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“ድርሳነ - ወሐቢያን”  በወፍ በረር ዕይታ 

(ክፍል ሁለት) 

አብዱል አቢዝ ከድር - 7/24/12  

በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ በድርሳኑ አጠራር “አህባሽ” የተሰኘው የአስተምህሮት ዓይነት መደበኛ 

ኢሰላማዊና ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሁነቶችን አሻራቸውን ለማጥፋት እየሰራ ነው በማለት የወሐቢያ አቀንቃኙ 

ማስነበባቸውን በግርምታ ገልጨላችሁ በይደር አቆይቼው ነበር፡፡ በዛሬው ጽሑፌ ደግሞ ይህን አስቂኝ ቀልድ 

መሰል ፖለቲካ ጨምሮ ሌሎች ዲስኩሮቻቸውን እንዲህ እንመለከታለን፡፡ 

የወሐቢያ አስተምህሮት መነሻውም ሆነ መድረሻው አክራሪነት ነው፡፡ አክራሪነት ደግሞ ሀገር በቀል 

የሆኑ ሁነቶችንና መደበኛ ሃይማኖታዊ እሳቤዎችን አይከተልም፡፡ በቀዳሚው ጽሑፌ ላይ እንደለገፅኩት 

የወሐቢያም ሆነ የሌሎች አክራሪዎች መገለጫ ሀገር ውስጥ የነበረውን ነባር እምነት በመሸርሸር በመጤ 

እምነት መተካት እንዲሁም አሻራቸው የማንነታችን መገለጫዎች የሆኑትን ዕድሜ ጠገብ መሸጂዶችን 

ያወድማል። እንግዲህ ይህ የጽንፈኞች ስብስብ ነው — ራሱን ክርስቲያን ወንድሞቻችን “ከጳጳሱ ቄሱ” 

እንዲሉት ዓይነት አድርጎ ነባሩን እምነት ‘ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሁነቶችን ለማጥፋት እየተንቀሳቀሰ ነው’ 

በማለት በተገላቢጦሹ ለመክሰስ የሚሞክረው፡፡ 

ኧረ ለመሆኑ ወሐቢያ ከመቼ ጀምሮ ነው መደበኛ እስላማዊ ሁነቶችን ተከትሎ የኖረው? መደበኛ 

እስላማዊ ሁነቶች ማለት ነባሩን የእምነት አስተሳሰብ እያዳበሩ በማህበረሰቡ  ውስጥ መቻቻል፣ መከባበርና 

ፍቅር እንዲነግስ ማድረግ ነው፡፡ አክራሪው ቡድንና ጥቂት ግብረ-አበሮቹ  የሚያከናውኑት ግን ከዚህ ሃቅ 

ተቃራኒ የሆነውን የጥፋት መስመር ነው፡፡ ነባር መስጂዶችን ለማቃጠል መሞከር አሊያም ማቃጠል፣ ህዝቡን 

ለዘመናት ሲያስተምሩ የነበሩ ታዋቂ ሴኮችን መዝለፍ፣ ማዋረድ፣ ከእጃቸው ላይ ማይክራፎን በመቀማት 

ፖለቲካዊ መፈክር ማሰማት፣ በል ሲላቸውም ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በገጀራ ጨፍጭፎ መግደል ከቶ የማን 

ተግባር ነው? — የጽንፈኛው ቡድን ለመሆኑ መስካሪ የሚያሻው አይመስለኝም፡፡  

በኦሮሚያና በሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ ህዝቡ የሚያምንባቸውን ሼኮች መቃብር እየፈነቀሉ 

አጥንታቸው በገጀራ የሚከሰክሰው ብሎም በየመስጂዱ በሶላት ሰዓት አመጽ ለመፍጠር ህዝብ ሙስሊሙን 

ከሃይማኖቱ ቀኖና ውጪ የሚቀሰቅሰውስ ይኸው አክራሪ ቡድን አይደለምን?—አዎ! እንግዲህ ይህ ተግባር ነው 

በወሐቢያውያን መደበኛ ኢስላማዊና ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሁነቶችን መጠበቅ የሚባለው፡፡ ግና ይህን መሰሉ 

