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የቀለም አብዮት ወግ በወ/ሮ አና ጎሜዝና ኦኬስትራው 

 

ዮናስ  12/11/13 

በየትኛውም የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚከተሉ ሃገራትም ሆነ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ጽንሠ ሃሳብ መሠረት ከምርጫ ውጪ የሚደረግ የስልጣንም ሆነ የምረጡኝ ዘመቻ 

ተቀባይነት የለውም፡፡ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አባት ነን የሚሉትና አባትነታቸው 

በተደጋጋሚ የሚናገርላቸው አሜሪካና ምዕራባውያን ሃገራትም ይህንኑ ጉዳይ በተደጋጋሚ 

የሚያሠምሩበትና አጽኦት የሚሠጡት ጉዳይ ቢሆንም ለእነርሱ አክራሪ የገበያ ሥርዓት 

ያልተመቹ ሃገራትን ግን ከሃገራቱ ህዝብ ፈቃድና ህገመንግስት  ውጪ ሥርዓቱን 

ለመለወጥና መንግስት ለመገልበጥ የተለያዩ ሙከራዎችን ማድረጋቸውና በሚበዙት 

ሃገራትም ይኸው በዴሞክራሲ ስም የፈጠሩት ሤራ ስኬታማ እንዳደረጋቸው በርከት ያሉ 

የአፍሪካ ሃገራትን የምርጫ ትርምሶችና ያለምርጫ የሚከናወኑ አብዮቶችንና ትተው 

ያለፉትን ዳፋ በማስታወስ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

እንደሚታወቀው እነዚህ የገበያ አክራሪ ሃይሎች የእነሡን መሻት ያልፈቀደን ሃገር 

እንዳሻቸው አናውጠው ሥርኣት ሲለውጡ የሚጠቀሙባቸው መንገዶች ሁሉ ዴሞክራሲያዊ 

የሚመስሉ እና በዴሞክራሲ ስም ምለው በሚገዘቱ ተቋማት (ሂዩማን ራይትስ ዎችን 

የመሳሰሉ) እና ግለሠቦች (አና ጎሜዝ አይነቶቹ) አማካኝነት ነው፡፡ የሠብዓዊ መብት 

ተሟጋች ድርጅቶች፣ በየሃገራቱ ያሉ አኩራፊና ኪራይ ሰብሳቢ ፖለቲከኞች እንዲሁም 

ፓርቲዎቻቸው፣ በነአና ጎሜዝ አማካኝነት ፍርፋሪ ለቃቃሚ የሆኑ ፕሬሶችን ከኒዮሊበራል 

ሚዲያ ጋር ተመጋግበው እንዲሠሩ ማድረግ ዋነኛ ስልታቸው መሆኑም እንዲሁ ጦሱ 

የደረሰባቸው ሃገራትንና ሙከራውን ያከሸፉ ሃገራትን በማስታወስ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

ይህንን ርእሰ ጉዳይ ለማንሣት የተነሣሁበት ምክንያት የምርጫ 97ቷ የቀለም አብዮት 

አጋፋሪ አና ጎሜዝ ከሰሞኑ መጥታ በወቅቱ በመጠቀ አስተሳሰብ ቀድሞና ወጥሮ የያዛትን 

መለስን በማብጠልጠል ለምርጫ 2007 የቀለም አብዮት ጠንሳሽነቷን የሚያረጋግጥ ወግ 

በማውጋቷ ነው፡፡   
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ሃገራችን በምትከተለው የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በማንኛውም 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚከተሉ ሃገራት እንደሚደረገው ሁሉ ሃሣብን በነፃ የመግለፅ፣ 

የመደራጀት፣ የመሠብሠብ እንዲሁም ሠላማዊ ሠልፎችን የማድረግ መብት የተፈቀደና 

ህገመንግስታዊ ዋስትናም የተሰጠው መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ሃሣብን በነፃነት 

በመግለጽ መብት ሽፋን፣ በመሠብሠብና በመደራጀት መብት ስም፣ በሠላማዊ ሰልፍ ጥላ 

በመከለል የሚደረግ ማንኛውንም ዓይነት ህገወጥ እንቅስቃሴ ይፈቀዳል ማለት አይደለም፤ 

አይፈቀድም። ሆኖ ከተገኘ ደግሞ  የመመከትና በህግ አግባብ እርምጃ የመውሰድ መብት 

በስልጣን ላይ ለሚገኘውና አገሪቱን ለሚመራው መንግስት የተሠጠ ሃላፊነት ሲሆን ይህም 

በህገመንግስቱ የተረጋገጠ መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው። በዚህ አግባብ 97 ላይ ተሞክሮ 

