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መግቢያ 

 እ.ኤ.አ በጥር ወር 2011 የተጀመረው የግብፅ አብዮት ሶስተኛና ወሳኝ ምዕራፍ 

ሊይ ይገኛሌ፡፡ የአብዮቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ህዝባዊው አመፅ ከተቀሰቀሰበት እ.ኤ.አ 

ጥር ወር 2011 ጀምሮ ፕሬዚዲንት ሙባረክ ከስሌጣን እስከተወገደበት ወቅት ዴረስ 

የተፈጠሩትን ፖሇቲካዊ ክስተቶች ሲያካትት ሁሇተኛው ምዕራፍ በግብፅ ታሪክ 

የመጀመሪያ የሆነው ዳሞክራሲያዊ የፓርሊማ ምርጫ የተካሄዯበት፣ የእስሌምና እምነት 

አራማጅ ፓርቲዎች አብሊጫ የፓርሊማ መቀመጫዎችን ያገኙበት እንዱሁም የሀገሪቱን 

ህገ መንግስት ሇማርቀቅ በተቋቋመው የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤት ዙሪያ የተነሱ 

እሰጥ አገባዎችን የሚመሇከት ነው፡፡ 

 ሶስተኛውና በብዙ የፖሇቲካ ተንታኞች ዘንዴ ወሳኝና የግብፅን የወዯፊት አቅጣጫ 

ይወስናሌ ተብል እየተገሇፀ የሚገኘው ምዕራፍ እ.ኤ.አ ግንቦት 23 እና 24 ቀን 2012 

የሚዯረገው የመጀመሪያው ዙር እንዱሁም እ.ኤ.አ ሰኔ 16 እና 17 ቀን 2012 

የሚዯረገው ሁሇተኛ ዙር ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ ነው፡፡ 

የግብፅ የፓርሊማ ምርጫ ውጤት 

 በግብፅ አብዮት ሁሇተኛ ምዕራፍ ሊይ በዏቢይነት የሚጠቀሱት ሁሇት ጉዲዮች 

የፓርሊማ አባሊት ምርጫ እና የግብፅን ህገ መንግስት ሇማርቀቅ የሚያስችሌ ምክር ቤት 

የማቋቋም ተግባራት ናቸው፡፡ 

 የግብፅ የፓርሊማ አባሊት ምርጫ እ.ኤ.አ ከህዲር 28 ቀን 2011 ጀምሮ እ.ኤ.አ 

እስከ መጋቢት ወር 2012 ዴረስ በተሇያዩ ዙሮች ተግባራዊ የተዯረገ ሲሆን በዚህም 

ሇረጅም ጊዜ የነበረውን ሌምዴ እና ጠንካራ አዯረጃጀት በመጠቀም Freedom and 

Justice Party በሚሌ አዱስ ስያሜ ወዯ ምርጫ ውዴዴሩ ብቅ ያሇው የMuslim 

Brotherhood 47.2 በመቶ እንዱሁም በSalafist የእስሌምና እምነት አራማጆች 

የሚመራው Al-Nour ፓርቲ 24.3 በመቶ በማምጣት፣ በአጠቃሊይ በእስሌምና እምነት 
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የሚመሩ የፖሇቲካ ፓርቲዎች በጋራ ወዯ 71 በመቶ የሚዯርሰውን የፓርሊማ መቀመጫ 

ሇማሸነፍ ችሇዋሌ፡፡ 

 ከፕሬዚዲንት ሙባረክ አገዛዝ ውዴቀት ጀምሮ የግብፅን የሥሌጣን መንበር 

የተቆጣጠረው የወታዯራዊው ምክር ቤት ስሌጣኑን በተረከበበት ወቅት ይፋ ባዯረገው 

ዕቅዴ፤ በመጀመሪያ የፓርሊማ ምክር ቤቶች ምርጫን፣ በመቀጠሌ ህገ-መንግስት 

የማርቀቅና በመጨረሻም ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ እንዱዯረግ በማዴረግ ስሌጣኑን በህዝብ 

ሇተመረጠ መንግስት ሇማስረከብ ቃሌ መግባቱ ይታወሳሌ፡፡ 

 በዚሁ መሠረት ከፓርሊማ ምክር ቤቶች ምርጫ ውጤት ማግስት ጀምሮ 

በፓርሊማ ምርጫው ከሚመረጡ የምክር ቤት አባሊት መሀከሌ 100 የሚሆኑትን 

በመምረጥ ህገ መንግስቱን የማርቀቁን ሂዯት ሇመጀመር እንቅስቃሴ የተጀመረ ቢሆንም 

ይህ እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንቅፋት አጋጥሞት በታሰበሇት ዕቅዴ መሠረት ተግባራዊ 

መሆን አሌቻሇም፡፡ 

ህገ መንግስት በማርቀቅ ሂዯት የተፈጠሩ አሇመግባባቶች 

 የወታዯራዊው ምክር ቤት እ.ኤ.አ በመጋቢት ወር 2011 ይፋ ባዯረገው የህገ 

መንግስት ዴንጋጌ /constitutional declaration/ ሁሇቱ የፓርሊማ ምክር ቤቶች 

ቅርንጫፎች በጋራ የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚያረቅና አንዴ መቶ አባሊት ያለት የህገ 

መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን እንዱያቋቁሙ ዯንግጓሌ፡፡ በዚህም መሠረት ከህግ አኳያ የህገ 

መንግስት አርቃቂ ኮሚሽኑን አወቃቀር የመወሰን ሥሌጣን ሇሁሇቱ ምክር ቤቶች 

መሠጠቱን መነሻ በማዴረግ የምክር ቤት አባሊቱን የመሰየም ተግባር ተከናውኗሌ፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህ የምክር ቤት አባሊት ስያሜ የኃይማኖት መሠረት ከላሊቸው 

ፓርቲዎች /Secular parties/ እንዱሁም ከግሌ ተወዲዲሪዎች ዘንዴ ከፍተኛ የሆነ 

ፖሇቲካዊ ተቃውሞ ገጥሞታሌ፡፡ 

 እነዚሁ የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽኑን አወቃቀር የሚቃወሙ አካሊት 

በዋናነት የሚያነሱት ስጋት የእስሌምና እምነት አራማጅ የሆኑ ፓርቲዎች በፓርሊማ 
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ውስጥ ካገኙት አብሊጫ መቀመጫ የተነሳ በኮሚሽኑ ከፍተኛውን ቁጥር በማግኘት 

በሚረቀቀው ህገ መንግስት ሊይ የራሳቸውን ተፅዕኖ ሉያሳዴሩ ይችሊለ የሚሇው ተጠቃሽ 

ነው፡፡ 

 ይህንኑ ስጋት ሇማስወገዴም የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤቱ በዋናነት 

ከፓርሊማ ውጪ ከሚገኙ እንዯ የኃይማኖት ተቋማት፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የሙያ 

ማኅበራት... ወዘተ ከመሳሰለና የግብፃውያንን ፍሊጎት በተሻሇ ሉያንፀባርቁ ይችሊለ 

ከተባለ ተቋማት እንዱውጣጡ ሲጠይቁ ቆይተዋሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ በግብፅ የፖሇቲካ መዴረክ ተዋናይ የሆኑ አካሊት የህገ መንግስት 

አርቃቂ ምክር ቤቱን በተመሇከተ ሶስት አይነት አካሄድችን ሲያንፀባርቁ መቆየታቸውን 

ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ እነዚህም፡- 

 በMuslim Brotherhood የሚመራው የነፃነትና የፍትህ ፓርቲ /Freedom and 

Justice Party/ 40 የምክር ቤቱ አባሊት የፓርሊማ ተመራጮች መሆን 

አሇባቸው፣ የፖሇቲካ ፓርቲዎችም በም/ቤቱ ባሊቸው መቀመጫ መሠረት ይህንኑ 

ዴርሻ ሉከፋፈለ ይገባሌ የሚሌ አቋም ሲያራምዴ ቆይቷሌ፡፡ ፓርቲው 

በተጨማሪም 30 የምክር ቤቱ አባሊት ከፓርሊማው ውጪ የሆኑና በቀጥታ 

በፓርሊማው የሚመረጡ መሆን እንዲሇባቸው፤ ቀሪዎቹ 30 አባሊት ዯግሞ በሙያ 

ማህበራት፣ በዩኒቨርሲቲዎች፣ በፖሉስ፣ በጦር ኃይለ፣ በግብፃውያን 

ዱፕልማቶች፣ በሰራተኛ ማህበራት፣ በዲኞች እና በCoptic ቤተክርስቲያን 

የሚመረጡ እንዱሆኑ አቋም ይዞ ሲንቀሳቀስ ቆይቷሌ፡፡ ፓርቲው አብሊጫ 

የፓርሊማ ዴምጽ ከማግኘቱ አንፃር ይህ አቋም በህገ መንግስት አርቃቂ ምክር 

ቤቱ ውስጥ የተሻሇ ተሰሚነት እንዱያገኝ እንዱሁም ህገመንግስት በማርቀቁ 

ሂዯት የራሱን ተፅዕኖ ሇማሳረፍ ያስችሇዋሌ የሚለ ተቃውሞዎች ሲቀርቡበት 

ቆይተዋሌ፡፡ 
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 የሳሊፊ እምነት አቀንቃኝ የሆነው al-Nour Party በበኩለ የፓርሊማ ተመራጮች 

