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ባህር ዲር ከተማ ከመዯረሱ በፊት ከእንጅባራ ከተማ በስተግራ 100 ኪል ሜትር ሊይ የቤኒሻንጉሌ ክሌሌ ትሌቁ 

ዞን የሆነው መተከሌ ይገኛሌ፡፡ ሇዘመናት ተረስቶ የቆየው ይህ ዞን አሁን ሁሇት ሰፋፊ ፕሮጀክቶችን 

በማስተናገዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡የመጀመርያው በዓባይ ወንዝ ሊይ የሚገነባው ታሊቁ የሚላኒየም ኃይዴሮ 

ኤላክትሪክ ግዴብ ሲሆን፣ ሁሇተኛው ዯግሞ ሇኢንቨስተሮች የተሰጡት ሰፋፊ መሬቶች የሚታረሱበት 

ፕሮጀክት ነው፡፡ 

የዓባይ ግዴብ ፕሮጀክት ሇኢትዮጵያውያን መነቃቃትን በመፍጠር የቦንዴ ሽያጩ እየተፋፋመ ይገኛሌ፡፡ 
የግብርና ሌማቱ ግን በአስዯንጋጭ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚሇውን የውዴነህ ዘነበ ዘገባ፣ የሁሇቱን ፕሮጀክቶች 

አንዴነትና ሌዩነት እያመሳከረ ይተነትናሌ፡፡ 

በመተከሌ ዞን ጉባ ወረዲ ውስጥ የምትገኘው ባምቡዱ፣ ዓባይ የሚያዝበት ቀጣና እንዱሆን ተመርጧሌ፡፡ ይህ 

ሥፍራ ሇአካባቢው ተወሊጆች ሌዩ ትዝታ አሇው፡፡ ከሱዲን ዴንበር 40 ኪል ሜትር ርቀት ሊይ የሚገኘው ይህ 

አካባቢ ሕዝቡ ከጨቋኞችና ቅኝ ገዢዎች ነፃ ሇመውጣት ትግሌ ያዯረገበት እንዯሆነ መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ 
 
‹‹ቀዯም ሲሌ የነበሩትን ጨቋኝ ገዢዎች የታገሌንበት ቦታ ነው፤›› በማሇት የአካባቢውን ውሇታ 

የሚያስታውሱት የክሌለ ነባር ፖሇቲከኛና ታጋይ  አቶ አሌክዯር አህመዴ ዛይዴ ናቸው፡፡ 
 
‹‹ትግሊችንን ከዚህ ጀምረን ጫፍ አዴርሰነዋሌ፡፡ አሁን ዯግሞ ይህ አካባቢ ወዯ ታሊቅ ሌማት መሸጋገሩ ሇእኛ 

ብዙ ትርጉም አሇው፤›› ይሊለ አቶ አሌከዴር ጨምረው ሲገሌጹ፡፡ የጉሙዝ አባቶችም የዚህ ቦታ ሌዩ ትዝታ 

አሊቸው፡፡ አዛውንቶቹ እንዯሚገሌጹት፣ በጥንት ዘመን ኦቶማን ቱርኮች በሱዲን በኩሌ ወዯ ኢትዮጵያ 

በመግባት የመተከሌ ዞንን ምሥራቅ አፍሪካን ሇመቆጣጠር ስትራቴጂካዊ ቦታ ነው በሚሌ መርጠውት ነበር፡፡ 
አካባቢውንም ሇመቆጣጠር ትግሌ ያካሄደ ቢሆንም ከብዙ ትግሌ በኋሊ ከሽፎባቸዋሌ፡፡ 
 
የቀዴሞው የክሌለ ፕሬዚዲንት አቶ ያረጋሌ አይሸሹም ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ የጉሙዝ አዛውንቶች መራር 

ነገርን ሇመግሇጽ፣ ‹‹ቱርክንም ቢሆን ወርዯህ ግጠም›› የሚሌ አባባሌ እንዲሊቸውና  አካባቢው የትግሌ መነሻ 

እንዯነበር ያስታውሳለ፡፡ 
 
ታሊቁ ዓባይ ባምቡዱ የሚዯርሰው አገር ውስጥ የሚገኙ ገባር ወንዞችን በሙለ ይዞ ነው፡፡ እዚያው ቤኒሻንጉሌ 

ጉሙዝ እንኳ የሚያገኛቸውን ድር፣ ልርድ፣ ድንዯር፣ ዳዳሳ፣ ግሌገሌ በሇስና አባት በሇስ ወንዞችን በሙለ 

ካጠቃሇሇ በኋሊ ነው ባምቡዱን አቋርጦ 40 ኪል ሜትር ከተጓዘ በኋሊ ሱዲን የሚገባው፡፡ ምናሌባት ከብዙ ሺሕ 

ዓመታት በፊት አንዴ የነበሩት የባምቡዱ ተራሮችን ዯርምሶ ይሆናሌ  ዓባይ ሱዲን መግባት የጀመረው፡፡ 
ምክንያቱም ተራሮቹን ከግራና ቀኝ ቆመው ሲመሇከቱዋቸው ዓባይ ከማሇፉ በፊት የተቃቀፉ ይመስሊለና 

ነው፡፡ 
 
አሁን የኢትዮጵያ መንግሥት እዚህ ቦታ ሊይ ግዙፍ ግዴብ በመገንባት ዓባይን ሥራ ሉያሠራው አቅዶሌ፡፡ 
 
ግዴቡ 

ዓባይን የሚያቆመው ግዴብ 145 ሜትር ከፍታ ይኖረዋሌ፡፡ ግዴቡ በአጠቃሊይ  1,680 ካሬ ኪል ሜትር ስፋት 

የሚኖው ሲሆን፣ በዚህም 63 ቢሉዮን ሜትር ኪዩብ ውኃ የመያዝ አቅም ይኖረዋሌ፡፡ ይህም ከተፈጥሯዊው 

የጣና ሏይቅ እጥፍ ነው፡፡ ውኃው በአብዛኛው የሚያርፈው መተከሌ ዞን በተሇይም ጉባ ወረዲ ውስጥ ነው፡፡ 
ሏይቁም ሆነ ግዴቡ ሇአገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ዴርሻ ያሊቸው ከመሆኑ በተጨማሪ ሇበረሃማው መተከሌ ዞን 

እስትንፋስ ይሆንሇታሌ፡፡ 
 
ግዴቡ ስንት ብር ያወጣሌ? 

