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የደም ጥማት 

                                                           ድልነሳው ታምሩ  

04/18/14 

የዚህ ፅሁፍ መነሻ “ምርጫውን ወደ ፖለቲካዊ አመፅ” በሚል ርዕስ በኃይለመስቀል በሽዋም 

የለህ በፋክት ቁጥር 40 መጋቢት 2006 የተፃፈው ሁለት ገፅ ፅሁፍና መቋጫውን “”ደም 

ካልተፋሰሰ ሥርየት የለም፤ ይህ ትውልድ በባርነት ከሚኖር በደም ያልፋል፤ የሚመጣው 

ትውልድ ግን ያለ ደም በነፃነት ይኖራል” የሚለው አገላለፅ ነው፡፡  

“ምርጫውን ወደ ፖለቲካ አመፅ” የሚለውጥ የሚለው የኃይለመስቀል በሸዋምየለህ መጣጥፍ 

ብሄራዊ ምርጫዎችን በተመለከተ የተሳኩና የተጭበረበሩ የሚባሉ የተለያዩ ሀገራትን 

ተሞክሮና ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ምሁራን የፃፏቸውን መጻሕፍት በማጣቀስ 

በኢትዮጵያ ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ አመፅና የደም መፍሰስ የግዴታ አስፈላጊ መሆኑን 

ይነግረናል፡፡  

ባለፋት ተከታታይ አራት ብሔራዊ ምርጫዎች በአሸናፊነት የወጣው ኢሕአዴግ 

ለአምስተኛ ጊዜም በቀጣዩ ምርጫ አሸናፊነቱን ስለሚያረጋግጥ የአደባባይ አመፅ ከመሞከር 

የተሻለ አማራጭ ያለ አይመስልም ይለናል ኃይለመስቀል በሸዋምየለህ፡፡  

የዚሁ ግለሰብ ፅሁፍ የተለያዩ ምዕራባውያን መንግሥታት ለብሔራዊ ጥቅማቸው በመቆም 

የእነሱን ጥቅም ለማሳካት ሲሉ ያሰለፏቸው ቅጥረኛ ምልምል ምሁራን በተሸነፉበት ቦታ 

የግድ ሕዝባዊ አመፅና ደም መፋሰስ ተፈጥሮ መንግሥት መወገድ እንዳለበት የፃፋትን 

ድርሰት የአምላክ ቃልና የማይቀር ህግ አድርጎ ይነግረናል፡፡  

በተለይ ምርጫ ሲካሄድ የታዘቡ የአውሮፖ ታዛቢዎች ምርጫው ትክክል አይደለም 

ተጭበርብሯል ካሉ በዚያ ሀገር ሕዝባዊ የፖለቲካ አመፅ መቀጣጠሉ አይቀሬና ግድ 

መሆኑን ይገልፃል፡፡ አምልኮተ አውሮፖውያን ማለት ይህ ነው፡፡ 

እሱንና ቢጠዎቹን እየመለመሉ በሽፋንና መርዘኛ ተልዕኮ በሀገርና በሕዝብ ላይ 

የሚያሰማሯቸውን መፃህፍት እያጣቀሱ ደም መፋሰስን የሚስብኩ፤ ለእነሱ ዓላማ መሳካት 

ሲባል የወጣቱ ደም ፈስሶ ለማየት ለሚቋምጡ ጀሌዎች የአውሮፖ ሕብረቶች የምድር ብቻ 
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ሳይሆን የመንግሥተ ሰማያትም ጌቶቻቸው ናቸው፡፡ ወትሮም የኒዮ ሊበራል ኃይሎች ፀረ 

ሕዝብና ሀገር የሆነውን የቀለም አብዮታቸውን የሚጠነስሱት፣ የሚያደራጁትና የሚመሩት 

ለሕዝብ ተቆርቋሪ፣ ለዴሞክራሲ ተከራካሪ፣ ተሟጋች፣ ለሰብዓዊ መንግሥትና ለፕሬስ ነፃነት 

ጠበቃ ነን፤ ፍትሕ የለም፣ ሥራ አጥነት ሰፍኗል፣ ምርጫዎች ፍትሃዊ አይደሉም፣ 

አምባገነናዊ ሥርዓትና ሙስና ገዝፏል በሚለው ሕዝባዊ መቀስቀሻቸው ነው፡፡  

ስለዚህም ሕዝቡ በተለይም ወጣቱ ለአመጽ ተነሳስቶ ወጥቶ ገድሎና ሞቶ ምድሪቱን 

በአመፅ አናውጦ ሥርዓቱን ግራ ማጋባትና የሚይዝ የሚጨብጠውን አሳጥቶ ከሥልጣን 

ማውረድ ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ፡፡ ምዕራባውያኑ ይህን የሚያደርጉት በግርግርና 

