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ሮም በአንድ ጀምበር እንዳልተገነባች የዘነጉ ፈረንጆች 

ኢዛና ዘመንፈስ  02/24/14 

ሀገራችን ኢትዮጵያ በአንድ የታሪክ አጋጣሚ ለውድቀት ከዳረጋት ድህነትና ሁዋላ ቀርነት 

ጋር የሞት ሽረት ትግል ከገጠመች ሰነባብታለች። እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንደ አንድ ህብረተሰብ እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ ጠላታችን ላይ 

የምናካሂደው ፀረ ድህነት ትግል የሚያስገኘው አመርቂ ውጤት ሀገራዊ ገፅታችንን ከጊዜ 

ወደ ጊዜ እየለወጠው እንደመጣም የማይስተባባል ጉዳይ ነው።  

ይህ እውነታ የሚያስደስታቸውና አድናቆታቸውን ከልብ በመነጨ የወዳጅነት መንፈስ 

የሚገልፁልን የልማት አጋሮቻችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥቂት እንዳልሆኑም ደፍሮ መናገር 

ይቻላል። እናም ይሄው የኢትዮጵያ ወደቀደመው ታላቅነቷ የመመለስ አዝማሚያ እንቅልፍ 

ከሚነሳቸው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር የወገኑ አንዳንድ ተቃዋሚ ሃይሎች በፈርጀ ብዙ 

የሕዳሴ ጉዞ ላይ የምትገኘው ሀገራችን ውስጥ ያለውን ነባራዊ እውነታ ዓለም አቀፉ ማህበረ 

ሰብ በተሳሳተ መልኩ እንዲረዳው ለማድረግ ሲሉ የማይፈነቅሉት የክፋት ድንጋይ የለም 

ቢባል ማጋነን አይሆንም።  

በተለይ ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እንደነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና አንዳርጋቸው ፅጌ 

ዓይነቶቹ የሚያስተባብሩት የዲያስፖራ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ቡድን የኢትዮጵያን ሀገራዊ 

የሕዳሴ ጉዞ ከተቻለ ለመቀልበስ፣ ያን ማድረግ ሲያቅት ደግሞ ነበራዊውን እውነታ ጥላሼት 

ለመቀባት ከመሞከር ቦዝኖ አያውቅም።  

እንግዲያውስ ይሄው ከተራ የቂም በቀል ስሜት በመነጨ ጭፍን ጥላቻ ተነሳስተው 

ኢህአዴግን የሚቃወሙ ዲያስፖራ ፖለቲከኞች የተካተቱበት የግንቦት ሰባት ቡድንና 

መሰሎቹ ናቸው አሁንም እንደ ሂውማን ራይትስዎችና እንደ ሲፒጄ ካሉት ባዕዳውያን 

ተቋማት ጋር ገጥመው የኢትዮጵያን ህዝቦች ፈርጄ ብዙ የሕዳሴ ጉዞ ለማሽመድመድ 

ያለመ ሴራቸውን እየሸረቡ ደጋግመው ሲዶልቱብን የሚስተዋሉት።  

እነዚህ ከዘመነ “ቀይ ሽብር’’ ጀምሮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ እጃቸው 

እንደነበረበትና የዚችን ምስኪን ሀገር ለጋ ወጣቶች ለነፍሰ በላው የደርግ ወታደራዊ 

መንግስት አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ከመዳረግ ያለፈ ውጤት ማምጣት ሲያቅታቸው ወደ ባህር 
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ማዶ ለመሰደድ እንደተገደዱ የሚነገርላቸው ነጭ አምላኪ ምሁራን ከግማሽ በላይ 

ዕድሜያቸውን በምዕራቡ ዓለም ያሳለፉ ከመሆናቸው የተነሳም ፈረንጆቹን “ጀንጅኖ’’ 

በማሳመን ረገድ እንብዛም አይቸገሩም። ይህን ማድረግ የሚቻላቸው ለጊዜው ነው እንጂ 

ግን እውነትና ንጋት እያደር መጥራቱ አይቀርም። ያኔ ደግሞ የበሬ ወለደ ዓይነት 

ውንጀላቸውን መሰረተቢስነት ገሀድ የሚያወጣው እውነታ ሊስተባበል በማይችል መልኩ 

ግልፅ እየሆነ ይመጣና “ሲጀነጅኑት’’ በከረሙት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፊት እርቃናቸውን 

