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በመሠረታዊ Iኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ IዴAፓ-መድህን ያለውን Aቋም
መገምገም
በዚህ ጥቅል Aጀንዳ ላይ የውይይት መድረኩ ግምገማ ለማድረግ ባደረገው ሙከራ በቅድሚያ
በAገሪቱ የፖለቲካ መድረክ Aከራካሪ የሆኑት Iኮኖሚያዊ ጉዳዮች የትኞቹ መሆናቸውን
ለመለየት ሞክሯል፡፡ በዚህም መሠረት ሁሉም በAገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢያንስ
በመርህ ደረጃ የነፃ ገበያ Iኮኖሚን የሚቀበሉ ቢሆንም- መንግሥት በIኮኖሚው ውስጥ
የሚኖረውን ሚና፣የEርሻ መር Iኮኖሚና የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ በተመለከተ በመካከላቸው
መሠረታዊ ልዩነቶች EንዳሉAቸው በማመን ጉዳዮቹን በተናጠል Eንደሚከተለው ለመገምገም
ሞክሯል፡፡

1. የመንግሥት ሚና በገበያ Iኮኖሚ

የነፃ ገበያ ወይም የገበያ Iካኖሚ በAሁኑ ወቅት በAብዛኛዎቹ የAለም Aገራት ጥቅም ላይ
የዋለና ለAሮች የIካኖሚ Eድገት የተሻለ Aማራጭ ተደርጎ የሚታይ በመሆኑ በEኛም Aገር
ገዥውም ፓርቲ ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይህንኑ Aቋም ሲያራምዱ ይታያሉ፡፡ ሁሉም
በAገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያራምዱትን Aቋም በዚህ መድረክ ላይ መገምገም
Aስቸጋሪና የማይቻል በመሆኑ መድረኩ በገዥው ፓርቲና በIዴAፓ-መድህን መካከል ርEሰ
ጉዳዩን በተመለከተ ያለውን Aንድነትና ልዩነት መሠረት በማድረግ ግምገማውን ለማካሄድ
ሞክሯል፡፡
የገበያ Iኮኖሚን በመርህ ደረጃ በመቀበል ረገድ በገዥው ፓርቲና በIዴAፓ-መድህን መካከል
የሚታይ ልዩነት የለም፡፡ ነገር ግን ገዥው ፓርቲ በAሁኑ ወቅት Eያራመደው ከሚገኘው
Aቋምና Eያከናወናቸው ከሚታዩ Iኮኖሚያዊ ተግባራት Aንፃር በመነሳት ሁለቱ ፓርቲዎች
በAፈፃፀም Eረገድ በተለይም በገበያ Iካኖሚ ውስጥ Aንድ መንግሥት የሚኖረውን ሚና
በተመለከተ መሠረታዊ ልዩነቶች Eንዳሏቸው መረዳት ይቻላል፡፡
IህAዴግ Eራሱን “ልማታዊ መንግሥት” ብሎ በመጥራት ስለልማታዊ መንግሥት በተለያዩ
መድረኮች የሚሰጣቸውን ትንታኔዎች ስናደምጥ ምን ያህል ከገበያ Iኮኖሚ ጋር የማይጣጣም
Aቋም Eንዳለው ለመረዳት Eንችላለን፡፡ ይኸውም ለIህAዴግ ልማታዊ መንግሥት ማለት
መንግስት ለገበያ ውድድር የተመቸ ሁኔታ በመፍጠር Eረገድ ብቻ ሳይሆን Eራሱን በገበያው
ውስጥ ተወዳዳሪ በማድረግም ጭምር Aገርን የልማት ከፍተኛ ድርሻ Aለው ብሎ ማመን ነው፡፡