ሃይማኖታዊ ፌዝ አብዛኛውን ሙስሊም ከማስቆጣት በስተቀር የሚፈይደው አንዳችም ነገር ሊኖር የሚችል 

አይመስለኝም፡፡ 

“ድርሳነ - ወሐቢያ” በውስጡ ከያዛቸውና በወጥነት - አልቦ ግንዛቤ ላይ ከተመሰረቱ ጥንቆላዊ 

ትንታኔዎች ውስጥ የአክራሪዎቹን ማንነትና መሰሪ አቋማቸውን  በይፋ ያጋለጠው የግንቦት 2004 ዓ.ም 

አዲስ ራዕይ መጽሔት አንዱ ነው፡፡ ታዲያ ድርሳኑን በ‘ይህ እንደሚፈጸም ለመገመት አያዳግትም’ ስሌትና 
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‘በይሆናል’ ቤት የማይመታ ግጥማዊ ስልተ - ምት በሌለው ዜማ ያቀናበሩት አቶ አብደላህ አደም ኢህአዴግ 

ለአባላቶቹ በንድፈ - ሃሳብ መጽሔቱ ላይ “ጠንካራ አማኝም ጠንካራ ኢህአዴግም በመሆን መካከል ግጭት 

የለም፡፡ ግጭት የሚኖረው ድንበሮቹን ስናደበላልቅ ነው፡፡…” በማለት ያቀረበውን እውነታ በተጣመመ 

ብዕራቸው አጣምመው ለማየት ሞክረዋል፡፡ እርሳቸው ይህን አባባል፤ ‘ሙስሊሞችን ከድርጅትና ከሲቪል 

ሰርቪስ መዋቅር ውስጥ ለማግለል የእጅ አዙር መልዕክት የሚያስተላልፍ ነው’ በማለት የሌለ ነባራዊ 

እውነታን በምዕናባቸው ፈጥረው ለማሳየት ሞክረዋል፡፡  

የግለሰቡ ምናባዊ ቅዥት በዚህ ብቻ የሚያበቃ እንዳይመስላችሁ፡፡ በራሳቸው የጨለምተኝነት ስሜት 

ተውጠውም ያለምንም ሃፍረት መንግስት እንደቀድሞዎቹ አፄዎች ሙስሊሙን ማህበረሰብ የማየት ፍላጎት 

ያለው በማስመሰል ጽፈዋል፡፡ ዳሩ ግን እንኳንስ ፊደል የቆጠረና ስለ ሃይማኖቱ በቂ ግንዛቤ ያለው ሰው 

ቀርቶ፤ በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ምንም ዓይነት ምልከታ የሌለው ማንኛውም ግለሰብ ቢሆን ይህን መሰሉን 

የቅጥፈት ድርሳን “አሜን” ብሎ ሊቀበለው አይችልም፡፡ ምክንያቱም የወሐቢያው ድርሳን አነብናቢን ጭልጥ 

ያለ ፖለቲካዊ ጥላቻ ህዝቡ በገሃድ የሚያውቀውን ሃቅ “ዓይችሁን ጨፍኑና ላሞኞችሁ” የሚል በመሆኑ ነው፡፡ 

እስቲ ለማንኛውም ወደተነሱት ነጥቦች እናምራ፡፡ በመጀመሪያው ደረጃ ገዥው ፓርቲ በንድፈ- ሃሳብ 

መጽሔቱ ላይ ያቀረበው ድርጅታዊ አቋም በጠራ እና ግልጽ በሆነ ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ 

ከመሆኑም በላይ፤ ሃይማኖትና ፖለቲካዊ ስዎች መለያየት እንዳለባቸው የደነገገውን ህገ - መንግስት 

የተመረኮዘ መሆኑን መገንዘብ የጨዋ ምግባር ይመስለኛል፡፡  

ነገሩ የወሐቢያው “የሁከት ዘፋኝ” ያለምንም ማስረጃ ከመሬት ተነስተው አባባሉን “በሙስሊሙ ላይ 

ያነጣጠረ መሆኑን ለመገመት አይከብድም” በሚል ነሲባዊ አጻጻፍ እንዳቀረቡት አይደለም፡፡ በመጽሔት ላይ 

በግልጽ እንደተመለከተው ጠንካራ አማኝም ሆነ ጠንካራ ኢህአዴግ በመሆን መካከል ልዩነት የሌለው 

በድርጅቱ ውስጥ የሚገኝ የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ ያለማንም ጣልቃ ገብነት እምነቱን በነፃነት 

