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የቀለም አብዮት መሐንዲሶች 
ከበደ ደ 05/31/14 

 

የዚህ ፅሁፍ አንባቢዎች ቀለም እና አብዮትን ምን አገናኛቸው ማለታቸው እንደማይቀር 

እገምታለሁ፡፡ ሁሉም ሰው እንደሚገነዘበው አብዮት የስርዓት ለውጥ ለማድረግ ከሚካሄድ 

ህዝባዊ አመፅ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በዚህ ዓይነቱ አመፅ በበርካታ ሃገራት ዘንድ የስርዓቶች 

ለውጥ ይደረጋሉ፡፡ ለምሳሌ የ1966ቱ የሃገራችንን አብዮት መጥቀስ ይቻላል፡፡ በየትኛውም 

ሃገር የሚቀጣጠሉ አብዮቶች ከህብረ-ቀለማት ጋር ምንም ዓይነት ቁርኝት ኖሮዋቸው 

አያውቅም፡፡ ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ ግን በተለያዩ ሃገራት በቀለማት 

የሚሰየሙ አብዮቶች መታየት ጀመሩ፡፡ እነዚህ አብዮቶች ከሌሎች የሚለያቸው ነገር 

በህብረ ቀለማት መሰየማቸው ብቻ አይደለም፡፡ የይዘትና የቅርፅ ልዩነትም አላቸው፡፡  

 

የቀለም አብዮቶች እንደ ሌሎች ህዝባዊ አመፆች በዜጎች የሚጠነሰሱና የሚቀጣጠሉ 

አይደሉም፡፡ ዓላማቸውም እንዲሁ ለዜጎች ደህንነትና ብልፅግና ምቹ ሁኔታን መፍጠር 

አይደለም፡፡ መነሻቸውም ሆነ መድረሻቸው የሃገር ውስጥ ጭቆና፣ በደልና ምሬትን 

ለመቅረፍ አይደለም፡፡ የነዚህ አብዮቶች መሪ ተዋንያን ሰለባ ከሚሆኑት ሃገራት በብዙ ሺህ 

ኪሎ ሜትሮች ርቀው የሚገኙ ስውር እጆች ናቸው፡፡  

 

ከነዚህ አብዮቶች ጀርባ ያሉት ስውር እጆች የምዕራባውያኑን ሃገራት ጥቅም የሚያስከብሩ 

ተቋማት፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ቡድኖች እንዲሁም የተለያዩ አካላት ናቸው፡፡ 

ምዕራባውያኑ የነሱን ፖሊሲ የማይከተሉና ለነሱ የማይታዘዙ በየትኛውም ሃገር የሚገኙ 

መንግስታትን ከስልጣን የሚያስወግዱበት መንገድ ነው የቀለም አብዮት፡፡ እንደየ 

አስፈላጊነቱ በተለያዩ የአበባ ህብረ-ቀለማት ይሰየማል፡፡ የቀለም ስያሜዎቹ በነዚህ 

አብዮቶች ምክንያት ወደፊት የሚፈጠሩትን አዳዲስ የስርዓት፣ የፖሊሲና የርዕዮተዓለም 

ለውጦችን የሚጠቁሙ ናቸው፡፡ ነገሩን ከሰዎች ስነልቦናም ጋር ሊያያይዙት ይሞካራሉ፡፡ 

ለምሳሌ ቤታችንን አዲስ ቀለም ስናስቀባው በውስጣችን የሚፈጠረው የስነ ልቦና ተፅዕኖ 

ቀላል አይደለም፡፡ ከቤቱ ውበት መታደስ ጋር ውስጣችን ይታደሳል፡፡ አዲስ ስሜት፣ አዲስ 
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ተስፋ፣ አዲስ ራዕይ እንደሚሰማን ግልፅ ነው፡፡ የቀለም አብዮት ፍልስፍናም ከዚህ ጋር 

ይመሳሰላል፡፡   

 

ከቀለም አብዮት ጀርባ ያሉት መሰረታዊ ፍላጎቶች በሌሎች ሃገራት ውስጥ ያሉትን ሃብቶች 

መቆጣጠርና መዝረፍ፣ ምዕራባውያን ባህሎችን በመላው ዓለም ማስፋፋት፣ 

ለኩባንያዎቻቸው ገበያ መፍጠር፣ ሃገራቱን የሸቀጦቻቸው ማራገፍያ ማድረግ፣ የንግድና 

ኢንቨስትመንት ስርዓቱን በመቆጣጠር ልዕለ-ሃያልነታቸውን ማረጋገጥ ነው፡፡ እነዚህን 

ሃገራት የፖሊሲዎቻቸው ቤተ-ሙከራ ማድረግም ሌላው አጀንዳቸው ነው፡፡ ለነዚህ 

ፍላጎቶቻቸው መሟላት በቅድሚያ በየትኛውም ሃገር ለነሱ የሚታዘዙ ቅምጥ መንግስታት 

መፈጠር እንዳለባቸው ያምናሉ፡፡ ስለሆነም ከአመፁ በኋላ የሚመጡት መንግስታት 

የምዕራባውያኑን የዲሞክራሲ፣ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀመር የሚከተሉ መሆን 

ይጠበቅባቸዋል፡፡  

 

ቀደም ባሉት ዓመታት እነዚህ ሃገራት በሌላው ዓለም ያሉ የማይታዘዙዋቸውን ስርዓቶች 

የሚያስወግዱዋቸው ቀጥታ ወረራ በመፈፀም ወይም በስለላ ተቋሞቻቸው በኩል 

በሚቀነባበሩ መፈንቅለ መንግስታት ነበር፡፡ ይህ ስልት ግን ለዚህ ዘመን የሚመጥን ሆኖ 

አላገኙትም፡፡ በምትኩ የቀለም አብዮት የሚባል ዘመናዊ የሚሉት ሌላ የመንግስት ግልበጣ 

ስልት ፈጠሩ፡፡ ይህን ዘዴ በተለይ ምርጫ በሚያካሂዱ ሃገራት ውስጥ ይጠቀሙበታል፡፡ 

የስርዓት ለውጥ እንዲደረግ በሚፈልጉት ሃገር ውስጥ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ 

