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ጊዜ ያለፈበት የአባይ ፖለቲካ ያላተረፋቸው ሙርሲና 

የወደፊቷ ግብፅ 

 
ዮናስ  07/11/13 

 

ሁለት ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግበጽ ሁለት መሪዎቿን የአብዮት ሰለባ ማድረጓ እሙን 

ሆኗል። በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡት ሙርሲ ደግሞ አብዮቱ እጅግ የተለየና ብዙ 

ጥያቄዎችን የሚያስነሳባቸው ሆኖ እሳቸውንም በአንድ አመታቸው ሸኝቷቸው አርፏል። 

ሙርሲን እንዲህ በአጭር ጊዜ ከወጡበት የስልጣን እርካብ ላይ ያወረዳቸው ምክንያት 

ምንድነው? ወደ 22 ሚሊዮን የሚጠጉ ግብፃውያንን አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 

የሙርሲ አስተዳደር አንገሽግሿቸው ለተቃውሞ አደባባይ ያስወጣቸው ምን ይሆን? ሙርሲ 

በባከነ ሰዓት ላይም ሆነው የግበፃውያንን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ጨዋታውን ወደ አባይ 

ማዞራቸው ለምንስ ነበር? የአባይ ፖለቲካ ጊዜ ያለፈበትና የማያዋጣ መንገድ ነው ስንል 

የመከርናቸውንስ ለምን ሲሉ ለመስማት ፈቃደኛ አልሆኑም?  የወደፊቷ ግብጽና የአባይ 

ጉዳይ ከሚመጡት መሪዎቿ አንፃር ምን ሊሆን ይችላል? ወይም ምን ቢሆን ይመረጣል? 

የሚሉትንና መሰል ጉዳዮችን ማንሳትና መወያየት ጊዜው የሚጠይቀውና ተገቢነት ያለው 

አጀንዳ በመሆኑ እኔም ከላይ የተመለከቱት ጥያቄዎችና መሰል ጉዳዮች ላይ ያለኝን 

አስተያየት ከአለም አቀፍ የፖለቲካ ሳይንቲስቶችና ተንታኞች አስተያየት ጋር እያገናዘብን 

እንየው። 

 

በሊቢያ የጀመረው የአረቡ አለም አብዮት ወደግብፅ ተጉዞ ጋዳፊን እና ሙባረክን ሰለባ 

ካደረገ በኋላ በሶሪያ ተጋግሎ ዳግም ወደ ግብጽ መመለሱ እና ከድህረ ሙባረክ በኋላ 

በዴሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣን የያዙትን ሙርሲ ሰለባ ማድረጉ የሚያመላክተን ቁልጭ 

ያለ አንድ ነገር ስለመኖሩ ብዙዎቹ የፖለቲካ ጠበብቶች ይስማሙበታል። ይኸውም የአረቡ 

ዓለም ህብረተሰብ ለዴሞክሪሲያዊ ምርጫና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያለውን ህልምና 

ከሃይማኖት ጋር የተነካካ ስርዓት ምን ያህል የሰለቸው መሆኑን የሚጠቁም እንደሆነ። 

 

ሙባረክን የበላው እሳት ዋነኛ መነሻ የግብጽ ህዝብ የነፃነት ጥያቄ የስራ አጥነት ጥያቄና 

መጠነ ሰፊ የሆነ የማህበረ ኢኮኖሚ ጥያቄዎች መሆናቸው ይታወቃል።በወቅቱ 18 ቀናት 
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የቆየውን አብዮት የተቀላቀሉ የሙባረክ ተቃዋሚዎችም ሆኑ የሃገሪቱ ጦር የህዝቡ ጥያቄ 

ትክክል መሆኑን በማስመር ጦሩ ጣልቃ ገብቶ ሙባረክን ካስወገደ በኋላ ምንም እንኳን 

በገባው ቃል መሰረት ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት አቋቁሞ ምርጫ የሚካሄድበት ሁኔታን 

ለማመቻቸት ቢግደረደርም የኋላ ኋላ ሙባረክን የበላው አብዮት ምንም እንኳን ጦርም 

የታጠቀ ቢሆን እንደማይመለስ የተረዳው የጦር ሃይሉ በግብጽ ዴሞከራሲያዊ ምርጫ 

እንዲካሄድ በማመቻቸቱ  የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረት የተሰኘው ፓርቲ አሸንፎ 

ሙርሲን ወደስልጣን አመጣ። 

 

