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ነዲጅና ዴጎማ ሉያቆሙት ያሌቻለት የሰሜን አፍሪካና የአረብ 

አገሮች ቀውስ 

                     ከቶውፊቅ ፋራህ(sofiateshome@yahoo.com) 

ክፍሌ አንዴ 

ባሇፉት ሁሇት ወራት በሰሜን አፍሪካ አገሮች የጀመረው ህዜባዊ መነሳሳት እንዯ 

ሰዯዴ እሳት እየተቀጣጠሇ መካከሇኛውን ምስራቅና ምዕራብ አፍሪካን አዲርሷሌ፡፡ 

መጀመሪያ በቱኒዙያ ህዜባዊ አመፅ ተቀጣጠሇ፡፡ የቱኒዙያው አመፅ አገሪቱን ሇ23 

ዓመታት የገዚውን የቤንአሉ መንግሥት በገረሰሰ ማግስት የመንና ግብፅ በህዜባዊ አመፅ 

መናጥ ጀመሩ፡፡ በመቀጠሇም  አሌጄሪያ፣ ባህሬን፣ ሞሮኮ፣ በተወሰነ ዯረጃም ጅቡቲ 

ተናጉ፡፡ አሁን ዯግሞ ህዜባዊ መነሳሳቱ ወዯ አውሮፓ ተሸጋግሮ ግሪክ መናጥ ጀምራሇች፡፡  

ፈረንጆች አንዴን በቀሊለ የሚፈራርስ ነገር ሇመግሇፅ በካርዴ የተሰራ ቤት 

/House of cards/ ይለታሌ ፡፡ የእንቧይ ካብ እንዯማሇT ሲሆን እነዙህ አገሮች 

በተከታታይ ያጋጠማቸውን እጣ ፋንታ በሚገባ የሚገሌፅ ብሂሌ ነው፡፡ እንዯ እውነቱ ከሆነ 

ማንም በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው ምስራቅ በዙህ ፍጥነት ህዜባዊ መነሳሳት  

ይቀጣጠሊሌ ብል አሌገመተም ነበር፡፡ የተራቀቀ የስሇሊ ዴርጅትና አቅም እንዱሁም 

በየቦታው ከፍተኛ  ወታዯራዊ ህሌውና ያሊቸው አሜሪካኖች እንኳን ሁኔታውን በቅጡ 

አሌተገነቡትም ነበር፡፡   DNgተኛ ደብ እዲ bሆነባቸው  የግብፅ HZባዊ እንቀስቃሴ  

ሊይ ሊሳዩት   ተሇዋዋጭነትም መንስኤው  ሇረጅም ግዛያት የሙባረክ መንግሥት 

በዯሌዲሊ መሰረተ ሊይ የቆመ  የተረጋጋ  መንግስት ነው የሚሌ ጠንካራ አቋምና ፍሊጎት 

ይው መቆየታቸው ነበር ፡፡ በዙህ መሌኩ ሲገሌፁት የከረሙት መንግስት  በህዜባዊ 

አመፅ መናጥ ከጀመረ ግዛ  ጀምሮ እስከመጨረሻው ሰዓት ዴረስ  በየግዛው በሚሇዋወጡ  

አቋሞች ውስጥ ሇመዋዠቅ  ytgdÇTም በዙህ የተሳሳተ ግምታቸው ምክንያት nበር፡፡ 

ግብታዊ ንቅናቄዎቹ  ሰሜን አፍሪካንና መካከሇኛው  ምስራቅ ፊታቸውን ወዯ  

ዳሞክራሲ እንዱያቀኑ  እየገፏቸው መሆኑን yገባቸውን  ያክሌ አጋጣሚው  lአክራሪnTም 

ሰፊ በር ይከፍታሌ የሚሌ ስጋት ስሊሊቸው በቅዴሚያ የሚመቻቸውን ስርዓት ሇማቆየት 

ይህ ሳይሆን ሲቀር ዯግሞ የተወሰነ ህዜባዊ ዴጋፍ ሇማግኘት ሲጣዯፉ ሇመመሌከት 

ችሇናሌ፡፡  
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ሇመሆኑ ይህ የአገሬውን ሰውና መንግሥታቱን፣ በመካከሇኛው ምስራቅና በሰሜን 