ማራመድ እንደሚችል የሚገልፅ ነው—ሙስሊምም ይሁን ክርስቲያን፡፡  

የኢህአዴግ አባል ሙስሊም ብቻ እንዳልሆነው ሁሉ፤ ክርስቲያን ብቻም አይደለም፡፡ ስለሆነም 

በድርጅቱ ልሳን ላይ የሚንጸባረቁ ማናቸውም ጉዳዮች ግለሰቡ እንዳሉት ሃይማኖታዊ ክፍፍልን መሰረት 

በማድረግ የሚዘጋጁ አይደሉም—የድርጅቱ አባል የሆኑ የሀገሪቱን ዜጎች በሙሉ የሚመለከቱ እንጂ፡፡ 

በመሆኑም ማንኛውም በገዥው ፓርቲ ውስጥ የታቀፈ አባል ጠንካራ አማኝ ሆኖ፤ በዚያው ልክ የተዋጣለት 

የድርጅቱ ፈጻሚ ወይም አስፈጻሚ ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ህገ - መንግስቱ የፓርቲ አባል ለሆነም 

ይሁን ላልሆነ ማንኛውም  ሰው የሰጠው መብት ነው፡፡  

አንድ ግለሰብ የድርጅት አባል ስለሆነ ሃይማኖትህን ማጥበቅ የለብህም ሊባለ የሚችልበት ሥርዓት 

ከተቀበረ 21 ዓመታት ያለፉት መሆኑን የወሐቢያው ድርሳን ከታቢ ሊያውቁት ይገባል፡፡ ለምን ቢባል፤ 

በኢዲሲቷ ዴሞክራሲያዊ ሀገራችን ውስጥ መንግስትም ይሁን ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ሃይማኖት ውስጥ 

ገብቶ የሚፈተፍትበት ነባራዊ ሁኔታ የሌለ በመሆኑ ነው፡፡  
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ይሁን እንጂ በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ በሚመሰረቱ ፓርቲዎች ውስጥ የሚገኙ 

የየትኛውም ሃይማኖት ምዕመናን ጠንካራ አማኝነታቸውን ለራሳቸው ከመያዝ ውጪ ከድርጅቶቹ ፖለቲካዊ 

ስራዎች ጋር እያጣመሩ ማከናወን አይኖርባቸውም፡፡ በሀገራችን ውስጥ ያለው ዕውነታም ይኸው ነው፡፡ አንድ 

የኢህአዴግ ወይም የሌለ ፖለቲካ ፓርቲ አባል የሃይማኖቱን ስራ በድርጅቱ ውስጥ ለማካሄድ ከሞከረ፤ ከህገ - 

መንግስቱ መሰረታዊ ድንጋጌዎች ጋር በቀጥታ መጋጨቱ አይቀርም ። ለዚህም ነው የንድፈ-ሓሳብ መጽሔቱ 

በሁለቱም ጽንፎች (በሃይማኖትና በድርጅት አባልነት)  መካከል ግጭት ሊኖር የሚችለው ድንበሮቻቸው 

ሲደበላለቁ ብቻ መሆኑን የገለጸው፡፡ 

ታዲያ እንዲህ ዓይነቱን የድንበር መደበላለቅ ሊፈጥሩ የሚችሉት በማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ 

በሚገኙ ዜጎች ሳቢያ መሆኑ እየታወቀ፤ አቶ አብደላህ የተባሉ የወሐቢያ መዝሙር ደራሲ ከየት አምጥተውት 

ነው “ሙስሊሙን ብቻ የሚመለከት ነው” ለማለት የዳዳቸው?— ይህ ምልከታቸውም ምናልባትም ግለሰቡ 

በጽሑፋቸው “መቅድም” ላይ “የኢህአዴግ አባል ነበርኩ” (በእርግጠኝነት መሆናቸው ማረጋገጫ ባይገኝለትም) 

ስላሉ ወሐቢያን ኢህአዴግ ውስጥ ለማስረፅ ሲሯሯጡ እጅ ከፍንጅ ተይዘው በድርጅቱ መተዳደሪያ ደንብ 

መሰረት የተባረሩ መሆናቸውን እየነገሩን ላለመሆኑ ማንም እርግጠኻ ሊሆን አይችልም፡፡ ይህ ደግሞ ግለሰቡ 

ህገ - መንግስቱን እውን ለማድረግ በታገለው ድርጅት ውስጥ ተወሽቀው፤ መልሰው ህገ - መንግስቱን 

ለመናድ የተሰለፉ እንደበሩ የሚያመላክት ነው፡፡ እናንተዬ…”ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል” ያሉት እኚሁ 

“የመዝመረ-ወሐቢያ” አራጋቢ ይሆኑ እንዴ?...መቼም “ወቸው ጉድ” እንጂ ሌላ ምን ይባላል?!...  

