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መቅዴም 

ኢትዮጵያ ፈርጀ ብዘ የኢኮኖሚና እና ማኅበራዊ ዕዴገት ሇማስመዜገብ የተሇያዩ 

ፖሉሲዎችን ነዴፋና ስትራቴጂዎችን ቀይሳ በመንቀሳቀስ ሊይ መሆኗ ይታወቃሌ። 

በዙህም በተሇይ ባሇፉት ሁሇት አስርተ-ዓመታት አመርቂ ውጤቶችን ሇማስመዜገብ 

ችሊሇች። ከ2000 እስከ 2010 ባለት አስር ዓመታት የአገሪቱ ኢኮኖሚ በአማካይ 

በዓመት 10.3 በመቶ በማዯግ አገሪቱን በዓሇም በፈጣን ሁኔታ ከሚያዴጉ ኢኮኖሚ 

ተርታ ሇመሰሇፍ አስችሎታሌ። በተመሳሳይ ሁኔታ መሠረተ-ሌማትን በማስፋፋትና 

ማኅበራዊ አግሌግልቶችን በማዲረስ ረገዴ መሌካም ውጤቶች ተመዜግበዋሌ።  

ይሁን እንጂ እነዙህ መሌካም ውጤቶች አንዯተጠበቁ ሆነው አገሪቱ ዚሬም በዕዴገት 

ወዯኋሊ ከቀሩ አገራት ተርታ ሇመውጣት አሌቻሇችም። የኢንደስትሪውንና 

የአገሌግልት ርፎችን በማሳዯግ ሥራ አጥነትን ሇመቀነስ የተዯረገው ጥረት የተሳካ 

ነው ሇማሇት አያስዯፍርም። በመሆኑም ዚሬም የአገሪቱ ኢኮኖሚ በግብርናው ርፍ 

ሊይ ጥገኛ እንዯሆነ ይገኛሌ። የግብርና ክፍሇ-ኢኮኖሚ ከአገራዊ የወጪ ምርቶች 

(Export Items) ውስጥ 84 ከመቶ የሚሸፍን ሲሆን፤ በስራ ሊይ ከተሠማራው 

የሠው ኃይሌ ውስጥ የ80 ከመቶ ያህሌ ዴርሻ አሇው።  

በዜናብ ሊይ በእጅጉ ጥገኛ የሆነው የግብርናው ክፍሇ-ኢኮኖሚ በበኩለ የተሇያዩ 

የተፈጥሮ፣ አካባቢያዊ፣ የቴክኖልጂ እና መዋቅራዊ ችግሮች በስፋት 

ይስተዋለበታሌ። የዜናብ እጥረትና ወቅቱን አሇመጠበቅ፣ የአየር ንብረት ሇውጥ 

አለታዊ ተፅዕኖዎች፣ የመሬት መራቆትና የአፈር መሸርሸር ዋና ዋናዎቹ የተፈጥሮ 

ተግዲሮቶች ሲሆኑ፤ አነስተኛ አርሶ አዯሮችን በሚገባ ያሊማከሇ የመሬት ባሇቤትነት 

ጥያቄ፣ ወጥ የሆነና የተፈጥሮ ኃብት ስርጭትን ያገናበ የመሬት አጠቃቀም ፖሉሲ 

አሇመኖር እና ሇአነስተኛ ገበሬዎች የሚሰጡ ዴጋፎች መጠንና ጥራት አጠያያቂ 

መሆን ክፍሇ-ኢኮኖሚውን አንቀው ከያዘት መዋቅራዊ ችግሮች መካከሌ ይጠቀሳለ። 

በአሁኑ ጊዛ በሁለም ክሌልች የእርሻ መሬት እጥረት በከፍተኛ ዯረጃ የሚስተዋሌ 

ሲሆን፤ የነፍስ ወከፍ የእርሻ መሬት መጠን ከዓመት ወዯዓመት እየቀነሰ እንዯመጣ 

ጥናቶች ያመሇክታለ። የዙህ ችግር ዋና ሰሇባዎች ዯግሞ አዱስ ወዯስራ ዓሇም 

የሚቀሊቀለት ወጣቶች እንዯሆኑ የታወቀ ነው።  



VIII viii 
 

በመሆኑም ሇዙህ በውስብስብ ችግሮች የተያ ክፍሇ-ኢኮኖሚ መፈትሔ መስጠት 

ምርትማነቱን በማሳዯግ የተሻሇ አገር ሇመፍጠር ሇሚዯረገው ጥረት ወሳኝ መሆኑ 

አያጠያይቅም። ክፍሇ-ኢኮኖሚው በሚመራባቸው ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ሊይ 

በመወያየት ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የተገናቡ አማራጮችን ማቅረብ 

አስፈሊጊነቱ እጅግ ወሳኝ ነው።  

በመሆኑም ፎረም ፎር ሶሻሌ ስተዱስ ባሇፉት ኃያ ዓመታት ሲያዯርግ እንዯቆየው 

ሁለ በዙህ አንገብጋቢ ወቅታዊ ርዕስ ሊይ የሚያተኩር ‹‹መሬት፣ የመሬት 

አጠቃቀምና የምግብ ዋስትና በኢትዮጵያ›› በሚሌ ዏቢይ ርዕስ ስር ሁለም ባሇዴርሻ 

አካሊት የተሳተፉበት ጠኝ ሕዜባዊ የውይይት መዴረክ አጋጅቶ ነበር። ከነዙህ 

መካከሌ ስዴስቱ የውይይት መዴረኮች በብሔራዊ ጉዲዮች ሊይ በማተኮር በአዱስ አበባ 

የተካሄደ ሲሆን ሦስቱ ግን ክሌሌ አቀፍ በሆኑ የመሬት ጉዲይ ሊይ በማተኮር 

በክሌልች (በትግራይ፣ ኦሮሚያ እና አማራ) እንዱካሄደ የታቀደ ነበሩ። ቀዯም ሲሌ 

በወጣው የጊዛ ሠላዲ መሠረት የውይይት መዴረኮቹ ሲካሄደ ቆይተው በአማራ 

ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ጉዲዮች ሊይ የሚያተኩረውና በክሌለ ዋና ከተማ 

ባሕር ዲር ሊይ በመጋቢት 2012 እንዱካሄዴ ታቅድ የነበረው የውይይት መዴረክ 

ከመካሄደ በፊት የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ በአገራች በመከሰቱና ወረርሽኙን ሇመቆጣጠር 

የህዜባዊ ውይይቶች ሊይ ገዯብ በመጣለ መዴረኩን በታቀዯሇት ቦታና ጊዛ ሇማካሄዴ 

አሌተቻሇም ነበር። 

ይሁን እንጂ የውይይት መዴረኩ ጥቅምት 20 ቀን 2013 በርቀት በኢንተርኔት 

እንዱካሄዴ ተዯርጓሌ። በመዴረኩም የተሇያዩ የፌዳራሌ እና ክሌሊዊ መንግስታዊ 

ዴርጅቶች ተወካዮች፣ በርፉ ጥናትና ምርምር የሚያዯርጉ ምሁራን፣ የሲቪሌ 

ማኅበራት ተወካዮችና ላልችም ተሳትፈውበታሌ። ሇውይይት መነሻ የሚሆን 

የክሌለን የመሬት ሁኔታ፣ አስተዲዯርና አጠቃቀም እንዱሁም በክሌለ የሚታየውን 

የምግብ ዋስትና ችግርና የችግሮቹ መሠረታዊ ምንጮችን ከመፍትሔ ኃሳብ ጋር 

ያቀፈ ‹‹በአማራ ክሌሊዊ መንግስት የመሬትና የምግብ ዋስትናን የሚመሇከቱ አሳሳቢ 

ጉዲዮች›› በሚሌ ርዕስ በርፉ ባሇሙያ በሆኑት በአቶ መንበሩ አሇባቸው ጥናታዊ 

ጽሐፍ ቀርቧሌ። በጥናት ወረቀቱ ሊይ በመንተራስ በተሳታፊዎች ጥሌቅ ውይይት 

ተካሂዶሌ፡፡ በዙህም በክሌለ የሚታየውን የመሬት ዕጥረት፣ መበጣጠስና መከሊት 

ሇመከሊከሌ እንዱሁም አሁን የሚታየውን ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር ሇማቃሇሌ 
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ሉወሰደ ይገባቸዋሌ የተባለ የፖሉሲ ኃሳቦች ቀርበው ውይይትና ክርክር 

ተካሄድባቸዋሌ።  

ከዙህ ቀዯም እንዯሚያዯርገው ሁለ ፎረም ፎር ሶሻሌ ስተዱስ በዙህ የውይይት 

መዴረክ ሊይ የቀረበውን ጥናታዊ ወረቀት አርትዖት ተዯርጎበት በመዴረኩ ሊይ 

ሊሌተሳተፉ የተሇያዩ የሕብረተሰብ ክፍልች እንዱዯርስ በማሰብ እነሆ አሳትሞ 

አቅርቧሌ።  

በዙህ ሂዯት ውስጥ ጥናታዊ ጽሐፉን በማጋጀት ያቀረቡትን አቶ መንበሩ 

አሇባቸውን፣ የውይይት መዴረኩ አጋጅ የነበሩትን የዴርጅቱ ሠራተኞች እንዱሁም 

የውይይቱን ተሳታፊዎች በሙለ እጅግ ሊመሰግን እወዲሇሁ። መሬት፣ የመሬት 

አጠቃቀምና የምግብ ዋስትና በኢትዮጵያ የሚሇውን የውይይትና የሕትመት 

ፕሮጀክት በገንብ የዯገፈሌንን የኦፕን ሶሳይቲ ኢኒሼቲቭ ፎር ኢስተርን አፍሪካ 

(Open Society Initiative for Eastern Africa) ዴርጅትን በራሴና በፎረም ፎር 

ሶሻሌ ስተዱስ ስም አመሰግናሇሁ። 

የራስወርቅ አዴማሴ (ድ/ር) 

ስራ አስፈፃሚ ዲይሬክተር 

ፎረም ፎር ሶሻሌ ስተዱስ 





 

 
 

1 መግቢያ 

1.1 አጠቃሊይ መነሻ 

ባሇፉት አስርተ-ዓመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከ10% በሊይ አማካይ አጠቃሊይ የሀገር 
ውስጥ ምርት ዕዴገት አሳይቷሌ (UNDP 2014, Donnenfeld and et al, 2019, 
World Bank, 2017)። በኢትዮጵያ አጠቃሊይ ዴህነትም በ1995/96 ከነበረበት 
45.5% በ2010/11 ወዯ 29.6% እንዱሁም በ2015/16 ወዯ 23.5% እንዯቀነሰ 
የመንግስት ሠነዴ ያመሇክታሌ (PCD, 2018):: በተሇይ ግብርና አጠቃሊይ የሀገሪቱን 
ኢኮኖሚ ሇመሇወጥ፣ ዴህነትን ሇማስወገዴና የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ መሠረትና 
ዋናው የኢኮኖሚ ርፍ መሆኑ ይታመናሌ። በተሇያዩ ሠነድች እንዯተገሇጸው 
(WFP/CSA 2019, FF 2018) ግብርና ከ85% ሇሚሌቀው የሀገሪቱ የገጠር ነዋሪ 
የኑሮ መሠረት ከመሆኑም በሊይ ከፍተኛውን የስራ ስምሪት (ከ75% በሊይ) ሸፍኖ 
የሚገኝና ከሀገሪቱ አጠቃሊይ የሀገር ውስጥ ምርት ከ40% በሊይ ዴርሻ ያሇው ነው። 
ግብርና 80% የሀገሪቱን የውጭ ንግዴ ገቢ የሚያመነጭና 70% የኢንደስትሪ ጥሬ 
ዕቃ ፍሊጎቷን የሚያቀርብ የኢኮኖሚ ርፍም ነው። 96% የሚሆነው የሀገሪቱ የሇማ 
መሬት (Cultivated land) የተሸፈነው 90% የሚሆነውን አጠቃሊይ የግብርና ምርት 
በሚያመርቱና አማካኝ የመሬት ይዝታቸው 0.95 ሔክታር እንዯሚሆን በሚገመት፣ 
እንዱሁም ከእነዙህ ውስጥ አንዴ ሦስተኛ የሚሆኑት ከ0.5 ሔክታር በታች የሆነ 
መሬት እንዲሊቸው በሚታመንና በዋናነት ሇራሳቸው ፍጆታ ብቻ በሚያመርቱ 
አነስተኛ ገበሬዎች ነው።  

በላሊ በኩሌ ዯግሞ ጥቂት የማይባሇው የሀገሪቱ ክፍሌ በተሇያዩ መሠረታዊ 
ምክንያቶች ሳቢያ ተከታታይ ሇሆነ የምግብ ዋስትና ችግር የተጋሇጠ ነው። በተሇይም 
ዴርቅና ላልች የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋዎች በተሇያዩ የሀገሪቱ ክፍልች 
ሇሚታየው የምግብ ዋስትና ተጋሊጭነት ምክንያቶች እንዯሆኑ ይታመናሌ። ከዙህ 
በተጨማሪ የቤተሰብ ጥሪት መዲከምና መሟጠጥ፣ የመሬት ሀብት መከሊት፣ ፈጣን 
የህዜብ ዕዴገትና ብዚት እንዱሁም አነስተኛ የስራ ዕዴሌ የመሣሰለት ማህበረሰቡ 
ሇምግብ ዋስትና ችግሮች ያሇውን ተጋሊጭነት በማባባስ አጠቃሊይ የኑሮ ሁኔታ 
አውደን አስቸጋሪ እንዱሆን ያዯርጉታሌ (MoRAD 2009):: የኢትዮጵያ ፕሊንና 
ሌማት ኮሚሽን በ2018 ባወጣው ሪፖርት ሊይ እንዲቀረበው ምንም እንኳን በሀገሪቱ 
የምግብ ዕጥረት ያሇበት የህብረተሰብ ክፍሌ እየቀነሰ ቢመጣም1 አሁንም ከአጠቃሊይ 
የሀገሪቱ ህዜብ ብዚት አንጻር የምግብ ዕጥረት ያሇበት ማህበረሰብ ቁጥር ከፍተኛ ነው 
(PCD, 2018. P.74)። ይህም አሁንም የምግብ ዋስትና ችግር፣ የተመጣጠነ ምግብ 
                            
1ሇምግብ ዕጥረት ተጋሊጭ የሆነው ህዜብ ብዚት እ.ኤ.አ በ2004 32.5%፣ በ2011 ዓ.ም 21.5% እንዱሁም 
በ2016 10.4% በመሆን ከዓመት ዓመት የመቀነስ አዜማሚያ አሳይቷሌ፡፡ 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 
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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 

47 

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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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ምስሌ 1፡ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ካርታ  

በክሌለ የግብርና ቢሮ መረጃ መሠረት (ግብርና ቢሮ 1996) ክሌለ አጠቃሊይ በሆኑ 
አምስት የአየር ንብረት ቀጠናዎች4 ያለት ሲሆን በረሀማ፣ ቆሊማ፣ ወይናዯጋ፣ ዯጋና 
ውርጭ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ከክሌለ 3%፣ 28.4%፣ 44.3%፣ 20.4% እና 
3.9% ዴርሻ ይይዚለ። ወቅታዊ መሇዋወጡ እንዯተጠበቀ ሆኖ የክሌለ ከፍተኛ 
አማካይ የሙቀት መጠን ከ260 ሴሌሺየስ በሊይ ሲሆን፣ ዜቅተኛው ዯግሞ እስከ 110 
ሴሌሺየስ ይወርዲሌ። በላሊ በኩሌ ከፍተኛው አማካይ ዓመታዊ የዜናብ መጠን 1400 
ሚ.ሜ ሲሆን፣ ዜቅተኛው ዯግሞ ከ500-700 ሚ.ሜ ይሆናሌ። ክሌለ ዓባይ፣ ተከዛና 
አዋሽ ተፋሰሶችን የሚጋራ ሲሆን ተፋሰሶቹን መሠረት ያዯረጉ ዓመታዊና ወቅታዊ 
የሆኑ ወንዝችና ጅረቶች ባሇቤት ነው። በአጠቃሊይ የክሌለ የመሬት ገጽታ የከፍተኛ 
ተራራማ ቦታዎች፣ የተሰባበሩና ተሇዋዋጭ ተዲፋቶች፣ ጉብታዎች፣ ሜዲዎችና 
ቦረቦሮች የሚበዘበት ነው። በላሊ በኩሌ በቅርቡ በተሰራ የመሬት ሽፋንና አጠቃቀም 
መረጃ (WLRC, 2018) መሠረት ክሌለ የሀገሪቷን 37.5%፣ 30.5%፣ 12.2%፣ 
11.1% እና 5.5% የሇማ መሬት፣ እንጨትና ቁጥቋጦ፣ ሳራማ መሬት፣ ተክሌ አሌባ 
እና የዯን ስነ ምህዲርን እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የያ ነው።5 

