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ለአውሮፓ ፓርላሜንት፤ 

ጉዳዩ፦ የአውሮፓ ፓርላማ በቁጥር 2016/2520/RSP ያሳለፈውን ውሣኔ ይመለከታል። 

 በቅድሚያ ለአውሮፓ ፓርላማ አባላትና ለዓለም ሕዝብ አምላካችን፣ ሰላም፣ ጤና፣ ዕድገትና ብልጽግና እንዲቸረን 

እንመኛለን። ለተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ ፣ ይህን አቤቱታ የሚያቀርበው ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የተሰኘ፣ 

መሠረቱን የተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች  ውስጥ  ሜሪላድ ግዛት  ያደረ፣ በሕጋዊነት ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ሲቪክ 

ድርጅት ነው። ድርጅቱ በመላው ዓለም  በሚገኙ ከተሞች መሠረቱን ጥሎ በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኝ ድምፅ አልባ ለሆነው 

የዐማራ ነገድ ድምፅ በመሆን እየሠራ ያለ ሲቪክ ድርጅት ነው። የተቋቋመበት መሠረታዊ ዓላማም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ 

ከሚኖሩት ነገዶች በቁጥር ከፍተኛ ከሆኑት በመጀመሪያው ረድፍ የሚሰለፈው የዐማራ ነገድ፣ በ«ትግራይ ሕዝብ ነፃ 

አውጭ ግንባር» በሚመራው «የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራስያዊ ግንባር(ኢሕአዴግ)»  ለሚፈጸምበት 

የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ድምፅ  በመሆን፣ ከሚፈጸምበት የሕይዎት፣ የኢኮኖሚና የመብት ነጠቃ መታደግ 

የሚችልበትን ዘዴ ማፈላለግ ነው። ዐማራው ከፈጽሞ ጥፋት እንዲድን ጉዳዩን ለዓለም ማኅበረሰብና ለሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ድርጅቶች ማሰማት ነው። 

 ድርጅቱ ከተቋቋመ ሦስት ዓመታት  አስቆጥሯል። በነዚህ ዓመታት የትግሬ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር በዐማራው ነገድ ላይ 

እየፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀሎች የሚያሳዩ ከ80 በላይ መግለጫዎችን በማውጣት 

የሚመለከታቸው  ወገኖች እንዲያውቁት ጥረት አድርጓል። ከሁሉም በላይ ባለፉት 25 ዓመታት የትግሬ ነፃ አውጭ ግንባር 

በዐማራው ነገድ ላይ ያደረሰውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በተጨባጭ የሚያሳዩ፣ የሰነድ፣ የድምፅ፣ የቦታ፣ 

የቃል፣ የፎቶ ግራፍ፣ የቪዲዮና መሰል መረጃዎችን አሰባስቦ ለሚመለከታቸው ሁሉ ለማሰራጨት በዝግጅት ላይ ይገኛል።  

የተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ፣  የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ መዝኖ፣ ከሃያ አምስት ዓመታት በኋላ፣ ዝምታውን ሰብሮ፣ 

«የኢሕአዴግ መንግሥት በገዛ ሕዝቡ ላይ የሚያደርሰውን ግድያ፣ እስራት፣ ድብደባና አፈና ምን ያህል የከፋና የሰፋ 

መሆኑን ተረድቶ፣ ከዚያ አድርጎቱ እንዲቆጠብ ያሳለፈው ይህ ውሣኔ፣ ፓርላማው ለሕዝቦች መብት መከበር የቆመ 

እንደሆነ ያሳየበት አንዱ  አጋጣሚ እንደሆነ እንገነዘባለን። ይህም የአውሮፓ መንግሥታት ከታሪካዊቷ ኢትዮጵያ ሕዝብ 

ጋር ገንብቶት ለኖረው የመንግሥታትና የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት በተሻለ መልኩ መቀጠል የራሱን በጎ ሚናይ ይጫዎታል 

ብለን እናምናለን። ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ ለዚህ ዓይነቱ ውሣኔ እንዲደርስ ጥረት 

ያደረጉትን ወገኖች ሊያመሰግን ይወዳል። 

 ሆኖም፣ ከእያንዳንዱ መልካም ነገር፣ ይብዛም ይነስም የራሱ የሆኑ ችግሮች ወይም ሕፀፆች አጣያም። በመሆኑም ከላይ 

በጉዳዩ ሥር የተጠቀሰው የፓርላማው ውሣኔ፣ በፊደል ተራ «E» ሥር የተገለጸው ማለትም ፦«ኢትዮጵያ በሃይማኖት 
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እና በባህል የተለያየ ማኅበረሰብ የሚኖርባት አገር ሆና፣ታላቆቹ ነገዶች ፤በተለይም ኦሮሞ እና የኦጋዴን 

ሶማሊዎች፣ በአማራውና በትግሬው ወደ ዳር ተገፍተዋል፣ በፖለቲካ ያላቸው የውክልና ተሳትፎ ትንሽ ነው»   

«E.  whereas Ethiopia is a highly diverse country in terms of religious beliefs and cultures; whereas some of 

the largest ethnic communities, particularly the Oromo and the Somali (Ogaden), have been marginalized in 

favour of the Amhara and the Tigray, with little participation in political representation» 

ሲል የደረሰበት መደምደሚያ ከዕውነት የራቀ በመሆኑ  ብቻ ሳይሆን፣ ፍጹም ስሕተት ስለሆነ፣ ሞረሽ ወገኔ የዐማር ድርጅት 

ይህ  እንዲታረም ለማስገንዘብ ይህን ደብዳቤ ለመጻፍ  ግድ ብሎናል። ነገሩ እንዲህ ነው!   

ባለፉት 25 ዓመታት የኦሮሞ እና የሶማሊያ ፖለቲካ ድርጅቶች ከትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር ጋር አብረው፣ በዐማራው ነገድ 

ላይ የዘር መጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ፈጽመውበታል። ሀብት ንብረቱን ነጥቀውታል። ከፍተኛ የሆነ የሥነ-ልቦና ሰላባ 

የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍተውበታል። እንደ እንስሳ ታርዷል። ተሰልቧል። በገፍ ለዘመናት ከኖረበት አካባቢ ተባሯል። 

በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው  ነባራዊ ዕውነታ  ይህ ሆኖ እያለ፣ «ዐማራው ከትግሬ ጋር አብሮ ኦሮሞቹንና ሶማሌዎቹን 

ከፖለቲካ ተሳትፎ አግሎ፣ ወደ ዳር ገፍቷቸዋል»  የሚለው ውንጀላ ወይም ክስ መሠረት የሌለው ነው።  

ይህ በዐማራው ነገድ ላይ የተሰነዘረ  መሠረተ ቢስ ውንጀላ፣ ፓርላማው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ለማስተካከል  

ይረዳል ብሎ ላቀደው ዓላማ  መሣካት የሚረዳው አይሆንም።  የዐማራው ነገድ የአገዛዙና የአጋሮቹ የጥቃት ሰላባ እንጂ፣ 

አጥቂ ባለመሆኑ፣ የችግሩ ምንጭ አይደለም። የችግሩ ምንጭ ካልታወቀ ደግሞ መፍትሄውን ለማግኘት ያስቸግራል። 

የአውሮፓ ፓርላማ ከላይ በተጠቀሰው አንቀጽ  የደረሰበት ድምዳሜ በተሎ ካልታረመ፣ የዐማራውን ነገድ ለበለጠ ጥቃት 

የሚያግልጠው ከመሆኑም በላይ፣ ከነገዶቹ ጋር ለሚኖረው የወደፊት ግንኙነት አራፍሽ ሚና የሚጫወት ነው። የዐማራው 

ነገድ በደረሰበት የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል፣ፓርላማው ድምፅ እንኳን ባይሆነው፣ አጥፊ ነው ብሎ ይፈርጀዋል 

የሚል ግምትም ሆነ አስተሳሰብ አልነበረንም።  

ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት የአውሮፓ ፓርላማ የደረሰበትን ይህን ድምዳሜ  በአንክሮ ሲያምሰለስለው ይህ አባባል 

ከሁለት የተሳሳቱ መነሻዎች ሊነሳ እንደሚችል አሰብን።  

አንደኛ፣ እኤአ በ1935 «ኢትዮጵያ የባሩድ በርሜል» በሚል ርዕስ የተጻፈ መጽሐፍ ፣«የኢትዮጵያ ሕዝቦችና ነገዶች 

በዘር፣ በቋንቋ፣ በባህል ከኢትዮጵያ ገዥዎች ጋር የሚጋሩት ነገር የለም፤ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ተሰጥቷቸው 

ቢሆን ኖሮ፣ ገና ድሮ የኢትዮጵያዊነትን አስኳል ከውስጣቸው አውጥተው በጣሉ ነበር።» ሲል የፋሽስቱ መሶሎኒ ሰላይ 

የነበረው ሮማን ፕሮቻዝካ የጻፈው ቅጅ ሆኖ በማግኘታችን፤ 

ሁለተኛ፣  ዮሓን ክራፍ የተባለው ጀርመናዊ ሰላይ በ1837 ዓም ኢትዮጵያ በቆየበት ጊዜ፣  መካከለኛውን አፍሪካ በጀርመን 

ቅኝ ግዛት ሥር ለማዋል ባደረገው ጥናት፣ «በሸዋ ቆይታየ ለጋሎች(ኦሮሞዎች) የተለየ ትኩረት ያደረኩት 

በእግዚአብሔር ፀጋ  ፕሮቴስታንትነትን ከተቀበሉ በኋላ የሠራዊት ጌታ ለጀርመኖች በአውሮፓ ላሳየው የተልዕኮ 

መሳካት የተመረጡ እንደሚሆኑ በመገመት ነው።» ሲል የደረሰበት ድምዳሜና አያይዞም « የሮማ ካቶሊክ 

ሚስዮናዊ ``ሽንን``(ቻይናን) ስጡንና እስያ የእኛ ትሆናለች» እንዳለው ሁሉ ክራፍም «ጋሎችን(ኦሮሞዎችን) 

ስጡንና ማዕከላዊ አፍሪካ የእኛ(የጀርመኖች) ይሆናል» (J.Lewis; Travler,and Missionery Lavour During an 

eight years resident—London: 1968, 2nd ed p.72)  በማለት ለጀርመን መንግሥት ያሳሰበው በዚህ በ21ኛው መቶ 

ክፍለዘመን ተግባራዊ ለማድረግ ታልሞ ይሆን? ብለን እንድንጠይቅ አድርጎናል።  

ይህ ውሣኔ ባለው መልኩ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር የሚያቃልል ሳይሆን፣ የሚያባባስ ነው የሚሆነው። 

ስለሆነም የተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ  ከላይ በተራ ፊደል «E» የሰፈረውን የውሳኔውን ሀሳብ እንዲያሻሻል ወይም 

እንዲለውጥ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህ ካልሆነ፣ አገራችን ኢትዮጵያ በፋሽት ጣሊያን ተወራ በነበረበት ወቅት ንጉሠ-

ነገሥቷ በ52 የዓለም መንግሥታት ማኅበር ጽሕፈት ቤት ፊት እኤአ ጁን 30/1936  ቀርበው፣ «በመንግሥታት ማኅበር 
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ደንብና ሕግ ላይ እምነቷን በመጣል ፤ ሰላምን አጥብቃ የምትፈልግና ሕዝቧን ከጨለማው ዓለም ለማላቀቅ 

የምትጥር ኢትዮጵያ፣ ነፃነቷ ሲገፈፍና ልጆቿ  በመርዝ ጋዝ ሲቃጠሉ ፣ ሊግ ኦፍ ኔሽን ይችን ደሃ አገር ለማዳን 

እርምጃ መውሰድ እንደሚገባው፣ ዛሬ ማሰብና መቁረጥ ካልቻለ፣ ነገ ጊዜው የናንተ እንደማይሆን 

ተገንዝባችሁት ይሆን?» ሲሉ የተናገሩት ቃል ዛሬም በዐማራው ነገድ ላይ ያለ እውነታ ነው። የዘር መጥፋትና የዘር 

መጽዳት ሰላባ የሆነን ነገድ፣ አጥፊ ነህ ብሎ መፈረጅ የሕግም ሆነ የሞራል ድጋፍ ይኖረዋል አይባልም።  

የዐማራው ነገድ ከ1983 ዓም ግንቦት 20 ጀምሮ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና መሰል እንቅስቃሴዎች 

ውስጥ የወሣኝነት ቦታ ቀርቶ፣ የተሳትፎ መብት የሌለው መሆኑን የተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ መረጃ ያጥረዋል ብሎ 

ለማለት ያስቸግራል። ዐማራው ባለፉት 25 ዓመታት የትግራይ ነፃ አውጭ ግንባር በሚመራው መንግሥት በጠላትነት 

ተፈርጆ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል ሰለባ ከመሆን አልፎ፣ በየትኛውም ደረጃ ባገሪቱ ፖለቲካ ተሳታፊ 

እንዳልሆነ፣ ከሚከተሉት ቋሚ ማስረጃዎች መገንዘብ ይቻላል። 

• ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓም የደርግ መንግሥት  ከሥልጣን በመሣሪያ ኃይል ሲወገድ፣ እርሱን በኢሕአዴግ 

ለመተካት፤ ሰኔ 24 ቀን 1983 ዓም በተደረገው የሽግግር መንግሥት መሥራች ጉባዔ፣ የዐማራውን ነገድ 

በድርጅትም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ወክሎ የተገኘ የለም። በአንፃሩ ከላይ የሰፈረው የፓርላማ ውሣኔ 

ተገፍተዋል ያላቸው ኦሮሞውና ሶማሊው ከበቂ በላይ በሆነ ተወክለዋል። ኦሮሞው በ4 ድርጅቶች፣ በሃያ 

አራት ሰዎች ተወክሏል። ሶማሊው በአንድ ድርጅትና በአራት ሰዎች ተወክሏል።   ከሽግግር 

መንግሥቱ ምሥረታ ማግሥት፣ ሟቹ መለስ ዜናዊ በጉባዔው ዐማራው አለመወከሉን ለሕዝብ ይፋ 

አድርጓል። (ለዚህም የሽግግር መንግሥቱን የመሠረቱ ድርጅቶችንና ግለሰቦችን ማንነት በአባሪ አንድ ይመለከቱ።) 

