
 

ካምፓላ፡  የቦምብ ፍንዳታ በዩጋንዳ ሰው መግደሉ 

በዩጋንዳ መዲና ካምፓላ  በሁለት የምግብ ቤቶች ውስጥ ትናንት ማታ በተጣሉ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃቶች ቢያንስ 64 ሰዎች ተገደሉ፤  ከስድሳ የሚበልጡም 

ቆሰሉ።  የዩጋንዳ ፖሊስ እንዳስታወቀው፡  አንዱ ቦምብ የፈነ ዳው በደቡብ ካምፓላ በሚገኝ የኢትዮጵያ ሬስቶውራንት ሲሆን፡  ሁለተኛው በመዲናይቱ 

ምስራቃዊ ከፊል ባለ አንድ ኪዶንዶ በተባለ የራግቢ ስፖርት ክበብ ውስጥ ነ ው።  በፍንዳታው የቆሰለ አንድ አሜሪካዊ ያየውን ሲገልጽ ደግሞ፡  

« ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ውስጥ ራት እየበላን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታን እያየን ነ በር።  እና ፍንዳታ የ ሰማሁ መሰለኝ።  አንዳንድ 

አሜሪካውያን ነ በሩ።  እና እርስበርስ በመረዳዳት ላይ ነ በርን።  ከዚያ ፖሊሶች ወደዚህ ይዘውኝ መጡ።   » 

ጥንዱ የ ቦምብ ጥቃት የተጣለው ህዝብ ተሰብስቦ የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ግጥሚያን ይመለከት በነ በረበት ጊዜ ነ ው።  ከሟቾቹ መካከል ኢትዮጵያውያን 

መኖራቸውን፡  ግን ስንቱ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ዝርዝር መረጃ ገና አለማግኘቱን የኢትዮጵያ መንግስት ገልጾዋል።  የ ዩኤስ አሜሪካ ኤምባሲ አንድ 

አሜሪካዊ በጥቃቱ መገደሉን አስታውቋል።  የጥቃቱ ዓላማ በግልጽ ባይታወቅም፡  የዩጋንዳ ፖሊስ ኃላፊ ካሌ ካዩሁራ ለጥቃቱ የሶማልያ አል ሸባብ 

ቡድንን እንደሚጠረጥሩ ገልጸዋል።  

« በአካባቢው አሸባሪ ቡድኖች መኖራቸውን እናውቃለን።  ኤዲኤፍ፡  ኤል አር ኤ፡  ነ ገር ግን ይህንን ጥቃት የጣለው አል ሸባብ ሳይሆን እንደማይቀር 

እጠረጥራለሁ።  አል ሸባብ ጥቃት እንደሚጥል ቀደም ሲል በይፋ ተናግሮዋል።  ጊዜ ከሰጣችሁን ተጠያቂው ማን መሆኑን መረጃ ለማቅረብ እንችላለን።  

በተለይ በቅርቡ የአፍሪቃ ህብረት ዓቢይ ጉባዔን ስለምናስተናግድ።  

በሶማልያ የሽግግር መንግስት አንጻር የሚዋጉት አክራሪዎቹ የአል ሸባብ ሚሊሺያዎች ዩጋንዳ በሞቃዲሾ ሰራዊትዋን በማዝመቷ በካምፓላ  ላይ ጥቃት 

እንደሚጥሉ ከጥቂት ጊዜ በፊት ዛቻ ማሰማታቸው አይዘነ ጋም።   

የአፍሪቃ ህብረትን ዓላማ በማራመድ ላይ ባለች አፍሪቃዊት ሀገር ዩጋንዳ ላይ የተሰነ ዘረውን ጥቃት የአፍሪቃ ህብረት የ ሰላም እና ጸጥታ ኮሚሽነ ር 

ራምታን ላማምራ በጥብቅ አውግዘውታል።  ጥቃቱ ከሶማልያ የሽግግር መንግስት ፕሬዚደንት ሼኽ ሻሪፍ ሼኽ አህመድ እና ከሌሎች የዓለም መሪዎች 

ጭምር   ውግዘት የተፈራረቀበት ሲሆን፡  የዩኤስ አሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እና የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚንስትር ዊልያም ሄግ ዩጋንዳ ይህን 

ዓይነ ቱን የሽብር ተግባር ለመታገል በምታደርገው ጥረትዋ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።  የዓለም እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ሴፕ ብላተርም 

በጥቃቱ ከስድሳ የሚበልጥ ሰው ህይወት መጥፋቱ እጅግ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል።  

 


