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ያልተጠመዘዘው እጃችን 
 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

 ኃብተየስ  ወንድራድ 

05-15-16 

 

በክፍል አንድ ጽሁፌ የቀለም አብዮት ምንነት ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እ.ኤ.አ. በ2007 ኸርማን፣ ፒተርሰን እና ዛሙሊ የተባሉ 

ፀሐፍት ሂዩማን ራይትስ ዎችን አስመልክቶ ባሳተሙት ጥናት ድርጅቱ በሰብዓዊ መብት ሽፋን በዩጎዝላቪያ ባካሄደው ጣልቃ 

ገብነት  አገሪቱን ለመበታተን ያበቃትን አሉታዊ አስተዋፅኦ ማበርከቱን አስረግጠው ገልፀዋል። 

 

ምሁራኑ በዚሁ ጥናታቸው ሂዩማን ራይትስ ዎች በዩጎዝላቢያ “ለሰብዓዊ መብት መጠበቅ ቆሜያለሁ” የሚለው ይኸው ተቋም 

በአገሪቱ የተቀሰቀሰውን የእርስ በእርስ ግጭት እንደ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም እ.ኤ.አ ከ1992 ጀምሮ ሰብዓዊ መብቶች 

የሚዳከሙበትን ሁኔታዎች በማመቻቸት እንዲሁም በወቅቱ የሰሜን ቃል ኪዳን አባል አገራት ጦር (ኔቶ) በአገሪቱ ላይ 

የፈፀመውንና “ከፍተኛ ዓለም አቀፍ ወንጀል” የሚባለውን ተግባር እንዲያከናውን መደላድል ፈጥሯል። 

 

በአገራችንም አንዳንድ ሁኔታዎች ስንመለከት የኢትዮጵያ መንግሥት የሚከተለው  አብዮታዊ ዴሞክራሲ አካሄድ አንዳንድ 

የምዕራብ  አገራትን አያስደስታቸውም። አገራችን በራሷ መንገድ ተጉዛ ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ ችላለች።  የኢትዮጵያ  

መንግሥት  የሚከተለው ልማታዊ ዴሞክራሲ አካሄድ የኒዮ ሊበራል ትርፍ ማጋበሻ የሆኑ ተቋማት በመንግሥት ቁጥጥር ሥር 

መቆየታቸው የምዕራብ መንግሥታትን አያስደስታቸውም።  

 

ለዚህም የምዕራባዊያን ኩባንያዎች በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ተቋማትን እንዲቆጣጠሯቸው ለማድረግ እንዲችሉ የኢትዮጵያ 

መንግሥት ሁሉንም ነገር ለግል ባለሃብት መስጠት አለባት የሚል መከራከሪያ ያነሳሉ። መንግሥት የባንክ አገልግሎትን ለውጭ 

ባለሃብቶች ክፍት ማድረግ አለበት፣ መሬት የግል ንብረት መሆንና መሸጥ መለወጥ ይኖርበታል፣ ቴሌኮሙዩኒኬሽን በግሉ ዘርፍ  

መያዝ ይኖርበታል፤ የኃይል ማመንጫዎች  በግል መያዝ ይኖርባቸዋል፤ መብራት፣ መንገድ የመሳሰሉት ተቋማት ከመንግሥት 

እጅ በመውጣት በግል ባለሃብት መተዳደር አለበት በሚል ስም መንግሥት ላይ ከፍተኛ ጫና በመፍጠር ላይ ይገኛሉ።  

የኢትዮጵያ መንግሥት እነዚህን ተቋማት ወደ ግሉ ሴክተር እንዲያዞር በመጀመሪያ ምክር ይህ አልሳካ ሲል ደግሞ እንዲህ ያሉ 

ውንጀላዎች እየወረዱበት ይገኛሉ። መንግሥት ላይ ጫና በመፍጠር እነዚህን የልማት ተቋማት ወደ ግል በማዞር የምዕራቡን 

ኩባንያዎች ለመጥቀም ታስቦ የሚሰራ ነው። ከዚህም ባለፈ  እነዚህ ኩባንያዎች ወደግሉ ሴክተር ከዞሩ  መንግሥትን ይህን 

አድርግ፣ ይህን ደግሞ አታድርግ በማለት  በቀላሉ  እጅ ለመጠምዘዝ ያስችላቸዋል።   
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በምዕራባዊያኖች እንዲህ ያሉ አካሄዶችን የሚከተሉት ለታዳጊው ዓለም ህዝብ መብት መጣስ ወይም የህግ የበላይነት መጓደል 

የሚገዳቸው አይደሉም። ለአብነት ብናነሳ ለኢራቅና ለሣውዲ ዐረቢያ የሰብዓዊ መብት አያያዝ እኩል ምልከታ የለም። 

የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ  መብቶች መከበር ተብለው የተቀመጡ መሥፈርቶች ወጥነት የሚጎድላቸው የራሳቸውን ጥቅም 

