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ድብቁ ዓኲዒ 

                                                      ድኵቪ ሤጌቪ 03-27-18 

ኟቀኯም ብዮዴ (Colour Revolution) ከሢቪዶው ፖኯዱካዊ-ኸኮኖዑ ፍኴቬፍና ውጭ ኟኳኵዻን 

ዏቬዒዴና ዒኟዴ ኟዒይሦኴጉ ክሢሡ ኒዮ-በሢኴ ሃይኵዻ በንድ ሀገሤ ውቬጥ ኟህዝቡን ጥቅም ቪይሆን 

ኟእነሤቨ ፍኲጎዴ ኟዑያቪካ ዯኲኲኪ ጏይም ሻንጉዴ ዏንግቬዴ ኯዏዏቬሟዴ ኟዑያደሤጉዴ ጣኴቃ ገባዊ 

ጥሟዴ ነው። ኟቀኯም ብዮደ በዋነኛነዴ ከውጭ ኟዑዏሢ ቩሆን፤ ሀገሤ ውቬጥ ባኰ ኟቬኴጣን ጥም 

ያቪበዳዶው ዯቃዋዑዎዻ እንዲደገፍ ዯደሤጎ ይነደሩኴ።  

ይሁንና ንድ ኟቀኯም ብዮዴ እንዲካሄድበዴ ኟዯጏቧነበዴ ሀገሤ ውቬጥ ያኰ ዯቃዋዑ ፓሤዱዎዻ ጇንካሢ 

ንድነዴ ኖሢዶው እንደዑገባ ‘በዐያው ኟዯካኑዴ’ ኟቀኯም ብዮዯኞዻ ቩናገሠ ይደዏጣኴ። ዯግባሠን 

ኯዏከጏንም ኟዚያዻን ሀገሤ ቬም ጥኲቮዴ በዏቀባዴ ኟበሢዝምን ዷንዳ ኟዑያቀነቅኑዴ ዓኯም ቀፍ 

ዑዲያዎዻ ከፍዯኛ ከፍዯኛ ሽሩን እንዲቧገ ይደሟጋኴ።  

እነዚህ ዑዲያዎዻ ኟቀኯም ብዮደ በህዝቡ ፍኲጎዴ ኟዯነቪ በዒቬዏቧኴ በቬሩዴ ይደቧኩሢኰ። እናም 

ኟዚያዻ ሀገሤ ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድዻ፣ ኟፖኯዱካ ምህዳሤ ዏጥበብና ዏቬሩዴ እንዲሁም 

