቱት 
ይቅርታ እየጠየቅን የምታገኙ ላኩልን እያልን በድረ ገጻችንም የራሱ ክፍል እንደሚኖረው 
እንገልጻለን። 

የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል! 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
 
ኅዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. (November 23, 2017) 

አባሪዎቹን በቀጣይ ገጾች ይመልከቱ። 
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ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ የተገደሉ የቀድሞ ባለሥልጣናት 

 

 

አፈንጉሥ ማዕረግ           ብላታ 

 

በደጃዝማች ማዕረግ 
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በፊታውራሪ ማዕረግ 

 

በሜጀር ጀነራል ማዕረግ 

 

ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ 

 

ሌ/ጀነራል ማዕረግ 
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በኮሎኔል ማዕረግ 

 

ሻለቃ                       ሻምበል                                    ሪር አድሚራል 

        

 

ምስላቸው ያልተካተቱ 

ብ/ጄነራል ግርማ ዮሐንስ 

ብ/ጄነራል ሙሉጌታ ወ/ዮሐንስ 

ጁኒዬር ኤክማን ዮሐንስ ፍቱይ 

ሻምበል ወልደዮሐንስ ዘርጋው 

ሻምበል ተስፋዬ ተክሌ 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
ኅዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. (November 23, 2017) 
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ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 ኢትዮጵያ፤ ደርግ በግፍ ለሠዋቸው ሰማዕታት መታሰቢያ የተዘጋጀ፤ ዶር ደጃዝማጅ ዘውዴ ገ/ሥላሴ፤ 
አዲስ አበባ ሰኔ 5 ቀን 2000 ዓ.ም. 

 ደም ያዘለ ዶሴ ጥር 2002 ዓ.ም.፡ የልዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 
 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ የወቅቱ ዕትሞች  

 ያ ትውልድ ድረ ገጽ  

ምስጋና፡ 

 ለኮንግረስ ቤተ መጽሒፍት ሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 

 
«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ኢሜል   : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

 ምስለ ገጽ : yatewlid 

 

  

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም.  በደርግ የተገደሉ የቀድሞ 
ባለሥልጣናት  

 ተራቁ. ስም ከነአባት 

1 ፀሐፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ 

2 ሌ/ጀነራል ከበደ ገብሬ 

3 ሌ/ጀነራል ድረሰ ዱባለ 

4 ሌ/ጀነራል ኃይሌ ባይከዳኝ 

5 ሌ/ጀነራል አበበ ገመዳ 

6 ሌ/ጀነራል አሰፋ አየነ 

7 ሌ/ጀነራል ይልማ ሽበሺ 

8 ዶር ተስፋዬ ገ/እግዚሃብሔር 

9 ደጃዝማች ሣህሉ ድፋዬ 

10 ደጃዝማች ሰሎሞን አብርሃ 

11 አቶ አካለወርቅ ሀብተወልድ 

12 አቶ ሙላቱ ደበበ 

13 ልዑል አሥራተ ካሣ 

14 ደጃዝማች ለገሠ ብዙ 

15 ደጃዝማች ወርቅነህ ወ/አማኑዬል 

16 ሜ/ጀነራል ሥዩም ገ/ጊዮርጊስ 

17 ሌ/ጀነራል በለጠ አበበ 

18 ሌ/ጀነራል ታምራት ይገዙ 

19 ደጃዝማች ክፍሌ እርገቱ 

20 አቶ ነብየ ልዑል ክፍሌ 

21 ቀኛዝማች ይልማ አቦየ 

22 አቶ ተገኝ የተሻወርቅ 

23 ልጅ ኃይሉ ደስታ 

24 ጀነራል ወንድሙ አበበ 

25 ኮሎኔል ሰሎሞን ከድር 

26 አፈንጉሥ አበጀ ደባልቅ 

27 ሌ/ጀነራል ኢሳያስ ገ/ሥላሴ 

28 ብ/ጀነራል ግርማ ዮሐንስ 

29 ደጃዝማች ወርቁ እንቁሥላሴ 

30 ደጃዝማች አእምሮሥላሴ አበበ 

31 ብ/ጀነራል ሙሉጌታ ወ/ዮሐንስ 

32 ሜ/ጀነራል ጋሻው ከበደ 

33 ራስ መስፍን ስለሺ 

34 ሌ/ጀነራል አብይ አበበ 

35 ሌ/ጀነራል ደበበ ኃ/ማሪያም 

36 ኮሎኔል ጣሰው ሞጆ 

37 አቶ ኃይሉ ተክሉ 

38 ልጅ እንዳልካቸው መኮንን 

39 አቶ አበበ ረታ 

40 ፊታውራሪ ደምሴ አላምረው 

41 ሌ/ጀነራል አሰፋ ደምሴ 

42 ደጃዝማች ከበደ አሊ ወሌ 

43 አቶ ሰሎሞን ገ/ማሪያም 

44 ብላታ አድማሱ ረታ 

45 ሻምበል ሞላ ዋከኔ 

46 ሜ/ጀነራል ታፈሰ ለማ 

47 ፊታውራሪ አምዴ አበራ 

48 ሪር አድሚራል እስክንድር ደስታ 

49 ኮሎኔል ያለውምዘውድ ተሰማ 

50 ኮሎኔል ይገዙ ይመኑ 

51 ሻለቃ ብርሃኑ ሜጤ 

52 ፊታውራሪ ታደሰ እንቁሥላሴ 

53 ሻምበል ደምሴ ሽፈራው 

54 ሻምበል በላይ ፀጋዬ 

55 ሻምበል ተስፋዬ ተክሌ 

56 ጁኒዬር ኤክማን ዮሐንስ ፍታዊ 

57 ሻምበል ወ/ዮሐንስ ዘርጋው 

58 ተ/ወ በቀለ ወ/ጊዮርጊስ 

59 ም/10አለቃ ተክሌ ኃይሌ 

60 ብ/ጀነራል አማን አንዶም 
 



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 3                    የካቲት ፲፱ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

የያ ትውልድ ድረ ገጽ  

(የካቲት 1966 ዓ.ም. 44ኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ) 

 “ፋኖ ተሰማራ . . . ፋኖ ተሰማራ፤  

እንደ ሆችሚኒ እንደ ቼኩቬራ 

በዱር በገደሉ ትግሉን እንድትመራ” 

“አትነሳም ወይ አትነሳም ወይ፤ የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ? ተነስ . . . ተንሽ . . .” 

“ተው ስማኝ ሀገሬ ኧረ ስማኝ ሀገሬ፤ ተውስማኝ ሀገሬ ሊከፋኝ ነው መኖሬ ፤ ተው ስማኝ ሀገሬ” 

“ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ?  

ማርታ ለምን ለምን ሞተች?  

ዋለልኝ ለምን ለምን ሞተ?፤ 

 በትግል በሞት ነው ነፃነት የሚገኘው” 

እነኚህ ዜማዎች ከነቅላጼያቸው በጊዜው ለነበርነው ትውልድ 44 ዓመት ከዕድሜያችን ቀንሰን 
ልጅነታችንን፣ አፍላ ወጣትነታችንና ጎልማሳነታችንን እንደ ዕድሜያችን ያመጣልናል፣ ትዝታን 
ይጭርብናል። ተመልሶ አይመጣም እንጂ ጊዜን ጠቅልለን ወደዚያ ዘመን ብንመለስ ይህ ቢደረግ ኖሮ 
እያልን ያለንን ቁጭት፣ ፀፀት፣ ፍላጎት እንዴት እንደምናስተናግደው መግለጽ አዳጋች ይሆናል። 

የካቲት 1966 ሕዝባዊ አብዮት ሁለት አራቶችን ጎን ለጎን አስከትሎ አርባ አራት ዓመቱ። ያ ሀገሬን፣ 
ኢትዮጵያዬን፣ ሕዝቤን ያለ ትውልድ ያለምንም ጥርጣሬ ለሀገሩና ለሕዝቡ የአዲስ ስርዓት ልምላሜ 
ሊያይ ልዩ ምኞት የፈነጠቀበት። ለዚህ ፍጹም ለሆነ እምነቱ “የትግሉ ነው ሕይወቴ” ያለበት ዘመን። 
“ልጓዝ በድል ጎዳና” ያለበት ዝማሬ የደም ጐዳና ሁኖ ስንቱን ያስለቀሰበት። ለዚህ አዲስ ስርዓት 
ልምላሜ አጥንቱ የተከሰከሰበት፣ ደሙ የፈሰሰበት ትዝታው የሚሸሽበት፤ ፀፀት ብቻ። ጨለማ 
የዋጠው ቀን፣ የጨረቃ ድምቀት በደመና የተጋረደበት፣ ፀሐይ ብርድ የረጨችበት፤ ትዝታ ብቻ።  
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የካቲት 1966 ብሩህ ተስፋ ለኢትዮጵያ፣ ዳቦ ለተራበ፣ ፈውስ ለሕሙማን፣ የመኖር፣ የመሥራት፣ 
የመማር፣ የመጻፍ፣ የመናገር፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመሰለፍ፣ መንግሥት መምረጥ፣ 
መንግስት ማውረድ፣ ሕግ የበላይ፣ ስልጣን የሕዝብ፣ መሬት ለአራሽ፣ ሴት ከወንድ እኩል፣ 
ለተመጣጣኝ ሥራ ተመጣጣኝ ክፍያ፣ የሃይማኖት እኩልነት፣ የብሔር/ብሔረሰቦች እኩልነት . . . 
ተስፋ ሰንቆ፣ ተስፋን መግቦ፣ በትኩስ ኃይል ወጣት እጅግ የጦዘበት አብዮት። 

ገዥና ተገዥ፣ በዝባዥና ተበዝባዥ፣ ባላባትና ጭሰኛ፣ አድሃሪና ተራማጅ፣ ቀኝና ግራ . . . ቃላቶች 
የፈሉበት። ማርክሲዝም ሌኒንዝም፣ ሶሻሊዝም፣ ካፒታሊዝም፣ ኅብረሰባዊነት፣ ኅብረሱታፌነት 
እኩልነት፣ አይዲያሊስት ማቴሪያሊስት፣ ገበሬ በአርሶ አደር፣ ጭሰኛ በአፈር ገፊ፣ ሠርቶ አደር በወዝ 
አደር/በላብ አደር . . . ቋንቋን አሳድጎ፣ በቃላት ጨዋታ ትውልድ የበላበት፣ ተስፋን የዋጠበት፤ 
ቀሪው ትዝታ ነው መለስ ብለው ሲያዩት።  

ኢትዮጵያ ሀገራችን ከነበረችበት ኋላ ቀር ባላባታዊ ሥርዓት ተላቃ በልማትና በዕድገት ጎዳና ትራመድ 
ዘንድ ሁሉም ምኞቱ ቢሆን፣ አስፈጻሚውን ዕውቀትና ሕግ ፤ ድንቁርናና ጉልበት፣ መሪውን ብዕርና 
ወረቀት ፤ መሣሪያና ጥይት ከተኩት ለውጥ መጣ፣ መንግሥት ሄደ መሠረታዊ የሀገር ጥያቄዎች 
ምላሽ አያገኙምና የካቲት 66 ያነሳቸው ድህነት፣ ረሃብ፣ በሽታ፣ ድንቁርና፣ መብት እጦት፣ ዛሬም 
ከሕዝባችን፣ ዛሬም ከሀገራችን፣ ዛሬም ከእኛው ጋር ኗሪዎች ናቸው።  

ዛሬም ከ44 ዓመት በኋላ የካቲትን ናፋቂዎች ነን። የካቲት ለምን ከሸፈ? ስንል “አለመደራጀት”  
አጭር መልስ ሲሆን አስተምሮን ከአለፈው ተምረን፣ እጆቿን ወደ ልጆቿ የዘረጋችውን ኢትዮጵያ 
አስተቃቀፍ አቅቶን ይኸው አርባ አራት ዓመት ዛሬም የካቲትን ናፋቂዎች ነን። 

በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዳግም የካቲትን ልታምጥ ቄሮ በኦሮምኛ፣ ፋኖ በአማርኛ እያለች 
ነው። ሕዝባችን ያኔ ታግሎ ያመለጠው የዜግነትና የዴሞክራሲ መብት ጥያቄ ዛሬም ከዘረኛ አገዛዝ 
ጋር ያስተናንቀናል። በፋሽስታዊ ወታደራዊ አገዛዝ የተቀማው የሕዝብ መንግሥት ጥያቄ ዛሬም ለነፃ 
ምርጫና የሕዝብ መንግሥት ምስረታ በየቦታው ይፋለማል። ያ ትውልድ በወታደራዊ አገዛዝና 
ካድሬዎቹ ላነገባቸው ጥያቄዎች ጥይት ተቸሮት ቢያሸልብም ጥያቄው መሠረታዊ ነውና የዛሬም 
ወጣቶች እየታሰሩበት፣ እየተደበደቡበት እየተገደሉበት ነው። ትላንት በ“አብዮት ጥበቃ” አፈር የለበሰ 
ትውልድ ዛሬ በ“አጋዚ ጦር” ቀጣይ ትውልድ እየተለቀመ ነው። ትላንት ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ 
ስሜት ባነገበ አምባገነን፤ ዛሬ በለየለት ዘረኛ ቡድን ሀገርና ሕዝብ ታምሰዋል። የሕዝብና የልጆቹ 
ጥያቄ ትላንትም ዛሬም ሀገሬ፣ ሰንደቅ ዓላማዬ፣ የዜግነት መብቴ፣ ኢትዮጵያዬ ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የ60ዎቹን ትውልድ ማዕከል ያደረገ የመረጃ ማሰባሰቢያ ድረ ገጹ ዋነኛውና 
አንዱ ተልዕኮው ነው። ይህ ድረ ገጽ ለያ ትውልድ ፋኖዎች እንደ መታሰቢያነቱ በአሁኑ ወቅት 
የህወሓት/ኢሕአዴግን አገዛዝ እየተፋለማችሁና መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ላላችሁ ተተኪ የያ ትውልድ 
ቤተሰብ ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ቀጣይ መታሰቢያ ይሆናችሁ ዘንድ የትላንቱን፣ 
የዛሬውንና የነገውን በማካተት ዘላለማዊ ድረ ገጽ እንዲሆን ተደርጎ ተዘጋጅቷል። ያ ትውልድ 
ያነገበውንና ለድል ያልበቃበትን ሕዝባዊ መፈክሮች ይዛችሁ ለሀገራችሁ ሉዓላዊነት፣ ለሕዝባችሁ 
አንድነት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ልጆች የምታደርጉት ተጋድሎ እኛ የያ ትውልድ አባላትን 
ያኮራናል፣ ተኪ ትውልድም ሀገራችን አግኝታለች እንላለን። «ያ ትውልድ ተቋም» በአንድ በኩል የያ 
ትውልድ ቀይ ሽብርና ሌላም ሰማዕታትን በሌላ በኩል የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎችንና 
ተሳታፊዎችን ዝርዝር በታሪክ ማህደሩ እንዳካተተ ሁሉ አሁን ባለው አገዛዝም 27 ዓመት ሂደት በዘር 
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ማጥፋትና በሌላ ሰማዕት የሆኑ ወገኖችንና የድርጊቱ ዕቅድ አውጭዎችንና ገዳዮችን ዝርዝር 
ለማካተት ተዘጋጅተናል።    

«ያ ትውልድ ተቋም» የካቲት 44ኛ ዓመትን ስናስብ የያ ትውልድ ፈርጦችን፣ እኝያ አብሪና 
ተወርዋሪ ኮኮቦችን ከፍ ከፍ እያደረግን ነው። “ታሪካችሁ ህያው ነው!” ብለን የዛሬ አምስት ዓመት 
ተኩል ለስማችሁ መታሰቢያ ከጀመርነው አንዱ ግባችን የያ ትውልድ መረጃ ማሰባሰቢያ 
ሐውልታችሁ በአዲስ መልክ ተደራጅቶና ተዘጋጅቶ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በዛሬው ዕለት 
ተለቋል። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ፦ www.yatewlid.com, www.yatewlid.org, www.ThatGeneration.org 

በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ሕይወት የቀጠፈው የደርግና ተባባሪዎቹ ቤት ለቤት አሰሳ፣ ነፃ 
እርምጃና ቀይ ሽብር ሰማዕታት ሐውልት “ያ ትውልድ ድረ ገጽ” አማርኛና እንግሊዘኛን በማጣመርና 
አደራደሩን በማሻሻል ተዘጋጅቷል። ያ ትውልድን ማዕከል ያደረገው ይህ ድረ ገጽ ከጥንት 
ነገሥታቶቻችን ታሪክ በመጠኑ አካቶ በቀጣይነትም ያሉ የኢትዮጵያን የትግል ታሪክ እንዲያካትት 
ተደርጎ ተዘጋጅቷል። 

የደርግ እና የኢትዮጵያ ማርክሲስት ሌኒንስት ድርጅቶች ህብረት (ኢማሌድህ) በሚል ከደርግ ጎን 
የተሰለፉት ጣምራ ድርጅቶች በትር፤ ቀይ ሽብር በርካታ ሊተኩ የማይችሉ የሀገሪቷን ወጣቶችን 
ጨምሮ የተማሩ ዜጎቿን አውድሟል። 

በዚህ የደርግና ስብስቡ የጅምላ ፍጅት ተገለው የት እንደተጣሉ የማይታወቁ አሞራና ጅብ 
የቀበሯቸው ወጣቶች ስምና የተገኙትን ምስል ያካተተው ዋናው የቀይ ሽብር ሰማዕታት ገጽ 
መታሰቢያ ሐውልታችሁ አድርገናል። ይህ ክፍል ከ1983 ዓ.ም. በፊት በነበሩት በተለይ በዓፄ 
ኃይለሥላሴ ዘመን ያለውን የኢትዮጵያ 14 ጠቅላይ ግዛት ተመርኩዞ በያንዳንዱ ጠቅላይ ግዛት/ክፍለ 
ሀገር የተካተቱትን አውራጃና ወረዳ ምርኩዝ አድርጎ ተዘጋጅቷል። በአዲስ አበባ ከተማም በወቅቱ 
በደርግ ዘመን በነበሩት 25 ከፍተኞች መሠረት የተዋቀረ ነው።  

በታሪክ ማሰባሰቡ ሂደት የዚህ ድረ ገጽ ሌላው ክፍል የደርግና ተባባሪዎቹ ቀይ ሽብር ተሳታፊዎች 
ገጽ ነው። በዚህም መደርደሪያ በየክፍላተ ሀገሩ፣ አውራጃ፣ ወረዳና ቀበሌ የነበሩ የቀይ ሽብር ኮሚቴ 
አባላትን ጨምሮ የማሰቃየቱ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች የስም ዝርዝር ተካቷል። 

የያ ትውልድ ድረ ገጽ የኢትዮጵያ ትግል ታሪክና መረጃ ማሰባሰቢያ ተንቀሳቃሽ ቤተ መረጃ 
እንደመሆኑ መጠንና መረጃን ደግሞ የሚፈልጉትን ብቻ እየመረጡ የሚከቱበት አይደለም ብለን 
እናምናለን። እኛ የነበረውንና የተደረገውን በመረጃ መልክ እናስቀምጣለን ለወደፊት ፀሐፊዎች፣ 
ለትምህርት፣ ስለ ታሪኩ ተመራማሪዎች፣ በጥቅሉ ለትውልድ። የሚፈለገው መረጃ በቀላሉና በነፃ 
ይገኝ ዘንድ። ይህን መረጃ የተጠቀሙና ስለ ሰው ልጅ እልቂት ህሊና ያላቸው ሁሉ ያን ትውልድ 
ሲጠቅሱ፣ ሲያስታውሱ ይኖራሉና። 

በመሆኑም በዚህ ድረ ገጽ ሙሉ በሙሉ ባይሟሉም በደርግና ተባባሪዎቹ በኩል የሚኖሩ የጽሁፍም 
ሆነ ሌላ መረጃ በማሰባሰብ ድረ ገጹ ውስጥ እንዲካተት ለምትተባበሩ መደርደሪያው ዝግጁ መሆኑን 
እንገልጻለን። 

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


ያት ቅጽ 5 ቁጥር 3…………….........…………………………የያ ትውልድ ድረ ገጽ……………....……….….የካቲት 19 ቀን 2010 ዓ.ም. 
 

4 
 

ታሪክ ነውና፣ ተደርጓልና፣ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ከ1969/1970 ዓ.ም. 
እርምጃ የተወሰደባቸው የደርግና ኢማሌድህ አባላት፣ ካድሬዎችና ሌሎች ስም ዝርዝር የተገኘው 
ከነምስላቸው በዚህ ድረ ገጽ ተካቷል። 

በያ ትውልድ ድረ ገጽ በተለይ ስለ ያ ትውልድ የተጻፉ መጻሐፍትን ዝርዝር ለማካተት ተሞክሯል። 
በመረጃ እጥረት ያልተካተቱ ወደፊት ሲሟሉ በዚህም ክፍል የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎችና ዋና 
ቁንጮዎች መጽሐፍ ሳይቀር ተካቷል። መረጃ ነውና። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ የኢሕአፓን “ዴሞክራሲያ” ዕትሞች ከቅጽ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከዛሬ ያሉትን 
ሲያካትት በወቅቱ በድርጅቱ ይወጡ የነበሩ ሌሎችም ተካተዋል። የመኢሶን “የሠፊው ሕዝብ ድምጽ” 
ልሳን በእጃችን ያለው ሲካተት የሌሎችም እስከተገኘ ድረስ ለመደርደር መደርደሪያው ተሠርቷል። 

በሌላ በኩል በ50 ዓመት የኢትዮጵያ የፍትህና የዴሞክራሲ ትግል በኅብረ ብሔር ስምም ሆነ በዘር 
የተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶች ፕሮግራም፣ አጀማመርና ሌላም ለማካተት በተዘረጋው ክፍል የመረጃ 
መሰባሰብ ጠቀሜታውን የሚረዱና ትብብራቸውን በሚያሳዩ የየድርጅቶቹና ሌሎች የኅብረተሰብ 
ክፍሎች ጥረት ይሟላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። 

በሜይ ዴይ 2004 ለሕዝብ ይፋ የሆነው ያ ትውልድ ድረ ገጽ በዚህኛው አዲስና ተሻሽሎ 
በተለቀቀው ድረ ገጽ “That Generation” በሚል የእንግሊዘኛ ክፍል ተካቶለታል። የ«ያ ትውልድ 
ተቋም» ዓላማ፣ ተልዕኮና ራዕይ በተለይ በውጭው ዓለም ላሉና ላደጉ የኢትዮጵያ ልጆች ግንዛቤ 
ይሰጥ ዘንድ፣ በተጨማሪም ለተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ሌሎች ድርጅቶች 
እንዲሁም መንግስታት በሀገራችን የተደረገውን አስከፊ ዘመነ ቀይ ሽብር የጥፋት ዘመን ግንዛቤ 
እንዲሰጥና ምን ተደርጎ እንደነበር ለማሳየት ጠቀሜታው የጎላ ነው። በዚህ ክፍል እስካሁን 
ያካተትናቸው ወደ 8000 የሚጠጉ የቀይ ሽብር ሰማዕታትን ወደ 1500 የሚጠጉ የቀይ ሽብር 
ተሳታፊዎች ስም ዝርዝር ሙሉ በሙሉ በእንግሊዘኛ ክፍሉ ተካታዋል።      

የሀገራችንን የዴሞክራሲና የነፃነት የትግል ታሪክ ማሰባሰብና በተጀመረው ያ ትውልድ ድረ ገጽ 
መልሶ ለሕዝብ ማቅረብ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው «ያ ትውልድ ተቋም» በድረ ገጹ የተካተቱትን 
በመመልከት በኢሜል አድራሻችን (yatewld@gmail.com) ወይም በመደወል አስተያየታችሁን 
ትሰጡን ዘንድ በትህትናና በአክብሮት እንጠይቃለን። ያለውን የመረጃ ክፍተት በጋራ እናሟላ 
እንላለን።   

«ያ ትውልድ ተቋም» በቀጣይነት በአለው አቅም መሠረት ተልዕኮውን እየተወጣ ይገኛል። አሁንም 
ወደፊትም የተለያዩ የያ ትውልድና ተዛማጅ መረጃዎች ያሏችሁ በመላክ ትተባበሩን ዘንድ 
በአክብሮት እየጠየቅን ድረ ገጹ አሁንም መሟላት ያለባቸው በርካታ ክፍተቶች አሉትና ለማሟላት 
ተባበሩን ስንል በያ ትውልድ ሰማዕታት ስም ጥሪያችንን እናቀርባለን። 

ምስጋና 

 የኢሕአፓ ዴሞክራሲያ ዕትሞችንና ሌሎች መጣጥፎችን እናገኝ ዘንድ ለተባበራችሁን የያ 
ትውልድ ወገኖች የከበረ ምስጋናችን በዚህ አጋጣሚ ይድረሳችሁ እንላለን። 

 የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችንን ስም ዝርዝርና የተገኘውን ፎቶ በማጣራት ለምትልኩልን 
ተባባሪ ወገኖች፤ ሙታን ወገኖቻችንን ከፍ ከፍ አርጋችኋልና በስማቸው ምስጋናችንን 
ተቀበሉን። 

mailto:yatewld@gmail.com
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 «ያ ትውልድ ተቋም»ን በተለያየ መልኩ እየረዳችሁ ላላችሁ ወንድምና እህቶቻችን 
ከበሬታችን የላቀ ነው። አሁንም በማንኛውም መንገድ «ያ ትውልድ ተቋም»ን ለመተባበርና 
ለመርዳት ፍላጎት ላላችሁ ኢሜል (yatewlid@gmail.com) አርጉልን፣ ደውሉልን፤ የገንዘብ 
ድጋፍ ለማድረግ ፍላጐቱ ላላችሁ በድረ ገፃችን ላይ የተቀመጠውን የ PayPal Account 
በመጠቀም መርዳት እንደምትችሉ በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ እንወዳለን። 

 በተቋም ደረጃ በሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ፤ ኮንግረስ ቤተመጽሐፍት እና በኢትዮጵያ 
የቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ሙዝየምን ለምታደርጉልን ትብብር እጅጉን 
እናመሰግናለን።  

 
የያ ትውልድን አኩሪ ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ሁላችንም እንተባበር። 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> ለያ ትውልድ መታሰቢያነት።  

ያ ትውልድ ተቋም 

የካቲት 19 ቀን 2010 ዓ.ም. (February 26, 2018) 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  

ስልክ ፡ (703) 300 4302 ወይም (615) 306 4164 

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


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 4                    ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

የሜይ ዴይ ሰማዕታት 

በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለያየ ጊዜ የፈሰሰ የልጆቿና የጀግኖቿ ደም በታሪክ ይታወስ፣ ይወሳ ዘንድ 
መዘከር አግባብነት አለውና ዛሬም 41 ዓመት መለስ ብለን እናስታውሳለን። የዐድዋ፣ የማይጨው፣ 
የየካቲት 12፣ እያልን የሰማዕታትን ተጋድሎ ስንዘክር ሀገር ለልጆቿና ለጀግኖቿ ክብር እንድትሰጥ 
ነው። በስም ዓፄ ቴዎድሮስ፣ ዓፄ ዮሐንስ አቡነ ጴጥሮስ፣ ወዘተ እያልን መስዋዕትነታቸውን ስንተርክ 
ኢትዮጵያ ለክብሯ ነገስታት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አርበኞች ሳይቀሩ እንደተሰዉላት ለመዘከር ብቻ 
ሳይሆን የነሱን አርኣያ መከተል ለሀገርና ሕዝብ ክብር ነውና ነው። ለሀገርና ሕዝብ መስዋዕት መሆን 
በታሪክ ክብር ቦታ እንዳለው ለማስገንዘብ ነው። ሀገር አለሁልሽ የሚላት፣ ከራሱ በፊት ኢትዮጵያዬ 
የሚላት ትውልድ ይተካ ዘንድ የቀደሙትን መዘከር አግባብ ነው። ለመብትና ነጻነት የሚደረግ ትግል 
ሕይወት ፈላጊ ነው።  በትግል ሜዳ የወደቁ ወገኖቻችን በመዘከር ዳግም ታጋይ ይበቅልባት ዘንድ፣ 
አለሁልሽ ባይ ሀገር ትወልድ ዘንድ ትምህርት ቤቱ ከታሪክ ማህደር ነውና ያለፈውን ሳንዘነጋ ለነገው 
እንዘጋጅ ዘንድ በየቦታው የወደቁ ወገኖቻችንን እንዘክራለን።  

ለመብትና ለነፃነት የሚከፈል መስዋዕትነት ድልን ሲያስመዘግብ የፈሰሰው ደም ሁላ ሀገር 
ያለመልማል። የተከሰከሰው አጥንት የሀገር ዳር ድምበር አጥር ይሆናል። ሀገር በልጆቿ ጀግንነት 
ትኮራለች። ሲጻፍላቸው፣ ሲዘፈንላቸው፣ ሲገጠምላቸው፣ ሲፎከርላቸው፣ ሲሸለልላቸው እውንም 
ያምራል። በከፈሉት መስዋዕትነት ሀገርንና ሕዝብን ከወራሪ ጠላት፣ ከቅኝ አገዛዝ ቀምበር አላቀዋልና 
ትውልድ ይኮራባቸዋል። ክብርና ምስጋና ለዛሬ ላበቁን እያልን በየዓመቱ ስንዘክራቸው በኩራት ነው። 
ኢትዮጵያዊነት አትንኩኝ ባይነት ስንል ጀግኖቻችን ስላላሳፈሩን ነው። ከድሉ ጫፍ ላይ የኢትዮጵያን 
ሰንደቅ ዓላማ ስላውለበለቡልን ነው። 

ሕይወት ያለ ፍሬ፣ ደም ያለ ድል ሲቀጠፍ፣ ሲፈስ ትርፉ ቁጭት ቢሆንም የጀግና ትውልድ 
ጀግንነትን ከፍ አድርገን እናደምቃለን። በመላዋ ኢትዮጵያ የዛሬ 41 ዓመት የዓለም ሠራተኞችን ቀን 
(ሜይ ዴይ) ምክንያት በማድረግ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ ጀምሮ 
በአዲስ አበባና በመላዋ ኢትዮጵያ የፈሰሰውን በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ደም “የሜይ ዴይ 
ሰማዕታት” ብለን እንዘክራቸዋለን፣ እናስታውሳቸዋለን። የትግላቸው ክንድ ላብ አደሩ ነበርና ለላብ 
አደሩ በዓል ብሶቱን ይዘው አደባባይ የወጡ ወጣቶች ገና ሳይንቀሳቀሱ የፋሽስት ደርግ ቢ አርና ክላሽ 
ተርከፈከፈባቸው። “ሜይ ዴይ የትግላችን ቀን ነው!” ብለው ሳይጨርሱ የደማቸው ቀን ሆነ።  

እነሆ! «ያ ትውልድ ተቋም» ለሜይ ዴይ ሰማዕታት ያለንንን ክብርና ሞገስ እየገለጽን በመላ 
ኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላላችሁ ለቀይ ሽብር ሰለባ ቤተሰቦችና ወገኖች መጽናናቱንና ብርታቱን 
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ይስጣችሁ እንላለን። ጊዜ ለሜይ ዴይና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት አልቆመምና አልቅሳችሁ 
ላልወጣላችሁ ቤተሰቦች፣ ስለ ልጆቻችሁ ተናግራችሁ ያልረካችሁ ወገኖች አሁንም ጥንካሬውን 
ይስጣችሁ እንላለን። ነገ ብሩህ ቀን ይመጣልና ትውልድ ሲዘክራቸው እንደሚኖር ተስፋችንን 
ልናስቀምጥ ወደድን። 

«ያ ትውልድ ተቋም» በዛሬው እትማችን ከዚህ በፊት ስለ ሜይ ዴይ 1969 እና ቀይ ሽብር 
ሰማዕታት ካስነበበናቸው ህያውነት አላቸው የምንላቸውን አገላለጾች በመንተራስ 41ኛ ዓመት የሜይ 
ዴይ ሰማዕታትን እንዘክራለን። 

“ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በአራቱም አቅጣጫ 
የተኩስ ድምጽ አልፎ አልፎ ማስተጋባቱ ታውቋል።…በ22/8/69 ጠዋት ባደረግነው 
መከታተል…በቀጨኔ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ የ31 ተማሪዎች አስከሬን፣ በየካ ወረዳ 
አሥመራ መንገድ የ42 ተማሪዎች አስከሬን ወድቆ መገኘቱና በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ አንሽነት 
ተለቅሞ ወደ ምኒልክ ሆስፒታል መወሰዱን…በ23/8/69 እንደዚሁ በገፈርሳ ወረዳ ሳንሱሲ ከሚባለው 
አካባቢ የ19 ተማሪዎች አስከሬን በጫካ ውስጥ ተጥሎ በአካባቢው ሕዝብ ስለተገኘ…በ24/8/69 በየካ 
ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የ22 ተማሪዎች አስከሬን ተቀብሮ መዋሉን…ይህን መሰል ድርጊት 
የተፈጸመው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ሀገራትም ጭምር መሆኑንም ተጨማሪ 
መረጃ ደርሶናል።” 

“አምቡላንስ መኪና በሽተኛ ማመላለሱ ቀርቶ በቀይ ሽብር ምክንያት የተገደሉትን ሰዎች እያነሳን ወደ 
ቀብር ቦታ መውሰድ ጀመርን።…ስንደርስ በጥይት የተመታ በላዩ ላይ “ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር 
ይመታል” የሚል ፅሁፍ የተለጠፈበት አስከሬን እናገኛለን። በከተማው ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ 
ተጥሎ የሚገኝ ሲሆን የሚበዛው መርካቶ፣ ፒያሳ፣ አንበሳ ጋራዥ፣ አካባቢ ነበር። ደርግ ጽ/ቤት ግቢ 
ውስጥ ገብተን አስከሬን እናወጣ ነበር። አብዛኛዎቹ እጃቸው ታስሮ ነበር የሚገኙት።…በየከተማው 
የወደቁትን የምናነሳው ለሊትና በጠዋት ነው። የተወሰነ ጊዜ አስከሬናቸውን ሰው ይመልከተው ተብሎ 
እስከ ቀኑ 3፡00 እና 4፡00 ሰዓት ድረስ ከቆየ በኋላ የሚነሳበት ጊዜ ነበር።…አስከሬኑን ካነሳን በኋላ 
ለመቅበር ጴጥሮሰ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን እንወስዳለን።…በዚህ ሬሣ ማንሳት ሥራ ላይ እስከ 1970 
ዓ.ም. ድረስ ለአንድ ዓመት ያህል ሰርቻለሁ።…” 

“በየመንገዱ ሰው መገደል ሲጀምር ማለት በቀይ ሽብር መንግስት ሰውን ሲገድል ማለቴ ነው፡ በዛን 
ጊዜ ዕረፍት አልነበረንም። ቀን ተሌት ከየከፍተኛው፣ ከቀበሌው፣ ከቤተመንግስት፣ ከየፖሊስ 
ጣቢያው ከየመንገዱ ከየቦታው ማንሳት ነው።…ሰው በየቀኑ ስለሚገደል ጉድጓድ ቆፋሪ 
ሰራተኞች…ጎጆ ሰርተው ሲቆፍሩ ውለው እዛው ያድራሉ።…በዛን ጊዜ 24 ሰዓት ሙሉ ምግብ 
የማንበላበት ጊዜ ነበር።” 

“…አንዳንድ ሰዎች በተፈላጊነት እየተጠሩ ከመኖሪያ ቤታቸው ከተወሰዱ በኋላ በማግስቱ አስከሬናቸው 
የተገኘ አሉ።…አንዳንድ ቤተሰቦች ሬሳውን ፈልገው ካገኙ በኋላ አስከሬኑን ለመቅበር የተጠየቀውን 
ገንዘብ ከፍለው የሬሳ ሣጥንም ገዝተው ለመቅበር ሲዘጋጁ ተከልክለዋል።” 

“ምኒልክ ሆስፒታል አስከሬን ምርመራ ክፍል እሰራለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ በቀይ ሽብር ወጣቶች 
በሚገደሉበት ወቅት …የአስከሬኑ ብዛት…መናገር አልችልም። ከምድር አንስቶ እስከ ጣራ ድረስ 
አስከሬን በአስከሬን ላይ ተከምሮ የሟቾቹ ቤተሰቦችም በአስከሬኑ ላይ እየቆሙ ልጆቻቸውን ሲፈልጉ 
አይቻለሁ።” 

“አስከሬን ናቸው ተብለው ከመጡት መካከል ጥቂቶቹ ህይወት እየዘሩ ውሃ! ውሃ! አድኑኝ! በማለትና 
ሌላም ነገር በመናገር ይለፈልፋሉ።…አንዲት ቀይ ቀጠን ያለች 20 ዓመት የሚሆናትና አንድ ጠይም 
20-25 ዓመት የሚሆነው ወጣት…አድኑኝ! ውሃ! ውሃ! ሲሉ ነበር። በተለይ ሴቷ ዶ/ር ፍቅሬን ጥሩልኝ 
አድኑኝ እያለች ትናገር ነበር።” «ደም ያዘለ ዶሴ» የልዩ ዐቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዲስ አበባ። 
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የዛሬ 41 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርት (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት በማድረግ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ በማስተጋባት የትግል 
አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰልፍ ተንቀሳቀሱ። 

ደርግ ብ/ጄ ተፈሪ ባንቴንና ወደ ስድስት የሚጠጉ የደርግ አባላትን በፋሽስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያም አቀናባሪነት ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከረሸነ በኋላ በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ 
“አብዮታችን ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋገረ”፣ “ለምሳ ያሰቡንን ለቁርስ አደረግናቸው” 
ፉከራውን ቀጠለ። ይህንንም ፉከራውን ተግባራዊ ለማድረግ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ደም 
የተሞላ ጠርሙስ "በአብዮት" አደባብይ በመስበር የቀይ ሽብር ቅድመ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” በመላዋ 
ሀገሪቷ በተለይ በአዲስ አበባና በተለያዩ የገጠር ከተሞች ጭምር የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው 
እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ አፈናና ጭፍጨፋ አንፃር 
በዕለቱ ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገሩና 
ለጭቁን ሕዝቦች ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 
ቀን 1969 ዓ.ም. ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ 
ለደርግ በመድረሱ መንግሥቱ ኃይለማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም 
ሊጠጡ ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው 
እምነቴ" እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ የደም ጐርፍ አጥለቀለቃት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። አስፋልቶች በወጣቶች ደም ታጠቡ። ልክ የዛሬ 41 
ዓመት። ሜይ ዴይ ሊዘከር የሚገባው በልጆቻችን ደም የተከበረ የዓለም ሠራተኞች ቀን። 

ደርግ አንድ ብርቅዬ ትውልድ ጨረሰ። ሀገሪቷ በድህነት አቅሟ ለልማትና ለዕድገት የኮተኮተቻቸው 
ልጆቿን ደርግ በላ። ለሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀደምትነት የተሰለፉ ጀግኖች ልጆቿን፤ 
እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መለያ ክብሯን ጥቁር ድባብ 
አጠላባት። እምቢኝ ለመብቴ፤ እምቢኝ ለሀገሬ፡ እምቢኝ ለሕዝቤ ያለ ትውልድ በጥይት ተለቀመ። 
እየታነቁ ተገደሉ። በቁማቸው ከገደል አፋፍ ተወረወሩ። ወደ ባህር ተጣሉ። ሕጻናት ይህን 
አረመኔያዊ ድርጊት እያዩ እንዲያድጉ ተደረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ለዛሬም ተርፎ ብሔራዊ 
ስሜት እተሸረሸረበት፤ የአባት የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት ተረት እሆነበት ጊዜ ላይ አድርሶናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ልክ የዛሬ ስድስት ዓመት ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ 
ትውልድ ስም ያ ትውልድ ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org) ለሕዝብ ይፋ 
ማድረጋችን ይታወቃል። ለሜይ ዴይና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ይፋ የሆነበትን ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. ስድስተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን 
ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን ስንከፍት በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን 
የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ በየትም ሀገርና 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው አደራ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ 
በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት 
ለመወጣት ቃል በመግባት ነው።  

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። እኛ ልንኖር 
እነሱ ሞተዋል። ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ አድርገው ተሰውተዋል። ሕይወታቸውን ለሕዝብ ዝማሬ 
ሰጥተዋል። ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" 
"የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ ለሁሉም" እየፈከሩ፡ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት" 
እየዘመሩ፡ ለሕዝብና ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን 
ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና 
በመከላከል ቀጣዩ አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ 
ከእኛ ሊቀስም ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ ስድስት ዓመት ማለትም ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 
2012) ለያ ትውልድ ቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለሕዝብ ይፋ ያደረግነውን ድረ 
ገጽ ከሜይ ዴይ ሰማዕታት ጋር ስናስተዋውቅ በዚህ ሁኔታ ነበር፦ 

“የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ 
ማስረከብ አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል የዛሬን ቀን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ያ ትውልድ ድረ ገጽ www.yatewlid.com, www.yatewlid.com, ከዛሬ 
ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 2012) ጀምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተናል።”   

በዚህ መልኩ የተንቀሳቀሰውና ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. መሥራች ጉባኤውን በዳላስ ያደረገው «ያ 
ትውልድ ተቋም» በስድስት ዓመት ጥረታችን ድረ ገጹ የእንግሊዘኛ ክፍል እንዲኖረው በማድረግና 
ያልተካተቱ በርካታ ሠነዶችን በማካተት በአዲስ መልክ አዘጋጅተነዋል። በተጨማሪም 
www.yatewlid.com, www.yatewlid.com, ድረ ገጽ www.redterror.org, www.thatgeneration.org 
ድረ ገጾች የድረ ገጹ መግቢያዎች ይሆኑ ዘንድ እንደሚያገለግሉ ስናሳውቅ በታላቅ ደስታ ነው። 

ውድ የኢትዮጵያ ልጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትለዩ ላበረታታችሁን የያ ትውልድ ወገኖችና 
አካላት፤ በተለያየ ወቅት ትብብር ላደረጋችሁልን የሚዲያ፤ የድረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ላደረሳችሁት የ«ያ ትውልድ ተቋም» አባላት በሞላ የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዴይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማድረግ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ላደረግነው ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ስድስተኛ ዓመት ክብረ በዓልና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በደህና አደረሳችሁ 
እንላለን። 

በተጨማሪም በሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. በመላዋ ኢትዮጵያ በሰላማዊ ሰልፍ የሕዝባቸውን ብሶት 
ሊያሰሙ በወጡ የሕዝብና የኢሕአፓ ልጆች ላይ በተደረገው አስከፊ፣ ዘግናኝና አረመኔአዊ ግድያ 
ለተሰዉ ወገኖቻችን በሙሉ ክብር ለናንተ እያልን ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ አዝማድና ለትግል 
ጓዶቻቸው ጭምር ብርታትና ጥንካሬ አይለያችሁ ስንል ከ«ያ ትውልድ ተቋም» ድምጻችንን 
እናሰማለን። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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ያ ትውልድ ተቋምን በመተባበር የመረጃ ምንጭ ይሁኑ!!! 

