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የቀሇም አብዮት በኢትዮጵያ ሁኔታና የማነሳሻና የመቀስቀሻ አጀንዲዎቹ ይዘት                                         
(Color Revolution in the Ethiopian Context - its sensational and motivational Agenda) 

 

አንዴን የፖሇቲካ አሊማ ሇማሳካት ስሜትን የሚቀሰቅስ (Sensational) እንዱሆን አንዴ ሁኔታ (Incident)፣ 

ወይም ጠሊት የሚባሌ (perceived enemy) መገኘት/መፇጠር መቻሌ አሇበት፡፡ 

የአሜሪካው ፕሬዝዲንት ድናሌዴ ትራምፕ በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት የህዝቡን ስሜት ሇመኮርኮር 

“የሜክስኮ ስዯተኞች የአሜሪካውያንን የስራ እዴሌ ወሰደት” ስሇዚህ አኔን ከመረጣችሁ ከሜክስኮ ስዯተኞች 

ወዯ አሜሪካ እንዲይገቡ ሇማዴረግ አሜሪካንና ሜክስኮን በሚያዋስነው ዴንበር ሊይ አጥር እገነባሇሁ የሚሌ 

መፇክር በማንሳት የስራ እዴሌ አጣሁ የሚሌ ስሜት ያሇውን የአሜሪካ የህብተሰብ ክፍሌ አነሳሱት፡፡ 

በአውሮፓ የፖሇቲካ ምርጫ ውዴዴር "ህዝበኝነት" (populist) የተሊበሰ አጀንዲ የሚያራምደ የፖሇቲካ 

ሀይልች የተከተለት ዋነኛ የምርጫ ቅስቀሳ አጀንዲም “ስዯተኛ” የሚሌ ሆነ፡፡ ስዯተኛችን ከወንጀሌ፣ 

ከፅንፇኝነት፣ ከሃይማኖት አክራሪነት፣ እንዱሁም መጥፎ ከሚባለ ነገሮች ሁለ ጋር በማያያዝ የዜጎቻቸውን 

ስሜት ያነሳሱበት ሁኔታ ፇጠሩ፡፡ 

በዩክሬን በተመሳሳይ መሌኩ በአገራቸው ሇተፇጠረው ቀውሰ በሙለ ተጠያቂዋ “ራሺያ”፣ እንዯሆነች፣ ሇእርስ 

በእርስ ጦርነቱ፣ ሇኢኮኖሚ ችግሩ፣ ሇሃይሌ አቅርቦት እጥረቱ፣ በኢንተርኔት አማካይነት ሇሚካሄዴ ወንጀሌ 

ሇሁሇም ራሺያና የራሺያ ተወሊጆች ተጠያቂ እንዯሆኑ አዴርገው በስፋት እየሰሩበት ነው፡፡ 

በአሜሪካ የዳሞክራቶች ውዴቀት እና የሂሊሪ ክሉንተን መሸነፍ ዋነኛ ምክንያት የራሺያ ጣሌቃ ገብነት፣ 

የራሺያ በምርጫው ሚና መኖር ወዘተ.. በሚሌ በሰፊው አከራካሪ ሆኖ እስከ አሁን በትሊሊቅ የዜና አውታሮች 

ከርዕሰ ዜናነት አሌወረዯም፡፡ 

ሻዕብያ በትግለ ወቅት የህዝቡን ስሜት ሇመቀስቀስ የተጠቀመበት አጀንዲ “አምሓራ” የሚሌ ነበር፡፡ አምሓራ 

የሚባሇው ፍጡር የታጠቀ ወታዯር፣ ሰው የሚገዴሌ፣ ጭራቅ አዴርጏ በመሳሌ እስከ መጨረሻው የትግለ 

ማብቂያ እሇት ዴረስ ሇመቀስቀሻነት የተጠቀመበት አጀንዲ ነበር፡፡ 

የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋሊ ዯግሞ እስካሁን ዴረስ በኤርትራ ሇተፇጠረው ቀውስ ሁለ 

