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        የኒዮ ሊበራሊዝም ነገር(፩) 

ዮናስ 

01-22-16 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ አዲስ አድማስ ሰሞንኛ በሆነው እትሙ ያስነበበን እና መልካም 

አስተዳደርን የተመለከተው ነው።በግርድፉም እንዲኅ የሚል ጭብጥ አዝሏል። 

 ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ ዓለም አቀፉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች “ሂዩማን ራይትስ 

ዎች”፤ በኦሮሚያ ክልል ማስተርፕላኑን መነሻ አድርጐ በተቀሰቀሰው ተቃውሞና እሱን 

ተከትሎ በተከሰተው ግጭት 140 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል፡፡ (አሳዛኝ የታሪካችን 

አካል ነው!) መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው “ሂዩማን ራይትስ ዎች”፤ በኦሮሚያ 

በተከሰተው ግጭት የሞቱትን ዜጎች ቁጥር ይፋ ካደረገ አንድ ሳምንት አልፎታል። 

የኢትዮጵያ መንግስት፣ አገር በቀሎቹ የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች እንዲሁም የኦሮሚያ 

ክልላዊ መንግስት ግን እስካሁን የሞቱትንና የቆሰሉትን ዜጎች ቁጥር አልነገሩንም፡፡ 

 (መንግስት የመንገር ሃላፊነት፣ እኛ የማወቅ መብት ያለን መስሎኝ!?) ለነገሩ የክልሉ 

መንግስት፤ የደረሰውን ጉዳት በጥንቃቄ እያጣራ መሆኑን ጠቁሞ፣ ማጣራቱ 

እንደተጠናቀቀም ለህዝብ ይፋ አደርጋለሁ ብሎ ነበር፡፡ (ዝንተ ዓለም ፈጀ እኮ!) 

የሚያሳዝነው ደግሞ ነገርዬው በዚህ አለመቋጨቱ ነው፡፡ በሁካታውና ዕልቂቱ ማግስት 

ረብሻውን ቀስቅሰዋል ተብለው የተጠረጠሩ፣ የተጠቆሙ፣ የተጋለጡ …ብዙ ሺዎች --- ወህኒ 

ወርደዋል ተብሏል። ግን ስንት ሺዎች? ለመሆኑ ከጅምሩ እስካሁን ድረስ ምን ያህል 

ሰዎች ተጠርጥረው ተያዙ? ምን ያህሎቹ ፍ/ቤት ቀረቡ? ስንቶቹስ በነፃ ተለቀቁ? ህዝባዊ 

መንግስታችን ይሄን መረጃ የሚነግረን መቼ ነው? ይሄም እየተጣራ ይሆን? (ግን እኮ 

የታሰሩትን ዝም ብሎ መቁጠር ነው!) አለዚያ ግን ብቸኛው አማራጫችን መቀመጫቸውን 

በአሜሪካ ያደረጉት እነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እንደተለመደው ሪፖርት እስኪያወጡ 

መጠበቅ ነው። (ከኒዮሊበራሊዝም አቀንቃኞች ነጻ የምንወጣው መቼ ነው?)  

በእስከዛሬው ልምዳችን መሰረት፣ እነ ሂዩማን ራይትስዎች ወይም ፍሪደም ሃውስ አሊያም 

ዊዝአውት ቦርደርስ ----በኦሮሚያ በተከሰተው ፖለቲካዊ ቀውስ ሳቢያ ለእስር የተዳረጉትን 
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ዜጎች ቁጥር ከማንም በፊት ቀድመው ይነግሩናል። በእርግጥ የቁጥር ከፍና ዝቅ ሊኖር 

ይችላል፡፡ አሜሪካ ሆነው እቅጭዋን ሊነግሩን አይችሉም፡፡ (እቅጭዋን የሚያውቀውማ 

አሳሪው ነው!) አንድ ነገር ትዝ አለኝ፡፡ በዕድለ ቢሱ የ97 ምርጫ ሰሞን የተከሰተ ነው፡፡ 

የምርጫ ውጤት ተጭበርብሯል የተባለ ሰሞን ታክሲዎች አድመው ነበር፡፡ ለ3 ቀናት 

ገደማ ሳይሆን አይቀርም፡፡ በ4ኛው ቀን ላይ ሚኒባስ ታክሲዎች አገልግሎት መስጠት 

ጀመሩ፡፡ አዲስ አበባ ከድብርቷና ከኦናነቷ ተላቃ ወደ ቀድሞው ድባብ የመመለስ ፍንጭ 

አሳየች፡፡ የዚያን ላይ ማታ የድሮው ኢቲቪ ያስተላለፈው ዘገባ መቼም አይረሳኝም፡፡ 

(ሃሳቡን እንጂ ቃል በቃል ትዝ አይለኝም!) “በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ሚኒባስ ታክሲዎች 

አገልግሎት ሲሰጡ መዋላቸውን ሮይተርስ ዘገበ” (ለሸገር የሚቀርባት ሮይተርስ ነው 

ኢቲቪ?)  

