
በቧኔ 16 የቦምብ ሴንዳታ ከዯጠረጠሩት ቌኯቧቦች ዏካከኴ 

በምቬደ ኲይ ክቬ ዏቧረት ነው 
 

ዲቬ በባ፣ ሃምኳ 27፣ 2010 (ኤሴ.ቢ.ቩ) ኯኸሳዴሪ ጠቅኲይ ሚኒቬትር ዶክዯር ብይ ህዏድ 

ድቊሴ ኯዏቬጠት ቧኔ 16 ቀን 2010 

በዲቬ በባ ዏቬቀኴ ደባባይ 

በዯዘቊዷ ቧኴሴ ኲይ ቦምብ በማሯንዳት 

ከዯጠረጠሩ ቌኯቧቦች ዏካከኴ 

በምቬደ ኲይ ክቬ ዏቧረት ነው። 

ዏርማሪ ፖቬ ምርዏራውን ጠናቆ 

የምርዏራ ዏዝቇቡን ኯቃቤ ህቌ 

ያቧረከበባቷው ዯጠርጣሪዎች ብዲቪ 

ቀነኔ፣ ደቪኯኝ ዯቬሲዬ፣ ቋደ ቌርማ፣ 

ህይት ቇዳ እና ባህሩ ቶኲ ናቷው። 

የሳደራኴ ድንበር ዯሻቊሪ ንዷኵች 

ዳይሬክቶሬት ቃቤ ህቌ ብርሃኑ ንድምቇኘሁና ቃቤ ህቌ ካቪሁን ውራሪቬ የዯጠርጣሪዎቸ ቈዳይ 

እየታየበት ያኯበትን የሳደራኰ የዏዷዏሪያ ደረጃ ሴርድ ቤት 1ኛ የንዷኴ ችኵት የዯረከቡትን 

የምርዏራ ዏዝቇብ የድምፅ ቅጂ፣ የምቬኴና ዝርዝር ቈዳዮች ምርዏራ የያዘ በዏሆኑ፥ ክቬ ዏዏቬረቻ 15 

ቀን ይቧጠን ቩኰ ጠይቀዋኴ። 

ዯጠጣሪዎች በበኩኲቷው ምርዏራው ከዯጠናቀቀ ኯቃቤ ህቌ ዯጨማሪ ዜ ቧጠው ይቌባም፤ 

የዋቬትና ዏብታችን ይጠበቅ፤ በማረሱያ ቤት የሚያቊጥዏንም የቧብዓዊ ዏብት ጥቧት ይቁም ቩኰ ሴርድ 

ቤደን ጠይቀዋኴ። 

በዚህ ቈዳይ ኲይ ምኲሽ የቧጠው ቃቤ ህቌ በበኩኰ የሁኯት ዜቍች ህይት ያኯሯበት እና በበርካቶች ኲይ 

ቀኲኴ እና ከባድ ቈዳት የደረቧበት እንዲሁም ድርደ ዯቀነባብሮ የዯሯፀዏ በዏሆኑ በምቬክሮች ኲይ 

ቈዳት ያደርቨ ቬኯሚችኰ ዋቬትና ሯቀድ ይቇባም ቩኴ ዯቃውሟኴ። 

ቧብዓዊ ዏብታቷውን በዯዏኯከዯ ምኲሽ የቧጠው ዏርማሪ ፖቬ፥ በየቀኑ ከቤዯቧቦቻቷው ቊር 

እንደሚቇናኙና ባረሰበት ካባቢ ያኯውን ጠቃኲይ እንቅቬቃቫ በየቀኑ የሚያቪይ የቪዲዮ ማቬረጃ ቬኲኯ 

ይህንን የቪዲዮ ማቬረጃ ማቅረብ እንችኲኯን ብሏኴ። 

ድርታቷው የዯቋም ቬምን ማጥሲት ነው፤ ካኴሆነ ቌን ቈዳዮን የሚከታዯኴ ቇኯኴዯኛ ካኴ ዏደብ 

ይችኲኴ ቩኴ ኯሴርድ ቤደ ምኲሽ ቧጥቷኴ። 

ሴርድ ቤደ ሁኯደንም ቇን ካደዏጠ በኋኲ ቃቤ ህቌ የጠየቀውን የንዷኯኛ ዏቅጫ ቬነ ቧርዓት ንቀፅ 

109 ንፁቬ ቁጥር 1 ዏቧረት ክቬ ዏዏቬረቻ የ15 ቀን ዜ ሯቅዳኴ። 

ዯጠርጣሪዎችም በማረሱያ ቤት እንዲቆዩ ያዘዘ ቩሆን፥ ቧብዓዊ ዏብት ያያዝን በዯዏኯከዯ ቌን 

የሚዏኯከዯው ኃኲሱ በቀጣይ ቀጠሮ ቀርቦ እንዲያቬረዳ ዟኴ። 

የቃቤ ህቌ ክቬን ኯማየት ኯነሃቫ 16 ቀን 2010 ዓዏዯ ምህረት ቀጠሮ ይዟኴ። 

http://www.fanabc.com/media/k2/items/cache/359abdf11e3c2a033595d80453d3c1d7_XL.jpg?t=1533312578


ቀሪ ዯጠርጣሪ የሆኑት የብሄራዊ ዏረጃ ደህንነት ዏምሪያ ዛዝ ዯቬሲዬ ርቋን ጨምሮ ቭቬት 

ዯጠርጣሪዎች የምርዏራ ዏዝቇብ ቈዳይ የሱታችን ረቡዕ በችኵደ የሚቀርብ ቩሆን፥ የቬራ ክሴዯት 

በዏሴጠር የዯጠረጠሩት የዲቬ በባ ፖቬ ኮሚሽን ምክትኴ ኮሚሽነር የነበሩት ቌርማ ካቪን ጨምሮ 

ዘጠኝ የሳደራኴ ፖቬ ባኲትን በዯዏኯከዯ ኯዏጨረሻ ዜ የዯቧጠው ቀጠሮ ዛሬ ከቧዓት በኋኲ 

ታይቷኴ። 

በዚህም ዯጠርጣሪዎች ኲይ ክቬ ኯዏዏቬረት ኯቃቤ ህቌ የ10 ቀናት ዜ ዯሯቅዷኴ። 

  

በታሪክ ዱኛ 

 


