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ሐምሌ 15 ቀን 2006 

 

ወያኔ በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ላይ የወሰደውን የአፈና እርምጃ እናውግዝ 
 

ሐምሌ 11 ቀን 2006 ዓ.ም. ወያኔ በአንዋር መስጊድ ምዕመናን ላይ የወሰደው ዘግናኝ የአፈና እርምጃ የዚህን አገዛዝ 

ጸረ ኢትዮጵያዊነት፤ ጸረ ሕዝብነት፤ ስነ ምግባር አልባነትና  ባለጌነት ከመቸውም ጊዜ ባልተናናሰ  አጋልጦታል። 

ወያኔ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ለመብታቸው ያደረጉትንና እያደረጉ ያሉትን ሰላማዊና ፍትሓዊ ትግል ላለፉት 

ሁለት ዓመታት ማፈን  ስላቃተው በቀቢጸ ተስፋ የሕዝብን ተቃውሞ በአረመኔያው ጭፍጨፋ ለማፈን 

ሲፍጨረጨር በተደጋጋሚ ታይቷል። 

 

ወያኔ የራሱን ቅጥረኛ ተንኳሾች ወደ መስጊዱ ቅጽር አስገብቶ ፖሊሶች ድንጋይ ተወረወረባቸው በሚል ሽፋን 

ባዘጋጀው ኃይል አማካይነት በሙስሊሙ ዜጋ ላይ ወረራ አካሂዶ የፈጸመው ኢ ሰብአዊ  ድብደባ ይህ ነው 

የማይባል ለመሆኑ ብዙዎች መስክረዋል ። ታላቁ አንዋር መስጊድንም በወታደር ከቦ በበርካታ የጭነት መኪና 

የተደበደቡና የተንገላቱ በጾም ላይ የነበሩ ዜጎችን አፍሶ ወስዷል ። ወደ ተልየያዩ ማጎሪያዎች ወስዶ የማፍጠርንም 

(ጾም የመፍታትንም) ዕድል ከልክሎ ከእኩለ ሊሊት በኋላ በከተማው ለጅብ ለቋቸዋል ። አረመኔው ወያኔ 

የአማኞችን ና የመስጊዱን ሃይማኖታዊ  አልባሳቶቻቸውን ገፈውና ቀደው ሲጥሉ በተለይ በሙስሊም እህቶቻችን 

ላይ ያሳዩት ብልግናና ያዘነቡት ስድብ ሰቅጣጭ ሆኖ ለብዙ ጊዜም የሚታወስ ነው ። የወገኖችን ትግል የመብት 

ሳይሆን የሃይማኖቶች ልዩነትን መሰረት ያደረገ ወይም የሃይማኖት ጠብ ነው ብሎ ለማሳመን ሲጥር የነበረው ወያኔ 

በመስጊዱ የነበሩትን ሙስሊሞች ይህ የክርስቲያን ሀገር ነው ወደ ሳውዲ አረቢያ ሂዱ ወዘተ… እያለ የጥላቻ 

መርዝን ሊያሰራጭ ሞክሯል። ሀፍረት ለወያኔ ባዳ ነው። 

 

የሙስሊም ኢትዮጵያውያን ትግል በቀጣይነቱ መታየቱ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አበረታች ነው ። ለጽናት ምሳሌ 

ነው ። ትንኮሳና ወያኔያው ሴራን ከማክሸፍ ረገድም ምሳሌ ሊሆን የሚገባው ነው ። በአንጻሩ ሌላው ዜጋ መፋዘዝ 

ብቻ ሳይሆን ለወያኔም ከፋፋይ ቅስቀሳ ጆሮ ሰጥቶ አልባሌና የተሳሳተ ድምዳሚ ላይ እየደረሰም ነው ። ይህ 

በአስቸኳይ መቆም ያለበት ነው ። ዜጎች በሞላ ከሙስሊም ዚጎች--ወገኖች ጎን መቆም በጋራ መታገል አለባቸው። 

የታሰሩትና የተወገሩት ሙስሊሞች ሊሎች ከጎናቸው እየቆሙና እየታገሉ መሆናቸውን በገቢር ማወቅ ይገባቸዋል ። 

በመሆኑም የጋራ ትግልና ትብብር እንዲኖር ኢሕ አፓ ጥሪውን ዳግም ያስተላልፋል። የሙስሊም ወግኖቻችንን 

ትግል ይደግፋል፤ ባለው አቅምም ከጎናቸው ይቆማል። ክርስቲያኖችና ዲሞክራቶች፤ ቀሳውስቶችና አባዎች ወዘተ… 

የሙስሊም ወገኖቻችን ትግል የእነሱም ነውና ድጋፋቸውን እንዲሰጡ፤ ወደ ትግሉ መስክም ደፍረው እንዲገቡ 

ኢሕአፓ ያሳስባል ። 

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በትግሉ መብቱን ያስከብራል፤ ድልን ይቀዳጃል። 

 


