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ከኢትዮጵያ ሙስሉሞች መፍትሄ አፈሊሊጊ  

ኮሚቴ የተሰጠ መግሇጫ 
እሁዴ መስከረም 1/2009 አዱስ አበባ/ኢትዮጵያ 

በአሊህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ፣ በጣም አዛኝ በሆነው! 

ውዴ የአገራችን ህዝቦች ሆይ! 

አገራችን ኢትዮጵያ ያሳሇፈችው የረጅምና የአጭር ጊዜ ታሪክ አካሌ የሆነው የህዝብ ስሌጣን ባሇቤትነት አሇመከበር፣ የእኩሌነትና የእኩሌ 

ተጠቃሚነት መርህ አሇመተግበርና በአጠቃሊይ ዜጎችን ሁለ ሉያሳተፍ የሚችሌ ዱሞክራሲያዊ ስርዓት እጦት አሁን ሊሇንበት እጅግ አሳሳቢ 

ወቅታዊ ሁኔታ እንዲበቃን ሇማንም ግሌፅ ነው፡፡ በመሆኑም ህዝብ የመብትና የነፃነት ጥያቄውን አንግቦ አዯባባይ የወጣበትና ስርዓቱን 

የተቃወመበት፣ በብዙ የአገራችን ክፍልችም እስከ ህይወት መስዋእትነት እየተከፈሇ ያሇበት፣ በአገር አቀፍ ዯረጃም ከፍተኛ ውጥረት የነገሰበት 

ሁኔታ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

ይህ ህዝባዊ ተቃውሞ ሇዓመታት የተከማቸ የህዝብ ብሶት ውጤት እንጂ የአንዴ ጀምበር ስሜታዊነት የወሇዯው ክስተት አይዯሇም፡፡ አገሪቱን 

በመምራት ሊይ ያሇው መንግስት ሇህዝብ ጥያቄ ዋጋ ያሇመስጠትና የስሌጣን ምንጭ የሆነውን ህዝብ የመናቅ ባህለ ስር የሰዯዯ በመሆኑ 

ምክንያት ህገ-መንግስታዊና ሰብዓዊ መብቱን በሰሊማዊ መንገዴ የጠየቀን የህብረተሰብ ክፍሌ እንኳ እንዯጠሊት ሲመሇከትና በሽብርተኝነት 

ሲፈርጅ ቆይቷሌ፡፡ ሇዚህም መንግስት የኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞችን የእምነት ነፃነት ጥያቄ ያስተናገዯበት መንገዴ አንደ ዋቢ ማሳያ ነው፡፡ 

የፍትህ ስርዓቱም ከፖሇቲካ ውሳኔ ነፃ ያሌሆነና አንደ የመንግስት መጨቆኛ መሳሪያ ሇመሆኑ በኮሚቴያችን አባሊት እና በተባባሪዎቻችን ሊይ 

የተሊሊፈው ኢ-ፍትሃዊ የፍርዴ ውሳኔ በዋነኛ አስረጂነት ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም መሰሌ የህዝብ ጥያቄዎች በኃይሌ በመታፈናቸው፣ ፍትህ 

በመጓዯለና የዜጎች መብቶችና ነፃነቶች እጦት ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ በመዴረሱ ህዝብ ስርዓቱን በመቃወም አዯባባይ እንዱወጣ ተገዴዶሌ፡፡ 

ይህንን ታሪካዊ ክስተት በብስሇት ማስተናገዴ በአገር ውስጥም ይሁን በውጭ አገራት የሚገኙ ሁለም የአገራችን ዜጎች ኃሊፊነት ነው ብሇን 

እናምናሇን፡፡ በጥሊቻና በበቀሌ ፖሇቲካ ስትታመስ የኖረችዋ አገራችን ያለባት ዘርፈ-ብዙ ችግሮች ተቀርፈው የዜጎች ነፃነትና መብት 

የሚከበርባት፣ ዜጎች ተፈቃቅዯውና ተከባብረው የሚኖሩባት፣ እኩሌነትና እኩሌ ተጠቃሚነት፣ እንዱሁም የህግ የበሊይነት የሰፈነባት የበሇፀገች 

አገር ትሆን ዘንዴ የአገራችን ህዝቦች ያነሷቸው ጥያቄዎች ተገቢ ምሊሽ ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ መንግስት የስሌጣን ምንጭ የሆነውን ህዝብ ዴምፅ በአፈሙዝ ሇማፈን መሞከር ውጤት እንዯማያስገኝ ሉረዲና ነፃነትን የተጠማ 

ህዝብ ዓሊማውን ከማሳካት የሚያግዯው አንዲችም ምዴራዊ ኃይሌ እንዯላሇ ሉገነዘብ ይገባሌ፡፡ ሰሊምን በማስከበር ሽፋን ህዝብ ሊይ ወታዯራዊ 

