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ዘኢኮኖሚክስ እንደዘገበው ከአመት በፊት ሙርሲ ህዝቡ በሳቸው ላይ የተቀውሞ ሰልፍ 
እንደማያደርግ አስታውቀው፤ ከሆነ ግን ስልጣን በገዛ ፍቃዳቸው እንደሚለቁ ቃል ገብተው 
ነበር፡፡ ቃላቸውን ሳይጠብቁ በጎዳና ላይ ተቃውሞ እና በወታደሩ ጣልቃ ገብነት ከስልጣን 
ወርደው እስር ላይ ይገኛሉ፡፡ 

 
አንድ አመት ሳይሞላቸው ከስልጣን ለመውረዳቸው የተለያዩ ምክንያቶች እየቀረቡ ነው፡፡ 
አንዳአንደቹ ለሙርሲ ስልጣን መልቀቅ ራሳቸውን ተጠያቂ ያደርጋሉ፡፡ ሙርሲ 
የፕሬዝዳንትነቱን ስልጣን በህገ መንግስት ሳይቀር መጠቅለላቸው እና በሞኖፖል ለመያዝ 
ጥረት ማድረጋቸው፣ በሙባረክ ዘመን የነበሩ የወታደራዊ እና ሌሎች ተቋማትና 
ጥቅማቸውን በአጭር ጊዜ መንካታቸውና ሌበራሎች፣ ግራ ዘመም፣ ሴቶች፣ ወጣቶች እና 
ሌሎች አናሳ ቡድኖችን ከስልጣን ማግለላቸው በዋነኝነት ለስልጣናቸው መነቃነቅ ምክንያት 
እንደሆነ የሚገልፁ አሉ፡፡ 

  
በተለይም ሙርሲ እና ፓርቲያቸው ከፓርላማው ከግማሽ በላይ ወንበሮች እንደማይዙ እና 
ሴቶች እና ክርስቲኖችን በምክትል ፕሬዝዳንትነት ቦታ እንሚያስቀምጡ ቃል ገብተው 
አልተገበሩትም፡፡ በዚህም በአናሳዎቹ እምነት እንዳይጠልባቸው አድርጓቸዋል፡፡ 

 
የግብፅ አብዮት ዓላማዎች የተባሉት የኢኮኖሚ እድገት እና ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል፣ 
ነፃነትና ማህበራዊ ፍትህን ባለማሳከታቸው ሙርሲ መነሳታቸው ተገቢ ነው ብለው 
የሚከራከሩ አሉ፡፡ ሙርሲ እንደ መካከለኛው ምስራቅ ተንታኝ ሬይሞንድ ኢብራሂም 
የአብዮቱን ግቦች ከማሳካት ይልቅ የፕሬዝዳንቱን ስልጣን የሚገድብ የህገመንግስቱን አንቀፅ 
ሽረዋል፤ በእሳቸው ዘመን በክርስቶያኖች ላይ የሚደርሰው ጉዳት ጨምራል፤ በፍርድ ቤት 
የሚቀጡ ክርስቲያኖች የቅጣት መጠን በ2 እጥፍ አድጓል፤   
የቅዱስ ማርቆስ ካቴድራል እና የፓትሪያኩ ጽ/ቤት በሙስሊም ወንዱማማቶች ደጋፊዎች 
ጥቃት ደርሶበታል፡፡ በክርስትያን ህፃናት ላይ የሚደረሰው ጉዳትና የማገት፣ አስገድዶ 
የመድፈር እና ሌሎች ተመሳሳይ ጥቃቶች ጨምረዋል፡፡ 