በህገ መንግስት የማርቀቅ ሂዯት ውስጥ ጠንካራ ሚና መጫወት የሚችለበት 

ዕዴሌ ሉኖራቸው እንዯሚገባ አቋም ሲያራምዴ ቆይቷሌ፡፡ ፓርቲው በተጨማሪም 

የሚረቀቀው ህገ መንግስት የግብፅን እስሊማዊ መሇያ /Islamic Identity/ በግሌፅ 

የሚያስቀምጥና እስሊማዊ ህግ የህገ መንግስቱ ማዕከሌ መሆን ይገባዋሌ የሚሌ 

ጠንካራ አቋም አራምዶሌ፡፡ የፓርቲ አቋም በላልች ኃይማኖታዊ መሠረት 

በላሊቸው ፓርቲዎች /Secular Parties/፣ በCoptic ቤተክርስቲያን ተከታዮችና 

በሉበራሌ አስተሳሰብ አራማጆች ዘንዴ ከፍተኛ ስጋትን ሲፈጥር ተስተውሎሌ፡፡ 

 ኃይማኖታዊ መሠረት የላሊቸው /Secular/ ፓርቲዎችና ግሇሰቦች 

/personalities/ በፓርሊማዎቹ ውስጥ ካሊቸው ከሃያ አምስት በመቶ ያሌበሇጠ 

ውክሌና የተነሳ እስሊማዊ የፖሇቲካ አስተሳሰብ የሚያራምደ ፓርቲዎች በህገ 

መንግስቱ ሊይ ሉያሳርፉ የሚችለትን ተፅዕኖ ሇመገዯብ በማሰብ የፓርሊማ አባሊት 

በህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤቱ ውስጥ የሚኖራቸው ውክሌና የተገዯበ 

እንዱሆን ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ እነዚህ አካሊት በአንፃሩ የሙያ ማህበራት፣ 

ዩኒቨርሲቲዎች፣ የሠራተኛ ማህበራት፣ የፍትህ አካሊት ... ወዘተ በምክር ቤቱ 

ውስጥ የሚኖራቸው ውክሌና የሰፋ እንዱሆን አጥብቀው ተከራክረዋሌ፡፡ 

 ከዚህ በሊይ የቀረቡትን ሶስት ዋና ዋና አቋሞች ሉያስታርቁ ይችሊለ የተባለ 

ሀሳቦች በግሌ ተወዲዴረው የፓርሊማ መቀመጫ ካገኙ አባሊት፣ የወታዯራዊውን ምክር 

ቤት ወክሇው የፓርሊማ መቀመጫ ካገኙ አባሊት እንዱሁም የፓርሊማ መቀመጫ 

ማግኘት ካሌቻለ ፓርቲዎች ዘንዴ የቀረቡ ሲሆን በአጠቃሊይ እነዚህ መነሻ ሀሳቦች 

የጋራ ማጠንጠኛ ሀሳብ ፓርሊማው የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤት አባሊትን 

በመምረጥና ህገ መንግስት በማርቀቅ ሂዯት ውስጥ የሚኖረው ሚና እጅግ የተገዯበ 

መሆን አሇበት የሚሌ መሆኑን ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ በተሇያዩ ወገኖች የተንፀባረቁ ተቃውሞዎች በቀጠለት ሁኔታ 

እ.ኤ.አ መጋቢት 24 ቀን 2012 ይፋ በተዯረገው የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤት 
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አባሊት ምርጫ ሁሇቱ ምክር ቤቶች በጋራ 100 አባሊትን የሰየሙ ሲሆን፤ 50ዎቹ 

አባሊት ከፓርሊማ ምክር ቤቶቹ የተቀሩት 50 አባሊት ዯግሞ ከፓርሊማዎቹ ውጪ 

እንዱሆኑ መዯረጉን ይፋ አዴርገዋሌ፡፡ 

 ከ50ዎቹ ተመራጭ የፓርሊማ አባሊት መሀከሌ 36 ያህለ የFreedom and 

Justice Party እና የal-Nour ፓርቲ አባሊት ሲሆኑ ከፓርሊማ ውጪ የተመረጡት 50 

አባሊት ምንም እንኳን እራሳቸውን የህግ ባሇሙያዎች፣ ነፃ አስተሳሰብ ያሊቸው 

ምሁራን /independent thinkers/ ወዘተ አዴርገው ቢያቀርቡም በብዙዎች ዘንዴ 

የእስሌምና የፖሇቲካ አስተሳሰብ አራማጆች እንዯሆኑ ሲገሇፅ ቆይቷሌ፡፡ 

 ይህ ሁኔታ በላልች ኃይማኖታዊ መሠረት በላሊቸው ፓርቲዎችና ግሇሰቦች 

እንዱሁም በሉበራሌ አስተሳሰብ አራማጆች ዘንዴ ከፍተኛ ተቃውሞ ያስከተሇ ሲሆን 

ወዯ ሃያ አምስት የሚጠጉ አባሊትም ከህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤት አባሌነት 

እራሳቸውን በማግሇሌ ምክር ቤቱ ሥራውን መቀጠሌ እንዲይችሌ ከፍተኛ ሚና 

ተጫውተዋሌ፡፡ 

 የወታዯራዊው ምክር ቤትም በህገ መንግስት የማርቀቅ ሂዯት የአባሌነት ጉዲይ 

ሊይ የተከሰተውን ችግር ሇመቅረፍ ባዯረገው ጥረት ከምክር ቤት አባሌነት እራሳቸውን 

ያገሇለ አካሊት ወዯ ምክር ቤቱ እንዱመሇሱና በምሊሹም ፓርሊማውም ሆነ የህገ 

መንግስት አርቃቂ ምክር ቤቱ ከሃይማኖት አገዛዝ ተፅዕኖ ነፃ /non-theocratic/ 

መሆኑን ማረጋገጫ እንዱሰጡ ጥረት ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ በመጨረሻ የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤቱ የአባሊት ምርጫ 

ወታዯራዊ ምክር ቤት ቀዯም ሲሌ ያወጣውን ህገ መንግስት የማርቀቅ ዯንብ 

/constitutional declaration/ የሚፃረር መሆኑን በመግሇፅ የግብፅ አስተዲዯራዊ ፍርዴ 

ቤት በምክር ቤቱ ሊይ ሙለ በሙለ እገዲ ጥልበታሌ፡፡ 

 ይህንኑ እገዲ ተከትልም አዱስና የሁለንም ወገን ፍሊጎት የሚያንፀባርቅ የህገ 

መንግስት አርቃቂ ምክር ቤት ሇማቋቋም በሚቻሌበት ሁኔታ ዙሪያ ሰፊ የሆነ የምክክር 
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ሥራ ሲካሄዴ የቆየ ሲሆን እ.ኤ.አ ሚያዚያ 28 ቀን 2012 አዱስ የምክር ቤት 

