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ፖሉሲታትን ሰትራተጂታትን ብምሕንፃፅ ንቕድሚት ትምርሽ ከምዘሊ ዝፌሇጥዩ። 
ብፌሊይ ብኣቆፃፅራ ፇረንጂ ካብ 2000-2010 ዘሇዋ ዒማዉቲ ዕብየት ኢኮኒሚያዊታ 
ሃገር ብኣማካይ ብዒመት 0.3 ሚእታዊ ምስት ምንባሩ ኣብ ዒሇም ብቑሌጡፌ ካብ 
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ማሕበራዊ  ግሌጋልት ናብዝዒበየ ብርኪ ንምስግጋር ተኽኢለዩ። 

ኮይኑ ግና በዚ መዲይ ዝተመዝገበ ዒወት ከምዘል ኮይኑ እታ ሃገር ዛጊድ ካብ ኣብ 
ትሑት ምዕባሇ ዝርከባ ሃገራት ዒሇም ታርታ ክትወፅእ ኣይክኣሇትን። 

ብምዕባሇ ኢንደስትሪን ግሌጋልትን  ኣቢለ ኣብ  ምንካይ ስእነት ስራሕ መናእሰይ 
ዝተገብረ ፃዕሪ ዕዉት ኔሩ ንምባሌ ኣጸጋሚ’ዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኢኮኖሚ እታ 
ሃገር ኣብ ግብርና ፅግዕተኛ ኮይኑ ይቕፅሌ ኣል። 

ከምትዝፌሇጥ እት ግብርና ናብ ወፃእ ካብ ዝሌኣኹ ምህርቲ (Export Items) 84 
ሚእታዊ ዝሽፌን እንትኾን 80 ሚእታዊ እቶም ኣብ ስራሕ ዝተዋፇሩ ሓይሉ ሰብ 
ድማ ኣብዚ ክፊሌ ኢኮኖሚ ይርከቡ።  

ኣብ ምዉቃዕ ማይ ኣዝዩ ፅግዕተይና ዝኾነ እት ግብርና ብዝተፇሊሇዩ ፀገማት 
ተፍጥሮን ከባብያዊን ከምኡዉን  ብመዲይ ቴክኖልጂን መሓውራዊን ፀገማት 

ኣሇዉዎ። 

ብተወሳኺ ሕፅረት ማይን ግዚኡ ዘይሓሇወ ማይ፣ ሇዉጢ ንብረት ኣየርን 
ሳዕቤናቱን፣ ምምንማን መሬት ሕርሻን  ምሽርሻር ሓመድን  ካብ ሞንጎ እተን  
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ኣብዚ እዋን’ዚ ከቢድ ሕፅረት መሬት ሕርሻ ኣብ ኩሇን ክሌሊት ዝርኣይ እንትኾን 
መጠን ሕርሻ ነብስ-ወከፌ ብብዒመት ይቕንስ መህሊዉ ኣብዚ መዲይ ዝተገበሩ 
መፅናዕቲ የረድኡ። 

እቶም ግዲያት እዚ ፀገም ድማ ናብ ስራሕ ዒሇም ዝኣትዩ ዘሇዉ መናእሰይ 
ምኳኖም ዝፌሇጥ’ዩ። 

ስሇዚ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ናብ ዝሇዒሇ ብርኪ ንምስግጋር  ዝግበሩ ፃዕርታት ግሁድ 
ንምግባር ነዝ ብተፇሊሇየ ፀገማት ተኣሲሩ ዝርከብ ክፊሌ ኢኮኖሚ ግብርና 

መፌትሕ ምርካብ ኣገዲሲ ይኸዉን። 

ምሰ እት ዘል ወድዒዊ ኩነታት ዝቃዯዉ መፌትሕታት ንምእሊሽ ድማ ኣብቶም 
እዝ ክፊሌ ኢኮኖሚ ዝምራሓልም ፖሉሲታትን ሰትራተጂታትን ዘተዯረኹ 
ዛዕባታትን ምይይጥን ምክያድ ኣድሊይ ምኳኑ ኣየጠራጥርን። 

ብመሰረት እዚድማ ፍረም ፍር ሶሻሇ ስተዱስ (ኤፌ ኤስ ኤስ) ከምት ቕድም 
ክገብሮ ዝፀንሐ ኣብዝ እዋናዊ ዋኒን ዝጠመተን "መሬት ኣጠቓቐማ መሬትን 
ዉሕስና ምግብን ኣብ ኢትዮጵያ" ዘርእሰቱ ዝኾነ ሰብሕድሪ ዝታሰተፈለን ብቑፅረን 
9ተ ዝኾና መዯባት ምይይጥ ዘዲሇወ እንትኾን ካበዚአን እተን 6ተ ብብሄራዊ 
ብርኪ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዘተኸየዲ እየን  እተን ዝተረፊ 3ተ ድማ ብብርኪ ክሌሊዊ 
ምምሕድራት ኣብ ጉዲያት መሬት ጠመተ ዝገበራ ዛንታታት ኣብ ትግራይ 
ኦሮምያን ኣምሓራን ክሌሊዊ ምምሕድዲራት ዝተኻየዲ እየን። 

ብመሰረት እት መዯብ ብዕሇት ሓሙስ ሇካቲት 19/2012 ዒ.ም "መሬትን ዉሕስና 

መግቢን ክሌሌ ትግራይ "ብዝበሌ ርአሲ ኣብ ከተማ መቐሇ ዛንታ ተኸይደ ኔሩ። 

ኣበዝ መዯብ እዚ ካብ ዝተፇሊሇዩ ትካሊት ፋዯራሌን ክሌሊዊ ምምሕድዲር 
ትግራይን ዝተወከለ ኣካሊት፣ ኣብ እት ዋኒን መፅናዕትን ምርምርን ዝነጥፈ 
ምሁራን፣ ተወከሌቲ ማሕበራት ሲቪሌ ትግራይ፣ ሚድያን ካሌኦትን ዝተሳተፈ 
እንትኾን  ኣብት መዯብ ዶ/ር ከበዯ ማንጁር  ጉዲይ መሬትን ዉሕስና ምግብን 
ኣብ ክሌሌ ትግራይ ዘርእሰቱ ፅእናታዊ ወረቐት ኣቕሪቦም። ቀፂለ ድማ ኣብት 
ዝትቐረበ ወረቐት ተዯሪኹ ምይይጥ ተካይደ’ዩ። 

ብፌሊይ ዶር ከበዯ ኣብት ኣጋጢሙ ኣል ዝበል ጸገም ምብጠጣስ መሬት ሕርሻን 
ከምኡዉን ኣብት ክሌሌ ዝርኣይ ጸገም ዉሕስና ምግቢ ንምንካይ ይረድኡ እዮም 
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አለም አብዘቐረብዎም  መፌትሓትን ሓሳባትን ፖሉሲ ዘድሃበ ዕኩሌ ዝኾነ 
ምይይጥን ሞገትን ብተሳተፌቲ ተካይደ‘ዩ። 

ፍረም ፍር ሶሻሌ ስተዱስ ( ኤፌ ኤስ ኤስ) እዉን ከም እትሌሙድ እታ ወረቐትን 
ዉጽኢት ኣብት ወረቐት ተዯሪኹ ዝተገብረ ምይይጥን ግቡእ ኣርተኦት ድሕር 
ምግባር እነሆ እዛ ን ኢሸተፌ- መፅሀፌ ኣሀቲሙ  ነቶም ዕድሌ ዘይረኻቡን 

ካሌኦትን ኣቕሪቡ ኣል። 

በዚ ኣጋጣሚ ነዛ ዝተጠቐሰት ወረቐት ዘቕረቡሌና ዶ/ር ከበዯ ማንጁርን እዛ 
መዯብ ኣብ ከተማ መቐሇ ኣብምድሊዉ ዝተሓባበሩናን ኩሇ መዲይ ዯገፌ 
ዝገበሩሌናን  ዶ/ር ቀሇመወርቅን ከመኢድማ ዕድማና ብምኽባር ኣብት ዛንታ 
ዝተረኸቡሌና ኩልም ተሳትፇቲ እት መዯብ ከመስግን ይፍቱ። 

ኣብ መወዲእታ ነት ፕሮጀክት ዛዕባን ህትመት ዉፅኢቱን ንምጥያሽ ዯገፌ ገነዘብ 
ንዝገበረሌና ኦፕን ሶሳይቲ ኢንሽዩቲቭ ፍር ኢስተርን ኣፌሪቃ (Open Society 
Initiative for Eastern Africa) ንዝተብሃሇ ትካሌ ዒሇም-ሇኸ ግብረ ሰናይ 
ብሽመይን ብ ሽም ፍረም ፍር ሶሻሌ ስተዱስ (ኤፌ ኤስ ኤስ) ን ምስጋና የቕርብ።  

 

የራስወርቅ አድማሴ  

ድሬክተር ዋና መፇፀሚ ስራሕቲ  

ፍረም ፍር ሶሻሌ ስተዱስ (ኤፌ ኤስ ኤስ



 

 
 

መሬትን ውሕስና ምግቢን ኣብ ትግራይ 

1. መእተዊ 

ምውሳኽ በዝሒ ህዝብን ነብሲ ወከፌ ተቐሊባይነትን ኣብ መሬት ሃፌቲ ዒብዩ 
ፀቕጢ ይፇጥር ኣል። ምንም’ኳ ኣብ ዝሓሇፈ 30 ዒመታት ኣብ ዒሇም ምህርቲ 

