
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 6 ቁጥር 1                           ጥር 26 ቀን 2011 ዓ.ም. 

የፍትሕ ያለ!!! 

 (ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የተረሸኑትን የደርግ አባላት ምክንያት በማድረግ) 

“በመለዮ ለባሹ መካከል መከፋፈልን፣ በመለዮ 
ለባሹና በሠፊው ሕዝብ መካከል መቃቃርን 
እያስፋፉ የሄዱት በኢሕአፓና በኢድዩ 
የውስጥ አርበኞች ላይ አብዮቱ ከመጠቃት 
ወደ አጥቂነት በመሸጋገር ዛሬ የማያዳግም 
አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በዚህም 
መሠረት በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር 
ደርግ ውስጥ ለኢሕአፓና ለኢድዩ በውስጥ 
አርበኝነት አብዮቱን ለመቀልበስ ተራማጅ 
የደርግ አባላትንና የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ 
ጊዜያዊ ጽ/ቤት ታጋዮችን ለማፈን ሲያሴሩ 
እጅ ከፍንጅ በተያዙት በሚከተሉት የውስጥ 

አርበኞች ላይ በዛሬው ዕለት አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል።  

1ኛ ብርጋዴል ጄነራል ተፈሪ ባንቴ 

2ኛ ሌተናል ኮሎኔል አሥራት ደስታ 

3ኛ ሌተናል ኮሎኔል ኅሩይ ኃይለ ሥላሴ 

4ኛ ሻምበል ሞገስ ወልደ ሚካኤል 

5ኛ ሻምበል ተፈራ ደነቀ 

6ኛ ሻምበል ዓለማየሁ ኃይሌ 

7ኛ የ10 አለቃ ኃይሉ በላይ 

የድምጽ ቅጂውን አሰፋ ይርጉ እንዳነበበው ለማድመጥ እዚህ (www.yatewlid.org) ይጫኑ። 

http://www.yatewlid.org/
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ልክ የዛሬ 42 ዓመት ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. ምሽት ላይ “ሠፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! 
አብዮትህ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ተሸጋግሮልሃል።” በሚል ከደርግ የግድያ መግለጫ የተወሰደ። 

ፋሽስታዊው መሪ መንግስቱ ኃ/ማርያም በደርጉ ውስጥ ብቸኛና ዋናውን የፈላጭ ቆራጭነት ሥልጣን 
ለመጠቅለል በ7 የደርጉ አባላት ላይ የፈፀመው አረምኔያዊ ተግባር ከደርግ ጉያ በተወሸቀው በመላው 
ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ (መኢሶን)፣ በዶር ሰናይ ልኬ በሚመራው ወዝ-አደር ሊግ እና 
በአረመኔው የደርጉ ጥበቃ ክፍል ኃላፊ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው አቀነባባሪነት፣ በሻምበል ፍቅረስላሴ 
ወግ ደረስ የተንኮል ስብሰባ ጥሪ የፈፀመ የግፍ እርሸና ልክ ዛሬ 42 ዓመቱ።      

ገዳይ የሚገድልለትን አይምርምና በዕለቱ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋውና ዶር ሰናይ ልኬ በደም መላሹ 
ሻለቃ ዮሐንስ ምስክር ቢገደሉም በቀጣይነት መኢሶንንና ቀሪ የወዝ ሊግ አባላትን መንግሥቱ 
ኃ/ማርያም እራሱ አጣጥሟቸዋል። 

