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የቀለም ወይም የውክልና አብዮት 
 

አባ መላኩ 10-14-16 

 

ለዛሬው ጽሁፌ መነሻ የሆነኝ ሰሞኑን የህዝብ ትክክለኛ ጥያቄዎችን ተንተርሰው በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች የተቀሰቀሱ 

የህይወትና ንብረት ውድመት ያስከተሉ ሁከቶችና ብጥብጦች ናቸው። እነዚህ ሁከቶችና ብጥብጦች በተደራጁ ሃይሎች 

የሚመሩ ስለመሆናቸው የአደባባይ ሚስጢር ነው።  እነዚህ ሃይሎች በህዝቦችና በሃይማኖቶች መካከል ቅራኔዎችን በማራገብ 

ሁከቶችና ብጥብጦችን በማስፋፋት፣ ህይወት በመቅጠፍ የልማት ተቋማትን በማውደም  በአገሪቱ ስርዓት አልበኝነትን በማንገስ 

መንግስትን ማፍረስ ዋንኛ አላማቸው አድርገው በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው። አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች እንደነዚህ ያሉ 

ድርጊቶችን የቀለም አብዮት ወይም የውክልና አብዮት በማለት ይጠሩታል። በአገራችንም እያስተዋልነው ያለነው ይህንኑ ነው። 

 

ጆሮጅ ሶሮስ የተሰኘው ቢሊዮነር በአለም ላይ የታወቀ የቀለም አብዮት አባት በመባል ይታወቃል። ይህ ሰው  “ሁሉንም ነገር 

ለገበያውና ለባለሀብቱ መተው አለበት፤ መንግስት ህግና ስርዓትን ከማስከበር ባለፈ ኢኮኖሚው ውሰጥ እጁን ማስገባት 

የለበትም” በሚል አክራሪ የገበያ  መርህ አራማጆች ደጋፊ ነው። ይህ ባለሃብት በየዓመቱ ቢሊዮን ዶላር በመመደብ በሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ ስም በሚያደራጇቸው ድርጅቶች  በርካታ የታዳጊ አገራት መንግስታትን ግልበጣ አካሂዷል።  

 

ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃተ በኋላ የምዕራባዊያን የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሆነው በምህጻረ ቃል ኔቶ /NATO/ በመባል 

የሚታወቀው ድርጅት የቀድሞዋን ሶቭየት ህብረት መፈራረስ ተከትሎ የምዕራባዊያን ኩባንያዎች በአካባቢው አገሮች የገበያ 

ድርሻቸውን ለማስፋት ሲሉ እንዲሁም ሩሲያ በአካባቢው የነበራትን የበላይነት ለማዳከም በህዝብ የተመረጡ መንግስታትን 

በቀለም ወይም በውክልና አብዮት በተቀነባበረ ሴራ ከሥልጣናቸው እንዲወገዱ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በአንዳንዶቹ 

ሲሰምርላቸው በሌሎቹ ደግሞ ጨንግፎባቸዋል። የቀለም አብዮት ሙከራዎች ስኬት ያገኘባቸው ወይም የከሸፈባቸውን 

አገራትን ሁኔታ ስንመለከታቸው  በአብዛኛው የምዕራባዊያን እጆች  በግልጽ እንዳሉባቸው የሚያሳዩ ነገሮችን በራሳቸው 

ሚዲያዎች ሳይቀር ሲገለጽ ነበር። ምዕራባዊያን ሚዲያች የቀለም ወይም የውክልና አብዮትን  የአምባገነን መሪዎችን ከሥልጣን 

ማስወገጃ ከአመጽ የራቀ (non violent)  የህዝብ መዓበል  በማለት እያንቆለጳጵሱ እንዲስፋፋ ድጋፍ ያደርጉለታል። ይህ 

አካሄድ እጅግ የተጠናና ወስጠ ወይራ ነው።   

 

የቀለም አብዮት መነሻው እንጂ መድረሻው የማይታወቅ እጅግ ውስብስብ ችግሮችን ይዞ የሚመጣ ነው። የቀለም ወይም 

የውክልና አብዮት ጦሱ የሚተርፈው ለአገሪቱና ለህዝቡ ነው። “በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት” እንደሚባለው የውክልና 

አብዮት ሶሪያን፣ የመንን፣ ኢራቅን፣ አፍጋኒስታን ሁኔታ የተመለከተ የሦስተኛ አካል ጣልቃ ገብነት ምን እንደሆነ ጥሩ አስረጅ 

ይሆናል። በቅርቡ በዩክሬን የተካሄደው የቀለም አብዮት የአገሪቱን ግዛት የነበረችውን ክሬሚያን አሳጥቷታል። ዩክሬን 

የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እንድትዘፈቅ አድርጓታል። ዩክሬናዊያኖች ከትናንቱ ስህተታቸው ካልተማሩ ሌሎች 

