
 

 

 ያ ትውልድ  

ሜይ ዴይ እና እትሞቻችን 

(የአርብ ሚያዝያ 21 1969 ዓ.ም. እልቂት 45ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

ከ<<ያ ትውልድ ተቋም>>              ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓ.ም. (May Day 2022) 

 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> ለሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. እልቂት እና የያ ትውልድ ሰማዕታት  
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የዛሬ 10 ዓመት ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም.  http://yatewlid.org/ 
ወይም  http://yatewlid.com/ ድረ ገጽ ለመላው የያ ትውልድ አባላትና ለኢትዮጵያ ሕዝብ 
መልቀቃችን ይታወሳል። 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> ከተመሠረተበት ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. ጀምሮ “ያ ትውልድ” 
በሚል የራሱን ልሳን በማውጣት የያ ትውልድ ታሪክ እንዲታወስ የድርሻውን እየተወጣ 
ይገኛል። በዚህ 10 ዓመት ጉዞ እስከዛሬ በዘጠኝ ቅጾች አርባ አንድ መጣጥፎችን 
አስነብበናል። 

የሜይ ዴይ 1969 ፍጅትን ምክንያት በማድረግ በየዓመቱ የሰማዕታቱን ቀን ለመዘከር በዚህ 
10 ዓመት ጉዟችን ዘጠኝ መጣጥፎች በድረ ገጻችን ላይ ይገኛሉ።  የመጪው አርብ 
ሚያዝያ 21 ቀን 2014 ዓ.ም. 45ኛ ዓመቱን የሚያስቆጥረው የሜይ ዴይ ፍጅት ዘንድሮም 
የሚውለው አርብ ቀን ነው።  

የዝክረ ሜይ ዴይ ሰማዕታትን 45ኛ ዓመት አብረን እየዘከርን እስከዛሬ ሜይ ዴይ ሰማዕታትን 
አስመልክቶ በያ ትውልድ ተቋም የወጡትን መጣጥፎች ከታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ 
መሠረት በአንድ ላይ አቅርበንላችኋል። 

  

http://yatewlid.org/
http://yatewlid.com/


 

 

 
ተራ ቁጥር 

 
ርዕስ 

 
ቀን ሚያዝያ 21 ቀን 

 
 

 
ያ ትውልድና ሜይ ዴይ 

 
 2004 ዓ.ም. 

  
በደም የተከበረ የዓለም ሠራተኞች ቀን ሜይ ዴይ 

 
 2005 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 1 ቁጥር 5 

 
ሜይ ዴይና ዝክረ ሰማዕታት 

  
2006 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 3 ቁጥር 5 

 
የደም ዕለት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 

 
2008 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 2 ቁጥር 4 

 
የትግሉ ነው ሕይወቴ 

 
2009 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 5 ቁጥር 4 

 
የሜይ ዴይ ሰማዕታት 

 
2010 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 6 ቁጥር 3 

 
የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት መዘከርታ 

 
2011 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 7 ቁጥር 4 

 
ሜይ ዴይ ስንል 

 
2012 ዓ.ም. 

 
ቅጽ 8 ቁጥር 4 

 
ከሜይ ዴይ ሰማዕታት እስከ ዘር ፍጅት በኢትዮጵያ 

 
2013 ዓ.ም. 

   

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!! 

መልካም ንባብ 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> ሚያዝያ 21 ቀን 20014 ዓ.ም. 



ያ ትውልድና ሜይ ዴይ 

የዛሬ 35 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርት (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት በማድረግ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ በማስተጋባት የትግል 
አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰልፍ ተንቀሳቀሱ። 

ደርግ ከጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃ/ማርያም በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር የተሰለፉ፡ 
የደገፉ፡ ያዩ፡ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ፡ ደም የተሞላ 
ጠርሙስ "በአብዮት" አደባብይ ከሰበረ በኋላ የቀይ ሽብር ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” የበርካታዎችን 
ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት ነበር። 

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕለቱ 
ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገሩና ለጭቁን 
ሕዝቦች ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ ለደርግ 
በመድረሱ መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ 
ቋምጠውና አድፍጠው ታጠባበቁ። 

ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው 
እምነቴ" እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ የደም ዳመና አንዣበበባት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 35 ዓመት። 

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። ደማቸውን 
ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" "የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ ለሁሉም" እየፈከሩ፡ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት" እየዘመሩ፡ ለሕዝብና 
ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ 
አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም 
ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ ማዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። 

የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ ማስረከብ 
አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል የዛሬን ቀን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ያ ትውልድ ድረ ገጽ (http://www.yatewlid.org/  or 
http://www.yatewlid.org/) ከዛሬ ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 2012) ጀምሮ ለመላው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተናል። 

ያ ትውልድ ድረ ገጽ፡ 

 2630 የቀይ ሽብር ሰማዕታት ስምና 338 የቀድሞና የደርግ ባለሥልጣናት እንዲሁም በተለያየ 
ምክንያት የተገደሉ ስሞች በድረ ገጹ ገብተዋል 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.org/


 ወደ 300 የሚሆኑ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ፎቶ በድረ ገጹ ተካቷል 
 ለማግኘት የተቻሉትን የኢሕአፓ ልሳን “ዴሞክራሲያ” 110 ዕትሞች ድረ ገጹ ውስጥ 

ተካተዋል 
 ሌሎች የኢሕአፓ ዕትሞች፡ መልዕክተ ኢሕአፓ (17 እትሞች)፡ ማን ያውራ የነበረ (ከቁጥር 

1-15)፡ ፍካሬ (ቁጥር 16 እና 17)፡ አደራ (ቅጽ 2 ቁጥር 3 እና 4) የተገኙት በተመሳሳይ 
መልኩ ወደ ድረ ገጹ ተካተዋል 

 ድርጅቱ ከተከፈለም በኋላ በኢሕአፓ ዴሞክራሲያዊ በኩል የወጡት 8 ዴሞክራሲያ ዕትሞች፡ 
ዜና ኢሕአፓ 4 ዕትሞች፡ ፈለገ ዴሞክራሲ 1 ዕትም ድረ ገጹ ገብተዋል 

 የመኢሶን ልሳን የነበረው “የሰፊው ሕዝብ ድምጽ” 3 ዕትም በድረ ገጹ ተካቷል 
 በቀጣይነት የሌሎች የፖለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች መረጃዎች ይካተታሉ 
 ይበልጥ ስለ ድረ ገጹና ዓላማችን ለመረዳት ድረ ገጹን ይጎብኙ። አስተያየትም ይስጡን 

(yatewlid@gmail.com) 

የተከበራችሁ ወገኖች የሰማዕታቱ መታሰቢያ ድረ ገጽ ለጊዜው በአገኘነው መረጃ የተዘጋጀ በመሆኑ፦ 

 ያልተካተቱ ወገኖች ካሉ (እስካሁን ያገኘነው በጣም ጥቂቱን እንደሆነ እናምናለን) 
 የስም ስህተት ካለ 
 ስማቸው የተካተተው የተሟላ አድራሻ ካላችሁ 
 የሰማዕታቱ ፎቶ ያላችሁ 
 ተጨማሪ መረጃ ያላችሁ 
 የምታውቁት የመረጃ ምንጭ ካለ 
 በስህተት በሕይወት ያሉ ተጽፈው ከሆነ 

በአጠቃላይ ይህ ድረ ገጽ ሊሟላና ሊዳብር የሚችለው በተለይ በሕይወት ባሉት የዚያ ትውልድ 
አባላት ትብብርና ድጋፍ በመሆኑ ማንኛውንም አስተያየታችሁንና 
ትብብራችሁን  ትልኩልን  ዘንድ  በትህትና  እንጠይቃለን። 

በመጨረሻም ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች፡ ሲቪክ ማህበራት፡ ምሁራን፡ ታዋቂ ግለሰቦች፡ ወጣቶች፡ 
ሴቶች እህቶቻችን፡ አዛውንት እናቶችና አባቶች ትብብራችሁንና ድጋፋችሁን እንጠይቃለን። 

የዚያን ትውልድ አኩሪ ታሪክ ለትውልድ ለማስተላለፍ ሁላችንም እንተባበር! 

ያ ትውልድ 

 

mailto:yatewlid@gmail.com
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በዯም የተከበረ የዓሇም ሠራተኞች ቀን፤ ሜይ ዳይ 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም»ን ዴረ ገጽ ይፋ መዯረግ 1ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ 

 

“ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ በአዱስ አበባ ከተማ በአራቱም አቅጣጫ 
የተኩስ ዴምጽ አሌፎ አሌፎ ማስተጋባቱ ታውቋሌ።…በ22/8/69 ጠዋት ባዯረግነው 
መከታተሌ…በቀጨኔ መዴኃኒዓሇም ቤተክርስቲያን አካባቢ የ31 ተማሪዎች አስከሬን፣ በየካ ወረዲ 
አሥመራ መንገዴ የ42 ተማሪዎች አስከሬን ወዴቆ መገኘቱና በአዱስ አበባ ከተማ ፖሉስ አንሽነት 
ተሇቅሞ ወዯ ምኒሌክ ሆስፒታሌ መወሰደን…በ23/8/69 እንዯዚሁ በገፈርሳ ወረዲ ሳንሱሲ ከሚባሇው 
አካባቢ የ19 ተማሪዎች አስከሬን በጫካ ውስጥ ተጥል በአካባቢው ሕዝብ ስሇተገኘ…በ24/8/69 በየካ 
ሚካኤሌ ቤተ ክርስቲያን የ22 ተማሪዎች አስከሬን ተቀብሮ መዋለን…ይህን መሰሌ ዴርጊት 
የተፈጸመው በአዱስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በክፍሇሀገራትም ጭምር መሆኑንም ተጨማሪ 
መረጃ ዯርሶናሌ።” 

“አምቡሊንስ መኪና በሽተኛ ማመሊሇሱ ቀርቶ በቀይ ሽብር ምክንያት የተገዯለትን ሰዎች እያነሳን ወዯ 
ቀብር ቦታ መውሰዴ ጀመርን።…ስንዯርስ በጥይት የተመታ በሊዩ ሊይ “ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር 
ይመታሌ” የሚሌ ፅሁፍ የተሇጠፈበት አስከሬን እናገኛሇን። በከተማው ውስጥ በተሇያየ ቦታ ሊይ 
ተጥል የሚገኝ ሲሆን የሚበዛው መርካቶ፣ ፒያሳ፣ አንበሳ ጋራዥ፣ አካባቢ ነበር። ዯርግ ጽ/ቤት ግቢ 
ውስጥ ገብተን አስከሬን እናወጣ ነበር። አብዛኛዎቹ እጃቸው ታስሮ ነበር የሚገኙት።…በየከተማው 
የወዯቁትን የምናነሳው ሇሉትና በጠዋት ነው። የተወሰነ ጊዜ አስከሬናቸውን ሰው ይመሌከተው ተብል 
እስከ ቀኑ 3፡00 እና 4፡00 ሰዓት ዴረስ ከቆየ በኋሊ የሚነሳበት ጊዜ ነበር።…አስከሬኑን ካነሳን በኋሊ 
ሇመቅበር ጴጥሮሰ ጳውልስ ቤተክርስቲያን እንወስዲሇን።…በዚህ ሬሣ ማንሳት ሥራ ሊይ እስከ 1970 
ዓ.ም. ዴረስ ሇአንዴ ዓመት ያህሌ ሰርቻሇሁ።…” 

“በየመንገደ ሰው መገዯሌ ሲጀምር ማሇት በቀይ ሽብር መንግስት ሰውን ሲገዴሌ ማሇቴ ነው፡ በዛን 
ጊዜ ዕረፍት አሌነበረንም። ቀን ተላት ከየከፍተኛው፣ ከቀበላው፣ ከቤተመንግስት፣ ከየፖሉስ 
ጣቢያው ከየመንገደ ከየቦታው ማንሳት ነው።…ሰው በየቀኑ ስሇሚገዯሌ ጉዴጓዴ ቆፋሪ 
ሰራተኞች…ጎጆ ሰርተው ሲቆፍሩ ውሇው እዛው ያዴራለ።…በዛን ጊዜ 24 ሰዓት ሙለ ምግብ 
የማንበሊበት ጊዜ ነበር።” 

“…አንዲንዴ ሰዎች በተፈሊጊነት እየተጠሩ ከመኖሪያ ቤታቸው ከተወሰደ በኋሊ በማግስቱ አስከሬናቸው 
የተገኘ አለ።…አንዲንዴ ቤተሰቦች ሬሳውን ፈሌገው ካገኙ በኋሊ አስከሬኑን ሇመቅበር የተጠየቀውን 
ገንዘብ ከፍሇው የሬሳ ሣጥንም ገዝተው ሇመቅበር ሲዘጋጁ ተከሌክሇዋሌ።” 

“ምኒሌክ ሆስፒታሌ አስከሬን ምርመራ ክፍሌ እሰራሇሁ። በአዱስ አበባ ከተማ በቀይ ሽብር ወጣቶች 
በሚገዯለበት ወቅት …የአስከሬኑ ብዛት…መናገር አሌችሌም። ከምዴር አንስቶ እስከ ጣራ ዴረስ 
አስከሬን በአስከሬን ሊይ ተከምሮ የሟቾቹ ቤተሰቦችም በአስከሬኑ ሊይ እየቆሙ ሌጆቻቸውን ሲፈሌጉ 
አይቻሇሁ።” 

“አስከሬን ናቸው ተብሇው ከመጡት መካከሌ ጥቂቶቹ ህይወት እየዘሩ ውሃ! ውሃ! አዴኑኝ! በማሇትና 
ላሊም ነገር በመናገር ይሇፈሌፋለ።…አንዱት ቀይ ቀጠን ያሇች 20 ዓመት የሚሆናትና አንዴ ጠይም 
20-25 ዓመት የሚሆነው ወጣት…አዴኑኝ! ውሃ! ውሃ! ሲለ ነበር። በተሇይ ሴቷ ድ/ር ፍቅሬን ጥሩሌኝ 
አዴኑኝ እያሇች ትናገር ነበር።”  
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በየቀኑ ሁኔታዎች ተሇዋዋጭና ፈጣን ናቸው። ትግለ እጅግ በጣም የረቀቀ በሳሌ አመራርን 
የሚጠይቅበት ወቅት ነው። የጠሊት ኃይሌ ተዯናግጧሌ፤ የሚይዝ የሚጨብጠውን አጥቷሌ። 
የቤተ መንግስቱን ፈሊጭ ቆራጭ ወንበሩን ገና ሳይጠግብ “የሕዝብ መንግስት” ብል ነገር 
የሇምና እንዲበዯ ውሻ ያገኘውን ሁሊ ይነክሳሌ። ወጣት የተባሇ፡ ተማሪ የተባሇ 
እስካሌተሽመዯመዯ ስሌጣን ዯህና ሰንብች ሉሆን እንዯሚችሌ ከ1968 ዓ.ም. ተመክሮ 
ቀስሟሌ። አሁንማ እናቶችና ሴቶች እህቶቻችን ዋናው የትግለ ምሰሶ ሆነዋሌ። ሲያበረታቱ፣ 
ሚስጥርና ሰነድችን ሲዯብቁ፣ “አዯፍርስ”ን ቀን እንዯመክተፊያ ሲጠቀሙ፤ አሰራሩን ሁሊ 
ተሇማምዯውታሌ። የቤት ሠራተኞች የዳሞክራሲያና የላልች ሰነድች ሣጥኖች ሆነዋሌ። 
እናቶች ወዯ ገበያ/ጉሌት የሚሄደ እየመሰለ ነጠሊቸውን ተከናንበው ዘንቢሊቸው 
በ”ዳሞክራሲያ” ተሞሌቶ ከአንደ ቤት ወዯ ላሊው ማመሊሇሱን ተክነውታሌ። የየአካባቢው 
ወጣቶች አጥርና ተገን የእናቶች ዐዐታ ኮሚቴዎች ሆነዋሌ። አባቶች በዳሞክራቲክ ፎረም 
ገንዘብ ያዋጣለ፤ “ዳሞክራሲያ” አሌወጣችም ወይ ማሇት ጀምረዋሌ። ታዲጊ ሕጻናት 

 “ዓመት አውዯ ዓመት ዴገምና ዓመት ዴገምና 

የሊባዯሩ ቤት ዴገምና  ዓመት ዴገምና፤ ወርቅ ይፍሰስበት ዴገምና ዓመት ዴገምና 

የባንዲዎች ቤት ዴገምና ዓመት ዴገምና፤ ቦንብ ይዝነብበት ዴገምና ዓመት ዴገምና” 

በማሇት የቡሄ ባህሌን ሇትግለ ሰጥተዋሌ። 

የመምህራን ማህበር የሠራተኛው ማህበር ሁለም ሇውጥ ፈሊጊ ሆኗሌ። ሁለም ሁለም 

“ሊምባገነን መንግሥት ሕዝብን ሊሌወከሇ፤ አይገዛም አይገዛም ሕዝቡ ሳሇ እየታገሇ”  

የየዕሇት ዝማሬው ሆኗሌ። ሊብ አዯሩ በሀገሬ መብቴን፡ ብዝበዛ ያክትም፡ ሇተመጣጣኝ ሥራ 
ተገቢ ክፍያ፤ መፈክሩን ከፍ አዴርጓሌ። የዳሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግስት ጥያቄ 
አስተጋቢዎችና ተሸካሚ ወጣቶች ሇሊብ አዯሩ ሇአርሶ አዯሩና ሇሰፊው ሕዝብ ግምባር ቀዯም 
ተሰሊፊ ሆነዋሌ። የቤት አጥሮች የትግለን መፈክር ይዘዋሌ፤ ኤላክትሪክ ገመድች የትግለን 
ዓርማ ያውሇበሌባለ፤ ስሌክ እንጨቶች ቀረብ ባሎቸው ቁጥር የኢሕአፓን ዓርማ ይረጫለ። 
በፋሺዝም ሊይ ሳር ቅጠለ ሳይቀር አዴሟሌ። የዯርግ መንግስትና አጃቢ ባንዲዎቹ ቋሚ 
ተጠሪያቸውን BR ጠምዯው ሊይ ታች ይራወጣለ። የሰው ሌጅን ዯም ማፍሰስ የብርጭቆ 
ውሃ መዴፋት ያክሌ ቀሎቸዋሌ። አውሬ ሆነው የሰው ሌጅ ቀሇባቸው ሆኗሌ።  
ሇሥሌጣናቸው እስከጠቀማቸው ዴረስ ወንዴምና እህትን ይገዴሊለ። ቤተሰብን እስከቤቱ 
ያጋያለ። አባትና እናቶች ፊት የሌጆቻቸውን አስከሬን ይዘረግፋለ። በዚህም ካሌረኩ ቀሪ 
ሌጆቻቸውን ያሳዴዲለ።  

የረዥም ጊዜ መከራና ግፍ፡ ቅጥ ያጣ የጭሰኝነት ሥርዓት፣ ረሃብ ብዙዎችን ሲፈጅ የዘመኑ 
መኳንንትና ባሊባት ሊሇማየትና ሊሇመስማት የፈንጠዝያ ከበሮ ሲዯሌቁ፣ በየጊዜው ሇተነሱ 
መሇስተኛ ጥያቄዎች ምሊሹ ዴብዯባ፣ እስርና አፈና ብልም ግዴያ እየሆነ መምጣቱ የሁለም 
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ኅብረተሰብ ምሬትና ብሶት ተጠራቅሞ የካቲት 66 በዓፄው የፈውዲሊዊ ሥርዓት ሊይ ያመጸው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የመብት ጥያቄው፡ የስሌጣን ጥያቄውን ከግብ ሇማዴረስ ከተበታተነ ትግሌ 
በተቀናጀና በተዯራጀ መሌኩ ብሔራዊ ስሜቱን እንዯጠበቀ፣ ኢትዮጵያዊነቱን እንዲከበረ 
ሰንዯቅ ዓሊማውን እያውሇበሇበ “ዴሌ በትግሌ” ያዜመበት፣ ወሳኝ ፍሌሚያ የገጠመበት 
በኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ትሌቅ ሥፍራ ይዞ ያሇው ከየካቲት 66 እስከ ሰባዎቹ መጀመሪያ 
አንደ ነበር ሉባሌ ይቻሊሌ። 

ዯርግ የየካቲትን ሕዝባዊ እንቅስቃሴ አቅጣጫውን አስቶ በሀገርና በሰንዯቅ ዓሊማ ስም 
ሕዝብን አፍኖና እረግጦ ሇመግዛት ከጅምሩ ሲዘጋጅ ሇሇውጥ ማህበሌ የተንቀሳቀሰው 
የሀገሪቷ ብርቅዬ ትውሌዴ የህዝብን ብሶት አስተጋቢዎች፤ የሕዝብ ገዯሌ ማሚቶዎች 
ጩኸትና ፍሌሚያ ዯርግ ስሌጣኑን ሳይጠቀሌሌ ጀምሮ ወጥረው የያዙበት ዘመን። የየካቲት 
እንቅስቃሴን ሉመራ የቻሇና የተዘጋጀ የህዝብ ኃይሌ አሇመኖሩ መሳሪያ ታጣቂው እጅ 
ስሌጣን ብትገባም በተፈጠረው ነባራዊ ሁኔታ በመጠቀም የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ፓርቲ (ኢሕአፓ) እራሱን በነሏሴ 1967 ዓ.ም. ይፋ በማውጣት ሕዝቡን የማዯራጀትና 
ትግለን የመምራት ኃሊፊነትን የተረከበ ብቸኛ ፓርቲ ነበር።  

