
 

ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ልዩ እትም ቁጥር 1                             ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም.  

እራሴን ላድምጠው! ከምስጋና ጋር 

በቅድሚያ ለመላው ሙስሊም ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል 
አደረሳችሁ እንላለን፤ ያ ትውልድ ተቋም። 

“ያ ትውልድ ተቋም” ከተመሠረተ ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. (July 05, 2012) እንሆ! ሁለት ድጂት 
ሞላው። 10 ዓመት አስቆጠረ። በዚህ አሥር ዓመት ጉዞ በዳላስ ቴክሳስ የመጀመሪያው መሥራች 
ጉባኤ  የተገኛችሁ እና እንዲሁም በተለያየ ምክንያት ባትገኙም ጀማሪ የአመራር ቦርድ አባል 
በመሆን ምሥረታውን ላበሰራችሁ በሂደትም የቦርድ አመራሩን ለተቀላቀላችሁ አቶ ነሲቡ ስብሐት፣ 
አቶ ጸሐይ ደመቀ፣ አቶ ይልማ ዘርይሁን፣ አቶ ሰለሞን አወቀ፣ አቶ አሳየኸኝ ፈለቀ፣ አቶ ሳምሶን 
ባልቻ፣ አቶ ብርሃነስላሴ አሰፋ ፣ ወ/ሮ ቆንጂት ብርሃን፣ አቶ ክፍሉ ከተማ፣ አቶ ፋንቱ ለገሰ፣ አቶ 
ለይኩን ካሣሁን፣ አቶ ሚልዮን አለማየሁ፣ ወ/ሮ አልማዝ ገብሬ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሳችሁ። 
በተለያየ አጋጣሚ እና ምክንያት አብራችሁን ያልዘለቃችሁ ብትኖሩም በ“ያ ትውልድ ተቋም”  
ምሥረታ ላይ ቀላል የማይባል አሻራ አሳርፋችኋልና ልትመሰገኑ ይገባል። 

የሁሉንም ስም መዘርዘር ይከብዳልና በጥቅሉ በአማካሪ ቦርድ አባልነት፣ በ“ያ ትውልድ ተቋም”  
በአባልነት፣ በደጋፊነት፣ በተባባሪነት ላላችሁ ሁሉ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ችሎታ፣ 
ሃሳብና ምክራችሁን እየለገሳችሁ ይህ ተቋም 10 ዓመቱን እንዲያከብር ላደረሳችሁ ሁሉ በተሰዉት የያ 
ትውልድ ወገኖቻችን ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን።  

በተለያዩ የያ ትውልድ ዝግጅት ወቅት ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የምታውቁትን ታሳውቁ ዘንድ ስትጠየቁ 
በሙሉ ፈቃደኝነት በመገኘት ዝግጅቱን የተሟላ ላደረጋችሁ የያ ትውልድ እና የአሁኑ ትውልድ 
ወገኖች ወደፊትም ትብብራችሁ እና ድጋፋችሁ አብሮን ይኑር እያልን እናመሰግናችኋለን።  

“ተወርዋሪ ኮከብ፣ አብሪ ኮከብ” የነበሩትን የያ ትውልድ ሰማዕታት ሳያቋርጥ 10 ዓመት ሙሉ 
እንዲዘከሩ አድርጋችኋል። ተቋሙ ከተመሠረተበት ጊዜ አንስቶ 10 የካቲቶችን በማስታወስ “የካቲት 
ሕዝባዊ አብዮት” አስነብባችኋል። 10 ማርች 8 በማክበር የሴቶች እህቶቻችንን እምቅ ችሎታና 
ጥንካሬ “የትግል እመቤቶች” ስትሉ አሞግሳችኋል። ለ10 ዓመታት የሜይ ዴይ ሰማዕታትን በመዘከር 
“ደማችሁ ደማችን” ብላችኋል። የፖለቲካ ወገንተኝነት ባይኖርም ያ ትውልድም ሆነ የኢትዮጵያ 
የትግል ታሪክ ሲወሳ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) አውራ ነበርና እራሱን ለሕዝብ 
ይፋ ያደረገበትን ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. ለአለፉት 10 ዓመታት አክብራችኋል።  

