United Ethiopian Muslims Peaceful Movement Support Group
የኢትዮጵያዉያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት

የኢትዮጵያዉያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት
አስላሙ አለይኩም ወራህመቱላሒ ወበረካቱ
ቀን: December 20, 2014
ለመላዉ የደያስፖራ ሙስሊም ህብረተሰብ:
ጉዳዩ፦ የአንድነትና የሰደቃ ዝግጅትን ይመለከታል
እነሆ የኢትዯዽያ ሙስሊሞች ለህጋዊ መብታቸዉ ሃይማኖታቸዉንም ከአጥፊዎች ለመጠበቅ
የሚያደርጉት ሰላማዊ ቆራጥ ትግል ሶስት አመታት አልፈዋል። ብዙዎች በግፍ ተገድለዋል፣ ቆስለዋል፣
ካገር ተሰደዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ በየ ወህኒ ቤት ታጉረዉ ተሰቃይተዋል አሁንም ኤሰብአዊ በሆነ
መንገድ እየተሰቃዩ ነወ ያሉት። በተለይ በሚልዮኖች ፍላጎት ሙስሊሙን ህብረተሰብ ወክለዉ መፍትሄ
ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ጀግኖቹ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት በእስር ቤት የተፈፀመባቸዉን
ኢሰብአዊ ድብደባና አስነዋሪ ድርጊት በታሪክ ጥቁር መዝገብ ላይ ተቀርፆ የሚቆይና በየሰአትም ሆነ
በየቀኑ እያስተዋልን እጃችንን ወደ ፈጣሪ አሏህ በመዘርጋት ከንደዚህ ያለ በደል ይገላግላቸዉ ዘንድ
እንዲሁም አገሪቱ ፍትሃዊ ስርአት ይሰፍንባት ዘንድ ዱኣ ከማድረጉ እንዳንዘናጋ አደራ እንላለን።
ኢትዮጵያዉያን ሙስሊሞች ህገመንግስታዊ መብታቸዉ ይከበር ዘንድ የጠየቋቸዉ ሶስት ጥያቄዎችን
መንግስት ሳይመልስ በሙስሊሞች ላይ የሚያደርገዉን ጭቆና ቀጥሏል። ሴኩላሪዝምን አስፋፋለሁ
በሚል ስዉር አላማ መንግስት ሙስሊም ተማሪዎችን ከትምርት፣ ሙስሊም የመንግስት ሰራተኞችን
ከስራ ገበታ በሒጃባቸዉ ሳቢያ ለማፈናቀል ቆርጦ የተነሳ ይመስላል። ህዝበ ሙስሊሙ በፊርማዉ
የመረጣቸዉ የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴዎች የደረሰባቸዉን የማእከላዊ እስር ቤት መከራ ቢቋቋሙም
ዛሬም በቂልንጦ እስርቤት እየተሰቃዩ ይገኛሉ።
እነሆ ሰሞኑን ጭቆናውን በማባባስ መንግስት በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ታስረው ለሚገኙት ኮሚቴዎቻችን
እና ወንድሞቻችን ምግብ እና ስንቅ ይዘው ወደ ማረሚያ ቤቱ ያመሩ የታሳሪ ቤተሰቦች በማረሚያ ቤቱ
ጠባቂ ፖሊሶች ሂጃባችሁን አውልቃችሁ ጸጉራችሁን ከፍታችሁ ሳንፈትሻችሁ መግባት አትችሉም በሚል
መከልከላቸውን ምንጮች አስታወቁ፡፡በመሆኑም ጁምአ December 19, 2014 የኮሚቴዎቻችን
ሚስቶች እንዲሁም የሙስሊም ታሳሪ ቤተሰቦች ስንቅ ይዘው ወደቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ቢያምሩም
የማረሚያ ቤቱ ጠባቂ ፖሊሶች ሂጃባቸውን አውልቀው ሳይፈተሹ መግባት እንደማይችሉ
ስለተገለጸለቻው ይዘውት የሄዱትን ምግብ እና አልባሳት ወደቤታቸው ይዘው መመለሳቸው ተዘግቧል፡፡
በተደጋጋሚ የሙስሊም ታሳሪዎችን ቤተሰቦች ለማጉለላት እና ተስፋ ለማስቆረጥ የተለያዩ እንቅፋቶችን፣
ማመናጨቆችን እና ሃይል ቃሎችን በመናገር በስነ ልቦና ለመጉዳት ጥረት ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ኒቃብ
ካላወለቃችሁ በማለት የጀመሩትን ክልከላ ወደ ሂጃብም በማውረድ ጸጉራችሁን ሳትከፍቱልን መግባት
አትችሉም እስከማለት መድረሳቸው ታውቋል፡፡
የኮሚቴዎቻችን እና የወንድሞቻችን ሴት ቤተሰቦች የማረሚያ ቤቱን አስተዳደር ሃላፊዎች ለማነጋገር ወደ
ቢሮ ቢሄዱም ማንም ሙስሊም ሴት ወደ ቢሮ እንዳትገባ ተብለን ታዘናል በማለት ፖሊሶች
መከልከላቸውን ምንጮች አስታውቀዋል፡፡

4324 Georgia Avenue NW – Washington, DC 20011

uempmsg@gmail.com

ቤተሰባቸውን ለመጠየቅ እና ስንቅ ለማድረስ ማረሚያ ቤቱ ወደሚገኝበት አቃቂ ድረስ ስንቅ ተሸክመው
የሄዱት የታሳሪ ቤተሰቦች የያዙትን ስንቅ ሳያስገቡ ሂጃባችንን አውልቀን ጸጉራችንን አንከፍትላችሁም
በሚል ወደቤታቸው መመለሳቸው ታውቋል፡፡
ወደ ድል ደጃፎች የምናደርገዉ ጉዞ መራራ እና ረጅም በመሆኑ በዉስጣችን ያለዉን ጽናት በዱዓ እና
በሶደቃ ማደሱ ተገቢ በመሆኑ January, 2015 ከማለቁ በፊት በያለንበት ቦታ የአንድነትና የሶደቃ
ፕሮግራሞችን እናደርግ ዘንድ የኢትዮጵያዉን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት ጥሪዉን
ያቀርባል። የኛ አንድ መሆን እና ሶደቅን ማዉጣቱ የሚኖረዉ መለኮታዊ ፋይዳ የላቀ በመሆኑ፤ እናንተም
በያላችሁበት ኮሚኒቲ በዚህ የጽናት ተሐድሶ ላይ ተሳታፊ በመሆን ወደ ድል ደጅፎች ለሚደረገዉ የጋራ
ትግል አመርቂ የሆነ አስተዋጽኦን ያበረክታል የሚል ሙሉ እምነት ስላለን በጋራ በዚህ የአንደትና የሶደቃ
ዝግጅት ላይ በመሰማራት ኢስላማዊ ግዴታችንን እንወጣ።
በተጨማሪም በያለንበት አዲሱን 2015 አመት የእንቅስቃሴና ጠንካራ የድጋፍ አመት ለማድረ ለአሏህና
ለህዝባችን ቃልል እንግባ።
የኢትዮጵያዉያን ሙስሊሞች ሰላማዊ ንቅናቄ ደጋፊዎች ህብረት
ትግላችን እስከ ድል ደጃፎች ድረስ በ አላህ ፈቃድ ይቀጥላል
አላሁአክበር!

Street Address  Address 2  Phone: 555.555.0125  E-mail address

