የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ዲግም
በመሬት ሸሚያና በሉዝ አዋጅ ሽፋን
ሙለጌታ ከጋምቤሊ
ሇዛሬ ጽሁፌ መነሻ የሆኑኝ መሬት አንዴና ሁሇት፣ ሌማትና ጥፋት በሚለ ርዕሶች
የተፃፉትና በፍትህ ጋዜጣ ሇንባብ የበቁት የፕሮፌሰር መሥፍን ወሌዯማርያም አንዴ
እግራቸውን ጋምቤሊ ሊይ አንደን ዯግሞ አዱስ አበባ ሊይ ያሇአንዲች ምሰሶ የተከለት
መጣጥፎች የመጀመሪያዎቹ ናቸው፡፡ ሁሇተኛው መነሻዬ ዯግሞ የባዮልጂው ምሁርና
“ፖሇቲከኛው” ፕሮፌሰር በየነ የተቅማጥ መዴኃኒት ግኝት ነው፡፡ የፍትህ ጋዜጣ ዋና
አዘጋጅ የሆነው ተመስገን ዯሣሇኝ ‹‹ወዴቆ በተነሣው ባንዱራ›› የጀባቦነው የሉዝ አዋጅና
ማቆሚያ የላሇው ዘሇፋ፤ የሂውማን ራይትስ ዎች ዲግም ቅጥፈትና የበሬ ወሇዯ ሪፖርት
ሦስተኛውና አራተኛው የጽሁፌ መነሻዎች ናቸው፡፡ እነዚህ መጣጥፎች የዓይጥ ምስክሯ
ዴንቢጥ የመሆኗን ብሂሌ በዞረ ዴምር ፖሇቲካ ወጥ ተውኔት ዯራሲውንና ተዋናዩን፣
ፕሮዱዩሰሩንና፣

ልጅስቲክሱን፣

ካሜራ

ማኑንና፣

ስፖንሰሩን

ሇመረዲት

ያስቻለኝ

በመሆናቸው ጽሁፌ ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ከተውኔቱና ተዋናዩ እንዱሁም ከስፖንሰሩ
አንፃር በመቃኘት ብስለን ከጥሬው ሇመሇየት ይሞክራሌ፡፡
የጽሁፌ አወራረዴ የእነ ፕሮፌሰርን እና የሂውማን ራይትስ ዎችን እንዱሁም የእነ
ተመስገን ዯሣሇኝንና የቢጤዎቻቸውን አስተያየት ሇማሳያ በሚሆን መሌክ መጀመሪያ
ያነሳና በመቀጠሌ የሉዝ አዋጁን መሠረታዊ ነጥቦች በመዲሰስ በዛሬይቱ ጋምቤሊ ያሇውን
የኢንቨስትመንትና የመንዯር ማሰባሰብ ተጨባጭ ሁኔታ በማስቃኘት የሚዯመዯም ነው፡፡
‹‹መሬት ሁሇት›› በፕሮፌሰር መሥፍን ወሌዯማርያም ተጽፎ በፍትህ ጋዜጣ ሇንባብ
ከበቃው መጣጥፍ ሌነሳ፡፡
‹‹መሬት ማሇት ብዙ ነገር ነው፡፡›› በማሇት የሚጀምረው የፕሮፌሰሩ ጽሁፍ ሇገበሬው፣
ሇከብት

አርቢው፣

ሇመሏንዱሱና

ሇመሳሰለት

የመሬት

ትርጓሜ

ሌማት

እንዯሆነ

በማውሳት፤ ሇዯሇሊውና ሇኪራይ ሰብሳቢው መሬት ሸቀጥ እንዯሆነ ያትታሌ፡፡
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ጽሁፉ በመግቢያው አካባቢ ሰፋፊ የሆኑ የእርሻ ሌማት ኢንቨስትመንት ሥራዎችን
ኪራይ ሰብሳቢነትና ኢትዮጵያን መግዯሌ እንዯሆነ በሚመስሌ አንዯምታ የተፃፈ ነው፡፡
በነፍስ ወከፍ ዜጏች ሉዯርሳቸው ይችሌ የነበረውን መሬት በሂሳብ ስላት ጭምር
አስፍሯሌ፡፡ ቀጥልም የሉዝ አዋጁን የተመሇከተ ስሇመሆኑ በግሌጽ ባሌተቀመጠ ቋንቋ
የመቃብር ቦታን ጭምር አዋጁ እንዯሚያሳጣ በመጠቆም የሉዝ አዋጅን የሚኮንነው
የፕሮፌሰሩ

ጽሁፍ

መሌሶ

የአስከሬን

መቃጠሌን

አስፈሊጊነት

ይሇግሳሌ፡፡ በመጨረሻም ዯርግ ሃብታሙን በነጠቀ ጊዜ

በማስመር

ምክር

በሃብታሙ መዯህየት ዯሃው

የሚያተርፍ መስልት እንዯተዯሰተ በዛሬውም አዋጅ ቤት የላሊቸው ግሇሰቦች አዋጁን
ሉቃወሙ አይገባም በማሇት አንደ ጮላ ሹም በቲቪ ሲናገር ሰማሁት በማሇት የሉዝ
አዋጁን ከዯርግ የከተማ ትርፍ ቤቶች ውርስ ጋር ሇማመሳሰሌ በመሞከር ይዯመዴማሌ፡፡
በሣምንቱ

‹‹ሌማትና

ጥፋት››

በሚሌ

ርዕስ

የቀጠሇው

የፕሮፌሰሩ

ጽሁፍ

ሇኢትዮጵያውያን መሬት የኑሮአቸው መሠረት ስሇሆነ የመሬት ባሇቤትነት ከሀገር
ባሇቤትነት ጋር የተቆራኘ እንዯሆነ በመግሇጽ ስሇሌማት ስንነጋገር የጋራ ሃብታችን
መሬት መሆኑን እያሰብን ነው ይሌና የጋራ ዓሊማችንን በጋራ ህግና ሥርዓት ማስተናገዴ
እንዯሚያስፈሌግ

ይዘረዝራሌ፡፡

የመሬት

አስተዲዯር

ሥርዓቱ

ዜጏችን

የሚያዯኸይ

ስሇመሆኑ ዯግሞ የሸራተን ሆቴሌ የቦታ አያያዝን በማሣያነት አቅርቧሌ፡፡
ተመስገን ዯሣሇኝና ቢጤዎቹም የሉዝ አዋጁን የመሬት ቀማኛነትና የዴህነት መንገዴ
መሆኑን

