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ያልተጠመዘዘው እጃችን 

 
ክፍል አንድ 

ኃብተየስ  ወንድራድ 

05-15-16 

ለዛሬው ጽሁፌ መነሻ የሆነኝ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ፍሪደም ሐውስ፣ ስቴት ዲፓርትመንት፣ ዩ ኤስ ኤይድ፣ ናሽናል 

ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ፣ ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት፣ ናሽናል ዴሞክራቲክ ኢንስቲትዩት ፎር 

ኢንተርናሽናል አፌርስ፣ ፍሪደም ሐውስ፣ አልበርት ኢንስታይን ኢንስቲትዩት፣ ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ፣ አምነስቲ 

ኢንተርናሽናል፣ ሪፖርተርስ ዊዝ አውት ቦርደርስ፣ ሲፒጄ፣ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል  ወዘተ አገራችን በምታካሂደው  የልማትና 

የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ላይ ተከታታይ የውንጀላ ሪፖርቶችን ሲያወጡ ቆይተዋል። የሐሰት ውንጀላቸው የቁራ ጩኸት 

ሆነ እንጂ  የአዞ እንባ አካሄዳቸው አሁንም አላባራም። እነዚህ ድርጅቶች እነማን ናቸው? ለምንስ ሐሰተኛ ውንጀላዎችን 

በተከታታይ በአገራችን ላይ ማውጣት  አስፈለጋቸው?  እነዚህን ድርጅቶችና  ከቀለም አብዮት ጋር ያላቸው ግንኙነትስ ምን 

ይመስላል? የሚሉትን ጉዳዮች በወፍ በረር በሁለት ክፍል ላስቃኛችሁ ወደድኩ።   

 

የቀለም አብዮት የሚለው ቃል በስፋት አገልግሎት ላይ መዋል የጀመረው በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2000 ጀምሮ ነው፡፡ 

ሥያሜውንም በስፋት የሚጠቀሙት የምዕራብ ሚዲያዎች እንደሆኑ አንዳንድ ማስረጃዎች ያሳያሉ። የቀለም አብዮት 

በአብዛኛው ከታየባቸው አካባቢዎች በዋነኝነት የሚነሱት የቀድሞዋ የሶቭየት ህብረት አባል በሆኑ አገራትና በምሥራቅ 

አውሮፓ በተለምዶ ባልካን በመባል በሚታወቁት አገራት ነው። 

 

ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ የምዕራባዊያን የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሆነው በምህጻረ ቃል ኔቶ በመባል 

የሚታወቀው፣ በምሥራቅ አውሮፓ መስፋፋት እንዲችልና ሩሲያ በአካባቢው የነበራትን የበላይነት ለማዳከም ሲሉ በቀጠናው 

ያሉ በህዝብ የተመረጡ መሪዎችን  በቀለም አብዮት  በተቀነባበረ ሴራ ከሥልጣናቸው እንዲወገዱ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። 

እስካሁን የተሳኩም ይሁኑ የከሸፉ ብቻ የቀለም አብዮት ሙከራዎች የተካሄደባቸው አገሮች በርካቶች ናቸው።  

እነዚህ የቀለም አብዮቶች አብዛኛዎቹ የተለያዩ የቀለሞችና አበቦች መጠሪያ ሥያሜዎች ተሰጥቷቸዋል። ከእነዚህም መካከል ዋና 

ዋናዎቹ  እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000  በሰርቪያ የተካሄደው አብዮት ቡልዶዘር አብዮት ሲባል፣ በ2003 ላይ 

በጆርጂያ የተካሄደው ጽጌረዳ (ሮስ) አብዮት፣ በዩክሬን በ2004 ደግሞ ብርቱካናማ ወይም (ኦሬንጅ) አብዮት የሚሉ ናቸው፡፡ 

 

በኪርጊስታን በ2005 ቱሊፕ አብዮት፣ በሚያዝያ 2005 በሊባኖስ ከራፊቅ ሀሪሪ ግድያ ጋር በመያያዝ የተነሳው የሴዳር 

አብዮት፣ የፕርፕል አብዮት በኢራቅ (ይህ አብዮት ይህን ስያሜ ያገኘው በወቅቱ የአሜሪካ መሪ ከነበሩት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ 
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ነው) ግጭቱ የተነሳው የ2005 የአገሪቱ ምክር ቤት ምርጫን ተከትሎ ነበር አረንጓዴው አብዮት፣ የ2009ኙን የኢራን 

ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ተከትሎ የተነሳው አመፅ፣ በ2007 በበርማ ሳፋሮን አብዮት፣ በአርሜንያ 2005፣ አዘርባጃን 2005፣ 

ቤላሩስ በ2005 እና 2006፣ ሞልዶቫ 2005፣ ሞንጎልያ 2005 እንዲሁም በኡስቤኪስታን፣ ኪርግስታን፣ በቻይና ቲቤት 

“የክሪምሰን አብዮት” የነበሩት ተጠቃሽ የቀለም አብዮቶች ናቸው።  

 
የቀለም አብዮት በአብዛኛው ምርጫን ተከትሎ ድምፃችን ተጭበርብሯል፣ የምርጫው ሂደት ትክክል አይደለም ወዘተ… በሚል 

ሽፋን ይቀስቀስ እንጂ፣ አንዳንዴ ከምርጫ ውጪ በሆነ  ወቅትም  የሚደረግ ነውጥ ነው። የቀለም አብዮተኞች በውክልና ወይም 

በሦስተኛ አካል ፍላጎት በጎዳና ላይ ነውጥ በህዝብ ድምፅ ሥልጣን የያዙ መንግሥታትን ከሥልጣን የማውረድ ሙከራ ወይም 

ሴራ ነው። ይህን ለማድረግ በቅድሚያ በርካታ የሐሰት ውንጀላዎች በታቀደና በተጠና መልክ ይካሄዳል። 

 

የቀለም አብዮት ሙከራዎች ስኬት ያገኘባቸው ወይም የከሸፈባቸውን አገራትን ሁኔታ ስንመለከታቸው በአብዛኛው 

የምዕራባዊያን እጆች በመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሆኑ  የሚያሳዩ ነገሮችን ማስተዋል ይቻላል። ለዚህም ነው ብዙዎች 

የቀለም አብዮትን  በውክልና ወይም በሦስተኛ አካል ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የሚካሄድ መፈንቅል በማለት የሚጠሩት። 

በምዕራባዊያን የገንዘብ እገዛ የሚደረጉ አንዳንድ የተራድኦና የልማት ድርጅቶች በታዳጊ አገራት ቀለም አብዮቶች ትልቅ 

አስተዋፅኦ እንዳላቸው የራሳቸው የምዕራባዊያን ንብረት የሆኑ ትላልቅ ሚዲያዎች ያረጋገጡት እውነታ ነው።   

 

ዘጋርዲያን፣ ዋሽንግተን ፖስትና ኒውዮርክ ታይምስ ያሉ ሚዲያዎች በልማት ተራድኦ ድርጅቶቻቸው ስም ምዕራባዊያኖች 

እጆቻቸውን በታዳጊ አገራት በሚካሄዱ የቀለም አብዮቶች ውስጥ እንደሚከቱ በግልጽ ምስክርነታቸውን አስቀምጠዋል። እነ ዩ 

ኤስ ኤይድ፣ ናሽናል ኢንዶውመንት ፎር ዴሞክራሲ፣ ኢንተርናሽናል ሪፐብሊካን ኢንስቲትዩት፣ ናሽናል ዴሞክራቲክ 

ኢንስቲትዩት ፎር ኢንተርናሽናል አፊርስ፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ፍሪደም ሐውስ፣ አልበርት ኢንስታይን ኢንስቲትዩት፣ 

ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ የመሳሰሉ ትላልቅ የልማት ድርጅቶች በተለያዩ አገራት የተካሄዱ የቀለም አብዮቶችን በቀጥታ 

ወይም በእጅ አዙር በማስተባበርና በመምራት ትልቅ አስተዋፅኦ እንዳላቸው እነዚህ ሚዲያዎች ዘግበዋል።  

 

ሩቅ ሳነሄድ በእኛ አገር በ1997ቱ የምርጫ ሂደት ወቅት አቶ ዳንኤል በቀለ ይመሩት በነበረው የልማት ድርጅት (ለጊዜው ስሙ 

ይቆይልኝ) ከቅንጅት አባላት እንደ አንዱ በመሆን ሲንቀሳቀሱ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ህዝብና መንግሥት የእነ 

አቶ ዳንኤልን ድብቅ አጀንዳ በጊዜው ስለነቃበትና መቆጣጠር በመቻሉ በአገራችን ይከሰት የነበረውን ቀውስ መቆጣጠር ተቻለ 

እንጂ የሚያስከትለው መዘዝ በቀላሉ የሚታለፍ  አልነበረም። እነሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ፣ ሲፒጄ፣ 

ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል የመሳሰሉት ድርጅቶች ተጨባጭነት የሌላቸው ክሶችን በማያቋርጥ ሁኔታ በመንግሥት ላይ 

ሲደረድሩ ይታያሉ።   

 

ጆሮጅ ሶሮስ የተሰኘው ቢሊዮነር በዓለም ላይ የታወቀ የቀለም አብዮት አባት ሲሆን “ሁሉንም ነገር ለገበያውና ለባለሀብቱ 

መተው አለበት፤ መንግሥት ህግና ሥርዓትን ከማስከበር ባለፈ ኢኮኖሚው ውስጥ እጁን ማስገባት የለበትም” በሚል የገበያ 

አክራሪ መርህ የኒዮ ሊበራል አይዲዎሎጂን ለማስጠበቅ በዓለም ላይ ያሉ አገራትን በሙሉ በማስገደድም ቢሆን የዚህ 
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አይዲዎሎጂ ተከታይ እንዲሆኑ ለማድረግ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ግዙፍ ሐብቱን በማፍሰስ የሚንቀሳቀስ አምባገነን ነው። 

የሰብዓዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት ነኝ ባዩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰብዓዊ መብትን ለማስጠበቅ የቆመ ድርጅት ሳይሆን ሥውር 

የፖለቲካ ተልዕኮ ለማሳከት በግልጽ የሚንቀሳቀስ ድርጅት መሆኑን አገራችንን አስመልክቶ በተከታታይ የሚያወጣቸውን 

ውንጀላዎች መመልከቱ በቂ ይሆናል። በኢትዮጵያ ከጋዜጠኝነት ሥራው ጋር በተያያዘ ማረሚያ ቤት የገባ አንድም ጋዜጠኛ 

እንደሌለ እየታወቀ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ነን ባዩ ድርጅት በየጊዜው የሚያወጣቸው ሪፖርቶች ላይ እንደ ቅመም 

በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ታስረዋል፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ታስረዋል፣ የፀረ ሽብር ህጉ አፋኝ ነው ወዘተ የሚል ውንጀላ 

ሳያቀርብ ያለፈበት አንድም ወቅት የለም።  

 

በተመሳሳይ ሂዩማን ራይትስ ዎች መንግሥት በኃይማኖት ጣልቃ እንደገባ፣ ዜጎች የመሠረተ ልማት (የትምህርት ቤት፣ የንጹህ 

መጠጥ ውኃ፣ የመብራት፣ የመንገድ፣ ወዘተ…) ተጠቃሚ ያደረገውን በፍቃደኝነት ላይ የተመሠረተውን የሰፈራ ፕሮግራሞች 

በኃይል እንደተደረጉ በማስመሰል ማቅረብ፣ አገራችን እየገነባቻቸው ያሉ ታዳሽ የኃይል ማመንጫዎችን ወዘተ…መወንጀል 

የየዕለት ተግባሩ እንደነበሩ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው።  ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰሚ ጆሮ ሳያገኝ ቀረ እንጂ ህዝቡ በመንግሥት 

ላይ አመጽ እንዲያስነሳና አገሪቱ እንድትበጠበጥ ባለው ፍላጎት ብዙ ደክሟል፡፡ በቅርቡ እንኳን  ሂዩማን ራይትስ ዎች 

ተከታታይ ዘመቻዎችን ሲያደርግ ነበር። በቅርቡ ከከፈታቸው ዘመቻዎች መካከል ለአብነት Deafening Silence from 

Ethiopia, Dispatches: Using Courts to Crush Dissent in Ethiopia, Dispatches: Ethiopian 

Pastor Pays the Penalty for Speaking Out, Ethiopia’s Invisible Crisis በሚል በሐሰት የተሞሉ 

ውንጀላዎች ሲያቀርብ ነበር። 

 

እስካሁን የቀለም አብዮት ሙከራ የተደረገባቸው መንግሥታት ሁኔታዎች ስንመለከታቸው የምዕራባዊያን ልዩ ፍላጎት 

የሚያሳድሩባቸው አገሮች ሆነው እናገኛቸዋለን። ለምሣሌ፣ በምሥራቅ አውሮፓ የተደረጉት የቀለም አብዮት ሙከራዎች 

በአካባቢው ያለውን የራሺያን የበላይነት ለማዳከምና ኔቶን ለማስፋፋት በማሰብ የተደረጉ ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡  

