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የታህሪር አብዮተኞች እየከፈለ ነው ወይስ እያስከፈለ   

                                                                 በጌታቸው ዯጀኔ          

ግብጽ ከ5 ሺህ ዓመታት ጀምሮ እስከ አሁን ባሊት ታሪክ እውነተኛ ዳሞክራሲያዊ ምርጫን 

አካሂዲ አታውቅም፡፡ ይህ የጥንታዊት የግብፅ ንጉስ መሬት ነች፣ ተቀናቃኝ የላሇው እና የፈጣሪ 

ንጉሶች አገር እንዯነበረች ይነገር ነበር፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሱሌጣኖች፣ የማመለኮች እና 

የንጉሶች አገር እንዱሁም የአውሮፓውያን አገዛዝ የበሊይነት የተንፀባረቀ መንግስታዊ አመራር 

እንዯነበሩና በመጨረሻም ወታዯራዊ አመራር መዲፍ ውስጥ ወዴቃሇች፡፡  

 

የግብፅ ምርጫ በSCAF እና በሙስሉም ፖሇቲከኞች መካከሌ የሚዯረግ ትግሌ ነው፡፡ እንዳት 

መካከሇኛ ምስራቅን ማረጋጋት ይቻሊሌ  የሚሇው ጉዲይ በአሁኑ ወቅት አንገብጋቢ አጀንዲ 

በመሆን የአሇም አቀፍ ሚዱያዎች እያራገቡ ከሚገኙት ርዕሰ ጉዲዩች መካከሌ ዋነኛ እየሆነ 

ይገኛሌ፡፡ የግብፃዊያን ፕሬዚዲንታዊ ምርጫ ግብፅን ብቻ ሳይሆን አጠቃሊይ መካከሇኛ ምስራቅን 

ሇመቀየር ኃይሌ አሇው፡፡ አሜሪካ ከግማሽ ምዕት ዓመት በሊይ በግብፅና አካባቢዋ ሊይ ያሊት 

የውጭ ግንኙነት ፖሉሲዋን ሌትቀይር እንዯምትችሌ ይገመታሌ፡፡ ምርጫው ሇአሜሪካና 

ሇእስራኤሌ ትሌቅ እንዴምታ አሇው፡፡ በዚሁ የግብፅ ምርጫ ጦርነትና ሰሊም ሚዛናዊ ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡  

 

የሙባረክ መንግስት ከወዯቀ በኃሊ SCAF የሽግግር ሁኔታውን በማመቻቸት ግብፅ 

ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ እንዱትሆን ሁኔታዎችን አመቻቻሇሁ ባሇው መሰረት ወዯ ምርጫ 

ዘመቻ መገባቱ፤ ይህን ተከትል የተሇያዩ የፖሇቲካ ኃይልች መምጣታቸው ግሌፅ ነው፡፡  

 

የፕሬዚዲንታዊ እዕጩ ተወዲዲሪዎች ምርጫውን ሇማሸነፍ እኩሌ ሰፊ እዴሌ እንዯነበራቸው 

ሲገሇፅ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ግብጽ ፕሬዚዲንታዊ ሥርዓት ተከታይ ነች፡፡ ፕሬዚዲንቱ አገሪቷን 

ይመራለ፡፡ የትኛው ፕሬዚዲንት አሁን ግብጽ ያሇችበትን ችግሮች በትኩረት ይጋፈጣሌ  

የሚለት አስተሳሰብ በሰፊው ስናፈስ ነበር፡፡ የዕጩዎች ሁኔታ ሲታይ መሀመዴ ሙርሲ 

የሙስሉም ወንዴማማቾች freedom & Justice Party የፖሇቲካ ክንፍ ተወካይ ሲሆኑ 

ፓርቲያቸው እ.ኤ.አ 1928 የእስሊሞች ቡዴን ሆኖ ተመሰረተ፡፡ ዓሊማውም በሚስጥር የህዝብን 

ንቅናቄ ፈጥሮ በማሳመን የመንግስት ስሌጣን ሇመቆናጠጥ ብቸኛ መፍትሔ ነው በማሇት ግብፅ  

በመንግስት መተዲዯር ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ እስከ አሁን ዴረስ እየተንቀሳቀሰ ይገኛሌ፡፡ 

የሙስሉም ወንዴማማቾች መንግስት፡- ዘመናዊ፣ ጠንካራ፣ በቴክኖልጂ የበሇፀገና እስሊማዊ 
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እንዱሆን ግብን አንግቦ የተቋቋመ የፖሇቲካ ክንፍ ነው፡፡ ሙስሉም ወንዴማማቾች “ታሉባን 

አይዯሇንም” ይሊለ፡፡ ሴቶችን ከትምህርት ገበታቸው አያፈናቅለም፣ ይሁን እንጂ እስሌምና 

የፓርቲያቸው ፖሇቲካ ማዕከሌና በህብረተሰብ ዘንዴ የሌብ ትርታ ሆኖ እንዱቀጥሌ እምነታችን 

ጽኑ ነው፡፡ መፈክራቸውም ሇሁለ ነገር የመጨረሻው መፍትሔ እስሌምና ነው፡፡ “Islam is 

the solution” ዴህነት ካሇ ወንዴማማቾች በእስሌምና መርህ መሠረት ዯሀውን በመርዲት 

ችግሩን አብረው ይጋፈጣለ፡፡ ሙስሉም ወንዴማማቾች ሀብታሞች ናቸው፡፡ የገቢያቸው ምንጭ 

ዴብቅ ምስጢር ነው፡፡ የፓርቲው አባሊትም ባሇፀጎችና ሇጋሽ ናቸው፡፡ በተሇይም የሱኒ ገሌፍ 

አረብ መንግስታት ሇመስሉም ወንዴማማቾች የገቢ ምንጫቸው እንዯሆኑ ዋነኛ ተጠቃሾች 

ናቸው፡፡   

 