በIህAዴግ Eምነት Aብዛኛው የግል ክፍለ Iካኖሚ የኪራይ ሰብሳቢነት ሚና ያለው በመሆኑ
Aገሪቱን በማልማት የማሳደጉ ዋና ድርሻ የሚጠበቀው ከመንግሥት ነው፡፡ ስለሆነም
መንግሥት ይህንን ኃላፊነቱን በAግባቡ Eንዲወጣ በIካኖሚው ውስጥ የሚኖረው ድርሻ
ትልቅና ጠንካራ መሆን Aለበት ማለት ነው፡፡ በዚህ ምክንያትም ይመስላል በAሁኑ ወቅት
በግሉ ክፍለ Iኮኖሚ ሊሸፈኑ የሚችሉና ወደ ግል ይዞታነት ሊዛወሩ ከሚገባቸው በመንግሥት
ይዞታ ስር ከሚገኙ የልማት ድርጅቶች ውስጥ መንግስት ትርፋማ ያልሆኑትን ብቻ Eየመረጠ
ሲሸጥ የሚታዬው፡፡
በIዴAፓ-መድህን Eምነት ልማታዊ መንግሥት መሆን በጥቅሉ የሚደገፍ Aስተሣሰብ ቢሆንም
ለAንድ Aገር የልማት Eድገት ትልቁ ድርሻ የመንግሥት ነው ብሎ ማመን ግን ትክክለኛ
ያልሆነና ከመሠረታዊ የገበያ Iካኖሚ Aስተሳሰብ ጋር የማይጣጣም Aቋም ነው፡፡ በIዴAፓመድህን Eምነት Eንደ Iትዮጵያ ገና ከEዝ Iኮኖሚ ወጥተው ወደገበያ Iካኖሚ በመሸጋገር
ላይ ባሉ Aገሮች በግሉ ክፍለ Iካኖሚ በቂ የገበያ ውድድር ባልተፈጠረባቸው የIካኖሚ
መስኮች የመንግሥት ጊዜያዊ ተሳትፎ መኖሩ Aማራጭ የሌለውና የሚደገፍ ቢሆንም ከዚህ
ውጭ በሆነ ማንኛውም ሁኔታ መንግሥት የግሉን ክፍለ Iኮኖሚ የሚተካ ድርሻ ሊኖረው 1

Aይገባም፡፡ የመንግሥት ጥረት በAንድ በኩል የግሉ ክፍለ Iኮኖሚና የገበያው ውድድር
ሊሸፍናቸው ያልቻሉ ክፍተቶችን መሙላትና በሂደት በIኮኖሚው ውስጥ የሚኖረውን ድርሻ
ለግሉ ክፍለ Iካኖሚ Eየለቀቀ መሄድ፤ በሌላ በኩል ደግሞ በገበያ Iካኖሚው ውስጥ ፍትሃዊ
ውድድር Eንዲኖር የሚያስችል የሕግና የAፈፃፀም ስርዓት በመዘርጋት የIኮኖሚው Eድገት
Aገርና ሕዝብ ጠቀም Eንዲሆን ማስቻል ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ዋናው የመንግሥት
ኃላፊነት Eራሱን ነጋዴና ተፎካካሪ ማድረግ ሳይሆን የግሉን ክፍለ Iኮኖሚ የበለጠ በማጠናከር
በዚያው መጠን የታክስ መሠረቱን የበለጠ ማስፋትና ከዚያ በሚገኝ ገንዘብ በግሉ ክፍለ Iኮኖሚ
ሊሸፈኑ የማይችሉ የመሠረተ ልማት Aውታሮችን መዘርጋትና መገንባት ነው፡፡
ነገር ግን በAሁኑ ወቅት መንግሥት በልማታዊ መንግስትነት ስም Eራሱን ዋና የልማት ወኪል
Aድርጎ መቁጠሩ፤ በግሉ ክፍለ Iኮኖሚ ሊሸፈኑ የሚችሉ Aንዳንድ የልማት ድርጅቶችን በEጁ
ይዞ ለመቀጠል መፈለጉ፤ የግሉን ክፍለ Iካኖሚ Eንደ ዋና የልማት ወኪል ሳይሆን Aብዛኛውን
ጊዜ “ኪራይ ሰብሳቢ” Aድጎ የማየት Aዝማሚያ ማንፀባረቁ፤ ከዚህም ሁሉ በላይ
በIንዳውመንት ስም የፖለቲካ ፓርቲዎች በIኮኖሚው ውስጥ የEጅ Aዙር ተሳትፎ
Eንዲኖራቸው ማድረጉ ስለ ነፃ የገበያ Iካኖሚ ያለው Aስተሳሰብና Aቋም ምን ያህል የተዛባና