ዯቃዋዑዎዻ ያኰበዴ ሁኔዲ ዯጣምዏው፣ ዯንጋደውና ጎብጇው ይቀሤባኰ— ኟቀኯም ብዮደን ኯዒቬነቪዴ 

ጥሤጊያ ዏንገድ በዑሦጥሤ ሁኔዲ።  

ኟቀኯም ብዮዴ በብዛኛው ኟዑካሄደው በምሤጪ ጏቅድዻ ቢሆንም፤ ኯዘዏዹው ያዸ ሀገሤ ምዷ ሁኔዲ 

እንዳኲዴ በዲዏነበዴ ጊዜም ከናጏን ይዻኲኴ። እሤግጥ ኯገዛ ዜጎዹዶው ኃኲረነዴ ኟዒይቧዒዶውና በቧዎዻ 

ደም በቋሢጭ ቤዯ-ዏንግቬዴ ዏግባዴ ብዹ ኟቀንና ኟኳዴ ህኴዒዶው ኟሆነው ኟሀገሤ ውቬጥ 

ዯቃዋዑዎዻ እቪደን ቀጣጥኯውዴ ጏኲሦኑን ባህሤ ዒዶ ሆነው ኟዑሞቁዴ ክሢሡ ኒዮ-በሢኴ ሃይኵዻ 

ባቬነቨዴ ኟቀኯም ብዮዴ ዒካኝነዴ ኟዑሟግሦው ቧው ምናዶውም ይደኯም።  

እንዲያውም ከምግባሢዶው ጋሤ ኟዒይገናኗውን ኟቧብዓዊ ዏብዴና ኟግጭዴ ሦዸዎዻ ነን ባይ ካባን በደሟቡ 

ዋነኛዎዷ ኟቀኯም ብዮዴ ቀጣጣይ ባኴደሟቦዹዶው ዒካኝነዴ በሁኔዲው እኟቪቁ ጉዳዮን ኯሡፖሤዴ 

ፍጆዲነዴ በዏደጋገም ይጇቀዐበዲኴ። ‚በቧው ቁቬኴ እንጧዴ ቬደድበዴ‛ ይሏኴ እንዲህ ነው።  
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ዏሟዺዎዻ እንደዑያቪአዴ ኟቀኯም ብዮዴ ዋነኛ ዏንቬኤዎዻ ዯብኯው ኟዑጇቀቨዴ፤ ኟምዕሢቡን ዓኯም 