ክብር ለቀይ ሽብርና ለሜይ ዴይ ሰማዕታት!!! 

«ያ ትውልድ  ተቋም» 

ሚያዝያ 21 ቀን 2010 ዓ.ም. (May Day 2018) 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  

ምሥለ ገጽ (Facebook) ፡ yatewlid 

ስልክ ፡ (703) 300 4302 ወይም (615) 306 4164 

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

                http://www.redterror.org , http://www.thatgeneration.org 

  

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 5                    ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

ለትውልድ የተበረከተ ኛ ዓመት 
(«ያ ትውልድ ተቋም» ምሥረታ ስድስተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

የ«ያ ትውልድ ተቋም»፡ ባለ ብዙ ቀለም ከሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ታሪክ በተለይ  የየካቲት 
1966ቱ  አብዮት ከፈጠራቸው ብዙ ምክንያታዊ  ሁነቶች ነው ትውልዱ። የየካቲቱ አብዮት 
የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ኢትዮጵያ ምድሯን ትልቅ አውሎ ንፋስ እንደመታው ያልታደለ ከተማ፤ አፈር 
ድሜ አስግጦ ያደባየ፣ ምስቅልቅሉን ያወጣ በሀገራችን ህዝብ ታሪክ ውስጥ በለውጥ ኅይለኛነቱ፣ 
በታሪክ ድምቀቱ ወደር የማይገኝለት ትልቁ ታሪካችን ነው። 
 
የየካቲቱ አብዮት ትልቅነቱ የታሪክ ደማቅንቱ ብቻ ሳይሆን የቆሰቆሰው ሹምሽር  ህብረተሰቡን እንደ 
ካርታ ሲበውዘው፣ የሀገሪቱንም የቆዳ ስፋት አሳንሶታል። ይህ ግዙፍ ነውጥ የፈጠረውም ሹምሽር 
ግማሾቻችንን አፈር ድሜ ሲያስግጥ ገሚሶቻችንን ደሞ  በለሆሰስ ነካ አርጎን አልፎአል። በመሆኑም! 
ይህ የታሪክ ሹምሽር በአዎንታም ይሁን  በአሉታው በአዕምሮአችን ኖሮ በህሊናችን ያለፍነውን 
ታሪክ በምናይበት የህሊና ሰሌዳ ላይ  እንደ ትራፊክ መብራት ብልጭ ድርግም ማለቱ አይቀሬ ነው።  
የትም ብንሆን። 
 
እንግዲህ! «ያ ትውልድ ተቋም» የዚያ ዘመን ሁነቶች ከቆሰቆሱት የህዝብ ትግል ተውኔት ቅደም 
ተከተል አካል ሲሆን የትውልድ ዘሩን የሚቆጥረውም ከዚሁ ከ66ቱ የህዝብ ዓመጽ ነው።  
 
ያ ትውልድ፤ የትውልድ ዘሩ ከዚያ ደፍራሳ ዘመን ይቆጠር እንጂ የአሁኑ ሰዓታት ውሎው ግን 
የጥንቱንም ይሁን የአሁኑን የፖለቲካ አካሄድ ለመድገም ሳይሆን ይልቁንስ የየካቲቱ አብዮት ታሪክ 
የተሸመነበት ድርና ማግ በመጎልጎሉ፤ ለማሳየት፣ ድምጽ ለማሰማት ነው። ምክንያቱም  የጊዜያችን 
ታሪክ ውሉ የጠፋበት በመሰለበት በአሁኑ ጊዜ ታሪካችንን ለመጻፍ የተነሱት የታሪክ ከያንያን 
ታሪካችንን ከራሳቸው የፖለቲካ ምህዋር ውጪ በታሪክነቱ ብቻ ሳይሆን እንዲያውም በፖለቲካ 
ፍልስፍናቸው መለኪያ ውስጥ ታሪኩን ለመተረክ ስለሚሞክሩ ታሪካችን ብዥታ አጥቅቶታል። 
ለወትሮው እንኳ ታሪክ የሚጻፈው መጀመሪያው በአሸናፊው ሲሆን፤ ሁለተኛው ግን በጊዜ ነው። 
አሁን የዛ ጊዜ አሸናፊዎች አልፈዋል።  
 
የ«ያ ትውልድ ተቋም» እንዲመሰረት ምክንያት ከሆነው አንዱ የአንዳንድ ፀሐፊዎች የ66ቱን አብዮት 
ታሪክ ሲፅፉና በፖለቲካ ቡድኖች መሀል የነበረውን አሰላለፍ የሚያራምዱትን የፖለቲካ ፍልስፍና 
ሲተነትኑ በትንታኔያቸው የአብዮቱን የመሀል አገዳ ሁነቶች ከአውደ መረጃው ውጭ ስለሚያደርጉት 
የትንታኔያቸው መደምደሚያ የታሪክ ብዥታ፣ በታኝ በመሆኑ ነው።  
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ብዥታውም የኢትዮጵያን ተማሪዎች ንቅናቄን፣ አልጀሪያ የገባውን የተማሪዎች ቡድን የአረብ 
“ቅጥረኛ”፤ በፍልስጤም ነጻ አውጭ ድርጅት የሰለጠኑትን ፋና ወጊ ጠንሻሽ ታጋዮችን “ሽብርተኛ”፤ 
በአሁኑ ጊዜ ማለቱ የደርግን የፕሮፖጋንዳ ማንፌስቶ ሙጥኝ ለማለት መሻት እንጂ ሌላ ቁም ነገር 
የለውም። የአንድን ፖለቲካ ድርጅት (በተለይ የኢሕአፓን) የፖለቲካ አመለካከት፡ በበቃ አእምሮ 
መፈተሽ፣ መመርመር፣ አሊያም መቃወም የተገባ ቢሆንም በአሉባልታ ወሬ ጥላቻን ይዞ ድርጅቱ 
ያልነበረውን ቀለም ቀብቶ የቅጽል ስም መስጠት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ጥበብን 
እሻለሁ የሚል ሁሉ ለዜና ቀያሪ ሁነቶች ፍቃዱን ማሳየት ይገባዋል። አለበለዚያ ግን የታሪክ 
ትንታኔው ሰበብ እና ውጤት ይጎድለዋል። ያንን የ66ቱን ዘመን መለስ ብለን አሁን ስንመለከተው 
የኢትዮጵያ አብዮት ካስቆጠረው ሞት፤ በአብዛኛው ሕይወታቸውን ያጡት የኢሕአፓ ልጆች ናቸው። 
እነኝህ ልጆች ሕይወታቸውን ያጡት ደርግና እድምተኞቹ እንደሚሉት “ፀረ-አብዮተኛ”፣ “ቅጥረኛ”፣  
“ሽብርተኛ” በመሆናቸው ነውን? ይህ አስተሳስብ ያኔም ይሁን ዛሬ በታሪክ ሚዛን ላይ ሲወጣ ሚዛን 
አያነሳም።  
 
“የታሪኩን ንግርት ለባለታሪኩ ተውለት” ይላሉ አበው። እና የነኛን ታላቅ ትውልድ ታሪክ፣ 
የኢሕአፓን ታሪክ መጻፍ ካስፈለገ ደግሞ ታሪኩን ከባለታሪኩ የተሻለ ተራኪ ላሳር ነው።   
 
እንግዲህ የ «ያ ትውልውድ ተቋም»፡ አመጣጡ ከብዙ በጎ ምኞት እና ፍቃድ ታሪኩን በባለታሪኩ 
እንዲጻፍ ለማበረታታት እና ያ ክፉ ዘመን እንዳይደገም አስታዋሽ ለመሆን ነው። ስለሆነም፤ የዓላማ 
ብዙ ዘርፎች አሉት።  
 
ዓላማዎቹም፦ 
  
 ከ1953 ዓ.ም. እስከ 1991ዎቹ፡ በኢትዮጵያ የታየው የለውጥ ሁነቶች በደምብ ባለመጻፋቸው 

እናም በተለይ የ1966ቱ እስከ 1970ዎቹ የነበረውን ለውጣዊ ክስተት እውነቱ  በሁለት እግሩ 
ቆሞ  እንዲታይ ለመርዳት የመረጃ ምንጭ ለመሆን። 

 ለተሰውት ጓዶች መታሰቢያ ሀውልት ለማቆም። 
 የበጎ አድራጎት ሥራ ለመስራት ነው። 

 
«ያ ትውልድ ተቋም»፡ እነኝህን ዓላማዎች ይዞ ሲነሳ ከላይ ያጣቀስናቸው ቁም ነገሮች እንዲህ በቀላሉ 

የሚተገበተሩ እንዳልሆኑ ግልጽ እንደሚሆን እምነታችን ነው። ስለሆነም!   የ«ያ ትውልድ 
ተቋም» የስድስት ዓመት ልደቱን በሚያከብርበት ሰኔ 28 ቀን 2010 ዓ.ም. (July 05, 2018) 
ወቅት ይህ ጉዳይ ይመለከተኛል ለሚል የዚያ ታላቅ ትውልድ ወገን ሁሉ ይህንን እረጅም 
ታሪካዊ ጉዞ አብረን እንድንጓዝ መልዕክታችንን ስናስተላልፍ፣ ስንጠይቅ በታላቅ አክብሮት 
ነው። 

 
“ታሪካችሁ ህያው ነው” ብለን የዛሬ ስድስት ዓመት በሰሜን አሜሪካ ዳላስ ከተማ ከሰኔ 28 -29 (July 
05 - 06, 2018) 2004 ዓ.ም. በአደረገው መሥራች ጉባዔ የተመሠረተው “ያ ትውልድ ተቋም” 
ለመላው የያ ትውልድ ቤተሰብና ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። 
 
በሀገራችን ኢትዮጵያ ለፍትህ፣ ለዴሞክራሲና ለሕዝብ መንግሥት ምሥረታ በተካሄደው ሕዝባዊ 
ትግል በርካታዎች ሕይወታቸውን ከፍለውበታል። አካላቸውን አጥተዋል። ይህ የተከፈለ 
መስዋዕትነትና የያ ትውልድ የትግል ታሪክ ለትውልድ በመረጃነት በመጠበቅ፣ በማስቀመጥና 
በማስተላለፍ ትምህርት ይወሰድበት ዘንድ «ያ ትውልድ ተቋም» ይዞ የተነሳው ዓላማ በዚህ ስድስት 
ዓመት ጉዞ የተቻለውን ውጤት አስመዝግቧል እንላለን። 
 
ለተነሳበት ክቡር ዓላማ ለሕዝብና ለሀገር አንድነት፣ ለሰው ልጆች መብት፣ ለተበዳዩ ሕዝብ ግንባር 
ቀደም ፋና ወጊ ሆኖ ከፋሽስት ደርግ መንግሥት ጋር ሲፋለሙ እስከወዲያኛው ያሸለቡ ብርቅዬ 
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የኢትዮጵያ ልጆች ታሪካቸው መፃፍ፣ መነገር፣ መነበብ ይኖርበት ዘንድ የመረጃ ምንጭ ለመሆን የያ 
ትውልድን የትግል ውጣ ውረድ መረጃ በማሰባሰብ እየተንቀሳቀሰ ያለው «ያ ትውልድ ተቋም» 
የተመሰረተበትን ስድስተኛ ዓመቱን ሲያስታውስ አሁንም ሰማዕታት ወገኖቻችንን ከፍ እያደረግን 
ነው። 
 
ያ ትውልድ ተቋም በጠንካራ አባላቱና ደጋፊዎቹ እገዛ ስድስት ዓመት የመጓዙ ምስጢሩ በሥራና 
በተግባር የሚታይ ክንዋኔ በማስመዝገቡ ነው። በአለን አቅም ታሪካዊ ወቅቶችን በማስታወስ፣ 
በማስነበባችን ነው። በመረጃ ክምችታችን “ያ ትውልድ” ድረ ገጽ ያካተትናቸው መረጃዎች 
ለተጠቃሚዎች የመረጃ ምንጭ በመሆናቸው ነው። አስተዋሽ ያጡ የያትውልድ ሰማዕታት በተለይ 
በደርግ አንድ ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ሰለባዎች ስምና ምስል ማካተታችን በርካታ የጥቃቱ 
ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦችን በማስደሰቱ ነው።  
 
አንዱ ጥረታችን አኩሪ ታሪካችንን መንከባከብና ለትውልድ ማስተላለፍ ነውና በዚህ ስድስት ዓመት 
ተመክሮአችን ጠንካራ ጎናችንን ይበልጥ እያጎለበትን ደከም ያልንበትንም እየመረመርን ስንጀምርም 
ራዕያችን፣ ተልዕኮአችን ብለን የተነሳንበትን ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴአችን የማያቋርጥ 
ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ ተስፋ አለን። 
 
ታሪክን በስማ በለውና እንዲህ ነበር ተብሎ በሦስተኛ ወገን ከሚነገር ይልቅ ባለታሪኩ እራሱ 
ኃላፊነቱን ወስዶ ቢያሰባስበው ይመረጣል። ድሮ “ታሪክ ሰሪው ሰፊው ሕዝብ ነው” ሲባል፤ የዐድዋ፣ 
ማይጨው ታሪክ የሕዝብና ሀገር ታሪክ ናቸው ለማለት ነው። ጥሩ መንግሥት ኖረ አልኖረ፡ ታሪኩ 
ሳይዛባ ይጻፍ፣ ይሰበሰብ ዘንድ ቅን አሳቢዎችና ሀገር ወዳዶች ይጥራሉ። የያ ትውልድም ታሪክ ከዚህ 
የሚለይበት ጉዳይ የለም። የታሪኩ “ብቸኛ” ባለቤት ነኝ ባይ ሊኖር አይገባም። የትውልዱ፣ የሀገርና 
የሕዝብ ታሪክ ነውና። በመሆኑም ስለ ያ ትውልድ መረጃው ያለውና ችሎታ ያለው ሊጽፍ፡ ሊተርክ፡ 
በፊልም ሊሠራው ይችላል። ችግሩ ግና መጻፉ ላይ ብቻ ሳይሆን መረጃዎቹን ማግኘት ላይ ነው። 
የመረጃዎችን እጥረት ለመቅረፍና በዘመናችን የኢንተርኔት መረጃ ሥልጣኔ ያለምንም ውጣ ውረድ 
በቀላሉና በነፃ ተጠቃሚዎች ማለትም ለተመራማሪዎች፡ ለጸሀፊዎች፡ ለመማሪያነት ለሌላም ተግባራት 
ለሚፈልጉ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ ዓለም አቀፍ አካላት እና ሌሎች በቀላሉ ያገኙ ዘንድ «ያ ትውልድ 
ተቋም» የጀመረው ጉዞ በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል ስድስተኛ ዓመታችንን ስናስታውስ 
ለመግለጽ እንወዳለን። 
 
ያ ትውልድ ብለን ስንነሳ በዋናነት በ1960ዎቹ የለውጥ እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፉትንና በተለይ 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው ከፋሽስቱ የደርግ አገዛዝ ጋር ሲፋለሙ በደርግ የትውልድ ማጥፋት 
ቤት ለቤት አሰሳ፣ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ጭፍጨፋ ሰለባ የሆኑትን ወገኖች በዋናነት ይመለከታል። 
ሆኖም ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ከባዕዳን ወራሪዎች ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን 
የከፈሉና አኩሪ ታሪክ አስመዝግበው ያለፉ ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን፣ በተለያዩ የጭቆና አገዛዝ 
መረቦች ውስጥ ተቀፍድዶ የተያዘውን ሕዝባችንን ለዜግነት መብቱ መከበርና ለዴሞክራሲያዊት 
ኢትዮጵያ ግንባታ ሲፋለሙ የአምባገነን አገዛዞች ሰለባ የሆኑትን ወገኖች ከያ ትውልድ ዘመን በፊትም 
ሆነ በኋላ ያሉትን ይመለከታል። 
 
«ያ ትውልድ ተቋም» ቀደም ሲል በ1969 ዓ.ም. የዓለም ሠራተኞች ቀን ክብረ-በዓልን አስመልክቶ 
በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር በወጡ ወጣቶችና ሕፃናት ላይ በደርግ አገዛዝ የደረሰውን ፍጅት 
መታሰቢያነት፤ በሜይ ዴይ ማለትም ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 
www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ መደረጉ ይታወቃል። 
ይህ ድረ ገጽ በተለይ 1969/72 በደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑትን ሰማዕታት ስምና 
ምስል ከማካተቱም በተጨማሪ በወቅቱ ይወጡ የነበሩ ድርጅታዊ ልሳኖችን (ለምሳሌ በኢሕአፓ በኩል 
“ዴሞክራሲያ”፣ በመኢሶን በኩል “የሰፊው ሕዝብ ድምጽ” ) እና ሌሎችንም መጣጥፎችን ያካተተ 
የመረጃ ክምችት (ዳታ ቤዝ) ነው። 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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በዚህ መልኩ የተንቀሳቀሰውና ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. መሥራች ጉባኤውን በዳላስ ከተማ ያደረገው 
«ያ ትውልድ ተቋም» በስድስት ዓመት ጥረታችን ድረ ገጹ የእንግሊዘኛ ክፍል እንዲኖረው 
በማድረግና ያልተካተቱ በርካታ ሠነዶችን በማካተት በአዲስ መልክ አዘጋጅተነዋል። በተጨማሪም 
www.redterror.org, www.thatgeneration.org ድረ ገጾች የድረ ገጹ መግቢያዎች ይሆኑ ዘንድ 
እንደሚያገለግሉ ስናሳውቅ በታላቅ ደስታ ነው። 
 
ያ ትውልድ ያስመዘገበውን አኩሪ የፍትህ ተጋድሎና የከፈለውንም መስዋዕትነት ለማስታወስና ተተኪው 
ትውልድ ካለፈው ትውልድ ታሪክ በመቅሰም ለሀገሩና ለሕዝቡ ተሟጋች ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ 
መሠረት የሚጥል፡ በያ ትውልድ ስም የሚንቀሳቀስ የትውልድ መታሰቢያ ተቋም ከተቋቋመ እነሆ 
ስድስት ዓመት ሞላው።  
 
«ያ ትውልድ ተቋም» በቀጣይነት በተለማቸው የአጭርና እረዥም ጊዜ ዕቅዶች መሠረት በመረጃ 
ማሰባሰብ ሂደቱ ያሉትን ክፍተቶች ማሟላት እንደሚጠበቅብን በመገንዘብ አሁንም ለያ ትውልድ 
ወገኖችና ቀና ሀሳቢዎች እያደረጋችሁ ያላችሁት ትብብር ይቀጥል ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። 
«ያ ትውልድ ተቋም» ያለብንን የገንዘብ አቅም ለመቅረፍ በተለያየ ጊዜ ትብብር ላደረጋችሁልንና 
እያደረጋችሁልን ላላችሁ ወገኖቻችን በሰማዕታት ወገኖቻችን ስም ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። 
በያ ትውልድ ድረ ገጽ ያልተካተቱ ሰማዕታትን ስምና ምስል በመላክ የምናደርገው ጥረት የራሳችሁ 
አድርጋችሁ የተባበራችሁንን ሁላ እያመሰገንን አሁንም «ያ ትውልድ ተቋም»ን በማጠናከር በትግሉ 
የወደቁ ወገኖቻችንን ከፍ ከፍ እናድርጋቸው እንላለን። እጅግ በጣም በርካታ የያ ትውልድ የትግል 
ታሪክ መረጃዎች የሀገርና የሕዝብ ሀብት ናቸውና ለተጠቃሚዎች ክፍት እናደርጋቸው ዘንድ 
እንተባበር እንላለን።  
 
የ«ያ ትውልድ ተቋም» ከማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነፃ ሆኖ በትግሉ ላለፈው ትውልድ 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የትግሉን ታሪክ እውነተኛ መረጃ በማሰባሰብ፣ የተጎዱ ወገኖችን በመርዳትና 
ለትውልዱ የስም መጠሪያ ይሆን ዘንድ መታሰቢያዎችን በማቆም ላይ ትኩረት አድርጎ ይንቀሳቀሳል። 
 
ራዕይ 

ፍትህና የሕግ የበላይነት በሰፈነባት ሀገራችን ኢትዮጵያ፤ የትውልዳችንን ታሪክ በሚገባ 
በመጠበቅና ለታሪክ በማኖር ቀጣዩ ትውልድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪና ታሪክ ተረካቢ ብቁ 
ዜጋ ሆኖ ማየት።  

 ተልዕኮ 
የታሪክ ቅብብሎሽ ይቀጥል ዘንድ ከሚሠሩ ወገኖች ጋር በመተባበር የያን ትውልድ የትግል 
ታሪክና የተከፈለውን መስዋዕትነት መረጃ ማሰባሰብ፣ ትውልዱ በታሪክ ሲታወስ ይኖር ዘንድ 
መታሰቢያ ማቆምና በትግሉ የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች አቅም በፈቀደው መጠን 
መንከባከብ፣ መርዳት። 

 ዓላማ 
የያ ትውልድ ተቋም ዓላማ ለሉዓላዊትና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምሥረታ የተደረጉ 
የትግል ታሪኮችን መረጃ በማሰባሰብ፣ በዚህም ትግል ክቡር ሕይወታቸውን ለሰጡ ሰማዕታት 
መታሰቢያ ማቆምና በስማቸው ለወገናችን ልማት ተኮር ግብረ-ሠናይ ተግባራትን ለማከናወን 
ኢትዮጵያውያንን ማስተባበር ነው። 

የትውልዳችንን ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ እንተባበር! 
 
«ያ ትውልድ  ተቋም»  ሰኔ 28 ቀን 2010 ዓ.ም. (July 5, 2018) 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, ምሥለ ገጽ (Facebook) ፡ yatewlid 
website : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
                http://www.redterror.org , http://www.thatgeneration.org 

http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/


 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 6 የ2011 ዓ.ም. እትሞች 

ቅጽ 6 ቁጥር 1 የፍትሕ ያለ!!! 
 ቁጥር 2 የካቲት አብዮት፤ የታሪክ ትምህርት ቤት 
 ቁጥር 3 የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት መዘከርታ 
 



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 6 ቁጥር 1                           ጥር 26 ቀን 2011 ዓ.ም. 

የፍትሕ ያለ!!! 

 (ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የተረሸኑትን የደርግ አባላት ምክንያት በማድረግ) 

“በመለዮ ለባሹ መካከል መከፋፈልን፣ በመለዮ 
ለባሹና በሠፊው ሕዝብ መካከል መቃቃርን 
እያስፋፉ የሄዱት በኢሕአፓና በኢድዩ 
የውስጥ አርበኞች ላይ አብዮቱ ከመጠቃት 
ወደ አጥቂነት በመሸጋገር ዛሬ የማያዳግም 
አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በዚህም 
መሠረት በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር 
ደርግ ውስጥ ለኢሕአፓና ለኢድዩ በውስጥ 
አርበኝነት አብዮቱን ለመቀልበስ ተራማጅ 
የደርግ አባላትንና የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ 
ጊዜያዊ ጽ/ቤት ታጋዮችን ለማፈን ሲያሴሩ 
እጅ ከፍንጅ በተያዙት በሚከተሉት የውስጥ 

አርበኞች ላይ በዛሬው ዕለት አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል።  

1ኛ ብርጋዴል ጄነራል ተፈሪ ባንቴ 

2ኛ ሌተናል ኮሎኔል አሥራት ደስታ 

3ኛ ሌተናል ኮሎኔል ኅሩይ ኃይለ ሥላሴ 

4ኛ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል 

5ኛ ሻምበል ተፈራ ደነቀ 

6ኛ ሻምበል ዓለማየሁ ኃይሌ 

7ኛ የ10 አለቃ ኃይሉ በላይ 

የድምጽ ቅጂውን አሰፋ ይርጉ እንዳነበበው ለማድመጥ እዚህ (www.yatewlid.org) ይጫኑ። 

http://www.yatewlid.org/
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ልክ የዛሬ 42 ዓመት ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. ምሽት ላይ “ሠፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! 
አብዮትህ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋግሮልሃል።” በሚል ከደርግ የግድያ መግለጫ የተወሰደ። 

ፋሽስታዊው መሪ መንግስቱ ኃ/ማርያም በደርጉ ውስጥ ብቸኛና ዋናውን የፈላጭ ቆራጭነት ሥልጣን 
ለመጠቅለል በ7 የደርጉ አባላት ላይ የፈፀመው አረምኔያዊ ተግባር ከደርግ ጉያ በተወሸቀው በመላው 
ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን)፣ በዶር ሰናይ ልኬ በሚመራው ወዝ-አደር ሊግ እና 
በአረመኔው የደርጉ ጥበቃ ክፍል ኃላፊ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው አቀነባባሪነት፣ በሻምበል ፍቅረስላሴ 
ወግ ደረስ የተንኮል ስብሰባ ጥሪ የፈፀመ የግፍ እርሸና ልክ ዛሬ 42 ዓመቱ።      

ገዳይ የሚገድልለትን አይምርምና በዕለቱ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና ዶር ሰናይ ልኬ በደም መላሹ 
ሻለቃ ዮሐንስ ምስክር ቢገደሉም በቀጣይነት መኢሶንንና ቀሪ የወዝ ሊግ አባላትን መንግሥቱ 
ኃ/ማርያም እራሱ አጣጥሟቸዋል። 

ደርግ የየካቲቱን ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫ አስቶ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. በሞግዚት አስተዳደር 
ስም ሥልጣኑን ሲጨብጥ አብዮት የሚባል አክትሞለታል። በቀጣይነትም በሦስት ወር ዕድሜው ህዳር 
14 ቀን 1967 ዓ.ም. የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናትን በድንገት ሲረሽን ሕግ የማይገዛው “ጭፍን 
ፋሺዝም” ብቅ ማለቱን ከጅምሩ አስመዝግቧል። በቀጣይነት በየጊዜው የሚታሠሩ፣ የሚሰቃዩ፣ 
የሚታፈኑ፣ የሚገደሉ የሕዝብ ልጆች የቀን ተቀን ተግባር መሆኑ ሳይዘነጋ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. 
የተደረገው የግፍ ግድያ የ“ምርጥ መኮንኖች” ስብስብ የነበረውን ደርግ አክስሞ ሀገሪቷ የአንድ 
አምባገነን ፈላጭ ቆራጭ ፋሽስታዊ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ንብረት ሆነች። “ከቆራጡ መሪ ጋር 
ወደፊት!” መፈክር ቀሪ የደርግ አባላት “መንግሥቱ ሲያነጥስ መሀረብ አቅራቢዎች”፣ “ዝለሉ ሲል 
ስንት እንዝለል ባዮች”፣ “ይወድማሉ! ሲል አውዳሚ”፣ “ይደመሰሳሉ! ሲል ደምሳሽ” የደርግ አባላትን 
አስቀረ፣ ፈለፈለ። 

በአንዳንድ ቅን አሳቢ የደርግ አባላት ቀደም ሲል መንግስቱ ኃ/ማርያም በግሉ ሊጠቀልል ያሰበውን 
ሥልጣን ለደርጉ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረገውን የሥልጣን እርከን አዋጅ የሚሽር የካቲት 4 ቀን 1969 
ዓ.ም. “የደርጉንና የሚንስትሮች ምክር ቤት ሥልጣንና ኃላፊነት እንደገና ለመወሰን” አዲስ አዋጅ 
ወጣ። ይህን የአድራጊ ፈላጭነት ሥልጣን በሙሉ በሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እጅ 
ያስገባ ነበር። 

ከዚህ በኋላ ማን ሃይ! ባይ ሊኖር፣ መመሪያው ግድያ የሆነ ፋሽስታዊ አገዛዝ በቀጣይነት የደርጉ 
ሁለተኛ ምክትል ሊቀ መንበር ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተን ከዓመት በኋላ ህዳር 6 ቀን 1970 
ዓ.ም. በቀልባሽነት ተፈርጀው ተገደሉ። 

ሲጀመርም ለገዳይነቱና ለአረመኔነቱ በወቅቱ ይወጡ የነበሩ አዲስ ዘመንና ኢትዮጵያን ሔራልድ፣ 
ጋዜጣዎች መለስ ብሎ መቃኘቱ በቂ ነው። የፋሺስት መንግስቱን ገዳይነት “የንትን ለቅሶ መልሶ 
መላልሶ” እንዲሉ “ኢሕአፓ ተኮሰብን” ብለው ለሚያያይዙና፣ ሀቁን ተቀብሎ “ይቅር በይኝ፣ ማሪኝ 
ሀገሬ” ከማለት ይልቅ የገዳይነታቸው መሸፈኛ ለማድረግ ለሚጥሩ ኃይሎች ከብዙው በጥቂቱ በያ 
ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 1 ዕትማችን ያስቀመጥነውን ዓይን የሌለው ዓይናማ ካልሆኑ በቀር 
እንድገምላቸው። 

“ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያምና የደርግ ኢሠፓ ገዳዮች ያለፍርድ እርሸና ከአካሄዱበት ወቅትና ዕለት 
ጀምሮ ማስፈራራትን፣ ማሸማቀቅን፣ ማስበርገግን፣ ማሸበርን፣ በጥቅል አጠራሩ “ቀይ ሽብር”ን 
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እንደጀመሩት 60ዎቹ በመባል በሚታወቀው የብ/ጄ አማን ሚካኤል አንዶምን ጨምሮ የአፄ ኃ/ሥላሴ 
ባለስልጣናት ግድያ በቂ ማስረጃ ነው። ለአብነት ያህል ከደርግ አባላት ውስጥ እነ ሻምበል ኪሮስ 
ዓለማየሁ፣ በ1968 ዓ.ም. መጨረሻ ሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ፣ ብ/ጄነራል ጌታቸው ናደውና ሌሎች፣ 
ከወቅቱ የተማሪው እንቅስቃሴ አካላት ውስጥ መጋቢት 9 ቀን 1967 ዓ.ም. የተገደሉት እነ መለስ 
ተክሌ፣ ረዘነ ኪዳኔ፣ ግደይ ገብረዋህድ እና የኦሮሞ ነጻነት ድርጅት መሪ ተብለው የተረሸኑት 
ብርጋዲር ጀነራል ታደሰ ብሩ... መችና እንዴት እንደተገደሉ የታሪክ ማህደርን ማገላበጡ በቂ ነው። 
ሌላ እንጨምር፤ ጦር ፍርድ ቤት ቀርበው የተለያየ ጊዜ እስር የተፈረደባቸውን ሕግ ጥሶ ግንቦት 30 
ቀን 1967 ዓ.ም. ወታደር ጌታቸው ፋንታ፣ አቶ ክፍሌ ሞገስ፣ አቶ ወርቁ ሥዩም፣ አቶ ዘሩ ኃይሌ 
እና አቶ እንድሪስ ኪያር የረሸነ ደርግ እውን እነኚህ ከ“ቀይ ሽብር” በፊት የነበሩ ፍጅቶች የማሸበር 
አካሉ አይደሉምን?” 

መስከረም 16 ቀን 1968 ዓ.ም. አዲስ ዘመን ጋዜጣ 
እንደዘገበው በኢትዮጵያ አየር መንገድ መሥሪያ ቤት 
የተካሄደውን ተቃውሞ በሁከት በማሳበብ የቆሰሉት 19 
ሰዎችና የተገደሉት 7 ሠራተኞች ደም የሽብር አካሉ 
አይደሉምን? 

1. አቶ ገሠሠ ኃይሌ 
2. አቶ ዘነበ ስንሻው 
3. አቶ ዓለማየሁ ተሰማ 
4. አቶ ገብረ ክርስቶስ ጠዎቻ 
5. አቶ ሞገስ የማነ 
6. አቶ አበበ ፋንታዬ 
7. አቶ ነገራ ዋዩ 

 

ሐሙስ ነሐሴ 6 ቀን 1968 ዓ.ም. “ከሠፊው ሕዝብ አምልጦ የት ሊገባ” 
በሚል ቀረርቶ ደርግ በጎጃም ሕዝባዊ ሠራዊት እንደተገደሉ መግለጫ 
የሠጠባቸው የመቶ አለቃ በውቀቱ ካሣ እና የመቶ አለቃ ስለሺ በየነ 
እውን ኢሕአፓ ጥይት ስለሳበ ነበር? ይልቁንም ደርግ በክፍለ ሀገር 
ደረጃ ሳይቀር ሽፍታ፣ ወንበዴ፣ አድሃሪ፣ ወዘት የሚል ተቀጥያ 
በመስጠት ተደመሰሱ፣ አብዮታዊ እርምጃ፣ አብዮታዊ ቅጣት፣... 
በማለት ለሚፈጽመው ፍጅት ሕጋዊ ልባስ ለመስጠት የሚጠቀምበት 
ዘዴ መስካሪ ነው።    

 

አዎ! በቀዳሚ ግድያዎችና እርሸና ደርግ አቅራርቶና ፎክሮ በጅምላ ይቀብራቸዋል። በቀጣይ የግድያ 
ሂደቱ “ቀይ ሽብር” መቅበሪያ ጉድጓድ “ሞልቶበት” በአደባባይ፣ በሟች ቤተሰብ በራፍ በመጣል 
ያሸብራል፣ ሲያሻውም መላ ቤተሰብን በታንክ ያጋያል። 
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በተለይ የዛን ጊዜ ሁኔታ፡ የደርግን ነፍሰ በላና ጨካኝ ባህርይ አውቀውም ሆነ በጊዜ ማለፍ 
ለዘነጉት ወይም ፈጽሞም  እንዲዘነጋ ለሚመኙት ሁሉ በተለይ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. 
በቤተ መንግሥት ውስጥ የተደረገው ፍጅት ታሪክ የማይሽረው ምሥክር ነው። ከሁሉም 
በላይ የደርግን ፋሽታዊ ባህርይ ማለትም በሀገር፣ በሕዝብና በአብዮት ስም እያሳበበ፡ እራሱ 
“በመለዮ ለባሹ መካከል መከፋፈልን፣ በመለዮ ለባሹና በሠፊው ሕዝብ መካከል መቃቃርን 
እያስፋፉ የሄዱት በኢሕአፓና በኢድዩ የውስጥ አርበኞች” ብሎ ከሶ፣ እራሱ “እጅ ከፍንጅ 
ተያዙ” ብሎ መስክሮና እራሱ “አብዮታዊ እርምጃ ወሰድኩባቸው” ብሎ ፈራጅ በመሆን 
የጅምላና የተናጠል ግድያ ያካሂድ እንደነበር ነው። 

 በተጨማሪም መሰመር ያለበት ይህ ፋሽስታዊ ባህሪ “ከተከላካይነት ወደ እጥቂነት ተሸጋገረ” 
የተባለው “አብዮት” በተለይ ከጥር 26፣ 1969 ዓ.ም. በኋላ ወደ ዘግናኙ የ“ቀይ ሽብር” 
የጅምላ ጭፍጨፋ መተላለፊያ እርከን ነበር። ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ወራት የተደረጉት 
አስሶ መደምሰ፣ ነፃ እርምጃና በ70 ዓመተ ምህረት መባቻ የተጀመረውና “ቀይ ሽብር” 
በመባል ወደሚታውቀው ትውልድን የቀጠፈ ድርጊት ነበር። የ“ቀይ ሽብርም” ዋነኛ 
መገለጫው ይህንን ፋሽስታዊ ባህርይ እንደራሽን በየከፍተኛውና በየቀበሌው ለነበሩ 
ካድሬዎችና “አብዮት ጠባቂዎች” መታደሉ ነበር። እነዚህ የፋሽስት ቡችላዎችም 
በአካባቢያቸው የነበሩ በተለይ ወጣቶችን በእሥር  ቤቱ ማጎር፣ ይህ ነው የማይባል ጭካኔ 
የተሞላበት “ምርመራ” ማድርግና በእጃቸው እሥር ቤት የሚገኙትን ወጣቶች በውድቅት 
ሌሊት እያወጡ ገድለው በየመንገዱ መጣል ነበር። ይህንንም “አብያታዊ እርምጃ” እያሉ 
ይመጻደቁ የነበረው ከፋሽስታዊ  ደርግ የተሰጣቸው “መብት” ነበር። 

ይህ ነው እንግዲህ የፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያምና የደርግ ኢሠፓ የሕይወት ታሪክ። ታሪካቸው 
ግድያ ነውና ለልጆቻቸው መሸማቀቅን፣ አፍረትን፣ አንገት መድፋትን አውርሰዋል። የአባቱ/ቷ ልጅ 
ከመባል ይሠውራችሁ። እነሱ በሠሩት አሳፋሪና ዘግናኝ አድራጎት ከቶም ልትወቀሱ አይገባም። አዎ 
እነሱ እፍረት የላቸውምና ግድያቸውን አሳምረው ሲጽፉ፣ ለቆሸሸ ታሪካቸው ብዕር ሲያሾሉ፣ ድምጽ 
ሲያወጡ “ያ ትውልድ ተቋም” የሰማዕታቱን ታሪክ የመጠበቅና የመከላከል ኃላፊነት አለብንና 
ማንነታቸውን ለመግለጽ የገደሏቸውን፣ የረሸኗቸውን ማውጣት ብቻ ከበቂ በላይ ነው። 

ጊዜ ለፍትህ ሚዛኗን አልደፋችምና የፋሽስቱ መንግስቱ ኃይለማርያምና የደርግ ገዳዮች ስም ለምን 
ተነሳ ብለው ለሚጮሁ በአጭሩ አድራጎታቸው፣ አረመኔነታቸው፣ ቃል ጠፋ እንጂ ገዳይነታቸው፣ 
በሀገርና በሕዝብ የደረሰ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ፀፀት ነውና እንዴት ይዘነጋል። ለምን 
አይታወስ? በወቅቱ የጥቃቱ ሰለባ የነበሩ፣ አልቅሰው ያልወጣላቸው ቤተሰቦች፣ የአባት፣ የእናት፣ 
የልጅ፣ የወንድም፣ የእህት፣ የጓደኛ፣ የዘመድ፣ ሌላም ሌላ ወገኖቻቸው የግፍ ግድያ ብቻ ሳይሆን 
እስከዛሬም የት ጉድጓድ እንደተወረወሩ እንኳ ማወቅ ተስኗቸዋል። እውን እንደተባለው “ጅብና አሞራ 
ቀብሯቸው ይሆን?” የተገዳይ ቤተሰቦች እንኳ የሆዳቸውን በሆድ ይዘው በትካዜ ዓመታት ሲያስቆጥሩ 
ምነዋ ገዳይ ተነካብኝ ብሎ እሪታው።   

አብረው የተጓዟቸውን ሳይምሩ የረሸኑ፣ ያሰቃዩ ለመሆናቸው ማሳየቱ የ17 ዓመት የደርግ አገዛዝን 
ማንነት ገላጭ ነውና ዕድሜ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ “ዕድሜ” ለአሰፋ ይርጉ ቀረርቶ ሳብ እናደርገዋለን። 
ሁሌም እንደምንለው የሥልጣን ማብቂያው ዘመን እንኳ በ1981 ዓ.ም. የግንቦት መፈንቅለ መንግሥት 
ሙከራ ሳቢያ የፈጃቸው ጀኔራሎች የመንግሥቱ ኃይለማርያምን ማንነት ለክርክር አያቀርቡም። ሀገር 
ወዳድ ነው ለሚሉንም “አዎ! አንድ ሰውና አንድ ሽጉጥ እስኪቀር እንደፎከረው ሀገር ሸጦ የያዘውን 
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ሽጉጥና ቤተሰቡን ይዞ ፈርጥጧል።” ነው ምላሻችን። ይህ ከሆነ ጀግንነት ዓፄ ቴዎድሮስ 
እንዳይሰሙን። 

በዚህ ጽሁፋችን የደርግ ግድያ ኢሕአፓን፣ የሀገርና የሕዝብ ልጆችን አስከፊ ጭፍጨፋ ብቻ 
እንዳልነበርና እንዳልሆነ በማስገንዘብ በዛሬዋ ዕለት በግፍ የተረሸኑት የደርግ አባላትን በመዘከር ደርግ 
የራሱንም አባላት ያልማረ አረመኔ አገዛዝ መሆኑን ለማስገንዘብም ጭምር ነው። በተጨማሪም የነኚህ 
የደርግ አባላት ቤተሰቦች ዛሬም ፍትህ አላገኙም። ልጆቻቸው ያለቅሳሉ፣ እውነትን አላገኙም፣ ገዳይ 
“ልክ ነኝ” ብሎ ሲጨፍር፣ ሲጽፍ፣ ሲናገር ይታመማሉ፣ ዳግም ቁስላቸው በጦር ይወጋል፣ 
የአባቶቻቸው መሞት ሳያንስ ዳግም ይገደላሉ። “ፍትህ ህውን አለሽ?” ብለው ዳግም ያለቅሳሉ። 
አሁንም “የፍትሕ ያለ!” ይላሉ። 

በደርግ 17 ዓመት አገዛዝ ዘመን የተረሸኑ የ60 ዎቹ ደም፣ በተለያየ ወቅት የተረሸኑ የደርግ አባላት 
ደም፣ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ደም፣ በዚህም ምክንያት የስነ ልቦና ጥቃት ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦቻቸው 
ሀዘን ዛሬም ፍትህን ይፈልጋል። የዚህ 17 ዓመት የግድያ ዘመን ታሪክ ቂም በቀል መወጫ ሳይሆን 
አስተማሪነቱን እንፈልገዋለንና ለትውልድ እንጽፋለን፣ መረጃዎችን እናስቀምጣለን፣ ይበልጥ 
ለመረዳት “ያ ትውልድ ድረ ገጽ”ን ይጎብኙ። 

 (http://www.yatewlid.com,http://www.yatewlid.org,www.redterror.org, www.thatgeneration.org)   

በመጨረሻም «ያ ትውልድ ተቋም» በዛሬዋ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. በፋሽስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያም አረመኔያዊ እርሸና ለተገደላችሁ የደርግ አባላት ያለንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን 
ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ አዝማድ፣ ለጓደኞቻቸውና ለምታውቋቸው ሀገር ወዳዶች፣ ስለ ፍትህ 
ለምትሰብኩ አካላት መጽናናትንና ጥንካሬን እንመኛለን። 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> የ1960ዎቹን ትውልድ ማዕከል ያደረገው መረጃ ማሰባሰብ ተግባራቱ 
ይበልጥ እየተጠናከረ ይሄድ ዘንድ ትብብር የምታደርጉልንን እያመሰገንን፤ አሁንም የተጎጂ ቤተሰቦች 
ያላችሁን መረጃዎች ትልኩልን ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን። የወገኖቻችሁ አገዳደልና 
ታሪክ ተዳፍኖ እንዳይቀር ላኩልን በ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ በቋሚነት እንለጥፈዋለን፣ 
ወቅቱን ጠብቀን ታሪካቸውን ለንባብ እናበቃለን። ይህንን ስናደርግ የፋሺስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያምን ማንነትና የደርግ ኢሠፓን ሀገርና ሕዝብ አጥፊነት መሠከራችሁ ማለት ነው።  
በሀሰተኛ ስብከት ሀቁን ያልተረዱት የአሁኑ ትውልድ ከዝምታችን ያተረፉት ግራ መጋባትን ነውና  
በአገኘነው አጋጣሚ ያንን ዘመን ሳንሸሸው “ማን ያውራ የነበረ” እንዲሉ ድምጻችሁን አሰሙ፣ 
ታሪኩን አውጡ እንላለን።  

 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
የፍትሕ ያለ!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
ጥር 26 ቀን 2011 ዓ.ም. (February 3, 2019) 

ምስጋና፡ ለኮሎኔል አሥራት ደስታ ልጅ አቶ ዮናስ አሥራት  

ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ የወቅቱ ዕትሞች  
 ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 1 ጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም. 