ከተቃዋሚዎች ጋር ተሰልፈው በቀለም አብዮት ዙርያ ስልጠና፣ ምክርና ሁለገብ ድጋፍ 

ይሰጣሉ፡፡ ከተቻለ ምንም ዓይነት ሁከት ሳይፈጠር በምርጫው ተቃዋሚዎች እንዲያሸንፉና 

የፈለጉት ዓይነት መንግስት እንዲመሰረት ይጥራሉ፡፡ ውጤቱ የተገላቢጦሽ ከሆነ ግን 

በማግስቱ ምርጫው ተጭበርብሯል ብለው የቀለም አብዮት ያስነሱና በህጋዊ መንገድ 

የተመረጡትን መሪዎች ከስልጣን አስወግደው ዓላማቸውን ያስፈፅማሉ፡፡   

 

ይህ ስልት መተግበር የጀመረው በአሜሪካና በቀድሞዋ ሶቭየት ህብረት መሪነት በመላው 

ዓለም ተፋፍሞ የነበረው የቀዝቃዛው ጦርነት ካከተመ በኋላ ነው፡፡ ሶቭየት ህብረት 

ከተበታተነች በኋላ የተፈጠሩት አብዛኞቹ የምስራቅ አውሮፓና የባልካን አከባቢ ሃገራት 

የቀለም አብዮት ቀዳሚዎቹ ሰለባዎች ናቸው፡፡ ምዕራባውያኑ በተለይም አሜሪካ በነዚህ 
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ሃገራት ውስጥ ርዕዮተ-ዓለማቸውን ለማስረፅና የዘወትር ባላንጣቸው የሆነችው የሩስያን 

መስፋፋት ለመግታት በግድም ይሁን በውድ መንግስታቱን በቁጥጥራቸው ስር ለማዋል 

ሳይታክቱ ይሰራሉ፡፡ በሰላማዊ መንገድ እጅ የማይሰጡትን መንግስታት በምርጫ ወቅት 

የሚኖረውን የህዝብ መነሳሳት በመጠቀም ሰላማዊ የዲሞክራሲ ማዕበል የሚሉትን የቀለም 

አብዮት በማወጅ ከስልጣናቸው ያሰናብቱዋቸዋል፡፡ እነሱ አመፁን ሰላማዊና ዘመናዊ 

ብለው ቢጠሩትም በየትኛውም ሃገር እንደታየው ግን ሰላማዊ ሆኖ አያውቅም፡፡ ይልቁንም 

የሰዎች ህይወት መጥፋትና የንብረት መውደም፣ የሃገራት መፈራረስና የዜጎች መበታተን 

የቀለም አብዮት ዋንኞቹ መገለጫዎች ሆኖዋል፡፡  

 

በምስራቅ አውሮፓና በባልካን አከባቢዎች ከተካሄዱና ግባቸውን ከመቱ የቀለም አብዮቶች 

መካከል የጆርጂያው የፅጌረዳ አብዮት፣ የዩክሬኑ ብርቱካናማ አብዮት የኪርጊስታኑ 

የወይንጠጅ አብዮት፣ የፊሊፒንሱ ቢጫ አብዮትና የዩጎስላቪያው ጥቁር አብዮት 

ይጠቀሳሉ፡፡ በተለይ ዩክሬንና የቀለም አብዮት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ሆነዋል፡፡ 

አሁንም ድረስ በዚያች ሃገር ያለው አለመረጋጋት ከአስር ዓመት በፊት ከተካሄደው የቀለም 

አብዮት የጀመረ ነው፡፡ ያኔ የተጀመረው የቀለም አብዮት መዘዙ እዚህ ደርሷል፡፡ 

 

በእኛ አቆጣጠር በወርሃ ጥቅምት 1997 በዩክሬን የተካሄደው ሃገራዊ ምርጫ መጀመርያው 

ሰላማዊ ነበር፣ መጨረሻው ግን አልሆነም፡፡ የምርጫው ተወዳዳሪዎች ቪክተር ዩሼንኮ እና 

ቪክተር ያንኮቪች ነበሩ፡፡ ዩሼንኮ ሃገሪቱ የአውሮፓ ህብረት አካል እንደትሆን ይፈልጋሉ፣ 

የምዕራባውያንን ፖሊሲና አስተሳሰብ ለማራመድ ቃል ገብተዋል፣ በዚህም ትልቅ ድጋፍ 

አግኝተዋል፡፡ የተቀናቃኛቸው ቪክተር ያንኮቪች ፖሊሲ ደግሞ ለሩስያ ያደላ ነበር፡፡ 

እሳቸው የታወቁ የሩስያ አቀንቃኝ ናቸው፡፡ ዝርያቸውም ሳይቀር ለሩስያ ያደላል፡፡  

 

በእርግጥ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ አብዛኞቹ ዩክሬናውያንም በማንኛውም መመዘኛ ባህላቸውና 

ልማዳቸው ከምዕራቡ ይልቅ ለሩስያ ይቀርባል፡፡ ዩክሬን ከሩስያ ጋር ያላት ባህላዊ፣ 

ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስርም እንዲሁ የጠበቀ ነው፡፡ ይህን ነባራዊ ሁኔታ 

በመገንዘብ ነው ያኑኮቪች ፊታቸውን ወደ ሩስያ ያዞሩት፡፡ የያንኮቪች የምስራቅ ጉዞ 

ያልጣማቸው ምዕራባውያኑ ከወዳጃቸው ቪክተር ዩሼንኮ ጎን ተሰለፉ፡፡ እሳቸው 

እንዲያሸንፉ ድጋፋቸውንም ያላማቋረጥ ለገሱዋቸው፡፡ በዚህ ሁኔታ የተካሄደው 
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ፕረዝደንታዊ ምርጫ ግን ውጤቱ ሌላ ነበር የሆነው፡፡ የሩሲያው ወዳጅ የሆኑት ያንኮቪች 

ድል ሲቀናቸው ዩሼንኮ ደግሞ ተሸነፉ፡፡  

 

