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የቀለም አብዮት መፍጠሪያ “ማሽኖች” እና ተላላኪዎቻቸው 

                              (ክፍል አንድ) 

 

ዘአማን በላይ  (bzaman@yahoo.com)  03/30/14 

 

 “…በአሜሪካ ቆይታዬ ከናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ፣ ከሂዩማን 

ራይትስ ዎች የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተርና ከስድስት ሴናተሮች ጋር 

ውይይት በማድረግ ስለ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ፖለቲካዊ ጉዳይና ስለ 

ሰማያዊ ፓርቲ ድርጅታዊ አስተሳሰቦች ገለፃ አድርጌያለሁ።…” 

                                 -ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት 

ይህን አባባል የወሰድኩት የቀለም አብዮት ናፋቂው ሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር 

ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት በቅርቡ ለሎሚ መፅሔት በሰጡት ቃለ-ምልልስ ላይ ነው—ስለ 

አሜሪካና አውሮፓ የሁለት ወራት ጉዟቸው “ስኬት” ከተናገሩበት ዲስኩር። እርግጥም 

ከዚህ የሰውዬው አባባል የምንረዳው ነገር ቢኖር፤ በእስካሁኑ መንገዱ የሚይዘውንና 

የሚጨብጠውን ያጣው ፓርቲያቸውና እርሳቸው ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ከሆኑት 

የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የምርጫ ይሁንታን በመናቅ የሀገራችንን 

ፖለቲካ በውጭ ሃይሎች ግፊት በመዘወር የስልጣን እርካብን ለመቆናጠጥ ማለም ነው። 

የቀን ቅዥት። እንዲያውም ይህ አባባላቸው በመጪው ምርጫ የምዕራቡን ዓለም የቀለም 

መፍጠሪያ “ማሽኖች” ተልዕኮን በተላላኪነት አንግበው ሀገራችን ውስጥ ከሰላማዊው ትግል 

ይልቅ ሁከትን እንደ አማራጭ ከመውሰድ ወደ ኋላ የማይሉ መሆናቸውን የሚያመላክት 

ነው።  

ግና እዚህ ላይ ‘እንዴት?’ የሚል ጥያቄን ማንሳት ያስፈልጋል። ‘ሰውዬው የተገናኙት 

በዓለም ላይ በምን ዓይነት ተግባራቸው የሚታወቁ ድርጅቶችን ነው?’ የሚለውንም 

እንዲሁ። ውድ አንባቢዎቼ በቅድሚያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የቀለም አብዮት ዋነኛ 

መዘውር የሆነውን ‘ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲን’ ማንነት ከተመለከትን 
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በኋላ፣ ለጥቀን ደግሞ ሰሞኑን ቆሜለታለው ከሚለው “የሰብዓዊ መብት ጥበቃ ተግባሩ” 

ባፈነገጠ መልኩ፤ ኢትዮጵያ “የአምራች ኢንዱስትሪዎች የግልፅነት ተነሳሽነት” 

(Extractive Industries Transparency Initiative /EITI/) አባል እንዳትሆን እንደ 

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገ/ማርያም እና መሰል ሃይሎች ጋር በመተባበር የእንቅፋትነት 

ቅስቀሳ ጀምሮ በኪሳራ የሃፍረት ካባ የተከናነበውን ሂዮማን ራይትስ ዎች የተሰኘ 

የህዝቦች ልማት ደንቃራ ቡድንን እኩይ ምግባር ለማየት እንሞክራለን። ይህም ለስሙ 

‘በሰላማዊ መንገድ እንንቀሳቀሳለን’ እያሉ ሲምሉና ሲገዘቱ የምናያቸው የሀገር ውስጥ 

ተቃዋሚዎች፤ ስልጣንን ከህዝብ ድምፅ ሳይሆን በጎዳና ላይ ነውጥ ለማግኘት የሚሹ 

መሆናቸውን ፍንትው አድርጎ ያሳየናል። እናም ከቀዳሚው ‘ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር 

ዴሞክራሲ’ ከተሰኘው ተቋም እንዲህ ብንነሳስ?...  

