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   ሰሞነኛው “የመሬት ሽሚያ” አፈ-ታሪክ  

                                 ኢዘዱን ፈይሰሌ - ከቦላ 

 

በሀገራችን ሌማታዊ  መንግስት  መሪነት ከዴህነት ጋር አንገት  ሇአንገት  

ተናንቀን  በአቸናፊነት ሇመውጣት የዕዴገትና የትራንስፎሜሽን  ዕቅዴ  ነዴፈን ዯፋ ቀና 

በምንሌበት በዚህ  ወቅት፤በተገኘው አጋጣሚ ሁለ  መሬታችንን ማሌማት በይዯር 

የምናቆየው ጉዲይ አይዯሇም፡፡ በተሇይም ዓሇም በፈጣን ዕዴገት ውስጥ  ባሇችበት በአሁኑ 

የግልባሊይሼን ዘመን፤ መሬታችንን  ሳናሇማ እንዲሇፉት ሥርዓቶች በውዲሴ ብቻ “ሀገሬ 

ኢትዮጵያ  ውብና  ዴንግሌ”  እያሌን  በመዘመር  ሌንኖር  አንችሌም፡፡ በመሆኑም  

ሀገራዊ  የሌማት ዕቅደ እውን ይሆን ዘንዴ፤ ያሇንን ሰፊ እና በእኛ አቅም  መሌማት  

ያሌቻሇ መሬትን መጠቀም  የግዴ  ይሊሌ፡፡  

ይህ እውነታ  በዘመናዊው የኢኮኖሚ  ሳይንስ ዘርፍም የተዯገፈ ነው፡፡ አንዴ  ሀገር 

በስፋት ያሊትን የተፈጥሮ ሀብት በሚገባ ከተጠቀመችና እጥረቷን  ከቆጠበች  በዕዴገት 

ጎዲና የማትራመዴበት አንዲችም ምክንያት እንዯላሇ ሳይንሱ  ያስረዲሌ፡፡  ታዱያ ሃቁን 

ከሀገራችን አኳያ ስንመሇከተው፤ ኢትዮጵያ በስፋት ያሎት መሬትና መሰሌ የተፈጥሮ 

ሃብቶች እንዱሁም የሰው ኃይሌ ሲሆኑ፤ እጥረቷ  ዯግሞ  ገንዘብ ነው፡፡ ስሇሆነም በስፋት 

ካሎት  ጸጋዎች አንደ የሆነውን መሬትን በተገቢው ሁኔታ ሇሌማት ካዋሇችና የገንዘብ 

እጥረቷን መቆጠብ  ከቻሇች፤ መካከሇኛ ገቢ ወዲሊቸው ሀገራት ጎራ  መቀሊቀሎ  አይቀሬ 

ነው፡፡  

በዚህ መሰረት መንግስት ካሇፉት ስምንት ዓመታት ወዱህ ትክክሇኛነታቸውን 

በተግባር  ባረጋገጡት በመሬትና በላልች ፖሉሲዎች  እየተመራ፤ በስፋት የሚገኙትን 

የተፈጥሮ ሀብቶቹን አቅም በፈቀዯ መጠን በአግባቡ በመጠቀምና ህዝቡን ከጫፍ እስከ 

ጫፍ  በማነቃነቅ ፈጣንና ተከታታይ ዕዴገት ሉያስመዘግብ ችሎሌ፡፡   

የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን የሀገር ውስጥና የውጭ ባሇሃብቶች እንዱያሇሟቸው  

በማዴረጉም የህዝቡን ተጠቃሚነት  ይበሌጥ አረጋግጧሌ፤ እያረጋገጠም ነው፡፡ በተሇይም 

በሀገር ውስጥ የገንዘብና  የቴክኖልጂ አቅም መሌማት  ያሌቻለ መሬቶችን በምህፃረ  ቃሌ 
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“BRIC (ብሪክ)” እየተባለ ከሚጠሩት  ብራዚሌ፣ ሩሲያ፣  ህንዴና  ቻይና ሀገራት መካከሌ 

ሇተወሰኑት በመስጠት  እንዱሇሙ በሚያከናውነው ጥረት ፤ ከኢንቨስትመንት   ጋር 

ተያይዘው በሚመጡ ዘርፈ - ብዙ ውጤቶች ህዝቡ ተጠቃሚ አንዱሆን አዴርጓሌ፡፡ 

ይሁንና ይህን ሀገራዊና ህዝባዊ ተጠቃሚነትን በሚጻረር መሌኩ፤ በቀዯምት 

የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች  የሚመሩት  የምዕራቡ  ዓሇም ሚዱያዎች ሰሞኑን ‘መሬት ሇምን  

