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የማይሳካው የወራሪዎች  አብዮት 
 

ኢብሳ ነመራ 02/20/14 

 

“ዛሬ እየሰራን ያለነው አብዛኛው ሥራ ከ25 ዓመታት በፊት በአሜሪካ የስለላ 

ድርጅት /በሲ አይ ኤ/ ሲሰራ የነበረውን ነው።” ይህን የሰማ ሰው ምስክርነት ሰጪው 

ከሲ አይ ኤ ጋር ተመሣሣይ ወይም ተወራራሽ ሥራ የሚሰራ የአሜሪካ መንግሥት 

ተቋም ኃላፊ የተናገሩት ሊመስለው ይችላል። እንደሱ ግን አይደለም። ይህን 

የተናገሩት የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ብሄራዊ ዴሞክራሲያዊ ተቋም (National 

Democratic Institute for International Affair/NDI) የተሰኘ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ 

መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት  ዳይሬክተር ሚስተር አለን ዌይንስቴይን የተባሉ 

ሰው ናቸው። 

 

የሲ አይ ኤን ሥራ ይሰራል የተባለለት ይህ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ብሄራዊ 

ዴሞክራሲያዊ ተቋም  (Institute   for  International  Affair /NDI)  የተሰኘ  

የአሜሪካ ተቋም የአሜሪካ መንግሥት ከሚከተለው ገበያ አክራሪ የሊበራል 

ፖለቲካል ኢኮኖሚ የተለየ የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ ይከተላሉ ተብሎ 

የሚታመንባቸው ሀገራት  ውስጥ ዴሞክራሲን በማስፈን ሽፋን ጣልቃ የሚገባ ዓለም 

አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው፡፡ ተቋሙ በተለይ ምርጫን አስታኮ 

የሚካሄድ የቀለም አብዮት የተሰኘ የመንግሥት ለውጥ እንዲካሄዱ በማድረግ ጭምር 

ነው የአሜሪካን ተፅዕኖ ለመጫን የሚንቀሳቀሰው። 

 

ይህ ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት በተለይ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት 

በነበሩት ሮናልድ ሬገን የሥልጣን ዘመን የሶቭየት ህብረትን ተፅዕኖ ለመቋቋም 

በሚል በተመሠረተ ብሄራዊ ኢንዶውመንት ለዴሞክራሲ (National Endowment 

for Democracy /NED) በተሰኘ ሌላ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት አማካይነት 

በአሜሪካ መንግሥት በሚመደብ በጀት የሚንቀሳቀስ ነው። በዚህ መንግሥታዊ  

ያልሆነ ድርጅት ተብዬ አማካይነት የመንግሥት በጀት እየተመደበላቸው በሌሎች 
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ሀገራት ላይ የገበያ አክራሪነት የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ ለመጫን የሚንቀሳቀሱ 

ሌሎች መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም አሉ፡፡  

 

ከእነዚህ መሃል ዓለም አቀፍ የሪፐብሊካን ኢኒስቲትዩት (International Republican 

Institute /IRR)፣ ዓለም አቀፍ የምርጫ ሥርዓት ፋውንዴሽን (International 

Foundation for Electoral System /IFES)፣ ዓለም አቀፍ የጥናትና የልውውጥ 

ቦርድ /International Research and Exchange Board /IREX)፣ ፍሪደም ሐውስ  

(Freedom House) የተባሉት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተጠቃሾቹ ናቸው። 

 

የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ብሄራዊ ዴሞክራሲያዊ ተቋም (NDI) 97 በመቶ በጀቱን በዩ 

ኤስ ኤይድ በኩል ከአሜሪካ መንግሥት የሚያገኝ ነው፡፡ የቀረውን በጀቱን 

የሚያገኘው ብራድሌይ ፋውንዴሽን፣ ኋይት ሄድ ፋውንዴሽን፣ አለን ፋውንዴሽን 

ከተሰኙ የኒዮሊበራሊዝም ፖለቲካል ኢኮኖሚ አራማጅ የባለፀጎች ፋውንዴሽኖች 

ነው። ብሄራዊ ኢንዶውመንት ለዴሞክራሲ (NED) የተሰኘ ቀንደኛ የቀለም አብዮት 

መሪ አስፈፃሚ መንግሥታዊ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት (GNGO) ኃላፊዎች 

