የቀሇም አብዮት (Color Revolution)
1.

የቀሇም አብዮት ማሇት ምን ማሇት ነው?
የቀሇም አብዮት እንቅስቃሴ ሲጀመር ሇተወሰነ ጊዜ ሰሊማዊ በሆነ የትግሌ ስሌት (none violence)
መንግስትን ወይም የፖሇቲካ ሰርዓትን መሇወጥ የሚሌ ትርጓሜ ይዞ የቆየ ቢሆንም በጊዜ ሂዯት ትርጉሙ
እየሰፋ በቀሇም አብዮት ስም የሚካሄደ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በተቀናጀ አመራር ወዯ ብጥብጥ
(violence) እንዱያመሩ በማዴረግ አንዴን መንግስት ወይም የፖሇቲካ ስርዓትን ሇማስወገዴ በህቡዕ እና
በግሌፅ የሚከናወን ሀይሌን ጭምር የሚያካትት የትግሌ ስሌት እየሆነ መጥቷሌ፡፡

2. የቀሇም አብዮት ተዋናዮች እነማን ናቸው የመቀስቀሻ አጀንዲቸውስ ምንዴነው?
የቀሇም አብዮት ዋና ዋና ተዋናዮች የውጪ ኒዮሉበራሌ ሀይልች፣ በሃገር ውስጥ "በተቃዋሚነት" የተዯራጁ
ፀረ-ስርዓት ሀይልች እና በተሇያየ ቅሬታ ምክንያት ከጎናቸው እንዱሰሇፉ ያዯረጉዋቸው የተወሰኑ
የህብረተሰብ ክፍልችን የሚያካትት ነው፡፡
የቀሇም አብዮቱን የሚመሩት የውጪ ሀይልች ኢሊማ ያዯረጉት መንግስት እንዱወገዴና ስርዓቱ እንዱፈርስ
የሚፈሌጉበት ዋናው ምክንያት ከስርዓቱ ጋር መሰረታዊ የሆነ የርእዮተአሇም ሌዩነት አሇን በሚሌ ወይም
ዯግሞ ኢሊማ ያዯረጉት መንግስት እና ስርዓት ከእነሱ ይሌቅ በአሇም አቀፍ የሀይሌ አሰሊሇፍ ስርዓቱ ውስጥ
በባሇንጣነት ወይም ተፎካካሪነት ከፈረጁዋቸው ላልች ሀያሊን ሃገራት ጋር የጠበቀ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ
ትስስር አሊቸው ብሇው በማመናቸው ምክንያት የሚፈጠር ጠሊትነት ነው፡፡
በሃገር ውስጥ "በስርዓት ተቃዋሚነት" የተዯራጁ የቀሇም አብዮት መሳርያ የሆኑ የፖሇቲካ ሀይልች በሃገሪቱ
ውስጥ ህጋዊና ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ የፖሇቲካ ስሌጣንን ሇመያዝ የምንችሌበት እዴሌ የሇም ብሇው
በመዯምዯማቸው ምክንያት ከነዚህ የውጪ ሀይልች ጋር የተወሰነ የርእዮተአሇም ቁርኝት በመፍጠር ህጋዊ
ባሌሆነ የአመፅ መንገዴ በአቋራጭ ስሌጣን ሇመያዝ ግንባር ፈጥረው የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ናቸው፡፡
በተሇያየ ቅሬታ ምክንያት ሇእነዚህ ሀይልች ዴጋፍ የሚሰጡ የህብረተሰብ ክፍልች የስራ አጥነት፣ የመሌካም
አስተዲዯርና በአጠቃሊይም የኢኮኖሚ ችግር ያሇባቸው እና ከሃገሪቱና ከስርዓቱ "የሚገባንን ጥቅም
አሊገኘንም"፣ "አዴሌዎ ተፈፅሞብናሌ" ወይም "የተሇየ በዯሌ ዯርሶብናሌ" የሚሌ ስሜት ያዯረባቸው ወይም
በተሳሳተ መንገዴ ይህንን እንዱያምኑ የአእምሮ እጥበት ስራ የተሰራባቸው (brainwash የተዯረጉ)
በአብዛኛው ስራ አጥ የሆኑ ወጣት የህብረተሰብ ክፍልች የሚያካትቱ ናቸው፡፡
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የቀሇም አብዮቱ ዓሊማ እንዱሳካ እነዚህን ከሊይ የተጠቀሱትን ዋና ዋና ተዋናዮች በጋራ የማስተሳሰር ጉሌበት
ያሇው የመቀስቀሻ አጀንዲ (guiding idea that binds and motivates all the actors) መኖር የግዴ
የሚሌ በመሆኑ በተጨባጭ ፈሌጎ ሇማግኘት የሚያስቸግር "የጋራ ጠሊት (common enemy፣ የጋራ መፈክር