 

በነገራችን ላይ በኦሮሚያ በተከሰተው ረብሻና ግጭት እንዲሁም ዕልቂት አንድ አሳዛኝ 

እውነታ ተገንዝቤአለሁ፡፡ (ታዝቤአለሁ ማለት ይቀለኛል!) ለሳምንታት በዘለቀው ግጭት 

የመንግስት የፀጥታ ኃይል ለተቃውሞ በወጡ ዜጎች ላይ ያልተመጣጠነ እርምጃ ከመውሰድ 

እንዲቆጠብ ያሳሰቡት ውቅያኖስ ማዶ ያሉት የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ብቻ 

ናቸው፡፡ (ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ውጭ ማለቴ ነው!) በመንግስት የተቋቋመው “ኢሰመኮ” 

እና በፕ/ር መስፍን  የተቆረቀረው “ሰመጉ” ትንፍሽ ያሉት ነገር የለም፡፡ (የሰብአዊ መብት 

ተቋማት መስለውኝ?!) ወዳጆቼ፤ በዚያ ቀውጢ ሰዓት መንግስትን ለምን አላወገዙም ወይም 

አልተቃወሙም እያልኩ አይደለም፡፡ መንግስት አቅሉን ስቶ ግብታዊ ነገር እንዳይፈጽም 

የምታሳስብ፣ የምታስታውስ መግለጫ ቢጤ ማውጣት ማን ገደለ? ሌላው ቢቀር እንደ እነ 

አሜሪካ ኤምባሲ፤ “የሞቱት ዜጐች…የታሰሩት ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ጉዳይ ያሳስበኛል” 

ማለት እንዴት ያቅታል?! ይሄን በማድረጋቸው መንግስት የሚያስራቸው ከመሰላቸው ከ25 

ዓመት በፊት ወደነበረው ሥርዓት ተመልሰናል ማለት ነው፡፡  

 

ይህ እንግዲህ ከጋዜጣዋ ላይ የተወሰደና ለጽሁፋችን መንደርደሪያ መነሻና መድረሻ 

ነው።ነገሩ ሽሙጥ መስሎ የቀለም አብዮትን የሚሰብክ ኒዮ ሊበራሊዝምን የሚናፍቅ ለመሆኑም 

ወቀሳውን በሚገባ በማስላት ማረጋገጥ ይቻላል።ዳሩ ይህ ጽሁፍ ከኒዮ ሊበራሊዝም መላቀቃችንን 
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እና ለቀለም አብዮት የምትሆን አንዳች መፈናፈኛ ቦታና ለምድረ ኤን ጂ ኦ የተከፈተ በር የሌለ 

መሆኑን አስረጂዎች ጠቅሶ የሚያብራራና ዘብ የሚቆም ይሆናል። 

ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓት በህዝብ ስም ፍልሚያ ውስጥ የሚገኙ የትኞቹም እና ማናቸውም  

ሃይሎች  ስለማናቸውም መሻታቸው መጀመሪያ ዋስትና የተሰጠበትን ህገመንግስትና 

ህገመንግስታዊ ስርዓት ማክበርና ለእርሱም መገዛት ግድ የሚላቸው መሆኑ አያጠያይቅም 

። ሁለተኛው ደግሞ በማናቸውም ምክንያቶች ስለማናቸውም ጉዳዮች የሚደረግ ፍልሚያ 

ከህግና የሉአላዊነታችን መገለጫ ከሆነው ህገ-መንግስት ባፈነገጡ አማራጮች ላይ 

የተመሰረተ ከሆነ በዚሁ የህልውናችን መሰረት በሆነው ህገመንግስትና እርሱኑ ተከትለው 

በወጡ ደንብና መመሪያዎች መነሻነት መከራከርና በሰለጠነ መንገድ ተወያይቶ መፍታት፤ 

ካልተፈታም ልዩነትን በህግ አስተናግዶ መቀጠል ለህዝብና በህዝብ ስም ከሚፋለሙቱ ሁሉ 

የሚጠበቅ የመሆኑም እውነታ ከላይ ለተመለከተው የአዲስ አድማስ የሰልፍ ወቀሳና ትችት 

ገዢ ይመስለናል።   

ይህን ይዘን ወደጉዳያችን ስናመራ በስልጣን ጥምና በኪራይ ሰብሳ ቢነት ፍላጎት በአንድ 

በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ሃገራችን የተያያዘችውን ልማት በማጠልሸትና የልማታችን ዋነኛ 

ማነቆ የሆነው የመልካም አስተዳደር ችግር ተወግዶ  ህዝቡ የልማቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ 

እንዳይሆን  እየተደረገ ያለውን ሸፍጥ እናገኘዋለን ። 

ሃሳብን በነፃነት ከመግለጽ ጀምሮ የህገመንግስቱን 2/3ኛ ክፍሎች የሚሸፍኑቱ ከሰብአዊ 

መብቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በሀገራችን በህዝብ ስም የሚነገድባቸው የስብስቡ ዋነኛ 

