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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 
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