
 

ዘረኛው የወያኔ ቡድን በሰሜን ጎንደር ሕዝብ ላይ የፈጸመው የዘር ማጥፋት 
ወንጀል 

ወያኔ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት አቅዶ ሲነሳ ፣የግቡ መረማመጃ ያደረገው የኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆኑ 
ተቋሞችን፣ሃይሞኖችን፣ዕሴቶችንና ዐማራ የተሰኘውን ነገድ ነጣጥሎ ማጥፋት የሚል ሥልት በመከተል እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም 
መሠረት የጥፋቱ ቅድሚያ ዒላማ ያደረገው ለትግራይ ሕዝብ በችግሩ ጊዜ ደራሽና የተራበ አንጀታቸውን ዳሳሽ በሆነው 
የወልቃይት፣የጠገዴ፣የጠለምትና የሠቲት ወረዳ ሕዝብ ላይ ነው። ወያኔ በነዚህ ወረዳዎች ሕዝብ ላይ የጥፋት ክንዱን የዘረጋው በሦስት 
መሠረታዊ ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያውና ታላቁ ምክንያት የነዚህ ወረዳ ሕዝብ ዐማራ መሆኑና የትግራይ አዋሳኝ ስለሆነ የትግራይን 
ታሪክ ክፉውንም ደጉንም ጠንቅቆ የሚያውቅ በመሆኑ፣ ወያኔ ለተነሳለት ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ዐማራ እንቅስቃሴ የማይተኛ እንደሆነ 
ስለሚረዳ ይህን ሕዝብ ብቻውን አቁሞ ማጥፋት ለወደፊቱ ግሥጋሴው  ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርላቸው በማመን የችግር ጊዜ ደራሻቸውን 
ሕዝብ ያለርኅራኄ ጨፍጭፈውታል። ሁለተኛው ምክንያት ``ታላቋን ትግራይ`` ለመመሥረት ባላቸው ዕቅድ ለውጭ ግንኙነታቸው 
መውጫ መግቢያ እንዲሆናቸው እነዚህን ወረዳዎች ወደ ትግራይ በማጠቃለላቸው ሕዝቡ ነገዳችን ዐማራ፣ጠቅላይ ግዛታችን ጎንደር ነው 
እያለ እንዳያስቸግራቸው በቅድሚያ ነባር ነዋሪውን ጎንደሬ አጥፍቶ በሠፋሪ ትግሬ ማስያዝ ለዓላማቸው ሥምረት ያገለግላል ብለው 
በማመናቸው ነው። ሦስተኛው ምክንያት የሠቲት፣ የወልቃይት፣ የጠገዴ፤ የጠለምት ወረዳዎች  የጥጥ፣ የሰለጥ፣ የማሽላ፤ የዱር ሙጫ፣ 
ወዘተርፈ  እና የለም መሬት ባለቤት በመሆኑ የነዚህ ሀብቶ ተጠቃሚ ለመሆን ተቀናቃኙን ማጥፋት አለብን ብለው በማመናቸው ነው። 

በመሆኑም በ1972 ዓም ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጥሮ ወሰኑን ተከዜን ተሻግረው የሚከተሉትን ያገር ዘቦች አጠፉ። እንዚህም፦ 

1) ኣቶ ማሞ ዘውዴ፣ 
2) አቶ እንደሻው ታፈረ፣ 
3) አቶ አያሌው ሰሙ፣ 
4) አቶ በርሄ ጎይቶም፣ 
5) አቶ ሐጎስ ኃይሉ፣ 
6) አቶ  ልጃለም ታዬ፣ 
7) ግራዝማች ወልዴ የኔሁን፣ 
8) ቄስ በለጠው ተስፋይ፣ 
9) ቄስ ትዕዛዙ ቀለመወርቅ፣ 
10) ቄስ አለነ ቀለመወርቅ፣ 
11) ወጣት ግዛቸው ዳኜው፣ 
12) ወጣት አዲስይ ልጃለም፣ 
13) ወጣት ደረጀ አንጋው፣ 
14) ወጣት ዋኘው መንበሩ፣ 
15) ወጣት ሕይዎት አብርሃ፣ 
16) ወጣት ታደለ አዛናው፣ 
17) ወጣት ማሞ አጀበ፣ 
18) በ1986 ዓም ርዋሳ የተባለውን ከ500 በላይ ቤቶች የነበሩበትን የገበሬ መንደር አቃጥለው ትግሬ አስፍረውበታል። በዚህ ቀበሌ 