የያ ትውልድ ታሪክ ለአሁኑና ለመጪው ትውልድ ሳያቋርጥ እንዲተላለፍ በ“ያ ትውልድ ተቋም”  
የተደረገው የ10 ዓመት ጉዞ ቀጣይነት እንዲኖረው የዛሬ ዓመት ሀገር በቀል ያያ ትውልድ ወገኖች 
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“ያ ትውልድ በጎ አድራጎት ድርጅት”ን እውቅና በማስገኘት በሀገራችን ኢትዮጵያ የያ ትውልድ 
ታሪክን እየዘገቡ፣ ሰማዕታቱን እየዘከሩ፣ የአቅማቸውን የበጎ አድራጎት ተግባራት ለማከናወን እየጣሩ 
ይገኛሉ።  

ሁሉንም ወገኖቻችንን እንኳን ለ10ኛው የ“ያ ትውልድ ተቋም”  ምሥረታ ክብረ በዓል አደረሳችሁ፤ 
አደረሰን እንላለን። ሁሌም እንደምንለው ያ ትውልድ ተቋም ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ 
የሆነ ተቋም መሆኑን ብንገልጽም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ግን ሁሌም እንወግንላታለን፣ የሕዝባችን 
ብሶት ብሶታችን ነው፣ መለያ ሰንደቅ ዓላማችንን እናከብራለን። ለዚህም ነው “ለያ ትውልድ ሀገር፣ 
ሕዝብና ሰንደቅ ዓላማ አንድም ሦስትም ናቸው” የምንለው። የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማድመቅ፣ 
የሕዝባችን ብሔራዊ ስሜት አንዳይሸረሸር፣ ሰንደቅ ዓላማችን የነጻነት መኩሪያችን መሆኑን ለማጉላት 
“ዐድዋ!” ብለን አክብረናል፣ ማይጨው ስንል አርበኛ ጀኞቻችንን አንስተናል፣ የካቲት 12ን በመዘከር 
የጭፍጨፋን አስከፊነት አመላክተናል። 

ስደት፣ እስር፣ ግርፋት፣ ግድያ “በእኛ ያብቃ” ብለን የያ ትውልድ የትግል ታሪክን ዋልታ ያደረገው 
ተቋማችን በሀገራችን የተካሄዱና የሚካሄዱ ኢሰብአዊ ክንዋኔዎች አውግዘናል። ከአንድ አገዛዝ ወደ 
ሌላ ሀገራችን በተገላበጠች ቁጥር ፍጅትና ግድያው አድማሱን እያሰፋ የመጣውን አንድ ዘር ላይ 
ያነጣጠረ  እልቂትን አውግዘናል፣ እናወግዛለንም። 

“ያ ትውልድ ተቋም”  የያ ትውልድን የትግል ታሪክ በመረጃነት እንደሚያሰባስበው ሁሉ በቀጣይ 
አገዛዞች እየተካሄዱ የነበሩና ያሉ የንጹሃን ፍጅትን እያሰባሰብን እንደምንገኝ በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ 
እንወዳለን። ይህ በሀገራችንና በሕዝባችን ላይ የተከመረው ርኩስ ዘመን ጥሎ የሚያልፈው አጸያፊ 
ጠባሳ ነገ ታሪክ ነውና በተቻለ መጠን በትኩሱ ማሰባሰቡ አስፈላጊ መሆኑን እንገነዘባለን። 

ወድ የያ ትውልድ ወገኖችና የሀገራችን ሕዝብ! በኢትዮጵያችን ዘረኝነት አክትሞ፣ ኢትዮጵያዊነት 
ብሔራዊ ስሜት አብቦ፣ ሀገር በልጆቿ ለልጆቿ ትሆን ዘንድ ያለንን ቅን ምኞት እየገለጽን የ“ያ 
ትውልድ ተቋም” ን 10ኛ ዓመት አስመልክቶ እሁድ ሐምሌ 17 ቀን 2014 ዓ.ም. (Sunday July 
24, 2022) የዙም ዝግጅት እንደሚኖረን በአክብሮት እናሳውቃለ። 

በዚህ የ“ያ ትውልድ ልዩ እትማች”ን ከ“ያ ትውልድ ተቋም” ምሥረታ ወቅት አንስቶ አባላት፣ 
ደጋፊዎች ወገኖቻችን ስለ ያ ትውልድ ምን ብለው ነበር በሚል መልክ ያዘጋጀነውን “እራሴን 
ላድምጠው!” የቪድዮ ቅንብር በየስማችሁ አቅጣጫ ባለው መገኛ (Link) በመጠቆም በማድመጥና 
በመመልከት “ቃል ክቡር ነው!” ትሉ ዘንድ ጋብዘናችኋል።    

