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 “የመሬት መቀራመት”— የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ቋሚ አጀንዳ  

                                                 ዘአማን በላይ 

                                        bzaman@yahoo.com 

ሰሞኑን ግርሃም ቢበልስ የተሰኙ ፀሐፊ፤ ምናልባትም ለእርሳቸው አዲስ ለእኛ ግን የርዕዮተ-

ዓለም ልዩነት መነሻና እንግዳ ያልሆነን ነገር “ኦክላንድ” የተሰኘን ተቋም በመጥቀስ በጣልቃ 

ገብነት ሊያራግቡት ሞክረዋል—“ኢትዮጵያ ከሶስት ነጥብ ስድስት ሚሊዩን ሔክታር በላይ 

የሚገመት መሬት ለግብርና አገልግሎት በሚል በሊዝ ሸጣለች” በማለት።  

ፀሐፊው በዚህ ብቻ አላበቁም። የ“ኦክላድ” ተቋምን አባባል እንደ ትክክለኛ በመውሰድና 

የአንድ ወገን አሉባልታን በማመን “መሬቱ የተገኘው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የየአካቢውን ነባር 

ተወላጆችን በሃይል በማፈናቀል ነው፤ 10 የሚጠጉ የህንድ ኩባንያዎች በጋምቤላና አፋር ክልሎች 

መሬት ተቀራምተዋል” በማለትም የተቋሙን ረብ የለሽ ወሬን አስተጋብተዋል። ግና የወሬው 

ምንጭና ባለቤት “ኦክላንድ” የተሰኘው ተቋም ማነው?፣ መግለጫውን ማውጣትስ ለምን 

አስፈለገው?—ሃቁ እንዲህ የሚነበብ ነው።… 

በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ስቴት ውስጥ “አማካሪ ቡድን” /Think thank Group/ ሆኖ ለመስራት 

እ.ኤ.አ በ2004 ዓ.ም እንደተመሰረተ ድርሳነ-ውልደቱ የሚያወሳው “ፎክላንድ ተቋም”፤ አኑራድሃ 

ሚታል በተባሉና “የሰብዓዊ መብት፣ የዴሞክራሲ፣ የንግድና የልማት እንዲሁም የእርሻ ጉዳዮች 

ኤክስፐርት” መሆናቸው በተነገረላቸው ግለሰብ አማካኝነት ሊቋቋም ችሏል። የዛሬ ዘጠኝ ዓመት 

ገደማ መሆኑ ነው። ታዲያ ይህ ተቋም ልክ እንደ ማንኛውም አክራሪ ቡድን እርሱም ዋነኛ 

ተልዕኮዬ የሚለው መጠለያ “ታፔላ” አሉት— “ሀገር ውስጥም ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ 

በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና በከባቢያዊ ወሳኝ ጉዳዩች ዙሪያ ሚዛናዊ የሆኑ ክርክሮችን በማካሄድ 

የህብረተሰቡን ተሳትፎ መጨመር ነው” የሚል። 

የድርጅቱ ድርሳን የሚያመለክተው አስገራሚው ጉዳይ በተመሰረተ በሁለት ዓመቱ “ዓለም 

አቀፍ የዜጎች ሽልማት” እንዲሁም በሶስተኛው ዓመቱ ደግሞ “የሰላም ሽልማት” የተሰጠው መሆኑ 

ነው። እርግጥ ማንኛውም አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም ለእርሱ የሚጠቅመውንና እንደ ተወርዋሪ 

ድንጋይ ሊጠቀምበት ወይም የተጠቀመበትን ድርጅት አሊያም ግለሰብ መሸለም አንዱ የአሰራሩ 

ክፍል ነው ማለት ይቻላል። ከልምድ የተመለከትነው ነገር ይህንን ነውና—/ በአንድ ወቅት የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራሊዝም አጀንዳዎችን ሲተነትንና ሲያስተነትን ቆይቶ በኪሳራ ምክንያት ከገበያ የወጣው 

የአውራምባ ታይምስ ጋዜጣ ማኔጂንግ ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ዳዊት ከበደን ሲ.ፒ.ጄ. የተሰኘ 

ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ተቋም እንደሸለማቸው ያስታውሷል!/ እናም ለተቋሙ በሁለትና ሶስት ዓመት 

mailto:bzaman@yahoo.com


2 
 

ስራው ብቻ የተሰጠው ሽልማት ምናልባትም የተቋሙን ስም ከፍ በማድረግ የሚያሰራጫቸው ኒዮ-

ሊበራል ሀሳቦች ተቀባይነት እዲኖራቸው ለማድረግ ይሆናል። ከዚህ ውጪ የምስረታ ክብረ በዓል 

ይመስል በየዓመቱ አንድን ድርጅት መሸለም “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብላኝ” መሆኑ የአደባባይ 

