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 ያ ትውልድ  

 
ቀን ፡ ሐምላ ፭ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (July 13, 2013) 

 

<<ያ ትውሌድ ተቋም>> አንዯኛ ዓመቱን አከበረ 
 
ከአንድ ዓመት በፊት የተጀመረውን የ”ያ ትውሌድ” መታሰቢያ ቅድመ ዝግጅት 
ስኬታማ ሇማድረግ በዳሊስ ከተማ ሐሙስ ጠዋት ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 
05, 2012) እና ዓርብ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. (July 06, 2012) በተካሄዯው        
የ”ያ ትውሌድ” አባሊት መሥራች ጉባዔ  “ያ ትውሌድ” ተቋም በመባሌ ስያሜ 
የተሰጠው አካሌ ሇ”ያ ትውሌድ” መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ሰኔ ፳፱ ቀን ፪ ሺህ ፬ ዓ.ም. 
(July 06, 2012) መቋቋሙ ይታወቃሌ። 
 
ያ ትውሌድ ተቋም የተመሰረተበትን አንዯኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በዋሽንግተን 
ዲሲ ዓርብ ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፭ ዓ.ም. (July 05, 2013) በተጠራው ሕዝባዊ ስብሰባ 
በተሳካ ሁኔታ ተከብሯሌ። 
 
ሕዝባዊ ስብሰባው በዕሇቱ በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር ከሰዓት 5፡00 pm ተጀምሮ 
በዯመቀ ውይይት ከምሽቱ 9፡30 pm ተጠናቋሌ። ስብሰባው ሇኢትዮጵያ የግዛት 
አንድነትና ለዓሊዊነት፣ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ የዴሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግስት 
ጥያቄ ሲፋሇሙ መስዋዕት የሆኑትንና በተጨማሪ በዯርግ የአንድ ትውሌድ መመተር 
ቀይ ሽብር ሰሇባ ሰማዕታት ወገኖችን በማሰብ በተዯረገ የኅሉና ፀልት የበዓለ ዝግጅት 
ተከፍቷሌ።  
 
በዝግጅቱ ሇተሰብሳቢው ገሇጻ ያዯረጉት የያ ትውሌድ ተቋም የቦርድ አባሊት ሲሆኑ 
በመጨረሻም ከተሰብሳቢው በቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ሊይ ሰፋ ያሇ ውይይት 
ተካሂዷሌ። 
 
በ«ያ ትውሌድ ተቋም» ቦርድ ሉቀመንበር አቶ ነሲቡ ስብሐት የኢትዮጵያን ሕዝብ 
የትግሌ እንቅስቃሴና በተሇይ የካቲት 66ና ሂዯቱን በዳሰሰ መሌኩ የጀመረው 
ገሇጻቸው ስሇ «ያ ትውሌድ ተቋም» ቅድመ አመሰራረት በመግሇጽ የተቋሙን ራዕይ፣ 
ተሌዕኮና ዓሊማ በተመሇከተ ሰፊ ገሇጻ አድርገዋሌ። በተሇይ የያ ትውሌድን ድረ ገጽ 
አስመሌክቶና የመረጃ አሰባሰብ እንዴት እንዯሆነና ጠቀሜታውን ሇተሰብሳቢው ቀሇሌ 
ባሇ አገሊሇጽና አቀራረብ አቅርበዋሌ። በተጨማሪም «ያ ትውሌድ ተቋም» በአንድ 
ዓመት ጉዞው የሠራቸውንና ያጋጠሙትን አዎንታዊና አለታዊ ገጽታዎች በዘገባ 
መሌክ ሇተሰብሳቢው አቅርበዋሌ።  በቀጣይነት አቶ አሳኸኝ ፈሇቀ በ«ያ ትውሌድ 
ተቋም» በቅርቡ ተዘጋጅቶ ሇሕዝብ የቀረበውን “ያ ትውሌድ ስንሌ” መጣጥፍ መነሻ 
በማድረግ ከ”ያ ትውሌድ” ትርጓሜ በመጀመር አስፈሊጊ ነጥቦችን በማንሳት 