ቤት ንብረታቸው ተቃጥሎ ለከፍተኛ ችግር ከተጋለጡት መካከል አቶ ጫቅሉ አብርሃ፣አቶ አብርሃ ሣህሉ፣ወ/ሮ ስንዱ ተስፋይ፣ 
አቶ ዋኜው  ይገኙበታል። 

19) ከ1988 እስከ 1989 ባለው ጊዜው  ከ3000( ሦስት ሺህ) በላይ ጥማድ በሬዎች ባለቤቶች የነበሩ ገበሬዎችን ገድለውና አሰድደው 
የትግሬን አስፍረውበታል። ሠፈራ የተካሄደባቸው ቦታዎችም ማይደሌ፣ አንድ አይቀዳሽ፣ እምባ ጋላይ፣ ትርካን፣   

20) ከ1986 ጀምሮ ማይ ኅርገጽ፣ ቤት ሞሎ፣ ማይ ጋባ፣ ቃሌማ፣ እጣኖ፣ መጉዕ ወዘተ ይኖሩ የነበሩ ነባር የዐማራ ነገድ ተወላጆችን 
አባረው ትግሬን አስፍረዋል። በአጠቃላይ በጎንደር ለም መሬቶች ከ500 000(አምስት መቶ ሺ ) በላይ ትግሬ እንዲሰፍር 
ተደርጓል። 

21) የሚከተሉትን አዛውንቶች የቁም ከብቶቻቸውን ዘርፈዋል። 

 ኣቶ ዘነበ ሐጎስ  ከ450 ባሊይ የቀንድ ከብቶች፣ 

 አቶ አባየው ቢያድግልኝ ከ600 በላይ ከብቶችና ፍየሎች ዘርፈው በመጨረሻም ባለሀብቱን ገድለውታል፣ 



 
 

2 
 

 አቶ ገብረሕዎት ኃይሌ ከ80 በላይ የቀንድ ከብቶችና ፍየሎች ተዘርፈዋል፣ 

 አቶ አለባ ሕደጎ በ1981 ዓም ከ500 በላይ የቀንድ ከብቶችእና በርካታ ኩንታል እህል ተዘርፏል። 

 ቀኛዝማች ገብሩ ገብረመስቀል 24 በሬዎቹ ታርደው ከ900 መቶ ባላይ ማድጋ እህል ተወርሷል። 

ሠንጠረዥ፦ ከ1970 ዓም ጀምሮ ወያኔ ወደ ትግራይ በኃይል ካጠቃለላቸው ወረዳዎች የተገደሉ፣ የታፈኑ፣ 
የተገረፉና የደረሱበት ያልታወቀ ዐማሮች ዝርዝር፣ 