ይቆመ ዘንድ ግድ ነው። 

ምክንያቱም የዛሬዋ ፌዴራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚመሩበት ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ይበልጥ ስር አየሰደደ በሔደ 

ቁጥር እነ ሂውማን ራይትስዎችን የመሳሰሉት በስመ ሰብአዊ መብት የሚነግዱ ሲቪክ 

ተቋማት የሚንቀሳቀሱበት የገንዘብ ምንጭ እንዳይነጥፍባቸው ሲሉ ጭምር ለሚያወጡት 

ዓመታዊ ሪፖርት ማሟያ ፍለጋ ጣታቸውን ወደዚች አገር ከመቀሰር የሚታቀቡበት ሁኔታ 

ላይ መድረሳችን ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ስለሆነ። ይህን ስል ግን አሁን ያለውን 

የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ምህር አመልክቶ ሂውማን ራይትስዎች የተሰኘ የሰብዓዊ 

መብት ተከራካሪ ድርጅት የሚሰጠው መግለጫ ምክንያታዊ ነው ለማለት እየቃጣኝ 

አይደለም።  

እንዲያውም እውነቱን እንነጋገር ከተባለ እነዚህ ለሰብዓዊ መብትና ለጋዜጠኞች እንደልብ 

የመፃፍ ነፃነት መረጋገጥ እንደቆሙ የሚነገርላቸው ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከመቸውም 

ጊዜ የበለጠ ለፅንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መወገናቸውን ያረጋገጡበትን ሪፖርት 

ነው ሰሞኑን ይፋ ያደረጉት። ይህ ማለት ደግሞ ሲፒ.ጄ.ም ሆነ ሂውማን ራይትስዎች 

ለመላው ሰብዓዊ ፍጡር መብት መከበርና እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በዓለማችን 

ለማስፈን የሚሰሩ ሰቪክ ተቋማት ስለመሆናቸው የሚነገረውን አምነን እንድንቀበል 

አያደርግም። 

ይልቁንስ የሚጠሩበትን መልካም ስም እንደሽፋን እየተጠቀሙበት እንደሆነና በተግባራቸው 

ግን ወደለየለት የአንድ ወገን ፖለቲካዊ አጀንዳ ያዘነበለ አቋም እንደሚያራምዱ በግልፅ 

የሚያመለክት ሆኖ ነው የሚሰማኝ ለኔ። 
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ጉዳዩን ከዚህ አኳያ አይተን እንመርምረው ከተባለ ደግሞ አብዛኞቹ የኛ አገር ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች በምዕራባውያን ኒዮ-ሊበራሊስቶች ሳንባ የሚተነፍሱ የመሆናቸውን 

እውነታ ይበልጥ መረጃት የሚቻል ይመስለኛል። በሌላ አነጋገር እነ ሲፒጄ ና ሂውማን 

ራይትስዎች ይህን ያህል የተጋነነ ዓመታዊ ሪፖርት ሲያወጡ ትንሽ እንኳን አለማፈራቸው 

(ትዝብት አለመፍራታቸው) ለምዕራባውያኑ ሃያላን መንግስታት የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 

ማስፈፀሚያነት ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎችን ስልጣን ላይ ለማውጣት ተልዕኮ 

ስለተሰጣቸው እንጂ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ወቅታዊ ገፅታ የሚገልፅ እንዳልሆነ 

ልቦናቸው ያውቀዋል ማለቴ ነው። 

እስቲ እንግዲያው የዛሬዋ ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ከኤርትራ 

ዕኩል የፖለቲካ ምህዳር የጠበበባትና የሰብዓዊ መብቶች ፀር የሆነች ሀገር ተደርጋ 

የምትቆጠረው በምን ሂሳብ ተሰልቶ ነው? ከጥቂት ሳምንታት በፊት የ2013 ዓመታዊ 

ሪፖርት ያወጣው ሲፒጄ ኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን በማሰር ከዓለማችን 2ኛ ስለመሆኗ 