በችግሮች የተሞላ Eንደሆነ የሚያሳይ ነው፡፡
የውይይት መድረኩ መንግስት በገበያ Iኮኖሚው ውስጥ ሊኖረው ስለሚገባው ድርሻ ባደገው
የማጠቃለያ ውይይት በAሁኑ ወቅት ከAገራችን ተጨባጭ ሁኔታ Aንፃር የክርክር ነጥብ መሆን
የሚገባው መንግስት በIኮኖሚው ውስጥ ተሳትፎ ይኑረው ወይስ Aይኑረው የሚል ሳይሆን
ምን ያህል ይኑረው የሚለው ነጥብ መሆን Eንዳለበት፤ Aሁን ካለው የAገሪቱ ተጨባጭ
ሁኔታም Aንፃር መንግስት በIኮኖሚው ውስጥ የሚኖረው ውስን ተሳትፎ በሂደት የግሉን
ክፍለ Iኮኖሚ የሚተካ ሳይሆን የበለጠ የሚያጠናክር መሆን Eንዳለበት፤ ይህም በተግባር
ሊረጋገጥ የሚችለው መንግስት በEጁ የሚገኙ የልማት ድርጅቶች ትርፋማም ይሁኑ Aክሳሪ
በግሉ Iኮኖሚ ሊሸፈኑ የሚችሉ Eስከሆነ ድረስ በፍጥነት ወደ ግል ይዞታነት Eንዲሸጋገሩ
በማድረግና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የፖለቲካ ድርጅቶች በንግድ Eንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸውን
ተሳትፎ በማስቆም Eንደሆነ ግምገማው Aምኖበታል፡፡ መንግስት ይህንን Aይነት Eርምጃ
በተግባር መውሰድ ካልቻለና Eራሱን ከግሉ ክፍለ Iኮኖሚ በላይ የልማት ወኪል Aድርጎ
ማየቱን ከቀጠለ ግን የሚያራምደው የIኮኖሚ ፖሊሲ በተግባር ቅይጥ Iኮኖሚ Eንጂ የነፃ
ገበያ Iኮኖሚ ሊባል Eንደማይችል፣ Eንዲህ Aይነቱ የመንግስት Aቋምም በዋናነት ከIኮኖሚ
ትንታኔ Aንፃር ብቻ ሣይሆን “ፖለቲካውን ለመቆጣጠር Iካኖሚውን መቆጣጠር” ከሚል ፀረ
ዴሞክራሲ የሆነ ፖለቲካዊ Aስተሳሰብ የሚመነጭ Eንደሆነም ግምገማው Aምኖበታል፡፡

2. የEርሻ መር Iኮኖሚ
በውይይት መድረኩ Aከራካሪ ሆኖ የቀረበው ሌላው ጉዳይ የEርሻ መር Iካኖሚ በAገራችን
ተጨባጭ ሁኔታ ያለው Eንደምታ ነው፡፡ በAንድ Aገር Iካኖሚያዊ Eድገት ለማምጣት
የካፒታል፣ የተፈጥሮ ሀብት፣ የቴክኖሎጂና የሰው ኃይል መኖር በዋናነት ወሳኝ መሆኑ
ይታመንበታል፡፡ ከዚህ መሠረታዊ ግንዛቤ በመነሳት በAሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው
መንግስት በAገራችን በዋናነት የሚገኘው ሀብት መሬትና የሰው ጉልበት በመሆኑ ይህንን ሀብት
በAግባቡ ተጠቅሞ Iኮኖሚያዊ Eድገት በAገሪቱ ማምጣት የሚቻለው Eርሻ-መር የሆነና ገጠርን
ማEከል ያደረገ የIኮኖሚ ስትራቴጂ በመከተል ነው የሚል Aቋም ያራምዳል፡፡ በዚህም
መሠረት ለAለፉት 17 ዓመታት ከIንዱስትሪና ከAገልግሎት ዘርፉ በላቀ የEርሻው ክፍለ
Iኮኖሚ፣ ከከተሞች በላቀ ደግሞ የገጠሩ ክፍል በAገራችን ልዩ ትኩረት Aግኝተው ቆይተዋል፡፡
ለAለፉት 5 ዓመታት የAገሪቱ Iኮኖሚ ባልተቋረጠ ጥሩ ዝናብና በተለያዩ ሌሎች ምክንያቶች