ኢትዮጵያ በአጠቃሊይ 60,000 ሜጋ ዋት ኤላክትሪክ የማመንጨት አቅም አሊት፡፡ ከዚህ ውስጥ 45,000 ሜጋ 

ዋት ከውኃ ኃይሌ ሉመነጭ የሚችሌ ነው፡፡ የተቀረው ከንፋስና ከጂኦተርማሌ ይገኛሌ ይሊሌ የውኃና ኢነርጂ 

ሚኒስቴር መረጃ፡፡ 

http://www.ethiopianreporter.com/news/293-news/1730-2011-04-17-07-22-14.html


 
በአብዛኛው ከውኃ የሚገኘውን ኢነርጂ ሇማመንጨት የሚችሇው የዓባይ ወንዝ ሲሆን፣ በአገሪቱ ታሪክ 

ሇመጀመርያ ጊዜ ሙለ በሙለ በዚህ ውኃ ሊይ የተመሠረተ ግዙፍ ግዴብ ሇመገንባት የሚያስችሌ የመሠረተ 

ዴንጋይ ማስቀመጥ ሥነ ሥርዓት ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ በተገኙበት በቅርቡ መካሄደ ይታወሳሌ፡፡ 
 
የመሠረት ዴንጋዩን ያስቀመጡት ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ በወቅቱ የአርበኝነትና የዱፕልማሲ ቋንቋዎችን 

በመጠቀም ሌብ የሚነካ ንግግር አዴርገው ነበር፡፡ 
 
‹‹የፕሮጀክቱ ወጭ 3.3 ቢሉዮን ዩሮ ይዯርሳሌ፡፡ ከዚህ ፕሮጀክት ወጭ በተጨማሪ በራሳችን ወጭ ሉሸፈኑ 

የሚገባቸው በርካታ ተግባራት በመኖራቸው ይህን ወጭ መሸፈን በእጅጉ ይከብዯናሌ፤›› በማሇት ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
ይሁንና ግን ጠቅሊይ ሚኒስትሩ እንዲብራሩት፣ ኢትዮጵያ ሸክሙን ሇማቃሇሌ ከግርጌ አገሮች (ሱዲንና ግብፅ) 

ጋር ወጭ መጋራትን በተመሇከተ የተካሄዯው ውይይት ፍሬ ባሇማፍራቱ፣ የ50 ዓመቱ የአገሪቱ ታሪክም 

ይኼንን የሚያስረዲ በመሆኑ ይህንን ግዴብ የመገንባቱ ኃሊፊነት በዋነኛነት በኢትዮጵያውያን ሊይ የተጣሇ 

ኃሊፊነት ሆኗሌ፡፡ 
 
ኢትዮጵያውያን ከኪሳቸው አውጥተው በታሊቁ ዓባይ ሊይ የሚገነቡት ታሊቁ የሚላኒሉየም ግዴብ ሥራ እነሆ 

ተጀምሯሌ፡፡ 
 
ሳሉኒ ማነው? 

በ1997 ዓ.ም. በተሇይ በአማራ ክሌሌ ወል ውስጥ ዴርቅ መከሰቱ ይታወሳሌ፡፡ ይህንን ተከትል በወቅቱ 

የነበረው ወታዯራዊው መንግሥት ሇጀመረው የሰፈራ ፕሮግራም የጣሉያን መንግሥት ዋነኛ አጋሩ ነበር፡፡ 
የጣሉያን መንግሥት በወቅቱ ከ500 ሚሉዮን ሉራ በሊይ ዕርዲታ የሰጠ ሲሆን፣ የሰፈራውን ፕሮግራም 

የጣሉያኑ ሳሉኒ ኮንስትራክሽን ተረክቦት ነበር፡፡ 
 
በዚሁ ዞን ውስጥ በተሇይ ፓዌ  አካባቢ የሰፈራ ፕሮግራም ሲጀመር፣ ዕቅደ የበሇስን ውኃ በመጠቀም 

ተፈናቃዮቹ በመስኖ  ሌማት ሊይ እንዱሰማሩ ማዴረግ ነበር፡፡ መኖሪያ ቤቶች፣ መንገድች፣ ቢሮዎችና 

የግብርና ምርምር ማዕከሊት በአካባቢው ቢገነቡም መስኖው ግን ህሌም ሆኖ ቀርቷሌ፡፡ 
 
ኢሕአዳግ አገሪቱን ሲቆጣጠር ይህ ፕሮጀክት የሚፈሌገው ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ እንዱቋረጥና የገቡት 

መሣርያዎችም ሁለም ክሌልች እንዱከፋፈለት ተዯርጓሌ፡፡ ከ50 ዓመት በፊትም ይህ ኩባንያ በባምቡዱ ሊይ 

ግዴብ እንዱገነባ የቦታ መረጣ አዴርጎ ነበር፡፡ ዱዛይኑንም ከስምንት ዓመት በፊት ያዘጋጀው መሆኑን 

ያገኘነው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡ 
 
ኢትዮጵያ ውስጥ በመንዯር ምሥረታ፣ በመንገዴ ግንባታና በኃይዴሮ ኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጫ 

