ጥቂት ስሇ ገባው
ይህ ገባ በሰባት የአፍሪካ አገሮች (ኢትዮጵያ፣ ማሉ፣ ሞዚምቢክ፣ ሴራሉዮን፣ ሱዲን፣ ታንዚኒያ እና ዚምቢያ) የሚካሄዯው
የመሬት ኢንቨስትመንት ውሌ ምን ይመስሊሌ የሚሇውን ሇመመርመርና በማስረጃነት ሇማስቀመጥ የኦክሊንዴ ተቋም (OI)
ካካሄዯው አንደ ሲሆን የመሬት ሽያጭ ውለ በተሇይ በታዲጊ አገሮች ሉያስከትሌ የሚችሇውን የማኅበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ እና
አካባቢያዊ ተጽዕኖ የሚገመግም ጭምር ነው፡፡
በኢትዮጵያ ሊይ የተቀናበረው ይህ ገባ የኦክሊንዴ ተቋም ከአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) ጋር በጣምራነት
ያጋጀው ነው፡፡ የገባው ጥናትም የተካሄዯው ከጥቅምት 2003ዓም - ጥር 2003 ባለት ጊዛያት ሲሆን ጥናቱንም ሇማከናወን
በቤንሻንጉሌ፣ በጋምቤሊ እና ኦሮሚያ ክሌልች በቦታዎቹ ሊይ በአካሌ በመገኘት የመስክ ምርምር ተካሂዶሌ፡፡
የጥናት ቡዴኑ እያንዲንደን የመሬት ስምምነትና የመሬቱን አሸናሸን በተመሇከተ ውልቹ በጥሌቅ በመመርመር ጥናቱን
አዴርጓሌ፡፡ የመስክ ጥናቱን ከተሇያየ አቅጣጫ በማከናወን በርካታ ሰነድችን በመሰብሰብ፣ በቦታው ሊይ ነዋሪ የሆኑ ግሇሰቦችን
ቃሇመጠይቅ በማዴረግ፣ ሇኢንቨስትመንት አገሌግልት የሚሰጡ የተፈጥሮ መሬቶች የሚኖራቸውን የማኅበራዊ፣ ፖሇቲካዊ፣
ኢኮኖሚያዊ እና ሔጋዊ ተጽዕኖ መርምሯሌ፡፡ ቡዴኑ ከመንግሥት ባሇሥሌጣናት፣ ከሲቪሌ ማኅበረሰቦች፣ ከባሇሃብቶች እና
የመሬቱ ውሌ በኑሯቸው ሊይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ካስከተሇባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ተገናኝቷሌ፡፡ በሪፖርቱ ሊይ
የግሇሰቦች ታሪክ በተሇያዩ ቦታዎች ተጠቅሷሌ፤ ሆኖም ግን መንግሥት ባሁኑ ጊዛ በሚያዯርገው ክትትሌና ፖሉሲው
የሚቃወሙ ሊይ ባሇው ትዕግሥት አሌባነት ምክንያት የሰዎቹ ማንነት እንዱሁም የሚኖሩበት ሥፍራ ሆን ተብል በሪፖርቱ
እንዲይካተት ተዯርጓሌ፡፡

የተርጓሚው ማስታወሻ
የእንግሉዜኛው ጽሁፍ የተጋጀው በኦክሊንዴ ተቋም (Oakland Institute) እንዯ አውሮጳውያን አቆጣጠር በ2011ዓም ሲሆን
የአማርኛው ትርጉም በወቅቱ እንዱወጣ የተዯረጉ ሙከራዎች በተሇያዩ አጋጣሚዎችና ከፍተኛ የሥራ መዯራረብ እንዱሁም
ቅዴሚያ የሚሹ ጉዲዮች በመካከሌ እየገቡ የጊዛ መስተጓጎሌ በመፍጠሩ እስካሁን ሳይሳካ ቀርቷሌ፡፡ የአማርኛው ትርጉም
በወቅቱ ሉወጣ ባሇመቻለ ምክንያት በተፈጠረ የጊዛ ክፍተት ሳቢያ የሚታዩ የመረጃ መዚባቶችና ግዴፈቶች ምክንያታቸው
ይኸው መሆኑ እንዱታወቅ ያሻሌ፡፡
ከዙህ አኳያ በዙህ ጽሁፍ ውስጥ “በሚቀጥሇው ዓመት” ተብል የተጠቀሰው ዓርፍተነገር ከእንግሉዜኛው በቀጥታ የተተረጎመ
በመሆኑና ይህንንም ቀይሮ ማብራሪያ በየቦታው መስጠት ከአስፈሊጊነቱ ይሌቅ የጽሁፉን ወጥነት የሚያዚባ በመሆኑ እንዲሇ
ተትቷሌ፡፡ የትርጉም ሥራው የተከናወነው በአብዚኛው በቀጥታ ትርጉም ይቤ ሲሆን አስፈሊጊ በሆኑ ቦታዎች በሙለ
ተዚማጅና ተወራራሽ የአተረጓጎም ስሌቶች ተግባራዊ ሆነዋሌ፡፡ የአማርኛውን ትርጉም ከእንግሉዜኛው ጋር ሇማነጻጸር
የሚፈሌጉ ሁለ በገባዎቹ መካከሌ የቅዯም ተከተሌ መዚባት መኖሩን አስቀዴመው እንዱያውቁ ይሁን፡፡ ይህም የተዯረገው
የአማርኛ አንባቢውን ፍሊጎት አስቀዴሞ በማሰብ ነው፡፡
ላሊው የድሊር ምንዚሪ ተመን እና የብር ዋጋ ጽሁፉ በወጣበት ጊዛ ከነበረው ጋር እንጂ ተተርጉሞ ከታተመበት የጊዛ አንጻር
የተሻሻሇ አሇመሆኑን አንባቢው አስተውል በዙሁ ግንዚቤ ጽሁፉ እንዱነበብ ማስገንብ አስፈሊጊ ሆኗሌ፡፡ የዓመተምህረቶች
አቆጣጠርም በተሇየ ካሌተገሇጸ በስተቀር አግባብ ባሇው ሁኔታ በኢትዮጵያ የዓመት አቆጣጠር ስላት ተሇውጠዋሌ፡፡
ከዙህ ውጪ በእንግሉዜኛውና በአማርኛው ጽሁፍ መካከሌ ሇሚገኝ የሃሳብም ሆነ የቃሊት ሌዩነት የተርጓሚው መሆኑ
እንዱታወቅና ኃሊፊነቱም ሆነ ተጠያቂነቱ የተርጓሚው ስሇሆነ ሇማንኛውም ጉዲይ ተርጓሚውን የዙህ ጽሁፍ ባሇቤት በሆነው
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የሔዜብ ግንኙነት ግብረኃይሌ በኩሌ በዙህ አዴራሻ media@solidaritymovement.org
ማግኘት ይቻሊሌ፡፡
ተርጓሚው
መጋቢት 10፤ 2005ዓም/March 19, 2013

ምስጋና
የዙህ ሪፖርት ተመራማሪ ጸሏፊ ፊሉክስ ሆርን ሲሆኑ ፕሮጀክቱን በኃሊፊነት የመሩት ፍሬዱሪክ ሙሳው ናቸው፡፡
የአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) ዋና ኃሊፊ የሆኑትን ኦባንግ ሜቶን እንዱሁም የኦክሊንዴ ተቋም ኃሊፊ የሆኑትን
አኑራዴሃ ሚታሌን ሊዯረጉት ዴጋፍና ትብብር ምስጋናችን ይዴረሳቸው፡፡ ከተቋሙ የምርምርና የአርትዖት ዴጋፍ
የሰጡትንም ሼፕርዴ ዲንኤሌን ሇማመስገን እንወዲሇን፡፡
የራሳቸውን ሔይወት አዯጋ ሊይ በመጣሌ እንዱሁም ሉመጣባቸው የሚችሇውን መከራ ሳይፈሩ አስፈሊጊ የሆነው መረጃ ሇሰጡን
ጀግኖች በሙለ የተሇየ ምስጋና ሌናቀርብሊቸው እንወዲሇን፡፡ ሇዯኅንነታቸው ሲባሌ ስማቸው በዙህ ሪፖርት ሊይ ሳይቀርብ
ቢቀርም በተሇይ ግን ሇዙህ ፕሮጀክት መሳካት በዋናነት የሚጠቀስ ተግባር ሇፈጸሙት አቶ ኦኮክ ኦጁለ ከፍ ያሇው ምስጋና
ይዴረሳቸው፡፡
በዙህ ሪፖርት ሊይ የተንጸባረቁት ሃሳቦች በሙለ የኦክሊንዴ ተቋም ናቸው እንጂ ይህንን ፕሮጀክት ያገዘና የዯገፉ
ዴርጅቶችም ሆኑ ግሇሰቦች አቋም እንዲሌሆነ እንዱታወቅሌን ይሁን፡፡
የእንግሉዜኛውን ገባ ዱዚይን ያዯረገው ኤሚሜይዴ ግራፊክ ዱዚይን ነው፡፡ አርታኢዎቹ ፍሬዴሪክ ሙሳው እና ግራኔት
ሶስኖፍ ሲሆኑ በእንግሉዜኛው ገባ ሊይ ያለትን ፎቶዎች ያነሳው፡ ፊሉክስ ሆርን ነው፡፡ (በእንግሉዜኛው ገባ ሊይ ያለትን
በአማርኛው ትርጉም ሊይ ተጠቅመንባቸዋሌ፤ ከዙያ ውጪ ያለት ፎቶዎች ግን የአኢጋን ንብረቶች ናቸው፡፡)
የሽፋን ፎቶ፡ የካራቱሪ ኩባንያ ትራክተር በምንጣሮና ጽዲት ተግባር ሊይ፡፡
ይህ የአማርኛ ትርጉም የሽፋንም ሆነ የውስጥ ዱዚይን የተዯረገው፣ የታረመውና ተቀናብሮ በዙህ መሌኩ የተጋጀው
በተርጓሚው ነው፡፡ ተርጓሚውን በአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ የሔዜብ ግንኙነት ግብረኃይሌ አዴራሻ
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ስዕሌ 1 በክሌሌ ዯረጃ ሇምግብ ዕጥረት የተጋሇጠው ሔዜብ
በመቶ

የኗፈጻጸም ማጠቃለያ

የሚያስከትሇውን ተጽዕኖ ይተነትናሌ፡፡ የጥናቱ አጠቃሊይ
ውጤት የሚከተለትን ግኝቶች ያካተተ ነው፡-

ሊሇፉት በርካታ ዓስርተ ዓመታት ኢትዮጵያ በውጪው
ዓሇም ንዴ የረሃብ፣ የምግብ እጥረት፣ የማያቋርጥ ጠኔ እና
የውጪ ዕርዲታ ጥገኛ አገር ሆና ስትታወቅ ቆይታሇች፡፡
ምንም እንኳን በቢሉዮን የሚቆጠር ድሊር በዕርዲታ
ስትቀበሌ የኖረች አገር ብትሆንም እስካሁን ኢትዮጵያ
ከዓሇም ዯሃ ከሚባለት አገሮች አንዶ ነች፡፡ ከ2000ዓም
ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግሥት በሚሉዮን የሚቆጠር
ሄክታር መሬት ሇአገር ውስጥና ሇውጪ ባሇሃብቶች
የመስጠት ሂዯቱ ተያይዝታሌ፡፡ ይህ የጥናት ገባ
እንዯሚያሳየው፣ ምንም እንኳን ትክክሇኛው ቁጥር ከዙህ
ሉበሌጥ ቢችሌም፣ እስካሁን ቢያንስ 3,619,509 ሄክታር
መሬት ሇባሇሃብቶች ተሰጥቷሌ፡፡ የኢትዮጵያ መንግሥት
ይህንን የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት በጣም ተፈሊጊነት
ያሇውን የውጪ ምንዚሪ ወዯ አገሪቷ ሇማምጣት ዕዴሌ
ይከፍታሌ፤ ከዙያም አሌፎ የረጅም ጊዛ የምግብ ዋስትናን
በማስጠበቅ የቴክኖልጂ እሴቶችን ሇትናንሽ እርሻዎች
በማስተሊሇፍ እገዚ ያዯርጋሌ ይሊሌ፡፡

የንግዴ ኢንቨስትመንት በአቅራቢያ በሚገኙ የመሬት
ኢንቨስትመንቶች ሊይ የምግብ እጥረት እንዱኖር ማዴረጉ፤
ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በረሃብና በምግብ እጥረት
የታወቀች አገር ብትሆንም፤ ይህ በመሬት ይዝታ ሊይ
የሚዯረግ ኢንቨስትመንት በምግብ ራሷን እንዴትችሌ
ከማዴረግ አኳያ የሚሰጠው ምንም ዓይነት ዋስትና የሇም፡፡
ከዙህ በተጨማሪም በእነዙህ የመሬት ይዝታዎች ሊይ
የሚመረተው ሰብሌ የውጪ ምንዚሪ ሇማስገኘት ሲባሌ
የአገር ውስጥ አቅርቦትን ወዯጎን በማሇት ምርቱ ወዯውጪ
እንዱሊክ የሚያዯፋፍሩ ብዘ ምቹ ሁኔታዎች መኖራቸው
የመሬት ኢንቨስትመንት በምግብ ራስን ሇመቻሌ በቂ ዕገዚ
እንዯማያዯርግ
ያሳያሌ፡፡
በመጨረሻም
የኢትዮጵያ
መንግሥት ከዙህ የመሬት ኢንቨስትመንት የቴክኖልጂ
ሌውውጥ በከፍተኛ ሁኔታ ሉካሄዴ ይችሊሌ ቢሌም፤ እንዱህ
ዓይነቱ ሌውውጥ እንዱካሄዴ ያመቻቸው ምንም ዓይነት
ዳ አሇመኖሩ ተጠቃሾች ናቸው፡፡

ይህ የጥናት ገባ በዙህ የመሬት ሽያጭ ገፈት ቀማሽ
የሆኑትን
ማኅበረሰቦች፣
የመንግሥት
ባሇሥሌጣናት፣
ባሇሃብቶች፣
የሲቪክ
ማኅበረሰቦችን፣
እና
ላልችን
ቃሇመጠይቅ
በማዴረግ
የተጋጀ
ከመሆን
ባሻገር
ከተሇምድና ከፕሮፓጋንዲ ባሇፈ መሌኩ (በአካሌ በመገኘት)
“በቦታው ሊይ” የሚዯረገውን አስመሌክቶ መረጃ በማቅረብ
ይህ የመሬት ኢንቨስትመንት በነዋሪውና በመሬቱ ሊይ

በሔግ፣ በፖሉሲና በመመሪያ መሌክ የሚወጣው እንዱሁም
ሇሔዜብ በይፋ የሚነገረው በተግባር እየተፈጸመ ካሇው ጋር
ከፍተኛ ሌዩነት ያሇው መሆኑ፤ የኢትዮጵያ መንግሥት
የመሬትን ጉዲይ በተመሇከተ ሁለም ነገር በምክክር
የሚዯረግ መሆኑን፣ ከመኖሪያቸው የተፈናቀለ ገበሬዎች
አሇመኖራቸውን እንዱሁም ሇባሇሃብቶች በሉዜ እየተሰጠ
ያሇው መሬት “ጥቅም ሊይ ያሇዋሇ” ነው ቢሌም የኦክሊንዴ
ተቋም ቡዴን ጥናት ባዯረገባቸው አካባቢዎች በሙለ
መንግሥት አንዴም ጊዛ እንኳን ከኅብረተሰቡ ጋር ምንም

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 1

ዓይነት ምክክር እንዲሊዯረገ ሇማረጋገጥ ችሎሌ፡፡ ከዙህ
በተጨማሪም የጥናት ቡዴኑ በጎበኛቸው ቦታዎች በሙለ
አነስተኛ
የእርሻ
ቦታዎች
እየጠፉ
መሆናቸውን፣
በመንግሥት በኩሌ “ጥቅም ሊይ ያሇዋሇ” የተባሇው መሬት
ሇኢንቨስትመንት
ከመሰጠቱ
በፊት
በቦታዎቹና
ባካባቢያቸው የሚኖሩ ሇተሇያዩ ማኅበራዊ፣
ባሔሊዊ
እንዱሁም
ሥነምህዲራዊና
መሰሌ
ተግባራት
ሲጠቀሙባቸው
የቆዩ
እንዯነበር
በአካሌ
ተገኝቶ
ሇመመስከር ችሎሌ፡፡
የውሃ አጠቃቀም ገዯብ አሇመኖር፤ የአካባቢያዊ ተጽዕኖ
ግምገማ (EIA) እንዱሁም የአካባቢያዊ ቁጥጥር አሇመኖር፤
ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዜ ጋር በተያያ ካሇችበት ወሳኝ
ሁኔታ እንዱሁም ውሃ በአገሪቷ ውስጥ እጅግ አስፈሊጊ
ከመሆኑ አኳያ ባሇሃብቶች ውሃ ያሇአንዲች ገዯብ
እንዯፈሇጉ እንዱጠቀሙ መፈቀደ አስዯንጋጭ የሆነ
ክስተት ነው፡፡ እንዱያውም እነዙሁ ባሇሃብቶች መሬት
በገዘበት አካባቢ በሚገኝ ወንዜ ሊይ ግዴብ ሇመሥራት
ያሊቸውን
ዕቅዴ
ይህም
ዴርጊት
ባካባቢው
ሊይ
ከሚያመጣው ዕክሌ አኳያ በመንግሥት በኩሌ ያሇው
ቁጥጥር የሊሊ መሆኑን ባሇሃብቶቹ ራሳችው ሇጥናት ቡዴኑ
በግሌጽ ተናግረዋሌ፡፡ ምንም እንኳን በመንግሥት በኩሌ
የአካባቢያዊ ተጽዕኖ ግምገማ ተካሂዶሌ እየተባሇ ሲነገር
የቆየ ቢሆንም፤ አንዴም የመንግሥት ባሇሥሌጣን የተሟሊ
የአካባቢያዊ ተጽዕኖ ግምገማ ሇማቅረብ አሇመቻለን፤
ማንኛውም
ባሇሃብት
ይህንኑ
ግምገማ
አሟሌቶ
አሇማቅረቡን፤ እንዱሁም የየትኛውም አካባቢ ነዋሪ የተሟሊ
የግምገማ ሪፖርት አሇማየቱን የጥናት ቡዴኑ ተገንዜቧሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ነዋሪው ኅብረተሰብ ከእርሻ መሬቱ መፈናቀለ በግሌጽ
እየተካሄዯ ያሇ ተግባር መሆኑና በርካታ በየአካባቢው
የሚኖሩ ምንም ዓይነት ካሣ አሇመቀበሊቸው፤ አብዚኛዎቹ
ኢንቨስትመንቶች የሚካሄደት በቆሊማ አካባቢዎች (ከአንደ
ክሌሌ በስተቀር) ከመሆኑ ባሻገር ባካባቢዎቹ ምንም ዓይነት
የመሬት
ሰርቲፊኬት
የመስጠት
ሂዯት
ሲፈጸም
አይስተዋሌም፡፡ የጥናት ቡዴኑ ተዋውሮ በተመሇከተባቸው
ቦታዎች በሙለ ያካባቢው ነዋሪ ከእርሻ መሬቱና
ከሚኖርበት መንዯር እየተፈናቀሇ እንዯሚገኝ ሇመገንብ
ችሎሌ፡፡ መንግሥት በየአካባቢው ስሇሚከናወነው አሰባጥሮ
የማረስ ሌምዴ፣ ኅብረተሰቡ በጋራ ስሇሚጠቀምባቸው
የእርሻ ቦታዎች እንዱሁም ስሇ አርብቶማዯር የሚሰጠው
አትኩሮት በጣም ትንሽ በመሆኑ እነዙህን ቦታዎች በሙለ
በጥቅለ “ጥቅም ሊይ ያሌዋለ” እያሇ ሲሰይማቸው
ይስተዋሊሌ፡፡ በመሆኑም ከቦታቸው የሚፈናቀለ ገበሬዎች
ላሊ ቦታ የእርሻ መሬት እንዱፈሌጉ ይገዯዲለ፤ ይህም
በመሆኑ የተፈጥሮ ሃብትንና መሬትን በመሻማት ረገዴ
ከላልች ገበሬዎች ጋር ሇውጥረት በሚዲርግ ከፍተኛ
ፉክክር ውስጥ እንዱገቡ ይገዯዲለ፡፡
ምንም ዓይነት የቅዴመ ፕሮጀክት ግምገማ አሇመኖር፤
እንዱሁም ሇመሬት ኢንቨስትመንት ሲባሌ ሇአካባቢያዊ
ጥቅማጥቅሞች ትኩረት አሇመስጠት፤ ዯን ይመነጠራሌ፤
ብዜሃ ሔይወት ይጠፋሌ፤ የመኖር ዋስትና ይወዴማሌ፤ ይህ
ሁለ የሚሆነው የመሬት ኢንቨስትመንትን ሇመተግበር
ሲሆን ተገቢ የመሬት አጠቃቀምን ተግባራዊ ከማዴረግ
አኳያ የተመጣጠነ እና ሁለንዓቀፍ የሆነ ተግባር ሲፈጸም
ግን አይስተዋሌም፡፡ ከዙህ ይሌቅ ባሇሃብቱ በፈሇገው ሁኔታ
የፈሇገውን ነገር ሇፈሇገው ተግባር የማዋሌ መብት
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ተሰጥቶታሌ፡፡
የአካባቢው
ነዋሪ
ከእነዙህ
የንግዴ
ኢንቨስትመንቶች ጥቅም እንዱያገኝ የተቀየሰ ምንም
ዓይነት ዕቅዴ የሇም፡፡ እንዱያውም የአካባቢው ነዋሪዎች
በእነዙህ
ኢንቨስትመንቶች
ምክንያት
ሇሚፈጠረው
ማንኛውም ችግር ገፋት ቀማሽና የበዪ ተመሌካች ከመሆን
በስተቀር የተረፋቸው አንዲችም ጥቅም የሇም፡፡ አብዚኛዎቹ
ኢንቨስትመንት
የሚካሄዴባቸው
ቦታዎች
የሚገኙት
የየአካባቢው ነዋሪዎች ሇመናት ሥር በሰዯዯ የምግብ
ዕጥረት አዘሪት ውስጥ የሚኖሩ በመሆናቸው ይህንን
የመሬት ኢንቨስትመንት እነርሱን ሇመጨቆን የሚተገበር
አዱስ መንገዴ እንዯሆነ አዴርገው ነው የሚቆጥሩት፡፡
ሇውጪ
ባሇሃብቶች
የሚዯረግ
የመሬት
ነጠቃ
ኢንቨስትመንቶች የመገናኛ አውታሮችን አትኩሮት የሳቡ
ቢሆንም አብዚኛዎቹ በአገር ውስጥና በውጪ የሚገኙ
አነስተኛ ኢትዮጵያውያን ባሇሃብቶች የሚረከቡትን መሬት
በቅጡ ሇማሌማት በቂ የግብርና እውቀት የላሊቸው መሆኑ፤
እያንዲንደ ባሇሃብት ሇሌማት ሲሰማራ ያቀዯውን ተግባር
በተገቢው ሁኔታ ሇመፈጸም የሚያስችሇው በቂ የገንብ
አቅም እንዲሇው ይጠየቃሌ፡፡ ሆኖም ግን ያው ባሇሃብት
የእርሻ ተግባራትን ሇመፈጸም የሚያስችሇው የትምህርትና
የቴክኒክ ዕውቀት እንዲሇው አይጠየቅም፡፡ ይህ የጥናት
ቡዴን በየመስኩ ተዋውሮ በተመሇከታቸው ቦታዎች ሁለ
በርካታ ባሇሃብቶች የግብርና ነክ ዕውቀትና ሌምዴ
እንዯሚጎሊቸው ሇመረዲት ችሎሌ፡፡

የመኖሪያ ቦታው በቡሌድር ሲመነጠር የሚመሇከት
እንዯሆነ የጥናት ቡዴኑ ሇመታብ ችሎሌ፡፡ ባሇሃብቶች
የኢትዮጵያን መሬት እያስመነጠሩ ሲወስደ በአካባቢው
ነዋሪ ንዴ ንዳትና ተስፋመቁረጥ እየጎሊ እንዱሁም
በየቦታው የአየርንብረትና የምግብ ዋስትና በእጅጉ እየከፋ
በመሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን በየቦታው
በአካሌ
ተገኝቶ
የታባቸው
አለታዊ
ተጽዕኖዎች
ከኢትዮጵያ
መንግሥት
ንዴ
ተገቢው
ትኩረት
ተሰጥቷቸው አስቸኳይ እርምጃ ካሌተወሰዯና የሚፈጸሙት
የመሬት ኢንቨስትመንት ውልች በሙለ የየአካባቢውን
ነዋሪና በአጠቃሊይ ዯግሞ የአገሪቷን ጥቅም ሉያስከብር
በሚችሌ መሌኩ እስካሌተከናወነ ዴረስ ሁኔታዎች እየከፉ
መሄዲቸው አይቀሬ ነው፡፡

በአጠቃሊይ ይህ ሁለ ሁኔታ ሇኢትዮጵያ አዱስ ክስተት
ነው፡፡ ባሇሃብቶች ስሇወሰደት መሬት እና ስሇአካባቢው በቂ
ግንዚቤ እንዯላሊቸው በአንጻሩ ዯግሞ የየአካባቢው ነዋሪ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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የአፋር ክሌሌ

የአማራ ክሌሌ
በተሇያዩ
የዛና
ማሰራጫዎች
እንዯተገበው ከ175ሺህ ሓክታር
መሬት
በሊይ
ሇኢንቨስትመንት
ተመዴቧሌ፡፡

በክሌለ 409ሺህ 678ሓክታር መሬት በኢትዮጵያ የፌዳራሌ
መሬት ባንክ አማካኝነት ሇባሇሃብቶች ተመዴቧሌ፡፡
ሇግብጽ ብሓራዊ ባንክ
22ሺህ ሓክታር ስንዳና የይት ር ሇማምረት

ትግራይ
አማራ
አፋር

ቤንሻንጉሌ ጉሙዜ

ዴሬዲዋ

የኦሮሚያ ክሌሌ

ሇጅቡቲ መንግሥት
3ሺህ ሓክታር ሇጥራጥሬ ምርት

አዱስ አበባ
ሏረር

ጋምቤሊ
የጋምቤሊ ክሌሌ
በፌዳራሌ መሬት ባንክ አማካኝነት
829ሺህ199 ሓክታር ወይም 32በመቶ
የሚሆነው የክሌለ መሬት ሇባሇሃብቶች
ሇመስጠት ተጋጅቷሌ፡፡ እነዙህም፤

ኦሮሚያ

ሶማሉ

ሇአሌሚዴሃ ኩባንያ (የሔንዴ)
28ሺህ ሓክታር ሇሸንኮራ አገዲ

ዯቡብ ሔዜብ

ሇሮምቶን አግሪ ኩባንያ (የሔንዴ)
10ሺህ ሓክታር ሇቲማቲም ምርት

ሇካሩቱሪ (የሔንዴ)
300 ሺህ ሓክታር
ሩዜ፣ ከንባባ የሚገኝ ይት፣ በቆል፣
ሸንኮራ አገዲ ሇማምረት
ሇሩቺ ሶያ (የሔንዴ)
25ሺህ ሓክታር፤ ሇአኩሪአተር ምርት
ሇሳዑዱ ስታር ኩባንያ (የሳዑዱ አረቢያ)
10ሺህ ሓክታር፤ ሇሩዜ ምርት
ሇቢ ኤች ኦ (የሔንዴ)
27ሺህ ሓክታር ሇነዲጅ የሚውሌ ይት
ሇሶናቲ ግሮ ፋርም (የሔንዴ)
10ሺህ
ሓክታር፤
ሩዜ፣
የባቄሊ
ዓይነቶችን እና ጥራጥሬ ምርት፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇኢማሚ ባዮቴክ (የሔንዴ)
100ሺህ ሓክታር ሇጃትሮፋና ሇምግብ
ይት ር

የዯቡብ ክሌሌ
የኢትዮጵያ
የመሬት
ገበያ
ያተኮረው በዙህ ክሌሌ ነው፡፡

በአብዚኛው

ከየካቲት 2001ዓም ጀምሮ 200ሺህ ሓክታር
የሚያካሌሌ 16 የኢንቨስትመንት ስምምነት
ተዯርጓሌ፡፡ እያንዲንደ ኢንቨስትመንት ከ5ሺህ
ሓክታር በሊይ ሲሆን ሁለም የተሰጠው ሇውጪ
ባሇሃብት ነው፡፡
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መግቢያ
በአሁኑ ጊዛ በዓሇም ዘሪያ ሇም የሆነ መሬት በረጅም ጊዛ
ሉዜ ወይም የነጻ ያህሌ በሚቆጠር ዋጋ ሇባሇሃብቶች
እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ ይህ አካሄዴ “የመሬት ነጠቃ” ተብል
የሚጠቀስ ሲሆን በተሇይ በ2000 ዓም አካባቢ ከተከሰተው
የምግብ ቀውስ ወዱህ የብዘዎችን አትኩሮት የሳበ ጉዲይ
ሆኗሌ፡፡1 በዙህም ምክንያት ኮርፖሬሽኖች፣ ባሇሃብቶች፣
መንግሥታት፣ ወተ በምግብ አቅርቦት ራሳቸውን ሇመቻሌ
በላልች አገራት ታሊሊቅ የእርሻ መሬቶች የሚያገኙበትን
መንገዴ ሲሰሌለ፤ ላልቹ ዯግሞ ወዯፊት የገንብ ምንጭ
ሉያስገኝ ይችሊሌ በሚሌ የመሬት ይዝታዎችን ሲገዘ
ቆይተዋሌ፡፡
በአሁኑ
ወቅት
ከምንጊዛውም
ይሌቅ
ባሇሃብቶች የእርሻ መሬቶች ሊይ መዋዕሇንዋያቸውን
ማፍሰስ
አስተማማኝና
ትርፋማ
እንዯሆነ
እየተረደ
መጥተዋሌ፡፡ በእስያና በመካከሇኛው ምስራቅ የሚገኙ
አንዲንዴ
አገሮች
እህሌ
ሇማምረት
እያጋጠማቸው
የመጣውን የመሬትና የውሃ ሃብት ዕጥረት ሇመወጣትና
የምግብ ዋስትናቸውን ሇማረጋገጥ ዓይናቸውን ወዯባሔር
ማድ አገሮች በተሇይም ወዯ አፍሪካ እያዝሩ ይገኛሌ፡፡
ከዙህ
በተጨማሪም
በአውሮፓ
ኅብረትና
በአሜሪካ
እየተገበረ ያሇው የሰብሌነዲጅ ኮታ ኮርፖሬሽኖችን
ወዯነዲጅ የሚቀየሩ ሰብልችን ሇማምረት የሚያስችለ
ታሊሊቅ የመሬትና የውሃ ሃብቶች ሊይ ዓይናቸውን
እንዱያዝሩ፤ የሚያገኙትንም እንዱቀራመቱና በዓሇም ዘሪያ
እንዱሯሯጡ እያዯረጋቸው ይገኛሌ፡፡
በ2001 አካባቢ እንዱህ ዓይነቱ የኢንቨስትመንት ስምምነት
በዓሇም ዘሪያ 56 ሚሉዮን ሓክታር የእርሻ መሬት
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የሚጠቀሌሌ ነበር፡፡2 የተባበሩት መንግሥታት የምግብና
የእርሻ ዴርጅት (FAO) እንዯሚሇው ከሆነ እንዱህ ዓይነቱ
ሁኔታ ሁለንም “ወገን የሚጠቅም”3 ከመሆኑም ባሻገር
የዓሇም ባንክም ይህንኑ የሚዯግፍ “ተገቢ የአግሮኢንቨስትመንት” ዜርዜር መመሪያ በማውጣት ከንዴፈሃሳብ
ባሇፈ መሌኩ ሉከናወን ስሇመቻለ ያትታሌ፡፡4
ይህንን ጉዲይ የሥነዛጋ ማኅበረሰቦችና የሰብዓዊ መብት
ቡዴኖች እንዱሁም አነስተኛ የገበሬዎች ማኅበራት እና
አያላ
ሳይንቲስቶች
ይቃወማለ፡፡
ተቃውሟቸውን
ሲያስረደም የመሬት ነጠቃ ተግባር በምግብ ራስን የመቻሌ
ሁኔታን እንዱሁም ከምግብና ከመሬት ጋር በተያያ
የሰብዓዊ መብትን አዯጋ ሊይ ይጥሊሌ ይሊለ፡፡ ከዙህ ይሌቅ
መጠነኛ የሆኑ የእርሻና ሥነምህዲራዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን
የአስተራረስ ዳዎችን በሚረዲ መሌኩ ኢንቨስትመንት
ቢዯረግ ይሻሊሌ ይሊለ፡፡5 የመሬትና የውሃ እጥረት
ያጠቃቸው ባሇሃብቶች በተሇየ ሁኔታ በአፍሪካ ሊይ ትኩረት
ያዯረጉት 70ከመቶ በሊይ የሆነው ፍሊጎታቸው በመሬትና
ውሃ ሊይ በመሆኑ ነው፡፡6
እስካሁን በእያንዲንደ አገር ሊይ በማስረጃ በተዯገፈና
ያሇውን ነባራዊ እውነት በተጨባጭ በሚያስረዲ መሌኩ
የመሬት ውሌን አስመሌክቶ ብቃት ያሇው ጥናት ተካሂዶሌ
ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡ ስሇሆነም ከዙህ በፊት በኦክሊንዴ
ተቋም አማካኝነት በላልች የአፍሪካ አገሮች ሊይ
እንዯተዯረጉት ጥናቶች ሁለ ይህም ጥናታዊ ገባ
የተከናወነበት ዋንኛ ዓሊማ ያሇውን የመረጃና የእውቀት
ክፍተት ሇመሙሊት ነው፡፡
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ከቅርብ ጊዛ ጀምሮ እንዯ ላልቹ የአፍሪካ አገሮች ሁለ
ኢትዮጵያም በጣም ሇምና ምርታማ የሆነውን የእርሻ
መሬቷን በረጅም ጊዛ ሉዜ ሇውጪ ባሇሃብቶች ሇመስጠት
እየተዯራዯረች ትገኛሇች፡፡ ከውጪ የሚመጣ መዋዕሇ ንዋይ
(FDI:
Foreign
Direct
Investment)
አስፈሊጊነት
የማያጠራጥር ቢሆንም እነዙህ የመሬት ኢንቨስትመንቶች
የየአካባቢውን ማኅበራዊ፣ ተፈጥሯዊና የነዋሪን የምግብ
ፍሊጎት ባሊገናበ መሌኩ እየተካሄደ ያለ ናቸው የሚሌ
ከበርካታ ቦታዎች የሚነገር አስተያየት አሇ፡፡ ስሇዙህ ይህ
ጥናታዊ ጽሐፍ በእውነታ ሊይ የተመሠረተ ግንዚቤ በሔዜቡ
ንዴ
ከመፍጠር
አኳያና
ሇፖሉሲ
አውጪዎችም
የሚያስተሊሌፉት ውሳኔ ከዙሁ ጋር የተያያና በቦታው ሊይ
በሚገኙ እውነታዎች ሊይ የተመሠረተ እንዱሆን ግንዚቤ
ሇመስጠት ዓሊማ ያዯረገ ነው፡፡

ከምጣኔሃብታዊና
በምግብ
ራስን
ከመቻሌ
የሚያስከትሇውን ተጽዕኖ የሚዲስስ ይሆናሌ፡፡

አኳያ

ስሇዙህ የዙህ ጥናት ዋንኛ ግብ በአሁኑ ጊዛ በተፋጠነ
ሁኔታ እየተካሄዯ ያሇው የእርሻ መሬቶችን ሇባሇሃብቶች
የመሥጠት ዴርጊት በምግብ ራስን ከመቻሌ አኳያ በተሇይ
በነዋሪዎች ሊይ፣ በማንነታቸው ዘሪያና በኑሯቸው ሊይ
የሚያስከትሇው ተጽዕኖ ምን እንዯሆነና እንዯሚሆን
ማስረዲት ነው፡፡
ይህ ጥናታዊ ገባ ሇሦስት የተከፋፈሇ ሲሆን የመጀመሪያው
ከምጣኔሃብት፣ ከማኅበራዊ፣ ከፖሇቲካዊና በምግብ ራስን
ከመቻሌ ዓውድች አኳያ ስሇኢትዮጵያ አጠቃሊይ ግንዚቤ
ይሰጣሌ፡፡ ሁሇተኛው ክፍሌ በተሇይ ስሇ
መሬት
ኢንቨስትመንት - የት፣ እንዳት እና ሇምን እየተካሄዯ
እንዯሆን መርዜር ይሰጣሌ፡፡ ሦስተኛው ክፍሌ ዯግሞ
የመሬት
ኢንቨስትመንት
ከማኅበራዊ፣
ከአካባቢያዊ፣
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1. ኗገራዊ ዓውድ
በአፍሪካ ካለት አገራት ኢትዮጵያ በባህሌ፣ በቋንቋ እና
በታሪክ በአያላው የተሇየች አገር ነች፡፡ ባሇፈው ዓመት
በተዯረገው የተባበሩት መንግሥታ የሌማት ፕሮግራም
(UNDP)
የሰብዓዊ
ሌማት
አመሌካች
(Human
Development Index) የዯረጃ ምዯባ ከ169 አገራት
157ኛውን ሥፍራ በመያዜ “በሌማት ወዯኋሊ የቀሩ”
ከሚባለት አገራት ሌትመዯብ ችሊሇች፡፡7 ከአጠቃሊይ
ሔዜቧ አብዚኛው በዴህነት የሚማቅቅ ሲሆን 81 በመቶ
የሚሆነው ዯግሞ ዕሇታዊ ገቢው ከ2 የአሜሪካን ድሊር ያነሰ
ነው፡፡ ሥር የሰዯዯ የምግብ እጥረት በሚሉዮን በሚቆጠሩ
ሔጻናት የዕዴገትና የመኖር ኅሌውና ሊይ አዯጋ ጥሎሌ፤
ከዙህም ባሻገር 13 ሚሉዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን
በየዓመቱ አስከፊ ሇሆነ የምግብ ተጋሌጠዋሌ፡፡8

1.1 ማኅበረሰባዊ ዓውዴ
የሔዜብ ብዚት
በ2003ዓም በተዯረገው የሔዜብ ቆጠራ እንዯታወቀው
የኢትዮጵያ የሔዜብ ብዚት 85 ሚሉዮን የዯረሰ ሲሆን
ይህም አሒዜ አገሪቷን በሔዜብ ብዚት ከአፍሪካ ሁሇተኛ
እንዴትሆን አዴርጓታሌ፡፡9 አብዚኛው የኢትዮጵያ ሔዜብ
የሚኖረው በገጠር ነው፤ ይህም ዯግሞ ከሔዜቡ ብዚት
83በመቶ የሚሆነውን የሚጠቀሌሌ ነው፡፡ ከሔዜብ አሰፋፈር
አኳያ በአንዴ ካሬ ኪልሜትር 66 ሰዎች መኖራቸው
ኢትዮጵያን በዓሇም ሔዜብ ጥቅጥቅ ብል ከሰፈረባቸው

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

አገሮች በቀዲሚነት ከሚጠቀሱት ያዯርጋታሌ፡፡ 85በመቶ
የሚሆነው ሔዜብ በዯጋ ሥፍራዎች የሰፈረ ሲሆን
አሰፋፈሩም በአንዴ ካሬ ኪልሜትር 150 ሰዎች በመሆን
ነው፡፡ አብዚኛው ሔዜብ የዕሇት ጉርሱን የሚያገኘውም
በአነስተኛ እርሻዎች ሊይ በመሰማራት ነው፡፡

ብሓረሰብና ቋንቋ
ኢትዮጵያ የተሇያዩ ዜርያዎች ኅብር መኖሪያ አገር ነች፡፡
በአገሪቷ ውስጥ አብሊጫውን የሚይው የኦሮሞ ተወሊጅ
ሲሆን ይህም ከአጠቃሊዩ የኢትዮጵያ ሔዜብ 34.5 በመቶ
ነው፡፡ በመቀጠሌም አማራ 26.9 በመቶ፣ ሶማሉ 6.2
በመቶ፣ ትግሬ 6.1 በመቶ በመሆን ቀሪዎቹን ዋንኛ
ቡዴኖች ይመራለ፡፡10 አማርኛ ኦፊሴሊዊ ቋንቋ ሲሆን 27
ሚሉዮን
ሰዎች
ይናገሩታሌ፡፡
ከዙህም
በተጨማሪ
በዯርኖች የሚቆጠሩ የአካባቢ ቋንቋዎችና ዬዎችም
ይነገራለ፡፡

የዛና ማሰራጫ
ኢትዮጵያውያን መረጃ የሚያገኙበት ዋንኛው መንገዴ
ራዱዮ ነው፡፡ አብዚኛዎቹ የሬዱዮ ጣቢያዎችና ብቸኛው
የቴላቪዥን ማሰራጫ በመንግሥት ቁጥጥር ሥር ናቸው፡፡
የኅትመት (የጋዛጣ) ስርጭት ዯግሞ በከተሞች አካባቢ ብቻ
የተወሰነ ነው፡፡ በ1999 ዓም አካባቢ የግሌ ጣቢያዎችን
የማቋቋም አዋጅ የወጣ ቢሆንም በሁለም ቦታዎች ግሇሳንሱር ተግባራዊ ሆኖ ይስተዋሊሌ፡፡11 ከአጠቃሊዩ ሔዜብ
445,000 ወይም 0.5 በመቶ የሚሆነው የመረጃ መረብ
(የዴረገጾች) ተጠቃሚ ነው፤ ይህም አሒዜ ኢትዮጵያን
ከሰሃራ በታች ከሚገኙ አገራት በመጨረሻው ዯረጃ ሊይ
የምትገኝ አገር ያዯርጋታሌ፡፡12 ከዙህ በተጨማሪም
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በመረጃመረብ ሊይ የሚዯረገው ሽበባ እጅግ የተስፋፋ
ከመሆኑ ባሻገር ነጻ የመረጃ ፍሰት ሔጎች13 ተግባራዊ
ባሇመሆናቸው፤ ሇሔዜብ ፍጆታ የሚቀርበው መረጃ በጣም
ውሱን ነው፡፡ መንግሥትም ኦፊሴሊዊ የሆኑ ጉዲዮችን
ሽፋን በተመሇከተ ኃሊፊነቱን በቁጥጥሩ ሥር ሇሚገኘው
የዛና ማሰራጫ ብቻ የተፈቀዯ እንዱሆን አዴርጓሌ፡፡14
ጋዛጠኞች እንዯ ወንጀሇኛ (አሸባሪ) መከሰሳቸውና ያሇበቂ
ምክንያት መታሰራቸው ግሇ-ሳንሱር እንዱስፋፋ ዓይነተኛ
ምክንያት ፈጥሯሌ፡፡ በመሆኑም በመንግሥትና በጋዛጠኞች
መካከሌ ያሇው ግንኙነት በአብዚኛው ውጥረት የተሞሊበት
ነው፡፡ ዴንበር የሇሽ ጋቢዎች (Reporters without
Borders) የተሰኘው ዴርጅት እንዯሚሇው ከሆነ በግለ የዛና
ማሰራጫ ሊይ “የማያቋርጥ ጭቆና” እንዯሚዯርስበት
ይናገራሌ፡፡15

1.2 ፖሇቲካዊ ዓውዴ
የኢትዮጵያ መንግሥታዊ አወቃቀር በር ሊይ የተመሠረተ
ፌዳራሊዊ ሪፑብሉክ ሲሆን ይህም 9 በር (ጎሣ) ሊይ
የተመረኮዘ ክሌልችን ያካተተ ነው፡፡ እነዙህ ክሌልች
በውስጣቸው ሇሚገኙ የተሇያዩ የኢትዮጵያ ሮች (ጎሣዎች)
የራሳቸውን ዕዴሌ በራሳቸው የመወሰንን መብት እና የራስ
ገዜ መብት እንዱሰጡ ሆነው ነው የተዋቀሩት፡፡
ዯርግ በ1983 ከወዯቀበት ጊዛ ጀምሮ ሔዜባዊ ወያኔ
ሒርነት ትግራይ (ሔወሒት) በኢትዮጵያ ሔዜቦች አብዮታዊ
ዳሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዳግ) አማካኝነት አገሪቷን
በመቆጣጠር አመራሩን እስካሁን ይዝ ይገኛሌ፡፡16 በመሇስ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ዛናዊ የሚመራው ኢህአዳግ በግንቦት 2002 ዓም ሇአራተኛ
ጊዛ አሸንፎ አስቀዴሞ የነበረውን አብሊጫ አመራር እጅግ
ከፍ አዴርጎታሌ፡፡ በ1997 በተዯረገው ምርጫ ኢህአዳግ
አሸነፈ ቢባሌም በርካታ የተዚቡ የምርጫ ሁኔታዎች፤
በዴኅረ-ምርጫ ወቅት የተከሰቱ ግዴያዎች እንዱሁም
የጋዛጠኞችና የፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎች ያሇ ፍርዴ ቤት
ትዕዚዜ እንግሌትና እስር ዋንኛ ተጠቃሾች ናቸው፡፡
እስካሁን በሥሌጣን ሊይ የሚገኙት ጠቅሊይ ሚኒስትር
ከዯርግ ጋር በተዯረገው ሽምቅ ውጊያ ተሳታፊ እንዯነበሩ
ይወሳሌ፡፡ (እንዯሚታወቀው ዯርግ ከ1966 እስከ 1983
ዴረስ በሥሌጣን ሊይ ቆይቷሌ፡፡)

ከተቃዋሚ እስከ መንግሥት
በ1997 ከተካሄዯው ምርጫ ጀምሮ መንግሥትንም ሆነ
የሚከተሇውን
ፖሉሲ
በዜምታ
መቃወም
በቀሊለ
የማይታሇፍ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ መንግሥትን የሚቃወሙ
ስሇሚዯርስባቸው እንግሌት፣ ግፍና እስር በገባ መሌክ
የተጋጁ ብዘ ማስረጃዎች አለ፡፡ በዙህም ምክንያት
የመንግሥት ተቃዋሚ መሆን የሚያስፈራ ባሔሌ በመሆን
እየተጠናከረ መጥቷሌ፡፡ እንዱህ ዓይነት የፍርሃት ዴባብ
ባጠሊበት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ፋይዲ ያሇው ሇውጥ
ማምጣት ካሇመቻሊቸው አሌፎ በውስጣቸው ያሇው ሽኩቻ
ሥራቸውን በብቃት እንዲይወጡ ዕንቅፋት ሆኖባቸዋሌ፡፡
ከኢትዮጵያ ውጪ በርካታ የዲያስፖራው ተቃዋሚ ቡዴኖች
የመንግሥትን ፖሉሲዎች እየተቃወሙ፣ በኢትዮጵያ ሇውጥ
እንዱመጣ እየወተወቱ እንዱሁም ኢትዮጵያ ሰብዓዊ
መብቶችን በመተሇከተ ያሇችበት ሁኔታ ምን እንዯሚመስሌ
ዓሇምአቀፍ ግንዚቤ እንዱኖር እየጎተጎቱ ይገኛለ፡፡
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የሰብዓዊ መብቶች ጉዲይ
የ1987ቱ የኢትዮጵያ ሔገመንግሥት እንዱሁም አሁን
በሥራ ሊይ ያለ ላልች ዴንጋጌዎች የሰብዓዊ መብት
አጠባበቅን በተሇመከተ ጠንካራ ይዝታ አሊቸው፡፡17 እንዯ
አሇመታዯሌ ሆኖ ግን እነዙህ ሁለ ሔጎች እንዯሚገባው
አሌተተገበሩም፡፡ ተዓማኒነት ባሊቸው ነጻ ዴርጅቶች
በተከታታይ የተዯረጉ ምርመራዎች በኢትዮጵያ ያሇው
የሰብዓዊ መብቶች ጉዲይ በጣም ዜቅተኛ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ
መሆኑን ከመግሇጽ ባሻገር ከጊዛ ወዯ ጊዛ እየባሰበት
እንዯመጣ ይጠቁማለ፡፡ በ2000ዓም አካባቢ የወጣው
በተባበሩት መንግሥታት የዓሇምአቀፍ የር መዴሌዖ
አስወጋጅ
ጉባዔ
(ICERD)
የሚቆጣጠረው
ኮሚቴ
የኢትዮጵያ ወታዯሮች “ከዙህ በፊት በተጠና በሚመስሌ
መሌኩ” የአንዴ ብሓረሰብ አባሊት ሊይ በማነጣጠር ጥቃት
ስሇማዴረሳቸው ግቦ ነበር፡፡ በገባው የተጠቀሰው ማስረጃ
እንዯሚጠቁመው “ጅምሊ ጭፍጨፋ፣ በሴቶችና ሌጃገረድች
ሊይ ግዲጅ ወሲብ፣ ያሇፍርዴ ማሰር፣ ማሰቃየት፣ ማዋረዴ፣
የነዋሪዉን ንብረትና ሰብሌ ማውዯም” የመሳሰለ ተግባራት
መፈጸማቸውን በማስረጃ ያብራራሌ፡፡18
ከዙህ በተጨማሪም በ1997 ዓም የሰብዓዊ መብት ጥበቃ

“በኢትዮጵያ በጋምቤሊ ክሌሌ አኙዋኮች ሊይ ያነጣጠረ
የሰብዓዊ መብት ጥሰትና በሰብዓዊ ፍጡር ሊይ የተፈጸመ
ወንጀሌ” (“Targeting the Anuak: Human Rights
Violations and Crimes against Humanity in Ethiopia’s
Gambella Region,”) በሚሌ ርዕስ ያወጣው ገባ
በአኙዋኮች ሊይ የተፈጸመውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት
በስፋት የሚያትት ነው፡፡ በተሇይም በ1995 የኢህአዳግ
የዯኅንነት ኃይልች እና ላልች ቡዴኖች በጋምቤሊ ክሌሌ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇ424 አኙዋኮች ግዴያ እንዳት ተጠያቂ እንዯሚሆኑ
በስፋት
ያብራራሌ፡፡
በግዴያው ወቅት
በርካታዎች
ታስረዋሌ፤ ኢሰብዓዊ ግፍ ተፈጽሞባቸዋሌ፤ ተዯብዴበዋሌ፤
ከ8ሺህ እስከ 10ሺህ የሚሆኑት ዯግሞ ወዯ ጎረቤት አገር
ሱዲን
ተሰዴዯዋሌ፡፡
ይህ
እንግዱህ
ሇረጅም
ጊዛ
በተከታታይ በአኙዋኮች ሊይ ሲዯርስ ከነበረው ስዯት አንደ
ክፍሌ ነው፡፡ ሇዙህ ዓይነቱ ስዯት ዋንኛ ምክንያት የአኙዋክ
ምዴር ያሇው ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ መሆኑ እንዯ
ምክንያት ሉጠቀስ የሚችሌ ነው፡፡19
በተባበሩት
መንግሥታት
የንዑሳን
ጉዲዮች
(UN’s
Independent Expert on Minority Issues) ኤክስፐርት
የሆኑት ጌይ ማክደጋሌ በ1999 ያወጡት ገባ “ቁጥራቸው
በውሌ ያሌታወቀ አናሳ ማኅበረሰቦች በመሌሶ ማስፈር፣
ከቦታ በማፈናቀሌ፣ በግጭት፣ በውህዯት፣ በባሔሌ ውህዯት፣
በአካባቢ ጥበቃ ጉዲዮችና መሬት በማጣት ምክንያት
ከምዴረገጽ ፈጽመው እንዯጠፉ” ያትታሌ፡፡ ወዯፊት በዙሁ
ሪፖርት ሊይ በስፋት ዲሰሳ የሚኖር ሲሆን በኢትዮጵያ
አብዚኛዎቹ በሉዜ የተሰጡት ሰፋፊ ቦታዎች በተሇምድ
የጉምዜ፣ የአኙዋክ፣ የኦሮሞና የላልች ማኅበረሰቦች
መኖሪያ የነበሩ የመሬት ይዝታዎች ናቸው፡፡ ይህም
መዯረጉ በአሁኑ ወቅት ከሚታየው ውስብስብ ችግር
በተጨማሪ የአካባቢውን ማኅበረሰባዊና ፖሇቲካዊ ጉዲይ
የተባባሰ ዯረጃ ሊይ እንዱዯርስ እያዯረገው ይገኛሌ፡፡
በርካታ በተሇያየ ቦታዎች የሚኖሩም ሇተመሳሳይ ሁኔታ
የመጋሇጣቸው ሁኔታ እያሳሰባቸው መጥቷሌ፡፡ ከዙህም
በተጨማሪ ገባው እንዯሚሇው በኦሮሚያ ክሌሌ ውስጥ
የሚገኙት የከረዩዎች ሊኖች (አርብቶአዯሮች) በተሇምድ
ከሚኖሩበትና
የውሃ
ምንጫቸው
ከሚገኝበት
ቦታ

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 9

እንዱፈናቀለ መዯረጋቸውን ገባው ይናገራሌ፡፡ በኦሞ
ሸሇቆ ውስጥ በ1.7 ቢሉዮን የአሜሪካ ድሊር የሚገነባው
የጊቤ ሦስት ግዴብ በዯቡብ ኦሞ እያስከተሇ ያሇውን
የሰብዓዊ መብት ጉዲዮችን በሚገባ ሁኔታ በመረጃ ተቀምጦ
ይገኛሌ፡፡ ጉዲዩን አስመሌክቶ ዓሇምአቀፍ ተቃውሞ
እየዯረሰ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን በግዴቡ ግንባታ
ገፍታበታሇች፡፡ (ስሇ ኦሞ ሸሇቆ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት
ሣጥን “ሀ” ይመሌከቱ)፡፡20
ከዙህ በተጨማሪም ሥርዓት ያሇው የፖሇቲካ ተቃውሞን
ወይም የሚቀርቡ ነጻ ትችቶችን አጥብቆ የመቃወም
(ያሇመቀበሌ) ባሔሌ እያዯገና እየተጠናከረ መጥቷሌ፡፡
የ1997ቱን ምርጫ አስከትል ከተከተሰተው አፈና፣ አመጽና
እስር በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግሥት ባሇሥሌጣናት
በየጊዛው መንግሥትን የሚተቹ ወይም ተቃዋሚ ናቸው
ብሇው የሚገምቷቸውን ማንገሊታት፣ ማሰር፣ ማሰቃየትና
ግፍ መፈጸማቸውን ቀጥሇውበታሌ፡፡ በርካታ የተቃዋሚ
ፖሇቲከኞች፣ ጋዛጠኞች እና ምሁራን ሇእስር ተዲርገዋሌ፡፡
ይህ የጥናት ቡዴን በጎበኛቸው ማኅበረሰቦች በሙለ
መንግሥትን መቃወም በጣም የሚያስፈራ መሆኑ ብቻ
ሳይሆን የመንግሥትን ፖሉሲዎችንና ራሱን መንግሥትን
አሇመዯገፍ እጅግ የሚያስፈራ ነገር መሆኑን ሇመገንብ
ችሎሌ፡፡ ከመኖሪያ ቦታቸው ከተፈናቀለ ግሇሰቦች መካከሌ
አንደ አባወራ ሇዙህ የጥናት ቡዴን በሰጠው መረጃ
መሠረት
የሚኖርበት
ክሌሌ
ፕሬዙዲንት
ራሳቸው
“መንግሥትን ብትዯግፍ ይሻሌሃሌ አሇበሇዙያ ያሇህን ሁለ
ታጣሇህ” በማሇት በቀጥታ እንዲስጠነቀቁት ተናግሯሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የሰብዓዊ መብት ጥበቃ Human Rights Watch (HRW)
ዴርጅት በሶማሉ ክሌሌ በኦጋዳን በሰሊማዊ ሰዎች ሊይ
ሇተፈጸመው የጦር ወንጀሌ በተገቢው መሠረት ሳይጠየቁ
የቀሩትን አስመሌክቶ ሇኢትዮጵያ ከፍተኛውን ዕርዲታ
የሚሰጡትን አገራት አሜሪካንን፣ የአውሮጳ ኅብረትንና
እንግሉዜን አጥብቆ ወቅሷሌ፡፡21
ስቃይን የሚቃወመው የተባበሩት መንግሥታት ኮሚቴ
(The UN’s Committee Against Torture) በህዲር ወር
2003 ዓም ባወጣው መረጃ መሠረት “በአሁኑ ጊዛ የፖሇቲካ
ተቀናቃኞች፣ የፖሇቲካ ፓርቲ አባሊት፣ ተማሪዎች፣
በአሸባሪነት ተጠርጥረው የተወነጀለ፣ የአርነት ንቅናቄ
ቡዴኖች ዯጋፊዎች ወተ በተሇያየ ዓይነት፣ ተከታታይነት
ባሊቸው፣ ተመሳሳይና ቀጣይ በሆኑ መንገድች በፖሉሶች፣
በእስርቤት ኃሊፊዎች እና በዯኅንነት ኃይሊት እንዱሁም
በጦር ሠራዊት መኮንኖች ጭካኔ የተሞሊበት ስቃይና
መከራ እየዯረሰባቸው”22 መሆኑ እንዯሚያሳስበው ገሌጾ
ነበር፡፡
በ2000 ዓም የኢትዮጵያ መንግሥት “የበጎ አዴራጎት
ዴርጅቶችና የማኅበራት አዋጅ” ያወጣ ሲሆን ይህም አዋጅ
ቁጥር 621/200123 ተብል የሚጠቀሰው ነጻ የሆኑትን
የሰብዓዊ መብት ዴርጅቶችን ተግባራት እንዯወንጀሌ
በመቁጠር መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች (መያዴ) ሥራ
ውስጥ ጣሌቃ የሚገባና የሚቆጣጠር አዋጅ ነው፡፡ ይህም
በመታወጁ ምክንያት በአገር ውስጥ የነበሩ የተሇያዩ
መያድች የታገደ ሲሆን ከእነዙህም መካከሌ የኢትዮጵያ

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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የሰብዓዊ መብቶች ጉባዔና የኢትዮጵያ ሔግ
ሴቶች ማኅበር ሇአብነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡

ባሇሙያ

የውጪ ፖሉሲ
ኢትዮጵያ የአሜሪካና የአውሮጳውያን ጠቃሚ ወዲጅ መሆኗ
በብዘዎች ንዴ ይታወቃሌ፡፡ በአሜሪካና በኢትዮጵያ
መካከሌ ባሇው የሁሇትዮሽ ግንኙነት መሠረት አሜሪካ
ሇኢትዮጵያ ሠራዊት የምታዯርገውን ዕርዲታ ጨምሮ
በየዓመቱ 526 ሚሉዮን ድሊር የምትሰጥ ሲሆን ይህም
ከዓሇምአቀፉ የዴጎማ መጠን 26.1 በመቶ የሚሸፍን ነው፡፡
(ይህ አኻዜ ከ1995 – 2000 ባለት ዓመታት የሰጠችው
ዕርዲታ አማካይ ተወስድ ነው) ላልች በዋንኛነት የሚጠቀሱ
ሇጋሾች፡ የዓሇም ባንክ (428 ሚሉዮን ድሊር ወይም 21.2
በመቶ)፣ የአውሮጳ ኅብረት (14.2 በመቶ)፣ ታሊቋ ብሪታኒያ
(9.3 በመቶ)፣ ካናዲ፣ ጀርመን እና ጣሌያን (እያንዲንዲቸው
ከ3.6 እስከ 4.8 በመቶ)24 ናቸው፡፡ በዙህ አሇመረጋጋት
በሰፈነበት ቀጣና እነዙህ ሇጋሽ መንግሥታት ኢትዮጵያን
እንዯ ዋንኛ ወዲጅ አዴርገው የሚቆጥሯት ሲሆን በተሇይ
አሜሪካ
ዯግሞ
“በአሸባሪነት
ሊይ
በምታዯርገው

