
 

 
 

"ሄኖክ ከግንቦት7 ጋር እንዴት እና ለምን እንደተለያየ በሚያስረዳው ጽሁፉ ፡~ 
 

"አንድ ወዳጄ « ለምንድን ነው ከአማራ ንቅናቄ ጋር ያልተዋሃዳችሁት ? » በማለት ኤፍሬም አዴቦን (የግ7 አመራር) 

ይጠይቃል ። ኤፍሬምም ለዚህ መልስ ሲመልስ « እነሱ ደምሂት ጋር አይጥና ድመት ናቸው ፥ ደምሂት / ዲሞክራሲያዊ 

ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ/ ደሞ ከፍተኛ የሆነ ጦር አለው ፥ እኛ ለነሱ ብለን ለምን ከደምሂት ጋር እንጣላለን ?» በማለት 

ይመልሳል ። በዚህን ጊዜ ይህ ልጅ ይናደድና « እንዴ እኔ እኮ አማራ ነኝ እንዴት እንዲህ ብለህ ትመልሳለህ ?? » በማለት 

ይቆጣል ። " 
 

Henok Yeshitila "የግንቦት ሰባት አባል ነበርኩኝ ። በግምት ለአንድ አመት አብሬያቸው ተጉዣለሁ። በዚህ በአንድ 

አመት ጊዜ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ምን መስራት እንዳለብን አማክሬያቸዋለሁ። የተለያዩ ( የረቀቁ ) የሚባሉ የግንኙነት 

መሳሪያዎችን አስተዋውቄያቸዋለሁ። በዳላስ ከሚገኘው የድርጁት አስኳል ( ዶክተር አዚዝ ) ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ 
ተወያይተናል ። 
 

ግንቦት ሰባት በውጭ ሃገር ከሚኖሩ አባላቱ ገንዘብ ከመሰብሰብ ውጪ ይህ ነው የሚባል መዋቅር ( የስራ ስታራቴጂ 

ነድፎ) የሚሰራው ነገር ግን ያለ አይመስለኝም ።  
 

አባላቱ ከተለያየ የሙያ ዘርፍ እንደመምጣታቸው የግንዛቤ ጋፕ በደንብ ይታያል ።  
እታችኘው የእውቀት እርከን ላይ ያሉት አባላቶቹ ፥ የፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የግብረ ገብ ትምህርት እንደሚያስፈልጋቸው 
ባንድ ወቅት ለዶክተር አዚዝ ጠቁሜው ነበር ። ከማየው ይህንን እንኳ ተፈያሚ ያደረጉት አይመስለኝም ። በአባልነት 
የማውቃቸው እና አሁንም አባል የሆኑት ወዳጆቼ የሚነግሩኝ ይህንኑ ጉዳይ ነው ። በወቅቱ ብርሃኑ ነጋ ኤርትራ ጫካ ገባ 
ሲባል እኔም አብሬ ለመግባት እንደምፈልግ ተናግሬ ፥ መስሪያ ቤትም ይህንን ነገር አሳውቄ ፥ ጉዳዩንም ከአበበ ገላው ጋር 

በቅርበት ተነጋግሬ ነበር ። በመቀጠልም ከ ዶ/ር አዚዝ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ አውርቼ ነበር ። የተሰጠኝ መለስ አንተ እዚያ 
መሄድ የለብህም ፥ አሁን ጊዜው አይደለም የሚል ነበር ። 
 

የኋላ ኋላ እኔ በተደጋጋሚ « ትግሬ » እያልኩ የምፅፈው ነገር ብርሃኑ ነጋን እንዳልጣመው ተረዳሁ። እነድውም አንድ ቀን 

ስልክ ደውሎ « አሁን ፌስ ቡ ላይ የጣፍከውን እና ትግሬ ከሚከፋው ብለህ የፃፍከውን ፅሁፍ አንሳ » የሚል ምክር መሳይ 
ትዕዛዝ ተሰጠኝ ። ከዚያ ቀደም ብሎ የአርበኞች ግንቦት ሰባትን ውህደት ለማፅደቅ በሎስ አንጀለስ በተደረፈ የአባልት 
የፊርማ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ነበር ። በዚህ ቀን ኤፍሬም ማዴቦ ነበር ንግግር እንዲያደርግ የተጋበዘው ። 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118324241615668&set=a.1016958325085594.1073741834.100003143082120&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118324241615668&set=a.1016958325085594.1073741834.100003143082120&type=3