ተራ 
ቁጥር 

ስም ከነአባት ተራ 
ቁጥር 

ስም ከነአባት ተራ 
ቁጥር 

ስም ከነአባት 

1  አባተ እሸቴ 45  አስማረው አስረሴ 89  በሪሁን ደስታ 
2  አባው ጠጅነህ 46  አስመራው ወልዴ 90  በየነ ፍሬይ 
3  አበበ ይርጋ 47  አስፋው መንግሥቴ 91  በየነ አየልኝ 
4  አበራ ኃይሌ 48  አስረስ ታከለ 92  ቢያድግልኝ ዘውዴ 
5  አበጀ ክፍሌ 49  አስፋው ወርቁ 93  ብላታ አብርሃ 
6  አበራ ዓለማየሁ 50  አስገዶም ጥሩነህ 94  ብርሃኔ ማሞ 
7  አበራ ገብረመስቀል 51  አሸናፊ ወንዱ 95  ብርሃኑ ዳኛቸው 
8  አበራ  አስረስ 52  አስመላሽ ይገዙ 96  ብርሃኑ ሽታዬ 
9  አበራ ሐጎስ 53  አታላይ አበራ 97  ጫቅሌ ገበየሁ 
10  አብርሃ አዳነ 54  አታላይ አማረ 98  ቻላቸው ታደሰ 
11  አብርሃ አርጉ 55  አታላይ ዘነበ 99  ቻላቸው አበረ 
12  አብርሃ ነጋ 56  አጥናፈይ ዓለማየሁ 100  ቻላቸው ታደለ 
13  አብርሃ በላይ 57  ዐወቀ ዘውዱ 101  ጫሉ ይዘዘው 
14  አቻምየለህ ሽታዬ 58  አያሁነኝ ወንዶሻል 102  ጨኔ ይርጋ 
15  አቸናፊ ጽጌ 59  አያሌው ሰሙ 103  ዳኜው ሢሣይ 
16  አዳነ ደረሰ 60  አያና ገብሬ 104  ደቢል ዘነበ 
17  አዳነው ርስቴ 61  አየነው ሙሉ 105  ደቢል ተክለሃይማኖት 
18  አዲስ አብተው 62  አየነው ርስቴ 106  ደገፋ ጎይቶም 
19  አዲሱ አበበ 63  አየነውበየነ 107  ደሣለኝ ዋርካው 
20  አደበ ዓለም  64  አዛናው ቸሬ 108  ደስታ ሰርጸ 
21  አደራጀው ገብሬ 65  አዛናው ይደግ 109  ድራር ገሠሠው 
22  አዲሰይ ልጃለም 66  አዛናው ጽጌ 110  እንዳልካቸው ጠጆ 
23  አላቸው ልጃለም 67  አዘነህ ልጃለም 111  እንደሻው ታፈረ 
24  አላቸው ገብረመድኅን 68  ባሕታ ፈንታይ 112  እንግተይ አየልኝ 
25  አለባቸው ደፈርሻ 69  ብሕታ መኩሪያ 113  እሪበይ ገብሩ 
26  አለበል ይርጋ 70  ባሕታ ወንድምአገኝ 114  እሸቴ አያልነህ 
27  አለኸኝ መሥፍን 71  ባሕታ ረዳ 115  እሸቱ መስፍን 
28  አለማው ታረቀ 72  ባሕታ እርትብ 116  ፋንታዬ አየልኝ 
29  አለማይ ካሣ 73  ባሕታ መንግሥቱ 117  ፋንቱ ሢሣይ 
30  ዓለሙ ጌታቸው 74  ባየው ባሕታ 118  ፈለቀ ግርማይ 
31  ዓለሙ ፈንታይ 75  ባየው ቢያረግልኝ 119  ፈረደ ዘራይ 
32  ዓለሙ ለገሠ 76  ባየው ልጃለም 120  ፈረደ ፍሉይ 
33  አለነ ክንዲሽ 77  በዕዱ ወንድም አገኝ 121  ፈንቴ ዘነበ 
34  አማረ ፈንቴ 78  በላይ ሙሉ 122  ፈንቴ ገብራይ 
35  ዓለማየሁ  አበጠለው 79  በላይ ታደሰ 123  ፍሬይ ተወልደ 
36  አንዶም ካሣ 80  በላይ መኮንን 124  ፍታለው ታፈረ 
37  አንገረብ ተሰማ 81  በለጠ ዓለም መብራት 125  ገብረሕይዎት ባሕታ 
38  አረፈዓይኔ መኮንን 82  በለጠው ተስፋዬ 126  ገብረሕይwpት ገዛኸኝ 
39  አረፈ በለጠ 83  በልጤ ወንድም-አገኝ 127  ገብረማርያም አረፈዓይኔ 
40  አረፈ ግደይ 84  በራ የማነ 128  ገብረመድኅን ዘርፉ 
41  አረጋ ወልዴ 85  በራ ወልደሥላሴ 129  ገብረመድኅን የኋላ 
42  አረጋው አየነው 86  በርሄ ሐጎስ 130  ገብረመስቀል ጥርፊነህ 
43  አስማረው ግደይ 87  ብሪሁን ይርጋ 131  ገብረሥላሴ ረዳ 
44  አስማረው መለሰ 88  በሪሁን ይግዛው 132  ገብሬ ሐጎስ 
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ተራ ቁጥር ስም ከነአባት ተራ 
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ስም ከነአባት 