አፍሪካ በነጃዴና ጋዜ የበሇፀጉ አገሮችንና በጣም በቅርብ ርቀት አካባቢውን 

የሚከታተለትን እነ አሜሪካንን ያቀባዠረ ነውጥ ምን ቀሰቀሰው? ቀውሱ በዙሁ kq-lስ 

ወዳት ያመራሌ? lxgራችንS ምን TRg#ም ይኖረዋሌ? የሚለ ጭብጦCN አንስቶ ጉዲዩN 

መመርመር አስf§g! ይሆናሌ፡፡ ምንም እንኳን በቀውሱ የተናጡት አገሮች ብዘ 

በመሆናቸው አንዲቸው kl@§ቸW የተሇየ ገፅታ XNÄሊቸW ባይካዴም በወሌ 

k¸መmúsሎcW ነገሮC በመነሳት   _Ãq&ãቹን መመርመሩ  ጉዲዩን በቅርበት 

ሇመረዲት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋLÝÝ ስሇሆነም ሁለንም y¸mlkቱ የጋራ 

ባህሪያትን በማንሳት ሂዯቱN ከመመርመር በተጨማሪ እያንዲንደ አገር በተሇይም ዯግሞ 

ከፋም ሇማም  በቅርባችን የሚገኙና በእኛ ሊይ በጎም ሆነ አለታዊ ተፅዕኖ ሉያስከትለ 

የሚችለ አገሮችን ተጨባጭ እውነታ በተናጠሌ መመሌከቱ  በጉዲዩ ሊይ የጠራ ግንዚቤ 

ሇመጨበጥ  ያግዚሌ፡፡  

1. በህዜባዊ መነሳሳቱ የተናጡ አገሮች የጋራ ባህሪ 

በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው ምስራቅ የሚገኙትና በአሁኑ ጊዛ በአንዲች አይነት 

ህዜባዊ መነሳሳት በመናጥ ሊይ ያለት አገሮች በብዘ ገፅታቸው የሚመሳሰለ ሆነው 

ይገኛለ፡፡ አገራቱ y¸ያሇያዩዋቸW ነገሮች ያለ ቢሆንም እንኳ እነዙህ ሌዩነቶች 

በሚያስተሰስሯቸው የወሌ ባህሪያት ማእቀፍ ውስጥ መታየት የሚገባቸው ናቸው፡፡ 

በመሆኑም እነዙህን የወሌ ባህሪያት አን ዴ በአንዴ መመሌከቱ የሀገሮቹን ችግሮችና 

ሇህዜባዊ እንቅስቃሴዎቹ መንስኤ የሆኑትን መሰረታዊ ምክንያቶች በበሇጠ ሇመረዲት 

ይጠቅማሌ ብዬ አምናሇሁ፡፡ 

   1.1 bተፈጥሮ ሃብት ሊይ ብቻ  የተመሰረተ ኢኮኖሚና መዘ  

በቅዴሚያ የሚነሳው መሠረታዊ የጋራ አካፋይ የአብዚኛዎቹ ኢኮኖሚ በተፈጥሮ 

ሃብትና(በነዲጅና በተፈጥሮ ጋዜ) በአገሌግልት(ፋይናንስ እና ቱሪዜም) ሊይ የተመሰረተ 

መሆኑ ነው ፡፡  ምንም እንኳን ሁለም አገሮች ያሊቸው ነዲጅና የተፈጥሮ ሃብት 

ተመጣጣኝ ነው ባይባሌም አንዲንድቹ ቢያንስ ሇራሳቸው ፍጆታ የሚሆን ነዲጅና ጋዜ 

ያሊቸው ናቸው፡፡ ቀሪዎቹ ዯግሞ ከራሳቸው አሌፈው በአሇም  የነዲጅ  አቅርቦት ገበያ 

ውስጥ የጎሊ ዴርሻ ያሊቸው ሲሆኑ ጥቂቶች እንዯ የመንና ጆርዲን የመሳሰለ አገሮች ዯግሞ 

ምንም ወይም በጣም ጥቂት ነዲጅ ያሊቸው አገሮች ሆነው ይገኛለ፡፡  



3 

 

