በእስር ከሚገኙ የህዝበ ሙስሉሙ የመፍትሄ አፈሊሊጊ ኮሚቴ
አባሊት የተሰጠ መግሇጫ
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ኢትዮጵያ ከአንዴ ሺህ አራት መቶ አመታት በፊት የ21ኛው ክፍሇ ዘመን ማህበረሰብ ካሰፈነው ፍትህ የሊቀ ፍትህ ማስፈን ችሊ ነበር። የወቅቱ
የኢትዮጵያ ንጉስ በነቢዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) አንዯበት ‹‹በሏበሻ አንዴም ሰው የማይበዯሌበት ንጉስ አሇ›› ተብልሇታሌ። እንዱህ አይነት ፍትህ በዚህ
መሌኩ ሇማስፈን ምን ያህሌ ፍትሀዊ፣ እውነተኛ እና የሰሇጠነ ማህበረሰብ መገንባት እንዯሚጠይቅ ግሌፅ ነው። በሀገራችን የነበረው ፍትህ በጊዜው ነፃነት
እና ፍትህ ፍሇጋ ይዋትቱ የነበሩትን ማስጠሇሌ የቻሇ እና ዘመናትን ተሻጋሪ ነበር። ግና የዛሬው አሳዛኝ እውነታ ‹‹ሰዎች ስሇ ፍትህ ግንዛቤ ባሌነበራቸው
በዚያ ዘመን የፍትህ ጥግ የዯረሰችው አገራችን ሰዎች ሁለ ወዯ ዱሞክራሲ እና ፍትህ ፊታቸውን ሲያዞሩ ሇምን ጀርባዋን ሰጠች?›› ብሇን እንዴንጠይቅ
አስገዲጅ ሆኗሌ።
ፍትህ ዘመን፣ ቦታና ሁኔታ የማይገዴበው፣ በሃይማኖት፣ በሃገርና በብሔር ሌዩነት የማይዯረግበት፣ ሁለም ሇሁለም እውን ሉያዯርገው መጣር
ያሇበትና ሰው የመሆናችን ሚስጥር የሚፈታበት ጥሌቅ እውነታ ነው። ግና ምዴራዊም ሆነ ሰማያዊ ህጎች ፍትህን ቢዯግፉትም ቅለ በተጨባጩ ዒሇም
ግፍና በዯሌ ተንሰራፍቶ ይገኛሌ። ቀዯም ሲሌ አምባገነኖች በአዯባባይ ይፈፅሙት የነበረውን ግፍ በዘመናችን ቅርፁን ቀይረው ፍትህ፣ ነፃነት እና እኩሌነትን
እየሰበኩ በተግባር ግን የህዝባቸውን ኑሮ የስቃይ ያዯርጉታሌ።
መንግስት በሚዱያና በየስብሰባው ስሇፍትህና ዳሞክራሲ በተዯጋጋሚ ቢያነሳም መሬት ሊይ ያሇው ተጨበጭ ፍፁም ሇማመን አዲጋች ነው፡፡
በማንኛውም ዘመን አምባገነኖች እንዯሚያዯርጉት ሁለ ሰብዒዊነት የጏዯሇው ኢ-ፍትሃዊ ተግባር እየፈጸመ ሳሇ ‹‹ህዝቡ ቦታ የሚሰጣቸው ሥነ-ምግባሮች፣
ህግጋትና መሌካም እሴቶችን ሇማስጠበቅ›› ሲባሌ የተሰራ እንዯሆነ አዴርጎ ሇማቅረብ ይሞክራሌ። በመብት ትግሊችን ሂዯት ሇሃይማኖታቸው ታማኝ
በመሆን የፍትህና የነፃነት ጥያቄ ያነሱ ወገኖቻችን ሁለ በመንግስት አካሊት ስዯት፣ እስራትና ሞት የዯረሰባቸው ህብረተሰቡ የሚያከብራቸውን ስነምግባሮች፣ እሴቶችና ህግጋት ሽፋን በማዴረግ መሆኑ በእርግጥም ምጸት ነው።