የሚገልፅ መረጃ ማሰራጨቱ አይዘነጋም። እነሆ ሰሞኑን ደግሞ ሂው ማንራይትስዎች 

የተሰኘው ሌላ የባህር ማዶ ተቋም “ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ምህዳር ከመቸውም 

ጊዜ በላይ ጠቧል። ሚዲያዎችም የመንግስትን ፖሊሲና ስትራቴጂ ለማስፈፀም ያለመ 

ፕሮፓንዳ ብቻ እንዲያስተላልፉ ይግደዳሉ’’ የሚል ዓመታዊ ሪፖርት አውጥቷል።  

እንደኔ እምነት ግን ይህ የሁለቱ ሲቪክ ተቋማት ምስክርነት ምናልባትም ስለጎረቤት ሀገር 

ኤርትራ ሲነገር ከሰሙት ላይ የተገለበጠ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን 

የብሔር ብሔረሰብ ህዝቦቿ አሁን የምንገኝበትን ነባራዊ እውነታ መሰረት አድርጎ 

የተጠናቀረ ጥናታዊ መረጃ አይደለም ባይ ነኝ። ምክንያቱም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በቁጥር 

ከዘጠና የማያንሱ ብሔራዊና ህብረ-ብሄራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕጋዊ ፍቃድ ወስደው 

በሰላማዊ ትግል ስልጣን ለመጨበጥ የሚያስችላቸውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ በማድረግ 

ላይ እንደሚገኙ ይታወቃልና ነው። 

በዚች አገር ያሉ የሚዲያ ተቋማት የመንግስትን ፕሮፓጋንዳ ማስፈፀሚያ ስለመሆናቸው 

የሂውማንራይትስዎች ሰሞነኛ ሪፖርት ላቀረበው የበሬ ወለደ ዓይነት ውንጀላም ይሄውና 

አሁንም ድረስ የአዲስ አበባን ጎዳናዎች ሲያጨናንቋቸው የሚስተዋሉትን የግል ፕሬስ 

ውጤቶች መመልከት እውነታውን ለመረዳት ያስችላል። እንዲያውም እንደኔ ትዝብት ከሆነ 
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በዚህ ረገድ ዛሬ ላይ ያለውን የመገናኛ ብዙሃን የአቀራረብ ይዘት የሚገልፀው ተጨባጭ 

ሀቅ ከሪፖርቱ ሙሉ ለሙሉ የሚቃረን ነው ማለት ይቻላል።  

ምክንያቱም አብዛኛው የግሉ ፕሬስ ሚዲያ ወገንተኝነቱ ከጭፍን ስሜታዊነት የመነጨ 

የጥላቻ ፖለቲካን ለሚያራምድ ታቀዋሚ ፓርቲዎች እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዷን 