                            
4የአየር ንብረት ቀጠና አሰያየሞች በተሇያዩ ባሇሙያዎችና ሠነድች ሊይ የተሇያየ እንዯሚሆንና አስገዲጅ 
የመከፋፈያ ዯረጃ እንዯላሇ መረዲት አስፈሊጊ ነው።  
5የመሬት ሽፋን መረጃዎች የሽፋን ዓይነቶቹ የሚከፋፈለበት ወጥ መንገዴ የላሇ በመሆኑ ምክንያት ወይም 
ወቅታዊ በመሆንና ባሇመሆኑ፣ ወይም የአጠቃቀሙና የሽፋኑ መረጃ የሚገኝበት ምንጭ በመሇያየቱ ምክንያት 
ውጤቱ የተሇያየ ነው። ሇምሳላ አንዲንዴ መረጃዎች የክሌለ የዯን ሽፋን 5.5% እንዯዯረሰ ሲገሌፁ በክሌለ 
የግብርና ቢሮ ወቅታዊ መረጃ መሠረት ዯግሞ የዯን ሽፋኑ ከ17% በሊይ እንዯሆነ ይነገራሌ። 

መንበሩ አሇባቸው 
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ምስሌ 1፡ የአማራ ክሌሊዊ መንግስት ካርታ  

በክሌለ የግብርና ቢሮ መረጃ መሠረት (ግብርና ቢሮ 1996) ክሌለ አጠቃሊይ በሆኑ 
አምስት የአየር ንብረት ቀጠናዎች4 ያለት ሲሆን በረሀማ፣ ቆሊማ፣ ወይናዯጋ፣ ዯጋና 
ውርጭ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ከክሌለ 3%፣ 28.4%፣ 44.3%፣ 20.4% እና 
3.9% ዴርሻ ይይዚለ። ወቅታዊ መሇዋወጡ እንዯተጠበቀ ሆኖ የክሌለ ከፍተኛ 
አማካይ የሙቀት መጠን ከ260 ሴሌሺየስ በሊይ ሲሆን፣ ዜቅተኛው ዯግሞ እስከ 110 
ሴሌሺየስ ይወርዲሌ። በላሊ በኩሌ ከፍተኛው አማካይ ዓመታዊ የዜናብ መጠን 1400 
ሚ.ሜ ሲሆን፣ ዜቅተኛው ዯግሞ ከ500-700 ሚ.ሜ ይሆናሌ። ክሌለ ዓባይ፣ ተከዛና 
አዋሽ ተፋሰሶችን የሚጋራ ሲሆን ተፋሰሶቹን መሠረት ያዯረጉ ዓመታዊና ወቅታዊ 
የሆኑ ወንዝችና ጅረቶች ባሇቤት ነው። በአጠቃሊይ የክሌለ የመሬት ገጽታ የከፍተኛ 
ተራራማ ቦታዎች፣ የተሰባበሩና ተሇዋዋጭ ተዲፋቶች፣ ጉብታዎች፣ ሜዲዎችና 
ቦረቦሮች የሚበዘበት ነው። በላሊ በኩሌ በቅርቡ በተሰራ የመሬት ሽፋንና አጠቃቀም 
መረጃ (WLRC, 2018) መሠረት ክሌለ የሀገሪቷን 37.5%፣ 30.5%፣ 12.2%፣ 
11.1% እና 5.5% የሇማ መሬት፣ እንጨትና ቁጥቋጦ፣ ሳራማ መሬት፣ ተክሌ አሌባ 
እና የዯን ስነ ምህዲርን እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው የያ ነው።5 

                            
4የአየር ንብረት ቀጠና አሰያየሞች በተሇያዩ ባሇሙያዎችና ሠነድች ሊይ የተሇያየ እንዯሚሆንና አስገዲጅ 
የመከፋፈያ ዯረጃ እንዯላሇ መረዲት አስፈሊጊ ነው።  
5የመሬት ሽፋን መረጃዎች የሽፋን ዓይነቶቹ የሚከፋፈለበት ወጥ መንገዴ የላሇ በመሆኑ ምክንያት ወይም 
ወቅታዊ በመሆንና ባሇመሆኑ፣ ወይም የአጠቃቀሙና የሽፋኑ መረጃ የሚገኝበት ምንጭ በመሇያየቱ ምክንያት 
ውጤቱ የተሇያየ ነው። ሇምሳላ አንዲንዴ መረጃዎች የክሌለ የዯን ሽፋን 5.5% እንዯዯረሰ ሲገሌፁ በክሌለ 
የግብርና ቢሮ ወቅታዊ መረጃ መሠረት ዯግሞ የዯን ሽፋኑ ከ17% በሊይ እንዯሆነ ይነገራሌ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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የክሌለ የፕሊን ኮሚሽን የ2007 ዓ.ም የህዜብና ቤቶች ቆጠራን መሠረት አዴርጎ 
ባወጣው የክሌለ የህዜብ ብዚት ትንበያ መሠረት አጠቃሊይ የክሌለ ህዜብ ብዚት ወዯ 
22.5 ሚሉዮን የሚገመት ሲሆን፣ ይህም የሀገሪቷን 22.4% ያህሌ ይሆናሌ። 
ከጠቅሊሊው ህዜብ ውስጥ 18 ሚሉዮን (80%) ያህለ በገጠር የሚኖርና ኑሮውን 
በግብርናና ተዚማጅ መንገድች የሚመራ ነው። የህዜብ መጠኑን በዕዴሜ ዯረጃ ስንቃኝ 
39.8% ዕዴሜው ከ15 ዓመት በታች፣ 4.2% ዯግሞ ከ65 ዓመት በሊይ ሲሆን፤ 
በመስራት ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ የሚገኘው ዯግሞ 55.95% ያህለ ነው። የክሌለ 
የህዜብ ጥግግት 142 /ኪ.ሜ2 ሲሆን፣ እርሻ፣ የእንስሣት ምርትና በተወሰነ ዯረጃ 
ዯንና ተዚማጅ ርፎች የክሌለ ዋነኛ የኢኮኖሚ መሠረቶች ናቸው።  

በአጠቃሊይ በክሌለ ያሇው ተፈጥሯዊ ስብጥር በተሇይም የግብርና ቀጠናው፣ የአየር 
ንብረቱ፣ የሰው ኃይሌ ዕዴለ ሲታይ በታሰበበትና ዕውቀትን መሠረት ባዯረገ መንገዴ 
ከተመራ የክሌለን የምግብ ዋስትና ሇማረጋገጥ ትሌቅ መሠረትና አጋጣሚ ያሇው 
ክሌሌ ነው። 

2 የመሬትና ምግብ ዋስትና አውዴ 

በመሬት አስተዲዯር ርፍ በተሇይም የገጠር መሬት ይዝታ ማረጋገጫን በተመሇከተ 
በሀገር ዓቀፍም ሆነ በክሌልቹ ዯረጃ የተሇያዩ ስራዎች እንዯተከወኑ የሚመሰክሩ 
በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ያዯረጓቸው ጥናቶች ይገኛለ 
(Desalegn 2004, 2009፤ Deininger et al. 2007)6። በላሊ በኩሌ የምግብ 
ዋስትናን የማረጋገጥ ጉዲይ የሀገሪቱ ቁሌፍ የሌማት አጀንዲ መሆኑ በተሇያዩ 
የመንግስትና የዓሇማቀፍ ዯጋፊዎች ሠነድች ሊይ ተገሌጾ ተመሌክተናሌ7። ይሁን 
እንጂ መንግስት ዋና ጉዲይ የሚሇውና የመሬት ተጠቃሚ ገበሬዎች ወይም ላልች 
ያገባናሌ ባይ አካሊት ሁኔታውን የሚመሇከቱበት መንገዴ አንዴ ዓይነት ሉሆን 
እንዯማይችሌ መረዲት ይቻሊሌ። በተሇይም መሬትና የምግብ ዋስትና ጉዲይን 
በዜርዜር ሉመሇከቱ በሚችለ ተመራማሪዎች ርፎቹን አቀናጅተው የማጥናት 
ሌምዴ ባሇመኖሩ ሁሇቱንም ርፎች ያካተቱ ጥናቶች እንዯሌብ ማግኘት ያስቸግራሌ 
(D. Maxwell and K. Wiebe 1998 in S. Holden and. G. Hosaena 2016)። 

                            
6Desalegn R. (2004) Searching for Tenure Security? The Land System and New Policy 
Initiatives in Ethiopia. FSS Discussion Paper No.12. Forum for Social Studies. Addis Ababa. 
Ethiopia. Deininger, K. et al (2007). Rural Land Certification in Ethiopia: Process Initial 
Impact, and Implications for Other African Countries. World Bank Policy Research Working 
Paper 4218. Washington, DC: World Bank. 
7የሀገሪቱ ተከታታይ የመካከሇኛ ጊዛ የዕቅዴ ሰነድች (GTPI and GTPII, ላልችም በሇጋሾች የተጋጁ 
USAID (2015): Food Security Country Frame Work for Ethiopia, World Bank (2017): Country 
Partnership Framework for the Federal Democratic Republic of Ethiopia: FOR THE PERIOD 
FY18–FY22. ላልችንም ሰነድች መመሌከት ይቻሊሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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ስሇዙህ ሇመነሻ እንዱሆንና በሀገር ዓቀፍም ይሁን በአማራ ክሌሌ ያሇውን የመሬትና 
የምግብ ዋስትና ችግር አውዴ በተገቢው መንገዴ ሇመገንብ እንዱረዲ በርፎቹ 
ያሇውን የዕውነታ ምስሌ ከዙህ በታች በተመሇከተው የዴሌብ ስዕልች (Rich 
Pictures)8 ምሳላ ቀርቧሌ።  

 

ምስሌ 2፡ ዴሌብ ስዕሌ (የእውነታ ምስሌ) 

2.1 የምግብ ዋስትና ሀገራዊ ገጽታ  

በ1970ዎቹ የመጀመሪያው የምግብ ኮንፈረንስ ሀሳብ እንዯመነጨ የሚታመነው 
Kedir, 2017) የምግብ ዋስትና ዕሳቤ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ትርጉሙ እየሰፋና በዓሇም 
አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ዯረጃ ዋና የሌማት አጀንዲ እየሆነ መምጣቱ ግሌጽ ነው። 
በ1996ቱ የዓሇም ዓቀፉ የምግብ ፕሮግራም ጉባኤ (ዕሳቤ መሠረት የምግብ ዋስትናን 
ስናነሳ ዋናው ጉዲይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ሇጤናቸውና ሇህይወታቸው 
አስፈሊጊ የሆነውን ምግብ በሊቂነት የማግኘት አቅምንና ሁኔታን የሚመሇከት ነው። 
ይህ ዕሳቤ የሚከተለትን መሠረታዊና አጠቃሊይ ጉዲዮችን ይይዚሌ።  

                            
8ዴሌብ ስዕሌ አጠቃሊይ የነገሮችን ሁኔታ ሇማስረዲት የሚረዲ መሳሪያና በሰዕልችና ንዴፎች አማካኝነት 
ያሌተዯራጁ የሰዎችን ሀሳቦች ሇመግሇጽና በኋሊም የነገሮችን ግንኙነት ተመሌክቶ እንዯ መነሻ የሚያገሇግለ 
ሀሳቦችን ሇማሳየት የሚረዲ መንገዴ ነው። 
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ስሇዙህ ሇመነሻ እንዱሆንና በሀገር ዓቀፍም ይሁን በአማራ ክሌሌ ያሇውን የመሬትና 
የምግብ ዋስትና ችግር አውዴ በተገቢው መንገዴ ሇመገንብ እንዱረዲ በርፎቹ 
ያሇውን የዕውነታ ምስሌ ከዙህ በታች በተመሇከተው የዴሌብ ስዕልች (Rich 
Pictures)8 ምሳላ ቀርቧሌ።  

 

ምስሌ 2፡ ዴሌብ ስዕሌ (የእውነታ ምስሌ) 

2.1 የምግብ ዋስትና ሀገራዊ ገጽታ  

በ1970ዎቹ የመጀመሪያው የምግብ ኮንፈረንስ ሀሳብ እንዯመነጨ የሚታመነው 
Kedir, 2017) የምግብ ዋስትና ዕሳቤ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ትርጉሙ እየሰፋና በዓሇም 
አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ዯረጃ ዋና የሌማት አጀንዲ እየሆነ መምጣቱ ግሌጽ ነው። 
በ1996ቱ የዓሇም ዓቀፉ የምግብ ፕሮግራም ጉባኤ (ዕሳቤ መሠረት የምግብ ዋስትናን 
ስናነሳ ዋናው ጉዲይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ሇጤናቸውና ሇህይወታቸው 
አስፈሊጊ የሆነውን ምግብ በሊቂነት የማግኘት አቅምንና ሁኔታን የሚመሇከት ነው። 
ይህ ዕሳቤ የሚከተለትን መሠረታዊና አጠቃሊይ ጉዲዮችን ይይዚሌ።  

                            
8ዴሌብ ስዕሌ አጠቃሊይ የነገሮችን ሁኔታ ሇማስረዲት የሚረዲ መሳሪያና በሰዕልችና ንዴፎች አማካኝነት 
ያሌተዯራጁ የሰዎችን ሀሳቦች ሇመግሇጽና በኋሊም የነገሮችን ግንኙነት ተመሌክቶ እንዯ መነሻ የሚያገሇግለ 
ሀሳቦችን ሇማሳየት የሚረዲ መንገዴ ነው። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

መንበሩ አሇባቸው 
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ስሇዙህ ሇመነሻ እንዱሆንና በሀገር ዓቀፍም ይሁን በአማራ ክሌሌ ያሇውን የመሬትና 
የምግብ ዋስትና ችግር አውዴ በተገቢው መንገዴ ሇመገንብ እንዱረዲ በርፎቹ 
ያሇውን የዕውነታ ምስሌ ከዙህ በታች በተመሇከተው የዴሌብ ስዕልች (Rich 
Pictures)8 ምሳላ ቀርቧሌ።  

 

ምስሌ 2፡ ዴሌብ ስዕሌ (የእውነታ ምስሌ) 

2.1 የምግብ ዋስትና ሀገራዊ ገጽታ  

በ1970ዎቹ የመጀመሪያው የምግብ ኮንፈረንስ ሀሳብ እንዯመነጨ የሚታመነው 
Kedir, 2017) የምግብ ዋስትና ዕሳቤ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ትርጉሙ እየሰፋና በዓሇም 
አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍ ዯረጃ ዋና የሌማት አጀንዲ እየሆነ መምጣቱ ግሌጽ ነው። 
በ1996ቱ የዓሇም ዓቀፉ የምግብ ፕሮግራም ጉባኤ (ዕሳቤ መሠረት የምግብ ዋስትናን 
ስናነሳ ዋናው ጉዲይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ሇጤናቸውና ሇህይወታቸው 
አስፈሊጊ የሆነውን ምግብ በሊቂነት የማግኘት አቅምንና ሁኔታን የሚመሇከት ነው። 
ይህ ዕሳቤ የሚከተለትን መሠረታዊና አጠቃሊይ ጉዲዮችን ይይዚሌ።  

                            
8ዴሌብ ስዕሌ አጠቃሊይ የነገሮችን ሁኔታ ሇማስረዲት የሚረዲ መሳሪያና በሰዕልችና ንዴፎች አማካኝነት 
ያሌተዯራጁ የሰዎችን ሀሳቦች ሇመግሇጽና በኋሊም የነገሮችን ግንኙነት ተመሌክቶ እንዯ መነሻ የሚያገሇግለ 
ሀሳቦችን ሇማሳየት የሚረዲ መንገዴ ነው። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ሀ) አምርቶ ወይም ሸምቶ ምግብ ሇማግኘት ያሇ አቅምና ዕዴሌ ወይም አጠቃሊይ 
የምግብ ተዯራሽነት (Access to food)፤ 

ሇ) የምግብ በአካባቢው መገኘት ወይም አቅርቦት መኖር፣ (Food availability)፤ 

ሏ) ምግብ በሊቂነት መገኘቱ (and sustainability)፤  

መ) አቅርቦቱ ካሇ ዯግሞ አጠቃቀሙና (Food utilization) ናቸው። 

በተሇይም የመጀመሪያዎቹ ሦስት ሁኔታዎች መሠረታዊና ችግር ሆነው ሲከሰቱ 
በቀሊለ የቤተሰብ ጥሪት ማጣትን ሉያስከትለና ጥሪትን መሌሶ መገንባትንም ከባዴ 
የሚያዯርጉ፣ በጊዛ ሂዯትም ከምግብ ዋስትና ችግር ስር ወዯሰዯዯ ዴህነት ሉያሻግሩ 
የሚችለ ጉዲዮች ናቸው።  

በተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ዴርጅት መረጃ መሠረት 9.2% የሚሆነው 
የዓሇማችን ህዜብ ሇከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር የተጋሇጠ ሲሆን፣ ይህ መጠን 
17.2% የሚሆነውን በመካከሇኛ ዯረጃ የተጋሇጠውን ሲጨምር የምግብ ዋስትና ችግር 
ተጋሊጭነት በዓሇማችን ከፍተኛ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ (FAO, 2018)። ወዯ 
አህጉራችን አፍሪካ ስንመጣ ሇከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር የተጋሇጠው ህዜብ 
ብዚት 21.5% ሲሆን በመካከሇኛ ዯረጃ ተጋሊጭ የሆነው ዯግሞ 52.4% እንዯሆነ 
የዓሇም አቀፉ ዴርጅት መረጃ ያመሇክታሌ።  

የሀገራችን ሁኔታ ስንመሇከት ሁኔታው የተሇየ አይዯሇም። የዓሇም አቀፉ የምግብ 
ምርምር ተቋም በ2020 ባወጣው ዓሇም አቀፍ የረሀብ አመሌካች ኢንዳክስ (Global 
Hunger Index) መሠረት ኢትዮጵያ 26.2 ነጥብ በመያዜ ከ107 ሀገራት 92ኛ ዯረጃ 
ሊይ በመሆን አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ ትገኛሇች (IFPRI 2020)። በሀገሪቱ 29% ህዜብ 
የመጨረሻ ዯሀ የሚባሌ ሲሆን፤ 44% የሚሆነው ዯግሞ ተከታታይ በሆነ የስርዓተ-
ምግብ ዕጥረት የሚቸገር ነው። ላሊው 43% (ከዙያ ውስጥ 46% የሚሆነው የገጠር 
ህዜብ ነው) ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ነው። በዓሇም ባንክ ሠነዴ መሠረት በሀገሪቱ 
ሇከፍተኛ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ ነው ተብል ከተሇየው 27 
ሚሉዮን ህዜብ መካከሌ 12.2 ሚሉዮን ያህለ የሴፍቲኔት ፕሮግራም በላሇባቸው 
ወረዲዎች የሚኖር ነው (WB 2014):: በላሊ መረጃ መሠረት በኢትዮጵያ ከ4 ሰዎች 
አንደ የምግብ ዋስትና ችግር ያሇበት ነው (CSA and WFP 2019)። የ2009 ዓ.ም 
መረጃን ጠቅሰው አብደሌአዙዜ ዓሉ በታህሳስ 2019 እንዯሚያስጠነቅቁት ዯግሞ 
በረሀብ የተነሳ ኢትዮጵያ ከጠቅሊሊ ሀገራዊ ምርት ከ55 ቢሉዮን ብር በሊይ 
ትከስራሇች። ከስርዓተ-ምግብ መዚባት ችግር ጋር በተያያ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ 
ከጠቅሊሊው ሀገራዊ ምርት 16.5% እንዱቀንስ የሚያዯርግ ተጽዕኖ የሚያዴርበት 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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ሲሆን 67% የሚሆኑ የሀገሪቱ አምራች ዛጎች ከ5 ዓመት በታች በነበሩ ጊዛ 
በመቀንጨር ችግር የተጎደ ናቸው።  

ምንም እንኳን ባሇፉት ሁሇት አስርታት ብቻ በእርሻ መሬት መስፋፋት፣ በወቅታዊ 
የዜናብ ሁኔታ፣ የማዲበሪያና ምርጥ ር አጠቃቀም ምክንያት ምርታማነት በመሻሻለ 
የሰብሌ ምርት በዕጥፍ ቢያዴግም፣ ሀገሪቱ አሁንም ምግብን ከውጭ በመግዚት፣ 
በማስገባትና በቀጥታ ምግብ ዕርዲታ ሊይ የተመረኮች ነች (A. Alpha and Samuel 
G. 2015):: የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረቶች እንዯተዯረጉ የተሇያዩ 
ጥናቶችና ሪፖርቶች ቢገሌጹም፣ አሁንም የምግብ ዋስትናና የስርዓተ-ምግብ ችግርና 
ተጋሊጭነት በሀገርም ሆነ በየክሌሌ ዯረጃ ከፍተኛ ነው። ዴርቅን ጨምሮ ላልች 
የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሇምግብ ዋስትና ችግር እንዯሚያጋሌጡ ቢታወቅም 
በተሇይ የመሬት መከሊት፣ ውስን የቤተሰብ ጥሪት፣ ኋሊ ቀር የእርሻ ቴክኖልጂ፣ 
የስራ ዕዴሌ ማነስ፣ የህዜብ ቁጥር ጫና ሇአዯጋ ተጋሊጭነቱን የሚያባብሱና የህዜቡን 
የኑሮ ሁኔታ ጫና ውስጥ የሚከቱ ዋና ዋና ምክንያቶች ተዯርገው ይወሰዲለ 
(MoRAD 2009):: በአጠቃሊይ በሀገራችን በ2016 ማንኛውም ግሇሰብ፣ ቤተሰብ 
ወይም ማህበረሰብ በማንኛውም ጊዛና ሁኔታ በማምረት ወይም በመሸመት በቂ 
ምግብ ቢያንስ በቀን ሇአንዴ ጎሌማሳ የሚያስፈሌገውን ዜቅተኛውን ዕሇታዊ የካልሪ 
ፍሊጎት (2,200 Kcal) ከተሇያዩ የምግብ ዓይነቶች ማግኘት ከቻሇ ወይም ሇዙያ 
የሚያውሇው 3,772 ብር በዓመት የሚኖረው ከሆነ ቢያንስ ከምግብ ዴህነት መስመር 
በሊይ እንዯሆነ ይታሰባሌ (CSA–WFP, 2019)።  

በዙህ መረጃ መሠረት በ2016 በኢትዮጵያ 20.5% የሚሆነው ቤተሰብ የምግብ 
ዋስትና ችግር ያሇበት እንዯሆነ የተገመተ ሲሆን፣ በግሇሰብ ዯረጃ ሁኔታው 25.5% 
ይሆናሌ። ይህ ዯግሞ 26 ሚሉዮን የሀገሪቱ ህዜብ የምግብ ዋስትና ችግር ያሇበት 
መሆኑን ያስረዲሌ። በላሊ አገሊሇጽ ከእያንዲንደ አራት ኢትዮጵያዊ መካከሌ አንደ 
በዙህ የችግር ተጋሊጭነት ውስጥ ይገኛሌ። 18 ሚሉዮን ህዜብ በአስቸኳይ የምግብ 
ዕርዲታና የሴፍቲኔት ፕሮግራሞች ባይዯገፍ ኖሮ የምግብ ዋስትና ችግር ተጎጂው 
ቁጥር ከዙህ እንዯሚሌ መገመት ይቻሊሌ። ከፍ ብሇው ከተገሇጹት ትርጓሜዎችና 
በሀገሪቱ ከሚታየው ዕውነታ ስንነሳ የምግብ ዋስትና ጉዲይ በሀገራችን ቁሌፍና 
አሳሳቢ ጉዲይ መሆኑን መገንብ ይቻሊሌ።  

ቀጥል ካሇው ምስሌ እንዯምንረዲው ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ችግርን ሇመቋቋምና 
ሁኔታውን ሇመሇወጥ እንዱረዲት በተሇያየ ጊዛ የምግብና ሥርዓተ-ምግብ ስትራቴጂ 
ስትቀርጽና በየጊዛው ከሌማት ተባባሪዎች ጋር ስትከሌስ ቆይታሇች።  
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ምስሌ 3፡ የምግብ ዋስትናና ስርዓተ ምግብ ስትራቴጂ ሰነድች ውሌዯትና ሇውጥ 

ምንጭ፡ Arlène Alpha and Samuel Gebreselassié (2015) (የተተረጎመ) 

በአሁኑ ጊዛ የምግብ ዋስትና ችግርን ሇማስወገዴ ከሚዯረጉ ጥረቶች ውስጥ ጎሌቶ 
የሚታየው በተሇይ በመንግስትና ላልች የሌማት ተባባሪ መንግስታትና በይነ 
መንግስታት ዴጋፍ የሚካሄዯው የፒ ኤስ ኤን ፒ ፕሮግራም (Productive Safety 
Net Programme) ወይም በአብዚኛው ሴፍቲ ኔት ተብል የሚታወቀው ዋናው ነው። 
የዓሇም ባንክ ባወጣው ሠነዴ (WB, 2014) እንዯተገሇጸው የፒ.ኤስ.ኤን.ፒ እና 
ተጣማሪው የቤተሰብ ጥሪት ግንባታ ፕሮግራም (Household Assets Building 
Programme-HABP) ከመንግስት ዴሀ ተኮር የሌማት አጀንዲ ወጭ ውስጥ ጠነኛ 
ከመቶውን፣ እንዱሁም ከአጠቃሊይ ሀገራዊ ምርት አንዴ ነጥብ አንዴ ከመቶ ያህለን 
አስተዋጽዖ ያዯርጋለ። የ2012 ዓ.ም ፕሮዲክቲቭ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ዕቅዴ 
በከፍተኛ ዯረጃ ሇምግብ ዋስትና ችግር ተጋሌጠዋሌ በሚባለና በስምንት ክሌልች 
በሚገኙ 382 ወረዲዎች ሊይ የሚተገበር ሲሆን በዙህም 7.9 ሚሉዮን ተጠቃሚዎችን 
ሇመዯገፍ ያሇመ ነው (MoA, 2020)።  
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 
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ሠንጠረዥ 1፡ የፕሮዲክቲቭ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ሽፋን 

ዘር 
ዓመት 

(እ.ኤ.አ) 

የበጀት ግምት 
በሚሉዮን ($) የዘሩ ዋና ዓሊማ 

1ኛ  2005-2006 70  ከአስቸኳይ ዕርዲታ ወዯ ምርታማ ሌማት ተኮር ሴፍቲኔት 
ሽግግር ማዴረግ (Transition)። በተሇይ ተገማች የሆነ 
ዴጋፍ ሇመንግስት ማዴረግ፣ የምግብ ዕርዲታን በገንብ 
ዕርዲታ በመሇወጥ ዋናው የዴጋፍ መንገዴ ማዴረግ፣  

 የማህበረሰብ ተሳትፎን ማሳዯግና ተሳትፏዊ የተጠቃሚ 
ሌየታን መሠረት ያዯረገ ዕቅዴን ዋና መርህ በማዴረግና 
በህዜብ የሚሰሩና የምግብ ዋስትና መሰረታዊ ችግር ጋር 
የተያያዘ በተሇይም የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎችን 
ማከናወን፣  

2ኛ  2007-2009 200  ወቅታዊና ተገማች የአዯጋ ተጋሊጭነትን ማረጋገጥና 
የፕሮግራሙን ሽፋን በማስፋት ተጋሊጭነትን መቀነስ 
(Expansion)፣ 

 የመንግስት ኣቅም ግንባታ፣ በተቀናጀ የተፋሰስ ሌማት 
ምርታማነትን ማሳዯግ፣  

3ኛ  2010-2015 850  ከላልች እገዚዎች ጋር ማቀናጀትና የምግብ ዋስትናን 
የማረጋገጥ የረጅም ጊዛ ተፅዕኖን መሠረት ማስያዜና 
በተሇይ የህዜብ ተሳትፎ ስራዎችን በተጨባጭ መከታተሌ 
(Consolidation)፣ 

4ኛ  2015-2020 3394  የአዯጋ ስጋት አስተዲዯር ስርዓት መገንባት፣ ተዚማጅ 
የኑሮ ሁኔታ አገሌግልትና የስረዓተ-ምግብ ዴጋፍ የምግብ 
ዋስትና ችግር ሊሇባቸው ዯሀ የገጠር ቤተሰቦች ተዯራሽ 
ማዴረግ፣ 

ምንጭ፡ ከWorld Bank, 2014 የPSNP ሠነዴ የተቀናበረ። 

2.2 በአማራ ክሌሌ የምግብ ዋስትና ገጽታ  

በአማራ ክሌሌ ሇምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ ናቸው ተብሇው የተሇዩት በጠኝ 
ዝኖች የሚገኙ 70 ወረዲዎች ናቸው። በአሁኑ ጊዛ የመጀመሪያው የሴፍቲኔት 
ፕሮግራም ሲጀመር ከነበሩት 64 ወረዲዎች ሊይ 6 ወረዲዎች ተጨምረዋሌ። 
የተጨመሩት ወረዲዎች ዴጋፉ ከጀመረ በኋሊ በተሇያዩ ምክንያቶች ቀዴሞ የነበሩ 
ወረዲዎች የተከፈለና እንዯ አዱስ የተፈጠሩ አዲዱስ ወረዲዎች በመሆናቸው እንዯሆነ 
ይገመታሌ። ይህ የወረዲ ቁጥር በአስተዲዯራዊ ውሳኔዎች ምክንያት ሉሇዋወጥ 
እንዯሚችሌ መረዲት ያስፈሌጋሌ። ከታች በሠንጠረዥ 2 የተገሇጸውን ዜርዜር 
ከካርታ 1 ጋር በማመሳከር መረዲት እንዯሚቻሇው ከክሌለ ዯቡብ ምዕራብ ወረዲዎች 
በስተቀር በተሇይ ተራራማና ከፍተኛ ቦታዎች የሚያመዜኑባቸው አካባቢዎች የምግብ 
ዋስትና ተጋሊጭና በሴፍቲኔት ፕሮግራሙም የታቀፉ መሆናቸውን መረዲት 
ይቻሊሌ። ከአጠቃሊይ ወረዲዎቹ ወዯ 50% የሚሆኑት ሇከፍተኛ የምግብ ዋስትና 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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ችግር የተጋሇጡና በየዓመቱ በምግብም ይሁን በገንብ ዴጋፍ በሚከወን የህዜብ 
ንቅናቄ የተፈጥሮ ሀብት ስራ የሚሰራባቸው አካባቢዎች ናቸው።  

ሠንጠረዥ 2፡ በአማራ ክሌሌ የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ አካባቢዎች በዝንና በወረዲ 

ተራ ቁ. ዝን የወረዲ ብዚት 
በሴፍቲኔት የታቀፉ 

ወረዲዎች 

1 ምስራቅ ጎጃም 17 3 

2 ዯቡብ ወል 21 20 

3 ኦሮሚያ ሌዩ ዝን 6 5 

4 ዋግ ኸምራ 8 7 

5 ሰሜን ወል 14 11 

6 ዯቡብ ጎንዯር 13 7 

7 ማዕከሊዊ ጎንዯር 12 4 

8 ሰሜን ጎንዯር  6 6 

9 ሰሜን ሸዋ 22 7 

10 አዊ 9 - 

11 ምዕራብ ጎጃም 14 - 

12 ምዕራብ ጎንዯር 4 - 
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ምንጭ፡ አማራ ግብርና ቢሮ 2013 ዓ.ም 

በ2016 ከነበረው የሀገር ዓቀፍ የ23.5% የፍፁም ዴህነት ወሇሌ ጋር ሲወዲዯር 
26.1% የሆነው ህዜብ ከዴህነት ወሇሌ በታች የሚኖርበት የአማራ ክሌሌ ዴህነት 
የተስፋፋበትና ሇከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ ነው። ከሠንጠረዥ 3 
መመሌከት እንዯሚቻሇው ከአጠቃሊይ የሀገሪቱ ቤተሰቦች ውስጥ 20.5% በመቶ 
የሚሆነው የምግብ ዋስትና ችግር ያሇበት ሲሆን፣ ይህ ሁኔታ በገጠር (22.7%) 
የተባባሰ እንዯሆነ መመሌከት ይቻሊሌ። በዙህ ሀገራዊ ማሳያ መሠረት አማራ ክሌሌ 
ከሀገሪቱ ከፍተኛ የምግብ ዋስትና ችግር ያሇባቸውን ወገኖች ዴርሻ (36.1%) 
ይይዚሌ:: ከክሌለ ህዜብ ከሦስቱ አንደ የምግብ ዋስትና ችግር ያሇበት ነው። 26.1% 
የሚሆኑ ቤተሰቦች ከሀገራዊ የዴህነት መስመር በታች በመሆን (7,184 ብር በ2016) 
በፍጹም ዴህነት ውስጥና 31.3% ዯግሞ ከምግብ ዴህነት መስመር በታች የሚገኙ 
ናቸው። በአጠቃሊይ በአማራ ክሌሌ 24.7% የሚሆኑት ዜቅተኛውን ዕሇታዊ የምግብ 
ፍሊጎት ሇማሟሊት የማይችለና በምግብ ዯሀ የሚባለ መሆናቸውን መረጃው 
ያመሇክታሌ።  
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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በላሊ በኩሌ ዕዴሜቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናቶች መቀንጨር ሁኔታ 
የሀገራዊው አማካኝ 38.4% ሲሆን፣ የአማራ ክሌሌ 46.3% ነው። በተመሳሳይ 
የዕዴሜ ክሌሌ የሚገኙ የክሳት ችግር ያሇባቸው ህጻናት 9.8% ናቸው። ይህም ክሌለ 
ከሀገሪቷ ይበሌጥ በከፍተኛ ሁኔታ ሇምግብ ዋስትና ችግር የተጋሇጠ አካባቢ መሆኑን 
ያሳያሌ። 