 
ኢኮኖሚውን በተመለከተም በሙርሲ ዘመን የኢኮኖሚው ሁኔታ ይባስ እየተቀዛቀዘ ነበር፡፡ 
የግብፅ የመገበያያ ገንዘብ አስር በመቶ የሆነውን ዋጋ አጥቷል፡፡ ይህ ደግሞ ግብፅ ከውጭ 
በገፍ በምታስገባቸው በተለይም የነጃጅና የምግብ ዋጋዎች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያሻቅቡ 
በማድረጉ አብዛኛውን ዜጋ ጎቷል፡፡ ነዳጅ ለመቅዳት እስከ 5 ሰአታት መጠበቅ የግድ 
የሆነበት ጊዜ ነበር፡፡ በግብፅ ኢኮኖሚ ከአጠቃላይ ብሄራዊ ምርት ከፍተኛ ድርሻ የነበረው 
ቱሪዝም በአክራሪዎች ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ አሽቆልቁሏል፡፡ 



 
በተለይም ጥንታዊና የቱሪዝም መዳረሻ በሆነችው የለክዠር ግዛት እ.ኤ.አ በ1997 ለ60 
ቱሪስቶች መገደል ዋነኛ ተዋናይ የሆኑት አደል መሀመድ አል ካህይል በሀገረ ገዥነት 
መሾማቸው በተቃዋሚዎቻቸው ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ ቅሬታን ያስከተለ ነበር፡፡ 
በውጭ ጉዳይ ፖሊሲም በኩል ሙርሲ የተሳካላቸው አይደሉም በማለት ይተቻሉ፡፡ እ.ኤ.አ 
ከ1979 በኋላ በኢራን ላይ እስላማዊ አምባገንነት የጫኑትን ፕሬዝዳንት መቀበላቸው 
ከውስጥም ከውጭም አልተወደደላቸውም ነበር፡፡ 
በሶሪያ ላይ የጅሃድ ጦርነት ማወጃቸው ሌላው ስህተት ነበር፡፡ በአጠቃላይ ሙርሲ 
በተከተሏቸው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አቅጣጫዎች ደስተኛ ያልሆነ ህዝብ ቁጥር ቀላል 
አልነበረም፡፡ አልአህራም የተሰኘው የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የህዝብ አስተያየት ጥናቶችን 
ጠቅሶ እንደዘገበው 13 በመቶ በሙርሲ ዘመን የኑሮ ሁኔታ ተለውጧል ሲሉ ፣22 በመቶ 
ምንም ለውጥ የለም፣ 63 በመቶ ተባብሷል በማለት አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ 73 በመቶ 
ግብጻውያን ሙርሲ አንድ የረባ ውሳኔ አላሳለፉም ሲሉ፣ 6በመቶ ውሳኔዎች በሙሉ 
መጥፎዎች ነበሩ ብለዋል፡፡ 17 በመቶ ደግሞ ሙርሲ በናይል ወንዘ ላይ ያሳለፉትን ውሳኔ 
መጥፎ በማለት አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ 6 በመቶ ውሳኔ ደግሞ የቀድመው መከላከሊያ 
ሚንስትር ማንሳታቸው የሙርሲ ምርጥ ውሳኔ ነው ሲሉ 5 በመቶ ደግሞ ከሶሪያ ጋር 
ግንኙነት ማቋረጣቸው እና አዳዲስ ገዥዎች መሾማቸውን  ምርጥ ውሳኔ ነበር በማለት 
ገልፀዋል፡፡ 

 
በአጠቃላይ በተቃውሞ ሃሳባቸውን ከገለጹት መካከል 80 በመቶ የሚሆኑት በሙርሲ ዘመን 
አጠቃላይ ሁኔታዎች አለመሻሻላቸውን ሲገልፁ ከደጋፊዎቻቸው ደግሞ 98 በመቶ 
የሚሆኑት በሙርሲ ደስተኛ መሆናቸው ገልፀዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ የሙርሲን መውደቅ 
ተከትሎ በቀጠናውም ሆነ ከቀጠናው ውጭ ያሉ አገራት እና ተዋቂ ግለሰቦች ድጋፍና 
ተቃውማቸውን እየገለፁ ነው፡፡ 

