
1 | P a g e  
 

የቤንሻንጉል ጉሙዝ ዜጎች መፈናቀል የችግሩ ምንጭ ፓለቲካ አይደለም! 

አብይ ጨልቀባ1  04/15/13 

መግብያ 

ችግር ምን ማለት ነዉ ?የችግር መገለጫ  ምንድን ናቸዉ? መፍትሄስ ምን ማለት ነዉ ? መፍትሄስ ምን መልክ ሊኖረዉ 

ይገባል? ችግር ካለ ሁሌ  መፍትሄ አለ ማለት ነዉ? እነዚህን ጥያቄ ለማንሳት የተገደድኩት ወድጄ አይደለም፡፡  በቅርብ 

ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የአማርኝ ተናጋሪ፣የአማራ ክልል ተወላጆች፣  ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዉጭ የመጡ ዜጎች  የፈለገዉ 

ቅርፅ ይኑረዉ  ወደ መጡበት ይመለሱ የሚል ዜና አድምጠናል፡፡ ከአንድ ዓመት በፊት ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክልል ከጉራፈርዳ ወረዳ በሺሕዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀላቸውን የቅርብ ግዜ ትዉስታችን ነዉ፡፡ የኔ ብሄር 

ተፈናቀሉ ተብሎ ጥብቅና ለመቆም የሚደረግ የጥላቻ ፓለቲካ መሰረት ያደረገ መሰረተ ቢስ ዉንጀላ ( አማራን 

የማጥፋት ሴራ፣ ምስራቅ ጎጃም ጠፋ፣ “የወያኔ ከፋፍለህ ግዛ ፓለቲካ”) እና እዛ ዉስጥ ያለዉ ፓለቲካ ወደ ጎን ትተን ፣ 

መሰረታዊ ችግሩ ምንድነዉ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

መሰረታዊ ችግር ላይ ማቶከር መሰረታዊ መፋትሄ  ላይ መድረስ ማለት ነዉ፡፡ ‘It is often more difficult to find 

and to formulate a problem’, observed Merton, a renowned sociologist, ‘than to solve it’. 

ሲተረገም……..” አብዛኝዉ ግዜ የችግር መፍትሄ ከማስቀመጥ ይልቅ ችግሩን በቅጡ መረዳት ከባዱ ስራ ነዉ”፡፡ 

መሰረታዊ ችግር ላይ ማቶከር ትተን የችግሩ መገለጫ (symptom of the problem) ላይ ጊዜ እና ጉልበት ማጥፋት  

መሰረታዊ መፋትሄ ማጣት ማለት ነዉ፡፡ በአገራችን የሚከስት ችግር የፈለገዉ ክብደት እና ቅርፅ ቢኖረዉ፣ የመፋትሄ 

አካል መሆን ያለበት የችግሩን ምንጭ ሊያደርቅ በሚችል መልኩ (Problem solving approach to societal 

problem) መሆን አለበት፡፡   

በቅርብ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የተከሰተዉ የዜጎች መፈናቀል  መሰረታዊ ችግሩ ምንድነዉ ? ዜጎች መደ መጡበት 

ይመለሱ የሚል ዉሳኔስ የመፋትሄዉ አካል ነዉ ? ተመሳሳይ የዜጎች መፈናቀል  ወፊት ቢያጋጥምስ ዜጎች ወደ መጡበት 

ይመለሱ  ማለት ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ማስወገድ ይቻላል ወይ ? ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተወላጆች መሬት 

እየተከራዪ በማልማት  እና ከተገኝዉ ምርት የመከፋፈል ስርአት (share cropping mechanism)  ለማስወገድ ሲባል 

ዜጎች ወደ መጡበት ይመለሱ ማለት የችግሩ መፋትሄ ሊሆን ይችላልን ? ለእርሻ መሬት ለማስፋፋት በማሰብ ደን 

የሚያቃጥሉ  ዜጎች  ወደ መጡበት ይመለሱ  ማለት ችግሩን መፋትሄ ሊሆን ይችላልን ? ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል 

የሚደረግ የዜጎች ህገ ወጥ ሰፈራ የሚመለከት በቂ እና ዘርዘር ያለ ገዥ ህግ አለመኖሩ  የችግሩ ምንጭ ሊሆን ይችላልን ?   

ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተወላጆች መሬት እየተከራዪ በማልማት  እና ከተገኝዉ ምርት በመካፈል (share cropping 

mechanism) ለማስወገድ ሲባል ፣ ዜጎች ወደ መጡበት ይመለሱ  ማለት የችግሩን መፋትሄ ሊሆን አይችልም ፡፡ ደን 

ማቃጠል የችግሩ መገለጫ እንጂ መሰረታዊ  ችግር ሊሆን  አይችልም ፡፡ ጉልበትን ሽጦ ምርት መከፋፈል (share 

cropping mechanism)  የችግሩ መገለጫ እንጂ መሰረታዊ  ችግር ሊሆን አይችልም ፡፡  ከአንድ ክልል ወደ ሌላ 

ክልል የሚደረግ የዜጎች ህገወጥ ሰፈራ የሚመለከት በቂ እና ዘርዘር ያለ ገዥ ህግ አለመኖሩ ፣  የችግሩ መገለጫ እንጂ 

መሰረታዊ  ችግር ሊሆን  አይችልም ፡፡ ታድያ መሰረታዊ ችግሩ ምን ሊሆን ይችላል?  የቤንሻንጉል ጉሙዝ ርእሰ 

መስተዳድር  አቶ አህመድ ናስር ወደ መጡበት ይሂዱ ተብሎ የተፈርደባቸዉ ዜጎች እንዲመለሱ ጥሪ ማቅረብ  

                                                           
1
 አቶ አብይ ጨልቀባ በአምቦ ዩኒቨርስቲ መምህር ናቸዉ፡፡ በኢሜይል አድራሻቸዉ chewabiy@gmail.com ማግኘት ይቻላል፡፡ 
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የሚያስመሰግን ተግባር ቢሆንም፤  የክልሉ የካማሽ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩት እና  የያሶ ወረዳ በአመራርነት ሲሰሩ የነበሩት 

ከኃላፊዎች እንዲነሱ በማድረግና  ፣ የበታች አማራሮችን ተጠያቂ ብቻ ማድረግ ግን የመፋትሄዉ አካል መሆን 

አይችልም፡፡ አንድ ባለስልጣን ከሃላፊነት እንዲነሱ ማድረግ የዜጎች ህገ ወጥ  ፍልሰት  የመቆጣጠር እና ለማስቀረት 

መፋትሄ አይደለም፡፡ 

 

የዜጐች ህገ መንግስታዊ የመዘዋወር መብት 

የዜጐች ከቦታ ቦታ የመዘዋወር መብት ህገ መንግስታዊ መሰረት አለዉ፡፡ የኢፌዲሪ ሕገ-መንግሥቱ አንቀፅ 32 

“የመዘዋወር ነፃነት” በሚል ርእስ ስር ‹‹ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በሕጋዊ መንገድ አገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ 

ዜጋ በመረጠው የአገሪቱ አካባቢ የመኖርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት እንዲሁም በፈለገው ጊዜ ከአገር የመውጣት 

መብት እንዳለው መደንገጉን ገልፃል፡፡ በሕገ መንግሥቱ አንቀፅ 41 ንዑስ ርእስ 1 ላይ “የኢኮኖሚ፣ የማኅበራዊና የባህል 

መብቶች” በሚል ርእስ ስር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገሪቱ ውስጥ በማንኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የመሰማራትና 

ለመተዳደሪያ የመረጠውን ሥራ የመሥራት መብት እንዳለው የተቀመጠ ሲሆን ዜጐች በመላው አገሪቱ ሄደው 

የመሥራትና የመኖር ሕገ መንግሥታዊ መብት እንዳላቸው ደንግጋል፡፡ ይሄ እንደተጠበቀ ሁኖ የዜጐች ከቦታ ቦታ 

የመዘዋወር መብት ህገ መንግስታዊ ዝርዝር ህጎች በሚገባበት ወቅት ግን ብዙ የትርጉም ክርክሮች እንደሚያስነሳ 

መገንዘብ ይጠይቃል፡፡  

 

የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት የችግሩ ምንጭ! 