• የሽግግር መንግሥቱ «ቻርተር» ሆኖ የፀደቀው፣ የ«ተሰኔ ማንፌስቶ» በመባል የሚታወቀው፣ የኤርትራ 

ነፃ አውጭ ግንባር(ሻዕቢያ)፣ የትግሬ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር (ትሕነአግ--ወያኔ) እና የኦሮሞ ነፃ አውጭ 

ግንባር (ኦነግ) በጋራ የተስማሙበት የሦስቱ ብሔርተኛ ድርጅቶች ስምምነት  ነው። በዚህ ስምምነት 

አንድም የዐማራ ተወካይ የለም። የአገሪቱ ሕገ-መንግሥት በመሆን የሚያገለግለውም ከዚሁ ነፃ አውጭ 

ድርጅቶች ስምምነት የተቀዳ ነው። በዚህ ስምምነት የዐማራው ተወካይ የለም። ዐማራው የሚገዛው የራሱ 

ይሁንታና ፈቃድ በሌለው ሰነድና ሕገ-መንግሥት ነው። 

• የኢሕዴግ መንግሥት ዋና ሞተር የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር መሆኑ ይታወቃል። ይህ ድርጅት 

የካቲት 11 ቀን 1967 ዓም የትጥቅ ትግል ለማካሄድ በርሃ ሲገባ በአውራ ጠላትነት ፈርጆ ሊያጠፋው ቆርጦ 

የተነሣው የዐማራውን ነገድ ነው። ይህንም በ1968 ዓም ባወጣው ፕሮግራሙ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። « 

የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ  ትግል ፀረ-የአማራ ብሔራዊ ጭቆና፣ ፀረ-ኢምፔሪያሊዝም እንዲሁም 

ፀረ-ንዑስ ከበርቴአዊ ጠጋኝ ለውጥ ነው። ስለዚህ የአብዮታዊ ትግል ዓላማ ከባላባታዊ ሥርዓትና 

ከኢምፔሪያሊዝም ነፃ የሆነ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ማቋቋም ይሆናል።» (የትግራይ ህዝብ  

ነፃ አውጪ ድርጅት ፣የመጀመሪያ ዕትም የካቲት 1968፣ ገጽ 18 Or Welkait.com)  

• በዚህ ፕሮግራም መሠረት ዐማራው በኢሕአዴግ አገዛዝ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል 

የተፈጸመበት እንጂ፣ የትኛውንም ነገድ ሊያገልና ሊጋፋ የሚያስች ሥልጣንና መብት ኖሮት አያውቅም። 

ባለፉት 25 ዓመታት በዐማራው ላይ የተፈጸመበት የታቀደ፣ የተጠናና የተቀነባበረ የዘር ማጥፋትና የዘር 

ማጽዳት ወንጀል የሚያሳዩት ተጨባጭ መረጃዎች፣ የአውሮፓ ፓርላማ ከደረሰበት ድምዳሜ በተቃራኒው 

ነው።  ይህም በመሆኑም ባለፉት 25 ዓመታት፣ በትግሬ፣ በኦሮሞ፣ በሶማሊያ እና መሰል የፖለቲካ 

ድርጅቶች፣ ከሁሉም በላይ ኢሕአዴግ በሚለው ጥላ ሥር የተሰባሰቡ የትግሬ ሕዝብ ነፃ አውጭ ድርጅት 

ሳተላይት የሆኑ ድርጅቶች በመተባበር፣ በዐማራው ነገድ ላይ የሚከተለውን የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት 

ወንጀል ፈጽመውበታል። 
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        (4.1) የዐማራው አንጡራ መኖሪያ የሆኑትን ለም መሬቶች፣ ማለትም ከወሎ ክፍለ-ሀገር ራያና አዘቦን በሙሉ፣ 

ከሰሜን ጎንደር አስተዳደር አካባቢ፣ ሠቲት ሁመራን፣ ወልቃይትን፣ ጠገዴን፣ ጠለምትና አርማጭሆ ወረዳዎችን ወደ 

ትግራይ ወስደው ነዋሪውን ዐማራ ገድለው፣ አሥረው፣ አሰድደውና አፈናቅለው ትግሬ አስፍረውበታል። የዐማራውን 

ሴቶች በማስገደድ በመድፈር የትግሬ ዘር እንዲራባ አድርገዋል። ከሽ በላይ የነዚህ ወረዳ ነዋሪ ዐማሮች ተገድለዋል። በአሥር 

ሺዎች የሚቆጠሩት ተሰደዋል። (አባሪ ቁጥር 2 እና 3ን ይመልከቱ) 

      (4.2) ከ1983 እስከ 1987 ዓም ባሉት ዓመታት በተለለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በዐማራው ነገድ ላይ የሚከተሉት 

ወንጀሎች ተፈጽመውበታል። 

            (ሀ)  የተገደሉ 196፣ 

            (ለ)  የደረሱበት ያልታወቁ 44፣ 

            (ሐ)  የተሰደዱ 9፣ 

            (መ)  ከሁለት ዓመት እስከ ስምት ዓመት የታሠሩ 45፣ (ዝርዝሩን አባሪ 4 ን ይመልከቱ) 

                    (4.3) በኢሕአዴግ ስም የትግሬ ሕዝብ ነፃ አውጭ ድርጅት የአገሪቱን የፖለቲካ ሥልጣን እንደተቆጣጠረ፣ 

በሐረርጌና በአርሲ ክፍለሀገሮች በዐማራው ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ አካሂዷል።   

                       (ሀ) አርሲ ፦ በታኅሣሥ ወር 1984 ዓም በአርሲ ክፍለሀገር በሐይቆች አውራጃ፣ በአርሲ ነገሌ ወረዳ ነዋሪ 

በነበሩ ዐማሮች ላይ የሚከተሉት ወንጀሎች ሆን ተብው ተፈጽመዋል፦ 

• 60  ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• 60 ዐማሮች ቆስለዋል፤ 

• 6203 የዐማራ ከብቶች ተዘርፈዋል፣ 

• 64 የዐማራ የቆርቆሮ ቤቶች ፈርሰዋል፣ 

• 7246 የዐማራ የእህል ክምር ወድሟል፣ 

• 247 ሄክታር የዐማራ የእህል ማሣ ወድሟል፣ 

• 1200 የዐማራ የቤት እንሰሶች በቤት ውስጥ እንዳሉ ተቃጥለዋል፣ 

• 12766 ለቤት መሥሪያ የተገዛ ንብረትነቱ የዐማሮች የሆነ ቆርቆሮ ተዘርፏል፣ 

• ግምቱ ብር 431120 የሆነ የቤተክርስቲያን ንዋ የቅዱሳት ተዘርፏል፣ 

• 702 የዐማራ አባወራዎች ከ6987 የቤተሰብ አባሎች ጋር ከመኖሪያ ቀያቸው 

ተፈናቅለዋል፣ 

• 754 ዐማሮች ተገድለዋል፤ ከነዚህ ውስጥ 87ቱ የተገደሉት ታርደው ነው።  

• 405 ዐማሮች በጥይትና በሰይፍ ቆስለዋል፤  

• 56 የዐማራ ልጃገረዶች ተገደው ተደፍረዋል፤  
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• 76 ዐማራ ባለትዳር ሴቶች ከባሎቻቸው ፊት ተገደው ተደፍረዋል።  

• 248 ለአካለ መጠን ያልደረሱ የዐማራ ልጆች የደረሱበት ሳይታወቅ ቀርቷል።  

• 1554 የዐማራ ቤቶች ተቃጥለዋል። 

• 10380 ዐማሮች ያለመጠጊያ ቀርተዋል። 

• 7 ነፍሰጡር የዐማራ ሴቶች ተረሽነዋል።  

• 8 ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋል። (ለዝርዝር መረጃው የኢሰመጉን መግለጫ አባሪ 5 

ን ይመልከቱ)   

 

          (ለ) በሐረርጌ ክፍለሀገር በተለያዩ አውራጃና ወረዳዎች ከ1983 ዓም ጀምሮ አሰቃቂ ወንጀሎች በዐማራው ላይ  ተፈጽሟል።  

• ጋራ ሙለታ 73 ዐማሮች ተገድለዋል፤ 

• ወተር 300 ዐማሮች ተገድለዋል፤ 

• በደኖ (እንኤፍቱ) ገደል ተጥለው የተገደሉ 123 ዐማሮች፣ 

• ድሬደዋ ከተማ 8 ዐማሮች ተገድለዋል፤ 

• ገለምሶ በ1985 በተደረገ ምርመራ 16 ጆንያ የዐማራ ራስ ቅል(ቅንጫላት) ካንድ ቦታ በጅምላ 

ግድያ ከተፈጸመበት ቦታ ወጥቷል። አንድ ጆንያ ባማካኝ መቶ የራስ ቅል እንደሚይዝ ተገምቷል። በዚህ 

ግምት መሠረት ገለምሶ ላይ 1600 ዐማሮች ተገድለዋል። 

• ሀብሩ 20 ዐማሮች ተገድለዋል፤ 

• መቻራ 8 ዐማሮች ተገድለዋል፤ 

• ወፊ 14 ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• ከተራ 15 ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• ደረኩ 8 ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• ምጨታ 7 ዐማሮች ተገድለዋል 

• ቀርሣ 10 ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• 15 የዐማራ ሴቶች ጡታቸው ተቆርጦ እንዲሞቱ ተደርጓል። 

• 4 ቤተ ክርስቲያኖች ተቃጥለዋል።  በአጠቃላይ በሐረርጌ ውስጥ ይኖሩ ከነበሩት ዐማሮች 

ውስጥ 2191 በግፍ በዘራቸው ብቻ ተገድለዋል።(ዝርዝር መረጃውን አባሪ 6ን   ይመልከቱ) 

         (4.4)    ምሥራቅ ወለጋ ፦ 

• የተገደሉ ዐማሮች ብዛት 754፤ 

• የተቃጠሉ የዐማራ ቤቶች 6251፣ 
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• የተዘረፉ የዐማራ የቀንድና የጋማ ከብቶች 52303፣ 

• የተቃጠሉ የእህል ጎተራዎች 222፤ 

• የተቃጠሉ የቤት እንስሳት 96፣ (,አባሪ 7 ይመልከቱ) 

        (4.5)  በማጅ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ ከ2004 እስከ 2007 ዓም ባሉት ዓመታት፣ 

•  በተለያየ ጊዜ 78000 ( ሰባ ስምንት ሺ) ዐማሮች እንደተፈናቀሉ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። 

የሳብ ሰሃራ ቴሌቪዥን ዘጋቢ አዶላላ ከጉራ ፈርዳ 22000(ሃያ ሁለት ሺ) ዐማሮች መፈናቀላቸውን 

ዘግባለች 

• መስከረም 25 ቀን 2007 ዓም ከ600 በላይ ዐማሮች ተገድለዋል። 

• በዚሁ ቀን እና ዓም 250 ቤቶች ተቃጥለዋል፤ 

• መስከረም 25 ቀን 2007 ዓም 3364 በላይ ሰዎች ቤት ንብረታቸውን ተነጥቀው ተባረዋል። 

• 860 በላይ ሕፃናት ጎዳና ላይ ተጥለዋል። 

• ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል፤ ሰዎች ታርደዋል( አባሪ 8 ይመልከቱ) 

  

        (4.7)  ቤንሻጉል ጉምዝ በዚህ ክልል ከ1984 ዓም ጀምሮ ባሉት ዓመታት በዐማራው ላይ የሚከተሉት ወንጀሎች 

ተፈጽመውበታል። 

• በ1984 ዓም ከ10000 (አሥር ሺ) በላይ ዐማሮች ተገድለዋል።(ይህን በተመለከተ የኢሠመጉ 

ሐምሌ 9 ቀን 1984 3ኛ መደበኛ መግለጫው 270 ዐማሮች መገደላቸውን፣ 6833 ቤቶች 

መቃጠላቸውን፣ ከ60000(ከስልሳ ሺ) በላይ ዐማሮች መፈናቀላቸውን ዘግቧል። 

• በ2004 መተከል ዞን 5200(አምስት ሺ ሁለት መቶ) ተፈናቅለዋል።(አባሪ 9 ይመልከቱ) 

• በ2005 ዓም በከማሸ ዞን 4500 ዐማሮች ተፈናቅለዋል።(ኢሠመጉ 126ኛ መግለጫ) 

• በ2007 ዓም  መተከል ዞን ግንቦት 8 እና 9 ቀኖች  160 ዐማሮች በገጀራ፣ በቢላዋ ታርደው የ80 

ታርደው ሥጋው ተበልቷል። 

         (4.8) ምዕራብ ሸዋ ኖኖ ወረዳ መጋቢት 2007 ዓም በዐማራው ላይ የሚከተሉት ወንጀሎች 

ተፈጽሞበታል። 

• አንድ ሰው ተገድሏል፣ 

• 10 ሰዎች ክፉኛ ቆስለዋል፣ 

• 99 የሣር ቤቶችና 25 የቆርቆሮ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ (የኢሠመጉ 136ኛ ልዩ መግለጫ 

ይመልከቱ) 



7 
 

         4.9) በአፋር ክልላዊ መንግሥት ከ1983 እስከ 2008 ባሉት ዓመታት ውስጥ በዐማራው ላይ የሚከተሉት 

ወንጀሎች ተፈጽመውበታል። 

• 2000(ሁለት ሺ) ዐማሮች ተገድለዋል፣ 

• 200(ሁለት መቶ) ዐማሮች ተሰደዋል፣ 

• 96 ዐማሮች ለስደት ወደ ሳውዲ ዓረቢያ ለመድ ቀይ ባሕር ሰምጠው 

ቀርተዋል።(ዝርዝሩን አባሪ 10 ይመልከቱ) 

5   ባለፉት የትግሬ ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ከ5 ሚሊዮን በላይ ዐማራ ጠፍቷል። የአጠፋፉ መንገድ ብዙና ውስብስብ 

ነው። በገፍ ገድለውታል። አሰድደውታል። በወሊድ መቆጣጠሪያ ስም ወላድ ሴቶች ሳያውቁትና ሳይነገራቸው 

የሚያመክን ክኒን እየሰጡ ትውልዱን ዘር አልባ አድርገውታል። የኤች አይ ቪን ቫይረስ ሆን ብለው ዐማራው 

ነገድ በመርፌ በማሰራጨት ሟችና ታማሚ አድርገውታል። ለዚህም የሚከተሉትን ማግኛ መሥመሮች 

(ሊንኮች) በመጫን በነገዱ ላይ የደረሰው ጥቃት የቱን ያህል የከፋና የሠፋ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። 

