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ሽብርና ግዴያ የመብት ጥያቄን መገዯብ አይችለም !!! 

 

/በትግራይ ምዕራባዊ ዞን የዓረና ትግራይ አባሌ የነበሩ የሰሊም ታጋይ አቶ ታዯሰ 

አብርሃ መገዯሌን አስመሌቶ በዓረና ትግራይ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግሇጫ / 

በትግራይ ክሌሌ ምእራባዊ ዞን የዓረና ትግራይ የዞን ኮሚቴ አባሌ የነበሩ የሰሊም ታጋይ አቶ 

ታዯሰ አብርሃ ትናንት ላሉት ማንነታቸው ባሌታወቁ ሰዎች ታንቀው ሇህሌፈት ተዲረጉ 

፡፡ታጋዩ ይህንኑ አዯጋ ያጋጠማቸው ሰኔ 9 ቀን 2007 ዓ/ም  ከምሽቱ 3 ሰዓት በሚኖሩበት 

በቃፍታ ሑመራ ወረዲ ማይ ካዴራ በተባሇው ከተማ ሲሆን የ 48 ዓመት ጎሌማሳ ነበሩ ፡፡አቶ 

ታዯሰ አብርሃ በ 1956 ዓ/ም በሕንጣል ወጀራት ወራዲ በማይ ነብሪ ከተማ ተወሇደ፡፡ ከ 1979 

ዓ/ም እሰከ 1990 ዓ/ም በአሰብ ከተማ ሲኖሩ በኢትዮ ኤርትራ ግጭት ምክንያት በሻዕቢያ 

ግፈኛው መንግስት ከአሰብ ተባርረው ወዯ ትውሌዴ ቀያቸው እንዯተመሇሱ  ሇስራ ፍሇጋ ወዯ 

ትግራይ ምዕራባዊ ዞን ቃፍታ ሑመራ ወረዲ  ማይ ካዴራ ከተማ ያቀኑት ፡፡ ወዯ ማይ ካዴራ 

ከተማ  ከመጡ 10 ዓመት የሞሊቸው ሲሆን በአከባቢው ነዋሪዎች የሚከበሩና ከማናቸውም 

አጉሌ ሌምድች የታቀቡ ነበሩ፡፡ የግሌ ማህዯራቸው እንዯሚያረጋግጠው አቶ ታዯሰ አብርሃ ባሇ 

ትዲርና የ 3 ቤተሰብ አስተዲዲሪ ነበሩ፡፡ 

አቶ ታዯሰ አብርሃ የዓረና ትግራይ ፓርቲ አባሌ የሆኑት በ 20 -10 -2014 ዓ/ም ሲሆን 

በአባሌነት በቆዩባቸው ጊዜ በተሇይ የዓረና አባሊት ከገዢ ፓርቲ ስውር ጥቃቶች ራሳቸውን 

እንዳት መጠበቅ እንዯሚገባቸው በመምከር ይታወቃለ፡፡ከምርጫው ማግስት ጀምሮ አሌታገስ 

ያሊችሁ የዓረና ትግራይ አባሊት ከምርጫው በሊ እያንዲንዲቹህ ትሇቀማሊችሁ የሚሌ ዛቻ 

በገዢው ፓርቲ ካዴሬዎች ይዯርሳቸው እንዯነበረ በአከባቢው የቅርብ ሓሊፊዎች ሇሆኑት የዓረና 

ትግራይ አባሊት ሪፖርት አዴረገው ነበር ፡፡መኖርያ ቤታቸው የሚገቡት ሳይመሽ በገናው 

እነዯሆኑ ቤት ያከራዩአቸው ሰው እና በቅርብ የሚያቁአቸው ሰዎች ይመሰክራለ ፡፡ አዯጋው 

እንዲጋጠማቸው በኪሳቸው የነበረው ገንዘብ እንዲሌተወሰዯ የተረጋገጠ ሆኖ ይህም የግዴያው 

ምክንያት ላቦች ወይም ዘራፊዎች ሉሆኑ እንዯማይችለ ነው ፡፡ከማንኛውም ጥሌ ወይም ቂም 

በቀሌ የሚባሌ አሌነበረባቸውም ፣ሇህሌፈት በተቃረበች አንዯበታቸው በ 3 የማይታወቁ ሰዎች 

እነዯታነቁ መናገራቸው ተረጋግጦአሌ ፡፡ግዴያው በከተማዋ ቀጠና 4 በተባሇው አከባቢ ገዴያ 
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እንዲሌተፈፀመ አረጋግጫሇሁ ይሊሌ ፖሉስ ይህም ግዴያው የተፈፀመው እጅግ ጥንቃቄ 