እኸሉ ብዕፅፉ እንተወሰኸ ዲርጋ 1 ካብ 9 ሰባት ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥምየት ይርከቡ። 
እዙይ ከባብያዊ ፀገምት ብዘይጋድድ ኣብ ምውሳኽ ውሕስነት ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ፀገማት ሕቶ እናሌዒሇ ይርከብ። ዋሊ’ኳ እዚ ጉዲይ ዒሇምሇኻዊ ተዛምዶ ይሃሌዎ 
ንዒና’ውን ብዒብዩ ይፀሌወና እዩ። 

ኣብ መሬት ዘሇዉ ምንቅስቓሳት ዝትግበሩ በቶም ታሕተዎት ኣካሊት ዋሊ’ኳ 
እንተኾነ እቶም ውሳነታት ብዒሇምሇኻዊ ጥራሕ ዘይኾኑስ ብክሌሌን ታሕተዎት 
ሓይሌታት እውን እዩ። ኣብ ከም ኢትዮጽያ ዝበሊ ብሕርሻ ዝናበራ ሃገራትመሬት 
ብዙሕ ጥቕምታት ሰሇዘሇዎ መሬት ምርካብ ማሇት ኣብ መካተታይ ኢኮኖምያዊ 
ዕብየትን ምርግጋፅ ውሕስነት ምግቢን ዒቢይ ረብሓ ኣሇዎ። ውሕስነት ምግቢ 
ዝሓቐፍም ነገራት እኹሌ ዝኮነ ምግቢ ምህሊውን ምጥቃምን ንንውሕ ዝበሇ ግዜ 
ዝተረጋግዒ ኣቕርቦት ናይ ምግቢ ምህሊውን እዮም። 

መሬት ምምሕዲር ማሇት ከይዱ ኣወሃህባ ውሳነ መሬት ናይ ምርካብ፣ መሬት 

ናይ ምጥቃም፣ ሃፌት ተፇጥሮ ናይ ምጥቃምን፣ እዞም ውሳነታት ዝትግበርለ 
ሜሊን ተቃረንቲ (ተፃፀርቲ) ድላታት ዝፌተሑለ መንገድን ማሇት እዩ።  

መነባብሮ ንከይመሓየሽን ዘሊቒ መሬት ምምሕዲር ንከይህለን እት ዒብይ ፀገም 
ኣብ መሬት ዘል ሰፉሕ ፀቅጥን ምሽማይን፤ ብፌሊይ ገንዝብ ዘሇዎም ናይ ዯገን 
ናይ ውሽጢ ዒድን ሰብ ሃፌቲ መነባብሮኦም ኣብ መሬት ጥራሕ ዝተመስረተ ምስ 
ነበርት እት ከባብ (ኣናእሽቱ ሓረሰቶት) ዝፃባእ ዕሊማ ስሇዘሇዎም እዚ ከመይ 
ይትዒረቕ (ይፌታሕ) ዝብሌ እዩ።  

ብዒት ናይ ዯቅ ኣንስትዮ፣ዯቅ ተባዕትዮ፣ማህበረሰብን ትካሊትን መሬት ናይ 
ምርካብ መሰሌ ዉሑስ ንምግባር ኣብ ሱሩዕን ዘይስሩዕን ከይዱ መሬት ዋንነት 
መምርሕን ከምኡ’ውን ኣብ ዒበይቲ ናይ ምምሕዲር መስርሕ ውሽጢ ብዝህለ ናይ 
ሕጊ ከሇሊ ዯረጃን ዝተመስረተ እዩ።  
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

መሬትን ውሕስና ምግቢን ኣብ ትግራይ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 

3

መሬትን ውሕስና ምግቢን ኣብ ትግራይ 

3 
 

ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 
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መረዲእታት ከምዝሕብርዎ ሓረስታይ ሕብረተሰብ ዘሇዎ መሬት ምቕናስ ወይ 

ኣቕርቦት ዘይምህሊው ዝረኽቦ ኣታውን ምግቢን ክቕንሰ ይገብር። 

ኣብ መሬት ዋንነት ዝተገብሩ ፅንዒታት ከምዘመሊኽትዎ ምዕባይ ውሕስ ዋንነት 
መፌረይቲ እታወታት ውፂኢታውነትን መፌረያይነትን ትርፉ ዘሇዎ ምህርቲ 
ምርካብ ከምዝከኣሌዩ። እዙይ ካብ ናይ ባዕሌና ምህርትን ንግድን ዝሇዒሇ ምግቢ 
ንክንረክብ ይገብር። ብተወሳኺ ካብ ናይ ሓባር ሃፌቲ ንሃፌቲ እንስሳ ምህርትን 
ካብ ሕርሻዊ ወፃኢ ዘል መነባበሮን ዕንፀይትን ካሌኦት ናይ ዯን ውፅኢታትን ናይ 
በረኻ ምግቢታትን ንናይ ገጠር ሕብረተሰብ መነባብሮ ዝሇዒሇ ኣበርክቶ ኣሇዎ። 

3. ናይ መሬት ውሕስና ዕዲጋ መሬትን ኣብ ኢትዮጵያ 

ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ህዝብን መንግስትን እዩ። 
ሓረስቶት መሬት ዝረኽቡለ ዕድሌ ድማ ኣብ ኢድ ጣብያ መሬት ምምሕዲር 
ሓሊፌነት ዝተዯረኸ እዩ።  

መሬት ናይ ምርካብ ዕድሌ ዝውሰን፤ 

 ኣብቲ ከባቢ ቐዋም ነባራይ ብምኻንን  
 "ቐፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ ከሌምዕ ይኸእሌዩ አይኽእሌን?" ዝብለ ሓሳባት 
ምስተረጋገፁ እዩ።  

እዞም ረቑሓታት ዘማሌአ ሓረስታይ መሬት ናይ ምርካብን ካብታ መሬት ናይ 
ምጥቓምን መሰሌ ጥራሕ አሇዎ። ይኹን ድኣምክበር መሬት ምክራይ፤መሬትን 
ንኻሌእ ሰብ  ምትሕሌሊፌ ፤መሬት ምሻጥን ብዘይሕጋው መንገድን ብሑቡእን 
ይካየደ እዮም።  

ኣብዚ ሕዚ እዋን መሬት መሰረት ዝገበረ ምትዕድዲግ ብፌሊይ ድማ መሬት 
ምጥባንን መሬት ብቕርሺ ምክራይን እናወሰኹ ይርከቡ። ኣብ ገጠር ካብ 15 ክሳብ 
30 ፐርሰንት ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ መሬት መሰረት ዝገበረ ምትዕድዲግ 
ከምዝካየደ መፅናዕትታት ይሕብሩ።  

ሓረስቶት መሬት መሰረት ዝገበረ ምትዕድዲግ ዝመርፅለ ምኽንያት፤ 

 መሬት ከም ፌሌፌሌ ሃፌቲ መርከብ ንምጥቓምን ክሳራ ንምቕናስን 
(ድርቂ፤ ውህጅ ፤ ሕማም ዝራእቲ ወ.ዘ.ተ)፣ 

 መፌረያይነት ሕርሻ ንዝፀሌዉ ኩነታት ሚዛን ንምትሓዝ (መሬት 
ንጉሌበት ወይ ጉሌበት ንመሬት) 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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 ካብ መሬት ምትዕድዲግ (ምክራይ) ወፃኢ ካሌእ መማረፂ ስሇዘይብልም 

ወይከዒ ዝተማሇአ ስሇዘይኮነ፣ 
 ከም መፌትሒ ንሌቃሕ ናይ ዘይምርካብ ዕድሌ፤ ብዕራይ ዘይምህሊው ፤
ሸቃሉ ኣብ ቀረባ ዘይምርካብ፣ 

 ዝሐሸ ዒቕሚ ንዘሇዎም ሰባት መሬት ብምክራይ መፌራያይነት ሕርሻ 
ንምውሳኽ።  

መፅናዕትታት ከምዝሕብርዎ ናይ መሬት ምትዕድዲግ ቐፃሌነት ክህሌዎ ካብ 
ዝገብሩ ኩነታት እቶም ቐንዱ፤ 

 በዝሒ ህዝቢ ምውሳኽ፣ 
 ምሰፌሕፊሕ መሰረተ-ሌምዒት (ከምን መንገዱ፤መስኖን፤ምትእስሳር ዕዲጋን 
ዝኣምበለ) 

 ምውሳኽ ትርፌን ዕዲጋ-ቶኮር ዝኾነ ሕርሻን ምፌራይን፣ 
 ሓፇሻዊ ናይ ኢኮኖሚ ምዕባሇ ኣብ ገጠር ምህሊውን እዮም።  

ዝሐሸ ናብራ ዘሇዎም ሓረስቶት፤ማሇት ውን ጉሌበት ዘሇዎም፣ ብዕራይ ዝውንኑ 
እኹሌ ዘርኢ ዘሇዎምን መንቀሳቐሲ ፣ጥረ ገንዘብ ዘሇዎምን ብቐሉለ መሬት 
ክካረዩ ይኽእለ እዮም። ይኹን ድ’ምበር ተሓራሳይ መሬት ዘይብልምን ተሓራሳይ 
መሬት ዝወሓዶምን ሓረስቶት ግና መጠን ተሓራሳይ መሬቶም ንምውሳኽ 
ብምዕሊም ሌዐሌ ጠሇብ ዕዲጋ መሬት ንክህለ ይገብሩ። እዞም ሓረስቶት እዚኦም 
ብዕራይ መሬትን ገንዘብን ስሇዘይብልም ብፌሊይ መናእሰይን ሓዯሽቲ ጎጆ 
ዝወፀኡን ሓረስቶት መሬት ንምርካብ ዝጥቀምለ ሜሊ ጉሌበት ምስ መሬት 
ምቅይያር ወይከዒ ጉሌበቶም ብምክራይን እዩ። እምነት ዝወሀቦን ፃዕራምን ዝኾነ 
ውሌቀሰብ (ካብ ዒውድ ዘይሰርቕ፤ ስራሕ ዝፍቱን) ሓረስታይ ዋሊ ካብ ቤተሰቡ 
ወፃኢ መሬት ናይ ምክራይን ንነወሕ ጊዜ ንክፀንሕን ዝሐሸ ዕድሌ ኣሇዎ።  