• Documentary; US policy: Ethiopia A failed State     

https://www.youtube.com/watch?v=ikVl6auH83w 

•  Al Jazeera, Amhara Region, Not only. the Poorest in Ethiopia, but the 

poorest in the world’    https://www.youtube.com/watch?v=pHs8uNuSguw 

• ESAT: Insight Interview with Amabassador HermanCohen,  

https://www.youtube.com/watch?v=WvfvFA6Q2Go 

• Tigray Hate for Amhara : 

0https://www.youtube.com/watch?v=pb23FCQMrQ0&spfreload=10 

• Anonymous: Keeping It Real for Ethiopia 

     https://www.youtube.com/watch?v=uNRRfx6lDUQ 

• Breaking News Amara from Gura Ferda ethnic Cleasing 

    https://www.youtube.com/watch?v=3k20QKe9o1Y 

• ESAT: Human Right, Amara People Eviciton from Southern Ethiopia 

https://www.youtube.com/watch?v=pHSilGxC22E 

• ESAT: Human Right Meles Zenawi’s Appalling Human Right Record 

In Ethiopia’ 

 https://www.youtube.com/watch?v=sxghiXcXCeI 

• Amara Farmers Expelled From Western Ethiopia  In a New Ethnic 

Cleasing Campaign, March, 2014   

https://www.youtube.com/watch?v=1dExv3M_mS 

• ESAT: Breaking News Amhara Genocides Continues April 22/2011 

https://www.youtube.com/watch?v=ikVl6auH83w
https://www.youtube.com/watch?v=pHs8uNuSguw
https://www.youtube.com/watch?v=WvfvFA6Q2Go
file:///C:/Users/Moses/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LA1XBSX4/&spfreload=10%22https:/www.youtube.com/watch%3fv=pb23FCQMrQ0HYPERLINK%20%22https:/www.youtube.com/watch%3fv=pb23FCQMrQ0&spfreload=10%22&HYPERLINK%20%22https:/www.youtube.com/watch%3fv=pb23FCQMrQ0&spfreload=10%22spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=uNRRfx6lDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=3k20QKe9o1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pHSilGxC22E
https://www.youtube.com/watch?v=sxghiXcXCeI
https://www.youtube.com/watch?v=1dExv3M_mS
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https://www.youtube.com/watch?v=F60xOAsihmU  

• Amara Women Sterilized by Tigre’s.   

 https://www.youtube.com/watch?v=6OztZBDrWKA 

• የተከበረው የአውሮፓ ፓርላማ ያቀረብናቸውን ተጨባጭ መረጃዎች መርምሮ፣ « ዐማራው 

የኦሮሞና የሶማሊ» ነገዶችን ከፖለቲካ ተሳትፎ አግዷቸዋል፤ ጨቄኗቸዋል» በመለት በውሣኔ ተራ 

ፊደል «ኢ» ያሰፈረውን እንዲያነሳልን በአክብሮት እንጠይቃለን። 

                                  

 

 

    ተክሌ የሻው ፣ 

    የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት ሊቀመንበር፤    

  

    

   

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F60xOAsihmU
https://www.youtube.com/watch?v=6OztZBDrWKA
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አባሪ 1 

ሰኔ 24 ቀን 1983 የሽግግር መንግሥት ለመመሥረት በተካሄደው ጉባዔ ተሣታፊ የሆኑ ፖለቲካ 

ድርጅቶችና ግለሰቦች፤ 

ተራ 

ቁጥር 

የፖለቲካ ድርጅቶች መጠሪያ የተወካዮች ስም 

1 የአፋር ነፃ አውጭ ግንባር (አነአግ) ሐንፍሬ ዓሊሚራህ 

  ሡልጣን ዓሊሚራህ 

  አህመድ ዓሊሚራህ 

   

2 የቤንሻንጉል  ሕዝብ የነፃነት ንቅናቄ(ቤሕነን) ዩሱፍ ሐሚድ 

  ኦቴይብ አህመድ ዳፍላ 

   

3 የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አክሽን ግሩፕ 

(ኢዴአግ) 

ኤፍሬም ዘሚካኤል 

4 የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኅብረት (ኢዴኅ) መሸሻ ብሩ 

5 የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ድርጅት 

(ኢዴአድ) 

ሰሎሞን ወዳጆ 

6 የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

(ኢብዴድ) 

ክፍሌ ወዳጆ 

7 የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ መኮንኖች 

አብዮታዊ ንቅናቄ (ኢዴመአን) 

ዓለም እሸት ደግፌ 

ሞሐመድ ሰኢድ 

   

8 የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 

(ኢሕዴን) 

ታምራት ላይኔ 

ዳዊት ዮሐንስ 

  አዲሱ ለገሠ 

  ታደሰ ካሣ 

  ሕላዊ ዮሴፍ 

  ካሡ ኢላላ 

  ተፈራ ዋልዋ 

  ኃይሌ ጥላሁን 

  በረከት ስምዖን 

   

9 የጉራጌ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ጉሕዴግ) ኃይሌ ወልደ ሚካኤል 

ፋንታሁን ኃይለሚካኤል 

   

10 የጋምቤላ ሕዝብ የነፃነት ንቅናቄ (ጋሕነን) ፔክ ኡጁሉ ፔክ 

  አጉአህ አሎሞ አፒን 
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11 የሐዲያ ብሔራዊ ዴሚክራሲያዊ ድርጅት 

(ሐብዴድ) 

በየነ ጴጥሮስ 

ቴዎድሮስ ኤፍሬም 

   

12 የሐረሪ ብሔራዊ ሊግ (ሐብሊ) አብዱል ሰላም አብዱሽ 

13 ሆርያል ? አብዱላሂ ሐጂ ባሕዶን 

   

14 የኦሮሞ ነፃነት እስላማዊ ግንባር (ኦነእግ) ሐጂ ኦመር ሞሐመድ 

  እስማኤል 

  ሰፊያን ጅብሪል ኦማር 

  ሁሴን ቡኔ ደራራ 

15 የኢሣና ጉርጉራ ነፃ አውጪ ግንባር (ኢጉነአግ) አሰዌ ባሕዶን ቦወኔ 

   

16 የከንባታ ሕዝብ ኮንግረስ (ከሕኮ) ተስፋዬ ሐቢሶ 

  ገብሩ ጴጥሮስ 

   

17 የኦሮሞ አቦ የነፃነት ግንባር (ኦአነግ) ከሊፋ ሞሐመድ 

  ሞሐመድ ሢራጅ 

18 የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ዲማ ነገዎ 

  ጣሃ አብዱ 

  ደምሴ ከበደ 

  አህመድ ሁሴን 

  ኤቢጄ ቢያ 

  ዘገዬ አስፋው 

  አቢዩ ገለታ 

  ዓሊ ዩሱፍ አብዶሽ 

  ጀማል ሮበሌ 

  ታደሰ ዳባ 

  ሌንጮ ለታ 

  ገላሳ ዲልቦ 

   

19 የኦሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦሕዴግ) አሰፋ ጫቦ 

  መኮንን ዶሪ 

   

20 የኦሮሞ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት 

(ኦሕዴድ) 

ኤፍሬም መልካ 

  ባጫ ደበሌ 

  ሀሰን ዓሊ 

  ዲማ ጉርሜሣ 

  አባ ዱላ ገመዳ 
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  ዮናታን ኢብሣ 

  በዳኔ ገዳ 

  ኩማ ደመቅሣ 

  አብዱላሂ ሁሴን 

  ዱጋሣ ደበሌ 

   

21 የሲዳሞ ነፃ አውጪ ንቅናቄ (ሲነአን) ወልደሚካኃል ዱባለ 

  በተና ሆቴሶ 

   

22 የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጪ ግንባር (ትሕነአግ/ 

ሕወሓት) 

መለስ ዜናዊ 

  ተወልደ ወልደማርያም 

  ክንፈ ገብረመድኅን 

  ፃድቃን ገብረተንሣይ 

  ሥዬ አብርሃ 

  ሥብሃት ነጋ 

  ዓለምሰገድ ገብረዓምላክ 

  ገብሩ አሥራት 

  ዐባይ ፀሐዬ 

  ሥዩም መሥፍን 

  አውአሎም ወልዱ 

   

23 የተባበሩት የኦሮሞ ሕዝቦች ነፃነት ግንባር 

(ተኦሕነግ) 

ዋቆ ጉቱ 

24 የወላይታ ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ  ግንባር 

(ወሕዴግ) 

አልታዬ አላሮ 

  ሰይፉ ቡቄ 

25 የምዕራብ ሶማሌ ነፃ አውጪ ግንባር (ምሶነአግ) አብዱ ናስር ሸክ ሳዶም 

  ዋሳሜ 

  መሐመድ ኡጋዝ አብዳ 

  ዩሱፍ አደም መሐመድ 

   

26 የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር ተወካዮች አሰፋ ወዳጆ 

  ከበቡሽ ቡርኖ 

  አደፍርስ ወልዴ 

27 የአድስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተወካዮች ፕሮፌሰር አሥራት ወልደየስ 

  ዶ/ር መኮንን ቢሻው 

   
                                    ምንጭ፦ ተክሌ የሻው ፣ ሥልጣን ተሻሚ ትግሬዎችና የኢትዮጵያ አንድነት ከገጽ 380—381) 
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አባሪ 2 

 ከ1970 ዓም ጀምሮ የትግራይ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር፣ በወልቃይት፣ ጠገዴ፣ ጠለምትና ሠቲት ወረዳ ሕዝብ 

ላይ የፈጸመው ግድያ፣ የታፈኑና የደረሱበት ያልታወቁ ዐማሮች፣ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም 

1 አባቴ እሸቴ 2 አባው  ጠጅነህ 3 አበበ ይርጋ 

4 አበራ ኃይሌ 5 አበጄ ክፍሌ 6 አበራ ዓለማዬሁ 

7 አበራ ገብረመስቀል 8 አበራ አስረስ 9 አበራ ሐጎስ 

10 አብርሃ አዳነ 11 አብርሃ አርጉ 12 አብርሃ ነጋ 

13 አብራሃ በላይ 14 አቻምየለህ ሽታዬ 15 አቸናፊ ጽጌ 

16 አዳነ ደረሰ  17 አዳነው ርስቴ 18 አዲስ አብተው 

19 አዲሱ አበበ 20 አደበ ዓለም 21 አደራጀው ገብሬ 

22 አዲስ ልጃለም 23 አላቸው ልጃለም 24 አላቸው ገብረመድኅን 

25 አለባቸው ደፈርሻ 26 አለበል ይርጋ 27 አለኸኝ መሥፍን 

28 አለማው ታረቀ 29 አለማይ ካሣ 30 ዓለሙ ጌታቸው 

31 ዓለሙ ፈንታይ 32 ዓለሙ ለገሠ 33 አለነ ክንዲሽ 

34 አማረ ፈንቴ 35 ዓለማየሁ አበጠለው 36 አንዶም ካሣ 

37 አንገረብ ተሰማ 38 አረፈዓይኔ መኮንን 39 አረፈ በለጠ 

40 አረፈ ግደይ 41 አረጋ ወልዴ 42 አረጋው አየነው 

43 አስማረው ግደይ 44 አስማረው መለሰ 45 አጥናፈይ ዓለማየሁ 

 46 ዐወቀ ዘውዱ   47 አያሁነኝ ወንዶሻል 48 አያሌው ሰሙ 

49 አያና ገብሬ 50 አየነው ሙሉ 51 አየነው ርስቴ 

52 አየነው በየነ 53 ኣዛናው ቸሬ 54 ኣዛናው ይደግ 

55 አዛናው ጽጌ 56 አዘነህ ልጃለም 57 ባሕታ ፈንታይ 

58 ባሕታ መኩሪያ 59 ባሕታ ወንድምአገኝ 60 ባሕታ ረዳ 

61 ባሕታ እርትብ 62 ባሕታ መንግሥቱ 63 ባየው ባሕታ 

64 ባየው ቢያረግልኝ 65 ባየው ልጃለም 66 በዕዱ ወንድም አገኝ 

67 በላይ ሙሉ 68 በላይ ታደሰ 69 በላይ መኮንን 

70 በለጠ ዓለምመብራት 71 በለጠ ተስፋዬ 72 በልጤ ወንድም አገኝ 

73 በራ የማነ 74 በራ ወልደሥላሴ 75 በርሄ ሐጎስ 

76 በሪሁን ይርጋ 77 በሪሁን ይግዛው 78 ቻላቸው ታደለ 

79 ጫሉ ይዘዘው 80 ጫኔ ይርጋ 81 ዳኜው ሢሣይ 

82 ደቢል ዘነበ 83 ደቢል ተክለሃይማኖት 84 ደገፋ ጎኢቶም 

85 ደሣለኝ ዋርካው 86 ደስታ ሠርጸ 87 ድራር ገሠሠው 

88 እንዳልካቸው ጠጆ 89 እንደሻው ታፈረ 90 እንግተይ አየልኝ 

91 እሪበይ ገብሩ 92 እሸቴ አያልነህ 93 እሸቱ መሥፍን 

94 ፋንታዬ አየልኝ 95 ፋንቱ ሢሣይ 96 ፈለቀ ግርማይ 

97 ፈረደ ዘራይ 98 ፈረደ ፍሉይ 99 ፈንቴ ዘነበ 

100 ፈንቴ ገብራይ 101 ፍሬይ ተወልድ 102 ፍታለው ታፈረ 

103 ገብረሕይዎት ባሕታ 104 ገብረሕይዎት ገዛኸኝ 105 ገብረማርያም አረፈዓይኔ 
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106 ገብረመድኅን ዘርፉ 107 ገብረመድኅን የኋላ 108 ገብረመስቀል ጥርፊነህ 