133  ገብረሕይዎት ኃይሌ 185  ማማይ በላይ 236 ሰጠኝ እንዳለው 
134  ገረመው ዳኜው 186  ማማይ አየልኝ 237  ሰጠኝ ሽታዬ 
135  ገሪማ ተኽላይ 187  ማማይ ሙሉ 238  ሸንቆ በለጠ 
136  ጌታቸው ተገኜ 188  ማማይ ፈረደ 239  ሽፈራው ውብነህ 
137  ጌታቸው ብዙነህ 189  ማማይ አለዩ 240  ሽፈራው ንጉሤ 
138  ጌታቸው አብርሃ 190  ማማይ በላይነህ 241  ሽፈራው ትስፋይ 
139  ጌቴው ታምሬ 191  ማሞ ደስታ 242  ሽሁን ኪዳኔ 
140  ጌቱ ጠለለው 192  ማሞ ዘውዴ 243  ሺሙዬ ማሙ 
141  ግደይ ማሙ 193  ማሙ  ዋርካው 244  ሺሙዬ አለሜይ 
142  ግደይ ካሣ 194  ማሙ ቸሬ 245  ሺሙዬ ደምሰው 
143  ጊፍታቸው ዳኘው 195  ማሙ ታደሰ 246  ስማቸው ማሙ 
144  ግንባይ ጌታሁን 196  ማሙነህ ይደግ 247  ስማቸው ዓለሙ 
145  ወልዴ የኔሁን 197  መብርሃቱ ይግዛው 248  ሢሣይ ተስፋሁነኝ 
146  ግርማ ይደግ 198  መብርሃቱ ገብረእግዚአብሔር 249  ታደለ አባተ 
147  ግርማይ ትኩስ 199  መሓሪ አዱኛ 250  ታደሰ ከሺ 
148  ግርማይ ጥቄ 200  መኮንን ለውጤ 251  ታፈረ ሊላይ 
149  ጎይቶም ምኅረት 201  መኮንን አበራ 252  ታገል ተድላ 
150  ጎይቶም ሐድጎ 202  መኳንንት ዋርካው 253  ጣሌ ገብሬ 
151  ጎርፉ ገብሩ 203  መኩሪያ ገብረማርያም 254  ጣሰው አሰፋ 
152  ጎሹ አሰፋ 204  መንገሻ ሙሉጌታ 255  ተበጀ መለሰ 
153  ጎሹ ትርፍነህ 205  መርዕድ ገብረሚካኤል 256  ተበጀ በቀለ 
154  ጉበን ፊያሃጸን 206  መሣፍንት ዳኜው 257  ተገኘ ነጋ 
155  ጉዎይ መብርሃቱ 207  ምራጭ ተሰማ 258  ተገኘ ደምሴ 
156  ጉዎይ አዳነ 208  ሞላ ጠለለ 259  ተካልኝ አበበ 
157  ሀብቱ ይርጋ 209  ልዕልቲ ወንድምአገኝ 260  ተካልኝ መንግሥቱ 
158  ሀፍቴ ዘነበ 210  ሙኮጠይ ታደሰ 261  ጤላ ኃይሌ 
159  ሐጎስ ገብራይ 211  ሙሉዓለም ዋርካው 262  ተስፋ ፀጋዬ 
160  ሐጎስ መንግሥቱ 212  ሙላው ዞፌ 263  ተስፋይ ኃይሉ 
161  ሐጎስ ይስፋ 213  ሙሉ አታላይ 264  ተስፋይ አብርሃ 
162  ኃይሉ ልዩነህ 214  ሙሉ አማረ 265  ተስፋይ መኮንን 