ሠንጠረዥ 3፡ የምግብ ዋስትና ችግር መግሇጫ በቤተሰብ በመቶኛ 2016 

 በሀገር ዓቀፍ ዯረጃ አማራ ክሌሌ 

ጠቅሊሊ ከተማ ገጠር በግሇሰብ ዯረጃ 

የምግብ ዋስትና ችግር  

 

20.5% 13.9% 22.7% 25.5% 36.1 (7.9 
ሚሉዮን) ከ3 ሰው 
አንደ 

መቀንጨር ከ5 ዓመት በታች  38.4 25.4% 39.9% - 46.3% 

ክሳት ከ5 ዓመት በታች 
(Acute malnutrition) 

10 8.7 10.1  9.8 

ፍፁም ዴህነት 23.5%    26.1 

ከምግብ ዴህነት መስመር 
በታች  

24.8 15.2 27.1  31.3 

የምግብ ዴሀ (Food Poor)  19.3    24.7% 

ምንጭ፡ CSA and WFP, 2019 

ቀጥል በሠንጠረዥ 4 እንዯቀረበው ዯግሞ በአጠቃሊይ ሀገራዊው ዕሇታዊ የካልሪ 
ፍጆታ ባሇፉት ሁሇት አስርተ ዓመታት የ54% አዎንታዊ ሇውጥ ያሳየ ሲሆን፣ 
በአማራ ክሌሌ የ21% አዎንታዊ ሇውጥ ታይቷሌሌ። ይሁን እንጂ ሇውጡ ከላልች 
ክሌልች ሁኔታ ሲነጻጸር ዜቅተኛና ከሀገር አቀፉ አማካኝ እጅግ ያነሰ መሆኑን 
መገንብ ይቻሊሌ። በተሇይም ከ2011-2016 በነበረው ጊዛ መሻሻለ አለታዊ ሁኔታ 
ያሳየበትና በ8% ወዯኋሊ የተመሇሰበት ወቅት እንዯነበረ መረጃው ያመሇክታሌ። 
በዙህም ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ቀጥል ከፍተኛ ተፅዕኖ ያዯረበት ክሌሌ እንዯነበረ ማየት 
ይቻሊሌ። ከዙህ ጋር በተይያ በ 2014/15 በሀገሪቱ የተከሰተውና ከ27 ሚሉዮን 
ሰዎች በሊይ ሇምግብ ዋስትና ችግር ያጋሇጠው የኤሌኒኖ ክስተት (CSA-WFP 
2019) ያዯረሰው ጉዲት ተፅዕኖ በተሇይ ከ2011-2016 የነበረውን የመሻሻሌ ሑዯት 
እንዯጎዲው ቢገመትም፣ ሁኔታው በአማራ ክሌሌ ብቻ የተከሰተ የተፈጥሮ አጋጣሚ 
ባሇመሆኑ፣ ከአጠቃሊይ የችግሩ ግዜፈትና ችግሩን ከሚያስከትለ ተፈጥሯዊና ሰው 
ሰራሽ መሠረታዊ ምክንያቶች ጋር የተያያና አጠቃሊይ ከክሌሊዊው ሌማት ሂዯትና 
ውጤት ጋር የተገናኘ ጉዲይ እንዯሆነ ሇመገመት አያዲግትም።  
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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 

13

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 

3 
 

1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ሠንጠረዥ 4፡ ዕሇታዊ አማካኝ የካልሪ ፍጆታ በክሌሌ (1996-2016) 

ከሌሌ 1996 2000 2005 2011 2016 
% ሇውጥ 

(1995- 2016) 
% ሇውጥ 

(2011- 2016) 

ብሔራዊ 1953 2606 2746 2928 3008 54 3 

ትግራይ 1876 2422 2570 2823 2716 45 -4 

አፋር 2240 1892 2492 2788 2860 28 3 

አማራ  1975 2550 2508 2613 2398 21 -8 

ኦሮሚያ 2016 2688 2893 2978 3186 58 7 

ሶማላ 2144 2175 2713 2863 2988 39 4 

ቤኒሻንጉሌ ጉምዜ 1801 2627 2625 3079 2774 54 -10 

ዯቡብ ብ/ብ/ህ/ክ 1817 2753 2926 3288 3558 96 8 

ጋምቤሊ 1801 2417 - 3083 3320 84 8 

ሀረሪ 2268 2286 2715 3070 3120 38 2 

አዱስ አበባ 1993 1917 2239 2556 2599 30 2 

ምንጭ፡ CSA/WFP 2019 

በላሊ በኩሌ በሠንጠረዥ 4 እንዯሚታየው እንዯመዯበኛ መሇኪያ ከተቀመጠው 2,550 
ኪል ካልሪ በታች የሚመገቡ ወይም የምግብ ሀይሌ ዕጥረት ያሇባቸው በክሌለ 
የሚገኙ ቤተሰቦች 49% ያህሌ ሲሆኑ፣ ይህም ከሀገራዊ ዯረጃው (40%) የባሰ ነው።
በእነዙሁ ዓመታት በከተሞች የነበረው ሁኔታ በ16% ተሻሽል የነበረ ቢሆንም በተሇይ 
ሁኔታው በገጠሩ በመባባሱ ምክንያት በክሌለ አጠቃሊይ የምግብ ዕጥረት ያሇባቸው 
ቤተሰቦች በ2011 ከነበረው በ3% ጨምሯሌ።  

ሠንጠረዥ 5፡ ከመዯበኛው 2550 ኪል ካልሪ በታች የሚመገቡ ቤተሰቦች በመቶኛ 

 ከተማ ገጠር አጠቃሊይ 

 
2011 2016 

ሇውጥ በ% 
2011-2016 2011 2016 

ሇውጥ በ% 
2011-2016 2011 2016 

ሇውጥ በ% 
2011-2016 

ሀገራዊ 42 24 -18 40 33 -7 40 31 -9 

አማራ 40 24 -16 51 63 12 49 55 4 

ምንጭ፡ CSA-WFP 2019. 

በአጠቃሊይ መረጃዎቹ እንዯሚያሳዩት በአማራ ክሌሌ ያሇው አጠቃሊይ የምግብ 
ዋስትና ችግር ባሇፉት ዓመታት መጠነኛ መሻሻሌ ቢያሳይም፣ በተሇይ በክሌለ 
ያሇውን መረጃ ከላልች ክሌልች ሁኔታ ጋር ስናነጻጽር የምግብ ዋስትና ችግር 



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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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(36.1%)፣ በዕሇታዊ የካልሪ ፍጆታ አማካይ መጠን (2,398)፣ ዕዴሜያቸው ከ5 
ዓመት በታች ህጻናት መቀንጨር (46.3%) ከሁለም ክሌልች በአለታዊ መሌኩ 
ከፍተኛው ሁኔታ ሲሆን፣ በምግብ ዯሀ የሆኑ ቤተሰቦች ሁኔታ ከትግራይ (32.95%) 
ቀጥል ከፍተኛ ብዚት ያሇው የምግብ ዴህነት (31.3%) ያሇበት ቤተሰብ የሚገኝበት 
ነው። በላሊ በኩሌ ክሌለ ከ2000 እስከ 2016 ባለት ዓመታት ውስጥ ፍጹም 
ዴህነትን በ37.6% ሇመቀነስ የቻሇ ቢሆንም፣ የምግብ ዴህነትን ሇመቀነስ የቻሇው ግን 
በ3.7% ያክሌ ብቻ ነው። ይህ ዯግሞ በሀገሪቱ በአማካይ ከተዯረገው የ40% መሻሻሌና 
ከላልች ክሌልች ዜቅተኛው መሻሻሌ ከ30% በሊይ መሆኑን ስንገነብ ክሌለ በዙህ 
ረገዴ ገና ያሌተጀመረ መንገዴ እንዲሇውና የምግብ ዋስትና ችግሩ ከፍተኛና አሁንም 
ያሌተሻገረው የሌማት ጉዲይ መሆኑን ያመሇክታሌ።  

3 በአማራ ክሌሌ የመሬት ፖሉሲና አስተዲዯር 

እንዯ ሀገሪቱ ሁለ መሬት የክሌለም መሠረታዊ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ሀብት ነው። 
ከ85% በሊይ ነዋሪው በግብርናና ተዚማጅ ስራዎች የኑሮ ሁኔታው የሚወሰንበት 
ክሌሌ እንዯመሆኑ መጠን፣ በክሌለ የመሬት ዋስትና ጉዲይ ትሌቁ የፖሇቲካ፣ 
የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና ባህሊዊ አጀንዲ መሆኑም እሙን ነው። ስሇዙህ ከመሬት ጋር 
የተያያው የንብረት መብት ወይም ከመሬት ጋር የሚገናኝ መብት የተመሠረተበትና 
የተተረጎመበት ሁኔታ በመሬቱ ወይም በመሬቱ ሊይ የሰፈረው ሀብት ጥቅም ሊይ 
የሚውሌበትን መንገዴ፣ ጥሌቀትና ጊዛውን ከመወሰኑም በሊይ በኢኮኖሚ ዕዴገቱ ሊይ 
የራሱን ተፅዕኖ ያሳዴራሌ። ስሇዙህ በክሌለ መሬትና አስተዲዯሩ የፖሉሲ መሠረቱ 
ምንዴነው? አካታችነቱ ምን ያህሌ ነው? የህግ ማዕቀፉና ተቋማዊ ቁመናው ምን 
ይመስሊሌ? የሚለትን ሀሳቦች በተሇያየ መንገዴ መመሌከትና መዲሰስ በክሌለ 
የተሰራው የመሬት አስተዲዯር ተቋማዊ ምስረታና ማሻሻያ ሇምግብ ዋስትናም ሆነ 
ሇላልች ርፎች ያበረከተው አስተዋጽዖ አሇው ወይ የሚሇውን መመሌከት ተገቢ 
ይሆናሌ።  

3.1 የህግና ፖሉሲው መሠረቶች 

በሀገራችን ከመሬትና የመሬት ፖሉሲ ጋር የተያያውን ጉዲይ በርካታ የርፉ 
ተመራማሪዎች (Dessalegn, 2009, Yigremew, 2002, EEA/EEPRI, 2002) 
በንጉሱ መን (እስከ 1966)፣ በዯርግ ጊዛ (1967-1983) እንዱሁም በኢሕአዳግ 
መን (ከ1983 እስካሁን) በሚለ ሦስት ዋና ዋና የታሪክ ምዕራፎች በተሇያየ ጊዛ 
የተነተኗቸው በመሆኑ፣ እዙህ ጋር እነርሱን መዴገሙ ብዘም አስፈሊጊ አይሆንም። 
በአሁኑ ጊዛ የሀገሪቱም ሆነ የአማራ ክሌሌ የመሬት ይዝታን ጉዲይ በተጨባጭ 
የሚወስነው አሁን በስራ ሊይ ያሇውና በ1995 የወጣውን ህገ መንግስት መሠረት 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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አዴርገው የተቀረጹ የፖሉሲ፣ ህግና አሰራር ማዕቀፎች ናቸው። በዙህ ረገዴ 
በሀገራችን በአሁኑ ጊዛ የመሬት ፖሉሲና ተያያዥ መብቶች ተገሌጸውና ‘ተጠብቀው’ 
የሚገኙት በፌዳራለና የክሌልቹ ህገ መንግስቶች ሊይ ሲሆን፣ እንዯ ብዘ የአፍሪካ 
ሀገሮች የተብራራ፣ ራሱን የቻሇና የሚታወቅ የመሬት ፖሉሲ ሠነዴ የሇም። በላሊ 
አገሊሇጽ በመሬት ጉዲይ ሊይ በተመራማሪዎች፣ በመንግስት ወይም በላልች አካሊት 
የሀገሪቷ የመሬት ፖሉሲ እየተባሇ የሚጠቀሰው በ1995 የወጣው ህገ መንግስት ሊይ 
በአንቀጽ 40 የሰፈሩና አንዲንድቹ ሇተሇያየ ትርጉም የተጋሇጡ ሀሳቦችን እንዯ ፖሉሲ 
በመውሰዴ ነው። በተሇይም በፌዯራለ ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ስሇንብረት መብት 
የሰፈረውና በአንቀጽ 51 ሇፌዳራሌ መንግስቱ መሬትና ላልች የተፈጥሮ ሀብቶችን 
ስሇመጠቀም፣ ስሇመጠበቅና ህግ ስሇማውጣት እንዱሁም አንቀጽ 52 የፌዳራሌ 
መንግስቱ በሚያወጣው ህግ መሠረት ክሌልች መሬትና የተፈጥሮ ሀብቶችን 
እንዯሚያስተዲዴሩ የተገሇጹት ዴንጋጌዎች እንዯ ዋና ሀገራዊ የመሬት ፖሉሲ 
ማዕቀፎች ይታያለ። በክሌሌ ዯረጃም የፌዳራለን ህገ መንግስት ተከትል መሬት 
የመንግስት መሆኑን ያጸናበት እንዱሁም መሬት እንዳት እንዯሚገኝና በመሬት ሊይ 
ያሇውን መብት መጠን፣ ከመሬቱ ሊይ ያሇመፈናቀሌ ነገር ግን ይዝታው ሲወሰዴ 
ስሊሇው መብት የተዯነገገባቸው የክሌለ ህገ መንግስት አንቀጾች መሠረታዊ 
የሆነውንና የመሬት ይዝታና ተያያዥ መብቶችን ሇማስፈጸም ሇወጡ ተከታታይ የህግ 
ሠነድች መሠረት ነው። በዙህም መሠረት ከሞሊ ጎዯሌ የሚከተለት የክሌለ ህገ 
መንግስት አንቀጾች ዋና ምሰሶ ተዯርገው ሉወሰደ ይችሊለ።  

 የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባሇቤትነት መብት የመንግስትና 
የህዜብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይሇወጥ የክሌለ ህዜብ የጋራ ንብረት 
ነው (አንቀጽ 40/3)። 

 የክሌለ አርሶ አዯሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያሇመፈናቀሌ 
መብታቸው የተከበረ ነው (አንቀጽ 40/4)።  

 የመሬት ባሇቤትነት የህዜብ መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ የክሌለ መንግስት ሇግሌ 
ባሇሀብቶች በህግ በሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን 
ያስከብርሊቸዋሌ (አንቀጽ 40/6)። 

 በክሌለ ውስጥ ወይም ከክሌለ ውጭ የሚኖር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጉሌበቱ 
ወይም በገንቡ በመሬት ሊይ ሇሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ሇሚያዯርገው 
ቋሚ መሻሻሌ ሙለ መብት አሇው። ይህም መብት የመሸጥ፣ የመሇወጥ፣ 
የማውረስ፣ የመሬት ተጠቃሚነቱ ሲቋረጥ ዯግሞ ንብረቱን የማንሳት፣ 
ባሇቤትነቱን የማዚወር ወይም የካሳ ክፍያ የመጠየቅ መብቶችን ያካትታሌ 
(አንቀጽ 40/7)።  
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 
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የፌዳራለን ህገ መንግስት ዴንጋጌዎች ተከትል ዯግሞ የመጀመሪያው የፌዳራሌ 
ገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ 89/1989 የመሬት አስተዲዯር 
ስሇሚመራበት ሁኔታ፣ የመሬት አስተዲዯር የህግ ይት ምን መሆን እንዲሇበት፣ 
ስሇገጠር መሬት ይዝታ ክፍያዎች የዯነገጋቸው ሦስት ዋና ዋና አንቀጾች፣ በክሌለ 
ሊሇው የመሬት አስተዲዯር ዕሳቤና አሰራር እንዯ ፖሉሲና የህግ ምሰሶዎች ተዯርገው 
ይወሰዲለ። እዙህ ጋር ማንሳት የሚገባን በተሇይ የፌዳራለም ሆነ የክሌለ ህገ 
መንግስታት የከተማ መሬትን በሚመሇከት ባሇቤትነትን ከመዯንገግ ውጭ፣ ሌክ 
እንዯገጠሩ ሁለ የከተማ መሬት እንዳት እንዯሚገኝ፣ በሚገኘው መሬት ሊይ ያሇ 
መብት ምን እንዯሆነ፣ መሬቱን ሇማግኘት መሟሊት የሚገባው ጉዲይ አሌገሇጹም 
ወይም አሌብራሩም። ይሁን እንጂ አንዲንዴ የህግ ባሇሙያዎች እንዱህ ያለ በይፋ 
ያሌተዯነገጉ ሀሳቦች በተቃርኖ ንባብ (Contraire Reading) ሉተረጎሙ እንዯሚችለ 
ይናገራለ። በዙህም መሠረት የገጠሩን መሬት በነጻ የማግኘት መብት በግሌጽ 
ዯንግጎ፣ የከተማውን በዜምታ ካሇፈ ቢያንስ የከተማ መሬት በነጻ እንዯማይገኝ ታሳቢ 
አዴርጓሌ ብል መተርጎምና መረዲት ይገባሌ ማሇት ነው። ይህንን ሇህግ ባሇሙያዎች 
ትቶ ማሇፉ ተገቢ ይሆናሌ።  