ሇእነ “ብሪክ” ሀገራት ተሰጠ?’ በሚሌ ሞራሊዊ አመክንዮ በላሇው  እሳቤ “ኢትዮጵያ 

ጨምሮ በአህጉሪቱ የመሬት ሽሚያ አሇ” የሚሌ አጀንዲን በአፈ - ታሪክነት በመፍጠር 

እያራገቡት ይገኛለ፡፡   

ማንም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዱያውቀው ፤ቀዯምት የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች 

የአህጉሪቱን የተፈጥሮ ሀብቶች ከህግ ውጭ በሆነ መንገዴ በወረራ ተቀራምተው ህዝቦቿን  

የበይ ተመሌካች ሲያዯርጉና ወዯ  400 ሚሉዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ወርረው የነበሩ 

ናቸው፡፡ በዚህም አህጉሪቱ ከዴህነት አዙሪት ቀሇብት (Vicious circle of Poverty) 

እንዲትወጣና ሌማቷን ከተጨባጭ  ሁኔታዋ  ጋር  አጣጥማ እንዲታከናውን አለታዊ ሚና 

መጫወታቸውን የሚዘነጋው አይመስሇኝም፡፡ 

እነዚህ ቀዯምት  የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች ትናንት አህጉሪቱን በቀጥታ  ወረራ 

በመያዝና በመቀራመት የተፈጥሮ ጸጋዎቿን አሟጠው ሲጠቀሙ የነበሩ መሆናቸው 

እየታወቀ፤ ዛሬ አህጉሪቱ አንገቷን በሌማት ቀና ማዴረግ ስትጀምር ‘እ “ብሪክ”  ሇምን 

መሬት ወስደ ?’ ብሇው በፉክክር መሌክ የሚቆሙበት የሞራሌ ብቃት የሊቸውም፡፡ 

ምክንያቱም  በቀዯምት ጊዜያት እነዚህ ኃይልች የአህጉሪቱን ሀብትና ንብረት ያሇከሌካይ 

እንዲሻቸው ሲወስደ እንዱሁም ከህጋዊ አሰራር ውጪ የአህጉሪቱን አንጡራ ሀብት ወዯ 

የሀገሮቻቸው ሲያግዙ የነበሩ በመሆናቸው፤ ዛሬ እነ “ብሪክ”  የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት 

ባዯረገና በህጋዊ ሁኔታ በሉዝ ኪራይ የሚወሰደትን ጥቂት ያሌሇማ መሬትን ‘እንዳት 

ይወስዲለ?’ ብሇው የሚከራከሩበት አንዯበት ሉኖራቸው ስሇማይችሌ ነው፡፡  

ዲሩ ግን እነዚህ ኃይልች የምንግዜም አቋማቸው  በማንኛውም ወቅት ተጠቃሚ 

ሇመሆን መሻት በመሆኑ፤ የአህጉሪቱ ሀገራት በማዯግ ሊይ ካለት እነ “ብሪክ” ጋር አንዲች 

ዓይነት ቁርኝት ፈጥረው  ሲመሇከቱ የኒዮ - ሉበራሉዝም አስተሳሰብ ማንቀንቀኛ በሆኑት 

ሚዱያዎቻቸው አማካኝነት አፈ-ታሪክ ፈጥሮ በማውራት ሀገሪቱን ሇማጥሊሊት  
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የሚቀዴማቸው አይገኝም፡፡ ሇዚህም ነው ሰሞኑን በሀገራችንም ሊይ “የመሬት ሽሚያ” 