በሁከት ወደ ሥልጣን የሚመጣው ክፍል የሚረከበው ያልተረጋጋች፤ ሠላሟ የደፈረሰ፤ 

ኢኮኖሚዋም ከነበረበት ያሽቆለቆለ በመሆኑ አገሪቱን ወደተሻለ ደረጃ እንደማያደርሳት 

ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡  

በዚህም አጋጣሚ በሀገሪቱ ውስጥ የውጭ ኃይሎች እጃቸውን በማስገባት አንዱን ወገን 

በሌላኛው ላይ በማስነሳት፤ የጦር መሣሪያ በማቀበል እርስ በእርስ ያጠፋፉታል፡፡ ሀገር 

ይወድማል፤ ሕዝብ ያልቃል፤ ይሰደዳል፡፡ ሊቢያና ሶሪያ የወደሙት፤ ግብፅም እንደ ሀገር 

ከማትወጣው ቀውስ ውስጥ የተዘፈቀችው፤ ዩክሬንም አዘቅት ውስጥ ያሽቆለቆለችውና 

ክሬምያም በሕዝበ ውሣኔ ተገንጥላ ወደ ሩሲያ የተቀላቀለችበት ታሪክ ሁሉ ዛሬ 

ኃይለመስቀል በሸዋምየለህና እና ተመስገን ደሳለኝ እንመራዋለን ብለው ሕዝቡን ለአመፅ 

በቀጥታ ጥሪ እየቀሰቀሱ ባሉበት የቀለም አብዮት ነው፡፡ 

እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያውያን ነን እያሉ ለዚህች ሀገርና ለዚህ ታላቅ ሕዝብ አመፅና 

ጥፋትን ለምን እንደሚመኙለት ስናስብ በግልፅ የውጭ ኃይሎችን ዓላማ ለማስፈፀም 

በሕዝብ ተቆርቋሪነትና በሀገር ሀሳቢነት ስም በመጠለልና በመሸሸግ ሀገሪቱን ለመከፋፈልና 

ለመበታተን በቅጥረኛነት መስለፋቸውን ያሳያል፡፡ አንድም ብስለትና አርቆ አስተዋይነት 

የላቸውም፡፡  

የሀገሪቱና የሕዝቡ መፃኢ እድልና እጣ ፈንታ አላሳሰባቸውም፡፡ እኛ ብቻ ነን የኢትዮጵያን 

ችግርና መፍትሄ የምናውቀው፤ ከእኛ በላይ ለኢትዮጵያ አሳቢና ተቆርቋሪ የለም ብለው 

ድፍን ሀገር፣ ድፍን ሕዝብ የሚዘልፋ፤ የእነሱን እምነትና አስተሳሰብ ያልተጋራና 
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ያልደገፈውን ሁሉ በጠላትነት የሚፈርጁ፤ የተለየ ሀሳብን የማይቀበሉና የማያስተናግዱ 

ፍፁም ፀረ ዴሞክራሲ፤ ፍፁም አምባገነን ግለሰቦችና ስብስቦች ናቸው፡፡  

እነሱን የሚደግፈውን ወገን አመፅ ውጣ፤ ግደል፤ ሙት እንደሚሉት ሁሉ ይህንን የዘቀጠና 

የረከሰ ሀገርና ትውልድ ገዳይና ደም አፋሳሽ እምነታቸውንና መንገዳቸውን አምርሮ 

የሚጠላና በፍፁም ቁርጠኝነት የሚቆም፤ የሀገሩን ወድቀት የማይሻ በብዙ ሚሊዮን 

የሚቆጠር ሕዝብ በሀገሪቱ አራቱም ማዕዘናት እንዳለና እንደሚኖር ኃይለመስቀልም ሆነ 

ተመስገን ጭርሱንም ይዘነጉታል፡፡  

የባሕል፣ የቋንቋ፣ የእምነትና የአመለካከት እንዲሁም ሰፊ ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝብ ባላት 