መፅናዕትታት ዕዲጋ መሬት ጥንኩርን ድኹምን ጎንታት ከምዘሇዉዎ የማሊኽቱ።  

እቶም ጥንኩራት ጎኒ ዝባሃለ  

 መሬት ናይ ምርካብ ዕድሌ ንክውስኽ ይገብር፣ 
 ፌትሓዊም ሕዯራ መሬት ንክህለ ይገብር፣ 
 ድኻታት ሓረስቶት ጥሪት ንክፇጥሩን ሃፌቲ ንከዋህሌለን ከም መበገሲ 
ኮይኑ የገሌገሌ፣ 

 መፌረያይነት ሕርሻ ንዝፀሌዉ ኩነታት ምዛን ንክሕዙ ይገብር፣ 
 ካብ መሬት ምትዕድዲግ (ምክራይ) ወፃኢ ካሌእ መማረፅ ኣብ ዘይህሌወለ 
እዋን ከም ግዝያዊ ዛው መፌትሒ ኾይኑ የገሌግሌ።  
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

ከበዯ ማንጁር 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 

6

ከበዯ ማንጁር 
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እቶም ድኹማት ጎኒ ዝባሃለ ድማ፤ 

 መሬት ናይ ምክራይ መሰሌ ፀቢብን ተፇፃምነቱ ድማ ቱሑት ምኻኑን  
 ዕዲጋ መሬት ከባብያዊ ማሇት ውን ኣብ ቑሸት ወይከዒ ኣብ ጣብያ ጥራሕ 
ዝተሓፀረን ድኹም ንግድ መሬት  ንክህለ ስሇዝገብር፣  

 መሰሌ  ንምከራይ መሬት ንምርካብ ክፌሉት ዝሓትት ምኻኑ፣ 
 ሰፉሕ ናይ ሕርሻ ኽእሇትን ተሞክሮን ዝሓትትን ዝኾነ ዒይነት ክፌተት 
ክህለ ዘይፇቅድ ምኻኑ (ብፌሊይ ንድኻታትን መናእሰይ ዒብይ መሕንቆ 
ምኻኑን ገሌኦም እዮም)።  

4. ምምሕያሽ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢ  

ንንውሕ ዝበለ እዋናት ቀንዱ ዋኒን ትካሊት ዋንነት መሬት ሕርሻን ቁጠባዊ 

ምዕባሇን ናይ ፖሉሲ ስጉምትታት ኮይኖም ፀኒሖም እዮም። ይኹን 

ድ’ምበር እቲ ኣግባብ ምምሕያሽ ዋንነት ግን ኣብ ዝተፇሊሇዩ ከባብታት 

ዝፇሊሇ እዩ። ኣብ ኣፌሪቃ ምምሕያሽ ዋንነት መሬት ንዘገምታዊ ወይ ከዒ 

ሕጋዊ ሇውጢ ብመሌክዕ ሌማዲዊ ስርዒት ዋንነት መሬት ብመንፅር 

ምርግጋፅ ስርዒት ውሕስና ዋንነት ውሌቀ ንብረት፣ ንምም ሕያሽ 

መፌረያይነት፣ ንምትብባዕ ዝሐሸ ሌምዱ ዕቀባ መሬትን ይግሇፅ።  

ፖሉሲታት ውሕስናን ኣጠቓቕማ መሬትን ፣  

 ኣግባብ ኣጠቓቕማ ተፇጥሮ ሃፌቲ ህዝብታት ብምጽሊው ኣብ ዋጋ 

መሬት፣ኢንቨስትመንት፣ ምጥቃም እታወታት ንሌሙዕነት መሬትን 

ፅሌዋ የሕድር 

 ስራሕቲ ዕቀባን ምምሕያሽ መሬትን ንክህለ ከም መተባብዑ 
የገሌግሌ: ምኽንያቱ ህዝቢ ጥቕሚ ክረኽቡለ ከምዝኽእለ ርግፀኛ 

ሰሇዝኮነ’ዩ፣  

 ናይ ማእኸሊይን ነዊሕን ዕድሌ ሌቓሕ ንክቃሊጠፌ የኽእሌ:  

 ኣብ ፅሬትን ዋንነትን መሬት : ዘል ናይ ሓበሬታ ኣፇሊሊይ ምፅባብ 

በዚመሰረት’ውን ኣብ ምትዕድዲግ ዝህለ ወፃኢ ምንካይ:  



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

መሬትን ውሕስና ምግቢን ኣብ ትግራይ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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 እዚ ድማ መሬት ካብዘይብቑዕ ናብ ብቑዕ ተጠቃማይ ብምትሕሌሊፌ 

ይሕግዝ:  

 ህዝቢ መሰረት ዝገበረ ብቑዕ ምሕዯራ መሬትን ምርግጋፅን 

ከምኡውን ምጉሕጓሕ ከባብን ናይ ህዝቢ መሬት (ዯኒ፣ መግሃ ጫን 

ጎቦታትን) ብዘይ ኣግባብ ምጥሓስ ንከይህለ የኽእሌ።  

 ሌዕሉ ዒቐን ኣጠቓቕማ ማይ ዘስዕብ ናይ ህዝቢ ሓበራዊ ማያት 
ከም ብነፃ ዝርከብ ርካሽ ሃፌቲ  ጌይርካ ኣብ ምውሳድ ዘል 

ኣተሓሳስባ ከይተባባዕ ይገብር። ይኹን ድ’ምበር እዚ ውሕስና ምስ 
ውሌቀ ትሕዝቶ/ዋንነት መሬት ማዕረ ኣይኮነን።  

መካትዑ ዛዕባታት  

ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገጠር መሬት ናይ ማሕበረሰብ ናይ ምግባር 
ዘሇዎ ኣረኣእያ፣ ኣብ ገጠር ማዕርነት ንከይህለ ንመሬት በቲ ድኻ ብኣግባቡ 
ንከይተሓዝን ኢለውን ስእነት መሬት፣ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ፌሌሰትን፣ 
ስራሕስእነትን ማሕበራዊ ዘይምርግጋዕን የስዕብ። ስሇዚ እቲ ናይ ገጠር ድኻ 
ቀፃሌነት ዘሇዎ ተጠቃምነት መሬት ንክረጋገፀለ እቲ ህዝቢ ዋንነት ክህሌዎን 
በብግዚኡ ከም ብሓደሽ መሬት ክከፊፇሌን ምግባር እቲ እንኮ መማረፂ እዩ። 

• ዋንነት መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ክንዯየናይ ውሑስ እዩ? 
• ተቓውሞታት 
• ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘል ስርዒት ዋንነት መሬት ንሇውጢ 

ድሌው ዘይኮነ’ዩ። ንቕሌጡፌ ተሇዋዋጣይ ባህርያት ናይ ገጠር ህዝቢ 
ንሇውጢ ከባቢያዊ ቕርፅን ምሊሽ ዘይምሃቡ፤ ቶም ማሕበረ-ቁጠባዊ ፀገማት 
ንክናውሑ ይገብር። ብተወሳኺ ውህለሌ ውድቀት ከምፅእ ዝኽእሌ ዩ።  

• እቲ ክፌሇ ኢኮኖሚ ተወሳኺ ዝሰርሕ ሓይሉ ሰብ ናይ ምሽካም ዒቕሚ 

የብለን።  
• እዚ ፖሉሲ ‘ናይ ኢትዮጵያ ሓረስታይ ንባዕለ ዝረብሖ ነገር ኣይፇሌጥን’ 

ኢለ ይሓስብ።  
• እቲ ዘል ስርዒት ዋንነት መሬት ነቲ ናይ ፋዯራሌን ክሌሌን መንግስቲ ነቲ 

ሓረስታይ ከም ፌሌፌሌ ስሌጣንን መቆፃፀርን እናገሌገሇ ይርከብ።  
• ዲግመ ዕዯሊ መሬት ንኽምቕናስ፣ ብቕዒት ኣፇፃፅማ ንምውሳኽን ዕቤት 

ዘሊቒ  መሰረት ንምንፃፌን ይሕግዝ።  



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 
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• ብሓፇሻ ቅድም ኢለ ውሱናት ምሁራት ስነ ቁጠባ ካብ ዘረጋገፅዎ ብዝ 

ተፇሇየ፣ ምውናን ተመጣጣኒ ጥሪት/ሃፌተገነት ንቁጠባዊ ዕቤት ፅቡቕ እዩ።  
• ብግቡ እዝ ተተሇመ ፕሮግራም ምምሕያሽ ምሕዯራ መሬት ኣብ 

ፌትሓውነትን መፌረያይነትን ትዒብይ ፅሌዋ ከምዘሇዎ ዘስማዕምዕ ጉዲይ’ዩ።  
• መንግስቲ ዝመርሖ ፕሮግራም ዲግመ ዕዯሊ መሬት፣ብዕዲጋ ወይድማ 