አስባቦች ወይም የፖለቲካ ሸቀጦች ስለመሆናቸው ከላይ ከተመለከተው የአዲስ አድማስ 

ሽሙጥ መገንዘብ ይቻላል ። 

በየትኛውም ወገን የተሰለፉቱ ሃይሎች ገዢ የሆነውን ህገ መንግስት እንደሚቀበሉና  

በእርሱም  የሚገዙ እንደሆነ  በአፋቸው ቢምሉም   ችግሮቻቸውን   ለመፍታት የሚሹት  

በዚህና እንገዛለታለን ባሉት ህገ መንግስትና ተያያዥ ህግጋቶች ሳይሆን እንቅፋት በበዛውና 

በተንኮታኮተው መንገድ ነው።አዲስ አድማስ ስለሟሽሟጠጡ የጠቀሰውን ምርጫ   97 

ስንመለከትም  ፤ገዢው ፓርቲ ህገመንግስቱን አከበረም አላከበረ፣ ምርጫ አጭበረበረም 

አላጭበረበረ፣ ተቃዋሚዎችን አሰረም፣ አላሰረ፣ ነፃውን ፕሬስ ደፈቀ፣ አልደፈቀ፣ ሰብአዊ 

መብቶችን ደፈጠጠ፣ አልደፈጠጠ የሚለው ላይ አላደረገውም፣ አልደፈጠጠውም ብዬ 
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ለመደምደም ባልደፈርም በነፃ እንጽፋለን፣ በነፃ እንናገራለን፣ በነፃ እንደራጃለን፤ 

በምርጫም እንወዳደራለን፤ ለዚህ ደግሞ ህገመንግስቱ ዋስ ጠበቃችን ነው የሚሉት ሃይሎች 

አጭበርብሯል፣ ደፍጥጧል፣ ደፍቋል  - - - ወዘተ የሚሉትን ስርዓት ዋስ ጠበቃችን ነው 

ባሉት ህገመንግስትና ህገመንግስታዊ ስርዓቱ ባጎናጸፋቸው ሌሎች መብቶች መሰረት ሲተቹ 

፣ሲወቅሱና ሲከሱ ወይም ተጠያቂ ሲያደርጉ ማየት አለመቻላችንም የማይስተባበልና  የኤን 

ጂ ኦዎችን ፉከራና ማቅራራት የምናስታውሰውና ከሰሞኑም ያወጡት መግለጫ የዚሁ 

ተመሳሳይ ነው  ። 

ይልቁንም በሌሎች ሀገራት ያዩትን ቀለማዊ አብዮት በመናፈቅ፣ “በህዝብ ብሶት" ስም 

ቀለማዊ ብሶታቸውን ለማስታገሥ ሲታትሩ፣ የገዢ ስርአቱን ግድፈቶች በሰለጠነና 

በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲሁም በሚምሉለት ህዝብ ስም ከማረም በተለየ ሲዘልፉና 

ሲኮንኑ፤ ከዚያም አልፈው ለቀለም አብዮት  ሱባኤ የገቡት ግና በምርጫ 97 ማግስት 

እንደነበር እናውቃለን እና የፈገግታው ፖለቲካ ቢቆየን የተሻለ ነበር። 

  

ብርቱካንማውን አብዮት ቅንጅት በተሰኘ “ህገመንግስታዊ’’ ፓርቲ ተዋቅረው ሰይፈ 

ነበልባል ፣ ምኒልክ፣ መይሳው ካሳ፣ አዲስ ዜና ወዘተ በህገመንግስታዊ የነፃ ፕሬስ ስም 

ታጅበው በሃገሪቱ ላይ የቀለም አብዮት ለማሳካት ቀን ከሌት ሲሰሩ  የነበሩ ሃይሎችን 

ቅዠት መቼም አንረሳም ። በህዝብ ብሶት ስም የቀለሙን ብሶት ለማወራረድ ታጥቀው 

የነፃው ፕሬስ ዲቃላ በመሆን በተለይ ከአረቡ ፀደይ ጀምሮ ከፌስቡክ አብዮት እስከ ታህሪር 

አደባባይ መስበካቸውንም እናስታውሳለን  ።  ባሳለፍናቸው 22 አመታት ያልተማከለ 

አስተዳደር ወይም ኢ-ማዕከላዊነት “በጥቂቱም ቢሆን’’ ተግባር ላይ መዋሉን ያረጋገጠው 

ቀላማዊ ብሶተኛ “የልማታዊ መንግስት ጽንሰ ሃሳብ ማዕከላዊ አስተዳደሩ ሙሉ በሙሉ 

በአጠቃላይ የስልጣን ገጾችን ጠቅልሎ እንዲይዝ ያስገድደዋል’’ በሚል ተጠየቅ ለቀለም 

አብዮቱ ስኬት በስረ ምክንያትነት በተደጋጋሚ  ማቅረባቸውንም የማንዘነጋው በመሆኑ 

ከሰሞኑ ደግሞ የተገኘችውን ማስተር ፕላን ይዘው በመግለጫ መንከባለላቸው አያሳስበንም 

። 

በርግጥ ይህ አመክንዮ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መርሆዎችና ያልተሳካላቸው የተባሉ 

