
የወጣት ቴዲ ግድያ አገዛዙ ለዕኩይ ፖለቲካዊ ዓላማው የፈጸመው ግድያ
ነው!!!

ለባለቤቱ ማርዳት እንዳይሆን እንጅ እንግዲህ የዚህን ያህል እጅግ ነውረኛ፣ ቆሻሻ፣ አረመኔ፣
ሥርዓት አልበኛ፣ ወንበዴ... በሆነ አገዛዝ እየተገዛን ነው ያለነው!!!

ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንደነገርኳቹህ አገዛዙ የሚሠጋው ነገር ሲኖር ወይም "ሕዝብሊያምፅ
ይችላል!" ብሎ በገመተ ቁጥር ይሄንን ሥጋቱን ለማስቀረት ሁኔም የሚጠቀማቸው ሁለት
ዘዴዎች አሉት!!!

አንደኛው ዘዴ ሰላም የከረምነውንና ሳንሳቀቅ በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባበት የነበረውን
ሰፈር፣ መንደር፣ ከተማችንን ከየት መጡ ሳይባል ማጅራት መች፣ ቀማኛና ወንበዴዎችን
በየስፍራው ያሰማራና ዝርፊያ ግድያና የተለያዩ የወንጀል ተግባሮች በሰፊው እንዲፈጽሙ
በማድረግ አንዳንዴማ እንዲያውም እራሱ የፀጥታ ኃይሉ ሳይቀር የደንብ ልብሱን እንደለበሰና
ትጥቁን እንደታጠቀ ያለምንም የፍርድ ቤት ማዘዣና ምክንያት "ፍተሻ እናደርጋለን!" በሚል
ሽፋን በየቤቱ እየገባ በመበርበር ጥሬ ገንዘብንና የወርቅ ጌጣጌጦችን በቅሚያ እንዲወስድ
በማድረግ የሚያንገራግሩትን እዚያው ላይ እንዲገድሉ በማድረግ ጭምር ኅብረተሰቡ
እንዲሸበር፣ insecurity እንዲሰማው ወይም ፍርሐት እንዲነግሥበትና በራሱ ችግር
እንዲጠመድ በማድረግ ኅብረተሰቡ "ኧረ እነዚህ ፍጹም ኃላፊነት የሚሰማቸው አይደሉም
ምንም ከማድረግ አይመለሱም አርፈን ብንቀመጥ ይሻላል!" ብሎ እንዲያስብና ዐመፅ
ለማድረግ ደጃፍ ላይ ደርሶ የነበረውን እግሩን መልሶ ወደቤቱ ክትት ስብስብ እንዲያደርግ
በማድረግ የፈራው ነገር እንዳይደርስበት ያደርጋል!!!

ሁለተኛው አገዛዙ እንዲህ ዓይነት ሥጋት ሲያድርበት የሚጠቀመው ዘዴ ደግሞ አርቲፊሻል
ወይም ሰውሠራሽ የሆነ የሸቀጦችን እጥረት እንዲፈጠር ያደርጋል፣ ሳይቸግር መብራትንና
ውኃን ያጠፋል!!! የዚህን ጊዜ ሰው ሸምቶና አስፈጭቶ መብላት የማይችልበት ሁኔታ
ስለሚፈጠር ካሰበው ዐመፅ ይታቀባል ማለት ነው!!!

ልብ አላላቹህት ይሆናል እንጅ አገዛዙ ሥጋት ባደረበት ቁጥር ላለፉት ሠላሳ ዓመታት እነኝህን
ነገሮች ለቁጥር በሚያታክት ደረጃ በተደጋጋሚ ሲፈጽማቸውና የፈራውን የሕዝብ ቁጣወይም
ዐመፅ እንዳይከሰት ለማድረግ ሲቆጣጠርበት ቆይቷል!!! እኔ እንኳን አገዛዙ እንዲህ ባደረገ ቁጥር
በተለያዩ ድረ ገጾች የጻፍኳቸውን ጨምሮ ይሄንን ጉዳይ ስንት ጊዜ ጻፍኩበት???

እናም ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ በየሰፈሩ ሕፃናትን ጨምሮ ዜጎች የደረሱበት ሳይታወቅ
የሚጠፉበት፣ ከፊሎቹም ተገድለው የትም ተጥለው የሚገኙበት ዓይነት አደጋዎች ኅብረተሰቡ



"ሰላም" ከከረመበት ድንገት በሚባል ደረጃ መሰንበቻውን በዘመቻ እዚህም እዚያም በስፋት
እየተፈጸመ ያለው በዚህ ምክንያት ነው፡፡ አገዛዙ የአዲስ አበባ ሕዝብ ዐመፅ እንዳያስብ
በፍርሐት በሥጋት ተውጦ በየቤቱ ክትት እንዲል ለማስገደድ የሚያደርገው መንግሥታዊ
የሽብር ተግባርና public harassment ነው!!!

አገዛዙ ለዚህ ዕኩይ ዓላማው መሰንበቻውን እያሳፈናቸውና እያስገደላቸው ካሉ ሰለባ
ወገኖቻችንም አንዱ ይሄ ወንድማችን ወጣት ቴዎድሮስ አበባው ሆኗል!!! ሰሞኑን የአዲስ አበባ
ታክሲዎችን ጨምሮ ወጣቱ የአገዛዙ ጭቆናና የአፓርታይድ አገዛዝ ግፍ ሊሸከመው ከሚችለው
በላይ ስለሆነበት አድማ እየመታና ለዐመፅ እየተነቃቃ ስለሆነ ይሄንን ለማኮላሸትመሆኑን ነው
እንግዲህ አገዛዙ የራይድ ታክሲ አሽከርካሪ የሆነውን ወንድማችንን የገደለው!!! ቴዲ ከአዲስ
አበባ ወጣቶች እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ተንቀሳቃሽ ወጣት መሆኑ ሲታሰብ ግድያውሆን
ተብሎ የተፈጸመ ለመሆኑ በግልጽ መረዳት ይቻላል!!!

መድኃኔዓለም ክርስቶስ የወንድማችንን ነፍስ ይማር!!!

የአዲስ አበባ ሕዝብም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ይሄ የዜጎችን ነፍስ የትንኝ ነፍስ ያህል
እንኳ ዋጋ የማይሰጠውን አረመኔና ፍጹም ኃላፊነት የሚባል ነገር የማይሰማውን የወንበዴ
አገዛዝ አንዴ ቆርጠህና ጨክነህ በማመፅ ቀረጣጥፈህ በልተህ በማጥፋት ካልተገላገልከው
በስተቀር ዘለዓለም እንዲህ ሲጫወትብህ መኖሩ ነውና ጊዜ ሳታጠፋ ቁረጥ! ጨክን! በቃ በል!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው