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ዓሇምአቀፋዊ ጦርነት”25
የምትወስዲት፡፡

ዋንኛ

ተባባሪዋ

አዴርጋ

ነው

ኢትዮጵያ አጎራባቾቿ ከሆኑት ኤርትራ፣ ሱማሉያ (በቅርቡ
ኢትዮጵያ ከሶማሉያ ጋር ጦርነት ገጥማ እንዯነበር
ያስታውሷሌ) እና በመጠኑ ከኬኒያ ጋር በዴንበር ጉዲይ
ሊይ የተካረረ ሁኔታ ውስጥ ትገኛሇች፡፡ ከዙህ በተጨማሪም
የአባይን ወንዜ አጠቃቀምና በተፋሰስ ከሚያካሌሊቸው
አገራት በተሇይ ከግብጽ ጋር በተወሰነ መሌኩ ዯግሞ
ከሱዲን ጋር አስጊ ሁኔታ ውስጥ ገብታሇች፡፡ ይህ ጉዲይ
በተሇይ ግብጽ በአባይ ሊይ ያሊት ከፍተኛ ጥገኝነትና
ከላልቹ የአባይ ተፋሰስ አገራት ካሊቸው ጥቅም ጋር
ተዲምሮ በተቃራኒው ዯግሞ ኢትዮጵያ አባይን ሇመጠቀም
ያሊት ፍሊጎት ሲዯመርበት ጉዲዩ የሁለንም ትኩረት
የሚስብ ከፍተኛ የውጭ ፖሉሲ ጉዲይ እንዯሚሆን
መተንበይ አያዲግትም፡፡ (ሇተጨማሪ ማብራሪያ “የአባይ

ወንዜና የመሬት ኢንቨስትመንት” በሚሌ ርዕስ ሳጥን
“ኘ” ሊይ የተጻፈውን ይመሌከቱ፡፡)

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሳጥን ሀ፡ የዯቡብ ኦሞ ሸሇቆ ታሪክ
በታችኛው የኦሞ ሸሇቆ የሚገኙት አገር በቀሌ ቡዴኖች በአፍሪካ ቀዯምት ባሔሌ ካሊቸው ቡዴኖች መካከሌ ዋንኛ ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በቦታው በርካታ
ትናንሽ የጎሣ ቡዴኖች ሲኖሩ እነዙህም በፖሇቲካው ውስጥ ውክሌና የላሊቸው በጣም የተናቁና የተገሇለ ናቸው፡፡ አብዚኛዎቹ የኦሞን ወንዜ ተከትሇው
የሚኖሩና በጎርፍ-ዯሇሌ የእርሻ ዳ የሚጠቀሙ ሊኖች (አርብቶአዯሮች) ናቸው፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለት አገር በቀሌ ጎሳዎች መካከሌ በአሁኑ ጊዛ
የእነዙህ ጎሣዎች አኗኗር በአዯገኛ ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡ የመንዯር ምስረታ፣ የፓርኮች አስተዲዯር፣ መጠነሰፊ የሆነው የጊቤ ሶስት የሃይዴሮኤላክትሪክ
ግንባታ፣ የኡላሚ ትራያንግሌ (ሦስት ጎን) ክርክር26 አሁን ዯግሞ ንግዴ ተኮር የሆነ እርሻን ሇማስፋፋት በሚሌ የሚካሄደት ተግባራት በሙለ የእነዙህን
ጎሣዎች የመኖር ህሌውና አዯጋ ሊይ ጥሇውታሌ፡፡
የጊቤ ሦስት ግዴብ ግንባታ በዓሇም ዘሪያ የመያድችንና የውጪ መንግሥታትን ትኩረት የሳበ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ግዴብ ከአፍሪካ ረጅሙ ሲሆን 1870
ሜጋዋት የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጨት የሚችሌና ሇአጎራባች አገራት በሽያጭ መሌክ የማዲረስ ብቃት ያሇው እጅግ ግዘፍ ግዴብ ነው፡፡ የዙህም ግንባታ
በአካባቢው ነዋሪዎች ሊይ ያሇው ተጽዕኖ በርካታ ነው፡፡ ከመኖሪያ ቀዬ መፈናቀሌ፣ በህይወት ሇመኖር ወሳኝ የሆነውን የጎርፍ-ዯሇሌ እርሻ እና በኬንያ
የሚገኘው የቱርካና ሃይቅ መጠን መቀነስ ጥቂቶቹ ተጠቃሽ ተጽዕኖዎች ናቸው፡፡
ከዙህ ሁለ በተጨማሪ በአካባቢው አትራፊ ሰብልች ሇማምረት በተያው ፕሮግራም መሠረት ሰፋፊ ቦታዎችን በመስኖ ሇማሌማት ታቅዶሌ፡፡ ባሁኑ ወቅት
የመሬት ይዝታን ሇባሇሃብቶች እየሸነሸነ የሚሠጠው የፌዳራለ የመሬት ባንክ 180ሺህ ሄክታር መሬት ሇንግዴ እርሻ ሥራ እንዱውሌ መዴቧሌ፡፡ እነዙህ
የመሬት ይዝታዎች ጥጥ፣ ሰሉጥ፣ የተሇያየ ዓይነት ሇውዜ፣ ፍራፍሬ፣ አኩሪአተር፣ ሸንኮራአገዲና ከንባባ የሚገኝ ይት ሇማምረት የሚችለና “ሇመስኖ
የተጋጁ” ናቸው በማሇት የፌዳራለ መንግሥት ሇሽያጭ እያስተዋወቃቸው ይገኛሌ፡፡ ይህ የመሬት ይዝታ እስካሁን ሇባሇሃብቶች የተሰጠውን እንዱሁም
ክሌልች ባሊቸው ሥሌጣን መሠረት እስከ 5000 ሄክታር መሬት እንዱሰጡ በሔግ የተፈቀዯሊቸውን የሚጨምር አይዯሇም፡፡ ምንም እንኳን ሇዙህ ጥናት
ቡዴን የቀረበሇት ካርታ በግሌጽ የሚያሳይ ባይሆንም እነዙህ ሇኢንቨስትመንት የተጋጁ ቦታዎች ከኦሞ ብሓራዊ ፓርክ እንዱሁም ከሙርሲዎች የአዯን
ቦታዎች ጋር እንዯሚዯራረብ በግሌጽ ይታያሌ፡፡
ይህ እየሆነ ባሇበት ወቅት እነዙህ አገር በቀሌ ጎሣዎች ከትውሌዴ ሥፍራቸው በመንግሥት አስገዲጅነት እየተነሱ በላልች መንዯሮች እንዱሰፍሩ እየተዯረገ
ነው፡፡ ከአካባቢው የሚመጡ ገባዎች እንዯሚጠቁሙት ከሆነ ይህ ዴርጊት እየተካሄዯ ያሇው በላልች ቆሊማ ክሌልች ሳይሆን በክሌለ በመሆኑ በ1997ዓም
አካባቢ ዓሇምአቀፋዊ ውዜግብ አስንስቶ ነበር፡፡ በዙያን ወቅት የኦሞን ብሓራዊ ፓርከ በተገቢው ሁኔታ ሇማስተዲዯር በሚሌ መንግሥት በርካታ አገር በቀሌ
ጎሣዎችን ከትውሌዴ መኖሪያቸው እንዲፈናቀሇ ይታወሳሌ፡፡ ሆኖም የዓሇምአቀፉ ኅብረተሰብ ተቃውሞ ባዯረሰው ተጽዕኖ ምክንያት ፓርኩን ሉያስተዲዴር
የነበረው ዴርጅት ፓርኩን ትቶ በመውጣቱ ፓርኩ አሁን እንዯሚታየው በአብዚኛው ከጥቅም ውጪ (ብኩን) ሆኖ ቀርቷሌ፡፡
የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባሌዯረባ የሆኑት አቶ አበራ ዯረሳ “. . . ጉዲዩን ጠቅሇሌ አዴርገን ስናየው ሊኖች በየጫካው ውስጥ በእንዯዙህ ዓይነት ሁኔታ
እንዱኖሩ አንፈሌግም፡፡ አርብቶአዯርነት ቀጣይነት ያሇው ወይም በራሱ መኖር የሚችሌ አይዯሇም፡፡ . . . ስሇዙህም የሥራ ዕዴሌን ሇመፍጠር፣ አካባቢውን
ሇመሇወጥ፣ ግብርናን በመናዊ መሣሪያዎች በማገዜ ንግዴ ተኮር እንዱሆን ማዴረግ አሇብን” 27 በማሇት የተናገሩት መንግሥት በጉዲዩ ሊይ ያሇውን አቋም
ጠቅሇሌ አዴርጎ የሚያሳይ ነው፡፡
እንዯ እውነቱ ከሆነ እነዙህ አገር በቀሌ ነዋሪዎች ወዳት ሉሄደ እንዯሚችለ መገመት በጣም አዲጋች ነው፡፡ በአካባቢው የጎሣ ግጭት ከቁጥጥር ውጪ በሆነ
መሌኩ የተስፋፋ በመሆኑ በርካታዎቹ ጎሣዎች ወዯ ኬንያና ሱዲን የመሸሻቸው ሁኔታ አስተማማኝ አይዯሇም፡፡ በመሆኑም የመኖር ህሌውናቸው እያከተመ፤
እትብታቸው የተቀበረበት ምዴር እየጠፋ በመሄደ የሚሸሱበት ምንም ሥፍራ የሊቸውም፡፡ አንዴ የአገሬው አዚውንት እንዲለት “ባሔሊችንን እያጣን ነው፡፡
በመሆኑም ሇቀጣዩ ትውሌዴ የምናስተሊሌፈው ምንም ነገር የሇንም፡፡ ሇሌጆቻችን የምንናገረው ታሪክ አሁን ካሇው ትውሌዴ የሚያሌፍ አይመስሇኝም፡፡”28
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1.3 የሌዕሇምጣኔሃብት (ማክሮኢኮኖሚክስ) ዓውዴ
ከ1984 ዓም ጀምሮ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአማካይ
5.6በመቶ እንዲዯገ ይነገራሌ፡፡ በመጪዎቹም ዓመታት
የኢትዮጵያ የአገር ውስጥ ምርት በከፍተኛ መጠን እያዯገ
እንዯሚሄዴም
በሰፊው
ይጠበቃሌ፡፡
መንግሥት
የሚያወጣው ስታቲስቲካዊ መረጃ ባሇፉት አምስት ዓመታት
የአገር ውስጥ ምርት የሁሇት አኻዜ ዕዴገቱን ጠብቆ የቆየ
መሆኑን የሚግብ ሲሆን ይህም ነዲጅ ከማያመርቱ
የአፍሪካ አገራት መካከሌ የሊቀውን ሥፍራ ይዝ ይገኛሌ፡፡
የኢኮኖሚው ዕዴገት በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ካሇው
የሔዜብ ቁጥር ጋር ሲነጻጸር በ1997ዓም አከባቢ ከነበረው
የ146 ድሊር የነፍስወከፍ የአገር ውስጥ ምርት ዕዴገት
በ2000/2001ዓም ወዯ 220 ድሊር ከፍ ማሇቱ የኢትዮጵያ
ምጣኔሃብት በመጠኑ የሚያስገርም ዕዴገት አሳይቷሌ ሉባሌ
ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን በሃብታምና ዯሃ መካከሌ ያሇው
ሌዩነት እየሰፋ መምጣት፣29 የዋጋ ግሽበት መጨመር
(የዋጋ ግሽበቱ በ2000ዓም 64በመቶ ዯርሶ ነበር)፣
እንዱሁም የውጭ ምንዚሪና የምግብ ክምችት በአስዯንጋጭ
ሁኔታ ማሽቆሌቆሌ (ምንም እንኳን ባሇፉት ሁሇት ዓመታት
መሻሻሌ ቢያሳይም) እነዙህ ሁለ እየተከሰቱ ያለት
ኢኮኖሚው እያዯገ ነው በሚባሌበት ሁኔታ ውስጥ ነው፡፡

በተሇያየ አቅጣጫ የምጣኔሃብት (ኢኮኖሚ) መስፋፋት
የኢትዮጵያ ምጣኔሃብት መሠረት ያዯረገው አነስተኛ
መጠን ባሊቸው የግብርና ተግባራት ነው፡፡ ሆኖም ባሇፉት
አምስት ዓመታት ምጣኔሃብቱን በፍጥነት የማስፋፋት
አካሄዴ (አዜማሚያ) ተመዜግቧሌ፡፡ ከአገር ውስጥ ምርት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ግብርና አሁንም መጠነኛውን ትርፍ እያስመገበ የሚገኝ
ቢሆንም የአገር ውስጥ ምርት ዴርሻው ግን በቀስታ
እየቀነሰ ሲመጣ የአገሌግልት ርፉ ግን እየጨመረ
እንዱያውም
በ2000/2001
ዓም
ሇመጀመሪያ
ጊዛ
ከግብርናው በሌጦ ታይቷሌ፡፡ (አገሌግልት 45.1 በመቶ፤
ግብርና 43.2 በመቶ) ይህ የዕዴገት ሁኔታ ሇሚቀጥለት
በርካታ ዓመታት በዙሁ እየቀጠሇ እንዯሚሄዴ ትንበያዎች
ቢኖሩም ስላቱ የግብርናው ክፍሇኢኮኖሚ የሥራ ዕዴሌ
ከመፍጠር አኳያ የነበረውን የበሊይነት (አንዲንድች እስከ
80በመቶ ያዯርሱታሌ)30 ግምት ውስጥ ሳይከተት የተዯረገ
ነው፡፡

ሥር እየሰዯዯ የመጣ የንግዴ ኪሣራ
ከዙህ በታች በተቀመጠው ሠንጠረዥ ሊይ እንዯሚታየው
ባሇፉት አምስት ዓመታት ወዯ ውጪ የተሊከው ምርት
በአገራት ብዚትም ሆነ በምርት ዓይነት ከፍተኛ ሇውጥ ያሳየ
ነው፡፡31 ከ50 ሚሉዮን ድሊር የሚሆነው የወጪ ንግዴ
የባቄሊ ዓይነቶችን፣ የይት ሮችን፣ ጫት፣ ወርቅ፣ የአበባ
ምርትን እና የቆዲ ውጤቶችን የሚጨምር ነው፡፡ ከቅርብ
ጊዛ ወዱህ የአበባ ምርት ከኢትዮጵያ የወጪ ምርት
ከፍተኛውን ቦታ እየያ የመጣ ሲሆን በ1993 ዓም ከነበረው
የ300 ሺህ ድሊር የወጪ ምርት ዋጋ በ2000 ዓም 150
ሚሉዮን ድሊር32 በማዯግ ከአጠቃሊይ የወጪ ንግዴ 10
በመቶ መሆን ችሎሌ፡፡ ከአበባ ምርት 80 በመቶ የሚሆነው
ወዯ አውሮጳና አሜሪካ የሚሄዴ ሲሆን ወዯ ውጪ ከሚሊከው
የሥጋ ምርት 50 በመቶ ከሚሆነው የሚሄዯው በኢትዮጵያ
ውስጥ
በሥጋ
ምርት
ሊይ
ከፍተኛ
መዋዕሇንዋይ
ወዲፈሰሰችው አገር ሳውዱ አረቢያ ነው፡፡ (ሳውዱ አረቢያ
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ኤሌፎራ አግሮ-ቢዜነስ ተብል በሚጠራው
አሊሙዱ ኩባንያ አማካኝነት ነው ይህንን
እያዯረገች የምትገኘው)

የሞሃመዴ
ተግባራዊ

ከዙህ በተጨማሪም ከ1998/1999 ጀምሮ ከቻይና፣ ሔንዴ
እና መካከሇኛው ምስራቅ የሚመጣው የውጭ ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንት (FDI) ከ14 በመቶ ወዯ 24 በመቶ ያዯገ
ሲሆን ወዯነዙህ አገራት የሚዯረገው የወጪ ንግዴ
(ኤክስፖርት) ዯግሞ ከ23 በመቶ ወዯ 33 በመቶ
አዴጓሌ፡፡33
ምንም እንኳን ባሇፉት ጥቂት ዓመታት ንግዴ ሊይ ያተኮረ
የእርሻ ኢንቨስትመንትና የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
እየጨመረ ቢሆንም አብዚኛዎቹ የእርሻ መሬቶች ገና
ማምረት ባሇመጀመራቸው ምክንያት በወጪ ንግዴ ሊይ
ትርጉም ያሇው ተጽዕኖ ማምጣት አሌጀመሩም፡፡

ሠንጠረዥ 1፡ የኢትዮጵያ የንግዴ ሚዚን
ዓም
የወጪ
የገቢ
የንግዴ ሚዚን
ንግዴ
ንግዴ
(ሌዩነት)
1999/2000†
486*
1611
-1125
2000/2001
463
1557
-1094
2001/2002
452
1696
-1244
2002/2003
483
1856
-1373
2003/2004
600
2587
-1987
2004/2005
818
3633
-2815
2005/2006
1001
4593
-3592
2006/2007
1189
5128
-3939
2007/2008
1466
6811
-5345
2008/2009
1447
7552
-6105
2009/2010
1736
7836
-6100
ማሳሰቢያ፡
†ዓመቶቹ እንዯ አውሮጳውያን አቆጣጠር፤
*ቁጥሮቹ ዯግሞ በሚሉዮን ድሊር ናቸው፡፡
ምንጭ: Access Capital: 2010 Eth Macro Handbook

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 14

ሣጥን ሇ፡ ሳውዱ አረቢያ፣ ከብት ወዯ ውጪ የመሊክ ንግዴና ሞሏመዴ አሊሙዱ34
በኦሮሚያ ክሌሌ የሚገኘው ኤሌፎራ አግሮ-ቢዜነስ የተባሇው ኩባንያ በኢትዮጵያ የከብት ኃብት ሌማት ሊይ
ከተሰማሩ ኩባንያዎች ትሌቁ ነው፡፡ ኩባንያው የተቋቋመው የመንግሥት ንብረት የሆነው የከብት ሃብት
ሌማት ዴርጅት በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ ሇሆኑት የአሁን የኩባንያው ባሇቤት የሳውዱ ቢሉዮነር ሞሏመዴ
አሊሙዱ በተሸጠበት ጊዛ ነበር፡፡ የኤሌፎራ ታሊሊቅ የከብት ማዯሇቢያዎች ባሁኑ ጊዛ 65ሺህ ከብቶችን
እንዱሁም 400ሺህ በጎችንና ፍየልችን በየዓመቱ ማርባት የሚችሌ ዓቅም አሇው፡፡ ኩባንያው ምርቱን በአገር
ውስጥ ሇታሊሊቅ ሆቴልች፣ ሇተሇያዩ ዴርጅቶችና ሇወታዯራዊ ተቋማት የሚያቀርብ ሲሆን ወዯ ውጪ ዯግሞ
ሇባሔረ ሠሊጤው አገራት ይሌካሌ፡፡ ምንም እንኳን መንግሥት ያወጣው ፖሉሲ ሊኖችን (አርብቶአዯሮችን)
ከመኖሪያ ቦታቸው በግዴ እንዲይፈናቀለና እንዲይነሱ ጥበቃ የሚያዯርግ ቢሆንም ኤሌፎራ ሥራውን
ከጀመረ ወዱህ በቦረና የሚገኙ አርብቶአዯሮች በዯረቅ ወራት የሚጠቀሙበትን የግጦሽ ቦታዎች
አጥተዋሌ፡፡
ኤሌፎራ የሚሇው ስም የተገኘው ከሁሇት የቦረና ኦሮሚኛ ቃሊት ሲሆን ኤሊ ማሇት “ቋሚ የውሃ ቦታ” ማሇት
ሲሆን ፎራ ማሇት ዯግሞ “የዜናብ ወቅት የግጦሽ ቦታ” ማሇት ነው፡፡

የውጪ ዕዲ
የዓሇም ባንክና ዓሇምአቀፉ የገንብ ዴርጅት ባዯረጉት
የዕዲ ይቅርታ (ስረዚ) ምክንያት ኢትዮጵያ ያሊት የውጪ
ዕዲ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷሌ፡፡ በ1993 የኢትዮጵያ የውጪ
ዕዲ በአገር ውስጥ ከምታመርተው ጋር ሲነጻጸር 90 በመቶ
የነበረ ሲሆን በ2000ዓም ግን ይህ ቁጥር በ12 በመቶ
ቀንሷሌ፡፡ ይህም አነስተኛ የዕዲ መጠን መንግሥት
ሇመሠረተሌማት የሚያወጣውን ወጪ በከፍተኛ ሁኔታ
እንዱጨምር አዴርጎታሌ፡፡ በዙህም ምክንያት ከ1995 እስከ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

2000 ባለት ዓመታት (የዋጋ ግሽበት ከግምት ውስጥ
ሳይገባ) መንግሥት የሚያወጣው ወጪ ከ1.3 ሚሉዮን
ድሊር ወዯ 2.8 ሚሉዮን ድሊር በእጥፍ አዴጓሌ፡፡ ይህም
ማሇት ከ21 ሚሉዮን ብር ወዯ 47 ሚሉዮን ብር መሆኑ
ነው፡፡35

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 15

ጊዛ በግብርና መስክ ወዯ አገር
የውጪ ኢንቨስትመንት ከአጠቃሊዩ
ኢንቨስትመንት 32በመቶ ነው፡፡

ውስጥ የሚገባው
ቀጥተኛ የውጪ

ሠንጠረዥ 2፡ የኢትዮጵያ
ዓመታዊ
የውጪ ቀጥተኛ
መዋዕሇንዋይ ፍሰት

የበቆል ምርት በጋምቤሊ

የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት (FDI)
ወዯ
ኢትዮጵያ
የሚገባው
የውጪ
ኢንቨስትመንት
በ1992ዓም ከነበረበት 135 ሚሉዮን ድሊር በ1996 ወዯ 545
ሚሉዮን ድሊር አዴጓሌ፡፡ በተባበሩት መንግሥታት
የንግዴና የሌማት ጉባዔ (UNCTAD) እንዯገበው የውጪ
ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ከ1992 እስከ 1996 ዴረስ
በነበሩት ዓመታት በ94 ሚሉዮን እና በ545 ሚሉዮን ድሊር
መካከሌ ሲዋዥቅ የነበረ ሲሆን ከ1998 ዓም ጀምሮ
እያሽቆሇቆሇ ሄዶሌ፡፡36 ሆኖም የፌዳራለ ኢንቨስትመንት
ቢሮ ከ1997 ጀምሮ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
በከፍተኛ ሁኔታ እያዯገ መምጣቱን ይግባሌ፡፡ በአሁኑ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

0.17
3.5
17.21
14.14
21.93
288.49
260.67
69.98
134.64
349.4
255
465
545.1
265.11
545.26
221.99
108.54
93.57

አኻዝቹ ወቅታዊ በሆነው የውጪ
ምንዚሪ ተመን በሚሉዮን ድሊር
ተቆጥረው ነው፡፡
ምንጭ: UNCTAD (2010)
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ከዙህ በታች የሚገኘው ሠንጠረዥ 3 የውጪ ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንትን ከባሇሃብት አገሮች አኳያ ይረዜራሌ፡፡
እነዙህ
አኻዝች
የኢትዮጵያ
ኢንቨስትመንት
ቢሮ
የገባቸውና ይከሰታለ ተብሇው የሚጠበቁ የካፒታሌ
መዋዕሇንዋይ ፍሰቶች ናቸው፡፡ “ላልች” በሚሇው መስመር
ሊይ በ2000ዓም ሊይ የተጠቀሰው ቁጥር 40በመቶ ከሱዲን
እንዱሁም ከማላዥያ 14.5በመቶ ይገኛሌ ተብል የተጠበቀ
የመዋዕሇንዋይ ፍሰት ነው፡፡ ከ1998 ጀምሮ እስከ 2000ዓም
ዴረስ ከሔንዴ የመጣው 80.45 ሚሉዮን ድሊር የውጪ

ኢንቨስትመንት በሸንኮራ አገዲ እርሻ ሊይ የዋሇ ነው፡፡
ከእስራኤሌ ከገባው መዋዕሇንዋይ 50በመቶ የሚሆነው
ከአበባ ጋር በተያያ ምርት ሊይ ሲውሌ 25በመቶ
የሚሆነው በአትክሌት ምርት፤ ቀሪው 25በመቶ ዯግሞ
በባዮነዲጅ (ከዕጽዋትና እንስሳት ተዋጽዖ የሚገኝ ነዲጅ)
ሊይ የዋሇ ነው፡፡ 50በመቶ የሚሆነው ከሳውዱአረቢያ
የተገኘው ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንት በከብት ሃብት
ሌማት ሊይ የዋሇ ነው፡፡

ሠንጠረዥ 3፡ ቀጥተኛ የውጪ መዋዕሇንዋይ የባሇሃብት አገሮች ዜርዜር
አገራት

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

አማካይ

የአውሮጳ ማኅበር

26.63

7.41

5.34

11.72

18.47

20.87

12.11

52.61

16.37

21.22

31.6

1.94

13.2

8.75

70.62

2.8

12.81

32.43

5.56

23.65

29.21

4.3

10.63

5.42

7.18

58.77

4.87

3.07

4.13

0.23

3.53

3.6

3.1

4.3

44.55

28.96

20.06

10.93

17.17

4.89

11.54

31.36

12.66

16.98

1.82

13.26

56.91

24.53

ሔንዴ
እስራኤሌ

2.75

15.76

ሳውዱአረቢያ

47.4

76.84

አሜሪካ
ላልች

23.21

አጠቃሊይ (በመቶ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ዴምር (በሚሉዮን
ድሊር)

43.51

56.12

19.52

223.77

380.96

180.59

349.89

1640.47

3214.17

9250

ምንጭ፡ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቢሮ፣2001
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መጪው መን
በኢትዮጵያ ጉዲይ ሊይ የሚወጡ ገባዎች የአገሪቷ
የወዯፊቱ
የኢኮኖሚ
ገጽታ
የተመቻቸ
እንዯሚሆን
ይገምታለ፡፡
አሁን
ያለት
ሁኔታዎች
እንዯ
ፕራይቬታይዛሽን
እና
በኢትዮጵያ
የምርት
ገበያ
የሚከናወኑት መናዊ የገበያ ሌውውጦች እንዯሚቀጥለም
ግምት አሇ፡፡ ከፍተኛ የሆነ ዕዴገት የሚጠበቅ ከሆነ
መጠነሰፊ የሆኑ የመንግሥት ወጪዎች፣ የመሠረተሌማት
ግንባታዎች እንዱሁም ንግዴን ዓሊማው ያዯረገ የግብርና
ተግባራት
በሰፊው
መቀጠሌ
አሇባቸው፡፡

1.4 የምግብ ዋስትና ዓውዴ

ዋጋ በዓሇምአቀፍ ዯረጃ ሲንር 6.4 ሚሉዮን ተጨማሪ
ሔዜብ የአስቸኳይ ጊዛ የምግብ ዕርዲታ ጥገኛ ሆኖ ነበር፡፡
(በ2001ዓም ይህ ቁጥር ቀንሶ ወዯ 4.9ሚሉዮን መዴረሱ
ይታወሳሌ፡፡)37 በአሁኑ ወቅት በዓሇም ሊይ ካለ አገሮች
ሁለ ኢትዮጵያ ከፍተኛውን የምግብ ዕርዲታ የምትቀበሌ
አገር ናት፡፡ አሜሪካ ሇብቻዋ 374 ሚሉዮን ድሊር
የሚያወጣ የምግብ ዕርዲታ በ2001ዓም የሇገሰች ሲሆን
በተመሳሳይ ዓመት ሇኢትዮጵያ መንግሥት ዯግሞ 862
ሚሉዮን ድሊር የሚያወጣ ዴጎማ አዴርጋሇች፡፡
ከ1957ዓም
ጀምሮ
ሇ15
ጊዛያት
ያህሌ
ኢትዮጵያ
በጽኑ ዴርቅ ተመትታሇች፡፡
በ2002ዓም የተዯረገው የምግብ
ዯኅንነትንና አዯጋ አመሊካች
(Food Security Risk Index)
እንዯጠቆመው
ሇሁኔታው
በእጅጉ
ከተጋሇጡት
10
አገራት
ኢትዮጵያ
አንዶ
ስትሆን ጥናቱ ከተካሄዯባቸው
163 አገራት መካከሌ በ6ኛ
ዯረጃ ሊይ እንዯምትገኝ ግቦ
ነበር፡፡38

በ1977/1978ዓም ከተከሰተው ረሃብ
ጀምሮ ጠኔ (ችጋር) በኢትዮጵያ
አሰቃቂ
ችግር
ፈጣሪ
ክስተት
ሆኗሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ኢትዮጵያን
በዓሇምአቀፍ ዯረጃ በረሃብ ስሟ
የምትጠራ
አገር
አዴርጓታሌ፡፡
ምንም
እንኳን
የረሃቡ
መጠን
ስዕሌ 1 በክሌሌ ዯረጃ ሇምግብ ዕጥረት የተጋሇጠው ሔዜብ በመቶ
ተዯጋጋሚ
ባይሆንም
አገሪቷ
ባሇማቋረጥ ከፍተኛ የሆነ የምግብ
ስዕሌ 1 የሚያሳየው ዓይነተኛ
ዕጥረትንና
የተመጣጠነ
ምግብ
በሚባሇው በ1999ዓም የምግብ
ዕጦትን እየተጋፈጠች ትገኛሇች፡፡ በ2001ዓም ከአጠቃሊይ
ዕርዲታ የሚያስፈሌገውን ሔዜብ ሲሆን በአገሪቷ ውስጥ
ሔዜቧ 10በመቶ የሚሆነው ወይም 7.8 ሚሉዮን የሚቆጠር
ከሚገኙት ክሌልች በሙለ የሶማላ እና የአፋር ሊኖች
ሔዜብ በጽኑ ተርቦ ነበር፡፡ በ2000ዓም አካባበቢ የምግብ
በቀጣይነት ሇምግብ ዕጥረት እንዯተጋሇጡ ይታያሌ፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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በሰሜን ምስራቅ ዯጋማ ቦታዎች የሚኖረው ሔዜብም
ያሇማቋረጥ የምግብ ዕጥረት ተጠቂ ሆኗሌ፡፡ ይህም አካባቢ
በበሌግ ዜናብ ሊይ ጥገኛ የሆኑትን የዯቡብና ምስራቅ
ትግራይን፤ የምስራቅ አማራ ክሌሌን (ዯቡብ ወል፣ ሰሜን
ወል፣ ሰሜን ሸዋና የኦሮሚያ ዝኖችን ይጠቀሌሊሌ) እስከ
ምስራቅ የዯቡብ ብሓረሰቦችና ሔዜቦች ክሌሌ እና ምስራቅ
የኦሮሚያ ክሌሌን የሚያካትት ነው፡፡ እነዙህ ክሌልች
ተመሳሳይ የምግብ ዕጥረት ሁኔታዎች የሚያጋጥማቸው
ሲሆን በተጨማሪም ዋነኛ በሚባለት ወንዝች ዲርቻ የሚኖሩ
ሰዎች በተሇየ ሁኔታ ሇጎርፍ በመጋሇጣቸው ሥር የሰዯዯ
የምግብ ዕጥረት የተጋረጠባቸው ናቸው፡፡39 እነዙህም
በአዋሽ ሸሇቆ የሚገኙ እንዱሁም በጋምቤሊና በዯቡብ ኦሞ
ሸሇቆ የሚገኙን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡

ግብርና በኢትዮጵያ
በኢትዮጵያ የሚከሰተው የዜናብ ሁኔታ በእጅጉ ተሇዋዋጭ
መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሚንበው መጠንም ኀይሇኛ ነው፡፡
ይህም ሁኔታ በወቅቶች የመፈራረቂያ ጊዛና ባጠቃሊይ
በዓመት ውስጥም ከፍተኛ የዴርቅ አዯጋ እንዱኖር
አዴርጓሌ፡፡ በአገሪቱ ውስጥ ካሇው የጥራጥሬ እርሻ 10
በመቶ ያህለ ብቻ በመስኖ የሇማ ሲሆን እንዯ ቡና፣
የይትር እንዱሁም የሇውዜ ዜርያዎች ያለ ሇውጪ ገበያ
የሚመረቱ በሙለ የሚመረቱት በዜናብ ነው፡፡ ሆኖም
እንዯ ሸንኮራአገዲ፣ ጥጥ እና አበባ ያለ ኢንደስትሪ ተኮር
ምርቶች
በመስኖ
የሚሇሙ
በመሆናቸው
ዴርቅ
በሚከሰትበት ጊዛ የሰብሌ ምርቱን 90 በመቶ እንዱቀንስ
ያዯርገዋሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የአገሪቱ መሬት ጥራት
እጅግ ዜቅተኛ ሁኔታ ሊይ መገኘቱ ሇረጅም ጊዛ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የሚከሰትን ዴርቅ የመቋቋም ችልታው ውሱን እንዱሆን
አዴርጎታሌ፡፡
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው ምርት የምግብ ዋስትና
ተግባራዊ በመሆንና አሇመሆን፣ ወቅቱን ጠብቆ በሚንበው
ዜናብ እና በላልች የአየር ጠባይ ሁኔታዎች ሊይ በእጅጉ
ጥገኛ ነው፡፡40 በኢትዮጵያ አምስት ዋና ዋና የእርሻ ምርት
ዳዎች አለ፡፡ እነዙህም፡1. የዯጋው ክፍሌ የተቀሊቀሇ የእርሻ ዳ፤ ይህ ዳ
80በመቶ በሚሆነው የአገሪቷ ሔዜብ እንዱሁም
ከአጠቃሊዩ
የመሬት
ሥፋት
45በመቶ
በሚሆነውና ከ1500 ሜትር የባሔር ጠሇሌ በሊይ
በሚኖሩ ንዴ የሚተገበር ነው፡፡
2. የቆሊው ክሌሌ የተቀሊቀሇ የግብርና ምርት ዳ፤
ይህ ዳ ዯግሞ ከፍታቸው ከ1500 ሜትር
የባሔር
ጠሇሌ
በታች
በሆኑ
አካባቢዎች
የሚተገበር ነው፡፡ በእነዙህ ቦታዎች ዴርቅን
መቋቋም የሚችለ እንዯ በቆል፣ ማሽሊ፣ ስንዳና
ጤፍ እንዱሁም የይት ሰብልችና ጥራጥሬዎች
ይመረታለ፡፡ በዙህ ዳ በሬዎች ሇኃይሌ
ምንጭነት አገሌግልት ሊይ የሚውለ ሲሆን
ሇአካባቢው ኅብረተሰብ ከብቶች የሚውሇው
የግጦሽ ቦታና ከሰብልች የሚገኘው ትርፍራፊ
ከብቶችን ሇማርባት ጥቅም ሊይ ይውሊሌ፡፡
ከእርሻ
ተግባራት
ውጪ
በእነዙህ
ቆሊማ
አካባቢዎች ሇማገድ የሚውሌ እንጨትና ከሰሌ
ሽያጭ በሰፊው ይተገበራሌ፡፡
3. የአርብቶአዯርነት ህይወት ከአጠቃሊዩ ሔዜብ
10በመቶ የሚሆነውና በአፋርና በሶማላ ክሌልች
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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እንዱሁም በቦረና ዝን የሚኖረው ሔዜብ የኑሮ
መተዲዯሪያው ነው፡፡
4. አሰባጥሮ የማረስ ሌምዴ በተሇይ በዯቡብና
በምዕራብ ኢትዮጵያ የተሇመዯ ሲሆን ይህም
ከአጭር ጊዛ እርሻ በኋሊ መሬቱን እንዯገና
ሇተወሰነ ጊዛ ሳያርሱ (ባብዚኛው ከ 1 እስከ 2
ዓመታት) የመተው ሌምዴ ነው፡፡ መሬቱ
በማይታረስበት ዓመታት የሚበቅሇውን ዕጽዋት
ሇማስወገዴ በበጋ ወራት እሣት የሚሇቀቅ ሲሆን
ይህም የሚከናወነው የተከሊ ሥራ ከመጀመሩ
በፊት ነው፡፡ ይህ ሌምዴ የሚተገበርባቸው
ቦታዎች ሔዜብ ጥቅጥቅ ብል ያሌሰፈረባቸው
ናቸው፡፡
5. ንግዴ ተኮር ግብርና ተብል የሚጠራው በቅርቡ
የተጀመረ የእርሻ መስክ ነው፡፡
በአሁኑ ጊዛ አብዚኛው የመሬት ኢንቨስትመንት እየተካሄዯ
ያሇው አሰባጥሮ የማረስ ሌምዴ ገቢራዊ በሆነባቸው
አካባቢዎች ነው፡፡ ሆኖም በአንዲንዴ የተቀሊቀሇ የግብርና
ተግባር በሚካሄዴባቸው የቆሊ አካባቢዎች እንዱሁም
በአንዲንዴ የአርብቶአዯር ሥፍራዎች ይኸው የመሬት
ኢንቨስትመንት ተግባር እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡
ከእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
በየጊዛው ሲጠቀስ የምንሰማው ስታቲስቲክስ ኢትዮጵያ
ካሊት 111.5 ሚሉዮን ሓክታር መሬት 74.5 ሚሉዮን
ሓክታር የሚሆነው ሇእርሻ ተስማሚ ሲሆን 15.4 ሚሉዮን
ሓክታሩ ዯግሞ በአሁኑ ጊዛ ምርት በመስጠት ሊይ የሚገኝ
መሆኑን ነው፡፡ ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዛ እንዯ በቆል፣
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ስንዳ፣ ገብስ፣ ጤፍ፣ ዲጉሳና
ማሽሊ
የመሳሰለትን
ጥራጥሬዎች እንዱሁም ላልች የእህሌ ዓይነቶችን፣ የይት
ፍሬዎችን፣
ፍራፍሬዎችን፣
አትክሌቶችን፣
የቃጫ
ሰብልችን፣ ቡና፣ ሻይ፣ ቅመማቅመሞች እንዱሁም ላልች
የኢንደስትሪ ሰብልችን ታመርታሇች፡፡41

የምግብ ዋስትና እንዲይኖር የሚያዯርጉ እውነታዎች
በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ዕውን እንዲይሆን የሚያዯርጉ
በርካታ ውስብስብ የሆኑ የስነሔዜብ፣ የአየር ጠባይ፣
የፖሇቲካና የቴክኖልጂ ምክንያቶች አለ፡፡ መሠረታዊ
የሆኑት ምክንያቶች ግን የሚከተለት ናቸው፡- ፈጣን
የሔዜብ ዕዴገትና የአካባቢ ብክሇት፣ ከመሬት ይዝታና
ከገበያ አሠራር ወተ አኳያ አግባብነት የላሊቸው
የመንግሥት ፖሉሲዎች፣ ከግብርና ውጪ ያሇው የሥራ
ዕዴሌ አናሳነት፣ ወቅታዊ ሇሆነው ፍሊጎት ብቃት ያሇው
ምሊሽ አሇመስጠት (ይህም ሇአስከፊ ዴህነት፣ ጉስቁሌና፣
የንብረት
መሊሸቅ
ምክንያት
ሆኗሌ)፣
በሊኖች
(በአርብቶአዯሮች)
አካባቢዎች
የሚነሳ
ግጭት፣
የመሠረተሌማት አውታሮች ዕጥረት (ይህም የትምህርት፣
የንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ የጤና ወተ አገሌግልቶችን
የሚጨምር ነው)፣ የጾታ መዴሌዖ እና በተዯጋጋሚ
የሚከሰት ዴርቅና ጎርፍ ናቸው፡፡42 አብዚኛው የግብርና
ምርት ሇቤተሰባዊ ፍጆታ የሚያስፈሌጉትን በመሟሊት ሊይ
ያተኮረ መሆኑ፣ የምርት ትርፍ ሲኖር ዯግሞ አነስተኛ
አምርቶ ሻጮች ምርታቸውን ወዯገበያ የሚያቀርቡበት
ምቹ ሁኔታ አሇመኖር ላልቹ ተጨማሪ ምክንያቶች
ናቸው፡፡
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1.5 የመሬት ይዝታ

መራሽ ስርዓት መሇወጡን
አብሮ የሇውጡ አካሌ ሆነ፡፡

በ1966 ዓም ወዯ ሥሌጣን የመጣው ዯርግ አሁን
በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሆኖ የሚገኘውን የመሬት ይዝታ
ቅኝት እንዯወሰነው ይታወሳሌ፡፡ በ1967 የታወጀው
የመሬት አዋጅ በወቅቱ የነበረውን የመሬት አስተዲዯር
በማስወገዴ
መንግሥት
የመሬት
ባሇቤት
እንዱሆን
አዴርጎታሌ፡፡
እነዙህ
ሇውጦች
በ1980
በታወጀው
ሔገመንግሥትም ከሇሊ እንዯተዯረገሊቸው እናገኛሇን፡፡
ገበሬዎች ከመኖሪያ ቤታቸው አቅራቢያ የሚገኝ መሬትን
ሇተወሰነ ነገር ሇመጠቀም በነጻ ሲሰጣቸው ከ1968 እስከ
1970 ባለት ዓመታት ከ10 ሓክታር በሊይ ካሊቸው
ቤተሰቦች መሬት እየተወረሰ በገበሬዎች ማኅበር አማካኝነት
ሇገበሬዎች እንዱሰጥ ተዯረገ፡፡ በ1970ዎቹ ባለት ዓመታት
መሬትን እና የእርሻ ይዝታዎችን ከግሌ ባሇቤትነት
የመውረስ ተግባር ሲከናወን ከቆየ በኋሊ በ1981 ዯርግ
በፊት ሲከተሇው የነበረውን አሠራር በመተው ወዯ ገበያ

በ1983 ዓም በመሇስ ዛናዊ የሚመራው ህዜባዊ ወያኔ
ሃርነት ትግራይ (ህወሃት) ሥሌጣን ከተቆጣጠረ በኋሊም
በመሬት ይዝታ ሊይ ይህንኑ “ዓሇምአቀፋዊ መብት” እና
የመንግሥት ባሇቤትነትን አሠራር ቀጥልበታሌ፡፡ በወቅቱ
“መሬትን ሇሸያጭ መፍቀዴ በቀሊለ ሉጎደ የሚችለትንና
ምስኪን ገበሬዎችን ያሇመሬት ያስቀራሌ የሚሌ”43 ሥጋት
ነበር፡፡ በዙህም ምክንያት በ1987 የታወጀው ሔገመንግሥት
ይህንኑ የመንግሥት ባሇቤትነትን በዴጋሚ በማጽናት
ታውጇሌ፡፡ ሔገመንግሥቱ እንዯሚሇው ከሆነ የመሬት
ባሇቤቶች በይዝታው ሊይ ያሊቸውን ሃብት (በተወሰነ መሌኩ)
እንዱሁም መሬቱን ሇላሊ የማስተሊሇፍ መብታቸው
የተጠበቀ ሲሆን መሬቱ የሚወሰዴባቸው ከሆነም ተገቢው
ካሣ
እንዱሠጣቸው
ያዚሌ፡፡
ከዙህ
በተጨማሪም
ሔገመንግሥቱ ሰፋ ያሇ የሊኖችን መብት የሚያስጠብቅ
መርዜር ይሰጣሌ፡፡ (አንቀጽ 1.6)

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በማወጁ

የመሬት

ይዝታም
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ከፍተኛ የዯን ጭፍጨፋ የተካሄዯበት በአማራ ክሌሌ የሚገኝ የመሬት ይዝታ

በ1988 የተዯረገው ሔገመንግሥታዊ የመሬት ይዝታ
ማሻሻያ ስሇ መሬት ኪራይ እንዱሁም ሉዜ የተሇያዩ
ሇውጦችን ያካተተ ነበር፡፡ ሆኖም እስካሁን የሚሠራበት
የመንግሥት የመሬት ባሇቤትነት ሥሌጣን ብዘ ክርክርና
ጭቅጭቅ የሚያስነሳ ጉዲይ ሆኖ ቢቀጥሌም ሔጉ ግን
በአራት ዴምጽ ብሌጫ 499 ሇ495 በሆነ ዴምጽ አሌፏሌ፡፡

የፌዳራሌ መንግሥት የገጠር መሬት አስተዲዯር አዋጅ

(ቁጥር 89/1989) ሇክሌሌ መስተዲዴሮች የራሳቸውን
መሬት ሇማስተዲዯር አዋጅ ማውጣት የሚችለበትን
ሥሌጣን ይሰጣሌ፡፡ ይህንን በመጠቀም እስካሁን አራት
ክሌልች የራሣቸውን ሔግ ያወጡ ሲሆን የቤንሻንጉሌ
ጉሙዜ
ክሌሊዊ
መስተዲዴርም
ሔጉን
የማውጣት
የመጨረሻው ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ (ሇዙህም ተግባራዊነት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

አዋጅ ቁጥር 46/1992ን እንዯ ናሙና ይጠቀማለ)44
በፌዳራሌ ዯረጃ የመሬትን ጉዲይ በተመሇከተ አግባብ
ያሇው አካሌ የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር (MoARD)
ነው፡፡ በክሌልች ዯረጃ ግን ይህ መሬትን የማስተዲዯር
ሁኔታ እንዯ ክሌለ የሚሇያይ ሲሆን በተግባር ተፈጻሚ
ሲሆን የሚታየው ግን የገጠር መሬት አስተዲዯርና
አጠቃቀም በወረዲ ወይም በቀበላ ዯረጃ ሲከናወን ነው፡፡
በብዘዎች ንዴ መንግሥት የመሬት ባሇቤት መሆኑ
ኢንቨስትመንትን እንዯማያበረታታ ይነገራሌ፡፡ ይህም
ምርትን፣ የምግብ ዋስትናን እና የኢኮኖሚ ዕዴገትን
እንዯሚያመነምን እሙን ነው፡፡ በአንጻሩ ግን ኢህአዳግ
የፕራይቬታይዛሽን ተግባራዊነት በገጠር የሚኖሩ በርካታ
ምስኪናን መሬታቸውን እንዱሸጡ በመገፋፋት ወዯ ከተማ
እንዱኮበሌለ ያዯርጋቸዋሌ፤ ይህም በከተሞች እየተከሰተ
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ያሇውን ቀውስ በማባባስ ሥር የሰዯዯ ዴህነት እንዱስፋፋ
ያዯርጋሌ በማሇት ይከራከራሌ፡፡

የወቅቱ የመሬት ይዝታ አሠራር
የመሬት ይዝታና የምስክር ወረቀት አሠጣጥ በክሌሌ ዯረጃ
የሚወሰን ሲሆን ይህም አሠራር በየክሌለ ይሇያያሌ፡፡
በአሁኑ ጊዛ የሚታረስ መሬት መብትን በተመሇከተ ሦስት
ዋናዋና ሌምድችን ኢትዮጵያ እየተከተሇች ትገኛሇች፡፡
እነዙህም አስተዲዯርን መሠረት ያዯረገ፣ ገበያን መሠረት
ያዯረገ እና ከገበያ አሠራር ወጣ ያሇ ሌምዴን መሠረት
ያዯረገ አሠራሮች ናቸው፡፡45
1. አስተዲዯርን መሠረት ያዯረገ፡- በዙህ አሠራር መሠረት
ብቃት ያሊቸው ቤተሰቦች መጠኑ የተወሰነ መሬት
በባሇቤትነት ይሰጣቸው ንዴ መብታቸው ያዯርጋሌ፡፡
እነዙህ መብቶች ከመሬት ጥበቃን እና ማሻሻሌ
በስተቀር
በመሬቱ
ሊይ
ያሌተወሰነ
መብት
እንዱኖራቸው የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ ከዙህ አሠራር ጋር
በተያያ የመሬት ኪራይን አስመሌክቶ እየጨመረ
የመጣ የመብት ሁኔታ ሲኖር ይህ መብት በአብዚኛው
የሚሠራበት ነው፡፡
2. ገበያን መሠረት ያዯረገ፡- ይህ አሠራር ተግባራዊ
እየሆነ የመጣው የመሬት ይዝታን አስመሌክቶ በአገሪቷ
ውስጥ ያሇው ፍሊጎት ከአቅርቦቱ ጋር ሉጣጣም
ባሇመቻለ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት የእርሻ መጠን እያነሰ
የሄዯ ሲሆን በአንጻሩ ግን የሔዜብ ቁጥር እየጨመረ
መጥቷሌ፡፡ እነዙህ የኪራይ ገበያዎች በአቅርቦትና
ፍሊጎት ሊይ መመሥረታቸው የሚታወቅ ጉዲይ ቢሆንም
ያሇው አሠራር ግን ባሇቤትነትን ማካፈሌ፣ በጣም ውሱን
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇሆኑ ጉዲዮች የአጭር ጊዛ ኮትራት የመስጠትን
ሥርዓት የተከተሇ ነው፡፡ እነዙህን መብቶች ሇላሊው
ተሊሌፈው የማይስጡ ከመሆናቸው አሌፎ መሬትን
የማሳዯር (የዕዲሪ መሬት) አሰራር ተግባራዊ አሇመሆን
መሬቱን የበሇጠ እንዱራቆት አዴርጎታሌ፡፡
3. ከገበያ አሠራር ወጣ ያሇና ሌምዴን መሠረት ያዯረገ
አሠራር፡- አሁን ያሇው መሬትን ሇኢንቨስትመንት
የመስጠት ተግባር ባተኮረባቸው ቆሊማ ቦታዎች ይህ
ሌምዴ በስፋት እየተሠራበት ይገኛሌ፡፡ ይህ አሠራር
ከር ሃረግና ከጥንት ሲወርዴ የመጣውን መብት
በከፍተኛ ሁኔታ ግምት ውስጥ የሚያስገባ ነው፡፡ ሆኖም
እንዯ ቦታውና እንዯ ሔዜቡ የር ሃረግ ሁኔታ ይህ
አሠራር
በተሇያዩ
ቦታዎች
የተሇያየ
የአሠራር
ሥርዓትን ይከተሊሌ፡፡
ሉታረስ በሚችሇው መሬት ሊይ ከተሰጡት መብቶች
በተጨማሪ ሇግጦሽ፣ ሇአዯን፣ ዓሣ ሇማጥመዴ፣ ሇመንፈሳዊ
ወይም ሇላልች አገሌግልቶች የተፈጥሮ ኃብትን ተካፍል
ስሇመጠቀም ይጠቅሳሌ፡፡ እነዙህ በተሇምድ በሚዯረገው
የአሠራር መንገዴ የሚከናወኑ ናቸው፡፡ ላልች ከተሇያየ
ቦታ መጥተው ወዯእነዙህ ቦታዎች ሇመግባት እንዱሁም
ቦታዎቹን ሇመካፈሌ ወይም ሇመጠቀም በሚፈሌጉበት ጊዛ
በሁለም ንዴ ተቀባይነት ባሊቸው ነገር ግን ይፋ ባሌሆኑ
የአሠራር ዯንቦች አማካኝነት አጠቃቀሙ ይከናወናሌ፡፡
በእንዯዙህ ዓይነት የአሠራር ሁኔታዎች ውስጥ የክሌልች
ጣሌቃገብነት በጣም ውሱን ነው፡፡ አሁን ያሇው አሠራር
ባጠቃሊይ በአራት ከፋፍል ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡- (1) ዕገዲ
የላሇበት ሇሁለም ክፍት በሆነ መሌኩ የጋራ ኃብት
አጠቃቀምን የሚፈቅዴ፤ (2) ዕገዲ ተግባራዊ የሚሆንባቸው
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ቦታዎች (ሇምሳላ ሇግጦሽና ሇዯን ጥበቃ የተወሰኑ
ቦታዎች)፤ (3) ሇግሌ ጉዲይ የተከሇለ ኮረብታዎችና
የታጠሩ ቦታዎች፤ እንዱሁም (4) በክሌሌ ቁጥጥር ሥር
ያለ በሚሌ ሉከፋፈለ ይችሊለ፡፡46
በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጥሮ ኃብትን በጋርዮሽ መጠቀም
በዓይነትም ሆነ በመጠን እየቀነሰ የመጣ ክስተት እንዯሆነ
በርካታ ገባዎች ይጠቁማለ፡፡ ሇዙህ ምክንያቱ ምን

እንዯሆነ አንዴ ገባ እንዯጠቆመው ከሆነ የአየር ንብረት
ሇውጥ (ዯረቃማነት እና በረሃማነት መስፋፋት)፣ የሔዜብ
ቁጥር መጨመር፣ የመኖር ዓቅም ማነስና ዴህነት፣
የፖሇቲካው አሇመረጋጋትና ዯካማ ማዕከሊዊ አስተዲዯር፣
ሆን ተብሇው የሚወጡ የመንግሥት ፖሉሲዎች (የጋራ
የሆኑትን ሇግሌ የማዴረግ) እና የጋራ በሆኑት ሊይ የኅብረት
እርምጃ የመውሰዴ ተግባር ማሽቆሌቆሌ ናቸው፡፡47

የበርካታዎችን ዓይን የሚስበውና በተፈጥሮ ሃብት የበሇጸገው የጋምቤሊ ዴንግሌ መሬት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሊኖች
(አርብቶአዯሮች)
ጠንካራ
ሔገመንግሥታዊ
መብቶች እንዱኖራቸው የተጣሇ መሠረት ቢኖርም፣
የሊኖችን ምርት ሇየት የሚያዯርገው የመሬት ይዝታን
በጋራ የመጠቀም ሌምዴ ባሇፉት ጊዛያት የወጡ
የመንግሥት ፖሉሲዎች ቸሌ ሲሎቸው ቆይተዋሌ፡፡48
አርብቶአዯሮች በተዯጋጋሚ መሬትና የመሬት ይዝታቸውን
እያጡ እንዯሆነ በርካታ የተሇያዩ ገባዎች ጠቁመዋሌ፡፡
(በቅርቡ በኦሞ ሸሇቆ የሚገነባው ግዴብ፣ ከአፋር ሊኖች
(አርብቶአዯሮች) ጋር በአዋሽ ሸሇቆ እንዱሁም በከረዩ
የኦሮሞ አርብቶአዯሮች ውስጥ ያሇው ችግር ይጠቅሷሌ)
የመሬት ይዝታ ዋስትናን እንዱሁም የመሬት ሠርተፊኬትን
በተመሇከተ ያሇው አሠራር በየክሌለ የተሇያየ ነው፡፡
ሇምሳላ በአሁኑ ጊዛ የመሬት ባሇቤት የሆኑ ሁለ በትግራይ
የምዜገባ ሠርቲፊኬት ሇማግኘት፣ በአማራ ክሌሌ የይዝታ
ዯብተር ሇማግኘት እንዱሁም በኦሮሚያ ክሌሌ የዕዴሜሌክ
የይዝታ ሠርቲፊኬት ሇማግኘት ብቁ ናቸው፡፡ መሬትን
እንዯገና የማከፋፈሌ ሁኔታ በትግራይ የተፈቀዯ ሲሆን
በኦሮሚያ ግን ክሌክሌ ነው፡፡ በትግራይ የቀዴሞ የህወሃት
ታጋዮችና ቀዴመው ወዯ ክሌለ የገቡ ምንም እንኳን
ኑሯቸውን በከማዎች አካባቢ ቢመሰርቱም በገጠር የመሬት
ባሇቤት የመሆን መብት አሊቸው፡፡ ይህ መብት በየትኛውም
ክሌሌ ተግባራዊ አይዯሇም፡፡
በየክሌለ የሚገኙ ባሇሥሌጣኖች በገጠር አካባቢ የአገዚዘን
የፖሇቲካ ዴጋፍ ሇማጎሌበት ከሔጉ ውስጥ የፈሇጉትን
እየመረጡ
ተግባራዊ
እንዯሚያዯርጉ
አንዴ
ገባ
አመሌክቷሌ፡፡49
ላልች ገባዎች ዯግሞ የተሇያዩትን
የተጠቃሚ መብቶች (በገጠር፣ በከተማ፣
በጋርዮሽና
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

አርብቶአዯርነት) ተግባራዊ ከማዴረግ አኳያ እርስበርሳቸው
የሚጋጩና የሚዯራረቡ አሠራሮች እንዲለ ጠቁመዋሌ፡፡
እነዙህን እያንዲንዲቸውን መብቶች የማስተዲዯር አሠራር
ከላልች አሠራሮች ጋር የተቀናጀ አይዯሇም፡፡ ይህም
አሇመሆኑ
ተመሳሳይ
የመሬት
ይዝታዎች
በተሇያዩ
የመንግሥት መምሪያዎች ሇተሇያየ አገሌግልት ሲሰጥ
ይስተዋሊሌ፡፡50

ወቅታዊው የመሬት ይዝታ ማረጋገጫ
ሇበርካታ ዓመታት የዓሇም ባንክና ላልች ዓሇምአቀፋዊ
ዴርጅቶች የኢትዮጵያ መንግሥት የመሬት ይዝታዎችን
አሠራር
ሇማሻሻሌ
የሚያዯርገውን
ጥረት
ሲዯግፉ
ቆይተዋሌ፡፡
የመሬት
ይዝታ
ማረጋገጫ
ማሇት
የተጠቀሰውን ንብረት በመመዜገብ የይዝታውን ዋስትና
ሇማረጋገጥ የባሇቤትነት መብት ሔጋዊ የሚሆንበት ሂዯት
ነው፡፡ በ2000 ዓም የወጣው የዓሇም ባንክ ገባ የመሬት
ይዝታ ማረጋገጫ ግጭቶችን ሇመቀነስ፣ ገበሬዎች ዚፎችን
እንዱተክለ
ሇማዴረግ፣
ሊቂነት
ያሇው
የመሬት
አጠቃቀምን
ሇማበረታታት
እንዱሁም
የሴቶችን
የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ዯረጃ ሇማሻሻሌ እንዯሚውሌ
ጥቆማ አዴርጓሌ፡፡51 ላሊ ጥናት ዯግሞ የመሬት ይዝታ
ባሇቤት መሆን መሬቱ ይወረስብኛሌ የሚሌ አስተሳሰብ
በመቀነስ ረገዴ ከፍተኛ ሚና እንዯሚጫወት ጠቁሟሌ፡፡52
ላሊ በትግራይ ክሌሌ የተካሄዯ ጥናት ዯግሞ የማረጋገጫ
ሠርቲፊኬት የተቀበለ ቤተሰቦች ከቦታቸው የመፈናቀሊቸው
ጭንቀት ዜቅተኛ እንዯሆነ ሁኔታው ቢከሰት እንኳን ካሣ
የማግኘት ዕዴሊቸው ከፍተኛ ነው ብሇው እንዯሚያምኑ
ጠቁሟሌ፡፡53
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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እስከ 2000ዓም ዴረስ ክሌልች የመሬት ይዝታዎችን
ሇመመዜገብ በሚያዯርጉት ጥረት በኦሮሚያ፣ በአማራ፣
በትግራይና በዯቡብ ሔዜብ ክሌልች 6.3 ሚሉዮን ቤተሰቦች
(20 ሚሉዮን የመሬት ይዝታዎች) ተመዜግበዋሌ፡፡ ዚሬም
ይህ የመሬት ይዝታ ማረጋገጫ የመሥጠት ጥረት በእነዙህ
አራት ክሌልች እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም
በ2003/2004 የቤንሻንጉሌ ጉሙዜ ክሌሌ የመሬት ይዝታ
ማረጋገጫ ተግባራዊ ያዯርጋሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ ሆኖም
ይህ የጥናት ቡዴን ባዯረገው ምርምር መሠረት መጠነሰፊ
የሆነ የመሬት ማረጋገጫ የመስጠት ጥረት በላልች
ክሌልች ሲከናወን አሌተመሇከተም፤ እነዙህም ክሌልች
በአብዚኛው ባሔሊዊውን የመሬት ይዝታ አሠራር እየተከተለ
የሚገኙ ናቸው፡፡

1.6 የመሬት ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ የሔግ
አስተያየት
በ1987 የታወጀው የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ
ሪፑብሉክ (ኢፌዳሪ) ሔገመንግሥት ማንኛውም ከመሬት
ጋር የተያያ የኢንቨስትመንት አዋጅና ፖሉሲ ምን ሊይ
ተመርኩዝ መውጣት እንዲሇበት መሠረት ይጥሊሌ፡፡ ይህ
ሔገመንግሥት የመሬት ባሇቤትነት የመንግሥት መሆኑን
በዴጋሚ
አረጋግጧሌ፡፡
ገበሬዎች
ነጻ
መሬት
ስሇሚያገኙበት፣ ከቦታቸው እንዲይነሱ ስሇሚዯረግሊቸው
ጥበቃ፣ ሊኖች (አርብቶአዯሮች) ስሇሚኖራቸው መብቶች
እንዱሁም ከቦታ የመፈናቀሌ ሁኔታ በሚከሰትበት ወቅት
ሉከፈሌ ስሇሚገባ ካሣ በአጽንዖት ይናገራሌ፡፡ (በቀጣዩ ገጽ
ሊይ የሚገኘውን ሳጥን ይመሌከቱ)
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ስሇ መሬት አጠቃቀም ሔጋዊ አሠራር
ከዙህ በፊት እንዯተጠቀሰው የፌዳራሌ መንግሥት የገጠር
መሬት አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር 89/1989 ክሌሊዊ