ተቋማት መመሪያን ከተመለከተው ህጸጽ የተወለደ አስተሳሰብ መሆኑ ልብ ይባል። ግን 
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ደግሞ በጽንሰ ሃሳብና በተግባር መካከል ልዩነቶች መኖራቸው እሙን መሆኑ ሳይዘነጋ። 

ይህን ማሳበቢያ ዘርዘር አድርጎ መመልከት ለመረጃ ስንቃችን ምሉእነት ጠቃሚ ነው። 

የልማታዊ መንግስታት ጽንሰ ሃሳብ አርቃቂዎች በመሰረቱ ያረቀቁበትን ሀገር አጠቃላይ 

ሁኔታ መሰረት አድርገው እንጂ ኢትዮጵያን አልመው አለመሆኑ መጀመሪያ ሊታወቅ 

ይገባል። ባለፉት አመታት ለልማታዊ መንግስትነት ያልተማከለውን አስተዳደር 

ማስተናገድ የሚቻልበት እድል የአብዮት ህልመኞቹ እንደሚሉት “በጥቂቱም ቢሆን’’ 

ተግባራዊ መሆኑም የዚህ ማሳያ ነው። ጽንሰ ሃሳቡ ፌዴራላዊ ስርዓት ጋር ይቃረናል 

ከተባለ እና በተግባርም ተቃርኖ ቢገኝ ዳግም ታቀርኖውን መፍታት የሚቻለው በዚህና 

በህገመንግስቱ ውስጥ ተሁኖ እንጂ በቀለም  አብዮት ሊሆን ከቶውንም እንደማይችል 

በተደጋጋሚ ተሞክረው ከጨነገፉት አብዮቶች ማረጋገጥ ይቻላል። ይሁን ቢባል እንኳ 

በህገመንግስቱ ስር ተሁኖ ከሚመጣ ኪሳራ በከተማ አብዮት የሚመጣ ኪሳራ የገዘፈ 

ስለመሆኑና ጉዞውም የኋልዮሽ እንደሚሆን ጥርጥር የሌለው መሆኑም እሙን ነው። ሲመች 

በፈረንጅ ጽንሰ ሃሳብ እና በነሂዩማን ራይትስ ዎች መግለጫ ግድፈቶችን ማጉላት፤ 

ሳይመችም በሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ የፈረንጅ ጽንሰ ሃሳቦችን ማውገዝ የቀላማዊ 

ብሶተኞች ባህሪ መሆኑን አንድ ሰሞን ያወገዟቸውን ኤምባሲዎች ከሰሞኑ ደጅ ጠንተው 

ከሚለማመኑት ሃይሎች  ሆነ ከነ ሰመጉ በላይ አድናቂያቸው ከሆነችው አዲስ አድማስ 

ማረጋገጥ ይቻላል ። 

የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብት ተቃርኖ ካመጣ በዚያው በህገ 

መንግስቱ ሊፈታ የሚችልበት አግባብ መኖሩን የዘነጉ ማመሃኛዎችም የስብስቡ የኪራይ 

ሰብሳቢነት ፍላጎት አዝማች እንደሆነ በተደጋጋሚ የታየና የተሰማ አሁንም በኤምባሲ ደጅ 

ጠኞች እና በመግለጫ የቡድን አባቶች የተንጸባረቀና ወደፊትም እንደሚንጸባረቅ 

የሚጠበቅ መሰረታዊ ነጥብ ነው። 

በዋናነት ደግሞ ህገመንግስታዊ መብታችን በማለት ስለመፃፍና ስለመናገር ነጻነት በውስጥ 

እንደሚዘምሩቱ በውጭም ከሰሞኑ በየኤምባሲው ደጃፍ ላይ ሲዘምሩ ያየናቸው ሃይሎች 

በእርግጥም ብሶታቸው ቀላማዊ እንጂ ህዝባዊ እንዳልሆነም ቅጥ አምባሩ ከጠፋውና ስርአተ 

አልበኝነት በሰፊው ከታየበት ጩኸታቸው ማረጋገጥ ችለናል  ። 
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በህመንግስቱና ህገመንግስታዊ ስርዓቱ አዋጅ የተቋቋሙትን ተቋማት በመዝለፍ በህግ 

የተቋቋመውን ፓርቲ  ህወሃት   ’’የማፍያ ቡድን’’ ምርጫ ቦርድን ’’የስርዓቱ ሎሌ’’ እያሉ 

በየኤምባሲውና ሞሉ መጮሃቸው በመሰረቱ ህገ መንግስቱን እየጣሱ እና በህግ የተቋቋሙ 

ተቋማትን እየዘለፉ ስለህዝባዊ ብሶትና የህዝብ ድሎት የሚናገሩበት ሞራልን ከወዴት 

እንዳመጡት ማጠየቅም ሌላውና የተለመደ እንዲሁም ከላኞቹ ጋር ተያያዥ የሆነ  

ነገራችን ይሆናል።ከማስተር ፕላኑ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን እየተዘመረ የሚገኘው ደግሞ 

