
 

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

