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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


ያት ቅጽ 2 ቁጥር 2…………………………………………………………………..…………………..……………….የካቲት ፳፱ ቀን 2007 ዓ.ም. 

 

7 
 

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»              


