
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 10 ቁጥር 1                   ኅዳር 14 ቀን 2015  ዓ.ም. 

የ60ዎቹን 48ኛ የሙት ዓመት ስናስታውስ 

( https://youtu.be/RaVXjESWwN4 ) 

ዓመታትን መለስ ብለን ስንዳስስ ኅዳር 14 ቀን 2015 ዓ.ም. 60ዎቹ በመባል ወደ 

ሚታወሱት የደርግ ዘመን የጅምላ ፍጅት 48ኛ ዓመት ይወስደናል። ደርግ መስከረም 

2 ቀን 1967 ዓ.ም. ዓጼ ኃይለሥላሴን ከስልጣ አውርዶ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር 

ደርግ ሥር ሀገሪቷ እንድትተዳደር በማድረግ ለዘመናት የነበረውን ዘውዳዊ አገዛዝ 

በመደምሰስ የኢትዮጵያን የሥርዓት አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ በመቀየር ከፋች አገዛዝ 

ነበር። ወታደራዊው አገዝ ስልጣን በጨበጠ በሁለት ወር ተኩል ውስጥ ነበር 52 

የቀድሞ አጼ ኃይለሥላሴን ባለስልጣናትና በደርጉ ውስጥ የነበሩ እና ለስልጣኔ 

ያሰጉኛል ያላቸውን ሰባት የደርግ አባላትን እና የደርጉ ሊቀመንበር የነበሩትን ሌ/ጄ 

አማን ሚካኤል አንዶምን ጨምሮ ረሽኗል።  

በዚህ ድንገተኛና አስደንጋጭ ግድያ በሚንስትርነት ማዕረግ ያሉ፣ የወረዳ፣ አውራጃና 

ክፍለሀገር እንደራሴዎች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ተደባልቀው ተረሽነዋል። ከተገደሉት 

ውስጥ የ19 ዓመት ወጣት ም/መቶ አለቃ ተክሌ ኃይሌ ትንሹ ሲሆን በወቅቱ የ75 

ዓመት አዛውንቱ ደጃዝማች ሳህሉ ድፋዬ ነበሩ።  

ዝርዝር ዘገባውን ከአያያዝነው የቪድዮ ዝግጅት ትከታተሉ ዘንድ ለትውስታ 

አዘጋጅተናል። ይህ የቪድዮ ድምጽ ቅንብር በሸገር ካፌ 2004 ዓ.ም. ከተዘጋጀው 

ተደርጎ የተረሸኑት ምስል ደግሞ ከዶር ደጃዝማች ዘውዴ ገ/ሥላሴ፡ አዲስ አበባ ሰኔ 5 

ቀን 2005 ዓ.ም. ከታተመው መጽሐፍ የተወሰደ ሲሆን ለተጨማሪ ቅንብር በወቅቱ 

የወጣውን አዲስ ዘመን ዕለታዊ ጋዜጣ እና ደም ያዘለ ዶሴ ጥር 2002 ዓ.ም. የልዩ 

አቃቤ ሕግ ጽ/ቤት፡ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሠነድን ለዋቢነት ተጠቅመናል። ሁሉንም 

እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለአንባቢያን መረጃ ለማቅረብና ቀኑን ለመዘከር 

በየጊዜው የወጡና የተቀናበሩ መረጃዎች መነሻ ናቸውና ምስጋናችን የላቀ ነው። 

«ያ ትውልድ ተቋም» የዛሬ 48 ዓመት በግፍ ለተረሸኑት 52 የአጼ ኃይለሥላሴ ባለስልጣናትና 8 የደርግ አባላት የሚሰማንን ጥልቅ ሀዘን 

እየገለጽን ሁሌም ሀዘኑ ለሚያስተክዛችሁ ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶች በሙሉ እግዚሐብኤር መጽናናትና ብርታት እስጣችሁ 

እንላለን።   

በተጨማሪ በአለፈው ዓመት እትማችን የተረሸኑት 60ዎቹ ስምና ምስል ያ ትውልድ ቅጽ 9 ቁጥር 2 የኅዳር 14 ቀን 2014 ዓ.ም. እትም 

“የግፍ ደም ዣሬም ይጮሃል” መመልከት ይቻላል። ያት ቅጽ 9 ቁጥር 

2........................................................................................................................................ኅዳር 14 ቀን 2014 ዓ.ም. (yatewlid.com) 

ያ ትውልድ ተቋም ኅዳር 14 ቀን 2015 ዓ.ም.         

https://youtu.be/RaVXjESWwN4
https://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_9/Ya_Tewlid_Vol_9_No_2_Hidar_14_2014.pdf
https://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_9/Ya_Tewlid_Vol_9_No_2_Hidar_14_2014.pdf
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ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. በደርግ የተገደሉ የቀድሞ ባለሥልጣናት 

 

 

አፈንጉሥ ማዕረግ   ብላታ 
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በደጃዝማች ማዕረግ  

 

 በፊታውራሪ ማዕረግ 

 

በሜጀር ጀነራል ማዕረግ 

 

ብርጋዴር ጀነራል ማዕረግ 
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ሌ/ጀነራል ማዕረግ 

 
በኮሎኔል ማዕረግ 

 
ሻለቃ                 ሻምበል                     ሪር አድሚራል 

        
ከደርግ አባላትና ሌሎች 
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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 2015 ዓ.ም. (November 23, 2022) 

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 

• የቀይ ሽብር ሰማዕታት መታሰቢያ ማኅበር አዲስ አበባ ኢትዮጵያ 

• የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘገባ 

• ያ ትውልድ ቅጽ 1, 2 እና 3፤ ክፍሉ ታደሰ   

• ያ ትውልድ ድረ ገጽ  

ምስጋና፡ 

• ለኮንግረስ ቤተ መጽሐፍት ሰሜን አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ 

 

«ያ ትውልድ ተቋም» 

 

• ኢሜል   : yatewlid@gmail.com,  

• ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 

• ምስለ ገጽ : yatewlid 

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 
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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 
 