163  ኃዮሎም ይርጋ 215  ሙሉ በርሄ 266  ተስፋይ አጽብሃ 
164  ካሂሱ ንጉሡ 216  ሙሉ ገብረኪዳን 267  ተሻገር ገብረመድኅን 
165  ካህሱ ጌታው 217  ሙሉነህ ደሞዜ 268  ተሾመ ፈረደ 
166  ካሣሁን ሢሣይ 218  ነጋ ተበጀ 269  ተሾመ ጠለለ 
167  ካሣ መብራት 219  ነጋ አስረስ 270  ተሰማ አብቅህለው 
168  ካሣሁን ሢሣይ 220  ነጋ ጌታሁን 271  ተሰማ ፍሬይ 
169  ካሱ ንጉሤ 221  ነጋ ምትኩ 272  ጥጋቡ መክንንት 
170  ሢሣይ አበራ 222  ነጋ ሐጎስ 273  ጥላሁን ተወልደ 
171  ከሰተ ይርጋ 223  ነጋ በበል 274  ጥላሁን ታደሰ 
172  ክንፈ ከበደ 224  ንግሸት ሐድጉ 275  ጥሩነህ መብራቱ 
173  ክንፈ ናሁ 225  ንጉሤ ቀለመወርቅ 276  ቶጋ ተገኘ 
174  ክንፈ ከበደ 226  ንጉሡ አብርሃ 277  ፀጋዬ አበበ 
175  ለማ ታደሰ 227  ፓስተር በለጠ ተስፋይ 278  ፀጋዬ የኔሁን 
176  ልዑል ገብረመስቀል 228  ቁዊ ተዘራ 279  ፀጉ ዘነበ 
177  ልጃለም ታዬ 229  ረዳኢ ለማ 280  ጽይተይ አብርሃ 
178  ልጃለም በላይ 230  ርስከይ ኃይሌ 281  ዋኘው መንበሩ 
179  ሊላይ ሐድጉ 231  ርስከይ ምንተስኖት 282  ወግሃታይ መንበሩ 
180  ሉሌ መሥፍን 232  ርስከይ ይልማ 283  ወረታ ገብሩ 
181  ማለፊያ ጉዎይ 233  ርስከይ መለሰ 284  ወልዴ የኢብዮ 
182  ማሌ ዘነበ 234  ሮስኬ ማንጆስ 285  ወልዴ የኔሁን 
183  ማማይ ረዳቴ 235  ሰረበ ረዳ 286  ወንድም ፍስሃ 
184  ማማይ አብርሃ   287  ወንድም ጠለለ 
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289  ወንድም ጠጋ 296  ይዘዘው  ገብረመስቀል 303  ዘለቀ ግርማይ 
290  ወንድምአገኘሁ ታረቀ 297  ይበይን ገብረእግዚአብሔር 304  ዘራይ መርሻ 
291  ወርቅዬ ገብረመድኅን 298  ይደግ አየነው 305  ዘሩ በላይ 
292  ወርቅነህ አታላይ 299  ይደግ አያሌው 306  ዘውዴ ሢሣይ 
293  የኋላሸት ዘለቀ 300  ይላቅ ተዘራ 307  ዘውዱ ሽባባው 
294  የሻለም በሪሁን 301  ይርጋ ደምሰው 308   
295  የሽዓለም ጽጌ 302  ይስፋ ፋንታይ   