መስተዲዴሮች በሥራቸው ያሇውን መሬት ማስተዲዯርና
መቆጣጠር በተመሇከተ ህግጋትን ማውጣት እንዯሚችለ
ይዯነግጋሌ፡፡ በዙህም መሠረት አራት ክሌልች ይህንን
ተግባራዊ አዴርገዋሌ፡፡ (ትግራይ - አዋጅ ቁጥር 23/1981፤
አማራ - አዋጅ ቁጥር 46/1992፤ ዯቡብ ሔዜብ - አዋጅ
ቁጥር 53/1995 እና ኦሮሚያ - አዋጅ ቁጥር 56/1994)
እንዱሁም የቤንሻንጉሌ ጉሙዜ ክሌሌ በቅርቡ አዋጁን ይፋ
ያዯርጋሌ፡፡54 እነዙህ አዋጆች በሙለ በመሬት ጉዲይ
የኅብረተሰቡን ተሳትፎ አስፈሊጊነትን አጥብቀው ይናገራለ
(አንቀጽ 4)፡፡ ከዙህ በተጨማሪም አዋጆቹ ስሇ መሬት
ክፍፍሌ እንዱሁም ካሳ በመክፈሌ መሬትን ስሇመውሰዴ
(በተወሰኑ ማሻሻያዎች)፣ መሬትን ስሇማከራየት፣ በጋርዮሽ፣
በቡዴንና በግሌ የመሬት ይዝታን ስሇመጠቀም መብቶች
ይረዜራለ፡፡ እንዱሁም አዋጆቹ ስሇመሬት አጠቃቀም
ዕቅዴ መሠረታዊ ሥርዓተ-ቅርጽ ይሰጣለ፡፡(አንቀጽ 13 (2))

ስሇኢንቨስትመንት ሔጋዊ አሠራር
በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንትን አስመሌክቶ ዋንኛው ሔግ
አዋጅ ቁጥር 280/1994 (እና የማሻሻያ አዋጅ 375/1995)
ሲሆን አዋጁ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው
የተሇያዩ
ሔጎችንና
ፖሉሲዎችን
የሚረዜር
ነው፡፡
የኢንቨስትመንት ዋና ዓሊማዎች የውጪ ንግዴን በማበረታታት፣
የቴክኖልጂና
የክህልት
ሽግግር
በማዴረግ
“የውጪ
ኢንቨስትመንት በአገሪቷ የኢኮኖሚ ዕዴገት ሊይ ተገቢውን

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ከኢፌዳሪ ሔገመንግሥት ስሇ መሬት ኢንቨስትመንት የሚናገሩ አንቀጾችና ሏረጎች
“መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የኢትዮጵያ ብሓሮች፣ ብሓረሰቦችና ሔዜቦች የጋራ ንብረት ነው፡፡” አንቀጽ 40(3)
“የኢትዮጵያ አርሶ አዯሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያሇመነቀሌ መብታቸው የተከበረ ነው፡፡
አፈጻጸሙን በተመሇከተ ዜርዜር ሔግ ይወጣሌ፡፡” አንቀጽ 40(4)
“የኢትዮጵያ ሊኖች ሇግጦሽም ሆነ ሇእርሻ የሚጠቀሙበት መሬት በነጻ የማግኘት፣ የመጠቀምና ከመሬታቸው
ያሇመፈናቀሌ መብት አሊቸው፡፡ ዜርዜር አፈጻጸሙ በሔግ ይወሰናሌ፡፡” አንቀጽ 40(5)
“ማንም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ፣ ወይም በገንቡ በመሬት ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ሇሚያዯርገው ቋሚ
መሻሻሌ ሙለ መብት አሇው፡፡ ይህ መብት የመሸጥ፣ የመሇወጥ፣ የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ንብረቱን
የማንሳት፣ ባሇቤትነቱን የማዚወር ወይም የካሳ ክፍያ የመጠየቅ መብትን ያካትታሌ፡፡ . . . “አንቀጽ 40(7)
“የግሌ ንብረት ባሇቤትነት መብት እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ መንግሥት ሇሔዜብ ጥቅም አስፈሊጊ ሆኖ ሲያገኘው
ተመጣጣኝ ካሳ በቅዴሚያ በመክፈሌ የግሌ ንብረትን ሇመውሰዴ ይችሊሌ፡፡” አንቀጽ 40(8)
“መንግሥት በሚያካሂዲቸው ፕሮግራሞች ምክንያት የተፈናቀለ ወይም ኑሮአቸው የተነካባቸው ሰዎች ሁለ
በመንግሥት በቂ እርዲታ ወዯ ላሊ አካባቢ መዋወርን ጨምሮ ተመጣጣኝ የሆነ የገንብ ወይም ላሊ አማራጭ
ማካካሻ የማግኘት መብት አሊቸው፡፡” አንቀጽ 44(2)
“መንግሥት መሬትንና የተፈጥሮ ኃብትን በሔዜብ ስም በይዝታው ስር በማዴረግ ሇሔዜቡ የጋራ ጥቅምና እዴገት
እንዱውለ የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፡፡” አንቀጽ 89(5)
ሚና እንዱጫወት”55 በማዴረግ የውጪ ምንዚሪ ማሳዯግ
ነው፡፡ አስገራሚው ጉዲይ በአንቀጽ 35(3) ሊይ እያንዲንደ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የክሌሌ መስተዲዴር “. . . መሬት በሚመዴብበት ጊዛ
ከምንም በማስቀዯም ሇተፈቀደ ኢንቨስትመንቶች ቅዴሚያ
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ይሰጣሌ” የሚሌ አንቀጽ መካተቱ ነው፡፡ የውጪ ባሇሃብቶች
መነሻ
ካፒታሌም
ከ100ሺህ
ድሊር
ያነሰ
መሆን
እንዯላሇበት ይገሌጻሌ፡፡
በ1952 የተዯነገገው የንግዴ ሔግ የንግዴ እንቅስቃሴዎችን
በተመሇከተ መሠረታዊ መመሪያ ይሰጣሌ፡፡ ከዙህ ሔግም
በኋሊ የወጡ የተሇያዩ አዋጆች የንግዴና የሠራተኛን ሁኔታ
በተመሇከተ ተጨማሪ መርዜር በተሇያዩ ጊዛያት ሲሰጡ
ቆይተዋሌ፡፡
የኢንቨስትመንት
አዋጅ
84/1995
መጠነኛ
ሇውጥ
በማዴረግና አንዲንዴ ማበረታቻዎችን (የግብር እና ከቀረጥ
ነጻ ዕቃዎችን ማስገባት፣ ወተ) በማከሌ እንዱሁም ሇአገር
ውስጥ ባሇሃብቶችና ሇመንግሥት ብቻ የሚፈቀደ የተሇያዩ
የኢንቨስትመንት ክፍሇ-ኢኮኖሚዎችን ይነዴፋሌ፡፡ አገር
ውስጥ ተመርተው በጅምሊ ስሇሚሸጡ ሸቀጦች፣ ከውጪ
ሇሚመጡ ምርቶች በግብዓትነት ስሇሚያገሇግለ ዕቃዎች
እና ላልች እሴት ታክልባቸው የሚከናወኑ የኢንደስትሪ
ተግባራት ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች እንዱፈቀደ ያዚሌ፡፡
ላልች
ከመሬት
ይዝታ
ጋር
ግንኙነት
ያሊቸው
የኢንቨስትመንት ተግባራት ሇአገር ውስጥም ሆነ ሇውጪ
ባሇሃብቶች በአዋጁ መሠረት ተፈቅዯዋሌ፡፡
ሇውጪ ባሇሃብቶች የመሬት ይዝታን ማዯሊዯሌ በተመሇከተ
ወሳኝ የሆነ ሇውጥ የተካሄዯው በ2001ዓም ነው፡፡ ይህም
አዋጅ 29/1993 ሇውጪ ባሇሃብቶች የሚሰጥ ከ5000
ሄክታር በሊይ የሆነ ይዝታን አስመሌክቶ የፌዳራሌ
መንግሥት ኃሊፊነቱን እንዱወስዴ በታወጀበት ጊዛ ነው፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ከዙህ በፊት ግን የክሌሌ መስተዲዴሮች ያሇገዯብ የአገር
ውስጥንም ሆነ የውጪ የመሬት ኢንቨስትመንትን ያከናውኑ
ነበር፡፡ (ሇበሇጠ መረጃ ክፍሌ 2.6 ይመሌከቱ) ይህ አሠራር
በሂዯት ሊይ ተሇዋዋጭነትን፣ የተማከሇ ዕቅዴና ትብብር
አሇመኖርን እንዱሁም የሙስና መስፋፋት የመሳሰለ
የተሇያዩ ችግሮችን አስከትል ነበር፡፡ (ከኢንቨስትመንት
ጋር በተያያ በኢትዮጵያ ስሇሚገኙ ሔጎች ዜርዜር ተቀጽሊ
ሀ ይመሌከቱ)

ዴህነትን የማጥፋት ዕቅዴና ላልች የሌማት ዕቅድችና
ፖሉሲዎች
አሁን በኢትዮጵያ ያሇው የመሬት ኢንቨስትመንት ዓውዴ
የተወሰነው
በተሇያዩ የፖሉሲ
ዕቅድች፣
ስትራቴጂክ
ዕቅድችና የዴህነት ማስወገጃ/የሌማት ዕቅድች ነው፡፡ ሌማት
መር የግብርና ኢንደስትሪ (ADLI) የተሰኘው የስትራቴጂክ
ዕቅዴ ከ1985 ጀምሮ የኢትዮጵያ መንግሥትን ስትራቴጂ
ቅርጽ ያስያ ሲሆን ይህ ስትራቴጂ ዋና ዓሊማ ያዯረገው
የገበሬዎችን ምርታማነትን በተመሇከተ የመዋቅር ሇውጥ
ሇማምጣት
እንዱሁም
የፋብሪካውን
ክፍሇኢኮኖሚ
በተመሇከተ ዯግሞ በመናዊ መሌኩ እንዯገና እንዱዋቀር
በማዴረግ ዕቅዴ ሊይ በግሌጽ በማተኮር ነው፡፡ የኢፌዳሪ
የኢንደስትሪ ሌማት ስትራቴጂ (1994) የሚባሇውም
የተነዯፈው ሌማት መር የግብርና ኢንደስትሪን እንዯ
መሪው ብቻ ሳይሆን ሇኢንደስትሪው ዕዴገት እንዯ ዕቅደ
ግብ አዴራሽ በማዴረግና የሰው ኃይሌን በዋነኛነት
የሚጠቀም የውጪ ንግዴ መር የኢንደስትሪ ዕዴገት
ሇማዴረግ ነው፡፡56
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ከዙህ በተጨማሪም ከ1997 – 2002 ዴህነትን ሇማጥፋት
ተከታታይነትና ቀጣይነት ያሇው ዕቅዴ (PASDEP) በሚሌ
የተነዯፈው የተባበሩት መንግሥታት ካወጣው የሚሉኒየሙ
የሌማት ዕቅዴ (MDGs) ጋር በጣምራነት ተፈጻሚ እየሆነ
እንዱሠራ ነው፡፡ ይህ ዕቅዴ ግብርንናን ወዯ ትርፋማ
ንግዴነት መሇወጥ፣ የግለን ክፍሇኢኮኖሚ ሌማት እንዱሁም
ሇሚሉኒየሙን የሌማት ዕቅዴ (ተፈጻሚነት) ተግባራዊ
ሇማዴረግ የሚያስፈሌጉ ኃብቶችን ማሳዯግ ሊይ ያተኩራሌ፡፡
ይህንንም ዕቅዴ ተከትል ነው የሌማትና ትራንስፎርሜሽን
ስትራቴጂ መነዯፍ የተቻሇው፡፡ በቅርቡ የተሇቀቀው ይህ
የትራንስፎርሜሽን ንዴፍ ከ2003 – 2009 ዴህነትን
ሇማስወገዴ የሚቻሌበትን ሥርዓተቅርጽ ይሰጣሌ፡፡ ይህ
ስትራቴጂ በግብርና እና በኃይሌ (ኤነርጂ) ዕዴገት፣
በመሠረተሌማት
መሻሻሌና
ሇኢንቨስትመንት
ምቹ
ሁኔታዎችን በመፍጠር ሊይ ያተኩራሌ፡፡ በመሆኑም
ስትራቴጂው ተግባራዊ ሲሆን በሚቀጥለት አምስት
ዓመታት የኃይሌ (የኤነርጂ) ምርት ዕዴገት በአምስት
እጥፍ እንዱሁም የግብርና ግብዓቶች ዕዴገት በእጥፍ
ይመገባሌ የሚሌ ራዕይ በመንግሥት በኩሌ አሇ፡፡

1.7 የኢንቨስትመንት (የመዋዕሇንዋይ) ዓውዴ
ከቅርብ ጊዛ ወዱህ ባሇሃብቶችን ሇመሳብ በሚሌ ኢትዮጵያ
የግብር ቅነሳን፣ ምቹ የመሬት ይዝታንና የኢንቨስትመንት
ፈቃዴን በተመሇከተ ዯግሞ ቀሌጣፋና ፈጣን አሠራርን
የመሳሰለ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችን ስትተገብር
ቆይታሇች፡፡ እነዙህን ጠቃሚ የሚባለ የገበያ እሴቶችን
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

“ኢትዮጵያን ሇኢንቨስትመንት የመረጥነው ርካሽ
የሠራተኛ ጉሌበት፣ የተጠጋጋ መሬትና ሇንግዴ ምቹ
ሁኔታ ስሊሊት ነው፡፡”

አዱትያ ቪ. አጋርዋሌ የኢማሚ ባዮቴክ ኩባንያ ዲይሬክተር
30ሺህ ሄክታር መሬት ጃትሮፋ ሇተባሇ በተሇይ ሇባዮዱዜሌ ምርት
የሚውሌ ሰብሌ ሇማምረት ከኦሮሚያ ክሌሌ ከተረከቡ በኋሊ
57
የተናገሩት፡፡

“ኢትዮጵያን ሇግብርና ኢንቨስትመንት የመረጥነው
ያሊትን የሠራተኛ ጉሌበት፣ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ
እንዱሁም መንግሥት የውጪ ኢንቨስትመንትንና
ሌማትን ሇማሳዯግ የሚሰጠውን ዴጋፍ በመመሌከት
ነው፡፡”
በጋምቤሊ ክሌሌ አኩሪአተር ሇማምረት 25ሺህ ሄክታር መሬት
58
የተረከበው የሩቺ ሶያ (የሔንዴ) ኩባንያ ቃሌ አቀባይ፡፡

ኢትዮጵያ በትጋት ሇዓሇምና ብቃት ሊሊቸው ባሇሃብቶች
ስታስተዋውቅ ቆይታሇች፡፡ (ሣጥን ሏ ይመሌከቱ) ከዙህ
የጥናት ቡዴን ጋር የተገናኙ የአገር ውስጥና የውጪ
ባሇሃብቶች ኢትዮጵያ ሇምን ሇኢንቨስትመንት ምቹ
እንዯሆነች የተሇያዩ ምክንያቶችን የሰጡ ሲሆን በጣም
ተዯጋጋሚነት የሚያነሷቸው ምክንያቶችም፡



በጣም ርካሽ የመሬት ኪራይ
ሇእርሻ ተስማሚ የሆነ የአየር ንብረት
ዜቅተኛ የሠራተኛ ጉሌበት (የሠራተኛ ጉሌበት
በርካሽና በብዚት ይገኛሌ)

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ከግብር እና ቀረጥ ጋር በተያያ ነጻ ስሇመሆን
የወጡ ግሩም ማበረታቻዎች
 ጥብቅ ያሌሆኑ ሔጎች
 ከላልች አገሮች ጋር ሲነጻጻር ዜቅተኛ የሆነ
የሙስና አሠራር
 መጠነሰፊ የሆነ በሌማት ሊይ ያሌዋሇ መሬት
 ከገበያ ቅርበት አኳያ ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ
 መጠነሰፊ የውሃ አቅርቦት
 ምርት ወዯውጪ ሇመሊክ ያሇው ተስማሚነት
(ሇሔንዴ አማራጭ አይዯሇም)
 ወዯላልች ገበያዎች በቀሊለ ሇመዴረስ ያሇው
ምቹ አማራጭ
 የኢንቨስትመንት ፈቃዴ ሇማውጣት ያሇው
የተመቻቸ አሰራር
በባሇሃብቶቹ የተጠቀሱት ናቸው፡፡


ከእነዙህ ሁለ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግሥት መሬት
መረከብ ሇሚፈሌጉ ባሇሃብቶች ጉዲያቸውን በቀሊለ
የሚያስፈጽሙበት “የመሬት ባንክ” ማቋቋሙ ላሊው
ተጠቃሽ ሁኔታ ነው፡፡ በፌዳራሌ መንግሥት ሥር ያሇው
የመሬት ይዝታ በጣም ሰፊና ተያያዥነት ያሇው ሲሆን
ሇውጪ ባሇሃብቶች ከ5ሺህ ሄክታር ወይም ከዙያ በሊይ
ሇመስጠት የሚያስችሌ ነው፡፡

ዓሇምአቀፋዊ ስምምነቶች
ኢትዮጵያ የምስራቃዊና ዯቡባዊ አፍሪካ የጋራ ገበያ ወይም
ኮሜሳ (COMESA) ተብል የሚጠራው እና የላልች ታሊሊቅ
የንግዴ ቡዴኖች አባሌ በመሆኗ 380 ሚሉዮን ሔዜብ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ያካተተና ተመጣጣኝ ታሪፍን የሚከተሌ ገበያ ውስጥ
ትገኛሇች፡፡ በርካታ ታሊሊቅ ባሇሃብቶች ምርታቸውን
ሇመሸጥ ያሊቸውን ሰፋ ያሇ ዕዴሌ ሲጠቅሱ ኮሜሳን
ያወሳለ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ የበርካታ ቁሌፍ
የሆኑ ዓሇምአቀፋዊ ስምምነቶች ፈራሚ አገር በመሆኗ
የውጪ ባሇሃብቶች ሉያጋጥማቸው የሚችሌ የኪሣራ አዯጋ
በመቀነስ ረገዴ ምቹ ነች፡፡ እንዱሁም በአገር ውስጥና

በላልች
አገራት
ተወሊጆች
መካከሌ
የሚፈጠር
የኢንቨስትመንት ክርክር ስምምነት ውሌ
(ICSID)

የሚባሇውና የዓሇም ባንክ ያወጣው በውጪ ባሇሃብቶች
መካከሌ የሚፈጠርን ክርክር የመገሊገያ ዓሇምአቀፍ
ስምምነት እንዱሁምየዓሇምአቀፍ የኢንቨስትመንት ዋስትና
ኤጀንሲ (MIGA) የሚባሇውና ሇውጪ ባሇሃብቶች ከፖሇቲካ
ጋር የተያያዘ እንዯ ሃብት መውረስ የመሳሰለ አዯጋዎችና
የጦር ጉዲቶች ሊይ ዋስትና የሚሰጥ ዴርጅት አባሌ አገር
ነች፡፡59
ከኢትዮጵያ የሚሊኩ ሸቀጦች በሙለ “ከጦር መሣሪያ
በስተቀር”
(EBA)60
በሚባሇው
ስምምነት
መሠረት
ተቀባይነት ያሊቸው በመሆናቸው በአውሮጳ ገበያዎች
ተቀባይነት ሇማግኘት በቀሊለ የሚችለ ሲሆን እንዱሁም
የአፍሪካ ዕዴገትና ዕዴሌ ሔግ (AGOA) ፈራሚ አገር
በመሆኗ የኢትዮጵያ ሸቀጦች በአሜሪካ ገበያዎች ሇሽያጭ
ሇመቅረብም ይችሊለ፡፡ ከዙህ ላሊም ከኢትዮጵያ የሚሊኩ
ሸቀጦች አብዚኛዎቹ አጠቃሊይ የምርጫ አሠራር (GSP)
በሚባሇው የአውሮጳ ኅብረትና የአሜሪካ አሰራር የቅዴሚያ
ተቀባይነት ያሊቸው ናቸው፡፡ በዙህ አሠራር ምክንያት
አብዚኛው ከኢትዮጵያ ወዯውጭ የሚሊክ ሸቀጥ ከኮታ
ተጽዕኖና ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ ነው፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሣጥን ሏ. የፌዳራሌ ኢንቨስትመንት ማበረታቻ61
















ባሇሃብቱ ከውጪ ዕቃዎችን ሇማስመጣት ከሚከፈሇው ቀረጥ
ሙለ በሙለ ነጻ እንዱሆን እንዱሁም ዋጋቸው ከካፒታሌ
ዕቃዎቹ ጠቅሊሊ ዋጋ 15በመቶ የማይበሌጥ መሇዋወጫዎችን
ከጉምሩክ ቀረጥ ነጻ እንዱያስገባ ይፈቀዴሇታሌ፡፡
ሸቀጦችን አምርቶ ወዯውጪ ሇመሊክ የሚጠቀምባቸውን ጥሬ
ዕቃዎችና የማሸጊያ ዕቃዎች ከውጪ ሇማስገባት ከተጣሇው
የጉምሩክ ቀረጥና ላልች ቀረጦች ባሇሃብቱ ነጻ ነው፡፡
ሇውጪ ንግዴ የተጋጁ ሸቀጦችና አገሌግልቶች ማንኛውም
ወዯ ውጪ በሚሊክ ሸቀጥና አገሌግልት ሊይ የተጣሇው ቀረጥ
ነጻ ናቸው፡፡
ደቤ ሇማግኘት የተነዯፈው ቀሊሌ አሠራር፡- አንዴ ፕሮጀክት
በኢትዮጵያ ሌማት ባንክ ተቀባይነት ካገኘ፤ ባሇሃብቱ
ከኢንቨስትመንቱ 30በመቶ የሚሆነውን በዋስትና ገንብ
ተቀማጭ ካዯረገ ባንኩ እስከ 70በመቶ የሚሆን ብዴር
ይፈቅዲሌ፡፡
50በመቶ የሚሆነውን ምርቱን ወዯውጪ የሚሌክ ወይም
75በመቶ የሚሆነውን ምርቱን እንዯ ምርት ግብዓት ሇላሊ ሊኪ
የሚያዯርግ ማንኛውም ባሇሃብት ከ 2 – 7 ዓመት ዴረስ
ከገቢ ግብር ክፍያ ነጻ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
ነባር የግብርና ዴርጅትን በማስፋፋት ወይም በማሻሻሌ
ካመረተው ምርት ቢያንስ 50በመቶውን ወዯውጪ በመሊክና
ምርቱን በ25በመቶ በመጨመር የሚገኝ ገቢ ሇሁሇት ዓመት
ከገቢ ግብር ክፍያ ነጻ እንዱሆን ይዯረጋሌ፡፡
ከገቢ ግብር ነጻ የመሆን መብት በተሰጠበት መን ውስጥ
ኪሣራ ያጋጠማቸው የንግዴ ተቋማት የገቢ ግብር ነጻ መብቱ
መን እንዲሇቀ ሇግማሽ የነጻ መብቱ መን የዯረሰባቸውን
ኪሣራ ማስተሊሇፍ ይችሊለ፡፡
አንዴ ዴርጅት በሚጋበትም ሆነ በሚፈርስበት ጊዛ በሚዯረግ
የአክሲዮን ንብረት ሽያጭም ሆነ የንብረት ማስተሊሇፍ
በሚፈጸምበት ጊዛ አንዴ የውጪ ባሇሃብት የሚፈጽመው ክፍያ
ከማንኛውም የግብር ክፍያ ነጻ ነው፡፡
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ኢትዮጵያ ከ30 አገራት
ጋር
የሁሇትዮሽ የንግዴ
ስምምነቶችን አሎት፡፡ እነዙህም አገራት በጣም የተሇያዩና
ዋንኛ የሆኑ ባሇሃብቶች የሚንቀሳቀሱባቸው አገራት ሲሆኑ
ከእነዙህም መካከሌ በርካታዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰፋፊ
መሬቶች ሊይ በግብርና ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ናቸው፡፡
ከዙህም በተጨማሪ በኢትዮጵያ የዴርብ (የእጥፍ) ግብር
መከሊከያ ውሌ ከ12 አገራት ጋር የፈረመች (እንዱህ
ዓይነቱን ውሌ ሔንዴ ከ64 አገሮች ጋር ፈርማሇች)
እንዱሁም ከ19 አገራት ጋር የኢኮኖሚ ወዲጅነት ስምምነት
የፈረመች አገር ናት፡፡62

ላልች ማበረታቻዎች
ኢንቨስትመንትን ሇማበረታታት ኢትዮጵያ ላልች በርካታ
አሠራሮች አሎት፡፡63 እነዙህ ማበረታቻዎች ግሌጽ የሆኑ፣
ሇሁለም የመሬት ይዝታ ስምምነቶች ተመሳሳይ የሆኑ
(አንዲንዴ ገባዎች አዴሌዖ እንዲሇ ቢግቡም) እንዱሁም
በተሇያዩ የግብይት ማስተዋወቂያ መዴረኮችና ጽሐፎች
የሚተዋወቁ ናቸው፡፡64 እነዙህ መርዜሮች የውጪ
ንግዴን፣ ግብርን፣ የጉምሩክ ቀረጥን፣ የመሬት ኪራይን፣
ብዴርና የመሳሰለ የተሻሻለ የፋይናንስ አሠራሮችን
በማበረታታት ሊይ ያተኮሩ ናቸው፡፡65 ሆኖም በአገር ውስጥ
ያሇውን የምግብ ምርት አቅርቦት ዋስትና ያሇው እንዱሆን
የተረጉ ምንም ዓይነት ማበረታቻዎች የለም፡፡
ከዙህም በተጨማሪ አንዲንዴ ክሌሊዊ መስተዲዴሮች
ራሳቸው በሚፈሌጉት መንገዴ የቀረጹዋቸውና ከላልቹ
ክሌልች የተሇዩ ተጨማሪ የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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አሎቸው፡፡ ሇምሳላ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን
ባሇሃብቱ እንዯሚያመርተው የሰብሌ ዓይነት የተሇያየ
የመሬት ኪራይ አከፋፈሌ ሥርዓትን ይከተሊሌ፡፡66 ይህም
ትርፍ የሚያስገኙ ምርቶችን እንዱሁም እንዯተጠበቀው
በሌማት ሊይ ያሌዋሇ የመሬት ይዝታ ሊይ የሚዯረግ
ኢንቨስትመንትን ሇማበረታታት የታቀዯ አሠራር ነው፡፡
በፌዳራሌ ዯረጃ ዯግሞ “. . . በሌማት ወዯኋሊ በቀሩ
አካባቢዎች ማሇትም በጋምቤሊ፣ በቤኒሻንጉሌና ጉሙዜ፣
ዯቡብ ኦሞ፣ አፋር ክሌሌ፣ በሶማላ ክሌሌና ወዯፊት . . .
በሚወሰኑ ክሌልች . . .”67 የሚዯረግ ኢንቨስትመንት
ተጨማሪ ከገቢ ግብር ነጻ የመሆን መብት ይሠጣሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ ዯግሞ በፌዳራሌ ዯረጃ የሚሰጡት ማበረታቻዎች
በሙለ በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ባሇሃብት ሊይ
ተፈጻሚነት አሊቸው፡፡
የመሬት ይዝታን ሇላሊ ሰው ስሇማስተሊሇፍ ወይም የመሬት
ይዝታን በዋስ በማስያዜ ገንብ ስሇመበዯር በፌዳራሌና
በክሌሌ ዯረጃ የተሇያዩ ዴንጋጌዎች አለ፡፡ ይህ የጥናት
ቡዴን የመሬት ይዝታቸውን እንዯመያዣ በመጠቀም
ከባንኮች ገንብ ከተበዯሩ በርካታ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
ጋር ተገናኝቷሌ፡፡ ሇግብርና ሌማት መሬትን እንዯ መያዣ
አዴርጎ ብዴር ሇመቀበሌ ያሇውን አስቸጋሪነት በተመሇከተ
መንግሥት የመሬት ይዝታን መቆጣጠሩ ተገቢ አሇመሆኑ
ሁሌጊዛ ከሚቀርቡት መከራከሪያዎች አንደ ነው፡፡
በኢትዮጵያ ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታ እንዱኖር አዋጅ
ቁጥር 280/1994 ላልች ተጨማሪ ከገንብ ጋር ያሌተነካኩ
ማበረታቻዎችን ይሠጣሌ፡፡ ውርስን መከሊከሌ፣ ሰራተኞችን
በየክሌለ የማዋወር ነጻነት እንዱሁም በአገር ውስጥ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ባሇሙያ ካሌተገኘ የውጪ ባሇሙያዎችን ሇመቅጠር ያሇው
ቀሊሌ አሠራር ሇአብነት ከሚጠቀሱት መካከሌ ጥቂቶቹ
ናቸው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም በ2001ዓም የተቋቋመው
የግብርና ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
ሇውጪ ባሇሃብቶች የተቀናጀና ቀሌጣፋ አገሌግልት
ይሠጣሌ፡፡ እነዙህ ሁለ መሬት ሇመረከብ ከውጪ
የሚመጡ ባሇሃብቶችን በአንዴ ማዕከሌ በማስተናገዴ
እንዱሁም አሠራሩ የሚወስዯውን የጊዛ መጠን በመግሇጽ
የሚሠጡት አገሌግልቶች በበርካታ ባሇሃብቶች ንዴ
ኢንቨስትመንትን በማበረታታት ረገዴ ጠቃሚ ናቸው
በማሇት በዋንኛነት የጠቀሷቸው ነጥቦች ናቸው፡፡
ሇማጠቃሇሌ
ያህሌ
ኢትዮጵያ
የመነሻ
ካፒታሌን
በተመሇከተ ሇቀቅ ያሇ መመሪያን የምትከተሌ ነች፡፡
እንዱሁም የኢትዮጵያ ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንት
ፖሉሲ የውጪ ንግዴን በተመሇከተ የውጪ ባሇሃብቶች
የተወሰነ የክንውን ግብ እንዱኖራቸው አይጠይቅም፤
ከውጪ
ዕቃ
ሇማስገባት
የውጪ
ምንዚሪ
ገዯብ
አይዯነግግም፤ ሇአገር ውስጥ ጥቅም የሚመረቱ ዕቃዎችን
ዜቅተኛ
መጠን
አይወስንም፣
ከውጪ
ስሇሚቀጠሩ
ባሇሙያዎች የቁጥር ገዯብ አይሰጥም፡፡68
እነዙህ ሁለ ማበረታቻዎች ወዯ ኢትዮጵያ መጥተው
መስራት የሚፈሌጉ ባሇሃብቶችን ሇመሳብ የተወጠኑ
ናቸው፡፡
ካሩቱሪ
የተባሇው
የሔንዴ
ኩባንያ
ዋና
ሥራአስኪያጅ ሳይ ራማክሪሽና ካሩቱሪ የአበባ ምርት
በኢትዮጵያ
ሇማካሄዴ
ያሇውን
ማበረታቻ
“ምራቅ
የሚያስውጥ” ነው ሲለ ይገሌጹታሌ፡፡ ይህም የሚያካትተው
መንግሥት
ሇሚቆጣጠረው
የአየር
ትራንስፖርት
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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የሚከፈሇውን
ርካሽ
የማጓጓዣ
ወጪን፣
ግብር
የማይከፈሌባቸውን ጊዛያትን፣ ሥራው ሲጀመር የሚሰጠው
በጣም ዜቅተኛ የሉዜ ክፍያ መጠን፣ ነጻ የግብር ጊዛያትና
ከቀረጥ ነጻ የመሆን መብትን በሙለ የሚጨምሩ ናቸው፡፡
“ይህ በእውነቱ ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ሇኢንደስትሪው
አቀባበሌ የማዴረግ ያህሌ ነው”69 በማሇት የካሩቱሪው ዋና
ሥራአስኪያጅ ይናገራለ፡፡ ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯሞከርነው
እንዯዙህ ዓይነት ተመሳሳይ ማበረታቻዎች በግብርና ሊይ
ሇተሠማሩ የመሬት ይዝታ ባሇሃብቶች በሙለ የሚሠጡ
ናቸው፡፡
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2. የመሬት ይዞታ ኢንቨስትመንት ጥናት
“የወረዲ መሬት አሇካክ በጣም በግምት ሊይ የተመሠረተ ነው፡፡ አንዴ ኮረብታ ሊይ አንደ ይቆምና ባሻገር
እስካሇው ያሇውን ኮረብታ ተመሌክቶ ሲያበቃ ‘መጠኑ እንግዱህ ይህን ያህሌ ነው’ በማሇት ግምቱን ይሠጣሌ፡፡”
ሇኢንቨስትመንት የሚሰጡትን መሬቶች የተዚባ አሇካክ በተመሇከተ የቤንሻንጉሌ ክሌሌ ባሇሥሌጣን ከተናገሩት70

2.1 የወቅታዊ ኢንቨስትመንት አጠቃሊይ ገጽታ
በኢትዮጵያ ስሇሚካሄዯው የመሬት ኢንቨስትመንት በርካታ
የመረጃ ምንጮች ቢኖሩም ያሇው የስታቲስቲክ መረጃ
መዚባት፣
ትክክሇኛ
አሇመሆንና
ጥንቃቄ
መጉዯሌ
ይታይበታሌ፡፡ አብዚኛዎቹ ገባዎች ከአገሪቱ ውስጥ
በተወሰነ አካባቢ ሊይ ብቻ ያተኮሩ ሲሆን የመረጃው
ምለዕነት (አንዲንደ መረጃ ያሇውን ውሱንነት ሳንጨምር)
በጣም ዜቅተኛ ነው ፡፡ መረጃ በአብዚኛው የሚሰበሰበው
የመንግሥት ባሇሥሌጣናትን በግሌ በማነጋገር ወይም
ከመገናኛ
ብዘሃን
ከሚሠጠው
በመቃረም
ነው፡፡
በመንግሥት ዯረጃ በተሇያዩ መስሪያቤቶች መካከሌ ያሇው
የመረጃ ሌውውጥ በጣም ዜቅተኛ ከመሆን ባሻገር የመሬት
ይዝታን
በተመሇከተ
የተማከሇ
አሠራር
አሇመኖር፣
የግሌጽነት ችግር እንዱሁም የመሬት ኢንቨስትመንት
ውልችን
በተመሇከተ
“የወሰን
አከሊሇሌ”
(ቅየሳና
የመሳሰለት) ጥቂቶቹ ተጠቃሽ ችግሮች ናቸው፡፡ ይህ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የጥናት ቡዴን ያገኘው መረጃ በአብዚኛው የተመረኮው
ከመንግሥት ባሇሥሌጣኖች ጋር በግሌ ባዯረገው ግንኙነት
በተሰጠው ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም በአንዲንዴ ወቅቶች
ኢንቨስትመንትን አስመሌክቶ ያለት መረጃዎች ዜርዜር
ሃሳብ ሲኖራቸው የተቀሩት በርካታ መረጃዎች በግምታዊ
ማጠቃሇሌ ሊይ የተመኮዘ ናቸው፡፡
ይህ የጥናት ቡዴን ያገኘውን መረጃ ቦታው ሊይ በገሃዴ
ከሚታየው ጋር ያሇውን ሌዩነት ሇማቀናጀት ባዯረገው
ሙከራ የዯረሰበት ዴምዲሜ በይፋ የሚነገረው ስታቲስቲክስ
ሇባሇሃብቶች ከሚሰጠው የመሬት መጠን ጋር ሲነጻጸር ያነሰ
እንዯሆነ ነው፡፡ የጥናት ቡዴኑ እስከ ጥር 2003 ዴረስ
3,619,509 ሓክታር መሬት ሇኢንቨስትመንት እንዯተሰጠ
ግምቱ ነበረው፡፡ በዙህ የቁጥር መጠን ሊይ ሠንጠረዥ 4
ዜርዜሩን ያቀርባሌ፤ እንዱሁም ተቀጽሊ ሇ የዙህን መረጃ
ዴክመት ያብራራሌ፡፡
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ሣጥን መ፡ የካሩቱሪ ኩባንያ የመሬት ሉዜ ምስጢር
በኢትዮጵያ ከተከናወኑ የመሬት ኢንቨስትመንት ውልች መካከሌ ካሩቱሪ ኩባንያ ያዯረገውን ስምምነት
ከሁለም በሊይ የመገናኛ ብዘሃንን ቀሌብ ስቧሌ፡፡ በ2000ዓም አካባቢ ይህ ታሊቅ የሔንዴ ኩባንያ በኢትዮጵያ ውስጥ
እያካሄዯ ካሇው የአበባ ምርት በተጨማሪ ሇሰብሌ ምርት በጋምቤሊ ክሌሌ 300ሺህ ሄክታር መሬት ሇ99ዓመት በሉዜ
መውሰደ ተሰማ፡፡ ይህንን ያህሌ ትሌቅ የእርሻ መሬት በኪራይ የተረከበበት ዋጋ ዯግሞ ከ15 እስከ 20 ብር (በድሊር
1.25) መሆኑ አብሮ ተነገረ፡፡ ይህ እንግዱህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከውጪ ባሇሃብቶች ጋር ከተካሄደት የመሬት
ኢንቨስትመንት ውልች መካከሌ የፌዳራለ መንግሥት በጉዲዩ ውስጥ ሳይገባ ካሩቱሪ ከጋምቤሊ ክሌሌ መስተዲዴር
ጋር የፈጸመው ውሌ ነው፡፡
የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) እንዯሚሇው ከሆነ ይህ ውሌ ከካሩቱሪ ጋር ከተፈጸመ
በኋሊ ከ2001ዓም ጀምሮ የፌዳራለ መንግሥት ከ5ሺህ ሄክታር መሬት በሊይ የሆኑ የሰፋፊ መሬቶችን ውሌ በራሱ
ማከናወን ጀመረ፡፡ የዲይሬክቶሬቱ ቃሌ አቀባይ ይህንን አስመሌክተው ሇዙህ የጥናት ቡዴን እንዯተናገሩት የሉዜ ውለ
ግዘፍነት፣ የሉዜ መኑ መርም፣ የኪራይ ተመኑ ማነስ፣ ወተ ያስከተለትን ነገሮች ከተመሇከተ በኋሊ መንግሥት
ወዯፊት በሚዯረጉ ውልች ሊይ ኃሊፊነቱን ሇመውሰዴ በመወሰን ከካሩቱሪ ጋርም ሉዘን እንዯገና ተዯራዴሮበታሌ፡፡
የዲይሬክቶሬቱ ኃሊፊ የሆኑት አቶ ኢሣያስ ከበዯ ሇካሩቱሪ የተሰጠው መሬት 300ሺህ ሳይሆን 100ሺህ እንዯሆነ
እንዱሁም የሉዘ መን ሇ30ዓመታት እንዯሆነና ዋጋውም በሓክታር 111ብር (7ድሊር በሓክታር) እንዯሆነ ሇዙህ
የጥናት ቡዴን ገሌጸዋሌ፡፡ በጽሔፈት ቤታቸው ግዴግዲ ሊይ የተሇጠፈው ካርታም የተሰጠው የመሬት መጠን 100 ሺህ
136 ሓክታር እንዯሆነ ያሳያሌ71፡፡
ካሩቱሪ ግን በመገናኛ ብዘሃን ሁሌጊዛ እንዯሚናገረው ከሆነ የመሬቱ መጠን 300ሺህ ሓክታር እንዯሆነ
ነው፡፡ ከዙህም በመነሳት በአብዚኛው ንዴ ያሇው ግምት ምናሌባት 100ሺህ ሓክታር አሁን ሇአጭር ጊዛ ተሰጥቶ
ቀሪው ዯግሞ (እስከ 300ሺህ ሓክታር ያሇው) የአፈጻጸሙ ሁኔታ እየተገመገመ እንዱካሄዴ ተብል ይሆናሌ የሚሌ
ነው፡፡ ላልች እንዯሚለት ከሆነ ዯግሞ የመሬቱ መጠን ተቀንሷሌ ብል ይፋ ማዴረግ የካሩቱሪን አክሲዮን ዋጋ ክፉኛ
ሉጎዲው ስሇሚችሌ ይሆናሌ (ኩባንያው 300ሺህ ሓክታር መሬት መረከቡን ባስታወቀ ጊዛ የአክሲዮን ዋጋው ማሻቀቡን
ሌብ ይሎሌ) በመጀመሪያው የመሬት መጠን የጸኑት የሚሌ አመሇካከት አሇ፡፡ ካሩቱሪ ከወሰዯው 100ሺህ ሓክታር
አካባቢ ያሇውን መሬት በመመሌከት ቀሪው 200ሺህ መሬት የት እንዯሚሆን ግሌጽ የሆነ ነገር የሇም፤ በአቅራቢያው
ያሇው መሬትም ሇላልች እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ (ያሇው ግምት ግን ኩባንያው አሁን ከወሰዯው 100ሺህ ሓክታር መሬት
አካባቢ እንዯሚሆን ነው) እውነታው 100ሺህ ሓክታር ይሁን 300ሺህ ሓክታር ወይም በእነዙህ ቁጥሮች መካከሌ፤
ካሩቱሪ ሇመሊው ዓሇም እንዯተናገረው የ300ሺህ ሓክታር መሬት መረከቡ ጉዲይ ያሇቀሇት አይዯሇም፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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የመሬት ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ የማስተዋወቅና
ሽያጭ ተግባር በስፋት የሚካሄዯው በአራት ክሌልች ነው፡፡
(እነዙህም፡ የጋምቤሊ፣ የዯቡብ ሔዜብ፣ የቤንሻንጉሌ እና
የኦሮሚያ ክሌልች ናቸው) ከእነዙህ ክሌልች መካከሌ የዙህ
ጥናት ቡዴን ወዯ ዯቡብ ክሌሌ መሄዴ ባይችሌም
የመሰረተሌማቱን እዴገትና የሚወጡትን ወገናዊ ገባዎች
በመመሌከት ብቻ የመሬት ኢንቨስትመንት እየተጧጧፈ
መሄደን ሇመረዲት ይቻሊሌ፡፡ በፌዳራሌ ዯረጃ በተሇይ
የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት በየካቲት
2001ዓም ከተቋቋመ በኋሊ በዴምሩ 200ሺህ ሓክታር
በሚሆን መሬት ሊይ 16 የኢንቨስትመንት ስምምነቶች
ተዯርጓሌ72፡፡ እነዙህ ስምምነቶች እያንዲንዲቸው ከ5ሺህ
ሄክታር በሊይ ሲሆኑ ሁለም ከውጪ ባሇሃብት ጋር የተዯረጉ
ናቸው፡፡
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ እንዯሚሇው ከሆነ
ከ1997 ጀምሮ 1ሺህ100 የውጪ ባሇሃብቶች የተመገቡ
ሲሆን (64ቱ ብቻ ናቸው ተግባራዊ ሥራ የጀመሩት)
ከ5ሺህ
ሓክታር
በሊይ
72
የውጪ
ባሇሃብቶች
የኢንቨስትመንቶች ጥያቄ አቅርበዋሌ፡፡ (ከ2.9 ሚሉዮን
ሓክታር በሊይ መሬት ሊይ የ36.5 ሚሉዮን ብር ወይም
የ2.2 ሚሉዮን ድሊር የሚያወጣ ኢንቨስትመንት ማሇት
ነው) ከዙህ ሁለ ጥያቄ ምን ያህለ እንዯጸዯቀ ግሌጽ የሆነ
ማስረጃ የሇም73፡፡
ይህንን
ዓይነት
ስምምነት
አስመሌክቶ
ከክሌሊዊ
መስተዲዴሮች የሚሰጠው ገባ ተዓማኒነት የላሇውና
ተሇዋዋጭ
ከመሆን
አሌፎ
በክሌልችና
በፌዳራለ
መንግሥት መካከሌ ያሇው ግንኙነት በጣም ዜቅተኛ ነው፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የየትኛውም ክሌሊዊ መስተዲዯር ቢሮ በክሌለ ውስጥ
ከሚገኘው መሬት ምን ያህለን የፌዳራለ መንግሥት
እንዯፈቀዯ
የሚያውቀው
ነገር
የሇም፡፡
እንዱሁም
የፌዳራለ መንግሥት የክሌሌ መስተዲዴሮች ምን ያህሌ
መሬት ሇባሇሃብቶች እንዯሰጡ የሚያውቀው መረጃ የሇም፡፡
የአንዴኛው ክሌሊዊ መስተዲዴር የኢንቨስትመንት ቢሮ
እንዲመሇከተው
ክሌሊቸው
በየጊዛው
ሇባሇሃብቶች
የተሰጠውን መሬት የሚረዜር ቅጽ እየሞለ ከመሊክ በሊይ
በየመምሪያዎቻቸው መካከሌ ከዙህ የበሇጠ ግንኙነት
እንዯላሇ ጠቁመዋሌ፡፡ ከዙህም ላሊ በአንዴ ክሌሊዊ
መስተዲዴር ሥር የሚገኙ የተሇያዩ ባሇሥሌጣናት በጉዲዩ
ሊይ የተሇያየ አኻዜ ሲሰጡ ይስተዋሊሌ፡፡
የቤንሻንጉሌ ጉሙዜ ክሌሊዊ መስተዲዯር ኢንቨስትመንት
ቢሮ 271ሺህ ሓክታር መሬት ሇ220 ያህሌ ባሇሃብቶች
እንዯተሰጠ ይናገራሌ፡፡ ይህ እንግዱህ ሇሸምበቆ ፕሮጀክት
ከተሰጠው 390ሺህ ሓክታር በተጨማሪ ማሇት ነው፡፡
በጋምቤሊ የክሌለ ባሇሥሌጣናት 256ሺህ ሓክታር መሬት
በሉዜ እንዯተሰጠ ይናገራለ (ይህም ሇካሩቱሪ የተሰጠውን
100ሺህ ሓክታር መሬት ጨምሮ ማሇት ነው)፡፡ የኦሮሚያ
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዯሚሇው ከሆነ ዯግሞ 188ሺህ
540 ሓክታር የመሬት ይዝታ እስከ 1999 ዴረስ ሇ889
ባሇሃብቶች መሰጠቱን ከእነዙህም መካከሌ 45ቱ የውጪ
ዛጎች
መሆናቸውን
ይናገራሌ፡፡
ሇውጪዎቹ
ዛጎች
ከተሰጠው መካከሌ የሦስቱ የመሬት ስፋት ከ10ሺህ
ሓክታር በሊይ ሲሆን ከ1999 ዓም በፊት ያሇውን መረጃ
“በበጀት እጥረትና በቅንጅት ጉዴሇት” ምክንያት ማግኘት
እንዯማይቻሌ የኢንቨስትመንት ቢሮው ይናገራሌ74፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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በተጻራሪው ግን የዓሇም ባንክ በ2002ዓም “በእርሻ መሬት
ሊይ እየጨመረ የመጣው ዓሇምአቀፋዊ ፍሊጎት፤ ቀጣይነትና
ተመጣጣኝ ጥቅም ያስገኝ ይሆን?” (Rising Global Interest
in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable
Benefits) በሚሌ ርዕስ ያወጣው ገባ ከ1996 እስከ 2000
ዴረስ ባለት ዓመታት 1.2 ሚሉዮን ሓክታር መሬት ሇ406
ባሇሃብቶች በአምስቱም ክሌልች እንዯተሰጠ ይግባሌ፡፡
በመሆኑም ከዙህ መሬት ሊይ 49በመቶ የሚሆነው ሇአገር
ውስጥ ባሇሃብቶች የተሰጠ ሲሆን 5በመቶ ብቻ የሚሆኑት
ወይም 23ቱ በአማካይ 4ሺህ ሓክታር መሬት የወሰደ
የውጪ ባሇሃብቶች ናቸው፡፡ ቀሪው 383 ባሇሃብቶች
ማሇትም 95በመቶው የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ሲሆኑ
እነዙህም በአማካይ የወሰደት የመሬት መጠን 616
ሓክታር ነው፡፡
ላሊ ገባ ዯግሞ ከዙህ የተሇየ መረጃ ይሰጣሌ፡፡ ይህ
በ2001ዓም “መሬት ነጠቃ ወይስ የሌማት ዕዴሌ?” (Land
Grab or Development Opportunity?) በሚሌ ርዕስ የወጣ
ገባ እንዯሚሇው ከሆነ ከ1996 እስከ 2001 ዴረስ በነበሩት
ዓመታት 602ሺህ 760 ሓክታር መሬት እንዯተሰጠ
ሲግብ ይህም የ78.5 ሚሉዮን ድሊር የካፒታሌ ወጪ
እንዯሚያካትት ይናገራሌ፡፡ ከዙህ ውስጥ 362ሺህ ሓክታር
መሬትና 56ሚሉዮን ድሊር ከአገር ውስጥ ኢንቨስትመንት
ሲሆን ይህም 240ሺህ ሄክታር እና 24ሚሉዮን ድሊር
ከሆነው የውጪ ኢንቨስትመንት ጋር የሚነጻጸር ነው፡፡
መጠነሰፊ (ከ5ሺህ ሓክታር በሊይ) ኢንቨስትመንቶችን
በተመሇከተ የአገር ውስጥ ኢንቨስትመንቱ መጠን 12.6
ሚሉዮን ድሊር የካፒታሌ ወጪና 286ሺህ ሓክታር መሬት
የጠቀሇሇ ሲሆን 10.8 ሚሉዮን ድሊር የሚሆነው የካፒታሌ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ወጪና 210ሺህ ሓክታር የሚሆነው መሬት ሇውጪ
ኢንቨስትመንት እንዱውሌ መዯረጉ በንጽጽር ሉታይ
ይገባዋሌ፡፡ (አንዴ መስተዋሌ የሚገባው አስፈሊጊ ጉዲይ
እነዙህ ቁጥሮች ሁለ በዕቅዴ የተያዘ የካፒታሌ ወጪዎች
እንጂ በተግባር የተከናወኑ አሇመሆናቸው ነው)፡፡
ከዙህ በሊይ በተሰጡት የተሇያዩት መረጃዎች መሠረት
አንዴ ግሌጽ የሆነ ነገር መናገር ይቻሊሌ፡፡ በመጀመሪያ፣
ምንም እንኳን እጅግ ሰፋፊ ቦታዎች እየተሰጡ ቢሆንም
ከእነዙህ ውስጥ ሥራ በመጀመር ምርት እያመረቱ
የሚገኙት ጥቂት ፕሮጀክቶች ብቻ መሆናቸው ነው፡፡
በቤንሻንጉሌ ጉሙዜ የሚገኝ አንዴ መያዴ (መንግሥታዊ
ያሌሆነ ዴርጅት) መሬት ከተረከቡት ውስጥ 5በመቶው
ብቻ ሥራ መጀመራቸውን ይናገራሌ፡፡ ሁሇተኛው፣ ምንም
እንኳን መጠነሰፊ የመሬት ይዝታዎች እየተሰጡ መሆናቸው
የመገናኛ ብዘሃንን ትኩረት ቢስብም በአገር ውስጥ
ሇኢንቨስትመንት የተሰጠው ተመሳሳይ ትኩረት ሉሰጠው
ይገባሌ፡፡ ሦስተኛ፣ ሇኢንቨስትመንት በተሰጠው የመሬት
መጠንና በእርግጠኛነት በሉዜ በተሸነሸነው ሓክታር
መካከሌ ከፍተኛ ሌዩነት አሇ፡፡ አብዚኛውን ጊዛ “እርግጠኛ
ነው” ተብል የሚነገረው መረጃ ባሌተሟሊና ጥቃቅን በሆኑ
የመረጃ ምንጮች ሊይ የተመረኮ ነው፡፡
ከዙህ በታች የሚገኘው ሠንጠረዥ 4 ይህ የጥናት ቡዴን
ከእያንዲንደ ክሌሌ ያገኘውንና ትክክሌ ነው ተብል
የሚታመነውን መረጃ ጠቅሇሌ ባሇ መሌኩ የሚያሳይ ነው፡፡
እነዙህ ቁጥሮች የተገኙት ከዙህ በሊይ ከተጻፈው ገባ፣
የመሬትን
ኢንቨስትመንት
በተመሇከተ
በቀጥታ
ከመንግሥት ባሇሥሌጣናት ከተገኘው፣ ከባሇሃብቶች፣ ይህ
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ሠንጠረዥ 4፡ የመሬት ኢንቨስትመንት ስታቲስቲክስ
ክሌሌ

ከፌዳራሌ
የተገኘ
በሓክታር

የክሌለ
ስፋት
(በሓክታር)

የተጋጀ
በመቶ (%)

የተሰጠ
በመቶ
(%)

የተጋጀውና
የተሰጠው ዴምር
በመቶ (%)

የተሰጠ
የመሬት
ይዝታ(ሓክ.)