እነዙህ አገሮች በተሇይ ዯግሞ ፀጋው ያሊቸው አገሮች በከፍተኛ ዯረጃ 

የሚተማመኑት የtf_é ሃብታቸው ነው፡፡ አገሮቹን የሚመሩት ገዥዎች የመንግሥት 

ስሌጣንን በመያዜ ከዙህ የተፈጥሮ ሃብት ከፍተኛውን ዴርሻ ተቆጣጥረው የግሊቸው ሃብት 

አዴርገውታሌ፡፡ የነዲጅ ዋጋ አሌፎ አሌፎ በከፍተኛ ዯረጃ እያሻቀበ በብዘ ቢሉዮኖች 

የሚቆጠር ድሊር የሚያስገኝሊቸው ከመሆኑም በሊይ ይህንን ሃብት የህብረተሰቡን ህይወት 

በሊቂነት ሉቀይር በሚችሌ አኳኋን ሲጠቀሙበት አይታዩም፡፡ ይሌቁንም በአብዚኛው 

የመሪዎቹን ግብዜ ፍሊጎት ሇማርካት ይጠቀሙበታሌ፡፡ መሪዎቹ ከnÄጅ የሚገኘውን 

ብሄራዊ ገቢ  አብዚኛውን በምዕራብ አገሮች ባንኮች በስማቸው በማስቀመጥ  ፣ ወይም  

በምዕራብ ኩባንያዎች ሼር እየገዘ ኢንቨስት በማዴረግ የግሌ ሃብታቸውን 

አዲብረውበታሌ፡Ý  ቀሪውን ዯግሞ በአገራቸው ያውም ምርታማ ባሌሆነ ረፍ ሊይ 

በተሇያዩ መንገድች  ያባከኑት ሲሆን   ከዙህ  ytረፈWN   ሇዛጎቻቸው በዴጎማ መሌክ 

ያከፋፍለታሌ፡፡  

በተፈጥሮ ሃብት ሊይ በእጅጉ የሚተማመኑት እነዙህ አገሮች በአገራቸው ውስጥ 

የTMHRTÂ የስራ እዴሌን በየግዛው እየጨመረ ሇመጣው አዱስ ትውሌዴ በበቂ ሁኔታ 

xሌፈጠሩሇትም ፡፡ በተወሰነ ዯረጃ ትምህርትን ያስፋፉበት ሁኔታ ከነበረም የእያንዲንደን 

ዛጋ በKHlÖTÂ በXWqT የታገ የማምረት አቅም በማጎሌበት ሊይ ያነጣጠረ አሌነበረም  

፡፡ ህብረተሰቡ በተፈጥሮ ሃብቱ ሊይ ብቻ እንዱተማመን አዴርገው የቃኙት በመሆኑና 

በተሇይ ዯግሞ  ከመሃከሊቸው አነስተኛ ህዜብና ከፍተኛ ነዲጅ ያሊቸው አገሮች ሰፋ ያሇ 

ዴጎማ መስጠት ስሇሚችለ እውቀትና ክህልትን የ¸Ãbl}G ትምህርት እንዱስፋፋ 

አሊዯረጉም ፡፡  

በስራ መስክም ቢሆን ሁኔታው ከዙህ እምብዚም የተሇየ አይዯሇም ፡፡ አገሮቹ አሌፎ 

አሌፎ ከነዲጅ ከፍተኛ ገቢ በሚያገኙበት ጊዛ ይህንኑ ገንብ የምዴረ በዲ ከተሞችን 

በመገንባት ወይም በበሇፀገው አሇም ኩባንያዎች የሚሰሩ ግዘፍ የመሰረተ ሌማት 

ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት አፍሰውታሌ፡፡ ይህም ሆኖ የአገሬው ሰው ክህልቱም እውቀቱም 