በማተት

ኢህአዳግን

ህዝቡን

በተሇያየ

መንገዴ

ሇመዯቆስ

ከሚወስዲቸው

እርምጃዎች አዋጁ እንዯ አንደ የሚቆጠር መሆኑን በዜናና በሃተታ ገጾቻቸው በዝርዝር
አቅርበዋሌ፡፡

ርዕሰ

አንቀጻቸውና

በነፃ

አስተያየት

አምድቻቸው

ዯግሞ

በተሇይም

የሂውማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት መሠረት በማዴረግ በጋምቤሊ ክሌሌ እየተካሄዯ
ያሇውን የመንዯር ማሰባሰብ ሥራና ኢንቨስትመንት እንዯተሇመዯው ተችተዋሌ፡፡
የባዮልጂው ምሁርና ‹‹ፖሇቲከኛው›› ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በሰፋፊ የእርሻ ሌማት
ሥራዎች ሊይ እየተመረተ የሚገኘውን የሩዝ ምርት ጥቅም የሇሽ ሲለ በማጣጣሌ የሩዝን
ጠቀሜታ የተቅማጥ መዴኃኒት ከመሆን የማይዘሌ እንዯሆነ በአንዯበታቸው ሲናገሩ
ከሰሞኑ በቀረበው የኢቲቪ ድክሜንታሪ ሰምተናሌ፤ አይተናሌ፡፡
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ወዯ ሂውማን ራይትስ ዎች ሪፖርትና ሪፖርቱን ተከትል ወዯነበሩ ዓሇም አቀፋና ሀገር
አቀፍ ዘገባዎች እንመሇስ “Waiting here for death… ” ይሊሌ የሂዩማን ራይትስ ዎች
ኢትዮጵያን የተመሇከተው ሪፖርት፡፡ ሪፖርቱን መሠረት በማዴረግ የውጭ ሀገራት
ሚዱያዎች እንዯዘገቡት መንግሥት በጋምላሊ ክሌሌ እያካሄዯ ያሇው የሰፋፊ እርሻዎች
ሌማት

በምዕራብ

የክሌለ

ክፍሌ

የሚኖሩ

‹‹በማፈናቀሌ›› እንዯተካሄዯና ነዋሪዎቹን
እየተከናወነ

ያሇው

ብዙም

ምክክር

በሺህዎች

የሚቆጠሩ

ሰዎችን

በኃይሌ

በሰፈራ ፕሮግራሙ ‹‹የማፈናቀለ››

ሳይዯረግበትና

‹‹ሇተፈናቃዮች››

ሂዯት

አነስተኛ

ካሣ

በተሰጠበት ሁኔታ መሆኑን አመሌክተዋሌ፡፡ ሰፈራው በዛቻ፣ በኃይሌ፣ ጥቃትና እሥራት
እየተከናወነ ከመሆኑ በሊይ በሰፈራው አካባቢ በቂ ያሌሆነ የምግብ አቅርቦት፣ የጤና
እንክብካቤና

ሇትምህርት

የሚያስፈሌጉ

መሣሪያዎች

የሇም

ሲለም

በዘገባዎቻቸው

አስዯምጠውናሌ፡፡
በተሇይ The … የተባሇው ዴረ ገጽ ሪፖርቱን ተንተርሶ ኢትዮጵያ ሇም መሬታቸውን
ሇውጭ ሀገር ኢንቨስተሮች በገፍ መሸጡን የሙጥኝ ካለ የአፍሪካ ሀገሮች አንዶ መሆኗን
ጠቅሶ ከ2ዏ ሺህ በሊይ ቤተሰቦች ሇብዙ ዘመናት ከኖሩበት ቦታ በሰፈራ ፕሮግራም
ምክንያት ‹‹እየተፈናቀለ›› ቢሆንም ብሪታንያን ጨምሮ ላልች ሇጋሽ ሀገራት እያዩ
እንዲሊዩ በመሆን ፈንዴ ማቅረባቸው ከአጥኚ ቡዴኖች ትችትን አስከትሎሌ ሲሌ የዘገበው
ከሰሞኑ ነው፡፡ Global pest የተባሇው ዴረ ገጽ ዯግሞ በጋምቤሊ እየተካሄዯ ያሇውን
በመንዯር የማሰባሰብ ሥ››ራ በዯርግ ዘመን በቁጥጥር ከተዯረገው የሰፈራ ሂዯት ጋር
በማነፃፀር ዘግቧሌ፡፡
በአጠቃሊይ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ፕሬሶችም ሆኑ የውጭ ሚዱያዎች ሂውማን ራይትስ
ዎችና ዱፕልማቲክ ማኅበረሰቡ ምንጮቻችን ናቸው ሲለ በመንዯር የማሰባሰቡን ሥራና
ሰፋፊ የሆኑት የእርሻ ሌማት ሥራዎችን በመኮነን በየአምድቻቸው አስነብበውናሌ፡፡
‹‹እናስ?›› ነው ቁም ነገሩ፡፡ ስሇሆነም እነዚህን ዘገባዎች መሠረት በማዴረግ የሉዝ
አዋጁን

መሠረታዊ

ጭብጦችና

የጋምቤሊን

ክሌሌ

የመንዯር

የኢንቨስትመንት አጠቃሊይ እውነታዎች በማመሊከት የዘገባዎቹን፣

ማሰባሰብ

ሂዯትና

የሀተታ ፀሏፊዎቹን
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እና ጽሁፎቻቸውን ከዚያም የሂውማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ
የተሇመዯ ሂዯትና ቁማር እናያሇን፡፡
በህገ መንግሥታችን በግሌጽ እንዯተመሇከተው መጀመሪያ መሬት የሕዝብና የመንግሥት
ሀብት መሆኑ በግሌፅ መታወቅ አሇበት፡፡ በመሆኑም የሉዝ አዋጁ መሬትን የሕዝቦች
እኩሌ የመጠቀም መብት እንዱኖራቸው የሚያዯርግ ነው፡፡ እዴለን አግኝቶ መሬቱን
የመጠቀም መብት ያገኘው አካሌ ከሚከፍሇው የሉዝ ክፍያ ሇላሊው ዯሀ ሕዝብ መሠረተ
ሌማት በመገንባት ኑሮው እንዱሻሻሌ የሚያዯርጉ ሥራዎችን በማከናወን ተጠቃሚ
እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡
የሉዝ አዋጁ የመኖሪያ ቤትን በተመሇከተ ሇሕዝቡ የተሇያዩ አማራጮችን አስቀምጧሌ፡፡
በራስ አገዝ የመኖሪያ ቤት ሇሚሰሩ በምዯባ ቦታ እንዱያገኙና ይህም በተመጣጣኝ ዋጋ
እንዯሚሆን