ሙርሲ በግብጽ የዚህ ፓርቲ ዕጪ ተወዲዲሪ ናቸው፡፡ ነገር ግን እንዯ ቡዴን መቆም ያሇበት 

የቡዴኑ “Face man” ይለታሌ፡፡ የ60 ዓመቱ የዕዴሜ ባሇፀጋ የሆኑት ሙርሲ፤ ምንም እንኳን 

በአሜሪካ የተማሩ ኢንጂነር ፕሮፈሰር ቢሆኑም ግርማ ሞገስ እንዯላሊቸውና ጥሩ ተናጋሪ 

እንዲሌሆኑ ይነገራሌ፡፡ ሇፕሬዚዲንታዊ ዕጩነት ሲቀርቡ የፓርቲው የመጀመሪያ ፍሊጎት 

አሌነበሩም፡፡ ፓርቲው የናጠጡ ሀብታም የሆኑትን ካህራት አሌ ሻተር የቡዴኑን ገንዘብ ያዥ 

የነበሩ ዕጩ እንዱሆኑ ቀዲሚ ፍሊጎታቸው ነበር፡፡ ነገር ግን ቀዯም ሲሌ በነበራቸው የእስራት 

ጥቁር መዝገብ መስፈር ምክንያት (Black list) በወታዯራዊ ም/ቤት እንዱወገደ ተዯረጉ፡፡  

 

የአሁኑ የግብጽ ወታዯራዊ ም/ቤት ፕሬዚዲንትና የቀዴሞ የግብጽ መሪ የነበሩት ሆስኒ ሙባረክ 

ብዙ የሙስሉም ወንዴማማቾች አባሊት ስጋት ስሇሆኑባቸው አስራዋቸው ነበር፡፡ በአብዮቱ ጊዜ 

ወንዴማማቾቹ ሇፕሬዚንዲታዊ ምርጫ ዕጩን እንዯማያቀርቡ ቃሌ ቢገቡም ቃሊቸውን 

አጥፈዋሌ፡፡እንዯ ዛሬ ሁለ የፕሬዚዲንትነት ስሌጣን ሳይቆናጠጡ በፊት ወንዴማማቾቹ ሁሌጊዜ 

ዴሊቸው በጠቅሊሊ ሇግብፅ መንግስት ስጋት መሆን ነበር፡፡  

 

በፕሬዚዲንት አኑዋር ሳዲት ጊዜ ጀምሮ ግብጽ እስከ አሁን ዴረስ የምትታማው የአሜሪካ ዯጋፊ 

በመሆን ወዯ ምዕራባዊያን ያዯሊ የውጭ ግንኙነት ፖሉሲዋን በማራመዶ ነው፡፡  በዚሁ 

መሠረት በአሜሪካ ግፊት ግብፅ 1979 ማርች የካምፕ ዳቭዴ ከእስራኤሌ ጋር የሰሊም 

ስምምነት ፈረመች፡፡ በአሁኑ ወቅት ሙስሉም ወንዴማማቾች አሜሪካ 2.1 ቢሉዩን ድሊር 

ሇግብፅ ወታዯሮቿና ሇሌማቷ ከ1982 ጀምራ እስከአሁን ዴረስ ሲትሰጥ የነበረውን ዕዲታ 

ካቆመች ስምምነቱን እንዯሚሰርዙ ዛቻቸውን አስተሊሌፈው ነበር፡፡ የወንዴማማቾች ፓርቲ በይፋ 
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ከአሜሪካ ጋር ጥሩ ግንኙነት ሇመፍጠር እንዯሚፈሌጉ ይገሌፃለ፡፡ ነግር ግን ቡዴኑ የአሜሪካ 

ዯጋፊ ሆኖ ይቀጥሊሌ ማሇት አይዯሇም ይሊለ፡፡ ወንዴማማቾቹ የእስራኤሌ ቀንዯኛ ጠሊት 

እንዯሆኑ ይነገራሌ፡፡ አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚለት የሙርሲ ፕሬዚዲንትነቱን 

ስሌጣን ማሸነፋቻን ተከትል የግብጽና አሜሪካ የረጅም ጊዜ ግንኙነትና የግብፅና የእስራኤሌ 

የአጭር ጊዜ ግንኙነት ውጥረት ውስጥ ሉገባ እንዯሚችሌ  ከውዱሁ ግምታቸውን  እየሰነዘሩ 

ነው፡፡  

 

የፖሇቲካ ተንታኞች ይህን ይበለ እንጂ ሙርሲ የአሇም አቀፍ ዴርዴሮችንና ስምምነቶችን 

እንዯሚጠብቁ ገሌፀው ነበር፡፡ እንዱሁም ባሇፈው ጊዜ በካይሮ ዩኒቨርሲቲ ንግግር ባዯረጉበት 

ወቅት አሜሪካን፣ እስራኤሌን፣ኢራንን፣ወታዯራዊ ም/ቤቱን፣ፖሉሶችን ጨምሮ ማመስገናቸው 

ይታወሳሌ፡፡ አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች ሙርሲ survivor መሪ ሇመሆን የሚጥሩ ሰው 

እንዯሆኑና የትኛውን ከየትኛው ሳይሇዩ በጅምሊ ማመስገን pragmatic አቋም አሇመኖራቸውን 

የሚያሳይ ነው ይሊለ፡፡ 

 