ምስጢር ነው።   

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት “ኦክላንድ ተቋም” የስያሜ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር ተመጋጋቢ 

ስራው እንደ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች ፣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ፣ ኢንተርናሽናል ክራይስስ 

ቡድን…ወዘተ. ነው። ምናልባትም ልዩነታቸው ይኸኛው አጀንዳ በመፍጠር የሚያከራክር መሆኑ 

ሳይሆን አይቀርም። እርግጥ የመሬት መቀራመትን /Land Grabbing/ ጉዳይ በተለያዩ ጊዜያት 

ሁሉም አክራሪ ኒዩ ሊበራሎች በተናጠልና በቡድን እስኪበቃቸው አላዝነዋል—ሰሚ ጆሮ አላገኙም 

እንጂ። እናም “ኦክላንድ ተቋም” ይህን የተሰለቸና የተቸከ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ቋሚ አጀንዳን ይዞ 

ብቅ ማለቱ፤ እነ ሂዩማን ራይትስ ዎች “በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል” ከማለታቸው ውጪ ሌላ 

የሚሰጠው ትርጉም የለም። በመሆኑም ተቋሙ መግለጫውን ያወጣው “እኛ ብለን፣ብለን ሰለቸን 

እስቲ ደግሞ አንተ በአዲስ ጉልበት ሞክረው” ተብሎ መሆኑን በእርግጠኝነት ለመናገር 

አይከብድም። 

 ታዲያ እዚህ ላይ ‘ኢትዮጵያ ዕድገቷን ለማፋጠን የራሷን መሬት ባሻት መንገድ ብታለማ 

አክራሪ ኒዩ ሊበራሎችን ምን ይዶላቸዋል?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው። እንደሚታወቀው 

በኢፌዴሪ መንግስት መሪነት ከድህነት ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀን  በአሸናፊነት ለመውጣት 

የዕድገትና የትራንስፎሜሽን  ዕቅድ  ነድፈን ደፋ ቀና በምንልበት በዚህ ወቅት፤ በተገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ መሬታችንን ማልማት በይደር የምናቆየው ጉዳይ አይደለም፡፡  

በተለይም ዓለም በፈጣን ዕድገት ጡዘት ውስጥ ባለችበት በአሁኑ የግሎባላይሼን ዘመን፤ 

መሬታችንን  ሳናለማ እንዳለፉት ሥርዓቶች በውዳሴ ብቻ “ሀገሬ ኢትዮጵያ  ውብና  ድንግል”  

እያልን  በመዘመር  ልንኖር  አንችልም፡፡ በመሆኑም  ሀገራዊ  የልማት ዕቅዱ እውን ይሆን 

ዘንድ፤ ያለንን ሰፊ እና በእኛ አቅም  መልማት  ያልቻለ መሬትን መጠቀም  የግድ  ይለናል፡፡ 

ይህ እውነታ  በዘመናዊው የኢኮኖሚ  ሳይንስ ዘርፍም የተደገፈ ነው፡፡ አንድ ሀገር በስፋት ያላትን 

የተፈጥሮ ሀብት በሚገባ ከተጠቀመችና እጥረቷን  ከቆጠበች  በዕድገት ጎዳና የማትራመድበት 

አንዳችም ምክንያት እንደሌለ ሳይንሱ ያስረዳል፡፡   

ታዲያ ሃቁን ከሀገራችን አኳያ ስንመለከተው፤ ኢትዮጵያ በስፋት ያሏት መሬትና መሰል 

የተፈጥሮ ሃብቶች እንዲሁም የሰው ኃይል ሲሆኑ፤ እጥረቷ  ደግሞ  ገንዘብ ነው፡፡ ስለሆነም በስፋት 

ካሏት  ጸጋዎች አንዱ የሆነውን መሬትን በተገቢው ሁኔታ ለልማት ካዋለችና የገንዘብ እጥረቷን 

መቆጠብ ከቻለች፤ መካከለኛ ገቢ ወዳላቸው ሀገራት ጎራ  መቀላቀሏ  አይቀሬ ነው፡፡  
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በዚህ መሰረት መንግስት ካለፉት ስምንትና ዘጠኝ ዓመታት ወዲህ ትክክለኛነታቸውን 