በተጨማሪ በተለያየ መንገድ በ“ያ ትውልድ ተቋም” ውስጥ ጉልህ ተሳትፎ ያደረጋችሁ አባላትና 
ደጋፊዎቻችን ስማችሁን በመግለጽ ምስጋናችንን አቅርበናል። ይህ ማለት በማያቋርጥ ሁኔታ 
የገንዘብም ሆነ የሞራል ድጋፍ እያደረጋችሁ ያላችሁት ከምስጋናው ጫፍ እድርገናችሁ እንደሆን 
ይታወቅልን። 

የዚህ ልዩ እትማችን ሌላው መልዕክት በያ ትውልድ ተቋም በአለፉት 10 ዓመት የተዘጋጁ ዝግጅቶች 
እያው ሆነው ምንጊዜም እንደሚነበቡ፣ እንደሚደመጡ፣ እንደሚታዩ ግንዛቤን ያስጨብጣል። አንዴ 
ተላለፈ ከየት ላግኘው ሳያሰኝ የመረጃ ድረ ገጻችን (http://yatewlid.org/, http://yatewlid.com/) 
በቀላሉ ያለፈውን መለስ ብላችሁ እንድትቃኙ ተደርጎ መዘጋጀቱን ይመሰክራል።  

http://yatewlid.org/
http://yatewlid.com/
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ታሪካችሁን መጻፍ ባትችሉ እንኳ በዛሬ የDigital Database ምጥቀትና “ቅለት” እራሳችሁን በራሳችሁ 
ሪኮርድ እያደረጋችሁ ብትልኩልን ለዘላለም ድምጻችሁ ከነ ምስላችሁ “ይህ ነው”  ከምትሉት ታሪክ 
ጋር ማስቀመጡ ከእልፈት በኋላ እንዳትረሱ ያደርጋልና ይህ ልዩ ዕትም ይጋብዛችኋል። 
“ካልተጠቀሙበት ቶሎ ተሽቀዳድሞ እድሜ እየሳሳ ነው አይጠብቅም ቆሞ” እንበልና ቀሪ ጊዜያችሁን 
ተጠቀሙበት! 

ከጊዜ አንጻርና በአንዳንድ ቴክኒካዊ ስህተት መካተት ኖሮባችሁ ያልተካተታችሁ እንዲሁም ፎቷችሁ 
ያልተካተተ ወገኖቻችን እጅግ በጣም ይቅርታ እየጠየቅን ይህ ዝግጅት ቀጣይነት እንዲኖረው 
በማድረግ ወደፊት በተሟላ መልኩ እንደምናቀርበው ቃል እንገባለን።  

በዳታ ክምችታችን 10ኛ ውን የ“ያ ትውልድ ተቋም” ምሥረታ አስመልክቶ “እራሴን ላድምጠው!” 
ቅንብር እነሆ! ለማድመጥ በየስማችሁ አኳያ ያለውን ማገናኛ ጠቁሙ፣ ተጫኑ።   

በምናደርገው የተለያየ ዝግጅቶች የክብር እንግዳ በመሆንና መድረኩን እንደ እናትነቷ 
በምርቃቷ የምትከፍትልን እናታችን ማዘር ሙሉነሽ አደራ (https://youtu.be/rpWTWQt9cqI) 
በዘጠነኛው ክብረ በዓላችን ያደረገችው የመክፈቻ ንግግር። አሁንም ብርታት፣ ጤና እና እድሜ 
ይስጥሽ እንላለን፣ ልጆችሽ። 

   

ያ ትውልድ ስለ ኢሕአፓው መሪ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ አቅርቦት በነበረው የያ ትውልድ 
ፓልቶክ ዝግጅት ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማሪያም (https://youtu.be/uBlnvMPFMac ) ምን ብለው 
ነበር? 

