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আি কার  দশ  ইিথওিপয়ায়  দহর ীর
িলেত  সনা ধান  জনােরল  িসের

মকনেননসহ  ইজন  এবং  আেরক
হামলায়  আেরা  ইজন  িনহত  হন।
হত াকাে ডর কথা ীকার কের ধানম ী
আিব  আহেমদ  এক  ি েগিডয়ার
জনােরেলর  িব ে  ব থ  অভু ােনর

অিভেযাগ এেনেছন। খবর  িসএনএন  ও
রয়টােসর

ধানম ীর  অিফস  জািনেয়েছ,  শিনবার
স ায় আমহারা েদেশর রাজধানী বািহর
দাের হত াকাে ডর সূ পাত হয়। আমহারা

েদেশর গভনর আ ােচউ মকনেনন এবং তার এক উপেদ া এেজজ ওয়ািস এক হামলায় িনহত হন।
কেয়ক বছর ধেরই আমহারা এবং অ া  অ েল জািতগত সিহংসতা বিৃ  পেয়েছ। েদেশর অ াটিন
জনােরল তর আহত হেয়েছন। গতকাল সকােল সামিরক পির দ পিরিহত ধানম ী আিব রা ীয়
টিলিভশেন জানান, একদল ভাড়ােট সনা সনাবািহনীর ধান জনােরল িসের মকনেনেনর ওপর হামলা

চািলেয়েছ।  তেব  সনা ধান  িনহত হেয়েছন  িকনা  তা  তখন পয  িনি ত  কেরনিন  আিব।  পের তার
অিফেসর িববিৃতেত মকনেনেনর মতুৃ র খবর িনি ত করা হয়।       ইিথওিপয়ার ধানম ীর কাযালেয়র
িববিৃতেত অিভেযাগ করা  হয়,  আমহারার আ িলক িনরাপ া  ধান ি েগিডয়ার জনােরল আসািমিনউ
তািসেগ ওই অভু ান েচ ার পিরক না  কেরিছেলন। তােক ফতার করা হেয়েছ িকনা  তা জানা

যায়িন। আিবর স সিচব ন  িতলা ন জানান, ব থ অভু ােনর কেয়ক ঘ া পর সনাবািহনী ধান
িলিব  হন।  অভু ােনর  ষড়য কারীরা  আমহারা  রাজ  সরকােরর  ধান  আ ােচউ  মকনেননেক
মতাচু ত করার উেদ াগ িনেয়িছল বেল দািব কেরন িতিন। স সিচব জানান, ষড়য কারীেদর ধরার

উেদ াগ নওয়া হেয়েছ।
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