ጥሩ መነሳሳት የታየበት ቢሆንም ወደፊት ቀጣይነቱን የሚያረጋግጥ መሠረታዊ መዋቅራዊ
ለውጥ ግን Eያሳየ Aይደለም፡፡ የAገሪቱ Iኮኖሚ Aሁንም በዋናነት የEርሻ ጥገኛ ሆኖ የቀጠለ 2

ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከ17 ዓመታት በፊት Eንደነበረው Aሁንም ከ85% በላይ የሆነው
የAገሪቱ ሕዝብ Eየተዳደረ የሚገኘው ኋላቀር በሆነ የEርሻ Iኮኖሚ ነው፡፡ የEያንዳንዱ Aርሶ
Aደር Aማካኝ የመሬት ይዞታ ከ0.5 ሄክታር ያነሰ Eየሆነ ከመምጣቱም በላይ ይህም በተበጣጠሰ
መሬት ላይ የተመሰረተ Eርሻ ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል መጠን የዝናብ ጥገኛ በመሆኑ
Aገሪቱ ከ17 ዓመት ሂደትም በኋላ በምግብ Eህል ምርት Eራሷን መቻል Aቅጧት በየዓመቱ
በሚሊዮኖች የሚራቡባት Aገር ሆና ቀጥላለች፡፡ በAጠቃላይ በ17 ዓመታት ውስጥ መሠረታዊ
የIኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግር በAገራችን Eየታየ ባይሆንም ገዥው ፓርቲ Aሁንም Eርሻ መር
የሆነ የIኮኖሚ Aቅጣጫውን Aጠናክሮ Eንደሚቀጥል Eየገለፀ ይገኛል፡፡
በIዴAፓ-መድህን Aስተሳሰብ 85% የሆነው የAገሪቱ ሕዝብ በEርሻ ተዳዳሪ በሆነበት በAሁኑ
ወቅት ለEርሻው ክፍለ Iካኖሚ ተገቢ ትኩረት መስጠት የምርጫ ጉዳይ ብቻ ሣይሆን ግዴታም
መሆኑን Aምኖ ይቀበላል፡፡ ነገር ግን ይህ Aገሪቱ ለብዙ ሺ ዘመናት ጥገኛ ሆና የኖረችበት
የEርሻ ክፍለ Iኮኖሚ የትኛውንም ያህል ትኩረት ቢሰጠው ዞሮ ዞሮ በመጨረሻ በምግብ Eህል
Eራሳችንን ከማስቻልና ለሌላው የIኮኖሚ ሴክተርም የራሱን ውስን ድጋፍ ከመስጠት Aልፎ
Aጠቃላዩን Iኮኖሚ Eየመራ Aገሪቱን የማሳደግ ሚና ይኖረዋል ተብሎ Aይታመንም፡፡
ምክንያቱም በዋናነት መሬትና የሰው ጉልበትን በመጠቀም የሚካሄድ ኋላቀር የEርሻ ልማት
ከራሱ Aልፎ ለIንዱስትሪውና የAገልግሎት ዘርፍ Eድገት መሠረት የሚሆን ካፒታል
ለመፍጠር ይችላል ብሎ ማሰብ Aይቻልም፡፡ የAገራችን ግብርና ለሌሎቹ ክፍለ Iኮኖሚዎች
የካፒታል ምንጭ መሆን ይቅርና ሕዝቡን በቋሚነት በመመገብ ረገድ Aስተማማኝ ደረጃ ላይ
ለመድረስ ገና ከAስርት ዓመታት ያላነሰ ጊዜና ጥረት የሚጠይቅ ከመሆኑም በላይ ወደዚያ ደረጃ
ላይ ለመድረስም በራሱ ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ከፍተኛ የካፒታል ድጋፍን የሚጠይቅ ክፍለ
Iኮኖሚ ነው፡፡ ስለዚህ በምግብ Eህል Eራስን የመቻል ጉዳይ ለAፍታም ሊዘነጋ የማይገባው
Aንገብጋቢ ጉዳይ ከመሆኑ Aንፃር ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ክፍለ Iኮኖሚ መሆኑ Aጠያያቂ