የኢትዮጵያ መንግስት እንቅስቃሴ በአሉታዊ ጎን ከመመልከትና ጥላሼት ለመቀባት 

ከመሞከር የማይቦዝን መሆኑ ፀሐይ የሞቀው ጉዳይ ነው። ምንም ዓይነት እማኝ የመረጃ 

ምንጭ መጥቀስ ሳያስፈልጋቸው በአጉል ድፍረት ብቻ ቱባ ቱባ የመንግስት ባለስልጣናትን 

ጭምር እንዳሻቸው የሚያብጠለጥሉና ገደብ ያለፈ ዘለፋቸውን በፊት ለፊት ገፅ ላይ 

አትመው ካላወጡ የፃፉ የማይመስላቸው የግሉ ፕሬስ ጋዜጠኞች ጥቂት እንዳልሆኑም 

አንብቦ መፍረድ አያዳግትም።  

ታዲያ ሀቁ ይህ ሆኖ ሳለ “ገለልተኛ’’ ተብየዎቹ እነ ሂውማን ራይትስዎችና ሲፒጄ 

“ኢትዮጵያ በሰብዓዊ መብት አያያዝም ይሁን የፕሬስ ነፃነትን ባለማክበር የዓለም ሁሉ 

ጭራ ሀገር ናት . . .’’ የሚል እንድምታ ያለው ምስክርነታቸውን በዓመታዊ ሪፖርት 

መልክ እየጠረዙ ሲያሰራጩ የሚስተዋሉት ለምንድነው!? ብሎ መጠየቅ ከመቸውም ጊዜ 

በላይ ተገቢና ወቅታዊ ምላሽ የሚሻ መስሎ ይሰማኛል። እንዴት ቢባል ሁለቱ ዓለም 

አቀፍ የሲቪክ ተቋማት በቅርቡ አከታትለው ያወጡት የ2013 ዓ/ም “ጥናታዊ ሪፖርት’’ 

ተብያቸው እስከዚህ ድረስ እጅግ ባፈጠጠና ባገጠጠ የበሬ ወለደ ዓይነት ውንጀላ 

ተቀነባብሮ እንዲተላለፍ መደረጉ ያለምክንያት ሊሆን ስለማይችል ነው። 

ይህ ኢትዮጵያን የዓለም አቀፉ ማህበራሰብ በተሳሳተ መልኩ እንዲረዳትና ሀገራዊ 

ገፅታችንን የሚገልፀው ነባራዊ እውነታ እንዲደበዝዝ ለማድረግ ባለመ የፅንፈኛ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ሴራ የተቀነባበረ “የሰብዓዊ መብት ተሟጋች’’ ተብየዎቹ ምስክርነት ይሄን ያህል 

ገደብ ባለፈ ግነት ታጭቆ መቅረቡ ያለምክንያት አይደለም ማለት ደግሞ የቀለም 

አብዮትን በመናፈቅ እንቅልፍ አጥተው የሚያድሩ ሃይሎችን በአቋራጭ ወደ ስልጣን 

ለማምጣት እየተዶለተ ስለመሆኑ ግለፅ ማሳያ ሊሆነን ይገባል እንደማለት ነው። ስለዚህ 

ኢህአዴግን አሸንፎ በትረ ስልጣን መጨበጥ የሚቻለው እንደ 1997ቱ ዓይነት ሀገር አቀፍ 

ምርጫ ውስጥ በመሳተፍና ግርግሩን እንደሽፋን ተጠቅሞ በሚቀሰቅስ የቀለም አብዮት 

አማካኝነት ብቻ እንደሆነ አድርገው የሚያምኑ ተቃዋሚ ወገኖች ለሌላ ዙር ሙከራ ቅድመ 

ሁኔታዎችን በማመቻቸት ላይ ስለመሆናቸው መገመት አያዳግትም። 
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ምንም እንኳን እነዚህ “ለሰብዓዊ መብት እንቆረቆራለን’’ በሚል ሽፋን የምዕራባውያኑን ኒዮ 

ሊበራሊስቶች ድብቅ አጀንዳ ለማስፈፀም የሚንቀሳቀሱ የባህር ማዶ ተቋማት የአዲሲቷ 

ኢትዮጵያን ስም በበጎ ሲያነሱ የተደመጡበት አጋጣሚ እንደሌለ ባይካድም፣ ሰሞኑን 

ሂውማን ራይትስ ዎችና ሲፒጄ አከታትለው ያወጡት መግለጫ የሚያረጋግጥልን እውነት 

ግን የቀለም አብዮትን በመናፈቅ እንቅልፍ አጥተው ከሚያድሩ ኢትዮጵያውያን ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር “እጅና ጓንት’’ እየሆኑ ስለመምጣታቸው ከበቂ በላይ የሚያሳብቅ 

ሆኖ ነው ያገኘሁት። ይህ ዓይነቱ ያፈጠጠና ያገጠጠ የሁለቱ ሃይሎች ጉድኝት ለምን 

ዓላማ ሲባል ነው እንዲህ ገደብ ባለፈ መልኩ እየተጠናከረ ሲሄድ የሚስተዋለው? የሚል 

ጥያቄ ማስነሳቱ እንደማይቀርም መገመት ይቻላል። 

እንደኔ እምነት፣ የዚህኛውም ጥያቄ መልስ ከላይ በግልፅ የተቀመጠው ነባራዊ ሀቅ ነው ባይ 

ነኝ። ማለትም ሲጀመርም ቢሆን እንደነ ሲፒጄና ሂውማን ራይትስዎች ዓይነቶቹ ዓለም 

አቀፋዊ ድርጅቶች የተቋቋሙበት ዋነኛው ዓላማቸው በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ባሉት 