ተጠያቂው “ወያኔ” ሆነ፡፡ የኤርትራ ችግር “ወያኔ”፣ የኤርትራ ህዝብ ጠሊት “ወያኔ” ከዚህ አሌፎ በኢትዮጵያና 

በአከባቢው ያሇው ሁኔታ ሁለ "ወያኔ" የሚከተሇው ፖሉሲ እንዯሆነ አዴርጎ በእጅጉ ሲሰራበት ይታያሌ፡፡ 

ስሇዚህ አንዴ እንቅስቃሴ ስኬታማ ሇማዴረግ አንዴ ጠሊት የሚባሌ አካሌ ወይም ሁኔታ መፇጠር መቻሌ 

አሇበት፡፡ በተሇይም ፖሇቲካዊ ሌዩነቶችን ፊት ሇፊት በማስቀመጥ በሃሳብ ማሸነፍ አይቻሌም ብሇው የሚያስቡ 
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የፖሇቲካ ሀይልች ሇማሸነፍ ወይም ስሌጣን ሊይ ሇመቆየት ጠሊት የሚባሌ አካሌ መሳሌ ወይም መፍጠር 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የኤርትራን ሁኔታ እንዯ አብነት ብንወስዴ አንዴን ተፃራሪ ሀይሌ በመሳሌ ወይም “ወያኔ” የሚባሇውን ጠሊት 

በመፍጠር ይህ ጠሊት ኤርትራን የመበታተን፣ የኤርትራን ህዝብ ስቃይ የማራዘም ወዘተ.. አጀንዲ እንዲሇው 

አስመስል በማቅረብ ይህ "ጠሊት" ዴጋሚ ወዯ ጦርነት ሉያስገባን ስሇሚችሌ ሁለጊዜ ዝግጁ መሆን አሇብን 

በሚሌ ህዝቡ በዚህ አስተሳሰብ ቀርፆ፣ እንዱፇራና ሁላም ስጋት እንዱያዴርበት በማዴረግ ሻዕብያ 

በሚመራው መንግስት ሊይ ህዝቡ ምንም አይነት ጥያቄ እንዲያነሳ አዴርጏ ሇመያዝ እየተጠቀመበት ይገኛሌ፡፡ 

በውጪ ጠሊት አገሮች እየፇራረሱ ነው እኛም ተመሳሳይ የሆነ የመፇራረስ አዯጋ እንዲይዯርስብን ይህ 

መንግስት ይኑርሌን የሚሌ ዓይነት አስተሳሰብ በህዝቡ አእምሮ ውስጥ እንዱቀረፅ ጥረት አዴርገዋሌ፡፡ በዚህ 

መንገዴ የኤርትራ ህዝብ በሻዕቢያ መንግስት ሊይ ምንም አይነት ጥያቄ እንዲያነሳ ሇመዝጋት እየተጠቀሙበት 

ይገኛሌ፡፡ 

የውጭ ጠሊቶች (ኤርትራና ግብፅ…) በኢትዮጵያ ያሊቸውን ጥቅም ሇማስጠበቅ ከጦርነት በመሇስ ማህበራዊ 

ሚዴያዎችን ጨምሮ የተሇያዩ ስሌቶችን በመጠቀም ህዝቡን በመከፋፇሌ ወዯ እርስበርስ ግጭት በማስገባት 

ሃገራችንን ሇማዲከም ኢኮኖሚያውን ማዴቀቅ ብልም እንዯ የመን፣ ሉቢያ፣ ሶርያና ሶማሉያ መበታተን 

የሚቻሌ መሆኑ ተረዴተው በምዕራብውያን የተቀመረውን መንግስትን ሇመሇወጥ የዓመፅ፣ የጏሳ ግጭት፣ 

የአክራሪ አስተሳሰብ ወዘተ...ስሌቶችን በመጠቀም በአነስተኛ ወጪ ባለበት ቦታ ሆነው አንዴም ወታዯር 

ሳይሌኩና ጥይት ሳይተኩሱ አገራትን የማተራመስ ስሌትና እስትራተጂ በመጠቀም አገራችንን በማወክ ሊይ 

ይገኛለ፡፡  

በአገር ውስጥም ተቃዋሚ ሃይለ በኢህአዳግ ፓርቲ የተቀየሰው ፖሇቲካዊ፣ ኤኮኖሚያዊና ማሕበራዊ 

ፖሉሲዎች ሇሃገሪቱና ሇህዝቡ ያስገኙት ሇውጥና ከነችግሩም ቢሆን በህዝቡ ዘንዴ ያሊቸው ተቀባይነት በማየት 

ፊት ሇፊት አማራጭ ፖሉሲዎቻቸውን አቅርበው ህጋዊና ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ማሸነፍ እንዯማይችለና ከዚህ 