 ያ ትውልድ ድረ ገጽ  
 
«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                  www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid            

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 6 ቁጥር 2                         ሰኞ የካቲት 11 ቀን 2011 ዓ.ም. 

የካቲት አብዮት፤ የታሪክ ትምህርት ቤት 

 (ሰኞ የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት 45ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

በሀገራችን ሰኔና ሰኞ ይባላል፤ ዛሬ የካቲትና ሰኞ ብንል ወደ 45 ዓመት ትዝታ ይወስደናል። ልክ 
የዛሬ 45 ዓመት ሰኞ የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም. በኢትዮጵያ ከፍተኛው የለውጥ ሂደት 
የተቀጣጠለበት መነሻ ቀን ነበር። 
 

የዛሬ 45 ዓመት ልክ በዛሬው ቀን የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም. የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር 
(ኢመማ) በቀዳሚው ሳምንት ባሳለፈው ውሳኔ መሠረት ያቀረባቸው ጥያቄዎች እስኪመለሱ የሥራ 
ማቆም አድማ ጠርቶ ነበር። የቀደሙት ሁለት ሳምንታት የትምህር ዓመቱ የመጀመሪያ ሴሚስተር 
ተገባዶ ት/ቤቶች ለገናና የጥምቀት በዓል የሚዘጉበት የዕረፍት ጊዜ ነበር። የመምህራን ማሕበሩ 
ያቀረባቸው ጥያቄዎች ከደሞዝና የሥራ ሁኔታዎች መሻሻል በተጨማሪ “ሴክተር ሪቪው” የተባለውንና 
በትምህርት ሚኒስቴር በሥራ ላይ ሊውል የነበረውን ዕቅድ በመቃወምም ነበር። 
 
“ሴክተር ሪቪው” በመምህራን ብቻ ሳይሆን በወላጆችም ዘንድ ቅሬታን አስነስቶ ነበር። የ“ሴክተር 
ሪቪው” ዓላማ ያኔ ሕዝብ እንደተረዳው ተማሪዎችን ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ “እያጣራ” አብዛኞቹን 
ወደ ሙያ ትምህርት ሲያሰማራ ጥቂቶች የአካዳሚክ ችሎታ አላቸው ተብለው የሚመረጡት ደግሞ 
ወደ ከፍተኛ የቀለም ትምህርት ማለትም ወደ ሕክምና፣ ምህንድስና፣ የሂሳብ፣ ሕግና ሌሎች የሳይንስ 
የትምህርት ዘርፎች የሚያሠማራ ነበር። መምህራንም ሆኑ ወላጆች ይህ አብዛኛውን የዝቅተኛውን 
መደብ ክፍል ልጆች አናፂ፣ መካኒክ፣ የቧንቧ፣ የኤለክትሪክ፣ የሕንጻና መንገድ ሥራዎች ወዘተ. 
የሚያሠማራ አድሎአዊ የትምህርት ሥርዓት ነው በሚል በጥርጣሬና በተቃውሞም ነበር ያዩት። 
 
በተለምዶው የዩኒቨርሲቲ፡ ኮሌጆችና የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች “ረብሻ” አንስተው 
ት/ቤቶችና ኮሌጆች ሲዘጉ ነበር የሚታወቀው። በዚህ የካቲት 11 ሰኞ ዕለት ግን መምህራን 
በኢትዮጵያ መምህራን ማሕበራቸው ውሳኔ መሠረት በሥራ ገበታቸው አልተገኙም ነበር። የዚያ ጊዜ 
ታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች ት/ቤት ተዘግቶ ወደ ዕረፍት በተለይ ወደ ሠፈር ጨወታ መመለሳቸው 
በወላጆችም ሆነ በሌላውም ህብረተሰብና በተማሪዎች በራሳቸውም ላይ ሁኔታው አዲስና ግር የሚል 
ስሜት አሳድሯል። 
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የየካቲት 11 ቀኑ የመምህራን ሥራ ማቆም መጀመር በሌሎችም የሕብረተስብ ክፍሎች ዘንድ 
“የዝምታ” ድጋፍ ነበረው። በተለይ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በዛን ጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር በክቡር 
ፀሐፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ውሳኔ በነዳጅ ዋጋ ላይ የተደረገው ጭማሪና ተያይዞም 
የስዊዝ ካናል መዘጋት ያስከተለው የኑሮ ውድነት ሕዝቡን አስከፍቶት ነበር። የሚገርመው የተደረገው 
ጭማሪ ለምሳሌ በአንድ ሊትር ቤንዚን ላይ 25 ሳንቲም ነበር። (የገንዘቡን የመግዛት አቅም 
ለማስታወስ ያህል ደርሶ መልስ የአንበሳ አውቶብስ ቲኬት አዲስ አበባ 25 ሳንቲም፣ በአምስት ሳንቲም 
አራት ደስታ ከረሜላ፡ በ 15 ሳንቲም ሻይ ቤቶች እንጀራ በሽሮ/ምሥር፣ ቢራ 50 ሳንቲም፡ ወዘተ 
ይሸመት ነበር)። 
 
የመምህራን የሥራ ማቆም አድማ መደረጉ አዲስ ከስተት ከመሆኑ አለፈና ለሳምንት ዘለቀ ማለትም 
እስከ ዓርብ የካቲት 15 ቀን ድረስ።  በውስጥ ለውስጥ የተደረጉ መምህራን ማሕበሩ የሥራ ማቆም 
አድማውን እንዲተው የማስፈራራት፣ የማግባባት ሙከራዎች ስለከሸፉ ቀዳማዊ  ዓፄ ኃይለሥላሴ 
ራሳቸው በቴሌቭዥንና ሬዲዮ ቀርበው የተለመደውን “የሚወደንና የምንወደው ሕዝባችን . . . “ 
በሚል ባስተላለፉት መልዕክት ሊተገበር ታቅዶ የነበረውን “ሴክተር ሪቪው” በመባል የሚታወቀውን 
አዲስ የትምህርት ፖሊሲ መነሳቱንና ጥያቄአቸውም እንደሚታይላቸው ገልጸው በሚቀጥለው ሰኞ 
የካቲት 18 ቀን መምህራን ወደ ሥራ ገበታቸው እንዲመለሱ “አሳሰቡ”። ተማሪዎችም፡ ወላጆችም 
መላው ሕዝብም የመምህራኑ ሥራ ማቆም ጉዳይ በዚህ ያለቀለት መሰለው። ንጉሱ በቴሌቪዥን 
መስኮት ቀርበው የተናገሩት አይደለም በአፈ ንጉሥ አማካይነት የሚያስተላልፉት መልዕክት እንኳ 
ማን ላይተገብር? ማን ደፍሮ ላያደምጥ? 
 
ነገር ግን የሥራ ማቆም አድማው ከጀመረ ከሳምንት በኋላ ሰኞ የካቲት 18 ቀን ተማሪዎች በት/ቤቶች 
ቢገኙም አንድም አስተማሪ  አልነበረም። መምህራን ከንጉሠ ነገሥቱም ማሳሰቢያ በኋላ በሥራ 
ማቆም አድማቸው መቀጠላቸው ሲሰማ ጭራሽ ያልታሰበና ያልጠበቀ ድንጋጤም ግራ መጋባትም 
ፈጠረ። ብዙ ወላጆች የትምህርት መቆም ሲያሳስባቸው እነርሱም ሆነ ሌላውም ሕዝብ ይህ 
ያልተለመደ የሥራ ማቆም ሁኔታ ያሰጋው ሳያንስ የንጉሠ ነገሥቱ ቀጥተኛ ትዕዛዝ አለመፈፀሙ 
የስጋቱን አድማስ አሰፋው። “ንጉሡ ተናቁ” የሚል አግራሞትና ተከትሎ ምን ይመጣ ይሆን? 
የሚለው ነገር የሁሉም መነጋገሪያ ሆነ። 
 
ሆኖም አልቀረ በዚህ በተከታዩ ሳምንት ማለትም ከሰኞ የካቲት 18 በኋላ ያሉት ቀናትና ሳምንታት 
የሥራ ማቆም አድማዎች፣ የመብትና የኑሮ ውድነት መሻሻል ጥያቄዎች ወዘተ እንደ ማዕበል 
ይከታተሉ ጀመር። ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማህበር፣ የአዲስ አበባ ታክሲ ነጂዎች 
የሥራ ማቆም አድማውን መቀላቀል ሀገሪቱን በተለይ አዲስ አበባን ቀጥ ከማድረግ አልፎ ይህ 
ሕዝባዊ ማዕበል የማይቆም መሆኑን አመልካች ነበር። የመለዮ ለባሹ የዚህ ሕዝባዊ ንቅስቃሴ ተሳታፊ 
መሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ሙሉ ካቢኔ ከሥራ መልቀቅ ጋር ሲደመር ጉዳዩ 
ከተቃውሞ፣ የመብትና የደሞዝ እንስቃሴ ከመሆን አልፎ ጥልቀት፣ ስፋትና ጥንካሬ እየጨመረ 
የሥርዓት ለውጥ የሚያመጣ አብዮት መሆኑ ግልፅ እየሆነ መጣ። 
 
ይህ ሰኞ የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም. በመምህራን ሥራ ማቆም የተለኮሰው አብዮት ንጉሠ 
ነገስታዊውን የፊውዳል ሥርዓት አንገጫግጮ ከሥረ መሠርቱ ነቅሎ አዲስ ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ 
መንግሥትና የተጀመረውን አብዮት ከዳር የሚያደርስ፡ ለዚህም የተነሱትን የመብት፣ የመሬት ይዞታ፣ 
የሃይማኖቶች የብሔሮች ዕኩልነት ወዘተ. የሚመልስና መፍትሔ የሚሆን መንግሥታዊ አስተዳደር 
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የመዘርጋት ንቅናቄው 5 ወራት ባነሰ ጊዜ ወስጥ ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. የተቋቋመው ወታደራዊው 
ደርግ ጠልፎ ወሰደው። በ3 ወር ጊዜ ውስጥም ኀሙስ መከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. ንጉሠ ነገስቱን 
ከሥልጣን አውርዶ ራሱን “ጊዚያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ” ብሎ ሥልጣን ያዘ። 
 

የካቲት እንቅስቃሴ “ሕዝባዊ አብዮት” የሚባለው ለፈጠራ ወይም የወቅቱን እቅስቃሴ ያልነበረ መልክ 
ለመስጠት አይደለም። ለየካቲት አብዮት ዋናው ምክንያት በጊዜው የነበረው ሥርዓት ንጉሣዊ 
ቤተሰብን፣ መኳንንትና ባላባቱን ብቻ ፈላጭ ቆራጭ አድርጎና አጉልቶ ሌላውን በማፈን፣ 
በመበዝበዝ፣ በማስራብ፣ በማደህየት፣ “የምንወደውና የሚወደን ሕዝባችን” ከወሬ ያልዘለለ መደለያ 
መሆኑ ነው። 

የኢትዮጵያ መምህራን የትግል ታሪክ በአግባቡ ባይዘገብም ትልቅ አስተዋጽዖ እንደነበራቸው የካቲትና 
የደርግ ዘመን ምሥክሮች ናቸው። የኢትዮጵያ መምህራን በጊዜው በነበረው የኢትዮጵያ መምህራን 
ማህበር (ኢመማ) ለመብታቸው ተሟግተዋል። ተማሪውን በማነሳሳት መምህራን ተማሪዎቻቸውን 
በዕውቀት ከማነጽ ባሻገር በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ በማህበረሰብ ተማሪውን በመቀስቀስ፣ በማነሳሳት 
አኩሪ እንቅስቃሴ እንደነበራቸው ይታወቃል። በዘመነ ደርግም ሆነ በኢሕአዴግ አገዛዝ ያደረጉትና 
የሚያደርጉት ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው የከፈሉት የአካልና 
የሕይወት መስዋዕትነት ቀላል አይደለም። የካቲት 66 ሲነሳ የነበራቸው ቁልፍ ሚና ብቻ ሳይሆን 
አንቀሳቃሽ ሞተር በመሆናቸው የጎላ ሥፍራ አላቸው። 

በወቅቱ በተለይ በአዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት በመላው ሀገሪቷ የሚንቀሳቀሱ የታክሲ ሹፌሮች 
ከህብረተሰቡ ጋር እጅግ የተቆራኘ ግንኙነት ስላላቸው የኅብረተሰቡን ኑሮ፣ ብሶት ለማድመጥና 
ለመቃኘት ያላቸው ዕድል የላቀ ነው። በሚደረጉም ሕዝባዊ ትግሎች የሚያበረክቱት ድርሻ ቀላል 
አይደለም። ለራሳሸው መብትም ሆነ ተገን አድርገው ለህብረተሰቡ በመቆርቆር የሚያደርጉት ትግል 
በአብዛኛው በሥራ ማቆም የታጀበ ነው። ይህ ታድያ የከተሞችን እንቅስቃሴ እጅጉን ይገታል፣ 
በተዘዋዋሪ በሠራተኛውና በህብረተሰቡ የቀን ተቀን እንቅስቃሴ መቋረጥ ላይ ከፍተኛ ድርሻ ስላላቸው 
መንግሥትን ወጥረው ከሚይዙና ከሚያሽመደምዱ ክፍሎች ዋነኛውን ሥፍራ ይይዛሉ ቢባል ማጋነን 
አይደለም። የካቲት 66 ሲወሳ የታክሲ ሹፌሮችና አስተዋጽዖአቸው ሁሌም ቅድሚያ ይሰጠዋል። 
በዚህም ሕዝባዊ ወገንተኝነታቸውና ለከፈሉት መስዋዕትነት ታሪክ ሲያስታውሳቸው ይኖራል።  

ለየካቲት እንቅስቃሴ ተማሪዎች ከፍተኛ አስተዋጽዖ አድርገዋል እንጂ በሀገርና ሕዝብ ላይ ያመጡት 
“ጣጣ” አይደለም። ተማሪዎችና የዘመኑ ተራማጅ ኃይሎች በወቅቱ የነበረውን የኢትዮጵያን ሕዝብ 
መሠረታዊ ጥያቄ በማንገብ ግምባር ቀደም በመሆን አስተጋብተዋል። ተማሪዎች በኅብረተሰቡ ውስጥ 
ያሉ ዋልታ ኃይል ናቸውና የቤታቸውን፣ የአካባቢአቸውን፣ የቀዬአችውን ብሶትና መከራ በከተማም 
በገጠርም አድገውበት በመምጣታቸው ጥያቄአቸው የሕዝብ እንጂ የነሱ አይደለም። በተለይ በጊዜው 
በነበረው የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩንቨርስቲ ምንም እንኳ ተቃውሞው ከውስጣዊ የዩንቨርስቲው 
አስተዳደራዊ ሂደት መነሻ አድርጎ ቢንቀሳቀስም፤ እነዚህ አስተዳደራዊ ጥያቄዎች የሚያስከትሉት 
እሥርና እንግልት ጉዳዩ ያለው ሥርዓቱ ላይ እንዲሆን ግንዛቤ እንዲያገኙ እረድቷቸዋል። ሲያያዝም 
ሰፋ አድርገው የኢትዮጵያን ገበሬ ሕይወት፣ የሠራተኛውን ስቃይ፣ የኅብረተሰቡን ብሶት ሲቃኙ፣ 
የሀገሪቷን ኋላ ቀርነት ሲመለከቱ የችግሩ ቁንጮ ሥርዓቱና አገዛዙ በመሆኑ ተጋፍጠው ታግለዋል። 
በምላሹም እሥር፣ እንግልት፣ መስዋዕትነት ቢከፍሉም ትግሉን ጥንካሬ እየሰጠው፣ እንቅስቃሴው 
ሕዝብ ጆሮ እየገባ፣ ፋና ወጊ ሁነው የጀመሩት ትግል ሕዝባዊ መልክ ይኖረው ዘንድ ያበረከቱት 
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ታሪካዊ ተጋድሎ ሊያስወቅሳቸው አይገባም። ተማሪዎች ለመሬት ለአራሹ፣ ለዴሞክራሲ መብት፣ 
ለሕዝባዊ መንግሥት፣ ለድሀ መማር፣ ለኑሮ መሻሻል ታገሉ እንጂ ደርግ ይምጣልኝ ብለው 
አልጮኹም። ተማሪዎችና የወቅቱ ተራማጅ ኃይሎች ታግለውና ተደራጅተው ሕዝብን ማቀፍ 
ሳይችሉ የየካቲት አብዮት የዛሬ 45 ዓመት በዕለተ ሰኞ ቀደማቸውና አብዮቱን ለመሸከም አቅም 
አልነበራቸውምና አንጋጠው እያዩት የካቲት በረረባቸው። የየካቲት 66 አብዮት ሲወሳ የኢትዮጵያ 
ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጉልህ ሥፍራ ይሰጠዋል። የከፈሉት እንግልትና መስዋዕትነት ሲታሰብ 
ይኖራል። ለዛሬም ወጣቶችና የተማሪዎች እንቅስቃሴ ቀደምት የትግል ታሪካቸው አስተማሪ ነው።  

ከጥንታዊ ባለ ታሪክ ሀገርነቷ ኢትዮጵያን የት ሊያደርሳት የሚችል ዘመን ቢኖር የዓፄ ኃይለሥላሴ 
ዘመን ነበር። ከእምነቱና ከባህሉ የተነሳ አሜን ብሎና ሰግዶ የተገዛላቸውን ሕዝብ ባይራብ፣ በሕክምና 
እጦት ባይሰቃይ፣ በድንቁርና ባይከበብ፣ በየሀገረ ገዥው ባይንገላታ፣ ለተመጣጣኝ ኑሮው ተመጣጣኝ 
ክፍያ ቢደረግለት፣ የመሬትን ስሪት ቢያሻሽሉ፣ ሀገሪቷን ወደ ዕደገትና ስልጣኔ የሚወስድ አቅጣጫ 
ቢተልሙ በንጉሡ ላይም ሆነ በሥርዓቱ የሚወዱት ሕዝባቸው ባላመጸ። ግፉን መሸከም ሲሳነው 
“ንጉሥ አይከሰስ ሰማይ አይታረስ”ን ዘንግቶ መከሰስ አይደለም መደርመስ እንደሚችል ሆኖ ለመብቱ 
በየአቅጣጫው ሕዝባዊ ቁጣ በመነሳቱ ነው ሕዝባዊ አብዮት የሚባለው።  

ሰኞ የካቲት 11 ቀን 1966 ዓ.ም. የጀመረው የመምህራን የሥራ ማቆም አድማ ለሳምንት ያህል 
ሲዘልቅ በቀጣይነት በታክሲ አሽከርካሪዎች ታጀበ። እስላምና ክርስቲያኑ “የሃይማኖት አድሎ ያብቃ” 
ሲሉ በጋራ አደባባይ ወጡ። የጦር ሠራዊቱ የደሞዝ ጭማሪ ወዲያውኑ አቀረበ። ሠራተኞች፣ 
ትምህርት ቤቶች የእንቅስቃሴው ተካፋይ ሆኑ። አማራጭ ያጡት የንጉሡ ዋልታ ክቡር ጠቅላይ 
ሚኒስትር ፀሔፊ ተዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ በፈቃዳቸው ሥልጣናቸውን ለቀቁ፤ ካቢኔአቸውን 
በተኑ። ክቡር እንዳልካቸው መኮንን በጠቅላይ ሚንስትርነት ተሾሙ። 

ወደ ሃምሳ ዓመት በሚጠጋው የዓፄነት አገዛዛቸው ታማኝና አገልጋይ ወታደራዊ ኃይላቸው ሳይቀር 
እየከዷቸው ወገንተኝነታቸውን ከሕዝብ አደረጉ። እንቅስቃሴው እየተጠናከረና እየገፋ መጣ። 
በተማሪውና በተራማጁ ክፍል ከዓመታት በፊት ሲውጠነጠንና አደባባይ ብቅ ብሎ ማታገያ መፈክር 
የነበረው “መሬት ለአራሹ” እጅጉን ተውለበለበ። ለአዲሱ የጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው መኮንን 
ሹመት “ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” በሚል ርዕስ የሥርዓት ለውጥ ጠያቂ በራሪ ወረቀት 
በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ በከፍተኛ ደረጃ ተሰራጨ። እንቅስቃሴው አድማሱን አስፍቶ ለ50 ዓመት 
ሀገሪቷን የገዙት ዓፄ ኃይለሥላሴ ብቻ ሳይሆኑ ሲወርድ ሲዋረድ ለሺህ ዘመናት የኖረውን ዘውዳዊ 
ሥርዓት ደረመሰው። የካቲት አብዮት የአንድ አገዛዝን የሥርዓት ለውጥ ብቻ ሳይሆን እየተወራረሰ 
በተከታታይነት የመጣውን ዘውዳዊ አገዛዝ የገረሰሰ በመሆኑ ነው የአብዮቱ ሥርነቀልነት። 

የካቲት ቃላት ወለደ፤ ከተቀጽላ አጠራሩ አብዮት ጀምሮ አድሃሪ፣ በዝባዥ፣ አቆርቋዥ፣ ፊውዳል፣ 
ቡርዣ፣ የመሳሰሉት ህብረተሰቡ ዘንድ ሰርፀው እንዲገቡ በመዝሙሮች ሁሉ ታጀቡ። አብዮቱ 
አቅጣጫውን ሊስት ሲንደረደርም ይወድማሉ፣ ይደመሰሳሉ፣ እናቸ(ሸ)ንፋለን፣ ላብ አደር/ወዝ አደር፣ 
አድርባይ፣ ባንዳ ወዘተ የግዜው ተራማጆች ቋንቋዎች ሆኑ።  

የካቲት አብዮት ወለደ እንጂ ማን ያሳድገው የሚለውን ምላሽ አልነበረውም። የካቲት የሕዝብን ጥያቄ 
በተለይ የመሬት ለአራሹ፣ የዴሞክራሲ መብት፣ የሕዝብ መንግስት፣ ለአደባባይ ሲያወጣ ምላሽ 
የሚሰጠውን አላዘጋጀም ነበር። የካቲት አብዮት ያልፈለገውን የዓፄ ሥርዓት የማስወገድ አቅሙ 
ጠንካራ ቢሆንም የሚተካውን ግና አላዘጋጀም። መልዕቋ እንደጠፋ መርከብ የሚወዛወዘው የየካቲት 
አብዮት አቅጣጫውን መሳት ብቻ ሳይሆን የሚይዘውም ግራ በተጋባበት ሁኔታ በእንቅስቃሴው ወቅት 
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ለትግሉ የእንቅስቃሴው አካል የነበረው ወታደሩ ክፍል “ታሪክ የጣለብን አደራ” በሚል ከሠራዊቱ 
የተውጣጣ ቡድን ተመሠረተ። ከጦር ኃይሎች፣ ከፖሊስ ሠራዊት፣ ከክብር ዘበኛ የተውጣጣው 
አስተባባሪ ኮሚቴ “በኢትዮጵያ ትቅደም” መፈክር ብቅ አለ። ወዲያውኑ ሥልጣን ባይያዝም የንጉሡን 
መዋቅር በመቆጣጠርና እራሱን በማደራጀት ያለምንም ተቃውሞ የንጉሡን የቀድሞ ባለሥልጣናት 
በቁጥጥር ሥር በማድረግ ከቤተ መንግሥት፣ ከቤተ ድሎት ወደ እሥር ይከታቸው ጀመር። 
የአብዮቱን ሰላማዊነት ለማድመቅም “ያለምንም ደም፤ ኢትዮጵያ ትቅደም” በተደጋጋሚና በማያቋርጥ 
ፍጥነት ከሕዝብ ጆሮ ይደርስ ጀመር።  

ይህ አስተባባሪ ኮሚቴ በስልትና በዘዴ እየተጓዘ ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. እራሱን “ደርግ” ብሎ 
ሰየመ። አዲሱን ጠቅላይ ሚንስትር እንዳልካቸው መኮንን ሳይቀር ወደ ሥር አስገባ። ልጅ ሚኬል 
እምሩ ተተኪ ጠቅላይ ሚንስትር ሆኑ። ደርጉ ጥንካሬውን ለማጎልበትና መንግስታዊ መዋቅሮችን 
ለመቆጣጠር ንዑስ የደርግ አባላትን ማስፋፋት ሲያደርግ በሌላ በኩል በሥርዓቱ ተጠያቂ ናቸው 
የተባሉ ባለሥልጣናት ባላባትና መኳንንት የጦር ሹማምንት ወደ እሥር መከተት የቀን ተቀን 
እንቅስቃሴ ሆነ። ይህን “ሰላማዊ” ለውጥ ባለመቀበል እጃችንን አንሰጥም ላሉትም “የፍየል ወጠጤ 
ትክሻው ያበጠ ልቡ ያበጠበት. . .” ከወታደራዊ ማርሽ ጋር “ተረሸኑ፣ ተደመሰሱ” በሚሉ ቃላት 
ሞትን ያበሥር ጀመር። 

ሰኞ የየካቲት11 ቀን 1966 ዓ.ም. እንቅስቃሴን 45ኛ ዓመት ስናስታውስና ዛሬ ላይ ሁነን ሀገራችን 
የት ናት? ምን አተረፍን? ምን አገኘን? ስንል “ትሻልን ትቼ ትብስን አገኘሁ፤ ቀጥዬም ብታገል 
ትባባስን አየሁ” በሚል ብቻ የሚተው አይደለም። በሕዝብና በሀገር ላይ የሚፈፀም ብሶትና ግፍ ሲበዛ 
ሕዝባዊ ዐመጽ ሊከሰት እንደሚችል የካቲት ያስተምረናል። ከዘመነ መሳፍንት ባሻገር ለሺህ ዘመን 
የኢትዮጵያን አንድነት ጠብቆ የኖረው ዘውዳዊ አገዛዝ መገርሰሱ የሥርዓት ለውጥ ብቻውን 
መሠረታዊ የሀገርና የሕዝብ ጥያቄዎችን እንደማይፈታ የካቲት አብዮት ትምህርት ይሆናል። በሀገርና 
በሕዝብ ንብረትና በሌላም ተጠያቂ ናቸው የተባሉ የወደቀውን ሥርዓት ባለሥልጣናት ማሰር/መግደል 
የሕዝብና የሀገርን ጥያቄ ለመመለስ ቁልፍ እንዳልሆነ የካቲት ያስተምረናል። በሕዝባዊ መሠረት ላይ 
የተገነባ ድርጅታዊ አካል እጦት ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አሸናፊነቱ ያለውን አገዛዝ ለመጣል እንጂ 
ሕዝባዊና ሀገራዊ ጥያቄዎችን ላይመልስ እንደሚችል ልማር ላለ የዛሬ 45 ዓመትን ታሪክ ይቃኝ። 
የካቲት 66 አብዮት ሊማሩበት የሚገባ፣ ከታሪክ ማህደር የማይፋቅ፤ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለነፃነት 
ታጋዮች “የከሸፈ አብዮት” ተምሳሌት ነው። 

የካቲት አብዮት ተማሪ ያመጣው ጣጣ ተብሎ ታሪክ ሚዛባበት አይደለም። ተማሪ ደርግ ይምጣልኝ 
ብሎ አልታገለም። ተማሪ ለገዳይና ጨፍጫፊ ፋሺስት መንግሥቱ ኃይለማርያም አልታገለም። 
እንደውም ገና ከጅምሩ ደርግ በሞግዚት አስተዳደር ስም ዓፄ ኃይለሥላሴን አስወግዶ በትረ 
መንግስቱን በጊዜያዊ አስተዳደር ስም ሲይዝ ከሁሉም የተውጣጣ መንግሥት ብሎ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ 
መንግሥት” ካለው ኢሕአፓ ጋር ትግሉን ተቀላቀለ እንጂ። ተማሪ ጩኸቱ ለሕዝብ ጥያቄ ምላሽ 
ነበርና ገና ከጅምሩ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት፣ የመፃፍ፣ የመናገር መብት ደርግ ሲያፍን 
“የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ” ተሸካሚ ሆነ እንጂ አፈናው ይቀጥል ብሎ ደርግን አላቀፈም። ደርግ 
የካቲት አብዮትን አቅጣጫ አስቶና ገና ከጅምሩ በጅምላ 60ዎቹን ሲረሽን “ጭፍን ፋሺዝም 
በኢትዮጵያ ነገሠ” ያለውን እናት ድርጅቱን ኢሕአፓ ተቀላቅሎ መታገሉ እውን ወንጀል ነውን? 
“ቀናተኛ ነኝና እኔ ብቻ ልግዛ” ያለው ደርግ ለሚቃወመው ምላሹ ጥይት ነውና “በቀይ ሽብር” ስም 
ለየካቲት አብዮት ዋልታ የነበረውን ተማሪና ትውልድ ለመጨረሱ የካቲት አብዮት ሳይሆን የደርግ 
አገዛዝ ያመጣው ለመሆኑ “ሃቅ አያንቅ” ካልሆነ በቀር ታሪክ ማገላበጡ በቂ ነው።    
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የወሎ ረሃብን በዓይኑ ያየ የዚያ ትውልድ አካል ለሥርዓቱ መገርሰስ ሆ! ብሎ ቢነሳ አያስደንቅም። 
በጊዜው በ10 እና 20 ሺህ ጋሻ መሬት ባለቤትነት ገበሬውን እንደ ሀብታቸው፣ አገልጋያቸው 
ቀፍድደውና አደንቁረው የያዙትን ጥቂት ባላባቶች ያየ ስለ ፍትህና የሥርዓት ለውጥ ቢያቀነቅን 
“አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ! የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ! ተነስ! ተነስ!” እያለ በየአደባባዩ 
ቢቀጠቀጥ አያስገርምም። በጊዜው ባለው የኑሮ ደረጃ ሕክምና የማያገኘውን ዜጋ፣ መማር 
ያቃታቸውን ሕፃናት ያስተዋለ፣ ይባስ ብሎ በአዲስ የትምህርት ፖሊሲ ከአገዛዙ ባለሥልጣንና 
ከጊዜው ሀብታሞች በቀር የልጆች የትምህርት ደረጃን ገድቦ የሚያስቀር ፖሊሲ አደገኝነቱን የተረዳ 
ትውልድ “ደሀ ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት” እያለ ቢዘምር አያስደንቅም። የቁጥር 
ማነስ አይደለምና የእንቅስቃሴው አካላት ሲታፈኑ፣ ሲታሠሩ፣ ሲገደሉ፣ ያየ ትውልድ “ነፃነት ነፃነት 
የምትሹ፣ ታገሉለት አትሽሹ” ብሎ መዘመሩ አግባብ አይደለምን? በዓፄ ኃይለሥላሴም ዘመን፣ በደርግ 
አገዛዝ፣ አሁን በአለው የኢሕአዴግ 27 ዓመት ሰቆቃ ተማሪዎችና ወጣት ትውልዶች ለሕዝብ 
ስለሕዝብ ጮኹ፣ ስለ ሀገራቸው ታሰሩ፣ ተደበደቡ፣ ተገደሉ፣ ተሰደዱ ቢባል ሚዛን ይደፋል። ይህን 
ስንመለከት አሁንም ለሀገራችን የግዛት ሉዓላዊነት፣ ለሕዝባችን አንድነት ጨምሮ ለዴሞክራሲያና 
ለዜግነት መብት ተግባራዊነት፣ ለሕዝብ መንግሥት አስተዳደርነት፣ ጨምሮ የካቲት 66 ላነሳቸውና 
ዛሬም ምላሽ ላላገኙት ሀገራዊና ሕዝባዊ ጥያቄዎች ወጣቶችና የዛሬው ትውልድ ኃላፊነት አለባቸውና 
አቅጣጫውን ከሳተው የ45 ዓመቱ የካቲት አብዮት ትምህርት በመቅሰም ተደራጅተውና አደራጅተው 
መንቀሳቀስ እንደሚኖርባቸው ሊገነዘቡ ይገባል።  

በኢትዮጵያ በተከሰተው የየካቲት 66 እቅስቃሴና እስከዛሬም በሚደረጉ ትግሎች የአንዳንድ ባዕዳን 
ኃይሎች በተለይ የአረቡ ዓለም ሚና ከቶውንም ሊዘነጋ አይገባም። የውስጥ ችግር ቢኖርባትም 
ነፃነቷን ጠብቃ የኖረችው አፍሪካዊት ሀገር ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ፣ በተባበሩት 
መስግሥታት መሥራች አባልነቷ፣ ቀዳሚ የዓለም ሰብዓዊ መብት ሠነድ ፈራሚነቷ፣ የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት መሥራችነቷ ስሟ ከፍ እያለ መምጣቱ ያሳሰባቸው ባዕዳን ኃይሎች በተለይ 
የአረቡ ዓለም ሚና ቀላል አልነበረም። ኢትዮጵያን ለማዳከምና ለመበታተን ካላቸው የቆየ ዕቅድ 
በ1960ዎቹ መንቀሳቀስ የጀመሩ የፖለቲካ ድርጅቶችን በከፍተኛ ደረጃ በመርዳት ኢትዮጵያ 
እንድትበታተንና በቁጥጥራቸው ሥር ለማስገባት ያደረጉት ሤራ ዛሬም ያልቀዘቀዘ መሆኑ እየታየ 
ነው። ሻቢያ፣ ጀብሃ፣ ህወሓት፣ ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ምዕራብ ሱማሌ ነፃ አውጭ ግምባር እና ሌሎችም 
ድርጅቶችን በገንዘብና በቁሳቁስ እርዳታቸው ከበስተጀርባ ያግዙ እንደነበር አይዘነጋም። ኢሕአፓም 
ወደ ኋላ በኢትዮጵያዊነቱ እጅጉን ያከረረ አቋም እየያዘ መምጣቱ ሊገፉበት ባይችሉም የአረቡ ዓለም 
ድጋፍ ተቋዳሽ እንደነበር ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአለበት ችግርና መከራ በመጠቀም 
እውነተኛ ለውጥ ፈላጊና፣ ለሀገሩ ተቆርቋሪ ትውልድ ላይ ያለ ኃይላቸውንና ገንዘባቸውን አፍስሰው 
በብሔር/ብሔረሰቦች መብት ስም ኤርትራን አስገንጥለዋል። አሁንም ያልበረደ የመበታተን አደጋ 
ይኖር ዘንድ በአደራጁት ህወሓት ተባባሪነት ሀገሪቷን በዘርና ቋንቋ ክልል በመከፋፈልና የመገንጠል 
መብት በሠጠ ሕገ መንግሥቱ ዛሬም ክልሌ ብቻ ባይ ዜማ ሲሰማ መደመጡ የየካቲት 66ቱ አብዮት 
አስተዋጽዖ እንደነበር ሊካድ አይገባውም። በለውጥ ስም በአለብን ቁስልና ደካማ ጎን በመጠቀም 
የውጭ ኃይሎች ድጋፍ የሰጡ እየመሰለ እንዴት አድርገው እርስ በርሳችን እየከፋፈሉ ዛሬ 
ለደረስንበት አደገኛ ሀገራዊ ሁኔታ እንዳደረሱን የካቲትና አብየቱን በመመርመር ትምህርት 
ሊወሰድበት ይገባል።      

በመጨረሻም “ያ ትውልድ ተቋም” የካቲት 1966 ዓ.ም. 45ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ 
ከተቋቋምንበት ጊዜ አንስቶ ለስድስተኛ ጊዜ ብዕራችንን ስናነሳ በትግሉ የተሰዉ ወገኖቻችንን 
እየዘከርን፣ ቤተሰቦቻቸውን እያሰብን፣ የአካልና የስነ ልቦና ሰለባ የሆኑትን እያጽናናን እንደሚሆን 
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እንገልፃለን። የካቲት አብዮት ለትውልድ የሚተላለፍ አስተማሪ የታሪክ ሀብት ነው። የተከፈለው 
መስዋዕትነት ሕዝባዊ ድልን ባያስጨብጥም የየካቲት አብዮትን የምናጥላላውና አንቋሸን የምናየው 
ሳይሆን፤ ሀገር የሕዝብና የልጆቿ እንድትሆን፣ የኢትዮጵያ የግዛት አንድነት እንዲጠበቅ፣ ልጆቿ 
በዘር ተከፋፍለው ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ስሜታቸው እንዲተቃቀፉ፣ ያልተገደበ መብት ለሀገርና 
ለሕዝብ እንዲሆን፣ ሕዝባዊ መሠረት ያለው አገዛዝ በሕዝብ ፈቃድና አግባብ ባለው ምርጫ ተግባራዊ 
ይሆን ዘንድ፣ ለሴቶች መብት የሞገተ፣ ከነስህተቱ “ለብሔር/ብሔረሰቦች መብት” የጮኸ፣ እስላምና 
ክርስቲያኑን በጋራ ያሰለፈው የካቲት አብዮት አስተማሪ ነውና ታሪኩን ሁሌም እናነሳለን።  

ከየካቲት 66 አብዮት መማር ለትግል መሠረት ነው!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
የካቲት 11 ቀን 2011 ዓ.ም. (February 18, 2019) 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid          

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 6 ቁጥር 3                          ሚያዝያ 21 ቀን 2011 ዓ.ም. 

የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት መዘክርታ 

 (የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት እና የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 7ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

መለስ ብለን ስናስታውስ ለምን? ምን ዓይነት የጭካኔ ዘመን? እውን የሰው ልጅ በራሱ ዜጋ ያውም 
በታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች እንዲህ ይጨክናል? ቢያስብልም ሆኗል፤ ተደርጓል። በኢትዮጵያዊነት 
ባህላችን ሰው ሲሞት አስከሬን ከተገኘ እንደ እምነታችን የቀብር ሥነ ሥርዓት ይከናወናል። ቤተሰብ፣ 
ወዳጅ፣ ዘመድ  በልቅሶ የመጨረሻውን ግብዓተ መሬት በመፈጸም እርማቸውን ያወጣሉ። መርዶም 
ከሆነ እንደ ባህላችን ቤተሰቡን ዘመድ፣ ወዳጅ በማርዳት ያስተዛዝናሉ፣ ያጽናናሉ። ይህ ኢትዮጵያዊ 
ኩሩ ባህላችን ነው። በጦርነት ወቅት የሟችን አስከሬን ለቤተሰብ መስጠት አዳጋችና አመቺ ባለመሆኑ 
ነው  “የወንድ ልጅ እናት ታጠቂ በገመድ ልጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ” ተብሎ 
የተዜመው። አዎ! በተለያየ የሀገር ዳር ድንበርን የማስከበር ጦርነቶችም ሆነ የእርስ በርስ ግጭቶች 
በጫካ በዱሩ የቀሩ ወገኖች በጅምላ ይዘከራሉ፣ ይወሳሉ። ታሪካቸው፣ ተጋድሏቸው ይፃፋል፣ 
ይተረካል ለትውልድ ይተላለፋል። የጦርነቱን ቦታ በመጥቀስ ዐድዋ፣ ደጓሌ፣ መተማ፣ መቅደላ፣ 
ማይጨው፣ ሌላም ሌላ ወይም ከቀናት በማዛመድ የካቲት 12 ሰማዕታት፣ “የታህሳስ ግርግር” እየተባለ 
ሟቾች ይነሳሉ ወቅቱ ይዘከራል፣ ታሪኩ በተቻለ ሳይዛባ ለትውልድ ይተላለፋል። 

በኢትዮጵያ አገዛዞች ታሪክ ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድ፣ ወዳጅ መርዶ በሬድዮ የሰማበት 
የመጀመሪያው አስከፊ ቀን ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ነበር። ቤተሰብ የሟችን አስከሬን አግኝቶ 
መቅበር አይደለም ማልቀስ የተከለከለበት ዘመን። ደርግ 60ዎቹን ገድሎ የፈጸመው አጸያፊ ተግባር። 
“በአገዛዝ ዘመናቸው በአደረጉት ጥፋት እርምጃ ስለተወሰደባቸው አስከሬን በመረከብ እርማችሁን 
አውጡ” የማለት ኢትዮጵያዊ ከበሬታ ያልነበረው ፍጅት። በቀጣይነት ቦታው እንኳ ሳይታወቅ 
ተለመደና ደርግ ገደለ እራሱ ቀበረ። ለዚህም ነው “የወጣቶች እናት ታጠቂ በገመድ ልጅሽን ደርግ 
እንጂ አይቀብረውም ዘመድ” የተባለበት ዘመነ ሲዖል። 

በዚህ ሂደት የቀጠለው የደርግ ግድያ የዛሬ 42 ዓመት ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
ይወስደናል። በመላ ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሕፃናት፣ ታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች በደርግ ቢ አር 
የተጨፈጨፉበት ቀን፣ ወላጅ ዘመድ የልጆቹን አስከሬን ያላገኙበት፣ ያልቀበሩበት የዋይታና የጩኸት 
ዘመን። ይህንን ወቅት ስናስታውስ በአዲስ አበባ ብቻ ከ2 ሺህ የማያንሱ ወጣቶች በአንድ ምሽት 
በደርግ ገዳዮች እምሽክ ብለዋል። ከአንድ ቤት እስከ አራት ወንድማማቾች የተገደሉበት ዘመን። 
አንድም ቤተሰብ እንደ ባህሉ አልቅሶ አልቀበራቸውም፣ ሐውልት አላቆመላቸውም። ከስድስት ዓመት 
ተኩል በፊት በተቋም ደረጃ የተመሠረተው “ያ ትውልድ ተቋም” ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ 
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ለሚዘክራቸው የሜይ ዴይ ሰማዕታት ክብር ለናንተ ብለን ጊዜ ባያድለንም በህሊናችን ሰንደቅ 
ዓላማችንን ዝቅ አድርገንላችኋል፣ አንገታችንን ደፋ በማድረግ ፀሎታችንን በህሊናችን አድርገናል። 
ታሪካችሁ ህያው ነው! እንላችኋለን። 

የዛሬ 42 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት በማድረግ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ በማስተጋባት ለላብ አደሩ 
የትግል አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰላማዊ ሰልፍ ተንቀሳቀሱ። 

ደርግ የደርጉ ሊቀ መንበር የነበሩትን ብ/ጄ ተፈሪ በንቴን ጨምሮ ሰባት የደርግ አባላትን ጥር 26 ቀን 
1969 ዓ.ም. በፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም አቀነባባሪነት ከረሸነ በኋላ የአብዮቱን አጥቂነት 
ለማጉላት ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ከሚጠጣው ደም አንደኛው የኢሕአፓ ልጆችን ለመሆኑ 
በአብዮት አደባባይ ደም የተሞላ ጠርሙስ ከመሬት በመከስከስ ገዳይነቱን አወጀ። በቀጣይነት የቀይ 
ሽብር ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” በየአካባቢው በደርግ ካድሬዎች ተጀመረ። ድርጊቱ ኢሕአፓ 
ተሆነ አልተሆነ ሳይሆን ወጣት የተባለን በድንገት መጥቶ በመረሸን ሌሎችን ማሸበርና ማስደንገጥ 
ግቡ ነበር። ይህ ወቅት የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለቀባሪ ያስቀረበት ፋሽስታዊ 
ዘመን ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕለቱ 
ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገሩና ለጭቁን 
ሕዝብ ያለውን ታማኝነት፣ የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ ለደርግ 
በመድረሱ መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ 
ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። 

በአብዛኛው አካባቢዎች ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና 
ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ ያንዣበበባት የደም 
ደመና አጥለቀለቃት። አስፏልቶች በወጣቶች ደም ታጠቡ። የላብ አደሩ ድምጽ ደም። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 42 ዓመት። 

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። ደማቸውን 
ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" "የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ ለሁሉም" እየፈከሩ፡ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት" እየዘመሩ፡ ለሕዝብና 
ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ 
አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም 
ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ ማዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። 
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የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ ማስረከብ 
አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል ሜይ ዴይን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የዛሬ ሰባት ዓመት ለሕዝብ ያስተዋወቅነው ያ ትውልድ ድረ ገጽ 
www.yatewlid.org, www.yatewlid.com, ደርግ ለቀበራቸው የያ ትውልድ ወገኖች ሐውልት ሁኖ 
ዛሬን እዘክራችዋለን።  

ለምን ሞቱ? ብትባሉ ለሀገር ባዜማችሁ፣ ለላብ አደሩ በጮሃችሁ፣ ለሕዝባዊ መንግሥት ድምፃችሁን 
ባሰማችሁ መሆኑን እንመሰክራለን። ገዳይ ግድያውን ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት እንደሚያላዝነው ሀገር 
ልትገነጥሉ፣ ለባዕድ ቅጥረኞች ሁናችሁ፣ የዓፄው ሥርዓት ናፋቂ ሁናችሁ፣ ሥርዓተ አልበኛ፣ አሸባሪ 
ሁናችሁ እንዳልሆን ቋሚዎች ለታሪካችሁ ምሥክር በመሆን ትውልድ እንዲያነሳችሁ ጉዟችን ረጅም፣ 
ግባችንም እሩቅ ነው። 

ደርግ በቤት ለቤት አሰሳ፣ አስሦ መደምሰስ፣ በነፃ እርምጃ እና ቀይ ሽብር አንድ ብርቅዬ ትውልድ 
ጨረሰ። ሀገሪቷ በድህነት አቅሟ ለልማትና ለዕድገት የኮተኮተቻቸው ልጆቿን ደርግ በላ። ለሕዝብ 
መብትና ነፃነት በግምባር ቀደምትነት የተሰለፉ ጀግኖች ልጆቿን፤ እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ 
ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መለያ ክብሯን ጥቁር ድባብ አጠላባት። እምቢኝ ለመብቴ፤ 
እምቢኝ ለሀገሬ፡ እምቢኝ ለሕዝቤ ያለ ትውልድ በጥይት ተለቀመ። እየታነቁ ተገደሉ። በቁማቸው 
ከገደል አፋፍ ተወረወሩ። ወደ ባህር ተጣሉ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ድርጊት እያዩ እንዲያድጉ 
ተደረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ለዛሬም ተርፎ ብሔራዊ ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት 
የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ጊዜ ላይ አድርሶናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን 
ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውልድ ስም ያ ትውልድ 
ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ለሕዝብ ይፋ ያደረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 
2004 ዓ.ም. ሰባተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን 
ከፍተናልና በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ 
ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት 
አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው ኑዛዜ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን 
የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት ለመወጣት ቃል በመግባት ነው። 

ተጋድሏችሁንና ታሪካችሁን ለማንኳሰስ፣ ለማንቋሸሽ በ “ቸ” ና “ሸ” የተጣላ ትውልድ፣ እርስ በርሱ 
የተላለቀ በማለት በሚገባ ያልተፃፈለትን የደርግ ቀይ ሽብር ፍጅት ወደ ጎን ሊገፉ ለሚጥሩና 
ለሚደሰኩሩ ለማንነታችሁና ለሀገር መስዋዕትነታችሁ ዘብ ቋሚዎች መሆናችንን “ያ ትውልድ ተቋም” 
አበክረን እንሞግትላችኋለን። ለእኛ መኖር የከፈላችሁትን መስዋዕትነት፣ ዘላችሁ ሳትጠግቡ 
ያፈሰሳችሁትን ደም ከቶም አንዘነጋውም። 

 

 

 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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እናንት የሜይ ዴይ ሰማዕታት  

ማንነታችሁን ለሀገር የሰጣችሁ፤ 
ጩኸታችሁን ለሕዝብ ያረጋችሁ፤ 
ቢወቀጥ አጥንቴ፣ ቢንቆረቆር ደሜ፤ 
                ለሀገር ልምላሜ 
ይህ ነበር ቃናችሁ፤ 
ይህ ነበር ድምጻችሁ 
ለጥይት የዳረጋችሁ 
ከሀገር የለያችሁ 
ለሕይወት ሞት ያበቃችሁ።   

 

ውድ የኢትዮጵያ ልጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትለዩ ላበረታታችሁን የያ ትውልድ ወገኖችና 
አካላት፤ በተለያየ ወቅት ትብብር ላደረጋችሁልን የሚዲያ፣ የድረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ላደረሳችሁት የ«ያ ትውልድ ተቋም» አባላት በሞላ የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዴይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማድረግ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ላደረግነው ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ሰባተኛ ዓመት ክብረ በዓል እንኳን በደህና አደረሳችሁ እያልን ዝክረ ሜይ ዴይ ሰማዕታት 
42ኛ ዓመትን ስናስታውስ ጾታ፣ ዕድሜ፣ ዘር፣ ክልል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ሳይለያቸው ለሀገርና 
ለሕዝብ በአንድነት ተቃቅፈው በየአስፏልቱና ጉራንጉሩ የተዘረጉትን፣ የተደፉትን ወገኖቻችንን 
እያስታወስን ነው። 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችን ደም አይደርቅም! 

ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid          

ሚያዝያ 21 ቀን 2011 ዓ.ም. (May Day 2019) 

ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.ን አስመልክቶ በየዓመቱ በ “ያ ትውልድ ተቋም” ከወጡ ጽሑፎች 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf


 ያ ትውልድ  

«ያ ትውልድ ተቋም» ቅጽ 7 የ2012 ዓ.ም. እትሞች 

ቅጽ 7 ቁጥር 1 ልዩ ዕትም  ዝክረ ጥላሁን ግዛው 50ኛ ዓመት 
 ቁጥር 2 የካቲት 66 ዓ.ም. 46ኛ ዓመት 
 ቁጥር 3 የያ ትውልድ ሴቶች ትውስታና የእናቶች ሰቆቃ 
 ቁጥር 4 ሜይ ዴይ ስንል 

 ቁጥር 5 ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት 
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ያ ትውልድ  
የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ልዩ ዕትም 1                   ታህሳስ ፲፱ ቀን ፪ ሺህ ፲፪ ዓ.ም. 

ዝክረ ጥላሁን ግዛው፦ 50ኛ ዓመት 
(ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም. ጥላሁን ግዛው የተሰዋበትን 50ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

ግጥሙን በድምሽ ቅጂ ለማድመጥ እዚህ ይጫኑ  (https://www.youtube.com/watch?v=fnwYVCHFceA&t=0) 
 
ጥላሁን፦ ሩቅ አሳቢ፤ ቅርብ አዳሪ 
        ታሪክህ ህያው፤ ኮከብ አብሪ 
        መሬት ለአራሹ ጩኸትህ 
        ዛሬም ትግል ላይ ነው መፈክርህ፡፡ 
 
ጥላሁን፦ የሀብታም ልጅ፤ ለድሃ ሟች 
        የንጉሥ ዘር፤ ፍቅርህ ለሀገር  
        መፈክርህ፤ ድሃ ይማር! 
        የህዝባችን መብት ይከበር! 
        መሬት ለአርሶ አደር! 
        ኢትዮጵያችን ሁሌም ትኑር! 
 
ጥላሁን፦ የድሃ ማግኘት ያንተ ደስታ 
        በነበር ተወስተው፡ ቆሻሻና በሽታ 
       ሕጻናት ቦርቀው፡ ተላቀው ካንቀልባ 
   ሀገር ለሕዝብ ሁና፡ ኢትዮጵያችን አብባ 
       ስልጣኔ ሰፍቶ፡ ሀገርህ ከፍ ብላ 
       ነበረ ምኞትህ፡ በጥይት ተበላ፡፡ 
 
ጥላሁን፦ በሺህ ዘጠኝ መቶ 62፣ 
                 ሠፈረ አፍንጮ በር 
        በታህሳስ ገብርኤል፤ 
                  ስትጠልቅ ጀምበር  
        ያ ሩቅ አሳቢ፡ ሆነ ቅርብ አዳሪ 
        በግፈኞች በትር፡ በጥይት በራሪ 
        የትግል ምሰሶ፡ ጥላሁን ግዛው 
        ሆነ ተቀባሪ፡ ገና ሳይጀምረው፡ ፡፡ 
ጥላሁን፦ የታጋይ እረፍቱ ሞቱ  
        እንኳን አረፍክ፡ ከጩኸቱ 
        ኖረህ፡ ዘር ከመቁጠር 
        ከመሰደድ፡ ርቀህ ከሀገር 
        ኖርኩኝ ከማለት፡ ርቀህ ከሕዝብ 
        ታገልኩ ከማለት፡ ባዶ ሆነህ 
        እንኳን ተኛህ፡ ታሪክ ሰርተህ፡፡ 
ጥላሁን፦ የጮህክለት አርሶ አደር 
        ብለህ፡ መሬት ይገባዋል  
        መጤ ተባለና፡ ሲገባ ከገደል 
        ሜንጫና ገጀራ፡ በወገን ላይ ሲውል 
        ሀገር ወራሪ አጥታ፡ እኛው ስንሆን ጠላት 
        ሰንደቅ ዓላማዋ፡ ጨርቅ ሁኖ ልንከፋፍላት 
        እንኳንስ አሸለብክ፡ ይህን ከማየት፣      
                       ከዚህ ሁሉ መሀት? 
 

 
ጥላሁን፦ ኮለል ሲል የታጋይ ደም 
        በአርኣያህ ታሪክ ሲደግም 
        በፈለግህ ጥይት ሲቃም 
        ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ?” የዘመረ 
        በአደባባይ ተዘረ. . .ረ . . . 
        ትግል ሞተ፤ ተ.ቀ.በ.ረ. 
        ገዳይ ነግሶ ተከበረ። 
 

ጥላሁን፦ ትግልን የከዳ፤ አሽቃባጭ ባንዳ 
   ግራ፣ ቀኝ መንገደኛ፤ ከሀዲ አንጀኛ 
   አድርባይ ምሁር፤ ትግል የሚቀብር 
   ገንጣይ ተገንጣይ፤ ሀገር አቃጣይ 
   መተራመስ፤ ሀገር የማስቆረስ “ሲሳይ” 
   ታይቶህ ኖሯል እንደ ራእይ? 
   ጥግህን የያዝከው፤ በሩቁ ያረፍከው? 
                 ቀድመህ የወደከው?፡ 
 
ጥላሁን፦ ዘረኛ ሙሰኛ፤ የቀን ጅብ ቀማኛ 
        ዝርፊያ ያልጠገበ ሀገርን የጋጠ፤  
                     ባንዲራ የረገጠ 
       ታሪክ ያለ ተረት፤ ድጋይ ያለ ሐውልት፤ 

                            የሰደበ መስሎት 
              ሀገር ያረከሰ፤ ትውልድ ያስለቀሰ 
              እንኳንስ አላየህ አገዛዝ ዘረኛ 
              የቀረብህ ቢኖር የትግል ወሬኛ 
                            የዘመን ቀበኛ፡፡ 
ጥላሁን፦ የጮክላት ሀገር፣ ያዜምክለት ሕዝብ 
        ጨለማው ተገፎ፡ ደመናው ሲዘንብ 
        ዳግም ሲውለበለብ፡ ባንዲራችን በሀገር 
        አንድነቷን ጠብቃ፡ በኢትዮጵያዊነት ድምበር 
        ኢትዮጵያዊነት አብቦ፡ ሕዝባዊነት ሲደመር 
        ያኔ ተገላበጥ ታሪክ ለመሥራት 
        ዛሬ ግን ይቅርብህ ተኛ ተኮራመት 
        ህያው ታሪክህን እንደጠበካት!፡ 
 
የጥላሁን ግዛው 50ኛ ዝክረ ሙት ዓመት አስመልክቶ የተገጠመ  
ታህሳስ 19 ቀን 2012 ዓ.ም. (December 29, 2019) 
ያ ትውልድ ተቋም (703) 300 4302 
yatewlid@gmail.com  
http://www.yatewlid.com, 
http://www.yatewlid.org  

https://www.youtube.com/watch?v=fnwYVCHFceA&t=0
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<<ያ ትውልድ ተቋም>> የዛሬ ሰባት ዓመት የጥላሁን ግዛውን 43ኛ ሙት ዓመት ምክንያት በማድረግ 
ያዘጋጀነውን ለ50ኛ ዓመት መዘከርታው በማሻሻል የዘመኑ ተጋሪ ትውልድ ቁራጭ ሻማ በመለኮስ 
የኅሊና ጸሎት ያደርግለት፣ የአሁኑ ትውልድ ታሪኩን ያውቀውና ለትውልድ ይተላለፍ፣ ይዘከር ዘንድ 
አቅርበንላችኋል፡፡ 
 
<<ያ ትውልድ ተቋም>> ለጥላሁን ግዛው ቤተሰቦች፣ ዘመድ ወዳጆች፣ ለዘመኑ ተጋሪ ትውልድ፣ 
ለአሁኑ ትውልድና ለመጪው ትውልድ ታሪክን በአግባቡ በመዘገብ የያ ትውልድ ፈርጦች 
ተረስተውና ተዘንግተው እንዳይቀሩ ያቅማችንን እያደረግን እንገኛለን፡፡ በዚህ የጥላሁን ግዛው 50ኛ 
ዓመት ዝክረ ሙት ዓመት  ሀዘናችሁ ሀዘናችን፣ ስሜታችሁ ስሜታችን፣ ቁጭታችሁ ቁጭታችን 
መሆኑን እንገልጻለን፡፡   
 
ልክ የዛሬ 50 ዓመት ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም. ከታናሽ ወንድሙ መኮንን ሲሳይ ጋር በመሆን 
ከስድስት ኪሎ በስተጀርባ አፍንጮ በር በሚባለው አካባቢ ፍቅረኛውን ዮዲት ታዬን ለመሸኘት ታክሲ 
ሊያሳፍሯት ወደ መኪና መንገድ ወጡ። ሰዓቱ በግምት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ከሩብ ይሆናል። አንድ 
ታርጋ የሌላት መኪና ቀረብ በማለት የሞት ጥይቷን ጀግናው ወጣት ላይ አርከፈከፈች። በኢትዮጵያ 
የተማሪዎች እንቅስቃሴ መሪ ቦታ የነበረው ጥላሁን ግዛው በግፍ ተገደለ። ጥላሁንን በመግደል 
የፊውዳሉን ሥርዓት የግፍ አገዛዝ ዕድሜ ለማራዘም ያለሙት ግድያው ቢሳካላቸውም ትግሉን 
ሊገድሉት አልቻሉም። 
 
በጥላሁን ደም የትግል መፈክሮች ተጻፉ፤ ልቦች ቆርጠው ተነሱ፤ “ጥላሁን ለምን ለምን ሞተ?” 
ተዘመረ። “አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ! የግፍ አገዛዝ አይበቃህም ወይ” ጩኸቶች በርካታ 
ጥላሁኖችን ወለዱ። “ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ እንደሆችሚኒ እንደ ቼኩቬራ” የበርካታዎችን ልብ 
አሸፈተ። የጥላሁን ድምጽ ከመቃብር ጮኸ፤ “መሬት ለአራሹ” በጥላሁን አጥንት ተገነባ፡፡ ብሶትና 
ቁጭት ያንገበገበው ተማሪና ግፍና መከራ የሰለቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ የረዥም ጊዜ ትግል ውጤት 
አምጦ! አምጦ! ከጥላሁን ግዛው እልፈት አራት ዓመት በኋላ የካቲት 1966ን ሕዝባዊ አብዮት ወለደ።  
 
ጥላሁን ግዛው ከአባቱ ከንቡረዕድ ግዛው አበራና ከእናቱ ከወ/ሮ ደሴ አዱዬ ረታ በ1933 ዓ.ም. 
በራያና ቆቦ፤ አጠርሻ በመባል እምትታወቀው የገጠር መንደር ይወለዳል። ጥላሁን ዕድሜው 
ለትምህርት ሲደርስ ዕድገቱን በአደረገባት በገጠሯ አጠርሻና ሰንደይ የቤተክህነት ትምህርቱን እስከ 
ዳዊት ይከታተላል። የመጀመሪያዎቹን ዓመታት ዕድገቱን ከሴት አያቱ ከወ/ሮ ጥሩ ለገሠ ጋር 
የነበረው ጥላሁን እናቱ ሌላ ትዳር ይይዙና ወደ ላስታ አውራጃ ጊዳኖ ወረዳ አንጐት ሲጓዙ አብሮ 
በመሄድ ዕድገቱን ያደርጋል። ጥላሁን ወደ ዘመናዊ ት/ቤት በመዛወር ወልዲያ ጣይቱ ብጡል አንደኛ 
ደረጃ ት/ቤት  ጀመረ። 
 
ቀጠን ብሎ ረዘም ያለው ቀይ ሸበላ ወጣት ጥላሁን በመጀመሪያዎቹ አሥራዎቹ ዕድሜው ላይ ከአባቱ 
ጋር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እንጦጦ ሚሽን አዳሪ ት/ቤት በመግባት የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርቱን ተከታተለ። ጥላሁን በማስከተልም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ኮተቤ ሁለተኛ ደረጃ 
ት/ቤት በከፍተኛ ውጤት በማጠናቀቅ በ1959 ዓ.ም. የቀድሞው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ (ቀ.ኃ.ሥ) 
ዩንቨርስቲ የአሁኑ አዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ሊገባ ችሏል። 
 
የልዕልት ሣራ ግዛው ወንድም ጥላሁን ግዛው ከባላባት ቤተሰብ ቢወለድም ዕድገቱ ከገበሬ ልጆች ጋር 
ነበር። በገጠር ኑሮው ከአካባቢው ሕዝብ ጋር ለመመሳሰል በአለባበሱም ሆነ በባህሪው ይጥራል። 
በተማሪነት ዘመኑም ጊዜውን የሚያሳልፈው ከመሰል ተማሪ ጓደኞቹ ጋር እንጂ ከባለስልጣንና ከከበርቴ 
ጋር አልነበረም። 
 
የጥላሁን አንባቢነት ደግሞ የተለየ ነበር። ከቤተክህነት ት/ቤት የጀመረውን የማንበብ ባህል አዲስ አበባ 
እንጦጦ ሚሽን አዳሪ ት/ቤት ሲገባ ይበልጥ አጎለበተው። የጥላሁን የመማርና የማንበብ ልምድም 
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እየተገነዘበ ከአደገበት የገበሬ ጎስቋላ ሕይወት ጋር በማጣመር የኢትዮጵያን የፖለቲካ አቅጣጫ 
ለብዙኃኑ በሚስማማ መልክ ለመቀየር ገና በለጋ ዕድሜው ያውጠነጥን ያዘ። ጥላሁን በቀ.ኃ.ሥ. 
ዩንቨርስቲ የሶሻል ሳይንስ ተማሪ በመሆን ባገኘው ከፍተኛ ነጥብ መሠረት የመጀመሪያው ምርጫው 
ወደሆነው የፖለቲካ ሳይንስ የትምህርት ክፍል መግባት ይበልጥ የሀገሩንና የዓለምን ፖለቲካ በሚገባ 
በመረዳት ግንዛቤ እንዲያገኝ እረድቶታል። 
 
በኢትዮጵያ የተማሪዎች ትግል ከ1956 ዓ.ም. ቀደም ሲል የተፈጠረው የግራ ኃይሎች አስኳል 
ተጠናክሮ «አዞዎች» የተሰኘ ስብስብን በመፍጠር 1957 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ተማሪዎች የትግል መርህ 
«መሬት ላራሹ» መሆኑ ይፋ ተደርጎ መጋቢት 4 ቀን 1957 ዓ.ም. «መሬት ላራሹን የምትሹ፤ 
ተዋጉለት አትሽሹ» እያሉ ተማሪዎች በአደባባይ ሰልፍ በወጡ ወቅት የ11ኛ ክፍል ተማሪው ጥላሁን 
በሰልፉ ተሳትፏል። በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጉልህ ስፍራ የያዘው ይህ ቀን ተማሪዎች 
በኢትዮጵያ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ግንኙነት ትልቅ ሚና በሚጫወተው በመሬት ይዞታ ላይ 
ማተኮራቸው አዲስ የፖለቲካ ሥርዓትን ለማምጣት እንደሚታገሉ ያመላከተ ነበር። ለዚህም 
በኢትዮጵያ ላለው አጠቃላይ ችግር ተጠያቂው የጉልተኛው ሥርዓት መሆኑን አመልካች ነበር። 
በወቅቱ ሶሻሊዝም የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታ ሥርዓት መሆኑም የበርካታዎችን ድጋፍ አገኘ። 
ተያይዞም የመጻፍና የመደራጀት መብት ጥያቄዎች ይነሱ ጀመር። የዚህም ትግል ውጤት ዝነኛውን 
የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ ተማሪዎች ማህበር «ኡዙዋ» USUAA (University Students Union of 
Addis Ababa) በማስገኘት በኢትዮጵያ ተማሪዎች የፕሬስ ነጻነት ታሪክ ውስጥ ቀዳሚውን ሥፍራ 
የያዘውን  «ታገል» በመባል የሚታወቀውን ልሣን አስገኘ። 
 
ጥላሁን ግዛው የ«አዞዎቹ» ዓላማ አራማጅና በኋላም ለመሪነት ለመታጨት የበቃ ወጣት ነበር። 
በ1961 ዓ.ም. በተደረገው የ«ኡዙዋ» ፕሬዘዳንታዊ ምርጫ በመኮንን ቢሻው ቢሸነፍም በቀጣዩ ዓመት 
ኅዳር 1962 ዓ.ም. በተደረገው ፕሬዘዳንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ድምጽ ብልጫ ሊያሸንፍ በቅቷል። 
ጥላሁን በፕሬዘዳንትነቱ ቀዳሚው ሥራው የተማሪውን የመናገር፣ የመጻፍና የመደራጀት ነጻነት 
ይበልጥ ማጠናከር ሆነ። ለሁለት ወር ብቻ በፕሬዘዳንትነት ሕይወቱ የኖረው ጥላሁን የተለያዩ ሀሳቦች 
እንዲንሸራሸሩ በማበረታታቱ የሚታወቅ ታጋይ ነበር። ያ ትውልድ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሕይወት 
መሻሻል ያለምንም ስስት ሕይወቱን አሳልፎ የሰጠ በመሆኑ ትግሉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ 
ለመክፈል ዝግጁ ነበር። ጥላሁን ግዛው ከባላባት ቤተሰቦች የተወለደ ቢሆንም መደቡን ለደሀው ገበሬ፣ 
ሕይወቱን ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ክብሩን ለሰንደቅ ዓላማው የሰጠ የያ ትውልድ ብርቅዬ ወጣት ነበር። 
የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል መሠረታዊ አቅጣጫ እንዲይዝና የመደራጀት አስፈላጊነትን የጠቆመ 
አርቆ አስተዋይ ነበር። ንጉሡ በሽንገላ፣ በምክር፣ በቤተሰባዊ ግንኙነት፣ በቁጥጥራቸው፡ በመዳፋቸው 
ሊያስገቡት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም «እምቢኝ ለሕዝቤ» በማለት ስለ መብትና ነፃነት የተሟገተና 
በርካታዎችን በአምሳሉ የቀረጸ የዚያ ትውልድ ፍሬ ነበር። ጥላሁን በተማሪው እንቅስቃሴ ውስጥ የጎላ 
ስፍራ እየያዘ መምጣት ንጉሡና ባላባቱ ጥርስ ውስጥ ገባ። ጥላሁንን በማስወገድ ለሌላው ተማሪ 
መቀጣጫ በማድረግ ትግሉን ለማለዘብ የንጉሡ ነጭ ለባሾችና የፀጥታ ሠራተኞች በሄደበት ቦታ ሁሉ 
በመከታተል ያጠኑት፡ ያስፈራሩት ጀመር። 
 
ታላቁ ታጋይ ታህሳስ 19 ቀን 1962 ዓ.ም. አለፈ፤ ጥላሁን ግዛው አረፈ። ከደግነቱ፣ ከታላቅ 
ተሰጥዎው፣ ከነጥልቅ እውቀቱ፣ ከነብሩኅ ልቡ፣ ከነውብ ተፈጥሮው፣ ከነጀግና ዓላማው፣ ከነሀገር 
ፍቅሩ…ተከተተ። ለመብት-ለነፃነት-ለእኩልነት-ለእውነት…እንደሰበከ፣ እንደቃተተ፣ 
እንደዋተተ…ተገደለ። ለገበሬው እንደጮኸ፣ ለሀገር እንደዘመረ፣ ኢትዮጵያዬ እንዳለ የዛሬ 50 ዓመት 
አመለጠ። ብሶትህ ብሶቴ ብሎ «መሬት ላራሹ» እንደፈከረ፣ ለአዲስ ሥርዓት እንደሰበከ በአጭር 
ተቀጨ። 
 
ጥላሁን በጥይት ከተመታ በኋላ የሕክምና ዕርዳታ ይደረግለት ዘንድ በየካቲት 12 ሆስፒታል 
ቢወሰድም ከመሞት ሊያመልጥ አልቻለም። የጥላሁንን መመታት የሰሙ ተማሪዎች ሆስፒታሉን 
አጨናንቀውት «አድኑልን» ጩኸታቸውን ቢያሰሙም አልተሳካላቸውም። ጥላሁን ግዛው አርፏል። 
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ተማሪዎቹ የጥላሁንን አስከሬን ወደ ስድስት ኪሎ የዩንቨርስቲ ቅጥር ግቢ በመውሰድ ከመላው የአዲስ 
አበባ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ከመጡ ተማሪዎች ጋር የሃዘኑ ተካፋይ ሆነዋል። የጥላሁን ታሪክና 
የትግሉ ዓላማ በግጥምና በስድ ንባብ እየተሰማ የሐዘን መግለጫው ዝግጅት እየተካሄደ በቀጣይነት 
በተማሪዎች ሰልፍ ታጅቦ  በክብርና በጀግንነት በሥላሴ ቤተ ክርስቲያን የቀብሩ ሥነ ስርዓት ይፈጸም 
ዘንድ የዩንቨርስቲው ተማሪዎች ያደረጉት ጥረትና ተጋድሎ በንጉሡ ጸጥታ ኃይሎች አስገዳጅነትና 
ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ ተጨማሪ ተማሪዎችን ሕይወት ቀጥፎ አስከሬኑን ከተማሪዎቹ በመወሰድ 
አርቆ ለመቅበር የተደረገው ትርዕይት  ሊታወስ የሚገባው የአገዛዙን ጨካኝነት አመላካች ነበር። 
   
የጥላሁን ግዛው አስከሬን ከተማሪዎቹ በኃይል እርምጃ ከተወሰደ በኋላ የቀብር ሥነ ሥርዓቱ ታህሳስ 
22 ቀን 1962 ዓ.ም. በአካባቢው ተማሪዎች ሰልፍ አጃቢነትና መላው ዘመድ አዝማድ በተገኙበት 
በትግራይ ክፍለ ሀገር በማይጨው ሕዝባ ማርያም ተፈጸመ። 
 
ጥላሁን ግዛው በትውልድ ቦታው አንድ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃና አንድ መለስተኛ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት 
በስሙ ተሰይመውለታል። 
 
«ያ ትውልድ» ተቋም ከተነሳበት ዓላማ አንዱ የዚያን ትውልድ ሰማዕታት መዘከርና ታሪካቸውን 
ለትውልድ ማስተላለፍ በመሆኑ የጥላሁን ግዛውን 50ኛ የሙት ዓመት መዘክር ስናስታውስ በጥልቅ 
ሐዘን ነው። የኢትዮጵያ ተማሪዎች ትግል አንድ ሁነኛ መመኪያውን ያጣበት ቀን ታህሳስ 19 ቀን 
1962 ዓ.ም.። ያ ትውልድ ይዞ የተነሳው ለሀገሩ ልማትና ለሕዝቡ የመብት ጥያቄ ተጋድሎ በጥላሁን 
ግድያ ተንቦግቡጎ የካቲት 1966ን ሕዝባዊ ዓመጽ በመላው ሀገሪቷ በማስነሳት የፈውዳሉን ሥርዓት 
ገርስሦ ጥሎታል። ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷን ጠብቃ የልጆቿ መብት የተከበረባትና ለሀገር 
ብልጽግናና ለልማት የተከፈለው የያ ትውልድ ሰማዕታት ደም ከንቱ እንደማይቀርና ሁሌም 
በትውልድ ሲዘከር፡ ሲታወስ እንደሚኖርና የትግላቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ልጆቿን ከፍ 
ከፍ እንደሚያደርጋት እምነታችን የጸና ነው። 
 
የዛሬ 50 ዓመት በኢትዮጵያ የነበረው የጭሰኛና የባላባት ሥርዓት ያከትም ዘንድ “መሬት ለአራሹ” 
ከታጋዩ አንጻር መሪ መፈክር ሲሆን ከአገዛዙ አንጻር ደግሞ አስክፊ መፈክር ነበርና ጥይት 
አስመዝዟል፡፡ የ “መሬት ለአራሹ” ጥያቄ የሥርዓት ለውጥን ይጠይቃልና፡፡ የ “መሬት ለአራሹ” 
መፈክር የባላባታዊ ሥርዓትን ማክተም ይፈልጋልና፡፡ ለሀገርና ለሕዝብ በሚደረጉ ትግሎች ሁሌም 
መስዋዕትነትን የሚከፍሉ ግምባር ቀደም ፋና ወጊዎች ይኖራሉ፤ አሉም፡፡ ጥላሁን ግዛው ከነዚህ 
የሚመደብ በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ከፍተኛ ክብር የሚሠጠው ጀግና ነው፡፡ ዛሬ ጥላሁን 
ግዛው ከመቃብር በላይ ስሙ ይታወሳል፤ ወደፊትም፡፡ በትግል መሞት ሕይወት ይህ ነው! 
 
የያ ትውልድ ታሪክ ሕያው ነው!!! 
«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  

 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   
 ምስለ ገጽ : yatewlid          

ታህሳስ 19 ቀን 2012 ዓ.ም. (December 29, 2019) 
ዋቢ ጽሁፎች 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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 «ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ» ቅጽ አራት ሜጋ አሳታሚ 1991 ዓ.ም. አዲስ አበባ 
 «ያ ትውልድ» ክፍሉ ታደሰ፤ ቅጽ አንድ ኢንዲፔንደንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ 
 <<ያ ትውልድ ተቋም>> መጣጥፎች  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 2                    የካቲት ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፲፪ ዓ.ም. 

የካቲት 1966 ዓ.ም. 46ኛ ዓመት  

(የድምፅ ቅጂውን ለማድመጥ እዚህ ይጫኑ https://www.youtube.com/watch?v=nhI2Lxei2G0 ) 

 

የካቲት 1966 ዓ.ም. 46ኛ ዓመት ትውስታ፡፡ <<ያ ትውልድ ተቋም>> ከተመሠረተበት ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ ከሚያደርጋቸው 

አስተዋጽዖች አንዱ ወቅታዊና ታሪካዊ ቀናትን ማስታወስ ነው፡፡ በመሆኑም ለአለፉት 7 ዓመታት ሰባት ቅጾችን አስነብበናል፡፡ ይህ ሲሰላ 

እስከዛሬ ስለ የካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ አብዮት ሰባት ጽሁፎችን አቅርበናል፡፡ በየዓመቱ አንድ ማለት ነው፡፡ የዘንድሮውን መደጋገም 

እንዳይሆንብን በግጥም የካቲትን አስታውሰናል፡፡ በድምጽም አያይዘናል፡፡ መልካም ትውስታ ለጊዜው የያ ትውልድ አካላት ስንል 

ለዛሬውና ለአዲስ ትውልዶች ከታሪካችን በጎም ሆነ ደካማ ጎን ትምህርት ትቀስሙ ዘንድ፣ ወደፊት በያ ትውልድ የትግል ታሪክ ላይ 

ለምታደርጉት ጥናታዊ ምርምርም ሆነ ጽሁፎች ይረዳ ዘንድ እነሆ! ድርሻችንን ብለናል፡፡ 

ኢትዮጵያ ሀገራችን፡ ክብርና ኩራታችን 

የሦስት ሺህ ዓመት፡ ዝና ታሪካችን 

የማክዳ ሀገር፡ አክሱም ሀውልታችን  

የሰለሞን አገዛዝ፡ ሥርወ መንግሥታችን  

ሲዋረድ ተጉዞ ከዛጉዌ  

ንጉሥ ላሊበላ፡ አብያተ ክርስትያናት 

ክብር ለሀገራችን፡ እስትንፋሰ ሕይወት:: 

 ሰለሞናዊ ሥርወ፡  ለይኩኖ አምላክ 

ሀገረ መንግሥት ሲተካ  

 በቆስጠንጢኖስ ዓፄ ዘርዐ ያቆብ 

ሰሎሞናዊ ሥርወ መንግሥት ዳግም ሲሳብ 

ሲሸጋገር ተሰገድ ዘር ከወናግ ሰገድ ዓፄ ልብነ ድንግል 

እስከ አድማስ ሰገድ ሚስጥሯ ያለው በመንፈስ ኃይል 

በፍፃሜ መንግሥት ዓፄ ተክለ ጊዮርጊስ ቀዳማዊ 

መንግሥተ ጎንደር፡ ሠርፀ ድንግል 

ነበር ጉዞው ተወራራሽ አንጻራዊ ሰላማዊ፡፡ 

በዚህ ግና አልቀጠለም፡ የየጁ ዘር የመሳፍንት 

ተከሰተ በያለበት ሁሉም ልንገሥ ያለበት 

ዘመን መጣ፡ ዘመነ መሳፍንት 

የራስ ዘመን፡ የራስ መንግሥት 

አባ ሴሩ ጓንጉል፡ ራስ አሊ ትልቁ 

ከሺህ 7 መቶ 77 እስከ ሺህ 8 መቶ 45 

ዘለቀ አሉ እስከ ደጃች አሉላ፡ ራስ ዓሊ ትንሹ 

አስቆጠረ ዓመት አሉ 68ት 

ተከፋፍሎ ለዝና ሀገር መግዛት 

አስተምሮናል ታሪክ ዘመነ መሳፍንት፡፡ 

አንድ አደርግ ኢትዮጵያን ብሎ ተነሳና 

የተዋበች ልጅ የቋራው ካሣ 

https://www.youtube.com/watch?v=nhI2Lxei2G0
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ብቅ አለ ከኮሶ፡ እያገሳ እንዳንበሳ  

ሰባስቲቦል መድፍ አምሮት ቴድሮስ 

የስልጣኔ አድማስ፡ ተገልጾለት ጥቅም የመድፍ 

አስተክሎ ከጫፍ፡ ከመቅደላ አፋፍ 

አንድነትን ገምዶ የቴዎድሮስ ሹርባ 

ከኢትዮጵያዊነት ኩርባ 

የነጭ ነጫጭባ፡ አድርጎ ምርኮኛ 

እጅህን ስጥ ቢሉት፡ እኮ ይሞክረኛ 

በድኑን ሰጣቸው፡ የንጉሥ አርበኛ፡፡ 

ተጽፎ አንብበናል፡ አዎ! ተምረናል 

“መቅደላ አፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ 

ፈሪውን አናውቅም ጀግና አንድሰው ሞተ 

ማረክን እንዳይሉ ሰው የለ በጃቸው 

ገደልን እንዳይሉ ሞተው አገኟቸው 

ምናሉ እንግሊዞች ሲገቡ ሀገራቸው 

ለወሬ አይመቹ ተንኮለኛ ናቸው” 

የተባለላቸው ዓፄ ቴዎድሮስ፡ የመቅደላው ኩራት 

ትምህርት ሰጥተውናል ከተጠቀምንበት 

ሕይወቱን ሰውቶ፡ ኢትዮጵያን እንዳቆማት፡፡ 

አባ በዝብዝ አራተኛው፡ የመተማው 

ለሀገራቸው የተቀሉ፡ ከድርቡሾች ሲታገሉ 

ንጉሥ ቢባሉ ድንበር ጠባቂ ልሁን ያሉ 

ታሪክ ነውና ሁሌም ይወሳሉ፡፡ 

ዓፄ ዮሐንስ ተጽፈዋል፡ ኢትዮጵያን ጠብቀዋል  

ለልጅ ልጆች አስረክበዋል፡ ታሪክ ለትውልድ አስተላልፈዋል፡፡  

ቅኝቱን ሰምተናል፣ ታሪክ ዘግቦታል  

“ሚንሊክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ፤ 

 ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ” 

አንብበናል፤ አዎ! ተምረናል . . . 

