
ወለጋ የደም ምድር! - በንፁሀን ደም የምትታጠብ ምድራዊ ሲኦል! 

የዘር ፍጅት ሰለባዎች ስም ዝርዝር! 

በምሥራቅ  ወለጋ  ኪረሙ  ወረዳ ባለፉት ሁለት ቀናት የኦነግ አሸባሪዎች  ከቂልጡ   አቦ  እሥከ ሢረ ዶሮ ቀበሌ ድረስ  በፈፀሙት 

አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እስካሁን መገደላቸው ከታወቁት ከ300 በላይ ሠዎች መካከል አስከሬናቸውን ማንሳትና መቅበር 

የተቻሉትን 72 ሰዎች ስም ዝርዝር እንደሚከተለው አቀርባለሁ!  

አብዛኛዎቹ ሟቾች የሀይማኖት አባቶችና መነኩሴዎች እንዲሁም ህፃናትና ወጣቶች ናቸው!  

1.  አቶ     ነጋ  አቺዬ 

2. ህፃን  አወቀ   ነጋ 

3. አቶ   ይበልጤ አራጋው 

4. አባ    እጂጉ     አገኘው 

5. አቶ   ተሾመ   ሙሉ 

6. አቶ    ሃይሌ   ነቤ    

7. አባ    ሙሉ   ....    

8. አባ  መሥክር  ዘለቀ 

9.  አባተ   አዛውንት  መልኩ 

10. አቶ   ጋሻው ወርቁ 

11. አቶ        አምሣሉ ኮከቤ 

12. አቶ   አረጋ መልኩ 

13. ወ/ሮ  አሥጨንቃ ደጉ 

14. ህፃን   ሙሉነሽ  ጋሻው 

15. ወ/ሮ  ሙጪታ   አበጋዝ 

16. እማሆይ  ቀዩት  መረሻ 

17. አባ  ንብረት አሥናቀው (ቄስ) 

18. ወ/ሮ   ተረፋ 

19. አቶ  አዲማሡ ተረፈ 

21. አቶ  አየነው ተሾመ 

22. አቶ  ጎራው አምሣሉ 

23. ህፃን  ሸበላው  አምሣሉ 



24. እናት  ሃብታሙ 

25. ህፃን  ሃብታሙ   ካሤ 

26. ህፃን መልካሙ   ካሤ 

27. ህፃን ሣሣው   ካሤ 

28. ወጣት  ይበ ልጣል    

29. ወጣት     ተሻለ    

30. ቄስ   አስተሩይ   ደሥታ 

31. ቄስ    ጌታነህ      ሙሉ 

32. አቶ    ታደገው   ገበየው  

33. አቶ አትንኩት   ውቤ 

35. አቶ እንየው  ገበየው 

36. አቶ ተሜ     ውዲነው 

37. አቶ ባባው   ሙሉ  

38. አቶ  ከሣ     መልኩ   

39. አቶ አላሚር      አረጋ   

40. አቶ አንተንአየው  ይሥማ 

41. አት አወቀ    አይቸው 

42. አቶ አይቸው  አለሙ 

43. አቶ አሥማማው     በላይ   

44. ወጣት   አማረ  ብየነው  

45. ወጣት ከፌ    አየነው  

46. ወጣት አማረ  አለማየው 

47. ወጣት ከፌ   አየነው 

48. ወጣት ገደፋው ዘላለም 

49. ወጣት ጥሩነህ  ዳኘ 

50. ወጣት ያየህ   ሞላ  

51. ወጣት መለሠ    ወንደ     



52. ወጣት መኬ  አጥናፍ 

53. ህፃን   አየነው ከፌ 

54. ህፃን ከፌ    ተሠማ   

55. ህፃን ዋሴ     መላኩ 

56. አባ  ፈንታው 

57. ወጣት   ይልቃል   ዘለቀ 

58. ወጣት ገደፋው አሥተሩ 

59. ወጣት  አቡሽ   አበራ 

60. ወጣት ተዋቸው  አበራ 

61. ህፃን   ጥላየ  ለገሠ 

62. ህፃን ዘውዴ   ተፈራ 

63. ህፃን ጌቴ   ታዘብ 

64. ህፃን ምሥጋናው  ዋሤ 

65. እማሆይ አሥናቁ  ዋሤ 

66. እማሆይ ከበቡሽ   ተሠማ 

67. እማሆይ አዳነቺ   መላኩ 

68. እማሆይ ጥሩየ   መልኩ   

69. ህፃን    አበበች  መላኩ 

70. ህፃን    ግሩም  መላኩ 

71. ህፃን   መልካሙ  መላኩ   

72. ህፃን  አዝመራው  መላኩ 

በአሁኑ ሠአት በየሜዳው የወዳደቁትን አስከሬኖች ሰብስበው ለመቅበር ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ ጥቃቱም እንደቀጠለ ነው፡፡ 
ከነቤታቸው ተሰብስበው የተቃጠሉ በርካቶች ናቸው፡፡  

አንዳንዶች የሟቾቹን ቁጥር እስከ አንድ ሺህ እንደሚደርስ ቢናገሩም እኔ ባገኘሁት የተረጋገጠ መረጃ ከ300 በላይ ንፁሀን 
ተጨፍጭፈዋል፡፡  እስካሁን ይህን ሰቆቃ ያወገዘ ፥ መረጃ የሰጠም ሆነ ለማስቆም ጥረት ያደረገ የመንግሥት አካል ሚዲያም ሆነ 

የሰብአዊ መብት ተቋም የለም! 

 