ማቋቋሚያ  መመሪያ ይፋ ተዯርጓሌ፡፡ 

 አዱሱ መመሪያ የምክር ቤቱን አባሊት የሚመርጥበት አሰራር ቀዴሞ ከነበረው 

አሠራር የተሇየ መሆኑንና በቀዯመው ህግ ከፓርሊማ ውጪ የሚመረጡ አባሊት 

በፓርሊማው የሚመረጡበት አካሄዴ ተቀይሮ አባሊቱ በራሳቸው በተቋማቱ መመረጥ 

እንዯሚገባቸው ተዯንግጓሌ፡፡ 

 በዚሁ መሠረት የፓርሊማ አባሊት ይወክለናሌ ብሇው የሚያምኑባቸውን 37 

ተወካዮች እንዱመርጡ፣ ከእምነት ተቋማት መሀከሌ የግብፅ ዋነኛ የእስሌምና ተቋም 

(Al-Azhar) አራት ተወካዮችን፣ የCoptic፣ የካቶሉክና የAnglican ዏብያተ ክርስቲያናት 

በጋራ ስዴስት ተወካዮችን እንዱመርጡ ይፋ የተዯረገው መመሪያ ዯንግጓሌ፡፡ 

 አስር ያህሌ የምክር ቤቱ አባሊት በህግና በህገ መንግስት ጉዲዮች ሊይ ጠሇቅ ያሇ 

ዕውቀት ያሊቸው ባሇሙያዎች መሆን እንዲሇባቸው የሚጠቁመው መመሪያው 

እያንዲንደ የህግ ተርጓሚ አካሌ አንዴ አንዴ ተወካይ እንዱመርጥ ወስኗሌ፡፡ 

 ከዚህ በተጨማሪም ገበሬዎችና ሠራተኞች እያንዲንዲቸው ሁሇት ሁሇት ተወካዮች 

እንዱኖራቸው የተወሰነ ሲሆን ተማሪዎች፣ ሴቶች፣ አካሌ ጉዲተኞችና ታዋቂ ግሇሰቦች 

በምክር ቤቱ ውስጥ እንዱወከለ መመሪያው ያዛሌ፡፡ 

 በዚሁ መሠረት ቀዯም ሲሌ ሲያወዛግብ ከቆየው የህገ መንግስት አርቃቂ ኮሚሽን 

የአባሌነት ዴርሻ በተሇየ ሁኔታ በአዱሱ መመሪያ 63 ያህሌ የምክር ቤቱ መቀመጫዎች 

ከፓርሊማው ውጪ ሇሆኑ አካሊት የተሰጡ ሲሆን በምክር ቤቱ የሚታቀፉ ተቋማት 

የሚወክሎቸውን አካሊት ሇመምረጥም ሆነ ምክር ቤቱ በመጨረሻ የሚያረቀው ህገ 

መንግስት በጋራ መግባባት /consensus/ ውሳኔ ማግኘት እንዯሚኖርባቸው መመሪያው 

ያዛሌ፡፡ 

 በሚረቀቀው ህገ መንግስት አንቀጾች ሊይ የሚዯረጉ ውሳኔዎች የጋራ መግባባት 

ሊይ የማይዯረስባቸው ከሆነም በሁሇት ሶስተኛ ዴምጽ እንዱያሌፉ እንዯሚዯረግ ይኸው 
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የማይቻሌበት ሁኔታ ከተፈጠረም ከምክር ቤት አባሊቱ የ57 ያህለን ዴጋፍ ማግኘት 

በቂ እንዯሚሆን መመሪያው ያስቀምጣሌ፡፡ 

 መመሪያው በመጨረሻም የህገ መንግስት አርቃቂ ምክር ቤቱ አዱሱን የሀገሪቱን 

ህገ መንግስት የማርቀቁን ተግባር የግብፅ ሁሇተኛ ዙር ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ 

ይካሄዴበታሌ ተብል ከተያዘው እ.ኤ.አ ከሰኔ 16-17 ቀን 2012 በፊት ማጠናቀቅ 

እንዯሚኖርበት ቀነ ገዯብ አስቀምጧሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ የፕሬዚዲንታዊው ምርጫ የሚካሄዴበት ቀን ከመቃረቡና ምክር ቤቱ 

በተቀመጠው መመሪያ መሠረት መዋቀር ካሇመቻለ የተነሳ ይህ ውሳኔ ተግባራዊ 

የመሆኑ ጉዲይ በብዙዎች ዘንዴ ጥርጣሬን ያስከተሇና ሇብዙ መሊምቶች በር የከፈተ 

ጉዲይ መሆኑን ዘገባዎች ያመሇክታለ፡፡ 

የግብፅ ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ 

 እ.ኤ.አ ግንቦት 23 እና 24 ቀን 2012 በግብፅ ይዯረጋሌ ተብል የሚጠበቀው 

የመጀመሪያው ዙር እንዱሁም እ.ኤ.አ ሰኔ 16 እና 17 ቀን 2012 የሚዯረገው 

ሁሇተኛው ዙር የፕሬዚዲንት ምርጫ የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ የግብፅ 

የፕሬዚዲንት ምርጫ ቀዯም ሲሌ ከታሰበው በተሇየ ሁኔታ በውጥረት የተሞሊና በየዕሇቱ 

በሚፈጠሩና ምናሌባትም የሀገሪቱን የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ወዯባሰ ቀውስ በሚከቱ 

ሁነቶች እየታጀበ መምጣቱ ይስተዋሊሌ፡፡ 

 በግብፅ የፕሬዚዲንትነት ዕጩ ማሳወቂያ የጊዜ ገዯብ ሃያ ሶስት ያህሌ 

ተወዲዲሪዎች እራሳቸውን በዕጩነት አቅርበው የነበረ ቢሆንም የግብፅ አስተዲዯራዊ 

ፍርዴ ቤት /Egypt's administrative court/ እ.ኤ.አ ሚያዚያ 18 ቀን 2012 

ባስተሊሇፈው ብይን አስር ያህሌ ዕጩዎች በውዴዴሩ እንዲይሳተፉ ወስኗሌ፡፡ 

 የግብፅ አስተዲዯራዊ ፍርዴ ቤት ይህንን ብይን ከመስጠቱ አስቀዴሞ የFreedom 

and Justice Party የወታዯራዊው ምክር ቤት ፕሬዚዲንታዊ ዕጩ ሇማቅረብ እያሴረ 

ነው ሲሌ የሰጠው መግሇጫ ከወታዯራዊው ምክር ቤት ጋር ከፍተኛ እሰጥ አገባ ውስጥ 
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ከቶት የነበረ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡ ወታዯራዊው ምክር ቤት በበኩለ ሇዚሁ የFreedom 

and Justice Party መግሇጫ በሰጠው ምሊሽ ምክር ቤቱ ሇማንም ያሌወገነ መሆኑን 

በመጥቀስ ካሇፉት ስህተቶች መማር ጠቃሚ ይሆናሌ ሲሌ አስጠንቅቋሌ፡፡ 

 ይህ የወታዯራዊ ምክር ቤት ማስጠንቀቂያ እ.ኤ.አ በ1954 በግብፅ በMuslim 

Brotherhood ሊይ የተወሰዯውን እርምጃ የሚያጣቅስና ወታዯራዊው ምክር ቤት 

ስሌጣኑን በኃይሌ ሇማረጋገጥ ያሇውን ፍሊጎት የሚያሳይ ነው ሲለ የፖሇቲካ ተንታኞች 

ተችተውታሌ፡፡ 

 የFreedom and Justice Partyም ከዚሁ ፍራቻ በመነጨ በሚመስሌ መሌኩ 

ቀዯም ሲሌ በፕሬዚዲንትነት ምርጫ ውዴዴር ውስጥ ሊሇመሳተፍ የገባውን ቃሌ 

በማጠፍ የራሱን ዕጩዎች አቅርቧሌ፡፡ 

 በላሊ ሁኔታ የቀዴሞ ፕሬዚዲንት ሙባረክ የዯህንነት ኃሊፊ የነበሩት Omar 

Suleiman ወዯ ፕሬዚዲንትነት ውዴዴሩ ብቅ ማሇታቸው የወታዯራዊው ምክር ቤት 

ስሌጣኑን ሇመሌቀቅ ፈቃዯኛ አይዯሇም የሚለ ወገኖችን ጥርጣሬ ከፍ አዴርጎት 

ቆይቷሌ፡፡ 

 ይሁን እንጂ የግብፅ አስተዲዯራዊ ፍርዴ ቤት እ.ኤ.አ ሚያዚያ 18 ቀን 2012 

ባስተሊሇፈው ብይን የFreedom and Justice Party የመጀመሪያ ዕጩ ሆነው 

የቀረቡትን Khairat el-shater በቀዴሞው አገዛዝ ጊዜ የእስር ሪከርዴ የነበራቸው 

መሆኑን በመጥቀስ ከውዴዴር አግዶቸዋሌ፡፡ 

 በተመሳሳይም የቀዴሞው ፕሬዚዲንት ሙባረክ የዯህንነት ኃሊፊ የነበሩት Omar 

Suleiman ማሰባሰብ ይገባቸው የነበረውን ፊርማ አሟሌተው ማቅረብ ባሇመቻሊቸው 

እንዱሁም የAl-Nour ፓርቲ ዕጩ የነበሩት Hazem Salah Abu Ismail ወሊጅ 

እናታቸው የአሜሪካ ዜግነት እንዯነበራቸው ተጠቅሶ ከውዴዴር ውጪ እንዱሆኑ 

ተዯርጓሌ፡፡ ከእነዚህ ሶስት ዋና ዋና ተቀናቃኞች ባሻገር ሰባት ያህሌ ዕጩዎች 

ከተወዲዲሪነት እንዱሰረዙ በመዯረጉ በአሁኑ ወቅት አስራ ሶስት ተወዲዲሪዎች እ.ኤ.አ 
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ግንቦት 23 እና 24 ሇሚዯረገው የፕሬዚዲንትነት ምርጫ ዘመቻቸውን ጀምረዋሌ፡፡ 

