
የወቅቱ የኢትዮጵያውያን ሙስሉሞች ጥያቄ እና በኢትዮጵያ ያሇው አዴሎዊ ስርዓት 

ይዴረስ ሇመሊው ኢትዮጵያውያን 

ሰሊምታችን እና መሌካም ምኞታችን ከሁለም ነገር ይቀዴማሌ፡፡ ይህን 

መሌእክት ሇእናንተ ሇወገኖቻችን እንዴንፅፍ ያነሳሳን ምክንያት አንዴም 

በሃገሪቱ በመንግስትም ሆነ በማንኛውም ዜጋ ስሇሚከናወኑ ጉዲዮች 

መረጃ የማግኘት መብታችሁን ከማክበር ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

ሰሞኑን የኢትዮጵያ የራዱዮ እና የቴላቪዥን ጣቢያዎቻችን ከወትሮው 

ሇየት ያሇ የጭንቅ ቀን አይነት መረጃ ማቅረብን በማዘውተራቸው 

አንዴ ሇህዝብ ግሌፅ ሉሆን የሚገባ እውነታ በመኖሩ ይሄንን ሃሊፊነት 

ሇመወጣት ነው፡፡ 

 

አብዛኞቻችሁ እንዯምታውቁት የሃገራችን ህገ-መንግስት በግሌፅ 

ካስቀመጣቸው ዴንጋጌዎች ውስጥ የሃይማኖት ነፃነትና የመንግስትንና 

የሃይማኖትን መሇያየት ይገኝበታሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ በሃገሪቱ የሚገኝ 

ማንኛውም ሰው በፈሇገው የማመንንና ሲፈሌግም በምንም አሇማመንን 

መብት ያረጋገጠ በመሆኑ በሌዩ ክብር የምንጠብቀው ነው፡፡ ነገር ግን 

ይህ በህገ-መንግስቱ ሊይ በዯማቅ ተፅፎ የሚገኘው ዴንጋጌ 

በአስፈፃሚዎች አማካኝነት ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ በመምጣት 

እምነትህን እኔ ካሌመረጥኩሌህ የሚባሌበት ዯረጃ ሊይ የተዯረሰበት 

ክስተት ሃምላ 2003 ተፈጠረ፡፡  የህገ-መንግስት ጥሰቱንም በይሁን 

ይፋ ያዯረጉት የፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትሩ ድ/ር ሽፈራው ተ/ማርያም 

