
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 5 ቁጥር 2                   ኅዳር ፲፬ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ.ም. 

የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል 

 (ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ የተረሸኑትን 60ዎቹ ምክንያት በማድረግ) 

በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ በዋና ከተማዋ አዲስ አበባ ወርሃ ኅዳር በአስር ሺዎች 
የሚቆጠሩ ሰዎች የፈጀበት  ፲፱፻፲፩ ዓ/ም የቸነፈር (ግሪፕ) በሽታ ይታወሳል። በሽታውም 
«የኅዳር በሸታ» ተብሏል፡፡ በየዓመቱ ኅዳር ፲፪ ቀን «ኅዳር ሲታጠን» በሚል በየሰፈሩ 
የጽዳትና የቆሻሻ ማቃጠል ልማድ ይካሄዳል፡፡ 

ዛሬ ኅዳር ፲፬ ቀን በምዕራባውያን አቆጣጠር November 23, 2017 ፈረንጆቹ ቤተሰባዊ 
ግንኙነት ለማድረግ “ተርኪ/turkey” በመባረክ ቤተሰቦች ከያሉበት ተሰባስበውና ተገናኝተው 
አንድ ማዕድ የሚቋደሱበት ባህላቸው ነው። ይህ ቀን ደግሞ ለእኛ ኢትዮጵያውያን ወደ 43 
ዓመት ትዝታ አስጉዞ 54 የዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ባለስልጣናትን ጨምሮ 3 የደርግ አባላትና 
3 ባለ ዝቅተኛ ማዕረግ በጥቅሉ 60ዎቹ በመባል የሚታወቀውን የግፍ ጭፍጨፋ 
ያስታውሰናል። ይህ ቀን በተለይ ለቤተሰቦቻቸው ቁራጭ ሻማ ለኩሰው “ነፍስ ይማር” 
የሚሉበት ለሌሎቻችን “ኢትዮጵያ ሆይ! ምን አተረፍሽ?” ብለን የምንጠይቅባት ቀን ናት። 

በዓፄው አገዛዝና ሥርዓቱ ላይ ያነጣጠረው የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫውን 
በመሳቱና በኢትዮጵያ የአገዛዝ ታሪክ “እግዚኦ!” ያሰኘ ፋሺስት አገዛዝ በማንገሱ 
እንቅስቃሴውን ለማውገዝ ባይቃጣንም ያደረሰውን አስከፊ ግፍ ታሪክ ነውና ማስታወስም፣ 
መዘከርም ግድ ይላል። የካቲት 66  ሕዝባዊ አብዮት ሊመራና የሕዝብን ጥያቄ ሊመልስ 
የተዘጋጀና የተደራጀ ፖለቲካዊ ኃይል ባለመኖሩ መሳሪያ የታጠቀው የወታደሩ ስብስብ 
“ታሪክ የጣለብን ኃላፊነት” በሚል ሽንገላና “ያለ ምንም ደም፤ ኢትዮጵያ ትቅደም” በሚል 
ዜማ ሥርዓቱን ቢያንኮታኩተውም የሕዝብንና የሀገርን ጥያቄ ግና አጣጥሞ በልቶታል። 

ወታደራዊው ደርግ በጊዜያዊ አስተዳደር ስም መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም. ንጉሡን 
ከስልጣን አውርዶ፣ ሕገ መንግስቱን ሽሮ ሥልጣን እርካብ ላይ ሲቆናጠጥ ለበርካታ ዓመታት 
የያ ትውልድ አካላትና ተማሪው የታገሉለትንና የተሰዉለትን የዴሞክራሲ መብት በማፈን 
ነበር። ደርግ ማንኛውንም ሕዝባዊ እንቅስቃሴና የዴሞክራሲ መብት ንጉሡን ከስልጣን 
ሲያወርድ ደባልቆ ቀብሮታል። ደርግ ሥልጣን ከያዘበት ወቅት አንስቶ የሚደረጉ ሰላማዊ 
ሰልፎች፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት ነፃነቶች “ኢትዮጵያ ትቅደም”ን አሰናካዮች ናቸውና 

https://am.wikipedia.org/wiki/1911
https://am.wikipedia.org/wiki/%E1%8A%85%E1%8B%B3%E1%88%AD_%E1%8D%B2%E1%8D%AA
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በሕገወጥ ተግባርነት ተፈረጁ። ደርግ ሕዝባዊውን አብዮት ወዴት እየወሰደው እንደሆን 
የመጨረሻውን መጀመሪያ ፍንጭ ሲሰጥ ሰከንድም አልፈጀበት። 

