
ስለ እንጅነር ስመኘው ሞት ስናስብ ያልተመለሱ ዋና ዋና ጥያቄዎች 

 

የተሰጠው መግለጫ ዶሮ ሲያባብልዋት በመጫኛ ጣልዋት ነው ነገሩ፤ ለማንኛውም ቀጥሎ ያሉት ጥያቄዎች 

በዝርዝር መልስ ያስፈልጋቸዋል፤ 

1. ከመገዳለችው በፊት መልስ ያለገኙ ጥያቄዋች 

የመስቀል አደባባይ ካሜራ 2 ቀን ቀደም ብሎ ተነስቶ ከሞተ ከቀናት በኋላ እንደገና ለምን ተተከለ? 

ከ 5 ወራት በፊት ይደረግላቸው የነበረውስ የደህንነት ጥበቃና የግል አሽከርካርያቻው ለምን ተነሱ? 

ከጠቅላይ ሚንስተሩ እና ዉሃ እና እነርጂ ሚንስትሩ ምን ነበር የተነጋገሩት? ለምንስ በጥዋት ቀጠሮ 

አስፈለገ፡ 

2. እንጅነር ስመኘው ከሞታቸው በፊት የነበራቸው ስሜት 

በተደጋጋሚ ግድቡን ሳላጠናቅቅ አላርፍም፤ ፂሜንም አልላጭም ይሉ የነበሩ እኚህ ኢንጅነር እንዴት 

ራሳቸውን ያጠፋሉ ተብሎ ይታመናል? ለጉብኝት ግድቡ ድረስ የተጓዙት ኢትዮጵያውያንም ይሁን 

የውጪ ዜጎችን ሲያነጋግሩ ሁሌም በደስታና በሞራል መግለጫና ማብራርያ ይሰጡ እንዳልነበር 

ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ተስፋ የመቁረጥና መግለጫ ከመስጠት ለምን ተቆጠቡ? ብBBC 

ከመገዳለቸው አንድ ቀን በፊት መግልጫ ስራው እንዳልቆመ እና ለተጨማሪ ዘገባ ኮንኬሽን 

ሚንስቴር ጠይቁ ለምን አሉ? 

3. ከመገደላቸው በፊት የዶ/ር ዓብይ መግለጫ 

ጠ/ሚኒስትሩስ ለምን ለመጀመርያ ጊዜ ግብፅ ተጓዙ ከተጓዙስ በኋላ ለምን ፕሮጀክቱን በተመለከተ 

የኢትዮጵያዊውን ተስፋ የሚያስቆርጥ የ አይሳካም(ከ10ዓመት በፊት)አይጠናቀቅም መግለጫ ሰጡ? 

የተለያዩ የአለም ሃገራት መሪዎች አለማቀፍ ሚድያዎች እንዲሁም ዓለማቀፍ ባለሞያዎች ስለጥራቱ 

የመስከሩለት በጠ/አብዪ እንዴት ጥራቱ አስተማማኝ እንዳልሆነ መግለፅ አስፈለጋቸው? ከጠቅላይ 

ሚንስተሩ እና ዉሃ እና እነርጂ ሚንስትሩ ምን ነበር የተነጋገሩት? 

4. ከተገደሉ በሃላ የተቃረኑ መግለጫዋች 

በጥርጣሬ የተያዙ ሰዎች አሉ ተብሎ እንዳልነበር አሁን ላይ ተይዞ የነበረው ህፃን ነበር ለምን ተባለ? 

በግድያው ቀንና ሰአት በቦታው የነበሩ አንድ ሰው ሲሮጥ አይተናል ያሉ ምስክሮች የት ደረሱ? 

ራሱን በሽጉጥ የገደለ እንዴት ጭንቅለቱ ሳይፈርስ እና ጥቂት ደም ይፈሳል፡፡ ከሁሉም በላይ ጥይቱ 

በቀኝ ጆሮ ግንዱ በኩል ገብቶ በግራ ወጣ ካሉ ፍንጣቂ መስተዋት ላይ ያለመታየቱና ንፁህ መሆኑ 

አልታወቃቸውም እንዴ? ሽጉጡ ለምን ተሰተካክሎ በወንበሩ ተቀመጠ? ለምን ተንሸራትቶ 

አልወደቀም? በተጨማሪም ሰው ራሱን ስያጠፋ በተፈጥሮም ይንፈራገጣል፡ ግን እንጅነሩ በወንሩ 

ተደግፈው ተገኝተዋል፡ ወደ ታች ይወድቁ ነበር፤በአዳባባይ መሃል ጥይት ተተኩሶ እንዴት ድምፅ 

አይሰማም፡ የትራፍክ ፎሽካ እንካን ከሩቅ ይሰማል፡፡ 

5. የተምታታ መግለጫ እና የቤተሳባቸው ሁኔታ 

ባለቤታቸውስ ምን ዋጣት? የኢንጂነሩን ባለቤት ማፈን ለምን አስፈለገ? በአደባባይ ወጥታ 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ሀዘኗን እንድትካፈል መደረግ አልነበረበትም ወይ? ልጆቻቸውስ ለገለልተኛ 

