
«ያ ትውልድ ተቋም»ን 5ኛ ዓመት ክብረ በዓል አስመልክቶ 

መልዕክተ ያ ትውልድ 

ነሲቡ ስብሐት «ያ ትውልድ ተቋም» ቦርድ ሰብሳቢ 

ሰኔ 28 ቀን 2009 ዓ.ም  
ሙሉውን የ5ኛ ዓመት ዝግጅት በ YouTube ለመከታተል 
ቀጣዩን Link ይጫኑ 
 https://www.youtube.com/watch?v=1o-dStwrvVI 
 

ውድ የያ ትውልድ አካላትና የኢትዮጵያ ሕዝብ! 

በቅድሚያ ለ«ያ ትውልድ ተቋም» አምስተኛ ዓመት ምስረታ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ሰኔ 28 እና 
29 2004 ዓ.ም. (ጁላይ 05, 06 2012) በሰሜን አሜሪካ ዳላስ የምስረታ ጉባዔውን ያካሄደው «ያ 
ትውልድ ተቋም» እነሆ አምስት ዓመት ሞላው። 

«ያ ትውልድ» በሚል የሚታወቀው የ1960ዎቹ መጨረሻ ትውልድ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ይዞ 
የተነሳው ሀገራዊና ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ተኮላሽቶ ምላሽ ያላገኙ ሕዝባዊና የሀገራዊ ደህንነት ጥያቄዎች 
እነሆ ዛሬም የእኛው ናቸው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዚያን ትውልድ መረጃ በማሰባሰብ፣ በትግሉ መስዋዕት ለሆኑ ወገኖች 
መታሰቢያ ለማቆምና ለመዘከር እንዲሁም በትግሉ ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ለመንከባከብ ማዕከሉ 
አድርጎ የተነሳ ተቋም ነው። «ያ ትውልድ» ድረ ገጽ የኢትዮጵያ የትግል ታሪክ ማሰባሰቢያ በመሆን 
በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ቦታ የኢንተርኔት አገልግሎት ባለበት ሁሉ ተፈላጊውን መረጃ በነፃ 
ለማግኘትና በየቤቱ የተሰዉ የቀይ ሽብር ሰለባዎችን ለመዘከርና ለማስታወስ የተዘጋጀ ድረ ገጽ 
(www.yatewlid.org, www.yatewlid.com) በሜይ ዴይ 2004 ለሕዝብ ይፋ የሆነና ዛሬ ሰኔ 28 ቀን 
2009 ዓ.ም. የተቋሙን አምስተኛ ዓመት ምስረታ በዓል እያከበርን ስንገኝ በደስታና በኩራት ነው። 

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ ዋናው መሠረቱ ጥራቱን ጠብቆ ቢዘጋጅም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ 
ቤተሰቦችንና የዚያና የአሁኑን ትውልድ ወገኖች እገዛ እንደሚጠይቅ አሁንም የምናሰምርበት ጉዳይ 
ነው። በርካታ የ«ያ ትውልድ» መረጃዎች አለመገኘት ክፍተት ለማሟላት፣ በደርግ ቤት ለቤት 
አሰሳ፣ ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር የተጨፈጨፉ ወገኖች ስም፣ ምስልና ታሪካቸው ከጊዜው እርዝመት 
የተነሳ እየተረሳነ እየጠፋ እንዳይሄድ የቤተሰቦቻቸውንና የሚያውቋቸውን ወገኖቻቸውን ትብብር 
ይጠይቃል። ጊዜ ለእኛ ሆኖ ተፈላጊውን መረጃ እንደልብ ለማግኘት ባያድለንም በእጃችን ያለውን 
ሳይበላሽና ሳይጠፋ ለድረ ገጹ ማበርከቱ የሰማዕታትን ሐውልት አጠንክሮ የመገንባት ያህል ነውና 
በዚህ አጋጣሚ የሁሉንም ትብብር እንጠይቃለን። 

“ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! እናቸንፋለን!” እያሉ ቃል የገቡትን ክቡር ሕይወታቸውን ለትግሉ ሲሰጡ 
የነሱን ጽናት ተቀብለን ትግሉን ለድል ባናበቃም ታሪካቸውን ማሰባሰብና የድረ ገጻቸውን መደርደሪያ 
መሙላት ይጠበቅብናል። ስማቸውና ምስላቸው ያልተካተተ ደርግ በጭካኔ ጥይቱ የጨፈጨፋቸው 
የዚያ ጊዜ ታዳጊ ሕፃናት፣ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ እህቶቻችን፣ እናቶች፣ አባቶች ወዘተ. ድረ ገጹ 
ላይ ከፍ ብለው ሲደምቁ ታሪካችንን ጥላሸት ለሚቀቡ እራሱን የቻለ ምላሽ ነውና የወገኖቻችንን 
ትብብር ዳግም እንጠይቃለን። ይህን ድረ ገጽ የዚያ ትውልድ ወገኖች ቀዳሚነቱን ይዘን እንጀምረው 

https://www.youtube.com/watch?v=1o-dStwrvVI
http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/