የሚሾሙት በአሜሪካ የወጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤትና ሌሎች የአሜሪካ መንግሥት 

አስፈፃሚ መሥሪያ ቤቶች ነው። 

 

አሜሪካ የውጭ ፖሊሲዋን በቀጥታ ጣልቃ ገብነት ማራመድ ውጤታማ 

እንደማያደርጋት በመገንዘቧ ነው በመንግሥት በጀት የሚደገፉ ዓለም አቀፍ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን አቋቁማ፣ በህዝብ ድምፅ የተሰጠን የሥልጣን 

ውክልና እስከመቀልበስ በዘለቀ የመንግሥት ለውጥ ሀገራትን በተፅእኖ ሥር 

የማድረግ ሥልትን የመረጠችው። 

 

የመንግሥት ለውጥ እስከማድረግ የሚዘልቀውን ጣልቃ ገብነት በሥራ ላይ ለማዋል፣ 

አስፈፃሚዎቹ ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዒላማቸው 

ወደዳረጓቸው ሀገራት የሚሰርጉበት ሥልት ይመቻቻል። ከእነዚህ የመሥረጊያ 

ስልቶች ውስጥ ቀዳሚው ሰብዓዊ መብትና ዴሞክራሲን ማስፈን የሚል ሰበብ ነው። 

በቅድሚያ ዴሞክራሲን ማስፈንና ሰብዓዊ መብት ማስከበር የሚል ጭንብል 



3 
 

አጥልቀው ሀገር ውስጥ ካሉ የሥልጣን ጥም ካንገበገባቸው ቡድኖችና ግለሰቦች ጋር 

ጥምረት ይፈጥራሉ። ጥምረት ከፈጠሩ በኋላ በሀገር ውስጥ ያሉ ቡድኖችን ፍላጎት 

በዓለም አቀፍ ደረጃ በማስተጋባት ያጎሉታል። በሀገር ውስጥ የተቃውሞ 

አጀንዳዎችን ፈጥረው የተፈጠሩትን አጀንዳዎች መልሰው ያስተጋቡታል። 

 

አሜሪካና ሌሎች ገበያ አክራሪ ምእራባውያን ሀገራት ወደሌሎች ሀገራት ጣልቃ 

የሚገቡበት ምክንያት ዴሞክራሲን ማስፈንና ሰብዓዊ መብትን ማስከበር ይበሉ 

እንጂ ይህ ፈፅሞ ጉዳያቸው አይደለም። ለዚህም አስረጂነት ፍፁም ዴሞክራሲያዊ 

ካልሆኑና የሰብዓዊ መብት ጥሰት ከሚፈፀምባቸው ሣዑዲ ዐረቢያን ከመሳሰሉ 

ሀገራት ጋር አሜሪካ ያላትን ጥብቅ ወዳጅነት እንደ ምሣሌ ማንሳት ይቻላል።  

 

እ.ኤ.አ በ1994 በሩዋንዳና ቡሩንዲ ዓለማችን ካስተናገደቻቸው የሰብዓዊ መብት 

ጥሰቶች ወደር የለሽ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈፀም አሜሪካና ሌሎች 

ለሰብዓዊ መብት ቆመናል እያሉ የሚነዛነዙ ምዕራባውያን ጆሮ ዳባ ልበስ 

ማለታቸውም ዓለም ማንነታቸውን የተረዳበት የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው፡፡  

 

አሜሪካና አጋሮቿ በዚህ “ሰብዓዊ መብትን ማስከበርና ዴሞክራሲን ማስፋፋት” 

በሚል ሽፋን በዓለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አማካይነት በተለይ 

በምሥራቅ አውሮፓ አገራት ምርጫን በማስታከክ ህገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ 

እንዲካሄድ አድርገዋል።  

 

የቀለም አብዮት የተሰኘ ህገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ እንቅስቃሴዎች 

ከተካሄዱባቸው ሀገራት መካከል እ.ኤ.አ በ2004 በዩክሬን የተካሄደው ብርቱካናማ 

አብዮት፣ በ2005 በኪርጊስታን የተካሄደው ሐምራዊ አብዮት፣ በ2003 በጆርጂያ 

የተካሄደው የሮዝ አብዮት ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በእነዚህ ሀገራት አሁንም ተመሣሣይ 

