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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡ ሚያዝያ ፲፱  ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (April 27, 2013) 

 

“ያ ትውሌድ” ሇታሪክ ሽሚያና መነገጃ አይሆንም 
 
ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብና ሌጆቹ በእጅግ ከፍተኛ መከራ ስቃይ የሀገሪቷን ብርቅዬ 
ወጣቶችና ጎሌማሶች ዯምና አጥንት ያስከፈሇው የ1966 ዓ.ም. እና የ70ዎቹ 
የዴሞክራሲ መብትና የህዝብ መንግሥት ጥያቄ የትግሌ ታሪክ የሕዝብና የሀገር ታሪክ 
ነው ብሇን «ያ ትውሌድ ተቋም» እናምናሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» «www.yatewlid.com, www.yatewlid.org>>  በሚሌ ሇመሊው 
የኢትዮጵያ ሕዝብና ሇያ ትውሌድ መታሰቢያነት የዛሬ ዓመት ሚያዝያ 23 ቀን 2004 
ዓ.ም. መሌቀቃችን ይታወቃሌ። በቀጣይነትም «ያ ትውሌድ ተቋም» በJuly 5-6, 
2012 (እ.ኤ.አ) በአዯረግነው መሥራች ጉባዔ እራሱን ሇሕዝብ ይፋ አድርጎ በውጭው 
ዓሇም የሕጋዊነት ምዝገባውን በማግኘት ይንቀሳቀሳሌ። በዚህ ሂዯት እስካሁን 
እያዯረግን ባሇው ጥረትና እንቅስቃሴ አቅማችን በፈቀዯው መጠን በመንቀሳቀስ ሊይ 
እንገኛሇን። የጀመርነውን የያ ትውሌድ መታሰቢያነት እንቅስቃሴ በጅምሩ በጥርጣሬ 
ይመሇከቱ የነበሩ በተግባር እየሠራንና እያስነበብን ያሇነውን በመረዳት ከድጋፍ ጀምሮ 
በሙለ አባሌነት «ያ ትውሌድ ተቋም»ን የተቀሊቀለ በርካታ ናቸው። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» በመርህ ዯረጃ ይዞ የተነሳው ተሌዕኮና ራዕይ ከፍተኛ ገንዘብንና 
የሰው ኃይሌን ጠያቂ ቢሆንም የምንችሇውን ጥረት እያዯረግንና እየሠራን፤ የጊዜ 
ሚዛኑ ሇኢትዮጵያ ሀገራችንና ሕዝቧ ሲያዯሊ በርካታ መሰናክልቻችን እንዯሚቀረፉ 
እምነታችን የፀና ነው። «ያ ትውሌድ ተቋም» በአሁኑ ወቅት እየተንቀሳቀሰ ያሇው 
ከአባሊቱ በሚያገኘው እጅግ መጠነኛ በሆነ የወር መዋጮ ነው። ዯግመን ዯጋግመን 
እንዳሌነው የያ ትውሌድ ታሪክ ማሰባሰብም ሆነ ላሊው ያቀድነው ተሌዕኮአችን ከግብ 
ሉዯርስ የሚችሇው በተሇይ በያ ትውሌድ አባሊት ቀጥተኛ ተሳትፎ በመሆኑ አሁንም 
ታሪካችንን በትውሌደ ስም ከሚነግደና ከሚሻሙ ግሇሰቦችና ድርጅቶች ሇመከሊከሌ 
በጋራ መቆም፤ መሥራት እንዳሇብን በዚህ አጋጣሚ ሌናስገነዝብ እንወዳሇን። 
 
በቅርቡ በዯረስንበት ሂዯት ያ ትውሌድን ስም የያዘ «www.yatewled.com>> የሚሌ 
ድረ ገጽ መሇቀቁን ዯርሰንበታሌ (የመጨረሻውን id በ ed በመቀየር)። ይህ አፍቃሪ 
ሕወሀት/ወያኔ የሚመስሌ ድረ ገጽ በማን እንዯተሇቀቀ እርግጠኞች ሆነን መናገር 
ባንችሌም የያ ትውሌድን ታሪክ ሽሚያ ሇየት ባሇ መሌኩ የያዘ መሆኑን ድረ ገጹ 
ካካተታቸው መሌዕክቶች ሌንረዳ ችሇናሌ። 
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ውድ የኢትዮጵያ ሕዝብና የያ ትውሌድ ወገኖች! ላልች “ያ ትውሌድ” ብሇው 
መነሳት የሇባቸውም የሚሇው ድምዳሜ ሊይ ባንዯርስም የያ ትውሌድ ድረ ገጽ ቀዳሚ 
ባሇቤትነት የ«ያ ትውሌድ ተቋም» መሆኑን እያሳወቅን፤ የተሇያየ ፊዯሊትን በመቀያየር 
ሉያምታቱ ከሚሞክሩ የታሪክ ተሻሚዎችና ነጋዴዎች ጥንቃቄ ይዯረግ ዘንድ ይህንን 
መሌዕክት ማስተሊሇፍ ተገዯናሌ። 
 
የትውሌዳችንን ታሪክ ሇትውሌድ ሇማስተሊሇፍ እንተባበር! 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» ሇያ ትውሌድ መታሰቢያነት 
 
“ያ ትውሌድ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Face Book: yatewlid 
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