በኋሊም ብዙ ስራና ጊዜ እንዯሚጠይቃቸው የተገነዘቡበት ሁኔታ ተፇጥራሌ፡፡ 

በመሆኑም በዱያስፖራ ያሇው ተቃዋሚ ፖሇቲካኖች ከምዕራብውያን ሃይልች ጋር በመሆን ይህንን ስርዓት 

ሇመሇወጥ የሚያስችሌ ስሌት መቀየስ ነበረባቸው፡፡ የኢህአዳግ መንግስት አሁን ባሇው ሁኔታ በምርጫ 

ማሸነፍ እንዯማይቻሌ ተረዴተው ህጋዊ ባሌሆነ መንገዴ የስሌጣን ተካፋይ ሇመሆን ቀዯም ሲሌ “ብሔራዊ 

መግባባትና እርቅ”፣ “የሽግግር መንግስት”፣ “ሕገ መንግስት ማሻሻሌ”፣ “የፖሇቲካ ምሕዲሩን ማስፋት” ... 

የሚለ የተሇያዩ ስሌቶች ቢያቀርቡም ተቀባይነት አሊገኙም፣ በዚህ መንገዴ የሚፇሌጉትን የስሌጣን አሊማ 
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ማሳካት አሌቻለም፡፡ ስሇሆነም ላሊ የትግሌ ስሌት መቀየስ ነበረባቸው፣ ይኸውም “የቀሇም አብዮት” ወይም 

በጏዲና ነውጥ መንግስትን የመገሌበጥ ስሌት” ነው፡፡ 

ይህ ስሌት ውጤታማ ሇማዴረግ “የቀሇም አብዮት” ወይም “ህዝበኛ” ሀይልች የሚከተሎቸውን ስትራቴጂዎችና 

ስሌቶች መከተሌ ነበረባቸው፡፡ የቀሇም አብዮቱን ዯጋፊ ሀይሌ ሇማግኘትም ስሜትን የሚቀሰቅስ መፇክር 

ወይም በቀሊለ ተቀባይነትን ሉያገኝ ይችሊሌ ብሇው ያሰቡትን ጠሊት የሚባሌን ሀይሌ ፇሌገው ማግኘት 

ነበረባቸው፡፡ 

ከዚህም አንፃር በኤርትራና በግብፅ መንግስት የሚዯገፍ የቀሇም አብዮት አራማጆች የመረጡት ስሌት 

የትግራይ ህዝብን እንዯ ጠሊት በማስቀመጥ በዚህ ዙርያ የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልችን ስሜት በመቀሰቀስ 

ዯጋፊ ማግኘት ይቻሊሌ ብሇው ያሰቡት “የትግራይ የበሊይነት አሇ” የሚሌ አጀንዲ በመቅረፅ ይህንን ሁኔታ 

ሉያሰርፅሌን ይችሊሌ ያለዋቸው የተሇያዩ ተያያዥ ጉዲዮች በማንሳት ላት ተቀን የጥሊቻ መርዛቸውን መርጨት 

ጀመሩ፡- 

 መሬት የሚዘረፇው በትግራይ ተወሊጆች ነው 

 የኮንትሮባንዴ ንግዴ የሚካሄዯው በትግራይ ተወሊጆች 

 የተትረፇረፇ ሃብት በትግራይ ተወሊጅ እጅ አሇ፣ 

 ከኢትዮጵያ በተዘረፇ ሃብት ትግራይ ከሚገባው በሊይ ሇምታሇች፣ 

 የትግራይ ህዝብ (6%) የሃገሪቱን (94%) ፖሇቲካና ኢኮኖሚ ተቆጣጥሯሌ 

 በወንጀሌ የሚታሰር ሰው ካሇ ያሰረው ወያኔ ነው፣ 

 በራሱ ክሌሌ ሇተፇጠረው የመሌካም አስተዲዯር ችግር ተጠያቂው ወያኔ ነው 

 የኢትዮጵያ መንግስት የወያኔ መንግስት ነው፣ 

 በሁለም የሃገሪቱ አከባቢ ሇተፇጠረው ችግር ተጠያቂው ወያኔ ነው፣ 

 የወያኔ መንግስት ማስወገዴ አሇብን፣  

 ሁለም የትግራይ ተወሊጅ የወያኔ ሰሊይ ነው ወዘተ.. 