ሙስሉሙ ህብረተሰብ ያነሳቸውና በወከሊቸው ኮሚቴዎች አማካኝነት ሇመንግስት ያቀረባቸው ጥያቄዎች ግሌጽ፣ ቀሊሌ፣ ሃይማኖታዊና ህገመንግስታዊ መብቶች መሆናቸውን መሊው ኢትዮጵያዊና ዒሇም ዒቀፉ ማህበረሰብ ያውቀዋሌ። መንግስት ግን ሇሰው እምነት ከባሇቤቱ በሊይ ተቆርቋሪ፣
ሇሃገር ዯህንነትና ሰሊም የሚያስብ ብቸኛ አካሌ እና ህገ-መንግስቱን አክባሪና አስከባሪ እንዯሆነ በመዯስኮር የመብት ጥያቄያችንን የሀሰት ቅርፅ ሉያስይዘው
ሞክሯሌ። በመሰረቱ መንግስት ኃይሌና ጉሌበት ያሇው አካሌ ሆኖ ሳሇ በተቃራኒው ዯግሞ ህዝብ ጉሌበት ስሇላሇው ሰሊምንና ዯህንነትን አጥብቆ
የሚፈሌገው ከመንግስት በሊይ ህዝብ ነው። ህገ-መንግስት ዯግሞ መንግስት ያሇውን ኃይሌ በመጠቀም ህዝብ ሊይ ግፍ እንዲይፈፅም የሚገዴብ ህግ
እንዯመሆኑ በመንግስት እንጂ በህዝብ ሉጣስ አይችሌም።
ከጅምሩ መንግስት የሙስሉሙ የመብት ጥያቄ ከጀርባው ምንም ሴራ እንዯላሇው የሚያውቅ መሆኑን ብንረዲም በአባሊቱም ሆነ በማህበረሰቡ
ሊይ ብዥታ እንዲይፈጥር ዒሊማችንን እና ጥያቄዎቻችንን ሇሁለም ግሌፅ አዴርገናሌ። ይህም ሆኖ ግን በተሇያዩ ብሄሮችና ሃይማኖቶች መካከሌ መከባበር
እንዱኖር የማዴረግ ከፍተኛ ኃሊፊነት ያሇበት መንግስት ሙስሉሙን እርስ በእርስ፣ እንዱሁም ሙስሉሙን እና የላሊ ሀይማኖት ተከታዩን ህብረተሰብ
ሇግጭት የሚዲርጉ ተግባራትን ሲፈጽም ቆይቷሌ። አሁንም እያዯረገ ይገኛሌ። ይህ አዯገኛ አካሄዴ ሉከሽፍ የቻሇው በህዝባችን ብስሇት እና ጨዋነት ብቻ
ነው። ኩሩው የኢትዮጵያ ህዝብ ከህዝበ ሙስሉሙ የመብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የመረጠው በሳሌ አካሄዴ ሉመሰገን የሚገባው ነበር። ይህ በሳሌ የህዝብ
ምሊሽ ሙስሉሙን እና ክርስቲያኑን ሉያጋጭ ይችሌ የነበረውን የመንግስት እንቅስቃሴ ቀሌብሶ የህዝባችንን ጨዋነት፣ ተከባብሮ የመኖር ብቃት እና
አስተዋይነት ዲግም ማሳየት ችሎሌ። ክስተቱም በታሪክ መዝገብ ውስጥ በወርቃማ ጽሁፍ የሚሰፍርበትና ሇትውሌዴ የሚተረክበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም።
በህዝበ ሙስሉሙ ሊይ የፈጸማቸው በዯልች በህዝቡ ብስሇት የከሸፉ ቢሆኑም ሇህዝቡ ዯንታ የላሇውና ስህተቱን አምኖ መቀበሌን ውርዯት
አዴርጏ የሚቆጥረው መንግስት ግን ህዝብ እየተቃወመው ህገወጥነቱን ቀጥልበታሌ። በዚህም ምክንያት ‹‹መንግስት በሀይማኖታችን ጣሌቃ አይግባብን!