መብዛሕትኡ ግዜ ኣገዱድካ ንሰብ ዋና ብካሕሳን ብዘይካሕሳን ይትግበር 
• ብዙሕ ግዜ ኣካሌ ዒበይቲ ፖሇቲካዊ ሇውጢን፣ ዲግማይ ምውቓርን’ዩ 
• ንተጠቀምቲ ዝተፇሊሇዩ መሌክዕ ብዘሇዎም ድጋፊት ዝተዒጀበ’ዩ  
• ቁሌፉ ሕቶታት ቅዯም-ሰዒብ ተጠቀምትን መረፃ መሬትን 
• ዲግመ እዯሊ መሬት ድኽነት ንምቕናስ፣ ብቕዒት ኣፇፃፅማ ንምውሳኽን 

ዕቤት ዘሊቒ ሕርሻን ቑጠባዊ መሰረት ዘንፅፌ’ዩ 
• ምውናን ተመጣጣኒ ጥሪት/ሃፌተ-ገነት ንቁጠባዊ ዕቤት ፅቡቕ ምዃኑ ግን 

ድማ ተኸታታሉ ዲግመ ዕዯሊ መሬት ዘይውሑሱን እኹሌ ዘይኮነ ውሕስናን 

ይፇጥር።  

ምስ ውሕስና መሬት ተተሓሒዙ ቀንዱ እዋናዊ ክትዒት ኣብዞም ዝስዕቡን 

ዝኣመሰለን ዛዕባታት ማእኸለ ይገብር።  

• ተነፃፃሪ ረብሓ ስሩዕን ዘይስሩዕን ስርዒት ዋንነት፣ 

• ናይ ኣናእሽተይን ዒበይትን ሰፌሓት ዘሇዎም ናይ መሬት ትሕዝቶታት 
ቑጠባዊ ኣዋፃኣይነቶም ምድህሳስ፣ 

• ፅሌዋ ዝተፇሊሇዩ ስርዒት ዋንነት ኣብ ምሕዯራ ተፇጥሮ ሃፌቲ፣ 

• ሓበራዊ ሃፌትታት ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዱ ዝመሓዯርለ ቕድመ-ኹነት 
ምቕማጥን ምስመዲርግቲ ዝመሓዯርለ ኣማራፅታት ምንዲይን 

• ብምኽንያት ስእነት ዕድሌ ምርካብ መሬት ገሇ ክፊሌ ማሕበረሰብ 
ብቐፃሌነት ክግሇለ ምግባር፣ 

• ዕዲጋ መሰረት ዝገበረን ዕዲጋ መሰረት ዘይገበረን ሜሊም ምሕያሽ መሬት 

• ጉዲያት መሬትን ምፌታሕ፣  

• ብመንፅር ወድዒዊ ፖሉሲያዊ ስጉምቲታት ክሌተቀንዱ ነጥብታት 

ተጠቒሶም ኣሇዉ፣ 

• ዲግመ-ዕዯሊ መሬት 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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• ውሕስና ዋንነት መሬት 

• ኣብ'ታ ሃገር/ኣብ'ቲ መንግስቲ መሬትን ናይ መሬት ስሌጣንን ብኸመይ 
ክውሰን ኣሇዎ? 

• ናይ መሬት ዕዲጋ ብኸመይ ንክፌቀድ/ክተባባዕ ኣሇዎ?  

• ሃፌቲ ኣበየናይ ብርኪ ክፊሌ ሕ/ሰብን ብኸመይ ይቆፃፀርን ይመሓዯርን? 

• ኣብ መሬት ክፌጠሩ ዝኽእለ ፀገማት ከመይ ይእሇዩ? 

• ብስሩዕ ኣፌሌጦ ዘይተውሃቦ፣ ብሌሙድ ዝተትሓዘት ሕጃን ሓበራዊ 
መሰሊትን ብኸመይ ብሕጊ ይእሇዩ? 

• መሰሌ ዯቂ ኣንስትዮ ኣብ መሬት ብከመይ ይረጋገፅ?  

• ንነዊሕ ግዘ ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑን ተዋፉሮም ዝሰርሑን መሰሌ ዋንነት 
ከመይ ይረጋገፀልም? 

• ናይ ዘሊናትን ካሌኦትን ስርዒት ዋንነት ከመይ ኣፌሌጦ ይወሃቦ? 

• ብዘይሕጋዊ መንገዱ መፅዮም ኣብ ከተማ ዝሰፇሩ ድኻታት ሰፇርቲ ከመይ 

ይመሓዯሩ/ኣፌሌጦ ይወሃቦም? 

• ኩልም ናይ መሬት ዋንነት መሰሊት ብኸመይ እዮም ናብ ቐሉሌ 
ውፅኢታውን ተበፃሓይን ስርዒት ኣተሓሕዛ ሰነድን መረዲእታ ክመፁ 
ዝኽእለ? 

• ስርዒት ዋንነት መሬት እንትቕየር በጀት ብኸመይ ምቅናስ ይካኣሌ? 

ምምሕያሽ ትሕዝቶ መሬት ብዙሕ ናይ ውሕስና ምግቢ ጥቕምታት ኣሇውዎ። 
ንኣብነት ኣብ መቕናስ ድኽነት፣ኣብ መንጎ ማሕብረሰብ ዘል ናይ ሃፌቲ ኣፇሊሊይ 
ይቕንስ፣ኢንቨስትመንት ይውኽ፣ስራሕ ፇጠራ ንክህለ ይገብር፣ማዕርነትን 
ግሌፅነትን ዘሇዎ ናይ መሬት መበረታትዑ ክህለ ይገብር። ኣብ ዋንነት መሬት 
ዝተገበሩ መፅናዕታዊ ምርምራት ከምዝሕብርዎ ምውሓስ ዋንነት መሬት ኣብ 
ማዕርነታዊ ኣጠቓቕማ መሬት ዝሌዒሇ ናይ መሬት መፌረያይነት ይውስኽ፣ 
ዝበሇፀ ምዕቃብን ምክንኻንን መሬት ንክህለ ይገብር፤ ኢለውን ውሕስና ምግቢ 

ክረጋገፅ ከምዝገብር የረድኡ።  

ኣብ መብዛሕቲአን ናይ ኣፌሪካ ከባቢታት ጉዲይ ዋንነት መሬት ቕድም ኢለ 
ብተኸታታሉ ዝተገብረ ናይ መሬት ምምሕያሽ ወይ ከዒ ምፌራስ ርክብ መካረይን 
ኣካራይን ተይኮነስ፤ ኣብ ሌዐሌ መፌረያይነትን ዝተምሓየሹ ናይ መሬት ምዕቃብ 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

ከበዯ ማንጁር 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 
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ኣሰራርሓን ዝረአ ሇውጢ ኣምፂኡ እዩ። ኣብ ሓዯሓዯ ኩነታት ቕድም ኢለ ናይ 

ሓባር ዝነበሩ ወይ ከዒ ኣብ ትሕቲ ዝተትሓዙ ናይ መሬት ዋንነት መሬት ምክራይ 
ብዝኽሌክሌ ስርዒት ውሽጢ መሬት ናይ ምግዛእን ምሻጥን ክእሇት ቀስ ብቐስ ናብ 
ውሌቀን ኩነታት ግሇሰብን ተሇዊጡ እዩ። ምውሳኽ በዝሒ ህዝቢ፣ ምዕባይ ንግዱ 
ሕርሻ፣ ኣብ ግብርና ምህርቲን ቴክኖልጂን ሇውጢታት ኣብ መሰሌ መሬት ሇውጢ 
ኣምፂኦም እዮም። እዞም ከምዚ ዝበለ ሇውጢታት ብናይ መንግስቲ ምዝገባን 
ግብሪን መርሃ ግብሪ ጣሌቃ ከይኣተ ሙለእ ብሙለእ ናብ ናይ ውሌቂ ንብረት 
ዋሊ እንተዘያምፀ’ውን መሬት ኣብ ዝሕዘለ እዋንን ኣብ ናይ ገጠር ኢኮኖሚ 
ስርጭት ዒብይ ሇውጢ ኣኸቲለ እዩ።  

ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ መሬት ሰነ ምጣነ ፅንሰ ሓሳባት ከምዝሕብርዎ፣ ብመንግስቲ 
ኣፌሌጦን ብኣንፃር ብክሌሌ ብዝሕሇው ናይ ውሌቂ በዒሌ ንብረትነት መሰሌ 
እንትረአ፣ ናይ ብዒሌ ዋንነት ዯሕንነት፣ መፌረያይነት ከምዝውስኽን ሌቓሕን 
ኢንቭስትመንትን ንክሓቱ፣ ናይ ዋኒነት ጎንፂታት ምቕናስን ኣዝዮም ውፅኢታዊ 

ዝኾኑ ገባራት ንትሑት ውፅኢታዊ ግባራት ኣብ መሬቶም ንክጫርቱ ምፌቓድ። 
ከምዚ ዝመሰለፅንሰ ሓሳብ መፅናዕትታት ኣብ መሬት ፖሉሲ ዒብይ ረብሓ ዋሊ 
እንተሃሇዎም ኩልም ናብ ተግባር ኣይተሰጋገሩን። ብተወሳኺ ኣብ ምውሳኽ 
ውሕስና ምግቢ ዝህብዎ ረብሓ ግሌፂ ኣይኮነን። መሬት ኣብ ዉሱናት ብምዃኑ 
ንኻሌኦት ጉጅሇታት መሬት ኣሌቦነት እውን ከምፅእ እዩ ተባሂለ ይእመን።  