ጥቃት መፈፀም መፍትሄ ሉሆን እንዯማይችሌም ማወቅ ይኖርበታሌ፡፡ ህዝብም መሰረታዊ ሇውጥ በማያመጣ ማስታገሻ ምሊሽ እንዯማይታሇሌ 

ሉረዲ ይገባሌ፡፡ ይሌቁንም መንግስት ከግትርነትና ከፓርቲ ወገንተኝነት ተሊቅቆ ከፍ ያሇ አገራዊ ምሌከታ ሉኖረውና ህዝቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች 

ተገቢውን መፍትሄ ያገኙ ዘንዴ ሚናውን በመወጣት ከታሪክ ተወቃሽነት ራሱን ሉያዴን ይገባሌ እንሊሇን፡፡ በተጨማሪም በመንግስታዊ 

ተቋማት ውስጥ በሁለም የስሌጣን እርከን ሊይ የሚገኙ ዜጎች ሇአገርና ሇወገን የሚጠቅሙ ተግባራትን በመፈፀም ታሪካዊ ኃሊፊነታቸውን 

እንዱወጡ አዯራ እንሊሇን፡፡ 

የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግላዎች ከህዝብ ፍሊጎት፣ ጥቅምና ዯህንነት፣ እንዱሁም ከእውነት ጎን በመቆም ውጥረቱ በሰሊማዊ መንገዴ 

ይፈታ ዘንዴ መንግስትን የመምከር፣ የህዝብን ዴምፅ ያከብር ዘንዴ የመገሰፅ፣ እንዱሁም ዜጎች ወንዴማማችነታቸውንና አንዴነታቸውን 

መጠበቅ እንዲሇባቸው የማስተማር ወቅታዊ ኃሊፊነት ያሇባቸው በመሆኑ ይህንን ሃይማኖታዊና አገራዊ ኃሊፊነት በአግባቡ ሇመወጣት ሉጥሩ 

ይገባሌ እንሊሇን፡፡ የሃይማኖት መሪዎች ምግባር ይህን መምሰሌ ቢገባውም የሕገ-ወጡ መጅሉስ አመራሮች ግን በተሇያዩ ጊዜያት መንግስት 

በህዝብ ሊይ እርምጃ እንዱወስዴ የሚያበረታቱ ፀብ አጫሪ አስተያየቶችን ሲሰጡ ተስተውሇዋሌ፡፡ ነገር ግን እነኚህ ግሇሰቦችም ሆኑ 

የሚሰጧቸው አስተያየቶች ህዝበ-ሙስሉሙን ፈጽሞ የማይወክለ መሆናቸውን ሁሊችንም የምናውቀው እውነታ ነው፡፡ 
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ውዴ ኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች ሆይ! 

ሊሇፉት አምስት ዓመታት በህዝበ ሙስሉሙ የእምነት ተቋማት ውስጥ የመንግስትን ህግ-ወጥ ጣሌቃ ገብነት በአዯባባይ እየተቃወማችሁ እና 

የእምነት ነፃነታችሁን ሇማስከበር በሰሊማዊ መንገዴ እየታገሊችሁ ዛሬ ዴረስ በፅናት ዘሌቃችኋሌ፡፡ ሇዚህ ሌፋታችሁ ሌዕሇ-ኃያለ ፈጣሪያችን 

ምንዲችሁን ያበዛሊችሁ ዘንዴ እንመኛሇን፡፡  

ውዴ ወገኖቻችን ሆይ!  

ነፃነትና መብት በህዝብ እጅ ያለ ውዴ ሃብቶች ናቸው፡፡ እነዚህን ሃብቶች ተነጥቆ የተገፋ የትኛውም ህዝብ ስሇ እኩሌነቱ እና ስሇእኩሌ 

ተጠቃሚነቱ በተግባር መረጋገጥ የመታገሌ ኃሊፊነትና ሚናው በግንባር ቀዯምትነት የራሱ ነው፡፡ ሰው በመሆናችን ብቻ የተጎናጸፍናቸውን 

ነፃነቶችና መብቶች ማስከበር የህሌውና ጉዲይ በመሆኑ የእያንዲንደ ዜጋ የነፍስ ወከፍ ኃሊፊነት መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ስሇሆነም 

በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገራት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሉሞች በሙለ አገራችን ኢትዮጵያ የዜጎች ነፃነት የተከበረባት፣ ፍትህ 

የሰፈነባትና እኩሌነት የተረጋገጠባት አገር ትሆን ዘንዴ ከመሊው የአገሪቱ ዜጎች ጋር እጅ ሇእጅ በመሆን ሚናችሁን መወጣት ሇነገ የማይባሌ 

ኃሊፊነታችሁ መሆኑን ሇማሳሰብ እንሻሇን፡፡ የሃይማኖትና የዘር ሌዩነት ሳይገዴበን ሇፍትህ በአንዴነት መቆም እንዲሇብን የአሊህ መሌእክተኛ 

ነቢዩ ሙሐመዴ (ሰሊም በእርሳቸው ይሁንና) አስተምረውናሌ፡፡ በተግባርም አሳይተውናሌ፡፡ 

ውዴ የአገራችን ህዝቦች ሆይ! 

በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገራት የሚገኙ ምሁራንና የሇውጥ አራማጆች /activists/ አገራችንን አሁን ካሇችበት ውጥንቅጥ መታዯግ 

የሚያስችሌ፣ ሁለንም ባሇዴርሻ አካሊት የሚያሳትፍና የሚያግባባ የመፍትሄ አቅጣጫ ሊይ ሇመዴረስ በአንዴነት ላት ተቀን መስራት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ የፖሇቲካ ሌሂቃንም በፖሇቲካ ዱስኩሮቻቸውም ሆነ በጋዜጣዊ መግሇጫዎቻቸው የህዝብን አንዴነትና ወንዴማማችነት 

ከምንጊዜውም በበሇጠ በተዯጋጋሚ መግሇጻቸውና ይቅርባይነትን መሰረት ያዯረገ ፖሇቲካ ማራመዲቸው እጅግ ጠቃሚ ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ 

በዚህም የበቀሌ፣ የጥሊቻና የማግሇሌ የፖሇቲካ ባህሌን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ ግብዓት-መሬቱን ሇመፈጸም ይቻሊሌ የሚሌ ጥሌቅ እምነት 

አሇን፡፡ 

ውዴ የአገራችን ህዝቦች ሆይ! 

ከየትኛውም ወገን የሚሰነዘሩ፣ ህዝብን ከህዝብ ሉያጋጩ የሚችለ፣ አንዴን የተሇየ ብሄር ወይም ማህበረሰብ አጠቃሊይ በሆነ መሌኩ 

የሚያወግዙ፣ የሚያስገሌለና በእኩይነት የሚፈርጁ የጥሊቻ ፕሮፓጋንዲዎች አገርን አዯጋ ሊይ የሚጥለ በመሆናቸው ይህን መሰሌ ሁኔታ 

እንዲይፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ ሉዯረግ ይገባሌ፡፡ የተሇያዩ ባሇዴርሻ አካሊትም ጸረ-ህዝብ እና አፍራሽ አካሄድች እንዲይፈጠሩ የመከሊከሌ 

ስራቸውን ከመስራት እንዲይዘናጉ አጥብቀን እናሳስባሇን፡፡  

ከሰሜን እስከ ዯቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያሇው ህዝባችን ሇዘመናት የዘሇቀ ወንዴማዊ ትስስሩን ጠብቆ የበሇፀገችና ሇዜጎች ኑሮ ተመራጭ 

የሆነች ኢትዮጵያን እውን እንዯሚያዯርግ አንጠራጠርም፡፡ በዚህ አጋጣሚም ህዝባችን የዘርና የሃይማኖት ሌዩነት ሳይገዴበው አንዴነቱን 

ሊሳየበት፣ የአንደ ጉዲይ የላሊውም መሆኑን ሊስመሰከረበት ሇዚህ ታሊቅ ታሪካዊ ክስተት ያሇንን አዴናቆት ሇመግሇፅ እንወዲሇን፡፡ በሂዯቱም 

በኦሮሚያ፣ በአማራ እና በላልችም የአገራችን ክፍልች ህይወታቸውን ባጡ እና የአካሌ ጉዲት በዯረሰባቸው ወገኖቻችን ምክንያት የተሰማንን 

እጅግ መራር ሐዘን እየገሇጽን ሇቤተሰቦቻቸው እና ሇመሊው የኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛሇን፡፡ 

አገራችን ኢትዮጵያ የዜጎች ነፃነት የተከበረባት፣ ፍትህ የሰፈነባት፣ እኩሌነት የተረጋገጠባትና ዜጎች በሰሊም የሚኖሩባት የበሇፀገች አገር ትሆን 

ዘንዴ ዘወትር በፀልታችን እንዴናስባት አጥብቀን አዯራ እንሊሇን፡፡ አምሊካችን ሆይ! እናት አገራችንን ኢትዮጵያን ነፃነት፣ ፍትህ፣ እኩሌነትና 

ሰሊም የሰፈነባት፣ ሇሰው ሌጆች መኖርያነት ተስማሚ፣ በቁሳዊም ሆነ ሞራሊዊ ብሌፅግናዋም ከዓሇም አገራት ተጠቃሽ ታዯርግሌን ዘንዴ 

አጥብቀን እንሇምንሃሇን! አሚን! 

 

------------------------------------------------------ 

ግሌባጭ፡- ሇአገር ውስጥ እና ሇውጭ ሚዱያዎች በሙለ 


