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የቀለም አብዮት በአፍሪካ: ስትራቴጂዎቹና ስልቶቹ 

በስንታየሁ ግርማ 

02-25-15 

1. መ ግ ቢ ያ 

ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ቀዝቃዛ የተባለበት ምክንያት በሁለቱ ተቀናቃኝ ካምፖች መካከል እውነተኛ ወታደራዊ ጦርነቶች 
አለመካሄዳቸው ነበር፤ በወቅቱ ይህ ባህሪው በአፍሪካ እና በሌሎች የ3ኛው ዓለም ሀገሮች የታየ ክስተት አልነበረም፡፡ አፍሪካ 
በቀዝቃዛው ጦርነት እውነተኛ ወታደራዊ ግጭቶች /ጦርነቶች/ ስታስተናግድ ቆይታለች፡፡ በአፍሪካ የተካሄዱ ጦርነቶች 
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሁለቱ ልዕለ ሃያል ሃገሮች እጆች አርፈውበታል፡፡ በአፍሪካ ሃገራት መካከል በተካሄደ ጦርነትም ሆነ 
በአንድ ሃገር ውስጥ የነበረ የእርስ በእርስ ጦርነት የአሜሪካ እና የሶቪየት እጆች ያረፉባቸው ስለመሆኑ በርካታ መረጃዎችን 
ማግኘት አይከብድም፤ አፍሪካ እና ሌሎች የ3ኛው ዓለም ሃገሮች ለልዕለ ኃያላኑ የጦርነት አውድማቸው ተየነበሩ መሆናቸውን 
ጭምር፡፡ 

የአፍሪካ ሃገራትም የዚያን ወቅት ልዕለ ሃያላን ዕቅድ በመከተል  በምዕራብ እና በምስራቅ ካምፕ በመከፋፈል እርስ በእርሳቸው  
ሲቆራቆሱ ኖረዋል፡፡ ይህ ሁኔታ ከፍተኛ የደም ማፋሰስና የሃብት ብክነትን ከማስከተሉም በላይ በአፍሪካ የፖለቲካ ስርዓት ላይ 
እስከ አሁንም ጠባሳውን አልሻረም፡፡  

የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ካበቃ በኃላ አፍሪካ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ወደ ዳር ትጣላለች፣ የበይ ተመልካች ትሆናለች ተብሎ 
ነበር፡፡ በእርግጥም ይህ አስተያየት በ1990ዎቹ እውነት ይመስል እንደነበር የሚያሳዩ ክስተቶች ነበሩ፡፡ ዓለም በንግድ 
እየተሳሰረች መምጣት እና አፍሪካን የማያካትት መሆኑ፣ ከገልፍ ጦርነት በኃላ አዲስ ዓለም አቀፍ ትብብር መፈጠር፣ ትላልቅ 
የንግድ የስምምነት ቀጠናዎች በአካባቢው እውን መሆን ለአፍሪካ የተጋረጡ ፈተናዎች ነበሩ፡፡ ቀዝቃዛው ጦርነትም ካበቃ በኃላ 
በአፍሪካ ባለው የእርስ በእርስ ጦርነት ብዙ ህይወት እና ንብረት እየወደመ ነበር፤ የፖለቲካ ለውጦች በብዙ ሃገሮች በሃይል 
የሚከናወኑ ነበሩ፡፡ የብሔር ግጭቶችም በስፋት ተከስተዋል፡፡ አንዳንዶቹም በ“Hobbes state of nature” (መንግስታዊ 
ስርዓት ባለመጠናከሩ ምክንያት ዜጎች እርስ በርሳቸው የሚባሉበት ስርዓት ነው) ውስጥ ነበሩ፡፡  