ፋሺዝም አንድ መለያው የሀገር ፍቅር ካባው ነውና በቀረርቶና በሕዝባዊ መፈክሮች 
የታጀበው ወታደራዊው አገዛዝ የኢትዮጵያን ሕዝብ አብዮት የቀበረበት ዕለት ቢኖር ኅዳር 
14 ቀን 1967 ዓ.ም. ነው። ያለምንም ፍጅት በአንጻራዊነት በሰላማዊ መንገድ እየተጓዘ 
የነበረውን እንቅስቃሴ “ደም በደም” ያሸጋገረው የመጀመሪያው የግፍ ጭፍጨፋ የተካሄደበት 
ዕለት ቅዳሜ ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. የዛሬ 43 ዓመት ድንገተኛ ፍጅት። የዓፄ 
ኃይለሥላሴ ዘመን ባለስልጣናትን ጉዳይ የሚያጠና መርማሪ ኮሚሽን ተቃቁሞና ጉዳዩን 
በፍርድ ለመከታተል በሚዘጋጅበት ወቅት በአንድ ወሳኝ መንግሥቱ ኃይለማርያምና በወቅቱ 
በነበሩ የደርግ አባላት በሞላ ተጠያቂነት የተወሰደ ዘግናኝ እርምጃ። የኢትዮጵያ ልጆች 
የፍጅት ደወል በ60 ባለሥልጣናት የጥይት ጭፍጨፋ ይፋ ተደረገ። የበለው፣ የፍለጠው፣ 
የቁረጠው፣ የይወድማሉ፣ የይደመሰሳሉ. . . ዝማሬዎችና መፈክሮች በግራ እጆች 
ተወዛዋዥነት የጥይት ቃታ ሳቢዎች ሆኑ። 

ደርግ የኢትዮጵያን ሕዝባዊ አብዮት የበላበት ቀን ኅዳር 14 1967 ዓ.ም.። ከሕግ በላይ የሆነ 
ደርግ ሕግ ሊያስከብር እንደማይችል በራሱ ላይ ምስክርነት የሰጠበት ቀን። ለወታደራዊው 
ስብስብ “ደም ማፍሰስ” አብዮታዊነት መሆኑ የተገለጸበት ቀን። “አብዮት ልጆቿን 
እንደምትበላ” ከ60ዎቹ ጋር ተደባልቀው በተገደሉት የደርግ አባላት ጭምር ይፋ የሆነበት 
ዕለት። ኅዳር በግፍ ግድያ የታጠነችበት ዕለት እነሆ 43 ዓመቱ። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ 43 ዓመት በደርግ በግፍ የተረሸኑትን የዓፄ ኃይለሥላሴ አገዛዝ 
ዘመን ባለሥልጣናትንና ሌሎች እየዘከርን ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ዛሬም 
መጽናናትን ይሰጥ ዘንድ እንመኛለን። እንደ ያ ትውልድ አካልነታችን ዓፄ ኃይለሥላሴና 
በወቅቱ የነበሩት መሳፍንትና መኳንንት በነበረው የግፍ ሥርዓት ተጠያቂዎች ናቸው ብለን 
ብናምንም የተነሳንበት አካሄድ ማንም ሰው በሕግ እንዲዳኝ፣ የማንም ግለሰብ የዜግነት 
መብቱ እንዲጠበቅ፣ ያለአግባብ እሥር፣ ማሰቃየትና ግድያ እንዲያከትም እንጂ ሥልጣን 
ይዘን፣ ጊዜው የእኛ ነው ብለን የታገልነውን የመብት ጥሰት መልሰን ተግባራዊ ለማድረግ 
አልነበረም። ስለ ዴሞክራሲ መብት ጮኸንና ተሰውተን ዴሞክራሲን ለመርገጥ አልነበረምና 
እንቅስቃሴው አቅጣጫውን ሊስት የቻለበትን ታሪካዊ ሂደት ሳንረዳ፣ ብንረዳም ታሪኩን 
ለማጣመም “ተማሪ ያመጣው ጣጣ” ብለን ያ ትውልድን ተጠያቂ ለማድረግ የሚደረገውን 
አጥቋሪ ብረዛ የማንቀበለው ነው። 

