
ሚያዚያ 16 ቀን 2007 ዓም 

ካምፓሊ በሚኘው የኢፌዲሪ ኤምባሲ በሉቢያ /በአይ ኤስ አይ ኤስ በሚባሇው አሸባሪ ቡድን/እና በዯቡብ 

አፍሪካ/በጠባብ ዘረኛ ቡዯኖች/ በአሰቃቂ እና ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ ሇተጨፈጨፉ ኢትዮጵያዊያን 

ወገኖቻችን መታሰቢያ የፀልት ስነ ስርዓት ተካሄዯ 

በዩጋንዳ/ካምፓሊ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውሌድ ኢትዮጵያውያን የውጭ ሀገራት አምባሳዯሮች በቅርቡ 

በሉቢያ አይሲሲ በተባሇው አሸባሪ ቡድን የተፈጸመውን ዘግናኝ ድርጊትና በዯቡብ አፍሪካ በሚኖሩ 

ዜጎቻችን ሊይ የተፈጸመውን ጥቃት በመቃወም ኤምባሲው ባዘጋጀው የሀዘን መግሇጫ የክብር መዝገብ 

ሊይ ሀዘናቸውን ገሌፀዋሌ። 

በኤምባሲው አስተባባሪነት በተዘጋጀው በዚህ የሀዘን መግሇጫ ሥነ-ሥርዓት ሊይ ከመቶ ሀምሳ በሊይ 

የሚሆኑ ኢትዮጵያዊያን የተሳተፉ ሲሆን ሇተጎጂዎች የአንድ ዯቂቃ የህሉናጸልትና የጧፍ ማብራት ሥነ-

ሥርዓትም ተካሂዷሌ፡፡ የአራት ሀይማኖት ተቋማት መሪዎችም ተገኝተው ፀልት አድርገዋሌ፡፡ 

ዘጋጀው ፕሮግራም ሊይ ክቡር አምባሳዯር ዯግፌ ቡሊ ተገኝተው ንግግር ያዯረጉ ሲሆን፤ ክቡር ጠቅሊይ 

ሚኒስትር አቶ ሃይሇማሪያም ዯሳሇኝ አሸባሪው ቡድን በንጹሀን ዜጎቻችን ሊይ የፈጸመውን ኢሰብአዊ ግድያ 

በማውገዝ ሇሟቾች ቤተሰቦችና ሇኢትዮጵያ ህዝብ የሀዘንና የመጽናናት መሌዕክት ማስተሊሇፋቸውን 

በማስትወስ፤በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ፌዯራሊዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በሰንዯቅ ዓሊማ አዋጅ ቁጥር 654/2001 አንቀፅ 22/2/ እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና 

የአባሊት የስነምግባር ዯንብ ቁጥር 3/1998 አንቀፅ 49/4/ መሠረት  እአአ April 21 ቀን 2015 ዓ.ም 

ባዯረገው አስቸኳይ ስብሰባ በሉብያ እና በዯቡብ አፍሪቃ ኢሰብዓዊ በሆነ ሁኔታ ህይወታቸውን ሊጡ 

ወገኖቻችን ከረቡዕ April 22 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሇ3 ተከታታይ ቀናት ብሔራዊ የሃዘን ቀን 

እንዲያውጅና በሁለም የኢትዮጵያ ክሌልች፣ ሁሇቱም የከተማ አስተዳዯሮች፣ በውጭ አገር በሚገኙ 

የኢትዮጵያ ዲፕልማቲክ ሚሲዮኖች፣ ቋሚ መሌእክተኛ ፅህፈት ቤቶች፣ የቆንስሊ ፅ/ቤቶች፣ የንግድ ፅህፈት 

ቤቶች እና የኢትዮጵያ መርከቦች የሪፐብሉኩ ሰንዯቅ ዓሊማ ዝቅ ብል እንዲውሇበሇብ መወሰኑን 

ገሌፀዋሌ። 

ክቡር አምባሳዯሩ በማያያዝም በዜጎቻችን ሊይ የተፈጸመውን አሰቃቂና ዘግናኝ ድርጊት በሀይማኖት ሽፋን 

የተፈጸመ ቢሆንም ምንም ዓይነት ሀይማኖታዊ መሰረት የላሇው ነገር ግን አሸባሪው ቡድን ህዝቦቻችንን 

ሆን ብል በሀይማኖት ሇመከፋፈሌና ሇመሇያየት የሚጠቀምበት ስትራቴጂ በመሆኑ፣ በጽናት ሌንታገሇው 

ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡በመቀጠሌም ሀገራችን የሽብርተኝነት አዯጋ በመገንዘብ ትግሌ ከጀመረች የቆየች 