ሲሆኑ ጉዲዩንም ሰው በተሰበሰበበት በጊዮን ሆቴሌ በሰጡት ጋዜጣዊ 

መግሇጫ ነበር፡፡ 

ነገሩ እንዱህ ነው፡፡ ሸኽ አብዯሊ አሌሃረሪ በሚባሌ ግሇሰብ 

የተመሰረተና አመሇካከቱ በገባባቸው ሃገሮች በሙለ ትርምስ እና 

የእርስ በእረስ ፍጅት በማስከተሌ የሚታወቅ ‹አህባሽ› የተባሇ እራሱን 

በእስሌምና ስም ሸፍኖ የሚንቀሳቀስ አንጃ አሇ፡፡ የአንጃውን ውስጠ 

ሚስጥር ሳይረደት ቀርተው ይሆን ወይንም ያሊወቅነው ሚስጥር 

በመኖሩ ክቡር ሚኒስትሩ በጋዜጣዊ መግሇጫቸው ሊይ ‹‹ይህንን 

አመሇካከት በሃገራችን ሇማስፋፋት እንዳት ብንሰራ ይሻሊሌ በሚሌ 

መንግስት ሇረጅም ግዜ ሲመክር ቆይቷሌ›› ሲለ እጅግ አሳዛኝና 

አስተዛዛቢ ንግግር አዯረጉ፡፡  የአንጃው ተወካይና ከፍተኛ አራማጅ 

ከቤሩት ተጉዘው በጋዜጣዊ መግሇጫው ሊይ በመገኘት ካዯረጉት 

ንግግር ዯግሞ ‹‹ወዯኢትዮጵያ በነድክተር ሽፈራው ተክሇማርያም 

ተጋብዤ ስመጣ ነገሩን ሇትንሽ ግዜ ሇማሰብ ሞክሬ ነበር የኢትዮጵያ 

መንግስት ይህንን እምነት (አህባሽን) ሇማስፋፋት መወሰኑ ትሌቅ 

እርምጃ ነው›› በማሇት መንግስት ሃይማኖት ሉመርጥሌን እና በግሌፅ 

የተቀመጠውን ህገ-መንግስታዊ ዴንጋጌ በራሱ ሉንዯው መነሳቱን 

አረደን፡፡ እነዚህ ንግግሮች ዯግሞ በዯምፅ ተቀዴተው ከበርካታ ህዝብ 

ዘንዴ በተሇያዩ መገናኛ ዘዳዎች ዯርሰዋሌ፡፡ ዛሬም ዴረስ ሇማንኛውም 

ሰው ማዴመጥ ይቻሊሌ፡፡ 

 

እስቲ አንዴ ጥያቄ እንጠይቃችሁ፡፡ ሇዘመናት የኖራችሁበትን እምነት 

መንግስት እና አስፈፃሚዎች በዴንገት ተነስተው ‹‹እኛ ላሊ እምነት 

ሇማስፋፋት አስበናሌና እሱን መከተሌ አሇባችሁ ብትባለ ምን 

ይሰማችኋሌ? መሌሳችሁስ ምን ሉሆን ይችሊሌ? 