 

 2 

ሇተሰብሳቢው አቅርበዋሌ። በመጨረሻም አቶ ይሌማ ዘርይሁን «ያ ትውሌድ 
ተቋም»ን እንዴት መርዳትና መዯገፍ እንችሊሇን በሚለ ጉዳዮች ሊይ ገሇጻ በማድረግ 
ተሰብሳቢው ሙለ በሙለ የያ ትውሌድ ተቋምን በአባሌነት ከመቀሊቀሌ ጀምሮ 
በማንኛውም ድጋፍ መተባበር አስፈሊጊነቱን በማብራራት አቅርበዋሌ። በዚሁም 
መሠረት ሇአባሌነትና ሇዯጋፊነት የተዘጋጀው የመመዝገቢያ ቅጽ በስብሰባው ሇተገኙት 
በማዯሌ በሚያመቻቸው መንገድ «ያ ትውሌድ ተቋም»ን ሇመተባበር ተመዝግበዋሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» ከፊቱ የተዯቀኑ መሰናክልችን አሌፎ ሇአንዯኛ ዓመት ክብረ 
በዓሌ መድረሱ የአባሊቱ ጥንካሬ መሆኑን የገሇጹት ተሰብሳቢዎች የተሰማቸውን ዯስታ 
በመግሇጽ ወዯፊት መዯረግ ያሇባቸውን ገንቢ ሃሳቦች አስቀምጠዋሌ። በዕሇቱ 
የቀረበውን ዝግጅት በርካታ ሰው ሉያዯምጠው ይገባሌ ያለት ተሰብሳቢዎች፤ 
ስብሰባው ዕሇቱ የኢትዮጵያን ቀን የሚከበርበት በመሆኑ ሉገኝ የሚችሇውን ቁጥር 
ቢያሳንሰውም በቀጣይነት በላሊ ጊዜ ስብሰባውን በድጋሚ ማካሄድ እንዯሚገባ   
ከተሰነዘሩት አስተያየቶች ዋነኛው ሲሆን በአጠቃሊይ ግን የተዯረገው ዝግጅት 
ከጠበቁት በሊይ እንዯነበርና መጥተው ማድመጣቸው ይበሌጥ ሇ”ያ ትውሌድ” ስብስብ 
ያሊቸው ድጋፍ እንዯሚቀጥሌና የተቻሊቸውን እንዯሚተባበሩ የተሰነዘሩ አስተያየቶች 
አመሊክተዋሌ። 
 
«ያ ትውሌድ ተቋም» አንዯኛ ዓመት ክብረ በዓሌ ዝግጅቱን አስመሌክቶ ጊዜያችሁን 
ቆጥባችሁ ሇተሳተፋችሁ በሞሊ የከበረ ምስጋናችንን እያቀረብን፤ ከቀኑ ተዯራራቢ 
ዝግጅት የተነሳም ይሁን በተሇያዩ ጉዳዮች መካፈሌ እየፈሇጋችሁ ሊሌተሳካሊችሁ 
ወገኖቻችን፤ “ነገም ላሊ ቀን ነው” በማሇት ላሊ መድረክ ሇማዘጋጀት ቃሌ እየገባን 
በወቅቱ ሇተሰብሳቢው የቀረበውን ዝግጅት በድረ ገጻችን (www.yatewlid.org, 
www.yatewlid.com)  ትመሇከቱት ዘንድ እንጋብዛሇን።   
 
 
የትውሌዳችንን ታሪክ ሇትውሌድ ሇማስተሊሇፍ እንተባበር! 
 
“ያ ትውሌድ” ተቋም 
 
Email : yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com,  yatewlid@hotmail.com 
web site : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
Facebook: yatewlid 
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