 

ምርት መከፋፈል በኢትዮጵያ ለዘመናት በገጠሪቱ ክፋል በሰፊዉ ሲሰራበት የቆየ ሃላ ቀር ልማዳዊ አሰራር ነዉ፡፡ ምርት 

መከፋፈል መሰረታዊ ምንጩ ፊዉዳላዊ አስተሳስብ ሲሆን የመጨረሻዉ ዉጤት ጭሰኝነት ስርአት መገንባት ነበር፡፡ 

የጭሰኝነት ስርአት  በቀላሉ ከኢትዮጰያ  ለማጥፋት ብዙ ዘመናት የሚጠይቅ ትግል ነበር፡፡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጉዳይ 

ስመለከተዉም  የጭሰኝነት ስርአት የሚመስል ግን የጭሰኝነት ስርአት ያልሆነ  ያመጣዉ ጣጣ እንደሆነ በቀላሉ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ የችግሩ ምንጭ ፓለቲካ አይደለም፡፡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጉዳይ የችግሩ ምንጭ የብሄር ተኮር 

ፌደራሊዝም የፈጠረዉ ጣጣም አይደለም፡፡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ የኢኮኖሚክስ ስነ-ፋልስፋናዊ ፅንሰ ሃሳብ ካለ መረዳት 

የመነጨ ነዉ፡፡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ጉዳይ የችግሩ የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት በቅጡ ካለ መረዳት 

የመነጨ ነዉ፡፡ የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት ጠቀሜታ አከራካሪ ቢሆንም፤ እንደ ኢትዪጵያ ባሉ አገሮች 

ጠቀሜታ አለዉ፡፡ ይሄ ሲባል ግን የራሱ እርግማንም የለዉም ማለት አይደለም፡፡ መጀመርያ ስለ መቀሜታዉ ላስረዳና 

ከዛ ስለ እርግማንም አብራራሎሁ፡፡   

በመጀመርያ መሬት በማከራየት እና ከእዛዉ የተገኝዉን  ምርት መከፋፈል  ሳይንሳዊ መሰረት አለዉ፡፡ ተመራማሪዋች 

ከመሬት ምርታማነት ጋር በተያያዘ ባደረጉት ጥናት የሚያመላክተዉ፣ በመሬት አከራይ እና ተከራይ ስምምነት መስረት 

የሚታረስ መሬት እና መሬትን ከክራይ ዉጭ ባለመሬቱ ራሱ መሬቱን በሚያርስበት ወቅት በንፅፅር ሲታይ መሬት 

በማከራየት የተሻለ ምርት ማስመዝገብ እነደተቻለ ከበቂ በላይ ጥናቶች ያመላክታሉ፡፡ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ተጨባጭ 

ጥናት ቢጠይቅም  ፣ ተመሳሳይ ዉጤት እነደሚኖረዉ መረዳት አይከብድም፡፡ ከየኢኮኖሚክስ ስነ ፋልስፋናዊ ፅንሰ 
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ሃሳብ  በመነሳት መሬት ለክራይ ሰጥቶ ከተከራዮ በሚደረግ ዉል ሁለቱም ወገኖች ፣ ማለትም ባለ መሬትና የመሬቱ 

ተከራይ ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርአት ነዉ፡፡ ባለ መሬቱ መሬቱን የሚያከራይበት ብዙ ኢኮኖሚያዊ አመክንይቶች 

አሉ፡፡ በአንድ በኩል ከአቅም ማነስ ጀምሮ እስከ የአተራረስ እዉቀት እጦት መሬት ለተከራይ አሳልፎ በመስጠት እና 

ማሳረስ  ከዛ ከሚገኝ ምርት በመስምምነት ከአራሹ ሊከፋፈሉት ይችላሉ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ  በመሬት እጦት፣ 

ከመሬት  ምርታማነት መቀነስ እና ተያያዥ ምክንያቶች መሬትን በመከራየት  ለተከራዪ ወገን እንድ አማራጭ የገቢ 

ምንጭ ሊሆን ይችላል፡፡ በእንደዚህ ስርአት ምክንያት ሁለቱም ተዋዋይ ወገኖች ማለት የመሬት አከራይ እና ተከራይ  

አሸናፊ ይሆናሉ( based on the win-win approach)፡፡   

በሁለተኛ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ  የመሬት ምርታማነት እና ከፋተኛ የመሬት አጠቃቀም ችግር ያለባቸዉ  አገሮች  

የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት ፍቱን መድሃኒት ነዉ፡፡ እንደ ኢትዮጰያ ያሉ  መሬት መሸጥ መለወጥ 

የሚከለከልበት የመሬት ስርአት ያላቸዉ አገሮች ፣  እንዲሁም  መሬት በማስያዥነት በመጠቀም ብድር ሆነ ሎሎች 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸዉ እንቅስቃሴ ዉስጥ ለመግባት የሚከለክል ስርአት ፤ መሬት በማከራየት የመሬት 

ምርታማነት ለመጨመር  አማራጭ አቅጣጫ ነዉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የመሬት ክፋፋል ያለ ወጭ ከፋተኛ 

ኢኮኖሚያዊ ዋጋ የሚያስከፋል እና ለመሬት ምርታማነት  የሚሆኑ ግብአቶችን እና የመረጃ እጥረት ያለበት እንደ 

ኢትዮጰያ ያሉ አገሮች፣ መሬት ማከራየት ማለት የመሬት ምርታማነትን መጨመር ማለት ነዉ፡፡    

የመሬት አከራይ እና ተከራይ ዉል መቋረጥ  በግዴታ የሚሆን ሳይሆን  በዉዴታ የሚመጣ የኢኮኖሚክስ ስነ 

ፋልስፋናዊ ፅንሰ ሃሳብ ተፈጥራዊ ሂደት ነዉ፡፡ መሬት በማከራየት እና  ምርት መከፋፈል ስርአት ዉስጥ መሬት አከራይ 

እና ተከራይ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እስካገኙበት ድረስ፣ ስምምነቱ ከአመት ወደ አመት መይም ከአንድ የምርት ወቅት ወደ 

ሌላ የምርት ወቅት ይቀጥላል፡፡ መሬት ተከራዪ ወገን የመሬት ክራይ ስምምነት መቀጠል ስለሚፈልግ እና የመሬቱ 

አከራይ ማስደሰት ግድ መሻቱ ተፈጥራዊ ሂደት ነዉ፡፡ መሬት ተከራዩ ወገን ዉሉን ለማቋረጥ ሶስት ተመጋጋቢ 

ሁኔታዎች ላይ የተንጠላጠለ ጉዳይ ነዉ፡፡  አንዱ ከሚታረሰዉ መሬት የሚገኝ መፃኢ ጥቅሞች ላይ የሚወሰን ነዉ 

ይህም ማለት የመሬት ምርታማነት በቀነሰ ቁጥር እና መሬት ተከራዩ ከመሬቱ የሚያገኝዉ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የመቀነስ 

አዝማምያ ካለ የመሬት ክራይ ዉል ሊቋረጥ ይችላል፡፡ ሁለተኛዉ ተከራዩ ወገን ከመሬቱ በማረስ የሚገኝዉን ምርት 

በንፅፅር አማራጭ እና በቂ የገቢ ምንጭ ሲያገኝ ዉል ሊቋረጥ ይችላል፡፡ በሶስተኛ ደረጃ ተከራዩ ወገን የራሱን መሬት 

የማግኝት እድል ካለዉ የመሬት ክራይ ዉል ሊቃረጥ የሚችልበት እድል ዝግ አይደለም፡፡  ዙሮ ዙሮ መሬት በማከራየት 

የሚገኝ ከፋተኛ ምርት (high productivity) ፣ አከራዮ እና ተከራዪ ተጠቃሚ እስካደረገ ድረስ፣ ለአንድ አገር እድገት 

ይጠቅማል፡፡ መሬት ማከራየት እና ምርት መከፋፈል ለአንድ አገር እድገት ማነቆ ሊሆን አይችልም፡፡ ስለሆነም 

የቤንሻንጉል ጉሙዝ ዜጎች መፈናቀል የችግሩ መታየት ካለበት ከመሬት ዉል ክራይ እና ምርት ክፋፋል ትክክለኛ ግንዛቤ 

አለመኖር የመነጨ መሆኑ መረዳት ይቻላል፡፡   

ከላይ የተጠቀሰዉ እንደተጠበቀ ሁኖ ፤ የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት ከታሰበለት አላማ ዉጭ ወጥቶ፣ 