ግንባታዎች ውስጥ በስፋት የሚታወቀው ሳሉኒ፣ ይህንን ሥራ ከኢትዮጵያ መንግሥት ተረክቧሌ፡፡ ጥናቱንም 

በራሱ ወጭ በመምራት ሇመንግሥት ማቅረቡን መረጃዎች ያመሇክታለ፡፡ 
 
የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ምሕረት ዯበበ ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ 
ከዚህ ቀዯም የሚጠኑት የኃይሌ ማመንጫዎች ከ1,600 ሜጋ ዋት ያሌበሇጠ አነስተኛ ኃይሌ  ሇማመንጨት 

የሚያስችለ ነበሩ፡፡ በዚህ ዯረጃ በ5,250 ሜጋ ዋት ግንባታ ሇማካሄዴ ታስቦ አያውቅም ይሊለ የሚላኒየሙን 

ግዴብ ፕሮጀክት ግዙፍነት ሲያስረደ፡፡ 5,250 ሜጋ ዋት ሇማመንጨት የሚያስችሇውን የሚላኒየም ግዴብ 

ሇመገንባት የሚያስፈሌገውን ከ78 ቢሉዮን እስከ 80 ቢሉዮን ብር ኢትዮጵያውያን ሇማውጣት የቦንዴ ግዢ 

ሊይ እየተረባረቡ ነው፡፡ ግዴቡ መገንባቱ እንዯማይቀር እርግጠኛ ምሌክቶችም እየታዩ ነው፡፡ 
 
ቤንሻንጉሌ ጉሙዝ ክሌሌና መሬት 

የቤንሻንጉሌ ጉሙዝ በሰሜን ምዕራብ የአገሪቱ ክፍሌ ይገኛሌ፡፡ የክሌለ ጠቅሊሊ ስፋት 5 ሚሉዮን 100 ሺሕ 

ሔክታር ነው፡፡ በ1999 ዓ.ም. በተካሄዯው የሕዝብና የቤቶች ቆጠራ መረጃ መሠረት የሕዝቡ ቁጥር 670,847 

ነው፡፡ በዚህ የሕዝብ ብዛት በነፍስ ወከፍ 7.6 ሔክታር መሬት የሚዯርስ ቢሆንም፣ አብዛኛው የክሌለ ነዋሪ 

በዴህነት፣ ኋሊቀር በሆነ አስተራረስና ማዕዴን በማውጣት የሚተዲዯር ነው፡፡ 



 
ይህ አጋጣሚ ክሌለን የሰፊ መሬት ባሇቤት በማዴረጉ የበርካታ ኢንቨስተሮችን ትኩረት መሳብ ችሎሌ፡፡ 
የክሌለ ኢንቨስትመንት ቢሮ በመቶ ሺሕ ሔክታር የሚቆጠር መሬት ሇኢንቨስተሮች እየሰጠ ሲሆን፣ 
የክሌልችን መሬት በውክሌና እየተረከበ ሇአሌሚዎች መስጠት የጀመረው የግብርና ሚኒስቴር በበኩለ 

1,149,052 ሔክታር መሬት ሇአሌሚዎች ሇመስጠት አዘጋጅቷሌ፡፡ የተወሰነውንም ሰጥቷሌ፡፡ 
 
በእርግጥ የግብርና ሚኒስቴር እየሰጠ ያሇው ከጋምቤሊ፣ ከኦሮሚያና ከዯቡብ ክሌሌ የተረከበውን መሬት 

ጨምሮ ነው፡፡ በእስካሁኑ ሑዯትም 3,636,415 ሔክታር መሬት የተረከበ ሲሆን፣ 300,012 ሔክታር መሬት 

ሇኢንቨስተሮች አከፋፍሎሌ፡፡ 

ከቤኒሻጉሌ ጉሙዝ የእርሻ መሬት ከወሰደ ኩባንያዎች መካከሌ ኤስ ኤንዴ ፒ ኢነርጂ ሶለሽን፣ ሆራይዘን 

ኢትዮጵያ፣ አርዯንት ኢነርጂ፣ ዘሇቀ እርሻ ሜክናይዜሽንና አምባሰሌ ንግዴ ሥራዎች ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 
በተሇይ ከክሌለ የመሬት አሰጣጡ በትክክሇኛ ሌኬት ሊይ የተመሠረተ አይዯሇም፡፡  በግምት ወይም በሞተር 

ሳይከሌ ተሇክቶ ነው ሇአሌሚዎች የተሰጣቸው፡፡ 
 
አቶ ያረጋሌ ሇሪፖርተር እንዯገሇጹት፣ በክሌለ የተማረ የሰው ኃይሌ እጥረት በመኖሩ መሬት ሇአሌሚዎች 

ሲሰጥ የቆየው ከዚያ ጋራ እስከዚህ ወንዝ፣ ከዚህ ወንዝ እስከዚያ ማድ እየተባሇ ነው፡፡ በዚህም 100 ሔክታር 

የጠየቀ ኢንቨስተር ከዚያ በሊይ ይዞ ቆይቷሌ፡፡ 
 
ከዚህ በተጨማሪም የኢንቨስተመንት ቢሮው ባሇሙያ ሞተር ሳይክሌ መቶ ኪል ሜትር በማሽከርከር ችካሌ 

ይተክሌሇታሌ፡፡ ወዯ ውስጥ ግን ሞተር ሳይክለ መግባት ስሇማይችሌ መሬት የመያዝ መብቱ በአሌሚው 

የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 
 
የተሰጡት መሬቶች ዕጣ ፈንታ 

ሪፖርተር በስፍራው ተገኝቶ ማየት እንዯቻሇው በኢንቨስተሮቹ መሬት ሊይ የሚገኘው የበረሀ ዯን ሰዯዴ እሳት 

ተሇቆበታሌ፡፡ በቡሌድዘር እየተመነጠረም ነው፡፡ ቃጠልው ሰዯዴ እሳት እንዯመሆኑ የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ 