ኢሕአፓ መሪው መፈክሩ “የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብና የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት” 
ጥያቄ አዴርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ አባሊት በተሇይ በወጣቱ በኩሌ ሲያሰባስብ፤ 
በሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌ ስሙን ተከሇ። ተቀባይነትን በአጭር ጊዜ አገኘ። ተማሪው፡ 
ወጣቱ፡ ሴቶች፡ አዛውንቶች፡ ታዲጊዎች፡ ሠራተኞች አርሶ አዯሮች ሁለም ሁለም በኢሕአፓ 
ጥሊ ሥር ተሰባሰበ። በ1967 እና 68 በኢሕአፓ የተሰራው ከፍተኛ ዴርጅታዊ ሥራ ሚያዝያ 
23 ቀን 1968 ዓ.ም. ሜይ ዳይ ክብረ ባህሌ ሊይ ፓርቲው ማንነቱ አሳየ። “ሉነቀነቅ 
የማይቻሌ” ሕዝባዊ መሰረት እንዲሇው በአዯባባይ አስመሰከረ። ፋሽዝም በፋሽስቶቹ ፊት 
ተወገዘ። ቅርንጫፎቹን ኢምፔሪያሉዝም፣ ካፒታሉዝምና ፈውዲሉዝም  ያዯረገው የፋሺዝም 
ዓጽም ከፍ ብል ታየ። የየአካባቢ ጥበቃዎችንና የዯርግ ፀጥታ ኃይልችን ሇማሇፍ ይቻሌ 
ዘንዴ የዯርግን መፈክር ይዘው አብዮት አዯባባይ የዯረሱት ሁሊ ከውስጣቸው ተገሊሌጠው 
ሕዝባዊ መፈክሮችንና የኢሕአፓን ዓርማ ይዘው ብቅ አለ። ሜይ ዳይ 1968 በዯርግና 
በአጀቧቸው አዴርባይ ምሁራን ፊት የኢሕአፓ ክብረ በዓሌ ሆኖ በታሊቅ ዴሌ ተከበረ። 
“ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው!” ተስተጋባ። ኢሕአፓ ማንነቱንና የት ሉዯርስ እንዯሚችሌ 
እራሱን ይፋ ባዯረገ ሁሇት ዓመት ባሌሞሊው ጊዜ አሳየ። መሊ ኢትዮጵያ ሜይ ዳይ 1968 
ዓ.ም. ከመሊው ዓሇም ጋር «ኢንተርናሲዮናሌ» ዘመረች። ወጣቶች ሇኢትዮጵያና ሇዓሇም ሊብ 
አዯሮች የትግሌ አጋርነታቸውን ሇማብሰር፣ ሇሕዝቡም መሪ ዴርጅቱን ኢሕአፓ 
ሇማስተዋወቅ ቀዯም ባለት ቀናት የተዘጋጁበትን መዝሙሮችና መፈክሮች ከዲር እስከዲር 
በአንዴነትና በተቀናጀ መሌክ አዯመቁት። ኢሕአፓ ጋሇ። 
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ከአቶ አብዱ አብደሊሂ ያሌታዯሇው ትውሌዴ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፋቸው እንዋስና 

“«መሬት ሇአራሹ ከታወጀሇት 

ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋምሇት 

ነፃነት ነፃነት የምትሹ 

ተዋጉሇት አትሽሹ»  

እያለ እንዯ አሸዋ በዝተው፣ እንዯ ክዋክብት አብርተው፣ የሕዝብ ሌጆች፣ የሊብ አዯሩ 
ሌጆች አዜሙሇት። «ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው! ፣ የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ፣ ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት አሁኑኑ» ተስተጋባ።”  

በአዱስ አበባ አብዮት አዯባባይ፤ የኢሕአፓ አዯባባይ ሆነች። የዯርግ ባሇሥሌጣናትና የፀጥታ 
ኃይልች ውጥረት ውስጥ ገቡ። ዓይናቸውን ማመን አቃታቸው። ጆሯቸውን ተጠራጠሩ። 
በንዳት ጦፉ። የተኩስ ሩምታ ተሇቀቀ። ማ ወዳት እንዯሚሄዴ አያውቀውም። መሮጥ፣ 
መተራመስ። የዯርግ ደሊ፣ ሰዯፍና አፈሙዝ ያገኘው ሊይ አረፈ። ዴብዯባው ጦፈ። ትርምሱ 
ቀጠሇ። አንዲንደም እየተያዘ ወታዯር መኪና ሊይ ይወረወር፣ ይታጎር ጀመር። የጭካኔው 
እርምጃ ቀጠሇ። ሜይ ዳይ 68 በተከበረበት በየትኛውም ክፍሇ ሀገርና አዯባባይ ተመሳሳይ 
ትዕይንት ተካሄዯ። በየጎዲናዎች የሌጆችና የወሊጆች የጭንቅ ጩኸት በረከተ። 
እሥራት…ግርፋት…ሥቃይ። ስብራት…ውሌቃት…ዯም። ዯርግ የተጠማውን ዯም ማሳዯደ 
ቀጠሇ። ሇዓሇም ሠራተኞች ቀን የተከፈሇ የመስዋዕትነት ዯም።  

ቃሌ በቃሌ እንዯ አብዱ አብደሊሂ ያሌታዯሇው ትውሌዴ እውነተኛ ታሪክ መጽሏፍ አገሊሇጽ 
የሜይ ዳይ 68ን ውጤት ሲገሌጸው 

“ወጣቱ መስዋዕትነትን አሸተተ። ይህ የመጀመሪያ ጀብደ የብዙዎችን የትግሌ ስሜት አረካ። 
የቀዯምት ታጋዮችን ጥሪ አስተጋባ፡ ሌቡ ሸፈተ፤ አመፀ 

«ፋኖ ተሰማራ ፋኖ ተሰማራ 

እንዯ ሆቺሚኒ እንዯ ቼ ጉቬራ …» ተዘመረ።  

ዛሬ ቀሇም አያንጎራጉርም እንጂ፤ ብዕር አያዜምም እንጂ የወጣቱ ስሜት አሁን 
እንዯሚነበበው ሳይሆን ያኔ እንዯሚነዯው ነበር። 

የዯሀ ሕዝብ ማህፀን እንዯ እሣት የሚፋጁ ትንታጎችን አፈሇቀ። ዯርግ ሇመጀመሪያ ጊዜ 
የወጣቱን በተቃዋሚነት መነሳሳት ሲያይ ሇጏስቋልች መታገሌ ተዏምራዊ ኃይሌ 
እንዯሚያመነጭ በምሬት ተገነዘበ። እነዚህን ሇጋ የነፃነት ታጋዮች ሞት ዯግሶ ማጉረስ 
እንዲሇበት አመነ።”  
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ዯርግ፡ የኢሕአፓ መሰረትና የወጣቱ የሇውጥ ፍሊጎት በዚህ ከቀጠሇ ዯርግ በጊዜያዊ ሕዝባዊ 
መንግሥት ሉተካ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሇምንም ገዯብ የዳሞክራሲ መብቱን ሉቀዲጅ ነውና 
ይህን ሕዝባዊ ዴሌ የሕዝብ ሌጆችን በማዯን፣ በማሳዯዴ፣ በማሰር፣ በማሰቃየት፣ በመግዯሌ 
ፋሽታዊ “ዴሌ በዴሌ” ቀረርቶውን ሇማሊዘን የሞት መጋዙን ዯገነ። በሜይ ዳይ 68 ማግስት 
የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት በሚሌ ስያሜ ገዲይና አራጅ ተቋሙን በመሊ 
ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ (መኢሶን) መሪነት 1969 ዓ.ም. መጀመሪያ ሊይ አቋቋመ። 
በማስከተሌም በኅዲር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. የቀዴሞ የዓፄ ኃ/ሥሊሴ ባሇስሌጣናትን በዴንገት 
በመግዯሌ በዯም የተጨማሇቀው ዯርግ በጥቅምትና ኅዲር ወር 1969 ዓ.ም. በመግሇጫ የ14 
ዓመቱ ባቢላ ኃ/ሥሊሴን ጨምሮ 23 እና 27 ወጣቶችን በየተራ ረሸነ። 

ይህ እርምጃ ዯርግና መኢሶን ሉያካሂደ ሊቀደት የቤት ሇቤት አሰሳ ቀዯምት የማሸበሪያ ዯወሌ ነበር። 
በ1969 ጥር 26 ቀን መንግሥቱ ኃ/ማርያምና የሕዝብ ዴርጅት ጉዲይ ጊዜያዊ ጽ/ቤት ቀጣይ ውጥን 
መሠረት የዯርጉ ሉቀመንበር የነበሩትን ብርጋዳሌ ጀነራሌ ተፈሪ ባንቴንና ላልች የዯርግ አባሊትን 
በመሰሪ ወጥመዲቸው በመግዯሌ ዋናውን የዯም ጥማቱን ሇማርካት ዯም በተሞሊ ጠርሙስ ውርወራ 
አረመኔው መንግስቱ ኃ/ማርያም በሀገርና ሕዝብ ሊይ አጓራ። ቅዴመ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር 
ዝግጅት የቤት ሇቤት አስሶ መዯምሰስ ዕቅደ በመኢሶን የበሊይ ተቆጣጣሪነት ተግባራዊ ሆነ።  
የመጀመሪያው ህዲር 1969 ዓ.ም. ሲሆን ሁሇተኛው ሇሦስት ቀን የተካሄዯው መጋቢት 14 ቀን 1969 
ዓ.ም. የተጀመረው ሲሆን ሶስተኛውና የመጨረሻው ሚያዝያ 1969 የተካሄዯውና መኢሶንም እራሱ 
የወጠነው ጥቃት ሰሇባ የሆነበት አሰሳ ነበር። 

በነዚህ ተከታታይ አሰሳዎች ኢሕአፓ በ1969 ምርጥ ሌጆቹንና መሪዎቹን አጣ። መቶ አሇቃ 
አሇማየሁ ኃይላ፣ ሻምበሌ ሞገስ ወ/ሚካኤሌና ላልች የዯርግ አባሊት ጥር 26 ቀን 1969 
ዓ.ም. በግፍ ተገዯለ። መኢሶን ያቀዯውን አሰሳ ወዯ ዯቡብ ኢትዮጵያ በመሄዴ ሇማሳሇፍ 
ቃሉቲ ፍተሻ ኬሊሊይ መጋቢት 4 ቀን 1969 ዓ.ም. የተገዯለት ዮሏንስ ብርሃኔና የኢሕአፓው 
አባሌ ብሪታኒያዊው ድር ዊሌያምስ ሄስ ሞርተን፣ መሊኩ ማርቆስ፣ የዩንቨርስቲ መምህሩ ነጋ 
አየሇ ይገኙበታሌ። መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. የብርሃንና ሰሊም ማተሚያ ቤት ባሌዯረባ፤ 
የስምንት ሌጆች እናትና የስምንት ወር ነፍሰጡሯ ሕይወቷን ሇትግለ የሰጠችው ዲሮ ነጋሽ 
በግፍ ተገዯሇች። ድር ተስፋዬ ዯበሳይና በሪሁን ማርዬ መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም.፣ 
አንጋፋው የሠራተኛው መሪ ማርቆስ ሀጎስ መጋቢት 17 ቀን 1969 ዓ.ም. በዯርግ አሳሾች 
እጅ ሊሇመውዯቅ ተታኩሶ በመጨረሻም እራሱን የሰዋ፣ የኢሕአፓ ማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሌ 
የነበረው ክፍለ ተፈራ፣ የኢሕአፓ ፖሇቲካ ዘርፍ አባሌ ሙለጌታ ዜና እና በወታዯራዊው 
አገዛዝ ውስጥ ከፍተኛ ሥፍራና ተቀባይነት የነበረው የፖሉስ ሠራዊት ባሌዯረባ፤ የጭቁን 
ወታዯሮች ሉቀ መንበር ጀግናው ሻምበሌ አምሃ አበበ 1969 ዓ.ም. ሚያዝያ ወር መጨረሻ 
በግፍ ከተገዯለት ከብዙዎች ጥቂቶቹ ናቸው። 

የዛሬ 36 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመሊዋ አዱስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርት (ኢሕአፓ) ዓሇም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዳይ ምክንያት በማዴረግ 
አባሊቱና ዯጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰሊማዊ ሰሌፍ የተነሱበትን ዓሊማ በማስተጋባት የትግሌ 
አንዴነታቸውን ሇመግሇጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ሇሰሌፍ ተንቀሳቀሱ። 
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ዓሇም አቀፍ የሊብ አዯሩን ቀን ሜይ ዳይ 1969 ዓ.ም. ከዯርግ ሌቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕሇቱ 
ማክበር እንዯማይቻሌ የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁሇት ቀናት ቀዯም ብል ሇኢትዮጵያ ሀገሩና ሇጭቁን 
ሕዝቦች ያሇውን ታማኝነትና የዓሊማ ጽናትና ቆራጥነት ሇማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. ሰሌፍ ከዴርጅቱ እየከደ ወዯ ዯርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙለ መረጃ ሇዯርግ 
በመዴረሱ መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀላዎቹ አብዮት አዯባባይ በምሳላነት ያፈሰሱትን ዯም ሉጠጡ 
ቋምጠውና አዴፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰሌፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲሇቀቅ እኩሌ ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው 
እምነቴ" እንዲለ ሕይወታቸውን ሇትግለ ሰጡ። አዱስ አበባ የዯም ጏርፍ አጥሇቀሇቃት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ዯም በጠማቸው የዯርግ ገዲዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መሇየት እስኪያቅት 
ተኩስና ሇቅሶ ሇሉቱን አዴረውበት፡ ሇተረኛው ንጋት ሇቀቁ። ነጠሊዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። አስፏሌቶች በወጣቶች ዯም ታጠቡ። ሌክ የዛሬ 36 
ዓመት። በዯም የተከበረ የዓሇም ሠራተኞች ቀን። 

ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት የኮተኮተቻቸው 
ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ ጀግኖች ሌጆቿን፤ 
እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ 
አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፤ እምቢኝ ሇሀገሬ፡ እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። 
እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን 
አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ ተዯረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ሇዛሬም ተርፎ ብሔራዊ 
ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ጊዜ ሊይ አዴርሶናሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌክ የዛሬ ዓመት ሇሀገራቸው ክብርና ሇሕዝባቸው መብት ሲፋሇሙ ክቡር 
ሕይወታቸውን ሇሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውሌዴ 
ስም ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ሇሕዝብ ይፋ ያዯረግንበትን 
ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. አንዯኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ 
ዘንዴ በሩን ከፍተናሌና በታሊቅ ዯስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የላለትን ወንዴምና እህቶቻችንን 
ቢያንስ ስማቸውንና ምስሊቸውን እንዯያዘ ሚተሊሇፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሏውሌት 
አቁመንሊቸዋሌና ከተቀበሌነው ንስሃ ጠብታዋን በማዴረጋችን፡ በመጀመራችን እየተዯሰትን ከፊታችን 
የተዯቀነውን ከባዴ ኃሊፊነት በትጋትና በሙለ ስሜት ሇመወጣት ቃሌ በመግባት ነው። አብረን 
ተሰሌፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግሇን፡ አብረን ተሰቃይተን በተሇያየ አጋጣሚ ዛሬ በሕይወት 
ያሇን የዚያ ትውሌዴ አባሊት ቢያንስ ሌንዘክራቸው፡ ሌናስባቸው ይገባሌ። እኛ ሌንኖር እነሱ 
ሞተዋሌ። ዯማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" 
"የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ ሇሁለም" እየፈከሩ፡ "ዯሀ ዯሀ ምን ታየበት፤ እንዲይማር የሆነበት" 
እየዘመሩ፡ ሇሕዝብና ሇሀገር እንዯጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ዯማቸው ዯማችን 
ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋዴሎችንን ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት ቀቢዎች በመጠበቅና 
በመከሊከሌ ቀጣዩ አዱስ ትውሌዴ እነማን እንዯነበርንና ምን ሠርተን እንዲሇፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ 
ከእኛ ሉቀስም ከሚችሇው ትምህርት በመውሰዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናሌ። 



 

በዯም የተከበረ የዓሇም ሠራተኞች ቀን ሜይ ዳይ……በ«ያ ትውልድ ተቋም» የተዘጋጀ…ሚያዝያ 23 ቀን 2005 ዓ.ም.  7 
 

ውዴ የኢትዮጵያ ሌጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትሇዩ ሊበረታታችሁን የያ ትውሌዴ ወገኖችና 
አካሊት፤ በተሇያየ ወቅት ትብብር ሊዯረጋችሁሌን የሚዱያ፤ የዴረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ሊዯረሳችሁት የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» አባሊት በሞሊ የዓሇም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዳይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማዴረግ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ሊዯረግነው ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽ አንዯኛ ዓመት ክብረ በዓሌና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በዯህና አዯረሳችሁ እንሊሇን። 

 

<<ያ ትውሌዴ ተቋም>>  

ሚያዝያ 23 ቀን 2005 ዓ.ም. (May Day 2013) 

 

ዋቢ ጽሁፎች፡ 

 «ያሌታዯሇው ትውሌዴ» እውነተኛ ታሪክ፤ አብዱ አብደሊሂ 
 «ያ ትውሌዴ» ቅጽ II እና III ክፍለ ታዯሰ፤ 1991 ዓ.ም. ኢንዱፔንዯንት አሳታሚዎች ሰሜን አሜሪካ  
 «ዯም ያዘሇ ድሴ» የሌዩ ዏቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዱስ አበባ  

 

 

<<ያ ትውሌዴ ተቋም>> ኢሜሌ፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ያ ትውልድ  

 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

 
ያ ትውሌዴ ቅጽ 1 ቁጥር 5                   ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ.ም. 

 
ሜይ ዳይና ዝክረ ሰማዕታት 

 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም»ን ዴረ ገጽ ይፋ መዯረግ 2ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ 

 
የሜይ ዳይ እንቅስቃሴ ቅኝቱን የጀመረው በ18ኛው ምዕተ ዓመት ገዯማ የሽካጎ ሄይ ገበያ ግርግር 
(Chicago Haymarket Incident) እየተባሇ በሚታወቀው የሽካጎ ሄይ ገበያ ሠራተኞች (Chicago 
haymarket employee) ባዯረጉት በቀን የ8፡00 ሰዓት የሥራ ሰዓት ሕግ ጥያቄ ነው። በዚህም 
ሰሌፍ ሊይ ከፖሉስ ጋር በተዯረገው ግጭት ሳቢያ በፖሉስ ተኩስ ቁጥሩ ያሌታወቀ ስራተኛ 
ሕይወቱን አጥቶአሌ። 
 
በ1889 እ.ኤ.አ. ገዯማ የፓሪሱን አብዮት የመቶ ዓመት መታሰብያ በማዴረግ ፓሪስ ሊይ 
የተሰየመው የመጀመሪያው ዓሇም አቀፍ ጉባዔ ይህንን ቀን ሚያዝያ 23 (May 1st)ን የሽካጎን 
ሠራተኞች ትግሌ በማስታወስ፤ ይህ ቀን እንዯ መታሰቢያነቱ የዓሇም ሠራተኞች ትግሌ መታሰቢያ 
ቀን እንዱሆን አሳስቦ ሀሳቡ በዚህ ጉባዔ የዯመቀ አዴማጭ ሳያገኝ ቀረ። 
 
ከዚህ ስብሰባ በኋሊ በ1891 ጄኔቭ ሊይ የተሰየመው ሁሇተኛው ዓሇም አቀፍ ጉባዔ ሜይ ዳይን 
(May Day) የዓሇም ሠራተኞች የትግሌ መታሰቢያ ቀን እንዱሆን እውቅና ሰጠው። ከዚህ እውቅና 
በኋሊ የዓሇም ሠራተኞች በቀን የ8፡00 ሰዓት የሥራ ሰዓት ሕግን፣ የሠራተኛ ማሕበር የማቋቋም 
መብትን፣ እንዱሁም ላልች የሠራተኛ መብት የታገለበትን ቀን የሚያከብሩበት፡ ሇዓሇም 
ሠራተኞች አጋርነቱን የሚገሌጥበት ቀን በመሆኑ በሠራተኛው ሕዝብ ሰሌፍ እና በትርዒቱ 
የሚያከብረው የሠራተኞች ቀን መሆኑን አብዛኛው የዓሇም ሕዝብ ቀስ በቀስ እያወቀው መጣ ።  
 
ይህ ከአውሮፓ ወዯ ኢትዮጵያ በየካቲቱ 1966 አብዮት ምክንያት የመጣው የሜይ ዳይ አውዯ 
በዓሌ በተከበረበት እና በኖረበት የክብረት ሕይወቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ ሊይ የጭንቀት ዯወሌ 
መታሰቢያ እያዯረገ አሌፎአሌ። በመሆኑም ይህ የኢትዮጵያው የሜይ ዳይ (May Day) የጭንቀት 
ዯወሌ በተሇይ የሚያዝያው 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በጨካኝነቱ ተወዲዲሪ የማይገኝሇት፤ በመሌኩም 
ፍፁም አስቀያሚ ጭፍጨፋ የተካሄዯበት ዕሇት ነበር። በመሆኑም ዴርጊቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ የስነ-
ሌቡናዊ ዘይቤ ሊይ የጣሇው ጥቁር መንፈስ፡ በማንኛውም ዘዳ የማይገፈፍ የክፉዎች ሁለ ቀን 
የበሊይ ነበር። 
 
የሚያዚያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በተሇይ በአዱስ አበባና በተመሳሳይ መሌኩ በላልች ክፍሇ ሀገር 
ከተሞች በዓለን በሰሊማዊ ሰሌፍ ሇማክበር በወጡ ወጣቶች ሊይ ዯርግ የጥይት ሩምታ በመሌቀቅ 
በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች ዯም እንዯጎርፍ የፈሰሰበት ዕሇት ነው።  
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«ያ ትውሌዴ ተቋም» በዚህ ቀን በመሊ ሀገራችን ሇዳሞክራሲ መብትና ሇሕዝብ መንግሥት 
ምሥረታ፤ የሊብ አዯሩና አርሶ አዯሩ ቀዲሚ ፋና ወጊ በመሆን የተጨፈጨፉ ወንዴምና 
እህቶቻችንን እየዘከርን በጊዜው ከነበረው የሰሌፉ ሂዯት የአንዴን አካባቢ እውነተኛ ታሪክ ትረካ 
እናቀርብሊችኋሇን። 
 
ያ ቀን ከጠዋቱ ጀምሮ ያ ያዯኩበት የአዱስ አበባ ጀምበር፡ አዱስ አበባን ሳይመስሇኝ እንዯቀፈፈኝ 
ረፈዯ፡፡ (ጢሞ) 
 
ያን ሇት ከፓርቲው (ኢሕአፓ) የሚመጣው መረጃ ሠሌፉ ይዯረጋሌ፡ አይዯረግም እየተባሇ 
ቢሇዋወጥም የማታ ማታ ሠሌፉ እንዯሚዯረግ ታወቀ። (ሳሙኤሌ) 
 
