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አዲሱ የቀለም አብዮት ማስፈጸሚያ ሰነድ 

ክፍል አንድ 

ዮናስ 02/13/14 

በምርጫ 97 ወቅት ተሞክሮ ለከሸፈው የቀለም አብዮት መግፍኤነት ተግባር ላይ 

ከዋሉ ሰነዶች መካከል የገበያ አክራሪ በሆነችው ሀገረ አሜሪካ የተሰናዳው ኤች አር 

2003 እና “support for democracy and human right act of 2008” የሚሉት 

የህግ ረቂቆች ዋነኞቹ መሆናቸው ይታወሣል፡፡ 

ይህ ረቂቅ ከመሠረቱ የተሣሣተ ነበርና ሳይወለድ ጨነገፈ እንጂ ‹‹የኢትዮጵያ 

ባለሥልጣናት በፈፀሟቸው ኢ ሰብዓዊ ድርጊቶች የበረራ እገዳ እንዲጣልባቸው 

የሚያስገድድና ኢትዮጵያ ከአሜሪካ በምታገኘው የደህንነትና እርዳታ ላይ ማዕቀብ 

እንዲጣል የሚያዝ ነበር፡፡ 

እነሆ አሁን የቀለም አብዮት ተላላኪ ከሆኑ ፓርቲዎችና ፕሬሶች ጋር በመተባበር 

ለመተግበር ታቅዶ የከሸፈውን ትዝታ ደግሞ በመቀስቀስና በተመሣሣይ መንገድ 

ተግባራዊ ለማድረግ  ያግዛል የተባለ ቢል 2014 የተሰኘ ሰነድ ይፋ ሆኗል፡፡ ይህ 

ሰነድ ከቀደመው የሚለየው  መጽደቁ ላይ እንጂ ይዘቱ ከዚያኛው ያልተለያየ ነው፡፡ 

ስለሆነም ቀደም ያሉትን ሪፖርቶችና ሰነዶች ይዘትና ግብ በዚህ ክፍል በአጭሩ 

አስታውሰን በተከታዩ ወጋችን ላይ ደግሞ ቢል 2014ን በደንብ እንፈትሻለን። 

በሠብዓዊ መብት ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ጉዳያቸው የርዕዮተ ዓለም እንጂ 

የሠብዓዊ መብት አይደለም፡፡ ስላለመሆኑም በርከት ያሉ ማሣያዎች በመንግሥት 

በኩል በተደጋጋሚ ቀርቧል ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችና 

በነፃ ፕሬስ ስም የሚንቀሣቀሱ ኃይሎች የእነዚህንና ሠብዓዊ መብትን የተመለከቱ 

ሪፖርቶችን የሚያወጡ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን "ትክክለኛና መረጃን መሠረት 

ያደረጉ ናቸው።" ሲሉ በማወደስ ብቻ ሳያበቁ ሥርዓት ለመገርሰስ የአግዙን ጥሪ 

ሲያቀርቡላቸው  ይስተዋላል፡፡  
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በተጨባጭ የሚታዩትና የሚስተዋሉት በዓለማችን የሚገኙ በተለይም በምዕራባውያኑ 

የሚመሩ የሠብዓዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ ድርጅቶች ትክክለኛውን አሠራርና 

ሥነ ምግባር ተከትለው ሳይሆን የሚሰሩት የእነርሱን አይዲዮሎጂና ርዕዮተ ዓለም 

አልጋትም ያለውን ሁሉ በመፈረጅ እንደሆነ  በተደጋጋሚ ይገለጻል።     

ለመሆኑ የትኛው የሠብዓዊ መብት ተሟጋች ነው አሜሪካ የመስቀል ጦርነት ነው 

ብላ በኢራቅ ላይ አዋጅ ስታስነግር ኧረ ተይ ለማለት የደፈረው? ኧረ የትኛውስ 

የሰብዓዊ መብት ጠባቂ ነው አሜሪካ መሰስ ብላ አፍጋኒስታን ስትገባና ስትወጣ ኧረ 

በህግ ያላት፤  ኧረ የትኛውስ ደፋር ተሟጋች ነው በጓንታኖሞ የሚሰቃዩትን 

ግለሰቦች ይብቃቸው ሲል አንድ ዐረፍተ ነገር የፃፈ፤ ምነው እሥራኤል እንዳሻት 

ስታፈነዳና ስታጨሰው አንድ መስመር ሪፖርት ተመልክተን የምናውቀው ሲሉም 

ጉዳዩ የርእዮተ ዓለም የመሆኑን ሚስጥር ያጠይቃሉ።       

በቦስተኑ ፍንዳታ ያለ አግባብ ሠብአዊ መብቱ በይፋ ሲገፈፍና ሲንገላታ የነበረው 

ስንቱ እንደነበር ስለጋምቤላ የሚያወሩ የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪዎች ምነው 

ዝምታን መረጠ፡፡ ጋምቤላ ስለቀረበው ይሆን እንዴ? ሲሉም ክስ የሰለቻቸው 

ሀገራት ይጠይቃሉ።  

ጀሃዳዊ ሃረካትን "ከፍርድ ቤት ውሣኔ በፊት ነው፤" በሚሉና እንቶ ፈንቶ 

ምክንያቶች የሚሞግቱቱ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባዮች "ምነውሣ ተመጣጣኝ 

ያልሆነና እጅግ አስከፊ የቅጣት እርምጃ ነው የምንወስደው ሲሉ የአሜሪካ 

ባለሥልጣናት በይፋ ሲደግፉ ዝምታን መረጡ፡፡ ነው ቦስተን ያሉት ግለሰቦች  ሰው 

ስላልሆኑና ሰዎች ያሉት በቃሊቲ ብቻ ስለሆነ? ሲሉ ይሞግታሉ።  

በቢል 2014 መሠረት በኢትዮጵያ  ውስጥ ሃሣብን በነፃነት የመግለፅ መብት ክፉኛ 

እየተሸረሸረ መሆኑን፤ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህጉ በሚፈቅድላቸው አግባብ እንኳ 

በነፃነት መስራት ያለመቻላቸውን እንዲሁም ለሠብዓዊ መብት መከበር የቆሙ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሽባ እንዲሆኑ መደረጋቸው በቢሉ መግቢያ ላይ 

ተዘርዝሯል፡፡  
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በቢሉ ላይ የተዘረዘረው ሁሉ አምነስቲን ጨምሮ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች እና 

ሌሎችም ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ላለፉት 10 ዓመታት፤ በተለይ ኢትዮጵያ የራሷን 

የልማት አቅጣጫ የሆነውን የልማታዊ መንግሥት ርዕዮተ ዓለም ማቀንቀን 

ከጀመረችና በዚህም ውጤት ማስመዝገብ ከጀመረችበት ማግሥት ጀምሮ ያሉትና 

ሲሉበት የከረሙት ነገር እና ቃል በቃል የተቀዳ የሻገተው ግልባጭ መነሻው 

የቀለም አብዮት መሆኑን ያሳብቃል፡፡  

የአምነስቲን የአምና ሪፖርት በማስታወስ ብቻ ይህንን ሃቅ ማረጋገጥ እንችላለን። 

የሃገር ውስጥ ተላላኪዎቹ ካሰመሩባቸው እና ከተስማሙባቸውም ነጥቦች መካከል 

የመንደር ማሰባሰብ ሥራን የተመለከቱትና  በአስገዳጅነት የተገኘን ማስረጃ እንደ 

ሕጋዊ ማስረጃ የመቀበል ጉዳይን የተመለከቱት ይገኙበታል፡፡  

ዳሩ ግን  በኢራቅ በአፍጋኒስታን እና ዘይቴን በራሤ አማራጭ በራሴ ፈቃድ  

በሚሉ የመካከለኛው ምሥራቅ ዜጎች ላይ የሚደርስ አፈናና የሚዘንብ ጥይት ለምን 

ብሎ የጠየቀ የሠብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚል አካል አለመኖሩን እናውቃለን 

፡፡ የሠፋፊ የእርሻ ኢንቨስትመንትና በመንደር ማሠባሠብ ሥራዎችን  በተመለከተ 

ተቆርቋሪ ነን በማለት የተቀናጀ ሪፖርት የሚወረውሩት እነዚህ ኃይሎች "ለውጭ 

ሀገር ኩባንያዎች (ለእነቻይና እና ህንድ) መሬቱን ለመሸጥ ነው" ሲሉ ኢትዮጵያን 

ቢከሱም በአንፃሩ እነርሱ ልቀቁ ከተባሉትና በኃይል ከያዙት የዚምባብዌ መሬት 

እንዴት ባለ ሁናቴ እንደለቀቁና በሃይል የያዙትን መሬት ለምን ተነጠቅን ብለው 

ዚምባብዌን እስከ ዛሬ የበቀል ፅዋዋን እያስጎነጯት መሆናቸውን የማናውቅ ይመስል 

ደርሠው "መሬቱን ለውጭ ዜጎች ሊሸጡ ነው" ብለው እሪ ማለታቸው የሚያሣፍር 

ነው፡፡  

ምን ይህ ብቻ ስለ ራሳችን የምናውቀውና ማወቅ የሚገባን እኛ እንደመሆናችን 

አውቅላችኋለሁ ካላወቅንላችሁ የማለትን እና መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ስም 

