
ይድረስ ለሄኖክ የሺ ጥላ 

 

ፌስ ቡክ አካውንትህን ያለአደራ ጥለህ ከተሸሸግህ ሳምንት አለፈው መሰለኝ፤ እንደልማዴ ስለአማራው ትግል ዜና 

ለማግኘትና የወደፊት እቅዶችም ካለ ለማወቅ ወደ ፌስ ቡክህ ባቀና የጠበቀኝ መግለጫህ አምዴን ቡን ነበር ያደረገው፤ ያንን 

የሚያክል አስደንጋጭ ዜና በተድበሰበሰና በቀልድ አይነት ስታቀርበው “ደህና ሰንብች ፌስ ቡክ” ብለህ ነበር የለጠፍከው፤ 

ነገሩ ምንም ያህል ሚዛን አይደፋም ብለህ አስበህ ይሁን ወይም ለማስመሰል የውስጥህን ሃቅ (ስሜት) ቀብረህ ይሁን 

በማናውቀው መልኩ የገጽህን መቁዋረጥ እርግጥኛ ምክንያቱን ለአክባሪህ የአማራ ህዝብ ሳትገልጽ እንዳው እንደቀላል እቃ 

እብስ ብለህ ጠፋህ፤  

 

በመጀመሪያ የጻፍካትን መግለጫ ቢጤ መጣጥፍ ደጋግሜ አነበብኩዋት፤ “ይህ ሊሆን አይችለም” “እንዴ ምን ነካው? 

ትግሉን ማጡዋጡዋፍ ባለብን ሰአት እንዴት ፓብሊክ ሚዲያን የሚያክል መገናኛ ዘግቶ ይሄዳል? ምን ነካው ? እንዲያው 

በአንድ ቀን ጀንበር የሰው ማንነቱ ያለ ማስጠንቀቂያ እንዴት ይለወጣል”? እያልኩ የብስጭትም የሃፍረትም እንደገና ደግሞ 

የአማራው ጠላት የግንቦት 0 ተከታዮችም በጉዳዩ ጮቤ መርገጥም እየታየኝ በዝምታ ተውጨ ቁጭ አልኩ፤ 

 

ወንድሜ ሄኖክ---ከፌስ ቡክ የሸሸህበትን ምክንያት ያወቅሁ ጊዜማ በብስጭት እህል መብላት ነበር ያቃተኝ፤ እንዲያው በገዛ 

ፈቃድህ የትግል ስትራተጂ ለመለወጥ አስበህ ቢሆን እኮ ምንም ክፋት አልነበረውም፤ ነገር ግን የአማራው ክፉ ጠላት 

ብርሃኑ ነጋ አማላጅ እነተሾመ ተንኮሉን ልኮብህ በእነሱ አግባቢነት ነበር ለካ በየቀኑ የሚከታተልህን ክቡር የአማራ ህዝብ 

ሜዳ ላይ ጥለህ “ደህና ሰንብች ፌስ ቡክ” ብለህ የፈረጠጥከው???እንዲያው ለስምህ ብለህ እንኩዋን ከእነ ተሾመ ተንኮሉ 

ማስፈራሪያም በለው ማባበያ በሁዋላ  ትንሽ ሰንበትበት ብለህ ኖሮ ፌስ ቡኩን ያቁዋረጥከው በተሻለ ነበር፤  

 

እኛም አፈርን ግንቦቴዎችም ተኩራሩ ባሳየህው ሽንፈት፤ 

 

ይሀውልህ ፌስ ቡክህ የግንቦቴዎች መሳደቢያና መለፋደጃ ሆኖ እንደነበር በየቀኑ ስለምገባ በደንብ አውቃለሁ፤ ነገር ግን 

የአንተ አላማ ከግንቦቴውች ጋር እንካ ሰላንቲያ መግጠም አልነበረም፤ የአንተ አላማ በፌስ ቡክ አማካኝነት የአማራውን 

ትግል ላልተረዱ ለማስረዳትና ስለአማራው ተጋድሎ ሂደት ለማወቅ የሚጉዋጉዋውን የዲያስፖራ አማራ ደግሞ ለማነቃቃት 

እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን፤  እግረመንገድህንም ደግሞ በፌስ ቡክህ አማካኝነት የአማራውን ትግል በሃሰት የእኛ ነው 

የሚሉትን እነ ግንቦት 0 ን በማስረጃ ለማጋለጥ በቅተሃል፤ ከሁሉ በላይ ግን ፌስ ቡክህ ለአማራው ተቆርቁዋሪ ሁሉ መገናኛ 

ጉዋዳ ሆኖ ነበር፤ 

 