ያሌመረጥናቸው ህገ-ወጥ የመጅሉስ አመራሮች ወርዯው ፍትሀዊ ምርጫ ይካሄዴ! የማናምንበት እምነት በግዴ አይጫንብን!›› ብል የጠየቀውን ህዝብ
ከነወኪልቹ ሇእስር፣ ሇስዯት፣ ሇእንግሌት እና ሇሞት ዲርጓሌ።
የኢፌዯሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 17 ንዐስ አንቀጽ 2 ‹‹ማንኛውም ሰው በህግ ከተዯነገገው ስርዒት ውጪ ሉያዝ፣ ክስ ሳይቀርብበት ወይም
ሳይፈረዴበት ሉታሰር አይችሌም›› ይሊሌ። ነገር ግን ሇፀጥታ ተግባር የተሰማሩት አካሊት ህጉን በመጣስ ሰሊማዊ ግሇሰቦችን ሲይዙ የታጠቀ የጠሊት ኃይሌ
ሊይ እንኳ ሉፈፀም የማይገባውን ግፍ፣ ዴብዯባ፣ ወከባ እና ስቃይ ይፈፅማለ። ከፍርዴ ቤት የመያዣ ትዕዛዝ ሳያገኙና ሇባሇቤቱ ሳይሰጡ ያስራለ። ህግ
ጥሰው ከምሽቱ አስራ ሁሇት ሰዒት በኋሊ የግሇሰቦች ቤት ሊይ ብርበራ ያካሂዲለ። በብርበራው ወቅት በሚፈጥሩት ሁከት በቤተሰብ ሊይ ከፍተኛ ስጋት እና
ዴንጋጤ ይፈጥራለ። ይህ ሁለ የሚካሄዯው ህዝቡ በፍርሃት ከመብት ጥያቄው ወዯ ኋሊ እንዱሌ ቢሆንም ውክቢያውና እንግሌቱ ግን የመብት ጥያቄው
ይበሌጥ እንዱፋፋም፣ ህዝቡ ፍርሃቱ ሇቅቆት ሇነፃነት የሚከፈሌ መስዋዕትነት ያሇውን ሌዩ ጣዕም እንዱያጣጥም እና ሙለ መብቱን ወዯ መጠየቅ
እንዱሸጋገር ነው ያዯረገው።
የህገ-መንግስቱ አንቀጽ 18 ንዐስ አንቀፅ 1 ‹‹ማንኛውም ጭካኔ ከተሞሊበት፣ ኢሰብዒዊ ከሆነ ወይም ክብርን ከሚያዋርዴ አያያዝ ወይም ቅጣት
የመጠበቅ መብት አሇው›› ይሊሌ። ህገ-መንግስቱ ይህን ቢሌም ዜጏች መሆናችንን ጥርጣሬ ውስጥ በሚከት መሌኩ ከያዙን በኋሊ በማእከሊዊ በክረምት
ቀርቶ በበጋ እንኳን ቅዝቃዜው በማይቻሇው ‹‹ሳይቤሪያ›› ተብል በሚጠራው ጨሇማ ክፍሌ ሇ3 ወራት አጉረውናሌ። መቋቋም የሚያዲግተውን የማሰቃያ
ስሌታቸውን በመጠቀም ያሊሰብነውንና ያሌሰራነውን ‹‹እመኑ! ተናገሩ! ፈርሙ!›› ብሇው አስገዴዯውናሌ።

ሇቀጠሮ ፍርዴ ቤት ስንቀርብ የዯረሰብንን ሰቃይ አሳይተን ቢያንስ ፍርዴ ቤቱ ስቃዩን እንዱያስቆምሌን ጠይቀን ነበር። ያገኘነው ውጤት ግን
ወዯ ማዕከሊዊ ስንመሇስ ከመርማሪዎቹ በቀሌና ተጨማሪ ስቃይ ነበር። ፍርዴ ቤቱ የዯረሰብንን ስቃይና የተከሰስንበትን ጉዲይ አግባብ እንዲሌሆነ አይቶ
ዋስትና ሰጥቶን ሳሇ ፖሉስ የፍርዴ ቤትን ትዕዛዝ ጥሶ ዋስትናውን በመከሌከሌ ክስ መስርቶብናሌ። አሰቃዮቻችን ስሇ ህገ-መንግስት እና መብት ስንናገር
‹‹ህገ-መንግስቱን ቀዯህ ጣሇው!›› እና ‹‹እኛ መሰዋዕትነት ከፍሇን ነው እዚህ የመጣነው!›› ወ.ዘ.ተ በማሇት ሇህግም ሆነ ሇሰው ክብር ዯንታ እንዯላሊቸው
