
በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የተደራጀው ህቡእ የሽብር 

ቡድን፤ እውን የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ 

እውቅና ውጭ ነው? 

**********************************     

 

ጠቅላይ ሚ/ር ዶ/ር አብዪ አሕመድ ከፍተኛ ተጠያቂነት በሚያስከትሉ ጉዳዮች ሲጠየቁ 

ወይም ማብራሪያ ሲሰጡ የሚሰጡት ምላሽ የሚገርም ነው፡፡ 

ጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ቦሀላ የመንግስት እጅ ታክሎበት 

የተፈፀመ አስነዋሪ ተግባር አንዱ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ግድያ ነው፡፡ ይህን ግድያ 

ሲቀናበር መጀመሪያ መንግስት የመደባቸው ጠባቂዎች በመንግስት እንዲነሱ ወይም 

እንዲቀየሩ በማድረግ ነው፡፡ በዚህ አሳፋሪ ድርጊት የመንግስት እጅ አለበት ወይስ የለበትም 

የሚል ከፍተኛ መወያያ ሆኖ ነበር በዚህ ጊዜ ጠባቂዎች ለምን መቀየር አስፈለገ የሚል 



ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ መስጠት ያቃተው መንግስት ጉዳዩን አጣርቻለሁ ብሎ ግድያው 

በራሳቸው በኢንጂነሩ የተደረገ ነው ብሎ መግለጫ ሰጥታል፡፡  

በሶማሌ ክልል ያለ ክልሉ ፈቃድ፣ የመከላከያ ሰራዊት መለዮ የለበሰ አንድ ሐይል 

በመግባቱ ከፍተኛ ውድመት ማስከተሉ ይታወቃል፡፡ በዚህ ጊዜ የግልም የመንግስትም 

ከፍተኛ ንብረት የተዘረፈ፣ የተቃጠለ፣ ሲሆን ቤቴክርስቲያናት ተቃጥሏል፣ ቄሶች 

ታርዷል፣ በርካታ ዜጎች ተገድሏል፡፡ የግልሉ ሰላም የማስጠበቅ እና የማረጋጋት ጉዳይ 

ከአቅም በላይ በመሆኑ፣ የመከላከያ ድጋፍ ጥያቄ በክልሉ ከቀረበ ቦሀላ መከላከያ ሰራዊት 

እጁን አስገብቶ ለማረጋጋት ችሏል፡፡ እዚህ ላይ መጀመሪያ የገባው የመከላከያ ሰራዊት 

ሀይል ማን ላከው ሲባል፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኔ እጅ የለበትም ሲሉ፣ የመከላከያው 

ኢታማጆር ሹሙም መከላከያ የላከው አንድም ሰው የለም ብሏል፤ 

በተመሳሳይ መልኩ የትግራይን ክልል ለማመስ የክልሉ ባለስልጣናትን ለመግደል የተላከ 

አንድ የኮማንዶ ሀይል በአንቶኖቭ ተጭኖ መቐለ አሉላ አባነጋ አየር ማረፍያ ሲያርፍ 

በክልሉ የፀጥታ አካላት እና ልዩ ሀይል ተከቦ ሳይንቀሳቀስ ለበርካታ ቀናት የቆየ ሲሆን፣ 

ይህ ኮማንዶ ማን እንደላከው የማይታወቅ እና የክልሉ ፈቃድ ሳይጠየቅ የተላከ በመሆኑ 

አሁንም ጠ/ሚሩ እና ኢታማጆር ሹሙ ሲጠየቁ አረ ምንም የምናውቀው ነገር የለም 

የላክነው ሀይል የለም ብሏል፤  

በአማራ ክልል ተደረገ በተባለው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ፣ የረጅም ጊዜ ዝግጅት 