ኣብ መብዛሕአን ሃገራት ኣፌሪካ ጉዲይ ምምሕያሽ ዋንነት መሬት ኣብ መሬት 
ትሕዝቶ ዒብይ ረብሓ ኣሇዎ። ምምሕያሽ ዋንነት መሬት ብፌትሓዊነትን 
ብብቕዒት ምኽንያት ቴክኒካዊ ብዝኾነ ዝስራሕ ዋሊኳ እንተኾነ፤ ኩለ ግዜ 
ፖሇቲካዊ ፅዕንቶ ይሓድሮ’ዩ። ከምዚ ዘኣምሰለ ናይ መሬት ዋንነት ሇውጢ 
ዒይነታት ብቴክኒካሌ ጥራይ ዝትግበሩ ኣይኮኑን። ብሓፌሻ እዚ ምይይጥ ብሰሇስተ 
ዒበይቲ ናይ መሬት ዋንነት መዯባት ናይ ውሌቀሰብ፣ ናይ ቤተሰብን ናይ ትካሌን  
ሕርሻ መሬት ዋንነት ዘጠቃሇሇ እዩ። ብበሰብ-ስሌጣናትን ብሕጋዊነትን ዝተትሓዙ 

ትካሊት ብጣዕሚ ዝተፇሊሇዩ እንትኾኑ ካሌኦት ናይ መሬት ዒይነታት ከም ኣብነት 
ተጠቃሚነት ናይ ሓባር ሃፌቲታት ተፇጥሮ ከም መሬት ዝመሳሰለ ኣድሊይነት 
ትሕዝቶ መሬት ኣጉሉሁ የርኢ። ኣብ ቀርባ እዋን ዝተገበሩ መፅናዕትታት 
ከምዘርእይዎ ናይ መነባብሮ ምህዞታት መሰረቶም ምስ ናይ መሬት ዋንነት 
ዝተኣሳሰረ ይኹን ድ’ምበር ሓሓሉፈ ብግዜን ብኸባቢን መሰረት ዝገበረ ፌሌሌይ 
ክህለ ንዘኽእለ ካሌኦት ሃፌትታት ንምድህሳስ ማሇትውን እዎናዊ፣ ናይ ወቅቱ 
መብታት ወይ ዝተወስኑ መብታት ኣብ ሓዯ መሬት ዘሇው ግን ተመሳሳሉ ሃፌቲን 
ካሌኦት የሇውን። 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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ብብርኪ ስድራ ትሕዝቶ መሬት ብቐጥታ ኣብ ምርካብ ምግቢ ተፅዕኖ የሕድሩ 

ከምኡውን ብተዝዋዋሪ ናይ ምግቢን ኣቕርቦት ምግቢን ዋጋን ብክሌሌ ወይ ብሃገር 
ብርኪ ውሕስናን ምግቢ ይፀለ። ይኹን እምበር ኣብ ሞንጎ ትሕዝቶ መሬትን 
ምግቢ ውሕስናን ዘሇው ምትእስሳራት ካብ ቐሉሌን ቀጥታዊ ምህርቲን ንሊዕሉ 
እዩ። ቀረብ እታወታት እኹሌ ምግቢ ንምርካብ ወሳናይ እዬም። ንውሕስና ምግቢ 
ድማ ብናይ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብን ኣጠቓቕማ ሃፌትን ዝውሰን 
እንትኽውን ምግቢ ምርካብ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብዙሕ ትኹረት ዘይተውሃቦም 
ብሰሇስተ ወስንቲ መሇክዑታት ማሇት እውን እኹሌ፣ ዝሊቒነትን ተቓሊዑነትን 
ዝሌካዕ’ዩ። ውሕስና ምግቢን መሬት ዋንነትን ብሓባር ኣብ መፌረያይነት፣ ዕዲጋ፣ 
ኣጥቓቕማን ኢንቨስትመንትን መሰረታዊ ሇውጢ የምፅኡ። ብተወሳኺ’ውን 
በቢግዚኡ ንዝመፁ መሓውራዊ ሇውጢታት ኣብ ክፌፌሌ ሃፌቲ ኣብ ውሽጢን ኣብ 
ሞንጎን ስድራቤት ናይ ውሕስና ምግቢ መሰረታዊ ሇውጢ የምፅእ። ኣብዚ ሕዚ 
እዋን ምግቢ ውሕስና ኣብ ናይ ዋንነት መፅናዕትታት ምስ ናይ ሕርሻ ንዋያት 

ዝተኣሳሰረ እኳ እንተኾነ ምስ ናይ ሓባር ስዱ ጋህፂ መሬትን ናይ ደር ቦታን፣ 
ነዲዱ ዕንፀይቲ፣ ናይ በረኻ ፌራምረን እንስሳትን ’ውን ዝተትሓዘ እዩ። ሓዯሽቲ 
መፅናዕቲታት ከምዝሕብርዎ ናይ መሬት ዋንነት ምምሕያሽ ሰሇስተ ዒበይቲ 
ጥቕምታት ይህቡ፤ ንሳቶም ድማ፤ 

1. ናይ ኢንቨስትመንት ረብሓ (ውሕስና ዋንነት መሬት ክዒቢ ይገብር) 
2. ኣቕርቦት ሌቓሕ ምኸንያቱ መሬት ከም መትሕጃ ብምጥቃም ነቲ 

መሇቀሓይ ውሕስ ንክኸውን ይገብር፣ 
3. ምትሕሌሊፌ መሬት (መሬት ናብ ብጣዕሚ መፌረይቲ ምስግጋር) 

 
ናይ መሬት ዋንነት ንምፅናዕ ብዋናነት ውሕስና ዋንነት መሬትን መፌረያይነት 
ሕርሻን ዝትኣሳሰረ እዩ። ርክቦም ድማ ብኣቕርቦት ሌቓሕን፣ ምዕባይ 
ኢንቨስትመንትን የመእኽሌ። ኣብ ትካሊዊ ስነ ቑጠባ ስነ ሓሳብ መሰሌ ዋንነት 

ውሕስና ዋንነት ብናይ ዯገን ናይ ውሽጢን ወፃኢታትን ረብሓታትን ብግቡእ 
ንምግንዛብን ካብ ኢንቨስትመንት ዝመፅእ ፌሌፌሌ እቶት ንምፌሊይን ይጠቅም። 
ናይዚ ፖሉሳዊ መፅናዕታዊ ዕሊማ ናይ ዋንነት መሰሌ ንምርግጋፅ’ዩ። ህሌው ናይ 
ኢኮኖሚ ፅንሰ ሓሳብ ከምዘመሊኽቶ ትካሊዊ ሇውጢ ብዕብየት ውሌቀ ዋንነት 
ይውሰን። ኣብ ኣፌሪቃ መሬት ዋንነት ፖሉሲ ብናይ ዯገ ገበርቲ ሰናይ አቢለ 
ፅሌዋ ኣሕዱሩ እዩ።  
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 

12
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5. ከይዱ ዋንነት መሬት ኣብ ትግራይ 

ኢትዮጵያ ኣብ 1975 ሱርነቀሌ ዝኾነ ናይ መሬት ምምሕያሽ ኣካይዲ። እዚ ከይዱ 
ኩለ መሬት መንግስቲ ክውንኖ ዝግብእን ንሕድሕድ መራሕቲ ስድራ ድማ 
ንምግቦም ዝኸውን ምህርቲ ንምምራት ብማዕርነት ናይ ተጠቃምነት መሰሌ ዝህብ 
ነይሩ። መሬት ንኹለ ብማዕርነት ብምምቓሌ ነቶም ሓዯሽቲ መራሕቲ ስድራ 
ንምብፃሕ ተዯጋጋሚ ናይ መሬት መቐል ተካይደ ነይሩ። ይኹን ድ’ምበር እዙይ 
መቐል መሬት ካብ ነባር መራሒ ስድራ እንዲቐነስካ ንሓደሽ መራሕ ስድራ 
ምዕዲሌ መሰረት ዝገበረ ሰሇዝኾነ ብምኩንያት ቑሌጡፌ ዝግቢ ዝኾነ በዝሒ ህዝቢ 
ነቲ ሕብረተሰብ እኩሌ ናይ መሬት ዋንነት ንከይህሌዎ ገይሩ እዩ። ብ 1991 
ስርአት ዯርጊ ምስተገርሰሰ ዕዲጋ ተኮር ዝኾነ ናይ ገጠር ሌምዒት ፖሉሲ እኳ 
እንተተቀረፀ ናይ መሬት ዋንነት ግን ኣብ መንግስቲ ኮይኑ ቀፂለ፤ መሬት ምሻጥ 
እውን ከም ዘይሕጋዊ ኮይኑ ቐፂለ’ዩ። ይኹን ድአ’ምበር ናይ ሓፂር ግዜ ናይ 
መሬት ክራይ ግን ሌክዕ ከም ጉሌበት ምቁፃር ይፌቀድ እዩ ነይሩ። እንተ ናይ 
መሬት መቐልን ግን ተኸሌኪለ እዩ። 

እቲ ኣብ 1997 ዝወፀ። ሓደሽ ሃገራዊ ናይ መሬት ኣዋጅ ክሌሊት ናይ ባዕሇን 
መሬት ኣዋጅ ንክህሌወን ዝፇቅድ ኔሩ። ብዙይ መሰረት’ውን ኣብ 1997 ትግራይ 
ናይ ባዕሊ  ኣዋጅ መሬት  ዘውፅአት ፌሊመይቲ ክሌሌ ኮይና፤ እዙይ ድማ ናይ 
መሬት ምዝገባን ናይ ዋንነት መረጋገፂ ወረቐት ንምትግባር መሰረት ኮይንዋ። 
እቲ ኣብ ትግራይብዒብይኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ መሬት ምዝገባ ኣብ 
ድላት ሕብረተሰብ ዝተመስረተ ኣይነበረን። 