ኢትዮጵያ ልዩነትን እንዴት አቻችለን የሀገሪቷን ሠላምና እድገት ጠብቀን የተሻለች ሀገር 

ለመፍጠር እንስራ ብሎ ከማሰብ ይልቅ ለችግሮች መፍትሔው በአመጽና በደም መፋሰስ 

ይህን መንግሥት ማስወገድ ብሎ መደምደም  ሕዝቡን ከመናቅ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ 

ካለማወቅና ከከፋ ጥላቻ የመነጨ ነው፡፡  

ይህ ግልፅ የሆነውን ሠላማዊ የምርጫ አካሄድ በመደርመስ ገና ምርጫው ሳይደርስ ከወዲሁ  

ታቅዶ በዘመቻ እየተሰራ በይፋ እየተካሄደ ያለው የአመጽና የደም መፋሰስ ጥሪ በግልጽ 

ጦርነትን ያወጀው የግንቦት ሰባት ፅንፈኛ አቋም መሆኑ ይታወቃል፡፡ ገና ምርጫው 

ሳይካሄድ፤ ውጤቱ ሳይታወቅ፤ ከወዲሁ አመጽ አቀጣጥለን ሀገሪቱን ማመስና ማተራመስ 

አለብን፤ በዚህም ትኩረት እንስባለን የሚል አካሄድ ነው፡፡  

ኃይለመስቀልም ሆነ ተመስገንና ሌሎች እድሜ የማያስተምራቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ራሳቸውን ከጣራ በላይ ለኢትዮጵያ አሳቢ፣ ተጨናቂ፣ ተጠባቢ፣ ምርጥ የኢትዮጵያ ውድ 

ልጆች እነሱ ሌላው ደግሞ ለሀገር የማያስብና የማይቆረቆር አድርገው በመቁጠር 

የሚደልቁት ከበሮና የሚነፋት ጥሩምባ አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ አይወክልም፡፡ ተወከሉልኝ 

ያላቸውም የለም፡፡  

ይህ እብሪትና ገደብ ያጣ የግብፅና የሻዕቢያ እንዲሁም የሌሎች ተላላኪነት ሀገሪቷን ወደ 

ከፋ ቀውስ ለመክተት የተጠነሰሰና የተደገሰ ሴራ የሀገሩን ሠላምና መረጋገት ማደግ 

በሚፈልገው ለዚህም በሚሰራው ሕዝብ ዘንድ ማዕበላዊ ቁጣ ያስነሳባቸዋል፡፡  
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በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ወደማትወጣው ምናልባትም ሕልውናዋን ወደሚፈታተን ደረጃ 

ደርሶ እንድትወድቅ ትልቁን ፀረ ሀገርና ፀረ ሕዝብ ሚና እየተጫወቱ ያሉት የውጭ 

ሀይሎች ናቸው፡፡  

ይህን በግንባር ቀደምትነት ለማስፈፀም ከፍተኛ የገንዘብ ድጐማ እየተደረገላቸው 

የሚንቀሳቀሱትም በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኃላፊነትና አስተዋይነት የጉደላቸው 

ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፖርቲዎችና ለእነሱም የፕሮፓጋንዳ መሣሪያ በመሆን ጥላቻ እየዘሩ 

አመፅና ደም መፋሰስ እንዲፈጠር ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦላቸው እየሰሩ ያሉ በግሉ ፕሬስ 

ስም በጋዜጠኝነት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ ቅጥረኛና ባንዳ ኃይሎች ናቸው፡፡  

ይህ የፀረ ኢትዮጵያ ሀይሎች ተላላኪና ጉዳይ ፈጻሚ፤ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ አዝማች የሆነው 

ክፍል ሁሉንም የግል ፕሬስ ውጤቶች አይወክልም፡፡ ራሱን እንደ ጋዜጠኛ ሳይሆን እንደ 

ነፃነት ተዋጊና ተፈላሚ አድርጐ የሚቆጥር፤ በጨለማና በድንቁርና አስተሳሰብ የተዋጠ፤ 

የእውቀት ድርቅ ያጠቃው፤ በመናጆነትና በጥሩንባ ነፊነት በገንዘብ ተገዝቶ የተሰለፈ 

ነው፡፡ በ97ቱም ምርጫ ወቅት የታየው ይኸው ነው፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ያንን እንደግማለን ብለው በፈሰሰላቸው የባዕዳን ገንዘብ እንደ ቀን ጅብ 