የባሇሃብት
ቁጥር

እስካሁን
ያሇው

ጥሌቀት

ጋምቤሊ

829,199

2,580,200

32%

10%

42%

256,000

202

መካ-ከፍ*

መካከሇኛ

ዯቡብ ሔዜብ

180,625

11,093,100

2%

4%

6%

470,287

8

መካከሇኛ

መካከሇኛ

ቤንሻንጉሌ

691,984

4,928,900

14%

13%

27%

635,831

220

ከፍተኛ

ከፍተኛ

አፋር

409,678

9,670,700

4%

0%

4%

11,000

1

አይታወቅም

ዜቅተኛ

ኦሮሚያ

አሇ

35,300,700

አይታወቅም

4%

አይታወቅም

1,319,214

899

መካከሇኛ

መካከሇኛ

ትግራይ

አይታወቅም

8,000,000

አይታወቅም

1%

46,105

አይታወቅም

ዜቅተኛ

ሶማሉ

አይታወቅም

27,925,200

አይታወቅም

0%

6,052

አይታወቅም

ዜቅተኛ

አማራ

አሇ

15,917,400

አይታወቅም

1%

175,000

አይታወቅም

ዜቅተኛ

ላልች
ክሌልች
ፌዳራሌ

አይታወቅም

አይታወቅም

አይታወቅም

500,020

አይታወቅም

ዜቅተኛ

አይታወቅም

አይታወቅም

አይታወቅም

200,000

16

ከፍተኛ

መካከሇኛ

ዴምር

2,111,486

3,619,509

1349

3

*መካ-ከፍ ማሇት ከመካከሇኛ እስከ ከፍተኛ
ምንጭ፡ የጥናት ቡዴኑ ምሌከታ

የጥናት ቡዴን በግምባር በመገኘት ካጠናቀረው፣ ከመገናኛ
ብዘሃን ገባ፣ እንዱሁም የመሬትን ይዝታ በተመሇከተ
ዓሇምአቀፋዊ
መረጃ
ከሚሰበስበው
የመረጃ
ምንጭ
በማጠናቀር ነው፡፡ ስሇሆነም እነዙህ ቁጥሮች በትክክሌ
አሇመገኘታቸው የመሬት ኢንቨስትመንትን እውነተኛ
ገጽታ እንዯማያሳዩ ግሌጽ ቢሆንም በተቻሇ መጠን
የተገኘውን መረጃ ሁለ በዙህ ሠንጠረዥ ውስጥ ሇማካተት
ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ የጥናት ቡዴኑ በተቻሇው አጋጣሚ
በኢትዮጵያ
ውስጥ
በመሬት
ኢንቨስትመንት
ሊይ
የሚካሄዯውን በተመሇከተ የመረጃዎቹን ጥንቅር ትክክሇኛ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በሆነ መንገዴ ሇመከናወን ቢጥርም በመጨረሻ በተቀጽሊ ሇ
ሊይ በዜርዜር እንዯተገሇጸው መረጃው ያሇው ግዴፈት
ተርዜሯሌ፡፡ ሠንጠረዡ በእያንዲንደ ክሌሌ እየተከናወነ
ያሇውን በጥንቃቄ የሚመረምርና በአሁኑ ወቅት ያሇውን
የመረጃ ትክክሇኛነት የሚዲስስ ነው፡፡ በዙህ ጉዲይ ሊይ
ተጨማሪ ዜርዜር መስፈርት/ዯረጃ ምዯባ በተቀጽሊ ሇ ሊይ
ተሰጥቷሌ፡፡
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2.2 የመሬት ኢንቨስትመንት መሠረታዊ መርህ
የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
እንዯሚሇው
ከሆነ
እርሻ
ሊይ
ያተኮረ
የመሬት
ኢንቨስትመንት ሇኢትዮጵያ ሌማት ወሳኝነት ያሇው ነው፡፡
ምክንያቱም ሇውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት፣ ሇቴክኖልጂ
ሽግግር እንዱሁም ገበሬዎችን ወዯ መናዊ የግብርና
መንገድች እንዱዚወሩ በማገዜ በኩሌ ከፍተኛ ጥቅም
እንዲሇው ዲይሬክቶሬቱ አስተያየቱን ይሰጣሌ፡፡ ከዙህም
ባሻገር የሥራ ዕዴሌን በመፍጠርና የግሌ ሥራዎችን
በማበረታታት አገሪቱ እንዴትጠቀም ያዯርጋሌ፡፡ የውጪ
ምንዚሪ መጠባበቂያ ይጨምር ንዴ ከፍተኛ ፍሊጎት
ባሇበት ባሁኑ ጊዛ ገንብ የሚያስገኙ ሰብልችን (የሸንኮራ
አገዲ፣
ጥጥ፣
ሩዜ
ወተ)
ሇማምረት
የሚያስችሌ
የኢንቨስትመንት ማበረታቻና የግብይት ጥረት በስፋት
ይዯረጋሌ፡፡
ይህ
የጥናት
ቡዴን
እንዱህ
ዓይነቱ
የኢንቨስትመንት አካሄዴ የረጅም ጊዛ የምግብ ዋስትናን
ተግባራዊ ያዯርጋሌ ብሇው ከሚያምኑ በርካታ ባሇሃብቶች
ጋር እንዱሁም ከመንግሥት መ/ቤት ኃሊፊዎች ጋር
ተነጋግሯሌ፡፡
ከዙህ በተጨማሪም ኢህአዳግ በመሬት ኢንቨስትመንት ሊይ
ያሇው ፍሊጎት አገር በቀሌ የአንዴ አካባቢ ተወሊጅ
የሆነውን ሔዜብ ከየቦታው በማስነሳት፣ በማግሇሌና ኃይለን
በማሳጣት ሔዜቡ ከመንግሥት በሚሰጠው የምግብ ዕርዲታ
ሊይ ጥገኛ እንዱሆን በማዴረግ በቆሊ አካባቢዎች የሚገኙ
የአርነት ቡዴኖች (አማጺያን) ከሔዜቡ ጋር ተቀሊቅሇው
እንዲይታገለ ሇማዴረግ ነው በማሇት የሚከራከሩ አለ፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ከመሬት ጋር የተያያዘ ሃብቶች ኢህአዳግን ሇሚዯግፉ
የትግራይ ተወሊጆችና ሇከተማው ሌሑቃን የመሰጠቱ ጉዲይ
መንግሥትን መዯገፍ በሌዩና አዴልዓዊ በሆነ መንገዴ
ሇመጠቀም እንዯሚያስችሌ የሚቀርብ ላሊው የመከራከሪያ
ነጥብ ነው፡፡
ከዙህ
ሁለ
በተጨማሪ
በኢትዮጵያ
ያሇው
ምቹ
የኢንቨስትመንት ሁኔታ አገሪቱን ከውጪ ሇሚመጣ
የመዋዕሇንዋይ ፍሰት መስህብ እንዴትሆን አዴርጓታሌ፡፡
እንዯ ሠራተኛ
ጉሌበት
የመሳሰለ
ዜቅተኛ
ወጪ
የሚያስከትለ ግብዓቶች፣ የአዋጆች ውስብስብ አሇመሆንና
የአሠራር ሂዯቶች ቀሌጣፋነት፣ በርካታ ሇእርሻ ምቹ የሆኑ
የመሬት
ይዝታዎች
መገኘት፣
ስትራቴጂካዊ
የቦታ
አቀማመጥ፣ የንግዴ ስምምነቶችና በርካታ የውሃ አቅርቦት
መኖር በኢትዮጵያ ንግዴ ማካሄዴ ምን ያህሌ አትራፊ
እንዯሆነ ከብዘ በጥቂቱ የሚያሳዩ ምክንያቶች ናቸው፡፡
በመጨረሻም
በዓሇም
ሊይ
ያሇው
ሁኔታ
ሇእርሻ
ኢንቨስትመንት ምቹነት አሇው፡፡ እነዙህም ሁኔታዎች
ከቅርብ ጊዛ ወዱህ የምግብ ዋጋ መጨመር፣ የኢንደስትሪ
ዕዴገት ሲጨምር ሇምግብና የአግሮነዲጆችን ያሇው ፍሊጎት
አብሮ ማዯግ እንዱሁም የሔዜብ ቁጥር ማዯግ ተጠቃሾች
ናቸው፡፡

2.3 ምን ያህሌ መሬት የተጋጀ ነው?
በኢትዮጵያ ውስጥ ሇኢንቨስትመንት የተጋጀው የመሬት
መጠን ምን ያህሌ እንዯሆነ መረጃ ሇማግኘት አስቸጋሪ
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ብቻ ሳይሆን ትክክሇኛነቱም እንዯ መረጃው ምንጭ
የተሇያየ ነው፡፡ ሇምሳላ የግብርና እና የገጠር ሌማት
ሚኒስትር በ2001 ዓም በኢትዮጵያ ያሇው የግብርና
ኢንቨስትመንት
ብቃት
(Agricultural
Investment
Potential of Ethiopia) በሚሌ ሇሰብሌ ምርት፣ ሇከብት
እርባታ እና ከተሇመዯው ውጪ ሇሚመረቱት እንዯ ዓሣ
ኃብት፣ ሏር፣ ማር፣ ወተ ሊለት የምርት ዓይነቶች

የተጋጀውን
ምቹ
ቦታ
ይረዜራሌ፡፡
ዜርዜሩም
እንዯሚያመሇክተው ከሆነ 3ሚሉዮን ሓክታር ሇጥጥ ምርት፣
1.6 ሚሉዮን ሓክታር ሇይት ሰብልች፣ 280ሺህ ሓክታር
ሇሩዜ፣ ወተ እንዯሆነ ይተነትናሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም
በቆሊማ ስፍራዎች ካለት ሰፋፊ የመሬት ይዝታዎች ላሊ
በአማራና በኦሮሚያ ክሌልችም ሰፋፊ ቦታዎች እንዲለ
ይጠቁማሌ፡፡

ሠንጠረዥ 5፡ ሇየሰብሌ ዓይነቱ የተጋጀ መሬት (በሺዎች ሓክታር)
ዯቡብ ሔዜብ
75

ጋምቤሊ

ኦሮሚያ
25

በቆል

300

200

አበባ

346

በቡና

155

ሻይ

75

ሩዜ

አፋር

አማራ
30

ቤንሻጉሌ
50

ትግራይ

ሶማሉ
100

ዴምር
280

150

300

200

250

1400

150

270

766

20

246

5

426

15

55

5

150

ቅመም
ጥጥ
የይት ሰብሌ

0
601

316

407

200

679

303

269

225

3001

4

19

185

8

541

715

125

4

1601

689

25

20

የባቄሊ ዓይነቶች

390

ጎማ

150

50

የንባባ ይት

300

100

526

200
50

450

ምንጭ፡ የግብርና እና የገጠር ሌማት ሚኒስትር በ2001 ዓም በኢትዮጵያ ያሇው የግብርና ኢንቨስትመንት ብቃት
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1650

75
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ሠንጠረዥ 6፡ በፌዳራለ የመሬት ባንክ የሚገኝና በኢፌዳሪ ሇግብይት የቀረበ መሬት

ጋምቤሊ

በአጠቃሊይ
የቀረበው መሬት
በሓክታር
829,199

ኪስ
ቦታዎች
ብዚት
7

አማካይ
የመሬት
መጠን
118,457

ዯቡብ ሔዜብ

180,625

4

ቤንሻንጉሌ

691,984

አፋር
ዴምር

ክሌሌ

የክሌለ ስፋት

ከክሌለ የቀረበው
በመቶ (%)

2,580,200

32%

45,156

11,093,100

2%

4

172,996

4,928,900

14%

409,678

9

45,520

9,670,700

4%

2,111,486

24

87,979

በአጠቃሊይ ያሇው አዜማሚያ ከ3.6 እስከ 4.5 ሚሉዮን
ሓክታር መሬት በኢትዮጵያ ሇንግዴ ተኮር የመሬት
ኢንቨስትመንት እንዱውሌ የተጋጀ መሆኑ ነው፡፡ የእርሻ
ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) ቃሌአቀባይ
እንዯሚሇው
ከሆነ
1.2ሚሉዮን
ሓክታር
የሚሆነው
በኦሮሚያ፣ 1.4ሚሉዮን ሓክታር በቤንሻንጉሌ፣ 1.2ሚሉዮን
ሓክታር በጋምቤሊ እንዱሁም 300ሺህ ሓክታር በዯቡብ
ሔዜብ ተጋጅቶ ይገኛሌ፡፡ ከዙህ ውስጥ 1.7 ሚሉዮን
ሓክታር ከጋምቤሊ (7 ኪስ ቦታ፣ 830ሺህ ሓክታር)
ከዯቡብ ክሌሌ (4 ኪስ ቦታ፣ 180ሺህ ሓክታር) እና
ከቤንሻንጉሌ (4 ኪስ ቦታ፣ 692ሺህ ሓክታር) በፌዳራለ
የመሬት ባንክ ተቀማጭ ሆኗሌ፡፡76 ቀሪው (ከ1.9 እስከ 2.8
ሚሉዮን ሓክታር) ወዯ ፌዳራለ ባንክ ገቢ ያሌሆነው
ሇመጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት የማይመቹ ወይም ትናንሽ
የተሰባጠሩ የመሬት ይዝታዎች ሲሆኑ እነዙህም ይዝታዎች
በክሌሊዊ
መስተዲዴሮች
ሇባሇሃብቶች
እንዱሰጡ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ተመዴበዋሌ፡፡ ሆኖም ግን የመሬት ባንክ ከተቋቋመ ወዱህ
የክሌሌ መስተዲዴሮች በርካታ ሰፋፊ የመሬት ይዝታዎች
ከእነርሱ ቁጥጥር በመውጣታቸው የፌዳራለ መንግሥት
ያሇ ክሌልች ተሳትፎ በራሱ ቁጥጥር ሥር እያዯረጋቸው
መሆኑ እያሳሰባቸው መሆኑን በርካታ መስተዲዴሮች
ገሌጸዋሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን ያነጋገራቸው ጥቂት የርፉ
ተወካዮች የመሬት ባንኩ ብቃት ያሊቸውና ውጤታማ
መጠነሰፊ የመሬት ይዝታዎችን ሇውጪ ባሇሃብቶች
ሇማዲረስ አመቺ መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡
የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት በበኩለ
በአፋር
ክሌሌ
ሰፊ
የመሬት
ይዝታዎች
በቅርቡ
ሇኢንቨስትመንት እንዯሚጋጁ ገሌጾዋሌ፡፡ የኢፌዳሪ
መንግሥትም በታችኛው አዋሽ ሸሇቆና በአካባቢው ውስጥ
ከ410 ሺህ ሓክታር በሊይ 9 ኪስ ቦታዎችን ሇሽያጭ
የማቅረቡን ሂዯት ቀጥልበታሌ፡፡ በአፋር ክሌሌ ሇሚገኙና
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 41

መተዲዯሪያቸው በአዋሽ ወንዜ ሊይ ሇተመሠረተው ሊኖች
(አርብቶአዯሮች) የታችኛው አዋሽ ሸሇቆ ቦታ ወሳኝ ጥቅም
ያሇው ነው፡፡
የዲይሬክቶሬቱ ባሌዯረባ የሆኑት አቶ ኢሣያስ ከበዯ
በዯጋማው ክሌሌ የሚገኙት የኢንቨስትመንት ቦታዎች
እንዯ አትክሌትና የአበባ እርሻ ሥራዎችን ሇማከናወን
አመቺ በሆኑ በትናንሽ ቦታዎች ሊይ የተጋጁ ናቸው
ይሊለ፡፡ በእነዙህ ቦታዎች ያሇው የተስፋፋ መሠረተሌማት
እንዱሁም
ከመሇስተኛ
አርሶአዯሮች
ጋር
በኅብረት
ሇመሥራት ያሇው አማራጭ ከፍተኛ ነው፡፡ ሆኖም
በቆሊማው ክሌሌ የመሠረተሌማቱ ያሌተስፋፋ ከመሆኑ
ባሻገር የመሬቱ ይዝታ ሰፋፊና ተያያዥ በመሆኑ ጥራጥሬ፣
የባቄሊ ዓይነቶች ወይም የይት ሰብልችን ሇማምረት
ከመጠን በሊይ ተስማሚ ነው፡፡

2.4 ባሇሃብቱ ማነው?

ብዘዎቹ የሔንዴ ኩባንያዎች ናቸው፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን
ባካሄዯው ምርምር መሠረት የኢንቨስትመንት ፈንዴ ወይም
የተቀማጭ ዋስትና (hedge funds) ኩባንያዎች (በላልች
የአፍሪካ አገራት እንዲዯረጉት) በቀጥታ በኢትዮጵያ ውስጥ
የኢንቨስትመንት ሥራ እያከናወኑ ስሇመሆናቸው የተገኘ
ግሌጽ ማስረጃ የሇም፡፡ ሆኖም ግን እንዯነዙህ ዓይነት
ኩባንያዎች ላልች በኢትዮጵያ ውስጥ በእርሻ ሥራ ሊይ
በተሰማሩ
ኩባንያዎች
በመጠቀም
በተዋዋሪ
መዋዕሇንዋያቸውን አሊፈሰሱም ማሇት አይቻሌም፡፡ ከዙህም
በተጨማሪ ያሇው መረጃ እንዯሚጠቁመው እስካሁን
በቀጥታ በእርሻ ሥራ ሊይ የተሰማሩ ሁሇት አገሮች
(ጅቡቲና ግብጽ)77 ብቻ መሆናቸውን ነው፡፡ በኢትዮጵያ
መሬት በመንግሥት ቁጥጥር ሥር በመዋለ በማንኛውም
ጊዛ የሚዯረጉ ዴርዴሮችም ሆነ ስምምነቶች ከፌዳራለ
መንግሥት ጋር ወይም ዯግሞ ከክሌሌ መስተዲዴሮች ጋር
ነው፡፡ ወዯፊት ወዯ ዴርዴር የሚመሩ የንግዴ ሉዜ
ዜውውሮች ቢኖሩም እስካሁን የግሌ ባሇሃብቶች ከግሇሰቦች
ጋር ያዯረጉት ስምምነት የሇም፡፡

በኢትዮጵያ መዋዕሇንዋያቸውን እያፈሰሱ ካለት መካከሌ
አብዚኛዎቹ የግሌ ኩባንያዎች ሲሆኑ ከእነዙህም ውስጥ

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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የውጪ ባሇሃብቶች

የአኙዋክ ሴት የቀዴሞ የእርሻ መንዯሯ አቋርጣ የአጎራባች መንዯር ሇመጠቀም ስትጓዜ

ምንም እንኳን ስሇ ሁለም የውጪ ባሇሃብቶች ትክክሇኛና
የተሟሊ መረጃ ባይገኝም ካሇው ሁኔታ በመነሳት ግን
አንዲንዴ
አቅጣጫዎችን
መጠቆም
ይቻሊሌ፡፡
ከመሌከዓምዴራዊ አቀማመጥ በመነሳት ከባሔረ ሠሊጤው
አገራት እንዱሁም ከሔንዴ (በግሇሰብ ዯረጃ ከፍተኛ
የመሬት
ይዝታ
ይዋሌ)
ከፍተኛ
መጠን
ያሇው
ኢንቨስትመንት እየተካሄዯ እንዯሆነ ሇመናገር ይቻሊሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በማዕዴን ቁፋሮና የመሠረተሌማት ግንባታ ቻይና ቀዲሚ
ብትሆንም በሚያስገርም ሁኔታ ከመሬት ኢንቨስትመንት
ስምምነቶች ሁለ ስትርቅ ቆይታሇች፡፡ ሆኖም በቅርቡ
የተገኙ መረጃዎች እንዯሚጠቁሙት አንዴ የቻይና ኩባንያ
በጋምቤሊ ክሌሌ የሸንኮራ አገዲ ሇማምረት የ25 ሺህ
ሓክታር የመሬት ስምምነት ሇመቀበሌ ዜግጅቱን አጠናቅቆ
ሇፊርማ እየተጋጀ ይገኛሌ፡፡ ይህም ሲጠናቀቅ ኩባንያው
በኢትዮጵያ
መዋዕሇንዋዩን
ሇማፍሰስ
የመጀመሪያው
የቻይና ዴርጅት ይሆናሌ፡፡78
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ሠንጠረዥ 7፡ በመሬት ይዝታዎች ሊይ ሃብታቸውን ያፈሰሱ ሔንዲውያን79
ኩባንያ

መጠን በሓክታር

ምርት

ክሌሌ

ካሩቱሪ

100,000

ሩዜ፣ የንባባ ይት፣ በቆል፣ የሸንኮራአገዲ

ጋምቤሊ

ካሩቱሪ
ካሩቱሪ
ሩቺ ሶያ

11,000
100
25,000

የአበባ ምርት
አኩሪአተር

ኦሮሚያ
ኦሮሚያ
ጋምቤሊ

ቢ.ኤች.ኦ. አግሮ

25,000

ሇነዲጅ የሚውለ ሰብልች

ጋምቤሊ

ሻፖርጂ ፓልንጂና ኩባንያው

50,000

የእጣን ዚፍ (Pongamis pinnata)

?

እማሚ ባዮቴክ

100,000

የምግብ ይት

ኦሮሚያ

ሶናቲ የአግሮ ፋርም ኩባንያ

10,000

ሩዜ፣ ጥራጥሬዎችና የባቄሊ ዓይነቶች

ጋምቤሊ

ሮምተን አግሪ ኃ.የተ.ማ.

10,000

ቲማቲም

ኦሮሚያ

አሌሚዲ

28,000

ስኳር

ኦሮሚያ

የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
የአብዚኛው የመገናኛ ብዘሃን አትኩሮት በውጪ ተወሊጆች
ስሇተያዘት ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች ቢሆንም በአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች
እየተወሰደ
ያለት
አነስተኛ
የመሬት
ይዝታዎች በአጠቃሊይ የመሬት ኢንቨስትመንት ሊይ
ያሊቸው ተጽዕኖ ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ ከዙህ በሊይ በንዑስ
ክፍሌ 2.1 እንዯተወሳው አብዚኛዎቹ ባሇሃብቶች (95
በመቶ የሚሆኑት) ከአገር ውስጥ ሲሆኑ በአጠቃሊይ
ሇባሇሃብቶች ከተሰጠው መሬት ከግማሽ በሊይ የሚሆነው
በእነዙሁ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች የተያ ነው፡፡
በአጠቃሊይ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ባህርይ መሠረታዊ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የቴክኖልጂ እሴቶችን መጠቀማቸው፣ የእርሻ መሬታቸው
አነስተኛ መሆኑ፣ ምርት ሇመጀመር መፍጠናቸው፣
ከሚጠቀሙት ቴክኖልጂ አንጻር በአንዴ ሓክታር ሊይ
በርካታ ሠራተኞች መቅጠራቸው፣ እንዱሁም ከውጪ
ባሇሃብቶች ጋር ሲነጻጸሩ ብቃታቸውም ሆነ ያሊቸው
ሌምዴ ዜቅተኛ መሆኑ ተጠቃሽ ነው፡፡
ከበርካታ ነዋሪዎች የሚሰማው አቤቱታ እነዙህ የአገር
ውስጥ
ባሇሃብቶች
እርሻን
በተመሇከተ
ተገቢውን
ዕውቀትም ሆነ ችልታ የሊቸውም የሚሌ ነው፡፡ በአገር
ውስጥ ባሇሃብቶች ተወስድ በተገቢው መሌኩ ሰብሌ
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ሳይመረትባቸው የቀሩ ቦታዎችን በተመሇከተ ይህ የጥናት
ቡዴን በተዯጋጋሚ መረጃ ዯርሶታሌ፡፡ ይህ የሆነበት
ምክንያትም በተባይና በፈንገስ በመጠቃታቸው ሲሆን

በላልቹም ቦታዎች በሰብሌ አመራረጥ ሊይ በተፈጸመ
ስህተትና በባሇሃብቶች ሌምዴ ማነስ የተከሰቱ ናቸው፡፡

ሣጥን ሠ፡ የመሬት ኢንቨስትመንት በትግራይ

ስሇ መሬት ኢንቨስትመንት ሲወራ ከሚነጉ ጉዲዮች መካከሌ ዋንኛው የትግራይ ተወሊጆች እያገኙ ያለት የተሇየ ጥቅም ነው፡፡ በአሁኑ
ጊዛ በሥሌጣን ሊይ ያሇው ገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ ከአጀማመሩ ከትግራይ ሌጆች የተውጣጣ ነበር፡፡ ዯርግ በ1983 ሲወዴቅ ህዜባዊ
ወያኔ ሃርነት ትግራይ (ህወሃት) ሥሌጣኑን የተረከበ ሲሆን ይህንንም ያዯረገው ኢህአዳግን በመመሥረት ነበር፡፡ ከዙያን ጊዛ ጀምሮ
ሇህወሃት ካዴሬዎች እና ላልች የትግሬ ሌሑቃን (ምርጦች) የተሇየ ጥቅም እንዱያገኙ ሁኔታዎችን ሁለ ሲመቻቹ ቆይተዋሌ፡፡
ከላሊው ኢትዮጵያዊ ይሌቅ የትግራይ ሰዎች ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ የተሇየ ጥቅም እንዱሁም መሬትን በነጻ፤ ብዴርን በተመሇከተ
ዯግሞ ሇየት ያሇ ጥቅም ያገኛለ ተብል በብዘዎች ንዴ በስፋት ይታመናሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን ከጎበኛቸው የትግራይ ተወሊጅ ከሆኑ
የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች መካከሌ ከአንደ በስተቀር አብዚኛዎቹ ባሇሃብቶች የትግራይ ተወሊጆች በመሆናቸው ብቻ መሬት ሇመረከብም
ሆነ ብዴር ሇማግኘት እንዳት ቀሊሌ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡ በጋምቤሊ ክሌሌ ባሇሥሌጣን የሆኑ ግሇሰብ እንዯተናገሩት ዯግሞ በጋምቤሊ
ክሌሌ ውስጥ ኢንቨስት ካዯረጉ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች መካከሌ 75 በመቶው የትግራይ ተወሊጆች መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡ ሁለም
ማሇት ባይቻሌም እነዙህ አብዚኛዎቹ የትግራይ ባሇሃብቶች የተወሰነ የእርሻ ሌምዴ ወይም ከናካቴው ምንም ዓይነት ሌምዴ የላሊቸው
ናቸው፡፡ በርካታዎቹ በመሬት ጥርጊያ (የጫካ ምንጣሮና የመሳሰለትን) እና በከሰሌ ምርት ሊይ የተሰማሩ ሲሆን ላልቹ ዯግሞ ምርት
ወዯማምረቱ ሌቀው ገብተውበታሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የኢህአዳግን ዴጋፍ በየገጠሩ ሇማስፋፋትና የየክሌለን መስተዲዴር ሥሌጣን
በአብሊጫ ሇመቆጣጠር እንዱያመች በቆሊማ የአገሪቱ ቦታዎች ከሚገኙት የአገሬው ነዋሪዎች ቁጥር እንዱበሌጥ ሆን ተብል በእነዙህ
ቦታዎች ትግሬዎች እየሰፈሩ ናቸው የሚሌ አመሇካከት አሇ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን በጎበኛቸው ቆሊማ የክሌሌ መስተዲዴሮች ውስጥ
አብዚኛውን ሥሌጣን ትግሬዎች ተቆጣጥረውት እንዯሚገኙ ተመሌክቷሌ፡፡ በነዙሁ ክሌልች የአብዚኛዎቹ የንግዴ ተቋማት ባሇቤቶች
ትግሬዎች ሲሆኑ (ላልች ዯገኞች የተወነሰ ቁጥር ቢኖራቸውም) ሇአገር ውስጥ የግብርና ኢንቨስትመንት የተሰጡት የመሬት ይዝታዎች
በሙለ ማሇት ይቻሊሌ በትግሬዎች ቁጥጥር ሥር ይገኛሌ፡፡

የሉዜ ስምምነት ከመፈጸሙ በፊት በሚኖረው ዴርዴር
መሬት ሇመረከብ ማመሌከቻ ያስገቡ ባሇሃብቶች ግብርናን
በተመሇከተ ያሊቸው ሌምዴ ወይም ባስገቡት ማመሌከቻ
መሠረት ሉያከናውኑ ስሊሰቡት የሌማት ተግባር ያሊቸው
ሌምዴ ምን ያህሌ እንዯሆነ ምርመራ አይካሄዴም፡፡ በርካታ
የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ትርፍ አምጪ ሰብልችን ከማምረት
ይሌቅ በአካባቢው የተሇመደትን የእህሌ ዓይነቶችን እንዯ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በቆል፣ ማሽሊ፣ ሰሉጥ፣ ሇውዜ፣ ወተ ያለትን ሲያመርቱ ነው
የሚስተዋለት፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ስሇ ሰብልች
ያሊቸው እውቀት ውሱን በመሆኑ፣ የሚያመርቱት በትናንሽ
እርሻዎች ሊይ በመሆኑ የውጪ ገበያ አቅርቦትን መሸፈን
አሇመቻሊቸው፣ ትርፍ አምጪ ሰብልችን ሇማምረት ከፍተኛ
የካፒታሌ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ በመሆኑ፣ ከብዘዎቹ
ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ የአብዚኛዎቹ እርሻዎች
ግብዓቶች እርሻው ከሚካሄዴበት አካባቢ የሚገኝ መሆኑ ብቻ
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሳይሆን
የአብዚኛዎቹ
መሬቶች
ምንጣሮ
የሚካሄዯው
በመጥረቢያና በቆንጨራ መሆኑ አብሮ የሚጠቀስ ጉዲይ
ነው፡፡ ከዙህም በተጨማሪ አብዚኛዎቹ ባሇሃብቶች ፈጣን ገቢ
ሇማግኘት80 መሬቱን ሇከሰሌ ሲለ ካጸደት በኋሊ ቦታውን
ያሇሥራ መተዋቸው እንዱሁም የመሬት ዋጋ ሲጨምር
ቦታውን ሇላሊ ባሇሃብት የማዚወራቸው ጉዲይ በብዘዎች
ንዴ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን በአገር
ውስጥ ባሇሃብቶች የተወሰደ አያላ ቦታዎች ሇሔገወጥ ነገር
ግን በጣም ትርፋማ ሇሆነ የከሰሌ ምርት መዋለን በበርካታ
የመሬት ይዝታዎች ተመሌክቷሌ፡፡
በእነዙህ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ሁለ የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች በጾታቸው ወንድች ሲሆኑ እጅግ በርካታዎቹ
በእርሻዎቻቸው ሊይ አይኖሩም፡፡ እንዱያውም በጣም
ብዘዎቹ
የአዱስአበባ
ነዋሪዎች
ሲሆኑ
የእርሻዎቹ
አስተዲዲሪዎች
ወይም
የባሇሃብቶቹ
ቃሌአቀባዮች
እንዯሚለት ከሆነ ባሇሃብቶቹ እርሻዎቻቸውን ጎብኝተው
አያውቁም ማሇት ይቻሊሌ፡፡

የአገሬው ነዋሪ ተሳትፎ
የመሬት ኢንቨስትመንት በሚካሄዴባቸው ቦታዎች የአገሬው
ነዋሪ ተሳትፎ እጅግ ዜቅተኛ ነው፡፡ በጋምቤሊ ክሌሌ ሦስት
የአገሬው ባሇሃብቶች ሲኖሩ የአንዯኛው መሬት ባካባቢው
ሇሚካሄዯው የመንዯር ምስረታ አስፈሊጊ ሆኖ ስሇተገኘ
ተወርሶባቸዋሌ፡፡ ባሇሃብቱ በሉዘ ሊይ በሰፈረው ስምምነት
መሠረት ተገዢ መሆናቸውን ቢገሌጹም አዲዱሶቹ ሰፋሪዎች
አንዴ ቀን በዴንገት መሬቱን አጽዴተው ሇራሳቸው
ሇማዴረግ የመጡ ቀን ነበር መሬቱ ከእርሳቸው መወሰደን
ያስተዋለት፡፡ ይህ ሲሆን የባሇሃብቱ ሠራተኞች አዱሶቹን
ሰፋሪዎች ከቦታው በሚያባርሯቸው ጊዛ ባሇሃብቱ በክሌለ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

መስተዲዴር በቁጥጥር ሥር ከወዯቁ በኋሊ አቤቱታ ሲያቀርቡ
“አሁን ሊሇው የፖሇቲካ ሥርዓት አባሌ እስካሌሆንክ ዴረስ
ያሇህ በሙለ ይወሰዲሌ” የሚሌ ምሊሽ ነበር የተሰጣቸው፡፡
በአሁኑ ወቅት መሬቱ የመንዯር ምሥረታ እንዱካሄዴበት
እየተዯረገ ይገኛሌ (ስሇ መንዯር ምሥረታ ፕሮግራም ሣጥን
ቸ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሌ)፡፡ ባሇሃብቱ በምትኩ ላሊ
ቦታ እንዯሚሰጣቸው ተስፋ ተገብቶሊቸው የነበረ ቢሆንም
እስካሁን የተሰጣቸው ምንም ዓይነት ካሣም ሆነ ቦታ የሇም፤
ያወጡት የካፒታሌ ወጪም ከስሮ ቀርቷሌ81፡፡ በቤንሻንጉሌ
ክሌሌ ከአገሬው ነዋሪዎች መካከሌ በክሌለ መሬት ሊይ
የተሰማራ ምንም ባሇሃብት የሇም፡፡82

ዲያስፖራ (በውጪ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ)
ላሊው አናሳ ትኩረት የተሰጠው የባሇሃብቶች ቡዴን በውጪ
የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዛ በውጪ ሇሚኖሩና
በርካታ ሇሚሆኑ ባሇጸጎች ወዯ ኢትዮጵያ ኢንቨስት
እንዱያዯርጉ ከፍተኛ ማበረታታት እየተካሄዯ ይገኛሌ፡፡83
ከቤንሻንጉሌ ጉሙዜ መስተዲዴር የኢንቨስትመንት ቢሮ
የተገኘው መረጃ እንዯሚጠቁመው ከሆነ በእርሻ ከተሰማሩት
227 ባሇሃብቶች ጠኙ (4በመቶው) የውጪ ባሇሃብቶች ሲሆኑ
አርባው (18በመቶው) ግን ከዲያስፖራ እንዱሁም ቀሪው
78በመቶ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ናቸው፡፡ ይህ የጥናት
ቡዴን ተዋውሮ የጎበኛቸው የዲያስፖራ የመሬት ይዝታዎች
ከ500 እስከ 2000 ሓክታር ሲሆኑ ይህም በአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች ከተያው መሬት በአማካይ የሚበሌጥ ቢሆንም
በውጪ ባሇሃብቶች ከተያው ግን በእጅጉ ያነሰ ነው፡፡
የመሬት ኢንቨስትመንት የማመሌከቻ ሂዯትን በተመሇከተ
ዲያስፖራዎች እንዯውጪ ባሇሃብቶች የሚስተናገደ ሲሆን
በተሇይ በኦሮሚያ አንዴ ዲያስፖራ ተስፋ የገባውን ያህሌ
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 46

ካፒታሌ እንዲሇው የሚያሳይ የባንክ ሰነዴ84 ማቅረብ
አያስፈሌገውም፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን በጋምቤሊ ክሌሌ
ያነጋገራቸው
አንዴ
የዲያስፖራ
ባሇሃብት
ያስገቡት
ማመሌከቻ አስፈሊጊውን ካፒታሌ የሚያሳይ የባንክ ሰነዴ
አባሪ አዴርገው ባሇማቅረባቸው ምክንያት ማመሌከቻው
ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ በእርሻ ሙያ ሊይ ኢንቨስት
ሇማዴረግ ያለት ምክንያቶች እንዲለ ሆነው በትውሌዴ
አገራቸው ኢንቨስት ማዴረግ አንደ አበረታች ምክንያት
እንዯሆነ
ብዘዎች
በውጪ
የሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን
ይናገራለ፡፡ እንዱሁም በሚኖሩበት አገርና ቤተሰቦቻቸው
ባለበት አገር (ኢትዮጵያ) መካከሌ ጊዛያቸውን ከፋፍሇው
መጠቀም መቻሊቸውንም እንዯምክንያት ይጠቅሳለ፡፡ ላሊው
የዲያስፖራ ባሇሃብቶች ከአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ይሌቅ
የተሻሇ የካፒታሌ አቅም እንዲሊቸው ተጠቃሽ ነው፡፡85

የመሬት ውልቹ ዓሊማ
ይህ የጥናት ቡዴን የመረመራቸው አብዚኛዎቹ የመሬት
ውልች የታቀደት ሇምግብ ምርት ነው፡፡ የዙያኑ ያህሌ
ዯግሞ ከበርካታ የውጪ ባሇሃብቶች ጋር መጠነሰፋፊ በሆኑ
የመሬት ይዝታዎች ሊይ ውሌ ሲፈጸም ይስተዋሊሌ፤
በተሇይም ከሔንዴ ባሇሃብቶች ጋር ሇነዲጅ የሚውሌ ሰብሌ
ሇማምረት
ስምምነቶች
እየተዯረጉ
ናቸው፡፡(ጃትሮፓና
ፖንጋሚያ ፒናታ የተባለትን ሇባዮዱዜሌ ምርት የሚውለ
ሰብልችን ጨምሮ)86 በአጠቃሊይ ሲታይ የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች የምግብ ሰብልችን በማምረት ሊይ የተሰማሩ
ናቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡
በውልቹ በተሇያዩ አንቀጾችና በማመሌከቻው ሊይ የባሇሃብቱ
ዴርጅት በግሌጽ እንዲስቀመጠው የሚረከበውን መሬት
ሇታቀዯው ዓሊማ ብቻ እንዱያውሌ ተጽፎ ይነበባሌ፡፡ ሆኖም
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የቤንሻንጉሌ ክሌሊዊ መስተዲዯር ኢንቨስትመንት ቢሮ
ቃሌአቀባይ ሇዙህ የጥናት ቡዴን እንዯተናገሩት ከሆነ ምንም
እንኳን በየሩብ ዓመቱ ክሌለ በመሬቱ ሊይ ቁጥጥር
እንዱያዯርግ የሰፈረ ቢሆንም በበጀት ዕጥረት ምክንያት
ይህንን ተግባራዊ ማዴረግ አሇመቻለን ገሌጸዋሌ፡፡ በጋምቤሊ
ክሌሌ የሚዯረጉት ውልች ዯግሞ የሌማት ሥራው ውለ
ከተፈረመበት ቀን አንስቶ ጀምሮ በአንዴ ዓመት ውስጥ
መጀመር እንዲሇበት ከመናገር አሌፎ በዓመቱ የተወሰነ ሥራ
መካሄዴ
እንዲሇበት
አሇበሇዙያ
መሬቱ
እንዯሚወረስ
ያስረዲሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን ከጎበኛቸው ቦታዎች የአንደ
የአገር ውስጥ ባሇሃብት ቦታ ብቻ በመንግሥት ባሇሥሌጣናት
ተመርምሯሌ፡፡

የምግብ ምርትን በተመሇከተ ምን ተከሰተ?
ከዙህ በፊት በ1.7 ክፍሌ ሊይ የኢትዮጵያ መንግሥት
የምግብ ምርትን ሇአገር ውስጥ ፍጆታነት ሳይሆን ሇውጪ
ንግዴ ይውሌ ንዴ እንዯሚያበረታታ ተመሌክተን ነበር፡፡
በጋምቤሊ ክሌሌ ከተሰማሩት ባሇሃብቶች መካከሌ ዋንኛው
ሳውዱ ስታር ኩባንያ ሇዙህ የጥናት ቡዴን እንዯገሇጸው ከሆነ
የሩዜ ምርቱን ቅዴሚያ ሰጥተው ወዯ ውጪ ሇመሊክ
እንዯሚያመርቱና ሇውጪ ንግዴ ሉበቃ የማይችሇውን ሇአገር
ውስጥ ገበያ እንዯሚሸጡት ተናግረዋሌ፡፡ ሩዘን ሇገበያ
ከማቅረባቸው በፊት ዯብረይት ወዯሚገኘው የማጣሪያ ቦታ
ሇማስዋብ እንዯሚሌኩትም ገሌጸዋሌ፡፡
ላልች ባሇሃብቶች ግን ገበያ በሚያገኙበት ቦታ ሁለ
እንዯሚሸጡ
ሲናገሩ
በተሇይ
ግን
ከመጓጓዣ
ወጪ
ዜቅተኛነትና የልጂስቲክስ ቅሇት አኳያ በአገር ውስጥ ገበያ
ሇመሸጥ እንዯሚመርጡ ተናግረዋሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ
በርካታ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ሇአገር ውስጥ ገበያ
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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የሚውሌ ምርት የሚያመርቱ ሲሆን የመሠረተሌማትና
የማከፋፈያ ዳዎች የተስፋፉ ቢሆን ኖሮ ምርታቸውን
ሇውጪ ገበያ ሇማቅረብ እንዯሚመርጡ ገሌጸዋሌ፡፡
የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት ቃሌአቀባይ
(AISD) እንዯሚለት ከሆነ ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት
እሴት (ዋጋ) የተጨመረባቸው የእርሻ ሂዯቶች እየተከናወኑ
ባይሆንም መስሪያቤታቸው ግን ይህንን እሴት እየጨመሩ
የሚያመርቱ ኢንደስትሪዎችን እንዯሚዯግፍ ተናግረዋሌ
(ከኢንቨስትመንት አዋጁ ጋር እንዳት ሉጋጭ እንዯሚችሌ
መ/ቤቱም እንዳት ሉዯግፍ እንዯሚችሌ ግሌጽ የሆነ ነገር
የሇም) በዲይሬክቶሬቱ መ/ቤት ውስጥ ያለ ምንጮች ሇዙህ
የጥናት ቡዴን እንዯገሇጹት ከሆነ መ/ቤታቸው ባሇሃብቶች
የገንብ ሰብልችን እንዱያመርቱ እንዯሚያዯፋፍር ሆኖም
የመጨረሻው ውሳኔ ግን የባሇሃብቱ እንዯሆነ ተናግረዋሌ፡፡
ይህ የጥናት ቡዴን በተዋወረባቸው በሁለም የክሌሌ
መስተዲዴሮች ይህ ዓይነቱ ተመሳሳይ አመሇካከት ሲዯጋገም
አስተውሎሌ፡፡

2.5 መሬት ሇኢንቨስትመንት እንዳት እንዯሚመረጥ?
የመሬት አጠቃቀም ዕቅዴ
በተሇያዩ ክሌልች (በትግራይ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በዯቡብ
ሔዜብ) የወጡት የመሬት አጠቃቀም አዋጆች ስሇመሬት
አጠቃቀም ዕቅዴ አጠቃሊይ ግንዚቤ ይሰጣለ፡፡87 የመሬት
አጠቃቀም ዕቅዴ ዋናው ዓሊማ በየቦታው በስፋት የሚገኘውን
መሬት በተገቢው መንገዴ ሇጥቅም እንዱውሌ፤ የተሇያዩ
የመሬት አጠቃቀም ስሌቶች ተግባራዊ እንዱሆኑ፤ እንዱሁም
በመሬቱ
ሊይ
ጉዲየኛ
(stakeholder)
የሆኑቱ
ሁለ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ፍሊጎታቸው በተመጣጣኝ መሌኩ እንዱስተናገዴ ሇማዴረግ
ነው፡፡ ሆኖም መሬት ከፖሇቲካ ጋር በተጣመረባት እንዯ
ኢትዮጵያ ባሇ አገር እንዱህ ዓይነቱን ሂዯት መተግበር ቀሊሌ
አይዯሇም፡፡ የመሬት አጠቃቀም ዕቅዴ በጋምቤሊ ክሌሌ
እየተካሄዯ ሲሆን በከፊሌ ኦሮሚያ ዯግሞ እየተጠናቀቀ
ይገኛሌ፡፡ በጋምቤሊ፣ በቤንሻንጉሌና ኦሮሚያ ክሌሊዊ
መስተዯዲዴሮች የሚገኙ ባሇሥሌጣናት የመሬት አጠቃቀም
ዕቅዴ አስፈሊጊ መሆኑን በመጥቀስ ተግባራዊነቱ ሥራቸውን
እንዯሚያቀሊጥፍሊቸው፣ ግጭትን እንዯሚያቃሌሌ፣ የተቀናጀ
አሠራርን እንዯሚያበረታታ እንዱሁም የመሬት አጠቃቀምን
በብቃት ሇመተግበር እንዯሚረዲ ይናገራለ፡፡
ትክክሇኛ የመሬት አጠቃቀም ዕቅዴ በላሇበት ቦታ ሇንግዴ
የሚሠጠው የእርሻ መሬት የሚወሰነው በጊዛያዊነት ሲሆን
በላልች ቦታዎች የሚገኙትን መሬቶች በተመጣጠነ መሌኩ
የመጠቀምን ሁኔታ ተግባራዊ አያዴርግም፡፡ (ሇምሳላ፣
ሇውጪ ንግዴ ከሚውሇው በተጨማሪ ሇአገር ውስጥ
አጠቃቀም እንዱውሌ የሚያስፈሌገውን መሬት ማረጋገጥን
በተመሇከተ) ግሌጽነት፣ ተጠያቂነት፣ የፖሉሲ ግሌጽነት
ወይም ተገቢው ቴክኒካዊ ብቃት ሳይኖር መሬትን ሇተሇያዩ
ተጠቃሚዎች መሸንሸን በጣም አሰቸጋሪ ነው፡፡ በተሇያዩ
የመንግሥት እርከኖች በሥራ ሊይ የዋሇው መስፈርት ወጥነት
ስሇላሇው ሇውሌ የተጋጀውን የመሬት ይዝታ ሇመወሰን
የሚዯረገው ሂዯት የተሇያየ ነው፡፡
ከዙህ በተጨማሪ ሇንግዴ ተኮር እርሻ እንዱውሌ የሚሰጠው
መሬት
(ትናንሽ
የመሬት
ይዝታዎች)
እምብዚም
ተጠያቂነትም ሆነ የቴክኒክ ብቃት በላሇበት በወረዲ ወይም
በቀበላ (መንዯር) ዯረጃ ነው፡፡88 ከመሬት ኪራይ የሚገኘው
ገቢም በቀጥታ የሚሄዯው ወዯ ወረዲው አስተዲዯር ነው፡፡
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የገቢው መጠን በወረዲ ዯረጃ ሇሚገኙ የመንግሥት አካሊት
እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ሇሙስና በር እንዯሚከፍት አንዴ
የመንግሥት ባሇሥሌጣን ያሊቸውን ፍርሃት የገሇጹ ሲሆን
በተሇይም ዯግሞ ይህ የኪራይ ገቢ በምንም ዓይነት መሌኩ
ግሌጽ እና ዜርዜር ባሇው ሁኔታ የሚከናወን ባሇመሆኑና
ማንም ተጠያቂ ስሇማይሆን ገቢው ወዯ ጠቅሊይ ግምጃ ቤት
እንዱሊክ ሃሳብ ይሠጣለ፡፡ ምንም እንኳን ተመኑ የተሇያየ
ቢሆንም ከ10ሺህ ሓክታር የመሬት ሉዜ ከ17500 እስከ
42700 ድሊር ወዯ ወረዲው ካዜና በየዓመቱ የሚገባ ሲሆን
ይህም ከ120ሺህ እስከ 260ሺህ ድሊር ዓመታዊ በጀት
(በ1994 1.1 ሚሉዮን ብር እስከ 2.4 ሚሉዮን ብር ነበር)89
ሊሇው የወረዲ አስተዲዯር ከፍተኛ የገንብ መጠን ነው፡፡
ሇሌማት የሚሰጠው መሬት ሇእርሻ ተስማሚ ስሇመሆኑ
የሚያጠና የባሇሙያ ቡዴን በመንግሥት ዯረጃ ስሇላሇ
ባሇሃብቶች በራሳቸው ባሇሙያ አስጠንተው በሚያቀርቡት
መረጃ ሊይ ውሳኔያቸውን እንዯሚመረኮዜ የመንግሥት
ባሇሥሌጣናት ይናገራለ፡፡ እነዙሁ ባሇሥሌጣናት ተመጣጣኝ
የመሬት አጠቃቀምን ተግባራዊ የሚያዯርጉበት መንገዴ
እንዯላሇ ከመናገር በተጨማሪ የመሬት አጠቃቀሙ ዕቅዴ
በሥራ
ሊይ
በሚውሌበት
ጊዛ
ሥራቸውን
90
እንዯሚያቃሌሌሊቸው ተስፋ ያዯርጋለ፡፡

የመሬት መረጣ
በፌዳራሌ ዯረጃ የመሬት መረጣ የሚካሄዯው የአፈሩን
ተስማሚነት፣ የውሃ መገኘትንና በአካባቢው ሰፋሪ አሇመኖሩን
መሠረት በማዴረግ ነው፡፡ የመሬት መረጣው ሂዯት
የሚጀመረው የክሌለ መስተዲዴር በእጩነት በተመረጠው
የመሬት ይዝታ ሊይ ተገቢው የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ምርመራ ከተዯረገ በኋሊ ሲሆን በዙህም ምርመራ መሠረት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የክሌሌ መስተዲዴሩና የፌዳራለ መንግሥት የመሬት
ይዝታው ሇኢንቨስትመንት ያሇውን ተገቢነት ይመረምራለ፡፡
አንዴ የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
ባሇሥሌጣን እንዯተናገሩት በርካታ የመሬት ይዝታዎች በዙህ
የምርመራ ዯረጃ ሊይ ውዴቅ ይዯረጋለ ምክንያቱም “መሬት
የፖሇቲካ መሣሪያ” ነውና፡፡ “ምክንያቱም የመሬቱ ይዝታ
ግጭት የሚያስነሳ ከሆነ ሇኢንቨስትመንት ተስማሚ ስሊሌሆነ
ይኸው ሇባሇሃብቱ ይነገረዋሌ” ብሇዋሌ፡፡ ሆኖም መሬቱ
ተስማሚ ከሆነ ወዯ ፌዳራለ የመሬት ባንክ ይተሊሇፍና
ሇውጪ ባሇሃብቶች ዜግጁ ይሆናሌ፡፡
ነገር ግን “በአካባቢው ሰፋሪ አሇመኖር” የሚሇው አባባሌ
አዯናጋሪ ነው፡፡ ሇምሳላ፣ በጋምቤሊ ክሌሌ በፌዳራለ
የመሬት ባንክ ውስጥ የተካተቱት የመሬት ይዝታዎች
የተበታተኑና አነስተኛ ቁጥር ካሊቸው ቤተሰብ ጀምሮ እስከ
1ሺህ ሰዎች የሚኖሩባቸው የኑዌርና አኙዋክ መንዯሮች
ይገኙባቸዋሌ፡፡ እነዙህ ትሌሌቅ የመሬት ይዝታዎች የተሇያዩ
ሰብልችን ሇማብቀሌ ምቹ መሆናቸው እየተገሇጸ ሇባሇሃብቶች
እየተስተዋወቁ ይገኛሌ(በጋምቤሊ ከሚገኘው አጠቃሊይ መሬት
32በመቶ ወይም 1.7ሚሉዮን ሓክታር የሚሆነው በፌዳራለ
የመሬት ባንክ ሇኢንቨስትመንት ተመዜግቦ ይገኛሌ)፡፡
“በጋምቤሊ የሚገኘው መሬት በሙለ በጥቅም ሊይ
ውሎሌ፡፡
እያንዲንደ ማኅበረሰብ የራሱን ግዚት፣ የራሱ ወንዝች እንዱሁም
የእርሻ መሬቶች ይንከባከባሌ፡፡ በጋምቤሊ በጥቅም ሊይ ያሌዋሇ
ወይም የባከነ መሬት አሇ የሚሇው የመንግሥትና የባሇሃብቶች በሬ
ወሇዯ ፕሮፓጋንዲ ነው፡፡”
ኒይካው ኦቻሊ፤ አኒያን የማዲን ዴርጅት
91
(Anyaa Survival Organization)
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በክሌሌ መስተዲዴር ዯረጃም የመሬት መረጣው አሠራር
ሂዯት ተመሳሳይ ነው፡፡ በቤንሻንጉሌ ክሌሌ የመሬት ይዝታን
በሉዜ
የመፍቀዴ
ኃሊፊነት
ያሊቸው
የአንዴ
ወረዲ
ባሇሥሌጣን እንዯተናገሩት አፈሩ ተስማሚ ከሆነ፣ ውሃ
በአካባቢው ከተገኘ፣ በአካባቢው ሰፋሪ ከላሇና ቦታው ጥቅጥቅ
ባሇ ዯን የተሸፈነ ካሌሆነ (ጥቅጥቅ ያሇ ዯን ያሇበት መሬት
መጠነሰፊ
ምንጣሮ
የሚያስፈሌገው
በመሆኑ)
መሬቱ
ሇኢንቨስትመንት ይሠጣሌ፡፡

ባሇሥሌጣናት የተሰጠው መሌስ ጉዲዩ የአካባቢ ተጽዕኖ
ግምገማ (EIA) በሚዯረግበት ጊዛ የሚታይ መሆኑን ነው፡፡
(እንዯ እውነታው ከሆነ ይህ ግምገማ አይካሄዴም ማሇት
የሚቻሌ ሲሆን በክፍሌ 3.5 ሊይ ዜርዜሩ ተቀምጧሌ) በዙህ
ጉዲይ ሊይ ይህ የጥናት ቡዴን ያነጋገራቸው በሁሇት ክሌሊዊ
መስተዲዴሮች ውስጥ ስሇ መሬት ሉዜ ኃሊፊ የሆኑ
ባሇሥሌጣናት በሙለ ይህንን የተጽዕኖ ሪፖርት ፈጽሞ ያሊዩ
መሆናቸውን ገሌጸዋሌ፡፡

የጋምቤሊ የኢንቨስትመንት ቢሮ ኃሊፊዎች የመሬት ይዝታው
ሇቱሪስት መስህብ የሚሆን፣ ሇምንም ዓይነት ጥቅም ይሁን
ግን የተከሇሇ፣ የተጠበቀ የዯን መሬት ከሆነ እንዱሁም የእርሻ
ሥራ እየተካሄዯበት ከሆነ በሉዜ እንዯማይሰጥ ገሌጸዋሌ፡፡
“የቱሪስት መስህብ” እና “የተጠበቀ የዯን መሬት” የተባለት
ቦታዎች
የት
እንዯሆኑ
ሲጠየቁም
ባሇሥሌጣኖቹ
እርስበርሳቸው በስፋት ከተወያዩ በኋሊ በክሌለ እንዯዙህ
ዓይነት ቦታዎች እንዯላለ አምነዋሌ፡፡92 የጋምቤሊ ብሓራዊ
ፓርክ እየተባሇ በስፋት የሚታወቀው ቦታ (ይፋ ባይሆንም)
በሳውዱ ስታር ኩባንያ በሰፊው ተመንጥሯሌ፡፡ (ሇዜርዜሩ
ሣጥን ረ ይመሌከቱ)

በሉዜ ከተሰጡት ቦታዎች መካከሌ በዙህ የጥናት ቡዴን
የተጎበኙትና በማምረት ሊይ የሚገኙት ቦታዎች በሙለ
በዋንኛ የውሃ ምንጭ አጠገብ የሚገኙ ሲሆን ሇመንገዴ
ቅርብና ውሱን በሆነ የሰው ኃይሌ የሚከናወኑ ናቸው፡፡
(ሆኖም ግን በሁለም ቦታዎች በጥቂቱም ቢሆን የሰው ኃይሌ
ማስፈሇጉን ሌብ ይሎሌ) አብዚኛው የመሬት ይዝታ በከፊሌ
ወይም በሙለ በዯን/በጫካ የተሸፈነ በመሆኑ መመንጠር
የሚያስፈሌገውም ነበር፡፡

የመሬት ይዝታን ሇባሇሃብቶች ከመስጠት አኳያ ሇሊኖች፣
አሰባጥሮ ሇማረስ፣ ሇግጦሽ ወይም ሇጋራ ጥቅም ስሇሚውሌ
የመሬት ይዝታ ይህ የጥናት ቡዴን ባካሄዯው በየትኛውም
ቃሇምሌሌስ ወቅት ሲጠቀስ አሌተስተዋሇም፡፡ ሆኖም የጥናት
ቡዴኑ እነዙህ ሁኔታዎች በምን ዓይነት መሌኩ እንዯሚታዩ
ሲጠይቅ ከክሌሌ መስተዲዴርም ሆነ ከፌዳራሌ መንግሥት

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ሣጥን ረ፡ የጋምቤሊ ብሓራዊ ፓርክ

በጋምቤሊ ክሌሌ በየመንዯሩ የሚገኙ ነዋሪዎች ባሇሃብቶች የጋምቤሊን ብሓራዊ ፓርክ እየመነጠሩ መሆናቸውን ይናገራለ፡፡ በፌዳራሌ
ዯረጃ የተከሇለ ቦታዎችን የሚያስተዲዴረው የኢትዮጵያ የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን (ኢደሌጥባ - EWCA) እንዯሚሇው ከሆነ
የጋምቤሊ ብሓራዊ ፓርክ የተፈጠረው በ1956ዓም ሲሆን የሚያካትተውም 5,061 ካሬ ኪልሜትር ነው፡፡ ከዙያን ጊዛ ጀምሮ በይፋ የታወቀ
አስተዲዯር ወይም ዕቅዴ እንዱሁም የተከሇሇ የፓርክ ዴንበር የሇውም፡፡ በቅርቡ በተካሄዯ ጥናት በፓርኩ ውስጥ 69 የተሇያዩ አጥቢ እንስሳት
እንዯሚገኙና ከእነርሱም መካከሌ 58ቱ ግዘፍ አጥቢዎች መሆናቸው ተዯርሶበታሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም ፓርኩ በጣም ተፈሊጊ የሆነ ረግረግ
ቦታ ያሇው ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ የአእዋፍ ዜርያዎች እና በኢትዮጵያ ካሇው የዓሣ ዜርያ 69በመቶውን የሚወክሌ 92 የዓሣ ዜርያዎች
ይገኙበታሌ፡፡
እስከ 2000ዓም ዴረስ ፓርኩን የማስተዲዯር ኃሊፊነት የጋምቤሊ ክሌሊዊ መስተዲዴር የነበረ ሲሆን ከዙያ በኋሊ ግን የማስተዲሩን ጉዲይ
የፌዳራለ መንግሥት በመረከብ የኢትዮጵያ የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን በክሌለ የሚገኙትን ቦታዎች በመከሇሌና በመሇየት
በክሌሌ መስተዲዴሩ የሚገኙ የተከሇለ (የተጠበቁ) ቦታዎችን የወሰን መስተጋብር (ኔትወርክ) ያጋጃሌ፡፡ ይህ ሂዯት እየተካሄዯ ባሇበት ወቅት
ዋንኛ የሆነ የመሬት ሉዜ ፊርማ ይከናወን ነበር፡፡ (ሇምሳላ በ2000ዓም አካባቢ ሇካሩቱሪ ኩባንያ 300ሺህ ሄክታር መሬት ተሰጥቶት ነበር)
የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን በፓርኩ አካባቢ 438ሺህ ሓክታር የሚሆን የመሬት ይዝታ በሉዜ እንዯተሰጠ ሲገሌጽ ይህ ሁለ
የሆነው ምንም ዓይነት የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ሳይካሄዴ ነበር፡፡
የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን የመሬት ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ ከፌዳራሌ መንግሥት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት
የሚያዯርግ ቢሆንም “በጋምቤሊ ክሌሌ ሇእርሻ መሬት ያሇው ፍሊጎት እጅግ ከፍተኛ
በመሆኑ” ይህንን የሌማት ተግባር በአጭር ጊዛ ውስጥ ሇማስቆም አስቸጋሪ እንዯሆነ
የባሇሥሌጣኑ መ/ቤት አሌሸሸገም፡፡ እንዱሁም የዙሁ መ/ቤት ቃሌአቀባይ የሆኑት ሲናገሩ
“ከግብርና ሚ/ር ጋር ግጭት ውስጥ መግባታችንን እንረዲሇን፤ ምክንያቱም ሁሇታችንም
በተሇያየ ዓሊማ ሊይ የተሰማራን በመሆናችን ነው፤ ሇማንኛውም የሚሆነውን ወዯፊት
እናያሇን” ብሇዋሌ፡፡
የባሇሥሌጣኑ መ/ቤት እንዯሚሇው ከሆነ የጋምቤሊ ክሌሊዊ መስተዲዴር እስከ 5ሺህ
ሓክታር መሬት በሉዜ መስጠት እንዯሚችሌ ሲገሌጽ በተሇይ እንዱጠበቁ የተከሇለ
ቦታዎችን ሇኢንቨስትመንት ሊሇመስጠት መስተዲዯሩ ውሳኔ ማዴረጉን ይገሌጻሌ፡፡
በማከሌም የባሇሥሌጣኑ መ/ቤት የወቅቱ ሁኔታ ወሳኝ በመሆኑ በእጩነት የተያዘት
የመሬት ይዝታዎች ተመንጥረው ሇባሇሃብቶች ከመሰጠታቸው በፊት አሁን የጀመረውን
በጋምቤሊ ሇካሩቱሪ ከተሰጠው መሬት ሊይ የሚገኝ ረግረግ (wetland)
የጥበቃ ሂዯት አጠናቅቆ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ ተስፋ ያዯርጋሌ፡፡ ይህንን የሥራ አፈጻጸም
ፕሊን በሰኔ 2003 እውን ሆኖ በተግባር ሊይ ይውሊሌ በማሇት በጣም ተስፈኛ የሆነ ዕቅዴ አውጥቷሌ፡፡ ይህ የሥራ አፈጻጸም ዕቅዴ የፖሉሲ
መመሪያዎችንና ዯንቦችን እንዱሁም ከተከሇለት ቦታዎች ውስጥ ሇሌማት ተቀባይነት ያሊቸው ቦታዎችን የሚረዜር ይሆናሌ፡፡ ምንም እንኳን
የጋምቤሊ ብሓራዊ ፓርክ ዴንበር የተከሇሇ ባይሆንም የአካባቢው ነዋሪ የፓርኩ ክሌሌ ነው ብል ሁሌጊዛ የሚያምንበት የመሬት ይዝታ እንዯ
ካሩቱሪና ሳውዱ ስታር በመሳሰለት መጠነሰፊ የእርሻና ንግዴ ባሇሃብቶች ተመንጥሯሌ፡፡ እጅግ በርካታ ዓሣዎች የሚገኙበት የውሃ ስፍራ እና
በርካታ የአእዋፍ ዜርያ የሚገኙበት ዯን የካሩቱሪ ኩባንያ ሩዜ እንዱያበቅሌበት ተፈቅድሇታሌ፡፡ በአቅራቢያው የሚገኝ ጥቅጥቅ ያሇ የዯን
ቦታም ሙለ በሙለ ተመንጥሯሌ፡፡ ምንም እንኳን የደር እንስሳት ሌማትና ጥበቃ ባሇስሌጣን ጥረት እያዯረገ ቢገኝም ይህንን ፓርክ
የመታዯጉ ዕዴሌ ያከተመሇት ይመስሊሌ፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ኃሊፊነት ሥር ቢሆንም ከ5ሺህ ሓክታር በታች ያሇው ግን
እስካሁን በክሌሌ መስተዲዴሮች ኃሊፊነት የሚከናወን ነው፡፡

2.6 የመሬት ኢንቨስትመንት ሂዯት
“የፌዳራሌ መንግሥት ኃሊፊነት እንዯተሰጠን ሁለ መጠነሰፊ
ትርፍ ሉያስገኙ የሚችለ ጥቅሞችን በምንመሇከትበት ጊዛ
ጥፋት ሊሇመስራት ፈጠን ያሇ እርምጃ መውሰዴ ይገባናሌ፡፡
(ባሇሃብቶች) ግንኙነት የሚያዯርጉት ከአንዴ ዴርጅት ጋር
እንዱሆን፤ እንዱሁም የሚዯረገው ሂዯት ግሌጽ እንዱሆን
እንጥራሇን፤ . . . ይህንንም ዓይናችንን ከፍተን ነው
የምንከታተሇው፡፡”
የኢፌዳሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዛናዊ ስሇ አዋጅ 29/1993 ከተናገሩት
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በኢትዮጵያ የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት ቀስ በቀስ
እያዯገና የተሇያዩ የመንግሥት ተዋንያን እየሳተፉበት ያሇ
ጉዲይ ነው፡፡ የኢፌዳሪ ሔገመንግሥት የገጠር መሬት
አስተዲዯርን ሥሌጣን ሇክሌሌ መስተዲዴሮች የሰጠ በመሆኑ
እነዙህ መስተዲዴሮች ሰፋፊ የመሬት ይዝታዎችን ከባሇሃብቶች
ጋር እየተዯራዯሩ ሲሰጡ ቆይተዋሌ፤ አሁንም እየሰጡ
ይገኛለ፡፡
ሆኖም አዋጅ ቁጥር 29/1993 በጥር 2001 የአሰራሩን ሂዯት
ቀይሮታሌ፡፡ በፌዳራለ የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር
ሥር የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
ሇግብርና ተግባር ታሳቢ የሚሆኑ የመሬት ይዝታዎችን
የመሇየት፣ እንዯዙህ ዓይነት ቦታዎችን ከየክሌለ የመሰብሰብና
ሇባሇሃብቶች የማስተሊሇፍ ተግባራትን እንዱያከናውን የተቋቋመ
ሲሆን የባሇሃብቶችን ተግባራት በመቆጣጠር ቴክኒካዊና
አስተዲዯራዊ ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡94 በአሁኑ ጊዛ ከ5ሺህ ሓክታር
በሊይ የውጪ የእርሻ መሬት ኢንቨስትመንት በዲይሬክቶሬቱ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በየትኛውም ዯረጃ ማሇትም በፌዳራሌ መንግሥት ይሁን
በክሌሌ ይህ የመሬት ይዝታ ጉዲይ ይከናወን ንዴ የመሬት
ኢንቨስትመንት
ሂዯት
ሦስት
ክፍልች
አለት፡
(1)
የኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት፤ (2) የመሬት አጠቃቀም
ስምምነት እና (3) የመሬት ርክክብ፡፡

የኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት
የኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት ሇማግኘት የሚዯረገው ተግባር
እንዱሁም ሂዯቱ ቀሊሌ ነው፡፡ ባሇሃብቱ ሉያከናውን ስሊሰበው
ፕሮጀክት፣ ቦታ፣ የካፒታሌ ኢንቨስትመንት መጠን፣ የካፒታሌ
ምንጭ፣
የመሬት
ይዝታው
መስፈርት፣
የሚቀጠሩት
ቋሚ/ጊዛያዊ ሠራተኞች ብዚት፣ ዓመታዊ የምርት ግምት፣
የምርቱ ገበያ (ሇአገር ውስጥ ፍጆታ ወይስ ሇውጪ)፣ የጥሬ ዕቃ
መስፈርት፣ የመገሌገያ ወጪ መስፈርት እና ፕሮጀክቱ
ተግባራዊ የሚሆንበትን ወቅት ያካተተ አንዱት መጠነኛ ቅጽ
በመሙሊት ማመሌከቻውን ያቀርባሌ፡፡95 ቀጥልም 600ብር
ከከፈሇ በኋሊ በአራት ሰዓታት ውስጥ የኢንቨስትመንት
ሰርቲፊኬት እንዯሚቀበሌ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ
ይናገራሌ፡፡ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች የኢንቨስትመንት
ሰርቲፊኬት ከክሌሊዊ መስተዲዴሮች ማግኘት ይችሊለ፡፡

