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የቀለም አብዮት መፍጠሪያ “ማሽኖች” እና 

ተላላኪዎቻቸው 

                              (ክፍል ሁለት) 

 

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

ውድ አንባቢዎቼ! በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ ዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት “ማሽኖችን” 

አስመልክቶ ዋነኛ አንቀሳቃሽ ሞተር ስለሆነው ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ ቀሪ 

ማንነት እንዲሁም ሂዮማን ራይትስ ዎች የተሰኘው ፀረ-ኢትዮጵያ ቡድን ለምን ተላላኪውን 

ለማግኘት እንደፈለገ ላመላክታችሁ እሞራለሁ። እነሆ!... 

ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ በአሜሪካ ኮንግረንስ የተሰጠውን ኃላፊነት 

ለማሳካት መንቀሳቀስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በስሩ በሚገኙ መያዶች አማካኝነት 

“ተፈላጊውን ውጤት” ማስመዝገብ እንደቻለ ይነገራል፡፡ በእነዚህ ጣልቃ ገብነቶቹም 

የበርካታ ሀገሮችን የምርጫ ሂደት የሚዛባበት ሁኔታ ሊፈጥር መቻሉን ስለ እርሱ የተፃፉት 

ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ በተለይም በፊሊፒንስ፣ በፓኪስታን፣ በታይዋን፣ በቺሊ በኒካራጉዋ፣ 

በናሚቢያና ምስራቃዊው አውሮፓ እንዲሁም በሌሎች የዓለማችን ሀገሮች ያደረገው ጣልቃ 

ገብነቶች በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

የቀዝቃዛውን ጦርነት መገባደድ ተከትሎ የክሊንተን አስተዳደር ዴሞክራሲን ለማስፈን 

በሚል ሽፋን በቀዳሚነት ትኩረት ከሰጣቸው የዓለማችን ሀገሮች መካከል ዩክሬን አንዷ 

ናት፡፡ ይህም ዩክሬን ለኔቶ ካላት ጠቃሚነት በመነሳት የታሰበ ሂደት ነው፡፡ እርግጥም 

ዩክሬን በዴሞክራሲያዊነት ስም የሚካሄደው የአሜሪካ “ውጤት ተኮር” ፖሊሲ ሰለባ 

ለመሆን በቅታለች። 

የአሜሪካ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት አማካሪ ሪቻርድ ምርኒግስታር እ.ኤ.አ በ1997 

በተካሄደው የዩክሬን-ኔቶ (የሰሜን አትላንቲክ ሀገራት የቃል ኪዳን ድርጅት) ስምምነት ላይ 

እንደገለጹት፤ የዩክሬን ሠላምና ፀጥታ በአሜሪካ የፀጥታና ደህንነት ፖሊሲ ቁልፍ ጉዳይ 
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መሆኑን ነው፡፡ የዚያች ሀገር ጠቃሚነት በብዙ መልኩ ሊገለጽ እንደሚችል የሚገልጹት 

ሚስተር ሞርአግስታር፤ ሀገሪቱ የኔቶን የምስራቅ መስፋፋት ጥረት ከማሳካት አኳያ 

ከምንም በላይ ነው ባይ ናቸው፡፡ ከዚህም በተጨማሪም ሀገሪቱ ለአውሮፓና ኤስያ “በቼዝ 

ቦርድነት” መልኩ የምትገለፅ ነጻ ሀገር እንዲሁም ወደ ሩሲያም ለመሸጋገሪያነት 

የምትጠቅም ቁልፍ ቦታ መሆኗ ይነገራል፡፡  

ይህ ተግባር ሩሲያ በአውሮፓና በኤስያ ላይ ያላትን የበላይነትንና ተቀባይነትን ለማሳጣት 

ያለመ ነው። ይህም የሩሲያ መንግስት በአካባቢው የሚገኘውን ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት 