አጀንዲን  በሚዱያዎቻቸው አማካኝነት በመቅረጽና ጉዲዩ የተፈጠረ አስመስል በማቅረብ 

ተያይዞ የማዯግ ራዕይን ሇማቀጨጭ በመሯሯጥ ሊይ የሚገኙት፡፡ 

 ታዱያ ይህ በምዕራቡ ዓሇም ሚዱያ የሚቀነባበረው “የመሬት ሽሚያ” የፈጠራ 

ታሪክ በሀገራችን ሊይም መነዛቱ አሌቀረም፡፡  የአሜሪካንና የጀርመን  ዴምጽን የመሳሰለ 

የምዕራቡ ዓሇም የኒዮ - ሉበራሌ ርዕዮተ - ዓሇም ማራመጃ መሳሪያዎችን ሰሞኑን 

የሚያስዯምጡን ተመሳሳይ ስሌተ - ምት ያሇው የአፈ - ታሪክ ነጠሊ ዜማ አስረጂዎች 

ናቸው፡፡  

እነዚህ መገናኛ ብዙሃን ባገኙት አጋጣሚዎች ሁለ ርዕዮተ - ዓሇማዊና ፖሇቲካዊ 

ፍሊጎታቸውን ሇማራመዴ የሚፈሌጉ በመሆናቸው፤ በቅርቡ በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተውን 

ዴርቅ አስታከው “ኢትዮጵያ ዴርቅ  ባጠቃው አካባቢ በሚሉዮን የሚቆጠሩ ሰዎች 

በተራቡበት  ሁኔታ ሰፋፊ የእርሻ  መሬት ሇውጭ ሀገራት ማከራየቷ  አዯጋ አሇው”  

በማሇት  አንዴ የራሳቸውን አመሇካከት ሇማንፀባረቅ የተቋቋመ ዴርጅትን በመጥቀስ 

አጀንዲቸውን ሇመራመዴ ሞክረዋሌ፡፡ በዚህም ‘የዴርቁ አንደ መንስኤ የመሬት ሽሚያ 

ነው’ የሚሌ አንዴምታ ያሇውን አስተሳሰብ በሚያስገርም ሁኔታ ይፋ አዴርገዋሌ፡፡  

ማንም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ ይህን እጅግ የሚያስገርም “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብሊኝ”  

ዓይነት አመክንዮ  ሲሰማ መዯመሙ የሚቀር አይመስሇኝም፡፡ እርግጥም  ሉገረም 

ይገባዋሌ። ምክንያቱም በምዕራቡ ዓሇም ሚዱያዎች ሆን ተብሇው  የተፈጠሩትና 

አጀንዲቸውን ሇማራመዴ የተጠቀሙባቸው አባባልች ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር 

አብረው የማይሄደ ብቻ ሳይሆኑ፣ ጭርስኑ የማይተዋወቁ በመሆናቸውም ጭምር ነው፡፡ 

ታዱያ እነዚህ ፍጹም ከነባራዊው እውነታ ጋር የማይገናኙ “ዴራማዎች”፤ ዝማሜያቸው 

ፖሇቲካዊና ርዕዮተ - ዓሇማዊ መሆኑን የሚያጋሌጠው የሀገራችን የመሬት ፖሉሲ ነው፡፡    

እንዯሚታወቀው ሀገራችን በምትመራበት ፖሉሲ ፣ መሬት የህዝብና የመንግስት 

ነው፡፡ ይህም አርሶ አዯሩን የመሬት ባሇቤት እንዱህን አዴርጎታሌ፡፡ ይሁንና በሀገራችን 

ነባራዊ ሁኔታ  መሬት እንዱሸጥና እንዱሇወጥ  ማዴረግ አይቻሌም፡፡ ሇምን ቢባሌ፤

ዴርጊቱ በሰፊው ህዝብ ሊይ የተመሰረተ ጠንካራ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲይገነባ  

ከፍተኛ እንቅፋት ስሇሚፈጥር ነው፡፡ መሬት  እንዱሸጥና እንዱሇወጥ ቢዯረግ፤ በአንዴ 
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ወገን ገንዘብ ያሇው ሰው ይገዛሌ፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዴሃው አርሶ አዯር መሬቱን እየሸጠ 

ባድ እጁን ይቀርና ያሇው ሀብት በጥቂቶች እጅ እንዱከማች ያዯርጋሌ፡፡ ይህም በሀገሪቱ 

ፍትሏዊ ያሌሆነ የሀብት ክፍፍሌ እንዱኖር የሚያዯርግ ከመሆኑም በሊይ፤ ህዝቦች 

በየዯረጃው በሌማቱ ከሚገኝ ዕዴገት እኩሌ ተጠቃሚ እንዲይሆኑ ዲንቃራ ይሆናሌ፡፡ 

 ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ መሬት ቢሸጥና ቢሇወጥ ሀገራችን ሇማስመዝገብ 

የምትፈሌገውን ፈጣንና ተከታታይ ዕዴገት ማስቀጠሌ አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም ቀዯም 

