
በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን  አይ ኤስ የተበሇው የሽብር ቡድን  በንፁሃን 

ኢትዮጵያውያን ሊይ የፈፀመው አስነዋሪ የጅምሊ ግድያ አወገዙ። 

በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ትውሌዯ ኢትዮጵያውያን አይ ኤስ የተበሇው የሽብር ቡድን  በንፁሃን ኢትዮጵያውያን  ሊይ 

የፈፀመውን የጅምሊ ግድያ በሰው ሌጅ ሊይ የተፈፀመ  አስነዋሪ፣ አረሜናዊና  ኢሰብአዊ  ድርጊት  በኩዌት የኢ.ፌ.ዱ.ሪ ኤምባሲ በመገኝት 

አውግዘዋሌ። ሇሟች ኢትዮጵያውያን የህሉና ጸልት እና የሻማ ማብራት ሥነ-ስርዓት የተዯረገ ሲሆን በስነስርአቱም  በኩዌት የኢፌድሪ  

መንግስት ባሇሙለ ሰሌጣን አምባሳዯር፣ በኩዌት የሚገኙ የኦርቶዶክስ፣ የእስሌምና  እና የሀበሻ ወንጌሊዊት ቤተክርስትያን የእምነት አባቶችና  

መሪዎች፣ እንዱሁም በኩዌት የወጣት ማህበር ተወካዮች በጋራ የተሇያዩ የመጽናኛ መሌእክቶች  በማስተሊሇፍ እና ሇሟቾች ቤተሰቦች 

መፅናናትን በመመኘት እሇቱ ተዘክሮ ውሎሌ:: 

 

በኩዌት የኢፌዱሪ መንግስት ባሇ ሙለ ስሌጣን  አምባሳዯር  ክቡር ዶ∕ር መሀመድ ጉዯታ አይ ኤስ አይ ኤስ የተባሇው 

የአሽባሪ ቡድን  በንፁሃን ዘጎቻችን ሊይ የፈፀመው አሰቃቂ የጅምሊ ግድያን አስመሌክተው ባዯረጉት ንግግር እንዲለት አሸባሪዎች 

ርካሽ አሊማቸውን ሇማሳካት ሲለ በዓሇማችን ሊይ የበርካታ ንፁሏን ወጣቶች፣ ህፃናት፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች ወዘተ ህይወት በየቀኑ 

እየቀጠፉ መሆናቸው ፤ በዚህ ድርጊታቸውም በሁለም የዓሇም ማዕዘናት እያዯረሱት ያለት አሰቃቂ ግድያ ቀን ከቀን የዜጏችን ሌብ 

በሀዘን እየሰበረና ዜጏች በሰሊም ተንቀሳቅሰው ሠርተው እንዲይኖሩ ከፍተኛ ሥጋት እየፈጠረ እንዯሚገኝ ገሌፀዋሌ። ክቡር 

አምባሳዯር ዶ∕ር መሀመድ ጉዯታ አያይዘውም አሸባሪዎች ድንበር የላሊቸው በየትኛውም ጊዜና ቦታ ጥቃት የሚያዯርሱና የሁለም 

የሰው ሌጆች ጠሊት መሆናቸውን ገሌፀዋሌ።  

በዚህም  በኩዌት የሚኖሩ ዜጎቻችን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እያዯረጉት ያለትን  የፀረ- አሸባሪነት መሪር ትግሌ 

መዯገፍና ማገዝ እንዯሚገባ፣ የሚሰዯደ ወጣቶቻችንም ሇአሸባሪዎች ጥቃት እንዲይጋሇጡ በአገራችን ያለትን ሠርቶ ሇመኖር 

የሚያስችለ ዕድልችን በመጠቀም ኑሮእቸውን እንዱያሻሽለ፣ ህይወታቸውን እንዱጠብቁና በክብር አገራቸው እንዱኖሩ በሁለም 

ዯረጃ ያለ ዜጏች ሉመክሩዋቸውና ከዚህም ጋር ተያይዞ ስዯትን እያባባሱ ያለትን ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ሉያወግዙዋቸውና 