 ተቀናቃኛቸው የነበሩ አህመዴ ሻፊቅም የመጨረሻ የሙባረክ ቅሪት እንዯሆኑ  ይታወቃሌ፡፡ 

ሻፊቅ እስከአሁን ዴረስ የሙባረክ ቀኝ እጅ ናቸው፡፡ ሻፊቅ የታጠቁ የወታዯራዊ ም/ቤት ዯጋፍ 

ናችው፡፡ ምክንያቱም ሻፊቅ እንዯ ሙባረክ ሁለ የአየር ኃይሌ አዥ፣ የስቪሊቬሽን ሚኒስትርና  

የመጨረሻ የአገሪቷ ጠቅሊይ ሚ/ር ሆነው በሙባረክ መሾማቸው ሇወታዯራዊ ጥቅም 

እንዱቆሙና እሳቸው የወታዯሩ ውጤት እንዯሆኑ ይወራሌ፡፡  ከአብዮቱ በኃሊ የግብፅ ፖሉሶች 

ተበትነዋሌ፡፡ በአብዮቱ መጨረሻ እንዯ ፀረ-ሙባረክ ሥርዓት አራማጆች ታይተዋሌ፡፡ ባሇፈው 

ዓመት በስተመጨረሻ አከባቢ ከአብዩት አዯባባይ ቀርታቹታሌ በማሇት የፖሉሶች መቅረትን 

ተከትል ግዴያ፣ መዴፍር፣ ማገት፣ ተሸከርካሪዎችን መጥሇፍና የእምነት ቅርሶችን መስረቅ 

በሚገርም ሁኔታ ተፈጽሟሌ በማሇት ተፅዕኖ አዴርሰውባቸዋሌ ይባሊሌ፡፡ በምርጫ ዘመቻ 

ወቅትም ምርጫውን ካሸነፉ በ24 ሰዓት ውስጥ ሰሊም እንዯሚያሰፍኑ ገሌፀው ነበር፡፡ 

ንግግራቸው በፀጥታ ጉዴሇት ምክንያት ሇተበሳጩት ግብፃውያን ተስፋን ጭሮ ነበር፡፡ እሳቸው 

እንዱህ ይበለ እንጂ የፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚለት አብዮቱ አንዴ የሙባረክ አምባገነን ተክቶ 

ነበር፡፡ ሻፊቅን መምረጥ ላሊኛው ሙባረክ ማምጣት ማሇት ነው ይሊለ፡፡  
 

የተበተነው የፓርሊማ ምርጫ ውጤትና ህገ-መንግሰት  
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የግብጽ አብዮትን ተከትል በተካሄዯው የፓርሊማ ምርጫ ሁሇት ፓርቲዎች ሰፋ ያሇ 

መቀመጫን አግኝተዋሌ፡፡ ሙስሉም ወንዴማማቾች የተባሇው ነፃነትና የፍትሏዊ ፓርቲ 46% 

እና አሌኑር የተሰኘው ዯግሞ 24%  አሸንፈዋሌ፡፡ ከግብፅ ህዝብ ከ90% በሊይ የሚሆኑት 

ሙስሉሞችና 10% አካባቢ የሚሆኑት ዯግሞ የኮፒቲክ ኦርቶድክሶች ሲሆኑ በዓመፁ ወቅት 

በጋራ የሙባረክን አገዛዝ በመቃወም በሰፊ የህዝብ ንቅናቄን ፈጥረዋሌ፡፡ በዚህ ጊዜ አሌኑር 

የተባሇው አክራሪ የእስሌምና ሪዮተ ዓሇም አቀንቃኝ የሙባረክን አገዛዝ በመዯገፍ ከእንቅስቃሴ 

በተቃራኒ ቆሞ ነበር፡፡ ከ90% ከሚሆነው ሙስሉም ውስጥ 95% የሱኒ/ሱፊና ፈሇግ የሚከተሌ 

ሲሆን ከ4-5% ሺሃ ናቸው፡፡ ሰሇፊ ወይም ወባቢያ ይህን ያህሌ ስም አሌነበራቸውም፡፡ አሌኑር 

የተባሇው ፓርቲ የምርጫው ውጤት ፅንፈኛ ሰሇፊ ወይም ወሃቢያ ሆኖ እያሇ ዴህነትና ተስፋ 

መቁረጥ የተጫነውን ዴባብ በመጠቀም ይህን ያህሌ በአጭር ጊዜ መስፈፋት ችሇዋሌ፡፡ አሌፎ 

አሌፎ ግብፅ የጎሣና የሃይማኖት ግጭቶች የሚከሰትባት አገር እየሆነች ነው፡፡ በመጀመሪያ 

በተካሄዯው የምርጫ ውጤት ሙስሉም ወንዴማማቾች የታችኛውን ም/ቤት ሇመምራት 20 

መቀመጫዎች ብቻ ይጎሊቸው ነበር፡፡ የውጭ ጉዲይ እና የበጀት ቋሚ ኮሚቴዎችን ተቆናጥጠው 

እንዯነበረና መንግስትን ሇመመስረት ከላሊው ፓርቲ ጋር ውህዯት ሇመፍጠር የግዴ 

ስሇሆነባቸው በማሰብ ሊይ እያሇ ነው፡፡ የግብጽ ሕገ-መንግስት ም/ቤት ሇምክር ቤት የተዯረገው 

ምርጫ ኢ-ሕገ-መንግስታዊ ነበር የሚሌ ውሳኔ ማስተሊሇፉን ተከትል ወታዯራዊ ምክር ቤቱ 

የታችኛው ምክር ቤት መፍረሱን ያረጋገጠው፡፡ በተቃራኒው ሙስሉም ወንዴማማቾች ይህንን 

አካሄዴ የዳሞክራሲያዊ ሂዯቱን በአጠቃሊይ የሚያዯፍቅ ነው በማሇት ተቋውመዋሌ፡፡ 

የሙስሉም ወንዴማማቾች ፓርቲ ህዝብ ተ”ውሞውን አጠናክሮ እንዱቀጥሌ ጥሪ አስተሊሌፎ 

ነበር፡፡ የግብፅ ወታዯራዊ ምክር ቤት ሇህዝቡ ስሌጣን ያስረክባሌ ተብል ሲጠበቅ ላሊ ሴራ ሸርቦ 

ነበር፡፡ 
  

 ግብጽ እንዯ ቱርክ ሁለ  ወታዯራዊ ምክር ቤቱ የመጨረሻ የስሌጣን ባሇቤት እንዯሆኑ SCAF 

ተናግሯሌ፡፡ እንዱሁም መሀመዴ መርሲ የመከሊከያ ሚኒስትር ሇመሾም ስሌጣን እንዯላሊቸው 

ሲገሇፅ ነበር፡፡ በSCAF ተረቅቀው የነበረው ህገ-መንግስቱ በብዙ መሌኩ የመንግስትን ግሌበጣ 

የሚዯግፍ ነበር፡፡ የህገ መንግስት ውስንነት ተዯርጎ ከሚጠቀሱት መካከሌ ከፍተኛ ወታዯራዊ 

ምክር ቤቱ በታቀዯሇት የጊዜ ገዯብ ስሌጣን በሙለ ሇመሌቀቅ ዝግጁ አሇመሆኑም በሊይ 

የታጠቀው ከፍተኛ ወታዯራዊ ም/ቤት በፈሇጉበት ጊዜ መንግስት ግሌበጣ በማካሄዴ ስሌጣን 

እንዲይዙ የሚዯግፍ ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት በአዱስ መሌክ ህገ-መንግስት አርቃቂ ም/ቤት 