ዯንግጓሌ፡፡

በላሊ

በኩሌ

ሇኮንድሚኒየም

ግንባታ

የሚሆኑ

ቦታዎችን

በማዘጋጀት መንግሥት ገንብቶ እንዱያስተሊሌፍ በማዴረግና በመሳሰለት ዝቅተኛው
የኅብረተሰብ ክፍሌ እንዱጠቀም እዴሌ የሚሰጥ መሆኑም ላሊውና ሉሰመርበት የሚገባው
ጉዲይ ነው።
ሇጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ሇማምረቻና መሸጫ ቦታዎች በማዘጋጀት ዝቅተኛው
የኅብረተሰብ ክፍሌ መስራትና ሀብት ማፍራት እንዱችሌ የሚያዯርግ የሉዝ አዋጅ
መሆኑም ሉሸሸግ አይገባም።
መሬት የሕዝብና የመንግሥት በመሆኑና በዚህም አዋጅ በግሌጽ በተቀመጠው መሠረት
መንገዴ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ ወጣት ማዕከሌ፣ የውኃ ፕሮጀክት እና የመሳሰለት
እንዱገነቡና ሕዝቡ እንዱጠቀም አዋጁ እዴሌ የሚሰጥ መሆኑ በህገ መንግሥታችን
የተቀመጠውን መሬት የሕዝብና የመንግሥት መሆኑን የሚያረጋግጥ ሀቅ ነው።
ትክክሇኛ

አሌሚዎች

ሇሥራ

የሚሆን

መሬት

በተረጋጋ

የሉዝ

ዋጋ

እንዱያገኙ

የሚያስችሊቸው በመሆኑና በስፋት ወዯ ሌማት እንዱገቡ ስሇሚያዯርጋቸው የሥራ ዕዴሌ
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በመፍጠርም ሆነ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ሇማሳዯግ በሚዯረገው እንቅስቃሴ ሕዝቡ
ተጠቃሚ መሆኑ ሳይታሇም የተፈታ እውነታ መሆኑም ሉሰመርበት ይገባሌ።
አነስተኛ ገቢ ያሇው የኅብረተሰብ ክፍሌ ቤት መገንባት የሚያስችሌ አቅም እንዯላሇው
የታወቀ ጉዲይ ነው። ባድ መሬት ቢኖረውም እንኳን መብቱን ሇላሊው ያስተሊሌፋሌ
እንጂ መገንባት አይችሌም። ይህ ዯግሞ በተጨባጭ የታየ ጉዲይ ነው።

በመሆኑም

መንግሥት በከፍተኛ ዴጎማ የኮንድሚኒየም ቤት ገንብቶ በረዥም ዓመታት ክፍያ
ሇሕዝቡ ማስተሊሇፍ እንዲሇበት ተረዴቶ ሥራውን መጀመሩ የሌማታዊ መንግሥት
መገሇጫ ቢሆን እንጂ ነጣቂ ሉያሰኘው አይገባም። በረዥም ዓመታት ክፍያ ሇሕዝቡ
የሚያስተሊሌፈውን ቤት ኅብረተሰቡ መክፈሌ እንዱቻሇው በጥቃቅንና አነስተኛ እንዱሁም
ላልች

ሥራዎችን

በመፍጠርና

የቁጠባ

ባህሌን

በማበረታታት

ሕዝቡን

ከዕዲ

ነፃ

የማዴረግ እቅዴንም ያካተተ አዋጅ ነው፡፡ አዱሱ የሉዝ አዋጅ፡፡ በ40% እና 60%
ፖሉሲው ዜጎች የተወሰነ ገንዘብ ቆጥበው ቀሪውን መንግሥት በረዥም ጊዜ ክፍያ
አበዴሯቸውና የመሥሪያ ቦታ በምዯባ አዘጋጅቶሊቸው ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገዴ ቤት
እንዱገነቡ የሚያስችሌ አሰራር መዘርጋቱም መዘሇሌ የላሇበት እውነት ነው።
በህገ መንግሥታችን

አንቀጽ

40 ንዐስ

አንቀጽ

6 መሠረት ማንም

ኢትዮጵያዊ

በጉሌበቱ፣ በእውቀቱ እና በገንዘቡ ተጠቅሞ በመሬት ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት
ወይም ሇሚያዯርገው ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት ተሰጥቶቷሌ። ይህ መብት ዯግሞ
የመሸጥ፣ የመሇወጥ፣ ሀብት የማፍራት የመሬት ተጠቃሚነቱን ማዘዋወር የመሳሰለትን
የሚያካትት ነው። በሉዝ አዋጁም እንዯተዯነገገው በመጀመሪያ በመሬቱ እጠቀማሇሁ
እስካሇ ዴረስ ይጠቀምበታሌ፣ ሉያወርሰውም ይችሊሌ። በመሬቱ ሊይ ዯግሞ ግንባታ
አሳርፎ አዱስ ሀብት ሉጨምር ይችሊሌ። ይህንን ሀብቱንና በመሬት የመጠቀም መብቱን
ዯግሞ በፈሇገው ጊዜ ይሸጣሌ ያስተሊሌፋሌ። አዱስ በፈጠረው ሀብት ሊይ ገበያው
የፈቀዯውን ዋጋ የማግኘትና ትርፍ የማግኘት መብቱም የተጠበቀ ነው። በመሆኑም
መጠቀም እስከፈሇገ ጊዜ ዴረስ መጠቀም፣ ተጨማሪ ሀብት ማፍራት ሆነ ሀብቱን መሸጥ፣
የመጠቀም መብቱን ማስተሊሇፍ እንዯሚችሌ ሁለ በአዋጁ በግሌጽ መቀመጡ መዘንጋት
የሇበትም።
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ላሊው

በመግቢያዬ

የጠቀስኳቸውን

የዜሮ

ዴምር

ፖሇቲካ

አስተሳሰብ

ሰሇባ

የሆኑ

መጣጥፎች ምንጭ ሇማሳየት ከሉዝ አዋጁ ጋር ተያይዞ መነሳት የሚገባው ነጥብ
ኢንቨስትመንትንና ነባር ይዞታን የተመሇከተው የአዋጁ ፍሬ ነገር ነው።
አዋጁ በመሬት ግብይትና አሰጣጥ ሥርዓት ሊይ ያሇውን ኪራይ ሰብሳቢነት በማስወገዴ
የመሬት እና የንብረት ግብይት ዋጋን የሚያረጋጋ መሆኑ በግሌጽ ተመሌክቷሌ። ይህ
ብቻ