ክምችት እንዲሁም ጥቁር ባህርን ለመጠቀም ከፍተኛ ሚና ያላትንና ከ52 ሚሊዮን ህዝብ 

በላይ ባለቤት በሆነችው ዩክሬን ላይ የበላይነት ካሰፈነች አቅሟ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል 

ከሚል ስጋት የመነጨ ነው፡፡  

እ.ኤ.አ በ1999 ቼክ ሪፐብሊክ፣ ሃንጋሪና ፖላንድ ኔቶን በአባልነት ሲቀላቀሉ የኮመን ዌልዝ 

ነፃ ሃገሮች የሆነችውና የመጨረሻዋ የኔቶና የሩሲያ ድንበር ዩክሬን ነበረች፡፡ 

የብርቱካናማው አብዮት ዋነኛ ምክንያትም ሀገሪቱ በሩሲያ ተጽዕኖ ስር እንዳለች በማመን 

እንዲሁም የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ ወደ ምስራቅ የመስፋፋት ፍላጎት ውጤት እንደሆነም 

ይገለጻል፡፡ ለዚህ ደግሞ በሀገሪቱ የተካሄዱት ሁለት ምርጫዎች አስረጅ ሆነው ይቀርባሉ፡፡ 

ሊዮኒድ ኩችማን ከስልጣን ያስወገዱት ቪክቶር ያንኮቪች እ.ኤ.አ ከ2004 በፊትም ሆነ 

በኋላ በተካሄደው ምርጫ በሩሲያ የሞራልና የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት ችለው ነበር፡፡  

ከዚህ ምርጫ በፊት ፕሬዚዳንት ፑቲንና ያንኮቪች ባካሄዱት ውይይት ያንኮቪች ዩክሬን 

በኔቶ ላይ የምታራምደው ፖሊሲ እንደሚያከትም ቃል መግባታቸው ያሳሰባት አሜሪካ፤ 

የምርጫውን ሂደት ለማዛባት የቀለም አብዮት የሚካሄድበት ሁኔታን ለመወሰን 

ተገድዳለች፡፡ ለስኬቱም የኒዮ ሊበራል ድርጅት አንድ አካል የሆነው ፍሪደም አፍ ቾይዝ 

ኮዋሊሸንን፣ የአለም ባንክን (Worls Bank)፣ ኢንጂነር ይልቃንን እንደሚያዛቸው 

የሚገመተው ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲንና ሶሮስ ፋውንዴሽንን በአሜሪካ 

ኤምባሲዎች አማካኝነት በተጨባጭ ምህዳሮች ላይ በመመስረት ምቹ ሁኔታዎችን 

ለመፍጠር ጥረት አካሂደዋል፡፡  

ከምርጫው ቀደም ባሉት ወራትም በሺዎች የሚቆጠሩ ለሀገሪቱ ዜጎችና ዓለም አቀፍ 

የምርጫ ተዛቢዎች ሥልጠና በመስጠት የምዕራቡ ዓለም አሽቃባጮች ደጋፊ የሚሆኑበትን 
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ሁኔታ ፈጥረዋል፡፡ በተጨማሪም በሰርቢያው የሚሎሶቪችና በጀርጂያው የፅጌሬዳ አብዮቶች 

ወቅት ልምድ ያላቸውን አማካሪዎች እስከ ማስመጣት ደርሰዋል፡፡ ከምዕራቡ ኤምባሲዎች 

ጋር በመቀናጀትም የአሸናፊነቱ ሚዛን ወደ ምዕራባዊያን አምላኪዎቹ እንዲያደላ ለማድረግ 

ተረባርበዋል፡፡  

በብርትኳናማው አብዮት ዋዜማ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ መንግስታዊና 

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ የሚገኙ አሜሪካዊያን ሙያተኞችን በመቅጠር 

የተቃዋሚ ሃይሎች ህብረት በምዕራቡ ዓለም ከሚደገፈው ፓርቲ ጋር ቅንጅት 

የሚፈጥሩበትን ሁኔታ አመቻችቷል፡፡ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ተቆጣጣሪዎች፣ 