ሲሌ በመግቢያዬ አካባቢ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት፤ አንዴ ሀገር ሇማዯግ ከፈሇገች ያሊትን 

እጥረት መቆጠብ ይኖርባታሌ፡፡ ከዚህ አኳያ የሀገራችን እጥረት ገንዘብ ነው፡፡ ታዱያ 

ገንዘብ ያሊቸው ሰዎች  መሬትን  እየገዙ የሚያከማቹ ከሆነ፤ ያሇን ውስን የገንዘብ አቅም 

ሌማታዊ አስተዋጽኦ ሊሇው ስራ ከመዋሌ ይሌቅ፤ የንብረት ባሇቤትነትን ከአንዴ ሰው ወዯ 

ላሊው በማዞር ሊይ ይውሊሌ ማሇት ነው፡፡ ይህም እጥረት ያሇብንን ገንዘብ እንዲንቆጥብና 

በሊቀ የሌማት ስራ ሊይ እንዲናውሇው በማዴረግ የዕዴገታችን ማነቆ ይሆናሌ፡፡   

እነዚህን ህዝባዊና መንግስታዊ መነሻዎችን መሰረት ያዯረገው የሀገራችን የመሬት 

ፖሉሲ፤ አርሶ አዯሩን ባሇቤት ያዯረገ ነው፡፡ ምንም እንኳን የኒዮ - ሉባራሌ ሚዱያዎች 

ከራሳቸው ዓሊማና ግብ በመነሳት ‘ይህን ያህሌ ሰዎች በመሬት ነጠቃ ተፈናቅሇዋሌ… 

ወዘተ’ የሚለ ዘገባዎችን ቢያስዯምጡንም፤ እውነታው ግን የሀገሪቱ የመሬት ፖሉሲ አርሶ 

አዯሩን የሀብቱ ባሇቤት የሚያዯርግ እንጂ፤ የሚያፈናቅሌ አሇመሆኑ ነው፡፡  

እርግጥም መንግስት በዋነኛነት በአርሶ አዯሩ ማሳ አማካኝነት የጀመረውን ፈጣንና 

ተከታታይ ዕዴገት ይበሌጥ ሇማስቀጠሌ እየተከተሇ ያሇው አቅጣጫ  ይኸው ብቻ ነው፡፡ 

በዚህም ሳቢያ ከቀየው የተፈናቀሇ አርሶም ይሁን አርብቶ አዯር የሇም፡፡ ከመሬቱ 

የተፈናቀሇ ሰው በላሇበት ሁኔታም፤ “የመሬት  ሽሚያ” የሚባሌ ነገር ሉኖር አይችሌም፡፡ 

ይሀም የኒዮ - ሉበራልች “ሃሳባዊ ሽሚያ” የዴርቁ መንስኤ ሉሆን እንዯማይችሌ በገሃዴ 

የሚያመሊክት እውነታ ነው፡፡  

ሀገራችንን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ዴርቅ፤ መንስኤው የአየር ንብረት 

መዛባት መሆኑ እየታወቀ፣ ከላሊ “ሽሚያ”  ጋር ማቆራኘት  የምዕራቡን ዓሇም ሚዱያ 

ግምት ሊይ የሚጥሇው  ሇመሆኑ መስካሪ አያሻም፡፡  ላሊው ቀርቶ በዝናብ  እጥረት ሳቢያ 

የተከሰተው ዴርቅም  ቢሆን፤ ችግሩ የተከሰተባቸው አንዲንዴ የሀገራችን አካባቢዎች ውስጥ 
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የሚገኙት አርሶና አርብቶ አዯሮች ከቀያቸው ተፈናቅሇው  ዕርዲታ  እንዱሰጣቸው 

እንዯማይዯረግ እያወቀ፣ ይህንኑ እውነታ እንኳን አጣሞ ሇማቅረብ የሚሞክር ነው፡፡ 

ይሁንና መንግስት የተፈጥሮአዊው ዴርቅ ተጎጂ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍሌ ሇቀጣዩ 

የሰብሌ ዓመት በአካባቢው ሊይ ሆኖ መሬቱን እንዱያዘጋጅ ከማስቻሌ አኳያ ከቀየው 

እንዱፈናቀሌ እንዯማያዯርግ ሚዱያው መገንዘብ ይኖርበታሌ፡፡  

የኒዮ - ሉበራለ ሚዱያ ዴርቅን የአፍሪካ ዕጣ ፈንታ አስመስል ሇማቅረብም 

ይሞክራሌ፡፡ እውነታው ግን “ፍየሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ” ዓይነት ነው፡፡ ዴርቅ 