ባይሆንም ግብርናው ተጠናክሮ ሌላውን ክፍለ Iኮኖሚ በመምራት Aገሪቱን ወደብልፅግና
ያሸጋግራታል ብሎ ማሰብ ግን የማይቻል Eንደሆነ ግምገማው Aምኖበታል፡፡
የውይይት መድረኩ የግብርናው ዘርፍ የAገራችን Iኮኖሚ መሪ መሆን Aይችልም ከተባለ
የIንዱስትሪው ወይም የAገልግሎት ዘርፉስ መሪ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ? የሚለውን ጥያቄ
ለመመለስ ባደረገው ሙከራም የIንዱስትሪውና የAገልግሎት ዘርፉም በወቅቱ የAገራችን
ተጨባጭ ሁኔታ Eንዳሉ የማይቆጠሩ ዘርፎች በመሆናቸው Iኮኖሚውን በቀዳሚነት
የመምራት ብቃት ሊኖራቸው Eንደማይችል Aስምሮበታል፡፡ ስለሆነም ከወቅቱ የAገራችን
ተጨባጭ ሁኔታና ከሌሎች Aገሮች ተሞክሮም Aንፃር ተገቢ የሚሆነው Aማራጭ Eነዚህን
በሁለንተናዊ መልኩ ደካማ የሆኑ የIኮኖሚ ዘርፎች መሪና ተመሪ ከማድረግ ይልቅ ለሁሉም
ዘርፎች ተገቢና ተመጣጣኝ ትኩረት በመስጠት ተደጋግፈውና Eርስ በEርስ ተመጋግበው
የሚያድጉበትን ሁኔታ ማመቻቸት መሆኑን ግምገማው Aምኖበታል፡፡ ብዙዎቹ በAጭር ጊዜ
የEድገት Eመርታ ማሳዬት የቻሉ Aገሮች ተሞክሮ የሚያሣዬውም Eድገታቸው በዋናነት
ከጥቃቅን Iንዱስትሪና ከIንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የመጣ በመሆኑ ለEነዚህ
ዘርፎች መስፋፋት መሠረት የሆኑት የAገራችን ከተሞችም ከገጠሩ ያላነሰ የትኩረት ማEከል
መሆን Eንደሚገባቸው ግምገማው Aመላክቷል፡፡
3. የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ
ከዋና ዋና Iኮኖሚያዊ ጉዳዮች ውስጥ በገዥው ፓርቲና በIዴAፓ-መድህን መካከል
የሚታዬው Aንዱ ልዩነት የመሬት ባለቤትነትን የሚመለከት ነው፡፡ የመሬት ጥያቄ በAገራችን
የፖለቲካ መድረክ ቢያንስ ለግማሽ ዘመን ሲቀነቀን የቆዬ ቢሆንም ጥያቄው ሁሉንም የፖለቲካ
ኃይሎች የሚያስማማ መልስ ሳያገኝ Eስዛሬ ዘልቋል፡፡ የደርግ መንግስት የመሬት ላራሹን ጥያቄ
ለመመለስ ባደረገው ጥረት የAገሪቱን መሬት ለAርሶ Aደሩ ሕዝብ በማከፋፈል Eረዥም Eርቀት 3

የተጓዘ ቢሆንም ከባለቤትነት ጥያቄ Aንፃር ግን ችግሩ መፍትሄ ሳያኝ ቀርቷል፡፡ የAሁኑ
የIህAዴግ መንግስትም በመሬት ጥያቄ ዙሪያ ከደርግ ጋር ተመሳሳይ Aቋም ይዞ በመቀጠሉ
የመሬት ባለቤትነት የሕዝብ ወይም የዜጎች ሳይሆን የመንግስት ሆኖ ቀጥሏል፡፡ የመሬት
ባለቤትነት ጉዳይ በምርጫ ወደስልጣን በሚመጡ የፖለቲካ ድርጅቶች በቀላሉ Eንዳይቀየር
በመፈለጉም የAገሪቱ ሕገመንግስት ውስጥ Eንዲደነገግ ተደርጓል፡፡ ገዥው ፓርቲ የመሬትን