አሳይተውናሌ። ይህ ሁለ መከራ በተቃራኒው ህገ-መንግስቱን ሇማስከበር መታገሌ የሚያስፈሌግበት ትክክሇኛ ወቅት ሊይ መሆናችን እንዱሰማን፣ እውነተኛ
ፅናትና ወኔ እንዱኖረንም አዴርጎናሌ።
በህገ-መንግስቱ አንቀጽ 19 ንዐስ አንቀጽ 5 ‹‹የተያዙ ሰዎች በራሳቸው ሊይ በማስረጃነት ሉቀርብ የሚችሌ የእምነት ቃሌ እንዱሰጡ፣ ወይም
ማናቸውንም ማስረጃ እንዱያምኑ አይገዯደም። በማስገዯዴ የተገኘ ማስረጃ ተቀባይነት የሇውም›› የሚሇውን ዴንጋጌ መሠረት በማዴረግ እዚያው ማዕከሊዊ
የምርመራ እስር ቤት እያሇን የዯረሰብንን ስቃይና እንግሌት ገሌፀን ክስ አቅርበን ነበር። በምርመራ ጣቢያው ቃሊችንን የሰጠነውም ሆነ የፈረምነው ተገዯን
መሆኑን ገሌፀን ውዴቅ እንዱዯረግ ጠይቀናሌ። ሆኖም ግን ክሳችን ተዲፍኖ እና ተዴበስብሶ እንዱቀር በመዯረጉ በጊዜው ምሊሽ ሳናገኝ ቀርተናሌ። ክስ
ተመስርቶብን ወዯ ከፍተኛው ፍርዴ ቤት አቅርበን በኋሊም በዴጋሚ ጉዲዩን ያስረዲን ሲሆን አሁንም ፍርዴ ቤቱ ጉዲዩን ሙለ ሇሙለ የሚያዯምጥበትንና
ምሊሽ የሚሰጥበትን ቀን እየተጠባበቅን እንገኛሇን።
ከቤተሰብ፣ ከጠበቃና ከሀኪም ጋር እንዲንገናኝ አዴርገው የፈፀሙብን የህግ-ጥሰት እና አስገዴዯው በማስፈረም እና ዴምፅና ምስሊችንን
በመቅረፅ የፈፀሙብን በዯሌ በወንጀሇኛ መቅጫ ህግ ቁጥር 424 መሰረት እስከ አስር አመት የሚያስቀጣ ኢ-ሰብዒዊ ተግባር ነው። ነገር ግን የፖሉሱም፣
የዏቃቤ ህጉም፣ የፍርዴ ቤቱም አሇቃ በሆነውና የፍትህ ስርዒቱን ሰብስቦ በያዘው ገዚው ፓርቲ አምባገነንነት በተቃራኒው እኛ ተከሳሾች ሆነን ጉዲያችን
‹‹በፍርዴ ቤት›› በመታየት ሊይ ይገኛሌ።
በማዕከሊዊ እስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ስነ-ሌቦናዊ እና አካሊዊ ስቃይ አዴርሰውብናሌ። ከአስራ አራት ሰዒታት በሊይ ያሇ እረፍት ቀጥ ብሇን
እንዴንቆም በማዴረግ፣ ጀርባችን ሰንበር እስኪያወጣ እና እስኪገሸሇጥ ራቁታችንን በሽቦ በመግረፍ፣ በሰንሰሇት በማሰር እና ዒይናችንን በጨርቅ በመሸፈን
የውስጥ እግራችን እስከሚሊጥ ገሌብጦ በመግረፍ፣ ቀንና ማታ አሰቃቂ በሆነ ምርመራ እና ዴብዯባ እንቅሌፍ በመንሳት፣ ሃይማኖታችንንና ክብራችንን
በመንካት፣ ፂማችንን በመንጨትና እንዴንሊጭ በማስገዯዴ፣ እንዱሁም ሰሊት በመከሌከሌ፣ ቤተሰብ፣ ጠበቃ፣ ሀኪምና የሃይማኖት አባት እንዲናገኝ
በማዴረግ፣ ከአቅም በሊይ የሆነን ስፖርት በግዴ በማሰራት፣ ብሌት በመግረፍ፣ ‹‹ሌጅህን እንገሇዋሇን! ሚስትህን አስረን በፊትህ ቶርች እናዯርጋታሇን!
