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ለዓለማችን ሀገሮች ሀብታምነትና ድህነት፣ የበላይነትና የበታችነት መፈጠር በዋነኛ 

ምክንያትነት ይጠቀሳል፡፡ የመረጋጋትና የመበጣበጥ፣ የማደግና የመውደቅ የሚስጢር ቁልፍ ሆኖ 

ዛሬ ላይ መድረስ እንደቻለም የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ— የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምርጫ፡፡ 

በዚህም ሀገራቱ በተከተሉት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሳቢያ የመንግስታቸውንና የህዝባቸውን 

የኑሮ ደረጃ ወደ ተሻለ ሁኔታ ማድረስ የቻሉ እንዳሉ ሁሉ በተሳሳተ የፖሊሲ ምርጫቸው ምክንያት 

ለከፍተኛ ውድቀት የተዳረጉት ሀገሮች ቁጥርም ቀላል አይደለም፡፡ እናም በአንድ በኩል ጊዜውንና 

ሁኔታን መሰረት ያደረገ የተሻለና ጥቅምን የሚያረጋግጥ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መከተል የዓለማችን 

መንግስታት ዋነኛ ትኩረት ሆኖ ቆይቷል፡፡ በዚህም ልክ እንደ ዱላ ቅብብል የኢኮኖሚ ፖሊሲ 

አማራጭን የመከተል ተግባርም አንደኛው በሌላኛው እየተተካ ሄዶ የኒዮ-ሊበራሊዝም ወልደትን 

ሊያበስር ችሏል፡፡ 

በመካከለኛና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፍል ሀብት እያግበሰበሰ 

ለሀብታሙ ከፍል የሚጨምርለትና በዓላማችን ገዥ አስተሳሰብ ሆኖ ብቅ ያለው እ.ኤ.አ ከ1970ዎቹ 

አጋማሽ በኋላ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ኒዮ ሊበራሊዝም የገበያ አክራሪነት ፍልስፍናን 

ይከተላል፤ ግቡ ድግሞ ለካፒታል ስምሪትና አትራፊነት ላይ ያነጣጥራል፡፡ ለዚህ ስኬት ደግሞ 

ትርፍ የሚገኝባቸው ሀገሮችን የማማተር ብሎም የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም በቁጥጥሩ ስር 

የማዋል ተግባር ላይ ይሰማራል፡፡ ዋነኛ ኢላማው ደግሞ ታዳጊ ሀገሮች ናቸውና በነርሱ ላይ 

ያማትራል፡፡ ማማለያዎችን ሁሉ በመጠቀም በቁጥጥር ስር ካዋለ በኋላ ቀስ በቀስ ሀብት ከሀገሬው 

ህዝብ እጅ ወጥቶ ወደ ትልልቅ ኩባንያዎቹና ባንኮቹ ኪስ እንዲገባ በማድረግ ለበርካታ የአለማችን 

ታዳጊ ሀገሮች የቀውስ መንስዔነት ዋነኛ ሞተር በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በግብጽ የተፈጠረው ቀውስ ዋነኛ መንስዔ ኒዮ-ሊበራሊዝም ያስከተለው መዘዝ 

እንደሆነ ሃሳባቸውን የሚያንጸባርቁ የኢኮኖሚ ሙሁራን በርካታ ናቸው፡፡ ኒዮ - ሊበራሊዝም 

ጠቃሚ እንደሆነ የሚጠቁሙት ምሁራኑ ፈውሱን ሳያላምጡ መዋጥ ግን ለውድቀት እንደሚዳርግ 

ግብጽን በእማኝነት ይጠቅሳሉ፡፡ 

አሜሪካና የምዕራቡ ዓለም ካላቸው ርዕዮተ ዓላማዊ ቅኝት በመነሳት ግብጽ በፖለቲካውም 

ሆነ በኢኮኖሚው መስክ የኒዮሊበራሊዝም ርእዮትን እንድትከተል ሲወተውቱ ቆይተዋል፡፡ ታዲያ 



ጥረታቸው ሰምሮ ሃገሪቱን ግዳያቸው ማድረግ ቻሉ፡፡ የኒዮ - ሊበራሊዝምና የግብጽ ቁርኝት 

መሰረቱ የተጣለው እ.ኤ.አ በ1981 ነበር፡፡ የወቅቱ የግብጽ ፕሬዚዳንት ሙባረክ እንዲሁም 

የአሜሪካ መንግስት ዋነኞቹ ተዋናዮች ነበሩ፡፡ የኒዮ - ሊበራሊዝምን ህይወት ለማስቀጠል 

እንዲረዳም ቀዳሚው የስድሳ ቢሊዮን ዶላር ዕርዳታ በአሜሪካ በኩል ተበረከተ፡፡ ልብ በሉ! የግብጽ 

መንግስት የኒዮ -ሊበራል ፖሊሲ ጽዋን ሳያለምጥ መጎንጨት የጀመረው በዚህ ወቅት ነበር፡፡ 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከአሜሪካ ከተገኘው ዕርዳታ አብዛኛው ማለትም ከ1 ነጥብ 3 