የግለሰቡ እንቅስቃሴ “በልጅ አማሃኝቶ፣ ይበሏል አንገቶ” እንዲሉት ዓይነት በመሆኑ ወሐቢያን እንደ 

ሙስሊም ተቆርቋሪ አድርገው በመቁጠር፤ የሀገራችን ህዝብ ወደ ላቀ የዕድገት ደረጃ እንዲደርስ ምቹ 

መደላድል ይፈጥራል የተባለውንና ከወዲሁ ውጤቱ እየታየ ያለውን የዕድገትና የትራንስፎርሜሸን ዕቅዱንም 

በነካ የተቃውሞ ፖለቲካ እጃቸው ለመንቀፍ ዳድቷቸዋል— ‘በእንዲህ ዓመተ - ምህረት ምንትስ የሚባል 

የሃይማኖት አዋጅ ይወጣል፤ ይህ ደግሞ በሙስሊሙ ላይ ያነጣጠረ ነው’ በሚል ቆርጦ ቀጥልነት፡፡ እርግጥ 

የኢትዮጵያ መንግስት የህግ የበላይነትን በማስከበር የተሟላ ሰላም በሀገሪቱ ተፈጥሮ ዜጎች በዕድገትና 

በትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ላይ በንቃት እንዲሳተፉ ማናቸውንም ሰላምን ሊያስጠብቁ የሚችሉ አዋጆችን 

ሊያወጣ ይችላል፡፡ አዋጅ ማውጣት ደግሞ በህዝብ የተመረጠበት መደበኛ ስራው ነው፡፡  

ይሁንና መንግስት አንድን ዓለማዊ ክስተት የሚደግፈውም ሆነ የሚቃወመው እንዲሁም ጠቃሚ 

ወይም ጎጂ ብሎ የሚፈርጀው ከሃይማኖት ወይም ከየትኛውም ሌላ መመዘኛ ተነስቶ ሳይሆን፤ በልማትና 

በዴሞክራሲ ዓላማው ላይ ከሚያሳድሩት አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎች በመነጨ መሆኑን አቶ አብደላህና 

መሰሎቻቸው ሊረዱት ይገባል፡፡ ግና የግለሰቡም ሆነ የአስጻፊዎቻቸው ስጋት “ምን ያለበት ዝላይ አይችልም” 

እንዲሉ፤ ተግባራቸው ሃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ሁከት መፍጠር መሆኑን ስለሚያውቁ ከወዲሁ 

ባልተጻፈ ነገር በሙስሊሙ ስም ለመነገድ ሞክረዋል፡፡ ሆኖም እኔም ሆንኩ ማንኛውም ህዝበ ሙስሊም አንድ 

ሀገራዊ አዋጅ የሚወጣው ለአጠቃላይ ዜጋ እንጂ “እገሌ ለሚባል ሃይማኖት” ተብሎ አለመሆኑን ጠንቅቀን 

እናውቃለን፡፡ እናም በዚህ ረገድ የውሸት ክምር ይዞ መቀጠሉ ከአወሊያ በስተቀር ታላቁ አንዋር መስጂድ 

እንኳን የሚያደርስ አይመስለኝም፡፡ 
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ያም ሆነ ይህ ግን፤ ከአቶ አብደላ አደም ጽሑፍ አንድ ትልቅ እውነትን መዝዞ ማውጣት ይቻላል፡፡ 

ይኸውም የወሐቢያ አቀንቃኞች ሀገራችን ውስጥ በሃይማኖት ሽፋን ሁከትና ብጥብጥ በመፍጠር፣ የኢትዮጵያ 

ህዝብ “ነገ እለውጣለሁ” ብሎ ርብርብ እያደረገበት ያለውን የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን የማሰናከል 

