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           አይቀሬው መንኮታኮት!! 

  
 ሙላቴ አበባው 06/20/14 

ፋክት መጽሄት በቅጅ 2 ቁጥር 49 ግንቦት 2006ዓ.ም እትሟ በሽፋኗ የህዳሴው 

አብዮት አተገባበርና አፈጻፀም በሚል ዝርዝር መመሪያን ይዛ 

ወጥታለች፡፡እንደተለመደው ፊታውራሪው በራሱ አምድ ከዚህ በፊት ፅንፈኛው 

ተቃዋሚ ሲለው የነበረውንና የሞከረውን የከሸፈውን በአዲስ መልክ መነባንቡን 

አስነብቦናል፡፡ ፋክት በዚህ እትሟ የህዳሴው አብዮት የምትለው የናፈቃትን የቀለም 

አብዮት ሲሆን ኢትዮጵያ በታላቅ የህዳሴ አብዮት ላይ መሆኗን ማጤን 

አልቻለችም፡፡  

የተጀመረው ስር ነቀል ህዳሴ የስርዓት ሹም ሽርን ተከትሎ ከዚህ ቀደም ሀገሪቷ 

ባልተራመደችበትና ባልደፈረቻቸው መንገዶች በመጉዋዝ ከዓለም ምርጥ 

ተሞክሮዎች ከምዕራቡም ከምስራቁም በመውሰድ የራሷን አዋጭ ፖሊሲና የእድገት 

ጎዳና በመምረጥ እየተራመደች መሆኑ ይህን ተከትሎ የመጣው ሀገራዊ ስር ነቀል 

የለውጥ ጉዞና ውጤት በህዳሴ አብዮትነት የሚወሰድ ነው፡፡ ምክንያቱም ሲጀመርም 

ዛሬም ራሱን እየፈተሸ ከድክመቱ እየታረመና የጎደለውን እያሟላ አዳዲስ 

አህጉራዊና ዓለም ዓቀፋዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አንድምታዎችን ጂኦ ፖለቲካዊ 

ለውጦችን እየገመገመ በዚህ ሁሉ ሂደት ራሱን እያደሰ፤እያጎለበተ፤የሄደ፤የሚሄድ 

በአጭር አገላለጥ ኢትዮጵያንና ህዝቡዋን በተጨባጭ ህዳሴ እየለወጠ ያለ አብዮት 

ነው እየተካሄደ ያለው፡፡ 

እነ ተመስገን ደሳለኝ ህዳሴ አብዮት የሚሉት ዛሬ አለምን በተለያየ ጠርዝ 

ለውድቀትና ለድቀት፤ለሀገራት መፈራረስ፤ለህዝቦች እልቂትና 

ስደት፤ለኢኮኖሚያቸውና ለታሪካቸው ውድቀት ያበቃቸውን የቀለም አብዮት ነው፡፡ 

ይህ በኢትዮጵያ ውስጥ ጭርሱንም የማይታሰብ ብቻ ሳይሆን የማይሆን መሆኑንም 

አጋፋሪ ተመስገን ደሳለኝና ጭፍሮቹ፤ ዋሽንግተንና ኒውዮርክ ያሉትና አገር ውስጥ 
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ያሉትም እድሜ የማያስተምራቸው ጎምቱ ምሁራን አለቆቹ ሊያውቁት የተገባ 

እውነት ነው፡፡  

ተመስገን ደሳለኝ በትክክል ከፍትህ ጋዜጣ እስከ ዛሬዋ ፋክት መጽሄት የተጉዋዘበት 

መንገድ የነ ፕ/ር መስፍንና የነ ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ትልምና አቅጣጫ መሆኑን ደግሞ 

ደጋግሞ በተግባር አረጋግጡዋል፡፤አሁን የህዳሴ አብዮት አተገባበር ሲል ያወጣቸው 

ነጥቦች ከአመታት በፊት  የጎሳ ፖለቲካ አቀንቃኝና አፍቃሪ ኒዮ ሊበራል ሀይል 

የሆነው እስክንድር ነጋ ይሄንኑ የቀለም አብዮት ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት በጣም 