ተቋቁሞ አዱስ ህገ-መንግስት እንዱወጣ በሂዯት ሊይ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ወታዯራዊው ም/ቤት 
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ህገ-መንግስቱ በአንዴ ሳምንት ውስጥ ማርቀቁን ካሌጀመረ እራሱ SCAF ህገመንግስቱን 

እንዯሚያረቁ አሳስቧሌ፡፡ SCAF ህገ-መንግስቱን የማርቀቅ ተግባር ውስጥ የሚገባ ከሆነ 

ሇወታዯራዊ ም/ቤት ያዯሊ ህገመንግስት እንዯሚወጣ ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡ 

 

የፕሬዚዲንታዊ ምርጫው ውጤት  

 

የግብፅ ሁሇተኛ ዙርና የመጨረሻ ፕሬዘዚዲንታዊ ምርጫ ጁን 16 እና 17 ቀን 2012 

ተካሂዲሌ፡፡ ይሁን እንጂ ባሇፈው ዓመት በወጣቶች የተቀጣጠሇው የግብፅ አብዮት የምርጫ 

ዴምፃቸው እንዱከበር የታህሪር  አዯባባይ ትግሊቸውን አጠናክረው እንዯሚቀጥለበት ሲታወቅ 

በጉዲዩ ግራ የተጋበው ወታዯራዊ ም/ቤቱ ውጤቱን ይፋ አዯረገ፡፡ በዚሁ መሰረት የግብፅ  

ሙሰሉም ወንዴማማማቾች ፖሇቲካ ፓርቲ ዕጩ ፕሬዚዲንትታዊ ተወዲዲሪ መሀመዴ ሙርሲ 

51.73% ሇ48.27% በሆነ ነጥብ ተቀናቃኛቸውን አህመዴ ሻፊቅን ማሸነፋቸው ተገሇፀ፡፡ 

ተንታኞች እንዯሚለት የወንዴማማቾች ተወካይ ዕጩ መሀመዴ ሙርሲ ተቀናቃኛቸውን 

ሻፊቅን ሇማሸነፍ ሰፊ እዴሌ እንዯነበራቸው ሲገሇጽ ነበር ምክንያቱም እሳቸው የሙባረክ 

ስርዓት ቀሪትና አምባገነን እንዯሆኑ በሰፊው ይወራባቸው ስሇነበር፡፡  

 

አህመዴ ሻፊቅ ምንም እንኳን የሙባረክ ቅሪት እና አምባገነን ቢሆኑም ይሄን ያህሌ ከፍተኛ 

ዴምፅ ያገኙት በኢንቨስተሮች፣ በወጣቶች፣ በሉበራልች፣ upper class እና በኮፒቲክስ 

ኦርቶድክሶች ዘንዴ ከፍተኛ ተቀባይነት አሊቸው፡፡  

 

ሙርሲ በመንበረ ስሌጣናቸው 

ሙርሲ በግብፅ ታሪክ የሲቪሌ ፕሬዚዲንት ሆነው ሲመረጡ የመጀመሪያ ናቸው፡፡ 

የፕሬዚዲንትነት ስሌጣን ከተረከቡ በኃሊ የተሇያዩ ውሳኔዎችን ያስተሊሌፋለ ተብል ይጠባዋሌ፡፡ 

እነዚህም ሁለንም የፖሇቲካ እስረኞችን መፍታት፣ ምንም እንኳን SCAF ህገ-መንግስቱን 

ሇማፀዯቅ ከፍተኛ ፍሊጎት ቢኖረውም ሙርሲ እንዯ ፕሬዚዲንትነታቸው ከሊይ ሆነው ሁለን 

ያማከሇ አዱስ ህገ-መንግስት እንዱወጣ መከታተሌ፣ ሇፖሇቲካ ዴርጅቶችና ንቂናቄዎች ህጋዊ 

ዕውቅና መሰጠት፣ የካቢኔ ሹመት ሀለንም ፓርቲ ያካተተ(inclusive) እንዯሚሆንና  ሙስሉም 

ወንዴማማቾች ፓርቲ ሁለን መቀመጫ ጠቅሌል እንዯማይወስደ ማዴረግ፣ጠቅሊይ ሚኒስትር 

ሙስሉም እንዯማይሆንና በአንዲንዴ ወሳኝ በሆኑት ተቋማት ውስጥ ቀንዯኛ የሙባረክ 

ዯጋፊዎችን በማስወገዴ በራሳቸው እንዯሚተኩ ገሌፀዋሌ፡፡ 
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በውጭ ግንኙነትም ረገዴ ሇእስራኤሌ ቅዴሚያ እንዯማይሰጡና ይሌቁንም ከሀማስ መሪ 

ግንኙነታቸውን እንዯሚያሻሽለ ገሌፀው በሙባረክ ዘመነ መንግስት ተቋርጦ የነበረው የግብፅና 

ኢራን ዱፕልማሲያዊ ግንኙነታቸው በአዱስ መሌክ አጠናክረው እንዯሚቀጥለ 

አስምረውበታሌ፡፡  

 

በላሊ መሌኩ ዯግሞ ከዓመታት በሊይ የተሽመዯመዯውን የግብፅ ኢኮኖሞ በተሇይም የኑሮ 

ወዴነት፣ የስራ አጥ ወጣቶች ቁጥር መበራከቱንና አንዲንዴ የተዘጉትን ኩባንያዎችን ስራ 

ሇመስጀመር እንዱሁም የግሌ ኢንቨስተሮቸን መሳብ ዋነኛ ትኩረታቸው መሆኑን ተናግረዋሌ፡፡ 

 

