
                 ግብጻዊው ኢማም የጦርነት ቅስቀሳ በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ስብሰባ በዋሽንግተን ዲሲ

           በቅርቡ በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው የሙሲሊሞች ስብሰባ ላይ አንድ ተጋባዝ ኢማም 
ነበር::              ሰውየው ግብጻዊ ሲሆን እንደ አስተዋዋቂው ገለጻ ከሆነ ብዙ ጊዜ ወደዚሁ አክራሪ ኢማም ለምክርና 

   ለድጋፍ እንደሚሄዱ ደጋግሞ ግለጽዋል::        እንደ ግብጻዊው ገለጻ ከሆነ የኢትዮጵያን መንግስት እንደ ክርስቲያን 
      በማየት ሙስሊሞች በክርስቲያን ላይ እንዲነሱ ጥሪውን አስተላልፍዋል::    ሰውየው ግብጻዊ ከመሆኑ አንጻር 
            በአባይ ግዳይ ላይ ኢትዮጵያ ላይ ካላቸው ጥቅም አንጻር ከድሮ ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማዳከም ካላቸው 
       ፍላጎት አንጻር ለኢትዮጵያ በጎ ነገር ይሻሉ ተብሎ አይጠበቅም

              ሰውየው ይንን የተናገርው ከመሬት ተነስቶ ሳይሆን እሱን የሚያማክሩት በውጪ አገር የሚንቀሳቀሱ 
          የኢትዮጵያ ሙስሊም መብት አስጠበቂዎች ጉዳዩን የክርስቲያን መንግስት እያሉ ከማቅረባቸው ጋር የተያያዘ 

ነው::             ሰውየው ከመድረክ ጅርባ በሚያድረጉት ምክክር ና ዱለታ ላይ የወያኔ መንግስት ብሎ ከማቅረብ ይልቅ 
         የክርስቲያን መንግስት በማለት ክርስቲያኑ ምንም በማያቀው ሁኔታ እንዲያልቅና እንዲጨፈጨፍ የሚያድረግ 

  መርዛማ አስተሳሰብ ነው::

            የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት እንቅስቃሴ መሪዎች በተደጋጋሚ እነዚህን ስህተቶች ከማረም ይልቅ 
       በተከታታይ በሚያድረጉዋቸው ስብሰባዎች ላይ ተደጋጋሚ ስህተቶችን ሲፈጽሙ ታይትዋል::   በ ጥቅምት ወር 
           በተካሄደው ስብሰባ ላይ አንድ የስብሰባው ተሳታፊ ሙስሊም ክርስቲያኖችን ሚያያናንቅ ና ጥላቻ የተሞላበት 

       ግጥም ሲያቀርብ የስብሰባው አዘጋጆች ያሉት ምንም ነገር አልነበረም::    ይህም ጥላቻ የተሞላበት ግጥም 
  ተቆርጦ እንዲወጣ ተደርግዋል::        ግጥሙ በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተና ክርስቲያኑን እንደጠላት እንዲታይ 

 የሚያድረግ ነበር::           በድጋሚም በዚህ ወር በተድረገው የሙስሊሞች ስብሰባ ላይ የግብጽ ኢማም ዘረኛውን 
       የወያኔ መንግስት ክርስቲያን እያለ አድሬስ ሲያድረግ ማንም አላረመውም::   ሰውየውን ስህተቱን ክማስረዳት 



   ይልቅ በስህተቱ እንዲቀጥል አድርገውታል::

        ይህ ሁኔታ ሁለት ነገር ይሳየኛል ::       አንድ ሙስሊሙን ሚወክሉት ግለሰቦች አደባባይ ሲቀርቡና በጀርባ 
   ሚናገሩት የተለያየ እንደሆነ ነው::       በጀርባ የለየለት የክርስቲያን ጥላቻ ያላቸውና ክርስቲያኑን ከማጥፋት 

   ወደሓላ የማይሉ መሆናቸውን ነው
          አብዛኛው ወያኔን ሚቃወመው ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሙስሊምን 

           እንቅስቃሴ እየደገፉ እንዳለ እየታወቀና ኢሳትንም ጨምሮ በውጪ ሚገኙ የተለያዩ ሚዲያዎች ይህንን 
             ጥያቄ በማስተጋባት ላይ እያሉ እንደሆነ እየታወቀ ነገር ግን እነዚህ የሙስሊም ተወካይ ነን ባዮች አንድም 
     ወቅት ስህተት ሲሰራ ለማረም ሲሞክሩ አይታይም::        እኛም እነዚህ ትናንሽ ሚመስሉ ነገር ግን በጣም መጥፎ 

   ስሀተቶች እንዲታረሙ ስንጠይቅ አይታይም::     በዚህ ሁኔታ መቀጠሉ ተገቢ አይመስለኝም::  ስህትቶች በጊዜ 
 መታረም አለባቸው::

   ለአለፉት 21         አመታት ወያኔ ኢትዮጵያውያንን ሲያስድድና ሲገድል አንድም ሙስሊም ተነስቶ ለምን 
          ሲል አልታየም እንዲያውም ደግ አረጋቸው በማለት ከወያኔ ጋር የቆሙበት ሁኔታ ነበር::

                  የክርስቲያን ሀይማኖት መሪዎችን የፖለቲካ እንዲሁም የሲቭክ ድርጅቶች ዝም ብሎ ከመደገፍና ይልቅ 
    አንዳንድ ነገሮች መጠየቅና መመርመር ያስፈለጋል::

            ይህ ጉዳይ ከቁጥጥር ውጪ ከሆነ አደጋው ለሁሉም ስለሆነ ከሙስሊምና ከክርስቲያኑ የተውጣጣ 
   ታስክ ፎርስ መመስረት ይኖረበታል: :        አንዳንድ ትንሽ ሚመስሉ ስህተቶች ቶሎ ካልታረሙ አደጋው የከፋ 
 ይሆናል ::

             አብዛኞቹ የሙስሊሞ ተወካይን ነን ሚሉ ግለሰቦች ሆኑ የሙስሊሙ ሬዲዮኞች ቢላልን ጨምሮ ጸረ 
            መንግስት እንጂ ጸረ ክርስቲያን አይምሰሉ እንጂ ብዙዎቹ የለየላቸው ጸረ ክርስቲያን መሆናቸውን ማንም 
        ሚክደው አይደለም ይህም በተደጋጋሚ በስብሰባቸው ላይ የታየ ነገር ነው::

   