ግዛቶቻቸውም አብረዋቸው ስለመዝለቃቸው ምንም ማረጋገጫ ያላቸው አይመስልም። የቀለም አብዮት ወይም የውክልና 

አብዮት መጨረሻው እልቂት፣ ውድመት፣ መበታተን ወዘተ… ነው። 
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በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች  እንደሚሉት ወይም እንደሚስማሙት በምዕራቡ መንግስታት የቀለም አብዮት እንዲካሄድ 

የሚፈለግባቸው አገሮች በአብዛኛው የምዕራቡን አለም አይዲዮሎጂ ማለትም የኒዮሊበራል አስተሳሰብን  አንቀበልም በሚሉ 

በተለይ ለምዕራባዊያን ግዙፍ የንግድ ኩባንያዎች በራቸውን አልከፍት ያሉ አገሮች ላይ ነው። አገራችን የዚህ አንዱ ሰለባ ነች። 

የኒዮሊበራል ሃይሉ በአገራችን እያደገ ከመጣው ኢኮኖሚ ትርፍ ማጋበስ ይፈልጋል። የኒዮሊበራሉ ሃይል በተለያየ መንገድ  

በመንግስት የተያዙ በርካታ የልማት ተቋማትን መቆጣጠር የሚያስችላቸውን ጫና በመንግስት ላይ ቢያደርግም  

አልተሳካላቸውም። መንግስት በአቋሙ ፀንቷል። አገራችን ባቀደችውና ባሰበችው መንገድ መጓዝ በመቻሏ በተለይ ባለፉት 13 

ዓመታት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ዕድገት ማስመዝገብ ችላለች።   

 

የኒዮ ሊበራል ሃይሉ የኢትዮጵያ መንግስት ለልማት መፋጠን ከፍተኛ ገንዘብ የሚያመነጩ የሚባሉ አትራፊ የሆኑትን እንደ 

ቴሌኮሙዩኒኬሽን፣ ባንክና የመሳሰሉ ዘርፎችን ወደ ግል እንዲያዞር  በርካታ ጉትጎታዎች ሲካሄዱበት ነበር። ይሁንና የኢትዮጵያ 

መንግስት እነዚህ በቢሊዮን የሚቆጠር ትርፍ የሚያመነጩ የልማት ተቋሞችን ወደግል ከማዞር ይልቅ በመንግስት ቁጥጥር ስር 

ቢውሉ ህዝብና አገር የተሻለ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል ትክክለኛ ውሳኔ ላይ በመድረሱ በመንግስት እጅ እንዲቆዩ አድርጓል። 

መንግስት ይህን በመወሰኑም አገራችን ትላልቅ ፕሮጀክቶችን እንድትገነባ አግዟታል።  

 

ታዳጊ አገሮች በራሳቸው መንገድ እንጓዛለን ወይም የኒዮሊበራል አስተሳሰብን አልተገብርም ካለ ፀረ ዴሞክራሲ ተደርጎ 

ይፈረጅና አገሩን የመምራት ወይም ማስተዳደር ያልቻለ “አምባገነን” የሚል ታርጋ ይለጠፍለትና የቀለም ወይም የውክልና 

አብዮት እንዲካሄድበት ሁኔታዎች ይመቻቹበታል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆኑት የዚምባቡዌ መሪ ሮበርት ሙጋቤ ናቸው። 

እኚህ ሰው አምባገነን ሊባሉ የሚችሉ መሪ ቢሆኑም፣   በምዕራባዊያን ሚዲያዎች እንደሚስሏቸው ለአገራቸው ህዝብ  እጅግ 

መጥፎ  አይደሉም።  የምዕራባዊያን ሚዲያዎች ሮበርት ሙጋቤን እንደ ጭራቅ እንዲታዩ ቀን ከሌት ይሰሩ የነበረው የአገሪቱን 

ለም መሬት ጠቅልለው ከያዙት ጥቂት ነጮች ላይ የተወሰነ መሬት በመንጠቅ ለተገፉ ደሃ ጥቁር ገበሬዎች በማከፋፈላቸው ብቻ  

ነው። ምክንያቱም ሮበርት ሙጋቤ ይህን ለጥቁር ገበሬዎች መሬት ከማከፋፈላቸው በፊት በአንድም የምዕራብ አገር አምባገነን 

ናቸው ተብለው የማጥላላት ዘመቻ ተከፍቶባቸው አልሰማንም። ይልቁንም ሲመሰገኑ ነበር። 

 