ስጋትና ተስፋ 

 የመጀመሪያ የፓርሊማ ምርጫ ውጤትን ተከትል የሙስሉም ወንዴማማችች የህግ ማውጣት 

ስሌጠን ማግኘታቸው፤ በዚህ ወቅትም የእስራኤሌ የካምፕ ዳቪዴ ስምምነት ሇህዝበ ውሳኔ 

እንዯሚያቀርቡ፤የተፈጥሮ ጋዝ ሇእስራኤሌ እንዯማይሸጡ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያህሌ 

ውሳኔ ሇመወሰን መሞከር፤ ምክርቤቱ ባይፈርስ ሇወዯፊትም ከእስራኤሌ ጋር የስናሂ በረሃ 

የይገባኛሌ ጥያቄ ጋር ተያይዞ እሰጥ አገባ ውስጥ እንዯሚገቡና እንዱሁም አብዛኛው የአሇም 

አገሮች ሇነዲጅ ማስተሊሇፊያነት የሚጠቀሙበት የስዌስ ካናሌ ጉዲይ ፈተና ውስጥ የማይገባበት 

ምንም ዋስትና የሇም፡፡ 

 

አሁን በግብፅ ውስጥ ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች ግብጽ 

ከመካከሇኛው ምስራቅ ትሌቅ አገር በመሆኗ ግብጽ ከምዕራባውያን እጅ ወጣች ማሇት 

የመካከሇኛ ምሰራቅ አገሮች በአጠቃሊይ ከእጃቸው አፈተሇኩ ማሇት ነው ይሊለ፡፡ በላሊ መሌኩ 

የግብፅ የፖሇቲካ ሁኔታ በአውንታዊ በሆነ መሌኩ መቀየር የሚችሌ ከሆነ ሇአሇም አቀፍ 

ማህበረሰብ ትሌቅ አንዴምታ እንዯሚኖረው  ተንታኞቹ ይገሌፁታሌ፡፡  

 

 

በአሁኑ ወቅት አንዲንዴ የግብፅ ነዋሪዎች አዱሱ ተመራጭ ፕሬዚዲንት መሀመዴ ሙርሲ 

አክራሪ የሙስሉም እምነት አራማጅ እንጂ ዓሇማዊ ፕሬዚዲንት አይዯለም በማሇት ስሌጣን 

ሙለ በሙለ እንዲይሰጣቸው የተቃውሞ የዴጋፍ ፊርማቸውን እያሰባሰቡ እንዯሚገኙ አንዲንዴ 

መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ እንዱሁም 10% የሚሆኑ ግብፁ የኮፒቲክ ኦርቶድክሶች በእስሌምና 
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እምነት አራማጆች ከፍተኛ ጫና እንዲይዯርስባቸው ሙርሲ ሇዯንነታቸው ቃሌ ካሌገቡሊቸው 

በቀር ተቃውማቸውን እንዯምቀጥለ ገሌፀዋሌ፡፡ 

 

በግብፅ የናይሌ  እና የፖሇቲካ ስትራቴጂ ማዕከሌ ተመራማሪ የሆኑት አህመዴ ባን 

እንዯሚለት የሙርሲ ዴሌ ማሇት የግብፃውያን አብዮተኞች ዴሌ መሆኑንና ከፍተኛ የዓረቡ 

ዓሇም የአብዮት ግፊት ያመጣ ውጤት ነው፡፡ የሙርሲ ዴሌ እውነተኛ የግብፅ መንግስትና 

የዓረቡ ዓሇም ዴሌ ነው ብሇዋሌ፡፡ እንዱሁም እስከአሁን የነበረው የሙስሉሞች ችግር 

ይፈታሌ፤አብዮተኞቹም ሇተዋዯቁሇት ዓሊማ ውጤታቸውን እያስከፈለ መሆናቸውንም 

ጠቅሰዋሌ፡፡ እንዱሁም ሙርሲ ዘመናዊ፣ ዳሞክራሲያዊ የሲቪሌ መንግስት እንዯሚገነቡና 

በአገር ከባሇፈው ዓመት ነውጥ ተከትሊ ያጠችውን ሰሊምና መረጋጋትን እንዯሚያሰፍኑ 

ከፍተኛ እምነት እንዲሊቸው ጠቅሰዋሌ፡፡ 

  

በላሊ መሌኩ ዯግሞ የአሌ-አራም  የፖሇቲካና ስትራቴጂ ጥናት ማዕከሌ ተመራማሪ 

ምሁር ሀኒ ራሳሊን  የእስሊሞቹ ዴሌ የሙስሉም ወንዴማማቾቹ ዴሌ እንጂ የግብፃውያን 

አብዮተኞች እሴትና ፊሊጎትን የሚያሟሊ ዴሌ አይዯሇም፤ ምክንያቱም የታችኛው ም/ቤት 

መፍረሱ የፓርቲው ውዴቀት ነው ብሇዋሌ፡፡ መጪው ጊዜ አዱስ ህገ-መንግስት ማርቀቂና 

ቀጣይ ሇሚዯረገው የፓርሊማ ምርጫ ጋር ተያይዞ ሇሚዯረገው እንቅስቃሴ ሇሙርሲ ፈታኝ ጊዜ 

እንዯሚሆንባቸውና ትሌቅ ጦርነት ከፊታቸው የተዯቀነ እንዯሚሆን ከወዱሁ መገመት ይቻሊሌ 

ብሇዋሌ፡፡ አክሇውም ፕሬዚዲንት ብቻ መመረጥ እምብዛም ሇውጥ አያመጣም ምክንያቱም ብዙ 

አስፈሊጊ የሆኑ ተቋማትን ማቋቋም ገና የቤት ስራ ሆኖ ይጠብቃቸዋሌ፡፡ ሙርሲ ብሄራዊ እርቅ 

እንዯሚፈጥሩ ቃሌ ገብተው ነበር፡፡ ቃሌ መግባቱ ብቻ ወዯ ተግባር ካሌተሇወጠ ዋጋ የሇውም 

ይሊለ፡፡ በአጠቃሊይ ከራሳሌን አገሊሇፅ መረዲት የሚቻሇው የታህሪር አዯባባይ አብዮተኞች 

ከዚህን በፊት ሇዳሞክራሲ ናፍቆት የከፈለትን መስዋትነት ሇወዯፊትም በግብፅ ምዴር 

ዳሞክራሲ ፈፅሞ እስከሚሰፍን ዴረስ ትሌቅ መስዋትነትን መክፈሌ እንዯሚጠይቃቸው 

መገመት ይቻሊሌ፡፡  

 