የመንግሥት ለውጥ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል። የሰሞኑን በዩክሬይን 

አደባባይ ላይ የሚስተዋለው ሁከት የዚህ ውጤት ነው። 
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እ.ኤ.አ በ2004 በዩክሬን የተካሄደው ብርቱካናማ አብዮት የተሰኘ የመንግሥት 

ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ብሄራዊ ኢንዶውመንት ለዴሞክራሲ (National 

Endowment for Democracy) የተሰኘው በአሜሪካ መንግሥት የተቋቋመውና 

የገንዘብ ድጋፍ  የሚደረግለት ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት እጅ 

እንዳለበት ማስረጃዎች አረጋግጠዋል። አሜሪካ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች 

አማካይነት የዩክሬይኑን ብርቱካናማ አብዮት እንዲካሄድ እስከ 65 ሚሊዮን ዶላር 

የሚደርስ ገንዘብ ሰጥታለች። 

 

ወደሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመለስ በ1997 የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ 

የተቀሰቀሰው ህገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ እንቅስቃሴ ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች እጅ እንዳለበት የሚጠቁሙ ማስረጃዎች አሉ። በዚህ ውስጥ 

እጃቸውን አስገብተው ከነበሩት መካከል አክሽን ኤይድ (Action Aid) የተባለው 

መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ተጠቃሽ ነው።  

 

ይህ ድርጅት ከምርጫ 97 ቀደም ብሎ ለሀገር በቀል ሲቪል ማህበራት የምርጫ 

ታዛቢነት ሥልጠና በመስጠት ሽፋን የምርጫውን ውጤት ተዓማኒነት እንዲያጣ 

ማድረግ የሚያስችሉ አካሄዶችን ሲያሰለጥን ነበር፡፡ ይህ መሆኑ በወቅቱ 

ሥልጠናውን ሲሰጡ የነበሩት የአክሽን ኤይድ የሥራ ኃላፊ አሁን የአምነስቲ 

ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ዳንኤል በቀለ ሁከቱን በመቀስቀስ 

ወንጀል ተከሰው ቀርበውባቸው በነበሩ የሰው ምስክሮች ተረጋግጧል፡፡ ምርጫውን 

ተከትሎ ሊካሄድ የታሰበውን የቀለም አብዮት ሕገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ 

ለማቀነባበር አንድ ዓለም አቀፍ ባለሙያ ተቀጥሮ ወደ ሀገር ቤት ገብቶ በቁጥጥር 

ሥር ወሎ ከሀገር መባረሩም ይታወቃል። 

 

አሁንም በተለይ በቀጣዩ ዓመት የሚካሄደውን ምርጫ መነሻ በማድረግ ከህዝብ 

የሥልጣን ውክልና ውጭ በሕገ ወጥ የመንግሥት ለውጥ ወደ ሥልጣን የመውጣት 

ፍላጎት ያላቸው ወገኖች እንቅስቃሴ ይስተዋላል። እርግጥ ዓለም አቀፍ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በሌሎች ሀገራት፣ በሀገራችንም በምርጫ 97 ወቅት  
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እንደተሞከረው ዓይነት በሀገር ውስጥ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ላይ 

ተንጠልጥለው ለመንግሥት ለውጥ መንቀሳቀስ የሚያስችላቸው እድል የለም።  

 

ይህ የሆነው የበጎ አድራጎትና የሲቪክ ማህበራት ሕግ ዓለም አቀፍ መንግሥታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች ከማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግባራት አልፈው በሀገሪቱ ፖለቲካ 

ውስጥ ገብተው የሚያቦኩትን ዕድል በመዝጋቱ ነው። ይህ ሁከት የመቀስቀስና ሕገ 

ወጥ የመንግሥት ለውጥ ለማካሄድ ከመሞከር ሙሉ በሙሉ ገድቧቸዋል ማለት ግን 

አይደለም፡፡ ሙከራ እያደረጉ መሆኑን የሚያመለክቱ በርካታ ጠቋሚ ሁኔታዎች 

ይስተዋላሉ፡፡ 

 

እንደሚታወቀው የገበያ አክራሪ ኒዮ ሊበራል ፖለቲካል አኮኖሚ አራማጆች ከዚህ 

የተለየ የፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ ይከተላሉ ያሉዋቸው ሀገራት ውስጥ ተፅዕኖ 