የከሸፈውን የቀለም አብዮት እንደገና (ፍቅር እንደገና ማለቴ አይደለም) ለማስቀጠል ወ/ሮ 

አና ጎሜዝ ሌት ተቀን ደፋ ቀና ስትል መክረሟንና አሁንም በዚያው የጉዞ መስመር ላይ 

መሆኗን በግልፅ የሚጠቁም ቂመኝ ወግ ከሰሞኑ ራሷ አውግታናለች፡፡   

እነሆ ዛሬም አና ጎሜዝ ላለፉት ስምንትና ከዛ በላይ ለሚሆኑ አመታት የተኛችና ከቀለም 

አብዮት ጋር የተፋታች ብትመስልም እዛው በሃገሯ ሆና የቀለም አብዮት አቀንቃኞች 

ለሆኑና በፓርቲ ስም ለሚንቀሳቀሱ ፀረኢትዮጵያ ቡድኖች እንዲሁም በፕሬስ ነፃነት ስም 

የጋዜጠኝነትን ቆብ አጥልቀው አልሳካ ያላቸውን የቀለም አብዮት በሽብርተኝነት 

ሊያወራርዱ የሞከሩ ሃይሎችን በማወደስና በማሞካሸት የደላላ ፖለቲካ ውጤት የሆኑ 

ሽልማቶች እንዲያገኙ ስታመቻችና ፕሮፓጋንዳዋን ስትሸምን ከርማ ከሰሞኑ ደግሞ 

የምርጫ 2007 የቀለም አብዮት ሥራዋን በለመድኩት መንገድ አቀላጥፋለሁ በሚል ተስፋ 

ከወዲሁ ደፋ ቀና በማለት ላይ ትገኛለች። ለዚህ ቂላቂል አላማዋም መንደርደሪያ ይሆናት 

ዘንድ አሁንም መለስ ላይ ከመንጠልጠል አልቦዘነችም። ይሀንንም፣ ፍፁም ኢትዮጵያንና 

ኢትዮጵያውያንን በናቀና ባዋረደ መልኩ፣ የመለስ ዜናዊ በህይወት አለመኖር 

ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ዕድል ነው።" በማለት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞት ምክንያት 

ለሳምንታት ባነባውና ከልቡ ባዘነው ህዝብ ስነልቦና ላይ አላግጣ ትገልፀዋለች። ይህ በሁለት 

ዋናዋና ምክንያቶች ስህተት ነው፤ ከመጣችበት ርእሰጉዳይ ውጪ መሆኑና በሰው አገር 

የውስጥ ጉዳይ ላይ በቀጥታ ጣልቃ ለመግባት ከመሞከር አንፃር። የዚህ እኩይ አለማ 

አስፈፃሚ፣ አባሪና ተባባሪዎቹ ደግሞ የኛው ሰዎች መሆናቸው ትዝብታችንን ከፍ 

ያደርገዋል። ድሮ በጣሊያን ወረራ ጊዜ እንዲህ አይነቶቹ "ባንዳ" ይባሉ እንደነበር 
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ይታወቃል። ያሁኖቹ ምን ሊባሉ እንደሚገባ ለጊዜው ለታሪክና ለተማራማሪዎቹ ትተን 

ወደ ተነሳንበት ርእሰ ጉዳይ እንዝለቅ። 

ምንም እንኳን አና ጎሜዝ ያወጋችን  " . . . ዕድል" ተብየው አይኑን በጨው ያጠበ 

እማኝነት ምናልባት ለባለታሪኳ አናና መሰሎቿ እንዲሁም የአቋራጭ ስልጣን ናፋቂዎች 

ድሮም የነበረና የተለመደ የቀቢፀ-ተስፋ ምኞት ቢሆንም የመለስን ራዕይ በህዝብ፣ 

ጓዶቻቸውና በተዘረጋው የመንግስት የልማትና ዲሞክራሲ መዋቅር አማካይነት እቅዱ 

ምንም ሳይበረዝና ሳይከለስ፣ እንደውም ይበልጥ በተጠናከረ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን 