ብዙ ደክሞአል፡፡ በጋዜጦቹ ልክ እንደ ተመስገን እያተመ አተገባበሩን ሲያሰራጭ 

የነበረ መሆኑን ያስታውሰናል፡፡ባሳተመውም መጽሀፍ የቀለም አብዮትን በማሞካሸት 

ሱናሜ የህዝብ ማእበላዊ የውቅያኖስ ሞገድና ነውጥ ይለው ነበር፡፡ 

ይህ አይነቱ በግለሰቦችና በቡድኖች በከፋና ፍጹም የጥላቻ ስሜት የተዋጠ ተቆስቁሶ 

የሚነሳ በቀልን ማእከል ያደረገ ማእበልና ሞገድ፤በምስቅልቅልና ትርምስ፤በስርአተ 

አልበኛነት፤ሀገርን ሲበታትን ህዝብንም ታሪክንም ሲያፈራርስ በደም ሲያጥብ የታየ 

በመሆኑ ኢትዮጵያን የዚህ ጥፋት ቤተ ሙከራ ለማድረግ መከጀልና መስራት 

የሀገሪቱን ውድቀትና ጥፋት አጥብቆ ከመሻት የዘለለ ሊሆን አይችልም፡፡      

 ከዚህ በፊት የነበረው አብዮታዊ ትውልድ ለሀገሩ ልማት እድገትና ብልጽግና 

ለህዝቡም ከድህነት ህይወት መውጣትና መብቱ የተከበረ ሆኖ እንዲኖር ያደርገው 

በነበረው ትግል የፖለቲካ  ስልጣንና የሀገሪቱ ሀብት የህዝቡ መሆን አለበት ብሎ 

እንጂ ታላቅ መስዋእትነት የከፈለው ምዕራባዊያን ኢንቨስተሮችና ከበርቴዎች ወደ 

ኢትጵያ ገብተው ሁሉንም የኢትዮጵያ ተቋማት አየር መንገዱን፣ ባንኩን፣ 

ቴሌውን፣መብራት ሀይሉን፤ መሬቱን ሁሉ ለራሳቸው ይግዙ፤ ይሽጡት ይለውጡት 

ህዝቡም ዘመናዊ ገባር ይሁን ጉልበቱን ሸጦ ይደር ብለው አልነበረም፡፡  

ኢትዮጵያ የቀድሞ አብዮታዊያን በአብዛኛው ግራዘመም ፖለቲካን የቱንም ያህል 

ቢያራምዱና የፖለቲካ ልዩነት ቢኖራቸውም፤ እርስ በእርስ ሲናቸፉና ሲቆራቆሱ  

በጠላትነትም ሲተያዩ ቢኖሩም ሁሉም ግን (የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት መሆን 

አለበት መሆን አለበት የሚለው የጋራ አማካይ ነጥብ ነበራቸው፡፡ እንዲህ 

እንደዛሬው እነ ተመስገን ደሳለኝ ዓይን አውጠተው ጥርሳቸወን አግጠጠው በዘመኑ 
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ለውጠ ፈላጊ ትውልድ ስም እየነገዱ ሙሉ በሙሉ የቀኝ መስመር አክራሪ 

ፖለቲካን በማቀንቀን የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝና ምእራባዊው የከበርቴ ኃይል ኒዮ 

ሊበራሊዝም ለጥቅሙ መከበር የቀየሰውን የቀለም አብዮት ወደኢትዮጵየ ለማምጣት 

በሎሌነት ሲንደፋደፉ ማየት አሳፋሪና የቀደመውን አብዮታዊ ኢትዮጵያዊ ትውልድ 

ታላቅ መስዋእትነተ የሻረ፤ የፈሰሰውን ደምና አጥንትም የረገጠ ነው፡፡  

ጥያቄው ይኼ መንገድ እንደ ሀገር በኢትዮጵያ ይበጃታል?? ለሕዝቡስ አዋጪና 

ተመራጭ መንገድስ ነውን? ከቀለም አብዮቱ የጅምላ ጩኹት፣እሪታ፣ጫጫታ፣ 

ነውጥ፤የሀገር መደፍረስ በኃላስ ቀጣዩ የሀገሪቷና የሕዝቧ እጣ ፈንታ ወደየት 

ያመራል?? ማስተዋል ያልቻሉት ትልቁ ነጥብ ይሀው ነው፡፤ 

እነ ተመስገን ደሳለኝ እንደሚሉት በምዕራባውያን የሚደገፋት ሰብአዊ መብቶች 

ጉባኤ (ሰመጉ)ን ጨምሮ ሌሎችም ሲቪክ ማሕበራትና በየመንደር የተደራጁ የቀለም 

አብዮቱን የሚያራምዱ ወጣቶች ናቸው ሀገሪቷን እንዲመሩ የታሰቡት፡፡ ይሄንን 

ማስመሰያ ሕዝብን ማታለያና መደለያ ሽፋንና ፕሮፖጋንዳ ተመስገን ይተወውና 

የእሱ ፅንፈኛና አክራሪ ፖርቲ ስልጣን ለመያዝ ዝግጁ ነው ብሎ ይፃፍና ይንገረን፡፡ 

እንግዲህ የቀለም አብዮት ናፍቆትና አራራ በውስጣቸው ጭሶና ነዶ የሚንበለበለው 

የነተመስገን ቡድንና እነ እስክንድር ነጋ እንደተመኙት ወጥንቅጡ ወጥቶ የሀገርና 

የሕዝቡ ሰላም ደፍርሶ ስራም ኢኮኖሚውም ቆሞ፣ስርዓተ አልበኝነት ነግሶ፣ህዝቡ 

መውጣትና መግባት እንዲያቅተው አቧራው ጨሶ ሲትቦለቦል ያኔ እነሱ ይህቺን 

አገር እንመራታለን ብለው ያስቡ ይሆን እነ ተመስገን ደሳለኝ፣ዶ/ር ብረሃኑ ነጋ፣ 

ፕ/መስፍን ወ/ማርያም፤ ኢ/ር ይልቃል ጌትነት… ደግሞም እነ እንቶኔ ከአሜሪካን 

ሻንጣቸውን ሸክፈው መጥተው …??. 