ነገሩን ከባሇስሌጣናቱ ጋር በፊታውራሪነት ብዙውን ግዜ ዯግሞ 

በታዛዥነት የሚያስፈፅመው ዯግሞ የኢትዮጵያ ሙስሉሞችን 

መንፈሳዊ ህይወት በመምራት መንግስት የሰጠንን የሃይማኖት ነፃነት 

ሳይሸራረፍ እንዱከበር ጥብቅና ሉቆም የሚገባው የኢትዮጵያ እስሌምና 

ጉዲዮች ጠቅሊይ ምክር ቤት (መጅሉስ) አመራሮች ናቸው፡፡  

የመጅሉስ አመራሮች ከህዝብ በሚሰበሰብ ገንዘብ እየተመሩ ሇካስ 

አስቀዴመው የዚህ አዱስ እምነት ተከታይ እና አራማጅ በመሆን 

በህዝብ ሊይ ሸፍጥ ሲሰሩ ኖረዋሌና ይህንን ዘመቻ በይፋ ማፋፋም 

ጀመሩ፡፡ ነገሩ በዚህም ብቻ ሳያበቃ እያንዲንደ የመስጂዴ አሰጋጅ፤ 

አዛን አዴራጊ እንዱሁም ሰባኪያንና ቁርአን አስተማሪዎች የዚህን 

እምነት ቀኖና ተምረው ተግባራዊ ካሊዯረጉ በስራቸው መቆየት 

እንዯማይችለ መጅሉሱ አውጆ በሰፊ ዝግጅት እና በህዝብ በጀት 

የእምነት ማስቀየር የግዳታ ስሌጠና በመሊ ሃገሪቱ ተጀመረ፡፡ 

ስሌጠናውን አሌከታተሌም የሚሌ ወይንም ቀኖናውን የሚነቅፍ 

‹‹አክራሪ›› እና ‹‹ፅንፈኛ›› እየተባሇ ይብጠሇጠሌ ጀመር፡፡ በመጅሉሱ 

መተዲዯሪያ መሰረት የአመራሮቹ ምርጫ በየአምስት አመት መዯረግ 

እንዲሇበት የተዯነገገ ቢሆንም ሊሇፉት 12 አመታት ህዝበ ሙስሉሙ 

ምርጫ የሚባሌ ነገር ባሊየበት ሁኔታ እርስ በእርስ እየተሿቿሙ በጓዲ 

በር የመጡት አመራሮች የህዝብን ዝምታ ከምንም ባሇመቁጠር እምነት 

ማስቀየር ዘመቻ ከባሇስሌጣናቱ ጋር በመሆን ተያያዙት፡፡ መጅሉሱ 

ከዚህም አሌፎ ረዲት አሌባዎች የሚረደበትን ፤ ቀባሪ ያጡ 

የሚገነዙበትና የሚቀበሩበት፤ ከመዋእሇ ህፃናት እስከ ኮላጅ ዴረስ 

ትምህርት ቤት እና ሆስፒታሌ ያሇውን የአወሉያን ሚሽነሪ ትምህርት 

ቤት 50 መምህራንና ሰራተኞችን በአንዴ ቀጭን ትዕዛዝ ከስራ 

አሰናበቱ፡፡ 

 

የተከበራችሁ የሃገራችን ዜጎች 



እነዚህ ሁለ አይን ያወጡ የህግ ጥሰቶች ሲፈፀሙ ህዝበ ሙስሉሙ 

በውስጡ ከመቃጠሌ እና ውስጥ ሇውስጥ ከማጉረምረም የዘሇሇ ምንም 

ያሳየው ነገር አሌነበረም፡፡ የመብት ጥሰቱ እየጨመረ ሲመጣና 

የሚጥሱትም አካሊት እንዯመብታቸው በመቁጠር በግሊጭ ህግን 

ሲጥሱ ከስምንት ወራት በፊት ህዝቡ በመሰባሰብ መመካከር ጀመረ፡፡ 

ተከታታይ ውይይቶች ከተካሄደም በኋሊ በአንዴ የአርብ ስግዯት ሊይ 

ጥያቄዎቻችንን ሇመንግስት በማቅረብ መሌስ ማስገኘት አሇብን ከሚሌ 

ስምምነት ሊይ በመዴረስ ሇችግሮቻችን ዋና መንስኤ የሆኑና 

ሇመንግስት የሚቀርቡ ሶስት ግሌፅ ጥያቄዎች ተሇዩ፡፡  

እነሱም፡- 

1. በስሌጣን ሊይ የሚገኙት የኢትዮጵያ እስሌምና ጉዲዮች 

ጠቅሊይ ምክር ቤት አመራሮች ያሇምርጫ የመጡና ህዝቡን 

የማይወክለ በመሆናቸው ህዝቡ በነፃ ፍሊጎቱ፤ በገሇሌተኛ 

አስመራጮች እና በመስጂዴ ዯረጃ በሚመርጣቸው 

አመራሮች ይተኩሌን፡፡ 

2. አህባሽ የተባሇው እምነት እንዯ ማንኛውም እምነት እራሱን 

ችል የመንቀሳቀስ መብት ይኖረዋሌ እንጂ በሙስሉሙ 

መስጂድችና መዋቅር ውስጥ በግዴ እንዱጫን ሉዯረግ 

አይገባውም 

3. አወሉያ የህዝብ ንብረት እንዯመሆኑ መጠን እራሱን 

በአግባቡ ማስተዲዯር ሇማይችሇው መጅሉስ መሰጠት 

የላሇበ ሲሆን ህዝብ በሚመርጣቸው የቦርዴ አባሊት 

ይተዲዯር የሚለ ጥያቄዎች እና ሇነዚህ ጥያቄዎች መሌስ 

መመሇስ በመንግስት አስፈሊጊውን ትብብር ያዴርግሌን 

የሚሌ ነበር፡፡ 

 

እነዚህን ጥያቄዎች ሇመንግስት ሇማዴረስና መፍትሄ ሇማፈሊሇግ ዯግሞ 

ህዝቡ በራሱ ፍቃዴ 17 አባሊት ያሊቸውን ተወካዮች (ከሃገር 

ሽማግላዎች፤ ከሃይማኖት ኣዋቂዎች፤ ከምሁራን እና ከሰባኪያን) 