የአፍሪካ ሀገራት ፖለቲካ ውስጥ የምዕራባውያን መንግስታትን የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ 

አጀንዳ ማስፈፀም ነው እንጂ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስከበር አይደለም። 

ለዚሁ መሰረታዊ ፍላጎታቸው መሳካት ሲባልም የገለልተኛነትን ጭንብል እንዲያጠልቁ 

ይደረጉና ለእነሱ የእጅ አዙር ጫና አልንበረከክ ያለ መንግስት ያለበትን ታዳጊ ሀገር ሁሉ 

በሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት አያሳበቡ “ውግዝ ከምአሪዎስ’’ ዓይነት የስም 

ማጥፋት ዘመቻቸውን ይከፍቱበታል። “በሬ ወለደ’’ ብሎ ለማሳመን ከመሞከር ያልተለየ  

ተራ የመንደር አሉቧልታ ጭምር እየተለቃቀሙ “ጥናታዊ መረጃ ላይ የተመሰረተ ሪፖርት 

ይሄውላችሁ!?’’ በማለት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማሳሳት ይጥራሉ።  

እነዚህ መቀመጫቸው በእንግሊዝ ለንደንና በአሜሪካ ኒውዮርክ እንደሆነ የሚነገርላቸው 

የኒዮሊበራሊዝም ጉዳይ አስፈፃሚዎች በሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ጥሰት ሽፋን 

የሚያቀነባብሩትን የስም ማጥፋት ዘመቻ ኃያላኑ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት አምነው 

ይቀበሉት ዘንድም የተወቃሹ ሀገር ዜጎች (ዘመናዊ ባንዳዎች) ለምስክርነት አስቀድመው 

እንዲዘጋጁ ይደረጋል። ፈረንጆቹ ለእጅ አዙር ቅኝ አገዛዛቸው አላመች ያለ መንግስት 

ባላት ሉዑላዊ ሀገር ላይ የሚያነጣጥሩትን የውግዘት ዒላማ በማስተኮስ ረገድ ቀዳሚ ስፍራ 

የሚሰጣቸውም ታዲያ ዘመናዊ ባንዳዎቹ የመሰረቷቸው ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ናቸው።  
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ምክንያቱም በአንድ እንደ ኢትዮጵያ ዘመናትን ያስቆጠረ የነፃነት ታሪክ ባለው ልዑዋላዊ 

ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ቀላል ስለማይሆን በምዕራባውያኑ አስተሳሰብ የተገሩ 

የሀገሬው ሰዎች በመሪ ተዋናይነት የሚያቀነባብሩት የተቃወሞ እንቅስቃሴ ማስፈለጉ ግድ 

ነው። እናም የብርሃኑ ነጋ ቢጤዎችን ነጭ አምላኪ የፖለቲካ ልሂቃን ለሃያላኑ የምዕራቡ 

ዓለም መንግስታት ድብቅ አጀንዳ መሳካት በሚያመች ወርድና ቁመት ተለክቶ የሚሰራ 

የዲሞክራትነት ጭምብል አጥልቀው እንዲተውኑ ማድረግ ተመራጩ ዘዴ እየሆነ እንደመጣ 

ነው እኔ በግሌ መረዳት የቻልኩት። 

ለዚህ ደግሞ መቸም ቢሆን ከፅንፈኞቹ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በስተጀርባ ጠፍተው 

የማያውቁት እነ ሲፒጄና ሂውማን ራይትስዎች በቅርቡ ያወጡትን ምክንያታዊነት 

ያፈነገጠ ኢትዮጵያን የሚመለከት ሪፖት አይቶ መፍረድ የሚቻል ይመስለኛል። 

በተገባደደው የአውሮፓውያኑ 2013 ዓ/ም ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ ጥናት ነው ተብሎ 

