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ክፍሌ ሁሇት 

3. የህዝባዊ መነሳሳቶቹ አካባቢያዊና አሇም አቀፊዊ ትርጉም 

በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው ምስራቅ አገሮች የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ቁጣ 

መንግሥታትን Xyfnቀlና አገሮችንም ወዯ እርስ በርስ ጦርነት እየገፊ ከመሄደ አንፃር   

ሇአካባቢውና ሇዓሇም xqፈ ማህበረሰብ የሚኖረው ትርጉም ምንዴነው የሚሌ ጥያቄ 

¥Nሳቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ህዝባዊ መነሳሳቶቹ ከዚህ ቀዯም ከምናውቃቸው የቀሇም 

አብዮቶች ሇየት ያሇ ገፅታ እንዲሊቸው ሇመገመት አያስቸግርም፡፡ ጠንክረው አሌገፈበትም 

እንጂ በየአገሩ ሇሚነሱ ህዝባዊ መነሳሳቶች ያሇመዘግየት የክርስትና ስም መስጠት 

y¸qናቸW የምእራቡ ሚዱያዎች የቱኒዚያውን አመፅ  "የጃስሚን አብዮት" የሚሌ ስያሜ 

እንዯሰጡት ይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ  ጨርሶ ባሌተዘጋጁበት  ወቅት የተቀሰቀሰውንና 

ወዳት እንዯ¸Ãmራም እርግጠኛ ያሌሆኑበትን  ህዝባዊ ማእበሌ በ¥äµ¹T የሚያገኙት 

ጥቅም Slማይኖር  ስያሜ ከመስጠት መቆጠቡን የመረጡት ይመስሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 

ዯግሞ እንዯ ቀሇም አብዮቶች ሚዴያዎቹ   የክርስትና ስም አውጥቶ እሳቱን ሇማራገብ 

የስራ ክፍፍሌ ያሌተቀበለበትን፣  ከበስተጀርባቸውም   የቀሇም አብዮቶች ጠንሳሽ የሆኑት 

የጆርጅ ሶሮስ  እና ኩባንያዎቹ   ዓሇም አቀፊዊ  ዴጋፍና ቅንብር  የላሊቸውን እነዚህን 

ግብታዊ  ህዝባዊ mnúúቶች በቅጠሊ ቅጠሌ ስም የmsyÑ ጠቀሜታም  የተዋጠሊቸው 

አይመስሌም፡፡ ሇነገሩ ሇዘመናት የሰሜን አፍሪካና የመካከሇኛው ምስራቅ ፇሊጭ ቆራጭ 

xg²øCን ሲያሽሞነሙኑ  የቆዩት M:‰ÆêEÃNም ቢሆኑ ሇጊዜው  ከዘሊቂ ጥቅማቸው አኳያ 

ሂዯቱ ወዳት እንዯሚያመራ በከፍተኛ ጥንቃቄ  ጉዲዩን bQRበት መከታተሌን ነው 

የመረጡት፡፡ ይህ  እንዯተጠበቀ ሆኖ በእነዚህ ሃገሮች የተቀሰቀሰው ሰፉ ህዝባዊ ቁጣና 

mnúúት ከአሇም አቀፍና አካባቢያዊ ፊይዲው አኳያ ሲታይ የሚከተለት ምሌክቶች ሰፊ 

ያሇ ቦታ ሉያገኙ እንዯሚችለ  መገመት ይቻሊሌ፡፡ 

 



 

3.1 ሇአክራሪነት ytmቻቸ ሁኔታ 

አክራሪነት በዋነኛነት በመዋቅራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት ተስፊ 

በማይታየውና ነገር አሇሙ ሁለ በጨሇመበት ህብረተሰብ ውሰጥ የሚከሰት የተሳሳተ 

ፖሇቲካዊ ዝንባላ ነው፡፡ አንዴ ማህበረሰብ የዜጎቹን ፍሊጎት ሇማርካት በማያስችሇው 

አቅጣጫ በሚጓዝበትና ህዝቡም  በ²ÊWም ሆነ በngW ህይወቱ መሻሻሌ ሊይ ተጨባጭ 

መተማመኛ በማያገኝበት ወቅት ማንኛውንም ነገር በሃይሌ የmF¬T½ ወዲጅ ጠሊት 

ሳይሇዩ ሁለንም በጅምሊ የመÍlM  ዝንባላ ወዲሇው የትግሌ ስሌት ያመራሌ፡፡  

ሰሊማዊና ህጋዊ የተቃውሞና የሌዩነት ማስተናገጃ  ዳሞክራሲያዊ  መፍትሄዎች ሙለ 

በሙለ ዝግ በሆኑበትና የመቻቻሌ ባህሌ በኮሰመነበት ህብረተሰብ ውስጥ መፇናፇኛ 

በማጣት በፀሇምተኛ  የአክራሪነት አስተሳሰብ የተበከሇ ሰው እራሱን b¥_ÍTም ጭምር 

ከችግር መሊቀቅ አሇብኝ ብል እስከማሰብ ይዯርሳሌ፡፡  

የሰሜን አፍሪካና መካከሇኛው ምስራቅ ህብረተሰቦች በመሰረታዊ የኢኮኖሚ 

መዋቅር ችግራቸው የተነሳ ሇአክራሪ አስተሳሰብ tULጠው ከቆዩ ሰነባብተዋሌ፡፡ በላልች 

የዓሇም ክፍልች በተመሳሳይ ሁኔታ የምናያቸው የአክራሪነት አስተሳሰቦችም በተመሳሳይ 

መሌኩ ወዯፉት መራመዴ የተሳናቸው ህብረተሰቦች ነፀብራቆች ናቸው፡፡  

በቅርቡ በሰሜን አፍሪካና በመካከሇኛው ምስራቅ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ቁጣ 