በኢኮኖሚውም መስክ ስናይ በ1990ዎቹ የአፍሪካ የጥቅም ጉዳዮች በኢንዱስትሪ በበለፀጉት ሃገራት እንደ አጀንዳ የተያዙበት ጊዜ 
አልነበረም፡፡ ለመጥቀስ ያህል በወቅቱ የ“G7” ስብሰባ እ.ኤ.አ. በጁላይ 1991 በለንደን ሲካሄድ የወቅቱ አጀንዳ የነበረው 
የሶቪየት ኢኮኖሚ እንዴት ሊያገግም ይችላል? እንዴትስ ወደ ምዕራቡ አለም ይቀናጅ? በምስራቅ አውሮፓ ሪፎርሙን እንዴት 
ቀጣይ እናድርግ? እና ምስራቅ ኤስያን ወደ ምዕራቡ ኢንዱስትሪ ሃገሮች እንዴት ማዋሃድ ይቻላል? የሚል ሲሆን ስለአፍሪካ 
አንድም ቃል አልተወራም ነበር፡፡ በወቅቱም የምዕራቡ አለም ብድር እና እርዳታ ከአፍሪካ ይልቅ ለምስራቅ አውሮፓ ሃገራት 
በከፍተኛ ሁኔታ ያደላ ነበር፡፡ በተለያዩ አካባቢዎችም ተቋቁመው የነበሩ የንግድ ቀጠናዎች ታሪፍን እና ኮታን በመጠቀም 
የአፍሪካን ምርቶች ላለመቀበል የወሰኑበት ሁኔታም ተከስቷል፡፡ 

 

2. የቀለም አብዮተኞች አፍሪካ ላይ ለምን ያተኩራሉ? 

በኢኮኖሚ እና በፖለቲካው መስክ የዓለም አቀፍ ግንኙነት አፍሪካን የማግለሉ ሂደት ለብዙ ጊዜ የዘለቀ አይደለም፡፡ ከቀዝቃዛው 
ጦርነት በኃላ የሶቪየት ካምፕ ትቶት የሄደውን ርዕዮተ ዓለም ለመሙላት የሚንቀሳቀስ ሃይል በአፍሪካ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ 
እና በሰሜን አፍሪካ ተፈጠረ፤ “የእስልምና አክራሪነት“፡፡ ይህ አክራሪነት ሶቪየት ካምፕ ትቶት የሄደውን የአፍሪካ ክፍል 
በመጠቀም በስፋት መስፋፋት የጀመረበት እና ለምዕራቡ አለም ስጋት እየሆነ የመጣበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ በምዕራቡ አለም 
ሃብት፣ ንብረትና ዜጎች ላይም ከፍተኛ ጉዳት ማድረስ የጀመረ ሲሆን ለዚህም በኬንያ እና በታንዛንያ የደረሱ ጥቃቶች ይጠቀሳሉ፤ 
በዓለም የንግድ ድርጅትም እንዲሁ። ከዚያን ፈታኝ ጊዜ ጀምሮ አፍሪካን ወደ ዳር አግልሎ የምዕራቡን ዓለም ጥቅም በዘላቂነት 
ማስጠበቅ እንደማይቻል ሙሉ ግንዛቤ ተያዘ፡፡ 



2 
 

ለነገሩ አክራሪነት ከአንድ ሃይማኖት ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም፡፡ የምዕራቡ አለም ከክርስትና አክራሪነትም በመነሳት 
የእስልምና ሃይማኖት በማንኛውም መልኩ ወደ ደቡባዊ አፍሪካ እንዳይስፋፋ ይፈልጋሉ፡፡ በምዕራቡ በተለይም በአሜሪካ 
የክርስትና አክራሪነት ጫፍ የረገጠ ነው፡፡ ኦባማ እንኳን በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የአባቱ ስም ሁሴን በመሆኑ ክርስቲያን አይደለም፤ 
ስለዚህም አሜሪካን የመምራት ኃላፊነት ሊሰጠው አይገባም ብለው የተሟገቱ ነበሩ፡፡ አሁንም የሚከነክናቸው ቁጥራቸው ቀላል 
አይደለም፡፡ በተለምዶ አሜሪካን መምራት ያለበት ፕሮቴስታንት ከአንግሎ ሳክሰን መሆን አለበት የሚል ያልተፃፈ ስምምነት አለ፡፡ 
በእንግሊዝም ንግስቲቷ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ መሆን አለባት፡፡ ከካቶሊክ ጋር መጋባት ክልክል ነው፡፡ ይህ አክራሪነት 
በበኩሉ የእስልምና አክራሪነት በማባባስ አፍሪካ የፍልሚያቸው አንድ ሜዳ ሆነች፡፡ 