ቢሊዮን ዶላር በየዓመቱ ለወታደራዊ መግዥ ይውል እንደነበር ነው፡፡ ታዲያ የአሜሪካ ዕርዳታ 

በዚህ ብቻ ሳይወሰን ነጻ ገበያን ለማበረታታት በሚል በጉዳይ አስፈጻሚው በዩኤስ ኤይድ 

አማካኝነት በየዓመቱ 815 ሚሊዮን ዶላር ለግብጽ መንግስት ሲሰጥ ቆይቷል፡፡ ይህ እርዳታ  

ከሙባረክ መንግስት መገርሰስ በኋላም እንደቀጠለ ነው፡፡ 

ከአሜሪካ የሚሰጥ ዕርዳታ በስተጀርባ አንድ ድብቅ ፍላጎት መኖሩ ሳይታለም የተፈታ 

ጉዳይ መሆኑ ብዙዎቹን የሚያስማማ እውነታ ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ ታዲያ ለግብጽ መንግስት 

የሚሰጠው የገንዘብ ዕርዳታ ምንም እንኳን ለድህነት ቅነሳ፣ ለስራ ፈጠረና ለቀጣናው ሰላምና 

መረጋጋት ጠቀሜታ ላይ እንዲውል ታስቦ እንደሆነ ቢነገርም ሃቁ ግን አሜሪካውያንና ሌሎች 

ድንበር የለሽ ድርጅቶች በግብጽ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማስቻል አላማን ያነገበ እንደነበር 

ነው ድርሳናት የሚያስረዱት፡፡ 

እንደሚታወቀው የኒዮ -ሊበራል ፖሊሲ በሃገረ ግብጽ እየተጠናከረ የመጣው እ.ኤ.አ በ1991 

የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እየተቀዛቀዘ መምጣቱን ተከትሎ የሙባረክ መንግስት ከዓለም አቀፉ የገንዘብ 

ተቋምና የዓለም ባንክ ጋር የ2 ነጥብ 3 ቢሊዮን የብድር ቅነሳ ስምምነት ከተፈራረመ በኋላ ነው፡፡ 

ታዲያ ስምምነቱ አሜሪካ በግብጽ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ጫና እንድታሳድር የሚያስችል ዕድል 

የሰጠ ተግባር ነበር፡፡ 

ከዚህም ባሻገር ስምምነቱን ተከትሎ በተካሄደው ሀገራዊ የምጣኔ ሀብት የመዋቅር 

ማስተካከያ የአሜሪካንን ፍላጎት ያሳካሉ ተብለው የሚታሰቡ ባለሥልጣናት ወደ ከፍተኛው 

የአመራር እርከን እንዲሸጋገሩ ተደርጓል፡፡ በወቅቱ ወደ ስልጣን ከመጡት መካከል የሙባረክ 

መንግስትን መውደቅ ተከትሎ በወታደራዊው ጁንታ ወደ ስልጣን የተሸሙት ኤል ጋንዙሪ 

ይገኙበታል፡፡ 

በወቅቱ የተካሄደው የመዋቅር ለውጥና የገበያ ሥርዓት የውጭ ኩባንያዎችና ጥቂት የግብጽ 

ገዢ መደቦች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ያለመ ስለነበር የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ 

በመጉዳት አብዛኛው የግብጽ ህዝብ ወደ አሰቃቂ የድህነት አዘቅት ማምራት ጀመረ፡፡ ይሁን እንጂ  



የግብጽ መንግስት ለችግሩ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ እጁን ለተጨማሪ ዕርዳታ መዘርጋትን 

መረጠ፡፡  

  የኒዮ -ሊበራሊዝምን እስትንፋስ የማስቀጠሉ የአሜሪካ ጥረት ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው፡፡ 