 እምዬ ምንሊክ የኢትዮጵያ ጋሻ 

ዐድዋን ገንብተዋል ያለም ማስታወሻ 

የሥልጣኔ አባት፣ መሪ በብልሃት 

ሩብ ምዕተ ዓመት፡ ገዝተዋል ኢትዮጵያን በሥርዓት 

ያባ ዳኘው ግዛት ያቆሙት መሠረት 

ኢትዮጵያ አንድ ናት ብዙ ጎሳ ያላት፣ 

  የቋንቋ ባለሀብት  

ይች ናት ሀገራችን፡ ጠላንም ወደድናት 

ትኑር ለዘላለም! ብለን ምንጮህላት፡፡  

ልጅ ኢያሱ ዘመናቸው፡ የውዝግብ ሂደታቸው 

ተሻግሮ ከንግሥት ዘንድ ከዘውዲቱ 

ዘመነ ፍፃሜ እስከ ሺህ 9 መቶ 22 

እልፈተ ሕይወት፡፡ 

ተፈሪ አልጋወራሽ ጠቅል ኢትዮጵያ 

በ14 ጠቅላይ ግዛት ለሆኑ አርኣያ 

“የምንወደውና ሚወደን ሕዝባችን”  

ብለው ሲያወድሱ ሰምተናል አይተናል 

አባባ ጃንሆይ! ብለን ዘምረናል። 

ሥዩመ እግዚአብሔርን አሜን ብለን ሰግደን 

ቀና ስንልና ተምሩ ሲገባን 

ለካ ግፍ ይሰራል ከእምነቱ ጀርባ 

መጠየቅ ጀመሩ ጃንሆይ አባባ፡፡ 

የዓለም መንግሥታት፣ የአፍሪካ ሕብረት መሥራች ሀገራችን 

አባባ ጃንሆይ የሰላሙ መሪ፣ ትምህርት አክባሪ 

ትንሽ ተሳሳቱ፡ ከሕዝባቸው ይልቅ ሥልጣንን ወደዱ፡፡ 

የአምስት ዓመቱ፤ የፋሽት ወረራ  

ሸሹ ፈረጠጡ፤ ተብሎ ሲወራ 
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ድል አረጉ ተብሎ፡ ሲሾም ምድረ ባንዳ 

ቆራጡ አርበኛ፡ ሲደረግ የከዳ 

“ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተላላ 

የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ” 

ሲባል መነሻ ነበር ትግል መጠንሰሻ 

ይገጠም ጀመረ፡ ከዘውድ ለመሸሻ፡፡ 

 ክራሮች ፋኖ አሉ፡ በገና ጉም ጉም 

ቃላት ቅኔ ተፉ፡ አወይ ወርቅና ሰም 

ዋሽንቶች አስተከዙ፡ መሲንቆ አቅራራ 

የመድረክ ጭፈራ፡ ቃላቶች ዝመራ 

ተጨፈረባቸው፡ በቅኔ በዜማ 

ንጉሱ ጥሩ አልሰሩም፡ እያለ ሲያቅማማ 

ቀጠለ ጉምጉምታው፡ ኸረ እንደው ጉምጉምታ 

ክራሩም ዘመረ፡ ከበሮ ቂም መታ 

ገጠር አዘመረ፡ እረኛ ዋሽንት ነፋ 

ብሶቱን አሰማ፡ ከጫፍ ከተራራ 

ጅራፍ አምባረቀ፡ አራሹ አቅራራ 

እንደው ዘራፍ የዋ! ፋኖ ተሠማራ 

ቅኔም ድምጽ አሰማ፡ የግፉን አዝመራ፡፡ 

“ተሰቀለ ቢሉኝ፡ ዝናሩ ነው ብዬ“ 

ተሰቀለ ቢሉኝ፡ ኮፍያው ነው ብዬ 

ለካስ በላይ ሁኗል፡ ትልቁ ሰውዬ 

ሰምተናል...ሰምተናል... 

በግፍ ተሰቀለ፡ ያ ጀግና በላይ 

ሀገር ባላስነካ፡ ለንጉሥ ሲሳይ፡፡ 

ሰምተናል ሲባል፡  

“አያሌው ሞኙ ሰው አማኙ፡ ሰው አማኙ” 

ሹመት መስሏቸው፡ ተንጉሡ ሂደው 

ለካስ ሽኝት ሁኗል፡ እከወዲያኛው፡፡ 

የግፍ ሰለባዎች አሳምነው ገብረወልድ፣ ታከለ ሐዋርያት 

መቀስቀሻ ነበሩ፡ ለብልሹው ሥርዓት፡፡ 

“ግርግር” ብለውት ስሙን ለማሳነስ 

በ1953 ወርሃ ታህሳስ 

ግርማሜ መንግሥቱ ልጆች የንዋይ  

እቅዳቸው ከሽፎ ሲሆኑ ተሰቃይ 

ደወል ነበር ለዓፄው መንቃት ተሳናቸው፣  

ምንም ሳይመስላቸው 13 ዓመት 

የካቲት ያዛቸው ድንገት ሳያስቡት፡፡ 

ጋሻዎች በ10ሺህ፡ ባላባት ሲያዙ 

ገበሬው ሲነቀል፡ ሚያመጣው መዘዙ 

ማየት ተስኗቸው፡ “ዕድሜ ልክ” ሊገዙ 

ድጋፍ ሰጪ ሆነው፡ ገበሬን ሲገፉ 

እድሜ እየጨመረ፡ ሲበራከት ግፉ 

ወሎ መጣባቸው፡ ረሃብን ይዞ 

ያያቸው ጀመረ፡ ሕዝባችን ተክዞ 

ሊያከብሩ ሽር ጉድ 80 ዓመታቸውን፡ መብራት ይሰቅላሉ 

ከተማው እንዲበራ 

አልሰሙም ይባላል፣ አይሰሙምም ይባላል፡ የረሃቡን ጉዳይ 

የወሎን መከራ  

አንድ ዓመት ቆጥሮ፡ ድንገት ሳያስቡት የካቲት አበራ፡፡ 

. . . 

 የካቲት 11 ሺህ 1966 መምህራን ሥራ አቆሙ 

ካራት ለማስቀረት የተወጠነውን፡ ሥርዓተ ትምህርት ሴክተር 

ሪቪውን 

ይነሳ ለማለት አድመው ተነሱ 

በማኅበራቸው ኢመማ ሥርዓቱን ወቀሱ።  

መቼ በዚህ ብቻ የደሞዝ ጭማሪም አክለው ጠየቁ 
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በወሰዱት አቋም ሳምንታት ዘለቁ።  

ነዳጅ ጭማሪውን፡ እጅግ በመቃወም 

 ታክሲ ነጂዎች፡ ወጡ ካደባባይ ሥራ ላይ በማደም 

ወታደሩ በደሞዝ ጭማሪ ፤ ሆነ ከህዝብ ጋር ተባባሪ 

ለሕዝብ ብሶት ግባር ቀደም ተሰላፊ ተማሪዎች 

አልን “ አትነሳም ወይ አትነሳም ወይ፤ የግፍ አገዛዝ 

አይበቃህም ሆይ!” 

ተነስ! ተነስ! አልን፣ ደጋግመንም አልን ሕዝብም ተከተለን 

እውነት ተነሳልን 

የካቲት ዘመረች እሆሃ አበባዬ፡ ትግሌ ጠባዬ 

ተናወጠ ካምፓስ በመላው ተማሪ 

ይበተኑ ጀመር መልዕክተ በራሪ 

ኃይሌን ለማዳከም፡ የካቲት በረታች  

ግብታዊነቷን፡ አላስነጥቅ አለች 

ሥዩመ እግዚአብሔር፡ ቢጮህ ማን ሊሰማ 

ተነቃንቋል ዙፋን፡ በየካቲት ዜማ 

የካቲት ሕዝባዊ፡ በ14ቱ ግዛት 

ጠንክራ ታገለች፡ ያፄውን ሥርዓት 

ማ! ሊሰማ ጠ/ሚር አክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ በተንኩኝ 

እንዳልካቸው ቢሉ ኧረ ፋታ ስጡኝ 

በየካቲት ግለት ገብተው ከአጣብቂኝ  

“ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥን” በትኖ፣ አስተርቶ 

ነጎደ የካቲት አጓርቶና አቅራርቶ፡፡  

ሴክተር ሪቪው ተሠረዘ፣ ደሞዝ ተጨመረ፣ የነዳጅ ጭማሪ 

ተነሳ 

ቢለፈፍ ቢነገር አልሰማ አለ የካቲት፤ በአብዮቱ ማዕበል 

ተውጦ እያገሳ  

የካቲት ነጎድጓዱ ሄደ ገሰገሠ 

መብረቅ ሆነ ክንዱ ለአሮጌው ሥርዓት 

የለም ወደ ኋላ በትቅደም መስተዋት፡፡ 

የካቲት የሥርዓት ለውጥ ጠየቀ፤ አብዮቱ በህዝብ ደመቀ 

በህዝብ የለውጥ ግለት፡ የካቲት ህዝባዊ አብዮት  

ይታወሳል  ዓመት ከዓመት፡፡ 

ጨፈርን፣ ተሰለፍን፣ አዎ ዘመርን፣ ፈከርን፣ 

ጮህን፣ እጃችንን ወደ ላይ አወጣን፣ አነሳን 

አዎ! ብለን ዘምረናል  

“በትግል በመሞት ነው፡ ነፃነት የሚገኘው፡፡” 

ስማቸውን አድምቀን ጮኸናል  

“ጥላሁን ለምን? ለምን? ሞተ ብለናል 

አዎ ዘምረናል “ዋለልኝ ለምን? ለምን? ሞተ፣ ተሰልፈን  

አዎ! ጮኸናል “ማርታ ለምን? ለምን? ሞተች” ዘምረናል 

ለትግል ኮኮቦች ለዚያ ትውልድ ፈርጦች፡፡ 

አዎ ጠይቀናል! 

ይቅረቡ! ይቅረቡ! ብለናል ይቅረቡ ለፍርድ 

የዓጼው ባለሥልጣናት እነ ቢትወደድ፡፡ 

የወሎ ረሃቡ ሜዳ መዘርገፉ፣ እጅግ ቢዘገንን መከራና ግፉ 

ብለናል ይያዙ፣ ለፍርድም ይቅረቡ ባለሥልጣናቱ 

ባላባት፣ መኳንንት፣ ሳይቀሩ መሳፍንቱ 

ብለናል፣ ብለናል ለእሥር ይዳረጉ 

በሰፈሩት ቁና እስቲ ይሰፈሩ፡፡ 

በወርሃ የካቲት 1966 ይህንን ብለናል 

46 ዓመት ይህን ተሸክሟል፣ ዛሬም ይታወሳል፡፡  

.  .  . 

ምስጋና ይግባውና፡ የካቲት አብዮት ግዳጁን ተወጥቷል 

የዓፄውን ሥርዓት፡ መንቅሎ ጥሎታል 

ቀጣዩን ማሳመር፡ የትውልድ አደራ  

እኮ ማን ይረከብ? ማነው ባላተራ? 

ቆም ብለን ብናይ፡ መሪ አልባው አብዮት፣ 
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የካቲት ይቀዝፋል፡ አቅጣጫው ጠፍቶበት 

ወደ ቀኝ ቢማትር፡ ግራንም ቢቃኘው  

ተመሪ ሚሻቸው፡ ገና ጅምር ናቸው 

በመዳህ ላይ እያሉ፡ የካቲት ቀድሟቸው 

ፈጣን ነው ባቡሩ እያዩት ራቃቸው፣ ሄደ አመለጣቸው፡፡ 

ብቅ አለ ተሽሉ የደርግ ቀንድ አውጣ 

ተቀለበ የካቲት ያለምንም ጣጣ፡፡ 

ያ ሕዝባዊ አብዮት! የካቲት ደመራ 

ይነጉደው ቀጠለ በዳሰሳ፣ በደንባራ 

አቅጥጫ ሚሰጠው ትግሉን የሚመራ 

ለህዝባዊ ጥያቄዎች መልስ ሰጥቶ የሚያኮራ፡፡ 

ኃይል አጥቶ ወደቀ  ከምርጦቹ ተራ፡ ከወታደር ጎራ 

የፖሊስ ሠራዊት፣ ጦር ሃይሎች፣ የክብር ዘበኛ   

በአስተባባሪነት ወጥኖ ሲነሳ፣  እያየነው እኛ 

ሰኔ 21 ቀን ደርግ ብሎ የሰየመው 

ለበትረ መንግሥቱ ድልድዩን ዘረጋው 

መስከረም ሁለት ቀን ሺህ 9 መቶ 67 

 ምሎና አቅራርቶ ያላንዳች አፍረት 

“ታሪክ የጣለብኝ” የሀገር አደራ 

ማንንም ሳይፈራ፣ እጅግ እያቅራራ  

መለያ አንደበቱን ማርሹን አስከትሎ 

ከሥልጣን ላይ ወጣ አያ ድቡልቡሎ፡፡ 

ተብሎም ተለፈፈ “ንጉሱ ከሥልጣን ወርደዋል   

በጊዜያዊነት ወታደሩ ይመራል፡፡” 

የታሪክ አደራ ተቀባዩ ደርጉ፡ 

 “ኢትዮጵያ ትቅደም”ን ሰንቅሮ ለወጉ 

መሰብሰብ፣ መሰለፍ፣ ሥራ ማቆም ሁሉ 

ህገወጥ መሆኑን አወጀ ለሁሉ፡፡ 

ደርግንም እያየን፡ እኛም ትግሉን ቀጠልን 

ለመብት ተፈንክተን፣ ታስረን፣ ሮጠን፣ተገድለን. . . መብትን 

ከተነጠቅን 

ብለን ዘምረናል “ትግል ነው መፍትሄው 

ሥልጣኑን እስኪያገኝ ላብ አደር ገበሬው፡፡” 

እናማ ቀጠልን. . . ትግላችንን ቀጠልን፣ ቀጠልን...ቀጠልን... 

ደርግንም ታገልን...ታገልን...ታገልን... 

አሁንም እንደገና . . . 

ብለን ቀስቅሰናል ጮኸን አስጩኸናል “መሬትን ላራሹ 

የምትሹ፤ ተዋጉለት አትሽሹ” 

ለሚለው ጩኸት ዱላ ተችሮናል፤ ካልቾም ጠልዞናል፡  

በጀርባ ተንጋለን “እባክህን”፡ ብለን ተማጽነናል፡፡ 

ለ”ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ድምጻችንን ብናሰማ 

በሞግዚት አስተዳደር ስም፡ በምርጥ መኮንኖች ሥልጣኑ 

ተቀማ 

“ዴሞክራሲያዊ መብት ለሁሉም ያለገደብ” ጩኸታችን 

ጥፋት ሁኖ ተከለከልን እንዳንናገር፣ እንዳንጽፍ ተነገረን፣ 

ተነገረን 

እንዳንሰበሰብ፣ እንዳንደራጅ አዋጅ ወጣብን 

ማርሽ አጓራብን፡፡ 

ሰልፍ በሰላም ብናደርግ ለማሰማት ብሶታችንን፣ ጥያቄሃችንን  

በጢስ ጋዝ ታፈንን፣ በዱላ ተቀጠቀጥን፣ ወደ ሥር ተጋዝን 

ከርቸሌ፣ ማዕከላዊ ተጋዝን፤ “ዳቦ ለተራበ” ብለን በለመንን 

ደግመንም አልተውን ፤ “ድሀ ይማር” አልን፣ 

እኛው ተባረርን፣ ከክፍል ተሠረዝን፣ በፖሊስ ታሰስን 

አልተውን፣ አልተውን አሁንም ተሰለፍን፣ በሰላም ታገልን 

አነሳን መብትንም ስለመብት ታገልን፣ ስለ መብት ጮክ አልን 

“የብሔር/ብሄረስቦች መብት ይከበር” አልን፡ አዎን አልን፣ 

ከቶም አልካድን 

“የራስን ዕድል በራስ መወሰን” 
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አንፍራው አልን “እስከመገንጠል” 

ደሞ መለስ ብለን ፤ ፃፍን፣ ፈለሰፍን የትግሉ ጡዘቱ ነውና 

በመደብ፣ 

ሀብታምና ደሃ፣ ገዥና ተገዥ 

ይውደማሉ! ይጠፋሉ! ቡርዣና በዝባዥ 

ያኔ ያኔ ....እኩል ስንሆን በኅብረሱታፌ ርዕዮት  

ሁሉም ብሄር/ብሄረሰብ ይኖራል ባንድነት 

ለምን ይገነጠል ከመጣ እኩልነት በሕብረሰባዊነት 

ብለን አድምቀናል፤ አዎ ቀስቅሰናል  

ከወቅቱ ርዕዮት ከሶሻሊዝም ጋር አብረን ተጉዘናል፡፡ 

ጮኸናል ጮኸናል፡ የሃይማኖት እኩልነት ይከበር ብለናል 

በእስላሞች ሰልፍ ላይ ክርስቲያኑ ጮሃል 

እምነት የግላችን በሀገር ተሳስረናል፡ 

 ለዚህም ዋጋ እስር፣ ሕይወትም ከፍለናል፡፡ 

መቼ አላልንም አልን “የሴቶች ጭቆና ድርብ ነው” ብለናል 

አንዱ በጾታዋ ሌላውም በመደብ  ከፍ አርገን ጮኸናል 

ከማጀት አደባባይ እህቶች፣ እናቶች ወጥተው ተፋልመዋል፡፡ 

አንቺ ጭቁን እህትዬ ... እህትዬ  

ተነሽ ታገይ አያዋጣም ሁሌ እዬዬ 

ዝማሬሃችን በየካቲት ይካተታል፡፡ 

. . . 

የካቲት አብዮት በደርጉ መሪነት ገና ዳዴ እያለ 

“ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም” ዘምሮ ሳይጨርስ 

“አብዮት ያለ ደም እኮ የትም አይደርስ”  

ተብሎ ታወጀ ውሳኔ ፖለቲካ 

በ60 ሰው ግድያ ሲፎከር ሲያስካካ 

የፍትህ ሚዛኗ ሲመዘን፣ ሲለካ 

ብለንም ጽፈናል ገና ከጅምሩ ፍትህ ካረከሠ 

 “ጭፍን ፋሺዝም በኢትዮጵያ ነገሠ” 

አዎን አንብበናል “ዴሞክራሲያ ልሳን” ደርጉ አቅጣጫ ስቷል  

እኮ አቅጣጫውን ስቷል፤ አብዮት አብቅቷል በደርጉ 

ተጠልፏል 

የ60ዎቹ ደም ዛሬም ፍትህ ይላል፡፡ 

. . . 

ሲታወጅ ብለናል እድገት በሕብረት 

“ጋሪው ቀድሞ ታየ ከፈረሱ ፊት”  

በዘመቻ ጀምሮ በዘመቻ ያበቃ  

እንደግ/ለእድገት  በሕብረት ተብሎ ታወጀ 

ተማሪ አስተማሪ ከ10ኛ በላይ  

ወንድና ሴት ሳይለይ እንዲዘምት ታዘዘ 

ትኩስ ነው አብዮቱ ሁሉም በደስታ 

 ሊያስተምር ሊያለማ ተገጠር ተጓዘ 

ነበርና የቀደመ ጋሪው ከፈረሱ፤ 

 ዓመትም አልሞላው ዘማች ሲመለሱ 

 በቅድ ያልተመራ ጥናት የሌለው 

 በጎርፍ ተወሰዱ፣ ተቃጠሉ ሞቱ  

ዜና ይዘገባል፤ አንብበን አዝነናል ጋዜጣ በየለቱ 

ዋ! ብለናል “ዋ! መሠረት 

ሞተሽ መኖር ስታውቂበት 

ካንቺው ቤት ነው፤ካንቺ አካላት 

እሳት. . . . . .እሳት ያገኘበት 

ዳር እስከ ዳር ሕያው እሳት. . .” 

አዎ ጽፈናል ዋ! መሠረት  

በነቃችው አንቂ በ“ጎሕ” መጽሔት፡፡ 

የካቲት 25 1967 ታወጀ መሬቱ ሆነ ለአራሹ 

ቀለጠ ጭፈራው እልልታው አስተጋባ 
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ነጻ ወጣ ጭሰኛ፣ ገበሬ አፈር ገፊ፤ 

ተሠበረ ቁልፉ የባላባት ሥርዓት አከተመ ግፉ 

ብለን ደግፈናል ብለን ተሳትፈናል፡፡ 

ግና አልተዘፈቅንም ጥያቄ አቅርበናል 

ሕዝባዊ ጥያቄ ምላሽ ይፈልጋል 

ተግባራዊ ይሆን ዘንድ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ከሁሉም 

የተውጣጣ  

መብት ይኑረው ሕዝቡ ዴሞክራሲ ይምጣ 

ብለን ከትበናል፤ ወረቀት በትነናል፣ አጥር ላይ ጽፈናል ደርግን 

ሞግተናል፡፡ 

መጀመሪያ “መንቃት፣ መታጠቅ፣ መደራጀት” በሚል 

መፈላሰፍ  

ደርግን አላቀፍንም፤ አቅፈን አልተጓዝንም ብለን ሂሳዊ ድጋፍ 

አላልንም ይገደብ፤ ዴሞክራሲ ለተራበ ሕዝብ 

ፍፁም አልወጣንም ንቃት ስለሌለው፤ ቅድሚያ እናስተምረው 

እንደውም ብለናል በሂደት ይማረው፡፡ 

. . . 

ትግላችን ቀጠለ እጅጉንም ፋመ፡  

የካቲት ወለደ ለሀገር/ለሕዝብ ያለመ 

ነሐሴ 26 በሺህ 9 መቶ 67፡ 

 ኢሕአፓ ታወጀ ትግሉን ለመምራት 

የላብ አደር ፓርቲ የትግላችን መሪ  

ብለናል ኢሕአፓ ነው! ኢሕአፓ ነው! ሀቀኛ ተጠሪ፤ 

 ነጻነት አብሳሪ፡፡ 

“ኢሕአፓ ወይም ሞት!” ብለን ፈክረናል 

“በትግል መሞት ሕይወት” ዘምረናል 

“ፍፁም ነው እምነቴ፡ የትግሉ ነው ሕይወቴ” 

ብለን አብስረናል “ለዘመናት፣ በጭቆና ማጥ 

በግፍ ሰንሰለት ታስሬ  

መብቴን ላስከብር፣ ጠላትን ልሽር 

ተነስቻለሁ ዛሬ 

ይኸው ታጥቄአለው ዛሬ  

ብለን ተገድለናል ደማችን ተንዠርጓል 

በየአስፏልቱ ላይ ኩ.....ል...ል... ብሎ ሄዷል፡፡ 

1968 ሜይ ዴይ፤ ወጥተን ካደባባይ 

እምም አለች ምድር ተናወጠ ሰማይ 

የላባደር ፓርቲው ጮሆ ለላብ አደር 

ለኢትዮጵያችን ክብር 

አልን ይውደም! ይውደም! ይውደም! ፋሺዝም! 

የኢሕአወሊ ልጆች ብለን ውጋ በለው 

እንደ ሆቺ ሚኒ እንደ ቼኩቤራ 

አልነው እራሳችንን “ፋኖ ተሰማራ 

በዱር በገደሉ ትግሉን እንድትመራ 

በመሪ ድርጅትህ፣ በኢሕአፓ ጥላ ሥር  ከአሲምባ ተራራ፡፡” 

የትግሉን መፋፋም የኢሕአፓን ጥንካሬ ያዩ ማሌርዶች፣ ያዩ 

መኢሶኖች፣ ያዩ የወዝሊጎች 

ቢያስሩ ቢገርፉ ቢገድሉ ወጣቶች 

ቀጠለ እሥሩ ቀጠልን ታገልን ለሕዝብ መንግሥት፣ 

  ለዴሞክራሲ መብት፡፡ 

ታሥረንም ታገልን፣ ገርፈውም ሲለቁን ትግሉን ተቀላቀልን 

የድሉን ቀን ሳናውቅ “ትምህርት ከድል በኋላ” አልን ብለንም 

አልተማርን፡፡ 

ብቸኛው ፓርቲያችን ለሥልጣን ሳይበቃ 

ቡጊ፣ ቺቺ፣ ሬጌ ድለቃ 

ከቶም ላይታሰብ ሕይወት ትግል ሆነ፡፡ 

ፋሽስትን ማን ይፈራዋል! ገጠምን አነበብን አስንበብን 

“የምር ተኳሹን እኛ ስናውቀው፣  

ዝናር በትሬን ማን ደባለቅው” ብለን ቀሰቀስን 
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ኢሕአፓን አሞቅን ከመንደር ጉራንጉር፣  

ከፎቁ ከማማ፣ ሜዳ ተራራውን፣ ጋራ ሸንተረሩን 

ኢሕአፓ አደረግነው ኢትዮጵያ ምድሩን፡፡ 

ኤሌክትሪክ ሽቦ ላይ አርማውን ሰቀልነው 

ይህስ ምዕታት ነው እንዳላስባልነው 

አጥር ግርግዳዎች በኢሕአፓ ታጅበው 

ታዳጊ ሕጻናት ሱቃቸው ኢሕአፓ አርገው 

እናቶች አባቶች ዲሞ የት አለች ሲሉን እኛም ስንሰጣቸው 

እስላም ክርስቲያኑን አብሮ ያታገለ 

በኢትዮጵያዊነት የተኮለኮለ 

የካቲት ሲነሳ ኢሕአፓ ካልተባለ 

የፓርቲ አባወራ ትግል ያስጀመረ  

 ኢሕአፓ መሆኑ ካልተመሰከረ 

እኮ እንዴት ወዴት የካቲት ተዘከረ፡፡ 

ኢሕአፓ ፍሬው ሲጎመራ ሲያሸት አዝመራ 

ከቁንጮው ከማማ አረምን አፈራ 

ሀ እና ለ የተባለ እንደ ቀላል ጉዳይ 

መቋጫ አልነበረው ሲደርስ ሆ እና ሎ ላይ 

ፍርሃት፣ ጥርጣሬ መርዛማ ሲስይ  

አበቀለ ውስጡ ፈላጊ አስተዋይ፣ ጥበበ ሰናይ 

 ጥንካሬ፣ አንድነት ትግሉ ሲጠይቅ 

እምነት ግራ ገባው ክወዴት ሊወድቅ 

ለትግል ሕይውቱ ፍጹም የነበረው 

አወይ አሰናካይ ጥርጣሬ በላው 

መጓዝ ብቻ ሆነ እደው በዳሰሳ 

ከምድር የወጣ የባህር ውስጥ ዓሳ 

መዝለል መፈራገጥ ኸረ ታጣ መላ 

እጁን ከጭንቅ እሳት፡ እራስ እየበላ 

የኢሕአፓ ውዳሴ የአጀማመሩ 

ገና መች ተጻፈ ኢሕአፓ ሚስጥሩ 

እንደው በየካቲት ይታወስ ለፍቅሩ 

ለሰማዕታት ክብሩ፡፡ 

. . . 

ቀጠለ ትግሉ፣ ከውስጥም ከውጭ  

ጦርነት አወጀ፡ ደርግ ሊያረገን ጭጭ፡፡ 

እኛም ዘመርን ደግመን፣ ደጋግመን 

 “ቢወቀጥ አጥንቴ ቢንቆረቆር ደሜ 

  ለአዲስ ሥርዓት ልምላሜ 

 ፍጹም ነው እምነቴ የትግሉ ነው ሕይወቴ” 

አልን ቃል ገባን፣ ዳግም ተናገርን ቁርጠኛ አቋም ወሰድን፡፡ 

ፋሺስት ግድ የለውም ለሱ ሀገር ሥልጣኑ፣  

ለሱ ሕዝብ ሥልጣኑ  

ሰበሰበ የሰው አውሬ መግረፍ፣ ማሰቃየት፣ መግደል የተካኑ 

ቀጠለ ተጧጧፈ ቤት ለቤት አሰሳው ወጣት ማሳደድ 

እኛም ስንሽሎከለክ፣ ስንሸዋወድ 

አግኝተውንም ገለው ሲጥሉን፤ እኛም ተኩሰን ስንከላከል 

የትግሉ ሚዛኑ ወደእኛ ያደላው፣  

ቁርስ አርጎን ፎከረ መንግሥቱ በተራው 

አጥቂ የተባለው ድንፋታ የፋሺስት  

ጠርሙስ ከሰከሰ ደም የተሞላበት 

እንደ እብድ ውሻ መንግሥቱ ሲያጓራ 

መቀየስ አቃተን፡ በባዶቤት ጉራ 

የኢሕአፓ መሪ፡ ኮከብ ተወርዋሪ 

ወሬውን ሰማነው በገዳይ አብሳሪ፡ 

 አወይ ቅስም ሰባሪ፡ ተስፋዬ ተቀባሪ 

ሆንን ተባራሪ፡፡ 
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ቀጠልን ትግሉን “ታጋይ እንጂ ትግል አይሞት” 

ሌላም አልን “በትግል መሞት ሕይወት”  

ቀጠሉ እነሱም አሰሳቸውን፣ ግድያቸውን. . .፡፡ 

. . . 

ሜይ ዴይ 69 እጅጉን እሪ በይ 

ልጆችሽን ገበርሽ ለፋሽስት ሲሳይ 

በዓላችን ብለው ሊያከብሩሽ ቢወጡ 

ምነው ሰጠሻቸው ደምን ለሚጠጡ 

“ሜይ ዴይ የላብ አደሩ ..”. ብለው ሳይጨርሱ 

በፋሽስቶች ጥይት የተፈረከሱ፣ 

የካቲት ወልዷቸው ላንቺ የወደቁ 

በፋሽስቶች ጥይት ተለቅመው ያለቁ 

ሊያከብሩሽ ሲመጡ በሰላማዊ ሰልፍ 

ማንንም ሳይለይ ቢያር ሲርከፈከፍ 

ምድር ቀውጢ ሆነች ወላጅ ተረበሹ 

ማን ሞተ? ማን ቀረ? አልቀሩ የሸሹ 

ማታ ከተኙበት እየተለቅሙ በፋሺስቶች ጥይት ሲቆሉ አደሩ 

እጅግ ብዙ አለቁ በየጉራንጉሩ 

የካቲት ወልዷቸው ሜይ ዴይ ተዘረሩ፡፡ 

“ትግል ነው” አንበለው ከዚማ በኋላ 

ያበደ ውሻ ነው ሁሉን የሚበላ 

መግቢያ መውጫው ጠፍቶ እራስን ለማዳን 

በአራቱ ማዕዘን ነጻ ርምጃ ሆኗል፡፡ 

ማንንም አይምርም ገሎ ይሰወራል 

ወጣት የተባለ/ች አሳሩን/ሯን ይበላል  

በየመንገዱ ላይ ሬሳው ይጣላል 

አመራርም ሚሰጥ መላ ቅጡ ጠፍቷል፡፡  

ወደ ዘመድ ቢሸሽ እዛ ቤት ሌላ አለ 

ወጣ ሲባል ከከተማ ጸጉረ ልውጥ ብለው ይከቱናል 

እንዴትስ ተደርጎ ኬላው ይታለፋል 

ያ ውብ ተስፋችን በጥይት ተከቧል 

እያልን ስንጥር፣ ስንታክት “ትግል ለካ ይሞታል”፡፡ 

 በእድገት የተጀመረ የተማሪ ዘመቻ፡ 

 ሊቋጭ ተዘጋጀ በቀይ ሽብር ዛቻ 

 መጣልን እስር ቤት፣ መጣልን ቀይ ቤት፡ 

 በየበራፋችን፣ በየቄያችን እሬሳ ሊያመርት:: 

ግርፉ እንዲሰማ፣ ሲገሉ እንዲታወቅ 

ለሊቱን በሞላ ሕጻናት ጨምሮ ወላጅን ሲያሰቅቅ 

ቀይ ሽብር ቃል የለው ይኑር እንደሞተ አይታወስ ይራቅ፡፡ 

አሞራ አንዣበበ፣ ጅቦች ተጠራሩ 

ደርግ የገደለውን የሰው ልጅ ሊቀብሩ 

ድንኳን አይተከል ወደ ውስጥ ሲለቀስ 

ነጠላ አይዘቀዘቅ ጥቁር አይለበስ 

ሁሉም ቤት ለቅሶ ነው ለቅሶ ደራሽ የለ 

ባህል ያራከሰ ቀይ ሽብር ብዙ ነው ስብህናን ያስጣለ፡፡  

መብት ያገኘው ገዳይ እጅግ ተበራክቷል 

ጠያቂ የለውም ሁሉም ገዳይ ሁኗል 

ቀይ ሽብር ብለውት እውነት ያሸብራል 

ታሪክ ይፋረደው ሀገርን አጥፍቷል፡፡ 

እድለኞች ከእስር ቤት በተአምር ተለቀቅን 

ከቀይ ሽብር ያመለጥን ተሰደድን 

ሕይወት መጣች እንደገና ልትጠይቀን 

እሺ ያለ ተማረላት፣ ደብተር እርሳስ ጨበጠላት 

ሥራ ያላቸው እንደሙያቸው ተጓዙላት 

ሁሉም ነገር ጨልሞበት ተስፋው በሀገር የተበላ ወደ ስደት 

አመራላት 
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አንዳንዶች ውደሚ ያሏትን ሀገር አኑሪኝ አሏት፣ 

እሷም ቂም ሳትይዝ ታኖራለች 

ሳትዋጋ ድል አድርጋናለች 

ኩሩ ነታችንን ቀምታናለች 

ወደድንም ጠላን ገዝታናለች 

ምን ይህ ብቻ ለአንዳዶችማ እናት ሁናለች 

ምን ይደረጋል አኑራናለች 

መቼስ ማል ጎደኒ. . . . .  

... 

ምን ሰጠሽን የካቲት?  

ምን ተማርን ካንቺ ውበት? 

ሳንደራጅ፣ ሳንዘጋጅ መጥተሽብን አመለጥሽ 

ዛሬስ ዛሬ 46፣ 46 ትልቅ ዓመት አስቆጥረሽ 

ስንተራመስ  እኮ ይሰማሽ፡  

አትሁኝብን ትውልድ ወቃሽ፡፡ 

ሀገር ብሄራዊ ክብሯ ተገፎ ሰንደቋ ደብዝዞ 

ሃይማኖቷ ተተራምሶ ዘረኝነት ጦዞ 

ታሪኳ ተንቋሾ ዜጎቿም ተዋርደው  

ህልም ያላቸው አንቀላፍተው 

ጎበዛዝት ዳር ተገፍተው 

እንዳናጣት ኢትዮጵያችንን 

የተደገሰልንን ዋይታችንን፣ ልቅሷችንን፣ 

እግዚዮታ የሕዝባችን፣ እጅ ማንቀርበብ የናታችን 

አድምጠነው በአንድነት፡ ከተያየን በፍቅር ዓይን፣ 

በመግባባት በቋንቋችን  

ከተጓዝን ትኖራለች የእኛ ምድር ኢትዮጵያችን 

ለዘላለም ለክብራችን፡፡ 

ምኞታችን ዛሬም ህያው 

የካቲትን አስታውሰነው፣ መጪውንም ስንቃኘው 

አቤቱ አምላክ ብሩህ አርገው፡፡ 

ሕዝባችንን ይቅር ብለህ፣ ቸርነቱ አያልቅብህ  

እንለምንህ ብለን በርከክ 

እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ባርክ!!! 

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች 

 የካቲት 1966 ታሪክ ህያው ነው! 

የያ ትውልድን አኩሪ ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ሁላችንም 

እንተባበር። 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> ለያ ትውልድ መታሰቢያነት።  

የካቲት 14 ቀን 2012 ዓ.ም. (February 23, 2020) 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  

ስልክ ፡ (703) 300 4302  

Website http://www.yatewlid.com ,  

http://www.yatewlid.org 
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 3                   የካቲት ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፲፪ ዓ.ም. 