ስሇላሇው እነዙህን ተቋማት በመገንባት ረገዴ ይህ ነው የሚባሌ ተሳትፎ አሌነበረWMÝÝ 

በመሆኑም የእነዙህ ሃገራት ህብረተሰቦች  ገንብ ያሊቸው፣ ሆኖም ግን ዛጎች በብቃት 

yማይútûbTና ፣ አምራች ከmçን yሚመነጭ  አገራዊ ኩራት ያሌዲበረበትን ስርዓት 

ፈጥረዋሌ፡፡ ሇዚሬው የአገሮቹ ህዜባዊ መነሳሳት አንደ ምክንያት ይህ እንዯሆነ 
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ይገመታሌ፡፡ ስራ የፈታ፣ በዴጎማ የሚኖር፣ ብሩህ ተስፋ  የማይታየውና  በባይተዋርነት 

ስሜት የተዋጠ  ህብረተሰብ የጊዛ ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር  በእርግጥም ብሶቱ በሆነ 

ምክንያት   ፈንቀል  መውጣቱ አይቀሬ ነበር   ፡፡   

 ከነዙሀ መሃከሌ አነስተኛ ወይም  ምንም ነዲጅ የላሊቸው  አገሮችም በአንዴ 

ወይም በላሊ መንገዴ በላልች ባሇነዲጅ አገሮች ወይም በእነ አሜሪካ ይዯጎማለ፡፡ ይህን 

በመሰሇ ዴጎማ ከሚኖሩት አገሮች አንዶ ግብፅ ነች፡፡ ግብፅ ሇራሷ የሚበቃ የተወሰነ 

ነዲጅና ጋዜ፣ እንዱሁም መሇስተኛ የኢንደስትሪ ክምችትና ራሷን ሇመቀሇብ የማያስችሌ 

እርሻ ያሊት አገር ብትሆንም ከቱሪዜምና በውጭ ከሚገኙ ዛጎቿ የምታገኘው ገቢ ከፍ ያሇ 

መተዲዯሪያ እንዯሆናት ይነገራሌ፡፡ በዙህ ሊይ የአሜሪካ መንግሥት ግብፅ ከእስራኤሌ ጋር 

bmtÆbሯና በመካከሇኛው ምስራቅ አክራሪነትን lmöÈ-Rም ባሳየችው ትጋት   በዓመት 

እስከ ሶስት ቢሉዮን ድሊር የሚዯርስ ዴጎማ ሲሰጣት ይህ አመታዊ ዴጎማ  አነሰ ቢባሌ 

ከxND ነጥብ አምስት ቢሉዮን ድሊር bታች  እንዯማይወርዴ ይነገራሌ፡፡   ሊሇፉት ሰሊሳ 

ዓመታት ግብፅ ከአሜሪካን መንግሥት ከአርባ እስከ ሃምሳ ቢሉዮን ድሊር  ማግኘት 

የቻሇች አገር ሆና ቆይታሇች፡፡  

ምንም እንኳ ግብፅ በንፅፅር  የተሻሇ የትምህርት ዯረጃ ያሇው ህብረተሰብ 

b!ñራትምና፣ x!÷ñ¸ዋM አሌፎ አሌፎ እስከ ስዴስት በመቶ ያዯገባቸው ዓመታት 

የነበሩ ቢሆንም ሃብት በቀጣይነት በመፍጠርና የስራ ዕዴሌን በማስፋት የህዜቡን የኑሮ 

ዯረጃ በሊቂነት ሇማሻሻሌ የቻሇ ስርዓት መፍጠር ግን ተስኗት ቆይቷሌ ፡፡ ይሌቁንም 

በሙስና የተበከሇና በተሇያዩ የጥቅም ትስስሮች የተቆራኙ  ጥቂቶች  በምዜበራ  በእጅጉ 

የሚበሇፅጉበት ፍትህ የተጓዯሇበት ስርዓት ግብፅ ውስጥ ሰፍኖ ቆይቷሌ፡፡  

እንዯ የመን አይነቶቹ ብዘም የነዲጅ ሃብት የላሊቸው፣ ዴህነቱ ስር የሰዯዯና 

ህብረተሰቡ ክፉኛ በኑሮ የዲሸቀባቸው አገሮች ዯግሞ ይህ ነው የሚባሌ ሌማታዊ 

እንቅስቃሴ የማይታይባቸው በመሆኑ ሇከፋ ቀውስ የተዲረጉ ሆነዋሌ፡፡ በየመን የነበረችው 

ትንሽ ነዲጅ በማሇቅ ሊይ መሆኗ ሳያንስ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የውሃ እጥረት ያስከተሇ 

ምዴረ በዲነት ተጨምሮበት በርካታ የህብረተሰቡ ክፍሌ በስርአቱ ሊይ  ተስፋ የቆረጠበት 

ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡ ስሇሆነም bBzዎቹ የሰሜን አፍሪካና የመካከሇኛው ምስራቅ አገሮች 

የሚታየው ህዜባዊ መነሳሳት ከዙህ መሰሌ መሰረታዊ መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ችግር የመነጨ 

ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡  
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1.2 በዴጎማ የኑሮ ይቤ ሊይ የተመሰረቱ አገሮች 