 
የሳዑዲ እና አረብ ኢምሬትስ መንግስታት በሙርሲ መውረድ የተሰማቸውን ደስታ 
በመግለፅ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ናቸው፡፡ ሁለቱ መንግስታት ሙርሲ ሴራዎች ሲሸርቡባቸው 
እንደነበር ገልፀዋል፡፡ ግብፅ፣ ሳውዲ አረቢያ እና ኳታር የመካከለኛው ምስራቅ የበላይ 
ለመሆን እንደተፎከከሩ ነው፡፡ ግብፅ በስዊዝ ካናል ያላትን ስትራተጂያዊ ቦታና ከኤሜሪካ 
ጋር ያላትን በተለይም ጥብቅ የውትድርና ቁርኝት እንዲሁም በአረቡ አለም የነበራትን 
የቆየ ተሰሚነት ትጠቀማለች፡፡ ሳውዲዓረቢያ ገንዘቧን እና ለስላሳ ዲፕሎማሲ ስትጠቀም፣ 
ኳታር ደግሞ ተፅእኖ ፈጣሪ የሆነውን ሚዲያዋን አልጀዚራን በመጠቀም የቀጠናው ልዕለ 
ሀያል ለመሆን እየተፋለሙ መሆኑን ተንታኞች ያስገንዝባሉ፡፡ ሳውዲ 5 ቢሊዮን ዶላር፣ 
የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ 3 ቢሊዮን ዶላር ከአሁኑ ለግብፅ መስጠታችውን አል አረብያ 
ዘግቧል፡፡ ይህ ደግሞ አዲሱ መንግስት የበጀት እጥረት ገጥሞት እንዳይንገዳገድ አገራቱ 
ፍላጎት እንዳላቸው ያሳያል፡፡ ሶሪያም ብትሆን ድርጊቱ ፓለቲካ እና ሀይማኖት መደበላለቅ 
እንደሌለባቸው በግልጽ ያሳየ መሆኑን በመግለጽ የሙርሲ መወገድ ትክክል ነው ባይ ናት፡፡ 
ሙርሲ የመከላከያ ሚንስትራቸውን ሳያማክሩ ጦርነት ያወጁባት ሀገር ናት ብላ ትከሳለች፡፡ 

 
ምእራባውያን እስካሁን በግልጽ አቋማቸውን ባያሳውቁም የባለስልጣናቱን አስተያየት 
በማየት ሃሳባቸውን  መገመት ይቻላል፡፡ አሜሪካ በፕሬዝደንቷ አማካይነት እስካሁን 
የወታደሩን ጣልቃገብነት መፈንቅለ መንግስት ከማለት ተቆጥባ ጉዳዩ እንዲጠና ትእዛዝ 
ሰጥታለች፡፡ የወታደሩ ጣልቃገብነት መፈንቅለ መንግስት ከሆነ ግብጽ ከአሜሪካ 
የምታገኘውን ከ 1 ነጥብ 2 ቢሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ያሳጣታል ተብሎ ቢገመትም 



አሜሪካ በሳላፍነው ሳምንት ለግብጽ 4 ኤፍ 16 ጀቶች ለግብጽ ለመሸጥ ወስናለች፡፡ 
 

ይህ የአሜሪካ ድርጊት ከሪፐብሊካኖች በኩል ተቃውሞ እየገጠመው ነው፡፡ ማኬይንና 
አንዳንድ ሪፐብሊካኖች #አሜሪካ በመፈንቅለ መንግስት ለመጣ መንግስት እርዳታ 
የመንፈግ ህግ አላት፡፡ ሆኖም አሁን ተግባራዊ እየሆነ አይደለም፡፡ 
አሜሪካ የራሷን ህግ ካላከበረች እንዴት ሌሎች ሀገሮች የራሳቸውን ህግ ያከብራሉ?; በማለት 
ሲሞግቱ አብዛኛዎቹ ዴሞክራቶች ደግሞ #ከአጭር ጊዜ አንጻር ትችት ቢያስከትልም 
ከረጅም ጊዜ አኳያ የአሜሪካንን ጥቅም በማስከበር አድናቆት የሚያስገኝ ነው; በማለት 
ትችቱን አጣጥለውታል፡፡ 