በግብጽ የተጀመረው የኒዮ - ሊበራልን ሪፎርም ቀጣይነትን የማረጋገጥ ኃላፊነት የተረከበው የዩኤስ 

ኤይድ ሌላ መንገድና አማራጭ በማፈላለግ ሥራ ተጠመደ፡፡ በመጨረሻም በተለያዩ ምርቶች ላይ 

የቀረጥ ቅነሳና ከሶስት መቶ በላይ የመንግስት ድርጅቶችን በፕራይቬታይዜሽን ማእቀፍ ወደ ግሉ 

ዘርፍ እንዲያሸጋግር የሚያስገድድ ስምምነት በማስፈረም የሁለት መቶ ሚሊዮን ዶላር ዓመታዊ 

ዕርዳታ ለግብጽ መንግስት መስጠቱን ጀመረ፡፡ ነገር ግን ከዚህ ዓመታዊ ዕርዳታ ሃያ አምስት 

በመቶ የሚሆነው ግብጽ ከአሜሪካ ለምታስገባቸው ምርቶችና የሁለትዮሽ ንግድ ይውል እንደነበር 

መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

በመሆኑም የግብጽ መንግስት እያደር በኒዮ- ሊበራራሎቹ ቁጥጥር ስር ለመግባት 

ተገደደ፡፡በአንጻሩ ደግሞ ኒዮሊበራሎቹ ያሻቸውን ማደረግ ቻሉ፡ ሃገሪቱን ለማሽመድመድ በኒዮ- 

ሊበራራሎቹ  ከተወሰዱት ርምጃዎች መካከል የግብርናው ዘርፍ አንዱ ነው፡፡ ለልማት ዕርዳታው 

እንደቅድመ ሁኔታ የተቀመጠው ሀገሪቱ የምትከተለው የምግብ ሰብል የማምረት አቅጣጫ ወደ 

ኤክስፖርት መር ግብርና በተለይም እንደ ጥጥ፣ ወይንና የመሳሰሉት ላይ ማተኮርን የሚያስገድድ 

ነበር፡፡ በርግጥ ይህ ተግባር ለውጡን ተከትሎ የተከሰተ ቢመስልም ውጥኑ ግን እ.ኤ.አ በ1980ዎቹ 

እንደነበር ማስረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ 

የኮሎምቢያ ዮኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር ቱምኒ ሚቼል እንደሚሉት ዩኤስ ኤይድ በግብጽ 

የግብርናው ዘርፍ ጫና ማሳደር የጀመረው የሜካናይዜሽን ፕሮጀክት በመንደፍ አሜሪካ ሰራሽ 

መገልገያ ዕቃዎች ላይ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በማድረግ ነው፡፡ ይህ 

አካሄድ ጥቂት የመሬት ከበርቴዎችን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ሲያስችል ለብዙሃኑ ገበሬዎች 

ግን የፈየደው ነገር አልነበረም፡፡ 

  የኒዮ -ሊበራሊዝም እስትንፋስ የማስቀጠሉ ሂደት በዚህ ብቻ ሳይወሰን በገበሬው ኑሮ ላይም 

ዒላማውን አነጣጠረ፡፡ ቀደም ሲል በመንግስት ድጎማ ይደረግላቸው የነበሩ የምግብ ዘይት፣ ስኳርና 

የወተት ተዋጽኦ ምርቶች ድጎማው እንዲነሳ የሚያስገድድ አካሄድን በመከተል የአሜሪካና ሌሎች 

የውጭ ኩባንያዎች ከፍተኛ ትርፍ የሚያግበሰብሱበትን መንገድ አመቻቸ፡፡ የጤናና የትምህርት 

ተቋማት ወደ ግሉ ዘርፍ ለማዛወር የ100 ሚሊዮን ዓመታዊ በጀት በመመደብ ተግባራዊ ማድረጉን 

ቀጠለ፡፡ ይህ እርምጃ ለአንዳንድ የንግድ ድርጅቶች ምቹ ሁኔታ ቢፈጥርም ግብጻውያኑን ግን 

ለከፍተኛ የጤናና የትምህርት ወጪ መዳረጉ አልቀረም፡፡ የኒዮ ሊበራል ትርፍንና ስምሪትን 

ማሳደግያ ዋነኛ መሳሪያ የሆነው ቀውስን የማስፋፋት ሂደት በስኬት ታጅቦ ቀጥሏል፡፡  



በመሆኑም እነዚህ  የኒዮ -ሊበራል እርምጃዎች የሀገሪቱን ህዝብ ለችግር ሲዳረጉ፣ የኑሮ 

ደረጃውንም ወደ አዘቅት ሲወረወሩ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱንና አጠቃላይ ዓመታዊ ገቢው 