በቅድሚያ ወ/ሮ አና ልትረዳው፣ በእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ስር የወደቁላት ባለሟሎችም 

ይህንኑ ሊያስረዷት ይገባል። ያም ሆኖ ግን በአፍሪካ፣ ካሪቢያን፣ የፓስፊክና የአውሮፓ 

ህብረት ፓርላማ የጋራ ጉባኤ 26ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ለመካፈል እድሉን  አግኝታ ወደ 

አዲስ አበባ ብቅ ያለችው ወ/ሮ አና በተለይም ስማቸውን ብቻ ከለወጡት የ97 አጋር 

ፓርቲዎቿ ስሟ ሲነሳና በተመሳሳይም ስማቸውን ብቻ ከለወጡ የቀለም አብዮት 

ተጠማቂዎች (ሳያውቁትም ቢሆን) የፕሬስ ውጤቶች ስትወደስና የጋዜጦቻቸው የፊት ገጽ 

ማድመቂያ ሆና ሰንብታለች። በእነዚህ ፕሬሶች ላይ ከሰፈሩት አስተያየቶቿ አና ከአጋር 

ፓርቲዎቿ ጋር ያደረገችውን የቀለም አብዮት ሰፊ ወግ ስንመረምር የምንረዳው ነገር 

ቢኖር ምርጫ 2007 ላይ ካንዣበቡ የቀለማቀለም አብዮቶች ዲሞክራሲያዊ ስርአታችንን 

ከአደጋ ለመጠበቅ ከወዲሁ መዘጋጀት ያለብን መሆኑን ነው። አና፣ የአገር ውስጥ 

ኩባንያዋም ሆነ አጃቢ ኦኬስትራው ይህንን ከወዲሁ ሊያውቀው ይገባል!! 

ከዘጠኝ ዓመት በፊት በተካሄደው የግንቦት 97ቱ ሃገር አቀፍ ምርጫ የአውሮፓ ህብረትን 

በመወከል ምርጫውን ለመታዘብ መጥታ በስተ መጨረሻ የቀለም አብዮት ስታሴርና 

ከህዝቡ ካርድ ይልቅ የሷ ካርድ እንዲያሸንፍ ስትደክም የከረመች መሆኗ ተደርሶባት 

አቀርቅራ የተመለሰችው ፖረቱጋላዊቷ አና ጎሜዝ፤ ሰሞኑን አጋጣሚውን ተጠቅማ ወደ 

አዲስ አበባ ብቅ ያለችና እግሯ በረገጠ ማግስት (እውቁ ገጣሚ ደበበ ሰይፉ "አፍታም 

ሳትቆይ  . . . ወዲያውኑ" እንዳለው) የቀለም አብዮት ወጓን መተረክ የጀመረች፣ በአሁኑ 

ጊዜ ውስጥ ያለች የድሮ ዘመን ፖለቲከኛ ነች። 

ይኸውም የኢትዮጵያ መንግስት ቪዛ ስላልከለከላት አዲስ የፖለቲካ አተያይና ትርጓሜ 

መስጠት የጀመረችውን የተለሳለሰ የሚመሰል ነገር ግን መሰረቱን ምርጫ 2007 ላይ 

የተከለ የቀለም አብዮት መርዝ ሃሳቧን በማለስለስ፣ በሰብአዊ መብት አጀንዳ በመሸፈን 
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የቀለም አብዮት ቅዷን አንዲህ ስትል ታወጋለች፣ የሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ 

ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ገንቢና ግልጽ ውይይቶችን አድርገናል።  

በትዝታ ምርጫ 97 ላይ አና ጎሜዝ በታዛቢነት ስም የፖለቲካ ውስልትና ውስጥ ተዘፍቃ 

መገኘቷንና በአውሮፓ ህብረት ስም  በህብረቱ ላይ ቆምራ የነበረ መሆኑን በተመለከተ 

ተጨባጭ ማስረጃዎች በማቅረብ ታላቁና ባለራዕዩ የወቅቱ መሪያችን ክቡር ጠቅላይ  

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በደንብ አድርገው ውስጣዊና ውጫዊ ማንነቷን አብጠርጥረው 