 

 

 

የያ ትውልድ እህቶቻችን በዘጠነኛው የያ ትውልድ ተቋም ክብረ በዓል ዝግጅት ላይ ያሰሙት መልዕክት 

  

ወ/ሮ ፊፊ ደርሶ (https://youtu.be/TUZKTmOC5hg )፣  

ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረ ማርያም (https://youtu.be/mnXYOkK1vS0 )፣ 

ወ/ሮ ጸዳለ እጅጉ (https://youtu.be/tcQKzB1fKxg )፣ 

ወ/ሮ ትግስት ካሳ (https://youtu.be/RR1Qq84edqc ) 

አምባሳደር ታደለች ኃይለ ሚካኤል (https://youtu.be/QpX4Cs4Nxow ) 

https://youtu.be/rpWTWQt9cqI
https://youtu.be/uBlnvMPFMac
https://youtu.be/TUZKTmOC5hg
https://youtu.be/mnXYOkK1vS0
https://youtu.be/tcQKzB1fKxg
https://youtu.be/RR1Qq84edqc
https://youtu.be/QpX4Cs4Nxow
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በያ ትውልድ ምሥረታ ወቅት ምስጋና ያቀረቡ 

 

ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ (https://youtu.be/0wOIyBnt_fo )፣  

ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው (https://youtu.be/Var6LhCONYY)፣  

አቶ አቡኔ ብሩ (https://youtu.be/EWJwvVVatIM )፣ 

አቶ ንጉሴ ይብራሁ (https://youtu.be/mUjDhrGrits ) 

በያ ትውልድ አምስተኛ ዓመት ክብረ በዓል ወቅት ምስጋና ያቀረቡ  

    

አቶ ኪዳኔ አለማየሁ (https://youtu.be/3BgCzIjDWxM  )፣  

ዶር ምስማኩ አስራት (https://youtu.be/OK3buyVrboU )፣ 

አቶ ሲሳይ አጌና (https://youtu.be/O9V7t-aXDFc )፣  

አቶ መላኩ አወቀ (https://youtu.be/T-xC6mwsttc )፣  

ወ/ሮ አመልማል ደምለው (https://youtu.be/TXfmmTAekt0 ) 

በያ ትውልድ ዘጠነኛ ዓመት ክብረ በዓል ወቅት ምስጋና ያቀረቡ 

      

ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው (https://youtu.be/-4jQtfCINq0 )፣  
ፕሮፌሰር አቻምየለህ ደበላ (https://youtu.be/STFsvjWdtck)፣ 
ፕሮፌሰር ሰይድ ሀሰን (https://youtu.be/9DUvPbPv-FU )፣ 
ረዳት ፕሮፌሰር ተዘራ ጫካ (https://youtu.be/MntCvA3YMIU )፣ 
ረዳት ፕሮፌሰር ሰርካለም ገብረ ክርስቶስ (https://youtu.be/McRc3Ur5-bc )፣ 

https://youtu.be/0wOIyBnt_fo
https://youtu.be/Var6LhCONYY
https://youtu.be/EWJwvVVatIM
https://youtu.be/mUjDhrGrits
https://youtu.be/3BgCzIjDWxM
https://youtu.be/Unnjjrmesx0
https://youtu.be/Unnjjrmesx0
https://youtu.be/OK3buyVrboU
https://youtu.be/O9V7t-aXDFc
https://youtu.be/T-xC6mwsttc
https://youtu.be/TXfmmTAekt0
https://youtu.be/-4jQtfCINq0
https://youtu.be/STFsvjWdtck
https://youtu.be/9DUvPbPv-FU
https://youtu.be/MntCvA3YMIU
https://youtu.be/McRc3Ur5-bc
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ዶር እርቁ ይመር (https://youtu.be/Rbl0yRU8bqQ )፣  

ዶር ታዬ ዘገየ (https://youtu.be/KTgsAdCR5cg )፣  

ዶር አጥላው ዓለሙ (https://youtu.be/KYWNKYu7ISA )፣  

ዶር ዘላለም አጥሌ (https://youtu.be/GR496cou9gA ) 

   

አቶ መርሻ ዮሴፍ (https://youtu.be/_cB7epUtEpE )፣ 

አቶ መሐሪ ረዳ (https://youtu.be/SJl1mmlagmM )፣  

አቶ አቡኔ ብሩ (https://youtu.be/cV8sKoveTps )፣ 

አቶ ደበበ እጅጉ (https://youtu.be/COosYIUVmi8 ) 

 

