
የባህታውያን ድርጅት ምንጊዜም ቢሆን በሞቅታና በሆታ የሚመሩ ድርጅቶችን በቀላሉ ያሸንፋል!!!  

በፍስሀ ገመዳ  12-06-16 

ከአዲስ አበባ 

በመጀሪያ ይህንን ባህታዊያን የሚለው ቃል ለዚህ ፅሁፍ መጠቀሜ ለኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች ይቅርታ እጠይቃለሁኝ፡፡ 

ላካፍለው የፈለግኩትን ሀሳብ በትክክል ሊገልፅልኝ የሚችል ሌላ ቃል ባለማግኘቴ ነው፡፡ በኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ 

ባህታውያን ማለት ለእመነታቸው ብቻ የሚኖሩ ከማንኛውም ነገር የራቁ፤ የመነኑ፤ አለማዊ ኑሮን ትተው ለነብሳዊ/ ዘለአለማዊ ኑሮ 

ተግተው የሚፀልዩ፤ የሚሰሩ ማለት እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

በሀገራችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁለት ፅንፍ ወይም ጫፋ ላይ የተቀመጡ የፓለቲካ ድርጅቶች ወይም ኃይሎች/ መሪዎች ነበሩ 

አሁንም አሉ ብየ አምናለሁኝ፡፡  እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ከማየው፤ ከምሰማው እና ከማነበው ተነስቼ የባህታውያን ድርጅት እና 

በሞቅታና በሆታ የሚመሩ ድርጅቶች ብየ ከፍያቸዋለሁ፡፡ 

በኔ እምነት የፖለቲካ ትግል መሪ ማለት ለእምነቱ በፅናት የሚቆም፤ ለእምነቱ መሳካት ተከታዮች ለማግኘት ትግሉን በፅናትና በመርህ 

አርአያ ሁኖ ተከታዮችን ማፍራት እና መምራት ይጠበቅበታል፡፡  በተለይ በመሪነት ደረጃ የሚቀመጥ የፖለቲካ መሪ ለሚያሰባስባቸው 

አባላት አርአያ መሆን አለበት/ አለባቸው፡፡ ምክንያቱም ተራ አባሉ የፓለቲካ ፓርቲው አላማ፤ግብና መርህ በደንብ እስኪረዳው ድረስ 

ጊዜ ይወስድበታል፡፡ ከተረዳው በኃላ ግን ሊከዳ ወይም ሊቀጥል ይችላል መሪ ግን ከመነሻው ባለ ራእይ ሁኖ ራእይውን ለማሳካት 

ግንባር ቀደም እና አርአያ ሁኖ በመታገል ሀቀኛ ተከታዮችን በማፍራት ጠላቶቹን ማሸነፍ ይችላል፡፡ ይህ ስል ግን ሁሉም ትክክለኛ 

የፓለቲካ አላማ ይዘው የሚታገሉ ሁሉ ያሸንፈሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም አሸናፊዎች ትክክለኛ ሀሳብና ስልት ይዘው የሚታገሉ 

ናቸውና፡፡ በእርግጥ ትክክለኛ የትግል አላማ ይዘውም በሚከተሉት የተሳሳተ የትግል ስልት ሊሸነፉ ይችላሉ፡፡  

ከህፃንነት እድሜየ ጀምሮ ሲነገሩ የምሰማቸው በሀገራችን ተመስርተው ወድያው የመከኑ፤ ለድል የበቁ፤ ስም እየቀያየሩ የሚኖሩትንም 

ጭምር ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ፤አህአፓ፤ ኢድሀቅ፤ ኢድህ፤ኢድዩ፤ኢሰፓ፤ ኢዴፓ፤ ቅንጅት፤ መድረክ፤ ቀስተ ደመና፤ መኢአድ፤ 

