“ድርሳነ - ወሐቢያን” በወፍ በረር ዕይታ
(ክፍል አራት)

አብዱልአዚዝ ከድር 8/14/12
የወሐቢያው ሰነድ አንዱን አንስቶ ሰይጨርስ ወደ ሌላ የሚሸጋገር ነው፡፡ ከአዲስ ራዕይ ወደ
ውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ያደረገውን የዝላይ ቅጥፈት ስብከት ሳይጨረስ፣ ዘሎ ወደ ፌዴራል ጉዳዮች
ሚኒስቴር

በመንጠልጠል

መስሪያ

ቤቱ

ያልተቋቋመበትን

ዓላማ

ራሱ

እየሰጠው

አስገራሚ

ትንታኔዎችን ለማቅረብ ዳድቶታል፡፡
እናም

‘ለምን

ታወቀብን’

በሚል

እሳቤ

ሰነዱን

ቀንድና

ጭራ

እያበቀሉለት

ብሎም

ከማይገናኝ ጉዳይ ጋር በግድ በማቆራኘት ለማብጠልጠል መሞከር የትም የሚያደርስ አይደለም —
እንደ አቶ አብዳላህ ያሉ ሃይማኖታቸውን ለባዕዳን የሸጡ አክራሪዎች አንደሚመጡ

አስቀድሞ

ተንብዬዋልና፡፡
እንደሚታወቀው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ

በህግ ከተሰጠው ስልጣን ውስጥ አንዱ፤ በመላ

ሀገሪቱ ዘላቂ የሆነ ሰላምን ለማስፈን አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በህገ -መንግስቱ አግባብ መሰረት
እንዲፈቱ ማድረግ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ‘የወሐቢያው ሰነድ” ለሰሚው ግራ በሚያጋባ ሁኔታ ‘አህባሽን
(ነባሩን እስልምና) እያስፋፋ ነው’

በማለት ይከሰዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ በዋቢነት የሚያቀርበው

‘በመስሪያ ቤቱ ውስጥ አንድም ሙስሊም የለም’ የሚል አስቂኝ ምክንያት በማቅረብ ነው፡፡
በመጀመሪያ

ደረጃ

ቀደም

ሲል

ለጥቀስ

እንደሞከርኩት

ሚኒስቴር

መስሪያ

ቤቱ

አለመግባባቶችን የሚፈታ መንግስተዊ ተቋም እንጂ፤ የትኛውንም ሃይማኖት ሆነ የእምነት ወገን
(sect) የመደገፍም ይሁን የማጣጣል አካሄድን በግብነት የሚከተል አይለደም፤ሊከተልም አይችልም፡፡
ምክንያቱም መንግስትና ሃይማኖት በተለያዩበት ሀገር ውስጥ እንዲህ ዓይነቱን ኢ- ህገ-መንግስታዊ
ተግባርን የሚፈጸም የመንግስት ተቋም ሊኖር ስለማይችል ነው፡፡
ይህ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ከመሬት ተነስቶ አንድ ምንግስታዊ ተቋም ላይ ጣትን
መቀሰር፤ መስሪያ ቤቱ በሀገሪቱ ውስጥ የሚፈጠሩ ጊዜያዊ አለመግባባቶችን ለማርገብ የሚያደርገውን
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ጥረት ላለመቀበል ሆን ተብሎ የሚኒስቴሩን ስም ለማጥፋት የተዘየደ መላ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡
ምንም እንኳን “ወሐቢይዝም” በመስሪያ ቤቱ ላይ የዶለተው ሴራ ውኃ የማይቋጥር ቢሆንም፡፡
እንዲያው ለነገሩ የአቶ አብደላህ ሰነድ መስሪያ ቤቱ ‘ነባሩን እስልምና እያስፋፋ ነው’ ሲሉ
ከቶ

ምን

ማለት

ይሆን?፣

አብዛኛው

የኢትዮጵያ

ሙስሊም

ሲከተል

የኖው

የተስፋፋውን ነባሩን እስልምና መሆኑ እየታወቀ፤ እንደምን የተስፋፋውን
ይችላልል?’ የሚል ጥያቄ

ቢነሳ፤ “ድርሳነ - ወሐቢያ”

በሀገሪቱ

ውስጥ

መልሶ ሊያስፋፋው

ምላሽ ሊኖረው አይችልም —በቀጥታ ንግግር

ነባሩ እስልምና ‘መወገድ አለበት’ ለማለት ካልፈለገ በስተቀር፡፡ ይሁንና ይህ ዓይነቱ የራስን
አስተሳሰብ በሌሎች ላይ በኃይል ለመጫን መሞከር አካሄድ ደግሞ የአክራሪዎች ፀረ - ዴሞክራሲያዊ
ምልከታ በመሆኑ በማንኛውም ወገን ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
ኧረ ለመሆኑ “ድርሳነ - ወሐቢያ” የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን በመጥቀስ “በውስጡ አንድም
ሙስሊም የለም” ሲል ምን እያለን ይሆን?— እንደሚታወቀው በማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት
የሁሉም ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ዜጋ በብቃቱና በክህሎቱ የሚመደብበት እንጂ፤ ሃይማኖትዊ ተቋም
አይደለም፡፡