ሁለተኛው አፍሪካ የቀለም አብዮት የትኩረት ማዕከል የሆነችበት ምክንያት አፍሪካ ያላት የተፈጥሮ ሃብት ነው፡፡ አፍሪካ በነዳጅ፣ 
በመሬት፣ በማዕድንና በሌሎች የተፈጥሮ ሃብት የታደለች ናት፡፡ ስለዚህ ይህንን የተፈጥሮ ሃብት መጠቀም የምዕራቡም፣ የBRICS 
ሃገሮች ፍላጎት ነው፡፡ በተለይም የአለም ኢኮኖሚ ቀውስ ከተፈጠረ በኃላ መፍትሄው በግብርናው ዘርፍ ኢንቨስት ማድረግ 
እንደሆነ ከስምምነት ተደረሰ፡፡ ለዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ አንዱ ምክንያት የአለም ኢኮኖሚ እድገት በተለይም በፍጥነት በማደግ 
ላይ ያሉት ሃገራት (BRIC Club) ፍላጎት የመመጠን፣ ታደሽ የተፈጥሮ ሃብት አለመኖርና ነዳጅ በበቂ ሁኔታ አለመኖር አንዱ 
ነው፡፡ ስለዚህ ነዳጅን የሚተካ አማራጭ ሃይል እንደ ባዩፊዩል ዓይነቱን ማምረት አማራጭ ሆነ፡፡ ለዚህ ምቹዋ ደግሞ አፍሪካ 
ናት፡፡ ስለዚህ አፍሪካ በእርሻም ሆነ በማዕድን ኢንቨስት ማድረግ የምዕራቡ በተለይም የቻይና፣ የህንድ ወዘተ የትኩረት አቅጣጫ 
ሆናለች፡፡  