በተሞሊበት እና በእንዱህ አይነቱ አገዲዯሌ በሰሇጠኑ ሰዎች መሆኑን ሁኔታው ያሳያሌ፡፡  

ጉዲዩ ከፍተኛ የፀጥታ ስጋትን የዯቀነ የወንጀሌ ዴርጊት እያሇና የማቹን የሬሳ ምርመራ 

በማዴረግ የወንጀሌ ማጣራት ስራው የፖሉስ ሃሊፊነት እያሇ የማቹን ሬሳ ወዯ ሆስፒታሌ 

የሚወስዴ መኪና እንዱከራዩ ማሰገዯዴና የዓረና ፓርቲ አስተባባሪ የሆኑት አቶ መሰሇ 

ገ/ሚካኤሌ መኪና ሇመከራየት በዴንጋጤ በሞተር ሳይክሌ ሲጣዯፉ ምርመራውን የሚያካሄዴ 

የፖሉስ ፅሕፈት ቤት ባሌዯረባ የሆነ ፖሉስ የሚጠቀሙበትን ሞተር ሳይክሌ በመያዝ 

በጠራራው ፀሃይ ብእግር እየተንከራተቱ መኪና እንዱፈሌጉ ማስገዯደ የአከባቢው ፖሉስ 

ስራውን በአግባቡ አሇመወጣቱ ብቻ ሳይሆን ፍትሕ ሇሚፈሌጉ የወንጀሌ ጉዲተኞች ፍትህን 

መንፈጉ የሚያመሇክት ነው፡፡ የወንጀለ ጉዲተኞች መኪና በመከራየት ማቹን በሁመራ 

ሆስፒታሌ ቢዯርስም የህክምናው ምርመራ በተገቢው አሇመካሄደ የአብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ 

ጡንቻ የሕክምና ሙያ ስነ ምግባርን ጭምር ማዲከሙ የሚጠቁም ሆኖ የተፈፀመው አሰቃቂ 

የግዴያ ወንጀሌ ፖሇቲካዊ ምክንያቱ የጎሊ  ያዯርገዋሌ፡፡  

የማቹ በሂወት የመኖር ህገ መንግሰታዊ መብት በቅጥር ነብሰ ገዲዮች ተነጥቆ ፣ አሰቃቂው 

የግዴያ ወንጀሌ አንጥሮ በማጋሇጥ ፍትህ የማግኘት መብት እንዲይከበርም ከሊይ የተገሇፀ 

የማዴበስበስ ስራዎች እንዯተካሄደ የTቹ ሬሳ ወዯ ግዴያው የተፈፀመበት ማይ ካዴራ ከተማ 

ተመሌሶ በሰኔ 10 ቀን 2007 ዓ/ም አቡነ አረጋዊ ቤተክርስትያን ከቀኑ በ 7፡30 የከተማው ነዋሪ 

በሞሊ ሉባሌ በሚችሌ በተገኘበት  መሪር ሃዘኑን የገሇፀበት ስነስርዓት ቀብራቸው ተፈፅሞአሌ፡፡ 

ሽብርና ግዴያ የመብት ጥያቄን የመገዯብ አቅም እንዯላሊቸው ያሇፉት ስርአቶች አሳይተውናሌ 

፣ ዓረና ከተመሰረተ ወዱህ ግሌፅና ስውር ወከባ፣ከሰራ መፈናቀሌና አስጊ ማስጠንቀቅያዎች ፣ 

ግሌፅና ስውር ስሇሊና ክትትሌ --- ወዘተ ሁላ የማይሇዩን የህወሓይ/ኢህአዯግ ችሮታችን ሆነው 

የግዴያ ጉዲይ ከተነሳም በ 2002 አጠቃሊይ ሃገራዊ ምርጫ ሇህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እጩ 