አብዛኞቹ በላለበት በመጠቆም መረጦ ምርጫውን እንዱቀበለ ጫና 

አሳዯረ፡፡ ተወካዮቹም የህዝብን ጫና በመፍራት ጥቆማውን በመቀበሌ 

እና ከመሊ ሃገሪቱ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የተፈረሙ በሚሉዮን 

የሚቆጠሩ የዴጋፍ ፊርማዎችን በማስረጃነት በመያዝ እነዚህን ሶስት 

ጥያቄዎች ብቻ በመያዝ ምሊሽ ሇማፈሊሇግ ከሊይ ታች ሲለ ስምንት 

ወራት አሇፉ፡፡ በሂዯቱ ከክፍሇ ከተማ እስከ የአዱስ አበባ ከንቲባ 

ጽ/ቤት፤ ከጠቅሊይ ሚኒስትሩ እስከ ሁለም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች 

ዴረስ እነዚህን ጥያቄዎች በመተንተን በተሇያየ ግዜ አቅርበዋሌ፡፡ 

ከዚህም አሌፎ ቢያንስ ከሶስት ሚኒስትር መስሪያቤቶች ሚኒስትሮች 

ጋር ሰፊ ውይይት ያዯረጉ ሲሆን መፍትሄው ግን እንዯታሰበው ቀሊሌ 

አሌሆነም፡፡ የጥያቄዎቹ ግሌፅነት፤ የአቀራረባቸው ሰሊማዊነትና ህገ-

መንግስታዊነት ግን ከኢህአዳግ ምክር ቤት ጀምሮ በተሇያዩ ሚኒስቴር 

መስሪያ ቤቶች ምስክርነት አግኝቶ ነበር፡፡ ነገር ግን ከሶስት ረጃጅም 

ቀጠሮ በኋሊ ወሳኝ መሌስ ይገኝበታሌ ተብል የሚጠበቅበት የካቲት 

26 ከፌዳራሌ ጉዲዮች ሚኒስትሩ ድ/ር ሽፈራው ተ/ማርያም እና 

ሚኒስትር ዳኤታው አቶ ሙለጌታ ውሇታው ጋር ከቀኑ 8 ሰአት እስከ 

ምሽቱ 2 ሰአት የዯረሰ እጅግ ሰሊማዊ ውይይት ያዯረጉ ሲሆን በእሇቱ 

ከክቡራን ሚንስትሮቹ የማይጠበቅ ተግባር ተፈፀመ፡፡ ይኸውም 

ውይይቱ ሳይጠናቀቅ እና ተወካዮቹ ሇመግሪብ ስግዯት ሇጥቂት 

ዯቂቃዎች በወጡበት ቅፅበት ሇሬዱዮ ፋና ‹‹የህዝበ ሙስሉሙ 

ጥያቄዎች መሌስ ማግኘታቸውንና ከተወካዮቹም ጋር መግባባት ሊይ 

መዴረሳቸውን አወጁ፡፡ ይህም ተብል ከፀልት መሌስ የቀጠሇው 

ውይይት ሊይ ሇተወካዮቹ የተነገራቸው መሌስ 

1. የመጅሉስ ምርጫ ይካሄዲሌ ግን መቼ እንዯሚካሄዴ መናገር 

አይቻሌም፡፡ ነገር ግን ምርጫውን የሚያስፈፅመው አሁን 

በስሌጣን ሊይ ያለት አመራሮች እንጂ ገሇሌተኛ አስመራጭ 

አይቋቋምም፡፡  ምርጫውም በመስጂዴ ዯረጃ ሳይሆን 

በቀበላ ነው የሚካሄዯው። 

2. አህባሽን በተመሇከተ ከዚህ በፊትም በግዳታ አሌተሰጠም 

አሁንም በግዳታ አይሰጥም ስሌጠናው ግን ይቀጥሊሌ 

አወሉያን መጅሉሱ ማስተዲዯር ይቀጥሊሌ፡፡ በቦርዴ 

ይተዲዯር የሚሇው ተቀባይነት የሇውም የሚለ ነበሩ፡፡ 

 