በገለፅዋትና የመጫወቻ ካርዷን ባጋለጡበት ጽሁፋቸው በተነቃ-ተባነነብኝ ስሜት 

ስትንገበገብ የነበረችውና  በዚህም የተነሳ ከአውሮፓ ህብረት መድረክ ወጥታም ከዲያስፖራ 

የድለላ ፖለቲከኞች ጋር ለድጋፍ አደባባይ እስከመውጣት ደርሳ የነበረች መሆኑን 

ለማመላከት አና ጎሜዝ ወጓን ጠንከር በማድረግ “ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት 

በኋላ በኢትዮጵያ የተለየ የፖለቲካ አተያይ አለ” በማለት ለታላቁ መሪያችን ያላትን መሪር 

ጥላቻ ከገለፀች በኋላ መልሳ ልታራምደው  ለምትሻው የቀለም አብዮት ስትል ብቻ ከላይ 

ካወጋችንና የተለየ ካለችው አተያይ ጋር እርስ በርሱ የሚጣረስና የፖለቲካ ምህዳሩን 

የሚኮንን ወጓን ታቀርባለች ይህ ደግሞ በትክክል ምርጫ 2007 ላይም ዳግም ለመቆመር 

መንሰፍሰፏን የሚያረጋግጥ ወግ ነው። 

ይህ ብቻ አይደለም፤ አና "የጸረ ሽብር ህጉ ተቃዋሚዎችን ፀጥ ለሚሰኘት እየዋለ ነው" 

በሚለው የቀለም አብዮት ወጓ ላይ "የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት፣ የፖለቲካ እስረኞችን 

ማስፈታት፣ ለሲቪክ ማህበረሰቡ የምርጫ ሜዳውን ማስፋት ∙ ∙ ∙ " በማለት ሃሳቧን 

ታርዝማለች። ከላይ በተመለከቱት የምርጫ 97 የቀለም አብዮት ሙከራ ላይ ውለው ከነበሩ 

አጀንዳዎች ጋር በማያያዝም ከአፈጉባኤ አባዱላ ገመዳና ሌሎቸ ባለስልጣናት ጋር 

ማውጋቷን ለአራጋቢዎቿ ያወጋችው ወ/ሮ አና ጎሜዝ ካነጋገሯት የኢትዮጵያ መንግስት 

ባለስልጣናት የደረሳትን ማብራሪያ ለአራጋቢዎቿ  በግልፅ ባለማውጋቷ አቋሟን 

ልንጠራጠረው ግድ የሚለንና ምርጫ ለ2007 በይደር ያቆየችው አጀንዳ ያላትና የቀለም 

አብዮቷን ዳግም ለማስፈፀም እቅድ ያላት መሆኗን ከወዲሁ እንድንገነዘብ አስችሎናል። 

ሌላው የአና ጎሜዝን የቀለም አብዮት ወግ የተመለከትነው ደግሞ ከስመብዙዋ ፍትህ  

በጀመረችውና አዲስ ታይምስና ልዕልናን አልፋ ዛሬ ፋክት በተሰኘ ስያሜ ከምናውቃት፣ 

የምርጫ 97ቱን የቀለም አብዮት በማቀጣጠል የምናስታውሳት አዲስ ዜና ጋዜጣ ተቀጽላ 

ከምትመስለው መጽሄት ጋር ባላት ልዩና ስር የሰደደ ዝምድና ነው። አና የመለስን ሞት 
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ለሷ እንደ አንደትልቅ እረፍት የምትቆጥረውና አንጀቷም የራሰ መሆኑን የደሰኮረችው 

