
አይ ኤስ በኢትዮጵያውያን ላይ የፈፀመውን የግፍ 
ግድያ በማውገዝ በአዲስ አበባ ታላቅ ትዕይንተ ህዝብ 

ተካሄደ 

 

туристический онлайн-справочник 

Лучшие Андроид планшеты 

አዲስ አበባ፣ ሚያዝያ 14፣ 2007(ኤፍ.ቢ.ሲ) ፅንፈኛው የአይ ኤስ ቡድን በሊቢያ 
በኢትዮጵያውያን ላይ ያደረሰውን የግፍ ግድያ በማውገዝ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ 
ታላቅ ትዕይንተ ህዝብ ተካሄደ። 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚንስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በዚሁ ወቅት ራሱን አይ ኤስ እያለ 
በሚጠራው ቡድን በጭካኔ ህይወታቸው ባለፈው ኢትዮጵያውያን የተሰማቸውን ልባዊ ሀዘን 
ገልፀዋል። 

ለሟች ቤተሰቦች እና ወዳጅ ዘመዶች፣ ለዘመናት ተከባብረው እና ተቻችለው እየኖሩ ላሉት 
የኢትዮጵያ ህዝቦችም መፅናናትን ተመኝተዋል። 

ድርጊቱ በኢትዮጵያውያን ላይ ብቻ ሳይሆን በሰብዓዊ ፍጡር ላይ ሁሉ የተቃጣ የዘር 
ማጥፋት እና በምንም አይነት ሁኔታ ተቀባይነት የሌለው እና መላው የአለም ህዝብም 
በአንድነት ሊያወግዘው የሚገባ እኩይ ድርጊት መሆኑንም ነው ያነሱት። 

http://webtravel.su/
http://pro-tablets.com/
http://www.fanabc.com/media/k2/items/cache/7ccfcb570c3f91b91b8a2ad2cca101f2_XL.jpg?t=1429699370


ጠቅላይ ሚንስትሩ መላው የአለም ህዝብን ያስደነቀ የመከባበር እና የመቻቻል ባህል 
ባለቤት የሆነው ህዝባችን መልካም እሴትም በእነዚህ እኩይ ሀይሎች የሚደናቀፍ አይደለም 
ብለዋል። 

አይ ኤስ የተባለው ይህ ፅንፈኛ ቡድን የእስልምና እምነት በሚከተሉ ሰዎች ሳይቀር 
በመካከላኛው ምስራቅ፣ በሰሜን አፍሪካ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያውያን ላይ የፈፀመው 
አረመኔያዊ ድርጊትም ምንም አይነት ሀይማኖታዊ መሰረት የሌለው መሆኑንም ነው 
የጠቀሱት። 

"አክራሪነትን እና አሸባሪነትን በተመለከተ መንግስታችንና ህዝባችን ከዚህ በፊት የነበረውን 
አቋምም ይበልጥ የሚያጠናክር ሲሆን፥ የአሸባሪ ቡድኖችን ድርጊትም ይበልጥ ያወግዛል" 
ብለዋል። 

በመሆኑም የአሸባሪነት እንቅስቃሴን ለመግታትም ከመላው የአለም መንግስታት እና 
ከህዝባችን ጋር በመሆን የማንፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም ነው ያሉት። 

ኢትዮጵያውያን ወገኖች በየትኛውም የአለማችን ክፍሎች ተንቀሳቅሰው የመኖር እና 
የመስራት መብታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በህገወጥ ደላሎች ተታለው ለማያባራ ስቃይ እና 
እንግልት የሚዳረጉበት ሁኔታ ግን ሊያበቃ ይገባል ብለዋል አቶ ሀይለማርያም። 

የሀይማኖት ተቋማት እና የሚመለከታቸው ክፍሎች ሁሉ ይህን የህገወጥ ስደት አስከፊነት 
በማስተማር ዜጎችን ከጉዳት እና እንግልት ሊታደጉ እንደሚገባም ነው ጥሪ ያቀረቡት። 

በመጨረሻም ጠቅላይ ሚንስትሩ ለስቃዩ ሰለባ ለሆኑት ቤተሰቦች እና ለመላው የኢትዮጵያ 
ህዝብ በድጋሚ መፅናናትን የተመኙ ሲሆን፥ የድርጊቱን ፈፃሚዎች ከመላው የአለም 
ማህበረሰብ ጋር በመተባበር የሚጠየቁበትን ሁኔታ ለማመቻቸት መንግስት ዝግጁ መሆኑን 
አረጋግጠዋል። 

በትዕይንተ ህዝቡ ላይ የመግቢያ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ 
አቶ ድሪባ ኩማ በበኩላቸው፥ በፅንፈኛው አይ ኤስ በአሰቃቂ ሁኔታ በሊቢያ ህይወታቸው 
ባለፈው ኢትዮጵያውያን ምክንያት የተሰማቸው ሀዘን ጥልቅ እና መራር መሆኑን 
ተናግረዋል። 

ሀይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚንቀሳቀሰው ነገር ግን ምንም አይነት ሀይማኖታዊ መሰረት 
የሌለው እና የየትኛውም አይነት ሀይማኖትን የማይወክለው ይህ አረመኔያዊ ቡድን 
በመላው ዓለም ንፁሃንን በመግደል ቅርሶችን በማውደም ላይ ይገኛል። 

መላው የአገራችን ህዝብም በዚህ ድርጊት ሳይበገር የመቻቻል እና የአብሮነት እሴቶቹን 
በማጠናከር በተጀመሩ የልማት እንቅስቃሴዎችን ላይ በንቃት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። 

የተጎጂ ቤተሰብ አስተያየት 

በዛሬው ሰልፍ ላይ የተገኙት በእሁዱ የአይ ኤስ አሰቃቂ ግድያ ልጃቸው የተሰዋባቸው 
እናት ወይዘሮ ካህዛ ካሳዬ ፥ በአሸባሪው ቡድን በጭካኔ ለተገደሉ ኢትዮጵያውያን ሀዘን 
ለመግለፅ እና ድርጊቱን ለማውገዝ ይህን ያህል ሰፊ ህዝብ በመውጣቱ 
መደነቃቸውን ለአሶሽዬትድ ፕሬስ ተናግረዋል። 



ከዘመድ አዝማድ እና ጎረቤት ጋር ለቅሶ እንደተቀመጡ የገለፁት እኝህ እናት፥ "ይህ 
ይሆናል ብዬ አልጠበኩም አሁን ደስ ብሎኛል" ብለዋል።  

  

  

በሳሙኤል ዳኛቸው 

 