ማስወንጨፍ አስችሏል፡፡ በኒዮ ሊበራል ፖሊሲ የመጣው ልማት በሀገሪቱ ዕድገት ላይ ለውጥ 

ማስከተል ቢችልም የገቢ ክፍፍሉን በእጅጉ በማዛባት ጥቂት ባለሀብቶችን ብቻ ተጠቃሚ ያደረገ 

እንደሆነ የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ አመላክቷል፡፡ ይህ የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ ህዝቡን አስከፊ ለሆነ ሥራ 

አጥነትና ድህነት በማጋለጡ ሀገሪቱን ለከፋ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ዳርጓታል፡፡ 

የኋላ ኋላ ግን መላው የግብጽ ህዝብ ለለውጥ መነሳሳቱን የሚያመላክቱ ተቃውሞዎች 

ብልጭ ድርግም ማለታቸው አልቀረም፡፡ የግብጽ ህዝብ የኒዮ ሊበራል ፖሊሲን አስከፊነት መግለጽ 

የጀመረው እ.ኤ.አ በ2006 እንደነበር አይዘነጋም፡፡ በወቅቱ የተፈጠረውን አስከፊ የስራ አጥነት 

ችግርን ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ላብ አደሮች ከፍተኛ የስራ ማቆም አድማ አካሂዱ፡፡ 

በወቅቱ እንቅስቃሴውን በመደገፍ ከላብ አደሩ ጎን የተሰለፉት ወጣት ሙሁራን አመጹን 

ለማስፋፋት ቢሞክሩም ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡ የሚያዚያ ስድስቱ ንቅናቄ በሚል ስያሜ 

የሚታወቀው አመጽ ተከትሎም የተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች መካሄድ ችለዋል፡፡  

ብልጭ ድርግም ሲል የቆየው የህዝባዊው እንቅስቃሴ ለ2011 ነውጥ መሰረት ሆነ፡፡ 

ምክንያቱም ለአብዛኛው የግብጽ ህዝብ ወደ አመጽ መቀላቀል ፈር ቀዳጅ ከመሆኑ ባሻገር 

የ2011ዱን አመጽ ያስተባበሩት የሚያዚያ ስድስቱ ንቅናቄ ጠንሳሾች ናቸውና፡፡ በነዚህና ተመሳሳይ 

ተቃውሞዎች እየተደገፈ የመጣው የፀረ - ኒዮ ሊበራል ፖሊሲ ትግል ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ 

ተሸጋገረ፡፡ 

እ.ኤ.አ በወርሃ ጃንዋሪ 2011 የግብጽ አብዬት ተበሰረ፡፡ ለአብዬቱ ስኬታማነትም በርካታ 

የግብጽ ህዝብ ከተቃዋሚ ድርጅቶች ጎን ተሰለፈ፡፡ የቁጣ ቀን በሚል ስያሜ በሚታወቀው የዕለተ 

አርብ ስግደት በኋላም ሰልፈኞቹ ወደ አርነት አደባባይ (ታህሪር ስኳየር) አመሩ፤ ተቆጣጠሩትም፡፡ 

የሰልፈኞቹ ጥያቄ የዴሞክራሲ ወይም ነጻነት ምላሽ ማግኘት አልነበረም፡፡ ለረሃብ፣ ድህነትና የፀረ 

- እኩል ተጠቃሚነት ምንጭ የሆነው የኒዮ - ሊበራል ፖሊሲን እስከወዲያኛው የመቅበር 

እንጂ፡፡የህዝቡ ጥያቄ የዴሞክራሲ ሳይሆን መላው የግብጽ ህዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ 

የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ መሆኑ ደግሞ የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ ምን ያህል እንዳንገሸገሸው ያመላከተ 

ተግባር መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይሆንም፡፡ 

የተቃውሞ ሰልፉ እየተጠናከረ የህዝቡ ቁጣም እየተጋጋለ ሄደ ነውጡ ለተከታታይ 18 

ቀናት ተካሄደ፤ በእስልምና ወንድማማቾች ድርጅት አስተባባሪነት የተካሄደው ህዝባዊ አመጽ ወደ 

መቋጫው ደረሰ፡፡ ሀገሪቱን ለ30 ዓመታት ያህል ያስተዳደረው የሙባረክ መንግስት ስልጣን 



መልቀቁና ሠራዊቱ በጊዜያዊነት ሥልጣን መያዙ ታወጀ፡፡ የመጀመሪያው ምዕራፍ በዚህ መልኩ 

ቢቋጭም የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄ ግን አሁንም ምላሽ ይፈልጋል፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ፤ እንደሚታወቀው የሙባረክ መንግስት ዘመን ማክተምን ተከትሎ በትረ 

መንግስትነትን የጨበጠው የእስልምና ወንድማማቾች ድርጅት እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

