
በሎስአንጀለስ የኢፌዲሪ ቆንስላ ጄ/ጽ/ቤት በሊቢያ እና በደቡብ አፍሪካ በግፍ ለተገደሉ ዜጎቻችን

የመታሰቢያ የሻማ ማብራት ሥነሥርዓት ተካሄደ

በሎስአንጀለስና አከባቢው ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በተገኙበት አይ ኤስ አይ ኤስ

የተባለ አሸባሪ ቡድን በሊቢያ በሚገኙ ንፁኀን ዜጎቻችን ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በግል

ጥላቻ እኔ ስሜት ተነሳስተው በኢትዮጵያዊያን ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክቶ ሃዘናቸውን በመግለጽና በማውገዝ

የሻማ ማብራት ሥነስርዓት ሚያዝያ 17 ቀን 2007 ዓ.ም ተካሂደ፡፡

በዝግጁቱ በሎስአንጀለስ የሚገኙ የተለያዩ ሀይማኖት አባቶችና ተከታዮች የተሰማቸውን ሀዘን የገለፁ

ሲሆን'የእስልምና ሃይማኖትን በመወከል ንግግር ያደረጉት ተወካይ እንደገለጹት በአይ ኤስ አይ ኤስ የተካሄደው ጭካኔ

የተሞላበት ድርጊት እጅግ አሳዛኝና ከእስልምና እምነትና አስተምህሮ ውጪ እንደሆነ መላው የሙስሊም ማህበረሰብ

ድርጊቱን እንዳወገዘው ገልጸዋል፡፡ ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በመሆን አሸባሪው ድርጅቱ መከፋፈል ለመፍጠር

የሚያደርገውን ጥረት በጹኑ እንደሚቃወሙ አስታውቀዋል፡፡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶስ ተዋህዶ እምነትን በመወከል ንግግር

ያደረጉት ተወካይም በአሸባሪ ቡድኑ በወገኖቻችን ላይ የፈጸመውን ድርጊት ቤተክርስቲያኖ በፅኑ እንዳወገዘችው በመጥቀስ

ቤተክርስቲያኖ ለምዋች ቤተሰቦች መጽናናትን በመመኝት ድርጊቱን በጽኑ አውግዘዋል፡፡ ምንም እንኳን የድርጊቱ ሰለባ

የሆኑት ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቢሆኑም አላማው በሀይማኖቶች መከፋፈልን ለመፍጠር የታሰበ እኩይ ተግባር በመሆኑ

ቤተክርስቲያና እንደምታወግዘው ገልጸዋል፡፡

በሎስአንጀለስ የኢፌዲሪ ቆንስላ ጄኔራል ጽ/ቤት ቆንስል ጄኔራል ክቡር አምባሳደር ዘሪሁን ረታ ባደረጉት ንግግር

አይ ኤስ አይ ኤስ በሚል ራሱን የሰየመው አሸባሪ ቡድን በስደት ላይ የሚገኙ ሰላማዊ ወገኖቻችን ላይ የፈጸመው አሰቃቂ

ግድያ በመላው ሰብዓዊ ፍጡር ላይ የተቃጣ ድርጊት እና ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ይዘት የሌለው የጽንፈኞች ፖለቲካዊ

ተግባር በመሆኑ ሊወገዝ እንደሚገባው፤ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለዘመናት ተከባብረውና ተቻችለው በአብሮነትና በአንድነት

መቆየታቸውን በመግለጽ አንድነታችንን ይበልጥ በማጠናከር አክራሪነትንና ሽብርተኝነትን በጽናት ለመመከት በህብረት

መነሳት ይኖርብናል ብለዋል። እንዲሁም የስራ እድላችንን ወስደውብናል በማለት በግል ጥላቻ ስሜት የተነሳሱት ጥቂት



ደቡብ አፍሪካዊያን ግለሰቦች በደቡብአፍሪካ በደርባን ከተማ ላይ በሚኖሩ ዜጎቻችን ላይ የፈጸሙትን አስነዋሪ ተግባር በጸኑ

የሚወገዝ እንደሆነና መንግስትም የዜጎቻችንን ጥቃት ለመከላከል አስፈላጊውን ጥረት እያደረገ እንዳለ አስታውቀዋል፡፡

ዜጎቻችን ለዚህ ጥቃት ተጋልጠው የተገኙት በህገ-ወጥ ደላሎች በሚያካሂዱት አማላይ ቅስቀሳ ተታለው ዋስትና

በሌለው መንገድ ለህይወታቸው እሰጊ በሆነ ሁኔታ በመጋለጣቸው እንደሆነ ጠቅሰው መንግስትና ህዝብ የህገወጥ

አዘዋዋሪዎች እንቅስቃሴ እንዲገታ በአገርአቀፍ ደረጃ የጀመሩትን ንቅናቄ በማጠናከር ዜጐቻችን ደህንነታቸውና መብታቸው

ተከብሮ ሊሠሩ በሚችሉበት ህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲወጡ ለማድረግ እየሰሩ እንዳሉ አሳውቀዋል፡፡