የተፈጥሮ ክስተት እንዯመሆኑ መጠን፣ በአሜሪካም ይሁን በላልች የበሇጸጉ ሀገራት 

መከሰቱ አይቀርም፡፡ ክስተቱ ሇአፍሪካ ወይም ሇኢትዮጵያ ብቻ ተሇይቶ የተሰጠ  

አይዯሇም፡፡ 

 ሌክ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳቸውን መመገብ የማይችለ ሰዎች እንዲለ ሁለ፤ 

በአዯጉት ሀገራትም በነፍስ ወከፍ ራሱን የማይመግብ ሰው ቁጥር የትየሇላ ነው፡፡  

ሇአብነት ያህሌ፤ አሜሪካ ውስጥ 39 ሚሉዮን ህዝብ በመመገቢያ ስፍራዎች እየሄዯ የዕሇት 

ጉርሱን ያገኛሌ፡፡ ይህም ከአጠቃሊይ የሀገሪቱ ህዝብ ከ11 እስከ 12 በመቶ የሚሆነው 

ዕሇታዊ የምግብ ፍጆታውን  መንግስት የሚያቀርብሇት መሆኑን የሚያስረዲን ነው፡፡ ታዱያ 

የዲበረ ኢኮኖሚ ያሇው የዋሽንግተን አስተዲዯር፤  ሇህዝቡ የማህበራዊ ዋስትና አገሌግልት 

የሚሰጥ በመሆኑ፤ ይህን መከወኑ የሚያስዯንቅ አይዯሇም፡፡  

በሀገራችን ግን ሁኔታው የተሇየ ነው፡፡ ኢኮኖሚዋን በፍጥነት በማሳዯግ ሊይ ያሇችው  

ኢትዩጵያ ማህበራዊ ዋስትና አገሌግልት የመስጠት ዯረጃ ሊይ ባትዯርስም፤ በተፈጥሮ 

ክስተት ምክንያት የዴርቅ አዯጋ ሲከሰት ሇህዝቡ ከራሷና ከላልች ሇጋሽ አካሊት 

የምትሰጠው  እርዲታ በመመገቢያ ቦታዎች ሊይ አይዯሇም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 

የመመገቢያ ማዕከልች የለም፡፡ እርዲታ የሚሰጠው  ዜጋ ቢሆንም፤ የተመጽዋችነትን 

መንፈስ እንዲያዲብር  ሰርቶ እንዱያገኝ  ነው የሚዯረገው - እጅግ አስቸጋሪ የዴርቅ ሁኔታ 

ካሌተፈጠረ በስተቀር፡፡ ሆኖም በአሁኑ ወቅት የዴርቅ አዯጋው  የተጋሇጠው ህዝብ 

ከጠቅሊሊው ከ82 ሚሉዮን  በሊይ ዜጋ፤  አራት ነጥብ አምስት ሚሉዮን ብቻ ነው፡፡  ይህም 

ከአጠቃሊይ የሀገራችን ህዝብ ውስጥ ሲሰሊ አምስት ነጥብ አምስት  በመቶ እንኳን የሚሞሊ  

አይዯሇም፡፡  
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ዲሩ ግን ይህን ሃቅ የኒዮ - ሉበራለ ሚዱያ ሉዘግበው  ቀርቶ ሉሰማውም 

አይፈሌግም፡፡  ከዚህ ይሌቅ አፈ - ታሪክን እየፈጠረ  እነ “ብሪክ”  የወሰደትንና በእኛ 

አቅም መሌማት ያሌቻሇ እንዱሁም ከዓመት ዓመት ጦሙን የሚያዴር ጥቂት መሬትን  

የዴርቁ ምክንያት አዴርጎ በአለባሌታ መሌክ መንዛትን  ስራዬ  ብል ተያይዞታሌ፡፡  

እርግጥ የምዕራቡ ሚዱያ የተቋቋመበትን ኒዮ - ሉበራሊዊ እሳቤን የማስረጽ ብልም 

የአሇቆቹን ትዕዛዝ ሇመፈጸም መስራቱ ከተቋቋመበት ዓሊማ አንፃር ተገቢ ነው ብሇን 

ሌናስብ እንችሊሇን። ሆኖም የኒዮ - ሉበሉዝምን ምንነት በውሌ የሚያውቁት የሀገራችን 

ጥገኛ ተቃዋሚዎችና በሚዱያ ሽፋን ኪራይ ሇመሰብሰብ የሚሹ እንዯ አውራምባ ታይምስ 

ዓይነት “ኒዮ- ሉበራሉዝም ሁላም ትክክሌ ነው” የሚሌ አንዴምታ ያሇውን አቋም በርዕሰ 

አንቀፆቻቸው ጭምር ሳይቀር የሚገሌጹ የግሌ ጋዜጦች ምን ይሎቸው “አራጋቢዎች” 