በሌላ በኩል የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅ የሆነችው የሣውዲ ዐረቢያ መሪዎች ከሌሎች አምባገነን ተብለው በቅርቡ  ከአገራቸው  

ከተባረሩ (የቱኒዚያው መሪ)፣ ወደማይቀረው ሞት የተሸጋገሩ (የሊቢያው መሪ) ወይም ተቋቁመው እስካሁን በሥልጠናቸው  

ካሉ መሪዎች (የሶሪያው መሪ) ጋር ስናነፃጽራቸው የከፋ በደል የፈጸሙ ሆነው እናያቸዋለን። እነዚህ መሪዎች የምዕራባዊያን 

ወዳጆች በመሆናቸው ብቻ በአገራቸው “ዴሞክራሲ” እንደሌለ እየታወቀ የሥልጣን ጊዜያቸውን ለማራዘም የተለያዩ ድጋፎች 

ሲያደርጉላቸው እናያለን።  

 

የግብፅና ኤርትራ መንግስታትም ሁከቱና ብጥብጡ እንዲቀጣጠልና እንዲስፋፋ ውስጥ ለውስጥ እየሰሩ ስለመሆናቸው በርካታ 

ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል። አስገራሚው ጉዳይ የግብጽና የኤርትራ መንግስታት ለኦሮሞና አማራ ህዝቦች አሳቢ ሆነው 

ለመቅረብ ያደረጉት ጥረት አስገራሚ ጉዳይ ነው። ግብጽና የኤርትራ መንግስታት ጠንካራና ተገዳዳሪ ኢትዮጵያን ከቶ 

አይፈልጓትም። የኤርትራ መንግስት ያልማት የነበረችው ኢትዮጵያና በተጨባጭ የተፈጠረችው ኢትዮጵያ ራስ ምታት 
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ሆኖባቸዋል። የግብጽ መንግስት የህዳሴው ግድብን ማስቆም የሚችልባቸውን መንገዶች ሁሉ ሊከተል እንደሚችል በየሚዲያው 

ተደጋጋሚ ሲናገር ነበር።   

 

ግብጽ ኢትዮጵያ በአባይ ላይ  ግድብ እንዳይሰራ የተለያዩ ርምጃዎችን ስትወስድ ቆይታለች፣  ኢትዮጵያ  በአባይ ላይ  ግድብ  

መገንባቷ  የማይቀር መሆኑን የግብጽ መንግስት ሲያውቅ የግድቡ ቁመት፣ ስፋት የሚይዘው የውሃ መጠን ወዘተ…በማለት  

የታላቁን የህዳሴ ግድብ  መጠን  ሊወስኑልን ይዳዳቸው  ነበር።  አሁን ላይ  በአገራችን  በተፈጠሩ  የመልካም አስተዳደር 

ክፍተቶች  ህብረተሰቡ ጥያቄ ሲያነሳ እነዚህን ጥያቄዎች  በመንተራስ አንዳንድ ሃይሎች የውጭ ሃይሎች ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነው 

ታይተዋል።  የግብጽና የኤርትራ መንግስታት በየትኛውም መስፈርት ለኢትዮጵያ ህዝቦች መልካም ሊያስቡ አይቻላቸውም።  

 

የኤርትራ መንግስት  እንኳን ለጎረቤት አገራት ህዝቦች ለራሱ ህዝብ  መልካም የሚያስብ አይደለም። ከወጣቶቿ አንድ 

ሦስተኛው ያህሉ በስደት ጎዳና የሚገኝባት ኤርትራ ለኦሮሞና አማራ ህዝብ አሳቢ ለመሆን ሲዳዳት ተመልክተናል። "የራስዋ 

አሮባት የሰው ታማስላለች" እንዲሉ ኤርትራ ሳይመሽባት የራሷን ችግር መፍትሄ ብታፈላልግ ይበጃታል። ህዝብ ቅሬታ 

ሊኖረው ይችላል። መንግስት ሊመጣም ሊሄድም ይችላል። ህዝብና አገር ግን ሁሌም ይኖራሉ። መሰረተ ልማትን የሚያወድም፣ 

በስንት እግዚዮታ ወደአገራችን መምጣት የጀመሩ ኢንቨስተሮችን ንብረት የሚያወድሙ፣ ህዝብና ህዝብን የሚያራርቅ ተግባራን 

የሚፈጽሙ ሃይሎችን ህብረተሰቡ ሊቃወማቸው ይገባል።   

 

 

 