በዚህ አግባብ መሰረት ሙርሲና ፓርቲያቸው በምርጫ ሲወዳደሩና ለስልጣን ፉክክር ውስጥ 

ሲገቡ በሙባረክ ላይ የተወረወሩ የግብጻውያንን ጥያቄዎች ለመመለስ ዝግጁ መሆናቸውን 

በአደባባይ ገልጸውና ጥያቄውን መመለስ ካልቻሉም የሙባረክ እጣ እንደሚገጥማቸው 

በሆዳቸው አውቀውት አንደሚሆን የሚጠራጠር ያለ አይመስለኝም። 

 

ሙርሲ ከመላው ግብፃውያን ጋር ግብግብ ውስጥ የገቡት ትናንት በተደረገው እና ስልጣን 

በነሳቸው አብዮት መነሻነት ሳይሆን ስልጣን ላይ በወጡ ማግስት ህዳር ወር 2012 ላይ 

እንደሆነ የሚናገሩ የፖለቲካ ተንታኞች በሙባረክ ላይ የተነሳውን የመላው ግብፃውያን 

ጥያቄ እንደማይደገም ምለው ተገዝተው ወደስልጣን የመጡት ሙርሲ የአብዮቱ አካል 

አስተባበሪ የነበሩ የግብጽ ለዘብተኛ ሃይሎችንና ወጣቶችን ሳያሳትፉ የሰየሙት ህገመንግስት 

አርቃቂ ኮሚሽን አካሄዱ ተገቢ አይደለም ቢባሉም ለእርሳቸው ስልጣንን አብዝቶ  

የሰጠውን ረቂቅ በማጽደቅ የሃገሪቱ ህገ መንገስት ማድረጋቸው ጥርስ ውስጥ ከተታቸው። 

 

ሃይማኖት ቀመስ የሆነው ፓርቲያቸውም ለዘብተኛዎችን እና ወጣቶችን ባለማሳተፉ ሳይበቃ 

ከፖለቲካዊ ስራ ይልቅ ለሃይማኖታዊ አስተምሮዎችና ጉዳዮች ቅድሚያ በመስጠቱ  

በሙባረክ ጊዜ የነበሩት የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች በመላው ግብጽ ተባብሰው  ግብፃውያንን 

ለከፋ  ስራ አጥነት ዳርጎ ነዳጅንም እንኳ ከገበያ እንዲጠፋ አደረገው። 

 

አብዮቱ ያመጣው ድል በሃይማኖት መነጠቁ በዚህም ሳቢያ የግብጽ ኢኮኖሚ 

መሽመድመዱ ያስመረራቸው ተቃዋሚ ሃይሎች ለሙርሲ ከአንድ ዓመት በላይ መፍቀድ 

ግብጽን ከማትወጣው ማጥ ውስጥ መዝፈቅ ነው በማለት ሙባረክ ላይ በለመዱት ስልት 

ሙርሲ ላይ ተነሱና በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ 15 ሚሊዮን ፊረማ አሰባስበው ለሰኔ 

23/2005 ቀን ቆረጡ።ወቅቱ ግንባታው ከተጀመረ ሁለት ዓመት ያለፈው የታላቁ 

የኢትዮጰያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጋጋለበትና ወንዙም ተፈጥሮአዊ አቅጣጫውን 
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የሚቀይርበት ነበረና ሙርሲ የመጣውን ተቃውሞ በዚህ ጊዜ ባለፈበት ፖለቲካ ለመቀየር 

ተገደዱ፤ ተገደውም አልቀሩ የግብጽ ፖለቲከኞችን አሰባስበው "አንዲት ጠብታ ውሃ 

በጠብታ ደም ትመነዘራለች" ሲሉ አዝተው ግድቡን ለማደናቀፍ ያስችለናል ያሏቸውን 

አምስት የሚደርሱ የጥፋት ስትራቴጂዎች አወጡ። 

 

የሙርሲ ዛቻና ቀረርቶ ቀድሞም ቢሆን በውስጥ የተነሳውን እሳት ለማብረጃ እና  

ስልጣናቸውን ለመታደግ  እንደሆነ የፖለቲካ ተንታኞች ዕምነት ነበር። እነሙርሲ 

ያዛቡትን የአባይ ጉዳይ ከአለም አቀፉ የኤክስፐርቶቹ ቡድን ጥናት ጋር በማገናዘብ 

ለመላው ግብፃውያን ማስገንዘብ አንደ አማራጭ በመውሰድ ሙርሲም ሆኑ ማናቸውም 

ግብጽን የሚመራ መንግስት የአባይና የህዳሴው ግድብ ግብጽን እንደማይጎዳ ኢትዮጵያ  

በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለማስረዳት ጥራለች። ይልቁንም ከውስጥ እየተነሳባቸው ላለው 