የያ ትውልድ ሴቶች ትውስታና የእናቶች ሰቆቃ  

(ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን 109ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

እንኳን ለዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 109ኛ ዓመት አደረሳችሁ፣ አደረሰን መልዕክታችን ከ«ያ 
ትውልድ ተቋም» ይድረሳችሁ፡፡ ማርች 8 ስናስታውስ በሴቶች ላይ የደረሰውን ስቃይ፣ ግፍ፣ ሰቆቃ፣ 
ጭቆና፣ እንግልት፣ ስደት በዓይነ ኅሊናችን እንስላለን፡፡ ማርች 8 ስናስታውስ የሴቶችን ጥንካሬ፣ 
ተጋድሎ፣ ጥበብ፣ አመራር እናስባለን፡፡ ማርች 8 ስናስታውስ በሀገራችን ኢትዮጵያ መከበር 
ከጀመረበት 1968 ዓ.ም. ወቅት ሴቶች ለመብታቸው ካደረጉት ተጋድሎ አድማሱን አስፍቶ 
ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ዴሞክራሲያዊ መብት እውን መሆን የከፈሉትን አኩሪ ትግልና መስዋዕትነት 
አንዘነጋውም። ማርች 8 ስናስታውስ በአረመኔው የደርግ ቀይ ሽብር ሰለባ የሆኑትን ብርቅዬ ወጣት 
ሴቶችን ከፍ እናደርጋቸዋለን። ማርች 8 ስናስታውስ  በአረመኔው የደርግ አገዛዝ ልጆቻቸውን በቀይ 
ሽብር ተነጥቀው የተንገላቱ፣ የተሰቃዩ፣ እየዬ ብለው ያልወጣላቸውን ዕድሜአቸውን በሰቀቀን፣ 
በቁጭትና በፀፀት የገፉትን የኢትዮጵያን እናቶች አልዘነጋናችሁም እንላቸዋለን፡፡ ማርች 8 ስናስታውስ 
ለሀገራችን ሉዓላዊነት በዱር በገደሉ የተንከራተታችሁና ኢትዮጵያችንን ከወራሪና ከጠላት ለመከላከል 
ትልቁን ድርሻ የተወጣችሁ እናትና ወጣት አርበኞች ክብር ለናንተ እንላለን፡፡ ማርች 8 ስናስታውስ 
በኢሕአዴግ/ወያኔ አገዛዝ በግፍ ለተሰቃያችሁ፣ በእሥር ለማቀቃችሁ፣ በስደት ለተንገላታችሁ፣ 
ለተገደላችሁ እናቶችና እህቶች አሁንም ልጆቻችሁን አጥታችሁ፣ ታፍነውባችሁ እየዬያችሁ ያላባራ 
እናቶች፣ ከቀዬሃችሁ በመፈናቀል እስካሁን ለአስከፊ እንግልት ለተዳረጋችሁ እናቶችና፣ እህቶች 
ብሶታችሁ ብሶታችን፣ ሀዘናችሁ ሀዘናችን መሆኑን እንገልጽላችኋለን፡፡ 

ከተመሰረተ ስምንተኛ ዓመቱን በመጪው ሰኔ 2012 ዓ.ም. የሚያከብረው “ያ ትውልድ ተቋም” 
የዘንድሮውን ማርች 8 ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ  በየዓመቱ ካስነበብናቸው አጠናክረን የሴቶች 
እናቶችንና ወጣቶችን አኩሪ ተጋድሎ፣ አሳዛኝ ፍጅትና መሪር ሀዘን ዳግም ልናስነብብ ወደድን፡፡ 
የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጪዎችና ገዳዮች ዛሬም ፀፀት ያላገኛቸው የታሪክ በራዥነታቸው ተከላካይ 
ያስፈልገዋልና ተጽፎ ከማያልቀው የግፍ ማህደራቸው ማርች 8 አስመልክቶ ትውልድ ያውቀው 
ዘንድ፣ በመረጃነት ያገለግል ዘንድ፣ ሌሎችም የሚያውቁትን ይጽፉ ዘንድ ያልተነገረላቸውን ሴቶች፣ 
ድምጽ አልባ ሆነው የተደፉትን የያ ትውልድ እንስቶች እናስታውስ ዘንድ ያቅማችንን ታሪካቸውን፣ 
ገድላቸውን እንደግምላቸዋለን፡፡  

ታሪክ ነውና በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ በቅድመ የካቲት 1966 ዓ.ም. አብዮት ተደራጅቶ በየካቲት 
አብዮት ማግስት ለሕዝብ ብቅ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ሴቶች 
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እህቶቻችንን በትግሉ በማሳተፍ የኢትዮጵያ ልጆች ያላቸውን የሀገርና ሕዝብ ፍቅር በእህቶቻችንና 
በእናቶቻችን ዘንድ ምን ያህል እንደተተገበረ ያሳየ የቀዳማይ እመቤቶች ፓርቲ ነበር ቢባል 
ይገባዋል። ኢሕአፓ ሴቶችን ለመብታቸው ብቻ ሳይሆን ለሀገርና ለሕዝብ መብት ይሟገቱ ዘንድ 
“እነሆ ተከተሉኝ!” ሲል መቀነታቸውን አጥብቀው የጎረፉለት እናቶቻችን፣ እህቶቻችን ትብብርና 
ድጋፍ ሊታመን ከሚገባው በላይ ውብ ነበር። በድል አድራጊነት የሴቶች እኩልነትን ለማሳየት 
ኢሕአፓ ዕጣው ባይገጥመውም በትግሉ የሴቶችን ማንነትና ጀግንነት ያሳየና ከወንድ እኩል አይደለም 
በላይ አመራራቸውና ጀግንነታቸው የተመሰከረላቸው በርካታ የትግል እመቤቶች በታሪክ መዝገቡ 
አስፍሯል። ወጣት ሴቶች በመሪ አታጋይ ፓርቲያቸው ኢሕአፓ ጥላ ሥርና በኢትዮጵያ ሴቶች 
ትግላዊ ድርጅት (ኢሴትድ) አማካይነት ከወንዶች እኩል ታግለዋል፣ አታግለዋል የፋሽስት ደርግን 
አሰቃቂ ስቃይና፣ መከራ ተቀብለዋል። 

እናቶች ለኢሕአፓ ልጆች የምስጢር ጓዳ በመሆን በርካታ ተግባራት አከናውነዋል። የጠላትን መውጫ 
መግቢያ በመጠባበቅ ዘብ ቆመዋል። የገበያ ዘምቢላቸውን ለኢሕአፓ ሠነዶች አውለዋል። 
መክተፊያቸውን ለ“አደፍርስ” ማባዣ ጠለላ ሰጥተዋል። የቤት አጥሮቻቸው ወቅታዊ መፈክሮችን 
አስተናግደዋል። ቤታቸውን ለኢሕአፓ ተግባራዊ ሥራ ሰጥተዋል። በፋሽስቱ ደርግ ቀይ ሽብር 
ዘመንም በእናትነታቸው ሳይከበሩ ታስረዋል፣ ተገርፈዋል፣ ተገድለዋል። ለልጆቻቸው ስቃይና ሞት 
አልቅሰው አልወጣላቸውም፣ የቁም መከራን እስከ ዕድሜያቸው ፍጻሜ ያስተናገዱ በርካቶች ናቸው። 
በከተሞች በየቀበሌውና ከፍተኞች፣ በየክፍላተ ሀገሩ በወረዳና አውራጃ ጭምር ብዕር ያላገኘው፣ 
ያልተዘገበው አስደናቂና በስተመጨረሻም መሪር ታሪካቸው ቀላል አይደለም። 

ማርች 8 በኢትዮጵያ ይከበር ዘንድ የሴቶች ትግል ውጤት ነው። ዕለቱ ሴቶች ከመብታቸው በላቀ 
መልኩ ለሀገራቸውና ሕዝባቸው አንድነትና እኩልነት ያደረጉትንና የሚያደርጉትን ተጋድሎ 
የሚያስቡበትና የሚያጠናክሩበት ነው። 

በየካቲት 1966 አብዮት ወቅትና ከዚያም በኋላ ሴቶች ግንባር ቀደም ሆነው አረመኔውን የደርግ 
አገዛዝ ታግለዋል። የትግል ጓዳ እናቶች የከተማው ትግል አስተዋጽዖ አስደናቂ ነበር። ሴቶች በትግሉ 
አስከፊውን የፋሽስቶች ዱላና መከራ አስተናግደዋል። ኢሰብአዊ በሆነ መንገድ የደርግ ገራፊዎችና 
ገዳዮች ስሜት ማርኪያ በመሆን የስነልቦናዊና የአካል ጥቃት ሰለባ ሆነዋል። እስከወዲያኛው በፋሽስት 
አውሬዎች ተበልተዋል። “ትግል ሕይወቴ” ብላችሁ ለሀገርና ለህዝብ ላይ ታች እንዳላችሁ በግፈኞች 
እጅ ወድቃችሁ፤ አካላችሁ ተተልትሎ በስቃይ ያንቀላፋችሁ  የያ ትውልድ እንስት አባላት ታሪክ 
ሰርተው ካንቀላፉ እህቶቻችን ማዕከል ናችሁና በማርች 8 ክብር ለእናንተ እንላለን። 

ከበርካታ የግፍ ሰለባ ሴቶች ጥቂቶቹ፦  

ዳሮ ነጋሽ፦ ዐመጽ ያጋተው ጡትሽ አልነጠፈም ! 

በጨካኝ ፋሺስቶች በትር የተዘረረችው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡሯ ዳሮ ነጋሽ 
ልጆችሽ አለን፤ ዐመጽ ያጋተው ጡትሽ አልነጠፈም ! እንላታለን። 

“መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ አራት ሰዓት አካባቢ አረመኔው ግርማ 
ከበደ ከአጃቢዎቹ ጋር ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ሰተት ብሎ ገብቶ 
ሠራተኞቹን ለስብሰባ እንደሚፈልግ ተናገረ። …ከተሰበሰበው ሰራተኛ መሀል 
የስም ዝርዝሩን እያነበበ አስወጣ። ዘጠኝ ብቻ ተገኙ። 
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ዳሮ ነጋሽ ከዘጠኙ መሀል አንዷ ብትሆንም ስብሰባው ላይ አልነበረችም። እስር ቤት ለሚገኘው ባሏ 
ስንቅ አቀብላ አርፍዳ ስትመጣ የውጭ በር ላይ ጠብቀው ነው የያዟት።… 

መጋቢት 15 ቀን 1969ም ዓ.ም. አዲስ ዘመን ጋዜጣ “…በማተሚያ ቤቱ ሐቀኛ ተራማጆችና በቀበሌ 
07 ታጋይ ጓዶች የተጋለጡት ቀንደኛ ፀረ አብዮተኞች በቁጥጥር ሥር ውለዋል።” የሚለውን ዜና ይዞ 
ወጣ። 

ጋዜጣው ይህንን ዜና ይዞ በወጣበት ዕለት ዘጠኙ ሠራተኞች ቀድመው ተረሽነው፤ ሬሳቸው ሜዳ ላይ 
ተዘርግቶ፤ ህዝቡን ዕንባ እያራጨ ነበር።…ከዳሮ ጋር ሴቶች ሦስት ሲሆኑ ወንዶች ስድስት ናቸው። 
የአንድ ሴት ጡትና የአንድ ወንድ ብልት ተቆርጦ ወድቋል። መልካቸው እንዳይታወቅ ዓይናቸው 
ጠፍቷል፤ ፊታቸው ተጨፍጭፏል።… 

የዳሮ ነጋሽ ሬሳ በህዝቡ ግፊት ወደ ሀኪም ቤት ተወሰደ። ሽል እንደያዘች አትቀበርም። ወደዚህ 
ዓለም ለመምጣት ጥቂት ቀናት የቀሩት ህፃን በሕይወት መኖር ያለመኖሩ መታወቅ አለበት። 
ምናልባት ለጉድ ቢተርፍስ?. . . ሕፃኑ ትንፋሹን ይዞ ከማህፀኗ ውስጥ ብቅ አለ። የእንግድነት 
ድምፁንም አሰማ። ይሁን እንጂ ብዙ አልቆየም። በመከራ ይዞአት የመጣው የሲቃ ነፍስ ወዲያው 
ጭልጭል ብላ ጠፋች።” ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ፤ ቅጽ አራት፤ 1991 አዲስ አበባ። 

ማርች 8 ዓለም አቀፍ ሴቶች ቀንን ስናስታውስ ከፆታ ጭቆና አልፋ ለሀገራችን ሕዝብ የዴሞክራሲ 
መብት መከበር ድምጿን ባሰማች የተረሸነችዋ የዘጠኝ ወር ነፍሰጡሯ ዳሮ ነጋሽ ከኅሊና የማትጠፋ 
የፋሽስቶችን የጭካኔ ደረጃ መስካሪ ታሪካችን ናትና ዘክረናታል። 

ድላይ፦ ውሻ ስታባርር የሞተች ይመስል 

በዱር በገደሉ በአሲምባ ተራራ ፋኖ ተሰማራ ብላችሁ ከወንድ ወንድሞቻችሁ 
በበለጠ ሁኔታ፤ መብታችሁ ተከብሮ፣ ሚናችሁ ታውቆ፣ ጀግንነታችሁ 
ተደንቆ፤ ትግሉን የመራችሁ፤ በደማችሁ አሲምባን ያደመቃችሁ፣ 
ኢትዮጵያዊነትን የፃፋችሁ ድላይና መሰል እህቶቻችን፣ ከሴቶችም አልፎ 
ለህዝብ መብትና ለሀገር አንድነት የተዋደቃችሁ ክብር ለናንተ ብለናል። 

“…ድላይ የብዙኃን ኢትዮጵያዉያን ራዕይ ነች። መካሪ እህት አይዞን ባይ 
ጓዲት፣ ቆፍጣና ተጋዳይ፣ መረር ያለች የዕውነት ወታደር። ተርባ የደከሙት 
ይብሉ ብላለች፣ ተጠምታ የተጠሙት ይጠጡ ብላለች። በአጠጋቧ የተሰለፉት 

ወንድሞቿና እህቶቿ ሩህሩህ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጓዲት፤ ለኢትዮጵያ ደግሞ ከወደቁት 
ብርቅዬና ትክ የለሽ ጀግና ልጆቿ አንዷ ድላይ። እንደ ስሟ ባለጥልቅ ትርጉም ድላይ - ፍላጐት 
(የነፃነት ፍላጐት) ድላይ - የድል ሴት።” ድላይ ከሚለው ጽሁፍ፤ ቴዎድሮስ ቺኪ 
 
“በስልክ ተደውሎ “የአሲምባ ፍቅር” የሚል መጽሐፍ ፈልጊና አንብቢ የእህትሽን ታሪክ የያዘ 
መጽሐፍ ነው ስባል ልክ በህይወት መጣችልሽ የተባልኩ መሰለኝ ሲቃ እያነቀኝ ወደ መጻሐፍት ቤት 
ገሰገስኩ ስደርስም ለመጠየቅ አቃተኝ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ ከንፈሬ ሁሉ እየተርበተበተ መጽሐፍ 
ሻጯን ጠየቅኋት አለ ስትለኝ ልስማት አልኩና ደነገጥኩ እንደገና ከዚያም እራሴን ተቆጣጥሬ 
መጽሐፉን ተቀብየ ሳም አደረግሁት ሴትዮዋ በመገረም አየችኝ፡፡ ደፍሬ ግን ለማንበብ አልችል 
አልኩኝ ደስታ ይሁን ሀዘን አላወቅሁም ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት ተሰማኝ ከዚያም ለ4 ቀናት ያክል 
አመመኝ እና ተኛሁ እንደድርሳነ ሚካኤል አቅፌው ተኛሁ ከዚያም እራሴን አረጋግቼ ማንበብ 
ጀመርኩ:: 
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ምንም እንኳ የምትወዳቸውን ጓደኞችህን እና ያሳለፍከውን የውጣ ውረድ ዘመን እያሰብክ ሰላም 
ባይሰማህም ለእናትና አባትህ እንኳን እግዚአብሔር አተረፈላቸው ከነሱም አልፎ ለእኔና እኔን መሰል 
ያለ ታሪክ የቀሩ ቤተሰቦች ላሏቸው ሲል አምላክ እንኳን ከዚህ ቀን አደረሰህ፡፡ እህቴ መሞቷ ብቻ 
ሳይሆን የታሪክ ተካፋይ ባለመሆኗ አእምሮዬ ቆስሎ ይኖር ነበር፡፡ 
  
በአፈ ታሪክ ታጋዮች ሁሉ ጀግንነቷን ያላትን ጥሩ ስነምግባር ይተርኩልኛል ነገር ግን የታሪክ 
መዝገብ ላይ አላሰፈሯትም፡፡ ከከተማ ሳይወጡ በቀይ ሽብር የተረሸኑት ደርግ እንደተደመሰሰ 
በቤተክርስቲያን መቃብር ቤት ተገንብቶ ከተረሸኑበት አጽማቸው ወጥቶ በክብር እንደገና ተቀበሩ 
እናም የቀይ ሽብሮች መቃብር ቤት ሲታይ ቤተሰቦቻቸው አልቅሰውም ሆነ ስቀው የልጆቻቸውን 
ታሪክ ያወሳሉ፡፡ ሌሎች ደግሞ በበረሃ የተሰውት ደግሞ የሰማእታት ሐውልት ተብሎ በተገነባው 
ውስጥ የአንድ ታጋይ ስሙና ትውልዱ የሰራው ታሪክ የተሰዋበት ቦታ ሁሉ በዝርዝር ይገኛል፡፡ የእኔ 
እህት ግን ውሻ ስታባርር የሞተች ይመስል የታሪክ መዝገብ ላይ ስሟ የለም አንዳንድ ታጋዮችን 
ሳነጋግራቸው እሷ የተሰዋችው ብአዲን ሳይመሰረት በኢሕአፓ ዘመን ነው ይሉኛል፤ ኢሕአፓ 
የውጭ ዜጋ ይመስል፡፡ እናም አእምሮዬ ሲደማ የቆየበት ታሪክ ዙሮ በአሜሪካ ሲመጣ ከቁስሌ 
ተፈወስኩ፡፡” ድርብ ምናለ፤ የድላይ እህት 
 
ሶፍያ አየለ፦ “5.10 “ትወገድ” 

ሶፊያ አየለ ገብረመስቀል ዕድሜዋ 22 ዓመት፤ ሥራዋ የአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ 
ተማሪ አድራሻዋ አዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ 15 ቀበሌ 30 ነበር።  ሶፊያ 
በ1968 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ ለ”ሕገወጡ” የኢሕአፓ ቡድን ተመልምላለች 
ተብሎ በየካቲት ወር 1970 ተይዛ ታሠረች። በደርጉ ምርመራ ክፍል በሻለቃ 
ብርሃኑ ከበደ የተፈረመ መግለጫ ለቋሚ ኮሚቴ የሀገርና የሕዝብ ደህንነት 
ጉዳይ ኃላፊዎች “አደገኛ ፀረ-አብዮተኛ ስለሆነች የማያዳግም እርምጃ 
ሊወሰድባት ይገባል”  ከሚል አስተያየት ጋር ግንቦት 1 ቀን 1970 ቀረበ። 

በምርመራ መግለጫው የውሣኔው አምድ ስር የሚከተለው በደረጃ ታዘዘ። 

ኮለኔል ካሣሁን ታፈሰ፤ 

  ፍፁም የለየላት ቀንደኛ ፀረ-አብዮተኛ ስለሆነች አብዮታዊ ቅጣት ይገባታል። ለውሳኔ  
  ለዋና ፀሐፊ ይቅረብ። 4.9.70 

ሻምበል ፍቅረስላሴ ወግደረስ፤ 

 ሕዝብ ደህንነት ባቀረበው መሠረት ትወገድ።4.9.70 

ኮለኔል ካሣሁን ታፈሰ 

 ጓድ ሻለቃ ብርሃኑ፤ በዚሁ መሠረት ይፈፀም።4.9.70 

ሻለቃ ብርሃኑ ከበደ፤ 

 በውሳኔው መሠረት እንዲፈፀም ይሁን።4.9.70” 
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በወንጀል የተቀጡ ሰዎች መመዝገቢያ ካርድ ላይ “በወንጀል መዝገብ ቁጥር ሰ-111 በ4/9/70 በሞት 
ተቀጣች” ተብሎ ተመዘገበ።”  ደም ያዘለ ዶሴ፤ የልዩ ዐቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዲስ አበባ። 

በደርግ አገዛዝ ፊርማም ጥይት ነበር። ሶፍያ አየለና መሰል የያ ትውልድ ሴቶች ለተነሳችሁበት ዓላማ 
ጽናትና በቆራጥነት በከፈላችሁት መስዋዕትነት ቆመን እንድንሄድ አድርጋችኋል፣ ሕይወት 
ዘርታችሁብናልና ምስክርነታችን ይድረሳችሁ። በትግል መሞት ሕይወት ብላችሁ ገድላችሁን 
እንዘግብ ዘንድ ብዕር ሆናችሁናልና ትውልድ አይረሳችሁም፡፡ 

ከእናቶች ማኅደር፦ 

የኢትዮጵያ እናቶች በአስከፊው ፋሽስታዊ የደርግ 17 ዓመታት አገዛዝ ከፍተኛውን መከራና እንግልት 
የተቀበሉ ናቸው። አቅፈው ያልጠገቧቸውን ልጆቻቸውን በድን በራፋቸው ላይ በገዳዮች 
ተጥሎላቸዋል። ተስፋቸውን የደርግ ጥይት በልቶባቸዋል። ክንዴ ልጃቸው፣ ፍቅር ሕይወታቸው 
በሀዘንና በእየዬ ተውጧል። ይህንን ሁሉ መከራና ስቃይ ተቀብለው አረመኔውን ፋሽስታዊ አገዛዝ 
ለመታገል ሀዘን በሸበሸበው አካላቸው የተሰለፉና ቀሪ ልጆቻቸውን ያበረታቱ ቀላል አልነበሩም። 
ትግሉ በሕዝብ ድል ይጠናቀቅ ዘንድ የፈሰሰው የልጆቻቸው ደም ገደብ የሌለውን የሰው ልጅ መብት 
ያመጣ ዘንድ፣ የተከሰከሰው የልጆቻቸው አጥንት፤ የሕዝብ መንግስት ዋልታና ምሰሶ ይሆን ዘንድ 
ከማበረታታት አልፈው ያታገሉ እናቶች ቀላል አልነበሩም። ለአብነት ያክል ከበርካታ እናቶች 
ጥንካሬ፣ ትዝታ፣ አሳዛኝና መሪር ሀዘን ታሪክ እጅግ ጥቂቱን በያ ትውልድ እናቶች ስም ለዛሬ 
እናቶችና ለትውልድ እነሆ!!!  

ወ/ሮ ጥሩወርቅ ወልደሰማያት፦ «ወድቆ እንዳይቀር አርማዋን ከፍ! አርገሽ ቀጥይ» 

የካቲት 18 ቀን 2007 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት 
የጀግናው ፀጋዬ እሸቴ እናት ወ/ሮ ጥሩወርቅ 
ወልደሰማያት በከፍተኛ 15 ቀበሌ 35 ዑራኤል ቤተ 
ክርስቲያን አካባቢ ነዋሪ ነበሩ። ወ/ሮ ጥሩወርቅ በ1969 
ዓ.ም. መጨረሻ አካባቢ የጠፋው ፀጋዬ የበኩር ልጃቸው 
ሲሆን የልጃቸው መጥፋት ያላሸበራቸው እንደውም 
ጥንካሬአቸውና ምክራቸው ለሌሎች ብርታት የሆነ 
ቆፍጣና እናት ነበሩ። 

 

“ሚያዝያ 8 ቀን 1969 ዓ.ም. እህቴ ብስራት ገብሬ ተገደለች። መገደሏን 
እንደሰማሁ ቁጭትና ሀዘን ውስጤን እየበላሁ የፀጋዬ እናት ጋ ሄድኩኝ። የእህቴን 
መሞት ነገርኳቸው። ዓይኔ የቋጠረውን እንባ ዱብ ዱብ እያደረግሁ ‘ብስራትን 
ገደሏት’ አልኳቸው። 

‘እ…ና… ትግል እስከ ሞት አይደል?’ አሉኝ። ቆፍጠን ባለ ስሜት። ቀጠል 
አደረጉናም ‘እህትሽ ሞተች ታዲያስ ምን ትሆኚ? ትግሉን ቀጥይ፤ አንቺ ብቻ ነሽ 
እህት ያለሽ? ምነው በቀደም እዚህ ዑራኤል ቤተ ክርስቲያን በራችን ላይ ገድለው 
የጣሉትን አይተሽ የለም? እና እሱስ እህት የለውም? እናት የለውም? አለው። 
በእሱ ሞት ‘አርማውን አነሳለሁ!’ አይደል ያልሽኝ። እና ለብስራትስ ምን አዲስ 
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ነገር ተገኘ? በይ! ይልቅ ወድቆ እንዳይቀር አርማዋን ከፍ! አርገሽ ቀጥይ የምን ለቅሶ ነው. . .’ 
ሲሉኝ እውነት ለመናገር ጠላኋቸው ተናደድኩባቸው። እህቴ እኮ ነች ብስራት።  

በቀጣይነት የበኩር ልጃቸው ፀጋዬ እሸቴ 1969 ዓ.ም. መጨረሻ ገደማ መያዙንና ተስፋ እንደሌለው 
በተገናኘን ወቅት መዝገብነሽ (ሒሩት) ነገረችኝ። አዘንኩ እጅጉን ውስጤ ተቃጠለ። የብስራት 
ሲያንገበግበኝ የልጅነት ባለቤቴ የፀጋዬን ደግሞ ሰማሁ። ወደ ፀጋዬ እናት ሄድኩኝ። ልደብቃቸው 
አልፈለኩም። 
‘እማማ ፀጋዬንም ይዘውታል ተስፋ ያለውም አይመስል’ አልኳቸው። 
‘እንዴት?’ አሉኝ። ‘አይ ሁኔታው ጥሩ አይደለም ከበድ ያለ ነው’ ስላቸው አቋርጠውኝ 
‘ምን ያደርጉታል ብለሽ ነው? ምንም አይሆን ከመሞት በቀር፤ አይዞሽ ይልቅስ መርበትበቱን ትተሽ 
ትግሉን ቀጥይ’ አሉኝ።  
ቀጠል አድርገውም ‘እሱ ከወደቀ ጠመንጃውን አንስተሽ መቀጠል ነው’ ሲሉኝ እጅግ እራሴን 
ወቀስኩት። የእህቴን መሞት ስነግራቸው የሰጡኝን ምላሽ ለልጃቸውም ደገሙልኝ። እጅግ 
አከበርኳቸው። ምክራቸውና ጥንካሬአቸው ሁሉንም አስረስቶኝ የእህቴ ብስራትና የልጅነት ባለቤቴ 
ፀጋዬ ተከታታይ ሞት ሀዘንን ሳይሆን ብርታትን በወ/ሮ ጥሩወርቅ በኩል አጎናጽፎኝ ወደፊት 
ተጓዝሁ። ዛሬ በጥቂቱም ቢሆን ስለኚህ የጀግና እናት ብቻ ሳይሆኑ ጠንካራና ጀግና እናት 
ምስክርነቴን በመስጠት ስማቸው ይታወስ ዘንድ በማድረጌና ከእናቶች ለእናቶች መልዕክቴን በያ 
ትውልድ ስም በማስተላለፌ አመሰግናለሁ።” አልማዝ (እህተ)። 

ወ/ሮ አበበች ተረፈ፦ «የሕዝብ ልጅ ነኝ» 

“. . . ከሰላምታ በኋላ ከዓመታት በፊት ስለተፈጸመው ሁኔታ ማውጋት ጀመርን 
አንገፈገፋቸው። «…ልጄ እንዲህ ከሰውነት ተራ የወጣሁት…በሽተኛ ሆኜ 
የቀረሁት ከልጄ ሞት በኋላ ነው። ያንን ዘመን ያንን ጊዜ ማሰብ አልፈልግም። 
እሸሸዋለሁ…በጣም እሸሸዋለሁ ነገሩ ግን ይከተለኛል። አልተወኝም እስቲ 
አሁን ለምን አነሳህብኝ?» ብለው ጠየቁኝ…ከገለፃዬ በኋላ ተግባባን ፈቃደኛ 
ሆኑ። 

በረጅሙ ተነፈሱ…አሰቡ...«መቼም መሰለን ታውቃለህ ልጄ ጐበዝ…ልባም 
ነበር። በእጃቸው ቢወድቅም ደፋር ነበር። ይሄውልህ እሱ በልጅ አንደበቱ 
ያለኝን ነገር እኔን ለጉድ ጎልቶ እያሳየኝ ነው። «… አቡ! አንቺ እኮ 

ብትወልጂኝም… ለፍተሽ ብታሳድጊኝም … ብታስተምሪኝም … አንቺን ብቻ ልጦር፣ ዘመዶቼን ብቻ 
ልጠቅም ሳይሆን የተማርኩት ለሀገርና ለወገን ነው። እኔ እኮ ከእንግዲህ የሕዝብ ልጅ ነኝ» አለኝ። …  

«… ወይኔ ልጄ አብሬው አበድኩ … ድምፁን ተከትዬ ባዘንኩ … አልሆነልኝም። መሬቱን ቧጠጥኩ 
… ለስንቱ ታቦት ተሳልኩ … በተጋዘበት ሁሉ በሰው አገር ተሰደድኩ። መጨረሻ ቀሙኝ … ብልህ 
ልጄን … መሰለ እኮ እንደሚሞት ያውቅ ነበር። አንድ ጊዜ ልቤ እየፈራ በየጊዜው ስለምወተውተው 
«እማዬ ዓላማ እኮ ነው! ብሞት እንኳ እንዳትፀፀቺ የኛ ደም ዛሬ ወንጀል እንደፈፀምን በከንቱ ቢፈስም 
ነገ ማርና ወተት ሆኖ ይፈለጋል …» አለኝ። «ያቺ አንደበት ተዘጋች» ብለው አለቀሱ። ስሜቴን 
መቆጣጠር አቃተኝ። 

«… ወይ ልጄ! … መስዬ አረቄ ቀቅዬ ጠላ ጠምቄ ያሳደግሁት የደሀ ልጄ እንደ ውሻ ሜዳ ላይ 
ተጣለ …» ሀዘኑ ረታቸው አነቡ። … 
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… አንዴ ዲላ … አንዴ ክብረ-መንግሥት … አንዴ ቦረና ዋና ኢሕአፓ ነው ብለው እንዳገላቱት … 
እንዳሰቃዩት … አንድ ቀን እንኳን ልቡ ረግቶ ቀዝቃዛ ውሀ ሳይጠታ አውጥተው ደፉት። … ነሐሴ 
11 ቀን የቡሄ ዳቦ ይዤለት ልሄድ ደፋ ቀና ስል ውዬ … ለሊቱን ለ12 አጥቢያ ገደሉት። አለቀሱ … 
«ከዚያማ ምን እልሀለሁ ይሄ ቤት ዙሪያው ተከበበ ሦስት ቀን ሙሉ ሰው እንዳይገባ ሰው እንዳይወጣ 
… እንዳናለቅስ። የፈሰሰ ዕምባ ወደ ዓይን ይግባ ብሎ ማዘዝ ነው የቀራቸው። …” ያልታደለው 
ትውልድ እውነተኛ ታሪክ መጽሐፍ፤ አብዲ አብዱላሂ። 

እማማ፦ «ሁልሽም ማማሰያሽን ይዘሽ ውጭ» 

“እማማ በከፍተኛ 15 ቀበሌ 27 ነዋሪ የሆኑ የጀግኖች እናት 
ብቻ ሳይሆኑ ጀግና የኢሕአፓ ደጋፊ ናቸው። … 

እማማ በቅላታቸው ላይ የተሸበሸበው ቆዳቸው ጭል ጭል 
ከምትለው ዓይናቸው ጋር ነጠላቸውን ተከናንበው 
ዘምቢላቸውን ይዘው ወደ ገበያ ሲወጡ ብርታት ይከተላቸዋል 
ፈገግታ ያጅባቸዋል ተስፋ ይከተላቸዋል። በዘምቢላቸው 
ያጨቁትን የ“ዴሞክራሲያ” ሽንኩርት የተፈለገው ቦታ 
ያደርሳሉ። የልጆቻቸውን የድርጅት ሰነዶች በጥንቃቄ 
ያስቀምጣሉ። ቤታቸውን ቀን ለስብሰባ ማታ ለ“ዴሞክራሲያ” 

ማባዣ ሰጥተዋል። ገቢ ወጪውን ይቆጣጠራሉ። አካባቢውን ይቃኛሉ። ሀዘን ግና ውስጣቸውን 
በልቶታል። ተንገብግበዋል።  

በ1969 ዓ.ም. ጥር 26 ቀን ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያም ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቴን ጨምሮ 
ሰባት የደርግ አባላትን በመግደል “አብዮታችን ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋገረ” ብሎ ባቅራራ 
ማግስት መኢሶን በመላዋ አዲስ አበባ ባደረገው የመንገድ ላይ ግድያ በርካታ ወጣቶችን በየአካባቢው 
ረሽኗል። በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲም በርካታ ተማሪዎች በመኢሶን ክላሽን ታጭደዋል። 

በዕለቱ በነበራቸው ቀጠሮ መሠረት መኳንንት አዳሙ፣ መስፍን ይጥና፣ ሰለሞን አማኑኤል እና 
አመነው ነገደ ዑራኤል አካባቢ ይገናኛሉ። የአሥመራን መንገድ ይዞ ቁልቁል ወደ መገናኛ 
እየተንቀሳቀሱ እንዳሉ የመኢሶን ገዳይ መኪና ታያቸዋለች። በውስጡ ካሉት የመኢሶን አባላት ውስጥ 
የዑራኤሉ መኢሶን መስፍን ዓለሙን መኪናዋ ቀስ ብላ አጠገባቸው ስትቆም መኪናው ውስጥ 
ያዩታል። እንዲቆሙ ትዕዛዝ ቢሰጣቸውም ሁሉም በተለያየ አቅጣጫ መሮጥ ይጀምራሉ መስፍንና 
ሌሎች የመኢሶን አባላት የተኩስ ሩምታ ይለቁባቸዋል። ሦስቱ ወጣቶች እዚያው መንገድ ላይ 
ሲገደሉ አመነው ነገደ ያመልጣል። ለወሬ ነጋሪ ተርፎ የሦስቱን ጓዶቹን አሟሟትና ማን 
እንደገደላቸው ለመናገር ይበቃል። አመነው ነገደ በኋላም አሲምባ ገብቶ ማህፀንት ጦርነት ላይ 
እንደተሰዋ ይነገራል።  

መኢሶኖች የገደሏቸውን ወጣቶች አስከሬን ወደ ምኒልክ ሆስፒታል በጊዜው በሌሎች አካባቢ 
እየተዘዋወሩ ከረሸኗቸው ጋር ይደባልቃሉ። አንዱ በአንዱ ላይ የተከመረውን አስከሬን ለመለየት 
መታወቂያቸው ኪሳቸው ውስጥ የተገኙ አስከሬኖች ውስጥ እግራቸው ላይ በስቴፕለር መታወቂያው 
ተመቷል። መኳንንት አዳሙ እማማ ያሳደጉት የልጃቸው ልጅ ነው። እምቡጥ አበባቸው በባንዳዎች 
ተቀጥፎባቸዋል። ጀግና ልጃቸው አባከነ ለተባለው ጥይት 250 ብር ከፍለው ከምኒልክ ሆስፒታል 
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ተረክበዋል። እማማ የልጃቸውን ዓርማ ከፍ አድርገዋል። አልተበገሩም። በእርጅና ዕድሜያቸው 
ከአቅማቸው በላይ ያበረከቱ እናት ናቸው።  

የቀበሌ 27 ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ ተነስተው ወደ መድረኩ ወጡ  

“ወገኖቼ” አሉ ለስለስ ባለ ድምፃቸው “ወገኖቼ ልጆቻችንን ሰጠን የቀሩትንም መግቢያ መውጫ 
አሳጧቸው፣ የት እንድረስ፣ ሰው በሀገሩ፣ ሰው በሰፈሩ፣ እውን እነኚህ አብረውን ኖረዋል? አብረውን 
በልተዋል? አብረውን ጠጥተዋል? ምነዋ ልጅ ማየት አስጠላቸው? ምነዋ ልጅ ሲያዩ ይጐመዣሉ? 
እኛው መርጠናቸው እኛኑ ያሳድዳሉ። ልጆቻችንን ከእቅፋችን እየገደሉ የተረፉትንም እያሳደዱ 
ብቸኛ አድርገውናል። ስንበላ ስንጠጣ ትካዜ ነው፣ ለሊት የነሱን ኮቴና ኮሽታ ስናዳምጥ እንቅልፍ 
የለም፣ ወጣት ፍለጋ ቤታችንን ይዞሩታል፣ የት እንድረስ የት ይሂዱ? ወገን ኧረ በቃን! ተነሱ! ከዚህ 
በላይ ምን ልንሆን ነው? በሀገራችን በቀያችን፣ በመንደራችን መኖር ከነሱን የሚፈለገው ሁልሽም 
ማማሰያሽን ይዘሽ ውጭ፣ ሀገራችን ለልጆቻችን ካልሆነች ምን ሕይወት ይኖረናል ጎበዝ ተነሱ! 
እንነሳ!…” 

እያንዳንዱ የንግግራቸው መቋጫ አዳራሹን በጭብጨባ አናወጠው። እማማ የልባቸውን ተናገሩ፣ ደስ 
አላቸው፣ በእናትነት ድምጻቸው ለስብሰባው ድምቀት ሰጡት፣ ሞራል አጎናጸፉት፣ ተስፋና 
መተማመንን አጎናጸፉት።” ፍፁም  ነው እምነቴ ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ መጽሐፍ፤ 
መስከረም 2007 ዓ.ም. ነሲቡ ስብሐት። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን ስናስታውስ የሴቶች እህቶቻችን የትግል 
ታሪክ ለቀጣይ ሴቶችና አዲስ ትውልድ ትምህርት ይሆን ዘንድ በማስገንዘብ ነው። ሀገራችን 
ኢትዮጵያ አንድነቷን ጠብቃ ያንዣበበባትን የዘር ፖለቲካ ልትወጣ የሴቶችን ጠንካራ ተሳትፎ 
ትፈልጋለች። አሁን ባለው አገዛዝ እስከ መታሰርና መገደል የደረሱ በርካታ ሴቶች እህቶቻችን 
ስቃያቸው ለሀገርና ሕዝብ ነውና ክብር ለናንተ እንላለን። የአሁኑ ትውልድ ወጣት ሴቶች 
የሀገራችሁን ታሪክ መርምራችሁ ከእናንተ በፊት ከነበሩ ቀደምት ሴት ታጋዮች ጠንካራና ደካማ ጐን 
ትምህርት ቀስማችሁ ኢትዮጵያን የሁሉም ዘሮች ቤት ታደርጓት ዘንድ ይጠበቃል። “ሸመንደፈራ” 
እንዳለው ዜመኛ ኢትዮጵያ ቤታችን ለእስላሙም ለክርስቲያኑም አትጠብም። የትግሉ እመቤቶች 
በማርች 8 ክብረ ባህል ዕይታችሁ ሀገራችሁ ትሁን፣ ጩኸታችሁ ለሁሉም ዘር ሲሆን 
ኢትዮጵያዊነታችን ከፍ ይላል። ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ዳግም ይታደሳል። 
 
«ያ ትውልድ ተቋም» ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን (ማርች 8) ስናከብር፤ ሴቶች ማኅበራዊ ሕይወትን 
ጨምሮ ለመብትና ለነፃነት በተደረገው ተጋድሎ ያስመዘገቡት ታሪክና የተጫወቱት ሚና በሚገባ 
የተዘገበ አለመሆኑ ከአሁኑ ትውልድ ጋር የታሪክ ክፍተት ፈጥሯል እንላለን። «ያ ትውልድ ተቋም» 
የኢትዮጵያ ሴቶችን የትግል ታሪክ በማሰባሰብ የአሁኑና መጪው ትውልድ ይመራመርበት፣ 
ያጠናበት፣ ይጽፍበት፣ ይማርበት ዘንድ የሚደረገው ጥረት የሁሉንም ትብብር ጠያቂ መሆኑን በዚህ 
አጋጣሚ ማስገንዘብ እንወዳለን። 

የደርግ ገዳዮች ትውልድ ፈጅነታቸውን አድምቀን ልናሰምር የምንገደደው ለቂም በቀልና ለቁርሾ 
ሳይሆን የፈጸሙት አሳፋሪ ድርጊት ዳግም እንዳይደገም ትውልድ ይማርበት ዘንድ አስፈላጊ መሆኑን 
እናምንበታለንና ነው፡፡ በተጨማሪም በግፍ የተጨፈጨፉ የያ ትውልድ ፈርጦች ታሪክ ሲተርኩት 
እያሳዘነ፣ እያስደመመ፣ እያስለቀሰ፣ እያኮራ፣ እያሳቀ፣ በትዝታ ፈረስ እያስጋለበ፣ እያስቆጨ፣ 
እየጣፈጠ፣ ሌላም ሌላ የሚነጉድ አኩሪና ህያው ታሪክ ነውና ስንጽፍ፣ ስንናገር ብንውል፣ ብናድር 
አናፍርበትምና ክብር ለያ ትውልድ ወገኖች እንላለን፡፡   
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በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ ከያ ትውልድ እንቅስቃሴ ጀምሮ በቀይ ሽብርና በአሁኑ ወቅት 
መስዋትነት ከከፈሉት በርካታ እህቶቻችን ምስል በ<<ያ ትውልድ ተቋም>> ድረ ገጽ 
(www.yatewlid.com, www.yatewlid.org ) የተካተተ። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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በትግል መሞት ሕይወት 
ባመጻ መሞት ሕይወት 
ዳግም ትንሳኤ ልደት 
የደም የድል ጎዳና 
የነቼ የነሆ  ፋና 
የፋኖነት ምስራቹ 
የታጋይነት ብስራቱ 
ድል ተቀዳጅቶ መሞቱ 
በሞት ሕይወት ማግኘቱ 
እናንት የአብዮት ሰማዕታት 
የነገ ድል ቀን ህያዋን 
የነጻነት ቀይ ጮራዎች 
የጭቁን ሕዝቦች ተገን 
በወህኒ ሲቃ ሰቆቃ 
በፋሽስቶች ጥይት ጅራፍ 
በመወገር በመገረፍ 
በመታደን በመጨፍጨፍ 
በቆረሳችሁት ስጋ 

በደማችሁት የደም ጎርፍ 
የስርዓቱ እድፍ ይታጠባል 
የፋሽስት ጀሌ ይደቃል 
ባንዳ በደሙ ይሾቃል 
ጭቁን ድሉን ይቀዳጃል። 
 
በሴቶች ተሳትፎ የኢትዮጵያችን አንድነት ያብባል!! 
 
ማርች 8 ሰማዕታት እህቶቻችን ሚታወሱበት! 
 

«ያ ትውልድ ተቋም» 

የካቲት 29 ቀን 2012 ዓ.ም. (March 8, 2020) 

ኢሜል    :yatewlid@gmail.com   

ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  
http://www.yatewlid.org 

ምስለ ገጽ:  yatewlid 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 4                          ሚያዝያ 21 ቀን 2012 ዓ.ም. 

ሜይ ዴይ ስንል 

 (የሜይ ዴይ ሰማዕታት 43ኛ ዓመት እና የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 8ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

ዓለማችን ዛሬ እጅግ አሳሳቢ ወረርሽኝ ላይ ትገኛለች፡፡ በቅድሚያ በዓለም ደረጃ ለተከሰተው ኮቪድ 
19 ወረርሽኝ ሕይወታችሁን ላጣችሁ ሁሉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን፡፡ በበሽታው 
ለተጠቃችሁ ምህረትን ይላክላችሁ፡፡ በስጋትና በጸሎት በየቤቱ ለተቀመጥነው የዓለም መድሐኒት 
መድሃኔዓለም ምህረቱን ይስጠን፡፡ የቤት እሥረኛ እንሆን ዘንድ፣ ሰለጠንን፣ ሃብት ኖረን ከፈጣሪያችን 
ቁጥጥር ውጭ ባዶ መሆናችንን የአሳየን አምላክ እስከ በደላችንና አጢያታችን ይቅር ብሎ ምህረቱን 
ያወርድልን ዘንድ መሃረነ ክርስቶስ እንላለን፣ በእንተ እግዚተነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እንበል 12 
አሜን!!! ኢድ ሙባረክ!!!  