የተከበራችሁ የሃገራችን ዜጎች 

እዚህ ጋር እናንተው ሌትፈርደት የምትችለት እውነት የትኛው ጥያቄ 

ይሆን በተጠየቀበት መሌኩ መሌስ ያገኘው? ፍርደን ሇናንተው 

ተዋሇሁ። ነገሩ ግን የእምነት ነፃነት ፣ የዜግነት ፣ የሰብዓዊነት ጉዲይ 

ነውና ጥያቄዎቹ ተገቢውን መሌስ አሇማግኘታቸውን በማያሻማ መሌኩ 

ግሌጽ አዴርገናሌ። 

ማሇትም፡- 

1. የመጅሉስ ምርጫ በተቻሇ ፍጥነት እና በገሇሌተኛ 

አስመራጭ አማካኝነት መካሄዴ የሚኖርበት ሲሆን ጉዲዩም 

ሃይማኖታዊ እንጂ የወንበር ባሇመሆኑ በመስጂዴ ሉካሄዴ 

ይገባዋሌ 

2. አህባሽ በራሱ ተቋም እንዯ ላሊው እምነት ሉንቀሳቀስ 

ይገባዋሌ እንጂ በሙስሉሙ ንብረት በሚተዲዯሩ የመጅሉስ 

መዋቅሮችና መስጂድች ሉሰጥ አይገባውም 

3. አወሉያም በህዝብ በሚመረጡ የቦርዴ አባሊት ይተዲዯር 

በሚሌ ሇጥያቄዎቹ መሌስ አሇማግኘቱን ነገር ግን የፌዳራሌ 

ጉዲዮች ቢያንስ በጉዲዩ ሊይ ሇመወያየት ያዯረገውን ትብብር 

አመስግኖ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አንዴ የመንግስት እርከን 

እንጂ የመጨረሻ ባሇመሆኑ ጥያቄዎቹን ሇቀጣይ የስሌጣን 

እርከን እንዯሚየቀርብ በዯብዲቤ በማሳወቅ ከፌዳራሌ 

ጉዲዮች ጋር የነበረውን ውይይት ቋጨ፡፡ 



 

ይህንንም ተከትል ሇክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር በጉዲዩ ሊይ ውይይት 

ሇማዴረግ ካሊቸው ጠባብ የስራ ወቅት ሊይ ቀጠሮ እንዱይዙ 

የሚጠይቅ ዯብዲቤ አስገባ፡፡ የውይይት ቀጠሮውን በመጠባበቅ ሊይ 

ባሇበት ወቅት ዴንገት ሳይታሰብ ያ ሰሊማዊ የተባሇና በሚዱያ ዯረጃ 

የተወዯሰ ጥያቄ እና አቅራቢው ህዝብ ህገ-ወጥ፤ ሇሰሊማዊ አካሄዴ 

ዝግጁነት የላሇው እየተባሇ በመግሇጫ መብጠሌጠሌ ተጀመረ፡፡  ይሄ 

በጣም አስዯንጋጭ እና ያሌተጠበቀ በመሆኑ ሇግዜው ግራ ቢያጋባንም 

ነገሩን በሰከነ መንፈስ በመገምገም የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ቀጠሮ እስኪገኝ 