የነዲጅና የተፈጥሮ ጋዜ ያሊቸውም ሆነ የላሊቸው አገሮች ውስጥ የሚገኘው 

ህብረተሰብ በዴጎማ የሚኖር ህብረተሰብ ነው፡፡ ነዲጅና የተፈጥሮ ጋዜ የላሊቸው አገሮች 

ሇህብረተሰባቸው የሚያዯርጉትን ዴጎማ  y¸ያገኙት እነርሱም በፊናcW ከl@§ 

መንግሥት ከሚያገኙት ዴጎማ   ነው፡፡ በመሆኑም እነዙህ በዜቅተኛ ገቢያቸው 

የሚታወቁት አገሮች የሚሰጡት ዴጎማ ህብረተሰቡን ከዴህነት አቅት ውስጥ ሉያወጣው 

የሚችሌ  አይዯሇም  ፡፡ ከዙህ ሇየት የሚሇው   በነዲጅና በተፈጥሮ ሃብት በበሇፀጉ 

አገሮች ሇዛጎች የ¸s-W ዴጎማ   ነው፡፡  

የተፈጥሮ ሃብቱና ከዙህም የሚገኘው ከፍተኛ የውጭ ምንዚሪ ሞሌቶ የተረፋቸው 

አገሮች ሇዛጎቻቸው የሚሰጡት ዴጎማ ከአገር አገር ይሇያያሌ፡፡ አንዲንድቹ በተሇይ ትንሽ 

ህዜብና ብዘ ሃብት ያሊቸው አገሮች ሻሌ ያሇ መጠን ያሇው ዴጎማ ይሰጣለ፡፡ ላልቹ 

በመካከሇኛ ዯረጃ የሚታይ፣ አንዲንድቹ ዯግሞ አነስ ያሇ ዴጎማ የሚሰጡበት ሁኔታ 

ይታያሌ፡፡ እንዯ ሉቢያ አይነቶቹ አሁን አሁን ከሚገሇፁ መረጃዎች በመነሳት ሲታይ ሰፋ 

ያሇ የህብረተሰባቸው ክፍሌ በቀን ከሁሇት ድሊር ባነሰ ገቢ የሚኖርና ከዙህ የማይበሌጥ 

ዴጎማ y¸ያገኝ እንዯሆነ lmረዲት ይቻሊLÝÝ  

ይብዚም ይነስም በዴጎማ የሚኖር ህብረተሰብ ምን ጊዛም ቢሆን የአምራችነት 

ስነሌቦና የላሇው ህብረተሰብ መሆኑ አይቀርም፡፡ መተዲዯሪያውን የሚያገኘው በየእሇቱ 

ሇህብረተሰቡ ባበረከተው የጉሌበት ወይም የእውቀት አስተዋፅዖ ሳይሆን በመንግሥት 

ችሮታ ነው፡፡ በመሆኑም ሁሌ ጊዛ መንግሥት ችግሩን እንዱፈታሇት አንጋጦ የሚጠብቅ 

ህብረተሰብ ነው፡፡ መንግሥት ሇህብረተሰቡ የሚሰጠው ዴጎማ ምንጩ የአገሪቱ የተፈጥሮ 

ሃብት ከመሆኑ ጋር ተያይዝ ሁላም መዯጎምን እንዯ መብት የሚቆጥርና በተዯጎመ ቁጥር 

የሊቀ ዴጎማ እንዱዯረግሇት ከመጠየቅ የማይመሇስ ህዜብ ይሆናሌ፡፡ ውል ሲያዴር  

ፍትሃዊ እና ሚዚናዊ በሆነ መንገዴ  ሉዯርሰው ከሚገባ የተፈጥሮ ሃብት መሪãቹ 

ሇራሳቸው ከፍተኛውን ዴርሻ አስቀርተው ሇእርሱ ሽርፍራፊውን  በዴጎማ እንዯሚሰጡት 

መገንብም ይጀምራሌ ፡፡ ከዙህም በመነሳት መንግሥታቱ የዴጎማውን መጠን ያሇማቋረጥ 

እንዱያሳዴጉሇት መጠየቅ የእሇት ተሇት ስራው ይሆናሌ፡፡ ዴጎማው ባሰበው መጠን 

ሳይሰጠው በቀረ ግዛም ወዯ አመፅና የ¯ÄÂ ሊይ ነውጥ  ¥M‰ቱ የማየቀረ ነው፡፡  

1.3 ሇዳሞክራሲ ቦታ የላሇው ፖሇቲከሌ  ኢኮኖሚ   
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ከፍ ሲሌ የተጠቀሱት የሃብት ምንጮችና የኑሮ መሰረቶች እዙያው ሳለ  