እንዯሆኑ ግርምታን ያጭራሌ። ታዱያ እነዚህ ራሳቸው ተዯናግረውና በግሊዊ ጥቅም 

ታውረው ህዝቡን ሇማሳሳት “በውስጥ አርበኝነት” የሚውተረተሩትን ወገኖች የሚታዘብ ሰው 

ሃቁን መሻቱ አይቀርም፡፡ እርግጥም  እወነታውን እንዱህ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

የሀገራችን ጥገኛ ተቃዋሚዎች ጎራ መርህም ይሁን ወጥ አቋም ያሇው አይዯሇም፡፡ 

የጎራው ሁለም ተዋንያን ሉባሌ በሚችሌ መሌኩ በትናንት  ታሪክ የሚኖሩና የትናንት 

ቅሪቶች ናቸው፡፡ የራሳቸውን ፖሉሲ ቀርጸው በዛሬና በነገ ታሪክ ሰሪነት የሚያምኑ  

አይዯለም፡፡ ከዚህ ማንነታቸው በመነሳትም በመንግስት ሌማታዊ አጀንዲ ሊይ 

እየተንጠሇጠለ፤ አንዴ ወቅታዊ ክስተት ሲሰሙ “የነገር አንቴናቸውን” ያቆማለ፡፡  በዚህ 

ውለ በጠፋው “የስፓንጅ መድሻ፤ የቄጤማ ምርኩዝ” ፖሇቲከኛነትም የሰሞኑን “የመሬት  

ሽሚያ” አፈ - ታሪክን ከምዕራቡ ሚዱያ እንዯወረዯ ተቀብሇው  ሲያንበሇብለት ከርመዋሌ- 

ምንም እንኳን የሚሰማቸው ባያገኙም፡፡  

በእነዚህ ወገኖች ዕውቀትና መርህ አሌቦ መዝገበ - ቃሊት መሰረት ‘ተቃዋሚ’ መሆን 

ማሇት፤ ማንኛውንም የመንግስት ክንዋኔ በተገኘው  አጋጣሚ  ሁለ ፈጠራን እያከለ 

ማውገዝ ነው፡፡ ቀዯም ባለት ጊዜያት የማያውቁትን የኒዩ-ሉበራሉዝም ቅንጭብጫቢ 

ሃሳቦችን በመቃረም  የርዕዮ - ዓሇሙ ተከታይ በመምሰሌ “መሬት መሸጥ፤  መሇወጥ 

አሇበት” እያለ ዱስኩራቸውን ሲያነበኑብሌን የነበሩት ተቃዋሚ ተብዬዎች፤  የኒዮ - 

ሉበራለን ሚዱያ አጀንዲ በሰሙ ማግስት “መሬት በውጭ ባሇሃብቶች ሇምን ይሰጣሌ?” 
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በሚሌ የተሇመዯውን “ሇመቃወም ብቻ መቃወም”  የተባሇውን  ፖሉሲያቸውን 

አሰምተውናሌ፡፡ 

 የዚህ ጽሐፍ  አንባቢ የእነዚህ  ወገኖች  የማምታታት ፖሉሲ በዚህ ብቻ የተወሰነ 

ከመሰሇው እንዯ እኔ መሳሳቱን ማወቅ አሇበት፡፡ ምክንያቱም ባሇፉት ወራት  በአንዴ 

በኩሌ “የመሬት መቀራመት አሇ” እያለ፤ በላሊው ወገን ዯግሞ መንግስት በመሬት ወረራ 

ሊይ ተሳትፎ በነበራቸውና መዋቅሩ ውስጥ በተሰገሰጉ ኃሊፊነት በጎዯሊቸው ግሇሰቦች 

እንዱሁም በጥቂት ህገ - ወጥ ባሇሃብቶች ሊይ ህጋዊ  እርምጃ  ሲወስዴ “ባሇሃብቶችን 

እየጎዲው ነው” በማሇት ሇኪራይ ሰብሳቢዎች  ጠበቃ ሆነው ሲሞዲሞደ የነበሩ በመሆናቸው 

ነው፡፡  መቼም እንዱህ ዓይነቱ የተቃውሞ ፖሇቲካ “አበስኩ ገበርኩ!” ማሇት አንጂ፤ ላሊ 

ምን ሉባሌ ይችሊሌ?...  