የባለቤትነት ጉዳይ ያለAግባብ በሕገ መንግስቱ ውስጥ Eንዲካተት ከማድረጉም በላይ የመሬት
የባለቤትነት ጥያቄ ሊቀየር የሚችለው በመቃብሬ ላይ ነው በማለት ከዴሞክራሲያዊ Aስተሳሰብ
የሚቃረን የከረረ Aቋም ሲያራምድ ይደመጣል፡፡
የውይይት መድረኩ መሬትን በተመለከተ ገዥው ፓርቲ የሚያራምደውን Aቋም መሠረት
Aድርጎ ባደረገው ግምገማ በቅድሚያ ገዥው ፓርቲ መሬት መሸጥ መለወጥ የለበትም ለሚለው
Aቋሙ የሚያቀርበውን ምክንያት ለማዬት ሞክሯል፡፡ ገዥው ፓርቲ ከሚያቀርባቸው
ምክንያቶች ውስጥ ዋናው መሬት Eንዲሸጥ Eንዲለዎጥ በሕግ ቢፈቀድ ገበሬው ጊዜያዊ ችግር
ሲገጥመው መሬቱን Eየሸጠ ወደ ከተማ ይፈናቀላል፤ በዚህም ምክንያት Eንዳለፈው ስርዓት
ጥቂት ግለሰቦች በAገራችን ዋና የሀብት ምንጭ የሆነውን መሬትን ጠቅልለው የመያዝ Eድል
ያገኛሉ የሚል ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም ገበሬው ከመሬቱ ሲፈናቀል ለምርት መቀነስ
ምክንያት የሚሆን የጉልበት መባከን ይከሰታል የሚል መከራከሪያም ይቀርባል፡፡
ከEነዚህ የገዥው ፓርቲ መከራከሪያ ነጥቦች በመነሳትም መድረኩ መሬትን በሚመለከት Aገሪቱ
ልትከተል ስለምትችለው Aማራጭ ተወያይቷል፡፡ በቅድሚያ Aገሪቱ ውስጥ መሬትን
Aስመልክቶ የሚነሳው ክርክር መሬት “ይሸጥ-Aይሸጥ” ከሚል ጠባብ ክርክር ወጥቶ ከAጠቃላይ
የAገሪቱ Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥቅም ጋር ተገናዝቦ በተለያዩ Aካባቢዎች የተለያዩ
Aማራጮችን የሚያካትት መሆን Eንዳለበት፤ የመሬት ጉዳይ በዋናነት ከፖለቲካ ጉዳይነት
ይልቅ የIኮኖሚ ጉዳይ ሆኖ መታየት Eንዳለበት፣ መሬት ከሕገ መንግሥታዊ ጉዳይነት ወጥቶ
Eንደማንኛውም Aማራጭ Aጀንዳ በምርጫ Aሸናፊ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕገ
መንግሥትን ማሻሻል ሳያስፈልግ የሚዎስኑት ጉዳይ መሆን Eንዳለበት ግምገማው
Aምኖበታል፡፡
ከዚህ መሠረታዊ Aቋም በመነሳትም በAጠቃላይ በAገሪቱ ያለው መሬት በመንግሥት ባለቤትነት
ተይዞ ይቀጥል ወይም በግለሰብ ባለቤትነት ይያዝ ከሚለው ጠባብ Aማራጭ ወጥቶ መሬት
በሦስት ዋና ዋና ስሪቶች ማለትም በግል፣ በወልና በመንግስት ባለቤትነት መያዝ Eንደሚገባው
ታምኖበታል፡፡ ይህም ማለት በAሁኑ ወቅት በAርሶ Aደሮች Eጅ ተይዞ በEርሻ ጥቅም ላይ
የዋለውና ግለሰቦች የድርጅትም ሆነ የመኖሪያ ቤት የገነቡበት የAገሪቱ መሬት የመሸጥ
መለወጥ መብትን ባካተተ መልኩ በግል ይዞታነት Eንዲያዝ፣ መሠረታዊ የAኗኗር ለውጥ
Eስከሚፈጠር ድረስ በተለያዩ የAገሪቱ ቆላማ ክፍሎች ከብት Aርቢው ሕብረተሰብ ለግጦሽ
የሚጠቀምበትና በከተሞች የቤት ስራ ማኀበራት የሰፈሩበት መሬት በወል (በማህበረሰብ)