በተግባር ባረጋገጡት በመሬትና በሌሎች ፖሊሲዎች እየተመራ፤ በስፋት የሚገኙትን የተፈጥሮ 

ሀብቶቹን አቅም በፈቀደ መጠን በአግባቡ በመጠቀምና ህዝቡን ከጫፍ እስከ ጫፍ  በማነቃነቅ 

ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ሊያስመዘግብ ችሏል፡፡   

የተፈጥሮ ሀብቶቻችንን የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች እንዲያለሟቸው  በማድረጉም 

የህዝቡን ተጠቃሚነት  ይበልጥ አረጋግጧል፤ እያረጋገጠም ነው፡፡ በተለይም በሀገር ውስጥ 

የገንዘብና  የቴክኖሎጂ አቅም መልማት  ያልቻሉ መሬቶችን በምህፃረ - ቃል “BRICS (ብሪክስ)” 

እየተባሉ ከሚጠሩት ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ ሀገራት መካከል ለተወሰኑት 

በመስጠት እንዲለሙ በሚያከናውነው ጥረት፤ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዘው በሚመጡ ዘርፈ- 

ብዙ ውጤቶች ህዝቡ ተጠቃሚ አንዲሆን አድርጓል፡፡ 

ይሁንና ይህን ሀገራዊና ህዝባዊ ተጠቃሚነትን በሚጻረር መልኩ፤ በቀደምት የአፍሪካ ቅኝ 

ገዥዎች  የሚመሩት  አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች በየጊዜው ያለማባራት ዛሬ ድረስ ‘መሬት 

ለምን ለእነ “ብሪክስ” ሀገራት ተሰጠ?’ በሚል ሞራላዊ አመክንዮ በሌለው እሳቤ “ኢትዮጵያን 

ጨምሮ በአህጉሪቱ የመሬት መቀራመት አለ” የሚል አጀንዳን በቋሚ አጀንዳነት በመፍጠር 

እያራገቡት ይገኛሉ፡፡   

ማንም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ፤ቀደምት የአፍሪካ ቅኝ ገዥዎች የአህጉሪቱን 

የተፈጥሮ ሀብቶች ከህግ ውጭ በሆነ መንገድ በወረራ ተቀራምተው ህዝቦቿን የበይ ተመልካች 

ሲያደርጉና በትንሹ ወደ 500 ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋ መሬት ተቀራምተው የነበሩ ናቸው፡፡ 

በዚህም አህጉሪቱ ከድህነት አዙሪት ቀለብት (Vicious circle of Poverty) እንዳትወጣና ልማቷን 

ከተጨባጭ ሁኔታዋ ጋር አጣጥማ እንዳታከናውን አሉታዊ ሚና መጫወታቸውን ማንኛውም ዜጋ 

የሚዘነጋው አይመስለኝም፡፡ 

እነዚህ ቀደምት የአፍሪካ ቅኝ ገዥ ኒዮ-ሊበራሎች ትናንት አህጉሪቱን በቀጥታ  ወረራ 

በመያዝና በመቀራመት የተፈጥሮ ጸጋዎቿን አሟጠው ሲጠቀሙ የነበሩ መሆናቸው እየታወቀ፤ ዛሬ 

አህጉሪቱ አንገቷን በልማት ቀና ማድረግ ስትጀምር ‘እነ “ብሪክስ”  ለምን መሬት ወስዱ ?’ ብለው 

በፉክክር መልክ የሚቆሙበት የሞራል ብቃት የላቸውም፡፡ 

 ምክንያቱም በቀደምት ጊዜያት እነዚህ ኃይሎች የአህጉሪቱን ሀብትና ንብረት ያለከልካይ 

እንዳሻቸው ሲወስዱ እንዲሁም ከህጋዊ አሰራር ውጪ የአህጉሪቱን አንጡራ ሀብት ወደ 

የሀገሮቻቸው ሲያግዙ የነበሩ በመሆናቸው፤ ዛሬ እነ “ብሪክ” የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገና 
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በህጋዊ ሁኔታ በሊዝ ኪራይ የሚወሰዱትን ጥቂት ያልለማ መሬትን ‘እንዴት ይወስዳሉ?’ ብለው 

የሚከራከሩበት አንደበት ሊኖራቸው ስለማይችል ነው፡፡  

ዳሩ ግን እነዚህ ኃይሎች የምንግዜም አቋማቸው  በማንኛውም ወቅት ተጠቃሚ ለመሆን 

መሻት በመሆኑ፤ የአህጉሪቱ ሀገራት በማደግ ላይ ካሉት እነ “ብሪክ” ጋር አንዳች ዓይነት ቁርኝት 

ፈጥረው  ሲመለከቱ የኒዮ - ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ማንቀንቀኛ በሆኑት ሚዲያዎቻቸው 