ማስጠበቂያ እንጂ እውነትም ለሌሎች ህዝቦች ነጻነት ሲባል ያለመሆኑን  ማየት ይቻላል። ለአብነት ያክል ሂዩማን ራይትስ ዎች  

ባለፈው  ጊዜ ያወጣው  ሪፖርት  በጋምቤላ አካባቢ ያሉ ነባር ዜጎችን በኃይል በማፈናቀል መንግሥት አካባቢውን ለውጭ 

ኢንቨስተሮች ሰጥቷል የሚል ውንጀላ ሲያቀርብ ነበር። ይሁንና በዚህ አካባቢ ያሉ ዜጎቻችን አርብቶ አደሮች በመሆናቸው 

ከሌላው የአገራችን ክፍሎች በባሰ ሁኔታ ምንም ዓይነት የመሠረተ ልማት አቅርቦት ያልተዳረሰበት እጅግ ኋላ ቀር አካባቢ ነው።  

 

የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድ፣ የመብራት፣ ንጹህ የመጠጥ ውኃ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ለማድረግ ከኅብረተሰቡ ጋር ምክክር 

በማድረግ በተቻለ አቅም በሰፈራ ማሰባሰብ አስፈላጊቱ ታምኖበታል። መንግሥት ከኅብረተሰቡ ጋር በመመካከር ዜጎች እነዚህን 

አገልግሎቶች እንዲያገኙ ለማድረግ በሰፈራ የማሰባሰብ ሥራ ማከናወኑ ክፋቱ ምን ላይ ነው? ይህ የተደረገው ኅብረተሰቡ 

አምኖበት ተቀብሎት እየተካሄደ ያለ ነገር ነው።  እነዚህ  የኅብረተሰብ ክፍሎች መሠረታዊ የሆኑ መሠረተ ልማቶችን የማግኘት 

መብት የላቸውምን? በምዕራባዊያን ከተቀመጡ የዴሞክራሲያዊ መንግሥት አንዱ መሥፈርት   በዜጎች መካከል ፍትሃዊ 

የሃብት ክፍፍል እንዲኖር ማስቻል አይደለምን? ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል የሚባለው ዜጎች በፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ መስኮች እኩል ተጠቃሚ መሆን ሲችሉ ብቻ ነው። ዜጎች መብትና ግዴታቸውን ሊያውቁ የሚችሉት የትምህርት 

እድል ተጠቃሚ ሲሆኑ ነው። እንግዲህ ሂዩማን ራይትስ ዎች እውነት ለእነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች በማሰብ ነው ወይስ 

የኢትዮጵያን መንግሥት ለማሳጣት ይሆነኛል በሚል የተሳሳተ መነሻ ባገኘው ነገር ውስጥ ሲንቦጫረቅ የሚስተዋለው? እውነት 

ለጋምቤላ ህዝቦች ከኢትዮጵያ መንግሥት በተሻለ ሂዩማን ራይትስ ዎች የተባለው ድርጅት አሳቢ ሆነ? የምጣዱ እያለ የንቅቡ 

ተንጣጣ እንደሚባለው  ዓይነት ይመስለኛል።  

 

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት የአሜሪካ ጥብቅ ወዳጅ የሆነችው የሣውዲ ዐረቢያ መሪዎች ከሌሎች አምባገነን ተብለው ከአገር 

የተባረሩ፣ በአገራቸው ጉዳያቸው በፍርድ እየታየ ካሉ፣ ወደማይቀረው ሞት የተሸጋገሩ ወይም ተቋቁመው እስካሁን 

በሥልጠናቸው ካሉ መሪዎች ጋር ስናነጻጽራቸው የከፋ በደል የፈፀሙ ሆነው እናያቸዋለን። እነዚህ መሪዎች የምዕራባዊያን 

ወዳጆች በመሆናቸው ምክንያት ብቻ በአገራቸው ምዕራባዊያን የሚዘምሩለት “ዴሞክራሲ” እንደሌለ እየታወቀ የሥልጣን 

ጊዜያቸውን ለማራዘም የተለያዩ ድጋፎች ሲደረጉላቸው ማየት የዴሞክራሲ መሥፈርቱ ምንድነው? ያስብላል። አዎ ድህነት 

ማንነትን ያሳጠል። ለዚህ ነበር የሁሉም ችግሮቻችን ምክንያቱ ድህነት ነው ሲሉ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የተናገሩት።   

  

የቀለም አብዮት ጋር በተያያዘ ብዙውን ጊዜ ስማቸው በተደጋጋሚ ከሚነሱት ግለሰቦችና ድርጅቶች መካከል በዋነኛነት 

የሚጠቀሱት ጆርጅ ሶሮውና በምዕራባዊያን መንግሥታት የሚደገፉ በልማት ስም የሚንቀሳቀሱ የእርዳታ ተቋማት ናቸው። 

እነዚህ የቀለም አብዮት ደጋፊዎች በህዝብ የተመረጠው መንግሥት ለምዕራባውያን አቀንቃኝ በተለይ አክራሪ የነፃ ገበያ 

ሥርዓትን የማይከተል መስሎ ከታያቸው እንዲወገድ የተለያዩ መሰሪ አካሄዶችን መተግበር ይጀምራሉ።  

 



