
የጋራ ሃብት ለጋራ ልማት 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ /አንድነት/ መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ 

የሚያስገድድ ዘመቻ ጀምሬአለሁ ማለቱን ሰሞኑን ፌስቡክ ላይ አነበብኩ፡፡ ዘመቻው 

ባለፈው አመት ያካሄደው የፀረ ሽብር ህጉን የማሰረዝ ዘመቻ ተከታይ እንደሆነም ፓርቲው 

ገልጧል፡፡ የቀደመው ዘመቻ የህዝብ ሳይሆን የአክራሪና ፅንፈኛ ሃይሎችን ጥያቄ ያነገበ 

ስለነበር አንዲት ጋት እንኳን ሳይራመድ ከሽፏል፡፡ እዚህ ላይ የዚህኛው ዘመቻ እጣ 

ፈንታስ ምን ሊሆን ይችላል? የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይሆናል፡፡ ምላሹም 

ከአጠቃላይ የመሬት ሃብት ተፈጥሯዊ ባህሪ፤ ባለፉት ስርዓቶች ከነበረው የመሬት ስሪትና  

አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ነው፡፡ 

መሬት የሰው ልጅ ሊያመርተው ወይም ሊፈጥረው የማይችል ውስን የተፈጥሮ ሀብት 

ነው፡፡ በዚህ የሀገሪቱ የተፈጥሮ ሀብት የአሁኑ ትውልድ ብቻ ሳይሆን መጭው ትውልድም 

በጋራ የመጠቀም መብቱ አለው፡፡ የሰው ልጅ ይህንን ተፈጥሮ የለገሰችውን ሀብት በአግባቡ 

ሊይዘውና ሊጠቀምበት ከመቻሉ ባለፈ የፈላጭ ቆራጭነት ሚና ሊኖረው አይገባም፡፡ 

እንዲያውም መሬቱ በባለቤትነት ሲሰጠው የመሬቱን ወጤታማነት የማሻሻል፤ ከአደጋ 

የመጠበቅና የመንከባከብ ሃላፊነትንም አብሮ ሊረከብ ይገባዋል፡፡ ይህ ካልሆነማ በሀገር 

ሃብት ላይ በግል የማዘዝ ስልጣንን መያዝ ነው፡፡ የአሁኑ ትውልድ ሃላፊነት ይህን ሃብት 

በአግባቡ ተንከባክቦና ውጤታማነቱን አሻሽሎ ለቀጣዩ ማስተላለፍ ነው፡፡ 

የሀገራችን መሬት በተለያዩ ስርዓቶች አወንታዊና አሉታዊ ጥቅሞችን ለማስከበር ውሏል፡፡ 

የአፄዎቹ ስርዓት የፖለቲካ ስልጣኑን ለማደላደል ከተጠቀመባቸው ስልቶች አንዱ መሬትን 

የእኔ በሚላቸው ጥቂት ከበርቴዎች እጅ ውስጥ መቆለፍን ነው፡፡ የአርሶ አደሩን መሬት 

በመቀማት በጭሰኝነት ወይም በፊውዳል ገባሪነት ስር አማቅቆታል፡፡ በዚህም መሬት 

ዜጎች ከመሬታቸው ባለቤት /ገዥው መደብ/ ፍቃድ ውጭ እንዳይሆኑ ማሰሪያ ሆኖ 

አገልግሏል፡፡ እነሱ ያሉትን ብቻ እንዲቀበል፤ እምቢ ካለም ከመሬቱ እንዲፈናቀል እጣ 

ፈንታው ነበር፡፡ 

ነፍጠኛው ስርዓት የግዛት ማስፋፋት ፖሊሲውን ለማስፈፀም የተጠቀመውም ይህንኑ 

መሬትን በሃይል ነጥቆ በእጁ ስር በማስገባት አርሶ አደሩን የፍቃዱ ተገዥ የማድረግ ስልት 



ነው፡፡ የአፄዎቹ ስርዓት የኢኮኖሚ አቅሙን ለመገንባትም መሬትን በአሉታዊ መልኩ 

ተጠቅሞበታል፡፡ አርሶ አደሩ ከሚያመርተው ከግማሽ እስከ ሶስት እጅ ድረሱን ይወስዱበት 

ነበር፡፡ በደቡብና በደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ወዳሉ ሰፊ ለም መሬቶች በሃይል 

በመስፋፋት መሬትን መያዙም ለዚህ አብነት ነው፡፡ 

የደርግ ስርአትም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ያነሱትን ጥያቄ ተቀብሎ መሬት ላራሹ ብሎ 