በትዕግስት ሇመጠበቅ ተወሰነ፡፡  የጠቅሊይ ሚኒስትሩም ቀጠሮ 

መዘግየትና የአዝማሚያዎች አሇማማር ተከትል ምናሌባት እኛው 

በሰራነው ወንጀሌ ኃጢያት ሉሆን ይችሊሌና አምሊክ ይምረን ዘንዴ 

ምፅዋት እንስጥ በሚሌ ህዝቡ ገንዘቡን እያዋጣ ሇነዲያንና ሇህዝብ 

ሰዯቃ በማዘጋጀት የፀልት ፕሮግራሞች በመሊ ሃገሪቱ መካሄዴ ጀመሩ፡

፡ እነዚህ የሰዯቃ ፕሮግራሞች ህዝብ በሌቶ፤ ፀልዮ እና በጉዲዩ ሊይ 

ተወያይቶ የሚሇያይባቸው እንጂ ምንም አይነት የረብሻም ሆነ የአመፅ 

አካሄዴ ያሌተስተዋሇባቸው ነበሩ፡፡ ሇዚህ ዯግሞ በስፍራው የተገኙ 

የፀጥታ ሃይልች ሳይቀሩ ሉመሰክሩ ይችሊለ፡፡ የዚሁ አካሌ የሆነውና 

በአዱስ አበባ አወሉያ ሉካሄዴ የታሰበው የሰዯቃ (ምፅዋት) ፕሮግራም 

ሇሃምላ ስምንት ተቀጥሮ የእርዴ ሰንጋዎች ገብተውና የማብሰያ 

ቁሳቁሶች ተዘጋጅተው አርብ ሇቅዲሜ ላሉት ምግብ ሇመስራትና ግቢ 

ሇማሰናዲት ከመስጂዴ ባዯሩ ምእመናን ሊይ ያሌታሰበና ሇምን 

እንዯተዯረገ ያሌታወቀ ዴንገተኛ ተኩስ ተከፍቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ 

ሲቆስለ እስከአሁን የት እንዯዯረሱ ያሌታወቁም ይገኛለ፡፡ ቀሪዎቹን 

ሇመክተፊያ ይጠቀሙበት የነበረውን ቢሊዋ እያስያዙ በግዴ በፊሌም 

በመቅረፅ ወዯ እስር ቤት ወረወሯቸው፡፡ 

 

አንዴ አዯጋ ሲከሰት መስጂድች አዛን ማዴረግና ቤተክርስቲያኖች 

ዯወሌ መዯወሌ የተሇመዯ እንዯመሆኑ በእሇቱ በከተማው የሚገኙ 

በርካታ መስጂድች አዛን አሰሙ፡፡  ይህንንም ተከትል በርካታ 

ምእመናን ወዯመስጂዴ ሇፀልት ሲተሙ በየአካባቢያቸው ተኩስ 

እየተከፈተ፤ አስሇቃሽ ጭስ እየተተኮሰ እና ህዝቡ በደሊ እየተዯበዯበ 

እጅግ አሳዛኝ ላሉት አነጋ፡፡ እንዱህም ሆኖ ግን ህዝቡ ተቃውሞውን 

ቅዲሜ እና እሁዴ የገሇፀው በአንዴ ግቢ ውስጥ በመወሰን የማንንም 

መብት ሳይነካ በሃዘንና በሇቅሶ ብቻ ነበር፡፡ ይህም ሆኖ በመንግሰስት 

መገናኛ ብዙሃን የተሊሇፈው ዜና ግን ህዝብን ሽምጥጥ አዴርጎ የካዯ 

እና የሚያሳዝን ሆነ፡፡ እንግዱህ ይህችን የሰዯቃ ፕሮግራም ተከትል 

ነው ነገሮች ከመቅፅበት የተቀያየሩት፡፡ ሰሊማዊነታቸው የተወዯሰው 

የኮሚቴ አባሊት እንዯሽፍታ እየታዯኑ ተይዘው ኢ-ሰብአዊ በሆነ አያያዝ 

ስር ሊይ ይገኛለ፡፡ ላልች ሰባኪያንና የሃገር ሽማግላዎችም ተመሳሳይ 

እጣ ፈንታ ገጥሟቸዋሌ፡፡  ይህንን መሪር ሃዘን ሇመግሇፅ በአንዋር 

መስኪዴ የተሰበሰቡ በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ምእመናን ሊይ ነው 

የሰሞኑ የሚዱያ ሽፋን የሆነው የጅምሊ እስራትንና ዴብዯባ 

ያስተናገዯው ክስተት የተፈጠረው፡፡ ይኼኛውም እንዯላልቹ 

በመስጂዴ ቅጥር ግቢ በተሰባሰቡ ምእመናን ሊይ የተከፈተ ጥቃት 

እንጂ ህዝብ ሇአመፅ የተነሳሳበት አካሄዴ አሌነበረውም፡፡ 

አይኖረውምም፡፡  

 