በዚህ ፍጥጫ መሃል ተከናውኖ ያኑኮቪችን አሸናፊ ያደረገው የ1997ቱ ምርጫ ውጤት 

ለምዕራባውያኑ ሃገራት የሚዋጥላቸው አልነበረም፡፡ በመሆኑም ወዳጃቸው ዩሼንኮ ወድያውኑ 

ምርጫው ተጭበርብረዋል፣ ውጤቱን አልቀበልም ብለው ደጋፊዎቻቸው ውጤቱን በአመፅ 

እንዲያስለውጡ ጥሪ አቀረቡ፡፡ ጥሪውን ተከትሎም የኪየቭ ጎዳናዎች በሁከት ተናወጡ፡፡ 

አመፁም ብርቱካናማው አብዮት የሚል ስያሜ አገኘ፡፡ ይህን አመፅ በዋናነት የመሩት 

ባለሃብቷ ዩሊያ ቲሞሼንኮ ይባላሉ፡፡ ቪክተር ዩሼንኮ በዚህ አብዮት ለስልጣን ከበቁ 

ሴትዮዋን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚያደርጓቸው ቃል ገብተውላቸዋል፡፡ ለየት ባለ የፀጉር 

አሰራራቸው የሚታወቁት ቲሞሼንኮ በዚህ ቃል ይበልጥ ተነቃቅተው አመፁን 

አስቀጠሉት፡፡  

 

ምዕራባውያኑ በዚህ መልኩ ያቀነባበሩት አመፅ በሰፊው ተቀጣጥሎ ያንኮቪች ያሸነፉበትን 

ውጤት አሰርዞ በዩክሬን ሌላ ምርጫ እንዲካሄድ አስገደደ፡፡ የቀለም አብዮቱን 

አቀጣጥለዋል ተብለው ይጠረጠሩ የነበሩ የምዕራባውያን ተቋማት በዳግመ ምርጫው 

በታዛቢነት ተሳትፈዋል፡፡ ምርጫው እንደተጠበቀው ለነሱ በሚመች መልኩ ስለተካሄደ 

ቪክተር ዩሼንኮን ወደ ስልጣን በማምጣት ተጠናቀቀ፡፡ ያኑኮቪችም በቀለም አብዮቱ 

መፈንቅለ መንግስት ስልጣናቸውን በሃይል ተነጠቁ፡፡ ይሄኔ የቀለም አብዮቱ ግቡን መታ 

ተባለ፡፡ ምዕራባውያኑ የቀለም አብዮቶች ግባቸውን እንዲመቱ የበጀትና የቁሳቁስ 

እንዲሁም ቴክኒካዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ሲሆን በ1997ቱ የዩክሬን ብርቱካናማ አብዮት 

አሜሪካ ብቻ የ120 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጋለች፡፡ 

 

ዩክሬን በአውሮፓና በሩስያ መካከል የምትገኝ ወሳኝ ሃገር ነች፡፡ ይህችን ሃገር የዓለማችን 

ልዕለ-ሃያላን የቼዝ ገበታ አድርገው ይቆጥሩዋታል ይላል በጅማ ዩኒቨርሲቲ የዓለምአቀፍ 

ፖለቲካ መምህር የሆነው መርከብ ነጋሽ፡፡ ‹‹ይህን ዩሮዥያ የሚባለውን አከባቢ የተቆጣጠረ 

ልዕለ-ሃያል ዓለምን እንደተቆጣጠረ ይታያል›› በማለት፡፡ በአሜሪካ የሚመሩት 

ምዕራባውያን ሃገራት ዩክሬንን ከጎናቸው በማሰለፍ የሩስያን መስፋፋት ለመግታት 

ይጠቀሙባታል፡፡ ለሩስያ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያላት 
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ሃገር ነች፡፡ አብዛኛው የዩክሬን ህዝብ ከሩስያ ጋር የጠበቀ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ግንኙነት አለው፡፡ በደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ ዩክሬን የሚኖሩት ህዝቦች በአመዛኙ 

የሩስያ ዝርያ ያላቸው ናቸው፡፡ በአንድ ወቅት በታላቋ ሶቭየት ህብረት ውስጥ የነበረው 

ሁኔታ ስላልጣማቸው ሩስያን እንደ ድሃ እናት አይተው ቢሸሹዋትም አሁን የዚያች ሃገር 

ታሪክ በመቀየሩ ተመልሰው የሩስያ አካል እንሁን የሚሉ ሃገሮች ቁጥር ጨምረዋል፡፡ 

በዙርያ ያሉ የሩስያ ዝርያ ያላቸው ህዝቦችም ዳግም የቀድሞ እናት ሃገራቸውን 

መናፈቃቸው አልቀረም፡፡ ይህ ሁኔታ የምዕራባውያኑን ጎራ የሚያቀጭጭ ሲሆን ለሩስያ 

ደግሞ ትልቅ መስፋፋትን ይፈጥራል፡፡ ይህ ነው እንግዲህ ዩክሬንን የልዕለ-ሃያላን የጦር 

አውድማ ያደረጋት ነገር፡፡      

 

በ1997 በዩክሬን በተካሄደው ብርቱካናማ ማዕበል ወደ ስልጣን የመጣው የቪክተር ዩሼንኮ 

መንግስት ለሃገሪቱ አዲስ መዘዝ እንጂ አዲስ ተስፋ አላመጣም፡፡ አዲሱ ስርዓት በአጭር 

ጊዜ ውስጥ ነበር ዩክሬንን ወደ ባሰ ቀውስ የከተታት፡፡ የቀለም አብዮቱ ፍሬ የሆኑት 

ፕረዝደንት ዩሼንኮ ሃገሪቱን የመምራት ብቃትም ሆነ ወኔ አጠራቸው፡፡ የአመፁ ዋና መሪ 

የነበሩትና ያኔ በተገባላቸው ቃል መሰረት በአዲሱ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው 

የተሾሙት ዩሊያ ቲሞሼንኮ የተሰጣቸውን ስልጣን ብዙም ሳይሰሩበት በሙስና እና 

በስልጣን መባለግ ይታሙ ጀመር፡፡ ይህን የተገነዘቡት ፕረዝደንት ዩሼንኮ ጠቅላይ 

ሚኒስትሯን በሙስና ወንጀል ከሰው ከስልጣን አስወገዱዋቸው፣ ሌሎች 

ባለስልጣኖቻቸውንም እንዲሁ አባረሩ፡፡ ሆኖም ይህ እርምጃ ችግሩን ሊገታው አልቻለም፡፡ 

ይልቁንም በዩክሬን ምድር ሙስና እና ሌሎች ማህበራዊ ችግሮች በእጅጉ ተስፋፉ፡፡ 

ምዕራባውያኑ በቀለም አብዮት ለስልጣን ያበቁት መንግሰት የነሱን ፍላጎት ለማሟላት 

እንጂ የዩክሬንን ህዝብ ችግር ለመፍታት እንዳልመጣ ወድያውኑ አስመሰከረ፡፡   

 