ቢያውጅም ባቋቋማቸው የመንግስት ድርጅቶች አማካኝነት አርሶ አደሩ ምርቱን ገበያ 

በሰጠው ዋጋ እንዳይሸጥ በማድረግ ሲመዘብረው ኖሯል፡፡ ስለሆነም ምንም እንኳን የመሬት 

ባለቤትነት መብቱ ቢረጋገጥለትም ከመሬቱ ተጠቃሚነቱ ግን አልተረጋገጠለትም ነበር፡፡ 

በጥቅሉ በሁለቱም ስርአቶች የገዢው መደብ ዋነኛ የኢኮኖሚና የስልጣን መሰረት የእርሻ 

መሬት ነበር፡፡  

አርሶ አደሩ መሬቱንና የመሬቱን ፍሬ በተመለከተ የተሟላ መብት የተጎናፀፈው ከደርግ 

ውድቀት በኋላ ነው፡፡ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ መሬት የህዝብና የመንግስት የጋራ ሃብት 

መሆኑ በህገ መንግስት ተደንግጓል፡፡ ዜጎች በመሬት የመጠቀም ያልተሸራረፈ መብትም 

አግኝተዋል፡፡ ይህም ለእያንዳንዱ አርሶ አደር የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ዋስትና 

እስከመስጠት የዘለቀ ነው፡፡ አርሶ አደሩ የያዘውን መሬት እንዳሻው ሊጠቀምበት፤  

ለፈለገው ወገኑ ሊያወርሰው፤ ባልተመቸው ጊዜም ለተወሰነ ጊዜ ሊያከራየዉ እንደሚችል 

ማረጋገጫ አግኝቷል፡፡ አርሶ አደሩ መሬቱን ልሽጥ ወይም ልለውጥ የሚል ጥያቄ 

ያላነሳውም በተጨባጭ ተጠቃሚ የሚያደርገውን መስመር ስለሚያውቀው ነው፡፡  

በአንፃሩ መሬቱ የራሱ ስለሆነ በአግባቡ እየተንከባከበ ምርታማነቱን በማሻሻልና በዛው 

ልክም ገቢውን በማሳደግ ላይ ይገኛል፡፡ መሬቱን ሳይንከባከብና በአግባቡ ሳይጠቀም ቢቀር 

ምርቱ ይቀንስና ኑሮው ስለሚጎሳቁል መንግስት አዳዲስ አሰራሮችን እንዲያስተዋውቀው 

ነው እየጠየቀ ያለው፡፡ 

በሌላ በኩል መንግስት መሬቱን ለጋራ ልማት ማለትም ለመንገድ፣ ለጤና ተቋማት፣ 

ለትምህርት ቤቶች፤ ውሃ ስራዎች፣ ወዘተ… በፈለገ ግዜ ከመሬቱ ለሚነሱ ግለሰቦች 

ተገቢውን ካሳ በመስጠት እየተጠቀመበት ይገኛል፡፡ መሬት የህዝቡ የጋራ ሀብት ነው 

የሚል መርህ ባይኖረን ኖሮ መንግስት ለእያንዳንዱ ሄክታር መሬት ከፍተኛ ገንዘብ ከፍሎ 

እንዲገዛ ይገደድ ነበር፡፡ ካፒታል ማነቆ በሆነው የእኛ ሀገር ኢኮኖሚ ይህን መፍቀድ 



በቀጥታ የመሰረተ ልማት ማስፋፋት ስራው በገንዘብ እጥረት እንዲቆም ወይም አሁን 

በታየው ፍጥነት እንዳይሄድ መፍቀድ ማለት ነው፡፡ ይልቁንም መሬት የህዝብና 

የመንግስት በመሆኑ በቆላማ አካባቢዎች የሚገኘውን ጥቅም ላይ ያልዋለውን መሬትና 

በከተሞችም ያለውን መሬት ለሀገር ውስጥ ባለሃብቶችና ለውጭ አልሚዎች በተገደበ ጊዜ 

በማከራየት የሀገራችንን ልማት በሚያፍጥን መልኩ እንዲያለሙ አስችሏል፡፡ ለበርካታ 

ዜጎችም የስራ እድል በመፍጠር ላይ ይገኛል፡፡   

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ የጀመረው ዘመቻ አጋዥ ተብሎ የተዘጋጀ ነገር 

ግን በጥልቀት ሲመረመር ይህን የአንድነትን የተዛባ አስተሳሰብ ይበልጥ የሚያጋልጥ አንድ 

ፅሁፍም በፋክት መፅሔት ቁጥር 39 እትም ላይ አንብቤያለሁ፡፡ ፀሃፊው አቶ ግርማ ሰይፉ 

ናቸው፡፡ 

አቶ ግርማ በአዲስ አበባ መንግስት ዜጎችን በማፈናቀል መሬት በሊዝ “እየቸበቸበ” 