ብሌትህ ሊይ ሀይሊንዴ በማንጠሌጠሌ መሀን እናዯርግሃሇን!›› ሲለ በማስፈራራት ከፍተኛ የሆነ እንግሌትና ስቃይ አዴርሰውብናሌ።
ይህም አሌበቃ ብሎቸው በሃገሪቱ የቅጣት ጣሪያ የመጨረሻ የሆነውን የወንጀሌ አንቀፅ ጠቅሰው ከሰሱን። ‹‹ህገ-መንግስት ይከበር!›› ብሇን
በጠየቅን ህገ-መንግስትን ሇመናዴ በመንቀሳቀስ ወነጀለን። ተቃውሟችን ፍፁም ሰሊማዊ ሆኖ ሳሇ ‹‹ከእኛ ውጪ ያለ እምነቶች ከሃገሪቱ መጥፋት
አሇባቸው ብሇዋሌ›› ሲለ ከሰሱን። ሃይማኖታዊ የመብት ጥያቄያችንን ‹‹ዴብቅ የፖሇቲካ አጀንዲ ነው›› በሚሌ ሉያጠሇሹ ሞከሩ። ‹‹ህዝብ ያሌመረጣቸው
የመጅሉስ አመራሮች በህገ-ወጥ መንገዴ መጥተው አይመሩንም! ፍትሀዊ ምርጫ ይካሄዴ!›› ባሌናቸው ‹‹መንግስት ይውረዴ! መንግስት አያስተዲዴረንም!
ብሇዋሌ›› በሚሌ ወነጀለን።
ያዘጋጁት ክስ የህግ ባሇሙያ ቀርቶ ማንም የህግ ግንዛቤ የላሇው ሰው በሚረዲው ዯረጃ በህግ ስህተቶችና አመክኖአዊነት በጏዯሊቸው ሃሳቦች
የተሞሊ፣ በህግ ወንጀሌ ያሌሆኑ አረፍተ ነገሮች እና ቃሊት ወንጀሌ ተዯርገው የተጠቀሱበት ፍፁም ተራ እና የሃገሪቷን የፍትህ ሁኔታ የሚያስገምት ክስ
ነው። ምንም እንኳን ‹‹ክሱን ዲኞች ስርዒት ሉያስይዙት ይገባሌ›› በሚሌ የፀረ-ሽብር አዋጁን በመቃወም እና ክሱ ሊይ ያለ ስህተቶችን ሁለ ነቅሰን
በማውጣት የክስ መቃወሚያ ያቀረብን ቢሆንም የዲኞች ብይን ክሱን ይበሌጥ የማይገባና ውስብስብ አዯርጎታሌ።
ከታሰርን ጀምሮ የዯረሱብን የህግ ጥሰቶች እና የፍትህ እጦቱ ከፍርዴ ቤት ሂዯት ራሳችንን ሙለ ሇሙለ እንዴናገሌ የሚገፉ ነበሩ። ሆኖም ግን
የተወነጀሌንበት ክስ ምን ያህሌ ከእውነት የራቀ፣ ጥያቄያችን ሃይማኖታዊ እና ህገ መንግስታዊ መሆኑን እና እንቅስቃሴያችንም ፍፁም ሰሊማዊ እንዯነበር
ሇህዝባችን በፍትህ አዯባባይም ጭምር ሇማሳየት ስንሌ የፍርዴ ሂዯቱ ውስጥ መግባቱ የተሻሇ መሆኑን በማሰብ ሃሳባችንን ቀይረናሌ።
መንግስት በአግባቡ ሉተውነው ያሌቻሇውን አሳፋሪ የፍርዴ ቤት ዴራማውን ህዝብ እንዲያይበት ሇመሸሸግ በመገዯደ ‹‹የተከሰሱ ሰዎች ክስ
ከቀረበባቸው በኋሊ ተገቢ በሆነ አጭር ጊዜ ውስጥ በመዯበኛ ፍርዴ ቤት ሇህዝብ ግሌፅ በሆነ ችልት የመስማት መብት አሊቸው›› የሚሇውን ህገመንግስታዊ መብት በመጣስ ችልቱ ዝግ እንዱሆን ተዯርጎ ቆይቷሌ። በዝግ ችልቱ የምስክር መስሚያ ጊዜ ብዙ አስገራሚ ዴራማዎችን አይተናሌ። ዒቃቤ
ህጎች ዲኞች የሚሰጡትን ብይን እንዯማይቀበለ እስከመግሇጽ የዯረሱበትን እና ምስክሮችን ማሇት ያሇባቸውን አሰሌጥነዋቸው እንዯሚያመጡ
አምሌጧቸው የተናገሩበትን አጋጣሚ ታዝበናሌ። በወቅቱ ‹‹ጋዜጠኞች፤ ዱፕልማቶች እና ህዝባችን ምነው ይህንን አይተው በነበር?›› ብሇን ከመመኘት