ሀገሪቷንና ሕዝቧን ለማባላት እያፋሽጉ ይገኛል፡፡ ምናልባትም በቆሰቆሱት እሣት ሰው 

ሲወድቅና ደም ሲፈስ እንደ ጥምብ አንሳ አሞራ እያንዣበቡ  በሞት ገበያ ወሬ ነግደው 

እናተርፋለን፤ እንከብራለን ብለው የሚያስቡ በሀገር፣ በዴሞክራሲና በፕሬስ ነጻነት ስም 

የሚነግዱ ጥርቅሞች ናቸው፡፡  

ይህን እሣት አቀጣጥሎና አንድዶ ለሕይዋቴ ያሰጋኛል ብሎ አውሮፖ ለመሰደድ 

ፖስፖርቱን አዘጋጅቶና ቪዛም አስመትቶ ብጤዎቹን ለመቀላቀል ለስደት የተዘጋጀ ኃይል 

ነው፡፡ ስደት ለመሄድ ቪዛውን ይህንኑ የቀለም አብዮትን እንዲቀላቀሉ ደም መፋሰስና 

አለመረጋጋት እንዲመጣ የቤት ሥራውን ከሰጧቸው ኤምባሲዎች ወዲያውኑ ያገኛሉ፡፡  

ከዚያ በፊት ግን በደንብ እንዲሰሩ፤ ሕዝቡን ለአመጽ እንዲቀሰቅሱ፤ ደም እንዲያፋሰሱ 

ለማድረግና ሀገሪቷን ለማተራመስ የተሰጣቸውን ተልዕኮ ያለፍርሀት ተጋፍጠው እንዲወጡ፤ 

ምንም እንደማይመጣባቸው፤ ቢታሰሩ የአውሮፖ ሕብረትና የአሜሪካ መንግሥት የተለያዩ 

ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደሚጮሁላቸው ተነግሯቸዋል፡፡  
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የእነሱ አስተዳዳሪዎች፤ መሪዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይሆን የውጭ መንግሥታትና 

ወኪሎቻቸው ናቸው፡፡ ለዚህ ነው በሀገርና በሕዝብ ላይ በይፋ እየተሳለቁ፤ እያንባለቱ፣ 

እያፌዙና እየደለቁ ያሉት፡፡  

ከሌላው ኢትዮጵያዊ በተለየ መልኩ የሌላውን ሀሳብና አመለካከት የማያከብሩ፤ ከአኛ 

ውጪ የቆመ የተሰለፈ ወይንም የተቃወመን የተለየ አስተሳሰብ ያለው ጠላት ነው ብለው 

የሚያምኑ፤ የዴሞክራሲ የማዕዘን ድንጋይ የሆነውን የአስተሳሰብና የአመለካከት ልዩነት 

የገደሉ፣ አቅሙ ቢኖራቸውም ከእነሱ ውጭ ያለውን ሁሉ በሞት ቅጣት ከምድረ ገፅ 

ለማጥፋት የማይመለሱ፣ ጨካኝና አረመኔዎች ናቸው፡፡  

ይህችን ታላቅ ሀገር የመምራትም የማስተዳደርም  ብቃትም፣ ችሎታም የላቸውም፡፡ ይህች 

ሀገር እናንተን በመሰሉ በጭፍን ጥላቻ በተሞሉ ሰዎች እጅ አትገባም እንጂ ብትገባ 

የሀገሪቷ የዘመናት ታሪክ ሁሉ ማክተሚያው ይሆናል፡፡ በእርግጠኝነትም ሕልውናዋ 

ያከትማል፡፡ በተዓምር ግን አይሆንም፡፡ 

ለኢትዮጵያና ለልጆቿ እልቂትና ደም መፋሰስን የሚመኝ፤ የሥልጣን ጥም ናላውን 

ያዞረውና ደም የጠማው ኃይል እንዴት ኢትዮጵያን እመራለሁ፤ አስተዳድራለሁ፤ 

ዴሞክራሲያዊ ሀገር አደርጋታለሁ ብሎ ያስባል? አይሳካላችሁም እንጂ ወደ ሥልጣን 

ብትመጡ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠረው ሕዝብ ዳግም ሊፋለማችሁ ይነሳል፡፡ የምትፈልጉት 

ሀገሪቱ በደም መፋሰስና በማያባራ ጦርነት ውስጥ ገብታ ልማቷና እድገቷ ተግትቶ፤ 

ከተረጂነትና ከልመና እንዳትወጣ፤ ሠላም አግኝታ እንዳታድግ፤ በድህነት እንድትኖር 

በማድረግ የግብፅንና የሌሎችን አጀንዳ በቀዳሚነት ማሳካት ነው፡፡  

ይህ ደግሞ መቼም አይሆንም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚበጀውንና የማይበጀውን ያውቃል፡፡ 