ተወዯዯም ተጠሊም mሠr¬êE ህብረተሰባዊ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ ባህሪ 

የሇውም፡፡ አንዴን ጨቋኝ መንግሥት ÆSwገd ማግስት ላሊ ጨቋኝ ኃይሌ ስሌጣኑን ይዞ 

የሚቀጥሌበት፣ ስሇሆነም መቼም ቢሆን  ህዝባዊ ጥያቄዎችን ማርካት የማይችሌ  ሁኔታ 

ነው yሚf-rWÝÝ የተወገዯውን ጨቋኝ መንግሥት በመተካት በአንዴ ወይም በላሊ 

መንገዴ ከእርሱ ጋር ትስስር የነበራቸው ኃይልች ወዯ ስሌጣን የመጡ ቢሆንም እነዚሀ 

ሃይልች የህብረተሰቡን መዋቅራዊ ችግሮች የመፍታት ችልታ አይኖራቸውም፡፡ HZባዊ 

እንቅስቃሴውም ቢሆን  መዋቅራዊ ችግሩን ሇmF¬T የሚያስችሇውን  በሳሌ ዴርጅታዊና 

ፖሇቲካዊ ቁመና በተሇይም የአመራር ብቃትን የተጎናፀፇበት ሁኔታ አይታይም፡፡ ዛሬ 

ቱኒዝያ ውስጥ ከረገበ በኋሊ ማገርሸት የጀመረው ፖሇቲካዊ ቀውስም ሇዚህ አንዴ ጥሩ 

ማሳያ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ ፡፡ ችግሮች ሇጊዜው b!rGb#ም እንኳን ተባብሰው 

መቀጠሊቸው አይቀርም የሚባሇውም ሇዚህ ነው፡፡ በመሆኑም ህዝቡ እርካታ የማያገኝበት 



አሌፎ ተርፎም ሇተሇያዩ ፅንፇኛና አክራሪ አስተሳሰቦች እንዯተጋሇጠ የሚቀጥሌበት ሁኔታ 

መፇጠሩ አይቀርም፡፡  

አክራሪነት ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ከሆነ ዯግሞ ሇዓlM አቀፈ ማህበረሰብም ጭምር 

የሚተርፍ   አስቸጋሪ ሁኔታ እንዯሚፇጠር  ሳይታሇም የተፇታ ነው፡፡ የአክራሪነት 

መጠናከር የሽብርተኝነት መስፊፊትን ማስከተለ አይቀሬ ነው፡፡ በዘመነ GlÖÆሊይz@>N 

ሁለ ነገር እየተራቀቀ መሄደን ተከትል የሽብር ስራም ያንኑ ያህሌ ተራቋሌ፡፡ በሰው 

ሌጆች ሊይም የሚያዯርሰው ጉዲት ያንኑ ያህሌ ሰፍቷሌ፡፡ ከዚህ አንፃር የተሟሊ የስርዓት 

ሇውጥ ሇማምጣት yማይችሌ  በሁለም ወገን የቆሰሇ መንግሥትና ከፍተኛ ምሬት ያሇው 

ህዝብ ባለበት ህብረተሰብ ውስጥ yተፇጠሩት እነዚሀ ህዝባዊ መነሳሳቶች በአንዲች ተዓምር 

ወዯ ዳሞክራሲና መሌካም አቅጣጫ ካሊመሩ በስተቀር ሇራሱ  ሇህብረተሰቡም ሆነ  

lላልች ማህበረሰቦች   የማይበጁ ጎጂ መዘዞችን ማስከተሊቸው አይቀርም፡፡    

3.2 የእርስ በርስ ጦርነቶች መበራከት 

ህዝባዊ ተቃውሞዎቹ  ስር ነቀሌም ባይሆን የመንግሥት ሇውጥ ባስከተለበት 

አካባቢ ሇአክራሪነት የሚመች ሁኔታ የሚፇጠረውን ያህሌ ወዯ እርስ በርስ ግጭት 

የማሽቆሌቆሌ አዯጋ የተጋረጠባቸው አገሮች መኖራቸውም እየታየ ነው ፡፡ በዚህ ረገዴ 

ቀዲሚ ተጠቃሾቹ ሉቢያና የመን ናቸው፡፡ ሉቢያ ከአመሰራረቷም ሶስት አገር ሆና 

የጀመረች ስትሆን የመን ዯግሞ የበዙ ጎሳዎችና ቢያንስ እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ የዯቡብና 