109 ገብረስላሴ ረዳ 110 ገብሬ ሐጎስ 111 አስማረው አስረስ 

112 አስማረው ወልዴ 113 አስፋው መንግስቴ 114 አስረስ ታከለ 

115 አስፋው ወርቁ 116 አስገዶም ጥሩነህ 117 አሸናፊ ወንዱ 

118 አስመላሽ ይገዙ 119 አታላይ አበራ 120 አታላይ አማረ 

121 አታላይ ዘነበ 122 በሪሁን ደስታ 123 በየነ ፍሬይ 

124 በየነ አየልኝ 125 ቢያድግልኝ ዘውዴ 126 ብላታ አብርሃ 

127 ብርሃኔ ማሞ 128 ብርሃ ኑ ዳኛቸው 129 ብርሃኑ ሽታዬ 

130 ጫቅሌ ገበየሁ 131 ቻላቸው ታደሰ 132 ቻላቸው አበራ 

133 ገብረሕዎት ኃይሌ 134 ገረመው ዳኜ 135 ገሪማ ተኽሌ 

136 ጌታቸው ተገኜ 137 ጌታቸው ብዙነህ 138 ጌታቸው ብዙነህ 

139 ጌቴው ታምሬ 140 ጌቱ ጠለለው 141 ግደይ ማሙ 

142 ግደይ ካሣ 143 ጊፍታቸው ዳኜው 144 ግንባይ ጌታሁን 

145 ወልዴ የኔሁን 146 ግርማ ይደግ 147 ግርማ ትኩዕ 

148 ግርማ ጥቄ 149 ጎኢቶም ምኅረት 150 ጎኢቶም ሐድጎ 

151 ጎርፉ ገብሩ 152 ጎሹ አሰፋ 153 ጎሹ ትርፍነህ 

154 ጉበን ፈያሃጸን 155 ጊዎይ መብርሃቱ 156 ጉዎይ አዳነ 

157 ሀብቱ ይርጋ 158 ሀፍቴ ዘነበ 159 ሐጎስ ገብራይ 

160 ሐጎስ መንግሥቱ 161 ሀጎስ ይስፋ 162 ኃይሉ ልዩነህ 

163 ኃየሎም ይርጋ 164 ካሂሱ ንጉሡ 165 ካህሱ ጌታሁን 

166 ካሳሁን ሢሣይ 167 ካሣ መብራት 168  

169 ካሡ ንጉሤ 170 ሢሣይ አበራ 171 ከሰተ ይርጋ 

172 ክንፈ ከበደ 173 ክንፈ ናሁ 174 ለማ ታደሰ 

175 ልዑል ገብረ መስቀል 176 ልጃለም ታዬ 177 ልጃለም በላይ 

178 ሊላይ ሐድጎ 179 ሉሌ መሥፍን 180 ማለፊያ ጉዎይ 

181 ማሌ ዘነበ 182 ማማይ ረዳቴ 183 ማማይ አብርሃ 

184 ማማይ በላይ 185 ማማይ አየልኝ 186 ማማይ ሙሉ 

187 ማማይ ፈረደ 188 ማማይ አለዩ 189 ማማይ በላይነህ 

190 ማሞ ደስታ 191 ማሞ ዘውዴ 192 ማሙ ዋርካው 

193 ማሙ ቸሬ 194 ማሙ ታደሰ 195 ማሙነህ ይደግ 

196 መብርሃቱ ይግዛው 197 መብርሃቱ 

ገብረእግዚአብሔር 

198 መሓሪ አዱኛ 

199 መኮንን ለውጤ 200 መኮንን አበራ 201 መኳንንት ዋርካው 

202 መኩሪያ ገብረማርያም 203 መንገሻ ሙሉጌታ 204 መርዕድ ገብረሚካኤል 

205 መሣፍንት ዳኜው 206 ምራጭ  ተሰማ 207 ሞላ ጠለለ 

208 ልዕልቲ ወንድምአገኝ 209 ሙኮጠይ ታደሰ 210 ሙሉዓለም ዋርካው 

211 ሙላው ዞፌ 212 ሙሉ አታላይ 213 ሙሉ አማረ 

214 ሙሉ በርሄ 215 ሙሉ ገብረኪዳን 216 ሙሉነህ ደመወዜ 

217 ነጋ ተበጄ 218 ነጋ አስረስ 219 ነጋ ጌታሁን 

220 ነጋ ምትኩ 221 ነጋ ሐጎስ 223 ነጋ በበል 

224 ንግሸት ሐድጎ 225 ንጉሤ ቀለመወርቅ 226 ንጉሡ አብርሃ 
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227 ፓስረት በለጠ ተስፋይ 228 ቁዊይ ተዘራ 229 ረዳኢ ለማ 

230 ርስከይ ኃይሌ 231 ርስከይ ምንተስኖት 232 ርስከይ ይልማ 

233 ርስከይ መለሰ 234 ሮስኬ ማንጆስ 235 ሰረበ ረዳ 

236 ሰጠኝ እንዳለው 237 ሰጠኝ ሽታዬ 238 ሸንቆ በለጠ 

239 ሽፈራው ውብነህ 240 ሽፈራው ተስፋይ 241 ሽፈራው ንጉሤ 

142 ሽሁን ኪዳኔ 243 ሺሙዬ ማሙ 244 ሺሙዬ አለሜይ 

245 ሺሙዬ ደምሰው 246 ስማቸው ማሙ 247 ስማቸው ዓለሙ 

248 ሢሣይ ተስፋሁነኝ 249 ታደለ አባተ 250 ታደሰ ከሽ 

251 ታፈረ ሊላይ 252 ታገል ተድላ 253 ጣሌ ገብሬ 

254 ጣሰው አሰፈ 255 ተበጄ መለሰ 256 ተበጄ በቀን 

257 ተገኜ ነጋ 258 ተገኜ ደምሴ 259 ተካልኝ አበበ 

260 ተካልኝ መንግሥቱ 261 ጤላ ኃይሌ 262 ተስፋ ፀጋዬ 

163 ተስፋይ ኃይሉ 264 ተስፋ አብርሃ 265 ተስፋይ መኮንን 

266 ተስፋይ አጽብሃ 267 ተሻገር ገብረመድኅን 268 ተሾመ ፈረደ 

269 ተሾመ ጠለለ 270 ተሰማ አብቅሃለሁ 271 ተሰማ ፍሬይ 

272 ጥጋቡ መክንንት 273 ጥላሁን ተወልደ 274 ጥላሁን ታደሰ 

275 ጥሩነህ መብራቱ 276 ቶጋ ተገኜ 277 ፀጋዬ አበበ 

278 ፀጋዬ የኔሁን 279 ፀጉ ዘነበ 280 ጽይተይ አብርሃ 

281 ዋኜው መንበሩ 282 ወግሃታይ መንበሩ 283 ወረታ ገብሩ 

284 ወልዴ የኢብዮ 285 ወልዴ የኔሁን 286 ወንድም ፍስሃ 

287 ወንድም ጠለለ 288 ወንድም ጠጋ 289 ወንድምአገኘሁ ታረቀኝ 

290 ወርቅየ ገብረመድኅን 291 ወርቅነህ አታላይ 292 የኋላሸት ዘለቀ 

293 የሻለም በሪሁን 294 የሻለም ጽጌ 295 ይዘዘው ገብረመስቀል 

296 ይበይን ገብረእግዚአብሄር 297 ይደግ አየነው 298 ይደግ አያሌው 

299 ይላቅ ተዘራ 300 ይርጋ ደምሰው 301 ይስፋ ፋንታይ 

302 ዘለቀ ግርማይ 303 ዘራይ መርሻ 304 ዘሩ በላይ 

305 ዘውዴ ሢሣይ 306 ዘውዱ ሺበሽ 307 ዘውዱ መርሻ 

308 ዘሩ መርሻ     
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አባሪ 3 

ከወልቃይት ጠገዴ ሕዝብ ከ170,000 በላይ ዐማሮች ተገድለዋል፣ ተሰደዋል፣ ወይም የደረሱበት አይታወቅም። ይህን 

ዕውነታ በተጨባጭ ለመገንዘብ በ1976፣ በ1987 እና 1999 ዓም የተደረገው ሕዝብ ቆጠራ የሦስቱን ወረዳዎች ቁጥር 

ስናመዛዝን የሚሰጠን ቀጥተኛ ውጤት ነው፣ 

ተ

ቁ 

ወረዳ  በ1984 የሕዝብ 

ብዛት 

(1976) 

         በ1994 ሕዝብ 

ብዛት 

(1987) 

      በ2007 ሕዝብ ብዛት 

(1999) 

  ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

1 ሠቲት 40,689 42,355 83,044 25,456 23,23

4 

48,690 47,909 44,258 92,167 

2 ወልቃይ

ት 

34,279 32,136 66,415 45,657 44,52

9 

90,186 70,504 68,422 138,92

6 

3 ጠገዴ 35,611 33,389 69,000 30,282 29,56

4 

59,846 52,763 51,089 103,85

2 

 ድምር 110,57

9 

107,88

0 

218,45

9 

101,39

5 

97,32

7 

198,74

0 

600,17

6 

163,76

9 

334,94

5 
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አባሪ 4  

ከ1983 እስከ 1987 ባሉት ዓመታት በመሀል ኢትዮጵያ በዘረኛው የትግሬ ወያኔ፣ የተገደሉ፣ የደረሱበት 

ያልታወቀ፣ የተሰደዱና የታሰሩ ዐማሮች፣ 

ወያኔ ዐማራውን ከምደረ ኢትዮጵያ ለማጥፋት ባለው ዕቅድ መሠረት ከ1983 እስከ 1987 በርካታ ዐማሮችን መግደሉን፣ 

ማሰሩን፣ ማሰደዱንና የደረሱበት ያልታወቁ አያሌዎች እንደሆኑ የተለያዩ መረጃዎች ያመለከታል። መረስ ወገኔ የዐማራ  

ድርጅት ባደረገው የመረጃ ማሰባሰብ የሚከተለውን ዝርዝር ለማሰባሰብ ችሏል። ይህ ለአብነት እንጂ ፤የጉዳቱ ሰለባዎች 

እን,ዚህ ብቻ አለመሆናቸው ሊታወቅ ይገባል።  ( የዚህ መረጃ ምንጭ `` አንድነት`` የተሰኘው የመላው ዐማራ  ድርጅት 

ልሣን የነበረ ጋዜጣ፣ ``ሰቆቃው ዐማራ`` በሚል ርዕስ ይዘጋጅ ከነበረው ዐማድ የተሰበሰበ ነው።) 

  

የተገደሉ ዐማሮች፣ 

ተቁ የተገዳይ ስም መኖሪያ ቀበሌ የተገደለበት 

መሣሪያ 

የተገደለበት 

ቀን 

ልዩ መግለጫ 

1 ፕሮፌሰር 

አሥራት 

አደስ አበባ ታስረው የሞቱ   

2 ተሾመ ወልደሰማያት ቀሬ ጉለሌ በጥይት  መጋቢት 6/1984  

3 ቦጋለ ተሾ ቀሬ ጉለሌ በጥይት መጋቢት 6/ 1984  

4 ጥጌ በየነ ቀሬ ጉለሌ በጦር ተጨቅጭቆ መጋቢት 6/ 1984  

5 ተገኝ ንጉሤ ቀሬ ጉለሌ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 6/1984  

6 ሥዩም ገብረሥላሴ ዲዶ ተፋለጣ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 6/ 1984  

7 ፀጋዬ ገብረስላሴ ዲዶ ተፋለጣ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 6/1984  

8 ሥዩም መንግሥቴ ዲዶ ተፋለጣ በቢለዋ ታርዶ መጋቢት 6/ 1984 ከነልጆቻቸው 
9 ጌጤነሽ ደሣለኝ ዲዶ ተፋለጣ በቢለዋ ታርዳ መጋቢት 6/1984  

10 ተዋበች ሥዩም ዲዶ ታፋለጣ በቢለዋ ታርዳ መጋቢት 6/ 1984  

11 አየለ ድለሴ ዲዶ ታፋለጣ በቢለዋ ታርዶ መጋቢት 6/1984  

   12 ወርቅነህ አየለ ዲዶ ታፋለጣ በቢለዋ ታርዶ መጋቢት 6/ 1984 ከነቤተሰቡ 
13 መሸሻ አየለ ዲዶ ታፋለጣ በቢለዋ ታርዶ መጋቢት 6/1984 ከወንድሞቹ ጋር 
14 ጥላሁን ከበደ ዲዶ ታፋለጣ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 6/ 1984  

15 ሞገስ ማሞ ዲዶ ታፋለጣ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 6/1984  

16 ምላሽ ክብረት ዲዶ ታፋለጣ በጦር ተጨቅጭቆ መጋቢት 6/ 1984  

17 አመኔ ጩቃላ ዲዶ ታፋለጣ በዱላ ተቀጥቅጦ መጋቢት 6/1984  

18 አስናቀ ታላስ ዲዶ ታፋለጣ በገደል በመወርወር መጋቢት 6/ 1984 በመጫኛ ታስረው 

ገደልየተወረወሩጥላሁን 
19 ቀነኒ ቢራ ዲዶ ታፋለጣ በቢላዋ ታርዶ መጋቢት 6/1984  

20 ጥላሁን ሂርጂ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/ 1984  

21 ጌታቸው መንግሥቱ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/ 1984  

22 ደሴ ሂርጂ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/ 1984  

23 እሸቴ መንግሥቱ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/1984  

24 አስፋው ገለቱ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 7 / 1984  

25 ኃይሉ መንግሥቱ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ መስከረም 21 

/1984 

 

26 ከቤ ለማ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 7 / 1984  
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27 ሥሙኒ ታደሰ ጠይና ቀባ በጥይት ተደብድቦ የካቲት  12/ 1984  

28 ጌታነህ አየለ ወሸባ በጦር ተጨቅጭቆ መጋቢት 6 /1984  

29 ንጋቱ አባቦራ  በጦር ተጨቅጭቆ ጥር 23 /1984  

30 ታደሰ ከበደ  በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 4 /1984  

31 ተዘራ ታዬ  በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 4 / 1984  

32 በጋሻው መኮንን  በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 1 /1984  

33 ንጉሤ ገብረማርያም አንጎ ደቺ በጥይት ተደብድቦ ነሐሴ 1984  

34 ክንፈ አንጎ ደቺ በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 1984  

35 ባዩ አንጎ ደቺ በእሳት በማቃጠል ኅዳር 1984  

36 ጌታነህ ዘወልዴ አንጎ ደቺ በእሣት በማቃጠል ኅዳር 1984  

37 ተፈራ አየለ አንጎ ደቺ በእሳት በማቃጠል ኅዳር 1984  

38 5 ዐቃቢ እናቶች አንጎ ደቺ በእሣት በማቃጠል ኅዳር 1984 ከቤተክርስቲያኑ ጋር 

የተቃጠሉ 
39 ደረሰ አሸናፊ ዶዶ ተፋለጣ በጥይት ተደብድቦ ሚያዝያ 7/1984 ከግንድ ጋር ታስሮ 

በጥይት የተደበደበ 
40 ምንዳ ተሾመ ዳዶ ተፋለጣ በውኃ በመዝፈቅ መጋቢት 6/1984  

41 አሰፋ ድንቁ አምሽራ በር በእሣት በማቃጠል ጥር 11 /1984  

42 ሮሪሣ አምሽራ በር በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 1984  

43 በቀለ አበበ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 1984  

44 ዘሪሁን ኃይሌ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድቦ ጥር 1984  

45 አሰፋ ለጥይበሉ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 1984  

46 አየለች ከተማ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድባ መጋቢት 1984  

47 የጌታቸው ጨርቆስ 

ልጆች 

አርጆ ጨሮታ በቢላዋ ታርደው ሚያዝያ 17 

/1984 

 