ዲሩ ግን ጉዲዩ ሌክ እንዯ ኒዮ - ሉበራሌ ሚዱያዎች  ትናንት  “መሬት ይሸጥ” ሲለ 

እንዯነበሩትና አሁን ዯግሞ “መሬት ሇምን በሉዝ ክፍያ ኪራይ ይሰጣሌ?” በማሇት 

እንዯሚከራከሩት ጉዯኛ ፀረ - ሌማት  ተቃዋሚዎቻችን ሳይሆን፤ ሃቁ መንግስት  ሇእነ 

“ብሪክ”  የሰጠው ጥቂት መሬት  ሌማትን ሇማፋጠን  ከማሰብ የመነጨ መሆኑን 

መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

እንዯሚታወቀው መሬታችን ትሌቁ ፀጋችን  ነው፡፡ በመሆኑም እንዯ ማንኛውም 

የተፈጥሮ ሀብታችን ‘ይህን ፀጋ እንዳት ብንጠቀምበት ነው ሌማታችንን ሉያፋጥንሌን 

የሚችሇው?’  የሚሌ ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ እርግጥ ሇጥያቄው  ምሊሽ ስንሻ፤ 

አብዛኛው  የሀገራችን አርሶ አዯር በዯጋና በወይና ዯጋ የአየር ፀባዮች  ውስጥ የሚኖር 

ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በርካታ የቆሊ አካባቢዎችም ሇም እና ሰው ያሌሰፈረባቸው  እንዱሁም 

በእኛ አቅም የማይታረሱ ጠፍ መሬት መሆናቸውንም ጭምር፡፡ ታዱያ በእነዚህ 

አካባቢዎች በአሁኑ ወቅት በእኛ አቅም መሌማት ያሌቻሇ፣ ነገር ግን ጦሙን የሚያዴር 

ሦስት ሚሉዮን ሄክታር መሬት አሇን፡፡ እናም ይህ ሇዘመናት ታርሶ የማያውቅ መሬታችን 

በሌማታችን ሊይ የራሱን እሴት እንዱጨምር ከተፈሇገ፤ አቅም ያሇው ማንኛውም አካሌ 

እንዱያሇማው መፍቀዴ የግዴ ነው፡፡  

በእነዚህ አካባቢዎች ያሇው መሬት ጦሙን በማዯሩ የምንጠቀመው አንዲችም ነገር 

የሇም፡፡ ሇማዯግ  ከፈሇግን እያንዲንደን ፀጋችንን አሟጠን መጠቀም ስሊሇብን የእነ 
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አውራምባ ታይምስ “የአባት ሀገር መሬት በባዕዲን እጅ…” የሚሇው የኪራይ መሰብሰቢ 

ዯርጋዊ መዝሙር ዋጋ የሚሰጠው ጉዲይ አይዯሇም - እንዱያው ሌማትን ሇማዯናቀፍ  

ካሌሆነ  በስተቀር፡፡  ስሇሆነም ዕዴገታችን  እንዱፋጠን፤ ከተቻሇ ያሌተጠቀምንበትን ሰፊ 

መሬት ሁለ ሌማት ሊይ ሇማዋሌ የሚዯረግ ጥረት  “እሰየው”  የሚያስብሌ እንጂ፣ የጥሊቻ 

አታሞ ተይዞ የሚዯሇቅበት  መሆን ያሇበት አይመስሇኝም፡፡  

መንግስትም ቢሆን ሇእነ “ብሪክ” የሰጠው መሬት፤ ግሌጽነት ባሇው አሰራር በሉዝ 

ክፍያ ሊይ ተመስርቶ የተከናወነ እንጂ፤ በሽያጭ  አሉያም አርሶ አዯሩን በማፈናቀሌ 

አይዯሇም፡፡ ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩት ሦስት ሚሉዮን ሄክታር ጠፍ መሬት በቀዯምት 