የፕሬዚዳንትነቱን ስልጣን የተረከቡት ሙርሲ መንግስታቸው ለግብጽ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች 

ምላሽ እንደሚሰጥ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ተስተውለዋል፡፡ 

ያም ሆኖ ግን አዲሱ መንግስት የሙባረክን ፈለግ ተከትሎ መጓዝን  በመምረጡ ሀገሪቱን 

ለከፍተኛ ቀውስ የዳረገው የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ እንደገና እስትንፋስ ዘርቶ ከመቀጠል ያገደው 

አንዳችም ኃይል አልተስተዋለም፡፡ የፕሬዚዳንት ሙርሲ መንግስት ሀገሪቱን ከገባችበት ቀውስ 

ሊያወጣት ይችላል ያለውን ህገ መንግስት ቀርጾ ለህዝብ ውሳኔ ቢያቀርብም እንደታሰበው ግን 

የጋራ አስተሳሰብን መፍጠር አልቻለም፡፡ ምክንያቱም በህገ መንግስቱ ላይ የተካሄደው የህዝብ 

ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ ሥርዓትና ሂደት በርካታዎቹን ለጥርጣሬ በመዳረጉ ተዓማኒነቱን 

አሳጥቶታልና፡፡ 

በመሆኑም በለውጥ ናፋቂው የግብጽ ህዝብ ዘንድ ታላቅ እምነትን ያሳደረው የሙስሊም 

ወንድማማቾች ድርጅትና የፕሬዚዳንት ሙርሲ መንግስት ተፈላጊውን ለውጥ ማስመዝገብ 

ባለመቻሉ የህዝቡ እምነት እያደር እየተሸረሸረ መምጣት ችሏል፡፡ የፕሬዚዳንት ሙርሲ መንግስት 

“በይድረስ ይድረስ” የተዘጋጀው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች መወገድ 

አይነተኛ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

ከዚህም ባሻገር፤ በሙርሲ መንግስት የተዘጋጀው ህገ - መንግስት የሙስሊም 

ወንድማማቾች ድርጅት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሚስጢርን ፍንትው አድርጎ የሚያመላክትና ፕሬዚዳንቱ 

ለህዝቡ የገቡትን ቃል የሚተገብሩበት ሳይሆን፤ እንደ ቀድሞው የሙባረክ መንግስት ሁሉ 

ፍትሃዊነት የጎደለው የሀብትን ክፍፍልን የሚያጎላ እንዲሁም የጥቂት የገዥ መደቦች ጥቅምን 

የሚጠብቅ እንደሆነ ነው የሚገለጸው፡፡ 

በመሆኑም የፕሬዚዳንትነቱን ስልጣን የጨበጡት መሐመድ ሙርሲ ወደ ቤተመንግስት 

ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ የተቃውሞ ሰልፍ አላጣቸውም፡፡ በበርካታ ፋብሪካዎች መነሃሪያነቷ 

የምታውቀው መሃላ ነፃ ሀገር እንደሆነች ከማወጅ ጀምሮ የጤና ሙያተኞችና ሸማቾች ያካሄዱት 

ሰላማዊ ሰልፍ የሙርሲ የጎን ውጋት ሆነዋል፡፡ 

የፕሬዚዳንት ሙርሲ መንግስት ምንም እንኳን የሀገር ውስጥ ተቀባይነቱ እየቀነሰ ቢመጣም 

የምዕራቡ አለም ግን ጀርባውን አልሰጠም፤ ቀደም ሲል በምዕራባውያኑ ዘንድ የተፈጠረው 



የሙስሊም ወንድማማቾች የአክራሪነት ጥርጣሬም እየተነነ መሄድ ችሏል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ 

የሙርሲ መንግስት ከቀድሞው መንግስት የተለየ አካሄድ ያለመከተሉ እንደሆነ ነው— መረጃዎች 

የሚጠቁሙት፡፡ 

በዚህም የአሜሪካ መንግስትን ጥቅም የማይጻረሩ በመሆናቸው ምክንያት የመንግስትነቱን 

ስልጣን ማንም ቢጨብጥ እንደማያስጨንቀው ከተግባሩ መረዳት ይቻላል፡፡ በርግጥም በኒዮ - 

ሊበራሎች ዘነድ ቅድሚያ የሚሰጠው ጥቅም እንጂ ማንነት አይደለም፤ የኒዮ ሊበራሎችን ጥቅም 

እስካልነካ ድረስ ጨፍጫፊም ሆነ ዘራፊ መንግስት አይወገዝም፤ አይከሰስምም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በግብጽ የሚስተዋለው ምስቅልቅልና ቀውስ መንግስታቱ ሳያላምጡ የዋጡት 

የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ የወለደው መዘዝ እንደሆነ በርካታ ሙሁራን ይስማማሉ፡፡ ምክንያታቸው 

ደግሞ ቀውሱ በሚከሰትበት ወቅት የሚስተዋሉ ምልክቶች በሀገሪቱ ሰፍነዋል የሚል ነው፡፡ ከነዚህ 

ምልክቶች መካከል ያለመረጋጋት፣ የገንዘብ ግሽበት፣ የፕራይቬታይዜሽን መጨመር የመሳሰሉት 

ይገኙበታል፡፡ እነዚህ ምልክቶች በግብጽ መታየት ከጀመሩ ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም በአሁኑ 

ጊዜ ደግሞ እየተባባሱ መሄዳቸውን ይጠቁማሉ፡፡ 

ምሁራኑ እንደሚያስረዱት ለዚህ ቀውስ መስፋፋት የአንበሳውን ድርሻ በመወጣት ላይ 

የሚገኘው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም (አይ ኤም ኤፍ) ነው፡፡ እ.ኤ.አ በ2012 በግብጽና በአይ 

ኤም ኤፍ በተካሄደው ስምምነት ሀገሪቱ የ4.8 ቢሊዮን ብድር ተጠቃሚ መሆን ችላለች፡፡ ይሁን 

እንጂ ከብድሩ ጋር ተያይዘው የተወሰዱት እርምጃዎች የህዝቡን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ ይልቅ 

የኒዮ - ሊበራልስቶችን ፍላጎትና ጥቅም የሚያስጠብቁ መሆናቸው ብዙዎቹን ለጥርጣሬ 

ዳርጓቸዋል፡፡ 

ልክ እንደ አሜሪካ ሁሉ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የሚሰጠው ብድርም ቅድመ 

ሁኔታዎችን የሚያስቀምጥ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ “የእከክልኝ ልከክልህ” መርህን የተከተለው የዓለም 

አቀፉ የገንዘብ ተቋም አካሄድ በተለይ የውጭ ኢንቨስትመንትን የማበረታታት፣ ሙስናን የመዋጋት፣ 

የቀጥታ ኤክስፖርትንና የገበያ ዋጋ ተመንን የሚያግድ ነው፡፡ እነዚህ ጉዳዮች በጥሬው ሲታዩ 

መልካም ቢመስሉም በተግባር ግን በድህነትና በመካከለኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኝ የህብረተሰብ ክፍል 

ላይ የሚያደርሱት ጫና ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ 

የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በበርካታ ጉዳዮች ላይ ትችት ሲሰነዘርበት ይስተዋላል፡፡ 

በተለይም ብሔራዊ ሉዓላዊነትን ከማዳከም፣ ፕራይቬታይዜሽንን በማበረታታት ሀብትን ወደ ውስን 

ግለሰቦች ቁጥጥር ስር እንዲገባ ከማድረግ አኳያ እንደ ዋነኛ መሣሪያነት ያገለግላል የሚሉት 



በግምባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ፡፡ ከዚህ አንጻር ድርጅቱ በግብጽ ላይ ያደረሰው ተጽዕኖ የኒዮ 

ሊበራሊዝም አቀንቃኝነቱን በተግባር አስመስክሯል፡፡  

በቅርቡ የግብጽን አለመረጋጋት ተከትሎ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ለሀገሪቱ የሚሰጠው 

ብድር ለማዘግየት የተገደደበት ሁኔታ ፍፃሜውን አግኝቷል፡፡ በዚህም ዕርዳታውን ተከትሎ 

የሙርሲ መንግስት የተለያዩ የታክስ ጭማሪዎች እንዲሁም በነዳጅ ምርት ላይ የሚደረገውን 

ድጎማ የማንሳት እርምጃዎችን መውስድ ችሏል፡፡ ይህ ደግሞ ሀገሪቱን ወደ ባሰ ቀውስ የከተተ 

መሆኑን በህዝቡ ከተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  

አንዳንድ የመንግስት ባለሥልጣናት እንደሚያመለክቱት በመንግስት በኩል የተወሰዱት 

እርምጃዎች በሀገሪቱ ሠላምና መረጋጋት ላይ ጥላውን አጥልቷል፡፡ የመንግስት ተቀባይነትን 

በማደብዘዝም ወደ ሌላ ቀውስ እንድታመራ አስገድዷል፡፡ ይህ ደግሞ ወቅታዊው ሀገራዊ ሁኔታ 

የኒዮ ሊበራሊዝም አቀንቃኝ ለሆነው የእስልምና ወድንማማቾች ለከፍተኛ አጣብቂኝ ዳርጎታል፡፡ 

በሌላ በኩል የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም “የእከክልኝ ልከክልህ” የዕርዳታ ጎርፍ ከሳዳት እስከ 