ሴራን የሸረቡ መሆናቸው ነው፡፡ ይሁን እንጂ የሀገራችን ህዝብ እነዚህ ወገኖች በነገ መጻዒ ተስፋው ላይ 

አሸዋ ለመበተን የተዘጋጁ መሆናቸውን ስለሚገነዘብ፤ ቅዥታቸውን ማምከኑ አይቀሬ ነው —በሠላም ውስጥ 

ያለውን ዋጋ ጠንቅቆ ያውቃልና፡፡ 

የግለሰቡ ሌላኛው ልብለዳዊ ፈጠራ ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት ፀረ - አክራሪነት እንቅስቃሴውን 

የሚደግፉ የሃይማኖት ድርጅቶችን ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ ያቋቁማሉ የሚለው አስገራሚ አሉባልታ ነው፡፡ 

እርግጥ ለእንዲህ ዓይነቱ መረጃም ሆነ ማስረጃ የሌለው የቅጥፈት ድርሳን ቁብ መስጠት ባያስፈልግም፤ 

ከእውነታው አንጻር ተገቢውን ምላሽ መስጠት ግን የግድ ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ሃይማኖትን እንደ መሸሸጊያ 

ተከልለው ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ገቢራዊ ለማድረግ ሌት ተቀን በጥፋት ጎዳና ባተሌ የሆኑት 

“የወሐቢይዝም” አራማጆች የሌለን ተጨባጭ ሁኔታ እየፈጠሩ ደጋግመው በማውራት አብዛኛውንና ሰላም 

ወዳዱን ሙስሊም ሊያሳስቱት ስለሚችሉ ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ መንግስትን የሚወክሉት ባለስልጣናቱ ከህገ - መንግስቱ ድንጋጌ ውጪ እንደምን 

ሃይማኖታዊ ድርጅት ሊያቋቁሙ እንደሚችሉ ከድርሳኑ ባለቤቶች በስተቀር ለማንም ግልጽ አይደለም፡፡ 

እንደሚታወቀው የተዛነፉና መቻቻልን የሚቃረኑ አክራሪ የሃይማኖት እምነቶችን በመታገል ተግባር ላይ፤ 

መንግስት ህግ ከማስከበር ባለፈ ሌላ ፍላጎት የለውም፤ ሊኖረውም አይችልም፡፡  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው የመንግስት ባለስልጣናት ሃይማኖትን ለማደራጀት አይደለም 

የተመረጡት፡፡ እንደ ወሐቢያው ድርሳን እሳቤ ሃይማኖቶችን የሚያደራጁ ባለስልጣን ሊኖሩ አይችሉም፡፡ 

ምክንያቱም መንግስት ወይም ባለስልጣናቱ እንደ ሃይማኖታዊ እምነታቸው አንዱን የበታች ወይም አንዱን 

የበላይ አሊያም በአገልግሎታቸው አንደኛውን የእምነት ተከታይ ከሌላኛው በተሻለ አኳኋን  ማስተናገዳቸው 

አይቀሬ መሆኑ ስለሚታወቅ ነው፡፡ ለዚህም ነው ህገ - መንግስቱ በማያሻማ ቋንቋ ሃይማኖትና መንግስት 

መለያየት እንዳለባቸው በግልጽ ያስቀመጠው ፡፡ 

ለነገሩ የወሐቢያው ድርሳን ቀጥተኛ ፀቡ ከህገ - መንግስቱ ጋር ስለሆነ፤ የልቦለዳዊ ድርሳኑ 

ከታቢዎችና ጥቂት ተከታዮቻቸው እንደ እነርሱ ማንኛውም ሰው ህገ - መንግስቱን የሚጥስ ይመስላቸዋል — 

“ሌባ እናት ልጇን አታምንም” እንዲል የሀገራችን ሰው፡፡ ይሁን እንጂ ሀገራችን ውስጥ የመንግስት 

ባለስልጣንም ሆነ የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ህገ - መንግስቱን በመጣስ የራሱን ፍላጎት እውን 

የሚያደርግበት አሰራር የሌለ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

በመሆኑም ሃይማኖትን ማደራጀት ጉዳይ የእምነቱ  ተከታዮችና የሃይማኖቱ መሪዎች እንጂ፤ 

የመንግስት ባለስልጣናት ተግባር አለመሆኑን በሰከነ አዕምሮ ረጋ ብሎ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ ከዚህ ውጪ 