ሰማያዊ፤ አርበኞች፤ ኦነግ፤ አብኮ፤ አሮሞ ፌደራሊስት፤ አረና፤ ኦብነግ፤ ኢህአዴግ፤ህወሀት፤ ኢህዴን/ብአዴን፤ ኦህዴድ፤ደህዴግ፤ 

አንድነት፤ ወዘተ፡፡ 

እንግዲህ ከነዚህ በርካታ ድርጅቶች መካከል ለድል የበቁት ህዝባዊ አላማ አንግበው ለአላማቸው ሲሉ ከህዝብ በፊት እኛ ብለው 

ራሳቸውን ለመስዋእትነት ያስቀደሙ ናቸው፡፡ 

እነዚህ ኃይሎች የሚመስላቸው ጋር አንድ እየሆኑ ከሚመሳሰላቸው ደግሞ ሽርክና እየፈጠሩ ለድል በቅተዋል፡፡ ለዚህ አብነታዊ ማሳያ 

ኢህአዴግ ነው፡፡ የኢህአዴግ መስራቾች መጀመሪያ ህወሀት እና ኢህዴን በኃላ ብአዴን ሲሆኑ በመጀመሪያ ትግላቸው የጀመሩት እንደ 

ባህታውያን ለአላማቸው በፅናት ለመታገል ከወሰኑ በኃላ እንደባህታውያን ወደሚኖርበት ጫካ ወይም በርሀ ወርደው እንደባህታውያን 

ዋሻ ለዋሻ ኑረው የአላማቸውን መስመር ቀርፀው ህዝባቸውን አስተምረው የሚሳሳተውን በጊዜ ንስሀ እንዲገባ አድርገው በጣም 

የተበለሸውን ደግሞ እንደ እነ ዶ/ር አረጋዊ በርሄ አይነቱ አባርረው ቀጠሉ እናም ልክ ባህታውያን በሌሎች ጉግማንጉግ (ኃይማኖት 

የሌላቸው) በአጋጣሚ ሲያዙ አንገታቸውን ይሰጣሉ እንጂ  እምነታቸውን አይለውጡም ፤ሚስጥራቸውን አሳልፈው እንደማይሰጡ ሁሉ 

እነዚህ ታጋዮችም ምንም አፈሙዝ ቢደቀን ምንም ማስፈራሪያ ቢደርስባቸው ፤ገመድ አንገታቸው ቢገባ ልክ ባህታውያኑ 

እንደሚያደርጉት አላማቸውን አይክዱም ለመኖር አይሳሱም ለዚህም አብነቶች እነ አሞራው እና ቀሺ ገበሩ ናቸው፡፡   

ታድያ ይህ ስል በባህታውያን ውስጥ አንዳንድ ወታደር የነበሩ፤ በጦርነት የተሸነፉ መሄጃ ሲያጡ ፂማቸውንና ፀጉራቸውን አሳድገው 

ባህታውያን መስለው ህዝቡን የሚያጭበረብሩ እንዳሉ በኢህአዴግም ውስጥ የኢህአዴግ እምነት የሌላቸው የተሰገሰጉ የሉም ማለቴ ግን 

አይደለም፡፡  

ስለሆነም በአውሮፓ፤ በአሜሪካ፤ በአስመራ ወዘተ በሞቅታና በሆታ የሚመሰረቱት ድርጅቶችም ሆኑ ትክክለኛ አላማ ንሩዋቸ ትክክለኛ 

ስልትና መሪ በማጣት የሚኮላሹጽ ብዙ ናቸው፡፡ የመጀመሪያው እና ትልቁ ስህተት በህዝብ ላይ መዝመታቸው ነው፡፡ አህአዴግ 

ሲታገል የገዥው መደብን እንጂ ሀዝብ እንደ ሀዝብ ጠላት ብሎ አይደለም፡፡ ለምሳሌ ደርግ የሚባል ገዥ መደብ እንጂ ደርግ የሚባል 

ሀዝብ አልነበረም፡፡ የፊውዳሉ ስርአት ሲል ፤ የፊውዳል ስርአት የሚባል ህዝብ አልነበረም፡፡ አሁን ግን ኢህአዴግን ታገልን እያሉ 

የትግራይን ህዝብና የትግራይ የሆኑ ቁሳዊ ሀብቶች ላይ ያተኩራሉ ይህ ስልት ደግሞ በብዙ ምክንያቶች በቀላሉ ይከሽፋል፤ 



1. የትግራይ ሀዝብ ጠላቶች ናቸው እና ህዝቡ አንድነቱን የበለጠ በማጠናከርና ትጥቁን የበለጠ ጠበቅ በማድረግ ሊቀጠቅጡት 

የተነሱትን ይቀጠቅጣቸዋል፡፡ 

2. ሁለተኛው የትግራይ ህዝብ እንደህዝብ ጠላት ያደረገ ድርጅት እና ግለሰብ ለማንኛውም ህዝብ ጠቃሚ አይደለም ብሎ 

የሚያምን ኃይል ሁሉ ይቀጠቅጣቸዋል፡፡  

3. የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም የኢትዮጵያ አከባቢ ተሰባጥሮ እና ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ስለሆነ ሌላው ህዝብ ለራሱ ደህንነት 