ለማሳደር ከሚከተሏቸው መንገዶች አንዱ የሰብዓዊ መብትና የዴሞክራሲ 

አጀንዳዎች ናቸው። ባለፉት ዓመታት እንደታዩት በተለይ ሂዩማን ራይትስ ዎችና 

አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኙ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን የሚሉ 

ድርጅቶች የኢትዮጵያን የሰብዓዊ መብት አያያዝ አስመልክቶ “የሰብዓዊ መብት 

ጥሰት ተፈፅሟል’’ የሚል የፈጠራ ሪፖርቶችን ያለማሰለስ እያወጡ ይገኛሉ።  

 

ከዚህ በተጨማሪ ሀገር ውስጥ ያሉ በሕዝብ ድምፅ የሥልጣን ውክልና እንደማያገኙ 

የሚያውቁ፣ ከዓላማ ይልቅ በጭፍን ጥላቻ የሚነዱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 

ጋር አጀንዳ እየተመጋገቡ በሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎቹ የሚያነሱትን አጀንዳዎች 

ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ እያስተጋቡት ይገኛሉ። ይህ በቀለም 

አብዮት የመንግሥት ለውጥ ለማምጣት የኒዮ ሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ አስፈፃሚ 

የሆኑ መንግሥታዊ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚከተሉት ዓይነተኛ ሥልት 

ነው። 

 

የሀገር ውስጥ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደ መብትና ነፃነት ጥሰት 

ከሚያነሷቸውና ዓለም አቀፍ ድርጅቶቹ ምንም ሳይፈትሹ ከሚያስተጋቧቸው 

ጉዳዮች መካከል የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ፣ የሲቪክ ማህበራትና በጎ አድራጎት 
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ድርጅቶች አዋጅ እንዲሁም የመረጃ ነፃነትና የመገናኛ ብዙኃን አዋጅ ተጠቃሾች 

ናቸው፡፡  

 

እነዚህ አዋጆች በሌሎች ዴሞክራሲያዊ ነን ከሚሉ ሀገራት የተሻሉና የሀገሪቱን 

ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ የተቀረፁ ቢሆንም ያለአንዳች ተጨባጭ እውነታ 

የመቃወሚያ አጀንዳነታቸው እንደቀጠለ ነው፡፡ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎችም ይህን 

ተቀብለው እንደቁራ መጮሃቸውን ሥራዬ ብለው ተያይዘውታል፡፡ ሌላው ዓላማ ቢስ 

ተቃዋሚዎች የሚያላዝኑትና ዓለም አቀፍ ሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባይ የኒዮ 

ሊበራል አጋፋሪዎች ተቀብለው የሚያስተጋቡት በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው 

ክስ የተመሠረተባቸውና ቅጣት የተወሰነባቸውን ግለሰቦች ጉዳይ ነው፡፡ ይህን ጉዳይ 

ተከሳሾቹና ፍርደኞቹ ጥፋተኛ አለመሆናቸውን የሚያሳይ አንዳችም ማስረጃ 

ሳያቀርቡ የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንደተፈፀመባቸው አድርገው ነው 

የሚያቀርቧቸው።  

 

ውጭ ባሉ ድርጅቶች ተፈጥረው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተፈፅሟል በሚል አገር 

ውስጥ የሚያስተጋቡ አጀንዳዎችም አሉ። እነዚህም የግልገል ጊቤ ሦስት የኃይል 

ማመንጫ ፕሮጀክትና በኦሞ ወንዝ ላይ የሚሰሩ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች 

እንዲሁም በሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እየተከናወኑ ያሉ 

ዜጎችን በመንደር የማሰባሰብ ፕሮግራሞች ናቸው፡፡ እነዚህ ውጭ ባሉ የሰብዓዊ 

መብት ተሟጋች ነን በሚሉ ቅጥረኞች ተፈጥረው የመቃወሚያ አጀንዳ እንዲሆኑ 

ወደ ሀገር ቤት የተላኩ ናቸው፡፡  

 