48 ሢሣይ ደምሴ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድቦ 1984  

49 ደምሴ ለማ አርጆ ጨሮታ በጥይት ተደብድቦ 1984  

50 ባጫ በዳኔ አደሌ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/1984  

51 ተክሌ ባጫ አደሌ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/1984  

52 ከበደ ደምሴ አደሌ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 7/1984  

53 ነጋሽ ተሾመ አደሌ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 12/1984  

54 ነጋሹ አቡ አደሌ በጥይት ተደብድቦ መስከረም 1984  

55 በቀለ ጆቢር አደሌ በቢላዋ ታርዶ 1984  

56 ሥዩም ጥላሁን ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

57 ጌታቸው ሽፈራው ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

58 አግዘው ተሰማ ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

59 ታደሰ ጥላሁን ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

60 ዘነበ ተሰማ ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

61 አሰፉ አሸናፊ ጎልቻ ወረዳ በጥይት ተደብድቦ 1986  

62 ታዬ  በጥይት ተደብድቦ 1986  

63 የቄስ ሥንቅነህ ባለቤት  በጥይት ተደብድቦ 1986  

64 ዲያቆን መኮንን 

ጌታቸው 

ሐራ በጥይት ተደብድቦ 1985  

65 በቀለ ተክሌ  በጥይት ተደብድቦ 1985  

66 መኩሪያ በየነ   1985  

67 ተሾመ ተካልኝ ጮሌ(ሞዬ)  1985  

68 ጌቱ ሸንቁጤ ጮሌ (ሞዬ)  1985  
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69 አበበ ጥላሁን ጮሌ(ሞዬ)  1985  

70 ድንቁ ሀብቴ ጮሌ (ሞዬ)  1985  

71 ወጣት ጋሻው አበበ ጮሌ (ሞዬ)  1984  

72 ወጣት ተሰማ ፈቃዱ ጉና(ሞዬ)  1984  

73 ፀጋዬ ኃይሌ ጀጁ  1984  

74 ወጣት ዝጋባቸው 

ዓለማየሁ 

ጮሌ(ሞዬ አቦ) በጥይት ተደብድቦ 1985  

75 ወጣት ግርማ ረጋሣ ጉና  በጥይት ተደብድቦ 1984  

76 እንግዳ ወንድሙ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

77 ጃንቦ በቀለ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

78 ሞገስ ሽፈራው ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

79 ብርሃኑ አሸብር ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

80 ታጠቅ ቦጋለ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

81 በቀለ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

82 አስናቀ መንግሥቱ ጉና በቦምብ 1984  

83 ንጉሡ መርጋ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1985  

84 ሺፈራ ገበዬሁ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1985  

85 መምህር ፍ/ማርያም 

በቀለ 

ጉና በጥይት ተደብድቦ መስከረም 1985  

86 ተፈሪ ዓለማዬሁ  በጥይት ተደብድቦ መስከረም 1985  

87 ታደሰ ዓለሙ አምቦ አካባቢ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 2/1984  

88 በቀለ አሰፋ ጉና በጥይት ተደብድቦ 1984  

89 ግርማ ፀጋዬ አርቦዬ ከተማ በጥይት ተደብድቦ ሚያዝያ 8/1989  

90 አበራሽ ለገሠ     

91 ግርማ ፀጋዬ ጀጁ በጥይት ተደብድቦ ሚያዝያ 16/1989  

92 በቀለ ገ/መድኅን ጃጆ(ወሬንሶ) በዱላ ተቀጥቅጦ መስከረም 

5/1985 

 

93 ታዬ ድክር መርቲ(አሼ ሰላሌ) በጦር ተጨቅጭቆ ጥቅም 25,1984  

94 ሙሉጌታ ይርጋ መርቲ (አሼሥላሴ) በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 

25/1984 

 

95 ታደሰ ቡሄ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26/1984  

96 እመቤት በኃይሉ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26/1984  

97 እሸቱ ወልደዮሐንስ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

98 በላይኑሽ ተገኔ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

99 ወጋየሁ ኪዳኔ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26/1984  

100 ዘውዴ አየለ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 1984  

101 እንዳለ ሸብተማርያም አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

102 በለጤ አበጋዝ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

103 ኃይለ ወልድ አገኘሁ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26/1984  

104 ግርማ አጎናፍር አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግምቦት 26 

/1984 

 

105 ደምሴ ድሉ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

106 ሙሉነህ ወልደየስ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

107 ጎሣ ላቀው አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26/1984  

108 ዝና ገመዳ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26/ 1984  

109 ጥሩነሽ ማሞ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26 /1984  
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110 አማረ ሻውሌ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

111 አበራሽ አበጋዝ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይt ተደብድባ ግንቦት 26 /1984  

112 ማሚቴ ዘውዴ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26/ 1984  

113 አምሳለ ፍታወቅ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26 /1984  

114 ጌጤ ተፈራ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26 /1984  

115 ወልደሥላሴ ማሞ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  

116 አየለች በዳዳ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26/1984  

117 አይቸው ተሰማ አቡሊ ጊዮርጊስ በጥይት ተደብድቦ ግንቦት 26 /1984  
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ማሙዬ አያሌው 
 

አቡሌ ጊዮርጊስ 

 
 

 

በጥይት ተደብድቦ 

 

ግንቦት 26 /1984 
 

119 በላይነሽ ሸንቁጤ በጥይት ተደብድባ በጥይት ተደብድባ ግንቦት 26 /1984  

120 ተስፋዬ ደምሴ ራኤ አርባ በጥይት ተደብድቦ  ሐምሌ 1984  

121 ወጣት ካሣ ደሜ ራኤ አርባ በጥይት ተደብድቦ ሐምሌ 7 /1984  

122 አቢቲ ካሣ ራኤ አርባ በጥይት ተደብድቦ 1984  

123 ዘለቃ መኮንን ራኤ አርባ በጥይት ተደብድባ 1984  

124 የአቶ ገመዳ እናት ራኤ አርባ በጥይት ተደብድቦ 1984  

125 ወጣት ንጉሤ ክፍሌ ራኤ አርባ በጥይት ተደብድቦ 1984  

126 ግርማ አየለ ገርጀሌ ሥላሴ በጥይት ተደብድቦ የካቲት 24/1984  

127 ጌታቸው በቀለ ገርጀሌ ሥላሴ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 4/ 1984  

128 ፈቃደ በጋሻው ገርጀሌ ሥላሴ በጥይት ተደብድቦ መጋቢት 

19/1984 

 

129 ዓለማዬሁ ሥዩም ገርጀሌ ሥላሴ በጥይት ተደብድቦ 1984  

130 ቄስ ውሂብ ዳኘው አሠኮ(ጠለታ 

ገብርኤል) 

በቢላዋ ታርዶ ሐምሌ 15/1984  

131 ወጣት ዘመድኩን 

ብርሃኑ 

ጮሌ (ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13/1984  

132 ወጣት አክሊሉ መኮንን ጮሌ (ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13 /1984  

133 ግርማ ቱሉ ጮሌ (ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13,/1984  

134 አበባየሁ ውብሸት ጮሌ (ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13 /1984  

135 ዓለሙ በዳኔ ጮሌ (ጃዊ) ገደል ተወርውሮ ሰኔ 13 /1984  

136 ወልደተንሣይ ቃኘው ጮሌ( ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13 /1984  

137 ዲቁ  ወልደመድኅን ጮሌ(ጃዊ) በጥይት ተደብድቦ ሰኔ 13 /1984  

138 ለማ ደበሌ ጮሌጃዋናማኛ 

ካከል 

ገደል በመወርወር ሰኔ 13/1984 ኮርሣ ገደል የተጣለ 

139 ፀሐይ ደሣለኝ ጮሌጃዊ እና ማኛ   

መካከል 

ገደል በመወርወር   

140 በላቸው ሀበቤ ጮሌ ጃዊና ማኛ 

መካከል 

ገደል በመወርወር ሰኔ 13 /1984  

141 እሸቴ ወሰኔ ባዶሳ  1984  

142 ታደሰ ድባቤ ሞዬ አቦ በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 3 /1984  

143 መንግሥቱ ቶላ ሞዬ አቦ በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 3 /1984  

144 ንጉሤ ወጋዬሁ ሞዬ አቦ በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 3 /1984  

145 ሙላቱ እሸቱ ሞዬ አቦ በጥይት ተደብድቦ ጥቅምት 3 /1984  

146 በቀለ ሰቦቃ ሞዬ አቦ በሣንጃ ተወግቶ ጥቅምት 17 

/1984 
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147 ድንቁ ዋሴ ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

148 ቱሉ ወልዴ ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

149 ጉርሙ በዳኔ ጮሌ 01  ኃዳር 11 /1984  

150 አየለ ውርጌ ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

151 ተስፋዬ ቱሉ ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

152 ደበበ አበራ ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

153 ሰሎሞን አስፋው ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

154 ኪዳኔ ወልደሰንበት ጮሌ 01  ኅዳር 11 /1984  

155 እሸቱ ገብረመስቀል ጮሌ 01 በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 11 /1984  

156 ቄስ መንግሥት ጮሌ 01 በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 11/1984  

157 ዳጀ ኃይለማርያም ጮሌ 01 በጥይት ተደብድቦ ኅዳር 11/1984  

158 ሰሎሞን ዘለቀ አሰኮ ሙኝቅና በጥይት ተደብድቦ ታህሳስ 28/1984  

159 አበበ እሸቱ አሰኮ ሙኝቅና በጥይት ተደብድቦ ታህሳስ 28/1984  

160 ሻምበል አስጨናቂ ደረሰ 

 

ድሬዳዋ    

161 ቶማስ በሻህ ደራ  ሰኔ 17/1987  

162 ውረድ ተገኝ ደራ  ሰኔ  17/1987  

163 ታደሰ ከተማ ሰሜን ወሎ    

164 መንግሥቱ መታፈሪያ አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

165 ሱልጣን ጎበና አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

166 መኩሪያ በየነ አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

167 ጀማል ጀርቤሎ አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

168 ዓለመ በላቸው አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

169 ገዛኸኝ ባሕሩ አርሲ ጃጁ  መስከረም 1987  

170 ደርቤ ቸኮል ሸዋ ሮቢት    

171 አሻግሬ ተሾመ ጫሬ ከተማ    

172 ተሻገር ሀብቴ ዡብ አምባ    

173 አድምቄ ሰሜን ሸዋ    

174 ማናየ ካብታሙ ጅሁርና እንዋሬ    

176 መቶ አለቃ ታፈr ገሠሠ ጅሁርና እንዋሬ    

177 ተማሪ አማረ ዳኜ ምሥራቅ ጎጃም    

178 ነጋሽ አበበ ይመደብና ቧሂታ  ነሐሴ 3 /1986  

179 ኩርፋ በቀለ ቦሎ  ነሐሴ 26/1986  

180 አይጋፋም ጋሻው ጠንበላ  ሐምሌ 11/1986  

181 መንግሥቱ አፈሩ ጠንበላ  ሐምሌ 10/1986  

182 ሺታ ተፈራ ላም ዋሻ  ሰኔ 1986  

183 ሰንተል ጫስ አኮ  ሐምሌ 7/1986  

184 አየለ ቸርነት ዳዋ ኢየሱስ  ግንቦት 1986  

185 ተሾመ መንዝ  ግንቦት 1986  

186 ማሞ ተሰማ በሮና አፈዳር  ሐምሌ 1986  

187 ግርማ ተዋበች ቀርሳ ቂርቆስ  ሐምሌ 1986  

188 ነሲቡ ደለለኝ ቦሎ ቀበሌ  ሐምሌ 1986  

189 የእሸቴ ደምሴ ልጅ ቦሎ ቀበሌ  ሰኔ 1986  

190 የአሰፋ አንዳርጌ ልጅ ወዶራ አምባ ቀበሌ  ሐምሌ 1986  

191 ነሲቡ ኃይሌ እንዋሪ ከተማ  ሰኔ 1986  

192 ከበደ ወርቅ አገኘሁ ኩሳይና ገርጃት  ሰኔ 1986  
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193 አባትና ልጅ ቀደገደል  ሐምሌ 1986  

194 በለጠ ደጀን በሮና አፈዳር  አካለጎደሎ የሆነ  

195 ማናዬ ካብታሙ ጨፌሶምሳ  ሰኔ 1986  

196 ምንዳዬ ኃይለሥላሴ ድሬዳዋ    

 