ከእነዚህ መሀከሌ በፕሬዚዲንት ሙባረክ የመጨረሻ የሥሌጣን ዘመን ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ሆነው ያገሇገለት Ahmed Shafiq በምርጫ ኮሚሽኑ ተጥልባቸው የነበረው 

እገዲ ተነስቶ እንዱወዲዯሩ ፍቃዴ በማግኘታቸው የፕሬዚዲንትነት ውዴዴሩ የተሇየ 

ትኩረት እንዱያገኝ አዴርገውታሌ፡፡ 

 የFreedom and Justice Party በወታዯራዊው ምክር ቤት ሊይ ያሇው ጥርጣሬ 

እጅግ ሥር የሰዯዯ መሆኑን በሚያሳይ መሌኩ እንዱሁም ፓርቲው ባሌተጠበቀ ሁኔታ 

ያገኛቸውን ፖሇቲካዊ ዕዴልች የበሇጠ ሇማጠናከር ካዯረበት ፅኑ ፍሊጎት በመነጨ 

ቀዯም ሲሌ የገባውን ቃሌ በማጠፍ በፕሬዚዲንትነት ምርጫው ዕጩ ማቅረቡ ፓርቲው 

የስሌጣን መንበሩን የበሇጠ ሇመቆናጠጥና በግብፅ የፖሇቲካ መዴረክ ዋና ተዋናይ 

ሇመሆን ያሇውን ስትራቴጂ ያመሇክታሌ የሚለ የፖሇቲካ ተንታኞች ብዙ ናቸው፡፡ 

 የፖሇቲካ ተንታኞቹ ሀሳባቸውን ሲያጠናክሩም፤ ፓርቲው በመጀመሪያ 

ያቀረባቸው ዕጩ በፍርዴ ቤት እገዲ ሉጣሌባቸው እንዯሚችሌ አስቀዴሞ በመተንበይና 

ዝግጅት በማዴረግ ተሇዋጭ እጩ ያስመዘገበ መሆኑን፤ በመጨረሻም የel-shater ዕገዲ 

ይፋ ሲሆን የፓርቲው ሉቀመንበር የሆኑትን Mohamed Morsiን በዕጩነት 

እንዱወዲዯሩ ማዴረጉን ይጠቅሳለ፡፡ ይሁን እንጂ Mohamed Morsi በብዙዎች ዘንዴ 

ከel-shater ያነሰ የፖሇቲካ ጥንካሬ ያሊቸው እንዯሆኑ እየተነገረ ይገኛሌ፡፡ 

 የግብፅ አስተዲዯራዊ ፍርዴ ቤት ያስተሊሇፈው ውሳኔ የፕሬዚዲንትነት ውዴዴሩን 

አጠቃሊይ አቅጣጫ የሇወጠው መሆኑን የሚናገሩት የፖሇቲካ ተንታኞች ከዚህ 

የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ በዋናነት ተጠቃሚ ሉሆኑ የሚችለት ላልች ዕጩዎች፤ 

የቀዴሞው የአረብ ሉግ ሉቀመንበር Amr Moussa እና የሇዘብተኛ አስተሳሰብ አራማጅ 

የሆኑት የቀዴሞው የMuslim Brotherhood አባሌና እራሳቸውን ፕሬዚዲታዊ ዕጩ 

አዴርገው በማቅረባቸው ሳቢያ ከፓርቲው የተባረሩት Abdul Moniem Abul Fotouh 

እንዯሚሆኑ እየተነበዩ ይገኛለ፡፡ 
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 የFreedom and Justice Party ቀዴሞ የገባውን ቃሌ ማጠፉና በፕሬዚዲንት 

ምርጫው ሇመሳተፍ መወሰኑ ያሊስዯሰታቸው የፓርቲው አባሊት ሇቀዴሞ አባሊቸው 

Abul Fotouh ዴጋፋቸውን ይሰጣለ የሚሌ ግምት ያሇ መሆኑንም መረጃዎች 

ያመሇክታለ፡፡ 

 ከዚህ ባሻገር Abul Fotouh የሳሊፊ እስሌምና ፍሌስፍና አራማጅ የሆኑና 

በፓርሊማው ውስጥ ከFreedom and Justice Party ቀጥል ከፍተኛ ዴምፅ ያገኙትን 

Al-Nour Party, Asala  እና Building and Development ፓርቲዎችን እንዱሁም 

በፕሬዚዲንት ሳዲት ሊይ የግዴያ ሙከራ ማዴረጉ የሚጠቀስሇትና በአሁኑ ወቅት ወዯ 

ሰሊማዊ የፖሇቲካ መዴረኩ የተቀሊቀሇውን Gamaat Islamiya ፓርቲን ይሁንታ 

ማግኘታቸው በፕሬዚዲንትነት ውዴዴሩ ከፍተኛ ግምት እንዱሰጣቸው ማዴረጉ 

ይጠቀሳሌ፡፡ በቅርቡ ይፋ በተዯረጉ የህዝብ አስተያየት መሇኪያዎችም Abul Fotouh 

ከዚህ ቀዯም Amr Mossa የነበራቸውን የዴምፅ ብሌጫ በማጥበብ ወዯ ተቀናቃኝነት 

ዯረጃ መሸጋገራቸው ይህንኑ የሚያሳይ ይሆናሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ እ.ኤ.አ በመጪው ግንቦት 23 እና 24 ቀን 2012 በግብፅ በሚካሄዯው 

የፕሬዚዲንት ምርጫ ሊይ በዋና ተቀናቃኝነት የተፈረጁት አራት ዕጩዎች መሆናቸውን 

በተዯጋጋሚ ከሚወጡ ዘገባዎች ሇመረዲት የሚቻሌ ሲሆን እነዚህም፤ በቀዴሞው 

ፕሬዚዲንት ሙባረክ ዘመን የውጭ ጉዲይ  ሚኒስትር በኋሊም የአረብ ሉግ ሉቀመንበር 

የነበሩት Amr Moussa፣ የMuslim Brotherhood ተወካይ Mohamed Morsi 

እንዱሁም በግሌ ሇመወዲዯር የቀረቡትና በኋሊም የሳሊፊስት እስሌምና አራማጅ 

የሆኑትን ጨምሮ የላልች ፓርቲዎችን ዴጋፍና ይሁንታ ያገኙት Abdul Moniem 

Abul Fotouh ናቸው፡፡ 

 በፕሬዚዲንት ሙባረክ የመጨረሻ የሥሌጣን ዘመን ጠቅሊይ ሚኒስትር ሆነው 

ሲያገሇግለ የነበሩትና የግብጽ አየር ኃይሌ ኮማንዯር የነበሩት Ahmed Shafiq ወዯ 

ውዴዴሩ መቀሊቀሊቸውን ተከትልም በበዙዎች ዘንዴ የወታዯራዊው ምክር ቤት ዴጋፍ 
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አሊቸው የሚሌ ጥርጣሬ ማሳዯሩንና ይኸውም ምርጫውን የበሇጠ ተጠባቂ ሉያዯርገው 

እንዯሚችሌ እየተገሇጸ ይገኛሌ፡፡ 

የፕሬዚዲንታዊ ፓርቲዎችና ዕጩዎች አቋምና አጠቃሊይ የምርጫ እንቅስቃሴ ዲሰሳ  

 

 በግብፅ የፕሬዚዲንትነት ምርጫ ዕጩ ሆነው የቀረቡና ከፍተኛ ግምት 

የተሠጣቸው ተወዲዲሪዎች ከሚያራምዶቸው የውጪ ፖሉሲዎች መሀከሌ በሁለም 

ዘንዴ እየተጠቀሰ የሚገኘው የጋራ ጉዲይ ግብፅ በአካባቢያዊም ሆነ በዓሇም አቀፋዊ 

ጉዲዮች ዙሪያ ያሊት ተሠሚነት በከፍተኛ ዯረጃ መቀነሱን፤ ሀገሪቱም በእነዚህ መዴረኮች 

የሚገባትን ቦታ ማግኘት አሇመቻሎን የሚመሇከተው ዋናው ጉዲይ ነው፡፡  

 

