
በበIISSIISS  በበግግፍፍ  ለለተተገገደደሉሉ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  በበሮሮምም  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ኤኤምምባባሲሲ  የየመመታታሰሰቢቢያያ  

ፕፕሮሮግግራራምም  ተተካካሄሄደደ  

እእራራሱሱንን  IISSIISS  ብብሎሎ  የየሚሚጠጠራራውው  አአለለምም  አአቀቀፍፍ  አአሸሸባባሪሪ  ቡቡድድንን  ሚሚያያዚዚያያ  1100  ቀቀንን  22000077  ዓዓ..ምም  በበሊሊቢቢያያ  በበስስደደትት  ላላይይ  

በበነነበበሩሩ  ንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  ባባደደረረሰሰውው  አአሰሰቃቃቂቂ  እእናና  አአረረመመናናዊዊ  ድድርርጊጊትት  ሕሕይይወወታታቸቸውውንን  ያያጡጡ  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  ለለማማስስታታወወስስ  

በበጣጣሊሊያያንን  ሮሮምም  በበሚሚገገኘኘውው  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ኤኤምምባባሲሲ  በበተተዘዘጋጋጀጀውው  ስስነነ  ስስርርዓዓትት    በበርርካካታታ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን፣፣  ትትውውልልደደ  

ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  እእናና  የየኢኢትትዮዮጵጵያያ  ወወዳዳጆጆችች  በበተተገገኙኙበበትት  ሚሚያያዚዚያያ  1144  ቀቀንን  22000077  በበኤኤምምባባሲሲውው  የየስስብብሰሰባባ  አአዳዳራራሽሽ  ተተካካሂሂዷዷልል።።  

ፕፕሮሮግግራራሙሙ  በበግግፍፍ  ለለተተገገደደሉሉ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  የየህህሊሊናና  ፀፀሎሎትት  በበማማድድረረግግ  የየተተጀጀመመረረ  ሲሲሆሆንን፣፣  የየሻሻማማ  ማማብብራራትትናና  ታታዳዳሚሚዎዎችች  

የየተተሰሰማማቸቸውውንን  ሃሃዘዘንን  በበንንግግግግርርናና  በበግግጥጥምም  የየመመግግለለፅፅናና    በበተተዘዘጋጋጀጀውው  የየክክብብርር  መመዝዝገገብብ  ላላይይ  ፊፊርርማማ  የየማማስስቀቀመመጥጥ  ስስርርዓዓትት  

አአካካሂሂደደዋዋልል።።  

  

የየሚሚሲሲዮዮኑኑ  መመሪሪ  ክክቡቡርር  አአምምባባሳሳደደርር  ሙሙሉሉጌጌታታ  አአለለምምሰሰገገድድ  ለለፕፕሮሮግግራራሙሙ  ታታዳዳሚሚዎዎችች  ባባሰሰሙሙትት  ንንግግግግርር፥፥  አአሸሸባባሪሪ  

ቡቡድድኑኑ  በበንንፁፁሃሃንን  ዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  የየፈፈፀፀመመውው  ኢኢ--ሰሰብብዓዓዊዊናና  ዘዘግግናናኝኝ  ድድርርጊጊትት  በበስስመመ  እእስስልልምምናና  ሃሃይይማማኖኖትት  የየተተፈፈፀፀመመ  ቢቢሆሆንንምም  

ፈፈፅፅሞሞ  ሃሃይይማማኖኖታታዊዊ  መመሰሰረረትት  የየሌሌለለውው፣፣  ለለዘዘመመናናትት  በበመመከከባባበበርርናና  በበመመቻቻቻቻልል  የየኖኖርርንን  ህህዝዝቦቦችችንን  በበሃሃይይማማኖኖትት  ስስምም  በበመመለለያያየየትት  