ኃይሌ ኮርፖሬሽን የኤላክትሪክ እንጨቶችና ሽቦዎችን ጨምሮ እየበሊ ነው፡፡ የደር እንስሳትም ወዯ ሱዲኑ 

ዱንዯር ፓርክ እየተሰዯደ ነው፡፡ ቃጠልው ሁሇት ዓሊማዎች እንዲለት ጉዲዩን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች 

ይገሌጻለ፡፡ 
 
የመጀመርያው ከሰሌ በማክሰሌ ወዯ ሱዲን ወይም ሇአገር ውስጥ ገበያ በሰፊው ማቅረብ ሲሆን፣ ሁሇተኛው 

መሬቱን ከተክልች ነፃ በማዴረግ የእርሻ ሥራውን ማካሄዴ ነው፡፡ የሚገርመው በመቶ ኪል ሜትሮች ሲጓዙ 

ቃጠልው ያሇማቋረጥ መቀጠለ ነው፡፡ 
 
ዯኑ በስፋት ሲቃጠሌ ነዋሪዎቹ የት ዯረሱ? 

የቤኒሻንጉሌ ክሌሊዊ መንግሥት የመሬት ችግር እንዯላሇበት ይገሌጻሌ፡፡ ክሌለ እንዯ ችግር የሚያነሳው 

ሕዝቡ ተበታትኖ የሚኖር በመሆኑ የመሠረተ ሌማት ማሟሊት ፈተና እንዯሆነበት ነው፡፡ ይህን ችግር 

ሇመቅረፍ መፍትሔ አዴርጎ የወሰዯው ሕዝቡን በማሰባሰብ አንዴ ቦታ እንዱከትም ማዴረግ ነው፡፡ በዚህ 

ዕቅዴም ከ2003 ዓ.ም. ጀምሮ የመሌሶ ማቋቋም ፕሮግራም በመቅረጽ ተበታትነው ይኖራለ የተባለትን ሰዎች 

በዴጋሚ በማስፈር ሊይ ይገኛሌ፡፡ 
 
ሇምሳላ ከቻግኒ ከተማ ወዯ ጣና በሇስ ከተማ በሚወስዯው መንገዴ ሊይ የጉሙዝ ተወሊጆች አዲዱስ መንዯሮች 

እየተመሠረተሊቸው ነው፡፡ በሥፍራው የሚሠሩት መንዯሮች ዯን ተመንጥሮ እንዯመሆኑ በሁሇቱም 

መንገድች የክሌለ የዯን ሁኔታ አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ይመስሊሌ፡፡ ሁኔታው በክሌለ መንግሥት ብዙም 

ትኩረት የተሰጠው እንዯማይመስሌ ሁኔታዎች በግሌጽ ያሳያለ፡፡ 
 
አዱሱ ሏይቅና የአካባቢው ይዞታ 

ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ እንዯገሇጹት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ግዴብ መሠራቱ ሇሱዲን ግዴብ ብዙ ጠቀሜታ 

አሇው፡፡ ምክንቱም ከኢትዮጵያ የሚሄዯው ጎርፍ ዯሇሌ በብዛት ይዞ የሚሄዴ ስሇሆነ ግዴቡም ይህንን 

ስሇሚያስቀር ነው፡፡ 



 
የግዴቡ ተፋሰስ ሊይ ያሇው ዯን በዚሁ መንገዴ የሚጠፋ ከሆነ የአካባቢው በረሃማነት ይበሌጥ ይባባሳሌ፡፡ 
ዯኖቹን እንዯገና ማሌማት ቢያስፈሌግ እንኳ ሁኔታው አስቸጋሪ እንዯሚሆን የአካባቢ ተቆርቋሪዎች 

ያስጠነቅቃለ፡፡ ስሇዚህ የዯኖቹ ዕጣ ፈንታ አስተማማኝ መሆን ሇማይቀረው ግዴብ ወሳኝ ነው፡፡ የዯኖቹ 

መኖር ሇሏይቁ እስትንፋስ በመሆኑ መንግሥት ትኩረት ይስጠው በማሇት ተቆርቋሪዎቹ ይመክራለ፡፡ 
 
አቃጣዮቹና መንጣሪዎቹ 

ዯን በስፋት እያቃጠለና እየመነጠሩ ከሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች መሀከሌ ኤስ ኤንዴ ፒ ኢነርጂ ሶሉሽንና 

ካሩቱሪ የተባለት የህንዴ ኩባንያዎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ የግብርና ሚኒስቴር ሇኤስ ኤንዴ ፒ ኩባንያ 

መተከሌ ዞን ውስጥ 50 ሺሕ ሔክታር መሬት ሇእርሻ ሥራ ሰጥቶታሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ዯኑን በማስወገዴ በቆል 

ሇመዝራት በመጣዯፍ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ካሩቱሪም እንዱሁ ከጋምቤሊ ክሌሌ 300 ሺሕ ሔክታር መሬት 

ከሚኒስቴሩ ተረክቧሌ፡፡ እሱም እንዱሁ ዯኑን እያነዯዯና እየመነጠረ ይገኛሌ፡፡ በተሇይ ሁሇቱ ክሌልች 

ነበሌባሌ ወሯቸዋሌ፡፡ ነዋሪዎቹም ምን ጉዴ ነው ይሊለ፡፡ 
 

የመሬት ሽሚያ ያስብሊሌ? 