ተደርጎ፣ የኢታመጆር ሹሙ ጠባቂዎች እንዲቀየሩ በማድረግ በርካታ የመንግስት 

ባለስልጣናት ታርጌት በማድረግ ግድያ ለመፈፀም ዕቅድ ተነድፎ በስተመጨረሻ ኢታማጆር 

ሹሙ ጀነራል ሰዓረ እና ጀነራል ገዛኢ በጠባቂዎቻቸው ሲገደሉ የአማራ ክልል ከፍተኛ 

አመራሮች ደግሞ በጀነራል አሳምነው ፅጌ ተገድሏል፡፡ በዚህም መንግስት ምንም እጅ 

የለበትም ተብሏል፡፡  

ዛሬ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ ወደ ሩስያ ሲሄዱ የአክቲቪስት 

ጀዋር መሓመድ የመንግስት ጠባቂዎች እንዲነሱ በማድረግ ልክ እንደ ጀነራል ሰዓረ 

መኮነን ለመግደል የታሰበው ሴራ በጀዋር ታማኝ ጠባቂዎች እና ሰላዮች ሲከሽፍ፤ ይህን 



ስዉር ሴራ ተከትሎ በኦሮሚያ አንዳንድ አከባቢዎች በተቀሰቀሰው ዓመፅ የ80 ዜጎች 

ህይወት መጥፋት ተስተናግዷል፤ አሁንም ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ጠ/ሚ የሰጡት 

ማብራሪያ በዚህ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም ከደሙ ንፁህ ነኝ የሚል ነው፡፡  

በማጠቃለል ሲታይ የኢንጂነር ስመኘው በቀለ፣ የጀነራል ሰዓረ መኮንን እና የአክቲቪስት 

ጀዋር መሓመድ የግድያ ዕቅድ ሲወጣ የመጀመሪያ እርምጃ አድርገው የወሰዱት፣ 

መንግስት የመደበላቸው ጠባቂዎች ማንሳት ወይም መቀየር ሲሆን ቀጥሎ ግድያው 

በአዲሶች ጠባቂዎች መፈፀም ነበር፡፡ ይህ ዕቅድ በሁለቱ ሲሰራ በአንዱ ግን ከሽፏል፡፡ 

ከዚህ መገንዘብ የሚቻለው ይህ ዕቅድ የሚያወጣ እና የሚተገብር አንድ ህቡእ አሸባሪ 

ቡድን በመንግስት ከፍተኛ የስልጣን እርከን እንዳለ ነው፡፡ እዚህ መጥራት ያለበት ጥያቄ 

ቢኖር ይህ ህቡእ የመንግስት የሽብር ቡድን የሚንቀሳቀሰው ከ/ጠሚ እውቅና ውጭ 

ይሆን? ጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ ግን ከደሙ ንፁህ ነኝ ነው የሚሉት፡፡  

ታድያ ኢትዮጵያ ከጠ/ሚ ዶ/ር አብዪ አሕመድ ውጭ ሌላ ጠ/ሚ አላት ማለት ነው? 

በሁሉም የአገሪቱ አከባቢዎች እየተፈጠረ ያለው የሰላም መደፍረስ፣ የዜጎች ህይወት 

መቅጠፍ ምክንያት ምንድነው ተብለው ጠ/ሚ ሲጠየቁ ከደሙ ንፁህ ነኝ ማለታቸው 

ከተጠያቂነት ነፃ አያደርጋቸውም፡፡ ወንጀለኞች በመንግስት መዋቅር ስር ተወሽቀው 

የመንግስት ሀብት እና ስልጣን ተጠቅመው ሀይል በማሰማራት የሚደረገው የሰዎች 

ግድያ የጠ/ሚ እጅ የለበትም ለማለት ይከብዳል፡፡  

ህዳሴ ኢትዮጵያ 

ጥቅምት 20፣ 2012 ዓ.ም. 

አስተያየት ያለው hidaseethiopia@yahoo.com ወይም hidaseethiopiaa@gmail.com ማድረስ 

ይቻላል  
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