ከቀኑ 9፡00 ሰዓት መምሕር ቤት፡ የሠሌፍ ዝግጅት ተጀመረ። 
 
1ኛ. ሠሌፉ የሚሆነው ማታ ሆኖ የሚጀመርበት ሠዓት ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ሆነ። 
2ኛ. ሠሌፉ የሚነሳው ከአቡዋሬ ከ2ኛው እንሳሮ ሆቴሌ ፊት ሇፊት ይጀምርና ውስጥ ውስጡን 
ተጉዞ፡ በሌዕሌት ዘነበወርቅ ትምህርት ቤት (የአሁኑ የካቲት 66) ጀርባ አዴርጎ፡ በብሊታ ትርፌ 
ሹምዬ ቤት በኩሌ፡ የግንፍላን ወንዝ ተሻግሮ፡ ካዛንቺስ ቶታሌ ሊይ ሠሊማዊ ሠሌፉ እንዯሚያበቃ 
ተወሰነ። 
 
ይህንን ዴርጅታዊ መረጃ ይዘን ከሠሌፉ መሄጃ መስመር በቀር የሠሌፉን ሰዓት እና ቦታ ወዯ ታች 
ሇአባሊት ሇማስተሊሇፍ ተስማምተን ተሇያየን። 
 
ከቀኑ11፡00 ሰዓት 
 
እንዯ ገና ወዯ መምሕር ቤት ተመሌሰን ሇሰሌፉ የሚያስፈሌግ ዝግጅት ማዴረግ ጀመርን። 
 
ዝግጅት   ፦   ወቅታዊ መፈክር፣ መዝሙር፣ የዴምፅ ማጉያ (ሜጋፎን) እና ባትሪ ማዘጋጀት። 
ፕሮግራም ፦  ሠሌፉን የምንመራው እኛ በመሆናችን፤ የሠሌፉን ሥነ ሥርዓት እና የየራሳችን 
የስራ ዴርሻ ምን እንዯሚሆን ተነጋገርን። ከመሀሌ ሆኖ መፈክር እያሰማ ሠሌፉን  እንዱመራ 
(ሳሙኤሌ) ተመዯበ። (ጢሞ) ከሠሌፉ ፊት እንዱሆን እና የሠሌፉን መሄጃ አቅጥጫ መስመር 
እንዱመራ፤ መምሕርና ቄሱ ከሠሌፉ ኋሊ በመሆን ሠሌፉ እንዲይበተን መስመሩን እንዲይስት እና 
በላሊ ሜጋፎን ሠሌፉን ማዴመቅ ሀሊፊነት ተዯሊዯሌን። 
 
ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት 
 
እንዯተባባሌነው ሠሌፉ በሳሙኤሌ መሪነት ሜዲው መሀሌ ሊይ ሆኖ ”ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት 
በአስቸኳይ ይቋቋም !” ብል በዴምፅ ማጉያው ሲጮህ ወጣቱ ከየጥሻው እየወጣ ከእንሳሮ ሆቴሌ 
ፊትሇፊት ያሇውን ክፍት ቦታ አጥሇቀሇቀው። «ሇዘመናት» መዝሙር ያስተጋባ ጀመር። 
                                  

   “. . . ቢወቀጥ አጥንቴ 
    ቢንቆረቆር ዯሜ 

ሊዱስ ሥርዓት ሌምሊሜ። 
        ፍጹም ነው ዕምነቴ 

             የትግለ ነው ሕይወቴ  . . .” 
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ጢሞ ፡  ከሠሌፉ ፊት በላሊ ዴምፅ ማጉያ ሳሙኤሌ የሚሇውን እየዯገመ ሇሠሌፉ በእጁ ምሌክት 
እየሰጠ አቅጣጫውን አስያዘው። ሠሌፉም ተከተሇው። መምሕርና ቄሱም በበኩሊቸው በላሊ ዴምፅ 
ማጉያ የሳሙኤሌን የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስትን ጥያቄ መፈክር እያሰሙ በሠሌፉ ዙሪያ እንዯ 
እረኛ ይራወጣለ፡፡ ሠሌፉ አቅጣጫውን እንዲይሇቅ፡ እንዲይቆረስ፡ እየተከተለ ወዯ ፊት ይገፋለ። 
ሠሌፉም በዯመቀና በተዋጣ ሁኔታ ወዯ ፊት ተጓዘ። ወዱያውም የሠሌፉ ዴምቀትና ጩኽት፡ 
የሚዘመረው መዝሙር፡ የሚፈከረው መፈክር፡ የዴምፅ ማጉያውን ዴምጽ ዋጠው። እንዯ ሰዯዴ 
እሳት አካባቢውን የዋጠው ሰሌፈኛ የጋሇ ስሜቱና የወኔው ጉብዝና ትንፋሽ ያካባቢውን አየር 
የአጋሇው መሰሇ።  በዚህ ሁኔታ ውስጥ ውስጡን ተጉዘን፡ ሌዕሌት ዘነበወርቅ ትምህርት ቤት 
መዲረሻው ሊይ ያሇው መስቀሌኛ መንገዴ ሊይ ስንዯርስ ሠሌፉ በትሌቅነቱ፡ በግዝፈቱ፡ እንዯ ዯራሽ 
ውሃ ያገኘውን ሁለ ጠራርጎ ይዞ የሚሄዴ ትሌቅ የሰው ሀይሌ ሆነ። የሠሌፉ ጩኸት እያስተጋባ፡ 
አካሄደ እንዯ ጎርፍ ውኃ በጉሌበት የሚተራመሰው ሠሌፈኛ በዘነበወርቅ ት/ቤት ጀርባ፡ በ7ኛው ቀን 
አዴቬንቲስት ቤተክርስቲያን ፊት ሇፊት፡ አዴርጎ በብሊታ ትርፌ ሹምዬ ቤት ጀርባ አሌፎ በግንፍላ 
ወንዝ ሊይ፡ በአስፋ ወሰን 1ኛ ዯረጃ ት/ቤት (የአሁኑ ምሥራቅ ጎህ) ጏን ጏኑን፡ ካዛንችስ ቶታሌ 
ሲዯረስ የሠሌፈኛው መዝሙርና መፈክር እያስተጋባ ካዛንቺስን አዯበሊሇቀው። ይህ ሰሌፍ 
በዯረሰበት ሁለ እንዯዯራሽ ጎርፍ ያገኘውን ሁለ እየዋጠ ገዝፎ እዚህ የዯረሰው ትዕይንተ ህዝብ 
ሲታይ፡ ቤቱ የቀረ ወጣት ያሇ አይመስሌም ነበር። ይህ የሰው ጎርፍ፡ ካዛንቺስን ያጥሇቀሇቀው ሇ15 
ዯቂቃ ያህሌ መፈክር ሲያሰማ ቆይቶ ሇዘመናትን ዘምሮ ሲያበቃ፡ ሠሌፉ በዚሁ እንዲበቃ ተነግሮ፡ 
ላሊ ሠሌፍ ማዴረግ በጥብቅ የተከሇከሇ ሇመሆኑ ማሳሰቢያ ተሰጥቶ ሠሌፉ ተበተነ።  
 
ሰሌፉ ካበቃ በዋሊ ሁለም ወዯየቤቱ ተመሇሰ፡፡ ሠሌፉ እስቲበተን እዛው የቆዩትም ጢሞ፣ ቄሱ፣  
ሳሙኤሌ እና መምሕር፡ መምህርን ቤቱ ዴረስ በመሸኘት እና ዴምፅ ማጉያዎቹን በመዯበቅ በታሊቅ 
ዯስታ፡ በታሊቅ ዴሌ ወዯ የቤታቸው ገቡ። 
 
ሚያዚያ 22 ቀን 1969 ዓ.ም. ከጠዋቱ 12፡00 ሰዓት 
 
ዑራኤሌ ቤተ ክርስቲያን እንዴንገኛኝ ቀጠሮ ስሇነበረን፡ ቤተ ክርስቲያን ተሳሊሚ መስዬ ወዯዚያው 
እሄዲሇሁ። ጠዋትነቱን በሰውነቴ ሰማሁት፡ በሳምባዬም ያንን የአዱስ አበባ ቀዝቃዛ አየር ማግ ማግ 
አዯረኩት። ግን የትናንትናው ሙለ ሇሉት ተኩስ እና የውሻው ጩኸት ሲረብሸኝ ስሇ አዯረ 
ቅ..ፍ..ፍ.. ቅ..ፍ..ፍ.. እያሇኝ ዑራኤሌ ዯረስኩ። (ጢሞ) አንዴ አንዴ እያሌንም ተገናኘን። 
 
ሰሌፉ እኛጋ እንዯተሳካው በላልች ቀበላዎች አሇመሳካቱን መረጃ ዯረሰን፡፡ በአንዲንዴ አካባቢዎች 
ዯርግ በዯረሰው መረጃ መሠረት ገዲይ ኃይልቹን አሰማርቶ ሰሌፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ 
ሲሇቀቅ እኩሌ ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዲለ ሕይወታቸውን 
ሇትግለ ሰጡ። አዱስ አበባ የዯም ጏርፍ አጥሇቀሇቃት። አስፏሌቶች በወጣቶች ዯም ታጠቡ። 
በየአካባቢው ምሽቱ ዯም በጠማቸው የዯርግ ገዲዮች ሽብር ሆነ። ማን ይሙት ማን ይትረፍ 
መሇየት እስኪያቅት ተኩስና ሇቅሶ ሇሉቱን አዴረውበት፡ ሇተረኛው ንጋት ሇቀቁ።  
  
ወዯ ቤቴ ስመሇስ፡ በማሌፍበት አቅጣጫ ሁለ የየቀበላው ነዋሪ በተሇይ ሴቶቹ ነጠሊ እንኳ ሳይዯርቡ 
በሇሉት ሌብሳቸው ጸጉራቸው እንዯቆመ ዯረታቸውን እየመቱ፡ ወዯ ሰማይ እጆቻቸውን እያወራጩ 
በመረበሽ ይሯሯጣለ። ወንድቹ በየበራፉቸው ሊይ በዝምታ ቆመው እንዯ ጸልተኛ አንዳ ወዯ 
ሰማይ፡ አንዳ ወዯ መሬት አንገታቸውን  እያዯረጉ፡ የሌጆቻቸውን ሞት ይዞ የሚነፍሰውን ትኩስ 
ወሬ በፍርሀት ይጠብቃለ። አንደን ቀበላ አቋርጬ ወዯ ላሊው እያሌኩ ሠፈሬ መዲረሻ ሊይ ቀስ 
እያሇ የስዉ ሩጫ፡ ወዯ ግርግር፡ ጩኸቱ ወዯ ሇቅሶ እያተሇወጠ መጣ። ንጋቱም ወዯ ረፋዴ፡  
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ረፋደ ወዯ እኩሌ ቀን ሲዯርስ፡ ዴፍን የአዱስ አበባ ፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ባገሩ፡ በሰፈሩ፡ በቤቱ ሙሾ 
ሉያወርዴ ሀዘን ተቀመጠ። ነጠሊዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ እናቶች አባቶች ሀዘን፡ 
ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። 
 
ከቀኑ 9፡30 
 
መምህር ቤት፡ የዯርግ መንግስት ትናንት ላሉቱን “የጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግስት ይቋቋም !” ብል 
ሰሌፍ የወጣውን ወጣት ገዴል የገዯሇበትን የጥይት ዋጋ 250 ብር ማስከፈለን ሰማን፡ ቤተሰቦች 
የሌጆቻቸውን ሇቅሶ መከሌከሊቸውን አየን። በዚያ ምሽት የከፍተኛ 15ቱ ቀበላ 23 አብዮት ጠባቂ 
ሉቀ መንበር ፲/አ ሰልሞን ከአንዴ ቤት አራት ወንዴማማቾችና (ዯምሴ ብርሃኑ፣ ግርማ ብርሃኑ፣ 
ሞገስ ብርሃኑና ተፈራ ብርሃኑ) አንዴ ያክስታቸውን ሌጅ ከተኙበት አውጥቶ በመግዯሌ ወሊጅ 
እናትና አባት ያሎቸውን ብርቅዬ ሌጆች በአንዴ ምሽት ጭጭ አዯረጋቸው። ግራዚያኒስ ከዚህ 
በሊይ ምን አዯረገ? የ1969 ዓ.ም. ሚያዚያ 21 ቀን ሠሌፍ በአዱስ አበባ ብቻ እስከ 2000 ወጣቶች 
የተሰውበት ፡ ከግራዚያኒ ጭፍጨፋ ቀጥል አዱሱ የኢትዮጵያ ሌጆች የእሌቂት ምዕራፍ ሆነ። 
 
ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት 
የኮተኮተቻቸውን ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ 
ጀግኖች ሌጆቿን፤ እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ክንዳ ሌጇን አጣች። 
ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፣ እምቢኝ 
ሇሀገሬ፣ እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ 
አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ 
ተገዯደ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ሇዛሬም ተርፎ ብሔራዊ ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት 
የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ዘመን ሊይ አዴርሶናሌ። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌክ የዛሬ ሁሇት ዓመት ሇሀገራቸው ክብርና ሇሕዝባቸው መብት ሲፋሇሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ሇሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውሌዴ ሰማዕታት መታሰቢያነት በ«ያ 
ትውሌዴ» ስም ያ ትውሌዴ ዴረ ገጽን (www.yatewlid.com  ወይም www.yatewlid.org) 
ሇሕዝብ ይፋ ያዯረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. ሁሇተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን 
ከትውሌዴ ትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ በሩን በመክፈታችን ታሊቅ ዯስታ እየተሰማን ነው። ዛሬ 
አጠገባችን የላለትን ወንዴምና እህቶቻችንን ቢያንስ ስማቸውንና ምስሊቸውን እንዯያዘ ሇትውሌዴ 
የሚተሊሇፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሏውሌት አቁመንሊቸዋሌና ከተቀበሌነው ቃሌ 
ኪዲን ጠብታዋን በማዴረጋችን እየተዯሰትን ከፊታችን የተዯቀነውን ከባዴ ኃሊፊነት በትጋትና 
በሙለ ስሜት ሇመወጣት ቃሌ በመግባት ነው። አብረን ተሰሌፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን 
ታግሇን፡ አብረን ተሰቃይተን በተሇያየ አጋጣሚ ዛሬ በሕይወት ያሇን የዚያ ትውሌዴ አባሊት 
ቢያንስ ሌንዘክራቸው፡ ሌናስባቸው ይገባሌ። እኛ ሌንኖር እነሱ ሞተዋሌ። ዯማቸውን ያፈሰሱ 
አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም !" "የዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ 
ሇሁለም !" እየፈከሩ፡ "ዯሀ ዯሀ ምን ታየበት፤ እንዲይማር የሆነበት" እየዘመሩ፡ ሇሕዝብና ሇሀገር 
እንዯጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ዯማቸው ዯማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋዴሎችንን ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከሊከሌ 
ቀጣዩ አዱስ ትውሌዴ እነማን እንዯነበርንና ምን ሠርተን እንዲሇፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ 
ሉቀስም ከሚችሇው ትምህርት በመውሰዴ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንዴ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናሌ። 
 
 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ውዴ የኢትዮጵያ ሌጆችና ሕዝባችን ! በአፋኝ አገዛዞች በተሇይም በፋሽስቱ ዯርግ ኢሠፓ አገዛዝ 
ሇዳሞክራሲያ መብትና ሇሕዝብ መንግስት ምሥረታ የሊብ አዯሩ፣ የአርሶ አዯሩ በጥቅለ የመሊው 
ኢትዮጵያ ሕዝብ ግምባር ቀዯም አሇኝታ በመሆን አምባገነኑን ፋሽስታዊ አገዛዝ ሲፋሇሙ 
እስከወዱያኛው ያሸሇቡ የኢትዮጵያ ሌጆች በያ ትውሌዴ ተቋም ጥረት ገዴሊቸውና ታሪካቸው ከፍ 
ከፍ እያሇ ነው። የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ መረጃ ማሰባሰቢያ በሆነው ዴረ 
ገጽ www.yatewlid.org ወይም www.yatewlid.com በየቦታው ወዴቀው የቀሩ ወንዴሞቻችንና 
እህቶቻችን ታሪክ እንዲይታወስ፣ እንዲይነሳ፣ እንዯተዲፈነ ይቀር ዘንዴ ምኞታቸውና ፍሊጎታቸው 
የሆኑትን ዛሬ አሳፍሯሌ። በዚህ የሁሇት ዓመት ጉዟችን ከጏናችን ሳትሇዩ ሊበረታታችሁን በሀገር 
ቤትም በውጪው ዓሇም ሊሊችሁ የያ ትውሌዴ ወገኖችና አካሊት፤ በተሇያየ ወቅት ትብብር 
ሊዯረጋችሁሌን የሚዱያ፤ የዴረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት በመሰባሰብ «ያ ትውሌዴ 
ተቋም»ን እዚህ ሊዯረሳችሁት የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» አባሊት በሞሊ የዓሇም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዳይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማዴረግ ሇመሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ሊዯረግነው ያ ትውሌዴ 
ዴረ ገጽ ሁሇተኛ ዓመት ክብረ በዓሌና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በዯህና አዯረሳችሁ እያሌን 
ቅን ትብብራችሁና ዴጋፋችሁ አሁንም ከሰማዕታቱ ጏን ይሁን እንሊሇን። 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም» በዚህ የሁሇት ዓመት ጉዟችን ምን አቅዯን ስንቱ ተግባራዊ ሆነ? «ያ 
ትውሌዴ ተቋም» ይዞት በተነሳው ተሌዕኮ ተግባራዊነት ሊይ ያጋጠሙን አዎንታዊና አለታዊ 
ጉዲዮች ምንዴናቸው? የመሳሰለትን ጥያቄዎች በመቃኘት ቀጣይ የአጭርና የረዥም ጊዜ ዕቅዴ 
በማውጣት በተጨማሪ ከተሇያዩ የኅብረተሰብ ክፍልችና ቡዴኖች የሚዯርሱንን አስተያየቶችና 
ምክሮች ግንዛቤ በመስጠት ሇቀጣይ ጉዟችን በጠንካራ ስሜት በመዘጋጀት ቀኑን እንዘክረዋሇን።   
 
የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ራዕይና ተሌዕኮ ስኬታማነት ያሳሇፍናቸው የሁሇት ዓመት የሥራ 
ክንውናችን ምሥክር ነውና “ሜይ ዳይና ዝክረ ሰማዕታት” ስንሌ ጊዜያችን፣ ዕውቀታችን፣ 
ገንዘባችንና ኃይሊችን የታሪካችን ምሰሶ የሆኑት ሰማዕታት ወገኖቻችን ናቸውና የ«ያ ትውሌዴን» 
ታሪክ ሇቀጣይ ትውሌዴ ሇማሸጋገር የምናዯርገው ጥረት ቀጣይነቱን በማስመር ነው።   
 
 
<<ያ ትውሌዴ ተቋም>> 
  
ሚያዝያ 23 ቀን 2006 ዓ.ም. (May Day 2014) 
 
Email      : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
Website    : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook  : yatewlid 
 
                    

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@hotmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 5                   ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

የ“ደም” ዕለት ፦ ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
የ«ያ ትውልድ ተቋም»ን ድረ ገጽ ይፋ መደረግ 4ኛ ዓመት እና የሜይ ዴይ ሰማዕታትን ምክንያት በማድረግ 

በሀገራችን ሰኔና ሰኞ ይባላል። ከክርስትና አምነት አኳያ ስናያይዝ ዛሬ ሜይ ዴይ (ሚያዝያ 
23) እና የፋሲካ በዓል፣ ስቅለትና ሚያዝያ 21 ገጥመዋል። ሌላው ገጠሞሽ የዛሬ 39 ዓመት 
ሚያዝያ 21 የዋለው ዓርብ ቀን ሲሆን ሜይ ዴይም ዕሁድ ነበር። የዛሬን ሚያዝያ 21 በጌታ 
እየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የሚያስቡ ክርስቲያን ወገኖቸ የዛሬ 39 ዓመቱን ዓርብ ሚያዝያ 21 
ቀን 1969 ዓ.ም. በልጆቻቸው ጅምላ ጭፍጨፋ ያስቡታል። የሚያዝያ 23 ቀን ዕሁድ 
የፋሲካ ባህላቸው ደርግ በጅምላ የቀበራቸው ልጆቻቸው ሰልስት እንደነበር 39 ክረምትና በጋ 
ቆጥረው በሀዘን ያስቡታል። ጌታ እየሱስ ሞትን ድል አድርጎ በተነሳበት የፋሲካ በዓል በደርግ 
ጥይት በግፍ የተጨፈጨፉ ሕፃናትና ወጣቶችን ክብር ለእናንተ እያልን እናነሳቸዋለን። 
ዓጽማቸውን እንቀሰቅሳለን። እናከብራቸዋለን።  

“እነሆ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው” ብሎ ጌታችን ክርስቶስ ህይወቱን ለሰው 
ልጆች ኃጢአት ሰጠ። እንደ መጽሐፉ፤ የፈጠራቸው ልጆቹ ከመካድ አልፈው አሰቃይተው 
ሰቀሉት፣ ሰቅለው አላገጡበት። በእናቱ ቅድስት ማርያም ፊት አንድ ልጇን ሰቀሉት። 
ከሐዋርያቱ አብሮት የተጓዘው ይሁዳ አሳልፎ ሰጠው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ዶሮ 
ሳይጮህ ሦስት ጊዜ በመክዳቱ እጅጉን ተፀፀተ። ልብ ብሎ ላስተዋለው እውን የሰው ልጅ  
ለፈጠረው አምላኩ እንኳ ያልሳሳ ምን ያህል ድብቅ አውሬአዊ ባህሪ ያለውና ጭካኔ 
የተሞላበት ተግባር ፈጻሚ መሆኑን ነው። 

በዓለማችን በዘመነ ናዚ ሒትለር በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሰው ልጆችን ቋንቋ ከሚገልፀው በላይ 
መጫወቻ አድርጎ በገዳይነቱ ታሪክ ሆኖ ሄዷል፣ የጣልያኑ ሞሶሎኒ እንዲሁ። እውን በጃፓን 
ሒሮሺማና ነጋሳኪ የተጣሉት የአውቶሚክ ቦንቦች ለአሜሪካን ደህንነት ሲባል በመቶ ሺህ 
የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች ሰኮንድ በማይሞላ ጊዜ ወደ አመድ መለወጥ ነበረባቸውን? 