ከምዕራብውያኑ መገናኛ ብዙሃን ጋር በመቀናጀት  ፓርቲ አማካኝነት የምርጫ ማጭበርበር 

የተካሄደ በማስመሰል ሁኔታውን አባብሰዋል፡፡ በያነኮቪች ላይ የተካሄደውን ማጭበርበር 

ግን በዝምታ ሲያልፉ ተሰተውለዋል፡፡  

በዚህም የነፃ ገበያ ደጋፊ የሆኑት ቪክቶር ዩሼንኮ ከአሜሪካ ባገኙት የዲፕሎማሲ የመረጃና 

መንግስታዊ ያልሆኑ የአለም አቀፉ ድርጀቶች ከፍተኛ ድጋፍ ወደ ስልጣን መምጣት 

ችለዋል፡፡ ለዚህም ነው የዩቬንኮ መንግስት ከብርትኳናማው አብዮት በኋላ የኦዴሳ ብሮዲው 

ስምምነት ህይወት ዘርቶ የሼቭሮን ኩባንያን የተመለከተ ከወቅቱ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትር ኮንዶሊዛ ራይዝ ጋር አዎንታዊ ንግግር ማካሄድ የተቻለው፡፡ በአጠቃላይ 

የአሜሪካ መንግስት የብርትኳናማውን አብዮትን ለማሳካት አራት ሚሊዮን ዶላር መድቦ 

የነበረ እንደነበር ድርሳናት ያስረዳሉ። ይህም ገንዘብ ከምርጫ ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች 

እንዲውል በሶሮስ ፋውንዴሽንና በፍሪደም ሃውስ አማካኝነት ለሀገር በቀል መያዶችና 

አለም አቀፍ መያዶች እንዲሰራጭ ተደርጓል፡፡  

በሌላ በኩልም እ.ኤ.አ 2003 ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ አጋር የሆኑት 

መንግስታዊ ያልሆኑ አለም አቀፍ ድርጅቶች የኪርጊዚስታንን አስተዳደር ለመለወጥ 

የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ ተስተውሏል፡፡ በኪርዝጊኪስታን አብዮት ላይ የተካሄደው የፊዬና 

አደምሰን ጥናት እንደሚያመለክተው፤ ሀገር በቀል መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

የምርጫ ውጪ ሙሉ በሙሉ የተሸፈነው በእነዚሁ ዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት “ማሽኖች” 

ነው፡፡ እርግጥ እነዚህ ተቋማት ከሀገር በቀሉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚጠብቁት 

አንድ ነገር አለ፡፡ ይኸውም ምንም እንኳን ሀገር በቀሎቹ መያዶች የራሳቸው ዓላማ 
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ያላቸው ቢሆንም፤ የተቋቋሙበትን ዓላማ ከማሳካት ይልቅ የአሜሪካን ፍላጎት ማሟላት 

ግዴታቸው መሆኑን እንዲያውቁት ማድረግ ነው፡፡  

በዴሞክራሲ ስም የሚንቀሳቀሱት መንግስታዊ ያልሆኑ አለም አቀፍ ድርጅቶች ከቀረጹት 

ስልት አንዱ የሀገሪቱን ምሁራን በምዕራብውያኑ አስተሳሰብ መቅረጽና የነርሱን ሞዴል 

እንዲከተሉ ማድረግን ነው። በመሆኑም የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ አካል 

የሆነው ኢንተርናሽናል ሪሰርች ኤንድ ኤክስቼንጅስ ቦርድ ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀትና 

የቴክኒክ ድጋፍ በመስጠት የኪርጊዚስታን ምሁራን የምዕራብውያኑን አስተሳሰብ 

እንዲከተሉ በማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩን መቀየር የቻለበት ሁኔታ ተስተውሏል፡፡ በዚህም  