ሀገሩንና ሠላሙን ለባዕዳን ተላላኪና ጉዳይ አስፈፃሚ ለሆኑ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም 

ለሚነግዱ ከሀዲዎች ሥውር አጀንዳ መሳካት ሲል አሳልፎ አይሰጥም፡፡ 

የኃይለመስቀል በሸዋምየለህ ምርጫውን ወደ ፖለቲካዊ አመፅ መለወጥ በሚለው ጽሑፉ 

እነሱና መስሎቻቸው ያቀዱትን የቀለም አብዮት ሕዝባዊ አመፅ መቀጣጠል፤ 

የሚጠቀሙበትንም የትግል ሥልትና ስትራቴጂ በግልፅና በማያሻማ ሁኔታ 

አስቀምጦታል፡፡  
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በተጋነነውና ከየት እንዳመጣው በማይታወቅ መረጃ ዋነኛው የዓላማቸው መጠቀሚያ ክፍል 

ላይ አነጣጥሯል፤ 40 በመቶ የኢትዮጵያ ወጣት ሥራ አጥ ነውም ይላል፡፡  

ኃይለመስቀል በፅሁፉ ላይ የከተማ ወጣቶች ለአመፅ ቡድኖች በብረት (መሣሪያ) ማለቱ 

ነው የተደገፈ አመጽ ለማድረግ በሚያስችል ደረጃ ማደራጀት አስፈላጊ መሆኑን፤ ከግዙፍ 

መንግሥታዊ ሽፍትነት ጀርባ ያሉ ዋነኛ መሪዎችን በመግደል ጭምር የሚበየን የአደባባይ 

አመፅ እስካልተነሳ ድረስ የገዥው ፖርቲ የበላይነት ለረዥም ጊዜ አይነኬ ሆኖ መቀጠሉ 

ይሆናል ሲል ይገልፀዋል፡፡  

ይህም ከኢሕአፖ የትግል ተሞክሮና ውድቀት አለመማር፤ አንድ ትውልድን ለሞትና 

ለእልቂት ከዳረገው የከተማ ትጥቅ ትግልና አመጽ በግልጽ የተከተለውን ውጤት ከትናንት 

ታሪክ ባለመረዳት አሁን የተፈጠረውን ትውልድ ዳግም ለእልቂት ማዘጋጀት፤ በከተማ 

ትጥቅ ትግል፤ በመንግሥት ኃላፊዎችና ደጋፊዎች ላይ የመግደል እርምጃ ለመውሰድ 

መዘጋጀታቸውን በግልጽ ያረጋግጣል፡፡  

ተቃዋሚዎች ገዢውን ፖርቲ ማሸነፍ ካልቻሉ ብረት ማንሳትን ያካተቱ ፖለቲካዊ አመፅን 

በመምረጥ ሊያሸንፉ እንደሚችሉ በተጨባጭ ማሳመን መቻል እንዳለባቸውም ገልጿል፡፡ 

አንድ የውጭ ፀሐፊ ስለምርጫ ከፃፉት ጋር የሚመሳሰል ልምድ ብሉ ባሰፈረው ዐረፍተ 

ነገር በሜክሲኮ በተደጋጋሚ ያሸነፈው የገዢው ኢንስቲትዩሽናል ፓርቲ ከዓመታት በፊት 

አንድ ቅርቃር ውስጥ ገባ፡፡  

ይኸውም ምርጫው ሊካሄድ ጥቂት ጊዜ ሲቀረው የተቃውሞው ስብስብ በገዥው ፖርቲ 

ተወዳደሪ ላይ በመሣሪያ የታገዘ ግድያ ፈፀመ፡፡ ከዚያም አልፈው ጠመንጃያካተተ የከተማ 

አብዮትን በማንሳት በደም ካልዋጁ ድል የለም ይለናል የፋክቱ ኃይለመስቀል ቀጣዩ 

ምርጫ ከመድረሱ በፊት ግድያ ሊኖር እንደሚችል በመጠቆም፡፡ 

ጊዜው አሁን ነው፤ ስለቀጣዩ ፖለቲካዊ አመጽ ለማውራት ወጣቱ የሚኖረው ሚና ወሣኝ 

ነው፡፡ ሥራ አጥ ወጣቶች በበዙበት ማኅበረሰብ ውስጥ ከተነቃቁ ሥርዓቱን ለማፈራረስ 

አስቸጋሪ አይሆንም፤ የሥርዓቱን የፖሊሲ ክሽፈቶችና በዚህ መሰቃየት ተጠያቂ 

ማድረጋቸው፤ በብረት የሚታገዝ ፖለቲካዊ አመፅን ለመቀስቀስ ይገፋቸዋል፡፡  
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ደም ለሚያፋስስ ትግል ጭምር ይነሳሳሉ፤ ከኢትዮጵያ አውድ ጋር ይህን ክርክር ለማንጸር 