በ2001 ዓ.ም. በዓሇም አቀፍ ገበያ ውስጥ ሇምግብነት የሚውለ ሰብልች እጥረት መከሰቱ ይታወሳሌ፡፡ ይህንን 

ተከትል ገንዘብ እያሊቸው በእህሌ አሇመኖር ብቻ ሕዝባቸውን መመገብ ችግር እንዯሚሆንባቸው የተረደ 

አገሮች ፊታቸውን ወዯ ታዲጊ አገሮች መሬቶች ሊይ አዙረዋሌ፡፡ 
 
ከእነዚህ አገሮች መካከሌ ሳዑዱ ዓረቢያ፣ ህንዴና ጅቡቲ የኢትዮጵያን በር በማንኳኳት ግንባር ቀዯሞቹ 

ናቸው፡፡ ሳዑዱ ዓረቢያ በሼክ መሏመዴ ሐሴን አሊሙዱ አማካይነት ሰፊ የእርሻ መሬት አግኝታሇች፡፡ 
 
የሳዑዱ ዓረቢያ ንጉሣውያን ቤተሰቦችና ሼክ አሊሙዱ ከኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባሇሥሌጣናት ጋር 

ባዯረጉት ዴርዴር 500 ሺሕ ሔክታር መሬት እንዯሚሰጣቸው ቃሌ ተገብቷሌ፡፡ በዴርዴሩ መሠረት ይህንን 

ሥራ እንዱያከናውን የተቋቋመው ሳዑዱ ስታር የግብርና ሌማት ኩባንያ የሥራ አፈጻጸም እየታየ ቃሌ 

የተገባው መሬት ይፈቀዴሇታሌ ተብሎሌ፡፡ 
 
በአሁኑ ወቅት ኩባንያው 10 ሺሕ ሔክታር መሬት ተረክቦ የሩዝ ሌማት በማካሄዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ኩባንያው 

የተረከበው መሬት በጋምቤሊ ክሌሌ አለዌሮ አካባቢ ሲሆን፣ ከተሰጠው መሬት በተጨማሪ በዚሁ ክሌሌ 290 

ሺሕ ሔክታር መሬት ይረከባሌ ተብል ይጠበቃሌ፡፡ የተቀረውን 200 ሺሕ ሔክታር ከቤኒሻንጉሌ ጉሙዝና 

ከአማራ ክሌልች እንዯሚያገኝ ይጠበቃሌ፡፡ 
 
በዚሁ በጋምቤሊ ክሌሌ ከሳዑዱ ስታር በተጨማሪ አምስት የህንዴ ኩባንያዎች ሰፋፊ መሬት ተረክበዋሌ፡፡ 
ካሩቱሪ ግልባሌ የተሰኘው የህንዴ ኩባንያ ብቻውን ከኢትዮጵያ መንግሥት 311 ሺሕ ሔክታር መሬት 

የተረከበ ሲሆን፣ 300 ሺሕ ሔክታሩ በጋምቤሊ ክሌሌ የተቀረው በኦሮሚያ ክሌሌ ይገኛሌ፡፡ በዚህ መሬት ሊይ 

ኩባንያው ሩዝ፣ ስንዳ፣ ሸንኮራ አገዲና አበባ እንዯሚያመርት የኩባንያው መረጃ ያመሇክታሌ፡፡ የጅቡቲ 

መንግሥት በበኩለ በቀጥታ ስንዳ በማምረት ወዯ አገሩ መሊክ የሚያስችሇው 3,000 ሔክታር መሬት 

ከኦሮሚያ ክሌሌ አግኝቷሌ፡፡ ነገር ግን ይህ መሬት በኦሮሚያ ክሌሌ ባላ ዞን ውስጥ ይገኝ እንጂ፣ የመሬቱ 

ባሇይዞታ በመንግሥት ሥር የሚገኘው የባላ እርሻ ሌማት ኢንተርፕራይዝ ነበር፡፡ 
 
መንግሥት ሇፕራይቬታይዜሽንና ሇመንግሥት የሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በሰጠው ትዕዛዝ 

ኢንተርፕራይዙ ካሇው መሬት ሊይ ተቀንሶ ሇጅቡቲ መንግሥት ተሰጥቶታሌ፡፡ የጅቡቲ መንግሥት በያዝነው 

ዓመት ሇሁሇተኛ ጊዜ ስንዳ አምርቶ ወዯ አገሩ ወስዶሌ፡፡ 
 
የምግብ ሰብሌ ከሚያመርቱ ኢንቨስተሮች፣ መንግሥታትና ኩባንያዎች በተጨማሪ የተፈጥሮአዊው ነዲጅ 

እጥረትና አቅርቦት ያሰጋቸው አካሊትም እንዱሁ በመሬት ሽሚያ ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋሌ፡፡ ከእነዚህ መሀከሌ 

የጀርመን፣ የእንግሉዝ፣ የአሜሪካ፣ የህንዴ፣ የብራዚሌና የፓኪስታን ኩባንያዎች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ እነዚህ 

ኩባንያዎች ከእፅዋት የሚገኝ ነዲጅ ከጃትሮፋ፣ ከሸንኮራ አገዲ፣ ከፓሌም ዛፍና ከጉል ዛፍ ሇማምረት መሬት 

በመውሰዴ ሊይ ይገኛለ፡፡ 
 



ምክንያታቸውም የተፈጥሮ ነዲጅ አሊቂ ሀብት በመሆኑና የዚህ ነዲጅ አቅራቢ የሆኑ የመካከሇኛው ምሥራቅ 

አገሮች የፖሇቲካ ሁኔታ መረጋጋት ስሇማይታይበት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የተፈጥሮ ነዲጅ ሇዓሇም 

ሙቀት መጨመር የራሱን አስተዋጽኦ የሚያዯርግ በመሆኑ፣ ትኩረታቸውን ከእፅዋት በሚገኝ ነዲጅ ሊይ 

እንዲዯረጉ ይገሌጻለ፡፡ 
 
እንዱህ ዓይነቱ ሌማት ሰፊ መሬት የሚፈሌግ በመሆኑ ትኩረታቸውን የታዲጊ አገሮች ጠፍ መሬት ሊይ 

አዴርገዋሌ፡፡ 
 
የግብርና ሚኒስቴር ባካሄዯው የመሠረታዊ የሥራ ሑዯት ሇውጥ እንዱቋቋም ያዯረገው የግብርና 

ኢንቨስትመን ዴጋፍ ዲይሬክቶሬት የመሬት ፈሊጊ ኩባንያዎችን ጥያቄ በማስተናገዴ ሥራ ሊይ ተጠምዶሌ፡፡ 
ከየአገሮቹ በርካታ የባሇሀብቶች ሌዑካን ቡዴኖች ይህንኑ ዲይሬክቶሬት በየቀኑ ሲጎበኝኙ ይውሊለ፡፡ 
 
የመሬት ዝርፊያ ያሰኘዋሌ? 