የፖለቲካ ትኩሳት ማብረጃ ከመጠቀም ይልቅ የህዝብን ጥያቄ እየፈቱ በአባይ ላይ በሰጥቶ 

መቀበል መርሆ እንዲሰሩ እና ጊዜ ካለፈበትና  ካረጀ ካፈጀ የዜሮ ድምር ጨዋታ 

እንዲወጡ  ቢመከሩም ከቁብ ያስገቡት አልመሰሉም። የአባይ ፖለቲካ በርግጥም ጊዜ 

ያለፈበትና የዜሮ ድምር ፖለቲከኞች መቆመሪያ መሆኑን የተረዳው ብዙሃኑ የግብጽ ህዝብ 

በመጨረሻው ላይ መክሮ አደባባይ በመውጣት በጦር ኃይሉ አማካይነት  ከተቀመጡበት 

የሥልጣን ወንበር አንስቶ ለቁም እስር ዳረጋቸው። 

 

ከሃይማኖት ጋር ንክኪ ላለውና በማናቸውም አጋጣሚ የአክራሪነትን ፖለቲካ ሊያራምድ 

ለተዘጋጀ አካል እነ አሜሪካ ድጋፍ ማድረጋቸው ቀድሞም ቢሆን ለእነርሱ የዲፕሎማሲ 

ክስረት እንደሆነ ቢታወቅም ለግብፅ ደግሞ አደጋው  የሚከፋ እንደሚሆን ቴድ ክሩዝ 

የተባሉት አሜሪካዊና የውጭ ፖሊሲ ፀሃፊው ተናግረው ነበር። እኒህ ፀሃፊ እንደሚሉት 

ከሆነ የግብጽ አብዮት በሃይማኖታዊ አስተሳሰቦች ተውጦና ተጠልፎ ለዚህ የበቃበት 

ምክንያት ስነ መንግስት ፖለቲካ በመሆኑና ከሃይማኖት ጋር ንክኪ ያለው መንግስት 

ፖለቲካዊ ሚናውን ወደጎን ገፍቶ ሃይማኖታዊ ስራው ላይ ስለሚጠመድ ለሃገሪቱ ኢኮኖሚ 

መሽመድመድ ምክንያት ስለሚሆን እንደሆነ ያብራራሉ። 

 

በግብጽና በሙስሊም ወንድማማቾቹ ፓርቲ መካከልም የሆነው ይኸው ነው። እነሙርሲ 

በሃይማኖት ስራ ላይ ተጠምደው ከግብጽ አልፈው ሳዑዲና የተባበሩት አረብ ኤሜሬትስ 

ድረስ እጃቸውን በሃይማኖትና አክራሪነት ጉዳይ ላይ ሲሰዱ በግብጽ ከተሞች የከፋ የዋጋ 

ንረት፣ ስራ አጥነትና የነዳጅ እጦት ተከስቶ ሕዝቡን ወደ ከፋ ምሬት ገፋው። ስለሆነም 

ግብጽን ዳግም ታማሮድ በሚባል ንቅናቄ፤ እነ መሃመድ ኤልበራዳይን ጨምሮ ታዋቂ 
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ፖለቲከኞች የተቀላቀሉበት ንቅናቄ ሙርሲን፣እርሳቸው ደግሞ ንቅናቄውን ፀረ አብዮት 

ቢሉትም በመጨረሻው ላይ  ግን ብዙዎች የካቢኔ አባሎቻቸው ከድተዋቸው እርሳቸውም 

ለእስር ተዳረጉና አዲስ ምዕራፍ ተከፈተ።  

 