3.2 የክሌለ የመሬት አስተዲዯር ተቋማዊ ስርዓት ምስረታና የአሰራር ማሻሻያ 
ምክንያቶች  

በሀገር አቀፍ ዯረጃ ጥሌቀቱ የተሇያየ ይሁን እንጂ የመሬት አስተዲዯርና የመሬት 
ይዝታ የመረጋገጥ ጉዲይ በተከታታይ የመንግስት ሠነድች ሊይ ሲንጸባረቅ ቆይቷሌ።9 
በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክሌሌም ከተጠቀሱት ሠነድችና ላልች መነሻዎች (RCS, 
1999)10 ሊይ ተመስርቶ በክሌለ የመሬት ፖሉሲውን ሇማውጣት፣ ሇመፈጸምና 
የመሬት አስተዲዯር ተቋማዊ ማሻሻያ ሇማዴረግ ያነሳሱት የሚከተለት ሁሇት ዋና 
ዋና እና ተዯጋጋፊ ምክንያቶች ናቸው። 

                            
9The Rural Development Policies and Strategies (RDPS), Plan for Accelerated and 
Sustained Development to End Poverty (PASDEP), Growth and Transformation Plan I 
and II, Ethiopian Sustainable Land Management Investment Framework (ESIF), which all 
have recognised the importance of land administration, tenures security and certification 
in one way or another.  
10ሇአማራ ክሌሌ የመሬት አስተዲዯር ስራ መነሻ የሆኑ የተሇያዩ ሠነድች እንዲለ ቢታመንም በተሇይ 
በ1999 የተጋጀው Regional Conservation Strategy (RCS) ሠነዴና በቋራ፣ አርማጭሆና ጃዊ 
ተከታትሇው የተሰሩት የመሬት አጠቃቀም የዲሰሳ ጥናቶች እንዱሁም ተከታታይ የመሬት አጠቃቀም 
መመሪያዎች የክሌለን መንግስት በመሬት አስተዲዯር ርፍ ተጨባጭ ሙከራ እንዱያዯርግና ወዯ ህግና 
ተቋም ምስረታና ማሻሻያ እንዱገባ ያበረታቱ ወይም ጫና ያሳዯሩ የመነሻ ሠነድች ተዯረገው ሉወሰደ 
ይችሊለ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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1ኛ) በገበሬው መካከሌ የተፈጠረው የመሬት ይዝታ ዋስትና የማጣት ስሜትና 
ቅሬታ፣ 

2ኛ) በክሌለ እየዯረሰ ያሇው የተፈጥሮ ሀብት ውዴመትና የመሬትና የመሬት ሀብት 
ክሇት መባባስ ሲሆኑ፣ በተሇይም የክሌለ የምግብ ዋስትና ችግር አሇመፈታትና ችግሩ 
ሇመቀጠለም ከፍ ብሇው የተገሇጹት ሁሇቱ ምክንያቶች አስተዋጽዖዋቸው ከፍተኛ 
እንዯሆነ መታመኑ ክሌለ የመሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር ጉዲይን እንዱመሇከት 
አስገዴድታሌ (ANRS, 1997)። በክሌለ የመሬት ስሪት አሇመተማመንን ከፈጠሩና 
የመሬት ርፉን ዕዴገት ከጎተቱት ምክንያቶች ውስጥ ዋና ተዯርጎ የሚነሳው 
ተዯጋጋሚ የመሬት ሽግሽግና የማሣ መጠን ማነስ ናቸው (Desalegn 2004, 
Yigremewu 2002)። ከዙህ አንጻር በተሇይ በክሌለ በዯርግ መን በነበረው 
ተዯጋጋሚ የሽግሽግ አጋጣሚ የተፈጠረ የመሬት ይዝታ መብት አሇመተማመን፣ 
ቀጥልም ክሌለ በአሁን ቅርጹ ከተዋቀረ በኋሊ የፌዳራለ የገጠር መሬት አስተዲዯርና 
አጠቃቀም አዋጅ 89/1989፣ እንዱሁም እርሱን ተከትል የክሌለ የመሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ 46/1992 ከመዯንገጋቸው በፊት፣ የገጠር መሬት 
ይዝታ ሽግሽግን ሇማካሄዴ በወጣው አዋጅ 16/1989 መሠረት የተዯረገውና በተሇይ 
ከ1983 በፊት በተሇምድ ‘ነጻ’ ያሌወጡ አካባቢዎች ተብሇው በተሇዩ የክሌለ 
ወረዲዎች የተዯረገው መጠነ ሰፊ የሽግሽግ ሂዯትና አፈጻጸሙ የፈጠረው 
አሇመተማመን፣ ዋና ምክንያት ተዯርጎ ይወሰዲሌ።  

ይህ ሽግሽግ ከፍትሀዊነቱ ይሌቅ ፖሇቲካዊ ዓሊማው እንዯሚጎሊ፣ ራሱን የቻሇ 
አስፈጻሚ ተቋም ባሇመኖሩ ምስጢራዊ እንዯነበረ፣ የፖሉሲው አፈጻጸምም የመሬት 
ይዝታ አሇመተማመንን፣ የመሬት ክሇትን፣ የይዝታ ማነስን እንዲባባሰ ይታመናሌ 
(Yigremew 2002)። በዙህም ምክንያት በተሇይ ገበሬዎች ባህሊዊ የመሬት እንክብካቤ 
ዳዎችን እንዱተው እንዲዯረገና በግብርና ሌምድች ሊይም አለታዊ ተጽዕኖ 
እንዲሳዯረ ይታመናሌ (Dessalegn, 2004)። የተጠቀሰው የ1989 ሽግሽግ በምርትና 
ምርታማነት ሊይም አለታዊ ተፅዕኖ በማሳረፉ ትችት ቢቀርብበትም (Yigremew 
1997, 2000; Hoben 2000) በርካታ በወቅቱ መሬት አሌባ የነበሩና ሇችግር 
ተጋሊጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍልችን በተሇይም ሴቶችን የመሬት ባሇቤት ማዴረጉን 
የሚስማሙ አሌጠፉም (Yigremew 2002) በላሊ በኩሌ ሁኔታው ምርታማነትን 
እንዯጨመረ የሚያምኑ እንዲለ ጠቅሶ11 ዯሳሇኝ ሀሳባቸው አሳማኝ እንዲሌሆነና 
በመረጃ ያሌተዯገፈ እንዯሆነ ያስረዲሌ (Dessalegn 2004)። ይሁን እንጂ 
የተከናወነው የሽግሽግ ተግባር ግሌጽነት የጎዯሇው፣ አሳታፊ ያሌነበረ በተሇይም 
                            
11Benin and Pender (2002) Impacts of Land Redistribution on Land Management and 
Productivity in the Ethiopian Highlands. በተባሇና ILRI ባሳተመው ወረቀት ሊይ በገጽ 19 መግሇጻቸውን 
ጠቅሶታሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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መሬት ሇተወሰዯበት የቅሬታ ማሰሚያ መንገዴም ይሁን በህግ ኢ-ፍትሃዊነትን 
ሇመጋፈጥ የሚያስችሌ አሰራር ያሌነበረው መሆኑ የፈጠረው ቅሬታና አሇመተማመን 
ቀሊሌ አሌነበረም። 

በተጨማሪም በተሇይ በህግ አካሊት በየጊዛው በሚዯርስ ሪፖርት መሠረት እያጋጠመ 
የመጣ ከመሬት ጋር የተያያ ውዜግብና ወንጀሌ መበራከት ተረጋግቶ መሬትን 
ሇማሌማት፣ ሇመጠበቅና ከመሬቱም ሇመጠቀም የራሱ ተፅዕኖዎች ነበሩት። በእነዙህና 
ላልችም መሠረታዊ ችግሮች የተነሳ ዋናው የክሌለ የመሬት አጠቃቀምና አስተዲዯር 
ማሻሻያ ትኩረት የነበረው የተፈጠረውን የመብት ጥርጣሬና በህግ የተቀመጡ 
መብቶችን የመጠበቅና የማክበር ችግር ተቋማዊ በሆነ መንገዴ መፍታትና ከመሬት 
ጋር ጥብቅ ቁርኝት ያሇውን ግብርናውን ውጤታማነትና የተፈጥሮ ሀብት 
አጠቃቀሙና ጥበቃውን ሊቂነትና አስተማማኝነት ማረጋገጥ ነው (ANRS, 1997)። 
በላሊ አባባሌ ዋናው የክሌለ የመሬት ፖሉሲ አተገባበርና የማሻሻሌ ጥረት ቅዴሚያ 
የሰጠው የመሬት ይዝታ ዋስትናን ተቋማዊ በሆነ መንገዴ ማረጋገጥ ነው። ይህ 
ይሁን እንጂ ክሌለ ባወጣው የመጀመሪያው የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም 
አዋጅ 46/1992፣ ቀዯም ብል የተሰራውንና በመሬት ይዝታ ጉዲይ በርካታ 
ያሇመተማመን የፈጠረውን የሽግሽግ አጀንዲ በማያዲግም መሌክ ሳይጋ መዯንገጉና 
ወዯ ስራ መግባቱ በተሇይም በህጉ ሊይ እርግጠኛ ያሇመሆንና በገበሬና በመንግስት 
መካከሌ አሇመተማመኑ እንዱቀጥሌና ስር እንዱሰዴ አዴርጓሌ። 

ከፍ ብል የተገሇጸውን ዓሊማ ተግባራዊ ሇማዴረግና በተሇይም ሇክሌለ መሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም ፖሉሲና ህግ መውጣት መሠረት የሆኑና የመሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጁም ከወጣ በኋሊ ዯግሞ ሇመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም 
ተቋሙ መመስረት የሚከተለት ሠነድች በዋናነት እንዯመነሻ አገሌግሇዋሌ። 

 የክሌለ የኮንሰርቬሽን ስትራቴጂ ጥናት ሠነዴ፣ 
 በክሌለ ግብርና ቢሮ በአርማጭሆ፣ ቋራና ጃዊ አመሌካች የመሬት አጠቃቀም 

የተሰራው የዲሰሳ ጥናትና ዕቅዴ፣ 
 የክሌለ የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም አውዴና ችግሮች ዲሰሳ ጥናትና 

አቅጣጫዎች ሠነዴ፣ 
 የክሌለ የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ተቋም አዯረጃጀት አማራጭ ጥናት 

ሠነዴ።  

ከፍ ብሇው ከተረሩ ሠነድች በተጨማሪ በተሇይም በቀጥታ ከህግና ዯንቦች ጋር 
የተያያዘት ዜርዜር ሠነድች በሠንጠረዥ 6 ሊይ ቀርበዋሌ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ሠንጠረዥ 6፡ የህግና ተዚማጅ ሠነድችና ዋና ትኩረት 

የህግና ተዚማጅ 
ሠነድች 

የወጣበት 
ጊዛ የሠነደ ምንነት የሠነደ ባህርይ 

አዋጅ ቁጥር 
16/89 

ጥቅምት 
27፣ 1989 

የገጠር መሬት ሽግሽግን 
ሇማካሄዴ የወጣ 

 የፌዯራለም ሆነ የክሌለ አዋጆች 
ከመውጣታቸው በፊት የወጣ 

አዋጅ ቁጥር 
89/1989 

ሰኔ 30፣ 
1989 

የፌዳራሌ መንግስት የገጠር 
መሬት አስተዲዯር አዋጅ 

 ጥቅሌ የሆነና ሇክሌልች መሬት 
አስተዲዯር ስሇሚመራበት ሁኔታ፣ 
የመሬት አስተዲዯር የህግ ይት ምን 
መሆን እንዲሇበት፣ ስሇገጠር መሬት ይዝታ 
ክፍያዎች የተገሇጸበት 

በአማራ 
ብሔራዊ ክሌሌ 
የገጠር መሬት 
አስተዲዯርና 
አጠቃቀም 
ፖሉሲና አዋጅ  

 የክሌለን የመሬት 
አጠቃቀምና አስተዲዯር 
ፖሉሲዎች ሇማመሌከት 
የወጣ  

 

አዋጅ ቁጥር 
46/ 1992 

 የመጀመሪያው የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም አዋጅ 

የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ፡ 
መሬት ስሇማግኘት፣ በተገኘ መሬት 
ስሇመጠቀም፣ መብትን ስሇማጣት፣የማረጋገጫ 
ዯብተር ስሇመስጠት፣ መሬትን ኩታ ገጠም 
ስሇማዴረግ፣ የመሬት ሽግሽግን በተመሇከተ፣ 
ስሇላልች ግዳታዎች፣  

አዋጅ ቁጥር 
133/98 

 በፌዯራለ ማሻሻያ አዋጅ 
456/ 1997 መሰረት 
የተረረ 

46/92ን በመሻር በምዜገባና ቅየሳ ሊይ፣ 
የመሬት አጠቃቀም ዜርዜር ሀሳቦች፣ ተሳትፏዊ 
ማዴረግና አጠቃሊይ የመሬት ሽግሽግን ማገደ፣ 
ሇችግር ተጋሊጮች ትኩረትና ቅዴሚያ 
በመስጠት ዜርዜር መብትና ግዳታዎችን 
አካቷሌ። 

አዋጅ ቁጥር 
148/1999 

ነሃሴ 5፣ 
1999 

የ133/98 የተወሰነ አንቀጽ 
ሇማሻሻሌ የወጣ 

ከቀበላ ማህበራዊ ፍርዴ ቤቶች ሚና ሊይ 
አንቀጽ 14/1/2 ሇመሻር  

አዋጅ ቁጥር 
47/1992 

ሀምላ 29፣ 
1992 

የክሌለን የአካባቢ ጥበቃ 
መሬት አስተዲዯርና 
አጠቃቀምን ባሊስሌጣንን 
ሇማቋቋም የወጣ 

ቀጥል የተቋቋመ የመጀመሪያው እራሱን የቻሇና 
የመሬት አስተዲዯር ተቋም መመስረት 

ዯንብ ቁጥር 
51/1999 

ግንቦት 3 
1999 

የገጠር መሬት አስተዲዯርና 
አጠቃቀም ስርዓት 
ማስፈጸሚያ ዯንብ  

 

አዋጅ ቁጥር 
252/2009 

ጥቅምት 20 
2010 

የተሻሻሇ የክሌለ ገጠር 
መሬት አስተዲዯርና 
አጠቃቀም አዋጅ  

የመጠቀም መብትን ዋስትና የማስያዜና የቀበላ 
ማዕከሊት ሌማት 

ዯንብ ቁጥር 
159/218 

 252/2009ን ሇማስፈጸም 
የወጣ 

 

የተሇያዩ 
መመሪያዎች 

በተሇያየ ጊዛ   

ምንጭ፡ ከተሇያዩ ምንጮች የተጠናቀረ  



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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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በክሌለ ሰፍኖ ከነበረውና በግሌጽ ከሚታየው የተፈጥሮ ሀብት ክሇት፣ የምግብ 
ዋስትና ችግር፣ ከመሬት ጋር የተያያውን የገጠር ወንጀሌ በመረዲትና በአጠቃሊይ 
ከመሬት ርፍ ተገቢውን ውጤት ሇማግኘት እንዱቻሌ፣ በተሇያዩ ጊዛያት መሬት 
አስተዲዯርን የሚመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ከመመስረት ጀምሮ በየጊዛው የመሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም ፖሉሲና ህጎች በማውጣት፣ በክሌለ ያሇውን የመሬት ይዝታ 
ዋስትና ችግርን ሇመፍታት እየሞከረ እንዯሚገኝ ከሊይ በሠንጠረዥ 6 ከተጠናቀሩት 
መረጃዎች መረዲት ይቻሊሌ። የህግ ሠነድቹ ከወጡበት ወቅትና አውዴ አንፃር ሲታዩ 
በጣም እንዯክስተት ሉወሰደ የሚችለና እንዯ ፍሬ ነገራቸው በአዎንታዊም ሆነ 
በአለታዊ መንገዴ ሉነሱ የሚችለ ናቸው።  