እእርርስስ  በበእእርርሳሳችችንን  እእንንድድንንናናቆቆርር  የየተተወወጠጠነነ  የየአአረረመመኔኔዎዎችች  ፖፖለለቲቲካካዊዊ  ሴሴራራ  በበመመሆሆኑኑ  መመላላውው  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  የየፖፖለለቲቲካካ፣፣  የየብብሄሄርር፣፣  

የየሃሃይይማማኖኖትት፣፣  የየፆፆታታናና  የየእእድድሜሜ  ልልዩዩነነትት  ሳሳይይለለያያየየንን  ሽሽብብርርተተኝኝነነትትንንናና  አአክክራራሪሪነነትትንን  ልልናናወወግግዝዝናና  ይይበበልልጥጥ  ተተጠጠናናክክረረንን  ልልንንታታገገለለውው  

ይይገገባባልል  ሲሲሉሉ  መመልልእእክክታታቸቸውውንን  አአስስተተላላልልፈፈዋዋልል።።  

  



በበመመቀቀጠጠልልምም  IISSIISS  በበሊሊቢቢያያ  በበዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  ከከፈፈፀፀመመውው  ግግፍፍ  በበተተጨጨማማሪሪምም፣፣  በበደደቡቡብብ  አአፍፍሪሪካካ  እእናና  ዜዜጎጎቻቻችችንን  

በበስስደደትት  በበሚሚገገኙኙባባቸቸውው  ሌሌሎሎችች  የየሰሰላላምምናና  የየደደህህንንነነትት  ሁሁኔኔታታቸቸውው  አአስስቸቸጋጋሪሪ  በበሆሆነነባባቸቸውው  አአካካባባቢቢዎዎችች  እእየየታታዩዩ  ካካሉሉ  አአደደገገኛኛ  

ሁሁኔኔታታዎዎችች  ትትምምህህርርትት  በበመመውውሰሰድድ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንንናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮጵጵያያውውያያንን  በበአአገገርር  ቤቤትት  የየሚሚገገኙኙ  ቤቤተተሰሰቦቦቻቻቸቸውው  

በበአአገገራራችችንን  እእየየተተፈፈጠጠረረ  ባባለለውው  የየስስራራ  እእድድልል  ተተጠጠቃቃሚሚ  የየሚሚያያደደርርጋጋቸቸውውንን  ድድጋጋፍፍናና  እእርርዳዳታታ  እእንንጂጂ  በበህህገገ  ወወጥጥ  ደደላላሎሎችች  በበኩኩልል  

ለለስስደደትት  ብብሎሎምም  ለለስስቃቃይይናና  ለለሞሞትት  ለለሚሚዳዳረረጉጉበበትት  የየስስደደትት  ጉጉዞዞ  የየሚሚሆሆንን  ገገንንዘዘብብ  ከከመመርርዳዳትት  መመቆቆጠጠብብ  እእንንዳዳለለባባቸቸውው፣፣  

እእንንዲዲሁሁምም    በበህህገገወወጥጥ  የየሰሰዎዎችች  ዝዝውውውውርር  መመረረብብ  ውውስስጥጥ  እእጃጃቸቸውው  ያያለለበበትት  በበውውጭጭ  የየሚሚኖኖሩሩ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንንምም  ከከጥጥፋፋታታቸቸውው  

እእንንዲዲቆቆጠጠቡቡ  ጥጥሪሪ  በበማማቅቅረረብብ  የየጣጣሊሊያያንን  መመንንግግስስትት  ህህገገወወጥጥ  የየሰሰዎዎችች  አአዘዘዋዋዋዋሪሪዎዎችችንን  ለለህህግግ  ለለማማቅቅረረብብ  የየጀጀመመረረውውንን  እእንንቅቅስስቃቃሴሴ  

እእንንደደሚሚደደግግፉፉ  አአምምባባሳሳደደሩሩ  በበአአደደረረጉጉትት  ንንግግግግርር  ገገልልፀፀዋዋልል።።    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