ስለመሆኑ ይከሳሉ፡፡ የትኩረት ነጥባቸው ደግሞ የመሬቱ ዋጋ መናርና ከኑሮ ውድነት ጋር 

ያለው ትስስር ነው፡፡ “ወርቅ የሌለበት የከተማ መሬት እንዴት በካሬ ሜትር እስከ ሰላሳ ሺ 

ብር ድረስ ይሸጣል?” ሲሉም ይጠይቃሉ፡፡ የፅሁፋቸው ዋና መልዕክት ደግሞ የመሬት ሊዝ 

ዋጋ ውድ መሆን የቤት ግንባታ ዋጋን፤ ይህ ደግሞ የቤት ኪራይ ዋጋን በማናር አጠቃላይ 

ለኑሮ ውድነት መንስዔ ሆኗል የሚል ነው፡፡ ፀሃፊው በድምሩ መሬት በተወሰነ ግዜ ተገድቦ 

ለባለሀብቶች መሰጠቱን ሲቃወሙ እናያለን፡፡  

አንድነት በመሬት ጉዳይ ላይ የሚያራምደው አቋም ምን ያህል እንደሚዋዥቅ ከዚህ ፅሁፍ 

በላይ የሚያጋልጥ አይኖርም፡፡ ፓርቲው መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ አደርጋለሁ ይላል፤ 

ፓርቲውን ወክለው ፓርላማ የገቡት አባሉ ደግሞ እንኳን መሸጡን በሊዝ መከራየቱንም 

ይቃወማሉ፡፡ የፓርቲውን የአቋም መዋዠቅ የሚታየው እንግዲህ እዚህ ላይ ነው፡፡ 

ፅሁፉ <<አይ፤ እርሳቸው እኮ መከራየቱን ሳይሆን የኪራይ ዋጋውን ነው የተቃወሙት>> 

የሚል ማለባበሻ ክርክር ሊነሳለት ይችላል፡፡ ነገር ግን የገጠር ይሁን የከተማ መሬት 

እንዲሸጥ ሲፈቀድ ከዚህ ያነሰ ዋጋ ሊኖረው ይችላል ብሎ ለመገመት ይከብዳል፡፡ ማንም 

በእጁ ላይ ያለውን መሬት ገበያው በወሰነለት ዋጋ እንዲሸጥ ቢፈቀድ ዋጋውን የሚወስነው 

የአቅርቦትና ፍላጎት ሁኔታ ነው የሚሆነው፡፡ መሬት ውስን ሀብት ነው፡፡ ፍላጎት ግን 

በየግዜው የሚጨምር ነው፡፡ በነፃ ገበያ ስሌት መሰረት ፍላጎት ከአቅርቦቱ እጅግ የሚበልጥ 



ስለሚሆን የመሬት ዋጋ ጣሪያ ይነካል ማለት ነው፡፡ ታዲያ ዘመቻው ተሳክቶ  መሬት 

እንዲሸጥና እንዲለወጥ ቢፈቀድ አንድነት ፓርቲ በምን ተዓምር ነው ዋጋውን ሊያረክሰው 

የሚችለው? ደግሞስ አንድነት መሬት ይሸጥ ይለወጥ የሚለው የመሬትን ዋጋ በማርከስ 

የኑሮ ውድነትን ለማርገብ ነው እንዴ? ለመሆኑ መሬት በርካሽ ዋጋ ቢቸበቸብ ተጠቃሚው 

ማን ሊሆን እንደሚችል የአንድነት አመራሮች አስበውታልን? የሚሉና ሌሎች 

ጥያቄዎችንም የሚያስነሳ ነው፡፡ 

ለማጠቃለል ያክል ተፈጥሮ መሬትን የለገሰችው ለግለሰቦች ሳይሆን ለሁሉም ዜጎች ነው፡፡ 

ይህም ከላይ እንደጠቀስኩት መጭውንም ትውልድ የሚያካትት ነው፡፡ ያም ሆኖ መሬትን 

በግለሰቦች ንብረትነት ለማስተዳደር በተግባር ተሞክሯል፡፡ ውጤቱም ሀገሪቱን በድህነትና 

ኋላ ቀርነት አዙሪት ውስጥ ነው የከተታት፡፡ በአንፃሩ መሬት የህዝብና የመንግስት የጋራ 

ሀብት በሆነበት ዘመን የሀገሪቱ ግብርና ምርታማነትም ሆነ አጠቃላይ ኢኮኖሚዋ 

ተከታታይና ፈጣን እድገት አስመዝግቧል፡፡  

ከመሬቱ ጋር አርሶ አደሩ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ግልፅ ናቸው፡፡ የመሬቱን ለምነት 

የሚያሻሽሉለት ግብዓቶችና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች እንዲቀርቡለት ነው የሚጠይቀው፡፡ 

ለዘመናት ከኖረበት የዝናብ ውሃ ጥገኛ የሆነ የአስተራረስ ዘይቤ ተላቆ ሁሉንም የዉሃ 

አማራጮችን አሟጦ ለመጠቀም የሚያስችለው ድጋፍ ነው የሚፈልገው፡፡ መንግስትም 

እነዚህን የአርሶ አደሩንና ከፊል አርሶ አደሩን ጥያቄዎች መመለስ ከተቻለ በዘርፉ ከዚህም 

የላቀ እድገት እንደሚመዘገብ በማመን ነው እየሰራ ያለው፡፡ እናም አንድነት ያነገበው 

መፈክር እጣ ፈንታ እንደባለፈው ዘመቻው የቁራ ጩኽት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ ሊኖረው 

አይችልም፡፡ 