እንደሚታወቀው የዴሞክራሲን ለምድ ለብሰው አሜሪካን የውጭ ፖሊሲና የአጋሮቿን 

የምዕራባውያኑን ጥቅም ለማሳካት ላይ ታች የሚሉት የዋሽንግተን መንግስታዊ ያልሆኑ 

ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፤ እ.ኤ.አ ከ1999 ጀምሮ በቀድሞ የኮሚኒስት አራማጅ ሀገሮች 

ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ማሳረፍ መቻላቸው የሚዘነጋ አይደለም፡፡ የቀለም አብዮት ዋነኛ 

መንስኤዎች ተብለው የሚጠቀሱት፤ የምዕራቡን ዓለም ርዕዩተ-ዓለም የማስፋፋት 

ስትራቴጂ፣ የኃይል አቅርቦትና ሽብርተኝነትን መዋጋት የሚሉ አስባቦች መሆናቸውን 

በየጊዜው የሚወጡ ድርሳናት ያስረዳሉ። እነዚህን ህልዮቶችና ፍላጎቶች ለስኬት 

እንዲበቁ የሚደረገውም በሰብዓዊ ዕርዳታና በዴሞክራሲ ስም በሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች (INGOs) አማካኝነት መሆኑንም እንዲሁ፡፡  

በቀለም አብዮትነት የሚታወቀው የነውጥ ማዕበል አንቀሳቃሽ ሞተርነታቸው የሚገለጹት 

የአሜሪካ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዋነኛ ግባቸው የምዕራቡን ዓለም 

ዲታዎች ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር እንደሆነና ዋነኛ ማጠንጠኛውም የሀገሪቱ የውጭ 

ጉዳይ ፖሊሲ ነው። ለዚህ ደግሞ በጆርጂያ፣ በዩክሬንና በኪርጊዚስታን የተካሄዱት 

የቀለም አብዮቶች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በእነዚህ ሀገሮች ውስጥ ቀደም ሲል ለተካሄደው 

የቀለም አብዮት ስኬታማነት የዓለም አቀፉ መያዶች ድርሻ ከፍተኛ ከመሆኑ ባሻገር፤ 

የመያዶቹ ጣልቃ ገብነት ባይኖር የየሀገራቱን ፖለቲካዊ ምህዳር መቀየር የማይታሰብ 

እንደሆነ ብዙዎቹን ያስማማ ሃቅ ነው፡፡  
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የያኔዎቹ የጆርጂያው “ሮዝ”፣ የዩክሬይኑ “ብርትኳናማ” እና የኪርጊዚስታኑ “ቀይ አበባ” 

አብዮቶች ተከታታይነትና የጡዘታቸው አምሳያነት እንዲሁም የተቀናበሩት በዴሞክራሲ 

ስም በሚንቀሳቀሱ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሆነ 

እንዲሁም መሰረታቸው የዩናይትድ ስቴትስን የውጭ ፖሊሲ አድርገው የሚንቀሳቀሱ 

መሆኑ ይነገራል፡፡ ከዚህ በባሻገርም በኡዝቤኪስታንና በአዘርባጃን የተፈጠረው 

ያለመረጋጋት እንደ ሌሎች የቀለም አብዮት ሰለባ ሀገሮች ስኬታማ ሊሆን ያልቻለው፤ 

የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲ ዋነኛ ትኩረት አልቦ መሆን እንዲሁም በየሀገራቱ 

የነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ምቹ አለመሆን ነው። 

እርግጥ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ለ‘ዴሞክራሲ መሣሪያነት’ በሚል 

ግንባር ቀደም ሚና የመጫወት ሃሳብን ይዞ ብቅ ያለው የሬጋን አስተዳደር መሆኑን 

ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ ለዚህ ደግሞ የጠቅላይ ኃላፊነቱን ሚና እንዲጫወት የተሰጠው 

ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ተገናኘሁት ላሉት ለናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ 

(NED) ነው፡፡...የነገሩ መነሾም እንዲህ ነበር።...እ.ኤ.አ በ1983 በወቅቱ ግዙፍ 

የነበረችውን ሶቪየት ህብረት በምዕራቡ ዓለም ላይ ልታደርሰው የምትችለውን ተፅዕኖ 

ለማሽመድመድ ይቻል ዘንድ የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲን መመስረት 

በአሜሪካውያኑ የማይታለፍ ተግባር ሆነ፡፡ ታዲያ ምስረታው ይፋ ሊሆን የበቃው 

የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲና አጋር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን 