ቻይና እና ህንድ በአፍሪካ የሚያደርጉት ኢንቨስትመንት በኒዮሊበራሎቹ በቀና ዓይን ሊታይ አልቻለም፡፡ ስለዚህ ኢንቨስትመንቱን 
ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነው በማለት በሚዲያዎቻቸው የአዞ እንባቸውን እያነቡ ነው፡፡ እነሱ ኢንቨስት ሲያደርጉ ማሞካሸት እና ቻይና 
ኢንቨስት ሲያደርጉ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነው ማለት የእነሱን “Double Standard”ነት የሚያሳይ ነው፡፡ በተለይም ቻይና 
ለአፍሪካ ሃገሮች ከእነሱ የገንዘብ ተቋማት በተለየ መልኩ ብድር እና እርዳታ መስጠቷ የአፍሪካ መንግሥታት በምዕራቡ ዓለም 
ዓይን ውስጥ እንዲገቡ እና ጥርስ እንዲነከስባቸው አድርጓቸዋል፡፡ ለምሣሌ ቻይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለአንጎላ እስከ 3 
ቢሊዮን ዶላር ብድር የሰጠችበት ጊዜ ነበር፡፡ በአንድ ወቅት አፍሪካ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ምቹ አይደለም፤  የተረጋጋ 
ሰላምና ፖለቲካየላም፣ ኢንፍራስትራክቸር አልተሟላም፣ የንግድ ሕግም ሆነ መልካም አስተዳደር የለም በማለት ይከሱ ነበር፡፡ ዛሬ 
ደግሞ የእነ ቻይና ኢንቨስት ማድረግ የእነሱን ጥቅም መሻማት አድርገው በመውሰዳቸው ምክንያት የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም 
ለማስጠበቅ እና የቻይናን እድገት በጥርጣሬ ስለሚያዩት በተለይም በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሃገሮች ትብብር ያላቸው የአፍሪካ 
መንግስታት ዘንድ የምዕራቡን አለም የፖለቲካ የበላይነት ማፋለሱ ስለማይቀር ይህ በተቻለ መጠን መገታት አለበት ብለው 
ያምናሉ፡፡ ስለዚህ ለእነሱ የማይገዛ የማይታከክ የአፍሪካ መንግስት መወገድ አለበት የሚል መርህ አላቸው፡፡ በነገራችን ላይ 
የቀለም አብዮት ከሠላም፣ ከዲሞክራሲ፣ ከሰብዓዊ መብት ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም፡፡ ዋናው መመዘኛ ለእነሱ መታዘዝ 
ወይም አለመታዘዝ ነው፡፡ ለምሣሌ የሰብዓዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ለሳውዲ እና ለቻይና አንድ ዓይነት አይደለም፡፡ የኒኩሌየር 
ማስወገድ ለእሥራኤል እና ለኢራን ተመሳሳይ ይዘት የለውም፡፡ በኩዌት የነዳጅ ሃብት ስላለ የኢራቅ ወረራ ለመከላከል ጣልቃ 
ገቡ፡፡ በቦስኒያ ነዳጅ ስለሌለ ይህን አላደረጉም፡፡ በዲሞክራሲ የተመረጡ መንግሥታትን አስወግደዋል፡፡ ወይንም ለማስወገድ 
ጥረት አድርገዋል፤ ለምሣሌ ሃይቲ፡፡ ስለዚህ ዲሞክራሲ የሃሳብ ነፃነት የሰብዓዊ መብት የሚሉት ሽፋን ናቸው፡፡ ዋናው እነሱ 
የሚፈልጉት “ሳይጠሩት አቤት፣ ሳይልኩት ወዴት” የሚል መንግሥትና ሃገር ነው፡፡ 

ሦስተኛው የቀለም አብዮተኞች በአፍሪካ የሚያተኩሩበት ምክንያት በቅርብ ጊዜ አፍሪካ እያሳየች ያለችው ለውጦች እና አፍሪካ 
በአንድ ድምፅ ፍላጎቷን መግለጽ መጀመሯ ነው፡፡ ለምሣሌ በሱዳን አልበሽር ላይ ICC ያስተላለፈውን ውሣኔ የአፍሪካ ህብረት 
መቃወሙ፣ በኤርትራ ላይ ለተጣለው ማዕቀብ መነሻ ሀሳብ አፍሪካ ማዘጋጀቷ፣ በአለም አቀፍ መድረኮች አፍሪካ በአንድ ድምፅ 
መወከሏና የመሳሰሉት ለእነሱ ትልቅ ራስ ምታት መሆናቸው አልቀረም፡፡  

አፍሪካ በአንድ ድምፅ እንድትወከል የሚያስተባብሩ እና ቁርጠኝነት የሚያሳዩ ሃገሮች ለቀለም አብዮተኞቹ የትኩረት አቅጣጫ 
ናቸው፡፡ ምክንያታቸው ደግሞ ይቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠምም የምንለው አይነት ነው፡፡ አፍሪካ በጋራ ድምጿን በማሰማቷ 
ከአፍሪካ ጋር ለመቆራኘት በፍጥነት በማደግ ላይ ያሉ ሃገሮች ፍላጎት እያደገ ነው፤ በተግባርም እያሳዩ ነው፡፡ ለምሣሌ የብራዚሉ 
የቀድሞው ፕሬዘዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ እኛና አፍሪካ በፀጥታው ም/ቤት ቢያንስ ቢያንስ አንድ አንድ ድምፅ ሊኖረን ይገባል በማለት 
ለአፍሪካ ድጋፋቸውን መስጠታቸው በዚህ ርእሰ ጉዳይ ተጠቃሽ ሁነት ነው፡፡ 