ደርግ ሥልጣን በያዘ 3 ወር ባፈሰሰው የግፍ ደም ማንነቱን ተረድተን አሁንም የሀገርና 
የሕዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ብለን ታገልን፣ ታግለን ታሰርን፣ ተገረፍን፣ ተዘለዘልን፣ አካለ 
ስንኩል ሆንን፣ ተገደልን፣ ተሰደድን እንጂ “ሂሳዊ ድጋፍ” ብለን ደርግን አላቀፍንም። ለደርግ 
ማንነት በአንድ ምሽት ያደረገው የግፍ “ፖለቲካ ውሳኔ” በቂ ምስክር ነበርና “ጭፍን ፋሺዝም 
በኢትዮጵያ ነገሠ” አልን እንጂ የሕዝብ ልጆችን ልንፈጅ “አስታጥቁን” አላልንም። ገና 
ሥልጣኑን በያዘ ማግስት ጨፍጫፊ የሆነን ወታደራዊ አገዛዝ “ፋሺዝም ይውደም!” አልን 
እንጂ በደርግ ሽፋን ሕዝባዊ ኃይሎችን ልናጠቃ መሳሪያ አልመዘዝንም። አዎ! ለፋሺስቶችና 
አምባገነን ገዥዎች “ብረት አነሳሁ፤ ለትግል ተነሳሁ” ብለናል። አንስተናልም።  
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በሀገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው የተነሱት ነገስታት የራሳቸው ደካማ ጎኖች ቢኖራቸውም 
ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ታፍራና ተከብራ ትኖር ዘንድ ያበረከቱት አስተዋጽዎ እና የከፈሉት 
መስዋዕትነት ሁሌም የምናከብረውና የምንተርከው ነው። መተማ፣ ዶጋሌ፣ መቅደላ፣ አድዋ፣ 
ማይጨው ሲወሳ ንጉሦቻችንና አርበኞቻችን ከድሉና ከሰንደቅ ዓላማው ጎን ለጎን 
ይውለበለባሉ። በዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን በአምስቱ ዓመት የፋሽስት ጣልያን ወረራ መክተውና 
አዋግተው ለነፃነትና ለድል ያበቁን አርበኞቻችን በሥርዓቱ የስልጣን ተጋሪ ሁነው ቢጠየቁም 
የተጋድሎ ታሪካቸው ግና ህያው ነው። ለዚህም ነበር የዓፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ባለሥልጣናት 
በዘመናቸው ለሀገራቸው አንድነትና ሉዓላዊነት ካበረከቱት ተጋድሎ አንጻር በሕግ ይታይ 
ዘንድ አስፈላጊ እንደነበር በተደጋጋሚ የሚነሳው። ጣሊያን በወረራ ያላገኘችውን ድል 
ደርግና መንግስቱ ኃይለማርያም በአንድ ምሽት አጎናጸፏት። ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም.። 

ኅዳር 13 ቀን 1967 ዓ.ም. ፋሽስቱ መንግስቱ ኃይለማርያም “ለደርጉ የዘመቻና ጥበቃ 
መምሪያ መኮንን” ሌ/ጀነራል አማን አንዶም ሚካኤልን ጨምሮ 54 ከፍተኛ የሲቪልና የጦር 
ባለስልጣናትን ግድያና አቀባበር አስመልክቶ የፃፈው ደብዳቤ የገዳይነቱና የጭካኔው ደረጃ 
ማስረጃና መግለጫ ነበር (አባሪውን ይመልከቱ)። 

ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. “የፖለቲካ ውሳኔ” በሚል ርዕስ በደርግ ወታደራዊ ማርሽ ታጅቦ 
በወጣው መግለጫ ከ54 ባለሥልጣናት ጋር በጥቅሉ 60 ሰዎች መገደላቸውንና ቀብራቸውም 
መፈፀሙን በሚዘገንን መልኩ ከሕዝብ ጆሮ ደረሰ። እውነትም “ጭፍን ፋሺዝም በኢትዮጵያ 
ነገሠ”። 

ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ ጥይት በግፍ የተረሸኑትን የሀገሪቱ ባላስልጣናትን ስም ዝርዝርና 
ያገኘነውን ምስላቸውን ለመታሰቢያነት በዚህ የያ ትውልድ እትማችን አያይዘናል። 

በአንድ ግለሰብና የደርግ አባላት የግፍ ጥይት ለተገደሉት የቀድሞ ባለስልጣናትን ጨምሮ በደርግ 17 
ዓመት አገዛዝ ዘመን በመላዋ ሀገሪቷ ለተገደሉ የኢትዮጵያ ልጆች “የፍትህ ያለህ” መባል ይኖርበታል 
ስንል «ያ ትውልድ ተቋም» ድምጻችንን እናሰማለን። “የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል” እንላለን።  

በጊዜው በነበሩ የጥቃቱ ሰለባዎች ታታሪነትና አቤት ባይነት በውጭው ዓለም ዳግም ለፍርድ 
የቀረቡትን የከፍተኛ 9ኙ ቀልቤሳ ነገዎ፣ የከፍተኛ 15ቱ ከፈለኝ ዓለሙና በቅርቡ የጎጃሙ እሸቱ 
ዓለሙ የግፍ ተግባርና ግድያ ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ሲወዳደር ድርጊቱ ተመሳሳይ ቢሆንም 
መጠኑ እጅጉን ሰፊ ነው። ለአብነት ያህል ከላይ የተጠቀሱትን እነኚህን አረመኔዎች በጣት በሚቆጠሩ 
የያ ትውልድ ወገኖች ጥረት ለፍርድ ማቅረብ የተቻለ፤ ሀገርና ሕዝብ የገደለን መሪ ዳር ሁኖ ማየት 
ህሊናን ሊቆጠቁጥ ይገባል። መንግሥቱ ኃይለማርያም በ60ዎቹ ግድያና በ17 ዓመት አገዛዙ 
በኢትዮጵያ ሕዝብና ልጆቿ ላይ ለፈጸመው ወንጀል ለፍርድ መቅረብ ይኖርበታል ስንል የሰማዕታት 
ቤተሰቦችንና ለሰው ልጅ ፍትህ ተሟጋቾችን አበክረን እናሳስባለን። ይህ ገዳይ በዝምባብዌ ተሸሽጎ 
ከማላገጥ አልፎ እንደ ጀግና ሲወሳ እጅጉን ያማል። የጀርመኑ አዶልፍ ሂትለር “ትግሌ” ብሎ 
እንደጻፈ ሁሉ ግራዚያኒ መንግስቱ ኃይለማርያምም “ትግላችን” በሚል በጻፈው መጽሐፍ 
በጨፈጨፋቸው የሕዝብና የሀገር ልጆች ላይ ዳግም ንቀቱን የዘረገፈ ህሊና ቢስና ጸጸት የሌለው 
ለመሆኑ እራሱ በራሱ የመሰከረ ነው። 

መንግስቱ ኃይለማርያም በሕግ ተጠያቂ እንዳይሆን ሽፋን ሰጪ ኃይሎች ጥንትም የሀገራችንን 
ሃያልነትና ጠንክራ መውጣት ያሳሰባቸው የውጭ ኃይሎች ጭምር ናቸውና በዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ 
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ድምጻችንን ልናሰማ ይገባናል። አዎ! መንግስቱ ኃይለማርያም ኢትዮጵያን በዕድገቱም ሆነ 
በስልጣኔው እከፍተኛ ደረጃ ሊያደርሱ የሚችሉ ዕምቡጥ ልጆቿን ነው የበላላቸው፣ ወራሪዎች 
በጦርነት ያላገኙትን ጀግኖቿን ነው እምሽክ ያደረገላቸው፣ ሀገሪቷ አንድነቷን አጥታ በጎሳና በዘር 
ትከፋፈል ዘንድ ምኞታቸው ለሆኑና ዛሬ ሥልጣን ኮርቻ ላይ ለተፈናጠጡት በኢትዮጵያ ሀገር ወዳድ 
ልጆቿ አጥንትና ደም መሸጋገሪያ፣ መረማመጃ ድልድይ ነው የሠራላቸው። እና? እናማ ጠቀማቸው 
እንጂ መች ጎዳቸው?  