 የግብፅ ወታዯራዊ ምክር ቤት መሪ ከዚህን በፊት ባወጡት መግሇጫ ምንም እንኳን ሻፊቅ 

መሸነፍን ቢቃወሙም ሕገ መንግስቱ ተጠናቆ ተግባራዊ እስከሚሆን ዴረስ የፈረሰው የታችኛው 

ም/ቤት ምርጫ እንዯማይካሄዴ አስቀዴሞ መግሇፃቸው ይታወቃሌ ፡፡  
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ይህንን ጉዲይ አስመሌክቶ አንቶኒ ከርዲስማን የቀዴሞ የአሜሪካ ስመጥር ዱፕልማት እና 

የአሁኑ የዋሽንግተን ስትራቴጂ ጥናት ማዕከሌና የአሇም አቀፍ ጥናት ምሁር እንዯሚለት ይህ 

ትክክሇኛ የምርጫ ጉዲይ ሳይሆን ያሌተሇመዯ የስሌጣን ሽኩቻ መሆኑን ይጠቅሳለ፡፡ ማን 

እንዯሚመራ ግሌፅ አይዯሇም፤ ማን ትክክሇኛ መሪ እንዯሚሆንም አይታይም፣ ማን ህዝብ 

እንዯሚወክሌም አይታወቅም ይሊለ፡፡ በሁለም ኃይልች ዘንዴ በተጨባጭ የሚታየው ነገር 

ግብጽን ሇመረጋጋት እና የወዯፊት እጣ ፈንቷዋን ሇመወሰን ቅርብ አይዯለም፡፡ ያሇፈውን 

አንስቶ ከመፋጠጥ ውጭ፡፡ ባሇፈው የታችኛውን ምክር ቤት በማፍረስ የህግ አውጭ አካሌንም 

ጨምሮ ሁለን ነገር በወታዯራዊ ቁጥጥር ስር መሆኑ አገሪቷ ወዯ ዴቅዴቅ ጨሇማ 

እየተጓዘችና የዳሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን የሚያቀጭጭ  አካሄዴ መሆኑ ሇማንም ግሌፅ 

ነው፡፡ 

 

የድሃ ማዕከሌ ተመራማሪ የሆኑት ሳሌማን ሼህክ ይህ ዴርጊት የሙስሉም ወንዴማማቾችን 

ዴሌ የሚያዲክሙበት ስሌት መሆኑንና ጄኔራልች የራሳቸውን ፍሊጎት ሇማሟሊትና መንበረ 

ስሌጣናቸውን ዕዴሜ ሇማራዘም የአዱሱን ተመራጭ ስሌጣን ሇመሸራረፍ የሚያዴርጉት እኩይ 

ተግባር መሆኑን ገሌፀዋሌ፡፡ 
 

አንዲንዴን የፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚገሌፁት ከሆነ የወታዯራዊ ምክር ቤቱ ሇረጅም ጊዜ 

ተቀናቃኝ ሇሆነው የሙስሉም ወንዴማማቾች ስሌጣን በከፊሌ እንጂ ሙለበሙለ ሇማስተሊሇፍ 

ፈቃዯኛ አሇመሆናቸው ጦርነቱ እንዯሚያባብስ እና የአገሪቷ ኢኮኖሚ እንዯሚያሽመዯምዴ 

እንዱሁም የቀጠናውን ሰሊም እንዯሚያውክ መገመት ይቻሊሌ ይሊለ፡፡   
 

ሙስሉም ወንዴማማቾች የታችኛው ምክር ቤት በወታዯራዊ ም/ቤት መፍረሱን ተከትል ግብፅ 

“dangerous days” ከፊቷ እንዯሚጠብቃት ዛቻቸውን ሰንዝሮ ነበር፡፡ እንዯ አንዲንዴ 

አብዮተኞች ገሇፃ አምባገነን የሆኑት የወታዯራዊ ም/ቤት መሪ ያሇምንም ህግ ማዕቀፍ ም/ቤቱ 

ማፍረሱ የግብፃውያን አብዮተኛ ሙባርክን ከስሌጣን ሇማስወገዴ የታገለሇት ዓሊማን የሳተ 

መሆኑን ይጠቅሱታሌ፡፡  

     

ፕሬዚዲንት መሀመዴ ሙርሲ ከSCAF ጋር በአሁኑ ወቅት  አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ 

መግባቱ፤ ፓርሊማ መበተኑን ተከትል የፕሬዚዲንት ስሌጣን እያነሰ መምጣቱ፤ የህገ መንግስቱ 

መፅዯቅ ላሊ ፓርሊማ እስከምመረጥ ጊዜ የሚወስዴ መሆኑ፤  SCAF ሇተመራጩ ፕሬዚዲንት 

ሙለ ስሌጣን የማስረከቡ  ጊዜ ማሇፉ ጋር ተያይዞ ወታዯራዊ ም/ቤቱ ጠንካራ ሳይሆን 
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ሞግዝታዊ ፕሬዚዲንት እንዱቋቋም መፈሇጋቸውን የሚያሳይ ነው፡፡ አሁን በመርህ ዯረጃ 

ሙርሲ ስሌጣን ተረክበዋሌ ነገር ግን አጠቃሊይ የስሌጣን ባሇቤት ሆነዋሌ ወይ? ወታዯራዊ 

መዋቅሩ በእጃቸው አሌገባም ሇወዯፊትስ ይገባሌ ወይ የሚሇው ላሊ ጥያቄ ያስነሳሌ፡፡ 

 