ሌላኛው የቀለም አብዮተኞች አፍሪካ ላይ የሚያተኩሩበት ምክንያት በአፍሪካ ለህዝባቸው ጥቅም የቆሙ ብሔራዊ መንግሥታት 
መፈጠራቸው ነው፡፡ ቀደም ሲል እንደጠቀስነው፣ የምዕራቡ አለም አፍሪካን የቅኝ አገዛዝ ቀለምን ቀባብተው በድሮው ቀመራቸው 
ማስቀጠል ይፈልጋሉ፡፡ ነገር ግን ይህ እንዳይሆን፣ ለቅኝ አገዛዝም ሆነ ለእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ በተቻለ መጠን እጅ የማይሰጡ 
መንግሥታት እየተፈጠሩ ነው፡፡ በተለይም በልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ/መንገድ በመልማት ላይ ያሉ ሃገሮች ዋና ዋና 
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የኢኮኖሚ ተቋማት (Commanding Economic Height) ከመንግሥት ቁጥጥር ውጭ ወጥተው በአለም አቀፍ ጨረታ 
በእነሱ ባለሃብቶች ሥር እንዲገቡ ይፈልጋሉ፡፡ ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው እነሱ የሚያሽከረክሯቸው አሻንጉሊት መንግሥታት 
መፍጠር ቀዳሚ ፍላጎታቸው ነው። ዋና ዋና የኢኮኖሚ ተቋማትን በመንግሥት ቁጥጥር ሥር በማዋል ለውጥ እያመጡ ያሉ 
ሃገሮች ተሞክሮ ወደ ሌሎች ሃገራት ተስፋፍቶ አፍሪካ ከተለወጠች የእነሱ የበላይነት አፈር ድሜ ሊገባ ነው፡፡ ስለዚህ 
በዲሞክራሲ፣ በሰብዓዊ መብት፣ በነፃ ሃሳብ ሽፋን፣ በቀለም አብዮታቸው አማካይነት እነሱ የሚፈልጉትን መንግሥት ማቋቋም 
ይፈልጋሉ፤ ይህ ካልሆነና አልሳካ ካለ የእነሱን ደጋፊ ፈልጎ አፈላልጎ ወደ ስልጣን ለማምጣት የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፡፡ 

 

3. የሚከተሉዋቸው የተፅዕኖ ዓይነቶችና የሚጠቀሙባቸው ተቋማት 
 

3.1. በመንግሥት ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ ዘገባዎችን በተከታታየ ያቀርባሉ፣ 

የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችና የሃገር ውስጥ ሚዲያዎች መንግሥት በሙስና የተዘፈቀ፣ የሰብዓዊ መብት የሚጥስ፣ የፕሬስ ነፃነትን 
የማያከብር . . . በማለት በተከታታይ እየተቀባበሉ ይዘግባሉ፡፡ ለምሳሌ በሃገራችን አዲስ ነገር ጋዜጣ መታተም ስታቆም 
ኢንተርናሽናል ፕሬስ ኢንስቲቲዩት፣ ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኮሚቴ ፕሮቴክት ጆርናሊስት ወዘተ. . . መንግሥትን አውግዘው 
ሲያትቱ ነበር፡፡ የሚገርመው ማውገዛቸው ሳይሆን ጋዜጣው በምን እንደተዘጋ ሳያጣሩና የሚመለከታቸውን አካል ሳያነጋግሩ 
መሆኑ ነው፡፡ ይባስ ብሎ ከባለቤቱ ያወቀ ምንድን ነው እንዲሉ እነዚህ አለም አቀፍ የፕሬስ ተሟጋቾች አዲስ ነገርን ዋነኛው 
ገለልተኛ ጋዜጣ በማለት የአዞ እንባቸውን ሲያፈሱ ነበር፡፡ አዲስ ነገር ግን ገለልተኝነት የሚባል ነገር እንደሌለና እነሱም ወገንተኛ 
መሆናቸውን በወቅቱ በማያሻማ መንገድ ገልፀዋል፡፡ 

