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November 18, 2017 

አህመዲን ጀበል ተቋም ነው!!! 

ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ጉሮሮ መንጥቄ የምታድግና የምትመነደግ የትግራይ ሪፐብሊክ እመሰርታለሁ የሚል 
ማኒፌስቶ አንግቦ ነበር ወያኔ ከደደቢት በርሃ ብቅ ያለው። በደርግ ወታደራዊ ሥርዓት ሕዝብ ተማሮና፣ 
የማእከላዊው መንግሥት ተዳክሞ የሥልጣን ክፍተት ሲከሰት፣ ወያኔ አጋጣሚውን በመጠቀም የትግራይ ነፃ 
አውጪነቱን በርኖስ አውልቆ ኢትዮጵያን ከጭቆና ለመታደግ የተላኩ ፃዲቅ ነኝ በማለት እራሱን ፈርጆ በትረ 
ሥልጣኑን ከሕዝብ ቀማ። እሱ የአዞ እምባ እያፈሰሰ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ግን የስቃይ እምባ እያስለቀሰ፣ ወያኔ 

26ኛው ዓመት የሥልጣን መሰላል እርከን ላይ ደርሷል። 

ሰሞኑን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተወካይ ጀግናው የታሪክ ሙሁሩ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ቀደም ሲል 
በማእከላዊ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት የኩላሊት በሽተኛ ሆኖ በሕክምና እጦት እየተሰቃየ ነው። ከአገሪቱ ፍርድ 
ቤት በላይ የላቀ ስልጣን ያላቸው የእሥር ቤት ዘበኞች አንዴ መኪና የለም፣ ሌላ ጊዜ አጃቢ የለም የሚል ሰንካላ 
ምክንያት እየሰጡ የሃኪም ቀጠሮ እንዲስተጓጎል በማድረግ የኡስታዛችንን ስቃይ እያራዘሙት ይገኛሉ። አህመዲን 
ጀበልን የሚያክል ጎበዝና መንፈሰ ጠንካራ ጀግና ከአልጋ ላይ መውጣትና መውረድ እንደተሳነው መስማት በእጅጉ 
ያማል። 

የጨካኙ የወያኔ መንግሥት ዓላማ የፖለቲካ፣ የሃይማኖት፣ እና የህሊና እስረኞች ከተፈቱም በኋላ በእስር ቤት 
የገጠማቸው የጤና ቀውስ በዘላቂነት እንዲከተላቸው እንደሆነ በግልጽ እየታየ ነው። በምሕረት ስም ከትንሹ እስር 
ቤት ወደ ትልቁ እስር ቤት የተዘዋወሩት እነኡስታዝ አቡበከር፣ እነኡስታዝ በድሩ ሁሴን፣ ወንድም ሃብታሙ 
አያሌውና ሌሎችም ወያኔ ባደረሰባቸው አሰቃቂና አሥነዋሪ የአካል ጉዳት አሁንም በተለያየ ሕመም እየተሰቃዩ 
ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ የፖሊሲ ጥናት ማህበር፣ የኢኮኖሚና የሰላም ማህበር ከሚባል ተቋም ጋር በመተባበር 

ባደረገው ጥናት “የኢትዮጵያ መንግሥት በዜጎቹ ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ከሚያኪያሂዱት የዓለም መንግሥታት 

መካከል ግንባር ቀደም“ መሆኑን በቅርቡ አጋልጧል። ድብደባውና ጭፍጨፋው አሁንም እየተካሄደ ስለሆነ 
የጥናቱ ሃቀኛነት ለጥያቄ የማይቀርብ ነው። 

የወያኔ መንግሥት በድብቅ በየክልሉ መሳሪያ አስታጥቆ በሸጎጣቸው ካድሬዎች አነሳሽነት ዘር ተኮር የሆነ ብጥብጥ 
በሕዝብ መሃል በመቀስቀስ የኦሮሞና የአማራ ተወላጆች ከሚኖሩበት ቀዬአቸው በስፋት እንዲፈናቀሉ በማድረግ 
ላይ ነው። ወያኔ በፈጠረው የዘረኝነት አባዜ በሶማሊያ ክልል ዩኒቨርስቲ ውስጥ የሚማሩ የአማራና የኦሮሞ 
ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ተገደዋል። ወያኔ በተከለብን የዘረኝነት መርዝ ምክንያት አቅመ ደካማ 
አረጋውያን፣ እርጉዝ ሴቶች፣ ሕፃናቶች፣ ፀሐይና ብርድ የማይችሉ አዲስ የተወለዱ ሕፃኖች ያቀፉ እናቶች 
በየጫካውና በየጎዳናው በመንከራተት ላይ ናቸው። 

በደሉ ያንገሸገሸው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደወትሮው ብስጭቱን በሆዱ ይዞ “እንዲያው ጉም ጉም “ እያለ በየቤቱ 
የሚቆዝምበት ጊዜ አክትሞ ከዳር እስከዳር ወደአደባባይ ወጥቶ ከአጋዚ ጦርና ከሆድ አደር ካድሬዎች ጋር 