ከዚህን በፊት የግብፅ መሪዎች ቃሇ-መሃሊን ይፈፅሙ የነበረው በፓርሊማ ውስጥ ነበር፡፡ ነገር 

ግን ሙርሲ የፕሬዚዲንትነታቸውን ቃሇ-መሃሊ የፈፀሙት Constitutional Court ውሰጥ ነው፡፡ 

Constitutional Court ዯግሞ የታችኛውን ም/ቤቱ እንዱበተን ውሳኔ ያስተሊሇፈ ነው፡፡ 

በፓርሊመው መበተን ወንዴማማቾች ቅረታቸውን ሲያቀርቡ ነበር፡፡  

 

አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚለት ግብፅ ከፖሇቲካ ብጥብጥ በኃሊ ወዯት ታመራሇች 

ሇሚሇው ጥያቄ ከቱርዝም የሚታገኘውን ገቢ በከፍተኛ ሁኔታ ታጣሇች፣ከዚህን በፊት የነበራት 

የአረቡ ዓሇም ተሰሚነ  በሳዑዱ ዓረቢያ ሉተካ እንዯሚችሌ እና የበሇጠ የአክራሪዎች መናሪያ 

እንዯሚትሆን ግምታቸውን ሰንዝረዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ በመካከሇኛ ምስራቅ እየተከሰተ ያሇው 

ነውጥ ሇሙስሉም አክራሪነትን ያስፋፋሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ በግብፅ ውስጥ 

ያለት አክራሪ ኃልች ፣ከሉባኖሱ ኢዝቦሊ፣ከሀማስ አክራሪዎች፣ ከየመኑ ሀውቲ አማፅያን፣ 

ከኢራኑ ሺያ አክራሪዎች ፣ የሶማሉያ አሌሸባብ፣ በፓክስታንና አፍጋኒስታን ውስጥ ከሚገኙት 

የአሌቃሂዲ ህዋስ ጋር ግንኙነት እንዲሊቸው ሇወዯፊም እንዯሚጠናከሩ ይታሰባሌ፡፡ 

 

ሇኢትዩጵያ ያሇው አንዴምታ 
‹ 

ከዓመታት በፊት ኢትዮጵያ ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ ሇመገንባት በኢትዮጵያ መንግስት ከተበሰረ 

በኃሊ በኢትዮጵያውያን በራሳቸው አቅም ብቻ ተገንብቶ እንዯሚጠናቀቅ ሲነገር አብዛኛው 

የኢትዮያውያን ህዝብ ሇዓመታት በውስጣቸው ሇታመቀው ቁጭት መሌስ ያገኘበት ሲሆን፤ 

አንዲንድቹ ዯግሞ ማመን እስክያቅታቸው ዴረስ ውስጣቸው የህሌና እረፍት እስከማጣት 

የዯረሱም አሌጠፉም፡፡ ግብፅ አጠቃሊይ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ህዝባዊ ንቅናቄን ተከትሊ 

ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር መሌካም ግንኙነት ሇመፍጠር ዯፋ ቀና ስትሌ ነበር፡፡ 

እንዱሁም ያሇፉት የግብፅ መንግስታት በኢትዮጵያ ሊይ የሰሩትን ግፍና በዯሌ ሇመናዘዝም 

ሞክረው ነበር፡፡ ነገሩ በአዱስ መሌክ ዱፕልማሲያዊ ግንኙንት ሇማጠናከር ይሁን የCFA 

የፊርማው ጊዜ እንዱቆይሊቸው ጊዜ ሇመግዛት? “ህሌም እንዯ ፈችሁ ነው” ይባሌ የሇ፡፡ 
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ሇኢትዮጵያ የትኛውም የግብፅ የፖሇቲካ ፓርቲ ወዯ ስሌጣን ቢመጣ ከናይሌ ውሃ አጠቃቀም 

ጋር ተያይዞ ሇአገራችን የሚኖራቸው መሌካም አመሇካከት ብዙም ይቀየራሌ ተብል 

ባይታሰብም፤ ኢትዮጵያ የሚትከተሊቸው የውጭ ግንኘነት ፖሉሲዋ መሰረት ጥቅሞቻችንን 

ማስጠበቅ እና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍሌ መርህን መሰረት በማዴረግ መንቀሳቀስ የሁሌ ጊዜ 

የቤት ስራዋ መሆን ይገባሌ፡፡  

 

ከዚህን በፊት ያሇፉት የግብፅ መሪዎች ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ የመጠቀም ዕዴሌ ሇመዝጋት 

በተሇያዩ መንገድች መረባረባቸው ይታወቃሌ፡፡ በዚህ ጉዲይም ሇብዙ ሺህ ዓመታት ስጨቃጨቁ 

እንዯነበር እውን ነው፡፡ እንዱሁም ኢትዮጵያ አባይን ከገዯበች ቅጣት እንዯሚከተሊት መዛታቸው 

ግሌፅ ነበር፡፡ የግብፅ ሰሌጣኔ በአባይ ሊይ የተመሰረተ ስሇሆነ ሇግብፅ አባይ ዯምስር ሆኖ ሇብዙ 

ዓመታት ማንም ሳይዯፍር መቆየቱ የብቻቸው ይዞታ እንዯሆነ ይተማመኑበት ነበር፡፡ የቅርብ 

ጊዜ ትዝታ እንኳን የCFA ስምምነቶች የናይሌ ተፋሰስ አገሮች በአባይ ውሃ የመጠቀም መብት 

የተዯረገው ስምምነት እንዲይፈረም አገሮችን ከፋፍሊ እንዲይፈርሙ ያሌፈነቀሇችው ዴንጋይ 

የሇም፡፡ 

 

