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ፖለቲካዊ ፍርድ የሙስሊሙን ሰላማዊ ትግል አይገታውም! 
 
ከጥቂት ቀናት በፊት ለተወሰነ ዓመታት በእስር ቤት በወያኔ አገዛዝ ታግደው የነበሩት የ"ድምፃችን ይሰማ" የሕዝበ 
ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መሪዎችን ለሶስት አመት በእስር ቤት በሕገ ወጥ መንገድ ማጎር ብቻ ሳይሆን 
ለተለያዩ በደሎችም ዳርጓቸው እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። በሕዝቡ ባጠቃላይ በተለይም በክርስትና እምነት 
ተከታዩ ዘንድ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን ለማስጠላት በፊልም የተቀረፀ የጥላቻ ዘመቻ በራሱ ሙሉ ቁጥጥር ሥር 
ባደረጋቸው የመገናኛ ተቋማት አማካኝነት ሲነዛባቸው የነበረ መሆኑም አይረሳም። በቅርቡ በሐምሌ 27 ቀን የዚህ 
አስደንጋጭና አሳዛኝ ተውኔት የመጨረሻው ትዕይንት በሰላማዊ መንገድ የተቃወሙትንና ለእስር በዳረጋቸው 
የኮሚቴው መሪዎች ላይ ከ7 እስከ 22 አመት የሚደርስ ፖለቲካዊ የእስር ብየናውን በካድሬዎቹ ዳኞች ማስፈረዱን 
ይፋ አድርጓል። በዚህም ራሱ በራሱ በማንም ቅን ኢትዮጵያዊ ዜጋና ሰላም ወዳድ በሆነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሁሉ 
የሚወገዝ መንግሥታዊ ሽብርተኛነቱን አረጋግጧል። 
 
ይህ ከዛሬ ሶስት ዓመት ገደማ በአወሊያ ትምህርት ቤት በሚማሩ የሙስሊም ተማሪዎች ቀርቦ የነበረውና  በሂደትም 
በበርካታው የእምነቱ ተከታዮች ተቀባይነት በማግኘት እየተጠናከረ የመጣውን እስላማዊ መጅሊስ ይመስረት ጥያቄን 
ወደ “እስላማዊ መንግሥት ለመመስረትና ሕዝብን ለሽብር በማነሳሳት” በሚል በራሱ የሀሰት አተረጓጎም በመቀየር 
መሪዎቻቸውን ምንም ዓይነት ፍትህ በሌለው ሁናቴ እስከ 22 አመት የሚደርስ የፍርድ ጥቃት መበየን ምንም ዓይነት 
ሕጋዊ መሠረት የሌለውና ፍትሃዊነት የጎደለው ሽብራዊ እርምጃ ነው። ኢሕአፓ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ እየደረሰ 
ያለውን አፈና፤ ግድያና በደል በተደጋጋሚ አጥብቆ ሲቃወም የነበረና አሁንም ያለ ነው። ከጎናቸውም እየቆመና 
የጥያቄያቸው ዴሞክራሲያዊነትንም በመደገፍ “በሙስሊም ዜጎች እየተካሄደ ያለው ትግል ይዘቱና አንደምታው ሀገራዊ 
ነው። ለዚህም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊደግፈው የሚገባ ነው” ሲልም የድጋፍ ጥሪውን በተደጋጋሚ አስተጋብቷል። 
በተለይም ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ጥያቄ አግባብነት ባለው መልኩ መልስ ሊያገኝ የሚችለው በነጠላ ሳይሆን 
ሁሉም የነፃነትና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሲከበሩና የትግሉም አልፋና ኦሜጋ ይኸው መሆኑን በተከታታይ 
አስገንዝቧል። 
 
ሙስሊም ኢትዮጵያዊያን “በሃይማኖታችን ጣልቃ አትግቡ፤ የታሰሩት ወገኖችም በአስቸኳይ ይፈቱ!” ብለው 
መነሳታቸውና ትግል መቀጠላቸው ተገቢና የሚደገፍም ነው። ሙስሊም ወገናችን ለወያኔ ከፋፋይ ወጥመድ ሰለባ 
አልሆነለትም። ሌላውን የሚያስበረግግ ወይም የሚያስፈራራ መፈክሮችን ወይም ግቦች አላስተጋባም“ ሲልም 
የተቃውሞዉን ወርድና ስፋት በዝርዝር ሲገልፅ ቆይቷል። ወያኔ የሙስሊም ወገኖቻችንን መብት ነፍጎ በላያቸው 
ላይም የባዕድ እምነት ሊጭንና በሃይማኖት ጉዳያቸውም ጣልቃ በመግባቱ ሳቢያ የጀመሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴን 
ለማክሸፍ ያልሞከረው ሴራና ያልከፈተው ዘመቻ እንደሌለ በመጥቀስ አጋልጧል። በተለይም ክርስቲያኑን ኢትዮጵያዊ 
ለማስፈራራትና ከወገኖቹ ሙስሊሞች ጋርና ጎን እንዳይሰለፍ ለማድረግ የሀሰት ቪዲዮዎችንም በመቅረፅ፤ 
እንቅስቃሴውን ሽብርተኞች ከሚላቸው አቆራኝቶ የአፈና ድርጊቶቹንም በመጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳዎች በማጀብ ሰፊ 
ዘመቻ ማካሄዱን በወቅቱ አጥብቆ ተቃውሟል። 
 