አይዯሇም፡፡

የመሬት

አቅርቦት

በሥፋትና

በቀጣይነት

እንዱኖር

የሚያዯርግ

በመሆኑ ኢንቨስተሩ ወይንም ትክክሇኛው አሌሚ ሉሰራበት የሚፈሌገውን መሬት ግሌጽ
በሆነ አሰራር ያሇብዙ ውጣ ውረዴ እንዯሚያገኝና በዚህም ሌማትና የሥራ እዴሌ በስፋት
መፍጠር እንዯሚችሌ ተጠቁሟሌ።
በመሬቱ ሊይ ንብረት ያረፈበትና ሀብት የፈራበት አዴርጎ መሸጥ አሰራሩ የሚፈቅዴና
የገበያውን ዋጋ ተከትል የሚሄዴ ብልም የቤቶች ዝውውር ፍሊጎትና አቅርቦትን በተከተሇ
የገበያ መርህ የሚከናወን መሆኑም በግሌጽ የተመሇከተ ጉዲይ ነው።
ነባር ይዞታን በተመሇከተም ህጋዊ ነባር ይዞታ ያሇው ሰው ራሱ ሉጠቀምበት እስከፈሇገ
ጊዜ ዴረስ በሉዝ አሰራር ውስጥ ሳይገባ በነባር ይዞታነት ይዞ ሉቆይ እንዯሚችሌ፤ ነባር
ይዞታን የያዘ አካሌ ወይም ግሇሰብ የይዞታ ባህሪውን ሳይቀይር በውርስ ሉያስተሊሌፈው
እንዯሚችሌና ወራሾቹ ከአንዴ በሊይ ቢሆኑም እንኳ ሲከፋፈለ ተሇያይተው መሬቱን
ቢካፈለ የሚካፈለት የመሬት ዴርሻ የሚፀናሊቸው በነባር ይዞታነት እንዯሆነ እንዱሁም
በህጋዊ ነባር ይዞታ ይጠቀም የነበረ ነዋሪ በመሌሶ ማሌማት ምክንያት የሚነሳ ቢሆን
በምትክ የሚሰጠው ቦታ በነባር ይዞታነት መሆኑም በአዋጁ ሊይ በግሌጽ የተቀመጠ
እውነታ ነው።
ይሁንና ነባር ይዞታ በሽያጭ ወዯላሊ አካሌ የሚተሊሇፍ ከሆነ ሻጭ በገበያ ዋጋ ቤቱን
ይሸጣሌ፣ በመሬቱ የመጠቀም መብቱን ያስተሊሌፋሌ በመሆኑም ባሇንብረቱ በዚህ የሉዝ
አዋጅ ምክንያት የሚያጣው ጥቅም አይኖርም።
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ገዥም

በገበያው

ዋጋ

ንብረቱን

ይገዛሌ፣

በመሬቱ

የመጠቀም

የሻጭ

መብትም

ይተሊሇፍሇታሌ። መሬቱ በሉዝ ሥርዓት ውስጥ የሚገባ ቢሆንም የሚፈፀመው ክፍያ
ሇመኖሪያ ከሆነ የሉዝ መነሻ ዋጋ ሲባዛ የቦታው ስፋት ሲካፈሌ ሇ99 ዓመት በመሆኑ
ገዥ በየዓመቱ የሚከፍሇው ገንዘብ በመቶዎቹ ከሚቆጠር ብር የሚዘሌ ባሇመሆኑ ገዥ
የሚጎዲበት ምክንያት አይኖርም።
ታዱያ እነዚህ መሠረታዊና ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎቸ በሉዝ አዋጁ ሊይ ተመሌክተው
ሳሇ እነ ፕሮፌሰርና የመጣጥፋቸው ዯንበኛ የሆኑት እነ ተመስገን በምን ሂሳብ ይሆን
አዋጁን ከዯርግ የከተማ ትርፍ ቤቶች ውርስ አዋጅ ጋር የሚያያይዙት? የሸራተን ሆቴሌ
በተገነባበት ቦታ ሊይ ሲኖሩ የነበሩ ግሇሰቦች ዛሬ የት እንዲለና በመሌሶ ማሌማት
ግንባታ የሚነሱት ሁለ በምን ዓይነት መንገዴ የቤት ባሇቤት እየሆኑ ስሇመሆናቸው እነ
ፕሮፌሰር

መረጃ

አይኖራቸው

ይሆን?

ተነሺውን

ተፈናቃይና

መዴረሻ

ያጣ

ዜጋ

አዴርገው የመቁጠራቸው ሚስጥር ታዱያ ምንዴን ነው? ስሇሌማት ስንነጋገር የጋራ
ሀብታችን መሬት መሆኑን እያሰብን ነው የሚለት ፕሮፌሰር ይህንኑ የጋራ ዓሊማ በጋራ
ህግና ሥርዓት ማስተናገዴ አንዯሚያስፈሌግ በጽሁፋቸው ሊይ አብራርተው ነበር፡፡ ዲሩ
ዓሊማቸው

ላሊ

ስሇሆነ

የጋራ

የሆነውን

መሬት

...

በጋራ

ህግና

በጋራ

ሥርዓት

ሇማስተዲዯር የሚያስችሇውን የሉዝ አዋጅ መሌሰው ይኮንኑታሌ፡፡ በመኮነን ብቻም
አያበቁም፡፡ መሬት የጥቂቶች ብቻ ሆኖ መቆየት እንዲሇበት በሚያመሊክት ውስጠ ወይራ
ዓይነት መንገዴ በጽሁፋቸው ያረጋግጣለ፡፡ መሬት ሇገበሬው፣ ሇመሏንዱሱ ሇላሊውም
ምን ማሇት እንዯሆነ የሚገሌጹት ፕሮፌሰር በፍፁም ሇኪራይ ሰብሳቢው መዋሌ የሇበትም
ብሇው ካስረገጡ በኋሊ የኪራይ ሰብሳቢውን መንገዴ ሇመናዴ የሚያስችሇውን አዋጅ
የአፈናና የጭቆና ያዯርጉታሌ፡፡ እነ ተመስገንም እሳቸውንና መሰልቻቸውን ተቀብሇው
የማስተጋባቱን ሚና ይተውኑታሌ፡፡ ዯግሞ መሬት ሁሇት ብሇው ቀጥሇዋሌ፣ ሌማትና
ጥፋት

ብሇውም

በስተቀር

ሰሌሰዋሌ፤

የሚለትን

ብሇው

አራተኛውንም
ስሇጨረሱ

እጠብቃሇሁ፡፡

የሚቀጥለበት

ግን

መዯጋገም

አይመስሇኝም፡፡

ካሌሆነ

አራተኛውን

እጠብቃሇሁ ያሌኩት አንዴ፣ ሁሇት እያለ በመጀመራቸው ብዙ ሀሳብ ይኖራቸዋሌ ብዬ
ከመገመት ነው፡፡
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ወዯ ጋምቤሊው የመንዯር ማሰባሰብ ሥራና ኢንቨስትመንት ስናመራ ምሊሹን በከፊሌ
እያገኘን እንሄዲሇን፡፡ በጋምቤሊና ላልችም መሰሌ ሇሰፋፊ እርሻ ኢንቨስትመንት ምቹ
በሆኑ ክሌልች ሊይ የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ዯራሲያኑና ተዋናዩ በዋናነት የሚያነሷቸውና
ኢንቨስትመንቱን ከመሬት ሽሚያ ጋር የሚያስተሳስሩት ከክሌልቹ ነዋሪዎች የምግብ
ዋስትና ጋር በዋናነት በማያያዝና የአካባቢ ጥበቃ ጉዲይን በተሇይም የዯን ምንጣሮንና
መሰሌ ጉዲዮችን እንዯ ምክንያት በማንሳት ነው፡፡
የሂውማን ራይትስ ዎችን ሪፖርት ተከትል ትኩረቱን በጋምቤሊ ክሌሌ የሰፋፊ እርሻ
ኢንቨስትመንት ሊይ ባዯረገው የኢቲቪው ድክመንታሪ ሊይ ሲናገሩ