 ይህንን መሠረታዊ ጉዲይ መነሻ በማዴረግ የFreedom and Justice Party 

ያወጣውን የእ.ኤ.አ. የ2ዏ11 የምርጫ ፕሮግራም ስንቃኝ በዋናነት በቀዴሞው 

ፕሬዚዲንት ሙባረክ ዘመን ግብፅ በአካባቢያዊም ሆነ በዓሇም አቀፋዊ መዴረኮች የነበራት 

ተሠሚነት በአሳፋሪ ሁኔታ መቀነሱን፤ የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት ስምምነትንም በሚገባ 

መቆጣጠር እንዯተሳናት ያስቀምጣሌ፡፡  

 

 ከዚሁ ጋር በተያያዘም ፓርቲው ትኩረት ሠጥቶ ከሚንቀሳቀስባቸው ጉዲዮች 

መሀከሌ በብሔራዊ የፀጥታና ሇሀገሪቱ ወሳኝ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ መሥራት 

እንዯሚገኝበት በመጥቀስ ከነዚህ መሀከሌ የዓባይ ውኃ አጠቃቀም እንዱሁም የሶማሉያ፣ 

የሱዲንና የዯቡብ ሱዲን ጉዲዮች እንዯሚገኙበት በግሌፅ አስቀምጧሌ፡፡  

 

 የቀዴሞው የዓረብ ሉግ ሉቀመንበርና በውዴዴሩ ከፍተኛ ግምት እየተሰጣቸው 

የሚገኙት Amr Moussa በበኩሊቸው የግብፅ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ ሊሇፉት አያላ 

ዓመታት ውዴቀት አጋጥሞት የነበረ መሆኑንና ሀገሪቱን ወዯሚገባት መዴረክ 

ሇመመሇስ ፖሉሲው ዲግሞ ሉቀረፅ እንዯሚገባው በምርጫ ዘመቻቸው ዯጋግመው 

ሲጠቀሱ ተሰምቷሌ፡፡  
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 Amr. Mossa በምርጫ እንቅስቃሴያቸው በተዯጋጋሚ የሚታወቁበት ላሊው 

ጉዲይ እ.ኤ.አ በ1979 በሀገራቸውና በእስራኤሌ መሀከሌ በተፈረመው የCamp David 

ስምምነት ሊይ በሚሰነዝሩት ነቀፌታ ሲሆን በእስካሁኑ ሂዯት ይህ አቋማቸው ሰፊ 

ዴጋፍ እያስገኘሊቸው እንዯሆነ ሇመረዲት ይችሊሌ፡፡ 

 

 የሳሊፊ እምነት አራማጅ ፓርቲዎች በተመሳሳይ በግብፅ የውጭ ጉዲይ ፖሉሲና 

ሀገሪቱ በአካባቢያዊም ሆነ ዓሇም አቀፋዊ መዴረኮች የነበራትን ቦታ በሚመሇከት 

ከላልች ተወዲዲሪዎች ጋር የሚመሳሰሌ አቋም እያራመደ እንዯሚገኙ መረጃዎች 

ያመሇክታለ፡፡  

 

የፕሬዚዲንታዊ ዕጩዎች የዴጋፍ ሁኔታ  

 

 በግብፅ የፓርሊማ ምርጫዎች ከፍተኛ መቀመጫ በማግኘትና በፖሇቲካው 

መዴረክ ዋነኛ ተፎካካሪ ሆኖ የቀረበው የMuslim Brotherhood የፖሇቲካ ክንፍ የሆነው 

የFreedom and Justice Party ተወካይ Mohammed Mursi ፓርቲያቸው ካሇው 

ከፍተኛ ዴጋፍና የረጅም ጊዜ የማኀበራዊ አገሌግልት ሌምዴ የተነሳ አሸናፊ ሉሆኑ 

እንዯሚችለ ግምት ተሰጥቷቸው ነበር፡፡  

 

 ይሁን እንጂ በMuslim Brotherhood  የተሇያዩ አካሊት፣ በተሇይም በወጣት 

የዴርጅቱ አባሊት ዘንዴ የተነሳው ፓርቲውን በዘመናዊ አዯረጃጀት የማዋቀር ጥያቄ፤ 

ፓርቲው ቀዯም ሲሌ ፕሬዚዲንታዊ ዕጩ ሊሇማቅረብ የገባውን ቃሌ በማጠፉ በተፈጠረ 

ቅሬታ እንዱሁም ፓርቲው ሇረጅም ጊዜ የሚታወቅበትን የማኀበራዊ አገሌግልት 

አሰጣጥና የኢኮኖሚ ዴጋፍ እንቅስቃሴ ወዯጎን በመተው በፖሇቲካና በሥሌጣን 

መቆናጠጥ ጉዲዮች ሊይ እያተኮረ ይገኛሌ በሚለ ቅሬታዎች ሳቢያ በፓርቲው መሀከሌ 
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ሌዩነቶች መፈጠራቸው Mohammed Mursi ማግኘት የሚገባቸውን ዴጋፍ እንዲያገኙ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ ሲለ የፖሇቲካ ተንታኞች ይገሌፃለ፡፡  

 

 በፕሬዚዲንታዊ ውዴዴሩ ከፍተኛ ግምት ከተሠጣቸው ላልች ተወዲዲሪዎች 

መሀከሌ የMuslim Brotherhood የቀዴሞ አባሌና ሇዘብተኛ አቋም እንዯሚያራምደ 

የሚነገርሊቸው Abdul Moniem Abul Fotouh ዋና ተጠቃሽ ናቸው፡፡  

 

 Abul Fotouh በፓርሊማ ምክር ቤቶች ውስጥ በአስገራሚ ሁኔታ ከFreedom 

and Justice Party ቀጥል ከፍተኛ መቀመጫ ያገኘውን የሳሊፊ እስሌምና ዕምነት 

አራማጅ የሆነውን የAl-Nour ፓርቲን እንዱሁም Al-Gama'a Islamiya፣ የAl-Wasat 

እና Wael Ghonim ፓቲዎችን ዴጋፍ ማግኘታቸው በውዴዴሩ ከፍተኛ ግምት 

እንዱሰጣቸው አዴርጓሌ፡፡  

 Abul  Fotouh በተጨማሪም በMuslim Brotherhood ውስጥ በተፈጠረው 

አሇመግባባት በተሇይ የዴርጅቱን ወጣት አባሊት ዴምፅ ሉያገኙ እንዯሚችለና ይህም 

ምርጫውን በአሸናፊነት ሇመወጣት ዕዴሌ ሉሰጣቸው እንዯሚችሌ እየተተነበየ ይገኛሌ፡፡  

 

 በፕሬዚዲንት ሙባረክ ዘመን የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የነበሩትና በኋሊም የዓረብ 

ሉግ ሉቀመንበር ሆነው ያገሇገለት፤ እራሳቸውንም የነፃና ብሔራዊ አስተሳሰብ /secular 

nationalistic/ አራማጅ አዴርገው የሚያቀርቡት Amr Moussa ካሊቸው ከፍተኛ 

የዱፕልማሲ ሥራ ሌምዴና በሉበራሌ አስተሳሰብ እንዱሁም በኮፕቲክ የክርስትና 

እምነት አራማጆች ተከታዮች ዘንዴ ካሊቸው ተቀባይነት የተነሳ ምርጫውን በአሸናፊነት 

ሉያጠናቅቁ የሚችለበት ዕዴሌ እንዯሚኖር የፖሇቲካ ተንታኞች ይገሌፃለ፡፡  

 

 ይሁን እንጂ Amr Moussa በፕሬዚዲንት ሙባረክ ዘመን የውጭ ጉዲይ 

ሚኒስትር ሆነው ማገሌገሊቸው፣ የግብፅ አብዮት ጅማሬ ሊይ ሇፕሬዚዲንት ሙባረክ 

አሳይተውት የነበረው ዴጋፍ እንዱሁም በአብዮቱ ሂዯት ዘሊቂ (consistent) የሆነ አቋም 
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ማራመዴ ሳይችለ መቅረታቸው በአለታዊነት እየተጠቀሰባቸው እንዯሚገኝ ሇመረዲት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

 ከዚሁ ጋር ተያይዞም ዕጩው የወታዯራዊ ምክር ቤቱን አገዛዝ በተመሇከተ እንዯ 

Muslim Brotherhood እና Salafist ተወካዮች ግሌፅ ተቃውሞ ማሰማት አሇመቻሊቸው 

የወታዯራዊው ምክር ቤት ዴብቅ ዴጋፍ እንዲሊቸውና የቀዴሞ አገዛዝ አስተሳሰብ 

አራማጅ ተዯርገው እንዱፈረጁ አዴርጓቸዋሌ፡፡  

 