የራሱ እርግማን ሊኖረዉ ይችላል፡፡ ለምሳሌ ህገ ወጥ ሰፈራ እና የደን መመንጠር፡፡ ስለዚህ የመሬት ክራይና የምርት 

ክፋፋል ከጥቅሙ ጉዳቱ እንዳያዘነብል ግን አንድ መሰረታዊ ነገር መማላት አለበት ይህም የመሬት ክራይ እና ምርት 

ክፋፋል ስርአት የሚቆጣጠር ጠንካራ የህግ መዋቅር እና የአስተዳደር አካል ናቸዉ፡፡ ታድያ የመሬት ክራይ እና ምርት 

ክፋፋል ስርአት ከፋተኛ የኢኮኖሚ ጥቅም እያለዉ፤ ጠንካራ የህግ መዋቅር እና የአስተዳደር አካል በሌለበት ሁኔታ፣ 

ከጥቅሙ ጉዳቱ ከፋተኛ ሁኖ ተገኝታል፡፡ የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል ስርአት በቂ የሆነ የህግ ቁጥጥር 

ካልተደረገበት የጭሰኝነት ስርአት መሰረት ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ  የመሬት ክራይ  ስርአት በቂ የህግ 
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ማእቀፋ ካልታገዘ ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ተወላጅ ብሄሮች በሌላ ክልል ቢሄሮች በመጡ ከዋናዉ የኢኮኖሚ፣ የፓለቲካ 

ማእቀፋ ዉጭ የመሆን እድሉ ክፋት ነዉ፡፡ ስለሆነም ሁለት አማራጮች ማስቀመጥ ይቻላል፡፡ አንደኛዉ ጠንካራ 

የቤንሻንጉል ጉሙዝ አስተዳደር እና የህግ ማእቀፋ መፋጠር ነዉ፡፡ ሁለተኛዉ  የመሬት ክራይ እና ምርት ክፋፋል 

ስርአት ከፋተኛ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ቢኖረዉም ፣ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ዉጭ የሚመጡ ሕገወጥ ሰፋሪ ዜጎችን 

ለማስቆም ሲባልና፣ የተፈጥሮ ሀብት ከውድመት ለመከላከል ሲባል፣  የመሬት ክራይ የሚያዳክም ስርአት መከተል ሌላ 

የመፋትሄ አቅጣጫ ነዉ፡፡ እነዚህ ሁለት አቅጣጫዋች ወደ ዋና መፋትሄዉ ይወስዱናል፡፡ 

 

የመፋትሄዉ አቅጣጫ 

 

1. ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲሁም ህገ ወጥ ሰፋሪዎች መሬት የሚያገኙበት እድል በማመቻቸት 

የመሬት ተጠቃሚ ባለቤት እንዲሆኑ ማድረግ፡፡ የክልሉ መንግሥት ባወጣው የመሬት ፖሊሲ መሠረት 

ሕገወጥ ሰፋሪዎችን በአግባቡ ለማስፈር ዕቅድ የያዘ ቢሆንም የመፍትሄዉ አካል ግን ዜጎች ከ አንድ ክልል ወደ 

ሌላ ክልል የሚደረግ ፋልሰት ማስቆም መሰረት ያደረገ  መሆን  አለበት፡፡ ኅብረተሰቡ በፈለገው ጊዜና ወቅት 

እየተነሳ ደን እየመነጠረ መስፈር ማስቆም የሚቻለዉ ህገ ወጦችን ህጋዊ በማድረግ ነዉ፡፡ በዚህም ረገድ 

ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና እና ሌሎች ክልሎች በጋራ መስራት ይጠይቃል፡፡ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የተፈናቀሉ 

ዜጎች አማራጭ እና በቂ የገቢ ምንጭ እንዲኖራቸዉ ይሄንንም ሊያግዝ የሚችል ፓሊሲ እንዲቀረፅ ማድረግ 

ችግሮች ለተወሰነ መልኩ ይቀርፈዋል ፡፡  

 