የሰሜን መንግሥታት በመባሌ ተከፊፍሇው በነበሩ ኃይልች የተመሰረተች አገር ነች፡፡ 

ሇረጅም ጊዜ ወዯፉት መራመዴ ተስኖት የöyው የጋዲፉ አስተዲዯር  በምስራቅና 

በምዕራብ ሇ¸gß# አጎራባች አገሮች በtቀሰቀሰው አይነት HZባዊ አመፅ መናጥ 

ጀምሯሌ፡፡ ጋዲፉ በቱኒዚያ አመፅ እንዯተቀሰቀሰ ጎረቤት መንግሥታትን እንዳት አመፅ 

ትፇቅዲሊችሁ በማሇት ሲገስፁ ቢቆዩም የማታ ማታ Xራሳቸውን በአመፅ ከስሌጣን 

ሇማስወገዴ ያሇመ እንቅስቃሴ በገዛ አገራቸው ውስጥ ተቀጣጥሎሌ። ብዙም ሳይቆዩ ጋዲፉ  

እራሳቸውና የበኩር  ሌጃቸው የተቃውሞ እንቅስቃሴው ባስቸኳይ  የማይቆም ከሆነ  

በምዴረ ሉቢያ የእርስ በርስ ጦርነት ይነሳሌ በማሇት  በይፊ  አወጁ፡፡ ሁኔታው  በሉብያ 

ውስጥ   እጅግ ያመረረ ህዝብና  እጅግ ያከረረ ገዥ መዯብ በአዯገኛ ሁኔታ  

የተፊጠጡበትና ከፍተኛ እሌቂትን ያስከተሇ ግጭት ውስጥ የገቡበትን ሁኔታ አስከትሎሌ፡፡ 

በሁሇቱ መካከሌ ከፍፁም ሽንፇት በመሇስ ላሊ እዴሌ የላሇ በሚመስሌ አኳኋን ግጭቱ 



ክፈኛ ተካሯሌ ፡፡ ይህ ቀውስ ወዯማያቋርጥ የእርስ በርስ ጦርነት ሉÃm‰ ይችሊሌ የሚሌ 

ስጋት የተፇጠረ ሲሆን  በymNM ቢሆን ተመሳሳይ ስጋት እንዲንዣበበ ነው፡፡ 

እነዚህ አገሮች በማያቋርጥ የእርስ በርስ ጦርነት ከተጠመደ የሚከፍለት ዋጋ እጅግ 

ከፍተኛ እንዯሚሆን ሳይታሇም የተፇታ ነው፡፡ ከፍተኛ የህዝብ እሌቂትና ውዴመት 

mktለም አይቀርም፡፡ ስዯትና አገር ጥል መሸሽም ላሊው የሰብአዊ ቀውሱ አስከፉ ገፅታ 

ነው፡፡ ከወዱሁ አውሮፓዊያን ከ_N¬êEዎቹ መጠነ ሰፉ ¦Y¥ñታዊ  ስዯቶች የማይተናነስ 

ስዯት ይከሰታሌ  በማሇት  ሰጋታቸውን ማሰማት mjm‰cWም ይህንኑ ያሳያሌ፡፡ 

በእርግጥም  »Ä!T‰n!ÃNን በቀሊለ አቋርጦ ወዯ አውሮፓ መግባት የሚችሇው በመቶ 

ሺዎች የ¸ö-R የሰሜን አፍሪካ ነዋሪ xgሩን ሇቆ መሰዯደም  እየታየ ነው፡፡  

የመን የምትተራመስ ከሆነም በባብኤሌ መንዯብ አካባቢ አሸባሪነት የሚመሽግበት 

ላሊ ምቹ ግዛት ይፇጠርሇታሌ የሚሇው ስጋትም አይሎሌ ፡፡ ከየመን በትይዩ የምትገኘው 

ሶማሉያ ባጋጠማት የመንግሥት መክሰም የተነሳ የቀይ ባህር ሰርጥ ሰሊማዊ የመርከቦች 

እንቅስቃሴ ታውኮ ዋነኛው የባህር ሊይ ውንብዴና yገነነበት ሁኔታ ተፇጥሮ ቆይቷሌ፡፡ 

የመን ወዯ መንግሥት አሌባነት የምትሸጋገር ከሆነ የቀይ ባህር መተሊሇፉያ በተመሳሳይ  

ሇከፊ አዯጋ የሚጋሇጥበት ሁኔታ መፇጠሩ አይቀርም፡፡  

3.3 ሇነዲጅ ዋጋ ማሻቀB የተፇጠረ እዴሌ  

ግብፅ በህዝባዊ መነሳሳት በተወጠረችበት ጊዜ የነዲጅ ዋጋ ማሻቀብ ብሌጭ ብል 

ከታየ በኋሊ አገሪቱ ሇአሇም ገበያ ነዲጅ አቅራቢ አገር ባሇመሆኗ ምክንያት ዋጋው ብዙም 

ሳይቆይ ወርድ ነበር፡፡ ቀውሱ የተፇጠረባቸው ላልች አገሮችም በተመሳሳይ መሌኩ 

በነዲጅ ዋጋ ሊይ ብዙም ተፅዕኖ ሳያሳርፈ የö† ቢሆንም በየቀኑ ከአንዴ ሚሉዮን በሊይ 

በርሜሌ ነዲጅ ሇአሇም ገበያ የምታቀርበው ሉቢያ ስትተራመስ ዋጋው በአንዴ ጊዜ ወዯ 