በሀገሪቱ የንግድ ማህብረሰብና የፖለቲካ ምሁራን ሀገራዊው የፀጥታና የኢኮኖሚ ግንኙነት 

ከአሜሪካ ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዲኖር ማስቻሉ ይነገራል፡፡   

የአሜሪካው የልማት ተራድኦ ድርጅት (USAID) ከምርጫው በፊት ብቻ ለሀገሪቱ ተቃዋሚ 

ሃይሎችና እነርሱን ለሚደግፉ ታዛቢዎች 2 ሚሊዮን ዶላር ወጪ አድርጓል፡፡ በዚህም 

ኮሊሽን ፎር ዴሞክራሲና ሲቪል ሶሳይቲ፣ ሲቪል ሶሳይቲ ኤጌይነስት ኮራፕሽን፣ የናሽናል 

ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ ዋነኛ ደጋፊ የሆኑት ሀገር በቀል መያዶችና ፀረ - አካዮቭ 

ፓርቲዎች በሙሉ ያለ አንዳች ልዩነት እንዲንቀሳቀሱ አድርጓል፡፡  

በቢሼኬክ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ነውጥ በማባባስ የጣልቃ ገብነት ተግባሩን 

በመውጣት ረገድ እንደ እነ ፍሪደም ሃውስና ሶሮስ ፋውንዴሽን ከመሳሰሉት መንግስታዊና  

መያዶችና ሀገር በቀል ድርጅቶች ጋር በቅርበት ሲንቀሳቀስ የነበረ ሲሆን፤ እስከ የወቅቱ 

ጠቅላይ ሚኒስተር አካዬቭ ውድቀት ድረስ የተለያዩ የቁሳቁስና የፋይናንስ ድጋፍ 

በማድረግ ከፍተኛ ቅንጅታዊ ሚና ተጫውተዋል፡፡  

የናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የኪርጊዚስታን የአበባ አብዮትን የማሳካት ጥረት 

ዕውን ለማድረግ፤ ዋሽንግተን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በመደገፍ ላይ ብቻ ሳትወሰን ተፅዕኖ 

ፈጣሪ መያዶችን በማረባረብ የሩሲያን ዲፕሎማሲያዊ ተፅዕኖ የማዳከም እንቅስቃሴንም  

ከውናለች፡፡ የአሜሪካ የውጭ ፖሊሲ አውጪዎች ለመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች የሚያደርጉት የመረጃ፣ ኢኮኖሚና የወታደራዊ ድጋፎችና ውሳኔ በሌለበት ሁኔታ 

እንደ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ የመሳሰሉት መንግስታዊና መንግስታዊ 
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ያልሆኑ ድርጅቶች ከሀገር በቀል መያዶች ጋር በመሆን ብቻ የቀለም አብዮቶችን በማካሄድ 

የመንግስት ለውጥን ማስከተል የማይታሰብ ነው፡፡ 

የብርትኳናማውና የቀይ አበባው አብዮቶች የመንግስት ለውጥ ማሳያዎች ናቸው። 

ምክንያቱም በዩክሬንም ሆነ በኪርጊዚስታን የተባለውን ዴሞክራሲ ማስፈን አልቻሉምና። 

ዓላማቸው ኩችማንን በዩቬንኮ እንዲሁም አካዬቭን በባኬዬቭ መተካት ስለሆነ ጉዳዩ በቡሽ 

አስተዳደር በሃምራዊ አብዮት ከሚጠቀሰው የሳዳም ሁሴን መንግስትን የመገልበጥ ጥረት 

የተለየ ምንም አይነት ለውጥ ያልታየበት ሊሆን ችሏል። ይህም የመንግስት ለውጥ እንጂ 

የዴሞክራሲ ዕመርታ አለመሆኑን የሚያመላክት ማስረጃ ነው ማለት ይቻላል፡፡  ይህ ሃቅም 

አብዮቶቹ የዴሞክራሲ መገለጫ የሆነው ነጻና ግልጽ ምርጫ ትርጉም ያጣበትን አጋጣሚ 

ከማረጋገጣቸው ባሻገር፤ በራሳቸው ርዕዩተ-ዓለም የሚመሩ ሀገራትን በምዕራባውያን 

ደጋፊዎች የመተካትና የምዕራቡን አለም አስተሳሰብ የማስፈን ሂደት መሆኑን የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ! ኢንጂነሩን በፈረስነት ሊጠቀማቸው ያሰበው የናሽናል ኢንዶውመንት 