በስለላ ሥራ ላይ ተሠማርተው ለመገኘታቸውና ሉዓላዊነታችንን በመድፈር ሥራ 

ላይ በዘመቻ  ተሠማርተው የመገኘታቸው ሚስጥርም የቀለም አብዮት ነው። በነርሱ 

ጥገኝነት ሥር ለዘላለም እንድንቆይ ሲሠሩ ለነበሩ ሃይሎች አብረን የምንቆየው 

በመተጋገዝ ላይ በተመሠረተ የልማት አቅጣጫ ላይ  እንጂ በእነርሱም አገር እንደ 
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ሆነው ሁሉ "በውስጥ ጉዳያችን ገብታችሁ አይሆንም" የሚል ሕግ አበጅተን 

ተግባራዊ ማድረጋችን የሚያንጫጫቸው የቀለም አብዮቱ ሴራ በመጨናገፉ ነው። 

የውጭ ኃይሎች ገብተው ባለመፈትፈታቸውና ርዕዮተ ዓላማቸውን ሊግቱን 

ባለመቻላቸው ቢያስቆጫቸውና በየሪፖርቱ ላይ ሊተቹን መሞከራቸው ባይደንቀንም 

የኛዎቹ ከውስጥ ሆነው  ሊቦጦቡጡን መሞከራቸው  ግን ይገርመናል፡፡ በውስጥ 

ጉዳያችን ካልገባሁ የሚልና ልማታችን ላይ ሰንካላ በመሆን እድሜ ለዘላለም 

የእነርሱ ጥገኛ እንድንሆን የሚሻ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት  ከሽባነትም በላይ 

እንክትክቱ ይወጣ ዘንድ መስራት የሁላችንም ሃላፊነት እንጂ የማንም ሊሆን 

ባልተገባ ነበር፡፡  

ከሽብርተኝነት ህጉ ጋር ተያይዞም የሚነሣው ተመሣሣይ ነው፡፡ ስለሠላማችን ከእኛ 

በላይ ማንም ሊያገባው እንደማይገባው ሁሉ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ስም 

አልሆን ሲል በሌላም አቅጣጫ ሊመጣ እንደሚችል በመገመትና ህዝቦች በሠላም፣ 

በነፃነትና በተረጋጋ ሁኔታ ለመኖር ያላቸው መብት ከሽብርተኝነት አደጋ ሁል ጊዜ 

መጠበቅ ያለበት ነው፡፡ 

ሽብርተኝነት ለሃገራችን ሠላም፣ ደህንነትና እድገት ፀር እንደሆነ ለአካባቢያችንና 

ለዓለም ሠላም እና ደህንነትም ከፍተኛ ሥጋት እንደሆነ ግንዛቤ የተወሰደ ነው፡፡ 

በሥራ ላይ ያሉት የሃገሪቱ ሕጎች በበቂ ሁኔታ ሽብርተኝነትን ለመከላከልና 

ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ባለመሆናቸው ጠንካራ የህግ አቅም መፍጠር አስፈላጊ 

ሆኖ በመገኘቱ የፀረ ሽብርተኝነቱን ሕግ ማውጣት አንድ ኃላፊነት ከሚሰማው 

መንግሥት የሚጠበቅ በመሆኑም ነው። በዚሁ ተግባር ላይ የተሰማሩትን እና 

ሊሰማሩ ያቆበቆቡትን በህግ አግባብ መሠረት መቅጣቱ ያለምንም የሕግ አግባብና 

ተጨማሪ ህግጋት ኮሽ ባለበት ላይ ሁሉ ቦንብ ማዝነብ ከለመዱት ሀገሮች ክስ 

ቢመጣብን እዚያው በፀበላችሁ ብለን ከማለፍ ውጪ አማራጭ የሌለን መሆኑና 

ከተያያዝነው ልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መዘናጋት እንደማንችል 

ሊታወቅ ይገባል፡፡  

 


