
 

በብራሰልስ ኤምባሲ አስተናጋጅነት በሊቢያ አይ ኤስ ኤስ በተባለው አሸባሪ ቡድን በአሰቃቂና 

አረመኔያው ሁኔታ ለተገደሉ ኢትዮጵያዊያን በጋራ የፀሎትና የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት 

ተካሄደ፡፡ 

ሚያዝያ 17 ቀን 2007 ዓ.ም. በብራሰልስ የሚገኘው የኢፊዲሪ ኤምባሲ አስተናጋጅነት በቤኔሉክስ ሀገራት 

የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በተገኙበት በሊቢያ ISIS 

በተባለው አሸባሪ ቡድን በአሰቃቂና ኢሰበአዊ የሆነ ግድያ የተፈጸመባቸውና በደቡብ አፍሪካ 

በተቀሰቀሰው ዘረኝነት ህይወታቸው ላለፉ ኢትዮጵያዊያን የክብር መዝገብ በመፈርምና የጋራ የፀሎትና 

የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት ተካሄደ፡፡  

ኤምባሲው ባዘጋጀው የፀሎትና የሻማ ማብራት የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ 

የኦርቶዶክስ ቤተክረቲያን፣ የፕሮቴስታንት፣ የእስልምና እምነት ተከታዮች፣ተማሪዎች እንዲሁም ሌሎች 

በርካታ የኮሚኒቲ አባላት ተገኝተዋል፡፡ በመታሰቢያ ስነ-ስርዓቱ ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በቤኔሉክስ 

ሀገራትና በአውሮፓ ህብረት የኢፊዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ 

የፕሮቴስታንት፣ የሙስሊም፣ የሴቶችና የኮሚኒቲ አባላት ተወካዮች በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን 

በንፁሀን ኢትዮጵያዊያን ላይ የፈመውን አሰቃቂና አረመኔያዊ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ 

በተቀሰቀሰው ዘረኝነት ህይወታቸው ያለፉ ዜጎቻችን በፅኑ ኮንነዋል፡፡  

 

ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ የፈፀመው 

አረመኔያዊና ጭካኔ የተሞላበት ኢ-ሰበአዊ ግድያ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው ዘረኝነት 



በሞቱ ዜጎቻችን በራሳቸውና በኤምባሲው ባልደረቦች ስም የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለፅ፣ 

ህይወታቸው ለተቀጠፉ ዜጎች ነብሳቸውን ይማር በማለት፣ ለተጎዱ ቤተሰቦችና ወገኖች እንዲሁም 

ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን ተመኝተዋል፡፡ 

ክቡር አምባሳደሩ አያያዘውም ይህን ጭካኔ የተሞላበት አሳቃቂ የሽብር ድርጊት በሀገራችን ለዘመናት 

አብሮ ተሳስቦና ተከባብሮ የኖረውን የሀይማኖት መቻቻል ባህል ላይ የተቃጣ ነው፣ ድርጊቱን ዓለም 

አውግዞታል፣ ኮንኖታል፣ መንግስትና ዜጎችም ድርጊቱን ከማውገዝ በላይ የአሸባሪዎችን የጥፋት ተልዕኮ 

ለማክሸፍ በአንድ ላይ መቆም ከመቼውም ጊዜ በላይ ወቅታዊ መሆኑን አበክረው ገልፀዋል፡፡ የአይ ኤስ 

ኤስ የሚፈጽመው ድርጊት ከክርስትና እምነት ተከታዮች ባለፈ፣ የእስልምና እምነት ተከታዮችን በበለጠ 

ሰለባና ተጎጂ እያደረገ እንደሆነ በመግለፅ፣ ሁሉም ሀይማኖቶች በጋራ የሚያወግዙት ነው ብለዋል፡ 

መንግስት ድርጊቱን በማውገዝ ብቻ ሳይወሰን አሁንም በሊብያ፣ በደቡብ አፍሪካና በየመን የሚገኙ 

ወገኖቻችን በፈቃዳቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው መንግስታት፣ የዓለም አቀፍ 

ተቋማትና ድርጅቶቸ ጋር በጋራ እየሰራ ነው፣ ለተጎዱ ወገኖችም አቅም በፈቀደ መልኩ ከህዝቡ ጋር 

በመሆን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ገልጸዋል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት መንግስትንም ጨምሮ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገራት ያለን ወገኖች ይህን 

አረመኔያዊ ድርጊት በጋራ በምናወግዝበት ወቅት የሞቱ ሰዎች ሪሳ ሳንቀብር አንዳንድ የፖለቲካ ሀይሎች 

ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሯሯጡ ይታያል፡፡ ይህ ተግባር ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ባህል ስለሆነ፣ 