ዓለም አቀፋዊነት አላብሶ የዴሞክራሲያዊ ተቋማትን ማጠናከር  በሚል ዓላማ ላይ 

አጠንጥኖ ነበር፡፡  

ድርጅቱ የመሪነቱን ድርሻ እንዲወጣም ዋነኛው የአሜሪካ መንግስት ፋውንዴሽን ሆኖ 

በስሩ በርካታ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን በማቀፍ እንቅስቃሴ 

ጀመረ፡፡ ከእነዚህ አበይት አለም አቀፍ መያዶች መካከል ናሽናል ዴሞክራቲክ 

ኢንስቲትዮት ፎር ኢንተርናሽናል አፌይርስ፣ ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዮት፣ 

ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር ኤሌክቶሪያል ሲስተም፣ ኢንተርናሽናል ሪሰርች ኤንድ 

ኤክስቼንጅስ ቦርድና ፍሪደም ሃውስ የተሰኙ ተቋማት ይገኙበታል፡፡ እርግጥ ድርጅቱም 

ሆነ በስሩ የሚገኙ አለም አቀፍ መያዶች የገንዘብ ምንጭም ሆነ የተቋቋሙበት ዓላማ 

የአሜሪካ ፍላጎት ማሳካት መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ይህን ዕውነታም በተለያዩ 

ማስረጃዎች አስደግፎ ማቅረብ ይቻላል።  
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የዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጠቅላይና የቀለም አብዮት ዋነኛ ዘዋሪ 

የሆነው ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የተደራጀው በቀድሞ የሲአይኤ 

አመራርና አባላት ከመሆኑም በተጨማሪ፤ ሌላኛው የሲአይኤ ገጽታ ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ ለዚህም የድርጅቱ የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት አለን ዌይንስተንን ማረጋገጫን 

በዋቢነት ላቅርብ፡፡ ፕሬዚዳንቱ በአንድ ወቅት እንዳረጋገጡት፤ ናሽናል ኢንዶውመንት 

ፎር ዴሞክራሲ የሚያከናውናቸው ተግባራት በሙሉ ከሃያ አምስት ዓመታት በፊት 

በሲአይኤ አማካኝነት ሲፈጸሙ ከነበሩት ጋር ተመሳሳይና አንድ ናቸው፡፡ ይህም 

ድርጅቱ አዲሱ  ሲአይኤ መሆኑን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ የናሽናል 

ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ (NED) ዘጠና ሰባት ከመቶ የገንዘብ ምንጭ የአሜሪካ 

የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚገኝና ተፈፃሚነቱም በአሜሪካ የልማት ተራድኦ 

ድርጅት (USAID) አማካኝነት መሆኑ የዕውነታውን ደርዝ የሚያገዝፈው ነው። ቀሪው 

ሶስት ከመቶ የገቢ ምንጩም የቀኝ ክንፍ አራማጅ ከሆኑት በእነ ብራድሌይ 

ፋውንዴሽን፣ ዘ ኋይት ሄድ ፋውንዴሽን፣ አሊን ፋውንዴሽን...ወዘተ. በመሳሰሉት 

አማካኝነት መሸፈኑም እንዲሁ፡፡  

እርግጥም አንጂነር ይልቃል ተገናኘሁት ያሉት ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ 

ውልደቱ አሜሪካ በሀገሮች የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት ካላት ፍላጎት ጋር ጥብቅ 

ቁርኝት አለው፡፡ ለዚህም በምክንያትነት የሚቀርበው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ተሰሚነት ከፍተኛ ነው የሚል ነበር፡፡ ዊልያም ብለም የተባሉ ፀሐፊ “The 

democratization of GONGOs” በሚል መጣጥፋቸው ላይ “ከአሜሪካ መንግስት ህጋዊ 

ወኪሎችና የመንግስት አካላት ይልቅ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተዓማኒነትን 

ለማትረፍ የሚረዱ ተቋማት ናቸው።...” በማለት የሚገልፁት። እነዚህን መንግስታዊ 

ያልሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን የሰብዓዊና የዴሞክራሲ ስሞችን ካባ በማላበስ ሀገራዊ 