የመሬት አጠቃቀም ስምምነት
አግባብ ባሇው የመንግሥት አካሌና በባሇሃብቱ መካከሌ
የሚፈጸመው የመሬት አጠቃቀም ስምምነት የሉዘን አጠቃቀም
ጠቅሊሊ ሃሳብ እንዱሁም የእያንዲንደን ወገን ኃሊፊነት
ይረዜራሌ፡፡ ከ5ሺህ ሓክታር በሊይ በሉዜ ሇሚወስደ የውጪ
ባሇሃብቶች
ስምምነቱ
ከእርሻ
ኢንቨስትመንት
ዴጋፍ
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ዲይሬክቶሬት (AISD) ጋር በመዯራዯር የሚካሄዴ ሲሆን ይህ
ካሌሆነ ግን አግባብ ካሇው የክሌሌ መስተዲዴር ቢሮ ጋር
በመነጋገር ይሆናሌ፡፡ የእነዙህ ስምምነቶች ዜርዜር በክፍሌ
2.7 ሊይ ተብራርቷሌ፡፡

የመሬት ርክክብ
እንዯ ሉዘ የስምምነት ዴርዴር በፌዳራሌ ወይም በክሌሌ
ዯረጃ የመሬት ርክክቡ ሂዯትም እንዱሁ ይሇያያሌ፡፡
በፌዳራሌ ዯረጃ በግምት 1.7ሚሉዮን ሓክታር የሚሆን መሬት
በፌዳራለ የመሬት ባንክ ውስጥ ተቀምጦ ይገኛሌ፡፡ የእርሻ
ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) ዲይሬክተር
እነዙህ የመሬት ይዝታዎች “በመሊ አገሪቷ” እንዯሚገኙ
ቢገሌጹም
በኢፌዳሪ96
መንግሥት
በስፋት
ሇሽያጭ
እየተዋወቁ የሚገኙት ይዝታዎች በአብዚኛው በቆሊማ የአገሪቷ
ክፍልች የሚገኙ ናቸው፡፡
በክሌሌ ዯረጃ መሬት የሚመረጠው በወረዲ ሲሆን አንዲንዴ
ጊዛም በክሌለ መስተዲዴር ዴጋፍና ተጽዕኖ ሉከናወን
ይችሊሌ፡፡ የመሬትን ርክክብ ሂዯትን በተመሇከተ የተሇያዩ
ባሇሃብቶች በየክሌለ የተሇያየ ሌምዴ አሊቸው፤ የአሠራር
ሂዯቱም በየክሌለ በስፋት የተሇያየ ነው፡፡ በአጠቃሊይ
ከባሇሃብቱ የሚፈሇገው መረጃ የቦታው ፕሊን፣ የመሬት ይዝታው
ስፋት፣ ቦታ እና የመገሌገያ ወጪ ተፈሊጊ መስፈርቶች
ናቸው፡፡97 በአንዲንዴ ቦታዎች ባሇሃብቶች የሚፈሌጉትን ቦታ
አስቀዴመው ከመረጡ በኋሊ የወረዲ ኃሊፊዎችን ጠጋ በማሇት
ሉዘን እንዱያጸዴቁሊቸው ይጠይቃለ፡፡ በላሊ ሁኔታ ግን
ባሇሃብቱ ባቀረበው የመጠን፣ የቦታ እና የዓይነት መስፈርት
መሠረት ወረዲው የመሬት ይዝታ ያፈሊሌጋሌ፡፡
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አንዴ የአገር ውስጥ ባሇሃብት ሇዙህ የጥናት ቡዴን
እንዯተናገሩት
የፌዳራለን
መንግሥት
ጠጋ
ብሇው
በቤንሻንጉሌ የመሬት ይዝታ እንዯሚፈሌጉ ሲጠይቁ ባሇሃብቱ
በመንግሥት ወዯ ቦታው ተወስዯው የተሇያዩ የመሬት
ይዝታዎችን
እየተዋወሩ
እንዱመሇከቱ
መዯረጋቸውን
አስረዴተዋሌ፡፡
ላሊ
የአገር
ውስጥ
ባሇሃብት
ዯግሞ
በማመሌከቻቸው ከጠየቁት የመሬት መጠን ያነሰና ከዙህ በፊት
ታይቶ የማያውቅ እንዱሁም ሉያመርቱ ሊቀደት ምርት ምንም
የማይጠቅም የመሬት ይዝታ እንዯተሰጣቸው ይናገራለ፡፡
በርካታ የወረዲ ኃሊፊዎች ሇዙህ የጥናት ቡዴን ሲናገሩ
የመሬት ይዝታዎችን እንዱያስረክቡ ከክሌሌ መስተዲዴር
የግዳታ ተጽዕኖ እንዯሚዯረግባቸው አስረዴተዋሌ፡፡ እነዙህ
የመሬት ርክክብ ሂዯቶች የጊዛ ገዯብ ከጥቂት ቀናት እስከ
በርካታ ወራቶች ይፈጃለ፡፡
ላሊው በክሌሌ ዯረጃ እያንዲንደ በመስተዲዴሩ የኃሊፊነት
ዕርከን የሚገኝ መምሪያ ሁለ በኢንቨስትመንቱ ሂዯት ውስጥ
የተሇያየ ኃሊፊነት ያሇው ሲሆን እነዙህ መምሪያዎች እርስበርስ
የመነጋገራቸው
ጉዲይ
የማይታሰብ
ነው፡፡
ሇምሳላ፤
የኢንቨስትመንት ሰርቲፊኬት የሚሰጠው አካሌ የመሬት ይዝታ
ሉዘን ከሚሰጠው ጋር ወይም በአካባቢው የምግብ ዋስትና
ጉዲይን ከሚከታተሌ የመንግሥት መ/ቤት ጋር ወይም
የአካባቢውን ተፈጥሮ ከሚገመግመው ዴርጅት ጋር ምንም
ዓይነት
ግንኙነት
ሊይኖረው
ይችሊሌ፡፡
ስሇሆነም
የኢንቨስትመንት ሂዯቱ አግባብ ባሊቸው መ/ቤቶች መካከሌ
ወጥነትና ትብብር ባሇው መሌኩ የሚካሄዴ ባሇመሆኑ ሇአሠራር
ጉዴሇትና ሇሙስና የተጋሇጠ ነው፡፡
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2.7 የስምምነቱ ይት
የኪራይ ተመን
በኢትዮጵያ ውስጥ የመሬት ኪራይ ተመን በአብዚኛው የተሇያየ
በመሆኑ በአሁኑ ጊዛ የተመኑን አሰራር ቀሊሌና መናዊ
ሇማዴረግ፤ በተሇይም በፌዳራሌ ዯረጃ የሚፈጸሙትን ከፍተኛ
የውጭ ስምምነቶችን በተመሇከተ ጥረት እየተካሄዯ ይገኛሌ፡፡
ሠንጠረዥ 8፡ የመሬት ሉዜ ኪራይ መጠን በተወሰኑ አገሮች
(የአንዴ ሓክታር መሬት ዋጋ ዓመታዊ ክፍያ በድሊር)98

ኢትዮጵያ (ከ2001 በፊት)፡ 1ድሊር ከ25 ሳንቲም እስከ 10ድሊር
ኢትዮጵያ 2001 ሇውጪ፡ 26ድሊር እስከ 42ድሊር
ኢትዮጵያ 2001 ሇላልች፡ 1ድሊር ከ75ሳንቲም እስከ 8ድሊር
ሱዲን፡ ከ3ድሊር እስከ 20ድሊር
ማሉ፡ ከ6ድሊር እስከ 12ድሊር
አፍሪካ በአማካይ፡ ከ350ድሊር እስከ 800ድሊር
ብራዙሌ/አርጀንቲና፡ 5ሺህ ድሊር እስከ 6ሺህ ድሊር
ጀርመን፡ 22ሺህ ድሊር

የቤንሻንጉሌ ኢንቨስትመንት ቢሮ ሇዙህ የጥናት ቡዴን
እንዯገሇጸው ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች የመሬት ሉዜ ኪራይ
ተመን ከ50 እስከ 70ብር በሓክታር (ከ3 እስከ 4.25 ድሊር
በሓክታር) ሲሆን የፌዳራለ መንግሥት ዯግሞ በቤንሻንጉሌ
ክሌሌ ሇሚገኝ የመሬት ይዝታ የውጪ ባሇሃብቶችን ከ432 ብር
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

እስከ 700ብር በሓክታር (ከ26.30ድሊር
በሓክታር) እንዯሚያስከፍሌ ተናግረዋሌ፡፡

እስከ

42.70ድሊር

በጋምቤሊ ክሌሌ የሚገኙ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች ሇዙህ
የጥናት ቡዴን ሲናገሩ በአሁኑ ወቅት የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
የሚከፍለት የኪራይ መጠን 1.75 ድሊር በሓክታር (30 ብር
በሓክታር) ሲሆን በመጪው ዓመት ይህ ዋጋ ሦስት ዕጥፍ
ያዴጋሌ ተብል እንዯሚጠበቅ አስታውቀዋሌ፡፡ መጀመሪያ ሊይ
ካሩቱሪ የመሬት ይዝታውን ሲቀበሌ በሓክታር 1.25ድሊር
(20ብር በሓክታር) የከፈሇ ቢሆንም ከዙያ በኋሊ ከፌዳራሌ
መንግሥት ጋር ባዯረጋቸው ዴርዴሮች ዋጋው ወዯ 6.75ድሊር
በሓክታር (111 ብር በሓክታር)99 ከፍ ብሎሌ፡፡
የኦሮሚያ ክሌሌ ባጋጀው በራሪ ጽሐፍ ሊይ ዓመታዊ
የመሬት ሉዜ ዋጋ በሓክታር ከ4.30 ድሊር (70.4 ብር) እስከ 8
ድሊር (135 ብር) ሉሆን እንዯሚችሌ ይገሌጽና ዋጋው “በዝኑ
ባሇው የሌማት ዯረጃ እንዱሁም ሇሁለም የአየር ጸባይ
ተስማሚ ከሆነ የመኪና መንገዴ ባሇው ርቀት”100 መሠረት
የሚወሰን መሆኑን ይጠቁማሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የውሃ
ሃብት
አጠገቡ
ያሇ
የመሬት
ይዝታ
በከፍተኛ
ዋጋ
እንዯሚተመን ይገሌጻሌ፡፡

“በመርህ ዯረጃ እኛ የኪራይ ትርፍ ሇማግኘት አይዯሇም
ዋናው
ዓሊማችን፡፡
ይሌቁንም
እኛ
የምንፈሌገው
የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እና የኢንቨስትመንት ተግባራትን
ማየት ነው፡፡ ከዙህ የምናገኘው ጥቅም ከመሬት ኪራይ
ከምናገኘው በእጅጉ የሊቀ ነው፡፡”
አበራ ዯሬሳ፣ የኢፌዳሪ የግብርና ሚኒስትር101
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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በሚያዙያ ወር 2002ዓም አዱስ የዋጋ ተመን እንዯሚተገበር
ሲነገር ቆይቷሌ፡፡ በዙህም ከአዱስ አበባ 700ኪሜ ርቀት ሊይ
(ምናሌባትም በቤንሻንጉሌና ጋምቤሊ ምስራቃዊ ጠረፍ) አንዴ
ባሇሃብት 111ብር በሓክታር (7ድሊር አካባቢ) በዜናብ
ሇሚታረስ መሬት እንዱሁም 158 ብር በሓክታር በመስኖ
ሇሚሇማ መሬት ይከፍሊሌ፡፡ የመሬቱ ይዝታ ወዯ አዱስአበባ
እየቀረበ ሲመጣ ዋጋውም 0.25 ድሊር በኪልሜትር ወይም
4.05ብር በኪሜ (4.17ብር በኪሜ በመስኖ ሇሚታረስ)
እየጨመረ ይሄዲሌ፡፡ እንዱሁም የመሬቱ ይዝታ ከአዱስ አበባ
በአንዴ ኪሜ እየራቀ ሲሄዴ ዋጋው በ4.05ብር በኪሜ እየወረዯ
ይሄዲሌ፡፡102 ይህ የሉዜ ዋጋ ተመን በየአስር ዓመቱ የሚሻሻሌ
ሲሆን በአሁኑ ወቅት ያሇው የሉዜ ተመን በቆሊማ የአገሪቷ
ክፍልች በሥራ ሊይ ከዋሇው ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም
በኦሮሚያ እና በላልች የዯጋማ ክሌልች በሚገኙ የመሬት
ይዝታዎች ሊይ የሉዜ ኪራይ ተመኑ ሲሰራበት አይስተዋሌም፡፡
ከሊይ በሠንጠረዥ 8 ሊይ በግሌጽ እንዯተቀመጠው በኢትዮጵያ
እየተሰራበት ያሇው የዋጋ ተመን ከላልች አገሮች ጋር
ሲነጻጸር እጅግ ዜቅተኛ ቢሆንም የእርሻ ኢንቨስትመንት
ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) ግን የዋጋው ዜቅተኛነት ዋንኛ
ምክንያት በኢትዮጵያ ባሇሃብቱ ሥራውን “ከምንም (ከባድ)
የሚጀምር” በመሆኑ ነው በማሇት ይከራከራሌ፡፡ ይህም ማሇት
ባሇሃብቱ ጫካ መንጥሮ መሬቱን ማሰናዲት ሲጠበቅበት ቀጣይ
ተግባራትን መናዊ ባሌሆነ የመሠረተሌማት ሊይ ጥገኛ
በመሆን የሚያካሂዴ በመሆኑ ነው በማሇት ዲይሬክቶሬቱ
ያስረዲሌ፡፡ ይህም ሆኖ ግን በአጠቃሊይ በኢትዮጵያ ያሇው
አመሇካከት የመሬት ዋጋ ያሇማቋረጥ እየጨመረ እንዯሚሄዴ
ነው፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የክሌልች የመሬት አጠቃቀም ስምምነት ዜርዜር
“ከመንግሥት ጋር ያሇን ግንኙነት በግሌጽ በንግዴ ሊይ
የተመሠረተ ነው፡፡ መንግሥት ሇሚያከራየው መሬት
ኪራይ ያስከፍሇናሌ . . . በተሰጠን መሬት ሊይ የንግዴ
ፍሊጎታችንን ሇማርካት የምናከናውነው ተግባር የራሳችን
ጉዲይ ነው፡፡ ሇዙህም ምንም ዓይነት የአስተዲዯር ተጽዕኖ፣
ግዳታ፣ ወይም ውሌ የሇም፡፡”
በጋምቤሊ ክሌሌ የሚገኝ የውጪ ባሇሃብት
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የመሬት ይዝታ ስምምነቱ ዜርዜር በየክሌለ ይሇያያሌ፡፡ ሆኖም
በዙህ የጥናት ቡዴን የተመረመረ አንዴ ክሌሌ መረጃ
እንዯሚያመሇክተው
የተፈጸሙት
ስምምነቶች
በሙለ
ተመሳሳይ እንዯሆኑ እንዱያውም በውጪም ይሁን በአገር
ውስጥ
ባሇሃብቶች
የተፈጸሙት
ስምምነቶች
ተመሳሳይ
እንዯሆኑ ሇመገንብ ችሎሌ፡፡ በአምስት ገጽ በተረረው
የስምምነት ውሌ ሊይ የተጠቀሱት መስፈርቶች ቋሚነት ወይም
ሊቂነት ያሊቸው ናቸው፡ተሇዋዋጭ የውሌ ቃሌ
 የጊዛ ገዯብ
 የመሬት አገሌግልት ዋጋ
ቋሚ የውሌ ቃሌ
 በሞት ጊዛ ውለን የማዋወር ስርዓት፤
 የሥራ ቃሌኪዲን፡- ባሇሃብቱ ሥራውን በተረከበ በዓመት
ውስጥ ሥራ መጀመር አሇበት፤ አሇበሇዙያ መሬቱ
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ይነጠቃሌ፡፡ በቂ ምክንያት እስከላሇው ዴረስ በየዓመቱ
በመሬቱ ሊይ ሥራ ማከናወን አሇበት፡፡
የባሇሃብቱ ኃሊፊነት፡- መሬቱን ሇማጋጀት፣ ቢሮና
የአስተዲዯር
ጽ/ቤት
ሇመክፈት፣
የነዲጅ
ማዯያ
ሇመክፈት፣
ሇሠራተኞች
የጤናና
የት/ቤት
አገሌግልቶችን ሇመስጠት፣ እንዱሁም የመሠረተሌማት
ተግባራትን ሇማከናወን ፈቃዴ አሇው፡፡
ማንኛውም
ዓይነት
ግጭት
ሲፈጠር
ባሇሃብቱ
ሇኢንቨስትመንት ጽ/ቤት ያሳውቃሌ፡፡
ባሇሃብቱ የአካባቢን ብከሊና የአፈር መሸርሸርን በአንክሮ
በመከታተሌ
እንዯዙህ
ዓይነት
ሁኔታዎችን
በሚመሇከትበት ጊዛ ሇኢንቨስትመንት ቢሮ ማሳወቅ
አሇበት፡፡
የኢንቨስትመንት
ቢሮው
ኃሊፊነቶች፡ሇባሇሃብቱ
መሬት መስጠት፣ የባሇሃብቱን ግዳታዎች መከታተሌ፣
ባሇሃብቱ በተሰጠው መሬት ሊይ ሥራውን በሰሊም
እያከናወነ መሆኑን መከታተሌ፡፡
ስምምነቱ በተከናወነ በ45 ቀናት ውስጥ የመሬቱ
ርክክብ መፈጸም አሇበት፡፡
በመሬቱ ሊይ የሚገኝ ማንኛውም ዓይነት ንብረት
መመዜገብ አሇበት፤ ማንኛውም በመሬቱ ሊይ የሚገኝ
ንብረት ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡
ውለን የመሰረዜ ምክንያቶች፡- የማስረከቢያ ጊዛው
ካሇፈ፣ የመሬቱን ግብር አሇመክፈሌ፣ ከአንዴ ዓመት
በሊይ በመሬቱ ሊይ (ያሇ ምንም በቂ ማስረጃ) ሥራ
አሇማከናወን፣ ወይም የኢንቨስትመንት ቢሮው መሬቱን
ሳያስረክብ ሲቀር፡፡
ውለ ከ6 ወራት በኋሊ ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡
ዜውውር ይፈቀዲሌ ሆኖም የኢንቨስትመንት ቢሮው
እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡
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የሉዜ ሰነደ ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆን ጥረት እየተዯረገ
ቢሆንም የሉዘን የውሌ ቃልች ተግባራዊ ሇማዴረግ ብዘም
እንቅስቃሴ አይታይም፡፡ የክሌሌና የወረዲ መስተዲዴሮች
ዋናው ትኩረታቸው ከመሬት ኪራይ የሚገኘውን ክፍያ
መሰብሰብ ብቻ ነው፡፡ እንዱሁም የእርሻ አስተዲዲሪዎች
(በተሇይም የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች በሉዜ የወሰዶቸውን
እርሻዎች የሚያስተዲዴሩት) የሉዘ ተከራዮች ባሇመሆናቸው
በስምምነቱ ሊይ የሰፈሩት ጉዲዮችና ኃሊፊነቶችን የራሳቸው
አዴርጎ ያሇመውሰዴ ችግር አሇ፡፡ ከዙህ ላሊ ግን በሉዘ ሊይ
የሰፈሩት አንዲንዴ ነጥቦች ራሳቸው አሻሚ በመሆናቸው
ሇመተግበር አስቸጋሪ እንዱሆኑ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ
የአካባቢ ብክሇትና የአፈር መሸርሸር ማካተት የሚቻሇው
እንዳት ነው? ባሇሃብቱ ሥራውን አሊከናወነም የሚያስብሇው
በቂ ምክንያቶች ምንዴናቸው? “የመሬት ግጭት” ተብል
የተጠቀሰው ምንን ያካተተ ነው? የሚለት ሇአብነት የሚጠቀሱ
ናቸው፡፡
በመጨረሻም የሉዘ ስምምነት ባሇሃብቱ የሚያገኘው ጥቅም
እየጨመረ የሚሄዴበትን ሁኔታ እንዱሁም በሥራ ሊይ ሉከሰቱ
የሚችለ ሁኔታዎች እየቀነሱ ስሇሚሄደበት ሁኔታ አስረጅ የሆነ
ምንም ቃሌ የሇም፡፡ በባሇሃብቱ ማመሌከቻ ሊይ እንዯተገሇጸው
የሠራተኛ ቅጥር ጉዲይና ላልች ጥቅማጥቅሞች በተጠየቀው
መሠረት እንዯሚተገበሩ የሉዜ ስምምነቱ ምንም ዋስትና
አይሰጥም፡፡
ከዙህ
በተጨማሪም
በማመሌከቻው
ሊይ
የተጠቀሰው የፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ካፒታሌ እንዯተባሇው
በሥራ ሊይ ስሇመዋለ ምንም ዓይነት ማረጋገጫ የሇም፡፡
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ሉዘ በሥራ ሊይ የሚቆይበት ጊዛ
“እዙህ አገር መሬት የመንግሥት ንብረት ነው፤ ሆኖም መንግሥት ይህንን መብት በሉዜ መሌክ ይሰጣሌ፡፡
ይህም የሚዋወር፣ የሚታዯስ መብት ሲሆን በብዘ መሌኩ ሲታይ የሉዜ ስምምነቱ የመሬት ይዝታው ባሇቤት
የመሆን ያህሌ ሉቆጠር ይቻሊሌ ሇማሇት ያስዯፍራሌ፡፡” የካሩቱሪ ጠቅሊይ ሥራአስኪያጅ፤ ሳይ ራማክሪሻን104
የተሇያዩ ምንጮች የሉዘን የሥራ መን ሲያስረደ እስከ 99 ዓመት እንዯሚዯርስ ይጠቅሳለ፡፡ በ2000 እና 2001ዓም የተፈረሙት
የሉዜ ውልች በሥራ ሊይ የሚቆዩበት መን እንዯየውለ የሚሇያይ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ የሚከናወኑት ውልች ግን ወጥነት ያሊቸውና
መናዊ አሠራርን የተከተለ ናቸው፡፡ በፌዳራሌ ዯረጃ የሚፈረሙት የሉዜ ውልች በአብዚኛው ሇ25 ዓመት የሚቆዩ ሲሆን የካፒታሌ
ግብዓቶችን በሰፊው ሇሚጠቀሙ ሰብልች ምርት (እንዯ ስኳር፣ የአግሮነዲጅ የመሳሰለት) ሲባሌ የሉዘ መን እስከ
45ዓመት ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም እነዙህ በፌዳራሌ ዯረጃ የሚፈረሙ ሉዝች እንዯገና ሇ45 ዓመት ሉታዯሱ ይችሊለ፡፡ በክሌሌ
ዯረጃ ዯግሞ ሇምሳላ በቤንሻንጉሌ የመሬት ሉዜ ውሌ ከ20 እስከ 35 ዓመት ሉዯርስ የሚችሌ ሲሆን ይህም የመሬት ይዝታው
በመስኖ ወይም በዜናብ የሚሇማ የመሆኑ ጉዲይ ወሳኝነት አሇው፡፡ በኦሮሚያ ዯግሞ የመሬት ሉዜ ከ20 እስከ 45ዓመት ዴረስ ሥራ
ሊይ እንዱውሌ ሆኖ ሉፈረም ይችሊሌ፡፡

ከፍተኛ መጠን ያሇው የአፈር ዯሇሌ የተሸከመ ወንዜ በኦሮሚያ ክሌሌ
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ሣጥን ሰ፡ ሳውዱ ስታርና የፖኬዱ መንዯር
በትውሌዴ ኢትዮጵያዊ የሆኑት የሳውዱው ዛጋ ቢሉዮኔር መሏመዴ አሊሙዱ በባሇቤትነት የሚያስተዲዴሩት ሳውዱ ስታር
የግብርና ሌማት ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ኩባንያ በጋምቤሊ ክሌሌ በአሌዌሮ ወንዜ አካባቢ አቦቦ አቅራቢያ 10ሺህ ሓክታር
መሬት ሊይ ሥራውን እያከናወነ ይገኛሌ፡፡ ከተሇያዩ የዛና አውታሮች የሚሰማው ወሬ ግን ሳውዱ ስታር አሁን ከወሰዯው የመሬት
ይዝታ በተጨማሪ 500ሺህ ሓክታር መሬት ከጋምቤሊና ከላልች ክሌልች በመውሰዴ 1ሚሉዮን ቶን ሩዜ የማምረት ፍሊጎት
እንዲሇው ይጠቁማለ፡፡ ከዙህ ላሊ በቆል፣ ጤፍ፣ የሸንኮራአገዲ፣ እና የይት ፍሬዎች የማምረት ተስፋ ኩባንያው እንዲዯረገም
ይነገራሌ፡፡105 ከዛና አውታሮች የተገኘው ገባ እንዯሚጠቁመው ኩባንያው ከጋምቤሊ ሇ60ዓመት በወሰዯው 10ሺህ ሓክታር
የመሬት ይዝታ ሊይ ምንም ዓይነት የመሬት ኪራይ ክፍያ እንዯማይከፍሌ106 (በነጻ የተሰጠው) መሆኑን ቢጠቁሙም ላልች ግን
በሓክታር 158ብር (9 ድሊር ከ60ሣንቲም በሓክታር) ኩባንያው መክፈለን ይናገራለ፡፡ በአሁኑ ወቅት ሳውዱ ስታር በሌዩ ፈቃዴ
በጋምቤሊ ሩዜ እያመረተ ሲሆን በዯብረይት ዯግሞ የሩዜ ምርቱ ወዯውጪ ሇገበያ የሚጋጅበት (የሚወሇወሌበት) ፋብሪካ
ከፍቷሌ፡፡
“ፎርብስ” ተብል በሚጠራውና በዓሇም ሊይ የሚገኙ ባሇጸጎችን ዜርዜር በሚያወጣው መጽሓት መሠረት አሊሙዱ ከዓሇማችን
የ64ኛውን የባሇጸጋነት ዯረጃ አጎናጽፏቸዋሌ፡፡107 ግሇሰቡ በአሁኑ ጊዛ በኢትዮጵያ ውስጥ በተሇያዩ የንግዴ መስኮች የተሰማሩ
ሲሆን ከእነዙህም መካከሌ የኮንስትራክሽን፣ የከብት ሌማት እና የወርቅ ሥራዎች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ ከገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ
ጋር የቅርብ ትስስር እንዲሊቸው የሚነገረው እኚህ ግሇሰብ በ1997ዓም የምርጫ መቻ ወቅት ኢህአዳግን የሚወክሌ ዓርማ
ያሇበት የውስጥ ሸሚዜ ሇብሰው በመታየታቸው ከፍተኛ ውዜግብ አስነስቶ ነበር፡፡ ከሁሇት ዓመት በኋሊም “ሇኢትዮጵያ እና
ሇሔዜቧ ሊበረከቱት ምሳላያዊ የሌማት ተግባር” ሇመጀመሪያ ጊዛ የተሰጠውን “የሚሉኒየም ሌዩ የወርቅ ሜዲሌያ” በጠቅሊይ
ሚኒስትሩ ተጠሌቆሊቸዋሌ፡፡
በጋምቤሊ የሳውዱ ስታር ቃሌአቀባይ የሆኑት አቶ ግርማ ቦጋሇ ዴርጅታቸው ሌዩ የሆነ ብሌሃት በመጠቀም ሇሩዜ ምርት
የሚያስፈሌገውን የውሃ መጠን እንዯሚቆጣጠሩ (እንዯሚወስኑ) ቢናገሩም የአሌዌሮ ወንዜ (ሳውዱ ስታር በሉዜ በወሰዯው አካባቢ
ተገዴቧሌ) 1ሺህ 800 ሓክታር የሩዜ እርሻ መሬት በመስኖ ሇማሌማት የሚያስችሌ ውሃ ብቻ ነው ማቅረብ የሚችሇው፡፡ በአሁኑ
ጊዛ የአሌዌሮን ወንዜ በመጥሇፍ የሩዜ እርሻውን ሇማሌማትና የ30ኪሜ በሲሚንቶ የሚሠራ የመስኖ ቦይ ሥራ ሇማከናወን
ጨረታ ወጥቷሌ፡፡ ሇሳውዱ ስታር ተጨማሪ የውሃ አቅርቦት እንዱኖር ሇማዴረግ በዙሁ አሌዌሮ ወንዜ ሊይ ላሊ ግዴብ
ሇመሥራት ዕቅዴ ወጥቷሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን ቦታውን በጎበኘበት ወቅት የመስኖ ቦዮቹን ሇማጋጀት መጠነሰፊ የሆነ
የምንጣሮና የጽዲት ሥራዎች ሲከናወኑ ተመሌክቷሌ፡፡
በሳውዱ ስታር የሚመረተው ሩዜ በአብዚኛው ሇውጪ ንግዴ የሚቀርብ ሲሆን ሇውጪ ገበያ የመቅረብ ብቃት የላሇው ዜቅተኛ
ዯረጃ ሊይ የሚገኘው ሩዜ ዯግሞ (ከ7 ሚሉሜትር በታች የሆነው) ሇአገር ውስጥ ገበያ ወይም “መሸጫ በተገኘበት ቦታ” ይሸጣሌ፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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በማስረጃ ሇማረጋገጥ ባይቻሌም ሳውዱ ስታር ሇቀንበሊ ሠራተኞቹ በግምት በቀን 50ብር (3ድሊር) ይከፍሊሌ የሚባሌ ገባ አሇ፤
ይህም በአሁኑ ወቅት ከሚሰራበት 10-12 ብር የቀን ክፍያ በእጅጉ የሊቀ ነው፡፡ ኩባንያው በየ100ሺህ ሓክታር መሬት ከ4ሺህ
እስከ 5ሺህ ጊዛያዊ ሠራተኞችን ሉቀጥር ይችሊሌ የሚሌ ግምትም አሇ፡፡
ሳውዱ ስታር በሉዜ በተረከበባቸው የመሬት ይዝታዎች ሊይ የሚገኙ ትናንሽ መንዯሮች (ኦሬዴሂና ኦሪጄን ጨምሮ) አሁን
በጋምቤሊ እየተካሄዯ ባሇው የመንዯር ምስረታ ፕሮግራም መሠረት ከአሌዌሮ ወንዜ ባሻገር ወዯ ፖኬዱ እንዱዚወሩ ተዯርጓሌ፡፡
(ሣጥን ቸ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣሌ) የአካባቢው ነዋሪዎች የአሌዌሮን ወንዜ በአሁኑ ጊዛ ዓሣ ሇማጥመዴ፣ ሇመጓጓዣ፣ ሇውሃ
አቅርቦት፣ ሇእርሻ እንዱሁም ከወረራ ሇመከሊከያነት ይጠቀሙበታሌ፡፡
ከአሌዌሮ ወንዜ ባሻገር ሳውዱ ስታር ተግባራቱን ከሚያከናውንበት ማድ ከአቦቦ ከተማ 36 ኪሜ ርቀት ሊይ የምትገኘውን
ፖኬዱን ይህ የጥናት ቡዴን የጎበኘ ሲሆን ከወንዘ ባሻገር ከፍተኛ የጥርጊያና ምንጣሮ ተግባር የሚያከናውኑ ድሮች ዴምጽ
መስማት ይቻሊሌ፡፡ በወንዘ ዲርቻ የሚገኙት መንዯሮች የአሰባጥሮ እርሻ ስሌትን በመከተሌ በቆል ያመርቱ ነበር፡፡ ሆኖም አሁን
እነዙህ አካባቢዎች በሙለ በሳውዱ ስታር ተመንጥረዋሌ፡፡ ይህም በመሆኑ የእርሻ ቦታዎቹ ወዯአሇመኖር ቢቀየሩም የወንዘ
መውረጃዎች ግን አሌተነኩም፡፡ አካባቢው በሳውዱ ስታር ከመመንጠሩ በፊት መንዯረተኞች የምግብ እጥረት በሚኖርበት ጊዛ
ጫካውን ምግብ ሇመሰብሰብ፣ ሇማገድ እንጨት እንዱሁም የህክምና መዴሃኒት ሇማግኘት ይጠቀሙበት ነበር፡፡
ነዋሪዎቹ ከአካባቢያቸው ተነስተው ወዯላሊ ከመዚወራቸው በፊት ከመንግሥትም ሆነ ከሳውዱ ስታር ጋር ዜውውራቸውን
በተመሇከተ ምንም ዓይነት ምክክር አሌተዯረገም፡፡ መንዯረተኞቹ አካባቢያቸውን ሇቅቀው መውጣት እንዲሇባቸው የሚያውቁት
ድሮች በአካባቢያቸው ምንጣሮ ሇማዴረግ ሲያጓሩና መኖሪያቸው ሇባሇሃብት መሰጠቱ ሲነገራቸው ብቻ ነው፡፡ ጉዲዩ ተገቢ
አሇመሆኑንና የትውሌዴ ቀያቸው ሇዙህ ምንጣሮ መዲረጉን ሇመንግሥት ሲያሳውቁ የመንግሥት ባሇሥሌጣኖች የመሇሱሊቸው
መሌስ “እናንተ ምንም መሬት የሊችሁም፣ መንግሥት ብቻ ነው የመሬት ባሇቤት”108 የሚሌ ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት በጋምቤሊ
ምንም ዓይነት የመሬት ባሇቤትነት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬትም ሆነ ዋስትና የሚሰጥ አሠራር የሇም፡፡
የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች የመሬት ይዝታዎችን በወንዘ በኩሌ በስተሰሜን ያሇውን ቦታ እየወሰደ ባሇበት ባሁኑ ጊዛ፣ ሳውዱ ስታር
ዯቡባዊውን ክፍሌ እየመነጠረ ከመሆኑ ጋር ተዲምሮ፣ የአሌዌሮ ወንዜ መገዯቡ የማያጠራጥር በሆነበት፣ የመንዯር ምሥረታው
ፕሮጀክት ተጽዕኖ፣ በአካባቢው የሚገኙ ጎሣዎች የሚያዯርሱት የማያቋርጥ ወረራ እንዱሁም አካባቢያቸው አጠቃሊይ ሁኔታ
እየተሇወጠ ከመሄደ አንጻር የፖኬዱ ነዋሪዎች መጻዒ ዕዴሌ አሰቃቂ እንዯሚሆን መገመት አያዲግትም፡፡ አንዴ የመንዯሩ
አዚውንት ወዯ አንዴ ሌጅ እየጠቆሙ የተናገሩት እየተካሄዯ ያሇውን ሁኔታ ያጠቃሌሇዋሌ፤ “ሇእነዙህ ሌጆቻችን ያሇው የወዯፊት
ተስፋ ምንዴነው? የምንመገበውን ከማግኘት አኳያ ስንመሇከተውም ሁኔታው በጣም አስቸጋሪ ነው . . . በኦቾልኒ እና በዓሳ ብቻ
መኖር አንችሌም፡፡ይህ በጣም አሳሳቢ ጉዲይ ነው፡፡”
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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እንዯሚገባው
ሆኖም
በተግባር
የተዯረገው
የሚያሳየው ግን ግምገማው ወዯ ፌዳራሌ ባንክ
ሇሚዚወሩ ትሌሌቅ የመሬት ይዝታዎች መካሄደን፤
የሉዘ ርክክብ ከመዯረጉ በፊት በወረዲ ወይም ቀበላ
ባሇሥሌጣናት በኩሌ ያሌፍ ንዴ እንዯሚገባው
ሆኖም ግን በተግባር እየተዯረገ ያሇው የትኛውም
የወረዲም ሆነ የቀበላ ባሇሥሌጣን እንዳት፣ መቼ
እንዱሁም ወረዲው ወይም ቀበላው በምን ዯረጃ
ምክክር መዯረግ እንዲሇበት ማንም የሚያውቅ
አሇመሆኑና ያሇውም የአሠራር ሁኔታ በዙህ መሌኩ
አንዯሆነ ነው፡፡

2.8 ምክክርና ግሌጽነት
ማኅበረሰባዊ ምክክር
ይህ የጥናት ቡዴን ከተዋወረባቸው ቦታዎች በአንደ እንኳን
ከተፈናቃይ የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በሉዜ የሚወሰዴባቸውን
ቦታ በተመሇከተ ምንም ዓይነት ማኅበረሰባዊ ምክክር
አሇመዯረጉን አረጋግጧሌ፡፡ በሁለም የሥሌጣን ዕርከን ሊይ
የሚገኙ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት በሰጡት ቃሇምሌሌስ
ምክክር የላሊ አካሌ ኃሊፊነት ወይም በላሊ የመንግሥት
መምሪያ መካሄዴ ያሇበት ነው በሚሌ ነበር፡፡ ላልች
የመንግሥት ባሇሥሌጣናት ዯግሞ ምክክርን በተመሇከተ
በዯንብ የተቀመጡ ሰነድች እንዲለና እነዙህም ሰነድች
በአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ (EIA) ውስጥ እንዯተካተቱ
ይናገራለ፡፡ ሆኖም የትኛውም የመንግሥት መ/ቤት ይህንን
መረጃ ቅጂ ሉሰጥ አሌፈሇገም ወይም አሌቻሇም፡፡ የአካባቢ
ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ 299/1995 የክሌሌ መስተዲዴሮች
የተጽዕኖ ጥናት ገባውን በተመሇከተ ኅብረተሰቡን መጠየቅ
አሇባቸው
በማሇት
ይዯግጋሌ፡፡
ከዙህ
በተጨማሪም
ከኅብረተሰቡም ሆነ ተጽዕኖው ከሚከሰትባቸው ማኅበረሰቦች
የሚመጣ ማናቸውንም ዓይነት አስተያየት በገባው መካተት
አሇበት ይሊሌ፡፡109 የመንግሥት ባሇሥሌጣናት እንዯሚለት
ከሆነ ማኅበረሰባዊ ምክክር በሦስት የተሇያዩ ሑዯቶች
ይካሄዲሌ፡
 የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ በባሇሃብቱ መቅረብ
እንዲሇበት ሆኖም ይህ ግምገማ ተግባራዊ እንዱሆን
የሚያስገዴዴ ባሇመኖሩ ግምገማው አይካሄዴም
ማሇት ይቻሊሌ፤
 መሬቱ ሇኢንቨስትመንት ተገቢ መሆኑን የሚወስነው
የማኅበራዊና
ኢኮኖሚያዊ
ግምገማ
መካሄዴ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም



ግሌጽነት
የመሬት ኢንቨስትመንትንም ሆነ የውሌ ዴርዴር በተመሇከተ
ምንም ዓይነት ግሌጽነት የሇም ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ አንዴ
የቀዴሞ የፌዳራለ ፓርሊማ አባሌ ሲናገሩ “(ስምምነቱን)
ማንም አይቶት አያውቅም፤ ይቅርና አግባብ ባሇው የሚኒስቴር
መ/ቤት የሚሰሩት እንኳን አይተውት አያውቁም፡፡ ምናሌባት
ጉዲዩን ጥብቅ ትስስር ያሇው ሚኒስትር እንዯ ውሇታ ተቆጥሮ
እንዱያይ ሉዯረግ ይችሊሌ፤ ከዙያ ላሊ ግን ምንም ነገር የሇም”
ብሇዋሌ፡፡ ጉዲዩን አስመሌክቶ አንዴ ባሇሃብት ሲናገሩ ዯግሞ
በስምምነቱ ሊይ የሰፈሩት በሙለ በምስጢር መጠበቅ
አሇባቸው የሚሌ ማሰሪያ አንቀጽ በመኖሩ ነው ይህ ሉሆን
የቻሇው ይሊለ፡፡ ሆኖም ከተሇያዩ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት
ጋር በተዯረገው ቃሇምሌሌስ የሚፈረሙትን ውልች ዜርዜር
በተመሇከተ አጠቃሊይ የሆነ የግሌጽነት ዕጥረት ስሇመኖሩ
ማስረጃ ሉቀርብበት የሚያሻው ጉዲይ አሇመሆኑ በሁለም ንዴ
የሚታወቅ ነው፡፡

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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2.9 ሔግ ማስከበርና ክትትሌ
አብዚኛዎቹ የሉዜ ስምምነቶች በተወሰነ የጊዛ ገዯብ ውስጥ
የተወሰነ ሥራ እየተካሄዯ ስሇመሆኑ የሚያረጋግጥ አንቀጽ
አካትተዋሌ፡፡
በጋምቤሊ
ክሌሌ
የሚዯረገው
ስምምነት
እንዯሚሇው ከሆነ ሥራውን ሇማከናወን የማያስችሌ በቂ
ምክንያት እስከላሇ ዴረስ የሌማት ሥራው በአንዴ ዓመት
ውስጥ መካሄዴ እንዲሇበትና ከዙያም ባለት ቀጣይ ዓመታት
ሥራው መከናወን እንዲሇበት በግሌጽ ያስቀምጣሌ፡፡ ከዙህ
በተጨማሪም የኢንቨስትመንት የምስክር ወረቀት (ከመሬት
አጠቃቀም ስምምነት ወይም ከመሬት ፈቃዴ በተጻጻሪ መሌኩ)
በየዓመቱ መታዯስ አሇበት፡፡ በቤንሻንጉሌ ክሌሌ ግን በመሬት
ይዝታው ሊይ በየስዴስት ወሩ የተወሰነ ሥራ መከናወን
እንዲሇበት ቢጠየቅም የኢንቨስትመንት ቢሮው እንዯሚሇው
ከሆነ ይህ ተግባራዊ ስሇመሆኑ ቁጥጥር ተዯርጎ አያውቅም፡፡
በዙህ የጥናት ቡዴን የተገመገሙት ስምምነቶች በሙለ
በግሌጽ
እንዯሚያሳዩት
ስምምነቱ
በተባሇው
መሠረት
የማይፈጸም ከሆነ እንዯሚሰረዜ ይናገራለ፡፡ ሆኖም በተግባር
የሚታየው ግን ከዙህ የተሇየና ሔጉን በተግባር ማዋሌን
በተመሇከተ ያሇው አሠራር እንዲሇ የማይቆጠርና በጣም ዯካማ
የሆነ ነው፡፡ በስምምነቶቹ ሊይ የሰፈረው የውሌ አንቀጽ ግሌጽ
ቢሆንም በዙህ የጥናት ቡዴን በተጎበኙት የኢንቨስትመንት
ቦታዎች ሊይ ተፈጻሚ ሲሆን አይታይም፤ በተቃራኒው በሉዘ
ስምምነት ሊይ በግሌጽ የሰፈረው ሥራ የመጀመር ውሌ
በግሌጽ ሲጣስ ተስተውሎሌ፡፡ ከእነዙህ ሁለ ስምምነቶች አንደ
ብቻ በመንግሥት ምርመራ እየተዯረገበት ይገኛሌ፡፡
ይህ የጥናት
ባሇሥሌጣናት

የመሬት አጠቃቀምን በተመሇከተ ምንም ዓይነት ክትትሌ
እንዯማይካሄዴ ገሌጸዋሌ፡፡ በተግባር ሊይ የዋሇው የመሬት
ይዝታው ቢያንስ በከፊሌ ሥራ ሊይ ስሇመዋለ እንዱሁም
ተገቢው ዓመታዊ ክፍያ ስሇመፈጸሙ የሚዯረግ ክትትሌ ብቻ
ነው፡፡ ወዯፊት በርካታ የእርሻ መሬቶች እየሇሙ ሲሄዴ በቂ
በጀትና ጊዛ ስሇሚኖር አሁን ያሇው ሁኔታ እየተሻሻ
እንዯሚሄዴና በስምምነት ውለ መሠረት ክትትሌና ቁጥጥር
እንዯሚካሄዴ አብዚኛዎቹ የክሌሌ መስተዲዯር ባሇሥሌጣናት
ተስፋ ያዯርጋለ፡፡
በተመሳሳይ
መሌኩ
ባሇሃብቶች
በስምምነቱ
መሠረት
ሥራቸውን በተመሇከተ ተገቢውን ሪፖርት እያቀረቡ ስሇመሆኑ
ይህ የጥናት ቡዴን ያገኘው ምንም ዓይነት ማስረጃ የሇም፡፡
ባሇሃብቶች በየጊዛው የሚያቀርቡት ሪፖርት በተከራዩት
የመሬት ይዝታ ሊይ እያከናወኑ ያለትን የሌማት ተግባር
የሚገሌጽ በመሆኑ የመንግሥት መ/ቤቶች ሇቁጥጥር ተጨማሪ
ወጪ ሳያወጡ በመሬት ይዝታዎቹ ሊይ በተጨባጭ እየተካሄዯ
ያሇውን እንዱገነቡ ይረዲቸዋሌ፡፡ ሆኖም በተግባር እየታየ
ያሇው ይህ ሳይሆን ባሇሃብቱ የመሬት ይዝታውን ከተረከበና
አስፈሊጊውን ፈቃዴ ካገኘ በኋሊ ሔጉን ማስከበርም ሆነ
ክትትሌና ሪፖርት የማዴረግ ተግባራት ክንዋኔ እጅግ አናሳ
መሆኑ ነው፡፡

ቡዴን ያነጋገራቸው የክሌሌ መስተዲዴር
በሙለ ጥቅማጥቅምን፣ ምርትን፣ የውሃና
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3. ጥቅምና ተጽዕኖ
አሁን ካሇው የሔዜብ ቁጥርና የሃብት አጠቃቀም ተጽዕኖ አኳያ
እየተፈጸመ ያሇው የመሬት ውሌ ዋንኛ ተጠቃሚ ላልች
ሲሆኑ የጉዲቱ ገፈት ቀማሽ ግን የየአካባቢው ነዋሪ ነው፡፡
የመሬት አጠቃቀም ዕቅዴና ውጤታማ የአካባቢ ተጽዕኖ
ግምገማ መኖር በተወሰነ መሌኩ በአካባቢው ነዋሪ ሊይ ሉዯርስ
የሚችሇውን አስከፊ ተጽዕኖ ሉከሊከሌ ይችሊሌ፤ ሆኖም የእነዙህ
አሇመኖር በተገቢው ሁኔታ ቁጥጥር እንዲይካሄዴ ከማዴረጉ
በሊይ ሇአካባቢው ሔዜብ ስጋት የሚፈጥር ይሆናሌ፡፡
በኢትዮጵያ በሚካሄዯው የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት
በርካታ ወገኖች ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ እነዙህም፡ የፌዳራለ መንግሥት፡ ከውጪ የሚመጣው ቀጥተኛ
ኢንቨስትመንት
መሠረተሌማቶችን
በማሻሻሌ፣
የቴክኖልጂ ሽግግር፣ የገቢ ግብር መጨመር፣ ከውጪ
መንግሥታት ጋር ያሇው ግንኙነት መሻሻሌ ዋንኞቹ
ተጠቃሽ ጥቅሞች ናቸው፡፡
 የክሌሌ መስተዲዴሮች፡ የመሬት ኢንቨስትመንት
ከፌዳራሌ
መንግሥት
የሚመጣውን
እርዲታ
በማጠናከር፣ የሥራ ዕዴሌን በመጨመር፣ እንዱሁም
የመሠረተሌማት መሻሻሌን በመዯገፍ የራሱን ሚና
ይጫወታሌ፡፡
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የወረዲ አስተዲዯሮች፡ ከመሬት ይዝታው በሚገኘው
የኪራይ ገቢ ይጠቀማለ፡፡
ዯገኞች፡ በተሇይም ወንድች በቀን ሠራተኛነት
በመቀጠር
ወይም
የራሳቸውን
የሥራ ዕዴሌ
በመፍጠር ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡
ባሇሃብቶች፡
ከምርታቸው
ትርፍ
ይጠቀማለ፡፡
ትግሬዎችና የከተማው ምርጦች እጅግ ርካሽ በሆነ
ዋጋ እንዱሁም የሔግ ተጽዕኖ በላሇበት ሁኔታ
የመሬት ይዝታዎችን ይረከባለ፡፡ ወዯፊት ገበያው
ሥርዓት እየያና የመሬት ዋጋው እየጨመረ ሲሄዴ
እነዙህን የመሬት ይዝታዎች ወዯላሊ በማስተሊሇፍ
ወይም በመሸጥ እንዱሁም ወዯፊት መንግሥት
በመሬት ሊይ ያሇውን የባሇቤትነት ሥሌጣን
በሚያሊሊበት ጊዛ እነዙህ ባሇሃብቶች ከፍተኛ
ተጠቃሚ ይሆናለ፡፡
ላልች
የንግዴ
ተቋማት፡
በላልች
ክፍሇ
ኢኮኖሚዎች የሚገኙ የንግዴ ተቋማት በተሇይም
ግብርና
ተኮር
የሆኑት፣
የግብርና
ግብዓት
አቅራቢዎችና በመገናኛና ንግዴ አስተሊሊፊነት
የተሰማሩ ላልቹ ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ እነዙህ
አብዚኛዎቹ የንግዴ ተቋማት የሚገኙት በከተሞች
አካባቢ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ ሁለም ማሇት ይቻሊሌ
የመሬት ኢንቨስትመንት ከተጧጧፈበት አካባቢ
የራቁ ናቸው፡፡

በሚፈጠረው ችግር ገፈት ቀማሽ ማነው?


የአካባቢው ነዋሪዎች፡ የመሬት ኢንቨስትመንት
በርካታ ባዕዲንን የሚስብ ሲሆን ይህም በአካባቢው
ሊይ አለታዊ የማኅበራዊ ተጽዕኖን፣ ራስን የመቻሌ
ብቃትን
የማዲከም፣
በኅብረት
የመኖሪያ
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ሥፍራዎችንና የትውሌዴ ቀዬዎችን የማውዯም፣
የውሃ አቅርቦት የማሳነስ እና አካባቢ የመበከሌ
ተጽዕኖዎችን ያስከትሊሌ፡፡
የወራጅ ውሃ ተጠቃሚዎች፡ የመሬት ሌማት የውሃ
ሃብትን በመበከሌ በወራጁ ተጠቃሚዎች ሊይ
አለታዊ ተጽዕኖ ያሳዴራሌ፡፡
የደር አራዊት፡ በመሬት ሌማት ምክንያት የደር
አራዊት
መኖሪያ
ስሇሚያጡ፣
አካባቢያቸው
ስሇሚበከሌና ስሇሚበታተኑ እነርሱም የአለታዊ
ተጽዕኖ ተጠቂዎች ናቸው፡፡

አሁን እየተካሄዯ ያሇው ኢንቨስትመንት የሚያስከትሇው
ጥቅምም ሆነ ተጽዕኖ በበርካታ ሁኔታዎች ሊይ የተመረኮ
ሲሆን ግብርናን አስመሌክቶ የሚካሄዯው የንግዴ ተግባር ገና
በእንጭጭ ያሇ ከመሆኑ አንጻር አብዚኛዎቹ ተጽዕኖዎች ገና
ወዯፊት የሚታወቁ ናቸው፡፡ ከዙህ በታች የተሰጠው ትንተና
ሁለንም ያጠቃሇሇ ባይሆንም በተወሰነ መሌኩ ገና ከጅምሩ
እየተከሰተ ያሇውን ሁኔታ የሚዲስስና ከእንዯዙህ ዓይነት
የኢንቨስትመንት ሥራ ወዯፊት ሉከሰት የሚችሇውን በጥቅለ
የሚያስረዲ ነው፡፡

3.1 ጥቅማጥቅም
በታሳቢነት ከሚገኙት ጥቅማጥቅሞች መካከሌ አንደ የኢኮኖሚ
ውጤት መጨመር (በቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንትና
በተያያዥ የሚመጡ ውጤቶች)፣ ተቀማጭ የውጭ ምንዚሪ
መጠን መጨመር፣ የቴክኖልጂ ሽግግር፣ የመሠረተሌማት
ግንባታ፣ የሥራ ዕዴሌና ላልች የሌዕሇምጣኔሃብት ጥቅሞችን
ያካተተ ነው፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የቴክኖልጂ ሽግግር
የግብርና ሌማት መር ኢንደስትራሊይዛሽንን (ADLI) የሌማት
ስትራቴጂ አዴርገው በተገበሩ አገራት ውስጥ በየርፉ
የተመገበው ስኬት አንዴ ወጥ ሳይሆን የተዯባሇቀ ነው፡፡
ከእነዙህ ተሞክሮዎች በመነሳት የADLI ዯጋፊዎች ስትራቴጂው
ቴክኖልጂን በማሸጋገር ዴህነትን ሇማስወገዴ፣ የመሠረተሌማት
አውታሮችን ሇማሻሻሌ እንዱሁም በአነስተኛ ግብርና ሊይ
የተሰማሩ ገበሬዎች ወዯ ገበያው እንዱገቡ ሇማዴረግ ይረዲሌ
በማሇት ይከራከራለ፡፡ እንዱሁም የሥራ ዕዴሌ በመከፈት
የሰዎችን የመግዚት አቅም እንዱጎሇብት በማዴረግ በካፒታሌ
ማሻሻያዎች ሊይ ገንባቸውን እንዱያውለ ያስችሊቸዋሌ የሚሌ
አመሇካከትም አሇ፡፡
እነዙህ ጠንካራ ጎኖች በኢትዮጵያም ተግባራዊ ይሆናለ
ሇማሇት አሁን ወቅቱ አይዯሇም፤ ምክንያቱም አሁን እየታየ
ያሇው ሁኔታ ተስፋ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ አብዚኛዎቹ
በአነስተኛ የግብርና ተግባር ሊይ የተሰማሩ ገበሬዎች አሁንም
ዜቅተኛ የቴክኖልጂ ግብዓት በመጠቀም በእርሻ በሬ የሚያርሱ
ሲሆን የተቀረውን ሥራ ዯግሞ በእጃቸው ያከናውናለ፡፡
በመሆኑም በትሌሌቅ የእርሻ ተግባር ሊይ የሚገኙት መጠነሰፊ
የካፒታሌ ኢንቨስትመንት የሚጠቀሙ በመሆናቸው በርካታ
መናዊ የእርሻ መሣሪያዎችን፣ የመስኖ ተግባራትን፣ ብዚት
ያሇው የተባይ ማጥፊያዎችን ከመጠቀማቸው አኳያ የቴክኖልጂ
ሽግግሩም ሆነ ዕውቀቱ ወዯ አንዴ ኢትዮጵያዊ ገበሬ እንዳት
ሉተሊሇፍ እንዯሚችሌ ግሌጽ አይዯሇም፡፡ እነዙህ የቴክኖልጂ
እሴቶች የፋይናንስ ብቃት የኢትዮጵያ ገበሬዎች አሁን
ካሊቸው ዕውቀትና አቅም እጅግ የሊቁ ናቸው፡፡ እንዯዙህ
ዓይነት ክፍተቶች ተገቢው የዕቅዴ በመንዯፍና ፋይናንስ
በመመዯብ ሉስተካከለ እንዯሚችለ እሙን ቢሆንም እስካሁን
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ይህንን የቴክኖልጂ ሽግግር ተግባራዊ የሚያዯርግ ስትራቴጂ
ስሇመኖሩ ምንም ዓይነት ማስረጃ የሇም፡፡
አነስተኛ የአገር ውስጥ የእርሻ ተግባር የሚካሄዴባቸው የመሬት
ኢንቨስትመንቶች ሌክ በአነስተኛ የግብርና እርከን ሊይ
እንዯሚገኙ ገበሬዎች በአብዚኛው የሚጠቀሙት ዜቅተኛ
የቴክኖልጂ ግብዓቶችን ነው፡፡ በአንዲንዴ ቦታዎች በሥራ ሊይ
የዋሇ የመሬት ይዝታ የምስክር ወረቀት አሠራር ባሇመኖሩ
እንዱሁም ተፈሊጊው የካፒታሌ መጠን አናሳ በመሆኑ አዲዱስ
የቴክኖልጂ አሠራሮችን በእነዙህ አነስተኛ የግብርና እርከን
ሊይ በሚገኙት ገበሬዎች መካከሌ ሇማስፋፋት የሚከብዴ
ቢሆንም በአነስተኛ የኢንቨስትመንት ተግባር ሊይ በተሰማሩት
ንዴ ይህንን የቴክኖልጂ ሽግግር ማዴረግ ከፍተኛ ዕዴሌ
አሇው፡፡ በቤንሻንጉሌ በአንዴ መንዯር የሚገኙ የጉሙዜ
ሽማግላዎች እንዲለት “በአንዴ ወቅት ጥማዴ በሬዎች
ሇአገሌግልት ሲውለ ተመሌክተን ቴክኖልጂውን አዯነቅን፡፡
አሁን ግን ከእኛ መካከሌ አንዲንድች በጥማዴ በሬዎች
ያርሳለ፡፡ በአሁኑ ወቅት ትራክተሮችን እየተመሇከትን ነው፤
አንዴ ቀን ምናሌባት እነዙህን ትራክተሮች እንጠቀምባቸው
ይሆናሌ” ብሇዋሌ፡፡

ተጠቃሚ ሔዜብ ብዚት 400ሺህ የነበረ ሲሆን በ2000ዓም ወዯ
1.7 ሚሉዮን አዴጓሌ፡፡ በዙሁ በ2000ዓም 2,358 ከተሞች
በኤላክትሪክ መረብ ውስጥ ተካትተዋሌ፤ በ1984 ይህ ቁጥር
300 ብቻ ነበር፡፡ ከ1995 እስከ 1999ዓም ዴረስ ባለት
ዓመታት የቴላፎን መስመር በእጥፍ የጨመረ ሲሆን የእጅ
ስሌክ ተጠቃሚው ቁጥር ከ98ሺህ ወዯ 1.9 ሚሉዮን አዴጓሌ፡፡
110
እነዙህን ሁለ ፕሮጄክቶች ሇማካሄዴ የሚያስችሇው ገንብ
የተገኘው ከአውሮፓ ኅብረት፣ ከቻይና፣ ከጃፓን እና ከነዲጅ
ሊኪዎች ዴርጅት OPEC ከመሳሰለ ሇጋሾች ነው፡፡ ከዙህ
በተጨማሪም የመስኖ ሌማት ፕሮጄክቶች በከፍተኛ ሁኔታ
በአገሪቷ
ውስጥ
እየተካሄደ
ይገኛሌ፡፡
የኤላክትሪክና
የቴላኮሙኒኬሽን መሠረተሌማትም እንዱሁ እያዯገ ነው፡፡

የመሠረተ ሌማቶች መሻሻሌ

በዙህ የጥናት ቡዴን በተቃኙት የመሬት ይዝታ ውልች ውስጥ
በአንዯኛውም እንኳን መሠረተሌማትን ሇማሻሻሌ በባሇሃብቱም
ሆነ በመንግሥት የተዯረገ ስምምነት የሇም፡፡ የመሬት ይዝታ
ሇኢንቨስትመንት ጥቅም ሊይ ሲውሌ ከዙህ በፊት በሌማት
ወዯኋሊ በቀሩ አካባቢዎች የሚዯረግ የመሠረተሌማት መሻሻሌ
የነዋሪውን ሔይወት እንዯሚቀይር ጥርጥር የሇውም፡፡ ሆኖም
ቃሇመጠይቅ የተዯረገሊቸው ባሇሃብቶች በሙለ ግን አሁን
ያሇው መሠረተሌማት ሇእነርሱ ሥራ በቂ እንዯሆነ ነው
የገሇጹት፡፡

ከዙህ በፊት ተዯርጎ በማያውቅ መሌኩ በአሁኑ ጊዛ
በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የመሠረተሌማት ዕዴገት
በሁለም እርከን እየተካሄዯ ይገኛሌ፡፡ ሇሁለም ዓይነት የአየር
ንብረት የሚያገሇግለ መንገድች በሁለም ክሌልች ዋና
ከተሞች ውስጥ እየተሠሩ በመሆናቸው በአገሪቷ ውስጥ
የሚገኙትን ገበያዎች በበቂ ሁኔታ እያገናኙ ናቸው፡፡ በ1985
አጠቃሊይ የመንገድች ርዜመት 19ሺህ ኪሜ ነበር፤ በ2000ዓም
ግን ቁጥሩ ወዯ 44,300ኪሜ አዴጓሌ፡፡ በ1984 ኤላክትሪክ