ሌሎች ለቀለም አብዮት ቅድመ ሁኔታዎችን የማመቻቸት እንቅስቃሴዎችም 

ይስተዋላሉ። ከእነዚህ መካከል መንግሥታዊ ተቋማትን ተዓማኒነት የማሳጣት  

አካሄድ ዋነኛው ነው። ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና በነፃ ፕሬስ ሽፋን 

አመለካከታቸውን የሚያራምዱ መፅሄቶችና ጋዜጦች በተደጋጋሚ ሳይሰለቹ ፍርድ 

ቤቶችና የምርጫ ቦርድ ተቋማትን ተዓማኒነት የማሳጣት ዘመቻ ሲያካሂዱ 

ቆይተዋል፡፡ እነዚህን ተቋማት ያለአንዳች ተጨባጭ ማስረጃ ያለማቋረጥ ነፃና 

ገለልተኛ አይደሉም የሚል ዘመቻ ነው የከፈቱባቸው፡፡ በመሠረተ ቢስ ጥላቻ 
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የሚነዱት ተቃዋሚዎች ልሣን ሆነው የሚያገለግሉት መፅሄቶችና ጋዜጦች እነርሱ 

ነፃና ገለልተኛ፣ እውነት የሚዘግቡ፣ የተቃውሞ ፖለቲካ አራማጆች ያልሆኑ ይመስል 

የኢትዮጵያ ራዲዮና ቴሌቪዥንን ተዓማኒነት ለማሳጣት ጠንክረው እየሰሩ ነው፡፡  

 

ምርጫ 97ን ተከትሎ ሁከት ተቀስቅሶ በነበረ ጊዜ የሁከቱ ባለቤት የነበረው 

ኢቲቪን፣ የኢትዮጵያ ራዲዮን፣ አዲስ ዘመንና ሌሎች የህዝብ ፕሬሶችን እንዲሁም 

የተወሰኑ የግል ጋዜጦችን ’’አታዳምጡ አትመልከቱ” ብሎ የገለፀውን ዓይነት ግልፅ 

መልዕክት ለማስተላለፍ ጥቂት ነው የቀራቸው፡፡  

 

እነዚህ ሁኔታዎች እርግጥ ፍርድ ቤቶች እና ምርጫ ቦርድ ነፃና ገለልተኛ ስላልሆነ 

የሚነገሩ አይደሉም። ከዚህ ይልቅ ምርጫን አስታኮ ለሚነሳው “ምርጫው 

ተጭበርብሯል፣ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤትም አንወስድም’’ በሚል ሁከትን ብቸኛ 

አማራጭ አድርጎ ለማቅረብ እንዲያመች ነው። ኢቲቪ፣ የኢትዮጵያ ራዲዮና አዲስ 

ዘመን የማይታመን ዘገባ ስለሚያቀርቡ አይደለም የሚያጣጥሏቸው፡፡ ከዚህ ይልቅ 

ሕዝብ ትክክለኛ መረጃ እንዳይኖረው በማድረግ እነርሱ በሚሞሉት ፈጠራ 

ተወናብዶ የቀለም አብዮት ማስፈፀሚያ መሣሪያ እንዲሆን ለማመቻቸት ነው፡፡ 

በምርጫ 97 ላይም ያየነው ይህንኑ ነበር። 

 

ለቀለም አብዮት ዓላማ ማህበራትን የማደራጀት እንቅስቃሴ መኖሩም ተሰምቷል።  

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለቀለም አብዮት ማስፈፀሚያነት የሚያገለግል አንድ የጋዜጠኞች  

ማህበር እየተቋቋመ ነው፡፡ ይህ ማህበር የደርግ ሥርዓት እንደወደቀ የተገኘውን 

የፕሬስ ነዓነት ተጠቅመው ሥርዓቱን ለመቀልበስ የአመፅና የጦርነት ቅስቀሳ 

ሲያካሂዱ የነበሩ መፅሄቶችና ጋዜጦች አዘጋጆች የነበሩ የኢሠፓ ካድሬዎችና የጦር 

ሠራዊት መኮንኖች ተስፋ ቆርጠው ካንቀላፉበት እየተጠራሩ ማህበሩን እንዲቀላቀሉ 

እየተደረገ መሆኑንም ውስጥ አዋቂ ምንጮች ተናግረዋል፡፡ አደራጆቹ አሁንም 

በሥራ ላይ ያሉ የአመፅ ጥሪ ለፋፊ የሆኑ፣ በሽብርተኝነት የተፈረጀውን የግንቦት 7 

አባላትና አመራሮች “ጀግኖች” እያሉ የሚያወድሱ መጽሄቶች ባለቤቶችና አዘጋጆች 

መሆናቸውንም ሰምተናል።  
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እንግዲህ አጠቃላይ የቀለም አብዮት እንቅስቃሴ ማንነትና በኢትዮጵያ ስላለው 

