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መጋቢት 6 ቀን 2005 ዓ.ም.

የሕዝብ ወገናዊነት በተግባርና በጋራ ይረጋገጥ
ከአንድ አመት ጀምሮ የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ዜጎቻችን የዴሞክራሲና የእኩልነት፡
የፍትህና የመልካም አስተዳደር መኖር፡ የወያኔ አገዛዝ ሕዝበ ሙስሊሙን ማዋከቡን፡ መበደሉንና
በኃይማኖታዊ ጉዳያቸው የአገዛዙ ጣልቃ ገብነቱን እንዲያቆምና በሌሎች መሰል የመብት መከበር
ዙሪያ ጥያቄዎችን በማቅረብ በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች የሚኖሩ የ እስልምና እምነት ተከታይ
የሆኑ ዜጎቻችን እያደረጉ ያሉት ትግል ከጊዜ ወደ ጊዜ ግለቱ እየጨመረ መሄዱ በገሃድ የሚታይ
ነው። ሊደገፍና ሊደነቅ የሚገባው ትግል። ይህ አልገዛም ባይነትና የሲቪል ወኔን የተላበሰ
ትግላቸው የተሳሳተና ልዩ ትርጉም እየተሰጠው ቢገኝም ሊያሸማቅቃቸው ቀርቶ ይበልጡኑ
ትግላቸውን በቆራጥነት በመቀጠል እያፋፋሙት ይገኛሉ።
የወያኔ አገዛዙ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ለቀረበለት ጥያቄ እየሰጠ ያለው መፍትሄ ግን የመብት
መከበር ሳይሆን መከፋፈልና ማስፈራራት፡ በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች በመደለል ማኮላሸት፡
ሲጠጥር ደግሞ የአፈና ተግባሩን አጠናክሮ መግፋት ነበር፡ አሁንም ነው። ይህንን የተገነዘበው
የሙስሊሙ ሕብረተሰብ ግን እየተሰጠው ያለው መልስ የተሳሳተና የማያዋጣ፡ ተቀባይነትም
የሌለውና አደገኛ መሆኑንም በመረዳት ቢጫ ካርዱን በማውለብለብ የማስጠንቀቂያ ደወሉን
ካለፉት ወራቶች ጀምሮ በማያሻማ ሁኔታ በአደባባይ አሳይቷል፡ ድምፁን በመላው ሀገሪቷ
አስተጋብቷል። ትዕግስቱ ወሰን የለሽ አለመሆኑንም በሚገባ ይፋ አድርጓል። ያቀረቡት የመብት
ጥያቄ አግባብ በሆነ መልኩ መፍትሄ ካላገኘም ትግላቸው ቀጣይ እንደሚሆንም ይኸው የተግባር
መል ዕክታቸውን ግልፅ አድርገዋል።
በዛሬው አርብ መጋቢት 6 ቀን 2005 ዓ.ም.(ማርች 15. 2013) በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች
ከአዲስ አበባ አንስቶ በተለያዩ ትላልቅ ከተሞች የድምፃችን ይሰማ ትግላቸው ከወትሮው በተለየ
በርካታ ሕዝበ ሙስሊሙ ዜጎቻችን ተካፋይ በሆኑበት ከፍተኛ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ
መታየታቸው የዚሁ የትግላቸው ቀጣይነት ምስክር ነው። በዚህ የተቃውሞ ትግል መጠናከርና
በተከታታይ መካሄድ የተደናገጠው የወያኔ አገዛዝ ግን አሁንም ያው በለመደበትና በተካነበት
የአፈና ድርጊቱ ቀጥሎበት ይገኛል። በአንዳንድ ቦታ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተካፋዮችን በፖሊስ
ቢያስከብብ፡ በሰላማዊ ሕዝብ ላይ ድብደባ ቢያካሂድ፡ ጥቃት ቢሰነዝር፡ መስጂድ በማጠር
አማኞች እንዳይወጡ ለማድረግ የወሰዳቸው እርምጃዎች ሁሉ በምሳሌነት የሚጠቀሱ ሲሆኑ
የእንቅስቃሴያቸውን ግለት ሊያበርደው፡ ግፊቱን ሊያቆመው ግን በፍፁም እንደማይችል ዳግም
በዛሬው ቀን አረጋገጡለት። ወደፊት ከመቀጠልም ሊገታ እንደማይቻለው ቢጫ ካርዳቸውን
በይፋና በብዛት እንደ ሰንደቅ አውለበለቡለት።
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የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ዜጎቻችን በተደጋጋሚ እንደገለጹት የተቃውሞ ትግል እያደረጉ
የሚገኙት በኦርቶዶክስ እምነት ተካታዮችና እንዲሁም በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ
እንዳደረገው ሁሉ በነሱም በኃይማኖት ጉዳያቸው ውስጥ ጣልቃ እየገባ ማተረማመሱንና
የሥርአቱ ተቀጥያ ለማድረግ ሲል የተለያዩ ግፎችን በነሱ ላይ ማካሄዱን ነው። የወያኔ አገዛዝ ከዚህ