3.2. በምርጫ ዙሪያ ስልጠና ይሰጣሉ 

በምርጫ ወቅት በተለይም ሴቶችና ምርጫ፣ ሚዲያና ምርጫ ወዘተ በሚል ስልጠናዎች ይሰጣሉ የውጭ አገር ስልጠና መስጠት፣ 
የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ፣ የቴክኖሎጂ አቅማቸውን ማሳደግ፣ ከሚሰጡት ድጋፎች የተወሰኑት ናቸው፡፡ በእኛ አገር ጋዜጦች 
ባላቸው ስርዓት ብቻ ተቋማዊ ህልውናቸውን ማስጠበቅ አይችሉም፡፡ ለብዙዎቹ የማስታወቂያ ገቢ አንዱ የህልውናቸው መሠረት 
ነው፡፡ አዲስ ነገር በአብዛኛው ማስታወቂያ ይዛ አትወጣም ነበር፡፡ በሌላ በኩል ለባለሙያ ከፍለን ባስጠናነው ጥናት መሠረት 
እያሉ  ዘገባ ያቀርቡ የነበረ ሲሆን በየጊዜው ለሠራተኞች ከፍተኛ የደመወዝ ጭማሪ ያደርጉ ነበር፡፡ የሂሳብ መዝገባቸውም ከፍተኛ 
ትርፍ እንደሚያሳይ ገልጸዋል፡፡ ታዲያ ከዚህ ጋዜጣ ጀርባ ማን እንዳለ ለመገመት አዳጋች አይሆንም፡፡ በጣም የሚያስገርመው 
ደግሞ በውጭ አገር ለጋዜጠኞች ስኮላርሽፕ እድል የሚሰጡትን የሚለዩት ራሳቸው “አዲስ ነገር”ኦች መሆናቸው ነበር፡፡ 

3.3. ተቃዋሚዎች ህብረት እንዲፈጥሩ ያደርጋሉ? 

የተቃዋሚዎች ድምፅ እንዳይከፋፈል የተለያዩ ርዕዮተ ዓለም የሚከተሉ ቢሆንም ውህደት እንዲፈጠር የደርጋሉ፡፡ እጅግ 
የሚያስገርመው ደግሞ መቼም ይዋሃዳሉ የማይባሉ ፓርቲዎች መዋሃዳቸው ነው፡፡ በሰኔ 2001 አ.ም ፕሮፌሰር በየነ የእሳቸው 
ፓርቲ ከቅንጅት በምን እንደሚለይ (ለሰንደቅ ጋዜጣ) ሲገልፁ ቅንጅት ሰላማዊና ህገወጥነትን ቀላቅሎ የሚሄድ፣ በቀላሉ ተስፋ 
ቆራጮች የተሰባሰቡበት . . . ብለው ነበር፡፡ አንድነት ደግሞ የቅንጅቱ ትክክለኛ ወራሽ ነኝ ይላል፡፡ ዋናው ያመሳሰላቸው የርዕዮተ 
ዓለም መመሳሰል ሳይሆን የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል እሳቤ ነው፡፡ ውህደታቸውም በእንቧይ ካብ ሊመሰል የሚችል ነው፡፡ 
ውህደቱም ዳር ሳይደርስ ቀርቷል፡፡ ውህደት ስለሌላቸው ወይም ገዥ መርህ ስለሌላቸው መሪዎቻቸው እርስ በርሳቸው የሚጋጩ 
አስተያየቶች ሲሰጡ ይታያል፤ ሳይፈረካከሱ ውለው የሚያድሩበት ቀን የለም፡፡ ለምሳሌ፡- አቶ ስዬ መኢአድ የኢህአዴግ ተለጣፊ 
ነው ሲሉ አቶ ቡልቻ ደግሞ መኢአድ ሌበራል ስለሆነ ከእኛ ጋር መዋሃድ አለበት ማለታቸው ይጠቀሳል፡፡ 