የዩጋንዳው ኢዲያ ሚን ዳዳ፣ በደል ቦካሳ (አፄ) ማዕከላዊ አፍሪካ፣ የቺሌው ፒኖቼ፣ 
የካምቦዲያው ፖልፖት፣ ፍራንኮስ ዱቫልየር (ሃይቲ)፣ የኢትዮጵያው መንግስቱ ኃይለማርያም 
እውን ከዲያቢሌስ ሳትናኤል አይመደቡምን? አልፋ ኦሜጋ ላልሆነው ሥልጣናቸው ስንቱን 
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አሰቃይተዋል፣ የስንቱን ደም ጠጥተዋል። ዓለም በየወቅቱ ብቅ ያሉባትን እነኚህን ገዳይ 
መሪዎች ስታስታውስ “ስለ ፍትህ ስለ ሰው ልጅ መብት” መሞገት ነበረባት። ግና ገና ነው። 
ዓለማችን ውበቷን ያጠፋው፣ የቀነሰው የሰው ዕልቂትና መከራ አለማብቃቱ ነው። ዛሬ 
“ዓለምን መቆጣጠር” አለብን ባዮች ኃያላን መንግስታት ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የጠሉትን 
ለፍርድ ሲያቀርቡ አንድ ትውልድ የቀበረውን እንደ ፋሺስቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ዓይነት 
ገዳይ ደግሞ ሽፋን ሰጥተውና የጭፍጨፋ ታሪኩን ሸፋፍነው ሲያስቀምጡ እውን ለሀገራችን 
“የፍትህ ያለ” ሞጋቹ ማነው ያሰኛል።  

ዛሬም መከራው ሳያበቃ በየአካባቢው የሚደረገውን የጅምላ ጭፍጨፋ ስናይ “ምነው 
ኢትዮጵያ ልጆችሽ ምን በድለው ነው መከራሽ የበዛው” ያሰኛል። እናት ዓለም መቼ ነው 
ለልጆችሽ የምትሆኚው? ኢትዮጵያዬ ዕምባችን እኮ በዛ። አንቺ ኢትዮጵያ በልተው 
አልጠገቡ፣ ለብሰው አላጌጡ፣ ቤቴ፣ መመኪያዬ ብለው የተቆራመቱ የጋምቤላ ወገኖቻችን 
አያስለቅሱሽም? አጥፊዎችሽ ምነዋ በዙ እናት ዓለም? አቅምሽ የታለ? ክብርሽን ማን 
ገፈፈው ሀገሬ? የኦሮሞው፣ የአማራው በአጠቃላይ የልጆችሽ መከራ ማብቂያው መች ይሆን? 
ምነዋ እንቆቅልሹ አልፈታ አለ?   

የአረመኔው ደርግ አገዛዝ በኢትዮጵያ ታሪክ ያስመዘገበው የትውልድ ዕልቂት ከዓለም የግድያ 
መዝገብ፣ ማኅደር ገና በአግባቡ አልሰፈረም። ምስጢረ ግድያው ገና አልተገለጠም። 
ኢትዮጵያ ሀገራችን ከደርግ የጥፋት ዘመን ቀይ ሽብር በቀደምትነት በርካታ የጥፋት 
ዘመኖችን አስተናግዳለች። በወቅቱ በአለው ሥልጣኔ የተደረጉት የሰው ልጆች ዕልቂት 
ተመዝግበው በመረጃ መልክ ባናገኛቸውም ዘግናኝ የጥፋት ዘመናት እንደነበሩ መገመት 
አያቅትም። የዮዲት ጉዲት አርባ ዓመት ዘመን ምን ጥፋት አስመዝግቦ አለፈ? የግራኝ 
አህመድ ወረራስ? የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት በማስጠበቅና ነፃነቷን 
በመጠበቅ በኩል ያደረጉት አስተዋጽዎ እንደተጠበቀ በዘመነ መሳፍንትና በዓፄዎቹ አገዛዝ 
ዘመን ለበትረ መንግስታቸውና ለሥልጣናቸው ደህንነት ሲባል በሰው ልጅ ላይ የተደረጉት 
ጭቆናና ግፎች እውን በአግባቡ ተዘግበዋልን? ሀገራችን ኢትዮጵያ በወቅቱ በከፍተኛ ደረጃ 
ያጣችው ትውልዷ ከ1928ቱ የጣሊያን ወረራ ጋር በተያያዘ ነበር። በተለይ የየካቲት 12 
የግፍ ጭፍጨፋ ብርቅዬ ልጆቿን ቀጥፎባታል። የዕድገት መሠረቷን አናግቷል። ቀጣይ 
ራዕይዋን አጨልሟል።  

በኢትዮጵያችን የትውልድ መመተር ክስተቶች ታሪክና አመጣጥ ገና ብዙ ጥናት ይቀረዋል። 
ለእኛ ትውልድ የቅርባችን ዘመነ ጥፋት የደርግ ቀይ ሽብር ሲሆን ዛሬ እሱን ልናነሳ 
እንገደዳለን። የደርግን አንድ ትውልድ ጭፍጨፋ በሀገርና ልጆቿ ላይ የተደረገ ዘግናኝ ዘመን 
መሆኑን ለትውልድ እናሳውቃለን፣ እናስተላልፋለን።  የገዳዮች ደፋርነታቸው ጥፋታቸውን 
አምነውና ተፀጽተው አለመማራቸው ነውና ዛሬም ይህ የሚያባንናቸውን የግድያ ታሪካቸውን 
ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠትና ልክ እንደነበሩ ለማስቀመጥ ሲውተረተሩ ይስተዋላሉ። ዛሬ የፍትህ 
ሚዛኑ ለገዳይ አድልቷልና እንጠቀምበት ባዮች የደርግ ቀይ ሽብር ተሳታፊዎች መድረኩን 
መሙላት እነሱ እፍረት የላቸውምና የባህሪያቸውን እየነገሩን ነው። የቁም ሞት የሞቱትና 
እፍረት መሸሸጊያ ዋሻቸው የምትሆነው አብረዋቸው የሚያጨበጭቡ አድር ባይ ግለሰቦችና 
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ቡድኖች ናቸው። አጣጥመው በጠጡት የሙታን ደም ሲሳለቁ፣ ለዳግም ሥልጣን 
ሲያኮበክቡ፣ እኛ “ሰማዕት” ነን ሲሉን እየታዘብን ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የፋሲካ በዓል፣ እንኳን 
አደረሳችሁ እንላለን። ዛሬ ይህን በዓል ስናስታውስ ደርግ በ1969 ዓ.ም. ዓርብ ሚያዝያ 21 
ቀን ልክ የዛሬ 39 ዓመት ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ ንፁሐን ወጣቶችና ታዳጊ ሕፃናት ላይ 
ያደረሰውን የግፍ ግድያ በመዘከር ነው። የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ ዴይ ክብረ በዓል 
ምክንያት በማድረግ የላብ አደሩን ብሶት በግምባር ቀደምነት ለማስተጋባት በተለይ በአዲስ 
አበባ በየአካባቢው ሰልፍ የወጡ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የደርግ ቢአር ጥይት ተርከፈከፈ። 
የሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይ መታሰቢያ ሰልፍ ሲጀመርና የደርግ የጥይት 
እሩምታ ሕፃናት ላይ ሲርከፈከፍ እኩል ሆነ። በየአካባቢው የወጣው ሰልፈኛ በጥይት 
ተጨፈጨፈ። ምድር በደም ታጠበች። ሕፃናት በአንድነት እንደተሰለፉ በአንድነት 
ተቃቅፈው ወደቁ። ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይ የ”ደም” ቀን ሆነ። 
መብት ለላብ አደሩ የጠየቁ በደርግ ጥይት ተቆሉ። ከምሽቱ ሰልፍ በአጋጣሚ ያመለጡ 
ምሽቱንና ለሊቱን ከየቤታቸው እየተለቀሙ ተረሸኑ። በዚህ ምሽት አራት ልጆቻቸውን 
ያጡት እናት ዕድሜያቸውን ሁሉ የልጆቻቸውን ፎቶ በክብር እተሸፈነ ሳጥናቸው 
አስቀምጠው ያነቡታል። ዛሬ የእሳቸው ፋሲካ የልጆቻቸው ሙት ዓመት ሀዘን መታሰቢያ 
ነው። ይህ ማፈሪያና አንገት ሊያስደፋ የሚገባው ድርጊት ነው ዛሬ “ጀግና” ሊባልለት 
የሚከጀለው። አንድ ቤተሰብ አይደለም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ያወደመ ፋሽስት 
መሪ፡ ዛሬ እንደ “ጀግናና ሀገር ወዳድ” ታሪኩን ለማደስ ሲሞከር፡ ግብረአበሮቹስ እፍረት 
እርቋቸዋልና ባይደንቀንም፤ ስንት አውቀናል፣ አንብበናል፣ ተምረናል፣ የፖለቲካው ተንታኝ 
ነን ባዮች ምን ነካቸው? እውን ፍርሃት አዶ ከብሬ እየጋለባቸው ነው? ወይስ የዛሬ 39 ዓመት 
“እይው ይህን አድር ባይ…” እንዳለችው ጎሕ ዛሬም አድር ባዩ አየሩን ሞላው? በ17 ዓመት 
የሥልጣን ዘመናቸው ታሪካቸው ግድያ የሆኑትን ዛሬም በፖለቲካው ሰግስገን የነሱ 
አድማቂዎች ሲኮን “እውን ሀገራችን ሰው አጥታ ነውን?” ያሰኛል። ፋሺስት መንግስቱ 
ኃይለማርያምና የቀይ ሽብር ፖሊሲ አውጭዎችን ጨምሮ በመላዋ ኢትዮጵያ የድርጊቱ 
ተሳታፊ የነበሩ የደርግ ገዳዮች ጉዳይ ገና ፍትህ ያላገኘ፣ እንደ ባህላችንም ሆነ እምነታችን 
ይቅር ለሕግዚሃብሔር ያልተባለለት ጉዳይ ነው። 

ዛሬ በኢትዮጵያ ሀገራችን ለዜግነት መብት፣ ላልተገደበ ዴሞክራሲያዊ መብት፣ ለሕዝብ 
መንግሥት ምሥረታ በሚደረጉ ትግሎች መታሰር፣ መሰቃየት፣ መተልተልና መገደል 
ፋሽስት ደርግ በጅምላ ያካሄደውን ጭፍጨፋ ነው ዘረኛው ወያኔ የቀጠለበት። ደርግ በንጹሃን 
ዜጎች፣ ለሀገርና ሕዝብ በቆሙ የያ ትውልድ አጥንትና ደም በሠራላቸው ድልድይ 
ተረማምደው ነው ወያኔና ሻቢያ ለሥልጣን የበቁት። የሀገር አለኝታዎችን ቀድሞ 
ቀበረላቸው። የተረፉትንም አሽመደመደላቸው። ደርግ ለወያኔና ለሻቢያ ባለውለታቸው ነውና 
የተቀበረ ኢሠፓና ደርግ ማቆጥቆጥ እጅጉን ሊያሳፍር ይገባል። ለዚህ ደግሞ ደርግ፣ ወያኔና 
ሻቢያ አንድም ሶስትም ናቸው ለማለት ወኔው የሸሸው አንድነት ኃይልም አስተዋጽዎ ቀላል 
አይደለም። በእኛ ማንቀላፋት እነሱ ቀና ብለዋልና። 17 ዓመት ሀገርና ሕዝብ ገድሎ 
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የፈረጠጠ መሪና ደርግ “የዘፈን ዳርዳሩ እስክስታ ነው” እንዲሉ ፕሬዜዳንታችን እየተባለ 
ሲሞገስ እየታዘብን ነው። የዛሬ 39 ዓመት በአንድ ጀምበር ያፈሰሱት ደም ለማንነታቸው 
ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው። 17 ዓመት የሕዝብንና ልጆቹን ደም ሲጠጣና ሲያጓራ የኖረ ደርግ 
ዛሬ ስለ መብትና ሀገር ለመጮህ የሞራል ብቃቱም የለው። መጀመሪያ የተሸከሙትን ወንጀል 
በአግባቡ ማራገፍ አለባቸው።    

የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ 
ማስረከብ አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው «ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬን ቀን በማስታወስ 
ለሀገራቸው ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና 
እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና 
ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 
(www.yatewlid.org or www.yatewlid.com ) የዛሬ አራት ዓመት  ሚያዝያ 21 ቀን 2004 
ዓ.ም. (April 29, 2012) ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማበርከታችንን እያስታወስን  
የጥረታችንን ቀጣይነት በድጋሚ ልንገልጽ እንወዳለን። 

ደርግ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃይለማርያም የቤተ መንግሥት ግድያ 
በማስታከክ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ 
ያሰቡ፣ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ፡ ደም 
የተሞላ ጠርሙስ "በአብዮት" አደባባይ ከሰበረ በኋላ የቀይ ሽብር ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” 
የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት ነበር።  

የዛሬ 39 ዓመት ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት 
በማድረግ አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ 
በማስተጋባት የትግል አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰልፍ 
ተንቀሳቀሱ።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር 
በዕለቱ ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ 
ሀገሩና ለጭቁን ሕዝቦች ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ ሰላማዊ 
ሰልፉ የተዘጋጀው ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ነበር። በሰላማዊ ሰልፍ  ለማክበር 
የተንቀሳቀሰውን ሰልፈኛ ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ 
በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። ሰልፉ ሲጀመርና 
የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዳሉ 
ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። የአዲስ አበባ ጎዳናዎች በደም ታጠቡ፣ የደም ዳመና 
ወረደባት። በየአካባቢው ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች የሽብር ለሊት ሆነ። ማ 
ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት 
ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ 
ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 39 ዓመት፤ ሜይ ዴይ የ”ደም” ዕለት ሆነች።   

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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አብረን ተሰልፈን፣ አብረን ጮኸን፣ አብረን ታግለን፣ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ 
ዛሬ በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፣ ልናስባቸው ይገባል። 
ደማቸውን ያፈሰሱት፣ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም!" 
"የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ ለሁሉም!" እየፈከሩ፣ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር 
የሆነበት" እየዘመሩ፣ ለሕዝብና ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፣ 
ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት 
ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን 
እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም ከሚችለው ትምህርት ወስደው ሀገራቸውንና 
ሕዝባቸውን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይተካ ዘንድ ማዘጋጀት ይጠበቅብናል።  

ዛሬ የበርካታ ክርስትና እምነት ተከታይ ቤተሰቦች የፋሲካ በዓል በሀዘንና በትካዜ የተሞላ 
እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። የዛሬው ፋሲካ በዓል 39 ዓመት ወደ ኋላ ሲያስጉዘን ደርግ 
የሕፃናት ሥጋ የበላበት፣ ደም የጠጣበት፤ የየካቲት 12ቱ የግራዚያኒ ጭፍጨፋ በሀገር አውሬ 
ዳግም የሆነበትን ዘመን እያስታወስን ነው። በፋሲካ ዋዜማ ለሊት እነዚያ ሕፃናት 
ከእንቅልፋቸው እየተቀሰቀሱ ዶሮ ሳይሆን ጥይት ተቀለቡ። ከቤተሰቦቻቸው ጋር የጋራ ማዕድ 
ሳይሆን ከጓደኞቻቸው ጋር የጋራ ጉድጓድ ተላበሱ። ለክርስቲያን እምነት ተከታዮች የዛሬ 
ፋሲካ ባህላቸው የኢትዮጵያ ልጆች 39ነኛ የሙት ዓመት መታሰቢያቸው ሆኖ 
እንዘክራቸዋለን። የምንቆርሰው ዳቦ በነኚህ ሰማዕት ሕፃናት ስም ይሆናል። በዓሉን የነሱም 
በዓል አድርገን እናከብረዋለን። ክብር ለእናንተ፣ ምን ጊዜም አንረሳችሁም ታሪክና ትውልድ 
ዘላለማዊ ክብር ይሰጧችኋል እንላቸዋለን። ይህ ነው የዛሬ የፋሲካ ባህል ትዝታችን። 

የዘንድሮው ሜይ ዴይ ዕለቱ ከሀገራችን የክርስትና እምነት ተከታዮች የፋሲካ በዓል ጋር 
በመገጣጠሙ የሜይ ዴይ ዝክረ ሰማዕታት ጽሁፋችንን ከእምነቱ ጋር ብናያይዘውም 
በኢሕአፓ እና በያ ትውልድ የትግል ታሪክ እስላምና፣ ክርስቲያኑን፣ እንዲሁም እምነት 
የለሹን ወገን በሙሉ በጋራ ያሰለፈና ሁሉም በጋራ መስዋዕትነትን የከፈሉ መሆናቸውን 
በመዘንጋት አይደለም። በርካታ የእስልምና እምነት ተከታይ ወገኖቻችን በሜይ ዴይ 1969 
ዓ.ም. እልቂት ተጨፍጭፈዋል፣ የደርግ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር ሰለባ ሆነዋል። ጽሁፋችን 
ከበዓሉ ገጠሞሽ ጋር ለማዛመድ እንጂ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን ሃይማኖትና ዘር 
እንዲሁም ቋንቋ ሳይለይ የቀጠፈ ዘመነ ጥፋት የደርግ ቀይ ሽብር መሆኑን ዳግም 
ልናሰምርበት እንወዳለን። የዘንድሮው ሜይ ዴይ ሃይማኖት፣ ዘርና ፆታ ሳይለይ ሁሉም 
የሚዘክረው የሰማዕታት ቀን ነው። ዝክረ ሰማዕታት የሜይ ዴይ ዕትማችንም ለሁሉም 
የኢትዮጵያ ሰማዕት ወገኖች መዘክር ይሁንልን። 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችን ደም አይደርቅም! 
ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 
«ያ ትውልድ ተቋም» ሚያዝያ 21 ቀን 2008 ዓ.ም. (May Day 2016) 
 
ኢሜል      : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
ድረ ገጽ     : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
ምስለ ገጽ    : yatewlid                  
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 4 ቁጥር 2                    ሚያዝያ ፳፫ ቀን ፪ ሺህ ፱ ዓ.ም. 

“የትግሉ ነው ሕይወቴ” 

 (የሜይ ዴይ 1966 ዓ.ም. እልቂት 40ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ)  

ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተገደበ ዴሞክራሲያዊ መብት፣ ለሕዝብ መንግስት፣ ለላብ አደሩ ዓለም 
አቀፋዊነት ወጣቶች ደማቸውን ያፈሰሱበት ዕለት። ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.። በበለው፣ በፍለጠው፣ 
በአሳስቀህ በለው . . . የተዋቀረው የፋሽስታዊ ደርግ አገዛዝ ሕፃናትንና ወጣቶችን በአደባባይ በቢ አር 
እና በክላሽ እሩምታ የፈጀበት ዕለት። ለላብ አደሩ የጮኹ ሰላማዊ ወጣቶች በጥይት የተቆሉበት 
ዕለት። በድናቸው ሳይቀር ላባከኑት ጥይት ሁለት መቶ ሃምሳ ብር የተሸጠበት ዕለት። ሜይ ዴይ 
ዓመጽ አርግዛ ጥይት ያዘነበችበት ዕለት። ልክ የዛሬ 40 ዓመት።  

የእነኚያ ሕፃናት የግፍ ጭፍጨፋ ዛሬም ኢትዮጵያን ያስለቅሳታል። ዛሬም አታንሷቸው፣ 
አትዘክሯችው፣ አታልቅሱላቸው ባዩ ቢበራከትም ታሪክ ነውና፣ እንደ የካቲት 12ቱ ሰማዕታት የሜይ 
ዴይ ሰማዕታትም በደርግ የታረዱ ልጆቿ፣ በደርግ የጥይት አካፋ የተጨፈጨፉ ናቸውና ሀገርና 
ሕዝብ ሰንደቃቸውን ዝቅ አድርገው ይዘክሯቸዋል። ክብር ለእናንተ እንላቸዋለን። 

ዓለም አቀፍ የላብ አደሮች ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. በአብዛኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ከዕለቱ 
ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት አካባቢ በኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) መሪነትና በአብራክ ድርጅቱ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ 
ወጣቶች ሊግ (ኢሕአወሊ) አስተባባሪነት በየአካባቢው በሰላማዊ ሰልፍ ለማክበር ተወሰነ።  

ከደርግ አረመኔያዊ ባህሪ አንፃር ሜይ ዴይን በዕለተ ቀኑ ሚያዝያ 23 ማክበር እንደሚያዳግት 
የተረዳው ኢሕአፓ ለመታሰቢያነት የመረጠው ዕለተ አርብ ሚያዝያ 21 የደም ቀን ሆነ። በአዲስ 
አበባ ከተማ ብቻ ከሁለት ሺህ በላይ ወጣቶች በአንድ ቀን በደርግ ፋሽስቶች በየአስፏልቱ ተደፉ። 
ምድር በደም ታጠበች። በየሆስፒታሉ የወጣቶች አስከሬን እንደ እህል ክምር አስከሬን በአስከሬን 
ተቆለለ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ በሚያዳግት አካኋን የሰው ልጅ ሰው ላይ ጨከነ። የኢትዮጵያ 
ወጣቶች ደም በጠማው የደርግ አረመኔ ወታደሮች ተለቀሙ። እናቶች ለዋይታና ለለቅሶ ተለጉመው 
ወደ ውስጥ ያለቀሱበት ቀን ቢኖር ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ አምስት ዓመት ሜይ ዴይን አስመልክቶ ለሜይ ዴይ፣ ለቀይ ሽብር፣ ነፃ 
እርምጃ፣ ቤት ለቤት አሰሳ እና በጥቅሉ በደርግ ትውልድ ማጥፋት ሰለባ ለሆኑ ሰማዕታት መታሰቢያ 
ይሆን ዘንድ www.yatewlid.com , www.yatewlid.org  ድረ ገጽ ይፋ ማድረጋችን ይታወሳል። 
በዕለቱ ካቀረብነውን ጋዜጣዊ መግለጫ (ጊዜውን በማስተካከል) ይህንን እንደግመዋለን፦ 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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“. . . ደርግ ከጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የመንግሥቱ ኃ/ማርያም በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ፡ 
ደም የተሞላ ጠርሙስ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. “በአብዮት” አደባብይ ከሰበረ በኋላ የቀይ ሽብር 
ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት 
ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልክ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕለቱ 
ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነፃነት 
ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ ለደርግ በመድረሱ 
መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ ቋምጠውና 
አድፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች “ፍጹም ነው 
እምነቴ” እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ የደም ዳመና አንዣበበባት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 40 ዓመት።  