እንጂ ኃላፊነቱና ባለቤትነቱ የሰማዕታቱ ወገኖቻችንና የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እኛ ዛሬ እንጂ ነገ 
የለንም። ድረ ገጹ ግና የዘላለማዊ ሐውልት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለአሁኑ ትውልድ ልናስረክበው 
ይገባናል። ቀጣዩ ዓለም የነሱ ናትና። እኛ ጀምረናል እነሱ ይቀጥሉታል። ይህ ሲሆን ልፋታችን 
ግቡን ይመታል። 

ውድ የ«ያ ትውልድ» ቤተሰቦችና ወገኖቻችን! የ«ያ ትውልድ» ኢሕአፓ፣ ደርግ፣ መኢሶንና 
ሌሎችም ታሪክ ግና በሚገባ አልተፃፈም አልተዘገበም። አሁንም ሆነ ወደፊት ለሚመራመሩ፣ ጥናት 
ለሚያካሂዱ ወገኖች፤ እኛ ሌላው ቢያቅተን መረጃውን በዛሬ የኮምፒዩተር ስልጣኔ እናስቀምጠው። 
ያኔ በፃፍነው ዛሬ ካላፈርንበት ልንደብቀው አይገባንምና ለአብነት ያህል የኢሕአፓ “ዴሞክራሲያ”፣ 
የመኢሶን “የሠፊው ሕዝብ ድምጽ”፣ የደርግ “አዋጆችና መግለጫዎች” ወዘተ. ወዘተ. ጭራሹን 
ሳይጠፉ ልንደርስባቸው ይገባል። “በእጅ ያለ ወርቅ አያደምቅ” እንዳይሆንብን የ«ያ ትውልድ» ታሪክ 
ከነደካማ ጎኑ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሕዝቦች በተለይ ለዴሞክራሲ መብትና ለነፃነት 
ተጋዳዮች እጅግ አስተማሪ ነውና ይህን ሰርተን እንለፍ እንላለን። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ዛሬ አምስተኛ ዓመታችንን ስናከብር በዚህ አምስት ዓመት ጉዟችን መረጃ 
በመስጠት፣ የሰማዕታቱን ስምና ፎቶ በመላክ፣ በተለያዩ ቁሳቁሶች፣ በገንዘብ፣ በሃሳብ፣ በማበረታታት 
ከጎናችና ላልተለያችሁ ወገኖቻችን በሙሉ የከበረ ምስጋናችንን እናቀርባለን። በተቋም ደረጃ በሀገር 
ቤት ለሚገኘው የቀይሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ፣ በሰሜን አሜሪካ ለሚገኘው ኮንግረስ ቤተ 
መጽሐፍት ምስጋናችን የላቀ ነው። በድረ ገጽ ደረጃ ለ ethiomedia.com, assimba.org, 
Ethiopia.org, ethiopatriots.com, Goolgule.com የምናወጣውን የያ ትውልድ ዕትሞች በመለጠፍ 
ለምታደርጉት ትብብር ምስጋናችን ይድረሳችሁ።  ኢሳት ሬድዮና ቴሌቪዝን፣ ዳላስ የኢትዮጵያ 
ኮሚንዩቲ ሬድዮ፣ ዲሲ ነፃነት ሬድዮ፣ አውስትራሊያ SBS ሬድዮ «ያ ትውልድ ተቋም»ን 
በማስተዋወቅ ደረጋችሁትን ትብብር አልዘነጋነውም፤ እናመሰግናለን። በመጨረሻም በጠንካራ ስሜትና 
ትጋት «ያ ትውልድ ተቋም»ን አምስት ዓመት ይዛችሁ ለተጓዛችሁ ጠንካራ አባላቱና ደጋፊዎቹ 
በሰማዕታቱ ወገኖቻችን ስም ምስጋናችን የከበረ ነው። ትላንት የተከልነው ችግኝ ዛሬ አብቧልና 
አሸንፈናል። ደስ ይበላችሁ። 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!! 

አመሰግናለሁ።  

ሙሉውን የ5ኛ ዓመት ዝግጅት በ YouTube ለመከታተል ቀጣዩን Link ይጫኑ 

https://www.youtube.com/watch?v=1o-dStwrvVI 

ነሲቡ ስብሐት «ያ ትውልድ ተቋም» ቦርድ ሰብሳቢ 

ሰኔ 28 ቀን 2009 ዓ.ም  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1o-dStwrvVI