አቶ ታሪኩ ደብረጽዮን (https://youtu.be/drFkX7LVbCU )፣ 

አቶ ቢንያም ቦጋለ (https://youtu.be/z_ae8hkCL2I )፣ 

አቶ ረመዳን እድሪስ (https://youtu.be/kCmjA0Crr4Y)፣ 

አቶ ከበደ ደስታ(እሳቱ) (https://youtu.be/oWCI9FnunWg ) 

https://youtu.be/Rbl0yRU8bqQ
https://youtu.be/KTgsAdCR5cg
https://youtu.be/KYWNKYu7ISA
https://youtu.be/GR496cou9gA
https://youtu.be/_cB7epUtEpE
https://youtu.be/SJl1mmlagmM
https://youtu.be/cV8sKoveTps
https://youtu.be/COosYIUVmi8
https://youtu.be/drFkX7LVbCU
https://youtu.be/z_ae8hkCL2I
https://youtu.be/kCmjA0Crr4Y
https://youtu.be/oWCI9FnunWg
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ደራሲ ሃይለመለኮት መዋህል (https://youtu.be/m89Mub4roUY )፣ 

አቶ ሞላ መንግስቱ (https://youtu.be/A-wuq9U4eWM )፣ 

አቶ ተስፋሚካኤል መኮንን (https://youtu.be/HmB0HY3_j_I )፣ 

አቶ ተስፋዬ ወልደየስ (https://youtu.be/_u9NYFKqwRo ) 

 

በተለያየ የያ ትውልድ ተቋም የውይይት ዝግጅቶች ላይ ተሳትፎ ካበረከቱ መካከል 

አቶ ፋንቱ ለገሰ፣ አቶ ሚልዮን አለማየሁ፣ አቶ ክፍሉ ታደሰ፣ አቶ ሀገሬ አዲስ፣ አቶ ቢንያም 
ቦጋለ፣ አቶ ጥበበ በንቲ፣ አቶ ለይኩን ካሣሁን፣ ዶር መላኩ ተገኝ፣ ወ/ሮ ፀዳለ እጅጉ፣ ወ/ሮ ትግስት 
ካሣ፣ ወ/ሮ ጽጌ መኮንን፣ ሻምበል አበራ ደጀኑ፣ አቶ ተድላ ድረሴ እና ሌሎች ምስጋናችን 
ይድረሳችሁ። 

የተለያየ የያ ትውልድ ተቋም ዝግጅቶችን በመምራት አስተዋጽዖ ያበረከቱ፦ 

አቶ ይልማ ዘርይሁን፣ አቶ ፋንቱ ለገሰ፣ ወ/ሮ ፊፊ ደርሶ፣ ወ/ሮ አልማዝ ገብሬ፣ አቶ ፋሲካ መለሰ 
ያ ትውልድን ከፍ አድርጋችኋልና ደስ ብሎናል።  

መልዕክት ከያ ትውልድ ቦርድ አመራር አባላት መካከል 

 

አቶ ፋሲካ መለሰ (https://youtu.be/3BE-JAIY9Z4 )፣ 

ወ/ሮ አልማዝ ገብሬ (https://youtu.be/CuQ9Yn2Y02Q )፣  

አቶ ይልማ ዘርይሁን (https://youtu.be/slLa2ESx2VM )፣ 

አቶ ክፍሉ ከተማ (https://youtu.be/fQW0FijytLg )፣  

አቶ ለይኩን ካሣሁን (https://youtu.be/HxZgP89tkNw )፣  

አቶ ነሲቡ ስብሐት (https://youtu.be/7bk_OyRKZgk ) 

https://youtu.be/m89Mub4roUY
https://youtu.be/A-wuq9U4eWM
https://youtu.be/HmB0HY3_j_I
https://youtu.be/_u9NYFKqwRo
https://youtu.be/3BE-JAIY9Z4
https://youtu.be/CuQ9Yn2Y02Q
https://youtu.be/slLa2ESx2VM
https://youtu.be/fQW0FijytLg
https://youtu.be/HxZgP89tkNw
https://youtu.be/7bk_OyRKZgk
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ከያ ትውልድ አባል አቶ አበራ ሲሳይ (https://youtu.be/NH4dLz48UfQ ) 

 

 

ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅ!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!! 
ያ ትውልድ ተቋም ሰኔ 28 ቀን 2014 ዓ.ም. (July 05, 2022)    
 
Email : yatewlid@gmail.com   
website : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org 
Facebook:- Yatewlid   

https://youtu.be/NH4dLz48UfQ
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/