ይዞታነት ተይዞ Eንዲቀጥል፣ Eስካሁን ሕዝብ ያልሰፈረበት የገጠር መሬትና ግንባታ
ያልተካሄበት የከተማ መሬት በሂደት የሕዝቡን ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ ወደ ግል ይዞታነት
Eስከሚዛወር ድረስ ለጊዜው በመንግሥት ይዞታነት ተይዞ Eንዲቀጥል የሚያደርግ ከየAካባቢው
ሁኔታ ጋር የተገናዘብ የመሬት ስሪት ተግባራዊ ማድረግ Aስፈላጊ Eንደሆነ ታምኖበታል፡፡
መሬት Eንዲሸጥ Eንዲለወጥ በሕግ ቢፈቀድ Aርሶ Aደሩ በጊዜያዊ ችግር መሬቱን Eየሸጠ ወደ
ከተማ ሊፈናቀል ይችላል የሚለው የገዥው ፓርቲ ስጋት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ Aንድ
ስጋት ቢሆንም መሬቱን Eንዳይሸጥ Eንዳይለውጥ በሕግ መገደብ በAገሪቱ Aጠቃላይ
Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ ሊያስከትል ከሚችለው ጉዳት Aንፃር ሲመዘን ግን ስጋቱ
ከሚገባው በላይ የተለጠጠና ቁንፅል Eይታ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ግምገማው Aምኖበታል፡፡
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ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ Eንዲህ Aይነቱ Aርሶ Aደሩ ሕዝብ መሬትን የመሸጥና የመለወጥ

መብት ቢሰጠው ህልውናው የተመሰረተበትን ጥቅም በቀላሉ ለሌላ Aሳልፎ ይሰጣል ብሎ
ማመን Aርሶ Aደሩን ህዝብ ጥቅሙን የማያውቅ ሕዝብ Aድርጎ የሚፈርጅና ስለጥቅምህ
የማውቅልህ Eኔ ነኝ የሚል I-ሞራላዊ የሆነ Aስተሳሰብ ነው፡፡ ሁለተኛ መሬት መሸጥ
መለወጥ የለበትም የሚለው Aማራጭ 85% የሆነውን የAገሪቱን Aርሶ Aደር ሕዝብ ሁልጊዜም
ከEጅ ወደ Aፍ ከሆነው የEርሻ ኑሮው ተላቆ Aዲስ የሕይወት Aቅጣጫ ለራሱም ሆነ ለልጆቹ
ማየት Eንዳይችል የሚገድብና ከዚሁ ጋር በተያያዘም በEርሻ ላይ ጥገኛ የሆነው የAገሪቱ
Iኮኖሚ ወደ ሌሎች ክፍለ Iካኖሚዎች መዋቅራዊ ሽግግር Eንዳያደርግ Aስሮ የሚይዝ
Aስተሳሰብ ነው፡፡ ሦስተኛ ለገበያና ለመሰረተ ልማት Aውታሮች ቅርብ በሆኑ Aካባቢዎች
መሬትን ገዝተው በተለያዩ መስኮች ልማትን ማስፋፋት የሚፈልጉ ባለሀብቶችን Eድል
የሚያጠብና የከተሞች Aካባቢን መሠረት Aድርጎ ሊስፋፋ የሚችልን የIንዱስትሪና
የAገልግሎት ዘርፍ Eድገት Aዝጋሚ Eንዲሆን የሚያደርግ ነው፡፡ Aራተኛ መሬት በመንግሥት
ባለቤትነት ተይዞ Eስከቀጠለ ድረስ የሕዝቡ ቁጥር Eየጨመረ በመጣ ቁጥር Eንደገና መሬትን
የማከፋፈል ፍላጎት መኖሩ ስለማይቀር Aርሶ Aደሩ በEጁ የያዘውን መሬት Eስከመጨረሻው