ደርግ የየካቲቱን ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫ አስቶ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. በሞግዚት አስተዳደር 
ስም ሥልጣኑን ሲጨብጥ አብዮት የሚባል አክትሞለታል። በቀጣይነትም በሦስት ወር ዕድሜው ህዳር 
14 ቀን 1967 ዓ.ም. የዓፄ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናትን በድንገት ሲረሽን ሕግ የማይገዛው “ጭፍን 
ፋሺዝም” ብቅ ማለቱን ከጅምሩ አስመዝግቧል። በቀጣይነት በየጊዜው የሚታሠሩ፣ የሚሰቃዩ፣ 
የሚታፈኑ፣ የሚገደሉ የሕዝብ ልጆች የቀን ተቀን ተግባር መሆኑ ሳይዘነጋ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. 
የተደረገው የግፍ ግድያ የ“ምርጥ መኮንኖች” ስብስብ የነበረውን ደርግ አክስሞ ሀገሪቷ የአንድ 
አምባገነን ፈላጭ ቆራጭ ፋሽስታዊ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ንብረት ሆነች። “ከቆራጡ መሪ ጋር 
ወደፊት!” መፈክር ቀሪ የደርግ አባላት “መንግሥቱ ሲያነጥስ መሀረብ አቅራቢዎች”፣ “ዝለሉ ሲል 
ስንት እንዝለል ባዮች”፣ “ይወድማሉ! ሲል አውዳሚ”፣ “ይደመሰሳሉ! ሲል ደምሳሽ” የደርግ አባላትን 
አስቀረ፣ ፈለፈለ። 

በአንዳንድ ቅን አሳቢ የደርግ አባላት ቀደም ሲል መንግስቱ ኃ/ማርያም በግሉ ሊጠቀልል ያሰበውን 
ሥልጣን ለደርጉ ጠቅላላ ጉባኤ ያደረገውን የሥልጣን እርከን አዋጅ የሚሽር የካቲት 4 ቀን 1969 
ዓ.ም. “የደርጉንና የሚንስትሮች ምክር ቤት ሥልጣንና ኃላፊነት እንደገና ለመወሰን” አዲስ አዋጅ 
ወጣ። ይህን የአድራጊ ፈላጭነት ሥልጣን በሙሉ በሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እጅ 
ያስገባ ነበር። 

ከዚህ በኋላ ማን ሃይ! ባይ ሊኖር፣ መመሪያው ግድያ የሆነ ፋሽስታዊ አገዛዝ በቀጣይነት የደርጉ 
ሁለተኛ ምክትል ሊቀ መንበር ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተን ከዓመት በኋላ ህዳር 6 ቀን 1970 
ዓ.ም. በቀልባሽነት ተፈርጀው ተገደሉ። 

ሲጀመርም ለገዳይነቱና ለአረመኔነቱ በወቅቱ ይወጡ የነበሩ አዲስ ዘመንና ኢትዮጵያን ሔራልድ፣ 
ጋዜጣዎች መለስ ብሎ መቃኘቱ በቂ ነው። የፋሺስት መንግስቱን ገዳይነት “የንትን ለቅሶ መልሶ 
መላልሶ” እንዲሉ “ኢሕአፓ ተኮሰብን” ብለው ለሚያያይዙና፣ ሀቁን ተቀብሎ “ይቅር በይኝ፣ ማሪኝ 
ሀገሬ” ከማለት ይልቅ የገዳይነታቸው መሸፈኛ ለማድረግ ለሚጥሩ ኃይሎች ከብዙው በጥቂቱ በያ 
ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 1 ዕትማችን ያስቀመጥነውን ዓይን የሌለው ዓይናማ ካልሆኑ በቀር 
እንድገምላቸው። 