በዚህ ስርዓት የተሰላቸው የዩክሬን ህዝብ ቀጣዩን ምርጫ ለማየት ጓጉተቷል፡፡ በቀለም 

አብዮቱ ተገፋፍቶ በሰራው ስህተትም ሳይቆጭ አልቀረም፡፡ ቀጣዩ ፕረዝዳንታዊ ምርጫም 

በ2002 ተደረገ፡፡ በዚህ ምርጫ ቀደም ሲል በብርቱካናማው አብዮት ስልጣናቸውን 

የተነጠቁት ቪክተር ያኑኮቪች የአብዮቱ አቀጣጣይ ከነበሩትና በሙስና ከተወነጀሉት ዩሊያ 

ቲሞሼንኮ ጋር ለውድድር ቀረቡ፡፡ ቲሞሼንኮ አሁንም የአውሮፓውያኑን ድጋፍ ይሻሉ፡፡ 

እናም እሳቸው ካሸነፉ ዩክሬንን የአውሮፓ ህብረት አባል እንደሚያደርጉዋት ቃል በድጋሚ 
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ቃል ገቡ፣ የአውሮፓውያን ድጋፍም ጎረፈላቸው፡፡ ቪክተር ያኑኮቪች ደግሞ ዩክሬን ከሩስያ 

ጋር ነው ግንኙነቷን ማጠናከር ያለባት ብለው ያምናሉ፡፡ የምዕራቡን ዓለም ጎራ መቀላቀል 

የለባትም የሚል ፅኑ እምነትም አላቸው፡፡ ዩክሬንን በቀለም አብዮቱ ከደረሰባት ቀውስ 

ለማላቀቅ ጠንክረው እንደሚሰሩም ጭምር ቆርጠው ተነሱ፡፡ በዚህ ፖሊሲያቸው ያኑኮቪች 

የዩክሬናውያንን ልብ አሸንፈው ለስልጣን በቁ፡፡ በምዕራባውያኑ የሚደገፉት የብርቱካናማው 

አብዮት አቀንቃኙዋ ቲሞሼንኮ አሁንም ምርጫው ተጭበርብረዋል አሉ፡፡ ልዩነቱ አሁን 

የቀለም አብዮት የለም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ዩክሬናውያኑ በባለፈው ምርጫ የቀለም አብዮቱ  

ያመጣባቸውን መዘዝ መገንዘባቸው ነው፡፡ በዚህ ህጋዊ ምርጫ በትረስልጣኑን የተረከቡት 

ያኑኮቪች በሃገሪቱ ውስጥ የሰፈነውን ሙስና መታገል ቅድሚያ ሰጡት፡፡ ሙስና የፈፀሙ 

ባለስልጣናትን የማደን ስራም ጀመሩ፡፡ ከነዚህ ባለስልጣናት መካከል ደግሞ የምርጫ 

ተቀናቃኛቸውና የቀድሞዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ዩሊያ ቲሞሼንኮ አንዷ ናቸው፡፡ ፕረዝደንቱ 

ሴትዮዋ ስልጣናቸውን ተጠቅመው ሙስና ፈፅመዋል ብለው በፍ/ቤት አስወስነው ወህኒ 

አወረዱዋቸው፡፡  

 

ምዕራባውያኑ ሃገራት በ1997ቱ ምርጫ በቀለም አብዮት ያስወገዱዋቸው ሰውዬ ዳግም ወደ 

ስልጣን መምጣት ደስተኞች አይደሉም፡፡ ዩክሬንን የሩስያ ሲሳይ ያደርጉዋታል ብለው 

ይሰጋሉ፡፡ ይህ ደግሞ የአሜሪካን ሃያልነት የሚፈታተን፣ የአውሮፓውያንን ጥቅም የሚጎዳ፣ 

የሩስያን ልዕልና የሚያገን አካሄድ ነው፡፡ በነዚህ ምክንያቶች የተነሳ ምዕራባውያኑ 

የያኑኮቪችን መንግስት ለማወክ የቻሉትን ሁሉ ማድረጋቸውን ተያያዙት፡፡ እንደለመዱት 

የምርጫው ወቅት ደርሶ ፕረዝደንቱን በቀለም አብዮት እስኪያስወግዱዋቸው ድረስ እንኳ 

አልታገሱዋቸውም፡፡  

 

የስልጣን ዘመናቸው ሊያበቃ ወራቶች ብቻ የቀሩዋቸው ያኑኮቪች በዚህ ዓመት ባለፈው 

ህዳር ወር ከሩሲያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር እንደሚፈልጉ ተናገሩ፡፡ 

በዚህ ንግግራቸው ያልተደሰቱት ምዕራባውያኑ የተለመደውን የቤት ስራ ጀመሩት፡፡ ዩክሬን 

ከአውሮፓ ህብረት ጋር ነው መወዳጀት ያለባት የሚል መልዕክት ያነገቡ ሰልፈኞች 

የጀመሩት አመፅ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተቀጣጠለ፣ ወድያውኑ በዋና ከተማዋ ሁከትና አመፅ 

ተስፋፋ፣ በዚህም ከአንድ መቶ በላይ ሰዎች ተገደሉ፣ ውድመቱም እየጨመረ ሄደ፣ በጥቂት 

ቀናቶች ውስጥ ዩክሬን በቃጠሎ ጋየች፡፡ 
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ቀውሱን ተከትሎ ፕረዝደንት ቪክተር ያኑኮቪች ዲሞክራሲያዊ ባልሆነ መንገድ 