በእርግጥ ኢትዮጵያ 1.2 ሚሉዮን ካሬ ኪል ሜትር ስፋት ያሊት ሰፊ አገር ናት፡፡  ከዚህ ውስጥ በመስኖ የሚሇማ 

75 ሚሉዮን ሔክታር ያሊት ሲሆን፣ 15 ሚሉዮን ሔክታር ዯግሞ በኋሊቀር አስተራረስ ይሇማሌ፡፡ በገበሬዎች 

በመሌማት ሊይ የሚገኘው መሬት ተመጣጣኝ ዝናብ በሚያገኙ ከፍተኛ ቦታዎች ሊይ ያሇ ሲሆን፣ ይህም 40 

በመቶ የአገሪቱን መሬት ይሸፍናሌ፡፡ 
 
ዝቅተኛው የአገሪቱ ክሌሌ 60 በመቶ የሚሆነውን የአገሪቱን ክፍሌ የሚሸፍን ሲሆን፣ ነዋሪዎቹም በአብዛኛው 

በተበታተነ ሁኔታ የሚኖሩና በአርብቶ አዯርነት የሚተዲዯሩ ናቸው፡፡ ይህ ሥፍራ በአብዛኛው ሞቃት በመሆኑ 

በወባና በከብቶች በሽታ  ሊይ የሚጠቃ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሇዘመናት የመሠረተ ሌማት ሳይገነባሇት 

ቆይቷሌ፡፡ 
 
ኢሕአዳግ አገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋሊ የተመሠረተው መንግሥት በዚህ አካባቢ ያሇውን መሠረታዊ ችግሮች 

ሇመፍታት ተንቀሳቅሷሌ፡፡ እነሱም ወባና የከብቶች በሽታዎችን እንዱሁም የመሠረተ ሌማት (የመንገዴ፣ 
የኤላክትሪክ ኃይሌ፣ የቴላኮሙዩኒኬሽን  አገሌግልቶችና የመስኖ ፕሮግራሞች ናቸው፡፡ የበሽታዎቹም ሆነ 
የመሠረተ ሌማቱ በሚታይ ዯረጃ ሇውጥ ቢያሳዩም፣ ኢንቨስትመንት  የመሳቡ ነገር ብዙም ውጤታማ ሳይሆን 

ቀርቷሌ፡፡ ይሁንና ባሇፉት አራት ዓመታት  ውስጥ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የምግብ እጥረት በመከሰቱና 

በቀጣይነትም ሉከሰት እንዯሚችሌ የጠረጠሩና የተፈጥሮ ነዲጅ  አስተማማኝ መስል ያሌታያቸው አገሮችና 

ኩባንያዎች መጉረፍ ጀምረዋሌ፡፡ እነዚህ ኩባንያዎች በዋናነት የራሳቸውን ጥቅም ሇማስጠበቅ 

እንዯመምጣታቸው፣ መንግሥት ምን ያህሌ ተጠንቅቋሌ? የሚለ ወገኖች ጥያቄ ማንሳታቸው አሌቀረም፡፡ 
 
እነዚህ ኩባንያዎች ትሌቅ ትርፍ የሚፈሌጉ ናቸው፡፡ ትርፋቸውን ሇማግኘት የማያዯርጉት ነገር የሇም፡፡ 
ባሇሥሌጣናትንም ሙስና ውስጥ ከመዝፈቅ ወዯኋሊ የሚለ አይዯለም፡፡ መንግሥት አዋጭነቱን በምን መሌኩ 

አጥንቷሌ? የአገሪቱን የተፈጥሮ ሀብት ከግንዛቤ ከቷሌ ወይ? በማሇት ይጠይቃለ፡፡ በኢትዮጵያ መሬት ሊይ 

የሚያመርቱት ምርትስ መዴረሻው የት ነው? በማሇት  ጭንቀታቸውን እነዚህ አካሊት በተሇያየ መንገዴ 

በመግሇጽ ሊይ ናቸው፡፡ 
 
ስማቸውን መግሇጽ ያሌፈሇጉ አንዴ የግብርና ኢኮኖሚስት እንዯገሇጹት፣ ሌማቱ ሇአገሪቱ አስፈሊጊ ነው፡፡ ግን 

የሚሰጠው መሬት በምን ዓይነት ይዞታ ሊይ ነው ያሇው? የግብርና ሚኒስቴር በግሌጽ በካርታ ሊይ ሇሕዝብ ይፋ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ እስካሁን ቦታ እንዯተሰጠ እንጂ ቦታው የት እንዲሇና በምን እንዯተሸፈነ የሚገሌጽ ነገር 

የሇም ይሊለ፡፡ 
 
ኢኮኖሚስቱ ምክንያታቸውን  ሲያስረደ፣ ቦታው በዯን የተሸፈነ ከሆነ የማር ምርት፣ የዕጣን ምርት፣ የቅመማ 

ቅመም ምርት ቢካሄዴ ይሻሊሌ? ወይስ ስንዳ ማሌማት የሚሇውን ማስሊትና ሇአገሪቱ የቱ ይሻሊሌ የሚሇውን 

ማወቅ ይቻሊሌ የሚሌ ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ 
 
የመሬት ሉዝ ዋጋውን፣ መሬቱ ሇምን ያህሌ ጊዜ በሉዝ እንዯተሰጠ? የሚመረተው ምርት ሇአገር ውስጥ ገበያ 

ይቀርባሌ? ካምፓኒዎቹ ምርቱ የራሳቸው እንዯመሆኑ ወዯ ውጭ ሲሌኩ አገሪቱ ምንዴን ነው የምትጠቀመው? 