 

በሌሎች አገሮች የተደረጉት የቀለም አብዮት መከራዎች ደግሞ የምዕራቡን የኒዮ-ሊበራሊዝም የገበያ ፍልስፍናቸውን 

በማስፋፋት የአገሮቻቸውን ባለሃብቶች ተጠቃሚ ለማድረግ ሲሉ ነው። የምዕራባዊያንን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ፍልስፍና አምኖ 

መቀበል አሊያም እንደ ቻይናና ሩሲያ ራስን በቴክኖሎጂውና በኢኮኖሚው ማጠንከር ካልተቻለ በስተቀር ከቀለም አብዮት 

ሙከራዎች ማምለጥ አስቸጋሪ ነው። በምዕራባዊያን መሥፈርቶች መሠረት የታዳጊ አገር መሪዎች አገሩን የመምራት ወይም 

ማስተዳደር ይኖርበታል፤ ይህ ካልሆነ ግን አምባገነን የሚል ታርጋ ይለጠፍለትና የተለያዩ ውንጀላዎች ይፈበረኩለታል። 

ለውድቀቱም ምክንያቶች ይፈለጉለታል።  

 

የዚምባቡዌ መሪ ሮበርት ሙጋቤ አምባገነን ሊባሉ የሚችሉ መሪ ቢሆኑም፣   በምዕራባዊያን ሚዲያዎች ጭራቅ ተደርገው 

እንዲታዩ ቀን ከሌት ይሰራ የነበረው ሥራ የአገሪቱን ለም መሬት ጠቅልለው ከያዙ ጥቂት ነጮች ላይ  መሬት በመንጠቅ ለተገፉ 

ደሃ ጥቁር ገበሬዎች በማከፋፈለቸው ነው። ምክንያቱም ሮበርት ሙጋቤ ይህን ለጥቁር ገበሬዎች መሬት ከማከፋፈላቸው በፊት 

በአንድም የምዕራብ አገር አምባገነን ናቸው ተብለው የማጥላላት ዘመቻ ተከፍቶባቸው አልሰማንም።  
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ላለፉት ሰላሳ ዓመታት ፈጣንና ተከታታይ የሚባል የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግበዋል። በዚህም መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት 

ተርታ ለመሰለፍ ባቀዱት ጊዜ ውስጥ ለመቀላቀል በቅተዋል። ይህም በአሁኑ ወቅት በተለይም ቻይና ኢኮኖሚዋ በከፍተኛነቱ 

ከሚታወቀው የአሜሪካ ኢኮኖሚ ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን አስችሏታል። ይሁን እንጂ ቻይና ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት 

ባስመዘገበችባቸው ያለፉት ሰላሳ ዓመታት ጉዞ እንዲሁ አልጋ በአልጋ አልነበረም፤ በእነዚህ ዓመታት ሂዩማን ራይትስ ዎችና 

መሰል ፅንፈኛ የአክራሪው የኒዮ ሊበራል ኃይሎች እነዚህን ድርጅቶች በመጠቀም በዴሞክራሲና በሰብዓዊ መብት ሽፋን 

በአገራት የውጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የሐሰት ሪፖርቶችና መግለጫዎች ሲደረድሩ እንደነበር የተለያዩ መረጃዎች 

ይጠቁማሉ።  

 

ሆኖም ግን የቻይና መንግሥት ይህን መሰል ጫናዎችንና ዘመቻዎችን በመቋቋም ከቀየሰው የልማት መስመር ሳያፈነግጥ 

የአገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ግስጋሴ በዓለም ግዙፍ ከሚባሉት ኢኮኖሚዎች ተርታ እንዲሰለፍ አስችሎታል። ሂዩማን ራይትስ 

ዎች ምንም እንኳን ተሳክቶለት ውጤታማ መሆን ባይችልም ቀደም ሲል በተጠቀሰው መልኩ ለረዥም ዘመናት የሐሰት ዘመቻ 

ከከፈተባቸው የኤስያ አናብስትና ቻይና በተጨማሪ የቀለም አብዮት እስከመቀስቀስ የሚዘልቀው የዚሁ ዘመቻው ሰለባ በመሆን 

ደግሞ ዩክሬንና ጆሪጂያንን ይጠቀሳሉ። 

 