የራሱ Eንደሆነ በማመን Aስተማኝ Eንክብካቤና ጥበቃ ሊያደርግለት Aይችልም፡፡ ይህም በራሱ
በAካባቢ መራቆት ላይ የራሱ የሆነ ከፍተኛ ተፅEኖ የሚያሳድግ ይሆናል፡፡ Aምስተኛ የመሬት
Eንደገና መከፋፈል ጉዳይ ለAንዴና ለመጨረሻ ጊዜ Aስካልቆመ ድረስ Aርሶ Aደሩ ወደፊት
ሊደረግ በሚችለው የመሬት ክፍፍል የተሻለ ድርሻ ለማግኘት ሲል ብዙ ልጆችን ለመውለድ
ስለሚገፋፋ ይህም በራሱ በAገሪቱ የሕዝብ ቁጥር ማደግ ላይ ከፍተኛ ጫና ያስከትላል፡፡
በAቃላይም መሬት Eንዳይሸጥ Eንዳይለወጥ በሕግ በመታገዱ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉትን
Eነዚህን መሠረታዊ ችግሮች ስናጤናቸው Aርሶ Aደሩ መብቱ በሕግ ቢገደብም በመጨረሻ
መሬቱን Eየለቀቀ መሰደድ ብቻ ሣይሆን በያዘውም ቁራጭ መሬት ላይ በቂ ምርት Aምርቶ
Eራሱን የማይችልበት ሁኔታ የበለጠ Eየተባባሰ መምጣቱ Aይቀሬ ነው፡፡ ይልቁንስ የተሻለ
Aማራጭ የሚሆነው Aርሶ Aደሩ ለሺ ዘመናት ጥገኛ ሆኖ ከኖረበት የተራቆተና የተበጣጠሰ
መሬት Aሁንም ተቆራኝቶ Eንዲኖር ማድረግ ሳይሆን በተቻለ ፍጥነት የIንዱስትሪውና
የAገልግሎቱ ዘርፍ Eንዲስፋፋ በማድረግ ወደፊት ከEርሻው ክፍለ Iካኖሚ መፈናቀሉ
የማይቀረውን ሕዝብ በበቂ መጠን Eንዲያስተናገድ ማስቻል ነው፡፡
ከዚህ ውጭ Aርሶ Aደሩ ሕዝብ በይዞታው የሚገኘው Aማካኝ የመሬት መጠን ከ0.5 ሄክታር
Eያነሰ በመጣበት ሁኔታ፣ Aብዛኛው Aርሶ Aደርም በዚህ ብጥስጣሽ የመሬት መጠን የAመት
ቀለቡን ማምረት የማይችልበት ሁኔታ Eየተፈጠሩ ከመምጣቱ Aንፃር፣ ከሁሉም በላይ የሕዝብ
ቁጥር በከፍተኛ መጠን Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የAገራችን የሕዝብ ቁጥር ከ20 ዓመታት
በኋላ ከ150 ሚሊዮን በላይ Eንደሚሆን በሚገመትበት በAሁኑ ወቅት Eንዲህ Aይነቱን
የAገሪቱን ችግሮች የበለጠ የሚያባብስ የመሬት ፖሊሲ ማራመድ በምንም Aይነት መመዘኛ
ትክክለኛ ሊሆን Aይችል፡፡ Eንደዚህ Aይነቱ የመሬት ፖሊሲም ከIኮኖሚ ትንታኔ Aንፃር
ትርጉም የሚሰጥ ከመሆኑ ይልቅ ገዥው ፓርቲ መሬትን በEጁ በመቆጣጠር Aርሶ Aደሩን
ሕዝብ የፖለቲካ መጠቀሚያ ለማድረግ Eየጣረ ነው የሚውን ትችት የበለጠ የሚያጠናክር
ነው፡፡
ከዚህ Aጠቃላይ ግምገማ በመነሳትም የውይይት መድረኩ የመሬት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ
በመንግሥት ባለቤትነት መያዙ ቀርቶ በግል፣ በወልና በመንግሥት ባለቤትነት Eንደየ Aካባቢው
ተጨባጭ ሁኔታ የሚያዝበት Aሰራር ቢኖር ለAገሪቱ Aጠቃላይ ማኀበራዊ፣ ፖለቲካዊና
Iኮኖሚያዊ Eድገት Eጅግ ጠቃሚ Eንደሚሆን Aምኖበታል፡፡

5