ሤዕአዯ-ዓኯም ኟዒቬሩሩዴ ቬዴሢዳዹ፣ ኟኃይኴ ቅሤቦዴና ሽብሤዯኝነዴን ዏዋጋዴ ኟዑኰ ቬባቦዻ 

ዏሆናዶውን በኟጊዜው ኟዑጏገ ድሤቪናዴ ያቬሟዳኰ። እነዚህን ህኴዮድዻና ፍኲጎድዻ ኯቬኬዴ እንዲበቁ 

ኟዑደሟገውም በቧብዓዊ ዕሤዳዲና በዴሞክሢቩ ቬም በዑንቀቪቀቨ ዓኯም ቀፍ ዏንግቬዲዊ ያኴሆኑ 

ድሤጅድዻ (INGOs) ዒካኝነዴ ዏሆኑንም እንዲሁ፡፡  

በጆሤዹያ፣ በአክሣንና በኪሤጊዚቬዲን ኟዯካሄዱዴ ኟቀኯም ብዮድዻ ዯጇቃሽ ናዶው። በእነዚህ ሀገሥዻ 

ውቬጥ ቀደም ቩኴ ኯዯካሄደው ኟቀኯም ብዮዴ ቬኬዲዒነዴ ኟዓኯም ቀሧ ዏያዶዻ ድሤሻ ከፍዯኛ 

ከዏሆኑ ባሻገሤ፤ ኟዏያዶዷ ጣኴቃ ገብነዴ ባይኖሤ ኟኟሀገሢደን ፖኯዱካዊ ምህዳሤ ዏቀኟሤ ኟዒይዲቧብ 

እንደሆነ ብዙዎዷን ያቬዒዒ ሃቅ ነው።  

ኟያኔዎዷ ኟጆሤዹያው ‚ሥዝ‛፣ ኟአክሣይኑ ‚ብሤዴኳናዒ‛ እና ኟኪሤጊዚቬዲኑ ‚ቀይ በባ‛ ብዮድዻ 

ዯከዲዲይነዴና ኟገዘዲዶው ምቪያነዴ እንዲሁም ኟዯቀናበሠዴ በዴሞክሢቩ ቬም በዑንቀቪቀቨ ዓኯም 

ቀፍ ዏንግቬዲዊ ያኴሆኑ ድሤጅድዻ እንደሆነ ይነገሢኴ፡፡  

ከዚህ በባሻገሤም በዝቤኪቬዲንና በዘሤባዺን ኟዯሦጇሟው ያኯዏሟጋጋዴ እንደ ኳኵዻ ኟቀኯም ብዮዴ 

ቧኯባ ሀገሥዻ ቬኬዲዒ ሆን ያኴዹኯው፤ በዋነኛነዴ በኟሀገሢደ ኟነበሟው ዯጧባጭ ሁኔዲ ምዷ ኯዏሆን 

ነው። 

ሆኖም ‘ኟእኛን ብዹ እንዹ ኟሢቬህን ዏፅሐፍ ሦፅሞ ዲንብበው፤ ዏዏሡያህም ዲድሤገው’ በዑኴ ከእኔ 

ጏዲያ ኲቪሤ ፅንፍ ኟጏጣ ኒዮ-በሢኲዊ እቪቤ ዒካኝነዴ በዯኯያአ ሀገሢዴ ውቬጥ ኟዯካሄደው ኟቀኯም 

ብዮዴ ዘዏዹ በኟሀገሢደ ባኯው ፖኯዱካዊ፣ ኸኮኖዑያዊና ዒህበሢዊ ውድ (Context) ምክንያዴ 

እንዲሁም ኟቀኯም ብዮደ በሦጇሟው ሀገሢዊ ምቬቅኴቅኴ ሁኔዲ ቪቢያ ቬኬዲዒ ሆኗኴ ኯዒኯዴ 

ይዹኴም።  

ሁኲዻንም እንደምናቬዲውቧው፤ በምሤጪ 97 ጏቅዴ በንድ በኩኴ ምሤጪው ቧኲዒዊና ዴሞክሢቩያዊ 

ሆኖ እንዲጇናቀቅ፤ በኳኲ በኩኴ ደግሞ ከዏዷዏሡያው እቬከ ዏጧሟሻው ድሟቬ ኟህዝብን ዏኔዲ 

እንዲያጣና በዏፅ ዯዯሢምቭ ኟዴሤምቨ ውጤዴ ኟሆነ ዏንግቬዴ እንዲቋቋም በዑሦኴጉዴ ኟቀኯም 

ብዮዴ ሢዒጆዻ ከፍዯኛ ፍኴዑያ ዒካሄዳዶውን እናቬዲውቪኯን።  
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ምንም እንኳን ይህ ፍኴዑያ በዏንግቬዴና በቀኯም ብዮዴ ሢዒጆዷ ቬዴሢዳዹዎዻ ዏካከኴ ኟዯካሄደ 