ትግሬና ወያኔ ህወሃት ወዘተ ብቻነው። 

የሆነ ሆኖ ህወሃት ማፍያ ቢሆንና፣ ምርጫ ቦርዱም ሎሌ ናቸው ብለን እንኳ የምናምን 

ዜጎች ብንኖር በነፃ ስለመፃፍ እታገላለሁ ከሚልና በነፃ የመፃፍ ህገመንግስታዊ መብቱን 

የሚጠቀም ማናቸውም ግለሰብ እንዲሁም የየትኛውም ተቃዋሚ ፓርቲ አባልና ደጋፊ በዚህ 

መልኩ ሊጽፉና በአደባባይ ጮኸው ፊት አውራሪ ሊሆኑን ካለመቻላቸውም በላይ፣ በዚህ 

መልኩ የተገኘ አብዮትና ለውጥም የእነርሱው እራት ከመሆን እንደማይታደገን ጠንቅቀን 

ልንረዳ ይገባል።   ከዚህ ቀደም ፋክትን ጨምሮ አብዛኞቹ እና በነጻ ፕሬስ ስም 

ተቋቁመው የቀለም አብዮትን ሲያራግቡ የነበሩ ፕሬሶች  የፈራ ይመለስ፣ ሞት የማይፈሩ 

ወጣቶች፣ ለምን ትፈራለህ? የታህሪር ናፍቆት፣ የዘገየው አብዮት፣ የግፉአን እድሜ ምን 

ያህል ይረዝማል?   አደባባዩ ምን ያህል ይርቃል? የመሳሰሉት ቀዳሚ ድምጾች በዚህ 

አይነቱ ሰላማዊ መሰል የከተማ አብዮት የሚበየኑ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል።  

በየትኛውም የዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚከተሉ ሃገራትም ሆነ በዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ጽንሠ ሃሳብ መሠረት ከምርጫ ውጪ የሚደረግ የስልጣን ዘመቻ ተቀባይነት የሌለው 

መሆኑ ለደቂቃም መዘንጋት የለበትም፡፡ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት አባት ነን የሚሉትና 

አባትነታቸው በተደጋጋሚ የሚነገርላቸው አሜሪካና ምዕራባውያን ሃገራትም ይህንኑ ጉዳይ 

በተደጋጋሚ የሚያሠምሩበትና አጽንኦት የሚሠጡት ጉዳይ ቢሆንም ለእነርሱ አክራሪ 

የገበያ ሥርዓት ያልተመቹ ሃገራትን ግን ከሃገራቱ ህዝብ ፈቃድና ህገመንግስት  ውጪ 

ሥርዓት ለመለወጥና መንግስት ለመገልበጥ የተለያዩ ሙከራዎችን ማድረጋቸውና፤ 

በሚበዙት ሃገራትም ይኸው በዴሞክራሲ ስም የፈጠሩት ሤራ ስኬታማ እንዳደረጋቸው 

በርከት ያሉ የአፍሪካ ሃገራትን የምርጫ ትርምሶችና ያለምርጫ የሚከናወኑ አብዮቶችን 

እና ትተው ያለፉትን ዳፋ በማስታወስ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 
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እንደሚታወቀው እነዚህ የገበያ አክራሪ ሃይሎች የእነሡን መሻት ያልፈቀደን ሃገር 

እንዳሻቸው አናውጠው ሥርኣት ሊለውጡ የሚጠቀሙባቸው መንገዶች ሁሉ ዴሞክራሲያዊ 

የሚመስሉ እና ስለ ዴሞክራሲ  በሚዘምሩ ተቋማትና ግለሠቦች አማካኝነት ነው፡፡ 

የሠብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች፣ በየሃገራቱ ያሉ አኩራፊ ፖለቲከኞችና  ኪራይ 

ሰብሳቢ ፖለቲከኞች እንዲሁም ፍርፋሪ ለቃቃሚ የሆኑ ፕሬሶችን ከኒዮሊበራል ሚዲያው 

ጋር ተመጋግበው እንዲሠሩ ማድረግ ዋነኛ ስልታቸው መሆኑም እንዲሁ ጦሱ የደረሰባቸው 

ሃገራትንና ሙከራውን ያከሸፉ ሃገራትን በማስታወስ ማረጋገጥ  ሲቻል የአድማስ የፈገግታ 

ፖለቲካም ጀርባ ይህና ይህንኑ የሚናፍቅ አስተሳሰብ ያዘለ ነው፡፡  

 ሃገራችን በምትከተለው የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በማንኛውም 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚከተሉ ሃገራት እንደሚደረገው ሁሉ ሃሣብን በነፃ የመግለፅ፣ 