(common slogan) አለባሌታና የፈጠራ ወሬ (fake news) በመፍጠር የቀሇም አብዮቱ
ምክንያታዊነትነትን ሇማሳመን ጥረት ያዯርጋለ፡፡
ከሊይ የተጠቀሱት የውጪና የሃገር ውስጥ ሀይልች በጋራ የሚያስተሳስር መቀስቀሻ አጀንዲዎችን ከፈጠሩ
በኋሊ በማህበራዊ ሚዱያና ተመሳሳይ የሆኑ ዘመኑ ያፈራቸው የግንኙነት ዘዳዎችን በመጠቀም በየቻት
ሩምና ፌስቡክ በተኮሇኮለ "ሚሉሽያዎቻቸው" አማካይነት መንግስትን ሇመሇወጥና ሰርዓቱን ሇመናዴ
የተቀናጀ እንቅስቃሴ ያካሄዲለ፡፡
3. የቀሇም አብዮት የአፈፃፀም ስሌቶች ምንዴናቸው?
በአሁኑ ወቅት ሰሊማዊ ከሚመስሌ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ቀስ በቀስ ወዯ ብጥብጥ እያዯገ እንዱሄዴ
እየተዯረገ ያሇው "የቀሇም አብዮት" የተሰኘው ይህ ዘመናዊ የትግሌ ስሌት በተወሰነ አከባቢ ከሚካሄዴ
ብጥብጥ (violence)፣ ሰፊ አከባቢ ወዯሚሸፍን ብጥብጥ፣ በከተሞች አከባቢ ከሚካሄዴ የተቃውሞ
እንቅስቃሴ፣ በከተሞችና በገጠር ወዯሚካሄዴ የአመፅ እንቅስቃሴ፣ ማህበራዊ ይዘት ካሇው የብጥብጥ
እንቅስቃሴ በአብዛኛው ሀይሌ በትንሹ ዯግሞ ማህበራዊ ይዘት ወዲሇው ቀውስ፣ በተመረጠ አከባቢ
ከሚካሄዴ የብጥብጥ እንቅስቃሴ በሁለም አከባቢዎች ሊይ ወዲነጣጠረ ብጥብጥ፣ በማህበራዊ መረብ
አማካይነት ከሚፈጠር ትስስር ወዯ አካሊዊ ትስስር እያዯገ እንዱሄዴ የሚዯረግና በህዝቦች መካከሌ
የነበረውን ማህበራዊ ቁርኝት እንዱበጠስ ከማዴረግ አሌፎ አብረው በኖሩ ህዝቦች መካከሌ ያሇውን ሁለም
አይነት ትስስር (ማህበራዊ፣ ባህሊዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ...ወዘተ) እንዱቋረጥ በማዴረግ በህዝቦች
መካከሌ አጠቃሊይ ግጭትና ዯም መፋሰስ ተፈጥሮ መጨረሻ ሊይም ስርዓቱን ከመናዴ አሌፎ ሃገር
እስከማፍረስ የሚዘሌቅ አዯገኛ የሆነ የትግሌ ስሌት ነው።
የቀሇም አብዮተኞች የማይፈሌጉትን መንግስትና ስርዓት ሇማዲከም፣ ሇማንበርከክና ብልም ስርዓቱንና ሃገሩን
ሇማፍረስ የሚጠቀሙባቸውና በቅዯም ተከተሌ ተግባራዊ የሚያዯርጉዋቸው የተሇያዩ የአፈፃፀም ስሌቶችም
አለ። ከእነዚህ መካከሌ ዋና ዋናዎቹ የሚከተለት ናቸው።
3.1. መንግስትና ገዥው ፓርቲ ተቀባይነት እንዲይኖራቸው መስራት
መንግስት እና ገዥው ፓርቲ በህብረተሰቡ ተቀባይነት እንዲይኖራቸው ከሚያከናውኑዋቸው ተግባራት
መካከሌ፦
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 መንግስት በሚከተሊቸው የፖሇቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ፖሉሲዎችና መሌካም አስተዲዯር
ጉዲዮች ሊይ አጠቃሊይ የሆነ ቅሬታ እንዱፈጠር በመስበክ በህብረተሰቡ ውስጥ "የሇውጥ
ፈሊጊነት መንፈስ" እንዱፈጠር ማዴረግ፣
 ይህንን የቅሬታ መንፈስ በተቀናጀ የፖሇቲካ፣ የፕሮፖጋንዲና የስነሌቦና ዘመቻ እንዱስፋፋ
በማዴረግ መንግስት ተአማኒነት እንዱያጣ ማዴረግ፣
 የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልችን በተሳሳተ መንገዴ በማነሳሳት በመንግስት ተቋማት ሊይ እምነት
እንዱያጣ ማዴረግና ሇስርዓት ሇውጥ ምቹ የሆነ መንፈስ እንዱፈጠር ጥረት ማዴረግ፣
 በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በሰራተኛና ተማሪዎች ማህበራትና ላልች አዯረጃጀቶች ሊይ
ያነጣጠረ የስርገትና የፕሮፖጋንዲ ሥራ በመስራት መሊውን ህብረተስብ ሇማዲረስ ጥረት
ማዴረግ የሚጠቀሱ ናቸው።
3.2.የህግ የበሊይነት እንዱሸረሸር በማዴረግ የመንግስትን ህግና ስርዓት የማስከበር አቅም ማዲከም
ህብረተሰቡ በመንግስት ሰሊምና ፀጥታ የማስከበር አቅም ሊይ እምነት እንዱያጣ ሇማዴረግ
ከሚጠቀሙባቸው ስሌቶች መካከሌ፦
 ህዝቡ ሇህግና ሇስርዓት እንዲይገዛ፣ ህግን መጣስና ህገወጥነትን ማበረታታት፣ ሇፖሉስና ሇህግ
አስከባሪ አካሊት እንዲይታዘዝ፣ የፀጥታ አካሊትን እንዱዲፈርና ግጭት እንዱፈጥር መገፋፋት፣
 ስፋት ያሇው ማነሳሳት፣ አሇመረጋጋት፣ ቅሬታ መፍጠር፣ ሥራ ማቀዛቀዝ፣ ከስራ ገበታ
መጥፋት፣ የስራ ማቆም አዴማ ማዴረግ፣
 በፀጥታ ተቋማት (መከሊከያ፣ ዯህንነት) እና በህግ አስከባሪ አካሊት (ፖሉስ፣ አቃቤ ህግ የፍትህ
አካሊት) ሊይ የተቀናጀ የፕሮፖጋንዲና የስም ማጥፋት ዘመቻ በማካሄዴ በህብረተሰቡ ውስጥ
ጥርጣሬ መፍጠርና ተቀባይነት እንዲይኖራቸው መስራት፣
3.3.በመንግስት ሊይ ተፅእኖ የሚፈጥሩ ህቡዕና ግሌፅ ጥቃቶችን በማስፋፋት ስርዓቱንና ሃገሪቱን ማፍረስ
በዚህ ዙርያ ከሚጠቀሙባቸው ስሌቶች መካከሌ ዋና ዋናዎቹ ፤ በተሇያዩ የሌማት አውታሮችና የአገሌግልት ሰጪ ተቋማት ሊይ የሳቦታጅ፣ የአሻጥር ስራዎችን
በመስራት እና የተሇያዩ ጥቃቶችን በመፈፀም ኢኮኖሚውን ማዲከም፣
 ዋና ዋና አውራ መንገድችን በመዝጋት፣ የህዝቡን ነፃ እንቅስቃሴ መገዯብ፣ የአቅርቦት እጥረት
እንዱፈጠር ማዴረግ እንዱሁም የመንግስት ዯጋፊ በሚባለ ግሇሰቦችና የህብረተሰብ ክፍልች
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ህይወትና ንብረት ሊይ የተጠናና የታቀዯ ጥቃት በመፈፀም ህዝቡ ሇመንግስት የሚሰጠውን
ዴጋፍ አቁሞ በፍራቻና በስጋት የእነሱ ተባባሪ እንዱሆን ማስገዯዴ፣
 በፖሉስ ሀይሌ፣ መከሊከያና ላልች የፀጥታ ተቋማት ውስጥ ስርገት በመፈፀም ህግንና ስርዓት
የማስከበር መንፈሳቸውንና የማዴረግ አቅማቸውን መሸርሸር፣
 ገዥው ፓርቲና አመራሩን በመከፋፈሌ መንግስት ሀገር የመምራት አቅሙን ማዲከም፣
 የብጥብጥ አዴማሱን በማስፋት አጠቃሊይ ስርዓት አሌበኝነት እንዱነግስ ማዴረግ፣
 በህቡእ በተዯራጁ ሀይልች አማካይነት መሇስተኛ የዯፈጣ ጥቃቶችንና ቀስ በቀስም ሰፋፊ
የዯፈጣ ጥቃቶችን በመፈፀም የፀጥታ ሀይልችን ትኩረትና አቅም መበተን፣
 በመንግስትና ገዥው ፓርቲ ውስጥ መከፋፈሌ እንዱፈጠር በማዴረግ ስርዓቱ ከውስጥ
እንዱናጋና አንዱፈረስ ማዴረግ
3.4. ማህበራዊ ሚዴያን በስፋት መጠቀም
በማህበራዊ ሚዴያዎች (social media) አማካይነት ቃሊትን በመሳርያነት መጠቀም (using words as
a weapon) ዋነኛው ስሌታቸው ሲሆን በዚህ ዙርያ ከሚያከናውኑዋቸው ተግባራት መካከሌ
 ሐሰተኛ ወይም የተጭበረበረ ወሬ ማሰራጨት (fake news)
 የጥሊቻ ሰበካ/ንግግር ማካሄዴ (hate speech)
 የተቀነባበረ የፈጠራ ፎቶግራፍና ምስሌ ማዘጋጀትና ማሰራጨት፣ በላሊ አገር የተፈፀመን ሁኔታ
የሚያሳይ የፎቶግራፍ ወይም የቪዴዮ ምስሌ ኢሊማ በተዯረገው ሃገር መንግስት እንዯተፈፀመ
አዴርጎ አቀነባብሮ ማቅረብ (well organized