ሙርሲ ድረስ በትረ ስልጣኑን ለተቆናጠጡት አሜረካን አፍቃሪዎች እየጠራረገ የኒዮ ሊበራል 

ፖሊሲ ህልውናን እያረጋገጠ ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡ 

ጥቂት የገዥ መደብ አካላትን እንዲሁም የውጭ ኢንቨስትመንትን በማበረታታት የውጭ 

ድርጅቶችን እያበለጸገ ነገር ግን የብዙሃኑን የግብጽ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ቀውስ 

የዳረገው የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ እስትንፋስ ዛሬም እንደቀጠለ ነው፡፡ 

እ.ኤ.አ ከ1991 ጀምሮ የግብጽ መንግስት በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም መዋቅራዊ ለውጥ 

እየተራመና የተለያዩ ማሻሻያዎች እያካሄደ ለኒዮ ሊበራል ፖሊሲ ማስታወቂያነት ሲያገለግል 

ቆይቷል፤ በዚህም የሙባረክ መንግስት ከተቋሙ ጋር ባካሄድው የብድር ስምምነት ላይ ተመስርቶ 

የተለያዩ ለውጦችን ለማካሄድ ተገዷል፡፡ ሀገሪቱም ሊበራላይዜሽን ማዕበል ተጋልጣ ቆይታለች፡፡ 

በተለይ እ.ኤ.አ በ1996 የተከናወነው የሊበራላይዜሽን እንቅስቃሴ ለመንግስት ባንኮችና የተለያዩ 

የገቢ ምንጮች ሽያጭ በመደረጉ ለከፍተኛ የሥራ ሁኔታዎች ቀውስ እንዲዘፈቅ አስገድዷል፡፡ 

ይህን ተከትሎ በ2004 የካቢኔነትን ስልጣን የተከረበው አዲሱ ስብስብ ኪስ ማደለብ ከማስቻሉም 

በተጨማሪ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱ የጨመረበት ሀገራዊ ዕድገቱም ለሦስት ተከታታይ 

ዓመታት በሰባት በመቶ እንዲያድግ አስችሏል፡፡  

በእርግጥ የኒዮ ሊበራል ፖሊሲ የጥቂት የገዥ መደቦች መበልጸጊያ መሣሪያ መሆኑን 

ሲያስመሰክር አዲስ አይደለም፡፡ በዓለም ላይ ተግባራዊ ከሆነበት ካለፉት ሠላሳ ዓመታት ጀምሮ 

ሰላማዊውን ህብረተሰብ እንደ ድንገተኛ ሞገድ በሚመቱ የፀረ - አብዬት ማዕበሎች እያንዘፈዘፈ 



ሀብት ንብረታቸው የሚዘርፍ የታላላቅ ባለሀብቶችና ድንበር የለሽ ኩባንያዎች ርዕዮት መሆኑን 

ሲመላክት ቆይቷል፡፡  

ይህን ተከትሎም የምዕራቡ ዓለም የሙባረክ መንግስትን አካሄድ በመልካም ገጽታነቱ 

የማጎላት ሥራ ላይ እንዲጠመድና አድናቆትም ከፍተኛ ደረጃ ተሻጋገረ፡፡ የዓለም አቀፉ የገንዘብ 

ተቋም መዋቅራዊ ለውጥ ሲጀምር ሃያ በመቶ የነበረው የድህነት መጠን የግብጽ ህዝብ እውነተኛ 

የኑሮ ሁኔታ ግን የምዕራባውያኑ ሪፖርት እንደሚያመለክተው ሳይሆን ወደ ከፋ የድህነት ደረጃ 

በመውረድ ላይ ነው፤ ከሁለት ዶላር በታች ዕለታዊ ገቢ ያለው ህዝብም ወደ 44 በመቶ ደርሷል፡፡  

የሥራ አጡ ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምሯል፡፡  

“በአሮጌ አቁማዳ አዲስ ወይን ጠጅ” እንዲሉ የሙባረክን የኒዮ ሊበራሊዝም ፖሊሲ 

ከነምናምንቴው ይዞ የቀጠለው የሙርሲ መንግስት ከስልጣኑ ተወግዷል፡፡ የግብጽ ህዝብ 

መሰረታዊ ጥያቄዎች ዛሬም ምላሽ አላገኙም፡፡ ታዲያ በትረ ስልጣኑን የሚረከበው ቀጣዩ 

መንግስትም ቢሆን “ኒዮ ሊበራሊዝምን ሳያላምጥ ከዋጠ ተመሳሳይ ዕጣ ፋንታ ሊገጥመው  

እንደሚችል መገመቱ አዳጋች አይሆንም፡፡ “ሁለተኛ ጥፋት ቆሞ ማንቀላፋት” እንዲሉ ነውና 

ከትናንት መማር ይገባል፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ፤ ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደተሞከረው በርካታ ታዳጊ ሀገሮችን የቀውስ 