 
ለግብጽ እርዳታው እንዳይቋረጥ ዋነኛ እንቅፋት የምትሆነው እስራኤል ናት፡፡ ግብጽ 
የመጀመሪያውን የሰላም ስምምነት ከእስራኤል ጋር የተፈራረመች አገር ነች፡፡ ስምምነቱ 
ለእስራኤል ደህንነት የተሻለ ሲሆን ግብጽም ከአሜሪካ የምታገኘው እርዳታ መካከለኛ ገቢ 
ያላት ሀገር ለመሆን አስችሏታል፡፡ 

 
አሜሪካ በየአመቱ ከምትሰጠው 1 ነጥብ 3 ቢሊየን ዶላር ወታደራዊ እርዳታ የግብጽ ጦር 
ሀይል እና ወታደራዊ አዛዦች ተጠቃሚ ናቸው፡፡ ስለዚህ እስራኤልን ማስቀየም 
አይፈልጉም፡፡ ግብጽ ኤፍ 16 ተዋጊ ጀቶች ስታገኝ የመጀመሪያዋ አረብ ሀገር ናት፡፡ ይህ 
ደግሞ ግብጽ ለአሜሪካ ደህንነት ምን ያህል ጠቃሚ አገር እንደሆነች ያሳያል፡፡ ለጊዜያዊው 
መንግስት የሚሰጠው እርዳታ እንደማይቆም ሁኔታዎች ያሳያሉ፡፡ የአሜሪካ መከላከያ 
ሚንስቴር ለግብጽ አቻቸው ደውለው ለ 8 ግዜያት እንዳነጋገሯቸው አልጀዚራ ዘግቧል፡፡ 
የሰሞኑ የአሜሪካ ባለስልጣናት ጉብኝትም አሜሪካ ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር መወገኗን 
ያሳያል፡፡ 

የሙርሲን መወገድ የደገፉት እንዳሉ ሁሉ የተቃወሙትም አሉ ከእነዚህም መካከል ኳታር፣ 
ኢራንና ቱርክ ይገኙበታል፡፡ ኢራን በግብጽ ፖለቲካ የወታደሩን ጣልቃ ገብነት በግልጽ 
ተቃውማለች፡፡ ኢራን በተለይ ፕሬስ ቲቪን በመጠቀም አሜሪካና እስራኤል በግብጽ 
ያለውን ሁኔታ ለራሳቸው ጥቅም እያዋሉት ነው በማለት በተደጋጋሚ እያወገዘች ነው፡፡ 
ኢራን በሶርያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በግብጽ በተለየ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ትላለች፡፡ 
ወታደሩም ሙርሲን ያስወገደበት መንገድ ተገቢ አይደለም ብላለች፡፡  

 
የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር በምላሹ ኢራን በግብጽ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ 
መግባቷን'ቅጥ ያጣ ጣልቃ ገብነት' በማለት ተቀባይነት እንደሌለው አምርራ  ተችታለች፡፡ 

  

 
የኳታር መንግስትም በአፈቀላጤው በአልጀዚራ በኩል በተደጋጋሚና በተቀናጀ መልኩ 
ጣልቃ ገብነት ለዲሞክራሲ አደጋ እንደሆነ አትቷል፡፡ አልጀዚራ በጁላይ Egypt de-
democratized በሚል ርእስ ባወጣው አስተያየት የምእራባውያን መንግስታትን ክፉኛ 
ወቅሷል፡፡ የሙስሊም ወንድማማቾች በወታደራዊ መንግስት መወገድ መፈንቅለ መንግስት 
ካልተባለ ምን መፈንቅለ መንግስት እንደሚባል ግልጽ አይደለም፡፡ ይህንን ድርጊት 
የምእራባውያን መንግስታት ማውገዝ ነበረባቸው ይላል፡፡ 