ከቤተመንግስት ለቀው እንዲወጡ ተገደዱ፡፡ በሙስና ተወንጅለው የታሰሩት የተቃዋሚ 

ፓርቲ መሪዋ ዩሊያ ቲሞሼንኮ ደግሞ ከእስር ተለቀቁ፡፡ መፈንቅለ መንግስቱ ተሳካ፡፡ 

ሃገሪቱን ግን ወደ መስቀለኛ መንገድ ነው የመራት፡፡ ዩክረን በሁከት ስትታመስ፣ ዜጎቿ 

ሲገደሉ፣ ንብረቷ ሲወድም ምዕራባውያኑ ህልማቸው እንደሚሰምር አልተጠራጠሩም፡፡ 

መፈንቅለ መንግስቱ ፕረዝዳንቱን ለስደት በመዳረግ ቢጠናቀቅም መዘዙ ግን ዩክሬንን 

በይፋ በታትኗታል፡፡ በምስራቅ ዩክሬን የሚኖሩ የክሬሚያ ግዛት ነዋሪዎች ከዛች ሃገር 

ተገንጥለው በህዝበ ውሳኔ ሩስያን ተቀላቅለዋል፡፡ ሌሎች የዩክሬን ግዛቶች የእንገንጠል 

ጥያቄ በማንሳት ላይ ናቸው፡፡ በምስራቅና በደቡብ ምስራቅ ዩክሬን ውጥረት ሰፍነዋል፡፡   

 

የክሬሚያ ነዋሪዎች የራስን እድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል የሚለውን መርህ 

ተጠቅመው ሩስያን ቢቀላቀሉም መፈንቅለ መንግስቱን ህጋዊ እውቅና የሰጡት 

ምዕራባውያኑ ግን ይህን ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ህገወጥ ነው ብለውታል፡፡ ለነሱ የማይበጅ 

ነገር ሁሉ ህገወጥ ነው፣ ጥቅማቸውን የሚያስከብር ከሆነ ደግሞ የሰይጣንም ስራ ይሁን 

ዲሞክራሲያዊ ይሆናል፡፡ ነገሩ የዲሞክራሲ መሆኑ ይቀርና ጥቅምን የማስከበር አጀንዳ 

ይሆናል፡፡ በዚህ መልኩ እስካሁን ድረስ የቀለም አብዮቱ መዘዝ ያልለቀቃትና በውጭ 

ጣልቃ-ገብነት እየታመሰች የምትገኘው ዩክሬይን በሁለት ጎራ ተወጥራ መስቀለኛ መንገድ 

ላይ ቆማለች፡፡  

     

አሜሪካ ለዚህ አመፅ ማስኬጃ አምስት ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንዳደረገች የአሜሪካ የስለላ 

ተቋም የቀድሞ ሃላፊ የነበሩት ስኮት ሪካርድ ለሩስያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል፡፡ እሳቸው 

እንደሚሉት አሁን በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን አብዮት ለማስነሳት የአሜሪካ መንግስት 

ለዓመታት ዝግጅት አድርጓል፡፡ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ የሚባለው 

የአሜሪካ ተቋም ቀደም ሲል ጆርጂያን ጨምሮ በተለያዩ ሃገራት ተመሳሳይ መፈንቅለ 

መንግስት ሲካሄድ የገንዘብና የስልጠና ድጋፍ ማድረጉን ይገልፃሉ፡፡ በየሃገሩ ይህን ተልዕኮ 

የሚያስፈፅሙ በሺህ የሚቆጠሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዳሉም ያብራራሉ ስኮት 

ሪካርድስ፡፡ 
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አንድ ዩክሬናዊ ተንታኝም ይህን እውነታ እንዲህ በማለት ያጠናክሩታል፡፡ ‹‹በአሜሪካ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአውሮፓና የዩሬዥያ ረዳት ሃላፊ የሆኑት ቪክቶርያ ኑላንድ 

የአሜሪካ መንግስት ዩክሬን ውስጥ ለዲሞክራሲ ግንባታ የሚውል አምስት ቢሊዮን ዶላር 

እንዳወጣ ተናግረዋል፡፡ ይህ ሁሉ ገንዘብ በምን ላይ እንደዋለ አናውቅም፡፡ የድሮውን 

ስርዓት ለማደራጀት ነው? ይህን አመፅ ለማቀጣጠል ነው? እየተቃጠሉ ያሉትን አጥሮች 

ለመገንባት ነው? ወይስ በእርዳታ ፕሮግራም ላይ? ይህ አመፅ ገንዘብ ይፈልጋል፣ በጣም 

ግዙፍ ፕሮጀክት ነው፣ የአመፁ ተሳታፊዎች ምግብ ይፈልጋሉ፣ መሳሪያ ይፈልጋሉ፣ 

የፕሮፖጋንዳ ማሰራጫ ቁሳቁሶች ይፈልጋሉ፡፡ የታጠቁትን መሳሪያ ማየት ትችላለህ፣ 

የደንብ ልብስ አላቸው፣ የጥይት መከላከያ ለብሰዋል፣ ሁሉም ነገር አላቸው፡፡ ከዚህ 

ወጪውን መገመት ትችላለህ›› በማለት ለአንድ የሩስያ ጋዜጠኛ ተናግረዋል፡፡ 

 

በጆርጂያ በ1996 ዓ.ም የተካሄደው ምርጫም ተመሳሳይ ክስተት አስተናግዷል፡፡ 

የምርጫው ተወዳዳሪዎች ፕረዝደንት ኤድዋርድ ሼፈርናዘ እና የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው 

ሚካኤል ሻካዝቪል ነበሩ፡፡ በዚህ ምርጫ ፕረዝደንት ሸፈርናዘ ቢያሸንፉም በምዕራባውያኑ 

የሚደገፉት ሚካኤል ሻካዝቪሊ ወድያውኑ ደጋፊዎቻቸው አደባባይ ወጥተው ውጤቱን 

በሃይል እንዲያስለዉጡ አዘዙ፡፡ የፅጌረዳ አብዮት የሚል መጠርያ በተሰጠው በዚህ አመፅ 

ህጋዊው የምርጫ ውጤት ተሰርዞ በዳግመ-ምርጫ ስም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ሻካዝቪሊ 

እንዲያሸንፉ ተደረገ፡፡ የምዕራባውያኑም እቅድ ሰመረ፡፡  

 

አሜሪካዊው የቀለም አብዮት መፅሃፍ ደራሲ ገኔ ሻርፕ እንደሚሉት በምዕራባውያን 

የማይፈለጉ መንግስታትን ለማስወገድ ምርጫ ትክክለኛው መሳሪያ አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም በሚደረጉት ምርጫዎች በህዝቦች ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው መሪዎች 