“ፋሽስቱ መንግስቱ ኃ/ማርያምና የደርግ ኢሠፓ ገዳዮች ያለፍርድ እርሸና ከአካሄዱበት ወቅትና ዕለት 
ጀምሮ ማስፈራራትን፣ ማሸማቀቅን፣ ማስበርገግን፣ ማሸበርን፣ በጥቅል አጠራሩ “ቀይ ሽብር”ን 
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እንደጀመሩት 60ዎቹ በመባል በሚታወቀው የብ/ጄ አማን ሚካኤል አንዶምን ጨምሮ የአፄ ኃ/ሥላሴ 
ባለስልጣናት ግድያ በቂ ማስረጃ ነው። ለአብነት ያህል ከደርግ አባላት ውስጥ እነ ሻምበል ኪሮስ 
ዓለማየሁ፣ በ1968 ዓ.ም. መጨረሻ ሻለቃ ሲሳይ ሀብቴ፣ ብ/ጄነራል ጌታቸው ናደውና ሌሎች፣ 
ከወቅቱ የተማሪው እንቅስቃሴ አካላት ውስጥ መጋቢት 9 ቀን 1967 ዓ.ም. የተገደሉት እነ መለስ 
ተክሌ፣ ረዘነ ኪዳኔ፣ ግደይ ገብረዋህድ እና የኦሮሞ ነጻነት ድርጅት መሪ ተብለው የተረሸኑት 
ብርጋዲር ጀነራል ታደሰ ብሩ... መችና እንዴት እንደተገደሉ የታሪክ ማህደርን ማገላበጡ በቂ ነው። 
ሌላ እንጨምር፤ ጦር ፍርድ ቤት ቀርበው የተለያየ ጊዜ እስር የተፈረደባቸውን ሕግ ጥሶ ግንቦት 30 
ቀን 1967 ዓ.ም. ወታደር ጌታቸው ፋንታ፣ አቶ ክፍሌ ሞገስ፣ አቶ ወርቁ ሥዩም፣ አቶ ዘሩ ኃይሌ 
እና አቶ እንድሪስ ኪያር የረሸነ ደርግ እውን እነኚህ ከ“ቀይ ሽብር” በፊት የነበሩ ፍጅቶች የማሸበር 
አካሉ አይደሉምን?” 

መስከረም 16 ቀን 1968 ዓ.ም. አዲስ ዘመን ጋዜጣ 
እንደዘገበው በኢትዮጵያ አየር መንገድ መሥሪያ ቤት 
የተካሄደውን ተቃውሞ በሁከት በማሳበብ የቆሰሉት 19 
ሰዎችና የተገደሉት 7 ሠራተኞች ደም የሽብር አካሉ 
አይደሉምን? 

1. አቶ ገሠሠ ኃይሌ 
2. አቶ ዘነበ ስንሻው 
3. አቶ ዓለማየሁ ተሰማ 
4. አቶ ገብረ ክርስቶስ ጠዎቻ 
5. አቶ ሞገስ የማነ 
6. አቶ አበበ ፋንታዬ 
7. አቶ ነገራ ዋዩ 

 

ሐሙስ ነሐሴ 6 ቀን 1968 ዓ.ም. “ከሠፊው ሕዝብ አምልጦ የት ሊገባ” 
በሚል ቀረርቶ ደርግ በጎጃም ሕዝባዊ ሠራዊት እንደተገደሉ መግለጫ 
የሠጠባቸው የመቶ አለቃ በውቀቱ ካሣ እና የመቶ አለቃ ስለሺ በየነ 
እውን ኢሕአፓ ጥይት ስለሳበ ነበር? ይልቁንም ደርግ በክፍለ ሀገር 
ደረጃ ሳይቀር ሽፍታ፣ ወንበዴ፣ አድሃሪ፣ ወዘት የሚል ተቀጥያ 
በመስጠት ተደመሰሱ፣ አብዮታዊ እርምጃ፣ አብዮታዊ ቅጣት፣... 
በማለት ለሚፈጽመው ፍጅት ሕጋዊ ልባስ ለመስጠት የሚጠቀምበት 
ዘዴ መስካሪ ነው።    

 