የተከበራችሁ የሃገራችን ዜጎች 

እኛ እየጠየቅን ያሇነው ግሌፅ፤ ቀሊሌ እና ንፁህ የሃማኖታዊ ፣ የሰብዓዊ 

የዜግነት ፣ የመብት ጥያቄ ነው፡፡ ጥያቄዎቹ ማንም እንዯፈሇገው ዲግም 

አቡክቶ ቢጋግሯቸው ላሊ ምንም ሉወጣቸው አይችለም፡፡  ግሌፅ 

ጥያቄያችንን በሃይሌ በመጠምዘዝ ፖሇቲካዊ ይዘት ሇማሊበስ 

በመንግስት የሚዯረገው ጥረት ምክንያቱ ባይገባንም ጥያቄአችን ንፁህ 

የመብት ጥያቄ ብቻ መሆኑን አሁንም ሇመግሇፅ አንዯክምም፡፡  

የፖሇቲካ ጥያቄ ነው ያሊቸው፤ እስሊማዊ መንግስት ሇማቋቋም ነው----

በሚሌ የሚነዙት ውሃ የማይቋጥሩ ተራ ወሬዎች ተናጋሪውን 

ከማቅሇሌ ያሇፈ ትርጉም የሊቸውም፡፡ ይህንን ተራ አለባሌታ 

ሇማጠናከር በሚሌም ተዯጋጋሚ ዴራማዎችና በዘጋቢ ፊሌም 

(ድክመንተሪ)  ስም የሚቀርቡ ውዥንብሮች ተበራክተዋሌ፡፡ 

በቀጣይም ይበሌጥ ተጠናክረውና የህዝብ ሇህዝብ አንዴነትን ሉንደ 

በሚችለ መሌኩ ተቀናብረው ሉቀርቡ እንዯሚችለ በብዙ ይጠበቃሌ፡

፡ እኛም የሚነዙብን አለባሌታዎችን ወዯ ጎን በመተው ከሊይ 

የዘረዘርናቸውን ግሌፅ ጥያቄዎቻችን እንዱመሇሱ እና በመቶዎች 

የሚቆጠሩ የታሰሩ የእምነት ወነዴሞቻችን እስኪፈቱ ሰሊማዊ 

ትግሊችንን እንዯምንቀጥሌ ስንገሌፅሊችሁ የጥያቄአችንን ግሌፅነትና 

ከፖሇቲካ ንፁህነት እንዯከዚህ ቀዯም እንዴትረደሌን በመጠየቅ ነው፡፡ 

  

ይህ ሇመነሻ ግንዛቤ ያህሌ እንዱረዲ በማሰብ የተዘጋጀ እንጂ ዝርዝር 

ሃሳቦችን አሇመያዙን እንረዲሇን፡፡ በቀጣይ ላልች የጋራ ጉዲዮች ሊይ 

እንዯምንፅፍ እየገሇፅን አጠቃሊይ ሂዯቱን በይበሌጥ ሇመረዲት 

የመፍትሄ አፈሊሊጊ ኮሚቴው ያሳተመውን 

 ‹‹እውነቱ ይህ ነው›› የሚሇውን መፅሃፍ እንዱያነቡ እንጋብዛሇን፡፡ 

አምሊክ ሃገራችንንም ዜጎቿንም ሰሊም ያዴርግሌን!  

 

የዓሇም ዓቀፍ  “ዴምጻችን ይሰማ” መዴረክ አስተባባሪ 