ውጭ ምርጫ አሌነበረንም።
ማንኛውም ታራሚም ሆነ ተጠርጣሪ በማረሚያ ቤት ሉያገኛቸው የሚገቡ በህግ የተዯነገጉ መብቶች አለ። መብቶች ግን እንዯተሇመዯው
ከወረቀት ዘሇው መሬት ጠብ ማሇት አሌቻለም። የፖሇቲካና የህሉና እስረኞች ሊይ ሲሆን ዯግሞ መብቶች በቅጣት ይተካለ። ካሇው የጋራ ችግር
በተጨማሪ በእኛ ሊይ በተሇየ መሌኩ በጥሊቻ እና በበቀሌ ስሜት የዯረሰብን እንግሌት ህሉና ያሇውን ሁለ የሚጎዲ ነው። ከቤተሰቦቻችን መካከሌ
ከጥቂቶች ጋር በስተቀር እንዲንገናኝ ተዯርጓሌ። የምንጠየቅበትንም ሰዒት ከእስረኞች ሁለ በመሇየት በቀን ሇሃያ ዯቂቃ ብቻ እንዱሆን በማዴረግ አዴል እና
መገሇሌ ተፈፅሞብናሌ። በመካከሊችን ሌጆቹና ቤተሰቦቹ እንዲይጠይቁት የተዯረገም አሇ። ከሁለም በሊይ ከባዴ ህመም ያሇባቸው፤ ሆስፒታሌ ሄዯው
እንዱታከሙ የታዘዘሊቸው፤ ቀድ ጥገና እንዱዯረግሊቸው የተመራሊቸው እና በማእከሊዊ የዯረሰባቸውን ዴብዯባ ሇመታከም የጠየቁ ሇዒመት ከአራት ወር
በሊይ መፍትሄ ሳያገኙ ስቃዩን ይዘው ‹‹የፍትህ ያሇህ!›› እያለ ይገኛለ። ማረሚያ ቤት የዯረሱብን እና እየዯረሱብን ያለ አዴልዎችንና እንግሌቶችን ሁለ
ዘርዝረን ጉዲያችንን ሇሚመሇከተው ፍርዴ ቤት ብናቀርብም የማረሚያ ቤቱ ኃሊፊዎች ፍርዴ ቤት እንኳ ሇመቅረብ ፍቃዯኛ ሳይሆኑ ሶስት ጊዜ ቀጠሮ
አሳሌፈዋሌ።

ሙስሉሙ ማህበረሰብ የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴውን ከጀመረ በኋሊ መንግስት በነጋዳውና በተማሪው፣ በመንግስት መዋቅር ውሰጥ በሚሰሩ
አካሊት፣ በሃይማኖት አባቶች እና በአስተማሪዎች፣ እንዱሁም በኢስሊማዊ ተቋማት ሊይ ሰብዒዊነት የጎዯሇው እና ህገ-መንግስቱን የሚጻረር የመብት ጥሰት
መፈጸሙን ቀጥልበታሌ። በበርካታ የክሌሌ ከተሞችና ሙስሉሙ ዯስታውን በሚገሌጽበት የዑዴ ዕሇት በአዱስ አበባ ፈጽሞ ሌንረሳው የማንችሇውና
ጭካኔ የተሞሊበት ግፍ ፈጽሞብናሌ። የምንሳሳሊቸው እና የምንወዲቸው ወገኖቻችንን እና ቤተሰቦቻችንን ሇእስር፣ ሇሞትና ሇአካሌ ጉዲተኝነት ዲርጎብናሌ።
ይህ ሁለ ስቃይ እና መከራ በአንዴ በኩሌ የመንግስትን ግፍ እና ሇህግ ተገዢ አሇመሆን ሲያጋሌጥ በላሊ በኩሌ የህዝባችንን ፅናት እና ቁርጠኝነት
አሳይቶናሌ። በየትኛውም ሃይማኖት፣ ባህሌ እና ሌማዴ ግፍ የተጠሊ ሲሆን ሇመብት ሲለ መሰዋት ዯግሞ ክብር ነው። ስሇዚህ ሇሃይማኖታችሁ፣
ሇክብራችሁ እና ሇዯህንነታችሁ ሇተሰዯዲችሁ፣ ሇታሰራችሁ፣ ሇተዯበዯባችሁ እና ቤተሰቦቻችሁን ሊጣችሁ ሁለ ያሇንን ክብር እንገሌጻሇን፤ በሀገራችን
ሇሚሰፍነው የሃይማኖቶች ነፃነት እና እኩሌነት የመሰረት ዴንጋይ የሚሆነው ዛሬ እናንተ የከፈሊችሁት መስዋእትነት ነውና!