 

ይህ እንግዲህ በግልጽ መረጃ የተገኘላቸው ናቸው። ወያኔ በድብቅ አስሮ የገደላቸው ቤታቸው ይቂጠራቸው። የነዚህ ወገኖቻችን ደም 
ይጣራል። ዐማራው ዘሩ እየጠፋ ነው። ፈጽሞ ከመጥፋቱ በፊት ራሱን አደራጅቶ አጥፊዎቹን ለፍትሕ ማቅረብ፣ዐማራው በኢትዮጵያ 
ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ተገቢ ቦታውን እንዲይዝ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለዚህም ብቸኛው አማራጭ ራሱን በማንነቱ 
ዙሪያ ማደራጀት ነው። 
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በዘረኛው ወያኔ አገዛዝ ከ1983 እስከ 1987 ዘርን መነሻና መድረሻ 
በማድረግ የተገደሉ፣የደረሱበት ያልታወቀ፣ የተሰደዱና የታሰሩ ዐማሮች፣ 

ዘረኛውና የኢትዮጵያ ቅኝ ገዥ የሆነው የትግሬ ወያኔ፣ ማኅበረ-ገስገስቲ ትግራይ(ማገብት) ብሎ በአዲስ አበባ ሲመሠረት፣በኋላም  ደደቢት 
በረሃ ለትቅ ትግል ሲገባ፣``አውራና የትግራይ ሕዝብ ደመኛ ጠላት ዐማራ ነው`` በማለት እንደሆነና ይህን ነገድ፣አማርኛ ቋንቋና ኦርቶዶክ 
ተዋሕዶ ሃይማኖትን  ማጥፋት እንዳለበት ቁርጠኛ ሀሳብ አድሮጎ ሲንቀሳቀስ መኖሩ ይታወቃል። ከዚሁ በተጓዳኝ ``ኤርትራ በኢትዮጵያ 
ቅኝ ግዛት የተያዘች ናት`` በማለት ከሻዕቢያ ጎን ቆሞ ለኤርትራ መገንጠል በዐሥር ሽዎች የሚቆጠሩ የትግራይን ወጣቶች ሕይዎት 
ያስቀጠፈና በመጨረሻም፣ኤርትራ እንድትገነጠል ያደረገ ፀረ-ኢትዮጵያ ቡድን መሆኑን፣ ምንጊዜም ታሪክና ትውልድ ይቅር የማይሉት 
የኢትዮጵያና የዐማራው ነገድ ጠላት ነው። ወያኔ ዐማራውን ከምደረ ኢትዮጵያ ለማጥፋት ባለው ዕቅድ መሠረት ከ1983 እስከ 1986 
ባሉት ዓመታት ለመረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት በደረሱት የተወሰኑ መረጃዎች መሠረት የሚከተሉት ሰዎች በግፍ ተገድለዋል፤የደረሱበት 
አልታወቀም፣ተሰደዋል፤ ታስረዋል።( የዚህ መረጃ ም,ንጭ `` አንድነት`` የተሰኘው የመላው ዐማራ ልሣን የነበረጋዜጣ፣ {ሰቆቃው ዐማራ} 
በሚል ርዕስ ይዘጋጅ ከነበረው ዐማድ የተሰበሰበ ነው።) 

 1 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  
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  
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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  
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  
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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  
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  
118 ማሙዬ አያሌው አቡሊ 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  
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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  
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  
193 አባትና ልጅ ቀደገደል  ሐምሌ 1986  
194 በለጠ ደጀን በሮና አፈዳር  አካለጎደሎ የሆነ  
195 ማናዬ ካብታሙ ጨፌሶምሳ  ሰኔ 1986  
196 ምንዳዬ ኃይለሥላሴ ድሬዳዋ    
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2  የደረሱበት ያልታወቀ ዐማሮች፦ 