  የደረሱበት ያልታወቀ ዐማሮች፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም አድራሻ 

1 ሻምበል መላኩ ይርዳው ድሬዳዋ 

2 ዘነበ ኃይለወልድ ሰሜን ሸዋ፣ ጅሩ 

3 መቶ አለቃ ጀማነህ ወልዱ ድሬዳዋ 

4 ደምሴ ጋርጌ ሰሜን ወሎ 

5 ሻምበል ደርበው አድማሱ ሰሜን ወሎ 

6 ቄስ ክብረማርያም ወርቄ ሰሜን ወሎ 

7 አይችሉህም ባንትዬ ሰሜን ወሎ 

8 ካሣሁን አባተ ጋይንት 

9 ቄስ ወለላው ካሤ ፎገራ 

10 ክንዱ ድረስ ጋይንት 

11 መንበሩ ታዬ ጋይንት 

12 ተገኜ ፈለቀ ፎገራ 

13 ታደሰ ከተማ ሰሜን ወሎ 

14 አጥላው ሸዋ ሮቢት 

15 ጌታነህ ሻውሌ ጠምቄ ገበሬ ማኅበር 

16 ውብሸት አስፋው ኪሮና እንብርቅያ 

ቀበሌ 

17 መንገሻ አበበ እንዋሪ ከተማ 

18 አምታታው ፈናታዬ እንዋሪ ከተማ 

19 ዘነበ ሀብተወልድ እንዋሪ ከተማ 

20 ይኸነው ዘነበ እንዋሪ ከተማ 

21 አንተነህ ዘነበ እንዋሪ ከተማ 

22 አባተ ታዲዎስ እንዋሪ ከተማ 

23 አበበ ታከሌ እንዋሪ ከተማ 

24 ማሞ ለጋስ እንዋሪ ከተማ 

25 ጌታቸው እንዋሪ ከተማ 

26 መሥፍን ዘለቀ ማጉዶ ቀበሌ 

27 ጌትዬ አሰፋ ሰገነት ቀበሌ 

28 ካብታሙ ሰገነት ቀበሌ 

29 ናደው ጥሩነህ ኩሳይን ቀበሌ 
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30 ቃጭሌ ጋሻው ቦሎ ቀበሌ 

31 አብተ-ዮሐንስ ጋሻው ኩሳይን ቀበሌ 

32 እሽቴ ደምሴ ቦሎ ቀበሌ 

33 ታደሰ መሸሻ ከነልጁ ቦቆ ቀበሌ 

34 ወንድስሻ አየለ በጣሳና ጉልት አገር 

ቀበሌ 

35 በላይይሁን ታዛለቀው ጠንበላ ቀበሌ 

36 ስንታየሁ ታዛለቀው ጠንበላ ቀበሌ 

37 ምናሉ ታምራት ወንበላ ቀበሌ 

38 አጥላው  ዲላሞ ቀበሌ 

39 እሸቱ ወልዴ ቁርሳ ጨርቆስ ቀበሌ 

40 ወንድምአገኝ  ሰርጠሶስ ቀበሌ 

42 ጎጨ ጉቼ ሰርጠ ሶሳ 

43 ቡታ ገብረመስቀል ሰርጠሶሳ 

44 ታደሰ ቦሎ 

 

 

 የተሰደዱ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም አድራሻ 

1 ደምሴ ዳርጌ ሣይንት 

2 ደርበው አድማሱ ሣይንት 

3 ደረጀ ጠገኑ ሰሜን ሸዋ 

4 ፈቃዱ ነጋሽ ደቡብ ጎንደር 

5 እስጢፋኖስ አሰፋ ባሕርዳር 

6 መካሻ ጎሰም ሸዋ ሮቢት 

7 በላይ ሙላት ሸዋ ሮቢት 

8 አምሣለቃ እርገጤ ጣሰው ሸዋ ሮቢት  

9 ቄስ በላይነህ እመሜ ሸዋ ሮቢት 

 

ከሁለት ዓመት እስከ ስምንት ዓመት የታሰሩ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም አድራሻ 

1 ሻለቃ ጌታቸው 

መንግሥቴ 

አዲስ አበባ 

2 ዓሊ እድሪስ አዲስ አበባ 
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3 ኮ/ል ጌታሁን እጅጉ አዲስ አበባ 

4 ወንዳየን ካሣ አዲስ አበባ 

5 ግርም ዕንቆሥላሴ አዲስ አበባ 

6 እንዳለው ተካ ደቡብ ጎንደር 

7 ቄስ ወለላው ካሤ ደቡብ ጎንደር 

8 ክንዱ ፈንታዬ ደቡብ ጎንደር 

9 ሣህሌ ኃይለ ማርያም አርሲ 

10 ግርማ አካለሕይዎት አርሲ 

11 ተሰማ ሁሉቃ አርሲ 

12 የሺ ወልደማርያም አርሲ 

13 አሥራት አበበ አርሲ 

14 ደምረው አበራ አርሲ 

15 ከበደ ጭጭአይበሉ አርሲ 

16 ሽፈራ ተፈራ አርሲ 

17 ሹመቴ ጎሽሜ አርሲ 

18 ጎሣ ይርጉ አርሲ 

19 መካሻ አሸናፊ አርሲ 

20 አያሌው ታደሰ አርሲ 

21 ዝናቡ አርሲ 

22 ከበደ ዘለሌ አርሲ 

23 መሠረት ቀለመወርቅ ደቡብ ጎንደር 

24 አየነው ዘለቀ ደቡብ ጎንደር 

   

25 ክንዱ ፈንቴ ደቡብ ጎንደር 

26 ልዑልሰገድ አደራ ደቡብ ጎንደር 

27 ተሾመ ታደሰ ደቡብ ጎንደር 

28 ቢሆነኝ ኃይሌ ጫሬ ቀበሌ 

29 ሰሙንጉሥ ጌታቸው ሸዋ ሮቢት 

30 እሸቱ ካሣሁን ሸዋ ሮቢት 

31 ተጋፋው መንገሻ ሸዋ ሮቢት 

32 ደነቀ ውብሸት ኪሮናእንብርቅያ ቀበሌ (ንብረቱ ተወርሶ  

የታሰረ) 

33 ንጉሤ ሽፈራው ኪሮናእንብርቅያ ቀበሌ(ንብረቱ ተወርሶ 

የታሰረ) 

34 ተስፋዬ መኮንን እንዋሪ ከተማ (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

35 ግዛቸው ታደሰ ኩሣዬ ቀበሌ(ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

36 ተሾመ ዘነበ ሰርጠሶላ ቀበሌ(ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

37 ኃይሌ ዱባለ ኩሣዬ (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 
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38 ይግረማቸው ሥዩም እንዋሪከተማ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

39 ግርማ ተሰማ እንዋሪ ከተማ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

40 ማሞ ታዲዎስ እንዋሪ ከተማ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

41 ሞገድ አልባሳና ሞና (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

42 ይኸይስ ተዘራ ሰገነት ቀበሌ ( ንብረቱ ተዘርፎ የታሰረ) 

43 ተረፈ ቄርሳ ጨርቆስ (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

44 ቶፌ ድልነሣ ጥጥበርና ሶፌዱባ ( ንብረቱ ተወርሶ 

የታሰረ) 

45 ንጉሤ አስፋው ጋን ማርያም (ንብረቱ ተወርሶ የታሰር) 
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አባሪ 6 

.የዐማራ ዘር ፍጅት በሐረርጌ፦ 

1.1 ጋራሙለታ: በ1984 -85 ዓም በዐማራው ላይ የዘር ፍጅት ከተደረገባቸው አካካባቢዎች አንዱ ጋራ-

ሙለታ ነው። 

በጋራ ሙለት ጅሌቻ ቀበሌ ከተገደሉት 32  ዐማሮች መካከል   የ27 ሰዎች ማንነት ታውቋል። ሁሉም በአንድ ጊዜ በጥይት ተደብድበው የተገደሉ 

መሆኑ ተረጋግጧል። የተገደሉት ሰዎች ስም በሚከተለው ሠንጠረዥ ቀርቧል። 

ተራ 

ቁጥር 
ሙሉ ስም ዕድሜ ፆታ ነገድ የትምህርት 

ደረጃ 
መግለጫ 

1 መላኩ ኃይሉ 27 ወንድ ዐማራ 12ኛ 1 እና 2 ወንድማማቾች  
2 ደረጀ ኃይሉ 25 ወንድ ዐማራ 12ኛ  
3 ኃይሉ ኃይለ-መስቀል 40 ወንድ ዐማራ --  
4 ሰሎሞን ሽፈራው 23 ወንድ ዐማር 12ኛ  
5 መሐመድ ዓሚን 20 ወንድ ዐማራ 12ኛ ተገዶ የሰለመ 
6 በላይ መንገሻ 25 ወንድ ዐማራ የዩኒቨርሲቲ  
7 ዘለቀ ውቤ 22 ወንድ ዐማራ 10  
8 አሰፋ አናውጤ 26 ወንድ ዐማራ   
9 አሸብር ተክሌ 40 ወንድ ዐማራ   
10 ሽመልስ ማናዬ 27 ወንድ ዐማራ   
11 አስቻለው አራጋው 20 ወንድ ዐማራ  11እና12 ወንድማማቾች 
12 ተፈሪ አራጋው 26 ወንድ ዐማራ   
13 ሻቡ ሽመልስ 26 ወንድ ዐማራ   
14 እጅጋዬሁ በዛብህ 25 ሴት ዐማራ   
15 ፀሐይ ተስፋ 30 ሴት ዐማራ   
16 ግርማ ውቤ 40 ወንድ ዐማራ  16 እና17 ወንድማማቾች 
17 ሰላም ውቤ 27 ሴት ዐማራ   
18 ስንታየሁ ሽፈራው 20 ወንድ ዐማራ  18 እና1 9ወንድማማቾች 
19 ደበሽ ሽፈራው 25 ወንድ ዐማራ   
20 ቆንጅት ወርቅዬ 20 ሴት ዐማራ   
21 መሥፍን ካሣ 26 ወንድ ዐማራ   
22 ሻውል ጌታቸው 25 ወንድ ዐማራ   
23 የውብነሽ ረታ 23 ሴት ዐማራ   
24 ቦቸሬ ግርማ 15 ወንድ ዐማራ   
25 ማሞ ገብረማርያም 30 ወንድ ዐማራ   
26 እሸቱ ዓለማየሁ 18 ወንድ ዐማራ ተማሪ  
27 ረድኤት ተስፋ 18 ሴት ዐማራ ተማሪ  

       
 

በዚሁ በጋራሙለታ አውራጃ በ1987 በተለያዩ ቀበሌዎች 15 ዐማሮች በጥይት ተደብድበው ተገድለዋል። ይኸውም፦ 

• ዳጉ መድኃኒዓለም 4 ሰዎች፣ 

• ጭሬቻ  6 ሰዎች ከነዚህ ውስጥ በዛወርቅ ኃይለማርያም የምትባል የ35 ዓመት ሴት ትገኝበታለች። 

• ደሮባ/ኦዋ 2 ሰዎች። 

• በዴሣ 2 ወንድማማቾች፣ 
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• አሬሌ 1 ሰው  በግፍ መገደላቸው ታውቋል። ከነዚህ በተጨማሪ በ1997 ዓም የሚከተሉት ሰዎች ተገድለዋል። 

• ጌታቸው ረታ፣ 

• ተፈራ ካሣ አዳነ፣ 

• በዳሣ ሙለታ  የተባሉ ገብረክርስቶስ በሚባል የወያኔ ወታደር መገደላቸው ታውቋል። 

የጋራ ሙለታውን የዐማራ ነገድ ዕልቂት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በአንደኛ መግለጫው እንዲህ ሲል ሁኔታውን ገልጾታል።  

 

«በሀረርጌ በጋራ ሙለታ አውራጃ የግራዋና የኩርፋ ጨሌ አካባቢ ነዋዎች መሳሪያ በታጠቁ 

ቡድኖች ተከበው ከከተሞች ለመውጣት አለመቻላቸውን፤ ኬር የተባለው የእርዲታ ሰጭ 

ድርጅትም እርዳታ መስጠት ማቋረጡን ገልጿል፡» (ምንጭ ኢሰመጉ አንዯኛ መዯበኛ 

መግሇጫ ከጥቅምት 10 እስከ ህዲር 17 ቀን 1984 ዓ.ም.) 

 

ቢወርድብኝስ!› በማለት ፍርሃታቸውን ሳይደብቁ ተናግረዋል፡፡ አበበ ምትኬ ምንሆኗል? ተብለው ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት 

መልስ ፣ አበበ ምትኬ የተባለው ግለሰብ ከወተር አጎራባች ከሆነችው በደኖ ከተማ የሚኖር ዐማራ ነበር፡፡ በመጋቢት 1984 ዓ.ም. 

የዐማራውን እልቂት አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መረጃ ይሰጣል፡፡ ይህን ደግሞ የአካበቢው አስተዳዳሪ  የነበረው ኦነግ ይሰማል፡፡ 

የአበበ ምትኬን ዘጠኝ ቤተሰብ ከነነፍሳቸው እንቁፍቱ ገደል በመወርወር ጨረሷቸው፡፡  እናም በዚህ አካባቢ አበበ ምትኬን ያየህ 

ተቀጣ ስለሆነ መረጃ ለመስጠት ሰዎች ፈቃደኛ እንደማይሆኑ አዛውንቱ ያስረዳሉ። ‹አበበን 

ያዬ በእሳት አይጫወትም!›  ነው ነገሩ።  

 በጋራ-ሙለታ የዐማራው ዕልቂት 

‹በሐምሌ 1984 ዓ.ም. 48 ዐማራዎች ታርደው ተገድለዋል፡፡ 48ቱም የተገደለት በሜንጫ 

ታርደው ነው። ታስረው ወደሚገደሉበት ቦታ ሲወሰዱ የደከማቸው በየመንገዱ ዳር አንገታቸው እየተቀላ ተጥለዋል። 

መኮነን በየነ የተባለው የ40 ዓመት ታዋቂ ግለሰብ በዚህ ሁኔታ ከተገደሉት አንዱ ነዉ ፡፡ 

በደኖ እንቅፍቱ ከተባለው ገደል ተጥለው የተገደሉ፦  

1. መንገገሻ ቦጋለ፣ 

2. ወርቄ አሸናፊ፣ 

3. ሙለጌታ ትርፌ፣ 

4. ሲሳይ ተስፋዬ፣ 

5. ሽመልስ ኃይሌ፣ 

6. መምህር ዘውዱ ጨፍቅ 

7. አለማየሁ አምደ ብርሃን 

8. የሽ ደስታ 

9. ብርሃኑ አይፎረክሩ 

10. እንግዳ ዘገዬ 

11. ዲኜ ወንድሙ 

12. አበራ መንገሻ 

13. ወ/ሮ ወርቄ ? 

14. ታዬ በየነ 

15. አባተ ወልደዬስ 

16. ይልማ ? 