በፕሬዚዲነት ሙባረክ የመጨረሻ የሥሌጣን ዘመን ጠቅሊይ ሚኒስትር ሁነው 

ያገሇገለትና የፕሬዚዲነታዊ ምርጫ ውዴዴሩን እንዱቀሊቀለ የተፈቀዯሊቸው Ahmed 

Shafiqም የወታዯራዊውን ምክር ቤት ዴጋፍ ሉያገኙ እንዯሚችለና በምርጫው ከፍተኛ 

ተፎካካሪ ሉሆኑ እንዯሚችለ እየተነገረ ይገኛሌ፡፡ 

 

Ahmed Shafiq የግብጽ ፓርሊማ አውጥቶት እና የወታዯራዊው ምክርቤት አጽዴቆት 

በነበረው በፕሬዚዲንት ሙባረክ ዘመን በከፍተኛ የሥሌጣን ዯረጃ ያገሇገለ ባሇሥሌጣናት 

በፕሬዚዲንታዊ ምርጫው እንዲይሳተፉ በሚከሇክሇው ህግ መነሻነት ከውዴዴሩ ታግዯው 

የነበረና በይግባኝ ወዯ ውዴዴሩ መመሇሳቸው እንዱሁም የግብጽ አየር ኃይሌ ሆነው 

ማገሌገሊቸው ከወታዯራዊው ምክር ቤት ጋር ቁርኝት እንዲሊቸውና እንዯ Amr Moussa 

ሁለ የቀዴሞው አገዛዝ አስተሳሰብ አራማጅ ተዯርገው እንዱፈረጁ አዴርጓቸዋሌ፡፡ 

 

 በአጠቃሊይ የተወዲዲሪዎች የፖሉሲ አቋምና ከበስተጀርባቸው ሉያሠሌፋቸው 

ይችሊለ ተብሇው የሚገመቱ አካሊት ሲቃኙ ሇዘብተኛ አቋም የሚያራምደትና የቀዴሞው 

የMuslim Brotherhood አባሌ የነበሩት Abul Fotouh እና እራሳቸውን የነጻና ብሔራዊ 

አስተሳሰብ አራማጅ አዴርገው የሚያቀርቡት Amr  Moussa በውዴዴሩ ጎሌተው 

እንዯሚወጡ  የMuslim Brotherhood ተወካይ እና የሳሊፊ ኃይልች ተወካዮች 

በምርጫው ሉያገኙ የሚችለት ዴጋፍ የተከፋፈሇ እንዯሚሆንና በመጨረሻም  Amr  
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Moussa እና Abul Fotouh ወዯ ሁሇተኛው ዙር የምርጫ ውዴዴር ሉሸጋገሩ 

እንዯሚችለ የፖሇቲካ ተንታኞቹ እየገሇፁ ይገኛለ፡፡  

 

በግብፅ የፖሇቲካ ሁኔታ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች 

 

 የግብፅ የፖሇቲካ ሁኔታ ወሳኝ ምዕራፍ ሊይ በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት በየዕሇቱ 

የሚከሰቱ ጉዲዮች ማህበረሰቡን ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ እየከተቱት እንዯሚገኙ 

እየተገሇፀ ይገኛሌ፡፡ 

 

 ከእነዚህ መሀከሌ በህብረተሰቡ እና በፀጥታ ኃይልች መሀከሌ የሚዯረጉትና 

ከቅርብ ጊዜ ወዱህ እያዯጉ የመጡት ግጭቶች፣ መንስኤዎችና ከበስተጀርባቸው ያለ 

አካሊት፣ የፕሬዚዲንታዊ ምርጫው ከመካሄደ በፊት ይጠናቀቃሌ ተብል ዕቅዴ ተይዞሇት 

የነበረው ህገ መንግስት ከቶውንም አሇመጀመሩ፣ ወታዯራዊው አገዛዝ ከኢኮኖሚው 

ያሇው ተጠቃሚነት ሳይነካና የስሌጣን መንበሩን በህዝብ ሇተመረጠ መንግስት ካስረከበ 

በኋሊ የሚኖረው ዕጣ ፈንታ ሳይስተጓጎሌ ስሌጣን የመሌቀቁ እውነታ የሚኖረው 

ተጨባጭነት እንዱሁም የተመራጩ ፕሬዚዲንትና የፓርሊማው የሥሌጣን ወሰን በግሌፅ 

አሇመቀመጥ የሀገሪቱን የፖሇቲካ ሂዯት ግራ የሚያጋባ ሁኔታ ውስጥ እንዱገባና 

የወታዯራዊውን ምክር ቤት ሥሌጣን የማስረከብ ዝግጁነት ጥያቄ ውስጥ የከተቱ 

ጉዲዮች  መሆናቸውን ከተሇያዩ ዘገባዎች ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 

የግብፅ ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ ውጤትና ከሀገራችን አኳያ ሉታዩ የሚችለ ጉዲዮች  

 

 በግብፅ የፕሬዚዲንትነት ምርጫ በዋና ተቀናቃኝነት የተፈረጁት ከዚህ በሊይ 

የተጠቀሱት ዕጩ ተወዲዲሪዎች ከሚያራምደት የፖሇቲካ አስተሳሰብ እንዱሁም 

ከበስተጀርባቸው ካሰሇፏቸው ኃይልች በመነሳት በውጤቱ አሸናፊ ሆነው መውጣት 

ከቻለ በአፍሪካ ቀንዴ አካባቢ ከሚታዩ ክስተቶች እንዱሁም ከዓባይ ወንዝ አጠቃቀም 
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ጋር በተያያዘ ከሀገራችን አንፃር በግሌፅ ሉያራምዶቸው የሚችሎቸው ፖሉሲዎችና 

አስተሳሰቦች እንዯሚኖሩ እሙን ነው፡፡  

 

 የግብፅ የፖሇቲካ ሁኔታ ሲዲሰስ በተሇይ ከሀገራችን ጋር በቀጥታ የሚያቆራኘው 

ጉዲይ የዓባይ ወንዝ የውኃ አጠቃቀም እንዯሆነ በብዙዎች ዘንዴ የሚታመን ጉዲይ ነው፡፡  

 

 በዚሁ መሠረት ግብፃውያን የዓባይ ወንዝን በሚመሇከት እ.ኤ.አ. በ1929 እና 

በ1959 በወቅቱ ሀገሪቱን በቅኝ ግዛትነት ታስተዲዴር ከነበረችው እንግሉዝ ጋር 

የተፈራረሙት ውሌ ፀንቶ እንዱቆይ በተሇያዩ መሌኮች ጥረት ሲያዯርጉ ቆይተዋሌ፡፡  

 

 ይሁን እንጂ እ.ኤ.አ. በ1999 በተመሠረተው የNile Basin Initiative መዴረክ 

አማካኝነት የሊይኛው እና የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሇረጅም ጊዜ ዴርዴር ሲያካሂደ 

ቆይተው ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዲ፣ ሩዋንዲ፣ እና ታንዛኒያ፣   እ.ኤ.አ. በ2ዏ1ዏ  

በኋሊም ቡሩንዱ የዓባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን መፈራረማቸው 

ይታወሳሌ፡፡  

   

 ይህ ስምምነት እንዯተጠበቀ ሆኖ የዓባይ ውኃ አጠቃቀምን በሚመሇከት 

በኢትዮጵያና ግብፅ መሀከሌ ይፈጠራለ ተብሇው የሚታሰቡ የግንኙነት አውታሮችን 

በሶስት ከፍል ማየት እንዯሚቻሌ በዘርፉ ጠሇቅ ያሇ ጥናት ያዯረጉ ምሁራን እየጠቀሱ 

የሚገኙት ጉዲይ ነው፡፡  

 

እነዚህ የግንኙነት አውታሮችም፡- 

1. በውኃ አጠቃቀም ረገዴ በሁሇቱ ሀገራት መሀከሌ የሚከሰት ግጭት  

2. የነጭ ዓባይ ጥምረት (White Nile Coalition) እና  

3. የኢትዮ-ግብፅ ትብብር ናቸው፡፡  
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 በውኃ አጠቃቀም ረገዴ በሁሇቱ ሀገራት መሀከሌ ሉከሰት የሚችሌ ግጭትን 

በሚመሇከት፣ ይህ ሁኔታ ሉከሰትበት የሚችሌበት ዕዴሌ እጅግ የጠበበ መሆኑን 

የሚናገሩት ምሁራን ግጭት የሚከሰትበት ሁኔታ ቢፈጠር እንኳን የግጭቱ ጀማሪ ግብፅ 

እንዯምትሆን፤ በዚህም ሀገሪቱን ከፍተኛ ዋጋ /resource/ እንዯሚያስወጣትና 

ሇተጨማሪ አሇመረጋጋት መንስዔ እንዯሚያዯርጋት፣ በዓሇም አቀፍ ማኀበረሰብ ዘንዴ 

የነበራትን ዴጋፍና በውኃ ሀብት ክፍፍሌ ተጏጂ እንዯምትሆን ሇረጅም ጊዜ ስታራምዯው 

በቆየችው አቋም የገነባችውን የሞራሌ የበሊይነት እንዯሚያሳጣት እነዚሁ ምሁራን 

ይገሌፃለ፡፡  

 