አማካኝነት አፈ-ታሪክ ፈጥሮ በማውራት ሀገሪቱን ለማጥላላት  የሚቀድማቸው አይገኝም፡፡ 

 ለዚህም ነው ሰሞኑን በሀገራችንም ላይ “የመሬት መቀራመት” አጀንዳን  በአክራሪ ኒዮ-

ሊበራሎች አማካኝነት በመቅረጽና ጉዳዩ የተፈጠረ አስመስሎ በማቅረብ ተያይዞ የማደግ ራዕይን 

ለማቀጨጭ በመሯሯጥ ላይ የሚገኙት፡፡ ታዲያ ይህ በአክሪሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋማት የሚቀነባበረው 

“የመሬት መቀራመት” የፈጠራ ታሪክ በሀገራችን ላይም ምክንያት ግልፅ ነው፡፡   

አዎ! እነዚህ ተቋማት ባገኙት አጋጣሚዎች ሁሉ ርዕዮተ - ዓለማዊና ፖለቲካዊ 

ፍላጎታቸውን ለማራመድ የሚፈልጉ በመሆናቸው፤ ሌላው ቀርቶ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ 

በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተውን ድርቅ አስታከው “ኢትዮጵያ ድርቅ ባጠቃው አካባቢ በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ ሰዎች በተራቡበት ሁኔታ ሰፋፊ የእርሻ መሬት ለውጭ ሀገራት ማከራየቷ  አደጋ አለው” 

እስከ ማለት ደርሰዋል፡፡ በዚህም ‘የድርቁ አንዱ መንስኤ የመሬት መቀራመት ነው’ የሚል 

አንድምታ ያለውን አስተሳሰብ በሚያስገርም ሁኔታ ይፋ ያደረጉበት ወቅትም አይዘነጋም፡፡  

ማንም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ይህን እጅግ የሚያስገርም “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብላኝ”  ዓይነት 

አመክንዮ ሲሰማ መደመሙ የሚቀር አይመስለኝም፡፡ እርግጥም ሊገረም ይገባዋል። ምክንያቱም 

በምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ሆን ተብለው የተፈጠሩትና አጀንዳቸውን ለማራመድ የተጠቀሙባቸው 

አባባሎች ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር አብረው የማይሄዱ ብቻ ሳይሆኑ፣ ጭርስኑ 

የማይተዋወቁ በመሆናቸውም ጭምር ነው፡፡  

ታዲያ እነዚህ ፍጹም ከነባራዊው እውነታ ጋር የማይገናኙ “ድራማዎች”፤ ዝማሜያቸው 

ፖለቲካዊና ርዕዮተ - ዓለማዊ መሆኑን የሚያጋልጠው የሀገራችን የመሬት ፖሊሲ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ሀገራችን በምትመራበት ፖሊሲ ፣ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው፡፡ ይህም 

አርሶ አደሩን የመሬት ባለቤት እንዲህን አድርጎታል፡፡ ይሁንና በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ  መሬት 

እንዲሸጥና እንዲለወጥ  ማድረግ አይቻልም፡፡ ለምን ቢባል፤ድርጊቱ በሰፊው ህዝብ ላይ 

የተመሰረተ ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳይገነባ  ከፍተኛ እንቅፋት ስለሚፈጥር ነው፡፡  

መሬት  እንዲሸጥና እንዲለወጥ ቢደረግ፤ በአንድ ወገን ገንዘብ ያለው ሰው ይገዛል፣ በሌላ 

በኩል ደግሞ ድሃው አርሶ አደር መሬቱን እየሸጠ ባዶ እጁን ይቀርና ያለው ሀብት በጥቂቶች እጅ 
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እንዲከማች ያደርጋል፡፡ ይህም በሀገሪቱ ፍትሐዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ 

ከመሆኑም በላይ፤ ህዝቦች በየደረጃው በልማቱ ከሚገኝ ዕድገት እኩል ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ደንቃራ 

ይሆናል፡፡ 

 ይህ ብቻ አይደለም፡፡ መሬት ቢሸጥና ቢለወጥ ሀገራችን ለማስመዝገብ የምትፈልገውን 

ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማስቀጠል አይቻልም፡፡ ምክንያቱም ቀደም ሲል ለመጥቀስ 