ለዚህ መነሻ ምክንያቱም ተመስገንን ደሳለኝ በሕዳሴው አብዮት ፅሁፉ ላይ 

ያስቀመጣቸው ሀሳቦች የመረጣቸው ግለሰቦችም መነሻ ናቸው፡፡ይሄ ደግሞ ራሱን 

ችሎ ከሚመራው መንግስት ጋር ብቻ ሳይሆን ሀገር ውስጥ ካሉት ተቃዋሚዎች 

ጋርም የመረረና የከረረ ትግል ውስጥ አንድነት መኖር አለበት በሚለውና የብሄር 

ብሄረሰቦች ሙሉ መብትና ነፃነት የተከበረባት የጋራ ኢትዮጵያን ነው የምንሻው 

የምንገነባው ከሚለው የፖለቲካ ኃይልም ጋር ሌላ ዙር ወሳኝ የሞት ሽረት 

ፍልሚያም ይጠብቃቸዋል፡፡ ህዝብ ይመርጣል እንጂ እነ ተመስገን ደሳለኝን ለህዝብ 
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መሪ መራጭ ማን አደረጋቸው?? ይህም አንዱ የአምባገነንነት መገለጫቸው 

ነው፡፡ለዚህ ነው የቀለም አብዮት ናፍቆትና አራራችሁ ይህችን ብሩክና ቅድስት 

ሀገር በታሪኳ ታይቶና ተሰምቶ ወደማያውቅ ምስቅልቅልና የውድመት አቅጣጫ 

እንድታመራ የቀየሳችሁት ሀገርን የማጥፋት ታላቅ ሴራ የሆነው፡፡  

በሕዳሴው አብዮት አተገባበር በግንቦት ሰባትና የተመስገን ደሳለኝ መሪ የፖለቲካ 

ስትራቴጂ እቅድ ውስጥ ቁልፋ ኢትዮጵያን ዳር እስከዳር ከአዲስ አበባ እስከ ክልል 

ከተሞች ድረስ ሕዝባዊ አመፅ ማቀጣጠል፣ሀገሪቷን ሥርዓተ አልበኛነት ወደነገሰበት 

በነሱ ቋንቋ ለሕግ አንገዛም ወደሚባልበት አስከፊ ሲኦላዊ መድረክ መለወጥ ነው፡፡  

ሳልሳዊው የሕዳሴ አብዮት (የቀለም አብዮት) በእነሱው እቅድ መሰረት ለምን 

እንሞታለን ሲል ባነሳው ጥያቄ ሕግና ስርዓት ሲጣስ፤ የሀገርና የሕዝብ ሰላም 

ሲናጋ፤ ኢኮኖሚዋም ተሸመድምዶ እንዲወድቅ ሲያደርጉ፤ በየመ/ቤቱ ኢኮኖሚያዊ 

ደባና አሻጥር እንዲፈፀም፣ ምርት እንዲቋረጥ ለሕዝብ እንዳይደርስ፣የትራንስፖርት 

አገልግሎት እንዲቋረጥ ሲያሴሩና ሲሰሩ የፀጥታ ሀይሉና ሰራዊቱም ቁጭ ብሎ 

ይመልከተን፣ተውም አይበለን የሚል ጅላጅልና ቂላቂል ሀቲትም አስነብቧል 

ተመስገን ደሳለኝ፡፤ 

ይሄን የመሰለ የሀገር ሞት ሲደገስና ጉድጓድ ሲቆፈር፤ የሀገሪቱና የሕዝቧ ሰላምና 

ሕይወት ሲናጋ  የየትኛው ሀገር መንግስት ነው አጁን አጣጥፎ ቁጭ ብሎ 

የሚያየው?? ለመቸስ ግዜ ነው አንድ ሀገር ስላሟን የሚያስከብር፤የሕዝቡን 

ሕይወትና ንብረት የሀገሪቷንም ሀብት የሚጠብቅ ፖሊስም ሆነ ደህንነት ወይንስ 

ሰራዊት የሚያስፈልጋት?? ከውስጥም ከውጭም በሀገሪቱዋና በህዝቡ ላይ ለሚከሰቱ 

ችግሮች መሆኑን መቼም ቢሆን ይታወቃል፡፤ 

በፊታውራሪ ተመስገን አገላለጽ ሰራዊቱ ካልተባበረና ወደ ሕዝባዊነቱ ካልተመለሰ 

የቀለም አብዮቱን በታሪክ ፊት ከሳልሳዊ ውድቀቱ የሚታደገው አይኖርም ያልከው 

አስገራሚ ነጥብ ነው፡፡እንዲህ ዓይነት የወረደ አስተሳሰብ ማስባችሁም በራሱ 

የላቀውን የጥፋት መሻትና የአስተሳሰብ ድህነታችሁን ጣሪያም ያሳያል፡፡ እናንተ 

ሌሊት ከቀን በስውር እያሴራችሁ ያለው ስራና አንተ ደግሞ መረንና ልቅ በሆነ 

አስተዋይነት በጉደለው በፍፁም ጥላቻና ስሜታዊነት ተዘፍቀህ እራስህን እንደ ታላቅ 
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የነፃነት ተጋዳይ አርበኞ ቆጥረህ በየሳምንቱ እንዳሻህ እየፃፍክ የምትውረገረግበትን 