በመሆኑም ዋልድባን ለባዕዳን የሸጠው ወያኔ ክርስቲያኑን የደለለ እየመሰለው ድሮ በታሪክ ተቃጠሉ የሚላቸውን 
ቤተክርስቲያናትን መሥራት የሚልም አደናጋሪ የተንኮል ቅስቀሳ ማካሄዱንም በፅሞና በማስተዋል፣ ዋልድባ ሲደፈር 
ለሰልፍ ብቅ ብለው የማያውቁና በወያኔ ቁጥጥር ስር የገቡ የባዕድ ቤተ ክርስቲያናት ሃላፊዎችም የዚሁ ፀረ ሙስሊም 

 



 

ቅስቀሳ ተባባሪ መሆናቸው” በዝምታ ሊታለፍ የማይገባው፤ ለሀገርና፣ ለሕዝብም የማይበጅ መሆኑን ጠቁሟል።  
“ፅንፈኝነትን መቃወም ከየትም ይምጣ ከየት የሚገባ መሆኑን አስምሮበት መብታችን ይከበር የሚል እንቅስቃሴን ግን 
በወያኔ ቀስቃሽነት በፅንፈኝነት ፈርጆ ለወያኔ ተንኮል ሰለባ መሆን የሚገባ አይደለም።” በማለትም የሁኔታውን 
አሳሳቢነት ሕዝብ እንዲረዳውና እንዲከላከለውም በጥብቅ አሳስቧል። በጊዜ ሊታረም የሚገባው መሆኑንም በፅሞና 
አስምሮበታል። 
 
በኢሕአፓ እምነት መብት እንዳሻ በተወሰነ የታሪክ አጋጣሚ ከሥልጣን በተቆናጠጠ አገዛዝ እየተሸራረፈ የሚሰጥ 
ሳይሆን ያለምንም ገደብ መከበር የሚገባው ነው። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ፍላጎትና ምኞት ሊረጋገጥና ዋስትናም 
አግኝቶ ሊከበር የሚችለው፣ መንግሥትና ሃይማኖት ተለያይተው የግልና የወል መብት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ 
ተከብረው፤ መንግሥት በሃይማኖት የውስጥ ጉዳይ፤ ሃይማኖት ደግሞ በፖለቲካው ጣልቃ ሳይገባ የውስጥ ጉዳዩን 
በራሱ ሙሉ ኃላፊነት ለመወሰን ሲችል ብቻ መሆኑንም እንዲሁ አስምሮበት የሕዝብን የፖለቲካ ንቃት ለማሳደግ 
በስፋት ተንቀሳቅሶበታል። ኢሕአፓ ከላይ እንደተጠቆመው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በወያኔ አገዛዝ እየተፈፀመበት 
ያለውን በደል በመቃወም ሲያደርግ የቆየውን የመብት ጥያቄ ትግሉን እየደገፈ፣ ለትግላቸውም ያለውን አክብሮት 
አሁንም ይገልፃል። ከሕዝባችን ትግል ተመክሮ ለመገንዘብ እንደሚቻለው በመሪዎቻቸው ላይ የተወሰደው እርምጃ 
የሙስሊሙ ማህበረሰብ ይበልጡን ትግሉን አጠናክሮ፣ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር ተባብሮ ለነፃነቱ ደንቃራ የሆነውን 
ሥርዓት ከማፍረስና ነፃነትን የተላበሰ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምህዳር ከመገንባት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለው 
ነው። በመሆኑም ኢሕአፓ፣ ሀገር ወዳዱ ኃይል በአንድነት እንዲቆም የኅብረት ጥሪውን ደጋግሞ ያቀርባል። የታሰሩትን 
መርሳት፤ ጥቃት ሲያይል እጅ መስጠት፤ ለመብቱ ሊታገል ከተነሳ ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀናኢ ከሆነ ሁሉ የሚጠበቅ 
አይደለም። ይህንንም ራሱ የትግሉ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በቅርቡ በተግባር የሚያስመሰክር እንደሆነ 
ምንም ጥርጥር የለንም። ኢሕአፓ የሙስሊም ዜጎችና የሁሉም ጸረ-ወያኔ ሕዝብ ትግል ይፋፋም እያለ፤ ለሚካሄደው 
ትግል ያለውን ሙሉ ድጋፍ በዚህ አጋጣሚ እየገለፀ የግሉን አስተዋፅዖም ለማበርከት በፅናት የሚታገል መሆኑን አብሮ 
ይገልፃል። 
 
የፖለቲካ ፍርድ የሙስሊሙን ማህበረሰብ አያሸማቅቅም! 
በተባበረ ትግል እናቸንፋለን! 
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