ሀገራችንንና አፍሪካን እንደልባቸው ሊጋልቡ ከጥንት ታሪኳ ጀምሮ ሊያጠፏት፣ ዐድዋን ሊቀብሩ፣ 
በአምስቱ ዓመት የአርበኝነት ተጋድሎ የተዋረዱበትን ኢትዮጵያዊነት ብሔራዊ ስሜት ለቀበረላቸው 
ፋሽስት መሪ ከለላ ቢሰጡ፣ አላየንም፣ አልሰማንም ቢሉ አያስደንቀንም። ይልቁንም 
የሚያስተዛዝበውና የሚያስደንቀው አንዳንድ የመከራው ገፈት ቀማሾች እራሳቸው ዳር ሁነው ሲታዘቡ 
ከማየት አልፎ እንቅፋትነታቸው አስገራሚ ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» ከተነሳንበት አንዱ ዓላማ የያ ትውልድን ማዕከል ያደረገ ታሪክ ማሰባሰብና 
መዘከር በመሆኑ በዛሬ ዕትማችን የዛሬ 43 ዓመት በግፍ ለተገደሉት ባለስልጣናትና ቤተሰቦቻቸው 
መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ስማቸውንና ምስላቸውን ከፍ አድርገናል። ምስላቸው ሳይገኝ ላልተካተቱት 
ይቅርታ እየጠየቅን የምታገኙ ላኩልን እያልን በድረ ገጻችንም የራሱ ክፍል እንደሚኖረው 
እንገልጻለን። 

የግፍ ደም ዛሬም ይጮሃል! 

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው! 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
 
ኅዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. (November 23, 2017) 

አባሪዎቹን በቀጣይ ገጾች ይመልከቱ። 
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ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ የተገደሉ የቀድሞ ባለሥልጣናት 

 

 

አፈንጉሥ ማዕረግ           ብላታ 

 

በደጃዝማች ማዕረግ 
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በፊታውራሪ ማዕረግ 

 

በሜጀር ጀነራል ማዕረግ 

 

ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ 

 

ሌ/ጀነራል ማዕረግ 
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በኮሎኔል ማዕረግ 

 

ሻለቃ                       ሻምበል                                    ሪር አድሚራል 

        

 

ምስላቸው ያልተካተቱ 

ብ/ጄነራል ግርማ ዮሐንስ 

ብ/ጄነራል ሙሉጌታ ወ/ዮሐንስ 

ጁኒዬር ኤክማን ዮሐንስ ፍቱይ 

ሻምበል ወልደዮሐንስ ዘርጋው 

ሻምበል ተስፋዬ ተክሌ 

«ያ ትውልድ ተቋም» ለመረጃ ምንጭነት! 
                   የተጐዱ ወገኖችን ለመርዳት! 
                   ለያ ትውልድ መታሰቢያነት!  
 
የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው!!!  
  
ኅዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. (November 23, 2017) 
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ዋቢ ማጣቀሻና መረጃዎች፡ 

 ኢትዮጵያ፤ ደርግ በግፍ ለሠዋቸው ሰማዕታት መታሰቢያ የተዘጋጀ፤ ዶር ደጃዝማጅ ዘውዴ ገ/ሥላሴ፤ 
አዲስ አበባ ሰኔ 5 ቀን 2000 ዓ.ም. 

