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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  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 