እነዚህ ዘመቻዎች መሰረት የላሊቸው ተራ አለባሌታዎች መሆናቸው ስሊሌተረደት ሳይሆን የቀሇም አብዮት 

ስሌት/ስትራቴጂ ዋናው መቀስቀሻ አጀንዲ ሆነው እንዱያገሇግለ ሆን ተብልው የተቀረፁ ናቸው፡፡ በዚህ ዙርያ 

ሇበርካታ አመታት ሰፊ ስራ ሲሰራበት ከቆየ በኋሊ አሁን ከፍተኛ ጠርዝ ሊይ የዯረሰበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ 
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የተሇያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ሽፋን በመጠቀም በተሇያዩ ማህበራዊ ሚዱያዎች አማካይነት 

ከኤርትራና በኤርትራውያን የሚሇቀቁ የዘር ጥሊቻዎችን መነሻ ያዯረጉ የተሇያዩ መሌእክቶች በየዯቂቃው 

ይሰራጫለ፡፡ እነዚህ ከቋንቋው አፃፃፍ ከሚጠቀሙበት ቃሊት ሇማስተሊሇፍ ከሚሞክሩት አንደን ህዝብ 

በላሊው ህዝብ ሊይ ሇማነሳሳት ያሇመ የጥሊቻ መሌእክት አንፃር በቀሊለ መሇየት የሚቻለ ናቸው   

ይህ የጥሊቻ መሌእክት ሻዕብያ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሲከተሇው የነበረ ስሌት ሲሆን በኢሳያስ ንግግር ሁለጊዜ 

“ወያኔ” የሚሇው ቃሌ አይጠፋም፡፡ የሻዕብያ የሶሻያሌ ሚዱያ ሰራዊትም የኢትዮጵያውያንን ስም በስፋት 

በመጠቀም የጥሊቻ መርዙን እየረጨ ነው፡፡  

ከዚህ በመነሳት የቀሇም አብዮት ስሜት ቀስቃሽ (Sensational) አጀንዲ እንዱሆን አንዴ ጠሊት የሚባሌ ሀይሌ 

ማሇትም “ወያኔ” “የትግራይ ህዝብ” “የትግራይ የባሊይነት አሇ” የሚሌ ጠሊት አስቀምጧሌ፡፡ አሁን ባሇው 

ሁኔታ የተቃዋሚ ፓርቲና የፖሇቲካ አጀንዲ የሚባሌ መከራከሪያ ነጥብ የሇም ወይም ዯብዝዟሌ፡፡ የፖሇቲካ 

ዓሊማ፣ ፕሮግራም፣ ፖሉሲ፣ የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ አንዴን ህዝብ በጠሊትነት በመፇረጅ ሊይ ያተኮረ የትግሌ 

ስሌት ተቀይሶ ተግባራዊ እየሆነ ነው፡፡ 

"ውሸት ሲዯጋገም እውነት ይመስሊሌ" እንዯሚባሇው ይህ ዘመቻ እውነት እየመሰሇ ብዙ ሰው እያዯናገረ ቀሊሌ 

የማይባሌ ተከታይም እያገኘ ነው፡፡ ስሇሆነም ይህን በመገንዘብ የቀሇም አብዮቱ በአንዴ ህዝብ ሊይ ያነጣጠረ 

የሃሰት መፇክር መስበር መቻሌ አሁን ያሇው ሁኔታና ተቃውሞ መሌክ እንዱይዝና ቀና አስተሳሰብና ጥያቄ 

ያሇው ሀይሌ ነጥሮ እንዱወጣ ሇማዴረግ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እንዲሇው የሚያጠራጥር አይዯሇም፡፡ 