ጥቅምን የማስከበር እንቅስቃሴ አስፈላጊነት እያደገ መምጣት የቻለውም ለዚሁ ነው፡፡  

በቅርቡ የወጡ ጥናቶች እንዳረጋገጡት፤ በዴሞክራሲ ፕሮጀክት ሽፋንነት 

የሚንቀሳቀሰው ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የዩናይትድ ስቴትስንና 

የምዕራቡን ዓለም አጋሮቿን ጥቅም ለማስከበር የተቋቋመ አለም አቀፍ መንግስታዊ 

ያልሆነ ድርጅት ነው፡፡ አዎ! በጆርጅ ደብሊዩ ቡሽ አስተዳደር ወቅት የተፈረመውና 

“ፕሮጀክት ፎር ኒው አሜሪካን ሴንቸሪ” የተሰኘው ሰነድ የአሜሪካን የውጭ ጣልቃ 
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ገብነት በማስፋፋት ፍላጎት ላይ ለተመሰረተው ዕቅድ ስኬታማነት የአንበሳውን ድርሻ 

የተወጣው ይኸው ድርጅት ነው፡፡  

ከዚህ ጎን ለጎንም በናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ አጋሮች ዙሪያ የተካሄደው 

ጥናት እንደሚያመላክተው፤ የሁሉም ተግባርና ዓላማ አንድ መሆኑ ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ 

በሀገራችን ላይ ልክ እንደ ሂዮማን ራይትስ ዎች የውሸት መግለጫ በማጠናቀር 

የሚታወቀው ፍሪደም ሐውስ የተሰኘው አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋምን ብንመለከት እንኳን 

አደረጃጀቱም ሆነ ተግባሩ ይህን ዕውነታ የሚያንፀባርቅ ሆኖ እናገ’ዋለን። ይህ ተቋም 

በቀድሞ የሲአይኤ ከፍተኛ ባለሙያዎችና አባላት የሚመራና የቀለም አብዮትን 

የሚያቀነባብር መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው፡፡  

በናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ ስር የሚገኙ ዓለም አቀፍ መያዶች ምስጢር 

ሲገለጥ በመጀመሪያ የምናገኘው ናሽናል ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዮት ፎር ኢንተርናሽናል 

አፌይርስን (NDI) ነው፡፡ ይህ ተቋም የቀኝ ክንፍ ዴሞክራቶች ፍላጎትን የማሳካት 

ዓላማን ያነገበና ቀኝ ክንፎቹ በትረ ስልጣኑን ሲጨብጡ የሚከተሉትን የውጭ ፖሊሲ 

ለማመቻቸት ደፋ ቀና በሚል ማንነቱ ይታወቃል፡፡ በሌላ አገላለፅ ተቋሙ 

የዴሞክራቶቹ ፓርቲ መጋለቢያ ፈረስ ነው ማለት ይቻላል፡፡  

ሌላኛውና ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዮት (IRI) የተሰኘው ተቋም ደግሞ 

የሩቅ- ቀኝ ክንፍ ሪፐብሊካን፣ የፖለቲካ ሰዎችና የትላልቅ ገንዘብ ተቋማት፣ የነዳጅና 

የመከላከያ ትብብር ተወካዮች ስብስብ ውጤት ነው፡፡ ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን ፎር 

ኤሌክቶሪያል ሲስተም (IFES) የተባለውም ድርጅት፤ በለዘብተኛ ሪፐብሊካን፣ የሲአይኤ 

ወይም በወታደራዊ ደህንነት የሚመራ ሲሆን፤ ኢንተርናሽናል ሪሰርች ኤንድ 

ኤክስቼንጅስ ቦርድም (IREX) በበኩሉ ለቀለም አብዮት ማሰልጠኛነትና ለፖለቲካዊ 

ትግል እንዲሁም ለህዝብ ዲፕሎማሲና ለፕሮፓጋንዳ ማከናወኛነት ይጠቅሙት ዘንድ 

ከታዋቂ መገናኛ ብዙሃን፣ ከአሜሪካ የውጭ አገልግሎትና ከመከላከያ የተውጣጡ 

ስፔሻሊስቶችን የሚያሰለጥን ተቋም ነው፡፡  

ለዚህ ደግሞ ዊልያም ዲማሪስ የተባሉ ፀሐፊ በአንድ ወቅት የተናገሩትን ሃቅ ዋቢ 

ማድረግ ይቻላል። ፀሐፊው የአሜሪካ መንግስት ከማንኛውም የዓለማችን ሃይል የበለጠ 

ማንኛውንም ነገር የማሳካት አቅም ያለውና ምናልባትም በፈለገው መንገድ ማስኬድና 
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ማስፈጸም ይችላል ባይ ናቸው፡፡ ምክንያታቸው ደግሞ በሰብዓዊ ድጋፍና በዴሞክራሲ 