አዎ! በቀዳሚ ግድያዎችና እርሸና ደርግ አቅራርቶና ፎክሮ በጅምላ ይቀብራቸዋል። በቀጣይ የግድያ 
ሂደቱ “ቀይ ሽብር” መቅበሪያ ጉድጓድ “ሞልቶበት” በአደባባይ፣ በሟች ቤተሰብ በራፍ በመጣል 
ያሸብራል፣ ሲያሻውም መላ ቤተሰብን በታንክ ያጋያል። 
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በተለይ የዛን ጊዜ ሁኔታ፡ የደርግን ነፍሰ በላና ጨካኝ ባህርይ አውቀውም ሆነ በጊዜ ማለፍ 
ለዘነጉት ወይም ፈጽሞም  እንዲዘነጋ ለሚመኙት ሁሉ በተለይ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. 
በቤተ መንግሥት ውስጥ የተደረገው ፍጅት ታሪክ የማይሽረው ምሥክር ነው። ከሁሉም 
በላይ የደርግን ፋሽታዊ ባህርይ ማለትም በሀገር፣ በሕዝብና በአብዮት ስም እያሳበበ፡ እራሱ 
“በመለዮ ለባሹ መካከል መከፋፈልን፣ በመለዮ ለባሹና በሠፊው ሕዝብ መካከል መቃቃርን 
እያስፋፉ የሄዱት በኢሕአፓና በኢድዩ የውስጥ አርበኞች” ብሎ ከሶ፣ እራሱ “እጅ ከፍንጅ 
ተያዙ” ብሎ መስክሮና እራሱ “አብዮታዊ እርምጃ ወሰድኩባቸው” ብሎ ፈራጅ በመሆን 
የጅምላና የተናጠል ግድያ ያካሂድ እንደነበር ነው። 

 በተጨማሪም መሰመር ያለበት ይህ ፋሽስታዊ ባህሪ “ከተከላካይነት ወደ እጥቂነት ተሸጋገረ” 
የተባለው “አብዮት” በተለይ ከጥር 26፣ 1969 ዓ.ም. በኋላ ወደ ዘግናኙ የ“ቀይ ሽብር” 
የጅምላ ጭፍጨፋ መተላለፊያ እርከን ነበር። ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ወራት የተደረጉት 
አስሶ መደምሰ፣ ነፃ እርምጃና በ70 ዓመተ ምህረት መባቻ የተጀመረውና “ቀይ ሽብር” 
በመባል ወደሚታውቀው ትውልድን የቀጠፈ ድርጊት ነበር። የ“ቀይ ሽብርም” ዋነኛ 
መገለጫው ይህንን ፋሽስታዊ ባህርይ እንደራሽን በየከፍተኛውና በየቀበሌው ለነበሩ 
ካድሬዎችና “አብዮት ጠባቂዎች” መታደሉ ነበር። እነዚህ የፋሽስት ቡችላዎችም 
በአካባቢያቸው የነበሩ በተለይ ወጣቶችን በእሥር  ቤቱ ማጎር፣ ይህ ነው የማይባል ጭካኔ 
የተሞላበት “ምርመራ” ማድርግና በእጃቸው እሥር ቤት የሚገኙትን ወጣቶች በውድቅት 
ሌሊት እያወጡ ገድለው በየመንገዱ መጣል ነበር። ይህንንም “አብያታዊ እርምጃ” እያሉ 
ይመጻደቁ የነበረው ከፋሽስታዊ  ደርግ የተሰጣቸው “መብት” ነበር። 

ይህ ነው እንግዲህ የፋሽስቱ መንግሥቱ ኃይለማርያምና የደርግ ኢሠፓ የሕይወት ታሪክ። ታሪካቸው 
ግድያ ነውና ለልጆቻቸው መሸማቀቅን፣ አፍረትን፣ አንገት መድፋትን አውርሰዋል። የአባቱ/ቷ ልጅ 
ከመባል ይሠውራችሁ። እነሱ በሠሩት አሳፋሪና ዘግናኝ አድራጎት ከቶም ልትወቀሱ አይገባም። አዎ 
እነሱ እፍረት የላቸውምና ግድያቸውን አሳምረው ሲጽፉ፣ ለቆሸሸ ታሪካቸው ብዕር ሲያሾሉ፣ ድምጽ 
ሲያወጡ “ያ ትውልድ ተቋም” የሰማዕታቱን ታሪክ የመጠበቅና የመከላከል ኃላፊነት አለብንና 
ማንነታቸውን ለመግለጽ የገደሏቸውን፣ የረሸኗቸውን ማውጣት ብቻ ከበቂ በላይ ነው። 