 ደም ያዘለ ዶሴ ጥር 2002 ዓ.ም.፡ የልዩ አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፤ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 
 አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ የወቅቱ ዕትሞች  

 ያ ትውልድ ድረ ገጽ  

ምስጋና፡ 

 ለኮንግረስ ቤተ መጽሒፍት ሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 

 
«ያ ትውልድ ተቋም» 
 

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

 ምስለ ገጽ : yatewlid 

 

  

mailto:yatewlid@yahoo.com
mailto:yatewlid@gmail.com
http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም.  በደርግ የተገደሉ የቀድሞ 
ባለሥልጣናት  

 ተራቁ. ስም ከነአባት 

1 ፀሐፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ 

2 ሌ/ጀነራል ከበደ ገብሬ 

3 ሌ/ጀነራል ድረሰ ዱባለ 

4 ሌ/ጀነራል ኃይሌ ባይከዳኝ 

5 ሌ/ጀነራል አበበ ገመዳ 

6 ሌ/ጀነራል አሰፋ አየነ 

7 ሌ/ጀነራል ይልማ ሽበሺ 

8 ዶር ተስፋዬ ገ/እግዚሃብሔር 

9 ደጃዝማች ሣህሉ ድፋዬ 

10 ደጃዝማች ሰሎሞን አብርሃ 

11 አቶ አካለወርቅ ሀብተወልድ 

12 አቶ ሙላቱ ደበበ 

13 ልዑል አሥራተ ካሣ 

14 ደጃዝማች ለገሠ ብዙ 

15 ደጃዝማች ወርቅነህ ወ/አማኑዬል 

16 ሜ/ጀነራል ሥዩም ገ/ጊዮርጊስ 

17 ሌ/ጀነራል በለጠ አበበ 

18 ሌ/ጀነራል ታምራት ይገዙ 

19 ደጃዝማች ክፍሌ እርገቱ 

20 አቶ ነብየ ልዑል ክፍሌ 

21 ቀኛዝማች ይልማ አቦየ 

22 አቶ ተገኝ የተሻወርቅ 

23 ልጅ ኃይሉ ደስታ 

24 ጀነራል ወንድሙ አበበ 

25 ኮሎኔል ሰሎሞን ከድር 

26 አፈንጉሥ አበጀ ደባልቅ 

27 ሌ/ጀነራል ኢሳያስ ገ/ሥላሴ 

28 ብ/ጀነራል ግርማ ዮሐንስ 

29 ደጃዝማች ወርቁ እንቁሥላሴ 

30 ደጃዝማች አእምሮሥላሴ አበበ 

31 ብ/ጀነራል ሙሉጌታ ወ/ዮሐንስ 

32 ሜ/ጀነራል ጋሻው ከበደ 

33 ራስ መስፍን ስለሺ 

34 ሌ/ጀነራል አብይ አበበ 

35 ሌ/ጀነራል ደበበ ኃ/ማሪያም 

36 ኮሎኔል ጣሰው ሞጆ 

37 አቶ ኃይሉ ተክሉ 

38 ልጅ እንዳልካቸው መኮንን 

39 አቶ አበበ ረታ 

40 ፊታውራሪ ደምሴ አላምረው 

41 ሌ/ጀነራል አሰፋ ደምሴ 

42 ደጃዝማች ከበደ አሊ ወሌ 

43 አቶ ሰሎሞን ገ/ማሪያም 

44 ብላታ አድማሱ ረታ 

45 ሻምበል ሞላ ዋከኔ 

46 ሜ/ጀነራል ታፈሰ ለማ 

47 ፊታውራሪ አምዴ አበራ 

48 ሪር አድሚራል እስክንድር ደስታ 

49 ኮሎኔል ያለውምዘውድ ተሰማ 

50 ኮሎኔል ይገዙ ይመኑ 

51 ሻለቃ ብርሃኑ ሜጤ 

52 ፊታውራሪ ታደሰ እንቁሥላሴ 

53 ሻምበል ደምሴ ሽፈራው 

54 ሻምበል በላይ ፀጋዬ 

55 ሻምበል ተስፋዬ ተክሌ 

56 ጁኒዬር ኤክማን ዮሐንስ ፍታዊ 

57 ሻምበል ወ/ዮሐንስ ዘርጋው 

58 ተ/ወ በቀለ ወ/ጊዮርጊስ 

59 ም/10አለቃ ተክሌ ኃይሌ 

60 ብ/ጀነራል አማን አንዶም 
 