እንደሞከርኩት፤ አንድ ሀገር ለማደግ ከፈለገች ያላትን እጥረት መቆጠብ ይኖርባታል፡፡  

ከዚህ አኳያ የሀገራችን እጥረት ገንዘብ ነው፡፡ ታዲያ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች  መሬትን 

እየገዙ የሚያከማቹ ከሆነ፤ ያለን ውስን የገንዘብ አቅም ልማታዊ አስተዋጽኦ ላለው ስራ ከመዋል 

ይልቅ፤ የንብረት ባለቤትነትን ከአንድ ሰው ወደ ሌላው በማዞር ላይ ይውላል ማለት ነው፡፡ ይህም 

እጥረት ያለብንን ገንዘብ እንዳንቆጥብና በላቀ የልማት ስራ ላይ እንዳናውለው በማድረግ 

የዕድገታችን ማነቆ ይሆናል፡፡   

እነዚህን ህዝባዊና መንግስታዊ መነሻዎችን መሰረት ያደረገው የሀገራችን የመሬት ፖሊሲ፤ 

አርሶ አደሩን ባለቤት ያደረገ ነው፡፡ ምንም እንኳን እንደ ኦክላንድ ተቋምን የመሳሰሉ አክራሪ ኒዮ 

- ሊበራሎች ከራሳቸው ዓላማና ግብ በመነሳት ‘በአፋርና በጋምቤላ ክልሎች ይህን ያህል ሰዎች 

በመሬት መቀራመት በሃይል ተፈናቅለዋል… ወዘተ’ የሚሉ አሉባልታዎችን ቢያስደምጡንም፤ 

እውነታው ግን የሀገሪቱ የመሬት ፖሊሲ አርሶ አደሩን የሀብቱ ባለቤት የሚያደርግ እንጂ፤ 

የሚያፈናቅል አለመሆኑ ነው፡፡  

እርግጥም መንግስት በዋነኛነት በአርሶ አደሩ ማሳ አማካኝነት የጀመረውን ፈጣንና 

ተከታታይ ዕድገት ይበልጥ ለማስቀጠል እየተከተለ ያለው አቅጣጫ  ይኸው ብቻ ነው፡፡ በዚህም 

ሳቢያ ከቀየው የተፈናቀለ አርሶም ይሁን አርብቶ አደር የለም፡፡ ከመሬቱ የተፈናቀለ ሰው በሌለበት 

ሁኔታም፤ “የመሬት መቀራመት” የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም፡፡ የሌለ የመሬት መቀራመትም 

የድርቅ መንስኤ አለመሆኑም እንዲሁ። ኒዮ- ሊበራሎቹ በህልማቸው “ሃሳባዊ መቀራመት”ን ለማየት 

ካልሻቱ በስተቀር።  

ሀገራችንን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ድርቅ፤ መንስኤው የአየር ንብረት 

መዛባት መሆኑ እየታወቀ፣ ከሌለ “ሽሚያ” ጋር ማቆራኘት ፅንፈኛዎቹን ኒዮ ሊበራል ተቋማት 

ግምት ላይ የሚጥላቸው  ለመሆኑ መስካሪ አያሻውም፡፡ ምክንያቱም ሌላው ቀርቶ በዝናብ እጥረት 

ሳቢያ የተከሰተው ድርቅም ቢሆን፤ ችግሩ የተከሰተባቸው አንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች ውስጥ 

የሚገኙት አርሶና አርብቶ አደሮች ከቀያቸው ተፈናቅለው  ዕርዳታ እንዲሰጣቸው እንደማይደረግ 

እያወቀ፣ ይህንኑ እውነታ እንኳን አጣሞ ለማቅረብ የሚሞክር ነው፡፡  
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ይሁንና በወቅቱ መንግስት የተፈጥሮአዊው ድርቅ ተጎጂ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል 

ለቀጣዩ የሰብል ዓመት በአካባቢው ላይ ሆኖ መሬቱን እንዲያዘጋጅ ከማስቻል አኳያ ከቀየው 

እንዲፈናቀል እንዳላደረገው ኦክላንድም ይሁን ሌሎች የርዕዩተ-ዓለም አጋሮቹ መገንዘብ 

ይኖርባቸዋል፡፡ ትናንትም፣ ዛሬም ይሁን ነገ በየትኛውም ክልል የተፈናቀለም ይሁን የሚፈናቀል 

ዜጋ አልነበረም፣ የለምም፣ አይኖርምም።   

እርግጥ ኦክላንድም ይሁን ሌሎች አክራሪ ኒዮ ሊበራል ተቋማት  የተቋቋሙበትን ኒዮ-

ሊበራላዊ እሳቤን የማስረፅ ብሎም የአለቆቻቸውን ትዕዛዝ ለመፈጸም መስራታቸው ከተቋቋመበት 

ዓላማ አንፃር ተገቢ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን። ሆኖም ሁሌም እኔን የሚያስደንቀኝ የኒዮ - 