ያዲመጥናቸው

የባዮልጂው ተመራማሪም ሆኑ የፍትህ ቋሚ አምዯኛ ወዯመሆን በመጠጋጋት ሊይ
የሚገኙት ፕሮፌሰር ሇኢንቨስትመንቱ የተሇየ ትርጉም ቢሰጡትም አጠቃሊዩን የጋምቤሊ
ክሌሌ

የእርሻ

ኢንቨስትመንት

በተመሇከተ

መንግሥት

የሰጣቸው

ማብራሪያዎችና

ምሊሾች እንዯተጠበቁ ሆነው የዜሮ ዴምር ዯራሲያኑና ተዋናዮች ከተነሱበት የክሌለ
ሕዝብ የምግብ ዋስትናና የአካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች አንፃር በቂ ምሊሽ ሉሆን ይችሊሌ ስሌ
የመረጥኩት የክሌለን የግብርና ቢሮ የበጀት ዓመቱ የአምስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርት
ነው፡፡
ሰነደ እንዯሚያመሇክተው በዘንዴሮው በጀት ዓመት በግብርና ቢሮው የተሰሩ አራት
መሠረታዊ የትኩረት አቅጣጫዎችን መነሻ በማዴረግ ነው፡፡ የክሌለ አርሶ አዯር እና
ከፊሌ አርብቶ አዯር በምግብ ሰብሌ ራሱን እንዱችሌ ስፔሻሊይዜሽንን መሠረት ባዯረገ
የዲይቨርስፊኬሽን አመራረት ስሌት ታጠቃሚ ማዴረግና ይህንኑም በማስፋፋት የግብርና
ኤክስቴንሽን ሥርዓት መዘርጋት የመጀመሪያው የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡ የግብርና
ምርምር ሥራዎች የአካባቢውን ሥነ ምህዲር የኅብረተሰቡን ችግር ማዕከሌ በማዴረግ
የተጀመረውን

የአርሶ

አዯር

ጥምረት

የግብርና

ምርምር

አኤክስቴንሽን

አጠናክሮ

ማስቀጠሌ ሁሇተኛው የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡
በሪፖርቱ ሊይ የተመሇከተው ሦስተኛው የትኩረት አቅጣጫና እኛ እያወራን ካሇው ቁም
ነገር ጋር ተያያዥነት ያሇው ጉዲይ በጥናት ሊይ የተመረኮዘና ውኃን መሠረት ያዯረገ
የመንዯር ማሰባሰብ ፕሮግራም ማካሄዴ የሚሇው ነው፡፡
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ዘሊቂነት ያሇው የመሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር በክሌለ እንዱኖር በማዴረግ የሌማቱን
ቀጣይነት ማረጋገጥና ሇግብርና ኢንቨስትመንት ሉውሌ የሚችሇውን መሬት ሇይቶ
አገሌግልት መስጠት የሰፈረው ዯግሞ በአራተኛነት የተቀመጠው ላሊው ቁሌፍ ተግባርና
የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡
እነዚህ አራት መሠረታዊ የትኩረት አቅጣጫዎች በዋናነት የተመረጡበት ምክንያት
በዘርፉ የሚታዩ ቁሌፍ ችግሮችን ማስወገዴና የተፈሇገውን ውጤት ሇማምጣት እንዱቻሌ
መሆኑም ተመሌክቷሌ፡፡ የዘርፉ ቁሌፍ ችግሮች ናቸው ከተባለት ስትራቴጂክ ጉዲዮች
መካከሌ የሕዝቡ አሰፋፈር ወንዝን የተከተሇና የተበታተነ መሆኑ፣ አብዛኛው አርሶ
አዯርና ከፊሌ አርብቶ አዯር ከዴህነት ጋር ተስማምቶ የመኖር ወይም በዴህነት ሊይ
የመረረ

ጥሊቻ

ያሇማሳየት

እና

ከዴህነት

ሇመውጣት

የሚጠበቀውን

ያህሌ

ጥረት

አሇማዴረግ የሚለት ጉዲዮች ናቸው፡፡
ታዱያ ይህ ከሆነ በኢንቨስትመንቱ ሰበብ የክሌለ ነዋሪ የምግብ ዋስትና አዯጋ ሊይ ነው
በተባሇበት ጋምቤሊ ላሊውን ትተን ባሳሇፍናቸው አምስት ወራት ብቻ ምን ተሰራ?
የሚሇውን ጥያቄ እዚህ ጋር መመሌከቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ከትኩረት አቅጣጫው በመነሳት
ሥራዎቹን በሁሇት ከፍል መፈተሹ ዯግሞ የበሇጠ ጉዲዩን ግሌጽ ያዯርጋሌ፡፡ ስሇሆነም
ውጤት

እንዱሚያመጣ

እምነት

የተያዘበትን

የግብርና

ኤክስቴንሽን

መርሀ

ግብር

ከማዯራጀትና ከማስፋፋት አንፃር ምን ተፈፀመ የሚሇውን በአንዴ በኩሌ በማየት በዋና
ዋና የምግብ ሰብልች የተከናወኑ ተግባራትን ዯግሞ በላሊ በኩሌ እንመሌከት፡፡
አሁንም አንባቢዎቼን ዯግሜ ሇማስታወስ የምሻው ወይም የተመስገን ዯሣሇኝን ቃሌ
ሌዋስና ዯግሜ የምጮኸው በዜሮ ዴምር ፖሇቲካው መዴረክ የቀረበው ተውኔት የገሃደ
ዓሇም ነፀብራቅነቱ እንዱመዘን ጠቅሊሊውን እንኳን ትተን የአምስት ወራቱን የጋምቤሊ
ክሌሌ አርሶ አዯሮችና ከፊሌ አርብቶ አዯሮች ተጨባጭ ሁኔታ እያነሳን መሆኑን ነው፡፡
የእናንተ መዯምዯሚያ ከመስፈሪያው በመነሳት በእናንተው የሚቀር ወይም ቀጣይ
አስተያየት የምትሰጡበት ሆኖ እኔ ዯግሞ ከቀረበው የአምስት ወራት አፈጻጸም በመነሳት
በስተመጨረሻ ተውኔቱ ሊይ ሂሴን እሰነዝራሇሁ፡፡ ሂሤን ከዴርሰቱ ይዘት በመነሳት
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ወጪውን፣ የገጸ ባህሪያቱን አሳሳሌ፣ መቼት አመራረጥና ስፖንሰሩን እንዱሁም ተውኔቱ
ያገኘውን የሚዱያ ሽፋን የሚያካትት ነው፡፡
የግብርና ኤክስቴንሽን ተግባር በአግባቡ ሉፈፀም የሚችሇው በሥሌጠና መታገዝ ሲችሌና
ጥሩ ተሞክሮዎችን በማስፋፋት እንዯሆነ በርካታ በዘርፉ ምርምር ያዯረጉ ምሁራን
ይገሌጻለ፡፡ በዚሁ መሠረት በበጀት ዓመቱ መግቢያ ሊይ ይፋ በሆነው የጋምቤሊ ክሌሌ
ግብርና ቢሮ ዓመታዊ

