በፍራንክፈርት ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሊብያ በግፍ ለተገደሉ
ኢትዮጵያውያን አስመልክተው ውይይትና የህልና ፀሎት አድርገዋል፣
በፕሮግራሙ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት በፍራንክፈርት የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ቆንስል ጄኔራል አቶ ምህረታአብ ሙሉጌታ በሊብያ ISIS
በመባል በሚታወቀው አክራሪ ፣አሸባሪና ኢ-ሰብአዊ ቡድን በንፁሃን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ ሚያዚያ 12 ቀን 2007
ዓ.ም.የፈፀመውን አሰቃቂና ግፍ የተሞላበት የግድያ ወንጀል መሰማቱን ተከትሎ መላው የአገራችን ህዝብና መንግስት በጥልቅ ሀዘን
ውስጥ እንደሚገኙ እና የኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ መሰረት በዜጎቻችን ላይ የደረሰውን
የግፍ ግድያ የተሰማውን መሪር ሀዘን ገልፆና ቡድኑን አወግዞ ከሚያዚያ 14 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት ብሄራዊ የሀዘን ቀን
እንዲሆን በወሰነው መሰረት የቆንስላ ፅህፈት ቤቱ ሰንደቅ አላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብ መደረጉንና በፅህፈት ቤቱ የሀዘን
መግለጫ ቡክ ተዘጋጅቶ በርካታ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብና የአገሪቱ ባለስልጣናት ድርጊቱን በማውገዝ የተሰማቸውን ሀዘን
እንደገለፁ ጠቅሰው፣

ይህ ራሱን ISIS ብሎ የሚጠራው አሸባሪና ሰው በላ ቡድን በልብያ በስደት ይኖሩ የነበሩ ዜጎቻችን ላይ የፈፀመው አስከፊና አሰቃቂ
የጭካኔ ተግባር ለዘበናት በአገራችን ውስጥ ሙስሊሞችና ክርስትያኖች መካከል የቆዮውን ተቻችሎና አብሮ የመኖር ባህል
በማደፍረስ ቅራኔ ለመፍጠር ሆን ተብሎ የተፈፀመ ሴራ ቢሆንም እኛ እስከ ምናውቀው ድረስ የእስልምና ሀይማኖት
መቻቻል፣መከባበር እና አብሮ በሰላም መኖርን የሚሰብክ እንጂ ነብስ አጥፋ የሚል አስተምህሮ የለውምብለዋል።በተጨማሪም
ቆንስል ጄኔራሉ እንዳሉት ይህንን ድርጊት የሚያስተምረን ዜጎች መንግስት በፈጠረው ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው በሀገር ሰርተው
የመለወጥ ባህልን እንዲያጎለብቱና ስደትን በቃኝ እንዲሉ ነው።ምክንያቱም በርካታ ወጣቶች በዚህ እድል በአገራቸው መለወጥ
እንደሚቻል በተግባር ያሳዩ በመሆኑ።

በመድረኩ የተሳተፉ የተለያዩ የሀይማኖት አባቶችም ይህንን ጉዳይ በምንም መልኩ ሀይማኖታዊ ይዘት ሊኖረው እንደማይችልና
ከሰብአዊ አስተሳሰብ በእጅጉ ያፈነገጠ መሆኑን ገልፀው፣ ለኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ለቤተሰቦቻቸው ደግሞ በተለይ ልባዊ
መፅናናትን እንዲያገኙ በመፀለይ ላይ እንደሚገኙ ገልፀዋል ።

በተጨማሪም ኮሚኒቲውን በመወከል ንግግር ያደረጉት በዕራብ ጀርመን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምክር ቤት
ሰብሳቢ አቶ መላኩ አልማው እንደገለፁት ድርጊቱ እጅግ አሰከፊና ለአእምሮ የሚከብድ መሆኑን ጠቅሰውና በጉዳዩ ላይ የግብፁን
ፓትርያርክ ያሉትን በንባብ መልክ በማሰማት እንዲሁም የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለፅ ለቤተሰቦቻቸው መርጃ የሚሆን
ገንዘብ ከቆንስላ ፅህፈት ቤት ጋር በመተባበር በጀርመን አገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በማሰባሰብ ላይ
እንደሚገኙ ገልፀዋል።
ለበለጠ መረጃ ይህንን ሊንክ ይጠቀሙ http://youtu.be/SY7_esrWVOc