ነፃነት ለማስገኘት ተከታታይ የኢትዮጵያ ትውልድ ታላቅ የደም መስዋዕትነት 

ከፍሎበታል፡፡  

እንዲህም እየጻፍክ አንተም መሰሎችህም አፋችሁን ሞልታችሁ በኢትዮጵያ የፕሬስ 

ነፃነት የለም የምትሉ ማፊሪያዎች ናችሁ፡፡ የፕሬስም ሆነ የመናገር ነፃነት ማለት 

ሀገርን የማፍረስ ሕዝብን የማባላትና እርስ በእርሰ የማናከስ፣የማፋጀት ነፃነት ማለት 

አይደለም፡፡ የፕሬስ ነፃነት ማለት በነፃነት ስም ጥላቻን በአደባባይ 

አየሰበኩ፣የወጣቱን መንፈስ በስሜታዊነት እንዲዋጥና እንዲነሳ፤ከሕግና ስርዓት ውጭ 

ሆኖ የራሱን ሀገር እንዲያጠፋ፤ኢኮኖሚውን እንዲገድል፤ሕይወቱ እንዲፈርስ፤ 

እንዲሞት፤ እንዲሰደድ መዓት እንዲወርድበት የማድረግ ነፃነት ማለት አይደለም፡፡ 

ይህን የፕሬስ ነፃነትና መብት በመጠቀም ከሕግ አግባብ ውጪ እንዳልከውም ሕግን 

በመርገጥና በመጣስ፤ የቀለም አብዮቱን መንገድ ራስህ ጀምረኸዋልና ሀገርና ሕዝብ 

የአንተንና የመስሎችህን የጥፋት መንገድ በፅናት ይመክተዋል እንጂ 

አይከተለውም፡፡ ስለ ስራዊቱ ባነሳኸው ጉዳይ የኢትዮጵያ ሰራዊትም ሆነ የፀጥታና 

የፖሊስ ኃይሉ እንደሌላው ሀገር ሁሉ የመጀመሪያው ቀዳሚ ተግባሩ የሀገርን 

ሉአላዊነትና አንድነት የሕዝብንም ሰላምና ፀጥታ መጠበቅና ማስከበር ነው፡፡  

የእናንተ የቀለም አብዩት መንገድ (ህዳሴ አብዮት) ኢትዮጵያንና ሕዝቧን 

ከጀመሩት ታላቅ ሀገራዊ ልማትና እድገት ከድህነት ለመውጣት የሚደረገውን ትግል 

የሚያሰናክል፤ ሰላምዋንና እድገትዋን መቸም ለማይመኙና ውድቀቷን ለሚሹ 

ኃይሎች በዋነኛ መሳሪያነትና ተላላኪነት ለማገልገል ቆርጣችሁ የተነሳችሁ በመሆኑ 

ይህንን እኩይ ሴራ መመከት ብቻ ሳይሆን አንኮታኩቶና አድቅቆ መጣል፤ሀገሪትዋን 

ከጥፋት ሀይሎች መታደግ ኃላፊነቱም ግዴታውም ነው፡፡በዚህ ድርድርና ፖለቲካ 

የለም፡፤ በታሪክም በትውልድም ፊት ተጠያቂዎቹ ይሄንን ጥፋት ለማምጣት 

የጀመሩት ግለሰቦችና ቡድኖች፤ድርጅቶች ናቸው የሚሆኑት፡፡   

ስለዚህም ተመስገን ደሳለኝም ሆነ አጋፋሪዎቹ የቅርብና የሩቅ አይዞህ ባይ አለቆቹ 

ተጠያቂ መሆናችሁ ጥርጥር የለወም፡፡ ሰራዊቱ ሌሊት ከቀን በሰሜንም ሆነ 

በምስራቅ ከጠላቱ ጋር ተፋጦ ሀገሪቷን እየጠበቀና በደሙም እየዋጀ እያስከበረ 

ባለበት፤በዚህም ታሪካዊና ትውልዳዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ ባለበት ሰዓት 
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እነተመስገን ደሳለኝ ደግሞ ቢቀበሉትም ባይቀበሉትም ለግብፅ ለሻዕቢያና 

ለአልሻባብ ለኦነግ ለኦብነግ አጀንዳ መሳካት ኢትዮጵያን በመመኘት የቀውስና 

የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ እየሰራችሁ በመሆኑ ሕዝብ እያስተዋለ በንቃትም 