ሇሁሇት ዒመታት ያሇ ምንም መሰሊቸት እንግሌቱ፣ ማስፈራሪያው፣ እስሩ፣ ዴበዯባው እና ግዴያው ሳይበግራቸው እና ሰሊማዊውን የተቃውሞ
መስመር ሳይሇቁ ሇሃይማኖታቸው ያሊቸውን ፍቅር ሊሳዩ፣ እንዱሁም ይህን ዴንቅ ታሪክ ሇሰሩ አባቶች፣ የሃይማኖት መሪዎችና አስተማሪዎች /በተሇይ
ዯግሞ ወጣቶች እና ሴቶች/ ያሇንን ከፍ ያሇ ክብር እና ምስጋና ሌናቀርብ እንወዲሇን። በሰራችሁት ሁለ ተዯስተናሌ፤ ኮርተንባችኋሌም!
መንግስት የሃይማኖት ግጭት ሇመፍጠር ያዯረገውን ሙከራ ንቆ በመተውና ጉዲዩን በብስሇትና በሰከነ መንፈስ በማየት፣ እንዱሁም እውነታውን
ሇመረዲት ጥረት በማዴረግ ረገዴ ላልች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ በተሇይም ህዝበ ክርስትያኑ ሊዯረጋችሁት ትብብር ሳናመሰግን አናሌፍም። በእውነቱ
የሃይማኖት ሌዩነት ሳያግዯን በህዝብ ዯረጃ ተከባብረን ስሇመኖራችን ከተነሱ ምሳላዎች ሁለ በዚህ ሁሇት ዒመት ውስጥ ያሳየነው መከባበር እና አንዴነት
ትሌቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። ይህ ብሄራዊ አንዴነት የበሇጠ ተጠናክሮ በጋራ ሇምንገነባት ሃገራችን ታሊቅ ብርታት እንዯሚሆን ጠንካራ እምነት አሇን።
በተጨማሪም የፕሬስ ነፃነት በተነፈገበት ተጨባጭ የመብት ጥያቄያችንን እውነታ ሇመገንዘብ ማስፈራሪያዎችን እና ዛቻዎችን አሌፋችሁ፣
የመንግስትን የተሳሳተ እና ኢ-ህገመንግስታዊ አካሄዴ ሇይታችሁ ሂዯታችን ሊይ አዎንታዊ አስተያየቶች እና ገንቢ ትችቶችን ሇሰጣችሁ ጋዜጠኞችና
በሚዱያው ዘርፍ ሇተሰማራችሁ ባሇሙያዎች ሁለ ሌባዊ ምስጋናችንን እናቀርባሇን።
ወገኖቻችሁ ያጡትን ፍትህ እና ነጻነት በሃገራችሁ ሇማየት በመጓጓት የበኩሊችሁን አስተዋጽኦ ሇማበርከት የምትጣጣሩ በስዯት የምትገኙ
ሙስሉሞችና የላልች ሀይማኖቶች ተከታይ ወገኖቻችን በሙለ ሊዯረጋችሁት ሁለ ምስጋናችን ሊቅ ያሇ ነው። በሀገር ውስጥ ሇተጠናከረው የአጋርነት
ስሜት የእናንተ አስተዋጽኦ የመጀመሪያውን ዴርሻ ይይዛሌ።
በአጠቃሊይ መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ነጋዳው፣ አርሶ አዯሩ፣ አርብቶ አዯሩ፣ ተማሪው፣ ሴቱ፣ ወንደ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱና ላሊውም፣
እንዱሁም በመንግስት መዋቅር ስር ሆናችሁ የመንግስትን የተሳሳተ አካሄዴ ስትቃወሙ የነበራችሁ ዲኞች፣ ዒቃቤ ህጎች፣ አባቶች፣ ፖሉሶች፣ የጦር
ሰራዊትና የፓርሊማ አባሊት በሙለ ከፍ ያሇ ምስጋናችንን እናቀርብሊችኋሇን። የጥረታችሁን ፍሬ በቅርቡ ያሳያችሁ ዘንዴም አሊህን እንሇምናሇን!