109 ድሊር አሻቅቧሌ፡፡ ቀውሱ እየተባባሰ ከቀጠሇና ላልች ነዲጅ አቅራቢዎችንም የሚነካካ 

ከሆነ የነዲጅ ዋጋ ከዚህም በሊይ እንዯ¸ጨምር ሇመገመት ይቻሊሌ፡፡  

የነዲጅ ዋጋ ማሻቀብ ነዲጅ ሸማች ሇሆኑ አገሮች ከባዴ ፇተና እንዯ¸ሆን 

ይገመታሌ፡፡ በዚህ ሊይ የአሇማችን ኢኮኖሚ ስር ሰድ በቆየ መዋቅራዊ ችግር ከታመሰበት 

ቀውስ ገና በቅጡ  አሊገገመም፡፡ በብዙ የበሇፀጉ አገሮች ከሁሇት ዓመታት በፉት የታየው 

የኢኮኖሚ መቃወስ በጥቂቱ ረገብ ቢሌም ጨርሶ አሌተፇታም፡፡ በቀውሱ ክፈኛ የዲሸቁት 



ብዙዎቹ የምዕራብ አገሮች ኢኮኖሚያቸውን አንሰራርተው  የእዴገት አቅጣጫን መከተሌ 

ገና አሌጀመሩም፡፡ ጥቂቶች ማንሰራራት የጀመሩ ቢመስለም በተሇይ ስራ ከመፍጠር 

አኳያ ሉሳካሊቸው ባሇመቻለ ስራ አሌባ እዴገት በሚባሇው  ኢኮኖሚያዊ ክስተት ውስጥ  

በመዲከር ሊይ  ይg¾l#፡፡ አሁንም ቁጠባ ዯካማና እዚህ ግባ የማይባሌ ከመሆኑም በሊይ 

መንግሥታት ከፍተኛ እዲ ተሸክመው የሚገኙበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ በእንቅርት ሊይ ጆሮ 

ዯግፍ እንዱለ የበሇፀጉት አገሮች ከፍተኛ የበጀት ውጥረት ውስጥ ገብተው የመንግሥትን 

በጀት በእጅጉ የ¥únSንÂ ከዚህም ጋር በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የመንግስት ሰራተኞችን 

ከስራ የመቀነሱን አማራጭ  እየተከተለ ይገኛለ፡፡ የብዙ አገሮች ኢኮኖሚ አስከፉ ዴቀት 

ውስጥ በገባበት ወቅት የነዲጅ ዋጋ ወዯ ሰማይ ቢያሻቅብ በቀውሱ የተመቱት አገሮች 

ፇፅሞ ሉቋቋሙት የማይችለት ሁኔታ እንዯሚፇጠር ሇመገመት xያዲግትም፡፡  

የነዲጅ ዋጋ መውጣት ሇረጅም ጊዜ የሚቆይ ሊይሆን ቢችሌም ከአጭር ጊዜ አኳያ 

እስከ አሁን የቆየውን ቀውስ የማባባስ ሚና ሉጫወት ይችሊሌ፡፡ በተሇይ ዯግሞ በድሊር 

የሚገዙ ምርቶችና አገሌግልቶችን ዋጋ ከፍ የማዴረግ ሚና መጫወቱ የሚቀር 

አይመስሌም፡፡ ከዚህ bmnúTም ቀውሱ በመካከሇኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ሊይ 

የማይገዯብ ተፅዕኖ ሉኖረው እንዯሚችሌ መረዲት ይቻሊሌ፡፡  

3.4 የስዯተኛ መብዛት 

በአሁኑ ጊዜ በተጠቀሱት አገሮች የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ተቃውሞና ግጭት bxgéቹ 

ውስጥ ከፍተኛ መፇናቀሌ እንዯሚያስከትሌ ሳይታሇም የተፇታ ነው፡፡ በxNÄNìc$ 

አገሮች ውስጥ ያለ መንግሥታት  በርካታ ብሔሮችና ሃይማኖቶች በውስጣቸው ያለ 

ቢሆንም ሇእነዚህ ወገኖች መብቶች እውቅና በማይሰጥና bጭቆÂ ሊይ በተመሰረተ 

ግንኙነት አገራቸውን ሲያስተዲዴሩ የቆዩ ናቸው፡፡ በእርግጥም የብሔርና የሃይማኖት 

አዴሌዎና ሌዩነትና ጭቆና ባሇባቸው በእነዚህ አገሮች  ህዝቦች ያሇሌዩነት በገዢዎቻቸው 

ሊይ በጋራ ተባብረው የሚነሱበት አዱስ  ሁኔታ ተስተውሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ገዢዎቹ 