የሚሇው ጉዲይ በግሌጽ መታወቅ አሇበት የሚለ ወገኖች በዝተዋሌ፡፡ 



 
በእርግጥ በእስካሁኑ ሑዯት ከተወሰኑት ኩባንያዎች በስተቀር ምርታቸውን ሇገበያ ያቀረቡ የለም፡፡ ወዯ 

ምርት ከገቡት መካከሌ የጅቡቲ መንግሥት ያመረተው ስንዳና ግልባሌ ኢነርጂ የተባሇው ኩባንያ 

ያመረተውን የጃትሮፋ ፍሬ ወዯ ውጭ ሌከዋሌ፡፡ ከዚህ ምርት ኢትዮጵያ ምን አገኘች የሚሇው ጥያቄም 

እየተነሳ ነው፡፡ 
 
መሬቱን ማነው የሚሰጠው? ስላቱንስ ማን ሠርቶ? 

ክሌልች መሬት ሇትሊሌቅ የእርሻ ኢንቨስትመንት በማቅረብ በኩሌ የአቅም ውስንነት አሇባቸው በሚሌ፣ 
የኢሕአዳግ ማዕከሊዊ ኮሚቴ የግብርና ሚኒስቴር ከክሌልች  መሬት ተረክቦ  እንዱሰጥ ወስኗሌ፡፡ 
 
የመሬት አሰጣጡ ሑዯት ምን መምሰሌ አሇበት የሚሇውን ያጠናውና መመርያውን ያዘጋጀው የጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ የኢኮኖሚ አማካሪ አቶ ነዋይ ገብረ አብና የቀዴሞ የግብርና  ሚኒስትር ዱኤታ ድ/ር አበራ ዳሬሳ 

ያለበት ኮሜቴ ነው፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ሑዯቱን በቅርብ የሚከታተለት ሲሆን፣ የመሬት አሰጣጡንም 

እንዱሁ በቅርቡ ሆነው ይከታተለታሌ፡፡ ይሁንና ከኩባንያዎቹ ጋር የሚዯረገው ውሌ ግሌጽ እንዲሌሆነ ጉዲዩን 

መከታተሌ የሚፈሌጉ ችግር እንዯፈጠረባቸው  ይገሌጻለ፡፡ 
 
የዲይሬክቶሬቱ ዲይሬክተር አቶ ኢሳያስ ከበዯ እንዯሚገሌጹት፣ የሉዝ ውሌ  ግሌጽ የማይዯረገው 

ሚስጥራዊነቱ መጠበቅ ስሊሇበት ነው፡፡ ነገር ግን የመሬት አሰጣጥ  ሑዯቱ የሚካሄዯው የአገሪቱን ጥቅም 

ባስጠበቀ መንገዴ ነው ሲለ ያስረዲለ፡፡ 
 
የመሬት አጠቃቀም ፖሉሲ 

አገሪቱ በእስካሁኑ ሑዯት ወጥ በሆነ የመሬት ፖሉሲ እየተጠቀመች አይዯሇም፡፡ የትኛው መሬት ሇእርሻ፣ የቱ 

ሇማዕዴን፣ የቱ ሇኢንደስትሪ፣ የቱ ሇዯን፣ የቱ ጥብቅ ቦታ እንዯሆነ በግሌጽ ተሇይቶ አሌተቀመጠም፡፡ 
መግባባት ሊይም አሌተዯረሰም፡፡ 
የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ሇትሊሌቅ ፕሮጀክቶች መካሄዴ እንዲሇበት በግሌጽ ቢታወጅም ተግባር ሊይ 

አሌዋሇም፡፡ 
 
በዘፈቀዯ መሬት መስጠት የተሇመዯ እየሆነ መምጣቱን የግብርና ባሇሙያዎች ይናገራለ፡፡ ቀዯም ሲሌ 

ናሽናሌ ባዮዱዝሌ የተባሇ የእንግሉዝ ኩባንያ በክሌለ 80 ሺሕ ሔክታር መሬት ከተረከበ በኋሊ ዯኑን 

መንጥሮት አይሆነኝም ብል ወጥቷሌ፡፡ ፍልራ ኪኮፓወር የተባሇ የጀርመን ኩባንያ በምሥራቅ ሏረርጌ ዞን 11 

ሺሕ ሔክታር መሬት በባቢላ ዝሆኖች መጠሇያ ውስጥ ተሰጥቶታሌ፡፡ ዯኑንና ዝሆኖቹን ካተራመሰ በኋሊ 

አካባቢውን ሇቆ ወጥቷሌ፡፡ 
 
የሚኒስቴሩ ሚና ሇምን? 