ቢሆንም በቬዯዏጧሟሻው ዏንግቬዴ ኟፖኯዱካና ኟህዝብ ኟበኲይነዴን ዒሟጋገጥ በዏዹኰ ገና በእንጭጨ 

ከሽፍ ዻሏኴ።  

ዎ! በጏቅደ በሀገሢዻን ጭኲንጭኰ ዲይድ ኟነበሟው ኟቀኯም ብዮዴ ቪይጏኯድ በዏጧንገሧ ቪቢያ እቬከ 

ዛሣ ድሟቬ ያኴሻሟ ብቬጭዴ ውቬጥ ያኰዴ እነ ሂዮዒን ሢይዴቬ ዎዻ ዓይነዴ በቧብዓዊ ዏብዴ ቬም 

ኟዑነግዱ ፅንሦኛ ኒዮ በሢኴ ሃይኵዻ ኟሀገሢዻንን ገፅዲ በዯደጋጋዑ ከዒጇኴቮዴ ኴቦዘኑም—በግኴና 

በዘዏዹ ዏኴክ። 

ያም ሆኖ በምሤጪ 97 ጏቅዴ ዏንግቬዴ ኟፖኯዱካና ኟህግ ኟበኲይነዴን በዒያሻዒ ሁኔዲ በዒሟጋገገ 

ምክንያዴ ኟቀኯም ብዮዴ ሀገሢዻን ውቬጥ ቬኲኴዯከቧዯ፤ እነዚህ በቧብዓዊ ዏብዴ ቬም ኟዑነግዱ ኟቀኯም 

ብአዯኞዻ በምሤጪ 2002 ጏቅዴም እንደ እሤጎ ዝንብ ጥኴቅ ከዒኯዴ ኴቦዘኑም።  

ኟቀኯም ብዮዯኞዷ ምንም እንኳን በጏቅደ ጏደ ሀገሢዻን ዏምጣዴ ባይዻኰም፤ በሀገሢዻን እንዲከቧዴ 

ኟዑቯዴን ኟቀኯም ብዮዴ ከዏደገፍ ጏደ ኋኲ ኲኰም። ኟቀኯም ብዮዴ ሢዒጆዷ ፅንሦኛ ሃይኵዻን 

በዏደገፍ ኟዑቯዴ ‚ብዮዴ‛ እንዲቀጣጇኴ ቧረ ኟፕሥፖጋንዳ ዘዏዹዎዻንም በጏቅደ ቢያካሂዱም 

ኴቀናዶውም። እናም ውጤደ በቀኯም ብዮዯኞዷ ኟህኴም ቅዥዴ ቪይሆን፣ በድምፅ ቧጩው ኟኸዴዮጵያ 

ህዝብ ዑዛናዊና ፍዴሐዊ ውቪኔ ደዏደም ዻሏኴ።  

ያም ሆነ ይህ ግን ሁኳም ደካዒና ሻንጉዴ ዏንግቬዴ ዯዏቬሤድ ኟሀገሢዻን ህዝቦዻና ዏንግቬዴ 

ኟዷዏሠዴ ሦጣንና ዯከዲዲይ ዕድገዴ እንዲሁም ኟዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴ ባህኴ ግንባዲ እንዳያድግ ኟቀኯም 

ብዮዴን ኟዑያቀነቅኑዴ ሃይኵዻ፤ ዛሣም ድሟቬ ኟጥሩዴ እዺዶው ከሀገሢዻንና ከህዝቦቿ ኲይ ኲነቨም። 

በምሤጪ 2007 ጏቅዴም ኟዯዹኲዶውን ቢያደሤጉም ኴቧዏሟኲዶውም።  

ከዚያም በኋኲ በሀገሢዻን ውቬጥ ቧኲም እንዳይሦጇሤ ኟዏጣሤ፣ ኟጎዳና ኲይ ነውጦዻን በዯኯያአ ዏንገዶዻ 

ኟዏደገፍ፣ እንዲሁም ኯቀኯም ብአዴ ምዷ ሁኔዲዎዻን በዏፍጇሤ ጣኴቃ ገባዊ ቬሢዶውን ከናውነዋኴ። 

በሁኑ ጏቅዴም ኟቀኯም ብአዴ ዝዒዑያ እኟዲኟ ዏሆኑን ኟቬዶኳይ ጊዜ ዋዸ ኮዒንድ ፖቬዴ 

ቫክሣዲሡያዴ ዏግኯፁ ይዲጏቪኴ። 
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ኟቀኯም ብአዯኞዻ ኯኳኲ ሀገሤ ዜጎዻ ያቧቡ በዏምቧኴ በቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድዻ ሽሩን ዯግ 

ሢዶውን ዏከጏን ነው። ሆኖም ድብቁ ዓኲዒዶው ኟሢቪዶውን ሤዕአዯ-ዓኯም በዒሢዏድ ኟንድን ሀገሤ 

ንገሢ ሃብዴ በዲዲዎዹዶው ዒካኝነዴ እንዲበዘበዝ ዒድሟግ ነው። ኯዚህም ቬኯ ህዝቡ ደንዲ ቢቬ ኟሆነ 

ሻንጉዴ ዏንግቬዴ ኯዏዏቬሟዴ ይጥሢኰ።  

ሆኖም ይህን ዒድሟግ ሁን ባኯው ሁኔዲ ሦፅሞ ኟዑዹኴ ይዏቬኯኝም። ኸዴዮጵያ ውቬጥ ዏቧሟደ 

ዯጥኵ በዏገንባዴ ኲይ ኟዑገኗው ቬሤዓዴና ዏንግቬዴ ዲዛዥነደ ኯህዝቡና ኯህዝቡ ብዹ ቬኯሆነ ነው። ህዝቡ 

በሀገሠ ኟዑያገኗውን ዯጇቃዑነዴ ዏዺም ቢሆን ኯባዕዳን ቪኴፎ ዏቬጇዴ ይሻም። እናም ኟቀኯም 

ብአዴ ድብቅ ዓኲዒ ይኸው ዏሆኑን በዏገንዘብ ሁኰም ኯቧኲዐ በዏዴጋዴ በሀገሠ ኟዯሦጥሥ ሃብዴ 

ዯጇቃዑው እሤቨ ብዹ ዏሆኑን ዒሟጋገጥ ዏዹኴ ኯበዴ። 