ንቅናቄው ሙርሲ በተቆረጠላቸው ቀን  ስልጣናቸውን ካለቀቁ የስራ ማቆም አድማን 

የጨመረ አመጽ በመቀስቀስ በቋፍ ያለውን የግብጽ ኢኮኖሚ ወደባሰ አዘቅት 

እንደሚጨምረው የግብፅ ህዝብ በሚዝትበት ሰዓት እንኳ ሙርሲ ወደ ድርድርና ሁሉን 

አሳታፊ ወደሆነ ብሄራዊ ጉዳይ ከመመለስ ይልቅ መጫወት የፈለጉት በዓባይና በህዳሴው 

ግድብ ላይ መሆኑ የሰውዬን ቂልነት ያሳያል ይላሉ ተንታኞች። በዚህ ትንታኔ የሚስማሙ 

የሚመስሉ ሌሎች ደግሞ ለሙርሲ ቂልነት እንደማስረጃነት የሚጠቅሱት በሙርሲ 

መንግስት የፀደቀውን ህገ መንገስት የሚያግድ፣ ሁሉንም ምሁራን ያካተተ ወጣቶችንና 

ለዘብተኛ ፓርቲዎችን ያሳተፈ መንግስት ለመመስረት እና እስከዚያው ግን የህገ 

መንግስታዊ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት በጊዜያዊነት ግብጽን እንዲመራ የሃገሪቱ ጦር ፍኖተ 

ካርታ በሚያዘጋጅበት ሰዓትም ላይ ሙርሲ በአባይ ላይ እያላዘኑ መቆየታቸው ነው። 

 

የግብጽ ጦር በሙርሲ ላይ የተፈጠረውን አብዮት ለራሱም እንደጥሩ አጋጣሚ ወስዶ ስሙን 

ለማደስ ተጠቅሞበታል።በሙባረክ ሰዓት ቦታቸውን ተረክቦ ስልጣን ላለመልቀቅ 

ሲያንገራግር የነበረው የግብጽ ጦር በህዝቡ ቁጣ በመውረዱ የተነሳ በህዝቡና በእርሱ 

መካከል የተፈጠረውን ክፍተት አሁን በሂሊኮፕተር ባንዲራ በማውለብለብ ሞልቶታል። 

 

አሁን በ1992 የሃገሪቱ ህገመንግስታዊ ፍርድ ቤት ም/ፕሬዚዳንት የነበሩት እና ባለፈው 

ግንቦት ወር ላይ ፕሬዚዳንት ለነበሩት፤ ናዝራዊ የተባለ አንድ የግብጽ ድረ ገጽ ሚስጥሩ 

ሰው የሚላቸውና በጊዜያዊነት ለተሾሙት ሙሃመድ አድሊ በሙርሲ ተወግተናል ወይም 

ተዶልቶብናል ያሉት ሳዑዲና አረብ ኤሜሬትስ እንኳን ደስ ያልዎ በማለት በሙርሲ 

መወገድ የተሰማቸውን ደስታ ገልፀዋል።  

 

በሙርሲ ላይ ቀን በተቆረጠ ጊዜ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ 

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጉዳዩን በተመለከተ ተጠይቀው “ያልተረጋጋ አካባቢ ጦስን 

ከሱዳንና ከሶማሊያ አይተናል። በግብጽም ኢትዮጵያ የምትሻው የተረጋጋ አስተዳደር 

እንዲኖር ነው። ጉዳዩን በቅርበት የምትከታተለው ኢትዮጵያ ለአካባቢው ሰላም የሚሰራ 

የፖለቲካ ሃይል በግብጽ እንዲመጣ ፍላጎቷ መሆኑንም” መግለፃቸው ትክክል 

ነው።ካልተረጋጋ አካባቢ ያተረፈ ጎረቤት የትም ተሰምቶ አይታወቅም። ስለሆነም በተለይም 
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አክራሪነትና ሃይማኖታዊ ጽንፈኝነትን  በሆዳቸው ያረገዙና በዴሞክራሲ ስም የሚምሉ ሁሉ 

ለዓለም ስጋት መሆናቸው መታወቅና ትግሉና ድጋፉም በዚህ አግባብ መሆን አለበት።  

 

በመገናኛ ብዙሃን ዘገባ መሰረት ከ14-17 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በታህሪር አደባባይ ወጥቶ 