3.3 የክሌለ የመሬት አስተዲዯር ፖሉሲ አፈጻጸም መንገድች 

ከሊይ ሇማብራራት እንዯተሞከረው የመሬት ፖሉሲው ወይም ህግጋቱ ሊይ የተዯነገጉ 
የመሬት ዋስትና ጉዲዮችን ተግባራዊ በማዴረግ ሂዯት ውስጥ እንዯቀዲሚ ግብ 
የታየው ተፈጥሮና ተባብሶ የነበረውን የመሬት ይዝታ ስጋት ስሜት ማስተካከሌ ነው 
(EPLAUA, 2003)። ቀጥል ዯግሞ በህግ የተሰጡት የመጠቀም፣ የማስተሊሇፍ እና 
ተዚማጅ መብቶች በአሰራር የሚሻሻለበትና ተገማች የሚሆኑበትን አሰራር መርጋት 
ነው። ክሌለ እነዙህን ሁሇት መሠረታዊ ግቦች ሇማሳካት የሚያስችለ ሁሇት ዋና ዋና 
መንገድችን ተከትሎሌ። እነዙህም የመጀመሪያ ዯረጃና ሁሇተኛ ዯረጃ የመሬት 
ባሇቤትነት ሰርቲፊኬት ዳዎች ናቸው።  

ሁሇቱም ዳዎች በወቅቱ በነበረው የተቋም አዱስነት፣ የባሇሙያ ሌምዴ ማነስና፣ 
በፌዳራሌ ዯረጃም በቅርብ ሙያዊ ዴጋፍ ሉያዯርግ የሚችሌ ተቋም ባሇመኖር፣ 
ከፍተኛ የመሬት ተጠቃሚዎች ጫና እንዱሁም ከስዊዴኑ ዓሇማቀፍ የሌማት ኤጀንሲ 
ሲዲ በስተቀር በገንብና በቴክኒክ ዴጋፍ ሇማዴረግ በወቅቱ ፈቃዯኛ የነበረ 
መንግስታዊም ይሁን በይነ-መንግስታዊ ዴርጅት አሇመኖር ምክንያት ተግባሩን 
በቅዯም ተከተሌ ሇመከወን የተቀየሱ እንጂ፣ በመሬት ይዝታ መብትና ግዳታ ረገዴ 
ሌዩነት የሊቸውም።12  

3.3.1  የመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬት 

የመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬት በመሠረቱ በባህሊዊ ዳና ሌኬት የተጠቃሚዎች 
መሬት የሚሇይበትን አሰራር የተከተሇ እና መረጃው በመዜገብ ተመዜግቦ ሰርቲፊኬቱ 

                            
12የመጀመሪያና ሁሇተኛ ዯረጃ ተብሇው የተሇዩት ዳዎች (Approches) ክሌለ በነበረው መረዲትና የተቋም 
አቅም፣ እንዱሁም ከመሬት ተቃሚዎች ሇነበረበት ግፊት ምሊሽ ሇመስጠት የተከተሊቸው ሲሆን፣ በየትኛውም 
ዓሇማቀፍ ሠነዴ ያሌነበሩና በክሌለ የተጀመሩና ፌዳራለም ሆነ ላልች ክሌልች ተሇምዯው የተከተለዋቸው 
መንገድች ናቸው። ሁሇቱም መንገድች በመሬት ሊይ ባሇ የህግ መብት ሊይ ሌዩነት የሊቸውም። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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የሚጋጅበትና የሚሰጥበት ዳ ነው። ይህ በፍጥነት ተግባሩን ሇመፈጸም የረዲና 
በተሇይ ስራው ከመጀመሩ በፊት የነበሩ ስጋቶችን በፍጥነት ሇማስወገዴና ሇመቀነስ 
ሲባሌ ጥቅም ሊይ የዋሇ ነበር። ዳው ምንም ይሁን ምን የሚመገበው ዋናው 
ጉዲይ ሰው በመሬት ሊይ ያሇው መብት ነው ። ይህ ዯግሞ በመጀመሪያ ዯረጃ 
ሰርቲፊኬት ዳ ሲሰራ የመሬቱ መገኛና መጠን በባህሊዊ ዳ የሚገሇጽ ነው። 
የመጀመሪያ ዯረጃ ሂዯቱ ሰርቲፊኬት ከማጋጀትና መስጠቱ በተጨማሪ በተሇይ 
ተግባሩ በሀገሪቱም13 ሆነ በክሌለ የመጀመሪያ ሙከራ እንዯመሆኑ መጠን 
በባሇሙያዎች መካከሌ ስሇመሬት አስተዲዯር ፖሉሲና አሰራር ግንዚቤ መፍጠርና 
ማቀራረብ፣ የተቋም ምስረታና ዯረጃ በዯረጃ ማዋቀርና አቅም ግንባታ፣ የመስክ ስራ 
ከመጀመሩ በፊት በቂ መረጃ በተሇይ በቀበላና ማህበረሰብ ዯረጃ ማዴረስ፣ አማራጭ 
የቴክኒክ አሰራሮችን መፈተሽና መሠነዴ፣ የመስሪያ ሠነድችንና ማንዋልችን 
ማጋጀት፣ ሇሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ዜግጅት የሚረዲ ወጭ ቆጣቢና ተቀባይነት 
ያሇው የመሬት ምዜገባ፣ የካርታ ዜግጅት፣ ቅየሳ መንገድችን መምረጥና መወሰን 
ወ..ተ. እግር በእግር የተሰሩ ስራዎች እንዯነበሩ ሠነድች ያስረዲለ (EPLAUA, 
2003)::  

የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ተግባር በ2013 በስፋት ከመጀመሩ አስቀዴሞ በክሌለ 
98% የሚሆነው የገጠር መሬት በመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ዯረጃ የተመገበ 
ነበር። ይሁን እንጂ በመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፍኬት መመዜገቡ ተግባሩ በሚጠበቀው 
የጥራት ዯረጃና ቀዯም ብሇው የተመገቡ መሬቶችና ተያያዥ መብቶች ወቅታዊ 
መዯረጋቸውን አያመሇክትም። በተሇይም የመጀመሪያ ዯርጃ ሰርቲፊኬት በተሰራባቸው 
አብዚኛዎቹ ወረዲዎች በየዕሇቱ የሚዯረገውን የመሬት ግብይት የመመዜገብና ወቅታዊ 
የማዴረግ ጥረት ቢያዯርጉም፣ የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ስራ ሲጀመር ከ60-70% 
ያህለ ማሣ መረጃ ብቻ በአንጻራዊነት ወቅታዊ ሆኖ ተገኝቷሌ። 

3.3.2 የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት 

የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ከፍ ብል እንዯተገሇጸው የመሬቱ መገኛ በኮርዴኔት 
የሚገሇጽና መጠኑም በሳይንሳዊ መንገዴ ተሇክቶ በመሬቱ ሊይ የተረጋገጠ መረጃን 
የሚሰጥና በኮምፒዩተር የሚታገዜ ዳ ነው። ይህ በተሇይ በአሰራር ዯረጃ 

                            
13አንዲንዴ ፀሀፊዎች በትግራይ ቀዴሞ የተጀመረውንና በቀበላ አስተዲዯሮች ይሰጥ የነበረውን ወረቀት በአገሪቱ 
የመጀመሪያው ሰርቲፍኬት የመስጠት ሂዯት እንዯነበረ አዯርገው ያቀርቡታሌ። ይሁን እንጂ በወቅቱ 
የመጀመሪያ ዯረጃ የሚሌ ስያሜ የትግራይ ክሌሌ ሰጥቶት አያውቅም። ሁሇተኛ በተጀመረበት ወቅት 
እንዯጊዛያዊ ወረቀት የሚታይ ብቻ ነበር። ሦስተኛ የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት እስከሚሰጥ ዴረስ መከናወን 
ያሇባቸውን ተቋማዊ አሰራሮችን የማያካትት ስሇነበረ አማራ ክሌሌ የመጀመሪያ ዯረጃ ከሚሇው ጋር በመሰረቱ 
የተሇየ ነው። ይሁን እንጂ አማራ ክሌሌ ስራውን ሲጀምር በትግራይ የተሰራውን ስራ ሇመገንብና ትምህርት 
ሇመውሰዴ፣ ስህተቱንም ሊሇመዴገም ተጠቅሞበታሌ። ሇዜርዜሩ WorldBank (2011፣ P.46) ተመሌከት። 



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 

47 

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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 

22 
 

የመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬቱ ከሚሰጠው በሊይ መብትን አስፍቶ የመጠቀም ዕዴሌ 
የሚፈጥር ነው። ይህ አሁን ከሙከራ የሇሇውና ከሀገሪቱ በአማራ ክሌሌ ብቻ በህግ 
ተዯግፎ እየተፈጸመ ያሇው በመሬት የመጠቀም መብትን ሇብዴር ዋስትናነት የማዋሌ 
ዕዴሌ በግምትና ባህሊዊ መንገዴ በተመገበ መብት ሇመፈጸም አዲጋች ከመሆኑም 
በሊይ የአበዲሪዎችን ቀሌብ ሉገዚ አይችሌም። በመሆኑም የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬቱ 
በተረጋገጠ ሌኬት ሊይ መመስረቱ እንዯ ብዴርና የምርት መዴህን፣ የኪራይ ውሌና 
ኮንትራት አስተዲዯርን የመሣሰለትን -ተገማች በማዴረግ የመሬት ተጠቃሚዎች 
መብታቸውን በህግ አግባብ መሠረት አስፍተው እንዱገሇገለበት ዕዴሌ ይሰጣሌ። 
ይህም በተሇይ በመንግስትም ይሁን በተራዴዖ ዴጋፍ የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት 
በተሰጠባቸው አካባቢዎች በስፋት የታየ ጉዲይ ነው። ምንም እንኳን የሁሇተኛ ዯረጃ 
ሰርተፍኬት ሂዯት በተሇያዩ የቴክኖልጂ ግብዓቶች ሉከናወን የሚችሌ ቢሆንም፣ 
ክሌለን በስፋት ሇመሸፈን የቻሇው የአየር ፎቶግራፍን መሠረት አዴርጎ በተጋጀ 
የኦርቶፎቶ ካርታ ሊይ ተመስርቶ ከ2013 ጀምሮ በእንግሉዜ ዓሇም አቀፍ የሌማት 
ዴርጅት ዴጋፍ እየተካሄዯ ባሇው Land Investment for Transformation (LIFT) 
ፕሮግራም ነው። በአሁኑ ወቅት በክሌለ በመዯበኛና በተራዴዖ በሚዯረግ የሁሇተኛ 
ዯረጃ ሰርቲፊኬት አሰጣጥ ስራ የ6.9 ሚሉዮን ማሣ ሌኬታ እንዯተከናወነና፣ ከተሇኩ 
ማሣዎችም መካከሌ 6.5 ሚሉዮኑ የመረጃ ምዜገባና የማጥራት ሂዯት ተጠናቅቆ 
ስራው በተከናወነባቸው በየወረዲዎቹ የመሬት አስተዲዯር ጽ/ቤቶች የጸዯቀ ፀዴቋሌ።፣ 
ከዙያ ውስጥ 6.3 ሚሉዮን ሰርቲፊኬት ታትሞ 6 ሚሉዮን የማሣ ሰርቲፊኬት ዯግሞ 
1.4 ሚሉዮን ሇሚሆን ቤተሰብ ተሰራጭቷሌ።14  

3.3.3  በሁሇቱም መንገድች የተገኙ ተሞክሮዎች 

በመጀመሪያውም ሆነ በሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት አሰራር ውስጥ ከፍ ብል 
ከተገሇጹት ባህርያት በተጨማሪ ስራው ሲጀመር እንዯዓሊማ ተይዝ የነበረውን በይዝታ 
መብት መተማመንን በአንጻራዊነት አሻሽሎሌ።  

 በሰርቲፊኬቱ ሊይ የባሌናሚስት ፎቶግራፍ እንዱሰፍር በማዴረግ በተሇይ 
የሴቶችን ተጠቃሚነት በህግና አሰራር ሇመዯገፍ ተችሎሌ። ይህ በተወሰኑ ላልች 
ክሌልችም እንዯ በጎ ተሞክሮ የተወሰዯና ሀገር አቀፍ የመታዊቂያ ስርዓት 
በላሇበት ሁኔታ የፎቶግራፉ በመሬት ምዜገባ አሰራር መጀመር ተግባሩን 
ውጤታማና በተጠቃሚው ንዴ ተቀባይነት እንዱያገኝ አስችልታሌ። 

                            
14ከአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ቢሮ የተረጋገጠ ሲሆን ሁለም በሉፍት 
ፕሮግራም ዴጋፍ እንዯተሰራ የሚታወቅ ነው። ከዙህ በተጨማሪ በፊንሊንዴ መንግስት በሚዯገፈው የ 
REILA ፕሮግራም 6 መቶ ሺህ ሰርቲፊኬት ተሰራጭቷሌ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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 በተሇያዩ ጥናቶችእንዯተረጋገጠው ከቀዯመው ጊዛ ጋር ሲነፃፀር የመሬት 
ባሇቤትነትን በተመከተ በገበሬው ንዴ የተሻሇ መተማመን ፈጥሯሌ15። በዙያም 
መሠረት የመሬት ውዜግብ ቀንሷሌ:: ሴቶችና ሇችግር ተጋሊጭ የህብረተሰብ 
ክፍልች ዕኩሌ ተዯራሽነት አግኝተዋሌ:: በማሣቸው ሊይ የመሬት ማሻሻያ 
የመስራትና ተግባሩን ሇመከወን ገንብ የማውጣት ፍሊጎታቸውን አሳዴጓሌ። 
በተሇይም በርካታ ባሇመሬቶች መብትና ግዳታቸውን አውቀዋሌ።  

 ከቅርብ ጊዛ ወዱህ ዯግሞ የመጠቀም መብታቸውን ተጠቅመው መሬታቸውን 
በማያዣነት በማቅረብ ብዴር መበዯር ችሇዋሌ። ይህ በተሇይ በአማራ ክሌሌ በህግ 
ተዯግፎ እየተሰራ ሲሆን፣ ከትግራይ ክሌሌ በስተቀር ላልች ክሌልች ተግባሩን 
በናሙና ዯረጃ እየሰሩት ይገኛለ።  

 የመነሻው የመሬት ሌየታና ምዜገባ ሂዯት የሚረደና የሚመሩ በየቀበላው 
በመሬት ተጠቃሚዎች የሚመረጡ የመሬት አስተዲዯር ኮሚቴ አዯረጃጀቶች 
መኖራቸው16፣ አሰራሩ ከመሬት ተጠቃሚው ግንዚቤ እንዲይርቅ ዕዴሌ ፈጥሯሌ፤ 

 የመሬት ሌየታውም ሆነ በካርታ ሊይ የመሬቱን ዴንበር የመሇየት ተግባር 
ከተከናወነ በኋሊ የተሰራው ስራ ሇህዜብ እይታና ትችት በይፋ እንዱቀርብና 
እያንዲንደ ማሣ ስምምነት እንዱያገኝ የሚዯረግበት የህዜብ እይታና ትችት ሂዯት 
መቀረጹ የመሬት አስተዲዯርና ሰርቲፊኬት ስራው ግሌጽነት እንዱኖረው 
አስችሎሌ፤ 

 የማሣ ካርታውንም ሆነ የማሣው ባህርያት ዜርዜር መረጃዎች ከተመገቡና 
ትችት ከተዯረገባቸው በኋሊ ሰርቲፊኬቱ በተሇይ ባሌና ሚስት በጋራ መጥተው 
የሚቀበለበት አሰራር መቀረጹ በቤተሰብ ዯረጃ መተማመንንና በተሇይም ሇሴቶች 
መብት ጥበቃ ትኩረት ሰጥቷሌ፤ 

 በተሇይ LIFT ዴጋፉን ባዯረገባቸው ወረዲዎች የመስክ ስራው ሇሴቶች፣ አቅመ 
ዯካሞች፣ አረጋዊያን፣ ወሊጅ አሌባዎች እንዱሁም በጠቅሊሊው ሇችግር ተጋሊጭ 
ሇሆኑ የህብረተሰብ ክፍልች ሌዩ ትኩረት በመስጠት ተግባሩ በስርዓተ ጾታና 
ማህበራዊ አካታችነት (Gender and Social Inclusion (GESI) ተዯግፎ 
መሰራቱ በሀገር አቀፍም ሆነ ዓሇም ዓቀፍ ዯረጃ ላሊው ጠንካራ ጎኑ ሆኖ 
ተገኝትሌ። በዙህ ረገዴ ሌምደ በሀገር ውስጥም ሆነ በላሊ አገራት ሇሚከናወኑ 
ተመሳሳይ ስራዎች እንዯ ተሞክሮ ሉወሰዴ የሚችለ ጉዲይ ነው። 

                            
15Dessalegn R. 2004, (2009), UN HABITAT (2008), Deininger, K. et. Al (2008), 
Deininger, K. et. Al (2009) መመሌከት ይቻሊሌ። 
16የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ኮሚቴ ተግባርና ሃሊፊነት በክሌለ የተሻሻሇው የገጠር መሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 252/2009 ዓ.ም አንቀጽ 50 ሊይ ተርዜሯሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 
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በአጠቃሊይ በመሬት አስተዲዯር ርፍ በክሌለ ሌምዴ ጎሌተው ሉጠቀሱ የሚችለትን 
አዎንታዊ ጉዲዮች በሚከተለት አራት መሠረታዊ ነጥቦች ማጠቃሇሌ ይቻሊሌ።  