17. ተሾመ መር 
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በደኖ ገደል የተጨመሩ አማሮች አስከሬን (ቪዲዮ ላይ የተወሰደ ፎቶ) 

 

 

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በሁለተኛ መደበኛ መግለጫው የካቲት 5 ቀን 1984 ዓ.ም. ባወጣው ስለበደኖው እልቂት ይህን 

ብሏል፡፡ 

«በበደኖ ከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመው ግድያና ግፍ እጅግ አሰቃቂ የሰብዓዊ መብት መደፈር ነው፡፡ አንድ መንግሥት 

የዜጎቹን ሕይዎት የመጠበቅ ፣ሰላምና መረጋጋትን የማስፈን ኃሊፊነት እንዲለበት ይታወቃሌ፡፡ ሆኖም እንደዚህ ዓይነቱ እልቂት 

እንዳይፈጸም የሚከለክል ሕጋዊ ከለላና ጥበቃ የሚሰጥ የመንግሥት ኃይሌ በወቅቱ አለመኖሩ አስደንጋጭ ነው፡፡ ከዚያም በኋላ 

ሁኔታው ለረጅም ጊዜ ሳይገለጽ መቆየቱ የሚገርም ነው፡፡ አሁንም ቢሆን መንግሥት ልዩ ትኩረት በመስጠት ለተፈጸመው ግፍ 

ተጠያቂ የሆኑትን ሰዎች ሥልጣን ላለው ፍርዴ ቤት አቅርቦ ተገቢውን ውሳኔ እንዱያገኙ ማድረግ አለበት፡፡ » በማለት አስገንዛቧል። 

ከዚህ የኢሰመጉ ሪፖርት መገንዘብ እንደሚቻለው፣- ኢሠመጉ ራሱ ጉዲዩን ዘግይቶ የሰማውና በሚስጥር ተይዞ የነበረ መሆኑን 

ያሳያል፡፡   

- 1.2 ዴሬ ዳዋ፦ 

በዴሬ ዯዋ ከተማ ከ1984 ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ ጊዜያት የመዐሕድ አባላት ናቸው በሚል ምክንያት የሚከተለት አማሮች 

ተገድለዋል፡፡ 

 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 መላኩ ይርዳው በጥይት ተደብድቦ፣ 
2 ምንዳየ ኃይለሥላሴ በጥይት ተደብድቦ፣ 
3 አስጨናቂ ደርሶ በጥይት ተደብድቦ፣ 
4 ነጋሺ ወልደጻዲቅ ሚስቱ የወያኔ ሰላይ ወዳ ያስገደለችው፣ 
5 ጀማነህ ሀብቴ በድብደባ የተገደለ፣ 
6 የማነ ተሰማ ሚስቱ የወያኔ ሰላይ ወዳ ያስገደለችው፤ 
7 ብርሃኑ ነጋ ከግቢው ፈንጅ ቀብረው የገደሉት፣ 
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1.3. ገለምሶ (ሀብሩ ወረዳ) ፦ 

የገለምሶ እልቂት ሰኔ 1984 ዓ.ም በገለምሶ አካባቢ፣ ወፊ፣ ዲንሴ፣ አንጫራ እና ገለምሶ ከተማ የሚኖሩ ዐማሮችና ክርሰቲያኖች 

እየተለቀሙ  ታሰሩ፡፡  ወዲያውም ጥፋታቸው ምን እንደሆነ፣ ምን ወንጀል እንደሠሩ ሳይገለጽላቸው፣ ጉዳዩ በፍርድ ሂደትም ሳያልፍ፤ 

ሐብሩ ወረዳ ወደሚገኘው ጥርሶ ገደል» ተወስደው  እየታረዱ ተጣሉ። አገዳደላቸውም፣ የራስ ቅላቸው   ከአንገታቸው ላይ በሜንጫ 

እየተቀነጠሰ ገደል በመወርወር የተፈመ እንደሆነ እማኞች ያስረዳሉ።  በ1985 ዓ.ም በተደረገው የአስከሬን ለቀማ የሰው ጭንቅላት 

ብቻ 16 ጆንያ  መለቀሙ ተረጋግጧል፡፡  የተሰበሰበው አጽምም በሙለ ገለምሶ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን መቀበሩም ታውቋል፡፡ 

የተሰበሰበው 16 ጆንያ ጭንቅላት የስንት ሰዎች ሊሆን እንደሚችል በተሰጠ ግምት በአማካይ አንዱ ጆንያ የመቶ ሰው ቅንጭላት 

ሊይዝ    እንደሚችል ተገምቷል። ይህም በዚያ ቦት የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 1600 ገደማ ሊደርስ እንደሚችል ይታሰባል። 

 

 ፡ 

በምዕራብ ሐረርጌ ተገደሉ ሰዎች  በአብዛኛው በሜንጫና በቢለዋ የታረዱና የተቀሉ ናቸው። ብዙዎቹም በጅምላ ጉድጓድ በአንድ 

ቦታና ጊዜ ተገድለው የተቀበሩ ናቸው፡፡ የሚከተለት 80 የሚሆኑ ሰዎች በጊዜው የራስ 

ቅላቸው ከተቆረው መካከል በዚያን ወቅት ፣በዚያ ቦታ ከተገደሉት መካከል ስማቸውን ለማስተዋስ የተቻሉት ናቸው።  

 

1,4  በልበቲ (ሐብሩ ወረዳ) የተገደሉ፥ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕድሜ የተገደለበት ቀንና ዓም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ግብሬ ዐወቀ 55 ነሐሴ 27 ቀን 1984 ዓም እጅና እግራቸው ታስሮ በቢለዋ የታረዱ 

2 በዛብህ ተሰማ 50  »           »       » »           »            »           » 

3 ሞላ ኃይሌ 65   »           »       »  »           »           »            »  

4 ከበደ ኃይሌ 45   »          »         »   »           »           »            »  

5 እሸቱ ሢሣይ 25   »           »         »    »            »           »            » 

6 ቦጋለ ደጄኔ 28   

7 ባንትየዋሉ ጥላሁን 65   »        »         »    »             »          »         » 

8 ቆንሲል ባንትይዋሉ 35  »         »          »      »             »          »         » 

9 እንግዳወርቅ አሰፋ 50  »         »           »     »             »          »         »  

10 አየለ ሣህሌ 47  »         »           »     »             »           »         » 

11 ደገፉ ገብሬ --  »         »           »      »              »           »        » 

12 በየነ ---   »         »           »     »              »           »        » 

13 ገቢያነህ ---   »          »          »    »              »            »         » 

14 ደርቤ -- 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፤ 

15 ሥዩም ደጄኔ 35 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፣ 

16 መኩሪያ ዋጋጄ -- 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፣ 

17 በየነ ኃይለማርያም -- 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፤ 

18 ሰጠኝ ንጋቱ 40 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፤ 

19 መኮንን ጉልቴ 30 1984 በጥይት ተደብድቦ የተገደለ፤ 

20 ገብረወልድ ኃይሌ 80 1984 በሜንጫ የተቀላ፣ 
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2. መቻራ (ዲሮለቡ ወረዳ) የተገደሉ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕድሜ የተገደሉበት 

ቀን 

የአገዳደሉ 

ሁኔታ 

1 ኃይሌ 

ሽመልስ 

45 ነሐሴ 27 

ቀን1984  

በጅምላ እጅና 

እግራቸው 

ታስሮ በቢለዋ 

የታረዱ 

2 ተፈሪ 

ሣሙኤል 

• 50  »          »  »       »      »      

»     »  

3 አየለ 

ሰብስቤ 

35  »           »  »        »       »     

»      » 

4 ጎሣ 

ሽመልስ 

--  »           »  »         »       »     

»      » 

5 ማንደፍሮ ---   »           »  »         »       »     

»      »  

6 ሰሎሞን 

ዳምጤ 

60  »            »  »          »      »      

»     » 

7 ሰሎሞን 

ዮሐንስ 

50   »           »   »          »      »       

»    » 

8 አደፍርስ 

ታደሰ 

-   »           »  »          »       »        

»    » 

 

3. ወፊ (አንጫር ወረዳ) የተገደሉ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕ 

ድ 

ሜ 

የተገደለበት ቀንና ዓም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ሸዋረጋ አበባው 45 ነሐሴ 15 ቀን 1984 በጅምላ በጥይት የተረሸኑ፣ 

2 ፀጋዬ መንግሥቱ 42 »        »     » »         »      » 

3 ወጋዬሁ ዳምጤ 40   

4 ፍሥሓ አቻሜ 35   

5 ሚሊዮን እሸቴ --   

6 አደፍርስ ታደሰ --   

7 ሚሊዮን ደንበሩ -   

8 አሰፋ ወልደሚካኤል -   

9 ተክሌ አንኮበሬ - ነሐሴ 15 ቀን 1984  

10 በየነ መድ -   

11 በላቸው አሰፋ -   
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12 ሞቱማ ቶላ -   

13 ሰብስቤ በለው -   

14 ደርቤ - ነሐሴ 15 ቀን 1984 በጅምላ በጥይት የተረሸኑ፣ 

 

4. ከተራ (ሐብሩ ወረዳ) የተገደሉ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕ 

ድ 

ሜ 

የተገደሉበት ቀንና ዓም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ይታገሡ አባተ - ግምቦት 10 ቀን 1984 በቢለዋ በጅምላ ያታረዱ 

2 ተሾመ ጉደታ -    »          »  »           » 

3 ዓባይነህ ማናዜ - »            »  »            » 

4 ግርማ ተክሌ -   »          »  »           » 

5 ደርቤ አገኘሁ 50   »          »  »             » 

6 ዳኜ አየለ -  »            »  »             » 

7 አበበ ጠብአለ -  »            »    »             »  

8 ደምሴ በቀለ 42  »             »  »             » 

9 ተስፋዬ ዓለሙ 40  »           »  »             » 

10 እንግዳዬሁ -  »           »   »             » 

11 መሪጌታ ገብሬ አበበ -  »           »  »             »  

12 አጥላው ወንድሙ 75  »          »  »              » 

13 ታዱ ተሾመ 40  »          »  »            »   

14 ደግፍ አየለ -  »          »   »             » 

15 በየነ -  »         »    »             »» 

 

5. ደረኩ (ሐብሩ) የተገደሉ፦ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕ 

ድ 

ሜ 

የተገደሉበት ቀንና ዓም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ሀብታሙ አንበሤ - ሐምሌ 15 ቀን 1984 በጅምላ በቢለዋ የታረዱ 

2 ነጋሽ ገብሬ -  »             »  »       »       » 

3 ደምሴ ነጋሽ -  »            »  »       »        » 

4 ተስፋዬ ደስታ -  »              »  »        »       » 

5 ታምሩ መንግሥቱ -  »               »  »       »      »  

6 ረጋሣ ደሣለኝ -  »              »    »        » 

7 ሥዩም ታደሰ -  »            »  »        »        » 

8 መርሻ ገብረጻዲቅ -  »             »  »       »         » 
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6 ገለምሶ ከተማ የተገደሉ፦ 

 ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕ 

ድ 

ሜ 

የተገደለበት ቀንና 

ዓም 

የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ተሾመ ቢምረው - ነሐሴ 1984 በጅምላ በቢለዋ ታርደው ጥርሶ ገደል የተጣሉ 

2 ጌታነህ ቢምረው - »      »  »                » 

3 ጌታቸው ከበደ - »      » »            » 

4 ደነቀ አውለው - »       » »              » 

5 ደመረው ዓለሙ - »        »  »             » 

6 ተፈሪ ዘውዱ - »         » »                » 

7 ምሠረት ግዛው - »        » »              » 

 

 

• ምጨታ (ዳሮለቡ ወረዳ) የተገደሉ 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ዕ 

ድ 

ሜ 

የተገደሉበት ቀንና ዓም የአገዳደሉ ሁኔታ 

1 ካቡታ - ሐምሌ 15ቀን 1984 በጅምላ አንገታቸው በሜንጫ የተቆረጠ 

2 ግደይ - »          » »             » 

3 ሀብታሙ - »          » »                » 

4 በየነ በለጠ - »           » »                 » 

5 ተፋረደኝ - »           » »                 » 

6 ካሣ* - »           » »                 » 

7 አባ 

ገብረማርያም 

- »            » »                 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

አባሪ 7 

በ1993 ዓ.ም. በምሥራቅ ወለጋ የተገደሉና የተፈናቀሉ ዐማሮች፣ 

የተገደሉ፣ 

ተ.ቁ የሟቾች ስም ጾታ እድሜ የቤተሰብ 

ብዛት  

1 አሰገድ አባተ ካሳ ወ 50 7 

2 ቢራራራ ታደለ ፈንቴ ወ 40 5 

3 ውቤ ሞንሟኔ እጅጉ ወ 28 3 

4 ምህረት ብሩ ወ 34 2 

5 መልካም ዉባለም ወ 40 4 

6 ጠበቃው ዋለልኝ ወ 40 3 

7 መሌ በቀለ (3 ልጆቻቸዉ 

አብረዉ የተገደሉ) 

ወ 40 6 

8 ጌታ እንየዉ ወ 39  2 

9 አሊ ደሴ (1 ልጅ አብሮ 

የተገደለ) 

ወ 40 4 

10 አያል አዱኛ በለጠ (7 

ቤተሰብ አብሮ የተደገለበት)  

ወ 60 7 

11 አይቶ አያል አዱኛ ወ 25 1 

12 ፈለቀው ተገኘ ወ 25 1 

13 ተስፋየ አላምነዉ ወ 26  

14 ጋሸው እዉነቱ  ወ 37 5 

15 አስፋዉ እጅጉ ወ 58 10 

16 ደማም አስናቀው ወ 40 6 

17 ፍስሃ አያሌዉ ወ 37 5 

18 ሞገስ ወርቅየ ወ 18  

19 አታለል መንገሻ (3 ልጆቿ 

አብረዉ የሞቱ) 

ሴ 30  

20 በለጠ አቤ ወ 20  

21 ተመስገን አስናቀ ወ 30  

22 አበባው ስዩም ወ 25  

23 ገበያዉ ሙሉነህ ወ 30 3 

24 ሲሳይ ደምሴ ወ 25  

25 አስማማው ዘለቀ   36 3 

26 ተመስገን ካሳ (ከ5 ቤተሰቡ 

ጋር የተገደለ) 

ወ 45  

27 ምስጋነዉ አሳፋዉ ወ 40  

28 ደርሶልኝ ምስጋና ወ 15  

29 ነጭት ምስጋና ወ 10  

30 ሐይሌ ደሴ ወ 30  

31 ተመቸ ፈረደ ወ 45  

32 አዳነ ተመቸ ወ 25  
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33 ባቡ ድረስ ወ 20  