 

 

3.4. የምርጫ ሂደትንና ውጤቱን ያጥላላሉ 
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ዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት አቀንቃኞች የሃገር ውስጥ ተቃዋሚዎች የሚያወጧቸው መግለጫዎች እንዳለ በማውጣት 
የራግባሉ፡፡ አባሎቻችን ታሰሩ፣ ተገደሉ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ እየጠበበ ነው . . .  የሚሉትን ከተቃዋሚዎች እንዳለ በመውሰድ 
የመንግሥትን ሃሳብ ሳያካትቱ በዓለም ባሉ ሚዲያዎች አማካይነት በተከታታይ ያስጮሃሉ፡፡  

ከዚህ የተነሳ የምርጫ ሂደቱንና ውጤቱን በማጣጣል በመንግስት ላይ አለም አቀፍ ጫናን ለማሳደር ይሠራሉ፡፡ ህዝቡ አመኔታ 
አጥቶ የጎዳና ሁከት እንዲፈጥር የተቻላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ፡፡ ከተቻለ ተቃዋሚዎች ስልጣን እንዲጋሩ ምርጫው ተጭበርብሯል 
ይላሉ፡፡ ሃገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ለቀለም አብዮት የማይመች ከሆነ ደግሞ ምርጫው የአለም አቀፍ እስታንዳርዱን ባያሟላም 
የሚቀጥለውን ምርጫ ፍትሃዊ ለማድረግ መሠረት ይጥላል በማለት ውጤቱን ሊቀበሉ ይችላሉ፡፡ 

እንደ ፕሮፌሰር ማርክ ቢሲንጀር እምነት ይህ በዲሞክራሲ ስም የቀለም አብዮት በፓኬጅ መልክ መቅረብ፣ ኤክስፖርት ማድረግ 
እና እንዲስፋፋ መሥራት ቢያንስ 3 ዋና ዋና ችግርች እያስከተለ በመሆኑ አዋጭ ስትራቴጂነቱን አጠያያቂ ያደርገዋል ይላል፡፡ 

1. የዲሞክራሲ ጥያቄመነሳት ያለበት ጉዳዩ ቀጥታ ከሚመለከታቸው ህዝቦች/ዜጎች መሆን አለበት፤ ከውጭ የመጣ ነገር 
እንዳለ ዝም ብሎ መቀበል ለኤክስፖርት አድራጊው ማድላቱ አይቀርም፤ የውስጥ የቀለም አብዮት አራማጆች 
ቢሳካላቸው እና ስልጣን ቢይዙ ድጋፍ ላደረጉላቸው ድርጅቶች ተላላኪ ከመሆን የዘለለ ሥራ ሊሰሩ አይችሉም፤ ይህ 
በዩክሬን የታየ እውነታ ነው፡፡  

2. በቀለም አብዮት ትግበራ ወቅት የመያዶች (ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ) መሳተፍ ከጀርባው ምን እንዳለ ግልፅ እየሆነ 
መጥቷል፡፡ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች እና ተቆርቆሪ ነን ባዮች በቀለም አብዮት የሚሳተፉ ከሆነ ስለሰብዓዊ መብት 
በገለልተኝነት እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ለማንም ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም፡፡ 