ሇመኖር ሲለ በህዝቦች መካከሌ አሇመተማመኑንና ግጭቱን ወዯ ከፍተኛ ዯረጃ ሲገፈት 

እየታዩ ያሇበት ሁኔታም ተከስቷሌ ፡፡ እንዯ ግብፅ በመሳሰለ አገሮች ራሳቸው ዜጎቹ 

ሇሃይማኖት መቻቻሌና ሇህዝቦች አንዴነት ትኩረት ሰጥተው ሁለም ሰው በፀረ ሙባረክ 

አቋም አንዴ ሊይ መslF ይቻሌ እንጂ ሉቢያ፣ የመንና ÆHÊይNN በመሳሰለ አገሮች 

ዯግሞ የብሔሮች፣ የጎሳዎችና የሃይማኖቶች ግጭት አይቀሬ ሆኗሌ፡፡  



ይህን የመሰሇው ግጭትና ዯም መፊሰስ መምጣቱን ተከትል በተሇይ በሰሜን 

አፍሪካ ከሚገኙ አገሮች ወዯ አውሮፓ የሚዯረገው የስዯተኛ ፍሌሰት በእጅጉ ጨምሯሌ፡፡ 

አውሮፓውያን በመፅሏፍ ቅደስ ከሚታወቁት ታሊሊቅ ስዯቶች አይተናነስም ብሇው 

የሰጉበትና በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ 300ሺ የሚዯርሱ ሰዎች ወዯ አውሮፓ ይጎርፊለ 

ብሇው የተጨነቁበት ስዯትም እየተበራከተ በመሄዴ ሊይ ነው፡፡ በቅርቡ ሊምፕዳሳ 

በተባሇች አንዱት የጣሉያን ትንሽ ዯሴት ሊይ የሚገኙ አምስት ሺ ነዋሪዎች ስዴስት ሺ 

ስዯተኞችን ሇመቀበሌ መገዯዲቸው የጉዲዩን አሳሳቢነት በእጅጉ ሉያሳይ የሚችሌ ነው፡፡ 

በተጨማሪም መነሳሳትና ግጭት በታየባቸው እንዯ ሉቢያ በመሳሰለ አገሮች ይሰሩ የነበሩ 

የውጭ ዜጎች በአስር ሺዎች ወዯ አገራቸው ተመሌሰው የመንግሥትና የህብረተሰብ ሸክም 

የሚሆኑበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ ይህ ሁለ ተዲምሮ አውሮፓ በራሷ ተመሊሽ ዜጎችና 

በስዯተኞች ትጥሇቀሇቃሇች የሚሌ ከፍተኛ ስጋት  tfጥሯLÝÝ 

ይህ ችግር በአሇም አቀፍ ዯረጃ የስዯተኞች ጉዲይ ከፍተኛ መነጋገሪያ በሆነበትና 

በአገራቱ መካከሌም ውጥረት ytሞ§bT ግንኙነት ሇመፍጠር ምክንያት ሆኖ በቆየበት 

ወቅት የተጨመረ በመሆኑ የቆየውን ችግር እንዯሚያባብሰው ይታመናሌ፡፡ አሇማችን 

ሰዎች በፇሇጉት ቦታ ሰርተው ሇመኖር y¸Cl#ባT አሇም ብትሆን ኖሮ ሇሁለም የተሻሇ 

ጥቅም ይገኝ  እንዯነበር አያጠያይቅም ፡፡ ይሁን እንጂ አገሮች ባሊቸው ስዯተኛን 

ሇማስተናገዴ ያሇመፇሇግ አቋም የተነሳ በተሇይ  ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ  የስዯተኞች 

ፍሌሰት  ውጥረትና ግጭትን ሉÃSkTL የሚችሌበት ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ በመሆኑም 

በተሇይ ከሰሜን አፍሪካ ቀውስ ጋር ተያይዞ የሚከሰተው ሰፉ የስዯተኞች ፍሌሰት ተናጠሌ 

አገሮችን ብቻ ሳይሆን የአውሮፓ ህብረትን በሙለ ያስጨነቀ ጉዲይ  çኖ ሰንብቷLÝÝ  

4.  ኢትዮጵያና የሰሜን አፍሪካና የአረብ አገሮች ቀውስ  

ከፍ ሲሌ l¥ሳየት  የሞከርኩት ቀውስ  አሇም አቀፍ ተፅዕኖዎች ኢትዮጵያን 

የመሰለ አገሮችን ጭምር በበጎም ሆነ በጎጅ ገፅታቸW y¸nµኩ mçናቸው አይቀርም፡፡ 

ነገር ግን ኢትዮጵያ ከሰሜን አፍሪካና ከአረብ አገሮች ጋር ካሊት ታሪካዊ ግንኙነት አንፃር 

ከታየ qWሱ በተሇየ ሁኔታ ተፅዕኖ ሉያሳዴርባት እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ 

በመሆኑም ቀውሱ በኢትዮጵያ ሊይ የሚኖረውን አዎንታዊና አለታዊ  ተፅዕኖ በአጭሩ 

መቃኘቱ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡  

 