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። ደማቸውን 
ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም” “የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ ለሁሉም” እየፈከሩ፡ “ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት” እየዘመሩ፡ ለሕዝብና 
ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ 
አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም 
ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ ማዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። 

የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ ማስረከብ 
አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል የዛሬን ቀን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ያ ትውልድ ድረ ገጽ (www.yatewlid.org or www.yatewlid.com) ከዛሬ 
ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 2012) ጀምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተናል።” 

እነሆ! የሰማዕታት ወገኖቻችን መታሰቢያ «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ዛሬ አምስት ዓመቱ። አረመኔው 
ደርግ በድናችሁን ለመቃብር ባያበቃውም ሀውልታችሁ ላይ ሊፃፍ የሚገባው ስማችሁና ምስላችሁ 
በ«ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ከፍ ብሏል። ከሀውልታችሁ በላይ “ታሪካችሁ ሕያው ነው!!!” ሁሌም 
ይነበባል። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» በደርግ አገዛዝ ትውልድ መመተር ለተገደሉ ሰማዕታት 
ወገኖቻችን ሀውልት፣ በሕይወት ላሉ ቤተሰቦቻቸው መዘክራቸው ነው። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» 
ማንም ሊያፈናቅለው የማይችል ዘላለማዊ ሀውልት። «ያ ትውልድ ድረ ገጽ» ስማችሁ ከመቃብር 
በላይ ከፍ ይል፣ የመረጃ ምንጭ ትሆኑ ዘንድ የተተከለ “የትውልድ ሀውልት” ። ጀግንነታችሁ በታሪክ 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
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ማህደርነት ለዘላለም ይቀመጥ ዘንዳ፣ ምን ሰርተው አለፉ ለትውልድ ይተላለፍ ዘንዳ እነሆ! «ያ 
ትውልድ ድረ ገጽ» አምስት ዓመት ጉንጉን አበባ አሳቅፎ፣ የእናት ሀገራችሁን ሰንደቅ ዓላማ አልብሶ 
በየቀኑ እንድትታወሱ ከፍ ከፍ እንዳደረግናችሁ ሁሉ የምናደርገው ጥረት ይበልጥ እንደሚጠናከር 
በዚህ አጋጣሚ ቃል ልንገባ እንወዳለን። 

ያፈሰሳችሁት ደም፣ የከሰከሳችሁት አጥንት እኛን ለዚህ አብቅቶን በእናንተ ደም ሀውልታችሁ 
ተጽፏል። በእናንተ አጥንት ድረ ገጻችሁ ተገንብቷል። የአቅማችንንና የችሎታችንን እስካበረከትን 
ድረስ የኅሊና እርካታው አብሮን አለና ሁልጊዜም አብረናችሁ ነን። በስማችሁ የቆመው «ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ» ነገ የሀገርና የትውልድ አኩሪ ሀብት ለመሆኑ ጥርጣሬ አይገባንም። ሀውልታችሁ፤ ነገ ሀገር 
የናንተ ስትሆን ለምርምር፣ ለጥናት፣ ለማስተማሪያ ይፈለጋልና የዚያ ጊዜ “የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
ዝማሬአችሁ የእናንት ትንሳዬ ይሆናል። “ቢወቀጥ አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ደሜ” ዝማሬአችሁ እውነትም 
ሀገር ያለመልማል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» በፋሺስት ደርግ ጭፍን ጭፍጨፋ ለተዳረጉ ወገኖቻችን ያለንን ጥልቅ ሀዘን 
እየገለጽን በዛሬው ዕትማችን በ500 ሺህ ከሚገመቱ የቀይ ሽብር ሰማዕታት መካከል አንድ ጠብታ 
መታሰቢያነቱን ከአንድ ቤተሰብ ለተገደሉ ወገኖች አድርገናል። በድረ ገጽ ማህደራችን ካካተትነው 
የ23 ቤተሰቦች ውስጥ የተገደሉትን ስም ዝርዝርና ምስል ፎቶአቸውን የያዘውን ሀውልታችሁን ብቅ 
አድርገናል። 

ደርግ እናትና አባትን ገድሎ ማንነታቸውን ሳያውቁ እንዲያድጉ የተገደዱ የትላንት ሕፃናት የዛሬ 
ጎልማሶች/ኮረዳዎች ቀላል አይደሉም። ደርግ ልጆቻቸውን በመላ ገድሎ “ምን ትሆናላችሁ?” 
ቀረርቶውን የዘፈነ ጨካኝ የሚል ቃል የማይገልጸው ዘመነ መቅሰፍት ነበር። ከፋሺስት ጣሊያን 
ቀጥሎ ሬሳ አንስቶ የረሸነ አገዛዝ ቢኖር ደርግ ነው። ደርግ ወንድምን ከወንድም፣ እህትን ከእህት፣ 
ወንድምና እህትን፣ እናትና ልጅን፣ አባትና ልጅን፣ አባትና እናትን እያጣመረ የፈጀ፤ ሲገድል 
ጀምሮ ሲገድል የጨረሰ ኢትዮጵያንና ትውልዷን ዛሬ ለደረሱበት አሳሳቢ አደጋ ከፍተኛውን 
አስተዋጽዎ ያበረከተ አገዛዝ ነበር። 

ለጆሮ ሚሰቀጥጥ፣ ሊታመን የማይችል የጭካኔ ዓይነቶች ማህደር ቢኖር አንዱ ደርግ ነው። እንደ 
ጵላጦስ በውሃ ሳይሆን እንደ “ጀግንነት” በደም የታጠቡ የደርግ እጆች ዛሬም ኅሊና የሌለው የግፍ 
ብዕራቸው እያባነነ እንቅልፍ የሚነሳቸውን ድርጊታቸውን “ትክክለኛ እርምጃ” እንደነበር ሊሰብኩ፣ 
ሊያስተማምኑ ወይም መካዱም ሲያርበተብታቸው አንብበናል፣ ሰምተናል። ዛሬ “ድንጋይ በቅል 
እየተሰበረ” ነውና የወንጀላቸው መሸሸጊያ ዳግም ፖለቲካው ሲሆን አይ ድፍረት፣ አይ ኅሊና ማጣት 
ያሰኛል። 
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       ከአንድ ቤተሰብ በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ ውስጥ  
ተራ ቁ ስም ከነአባት መኖሪያ  መግለጫ 

1 ዓለማየሁ ገብረሃና ከ 1 ቀ 5 ቤት ቁ 444   
  ፍቅረማርያም ገብረሃና     

2 ንጉሱ ከተማ ከ 1 ቀ 8 ቤት ቁ 1300   
  ኑኑ ከተማ     
  ጌቱ ከተማ     
  ካሱ ተሰማ     

3 አሰፋ አወቀ ከ1 ቀ 6 ቤት ቁ 270   
  ምስጋናው አወቀ     

4 ፍትህሸዋ እዝቅያስ ከ1 ቀ 7 ቤት ቁ 464   
  ይትባረክ እዝቅያስ     

5 ብርሃኑ ከበደ ከ 3 ቀ 34 ቤት ቁ 518/20   
  ፋሲል ከበደ     

6 ፈጠነ እሸቱ ከ3 ቀ 44 ቤት ቁ 1017   
  ግርማ እሸቱ     
  ጌታቸው እሸቱ     

7 አለዊ አክሊሉ ከ5 ቀ 23   
  መሐሙ አክሊሉ     

8 አሰፋ ሀጎስ ከ12 ቀ 11 ቤት ቁ 734   
  ገብረተንሳይ ሀጎስ     

9 ወንድወሰን ተፈራ ከ12 ቀ 19 ቤት ቁ 321   
  ተፈራ የኋላሸት     
  ጀማነሽ ወዳጆ     

10 ቲቶ ህሩይ ከ11 ቀ 14 የኢሕአወሊ አመራር አባላት 
  አክሊሉ ህሩይ     
  ፍቅሩ ህሩይ     

11 ደምሴ ብርሃኑ ከ15 ቀ 23 ቤት ቁ 122 በአንድ ምሽት ሜይ ዴይ 1969 የተገደሉ 
  ግርማ ብርሃኑ     
  ሞገስ ብርሃኑ     
  ተፈራ ብርሃኑ     
  ተስፋዬ መኮንን     

12 ዮሴፍ አዳነ ከ15 ቀ 28 ከኢሕአፓ መሥራች አባላት 
  ቢንያም አዳነ   በረሃ ላይ የተሰዋ ከኢሕአፓ መሥራች አባላት  

13 አመነው ነገደ           ከ15 ቀ 32   
  ገረመው ነገደ   ደብዛው የጠፋ 

14 ኃይሉ ደመቀ ከ15 ቀ 33 በወር ልዩነት በመንገድ ላይ የተጣሉ 
  ግርማ ደመቀ     

15 ሀጎስ መሐመድ ከ15 ቀ 34   
  መኮንን ልሳነወርቅ     
  ሽመልስ ኃይሌ     

16 መስፍን አሰፋ ከ21 ቀ 31 ደብዛው የጠፋ 
  ሳሙኤል አሰፋ   ደርግ በመግለጫ የረሸነው 

17 ዓለማየሁ ለማ     
  ስመኝ ለማ     

18 ዓለማየሁ ተፈራ     
  አያቄም ተፈራ     
  መኮንን ተፈራ     

19 አለምሰገድ አምባው     
  አዛነው አምባው     
  ነጋ አምባው     

20 እንግዳወርቅ ከበደ     
  ንጉሤ ከበደ     
  የግልወርቅ ከበደ     

21 ትዕግሥት ናደው     
  ቆንጂት ናደው     

22 እስክንድር ዓለማየሁ ሐረር ቀበሌ 8   
  ኃይሌ ዓለማየሁ ከ24 ቀ 13   

23 ወ/ሮ ፀሐይ በለው ሐረር እናትና ልጅ 
  ጥዑም ልሳን     
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ከአንድ ቤተሰብ በደርግ ቀይ ሽብር ከተገደሉ ውስጥ ምስላቸው የተካተተ 

         
 

       
 

        
 

                   
 
 
 

 
ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ!!! 
የሜይ ዴይና የቀይሽብር ሰማዕታት ሁሌም ይዘከሩ!!! 
 
«ያ ትውልድ ተቋም»   
 
ሚያዝያ 23 ቀን 2009 ዓ.ም. (May 01, 2017) 
ድረ ገጽ  ፦  www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 
ኢሜል   ፦  yatewlid@gmail.com, yatewlid@yahoo.com  
ምስለ ገጽ ፦  YaTewlid 
      

     

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
mailto:yatewlid@gmail.com
mailto:yatewlid@yahoo.com


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 4                    ሚያዝያ ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

የሜይ ዴይ ሰማዕታት 

በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለያየ ጊዜ የፈሰሰ የልጆቿና የጀግኖቿ ደም በታሪክ ይታወስ፣ ይወሳ ዘንድ 
መዘከር አግባብነት አለውና ዛሬም 41 ዓመት መለስ ብለን እናስታውሳለን። የዐድዋ፣ የማይጨው፣ 
የየካቲት 12፣ እያልን የሰማዕታትን ተጋድሎ ስንዘክር ሀገር ለልጆቿና ለጀግኖቿ ክብር እንድትሰጥ 
ነው። በስም ዓፄ ቴዎድሮስ፣ ዓፄ ዮሐንስ አቡነ ጴጥሮስ፣ ወዘተ እያልን መስዋዕትነታቸውን ስንተርክ 
ኢትዮጵያ ለክብሯ ነገስታት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አርበኞች ሳይቀሩ እንደተሰዉላት ለመዘከር ብቻ 
ሳይሆን የነሱን አርኣያ መከተል ለሀገርና ሕዝብ ክብር ነውና ነው። ለሀገርና ሕዝብ መስዋዕት መሆን 
በታሪክ ክብር ቦታ እንዳለው ለማስገንዘብ ነው። ሀገር አለሁልሽ የሚላት፣ ከራሱ በፊት ኢትዮጵያዬ 
የሚላት ትውልድ ይተካ ዘንድ የቀደሙትን መዘከር አግባብ ነው። ለመብትና ነጻነት የሚደረግ ትግል 
ሕይወት ፈላጊ ነው።  በትግል ሜዳ የወደቁ ወገኖቻችን በመዘከር ዳግም ታጋይ ይበቅልባት ዘንድ፣ 
አለሁልሽ ባይ ሀገር ትወልድ ዘንድ ትምህርት ቤቱ ከታሪክ ማህደር ነውና ያለፈውን ሳንዘነጋ ለነገው 
እንዘጋጅ ዘንድ በየቦታው የወደቁ ወገኖቻችንን እንዘክራለን።  

ለመብትና ለነፃነት የሚከፈል መስዋዕትነት ድልን ሲያስመዘግብ የፈሰሰው ደም ሁላ ሀገር 
ያለመልማል። የተከሰከሰው አጥንት የሀገር ዳር ድምበር አጥር ይሆናል። ሀገር በልጆቿ ጀግንነት 
ትኮራለች። ሲጻፍላቸው፣ ሲዘፈንላቸው፣ ሲገጠምላቸው፣ ሲፎከርላቸው፣ ሲሸለልላቸው እውንም 
ያምራል። በከፈሉት መስዋዕትነት ሀገርንና ሕዝብን ከወራሪ ጠላት፣ ከቅኝ አገዛዝ ቀምበር አላቀዋልና 
ትውልድ ይኮራባቸዋል። ክብርና ምስጋና ለዛሬ ላበቁን እያልን በየዓመቱ ስንዘክራቸው በኩራት ነው። 
ኢትዮጵያዊነት አትንኩኝ ባይነት ስንል ጀግኖቻችን ስላላሳፈሩን ነው። ከድሉ ጫፍ ላይ የኢትዮጵያን 
ሰንደቅ ዓላማ ስላውለበለቡልን ነው። 

ሕይወት ያለ ፍሬ፣ ደም ያለ ድል ሲቀጠፍ፣ ሲፈስ ትርፉ ቁጭት ቢሆንም የጀግና ትውልድ 
ጀግንነትን ከፍ አድርገን እናደምቃለን። በመላዋ ኢትዮጵያ የዛሬ 41 ዓመት የዓለም ሠራተኞችን ቀን 
(ሜይ ዴይ) ምክንያት በማድረግ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ ጀምሮ 
በአዲስ አበባና በመላዋ ኢትዮጵያ የፈሰሰውን በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ደም “የሜይ ዴይ 
ሰማዕታት” ብለን እንዘክራቸዋለን፣ እናስታውሳቸዋለን። የትግላቸው ክንድ ላብ አደሩ ነበርና ለላብ 
አደሩ በዓል ብሶቱን ይዘው አደባባይ የወጡ ወጣቶች ገና ሳይንቀሳቀሱ የፋሽስት ደርግ ቢ አርና ክላሽ 
ተርከፈከፈባቸው። “ሜይ ዴይ የትግላችን ቀን ነው!” ብለው ሳይጨርሱ የደማቸው ቀን ሆነ።  

እነሆ! «ያ ትውልድ ተቋም» ለሜይ ዴይ ሰማዕታት ያለንንን ክብርና ሞገስ እየገለጽን በመላ 
ኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላላችሁ ለቀይ ሽብር ሰለባ ቤተሰቦችና ወገኖች መጽናናቱንና ብርታቱን 
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ይስጣችሁ እንላለን። ጊዜ ለሜይ ዴይና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት አልቆመምና አልቅሳችሁ 
ላልወጣላችሁ ቤተሰቦች፣ ስለ ልጆቻችሁ ተናግራችሁ ያልረካችሁ ወገኖች አሁንም ጥንካሬውን 
ይስጣችሁ እንላለን። ነገ ብሩህ ቀን ይመጣልና ትውልድ ሲዘክራቸው እንደሚኖር ተስፋችንን 
ልናስቀምጥ ወደድን። 

«ያ ትውልድ ተቋም» በዛሬው እትማችን ከዚህ በፊት ስለ ሜይ ዴይ 1969 እና ቀይ ሽብር 
ሰማዕታት ካስነበበናቸው ህያውነት አላቸው የምንላቸውን አገላለጾች በመንተራስ 41ኛ ዓመት የሜይ 
ዴይ ሰማዕታትን እንዘክራለን። 

“ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከምሽቱ 1፡00 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በአራቱም አቅጣጫ 
የተኩስ ድምጽ አልፎ አልፎ ማስተጋባቱ ታውቋል።…በ22/8/69 ጠዋት ባደረግነው 
መከታተል…በቀጨኔ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ የ31 ተማሪዎች አስከሬን፣ በየካ ወረዳ 
አሥመራ መንገድ የ42 ተማሪዎች አስከሬን ወድቆ መገኘቱና በአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ አንሽነት 
ተለቅሞ ወደ ምኒልክ ሆስፒታል መወሰዱን…በ23/8/69 እንደዚሁ በገፈርሳ ወረዳ ሳንሱሲ ከሚባለው 
አካባቢ የ19 ተማሪዎች አስከሬን በጫካ ውስጥ ተጥሎ በአካባቢው ሕዝብ ስለተገኘ…በ24/8/69 በየካ 
ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የ22 ተማሪዎች አስከሬን ተቀብሮ መዋሉን…ይህን መሰል ድርጊት 
የተፈጸመው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በክፍለ ሀገራትም ጭምር መሆኑንም ተጨማሪ 
መረጃ ደርሶናል።” 

“አምቡላንስ መኪና በሽተኛ ማመላለሱ ቀርቶ በቀይ ሽብር ምክንያት የተገደሉትን ሰዎች እያነሳን ወደ 
ቀብር ቦታ መውሰድ ጀመርን።…ስንደርስ በጥይት የተመታ በላዩ ላይ “ነጭ ሽብር በቀይ ሽብር 
ይመታል” የሚል ፅሁፍ የተለጠፈበት አስከሬን እናገኛለን። በከተማው ውስጥ በተለያየ ቦታ ላይ 
ተጥሎ የሚገኝ ሲሆን የሚበዛው መርካቶ፣ ፒያሳ፣ አንበሳ ጋራዥ፣ አካባቢ ነበር። ደርግ ጽ/ቤት ግቢ 
ውስጥ ገብተን አስከሬን እናወጣ ነበር። አብዛኛዎቹ እጃቸው ታስሮ ነበር የሚገኙት።…በየከተማው 
የወደቁትን የምናነሳው ለሊትና በጠዋት ነው። የተወሰነ ጊዜ አስከሬናቸውን ሰው ይመልከተው ተብሎ 
እስከ ቀኑ 3፡00 እና 4፡00 ሰዓት ድረስ ከቆየ በኋላ የሚነሳበት ጊዜ ነበር።…አስከሬኑን ካነሳን በኋላ 
ለመቅበር ጴጥሮሰ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን እንወስዳለን።…በዚህ ሬሣ ማንሳት ሥራ ላይ እስከ 1970 
ዓ.ም. ድረስ ለአንድ ዓመት ያህል ሰርቻለሁ።…” 

“በየመንገዱ ሰው መገደል ሲጀምር ማለት በቀይ ሽብር መንግስት ሰውን ሲገድል ማለቴ ነው፡ በዛን 
ጊዜ ዕረፍት አልነበረንም። ቀን ተሌት ከየከፍተኛው፣ ከቀበሌው፣ ከቤተመንግስት፣ ከየፖሊስ 
ጣቢያው ከየመንገዱ ከየቦታው ማንሳት ነው።…ሰው በየቀኑ ስለሚገደል ጉድጓድ ቆፋሪ 
ሰራተኞች…ጎጆ ሰርተው ሲቆፍሩ ውለው እዛው ያድራሉ።…በዛን ጊዜ 24 ሰዓት ሙሉ ምግብ 
የማንበላበት ጊዜ ነበር።” 

“…አንዳንድ ሰዎች በተፈላጊነት እየተጠሩ ከመኖሪያ ቤታቸው ከተወሰዱ በኋላ በማግስቱ አስከሬናቸው 
የተገኘ አሉ።…አንዳንድ ቤተሰቦች ሬሳውን ፈልገው ካገኙ በኋላ አስከሬኑን ለመቅበር የተጠየቀውን 
ገንዘብ ከፍለው የሬሳ ሣጥንም ገዝተው ለመቅበር ሲዘጋጁ ተከልክለዋል።” 

“ምኒልክ ሆስፒታል አስከሬን ምርመራ ክፍል እሰራለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ በቀይ ሽብር ወጣቶች 
በሚገደሉበት ወቅት …የአስከሬኑ ብዛት…መናገር አልችልም። ከምድር አንስቶ እስከ ጣራ ድረስ 
አስከሬን በአስከሬን ላይ ተከምሮ የሟቾቹ ቤተሰቦችም በአስከሬኑ ላይ እየቆሙ ልጆቻቸውን ሲፈልጉ 
አይቻለሁ።” 

“አስከሬን ናቸው ተብለው ከመጡት መካከል ጥቂቶቹ ህይወት እየዘሩ ውሃ! ውሃ! አድኑኝ! በማለትና 
ሌላም ነገር በመናገር ይለፈልፋሉ።…አንዲት ቀይ ቀጠን ያለች 20 ዓመት የሚሆናትና አንድ ጠይም 
20-25 ዓመት የሚሆነው ወጣት…አድኑኝ! ውሃ! ውሃ! ሲሉ ነበር። በተለይ ሴቷ ዶ/ር ፍቅሬን ጥሩልኝ 
አድኑኝ እያለች ትናገር ነበር።” «ደም ያዘለ ዶሴ» የልዩ ዐቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ ጥር 2002 አዲስ አበባ። 
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የዛሬ 41 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርት (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት በማድረግ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ በማስተጋባት የትግል 
አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰልፍ ተንቀሳቀሱ። 