በአገሪቱ የሚገኘውን ሰፋፊ የእርሻ መሬት ሇአሌሚዎች እንዱሰጥ ግብርና ሚኒስቴር ኃሊፊነት ተሰጥቶታሌ፡፡ 
በተጨማሪም በአገሪቱ የሚገኙ የዯን ሀብቶች እንዱጠበቁና እንዱስፋፉ የማዴረግ ኃሊፊነትም የሚኒስቴሩ 

ነው፡፡ 
 
የአካባቢ ተቆርቋሪዎች መዴረክ ዋና ዲይሬክተር አቶ ንጉሡ አክሉለ ባሇፈው ሳምንት መጨረሻ ሇጋዜጠኞች 

በሰጡት የግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት ሊይ እንዯገሇጹት፣ የዯን ጉዲይ ከሚኒስቴሩ መውጣት አሇበት፡፡ 
ምክንያቱም ሚኒስቴሩ ከዯን ጥበቃ ይሌቅ የግብርና ሥራዎች ሊይ ያተኮረ በመሆኑ ገሇሌተኛ ወገን ሥራውን 

ቢያካሂዴ ይሻሊሌ፡፡ 
 
ሚኒስቴሩ ጥብቅ ቦታዎችንም ሆነ ሇወዯፊቱ ሇአገሪቱ ዘሊቂ ሌማት ወሳኝ የሆኑ ቦታዎች ከግንዛቤ ሳያስገባ 

መሬት እየሰጠ ይገኛሌ ይባሊሌ፡፡ ይህንን ግን ሚኒስቴሩ በፍጹም አያምንም፡፡ በቅርቡ ሚኒስቴሩ ባወጣው 

መረጃ አካባቢን ባገናዘበ መንገዴ የዯን ሀብት ሳይነካ መሬት ሇሌማት እንዯሚያቀርብ ይገሌጻሌ፡፡ 
 
ጥርስ የላሇው አንበሳ 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከስዴስት ዓመት በፊት ፕሮጀክቶች ከመተግበራቸው በፊት የአካባቢ ተፅዕኖ 

ግምገማ ማካሄዴ እንዲሇባቸው በማመኑ አዋጅ አውጥቷሌ፡፡ ይህንን አዋጅ የማስፈጸም ሥሌጣንም ሇፌዳራሌ 



አካባቢ ጥበቃ ባሇሥሌጣን ተሰጥቷሌ፡፡ ይሁንና በተሇይ የግብርና ፕሮጀክቶች ያሇምንም የአካባቢ ተፅዕኖ 

ግምገማ ወዯ ሥራ እየገቡ ጥፋት እያዯረሱ ነው ተብል ወቀሳ ይቀርባሌ፡፡ 
 
የተመረጡና ትሊሌቅ ፕሮጀክቶች በአዋጁ መሠረት የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ በራሳቸው አካሂዯው 

ሇባሇሥሌጣኑ ያቀርባለ፡፡ ባሇሥሌጣኑ ዯግሞ በባሇሙያዎቹ ይህንን ጥናት ካስገመገመ በኋሊ እንዱስተካከሌ 

ወይም እንዱተገበር ይፈቅዲሌ፡፡ ፈቃዯኛ ሆነው ጥናት ካዯረጉ ኩባንያዎች በስተቀር ባሇሥሌጣኑ በራሱ 

ክትትሌ አዴርጎ እንዯማያውቅ የባሇሥሌጣኑ ባሇሙያዎች ይገሌጻለ፡፡ 
 
ብዙኃኑ የአካባቢ ተቆርቋሪዎችን ያስጨነቀው ግን ባሇሥሌጣኑ በቅርብ ባካሄዯው የመሠረታዊ የሥራ ሑዯት 

ሇውጥ፣ የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ የመከታተሌ ሥሌጣኑን  በራሱ ፈቃዴ ሇዘርፍ መስርያ ቤቶች መስጠቱ 

ነው፡፡  ይህም ማሇት አንዴ በግብርና ሥራ መሠማራት የሚፈሌግ ኩባንያ ጥናቱን ሠርቶ ሇግብርና ሚኒስቴር 

ያቀርባሌ፡፡ 
ሚኒስቴሩ እንዱስተካከሌ ወይም እንዱተገበር ይፈቅዲሌ፡፡ በየሩብ ዓመቱም ሚኒስቴሩ ሇባሇሥሌጣኑ ሪፖርት 

የሚያቀርብበት አሠራር ነው እንዱዘረጋ የተዯረገው፡፡ 
 
ይህንን አሠራር የአካባቢ ተቆርቋሪዎች በፍፁም አግባብ አይዯሇም ይሊለ፡፡ ሇምሳላ የግብርና ሚኒስቴር 

በዋናነት ተግባሩ ግብርናን  ማስፋፋት ነው፡፡ ፍሊጎቱም ይህ በመሆኑ የዯን ጥበቃና የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ 

በሁሇተኛ ዯረጃ የተቀመጡ ጉዲዮች ናቸው ይሊለ፡፡ 
 
የማይቀረው ግዴብ የማይቃጠሌ ዯን ይፈሌጋሌ 

ባሇሙያዎች እንዯሚገሌጹት፣ የግዴብ ተፋሰስ የተረጋጋ ሥነ ምህዲር ይፈሌጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በጎርፍ 

ምክንያት መሬት እየተሸረሸረ ወዯ ግዴቡ እንዲይገባ መዴረግ አሇበት፡፡ አፈር ከገባ የግዴቡን ዕዴሜ 

ስሇሚያሳጥረው የዛፎች መኖር ወሳኝ መሆኑን ይገሌጻለ፡፡ በተጨማሪም የመሬት አጠቃቀም ፖሉሲ በአገር 

አቀፍ ዯረጃ ወጥ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ መሆን አሇበት፡፡ እንዱሁም ፕሮጀክቶች ከመተግበራቸው በፊት 

በአዋጁ መሠረት የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ ሉዯረግ እንዯሚገባ ባሇሙያዎች ያስጠነቅቃለ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ 

የክሌለ ፕሬዚዲንት አቶ አህመዴ ናስር አስተያየት እንዱሰጡን ያዯረግነው ጥረት ሥሌጠና በመግባታቸው 

አሌተሳካም፡፡ 
 
በውዴነህ  ዘነበ 

 