የየፕፕሮሮግግራራሙሙ  ታታዳዳሚሚዎዎችችምም  በበተተመመሳሳሳሳይይ    በበዜዜጎጎቻቻችችንን  ላላይይ  በበደደረረሰሰውው  አአሰሰቃቃቂቂ  እእልልቂቂትት  የየተተሰሰማማቸቸውውንን  ጥጥልልቅቅ  ሃሃዘዘንን  

የየገገለለፁፁ  ሲሲሆሆንን፤፤  በበስስደደትት  ምምክክንንያያትት  በበዜዜጎጎቻቻችችንን  የየሚሚደደርርሰሰውውንን  ጉጉዳዳትትናና  የየአአደደጋጋ  ተተጋጋላላጭጭነነትት  አአስስመመልልክክቶቶ  አአስስተተያያየየታታቸቸውውንን  

ገገልልፀፀዋዋልል።።  ከከዛዛሬሬ  ሃሃያያ  አአመመትት  በበፊፊትት  በበአአገገራራችችንን  ለለስስደደትት  ምምክክንንያያትት  የየሚሚሆሆኑኑ  አአስስከከፊፊ  ሁሁኔኔታታዎዎችች  የየነነበበሩሩ፣፣  በበአአንንፃፃሩሩ  ደደግግሞሞ  

በበውውጭጭ  አአገገሮሮችች  የየተተሻሻለለ  የየስስራራ  እእድድልል  እእንንደደነነበበርር፣፣  ነነገገርር  ግግንን  ዛዛሬሬ  በበአአገገርር  ቤቤትት  በበአአጠጠቃቃላላይይ  ደደግግሞሞ  በበአአፍፍሪሪካካ  የየተተሻሻለለ  የየእእድድገገትት  

ተተስስፋፋናና  የየስስራራ  እእድድልል  የየሚሚታታይይበበትት  በበአአንንፃፃሩሩ  ደደግግሞሞ  ዜዜጎጎቻቻችችንንንን  በበስስፋፋትት  የየሚሚሰሰደደዱዱባባቸቸውው  የየምምእእራራብብያያውውያያንን  አአገገሮሮችች  ጭጭምምርር  

በበገገጠጠማማቸቸውው  የየኢኢኮኮኖኖሚሚ  ቀቀውውስስ  ሳሳቢቢያያ  የየስስራራ  አአጥጥነነትት  ችችግግሩሩ  የየተተባባባባሰሰበበትት  ሁሁኔኔታታ  እእንንደደሆሆነነ  አአስስታታውውሰሰውው፤፤  ዜዜጎጎችች  በበህህገገወወጥጥ  

ደደላላሎሎችች  አአማማካካኝኝነነትት  አአስስከከፊፊውውንን  የየሰሰሃሃራራ  በበርርሃሃ  አአቆቆራራርርጠጠውውናና  ረረዥዥሙሙንን  የየሜሜዲዲትትራራንንያያንን  ባባህህርር  ተተሻሻግግረረውው  አአውውሮሮፓፓ  ከከደደረረሱሱ  

በበኃኃላላምም  ለለከከፍፍተተኛኛ  ችችግግርር  እእየየተተጋጋለለጡጡ  ያያሉሉበበትት  ሁሁኔኔታታ  እእንንዳዳለለ  ገገልልፀፀዋዋልል።።    ስስለለሆሆነነምም  በበውውጭጭ  አአገገርር  የየሚሚኖኖሩሩ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን  

እእናና  ትትውውልልደደ  ኢኢትትዮዮዽዽያያውውያያንን  ይይህህንን  እእውውነነታታ  በበአአገገርር  ቤቤትት  ላላሉሉ  ዜዜጎጎቻቻችችንን  በበማማስስረረዳዳትት  ግግንንዛዛቤቤ  መመፍፍጠጠርር  እእንንዳዳለለባባቸቸውው  

አአሳሳስስበበዋዋልል።።    

  