አብዚኛዎቹ በአነስተኛ መጠን የግብርና ሥራ የሚያከናውኑት
ባሇሃብቶች በዜናብ ሊይ ጥገኞች ናቸው፡፡ መጠነሰፊ ሥራ
እየሰሩ ካለት ባሇሃብቶች መካከሌ ቢያንስ አንደ (ሳውዱ
ስታር) በጋምቤሊ በአሌዌሮ ወንዜ ሊይ የግዴብና ሰፋ ያሇ
የመስኖ ቦዮች ግንባታ ሇማዴረግ ጥያቄ አቅርቧሌ፡፡ ላሊው
ታሊቅ ባሇሃብት ካሩቱሪ መዯበኛ የመሠረተሌማት ሥራዎችን
(እንዯ ኤላክትሪክ፣ ውሃ አቅርቦት፣ ወተ የመሳሰለትን)

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ሇማከናወንና
ምርቱን
ሇገበያ
ሇማቅረብ
በአቅራቢያው
የሚገኘውን የባሮ ወንዜን እንዯሚጠቀም አስታውቋሌ፡፡111
በርካታ በአነስተኛ መጠን የግብርና ተግባር ሊይ የተሰማሩ
ወዯፊት “ሇስሊሳ” የመሠረተሌማት አውታሮች (መናዊ
የስርጭት
መስመር፣
የምርት
ገበያ
ሌውውጥ፣
ወተ
የመሳሰለት)
ዕዴገት
እየጨመረ
ሲሄዴ
ምርታቸውን
ሇዓሇምአቀፍ ገበያ የማቅረብ ዕዴሊቸው እንዯሚጨምር ተስፋ
ያዯርጋለ፡፡
የመሠረተሌማት በበቂ ሁኔታ አሇመስፋፋት በኢትዮጵያ
የሌማት ዕዴገት ሊይ ተጽዕኖ ሲያዯርጉ ከነበሩት ችግሮች
መካከሌ አንደ ነው፡፡ አሁን እየተካሄዯ ካሇው የመሬት
ኢንቨስትመንት
አኳያ
ባሇሃብቶች
ሇመሠረተሌማት
እንቅስቃሴው የቀጥታ ዴጋፍ በመስጠት፣ የገንብ መዋጮ
በማዴረግ፣ የተያየ ሽርክና በመፍጠር፣ ወይም በአገራት
መካከሌ የሁሇትዮሽ ስምምነት በማዴረግ የራሳቸውን ዴርሻ
ሉወጡ ይችሊለ፡፡
ክፍሇኢኮኖሚው ገና በማዯግ ሊይ በመሆኑም ሉሆን ይችሊሌ
ይህ የጥናት ቡዴን በባሇሃብቶች የሚከናወን ምንም ዓይነት
የመሠረተሌማት
ክንውን
አሌተመሇከተም፡፡
ብዘዎቹ
ባሇሃብቶች ትምህርትቤት፣ ክሉኒክ፣ ወተ ሇመክፈት እንዱሁም
ላልች የማኅበራዊ ሌማቶችን ሇማከናወን ቃሌ የገቡ ቢሆንም
ሔጉ በተግባር የመዋለ ጉዲይ ክትትሌ እስካሌተዯረገበት ዴረስ
እነዙህ ተስፋዎች ተግባራዊ ሉሆኑ ይችሊለ ሇማሇት አስቸጋሪ
ነው፡፡ ሆኖም ግን በአገሪቷ የመሠረተሌማት ዕዴገትና በሔዜቡ
የኑሮ መሻሻሌ ውስጥ ባሇሃብቶች የሚያበረክቱት አስተዋጽዖ
ሉኖር እንዯሚችሌ ጥርጥር የሇውም፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ዯመወዜ
ሇግብርና ነክ የቀን ሥራ የሚከፈሇው ዯመወዜ ዜቅተኛ ነው፤
ምናሌባትም በቀን ከ10ብር እስከ 20ብር ነው፡፡ ቆሊማ ካሌሆኑ
ክሌልች የመጡ አብዚኛዎቹ የቀን ሠራተኞች ወንድች
ናቸው፡፡ የአካባቢው ነዋሪዎች ከሆኑት መካከሌ ወንድችም ሆነ
ሴቶች ተቀጥረው የመሥራት ሁኔታ ይታያሌ፡፡ ምንም እንኳን
እነዙህ ሠራተኞች የአካባቢው ነዋሪዎች ቢሆኑም አብዚኛው
ሠራተኞች ከዯጋማው የአገሪቷ ክሌልች የመጡ ናቸው፡፡ ከዙህ
በተጨማሪም ሥራው በሚጧጧፍበት ጊዛ (በመኸር ወቅት)
የቀን
ሠራተኞች
በብዚት
ስሇሚያስፈሌጉ
በርካታ
ጊዛያዊ/ወቅታዊ ሠራተኞች መቀጠራቸው የሚስተዋሌ ጉዲይ
ነው፡፡
መንግሥት ዜቅተኛውን የቀን ዯመወዜ መጠንና የአከፋፈሌ
ዯረጃ ያሻሻሇ ባሇመሆኑ የዯመወዜ መጠን በቅርቡ ይስተካከሊሌ
ወይም
ይጨምራሌ
የሚሌ
ተስፋ
የሇም፡፡
በየጊዛው
ሇሚከሰተው የሰራተኛ ፍሊጎት በገበያው ሊይ ያሇው አቅርቦት
ከፍተኛ በመሆኑ የዯመወዘ ሁኔታ አሁን ባሇበት ዜቅተኛ ዯረጃ
ይቀጥሊሌ፡፡ ንግዴ ተኮር የኢንቨስትመንት ሥራ እየተስፋፋ
ሲሄዴ በተሇይም አብዚኛዎቹ የመሬት ይዝታዎች የማምረት
ተግባራቸውን ማከናወን በሚጀምሩበት ጊዛ በፍሊጎትና
አቅርቦት መካከሌ ያሇው ክፍተት እየጠበበ መሄደ አይቀሬ
ነው፡፡ በዙህም ምክንያት የዯመወዜ ዋጋ እንዯሚጨምርና
የሠራተኛ ጥቅማጥቅሞች እየተሻሻለ እንዯሚሄደ መገመት
አያዲግትም፡፡
በብዘ መሌኩ ሲታይ የሚከፈሇው ዯመወዜ አናሳ ቢሆንም
ከዯጋማ ክሌልች ሇመጡ ሠራተኞችና ቤተሰቦቻቸው ይኸው
የዯመወዜ መጠን ጠቃሚ የሆነ የገቢ ምንጭ ነው፡፡
አብዚኛዎቹ የቀን ሠራተኞች መሬት አሌባ ወይም በጣም
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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አነስተኛ የሆነ የመሬት ይዝታ ያሊቸው በመሆኑ ወዯፊት ባለት
ጥቂት ዓመታት ከዴህነት የሚያመሌጡበት ብቸኛው አማራጭ
ከቀን
ሥራ
የሚያገኙት
ዯመወዜ
እንዯሆነ
ብዘዎች
ይናገራለ፡፡

ጥቅማጥቅሞች በሙለ በአሁኑ ወቅት ከመንግሥት መ/ቤቶች
በይፋ እየተጠቀሰ ካሇው በእጅጉ ያነሰ ነው፡፡

የሌዕሇምጣኔሃብት (ማክሮኢኮኖሚክስ) ስታቲስቲክ

የመሬት ኢንቨስትመንትን ከሚስቡ ቦታዎች መካከሌ በዯቡብ
ክሌሌና በጋምቤሊ የሚገኙት ሇምና ሸሇቆማ የመሬት
ይዝታዎች ዋንኞቹ ናቸው፤ ምክንያቱም አፈሩ ሇምና
አካባቢው በርካታ የውሃ ሃብት ስሊሇው ነው፡፡ ሆኖም ግን
እነዙህ አካባቢዎች በተዯጋጋሚ በምግብ ዕጥረት እየተጠቁ
ይገኛለ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የዓሇም የምግብ ፕሮግራም
(WFP) እንዯሚሇው ከሆነ ባሇፈው ዓመት በግምት 84ሺህ
የሚሆኑ ግሇሰቦች በጋምቤሊ የምግብ ዕርዲታ መቀበሊቸውን
ግቧሌ፡፡ (በአሁኑ ወቅት የጋምቤሊ ሔዜብ ብዚት 310ሺህ
እንዯሆነ ይገመታሌ)114 በኢትዮጵያ የምግብ ዕጥረት በከፍተኛ
ሁኔታ በሚታይበት የአፋር ክሌሌ በፌዳራሌ የመሬት ባንክ
የተመገበና የአዋሽን ወንዜ አካሌል የሚገኝ 409ሺህ ሓክታር
መሬት ግብርናን ወዯ ንግዴ ሇመቀየር በተያው አካሄዴ
ሇኪራይ ተጋጅቷሌ፡፡115

ከመሬት ኢንቨስትመንት የሚገኘውን የሌዕሇምጣኔሃብት ጥቅም
በትክክሌ ሇመግሇጽ አስቸጋሪ ነው፡፡ በአብዚኛዎቹ የፌዳራሌ
መ/ቤቶች ከሌማቱ ጋር በተያያ የሚገሇጹት የካፒታሌ ወጪ
ተመኖች አሳሳች ናቸው፡፡ ምክንያቱም እነዙህ ቁጥሮች ገና
ወዯፊት
በውጪ
የቀጥተኛ
ኢንቨስትመንት
(ባሇሃብቱ
ማመሌከቻውን ሲያስገባ) ቃሌ የተገባሊቸው ናቸው እንጂ
በትክክለ የተከሰቱ የካፒታሌ መዋዕሇንዋዮች አይዯለም፡፡
እነዙህ ከውጪ የሚመጡ የመዋዕሇንዋይ ፍሰቶች እየተከሰቱ
ሇመሆናቸው እንዱሁም ባሇሃብቶች አስፈሊጊው ችልታና
ካፒታሌ እንዲሊቸው የማረጋገጫ መንገዴ እስከላሇ ዴረስ112
የአገሪቷን ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንት ፍሰት (ከሌማት
ጋር
የተያያውን)
ከመጠን
በሊይ የተጋነነ እንዱሆን
ያዯርገዋሌ፡፡ ሇምሳላ፤ ተስፋ የተገባሊቸውን ቀጥተኛ የውጪ
ኢንቨስትመንቶችን
እንዯተከሰቱ
አስመስል
ቢያቀርቡት
ከ1998 ጀምሮ ያሇው የካፒታሌ ኢንቨስትመንት በስዴስት
ዕጥፍ አዴጓሌ ሉያስብሌ ይችሊሌ፡፡113 ሆኖም በስፋት
ተቀባይነት ያሇውን የተባበሩት መንግሥታት የንግዴና የሌማት
ኮንፈረንስ (UNCTAD) ዳን በመጠቀም ስላቱ ከተሠራ
ከ1998 ጀምሮ ከውጪ የሚመጣው ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት
እያሽቆሇቆሇ እንዯሄዯ የሚያሳይ ነው፤ ምክንያቱም የUNCTAD
ዳ በባሇሃብቶች ተስፋ የተገባውን የማያካትት በመሆኑ ነው፡፡
ስሇሆነም እውነተኛው ከውጪ ወዯ ኢትዮጵያ የሚመጣው
የኢንቨስትመንት ፍሰትና ከዙያ ጋር ተዲምረው የሚመጡት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

3.2 በምግብ ዋስትና ሊይ ያሇው ተፅዕኖ

የመሬት ይዝታን ሇንግዴ (ሇኢንቨስትመንት) ማዋሌ በተሇይ
በምግብ ራሳቸውን ሊሌቻለና ሇረሃብ አዯጋ ሇተጋሇጡት አንዴ
ተጨማሪ አስጨናቂ ነገር እንዯሆነ ሇዙህ የጥናት ቡዴን ግሌጽ
ነው፡፡ በዙሁ ጥናታዊ ገባ (በክፍሌ 1.4) ሊይ በምግብ ራስን
ሊሇመቻሌ ዋንኛ ምክንያት ሆነው የተጠቀሱት ነጥቦች የመሬት
ይዝታዎች በስፋት ሇኢንቨስትመንት እየተሰጡ ባለባቸው
የቤንሻንጉሌ ቆሊማ ቦታዎች፣ የጋምቤሊ እና የዯቡብ ክሌልች
በግሌጽ
ሲከሰቱ
ይስተዋሊሌ፡፡
ይህ
የጥናት
ቡዴን
በተዋወረባቸው ቦታዎች ወዯ መከራው ሇመግባት ጠርዜ ሊይ
ያለትን የየአካባቢውን ነዋሪዎች የጎበኛቸው ሲሆን ራሳቸውን
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሇመመገብ ያሊቸው ብቃት በበርካታ ነገሮች (የአየር ንብረት
መዚባት፣ ጎርፍ፣ ግጭት ወተ) ሊይ የተመረኮ በመሆኑ
ከእነዙህ አንዶ የተጓዯሇች እንዯሆነ ራሳቸውን ሇመመገብ
ያሊቸው ብቃት አዯጋ ሊይ ይወዴቃሌ፡፡

“የእኛ ዓሊማ ረሃብን መዋጋት አይዯሇም፡፡ እኔ ነጋዳ
ነኝ፤ የሥራ ዕዴሌ መፍጠር፣ ምግብ እንዱረክስ
ማዴረግ፣ አዎንታዊ እንጂ ምን ዓይነት አለታዊ
ችግር እንዯሚያስከትሌ ፈጽሞ ሉገባኝ አይችሌም፡፡”
በጋምቤሊ ክሌሌ የተሰማሩ የውጪ ባሇሃብት116

በአብዚኛው የምግብ ዕጥረት የትውሌዴ እውነታ እየሆነ
በመምጣቱ ማኅበረሰቡ ይህንን የምግብ ዕጥረት የሚዋጋበትን
የራሱን ብሌሃት አዲብሯሌ፡፡ ሇምሳላ በበርካታ የጋምቤሊ
ቦታዎች (አቦቦ እና ኢታንግ ወረዲዎች) የሚገኙ ቤተሰቦች
ወንዘን ተከትሇውና በከፍታ ቦታዎች ሊይ አሰባጥሮ በማረስ
ዴንገት ወንዘን ተከትል ከሚዯረገው እርሻ የሚገኘው ምርት
እንዯታሰበው ካሌሆነ ወይም ከበቂ በታች ከሆነ በችግር ወቅት
እንዯ መከሊከያ ይጠቀሙበታሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም የምግብ
ዕጥረት በሚከሰትበት ጊዛ በአቅራቢያ ከሚገኘው ዯን ውስጥ
የሚገኙት (ፍራፍሬዎችን፣ የኦቾልኒ ዓይነቶችን፣ ሥራሥሮችን፣
ቅጥሊቅጠሌን፣ ወተ) ህይወትን ሇማቆያ ዴጋፍ ይሰጣለ፡፡
(ሣጥን በ ሊይ ዯን ምን ያህሌ በጋምቤሊ ሇሚኖሩት የአገሪቷ
ተወሊጆች የሚሰጠው ጥቅም ተርዜሯሌ)
በዙህ የጥናት ገባ በክፍሌ 3.3 ሊይ አሰባጥሮ የማረስ ተግባር
የሚከናወንባቸው
የመሬት
ይዝታዎች
በባሇሃብቶች
መጽዲታቸውን ይህ የጥናት ቡዴን ተመሌክቷሌ፡፡ የእርሻ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) እነዙህን
ይዝታዎች “የተተዉ እርሻዎች” እያሇ የሚጠራቸው ቢሆንም
የመሬት ይዝታዎች ሆን ተብሇው ሇዴርቅ መከሊከያነት
ያገሇግለ ንዴ በማኅበረሰቡ በዕዲሪ መሬትነት የተተዉ
ቦታዎች ናቸው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም ሰፋፊ የዯን ቦታዎች
ሇመሬት
ኢንቨስትመንት
ፕሮጄክቶች
ይውለ
ንዴ
መመንጠራቸው ላሊ ሇምግብ እጥረት መከሊከያ ነዋሪው
የሚጠቀምበት ዳ ከኅብረተሰቡ ንዴ እየተወገዯ ሇመሆኑ
ማስረጃ ነው፡፡
የንግዴ ተኮር እርሻ ላሊው አለታዊ ተጽዕኖ የዓሳ ሃብትን
(በአንዲንዴ አካባቢዎች ዋንኛ የምግብ ምንጭ ነው) እንዱሁም
የደር አራዊትን (ረሃብ ሲጠና አንዲንድቹ ይታዯናለ) ቁጥር
በእጅጉ ማመንመኑ ነው፡፡ ከእነዙሁ እርሻዎች የሚፈሰው ውሃ
ብክሇት በማስከተሌ እንዱሁም የአካባቢውን የውሃ ሃብት
በመቀነስ የሚፈጥረው ጉዲት ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ ሇከብቶች
ግጦሽ የሚሆን መሬት እያነሰ እንዱሁም እየጠፋ መሄዴ
ሇችግሩ መባባስ ላሊ ምክንያት ይሆናሌ፡፡ እነዙህ ሁለ ችግሮች
ዯግሞ በአሁኑ ጊዛ እየተከሰተ ባሇው የአየር ንብረት ሇውጥ፣
የመንዯር ምስረታ፣ ማቋረጫ በላሇው ግጭት እና በመሳሰለ
ምክንያቶች እየተባባሱ ይሄዲለ፡፡
በ2001ዓም በጋምቤሊ የአቦድ ወረዲ ካሇው 17ሺህ ነዋሪ ሔዜብ
መካከሌ 5ሺህ አንዴ መቶ ያህለ ከዓሇምአቀፉ የምግብ
ፕሮግራም
የምግብ
ዕርዲታ
ተቀብሇዋሌ፡፡117
በርካታ
የኢንቨስትመንት ተግባራት የሚካሄደት በዙህ ወረዲ ሲሆን
በተሇይም ሳውዱ ስታር 10ሺህ ሓክታር እንዱሁም ካሩቱሪ
መቶ ሺህ ሓክታር የመሬት ይዝታዎችን የተረከቡት ከዙሁ
ወረዲ ነው፡፡ (ሣጥን “መ” ይመሌከቱ)
ከእነዙህ ባሇሃብቶች
አንዯኛው በአሌዌሮ ወንዜ ሊይ ግዴብ የመሥራት ዕቅዴ ያሇው
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሲሆን ሇዙሁ ሥራ ያመች ንዴ ዯኖች እየተመነጠሩ ነው፤
የእርሻ መሬቶችም እየወዯሙ ነው፡፡ በአካባቢው የሚኖሩት
ማኅበረሰቦች በሙለ አስገዲጅ የመንዯር ምስረታ ዒሊማ
ተዯርጎባቸዋሌ፤ (ሣጥን ቸ ይመሌከቱ) ነዋሪዎቹ ዕትብታቸው
በተቀበረበት መሬት ሊይ ዋስትና ያሇው የመሬት ይዝታ
የሊቸውም፤ ከዯጋ ከመጡት የቀን ሠራተኞችና ገበሬዎች ጋር
ያሇውን መሬት ሇመጠቀም ትንቅንቅ ውስጥ ይገኛለ፡፡ በጣም
ጥቂት የሆኑቱ በእነዙህ መጠነ ሰፊ እርሻዎች ሊይ ተቀጥረው
እየሠሩ ይገኛሌ፡፡
ላሊው በባሮ ወንዜ ዲርቻ የሚገኝና 400 ሰዎች የሚኖሩበት
ትንሽ መንዯር ውስጥ ያለት ነዋሪዎች እየረዯሰባቸው ያሇውን
ነገር መመሌከት በእንዯነዙህ ዓይነት አካባቢዎች የሚኖሩ
በተሇይም ከምግብ ዕጥረት አኳያ የሚዯርስባቸውን ሇማሳየት
በአስረጅነት ሉቀርብ የሚችሌ ነው፡፡ ነዋሪዎቹ በወንዘ ዘሪያና
በአካባቢው በቆልና ማሽሊ የሚያመርቱባቸው የመሬት
ይዝታዎች ይገኛለ፡፡ ሆኖም በሰኔ ወር 2002 ዓም ከውጪ
የመጣ ባሇሃብት ወዯ አካባቢው ትራክተር ይዝ በመሄዴ
ነዋሪዎቹ ያበቀለትን ማሽሊ በመሰብሰብ እና አካባቢውን
በመመንጠር ሩዜ ሇማምረት ይዝታውን ማጋጀት ጀመረ፡፡ 118
1ሺህ 500 ሓክታር በሚገመተው የመሬት ይዝታ ሊይ ይኸው
ባሇሃብት ይዝ የመጣው የጥበቃ ጓዴ ቦታውን በመቆጣጠር
ነዋሪ ገበሬዎቹን ቦታውን አቋርጠው በወንዘ ዘሪያ ወዯሚገኘው
የመሬት ይዝታቸው እንዲይሄደ ከሌክሎቸዋሌ፡፡ በመቀጠሌም
በቦታው ሊይ የሚገኘውን ዯን የመነጠሩ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ
ይኸው ዴርጊት በወንዘ ዘሪያ የሚገኙት የመሬት ይዝታዎችን
ይወሰዲለ የሚሌ ስጋትም እንዱኖር አዴርጓሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

“ምን ማዴረግ እንዲሇብን አናውቅም፡፡ እነዙህ
ሰብልች በሔይወት ሇመኖር በጣም አስፈሊጊያችን
ናቸው፡፡ የወዯፊቱ ሁኔታ እንዱሁም ራሳችንን
እንዳት ሌንመግብ እንዯምንችሌ ስናስብ
እንጨነቃሇን፡፡”

በጋምቤሊ የአንዴ መንዯር ሽማግላ119

አሁን ባሇው ሁኔታ የትውሌዴ ቦታ ወይም እትብት
የተቀበረበት በሚሌ ተሇይተው የሚከሇለ ቦታዎችም ሆኑ
ሇእንዯነዙህ ዓይነት ቦታዎች ዕውቅና የሚሰጥ አሰራር የሇም፡፡
ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ሲፈናቀለ ማንም አማክሯቸው
አይዯሇም፤
ካሣ
(የገንብም
ሆነ
የዓይነት)
ፈጽሞ
አይታሰብሊቸውም፡፡ ከመኖሪያቸው አቅራቢያ ሇእርሻ የሚሆን
መሬት የሇም፡፡ በመጨረሻም ከወረዲው ባሇሥሌጣናት
የሚነገራቸው ነገር ቢኖር ተበታትነው የሚኖሩ በመሆናቸው
በአዱሱ የመንዯር ምስረታ መርሃግብር መሠረት መሌሰው
እንዯሚሰፍሩ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዛ ወዱህ የዜናቡ ሁኔታ
እየተበራረቀ ከመሄደና ጎርፍ አካባቢውን እያጠቃው ባሇበት
ባሁኑ ሁኔታ የእነዙህ ነዋሪዎች ምግብ የመመገባቸው ሁኔታ
ችግር ሊይ ወዴቋሌ፡፡ እንዯ አማራጭ የሚጠቀሙባቸው
መንገድችም (እንዯ አሣ ማጥመዴ፣ የዯን ሃብት፣ የበቆልና
የማሽሊ ምርት) ካሇው ነባራዊ ችግር ጋር ተዲምረው በምግብ
ራሳቸውን የመቻሊቸውን ሁኔታ አዯጋ ሊይ መጣሌ ብቻ ሳይሆን
እንዲይኖር እያዯረገ ነው፡፡ በተሇይም ከመኖሪያቸው ጋር
ተያይዝ የእርሻ መሬት በላሇበት ሁኔታ ተጨማሪ አዲዱስ
ሰፋሪዎች መምጣታቸው ችግሩ እጅግ የከፋ አዴርጎታሌ፤
ወዯፊትም እያዯርገው ይሄዲሌ፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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የመሬት ይዝታን ሇንግዴ ተግባር ማዋሌ በምግብ ራስን
ሇመቻሌ በሚዯረገው አሠራር ሊይ ሁኔታው በተሇይ በምግብ
ራሳቸውን ባሌቻለ ማኅበረሰቦች ንዴ አስከፊ ተጽዕኖ
እንዯሚያዯርስ
ይታወቃሌ፡፡
ይህ
የጥናት
ቡዴን
ከተመሇከታቸው የሉዜ ስምምነቶች መካከሌ በአንደ እንኳን
ባሇሃብቱ ምርቱን በማሳዯግ የነዋሪውን ሔዜብ የምግብ ዋስትና
ያሻሻሌ የሚሌ አንቀጽ አሇመኖሩን ሇመታብ ችሎሌ፡፡
እንዱያውም የፌዳራለ መንግሥት የውጪ ምንዚሪ ከመፈሇጉ
የተነሣ ባሇሃብቶች የገንብ ሰብሌ የተባለትን ወዯውጪ
ተሌከው የውጪ ምንዚሪ ሉያስገኙ የሚችለትን ዓይነት
ሰብልች
እንዱያመርቱ
ማበረታቻ
ይሰጣሌ፡፡
የእርሻ
ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) ቃሌአቀባይ
ሇዙህ የጥናት ቡዴን ሲናገሩ “ከበቂ በሊይ በቆል በአገሪቷ
ውስጥ አሇን፤ ከዙህ ተጨማሪ አንፈሌግም” ብሇዋሌ፡፡
የግብርና ሚኒስትር የሆኑት አቶ አበራ ዯረሰ ከመንግሥት
ተወካዮች በአብዚኛው የሚሰማውን አስተያየት በዙህ መሌኩ
ያስቀምጡታሌ፡- “ገንብ ካሇን ምግብ ከየትም መግዚት
እንችሊሇን፡፡ ከዙያም ችግራችን መፍትሓ አገኘ ማሇት ነው”120
ብሇዋሌ፡፡ ከዙህ በፊት በዕርዲታ የሚመጣውን ገንብ
መንግሥት በኅብረተሰቡ መካከሌ በማከፋፈሌ ሥርዓቱን
የሚዯግፉ ግሇሰቦችን በእጁ ሥር ሇማስገባት ይጠቀምበታሌ
(ሰው ይገዚበታሌ) እየተባሇ ሲነገር የቆየ አስተሳሰብ አሇ፡፡121
እህሌ ከዓሇምአቀፍ ገበያ በመግዚት መሬት ሇላሊቸው ዯሃ
ገበሬዎች ማከፋፈሌ የትናንሽ እርሻ ገበሬዎች ራሳቸውን
ሇመቻሌ ከሚያዯርጉት ጥረት ጋር ሲነጻጸር የምግብ ዋስትናን
በምንም መሌኩ አያሻሽሌም፡፡ የግብርና ሌማት መር
ኢንደስትራሊይዛሽን (ADLI) በረጅም ዕቅዴ የምግብ ዋስትናን
በመጨመር ዴህነትን እቀንሳሇሁ ቢሌም አሁኑ የመሬት
ኢንቨስትመንት በሚካሄዴባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በተሇይም ከመሬት ሽያጩ ጋር በተያያ በላልች የአካባቢው
ግፊቶች ተጽዕኖ ሲዯርስባቸው በአጭርና መካከሇኛ ጊዛያት
ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በምግብ እጥረት እንዯሚጠቁ የታመነ
ነው፡፡

3.3 የማኅበራዊ፣ ምጣኔሃብታዊ አና ባሔሊዊ
ተጽኖዎች
በአሁኑ ጊዛ ባሇሃብቶች በተረከቧቸው የመሬት ይዝታዎች ሊይ
መጠነሰፊ እንቅስቃሴ ባሇመጀመራቸው በወቅቱ እየተካሄዯ
ያሇው የመሬት ኢንቨስትመንት የሚያስከትሇው ማኅበራዊ
ተጽዕኖ ወዯፊት ግሌጽ እየሆነ የሚሄዴ ነው፡፡ እነዙህ
ተጽዕኖዎች በነዋሪዎች ሊይ የሚያስከትለት ውጤትና ጥሌቀት
የሚከተለት ነጥቦች በመታወቃቸው ሁኔታ ሊይ ጥገኛ ነው፡፡
እነዙህም፡- ተገቢ የሆነና ከሉዘ ስምምነት በፊት በሚዯረግ
የማኅበራዊ እና አካባቢያዊ ተጽዕኖ ግምገማ (SIA, EIA) እና
ይህንንም ተከትል በሚከናወኑ ተከታታይ የሌማትና ትግበራ
ክንውኖች፣
በአሁኑ
ጊዛ
ያለት
ሔጎች
በሥራ
ሊይ
በመዋሊቸውና
በመከበራቸው፣
በባሇሃብቶች፣
መንግሥት
እንዱሁም የአካባቢው ማኅበረሰብ ሇመተባበር ባሊቸው ፍሊጎትና
ስሇ ጉዲዩ ባያሊቸው ዕውቀት ሊይ ጥገኛ ነው፡፡
የሚያሳዜነው ነገር የተጽዕኖው ግምገማ ዯካማ መሆኑ ብቻ
ሳይሆን በአዋጅ የተዯነገጉ ሔጎችንም የማስከበሩ ተግባር በጣም
የሊሊ ከመሆን አሌፎ ከመኖርም የሚቆጠር አሇመሆኑ ነው፡፡
በአብዚኛው የማኅበራዊ ተጽዕኖ ወዱያውኑ የሚታይ ነው
(መሬት ሲነጠቅ የሚሰማ ስሜት በመሆኑ)፡፡ ይህም ተጽዕኖ
የማይጠገንና
ረጅም
ጊዛ
የሚወስዴ
ከመሆኑ
አኳያ
የኅብረተሰቡን ባሔሌና መተዲዯሪያ የሚያወዴም ነው፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ዯመወዜ እና የቀን ሠራተኛ ፍሌሰት
የመጠነ-ሰፊ ንግዴ ተኮር የግብርና ተግባር ዋንኛው ጥቅም
ሇበርካታ ሰዎች የሥራ ዕዴሌ መክፈቱ ነው፡፡ ሇምሳላ ካሩቱሪ
ከ20ሺህ እስከ 30ሺህ ሠራተኞችን፣122 ሳውዱ ስታር ዯግሞ
ከ4ሺህ
እስከ
5ሺህ
ሠራተኞች
እንዯሚያስፈሌጋቸው
ጠቁመዋሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን የተመሇከታቸው 500ሓክታር
ስፋት ያሊቸው ትናንሽ የሰሉጥ እርሻዎች እስከ 900
ሠራተኞችን
ቀጥረው ያሠራለ፡፡ (አብዚኛዎቹ
ወቅቱን
ጠብቀው የሚከሰቱ የሥራ ዕዴልች ናቸው) ከእነዙህ ሥራዎች
በርካታዎቹ የቀንበሊ ሥራ ሲሆኑ የዯመወዘ ሁኔታም ዜቅተኛና
ሇአጭር ጊዛ የሚቆይ እንዱሁም ወቅቱን ጠብቆ የሚከሰት
ነው፡፡ ከሊይ በተጠቀሱት ቁጥሮች ሌክ ሠራተኞች ቢቀጠሩም
ተጨባጭ የሥራ ፈጠራን እና የአካባቢ ሌማትን በተመሇከተ
እነዙህ አኻዝች የተዚባ መረጃን ነው የሚሰጡት፡፡
ከዙህ በተጨማሪ በርካታ ሠራተኞች በተሇይም ወንድች
ከላልች የአገሪቷ ክፍሌ በሚፈሌሱበት ወቅት ከዙያው ጋር
ተያይዝ በየአካባቢው ነዋሪዎች ሊይ የሚያስከትሇው የከፋ
ተጽዕኖ አሇ፡፡ በጋምቤሊም ሆነ በቤንሻንጉሌ ነዋሪዎች ንዴ
ያሇው ስጋት እነዙህ ሰፋሪዎች የሚያከናውኑት ሥራ ወቅቱን
ጠብቆ ከተጠናቀቀ በኋሊ ወዯመጡበት ከመመሇስ ይሌቅ
እዙያው በመቆየት መሬት በመውሰዴ፣ ሌጆቻቸውን እና
ቤተባቸውን በማምጣት በመሬት ኃብት አጠቃቀም ሊይ
የሚከሰተውን ተጽዕኖ ይበሌጥ የከፋ ያዯርጉታሌ የሚሌ ነው፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

እንዱሁም ላሊው ስጋት መጤዎቹ በአካባቢው ስሊሇው የኑሮ
ይቤ እምብዚም ዯንታ ስሇማይኖራቸው ሇራሳቸው ጥቅም ሲለ
(ሇቤት
መሥሪያ፣
ሇማገድ
እና
ሇከሰሌ)
አካባቢውን
ስሇሚመነጥሩ የአገሬውም ነዋሪ ይህንኑ ተግባር በመከተሌ
የምንጣሮ ተግባሩን ይቀጥሌበታሌ የሚሌ ነው፡፡ እነዙህን
ተቀጣጣይነት
ያሊቸውን
ክስተቶች
በአሁኑ
ጊዛ
የሚያስከትለትን ተጽዕኖ በግሌጽ ሇማስቀመጥ አስቸጋሪ
ቢሆንም ባሇፉት ጊዛያት በዙህ ዘሪያ በኢትዮጵያ የተዯረጉት
የሌማት ክንውኖች እንዯዙህ ዓይነቱን ጽንሰሃሳብ ትክክሇኛነት
የሚያጎሊና የነዋሪውንም ስጋት የሚያጠናክር ነው፡፡ (የማጃንጊር
ታሪክ የሚሇውን ሣጥን ሸ ይመሌከቱ)
በርካታ ሠራተኞች ወዯ አካባቢው በመፍሇሳቸው ምክንያት
ስሇሚከሰተው የማኅበራዊ ተጽዕኖ በቂ ማስረጃ መጥቀስ
ይቻሊሌ፡፡ እነዙህም፡- የዯን ጭፍጨፋ መጨመር፣ የዓሣ ኃብት
መቀነስ፣ የደር አራዊት እና ላልች የአካባቢው ኃብቶች
ማሽቆሌቆሌ፣ ከአካባቢው ነዋሪ ጋር የሚከሰት ግጭት፣ ከወሲብ
ጋር የተያያዘ ጥቃቶች ማሻቀብ፣ በመሠረተሌማቶች ሊይ
የሚከሰት የአጠቃቀም ጫና፣ የሴተኛአዲሪነት መስፋፋት
(በተያያዥም የአባሊርና የኤይዴስ በሽታ መሰራጨት) እና
የስነምህዲሩ ሥርዓት (የውሃ ኃብትንም ጨምሮ) መጨናነቅ
ተጠቃሾች ናቸው፡፡ እነዙህን ተጽዕኖዎችን ሇመቆጣጠር
ከግለም ሆነ ከመንግሥት በኩሌ የሚዯረግ በማስረጃ የተረጋገጠ
አንዲችም ጥረት እንዯላሇ ይህ የጥናት ቡዴን ተገንዜቧሌ፡፡
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ዯኑ በካሩቱሪ ቡሌድር ተጨፍጭፎና የሚቃጠሇውም ተቃጥል “ሇሌማት” የዋሇ መሬት በአሉያ፤ ኢታንግ አካባቢ

ሣጥን ሸ፡- የማጃንጊር ታሪክ

ቁጥራቸው ጥቂት የሆኑና የተገሇለ ነዋሪዎች አካባቢ መጠነ
ሰፊ ንግዴ ተኮር እርሻና የሠራተኛ ፍሌሰት ሲከሰት የሚሆነውን
ሇማወቅ የማጃንጊርን ታሪክ መመሌከቱ ጠቃሚ መግሇጫ
ይሰጣሌ፡፡ የማጃንግ ሔዜቦች ቁጥራቸው ከ15ሺህ እስከ 24ሺህ
የሚዯርስ ሲሆን የሚኖሩትም በገሊጣው የአኙዋኮች ምዴርና
በዯጋማው ክሌሌ መካከሌ ጥቅጥቅ ባሇው ዯቡብ ምዕራብ
የኢትዮጵያ አምባ ጠርዜ ሊይ ነው፡፡ በአኗኗር ይቤያቸው
ከአካባቢያቸው ጋር በእጅጉ የተሊመደ ብቻ ሳይሆን በአብዚኛው
ሇየት ያሇም
ነው፡፡ የማጃንጎች አራሽ ገበሬዎች ሲሆኑ
የማኅበረሰባቸው አወቃቀር ያሌተወሳሰበ እና ሇቀቅ ያሇ ነው፡፡
በአካባቢው ሥሌጣን ያሇው አካሌ ሥርዓትን የሚያስከብሩ ውሱን
ሥሌጣን ያሊቸው ሽማግላዎች ከመሆናቸው በስተቀር የፖሇቲካ
መሪዎች የሎቸውም፡፡ አሰባጥሮ ማረስ፣ የንብ ዕርባታ፣ እና ዓሣ
ማጥመዴ ዋንኞቹ መተዲዯሪያቸው ናቸው፡፡
በዯርግ መን በአካባቢው መጠነሰፊ የሆነ የመንግሥት
እርሻ ሊይ ቡና ይመረት ነበር፡፡ ይህንንም ሇማከናወን ምንጣሮ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ተካሂድና ነዋሪው ተፈናቅል ነበር፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ የመሃሌ
አገር ሰዎችም በየእርሻው በቀን ሠራተኝነት ሇመሥራት ከፈሇሱ
በኋሊ በርካታ ሇመሌማት የሚችሌ የመሬት ይዝታ በመኖሩ
እንዱሁም ጥሇውት ከመጡበት ቦታ የተሻሇ አገሌግልት የሚሰጥ
በመሆኑ ሥራቸው ቢጠናቀቅም እዙያው ኑሯቸውን ቀጥሇዋሌ፡፡
አብዚኛዎቹ የሰፈሩት በእርሻዎቹ ጠርዜ ዘሪያ መሬት በመውሰዴ
ነበር፡፡
ከእነዙህ
የመሬት
ይዝታዎች
አንዲንድቹ
ማንም
ያሌሰፈረባቸው ሲሆኑ ላልቹ ዯግሞ ከላሊ ቦታ በመጡ ማጃንጎች
የሰፈሩባቸው ነበሩ፡፡ በአብዚኛው ግን የመሬት ይዝታው ከማጃንጊር
ሰዎች የተገዚ ሉሆን የቻሇበት ምክንያት ማጃንጎች መሬት
ውሱንነት የላሇው ኃብት ነው የሚሌ አመሇካከት ያሊቸው
በመሆኑና መሬት ሇመሸጥ ዯስተኞች በመሆናቸው ነበር፡፡ ይህም
ሁኔታ
እየቀጠሇ
በመሄደ
ማጃንጊሮች
መሬቱን
ሲሸጡና
ራሳቸውንም ህዜብ ወዯ አሌሰፈረባቸው ቦታዎች ሲገፉ ዯገኞችም
እየተከተለ ሲገዘና ቤተሰቦቻቸውም ይህንኑ ሲያዯርጉ ተቆይቷሌ፡፡
በእያንዲንደ ዯረጃ ት/ቤቶች፣ ክሉኒኮችና ላልች የአገሌግልት
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ተቋማት በመንግሥት እየተከፈቱ ሲሄዴ ማጃንጊሮችም አገሌግልት
ወዯማይዯርስባቸው ቦታዎች እየተገፉ ሄዯዋሌ፡፡ በዙህም በሃብታም
ዯገኞችና በዯሃ የአገሬው ተወሊጅ (ማጃንጊሮች) መካከሌ ያሇው
ክፍተት እየሰፋ ሄዶሌ፡፡
አሁን ግን ከ25ዓመታት በኋሊ ማጃንጊሮች በአዯገኛ ሁኔታ
ሊይ ይገኛለ፡፡ በፊት እነርሱ ይኖሩባቸው የነበሩ ቦታዎች አሁንም
በማጃንጊር ስም የሚጠሩ ቢሆንም በቦታው ሊይ ግን አንዴም
የማጃንጊር ቤተሰብ የማይኖርባቸው ሆነዋሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ
እነዙህ ነዋሪዎች በመንዯር ምስረታና ቦታቸው መጠነሰፊ ሇሆኑ
ንግዴ ተኮር የእርሻ ኢንቨስትመንት እየዋሇ በመምጣቱ ሇተጨማሪ
አዯጋ ተጋሌጠዋሌ፡፡ በአሁኑ ጊዛ ማጃንጊሮች ሰፍረው የሚገኙት
የጋምቤሊን ክሌሌ አቋርጠው በሚያሌፉ የአምስት ወንዝች ምንጭ
አካባቢ በመሆኑ ይህንኑ አካባቢ ሇማሌማት ከግብርና ባሇሃብቶች
ንዴ እየቀረበ ያሇው ተጽዕኖ እየጨመረ መጥቷሌ፡፡ በእነዙህ
አካባቢዎች እየተካሄዯ ስሊሇው የመሬት ኢንቨስትመንት እንዱሁም
የምንጣሮው ሁኔታ በማጃንጊር ሔዜብ ሊይ ብቻ ሣይሆን በአጠቃሊይ

የጋምቤሊ ክሌሌ ሉያስከትሌ የሚችሇውን አስከፊ ቀውስ እንዱሁም
በክሌለ የእርሻ ተግባር በስፋት እየቀጠሇ መምጣቱን በተመሇከተ
የክሌለ መስተዲዴር ያሇውን ስጋት እየገሇጸ ይገኛሌ፡፡ በዙህም
ምክንያት የተወሰኑትን አካባቢዎች የተከሇለ እንዱሆኑ (“የተጠበቀ
የዯን ኃብት” በሚሌ ስያሜ) ጥረት ማዴረግ የተጀመረ ሲሆን ይህም
በምንጮች የተከበበውን ዯን በመሸፈን የጋምቤሊን ታሊሊቅ ወንዝች
ሇመከሊከሌና ፍሰታቸው እንዲያቋርጥ በማዴረግ የክሌለን ሔይወት
ሇበርካታ ሺህ ዓመታት በማቆየት ረገዴ የውሃ ኃብትን በመሇገስ
የሚያከናውኑትን ተግባር እንዱቀጥለ ሇማዴረግ ነው፡፡
ይህ እንግዱህ በኢትዮጵያ ውስጥ አገር በቀሌ ተወሊጆች
በሚኖሩበት በአንዴ ትንሽ ቡዴን ውስጥ እየተከሰተ ያሇ እውነታ
ሲሆን ሌክ እንዯነዙህ ነዋሪዎች ሁለ ላልችም በመሬት ይዝታቸው፣
በማንነታቸው ሊይና በመኖር ኅሌውናቸው ሊይ ከፍተኛ ተጽዕኖ
የዯረሰባቸው
አሁንም
እየዯረሰባቸው
ያለና
ወዯፊትም
የሚዯርስባቸው ላልች በርካታ ማኅበረሰቦች አለ፡፡

ሣጥን ቀ፡ የመሌሶ ማስፈር ታሪክ
በቅርብ ዓመታት በኢትዮጵያ ከተከሰቱት ሁኔታዎች መካከሌ በጣም አጨቃጫቂ የሆነው የመሌሶ ማስፈር ተግባር ሲሆን ይህም
ሰዎችን እጅግ ከተጨናነቀ፣ የምግብ እጥረት ካሇባቸው የዯጋ ቦታዎች ርር ያለ ሇም ቦታዎች በስፋት ወዯሚገኙባቸው አካባቢዎች
ማስፈር ማሇት ነው፡፡
በመነ ዯርግ መጠነሰፊ የሆነ የመሌሶ ማስፈር ተግባር የተፈጸመ ሲሆን በወቅቱም 38ሺህ አባወራዎችን መሌሶ የማስፈሩ ሁኔታ
በ1967 እና 1968 ተከናውኗሌ፡፡ በመቀጠሌም በ1976ዓም ዴርቅ ከሚያጠቃቸው የሰሜን ክሌልች 1.5 ሚሉዮን ሰዎችን ወዯ ዯቡብና
ዯቡብ ምዕራብ የማስፈር መጠነሰፊ ዕቅዴ መያዘን መንግሥት አስታወቀ፡፡ 250ሺህዎቹ ወዯ ወሇጋ፣ 150ሺህዎቹ ወዯ ጋምቤሊ
እንዱሁም 100ሺህዎቹ ወዯ ጎጃም ክፍሊተ ሃገራት ሄደ፡፡
እንዱህ ያሇውን ምኞታዊ ዕቅዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ የገንብ ዓቅም የሇውም የሚሌ ዓሇምአቀፍ ወቀሳና ትችት በመንግሥት ሊይ
መሰንር ጀመረ፡፡ ላልች ዯግሞ ከመሌሶ ማስፈሩ በስተጀርባ ዴብቅ የፖሇቲካ ዓሊማ የማሳካት ዕቅዴ አሇ ሲለ በርካታዎች ዯግሞ
ቤተሰቦችን በመሇያየት የሚፈጸመው ዴርጊት የሰብዓዊ መብትን የሚጥስ ነው በማሇት ያሊቸውን ስጋት ማሰማት ጀመሩ፡፡ ይህ ሁለ
ሲሆን ግን ከሰፋሪዎቹም ሆነ ሰፈራው በሚካሄዴበት ከሚኖሩ ጋር የተዯረገ ምንም ዓይነት ምክክር አሌነበረም፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 72

በአጠቃሊይ ሲታይ የመሌሶ ማስፈሩ ዕቅዴ የተሳካ አሌነበረም፤ ብዘዎች በወባና ላልች በሽታዎች ሲሞቱ ላልች ዯግሞ ወዯ
ቀያቸው ተመሌሰው ሄዯዋሌ፡፡ የተቀሩት በርካታዎች ግን አዱሱን ኑሯቸውን ገፍተውበታሌ፡፡ በመሌሶ ማስፈሩ ሂዯት ውስጥ
በአዱሶቹ ሰፋሪዎችና በቀዯምት ነዋሪዎቹ መካከሌ ያሊቋረጠ ግጭት ሲከሰት ቆይቷሌ፡፡
በ1970ዎቹ አጋማሽ መንግሥት “የመንዯር ምስረታ” በሚሌ አዱስ የመሌሶ ማስፈር መርሃግብር የጀመረ ሲሆን ይህም ተበታትነውና
በእርሻ ተግባር ሊይ ተሰማርተው የሚገኙ ማኅበረሰቦችን ቋሚ ወዯሆኑ መንዯሮች ማሰባሰብ ነበር፡፡ የዙህም ዋና ጥቅም ፈጣን
አገሌግልት ሇማቅረብ፣ የመሬት ይዝታ አጠቃቀምን ሇማሻሻሌና የተፈጥሮ ኃብት ጥበቃ ሇማዴረግ ነበር፡፡ በመጋቢት ወር 1978ዓም
4.6 ሚሉዮን ሰዎች ከ4,500 በሚበሌጡ መንዯሮች መሌሰው እንዱቋቋሙ ተዯረገ፡፡ ዓሇምአቀፉ ትችትና ወቀሳም የዙያኑ ያክሌ
ጠንክሮ በተሇይም መሌሶ ማቋቋሙ የተካሄዯበት ጊዛ (የእርሻ ምርት መቋረጡ)፣ የመንግሥት ዓቅም፣ የበሽታና ተባይ መሰራጨት
እንዱሁም የዯኅንነት ዋስትናው ማሽቆሌቆለ ከትችቶቹ ጋር አብረው የተጠቀሱ ናቸው፡፡
ከሊይ ከተጠቀሱት ሁኔታዎች አንጻር ዓቅም ሳይኖርና ዕቅዴ ሳይዯረግ በፖሇቲካ ዓሊማ ብቻ በመነሳሳት የመሌሶ ማቋቋም ሆነ
የመንዯር ምስረታ ጥረትና ተግባራዊነት በአካባቢው ነዋሪ ሊይ ሊቂና አስከፊ ተጽዕኖ ማዴረጉ አይቀሬ ነው፡፡ የአገሬው ነዋሪዎችም
ወዯ ክሌለ እየፈሇሱ የመጡት ሰፋሪዎች ያዯረሱትን ተጽዕኖ እና የኑሮ ቀውስ እስካሁን እያነሱ ያወሳለ፡፡ ስሇሆነም ወዯፊት ንግዴ
ተኮር እርሻዎች ሊይ ሇመሠማራት ከመሃሌ አገር የሚፈሌሰው ሔዜብ ሌክ እንዯበፊቱ ተመሳሳይ ተፅዕኖ ሉያሳዴር ይችሊሌ የሚሌ
ፍርሃት አሇ፡፡ የመንዯር ምስረታው ጽንሰሃሳብ በአሁኑ ጊዛ እንዯገና እያንሰራራ ሲሆን ዕቅደም ተግባራዊ እየሆነ ያሇው መጠነሰፊ
የመሬት ኢንቨስትመንት በሚካሄዴባቸው ተመሳሳይ ቦታዎች ሊይ ነው፡፡

የግጭት መባባስ
“እኛ ከመጤዎቹ ጋር ሊሁኑ ምንም ግጭት የሇንም፡፡ ሆኖም ግን ግጭቱ እየመጣ ነው ማሇት ይቻሊሌ፤ ይህም ግጭት
ዯግሞ ከመሬት ይዝታ ጉዲይና ተገቢውን ክብር ከማጣት ጋር የተያያ ይሆናሌ፡፡”
በቤንሻንጉሌ ከሚገኙ የአገር ሽማግላዎች አንደ ከዯጋማው የመሃሌ አገር እየፈሇሱ ስሇሚመጡት ሠራተኞች ከተናገሩት 123

የሔዜብ ብዚት እየጨመረ ሲመጣ የመሬት ኃብት ስሇሚቀንስ
ግጭቶች የመከሰታቸው ሁኔታ እጅግ ከፍተኛ ይሆናሌ፡፡ በዙሁ
ጉዲይ ሊይ የተዯረገ ጥናት እንዯሚያመሇክተው ፈጣን የሔዜብ
ቁጥር ዕዴገት ሲኖር የሔዜብ ዜውውር፣ የተፈጥሮ ኃብት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

መሟጠጥ፣ በየማኅበረሰቡ ውስጥ ያሇው ሌዩነት ማሇትም
በሃብትና በር መስፋት፣ የኢኮኖሚ ዴቀትና ሇውዴቀት
መጋሇጥ፣ በተፈጥሮ ኃብት ዘሪያ እንዱሁም የሚነሱ ግጭቶችን
ሇማስተዲዯር የሚችለ ተቋማት ማነስ፣ ዯካማ የአስተዲዯርና
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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የሔግ አሰራር፣ በክሌልች አካባቢ የፖሇቲካ አሇመረጋጋትና
ጸጥታ ማነስ እንዯሚከሰት ጥናቱ ጠቁሟሌ፡፡124 አሁን በሉዜ
እየተሸጡ በሚገኙት ቦታዎች እነዙህ ሁለ እየተከሰቱ
ይገኛሌ፡፡
በዙህ
ከመሬት
ጋር
በተያያ
በሚዯረግ
ኢንቨስትመንት በተሇያዩ ቦታዎች በርካታ ግጭቶች፣ ወከባ
እና እስራት በኢትዮጵያ እየተከሰተና የዛና አውታሮችም
እየገቡ ይገኛሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን እነዙህን ክስተቶች

በቀጥታ የተመሇከተበት ሁኔታ ባይኖርም በርካታ ማኅበረሰቦች
“የመታሰር ማስፈራሪያ” እየዯረሰባቸው በመሆኑ ከመሬት ጋር
በተያያ የሚገጥማቸውን ችግር ወዯ በሊይ አካሌ ከማሰማት
የሚቆጠቡት በዙህ ምክንያት መሆኑን ገሌጸዋሌ፡፡ ከመንግሥት
በኩሌ በሚዯርስባቸው ተጽዕኖ እና ማስፈራሪያ ምክንያት
በተሇያየ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎች ከዙህ የጥናት ቡዴን ጋር
ሇመነጋገር እንዯሚፈሩ ያሳወቁ ጥቂቶች አይዯለም፡፡

የአሌዌሮ ወንዜ በ1980ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ተገዴቦ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ሳውዱ ስታር ሇእርሻው ሉገዴበው አቅዶሌ

የባሔሊዊ ማንነት መጥፋት
ሇበርካታ ኢትዮጵያውያን የመሬት ይዝታ ማሇት ሸቀጥ ሳይሆን
የማንነታቸው መሇያ በመሆኑ በቀሊለ የሚታይ ጉዲይ
አይዯሇም፡፡ (ሇዜርዜር ማብራሪያ ሣጥን በ ይመሌከቱ) ስሇዙህ
የመሬት ይዝታን ወይም የእርሻ፣ በኅብረት የመኖሪያ፣
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የግጦሽ፣ ወይም የሃይማኖትና የባሔሌ ቦታዎችን ማጣት
የነዋሪውን ሔዜብ ሊይ የምግብ ዋስትና፣ የማንነት መሇያ፣
የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በከፍተኛ ሁኔታ
ይጎዲሌ፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 74

ሣጥን በ፡ የመሬት ይዝታ በጋምቤሊ ሇሚገኙት አኙዋኮች ያሇው ትርጉም
በኢትዮጵያ በተሇያየ ቦታ ሇሚገኙ ቀዯምት ነዋሪዎች የመሬት ይዝታ ያሇውን ትርጉም ማንም ከውጪ የመጣ ሰው ሉረዲው
የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም መሬት ማሇት የኢኮኖሚ ኃብት ወይም የምግብ ማምረቻ ቦታ ማሇት ብቻ አይዯሇም፡፡
ከነዋሪዎቹና በአጠቃሊይ ከማኅበረሰቡ ያሇፈ፣ ከአሁንና ከወዯፊት ማንነት ጋር የተያያ ነው፡፡ ስሇ መሬት አስፈሊጊነት አንዴ
የአኙዋክ አዚውንት የሚከተሇውን ብሇዋሌ፡“በየመንዯሩ የሚኖር ሁለ በተሇምድ የራሱ ዴንበር የት ዴረስ እንዯተሰመረ ያውቃሌ፡፡ የሁለም ሰው ዴንበር የተከበረ
ነው፤ ምክንያቱም ሰዎች የአያት ቅዴመ አያታቸውን መናፍስት ይፈራለና፡፡ በርካታ አኙዋኮች ከመኖሪያ ቦታቸው
ውጪ ሲሞቱ ሬሳቸው ወዯ ትውሌዴ ቦታቸው መጥቶ እንዱቀበር ይፈሌጋለ፡፡ መሬት ታሪካዊ፣ ስሜታዊ፣ መንፈሳዊና
ፖሇቲካዊ እሴቶችን ያሇ በመሆኑ እንዯዙህ ዓይነት የመሬት ይዝታዎች ሲወሰደ ወይም ሲወረሩ ዴርጊቱ የተፈጸመው
በላልች አኙዋኮች እንኳን ቢሆን ጦርነት መጫሩ አይቀርም፡፡ ምክንያቱም በቦታው ሊይ የሚኖሩት ሰዎች ራሳቸውን
የተናቁና የተዋረደ አዴርገው ስሇሚቆጥሩ ስሇ መሬት ይዝታቸው ሲለ ሇመሞት ቆርጠው ይነሳለ፡፡ የየትኛውም መንዯር
ነዋሪ አሰባጥሮ የሚያርስ እንኳን ቢሆን ወዯ ላሊ የመሬት ይዝታ ሄድ ከዙያ ካለት መንዯረተኞች ጋር ተገቢውን ምክክር
ሳያዯርግ በሰው መሬት ሊይ ምንም ማዴረግ አይችሌም፡፡ ይህ ዯግሞ ዯን ብቻ ማሇት አይዯሇም፤ የዴንበር ማካሇያው
በታሪክ ሲወርዴ ሲዋረዴ የመጣ በመሆኑ የማን ዴንበር የት ዴረስ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ሇዙህም ነው መሬት ማሇት
የኢኮኖሚ ጥቅም ማግኛ ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ መንፈሳዊና ስሜታዊ እሴቶችን ያሇ ነው የተባሇው፡፡”
“. . . እንዯየመንዯሩ ሁኔታ መሬት ሇእርሻ (በራስ ክሌሌ ውስጥ አሰባጥሮ ሇማረስ በላልች መንዯሮች ግን ምክክር
ሳያዯርጉና ፈቃዴ ሳያገኙ ምንም አሇማዴረግ)፣ ዓሣ ሇማጥመዴ (ወንዝችንና ኩሬዎችን በመጠቀም)፣ ሇም በሆነው አፈር
ቋሚ ግብርና ሇማከናወኛ፣ ሇአዯን (አዯን በአገሬው አጠራር “ደዋር” ይባሊሌ) እንዱሁም ግጭት በሚከሰትበት ጊዛ
ሇዯኅንነትና ከጠሊት ሇመሸሽ (ጥቅጥቅ ባሇው ዯን) የመሳሰለ አገሌግልቶች ሊይ መዋሌ ይችሊሌ፡፡ እነዙህ ቦታዎች ሁለ
የተከበሩ ናቸው፡፡ እንዱያውም አንዲንዴ አካባቢዎች የአምሌኮ ዚፎችም አሎቸው፡፡”
አስቀዴሞ በዯን ተሸፍኖ የነበረ በኋሊ ግን በአንዴ የአገር ውስጥ ባሇሃብት ተመንጥሮ የጸዲ ቦታን ይህ የጥናት ቡዴን
ተመሌክቷሌ፡፡ መንዯረተኞቹ ድር መጥቶ እሲኪያጓራባቸው ዴረስ እየሆነ ስሇነበረው ጉዲይ ምንም የሚያውቁት አሌነበረም፡፡
የመንዯሩ ሽማግላዎችም እየተገነዯሱ የወዯቁት ዚፎች የነበራቸውን የተሇያየ ጥቅም ሇዙህ ቡዴን አስረዴተዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ
የበርካታ ዚፎችና ተክልች ጥቅም ሇቡዴኑ የተብራራሇት ሲሆን ይህም ጥቅም ሇምግብነት ከማገሌገሌ ጀምሮ እስከ መዴሃኒትነት
እንዱሁም ሇቤት መስሪያነትና ሇመንፈሳዊና አምሌኳዊ አገሌግልት የሚውለ መሆናቸውን ሇቡዴኑ በዜርዜር ተነግሮታሌ፡፡
እንዱሁም ጃርዱያ ተቅማጥ፣ ቢጫ ወባ፣ ቢሉሃርዙያ፣ ሥር የሰዯዯ ተቅማጥ እና የመሳሰለ በአካባቢው የተሇመደ የበሽታ
ዓይነቶችን የሚያዴኑ ተክልችና የዚፍ ዓይነቶች የትኞቹ እንዯሆኑና እንዳት እንዯሚያገሇግለ ሇዙህ የጥናት ቡዴን ትምህርታዊ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ገሇጻ ተዯርጓሌ፡፡ እንዱሁም ዴርቅና የምግብ እጥረት ሲኖር ሇምግብነት የሚውለ የተሇያዩ የፍራፍሬ፣ የሇውዜ፣ የተክሌ
እንዱሁም የጅብጥሊ ዓይነቶች የትኞቹ እንዯሆኑ ሇዙህ ቡዴን የተገሇጸሇት ሲሆን በተጨማሪም ከዯን ውስጥ የተሇያዩ ዚፍ
ዓይነቶችን፣ ሇማገድነት የሚውለ እንዱሁም ሇጎጆና ሇጀሌባ መሥሪያነት የሚያገሇግለትን ሁለ ተመሌክቷሌ፡፡ ግጭት
በሚፈጠርበት ጊዛ የዯን መኖር ያሇው ጥቅምም ሇቡዴኑ ተነግሮታሌ፡“ጦርነት በሚከሰትበት ጊዛ ሌጆቻችንን ሇመዯበቅ ጫካውንና ዯኑን እንጠቀምበታሌ፡፡ ሆኖም ይህ ጫካ ከተመነጠረ በኋሊ
ስሇ ወዯፊታችን በማሰብ እንጨነቃሇን” በማሇት ከመንዯሮቹ በአንደ የሚኖሩና መሬታቸው በቅርቡ በውጪ ባሇሃብት
የተመነጠረ አዚውንት ተናግረዋሌ፡፡
ይህ የጥናት ቡዴን በጎበኛቸው የቤንሻንጉሌ፣ የኦሮሚያና የጋምቤሊ ክሌልች የዚፎች ጥቅምና የሚሰጡት አገሌግልት በተሇይም
ባሔሊዊውን እና መንፈሳዊውን እሴታቸው በተመሇከተ ግንዚቤ ወስዶሌ፡፡ ሆኖም አሁን እየተካሄዯ ካሇው ንግዴ ተኮር የግብርና
ተግባራት አኳያ ሉከሰቱ የሚችለትን ችግሮች አስቀዴሞ ሇመከሊከሌ ምንም ዓይነት ጥረት ሲካሄዴ አሌተመሇከተም፡፡
አንዴ ላሊ አዚውንት እንዲለት፡“አንዴ ትግሬ ባሇሃብት ወዯ አካባቢያችን መጥቶ አሁን ቦታው የእርሱ ስሇሆነ አካባቢያችንን እንዴንሇቅ ነገረን፡፡ እኛም
‘ይህ መሬታችን ስሇሆነ በጭራሽ አይሆንም’ አሌን፡፡ እርሱም መሌሶ አሁን ይህ የኔ መሬት ሆኗሌ ሇቅቃችሁ የማትሄደ
ከሆነ ትታሰራሊችሁ አሇን፡፡ እኛም ‘ሂዴና እሰረን፤ ይህ እንዯሆነ የእኛ መሬት ነው’ አሌነው፡፡ ከዙያም እርሱ ትቶን
ሄዯ፡፡ ቀጥልም የብሓራዊ ፓርክ ሰዎች መጥተው ዯኑን መሇካትና ዴንበር መከሇሌ ጀመሩ፡፡ ዯኑን መጠቀማችንን
እንዴንቀጥሌ ነገር ግን ተገቢውን እንክብካቤ እንዴናዯርግና የደር እንስሳትን እንዲንገዴሌ ነገሩን፡፡ ታዱያ እኛ ምን
እናዴርግ? ከተሇያዩ ሰዎች የሚነገረን የተሇያየ ነገር ነው፡፡ እኛ እንዯሆነ ዯኑን ሇምግብነት (ፍራፍሬና የሇውዜ
ዓይነቶችን ሇማግኘት)፣ ሇመዴሃኒትነት እንዱሁም ሇጎጆ ቤታችን ሣር የምናገኝበት ምንጫችን ነው፤ ሔይወታችን ነው፤
ይህንን ካወዯሙት የት ሄዯን ነው የምንኖረው?
እኚህ አዚውንት ይህንን ታሪክ ሲነግሩን ይኸው ዯን ሲመነጠር ባሻገር በተሇይም ግማሽ ያህለ በሔንደ የካሩቱሪ ኩባንያ
የተቀረው ግማሽ ዯግሞ በአገር ውስጥ ባሇሃብት ሲመነጠር ይህ የጥናት ቡዴን እየተመሇከተ ነበር፡፡
ይህ የጥናት ቡዴን በግሌጽ ሇመረዲት እንዯቻሇው በኢትዮጵያ የሚገኙ ቀዯምት ነዋሪዎች ማንነታቸው እንዱሁም ባሔሊቸው
ከመሬት፣ ከወንዜና ከዯን ጋር የተሳሰረ መሆኑን ነው፡፡ ስሇሆነም ይህ ዓይነቱ የዯን ጭፍጨፋና እትብት የተቀበረበትን ቦታ
የማጽዲት ተግባር በእጅጉ ስሜትን የሚጎዲ ብቻ ሳይሆን የእነዙህን ነዋሪዎች ማንነትና ሔሌውና ክፉኛ አዯጋ ሊይ የሚጥሌም
ነው፡፡ በባሇሃብቶች እየተወሰዯ ስሊሇው የመሬት ይዝታ የአንዴ መንዯር አዚውንት “ይህ እኮ ሔይወታችን ነው፤ ይህ ከላሇ ዯግሞ
እንሞታሇን” በማሇት የተናገሩት የሔዜቡን ስሜት በጥቅለ የሚገሌጽ ነው፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 76