ድህነትና ኋላቀርነትን በአስተማማኝ ሁኔታ ከአገራችን ስናስወግድ ለአደጋ ተጋላጭነታችን እንደሚቀንስ

በማስታወስ አሁን በአገራችን ከፍተኛ ተስፋ እያየንበት ያለውን የህዳሴ ጉዞ አጠናክረን እንድንቀጥል በውጭ ያለው

ማህበረሰባችንም በድህነት ላይ በከፈትነው ዘመቻ ላይ ጉልህ ተሳታፊ በመሆን ራሱንና አገሩን በሚጥቀም ስራ ላይ

እንዲሰማራ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

በዜጎቻችን ላይ የተፈፀመው አሰቃቂ ድርጊትን ለራሳቸው ጠባብ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የሚbbጡ

ኃይሎች ሕዝቡን ለመከፋፈልና ለበለጠ ጥቃትና አደጋ ወደ ሚያጋልጥ እንቅስቃሴ ለማስገባት እየጣሩ እንደሆነ ገልጸው

ይህን ድርጊት በሃይማኖትም ሆነ በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት ሳይኖር ሁላችንም በአንድነት ልንታገለው የሚገባ እንደሆነ

አስታውቀዋል፡፡በመጨረሻም ለተጎጂዎቹ ቤተሰቦችና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች መጽናናትን በመመኘት በምንችለው ሁሉ

ከጎናቸው እንድንቆም ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡

ደቡብ አፍሪካዊያን ግለሰቦች በደቡብአፍሪካ በደርባን ከተማ ላይ በሚኖሩ ዜጎቻችን ላይ የፈጸሙትን አስነዋሪ ተግባር በጸኑ

የሚወገዝ እንደሆነና መንግስትም የዜጎቻችንን ጥቃት ለመከላከል አስፈላጊውን ጥረት እያደረገ እንዳለ አስታውቀዋል፡፡

ዜጎቻችን ለዚህ ጥቃት ተጋልጠው የተገኙት በህገ-ወጥ ደላሎች በሚያካሂዱት አማላይ ቅስቀሳ ተታለው ዋስትና

በሌለው መንገድ ለህይወታቸው እሰጊ በሆነ ሁኔታ በመጋለጣቸው እንደሆነ ጠቅሰው መንግስትና ህዝብ የህገወጥ

አዘዋዋሪዎች እንቅስቃሴ እንዲገታ በአገርአቀፍ ደረጃ የጀመሩትን ንቅናቄ በማጠናከር ዜጐቻችን ደህንነታቸውና መብታቸው

ተከብሮ ሊሠሩ በሚችሉበት ህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲወጡ ለማድረግ እየሰሩ እንዳሉ አሳውቀዋል፡፡

ድህነትና ኋላቀርነትን በአስተማማኝ ሁኔታ ከአገራችን ስናስወግድ ለአደጋ ተጋላጭነታችን እንደሚቀንስ

በማስታወስ አሁን በአገራችን ከፍተኛ ተስፋ እያየንበት ያለውን የህዳሴ ጉዞ አጠናክረን እንድንቀጥል በውጭ ያለው

ማህበረሰባችንም በድህነት ላይ በከፈትነው ዘመቻ ላይ ጉልህ ተሳታፊ በመሆን ራሱንና አገሩን በሚጥቀም ስራ ላይ

እንዲሰማራ ጥሪ አቅርበዋል፡፡

በዜጎቻችን ላይ የተፈፀመው አሰቃቂ ድርጊትን ለራሳቸው ጠባብ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የሚbbጡ

ኃይሎች ሕዝቡን ለመከፋፈልና ለበለጠ ጥቃትና አደጋ ወደ ሚያጋልጥ እንቅስቃሴ ለማስገባት እየጣሩ እንደሆነ ገልጸው
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