በምርጫ ስልጣን የያዘ መንግስት ከስልጣን ለማውረድ መመዘኛው የተቃውሞ ሰልፈኞች 
ብዛት ከሆነ ጆርጅ ቡሽና ቶኒ ብሌርም በኢራቅ ጦርነት ወቅት በገጠማቸው ሰፊ ተቃውሞ 
መውረድ ነበረባቸው ብሎ ይሞግታል፡፡  

እንደሚታወቀው እና መረጃዎች እንደሚያሳዩት በአውሮፓውያኑ ፌብርዋሪ 15/2003 
በምእራቡ አለም በተለይም በአሜሪካና በብሪታንያ ኢራቅ ላይ የተካሄደውን ዘመቻ 
በመቃወም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰልፈኞች አደባባዮችን አጥለቅልቀውት ነበር፡፡ 
ዘገባዎች እንደሚያሳዩት በወቅቱ በ600 ከተሞች የተቀናጁ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል፡፡ 
በወቅቱ ሰልፉን 'በሰው ልጆች ታሪክ ጦርነትን በመቃወም የተካሄደ ትልቅ ተቃውሞ' 
በማለት የዘገቡት ነበሩ፡፡ ለምሳሌ በወቅቱ ሮም 3 ሚሊዮን ጣሊያናውያን ያካሄዱትን ሰልፍ 
ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ በ2004 መዝግቦታል፡፡ በወቅቱ በተካሄደ ጥናት 90 በመቶ ያለ 
ተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ጦርነቱ መካሄዱን ሲቃወሙት 50 በመቶ 
የሚሆኑት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ቢሰጠው እንኳ እንደማይደግፉት 
መናገራቸውን ገልጿል፡፡ 
በሌላ በኩል ሙርሲ ከደጋፊዎቻቸው እስካሁን 98 በመቶ የሚሆን ድጋፍ አላቸው፡፡ ሆኖም 
ግን የከፋ ተቃውሞ የገጠማቸው ቡሽና ብሌር ባልወረዱበት አለም ሙርሲ መወገዳቸው 
ተገቢ አለመሆኑን የሚጠቅሱ አሉ፡፡ 

 
የአልጀዚራው አንከር ማርዋን ቡሽራ በበኩሉ የወታደራዊ አወቃቀር በተፈጥሯቸው በእዝ 
ሰንሰለት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ከዴሞክራሲ ጋር አይጣጣሙም በማለት የግብጽን ጦር 
ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ይተቻል፡፡ ቡሽራ ወታደሩ በመንግስት መዋቅርም ሆነ በግል 
የራሳቸው ጥቅም አለው፡፡ ስለዚህ ዴሞክራሲን ለማስፈን ገለልተኛ ሊሆኑ አይችሉም 
ይላል፡፡  