ህብረተሰቡ ዳሞክራሲያዊ የአስተዲዯር ይቤን እንዲይከተሌ ማነቆ  መሆናቸውን መረዲት 

አስቸጋሪ አይሆንም  ፡፡ የዙህ ፅሁፍ አቅራቢ አንዲንድች በተሇይም የምዕራቡ ዓሇም 

ሚዱያ እንዯ አፍሪካና የአረብ ዓሇም በመሳሰለ ቦታዎች የሚገኙ ህዜቦች ሇዳሞክራሲ 

አይመቹም በማሇት በሚያቀርቡት ሃሳብ አይስማማም፡፡ ዳሞክራሲ የሰው ሌጅ ካሇፈባቸው 

ስርዓቶች ሁለ የተሻሇው በመሆኑ የአፍሪካና የአረብ ዓሇም ህዜቦችም መሻሻሌን 

ይፈሌጋለና በማይቀር ሁኔታ ወዯ ዳሞክራሲ ይጓዚለ ብል ያምናሌ፡፡ ይህም ሆኖ ግን 

በእነዙህ አገሮች ዳሞክራሲን የማስፈን ጉዲይ ከባዴና የተወሳሰበ ትግሌ እንዯሚጠይቅ 

መገንብ ያስፈሌጋሌ፡፡  

ከሁለ በፊት ኢኮኖሚው በተፈጥሮ ሃብት ሊይ እንጂ በሰዎች የማምረት ችልታ ሊይ 

የተመሰረተ ባሇመሆኑ ዳሞክራሲን ሇመሸከም የሚያስችሌ ባህሪ የሇውም፡፡ ከፍ ሲሌ 

እንዯተገሇፀው ኢኮኖሚው የተመሰረተው በነዲጅና በተፈጥሮ ሃብት ሊይ ነው፡፡ ስሇሆነም 

ይህን ነዲጅ የተቆጣጠረና በሊቀ ዯረጃ ተጠቃሚነቱን ያረጋገጠው ገዥ ኃይሌ ይህን 

አገራዊ ፀጋ ከላልች ጋር እኩሌ ሉካፈሇው አይፈሌግም፡፡ የዳሞክራሲ መኖር ህዜቡ 

በብሄራዊ ሃበት ክፍፍሌ ሊይ የመወሰን መበት እንዱኖረው  ፣ በነፃ ተዯራጅቶ 

እንዱታገሌና ሇ‰s#  ብቻ ተጠሪ የሆነ መንግሥት XNÄ!መሰርት እዴሌ ስሇሚከፍትሇት 

ዳሞክራሲን ማስፈን የነዲጅ ሃብትን ከማጣት የማይሇይ ውጤት የሚያስከትሌ ሆኖ 

ይታየዋሌ፡፡ ስሇሆነም የተፈጥሮ ሃብቱን ተቆጣጥረው መቀጠሌ የሚፈሌጉት ወገኖች 

