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የአንዳርጋቸውና የግንቦት 7 ጉዳይ ስለእውነት ግራ አጋብቶኛል 

 
ከዜና ልንግርህ 
 
ትግራይ ኦንላይን July 14, 2014 
 
ግንቦት 7 ከውልደቱ በሽብር ተጠምቆ ገና ጥርሱን ሳይነቅል ዓይንህን ላፈር ያስባለውን የጥፋት 
መንገድ የጀመረው ሻዕቢያ ጐራ የተቀላቀለ ዕለት ነው ስል የምሞግተው የሃቀን ጦር በመሰበቅ ነው፡፡ 
ያኔ ጐምቱ ምሁርና የግንቦት 7 ሊቃ ሊቃውንቱ መሪ የአርበኝነትና የጀግንነት የምስክር ወረቀት 
በያንዳንዱ ግለሰብ የታሪክ ማህደርና ልብ ተቀርፆና ተቀምጦ "የግንቦት 7 ሕዝባዊ ኃይል" በምናባዊ 
ድል አድራጊነት "ጐሮ ወሸባዬ እየዘመረ" በአዲስ አበባ ከተማ እምብርት ሰንጥቆ በመስቀል አደባባይ 
ሲተም የሳይበሩ ጀግና ድል አድርጐ ገባ በማለት የሚውለበለብ የግንቦት 7 ባንዲራ ሁሉም ያኔ 
ያስቀመጠውን ማስረጃ ከኪሱ እያወጣ እንዲያውለበልብ በእያንዳንዱ 500 ዶላር የቸበቸበ ዕለት 
የትግል ቀላዋጭነቱንና ባዶነቱን ያየሁት ያኔ ነው አሁንም እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል እንዲሉ 
የሰሞኑ ክስተት በሚገባ ያሳየው ሃቅ ለመሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
 
ግንቦት 7 እና አመራሮቻቸው ለያዥና ለገራዥ በማያመች መልኩ ያዙኝ ልቀቁኝ እያሉ ሲደነፉ 
ከርመው ሰሞኑን መሪያቸው ተይዘው ሲጠየቁ "በቃኝ፣ ደከመኝ ቅሬታ የለኝም፣ ወዘተ" እያሉ ቁና 
ቁና ሲተነፍሱ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ ባየሁ ጊዜ ወቸ ጉድ እናንተዬ ግራ አያጋባም? 
አልኩኝ! 
 
አቶ አንዳርጋቸው መያዛቸው ገና በጭምጭምታ እንደተሰማ የቀሩት ገና ያልተያዙት አመራሮች 
የውጊያው አውድ በወያኔ ምርጫ ሰፍቶአል በማለት በውጭ አገር ባሉ የአበሻ ሬስቶራንቶች ሳይቀሩ 
ማቅራራቱ ቀጥሏል አሉ፡፡ እንደኔ እሳቤ ይህ አጉል ማቅራራትና ጉራ መንዛት በምንም መመዘኛ 
የፖለቲካ ድርጅት አነጋገር ነው ብሎ ለመቀበል ያዳግታል፡፡ እንገድላለን፣ እንደበድባለን የሚል 
የፖለቲካ ድርጅት ምንድነው! ግራ አያጋባም? 
 
ለነገሩ የፖለቲካ ድርጅት ነኝ ባዩ የግንቦት 7 ንቅናቄ የሽብር ተቋም ለመሆኑ ከማሸበርና ከማጠልሸት 
በላይ የሚያውቀውና የሚቀናው ቋንቋ አለ ትላላችሁ? 
አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ የተያዙት ለከፍተኛ ጥናትና ምርምር እሳቸውም እንደአለቃቸው የሽብር 
ዶክተሬት ዲግሪያቸውን ሊጭኑ ወደ አስመራ ሲሄዱ ለመሆኑ ዓለም ያወቀው ፀሃይ የሞቀው 
እውነት ነው! 
 
አስመራ የሚጓዙት እኮ ለቱሪዝም፣ ጉዳይ ወይንም ለንፁህ ንግድ ሳይሆን የአሥመራው መንግስት 
ለተካነበትና ለዘመናት ሲያራምድ የቆየውን ለማስፋፋት ነው፡፡ ከንቱ ሽብርተኝነትን፤ ታዲያ አቶ 
አንዳርጋቸው በሽብርተኝነት ቢከሰሱ ምን ስህተት ሆኖ ነው? የለም ነፃ አውጭ ናቸው 
የሚያሰኛቸው፤ ይህ ግራ አያጋባም? 
 