ወደ ጎን በመተው መላው የዲያስፖራ አባላት ለዘመናት ፀንቶ የቆየውና ለጠላቶቻችንም ሆነ ለወዳጆቻችን  

የምናስመሰክርበት፣ የማኛውም እምነት ተከታይ በጋራ የምንቆምበት ጊዜ ሊሆን ይገባል ብለዋል፡፡ 

ስለሆነም መላው የዲያስፖራ አባላት ሀገራችን የጀመረችውን የፀረ-ሽብር ትግል  እንዲሁም በፍቅረ ነዋይ 

ሰዎችን በህገ-ወጥ መንገድ ከሚያዘዋውሩ ደላሎችን በደም ከጨቀየ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ 

የሚደርገውን ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡ 

 



የኦርቶዶክስ ቤተክስርቲያን አባት በበኩላቸው በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ 

የፈፀመው አረመኔያዊ የግድያ ድርጊት የሰይጣን ስራ ነው፡፡ ድርጅቱ የማንንም ሀይማኖት የሚይወክል 

አይደለም፣ እኛ ኢትዮጵያዊን ለዘመናት በሀይማኖት ሳንለያይ ተፋቅረን የምንኖር ህዝቦች ስንሆን፣ 

አሁንም ይህን እኩይ ድርጊት በጋራ የምናወግዘውና የምንዋጋው ነው ብለዋል፡፡ አያይዘውም በቤልጀም 

የኦርቶዶክስ ቤተ-ክስርቲያን ይህን ሰይጣናዊ ድርጊት በፅኑ የምታወግዘው ሲሆን፣ በቤተክርስቲያን ደረጃ 

ፀሎተ ፍትሀት የተከናወነ መሆኑን በመጠቆም፣ በሊቢያና በደቡብ አፍሪካ በግፍ ለተገደሉ ወገኖቻችን 

ቤተሰቦችና ለኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን በመመኘት በቤኒሉክስ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያኖች በሙሉ  

ወደ እግዚአብሔር ፀሎት እንዲያደርጉ ጠይቀዋል፡፡ 

የሙስሊም ተወካይ በበሉካቸው በአሁኑ ወቅት በአለማችን በሊቢያ፣ በአፈጋኒስታን፣ በሶማሊያ፣ 

በኢራቅና ሶሪያ በእስልምና ስም በንጽሀን ዜጎች ላይ እየተፈፀመ ያለው ዘግናኝ ግድያ እስልምናን 

አይወክልም፡፡ በኢትዮጵያዊያን ንፁሀን ዜጎች ላይ በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን የተፈፀመው 

አረመኔያዊ ተግባር ሀይማኖታዊ መሰረት የሌለው እኩይ ተግባር ነው፡፡ ስለሆነም በአሁኑ ወቅት 

ኢትዮጵያ ሀገራችን ለሁሉም እምነቶች ነፃነትና እኩልነት በተረጋገጠበት ወቅት፣ ይህ በሀገራችን እየተገኘ 

ያለውን ልማት ወደ ኃላ ሊጎትተው እንደማይችልና እስልምናን የማይወክል እኩይ ተግባር ነው፡፡ በዚህ 

አረመኔያዊ ድርጊት ህይታዋቸው ላለፉ ዜጎቻችን ፀሎት በማድረግና ለተጎዱ ቤተሰቦች መፅናናትን 

በመመኘት፣ በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ዛሬም እንደትናንቱ ሳለያይ በጋራ እንዲቆሙና 

የተጎዱ ቤተቦችን በመደገፍ በኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 

የፕሮቴስታንት እምነት ተወካይ በበኩላቸው በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን ላይ 

የተፈፀመው አረመኔያዊ የግድያ ድርጊት በማውገዝ አሁንም በአሸባሪው እጅ እንዲሁም በየበርሀው 

ተሰደው ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ወገኖቻችን ፀሎት እንዲደረግ ጠይቀዋል፡፡ ተወካዩ እንዳሉት መንግስት  

አሸባሪዎችን ለመከላከል እያደረገ ያለውን ጥረት በማድነቅ፣ ከሌሎች ሀገራት ሀገራት ጋር በመተባበር 



የፀረ ሽብር ትግሉ ይበለጠ አጠናክራ እንዲቀጥል በመጠየቅ፣ የዲያስፖራው አባላቱ ይህን እንዲደግፉ 

ጠይቀዋል፡፡  

በቤልጀም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ተወካይ በበኩላቸው በሊቢያ ISIS የተባለው አሸባሪ ቡድን በወገኖቻችን 