ሊበሊዝምን ምንነት በውል የሚያውቁት እንደ መድረክ ያሉ የሀገራችን ጥገኛ ተቃዋሚዎች “ኒዮ- 

ሊበራሊዝም ሁሌም ትክክል ነው” የሚል አንድምታ ያለውን አቋም በተደጋጋሚ ሲገልፁ መስማቴ 

ነው። እናም ምን ይሏቸው “አራጋቢዎች” እንደሆኑ ግርምታን ያጭሩብኛል። ታዲያ እነዚህ 

ራሳቸው ተደናግረውና በግላዊ ጥቅም ታውረው ህዝቡን ለማሳሳት “በውስጥ አርበኝነት” 

የሚውተረተሩትን ወገኖች የሚታዘብ ሰው ሃቁን መሻቱ አይቀርም፡፡ እርግጥም  ዕውነታውን እንዲህ 

መመልከት ይቻላል፡፡  

የሀገራችን ጥገኛ ተቃዋሚዎች ጎራ መርህም ይሁን ወጥ አቋም የሌለው መሀኑ ከማንም 

የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ የጎራው ሁሉም ተዋንያን ሊባል በሚችል መልኩ በትናንት ታሪክ 

የሚኖሩና የትናንት ቅሪቶች ናቸው፡፡ የራሳቸውን ፖሊሲ ቀርጸው በዛሬና በነገ ታሪክ ሰሪነት 

የሚያምኑ  አይደሉም፡፡ ከዚህ ማንነታቸው በመነሳትም በመንግስት ልማታዊ አጀንዳ ላይ 

እየተንጠለጠሉ፤ አንድ ወቅታዊ ክስተት ሲሰሙ “የነገር አንቴናቸውን” ያቆማሉ፡፡ በዚህ ውሉ 

በጠፋው “የስፓንጅ መዶሻ፤ የቄጤማ ምርኩዝ” ፖለቲከኛነትም በየጊዜው “የመሬት  መቀራመት” 

ድርሰትን ሲሰሙ ያለ አንዳች ማረጋገጫ እንደወረደ ተቀብለው ሲያንበለብሉት መክረማቸው 

አይዘነጋም- ምንም እንኳን የሚሰማቸው ባያገኙም፡፡  

በእነዚህ ወገኖች ዕውቀትና መርህ አልቦ መዝገበ - ቃላት መሰረት ‘ተቃዋሚ’ መሆን 

ማለት፤ ማንኛውንም የመንግስት ክንዋኔ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ፈጠራን እያከሉ ማውገዝ ነው፡፡ 

ቀደም ባሉት ጊዜያት የማያውቁትን የኒዩ-ሊበራሊዝም ቅንጭብጫቢ ሃሳቦችን በመቃረም የርዕዮተ- 

ዓለሙ ተከታይ በመምሰል “መሬት መሸጥ፤ መለወጥ አለበት” እያሉ ዲስኩራቸውን ሲያነበኑብልን 

የነበሩት ተቃዋሚ ተብዬዎች፤ የኒዮ- ሊበራሉን ሚዲያ አጀንዳ በሰሙ ማግስት “መሬት በውጭ 

ባለሃብቶች ለምን ይሰጣል?” በሚል የተለመደውን “ለመቃወም ብቻ መቃወም”  የተባለውን  

ፖሊሲያቸውን አሰምተውናል፡፡ 
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 የዚህ ጽሑፍ  አንባቢ የእነዚህ  ወገኖች  የማምታታት ፖሊሲ በዚህ ብቻ የተወሰነ 

ከመሰለው እንደ እኔ መሳሳቱን ማወቅ አለበት፡፡ ምክንያቱም ባለፉት ዓመታት በአንድ በኩል 

“የመሬት መቀራመት አለ” እያሉ፤ በሌላው ወገን ደግሞ መንግስት በመሬት መቀራመት ላይ 

ተሳትፎ በነበራቸውና መዋቅሩ ውስጥ በተሰገሰጉ ኃላፊነት በጎደላቸው ግለሰቦች እንዲሁም በጥቂት 

ህገ - ወጥ ባለሃብቶች ላይ ህጋዊ እርምጃ ሲወስድ “ባለሃብቶችን እየጎዳው ነው” በማለት ለኪራይ 

ሰብሳቢዎች ጠበቃ ሆነው ሲሞዳሞዱ የነበሩ በመሆናቸው ነው፡፡ መቼም እንዲህ ዓይነቱን 

የተቃውሞ ፖለቲካ “አበስኩ ገበርኩ!” ማለት አንጂ፤ ሌላ ምን ሊባል ይችላል?...  