የአሥመራው መንግስት እኮ የሚታወቀው ፀብ የለሽ በዳቦ እያለ ከጐረቤት አገሮች በሚፈጥረው 
አምባጓሮና እንደ ግንቦት 7 የመሳሰሉትን አሸባሪ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ላይ እንደ እብድ ውሻ 
አስታጥቆና ፈንጂ አሸክሞ ትርምስ እንዲፈጥሩ የሚልካቸውን ተላላኪዎችን አቅፎና ደግፎ በመያዙ 
ብቻ ሣይሆን አልሸባብንና አልቃይዳን ከመሳሰሉ አሸባሪ ድርጅቶች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በመሥራቱ 
ዓለም ያወገዘው በመሆኑ ጭምር ነው፡፡ 
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ሌላው ግርምት የሚቀሰቅሰው ጉዳይ ደግሞ አቶ እንዳርጋቸው ፅጌ በየመን መንግስት አልፈው 
መሰጠታቸው በዓለም አቀፉ ግንኙነት ያልተለመደና ሕገወጥ ነው መባሉ ነው፡፡ በወንጀለኝነት 
በተለይም በአሸባሪነት የተፈረጀ በአገሮች መካከል ባለ ግንኙነት መሠረት ሲሰጥ የአሁኑ 
የመጀመሪያው እንዳልሆነ መቸስ ግንቦት 7 እና ያ ዶ/ር ያጡታል ተብሎ አይታሰብም፡፡ 
 
አሜሪካም እኮ የፈረጀቻቸውን ወንጀለኞችና የምትሻቸውን ሽብርተኞች ከአገሮች ላይ ትቀባበላለች፣ 
ያውም ወደ ጓንታነሞ የጠፍ እስር ቤት ለማሸጋገር? ታድያ ይኸኛው ሕገ ወጥ እና ዓለም አቀፍ 
ሥርዓትን የጣሰ ነው ሲባል ግራ አያጋባም? 
 
ሌላው ለሰሚውና ለተመልካቹ ግራ የሚያጋባው ነገር ሕብዕ ነኝ ብሎ ሲያቅራራና ሲፎክር የነበረው 
ድርጅትና አባላት በተለይም በሰሞነኛው ሰልፍ፣ የዛቻና የማስፈራራት ዘመቻ ራሳቸውን ይፋ 
ማድረጋቸው ነው፡፡ 
 
እኔ ከዛሬ ጀምሮ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ነኝ የሚሉ ሰዎች መጀመሪያ እራሳቸውን መሆን ሲያቅታቸው 
ሲሆን እዚህ ላይ ምናልባትም አንዳንዶቹ ብጣ ብልጦችና በአሸባሪነት ስማቸው የታወቀው 
የአንዳርጋቸው ቦታ ክፍት በመሆኑ ለመያዝ ሲንጠራሩ ይሆንን? አጃኢብ፣ ጅብ ቲበላህ በልተኸው 
ተቀደስ ይሏል ይኸ ነው፡፡ 
 
እያደር ግልፅ እየሆነና እንደ ንጋት ኮከብ ፍንትው ብሎ እየጠራ በመሄድ ላይ ያለ አንድ ገሀድ ላንሣ፣ 
በውጭ ዜግነት፣ በጋዜጠኝነት፣ በሕጋዊ ድርጅት ሽፋን ተጠልሎ ድብቅ የሽብርተኝነት ተግባር 
መከወንና መፈፀም እያከተመለት የመጣ የተበላ እቁብ መሆኑን ነው፡፡ 
እስካሁንም እንደታየውና በቀጣይም፡- 

 የጐረቤት አገሮችና ማንኛውም ከኢትዮጵያ ጋር የወንጀለኞች ልውውጥ ስምምነት ያለው  
አገር በወንጀል የሚፈለጉትን አሳልፈው እንደሚሰጡ፣ 

 በሳይበሩ ዓለም ምድር አንቀጥቅጥ፣ ወአርድ የሚመስሉ ፖለቲካኞች መንግስት እጅ ሲገቡ 
ወዲያው የሚሟሽሹ፣ ግርማ ሞገስ አጥተው "በብዙሃኑ ጫንቃ ላይ እንደ ደቦል አንበሳ 
ያገሳ ፀረ-ሕዝብ ሁላ በሕዝቡ እግር ስር እንደ ድመት ያለቀሳል" እንዲሉ ወደ ጥንቸል 
እንደሚቀየሩ፣ 

 የሽብር አባሎቻቸው ሲደናገጡ የትግል ስልታቸውን እንኳን በቅጡ ተቀምጠው ማየት 
እንደማይችሉ፣ 

 በመንግስት እጅ የወደቁ ሰዎች በሕግ አግባብ ብቻ እንደሚያዙ፣ 

 ለግንቦት 7 እና አባላቱ የሚበጀው አመፅን (violenceን) በማውገዝ ሰላማዊና ሕጋዊ 
የትግል መንገድ መምረጥ ነው እያልኩኝ ለአባላቱም ይጠቅማል እላለሁ፡፡ 

በመጨረሻም እንደ አገር ልጆች ልንተጋ የሚገባው የሕዝባችንን ጉሮሮ በሚያርስ ልማቱን 
በሚያግዝ፣ ዕድገቱን በሚያፈጥን፣ ሕጋዊነቱን በሚያፈረጥም፣ የዲሞክራሲ ትልሞቻችንንና 
የሕዝባችንን ሕገ መንግስታዊ፣ ሰላማዊና ፍትሃዊ እሴቶችን በማጐልበቱ ላይ ሊሆን ይገባል እላለሁ፡፡ 
 
ቸር እንሰንብት  