ፎር ዴሞክራሲ ገመና ሲገለጥ ቀደም ብዬ የተጠቀስኩት የቀለም አብዮቶች ትወናዎች 

ይህን የሚመስል ሲሆን፤ የአንድ ሳንቲም ሌላኛው ገጽታውንና መንግስታዊ ካልሆኑ አለም 

አቀፍ ድርጅቶች አንዱ የሆነውን ሂዩማን ራይትስ ዎችን እንመልከት፡፡ እርግጥ ስውር 

የርዕዩተ-ዓለም አጀንዳ ያላቸውን፣ በሰብዓዊ መብትና በዴሞክራሲ ሽፋን የሚንቀሳቀሱ 

መያዶችን ማስተዋል የተለመደ ሆኗል። እናም ሂዩማን ራይትስ ዎች የተሰኘው አክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል ተቋም እንደ ስያሜው የሰብዓዊ መብት ጠበቃ ነኝ ቢል ብዙም የሚያስገርም 

አይሆንም፡፡  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ሂዩማን ራይትስ ዎች የሀገራችንን 

መልካም ገጽታ በቅጥፈት የማጠልሸት ዓላማን ስራዬ ብሎ ከተያያዘው ዓመታት 

ተቆጥረዋል፡፡ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ለይስሙላ የተጠለለበትን ክቡሩን የሰብዓዊ መብት 

ተጠቅሞ ለድብቅ ፖለቲካዊ ፍላጎቱ ሲል በመግለጫ ጋጋታ ለመጫን ሞክሯል። ዋና 

ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያህል ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል ቡድን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

የተከበሩባት አዲሲቷን ኢትዮጵን በሰብዓዊ መብት ረገጣ ከመወንጀል ባለፈ፤ በሚያስገርም 

ሁኔታ በሀገሪቱ የሚካሄዱትን ሰፋፊ የመሰረተ ልማት ስራዎችንም ዓይኑን በጨው ታጥቦ 

ሲቃወም የኖረና በሚያራምደው አስተሳሳብ የከሰረ የፖለቲካ ድርጅት ነው፡፡ እርግጥ 
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አክራሪ ቡድኑ በ1997 ዓ.ም በሀገራችን ላይ የቀለም አብዩት የማካሄድ ሙከራን ጨምሮ 

ዕርዳታና ድጋፍ ለማስከልከል ያላካሄደው ጥረት አልተስተዋለም—ፍላጎቱ መና ሆነ እንጂ።  

የደቡብ ኦሞና የጋምቤላ ሌሎች የሰፈራ ፕሮግራሞችን በግዴታ የተካሄደ በማስመሰል 

ሀገራዊ ገጽታችንን የማጠልሸት ዘመቻ በማካሄድ ረገድም አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንን 

ለማደናገር መሞከሩም አይዘነጋም፡፡ ፅንፈኛው ቡድን በአንዲት ሉዓላዊት ሀገር የፍትህ 

ስርዓት ውስጥ የጣልቃ ከመግባትም ወደ ኋላ አላለም፡፡ በወንጀል ተከስሰው የተፈረደባቸው 

ጋዜጠኞችን ስም በመጥቀስ ሀገራችን በሰብዓዊ መብት ጥሰት ከሚፈጸምባቸው ሀገሮች 

ተርተቃ ለማሰለፍ ያልወጣው ዳገት ያልወረደው ቁልቁለት አልነበረም፡፡ ሃሳቡ ሁሉ ከንቱ 

ሆነ እንጂ—“ከንቱ፣የከንቱዎች ሁሉ ከንቱ” እንዲል የመፅሐፍ ቅዱሱ ጠቢቡ ሰለሞን።  

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ‘በዴሞክራሲ ስም እንደሚንቀሳቀሰውና እውነተኛ ተግባሩ ግን 