ስርዓቶች ፀረ- ሌማት አስተሳሰብ ሳቢያ ምንም ዓይነት ጠቀሜታ ሳይሰጠን በዘፈን ብቻ 

እየተቀነቀነ ሳይሰማ ኖሯሌ፡፡  

ዛሬ ግን ትናንት ባሇመሆኑ፤በአቅም ውስንነታችን ሳቢያ ማሌማት ያሌቻሌነው 

መሬት ገንዘብ ሊሊቸው ወገኖች በጥቂቱ በመስጠት ሇጋራ ጥቅም  እንዱውሌ እየተዯረገ 

ነው፡፡ እናስ ዓይን ዓይኑን እያየን የምንዘፍንሇት መሬት ወዯ ሌማት ገብቶ ተጠቃሚ 

ሇመሆን መጣራችን ክፋቱ ከቶ ምን ይሆን ?- እንዱያው በጭፍን ተቃውሞአዊ ስሜት  

ሇማሊዘን ካሌተፈሇገ በስተቀር። የኒዮ - ሉበራሌ ሚዱያ  አጀንዲን  በርዕሰ  አንቀጽ አቋም  

ወስድ  ማራገብስ ግቡ ምን ይሆን?-ሀገራዊ ሌማት ዯጋፊነት ወይስ እንዯተሇመዯው ኪራይ 

ሇመሰብሰብ አጫፋሪነት?... 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ “የመሬት ሽሚያ” አጀንዲው ምክንያቱና መሰረቱ ግሌጽ ነው፡፡ 

ይኸውም የኒዮ - ሉበራሌ  ሚዱያው  የፈጠራ ታሪክ ምክንያቱ  ‘እነ “ብሪክ” መሬት  

ሉወስደ እኛስ ሇምን አናገኝም?’ ከሚሌ  አስተሳሰብ የመነጨ ነው፡፡ በዚህም ሚዱያው 

“ባሌበሊውም ጭሬ በትነዋሇሁ” በሚሌ የድሮ  አስተሳሰብ አፈ - ታሪኩን ፈጥሮ፤ 

ሇኢትዮጵያ ህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰሌ ይዯሰኩራሌ፡፡  

ይሁንና ማንኛውም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚገነዘብው፤ የምዕራቡ ዓሇም 

መገናኛ ብዙሃን አጀንዲው በተገኘው አጋጣሚ ሁለ የራሱን ጥቅም ማስጠበቅ እንጂ፤ 

የኢትዮጵያ ህዝብን ሌማት ማራመዴ ወይም ተጠቃሚ ማዴረግ  አይዯሇም፡፡እናም 

አጀንዲው የምዕራቡ ዓሇም ሚዱያ እንጂ የኢትዩጵያ ህዝብ አሇመሆኑን አለታዊ ነገር 
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በሰሙ ቁጥር “እሌሌ በቅምጤ” እያለ ጮቤ የሚረግጡት አሽቃባጭ ጋዜጦች መረዲት 

ያሇባቸው ይመስሇኛሌ። 

የኒዮ - ሉበራሌ ሥርዓቱ  ከእነ “ብሪክ”  ጋር በገጠመው እሰጥ - አገባ  ፉክክር 

ሳቢያ ሀገራችንን  መረማጃ ሇማዴረግ  ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ በዚህም ምክንያት ነው የአፍሪካ 

ሀገራት በማዯግ ሊይ ካለት ሀገሮች ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ግንኙነት 

ሲፈጥሩ ሚዱያውን ተፈትቶ እንዯተሇቀቀ ውሻ “ቹ!...ያዝ!...” በማሇት የሌቦሇዴ ዴርሰት 

እያቀናበረ የማጥሊሊት ዘመቻ የሚከፍተው፡፡  

ይህ አጀንዲውም ከራሱ ጥቅም አሳዲጅነት አኳያ የተፈጠረ በመሆኑም፤ ሇማዯግና 

‘የነገ ሰው እሆናሇሁ’ ብል ዯፋ ቀና ከሚሇው የሀገራችን ህዝብ የሌማት ፍሊጎት  ጋር  

የሚያገናኘው ምንም ዓይነት ጉዲይ የሇም፡፡ እናም ‘ኒዮ - ሉበራሉዝም ሆይ! እዛው 

በጠበሌህ’ ማሇት ተገቢ ይመስሇኛሌ - ከዚህ በፊት አህጉሪቱን ተቀራምቶ አንጡራ 

ሀብቶቿን የህዝቦቿን  ተጠቃሚነት በማያረጋግጥ መሌኩ ሲበዘበዝ የኖረው ይበቃዋሌና !    