እየጠበቀ ሲሆን ጭርሱንም አያንቀላፋም፡፡ 

 ሰራዊቱም ባለበት ሀገራዊና ሕዝባዊ አደራና ኃላፊነት የሀገሩንና የሕዝቡን ሰላም 

ልማትና እድገት ይጠብቃል እንጂ ሀገሪቱን ለማጥፋት ለተዘጋጁ ኃይሎች መሳሪያ 

አይሆንም፡፡ ሊሆንም አይችልም፡፡ ሩቅ ሳንሄድ ከግብፅ ጦር ኃይሎች የትላንት 

ተሞክሮና የቀለም አብዮት ማየትና መማርም ይቻላል፡፡  

የግብፅ የቀለም አብዮት ጠንሳሽና መሪ አክራሪው እስላማዊ ኃይል የሙስሊም 

ብራዘር ሆድ ሲሆን በተጋዳኝም እነ ተመስገን ደሳለኝ እንደሚሉት በራሳቸው ግዜ 

ሆ ብለው የተነሱ ወጣቶችና የሲቪክ ማሕበራት ነበሩ፡፡ በታህሪር አደባባይ ማዕበላዊ 

ሕዝባዊ አመፅ የግብጽ ሰራዊት የሕዝብ ልጅ ስለሆነ ከጐናችን መሰለፍ አለበት 

ሲሉ ወተወቱ፡፡ በእርግጥም ፖሊስና ደህነነቱ እርምጃ ቢወስድም ሰራዊቱ 

በገለልተኝነት ቆሞ ነበር፡፡ ፊልድ ማርሻል ታንታዊ ግዜያዊ ፕሬዚደንትነቱን 

ይዘው እየመሩ ምርጫ ተዘጋጅቶ የሙስሉም ብራዘር ሁድ አሸንፎ መሀመድ ሙርሲ 

ፕሬዚዳንት ሆኑ፡፡  

በቆይታቸው አንድ ዓመት የገቡትን ለውጥ ማምጣት ስላልቻሉ ሕዝቡ ተመልሶ 

በተቃውሞው ገፋበት፡፤ክርስቲያኖች ቄሶችን መግደል፤ ቤተክርስቲያን ማቃጠል 

የጀመረው የአክራሪ ሙስሊም ደጋፊና አባላት እንዲሁም አጋጣሚውን 

የተጠቀመበት  አሸባሪ ሀይል ግብፅን ናጣት፡፡ ሰላም ጠፋ፡፡ ስራ ቆመ፡፤ኢኮኖሚዋ 

ተንኮታኩቶ ወደቀ፡፡ ሀገሪቱ የሁከትና የደም መፋሰስ ማዕከል ሆነች፡፤ ይሀንን 

የሀገር ሞት ለመታደግ የግብፅ ሰራዊት መሀመድ ሙርን ከስልጣን 

አስወግዶ፣ሙስሉም ብራዘር ሁድንም በሕገወጠነት አግዶ፣መሪዎቹንና ዋነኛ 

ደጋፊዎቹንም ወደ እስር ቤት አስገብቶ፤ ጀነራል አል ሲሲን በኋላ ፊልድ ማርሻል 

በመሪነት አስቀመጠ፡፡  

የግብፅ ሕዝብ ሰላምና መረጋጋት ናፍቆታልና የቀለም አብዮቱ ያመጣበትን እጅግ 

አስከፊ ጥፋትና ውድቀት እልቂት ረሀብና ተስፋ ማጣት አይቶታልና ፊልድ 
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ማርሻል አልሲሲን ደግፎ ቆመ፡፡ በቅርቡ በተደረገ ምርጫም ወደ ሲቪልነት የዞሩት 

አልሲሲ ከአንድ ሳምንት በፊት የግብፅ ፕሬዝዳንተ ሆነው ተመረጡ፡፡ አልሲሲ 

ከመጀመሪያውም ሰራዊቱ የጥፋት ሀይሎች  የሆኑትን የቀለም አብዮቱን መሪዎች 

በገለልተኝነት መመልከቱ ለግብፅ ታላቅ ሀገራዊ ውድቀት እንዳስከተለ አምነውበት 

ነው ሀገር ለማዳን የቆረጡት፡፤  

ልክ እንደኛዎቹ እንደነ ተመስገን የግብፅ ቀለም አብዮት ጨዋታ የግብፅ ወጣት ስራ 

አጥ ቁጥር 40 ፕርሰንት ደርሷል፤ለአብዮቱ ተነስ መሪው አንተ ነህ፤ለውጥ አምጣ 

ችግርህን ፍታ፣ስራ ታገኛለህ፤ የዲሞክራሲ መብት የፕሬስ ነፃነት ሰብአዊ መብት 

ተጥሳል፤ግብፅ ለዜጐቿ ሲኦል ሆናለች በሚል ቅስቀሳ ነበር ወደታህሪር አደባባይ 

ወጥቶ ውሎ እንዲያድር ያደረጉት፡፡ እንኩዋን ችግሩ ሊፈታ የግብፅ ችግር በከፋ 

ሁኔታ እየተበላሸ መጥቶ፤ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ተቋማትና የቱሪስት ገቢዋ 