 በላሊ በኩሌ በግጭቶች ሳቢያ የሚከሰቱ አሇመረጋጋቶች ብሔራዊ ስሜትን 

የመፍጠር ሚና ሉኖራቸውና ኀብረተሰቡን የማነሳሻ አንዴ ምክንያት ሉሆን 

እንዯሚችሌ፣ ይህንንም አንዲንዴ የግብፅ ፖሇቲከኞች ሉጠቀሙበት እንዯሚችለ 

ቢጠቆምም እስካሁን ዴረስ በይፋ ከሚታየው እንቅስቃሴ የግብፅ ፖሇቲካ ሇጊዜውም 

ቢሆን በሀገር ውስጥ ጉዲዮችና በግብፅና እስራኤሌ ግንኙነት ዙሪያ የሚሽከረከር መሆኑን 

ማስተዋሌ ተችሎሌ፡፡  

 

 የነጭ አባይ ተፋሰስ ጥምረትን በሚመሇከት የወታዯራዊው የበሊይ ምክር ቤት 

ከፕሬዚዲንት ሙባረክ አገዛዝ የተሇየ የዱፕልማሲ እንቅስቃሴ እያካሄዯ እንዯሚገኝና 

ይህንን መሠሌ እንቅስቃሴም ግብፅ በዋናው የናይሌ ተፋሰስ ሀገራት ማዕቀፍ ውስጥ 

የራሷን ፍሊጏትና ስትራቴጂ ሇማራመዴ ሌትጠቅምበት እንዯምትችሌ እየተጠቀሰ 

ይገኛሌ፡፡ 

 

 ይህ የነጭ ዓባይ ተፋሰስ ጥምረት ግብፅ በዩጋንዲ፣ ሱዲን፣ ዯቡብ ሱዲንና ኮንጎ 

ዱሞክራቲክ ሪፐብሉክ በንግዴ፣ ኢንቨስትመንትና በተሇያዩ የመሠረተ ሌማት አውታሮች 

ግንባታ ዘርፎች የጀመረቻቸውን እንቅስቃሴዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚዯረግ 

ትንበያ ሲሆን ይህ ጥምረት ይፋዊም ሆነ ይፋዊ ባሌሆነ መንገዴ ሉዯረግ እንዯሚችሌ 
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ተጠቁሟሌ፡፡ ይህ ጥምረት እውን ከሆነም የዓባይ ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ተግባራዊ 

እንዲይዯረግ የበኩለን ተፅዕኖ ሉያሳርፍ እንዯሚችሌ ተጠቅሷሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የኮንጎ 

ሪፐብሉክ የዏባይ ስምምነትን አሇመፈረም፣ እንዱሁም ዯቡብ ሱዲን በስምምነቱ ሊይ 

ያሊት አቋም ይፋ አሇመሆን ሇጥርጣሬው መጎሌበት አስተዋጽኦ ማዴረጋቸውን 

መረጃዎቹ ያመሇክታለ፡፡ ከዚህ ጎን ሇጎንም የዏባይ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ፈራሚ 

ከሆኑ ሀገራት መሀከሌ ኢትዮጵያና ዩጋንዲ በግብጽ የተረጋጋ መንግስት እስኪመሰረት 

ዴረስ ስምምነቱን በየሀገሮቻቸው ፓርሊማዎች ሊሇማጸዯቅ የገቧቸውን ቃልች ግብጽ 

በተሇየ ትርጋሜ በመጠቀም የሀገራቱን ህብረት ሇመከፋፈሌ እየተንቀሳቀሰችባቸው 

መሆኑን እኒሁ መረጃዎች ሇአብነት የሚጠቀሱት ጉዲይ ነው፡፡ 

  

 ይሁን እንጂ በመጪዎቹ ዓመታት በግብፅ የሚኖረው የፖሇቲካ እንቅስቃሴ 

በፕሬዚዲንት ሙባረክ አገዛዝ ወቅት ሇረጅም ጊዜ ሰፍኖ ከነበረው ፖሇቲካዊ መረጋጋት 

የተሇየ መሌክ እንዯሚኖረው የሚናገሩት የፖሇቲካ ተንታኞች ሇዚህ ማስረጃም ሀገሪቱ 

ከእስራኤሌና ሳዐዱ ዓረቢያ ጋር የጀመረችውን እስጥ አገባ እንዱሁም ከኢራን ጋር 

በመካከሇኛ ዯረጃ የጀመረቻቸውን ግንኙነቶች ከምዕራቡ ዓሇም ጋር በሚኖራት ግንኙነት 

ሊይ የሚያሳርፈውን ጫና በምሳላነት ይጠቅሳለ፡፡ እነዚህ እሰጥ አገባዎችና ግንኙነቶች 

በወዯፊቱ የሀገሪቱና የመካከሇኛው ምሥራቅ አካባቢ የፖሇቲካ መረጋጋት ሊይ 

የበኩሊቸውን ተፅዕኖ ሉያሳዴሩና የግብፅን ትኩረትና ሀብት ሙለ በሙለ ሉስቡ 

እንዯሚችለም እየተገመተ ይገኛሌ፡፡  

 

 በአሁኑ ወቅት የበሇጠ ተግባራዊነቱ እየታየ የመጣው ሶስተኛው የግንኙነት 

አውታር፤ የኢትዮ-ግብፅ ትብብር መሆኑን የሚናገሩት በዘርፉ የተሠማሩት ምሁራን 

በተሇይ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በኢትዮጵያ በከፍተኛ ዯረጃ እየጨመረ የመጣውን የግብፅ 

ኢንቨስትመንት፣ ሀገራቱ በንግዴ፣ ኢንቨስትመንትና በቴክኒክ ትብብር ረገዴ 

እያዯረጓቸው ያለ ግንኙነቶችን እንዱሁም የግብፅ መንግሥት በዓባይ ወንዝ ግንባታ 
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ረገዴ በኢትዮጵያ በኩሌ የቀረበውን ፕሮፖዛሌ በመቀበሌ በኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዲን 

የሶስትዮሽ የቴክኒክ ኮሚቴ ውስጥ መሳተፍ መጀመሩን እንዯአብነት ይጠቅሳለ፡፡  

 

 ከዚህ ባሻገር ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር የምታዯርገው የሁሇትዮሽ ትብብር ከዓባይ 

ተፋሰስ ማዕቀፍ ይሌቅ የበሇጠ ጥቅም እንዯሚያስገኝሊት በማሰብ ከኢትዮጵያ ጋር 

በተሻሇ መስራቱን እንዯ አማራጭ መውሰዶ አይቀሬ ይሆናሌ ሲለ እኒሁ ምሁራን 

ያስረዲለ፡፡  

 

ግብፅ በአካባቢያዊ ጉዲዮች ሊይ የሚኖራት ተሳትፎና ከሀገራችን አኳያ የሚኖረው 

እንዯምታ  

 

 በዓባይ ወንዝ አጠቃቀም ረገዴ የግብፅ መንግሥት ከሀገራችን ጋር ሉከተሌ 

የሚችሇው የግንኙነት አውታር እንዯተጠበቀ ሆኖ የሶማሉያ ሁኔታ እንዱሁም የሱዲንና 

የዯቡብ ሱዲን ግንኙነት ከሀገራችን አኳያ ተጨማሪ የግንኙነት አውታር ሉፈጠርባቸው 

የሚችለ መስኮች ሉሆኑ እንዯሚችለ መገመት ይቻሊሌ፡፡  

 

 የግብፅ ዋና ዋና ፓርቲዎችና ዕጩዎች በውጭ ጉዲይ ስትራቴጂዎቻቸው ሊይ 

ግብፅ በአካባቢያዊና ዓሇም አቀፋዊ ጉዲዮች ሊይ የነበራት ተዯማጭነት መቀነሱንና 

ይህንንም ማጠናከር ዋነኛ ትኩረታቸው እንዯሚሆን በግሌፅ አመሊክተዋሌ፡፡ ከእነዚህ 

የትኩረት ጉዲዮች መሀከሌም የሶማሉያ አሇመረጋጋት እንዱሁም የሱዲንና ዯቡብ ሱዲን 

ግንኙነት ጏሌተው የወጡ ጉዲዮች እንዯሆኑ ይስተዋሊሌ፡፡  

 