 
የግብጽ አካሄድ ደግሞ የቀድሞ ስርአት ተጠቃሚ የሆኑትን ወታደሮች፣ የቢዝነስ ሰዎችንና 
የሙባረክ ቅሪቶችን ጥቅም የሚያስጠብቅ ስርአት በመዘርጋት የአብዩቱ ዋነኛ ተዋናዮች 
የነበሩትን ድሆችንና ወደዳር የተወረሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ይጎዳል ይላል፡፡ 
ሙርሲ በመጨረሻ ሰዓት ሁሉን አቀፍ መንግስት ለመመስረት ፍላጎት ቢያሳዩም ወታደሩ 
አልተቀበላቸውም፡፡ ይህ ደግሞ እንደ ቡሽራ እምነት ሙስሊም ወንድማማች በዴሞክራሲ 
እምነት በማጣት ውስጥ ለውስጥ በመንቀሳቀስ በሌሎች አማራጮች ስልጣን ለመያዝ 
እንዲጥሩ ያደርጋል፡፡ ይህን መሰሉን አካሄድ የግብጽን ደህንነት አደጋ ውስጥ በመጣል 
የዚሮ ድምር ፖለቲካ ጨዋታ እንዲሰፍን ያበረታታል፡፡ ልክ በአልጀሪያ በ1990ዎቹና 
በዚያው በግብጽ በ1980ዎቹ የተከሰተው ሁኔታ ይፈጠራል፡፡ በሂደት እንደ ሙስሊም 
ወንድማማች ያሉ ፓርቲዎች ስልጣን በዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንደማያገኙ በማመን ወደ 
ሽብርተኘት ያመራሉ በማለት ይተቻሉ፡፡ 

በሌላ በኩል ከአልጀዚራ ጋዜጠኞች 22 የሚሆኑት ስራቸውን ለቀዋል፡፡ ለመልቀቃቸው 
የሰጡት ምክንያት የአልጀዚራ አመራር ጣልቃ ገብነት ነው ብለዋል፡፡ የአልጀዚራ አመራር 
በየቀኑ ትእዛዝ በመስጠት ለሙስሊም ወንድማማች የሚያደላ ዘገባ እንዲቀርብ ያስገድዱናል 
ብለዋል፡፡  

ሌላኛዋ የወታደሩን ጣልቃ ገብነት የተቃወመች ሀገር ቱርክ ናት፡፡ የቱርክ ባለስልጣናት 
መቃወም ብቻ ሳይሆን በተገኙት በመሪ ቃላቶች ማውገዛቸውን ዘ ታይምስ መጽሔት 
ዘግቧል፡፡  የቱርክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊጀፕ ታይፕ ኤርዱጀን ድርጊቱ የትም ይሁን፤ 
በማንም ላይ ይሁን፤ መፈንቅለ መንግስት በጣም አደገኛ፤ ሰብዓዊ ያልሆነ ከህዝቡ ብሔራዊ 



ፍላጎት እና ዴሞክራሲ ውጭ ነው፡፡ በማለት አምርረው ተችተዋል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
አያይዘው በዴሞክራሲያዊ ስርዓት መፈንቅለ መንግስት የሚባል የለም፡፡ እርሳቸው 
እንደሚሉት የግብፅ ጉዳይ እርስ በርሱ የሚቃረን ነው" ያለውን ሞተ "እንደሚሉት ነው፡፡ 
ምዕራባውያን በተለይም አውሮፓውያን ኤርዱጀን ለራሳቸው መርህ የማይቆሙ በማለት 
ተችተዋል፡፡ 

 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእርሳቸው ፓርቲ አባል የሆኑ ወጣቶች የሞርሲ ደጋፊዎች ያደረጉትን 
ሰልፍ በቀጥታ ቴሌቪዥን እንዲከታተሉ አድርገዋል፡፡ ኤርዱጀን አምርረው የተቃወሙበት 
የራሳቸው ምክንያቶች አሏቸው፡፡ የመጀመሪያው በሀገራቸው ከኢኮኖሚው ጋር ተያይዞ 
የሚካሄዱ ሰልፎች አሉ፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ወታደሩ በታሪክ ፖለቲካ ጣልቃ የመግባት 
የረጅም ጊዜያት ባህል አለው፡፡ በሶስተኛ ደረጃ የእርሳቸው ፓርቲ ወደ ኃይማኖት 
የሚያጋድል በመሆኑ የግብፅ መጥፎ ትምህርት እንዳይሆን ስጋት አላቸው፡፡ ለዚህም ነው 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞርሲ ወደ ስልጣን እንዲመጡ በቅድሚያ እንኳን ደስ ያለዎት 
ከማስተላለፉም በላይ የ2 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ አድርገዋል፡፡ የቱርክ ባለሀብቶችም በግብፅ 
ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡ 

