በISIS በግፍ ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን በሮም የኢትዮጵያ ኤምባሲ የመታሰቢያ
ፕሮግራም ተካሄደ
እራሱን ISIS ብሎ የሚጠራው አለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ሚያዚያ 10 ቀን 2007 ዓ.ም በሊቢያ በስደት ላይ
በነበሩ ንፁሃን ዜጎቻችን ላይ ባደረሰው አሰቃቂ እና አረመናዊ ድርጊት ሕይወታቸውን ያጡ ዜጎቻችንን ለማስታወስ
በጣሊያን ሮም በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በተዘጋጀው ስነ ስርዓት

በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ

ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት ሚያዚያ 14 ቀን 2007 በኤምባሲው የስብሰባ አዳራሽ ተካሂዷል።
ፕሮግራሙ በግፍ ለተገደሉ ዜጎቻችን የህሊና ፀሎት በማድረግ የተጀመረ ሲሆን፣ የሻማ ማብራትና ታዳሚዎች
የተሰማቸውን ሃዘን በንግግርና በግጥም የመግለፅና በተዘጋጀው የክብር መዝገብ ላይ ፊርማ የማስቀመጥ ስርዓት
አካሂደዋል።

የሚሲዮኑ መሪ ክቡር አምባሳደር ሙሉጌታ አለምሰገድ ለፕሮግራሙ ታዳሚዎች ባሰሙት ንግግር፥ አሸባሪ
ቡድኑ በንፁሃን ዜጎቻችን ላይ የፈፀመው ኢ-ሰብዓዊና ዘግናኝ ድርጊት በስመ እስልምና ሃይማኖት የተፈፀመ ቢሆንም
ፈፅሞ ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው፣ ለዘመናት በመከባበርና በመቻቻል የኖርን ህዝቦችን በሃይማኖት ስም በመለያየት
እርስ በእርሳችን እንድንናቆር የተወጠነ የአረመኔዎች ፖለቲካዊ ሴራ በመሆኑ መላው ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ፣ የብሄር፣
የሃይማኖት፣ የፆታና የእድሜ ልዩነት ሳይለያየን ሽብርተኝነትንና አክራሪነትን ልናወግዝና ይበልጥ ተጠናክረን ልንታገለው
ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።

በመቀጠልም ISIS በሊቢያ በዜጎቻችን ላይ ከፈፀመው ግፍ በተጨማሪም፣ በደቡብ አፍሪካ እና ዜጎቻችን
በስደት በሚገኙባቸው ሌሎች የሰላምና የደህንነት ሁኔታቸው አስቸጋሪ በሆነባቸው አካባቢዎች እየታዩ ካሉ አደገኛ
ሁኔታዎች ትምህርት በመውሰድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአገር ቤት የሚገኙ ቤተሰቦቻቸው
በአገራችን እየተፈጠረ ባለው የስራ እድል ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን ድጋፍና እርዳታ እንጂ በህገ ወጥ ደላሎች በኩል
ለስደት ብሎም ለስቃይና ለሞት ለሚዳረጉበት የስደት ጉዞ የሚሆን ገንዘብ ከመርዳት መቆጠብ እንዳለባቸው፣
እንዲሁም በህገወጥ የሰዎች ዝውውር መረብ ውስጥ እጃቸው ያለበት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮዽያውያንም ከጥፋታቸው
እንዲቆጠቡ ጥሪ በማቅረብ የጣሊያን መንግስት ህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለህግ ለማቅረብ የጀመረውን እንቅስቃሴ
እንደሚደግፉ አምባሳደሩ በአደረጉት ንግግር ገልፀዋል።

የፕሮግራሙ ታዳሚዎችም በተመሳሳይ በዜጎቻችን ላይ በደረሰው አሰቃቂ እልቂት የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘን
የገለፁ ሲሆን፤ በስደት ምክንያት በዜጎቻችን የሚደርሰውን ጉዳትና የአደጋ ተጋላጭነት አስመልክቶ አስተያየታቸውን
ገልፀዋል። ከዛሬ ሃያ አመት በፊት በአገራችን ለስደት ምክንያት የሚሆኑ አስከፊ ሁኔታዎች የነበሩ፣ በአንፃሩ ደግሞ
በውጭ አገሮች የተሻለ የስራ እድል እንደነበር፣ ነገር ግን ዛሬ በአገር ቤት በአጠቃላይ ደግሞ በአፍሪካ የተሻለ የእድገት
ተስፋና የስራ እድል የሚታይበት በአንፃሩ ደግሞ ዜጎቻችንን በስፋት የሚሰደዱባቸው የምእራብያውያን አገሮች ጭምር
በገጠማቸው የኢኮኖሚ ቀውስ ሳቢያ የስራ አጥነት ችግሩ የተባባሰበት ሁኔታ እንደሆነ አስታውሰው፤ ዜጎች በህገወጥ
ደላሎች አማካኝነት አስከፊውን የሰሃራ በርሃ አቆራርጠውና ረዥሙን የሜዲትራንያን ባህር ተሻግረው አውሮፓ ከደረሱ
በኃላም ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ገልፀዋል። ስለሆነም በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮዽያውያን
እና ትውልደ ኢትዮዽያውያን ይህን እውነታ በአገር ቤት ላሉ ዜጎቻችን በማስረዳት ግንዛቤ መፍጠር እንዳለባቸው
አሳስበዋል።