ብሓፇሻ እዚ ኣብዚ ክሌሌ ዝነበረ ናይ መሬት ምዝገባ ዋንነት መረጋገፂ መረቀት 
መሰረት ዝገበረ ናይ መሬት ዋንነት ግንዛበ ንምምሕያሽ እዚ ናይ መሬት መቐል 
ናይ መጨረሻ ምዃኑ ዘዒሇመን ኔይሩ። ቀፃሉ ዝኾነ ናይ መሰሌ ምሌውዋጥን ወይ 
ናብ ካሌኣይ ኣካሌ ምምዝጋብ ዝፇቅድ ሕድሳት ዕድሌ ኣይተዋሃበን። እቲ ናይ 
መሬት ምዝገባ ዋሊ’ኳ ወፃኢ ቆጣቢ ብምኳኑ እንተተነኣዯ ኣብቶም ቀንዱ ትፅቢት 
ዝግበረልም ግን ቅሬታ ተራእዩ እዩ። እዙይ ማሇት ድማ ኣብ ኣቐርቦትን ፅሬትን 

ዘል ዘይምምጥጣን የመሊኸት። 

ምንም እኳ እዚኦም ዝአመስሱ ፀገማት እንተነበሩ ክሌሌ ትግራይ ፅቡቅ ዒወታት 
ኣመዝጊባን ንድካ ዝስማዕማዕ ናይ መሬት ምዝገባ መሰረታዊ መርሆታት 
ኣተኣታትያ እያ። ቅድሚ ሕዚ ዝተገበሩ ፅንዒታት ከም ዘመነኸትዎ እዚ ወፃኢ 
ቆጣቢ ዝኾነ ናይ መሬት ዋንነት መረጋገፂ ምስክር ወረቐት ናይ ምሃብ 
ፕሮግራም ኣወንታዊ ናይ መሬት ኢንቨስትመንትን ናይ ክራይ መሬት 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

መሬትን ውሕስና ምግቢን ኣብ ትግራይ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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ውፂኢታውነትን ናይ መነባብሮ ምምሕያሽን ኔይርዎ ብፌሊይ ድማ ንዯቂ ኣንስትዮ 

መራሕቲ ስድራ።ኣብ ዲገት መሰረት ዝገበሩ ጎንፅታት እውን ኣወንታዊ 
ምምሕያሻት ኣርእዮም እዮም። ናይ ትግራይ ናይ መሬት ምዝገባ ዒወታት ብዞም 
ዝስዕቡ ውፅኢታት ይግሇፁ። ድኻ-ተኮር ብምኳኑን ኣብ ፌለይን ጠንካራን 
ከባብያዊ ሶሽዮ-ፖሇቲካዊ ታሪክን መሰረት ዝገበረ ኔሩ። እቲ ናይ ምዝገባ ትግራይ 
መሬት  ከይዱ ኣሳታፌን ግሌፅን ኣካይዲ ስሇ ዝተኸተሇ ከም ብለፅ ስራሕ ተገይሩ 
ተወሲደ እዩ። 

6. ኣብ መሬት መሰረት ዝገበረ ዕዲጋ  ተኮር ሕርሻ  ከም ናይ  ውሕስና ምግቢ  
መማረፂ ስትራቴጂ 

ናይ ምዕባሇ ስትራቴጅታትን ፖሇቲካን ንኣናኡሽተይን ዒበይቲን ናይ ሕርሻ መሬት 
ኣብ ዝብሌ ኣብ ናይ ኣካዲሚክ ማእኸሌ ን ዒሰርተታት ዒመታት መካትዑ 
ዛዕባታት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ይኩን እምበር ኣብዚ ቀረባ እዋን መካተታይ ሕርሻ 
ናብ ዝብሌ ሳሌሳይ መማረፂ ተቐይሩ እዩ። እዙይ ማሇት ድማ ካብ ኣብ 

ንኡሽተይን ዒበይትን ሕርሻታት ጥራሕ ኣብ ኣግሪቢዝነስን እንዱስትሪታትን 
ሓረስቶትን መሰረት ዝገበረ ርክብ እዩ። እዚ ናይ ሕዚ ፅንዒታዊ ፅሑፌ ኣብ 
መካተታይ ሕርሻ ምዕባሇ ኣማራፂ ክሌሰ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ እዩ። 

ኣብዚ ዒሇምሊኻዊ ኣብ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ናይ መሬት ወረራ ንዝተሓሊሇኩ 
ኣብ ገጠር ሌምዒት ዘድሃቡ ክትዒት ክፌጠሩ ክኢልም’ዮም። ሓዯሓዯ ሰባት አብ 
ዒበይቲ ሕርሻ ዝግበሩ ኢንቨስትመንትታት ከም ፅቡቅ ናይ ምዕባሇ ፀጋታት 
ጌይሮም ይወስድዎም። ብኻሉእ ወገን ድማ ካሌኦት ኣብ ሕርሻ ፅቡቅ ኣፌሌጦ 
ዘሇዎም ድማ ኣብ ንኡሽተይ መሬት ዝውንኑ ሓረስቶትን ናይ ሕርሻ ኣሰራርሓን 
መሰረት ይገብሩ። በዚ መሰረት ናይ መሬት ወረራታት እውን ኣብ ናይ ከባቢያዊ 
መነባብሮ ፅሌዋ የሕድሩ’ዮም። እዚ ኣብ ናይ መሬት ወረራ ዝተገበረ ነቀፋታ እቲ 
ማሕበረሰብ ኣሳታፊይ፣ ማዕርነታዊን ዘሊቒ ምዕባሇን ብዘረጋግፅ መሌክዐ ከም ናይ 
ንግዲዊ መዲርግቲ ኣካሌ ክኸውን ገይርዎ እዩ። ኻብዚ ክትዕ ተሊዑሌና መካተታይ 

ሕርሻ ኣብ መሬት መሰረት ዝገበረ ትርፉ ዘድሃበ ኢንቨስትመት ከም ብለፅ ትካሊዊ 
መፌትሒ ክኸውን ኪኢለ’ዩ። 

ናይ መካተታይ ሕርሻ ዯገፌቲ እዚ ከይዱ ናይ ኣግሪቢዝነስ እንዱስትሪታት 
እታወታት ዝረኽብለን ንቶም ሓረስቶት እውን ናይ ዕዲጋ ጠንቅታት ብምቕናስ 
ኣታዊኦም ዘዕብዩለን ብምካኑ ንኽሌቲኦም ከም ዒወት ይቆፅርዎ። እዙይ ሓሳብ 
እዙይ ኣብ ዯቡባዊ ክፌሇ-ዒሇም ተፇሊጣይ እንዲኾነ ይመፅእ ኣል። ምኽንያቱ ድማ 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

ከበዯ ማንጁር 

2 
 

 

ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 

14
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ዕዲጋታትን መንግስታትን ውሽጣዊ ዕዲጋ መሰረት ዝገበረ ምዕባሇ ብጣዕሚ 

ስሇዘይማዕበሇ’ዩ። 

እዚ መካተታይ ሕርሻ ንቶም ኣናኡሽተይን ዒበይቲ ናይ መሬት ትሕዝቶ ዘሇዎምን 
ኣካሊት ርክብ ብማዕረ ዝርኢ እምበር ንሓዱኦም ዘዲለ ኣይኮነን። እዚ ኣካይዲ 
ብሰፉሑ ኣብ ዒሇም-ሇኻ ናይ ፌቃቓዯኛታት መምርሒታት ከምኡ እውን ኣብ 
ሃገርሇከ መንግስታትን ዒሇምሇከን ኣህጉራዊ ናይ ሌምዒት ትካሊትን ከም ባንኪ 
ዒሇምን ናይ ኣፌሪካ ዱቨልፕመንት ባንክን ዝረኣይ ናይ ፖሉሲ ቅምር እዩ።
መካተታይ ሕርሻ ማሇት ድኻ ዘሳትፌ ኣካይዲ እዩ።መካተታይ ሕርሻ ማሇት ዝኮነ 
ኢንተርፕራይዝ ከመይ ጌይሩ ንግዱ ከምዘካይድ ምህርቱ ከመይ ጌይሩ 
ከምዝሸይጥን ካሌኦት ንምህርቲ ዝጠቕሙ ከም እታወታትን ናይ ገንዘብ ፌሌፌሌ 
ከምዝርከብን ዝገሌፅ እዩ። መካተታይ ማሇት ንኣናኡሽተይ መሬት ዝውንኑ 
መራሕቲ ስድራ ናይ ከባቢኦም ናይ ንግዱ ርክብ ብምምችቻው ምስ ሃገር-ሇከን 
ዒሇም-ሇኸን ዕዲጋታት ንዝግበር ርክብ የመሌክት። እዙይ ማሇት መካተታይ ሕርሻ 