እቅዴ ሊይ እንዯተመሇከተው 344 የቀበላና 115 የቀጠና

ኤክስቴንሽን ዩኒት ሇማቋቋምና ሇማጠናከር፣ 1265 የሌማት ቡዴኖችን ሇማዯራጀትና
ሇማጠናከር፣ ሇ53,3ዏዏ አርሶ አዯሮችና ሇ332 የሌማት ጣቢያ ባሇሙያዎች የግንዛቤ
ማስጨበጫ

ትምህርት

በመስጠት

የተጠናከረ

የግብርና

ኤክስቴንሽን

ሥርዓት

ሇመዘርጋትና አርሶ አዯሩንና ከፊሌ አርብቶ አዯሩን የዘመናዊ የግብርና ቴክኖልጂ
ተጠቃሚ ሇማዴረግ ግብ እንዯተጣሇ ያሳያሌ፡፡ በዚሁ መሠረት 612 የቀበላና 166
የቀጠና ኤክስቴንሽን ዩኒት የማቋቋምና የማጠናከር ሥራ፣ ሇ26,885 አርሶ አዯሮች እና
ሇ4ዏዏ አዲዱስ የሌማት ጣቢያ ባሇሙያዎች ባሳሇፍናቸው አምስት ወራት ብቻ የግንዛቤ
ማስጨበጫ ሥሌጠና የተሰጠ ስሇመሆኑና በየዯረጃው የሚገኘው ፈጻሚና አርሶ አዯር
እንዱሁም የክሌለ አመራር ማረጋገጣቸው በሪፖርቱ ተመሌክቷሌ፡፡
በምግብና ቋሚ ሰብልች የመኸር እርሻ 52,85ዏ አርሶ አዯር እና ከፊሌ አርብቶ
አዯሮችን በተሇያዩ ፓኬጅ በማሳተፍ 58,37ዏ.3ዏ ሄክታር መሬት ሇምቶ 1,125,219
ኩንታሌ ምርት ሇመሰብሰብ በተጣሇው ግብ መሠረት 49,923.ዏ7 ሄክታር መሬት በዘር
በመሸፈን 571,874.25 ኩንታሌ ምርት ተሰብስቧሌ፡፡ ከዚህም ባሻገር የመስኖ ሥራን
ሇማስፋፋት ሇ14ዏ አርሶ አዯሮች በክሌሌና በወረዲ ዯረጃ ስሇመስኖ ሌማትና የመሬት
ክፍፍሌ ሇሦስት ቀናት ሥሌጠና በላሊ ዙር ሇ15ዏ አርሶ አዯሮች፣ ሇ15 ባሇሙያዎችና
ሇሰባት የሌማት ጣቢያ ሠራተኞች መሰጠቱ የአርሶ አዯሩን የምግብ ዋስትና ሇማረጋገጥ
እየተዯረገ ያሇውን ጥረት የሚያመሊክት ነው፡፡
የተፈጥሮ ሀብት ሥራዎችን በጥራት ሇመተግበር የባሇሙያዎችን እውቀትና ክህልት
ማሳዯግ እጅጉን ጠቃሚ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት በተሳትፏዊ የዯን አስተዲዯር አያያዝና
አጠቃቀም ዙሪያ ሇ23 ባሇሙያዎች ሥሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ የተቀናጀ የማኅበረሰብ ተፋሰስ

10

ሌማት ዕቅዴ ዙሪያ ሇ23 የክሌሌ፣ የዞንና የወረዲ ባሇሙያዎች ሇ1ዏ ቀናት ሥሌጠና
የተሰጠው በዚሁ በያዝነው በጀት ዓመት አምስት ወራት ውስጥ ነው፡፡
በእነዚህ ወራት ውስጥ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃን በተመሇከተ ላሊው የተሰራው 29 የዯን
ጥበቃ ግብረ ኃይሌ ተቋቁሟሌ፡፡ 13.5 ኪ.ሜ የእሣት መከሊከያ ... ተሰርቷሌ፤ 45ዏ
የተሇያዩ የዯን ዘር ሇሦስት ወረዲዎች ቀርቧሌ፡፡ በተጨማሪም 1,ዏ41,ዏዏዏ የተሇየዩ
የዛፍና የፍራፍሬ ችግኞች በማፍሊት በ418.4 ሄክታር በመንግሥትና በግሌ ይዞታ ሊይ
ተተክል

በተዯረገው

ክትትሌ

መሠረት

85

በመቶ

የሚሆነው

ችግኝ

መፅዯቁም

ተረጋግጧሌ፡፡
በያዝነው በጀት ዓመት በ39 የመንዯር ማሰባሰቢያ ማዕከሊት 15,ዏዏዏ አባወራ/ እማወራ
በመንዯር

ሇማሰበሰብ

ታቅዶሌ፡፡

በአምስት

በፈቃዯኝነት ተመዝግበዋሌ፡፡ በ21

ወራት

ውስጥም

14,367

አባወራዎች

ነባርና 39 አዲስ በሚመሰረቱ መንዯሮች ሊይ

የተጠናከረ የኤክስቴንሽን አገሌግልት እየተሰጠ ነው፡፡ የትምህርት፣ የጤና ተቋማትና
መሰሌ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ አገሌግልት ሰጪ ተቋማት ተገንብተው አገሌግልት
በመስጠት ሊይ ናቸው፡፡ ሇአዲዱሶቹ መንዯሮች የእርሻ መሣሪያ ግዥ እየተፈፀመ ነው፡፡
የወፍጮ ተከሊም በመከናወን ሊይ ይገኻሌ፡፡ ከሞሊ ጎዯሌ ጋምቤሊ ያሇችው በዚህ ሁኔታ
ሊይ ነው። ታዱያ የእነ ፕሮፌሰር ዴርሰት የገሃደ ዓሇም ነፀብራቅ ነው ወይስ አኒሜሽን?
ፕሮፌሰር መሥፍን ‹‹መሬት አንዴ››፣ ‹‹መሬት ሁሇት›› ብሇው እስከ ምናምን ሉሄደ ነው
ብዬ