ለመሆኑ ምን ቢሉህ ነው ይህን ትላቅ ስራ እንድትገታው ያደረጉህ?  ሰፊ ማብራሪያ የአማራው ተቆርቁዋሪ ይጠብቃል 

ከአንተ፤ በነገራችን ላይ የብርሃኑ ነጋ አማላጅ ወደ አንተ መላክ የወያኔዎችን ስራ አስታውሶኝ እንደመገረምም እንደመሳቅም 

አድርጎኝ ነበር፤  እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አይን አውጣው ወያኔ ቀሳውስትንና ታቦትን አማላጅ እየላከ አማራው ትጥቁን 

እንዲፈታ ይማጸን ነበር ፤  “ እባካችሁ መሳሪያችሁን አስረክቡንና ያለምንም ችግር ሚስቶቻችሁን እናስነውር፤ ቤታችሁን 

እናቃጥል፤ ግዛታችሁን ወደ ትግራይ እንቀላቅል፤ አልያም ደግሞ ከምድር ፈጽሞ እናጥፋችሁ” የሚል ተማጽኖ እስቲ ምን 

ይሉታል?፤ በአማላጅ “እንግደላችሁ ዝም ብላችሁ ተገደሉልን”  የሚል ጉድ እኮ ነው ኢትዮጵያን እየበጣጠሳት ያለው ጃል 

!!፤ ወደ ዋናው ቁም ነገር ልምጣና ይህ የወያኔ “እንግደላችሁ እትግደሉን” አማላጅነት ነበር መሰለኝ ወደ ሄኖካችንም 

የተላከበት፤ ብርሃኑ ነጋና ግንቦቴዎች ይህን ስልት መጠቀም ቢጀምሩ ምንም አይደንቀኝም፤ ምክንያቱም ብርሃኑ ነጋ በአንድ 

ወቅት የወያኔ ጭፍራ ስለበረ  ከእነሱ የቀሰመው ስልት ነው፤ ልዩነቱ ግን ከፋኝና የአማራው ገበሬ  በአማላጅ አልተደለሉም፤ 

ሄንክ ግን ለጊዜውም እንበለው ለዘለቄታው የተላከበት አማላጅ አፉን አዘግቶታል፤  

 

ግምቴን እግዚአብሄር እውነት አያድርገው እንጅ ታጋዩ ሄኖክ ከእነአካቴው ጠቅልሎ ግንቦት 0 ዎች ጋ ገሌ እንዳይገባ 

እፈራለሁ፤ ይህ የወሰደው እርምጃ ስለሌላው አልናገርም ነገር ግን በእኔ ዘንድ ክሬድቢሊቲውን አሳጥቶታል፤  

 



ትግል ሰዎችን ለማስደሰት የሚቆም ነገር አይደለም፤ ከፖሊቲካ ትግል እንቅስቃሴ አይነቶች ውስጥ በጣም ውጤታማው 

የፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ነው፤ ማስተማር ፤ ማነቃቃት፤ መገናኝነትና የእለት ተእለት እንቅስቃሴዎችን ማሳወቅ ሁሉ በህዝብ 

መገናኛዎች ነው የሚደረገው፤ ያለ ህዝብ መገናኛ ትግል ከግቡ አይደርስም፤ ግንቦቴዎች ኢሳትን በማሰማራታቸው ዲሲ ቁጭ 

ብለው የጎንደርንና የጎጃምን፤ የወሎንና የሸዋን፤ የኦሮሞንም ትግል የግንቦት 7 ነው እያሉ ውሸታቸውን በመደጋገም እውነት 

አስመስለውት ብዙውን ህዝን አወናብደውታል፤ በጥቂትም አሳምነውታል፤  

 

ወንድሜ ሄኖክ ፌስቡክ እስትንፋስህ ነበር፤ ግንቦቴዎች “እኛ አማራውን እናጥላላ አንተ ግን ግንቦቴዎችን አትንቀፍ” ብለው 

ነው አማላጅ የላኩብህ? እንዲያስ ከሆነ ወያኔ እንዴት ትዝ አላለህም??? ዛሬ ግንቦቴዎች ለአማራው ከወያኔ ባልተናነሰ 

መልኩ ጠላቶች ሆነዋል፤ ፌስ ቡክ ዘግቶ የመቀመጫ ሰአት አሁን አልነበረም፤ ለአማራው ገበሬና ለከፋኝ የሚቆም ረጅም 

ምላስና ግትር መንፈስ ያስፈልጋል፤ 

 

ሄኖክ-- አሁንም አከብርሃለሁ እወድሃለሁ፤ ወደ ድምጽህ ተመለስ፤ ሌባን  ሌባ በለው !!  

 

የደብረብርሃኑ !! 