ለኢትዮጵያ በጎ ዓላማ አንግበው የተነሱ ልጆቿ፣ ማንነታቸውን ለሀገራቸው፣ ለሕዝባቸው የሰጡ 
ወጣቶቿ፣ ቅድሚያ ለአርሶ አደሩና ለላብ አደሩ ብሶት ፋና ወጊ የሆኑ አለኝታዎቿ ሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. የዛሬ 43 ዓመት ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን ክብረበዓል አስመልክቶ ድምጻቸውን 
በየአካባቢው ለማሰማት በየሠፈሩ ለሰላማዊ ሰልፍ ወጡ፡፡  

“ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት አሁኑኑ”፣ “የዴሞክራሲያ መብት ያለገደብ”፣ መሪ መፈክራቸው 
አድርገው ለታገሉለት ሕዝብ ሜይ ዴይ 1968 ዓ.ም.ን አድምቀውና አሸብርቀው የትግል ሜዳ 
እንዳደረጉት፡፡ በዓመቱ ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ን ለላብ አደሩ ያላቸውን ቃል ኪዳን ሊያድሱ የዛሬ 
43 ዓመት ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ተሰለፉ “ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው” ድምጻቸው በፋሺስቶች 
ጥይት ተዋጠ፡፡ ይህ የላብ አደሩን ቀን ለማክበር ከየአካባቢው የተንቀሳቀሰ የታዳጊና የወጣቶች ሰላማዊ 
ሰልፍ ሲጀመርና የፋሺስት ጥይት ሲርከፈከፍ እኩል ሆነ፡፡ አድፍጦና ተዘጋጅቶ ይጠባበቅ የነበረ 
የፋሺስት ክላሽና ቢ አር ሰልፉን የጦር አውድማ፣ የእልቂት ቀን፣ የደም ቀን አደረገው፡፡ በርካታ 
ወጣቶች በፋሽስቶች ጥይት በየአስፏልቱና በየጉራንጉሩ ተደፉ፣ አዲስ አበባና ሌሎች የክፍለሀገር 
ከተሞች ሳይቀሩ በወጣቶች ደም ታጠቡ፡፡ ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያም ሚያዝያ 6 ቀን 1969 
ዓ.ም. “የኢሕአፓን ደም እናፈሰዋለን” ብሎ መሬት የከሰከሰውን በቀይ ቀለም የተሞላ ጠርሙስ 
ድንፋታ ተግባራዊ አደረገው፡፡ በእለቱ ከሁለት ሺህ ወጣቶች በላይ በአዲስ አበባ ብቻ በደርግ ጥይት 
ተለቀሙ፡፡ ከሰልፉ አምልጠው በየቤታቸውና በየጉራንጉሩ የተሸሸጉ ለሊቱን እየተለቀሙ ተረሸኑ፡፡  

በሁለት ዓመት ተኩል ሥልጣኑ ገዳይ ሁኖ ገዳይ ያበቀለው መንግሥቱ ኃ/ማርያም ደርግና አጃቢ 
ባንዳዎች የኢሕአፓን እንቅስቃሴ ለመደምሰስ ከአላቸው እቅድ በየጊዜው አሰሳና ግድያ እራሱን 
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እያሳደገ ለሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. አሰቃቂ ፍጅት አበቃቸው፡፡ በርካታ ቤተሰቦች በሀዘን 
ተዋጡ፣ ልቅሶና ቀብር በተከለከለበት ፍጅት የእናቶች እየዬ መሪር ሆነ፡፡ ሲጀመርም ከሳሽ፣ ዳኛ፣ 
ፍርድ ሰጪ፣ ገዳይ፣ ቀባሪ ሆኖ የተፈጠረው ደርግ በየአካባቢው የረሸናቸውንም በጅምላ ቀበራቸው፡፡ 
በኢትዮጵያዊ ባህላችን ከፋሽስት ጣልያን ቀጥሎ ሞትን ያራከሰ፣ የቀብር ሥነ ሥርዓትን ያጠፋ፣ 
በገደላቸው ብቻ ሳይሆን የሕብረተሰቡን ባህላዊ እሴት ያራከሰ ታሪክ ሊዘነጋው የማይገባ ጨካኝና 
አረመኔ አገዛዝ ቢኖር ደርግ ነው፡፡ 

የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት ግብታዊ መሆንና የተዘጋጀና የተደራጀ ሕዝባዊ ኃይል 
ባለመኖሩ የሠራዊቱ ኃይል ከሕዝቡ ጋር በመደባለቅ እንቅስቃሴው እንዳይከሽፍ አጋር ከመሆን አልፎ 
መሪ ሊሆን መከጀሉ ሀገሪቷን ለከፋ ውድቀት ዳርጓታል፡፡ የደርግን አገዛዝ ከጅምሩም የተቃወሙትና 
ለጥያቄ ያቀረቡት ተራማጅ ኃይሎች አካሄዱንና ዝንባሌውን በመረዳት ነበር፡፡ ኢሕአፓ ኖረ አልኖረ 
የደርግ አገዛዝ አረመኔነቱ በዚያ ብቻ አላበቃም፡፡ “መንግሥቱ ለዓመሉ ደም ይልሳል” ነውና እንጂ 
እውን እስቲ የኮሎኔል አጥናፉ አባተ መገደል እውን የመንግሥቱ ኃይለማርያምን የጭካኔ ጥልቀቱን፣ 
የሥልጣን ወዳድነቱን አያሳይምን? ደም ሱስ የሆነበት ፋሽስት መንግሥቱ በስተመጨረሻ በ1981 
ግንቦት ወር መፈንቅለ መንግሥትን አስታኮ የረሸናቸው ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እውን ሲገል ኖሮ 
ገድሎ የፈረጠጠ ቢያሰኘው ተግባሩ አይደለምን? ገና ከጅምሩ ከሕግ በላይ ሆኖ የረሸናቸው 54 
የቀድሞ የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናትና የጄነራል አማን አንዶምና ሌሎች እርሸና የደርግን አካሄድ 
ከጥያቄ አስገብቶ ጥያቄ ቢያስነሳ አግባብ አልነበረምን? “ምሩን፣ ሊቀ መንበር ሁኑልን” እያሉ ከደህና 
ቤታቸው ተጠርተው የተረሸኑት ብርጋዴር ጀነራል አማን አንዶምና ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቴ 
እውን አዕምሮ ላለው ስለ ደርግ ተራማጅነት ሊከራከር ይችላልን? የጭካኔው ደረጃ ከተገዳዮቹ 
ተሻግሮ ቤተሰቦቻቸውን ማሰቃየትና መውደቂያ ማሳጣት እውን ደርግ ገና ያልተነገረለት “የሰው 
አውሬ” ቢባል ያስደንቃልን?  

ዛሬ ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. እርሸና ስናስታውስ ይህን ሁሉ የምናነሳው ጭፍጨፋው የእርስ በእርስ 
መገዳደል ውጤት ሳይሆን የአንድ አምባገነን ቡድንና መሪ ብቻ ሳይሆን የፋሽስት አገዛዝ ተግባርና 
ድርጊት ውጤት መሆኑን ለማስረገጥ ነው፡፡ ሜይ ዴይ 1969ን ስንዘክር የተገዳደለ ትውልድ ሳይሆን 
የተገደለ ትውልድ፣ በጅምላ የተረሸነ ትውልድ ቀን እንደነበር ለመመስከር ነው፡፡ ወደ ቀይ ሽብር 
አንሂድና በዚህ ዕለት ከአንድ ቤት የተረሸኑት አራት ታዳጊ ወጣቶች፣ ከየቤቱ እየተለቀሙ የተረሸኑት 
ወጣቶች የደርግን ገዳይነት መስካሪ እንጂ የያ ትውልድን ገዳይነት አንጸባራቂ ሊሆን ከቶም 
አይገባውም፡፡ 

በጊዜው የነበርን የያ ትውልድ አካላት ልንረዳ የሚገባን ኢሕአፓ የሕዝብን ጥያቄ ይዞ ተነሳ እንጂ 
ሌላ የፈጠረው ተአምር የለም፡፡ “መሬት ለአራሹ” ቢታወጅ ኢሕአፓ አዋጁን ድጋፍ ሰጥቶ አፈጻጸሙ 
ላይ ያነሳቸው ጥያቄዎች ውሎ ሲያድር ትክክለኛነቱን አስገነዘቡ እንጂ ለውንጀላ አይዳርገውም፡፡ 
“መሬት ለአራሹን” አዋጅ ተቀብሎ ከደርግ ጎን ተሰልፎ ሕዝብን ማታለል ነበረበት ካልተባለ በቀር፡፡ 
“ህድገት በኅብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ” ሲታወጅና ተግባራዊ ሲሆን “ከፈረሱ በፊት ጋሪው” ሲል 
ድምጹን ያሰማው ቅድሚያ የመሬት አዋጁ ተግባራዊ መሆን ስለሚገባው ነበር፡፡ በተጨማሪም በተለይ 
በደቡቡ የሀገራችን ክፍል የታጠቁት ባላባቶችና መሳፍንት ትጥቃቸውን እንደያዙ ወጣት ተማሪዎችን 
ማዝመት ማስፈጀት መሆኑን ሲጠቁም ትንቢት አልነበረም፡፡ ሌላም “የቶሎ ቶሎ ቤት. . .” 
እንደሚባለው ጥናት ተደርጎበት አስፈላጊው መሰናዶ ሳይደረግ ከተሜ እንቅስቃሴ ፋታ ለማግኘት 
ሲባል የደርግና ከባቢ ምሁራን ውጥን ተማሪዎቹን ለአደጋ ያጋልጣል የተባለውን ጩኸት ውሎ 
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ሳያድር በተለያዩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ሕይወታቸውን ያጡ ያልተነገረላቸው ወጣቶች 
ማኅደር ዛሬም ጊዜን ይጠብቃል፡፡  

1967 እና 1968 ዓ.ም. ደርግ ገና ከጅምሩ የመናገር፣ መሰብሰብ፣ መደራጀት በጥቅሉ የዴሞክራሲያ 
መብት አፍኖ ለመግዛት በ“ኢትዮጵያ ትቅደም” ስም ካስጠነቀቀ በኋላ የነበሩ የአገዛዝ ሂደቶች ከደርግ 
ስብስብነት ወደ አንድ ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ሥርዓት ሀገሪቷ እየተጓዘች እንደነበር ጠቋሚ ነበር፡፡ 
ትግሉ ለሀገርና ለሕዝብ ነውና ቀጠለ፡፡ ኢሕአፓ የሕዝብ ድጋፍ ያገኘው፤ ያነገበውና የተሸከመው 
የሕዝብን ብሶት ስለነበር ብቻ ነው፡፡ ኢሕአፓ ለምን ሙሉ 1968ን ደምቆ ታየ? ቢባል መልሱ የትግል 
ውጤት ነው፡፡ ኢሕአፓ እንደ መንግሥት ባጀት ተመድቦለት፣ እንደ መንግሥት ሎጂስቲክ 
ተሟልቶለት፣ እንደ መንግሥት የመገናኛ አውታሮች ተሟልተውለት፣ ሌላም ሌላ የትግል አባወራ 
የሆነ አልነበረም፡፡ ኢሕአፓ ኃይልና መከታ ክንዱ ልጁ የኢትዮጵያ ሕዝብና ወጣቱ ነበር፡፡ ለዚህ 
ደግሞ ደርግና ስብስቦቹን በአንድ ዓመት እድሜው ማንነቱን ያሳያቸው በ14ቱ ክፍለሀገራት ዘር፣ 
ሃይማኖት፣ ጾታና ዕድሜ ሳይለይ በኢትዮጵያዊነት ጥላ በማደራጀቱ ነበር፡፡ ሙያና ሥራ ሳይገድበው 
ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ሠራተኞች፣ ወታደሮች፣  ዴሞክራት ኃይሎች እያለ በየፈርጁ ማደራጀቱና 
ማታገሉ ለደርግና ለከባቢ ምሁራን እራስ ምታት መሆኑ አይካድም፡፡ ይህም ሆኖ ኢሕአፓ “ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም” ሲል በወቅቱ የነበሩትን የፖለቲካ ኃይሎች፣ የብዙሃን ድርጅቶች፣ 
የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ በሥልጣን ላይ ያለውንም ወታደራዊ መንግሥት አካቶ እንደነበር 
ያልሞተችው “ዴምክራሲያ” ዛሬም ታስነብበናለች፡፡ እና እውን እንነጋገር ከተባለ ከአንድ ፈላጭ 
ቆራጭ የደርግ መኮንኖች አገዛዝና ደርግን ተገን አድርገው ስልጣን ሊቆናጠጡ ከቋመጡ አድርባይ 
ምሁራን ጥርቅም ይልቅ የጋራ አመራር መኖሩ እውን ምኑላይ ነው ጉዳቱ? አዎ! የማይካድ ጉዳይ 
ኢሕአፓ እጅግ ትልቅ ሀብት አካብቷል፣ እጅግ ግዙፍ መሣሪያ ታጥቋል፣ እጅግ ጠንካራ ቤት 
አለው. . . ሕዝብ፦ ላብ አደር፣ አርሶ አደር፣ ወጣት፣ ተማሪ፣ አስተማሪ፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ጭቁን 
ወታደር፣ ሠራተኞች፣ ሴቶች፣ ታዳጊ ሕጻናት፣ ወዘተ፡፡ ይህን ኃይል ይዞ “ሕዝባዊ መንግሥት” 
የሕዝብን የሥልጣን የበላይነት መቀበል ነውና እንዴት ተደርጎ? 

የ 1968 ዓ.ም. ሜይ ዴይ የኢሕአፓን ጥንካሬና የትግል ውጤት የተመለከቱ ደርጎች፣ መኢሶን፣ ወዝ 
ሊግ፣ ስለ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ከማሰብ ይልቅ ኢሕአፓን ማጥፊያ ጥይት ሚቀባበልበትን፣ 
መውጊያ ጩቤ የሚሳልበትን፣ ማነቂያ ገመድ የሚገመድበትን፣ አሳሽ ቡድን የሚሰማራበትን፣ ግድያ 
“በነጻ እርምጃ” የሚካሄድበትን፣ ግድያ በዘመቻ “ቀይ ሽብር” የሚፋፋምበትን ማጤንና ማውጠንጠን 
ጀመሩ፤ ለተግባራዊነቱም ቀጠሉ፡፡ የሥልጣን ጥማቸው ህልውና ቅድሚያው ከኢሕአፓ መጥፋት ጋር 
መሆኑን ተማምለው በገዳዩ መሪያቸው ፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም ሥር ተንበረከኩ፡፡ ይህ ነው 
ሀቁ፡፡ 

ደርግ ከሥልጣን ማግሥቱ ጀምሮ ያካሄደውን አፈናና ግድያ በሠፊው ይቀጥልበት ዘንድ ደረጃ 
በደረጃ እቅድ ወጣለት፣ ዘመቻ መምሪያ ድረስ ተዘረጋለት፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ መጋቢትና ሚያዝያ 
ወር 1969 ዓ.ም. በተካሄዱ የቤት ለቤት አሰሳ በርካታ የኢሕአፓ ልጆች ለእሥርና ለመስዋዕትነት 
ተዳረጉ፡፡ ከሰኔ 1969 ዓ.ም. ገደማ የጀመረው “ነፃ እርምጃ” በርካታዎችን በየመንገዱና አደባባዩ 
እየረሸነ ተጓዘ፡፡ በዚህ ሂደት የዛሬ 43 ዓመት ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይን አስታኮ 
በኢሕአፓ የተካሄደው የመጨረሻ ሰላማዊ ሰልፍ እጅግ በሚዘገንን መልኩ እልቂት አስከተለ፡፡ 
ተዘጋጅቶ ይጠባበቅ የነበረው የደርግ ወታደር ያለአንዳች ርህራሄ ሰልፈኛው ላይ የጥይት እሩምታ 
አርከፈከፉ። በየአካባቢው በርካታ ወጣቶች በየአስፏልቱ፣ በየጉራጉሩ ተዘረሩ። ድንኳን ያልተተከለለት 
ልቅሶ፣ ቀብር ያልተኬደበት እየዬ፣ አባቶችን አንገት ያስደፋ ሀዘን፣ እናቶችን ያወራጨ ዱብ ዕዳ፣ 
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ሕጻናትን ዝም ያሰኘ ሰቀቀን፣ በየመንደሩ ድል ተቀዳጀ፡፡ ፋሺዝም ደም በደም ተጎናጸፈ፡፡ የሕዝብን 
ልጅ ጨፍጭፎ “ሕዝባዊነት” ይህ ነው የደርግና ከባቢዎቹ ታሪክ፡፡ 

በዚህ ያላበቃው የደርግ ጭፍጨፋ በ1970 ዓ.ም. ሀገር አቀፍ ሽብር፣ ቀይ ሽብር፣ ዘመቻ ግድያ 
በአብዮታዊና ዘመቻ መምሪያ ሥር በከተሞች ከታች ወለል ቀበሌ፣ በየገጠሩ ከወረዳ ጀምሮ በገዳይ 
ካድሬዎች በማዋቀር ሀገራችን በታሪኳ አይታ የማታውቀው እልቂትና ጭፍጨፋ በየቀኑ በትንሹ 
ለሁለት ዓመት እየዘገየም እስከ 1978 ዓ.ም. ድረስ አስተናግዳለች፡፡ በዚህ ሕዝባዊ እልቂት ዘር፣ 
ሃይማኖት ጾታ፣ ዕድሜና ሙያ ሳይለይ ኢሕአፓ እንዳደራጀው ጭፍጨፋውም በዚያው መጠን 
ተካሄደ፡፡ የ11 እና የ12 ዓመት ሕጻናት ሳይቀሩ ታሠሩ ተገደሉ፣ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ 
ተረሸኑ፣ የተገደሉ እናትና አባት የዘመኑን ጨካኝነት አበሰሩ፣ እርጉዞች ታሠሩ፣ ተረሸኑ ይህ ነው 
የደርግ፣ መኢሶንና ወዝ ሊግ ማንነት፡፡ 

በዚህ ደም ላይ ኢማሌድኅ አብቦ፣ ኢሠፓአኮ ተመሥርቶ፣ ኢሠፓ ተወልዶ ሻለቃ/ኮነሌል 
መንግሥቱ ኃይለማርያም ከወታደር ወደ ሲቪል ተቀይረው ኢሕድሪ ተመሠረተ ተብሎ ሲደገስ እውን 
ሀገር የ17 ዓመት የተውኔት መድረክ አልነበረችምን? የደርግ የግፍ አገዛዝ ዘመን ኢትዮጵያና 
ልጆቿን በልቶ ዛሬ ለደረስንበት አስከፊ የዘር ፖለቲካ ድልድይ የዘረጋ አይደለምን? በኢትዮጵያ ላይ 
ባነጣጠሩ ባዕዳን ኃይላትና በትግል ስም ሀገራቸውን በሸጡ የውስጥ አርበኞች የተሠራው ጣምራ ሤራ 
ጊዜና ትውልድ ገና ያወጣዋል፡፡ 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> የ1969 ዓ.ም. የሜይ ዴይ እልቂትን አስመልክቶ ያቀረብነው መልዕክት 
አሁንም ገዳይ መንግሥቱ ኃይለማርያምን እንደ ጀግና ለማውጣትና ለመካብ የሚደረጉ ሁኔታዎችን 
ለመከላከል የሰማዕታት ቃል ኪዳን አለብንና አቅርበናል፡፡ በግፍ በተጨፈጨፉ የሜይ ዴይ ሕጻናትና 
በቀይ ሽብር ሰማዕታት ማሾፉን ለተያያዛችሁ ግድያችሁ፣ ግርፊያችሁ፣ ዘረፋችሁ፣ አስገድዶ 
መድፈራችሁ፣ ሌላም ትዝ እያለ የሚያባንናችሁ የህሊና ቁስል ውጤት ነውና የምታደርጉትን 
አታውቁምና ይቅር ይበላችሁ፡፡  

የእኛ ልጆች በሞታቸው ስንኮራ እናንት ትባንናላችሁ፣ እኛ ሙት ዓመታችንን ስንዘክር እናንት 
ያባንናችኋል፣ እኛ ዳሮ ነጋሽን ስናነሳ እናንት ትሳቀቃላችሁ፣ እኛ ሜይ ዴይ ስንል እናንት 
ትደበቃላችሁ፣ እኛ ቀይ ሽብር ስንል እናንት በሽብር ትዋጣላችሁ፣ እኛ ኢሕአፓ ስንል የልብ 
ትርታችሁ ይጨምራል፡፡ ቢገባችሁ ግና ታሪክን በታሪክነቱ እያነቃችሁም ቢሆን መቀበል በሳልነት 
ነው፡፡ ጥንት እንዳልነው አሁንም ሀቅ አንቋችኋል፤ ዛሬም ይተናነቃችኋል፡፡ እኛ የደርግን ጥፋት 
ስንዘከዝክ እንደ ጲላጦስ እጃችንን ታጥበን አይደለም፡፡ ጥፋታችንን አምነን ተምረን የምናስተምር ነን፡፡ 
ግልጽ ማድረግ የምንፈልገው ግና የሜይ ዴይም ሆነ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ከሕዝብ ወገን ተሰልፈው 
ለሕዝባችንና ለሀገራችን ሲሉ ሕይወትን የለገሱ ናቸውና ዛሬም ነገም እንዘክራቸዋለን፤ 
እናከብራቸዋለን፡፡ 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን 
ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውልድ ስም ያ ትውልድ 
ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ለሕዝብ ይፋ ያደረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 
2004 ዓ.ም. ስምንተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን 
ከፍተናልና በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ 
ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ፣ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው ኑዛዜ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን 
የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት ለመወጣት ቃል በመግባት ነው። 

ክብር ለሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. እና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት!!! 

ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 
 
 

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid          

ሚያዝያ 21 ቀን 2012 ዓ.ም. (May Day 2020) 

ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.ን አስመልክቶ በየዓመቱ በ “ያ ትውልድ ተቋም” ከወጡ ጽሑፎች 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_6/Ya_tewlid_Vol_6_No_3_MayDay_2011.pdf 

 

 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_6/Ya_tewlid_Vol_6_No_3_MayDay_2011.pdf


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 5                           ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. 

ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት 

 (ኢሕአፓ ለሕዝብ ይፋ የሆነበትን 45ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ https://www.youtube.com/watch?v=WNbyDRThFsQ ) 

ያ ሕያው ዓላማ፣ ያ ዕጹብ ድንቅ ጅማሮ፣ ያ ብሩህ ተስፋ በወጣት አበባ ተከቦ ታጅቦ፤ የሽታው 
መዓዛ እጅግ መማረኩ ፈክቶና አብቦ፤ ተስፋውን ሰንቆ አደግሁ ለመለምኩ ብሎ ሳይጨርሰው፣ 
ጅማሬው ፍጻሜ ሁኖ ዛሬ ላይ አድርሶናል፡፡ ገና በጨቅላነት፣ ገና በልጅነት አገርን አስቦ፤ ሰንደቅ 
ዓላማ አንግቦ ከፍ! አርጎ ያስተጋባው የሕዝብን እሮሮ ዛሬም ይታወሳል ጉልህ ስፍራ ይዞ፡፡  

ኢትዮጵያ አገራችን በልጆቿ ለልጆቿ ትሆን ዘንድ፤ ዘር፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ ክልል አገሩ ኢትዮጵያ 
ሆና፣ ለበጎ ዓላማና ተልዕኮ ራዕዩን ሰንቆ ከተነሳው የ1960ዎቹ ትውልድ  ውስጥ ከፍተኛውን የትግል 
ታሪክ ያስመዘገበው፣ የፖለቲካ ሀ ሁ አስቆጣሪው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
ዛሬ ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ የሆነበት 45ኛ ዓመት፤ እንኳን አደረሳችሁ! 

በ1966 የካቲት አብዮት ዋዜማ መሠረቱን እንደጣለ የሚነገርለት ኢሕአፓ የየካቲት ሕዝባዊ አብዮት 
ሳይዘጋጅና ሳይደራጅ ቢቀድመውም ትግሉ መሥመር እንዲይዝና የሕዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ 
እንዲያገኝ በመላ አገሪቷ በአጭር ጊዜ መዋቅሩን በመዘርጋትና በማደራጀት፣ ሕዝባዊ መሠረት 
በመጣልና ኢትዮጵያዊነቱን በማጉላት “ኢሕአፓ” በማለት ያወጀበትን 45ኛ ዓመት ስናከብር የ“ያ 
ትውልድ” አባላት በተደበላለቀ ስሜት ነው፡፡ ሀዘን፣ ደስታ፣ ቁጭት፣ ጸጸት፣ ኩራት፣ መሰል ስሜቶች 
ይነዝሩናል፡፡ የት? መቼ? ለምን? ቦታ፣ ጊዜና ምክንያት ጠያቂ ቃላቶች ይወርሩናል፡፡ ያ የልጅነት፣ 
ያ የወጣትነት፣ ያ የተማሪነት፣ ያ የጎልማሳነት ትዝታ ወስዶ ከሙታን ሰማዕታት ጋር ያገናኘናል፣ 
ያላትመናል፡፡ ወንድም ጋሼ፣ ወንድም ጥላ፣ አለኝታዬ፣ መከታዬ፣ ላልነው ኢሕአፓ 
የተሽሎኮሎክነው፣ አደባባይ የጮህነው፣ ጋራ ሸንተረሩን፣ ሜዳ ኮረብታውን፣ ብርድና ሙቀቱን፣ 
ክረምትና በጋውን ይዘን የተጓዝነው፣ የበረሃው ተባይ፣ የከንፈር ድርቀቱ በውሃ ጥማቱ፣ ለሚላስ 
ሚቀመስ “ክስም1” ማጓጓቱ የትግል ትዝታ ሁኖ ይጋልበናል፡፡ 

ኢሕአፓ የሕዝብ ጥያቄን መፈክሩ አድርጎ፣ የአገር እይታውን በፕሮግራሙ ቀርጾ፣ ትልቁ ሥዕሉን 
ዓላማውን ይዞ፣ በጀግና አባላቱ ግርማ ሞገስ ኮርቶ ያታገለና የታገለ ድርጅት ነው፡፡ የኢሕአፓ አባላት 
ጽናት፣ ቆራጥነት፣ እምነት፣ ታማኝነት፣ መለያቸው ነበር፡፡ ትግል ዓላማ መሆኑ በኢሕአፓ 
ተተግብሯል፡፡ ትግል ሕይወት መሆኑ በኢሕአፓ ታይቷል፡፡  

                                                             
1 ክስም ፦ በጎንደር ጠለምት ኅብረተሰብ ዘንድ በጋራ (በደቦ) ምግብ ከየቤቱ እየመጣ የሚመገቡበት የሚጨዋወቱበት ባህላዊ ክስተት   

https://www.youtube.com/watch?v=WNbyDRThFsQ
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በኢትዮጵያ የነገሥታት ታሪክ ጀግኖች አርበኞቻችን በከፈሉት ሕይወት ሀገራችን የግዛት 
ሉዓላዊነቷን፣ የሕዝብ አንድነቷን አስጠብቃ ለትውልድ ትሻገር ዘንድ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ 
ደማቸውን አፍስሠዋል፡፡ የነሱ ክብር አገር፣ የነሱ መለያ ሰንደቅ ዓላማችን ነበርና ከጠላትና ወራሪ 
ጠብቀው ለትውልድ አስረክበዋል፡፡ “ያ ትውልድ” የተረከበውን አገርና ሰንደቅ ዓላማ ለሕዝብ በሕዝብ 
ይሆን ዘንድ የዴሞክራያዊ መብት ጥያቄን ከሕዝብ መንግሥት አስፈላጊነት ጋር አጣምሮ 
ቢታገልለትም በደረሰበት የተቀነባበረ ምት ድሉ ውድቀት፣ ፍሬው ገለባ፣ አበባው ጠውልጎ፣ ልጆቹ 
አፈር ለብሰው ትዝታውን ታቅፎ፣ ሕያው ታሪኩን እየዘከረ ዛሬም አገሬን፣ ሕዝቤን እያለ ይተማል፡፡ 

ኢሕአፓ እጅግ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት ከስህተት የጸዳ ነው ባይባልም ስንቁን ሰንቆ፣ ትጥቁን 
ከሽኖ፣ ፀጉሩን አጎፍሮ፣ እንስቶችን አሰልፎ “ፋኖ ተሰማራ!” ያለው ለአገር አንድነትና ለሕዝባችን 
ብሩህ ሕይወት እንደነበር በሙሉ አፍ መናገር ይቻላል፡፡ ኢሕአፓ “ሕይወቴ ትግል”፣ “እምነቴ ፍጹም” 
ብሎ ጭቆናና ብዝበዛ ተወግዶ ድህነት፣ ድንቁርና በሽታ ቦታቸውን ለእድገትና ልማት ለቅቀው 
ኢትዮጵያ ታሪካዊ ድምቀቷን፣ አብሪ ኮከብነቷን አስጠብቃ እንደ ዐድዋው ድል የዴሞክራሲን ድል 
ተቀዳጅታ ትጓዝ ዘንድ “ቼ! በለው” የዘመረ፣ ከአምባገነን ፋሺስት የተናነቀ ሕዝባዊ መሠረት የነበረው 
ብቸኛ ፓርቲ ነበር፡፡ ይህ ነው ታሪኩ! 

ኢሕአፓ ሲታወስ ግጥም መዝሙሮቹ ዛሬም ያቃጭላሉ፡፡ አንች አዋሽ በረሃ፣ ማን ደባለቀው! ትግል 
ምኑን ትግል ሆነ! ማን ይፈራዋል! ደም! ግንባርህን አሳያቸው! እና ሌሎች ሕዝባዊ ግጥሞቹ የብዕር 
ተዋጊነትን በኢሕአፓ መስክረዋል፡፡ ለዘመናት፣ እናንት መሪዎች፣ በትግል መሞት ሕይወት፣ አንቺ 
ጭቁን፣ ሰው በሀገሩ ሲበደል እና መሰል በርካታ መዝሙሮቹ ኢሕአፓነትን አኩርተዋል፡፡ ሥነ ጽሁፍ 
የትግል ሞተሩ፣ የጥንካሬ መሠረቱ፣ የኢሕአፓ ማንነቱ መገለጫ ለመሆኑ “ዴሞክራሲያ” ዕትሙ 
ዛሬም ሕያው ምስክር ነች፡፡ 

ኢሕአፓ ሲታውስ አጋዥ ቁሶቹ ከነፈጠራ ትንግርቱ ይታወሳሉ፡፡ አጥሮች መፈክሮቹን 
አስተናግደዋል፣ የኤሌክትሪክ ሽቦዎች አርማውን አንጠልጥለዋል፣ የስልክ እንጨቶች በራሪዎችን 
ለጥፈዋል፣ “አደፍርስ” “ዴሞክራሲያ”ን አምርቷል ሌላም ሌላ፡፡ 

ኢሕአፓ  ወጣቱን በኢሕአወሊ፣ ተማሪዎችን በኢተአድ፣ ሴቶችን በኢሴትድ፣ እናት አባቶችን 
በቤተሰብ ሸንጎና በዴምክራቲክ ፍሮንት፣ ሕፃናትን በታዳጊ ወጣት፣ ወታደሮችን፣ መምህራንን፣ 
ሠራተኞችን፣ ላብ አደሮችንና አርሶ አደሮችን እንደ ሙያቸው ያደራጀና ያቀፈ ግዙፍ ፓርቲ ነበር፡፡ 
ኢሕአፓ ከ“ዴሞክራሲያ” ዕትሙ ሌላ አብዮታዊ ወጣት፣ ላብ አደር፣ አርሶ አደር፣ ጭቁን ወታደር 
እና ሌሎች መሠል ወቅታዊ እትሞች ነበሩት፡፡ ኢሕአፓ በከተማ ትግሉ የደርግን የ1967 ዓ.ም. 
የእድገት በኅብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻን ለማደራጀት ተግባሩ እጅጉን ተጠቅሞበታል፡፡ 
የከተማውን እንቅስቃሴ ለማገዝ የቀበሌና ከፍተኛ መዋቅርን ተከትሎ ወጣቱን አደራጅቷል፣ 
ከሕብረተሰቡ ጋር በቀላሉ ተገናኝቷል፡፡ እራሱን ይፋ በአደረገ በአጭር ጊዜ በመላዋ ኢትዮጵያ 
መሠረቱን የጣለ አንጋፋ ፓርቲ ነበር፡፡ 

የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ፣ ድብቅ ተልዕኮ የሚጫወቱ የአገር ውስጥና የውጭ ባዕዳን 
ኢሕአፓን አልተፈታተኑትም ሊባል አይችልም፡፡ ይህ ለአገር ኩራት፣ የሕዝብ መሠረት የነበረ 
አንጋፋ ድርጅት ከውስጥ እየተሸረሸረ ከውጭ እየተከበበ ሲጓዝ ቆም ብሎ ማሰብ ተሳነው፡፡ ቤቱ 
እየተናደ፣ ጠላት እያየለ ሁኔታዎች የአካሄድ ለውጦችን ጠያቂ ቢሆኑም መሪ አላገኙም፡፡  
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መንግሥቱ ኃ/ማርያም በ1969 ዓ.ም. ጥር 26 ቀን እነ ተፈሪ በንቲን እረሽኖ ከአቅራራ በኋላ፤ 
አደባባይ የተገበረውን ጠርሙስ ሰበራ ከቁብ የቆጠረው አልነበረም፡፡ የመስከረም 1969 ዓ.ም. 
በኢሕአፓ ላይ የታወጀው ጦርነት እየተንከባለለ ጥር 1969 ዓ.ም. በቁርስ የተጀመረው እርሸና 
የኢሕአፓውን ታላቅ መሪ ዶ/ር ተስፋዬ ደበሳይን ሕይወት ቀጠፈ፡፡ በወዝ ሊግና መኢሶን ጣምራ 
ሤራ የተቀነባበረው የቤተ መንግሥት ፍጅት ለአደባባይ የቤት ለቤት አሰሳ፣ ነጻ እርምጃና ቀይ ሽብር 
በሩን ከፈተ፡፡ መልሕቋ እንደተበጠሰ መርከብ ኢሕአፓ በቤት-ለቤት አሰሳ ከፍተኛ እርከን ላይ የነበሩ 
ብርቅዬ አባላቱን አጣ፣ ነጻ እርምጃ መዋቅሩን እየበጣጠሰ አባላቱን መሄጃ መሸሸጊያ እያሳጣ ነጎደ፡፡ 
ቀይ ሽብር ወጣት የተባለን ሳይለይ ለእስር፣ ለሥቃይ፣ ለግርፍ፣ ለግድያ ዳረገ። ሕፃናት፣ አዛውንት 
እናትና አባቶች የጥቃቱ ሰለባ ሆኑ፡፡ በመኢሶን ዕቅድ አውጪነት ተግባራዊ የሆኑት የቀበሌና ገበሬ 
ማኅበራት የደርግ ዓይንና ጆሮ በመሆን በከተማ በአብዮት ጥበቃ፣ በገጠር በሚሊሽያ ኢሕአፓን 
“ለማጥፋት” ትውልድ የጨረሰ ዘመቻ ተካሄደ፡፡ 

የነጻ እርምጃና ቀይ ሽብር ዒላማ የኢሕአፓ አባላት ላይ ያነጣጠረ ብቻ ሳይሆን ጅምላ የወጣት 
ፍጅት ሆነ። በ1969 ዓ.ም. አጋማሽ የ9ወር እርጉዝ ዳሮ ነጋሽ ተረሽና ጉድ! የተባለለት የግርማ 
ከበደን እርሸና የሚያስንቁ ፍጅቶች በመላ የኢትዮጵያ ከተሞች በተከታታይ ከሚያዝያ 1969 እስከ 
ሚያዝያ 1970 ተካሄደ። ኢሕአፓ ክፉኛ ተመታ። ያ ውብ ፓርቲ ከብሩህ አንደበቱ ጋር ተከተተ። 
ያ ፍቅር ፓርቲ ልጆቹን አጣ። ያ አለኝታ ፓርቲ መንፈስ ሆነ። ያ መከታ ፓርቲ ክንዴ ልጁን 
አጣ። ያ ጀግና ፓርቲ “የታጋይ ድምጽ ይጮሃል” እንዳለ ከመቃብር ጩኸት በረከተ። “በትግል 
መሞት ሕይወት” እንዳሉ በ100 ሺዎች አስከሬናቸው ለጅብና አሞራ ሲሳይ ሆነ። “ማን ይፈራል 
ሞት” ያሉት “ኢሕአፓ ያቸንፋል!” እንዳሉ አረፉ። ኢሕአፓ ታሪክ ሆነ። ኢሕአፓ ትዝታ ሆነ።  

የ“ያ ትውልድ ተቋም” የኢሕአፓን 45ኛ ዓመት የምሥረታ በዓል ስናስብ ከጠንካራ ጅማሮው፣ ከውብ 
ሂደቱና፣ ከደካማው ጎኑ እየጨለፍን ያስነበብነው ጽሁፍ በገጠር በከተማ በኢሕአፓ የተለያዩ ክፍሎች 
ተሳትፈው መሥዋዕት ለሆኑት አባላቱና አባል ባይሆኑም የደርግ ቀይ ሽብር፣ ነፃ እርምጃና ቤት 
ለቤት አሰሳ ጨምሮ በተለያየ ጊዜና ምክንያት ለተረሸኑ ወገኖች ሁሉ ይሁንልን፡፡ ኢትዮጵያን 
በተለያየ ማኅበራዊ መልኩ ሲረዳና ሲያግዝ የነበረው ያ ትውልድ በተደራጀ መልኩ ኢሕአፓን 
መሥርቶ ጅምሩ ፍጻሜ ለሆነባቸው አመራር አካሉና አባላቱ ያለንን ክብር እንገልጻለን፡፡ 

ኢሕአፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሕይወትና የትግል ታሪክ ከፍተኛ ድርሻ ያለው ፓርቲ እንደመሆኑ 
በሆነው ባልሆነው ታሪኩን ጥላሸት ቀቢዎችን በመከላከል የ“ያ ትውልድ ተቋም” መረጃ የማሰባሰብ 
ጉዟችን ውስጥ ኢሕአፓና የቀይ ሽብር ሰማዕታት ከተራራው ጫፍ ናቸውና ድጋፋችሁና 
ትብብራችሁ አይለየን እንላለን፡፡ “ያ ትውልድ ተቋም”ን በገንዘብ፣ በመረጃ፣ በሥራ፣ በሀሳብ፣ ወዘተ. 
ማገዝ ማለት በተለያየ ወቅት በደርግ የተረሸኑ ሰማዕታት ልጆቻችሁን፣ ወንድም እህቶቻችሁን፣ 
በጥቅሉ የያ ትውልድ ወገኖችን መርዳትና ማሰብ መሆኑን በመገንዘብ የያ ትውልድ ቤተሰቦች 
ትብብራችሁና እገዛችሁ አይለየን እንላለን፡፡ 

ክብር ለቀይ ሽብር ሰማዕታት!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ሕያው ነው!!! 
ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት!!!   