ሳስብ

መውጫቸውን

መሬትና

ሌማት

ብሇው

ባሰሇሱት

ጽሁፍ

ቋጭተዋሌ፡፡

ዓሊማቸው ቀዴሞም ቢሆን የታወቀ በመሆኑ በሣምንቱ ከጋምቤሊ ሇቀው የአፍሪካ ህብረት
ሊይ ዘመቱበት። የአፍሪካ ህብረት የመሊው አፍሪካውያን እንጂ የአቶ መሇስ ዜናዊ ወይም
የኢህአዳግ እንዲሌሆነ እያወቁት ከዚህም በመሇስ አፄ ኃይሇ ሥሊሴ ስሇአፍሪካ አንዴነት
እንጂ ስሇአፍሪካ ህብረት /pan Africanism/

የነበራቸውን ሚና ጠንቅቀው እያወቁ

የህብረቱ አቀንቃኝ ሇነበረው ክዋሜ ንኩሩማህ ሇምን ሃውሌት ተቀረፀ ብሇው ዯግሞ
ሇማጯጯህ

ሞከሩ።

ዲሩ

መዴረኩ

የዜሮ

ዴምር

ፖሇቲካ

እስከሆነ

ዴረስ

ገና

መቀጠሊቸውም አይቀርም፡፡ ነገር ግን የሚጽፉት ሁለ ቆርጦ ቀጥሌ እንዯሆነ በተጨባጭ
እየታየ ስሇሆነ የወዯፊቱ መውጫቸው ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ዯግሞ መጠበቅ ነው።

11

ወዯ ላሊው ተዋናይ ስንመሇስ የምሁር ገፀ ባህርይ የተሊበሱትን ፕሮፌሰር እናገኛሇን።
ፕሮፌሰሩ

ባዯረጉት ምርምር

ይሁን

ተብል

የተሊበሱት

ገፀ ባህሪ

ሩዝ የተቅማጥ

መዴኃኒት መሆኑን እንዱሰብኩ ሆነው ነው። ኧረ እንዯው ሇመሆኑ የዓሇምን ሲሶ ሕዝብ
የያዙት ህንዲውያንና ቻይናውያኑ ሁለ በሆዴ ቁርጠት ተይዘው ይሆን ሩዝ ተመጋቢ
የሆኑት? ምሊሹን ሇባዮልጂው ተመራማሪ እተዋሇሁ። ሇመቃወምና ሇማሳጣት ሲባሌ ብቻ
ሳይሆን የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ አስተሳሰብ አንዳ ወዱህ አንዳ ወዱያ እያሊጋ ሙያቸውን
ጭምር አስረስቶ በመንፈስም እያናገራቸው በመሆኑ አሌፈርዴባቸውም፡፡ ነገር ግን
የሚሉኒየሙ ተመራጭ ምግብ ሩዝ እንዯሆነ ጥናቶችን ሁለ እንዱመሇከቱ በዚህ አጋጣሚ
ሌነግራቸው ፈሌጋሇሁ።
እጮሃሇሁ የሚሇው ተመስገን ዯሣሇኝ ዯግሞ

ከባሌዯረቦቹ ጋር በመሆን ምናሌባት ግራ

በገባቸው ምሁራን ግራ እየተጋባና የአስተሳሰቡ ሰሇባ በመሆን (የግለ አቋም እንዯሆነ
እጠረጥራሇሁ) በርዕሰ አንቀጹና በሀተታ ጽሁፎቹ ብስሌ ከቀሉለን ሳይሇይ እያነኮረው
ነው። የሉዝ አዋጁን አንዳ በመኮነን አንዳ በመዯገፍ መሇስ ብል ዯግሞ ቀዯም ብል
ሕዝቡ ሉወያይበት በተገባ ነበር በሚሌ ሇመከራከር ይሞክራሌ። መንግሥት እንዯ
መንግሥት ሕዝቡን ቀዯም ብል ማወያየት ተገቢ እንዯነበር ቢናገርም በእኔ በኩሌ
በዚህም አሌስማማም። በሚወጡ አዋጆች ሊይ ሁለ እንዱመክር የመረጥነውና ውክሌና
የሰጠነው አካሌ በፓርሊማ ሳሇ ሕዝቡን በውኃ ቀጠነ እየሰበሰቡ ማወያየት የሞራሌም
የህግም

ዴጋፍ

አሇው

ብዬ

አሊስብም።

ስሇሆነም

ሇሕዝብ

የሚጠቅሙ

አዋጆችን

በማውጣት በሥራ ሊይ ማዋሌ የፓርሊማውና የአስፈፃሚው ሥራ እንጂ የሕዝቡ መሆን
የሇበትም፣ አይገባምም። በእርግጥ ኮሽ ባሇበት ሁለ የማስጮህና የማተራመስ ዓሊማ
ያሊቸው እነተመስገን ብዙ ብሇው አሌሆን ሲሊቸው በጩኸት የፈረሰች ከተማ ብትኖር
ኢያሪኮ ብቻ አይዯሇችም፤ ኢያሪኮ አንዯኛ ነች ሁሇተኛ ዯግሞ አሇ ብል በአግቦ
ጽፎሌናሌ። ዲሩ የማፍረስና የመናዴ ፍሊጎት ያሇው የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ሰሇባና
የፈረንጅ ባሇሟሌ ይህን ቢሌ አይገርምም፡፡ ይሌቅ የሚገርመው ተመስገን የኢያሪኮን
ዘመንና ባህሪ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሇማነፃፀር አሇመሞከሩ ነው። የኢያሪኮ
ጩኸትና መፍረስ መነሻና መዴረሻው ከሥነ መሇኮታዊ ጉዲይ ጋር የተያያዘ እንጂ
ሇእኛዎቹና መሰሌ ምዴራውያን በምሣላነት የሚቀርብ አሌነበረም።
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ወዯ ሂውማን ራይትስ ዎች ስመሇስ የጋምቤሊን ክሌሌ በተመሇከተ ያወጣው ሪፖርት
የተሇመዯና ፍሬ አሌባ ከመሆን የዘሇሇ ሆኖ አሊገኘሁትም። ዴርጅቱ መረጃ ሰብስቤያሇሁ
የሚሌባቸው መንገድችና የመረጃ ምንጮች የሚሊቸው በፍፁም ከመረጃ አሰባሰብ ሥርዓት
ያፈነገጡና ሉታመኑ የማይችለ ናቸው። ሂውማን ራይትስ ዎችንና ላልች የቀሇም
አብዮት አራማጅ የሆኑ ዓሇም አቀፍ ዴርጅቶችን በተመሇከተ ራሱን የቻሇ አጀንዲ
ዘርግቼ በላሊ ጽሁፌ የምመሇስበት ሆኖ ሳሇ ጥቂት ነገሮችን ስሇሂውማን ራይት ዎች
ሇመናገር ያህሌ፡- ዴርጅቱ በሥራ ሊይ በቆየባቸው 34 ዓመታት ከገነባው ዓሇም ዓቀፋዊ
ስምና አቅም በሊይ በሚገራርሙና ግራ በሚያጋቡ ወቀሳዎች የተከበበ ነው። ሲብስም
የተቋሙን ዓሇም ዓቀፋዊ አቅም የተገነዘቡ በርካቶች "የበጎ አዴራጎት ዴርጅቶች ሌዕሇ
ኃያሌ" ሲለት ይዯመጣሌ። የሚሰነዘሩበት ወቀሳዎች ይዘትና ዓይነት ግን ከዚህ አቅሙ
ጋር የማይመጣጠኑ የመሆናቸው እውነት አያላ ጥያቄዎች በተቋሙ ዙሪያ እንዱነሱ
አዴርጓሌ፡፡ እያዯረገ ነው፡፡ ወዯፊትም እንዯሚቀጥሌ እርግጥ ይመስሊሌ።
በሰብዓዊ መብቶች ጥሊ ስር ፖሇቲካዊ አጀንዲዎችን ማራመዴ፣ ዯረጃቸውን ያሌጠበቁና
ኢ ሥነ ምግባራዊ ጥናቶችን በማሰራጨት፣ ለዓሊዊነትን የሚጥሱ፣ በወገንተኝነት የሚመሩ
ጣሌቃ ገብነቶች በማዴረግ፣ ፖሇቲካዊ ተቃውሞዎችን በማገዝና በማስተባበር፣ የሰብዓዊ
መብት ጥሰቶችን አጋኖና አዛብቶ በማቅረብ፣ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዱሰፍን በሚሌ
ሽፋን የመንግሥታትን ሥሌጣን በመሻማትና ሀገራዊ ሠሊምን በማዯፍረስ፣ ግሇሰባዊ
የፖሇቲካ አቋሞችን በማራመዴ ሀገራትን በአዴሌኦ በመመሌከት፣ ምንጫቸው ያሌተጣሩ
የገንዘብ