ይፋ የሆነው የሁለቱ ድርጅቶች ሪፖርት ለኔ እንደገባኝ እነዚህ በሰብዓዊ መብት ስም 

የሚሸቅጡ ዓለም አቀፍ ተቋማት የገለልተኝነትን ጥያቄ ጭራሽ ሳይረሱት እንዳልቀሩ 

ያመለክታል። 

እውነቱን ለመናገር ግንቦት ሰባትን ጨምሮ እዚህ አገር ውስጥ ባሉት ፅንፈኛ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎችና “ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች’’ እንደሆኑ በሚወራላቸው 

የባህር ማዶ ድርጅቶች መካከል ምንም ዓይነት የአቋም ልዩነት እንደሌለ የተረዳሁበት ነው 

ማለት ይቻላል መግለጫው።  

ለምሳሌ “በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳሩ ከመቸውም ጊዜ በላይ እየጠበበ መጥቷል’’  ሲል 

ሂውማን ራይትስዎች የሰጠው ምስክርነት ምን ያህል ምክንያታዊነትን አንቆ የሚገድል 

ውንጀላ እንደሆነ በርካታ አብነቶችን እያነሳን መነጋገር የምንችል ይመስለኛል። እንዲሁም 

ሲፒጄ የተሰኘው “ዓለም አቀፍ ለጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ማህበር’’  ተብዬ ቡድን 

ኢትዮጵያ ውስጥ የፕሬስ ነፃነት እንደሌለና ሀገራችን ጋዜጠኞችን በማሰር  ከዓለም 

ሁለተኛ ደረጃ እንደወጣች የሚገልፅ ሪፖርት መሰራጨቱን ጭምር እኛ ሰላም ወዳድ ዜጎች 

ከምናውቀው ነባራዊ ሀቅ ጋር እያነፃፀርን ስንመለከተው እጅግ ሲበዛ የሚያስተዛዝብ ስም 

ማጥፋት የመሆኑ እውነታ ይገልፅልናል።  
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ይህን ሁሉ የስም ማጥፋት ወይም ገፅታ የማበላሸት ዘመቻ በተወሳሰበ ሴራ ማቀነባበር 

ያስፈለገበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ለቀለም አብዮት ናፋቂ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

ዓለም አቀፍ ድጋፍ ለማስገኘት ሲባል እንደሆነ ግልፅ ነው። በመጭው 2007 ዓ/ም 

የሚካሄደውን ሀገራዊ ምንጭ እንደ ሽፋን ተጠቅመው በአቋራጭ መንገድ ስልጣን 

ለመጨበጥ የሚያስችላቸውን የቀለም አብዮት ለመቀስቀስ የሚያስቡት ፅንፈኛ ተቃዋሚ 

የፖሊካ ሃይሎችና “ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ’’ ተብየዎቹ የአንድ ሳንቲም 

ሁለት ገፅታ የመሆናቸው ምስጢርም ይሄው ይመስለኛል።  

ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን ፈርጀ ብዙ የሕዳሴ ጉዞ በቀና መንፈስ የማይመለከቱት 

የምዕራቡ ዓለም ኒዮሊበራሊስቶችና የነሱ ጉዳይ አስፈፃሚዎች ከመሆን ያለፈ አጀንዳ 

ኖሯቸው የማያውቅ ዲያስፖራ ፖለቲከኞች፣ ግንባር ፈጥረው የሚያውጠነጥኑት የቀለም 

አብዮት ሴራ የቁም ቅዠት ከመሆን የሚዘል ውጤት ያመጣል ብሎ መገመት ያዳግታል። 

ሁለቱም ወገኖች የሚያነሱት የመቃወሚያ ሃሳብ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪካዊና ነባራዊ 

እውነታ ጋር ፈፅሞ የማይገጥም ዓይነት ሆኖ ስለሚሰማኝም ነው የዚህ ፅሁፌ ርዕስ “ሮም 

በአንድ ቀን ጀምበር እንዳልተገነባች የዘነጉ ፈረንጆች’’ ያልኩት።  

  

             

 

  