 
ኤፍሬም እንደሁልጊዜው በራስ መተማመን አይታይበትም ፥ ደጋግሞ በግንባሩ እያየኝ ያወራል ። ንግግሩን እንደጨረሰ 

አንድ ወዳጄ « ለምንድን ነው ከአማራ ንቅናቄ ጋር ያልተዋሃዳችሁት ? » በማለት ኤፍሬምን ይጠይቃል ። ኤፍሬምም 

ለዚህ መልስ ሲመልስ « እነሱ ደምሂት ጋር አይጥና ድመት ናቸው ፥ ደምሂት ደሞ ከፍተኛ የሆነ ጦር አለው ፥ እኛ ለነሱ 

ብለን ለምን ከደምሂት ጋር እንጣላለን ?» በማለት ይመልሳል ። በዚህን ጊዜ ይህ ልጅ ይናደድና « እንዴ እኔ እኮ አማራ 

ነኝ እንዴት እንዲህ ብለህ ትመልሳለህ ?? » በማለት ይቆጣል ። 
ግንቦት ሰባትን ለምን ተፋታሁት 
 

ግንቦት ሰባት አብዛኛውን ትግል የሚያደርገው ኢሳትን ተገን በማድረግ ነው ። ግንቦት ሰባትን ስትነቅፈው « በናትህ እኔን 

በቀጥታ አትንቀፈኝ ከቻልክ በኢሳት በኩል ንቀፈኝ » የሚል አዝማሚያ ታይበታለህ ። ይህም ኢሳት ለኢትዮጵያ ህዝብ 

ከፍተኛ አስተዎፆ አበርክቷል ከሚሉ ብዙሃኖች ጋ እንድትላተም ቀዳዳ ይከፍታል በዚህ አንተ ተገፍተህ ትወጣለህ ( ይህ 

የነሱ ስትራቴጂ ነው ) ። መምታት የሚፈልጉትን በሙሉ ከኢሳት ጋር ኣላተሙ ነው የሚመቱት ። ባንድ ወቅት የዛሬ 
የኢሳት ማኔጂንግ ዳይሬክተር አበበ ገላው በፌስ ቡክ ስለ ግንቦት ሰባት ስንጨዋወት ግንቦት ሰባት ፋይዳ ቢስ እንደሆነና 
ተራ ፕሮፖጋንዳ እንደሚነዙ የተነጋግረነው ትዝ ይለኛል ። ዕርግጥ ትዝታነቱ ለሱ ነው ፥ ለኔ ግን ዛሬም የማምንበት ጉዳይ 
እንደሆነ ቀጥሏል ። ያም ሆኖ የአማራ ትግል እስኪነሳ ድረስ በግንቦት ሰባት ላይ ሙሉ ለሙሉ ተስፋ መቁረጥ አልፈልግም 
ነበር ። ብርሃኑ ነጋን አሞግሼ እና አጀግኜ የፃፍኩበትም ወቅት እለ ። ኤፍሬም ማዴቦ አስር ገፅ የሚያስለቅስ ደብዳቤ ፅፎ 

ኤርትራ በወረደ በሶስተና ወሩ ተመልሶ ሲመጣ « ምነው ለዚህ ነው እንዴ ያ ሁሉ የልጄን ነገር አደራ አይነት ፅሁፍ » ብዬ 

የወረፍኩበትም ፅሁፍ እለ። ከቻላችሁ ሰውየውን ብቻ ሳይሆን እርሱንም ሼር አድርጉት ! 
 

የሆነው ሆኖ ፥ ለመሪያቸው ለብርሃኑ ነጋ በተፃፈ ደብዳቤ ግንቦት ሰባትን እንደለቀቅሁ ተናግሬ ( ድርጅታቸውን 

እንደማልፈልገው ገልጬ) ለብርሃኑም መልካም እድል ተመኝቼ ነው የተለያየነው ። ኤርትራ በርሃ ገብቶ ፥ ተመልሶ ከመጣ 
በኋላም አውርተናል ። እንደሚታሰበው ለኔ እነሱን መቅረብ እና ማግኘት ፥ በነሱ መወደድ እና መከበር ከባድ ነገር 
አልነበረም ። እኔ ከብርሃኑ ነጋ የብርሃኑን ወዳጅነት ቢሆን የምፈልገው ያንን በቀላሉ ከሚያገኙት ሰዎች ውስጥ አንዱ እሆን 
ነበር ። እኔ ከብርሃኑ ነጋ የምፈልገው ፥ የገባውን ቃል ሲያከብር ማየት ነው ። አሁንም ቢሆን ፀቤ ቃሉን ካለማክበሩ ጋ 

ነው ! የሚሉት እና የሆነው እጅግ የተለያየ መሆኑን ከመረዳት የሚመጣ ፀብ ነው ። የአማራ ገበሬ እየሞተ እነሱ ለተራ 
የፖለቲካ ጥቅም የሚቧችሩ ሰዎች ሆነው አገኝቻቸዋለሁ ብዬ ስለማምን ነው ። አይ ተሳስተሃል ካሉ በስራቸው ያሳምኑኝ 

። ቸኩለሃል ካሉኝ ስንት አመት እንጠብቅ ? በመጨረሻም ይነግሩኝ እንደነበረው ለነፃነት የሚታገሉ ከሆነ ነፃ ሃሳብን 
ይቀበሉ ። 
 

ግንቦት ሰባትን አልፈልግህም ብዬ ነው የወጣሁት! ይህንን ለማሳወቅ የፃፍኩ የኢሜል ደብዳቤ አሁንም አለ ። 

ከፈለጋችሁት ሼር እንድታደርጉት ስክሪን ሾት አድርጌ እለጥፍላችኋለሁ ። ብቻ እናንተ አሳውቁኝ ! 
 
ኄኖክ የሺጥላ 

 