ስም የሚያስማራቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች አማካኝነት 

የማስፈፀም ሚናው የላቀ ሊሆን የሚል እሳቤ ነው፡፡  

እርግጥ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅቶች ዴሞክራሲን በዓለማችን የማስፈን ዘዴ በፍጹም 

ልቦለድነት  የተቃኘና ከብሂልነትም ያልዘለለ ነው፡፡ ለምን? ቢባል፤ የናሽናል 

ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲና በስሩ የሚገኙ አጋሮቹ ሁሉ በሰብዓዊ ዕርዳታ ስም 

የሚፈለገውን ሀገር የፖለቲካ ሚዛን የማዛባት ተግባር ላይ የተጠመዱ ስለሆነ ነው፡፡ 

እናም በአሜሪካ መንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ አካላት መካከል ያለው ቁርኝት ሊቆም 

ይገባል የሚሉ አሜሪካውያን የፖለቲካ ሰዎች በርካታ ናቸው፡፡ ምክንያታቸው ደግሞ 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የራሳቸው የሆነ ግብ ሊኖራቸው የሚገባ እንጂ፤ 

የአሜሪካንን ብሔራዊ ጥቅም በህቡዕ እንደሚያስከብረው የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር 

ዴሞክራሲ ሊሆኑ አይገባም የሚል ነው፡፡  

ታዲያ አሜሪካውያኑ በየሀገሩ እየዞረ ጣልቃ የሚገባውን የቀለም አብዮት ቀማሪ ድርጅት 

እንዲህ ሲያብጠለጥሉት፤ የእኛው ‘በሰላማዊ መንገድ ትግሌን አካሂዳለው’ ብሎ በምርጫ 

ቦርድ የባህር መዝገብ ውስጥ ስሙ የሰፈረው ሰማያዊ ፓርቲ፣ ግዳይ የጣለ ይመስል 

ተላላኪነቱን ለማውራት መሽቀዳደሙ ምን ይሉት ፖለቲከኝነት ይሆን?...እነ ናሽናል 

ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ 

ሲሯሯጡ፤ እነ ኢንጂነር ይልቃል የቀለም አብዮት ባንዳ ሆነው የሀገራቸውን ህዝብ 

በጎዳና ላይ ነውጥ ለማባላት ማሰፍሰፋቸው ሰውዬውና ቡድናቸው ምን ያህል ግላዊ 

ጥቅም ያሳበዳቸው “ህዝብ ለምኔዎች” መሆናቸውን የሚያሳይ ተግባር ነው።  

ለነገሩ ሰማያዊ ፓርቲ ልሳኑ በሆነው “ነገረ-ኢትዮጵያ” ጋዜጣ ላይ ሊቀመንበሩ በቀለም 

አብዮት ሳቢያ ስለሚሞት ሰው ቁጥር በይፋ መለፈፋቸው፤ ለዳረጎት ሲሉ በሀገራችን 

ህዝቦች ደም የውጭ ሃይሎችን ለማስደሰት የሚሰሩና ጉዳይ ፈፃሚ መሆናቸውን ያሳወቁ 

በመሆናቸው የሚገርም ነገር ያለው አይመስለኝም።....ውድ አንባቢዎቼ! በክፍል ሁለት 

ፅሑፌ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር “አገኘኋቸሁ” ያሉትን የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር 

ዴሞክራሲን ግልፅ የሀገራት ውስጥ ጣልቃ ገብነትን እንዲሁም የአምሳያውን ሂዮማን 

ራይትስ ዎችን ማንነት ብሎም እነዚህ የቀለም አብዮት “ማሽኖች” ለምን ኢንጂነሩን 

ላመግኘት እንደፈለጉ ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ።... 