ክባሃሌ እንድሕር ኮይኑ ንኡሽተይ መሬት ዝውንኑ መራሕቲ ስድራን ዕዲጋን 
ዘራኽብ እንተኾይኑ እዩ። 

መካተታይ ሕርሻ ኣብ ትርፊማነትን ናይ ሕብረተሰብ ዛዕባን ናብ ናይ ጥቕሚ 
ጎንፅን የምርሑ እዮም። ኣብ ናይ መካተታይ ሕርሻ ዝመፅእ ቕርሕንቲ ኣብ ሞንጎ 
ትርፊማነትን ናይ ሕብረተሰብ መነባብሮን ክህሌዉ ዝኽእለ ዘይምቅድዲዋት 
እዮም። ኣግራርያን ስተዱስ ኣብ ዝባሃሌ መፅናዕቲ መካተታይ ሕርሻ ከም ዒወትን 
ውድቀትን ይገሌፆ። እዙይ መረዲእታ ኣብ ናይ ሓረስቶት ተቓሊዒይነትን ስሌጣን 
ዘይምህሊውን ዘተኮረ እንትኸውን ከምዙይ ዒይነት ከይዱ እቶም ሓረስቶት 
ድላታቶም ኣብ ኢንዱስትሪታት ተፀባያይ ክገብር ይኸእሌ እዩ ይብለ። ስሇዙይ 
ድማ ኣብ ሞንጎ ሓረስቶት ኣድሊይ ርክብ ንከይህለን ዕዲጋ-ተኮር ዝኾኑ ምህርቲ 
ብምስፌሕፊሕ ናይ ምግቢ ምህርትታት ንክቕንሱ ይገበር። እዙይ ቅድሚ ሕዚ 
ዘል ውስን መፅናዕቲ መካተታይ ሕርሻ ከይዱ መካተታይነቱ ናይ ስሌጣን 

ኣፇሊሊይን ሽፊኖምን ኣብ ከይዱ ዘሇው ፀገማት ብምባሌ የቐምጦም። 

7. ኣብ ፖሉሲ ዘሇዎ ረብሓ 

ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ እዋን ኣብ ናይ መሬት ዋንነት ዒይነት ናይ ፖሉሲ 
ክትዕ እኳ እንተሃሇወ ኣብ ዝሓሇፇ ናይ መሬት መቀል ወይ ብውርሲ ካብ ቤተሰብ 
ንዝረኸብዎ መሬት ናይ መሬት ምዝገባ ዋንነት መረጋገ ወረቀት ብምሃብ ናይ 
ሓፂር ግዜ ዋንነት ንክህለ ዝገብር እዩ። ናይ ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ኩልም 
ናይ መሬት ዋንነት ምስክር ወረቐታት ቅድሚ ምሃብ ናይ ኩልም መሬት ቆፀራን 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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ምዝገባን ተካይደ እዩ። እዙይ ከይዱ ምዝገባ ኣብ ናይ ሰፇራ መሬታትን ኣብ ቀረባ 

ግዜ ኣብ ዝተኻየደ ውስን ናይ ማሕበራዊ መሬት መቐልእውን ቀፂለ እዩ። 

ናይ መሬት ምዝገባ መሰረት ዝገበረ ዋንነት መሬት ሓረስቶት ሓደሽ ቴክኖልጂ 
ንክጥቀሙ ብምብርትታዕን ኣብ ግራውቶም ናይ ሓመድን ማይን ዕቀባ 
ብምክያዶምን ናይ መሬት ኣጠቓቕማ ምምሕያሽን ምህርትን ኣብ ምውሳኽ 
ኣበርክቶ ከም ዘሇዎ ይእመነለ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መሬት ዋንነት 
ዘተኣማምን ንክኸውን ፃዕሪ ጌሩ እዩ። ምኽንያቱ ዋንነቱ ዘተኣማምን እንድሕር 
ኮይኑ ሓረስቶት ኣብ ምንካይ ውሕጅን ናይ መሬት ሌሙዕነትን ዝሕግዙ 
ቴክኖልጂታትን ንክተኣታተው ስሇዘበረታትዕ እዩ። እዙይ ናይ መንግስቲ ፖሉሲ 
ካሌኦት ትፅቢት ዝተገበረልምን ዘይተገበረልምን ውፅኢታት ንክርኣዩ ክገብር 
ይኸእሌ’ዩ። እቶም ብምክንያት መሬት ምዝገባ ትፅቢት ዝተገበረልም ሇውጥታት 
መሬት ኣብ ጥቅሚ ምውዒሌን ናይ ሌቃሕ ቀረብ ምህሊውን ’ዮም። 

እዙይ ናይ መሬት ምዝገባ ወይ ናይ መሬት መረጋገፂ ወረቐት ኣብ ዘተኣማምን 

ናይ መሬት ዋንነትን ጎሌበት ዘድሌዮ ናይ መሬት ሌምዒትን ኢንቨስትመንትን 
ዝብሌ ኣብ ከይዱ ዝርከብ መመያየጢ ሓሳብ ኮይኑ እዩ። እቲ ቐድሚ ሕዚ ዘል 
መረዲእታ ሓዯ ዒይነት ኣይኮነን። ብመሰረት ካብ አህጉር ኤሽያን ካሌኦትን 
ዝተረከበ ውፀአት መፅናዕቲ እዙይ ዒይነት ናይ መሬት ምዝገባ ዋንነት መሬት 
ዘጠናኽር እንትኽውን ኣብ ኣፌሪቃ ዝረኸብናዮም መረዲእታታት ግና ናይ መሬት 
ምዝገባን ዋንነትን ብተፃራሪኡ እዮም። ምኽንያቱ ድማ ነዚ ዝወፅእ ወፃኢ ሌዐሌ 
ብምኳኑን እቲ ውፅኢቱ ከምቲ ተፅቢት ዝተገበረለ ስሇዘይኮነን’ዩ። 

ናይ መሬት ምዝገባ ወይ ዋንነት ኣብ መሬት ክራይ ምስሊጥ ዘሇዎ ግዯ ኣብ 
እተፀንዏ ፅንዒት እዚ ናይ መሬት ናይ ምሕዯራ ሇውጢ ኣብ ናይ መሬት ክራይ 
ዕዲጋ ተሳትፍ ንክውስኽ ጌይሩ እዩ። ይኹን ድ’ምበር ናይ መሬት ውሕስና ኣብ 
ናይ ምግቢ ውሕስና ዘሇዎ ኣስተዋፅኦ ኩለ ግዜ መካትዑ ኮይኑ ይርከብ። 
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 

ከበዯ ማንጁር 
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ኣብ 1996 አ.ም.ፇ ኣብ ሮማ (ኢጣሌያ) ኣብ ዝተኻየዯ ናይ ምግቢ ዒሇም-ሇኸ 
ኣኼባ ከምዝገሇፆ ውሕስና ምግቢ ተረጋግፁ ዝብሃሌ ኹልም ዯቅ ሰባት ኣብ ኩለ 
እዋን ናይ ኣካሌን ናይ እኮኖሚን ዒቅሚ ንእኹሌ፣ዉሑስ፣ናይ ምግቢ ድሌየቶም 
ዘማሌእ፣ ዝተመጣጠነን ዝመረፅዎ ምግቢ ንምምጋብ እንትህሌዎምን ቡቁዕን 
ጥዕንኦም ዝተሓሇወን ሂወት ክህሌዎም ከልን እዩ።  

ውሕስና ምግቢ ዒሇም-ሇኸ፣ብሀገር ዯረጃ፣ብክሌሌ፣ ብወረዲ፣ ብጣብያን፣ ብስድራ 
ቤት  ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ዘል ናይ ምግቢ አቕርቦት፣ ተበፃሕነት፣ 
ኣጠቓቅማን ናይ ምግቢ ምርግጋዕን ንምግሊፅ ይጠቅም። ናይ ምግቢ ኣቕርቦት 
ማሇት ፅርየቱ ዝሓሇወን እኹሌን መጠን ምግቢ ቀፃሌነት ብዘሇዎ መንገዱ 
ምምራት፣ምዕዲግ ወይከዒ ብሓገዝ ምረካብ ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ተበፃሒነት 
ተማሉኡ ዝብሃሌ ማሇት ዉሌቀ-ሰባት፣ማሕበረሰባት፣ወይከዒ ሃገራት እኮኖሚያዊ፣
ሕጋዊ፣ፖሇቲካዊ፣ማሕበራዊ ሃፌትን መሰሌን ዘድሌዮም ዝተመጣጠነ ምግቢ 

ንምርካብ ዒቅሚ እንትህሌዎም እዩ።  

ኣጠቓቅማ ምግቢ  ክበሀሌ ከል ድማ መሰረታዊ ናይ ዝተመጣጠነ ምግቢ 
ፌሌጠት ምውናን ዝሓትትን ከይዱ ኣዯሊሌዋ ምግቢ ማሇት’ዉን ፅሩይ ማይ፣ፅሬት 
ምግቢን ምግቢ ዝዲሇዉለ ኣቅሑትን፣ከይዱ ኣሰራርሓ ምግቢን ትሕዝቶ ምግቢን 
ዘጠቓሌሌ’ዩ። ናይ ምግቢ ምርግጋፅ ማሇት ድማ ናይ ምግቢ ኣቕርቦትን 
ተበፃሕነትን ንዝተፇሊሇዩ ተፇጥሮኣውን ሰብ-ሰራሕን ሓዯጋታት ኣብ ዝኾነ ይኹን 
እዋን ተፃዊሩ ክሓሌፌ ከል ማሇት እዩ። ናይ ምግቢ ውሕስና ክሌስ ሓሳብ 
ብኣርባዕተ መሌከዕታት ክርአይ እንከል ካብ ቐሉሌን ሓዯ መዏቀንን ማሇት ዉን 
ብጥምየትን ድርቀን ጥራሕ ምግሊፅ ሓሌፈ ናብ ዒብይ ጊዜ ዘይህብ ማሕበራውን 
ፖሇትካውን ዛዒባ ምኻን ተሸጋጊሩ እዩ።  

ንኣብነት በቪያ ካምፔሽያ ብ 1996 አ.ም.ፇ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ክሌስ ሓሳብ 
ፀሓፉ ከምዝገሇፆ ንምግቢ ሌአሊውነት ዝሰርሑ ሰባት (ትካሊት) ናይ ምግቢ 