ተሸመድምዶ፤የሚላስ የሚቀመስ የጠፋበት ደረጃ ደረሱ፡፡ ተስፋ የመገቡት የቀለም 

አብዮተኞች ያሰቡት ሳይሳካ በፈጠሩት አመፅ ሕዝብ ተጐድቶ፤ ተቃሟት 

ፈራርሰው፤ በሰላም ወጥቶ ወደ ቤት መመለስ ሳይቻል ቀረ፡፡ የቀለም አብዩቱ 

እንኩዋንን 40 ፕርሰንት ደረሰ ላለው የግብፅ ወጣት ስራ ሊያስገኝ ጭራሹንም የስራ 

አጡ ቁጥር 60 ፐርሰንት በላይ ደረሰ፡፡ ስራ የነበራቸውም ስራ ለቀቁ፡፤ እነሆ በዚህ 

ቀውስ ያለአንዳች ሰላምና መፍትሄ ግብፅ 4 ዓመታት አሳለፈች፡፤ዛሬም እዛው ነች፡፡ 

የፖለቲካ ስልጣኑም በጦር ኃይሉ እጀ ወደቀ፡፡ እንግዲህ  የነ ተመስገን ደሳለኝ 

የቀለም አብዮት ናፍቆት ይህን የመሰለ ውድቀት ኢትዮጵያ እንዲመጣ የሚጥሩ 

በመሆኑ ምን ያህል ለሀገር ውድቀት እየተክለፈለፉ መሆኑን በገሀድ ያሳያል፡፡  

ቢያንስ ከግብፅ፣ሊቢያ፣ከሶሪያ፣ከኢራቅ በቅርቡ ከኡክሬን ታላቅ ጥፋትና ሀገራዊ 

ውድቀት  የሕዝብ መከራና ሰቆቃ ሞትና ስደት፤ የፅንፈኛ አክራሪ እስላማዊ ሀይል 

አጋጣሚውን ተጠቅሞ ተደራጀቶና አቅም እግኝቶ ሙሉ ወታደራዊ ዘመቻዎችን 

ለመጀመር ከመቻሉና እየተስፋፋ ለመምጣት ከበቃበት ከትላንትናው የዛሬ እውነት 

እነ ተመስገን ደሳለኝ ሊማሩም ሊገነዘቡም አልፈቀዱም፡፡ጥላቻቸው ወሰንና ድንበር 

የሌለው በመሆኑ ከእነሱ ወዳቂና ከንቱ አስተሳሰብ እየተገፋ እየተቀሰቀሰ ለሀገሩና 

ለሕዝቡ ጥፋትና ውድመትን ለማምጣት ያኮበኮበው ወገን በቀጥታ የሚፋለመው 

ከሕዝብ ጋር መሆኑን ደግሞ ደጋግሞ ማወቅ አለበት፡፡  



8 
 

ይህ ትግል እነ ተመስገን እንደሚሰብኩት ብሩህ ዘመንና ተስፋን 

አያመጣም፡፡ይልቁንም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የተገኘውን ሰላምና ልማት 

እድገትና ተስፋ የሚያጠፋ ጭርሱንም ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ የሚከት ሁኔታን 