2. የመሬት ክራይ እንዲሁም ምርት ክፋፋል የሚያገኝዉን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በመቀነስ እና መንግስትም የመሬት 

ክራይ ዉሉ አንድ ተዋዋይ ወገን  በማድለግ የህግ ድጋፍ መስጠት አንዱ የመፋትሄ አቅጣጫ ነዉ፡፡ የክልሉን 

የተፈጥሮ ሀብት ከውድመት ለመከላከል የግድ ሕገወጥ ሠፈራ አደብ መግዛትም ስላለበት፣ የመሬት ክራይ 

ዉል ከሃላቀር አስራር ወጥቶ ዘመናዊ አሰራር ማስያዝ ግድ ይላል፡፡ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜም ሕገ-ወጥ 

ሰፈራ ለመቆጣጠር መሰረታዊ መፋትሄዉ ሰዎች ወደ ክልሉ የሚያስመጣቸዉን ምክንያት ማድረቅ ነዉ ፡፡ 

ምንም እንኳን ዜጎች ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል የመዘዋወር ህገ መንግስታዊ መብት ቢኖራቸዉም ፤ ዜጎች 

ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዋናነት የሚሄዱበት  ምክንያት መሬት ተከራይቶ ምርቱን ለመከፋፈል ስለሆነ 

በዚህ ሂደት ዉስጥ በሕገ-ወጥ ሰፈራ እና የደን መመንጠር የሚያጋጥም፡፡ ስለሆነ የችግሩ ከምንጩ ለማድረቅ 

መሬት በማረስ የሚገኝዉን ጥቅም የኢኮኖሚያዊ ጥቅም መቀነስ ነዉ፡፡ ይሄን ለማድረግ መንግስት የክራዩ 

ዉል አንድ አካል ማድረግ ነዉ፡፡ለምሳሌ የጉሙዝ ተወላጅ ከሆኑት ባለመሬቶች አንድ ገበሬ መሬት ተከራይቶ 

በጉልበቱ አርሶ 20 ኩንታል እህል ቢያመርት 10ሩን ለባለመሬቱ  10ሩን ለባለጉልበቱ የማከፋፈል ስምምነት 

ቢኖር ፣ መንግስትም የመሬት ክራይ ዉል አካል ማድረግ ይቻላል፡፡ በመጀመርያ በሃላቀር መንገድ የሚካሄዱ 

የመሬት ክራይ ስምምነቶች በመንግስት ፊት ዘመናዊ እንዲሆኑ ማድረግ እና መንግስት ለሚሰጠዉ አገልግሎት 

ተመጣጣኝ ክፋያ መጠየቅ፡፡ ሁለተኛ መሬቱ በመታረሱ ምክንያት የሚገኝ አማካይ ምርት ወደ ብር ለዉጦ 

መንግስት ቀረጥ እንዲያስከፍል ማድረግ፡፡ ይህ በተዋዋይ ወገኖች የባህሪ ለዉጥ ያመጣል፡፡ባለ መሬቱ መሬትን 

በማከራየት እና ባለማከራየት የሚኖሩ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ልዩነት ትልቅ ስለሚሆን መሬቱን ከማከራየት 

ይቆጠባል ማለት ነዉ፡፡ መሬት ተከራዪም ቢሆን መሬትን በመከራየት የሚያገኝዉ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም 
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ከመሬት አከራዩ እና መንግስት ስለ ሚካፈለዉ፤ መሬት ለመከራየት ይቆጠባል፡፡ በዚህም ችግሩን ከስሩ 

ማድረቅ ይቻላል፡፡ ስለሆነም በቤንሻንጉል ጉሙዝ መሬት በመከራየት የሚገኝ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እስከሌለ 

ድረስ   የዜጎች  ፋልሰት ያቆማል፡፡  በህገ ወጥ ሰፈራ ተያያዥነት ያለዉ የደን መመንጠር ጉዳይ በከፍተኛ 

መጠን ይቀንሳል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በሌሎች ክልሎች የሚነሱ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸዉ የህገ-ወጥ ሰፈራ እና 

የደን መመንጠር ከላይ በተቀመጠዉ የመፋትሄ አቅጣጫ መመለስ ይቻላል፡፡  

 