 
የስዊድኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቢልዴት በራሳቸው ቲውተር በመጠቀም የአውሮፓ 
ህብረት ዴሞክራሲን በተመለከተ ከአፍሪካ ህብረት ያነሰ አቋም (ትኩረት ) ሊሰጥ አይገባም 
ብለዋል፡፡ የአፍሪካ ህብረት መርሁን መሰረት አድርጎ ግብጽን ከአባልነት ሰርዟል፡፡ 
የአውሮፓ ህብረት ግን ምንም አቋም አልያዘም፡፡ ይህ ደግሞ ለህብረቱ አደገኛ ሊሆን 
ይችላል፡፡ የግብፅ ወታደር ድርጊት ብጥብጥን ይወልዳል፡፡ የአውሮፓ ህብረትም ማውገዝ 
ነበረበት፡፡ ሆኖም ግን የቢልዴት አቋም የራሳቸው ብቻ ወይንም የመንግስት ይሁን ግልፅ 
አይደለም፡፡ 

 
የአብዮት መንስኤዎች ምንም ይሁን ምንም እንዲሁም ደጋፊዎችም ሆኑ ተቃዋሚዎች 
የሚያነሱት ከራሳቸው ጥቅም አኳያ በመሆኑ የእነሱን አስተያየቶች በከፊል ወይንም ሙሉ 
በሙሉ የሚያስማሙንና የሚለያዩን ቢኖርም ጉዳዩን በገለልተኝነት አይቶ እስካሁን ምላሽ 
ሊያገኙ የሚገባቸው፣ የሚያወያዩና የሚያከራክሩ ጉዳዮች መለየት ይችላል፡፡ 

1. ለሙርሲ መወገድ እንዱ ምክንያት አናሳዎች የኦርቶዶክስና የሊበራል ተከታዮችን 
ማግለላቸው ነው የሚል ነው፡፡ እውን በዳበረ የዴሞክራሲ ስርዓት ባለበት አገር 
የአናሳዎች መብት በተለይም የጥቁሮች፣ የሙስሊሞች ወዘተ… ከስልጣን መገለል የለም 
ወይ? 

2. በስልጣን በምርጫ ያሸነፈ ፓርቲ በሰላማዊ ሰልፍ የሚወገድ ከሆነ ባለፈው ዓመት 
በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ በግሪክ፣ በስፔን በኢኮኖሚ ስርዓት ተጠቃሚ አይደለንም በማለት 
ብዛት ያላቸው የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል፡፡ መፈክራቸው 99 በመቶው አንድ 
በመቶው እየተበደሉ ነው የሚል ነው፡፡ ታዲያ ወታደሩ ጣልቃ ገብቶ ለምን መንግስትን 
አላወረደም? 

3. ለሙርሲ መውደቅ ምክንያት አንዱ የኢኮኖሚ አለማገገም ነው የሚል ነው፡፡ የስራ አጥ 
ቁጥርም 13.2 ደርሷል፡፡ ከግብጽ በተመሳሳይ የኢኮኖሚ ቀውስ የሚገኙ ሀገሮች አሉ፡፡ 
በተለይም የግሪክ የስራ አጥ ቁጥር 26.9 በመቶ መሆኑን ዩሮ ኒውስ ባለፈው ሳምንት 
ዘግቧል፡፡ እንደ ግብፅ ያለ በኒዮ ሊበራሊዝም ርዕዮተ ዓለም ለረጅም ጊዜ ሲዋኝ የነበረ 
ሀገር በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከመዋቅራዊ ለውጥ መውጣት ይችላል? በቀጣይ የግብፅ 
ሁኔታ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ የሚኖረውን እንድምታ ለማሳየት እሞክራለሁ፡፡ 