ያም ሆነ ይህ ኢትዮጵያ ያሻትን ያህል መሬት ለፈለገችው ወገን ብትሰጥ እነ ኦክላንድ 

ተቋምን የሚያገባቸው ነገር የለም። ምንያቱም ይህ መብት ከህዝቡ ውክልና ወስዶ ልማቱን 

እያፋጠነ ያለው የሀገራችን መንግስትና ህዝቡ ብቻ ናቸው። ሆኖም ጉዳዩ ተቋሙ እንዳለው 

ሳይሆን፤ ሃቁ መንግስት ለህንድም ይሁን ለሌሎች “ብሪክስ” ሀገራት የሰጠው ጥቂት መሬት ልማትን 

ለማፋጠን ከማሰብ የመነጨ መሆኑን መመልከት ይቻላል፡፡  

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት መሬታችን ትልቁ ፀጋችን ነው፡፡ በመሆኑም እንደ ማንኛውም 

የተፈጥሮ ሀብታችን ‘ይህን ፀጋ እንዴት ብንጠቀምበት ነው ልማታችንን ሊያፋጥንልን የሚችለው?’ 

የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ እርግጥ ለጥያቄው ምላሽ ስንሻ፤ አብዛኛው የሀገራችን አርሶ 

አደር በደጋና በወይና ደጋ የአየር ፀባዮች ውስጥ የሚኖር ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ የሀገራችን በርካታ 

የቆላ አካባቢዎችም ለም እና ሰው ያልሰፈረባቸው እንዲሁም በእኛ አቅም የማይታረሱ ጠፍ መሬት 

መሆናቸውንም ጭምር፡፡  

ታዲያ በእነዚህ አካባቢዎች በአሁኑ ወቅት በእኛ አቅም መልማት ያልቻለ፣ ነገር ግን 

ጦሙን የሚያድር ሦስት ሚሊዮን ሄክታር መሬት አለን፡፡ እናም ይህ ለዘመናት ታርሶ የማያውቅ 

መሬታችን በልማታችን ላይ የራሱን እሴት እንዲጨምር ከተፈለገ፤ አቅም ያለው ማንኛውም አካል 

እንዲያለማው መፍቀድ የግድ ነው፡፡ መንግስት ለእነ “ብሪክስ” የሰጠው መሬት፤ ግልጽነት ባለው 

አሰራር በሊዝ ክፍያ ላይ ተመስርቶ የተከናወነ እንጂ፤ በሽያጭ አሊያም አርሶ አደሩን በማፈናቀል 

አይደለም፡፡ ያለን በርካታ ሚሊዮን ሄክታር ጠፍ መሬት በቀደምት ስርዓቶች ፀረ- ልማት 

አስተሳሰብ ሳቢያ ምንም ዓይነት ጠቀሜታ አልዋለም— በዘፈን ብቻ እየተቀነቀነ ሳይለማ ኖሯል፡፡  

ዛሬ ግን ትናንት ባለመሆኑ፤በአቅም ውስንነታችን ሳቢያ ማልማት ያልቻልነውን መሬት 

ገንዘብ ላላቸው ወገኖች በጥቂቱ በመስጠት ለጋራ ጥቅም እንዲውል እየተደረገ ነው፡፡ እናስ ዓይን 

ዓይኑን እያየን የምንዘፍንለት መሬት ወደ ልማት ገብቶ ተጠቃሚ ለመሆን መጣራችን ለእነ 

ኦክላንድ ተቋማት ክፋቱ ከቶ ምን ይሆን ?— እንዲያው በጭፍን የርዕዩተ-ዓለም ተቃውሞአዊ 

ስሜት ለማላዘን ካልተፈለገ በስተቀር።  
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ግና እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ፤ “የመሬት መቀራመት” ቋሚ አጀንዳው፣ 

ምክንያቱና መሰረቱ ግልፅ ነው፡፡ ይኸውም የኦክላንድ ተቋምም ይሁን ሌሎች ግብረ-አበሮቹ 

የፈጠራ ታሪክ ምክንያቱ ‘እነ ህንድ መሬት ሲወስዱ እኛስ ለምን አናገኝም?’ ከሚል አስተሳሰብ 

የመነጨ መሆኑ ነው፡፡ በዚህም ፅንፈኛው ኒዮ-ሊበራል ተቋም “ባልበላውም ጭሬ እበትነዋለሁ” 