እየተፋለመ ነው። ውጤቱም እየታየ ነው። ለ26 ዓመታት ስግብግብ ሆድ አደር ካድሬዎችን ሲያፈራ የነበረው 
የወያኔ ዛፍ በመጠውለግ ላይ ይገኛል። ቀድሞ ያፈራችውም ከየአቅጣጫው በሚያርገበግባቸው የሕዝብ አመፅ 
አውሎ ነፋስ ተንጠብጥበው በመውደቅ ላይ ናቸው። ትልቁ ተስፋ እየተንገዳገደ ያለውን የወያኔን ዘረኛ ዛፍ 
የሚተካው ችግኝ የሚፈላበት አመቺ ለም መስክ ከአሁን በኋላ በአገሪቱ ሊኖር እንደማይችል ነው። 
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ለወያኔና ደንገጡሮቹ - የኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ የኦሮሞና የአማራ፣ የአኙዋክና የአፋር፣ የስልጤና የጉራጌ 
ማሕበረሰብ፣ በአጠቃላይ አገር ወዳድ ታጋዮች በሰላም ሃገሪቱን ለሕዝቡ እንድታስረክቡ ለዓመታት 
ማስጠንቀቂያና ጥሪ አስተላልፈውላችኋል። የአምባ ገነን ተፈጥሮ ስለሆነ በሰላማዊ መንገድ ሥልጣንን የማስረከብ 
ጉዞ ግን አልመቻችሁ ብሏል። ለመስማት ፈቃደኛ አልሆናችሁም። በእርግጠኝነት ለወደፊትም 

የምትሰሙ አይደላችሁም። ሃቁ ግን ከሕዝብ ተሰውራችሁ በሕዝብ ላይ እኩይ ሴራ የምትሸርቡበት የመሰብሰቢያ 
አዳራሻችሁ ምሶሶውና ወጋግራው ተነቃንቋል። በእርግጥ በሕዝብ ትግል መነቀሉ አይቀሬ ነው። 

ከአሁን ወዲያ የወያኔ ባለሥልጣናትና ካድሬዎች በቢሮአቸው ውስጥ የተሰቀለውን የግድግዳ ሠዓት እያዩ በአገሪቷ 
ውስጥ የዘረጉት የዘረፋ፣ የድብደባና የግድያ ሥርዓት ተንኮታኩቶ የሚወድቅበትን ወቅት መቁጠር ብቻ ነው። 
የአግዓዚ ጦር፣ ያስቸኳይ ጊዜ አወጅ፣ ኮማንድ ፖስት እንዳልሠራ ሁሉ የብሔራዊ ምክር ቤት በሚል ሽፋን መልሶ 

የተዘረጋው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር-2 እንደማይሠራ የሚያከራክር አይደለም። በፈጣሪ እርዳታና በሕዝብ 
ትግል ወዳቂዎች ናችሁ። አራት ነጥብ። 

ባለፈው ስድስት ዓመት ከፍተኛ መስዋዕትነት በመክፈል፣ ፈር ቀዳጅ በመሆን ከራስ ፀጉሩ እስከእግር ጥፍሩ 
የታጠቀውን ዘረኛውን ወያኔን ያርበደበዳችሁት እና ዛሬ በሃገራችን ከዳር እስከዳር ለተቀጣጠለው ሕዝባዊ አመጽ 

መሰረት የጣላችሁት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሆይ! ትግላችንና የቆምንለት ዓላማ ከማንም ግለሰብ በላይ ቢሆንም፣ 
አህመዲን ጀበል ግን እራሱን የቻለ ተቋም ነው። በየመስጊዶቻችሁ፣ እንደ ኮማንደር ጡሃ ሃሩን የመሰሉትን የካድሬ 
ኢማሞች የአህባሽ ኹጥባ ድምፅ በማስመጥ ወያኔን በጀግናው አህመዲን ጀበል ሕይወት መጣህ ማለት በመላ 

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዓይን መጣህ ማለት ነው በሉት! ደጋግማችሁ! ውድቀትህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 

ተፈርሞበታል በሉት! 

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሆይ! እንደ አህመዲን ጀበል ያለ ከዘመን ዘመን የሚሸጋገር ሥራ የሚሠራ ጀግና ምሁር 

ከመሃልችን ብቅ የሚለው አልፎ አልፎ መሆኑን አንርሳ! ገና በወጣትነቱ ታሪካችንን በሚመለከት ብዙ መጻሕፍት 
ያበረከተልንን አህመዲን ጀበልን መሰሪው ወያኔ በበሽታ እያፍተለተለ ኣንድም እንዲሞት ወይም ለወደፊት ምንም 
መጽሃፍ የማይጽፍበት የጤና ሁኔታ ላይ እንዲሆን ለማድረግና በጅምላ ሁላችንን ለመጉዳት አቅዶ እንደሆነ ምንም 
የሚያጠራጥር አይደለም። የኡስታዝ አህመዲን ጀበል ሕመም የሁላችን ሕመም ነው። አህመዲን ጀበል በሥቃይ 

ሲያቃሥት፣ ሁላችንም ማቃሰት አለብን! ስለሆነም “ባለቤቱን ካልናቁ፣ አጥሩን አይነቀንቁ” እንደሚባለው፣ 

“የሙስሊሙ ጥያቄ የፖለቲካ ይዘት የለውም፤ ባለው ልማታዊ መንግሥት ሥር ጥያቄዎቻችን እንዲመለሱ 

እንጥራለን።” እያሉ ሊያስተኙን የሚጥሩትን ወገኖች ሳንሰማ፤ ጀግናው አህመዲን ጀበል በተወጋበት በሽታ ከጃችን 
ከማፈትለኩ በፊት ሃይልና ድምፃችንን በማስተባበር፣ እንዲሁም ፀረ ወያኔ ከሆነው ከሌላው ወገናችንም ጎን 
በመቆም አገራችንንም አህመዲን ጀበልንም እንድንታደግ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ሕብረት ጥሪ ያቀርባል። 

የተባበረ የሕዝብ ሃይል ድል ይቀዳጃል! 

አላሁ አክበር! 

የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ሕብረት 
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