ሁኔታ ይህን ያህል ካልኩ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ለዚህ እንቅስቃሴ 

የተዘጋጁ ጥቂት ዜጎች በሚኖሩባቸው የከተማ አካባቢዎች ሁከቶችን በማሰናዳት 

የመንግሥት ለውጥ ማምጣት ይቻላል ወይ? የሚለውን ጉዳይ እንመልከት።  

 

ኢትዮጵያ የአሐዳዊ የመንግሥት ሥርዓት መዋቅር ላይ የተመሠረተች ሀገር 

አይደለችም። በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ላይ በሰፈረው መሠረት ራሳቸውን 

በራሳቸው በሚያሰተዳድሩ ዘጠኝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታት የተዋቀረች፣ 

ያልተማከለ ፌዴራላዊ ሥርዓት  ላይ የተመሠረተች ሀገር ነች። 

 

መቀመጫውን አዲስ አበባ ላይ ያደረገው የፌዴራል መንግሥት በራሱ ተፈጥሮ 

ሥልጣን ለዘጠኙ ብሔራዊ ክልሎች ያከፈፈለ አካል አይደለም። ከዚህ ይልቅ 

የፌዴራል መንግሥቱ ሥልጣን ዘጠኙ ራሳቸውን በራሳቸው ከሚያስተዳድሩ ብሄራዊ 

ክልሎች የመነጨ ነው። እያንዳንዱ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት በሕዝቡ ቁጥር 

መጠን የመንግሥት ከፍተኛ የሥልጣን አካል የሆነው የፌዴራል የሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ውስጥ ድምፅ ያላቸው ተወካዮች አሏቸው። የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥትም 

የሚለው ይህንኑ ነው፡፡ 

 

የፌዴራል መንግሥቱ መዋቅር ሥልጣን የመነጨው ከክልሎች መሆኑ ኢትዮጵያ 

ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ሁከት በመቀስቀስ በቀለም አብዮት ሕገ ወጥ የመንግሥት 

ለውጥ እናመጣለን ብለው የሚገምቱ አካላት እንዳጋጣሚ ሆኖ ቤተመንግሥት 

መግባት  ቢችሉ እንኳን ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታትን ቁልቁል ማዘዝ 

እንደማይችሉ ያሳያል።  

ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደራቸውን ከመቀጠል የሚያግዳቸው ነገር 

አይኖርም፡፡ አፍታ እንኳን ሳይቆይ የፌዴራል መንግሥቱን መልሰው 

ማዋቀራቸውም አይቀሬ ነው፡፡ የዘጠኙንም ክልሎች መንግሥታት በሕገ ወጥ 

መንገድ እናስወግዳለን ብለው አስበው ከሆነም ፍፁም ሊሆን የማይችል ቅዥት 

ነው፡፡ በመሆኑም በነውጥ ሥልጣን የመመንተፉ ጉዳይ ከወሬ ያለፈ ሊሳካ የሚችል 

አይደለም። 
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ያም ሆነ ይህ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀለም አብዮት ለመቀስቀስ የሚራወጡ ወገኖች 

አንድ ይህ አብዮት የኢትዮጵያን ሕዝብ ፍላጎትና ጥቅም ማስጠበቅን ያለመ ሳይሆን 

ኒዮ ሊበራል ባለፀጎች ጥቅም ላይ የተመሠረተ ከውጭ የገባ ወራሪ አብዮት በመሆኑ፣ 

ሁለት ኢትዮጵያ ውስጥ በቀለም አብዮት የመንግሥት ለውጥ ማምጣት የሚያስችል 

ነባራዊ ሁኔታ ባለመኖሩ አድበው ቢቀመጡ አለያም አቋማቸውን አስተካክለው 

ሠላማዊ ትግል ውስጥ ቢገቡ ይበጃቸዋል -  ምክሬ ነው፡፡  

 

 


