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መስከረም ፳፬ ቀን ፪ ሺ ፱ ዓ.ም.
ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት፤ ህወሃት / ኢህአዴግ በቢሾፍቱ ከተማ የእሬቻን በዓል ለማክበር በተሰበሰቡ
ኢትዮጵያውያን ላይ የፈጸመውን የጭፍጨፋ ተግባር አጥብቆ ያወግዛል።
የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በዚህ አሰቃቂ እና አሳዛኝ ድርጊት በዱር በገደሉ ለወደቁ፤ ሕይወታቸውን ላጡ፤
የአካል ጉዳት ለደረሰባቸውና በመርዝ ጢስ ታፍነው ማየት ተስኗቸው ወደ ባህር ለተወረወሩት ወገኖቻችን የተሰማውን ጥልቅ የሆነ
ሃዘን ለመግለጽ ይወዳል። ይህን በቃላት ሊገለጽ የማይቻል ኢ-ሰብዓዊ እና አዕምሮ ካለው ፍጡር የማይጠበቅ የአራዊት ተግባር
እምነቱን በአንድነት ለማክበር በተሰበሰበ ሰላማዊ ህዝብ ላይ እሁድ መስከረም ፳፪ ቀን ፪ ሺ ፱ ዓ.ም. መፈጸሙ ለሰሚ የሚዘገንን
ዕኩይ ድርጊት ነው።
የቆሰለው፤ አጥንቱ የተሰበረው፤ ወንድ፤ ሴት፤ ህፃን፤ ሽማግሌ እና ነብሰጡር ሴት፤ የሞቱበት የተሰደዱበት እና ለእስር የተዳረጉበት
አሰቃቂ ወንጀል የተፈጸመው አመታዊው የእሬቻ ሃይማኖታዊ በዓል በሚከበርበት ዕለት መሆኑ ድርጊቱን እጅግ መራራ ከማድረግ
ሌላ ሊዘነጋ የማይችል የታሪክ ጠባሳ አሳርፏል።
ይህ ለኢትዮጵያውያን በሞላ የጨለማ ቀን ሆኖ በታሪክ ወደፊት ሊታወስ የሚችለው፤ የቢሾፍቱው ዕልቂት፤ የደቡብ አፍሪቃ ዘረኛ
መንግስት በሻርፕቪል መጋቢት ፲፪ ቀን ፩ ሺ ፱፻፷ ዓ.ም. ካካሄደው ዕልቂት በበለጠ እጅግ በከፋ ሁናቴ የተካሄደ መሆኑ ነው።
በእሬቻው በዓል ላይ ከተጨፈጨፉት አብዛኛዎቹ እድሜያቸው ከ ፴፭ አመት በታች የሚገኙ ወጣቶች ናቸው። ይህ ወንጀለኛ
መንግስት በጎንደር፤ ደብረታቦር፤ ባህርዳር እና ሌላም የአማራ አካባቢዎች ተመሳሳይ የጭፍጨፋ ዘመቻውን በማካሄድ ላይ ይገኛል።
የጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለማርያም ደሳለኝ መንግስት በትግራይ ነጻ አውጪ (ህወሃት) ድርጅት እየተመራ ላደረገው ዘግናኝ እልቂት
ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። አግአዚ በመባል የታወቀው የህወሃት ልዩ ሰራዊት እና የፌዴራል ፖሊስ
በሚያስለቅስ የመርዝ ጢስ፤ በአልሞ ተኳሾች እና በአየር ሄሊኮፕተር እየተደገፈ ይህንን ፋሺሽታዊ ጭፍጨፋ በሰላማዊ ሕዝብ ላይ
አካሂዷል።
በህወሃት ወታደሮች ላይ አንድም ሰው ድንጋይ ለመወርወር ወይም አደጋ ለመጣል የተወሰደ ምንም እርምጃ አለመኖሩን በቦታው
የተገኙት የአይን ምስክሮች አረጋግጠዋል።
የአይን ምስክሮቹ እንደገለጹት የሀወሃት የጦር ሃይል የእሬቻን በዓል ተቆጣጥረው ሃይላቸውን ለማሳየት እንደተጠቀሙበት ገልጸዋል።
በአሮሞ ፌዴራሊስት ሊቀመንበር በፕሮፌሶር መረራ ግዲና አገላለጽ “መንግስት በዓሉን በራሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ፈልጓል፡
ለራሱ የፖለቲካ አቋም መግለጫ አድርጎታል። “ይህ ዕለት በዘመናዊው የኦሮሞ ታሪክ ውስጥ የጨለማ እለት የሆነበት፤ በጥይት
በአስለቃሽ ጢስ ህዝቡ የተተራመሰበት” የሰው ልጅ ዕልቂት የተፈጸመበት ዕለት ነው።
የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት፤ የአሜሪካን፤ የእንግሊዝን እና ሌሎች መንግስታትን ለህወሃት / ኢህአዴግ
የሚያደርጉትን የወታደራዊ እና ሌላም እርዳታ በአፋጣኝ እንዲያቆሙ ሲጠይቅ፤ የመላው አለም ሰላማዊ ህዝብንም ተባባሪነት
ይጠይቃል። የህወሃት / ኢህአዴግ መንግስት በኢትዮጵያ ሕዝብ ተቀባይነትን እና እምነትን አጥቷል። ስለዚህ የምዕራባውያን
መንግስታት ለህወሃት / ኢህአዴግ የሚሰጡትን ማንኛውም ዕርዳታ አቁመው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን እንዲሰለፉ እና ኢትዮጵያን
ከአደጋ እና ከውድቀት ለማዳን፤ የእርስ-በርስ ዕልቂት እንዳይመጣም ለማቆም፤ እንዲተባበሩ የዓለም አቀፍ ትብብር
ለኢትዮጵያውያን መብት ይጠይቃል።
በተጨማሪም የሲቪክ፤ የፖለቲካ እና የሃይማኖት ተቋማት በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ ልዪነታቸውን አቻችለው የኢትዮጵያን
ሕዝብ በሰላም እና በእኩልነት ሊያስተዳድር የሚችል አማራጭ መንግስት ለማቆም በአፋጣኝ እንዲጥሩ እንጠይቃለን።
የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት፤ በቢሾፍቱ በተከሰተው አሰቃቂ ጭፍጨፋ ቤተሰብ እና ዘመዶቻቸውን ላጡ፤
ለተጎዱ እና ለቆሰሉ በሞላ የተቻለውን ለማድረግ በመዘጋጀቱ፤ ለመላው ኢትዮጵያውያን ብሄራዊ የትብብር ጥሪውን ያቀርባል።