ሊያሸንፉ ይችላሉ፡፡ ስለሆነም ተመራጩ መንገድ ይላሉ እሳቸው ‹‹በምርጫ ኣሳብቦ 

አብዮት በማስነሳት እነዚህን መንግስታት ማስወገድ ነው››፡፡ በቀለም አብዮት ሰላም፣ 

ልማትና ዲሞክራሲ እንዲሁም የህዝቦች ብልፅግና ቦታ የላቸውም፡፡ የአመፁ መነሻም ሆነ 

መድረሻም እነዚህን መልካም እሴቶች ማረጋገጥ አይደለም፡፡ የቀለም አብዮቱ ዓላማና ግብ 

የምዕራባውያኑን ጥቅም ማስከበር ነው፡፡ ለዛም ነው በቀለም አብዮት ስልጣን የሚይዙ 

መንግስታት ሃገሮቻቸውን ወደ ባሰ ቀውስ የሚከቱዋቸው፡፡  
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የፎሬይን ፖሊሲ መፅሄት እንደጠቀሰው በጆርጂያ በፅጌረዳው አብዮት ወደ ስልጣን 

የመጡት ፕረዝደንት ሚካኤል ሻካዝቪሊ ሃገራቸውን ከድጡ ወደ ማጡ ነበር ያስኬዷት፡፡ 

እሳቸው ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት በሃገሪቱ ውስጥ ሙስና በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፋ፣ 

ድህነትና ስራ አጥነት ጨመረ፣ የህዝቡ አንድነት ተሸረሸረ፣ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ቀውሱ 

ተባባሰ፡፡ ከዚህም በላይ ሻካዝቪሊ ምዕራባውያኑን ለማስደሰት ሲሉ አከባቢውን በማወካቸው 

ከሩስያ በተሰነዘረ ጥቃት የጆርጂያን ህዝብ ለከፋ ውርደት ዳርገውታል፡፡  

 

በኪርጊስታን በወርሃ መጋቢት 1998 በተካሄደው ፕረዝደንታዊ ምርጫም ተመሳሳይ ሁኔታ 

ነው ያጋጠመው፡፡ ተወዳዳሪዎቹ የወቅቱ መሪ የነበሩት አስካር አኪያቭ እና የተቃዋሚ 

መሪው ኩርማንቤክ ባክያቭም ነበሩ፡፡ ፕረዝደንት አስካር አክያቭ በምዕራባውያኑ 

የማይፈለጉ ሰው ስለነበሩ እሳቸውን ለማስወገድ ይህ አጋጣሚ ይጠበቅ ነበር፡፡ እናም 

ፕረዝደንቱ በምርጫው ቢያሸንፉም ቀጥሎ በተነሳው የወይንጠጅ አብዮት ስልጣናቸው 

ተቀምቶ ለተቃዋሚው ኩርማንቤክ ባክያቭ ተሰጥቷል፡፡  

 

የዚህ አመፅ ውጤት የሆኑት ባክያቭ ግን ለሃገራቸውና ለህዝባቸው የሚጠቅሙ ሰው 

አልነበሩም፡፡ ባክያቭ ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት የለየላቸው አምባገነን መሪ ሆኑ፡፡ 

ልጃቸው ማክሲምን በሃገሪቱ የሚከናወን ማንኛውንም ዓይነት ንግድ እንዲቆጣጠር በመሾም 

ኢኮኖሚውን በቤተሰብ ቁጥጥር ስር አውለውታል፡፡ በሳቸው የስልጣን ዘመን ማህበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሱ እጅግ ተባብሰዋል፡፡ በህዝቦች ዘንድ ልዩነቱ እየሰፋ 

በመሄዱም በኪርጊዝና በኡዝቤክ ብሄሮች መካከል ውጥረት ነገሰ፡፡ በመጨረሻም ሁኔታው 

ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ወደ ብሄር ግጭት አምርቷል፡፡ በዚህ መሰሉ አመራር ኪርጊስታንን 

ከድጡ ወደ ማጡ ያስኬዱዋት ባክያቭ ችግሩ ውሎ አድሮ ወደሳቸው ዞረና በ2002 በተነሳ 

አመፅ ከሃገር ተባረሩ፡፡           

 

ምዕራባውያኑ ሃገራት ይህን በቀለም አብዮት የሚያካሂዱት የመንግስት ግልበጣ ስራ 

በባለቤትነት የሚያቀነባብሩ፣ የሚመሩና የሚያስፈፅሙ ተቋማት አሉዋቸው፡፡ የመንግስት 

ለውጥ እንዲደረግ በሚፈልጉት ሃገር ውስጥ አመፁን ለሚመሩ የውስጥና የውጭ አካላት በቂ 

የፅንሰ-ሃሳብና የተግባር ስልጠና ይሰጣሉ፣ በጀትም ይመድባሉ፡፡ በአሜሪካ ውስጥ የሚገኙ 

እንደ አልበርት አንስታይን ኢንስቲቲዩት፣ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዲሞክራሲ፣ 
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ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ኢለክቶራል ሲስተምስ እንዲሁም ፍሪደም ሃውስ የሚባሉ 

ተቋማት ዋና ተግባራቸው ይኸው ነው፡፡ የአሜሪካው የስለላ ተቋም የቀድሞ ሃላፊ ስኮት 

ሪካርድስ እንደሚሉት ‹‹በነዚህ ተቋማት ውስጥ በደንብ የሰለጠኑ ግለሰቦች አሉ፡፡ 

ዓላማቸውን ለማሳካት ሁሉንም መንገድ ይከተላሉ፡፡ የማይፈልጉዋቸውን መንግስታት 

ለመጣል የሰላምም የአመፅም ስልት ይጠቀማሉ፡፡ የዚህ ዓይነቱን ስልት በመከተል›› 

ነውጥና አመፅ በመቀስቀስ የተሳካ የመንግስት ግልበጣ ስራ ያከናውናሉ፡፡  

 

