በፓሪስ ከተማና በአካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሊቢያ አይ ኤስ አይ ኤስ በተባለ
አሸባሪ ቡድን በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመውን አሰቃቂ ግድያ በማውገዝ የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ ዜጐች የመታሰቢያና
የፀሎት ፕሮግራም አደረጉ፤
በፈረንሣይ ፓሪስ ከተማና በአካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሚያዚያ 14 ቀን 2007
ዓ.ም. በኤምባሲው ጽ/ቤት በመሰባሰብ በቅርቡ አይ ኤስ አይ ኤስ በተባለ አሸባሪ ቡድን የተፈጸመውን ዘግናኝ ግድያ
እና በደቡብ አፍሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመውን ጥቃት በጥብቅ አውገዘዋል፡፡ በኤምባሲው
አስተባባሪነት በተዘጋጀው በዚሁ የሃዘን መግለጫ ሥነ-ሥርዓት ላይ ብዛታቸው 200 ያህል የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና
ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ በፕሮግራሙ እያንዳንዱ ተሳታፊ ሻማ በማብራት የተጀመረ ሲሆን
ለተጐጂዎችም የአንድ ደቂቃ የህሊና ፀሎት ተደርጓል፡፡ በፕሮግራሙ ላይ ክቡር አምባሳደር ነጋ ፀጋዬ ባስተላለፉት
የሀዘን መግለጫ መልዕክት በዜጎቻችን ላይ የተፈፀመው

አሰቃቂና ዘግናኝ ግድያ ልቡን ያልሰበረው ኢትዮጵያዊ

እንደሌለ ገልፀው፣ ድርጊቱ በመላው ኢትዮጵያውያን ላይ ከፍተኛ የሀዘን እና የቁጭት ስሜት የፈጠረ መሆኑን፣ ድርጊቱ
በእስልምና ሀይማኖት ካባ የተደበቀ ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው፣ ህዝቦችን በሀይማኖት ከፋፍሎ እርስ
በርስ ለማጨራረስ የተወጠነ ሴራ መሆኑን፣ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ፀንቶ የዘለቀውን በሀይማኖት ተቻችሎና
ተከባብሮ የመኖር አኩሪ ባህላችንን ተጠቅመን ሽብርተኝነትን በአንድነት ፀንተን በመቆም ልንመክተው እንደሚገባ
ገልፀዋል፡፡ አያይዘውም አገራችን በሽብርተኝነት ላይ የተጠናከረ ዘመቻ ከከፈተች ውሎ ያደረ መሆኑን አስታውሰው፣
ይኸው ሕዝቡን በማስተባበር በምታካሂደው የፀረ-ሽብርተኝነት ስኬታማ ትግል ይበልጥ ተጠናክሮ መቀጠል
እንደሚገባ፣ ሽብርተኝነት በአንድ አገር በሚደረግ ትግል ብቻ የሚገታ ባለመሆኑ በፀረ-ሽብር ትግሉ ያለውን አለማቀፋዊ
ትብብርም ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲሄድ አገራችን የበኩሏን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁ መሆኗን አስረድተዋል፡፡

በመቀጠልም ዜጎቻችን ለዚህ ጥቃት ተጋልጠው የተገኙት በአገራቸው ሠርተው ራሳቸውን መለወጥ ሲችሉ በሰው
ህይወት የሚነግዱና በሰው ደም የከበሩ ህገ-ወጥ ደላሎች በሚያካሂዱት አማላይ ቅስቀሳ ተታለው ዋስትና በሌለው
መንገድ ለህይወታቸው እሰጊ በሆነ ሁኔታ አገራቸውን ለቀው በመውጣታቸው በመሆኑ፣ ይህንኑ ህገ ወጥ የሰዎች
ዝውውር እንቅስቃሴ እንዲገታ በአገር አቀፍ ደረጃ የጀመርነውን ንቅናቄ በማጠናከር ዜጐች ደህንነታቸውና መብታቸው
ተከብሮ ሊሠሩ በሚችሉበት ህጋዊ መንገድ ብቻ መከተል እንደሚገባ፣ ዲያስፖራውም ይኸው ትግል እንዲሳካ የበኩሉን
ሚና እንዲጫወት አሳስበዋል፡፡