እናም

ሙስሊምም

ይሁን

ሙስሊም

ያልሆነ

ማንኛውም

ኢትዮጵያዊ

በአቅሙና

በችሎታው ተመድቦ መስራት ይችላል፡፡ በእኔ እምነት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የስራ ክፍሎች
ውስጥ ‘ሙስሊሞች የሉም”

ብሎ መናገር የእብድነት ያህል የሚቆጠር ነው — ደግሞም ለጉዳዩ

ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች እንደነገሩኝ በርካታ ሙስሊሞች በመስሪያ ቤቱ ውስጥ ሊኖሩ አሉ።
ታዲያ እዚህ ላይ ይህ የወሐቢያ ጭፍን መላ - ምት የሚያመላክተን አንድ ጉዳይ መኖሩን
ውድ አንባቢዎቼ እንደሚገነዘቡት እርግጠኛ ነኝ፡፡ ይኸውም ወሐቢያ ሌሎች የሀገሪቱ ሃይማኖቶች
ሁሉ ከስመው፣ እርሱ በአስገዳጅነት አመለካከቱን በጉልበት በመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ውስጥ
ለማስረጽ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው በአደባባይ እየነገረን መሆኑ ነው፡፡
ሌላው ቀርቶ ለአብነት ያህል የተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች የሚገኙበትን የሚኒስቴር
መስሪያ ቤቱን ተቀጣሪዎች

ያለ አንዳች

ይሉኝታ “ክርስቲያኖች ናቸው”

ብሎ መፈረጅ፤

አክራሪው ቡድን በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ ያለው ጥላቻ ምን ያህል ስር የሰደደ እንደሆነ በግልጽ
የሚያሳይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ይህን መሰሉ የሌሎች ዜጎችን እምነት በአደባባይ ለመድፈቅ
መሞከር፤ በዴሞክራሲያዊቷ ሀገራችን ውስጥ ፈጽሞ ቦታ የሌለው መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡
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በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በምደባ መልክ ‘ሙስሊሞች መኖር አለባቸው’ በማለት
ለማላዘን የሚሞክረው ሰነዱ፤ የጥያቄው መነሻ ግልፅነት አጠያያቂ አይደለም፡፡ አዎ! እርግጥም
ጥያቄው ‘የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሃይማኖታዊ አሰራር መተካት ይኖርባቸዋል’ የሚል ነው፡፡ ይህ
ደግሞ የመንግስትና የሃይማኖት መለያያ ገመድን በመበጠስ ሁለቱንም አንድ የማድረግ ቀቢጸ ተስፋ ነው፡፡ ማሳረጊያውን እስላማዊ መንግስት መመስረት ያደረገ ተልዕኮ። ይህም የመንግስት
ተቋማትም ሆኑ መላው ሀገሪቱ ዜጎች በሽሪዓ ህግ እንዲተዳደሩ ለማድረግ የመሻት ፍላጎት፡፡
ታዲያ ይህ በጥቂት ጽንፈኞች የሚቀነቀነው “የወሐቢያ- መዝሙር” ከቁራ ጩኸትነት
የሚዘል አይደለም፡፡ ምክንያቱም እኔን ጨምሮ አብዛኛው ሙስሊም እነዚህ ወገኖች በመራር ትግልና
በወድ የህዝብ ልጆች መስዋዕትነት የተገኘውን ህገ - መንግስት ለመናድ የተሰለፉ ኃይሎች
መሆናቸውን ጠንቅቀን ስለምናውቅ ነው፡፡
ይህ ደግሞ ህገ- መንግስቱ ያጎናጸፈንን የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ትሩፋቶችን የኋሊት
የሚቀለብስ ነው፡፡ በመሆኑም የእነዚህ ወገኖች እኩይ ፍላጎት እንዲመክን ከመካከላችን ልንነጥላቸው
ይገባል፡፡ ምክንያቱም የጽንፈኞቹ ፍላጎት የፖለቲካ ስልጣን ምኞት እንጂ፤ ሃይማኖታዊ አለመሆኑን
ቢያንስ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው በመንግስትና በተቋማቱ ላይ የሰነዘሩትን ፖለቲካዊ እሳቤ ማጤን
ብቻ በቂያችን ስለሚሆን ነው፡፡ እናም ፖለቲካዊ ሽኩቻ በፖለቲካ መድረክ እንጂ፤ ሃይማኖትን እንደ
መከላከያ ምሽግ በመቁጠር መከናወን እንደሌለበት በግልጽ በመንገር ሚናቸውን እንዲለዩ ማድረግ
ይጠበቅብናል፡፡
ውድ አንባቢዎቼ በአቶ አብደላህ አደም ተኪ የቀረበው የወሐቢያው ድርሳንን የውሸት ክምር
በሦስት ተከታታይ ጽሑፎች ብቻ ተንዶ የሚያልቅ አይደለም፡፡ እናም ድርሳኑ ፖለቲካዊ ግቡን
ለማሳካት ሲል ተዓማኒነት ከሌላቸው የኢንተርኔት ውጤቶች በመቃረም የገለበጣቸውን መላ-ምቶች
እንዲሁም

መንግስት

በሃይማኖት

ውስጥ

ጣልቃ

የገባ

በማስመሰል

የደረደራቸውን

‘የይሆናል’

አሉባልታዎችን በክፍል አራት ጽሑፌ ላሳያችሁ እሞክራለሁ፡፡ ወአሰላም አሌይኩም!
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