በቤልጄየም ብራሰልስ ከመላው አውሮፓ የተውጣጡ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ
ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በአውሮፓ ህብረት ጽ/ቤት ፊት ለፊት ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ
አካሄዱ፣
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 28 ቀን 2016 ዓ.ም. ከሁሉም የአውሮፓ ሀገራት የተውጣጡ ቁጥራቸው
እስከ 350 የሚሆኑ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊን የዲያስፖራ አባላት
በቤልጄየም ዋና ከተማ ብራሰልስ በአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ጽ/ቤት ፊት ለፊት በመገኘት የሀገራችን
ህልውና የግዛት አንድነት እየተፈታተኑ የሚገኙ አሸባሪ ድርጅቶችን ማለትም የኦነግ፣ኦብነግ እና
የግንቦት 7 የሻቢያ ተላላኪ የሽብር ቡድኖች ሀገራችን ለማተራመስ እያደረጉት ያለውን የሽብር ድርጊት
በመኮነን እና የአውሮፓ ፓርላማ ጽ/ቤት ከእነዚህ አካላት ጋር ያለውን ያልተገባ ግንኙነት በመኮነን
ድርጅቱ ግንኙነቱን እንዲያቆም በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል፡፡

በአውሮፓ የሚገኙ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊን የዲያስፖራ አባላት በአውሮፓ
ህብረት ተቋማት በተለይም የአውሮፓ ፓርላማ አባል የሆነችው ወ/ሮ አና ጎሜዝ የአሸባሪውን ድርጅት
የግንቦት-7 መሪ የሆኑትን ዶ/ር ብርሀኑ ነጋን በተደጋጋሚ ወደ ጽ/ቤቱ በመጋበዝ የተለያዩ ጊዜ
በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ንግግር እንዲያደርግ መጋበዙን እንዲያቆሙ፣ መንግስት ያሉበትን

ችግሮች በጥልቅ ግምገማ በማስተካከልና በማረም በተለይም ሀገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት
ለማውጣት የተጀመረውን የሰላም፣ የመሰረተ ልማትና የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባት ሂደቶችን ድጋፍ
እንዲደርግ ጠይቀዋል፡፡

ሰላማዊ ሰልፈኞቹ ከሁሉም የአውሮፓ ሀገራት የተውጣጡ ሲሆኑ፣ በሰልፉ ወቅት እንዳሉት ምንም
እንኳን በተለያየ ጉዳይ ላይ መንግስት ማስተካከል ያለበት ችግሮች ቢኖሩም በሀገራችን ህልውና
የመጣንና የሀገሪቱ የህልውና ስጋት ላይ የሚጥሉ የሽብር ሀይሎች በተለይም የኦነግና ግንቦት-7 የሽብር
ጥቃቶችን እንደሚኮንኑና የሀገራችን ህልውና ለማስጠበቅ ከመንግስት ጎን እንደሚሰለፉ አረጋግጠዋል፡፡
ክቡር አምባሳደር ተሾመ ቶጋ በአውሮፓ ህብረት ተቋማት፣ በቤኔሉክስ እና በቦልቲክስ ሀገራት
የኢፊዲሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር በበኩላቸው ከዲያስፖራ ተወካዮች ጋር ባካሄዱት ውይይት
ሀገራችን ለዘመናት ትታወቅበት የነበረውን የድህነትና ኋላቀርነት በማስወገድ ተከታታይና ዓለም
የመሰከረለት እድገት እያስመዘገበች የመጣች መሆኗን በመግለፅ፣ ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ያጋጠማትን
ችግር ለመፍታት ገዥው ፓርቲ የጥቅል ታህድሶ መርህ ተግባራዊ በማድረግና የፖለቲካ ምህዳሩን
በማስፋት ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በመወያየት እና የስቪክ ማህበራትን በማጠናከር እንዲሁም
የምርጫ ህጉን በማሻሻል በሀገራችን ህዝቦች የተነሱ የመልካም አስተዳደር፣ የወጣቱ የስራ አጥነትና
የልማት ጥየቄዎችን አንድ በአንድ ምላሽ እንሚሰጥ አብራተዋል፡፡

ክቡር አምባሳደሩ አክለውም በአውሮፓ የሚገኘው አንዳንድ ፅንፈኛ የዲያስፖራ አባላት በቅረብ ጊዜ
በሀገራችን በአንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተውን ግርግር እና ሰላማዊ ሰልፍ እንደ መልካም አጋጣሚ
በመውሰድ ሀገራችን ለማፍረስና የብጥብጥ ማዕከል በማድረግ እድገቷን ለማስተጓጎልና ለመበታተን
ሌተ ቀን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ሀይሎች ከሶሻል ሚዲያ መረጃዎችን በመልቀም የሀገራችን ገጽታ
ለማበላሸት በተለይም ከአውሮፓ ህብረት ተቋማት በተለይም ከፓርላማው በር ላይ በተደጋጋሚ ሰልፍ
በማድረግ

የሀገራችን ጥቅም ለመጉዳት ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም ሀገር ወዳድ

ኢትዮጵያዉያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት የእነዚህን የጥፋት ሀይሎች ሀገር
የማፍረስ ሴራ በማጋለጥ አውሮፓ ህብረት ተቋማት ከሀገራችን ጋር ያለውን በመርህ ላይ የተመሰረተ
ትብብር ይበልጥ እንዲቀጥልና እነዚህን የጥፋት ሀይሎች በተደራጀ አግባብ በጋራ በመሆን በሶሻል
ሚዲያ ይሁን እንዲሁ በአካል ሰልፍ በማካሄድ የማሳፈር ስራ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑን
ገልጻዋል፡፡

ከመላው የአውሮፓ ሀገራት የተውጣጡት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በበኩላቸው
በአውሮፓ እና በአሜሪካ መቀመጫቸውን በማድረግ በሀገራችንን ትርምስና ሽብር ለማካሄድ
እንዲሁም የሀገራቸን ሉአላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ ሀይሎችን አስፈላጊውን
መስዋትነት በመክፈል፣ በፅናት የሚታገሉ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ የዲያስፖራ አባላቱ በቀጣይ በአውሮፓ
ደረጃ የሀገር ወዳድ የኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን የዲያስፖራ አባላት በሚል መሀበር

በማቋቋም መንግስት እያካሄደ ያለውን የልማት ስራ በማድነቅ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ጨምሮ
በሀገሪቱ የተጀመሩ የልማትና እድገት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚደርጉ ቃል-በመግባት ስብሰባው
ተጠናቋል፡፡ ስለሆነም ዜናው ለኢትዮጵያ ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንዲላክና እንዲተላለፍ
የተለመደ ትብብራችሁን እየጠየቅን፣ ቪዲዮንም ከዚህ ጋር በማያያዝ የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡
ከሠላምታ ጋር
የ ኢፊዲሪ ኤምባሲ
ብራሰልስ