በተጨማሪም ለሽብርተኝነት የሚያጋልጠንን ችግር ለዘለቄታው ማስወገድ የምንችለው ለስደት የዳረገንንና ለጥቃት
ያጋለጠንን ድህነትና ኋላ ቀርነትን በአስተማማኝ ሁኔታ ከአገራችን ስናስወግድ መሆኑን ገልፀው፣ መላ ህዝቡን
በማስተባበርና በማሳተፍ በድህነት ላይ በከፈትነው ዘመቻ ላይ ጉልህ ተሳታፊ በመሆን ራሳችንንና አገራችንን መጥቀም
የምንችልበት ሁኔታ በመኖሩ ይህን አማራጭ መጀመሪያ ማሟጠጥ ይገባል ብለዋል፡፡
ክቡር አምባሳደሩ ንግግራቸውን በመቀጠል በዜጎቻችን ላይ የተፈፀመው አሰቃቂ ድርጊት በሕዝቡ ውስጥ የፈጠረውን
ሀዘንና ቁጣ ለራሳቸው ጠባብ የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም የቋመጡ ኃይሎች ሕዝቡን ለመከፋፈልና ለበለጠ ጥቃትና
አደጋ ወደሚያጋልጥ እንቅስቃሴ ለማስገባት እየተሯሯጡ መሆኑን ገልፀው፣ በአገራችን ላይ የተቃጣውን የአክራሪነትና
ሽብርተኝነት አደጋን ልንመክት የምንችለው ሳንከፋፈል በአንድነት ስንታገለው

በመሆኑ ሁላችንም ይህን አፍራሽ

እንቅስቃሴ ልናወግዘው እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ አያይዘውም መንግሥት በአሁኑ ወቅት በአደገኛ ሁኔታ ላይ የሚገኙ
ዜጎቻችንን ለመታደግ ሌት ተቀን እየሠራ መሆኑን ገልፀው፣ በዜጎቻችን ላይ ጥቃት ከመፈፀሙ በፊት ሚሲዮኖች
አስፈላጊውን የመከላከል ሥራ መሥራት እንዲችሉና ለዘለቄታውም በተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ እየተመካከሩ
ለመሥራት የዳያስፖራ አባላቱ ከሚሲዮኖቻችን ጋር ግንኙነታቸውን የበለጠ እንዲያጠናክሩ፣ ሚሲዮኖችም በውጭ
የሚኖሩ ዜጎችን በአግባቡ ማገልገል አንዱና ተቀዳሚ ተግባራቸው በመሆኑ የዳያስፖራውን መብት ለማስከበር እየሠሩ
ያሉትን ሥራ አጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ በመጨረሻም ለተጎጂዎቹ ቤተሰቦችና ለመላው የኢትዮጵያ
ሕዝቦች መጽናናትን ከተመኙ በኋላ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ በምንችለው ሁሉ ከጎናቸው ልንቆምና ልናጽናናቸው ይገባል
ብለዋል፡፡

በሥነ-ሥርዓቱ ከተገኙት ተሳታፊዎች መካከል የተለያዩ አስተያየቶችና ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን፣ መንግሥት በወገኖቻችን
ላይ አሰቃቂ ግድያ በፈፀሙ አሸባሪዎች ላይ በአህጉር ደረጃም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሽብርተኝነትን በመዋጋት ላይ
ከሚገኙ አካላት ጋር በመቀናጀት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ፣ ወጣቱን ለስደት በሚዳርጉ ኢኮኖሚያዊ፣
ፖለቲካዊና ማህበራዊ ችግሮች ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ችግሩን በዘላቂነት እንዲፈታ፣ በተለይም ህገ-ወጥ
የሰዎች ዝውውር በሚያካሂዱ ደላሎች ላይ አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ፣ የህዝቡን አንድነት በሚያጠናክሩ
ተግባራት ላይ አተኩሮ እንዲሠራ፣ ለተጎጂ ቤተሰቦችም አቅም የፈቀደውን ያህል ድጋፍ እንዲያደርግ የጠየቁ ሲሆን፣
ለዚህም በበኩላቸው ከመንግሥት ጎን በመቆም እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ድረስ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ
መሆናቸውን አረጋግጠዋል፡፡ ክቡር አምባሳደሩም ከዳያስፖራ አባላቱ ለቀረቡት አስተያየቶችና ጥያቄዎች ምላሽ ከሠጡ
በኋላ በመንግሥት በኩል ህዝቡን በማስተባበር የተጀመሩ ስኬታማ እንቅስቃሴዎችን ይበልጥ አጠናክሮ ለመሄድ ዝግጁ
መሆኑን ገልጸው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከኤምባሲው ጋር ያላችሁን ግንኙነት በማጠናከር በአገራዊ
ጉዳዮች ላይ በጋራ ሆነን በመመካከር በአንድ ላይ በመቆም የሚያጋጥሙንን ችግሮችም በጋራ እየፈታን የመሄዱን ባህል
ይበልጥ ልናጠናክረው እንደሚገባ ለዚህም እንዲረዳ እንደየዝንባሌያችሁና እንደየፍላጐታችሁ አደረጃጀት በመፍጠር
መንቀሳቀስ ጠቃሚ መሆኑን አስረድተዋል፡፡ በመጨረሻም ተሳታፊዎች ላቀረቡት ገንቢ አስተያየቶች አመስግነው
ከሚያዝያ 15 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ ለሦስት ቀናት የሚቆይ የሀዘን መግለጫ መዝገብ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡና
ለዳያስፖራ አባላቱ የሚዘጋጅ መሆኑንና ሃዘናቸውን መግለጽ የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ በዚሁ የእለቱ ፕሮግራም
ተፈጽሟል፡፡