ቀደም ብሎ የተለያዩ ደባዎችን እየፈፀመ እንዳለው ሁሉ፡ የራሱን ሰዎች በመጅሊሳቸው
ለማስቀመጥ ያደረገውን ጥረት፡ በዚህም አስታኮ የተለያዩ ማስፈራሪያዎችን ቢሰነዝርም ሙስሊሙ
ማህበረሰብ ተቃውሞውን አሰማ እንጂ አልተንበረከኩለትም። መሪዎቻቸውን እያደነ ለእስር
ቢዳርግባቸውም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ በመጠየቅ ትግላቸውን ቀጠሉ እንጂ በወያኔ
ጉልበተኛነትና ማናህሎኝነት ተሸማቀው ከትግሉ ሜዳ አልተሰወሩለትም። አምላክ ያመጣውን
አምላክ ይመልሰው በማለት አልተበታተኑለትም። እንዲያውም ይበልጡኑ በመካከላቸው
የሚደረገውን የከፋፋይ ሴራ እየተቋቋሙ የአገዛዙን ምንነት ይበልጥ አጋለጡበት፡ የተቀመጠበትን
የሥልጣን ወንበር ለመገዝገዝ ትግላቸውን ቀጠሉ እንጂ አልተጎነበሱለትም።
ዛሬ በግልፅ እንደሚታየው የመብት ጥሰቶችና በደሎች እየተደረገ ያለው በእስልምና እምነት
ተከታዮች ብቻ ሳይሆን በክርስቲያኑም፡ በሰራተኛው፡ በአስተማሪና ተማሪ፡ በሰራተኛ ገበሬ፡
በአምራቹና በሸማቹ፡ በሴቱና በወንዱ፡ ባጠቃላይ በሁሉም የሕብረተሰብ ክፍሎች ላይ ነው።
ለዚህም ነው የሙስሊሙ ሕብረተሰብ ክፍልም የዚሁ አካል እንደመሆኑ መጠን ትግላቸው
እንዳለፈው የካቲቱ 66 እንቅስቃሴ ሀገራዊ አንደምታና ኢትዮጵያዊነት የተላበሰ ነው። ለዚህም
ነው ማንኛውም ዜጋና የሕብረተሰብ ክፍል ይህንን የሙስሊሙን ትግል ራቅ ብሎ በጥርጣሬ
መመለከት ሳይሆን ከልብ ሊደግፈውና ትግላቸውን የራሱ ትግል አድርጎ ሊያግዛቸው፡ በጋራ
ተባብሮና አምርሮ የጋራ ችግራቸው መሰረት የሆነውን የወያኔ አገዛዝን መታገልና ማቸነፍ
ኃላፊነቱና ግዴታው የሚሆነው። ባለፉት ጊዜያት በተከታታይ የተደረጉት የተቃውሞ
እንቅስቃሴዎች ያስተላለፉት መልዕክትና ያሰሙት ቃጭል የእንደጋገፍ ጥሪ ደወል ነበር። በዛሬው
በማርች 15 ቀን በታየው የተቃውሞ እንቅስቃሴም ከምጊዜውም በበለጠ ጫና በመስጠት ይህንኑ
ጥሪ የሚያስተጋባ ነው። በመሆኑንም ማንኛውም ዜጋ በግላጭ ወጥቶ በትግሉ በመሳተፍ ላለፉት
21 አመታት የተሸከመውን የጭቆናና የበደል ቀምበር ከትከሻው አሽቀንጥሮ ለመጣል በመነሳት
ሀገር ወዳድነቱንና ለሕዝብ ቀናኢነቱን በተግባር ማሳየት ይጠበቅበታል።
ኢሕአፓ የመመስረቱ ዋና መነሾ የዴሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች አለመከበር እንደመሆኑ መጠን
ለነዚህ እሴቶች መከበር ሲታገል ከቆየውና አሁንም እየታገለ ከሚገኘው የሙስሊሙ ማህበረሰብ
ጎን መቆምና በግምባር ቀደምትነት መሰለፍ ግዴታው ነውና አሁንም እንደቀድሞው ከጎናቸው
በመቆም በፅናት ይታገላል። ደጋግሞ እንደገለፀውም የነሱ መብት ያለምንም መሸራረፍ ሊከበር
የሚችለው በጋራ የሁሉንም ዜጋ መብት የሚያስከበር፡ ነፃነትን የተላበሰና በሱ መርህ ላይ
የሚመሰረት ዴሞክራሲያዊ ሥርአት ተገንብቶ ሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነቱን በገቢር ሲያረጋገጥ
ነው።
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ(ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionry Party(EPRP
ድል ካልተዋደቁላት በምኞት ብቻ ከእጅ አትገባም። የወያኔ አገዛዝ የመውደቂያው ጊዜ እየተፋጠነ
መሆኑ የሚታይ ነው። ወሳኝ ምቱን በጋራ የሕዝብ ትግል ካላገኘ ደግሞ እየተንገዳገደም ቢሆን
በስልጣኑ መቆየቱና ሕዝብን መበደሉ ቀጣይነት ይኖረዋል። እንዳይቀጥል ማድረጉ ጊዜው
እየጠየቀ ነውና ይህንን አጋጣሚ ብልህነትና አርቆ አስተዋይነት በተሞላበት ሁኔታ ተግባራዊ
እናድርገው ሲል ኢሕአፓ የትግል ጥሪውን ያቀርባል።

ለሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነት እንነሳ!
በተባበረ ትግል የወያኔ አገዛዝ ይወገዳል!
እናቸንፋለን
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