መሆኑንና፣ የሀይማኖት መቻቻሌ እና ተከባብሮ የመኖር ባህሊችንን በመጠቀም የተከፈተብንን 

የሽብርተኝነት አዯጋ ከመቼውም በበሇጠ አንድነታችንን በማጠናከር ሌናከሽፈው ይገባናሌ በማሇት 

ገሌፀዋሌ፡፡እንዲሁም ሀገራችን በሽብርተኝነት ሊይ የጀመረችውን ዘመቻ ይበሌጥ በማጠናከር ስኬታማ 

ትግሌ በማካሄድ ሌናሽንፋቸው ይገባሌ ብሇዋሌ፡፡ 

በማያያዝ ዜጎቻችን ሇዚህ ጥቃት እንዳይጋሇጡ በሀገራቸው ሰርተው ራሳቸውን ማሻሻሌ ሲችለ በተሇያዩ 

ቀስቃሾች ከሀገር እንዲወጡ የሚያዯርጉ የራስ ወዳድ ዯሊሊዎችንም ድርጊት ሇመግታትና በወንጀሌ ተጠያቂ 

ሇማድረግ የዲያስፖራው ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋሌ፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ስጋት ባሇባቸው አገሮችና አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወዯ አገራቸው እንዲመሇሱ 

እና በአገር ቤትም ተገቢው ሁለ ድጋፍ ሇማድረግ መንግስት ላት ተቀን እየሰራ መሆኑን አስታወሰው፤ 

በውጭ ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያዊያንና ትውሌድ ኢትዮጵያውያን ሇዚሁ ተግባር የሚጠበቅብንን ድርሻ 

መወጣት ይኖርብናሌ ብሇዋሌ፡፡ 

በመጨረሻም መንግስት ዜጎቹን ሇመታዯግ የሚያዯርገውን ጥረት ሇማኮሊሸትና ሇራስ ፖሇቲካ ዓሊማ 

መጠቀሚያ ሇማድረግ የሚጥሩትን ሃይልች ሴራ ሇማክሸፍ የሁለም ዜጋ ድርሻ መሆኑን ከገሇጹ በኋሊ፣ 

ሇተጎጂ ቤተሰቦችና ሇመሊው የሀገራችን ህዝቦች መጽናናትን ተመኝተዋሌ፡፡ 

በተመሳሳይ በሀዘን መግሇጫ ስነ ስርዓቱ ሊይ የተገኙት በዩጋንዳ ካምፓሊ የሚኖሩ የአራት ሃይማኖት 

መሪዎችም ድርጊቱ ምንም ዓይነት የሀይማኖት ድጋፍ እንዯላሇው በመግሇፅና  ድርጊቱን በማውገዝ  

የተሰማቸውን ጥሌቅ ሀዘን ገሌፀው፤ ሇመሊው የአገራችን ህዝቦች እና ሇተጎጂ ቤተሰቦች መፅናናትን 

እንመኛሇን  በማሇት መሌእክታቸውን አስተሊሌፈዋሌ። 

በመፀረሻም በዩጋንዳ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር ሉቀመንበር የተፈፀመውን ድርጊት አውግዘው 

እኛ በውጭ አገር የምንኖር ኢትዮጵያዊያን ከምንጊዜውም በበሇጠ ተቀራርበንና ተዯራጅተን በውጭ 

በምንኖርበት አገር መብታችንን ሇማስከበር የምንነሳበት ጊዜ አሁን ነው በማሇት መሌዕክታቸውን 

አስተሊሌፈዋሌ። 



 

 