1) ሻምበል መላኩ ይርዳው                           ድሬዳዋ፣ 

2) ዘነበ ኃይለወልድ                                    ሰሜን ሸዋ፣ጅሩ 

3) መቶ አለቃ ጀማነህ ወልዱ                           ድሬዳዋ፣ 

4) ደምሴ ዳርጌ                                           ሰሜን ወሎ፣ 

5) ሻምበል ደርበው አድሙሱ                           ሰሜን ወሎ፣ 

6) ቄስ ክብረ-ማርያም 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) ተገኘ 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                                       እነዋሪ ከተማ፣ 

18)  አምታታው ፈንታዬ                                 እነዋሪ ከተማ፣ 

19)  ዘነበ ሀብተወልድ                                    እነዋሪ ከተማ፣ 

20) ይሄነው ዘነበ                                           እነዋሪ ከተማ፣ 

21) አንተነህ ዘነበ                                                 እነዋሪ ከተማ፣ 

22) አባተ ታዲዎስ                                       እነዋሪ ከተማ፣ 

23) አበበ ታከሌ                                        እነዋሪ ከተማ፣ 

24) ማሞ ለጋስ                                       እነዋሪ ከተማ፣ 

25) ጌታቸው                                                 እነዋሪ ከተማ፣ 

26) መሥፍን ዘለቀ                                          ማጉዶ ቀበሌ፣ 

27) ጌትዬ አሰፋ                                             ሰገነት ቀበሌ፣ 

28) ካብታሙ                                              ሰገነት ቀበሌ 

29)  ናደው ጥሩነህ                                       ኩሳይን ቀበሌ 

30)  ቃጭሌ ጋሻው                                        ቦሎ ቀበሌ፣ 

31)  አብተዮሐንስ ጋሻው                                   ኩሳይን ቀበሌ፣ 

32)  እሸቴ ድምሴ                                                   ቦሎ ቀበሌ፣ 

33) ታደሰ መሸሻ ከነልጁ                                   ቦሎ ቀበሌ፣ 

34)  ወንድም ስሻ አየለ                                    በጣሳና ጉልት አገር ቀበሌ፣ 

35)  በላይሁን ታዘለቀው                ጠንበላ ቀበሌ፣ 

36) ስንታየሁ ታዘለቀው                  ጠንበላ ቀበሌ 

37)  ምናሉ ታምራት                      ጠንበላ ቀበሌ፣ 

38)  አጥላው                                 ዲላሞ ቀበሌ፣ 

39)  እሸቱ ወልዴ                        ቀርሳ ጨርቆስ ቀበሌ፣ 

40) ወንድም-አገኝ                      ሰርጠሶስ ቀበሌ፣ 

41)   በሱፈቃድ                           እርብቅና ዘጌ ቀበሌ፣ 

42)   ጎጨ ጉቼ                             ሰርጠሶሳ፣ 

43)   ቡታ ገብረመስቀል                      ሰርጠሶሳ፣ 

44) ታደሰ                                   ቦሎ፣ 
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3 የተሰደዱ፤ 

