
                             

በሞስኮ የኢፌዲሪ ኤምባሲ በሊቢያ እና በደቡብ አፍሪካ በግፍ ለተገደሉ ኢትዮዽያውያን 
ወገኖችየመታሰቢያ የጸሎት ስነሥርዓት ተካሄደ 

 በሞስኮ ነዋሪ የሆኑ ከ50 በላይ የሆኑ ኢትዮዽያውያንና ትውልድ ኢትዮዽያውያን፣ የኤምባሲ ባልደረቦች 
እና ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት አይ ኤስ የተባለው የሽብር ቡድን በሊቢያ በሚገኙ ንጹሃን ኢትዮጵያውን 
ላይ የፈጸመው አሰቃቂ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በግል ጥላቻ እና ስሜት ተነሳስተው 
በኢትዮዽያውያን ላይ የተፈፀመው ጥቃት አስመልክቶ የመታሰቢያ የጸሎት ስነስርዓት ሚያዝያ 17 ቀን 
2007 ዓ.ም. በኤምባሲ መሰብሰቢያ አዳራሽ ተካሂዷል።  

 

በሩሲያ ፌዴሬሽን ልዩ መልዕክተኛ እና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑ ክቡር አምባሳደር ግሩም አባይ 
በተወካያቸው ዕለቱን በማስመልከት በተደረገው ንግግር አይ ኤስ የተባለው የሽብር ቡድን በሊቢያ 
በሚገኙ በንጹሃን ኢትዮጵያውን ላይ የፈጸመው አሰቃቂ  ግዲያ  መንስኤው ህዝባችንና መንግስታችን 
በአክራሪነትና ሽብርተኝነት ላይ የሚያደርገው ትግል እየተጠናከረና እያሳመማቸው በመምጣቱ  በአገር ቤት 
ሊፈፅሙት ያሰቡት ተደጋጋሚ የሽብር ጥቃት  በህዝባችንና በመንግሰታችን ጥረት በመክሸፉ ብቀላቻው 
ምንም አይነት የህግ ከለላ በሌላቸው ስደተኛ ዜጎቻችን ላይ መፈጸሙን ገልጸው፣ በዚህ የግፍ ግድያ ልቡ 
ያልተሰበረ ኢትዮዽያዊ እንደማይኖርና ድርጊቱ በመላው የኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ የሀዘን እና የቁጭት 
ስሜት መፍጠሩን አስረድተዋል። ቀጥለውም የሽብርተኞቹ እንቅስቃሴ ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ 
መሠረት የሌለው፣ ህዝቦችን በሃይማኖት ከፋፍሎ እርስ በርስ ለማጨራረስና የስውን ዘርና ባህል 
ለማጥፋት ያለመ አረመኔያዊ ተግባር መሆኑንና በኢትዮዽያ ለዘመናት ተገንብቶና ጸንቶ የኖረውን 
በሀይማኖት ተቻችሎና ተከባብሮ የመኖር አኩሪ ባህላችንን ለመበረዝና ሰላማችንን ለማደፍረስ ታጥቆ 
የተነሳብን ደመኛ ጠላታችን ብለዋል። 

  አክለውም በአሁኑ ወቅት  ሽብርተኝነት በኢትዮዽያውያን ዜጎች ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሳይሆን በአፍሪካ፣ 
በመካከለኛ ምስራቅ፣ በኤስያ፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ ብሎም በመላው የዓለም ማህበረሰብ ላይ የሽብር 
ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ የሚገኝ አለም አቀፍ አደጋ ወደመሆን መሸጋገሩን ገልፀዋል። 



አያይዘውም በአሸባሪነትና አክራሪነት ላይ የተጀመረውን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል ሁሉም በአገር 
ውስጥና በውጪ የሚኖሩ ኢትዮዽያውያንና ትውልድ ኢትዮዽያውያን እህቶቻቸው እና ወንድሞቻቸው 
በህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ደላላዎች ተታልለው ለስደት በመዳረግ ከፍተኛ የአካላዊ እና የስነ-ልቦናዊ 
ችግሮች ሰለባ ከመሆን እንዲታቀቡ የበኩላቸውን ሚና መጫወት እንደሚገባቸው አስምረውበታል። 

 ከዚሁ ጋር በተያያዘ የስራ ዕድላችንን ወስደውብናል በማለት በግል ጥላቻና ስሜት የተነሳሱ ጥቂት ደቡብ 
አፍሪካውያን ግለሰቦች በደቡብ አፍሪካ ደርባን ከተማ እና በአካባቢዋ ትናንሽ ሱቆችን ከፍተው በንግድ 
ስራ ላይ በተሰማሩ ኢትዮዽያውያንና ሌሎች አፍሪካውያን ላይ አስነዋሪ ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ 
የአገራችን መንግስት ጨምሮ ሌሎች የዓለም ማህበረሰብ ድርጊቱን መወገዛቸውን ገልጸዋል። 

ዜጎቻችን በተለይም ደግሞ ወጣቶች በሀገራችን ሰርቶ የመለወጥ ዕድልና ተስፋ እያደገ በመሆኑና በቀጣይም 
በህዝባችንና በመንግስታችን ርብርብ ይበልጥ እየሰፋ የሚሄድ መሆኑ ታውቆ ኢትዮጵያውያን ምንም 
አይነት ጥበቃ ሊያገኙ በማይችሉበት አቅጣጫ በመሄድ አደጋ ላይ ከሚጥላቸው ህገወጥ ስደት መታቀብ 
እንደሚገባቸውና መንግስትም የህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እንቅስቃሴ እንዲገታ በአገር አቀፍ ደረጃ  
በተደራጀ መልኩ ግብረ-ኃይል አቋቁሞ የጀመራቸውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንደሚያስቀጥል ተወካዩ 
አስረድተዋል። 

በመጨረሻም ለተጎጂ ቤተሰቦቻቸው እና ለመላው የኢትዮዽያ ህዝቦች መጽናናትን በመመኘት ሁሉም 
ኢትዮዽያውያን እና ትውልድ ኢትዮዽያውያን በአንድነት ይህንን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጠላት 
የሆነውን አረሜኒያዊ የአሸባሪ ቡድን ድርጊት ማውገዝ እና በፅናት መታገል እንደሚገባቸው 
አስምረውበታል። 

    

 

 

                                         

 