ተወዲዯዲሪ በነበረው የተፈፀመው የግፍ አገዲዯሌ ፖሇቲካዊ በመኖሩ በተራ ግዴያ መከሰሱ 

የግዴያ ተግባራቱ ፖሇቲካዊ መሆናቸው የሚያመሇክት ነው፡፡ የሁሇቱም የግዴያ አፈፃፀም 

ሌዩነቱ የመጀመርያዊ ከምርጫው በፊት ሲሆን የአሁኑ ከምርጫው በሁዋሊ መሆናቸው ሆኖ 

በተሇይ የአሁኑ የአቶ ታዯሰ አብርሃ ከምርጫ በሊ  የተፈፀመው ግዴያ የተቃዋሚ ዓረና 

የምርጫ ታዛቢዎች ሇምን እንዱበተኑ ተዯረገ፣ዴምፃችን የትገባ በማሇት የጋሇ ተቃውሞና 



3 
 

ቅሬታ በሚታይበት የትግራይ ክሌሌ በመንቀሳቀስ የሚገኘው የዓረና ትግራይ ፓርቲ ቀጣይ 

ሰሊማዊ ፖሇቲካዊ ትግሌ ሇማሸበር የታቀዯ መሆኑን ሁኔታው ግሌፅ ያዯርገዋሌ፡፡ሆኖም የሰሊም 

አማራጭ በሚያራምደ የተቃዋሚ ፓርቲ አባሊት ሊይ ያነጣጠረ ግዴያና የሽብር ተግባር 

ህወሓት / ኢህአዳግን የሰሊም ሃይሌ ሳይሆን የነውጥና የጉሌበት አማረጭ ሃይሌ ያዯርገዋሌ ፣ 

የሃይሌ አማራጩ የሚከተለ አሸባሪዎች እያሇ ከፈረጃቸው ፓርቲዊች ሌዩነት እንዯላሇው በራሱ 

ተግባር ከማረጋገጥ አሌፎ በማሸበርና በግዴያ የሚታገስ የመብትና የነፃነት ጥያቄ የላሇ 

ስሇመሆኑ ከራሱና ከታሪክ ሉማር አሇመቻለ እያስመሰከረ ይገኛሌ ፡፡ 

በዚህ አሳዛኝ አጋጣሚ ዓረና ትግራይ ሇመሊ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ ሇትግራይ ክሌሌ ህዝብ፣ 

በሃገር ውስጥም በሆነ በውጭ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ ዳሞክራሲያዊ ሇውጥ ፈሊጊ የፖሇቲካ 

ፓርቲዎች፣ ሇሰብአዊ መብት መከበር የቆሙ ሀገር ማህበራትና ዴርጅቶች  እንዱሁም ሇመሊው 

የዓሇም ሕብረተሰብ የሚያስተሊሌፈው መሌእክት ሁላ የፖሇቲካ ትኩሳት በማይሇይበት 

በአፍሪካ ቀንዴ የምትገኝ ሀገራችን እንዱህ አይነቱ የሽብር ተግባር ጦሱ ሇክሌሌ ትግራይ 

ወይም ሇኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ሇመሊው ዓሇም የሚተርፍ ጣጣ እንዲሇው በመገንዘብ ተግባሩን 

ከምር እንዱኮንኑትና እንዱያጋሌጡት ጥሪያችንን እናቀርባሇን፣ 

በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገራት የምትገኙ መሊው የዓረና ትግራይ አባሌና ዯጋፊዎችም ግዴያና 

ማሸበር የዯካማ ፖሇቲካዊ አማራጭ ማሳያዎች እንጂ የጥንካሬ መገሇጫዎች እንዲሌሆኑ 

በመገንዘብ ሰሊማዊ ትግሊችን አጠንክረን እንዴንቀጥሌበት ዓረና ትገራይ ጥሪውን ያስተሊሌፋሌ፣  

የግፍ ግዴያው ሰሇባ የሆነው የሞራሌ ጠንካራው የማች አቶ ታዯሰ አብርሃ ቤተሰቦች 

እግዚአብሄር ፅናቱ እንዱቸራቸው የማቹ ነብስ እግዚአብሄር  በገነት በክብር ያሳርፍሌን ዘንዴ 

እንፀሌያሇን ፡፡ 

   ሽብርና ግዴያ የመብት ጥያቄን መገዯብ አይችለም !!! 

ግዴያና ሽብር የዯካማ ፖሇቲከኞች መሇያ እንጂ የጥንካሬአቸው መገሇጫ 
አይዯሇም !!! 

ሽብርና ግዴያ የስሌጣን እዴሜ ሲሳጥሩ እንጂ የስሌጣን እዴሜ ሲያራዝሙ  
አሌታዩም !!! 

  