ይህ የጥሊቻ ዘመቻ መነሻው የኢትዮጰያን አንዴነት ከማይፇሌጉ አገሮች የሚመነጭ የማህበራዊ ሚዱያ ጦርነት 

መሆኑ፣ ተቃዋሚዎችም ሇኢትዮጵያ ህዝብ የሚበጅ ግሌፅ የሆነ አጀንዲ ስሇላሊቸው የነዚህን ሀይልች የጥፋት 

መሳርያ ሆነው በመስራት ሊይ መሆናቸውን ህዝቡ መገንዘብ ይኖርበታሌ፡፡ የእነዚህ ሀይልች ዋና ፍሊጎት 

ጠሊት በላሇበት ሁኔታ ጠሊት በመፍጠር (creating enemy out of nothing) ህዝቡን ውዥንብር  ውስጥ 

በመክተት የፖሇቲካዊ አሊማቸውን ማራመዴ ነው፡፡  

በተሇያዩ የአገራችን አካባቢዎች በአማራ ይሁን በኦሮሚያ ክሌልች በዚህ የጥሊቻ መፇክር ተነዴተው ብሔር 

ተኮር ጥቃት ሇማዴረስ የተንቀሳቀሱ የጥፋት ሀይልችን ዴርጊት በመቃወም በቤታቸው አስጠሌሇው ከጥቃት 

የታዯጉት የአማራና የኦሮሞ ተወሊጆች መሆናቸውን በግሌፅ መታወቅ አሇበት፡፡ መፇክሩ የህዝቡ እንዲሌሆነ 

ከዚህ በሊይ ማረጋገጫ የሇም፡፡ 

የቀሇም አብዮቱ ወዯ ዴሌ እንዱሸጋገር ስሌትና ስትራቴጂ መቀየስ ነበረበት፡፡ የቀሇም አብዮቱ ስሜት ቀስቃሽ 

(Sensational) እንዱሆን ህዝቡ ሉያነሳሳ ይችሊሌ ተብል የታመነበት አንዴ ሁኔታ መፇጠር ነበረበት፡፡ 
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ይኸውም “ወያኔ” “የትግራይ ተወሊጅ” በሚሌ ዙርያ የሚያጠነጥን ስሌት/ስትራቴጂ ተነዴፎ በዚህ አጀንዲ ሊይ 

ላት ተቀን ተሰራበት፡፡ 

የትግራይ ህዝብ ከላሊው ኢትዮጵያዊ የተሻሇ ጥቅም እንዲሊገኘ ያውቁታሌ፡፡ የቀረው  የኢትዮጵያ ህዝብ 

ጠሊትም ሉሆን እንዯማይችሌ አሊጡትም፡፡ ሲጀመር ይህ የጠሊትነት መንፇስ እንዱፇጠር እየተዯረገ 

የሚገኘውም በኢትዮጵያ ህዝቦች በኩሌ እንዲሌሆነ ይታወቃሌ፡፡ 

ይህ የጥሊቻ ዘመቻ በዋናነት የኤርትራና የግብፅ መንግስታት በመቀናጀት በማህበራዊ ሚዱያ ዙሪያ 

ባዯራጁዋቸው ስራዊቶቻቸው አማካይነት የሚያራግቡት ሆኖ ከእነዚህ በተጨማሪ በሃገራችን በህጋዊና 

ሰሊማዊ መንገዴ/ትግሌ ስሌጣን መያዝ አስቸጋሪ የሆነባቸው የሃገራችን ተቃዋሚዎችም የጠሊት አገሮች 

በሚያቀጣጥለት እሣት ሊይ ነዲጅ በማርከፍከፍ ሇፖሇቲካዊ ዓሊማቸው ጥቅም ማስገኛ አዴርገው በመጠቀም 

ሊይ መሆናቸው ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ 

በመሆኑም “የትግራይ የበሊይነት አሇ” የሚባሇው የፇጠራ አጀንዲና መፇክር የማን መሆኑ መጋሇጥና መሰበር 

መቻሌ አሇበት፡፡ ተቃዋሚ የሚባሇው ሀይሌም ሇጊዜያዊ ትርፍ ሲሌ ከተወሸቀበት ከዚህ የፇጠራ መፇክር 

ወጥቶ ፖሇቲካዊ አጀንዲውን ይዞ በግሌፅ ወዯ ህዝቡ መቅረብ መቻሌ አሇበት፡፡ ከዚህ ውጭ የሆነውን ዘረኛ 

ቅስቀሳ ሇአገራችን እንዯማይበጅ ህዝቡ ተረዴቶ እነዚህን የጥፋት ሀይልች መታገሌ የሚችሌበት ሁኔታ መኖር 

አሇበት፡፡ 

 

መጋቢት 11 ቀን 2010 

 

ተፇሪ ቢያዴግሌኝ 

ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ   

 