ሰለባ ሲያደርግ ዛሬ ላይ የደረሰው የኒዮ ሊበራል አስተሳሰብ የራሱ የሆኑ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት 

ግን ሊዘነጋ አይገባም፡፡ ነገር ግን የኒዮ ሊበራል አስተሳሰብን ከነ አሰስ ገሰሱ ተቀብሎ መጓዙ 

ለቀውስ የሚዳርግ መሆኑን ተገንዝቦ የሚጠቅመውን በመውሰድና የሚጎዳውን በማስወገድ የህዝብን 

ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚቻል የሀገራችንን ተሞክሮ መቅሰም ተገቢ ይሆናል፡፡  

የኢፌዴሪ መንግስት ገና ከጠዋቱ የኒዮ ሊበራል ፈውሶችን ላለመጋት ከፍተኛ ጥንቃቄ 

ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ምንም እንኳን ሀገሪቱ የነፃ ገበያ አስተሳሰብን መከተል እንደዋነኛ አማራጭ 

ቢቀበለውም የመንግስት ሚናን የሚያዳክሙ ጫናዎችን ግን መቀበል አልመረጠም፡፡ በዚህም 

ፕራይቬታይዜሽን ተግባራዊ ያደረገ ቢሆንም በሌሎች ሀገሮች እንደተስተዋለው በጥድፊያና 

በጅምላ ከመተግበር ይልቅ እንደ የአስፈላጊነታቸው ቅደም ተከተልና የህዝብን ጥቅም ሊጎዳ 

በማይችል ሁኔታ መፈጸሙ ከቀውስ ታድጎታል፡፡  

በአርግጥ በመንግስት ላይ ሲሰነዘሩ የቆዩት የኒዮ ሊበራል አስተሳሰቦች ጫናቸው ቀላል 

እንዳልነበር የሚታወቅ ነው፡፡ ለውጭ ባንኮች ፍቃድ መስጠት፣ መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ፣ 

የመብራት፣ የቴሌፎን፣ አየር መንገድን የከተማ ውኃን በፕራይቬተይዜሽን ማዕቀፍ ወደ ግሉ 

ሴክተር እንዲሸጋገሩ የተጣሉበትን አስገዳጅ ጫናዎች መቋቋም ችሏል፡፡ ይህም ሀገሪቱን ከኒዮ 



ሊበራል ኃይሉ ጥቃት ለመታደግ አስችሏታል፡፡ የሀገራችንን ልማት ማፋጠን የሚያስችሉ 

አቅጣጫዎችን በመቀየስ ወደ ተግባር በመሸጋገሩም የህዝቡ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ 

እንዲሁም የሀገሪቱን ዕድገት ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገሩ ስኬቶች ባለቤት ሆኗል፡፡  

በዚህም በከፋ የድህነት መገለጫነቷ የምትታወቀው ሀገራችን በራሷ አማራጭ መጓዝ 

በመምረጧ በዕድገት ጎዳና ላይ በመገስገስ ትገኛለች፡፡ ለኒዮ ሊበራሊዝም ተፅዕኖዎች እጇን 

ከመስጠት የተቆጠበችው ሀገራችን የበርካታ ሀገሮችን ቀልብ መሳብ ችላለች፡፡ ታዲያ ይህ ሃቅ 

የሚያመላክተው አንድ አብይ ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም የኒዮ- ሊበራል አስተሳሰብን በጥድፊያ 

ከመጎንጨት ይልቅ ቆም ብሎ ማስተዋል አስፈላጊ መሆኑ ነው። ነባራዊ ሁኔታን መሰረት ያደረገ 

የፖሊሲ አማራጭ መከተል ከቀውስ የሚታደግ ብቸኛው አማራጭ ከመሆኑም በላይ “ግራና ቀኝ 

ከመላጋት” የሚታደግ ፍቱን መድኃኒት እንደሆነም ጭምር። አበቃሁ።   

 

 

 

 