ላይ የተፈፀመው ኢሰብአዊ ጭፍጨፋ ልባቸው ያዘነ መሆኑን በመግለፅ፣ ይህን አስነዋሪ ድርጊት 

የሚያወግዙትና የሚታገሉት መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ይህ በሀይማኖት ሽፋን የተፈፀመ የንፁሀን ዜጎችን ደም 

የሚያፈስ ድብቅ የፖለቲካ ዓላማ በማስፈራራትና በማሸበር በዜጎች ላይ ለመጫን የሚደረግ አረመኒያዊ 

ድርጊት ነው፡፡  

 



ኢትዮጵያ ሀገራትች ከሽብረተኝት ጋር ጦርነት ከጀመረች አመታት አልፏል፣ በሀገር ውስጥም ይሁን 

በጎረቤት እንዲሁ አል-ሸባብን በመዋጋት ሽብረተኝነት በሀገራችን መሰረት እንዳይጥል በመዋጋት ላይ 

ነች፡፡ ትግሉ ከባድና ውስብስብ በመሆኑ አልፎ አልፎ ጉዳት መድረሱ አልቀረም፣ በሀገራችን ከአሁን 

በፊት በአዲስ አበባ፣ በኦጋዴን፣ በውጭ በዩጋንዳመ እንዲሁ በኬንያ አሁንም በሊብያ የደረሰው እኩይ 

የሽብር ድርጊት የትግሉን ውስብስብነት ያሳያል፡፡ በተለያዩ ሀገራት በዜጎቻችን ላይ እየደረሰ ላለው 

እልቂት ምክንያቱ ስደት ነው፣ ስደት መቼም የሚኖር ሀቅ ሲሆን፣ ዜጎች ስደታቸውን በህጋዊ መንገድ 

እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡  

ይህ የስደት ተግባር እየተፈፀመ ያለው ሰው በመነገድ የተደላደለ ኑሮ በሚኖሩ ደላሎች ነው፣ ስለሆነም 

በቤኔሉክስ ሀገራት የምንገኝ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት የእነዚህን የደላላ ተግባር በመኮነንና በማጋለጥ  

ከመንግስትና ከህዝቡ ጋር በጋር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል፡፡ በቤልጀም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት 

መንግስት ህዝብን ባሳተፈ መልኩ፣ እንዲሁም የፀጥታ ሀይሉ ሽብረተኝነትን ለመዋጋት የሚደርገው  ትግል 

በማድነቅ፣ የዲያስፖራ አባላቱ በማናቸውም መልኩ ለመተባበር ያላቸውን ቅርጠኝነት ገልፀዋል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የኮሚኒቲ አባላቱ በሊቢያ በአሻባሪ ቡድኑ የተፈፀመውን አሰቃቂ የሽብር ድርጊት 

በማውገዝ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሰልፍ ያሳየውን ትብብር እንዲሁም የሀገራችን የተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርዎች ድርጊቱን በጋራ ማውገዝ ሂደት ያደነቁ ሲሆን፣ አንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ 

አጋጣሚ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት አውግዘዋል፡፡  በመጨረሻም የኮሚኒቲ አባላቱ 

በአሸብሪ ቡድኑ ይሁን በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰ ያልሰለጠነ የዘረኝነት አስተሳሰብ ህይወታቸው ላለፉ 

ቤተሰቦች ልባዊ መፅናናትን በመመኘት፣ በቀጣይ የተጎዱ ቤተሰቦችን ለመደገፍ በሚደረግው ጥረት 

ተሳታፊ እንደሚሆኑ አረጋጠዋል፡፡ 

ስለሆነም በዕለቱ በኤምባሲው አስተናጋጅነት በሊቢያ ISIS በተባለው አሸባሪ ቡድን አረመኒያዊ ግድያ 

የተፈጸመባቸውና በደቡብ አፍሪካ በተቀሰቀሰው የዘረኝነት አስተሳሰብ ህይወታቸው ላለፉ ዜጎቻችን 

በቤኔሉክስ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት ጋር የክብር 

መዝገብ በመፈረም፣ በጋራ የፀሎትና የሻማ ማብራት በተመለከተ የተካሄደውን የመታሰቢያ ስነ-ስርዓት 

ሪፖርት የላክን መሆኑን እንገልፃለን፡፡ 

   የኢፊዲሪ ኤምባሲ 

ብራሰልስ 

 

 

 