የተቋማቱ ባለሙያዎችና አመራሮች እንደሚሉት እንዲህ ዓይነቱን አመፅ በማስነሳት 

የምዕራባውያንን ጥቅም የሚያደናቅፉ መንግስታትን ማንበርከክ የሚቻለው የመፈንቅለ 

መንግስት በሚካሄድባቸው ሃገራት ውስጥ ለአመፅ ምቹ የሆኑ ቅድመ-ሁኔታዎች መሟላት 

ሲችሉ ብቻ ነው፡፡ እንደነሱ አባባል ‹‹የሁሉም የቀለም አብዮቶች የጋራ መገለጫቸው 

ምርጫ የሚያካሂድ መንግስት መኖር ነው፡፡ በተወሰነ መልኩ ተቃዋሚዎችን የሚያወዳድር 

ስርዓት ከሌለ በምርጫ የሚደረግ የስልጣን ሽግግር አይኖርም፡፡ ስለዚህ አብዮቱ ተግባራዊ 

እንዲሆን የተወሰኑ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች መኖር አለባቸው፡፡ ድምፃቸውን 

የሚያሰሙባቸው የመገናኛ ብዙሃንና የሲቭል ማህበረሰብ ድርችቶችም ያስፈልጋሉ፡፡ 

ለቀለም አብዮቱ መሳካት ሌላኛው ቅድመሁኔታ የተቃዋሚዎች መተባበር ነው፡፡ ምንም 

ያህል የፖለቲካ ልዩነት ይኑራቸው አንድነት በመፍጠር በጋራ መሰለፍ አለባቸው፡፡ ይህን 

እንቅስቃሴ የሚደግፍ የምርጫ መከታተያ ስርዓትም ያስፈልጋል፡፡ እነዚህ 

ቅድመሁኔታዎች ከተሟሉ የቀለም አብዮቱ ይሳካል››፡፡ 

 

ከምስራቅ አውሮፓና ከባልካን ሃገራት በተጨማሪ የቀለም አብዮት በሌሎች ሃገራትም 

ተካሂዷል፡፡ ለምሳሌ በፊሊፒንስ፣ በፓኪስታን፣ በታይዋን፣ በቺሊ፣ በቡልጋሪያ፣ በአልባኒያ፣ 

በሃይቲ እና በናሚቢያ በተለያዩ ጊዜያት ወቅታቸውን ጠብቀው የተደረጉ ምርጫዎች 

ዓላማቸውን እንዲስቱ ተደርገዋል፡፡ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡ መንግስታትም 

ስልጣናቸውን አጥተዋል፡፡  

 

የቀለም አብዮቱ የሚሳካባቸው ሃገራት እንዳሉ ሁሉ የከሸፈባቸው ሃገራትም በርካቶች 

ናቸው፡፡ በማንኛውም አጋጣሚ ምዕራባውያኑ በሚያቀነባብሩት አመፅ እየታመሱ ካሉት 

ሃገራት መካከል ቬኔዙዌላ አንዷ ነች፡፡ በዚህች ሃገር በተደጋጋሚ አመፅ በማስነሳት 
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መንግስት ለመገልበጥ ቢጥሩም ተሳክቶላቸው አያውቅም፡፡ ቬኔዙዌላ በኒዮ-ሊበራል 

መንግስታት ትመራ በነበረችበት ዘመን ከምዕራባውያኑ ጋር ጠንካራ የንግድና 

የኢንቨስትመንት ግንኙነት ነበራት፡፡ በተለይ አሜሪካ የዛችን ሃገር የነዳጅ ሃብት 

እንደፈለገች ትጠቀምበት ነበር፡፡ የሁለቱም ሃገራት ወዳጅነት ያከተመው በ1991 ዓ.ም 

የሶሻሊዝም አቀንቃኝ የሆኑት ፕረዝደንት ሁጎቻቬዝ በቬኔዙዌላ ስልጣን ከያዙ በኋላ ነው፡፡ 

እሳቸው ወደ ስልጣን በመጡ ማግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸውን በመቀየር የሃገሪቱን 

የነዳጅ ሃብት በሚገባ በማስተዳደር ለህዝባቸው ጥቅም ያውሉት ጀመር፡፡  

 

ይህ እንቅስቃሴያቸው የምዕራባውያኑን በተለይም የአሜሪካን ጥቅም በእጅጉ የጎዳ ስለነበር 

ብዙም ሳይቆዩ ሁጎቻቬዝ በነዚህ ሃገራት ጥርስ ውስጥ መግባታቸው አልቀረም፡፡ እነዚህ 

ሃገራት ቻቬዝን በላቲን አሜሪካ የተፈጠረ የለውጥና የዲሞክራሲ እንቅፋት ብለው 

ከፈረጁዋቸው በኋላ ፕረዝደንቱን ለማስወገድ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ 

በየዓመቱ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ማውጣት ጀመሩ፡፡ ፕረዝደንት ቻቬዝ ስልጣን ከያዙበት ጊዜ 

ጀምሮ በሞት እስኪለዩ ድረስም ሃገራቸው በነዚህ ሃገራት የተቀነባበሩ በርካታ አመፆችን 

አስተናግዳለች፡፡ አንዳቸውም ግን ተሳክተው አያውቁም፡፡  

 

ፕረዝደንት ሁጎቻቬዝን ከስልጣን የማስወገዱ ስራ የተጀመረው ገና ስልጣን በያዙ 

በሶስተኛው ዓመት ነበር፡፡ በ1994 ዓ.ም በፕረዝደንቱ ላይ የግድያና የመፈንቅለ መንግስት 

ሙከራዎች ተደረጉ፡፡ ከዚህ ድርጊት ጀርባ የአሜሪካ እጅ እንደነበረበት የባለሞያዎች 

ትንተና ያስረዳል፡፡ በመፈንቅለ መንግስቱ ፕረዝደንት ቻቬዝ ከስልጣን ቢወገዱም በሃገሪቱ 

በተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞ ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ስልጣናቸው ተመልሰዋል፡፡ 

ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ በዚያች ሃገር በፕረዝደንት ቻቬዝ ላይ ህዝበ ውሳኔ ይሰጥ 

የሚል መልዕክት ያዘለ ሌላ አመፅ ተቀሰቀሰ፡፡  

 

በዚህ አመፅ ፕረዝደንቱን ከስልጣን ለማውረድ ይቻል ዘንድ የአሜሪካው አልበርት 

አኒስታይን ኢንስቲቲዩት ለቬኔዙዌላ ተቃዋሚዎች የዘጠኝ ቀናት ስልጠና የሰጠ ሲሆን 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች፣ የሰራተኛ ማህበር ተወካዮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ስልጠናውን ተካፍለዋል፡፡ በተሰጣቸው ስልጠናና 