ከፋክት መጽሄት ባለሟሎች ጋር ሲሆን በተለይ ሙሉነህ አያሌው የሚተባለው፣ 

በጋዜጠኝነት ቆብ የሚንቀሳቀሰውና "የመለስ ውርሶች"ን ቅዠት ካስነበበን ፀሃፊ ነኝ ባይ 

የቀለም አብዮተኛ ጋር ቁርኝታቸው ለየት ሲል ታይቷል (እዚህ ላይ ሁኔታውን የበለጠ 

ለመገንዘብ ሁለቱ ሰዎች በመለስ ላይ ያላቸውን ምክንያት የለሽ ጥላቻ በአግባቡ መረዳት 

ተገቢነው)። ይህንን ደግሞ የሰኔና ሰኞ ነገር ነው ብለን የምናልፈው ሳይሆን በሰንበት ላይ 

ደብረዘይት ብለን አጽንኦት እንሰጠው ዘንድ የሚያስገድደን ያጋጣሚ ሳይሆን ከወዲሁ 

የታሰበበትና ለምርጫ 2007 የታቀደ የቀለም አብዮት ሴራ ከመሆኑ አንፃር ነው። 

የመለስ ዜናዊ በህይወት አለመኖር ለኢትዮጵያውያን ትልቅ እድል ነው´ በማለት ለኛ 

የሚያቅረውን ለእርሷና ለእኛዎቹ ተስፈኞች ሳይላመጥ የሚዋጥላቸውን አገርና ህዝብን 

አሳልፎ የሰጠ ወግ አና ጎሜዝ "መለስ አጭበረባሪ" ነው ስትልም   እንዳጫወተቻቸው 

በመጽሄቱ ላይ በኩራት ገልጸውልናል። ለጊዜው አልታይ ብሏቸው ይሁን ወይም ሌላ 

ባይታወቅም በዚህ ስራቸው ጊዜው ሲደርስ ያፍሩበታል። መለስ እንጂ ለዚህች አገር የለፋ 

(ዛሬ የተጎናፀፉትን የመፃፍ መብት ጭምር ያጎናፀፈ) ወ/ሮ አና አይደለችም። ወደፊት የገዛ 

አገሩን መሪ ለውጭ አሳልፎ በመስጠት አምድ ስር ታሪክ የሚያሰፍረውን ያሰፍራል። 

አስቂኙ የአና ዘመናዊ ወግ ግን ይህ ብቻ አይደለም፤ አና ጎሜዝ ከ1999-2003 ዓ.ም 

(እ.ኤ.አ) በኢንዶኔዢያ መዲና ጃካርታ አምባሳደር ሆና በሰራችባቸው አመታት የእናንተ 

ነገር ያሳስበኛል ስትላቸው የነበሩ ጃካርታውያንን አሞኝታ ኢስት ቲሞር እንድትገነጠል  

የመቆመሯን የቅርብ ጊዜ የቀለም አብዮት ታሪኳን የማናውቅና የዘነጋን ይመስል 

"የኢትዮጵያ ጉዳይ ከልብ ያሳሰበኛል" ስትል ለተመሳሳይዋ ቅዠታም ፀሃፊ ማውጋቷ ነው። 

የቀለም አብዮት ህልመኞችን አንድ የሚያደርጋቸው መለያ ባህርይ ጠዋት ያወጉትን 

ከሰአት መርሳታቸውና የስትራቴጂያቸው መመሳሰል ሲሆን ይህንንም የምርጫ 97 የቀለም 

አብዮት ትዝታችን ያረጋግጥልናል። ዛሬም ከ9 አመታት በኋላ በተመሳሳይ አና ጎሜዝ 

አዲስ አበባ ላይ አንድ ቀን ሳታድር "የፖለቲካ ምህዳሩ ጠቧል" ስትል "የአገሪቱ ፖለቲካ 

እየተለወጠ መጥቷል"  ያለችውን የትናንትናውን ወጓን መርሳቷን ማስመስከሯ ሳያንስ 

መልሳ ፖለቲካው ተለውጧል ለማለት (ቢያንስ እንኳ ወጓ ትክክል ቢሆን) የለውጡ 

ምክንያት የሆኑት አመራሮች ሲለወጡ አንደሆነ መገንዘብ ለማይከብደን ዜጎች "በፓርቲው 

አመራሮች መካከል የሃሳብ ልዩነት እንዳለና የጦፈ የስልጣን ሽኩቻ መኖረንም 
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ተገንዝቤያለሁ" የማለቷ ምኞት ላይ የተንጠላጠለ ወግ ነው። ይሁንና በቀለም ይህ የቀለም 