ሊፈጥር እንደሚችል ስለሚታመን በእርግጠኘነት የነተመስገን ሳልሳዊው የሕዳሴ 

አብዮት (የቀለም አብዮት ) ታላቅ ውድቀትን ይከናነባል፡፡ ደቆና ተንኮታኩቶም 

ይወድቃል፡፡ በሀገርና በሕዝብ ስም መቀለድና ማፌዝ እንደማይቻልም የቀለም 

አብዮት ተስፈኞች ተስፋቸው ተሟጦ ሲበን በእውን ያዮታል፡፡ ቢገባቸው በ97 

ሞከረውታል፡፡ በ2007 ግን ጭርሱንም እንደማይደገም በእርግጠኝነት ሊያውቁት 

ይገባል፡፡ ኢትዮጵያና ሕዝቧ የጨበጡትን ድል ሰላምና መረጋጋት ልማትና 

እድገት ጠብቀው ለበለጠ ሀገራዊ ስኬት ደህነትን ድል ለማድረግ ይተማሉ እንጂ 

የጨበጡትን ድል ለቀለም አብዮት አጋፋሪዎች አሳልፈው አይሰጡም፡፡  

እነ ተመስገንናና ከጀርባው ያለው የዋሽንግተን ሀይልና የሀገር ውስጥ ጋሻ ጃግሬዎች 

በድረ ገጽ ቢጽፋ ሳተናው ቢሉ፣በራራ ወረቀት ቢበትኑ፣መዝሙር ቢዘምሩ፣ አነቃቂ 

ትያትርና ፊልም ቢሰሩ፣የሞባይል መልእክት ቢያስተላልፉ፣ትላንትም በ97 

አድርገውት የነበረ ስለሆነ አዲስ ባይሆንም ሰሚም አድማጭም ተቀባይነትም 

የለውም፡፡  

ሕንፃ አናት ላይ መፈክር በመለጠፍ፤ በየአደባባዩ ድንኩዋንበመትከል (የቀለም 

አብዮት ማካሄጃ) በየግድግዳው የተቃውሞ ፅሁፍ በመፃፍ ምስል በመለጠፍ የመኪና 

ጥሩንባና ሌሎች ከፍተኛ ድምፅ ሰጪ መሳሪያዎችን በመንፋት ተመስገን ደሳለኝ 

የትግል ስልት አድርጐ ቢወስዳቸውም እነዚህ ሕጋዊ ፈቃድን የሚጠይቁ ከመሆኑም 

አልፈው በከፍተኛ ድምፅ ሕዝብን ማሸበር ሰላምና ጸጥታን ማደፍረስ በመሆኑ 

የጸጥታ አስከባሪውኃይል በዝምታም ሆነ በቸልታ አያልፈውም፡፡ አንዳንጆቹ ቀድሞ 

በኢሕአፓ የተሞከሩ በመሆናቸው ለሕዝቡ አዲስ ግኝት አድርጐ ተመስገን 

ሊያስተዋውቅ መሞከሩ ነው፡፡ 

 ያኔ ተመስገን ደሳለኝ የሚባል ሰው አልተወለደም፡፡ ያንን ትንታግ ፀረ-ያንኪና -

ፀረ-ኒዮ ሊበራል ፀረ ኢምፔሪያሊስት ትውልድ ለኢትዮጵያ ጥቅም እንጂ ለውጭ 

ኃይሎች ፍላጐት የማይንበረከከውንና ግንባሩ የማይታጠፈውን ትውልድ በስማ 

በለው ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ለኒዮ ሊበራል ኃይሎች ተንበክርኮና አድግድጐ 
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በአጋፋሪነት በመቆም የቀለም አብዮት በኢትዮጵያ ለማምጣት እየማሰነ ያለው 

ተመስገን ደሳለኝ አያውቀውም፡፡ ዳሩ  አምና ጌታው አሜሪካ ሴኔት ፊት ቀርቦ 

በሰጠው ምስክርነት ራሳቸው አሜሪካኖች  ሞግተው አሳፍረውታል፡፡አሳፋሪ 

ንግግሩም አሜሪካን በአፍሪካ ቀንድ ጥቅምዋን የሚያስከብር መንግስት 

ያስፈልጋታል፤ካገዛችሁን ለእዚህ የምንመጥነው እኛ ነን ነው ያለው ማፈሪያው ዶ/ር 

ብርሀኑ ነጋ፡፤ 

ለኢትዮጵያ ጥቅም ለመቆም ሳይሆን ለአሜረካ ጥቅም መከበር ሲሉ በኢትዮጵያ 

ላይ መንግስት አድርገው ወደ ስልጣን እንዲያወጡት፤ ስልጣን ይዞም ሊሸጠንና 

ሊለውጠን ማለት ነው፡፡መሸጥ የለመደ እናቱን ያስማማል የሚለው ሀገርኛ ብሂል 

ለተመስገንና ከፍትሕ ጋዜጣ እስከዛሬዋ ፋክት ድረስ እንዲዘልቅ ላተጋው ነጋዴው 

ዶ/ር የሚመጥን አባባል ነው፡፡   

በቀለም አብዮቱ ሕዝባዊ አመፅ መንግስት የጅምላ እስር መፈፀሙ አይቀርምና 

ከአደባባይ ሳናፈነግጥ፤ በፅናት ታሳሪዎችን በጀግንነት እናወድስ፤ ሕግ በመጣስ 

ታሳሪዎቹን መቀላቀልና ማጎሪያዎቹን ያለቅጥ ማጨናነቅ አገዛዙን ለማሽመድመድ 

ጠቃሚነቱ በተግባር የተመሰከረ ስልት ነው ይለናል አጋፋሪ ተመስገን ደሳለኝ፡፡ 

እንዲህም እያለ እሱ የስደት ቪዛውን አሰተካክሎና በእጁ ይዞ ለዚህ መርዘኛ 

የፕረፓጋንዳ ስራውም በዶላር እየተከፈለው፤ ምስኪኑን የድሀውን ልጅ 

በስሜታዊነትና በጥላቻ እየቀሰቀሰ እሳት ውስጥ ሊማግደው ይክለፈለፋል፡፡ 

ታሰር፤ህግ ጣስ ጀግነነት ነው ይለዋል፡፡ በሕዝብ ልጆች ስቃይ መከራ፣በእናቶች 

እንባና ልጅን ብሎ መንከራተት ተመስገን ደሳለኝ ሊሽቀልና ሊነግድም 

ይጣደፋል፡፡አለቆቹም እንዲህ ነበር በድሀው ልጅ ደምና መስዋእትነት ሲነግዱ 

የኖሩት፡፡አሁንም ያሉት፡፡   

በተመስገን የቀለም አብዮት (ሕዳሴ አብዮት) ትንተና አንዱ የተለያዩ ሀገራትና 

ተቋማት ለስርዓቱ የማሰጡትን ድጋፍ እንዲያቋርጡ መወትወት ነው ይላል፡፡አይ 

ተመስገን ስንት ዓመት ወታወታችሁ፤ወተወታችሁ፤ አንቅረው ተፉዋችሁ እኮ፡፡ ዛሬ 

ጭራሽ ታላላቅ ዓለም አቀፍ እውቅና ተገኝቶ፤ ዓለም በመሉ ከኢትዮጵያ እውነት 

ጐን በቆመበት ወቅት የእናንተን የቁራ ጩኸት ማን ይሰማል ብለህ ነው፡፡  
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ይቅርታ ይቅርታ ተመስገን ለካ እቅዳችሁ በጥላቻ ቀስቅሰን ሕዝብን 