የቀለም አብዮት ማካሄድ እንደሚታወቀው እንደ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ 

ሁሉ፤ ይህ የሀገራችን ህዝቦች የልማት ዕመርታ ደንቃራ ቡድን የሰማያዊ ፓርቲ 

ሊቀመንበርን ለምን አገኛቸው?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለምን 

ቢሉ፤ ጥያቄው የላኪንና የተላላኪን ቁርኝት እንደ አጉሊ መነፅር በግልፅ ስለሚያሳይ ነው። 

ምንም እንኳን አክራሪ ቡድኑ ዛሬም ድረስ በሀገራችን ላይ የመዘዘውን የውሸት ሰይፍ ወደ 

ሰገባው ባይመልሰውም፤ በየጊዜው ያካሄዳቸውን የአሉባልታ ተሸናፊነትን ላለመቀበል ሲል 

የተለያዩ ዘዴዎችን መከተሉ አልቀረም፡፡ “ካፈርኩ አይመልሰኝ” እንዲል የሀገሬ ሰው። 

እናም በየጊዜው ባካሄደው አሉባልታ ሳቢያ የተጎነጨውን የሽንፈት ፅዋ ላለመጋት እንደ 

ሰማያዊ ፓርቲ የመሳሰሉ የሀገር ውስጥ ሆድ-አደር ተላላኪዎችን አድኖ ማግኘትን ዋነኛ 

ስራው አድርጎታል።  

እርግጥ ይህ የቡድኑ ተግባር አንድ ነገር ላይ እንድናተኩር ያደርገናል፡፡ ይኸውም ሰማያዊ 

ፓርቲን የመሳሰሉና በሀገራችን በህጋዊነት ስም የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ህገ-መንግስቱን 

በመፃረር የእነ ሂዮማን ራይትስ ዎች ተላላኪ መሆናቸውን ነው፡፡ የፓርቲዎቹ መሪዎች 

የሚሰነዝሩት ሃሳብ በህገ-መንግስቱ ስር ተጠልለው፣ ነገር ግን የእነዚህ የቀለም አብዮት 

አቀናባሪ “ማሽኖች” አምሳያ እየሆኑ መሄዳቸው ነው፡፡ ይህ ደግሞ ግልፅ የሆነ ህገ-

መንግስታዊ ጥሰት ነው። በአንድ በኩል ሰላማዊ ነን እያሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የፅንፈኞች 

ተላላኪ መሆን በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም—ሁለት እግር አለ” ተብሎ ሁለት ዛፍ 

አይወጣምና።  
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እናም በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ ለመጠቆም እንደተሞከርኩት የፓርቲው ፕሬዚዳንት 

እንጂነር ይልቃል “ዲስኩር” የምንገንዘበው ነገር ቢኖር፤ ፓርቲው የቀለም አብዮተኞች 

የተላላኪነት ሆኖ ሽር ጉድ እያለ መሆኑን ነው፡፡ የሰማያዊ ፓርቲ ልክ እንደ እነ ዩክሬይን፣ 

ኪርጊዚስታንና ጆርጂያ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ሀገር በቀል መያዶች ሁሉ የዴሞክራሲን ካባ 

ደርቦ በመንቀሳቀስ የቀለም አብዮተኞች የአስፈጻሚነት ተግባርን እየተወጣ ነው፡፡ ግና እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ ፓርቲው ጎራውን መለየት ያለበት ይመስለኛል—በሁለት ቢላዋ መብላት 