የመደራጀት፣ የመሠብሠብ እንዲሁም ሠላማዊ ሠልፎችን የማድረግ መብት የተፈቀደና 

ህገመንግስታዊ ዋስትናም የተሰጠው መሆኑ ግልጽ ነው፡፡  

 ከላይ እንደተጠቆመው ከምርጫ ውጭ የሚደረጉ የሥልጣን መያዣ መንገዶች በተለይም 

የቀለም አብዮት የሚከናወነው በውጭ በሚገኙ አክራሪ ሃይሎችና አክራሪ ዲያስፖራዎች 

እንዲሁም በሃገር ውስጥ በሚገኙ የከሠሩ ፖለቲከኞች፣ ፓርቲዎቻቸውና ፍርፋሪ ለቃቃሚ 

በሆኑ ፕሬሦች ነው፡፡ በተለይ እንደሃገር ብዙ ሃይማኖቶችና ብሄር ብሔረሰቦች ባሉባቸው 

ሃገራት ላይ በሃይማኖት ሽፋን በብሔር ስም የሚደረጉ የአክራሪ ሃይሎች ግርግሮች ለቀለም 

አብዮት ሁነኛ ማሴሪያዎች ስለመሆናቸው የሰሞኑን ማስተር ፕላን ተከትለው እነጃዋር 

የከፈቱት ዘመቻን በማየት ማረጋገጥ ይቻላል ፡፡  

ተቃዋሚ ፓርቲዮች በሰላማዊ ሰልፍ ሱስ ተጠምደው በነበረበት በዚያ ሰሞን በተለይ 

እራሱን የሰላማዊ ሰልፍ ሊቀ ጳጳስ አድረጎ ሲመጻደቅ ለነበረውና ዛሬ ላይ  በኪራይ 

ሰብሳቢነት  የተነሳበትን እሳት ማብረድ ተስኖት በመንገታገት ላይ  የሚገኘው ሰማያዊ 

ፓርቲ ሊቀመንበር  እንኳ በጠባብ ብሄርተኝነቱ ሲኮንነው የነበረው ኤፍኮ ላይ ሄዶ ልጥፍ 

ያለው ስለምን እንደሆነም ማጤን ተገቢ ይሆናል፡፡   

ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ገና እንቀጥልበታለን የሚሉትን የአክራሪያኑ ጥያቄ የሠላማዊ 

ሠልፍ ጉዳይ ሳይሆን የቀለም አብዮት  ፍላጎት መሆኑን የሚያመላክተው ሌላው ነጥብ 

"የግብጽ አብዮት የሚነሳበት አጋጣሚ አለወይ?" ሲሉ በጠየቋቸው ሃገራት የሚመራውና 
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በሠባአዊ መብት ጥበቃ ስም የሚንቀሳቀሰው አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዚያው ሰሞን 

በሙስሊሙ ህብረተሰብ ሽፋን የሚንቀሳቀሱ አክራሪ ሃይሎች የፈጠሩትን ትርምስና ከዚሁ 

ጋር ተያይዞ ሕግ በማስከበር ሂደት የተፈጠረውን አደጋ በቦታው እንኳ ሳይገኝ እገሌ 14 

ሰው ሞቷል፤ እገሌ 11 ሰው  ሞቷል በሚል የስሚ ስሚ መረጃ መንግስት በሃይማኖት 

ጉዳይ ጣልቃ እንደገባና መብታቸውን የጠየቁ ዜጎችን እያፈነ ነው በሚል የሠባአዊ መብት 

ጥሠት መንግስትን የሚኮንን ሪፖርት ማውጣቱ ነው፡፡   

 በአንድ አገር ውስጥ የቀለም አብዮት እንዲኖርና አልፎ ተርፎም እንዲሳካ ከማድረግ 

አኳያ ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ ጠንካራ አንድነት ያለው የተቃዋሚ ጎራ  መኖር 

እንዳለበት እኛ ሳንሆን በመስኩ የተራቀቁት የቀለም አብዮተኞች ማረጋገጣቸውን ከግምት 

ያላስገባ ሙከራ መሆኑ አንደኛው ነው፡፡ በአገራችንም በ97 ዓ.ም ተሞክሮ የከሸፈው 

የቀለም አብዮት የተለያዩ ነገር ግን ከሞላ ጎደል በአንድ ተመሳሳይ የቀለም አብዮት 

ስትራተጅ የሚመሩ ተቃዋሚ ድርጅቶች የመሩትና የተወኑበት መሆኑ የተመራማሪዎቹን 

ግኝት ተጠየቃዊ ያደርገዋል፡፡ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሃይሎች ህብረት ጀምሮት 

በሂደት ቅንጅት ከተፈጠረ በኋላ መሪነቱን የተቆጣጠረው የ97ቱ የከሸፈ ሙከራ ከሞላ 

ጎደል በሁሉም ተቃዋሚዎች የታመነበትና የተደገፈ የቀለም አብዮት እንደነበር 

አይዘነጋምና፡፡ የማስተር ፕላኑ ሙከራም የከሸፈው ስለዚህ መሆኑን ማሰብ ስለአጀንዳችን 

እና ስለናፋቂዎቹ ወግ ማስታወስ ይገባል።    

 ከላይ የተመለከተውነ መሰረታዊ የቀለም አብዮት ተጠየቅ የዘነጉትና ቢፈልጉም 

የማይቻላቸው በተግባር የተረጋገጠ ንድፈ ሃሳብ ባለበት ሁኔታ ወይም ነገሩ የተበላ እቁብ 

ሆኖ ሳለ ችግር በሌለበት ችግር የተፈጠረ አስመስሎ ሰፊ የፈጠራ ወሬ እሳት በሆነው 

እሳታቸው ማቀጣጠላቸውን እንደቀጠሉበት ስለመሆናቸው እየተመለከትን ሲሆን 

የፈገግታው ግብም ይኸውና ይህ ብቻ  ነው ፡፡ ዴሞክራሲያችን ለጋ ከመሆኑ በመነሳት 

ዴሞክራሲያዊ ስርአቱን ለመገንባት   ከሚደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ሾልከው 