ጊዜ ለፍትህ ሚዛኗን አልደፋችምና የፋሽስቱ መንግስቱ ኃይለማርያምና የደርግ ገዳዮች ስም ለምን 
ተነሳ ብለው ለሚጮሁ በአጭሩ አድራጎታቸው፣ አረመኔነታቸው፣ ቃል ጠፋ እንጂ ገዳይነታቸው፣ 
በሀገርና በሕዝብ የደረሰ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ቤተሰብ ፀፀት ነውና እንዴት ይዘነጋል። ለምን 
አይታወስ? በወቅቱ የጥቃቱ ሰለባ የነበሩ፣ አልቅሰው ያልወጣላቸው ቤተሰቦች፣ የአባት፣ የእናት፣ 
የልጅ፣ የወንድም፣ የእህት፣ የጓደኛ፣ የዘመድ፣ ሌላም ሌላ ወገኖቻቸው የግፍ ግድያ ብቻ ሳይሆን 
እስከዛሬም የት ጉድጓድ እንደተወረወሩ እንኳ ማወቅ ተስኗቸዋል። እውን እንደተባለው “ጅብና አሞራ 
ቀብሯቸው ይሆን?” የተገዳይ ቤተሰቦች እንኳ የሆዳቸውን በሆድ ይዘው በትካዜ ዓመታት ሲያስቆጥሩ 
ምነዋ ገዳይ ተነካብኝ ብሎ እሪታው።   

አብረው የተጓዟቸውን ሳይምሩ የረሸኑ፣ ያሰቃዩ ለመሆናቸው ማሳየቱ የ17 ዓመት የደርግ አገዛዝን 
ማንነት ገላጭ ነውና ዕድሜ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ “ዕድሜ” ለአሰፋ ይርጉ ቀረርቶ ሳብ እናደርገዋለን። 
ሁሌም እንደምንለው የሥልጣን ማብቂያው ዘመን እንኳ በ1981 ዓ.ም. የግንቦት መፈንቅለ መንግሥት 
ሙከራ ሳቢያ የፈጃቸው ጀኔራሎች የመንግሥቱ ኃይለማርያምን ማንነት ለክርክር አያቀርቡም። ሀገር 
ወዳድ ነው ለሚሉንም “አዎ! አንድ ሰውና አንድ ሽጉጥ እስኪቀር እንደፎከረው ሀገር ሸጦ የያዘውን 
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ሽጉጥና ቤተሰቡን ይዞ ፈርጥጧል።” ነው ምላሻችን። ይህ ከሆነ ጀግንነት ዓፄ ቴዎድሮስ 
እንዳይሰሙን። 

በዚህ ጽሁፋችን የደርግ ግድያ ኢሕአፓን፣ የሀገርና የሕዝብ ልጆችን አስከፊ ጭፍጨፋ ብቻ 
እንዳልነበርና እንዳልሆነ በማስገንዘብ በዛሬዋ ዕለት በግፍ የተረሸኑት የደርግ አባላትን በመዘከር ደርግ 
የራሱንም አባላት ያልማረ አረመኔ አገዛዝ መሆኑን ለማስገንዘብም ጭምር ነው። በተጨማሪም የነኚህ 
የደርግ አባላት ቤተሰቦች ዛሬም ፍትህ አላገኙም። ልጆቻቸው ያለቅሳሉ፣ እውነትን አላገኙም፣ ገዳይ 
“ልክ ነኝ” ብሎ ሲጨፍር፣ ሲጽፍ፣ ሲናገር ይታመማሉ፣ ዳግም ቁስላቸው በጦር ይወጋል፣ 
የአባቶቻቸው መሞት ሳያንስ ዳግም ይገደላሉ። “ፍትህ ህውን አለሽ?” ብለው ዳግም ያለቅሳሉ። 
አሁንም “የፍትሕ ያለ!” ይላሉ። 