3 
 

እነዚህ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች  አገር በቀል የሆኑ የልማትና  የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ነን የሚሉት ድርጅቶችን በማደራጀት፣ 

የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የተለያዩ ሥልጠናዎችን በመስጠት ህጋዊ መንግሥታትን በህገ ወጥ መንገድ ለመገልበጥ ይጠቀሙባቸዋል።  

ለአብነትም ኦትፖራ (Otpor) የተባለው አክቲቪስት ግሩፕ በሰርቢያ እንዲሁም ፖራ (Pora)  ደግሞ  በዩክሬን 

ለሚያደርጉት የቀለም አብዮት በዩናይትድ ስቴትስ መሠረቱን ካደረገው አልበርት ኢንስታይን ኢንስቲትዩት የስትራቴጂ 

ሥልጠናና የህትመት ልገሳ ይደረግላቸው እንደነበር ተጠቅሷል። የቀለም አብዮቶች ሁሌም አንድን የኅብረተሰብ ክፍል በተለይ 

በቀላሉ ስሜታዊ ሊሆኑ የሚችሉትን ወጣቶች ለአመፅ መነሳሻነት ይጠቀሙባቸዋል። የቀለም አብዮት ለማካሄድ የመጀመሪያው 

ሥራ የአገሪቱን የዴሞክራሲ ተቋማት የሆኑትን ያለምንም ተጨባጭ መረጃ ማቆሚያ በሌለው ውንጀላዎች ደግሞ ደጋግሞ 

የማጣጣል ሥራ ያለመሰልቸት ይሰራሉ። በአብዛኛው በዘመቻ ውንጀላ የሚደረግባቸው ተቋማት የአገሪቱ የፍትህ ሥርዓት፣ 

ህግ አውጪውና አስፈጻሚው አካል ወዘተ…ናቸው። እነዚህ ተቋማት ላይ ውንጀላው እጅግ ይበርታ እንጂ ሌሎች የመንግሥት 

ተቋማትም የስም ማጥፋት ዘመቻው የሚቀርላቸው አይደለም። በየትኛውም አገር የአገሪቱን ህጎች ያላከበረ በህግ ይቀጣል። 

ሰዎች የአገሪቱን የፍትህ ሥርዓት ተከትሎ ይታሰራሉ። ይህ ታዳጊ አገር ሲሆን ለመንግሥት መወንጀያ ይውላል። በተለይ የተለየ 

አይዲዮሎጂ በሚከተል አገር ላይ ጫናው ይበረታል።  

 

አገራችን እጇን ተጠምዝዛ የኒዮ ሊበራል አይዲዮሎጂን አልተከተለችም። አገር በቀል የሆነውን ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብን በመተግበር እጅግ ውጤታማ ሆናለች። የምዕራቡ ዓለምና አፍሪካ እጅግ የተለያዩ ናቸው። አፍሪካ ከምዕራቡ ጋር 

ሲነጻጸር እዚህ ግባ የሚባል መሠረተ ልማት የላትም። አፍሪካ የተማረ የሰው ኃይል የላትም። አፍሪካ  የተለየ ባህል ያላት አህጉር 

ናት። የኒዮ ሊበራል አይዲዮሎጂ በምዕራቡ ዓለም ውጤታማ ሆኗል እና በአፍሪካም መተግበር አለበት የሚል እምነት ማራመድ 

ከእብድነት የተናነሰ አይደለም።   

 

በአብዛኛው የቀለም አብዮት አራማጆች መጠቀሚያ ሲያደርጓቸው የሚታዩት በምርጫ ተወዳድረው የህዝብን ቀልብ መግዛት 

የሚያስችል የፖለቲካ ቁመናም ሆነ ፖሊሲና ስትራቴጂ የሌላቸውን ፓርቲዎችና አክቲቪስት ነን የሚሉ ኃይሎችን ነው። እነዚህ 

ኃይሎች ያጧትን ጥቅም በአቋራጭ እናገኛለን በሚል ለእነዚህ ኃይሎች በቀላሉ ይንበረከካሉ። የቀለም አብዮት ናፋቂዎች 

የህዝብን ቀልብ ሊስብ የሚችል ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም ጠንካራ ስብዕና የላቸውም። በመሆኑም በቀላሉ መጠቀሚያ 

ይሆናሉ።  

ዛሬ በዓለማችን ገንኖ የሚታየው የቀለም አብዮት አነሳስ ይህን ይመስላል፡፡ በቀጣይ በአገራችን ብልጭ ብለው ድርግም ያሉ 

የቀለም አብዮት እንጭጭ ሙከራዎችን አነሳስና አጠፋፍ፤ የተዋንያኑን ማንነትና ድብቅ አጀንዳዎች ለመዳሰስ ይሞከራል፡፡  

 