የሚፈፀሙ የስነ-ምግባር ጥሰቶችን እንደ ሁነኛ የማቀጣጠያ ቤንዚን ስለሆኑላቸው እነዚህኑ 

አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚያሻቸው ተገንዝቦ ለመፍታት መንግስት እየጣረላቸው የሚገኙ 

በከፊልም እየተሳኩ የሚገኙ ጉዳዮች አጋኖና አባዝቶ  በማቅረብ ህዝቡ በስርአቱ ላይ 

አመኔታ እንዲያጣ ለማድረግ ሌት ተቀን በመፍጨርጨር ላይ የሚገኙ እንደሆነም 
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በአትኩሮት ማየትና ማጤን ከነችግሮቹ እና የመፍትሄውም አካል መሆኑን ካመነና 

በተግባር ግን ከስርአቱ ተጠቃሚ ከሆነ ዜጋ ሁሉ የሚጠበቅ ነው፡፡ 

 በገዢው ፓርቲና በመንግስት በኩል ስህተት ከታጣም በአንድ በኩል ሆን ብሎ ህግ 

በመጣስ በመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ሂደቱ ላይ ፈተና እየደቀኑና 

በሌላ በኩል ደግሞ መንግሥት ህግ ለማስከበር ሲንቀሳቀስ ምህዳር ጠበበ እያሉ 

መጮሃቸው፤ በሌላ በኩል መንግስት ዴሞክራሲያዊ ምህዳሩ ጠቧል የሚል ወቀሳ 

እንዳይቀርብ በመስጋት የህግ ጥሰትን አይቶ እንዳላየ ሲያልፍ ደግሞ ህግ የመጣስ መንፈስ 

እንዲበራከትና ወደ አመፅ ለመንደርደር የሚያመች ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል 

እንቅስቃሴ እሳት በሆነው ኢሳታቸው ማራገባቸው የተለመደና በውስጥ የጨነገፈ መሆኑንም 

በሚገባ ማጤንና ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡  ከዓለም አቀፍ የቀለም አብዮት ሃይሎች(እነ 

አምነስቲና ሂዩማን ራይትስ ዎች ወዘተ) ጋር በፈጠሩት ተመጋባቢ ግንኙነት ስርአቱን 

ጥላሸት የመቀባት ሰፊ የፕሮፖጋንዳ ዘመቻን ማካሄዳቸውንም እንዲሁ ፡፡ 

የቅርቡን እንኳ ብናስታውስ በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን 

እንደ አባሎቻቸው በማቅረብ ግፍ የተፈፀመ አስመስሎ ማቅረብ፣ በደረቅ ወንጀል የታሰሩ 

ሰዎችን ስም ለቃቅሞ በፖለቲካ የታሰሩ አስመስሎ ተደጋጋሚ የፕሬስ መግለጫ ማውጣት፣ 

በሚዲያ በሚካሄዱ ውይይቶችና በፕሬስ ውጤቶች በአምደኝነት ስም የሚለቋቸው  ፅሁፎች 

ላይ ህግ የማይፈቅዳቸው የቋንቋ አጠቃቀሞችን ደጋግሞ ማውጣትና በመጨረሻም ይህ 

ሲከለከል የመጻፍ መብታችን ተጣሰ ብሎ ዘመቻ መክፈት የተለመዱ ክስተቶች እና 

ከውስጥ ጨንግፈው ባህር ማዶ የተሻገሩ አጀንዳዎች መሆናቸውንም ልብ ማለት ያሻል ፡፡  

ፅንፈኛውንና በውስጥና በውጭ ሆኖ በፖለቲካ ማጥ የተያዘው የተቃዋሚ ሃይል በእነዚህ 

ሁሉ አብነቶች ለማሳየት እንደተሞከረው ለቀለም አብዮቱ መደላደል ሆኖ የሚያገለግል 

ቅሬታ በህዝብ ዘንድ ለማሳደር ከማስተር ፕላኑ ጋር አያይዞ ሰፊ ጥረት ቢያደርግም ህዝቡ 

ሂደቱን በቅርብ እየተከታተለ መገኘቱ ለክሽፈቱ ሁነኛ ምክንያት ቢሆንም አሁንም 

ተከታታይ ግንዛቤ መፍጠርና የውይይት መድረኮችን ማመቻቸት ከዴሞክራሲያዊ ሃይሎች 

ሁሉ የሚጠበቅ መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ ሂደቱን ከመሰረታዊ ጉዳዮች በመነሳትና 

