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አማራ ሚዲያ ማዕከል / Amara Media Center
አሳዛኝ ሰበር ዜና!
በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሞ ወረዳ በነጭኖ ቀበሌ 10 አማራዎች በኦነግ እና በተባባሪዎቹ በስለት
ተገደሉ።
አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ
የካቲት 18 ቀን 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ ሸዋ
በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሞ ወረዳ ነጭኖ ቀበሌ 10 አማራዎች በኦነግ ታጣቂዎችና በተባባሪዎቹ ዛሬ
የካቲት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት በስለት ተወግተው መገደላቸውን ነው
ነዋሪዎች የገለፁት።
በነጭኖ ቀበሌ ደደቢ በተባለ ወንዝ አካባቢ በቆሎ እየወቁ ሳሉ ነው አማራዎች ከ30 በላይ በሚሆኑ
የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተይዘው በስለት የታረዱት ይላሉ ነዋሪዎች።
አንድ ቦታ ላይ 6፣አጠገቡ 2፣ በመንገድ ላይ 2 በአጠቃላይ የ10 አማራዎችን አስከሬን ለማንሳት
መቻሉን የደረሰን መረጃ አመልክቷል።
አንድ ወንድ እና አንዲት ሴት ክፉኛ ቆስለው ወደ ህክምና መላካቸውን ለማወቅ የተቻለ ሲሆን ሌላ አቶ
ተሾመ በየነ የተባሉ አባትንና ሲሳይነሽ የተባሉ እናትን በጫካ ሲያሳድዷቸው እንደነበርና አሁን ላይ
በህይወት ስለመኖራቸው የታወቀ ነገር የለም ሲሉም አክለዋል።
በእለቱ የኦሮሞ ተወላጅ በሆኑት በአቶ ጌታቸው ታዴ የበቆሎ አውድማ ዴቦ ላይ ተጠርተው እያገዙ ሳለ
ነው ከእሳቸውንና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም አብረው ከነበሩ ኦሮሞዎች በመለየት በአማራዎች ላይ
ጥቃቱ የተፈፀመው ሲሉ በአካባቢው የነበሩ የዐይን እማኞች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።
በግፍና በአሰቃቂ መልኩ በስለት ብቻ አንገታቸው ላይ ተወግተው የተገደሉትም ዕድሜያቸው ከ25
ዓመት በታች ሲሆኑ እነሱም ታደሰ ሙሉነህ፣ውብሸት፣እንዳላማው፣ቄስ አንተነህ፣ክንዴነህ፣ካሳሁን፣
ተመስገን፣መልካሙ፣ሲሳይእና አንድ ስሙ ያልታወቀ የ7 ዓመት ህጻን መሆናቸው በነዋሪዎች
ተረጋግጧል።
ከመካከላቸው ለወሬ ነጋሪ አንድ መልካሙ ተሾመ የተባለ የ24 ዓመት ወጣት ልጅ ሮጦ በማምለጥ
የተረፈ ቢሆንም በሁኔታው በከፍተኛ መረበሽ ውስጥ በመግባቱ ለጊዜው በቂ መረጃ ሊሰጠን
አልቻለም።
አሰቃቂ ግድያው ከተፈፀመ በኋላ ከ30 ያላነሱ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና የፖሊስ አባላት ቢመጡም
አስከሬን ሳያነሱ "ደክሞናልና እርቦናል" በሚል ጥለውን ወደመጡበት ተመልሰዋል ብለዋል።
16 የመኖሪያ ቤቶች፣ የእህል ጎተራና ክምር ስለመቃጠላቸው ምንጮች ገልፀዋል።
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ጥረታችን ቀጥሏል፤ ዝርዝር መረጃ እንዳገኘን የምናጋራ ይሆናል።
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በተመሳሳይ በእለተ እሁድ የካቲት 14 ቀን 2013 በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ሻምቡ ወረዳ በገበርጉም ቀበሌ
ልዩ ቦታው ቦረና መንደር በሰርግ ላይ በኦነግ ተላላኪ ቦንብ ተጥሎ የተገደሉት ወጣቶችም የሙሽራይቱ
ወንድም ኡስማን አራጋው እና አንዋር ገለታው ሲሆኑ እግራቸው ላይ ክፉኛ የተመቱት እናት ደግሞ ወ/ሮ
አየሉ አዲሴ መሆናቸውን የደረሰን መረጃ አመልክቷል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአቶ መሀመድ አህመድን፣ የወርቁ ታረቀኝን፣የካሳው አራጌን እና የሁለት ሴቶችን
መኖሪያ ቤት ትናንት ከምሽቱ 2 ሰዓት ባቃጠሉበት በሆሮ ጉድሮ ዞን ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ ደርጌ ኮቲቻ
በተባለ ቀበሌ አካባቢም ዛሬ የካቲት 18 ቀን 2013 ምሽት ላይ ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ እንዳለ ከስፍራው
የደረሰን መረጃ አመልክቷል።