ሙርሲን ይውረዱ ሲል የሙርሲ ደጋፊዎች ደግሞ በተመሳሳይ አደባባይ ወጥተው 

ተቃዋሚዎቻቸውን ተቃውመዋል። በዚህ ሂደት ታዲያ በርካታ ፖለቲከኞች አደገኛ ደም 

መፋሰስ የግብጽ እጣ ፈንታ እንደሚሆን ማስረጃ እና ፖለቲካዊ ምክንያቶች በመደርደር 

ስጋታቸውን ቢገልፁም ሙርሲ ወርደዋል። ግን ደግሞ የሙርሲ በዴሞክራሲያዊ ምርጫ 

ወደ ስልጣን መምጣትና አንዳንዶቹ እንዳውም እንደሚሉት ደግሞ በመፈንቅለ መንግስት´ 

መወገድ የግብጹ ቀጣይ እጣ ፈንታ የለየለት አይመስልም። ወይም ደግሞ ደም መፋሰሱ 

መች ይቆማል የሚለውን ለማወቅ  አያስችልም ።የግብጽ ጦር በህዝብ የተመረጠን 

መንግስት በሃይል ማውረዱ የዛችን ሃገር የዴሞክራሲ ተስፋ የሚያጨልም ነው የሚሉት 

አለም አቀፍ የፖለቲካ ፕሮፌሰር አዛንቫሮድ በ1990ዎቹ ላይ አልጀሪያ የደረሰባትን ቀውስ 

ግብፆቹ ሊማሩበት ይገባል ሲሉ ይመክራሉ። 

 

በ1991 እ.ኤ.አ በአልጄሪያ በምርጫ አሸንፎ ስልጣን ላይ የወጣን አንድ ኢስላማዊ ፓርቲ 

ጦሩ በሃይል ማውረዱ በዛች ሃገር እስላማዊ የሽምቅ ተዋጊዎች እንዲፈጠሩና ለ250 ሺህ 

ሰዎች ህልፈትና አሁንም ድረስ ለሰሃራ አካባቢ አለመረጋጋት ምክንያት እንደሆነ 

የሚያስታውሱት ቫሮድ ሃይማኖት ዘመም ፓርቲዎች በምርጫ አሸንፈው ወደ ስልጣን 

ሲመጡ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ሆኖ ነበር፤ ይሉና አሁን 

ባለው ሁኔታ የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረት ፓርቲና ደጋፊዎች ከምርጫ እና ድምጽ 

ይልቅ ልክ እንደ አልጄሪያ  ጥይት እንዲመርጡ ሊያነሳሳቸው ይችላል የሚል ስጋት 

እንዳላቸው ገልፀው በተለይም የጠላቴ ጠላት በሚል ቢሂል የሙባረክ ደጋፊዎች ሳይቀር 

ከሙባረክ ተቃዋሚዎች ጋር አብረው ሙርሲን ለዚህ መዳረጋቸውና በአናቱም የሙርሲ 

ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች መታሰራቸው፤ የሚበዙትም የእስር ዋራንት የተቆረጠባቸው 

መሆኑ የግብጽ እጣ ፈንታን ከወዲሁ ለመገመት አዳጋች እንደሚያደርገው  ይገልፃሉ። 

 

ጊዜያዊ መንግስት ያቋቋመው ወታደር በቅርቡ ምርጫ ካመቻቸ ምናልባት 

ዴሞክራሲያዊነትን ሊያላብሰው ይችላል የሚሉት ቫሮድ እንደከዚህ ቀደሙ አይነት መንገድ 

ጦሩ ከተከተለ ግን አብዮት የለመዱት ግብፃውያን ደግሞ አደባባይ መውጣታቸው አይቀሬ 

ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ከጂሃድ ምርጫ ይሻላል ብለው ፓርቲያቸውን ለስልጣን ያበቁት 
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የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረትና ደጋፊዎቻቸው ጥይት ካነሱ በግብጽ መረጋጋትና ሰላም 

ረጅም ጊዜ መውሰዱ አይቀሬ ነው ይላሉ። 

 

በርግጥም የሰውዬው መከራከሪያ ውሃ የሚያነሳ ይመስላል፤ እኛ ደግሞ እንደሃገር የግብጽን 

ሰላም ከመመኘት በዘለለ ጣልቃ መግባት ስለማይቻለን ምናልባት መንግስታችን በአፍሪካ 

ህብረት በኩል ስለግብጽ ዴሞክራሲያዊ  መንግስትና መረጋጋት አጥብቆ ሊሰራ የሚገባው 

እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ መጠቆሙ ተገቢነት አለው ባይ ነኝ። 

የግብጽ ዋነኛ ለጋሽ የሆነችው አሜሪካም ሆነች አውሮፓውያኑ ስለግብጽና ግብጻውያን 

ሰላምና መረጋጋት ከዝምታ ወጥተው አጥብቀው ሊሰሩና ይገባል የሚለው የብዙዎች 

አስተያየት ነው። 

 

 