በደርግ 17 ዓመት አገዛዝ ዘመን የተረሸኑ የ60 ዎቹ ደም፣ በተለያየ ወቅት የተረሸኑ የደርግ አባላት 
ደም፣ የቀይ ሽብር ሰማዕታት ደም፣ በዚህም ምክንያት የስነ ልቦና ጥቃት ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦቻቸው 
ሀዘን ዛሬም ፍትህን ይፈልጋል። የዚህ 17 ዓመት የግድያ ዘመን ታሪክ ቂም በቀል መወጫ ሳይሆን 
አስተማሪነቱን እንፈልገዋለንና ለትውልድ እንጽፋለን፣ መረጃዎችን እናስቀምጣለን፣ ይበልጥ 
ለመረዳት “ያ ትውልድ ድረ ገጽ”ን ይጎብኙ። 

 (http://www.yatewlid.com,http://www.yatewlid.org,www.redterror.org, www.thatgeneration.org)   

በመጨረሻም «ያ ትውልድ ተቋም» በዛሬዋ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. በፋሽስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያም አረመኔያዊ እርሸና ለተገደላችሁ የደርግ አባላት ያለንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን 
ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ አዝማድ፣ ለጓደኞቻቸውና ለምታውቋቸው ሀገር ወዳዶች፣ ስለ ፍትህ 
ለምትሰብኩ አካላት መጽናናትንና ጥንካሬን እንመኛለን። 

<<ያ ትውልድ ተቋም>> የ1960ዎቹን ትውልድ ማዕከል ያደረገው መረጃ ማሰባሰብ ተግባራቱ 
ይበልጥ እየተጠናከረ ይሄድ ዘንድ ትብብር የምታደርጉልንን እያመሰገንን፤ አሁንም የተጎጂ ቤተሰቦች 
ያላችሁን መረጃዎች ትልኩልን ዘንድ በዚህ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን። የወገኖቻችሁ አገዳደልና 
ታሪክ ተዳፍኖ እንዳይቀር ላኩልን በ«ያ ትውልድ ተቋም» ድረ ገጽ በቋሚነት እንለጥፈዋለን፣ 
ወቅቱን ጠብቀን ታሪካቸውን ለንባብ እናበቃለን። ይህንን ስናደርግ የፋሺስቱ መንግሥቱ 
ኃይለማርያምን ማንነትና የደርግ ኢሠፓን ሀገርና ሕዝብ አጥፊነት መሠከራችሁ ማለት ነው።  
በሀሰተኛ ስብከት ሀቁን ያልተረዱት የአሁኑ ትውልድ ከዝምታችን ያተረፉት ግራ መጋባትን ነውና  
በአገኘነው አጋጣሚ ያንን ዘመን ሳንሸሸው “ማን ያውራ የነበረ” እንዲሉ ድምጻችሁን አሰሙ፣ 
ታሪኩን አውጡ እንላለን።  

 

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
http://www.redterror.org/
http://www.thatgeneration.org/
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«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
የፍትሕ ያለ!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
ጥር 26 ቀን 2011 ዓ.ም. (February 3, 2019) 

ምስጋና፡ ለኮሎኔል አሥራት ደስታ ልጅ አቶ ዮናስ አሥራት  

ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ የወቅቱ ዕትሞች  
 ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 1 ጥቅምት 28 ቀን 2010 ዓ.ም. 

 ያ ትውልድ ድረ ገጽ  
 
«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org, www.redterror.org,  

                  www.thatgeneration.org   

 ምስለ ገጽ : yatewlid            

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