ወሐቢያን በመዝሙርነት የሚያቀነቅኑ ጥቂት ግለሰቦች ከመሬት ተነስተው ሐሰትን በመዘላበድ ያሻቸውን 

ቢለፍፉ፤ እኩይ ሴራቸውን ይበልጥ ከማጋለጥ ውጪ  የሚያስገኝላቸው አንዳችም ፋይዳ ያለ አይመስለኝም፡፡ 
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አቶ አብደላህ በማይዳሰስና በማይጨበጥ ዲስኩራቸው፤ኢትዮጵያ  በሌሎች ሀገሮች የታዩ የአክራሪነት 

ስጋቶች በተጨባጭ ሳይገጥማት በጽንፈኝነት ላይ ዘመቻ ከፍታለች በማለት “የሌባ ዓይነ ደረቅ…” እንዲሉት 

ዓይነት መከራከሪያ በማቅረብ ሌላኛውን አስቂኝ የፖለቲካ ጨዋታን አስነብበውናል፡፡ ግለሰቡ የት ሆነው ስለ 

የትኛዋ ኢትዮጵያ እያወሩ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ባይሆንም፤ በአሁኑ ወቅት እርሳቸው እና መሰሎቻቸው 

የሚከተሉት የጽንፈኝነት ተግባር ሀገራችን ውስጥ በግልጽና ድርስ አደጋ መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይደለም፡

፡ እንዲያውም ሀገራችን ከሌሎች ሀገራት ቀድማ የአክራሪነት አደጋ ገፈት ቀማሽ እንደነበረች የዛሬ 17 

ዓመት ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስብሰባ መዲናችን የመጡትን የቀድሞውን የግብጽ ፕሬዚዳንት ሆስኒ 

ሙባረክን ለመግደል ተደረገውን ሙከራ መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

ግና ነገሩ “ታሪክ ራሱን ይደግማል” እንዲሉት ዓይነት ሆኖ ነው መሰለኝ፤ የሀገር ውስጥ አክራሪዎች 

የሆኑት የእነ አቶ አብደላህ ተከታዮች የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባዔ  እየተካሄደ ባለበት ዕለት ረብሻና 

ብጥብጥ በመፍጠር የሀገራችን ሰላማዊ ገጽታ ላይ ጥላሸት ለመቀባት ጥረት አድርገዋል፡፡ በዕለቱ አንደ 

የአክራሪው ቡድን ተወካይ ለአምሳያቸው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እንደተናገሩት “መንግስት የፈለገውን 