በሚል የዶሮ አስተሳሰብ አጀንዳውን ፈጥሮ፤ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰል ይደሰኩራል፡፡  

ይሁንና ማንኛውም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘብው፤ አክራሪው ተቋም አጀንዳው 

በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የራሱን ጥቅም ማስጠበቅ እንጂ፤ የኢትዮጵያ ህዝብን ልማት ማራመድ 

ወይም ተጠቃሚ ማድረግ አይደለም፡፡ እናም አጀንዳው የፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራሎች እንጂ የኢትዩጵያ 

ህዝብ አለመሆኑን በሰከነ አዕምሮ የሚያስብ ማንኛውም ዜጋ እንዲሁም አሉታዊ ነገር በሰሙ ቁጥር 

“እልል በቅምጤ” እያሉ ጮቤ የሚረግጡት አሽቃባጭ ተቃዋሚዎች መረዳት ያለባቸው 

ይመስለኛል። 

ሌላኛው ምክንያት የኒዮ - ሊበራል ሥርዓቱ ከእነ “ብሪክስ”  ጋር በገጠመው የእሰጥ -አገባ 

ፉክክር ሳቢያ ሀገራችንን መረማጃ ለማድረግ ጥረት ማድረጉ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የአፍሪካ 

ሀገራት በማደግ ላይ ካሉት ሀገሮች ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ግንኙነት ሲፈጥሩ፤ 

ለመጠቀሚያነት ራሱ ጠፍጥፎ የሰራቸውን እንደ ኦክላንድ ዓይነት ተቋማትን ተፈትቶ እንደተለቀቀ 

ውሻ “ቹ!...ያዝ!...” በማለት የልቦለድ ድርሰት እያቀናበረ የማጥላላት ዘመቻ ይከፍታል፡፡ ታዲያ 

ይህ አጀንዳው ከራሱ ጥቅም አሳዳጅነት አኳያ የተፈጠረ በመሆኑ፤ ለማደግና ‘የነገ ሰው እሆናለሁ’ 

ብሎ ደፋ ቀና ከሚለው የሀገራችን ህዝብ የልማት ፍላጎት ጋር  የሚያገናኘው አንዳችም ዓይነት 

ጉዳይ የለም፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ “ኦክላንድ” የተሰኘው ተቋም በአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጥልቅ ብሎ 

ያወጣው መግለጫና ኋላ ላይም ግርሃም ቢበልስ በተሰኙት ፀሐፊ የተቀነቀነው “የመሬት 

መቀራመት” ቋሚ አጀንዳ ሀገራችን ውስጥ ያለውን ዕውነታ የሚያንፀባርቅ አይደለም። ለነገሩ 

መንግስትም ይሁን የሀገራችን ህዝቦች እነዚህን “እኔም ካልተጠቀምኩ ሞቼ እገኛሉ” የሚሉ የፅንፈኛ 

ኒዮ-ሊበራል ውትወታዎችን ከመጤፍ አይቆጥሯቸውም። ለምን ቢባል፤ በስም ብቻ እየተቀያየሩ 

አጀንዳውን በየተራ የሚያራግቡትን ልቦለድ ቀማሪ አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች ቅጥፈት ስለሰለቻቸው 

ነው። 

እርግጥ ነገ ተረኛው “የመሬት መቀራመት” ቋሚ ዲስኩር ለፋፊ ማን እንደሚሆንና 

በየትኛው ፀሐፊ እንደሚራገብ አይታወቅም። ሆኖም ማንም ያሻውን ነገር ወረቀቱና ብዕሩ 

እስከሚያልቅ ቢለቀልቅና ቢያስለቀልቅ እኛ ኢትዮጵያዊያን ዞር ብለን አናየውም። ምክንያቱም 

ወደነበርንበት የድህነት አረንቋ ዳግም እንዳንመለስ በራሳችን እምቅ አቅም ከምናደርገው ጥረት 
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ባሻገር፤ ልማታችንን ከሚደግፉ ሃይሎች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን የዕድገት መወጣጫ መሰላል 

ገመድን አጥብቀን ስለያዝን ነው—“የነብርን ጭራ አይዙም፣ ከያዙም አይለቁም” እንዲሉ አበው። ቸር 

እንሰንብት።  