የሠራተኞች አስተዲዯር (አያያዜ)
“ሇሠራተኞቼ የጤና እንክብካቤ እንዱያገኙ አዯርጋሇሁ፤ ይህንንም የማዯርገው መሌካም ሰው ስሇሆንኩ ብቻ ሳይሆን ጥሩ
ነጋዳም ስሇሆንኩ ነው፡፡ የሠራተኞች በመሌካም መያዜ ሇዴርጅት መሌካምነት ወሳኝነት አሇው፡፡ ሇሠራተኞቼ ሌጆች
ት/ቤት መክፈት ትክክሇኛ ዴርጊት ነው፡፡ እነዙህ ወጣቶች የዴርጅቴ የወዯፊት ሥራ አስኪያጆች ናቸው፤ ምናሌባትም
እኔን ሉተኩኝ ይችሊለ፡፡ እኛ ሇወዯፊት ጭምር ነው መዋዕሇንዋያችንን እያፈሰስን ያሇነው፡፡”
ሳይ ራማክሪሽና ካሩቱሪ፤ የካሩቱሪ ጠቅሊይ ሥራ አስኪያጅ125
በአሁኑ ጊዛ የኢትዮጵያ መንግሥት “ሇእርሻ ኢንቨስትመንት የአካባቢ ጥበቃ ሌምምዴ ሔግ” እያረቀቀ ይገኛሌ፡፡ ይህ ረቂቅ
የሠራተኛ መብትን፣ የትርፍ ሰዓት አከፋፈሌን፣ የሳምንት የሥራ ሰዓት መጠንን፣ ከሥራ ፈቃዴ ጋር የተያያዘ ፖሉሲዎችንና
መመሪያዎችን፣ መዴሌዖ ስሊሇመፈጸም፣ ሴቶች ሇተባይ ማጥፊያ መዴሃኒት እንዲይጋሇጡ ስሇመከሌከሌ፣ ሇእርጉዜ ሴቶች የወሉዴ
ፈቃዴ ስሇመስጠት፣ ኤች አይ ቪን ሇመከሊከሌ ዴጋፍ ስሇመስጠት፣ በሥራ ሊይ የሚዯርስ በዯሌን ስሇመከሊከሌ፣ በሠራተኛ ማኅበር
ስሇመዯራጀት፣ ዕዴሜያቸው ከ18 በታች የሆኑ ሌጆች ማሰራትን ስሇመከሌከሌ፣ እና ጤናና ዯኅንነት ጥበቃን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡
አብዚኛዎቹ የአዋጁ ሃሳቦች ከኢትዮጵያ የሠራተኛ አዋጅ 42/1985 ሊይ በቀጥታ የተወሰደ ናቸው፡፡ ሆኖም ሔጉ ገና አሇመውጣቱ
ብቻ ሳይሆን በሥራ ሊይ መዋለና መተግበሩ ገና የማይታሰብ ነገር ነው፡፡
በርካታ የማኅበረሰብ አባሊት መሬት በሉዜ የተረከቡ ባሇሃብቶች በአካባቢው ሇሚገኙ ተማሪዎች የትምህርት ቤት መሇዮ አሌባሳትን
(ዩኒፎርም) እንዱሁም ሇየመንዯሩ ውሃ እንዯሚያቀርቡ ይናገራለ፡፡ አንዴ የአገር ውስጥ ባሇሃብት “ወባ ከተነሳ” ወይም በሥራ ሊይ
አዯጋ ከዯረሰባቸው ሇሠራተኞቹ የጤና ሽፋን እንዯሚሰጥ ተናግሯሌ፡፡ በጋምቤሊ ክሌሌ የሚዯረገው የስምምነት ሰነዴ ሊይ ባሇሃብቶች
ሇሠራተኞቻቸው የጤና እና የት/ቤት ፍሊጎት ማሟሊት እንዲሇባቸው ያዚሌ፡፡ አብዚኛዎቹ ባሇሃብቶች ዯግሞ ሠራተኞቻቸውን
እንዯሚመግቡ ይናገራለ፡፡
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ሣጥን ተ፡ የአበባ ኢንደስትሪ በኢትዮጵያ
ከሰኔ 2001ዓም ጀምሮ 251 የውጪ ዴርጅቶች በአበባ ምርት ሊይ ሇመሰማራት ተመዜግበዋሌ፡፡ ከእነዙህም ውስጥ ስሌሳ አንደ
ሥራ የጀመሩ፣ ሃያ አንደ በትግበራ ሂዯት ሊይ መሆናቸው፣ መቶ ሰሊሣ አራቱ በቅዴመ ትግበራ ሂዯት ሊይ መሆናቸው፣ ሰሊሣ
ስዴስቱ ዯግሞ ምዜገባቸውን መሰረዚቸው መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ከእነዙህ አበባ አምራቾች መካከሌ 95በመቶ የሚሆኑት
በ3500 ሓክታር መሬት ሊይ በኦሮሚያ ክሌሌ ሥራቸውን እያከናወኑ ይገኛለ፡፡ የአበባ ምርትን ወዯ ውጪ በመሊክ ከአፍሪካ
ኢትዮጵያ በሁሇተኛ ዯረጃ ሊይ ስትገኝ በ2000ዓም ኢትዮጵያ ወዯውጪ የሊከችው አበባ 150 ሚሉዮን ድሊር ዯርሶ ነበር፡፡
ከዙህ የአበባ ምርት ጋር በተያያ ሇተባይ ማጥፊያና ሇማዲበሪያ የሚውሇው ንጥረነገር የአካባቢ ብክሇት የማምጣቱ፣ የውሃ
ጥራት የማበሊሸቱ፣ የቁሻሻ ፍሳሽ ሇማስወገዴ የማስቸገሩ ጉዲይ አሳሳቢ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ ንግዴ ተኮር የግብርና
ኢንቨስትመንትን “በአንዴ ማዕከሌ ሇማስተናገዴ” እንዯተዯረገው ሁለ በአበባ ንግዴም የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ (EIA) ሳይካሄዴ
ፈቃዴ የመስጠት ሁኔታ ስሊሇ መንግሥት ይህንን መስመር ሇማስያዜ ዕቅዴ ይዞሌ፡፡ አንዴ ጥናት እንዯሚያመሇክተው
የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ያዯረጉ የአበባ ዴርጅቶች 10 ብቻ መሆናቸውን ጠቁሟሌ፡፡
የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ዋና ኃሊፊ የሆኑት አቶ ሰልሞን ከበዯ እያዯገ ካሇው የአበባ ንግዴ ጋር በተያያ ሔግና መመሪያ
ያሇመኖሩን ምክንያቶች ከዙህ እንዯሚከተሇው ይረዜራለ፡ አሁን እየተሠራባቸው ያለት ሔግጋት በሚገባው አሇመተግበራቸው፤
 መሠረተሌማቱን በተመሇከተ በቂ ሔግጋት አሇመኖር፤
 የአበባ ንግዴ የፖሇቲካ ዴጋፍ ስሊሇውና መንግሥት በተሇያየ መሌኩ የሚወሰወስ (ልቢ የሚዯረግ) በመሆኑ፤
 ሇአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ጽ/ቤት ከጉምሩክ፣ ከብዴር ማኅበራት፣ ከመሳሰለት መ/ቤቶች ምንም ዓይነት ጥያቄ
አሇመቅረቡ፤
 መመሪያና ዯንቡን ሇማስፈጸም በመንግሥት አካሊት በኩሌ ተነሳሽነት አሇመኖሩ፤
 መንግሥት ቀጥተኛ የውጪ ኢንቨስትመንትን ሇማበረታታት በሚሌ ሔጉ እንዱሊሊ ማዴረጉ፤
ተጠቃሽ ሉሆኑ የሚችለ ምክንያቶች ናቸው፡፡ የአበባ ክፍሇ ኢኮኖሚውን የሚመራው የኢትዮጵያ የአበባ አምራቾችና ሊኪዎች
ማኅበር የራሱን ሔግ በ2000ዓም አካባቢ አውጥቷሌ፡፡ ይህ ሔግ በአብዚኛው የአካባቢና የሠራተኛ ጉዲዮችን፣ የኬሚካሌ
አጠቃቀምና ክምችት፣ ቁሻሻ አወጋገዴ፣ እንዱሁም የውሃ አጠቃቀምን በሚመሇከት የሚያብራራ ነው፡፡ በእነዙህ ጉዲዮች ሊይ
ተገቢውን ተግባር ሇሚከተለና ሇሚፈጽሙ የአበባ አምራች ዴርጅቶች የወርቅ፣ የብርና የነሏስ የክብር ዯረጃዎች ይሰጣሌ፡፡
ምንጭ፡ Ethiopian floriculture and its impact on the Environment: Regulation, Supervision and Compliance. Mulugeta Getu
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ሣጥን ቸ፡ መንዯር ምስረታና ግዲጅ ሰፈራ126
በኢትዮጵያ የመንዯር ምስረታና መሌሶ የማስፈር ታሪክ አከራካሪና ከፖሇቲካ ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ (ሣጥን ቀ ስሇ ታሪካዊ
ሁኔታው የሚናገረው አሇው) በአሁኑ ጊዛም ሂዯቱ ንግዴ ተኮር የመሬት ኢንቨስትመንት በሚካሄዴባቸው ቦታዎች ሊይ እየተከናወነ
ይገኛሌ፡፡ ከክሌሌ መስተዲዴሮች የተገኘው መረጃ በጋምቤሊና በቤንሻንጉሌ የሚገኙት ቀዯምት ነዋሪዎች በሙለ (በጋምቤሊ
ቁጥራቸው 45ሺህ ቤተሰቦች ሲሆን በቤንሻንጉሌ ዯግሞ 90ሺህ ቤተሰብ ናቸው) ዕትብታቸው ከተቀበረበት ቀዬ እየተፈናቀለ ከ400
እስከ 500 ቤተሰብ ሉኖርባቸው በሚችሌባቸው ትናንሽ መንዯሮች እያሰፈሯቸው ይገኛሌ፡፡127 ምንም እንኳን መረጃው የተረጋገጠ
ባይሆንም የመንዯር ምስረታ ፕሮግራም በዯቡብ ሔዜብ እና በአፋር ክሌሌ እየተካሄዯም ይገኛሌ፡፡
በጋምቤሊ ክሌሊዊ መስተዲዯር የሚዯረገው የሰፈራ ፕሮግራም በፈቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ እንዯሆነ የመንግሥት
ባሇሥሌጣናት ቢያስረደም በክሌለ የሚገኙ አንዴ መንዯረተኛ እንዯተናገሩት ግን ማንኛውም የማኅበረሰቡ አባሌ ወዯተባሇው ቦታ
የማይሄዴ ከሆነ “የፌዳራሌ ፖሉስ መጥቶ ወዯ እስር ቤት ይወስዯዋሌ” ብሇዋሌ፡፡ በሁሇቱም ክሌልች ያነጋገርናቸው መንዯረተኞች
አብዚኛዎቹ ወዯሰፈራ መሄዴ እንዯማይፈሌጉ የገሇጹ ሲሆን “መንግሥት ሂደ ካሇ ግን መሄዴ አሇብን” ብሇዋሌ፡፡
በርካታ መንዯረተኞች ወዯ ሰፈራ መሄዴ እንዯማይፈሌጉና እንዱያውም ስሇዙህ ጉዲይ ሲያስቡ የወዯፊት ዕጣ ፈንታቸው
እንዯሚያስጨንቃቸው ተናግረዋሌ፡፡ በቤንሻንጉሌ የሚገኙ መንዯረተኞች ወዯሰፈራ የሚሄደበትን ቦታ የወሰኑ ሲሆን ይህም ሇዋና
መንገዴና ሇውሃ ቅርበት ያሇው፣ ከመንዯሮቹም አማካይ የሆነና በቂ የእርሻና የግጦሽ ቦታ ያሇው መሆን እንዯሚገባ በውሳኔያቸው
አሳውቀዋሌ፡፡
የግዲጅ ሰፈራውን ጉዲይ በተመሇከተ ላልች ማኅበረሰቦች ግን ጥርጣሬ እንዲሊቸው ሲናገሩ ይህ የሚካሄዴበት ዋንኛ
ምክንያቶች ኅብረተሰቡ በመንግሥት ሊይ ጥገኛ እንዱሆን፣ የአማፂያን ቡዴኖች በክሌለ እንዲይንቀሳቀሱና መንግሥትም “መሬቱን
በቀሊለ ሇባሇሃብቶች ሇመስጠት እንዱያመቸው” ነው ይሊለ፡፡ ይህንን በማስረጃ ሇማረጋገጥ የሚቻሌ ባይሆንም ወዯ ሰፈራ እየተነሱ
ባለት መንዯሮች እና ሇሰፋፊ ንግዴ ተኮር እርሻ አገሌግልት እንዱውለ ምሌክት በተዯረገባቸው የመሬት ይዝታዎች መካከሌ
ቀጥተኛ ግንኙነት ይታያሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም መጀመሪያ እንዱነሱ የተወሰነባቸው መንዯሮች ሇውጪ ባሇሃብቶች በተሰጡት
የመሬት ይዝታዎች ሊይ የሚኖሩና መሬቱንም እየተጠቀሙ የሚገኙ ማኅበረሰቦች ናቸው፡፡ ሇምሳላ ሇሳውዱ ስታር በተሰጠው መሬት
ሊይ የሚኖሩት በመንዯር ምስረታው ፕሮግራም መሠረት በአቅራቢያው ወዯሚገኘው ፖኬዱ ቦታ እንዱሄደ ተነግሯቸዋሌ፡፡ እነዙህ
መንዯረተኞች ሇትውሌዴ ሲገሇገለበት የነበረው ዯን በአሁኑ ጊዛ በሳውዱ ስታር ተመንጥሯሌ፡፡
አንዴ በአብዚኛው የሚነገር ጉዲይ ወዯሰፈራ የሚኬዴባቸው ቦታዎች የምግብ ዕጥረት ይኖራሌ የሚሌ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዛ
በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች አሰባጥሮ የማረስን ሌምዴ የሚከተለ ሲሆን በዙህም ምክንያት መሬታቸውን ከ 3 – 7 ዓመታት ካረሱ
በኋሊ ምርት ሲቀንስ በአቅራቢያው ወዯሚገኝ ላሊ መሬት በመሄዴ እዙያም እንዱሁ ከ3 – 7 ዓመታት ሲያርሱ ይቆያለ፡፡ አንዲንዴ
መዯረተኞች ወዱያውኑ ወዯመጀመሪያው መሬት የሚመሇሱ ሲሆን ላልች ግን ወዯተሇያዩ ቦታዎች በመዋወር ሇዓመታት ሲያርሱ
ከቆዩ በኋሊ ነው ወዯመጀመሪያው መሬት የሚመሇሱት፡፡ ላልቹ የአገሬው ነዋሪዎች በተሇይም የጋምቤሊ አኙዋኮች ቋሚና ሇም
የመሬት ይዝታዎች በክሌለ ወንዝች አቅራቢ አሎቸው፡፡ በጋምቤሊ በሚዯረገው የመንዯር ምስረታ ሇእያንዲንደ ቤተሰብ በአንዴ ቋሚ
ቦታ ሊይ ከ3 – 4 ሓክታር መሬት በመስጠት የሚዯረግ የአሰፋፈር ፖሉሲን የሚከተሌ ነው፡፡ 128 በቤንሻንጉሌ ግን ሇእያንዲንደ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ቤተሰብ 2.5 ሓክታር መሬት ሇእርሻ ሇመስጠትና ግማሽ ሓክታር በመስኖ የሚሇማ መሬት ሇምግብ ምርት እንዱሁም ሇግጦሽ
1ሓክታር መሬት እንዱሰጥ የሚያዯርግ ፖሉሲ ነው፡፡ እነዙህ የመሬት ይዝታዎች ከዙህ በፊት በክሌሊዊ መስተዲዴሮች ማረጋገጫ
የሚሰጥባቸው ነበሩ፡፡129 ከዙህ አዱስ የአስተራረስ ዳ ጋር በተያያ የእርሻ ዳዎችና ላልች ግብዓቶች እየተስማሙ መሄዴ
አሇባቸው፡፡ ሇዙህም ስሌጠና እንዯሚሰጥ የክሌሌ መስተዲዴሮች ተስፋ ቢሰጡም ነዋሪዎች ግን እምነት የሊቸውም፡፡
“እነርሱ እዙያ (አዱስ የሚመሠረተው መንዯር) መሬቱን አጽዴተው ሉያጋጁ ይችሊለ፤ እኛ ግን ማረስ የምናውቀው እዙህ
ነው፡፡ እዙያ እንዳት ማረስ እንዯምንችሌ አናውቅበትም፡፡ ግራ ገብቶናሌ፤ ምን ማዴረግ እንዲሇብን አናውቅም፡፡”
“አንዲንድች ወዯ ሰፈራው አይሄደም፤ እዙሁ እየተራብን እንሞታሇን፡፡ እዙያ ሄዯን ውሃ እየጠጣን ብቻ መኖር አንችሌም፡፡”
በአሁኑ ጊዛ መንዯረተኞቹ ሁለ ሇምግብ የሚሆናቸውን በወንዘ ዘሪያ በሚገኙ ቋሚ የመሬት ቦታዎች ሊይ የሚያመርቱ ሲሆን
በከፍተኛ ቦታዎች ሊይ ዯግሞ አሰባጥሮ የማረስን ሌምዴ በመከተሌ በቆል ያመርታለ፡፡ ይህ አሰባጥሮ የማረስ ሌምዴ አሣ
ከማጥመዴና ከዯን ውስጥ ከሚያገኙት ምግብ ጋር በተቀናጀ መሌኩ የምግብ እጥረት እንዲይኖር የሚከሊከለበት ዳ ነው፡፡ ወዯሰፈራ
ከሄደ በኋሊ ግን የምግብ እጥረት ቢከሰትባቸው ያሊቸው ብቸኛ መከሊከያ በመንግሥት ሊይ ጥገኛ በመሆን የምግብ ዕርዲታ መቀበሌ
ሲሆን ሇአንዲንዴ መንዯረተኞች አስፈሊጊ በሆነ ጊዛ ሁለ መንግሥት የምግብ ዕርዲታ እንዯሚያዯርግሊቸው ተነግሯቸዋሌ፡፡
“እነርሱ የሚለት በርካታ ውሃ እንዱሁም መጠነኛ ጎጆ ቤት እና ከጓሮ ዯግሞ አትክሌት ሇማብቀያ ቦታ ይኖራሌ ነው፡፡ ሆኖም
ግን እኛ የምናውቀው ምንም ምግብ እንዯማይኖር ነው፡፡ እነርሱ የምግብ ዕርዲታ እንዯሚሰጡ ይናገራለ ሆኖም እኛ ካሇን ሌምዴ
እነርሱ የተናገሩትን በጭራሽ የማይጠብቁ መሆናቸውን ነው፡፡ እኛ ግን እዙህ የራሳችንን ምግብ ማምረት እንችሊሇን፡፡ ስሇዙህ
በፍጹም ከዙህ አንሄዴም፤ ሉወስደን የሚፈሌጉ ከሆነ መጀመሪያ እኛን መግዯሌ አሇባቸው፡፡”
“መንግሥት ምግብ የሚያቀርብሌን ከሆነ መሌካም ነው፤ ካሌሆነ ግን ጥሩ አይሆንም፡፡ እኛ ወይ ወዯ ወንዘ እንሄዲሇን ወይም
ወዯ እርሻችን እንመሇሳሇን፡፡”
በመንዯር ምስረታ እና በንግዴ ተኮር የመሬት ኢንቨስትመንት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ጊዛ ራሱ የሚፈታው ቢሆንም
ተበታትኖ የሚገኘውን ነዋሪ በአንዴ ማሰባሰብ ሰፋፊ ቦታዎች ሇእርሻ ኢንቨስትመንት እንዱውለ ዕዴሌ ይከፍታሌ፡፡ በአሁኑ ጊዛ
መሬት በፌዳራለ የመሬት ባንክ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከእነዙህም ውስጥ አብዚኛዎቹ ይዝታዎች በቤንሻንጉሌ፣ በዯቡብ ሔዜብ እና
በጋምቤሊ ክሌልች ውስጥ የሚገኙ ናቸው፡፡ የመንዯር ምሥረታውም እንዱሁ እየተከናወነ ያሇው በእነዙህ ክሌልች ውስጥ በሚገኙ
ቦታዎች ሊይ ነው፡፡ ምንም እንኳን መንግሥት ጉዲዩን ሉያስተባብሌ ቢሞክርም ይህ የጥናት ቡዴን ሇማረጋገጥ የቻሇው ነገር ቢኖር
ገበሬዎች አሁን እያረሱበትና እየኖሩበት የሚገኘው መሬት በፌዳራለ የመሬት ባንክ ውስጥ ሇኢንቨስትመንት እንዱውለ የተዚወሩ
የመሬት ይዝታዎች ናቸው፡፡
“ኃይሇሥሊሴ ጥሩ አሌነበሩም፤ ዯርግም እንዱሁ የመሌሶ ማስፈር ተግባር አካሂዶሌ፤ ሆኖምእንዲሁኑ ሆኖ መቼም አያውቅም፤
ከዙህ በፊት መቼም ቢሆን አካባቢያችንን ሇቅቀን እንዴንሄዴ አስገዴዯውን አያውቁም፤ይሄ ከእኛ በስተጀርባ የሚታየው ዯን
ይታሃሌ?ያኔ የጭፍጨፋው ጊዛ (በ1996 የተከሰተው) በርካታ ሰዎች እዙያ ተዯብቀው ነበር፡፡ አሁን ይህንን ሁለ ይመነጥሩታሌ፤
ታዱያ ሇሌጆቻችን ያሊቸው ተስፋ ምንዴነው? በቃ አገሌጋይ ባሪያ ሆኖ መቅረት ብቻ፡፡ በጣም የሚያሳዜነው ማንም መጥቶ
ሳያነጋግረን መቅረቱ ነው፤ ቢመጡና ቢያነጋግሩን ይህ ቦታ እንዳት የአያት ቅዴመአያታችን ቦታ እንዯሆነ እንነግራቸው ነበር፡፡”
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ

ገጽ 80

የመተዲዯሪያ መጥፋት
የመንዯር ምስረታ፣ ሰፈራ፣ የእርሻ መሬት መነጠቅ፣ የተፈጥሮ
ኃብት መውዯም፣ የውሃ ኃብት መቀነስ፣ ወተ መከሰት
ሇነዋሪው ሔዜብ መተዲዯሪያ የሆነው ሁለ እየጠፋ እንዱሄዴ
ያዯርጋሌ፡፡ በጋምቤሊ 45ሺህ እንዱሁም በቤንሻንጉሌ 90ሺህ
ቤተሰቦችን ወዯ አዱስ መንዯር በማስፈር እና መሬቱን
ሇኢንቨስትመንት ሇማዋሌ ሲባሌ በሚዯረገው የማፈናቀሌ
ተግባር
የ650ሺህ
ሰዎች
መተዲዯሪያ
እንዯሚጠፋ
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ይነገራሌ፡፡
በመንዯር
ምስረታ
ወይም
በመሬት
ኢንቨስትመንት ምክንያት በዯቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በአፋርና
በላልች ክሌልች የሚጎደት ሰዎች አጠቃሊይ ቁጥር ከአንዴ
ሚሉዮን እንዯሚበሌጥ ይገመታሌ፡፡131
ከዙህ ጉዲይ ጋር በተያያ የሚከሰተውን የመተዲዯሪያ
መጥፋት በቀሊለ ሉታይ የሚገባው አይዯሇም፡፡ እነዙህ
ቤተሰቦች ከመፈናቀሊቸው በፊት በተሇይ በምግብ በኩሌ
ራሳቸውን ችሇው ይኖሩ የነበረ ሲሆን አሁን ግን ከዙህ ዯረጃ
ዜቅ ብሇው በመንግሥት ዴጎማ የሚኖሩ ጥገኞች ሇመሆን
ተገዴዯዋሌ፡፡ ከዙህም አሌፎ የአመጋገብ ሁኔታቸው መሇወጥ፣
ከአያት ቅዴመአያታቸው የተረከቡትን መሬት ማጣት፣
የዯመወዜና የዕርዲታ ጥገኛ መሆናቸውና በማኅበረሰቡ ውስጥ
ያሇው ቅርርብ መሊሊት በአጠቃሊይ የመተዲዯሪያና አብሮ
የመኖርን ዴርና ማግ እያጠፋ እንዯሚሄዴ ነው፡፡ ከመንዯር
ምስረታው ሂዯት ጋር በተያያ መንግሥት ሇኅብረተሰቡ
የሚሆን የእርሻ መሬት እንዱሁም አዲዱስ የእርሻ ዳዎችን
እንዱማሩ ስሌጠና እንዯሚሰጣቸው ቃሌ የገባ ቢሆንም
እስካሁን የተዯረገ አንዲችም ነገር የሇም፡፡ የምግብ ዋስትና
እየቀነሰ መምጣት፣ ከተፈጥሮ ኃብት ጋር በተያያ የሚነሱ
ግጭቶች የመጨመራቸው ሁኔታ እየጎሊ መምጣት፣ ሰዎች
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇራሳቸው ያሊቸው ክብር መቀነስ እና የባህሊዊ ማንነት
መሸርሸር በአጠቃሊይ የመተዲዯሪያ መጥፋት ውጤት ሆነው
ሉጠቀሱ የሚችለ ናቸው፡፡ ስሇሆነም በመሬት ኢንቨስትመንት
ምክንያት የየአካባቢው ነዋሪዎች ሊይ የሚዯርሰው ተጽዕኖ
የረጅም ጊዛ፣ ሊቂና ወዯነበረበት መመሇስ የማይቻሌ ነው፡፡

3.4 ንብረት ማሳጣትና ማፈናቀሌ
ይህ የጥናት ቡዴን በጎበኛቸው ቦታዎችና አጎራባች መንዯሮች
በመሬት ኢንቨስትመንት ወይም በሰፈራ ምክንያት የተከሰተ
ምንም ዓይነት የማፈናቀሌ ተግባር ማስረጃ አሌተገኘም፡፡
ሆኖም
የመሬት
ኢንቨስትመንት
በከፍተኛ
ሁኔታ
በሚካሄዴባቸው ቆሊማ ክሌልች (ጋምቤሊ፣ ቤንሻንጉሌና ዯቡብ
ሔዜብ) መጠነ ሰፊ የመንዯር ምስረታ የሚካሄዴ ሲሆን ይህም
የሚዯረገው ተበታትነው የሚገኙ መንዯሮችን ወዯ አንዴ ቦታ
በማምጣት የአገሌግልት አቅርቦትን በተቀሊጠፈ ሁኔታ
ሇማዲረስ እንዱያስችሌ በሚሌ ነው፡፡ (ሣጥን ቸ ዜርዜር
ማብራሪያ ይሰጣሌ) የተበታተኑ ነዋሪዎች የሚገኙባቸው
ቦታዎች ሇመሬት ኢንቨስትመንት ከታቀደት ቦታዎች
አብዚኛዎቹ ናቸው፡፡ በመሆኑም የመንዯር ምስረታው ዋንኛው
ምክንያት ቦታዎቹን እያጸደ ሇእርሻ ንግዴ ሇባሇሃብቶች
ሇመስጠት የታቀዯ መሆኑ በሰፊው ይታመንበታሌ (የአካባቢው
ነዋሪ ጉዲዩን በከፍተኛ ጥርጣሬ ይመሇከተዋሌ) በኢትዮጵያ
ውስጥ ሰፋፊ ቦታዎች ከያዘት ቀዲሚ የሆነው የሔንደ ካሩቱሪ
ኩባንያ ተጨማሪ ቦታ ከፈሇገ የጋምቤሊ ክሌሌ መስተዲዴር
የኢሊ መንዯርን ወዯ ላሊ ቦታ በመውሰዴ ሇካሩቱሪ ቦታውን
ሉያጋጅሇት እንዯሚችሌ የኩባንያው ሹማምንት በአዯባባይ
ይናገራለ፡፡ ኩባንያው ግን አሇመፈሇጉን አስታውቋሌ፡፡132
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በርካታ አነስተኛ ባሇሃብቶች የወሰደትን መሬት በመመንጠር በሔገወጥ የከሰሌ ንግዴ በመሰማራት ዲጎስ ያሇ ገንብ ያገኛለ

ከሰፈራው መርሃግብር ጋር በተያያ ከመንዯር ምስረታው
በስተቀር መጠነኛ የመፈናቀሌ ሁኔታ እስካሁን ያሇ ቢሆንም
መጠነ ሰፊ የሆነ የእርሻ መሬት እና የማኅበረሰቡ የመኖሪያ
ስፍራ በእጅጉ ጉዲት ዯርሶበታሌ፡፡ እንዱያውም በአንዲንዴ
ቦታዎች ይህ የእርሻ መሬት ሰብሌ እያሇበት የተመነጠረ ሲሆን
ይህ ዓይነቱ ዴርጊት በአብዚኛው በእነዙህ ቦታዎች ሉከሰት
የቻሇው መሬቱ ወዯፊት ሇጥቅም እንዱውሌ በአሰባጥሮ እርሻ
ሌምዴ ምክንያት የተተወ በመሆኑ ነበር፡፡ በዙህ የጥናት ቡዴን
የተጎበኙት አብዚኛዎቹ የአካባቢው ነዋሪዎች የተሇያየ አሰባጥሮ
የማረስ ሌምዴን የሚከተለ ናቸው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ፤ የጋምቤሊ
ኑዌሮች በጋውን በወንዘ ዘሪያ በማረስና ሇከብቶቻቸው ግጦሽ
በመፈሇግ ያሳሌፉና ክረምት ሲመጣ ወዯ ውስጥ ገባ ብሇው
መኖር ይጀምራለ፡፡ ይህም ሆኖ ግን በአሁኑ ወቅት በእርሻ
አገሌግልት ሊይ የነበረ እንዱሁም በአሰባጥሮ የማረስ ሌምዴ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ምክንያት የተተወ መጠነ ሰፊ መሬት ሇኢንቨስትመንት
ተሰጥቷሌ (የመሬቱ ስፋት ከአንዴ ሺህ ሓክታር በሊይ ነው)
ሆኖም የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD)
እና ላልች የመንግሥት መ/ቤቶች ይህንን የአሰራር ሁኔታ
በአጽንዖት የሚቃወሙ ሲሆን በአሰባጥሮ የእርሻ ዳ ምክንያት
በእዲሪ መሬትነት ባድ የሆኑትን የመሬት ይዝታዎች
“የተተዉ/የማይፈሇጉ”
የመሬት
ይዝታዎች
ብሇው
ነው
የሚጠሯቸው፡፡
ኤሊ በተባሇው መንዯር ስሇሆነው ካሩቱሪ ኩባንያ ሲናገር ምንም
የጠፋ
መሬት
እንዯላሇ
ነዋሪዎቹም
እንዲሌተፈናቀለ
በተዯጋጋሚ ያስረዲሌ፡፡133 ሆኖም ነዋሪዎቹ እንዯሚለት
ካሩቱሪ መጥቶ ቦታውን በመነጠረው ጊዛ መንዯረተኛው
ያበቀሇውን በቆል፣ ማሽሊ እና ላልች የኦቾልኒ ዜርያ ያሊቸው
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሰብልችን በሙለ እንዯወዯመባቸው ይናገራለ፡፡ ከዙህ
በተጨማሪም ከአያት ቅዴመአያታቸው ሲወርዴ ሲዋረዴ
በመጣው ስርዓት መሠረት መሪዎቻቸው ይቀበሩበት የነበረውን
ንጉሣዊ የመቃብር ቦታ አብሮ ወዴሟሌ፡፡ አሁን የቀረው
አንዴ ብቻ ሲሆን ይህም ሉዴን የቻሇው መንዯረተኛው ወጥቶ
ኩባንያው ያሰማራውን ድር ፊት ሇፊት በመጋፈጣቸው
ነበር፡፡134
እንዱሁም በኦሮሚያ ክሌሌ በባኮ 10ሺህ ሓክታር መሬት
ሇካሩቱሪ
በመሰጠቱ
በርካታ
ገበሬዎች
መሬታቸውን
አጥተዋሌ፡፡
በምሊሹ
የእርሻ
ኢንቨስትመንት
ዴጋፍ
ዲይሬክቶሬት
(AISD)
ቃሌአቀባይ
ሲናገሩ
“ነዋሪዎቹ
የባሇቤትነት ማስረጃ ካሊቸው ተገቢው ካሣ ይሰጣቸዋሌ፤
አሇበሇዙያ መሬቱን ይጠቀሙ የነበረው በሔገወጥነት ነበር
ተብል ይያዚሌ” ብሇዋሌ፡፡ ሆኖም የመሬት ምዜገባ ሥራ
በኦሮሚያ ክሌሌ ገና አሌተጠናቀቀም፤ እንዱሁም በክሌለ
በየትኛውም ቦታ ቢሆን ኅብረተሰቡ ሇሚኖርበትም ይሁን
ከብቶች ሇግጦሽ የሚጠቀሙበት ቦታ በተመሇከተ ሔጋዊ
የባሇቤትነት ዯብተር ተሰጥቶ አያውቅም፡፡
በቤንሻንጉሌም ሇኢንቨስትመንት ስሇተሰጠው 3ሺህ ሓክታር
መሬት አንዴ ባሇሃብት ሇዙህ የጥናት ቡዴን ሲናገሩ በቦታው
ሊይ በርካታ ገበሬዎች (የአገሬው ተወሊጅ ጉሙዝችና ዯገኞች)
የነበሩ መሆናቸውን ገሌጸው እነዙህ መንዯረተኞች ከቦታቸው
ባሇመሳታቸው ምክንያት ከ300 ሓክታር መሬት በሊይ
ሉመነጥር
እንዲሌቻሇ
ይናገራሌ፡፡
ሆኖም
በባሇሃብቱና
በገበሬዎቹ መካከሌ የተፈጠረው ጥሊቻ እያዯገ በመምጣቱ
የወረዲው መስተዲዴር የባሇሃብቱን የመሬት “ወሰን ሇመከሇሌ”
ቃሌ ገብቷሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ካሣ
የመንግሥት ባሇሥሌጣናት “ማንም ሰው ከእርሻ መሬቱ
አሌተፈናቀሇም” የሚለ በመሆናቸው የካሣ ጉዲይ በተመሇከተ
ሇመወያየት በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ የካሣ ጉዲይ አስፈሊጊነት
የሇውም ሇማሇት ያስገዴዲሌ፡፡ የካሣ አከፋፈሌን በተመሇከተ
ተፈሊጊ
መስፈርቶች
በኢትዮጵያ
ሔግ
ሊይ
በግሌጽ
ተቀምጠዋሌ፡፡ በተሇይ በአዋጅ ቁጥር 455/1997 ስሇ ውርስ
እንዱሁም ባሇመሬቱ በመሬት ይዝታው ሊይ ያፈሰሰውን
የሠራተኛና የካፒታሌ መጠን አስሌቶ የቅዴሚያ ካሣ
ሉከፈሇው እንዯሚገባ በግሌጽ ይናገራሌ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ
ከመሬቱ ሊይ የሚፈናቀሌ ማንኛውም ሰው በመሬት ይዝታው
ሊይ ያፈሰሰው የካፒታሌና የሰው ኃይሌ እንዱሁም ያዯረገው
ማሻሻያ ታስቦ ካሣ እንዱሰጠው ህጉ ይዯነግጋሌ፡፡ እንዱሁም
የተፈናቀለ ሰዎች ባሇፉት 5 ዓመታት ካገኙት አማካይ
ዓመታዊ ገቢ 10 እጥፍ የሚሆን ገቢ ሉቀበለ ይገባቸዋሌ
በማሇትም ያዜዚሌ፡፡
ሆኖም ግን ይህ ሁለ ተግባራዊ የሚሆነው ገበሬው በመሬቱ
ሊይ ህጋዊ የባሇቤትነት ዯብተር ሲኖረው ብቻ ነው፡፡
የባሇቤትነት ዯብተር ሇላሊቸው የካሳ አከፋፈሌን በተመሇከተ
ሉዯረግሊቸው ስሇሚገባው አስተያየት ምንም ዓይነት ሔጋዊ
አሠራር
እስካሁን
የሇም፡፡
ሇዙህ
የጥናት
ቡዴን
አስተያየታቸውን የሰጡ ምንጮች ሲናገሩ የካሣ ክፍያ
በአብዚኛው የሚሰጠው በአዱስ አበባ ዘሪያ (አካባቢ) የመሬት
ይዝታ ሊሊቸው (በዙያ አካባቢ የሚገኝ የመሬት ይዝታ ሇከተማ
መስፋፋት፣ ሇኢንደስትሪ ግንባታ ወተ የሚውሌ ነው)
እንዱሁም የአበባ ንግዴ እየተጧጧፈ በመጣበት ከ1997-1999
ዴረስ ባለት ዓመታት እንዯነበር ገሌጸዋሌ፡፡ ይህ የጥናት
ቡዴን መሬቱ ተወስድበት በምትኩ ካሣ የተሰጠው አንዴም
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ገበሬ ይሁን ነዋሪ እንዯላሇ በተዋወረበት ቦታ ሁለ
ሇመታብ
ችሎሌ፡፡
በአንዲንዴ
ቦታዎች
መሬታቸው
የተወሰዯባቸው ነዋሪዎች ተቀጥረው መሥራት እንዱችለ
መሬቱን በወሰዯው ባሇሃብት ጥያቄ የቀረበሊቸው አለ፡፡
ምንም እንኳን የመሬት ባሇቤትነት ዯብተር ቢኖርም ባይኖርም
እንዱሁም ሇመሬቱም ተገቢው ካሣ ተሰጥቶታሌ ቢባሌ መሬት
ግን ምትክ የላሇው ነው፡፡ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ
መሬት አይሸጥም፤ አይሇወጥም፡፡ በመሆኑም ካሣ እንኳን
ተብል የሚጠራው ገበሬዎችን መሬት አሌባ ከማዴረግ
በስተቀር የኅብረተሰቡን አኗኗር ከመቀየር አኳያ ምንም
የሚያመጣው ተጽዕኖ የሇም፡፡

3.5 የአካባቢ ተጽዕኖ
በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ኢትዮጵያ በርካታ ችግሮች አሉባት፡፡
እነዚህም የመሬት ኃብት መራቆት (ዝቅጠት)፣ በአየር ንብረት
መለዋወጥ ምክንያት ለሚከሰት የአካባቢ ብክለት ተጋላጭነት፣
የአየር ብክለት፣ የውሃ ብክለት፣ የብዝሃ ሕይወት መጥፋት፣
አካባቢውን በፍጥነት የመውረር ችሎታ ያላቸው ባዕዳን
ዝርያዎች መስፋፋት፣ የከተማ አየር ብክለት እና ከየቤቱ
የሚወጣ መርዛማ የቆሻሻ ፍሳሽ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡135

የዯን ምንጠራና የመሬት ኢንቨስትመንት
ኢትዮጵያን ከሚያሰጓት የአካባቢ ጥበቃ አዯጋዎች ቀዲሚው
የዯን ምንጠራ ነው፡፡ በተሇይ በዯጋማው የአገሪቷ ክፍሌ ይህ
የዯን ምንጠራ በሰፊው የሚካሄዴ ሲሆን በየዓመቱ ከ80ሺህ
እስከ 200ሺህ ሓክታር ዯን ይመነጠራሌ፡፡ ከዙህም ጋር
ተያይዝ የአፈር ኃብት መዜቀጥና የአፈር መሸርሸር እያዯጉ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ያለ ችግሮች ሲሆኑ ይህም በየዓመቱ ሇምርት መዋሌ የሚችሌ
30ሺህ ሓክታር መሬት እንዱወዴም እያዯረገ ይገኛሌ፡፡
(2ሚሉዮን ሓክታር መሬት ፈጽሞ ጥቅም ሉሰጥ በማይችሌበት
ሁኔታ ወዴሟሌ፡፡)136 ምንም እንኳን በቆሊማ የአገሪቱ ክፍሌ
የዯን ምንጣሮው በምን ያህሌ ፍጥነት እያዯገ እንዯሆን ሇማወቅ
እርግጠኛ
መረጃ ባይኖርም
በአሁኑ ጊዛ
በአብዚኛው
ሇባሇሃብቶች እየተሰጠ ያሇው መሬት (ሇሽያጭ ዜግጁ ነው
ስሇሚባሌ) በእርሻ ሥራ ሊይ ያሌዋሇ ሲሆን በአብዚኛው
በተፈጥሮ ዯንና በዚፎች የተሸፈነ ነው፡፡ የሚታረስ መሬት
በተፈጥሮ ዯን ወይም በዚፍ ካሌተሸፈነ በአካባቢው ተወሊጆች
ተመንጥሮ የተወሰነ የእርሻ ተግባር እየተከናወነበት ይገኛሌ
ማሇት ነው፡፡ ከዙህ ውጪ ዯን የማይጨፈጨፍ ወይም ዚፎች
እንዱሁ የማይቆረጡ ሲሆን ይህ የጥናት ቡዴን የጎበኛቸው
የኢንቨስትመንት ቦታዎች በሙለ ማሇት ይቻሊሌ ቀዴሞ በዚፍ
የተሸፈኑ
ስፍራዎች
ወይም
የተፈጥሮ
ዯንና
ዚፎች
የነበሩባቸውና አሁን ግን በቡሌድር ዚፎቹ ተመንጥረውና
ተጨፍጭፈው መሬቱ ሇኢንቨስትመንት አገሌግልት እንዱውሌ
የተዯረጉ ናቸው፡፡ እንዱያውም በተወሰኑ ቦታዎች ሊይ
የምንጣሮውን ሥራ እያከናወኑ የነበሩ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
ዚፎቹን እየገነዯሱ ሇከሰሌና ሇማገድነት ሇሽያጭ ሇማቅረብ
ሲሰሩ ይህ የጥናት ቡዴን በእማኝነት ሇመመሌከት ችሎሌ፡፡
የከሰሌ ሽያጭ በኢትዮጵያ በሔግ የተከሇከሇ ቢሆንም በየቦታው
እየተካሄዯ ያሇና የተሇመዯ ዴርጊት እንዯሆነ ይስተዋሊሌ፡፡
መጠነ ሰፊ ኢንቨስትመንት ሊይ የተሰማሩ (በተሇይ የውጭ)
ባሇሃብቶች ከባዴ መሣሪዎችንና ማሽኖችን በመጠቀም
ምንጣሮና የዯን ጭፍጨፋ ካካሄደ
በኋሊ እንጨቱን፣
ቁርጥራጩን አንዴ ሊይ በማዴረግ ሲያቃጥለት ይህ የጥናት
ቡዴን በአካሌ ተገኝቶ የተመሇከተ ሲሆን በየአካባቢው የሚገኙ
ነዋሪዎችም ይህንኑ ይመሰክራለ፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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በኢትዮጵያ ውስጥ በተሇያየ ቦታ በተሇይም በቆሊማ የአገሪቷ
ክፍሌ ሇሚገኙ በርካታ ተወሊጅ ነዋሪዎች የተፈጥሮ ዯን
ከፍተኛ ዯረጃ የሚሰጠው አገሌግልት አሇ፡፡ (ሣጥን በ
ይመሌከቱ) ከእነዙህም ጥቅሞች መካከሌ ሇመዴኃኒትነት፣
ሇማገድነት፣
ሇህንጻ
መሣሪያነት፣
ሇምግብነት
ከመዋለ
በተጨማሪ አንዲንዴ ዚፎች ባሔሊዊና ታሪካዊ ትርጉም ያሊቸው
በመሆናቸው
በጥቃት
ጊዛ
ከጠሊት
ሇመከሊከያነትም
ያገሇግሊለ፡፡ በተዯጋጋሚ በየአካባቢው የሚኖሩ ተወሊጅ
ነዋሪዎች ሇዙህ የጥናት ቡዴን እንዯተናገሩት በተሇይ ዴርቅ
በሚከሰትበትና በአየር ንብረት ሇውጥ፣ በተባይ መከሰት
እንዱሁም በግጭት ምክንያት የምግብ ዕጥረት በሚኖርበት ጊዛ
ከጫካው (ከዯኑ) የሚገኘው ሁለ ሇችግር ቀን መውጫ በመሆን
እንዯሚያገሇግሌ በተዯጋጋሚ ገሌጸዋሌ፡፡137
በተሇይ በቤንሻንጉሌ ክሌሌ በሚፈጸም የመሬት ውሌ ስምምነት
ሊይ እንዯሰፈረው አንዴ ሓክታር መሬት በተመነጠረ ቁጥር
በምትኩ ስዴስት ዚፎች መተከሌ እንዲሇባቸው የሚያዜ
ቢሆንም
በየአካባቢው
ስምምነቱን
የሚያስፈጽመው
የኢንቨስትመንት ቢሮ ይህንን በጭራሽ ተግባራዊ አዴርጎ
አያውቅም፡፡

የአሃዲዊ ባህልች ተጽዕኖ
አሃዲዊ ባህልች እና የኢንደስትሪን ዳ የሚከተሌ ግብርና
በአካባቢ ጥበቃ ሊይ የሚያመጡት ተጽዕኖዎች የሚከተለት
ናቸው፡-የአካባቢ በመርዚማ ኬሚካልች መመረዜ (ይህ በተሇይ
አፈሩ ር የማብቀሌ ብቃቱን በመቀነስ በሁለም የተመጋቢ
ሠንሰሇት የሚገኙትን ሉጎዲ ይችሊሌ)፣ የተፈጥሮ ተባይን
የመከሊከሌ ዓቅሙ መዚባት፣ አዲዱስ አረሞችና የዕጽዋት
(የአዜርዕት) በሽታዎች መከሰት፣ የብሃ ሔይወት መጥፋት፣
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

አገር በቀሌ በሆኑት ዕጽዋት ውስጥ በሳይንስ የተዲቀለ
የዕጽዋት ዜርያዎች መስፋፋት (ቴሳ ምንዯሳ ወይም
genetically-engineered) ወተ የተሇመደት ናቸው፡፡138
አሁን እየተሸጡ በሚገኙት ቦታዎች ሊይ የሚካሄዯው የእርሻ
ሌማት በጣም ዉሱን በመሆኑ የማዲበሪያና የተባይ ማጥፊያ
አጠቃቀም የዙያኑ ያህሌ የተወሰነ ነው፡፡ ሆኖም ግን ይህ
በዙሁ አይቀጥሌም፡፡ ምክንያቱም በርካታ የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች እነዙህን ኬሚካልች በሉዜ በወሰዶቸው መሬቶች
ሊይ በብዚት ሇመጠቀም መጋጀታቸውን የገሇጹ ሲሆን ይህንን
የሚከሇክሌ (የሚገዴብ) ሔግ ስሇመኖሩ ምንም የሚያውቁት
ነገር
እንዯላሇ
ገሌጸዋሌ፡፡
ሇግብርና
ኢንቨስትመንት
የተጋጀው የአካባቢ ጥበቃ ሔግ የተባይ ማጥፊያ አጠቃቀምን
በተመሇከተ እንዱሁም በሔግ የተፈቀደ ኬሚካልችን ዜርዜር፣
መሠረታዊ የአካባቢ አጠባበቅ መስፈርቶችን (መሇኪያዎችን)፣
የሠራተኞችን የጤና አጠባበቅንና ዯኅንነትን በተመሇከተ
ዜርዜር መመሪያዎችን ይሰጣሌ፡፡ የፌዳራሌ የተባይ ማጥፊያ
ምዜገባና ቁጥጥር አዋጅ ቁጥር 20፤1982 የተባይ ማጥፊያን
በተመሇከተ የጥንቃቄ አጠቃቀምን፣ ምዜገባን እንዱሁም ስሇ
ጤና አጠባበቅና ዯኅንነት ዜርዜር መመሪያ የሚሰጥ ቢሆንም
እስካሁን ግን ሔጉ በሥራ ሊይ አሌዋሇም፡፡ ኢትዮጵያ ዯግሞ
ከተባይ ማጥፊያ አጠቃቀም ጋር በተያያ አሳሳቢ ታሪክ
አሊት፡፡ ሇምሳላ በቅርቡ በተካሄደ ጥናቶች እንዯሚያሳዩት
ሇተባይ ማጥፊያ ከውጭ ወዯ አገር ውስጥ ከሚገቡት 96
መዴኃኒቶች
ውስጥ
18ቱ
እንዱሁም
ፈንጂሳይዴስን
(fungicides) ሇማጥፋት እንዱሁ ከውጪ ከሚገቡት 105
መዴኃኒቶች መካከሌ 19ኙ ብቻ በአበባ አምራቾ (አብቃዮች)
ሇጥቅም የዋለ ቢሆኑም ፈቃዴ ከተሰጣቸው መዴኃኒቶች
ዜርዜር መካከሌ ግን አይዯለም፡፡139
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ላልች የአካባቢ ጥበቃ ተጽዕኖዎች
ከሊይ ከተጠቀሱት በተጨማሪ ሉከሰቱ የሚችለ እጅግ አስከፊ
የሆኑ የአካባቢ ጥበቃ ተጽዕኖዎች የእርጥብ (ረግረግ) መሬቶች
ብክሇት፣ የደር አራዊት በዓይነትም ሆነ በብዚት መቀነስ፣ የውሃ
መበከሌ፣ ዜርያቸው በማይታወቅ የአዜርዕት (የዕጽዋት) አረም
መወረር እና የብዜሃ ህይወት መጥፋት ጥቂቶቹ ናቸው፡፡

በየአካባቢው ሇሚገኙ ነዋሪዎች የእርጥብ መሬት መኖር
ሇኑሯቸው ወሳኝ የሆነ ነገር ነው፡፡ ምክንያቱም እንዯዙህ
ዓይነቶቹ መሬቶች መጠነ ሰፊ የሆነ የብዜሃ ህይወት
የሚገኝባቸው በመሆናቸው ጎርፍን በመከሊከሌ፣ የወንዝችን

ሣጥን ኀ፡ የአየር ንብረት ሇውጥ በኢትዮጵያ140
ኢትዮጵያ በአብዚኛው ሔዜቧን የመመገብ ብቃቷ ጥገኛ የሆነው በአየር ንብረት ሊይ ነው፡፡ ከዙህ አኳያ የምግብ ዋስትና በአገሪቷ
ውስጥ ተግባራዊ እንዲይሆን ካዯረጉት መካከሌ ቀዲሚዎቹ ዴርቅና የጎርፍ አዯጋዎች ናቸው፡፡ አሁን እየተካሄዯ ያሇው የመሬት
ሽያጭ ይህም በአየር ንብረት ሊይ ከሚያዯርሰው ጉዲት አንጻር በኢትዮጵያ የመሬት ኢንቨስትመንት ፖሉሲ ሊይም ሆነ በአጠቃሊይ
ተሇዋዋጭ በሆነው የአየር ንብረት ሊይ የሚያስከትሇው ጉዲት ትኩረት የተሰጠው አይመስሌም፡፡ በውሃ ኃብት አጠቃቀም ሊይ ያሇው
ሌቅነት እንዱሁም የምርቱን አሊሊክና የገበያውን ሁኔታ በተመሇከተ ያሇው የሊሊ ቁጥጥር ሁኔታውን የበሇጠ እንዱባባስ ያዯርገዋሌ፡፡
በቅርቡ የተካሄዯ የዲሰሳ ጥናት እንዲመሇከተው በአየር ንብረት ሇውጥ ምክንያት ሇሚዯርሰው አስከፊ ውጤት በከፍተኛ ሁኔታ
ከተጋሇጡት አገሮች መካከሌ ኢትዮጵያ በቀዲሚነት እንዯምትገኝ ግቧሌ፡፡ ሇሚከሰተውም ሇውጥ ኢትዮጵያ ምሊሽ ሇመስጠት ያሊት
የአቅም ብቃት ዜቅተኛ መሆኑን ጥናቱ ጨምሮ አስታውቋሌ፡፡ የአየር ንብረት ሇውጥን በተመሇከተ የሚከናወኑ የሞዳሌ ጥናቶች
እርግጠኛ ያሇመሆን ችግር ቢኖራቸውም አሁን ካሇው ሁኔታ በመነሳት በኢትዮጵያ የዜናብ ሁኔታ መሇዋወጥ፣ አስከፊ የአየር ጠባይ
ክስተቶች፣ የውሃ እጥረትና የሙቀት መጨመር (የዓሇምአቀፉ የጥናት ሞዳሌ እንዯሚተነብየው የዚሬ 40ዓመት በኢትዮጵያ የሙቀቱ
መጠን በአማካይ ከ1.7 እስከ 2.1 ዱግሪ በሴንቲግሬዴ ይጨምራሌ) እንዯሚከሰት ብዘዎች የሚጋሩት ሃሳብ ነው፡፡ ከዙህ ጋር
የተያያዘ ተጽዕኖዎች ዯግሞ በሽታ (ወባ፣ ኮላራ፣ የአከርካሪ አጥንት ትኩሳት ተብል የሚጠራው (dengue fever)፣ …) እንዱስፋፋ፣
የምግብ ዕጥረት፣ የመሬት ኃብት መሊሸቅ፣ የመሠረተ ሌማት ውዴመት እንዱከሰት እንዱሁም አሊቂ በሆኑ የተፈጥሮ ኃብቶች ሊይ
ያሇው እሽቅዴምዴም ሁኔታው እንዱባባስ ያዯርጉታሌ፡፡ በቤንሻንጉሌና በጋምቤሊ የሚኖሩ ገበሬዎች ሇዙህ የጥናት ቡዴን ሲናገሩ፡ባሇፉት አምስት ዓመታት በክሌሊቸው የተከሰተው የአየር ጠባይ (የዜናብና የሙቀት መጠን መሇያየት፣ በወንዝች ውስጥ ያሇው የውሃ
መጠን መቀነስ፣ ወተ) ፈጽሞ ሉተነበይ የማይቻሌ እና ፈጽሞ ተሇዋዋጭ እየሆነ እንዯመጣ ገሌጸዋሌ፡፡ ይህም በምግብ ምርታቸው
ሊይ ተጽዕኖ ማሳዯሩን አክሇው ተናግረዋሌ፡፡
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አፈሳሰስ
በመቆጣጠር
የአካባቢውን
የውሃ
አቅርቦት
የሚቆጣጠሩ የተፈጥሮ ስጦታዎች ናቸው፡፡ አሁን ባሇው
የመሬት ኢንቨስትመንትና አሸናሸን እጅግ በርካታ እርጥብ
(ረግረግ) መሬቶች ሇባሇሃብቶች ተሰጥተዋሌ፡፡ በጋምቤሊ ክሌሌ
ሥራውን እያከናወነ የሚገኘው የሔንደ ካሩቱሪ ኩባንያ ወሳኝ
የሆኑ ረግረግ መሬቶችን በከፊሌ እያስመጠጠ ሇሚያከናውነው
የእርሻ ተግባር ሲጠቀም ይህ የጥናት ቡዴን ቦታዎቹ ሊይ
በተገኘበት ወቅት ሇመመሌከት ችሎሌ፡፡

የአካባቢ ጥበቃና የማኅበራዊ ተጽዕኖ ክትትሌ በኢትዮጵያ
የሌማት እንቅስቃሴዎችን ሇመመጠን እና ሇማቃሇሌ የአካባቢ
ጥበቃ ተጽዕኖ ግምገማ (ብዘውን ጊዛ ከማኅበራዊ ተጽዕኖ
ግምገማ ጋር በማጣመር) በዓሇምአቀፍ ዯረጃ ተቀባይነት ያሇው
ግምገማ ነው፡፡ የዙህ ግምገማ ብቃት እንዯየአገሩ ቢሇያይም
በአሁኑ ጊዛ በሥራ ሊይ ከዋለት ዳዎች መካከሌ የሌማት
ፕሮጀክቶችን ቀጣይነትን ሇማረጋገጥ የሚያገሇግሌ ተስማሚ
መገሌገያ
ነው፡፡
ይህ
ግምገማ
የአንዴን
ፕሮጀክት
የአካባቢያዊና የማኅበራዊ ተጽዕኖዎች አስቀዴሞ ሇመረዲትና
የእርምት እርምጃ ሇመውሰዴ፣ እንዱሁም አጠቃሊይ ምክክር
ሇማዴረግና ትንተና ሇመስጠት በብቃት የሚረዲ ነው፡፡
በ1990ዓም የወጣው የኢፌዱሪ የአካባቢ ጥበቃ ፖሉሲ ሔዜባዊ
የምክክር ሂዯት፣ የቀጣይነት ጽንሰ ሃሳቦች እና ሙለ
የአካባቢያዊና የማኅበራዊ ተጽዕኖ ግምገማዎች እንዱዯረጉ
ይጠይቃሌ፡፡ በ1994 ዯግሞ የተሻሻሇው ሔግ ፕሮጀክቶች
በተግባር ሊይ ከመዋሊቸው በፊት የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ
(EIA) መዯረግ እንዲሇበት ዯንግጓሌ፡፡141 ነገር ግን በግንዚቤ
መታጣት፣ በአቅም ማነስ፣ በአስፈጻሚው አካሌ ስሌት ማጣት፣
በማበረታቻ መታጣት፣ እና በዯካማ የፖሇቲካ ቁርጠኝነት
ምክንያት ይህ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አፈጻጸም ዯካማ ሆኖ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ቆይቷሌ፡፡142 በ1997ዓም 300 የሚሆኑ የፕሮጀክት ባሇቤቶች
በአዱስ አበባ አካባቢ ሇኢንቨስትመንት የሚውሌ መሬት
ተሰጥቷቸው
ነበር፡፡
የአካባቢ
ጥበቃ
ባሇሥሌጣንም
ከመካከሊቸው 80 የሚሆኑትን ባሇሃብቶች መርጦ የአካባቢ
ተጽዕኖ ግምገማ (EIA) የማዴረግን አስፈሊጊነትን በመግሇጽ
ቢነገራቸውም ሁሇቱ ብቻ የባሇሥሌጣኑን መ/ቤት አሠራር
በመከተሌ ተጨማሪ መረጃ ሇማግኘት የሞከሩ ቢሆንም
እነርሱም ግንምንም ዓይነት መረጃ መሌሰው አሊስረከቡም፡፡143