ደርግ ብ/ጄ ተፈሪ ባንቴንና ወደ ስድስት የሚጠጉ የደርግ አባላትን በፋሽስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያም አቀናባሪነት ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም.  ከረሸነ በኋላ በተለይ በኢሕአፓ ጥላ ሥር 
የተሰለፉ፡ የደገፉ፡ ያዩ፡ ያለፉትን ከሕፃናት እስከ አዛውንት ደም በማፍሰስ የበላይነቱን ለማረጋገጥ 
“አብዮታችን ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋገረ”፣ “ለምሳ ያሰቡንን ለቁርስ አደረግናቸው” 
ፉከራውን ቀጠለ። ይህንንም ፉከራውን ተግባራዊ ለማድረግ ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ደም 
የተሞላ ጠርሙስ "በአብዮት" አደባብይ በመስበር የቀይ ሽብር ቅድመ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” በመላዋ 
ሀገሪቷ በተለይ በአዲስ አበባና በተለያዩ የገጠር ከተሞች ጭምር የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው 
እየነጠቀ ያለፈበት ፋሽስታዊ ወቅት ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ አፈናና ጭፍጨፋ አንፃር 
በዕለቱ ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገሩና 
ለጭቁን ሕዝቦች ያለውን ታማኝነትና የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 
ቀን 1969 ዓ.ም. ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ 
ለደርግ በመድረሱ መንግሥቱ ኃይለማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም 
ሊጠጡ ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። 

ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና ወጣቶች "ፍጹም ነው 
እምነቴ" እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ የደም ጐርፍ አጥለቀለቃት። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። አስፋልቶች በወጣቶች ደም ታጠቡ። ልክ የዛሬ 41 
ዓመት። ሜይ ዴይ ሊዘከር የሚገባው በልጆቻችን ደም የተከበረ የዓለም ሠራተኞች ቀን። 

ደርግ አንድ ብርቅዬ ትውልድ ጨረሰ። ሀገሪቷ በድህነት አቅሟ ለልማትና ለዕድገት የኮተኮተቻቸው 
ልጆቿን ደርግ በላ። ለሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀደምትነት የተሰለፉ ጀግኖች ልጆቿን፤ 
እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መለያ ክብሯን ጥቁር ድባብ 
አጠላባት። እምቢኝ ለመብቴ፤ እምቢኝ ለሀገሬ፡ እምቢኝ ለሕዝቤ ያለ ትውልድ በጥይት ተለቀመ። 
እየታነቁ ተገደሉ። በቁማቸው ከገደል አፋፍ ተወረወሩ። ወደ ባህር ተጣሉ። ሕጻናት ይህን 
አረመኔያዊ ድርጊት እያዩ እንዲያድጉ ተደረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ለዛሬም ተርፎ ብሔራዊ 
ስሜት እተሸረሸረበት፤ የአባት የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት ተረት እሆነበት ጊዜ ላይ አድርሶናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ልክ የዛሬ ስድስት ዓመት ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ 
ክቡር ሕይወታቸውን ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ 
ትውልድ ስም ያ ትውልድ ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org) ለሕዝብ ይፋ 
ማድረጋችን ይታወቃል። ለሜይ ዴይና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ይፋ የሆነበትን ሚያዝያ 23 ቀን 2004 ዓ.ም. ስድስተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን 
ከትውልድ ወደ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን ስንከፍት በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን 
የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ በየትም ሀገርና 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው አደራ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ 
በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት 
ለመወጣት ቃል በመግባት ነው።  

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። እኛ ልንኖር 
እነሱ ሞተዋል። ሕይወታቸውን ለኢትዮጵያ አድርገው ተሰውተዋል። ሕይወታቸውን ለሕዝብ ዝማሬ 
ሰጥተዋል። ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" 
"የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ ለሁሉም" እየፈከሩ፡ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት" 
እየዘመሩ፡ ለሕዝብና ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን 
ነውና፡ እነሱን እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና 
በመከላከል ቀጣዩ አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ 
ከእኛ ሊቀስም ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ 
ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ ስድስት ዓመት ማለትም ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 
2012) ለያ ትውልድ ቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለሕዝብ ይፋ ያደረግነውን ድረ 
ገጽ ከሜይ ዴይ ሰማዕታት ጋር ስናስተዋውቅ በዚህ ሁኔታ ነበር፦ 

“የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ 
ማስረከብ አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል የዛሬን ቀን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ያ ትውልድ ድረ ገጽ www.yatewlid.com, www.yatewlid.com, ከዛሬ 
ሚያዝያ 21 ቀን 2004 ዓ.ም. (April 29, 2012) ጀምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አበርክተናል።”   

በዚህ መልኩ የተንቀሳቀሰውና ሰኔ 28 ቀን 2004 ዓ.ም. መሥራች ጉባኤውን በዳላስ ያደረገው «ያ 
ትውልድ ተቋም» በስድስት ዓመት ጥረታችን ድረ ገጹ የእንግሊዘኛ ክፍል እንዲኖረው በማድረግና 
ያልተካተቱ በርካታ ሠነዶችን በማካተት በአዲስ መልክ አዘጋጅተነዋል። በተጨማሪም 
www.yatewlid.com, www.yatewlid.com, ድረ ገጽ www.redterror.org, www.thatgeneration.org 
ድረ ገጾች የድረ ገጹ መግቢያዎች ይሆኑ ዘንድ እንደሚያገለግሉ ስናሳውቅ በታላቅ ደስታ ነው። 

ውድ የኢትዮጵያ ልጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትለዩ ላበረታታችሁን የያ ትውልድ ወገኖችና 
አካላት፤ በተለያየ ወቅት ትብብር ላደረጋችሁልን የሚዲያ፤ የድረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ላደረሳችሁት የ«ያ ትውልድ ተቋም» አባላት በሞላ የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዴይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማድረግ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ላደረግነው ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ስድስተኛ ዓመት ክብረ በዓልና ዝክረ ሰማዕታት ቀናችን እንኳን በደህና አደረሳችሁ 
እንላለን። 

በተጨማሪም በሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. በመላዋ ኢትዮጵያ በሰላማዊ ሰልፍ የሕዝባቸውን ብሶት 
ሊያሰሙ በወጡ የሕዝብና የኢሕአፓ ልጆች ላይ በተደረገው አስከፊ፣ ዘግናኝና አረመኔአዊ ግድያ 
ለተሰዉ ወገኖቻችን በሙሉ ክብር ለናንተ እያልን ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ አዝማድና ለትግል 
ጓዶቻቸው ጭምር ብርታትና ጥንካሬ አይለያችሁ ስንል ከ«ያ ትውልድ ተቋም» ድምጻችንን 
እናሰማለን። 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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ያ ትውልድ ተቋምን በመተባበር የመረጃ ምንጭ ይሁኑ!!! 

ክብር ለቀይ ሽብርና ለሜይ ዴይ ሰማዕታት!!! 

«ያ ትውልድ  ተቋም» 

ሚያዝያ 21 ቀን 2010 ዓ.ም. (May Day 2018) 

Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  

ምሥለ ገጽ (Facebook) ፡ yatewlid 

ስልክ ፡ (703) 300 4302 ወይም (615) 306 4164 

website : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

                http://www.redterror.org , http://www.thatgeneration.org 

  

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 6 ቁጥር 3                          ሚያዝያ 21 ቀን 2011 ዓ.ም. 

የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት መዘክርታ 

 (የሜይ ዴይ ሰማዕታት 42ኛ ዓመት እና የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 7ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

መለስ ብለን ስናስታውስ ለምን? ምን ዓይነት የጭካኔ ዘመን? እውን የሰው ልጅ በራሱ ዜጋ ያውም 
በታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች እንዲህ ይጨክናል? ቢያስብልም ሆኗል፤ ተደርጓል። በኢትዮጵያዊነት 
ባህላችን ሰው ሲሞት አስከሬን ከተገኘ እንደ እምነታችን የቀብር ሥነ ሥርዓት ይከናወናል። ቤተሰብ፣ 
ወዳጅ፣ ዘመድ  በልቅሶ የመጨረሻውን ግብዓተ መሬት በመፈጸም እርማቸውን ያወጣሉ። መርዶም 
ከሆነ እንደ ባህላችን ቤተሰቡን ዘመድ፣ ወዳጅ በማርዳት ያስተዛዝናሉ፣ ያጽናናሉ። ይህ ኢትዮጵያዊ 
ኩሩ ባህላችን ነው። በጦርነት ወቅት የሟችን አስከሬን ለቤተሰብ መስጠት አዳጋችና አመቺ ባለመሆኑ 
ነው  “የወንድ ልጅ እናት ታጠቂ በገመድ ልጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ” ተብሎ 
የተዜመው። አዎ! በተለያየ የሀገር ዳር ድንበርን የማስከበር ጦርነቶችም ሆነ የእርስ በርስ ግጭቶች 
በጫካ በዱሩ የቀሩ ወገኖች በጅምላ ይዘከራሉ፣ ይወሳሉ። ታሪካቸው፣ ተጋድሏቸው ይፃፋል፣ 
ይተረካል ለትውልድ ይተላለፋል። የጦርነቱን ቦታ በመጥቀስ ዐድዋ፣ ደጓሌ፣ መተማ፣ መቅደላ፣ 
ማይጨው፣ ሌላም ሌላ ወይም ከቀናት በማዛመድ የካቲት 12 ሰማዕታት፣ “የታህሳስ ግርግር” እየተባለ 
ሟቾች ይነሳሉ ወቅቱ ይዘከራል፣ ታሪኩ በተቻለ ሳይዛባ ለትውልድ ይተላለፋል። 

በኢትዮጵያ አገዛዞች ታሪክ ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማድ፣ ወዳጅ መርዶ በሬድዮ የሰማበት 
የመጀመሪያው አስከፊ ቀን ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ነበር። ቤተሰብ የሟችን አስከሬን አግኝቶ 
መቅበር አይደለም ማልቀስ የተከለከለበት ዘመን። ደርግ 60ዎቹን ገድሎ የፈጸመው አጸያፊ ተግባር። 
“በአገዛዝ ዘመናቸው በአደረጉት ጥፋት እርምጃ ስለተወሰደባቸው አስከሬን በመረከብ እርማችሁን 
አውጡ” የማለት ኢትዮጵያዊ ከበሬታ ያልነበረው ፍጅት። በቀጣይነት ቦታው እንኳ ሳይታወቅ 
ተለመደና ደርግ ገደለ እራሱ ቀበረ። ለዚህም ነው “የወጣቶች እናት ታጠቂ በገመድ ልጅሽን ደርግ 
እንጂ አይቀብረውም ዘመድ” የተባለበት ዘመነ ሲዖል። 

በዚህ ሂደት የቀጠለው የደርግ ግድያ የዛሬ 42 ዓመት ዓርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. 
ይወስደናል። በመላ ኢትዮጵያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሕፃናት፣ ታዳጊ ሕፃናትና ወጣቶች በደርግ ቢ አር 
የተጨፈጨፉበት ቀን፣ ወላጅ ዘመድ የልጆቹን አስከሬን ያላገኙበት፣ ያልቀበሩበት የዋይታና የጩኸት 
ዘመን። ይህንን ወቅት ስናስታውስ በአዲስ አበባ ብቻ ከ2 ሺህ የማያንሱ ወጣቶች በአንድ ምሽት 
በደርግ ገዳዮች እምሽክ ብለዋል። ከአንድ ቤት እስከ አራት ወንድማማቾች የተገደሉበት ዘመን። 
አንድም ቤተሰብ እንደ ባህሉ አልቅሶ አልቀበራቸውም፣ ሐውልት አላቆመላቸውም። ከስድስት ዓመት 
ተኩል በፊት በተቋም ደረጃ የተመሠረተው “ያ ትውልድ ተቋም” ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ 
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ለሚዘክራቸው የሜይ ዴይ ሰማዕታት ክብር ለናንተ ብለን ጊዜ ባያድለንም በህሊናችን ሰንደቅ 
ዓላማችንን ዝቅ አድርገንላችኋል፣ አንገታችንን ደፋ በማድረግ ፀሎታችንን በህሊናችን አድርገናል። 
ታሪካችሁ ህያው ነው! እንላችኋለን። 

የዛሬ 42 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በመላዋ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን፡ ሜይ ዴይ ምክንያት በማድረግ 
አባላቱና ደጋፊዎቹ በየአካባቢያቸው በሰላማዊ ሰልፍ የተነሱበትን ዓላማ በማስተጋባት ለላብ አደሩ 
የትግል አንድነታቸውን ለመግለጽ ከምሽቱ 12፡00 ሰዓት ጀምሮ ለሰላማዊ ሰልፍ ተንቀሳቀሱ። 

ደርግ የደርጉ ሊቀ መንበር የነበሩትን ብ/ጄ ተፈሪ በንቴን ጨምሮ ሰባት የደርግ አባላትን ጥር 26 ቀን 
1969 ዓ.ም. በፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም አቀነባባሪነት ከረሸነ በኋላ የአብዮቱን አጥቂነት 
ለማጉላት ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ከሚጠጣው ደም አንደኛው የኢሕአፓ ልጆችን ለመሆኑ 
በአብዮት አደባባይ ደም የተሞላ ጠርሙስ ከመሬት በመከስከስ ገዳይነቱን አወጀ። በቀጣይነት የቀይ 
ሽብር ድህረ ዝግጅት “ነፃ እርምጃ” በየአካባቢው በደርግ ካድሬዎች ተጀመረ። ድርጊቱ ኢሕአፓ 
ተሆነ አልተሆነ ሳይሆን ወጣት የተባለን በድንገት መጥቶ በመረሸን ሌሎችን ማሸበርና ማስደንገጥ 
ግቡ ነበር። ይህ ወቅት የበርካታዎችን ሕይወት በየደቂቃው እየነጠቀ ያለቀባሪ ያስቀረበት ፋሽስታዊ 
ዘመን ነበር።  

ዓለም አቀፍ የላብ አደሩን ቀን ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ከደርግ ልቅ ያጣ ጭፍጨፋ አንፃር በዕለቱ 
ማክበር እንደማይቻል የተገነዘበው ኢሕአፓ፡ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ለኢትዮጵያ ሀገሩና ለጭቁን 
ሕዝብ ያለውን ታማኝነት፣ የዓላማ ጽናትና ቆራጥነት ለማረጋገጥ የተዘጋጀው የሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. ሰልፍ ከድርጅቱ እየከዱ ወደ ደርግ መግባት በጀመሩ አንጃዎች ሙሉ መረጃ ለደርግ 
በመድረሱ መንግሥቱ ኃ/ማርያምና ጀሌዎቹ አብዮት አደባባይ በምሳሌነት ያፈሰሱትን ደም ሊጠጡ 
ቋምጠውና አድፍጠው ተጠባበቁ። 

በአብዛኛው አካባቢዎች ሰልፉ ሲጀመርና የጥይት ሩምታ ሲለቀቅ እኩል ሆነ። በርካታ ሕፃናትና 
ወጣቶች "ፍጹም ነው እምነቴ" እንዳሉ ሕይወታቸውን ለትግሉ ሰጡ። አዲስ አበባ ያንዣበበባት የደም 
ደመና አጥለቀለቃት። አስፏልቶች በወጣቶች ደም ታጠቡ። የላብ አደሩ ድምጽ ደም። በየአካባቢው 
ምሽቱ ደም በጠማቸው የደርግ ገዳዮች ሽብር ሆነ። ማ ይሙት ማ ይትረፍ መለየት እስኪያቅት 
ተኩስና ለቅሶ ለሊቱን አድረውበት፡ ለተረኛው ንጋት ለቀቁ። ነጠላዎች ተዘቀዘቁ፡ ቀሚሶች ጥቁር ሆኑ፡ 
እናቶች አባቶች ሀዘን፡ ቁጭትና እየዬ ዋጣቸው። ልክ የዛሬ 42 ዓመት። 

አብረን ተሰልፈን፡ አብረን ጮኸን፡ አብረን ታግለን፡ አብረን ተሰቃይተን በተለያየ አጋጣሚ ዛሬ 
በሕይወት ያለን የዚያ ትውልድ አባላት ቢያንስ ልንዘክራቸው፡ ልናስባቸው ይገባል። ደማቸውን 
ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱት "ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም" "የዴሞክራሲ መብት 
ያለገደብ ለሁሉም" እየፈከሩ፡ "ደሀ ደሀ ምን ታየበት፤ እንዳይማር የሆነበት" እየዘመሩ፡ ለሕዝብና 
ለሀገር እንደጮሁ፡ መሆኑን በመመስከር ታሪካቸው ታሪካችን፡ ደማቸው ደማችን ነውና፡ እነሱን 
እያስታወስን አኩሪ ተጋድሏችንን ከታሪክ በራዦችና ጥላሸት ቀቢዎች በመጠበቅና በመከላከል ቀጣዩ 
አዲስ ትውልድ እነማን እንደነበርንና ምን ሠርተን እንዳለፍን ግንዛቤ በማስጨበጥ ከእኛ ሊቀስም 
ከሚችለው ትምህርት በመውሰድ ሀገሩንና ሕዝቡን አፍቃሪ ብቁ ዜጋ ይሆን ዘንድ ማዘጋጀት 
ይጠበቅብናል። 
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የዚያን ትውልድ ታሪክ ማሰባሰብና ለታሪክ ተመራማሪዎች፡ ፀሀፊዎችና ለተተኪው ትውልድ ማስረከብ 
አንዱ ተልዕኮው አድርጎ የተነሳው የዚያ ትውልድ አካል ሜይ ዴይን በማስታወስ ለሀገራቸው 
ሉዓላዊነትና ለሕዝባቸው ክብር ሲሉ በተለያዩ አገዛዞች መስዋትነት ለከፈሉና እየከፈሉ ላሉ እንዲሁም 
በኢሕአፓ ጥላ ሥር ተሰልፈው በትውልድ መመተር ቀይ ሽብርና ነፃ እርምጃ ለወደቁት ወገኖቻችን 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የዛሬ ሰባት ዓመት ለሕዝብ ያስተዋወቅነው ያ ትውልድ ድረ ገጽ 
www.yatewlid.org, www.yatewlid.com, ደርግ ለቀበራቸው የያ ትውልድ ወገኖች ሐውልት ሁኖ 
ዛሬን እዘክራችዋለን።  

ለምን ሞቱ? ብትባሉ ለሀገር ባዜማችሁ፣ ለላብ አደሩ በጮሃችሁ፣ ለሕዝባዊ መንግሥት ድምፃችሁን 
ባሰማችሁ መሆኑን እንመሰክራለን። ገዳይ ግድያውን ሕጋዊ ሽፋን ለመስጠት እንደሚያላዝነው ሀገር 
ልትገነጥሉ፣ ለባዕድ ቅጥረኞች ሁናችሁ፣ የዓፄው ሥርዓት ናፋቂ ሁናችሁ፣ ሥርዓተ አልበኛ፣ አሸባሪ 
ሁናችሁ እንዳልሆን ቋሚዎች ለታሪካችሁ ምሥክር በመሆን ትውልድ እንዲያነሳችሁ ጉዟችን ረጅም፣ 
ግባችንም እሩቅ ነው። 

ደርግ በቤት ለቤት አሰሳ፣ አስሦ መደምሰስ፣ በነፃ እርምጃ እና ቀይ ሽብር አንድ ብርቅዬ ትውልድ 
ጨረሰ። ሀገሪቷ በድህነት አቅሟ ለልማትና ለዕድገት የኮተኮተቻቸው ልጆቿን ደርግ በላ። ለሕዝብ 
መብትና ነፃነት በግምባር ቀደምትነት የተሰለፉ ጀግኖች ልጆቿን፤ እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ 
ተነጠቀች። ኢትዮጵያዊነት ኩራቷን መለያ ክብሯን ጥቁር ድባብ አጠላባት። እምቢኝ ለመብቴ፤ 
እምቢኝ ለሀገሬ፡ እምቢኝ ለሕዝቤ ያለ ትውልድ በጥይት ተለቀመ። እየታነቁ ተገደሉ። በቁማቸው 
ከገደል አፋፍ ተወረወሩ። ወደ ባህር ተጣሉ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ድርጊት እያዩ እንዲያድጉ 
ተደረጉ። የዚህ አረመኔ አገዛዝ ጦስ ለዛሬም ተርፎ ብሔራዊ ስሜት እተሸረሸረበት፤ ያባት 
የእናቶቻችን ጀግንነት ተረት እሆነበት ጊዜ ላይ አድርሶናል። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን 
ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውልድ ስም ያ ትውልድ 
ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ለሕዝብ ይፋ ያደረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 
2004 ዓ.ም. ሰባተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን 
ከፍተናልና በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ 
ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት 
አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው ኑዛዜ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን 
የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት ለመወጣት ቃል በመግባት ነው። 

ተጋድሏችሁንና ታሪካችሁን ለማንኳሰስ፣ ለማንቋሸሽ በ “ቸ” ና “ሸ” የተጣላ ትውልድ፣ እርስ በርሱ 
የተላለቀ በማለት በሚገባ ያልተፃፈለትን የደርግ ቀይ ሽብር ፍጅት ወደ ጎን ሊገፉ ለሚጥሩና 
ለሚደሰኩሩ ለማንነታችሁና ለሀገር መስዋዕትነታችሁ ዘብ ቋሚዎች መሆናችንን “ያ ትውልድ ተቋም” 
አበክረን እንሞግትላችኋለን። ለእኛ መኖር የከፈላችሁትን መስዋዕትነት፣ ዘላችሁ ሳትጠግቡ 
ያፈሰሳችሁትን ደም ከቶም አንዘነጋውም። 

 

 

 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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እናንት የሜይ ዴይ ሰማዕታት  

ማንነታችሁን ለሀገር የሰጣችሁ፤ 
ጩኸታችሁን ለሕዝብ ያረጋችሁ፤ 
ቢወቀጥ አጥንቴ፣ ቢንቆረቆር ደሜ፤ 
                ለሀገር ልምላሜ 
ይህ ነበር ቃናችሁ፤ 
ይህ ነበር ድምጻችሁ 
ለጥይት የዳረጋችሁ 
ከሀገር የለያችሁ 
ለሕይወት ሞት ያበቃችሁ።   

 

ውድ የኢትዮጵያ ልጆችና ሕዝባችን! ከጎናችን ሳትለዩ ላበረታታችሁን የያ ትውልድ ወገኖችና 
አካላት፤ በተለያየ ወቅት ትብብር ላደረጋችሁልን የሚዲያ፣ የድረ ገጽ ወገኖችና በጠንካራ መሰረት 
በመሰባሰብ እዚህ ላደረሳችሁት የ«ያ ትውልድ ተቋም» አባላት በሞላ የዓለም ሠራተኞችን ቀን ሜይ 
ዴይ 2004 ዓ.ም.ን ምክንያት በማድረግ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ ላደረግነው ያ ትውልድ 
ድረ ገጽ ሰባተኛ ዓመት ክብረ በዓል እንኳን በደህና አደረሳችሁ እያልን ዝክረ ሜይ ዴይ ሰማዕታት 
42ኛ ዓመትን ስናስታውስ ጾታ፣ ዕድሜ፣ ዘር፣ ክልል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ሳይለያቸው ለሀገርና 
ለሕዝብ በአንድነት ተቃቅፈው በየአስፏልቱና ጉራንጉሩ የተዘረጉትን፣ የተደፉትን ወገኖቻችንን 
እያስታወስን ነው። 

የቀይ ሽብር ሰማዕታት ወገኖቻችን ደም አይደርቅም! 

ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid          

ሚያዝያ 21 ቀን 2011 ዓ.ም. (May Day 2019) 

ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.ን አስመልክቶ በየዓመቱ በ “ያ ትውልድ ተቋም” ከወጡ ጽሑፎች 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf


 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 4                          ሚያዝያ 21 ቀን 2012 ዓ.ም. 

ሜይ ዴይ ስንል 

 (የሜይ ዴይ ሰማዕታት 43ኛ ዓመት እና የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ 8ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

ዓለማችን ዛሬ እጅግ አሳሳቢ ወረርሽኝ ላይ ትገኛለች፡፡ በቅድሚያ በዓለም ደረጃ ለተከሰተው ኮቪድ 
19 ወረርሽኝ ሕይወታችሁን ላጣችሁ ሁሉ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን፡፡ በበሽታው 
ለተጠቃችሁ ምህረትን ይላክላችሁ፡፡ በስጋትና በጸሎት በየቤቱ ለተቀመጥነው የዓለም መድሐኒት 
መድሃኔዓለም ምህረቱን ይስጠን፡፡ የቤት እሥረኛ እንሆን ዘንድ፣ ሰለጠንን፣ ሃብት ኖረን ከፈጣሪያችን 
ቁጥጥር ውጭ ባዶ መሆናችንን የአሳየን አምላክ እስከ በደላችንና አጢያታችን ይቅር ብሎ ምህረቱን 
ያወርድልን ዘንድ መሃረነ ክርስቶስ እንላለን፣ በእንተ እግዚተነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ እንበል 12 
አሜን!!! ኢድ ሙባረክ!!!  

ለኢትዮጵያ በጎ ዓላማ አንግበው የተነሱ ልጆቿ፣ ማንነታቸውን ለሀገራቸው፣ ለሕዝባቸው የሰጡ 
ወጣቶቿ፣ ቅድሚያ ለአርሶ አደሩና ለላብ አደሩ ብሶት ፋና ወጊ የሆኑ አለኝታዎቿ ሚያዝያ 21 ቀን 
1969 ዓ.ም. የዛሬ 43 ዓመት ዓለም አቀፍ የሠራተኞችን ቀን ክብረበዓል አስመልክቶ ድምጻቸውን 
በየአካባቢው ለማሰማት በየሠፈሩ ለሰላማዊ ሰልፍ ወጡ፡፡  

“ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት አሁኑኑ”፣ “የዴሞክራሲያ መብት ያለገደብ”፣ መሪ መፈክራቸው 
አድርገው ለታገሉለት ሕዝብ ሜይ ዴይ 1968 ዓ.ም.ን አድምቀውና አሸብርቀው የትግል ሜዳ 
እንዳደረጉት፡፡ በዓመቱ ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. ን ለላብ አደሩ ያላቸውን ቃል ኪዳን ሊያድሱ የዛሬ 
43 ዓመት ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ተሰለፉ “ኢሕአፓ ፓርቲያችን ነው” ድምጻቸው በፋሺስቶች 
ጥይት ተዋጠ፡፡ ይህ የላብ አደሩን ቀን ለማክበር ከየአካባቢው የተንቀሳቀሰ የታዳጊና የወጣቶች ሰላማዊ 
ሰልፍ ሲጀመርና የፋሺስት ጥይት ሲርከፈከፍ እኩል ሆነ፡፡ አድፍጦና ተዘጋጅቶ ይጠባበቅ የነበረ 
የፋሺስት ክላሽና ቢ አር ሰልፉን የጦር አውድማ፣ የእልቂት ቀን፣ የደም ቀን አደረገው፡፡ በርካታ 
ወጣቶች በፋሽስቶች ጥይት በየአስፏልቱና በየጉራንጉሩ ተደፉ፣ አዲስ አበባና ሌሎች የክፍለሀገር 
ከተሞች ሳይቀሩ በወጣቶች ደም ታጠቡ፡፡ ፋሽስት መንግሥቱ ኃይለማርያም ሚያዝያ 6 ቀን 1969 
ዓ.ም. “የኢሕአፓን ደም እናፈሰዋለን” ብሎ መሬት የከሰከሰውን በቀይ ቀለም የተሞላ ጠርሙስ 
ድንፋታ ተግባራዊ አደረገው፡፡ በእለቱ ከሁለት ሺህ ወጣቶች በላይ በአዲስ አበባ ብቻ በደርግ ጥይት 
ተለቀሙ፡፡ ከሰልፉ አምልጠው በየቤታቸውና በየጉራንጉሩ የተሸሸጉ ለሊቱን እየተለቀሙ ተረሸኑ፡፡  

በሁለት ዓመት ተኩል ሥልጣኑ ገዳይ ሁኖ ገዳይ ያበቀለው መንግሥቱ ኃ/ማርያም ደርግና አጃቢ 
ባንዳዎች የኢሕአፓን እንቅስቃሴ ለመደምሰስ ከአላቸው እቅድ በየጊዜው አሰሳና ግድያ እራሱን 
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እያሳደገ ለሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. አሰቃቂ ፍጅት አበቃቸው፡፡ በርካታ ቤተሰቦች በሀዘን 
ተዋጡ፣ ልቅሶና ቀብር በተከለከለበት ፍጅት የእናቶች እየዬ መሪር ሆነ፡፡ ሲጀመርም ከሳሽ፣ ዳኛ፣ 
ፍርድ ሰጪ፣ ገዳይ፣ ቀባሪ ሆኖ የተፈጠረው ደርግ በየአካባቢው የረሸናቸውንም በጅምላ ቀበራቸው፡፡ 
በኢትዮጵያዊ ባህላችን ከፋሽስት ጣልያን ቀጥሎ ሞትን ያራከሰ፣ የቀብር ሥነ ሥርዓትን ያጠፋ፣ 
በገደላቸው ብቻ ሳይሆን የሕብረተሰቡን ባህላዊ እሴት ያራከሰ ታሪክ ሊዘነጋው የማይገባ ጨካኝና 
አረመኔ አገዛዝ ቢኖር ደርግ ነው፡፡ 

የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት ግብታዊ መሆንና የተዘጋጀና የተደራጀ ሕዝባዊ ኃይል 
ባለመኖሩ የሠራዊቱ ኃይል ከሕዝቡ ጋር በመደባለቅ እንቅስቃሴው እንዳይከሽፍ አጋር ከመሆን አልፎ 
መሪ ሊሆን መከጀሉ ሀገሪቷን ለከፋ ውድቀት ዳርጓታል፡፡ የደርግን አገዛዝ ከጅምሩም የተቃወሙትና 
ለጥያቄ ያቀረቡት ተራማጅ ኃይሎች አካሄዱንና ዝንባሌውን በመረዳት ነበር፡፡ ኢሕአፓ ኖረ አልኖረ 
የደርግ አገዛዝ አረመኔነቱ በዚያ ብቻ አላበቃም፡፡ “መንግሥቱ ለዓመሉ ደም ይልሳል” ነውና እንጂ 
እውን እስቲ የኮሎኔል አጥናፉ አባተ መገደል እውን የመንግሥቱ ኃይለማርያምን የጭካኔ ጥልቀቱን፣ 
የሥልጣን ወዳድነቱን አያሳይምን? ደም ሱስ የሆነበት ፋሽስት መንግሥቱ በስተመጨረሻ በ1981 
ግንቦት ወር መፈንቅለ መንግሥትን አስታኮ የረሸናቸው ከፍተኛ የጦር መኮንኖች እውን ሲገል ኖሮ 
ገድሎ የፈረጠጠ ቢያሰኘው ተግባሩ አይደለምን? ገና ከጅምሩ ከሕግ በላይ ሆኖ የረሸናቸው 54 
የቀድሞ የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናትና የጄነራል አማን አንዶምና ሌሎች እርሸና የደርግን አካሄድ 
ከጥያቄ አስገብቶ ጥያቄ ቢያስነሳ አግባብ አልነበረምን? “ምሩን፣ ሊቀ መንበር ሁኑልን” እያሉ ከደህና 
ቤታቸው ተጠርተው የተረሸኑት ብርጋዴር ጀነራል አማን አንዶምና ብርጋዴር ጀነራል ተፈሪ ባንቴ 
እውን አዕምሮ ላለው ስለ ደርግ ተራማጅነት ሊከራከር ይችላልን? የጭካኔው ደረጃ ከተገዳዮቹ 
ተሻግሮ ቤተሰቦቻቸውን ማሰቃየትና መውደቂያ ማሳጣት እውን ደርግ ገና ያልተነገረለት “የሰው 
አውሬ” ቢባል ያስደንቃልን?  

ዛሬ ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. እርሸና ስናስታውስ ይህን ሁሉ የምናነሳው ጭፍጨፋው የእርስ በእርስ 
መገዳደል ውጤት ሳይሆን የአንድ አምባገነን ቡድንና መሪ ብቻ ሳይሆን የፋሽስት አገዛዝ ተግባርና 
ድርጊት ውጤት መሆኑን ለማስረገጥ ነው፡፡ ሜይ ዴይ 1969ን ስንዘክር የተገዳደለ ትውልድ ሳይሆን 
የተገደለ ትውልድ፣ በጅምላ የተረሸነ ትውልድ ቀን እንደነበር ለመመስከር ነው፡፡ ወደ ቀይ ሽብር 
አንሂድና በዚህ ዕለት ከአንድ ቤት የተረሸኑት አራት ታዳጊ ወጣቶች፣ ከየቤቱ እየተለቀሙ የተረሸኑት 
ወጣቶች የደርግን ገዳይነት መስካሪ እንጂ የያ ትውልድን ገዳይነት አንጸባራቂ ሊሆን ከቶም 
አይገባውም፡፡ 

በጊዜው የነበርን የያ ትውልድ አካላት ልንረዳ የሚገባን ኢሕአፓ የሕዝብን ጥያቄ ይዞ ተነሳ እንጂ 
ሌላ የፈጠረው ተአምር የለም፡፡ “መሬት ለአራሹ” ቢታወጅ ኢሕአፓ አዋጁን ድጋፍ ሰጥቶ አፈጻጸሙ 
ላይ ያነሳቸው ጥያቄዎች ውሎ ሲያድር ትክክለኛነቱን አስገነዘቡ እንጂ ለውንጀላ አይዳርገውም፡፡ 
“መሬት ለአራሹን” አዋጅ ተቀብሎ ከደርግ ጎን ተሰልፎ ሕዝብን ማታለል ነበረበት ካልተባለ በቀር፡፡ 
“ህድገት በኅብረት የውቀትና የሥራ ዘመቻ” ሲታወጅና ተግባራዊ ሲሆን “ከፈረሱ በፊት ጋሪው” ሲል 
ድምጹን ያሰማው ቅድሚያ የመሬት አዋጁ ተግባራዊ መሆን ስለሚገባው ነበር፡፡ በተጨማሪም በተለይ 
በደቡቡ የሀገራችን ክፍል የታጠቁት ባላባቶችና መሳፍንት ትጥቃቸውን እንደያዙ ወጣት ተማሪዎችን 
ማዝመት ማስፈጀት መሆኑን ሲጠቁም ትንቢት አልነበረም፡፡ ሌላም “የቶሎ ቶሎ ቤት. . .” 
እንደሚባለው ጥናት ተደርጎበት አስፈላጊው መሰናዶ ሳይደረግ ከተሜ እንቅስቃሴ ፋታ ለማግኘት 
ሲባል የደርግና ከባቢ ምሁራን ውጥን ተማሪዎቹን ለአደጋ ያጋልጣል የተባለውን ጩኸት ውሎ 
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ሳያድር በተለያዩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ሕይወታቸውን ያጡ ያልተነገረላቸው ወጣቶች 
ማኅደር ዛሬም ጊዜን ይጠብቃል፡፡  

1967 እና 1968 ዓ.ም. ደርግ ገና ከጅምሩ የመናገር፣ መሰብሰብ፣ መደራጀት በጥቅሉ የዴሞክራሲያ 
መብት አፍኖ ለመግዛት በ“ኢትዮጵያ ትቅደም” ስም ካስጠነቀቀ በኋላ የነበሩ የአገዛዝ ሂደቶች ከደርግ 
ስብስብነት ወደ አንድ ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ሥርዓት ሀገሪቷ እየተጓዘች እንደነበር ጠቋሚ ነበር፡፡ 
ትግሉ ለሀገርና ለሕዝብ ነውና ቀጠለ፡፡ ኢሕአፓ የሕዝብ ድጋፍ ያገኘው፤ ያነገበውና የተሸከመው 
የሕዝብን ብሶት ስለነበር ብቻ ነው፡፡ ኢሕአፓ ለምን ሙሉ 1968ን ደምቆ ታየ? ቢባል መልሱ የትግል 
ውጤት ነው፡፡ ኢሕአፓ እንደ መንግሥት ባጀት ተመድቦለት፣ እንደ መንግሥት ሎጂስቲክ 
ተሟልቶለት፣ እንደ መንግሥት የመገናኛ አውታሮች ተሟልተውለት፣ ሌላም ሌላ የትግል አባወራ 
የሆነ አልነበረም፡፡ ኢሕአፓ ኃይልና መከታ ክንዱ ልጁ የኢትዮጵያ ሕዝብና ወጣቱ ነበር፡፡ ለዚህ 
ደግሞ ደርግና ስብስቦቹን በአንድ ዓመት እድሜው ማንነቱን ያሳያቸው በ14ቱ ክፍለሀገራት ዘር፣ 
ሃይማኖት፣ ጾታና ዕድሜ ሳይለይ በኢትዮጵያዊነት ጥላ በማደራጀቱ ነበር፡፡ ሙያና ሥራ ሳይገድበው 
ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ሠራተኞች፣ ወታደሮች፣  ዴሞክራት ኃይሎች እያለ በየፈርጁ ማደራጀቱና 
ማታገሉ ለደርግና ለከባቢ ምሁራን እራስ ምታት መሆኑ አይካድም፡፡ ይህም ሆኖ ኢሕአፓ “ጊዜያዊ 
ሕዝባዊ መንግሥት ይቋቋም” ሲል በወቅቱ የነበሩትን የፖለቲካ ኃይሎች፣ የብዙሃን ድርጅቶች፣ 
የሃይማኖት አባቶችን ጨምሮ በሥልጣን ላይ ያለውንም ወታደራዊ መንግሥት አካቶ እንደነበር 
ያልሞተችው “ዴምክራሲያ” ዛሬም ታስነብበናለች፡፡ እና እውን እንነጋገር ከተባለ ከአንድ ፈላጭ 
ቆራጭ የደርግ መኮንኖች አገዛዝና ደርግን ተገን አድርገው ስልጣን ሊቆናጠጡ ከቋመጡ አድርባይ 
ምሁራን ጥርቅም ይልቅ የጋራ አመራር መኖሩ እውን ምኑላይ ነው ጉዳቱ? አዎ! የማይካድ ጉዳይ 
ኢሕአፓ እጅግ ትልቅ ሀብት አካብቷል፣ እጅግ ግዙፍ መሣሪያ ታጥቋል፣ እጅግ ጠንካራ ቤት 
አለው. . . ሕዝብ፦ ላብ አደር፣ አርሶ አደር፣ ወጣት፣ ተማሪ፣ አስተማሪ፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ጭቁን 
ወታደር፣ ሠራተኞች፣ ሴቶች፣ ታዳጊ ሕጻናት፣ ወዘተ፡፡ ይህን ኃይል ይዞ “ሕዝባዊ መንግሥት” 
የሕዝብን የሥልጣን የበላይነት መቀበል ነውና እንዴት ተደርጎ? 

የ 1968 ዓ.ም. ሜይ ዴይ የኢሕአፓን ጥንካሬና የትግል ውጤት የተመለከቱ ደርጎች፣ መኢሶን፣ ወዝ 
ሊግ፣ ስለ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት” ከማሰብ ይልቅ ኢሕአፓን ማጥፊያ ጥይት ሚቀባበልበትን፣ 
መውጊያ ጩቤ የሚሳልበትን፣ ማነቂያ ገመድ የሚገመድበትን፣ አሳሽ ቡድን የሚሰማራበትን፣ ግድያ 
“በነጻ እርምጃ” የሚካሄድበትን፣ ግድያ በዘመቻ “ቀይ ሽብር” የሚፋፋምበትን ማጤንና ማውጠንጠን 
ጀመሩ፤ ለተግባራዊነቱም ቀጠሉ፡፡ የሥልጣን ጥማቸው ህልውና ቅድሚያው ከኢሕአፓ መጥፋት ጋር 
መሆኑን ተማምለው በገዳዩ መሪያቸው ፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም ሥር ተንበረከኩ፡፡ ይህ ነው 
ሀቁ፡፡ 

ደርግ ከሥልጣን ማግሥቱ ጀምሮ ያካሄደውን አፈናና ግድያ በሠፊው ይቀጥልበት ዘንድ ደረጃ 
በደረጃ እቅድ ወጣለት፣ ዘመቻ መምሪያ ድረስ ተዘረጋለት፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ መጋቢትና ሚያዝያ 
ወር 1969 ዓ.ም. በተካሄዱ የቤት ለቤት አሰሳ በርካታ የኢሕአፓ ልጆች ለእሥርና ለመስዋዕትነት 
ተዳረጉ፡፡ ከሰኔ 1969 ዓ.ም. ገደማ የጀመረው “ነፃ እርምጃ” በርካታዎችን በየመንገዱና አደባባዩ 
እየረሸነ ተጓዘ፡፡ በዚህ ሂደት የዛሬ 43 ዓመት ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይን አስታኮ 
በኢሕአፓ የተካሄደው የመጨረሻ ሰላማዊ ሰልፍ እጅግ በሚዘገንን መልኩ እልቂት አስከተለ፡፡ 
ተዘጋጅቶ ይጠባበቅ የነበረው የደርግ ወታደር ያለአንዳች ርህራሄ ሰልፈኛው ላይ የጥይት እሩምታ 
አርከፈከፉ። በየአካባቢው በርካታ ወጣቶች በየአስፏልቱ፣ በየጉራጉሩ ተዘረሩ። ድንኳን ያልተተከለለት 
ልቅሶ፣ ቀብር ያልተኬደበት እየዬ፣ አባቶችን አንገት ያስደፋ ሀዘን፣ እናቶችን ያወራጨ ዱብ ዕዳ፣ 
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ሕጻናትን ዝም ያሰኘ ሰቀቀን፣ በየመንደሩ ድል ተቀዳጀ፡፡ ፋሺዝም ደም በደም ተጎናጸፈ፡፡ የሕዝብን 
ልጅ ጨፍጭፎ “ሕዝባዊነት” ይህ ነው የደርግና ከባቢዎቹ ታሪክ፡፡ 

በዚህ ያላበቃው የደርግ ጭፍጨፋ በ1970 ዓ.ም. ሀገር አቀፍ ሽብር፣ ቀይ ሽብር፣ ዘመቻ ግድያ 
በአብዮታዊና ዘመቻ መምሪያ ሥር በከተሞች ከታች ወለል ቀበሌ፣ በየገጠሩ ከወረዳ ጀምሮ በገዳይ 
ካድሬዎች በማዋቀር ሀገራችን በታሪኳ አይታ የማታውቀው እልቂትና ጭፍጨፋ በየቀኑ በትንሹ 
ለሁለት ዓመት እየዘገየም እስከ 1978 ዓ.ም. ድረስ አስተናግዳለች፡፡ በዚህ ሕዝባዊ እልቂት ዘር፣ 
ሃይማኖት ጾታ፣ ዕድሜና ሙያ ሳይለይ ኢሕአፓ እንዳደራጀው ጭፍጨፋውም በዚያው መጠን 
ተካሄደ፡፡ የ11 እና የ12 ዓመት ሕጻናት ሳይቀሩ ታሠሩ ተገደሉ፣ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ 
ተረሸኑ፣ የተገደሉ እናትና አባት የዘመኑን ጨካኝነት አበሰሩ፣ እርጉዞች ታሠሩ፣ ተረሸኑ ይህ ነው 
የደርግ፣ መኢሶንና ወዝ ሊግ ማንነት፡፡ 

በዚህ ደም ላይ ኢማሌድኅ አብቦ፣ ኢሠፓአኮ ተመሥርቶ፣ ኢሠፓ ተወልዶ ሻለቃ/ኮነሌል 
መንግሥቱ ኃይለማርያም ከወታደር ወደ ሲቪል ተቀይረው ኢሕድሪ ተመሠረተ ተብሎ ሲደገስ እውን 
ሀገር የ17 ዓመት የተውኔት መድረክ አልነበረችምን? የደርግ የግፍ አገዛዝ ዘመን ኢትዮጵያና 
ልጆቿን በልቶ ዛሬ ለደረስንበት አስከፊ የዘር ፖለቲካ ድልድይ የዘረጋ አይደለምን? በኢትዮጵያ ላይ 
ባነጣጠሩ ባዕዳን ኃይላትና በትግል ስም ሀገራቸውን በሸጡ የውስጥ አርበኞች የተሠራው ጣምራ ሤራ 
ጊዜና ትውልድ ገና ያወጣዋል፡፡ 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> የ1969 ዓ.ም. የሜይ ዴይ እልቂትን አስመልክቶ ያቀረብነው መልዕክት 
አሁንም ገዳይ መንግሥቱ ኃይለማርያምን እንደ ጀግና ለማውጣትና ለመካብ የሚደረጉ ሁኔታዎችን 
ለመከላከል የሰማዕታት ቃል ኪዳን አለብንና አቅርበናል፡፡ በግፍ በተጨፈጨፉ የሜይ ዴይ ሕጻናትና 
በቀይ ሽብር ሰማዕታት ማሾፉን ለተያያዛችሁ ግድያችሁ፣ ግርፊያችሁ፣ ዘረፋችሁ፣ አስገድዶ 
መድፈራችሁ፣ ሌላም ትዝ እያለ የሚያባንናችሁ የህሊና ቁስል ውጤት ነውና የምታደርጉትን 
አታውቁምና ይቅር ይበላችሁ፡፡  

የእኛ ልጆች በሞታቸው ስንኮራ እናንት ትባንናላችሁ፣ እኛ ሙት ዓመታችንን ስንዘክር እናንት 
ያባንናችኋል፣ እኛ ዳሮ ነጋሽን ስናነሳ እናንት ትሳቀቃላችሁ፣ እኛ ሜይ ዴይ ስንል እናንት 
ትደበቃላችሁ፣ እኛ ቀይ ሽብር ስንል እናንት በሽብር ትዋጣላችሁ፣ እኛ ኢሕአፓ ስንል የልብ 
ትርታችሁ ይጨምራል፡፡ ቢገባችሁ ግና ታሪክን በታሪክነቱ እያነቃችሁም ቢሆን መቀበል በሳልነት 
ነው፡፡ ጥንት እንዳልነው አሁንም ሀቅ አንቋችኋል፤ ዛሬም ይተናነቃችኋል፡፡ እኛ የደርግን ጥፋት 
ስንዘከዝክ እንደ ጲላጦስ እጃችንን ታጥበን አይደለም፡፡ ጥፋታችንን አምነን ተምረን የምናስተምር ነን፡፡ 
ግልጽ ማድረግ የምንፈልገው ግና የሜይ ዴይም ሆነ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ከሕዝብ ወገን ተሰልፈው 
ለሕዝባችንና ለሀገራችን ሲሉ ሕይወትን የለገሱ ናቸውና ዛሬም ነገም እንዘክራቸዋለን፤ 
እናከብራቸዋለን፡፡ 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለሀገራቸው ክብርና ለሕዝባቸው መብት ሲፋለሙ ክቡር ሕይወታቸውን 
ለሰዉት የኢትዮጵያ ጀግኖችና የያ ትውልድ ሰማዕታት መታሰቢያነት በያ ትውልድ ስም ያ ትውልድ 
ድረ ገጽን (www.yatewlid.com www.yatewlid.org ) ለሕዝብ ይፋ ያደረግንበትን ሚያዝያ 23 ቀን 
2004 ዓ.ም. ስምንተኛ ዓመት ስናከብር ታሪካችን ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ዘንድ በሩን 
ከፍተናልና በታላቅ ደስታ ነው። ዛሬ አጠገባችን የሌሉትን ወንድምና እህቶቻችንን ቢያንስ 
ስማቸውንና ምስላቸውን እንደያዘ ሚተላለፍ፣ በየትም ሀገርና ቦታ ሆነው የሚያዩት ሐውልት 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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አቁመንላቸዋልና ከተቀበልነው ኑዛዜ ጠብታዋን በማድረጋችን፡ በመጀመራችን እየተደሰትን ከፊታችን 
የተደቀነውን ከባድ ኃላፊነት በትጋትና በሙሉ ስሜት ለመወጣት ቃል በመግባት ነው። 

ክብር ለሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም. እና ለቀይ ሽብር ሰማዕታት!!! 