በመመዘን በአገራችን የለውጥ ጉዞ እርካታ ሊያገኝ በመቻሉ የቀለም አብዮት መሳሪያ 

የሚሆንበት እድል ከቶውንም ሊከሰት አለመቻሉም ሳይዘነጋ፡፡ ከዚህም አልፎ ህዝቡ 

በአገራችን በአጠቃላይ ባለፉት 24 ዓመታት የተፈጠረውን መልካም እድል ሁሉ ታሳቢ 
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በማድረግ ከዚህ የሚያናጥበው አንዳችም አይነት ሁከት ወይም ግርግር እንዳይኖር 

ፍላጎቱን በይፋ ማሳየቱ የመንግስትን ልፋትና ትጋት የሚያሳይ መሆኑም ሊካድና  

የማያሽሟጥጡት ሃቅ ነው  ፡፡  

የእነዚህ ሃይሎች አቀጣጣይ ቤንዚን ሆኖ  የምናገኘው ሌላው ሃይል አክራሪ የሆነው እና 

አድማስ በፈገገግታ መች ነው የምንላቀቀው ብላ መናፈቋን ከጀርባዋ ያመላከተችን  የኒዮ 

ሊበራል ሃይል ነው፡፡ ይህ አክራሪ ሃይል ከራሡ መጽሃፍ በስተቀር ሌላ እንዳይነበብና 

መመሪያ እንዲሆን የማይፈልግ፣ የራሡን መመሪያ በሌሎች ላይ በውድም በግድም መጫን 

የሚፈልግ ነው፡፡  

ይህ አክራሪ ሃይል ዓለምን በራሡ አምሳል ለመቅረጽና ለእርሡ ብቻ የምትመች 

እንድትሆን ለማድረግ ሁሉንም ዓይነት  ማስገደጃ መሣሪያዎች መጠቀም የለመደ ነው፡፡ 

የማስገደጃ መሣሪያ ከመጠቀሙ በፊት በማባበል ከተሣካለት በዚሁ ተማምኖ የበላይነቱን 

ያረጋግጣል፡፡ ይህ አልሠራ ካለው ደግሞ ሃይልን ከዚህም አልፎ የቀለም አብዮትን 

እንደዋነኛ ማስፈፀሚያ ይጠቀምበታል፡፡  ከእነዚህ አክራሪ ሃይሎች በኩል ሲቀጣጠል 

የነበረው እና በተበታተነ ነገር ግን በእሩምታ መልክ ሲተኮስ የነበረው ጥይት ከነሂውማን 

ራይትስዎች፤ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት፤ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና 

ሲፒጄ (የጋዜጠኞች መብት አስጠባቂ ነኝ ባይ) ወዘተ… እንደነበረው ሁሉ ማስተር ፕላኑ 

ላይ የወጣው እና የአድማስን አድናቆት ያተረፈው መግለጫም በተመሳሳይ ለተመሳሳይ 

አጀንዳ ነው፡፡   

ስለሆነም   የሃገሬ ተቃዋሚ ሃይሎችና አክራሪዎች እንደሚሉትና በእነርሡ ቅጥረኝነት 

የቀለም አብዮት በኢትዮጵያ እጃቸውን አስገብተው ለመፈትፈት የሚያስችላቸው   

የዴሞክራሲ እጦት ስላለ አይደለም፡፡ ዴሞክራሲ ባለፉት 24 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ 

በአስተማማኝ መሠረት ላይ ተገንብቷልና፡፡ ጉዳዩ የሰብዓዊ መብት የማስከበር 

የቀሠቀሠውም አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ የውጭ ጣልቃ ገብነትን ሳትጠብቅ በህቦቿ ትግል 

ሠብአዊ መብትን አስከብራለችና፡፡  

ጉዳዩ የነፃ ገበያም አይደለም፡፡ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ስፋትና ፍጥነት 

የነፃ ገበያ ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን የሥርዓቱ ዋነኛ አንቀሣቃሽ የሆነው የግል  ሴክተር 

በልማታዊ አቅጣጫ እየተፈጠረ ነውና፡፡ ስለሆነም በቀለም አብዮተኞች ጣልቃ ገብነት 
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መሠረቱ ይህን ሂደት የፈጠረውና ያስቀጠለው ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃይል አገሪቱን 

ይምራት? ወይስ እነርሡ እንደልባቸው የሚያሽከረክሩት ተላላኪ ኪራይ ሰብሳቢ ሃይል 

ሥልጣኑን ይይዛል? የሚለው ነው፡፡ ከላይ በተመለከተው አግባብ  የማስተር ፕላኑን  

ግርግር ተከትሎ አምነስቲና ሂዩማን ራይትስ ዎች  የቀለም አብዮትን ታሳቢ ያደረገ እና 

የተለመደውን አይነት መግለጫ ማውጣታቸው ከላይ በተመለከቱት ምክንያቶች 

የማይገርሙን ይሆናል  ።       

 

 

 

 