1ኛ. በአጭርና በዜቅተኛ ወጪ ሉከወን መቻለን፡- በተሇይ የመሬት ምዜገባና 
የመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬሽን ተግባሩ በአንጻራዊነት በአጭር ጊዛና በዜቅተኛ 
ወጪ17 እንዱሁም በቀሊሌ መንገዴ የተከወነና በአፍሪቃ ዯረጃም በጣም ውጤታማ 
መሆኑ ተመስክሮሇታሌ (USAID, 2008)። ምንም እንኳን ከፍ ብል እንዯተገሇጸው 
አንዲንዴ ከክህልት ጋር የተያያዘ ችግሮች የታዩበት ቢሆንም በከፍተኛ ዯረጃ ይጠቀስ 
የነበረውን የመሬት ይዝታ አሇመተማመን ችግርን ተጋሊጭ ማህበረሰቦችን ባካተተ 
ሁኔታ ማቃሇለን በብዘ ታዚቢዎች መስክረዋሌ (WB 2011, Deininger et al 
2009)።  

2ኛ. ያሌተማከሇ የመሬት አስተዲዯር የስራ ሂዯትን መከተለ፡- በክሌለ የመሬት 
አስተዲዯርና ሰርቲፊኬሽን ስርዓት ግንባታ ሂዯት ውስጥ መሠረታዊ የተቋም 
አዯረጃጀት አካሌ ሆኖ እንዯ መሌካም ተሞክሮ ከሚነሳው አንደና መሠረታዊው 
ጉዲይ ያሌተማከሇ የስራ ሂዯት እንዱከተሌ ታስቦ የተቋቋመው የመሬት አስተዲዯር 
ኮሚቴ አዯረጃጀት ነው። ይህ ከ5-7 አባሊትን የያና በቀበላ ዯረጃ የሚመሰረት 
የመሬት አስተዲዯር ኮሚቴ ከመሬት ሌየታ ጀምሮ ቁሌፍ የሆኑ የመስክ ተግባራትን 
ከባሇሙያዎች ጋር ሆኖ የሚሰራ ነው። በዙህም ምክንያት በስራ ሂዯቱ ምን ሇምን 
እንዯሚከወንና እንዳት እንዯሚሰራ የመረዲት ዕዴሌና መብት የሚሰጥ አዯረጃጀት 
መሆኑ፣ በተሇይ በመሬት ተጠቃሚዎች ንዴ ተግባሩ ተቀባይነት ያሇው እንዱሆን 
አስችሎሌ። ይህ ሙከራና ጥረት ውጤታማ በመሆኑ ላልች ክሌልችም አሰራሩን 
ወዯ የክሌሊቸው ወስዯው ተግባራዊ እያዯረጉት ይገኛለ። ይህ ሌምዴ በተሇይ የመሬት 
ሌኬትና ሌየታ በገበሬ ተሳትፎ በቀሊለ ሉሰራ እንዯሚችሌ በተጨባጭ ሇማሳየት 
የቻሇ ሂዯት ነው።  

3ኛ. የመሬት አስተዲዯር ስርዓት ግንባታ የማያቋርጥ ተቋማዊ ሂዯት መሆኑን 
ማሳየቱ፡- የመሬት አስተዲዯርና ሰርቲፊኬሽን ስራ በራሱ የመጨረሻ ግብ ካመሆኑ 
በሊይ በመቻ አንዴ ጊዛ ተሰርቶ የሚያበቃ ሂዯትም አይዯሇም። ስራው የተቋምና 
ገንብ አቅምን መሠረት አዴርጎ ዯረጃ በዯረጃ የሚሰራና ሰፊ የተቋም ግንባታ 
የሚጠይቅ ተግባር መሆኑን የአማራ ክሌለ ተሞክሮ በሚገባ አሳይቷሌ። ምንም 
እንኳን የስራ ወሰኑ በአንዴ ክሌሌ የተወሰነ ቢሆንም፣ የአማራ ክሌሌ የገጠር መሬት 
አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን በ1960ዎቹ አጋማሽ ተቋቁሞ ከነበረው የመሬት 

                            
17The estimated cost of Ethiopia’s first level certification is reported to be approximately 
US$1 per parcel ( Deininger et al 2008) 



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 

47 

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 

25

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 

3 
 

1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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ይዝታ ማሻሻያ እና አስተዲዯር ሚኒስቴር ቀጥል የተመሠረተ የመሬትን ጉዲይ 
በቀጥታ የሚመሇከት ተቋማዊ ቅርጽ ያሇው አካሌ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ። የዙህ 
ተቋም መቋቋም ከፍ ብል ከተጠቀሰው በተጨማሪ ሀ) የመሬትን ጉዲይ በአጀንዲነት 
ሇመወያየት አስቸጋሪ በነበረበት ወቅት አጀንዲው ህይወት እንዱራና የተጋ ጉዲይ 
እንዲይሆን አግዞሌ፤ ሇ) የመሬትን ጉዲይ በፖሇቲካዊ ገጽታው ብቻ መዜነው 
ዴጋፋቸውን ሇመስጠት ዲተኛ የነበሩ የመንግስታትና በይነ መንግስታት ተቋማት 
ርፉን እንዱዯግፉ በመስክ የተፈተሽ ሌምዴ ሇማካፈሌ በመቻለ ከ200418 ጀምሮ 
በተሇያየ አቅምና ዯረጃ ርፉን እንዱያግዘ ሇማስቻሌ ዕዴሌ ፈጥሯሌ። ሏ) በተቋም 
አስፈሊጊነትና አዯረጃጀት በኩሌ ዲተኛ ሇነበረው የፌዯራለ መንግስት ቢያንስ በነሏሴ 
2010 በይፋ በግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስቴር ውስጥ ዲይሬክቶሬት እንዱሰይም 
ግፊት አሳዴሯሌ፣ መነሻም ሆኗሌ። በዙህም የተነሳ በየክሌለ በተበታተነና ወጥ 
ባሌሆነ መንገዴ ሲካሄዴ የነበረውን የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ስርዓት ግንባታ 
ሂዯት ቀዴሞ ከነበረው በተሻሇ መንገዴ ሇመዯገፍ እንዱችሌ ዕዴሌ ሰጥቶቷሌ። 
በተጨማሪም ተከታታይ የህግና አሰራር ማሻሻያዎች እንዱዯረጉ ምቹ ሁኔታዎችን 
ፈጥሯሌ። 

4ኛ. የመሬት ፖሉሲና አስተዲዯር በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዯረጃ እንዱጀመር ፋና 
ወጊ መሆኑ፡- የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ተግባር ጥሌቅ ሙያና ትምህርት 
እንዯሚያስፈሌገው ዕሙን ነው። ይህንን በመረዲት በሀገሪቱ ሇመጀመሪያ ጊዛ 
በአማራ የአካባቢ ጥበቃ፣ መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ሀሳብ 
አቅራቢነትና መሪነት ባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ ስር የመሬት አስተዲዯር ኢንስትቲዩት 
ተቋቁሟሌ። በዙህ ረገዴ ባሇስሌጣኑ ተቋሙን እንዱመሰረት ከማዴረግ በተጨማሪ 
በካሪኩሇም ቀረጻውና ሀብት በማፈሊሇግ በመሳተፉ በተጨማሪ ሇራሱ ከተመዯበው 
በጀት ሇዩኒቨርሲቲው በማካፈሌ 24 ሰዎች ወዯ ስዊዴን ሄዯው የዴህረ ምረቃ 
ትምህርታቸውን እንዱከታተለና ሲጨርሱም የተቋቋመውን ኢንስትቲዩት 
በመምህርነት እንዱያገሇግለ አዴርጓሌ። ይህ ሂዯት ባሕር ዲር ዩኒቨርሲቲ የመሬት 
አስተዲዯር ትምሕርት የሌህቀት ማዕከሌ ሇመሆን እንዱችሌ መሠረት ከመጣለ 
በተጨማሪ ላልች በየክሌለ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመሬት ርፉን 
የሚመሇከቱ ትምህርቶችን እንዱቀርጹና የትምህርት ክፍልችን እንዱያዯራጁ 
መሠረት ጥሎሌ። 

                            
18ሚያዙያ 2004 የአማራ ክሌሌ የመሬት አስተዲዯር ሌምዴን መሠረት ያዯረገው ዓሇም አቀፍ የመሬት 
አስተዲዯር ጉባዔ በባሕር ዲር ሲካሄዴ የመሬት አስተዲዯር ርፍን ሲዯግፍና የነበረው ብቸኛ መንግስታዊ 
ሇተራዴዖ ዴርጅት የስዊዴኑ ዓሇም አቀፍ ሌማት ኤጀንሲ (SIDA) ነበር። ከዙያ ጉባዕ በኋሊ ዩኤስ ኤዴ 
(USAID), የፊሊንዴ Finland እና የኦስትሪያ መንግስታት እንዱሁም የአሇም ባንክና የጀርመኑ ተራዴኦ 
ዴርጅት ጂ.አይ. ዛዴ (GIZ) የመሬት አስተዲዯር ጉዲይን በተሇያየ አቅምና ጊዛ ዯግፈዋሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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4  መሬትን የሚመሇከቱ ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 

ሀገራዊና ክሌሊዊ አውደን በመረዲት በርካታ የምግብና የመሬት ሀብት ጉዲይን 
በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ መንገዴ የሚመሇከቱና የሚወስኑ አያላ አሳሳቢ ጉዲዮችን 
ማንሳት ይቻሊሌ። ከነዙያ መካከሌ ስር የሰዯዯ ዴህነት፣ ፈጣን የህዜብ ዕዴገት፣ 
የመሬት ፍሊጎት ግጭት ወይም ሽሚያ፣ የማሣ መጠን ማነስና መራራቅ፣ የመሬት 
ሀብት ክሇት፣ መሬት አሌባነት፣ የምርምርና ስርጸት ዯካማነት፣ የመረጃ ማዯራጀትና 
ተዯራሽነት ውስንነት ዋና ዋናዎቹና በክሌለ ጎሌተው የሚስተዋለ መሬትንና የምግብ 
ዋስትናን የሚመሇከቱ አሳሳቢ ጉዲዮች ናቸው።  

4.1 ስር የሰዯዯ ዴህነት 

ስር የሰዯዯ ዴህነት በሀገር ዓቀፍም ሆነ በአማራ ክሌሌ ዯረጃ ከማሳሰብ ያሇፈ ቁሌፍ 
ዕውነታ ነው። ዴህነት በሰብዓዊ፣ ቁሳዊና ማህበራዊ ዕሴት ከሚገሇጽ ንብረት ጋር 
የቅርብ ቁርኝት ያሇው ጉዲይ ሲሆን፤ ዴህነት ቅነሳም ቤተሰብን ንብረት እንዱያፈራ 
ከማገዜ የሚጀመር ጉዲይ ነው። በዙህ ረገዴ በክሌለ የተዯረጉ ተከታታይ የመሬት 
ይዝታ ማሻሻያ እርምጃዎች ዓሊማም ይኸው ቢሆንም ሇዴሀው ገበሬ ጥራቱ አጠያያቂ 
የሆነ ትንሽ መሬት ከማስገኘት ባሻገር ችግሩን ሉፈታ አሌቻሇም። በመሬትና ላልች 
የማምረቻ ንብረቶች ዕጥረት የተነሳ፣ ዯሀው ገበሬ ኑሮ በአንጻራዊነት በተፈጥሮ 
ሀብት ሊይ ያሇአማራጭ መመርኮዘ የታወቀ ነው (Stefan Dercon, 1999)። በዙህ 
ረገዴ ስር የሰዯዯ ዴህነት በተሇይ የመሬት ሀብት ክሇትን በማባባስና ከመሬት 
ተገቢውን ጥቅም ሇማግኘት ያሇውን ዕዴሌ በማጥበብና በማሳጣት ከፍተኛ ሚና 
ይጫወታሌ። ቀዯም ብል እንዯተገሇጸው በአማራ ክሌሌ ከዴህነት መስመር በታች 
ያሇው ህዜብ ቁጥር በ2010 ከነበረበት 30.5% መሻሻሌ ያሳየና በ2017 ወዯ 26.1% 
ገዯማ የዯረሰ ቢሆንም፣ አሁንም 5.6 ሚሉዮን በሊይ ህዜብ ከዴህነት መስመር በታች 
እንዯሚገኝ ያመሇክታሌ። በዙህ ረገዴ በሀገራዊ ዯረጃ ተዯርሶበታሌ ከተባሇውና 
ከዴህነት መስመር በታች ይኖራሌ ተብል ከሚታሰበው 23% ጋር ሲነፃፀር በክሌለ 
ያሇው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ጉዲይ መሆኑን ያመሇክታሌ።  

በክሌለ ያሇው የዴህነት ሁኔታው በገጠር 28.8% እንዱሁም በከተማ 11.6% 
መሆኑን ስንመሇከት፣ ሁኔታው ግዘፍ መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። በላሊ አመሌካች 
ሲመን ከክሌለ ነዋሪ 31.3% ያህለ ከምግብ የዴህነት መስመር በታች ሲሆን፣ 
24.7% ያህለ ዯግሞ በሀገር ዓቀፍ ዯረጃ ከተቀመጠው 2,550 ኪል ካልሪ በቀን 
ሇመመገብ የሚያስችሌ ገቢ የላሇው የምግብ ዯሀ ነው። በአጠቃሊይ በምግብ ዋስትና 
ዲሰሳው ክፍሌ እንዯተገሇጸው አማራ ክሌሌ በሀገሪቱ የምግብ ዋስትና ችግር 
ካሇባቸውን ወገኖች ውስጥ ከፍተኛውን ዴርሻ (36.1%) መያዘን ስንረዲ (CSA-WFP 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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2019) ስር የሰዯዯ ዴህነትን መዋጋት የክሌለ የማያነጋግር የሌማት ቀዲሚ አጀንዲ 
መሆን ይኖርበታሌ። በዙህ ዓይነት ስር በሰዯዯ የመኖርና ያሇመኖር ግብ ግብ ውስጥ 
ያሇ ማህበረሰብ ሰፊ በሆነበት ክሌሌ፣ ስር የሰዯዯውን ዴህነት ሇማቆምና ሁኔታውን 
ሇማሻሻሌ ካሌተቻሇ የዴህነት ዯረጃው ከዴህነት ወዯ ችጋር የሚሻገርና በቤተሰብ ዯረጃ 
የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ጥረቱን ሩቅ እንዯሚያዯርገው ሳይታሇም የተፈታ ነው።  

4.2 ከሥነ ህዜብ ጋር የተያያዘ ጉዲዮች  

ምንም እንኳን የ2007ቱ የህዜብና ቤቶች ቆጠራ በአማራ ክሌሌ ያወጣው ሪፖርት 
አወዚጋቢ የነበረ ቢሆንም19 በክሌለ ያሇውን ፈጣን የህዜብ ቁጥር ዕዴገትና ጫና 
አሳሳቢ መሆኑን ከማሳየት አሌታቀበም። በዙህ ረገዴ በክሌለ የተፈጥሮ ሀብት 
አጠቃቀምም ሆነ የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ጥረቱ ሊይ በዋናነት ጫና 
እንዯሚፈጥር የሚታሰበው በክሌለ የሚታየው ፈጣን የህዜብ ዕዴገት ነው። ፈጣን 
የህዜብ ቁጥር ዕዴገት በሀገር ዓቀፍ ዯረጃም ቢሆን አንደ የሌማት ተግዲሮት 
እንዯሆነ ይታወቃሌ። ከታች በሠንጠረዥ 7 ሊይ እንዯተመሇከተው የዕዴገት መጣኔው 
1.7% እንዯሆነ በተገመተበት የ2007ቱ የህዜብና ቤቶች ቆጠራ መሠረት፣ የክሌለ 
አጠቃሊይ የህዜብ ቁጥር በአንዴ የቆጠራ መን ውስጥ (10 ዓመት) በ 25% 
ጨምሯሌ። ይህ ሁኔታ እስካሇፈው ዓመት ዴረስ ከ10% በሊይ ሇውጥ እያሳየ 
እንዯሄዯ መመሌከት ይቻሊሌ።  