 4.1 በአባይ ሌማት ዙሪያ የተሻሇ እዴሌ መገኘቱ 

ኢትዮጵያ ከጊዜ ወዯ ጊዜ የተሻሇ አቅም እያዲበረች በmÿÄ* ሳቢያ በውሃ ሃብቷ 

ሊይ ያሊት የመጠቀም ችልታና እዴሌ እየሰፊ መጥቷሌ፡፡ ግዴቦች በብዛት እየተሰሩ  

መስኖና ሃይዴሮ wRን l¥mNጨት ጥቅም ሊይ እየዋለ ነው፡፡ ግብፆች ሇበርካታ 

ዓመታት በተሇያዩ የአሇም ተቋማትና በመካከሇኛው ምስራቅ ሃብታም አገሮች ሊይ 

በነበራቸው ተፅዕኖ ወንዞቿን ሇማሌማት ኢትዮጵያ ብዴርና እርዲታ እንዲታገኝ አዴርገው 

ኖረዋሌ፡፡ ኢትዮጵያ እንዱህ  በሰፉው የጀመረችውን ሌማት በአብዛኛው ከራሷ የገቢ 

ምንጮች በምታሰባስበው ገንዘብ Sትዯግፍ ቆይታሇች ፡፡  

በሰሜን አፍሪካ አገሮች የተቀሰቀሰውና አገሮችን በዋነኛነት በውስጥ ጉዲያቸው 

እንዱጠመደ ያዯረገው ህዝባዊ መነሳሳት ከዚህ አኳያ ሲመዘን ሇኢትዮጵያ የተመቸ ሁኔታ 

የፇጠረ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሁለም አገር በየራሱ የቤት ስራ ሲጠመዴ በላሊው አገር 

ጉዲይ ውስጥ ገብቶ የሚፇተፍትበት እዴሌ ይቀንሳሌ፡፡ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ከጊዜ 

ወዯ ጊዜ እየጠነከረች በመሄዶ ከውጭ የሚዯረጉ ጣሌቃ ገብነቶችን የመቋቋም ብቃት 

ያዲበረች ብትሆንም ጣሌቃ ገብተው ማተራመስ የሚፇሌጉ አገሮች ይህን ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ችልታ የሚያጡበት ሂዯት መፇጠሩ ሇኢትዮጵያ ምቹ አካባቢያዊ ሁኔታን  

ይፇጥርሊታሌ፡፡  

የዚህን አጋጣሚ መሌካምነት የሚያሳየው ግን ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ ኢትዮጵያ 