3. ይህ ዓይነቱ አብዮት በአንዳንዶች የብሔር ግጭት እና የርስ በእርስ ጦርነት እያስከተል ሲሆን ዲሞክራሲ ከማምጣት 
ይልቅ ሀገሮችን ወደ ትርምስ እና ብጥብጥ የሚመራ እየሆነ ነው፣ በዝምባብዌ እና በኬንያ በሌለ ሀብት እና አስፈላጊ 
ባልሆነ ሁኔታ ስልጣን ለመጋራት ተብሎ ከ40 በላይ የካቢኔ ሚ/ር መ/ቤቶች በመቋቋማቸው በጋራ ስምምነት ሰርቶ 
ሀገርን የመምራት መንግስታዊ ሀላፊነትን አዳጋች አድርጓታል፡፡   
 

4. በኢትዮጵያ ለቀለም አብዮት ምቹ ሁኔታ አለን? 

ለቀለም አብዮት አንዱ ቅድመ ሁኔታ ተስፋ የቆረጠ ህዝብ መኖር ነው፡፡ ኢትዮጵያ ባለፉት 23 ዓመታት በተለይም ባለፉት 12 
ዓመታት በለውጥ ጎዳና ላይ ነች፡፡ በታታሪ ህዝቦቿ ጥረትና በኢህአዲግ ቆራጥ አመራር ዛሬ ሠርቶ መበልፀግ፣ ተምሮ መለወጥ 
የኢትዮጵያ ወጣቶች መለያ እየሆነ ነው፡፡ የተያያዝነው ዕድገት መጀመሪያውኑ ሲወጠን አብዛኛውን ህዝብና ዝቅተኛውን 
የህብረተሰብ ክፍል ታሳቢ ያደረገ ነው፡፡ በገጠር አርሶአደሩ የጉልበቱ ተጠቃሚ ስለሆነ የሥራ ተነሳሽነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ 
ምርታማነት በመጨመር ተጠቃሚነቱን ከመቸውም ጊዜ በላይ እያሳደገ ነው፡፡ በከተማ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶች 
በጥቃቅንና አነስተኛ በመደራጀት ኑሮአቸውን እያሻሻሉ ከመሆናቸውም በላይ ሃብትና ንብረት በማፍራት ላይ ይገኛሉ፡፡ ስለዚህ 
ወጣቱ ለቀለም አብዮተኞች የአመጽ ጥሪ የጆሮ ዳባ ልበስ ምላሹ አይቀሬ ነው፡፡ 

ባጠቃላይ፣ የ97 የቀለም አብዮት ቀስቃሾች ወጣቱን ለእሳት ማግደው እነሱ ወይ ፓርላማ ገብተዋል (በወቅቱ) ወይ ወደ ውጭ 
አገር ሄደዋል፤ አንዳንዶቹም ሌላ ፓርቲ አቋቁመው (አንዳንዶች ማሊያ ቀይረው ይሏቸዋል) ሌላ የቀለም አብዮት በመጠባበቅ ላይ 
ናቸው፡፡ ነገር ግን ህዝቡ ካለፈው ጸረሰላም፣ ጸረልማት . . . ድርጊታቸው በመማር ለእነርሱ የስልጣን ጥም መወጣጫ መሆን 
እንደማይፈልግ በገሃድ በመግለጽ ላይ ነው፡፡ ዋነኛ የቀለም አብዮት ተዋናይ የሆኑት መያዶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው 
መፈትፈት እንዳይችሉ በመያድ ሕግ ቀዳዳው ተደፍኖባቸዋል፡፡ በነዚህና በሌሎች ምክንያቶች በኢትዮጵያ ለቀለም አብዮት ምቹ 
ሁኔታ የለም፡፡ ለሁሉም ከላይ የጠቀስናቸውን የቀለም አብዮትና አብዮተኞች መለያ ባህርያት ለይቶ ማወቁ ተገቢና ወደ ስህተት 
እንዳንሄድ፣ እንዳንሸወድና ሞላጮች እንዳይጠቀሙብን ያደርገናልና ነጥቦቹን ልብ ማለቱ ተገቢ ነው። 
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