አብዮት  መመቻመቻ የሆነ ስትራቴጂ  ከምርጫ 2002 በኋላ በተለይም ከታላቁ መሪ 

እረፍት በኋላ ከቀለም አብዮት ናፋቂ ፓርቲዎችና አራጋቢ ፕሬሶች በተደጋጋሚ 

የሰማነውና የተበላ የቀለም አብዮት እቁብ መሆኑን ያረጋገጥነው ጉዳይ በመሆኑ "አስቀደሞ 

የከሸፈ" የሚለው መልዕክታችንን ለወ/ሮ አና ጎሜዝ እንዲደረሳት እንሻለን።  

ኢህአዴግ ከጫካ ጀምሮ ባሳለፈው የፖለቲካ ታሪክ እራሱን እየገመገመ የሃሳብ ልዩነቱን 

እያጠበበና መነጋገርና ክርክርን ባህሉ አድርጎ እዚህ የደረሰ ስለመሆኑና ለቀለም አብዮት 

ናፋቂዎች ያለመንበርከኩ ሚስጥርም ይኸው እንደሆነ አለም በመሰከረበት በዚህ ሰዓት አና 

ጎሜዝ "በፓርቲው አመራሮች መካከል የሃሳብ ልዩነቶች አሉ፤ ተከፋፍለዋል።" ስትል 

ከተራ አሉባቀልታ ዝቅ ያለ ወጓን መጠረቋ ያሳፍራል። 

ይህ  ብቻ አይደለም ቀድሞውንም ያልተዘጋውን በር የተዘጋ በማስመሰልና ተጫዋቾች 

አጥቶ አፉን ከፍቶ የኖረውን ምህዳር የጠበበ በማስመሰል "አንዳንድ አመራሮች ምህዳሩን 

ከፈት እንዲል ሲፈልጉ አንዳንዶቹ ደግሞ ዝግ እንዲሆን ይሻሉ"ን ማውጋቷም ቀደም ሲል 

እንደጠቀስነው የተበላው የቀለም አብዮት ስትራቴጂ ነው። ሃሳቡም አዲስ አይደለም፤ 

በእነፍትህ ሲሰለቅ፣ ሲፈተግ፣ ሲቆላ፣ ሲደለዝ፣ ሲቦካና ሲጋገር ወዘተ የነበረ የበሬ ወለደ 

ጉንጭ አልፋ ትረካ ነው። 

የታላቁ መሪያችንን ሞት ተከትሎ መላው ኢትዮጵያዊ መሪር ሃዘኑን የገለፀበትን መንገድ 

እና ለእርሳቸው ያለውን ክብር እና ናፍቆት «ራዕዩን እናስቀጥላለን፤ መለስ ሞተ እንጂ  

ሥራው ህያው ሆኖ በልባችን ይኖራል፤ ወዘተ ወዘተ" በሚሉ ከልብ የመነጩ ቃለ መሀላ 

አቋሞችን መግለፁን እናስታውሳለን፡፡  ከዚህም ባለፈ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚንስትር፣ 

የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተወካይ ሚስ ሱዛን ራይስ፤ የአና ጎሜዝ ወሳኝ የስራ ሂደት አለቃ 

የአውሮፓ ህብረት ፕሬዘዳንት እና የመሳሰሉቱ መለስን "የአፍሪካ ልሳን" ሲሉ  

እንደገለጿቸውና  በተለይም የአፍሪካ መሪዎች ስለ ታላቁ መሪ የተናገሯቸው  ንግግሮችና 

ለእርሳቸው ያላቸውን ክብር በሃገራቸው ብሄራዊ የሀዘን ቀን አውጀው  እና ባንዲራ ዝቅ 

አድርገው እስከማውለብለብ የደረሱበትን የሃዘን ድባብ እንዲሁ እናስታውሳለን፡፡ መች ይሄ 

ብቻ፣ ለ”የመለስ ፋውንዴሽን“ ግንባታ የአገራት መሪዎች ያደረጉትና እያደረጉት ያለውስ 

ድጋፍ የምን ማሳያ ይሆን? ምንም ይሁን ብቻ በሙት አመታቸው የተገኙት ታላላቅ 

የአለማችን መሪዎችም ሆኑ የአፍሪካ መንግስታት ስለ መለስ ለአፍሪካ ትራንስፎርሜሽን 
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ያበረከቱትን አስተዋፅኦ እና የመለስን ራዕይ በሀገራቸው ጭምር ለመተግበር የገቡትን ቃል 

እያስታወስን በአውሮፓ ህብረት በታችኛው እርከን ላይ የሚገኙት ወ/ሮ አና ጎሜዝ ስለ 

መለስ የሰጡት ያልተገባ አስተያየትግለሰቧ ከወከሉት  የአውሮፓ ህብረት ተልእኮ ባሻገር 

የግል ፍላጎትን ማሳካት ላይ እየጣረችመሆኗን አያሳይ ይሆን? ወይስ በምርጫ 97 ወቅት 

ወ/ሮዋ ከቆመችለት አላማ የዘለለ ግንኙነት የታላቁን መሪ  “ፍቅርን እዚህ ጋር ምን ዶለው 

(What love got to do with it)" ሲሉ እንደጠቀሱት ዛሬም በዛው ደረጃ ላይ ነው ያሉት? 