በአባይ ወንዝ ሊይ ሉኖራት የሚገባውን ተጠቃሚነት ሇማሳጣት በቀጥታ ወረራ መጋፇጥ 

ያሌቻለ አገሮች በተዘዋዋሪ ጦርነት ጠምዯዋት እንዯቆዩ ይታወቃሌ፡፡ በእነዚህ ጦርነቶች 

የተጠመዯች ኢትዮጵያ በሌማት ተግባር ሊይ የሚውሌ ጊዜና ገንዘብ ሇማግኘት ስትዋትት 

ቆይታሇች፡፡ ይህ ሁኔታ እስከ ቅርብ አመታት ከዘሇቀ በኋሊ አሁን አሁን ተቀይሮ አገሪቱ 

ፉቷን ሙለ በሙለ ወዯ ሌማት ሇማዞር በቅታሇች ፡፡ ይህም ሆኖ በሰሜኑ የአገራችን 

ክፍሌ በአጎራባችነት የሚገኘው የኤርትራ መንግሥት በግብፆችና በሉቢያውያን በመታገዝ 

በአፍሪካ ቀንዴ የትርምስ ስሌቱን ተግባራዊ ሲያዯርግ በመቆየቱ ኢትዮጵያ በከፉሌም 

ቢሆን ቀሌቧን የሚሰርቅ ሁኔታ ገጥሟት ቆይቷሌ፡፡ ያሇጥርጥር የሰሜን አፍሪካው ትርምስ 

የግብፅና ሉቢያ መንግስታት የጥፊት መሌዕክተኛ ሆኖ ሲያገሇግሌ ከቆየው  ከሸአብያ 

መንግስት  ጉያ ስር ሁሇቱን  የዴጋፍ  ክራንቾች (ምርኩዞች) ነጥቆታሌ፡፡ ኤርትራን 

በመዯገፍ የተሇያዩ አፍራሽ ተግባራት ሊይ እንዴትሰማራ ሲተባበሩ የነበሩት የሙባረክና 



የጋዲፉ መንግሥታት በቀውስ መመታት ሃገራችን ክፈኛ በተዲከመ የጥፊት ግንባር 

የሚታገዝን አፍራሽ ኃይሌ mmkTን ያህሌ ቀሇሌ ያሇ ስራ እንዱኖራት በማዴረግ 

ሸክሙን ቀንሶሊታሌ፡፡ በዚሁ ሌክ በሌማት ስራ ሊይ በተሻሇ ትኩረት lማs¥‰T 

እንዴትችሌ ሁኔታው ተመቻችቷሌ፡፡  

4.2 በአፍሪካ ሇTKKl¾ አጀንዲዎች ማራመጃ ምቹ ሁኔታ መፇጠሩ 

የጋዲፉ መንግሥት ከነዲጅ በሚያገኘው ሃብት በመተማመን የግሇሰቡን የተቃወሱ 

ሃሳቦች በአፍሪካ ሊይ ሇመጫን ብዙ ጥረት ሲያዯርግ መቆየቱ ይታወቃሌ፡፡ አንዳ 

የተባበሩት የአፍሪካ መንግሥታት ዛሬውኑ ተቋቁሞ እኔ ካሌመራሁት፣ ላሊ ጊዜ የአፍሪካ 

ህብረት መቀመጫ ከአዱስ አበባ ወዯ ትሪፖሉ መሄዴ አሇበት እያለ መያዣ መጨበጫ 

የላሇው ሃሳብ ሲያመጡ ሇkrÑT ጋዲፉ በሉቢያ ህዝብ መነሳሳት እንኳንስ ሇአፍሪካ 

ህብረት ሇራሳቸው z#ÍNም መቀመጫ የሚሆን የተረጋጋ ቦታ እንዯላሊcW በግሌፅ 

አሳይቷሌ፡፡ ጋዲፉ የአፍሪካ ንጉስ ሇመባሌ የአፍሪካን ባህሊዊ መሪዎች ሰብስበው በጉቦ 

እየዯሇለ የከረሙ ቢሆንም ከነዲጅ ሃብታቸው በቂ ዴርሻውን ያሊገኘው ህዝባቸው በቁጣ 

ተነሳስቶ የሉቢያ ንግስናቸውንም የመጨረሻው ምዕራፍ ሊይ አዴርሶታሌ፡፡ በመሆኑም 

kXዚህ በኋሊ የአፍሪካ  መሪዎች SBsባ ሚዛን በማይዯፈ የተቃወሱ ሃሳቦች ጊዜውን 

የሚያባክንበት እዴሌ ያነሰ እንዯሚሆን ከወዱሁ መገመት ይቻሊLÝÝ ኢትዮጵያ ብቻ 

ሳትሆን በአፍሪካ እውነተኛ ችግሮች ሊይ በማተኮር መፍትሔ የሚሹ መንግሥታትና 

መሪዎችም  የጋዲፉን ቅዠቶች ሇማስተናገዴ ሳይገዯደ ተጨባጭነት ባሊቸው ጉዲዮች ሊይ 

ሇማትኮር የሚችለበት  ምቹ  ሁኔታ  ተፇጥሮ§cêLÝÝ  

5. ህዝባዊ ማእበልቹን ሇኢትዮጵያ የመቋመጥ አባዜ  

በመግቢያዬ ሊይ ሇመግሇፅ እንዯሞከርኩት የሰሜን አፍሪካና የአረብ አገሮች ከካርዴ 

እንዯተሰራ ቤት በየተራ መዯረማመሳቸውን ተከትል አንዲንዴ ወንዴሞቻችን ተመሳሳይ 

መነሳሳት በኢትዮጵያ ሉኖር እንዯሚችሌ፣ ብቻ ሳይሆን  ሉቀሰቀስ እንዯሚገባም ጭምር 

ሲገሌፁ መስማት የተሇመዯ ሆኗሌ፡፡ እንዯማንኛውም  የተማረ  ኢትዮጵያዊ    ሰሞኑን   

በሰሜን አፍሪካና በqWሱ በተመቱ የአረብ አገሮች  በተከሰቱ ሁነቶች  ሊይ 

የሚተሊሇፇውን የሚዱያ ዘገባ ሇመከታተሌ ኢንተርኔትን ጨምሮ  ÊÄ!×ና ቴላቪዥን 

ጣብያዎችን መጎርጎር የተሇመዯ ተግባሬ ሆኗሌ፡፡ ሌክ እንዯእኔ የእነዚህN ሚዴያዎች 

ይዘት ሇመቃኘት የሞከረ ሁለ  አንዲንዴ ወገኖች በኢትዮጵያም ተመሳሳይ አመፅ  



ይመጣሌ የሚሌ ግምት ብቻ  ሳይሆን XNÄ!mÈም ጭምር  የሚፇሌጉ መሆናቸውን 

ሳይገነዘብ እንዲሌቀረ አገምታሇሁ፡፡ ይሁንና በኢትዮጵያ ያሇው ሁኔታ ከእነዚህ አገሮች 

በመሰረቱ የተሇየ በመሆኑ ተመሳሳይ ህዝባዊ አመፅ እንዱነሳ የሚቀርበው ጥያቄ ጨርሶ 

ፇር የሳተ ሆኖ Y¬የኛLÝÝ  

ይህን ሇማሇት የቻሌኩትም የንፅፅር ግምገማ ሇማዴረግ የሚነሳ ማንም ተንታኝ ነኝ 

ባይ  በቅዴሚያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በነዲጅ ሊይ ሳይሆን በግብርና ሊይ የተመሰረተ 