social media usage and circulating

reconstructed videos) የሚጠቀሱ ናቸው፡፡
መጋቢት 11 ቀን 2010
ተፈሪ ቢያዴግሌኝ
ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ
ማሳሰቢያ
በላልች አገሮች የተፈፀሙ ዴርጊቶችን በማቀነባበር በአገራችን የተፈፀሙ ሇማስመሰሌ ተቀነባብረው ከተዘጋጁና በተሇያዩ ማህበራዊ
ሚዴያዎች ከተሰራጩ በርካታ የፈጠራ ፎቶግራፎች መካከሌ የተወሰኑትን ከስር ይመሌከቱ፤-
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1.

የዯቡብ አፍሪካ ፖሉስ ጆሃንስበርግ ከተማ እ.ኤ.አ ጥቅምት 10 ቀን 2007 አመፅ ባስነሱ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ሊይ የፕሊስቲክ ጥይት
ሲተኩስ የተነሳው ፎቶግራፍ በማቀናበር በኢትዮጵያ ውስጥ መጋቢት 15 ቀን 2018 እንዯተፈፀመ ሇማስመሰሌ የተሰራ የፎቶ ቅንብር

2.

በኤርትራ ስታዴዮም ውስጥ በኢትዮጵያ ተፈፀመብን የሚለትን በዯሌ ሇማሳየት የቀረበ ዴራማ አሁን በወያኔ በመፈፀም ሊይ ያሇ "ግፍ"
እንዯሆነ አዴርገው የሻዕቢያ የሶሻሌ ሚዴያ ሰራዊት አባሊት የሰሩት የፎቶ ቅንብር ከስር ይመሌከቱ

3. በቅርቡ ነውጦኞቹ በኢትዮጵያ የነዲጅ ማመሊሇሻ ተሽከርካሪዎች ሊይ ያስተሊሇፉትን ማስጠንቀቂያ ተሊሌፈው በተገኙት የነዲጅ ቦቴዎች ሊይ

የተወሰዯ እርምጃ በማሇት የሇጠፉት ፎቶግራፍ ፓኪስታን ከዯረሰ የአሸባሪዎች ጥቃት የተወሰዯ ነው፡፡
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