 እነዚህ አካባቢያዊ ጉዲዮች ሀገራችንን በቀጥታ የሚመሇከቱ እንዯመሆናቸው 

የግብፅ መንግሥት በእነዚህ አካባቢዎች የሚያዯርጋቸው እንቅስቃሴዎች የሀገራችን 

የትኩረት አቅጣጫ መሆን እንዯሚገባቸው ግሌፅ ነው፡፡ 
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 በዚህም መሠረት በግብፅ ፓርሊማ አብሊጫ ዴምፅ በማግኘት ያሸነፈው የMuslim 

Brotherhood እንዱሁም የሳሊፊስት እስሌምና ዕምነት አራማጆችንና የላልች እስሊማዊ 

መሠረት ያሊቸው ፓርቲዎችን ዴጋፍ ያገኙ ዕጩዎች ፕሬዚዲንታዊ መንበሩን 

የመቆጣጠር ዕዴሌ የሚያገኙ ከሆነ ከፓርቲዎቹ መሠረታዊ ባህሪ በመነጨ መሌኩ 

ከሀገራችን አኳያ የፅንፈኝነት አቋም ሉያራምደ ከሚችለ ኃይልች ጋር መቀራረብ 

ሉፈጥሩ እንዯሚችለ መገመት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህም በሶማሉያ አሇመረጋጋት 

የበኩሊቸውን ሚና እየተጫወቱ የሚገኙ አካሊትን በመዯገፍ፣ በሱዲንና ዯቡብ ሱዲን 

ግጭት ወገንተኝነትን በማንፀባረቅና ዴጋፍ በመስጠት፣ ከኤርትራ መንግስት ጋር 

በመቀራረብና የሀገራችንን ሰሊምና መረጋጋት ሇማዯፍረስ የሚያዯርጋውን ሙከራ 

በማገዝ እንዱሁም የፅንፈኝነት ርዕዮትን ወዯ ሀገራችን በማስገባት /Exporting 

extremist ideology/ እና በሀገራችን የኃይማኖት አክራሪነት እንዱስፋፋና ሇረጅም 

ዘመናት የቆየውን ተቻችል የመኖር ባህሌ በማወክ ጸረ-ሰሊም እንቅስቃሴ የሚያዯርጉበት 

ሁኔታ ሉፈጠር እንዯሚችሌ ማሰብ ይቻሊሌ፡፡ 

 

 በአጠቃሊይ ይህንን መነሻ መሠረት በማዴረግ በሶማሉያ ጠንካራና የተረጋጋ 

መንግሥት ሇመፍጠር የተጀመረው ጥረት ፍሬያማ እንዱሆን ሀገራችን ከዓሇም አቀፉ 

ማኀበረሰብ ጋር ጠንካራ ሥራ መስራት እንዯሚኖርባት ግሌፅ ነው፡፡  

 

 ከዚህ አኳያ ጠንካራ ማዕከሊዊ መንግሥት በሚገነባበትና አክራሪ ኃይልች ዲግም 

ማንሰራራት እንዲይችለ በማዴረግ ረገዴ ከምስራቅ አፍሪካ የሌማት በይነ መንግሥታት 

ሀገራት ጋር የተጀመረውን ሥራ ማጠናከር ያስፈሌጋሌ፡፡  

 

 በተመሳሳይ በሱዲንና ዯቡብ ሱዲን መሀከሌ በአዱስ መሌክ የተቀሰቀሰው ግጭትና 

ውጤት በየሀገራቱ የሚያስከትሎቸው ሇውጦች ከሀገራችን አኳያ በጥሌቀት ሉገመገሙና 

ሉታዩ የሚገባቸው ጉዲዮች ናቸው፡፡ በዚህም በሱዲን መንግስት ሊይ እየዯረሰ የሚገኘው 

ዓሇም አቀፋዊ ጫና፣ ከዯቡብ ሱዲን ጋር የተቀሰቀሰው ግጭት የሚያስከትሇው ውጤት 
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እንዱሁም በሀገሪቱ ውስጥ እያዯገ የመጣው ማኀበረ-ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ሇአክራሪ ፅንፈኛ 

ፓርቲዎች ወዯ ሥሌጣን መምጣት ምቹ ሁኔታን ሉፈጥርና በግብፅ ከሚገኙ ተመሳሳይ 

አስተሳሰብ ከሚያራምደ ኃይልች ጋር በሚመሰረት ጥምረት በሀገራችን ሊይ ሉዯርስ 

የሚችሌ አለታዊ ተፅዕኖ ሉከሰት እንዯሚችሌ መገመት ተገቢ ይሆናሌ፡፡  

 

 በላሊ መሌኩ በዯቡብ ሱዲን እየታየ ያሇው የኢኮኖሚ መሽመዴመዴ፣ የጏሣዎች 

ግጭትና የማዕከሊዊ መንግሥቱ ጠንካራ አስተዲዯር መመስረት አሇመቻሌ በአካባቢው 

አሇመረጋጋት ሉፈጥር እንዯሚችሌ፤ አክራሪ አቋም ሉያራምደ የሚችለ የግብፅ 

ኃይልችም ይህንን ሁኔታ እንዯ ወርቃማ ዕዴሌ የሚቆጥሩበት ሁኔታ ሉፈጠርና ይህም 

በሀገራችን ሊይ የበኩለን ተፅዕኖ ሉያሳዴር እንዯሚችሌ ገምቶ መንቀሳቀስ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 

 ከዚሁ ጋር በተያያዘ አዱሲቷ ዯቡብ ሱዲን በNile Basin Initiative ውስጥ 

የሚኖራት ሚና እና በዚህም የዓባይ ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን በመፈረም 

ሇፍትሀዊ የሀብት ክፍፍሌ ተጨማሪ ኃይሌ መሆን በምትችሌበት ሁኔታ ሊይ ጠንክሮ 

መስራት የግብፅ መንግስት የዏባይ ወንዝ የትብብር ማዕቀፍን ጥንካሬ ሇመፈታተን 

ሉከተሇው የሚችሇውን የነጭ ዏባይ ጥምረት እንቅስቃሴን ሇመመከት የሚያስችሌ 

እንዯመሆኑ ሇዚህ ሥራ ትኩረት መስጠቱ ተገቢነት ይኖረዋሌ፡፡  

 

 በመጨረሻም ወታዯራዊው አገዛዝ በይፋም ሆነ ይፋዊ ባሌሆነ ሁኔታ የስሌጣን 

መንበሩን ተቆናጦ የሚቀጥሌ ከሆነ በሽግግሩ ወቅት የተጀመሩ የሁሇትዮሽ ግንኙነቶችን 

ሇማስቀጠሌና እንዱዲብሩ ሇማዴረግ ከፍተኛ አጋጣሚ ይፈጥራሌ የሚሌ ግምት አሇ፡፡  

 

     ከዚህ አኳያም በቅርቡ በህዝብ ሇህዝብ ረገዴ ጠንካራ ግንኙት ሇመመስረት በግብጽ 

በኩሌ ተጀምሮ ሇነበረውና ወዯሀገራችንም የፐብሉክ ዱፐልማሲ ቡዴን እስከመሊክ 

የዯረሰውን እንቅስቃሴ የማጠናከር ፣ ከሀገራችንም ተመሳሳይ ቡዴን ወዯግብጽ 

የሚጓዝበትና ከተሇያዩ ፖሇቲካ ፓርቲዎችና የመንግስት አካሊት እንዱሁም የህብረተስብ 
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ተወካዮች ጋር ውይይት በማዴረግ ከአሁኑ ጠንካራ የመረጃ መሇዋወጫ ስርዓት 

የሚዘረጋበትን መሰረት መጣሌ ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

 በአጠቃሊይ በማንኛውም መሌኩ የግብፅን የፖሇቲካና የኦኮኖሚ ሁኔታ ወዯ 

ተረጋጋ ዯረጃ ሇመመሇስ ጊዜ የሚፈሌግ መሆኑና የሚመሠረተው መንግሥት የቅዴሚያ 

ትኩረት የሀገር ውስጥ ችግሮችን በመፍታት ሊይ ያተኮረ ሉሆን እንዯሚችሌ የሚገመት 

ቢሆንም ከዚህ በሊይ በተጠቆመው መሠረት የግብፅ መንግስት ከሚታሰበው ውጪ 

የተሇያዩ እንቅስቃሴዎችን ሉያዯርግ እንዯሚችሌ በመገመት ሀገራችን ከግብፅ ጋር ባሊት 

ግንኙነት አካባቢያዊ ፖሇቲካን ከግምት ውስጥ ባስገባና  የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም 

በሚያስጠብቅ መሌኩ ዘርፈ ብዙ ሥራዎችን መስራት ይጠበቅባታሌ፡፡   