ግብፅ ከዚህን በፊት በአረቡ ዓሇም ባሊት ተሰሚነት ምክንያት የአባይን ጉዲይ ከሁሇት አገሮች 

አሌፎ አገራችን ከላልች አገሮች ጋር ባሊት ግንኙነትም ሊይ ተፅዕኖ አሳርፏሌ፡፡ በተመሳሳይ 

መሌኩ አክራሪነት በግብፅ ሲጠናከር ግንኙነቱ ይበሌጥ የሚሻክርበት ሁኔታ ሲፈጠር ቆይቷሌ፡፡  

 ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ መጠቀም ከጀመረች የግብፅ ሕዝብ ህይወት ያሇቀሇት ያህሌ ሲጨነቁ 

ቆይተዋሌ፡፡ ከዚህ ስጋት በተሇያዩ ጊዜ ኢትዮጵያን ያሊሳተፈ ከእንግሉዝና ከሱዲን ጋር ስምምነት 

ስትፈራረም ነበር፡፡ 

 

የአባይ ውሃ የግብጽ የሕይወት ስጦታ አዴርገው በመቁጠርና አገራችንን በተሇያዩ አጋጣሚዎች 

ተፅዕኖ እንዱያርፍባት አስተዋጽኦ ሲያዯርጉ ኖረዋሌ፡፡  

  

ግብፅ ሇኢትዮጵያ አንዴም ቀን ሰሊምና መረጋጋት ተመኝታ አታውቅም፡፡ ከኢትዮጵያ 

አሇመረጋጋት ተጠቃሚ ሇመሆን ግጭቶችን በማቀጣጠሌና በማባባስ ረገዴ የበኩሎን እተዋፅኦ 

ስታዯርግ ቆያታሇች፡፡ ግብፅ በአረቡ ዓሇም ባሊት ተሰሚነት ማንኛውም የአረብ አገራት በአባይ 

ውሃ ሌማት ሇኢትዮጵያ ምንም አይነት ብዴርና እርዲታ እንዲይሰጧት ጥራሇች 

ተሳክቶሊታሌም፡፡ እንዯሚታወቀው በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀንዴ ብቸኛ የሰሊም 
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ዯሴት ስሇሆነች በዙሪያዋ ያለት አገሮች አብዛኞቹ አሇመረጋጋት ስሇሚታይባቸው የግብፁ 

ወንዴማማቾች የፖሇቲካ ክንፍ ወዯ ስሌጣን መምጣታቸውን ተከትል የኢትዮጵያን ሰሊም 

ሇማዯፍረስ ምቹ አጋጣሚ ሉፈጥርሊቸው ይችሌ ይሆናሌ፡፡ 

 

 ሙሲሉም ወንዴማማቾች የፖሇቲካ ሁኔታ እንዲሰቡት ከሌተሳካሊቸው የህዝቡን ትኩረት 

ሇመሳብ ብል ግብፅ against አሜሪካ፣ የእስራኤሌን የካምፒ ዳቪዴ ስምምነትና ኮፐቲክ 

ኦርቶድክሶችን እንዱሁም ስሇናይሌ ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም ስምምነት በሚሌ ካርዴ ቁማር 

እንዯሚጫወቱ ከወዱሁ መገመቱ ተገቢ ነው 
 

መፍትኤ 
 

ከግብፅ መንግስት ጋር የአባይ አጠቃቀምን  በተመሇከተ ከአገራችን ጋር የግንኙነት ማዕከሌ 

መኖሩ የግዴ ይሊሌ፡፡ የሚንከተሇው የውጭ ግንኙነት ፖሉሲ የአባይ ጉዲይ ጥቅሞችን 

በማጣጣም መርህ፤  በሰሊምና በዴርዴር እንዱሁም ከስስት ፍፁም ነፃ በሆነ አስተሳሰብ የሌማት 

እንቅስቃሴያችን ሊይ አለታዊ ተፅኖ በማያሳዴር መሌኩ እንዱፈታ ጥረት ማዴረግ አማራጭ 

የላሇው ጉዲይ ነው፡፡ በአባይ ጉዲይ ሊይ ፍትሃዊ ክፍፍሌን በሚዯግፉ አከባቢያዊና አሇማቀፋዊ 

ሁኔታ እንዱፈጠር ጠንካራ የዱፕልማሲ ስራ መስራት ተገቢ ብቻ ሳይሆን የህሌውና ጉዲይም 

ጭምር ሌሆን ይችሊሌ፡፡ ይህ ካሇንበት ክ.ዘ.ን  ጋር መሄዴ የሚችሇውን ዓሊማ ሇግብፅ 

መንግስት፣ ሇግብፅ ህዝብ፣ ሇግብፅ መንግስታዊና መንግስታዊ ሊሌሆኑት ተቋማት እና ሇአፍሪካ 

ወንዴሞቻችን በማስረዲት የፖሇቲካና የዱፕልማሲ ዴጋፋቸውን እንዱሰጡን እንዯ ጉዲዩ ሁኔታ 

ስትራቴጂ ቀይሶ መንቀሳቀሱ ተገቢ ነው፡፡ በተጀመረው እንቅስቃሴ መሰረት የግብፅ ህዝብና 

የአረቡ ዓሇም ይህንኑ አሊማችን ተገንዝቦ የጠራ ግንዛቤ እንዱያገኙና እንዱዯግፉን 

ጥርጣረያቸው እንዱቀንስ ዘረፈ ብዙ የሆነ ዱፕልማሲያዊ እንቅስቃሴ መስራት አሰፈሊጊ ነው፡፡ 

  

ስሇዚህ በግብፅ ውስጥ ምርጫውን አሸንፎ ወዯ ስሌጠን የሚመጣ የትኛውም ፓርቲ በቅርበት 

በመከታተሌና ጥሌቀት ያሇው ጥናት በማዴረግ ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት አስቀዴሞ 

መከሊከሌ እንዱሁም የረጅምና የአጭር ጊዜ መፍትኤ እያስቀመጡ መሄዴ የግዴ ይሊሌ፡፡  

እንዱሁም በአሁኑ ወቅት ከሙስሉም ወንዴማማቾች ይሌቅ ጦርነትን መወጅ የሚችለት 

SCAF ሰሇሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ከወታዯራዊ ም/ቤት ጋር ያሇውን ግንኘነት በመፈተሽ 

የራስ ጥቅም ከማስከበር አንፃር መመርመር ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ 

 