አስወጥተን፤ብዙ ሕዝብ እንዲያልቅና ደም እንዲፈስ አድርገን፤ ከዛ በኋላ ይሀው ይሄ 

የምትረዱት መንግስት እንዲህ ነው፤እርዳታችሁን አቁሙ ለማለት ነው 

ዝግጅታችሁ፤ይኸን ሴራ በሕዝብና በልጆቹ ደም የመነገድ እቅዳችሁን ሕዝብም 

መንግስትም ያውቀዋል፡፡ ለደባችሁ ተባባሪ ባለመሆን ሀሳባችሁን ያመክነዋል፡፡ 

ይሄኔ በረት በሆነው አፋችሁ እስከ ዛሬ ስትሰድቡት እንደነበረው፤ ለምን ለእኛ ሲል 

አልሞተም በሚል ብስጭት ጦፋችሁና ነዳችሁ እንደልማዳችሁ ይኼ የማይረባ ፊሪ 

ሕዝብ ብላችሁ ትስድቡታላችሁ፤ሕዝብ እናንተ ሀገርንና ትውልድን ለማጥፋት 

በሕዝብና በልጆቹ ደም ለመነገድ ለወጠናችሁት ውጥን እቅድ ፕላንና ሴራ በጭራሽ 

አይተባበርም፡፡ ከጎናችሁም አይቆምም፡፡  

ይሄ ገደብ ያጣውና ድንበር የለሽ የሆነው ጥላቻችሁ እያንዘፈዘፋችሁ በቀዳሚነት 

የሀሳባችሁ ማስፈፀሚያ ለማድረግ ዓይናችሁና ልባችሁ ያረፈው በተተኪው ወጣት 

ትወልድ ላይ መሆኑም ይታወቃል፡፤ ለዚህ ነው ጥላቻ እያጋታችሁት ያላችሁት፡፡  

ተመስገን ደሳለኝ በዚሁ የቀለም አብዮት ኑፋቄው የኢኮኖሚ ተኮር የትግል ስልት 

ያለውን ሲገልጽ በገዥው ፓርቲ/ መንግስት ለሚመሩ በዝባዥ የኢኮኖሚ ተቋማት 

የኢኮኖሚ ትብብር መንፈግ፤ ከድርጅቶቹ ምርቶችን አለመግዛት፣የምርት ሂደቱንም 

ከውስጥ ማጨናገፍ፣እንዲዳከሙ ማድረግ፣ ከመንግስት ተቋም አለመግዛት፤ ስርዓቱን 

ለማሸመድመድ ውጤታማ ነው፤ ከውስጥ የሚሰሩ ስራተኞች ምርቱን 

እንዲያስተጓጉሉ ማግባባት፤ተቋማቱን በዝግመታዊ ሂደት አቅማቸውን ማድቀቅ 

ይልና እኛም የነቃንበትን ሃሳብ ለመፈፀም የማንፈነቅለው ድንጋይ እንደማይኖር 

በተግባር ማሳየት ይጠበቅብናል ይላል፡፡ ግብር ታክሰ አለመክፈል ታክስ 

ባለመክፈል ስርአቱ የቆመበትን መሰረት መቦርቦር የሚቻልበትን መሰረትም ጠቅሶ 

የአብዮቱ የመጀመሪያ ጥያቄዎች የሚላቸውን ይዘረዝራል፡፡ የታሰሩ ይፈቱ፣ውጭ 

ያሉ ይመለሱና በነፃ ይንቀሳቀሱ፤ምርጫ ቦርድ ይፍረስ፤ የወጡ አፋኝ ሕጎች 

ይሰረዙ….. ሌሎችንም ካለ በኃላ የተባረከችው ቀን የ2007ቱ ወርሀ መስከረም ትሆን 

ዘንድ እመኛለሁ ይላል፡፡ የቀለም አብዮቱን መጀመሪያ ቀን ማብሰሩ ሊሆን 

ይችላል፡፡ የሳልሳዊውን የነተመስገን ደሳለኝን የሕዳሴ አብዮት የቀለም አብዮት 
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ከውድቀት የሚታደገው ማንም አይኖርም፡፤ምክንያቱም ደግሞ ለሀገርና ለህዝብ 

ውድቀትና ጥፋት የደገሰ በመሆኑ ነው፡፤  
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