3.6 የውሃ አጠቃቀምና አስተዲዯር
ኢትዮጵያ 122 ቢሉዮን ሜትር ኩብ ውሃ የሚያፈሱ 12 ወዯ
ሸሇቆ የሚወርደ ወንዝች ያሎት ሲሆን በመሬት ውስጥ ዯግሞ
ከ2.6 እስከ 6.5 ቢሉዮን ሜትር ኩብ የሚዯርስ የውሃ ክምችት
አሊት፡፡ ይህ ዯግሞ ኢትዮጵያ ካሊት ከፍተኛ የሔዜብ ብዚት
አኳያ አንዴ ሰው በዓመት 1ሺህ 575 ሜትር ኩብ ውሃ
እንዯሌቡ ማግኘት ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ በአገሪቷ ውስጥ
ያሇው የውሃ ተፋሰስ በአራት ይከፈሊሌ፤ (ከአባይ፣ ከስምጥ
ሸሇቆ፣ ከሸበላ-ጁባ እና ከሰሜን ምስራቅ) 69በመቶ የሚሆነው
የሚመጣው ከአባይ ወንዜ ነው (የአባይ ወንዜን በተመሇከተ
ሳጥን ኘ ሊይ የቀረበውን ውይይት ይመሌከቱ) አብዚኛዎቹ
የኢትዮጵያ
ወንዝች
ሁኔታ
ወቅታዊነት
የሚታይባቸው
በመሆናቸው 70በመቶ የሚሆነው የሚሞለት በሏምላና ነሏሴ
ወራት ነው፡፡ ሔዜቡ ከሚጠቀመው 3በመቶ ከሚሆነው የውሃ
ኃብት 86በመቶ የሚሆነው ሇእርሻ የሚውሌ ሲሆን 11በመቶ
የሚሆነው ሇቤት ውስጥ አገሌግልት፤ ቀሪው 3በመቶ ዯግሞ
ሇኢንደስትሪ አገሌግልት ይውሊሌ፡፡144

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሣጥን ነ፡ የአካባቢ ጥበቃ ትግበራ መተዲዯሪያ
የግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር ሇእርሻ ኢንቨስትመንት የሚሆን የአካባቢ ጥበቃ የትግበራ መተዲዯሪያ በሥራ ሊይ ሇማዋሌ
የመጨረሻው ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ በሥራ ሊይ በሚውሌበት ጊዛ ባሇሃብቶች በውዳታ ራሳቸውን እየተቆጣጠሩ የሚተገብሩት
መሇኪያ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ የአበባው ክፍሇኢኮኖሚ እንዯሚጠቀመው ሁለ (ሣጥን ተ ይመሌከቱ) ይህ የሚኒስቴር መ/ቤትም
መተዲዯሪያውን በተገቢው ሁኔታ በተግባር ሇመፈጸሙ የወርቅ፣ የብርና የነሃስ ሽሌማቶችን ይሰጣሌ፡፡ መተዲዯሪያ ዯንቡ የአካባቢ
ጥበቃ የአስተዲዯር ሥርዓትንና የአካባቢ ተጸዕኖ ግምገማ (EIA) አጠቃቀምን ያዯፋፍራሌ፡፡
በመተዲዯሪያው ውስጥ ከሚገኙት መመሪያዎችና መስፈርቶች ጥቂቶቹ የምክክር ተግባራት፣ የባሔሊዊ ትዕይንት ጥበቃዎች፣ የቅጥር
አፈጻጸም መሇኪያዎች (ሇሴቶች ሌዩ ትኩረት የሚሰጥ)፣ ተጎጂ ከሆኑ የአካባቢጥበቃ መሇያዎች፣ የሠራተኛ ማኅበር ውክሌና፣ የጤናና
የዯኅንነት ጥበቃ፣ የኬሚካሌ አጠቃቀምና ክምችት፣ የብሃ ህይወትና የዯን ጥበቃ፣ ወተ ናቸው፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታዎች እነዙህ
መመሪያዎች ጠቅሇሌ ያሇ ይት አሊቸው፡፡ (ሇምሳላ በአንዴ ቦታ ሊይ መመሪያው “የአካባቢው ነዋሪዎች በፕሮጀክቱ ዕቅዴ
አወጣጥና ትግበራ ሂዯት ሊይ ተሳትፎ አሊቸው” ሲሌ) በላሊ ቦታ ዯግሞ ግሌጽ የሆነ መመሪያ ይሰጣሌ ይሊሌ፡፡ (ሇምሳላ “ሠፈሮች
(ካምፖች) ከውሃ አሌ አካሊት 1ኪሜ ርቀው መገንባት አሇባቸው” ይሊሌ)፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ዯግሞ በጣም ግሌጽ የሆኑ በአካባቢ
ጥበቃ መተዲዯሪያው ሊይ ከሰፈሩት መመሪያዎች የሚከተለትን ይጨምራሌ፡
የውሃ አካሊት በሚገኙበት 500ሜትር ክሌሌ ውስጥ ምንም ዓይነት ምንጠራም ሆነ የዕጽዋት ቆረጣ ማዴረግ ክሌክሌ ነው፡፡

በሉዜ ከተፈቀዯው መሬት 5በመቶ በሚሆነው ሊይ አገር በቀሌ ዚፎች መተከሌ አሇባቸው

ሠፈሮች (ካምፖች) ከዯንና ከብሓራዊ ፓርኮች ቢያንስ 2ኪሜ ርቀው መመሥረት አሇባቸው

ወዯ እርሻ መሬት በሚወስደ መንገድች ሊይ በየ500 ሜትር ርቀት (ሔገወጥ አዯን ሇመከሊከሌ ያመች ንዴ) የፍጥነት
ማብረጃዎች (ኩርባዎች፣ አባጣዎች) በየመንገደ ሊይ መዯረግ አሇበት
የዙሀ ሁለ ዋንኛ ዓሊማ በመንግሥት ባሇሥሌጣናትና በመያድች ተገቢው ቁጥጥር ተግባራዊ እንዱሆን ሇማዴረግ ነው፡፡ በእርሻ
ኢንቨስትመንት ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት (AISD) መ/ቤት የሚገኙ ኃሊፊዎች ከመሬት ይዝታ ኢቨስትመንት ጋር ተያያዥነት ያሊቸው
የአካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች ቅዴሚያ ቢሰጣቸውና በሔግ አውጪው አካሌ ከመስተናገዲቸው ይሌቅ በዙህ መተዲዯሪያ ቢታዩ በማሇት
ሃሳባቸውን ይሰጣለ፡፡ ሆኖም በኢትዮጵያ ሥርዓተሔግ ውስጥ ሇእነዙህ የአካባቢ ጥበቃ ዯንቦችና መመሪያዎች እየተሰጠ ያሇው
ዜቅተኛ አመሇካከት፤ እነዙህንም ሔግጋት ተግባራዊ ሇማዴረግ ተነሳሽነት በላሇበት እንዱሁም ከአበባ ምርት ኢንደስትሪ
የሥነሥርዓት ዯንብ ተሞክሮ በመነሳት ይህ መተዲዯሪያ ዯንብም አስፈሊጊው ክብር ተሰጥቶ የመተግበሩን ሁኔታ አጠራጣሪ
አዴርጎታሌ፡፡

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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የመስኖ ጉዲይ
ኢትዮጵያ በመስኖ መሌማት የሚችሌ 3.6 ሚሉዮን ሓክታር
መሬት አሊት፡፡145 በአሁኑ ጊዛ አብዚኛው ሰብሌ የሚመረተው
ዜናብን በመተማመን ሲሆን ከዙህ ውስጥ የመስኖ እርሻ ዴርሻ
3በመቶ ብቻ ነው፡፡ በመስኖ የሚመረቱት ሰብልች በአብዚኛው
ውሃ የሚወስደና ሇውጪ ንግዴ የሚውለ እንዯ ሸንኮራ አገዲ፣
ጥጥና ፍራፍሬዎች ናቸው፡፡ በ1993 በተዯረገ ጥናት በአማካይ
የሚበቅሇው የጥራጥሬ መጠን በመስኖ ከሆነ 1.75 ቶን
በሓክታር ሲሆን በዜናብ ዯግሞ 1.15 ቶን በሓክታር እንዯሆነ
ጠቁሟሌ፡፡146 በመሆኑም ኢትዮጵያ እስካሁን ያሊትን የመስኖ
ኃብት እንዯሚገባው እንዲሌተጠቀመችበት ይህ በጉሌህ
የሚያሳይ ነው፡፡ ሆኖም አሁን እየተገነቡ ባለት የተሇያዩ
ትሌሌቅ ግዴቦችና የእርሻው ክፍሇ ኢኮኖሚ ወዯ ንግዴ
በማተኮሩ ምክንያት በኢትዮጵያ የእርሻ ሌማት ውስጥ የመስኖ
አጠቃቀም ከፍተኛ ዴርሻ ሉኖረው ይችሊሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡
“በኢትዮጵያ ከበቂ በሊይ ውሃ አሇ፡፡ በጋምቤሊ ብዘ ገንብ
የምናፈሰው ውሃ ሇማምጣት ሳይሆን ውሃ ሇማውጣት ነው፡፡”
ሳይ ራማክሪሽና ካሩቱሪ፤ የካሩቱሪ ኩባንያ ዋና ሥራአስፈጻሚ ባሇሥሌጣን
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የውሃ አጠቃቀም ተጽዕኖዎች
ትክክሇኛ የሆነ የውሃ ኃብት አጠቃቀምን በተመሇከተ
በፌዯራሌ ዯረጃ የተጋጀ ህግ148 ቢኖርም የእነዙህ ሔግጋት
አተገባበር በጣም ዯካማ እንዯሆነ ይስተዋሊሌ፡፡ ሔጉ ውሃ
“መጠበቅ” እና “ሇአገሪቷ ከፍተኛ ሇሆነ የማኅበራዊና የኢኮኖሚ
ጥቅም ሊይ መዋሌ” እንዲሇበት ይናገራሌ፡፡ ይህንንም አጠባበቅ
በተመሇከተ ሔጉ (የቁሻሻ ውሃ ፍሳሽ ክሌከሊን እንዱሁም በውሃ
ዲርቻዎች አካባቢ ሇእጽዋት ሉዯረግ የሚገባውን እንክብካቤ
በተመሇከተ) መርዜር ይሰጣሌ፡፡
በዙህ የጥናት ቡዴን ምርምር በተካሄዯባቸው የሉዜ ስምምነቶች
ውስጥ የውሃ አጠቃቀምን በተመሇከተ የተወሳ ምንም ዓይነት
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ገዯብ የሇም፡፡ የፌዳራለ የእርሻ ኢንቨስትመንት ዴጋፍ
ዲይሬክቶሬት (AISD) ቃሌአቀባይ እንዯሚለት ከሆነ ምንም
እንኳን ስሇ ውሃ አጠቃቀም ገዯብ ባይኖርም መሬቱ በመስኖ
የሚሇማ ከሆነ፣ በሉዜ የሚሸጠው መሬት በወንዜ አካባቢ ከሆነ
ወይም “በዋንኛ የውሃ አካባቢ” ከሆነ የኪራዩ ዋጋ ከፍ ይሊሌ፡፡
ከዙህ ላሊ ይህ የጥናት ቡዴን ቃሇመጠይቅ ያዯረገሊቸው
አብዚኛው
ትናንሽ
ባሇሃብቶች
ሇእርሻቸው
በዋንኛነት
የሚጠቀሙት የዜናብ ውሃን እንዯሆነ ጠቅሰዋሌ፡፡
የሳዑዱ ስታር ቃሌ አቀባይ የሆኑት አቶ ገርሚዴ ቦጋሇ
እንዯሚለት ከሆነ ሥራቸውን አስመሌክቶ የውሃ ጉዲይ
ዋንኛው እንዯሚሆንና ሇዙህም የተሇያዩ ዕቅድች (30ኪሜ
ርቀት ያሇው የሲሚንቶ ቦይን ጨምሮ በአሌዌሮ ወንዜ ሊይ
የሚገነባው ላሊኛው ግዴብ) እንዲሎቸው በመጠቆም ሇሩዜ
ምርታቸው በቂ የውሃ አቅርቦት ሇማግኘት እንዯሚሠሩ
ገሌጸዋሌ፡፡ (ሇተጨማሪ ማብራሪያ ሣጥን ሰ ይመሌከቱ)
በመጨረሻም ከውሃው ተፋሰስ የታችኛው ክፍሌ ሊይ
ስሇሚገኙት
ተጠቃሚዎች
የሚከሰተው
ተጽዕኖ
ምን
እንዯሚመስሌ እንዱሁም እነዙህ ተጠቃሚዎች የተፋሰሱ
የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ይሁኑ ወይም በላሊ አገር ይሆን
ያለት ምንም የተጠናቀረ ማስረጃ የሇም፡፡ በውሃው የታችኛው
ክፍሌ የሚገኙት የውሃው ጥራትና መጠን በተመሇከተ ያሇው
አጠቃሊይ ተጽዕኖ እና የአጠቃቀም ስሌት ከፍተኛ ትኩረት
የሚያሻው
ነው፡፡
እነዙህ
ተጽዕኖዎችም፡የውሃ
ፍጆታ/አጠቃቀም፣ የውሃው ጥራት፣ የአየር ንብረት ሇውጥ
ሁኔታ፣
የተሇያዩ
ግዴቦችና
የማይኤላክትሪክ
(ሃይዴሮ
ኤላክትሪክ) ተቋማት፣ ወዯፊት ሇኢንቨስትመንት የሚሸጡ
የመሬት ይዝታዎች፣ በውሃማ ስፍራዎች የሚዯረግ የመሬት
ኢንቨስትመንት መብዚት (መከማቸት) እና የሔዜብ ብዚት
መጨመር ናቸው፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ሣጥን ኘ፡ የአባይ ወንዜና የመሬት ኢንቨስትመንት
የኢትዮጵያን የወዯፊት የውጪ ፖሉሲ አጀንዲ ከሚቆጣጠሩት መካከሌ የአባይን ውሃ አጠቃቀምና ሇሌማት ማዋሌ
ከተመሇከተው የሚበሌጥ ጉዲይ የሇም፡፡ በአባይ ከሚፈሰው 90በመቶ የሚሆነው ውሃ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ነው፡፡ ይህ
ከኢትዮጵያ የሚመጣው በተሇምድ ጥቁር አባይ የሚባሇው ሲሆን ከነጭ አባይ ጋር ይገናኛሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪም በአባይ ተጠርጎ
ከሚወሰዯው ሇም አፈር 96በመቶ የሚሆነው የሚሄዯው ከኢትዮጵያ ዯጋማ ክፍሌ ነው፡፡ ከታሪክ እንዯምንረዲው የአባይ ወንዜን
አጠቃቀም በተመሇከተ የሚያስተዲዴሩት ሔጎች በ1929 (እኤአ) እና በ1959 (እኤአ) በግብጽና በሱዲን እንዱሁም በግብጽና
በብሪታኒያ (ቅኝ ግዚቶቿን በመወከሌ) የተፈረሙት ናቸው፡፡ በእነዙህ በቅኝ ግዚት መን በተፈረሙ ውልች መሠረት ግብጽና ሱዲን
ከአባይ ወንዜ ኃብት በዴምሩ 90በመቶ የሚሆነውን የመጠቀም መብት አሊቸው (ይህም በየዓመቱ 55.5 ሜትር ኩብ የሚሆነው
ሇግብጽ 18.5 የሚሆነው ዯግሞ ሇሱዲን ማሇት ነው)፡፡
በሊይኛው ተፋሰስ ሊይ የሚገኙት አገሮች በመሬትና በኃብት አጠቃቀም እያዯጉ ሲመጡ እነዙህ ስምምነቶች በወቅቱ ከቅኝ
ግዚት ነጻ የሚወጡት አገራት ሇሚያካሂደት የሌማት ዕቅዴ ከወቅቱ ነባራዊ
ሁኔታ ጋር እንዯማይስማማ እየተስተዋሇ መጣ፡፡ እነዙህ በሊይኛው ተፋሰስ ሊይ
የሚገኙት አገራት ኢትዮጵያ፣ ዑጋንዲ፣ ሩዋንዲ እና ታንዚኒያ ሲሆኑ በቅርቡ
ፍትሏዊ የሆነ የአባይን አጠቃቀምና አስተዲዯርን በተመሇከተ ስምምነት
ተፈራርመዋሌ፡፡
በተሇይ ግብጽ በአባይ ወንዜ ሊይ በከፍተኛ ሁኔታ ጥገኛ ስትሆን
የምታገኘው የዜናብ መጠን እጅግ ዜቅተኛ፣ ከመሬት በታች ያሇው የውሃ ኃብት
ውሱን እንዱሁም ተሇዋዋጭ ከሆነው የአየር ንብረትና በፍጥነት ከሚያዴገው
የሔዜብ ቁጥሯ ጋር ተዲምሮ ግብጽ ሔዜቧን ሇመመገብ ሇእርሷ የሚጠቅም
ስምምነት እንዱኖር ትሻሇች፡፡
በአባይ ተፋሰስ ከሚገኙት ቀሪዎቹ ስምንት አገራት ውስጥ ሰባቱ የእርሻ
ክፍሇኢኮኖሚያቸውን ሇማሻሻሌ በአባይ ሊይ ግዴብ እንዯሚሰሩ እያስፈራሩና
የአገራቸውን የውሃ ፍሊጎት በተመሇከተ ውሳኔ ሊይ ሇመዴረስ እየሰሩ
ይገኛሌ፡፡149 ኢትዮጵያ ከውሃ የሚመነጭ ኤላክትሪክ ሇአጎራባች አገራት የመሸጥ ከፍተኛ ምኞት ውስጥ ትገኛሇች፡፡ በመሆኑም
እስካሁን ባሇፉት ዓስርተ ዓመታት አምስት ግዴቦችን የገነባች ሲሆን አሁን ዯግሞ 1.4ቢሉዮን ድሊር የሚያወጣ የውሃኃይሌ ማመንጫ
የመገንባት ጅማሬ ሊይ ትገኛሇች፡፡150 ከዙህ ላሊም መንግሥት ሇመጠነሰፊ የመሬት ኢንቨስትመንት የሰጠው ትኩረት እነዙህን
ሁኔታዎች አሳሳቢ እንዱሆኑ እያዯረጋቸው መምጣቱ አይቀሬ ነው፡፡ በፌዳራለ መንግሥት ሇመጠነሰፊ የንግዴ እርሻ ይውሌ ንዴ
ከወሰነው የመሬት ይዝታ ከ70በመቶ የሚበሌጠው ወይም 1.5 ሚሉዮን ሓክታር የሚሆነው ከአባይ ጋር የተቆራኘ ነው፡፡151 ከጋምቤሊ
እና ቤንሻንጉሌ ክሌሊዊ መስተዲዴሮች የተገኘው መረጃ እንዯሚጠቁመው ከሆነ ተጨማሪ 520 ሺህ ሓክታር መሬት ሇባሇሃብቶች
ተሰጥቷሌ፡፡ ይህ የጥናት ቡዴን በእነዙህ የሉዜ ስምምነቶች ሊይ የውሃን አጠቃቀም በተመሇከተ ምንም ዓይነት አንቀጽ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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አሌተመሇከተም፡፡ ከዙህ በተጨማሪም መጠነሰፊዎቹ የእርሻ መሬቶች በጥቅም ሊይ ስሇሚያውለት የውሃ አጠቃቀም ቁጥጥር፣
ስሌተራና ክትትሌ ስሇመዯረጉ የሚገሇጽ ምንም ማስረጃ የሇም፡፡
ሳንዴራ ፖስትሌ የተባለት የዓሇምአቀፍ የውሃ ፖሉሲ ተቋም ዲይሬክተር ሲናገሩ “የአባይ ጉዲይ የሚያሳስበኝ ነው” ይሊለ፡፡
ሲቀጥለም ግብጽ በወታዯራዊ ብቃቷ የሊቀች ብትሆንም ሇአዯጋ ግን የተጋሇጠች ነች፤ “ግብጽ በከፍተኛ ሁኔታ የአባይ ጥገኛ
በመሆኗ የውሃ ፖሇቲካ ወዯ ወታዯራዊ ፍጥጫ መቀየሩ ያመነ ሲሆን ግብጽ የአቅርቦቱን መጠን ሇራሷ እያዯረገችው ነው ሇማሇት
ይቻሊሌ፡፡ ኢትዮጵያ ዯግሞ ርዕሰውሃዎችን (headwaters) የመገንባት ፍሊጎቶችን እያሳየች መጥታሇች”152 በማሇት ስጋታቸው
ይናገራለ፡፡

በካምፕ የሚገኝ የካሩቱሪ ሠራተኛ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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3.7 የመሬት ይዝታ ባሇቤትነት ሠርቲፊኬት፡- ምን
ጥቅም ይኖረው ይሆን?
“እናንተ
ምንም
መሬት
የመንግሥት ብቻ ነው፡፡”

የሊችሁም፤

መሬት

በመሬት ኢንቨስትመንት ምክንያት ሔይወታቸው ሇተቃወሰ አንዴ የመንዯር አሇቃ
153
የጋምቤሊ ክሌሊዊ መስተዲዴር ተወካይ የተናገሩት፡፡

ይህ የጥናት ቡዴን በቅዴሚያ የጎበኛቸው ቆሊማ ቦታዎች
(ጋምቤሊና ቤንሻንጉሌ) ምንም ዓይነት የመሬት ይዝታ
ሠርቲፊኬት አሠጣጥን የሚያመሇክት አሠራር እንዯላሊቸው
ተገንዜቧሌ፡፡ (ሆኖም በዯቡብ ክሌሌ መስተዲዴር ቆሊማ
ቦታዎች የመሬት ይዝታ ሠርቲፊኬት አሠጣጥ በሂዯት ሊይ
ይገኛሌ) በኦሮሚያ ክሌሌ በባኮ እየተፈናቀለ ስሊለት ገበሬዎች
የሚወራውን አስመሌክቶ የግብርና ኢንቨስትመንት ዴጋፍ
ዲይሬክቶሬት ዋና ዲይሬክተር የሆኑት አቶ ኢሣይያስ ከበዯ
ሲናገሩ “የመሬት ይዝታ ባሇቤት የሆነ ሁለ ካሣ ይከፈሇዋሌ፤
ባሇቤት ያሌሆነ ግን ሔገወጥ ነው” ብሇዋሌ፡፡154 ይህ የጥናት
ቡዴን በጎበኛቸው ቦታዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በተሇምድ
ስሇሚጠቀሙበት
የጋራ
የመሬት
ይዝታ
ባሇቤትነት
በመንግሥት በኩሌ እውቅና የሊቸውም፡፡ ከዙህ በፊት
እንዯተጠቀሰው ሇማኅበራዊ አገሌግልት ወይም አሰባጥሮ
ሇማረስ የሚውለ የመሬት ይዝታዎች በሙለ በመንግሥት
በኩሌ “የተተዉ የእርሻ ቦታዎች” እና “ማንም የማይኖርባቸው
ይዝታዎች” ተብሇው እንዯሚጠሩ ተጠቅሶ ነበር፡፡ ከዙህም ላሊ
የመሬት ይዝታ ባሇቤትነት አሠራር በተሇመዯባቸው የዯጋ
ቦታዎች ሰፋፊ ሇንግዴ ሥራ የዋለ የመሬት ኢንቨስትመንት
ቦታዎች (ኦሮሚያን ሳይጨምር) በብዚት የለም ፡፡
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇኢንቨስትመንት ሥራ እንዱውለ በታቀደ ቦታዎችና የመሬት
ይዝታ ሠርቲፊኬት አሠራር ባሌተሇመዯባቸው ቦታዎች
መካከሌ ግሌጽ የሆነ ግንኙነት ያሇ ቢሆንም የዙህ አሠራር
አሇመኖር ግን መሬት ሇኢንቨስትመንት እንዱውሌ አስገዴዶሌ
ሇማሇት እምብዚም ተዓማኒነት የሇውም፡፡ እነዙህ ቦታዎች
ሇኢንቨስትመንት
ተግባር
ሉውለ
የቻለበት
የተሇያዩ
ምክንያቶች ቢኖሩም በየአካባቢው የመሬት ይዝታ ሠርቲፊኬት
አሇመሰጠቱ በዋንኛነት ተጠቃሽ ነው፡፡ በእነዙህ ሁሇቱ
መካከሌ ስሊሇው ግንኙነት በአስረጂነት የሚጠቀሰው ምክንያት
ሥርዓትን የተከተሇ የመሬት ይዝታ ሠርቲፊኬት አሰጣጥ
አሇመኖር፤ ሇሚወረሰው መሬት ሉሰጥ የሚገባው ካሣ
ያሇመፈጸም ዕዴለን ከፍ እንዱሌ አዴርጎታሌ፡፡ ላሊው ዯግሞ
ይህ የሠርቲፊኬት አሠጣጥ አሰራር መታጣት በተሇይ በቆሊማ
ቦታዎች ያሇውን የመሬት አጠቃቀም (አሰባጥሮ ማረስን፣
አርብቶአዯርነት፣
የጋራ
የኃብት
አጠቃቀምን፣
ወተ)
በተመሇከተ መንግሥት የሰጠው ትኩረት ምን ያህሌ ዜቅተኛ
እንዯሆነ የሚያሳይ ነው፡፡

3.8 የግንዚቤ ዯረጃ
ጠቅሇሌ
ባሇ
መሌኩ
ሇመግሇጽ
የመሬት
ይዝታ
ኢንቨስትመንትን በተመሇከተ በኅብረተሰቡ ንዴ ያሇው
ግንዚቤ እጅግ ዜቅተኛ እንዯሆነ ይህ የጥናት ቡዴን ሇመረዲት
ችሎሌ፡፡ ከዙህ በፊት ሇመጠቆም እንዯተሞከረው በኢትዮጵያ
የነጻ ሚዱያና የመረጃ ሌውውጥ በጣም ዉሱን ነው፡፡ ይኸው
መንግሥት የሚቆጣጠረው ሚዱያ ግብርናን በተመሇከተ
በተዯጋጋሚ ገባ የሚያቀርብና ስሇ ሌማቱ ዯግሞ ዯግ ዯጉን
ብቻ
የሚያትት
ነው፡፡
ግብርናን
እና
ይህንኑ
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ተያይዝ ስሊለት ዕዴልች ማስታወቂያና ላልች ፕሮግራሞችን
ይኸው ሚዱያ በመዯበኛነት ያቀርባሌ፡፡
ላሊው በጥቅለ የሚታይ ጉዲይ በየቦታው ስሇሚገኝ የመሬት
ይዝታ ኢንቨስትመንት አብዚኛው መረጃ የሚሰራጨው በወሬ
መሌክ መሆኑ ነው፡፡ የተወሰኑ ስምምነቶች ሲከናወኑ
ሹክሹታና ወሬ በየቦታው ሲሰራጭ ይሰማሌ፤ ምክንያቱም በነጻ
የሚግብ ሚዱያ ባሇመኖሩና ኅብረተሰቡም በጉዲዩ ሊይ
እንዱመክር ስሇማይዯረግ ስሇሚቸበቸበው መሬት በቀበላ
ወይም በመንዯር ዯረጃ ያሇው ዕውቀት በጣም አናሳ ነው፡፡
በመሆኑም
በየቦታው
የሚኖሩ
መሬታቸው
ሇባሇሃብት
መሰጠቱን የሚያውቁት ቡሌድር ወይም ሠራተኞች ቦታውን
ሇመመንጠርና ሇማጽዲት መሰማራታቸውን ሲመሇከቱ ነው፡፡
በኢትዮጵያ የግብርና ሌማት መስፋፋት አስፈሊጊነት አጠያያቂ
አይዯሇም፡፡ ሆኖም ግን ይህንን ሰፋፊ የመሬት ይዝታ
ኢንቨስትመንት በመጠቀም መንግሥት በሥሌጣን ሇመቆየት
ይረዲው ንዴ የሚጠቀምበት መሣሪያ የመሆኑ አሳማኝነት
ትኩረትን የሚስብ አጠያያቂ ጉዲይ ነው፡፡ ከዙህ በተጨማሪም
በምግብ ራስን የመቻሌ፣ የተገፉ ብሓረሰቦችን (ማኅበረሰባዊ፣
ኢኮኖሚያዊ፣ ግብረገባዊና ፖሇቲካዊ) መብት የማስከበር እና
ላልች የሰብዓዊ መብት መከበር ትኩረት የሚሹ አጠያያቂ
ጉዲዮች ናቸው፡፡

3.9 የዓሇም ባንክ መመሪያዎች
መጠነ ሰፊ የእርሻ መሬቶችን ሇኢንቨስትመንት ከማዋሌ ጋር
በተያያ የማኅበራዊና የአካባቢ ጥበቃ ጉዲዮችን አስመሌክቶ
ከየቦታው በሚነሱ ነጥቦች ሊይ የሚሰጥ ዓሇምቀፋዊ ምሊሽ
ቢኖር የዓሇም ባንክ “Principles for Responsible Agricultural
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

Investment” በሚሌ በተከታታይ ሇመሬት ኢንቨስተሮች
ያወጣው በፈቃዯኝነት ተፈጻሚ የሚሆን መመሪያ ነው፡፡ ይህ
መመሪያ በርካታ ክርክር ያስነሳ ሲሆን መመሪያው በይት
ጠቅሇሌ፤ በአፈጻጸም ዯግሞ በፈቃዯኝነት ሊይ የመረኮ መሆኑ
በየቦታው የሚከሰቱ ችግሮችን ከመቅረፍ አኳያ ያሇው
ጠቃሚነት ዜቅተኛ ነው፡፡
ከዙህ ዓውዴ በመነሳት አሁን በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያሇው
ሁኔታ ይህንን መመሪያ በምንም መሌኩ የሚያንጸባርቅ
አይዯሇም፡፡ መመሪያው የሚሇውና በተግባር እየሆነ ያሇው
ይህንን ይመስሊሌ፡መመሪያ 1፡ በመሬት ይዝታ ሊይ ያሇ መብትን እንዱሁም
ከዙያ ጋር በተያያዥነት ያሇ የተፈጥሮ ኃብት ዕውቅና
ሉሰጠውና ሉከበር ይገባሌ፡፡
 የመሬት ይዝታን አስመሌክቶ የሚገኝ (ቀጥተኛም
ሆነ ተዋዋሪ) መብት በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዛ
አይከበርም፡፡ ሆኖም አንዲንዴ ጊዛ ቀጥተኛ
መብት
ያሊቸው
የካሣ
ክፍያ
ቢሰጣቸውም
መንግሥት የመሬት ባሇቤት መሆኑ፣ የመሬት
ቀጥተኛ ባሇቤትነት መብት ዕውቅና አሇማግኘት፣
በኅብረተሰቡ ንዴ በተሇምድ በሥራ ሊይ ሇዋሇው
የመሬት ይዝታና አጠቃቀም ተገቢውን ክብር
አሇመስጠት ይህ መመሪያ በኢትዮጵያ ተግባራዊ
እንዲይሆን
መሰናክሌ
ከፈጠሩ
ምክንያቶች
ተጠቃሾች ናቸው፡፡ የመሬት ይዝታ መብትን
አስመሌክቶ በክፍሌ 1.4 የተጠቀሰውንይመሌከቱ፡፡
መመሪያ 2፡ ኢንቨስትመንት የምግብ ዋስትናን አዯጋ ሊይ
የሚጥሌ ሳይሆን ይበሌጥ የሚያጠናክረው ሉሆን ይገባሌ፡፡
በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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 በምግብ ዕጥረት ሇረጅም ጊዛ በተጎደትና የመሬት
ይዝታዎቹ በሉዜ እየተቸበቸቡ ባለበት አካባቢዎች
የሚኖሩ የምግብ ዋስትናቸው እየተዲከመ እንጂ
እየተጠናከረ አይዯሇም የሚሄዯው፡፡
መመሪያ 3፡ የመሬት ይዝታንና ላልች የተፈጥሮ ኃብቶችን
ሇመጠቀምና የኢንቨስትመንት ሥራ ሇማካሄዴ የሚከናወነው
የአሠራር ሂዯት ግሌጽነት፣ ተጠያቂነት፣ እንዱሁም የሁለንም
ባሇጉዲዮች ፍሊጎት ግምት ውስጥ ያስገባና በተገቢው የንግዴ፣
የሔገ ዯንብና አሠራር ተፈጻሚነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡
 በየዯረጃው የግሌጽነት አሠራር ዜቅተኛ ነው፡፡
ክትትሌ የማዴረጊያ ዳዎች ዯካማ ናቸው፡፡
ተጠያቂ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የአሠራር ስሌት
የሇም፡፡ ጠንከር ያሇ የንግዴ፣ የሔገ ዯንብ አሠራር
ሁኔታ የተመቻቸ ቢመስሌም በተግባር ከሚዯረገው
ጋር ሲነጻጸር ምንም ግንኙነት የሇውም፡፡
መመሪያ 4፡ በውሳኔው ተጎጂ ከሚሆኑት ሁለ ጋር ምክክር
ሉዯረግና ስምምነት ሊይ ሉዯረስ የሚገባ ሲሆን ይህም
ተመዜግቦ ሉቀመጥና ተፈጻሚ ሉሆን ይገባሌ፡፡
 ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያ ተጎጂ ከሚሆኑት
ማኅበረሰቦች ጋር ምክክር መዯረግ እንዲሇበት ሔጉ
ቢዯነግግም የትም ቦታ ተግባራዊ ሆኖ አያውቅም፡፡
መመሪያ 5፡ ባሇሃብቶች የሚያከናውኗቸው ፕሮጀክቶች የሔግ
ሥርዓትን የሚከተለ፣ የክፍሌ ኢኮኖሚውን ጥቅም የሚስጠብቁ፣
በኃብት አመጣጠን ረገዴ ተግባራዊ መሆን የሚችለና ሇሁለም
ሊቂ ጥቅም የሚያስገኙ መሆን አሇባቸው፡፡
 በርካታዎቹ ፕሮጀክቶች በጅማሬ ሊይ ስሊለ ይህንን
በእርግጠኝነት ሇመናገር ቢከብዴም አሁን ያሇው
ሁኔታ ግን መሌካም አሠራርን የተከተሇ እንዲሌሆነ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የሚጠቁም ነው፡፡ የንግዴ ዕቅድች ተግባራዊነት
በተገቢው መሠረት የተጠኑ ያሇመሆናቸው ሁኔታ
ጎሌቶ ይታያሌ፡፡ የኢንቨስትመንት ተግባራቱም
የክፍሇኢኮኖሚውን ጥቅም በሚስከብር መሌኩ
የመካሄደ ሁኔታ አይታይም፡፡ የሔግ አሠራር
በተገቢው መንገዴ ሇመፈጸሙ የሚጠቁም ምንም
ነገር የሇም፡፡ አግባብ ያሊቸው ሔጎችም ተፈጻሚ
ሲሆኑ አይስተዋሌም፡፡
መመሪያ 6፡ ኢንቨስትመንት የማኅበራዊና የጥቅም ክፍፍሌን
እንጂ ተጋሊጭነትን ማበረታታት የሇበትም፡፡
 ኅብረተሰቡ
ሉያገኘው
የሚችሇውን
የጥቅም
ክፍፍሌን አስመሌክቶ ምንም ዓይነት ውይይት
ተከስቶ
አያውቅም፡፡
አሁን
ያለት
ቅዴመ
ሁኔታዎች እንዯሚጠቁሙት ከሆነ በመሬት ይዝታ
ኢንቨስትመንት እና በላልች ተያያዥነት ባሊቸው
ጉዲዮች ሳቢያ ነዋሪው ኅብረተሰብ ሇበርካታ
ችግሮች የተጋሇጠ መሆኑን ነው፡፡
መመሪያ 7፡ በፕሮጀክቶች አፈጻጸም የሚከሰቱ የአካባቢ ጥበቃ
ችግሮች ሉመገቡ ይገባሌ፤ ቀጣይነት ያሇው የኃብት
አጠቃቀም ሉበረታታ ሲገባው በዙሁ ሳቢያ የሚከሰቱ አለታዊ
ተጽዕኖዎች ሉቀነሱ እንዱሁም ከመከሰታቸው በፊት ሉታገደ
ይገባሌ፡፡
 ፕሮጀክቶች ተግባራዊ ከመዯረጋቸው በፊት
መከናወን የሚገባው የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ
(EIA) ተዯርጎ አያውቅም ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡
ይህንንም ግምገማ ቀጣይነት እንዱኖረው
የሚያስችሌና አዯጋዎች እንዱቀንሱ የሚያዯርግ
አስገዲጅነት ያሇው አሠራር የሇም፡፡
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ሇኢንቨስትመንት የተመነጠረው የአኙዋክ
መሬት ሊይ ይበቅሌ የነበረ ባሔሊዊ ፍሬ

ኢሉያ (ጋምቤሊ) አካባቢ ሇካሩቱሪ የእርሻ ተግባር እየተቃጠሇ የሚመነጠረው የመሬት ይዝታ

ቀዴሞ በዯን ተሸፍኖ የነበረ ሳውዱ ስታር ከአሌዌሮ ወንዜ ጠሌፎ የመስኖ ቦይ የሠራበት መሬት

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ሇውጭ ባሇሃብት ሉሰጥ የተወሰነ
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3.10 ወዯፊት ተጨማሪ ጥናት የሚያስፈሌጋቸው ጉዲዮች
የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት ባህርይና መጠን ያሇማቋረጥ
ተሇዋዋጭ ነው፡፡ በመሆኑም ሁኔታው ወቅታዊና ቀጣይነት
ያሇው ጥናትና ምርምር ያሻዋሌ፡፡ በተሇይ ኢትዮጵያን
በተመሇከተ በሚቀጥለት አጭር ጊዛያት የሚከተለት ጉዲዮች
ጥናት የሚያስፈሌጋቸው ናቸው፡1. በዯጋ አካባቢዎች የሚከናወነው የመሬት ይዝታ
ኢንቨስትመንት፡፡ በቆሊማ አካባቢዎች ስሇሚከናወነው
የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት ብዘ የተባሇሇሇት
ቢሆንም በኢትዮጵያ የዯጋ ክፍልችም የሚካሄዯውን
የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት ምን እንዯሚመስሌ
ጥናት ያሻዋሌ፡፡ በዯጋማ አካባቢዎች በአብዚኛው
የሔዜቡ አሰፋፈር ጥቅጥቅ ያሇ ሲሆን የገበያ ቦታዎች
በተሻሇ
የመሰረተሌማት
የተገናኙ
በመሆናቸው
ሇኢንቨስትመንት ዓይን የሚጣሌባቸው ቦታዎች
የመሆን
ዕዴሌ
አሊቸው፡፡
በእነዙህ
ቦታዎች
የሚገኘውን
የመሬት
ይዝታ
ኢንቨስትመንት
አስመሌክቶ
የመገናኛ
ብዘሃን
በቂ
ሽፋን
ካሇመስጠታቸው ባሻገር ጉዲዩን አስመሌክቶ ጠሇቅ
ያሇ ጥናት አሌተካሄዯባቸውም፡፡
2. የመንዯር ምስረታ፡፡ በቆሊማ አካባቢ ባለ ነዋሪዎች
ሊይ ሉከሰት የሚችሇው የመንዯር ምስረታ የሚኖረው
ተጽዕኖ ቸሌ የሚባሌ አይዯሇም፡፡ ይህንን መሌሶ
ማስፈር፣ ወዯፊት በኑሮ እና በምግብ ዋስትና
እንዱሁም ከመሬት ይዝታ ኢቨስትመንት ጋር

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

በተያያ የሚኖረው የረጅም ጊዛ ተጽዕኖ በጥቂቱ
የተሰራበት ነው፡፡
3. በውሃ ኃብት ሊይ የሚኖረው ተዯራራቢ ተጽዕኖ፡፡
ጋምቤሊን አቋርጠው ወዯ አባይ የሚፈሱ ወንዝች ሊይ
ሉከሰት የሚችሇው ተዯራራቢ ተጽዕኖ ተገቢ ትኩረት
የሚያሻው ነው፡፡ ግዴቦች፣ በውሃ ኃይሌ ኤላክትሪክ
የሚያመነጩ ተቋማት፣ የመስኖ ዕቅድች፣ ገዯብ የሇሽ
ሇንግዴ ሥራ የሚሰጡ የመሬት ይዝታዎች (የዯን
ጭፍጨፋና
የርዕሰውሃዎች
መዚባት)፣
የነዋሪው
አጠቃቀምና ተሇዋዋጭ የአየር ንብረት በምዕራቡ
የኢትዮጵያ ክፍሌ በውሃ ኃብት ሊይ ከፍተኛ ተጽዕኖ
ሇማሳዯር ያነጣጠሩ ጉዲዮች ናቸው፡፡ በተመሳሳይ
መሌኩ ዯግሞ የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንት
በሚካሄዴባቸው ቦታዎች በውሃ አጠቃቀም ሊይ ያሇው
ቁጥጥር ከመኖር የሚቆጠር አይዯሇም፡፡
4. በኦሞ ሸሇቆ በሚኖሩ የአገሬው ተወሊጆች ሊይ
የሚከሰተው ተዯራራቢ ተጽዕኖ፡፡ ከዙህ በፊት በሣጥን
ሀ ሊይ እንዯተገሇጸው በኦሞ ሸሇቆ በሚኖሩ የአገሬው
ተወሊጆች ሊይ እየዯረሰው ያሇው ተጽዕኖ ወሳኝ ዯረጃ
ሊይ ይገኛሌ፡፡ የሲቪለ ማኅበረሰብ በዙህ ቦታ ሊይ
የነበረው ትኩረት በአብዚኛው በሚሰራው ግዴብና
በብሓራዊው ፓርክ ሊይ ያነጣጠረ ነበር፡፡ ሆኖም
ያካባቢው ነዋሪዎች የኑሮ ሁኔታን አስመሌክቶ
የመሬት ይዝታ ኢንቨስትመንቱ የሚያዯርሰው ተጽዕኖ
ጥቂት ጥናት የተካሄዯበት ነው፡፡

በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ
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ጀንበር ዯህና እዯሪ
ዲግም እንዲትበሪ፡፡
ፍትሔና ፍርዴን ሳትይዢ በጉያሽ፣
የእውነትን ንጋት ሸሽገሽ በጮራሽ
እገዜትሻሇሁ ካሌሆነ እንዲትወጪ!
ሇጎጆዬ አፍራሾች ብርሃን አትስጪ፡፡
ስትነጊ በፍትህ ካሌታጀብሽ በተቀር
ከጨሇማ ውዬ ከጎጆዬ ሌዯር፡፡
በኢንቨስትመንት ስም መሬታቸው ሇተነጠቀባቸውና
የወዯፊት ብርሃናቸው ሇተወሰዯባቸው መታሰቢያ ይሁን!

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም
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ተቀጽላ ሀ፡
በኢትዮጵያ የሚካሄዯውን የውጪ ኢንቨስትመንት የሚመሇከቱ
የተመረጡ ሔግጋትና ዯንቦች፡፡
በዙህ ክፍሌ የተጠቀሱት በርካታዎቹ አዋጆችና ዯንቦች እነዙህ
ዴረገጾች
ሊይ
ይገኛለ፡፡
http://www.ethioinvest.org/Legal_Framework.php ወይም
http://www.ethiopian-law.com/

ኢንቨስትመንት
አዋጅ ቁጥር 375/1996፤ የኢንቨስትመንት አዋጅን እንዯገና
ሇመዯንገግ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 280/1994 ሇማሻሻሌ የወጣ
አዋጅ፡፡
አዋጅ ቁጥር 280/1994፤ ኢንቨስትመንትን ሇማሻሻሌ እንዯገና
የወጣ፡፡
የሚኒስትሮች
ምክር
ቤት
ዯንብ
ቁጥር
84/1995፡
ስሇኢንቨስትመንት ማበረታቻዎችና ሇአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
ስሇተከሇለ የሥራ መስኮች የወጣ የሚኒስትሮች ምክርቤት
ዯንብ፡፡
ንግዴ፣ ግብር፣ ፋይናንስና መዴን
የንግዴ ሔግ (1952)፤ የኩባንያዎችን አመሠራረት፣ አሠራር፣
መፍረስ፣ ወተ የሚዲኝ ሔግ፡፡
የፍትሏብሓር ሔግ (1982)
የሠራተኛ ጉዲይና ኢንደስትሪ
አዋጅ ቁጥር 42/1985፤ የአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ
በሠራተኛና በአሠሪ መካከሌ ግንኙነት የሚመሇከት አዋጅ፡፡
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አዋጅ ቁጥር 67/1989፤ የንግዴ ምዜገባና ፈቃዴ አዋጅ የንግዴ ሥራ ፈቃዴ አሠጣጥና ሂዯትን የሚቆጣጠር አዋጅ፡፡
አካባቢ ጥበቃ
አዋጅ ቁጥር 299/1995፤ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ የኢንቨስትመንት ሌማት ሃሳብ ንዴፍ ሲጋጅ በአካባቢ ሊይ
ያሇውን ተጽዕኖ የሚገመግም አዋጅ፡፡
አዋጅ ቁጥር 197/1992፤ የውሃ ኃብት አስተዲዯር አዋጅ የውሃ ኃብት በተገቢው ሁኔታ መጠበቁን የሚያረጋግጥና ጎጂ
ከሆኑ አካሊት የሚከሊከሌ እንዱሁም ሇማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ
ጥቅም መዋለን የሚያረጋግጥ አዋጅ፡፡
ዯንብ ቁጥር 115/1997፤ የውሃ ኃብት ዴንጋጌ፡፡
የመሬት ይዝታ
የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ 456/1997
የኦሮሚያ የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር አዋጅ ቁጥር
56/1994
የዯቡብ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ
ቁጥር 53/1995
የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር አዋጅ
ቁጥር 46/1992
የትግራይ የገጠር መሬት አዋጅ 23/1989
ሇሔዜብ ጥቅም ሲባሌ የመሬት ይዝታ የሚሇቀቅበትንና
ሇንብረት ካሣ የሚከፈሌበትን ሁኔታ ሇመወሰን የወጣ አዋጅ
455/1997

-
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ተቀጽላ ለ
የመሬት ኢንቨስትመንት ስታቲስቲካዊ መረጃ
በ ሠንጠረዥ 4 ሊይ ስሇ መሬት ኢንቨስትመንት የቀረበው
ስታቲስቲክስ ከፌዳራሌና ከክሌሌ መስተዲዴሮች፣ ከታመኑ
የዛና አውታሮች እና ከILC Land Portal የመሬት መግሇጫ
ሊይ የተወሰደ ናቸው፡፡ የመረጃው ጥራት፣ መርዜራዊነትና
ወቅታዊነት ተሇዋዋጭ ሉሆን ቢችሌም በሁለም መስክ
የተጠቀሱት አኻዝች አስተማማኝነታቸው ጥርጥር የሇውም፡፡
አኻዝቹ የተወሰደት በመሬት ይዝታ ኢቨስትመንት ሊይ
አግባብነት ካሇው የመንግሥት አካሌ በቀጥታ ነው ወይም
የእያንዲንደ
የመሬት
ኢቨስትመንት
ውሌ
በዜርዜርና
በማረጋገጫ የተጠቀሱት ተዯምረው ነው፡፡ ስሇሆነም የጥናት
ቡዴኑ መረጃው በሙለ እስከ መስከረም 2003ዓም ዴረስ
በኢትዮጵያ የመሬት ኢቨስትመንትን አስመሌክቶ ሉጠቀስ
የሚችሌ እርግጠኛ እንዯሆነ ያምናሌ፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ
መረጃው ሉጠቀሱ የሚገባቸው ውሱንነቶች አለት፡ዴጋሚ ቆጠራ፡- ከፌዳራሌ መንግሥት የተሰጡ አኻዝች
(200000 ሓክታር) በክሌሌ ቆጠራዎች ውስጥ በዴጋሚ
ተካትተው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ በበርካታ
ክሌልች ውስጥ የተካተቱ አኻዝች (500020 ሓክታር) ስሇ
መሩት ይዝታ በፌዳራለ አኻዜ (200000 ሓክታር) ውስጥ
ተካትቶ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ቅዴመ ትግበራና ሌከኛ ትግበራ፡- በርካታ የስታቲስቲክስ
ቁጥሮች
መንግሥት
ካሰበሊቸው
ዓሊማ
ይሌቅ
ሇኢንቨስትመንት/ወጪ
ዓሊማ
የታቀደ
ናቸው፡፡
ከዙህ
በተጨማሪም ከተሰጡት የመሬት ይዝታዎች ውስጥ ጥቂቶቹ
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

ብቻ ናቸው በምርት ተግባር ሊይ የተሰማሩት፡፡
በቅዴሚያ የተሰጡ የመሬት ይዝታዎች፡- ከጋምቤሊ የተገኘው
ስታቲስቲክስ በጣም ሇእውነታው የቀረበ ሲሆን ይህም ሇካሩቱሪ
የተሰጠው 100000 ሓክታር አጠራጣሪ ከሆነውና በሰዉ ንዴ
ከሚወራው 300000 ሓክታር ጋር ሲነጻጸር ነው፡፡ ላልች
በርካታ ባሇሃብቶች አነስተኛ የመሬት ይዝታዎች ሇጅማሬ
ያህሌ የተሰጣቸውና አፈጻጸማቸው እየታየ ሰፋፊ መሬቶች
እንዱሰጣቸው መዯረጉ ሉሆን የሚችሌ ጉዲይ ነው፡፡ አብዚኛው
የመሬት ይዝታ መረጃ የሚያመሇክተው በቅዴሚያ በእርግጥ
የተሰጠውን ይዝታ ከመሆን ይሌቅ ወዯፊት ሉሰጥ የታሰበውን
እንዯሆነ በእሳቤ የሚገባ ነው፡፡
የአገር
ውስጥ
ባሇሃብቶች
እጥረት፡በየክሌለ
ያለ
የኢንቨስትመንት ቢሮዎች ተዓማኒ የመረጃ አያያዜ ሥርዓትን
የማይከተለ በመሆናቸው በርካታ የአገር ውስጥ ባሇሃብቶች
ከስላት መውጣታቸው ሉገመት የሚችሌ ነው፡፡ ከተመሳሳይ
የመንግሥት መስሪያቤቶች እጅግ የሚሇያዩ አኻዝች ብዘ ጊዛ
የተሰጡ ሲሆን ግምት፣ መሊምት፣ ሳይጠቀስ የሚቀር፣ ወተ
መረጃዎችም ከዙሁ ጋር አብረው ተሰጥተዋሌ፡፡ ከመገናኛ
አውታሮችና ከዓሇምአቀፉ የመሬት ጉዲይ ኅብረት (ILC Land
Portal) ከተገኙ መረጃዎች ሊይ በርካታ አነስተኛ የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች ሳይካተቱ መቅረታቸው እሙን ነው፡፡ ከዙህ
በተጨማሪ “የኢንቨስተሮች ቁጥር” በሚሇው ውስጥ ምናሌባት
ጋምቤሊን ጨምሮ ከቤንሻንጉሌ ብቻ የተገኘውን የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶች ያካተተ ነው፡፡
በተሰጡ እና ሇመሰጠት በተጋጁ የመሬት ይዝታዎች መካከሌ
ዴጋሚ ቆጠራ ተከስቶ ሉሆን ይችሊሌ፡- የተጋጁ የተባለ
አብዚኛዎቹ የመሬት ይዝታዎች ሇሽያጭ የተጋጁ ቢሆኑም
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ሇባሇሃብቶች ግን ያሌተሰጡ እንዯሚሆኑ እና የተወሰኑት ዯግሞ
(ምናሌባትም በፌዳራሌ መንግሥት ከተያው 200000
ሓክታር ውስጥ) ሇባሇሃብቶች እንዯተሰጡ ሉታሰብ ይችሊሌ፡፡
የተጋጁ የተባለት የመሬት ይዝታዎች የፌዳራለን አኻዜ
የሚያካትት ብቻ ነው፡- እነዙህ የመሬት ይዝታዎች ወዯ
ፌዳራሌ የመሬት ባንክ የተዚወሩትን የሚያካትት ብቻ ነው፡፡
ከ5ሺህ ሓክታር በታች ያለት የመሬት ይዝታዎች በክሌሌ
መስተዲዴሮች ሇአገር ውስጥ የሚሰጡ ናቸው፡፡ በመሆኑም 2.1
ሚሉዮን ሓክታር መሬት በፌዳራሌ መንግሥት በኩሌ
ሇመሸጥ የተጋጀ ሲሆን ይህም አኻዜ ከየክሌሌ መስተዲዴሮች
በጊዛያዊነት የተያዘትን የመሬት ይዝታዎች የሚጨምር
አይዯሇም፡፡
ያሌተካተቱ ኢንደስትሪዎች፡- ስታቲስቲካዊ መረጃዎቹ የአበባ፣
የግብርና ምርት ሑዯት፣ የግብርና-ዯን ወይም የላልች እሴት
የታከሇባቸው የግብርና ኢንደስትሪዎችን ያካተተ አይዯሇም፡፡
ጊዛ
ያሇፈባቸው
መረጃዎች፡የመሬት
ይዝታዎች
ሇኢንቨስትመንት
በሚሰጡበትና
አስቀዴሞ
ሇመስጠት
በመረጃነት በተያዘበት ጊዛያት መካከሌ ሰፋ ያሇ የጊዛ
ክፍተት እንዲሇ ይታመናሌ፡፡ በተሇይ የመሬት ይዝታ
ኢንቨስትመንት ከ2000ዓም ጀምሮ በከፍተኛ ሁኔታ እየተካሄዯ
ባሇበት ወቅት ሇባሇሃብቶች የተሰጡት ይዝታዎችን የሚያሳዩት
መረጃዎች
ጊዛ
ያሇፈባቸው
እንዯሚሆን
መገመት
አያዲግትም፡፡ (በፊት ከሚታሰበው ይሌቅ ቁጥሩ አሁን
በከፍተኛ ሁኔታ እንዯጨመረ የሚገመት ሲሆን በተሇይ
የአማርኛው ትርጉም ከእንግሉዜኛው ቆይቶ ከመውጣቱ አኳያ
እዙህ ገባ ሊይ ያለት አኻዝች በአሁኑ ወቅት እጅግ
እንዯተሇወጡ (እንዯጨመሩ) ግንዚቤ ሉወሰዴ ይገባሌ፡፡)
ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄና የኦክሊንዴ ተቋም

የመረጃ መገምገሚያ መመኛ
ሠንጠረዡ ሊይ የሰፈረው የግምገማ መመኛ ቀሇሌ ባሇ
የመረጃ መመኛ መሇኪያ በመጠቀም መረጃውን በጥንቃቄና
እስካሁን ባሇው ወቅታዊነት ሊይ በመመርኮዜ ነው፡፡
እስካሁን ያሇው ወቅታዊነት፡- ይህ መመኛ መረጃው እስካሁን
ያሇውን ወቅታዊነት የሚሇካ ሑሳባዊ መስፈርት ነው፡፡
መረጃው እስካሁን ያሇው ወቅታዊነት በሦስት ሉከፋፈሌ
ይችሊሌ፤ከፍተኛ፡- መረጃው እስከ 2003ዓም የመጀመሪያ ወራት ዴረስ
ያሇውን አኻዜ የሚያካትት ነው (የዙህ ጥናት ቡዴን አባሊት
አካባቢውን በጎበኙበት ወቅት ማሇት ነው)
መካከሇኛ፡- መረጃው እስከ 2001ዓም ዴረስ ያሇውን አኻዜ
የሚያካትት ነው (ይህ የተሰበሰበው የመሬት ነጠቃ ሞቅ ባሇበት
ወቅት ነበር)
ዜቅተኛ፡- መረጃው ከ2001 በፊት ያሇውን የሚያካትት ነው፡፡
ጥንቃቄ፡የተገኘው
አብዚኛው
መረጃ
በየክሌለ
ሇኢንቨስትመንት ከተሰጠው ጋር የሚራራቅ ነው፡፡ ይህንን
መረጃ የሚጠቀም ሁለ በመረጃው ሊይ ያሇውን ጥንቃቄ
ሉያስተውሌ ይገባው ንዴ አስፈሊጊ ነው፡፡ ምንም እንኳን
መረጃውን ሇመረጋገጥ ይቻሊሌ ባይባሌም ወይም የአገር ውስጥ
ባሇሃብቶችን ያሌጨመረ ቢሆንም ስታቲስቲክሱ የተወሰዯው
መንግሥት ይፋ ካዯረገው ነው፡፡ ሇመረጃ ምንጭነት ሰፋፊ
ወይም አከራካሪ ኢንቨስትመንቶች ሊይ በሚያተኩሩ የመገናኛ
ብዘኻን ገባ ሊይ የተመረኮ እንዯሆነም ከግንዚቤ መግባት
ይገባዋሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የመሬት ጉዲይ ኅብረት (ILC
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Land Portal) የሚያወጣው መረጃ ምንም እንኳን በጣም
ጠቃሚ
ቢሆንም
በአሁኑ
ወቅት
ክፍተት
ባሇባቸው
የኢንቨስትመንት አኻዝች ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ ሇምሳላ የአማራ
ክሌሌ 175ሺህ ሓክታር ሇኢንቨስትመንት ያሇው ቢሆንም ይህ
ቁጥር የተመረኮው በሚዱያ ገባ ሊይ እና ኅብረቱ ባወጣው
ሊይ ነው፡፡ በመሆኑም አሁን በተግባር እየተከናወነ ካሇው ጋር
ሲስተያይ ወቅታዊ፣ ጥንቃቄ የተሞሊበት፣ … ሇመባሌ
ካሇመቻለም ላሊ ከእውነታው በታች እንዯሆነም እሙን ነው፡፡
እንዯወቅታዊነቱም ሁለ የጥንቃቄውም ጉዲይ በሦስት ዯረጃ
ሉታይ ይችሊሌ፡፡
ከፍተኛ፡- አግባብ ካሇው የመንግሥት መ/ቤት የተገኘ መረጃ
በጥንቃቄ ዯረጃ ከፍተኛውን ቦታ ሉሰጠው የሚችሌ ነው፡፡
ይህም የውጭ እና የአገር ውስጥ ባሇሃብቶችን የጠቀሇሇ ነው፡፡
ሇናሙናነትም የመስክ ጉብኝት በማዴረግ፣ ተዓማኒ የሚዱያ
ገባዎችን በመውሰዴ እና ከባሇሃብቶች ጋር በመነጋገር
የተወሰዯ ነው፡፡
መካከሇኛ፡- በዙህ ዯረጃ ሊይ የሚገኘው መረጃ ከመንግሥት
መ/ቤቶች የተገኘ ቢሆንም በላሊ አካሌ ማረጋገጥ ያሌተቻሇበት
ወይም በዙህ የጥናት ቡዴን ማረጋገጥ የተቻሇ ነገር ግን አንዴ
ብቻ የአገር ውስጥ ወይም የውጭ አገር ያካተተ ነው፡፡
ዜቅተኛ፡- ከመገናኛ ብዘኻን፣ ከመሬት ጉዲይ ኅብረት (ILC
Land Portal)፣ ከባሇሃቶች ጋር በመወያየት የሚገኝ ወይም
ዉሱን ቦታዎች በመጎብኘት ብቻ የተገኘ መረጃ ዜቅተኛ
ከሚባለት የሚመዯብ ነው፡፡ በዙህ ዯረጃ ሊይ ያሇው መረጃ
አግባብ ካሇው የመንግሥት መ/ቤት ወይም ከላልች ምንጮች
አጠቃሊይ ክሌሌ አቀፍ ስታቲስቲክ ማግኘት ያሌተቻሇበት
ነው፡፡
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