ዳሞክራሲን የማስፈን ፍሊጎት የሊቸውም፡፡  

በህብረተሰቡ ውስጥ ያሇው አመሇካከትም ተመሳሳይ ነው፡፡ ህዜቡ በማምረት 

ሳይሆን bዴጎማ የሚኖር ህዜብ ነው፡፡ የተፈጥሮ ሃብቱ በጣም ሰፊና ከዙህም የሚገኘው 

ገቢ ከፍተኛ በሆነባቸው አገሮች ሇህዜቡ የሚሰጠው ዴጎማ ትሌቅ ነው፡፡ በዙህ ምክንያት 

የይገባኛሌ /entitlement/ አመሇካከቱም የዙያኑ ያህሌ የጠነከረ ነው፡፡ ሇህብረተሰቡ 

ሌማት ይህ ነው የሚባሌ አስተዋፅዖ ባያበረክትም መዯጎምን እንዯ መብት የሚመሇከት 

ህብረተሰብ ነው፡፡ በመሆኑም መብቴ ነው ከሚሇው ዴጎማ አሌፎ የተፈጥሮ ሃብቱን ሙለ 

በሙለ ቢቆጣጠረው ኖሮ ምን ይሀሌ እንዯሚያሌፍሇት s!ያሰሊስሌ y¸ውሌና የሚሳካ 

ካሌመሰሇውም ገዥዎቹን ሇ¥_ÍT የማይመሇስ  ሃይሌ ይሆናሌ ፡፡  
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ከእነዙህ መዋቅራዊ ጉዲዮች በመነሳት ሲታይ በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው 

ምስራቅ አገሮች ሇዳሞክራሲ የሚሆን የኢኮኖሚ ማዕቀፍ አሌተፈጠረም፡፡ ሇዛሮ ዴምር 

የፖሇቲካ ትግሌ እንጅ፡፡ በመሆኑም ስርዓቶቹ አንደ ሲያገኝ ላሊው የሚያጣበት፣ ያጣው 

ሲያገኝ ዯግሞ ያገኘው የሚያጣበት ሁኔታ ካሌተፈጠረ በስተቀር ሇነፃ ኢኮኖሚያዊ 

ውዴዴር   እና በመቻቻሌ ሊይ ሇተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ ፖሇቲካ ያሌተመቹበት ሁኔታ 