ዛሬም ስለ ፍትህ እንጮኻለን! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  

«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 
 
 

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                   www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid          

ሚያዝያ 21 ቀን 2012 ዓ.ም. (May Day 2020) 

ሜይ ዴይ 1969 ዓ.ም.ን አስመልክቶ በየዓመቱ በ “ያ ትውልድ ተቋም” ከወጡ ጽሑፎች 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_6/Ya_tewlid_Vol_6_No_3_MayDay_2011.pdf 

 

 

mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YTT-May-Day-2013.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_1/Ya_Tewlid_Vol_1_No_5_Miazia_21_2006.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_5_Miazia_21_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_5/Ya_Tewlid_Vol_5_No_4_MayDay_2010.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_6/Ya_tewlid_Vol_6_No_3_MayDay_2011.pdf


 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 8 ቁጥር 4                    ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም. 

ከሜይ ዴይ ሰማዕታት እስከ የዘር ፍጅት በኢትዮጵያ 

ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ስቅለቱና ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ 
እንላለን። ባህላችን ሆነና “ሰላም ያሳደርከኝ አምላኬ በሰላም አውለኝ” እንላለን። የእምነት በዓላት 
ሲመጡ ደግሞ “እንኳን አደረሳችሁ” እንባባላለን። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ካለችበት ዘግናኝ ሁኔታ 
አንጻር በየጊዜው የሰው ልጅ እልቂት አየሩን በሞላበት ሰዓት፣ መሽቶ እስኪነጋ ምን ሊከሰት ስጋት 
በሆነበት ወቅት የእምነት ባህላችን ከደስታውና ከእንብላው፣ እንጠጣው ባሻገር በክርስትና እምነት 
ተከታዮች ዘንድ “እግዚዮ መሃረነ ክርስቶስ፣ በእንተ እግዚትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ፣ ደጉን 
ዘመንና ጊዜ አምጣልን” የምንልበት ሲሆን በሙስሊሙም ኅብረተሰብ ዘንድ “አላህ ክበር” እያልን 
በተያዘው የጾም ወቅት በየቀኑ የሚሰገድበትና “በቃ በለን አላህ” በማለት ጁምሃ የሚካሄድበት ወቅት 
ነው። 

ከፖለቲከኞች አንጻር፣ ከያ ትውልድ አኳያ ደግሞ ዛሬ ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም. “እንኳን ለዓለም 
ሠራተኞች ቀን ሜይ ዴይ አደረሳችሁ” እንላለን። ስለ ሰው ልጅ፣ ስለ ሀገራችን በዓሉን ስናያይዘው 
ኢትዮጵያችን ወዴት እየሄደች ነው? ያሰኘናል። ኢትዮጵያችን በአለፉት 50 ዓመት ያስመዘገበችው 
እድገት ቢኖር ረሃብና የሕዝብ ብዛት ሆኖ ይታየናል። ሌላው  እድገት ካልነው እሥር፣ እንግልት፣ 
ስደት፣ እና አስከፊው የሰው ልጆች እልቂት ሁኖ ይታየናል። 

ጥንት በንጉሱ ዘመን በላይ ዘለቀን፣ ሃምሳ አለቃ አያሌው እና ሌሎች ሲገደሉ ጉድ የተባለለት ዘመን፣ 
ወንድማማቾቹን ግርማሜ እና መንግሥቱ ነዋይን በስቅላት አንጠልጥሎ ሥልጣኑን ሊያራዝም 
ቢፈልግም ግድያና ማስፈራራት ይበልጥ ብሶት እየወለደ ለንጉሡና ለሥርዓቱ መውደቅ ተጨማሪ 
ምክንያት ሆነ። አቤ ጉበኛን ለግዞት፣ አሳምነው ገብረወልድን ለሞት ያበቃው የሥልጣን አትንኩኝ 
ባይነት ከተማሪው እንቅስቃሴ ለአብነት በአደባባይ ጥላሁን ግዛውን ገድሎ ማርታና ዋለልኝን አሰውቶ 
ሥርዓቱ መጨረሻው ውድቀት ሆነ። ለመብትና ነጻነት የተከፈለው መስዋዕትነት የሚያስመዘግበው 
የአገዛዝ ለውጥ በየጊዜው እሥር፣ ሥቃይ፣ ስደት፣ ግድያ እተቆራኘ ሀገራችን ከአስመዘገበቻቸው 
የእድገት ደረጃዎች ላቅ ይላል። 

ዳግሞ ለመጻፍ እና ለመናገር፣ በየሶሻል ሚድያው የሚለቀቁትን በሙሉ ዓይን ለማየት በሚዘገንን 
ሁኔታ ዛሬ የሰው ልጅ ሲታረድ፣ ሲቆራረጥ፣ ሲቃጠል ማየት፣ መስማት “ምኑን አመጣብን?” 
እስክንል አንድ ከተማ ሲወድም ማየት የየዕለት ተግባር የሆነበት የዘር ፍጅት ላይ ደርሰናል። 
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እኛ የያ ትውልድ አካላት እሥር፣ ግርፊያ፣ ስደት፣ ግድያ ዳግም እንዳይደገም “በእኛ ያብቃ” ብለን 
ድምጻችንን ብናሰማም አገዛዞች እጆቻቸውን ለፍትህ አልዘረጉምና አንዱ አገዛዝ ከሌላው እየከፋ 
ሀገራችን ወዴት እየተጓዘች እንደሆነ ግራ እስኪያጋባን ድረስ የሰው ልጅ እልቂት ተለመደና 
መታረዱ፣ መቃጠሉ ሳይሆን “ስንት ሰው አለቀ?” ወደ ሚለው ተስበናል።  

የዛሬ 44 ዓመት አርብ ሚያዝያ 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በኢትዮጵያ የጭፍጨፋ እና የግድያ ዘመን 
ከየካቲቱ 12 የጣልያን የግፍ ጭፍጨፋ ቀጥሎ በአስደንጋጭነቱና በመሪርነቱ ግዙፍ ነበር ቢባል 
ማጋነን አይደለም። በደርግ አምባገነናዊና አረመኔያዊ አገዛዝ የተቃውሞ ድምጻቸውን የላብ አደሩን 
ቀን ምክንያት በማድረግ ሊያሰሙ በወጡ ታዳጊ ሕጻናትና ወጣቶች ላይ ጥይት ተርከፈከፈ። ወጣቶች 
በየወንዙ፣ በየጉራንጉሩ፣ በየአስፏልቱ በደርግ ጥይት ተረፈረፉ። ከሰላማዊ ሰልፉ ግድያ አምልጠውና 
ሸሽተው ሕይወታቸው የተረፈው በዕለቱ ለሊቱን ከቤታቸው እየተለቀሙ ተረሸኑ። በአዲስ አበባ 
ክልልና በየጫካው 20 እና 30 እየሆኑ ለሊቱን በጅምላ ተረሸኑ። አስከሬናቸው ለሊቱን ቅድሚያ 
ለጅብ ተተወ። በማግስቱ ከጅብ የተረፉት እየተሰበሰቡ በጅምላ መቃብር ደርግ ቀበራቸው። በሰልፉ 
ወቅት የተገደሉትንና ወደ ምኒልክ ሆስፒታል የተወሰዱትን አስከሬኖች ለቤተሰብ በመከልከል 
በባህላችን የሌለ ሌላ ግፍ ተሰራ። እናቶች በእምቡጥ ልጆቻቸው እልቂት የእብደት ያህል ተቃወሱ፣ 
አባቶች ተስፋቸው ተሟጦ አቀረቀሩ፣ ጉዳዩ ያልተገለጠላቸው ሕጻናት ፈዘዙ፣ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ 
አብዮታዊ ወጣቶች ሊግ (ኢሕአወሊ) ወጣት አባላት ግራ ገባቸው፣ ተደናገጡ። ስለ ዴሞክራሲያ 
መብት፣ ስለ ሕዝብ መንግሥት አስፈላጊነት ድምጻቸውን ባሰሙ ምላሹ አውሬያዊ ፍጅት፣ ግድያ 
ይሆናል ብለው አልጠበቁም፣ አልገመቱም ነበርና ሀዘንና ቁጭቱ አስከፊ ነበር።  

ፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያም ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. በአብዮት አደባባይ “የኢሕአፓን ደም 
እንጠጣዋለን” በሚል በደም የተሞላ ጠርሙስ ከአስፏልት አጋጭቶ “ቺርስ” ያለውን በተግባር አሳየ። 
የወጣቶችን ደም በጅምላ ጠጣ። በርካታ ቤተሰቦችን ልጅ አልባ አደረገ፣ ነጠላ አስዘቀዘቀ፣ ጥቁር 
አስለበሰ። ልክ የዛሬ 44 ዓመት! “ያ ትውልድ ተቋም” ዛሬ የፋሲካን በዓል ስናከብር የበሬ እርድና 
ቅርጫ፣ የምሽት ዶሮ መባረክ ይበልጥ የሚታየን የእኛ ትውልድ ልጆች የሜይ ዴይ 69 ሰልፈኞች 
እልቂትና ደም ነው። የትግል ደም፣ የእምነት ደም፣ የመብት ደም፣ የሕዝብ ደም፣ የሀገር ደም። ዛሬ 
የዚያ ጊዜ ዘመን ልጆቻቸውን ያጡ ቤተሰቦች እንደየእምነታቸው የረመዳን ጾማቸው፣ የፋሲካ 
ባህላቸው በሀዘን የተሞላ፣ በትካዜ የተዋጠ ወደ 44 ዓመት መለስ ብለው ወላጆች ልጆቻቸውን፣ 
ሌሎች ወንድሞቻቸውን፣ እህቶቻቸውን እኛም የትግል አጋሮቻችንን የምናስብበት የምንዘክርበት 
ወቅት ነው። “ክብር ለሜይ ዴይ 1969 ሰማዕታት!” እንላለን ከ“ያ ትውልድ ተቋም”። 

የደርግ ግድያ አድማሱንና ግዛቱን እያሰፋ በከተሞችና በገጠር ከቤት ለቤት አሰሳ ወደ ነጻ እርምጃ 
ተሻግሮ በቀይ ሽብር አንድ ትውልድ አሟጦ በታሪክ ጥቁር ነጥብ ጥሎ ያለፈ ፋሽስታዊ አገዛዝ ነበር 
የምንለው ለዚህ ነው። መንግሥት ዘላለማዊ አይደለምና የ17 ዓመቱ የግፍ አገዛዝ ቢያበቃም 
“ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጠዋል” ቢሆንም ቀጣዩ አገዛዝ “ትሻልን ትቼ ትብስን” ዘሎ ትባባስን 
አምጥቶልናል። ትላንት ደርግ ያካሄደው ኢሰባዊ ድርጊት በወቅቱ በአግባቡ ፍትህ አግኝቶ ቢሆን 
ለቀጣይ አገዛዝ የጥንቃቄ ደወል በነበር፣ እንዳሰብነውም ግድያ በእኛ ባበቃ። ግና አልሆነም።  

ከጥንስሡ በተንኮልና በደም የተጨማለቁት ወያኔና ሻብያ ኢትዮጵያን ለማድቀቅ ቀዳማይ ተግባራቸው 
ኢትዮጵያዊነትን መቅበር ነበርና ዛሬ ላይ ደርሰናል። የ27 ዓመቱ ህወሓት/ኢሕአዴግ አገዛዝ በስውር 
ካጠፋቸው እነ አበራሽ በርታ፣ ጸጋዬ ደብተራውና ሌሎች በአደባባይ የገደላቸው አሰፋ ማሩን መሰል 
ወገኖችን አካቶ የታፈኑ፣ የት እንደደረሱ ያልታወቁ እስከዛሬ በርካቶች ናቸው። ፕሮፌሰር አሥራት 
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ወልደየስን ለሞት ያበቃቸው ግፍ፣ እስርና ስቃይ ሳንዘነጋው በመለስ አገዛዝ የተማረረው ሕዝብ 
በ1997 ዓ.ም. የምርጫ ዘመን አገዛዙን ድምጽ አልባ ቢያደርገውም በወቅቱ ሥልጣን ላለመልቀቅ 
በተደረገው ኢሰብአዊ እርምጃ የ12 ዓመት ሕጻናትን ጨምሮ አባትና እናት፣ በርካታ ወጣቶች 
በየአካባቢው፣ በየመንደሩና በየመንገዱ በመረሸን ዳግማዊ ደርግ ተከሰተ። ግንቦት 1997 እስከ ኅዳር 
1998 ኢትዮጵያ ዳግም የደም መሬት ሆነች። በቀጣይነትም ምርጫን ከ99.6 ወደ መቶ በመቶ 
በመጠቅለል ዓይን ያወጣ አምባገነንነቱን የኢሕአዴግ አገዛዝ አሳየን።  

ጊዜው ደርሷልና “እንዴት ይወድቃል?” የተባለው የወያኔ/ህወሓት አገዛዝ ከነግድያው፣ ከነግፉ፣ 
ከነተንኮሉ ሳይታሰብ ከራሱ በወጣ ኃይል ተቀብሮ ታሪክ ሁኖ እየተወራ፣ እየተጻፈ ነው። አገዛዝ 
ሲቀየር መብትና ሰላም እየሸሿት የሄደች ሀገራችን ዛሬ “እኔ አሻግራችኋለው” ያለው የጠ/ሚር ዶር 
ዐብይ አገዛዝ በጥሩ ሁኔታ ሀገሪቷን ወደ ደም ጎዳናና ወደ እልቂት እያሸጋገራት እያየን ነው። ዛሬ 
ኢትዮጵያዊነት ላይ ቆንጨራና ገጀራ ያረፈበት ወቅት ላይ ደርሰናል። የጋምቤላ፣ የደቡብ፣ የምስራቅ 
ሀገራችን ወገኖች በግፍ ተፈጅተዋል። ኢትዮጵያዊነት ላይ ያነጣጠረው ፍጅት አማራን ካልቀበረ 
እፎይታ የለውምና አንድ ዘር፣ አማራው ላይ ያነጣጠረ የዘር ፍጅት የየቀን እይታችን ከሆነ እነሆ 
የ27 ዓመቱ እንደተጠበቀ የሦስት ዓመቱ እግዚዮታ አያድርስ ብንለውም የጭፍጨፋው አድማሱ፣ 
የውድመት ዳርቻው ምን ድረስ እንደሚሆን በጨለመ ተስፋ ከሀገርና ሕዝብ ጋር እየጠበቅን ነው።  

“የአባት ዳፋ ለልጅ” ባንልም የወያኔ/ህወሓት ግፍ ለትግራይ ሕዝብ ተርፎ የስቃዩ፣ የግፉ መከራ 
ተቋዳሽ መሆናቸው ይሰማናል። ዛሬ በሀገር ደረጃ ስንመለከተው መላ ሀገሪቷ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ 
ላይ ትገኛለች። በተለይ ኢትዮጵያዊነትን ከማጥፋት አንጻር አማራው እንዲያልቅ ተፈርዶበት 
አዛውንት፣ ሕጻናት፣ ወጣቶች ሳይለይ እየታረዱ፣ በተቀነባበረ መልክ አብያተ ክርስቲያናት ሲወድሙ 
እያየን ነው። አሸባሪነትና የዘር ፍጅት በመንግሥት ደረጃ ድጋፍ ሲያገኙ “ምን ላይ ጣለሽ 
ኢትዮጵያ? ምን ግፍ ሠራን አምላኬ” ያሰኛል።  

“ያ ትውልድ ተቋም” የዛሬ 9 ዓመት ለሕዝብ ይፋ ያደረግነውን ድረ ገጻችን (http://yatewlid.com/ 
ወይም http://yatewlid.org/ )፣ ገዳይና ተገዳይ ማንና ምን እንደነበሩ፣ አገር እነማንን? እንዴት? 
መቼ? አጣች ለትውልዱ እልቂት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ማበርከታችን ይታወሳል። ይህ ድረ ገጽ 
ዋናው ማዕከሉ የደርግን ዘመን ሰማዕታት አድርጎ በቀጣይ አገዛዞችም የተካሄደውን ፍጅት 
እንዲያካትት ሁኖ የተዘጋጀ በመሆኑ በቀጣይነት በኢሕአዴግ/ህወሓት አገዛዝ አሁን ደግሞ 
በብልጽግና/ኦነግ ዘመን ኢትዮጵያ ያጣቻቸውን ልጆቿን በታሪክ ማህደርነት ስለምናስገባ በዚህ 
አጋጣሚ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችንን መረጃ በመስጠት ትተባበሩን ዘንድ በአክብሮት 
እንጠይቃለን። 

በመጨረሻም እንደወጣችሁ ለጥይት እራት ለሆናችሁ፣ ከየቤታችሁ ተለቅማችሁ በየጫካው 
ለተጣላችሁ የ1969 ዓ.ም. ሜይ ዴይ ሰለባዎች ሁሌም አንረሳችሁም፣ ትውልድ ይዘክራችኋል፣ 
ያስታውሳችኋል ስንል “ያ ትውልድ ተቋም” 44ኛ ዓመት ዝክረ ሰማዕታት ጽሁፋችን ከመቃብራችሁ 
በላይ ይቀመጣል። እናንት የሀገርና የሕዝብ ሰማዕታት ታሪካችሁ ታሪካችን፣ ደማችሁ ደማችን 
በመሆኑ በቀጣይነት ትውልድ ከፍ ከፍ ያድርጋችሁ እንላለን። 

በጥቅሉ በመላው ሀገራችን፣ በአስከፊው በአማራው ላይ እየተደረገ ያለውን የዘር እልቂት እጅጉን 
እያወገዝን በትቢት የተሞላ ወያኔ/ህወሓትን ለመቅበር አምላክ ለመቀጣጫ ከጉያቸው ሳያስቡትና 
ባልጠበቁት መልክ የሰጣቸውን በትር አልማር ያለ አገዛዝ ዳግም በትዕቢት ታውሮ ሕዝብ እየፈጀ፣ 
መንደር እያወደመ ነውና ያቺ መቀበሪያ ቀን የመጣች ለታ ወየው ለገዳዮች፣ ወየው ለአራጆች 

http://yatewlid.com/
http://yatewlid.org/
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እንላለን። ፍርዱ በእናንተ ላይ ይበረታልና የዚያ ጊዜ አዳኝ የላችሁምና ከወያኔ/ህወሓት አወዳደቅ 
ትምህርት ወስዳችሁ እኩይ ተግባራችሁን አቁሙ ምክራችንን እንለግሳለን። እውነት እውነት 
እንላችኋለን መጥፊያችሁን ታቃርቡታላችሁ እንጂ ሀገርና ሕዝብ ዘላለማዊ ናቸው። 

የያ ትውልድ ሰማዕታት ሁሌም ይዘከሩ!!! 

በአማራው ላይ የሚደረገው የዘር ፍጅት ፍትህ ያገኛል!!! 

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!    

ሚያዝያ 23 ቀን 2013 ዓ.ም. (May 01, 2021) 

«ያ ትውልድ  ተቋም» 

Email : yatewlid@gmail.com,  

ምሥለ ገጽ (Facebook) ፡ yatewlid 

ስልክ ፡ (703) 300 4302  

website : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
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