ሲል እንደነዚህ አይነቶቹን ጎሳዊ አካሄድ የሚያራምዱትን ጉዞ በእንጭጩ እንዲቀር ይታገላል፡፡ ምክንያቱም ለአንደ ተብሎ 

የተለኮሰ ማንንም ሳይለይ ስለሚያቃጥል፡፡ ይህንን ደግሞ በተግባር በጎንደር፤ በኦረሚያ፤ አጌድኦ ዞን ዲላ ከተማ ታይተዋል፡፡    

ስለሆነም በነዚህ እና በሌሎች ምክንያቶች ባህታውያኑ ለአላማቸውና ለህዝብ ጥቅም የቆሙ ለዚህም መስዋእትነት ለመክፈል ወደ ኃላ 

የማይሉትን፤ ስህተት ሲያጋጥምም አንደ ባህታዉያኑ ንስሀ እየገቡ እያስተካከሉ ፤ የማይስተካከለውን እያስወገዱ ሁሌም ሲያሸንፉ 

ይኖራሉ፡፡ በጭፍን ጥላቻ የተመሰረቱትን፤ በጊዚያዊ ጥቅም የሚተሳሰሩትን ፤ ውስጣቸው ሳይተዋወቁ ቅንጅት መድረክ፤ አርበኞች 

ግንቦት ሰባት ፤ እያሉ በየመድረኩ ጭብጨባ ሞቅ ሲል አሁን ወሳኝ መእራፍ ላይ ነን፤ ተዘጋጁ፤ በሁሉም ቦታ ላይ አለን፤ ሁሉም 

በያለበት የመንግስት ስራ እንዲሰናከል እና ሀገሪቱ እንዳታድግ የሚችለውን እንዲያደርግ እያሉ የሚፎክሩትን እና  የሚያስፎክሩትን 

ወዘተ ባህታውያኖቹ በቀላሉ መርህን እና ህግን በመከተል ያሸንፋሉ፡፡  

ሌላው መለያቸው !! ባህታውኑ ችግር ሲያጋጥማቸው ውስጣችን እነፈትሽ፤ ለጠላት የሚበጅ በውስጣችን ችግር አለ፤ ይህንን ችግር 

ካለፈታን እንበተናለን ለሀገራችንም መጥፎ ጦስ እናስከትላለን ብለው ውስጣቸውን ምንም ምህረት ሳያደርጉ ይታገላሉ እናም 

የተጠጋቸውን ባእድ ነገር (ከእምነታቸው ውጭ የሆነ) የለምህረት በግምገማ የስተካክላሉ የማይስተካከል ካለ እንደ ነቀርሳ (ጋንግሪን) 

ሳያጠፋቸው ያጠፉታል፡፡ ሌሎቹ ደግሞ እርስ በርስ በስልጣን ይሁን በጥቅም ወይም በአካሄድ ሲጋጩ፤ይበታተናሉ እናም በውስጣችን 

ወያኔ ሰላይ ስላስገባብን ነው የተበታተነው፤ የተደባደብነው፤ ያኛው ሰውየ የወያኔ ሰላይ ስለሆ9ነ ነው ብለው እርፍ ላሉ፤ ደግሞም 

የሞቅታ ጊዜ ሲመጣ እንዲሁ በደምብ ከማተዋወቁት ጋር ምናምን ግንባር ወይም የህዝብ ንቅናቄ ብለው ገና ምንም ሳሰሩ ወያኔን 

እየነቀነቅነው ነው፤ ወሳኝ ምእራፍ ላይ ነን ይሉና በቀላሉ ይሸነፋሉ፡፡፡፡ 

ኢትዮጵያችን ለዘለአለም ትኑር!!!  

 

 