ቢያደርግ እኛ በዕለቱ የጠራነውን ስብስባ አንቀይርም”  በማለት ከህግ በላይ መሆናቸውን በይፋ መስክረዋል፡

፡  

ታዲያ ይህን መሰሉን የሀገሪቱን ደንብ የጣሰና ማንኛውም ህግ አይገዛንም የሚል የሁከት አምላኪዎች 

ምግባር ከአክራሪነት ውጪ ከቶ በምን ሊፈረጅ ይችላል?— ለመሆኑ የወሐቢያው ድርሳን ቀማሪ፤

ተከታዩቻቸው በገሃድ የሃይማኖት አባቶችን በድንጋይ የሚውወግሩትና የሚገድሉት ብሎም ‘ማንኛውም ህግ 

አይገዛንም እኛ ብቻ ያልነው  ትክክል ነው’ በማለት ሰላምን የሚያውኩት “ለቅድስና” ይሆን እንዴ?...ወዳጂ 

ሆይ! ይህን መሰሉ  አታሞ ደላቂነት “አያ ጅቦ ሳታመኻኝ ብላኝ” የሚሉት ዓይነት የድንቁርና እሳቤ ስለሆነ 

እንደ ባዶ ገረወይና ከመጮህ ውጪ ፍሬ ፈርሲኪ መሆኑን ማወቅ በጄ ነው፡፡ 

“የድርሳነ- ወሐቢያው”  ባለቤት ሆነው የቀረቡት እኚህ ግለሰብ፤ ‘መንግስት ለአክራሪነት መፈጠር 

ምክንያት የሆኑትን ጉዳዮች በግልጽ ሳያመላክት በደፈናው ሁሉን ነገር በጽንፈኝነት ይፈርጃል’ የሚል 

መከራከሪያ ያልሆነ ክርክር ከመፍጠርም ወደ ኋላ አላሉም፡፡ መንግስት በተለያዩ ሰነዶቹ ለአክራሪነት 

መፈጠር ምክንያት ያላቸውን ተግባራት በመዘርዘር  ከዛሬ አራትና አምስት ዓመታት ጀምሮ ለማስተማር 

ጥረት ማድረጉን “የኢህአዴግ አባል ነበርኩ” በሚል ሰው እንዴት ሊታወቅ እንዳልቻለ ግልፅ አይደለም። ግና 

እርሳቸው ሁኔታውን ለመግለፅ ሃቁ ቢተናነቃቸውም ፤ እውነታውን ግን እንዲህ የሚነበብ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው ገዥው ፓርቲም ይሁን መንግስት በሀገራችን ውስጥ አክራሪነት ሊስፋፋባቸወ 

የሚችልባቸውን ዋነኛ መንስዔዎችን አመላክቷል፡፡ እነርሱም ድህነትና ኋላ ቀርነት ናቸው፡፡ የሀገራችን 

ህዝቦች እንደ አለፉት ስርዓቶች በድህነትና በኋላ ቀርነት የሚዳክሩ ከሆኑ፤ አክራሪዎች ከውጭ የሚያገኙትን 

ገንዘብ በመጠቀም በቀላሉ መጠቀሚያ  ሊያደርጓቸው ይችላሉ፡፡ በመሆኑም ለዚህ ተጋላጭነት እንዳይዳረጉ 

ኢኮኖሚያዊ መሰረታቸውን በማጠናከር የገቢ መጠናቸውን በመጨመር የግድ ይላል፡፡  



 

6 
 

ይህን ሃቅ አስቀድሞ የተገነዘበው የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን በንድፈ-ሃሳብ ብቻ ገልፆ አላበቃም።

በተለያዩ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እንደተረጋገጠው የሀገሪቱን ዕድገት በየዓመቱ ባለ ሁለት አሃዝ 

ማሳደግ ችሏል። በዚህም የዜጎችን ተጠቃሚነት ከፍ አድርጓል፡፡ ይሁን እንጂ፤ አክራሪነትን ከማስተማር ጎን 

ለጎን ለአክራሪነት ተጋላጭ የሚያደርጉትን ሁኔታ ለመቅረፍ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ ምንም እንኳን 

ባለፉት ሥርዓቶች  ተንከባለው የመጡትን የድህነትንና የኋላ ቀርነትን ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ መቅረፍ 

ባይችልም፤ በዚህ ረገድ ዓለም አቀፍ እውቅናን ያስገኘ አጥጋቢ ውጤት በመገኘቱ ይህ ፕሮፖጋንዳ 

“ለወሐቢይዝም” የሚያዋጣ አይመስለኝም፡፡  

ሆኖም በማንኛውም ስርዓት ውስጥ ሁሉንም ዜጎች ማርካት የማይቻል ጉዳይ ነው፡፡ ይሁንና በአሁኑ 

ወቅት እነደተፈጠረው አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል፡፡ ዳሩ ግን ግላዊ የፖለቲካ ፍላጎት 

ያላቸውን እንደ አቶ አብደላህ ዓይነት “ሃይማኖታዊ ነጋዴዎች” ሊፈጠሩ መቻላቸው የግድ መሆኑ አይቀርም፡

፡ ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች በዋነኛነት ያነጣጠሩት በህዝቡ ተጠቃሚነት ላይ በመሆኑ ከወዲሁ “ሳይቃጠል 

በቅጠል” ማለት የሚያስፈልግ ይመስለኛል፡፡ ውድ አንባቢዎቼ! ባለ 73 ገጹን “ድርሳነ - ወሐቢያ” እይታዬን 

በዚህ አልቋጨሁም፡፡ በክፍል ሦስት ደሰሳዬ ላይ  የሰነዱ በፍፁም ፖለቲካዊ እሳቤ የመንግስት 

ባለስልጣኖችን የፈረጀበትን አሳፋሪ  ተግባሩንና ሌሎች ጥንቆላዊ እሳቤዎች ይዤ እመለሳለሁ፡፡ እስከዚያው 

ቸር ያቆየን።   

  

  

 