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org 
 ምስለ ገጽ : https://www.facebook.com/yatewlid.thegeneration/ 
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ከያ ትውልድ ተቋም ሕዝብ ግንኙነት ክፍል 

አቅራቢ፡ ወ/ሮ ሰላም 

የያ ትውልድ ተቋምን 8ኛ ዓመት ምክንያት 
በማድረግ በአዘጋጀነው የቪድዮ/ቴሌ ኮንፈረንስ 
የተገኛችሁ ታዳሚዎቻችን እንኳን ደህና 
መጣችሁ እንላለን፡፡ በአሁኑ ወቅት 
የተከሰተውን የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ 
ምክንያት በማድረግ ዓመታዊ በዓላችንን 
በቪድዮ/ቴሌ ኮንፈረንስ ለማካሄድ ተገደናል፡፡ 
ውድ ጊዜያችሁን ዛሬ ለዚህ የያ ትውልድ 
ተቋም 8ኛ ዓመት ክብረ በዓል በማካፈላችሁ 
እጅጉን እናመሰግናለን፡፡  

ይህ ዝግጅት ስኬታማ ይሆን ዘንድ በተለይ የአለፈውን ሴኔ ወር በዩ ትዩብ የተቀናበሩ የያ ትውልድ 
ግጥሞችን ስንልክ በአንድ በኩል ትዝታ ስንቀሰቅስ፤ በሌላ በኩል ስናስተዋውቅና ስንቀሰቅስ 
አሳልፈናል፡፡ ለበርካታ የፖለቲካና የብዙሃን ድርጅቶች እንዲሁም የሚድያና ድረ ገጽ ወገኖች በዚህ 
ስብሰባ ይገኙ ዘንድ የጥሪ ደብዳቤ ልከናል፡፡ 

ወድ እንግዶቻችን! የዚህ የያ ትውልድ ተቋም 8ኛ ዓመት ክብረ በዓል ዝግጅት ዋናው ትኩረቱ 
እስካሁን የተሠራው እንደተጠበቀ በቀጣይነት በጋራና በትብብር ይበልጥ የሚሠራበትንና 
የሚጎለብትበትን አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው፡፡ 

ይህ ተቋም በተወሰኑ የያ ትውልድ ወገኖች ተጀምሮ ዛሬ 8ኛ ዓመቱን ለማክበር በቅቷል፡፡ እዚህ 
ለመድረስ የራሱ ውጣ ውረድና ፈተናዎች ነበሩት ለወደፊትም እንደሚገጥም እንገምታለን፡፡ ታሪኩ 
ከቶም እንዲሰባሰብ የማይፈልጉ፣ ታሪክን ጥላሸት መቀባትና ማጣመም አሁንም ያልተጠናወታቸው 
ይህንን ተቋም ተፈታትነውታል፤ አሁንም እየተፈታተኑ ናቸው፡፡ የያ ትውልድ ታሪክ የበርካታዎች 
መሆኑን ተረድተን እኔም የድርሻዬን ልንል ይገባናል፡፡ የያ ትውልድ ድረ ገጽ በመረጃ ይሞላ ዘንድ 
የተባበሩ እጅግ በርካታዎች ቢሆኑም አሁንም ያለውን ክፍተት ለመሙላት ያላሰለሰ ጥረት ይጠይቃል፡
፡ የያ ትውልድን ታሪክ ሕዝባዊነት ያልተረዱና ቢረዱም “እኛ ብቻ” ባዮች ያላቸውን መረጃ 
እንዲያወጡት አሁንም በድጋሚ እንጠይቃለን፡፡ በየካርቶኑ ጀቡደው ለአቧራ ያስተቃቀፉት የያ 
ትውልድ ሠነዶችን ቢቻል ይስጡን፤ ካልፈለጉም በየቤተ መጽሐፍት ያስገቧቸው፡፡ ይህንን የምንልበት 
ምክንያት ከአንዳንድ ወዳጆቻችን የምናገኛቸው የወረቀት መረጃዎች ለምሳሌ (ዴሞክራሲያ፣ ላብ 
አደር እና ሌሎችም) ከ40 ዓመት ላላነሰ በካርቶን ታሽገው ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ገምቱ፡፡ ይህንን 
ነው ያ ትውልድ ተቋም እያዳንን፣ እየሰበሰብን፣ ሕይወት እየዘራንበት ያለነው፡፡ 

የያ ትወልድ ድረ ገጽ ዋናው ማዕከሉ በደርግ የአንድ ትውልድ መመተር ቀይ ሽብር ያለቁ 
ሰማዕታት ወገኖቻችን ናቸው፡፡ ወደ 8 ሺህ የሚገመቱ በድሮው ክፍላተ ሀገራት/አውራጃ/ወረዳ 
አወቃቀር በከተሞች ደግሞ በከፍተኛና ቀበሌ አወቃቀር ስማቸውንና ያገኘነውን ፎቶ መታሰቢያቸው 
ነውና ከተናል፡፡ ቢሆንም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ገና መካተት ይኖርባቸዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ መደርደሪያው ተዘጋጅቶ ይጠብቃል፤ እዚህ ከተገኛችሁና ከሌሎች የያ ትውልድ አካላት 
የሚጠበቀው አድራሻቸውን፣ አሟሟታቸውንና ሙሉ ስም ከተገኘ ከነፎቶው መላክ ነው፡፡ 



ያ ትውልድ ተቋም ሲጀመር ዓመት አይገፋም የተባለለት መሠረቱ በያ ትውልድ ሰማዕታት ደምና 
አጥንት በተገነባው እምነት፣ ይቻላል፣ እንሠራዋለን፣ እንገነባዋለን በሚል ጽናት የተጀመረ ነበርና 
ይኸው 8 ዓመት እያወራን ሳይሆን እየሰራን፣ በጉራ ሳይሆን በተግባር፣ የካቲት ብለን፣ ማርች 8 
ስንል፣ ሜይ ዴይን ሳንዘነጋ፣ የኢሕአፓ ይፋ የሆነበትን ነሐሴ ወርን ሳንዘል ዓመት ከዓመት 
ስናስነብብ፣ ስናስደምጥ ታሪካችን ተውጦ እንዳይቀር አድርገናል፡፡ እናደርጋለንም፡፡ 

ውድ እንግዶቻችን ብዙ ማለት እንችላለን፡፡ ከማለት ይልቅ ልቦና ያለው የሠራነውን ያውቃል፡፡  
አንጠራጠር የያ ትውልድ ተቋም ሥራ ገና እጅግ በፍቅር ይፈለጋል፡፡ በርካታዎችን ይዟልና፡፡ 
የትውልድ ታሪክ ነውና ትውልድ ይፈልገዋል፡፡ ምርምርና ጥናት ይጠይቃልና ወጣት ተመራማሪዎች 
አጥኚዎች በየጊዜው ይፈልጉታል፡፡ የትላንት እናቶች አባቶች የዛሬ አዛውንት የልጆቻቸው፣ የትናንት 
ሕጻናት የዛሬ እናትና አባቶች የወንድም እህቶቻቸው፣ የትላንት ኢሕፓዎች የዛሬ እ እ እ ባዮች 
ትዝታቸው፣ ነውና ታሪካችን ገና ይፈለጋል፡፡ 

በመሆኑም አሁንም የያ ትውልድ ታሪክ የጋራ ታሪካችን፣ ስህተታችንም አስተማሪ ነውና ተሰባስበን 
እናጠናክረው፡፡ ብንናገር የማንዋሽ፣ የምንደመጥ፣ ብንጽፈው የሚነበብ፣ ብንተርከው የሚደመጥ፣ 
የጥንቱን ብናወጣው በጉጉት የሚፈለግ፣ አኩሪ ታሪክ አለንና ያ ትውልድ ተቋም እየሠራ ያለውን 
መመልከት ብቻ ሳይሆን በቅንነት ይህ ቢደረግ፣ ይህ ቢስተካከል ብለን ይበልጥ እናጠናክረው 
እንላለን፡፡ 

የእኛ የእርስ በእርስ አቃቂር ማውጣትና ማጥላላት ያስመዘገበው ውጤት ቢኖር በየጊዜው እየተነሱ 
ኢሕአፓንና ያን ትውልድ በመጽሐፍ፣ በአገኙት መድረክ ለሚያጠቁ የታሪክ ጥላሸት ቀቢዎች 
አመቸ እንጂ ሌላ የፈጠርነው የለም፡፡ 

በመጨረሻም ይህ ውይይት በቀና መንፈስና በመግባባት ይካሄድና ይጠናቀቅ ዘንድ ምኞታችን እየሆነ 
በድጋሚ እንኳን በደህና መጣችሁ እላለሁ፡፡ 

እግዚአብሔር ከመጣብን የኮረና ቫይረስ ወረርሽን ሀገራችንንና ዓለምን ያድነን እያልን ገና በርካታ 
ሥራዎች ለማከናወን ያ ትውልድ ተቋም ዝግጁነታችንን እየገለጽን በምትችሉት አቅም ተቀላቀሉን፣ 
ተባበሩ፣ እርዱ፣ አበረታቱን እንላለን፡፡ 

ሀገራችን ብሔራዊ አንድነቷን ጠብቃ የዐባይን ባለ ሙሉ መብት ተጠቃሚነቷን ለማረጋገጥ 
እግዚአብሔር ይርዳን፡፡ 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው፡! 

ከያ ትውልድ ተቋም ሕዝብ ግንኙነት ክፍል 

ሰኔ 28 ቀን 2012 ዓ.ም. (July 5, 2020) 
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ውድ ታዳሚዎቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ፡፡ 

የዛሬ ስምንት ዓመት በዳላስ 
የኢትዮጵያውያን እግር ኳስ 
ዓመታዊ ዝግጅት ወቅት 
በአደረግነው ኮንፈረንስ 
ምሥረታውን ለሕዝብ ይፋ 
ያደረገው ያ ትውልድ ተቋም 
እንኳን ለ8ኛው ክብረ በዓላችን 
አደረሳችሁ፣ አደረሰን እላለሁ፡፡ 

በስምንት ክረምት በስምንት በጋ ጉዟችን ስምንት የካቲት፣ ስምንት ማርች 8፣ ስምንት ሜይ ዴይ፣
ስምንት የኢሕአፓ ምሥረታ አስታውሰን 8ኛ የያ ትውልድ ክብረ በዓላችንን በማክበራችን ደስተኞች 
ነን፡፡ ስምንት የጽሁፍ፣ የንባብ፣ የማድመጥ፣ የመናገር፣ የሥራ፣ የግንባታ ዓመታት አሳልፈን እዚህ 
ደርሰናል፡፡ የያ ትውልድ ታሪክ ተቀብሮ እንዳይቀር፣ የያ ትውልድ ጽሁፎች፣ በራሪዎች የት 
ይገኛሉ? ተብሎ ፍለጋ እንዳይደረግ፣ ለአሞራና ጅብ የተጣሉ የያ ትውልድ ሰማዕታት ሀውልት 
ይኖራቸው  ዘንድ ሌላም ሌላ ስምንት ዓመት ሰርተን ለፍሬ በቅተናል፡፡ የትላንት ችግኛችን ወደ 
ግንድነት ተለውጧል፡፡ እንደ አንድ ተቋም በጀትና የሰው ኃይል ተመድቦለት ሳይሆን በጥቂቶች 
ትብብርና ጥረት ያ ትውልድ ድረ ገጽን ገንብተን ዛሬ ይህን ሰራን ብለን በኩራት ስንናገር፣ 
ሰማዕታት ወገኖቻችን ስማቸው ከመቃብር በላይ ከፍ ብሎ ሲታይ አስደስቶናል፡፡ አርክቶናል፡፡ 
“በወደቁት ጓዶች ፋና” ዘምረን ዓላማ፣ ራዕይ እና ተልኮአቸውን ከግብ ባናደርስም፣ በድል ጎዳና 
ሳይሆን በትውስታ ተጉዘን ያ ትውልድ ድረ ገጽን ለሀገርና ሕዝብ የዛሬ ስምንት ዓመት አበርክተን 
ስማቸው ከዓመት ዓመት ብቻ ሳይሆን ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ መሠረት በመጣላችን 
ኩራት ይሰማናል፡፡ የትግላችን ውጤት በጸጸት ቢቋጭም ተግባራችንና ታሪካችን አስተማሪነቱን 
አበክረን ሰብከናል፣ ተሟግተናል፣ ሂደቱም የማያቋርጥ ይሆናል፡፡ 

ውድ ታዳሚዎች         

የያ ትውልድ ታሪክ የሀገርና የሕዝብ ታሪክ ነው የሚል እምነት አለን፡፡ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ 
ቤተሰቦችን የሚያካትት ታሪክ ገና አልተነካም፡፡ አንዳንዶች በመጽሀፍ መልክ የግል ተሳትፏቸውን 
አያይዘው ቢያስነብቡም በዚህ ብቻ የሚያበቃ አይደለም፡፡ በርካታ የያ ትውልድ ሠነዶችና መረጃዎች 
ገና መሰብሰብ ይቀራቸዋል፡፡ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ስምና ፎቶ በቀጣይነትም አጠር ያለ የሕይወት 
ታሪካቸው ሥራ የሚጠይቅ ነው፡፡ እንደ ውቅያኖስ የተንጣለለው የያ ትውልድ ታሪክ አስተማሪ ይሆን 
ዘንድ ከተፈለገ የሁላችሁንም ጥረትና ትብብር ይጠይቃል፡፡ የወደቁ ወንድምና እህቶቻችንን በጥቅሉ 
ሰማዕታትን የምናነሳው በዕንባ፣ በቁጭት ሳይሆን በአሁኑ የሥልጥኔ ዘመን የትግሉ መረጃዎችን ወደ 
ዲጂታል ቀይረን አስተማሪነቱን ትውልድ ተሻጋሪ ስናደርግ ነው፡፡ በአግባቡ ለመቀበር አፈር የተነፈጉ 
ወገኖቻችንን ስምና ፎቶ በያ ትውልድ ድረ ገጽ በክብር ስናስቀምጥ ነው፡፡ ዛሬ በሕይወት ያሉ የዚያ 
ጊዜ ወላጆች ጥቂት ቢሆኑም ልጆቻቸውን አተው ዕድሜ ልክ እየዬ ያሉትን ማየት ይኖርብናል፡፡ 
በልጅነታቸው አባት ወይም እናት ወይም ሁለቱም ተገለውባቸው ማንነታቸውን ሳያውቁ ያደጉ ዛሬ 
በተለያየ መስክ ያሉትን የአባት የእናታችሁ ታሪካችሁ ይህ ነው ልንላቸው ይገባል፡፡ ወንድም እህት 
ወይም ሁለቱንም ያጣ ቤተሰብ አባል ታሪካቸው ተቀብሮ እንዳይቀር ከተፈለገ ዛሬም አልረፈደም 
እንላለን፡፡ ለዚህ ሁሉ ችሎታውና አቅሙ አሁንም እንዳለን በሙሉ ቁርጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 
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ውድ ወገኖቻችን 

ያ ትውልድ ተቋም በዚህ ስምንት ዓመት ምን ሠራ? የሚለውን ዛሬ አልዘረዝረውም፣ ድረ ገጻችንን 
ጎብኙ፡፡ ዛሬ ማተኮርና ጥቂት ልል የምፈልገው ያ ትውልድ ተቋም ይዞት የተነሳው የመረጃ 
ማሰባሰብ፣ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ስምና ፎቶ ማሰባሰብ፣ የተጎዱ ወገኖችን መርዳት በተለይ 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈን ዛሬ በሕይወት ያለን ወገኖቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ኃላፊነት ነው፡፡ እኛ 
ልንኖር እነሱ ሕይወታቸውን ከፍለዋል፡፡ እኛ “በድል ጎዳና ልንጓዝ” እነሱ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ 
ደማቸውን አፍሠዋል፡፡ በነሱ መስዋዕትነት እኛ ዛሬ ባለትዳርና የልጆች አባትና እናት አልፈን አያት 
ሆነናል፡፡ በእነሱ ደምና አጥንት በዕርን ከወረቀት አገናኝተን በትምህርቱ መስክ አንቱ የተባልን 
በርካቶች ነን፡፡ በእነሱ አጽም ሕይወትን አጣጥመን ባለ ንብረት የሆንን ቀላል አይደለንም፡፡ ሌላም 
ሌላ፡፡ እንደው የትግሉ ትዝታ እያቆሰለን፣ ጸጸት ውስጥ እየጨመረን ላለማስታወስ ብንሸሸው እንኳ 
እውን ይረሱናል? በመሆኑም ይህንን የያ ትውልድ ተቋም የስምንት ዓመት ጥረትና ውጤት 
ተመልክታችሁና እኔም ያ ትውልድ ነኝ ብላችሁ ይበልጥ ለመሥራት ተባበሩን፡፡ 

የትብብር ጥሪ 

 የአንድ ሰማዕት ስምና ፎቶ ለቤተሰቡ/ቧ ዕንቁ ነውና በመላክ ተባበሩ 
 ማንኛውንም የያ ትውልድ መረጃ ስጡን 
 በቅድሚያ ዛሬ በዚህ ክብረ በዓል የተገኛችሁ የያ ትውልድ አካላትና ወገኖቻችን በፍጹም 

የማይቋረጥ ከሐምሌ ወር 2012 ዓ.ም. ጀምሮ በወር 5 ዶላር የዓመት ከሆነ 50 ዶላር ትለግሱን 
ዘንድ በሰማዕታቱ ስም እንጠይቃለን፡፡ 

 በርካታ የሚሠሩ ሥራዎች ከፊታችን ስለተደቀኑ አባል በመሆን እጅግ መጠነኛ የሥራ ድርሻ 
ትጋሩን ዘንድ ፈቃደኛ የሆናችሁ አሳውቁን  

በቀጣይነት ያ ትውልድ ተቋም የሚሠራቸው 

 በሂደት ያለውን የተቋሙን ሀገር ቤት ምዝገባ በአፋጣኝ ማጠናቀቅና የሀገር ቤት መዋቅር 
መዘርጋት 

 የሶሻል ሚድያዎችን ፌስ ቡክ፣ ዩ ቲዩብ አጠናክሮ መቀጠል 
 የጉጉል ግሩፕ፣ ቫይበርና ቴሌግራም የስልክ ግሩፕ እዚህ ያልችሁትን አካቶ ለሌሎችም መክፈት 
 በሁለት ወር አንዴ ይህንን የቪድዮ ኮንፈረንስ በማካሄድ ዘገባ ማቅረብና የውይይት መድረክ 

መክፈት   
 በድረ ገጹ ያሉ ሠነዶች (ዴሞክራሲያ፣ ላብ አደር ወዘተ) እንደገና ታይፕ ማስደረግ 
 Scann ተደርገው ያልገቡ ሠነዶችን ማስገባት 
 የድሮ የደርግ መግለጫና አዋጅ ጋዜጦችን ማስገባት 
 የማያቋርጥ የያ ትውልድ ሠነዶችን በማሰባሰብ መደርደር 
 እስከዛሬ የተሠራውንና ለወደፊቱም አቅጣጫ ጠቋሚ ይሆን ዘንድ የያ ትውልድ ድረ ገጽ 

ዳታቤዝን አደረጃጀትና አሠራር ሠነድ አጠናክሮ በሀገር ቤትና በውጭ ባሉ ቤተ መጽሐፍት 
ማስቀመጥ 

 የያ ትውልድ ተቋም ሥራ ቀጣይነት ይኖረው ዘንድ ለታዳጊና ወጣት የያ ትውልድ ቤተሰቦችና 
ሙያተኞች የተከናወነውንና አሠራሩን በማሳወቅ ይረከቡት ዘንድ መሠረት መጣል 

ውድ ታዳሚዎቻችን 
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በመጨረሻም ያ ትውልድ ተቋም በጥቂት ግለሰቦች ምን ያህል ሊሠራ እንደሚችል ስናሳይ የያ 
ትውልድን ጥንካሬና ጥረት አመላካች ነው፡፡ በመሆኑም አሁንም ያላችሁን እምቅ ኃይል ለተቋሙ 
በመስጠት አሻራችሁን በማሳረፍ የያ ትውልድን ዲጅታል ዳታ ቤዝ ታጠናክሩት፣ ታዳብሩት ዘንድ 
እንጠይቃለን፡፡ 

በየጊዜው እየተነሱ ታሪካችንን ለሚያጠለሹ የሠራነውን በማሳየት፣ በየመንገዱ፣ በየዱሩ፣ በየጫካው 
የተረሸኑትን በማውጣት ብቻ ምላሽ ልንሰጣቸው የምንችለው እኛ ተባብረን ያለውን ክፍተት 
ስንደፍንባቸው ነውና ዳግም ለሥራ ተባበሩን ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ 

እግዚአብሔር ከኮረና ቫይረስ ወረርሽን ዓለምንና ሀገራችንን ይታደግልን እያልን እኛ ከተባበርን 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ብርቅ ሥራችን አየሩን እንደሚሞላው እርግጠኞች ነንና እኔም ያ ትውልድ ነኝ 
እንበል፡፡ 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  

ነሲቡ ስብሐት ያ ትውልድ ተቋም ቦርድ ሊቀ መንበር 

ሰኔ 28 ቀን 2012 ዓ.ም. (July 05, 2020) 

 



ወጣት ተስፋዬ ወልደዮሐንስ, የ “ያ ትውልድ ተቋም” ወኪል በኢትዮጵያ አዲስ አበባ 

ቀን፦ ሰኔ 28 ቀን 2012 ዓ.ም. 

አንባቢ ፦ አቶ ይልማ ዘርይሁን 

ዘመናትና ትውልዶች በውልደት፣ በልጅነት፣ በወጣትነት 
አድገው ከአንዱ አንዱ አሸጋግረው  ገጣሚው “ሀገር 
ማለት ሰው ነው” እንዳለው  የዛሬይቱን ኢትዮጵያ 
ገንብተዋል፡፡ 

አንዳንድ ትውልዶች አንዳንድ ዘመናት ደግሞ አሉ 
ለውጦቹ፣ ትግሎቹና መስዋዕትነቱ ለቀሪው ዘመናት 
በታሪክ እየተነሱ እየተወጉ የሚሸጋገሩ፡፡ እኔ ያ ትውልድ 
እንደዚያ ነው ብዬ ለመናገር እደፍራለው ፡፡ በዛሬይቱ 

ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ ወደ ኃላ አምስት አስርተ ዓመታት 
ለሚጠጋ ጊዜ ተጉዞ እንኳ ዛሬም ድረስ ተፅህኖ ያለው፡፡ ዛሬም ድረስ ዋጋ ያለው፡፡  

እነዚያ ወጣቶች ይዘዋቸው የተነሱት ጥያቄዎች ትክክለኝነት ከአምስት አስርት ዓመታት በኋላም 
በዛሬይቱ ኢትዮጵያ ያልተመለሱ ጥያቄዎች መሆናቸውን ልብ ይሏል፡፡    

ተፅህኖው ምንም እንኳ ይህንንም ዘመን ተሸግሮ የመጣ ቢሆን ቅሉ ያን ዘመን የሚዘክሩ፣ ስለዘመኑ 
ውስብስብ ታሪክ የሚያወሱ ፅሁፎችና ተቋማት እጅግ በጣም ጥቂትና ውስን ናቸው፡፡ አንዳንዴም 
የሉም ለማለት፣ በማለት ደረጃ የሚያስደፍሩ ይሆኑብኛል፡፡ ከዚህ አንፃር የ“ያ ትውልድ ተቋም”ን 
በተመለከተ ያሉኝ ሶስት ነጥቦችን ላንሳ 

አንደኛው ምስጋና ነው፡፡  

“ያ ትውልድ ተቋም” ይለያል፡፡ መግቢያዬ ላይ ለማንሳት አንደሞከርከቱ የ ያ ተውልድ በተለይም 
የኢኢሕፓ ልጆች በመንፈስ፣ በአካልና በህይወት የከፈሉት መስዋዕትነት ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ 
አያሌ ጓዶች ለተበደሉና ፍትሕ ላጡ ወገኖቻቸው ተቆርቁረው፣ በዓላማቸው ጸንተው ሕይወታቸውን 
ሠውተዋል። ግፍ ለደረሰባቸው ሰዎች ሲሉ በትግሉ ነበልባል ጋይተዋል፡፡ ያም ሆኖ፤ የትግል ጉዳይ 
ነውና፤ አንዳንዶች ደግሞ  በሂደት፣ በአጋጣሚ ወይም በዕጣ-ፈንታ ከእዚያ እሳት ተርፈው፤ ሰላማዊ 
ኑሯቸውን ቀጥለዋል። ብዙዎች ወደ ኋላ መለስ ብለው ሲያስቡ ግን እነሱ ተርፈው ስለወንድም፣ 
አህቶቻቸው መሥዋዕትነት ምንም ለማድረግ ባለመቻላቸው የአብዛኞቻችው ኅሊና የጥፋተኝነት 
ስሜት አያጣውም። 

“ያ ትውልድ ተቋም” ይለያል፡፡ ከልብ በመነጨ ፍቅርና ቁርጠኝነት በለጋ ዕድሜአቸው ያለማንም 
አስገዳጅነት ለዓመታት ለሀገርና ለሕዝብ የነበረን የጋራ ዓላማ ጓዶችን አገናኝቶ ያለፈን ጊዜ ለመዘከር 
ያለፉትን ስምንት ዓመታት በቁርጠኝነት፣ በዘላቂነት፣ በሁሉን አገልጋይነት መንፈስ እየታተረ የሚገኝ 
ተቋም በመሆኑ ይለያል፡፡ ለዚህም የተቋሙ መስራቾች፣ የቦርድ አባላት፣ ደጋፊዎችና ለጋስ 
እጆቻቸውን የዘረጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ይገባቸዋል፡፡ 

 

 



ሁለተኛው እየሰራቸው ያሉ ስራችን ነው፡፡ 

“ያ ትውልድ ተቋም” እየሰራ የሚገኘው ተግባራት በተለይም ደግሞ በተለያዩ ፖለቲካዊና ሀገራዊ 
ምክንያት በውጪ የሚገኝ ተቋም እንደመሆኑ መጠን መረጃዎችን በማሰባሰብና በመሰደር፣ በየጊዜው 
ዘመኑን የሚስታውሱ ፅሁፎችንና ፎቶግራፎችን በማዘጋጀትና በማሰራጨት፣ በሀገር ውስጥ የሚገኙ 
የያ ትውልድ አባላትን በግል በቡድንና በተቋም ደረጃ በፋይናንስ ለማገዝ የሚደረጉ ጥረቶችን 
ተመለክቻለው፡፡ ይህም ስራ ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ በተለይም ደግሞ ተቋሙ አሁን አሰባስቦ 
የያዛቸውን ማስረጃዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ካካናወናቸው ተግባራት የበለጠ በመጪው ጊዜ 
ብዙ ስራ እንደሚጠብቀው የሚያሳይ ነው፡፡ 

   

ሶስተኛው “ያ ተውልድ ተቋም” ቢሰራ ብዬ የምመኛው  

ያ ትውልድ ትልቅ ተቋም ሆኖ ማየት ምኞቴም እልሜም ነው፡፡ ከዚህ በላይ መስራት ከዚህም በላይ 
ትውልድን መዘከርና መደገፍ ይገባዋል ብዬ አምናለው፡፡ ለዚህም እንዲረዳው እነዚህ ጉዳዮች ላይ 
ቢሰራ የተቋሙን እልውና የበለጠ ያደርገዋል ብዬ አምናለው፡፡ 

1. ያ ትውልድ ተቋሙ ባለቤትነቱ፣ ተዘካሪውና ተደጋፊው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊ እስከሆነ 
ድረስ በኢትዮጵያ ቋሚ መቀመጫ ቢሮ ቢኖረው፣ 

2. በያ ትውልድ ስለአለፉት ወገኖቻችን መሥዋዕትነትና እውነተኛ የወገን ፍቅር ስሜት፣ 
የምናውቀውን ያህልና በምንችለው መንገድ መመስከር ግዴታ አለብን፡፡ የራሳቸውን ኑሮ 
ጥለው፣ ለሌሎች ነጻነት ሲሉ መሥዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያንን፤ በተቻለንና ባለን 
አቅም ለመዘከርና ቢያንስ ስማቸው በታሪክ መዝገብ እንዲቀመጥ ለማድረግ፤ መጣጣር ተገቢ 
ነው። ለሌሎችም ስለሰው ልጅ ነጻነት በነበራቸው እምነት ለተሠዉ፤ እንዲሁም በተመሳሳይ 
ዓላማ የአካልና የአእምሮ ስቃይ ለደረሰባቸው በሺዎች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን 
ወንድሞቻችንና  እህቶቻችን፤ ስለተቀበሉት ስቃይና መከራ ያለንን ትልቅ ክብር በቀጥታም 
ሆነ በተዘዋዋሪ መዘከር የተቋሙ ግዴታ ነው፡፡  
 
ከሚሰራቸው ስራዎች ጎን ለጎን በትውልዱ የተለያዩ ማህራዊ፣ ኢኮኖያዊና ፖለቲካዊ 
እንቅስቃሴዎች ዙሪያ በዮኒቨርስቲ ደረጃ የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ማሟያ ጥናቶች አንዲሰሩ 
ለተማሪዎች የሪሰርች ፌሎሺፕ ቢሰጥ ስለዛ ትውልድ ያልተነገሩ፣ ያልተፃፉና ያልተወሱ 
ታሪክ ሰነዶችን ለማደራጃት ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አምናለው 
 

3. በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከአቅም በላይ ችግር ውስጥ የሚገኙ የ ያ ትውልድ አባላትን 
በዘላቂነት በገንዘብና በሞራል ለመደገፍ በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ያሉ የ ያ ተውልድ 
አባላትን የሚያሳትፍ ፕሮጀክት ቢነደፍና ቢሰራ የበለጠ ትውልዱን ለማስታወስ መልካም ስም 
ለመገንባት እድል ይሰጣል ብዬ አምናለው፡፡ 

አመሰግናለው   

ተስፋዬ ወልደዮሐንስ የ“ያ ትውልድ ተቋም” ወኪል አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 



 

   የያ ትውልድ ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.org/ , http://www.yatewlid.com/ ) አደረጃጀት 8ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ ሰኔ 19 ቀን 2012 ዓ.ም.  ገጽ 1 
 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ (በYou Tube ለመመልከት ሊንኩን ይጠቁሙ፦ (https://youtu.be/U4BYPKkPN3Y)  

 

 

https://youtu.be/U4BYPKkPN3Y


 

   የያ ትውልድ ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.org/ , http://www.yatewlid.com/ ) አደረጃጀት 8ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ ሰኔ 19 ቀን 2012 ዓ.ም.  ገጽ 2 
 

መግቢያ 

በሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. የተመሠረተው “ያ ትውልድ ተቋም” ዋናው ተልዕኮ ያደረገውን የመረጃ 
ማሰባሰብ አስመልክቶ የመረጃውን አካሄድና አሠራር መረጃ ማስቀመጥ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ 
“ያ ትውልድ ድረ ገጽ” ምን ምን መረጃዎችን አካቷል? የመረጃውስ ቅርንጫፎችና አወቃቀር ምን 
ይመስላል? የመረጃ ጎተራው (Data Base) አወቃቀር፣ አቀማመጥ (Structure)፣ አሠራር፣ አሰያየም 
(Naming) ምን ይመስላል? የሚለውን ማሳየቱ የተለያየ ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ እነዚህም በአጭሩ፦ 

 ለድረ ገጹ ጎብኝዎች ግልጽ እይታ ይሰጣል 
 በቀጣይነት ለሚረከቡት መሠረት ይጥላል 
 ለData base ባለሙያዎችና ተመራማሪዎች ልምድ መቅሰሚያ ይሆናል 
 የጎደሉትን አሠራሮች ባለሙያዎች ትኩረት በመስጠት እገዛ እንዲያደርጉ ይረዳል 

የያ ትውልድ ድረ ገጽ Database አስመልክቶ አጠቃላይ ሠነድ (documentation) ይፋ በማድረግና 
በመረጃነት ለድረ ገጹ ቀጣይ ሕይወት መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ ይህ ረቂቅ ሠነድ (working 
document) ተጠናቆ እንዳለቀ በየቤተ መጽሐፍት ይበተናል፡፡ ይህ የያ ትውልድ ድረ ገጽ 
documentation በተለይ ለቀጣዩ ትውልድና ለወደፊት ተመራማሪዎችና አጥኚዎች በአንድ በኩል 
ሙያዊ እገዛ፤ በሌላ በኩል የተቋሙን ተግባርና ሥራ በማንጸባረቅ እየዳበረና እውቅናው እየጨመረ 
እንዲሄድ ያግዛል፡፡ 

በመሆኑም በዚህኛው የያ ትውልድ ድረ ገጽ መረጃ ቅርንጫፎች/ፍልሰት (database hierarchy) ምን 
እንደሚመስል ይህን ሠነድ በማዘጋጀት ለተጠቃሚዎችም ቀለል ከማድረጉም በላይ እንዲረዱት፣ 
እንዲገነዘቡት ይረዳል፡፡ 

ይህ Document በቀጣይነት በተለይ ከባለ ሙያዎች እገዛና ምክር አንጻር እየተሻሻለና እየዳበረ 
የሚሄድ አሠራር ነው፡፡ ተደጋጋሚ የሆኑ የሚቀነሱበትን፣ ያልተካተቱ የሚካተቱበትን፣ የማያስፈልጉ 
የሚወጡበትን እያስተካከለና እያማረ ይጓዛል፡፡ የያ ትውልድ ማንነትና ሕልም፣ ችሎታና ብቃት፣ 
ስምና ተግባር በዚህ ድረ ገጽ ፈክቶና አብቦ ትውልድ ሁሉ ለተለያዩ የምርምር ሥራዎች ለዋቢነት 
(Referance) ከመጠቀም አልፈው ይመራመሩበት ዘንድ በር ይከፍታል፡፡ 

የዛሬ ስምንት ዓመት የያ ትውልድ ድረ ገጽን ሀሳብ ይፋ ስናደርግ እንደገለጽነው ይህ ድረ ገጽ 
በየትኛውም ዓለም፣ በአሉበት ቦታ፣ በማንኛውም ጊዜ፣ ያለምንም ክፍያ የሚያገኙት ተንቀሳቃሽ ቤተ 
መዘክር (Mobile Library) ነው፡፡ ከተጠቃሚ የሚጠበቀው ቢኖር በአሁኑ የሥልጣኔ ዘመን 
የኢንተርኔት አገልግሎት፣ ኮምፒዩተር፣ ሞባይል ብቻ ነው፡፡ የሥልጣኔ ግስጋሴውን ካየን የወደፊቱን 
ማን ያውቃል?  

የያ ትውልድ ተቋም ድረ ገጽ ፍልሰት የተዘጋጀው ቀጥሎ በተዘረዘሩት የድረ ገጹ አካሄድ ነው፡፡ 
እነዚህ ለናሙና ያህል የቀረቡ እንጂ ሙሉውን ያካተቱ አይደሉም፡፡ 
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 ስለ ያ ትውልድ 
 መግቢያ 
 ራዕያችን፣ ተልዕኳችን፣ ዓላማችን 

 ያ ትውልድ 
 ስንል 
 ጋዜጣዊ መግለጫ 
 ምን ብለው ነበር 
 እትመት 

 ጎሕ 
 አዲስ ዘመን 

 መጽሃፍት 
 አገዛዞች 

 ዘመነ አክሱም 
 ዛግዌ ሥርወ መንግሥት 

 የቀይ ሽብር ሰማዕታት 
 የኢሕ አፓ ሰማዕታት 

 በቀይ ሽብር የተገደሉ 
 ኤርትራ 
 ትግራይ 
 ጎንደር 

 የደርግ ዘመን 
 የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለሥልጣናት 
 በተለያየ ወቅት የተገደሉ የደርግ ባለሥልጣናት 

 የኢሕአዴግ ዘመን 
 በ1997 ምርጫ የተገደሉ 
 በ2009 እሬቻ በዓል የተገደሉ     

 የቀይ ሽብር ተሳታፊዎች 
 የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጪዎች 
 የደርግ አባላት 
 የቀይ ሽብር ተሳታፊዎች 

 ኤርትራ 
 ትግራይ 

 የፖለቲካ ድርጅቶች 
 ሕብረብሔር ድርጅቶች 

 ኢሕአፓ    
 የዘር ድርጅቶች 

 ትዴት   
 የብዙሃን ድርጅቶች 

 የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማሕበር 
 የኢትዮጵያ መምህራን ማሕበር 
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ከብዙው በጥቂቱ ይካተታሉ፡፡ 

ይህ በአፍቃሪ ያ ትውልድ አባላት እዚህ የደረሰው የያ ትውልድ ድረ ገጽ ይዳብርና ይበልጥ 
ይጠናከር ዘንድ የያ ትውልድ አካላትን ቀና ትብብርና ድጋፍ አሁንም እንጠይቃለን፡፡ 

ከሙያ አንጻር የDatabase, Information Technilogy (IT), Geographic Information Systems 
(GIS) እና የመሳሰሉት ባለሙያዎች አሁንም ትብብራችሁንና እገዛችሁን እንፈልጋለን፡፡ 

መንግሥትና የተለያዩ ተቋማት ለዚህ ሕዝባዊ ንብረት፤ “ያ ትውልድ ድረ ገጽ” ትኩረት በመስጠት 
ድጋፍ ያደርጉለት ዘንድ ልንገልጽ እንወዳለን፡፡ 

የያ ትውልድ ቤተሰቦች፣ ማንኛውም ዜጋ፣ የተለያዩ ሰብዓዊ ድርጅቶች፣ ቤተ መጽሐፍት ተቋማት፣ 
የፖለቲካና ብዙሐን ድርጅቶች፣ የሚድያና ድረ ገጽ አካላት ወዘተ… አስፈላጊውን መረጃ ከመስጠት 
ጀምሮ ትብብራችሁን አሁንም እንፈልጋለን፡፡ 

ምስጋና፦  

በዝርዝር ባንገልጸውም “ያ ትውልድ ተቋም” ከተመሠረተበት ጀምሮ ሳትታክቱ በደስታና በፍቅር 
አገልግላችሁ እዚህ ላደረሳችሁ የ“ያ ትውልድ ተቋም” አባላት የልፋታችሁ ውጤት ደስታንና እርካታን 
ከሰማዕታቱ አግኝቷልና ኩራታችሁ ይህ ነው፡፡ ቀጣይ ግባችንም የ“ያ ትውልድ ድረ ገጽ” እና የያ 
ትውልድ ታሪክ ህያውነቱ በወጣት ልጆቿ ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ ነውና የዚህ 
ተግባራዊነት የመጨረሻው መጀመሪያ ተግባራዊ እንዲሆን ተስፋችንን ሰንቀን እንጓዛለን፡፡ 

የተለያዩ መረጃዎችን በመስጠት ተባብራችሁ “ያ ትውልድ ድረ ገጽ” በተቀነባበረ መልክ ያገኘነውን 
መረጃ አዘጋጅተንና ደርድረን እንደገና ወደ መረጃነት ልከንላችኋልና “ያ ትውልድ ድረ ገጽ” ውስጥ 
ባሰፈራችሁት አሻራ ኩራት ይሰማችሁ፡፡ 

“ያ ትውልድ ተቋም” ለተለያዩ ጉዳዮች የተለያዩ ወጪዎች እንደሚኖርበት በመገመት ጥቂትም 
ብትሆኑ ሳትታክቱ አስባችሁ በገንዘብ ድጋፍ እያደረጋችሁ ላላችሁ ሁሉ ገንዘባችሁ ሥራ መስራቱን 
መስካሪዎች ናችሁና በያ ትውልድ ሰማዕታት ስም እናመሰግናለን፡፡ 

የያ ትውልድ ቤተሰቦች በተለይ የቀይ ሽብር ሰማዕታት አባላት የት እንደወደቁ፣ እንደተቀበሩ፣ 
እንደደረሱ ሳይታወቁ ለአሞራ እና ጅብ የተሰጡ ወገኖቻችን ሀውልት በ“ያ ትውልድ ድረ ገጽ” 
ቆሞላቸዋልና ደስ ይበላችሁ፣ አሁንም ጽናቱን ይስጣችሁ እንላለን፡፡ 

ታሪክ ነውና በደርግ አረመናዊ ጨካኝነት ገና ከጅምሩ የተረሸናችሁ 60 ዎቹ፣ ሳያቋርጥ በተለያየ ጊዜ 
የተገደላችሁ የደርግ አባላት፣ በመፈንቅለ መንግሥት ስም የተረሸናችሁ ከፍተኛ መኮንኖች እንዲሁም 
በኢሕአፓ እራስን የመከላከል እርምጃ የተገደላችሁ ሁሉ በ“ያ ትውልድ ድረ ገጽ” ቦታ 
ተሰጥቷችኋልና የታሪኩ አካል ናችሁና ድጋፋችሁ አይለየን እንላለን፡፡ 

በመጨረሻም “ያ ትውልድ ተቋም” ስምንተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነው የ“ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ” ፍልሰት ላይና ሌላም ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ያላችሁን ጥያቄ፣ አስተያየት ላኩልን 
እናስተናግዳለን፡፡ 
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ይህንን መረጃ በመከተል “ያ ትውልድ ድረ ገጽ”ን ጎብኙ እና አስተያየታችሁና ትብብራችሁ 
አይለየን፡፡ ድረ ገጹ ውስጥ የተካተቱ በርካታ መረጃዎች የመኖራቸውን ያህል የበርካታ ወገኖችን 
ትብብር የሚጠይቁ ገና ያልተካተቱና ያላገኘናቸው ጠንካራ ሥራ ጠያቂ ተግባራት ከፊታችን 
እንደተደቀኑ በመረዳት የሠራነውን ማድነቅና መተቸት እንደተጠበቀ ለመተባበርና የመረጃ ምንጭ 
ለመሆን ልቦናችንን ቀና እናድርገው፡፡  

አምላክ በዓለማችን እንዲሁም በሀገራችን በአስከፊ ሁኔታ እየተስፋፋ ያለውን የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ 
ለእሱ የሚሳነው የለምና አጥፍቶልን ሕይወትን በተስፋ እንገፋ ዘንድ እየለመንን እስቲ ሁላችንም 
ቢፈታተነንም ቀና ቀናውን እንመኝ፤ አሜን!!! 

ይህ ሠነድ በ You Tube ተቀነባብሮ ትለጥፏል፡፡ ከታች ያለውን ሊንክ ይጠቁሙ፡፡ 

https://youtu.be/FSlWEva2Gms 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!! 

ያ ትውልድ ተቋም  

ኢሜይል yatewlid@gmail.com  

ስልክ    (703)3004302 USA 

ድረ ገጽ  http://www.yatewlid.org/, http://www.yatewlid.com/  

ሰኔ 21 ቀን 2012 ዓ.ም. (June 28, 2020)     

https://youtu.be/FSlWEva2Gms
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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