ሚድያ ለምን ቃላቸውን አልሰጡም? ልጆቹ በርቱ አጥኑ ያለው ወደ ጉባ፤ኣባይ ለመሄድ እንጂ 

እንዴት ራሱን ለመግድል አስባል ይባላል፡፡ ይንን ለBBC-Amharic program የባለቤቱ እናት 



እና ወንድምዋ አረጋግጠዋል፡፡ በጥዋት ተነስቶ ወደ ስራ እንድገባ እና ሁለት ሰዓት ዉሃ እና 

እነርጂ ሚንስትሩ ቀጠሮ እንዳለው ከዚያ የተዘጋጁት ሻንጣዎች ይዞ ወደ ኣባይ ግድብ ለመሄደ 

ተመልሶ እንደሚመጣ ለቤቴሰቦቹ ተናግራል፡፡ ራሱን ለመግድል ምንም ምልክት 

አላሳየም፡፡በትዳሩ ደስተኛ እንደ ነበር የባሌበቱ እናት ተናግረዋል፡፡ 

 
 

 

6. የምርመራው ውጤት ተአማንንት  

እንጅነሩ በጥይት የተገደሉት በግራ ጀሮ ነው እንዴት ልሆን ይችላል፡፡ሽጉጥ በተለምዶ በቀኝ እጅ 

ነው የሚያዘው እንዴት በግራ በኩል ራሳቸው ተኩሰው ይገድለሉ፡፡ለምን ቤታችው በቀብር ሰአት 

ተበረበረ፤ ይንንም ተራ ስርቆት ነው አለ ፖሊስ፡ በቀብር ሰአት የሰው ቤት የሚበረብረው ሌባ ማን 

ነው ለምንስ ፤ FBI እና የግብፅ ደህንነት ለምን መጡ?ለምን እንድመረምረው ተፈቀደለት 

፤ኢንጂነሩን ለመቅበር መጣደፍ ለምን አስፈለገ? የእጅ ጓንት እንዴት ውጭ ተጥሎ ተገኘ? 



 

 

7. ከመገደላቸው በሃላ የዶ/ር ዓብይ መግለጫ 

ኢንጅነሩ የሞቱ ቀን PM የልደት ቀናቸው ስያከብሩ እንደነበርና አሜሪካ ውስጥ አንድ ስመኘው የሚባል 

ሞቷልስ ስለምን አሉ? ተመልሰውስ የሙት ልጆች እንደመጠየቅና የሃዘን መግለጫ እንደመስጠት ጭጭ 

ከማለታቸውም በላይ ይባስ ብለው ወደ አማራ ክልል በመጓዝ ወደ ሟቹ ም/ር/መስተዳድር ቤተሰብ 

ሄደው የሟች ልጆችን ሲያፅናኑ ለምን ታዩ? የግድቡን ሰራተኞች የ 3 ወር ደመወዝ አለመከፈልና 

ሰልፍስ ለምን ተከለከሉ፡፡ከጠቅላይ ሚንስተሩ እና ዉሃ እና እነርጂ ሚንስትሩ ምን ነበር 

የተነጋገሩት?ከምርመራ መግልጫ በፊት ለምን የግድቡ ወጭ ከመጠን ከተሰራው ስራ በላይ ነበር ተብሎ 

በ መገናኛ ብዝሃን ተነገረ፡፡ብትክክል በጭንቀት ራሳቸው ከገደሉ ዛቻ እና መስፈራሪያ ደርሶባቸዋል 

ማለት ነው፡ ግን ሃቁ እሱ ባይሆኑም ሆን ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው፡፡ ስለዚህ መንግስት አንድ ቀን 

ከተጠየቅነት አይድንም፡፡ 

ለተጨማሪ ታች ያሉት ፎቶዎች ያገናዝቡ      



  



 

 

 

(ከስዩም ሃጐስ ከመቐለ 09-07-18)  

   

   



 

 

 

 