34 ያለው አስራደ ወ 40  

35 ደሱ ደረሰ ወ 30  

36 ታደሰ ያለዉ ወ 15  

37 ጥላየ ምስጋና ወ 25  

38 ባየ ትዕዛዙ ወ 55 7 

39 ዳምጠው ጀምበሬ ወ 45 5 

40 አንዷለም ጀምበሬ ወ 30 2 

41 ሳህሉ ጀምበሬ ወ 38 2 

42 አብራራዉ ምስክር ወ 28 2 

43 አዱኛ ፈንታሁን ወ 35 5 

44 ቀኜ ጋሸው ወ 32 5 

45 ጆቴ ምስፍን ወ 34 5 

46 በላይነህ መስፍን ወ 50 7 

47 ጥላየ ሙጨ ወ 37 4 

48 ጋሻየ ጌቱ ወ 33 3 

49 ወንድምነዉ ጠጌ ወ 50 3 

50 አለምነህ አሰፋ ወ 60 6 

51 ደርብ ደርሶ ወ 56 5 

52 ያለዉ አስራደ ወ 30 2 

53 ታደሰ ያለዉ ወ 20 2 

54 አበራ ያለዉ ወ 32 3 

55 ለዉጤ ሀይሉ ወ 56 7 

56 ምስጋነዉ አሳፈዉ ወ 40 4 

57 ባበ ገብሬ ወ 20 2 

58 አለሚቱ ምሰጋነዉ ሴ 12  

59 አስናቀች ምስጋነዉ ሴ 13  

60 ማሙሽ ምስጋነዉ ወ 2  

61 ተመቼ ፍርዴ ወ 56 5 

62 አዳነ ተመቸ ወ 26 2 

63 ደረጀ አባተ ወ 60 7 

64 ደጉ ዘነበ ወ 48 3 

65 ሽመለስ ዘነበ ወ 55 6 

66 አሊ ደሴ ወ 60 7 

67 ሰጤ ዳማ ወ 48 3 

68 በላይ ወርቁ ወ 55 6 

69 ዘውዴ ደባልቄ ወ 60 7 

70 ባየዉ ልየዉ ወ 50 4 

71 ደሳለዉ ጫኔ ወ 47 1 

72 አበባው ቸኮል ወ 27  

73 ወርቁ መንግስቱ ወ 26  

74 ባህሩ ደርብ  ወ 30 2 

75 ሞገስ መኮነን ወ 35 3 

76 ጠበቃው ዋለልኝ ወ 27 4 
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77 ሹመት ሽፈራዉ ወ 24 2 

78 ካሱ ሲሳይ ወ 40 7 

79 ወንድሙ መብራቱ ወ 33 4 

80 ፈረደ እስከዚያዉ ወ 30 2 

81 አለም አስፋዉ ወ 26  

82 ፈጠነ ገብሬ  ወ 28 2 

83 አበባዉ ታየ ወ 44 7 

84 ምህረት ታየ ወ 40  

85 ካሳው አንተነህ ወ 55 10 

86 ሰውነት ሞላ ወ 23 5 

87 ደባልቄ መንግስቱ ወ 30 2 

88 አዘዞ ደባልቄ ወ 37 5 

89 ጀምበሩ ካሴ ወ 11  

90 ደባልቄ ድረስ ወ 55 4 

91 ሞላ ካሴ ወ 40 4 

92 ጌቱ እንየዉ ወ 36 2 

93 ያማሽ ተመቸ ወ 43 3 

94 መብራት ኢዩኤል ወ 30 6 

95 አስረግደዉ ቢሰጥ ወ 50  

96 ድልነሳዉ አያሌዉ ወ 27  

97 ትሁን ላቀው ሴ 40  

98 መኩሪያ ጠናዉ ወ 4  

99 ፋንታዬ ጎሳዬ ወ 40  

100 ጌትነት ተስፋዉ ወ 20  

101 ዘላለም ዓለም  ወ 25  

102 ምህረት አልማው ወ   

103 ዳርእስከዳር አዲስ ወ   

104 ሞላ ዮሴፍ ወ 30  

105 ከማል ዳውድ ወ 32  

106 ይመር ከማል ወ 35  

107 ህጻን ገበየው ጥሩነህ ወ 1  

108 ህጻን የኔነሽ ምስጋነው ሴ 3  

  

የተፈናቀሉ፦ 

ከ25 ሺ በላይ የሆኑ ዐማሮች ከምሥራቅ ወለጋ ተፈናቅለው ቡሬ እንዲሰፍሩ ተደረጉ። ከቡሬ ከሠፈሩት ከ25 ሺህ በላይ 

ዐማሮች ወደ ጃዊ ተወስደው እንዲኖሩ ተደረገ። ሆኖም የአየር ንብረቱ ሊስማማቸው ባለመቻሉና አስፈላጊውን የጤና 

ጥበቃ ድጋፍ ስላላገኙ 490ዎቹ ተሰቃይተው እንዲሞቱ ሆኗል።  
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አባሪ 8  

ጅማ ዞን በቤተክርስቲያን ውስጥ የተገደሉ ዐማሮች 

 

ምስል 2፡ በገጀራ የተገደሉ ቄስ (የሀይማኖት አባት) 

 

ምስል 3፡ በገጀራ የተገደሉ ምእመን 

 



39 
 

 

 

 

ምስል 4ና 5፡ በገጀራ ተገድለዉ በእሳት የተቃጠሉ እናት 
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ምስል 6፡ በገጀራ የተገደሉ እናት 

ምንጭ፦ የኢ/ኦ/ተ/ክርስትን በጅማ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤትና የበሻሻ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ፤፡ መነሻ ያደረገ ከፍተኛ ዕልቂት 
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አባሪ 9 

ከቤንሻጉል ጉምዝ ክልላዊ መምግሥት መተከል ዞን የተገደሉና የተፈናቀሉ ዐማሮች። 

የመተከል ዞን ተፈናቃዮች ይዞታ። 
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ተ.ቁ የታረደዉ ሰዉ ስም አብሮ የታረደ 

የቤተሰብ ብዛት  

ወረዳ (ቀበሌ) ምርመራ 

1 ዋለልኝ ገረመዉ  ወንበራ (መልካን) አብዛኘዉ ሙት አካል 

ቅሪት ወደ ጉርሻ ወንዝ 

ተጥሏል፡፡ ስንቱ አስከሬን 

እንደወደቀና ስንቱም 

አካል እንደተበላ በክልሉ 

መንግስት ተሸፍኖ 

ተይዟል፡፡ ቃለመጥይቅ 

የተደረጉ  ግለሰቦች 

የአካባቢው ፖሊስ 30 

ሰዎች መሞታቸዉን ብቻ 

እንዳመነ ተናግረዋል፡፡  

2 አለሙ ካሣ 4 ወንበራ (መልካን) 

3 መልኩ ቢተዉ 2 ወንበራ (መልካን) 

4 አለምየ አበበ 4 ወንበራ (መልካን) 

5 በቀለ አበበ 3 ወንበራ (መልካን) 

6 ካሴ አበበ  ወንበራ (መልካን) 

7 ሙላት ታደሠ  ወንበራ (መልካን) 

8 ደምሴ ዋለልኝ 6 ወንበራ (መልካን) 

9 ደመቀ ታደሠ  ወንበራ (መልካን) 

10 ንበረት መለሠ 5 ወንበራ (መልካን) 

11 ቻሌ መንግሥት 1 ወንበራ (መልካን) 

12 ሽፈራው ወርቄ  ወንበራ (መልካን) 

13 አለሙ ጥላየ  ወንበራ (መልካን) 

14 ወ/ሮ ጥሩነሽ ጥላየ 3 ወንበራ (መልካን) 

15 ወ/ሮ ይርገዱ ጥላዬ  ወንበራ (መልካን) 

16 ወ/ሮ ፈለጉሽ ካሳዬ 4 ወንበራ (መልካን) 

17 ጌታሁን ደባሱ  ወንበራ (መልካን) 

18 አብተዉ ወሌ 3 ወንበራ (መልካን) 

19 ተማሪ አዲሴ ወሌ  ወንበራ (መልካን) 

20 ተማሪ ክንድነህ ወሌ  ወንበራ (መልካን) 

21 ወ/ሮ ከበቡሽ ግርማ  ወንበራ (መልካን) 

22 አያሌዉ ጌታሁን 4 ወንበራ (መልካን) 

23 ደረጀ አዳሙ 5 ወንበራ (መልካን) 

24 ጠሀይነህ አዳሙ  ወንበራ (መልካን) 

25 ዋሲሁን ግርማ 5 ወንበራ (መልካን) 

26 የሻንበል ዘመነ  ወንበራ (መልካን) 

27 ይትባረክ መላኩ  ወንበራ (መልካን) 

28 አጥናፍ አለሙ  ወንበራ (መልካን) 

29 መለሠ ሁነኛዉ  ወንበራ (መልካን) 

30 ወርቅነህ ተፈራ  ወንበራ (መልካን) 

31 ደሣለዉ ባያብል  ወንበራ (መልካን) 

32 ወለላዉ ስዩም  ወንበራ (መልካን) 

33 ገረመዉ ፈንቴ  ወንበራ (መልካን) 
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34 ሙሉነህ   ወንበራ (መልካን) 

35 ብሬ ሰለሞን  ወንበራ (መልካን) 

36 ወረኛዉ ዘለቀ  ወንበራ (መልካን) 

37 መሸሻ ደሣለኝ  ወንበራ (መልካን) 

38 ጋሻው ፋንታሁን  ቡለን (አይጋሊ) የ2ቱም ግለሰቦች 

ኩላሊትና ጉበት 

ተበልቷል፡፡ የራስ 

ቅላቸዉም ሜዳ 

ቀርቷል፡፡ 

39 ታከለ ብዙላም  ቡለን (አይጋሊ) 

 አጠቃላይ ድንር 88 ሰዎች   
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አባሪ 10 

አፋር ክልላዊ መንግሥት ከዐባይ ነጌሶ ቀበሌ የተገደሉ ዐማች ዝርዝር በከፊል፤ 

 

ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም ተራ 

ቁጥር 

ሙሉ ስም 

1 ማሞ በልሁ 14 ደምሴ ንጉሴ ገበሬ  

 

2 አይናለም ቢሆነኝ 15 ገበሬ  

 

3 ሰኢድ ገብሱ 16  

ሀሰን ሁሴን  

 

4 ሁሴን ይማም 17 አሜ ጀማል 

5 ወርቁ ካብትይመር 18 ከፈለኝ አይተንፍሱ  

 

6 ታደሰ መንግሥቱ ገበሬ 19 ሙሄ አሉ  

 

7 አቡሽ ይማም 20 የአየለ እንዳለ ሚስት  

 

8 ሰኢድ ጎርፉ  

 

21 ሰኢዴ አንበርበር  

 

9 ሁሴን ጉርምርሜ  

 

22 ይመኑ መለስ  

 

10 ወጋዬ  

 

23 ሰኢዴ ገርፉ  

 

11 ታደሰ  

 

24 የሱፍ ሙሳ  

 

12  ይመኑ  

 

25  

ሞገስ 

13 ተክለሃይማኖት መዝገቡ  

 

26 ተሾመ ጥሊሁን  

 

 

 

ከአፋር ክልል የተሰደዱ ዐማሮች፦ 

 

ተራ 

 

ሙሉ ስም ተራ ሙሉ ስም 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ገረመዉ በሊቸዉ  

ደስዬ መልኩ  

ፈለቁ እሸቱ  

ፋጡማ ሰኢድ  

አበባየሁ ናሁሰናይ  

ነሲቡ  

 ዘቢብ ሰኢዴ  

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 ኑሩ አቢ  

 ምትኩ መሊኩ  

 አሀደ ከበዯ  

ጀማሌ አበባዉ  

 አበባዉ ተፈራ  

 ዘመቱ አበባዉ ተፈራ  

 ጋሻው አስራት  
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 

 

 አሌዬ ይማም  

 ነፈሰ ይማም  

 ጤናዬ መኮነን  

 ዘነብ ንጉሴ  

 ዝህርዳ ጀማሌ  

 ፋጢማ ይማም  

 መብራቱ ተሸመ  

 ገዛኸኝ ተሸመ  

ወንዴወሰን ተሸመ  

 እታገኝ ብርቁ  

 ሀሳን ዯምሴ  

 አሳየኸኝ ወ/ማርያም  

 ሙሄ አሉ  

 አወሌ ሰኢድ  

 መሀመዴ አሉ ሁሴን  

ይርጋሇም ዯምሴ  

 አልዬ ሰኢድ  

 መሬየም ጫኔ  

 አልዬ አለሙሽ  

 አሌታወቅ አየለ  

 አባይነሽ አየለ  

 ኃይሌ ማሞ  

 ዘመዴ ካሳ  

 አጉሊሊ ዘገዬ  

 አባይነህ ማሞ  

 ሰኢድ አህመዴ  

 ዘይነባ አህን .  

ሰኢዴ አሉ እንዴሪስ .  

ፋንቱ አሉ  

 ዘይነባ አሉ  

 ቃሌኪዲን ደጀኔ  

 መሀመዴ ንጋቱ  

መኪ አበባዉ 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

 ትርንጎ አስራት  

 ስንታየሁ ሸዋንግዛዉ  

 ከበዯ ነገሰ  

 ሸህ ኢስማኢሌ  

 ጌታዉ ጀማሌ  

 ፋጡማ አዯፍርስ  

ባትሪ አወሌ  

 አወሌ ጀማሌ  

 ባቱሊ አወሌ  

 አዯፍርስ ሀምዛ  

 ሌኬሇሽ አጎናፍር  

ወንዴወሰን ከበዯ  

 አህመዴ ይመር  

 ይማም አህመዴ  

 አስረበብ አበበ  

እንዴሪስ አህመዴ  

 አባየሁ ወሌዳ  

 አምባቸዉ እንዴሪስ  

አብደ ሰኢዴ ይመር  

 ኢብራሂም ሰኢዴ  

 አህመዴ ሙስጦፋ  

ኢብራሂም ሙስጦፋ  

ሁሴን ከሇሊዉ  

 ደምሴ ታምሬ  

 ለማ ታምሬ  

 አዋጉ አንበርብር  

 ገዛኸኝ ሽፈራዉ  

 ሽኩሬ ዯምሴ  

 ዞምሬ ሁሴን  

 አቡሽ ጌታቸዉ  

እማዉ ጌታቸዉ  

 ባሳዝን ጌታቸዉ  

 ሙስጦፋ ይመር  

 

 

 

 

 

 

  

  

 