አይቻልምና። ስለሆነም ሰላማዊ ሆኖና ህገ-መንግስቱን አክብሮ መንቀሳቀስ አሊያም የውጭ 

መያድነት ተመዝግቦ ግልፅ የቀለም አብዮት አራማጅነቱን ማሳወቅ አለበት ባይ ነኝ።  

እርግጥ ምንም እንኳን በሀገራችን ቀልም አብዮትን የሚያስተናግድ ምቹ ሁኔታ እንደሌለ 

የምርጫ 97ን ተከትሎ የተከሰተው የነውጥ እንቅስቃሴ የከሸፈበት ሁኔታ ሀገራዊ ነባራዊ 

ሁኔታውን በግልጽ ያመላከተ ቢሆንም፤ ሰማያዊ ፓርቲና መሰሎቹ የፖለቲካ 

መስመራቸውን አንጥረው ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል። ከዚህ ውጪ የእነ ሂዩማን ራይትስ 

ዎች ሀገራዊ ገጽታን የማጠልሸት ተግባርንና ሴራቸውን በማስተጋባት በህዝብ ላይ ማሾፍ 

የሚቻል አይመስለኝም፡፡ የውጭ ሃይሎች “የገደል ማሚቶነት” ፖለቲካ የህዝቡን ሉዓላዊ 

የስልጣንና የመወሰን መብት የሚጋፋ በመሆኑ በየት’ውም መስፈርት ቅቡል ሊሆን 

አይችልም።  

እናም ሲመች በህጋዊነ፣ት ሳይመች ደግሞ በህገ ወጥነት መንገድ መንገድ መጓዝ የስልጣን 

ጥማቸውን ለማርካት የሚባዝኑት “የሰማያዊ ቀለም አብዮት” ናፋቂዎች በተመዘገቡበትና 

በሚታወቁበት የሰላማዊነት አግባብ የሀገራቸውን ብሔራዊ ጥቅም ለመገሰስ ከመሯሯጥ 

መታቀብ ይኖርባቸዋል። ያም ሆነ ይህ ግን ለዚህ ፅሑፍ አንባቢ አንድ ዕውነታን 

ማስገንዘብ ያለብ” ይመስለኛል። እርሱም የቀለም አብዮተኞቹ ፍላጎት የማስፈጸሚያ ዋነኛ 

መንገድ የሆነው ሀገራዊ ምርጫ ከመቃረቡ ጋር ተያይዞ የሚካሄድ በመሆኑ የእነ ሰማያዊ 

ፓርቲ የተላላኪነት ጩኸት ረብ የለሽ መሆኑን ነው፡፡  

እርግጥ ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው በእነ ዩክሬይን፣ ጆርጂያና ኪርጊዚስታን የተስተዋለው 

የቀለም አብዮት የመጨረሻ ውጤቱ ምን ምዝበራ መሆኑን ማንም የሚስተው ጉዳይ 

አይመስለኝም። ይሁንና አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ሀገራዊ አንጡራ ሀብታችንን 

ለመመዝበር የሚነድፉት ስልት በሀገራችን ውስጥ የሚሰራ አይደለም፡፡ እናም የሀገራችንን 

ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሂደትን ለማደናቀፍ የሚሰለፍ ተላላኪ ቡድን፤ ዓላማው 
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ህዝባዊ ተጠቃሚነትን ማሳጣት በመሆኑ ራሱን በራሱ ጠልፎ የሚጥልበት ጊዜ ሩቅ 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ጊዜውን በሙሉ ስራ ላይ በማዋል የአሉባልተኞችን ወሬ 

“ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ” በማለት ሰምቶ እንዳልሰማ የሚያልፈው ፍትሐዊውና 

ሚዛናዊው የሀገራችን ህዝብ በታሪኩ ባንዳዎችን የማስተናገድ ባህል የለውምና። አማን 

እንሰንብት።    

 

 

 


