
 

 

 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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