ገኖ ይታያሌ፡፡ በዙህ የተነሳ ነው በተፈጥሮ ሃብት ፀጋ ሊይ በተመሰረቱት በእነዙህ አገሮች 

እጅግ አክራሪ የሆኑ አስተሳሰቦችና ርዕዮቶች ከዙህም አሌፎ አሸባሪነት ሲፈሇፈሌ 

የምንመሇከተው፡፡ እንዯ ሉቢያው መሪ እንዯ መሏመዴ ጋዲፊ ሉቢያን የግሊቸው ንብረት 

አዴርገው በመውሰዴ ስሌጣን እንዱሇቁ የጠየቋቸውን የራሳቸው አገር ህዜቦች በመዴፍና 

በአይሮፕሊን ሲዯበዴቡ የተመሇከትነው በተፈጥሮ ሃብትና በዴጎማ ሊይ የተመሰረተ 

ኢኮኖሚና የኑሮ ይቤ ሇዳሞክራሲ የሚሆን መሰረት ያሌፈጠረ በመሆኑ ነው፡፡  

2.  በቀውሱ ውስጥ የተፈቁ  አገሮች እጣ ፈንታ   

የቱኒዙያ ህዜባዊ መነሳሳት ከተቀሰቀሰና አዜማሚያው በብዘ አገሮች እንዯ ሰዯዴ 

እሳት ከተቀጣጠሇ በኋሊ እንቅስቃሴዎቹ በአንዲንዴ አገሮች የመንግሥት ውዴቀትን 

አስከትሇዋሌ፡፡ በላልቹ ዯግሞ ነውጡ የፖሇቲካ ሇውጥ ÆÃመጣም ከፍተኛ ዯም mÍsSን 

አስከትሎሌ፡፡ የመንግሥት ሇውጥ በተዯረገባቸው አገሮች ህዜቡ ከመዋቅራዊ ኢኮኖሚያዊ 

ችግሩ የመነጩ መፍትሔዎችን ያገኘበት ሁኔታ አሌተፈጠረም፡፡ ሇምሳላ በግብፅም ሆነ 

በቱኒዙያ የመንግሥት ሇውጥ ቢዯረግም እስከ አሁን የቆየው ስርዓት የፈጠረውን ችግር 

ከስር መሰረቱ ሇመንቀሌ የሚያስችሌ እንቅስቃሴ እየተካሄዯ አይዯሇም፡፡ ይህም የሆነው 

በአንዴ በኩሌ የወዯቁትን መንግሥታት የተኩት በዋነኛነት yqDäው ስርአተ መንግስት 

አካሊትና የስርአቱ ተጠቃሚዎች ስሇሆኑ ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ህብረተሰቡ 

እንቅስቃሴው ከዙህ በሊይ እርቆ እንዱሄዴ የሚያዯርገው ፖሇቲካዊና የዴርጅታዊ ዜግጅት 

ስሇላሇውም ነው፡፡ ይህም ሆኖ ግን ህዜቡ የማይመቸውን ነገር አውቋሌና በየተራ  

የሚመጡትን መንግሥታት ከመሰረታዊ ችግሩ ሇማሊቀቅ የሚያስችሌ እርምጃ ሉወስደ 

በመቻሌና ባሇመቻሊቸው እየመነ አመፁን የሚቀጥሌበት ሁኔታ እንዯሚኖር ይጠበቃሌ፡፡ 

የመንግሥት ሇውጥ በመጣባቸው አገሮችም ቢሆን በተሇይ ከአጭር ጊዛ አኳያ የተረጋጋ 

ስርዓት የሚኖር መሆኑን የሚያረጋግጥ ጠንካራ ምሌክት አይታይም፡፡  
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የረጅም ጊዛ ስሌጣኔና የመንግሥት አስተዲዯር እንዲሊቸው የሚታወቁት እነግብፅን 

ጨምሮ መንግሥት ተረጋግቶ መቀጠለን የሚያረጋግጥ ምሌክት bl@lbTና s!በተኑናና 

s!sባሰቡ በñ„ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዴቀት ውስጥ በወዯቁ የመንን በመሰለ አገሮች ቀውሱ 

ተባብሶ እንዯሚቀጥሌ ይገመታሌ፡፡ በአንዲንድቹ ሀገራት የመንግሥት መክሰም 

¼state failure/ ይከሰታሌ የሚሌም ከፍተኛ ስጋት ተፈጥሯLÝÝ በእርግጥም 

ሰፊ የተፈጥሮ ሃብት ክምችት ሳይኖራቸው  አንዴም ተዯጉሞ በመዯጎም አሌያም 

ዴህነትን በማከፋፈሌ የሚኖሩ አገሮች ፀረ ዳሞክራሲንና የህዜብ ብሶትን አስማምተው 

ሇረጅም ጊዛ l!qጥለ የሚችለበት ሁኔታ Slማይኖር በአመፅ መናጣቸውና ሇመንግሥት 

Kስመት(state failure)አዯጋ መጋሇጣቸው አያስገርምም፡፡   

                                                                                                                          
ይቀጥሊሌ 

 