ውሕስና ኣፇፃፅማ ትኹረቱ ኣብ ኢንቨስተራትን (ዒብይ ሕርሻ) ኣብ እንደስትሪ 
ዘድሀበ ሽርክና ሕርሻን ብዋናነት ከዒ ኣብ መሪፅካ (ሓሪኻ) ምምራት (specialized 
production)፣መሬት ምሽማይ፣ኣብ ንግድ ሌውውጥን ዝተመስረተ ከምዝነበረን 
ይሕብር።  

እዝ ናይ ምግቢ ለኣሊውነት ኣፇፃፅማ ስነምህዲር ኣብ ምዝባዕ፣ ኣብ ኣናእሽተይን 
ካብ ኢድ ናብ ኣፌ ዝኾኑ ሓረስቶትን ከባባያዊ (አናእሸቱ) ዕዲጋታትን ዒብይ ፅሌዋ 

16
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ድርጅት ነው። ይህ ስብስብ በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስሞችና ቅርጾችን ይዞ ወደ 
ሥራ ይገባል። በሀገራችንም የፓርቲ ፖለቲካ ቅርፅ እየያዘ በቅርብ ጊዜ ብቅ እያለ 
ከመጣ ወዲህም እነዚህ ስብስቦች ንቅናቄ፣ ግንባር፣ ድርጅት፣ቅንጅት፣ ፓርቲ 
የሚባሉ ስሞችን በመያዝ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባታቸውን እንረዳለን። 
በንጉሣዊው የአስተዳደር ዘመን የ1948ቱ የተሻሻለው ሕገ-መንግስት አንዳንድ 
የዲሞክራሲ መብቶችን (የጽሑፍ፤ ሀሳብን የመግለጽ እና የንግግር) ቢፈቀድም 

በተግባር ደረጃ ለእነዚህ እውን መሆን ይህ ነው የሚባል ዕድል ሳይፈጠር 
የይስሙላ ሆኖ ቀርቷል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች መፈጠርና ወደ ሥራ 
የመግባት ጉዳይ ሙሉ በሙሉ የማይቻልና የማይሞከር አደገኛ ዝንባሌ ተደርጎ 
ስለተቆጠረ የፖለቲካ ሥርዓቱ የፓርቲ-አልባ መገለጫነትን ተላብሶ እንዲቆይ 
ሁኔታዎች አስገድደዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም የተወሰኑ ስብስቦች እጅግ 
ምስጢራዊ በሆነ መንገድ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ወደ ሥርዓቱ 
ማክተሚያ ገደማ ውስን ሙከራዎች ማድረጋቸው ባይቀርም የተጓዙበት ርቀት 
እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እንደ ብዙዎች ምልከታ ይህ ሁኔታ በ1966ቱ 
መጠነ ሰፊ የህዝብ እንቅስቃሴ ወቅት የተፈጠረውን ክፍተት በመሙላት የዘውዱን 
ሥርዓት በማስወገድና እርሱንም ተክቶ ሥልጣን ለመያዝ የሚችል የፖለቲካ 
ኃይልና አደረጃጀት እንዳይኖር ጉልህ ሚና ተጫውቷል። 

ይህ በዚህ እንዳለ፤ የዘውዱን ስርዓት በኃይል ለማስወገድ የተደራጀ የትጥቅ 

እንቅስቃሴ የጀመሩ እንደ ኤርትራ ግንባሮች የመሳሰሉ በዘውግና በክልላዊነት ዕሳቤ 
ዙሪያ የሚሽከረከሩና የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የተገዳደሩ የፖለቲካ 
ቡድኖች መፈጠራቸው አልቀረም። በንጉሣዊው አስተዳደር ዘመን ሰፍኖ የቆየውና 
የዜጎችን የፖለቲካ ህይወት ትርጉም-አልባ ያደረገው አጠቃላይ ድባብም፣ 
በአንፃራዊነት የተሻለ ቁመና የነበረው የወታደሩ ክፍል በ1966ቱ አብዮት ግለት 
በመጀመሪያ አስተባባሪ ኮሚቴ ቀጥሎም ደርግ ተብሎ የሚታወቀውን አደረጃጀት 
ፈጥሮ ሥልጣነ-መንግሥትን ለመቆጣጠር አስችሏል። ይህ አካልም ገና ከመነሻው 
የተለያዩ አቋሞችን በሚያራምዱና በተፃራሪ ጎራዎች በተሰለፉ የውስጥ ኃይሎችና 
ተስፋፊነትና የተለያዩ ዓላማዎች በነበራቸው የውጭ ተዋንያን የተቃጡበትን 
ተቃውሞዎችና ግፊቶች ተቋቁሞ በ1983 እስከወደቀ ድረስ አምባገነናዊ ሥልጣኑን 
አስጠብቆ መቆየት ችሏል። 

የድህረ- 1966 አብዮት ሁነቶች ዳሰሳ (1967-1983) 

የ1966ቱን የኢትዮጵያ አብዮት መቀጣጠል ተከትሎ የተለያዩ አቋሞችን 
የሚያራምዱ ተመሣሣይና ተፎካካሪ ርዕዮተዓለማዊ ዝንባሌዎችን የሚያቀነቅኑ 
በርካታ የፖለቲካ ቡድኖች ተደራጅተው በከፊል ህጋዊነት፤ በሕቡዕና፤ ከሕጋዊ 
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ገይሩ እዩ። እዝ ኣመሇኻኽታ ርክብ ስሌጣን ዝምሌከት ተወሳኺ ሓሳብ እውን 

ከምፅእ እዩ።  

ሓረስቶት ውሕስነት ምግቢ ንከየማሓይሹ ዝዒግቱ ብዙሓት ነገራት ኣሇው። 
ካብዚኣቶም ብዋናነት ዝጥቀስ ድማ ውሕስ ዝኮነ መሬት ምርካብ እዮ። ዋንነት 
መሬት ማሇት መሬትን ካሌኦት ሃፌቲ ናይ ምርካብን ምጥቃምን ስርዒት እዩ። 
ውሕስነት ምግቢ ማሇት ድማ እኹሌ ዝኾነ ምግቢ ምህሊውን ምርካብ ምጥቃምን 
ንንውሕ ዝበሇ ግዜ ዝተረጋግዏ ኣቕርቦት ምርካብ ማሇት’ዩ። ብሓፇሽኡ ኣብ 
ክሌቲኦም ርእስታት ምርምር ብዝተፇሊሇየ መንገዱ ይርኣዩ እንትኾኑ እምበር 
ተመሳሰሌቲ እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ዘትኩሮ ኣብ ምርካብ መሬት 
ተጠቃምነትን ፌሌፌሌ ኣታውን እንትኸውን እቲ ካሌኣይ ድማ ካብ ፌሌፌሌ 
ኣታዊ ክሳብ ምጥቃም ምግቢን ዯረጃ ስነመዒዛን እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን መሰሌ 
ዋንነት ከም ፖሉሲ መሳርሒ ዒብዩ ትኩረት ረኺቡ ንምርካብ ምግቢ ይፀሌዎ 
ኣል። ኣብዚ ንምርካብ ዝተፇተነ ንዘን ክሌተ ስነ ሓሳባት ማሇት እውን ውሕስና 

ዋንነት መሬት ብኸመይ ስድራ ተኮር ምግቢ ውሕስና ከምዝፀሌዎ ንምድህሳስ 
እዩ። እዞም ናይ መሬትን ምግቢን ውሕስና ጉዲያት ነቲ ኣብ ሕፅረት መሬትን 
ተዯራቂ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ኢትዮጽያ ከባቢ ዝነብር ድኻ ሕብረተሰብ ቀንዱ ናይ 
መነባብሮ መሰረት እዩ። 

2. ውሑስ ዋንነት መሬትን ውሕስና ምግቢን 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ዝተፇሊሇዩ ፅንዒታትን ፖሉሲታትን ድላትን ተበግሶን ኣብ 
ሞንጎ መሬትን ውሕስና ምግቢን ዘሇዉ ርክባት ብግሌፂ ንምርዲእ’ዩ። ኣብ ምዕባሇ 
ንዝርከባ ሃገራት፤ መሬት ሓዯ ካብቶም ቀንዱ መፌረያይ እታወታት ናይ 
ሓረስቶት መነባብሮ እዩ። ኣብ ገጠር መሬት ዝርክብ ብመንግስቲ ድጋፌን 
ብዘይስሩዕ መሬት ምሌውዋጥን እዩ። ካብ ዝሓሇፈ ኣርባዒ ዒመታትን ሌዕሉኡን 
ጀሚሩ ስሩዕ ናይ መሬት መሸጣ ተከሌኪለ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ብኣዋጅ መሰረት 
መሬት ንብረት ናይ መንግሰቲ ብምዃኑ ምሻጥ ወይ መትሓዚ ክኽውን ኣይከኣሌን 
ሰሇዝብሌ’ዩ። 

ብዘይካ ሓረስቶትን ብእንስሳ ዝመሓዯሩን ናይ ምጥቃም መሰሌ ዝነበሮም ኩለ 
መሬት ብመንግስቲ ከም ዝውነን ይኹን እምበር ሕድሕድ ስድራቤት መሬት 
ክጥቀሙለን ከካርዮን ከም ዝኽእለ እዩ። ናይ መሬት ጉዲይ ጥንኩር ቅዋምን 
መርገፂን ናይ ፖሉሲ ተገዲስነትን ዘሇዎ ኮይኑ ሕርሻዊ ምዕባሇ ውሕስና ምግቢ 
ክንክን ሃፌቲ ተፇጥሮ ድኽነት ምንካይን መሰሌ ወዱ ሰብን ዘጠቓሇሇ’እዩ። 
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