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በቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ አሮጌ ብርሀን ቀበሌ በአማራ ላይ 
በታጣቂዎች ተፈፅሟል በተባለ ዳግማዊ ጭፍጨፋ ቢያንስ ከ41 በላይ 
አማራዎች መገደላቸውን ከስፍራው የደረሰን መረጃ አመለከተ። 

በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ሹቤ ቀበሌ በሸኮ ታጣቂዎች ተፈፅሟል በተባለው ግድያ 

ጥቅምት 9 ቀን 2013 ዓ.ም 15 ንፁሀን በጥይት፣በገጀራና መሰል ድምፅ አልባ መሳሪያ በግፍ 
መገደላቸውን መዘገባችን ይታወሳል።  

በጥቃቱም ህጻናት፣ሴቶች፣አቅመ ደካሞችና ሌሎች መገደላቸውና 4 መቁሰላቸውን፣ከቆሰሉት መካከልም 
አንዷ ማረፏን አማራ ሚዲያ ማዕከል መዘገቡ አይዘነጋም። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ 
ይርዳው ወደ ቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ ወረዳ ባቀኑበት እለት ይህ አሰቃቂ ጥቃት መፈፀሙም 
ይታወሳል። ይህኛው ለቅሶና የፈሰሰው ደም ሳይደርቅ በአካባቢው ነዋሪ በሆኑ አማራዎች ላይ ሌላ አስከፊ 
ጭፍጨፍ ተፈፅሟል ነው ያሉን የአካባቢው ነዋሪዎች።  

ይኸውም ነዋሪዎች እንደገለፁት በጉራ ፈርዳ ወረዳ አሮጌ ብርሀን በተባለ ቀበሌ ገጠር ላይ ጥቅምት 11 

ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 5:00 ጀምሮ ቢያንስ ከ20 በላይ የአማራ ተወላጆች በጥይትና በድምፅ አልባ 
መሳሪያዎች በአሰቃቂ መልኩ ተገድለው አድረዋል፤ በርካቶች ቆስለዋል፣ አሁንም ድረስ ከገባው 

የመከላከያ ሰራዊት ጋር ተኩስ ስለመኖሩ ተገልጧል። ከነዋሪዎች የደረሰን መረጃ የተገደሉትን ከ25 እስከ 

30 እንደሚሆኑ ይጠቁማል፤ ከ20 በላይ አስከሬን እየተነሳ ወደ አሮጌ ብርሀን እየገባ መሆኑም ተገልጧል።  

በመስተዳድሩ ውስጥ ካሉ ሚሊሻ እና ስማቸው እንዲገለፅ ያልፈለጉ አመራር እንዳረጋገጥነው ጥቃቱ 
አማራ ላይ ያነጣጠረ ነው። ክላስተር የሆነችው የአሮጌ ብርሀንን፣ ሹቢ፣ ኡጁንታና ቤኒቃ ቀበሌ 
ተፈናቃዮች በአማራ ላይ እየተፈፀመ ያለው የለይቶ ጥቃትን እንዲያስቆም የጉራ ፈርዳ ወረዳን 
እንደሚጠይቁ የተናገሩ ሲሆን አብዛኛው በአካባቢው ምንም እንኳ የመከላከያ ሰራዊት እንደገባ ቢገለፅም 
በአማራ ላይ የሚፈፀመውን ማንነት ተኮር ጥቃት ማስቆምና ንፁሀንን ከአሰቃቂ ግድያ መታደግ 
አለመቻሉን የገለፁት ነዋሪዎች በወረዳው የመስተዳድር አካላት አመኔታ እንደሌላቸው ተናግረዋል።  

ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ የትህነግ አመራሮች በኃላፊነት በሚሰሩበት አካባቢ እና ከሸኮ ታጣቂዎች ጋር 
የሚተባበሩ በመዋቅሩ የተሰገሰጉ አመራሮች ባሉበት ሁኔታ ንፁሀንን ከእልቂት መታደጉ ፈታኝ እንደሆነም 
ተፈናቃይ ወገኖች ጠቅሰዋል። በአማራነታችን ተለይተን እየተጨፈጨፍን ባለንበት አሳዛኝ ሁኔታ የአማራ 
ክልል መንግስት ነኝ ባዩ ስለምን ድምጻችን አይሰማም ያሉት ተፈናቃዮች አሁንም የፌደራል መንግስት፣
የደቡብ እና የአማራ ክልል መንግስት እባካችሁ ድረሱልን ሲሉ የተማፅኖ ጥሪ አስተላልፈዋል።  

አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ 