ሲሞከር የሚኖረው ተጨባጭ መላ ምት ከፀሀፍቱ ጋር ተቀራራቢ ነው፡፡ የሚፈለገውን 

አመፅ ለማንሳት የምርጫ ወቅት የተመቻቹ ጊዜያት ይሆናሉ የሚለው የፋክቱ መጽሄት 

ኃይለመስቀል ይቀጥልናም ሥርዓቱን ሊያፈራርሱ የሚችሉ አመፅ መቀስቀስ ካለ ግዙፍ 

መስዋዕትነት ለመገባደዱ መታመን የከበደ ነው ይላል፡፡  

ጭቆና አራዛሚ አምደኞችም እነዚህኞቹ ገዳይ በጠፋበት የበረከቱ ሙታን ናቸውና ዘመን 

እስኪፈቅድ አብረናቸው እናዘግማለን ብሎ በታህሳስ ግርግር ዘመን የተባለ የሚለውን 

ጥቂት ዐረፍተ ነገር ይጠቅሳል፡፡ ደም ካልፈሰሰ ሥርየት የለም፤ ይህ ትውልድ በባርነት 

ከሚኖር በደም ያልፋል ይላል፡፡  

ይህ እንግዲህ ያውም ፀሐፍቱን በማጠቀሻነት ይግለፅ እንጂ ዋናና ቀጥተኛ ዓላማው የከተማ 

አብዮት የአመፅ ተቃውሞ መቀጣጠል፤ በጦር መሣሪያ መደገፍ እንዳለበት፤ የእነሱን ዓላማ 

የሚተቹት ገዳይ በሌለበት ያሉ ሟቾች ስለሆኑ የሚገደሉበትን ቀን እንዲጠብቁ እስከዚያው 

አብረን እንጓዛለን፤ ደም ካልፈሰሰ የሥርዓት ለውጥ ስለማይመጣ የግድ ለደም መፋሰስ 

ለእልቂት ተዘጋጁ፤ ከቀጣዩ ምርጫ በፊት በገዥው ፖርቲ ወገኖች ላይ የመግደል እርምጃ 

ይወስዳሉ በሚል በማያሻማ ሁኔታ እቅዳቸውን ይፋ አድርጎ ገልፆታል፡፡  

ስለዚህም በከተማ ውስጥ የትጥቅ ትግል ለመጀመር ሰው ሲመለምሉና በምስጢር መሣሪያ 

ሲያስታጥቁ ወይንም እያስተማሩ ቆይተው ቀን እየጠበቁ ነው ማለት ነው፡፡ እነሱ 

በሚጀምሩት ግድያ ራሱን መከላከል ሕግና ሠላምን የማስከበር ኃላፊነት ያለበት አካል 

ደግሞ በሚወስደው የአፀፋ እርምጃ ሆን ተብሎ ሥርዓቱን ምስቅልቅል ውስጥ በመክተት 

ሀገሪቱን የደም መፋሰስ ማዕከል ለማድረግ ተጠንቶ ታቅዶ እየተሰራ ያለ ሥራ ለመሆኑ 

ከዚህ የበለጠ ማስረጃ የለም፡፡  

ግንቦት ሰባት አስለጠንኳቸው ያላቸው ፈዳያን ነፍሰ ገዳዮች ተመሳስለው በድፍን አዲስ 

አበባ በተለያዩ አካባቢዎች ተሰማርተው ይገኛሉ ማለት ነው፡፡ በዚያም አሉ በዚህ እነ 

ኃይለመስቀልና ተመስገን ከፍተኛውን ምስጢር አጋልጠውታል፡፡ ቀሪው ተግባር የሕዝብና 

የመንግሥት ብቻ ይሆናል፡፡ በሀገርና በህዝብ ላይ ሞት እየተደገሰ የሚያንቀላፋም 

የሚያሸልብም ማንም የለም፡፡ ሴራውም ድግሱም መክኖ ይቀራል፡፡            