ሉታገለዋቸው እንዯሚገባ አሳስበዋሌ። 



  ክቡር አምባሳዯር መሏመድ ጉዯታ አያይዘውም የስዯት ዋነኛው መንስኤ ድህነት እንዯሆነ ድህነት ከአገራችን ሇማስወገድ 

እየተዯረገ ያሇው ትግሌ ከግቡ ይዯርስ ዘንድ በቁርጠኝነት መረባረብ እንዯሚያስፈሌግና በባዕድ አገር  በተሇያዩ ዯረጃዎች በዜጏቻችን 

ሊይ የሚዯርሰውን ጥቃት ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ ከሁለም ነገር በሊይ ህብረት ስሇሚያስፈሌግ ያገናዘቡ  ሲሆን በመቀጠሌም በዚህ 

ረገድ ጠንካራ የመተባበር እና የመቀራረብ መንፈስ መፍጠር እንዯሚያስፈሌግ አሳስበዋሌ። በማያያዝም ክቡር አምባሳዯር መሏመድ 

ጉዯታ  በሉቢያ አይ ኤስ አሸባሪ ቡድን በንፁሏን ዜጏቻችን ሊይ ያዯረሰውን አሰቃቂ  የግፍ ግድያ፣ እንዱሁም በዯቡብ አፍሪካ 

ሰርተውና ሇፈተው በሚኖሩ ንፁሃን ዜጋቻችን ሊይ የዯረሰውን ግድያና የንብረት መውዯም እና በአጠቃሊይ አሸባሪዎች በሰው ሌጆች 

ሊይ እየዯረሱት ያለትን አረመኔያዊ  እና ኢሰብአዊ ድርጊት አውግዘው  በአሸባሪዎች  ጥቃት ሰማዕት የሆኑ  የዜጏቻችን ቤተሰቦች 

እና  አዝማድ በአጠቃሊይ ሇኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋሌ። 

 

በላሊ በኩሌ በኩዌት የሚገኙ የእስሌምና፣ የኦርቶዶክስ እና የሀበሻ ወንጌሊዊት  ቤተክርስትያን የእምነት አባቶችና  

መሪዎችም ባስተሊሇፉት መሌእክት እንዯገሇፀት ሽብርተኝነት የትኛውም ሀይማኖት የማይወክሌና በአገራችን የክርስትናና እሰሌምና 

ሀይማኖት ተከታዮችን ሇማጋጨትና የአገራችንን ሰሊም ሇማዯፍረስ መሆኑን በመግሇጽ  ሇሞቱት ማዘን ብቻ ሳይሆን በህይወት 

ሊለትም አጥብቆ መፀሇይ እንዯሚገባ ፣ በሉቢያ አይ ኤስ አሸባሪ ቡድን በንፁሏን ዜጏቻችን ሊይ የዯረሰውን አሰቃቂ የግፍ ግድያ፣ 

በዯቡብ አፍሪካ በዜጎቻችን ሊይ የዯረሰውን ግድያና የንብረት መውዯም እና በአጠቃሊይ አሸባሪዎች በሰው ሌጆች ሊይ እያዯረሱት 

ያለትን አረመኔያዊ እና  ኢሰብአዊ ድርጊት በማውገዝ በአሸባሪዎች  ጥቃት ሰማዕት ሇሆኑ  ዜጏቻችን መንግስተ ሰማያት እንዱወርሱ 

በመመኘት  ሇቤተሰቦቻቸውና ሇወዲጆቻቸው በአጠቃሊይ ሇኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ተመኝተዋሌ። 

 



በተመሳሳይ በኩዌት የወጣቶች ማህበር አመራርና ተወካዮች ባስተሊሇፉት መሌእክት እንዲለት በዯቡብ አፍሪካ በቅናት 

መንፈስ ተነሳስተው በወንድሞቻችን ሊይ ያዯረሱት ኢሰብአዊ ድርጊት እንዲሳዘናቸውና አሁንም በድጋሚ በሉቢያ አይ ኤስ  

የተባሇው የአሽባሪ ቡድን ያዯረሰውን አፀያፊና ዘግናኝ ድርጊት በመሪር ሀዘን በመግሇፅ  ድርጊቱን በምሬት አውግዘዋሌ፣ እነዱሁም 

ሇቤተሰቦቻቸው መፅናናትን በመመኘት  በሉቢያ በህይወት ያለ ኢትዮጵያውያን መንግስት በአፋጣኝ እንዱታዯጋቸው በወጣት 

ማህበር ስም ጠይቀዋሌ:: 

 

 