መሌእክታችን
1/ በሙስሉሞች መካከሌ እና በሙስሉሙና በክርስትያኑ መካከሌ የታየውን አንዴነትና መከባበር ሁሊችንም በጋራ እንዴንጠብቀው፣ እንዱሁም
መሰረቱ የፀና ሆኖ እንዱቀጥሌ ሇማዴረግ እንዴንጥር አዯራ እንሊሇን። ሀገራችን ከእርስ በእርስ ሽኩቻዎች ወጥታ የእዴገትና ብሌጽግና ጉዞ እንዴትጀምር
ከተፈሇገ ትክክሇኛ የሃይማኖት ነፃነት፣ እኩሌነት እና መከባበር በቅዴሚያ እውን መሆኑ አማራጭ የላሇው ግዳታ ነው። የሃገራችንን እዴገት የጋራ አሊማ
አዴርገን፣ የጋራ ተጠቃሚ ሆነን መኖር የምንችሇው ስጋትና ጥርጣሬውን በፍቅርና መተማመን ስንተካው ነው።
2/ በፅናት ሰሊማዊ የመብት ትግለን የምንቀጥሌ መሆኑንና የሚያስከፍሇንን መስዋዕእትነት ሁለ ሇመክፈሌም ዝግጁ መሆናችንን ሇህዝባችንም
ሆነ ሇመንግስት መሌእክት ሇማስተሊሇፍ እንወዲሇን። ሇቀጣዩ ሰሊማዊ የመብት ትግሌ እርከንም እኛም ህዝባችንም በሙለ ዝግጅት ሊይ መሆናችንንና
ሇመብታችን ተግተን ሰርተን መስዋዕት ከመሆን ወዯኋሊ የማንሌ መሆኑን ስንገሌጽ በከፍተኛ ወኔ ተሞሌተን ነው!
3/ መንግስት እየፈጸማቸው ያሊቸውን ኢ-ህገ መንግስታዊ ተግባራት፣ በህዝበ ሙስሉሙ ሊይ እየፈጸመ ያሇውን እስራት፣ ግፍ፣ መስጂዴ ነጠቃ፣
የሀሰት ውንጀሊና የሃይማኖት ሰዎችን፣ ጋዜጠኞችንና የመብት ጠያቂዎችን በሽብርተኝነት መፈረጅና መሰሌ ህገ መንግስታዊ የመብት ጥሰቶችን በአስቸኳይ
እንዱያቆም ጥሪያችንን እናቀርባሇን። በማእከሊዊና በተሇያዩ እስር ቤቶች የሚፈጸሙት ኢ-ሰብዒዊ ዴርጊቶች እንዱቆሙና የህሉና እስረኞችም መሇቀቅ
እንዯሚገባቸው ሇመግሇጽ እንወዲሇን። መሊው የኢትዮጵያ ህዝብ የእውነተኛ ሰሊም፣ ፍትህ፣ ዳሞክራሲ እና ሌማት ባሇቤት ሆኖ ማየት የዘወትር
ህሌማችን መሆኑንም ሳንገሌጽ አናሌፍም፡፡
በመጨረሻም በቃሌ ኪዲናችን ጸንተንና መነሻው ሊይ ከነበረው በተሻሇ ሁኔታ ተንቀሳቅሰን ፍጹም በሰሇጠነና በተጠና መሌኩ የተሟሊ ፍትህ እና
ነፃነት ሇማግኘት በጽናት እና በቆራጥነት ሁለም ባሇዴርሻ አካሌ እንቅስቃሴውን ከዲር እንዱያዯርስ አዯራ ሇማሇት እንወዲሇን። የእንቅስቃሴው ማብቂያ
ዴሌና ስኬት እንዯሚሆን አንጠራጠርም!
አሊሁ አክበር!