አመራር መሰረትም አመፁን አፋፋሙት፡፡ ይህን ሴራ የተገነዘቡት ፕረዝደንት ቻቬዝ 
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ህዝበውሳኔ እንዲካሄድ ተስማሙ፡፡ ህዝቡን ከኋላቸው ያሰለፉት ቻቬዝ 60 ከመቶ ድምፅ 

በማግኘት አሸነፉ፡፡  

 

ከዚህ በኋላ በ1998 ዓ.ም በቬኔዙዌላ ፕረዝዳንታዊ ምርጫ ተካሄደ፡፡ በገዢው ፓርቲ በኩል 

እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት ፕረዝደንት ሁጎቻቬዝ ናቸው፡፡ እንደተለመደው ይህን ምርጫ 

ለማሰናከል የአሜሪካ የዲሞክራሲ ተቋማት የተለመደ ተግባራቸውን ማከናወን ጀመሩ፡፡ 

ምርጫው ከመካሄዱ ከአንድ ዓመት በፊት ቀደም ብለው ዘጠኝ ሚሊዮን ዶላር በመመደብ 

ለተቃዋሚ አመራሮች፣ ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ለግል ሚድያዎችና ለወጣት 

ማህበራት በመንግስት ግልበጣ ዙርያ ተከታታይና ሰፊ ስልጠና መስጠታቸውን ባለሞያዎች 

ይናገራሉ፡፡ በዚህ ዝግጅት መሰረት የታቀደው የቀለም አብዮት ቢካሄድም ግቡን 

አልመታም፡፡ በሃገሪቱ የደሃ አባት እየተባሉ የሚጠሩት ፕረዝደንት ሁጎ ቻቬዝ 64 ከመቶ 

ድምፅ በማግኘት ውድድሩን አሸንፈዋል፡፡  

 

በ2004 ዓ.ም በየስድስት ዓመቱ የሚካሄደው የቬኔዙዌላ ምርጫ ሲደረግ የማያቋርጠው የፀረ-

ቻቬዝ አመፅ ተካሂደዋል፡፡ ይህን ምርጫ አቅጣጫውን ለማሳት ምዕራባውያኑ የ19 ሚሊዮን 

ዶላር በጀት መድበው ከሃገር ውስጥ ተዋናዮች ጎን በመሰለፍ የሚችሉትን አድርገዋል፡፡ 

ተከታታይ የሆነ ስልጠና፣ ድጋፍና ምክርም ሰጥተዋል፡፡ ሆኖም እንቅስቃሴ የታቀደውን 

ውጤት ማምጣት አልቻለም፡፡ በዚህ ምርጫ ፕረዝደንት ሁጎቻቬዝ አሸንፈው በነዳጅ ሃብት 

የበለፀገችውን ሃገር መምራታቸውን ቀጠሉ፡፡ ሆኖም ብዙም ሳይቆዩ ሞት ደረሰባቸውና 

ከዚህ ዓለም ተለዩ፡፡  

 

ሁጎቻቬዝ ከነዚህ ሃገራት ጋር እንደተጠማመዱ ቢያልፉም በመንግስታቸው ላይ የሚካሄደው 

የአመፅ ዘመቻ ግን አልቆመም፡፡ ከሳቸው በኋላም ቅርፁና ይዘቱን ሳይቀይር ተጠናክሮ 

ቀጥሏል፡፡ ሃገሪቱን እየመራት ያለው የሁጎ ቻቬዝ ፓርቲና ስልጣኑን የተረከቡት 

ፕረዝደንት ኒኮላስ ማዱሮ የቻቬዝን ፖሊሲ በማስቀጠላቸው ምክንያት የምዕራባውያኑ 

የሁከት ዘመቻ ሊቆም አልቻለም፡፡ በተለይ በዚህ ዓመት በቬኔዙዌላ የተጀመረው አመፅ 

የከፋ ነበር፡፡ አመፁ ለ31 ሰዎች ህይወት ማለፍና ለበርካቶች መቁሰል ምክንያት 

ሆኖዋል፡፡ በርካታ ንብረትም ወድሟል፡፡ የምዕራባውያኑ ተቋማት ለዚህ አመፅ ማቀጣጠያ 
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15 ሚሊዮን ዶላር ሲመድቡ የአመፁ ተሳታፊዎች በቀን 150 የቬኔዙዌላ ቦሊቫር 

ሲከፈላቸው ነበር፡፡ 

 

ምዕራባውያኑ በተመሳሳይ መንገድ በፓናማ፣ በአርሜኒያ፣ በቤላሩስ፣ በቶጎ፣ በፔሩ፣ በኢራን 

እንዲሁም በ1997 በኢትዮጵያ የተካሄዱትን ምርጫዎች ለማጨናገፍ ከፍተኛ ጥረት 

ቢያደርጉም ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡ በአሜሪካ በጆንሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የምርጫ አመፅና 

ዲሞክራሲ በሚል ርዕስ የተደረገ ጥናት እንደሚጠቁመው ቀደም ሲል በዩክሬንና በጆርጅያ 

የተካሄዱት የቀለም አብዮቶች ኢትዮጵያን ጨምሮ በሌሎችም ሃገራት ተመሳሳይ አመፅ 

እንዲካሄድ ረድተዋል፡፡  

 

በኢትዮጵያ በተሞከረው የቀለም አብዮት የተለያዩ ዘዴዎችን የተጠቀሙ ሲሆን በተለይ 

ከውጭ ሃገራት የሚሰራጩ የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ ሚድያዎች፣ በሃገር ውስጥ 

የሚታተሙ የግል ጋዜጦች፣ ድረገፆች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የተለያዩ ታዋቂ 

ሰዎች ተሳትፈውበታል፡፡ ምዕራባውያኑ በየትኛውም ሃገር በጠላትነት የፈረጁትን መንግስት 

በቀለም አብዮት ለመጣል ሲያስቡ በነዛ ሃገራት የሚታዩ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን 

እንደ መንስኤ ይጠቀሙባቸዋል፡፡ እነሱ የሚፈበርኩት አመፅ ይበልጥ የሚቀጣጠለው 

ለውጭ ተፅዕኖ የተጋለጠ መንግስት ሲኖር ብቻ ነው፡፡ በሃገር ውስጥ አመቺ ሁኔታ ከሌለ 

አመፁ ከየትም ይምጣ በምንም መልኩ ሊሳካ አይችልም፡፡ 