የአውሮፓ ህብረትን የሚያክል ትልቅና ግዙፍ ተቋም አንድ መልእክተኛ ከራሱ የክብር 

ጥያቄና መልስ ወጥቶ ሁሉንም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዋች እና ፖለቲከኞች እኩል 

ድጋፍ መስጠት ቢጠበቅበትም ወ/ሮ አና ጎሜዝ አሁንም በዚህች ሉአላዊትና ነፃ ሃገር 

በባሌም ይሁን በቦሌ የስርዓት ለውጥ እንዲመጣ እየሰበከችና የምትፈልገውን ወገን ወደ 

ስልጣን ማምጣት ላይ  እየሰተግታ እየሰራች ስለመሆኗ ከምርጫ 97 የቀለም አብዮት 

ሙከራና ክሽፈት ትዝታችን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

በአውሮፓ ህብረት አስተባባሪነት ኢትዮጵያን በሚመለከቱ መድረኮች ላይ የግንቦት 7ን 

(በተለይም የቡድን መሪውን) እና የተለያዩ ተቃዋሚዎችን  ለቀለም አብዮት ተግባር 

ከማመቻቸት ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ ያቀባበለችውን ጥይት እንዲተኩሱላት ግለሰቧ ኡኡ 

ብላ ስትማፀን እንደነበርም አይዘነጋም፡፡ በኢትዮጵያ በሽብርተኝነት  ወንጀል ተጠርጥረው 

በእስር የሚገኙ ግለሰቦችንም በተመለከተ "ማስረጃ የለኝም ብለው" ሲያበቁ "ንፁህ ናቸውና 

እንዲፈቱ፤ መንግስት  ያወጣውን የፀረ  ሽብርተኝነት እና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ህግን 

እንዲከልስ፤ ህብረቱ ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታም ሆነ ብድር እንዲቋረጥ ወዘተ" 

በተለያዩ መንገዶች ላይ ታች ስትማስን እንደነበር አንረሳውም፡፡ ወ/ሮዋ ከዚያም አልፋ 

በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለውን የድንበር ጉዳይ በተመለከተም በዚህች አገር ላይ 

ያልተፈለገ ጫናን ስትፈጥር መኖሯንምሳይጠቅሱ ማለፍ አይቻልም፤ ሌላም፣  ሌላም፡፡               

በእነዚህ እና እነዚህን በመሳሰሉ ሌሎች የቀለም አብዮት አፍራሽ ተግባራት ስሟ ገዝፎ 

የምትታወቀው ወ/ሮ አና ጎሜዝ ዛሬ ደግሞ ከመለስ ሞት በኋላ ስለ መለስ  ያወጋቻቸው 

ወጎች አስገራሚ መሆኑና (የወይዘሮዋ ድብቅ ማንነት መጋለጡ እንደተጠበቀ ሆኖ) 

"በኢትዮዽያ የፖለቲካ እይታው ተለውጧል የዚህም መነሻ  የመለስ መሞት ነው" ማለቷ 

ሌላ ሳይሆን አንድም ከቀደመው የቀለም አብዮት ሙከራዋ አኳያ የመነጨ ሲሆን በሌላ 

በኩል ሴትየዋ ከአውሮፓ ህብረትና ከአባል ሃገራቱ የደረሰባት የመገለል ውጤት ሊሆን 
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እንደሚችል ከግምት ውስጥ ማስገባት አያዳግትም፡፡ በአውሮፓ ህብረት ፊትም ሴትየዋ 

ተሰሚነት ማጣቷና ታአማኒነትም የመነፈጓ ማወራራጃ ነው ወጓ ሁሉ፡፡  

ባጠቃላይ፣ ሴትዮይቱን በተመለከተ ለሀገሬ መሪዎችም ሆነ ለገዢ ስርዓቱ መሪዎች 

ለማስተላልፈው የምፈልገው መልዕክት የሴትየዋ ጉዳይም ሆነ የአባሪ ተባባሪዎቿና 

አጠቃላይ አጃቢ ኦኬስትራው አጽንኦት ይሰጠው ዘንድ ነው፡፡ ባገራችን፣ በወንዛችን፣ 

በቀያችን . . . ካልተከበርንማ የት ልንከብር ነው!?  