መሆኑን ከመገንዘብ መነሳት ይኖርበታሌ ብዬ ስሇማምን ነው፡፡ ግብርና ስሌም አስር፣ 

አስራ አምስት ሚሉዮን የገበሬ ቤተሰቦች መሬት ይዘው የፇሇጉትን ምርት በማምረት፣ 

በፇሇጉት ዋጋና በፇሇጉት ቦታ y¸¹-#bTን ኢኮኖሚ ማሇቴ ነው፡፡ ይህን በመሰሇው 

ኢኮኖሚ በነዲጅ XNdbliጉት አገሮች በዴጎማ የሚኖር ሳይሆን በጥረቱ ውጤት የሚኖር 

ዜጋ የተፇጠረና  እየተፇጠረ ያሇ መሆኑም መዘንጋት ያሇበት አይመስሇኝም፡፡ በገጠር 

ሇምርት እንቅስቃሴው ይበሌጥ የተመቸ ሁኔታ እንዱፇጠርሇት እንጂ ዴጎማ 

እንዱጨምርሇት yሚ-YQ ህብረተሰብ ሃገራችን ውስጥ አሇመኖሩን ሇመገንዘብ ሌዩ ጥበብና 

ምርምርን አይጠይቅም ፡፡  ማንም  በኢትዮዽያ ነዋሪ የሆነ ወይም  ሃገሪቱን ነባራዊ 

እውነታ በቅርበት የሚያውቅ ማንም ሰው  በአንዴ በኩሌ በዴጎማ ጥያቄ፣ በላሊ በኩሌ 

ከስራ አጥነት በሚመነጭ ችግር ከመንግሥት ጋር የሚጋጭ ህብረተሰብ አሇመኖሩን 

መገንዘብ አይሳነውም ፡፡ በከተሞችም መንግሥት ስራ ፇጠራን ዋነኛው የችግር መፍቻ 

መሳሪያ በማዴረጉ ከመቼውም ጊዜ የተሻሇ ሰርቶ የሚጠቀም ህዝብ እየተፇጠረ ነው፡፡ 

ስሇሆነም በከተሞችም በዴጎማ ምክንያት ከመንግሥት ጋር የሚወዛገብ ህዝብ የሇም፡፡ 

በእኔ እምነት ይህ ሁኔታ የሰሜን አፍሪካውና የአረብ አገሮች ቀውስ ኢትዮጵያ ውስጥ 

እንዯማይዯገም የሚያረጋግጥ አንዴ መሰረታዊ ምክንያት ነው፡፡  

ላሊው በኢትዮጵያ የሚታየው ሇየት ያሇ ሁኔታ ስርዓቱ ዳሞክራሲያዊ ሆኖ የጀመረ 

መሆኑ ነው፡፡ ያሇፈትን ሃያ አመታት የፖሇቲካ ሂዯት ሇተከታተሇ ሁለ የአገሪቱ 

መንግሥት መጀመሪያ ያካሄዯው ሇውጥ ፖሇቲካዊ እንዯሆነ ሇመገንዘብ አይቸገርም፡፡ 

ሌማቱ ዳሞክራሲውን ተከትል የመጣ ነው፡፡ የሌማቱ ባህሪይM የዜጎችን ሃብት የመፍጠር 

ችልታ ማጎሌበት በመሆኑ አንደ የላሊውን ሃብት በመውረስ ወይም ላሊውን  በማዯህየት 

የሚገሇፅ አካሄዴ ቦታ የሇውም፡፡ ስሇሆነም ሇሌማት በተሇይም ዯግሞ ሇሰው ኃይሌ ሌማት 

ከፍተኛ ትኩረት በሰጡ አገሮች Xንd¬yW በሃገራችን ሇዳሞክራሲ መስፊፊት የሚበጅ 



ሰፉ ቦታ አሇ፡፡ ኢኮኖሚው ዳሞክራሲን በሚሸከምና በሚያጎሇብት አቅጣጫ እየተገነባ 

መሆኑ ግሌፅ ነው ፡፡ ይህም በመሆኑ ዜጎች የመንግሥት ሇውጥ ማምጣት ከፇሇጉ 

በህጋዊና ሰሊማዊ ምርጫ ፍሊጎታቸውን  እውን ሉያዯርጉ  የሚችለበት ዳሞክራሲያዊ  

ስርዓት የሰፇነበት አገር ነው፡፡ በኔ እምነት በዚህኛው አገር አንዲች አይነት፣  በዚያኛው 

አገር ዯግሞ ላሊ አይነት የቀሇም አብዮት በተነሳ ወይም ዯግሞ የቀሇም አብዮት ባህሪ 

ባይኖረውም ህዝባዊ መነሳሳት በተቀሰቀሰ ቁጥር በኢንተርኔት መስኮት በመጠቀም 

ኢትዮጵያ ውስጥ አመፅ መቀስቀስ የሚፇሌጉ ፖሇቲከኞች የአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ 

ሇሰሊማዊና ገንቢ ሇውጥ እንጂ በነውጥ ሇሚካሄዴ ሇውጥ ያሌተመቸ እንዯሆነ  መገንዘብ  

የተሳናቸው  የቀን ህሌመኞች ናቸው፡፡ የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ በቅጡ ሳይገነዘቡ 

እንዯ ወፍ ወረርሽኝ በትንፊሽ ይጋባ ይመስሌ ከባህር ማድ የተጎሰመ የአብዮት ነጋሪት 

በሰሙ ቁጥር በየዌብ ሳይቶቹ እና ከባህር ማድ በሚሰራጩ ተቀናቃኝ ራዴዮ ጣቢያዎች 

የሚያጓሩ የቀውስ ናፊቂዎችን ሲያምራችሁ ይቅር ሌሊቸው እወዲሇሁ ፡፡ ኢትዮጵያ 

በዯህናው ቀን የራሷን አዱስ ፇሇግ እንዯተያያዘች ያሌገባቸው የእነዚህ ወገኖች የነውጥ ጥሪ 

በስተግራ xg¶ቷ ዯግሞ በስተq" እየሄደ ነውና፡፡  