ምንጮችን

በመጠቀም

ወዘተ…ወንጀልች

በየአዯባባዩ

የሚከሰሰው

ሂውማን

ራይትስ ዎች በየጊዜው በየሚዱያው ከሚያወጣቸው የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችና ተዛማጅ
ጉዲዮች ሪፖርቶቹ እኩሌ እጅግ ብዙ ሀገራት ከቀሊሌ እስከተዯራጀ መሌስ ይሰጡታሌ።
በርካታ የተቋሙን ኢፍትሃዊነት የሚያሳዩ ጥናቶች በየሀገራቱ ተሰርተዋሌ። ጥናቶቹን
ወዯፊት በስፋት እናያሇን፤ ግን ይህ ዴርጅት ነው በጋምቤሊ ክሌሌ በሰፋፊ የእርሻ
ሌማት ኢንቨስትመንት ሰበብ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተፈጽማሌ ሲሌ የሚከራከረው፡፡
የመረጃ ምንጮች ሲሌ ያቀረባቸውም የሚገርሙና ዴርጅቱ ያሇበትን የወረዯ ዯረጃ
የሚያሳዩ ናቸው። ከሁሇት ያሌበሇጡ ግሇሰቦችን በማናገርና አዱስ አበባ ሊይ የሚገኙ
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የተቃዋሚዎችን የቁራ ጩኸት መሠረት በማዴረግ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟሌ
የሚሌ ሪፖርት ታዱያ ዴርሰት ወይም ተረት ከመሆን ላሊ ምን ሉሆን ይችሊሌ።
የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ይሎሌ ጫወታ እንዱህ ነው፡፡ ዏይጥ ከምስክሯ ዴንቢጥ ጋር
ተገማምዲ ከዳሞክራሲያው ኃይሌ ጋር የምትፋሇምበት መዴረክ ነው የዜሮ ዴምር
ፖሇቲካ ጨዋታ። የዓይጧን ምስክሮች ይዘን ወዯምርጫ 2002 በመመሇስ ወጋችንን
እንቋጭ።
በ2002ቱ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ሰሞን አቶ ዲንኤሌ ብርሃኔ (Daniel Berhane's
Blog |10 የሂውማን ራይትስ ዎች አሳፋሪ፣ ዝርክርክ፣ በንቀት የተሞለ ስህተቶች´ን
(HRw's 10 flagrant Blunders አስነብቦናሌ፡፡ ሂውማን ራይትስ ዎች ‹‹ሕዝቡ ሇምርጫ
እንዱመዘገብና እንዱመርጥ´ ይዯረግበት የነበረውን ግፊት በሪፖርቱ ሲገሌጽ እንዱህ
በሚሌ መንገዴ ነበር፡፡ ‹‹ገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ አሌመርጥም የሚሌ ሕዝብ እንዲይበዛ
በመስጋቱ በሚያዝያ እና በግንቦት ወር ውስጥ ባሇሥሌጣናትና ሚሉሺያዎችን (በአማርኛ
ታጣቂ የሚባለትን) ቤት ሇቤት በማሰማራት ሕዝቡ እንዱመዘገብና ገዥውን ፓርቲ
እንዱመርጥ ሲያዯርግ ነበር።››
አቶ ዲንኤሌ በዚህ መሌኩ

የዴርጅቱን ሪፖርት በአጭሩ ከገሇጹ በኋሊ ሦስት ጥያቄዎችን

ያነሳለ። በሚያዝያና ግንቦት የመራጮች ምዝገባ ነበርን? በአዱስ አበባ ኧረ እንዱያውም
በላልች የኢትዮጵያ ከተሞችስ ሚሉሺያ የሚባሌ ነገር አሇን? ከአዱስ አበባ ነዋሪዎች
መካከሌ ፖሉሲን በስህተት እንኳን ታጣቂ ወይም ሚሉሺያ ሲሌ የሚጠራ አንዴ ሰው
ይገኝ ይሆን?
ሂውማን

ራይትስ

ዎች

|ትዝብቴ´

|በምርምር

ያረጋገጥኳቸው´

|በጥሌቅ

ጥናቴ

ያገኘኋቸው´ እያሇ በዓሇማችን ግዙፍ በሆኑ ሚዱያዎች ሊይ የሚያቀርባቸው ዘገባዎች
እንዱህ የምርምር ብቃታቸው የወረዯ፣ የተዓማኒነት ጥያቄ የሚነሳባቸው ናቸው። ሂውማን
ራይትስ ዎች ጋምቤሊን የመዘነበት ሌክ እንዯምርጫ 2002 ሁለ በዘፈቀዯ መሆኑን ሌብ
ይሎሌ። የዜሮ ዴምር ፖሇቲካ ቁማርና ቆማሪዎች እንግዱህ እነዚህ ፍሬ አሌባ ገሇባዎች
መሆናቸውንም ሌብ ይበለ፡፡
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