1)  ደምሴ ዳርጌ                         ሣይንት፣ 

2) ደርበው አድማሱ                      ሣይንት፣ 

3)  ደረጀ ጠገኑ                             ሰሜን ሸዋ፣ 

4) ፈቃዱ ነጋሽ                              ደቡብ ጎንደር፣ 

5) እስጢፋኖስ አሰፋ                       ባሕር ዳር፣ 

6) መካሻ ጎስም                               ሸዋ ሮቢት 

7) በላይ ሙላት                               ሸዋ ሮቢት፣ 

8) አምሳ አለቃ እርገጤ ጣሰው                 ሸዋ ሮቢት፣ 

9) ቄስ በላይነህ እመሜ                       ሸዋ ሮቢት፣ 

4 ከሁለት ዓመት እስከ ስምንት ዓመት የታሰሩ 

1) ሻለቃ ጌታቸው መንግሥቴ፣           አዲስ አበባ 

2) ዓሊ እድሪስ፣                 አዲስ አበባ 

3) ኮሎኔል ጌታሁን እጅጉ፣       አዲስ አበባ 

4) ወንዳየን ካሣ፣                 አዲስ አበባ 

5) ግርማ እንቆሥላሴ፣           አዲስ አበባ 

6) እንዳለው ተካ፣              ደቡብ ጎንደር 

7) ቄስ ወለላው ካሌ             ደቡብ ጎንደር 

8) ክንዱ ፈንታዬ                 ደቡብ ጎንደር 

9) ሣህሌ ኃይለማርያም፣       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) ዝናቡ                           አርሲ፣ 

21) አያሌው ታደሰ                አርሲ፣ 

22) ከበደ ዘለሌ                     አርሲ፣ 

23) መሠረት ቀለመወርቅ           ደቡብ ጎንደር፣ 

24) አየነው ዘለቀ                ደቡብ ጎንደር፣ 

25) ክንዱ ፈንቴ                 ደቡብ ጎንደር፣ 

26) ልዑል ሰገድ አደራ          ደቡብ ጎንደር፣ 

27) ተሾመ ታደሰ               ደቡብ ጎንደር፣ 

28) ቢሆነኝ ኃይሌ             ጫሬ ቀበሌ 

29) ሰሙንጉሥ ጌታቸው        ሸዋ ሮቢት፣ 

30) እሸቱ ካሣሁን               ሸዋ ሮቢት፣ 
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31) ተጋፋው መንገሻ             ሸዋሮቢት፣     

32) ደነቀ ውብ ሸት      ኪሮና እንብርቅያ ቀበሌ (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

33) ንጉሤ ሽፈራው       ኪሮና እንብርቅያ ቀበሌ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

34) ተስፋዬ መኮንን        እነዋሪ ከተማ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

35) ግዛቸው ታደሰ        ኩሣዬ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

36) ተሾመ ዘነበ             ሰርጠሶላ   (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

37) ኃይሌ ዱባለ             ኩሣዬ  (ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

38) ይግረማቸው ሥዩም      እንዋሪ  ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

39) ግርማ ተሰማ           እነዋሪ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

40) ማሞ ታዲዎስ      እነዋሪ ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

41) ሞገድ                አልባሳና ሞና ( ንብረቱ ተወርሶ የታሰረ) 

42) ይሄይስ ተዘራ        ሰገነት ቀበሌf( ንብረቱን ተዘርፎ የታሰረ) 

43) ተረፈ                  ቀርሣ ጨርቆስ ( ንብረቱን ተወርሶ የታሰረ) 

44) ቶፌ ድልነሳ       ጥጥበርና ሶፌዱባ (ንብረቱን ተወርሶ የታሰረ) 

45) ንጉሤ አስፋው        ጋን ማርያም  (ንብረቱን ተወርሶ የታሰረ) 

 

የነዚህ ሁሉ ዐማሮች ደም የዐማራውን ወጣት እየተጣራ ነው። የነርሱ ሕይዎት ያለፈው ፣የተሰደዱታትና የተሰቃዩት ለቀሪው ዐማራ 
ደኅንነት መሆኑን በማወቅ ዓርማቸውን አንግበን ለተሰውለትና መከራ ለከፈሉለት የዐማራ ኅልውና ጥያቄ የድርሻችን እንድንወጣ! ሞረሽ 
ወገኔ የዐማራ ድርጅት ጥሪውን ለዐማራው ታዳጊ ወጣት ያቀርባል። ድል ያለመስዋዕተነት የለምና ለመስዋዕትነት እንነሳ! 

 