በአማራ ክሌሌ ላሊው ከስነ ህዜብ ባህርያት ጋር መታየት ያሇበት ጉዲይ የክሌለ 
የጠቅሊሊ ዕዴሜ ጥገኝነት (Dependency Ratio) ነው። በዙህ ረገዴ የክሌለ ፕሊን 
ኮሚሽን የ2007ቱን የህዜብና ቤቶች ቆጠራ መሠረት አዴርጎ በሰራው ትንበያ 
መሠረት የክሌለ የጥገኝነት ዯረጃ 78% መሆኑን ያመሇክታሌ። ይህ ማሇት 100 
በመስራት የዕዴሜ ክሌሌ (15-64 ዓመት)ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች ከራሳቸው 
በተጨማሪ ላልች ዕዴሜቸው ሇስራ ያሌዯረሱና (ከ0-14) መስራት እንዯማይችለ 
የሚገመቱ አረጋዊያን (65 በሊይ) የሆኑ 78 ሰዎችን ይመግባለ ማሇት ነው። ይህ 
ሰፊ ሇስራ ያሌዯረሱና ሉሰሩ የማይችለ ወገኖችን የመሸከም ግዳታ በክሌለ በቤተሰብ 
ዯረጃ የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ጥረትን ከባዴና ውስብስብ እንዯሚያዯርገው ግሌጽ 
ነው። የጥገኝነት ምጣኔው በከተማ 50%፣ በገጠር ዯግሞ 87% መሆኑ ዯግሞ 
አሳሳቢነቱ ግዘፍ መሆኑን ያሳያሌ። እንዱሁም የጥገኝነት ምጣኔው በተሇይ 
በአምራች ዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ ሆኖ በገጠር መሬት አሌባው ወይም ስራ ሇማግኘት 
ያሌቻሇው የህብረተሰብ ክፍሌ ሲቀነስ በትክክሌ አምራች የሆነው የህብረተሰብ ክፍሌ 
መሸከም ያሇበት አምራች ያሌሆነ ህዜብ ጫና እጅግ በጣም ከባዴ እንዯሆነ መገንብ 

                            
19የሀገሪቱ የተወካዮች ምክር ቤት የቆጠራውን ውጤት ሇማጽዯቅ ያዯረገውን ክርክር ያስታውሷሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 
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ይቻሊሌ። በመሆኑም ከሌማቱ ጥረት በተጓዲኝ ያሌተመጣጠነ ፈጣን የህዜብ ቁጥር 
ዕዴገትና ላልች የስነ ህዜብ ባህሪያት በክሌለ የምግብ ዋስትና ችግርን ሇመፍታትና 
የመሬት ሀብት አጠቃቀንም ውጤታማ ሇማዴረግ ትኩረት ከሚሹ ዋና ዋና ጉዲዮች 
አንደ መሆኑን መረዲቱ ግዴ ነው።  

ሠንጠረዥ 7፡ የህዜብ ብዚት ግምትና ጠቅሊሊ ሇውጥ 

ዓመት የህዜብ ብዚት ግምት ጠቅሊሊ ሇውጥ 

1994  13.8 - 

2001 17.2 25% from 1994 to 2007 
and 1.7% GR 

2006 20.0 16% 

2012 22.2 11% 

ምንጭ፡ ከኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሪፖርቶችና የአማራ ክሌሌ የፕሊን ኮሚሽን ከሰራው ትንበያ 
የተወሰዯ 

4.3 የማሣ ማነስና መበጣጠስ 

በተከታታይ የተዯረጉት የመሬት ዴሌዴልች ሇማሣዎች ማነስና መበጣጠስ እንዯዋና 
ምክንያት ይወሰዲለ (Yigremew, 2002፣ Zewude Y. and Tamene L. 2020)። 
በተሇያዩ ፖሉሲ መራሽና ቤተሰብ ሰራሽ ምክንያት የማሣ መጠን በሂዯት እያነሰ 
መሄዴ ከስጋት ማሇፉንና ሁኔታው የመሬት ይዝታ አጀንዲ ውስጥ እንዯ ዋና ፈታኝ 
ጉዲይ መታየቱን ባሇሙያዎች ያመሇክታለ (Dessalegn 1994)። ይህ ማሇት 
በቀጥታ ወይም በተዋዋሪ የይዝታ መጠኑ አንዴን ቤተሰብ ሉያኖር ከሚችሌበት 
ዯረጃ በታች እንዯዯረሰ፣ በዙህም ሳቢያ ሕይወትን ሇመምራት የሚያስችሌ ገቢ 
የማይሰጥ እየሆነ መምጣቱን አመሌካች ነው። ይህ ማሇት ሇመሠረታዊ የምግብና 
ላልች ፍጆታዎች ወጪ መሸፈኛ የሚውሌ በቂ ገንብ ማመንጨት አያስችሌም 
ማሇት ነው። በዙህ ሁኔታ ያሇ ቤተሰብ ሇምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ መሆኑ 
የሚያነጋግር አይዯሇም። ስሇዙህ የማሣ መጠን ማነስ በርግጠኝነት በግብርና ስራ 
የሚተዲዯርን ቤተሰብ ከማሳሰብ ባሻገር በአጠቃሊይ የሀገር በተሇይ ዯግሞ ችግሩ 
በጉሌህ የሚታይበት የአማራ ክሌሌ መሠረታዊ ችግር ነው።  
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ሠንጠረዥ 8፡ የይዝታ ስርጭት በመጠን በመቶኛ በሔክታር 

ክሌሌ ከ0.1 በታች 0.1-0.5 0.51-1.00 1.01-2.00 2.01-5.00 ከ5.01 በሊይ 

ትግራይ 7.0 33.5 29.9 21.4 7.6 0.4 

አማራ 7.6 22 25.8 30.5 13.6 0.5 

ኦሮምያ 5.9 24.6 25.3 26.2 16.1 1.9 

ዯቡብ 9.9 46.5 25.4 14.2 3.8 0.2 

ሀገራዊ 7.6 29.5 25.7 24.3 11.9 1.0 

ምንጭ፡ ዯሳሇኝ ከCACC 2003 ከወሰዯው (Dessalegn, 2009. P. 306) 

ከሠንጠረዥ 8 ሇመረዲት እንዯሚቻሇው በአራቱ ዯጋማ ወይም መካከሇኛ ከፍተኛ 
ክሌልች የሚኖረው አንዴ ሦስተኛ የሚሆነው ባሇመሬት ቤተሰብ ከ0.5 ሄክታር 
በታች የሆነ ይዝታ ያሇው ሲሆን፣ ከግምሽ በሊይ (56%) የሚሆነው ቤተሰብ ዯግሞ 
ከ0.1-1 ሄክታር መሬት ያሇው ነው። የአማራ ክሌሌ ሁኔታን ስንቃኝ 7.6% 
የሚሆነው ባሇመሬት ቤተሰብ ይዝታው ከ0.1 ሄክታር በታች ያሇው ሲሆን፣ 29.6% 
የሆነው ቤተሰብ (ከሀገራዊ ተቀራራቢ በሆነ መንገዴ) ይዝታ ዯግሞ ከ0.5 ሄክታር 
በታች መሆኑ ተመሌክቷሌ። በአንጻራዊነት 13.6% የሚሆነው የተሻሇና ከ2-5 
ሄክታር ያሇው ሲሆን ከ5 ሄክታር በሊይ የያ ቤተሰብ 5% ብቻ እንዯሆነ የሰንጠረዡ 
መረጃ ያሳያሌ። 

ሠንጠረዥ 9፡ ሰሜን ሸዋ፣ ዯቡብ ወልና ሰሜን ወል ዝኖች የይዝታ መጠንና ስርጭት  

ዝን 
የወረዲ 
ብዚት 

አማካይ 
የማሣ 
ብዚት 
ግምት 

አጠቃሊይ 
የማሣ 
ብዚት 
ግምት 

የይዝታ 
ባሇቤት 
ብዚት 
ግምት 

የይዝታ መጠን (በሄክታር) 

< 0.5 0.5_1Ha 1_2Ha >2Ha 

በቁጥር በ% በቁጥር በ% በቁጥር በ% በቁጥር በ% 

ሰሜን 
ሸዋ 

19 106,000 2,014,000 402,800 281,798 70 66,216 16 34,283 9 20,503 5 

ዯቡብ 
ወል 

18 174,059 3,133,062 614,326 467,375 76 90,510 15 40,133 7 16,306 3 

ሰሜን 
ወል 

10 07,501 1,075,010 193,116 157,212 81 22,103 11 9,471 5 4,3278 2 

ምንጭ፡ ከሉፍት አማራ የመረጃ ቋት በተወሰዯ ናሙና የተገመተ 2020. 

ባሇፉት ስዴስት ዓመታት በተሇያየ ዯረጃ በክሌለ የኦርቶፎቶ ካርታን መሠረት ያዯረገ 
የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ስራ እየተሰራ እንዯሆነ ይታወቃሌ። በዙህ መሠረት 
የተመገበው የማሣና የይዝታ ባሇቤትነት መረጃ ቀዯም ሲሌ ከሚዯረጉ ግምታዊ 
ጥናቶች በተሻሇ ሁኔታ ሇዕውነቱ በጣም የቀረበ እንዯሆነ ግሌጽ ነው። ከፍ ብል 
ከተቀመጠው ሠንጠረዥ ሇምሣላ ያህሌ የሦስት ዝኖችን ሁኔታ ሇማየት ይቻሊሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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በዙህም መሠረት በሰሜን ሸዋ፣ ዯቡብ ወልና ሰሜን ወል ዝኖች እንዯ ቅዯም 
ተከተሊቸው 70%፣ 76% እና 81% ያህለ የይዝታ ባሇቤቶች ከ0.5 ሄክታር በታች 
ይዝታ ያሊቸው ሲሆኑ፣ አሁንም እንዯ ቅዯም ተከተለ 86%፣ 91% እና 92% 
የይዝታ ባሇቤቶች ዯግሞ አንዴ እና ከዙያ በታች የይዝታ መጠን ያሊቸው ናቸው። 
ከአጠቃሊይ በሦስቱ ዝኖች የይዝታቸው መጠን ከሁሇት ሄክታር የሆነ ቤተሰቦች 5%፣ 
3% እና 2% እንዯቅዯም ተከተሊቸው ሆነው ተገኝተዋሌ። 

ከዙህ ቀዯም የተዯረገ ሀገራዊ ጥናት EEA/EEPRI (2002) ሇናሙና ከወሰዲቸው 
ቤተሰቦች መካሌ 75% የሚሆኑት ግማሽና ከዙያ በታች እንዱሁም አንዴና ከአንዴ 
ሄክታር በታች ይዝታ ያሊቸው ዯግሞ 93% መሆናቸውን ይገሌጻሌ። በክሌለ የመሬት 
መበጣጠስና የማሣዎችን እያነሱ መሄዴ በተሇያዩ ጸሀፊዎች (Dessalegn, 2009፤ 
EEA/EEPRI, 2002) እንዱሁም ከፍ ብል በቀረበው መረጃ ስንመሇከት በተራመ 
ጊዛም ቢሆን የማሣ ማነስ ሇረጂም ጊዛ የቀጠሇና ምናሌባትም ራሱን በቻሇ ሁኔታ 
በሰፊ የናሙና መረጃ ቢጠና የችግሩን ጥሌቀት አሁን ከሚታየው በሊይ ሉሆን 
እንዯሚችሌ መረዲት ይቻሊሌ። አማራ ክሌሌ ከትግራይ ቀጥል ከፍተኛ የአነስተኛ 
ማሣ (ከ0.5 ሄክታር በታች-40%) የሚገኝበት ክሌሌ (EEA/EEPRI, 2002) ነው። 
በዙህ ረገዴ መሌካም ፈቃዴ ቢኖር እንኳን መሬቱ ሉከፈሌ ወዯማይችሌበት መጠን 
እየዯረሰ መሆኑን በግሌጽ ያመሇክታሌ። ይህ ዯግሞ ከእርሻ የሚገኝ ገቢ ሊይ እና 
በቤተሰብ የምግብ ዋስትና ዯረጃ ሊይ ተጽዕኖ የሚያሳዴር ጉዲይ መሆኑ እሙን ነው። 
ስሇዙህ የማሣ በየጊዛው በሽግሽግም ይሁን በውርስና ተዚማጅ የመሬት ግብይቶች 
ምክንያት እያነሰ ከሄዯ ቀስ በቀስ ይዝታው አሇኝ የሚሇውን ቤተሰብ ሇማኖር 
የማይችሌበት ዯረጃ ስሇሚዯርስ የገቢም፣ የምግብና የኑሮ ዋስትናም ሉሆን 
አይችሌም።  

የማሣ እያነሰ መሄዴ ጋር ተያይዝ የሚነሳው ላሊው አሳሳቢ ጉዲይ ዯግሞ የማሣ 
መበጣጠስና መበታተን ነው። የማሣ መበጣጠስ በሀገራችን ምክንያቱ በተሇያየ ዯረጃ 
ይቀመጥ እንጂ ችግር መሆኑ በተሇያዩ ባሇሙያዎች ሲገሇጽ የቆየ ጉዲይ ነው። ከታች 
በሠንጠረዥ 10 እንዯተመሇከተው በ2002 የተካሄዯ አንዴ ጥናት በብሔራዊ ዯረጃ 
ሁሇት፣ ሦስት፣ አራት እና አምስት ማሣ የነበራቸው ቤተሰቦች ብዚት 25%፣14%፣ 
8% እና 3.5% እንዯቅዯም ተከተለ የነበሩ ሲሆን በጥናቱ ወቅት ይህ መጠን ወዯ 
32%፣ 20%፣ 9%፣ እና 4% በዙያው ቅዯም ተከተሌ መሠረት ማዯጉን 
ያመሇክታሌ። ይህም የይዝታ መበጣጠስ አሳሳቢ ከመሆን ያሇፈ ዕውነታ መሆኑን 
ያመሇክታሌ። በዙሁ ጥናት ሊይ የአማራ ክሌሌ ሁኔታ በተሇይ ስንመሇከት ከአንዴ 
እስከ አምስት ማሣ ይዝታ የነበራቸው ቤተሰቦች በቅዯም ተከተሌ 15.6%፣ 27%፣ 
17.9%፣ 12.6%፣ 5.7% የነበሩ ሲሆን፤ እነዙህ አኃዝች በ2002 ወዯ 12.1%, 
36.7%, 24.9%, 14.7%, 5.5% ተሇውጠዋሌ፡፡ በዙህ ሂዯት በተሇይ ከ ሰባት በሊይ 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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ማሣ ያሊቸው ቤተሰቦች በ66% ማዯጋቸው የማሣ መበጣጠስ በክሌለ ከመሬት ጋር 
የተያያ አንደ ዏቢይ ችግር መሆኑን ያመሇክታሌ። 

ሠንጠረዥ 10፡ የማሣ ቁጥር ሇውጥ ማሣው ከተመሠረተበት እስከ 2002 

የማሣ 
ብዚት 

ናሙና ቤተሰብ በመቶኛ ሀገር አቀፍና አማራ+ ክሌሌ 

ሀገር አቀፍ አማራ ክሌሌ 

ይዝታው ሲመሰረት የነበረ 
ማሣ በቤተሰብ ብዚት 

በ2002 የነበረ 
የማሣ ብዚት 

ይዝታው ሲመሰረት የነበረ 
ማሣ ብዚት በቤተሰብ 

በ2002 የነበረ 
የማሣ ብዚት 

1 35.14 29.5 15.6 12.1 

2 25.42 32.23 27 36.7 

3 14.4 20.17 17.9 24.9 

4 8.3 9.26 12.6 14.7 

5 3.56 4.19 5.7 5.5 

6 2.76 3.05 5.6 4.2 

7 0.18 0.61 0.3 0.8 

8 0.4 0.51 0.3 0.9 

 ናሙና 8032  1700 

ምንጭ፡ EEA/EEPRI 2002 

ከማሣ ማነስ በተጨማሪ የማሣዎች መራራቅ ላሊው ከመሬት መበጣጠስ ጋር 
የተያያ ችግር ነው። የተበታተኑ ማሣዎችን በየዕሇቱ እየተጓዘ የማሌማት ጥረት 
ምን ያህሌ ፈታኝ እንዯሆነና ከሇማም በኋሊ የእርሻው ተግባር የሚጠይቀውን ያክሌ 
ክትትሌ ሇማዴረግና ከመሬቱ ተገቢውን ጥቅም ሇማግኘት አዲጋች እንዯሆነ 
መረዲቱም ተገቢ ነው።  

በዙሁ ጉዲይ ሊይ በቅርቡ በክሌለ የተዯረገ አንዴ ጥናት (Zewude Y. and 
Tamene L. 2020) እንዲመሇከተው በጥናቱ ከተወሰዯው ጥቂት ናሙና ቤተሰብ 
መካከሌ እስከ 15 የሚዯርሱ የተበታተኑ ማሣዎች ሊይ የሚሰሩ ቤተሰቦች 
መገኘታቸውንና ከነዙህ ማሣዎች መካከሌ 70% ያህለ ዯግሞ መጠናቸው ከ0.3 
ሔክታር እንዯሚያንስ መረዲት ተችሎሌ።  

በላሊ በኩሌ ምንም እንኳን መንግስት በእርሻ ስራ መተዲዯር ሇሚፈሌግ የገጠር ነዋሪ 
መንግስት መሬት እንዯሚያቀርብ በህግ ቢዯነገግም፣ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ 
ይህንን ሇማዴረግ የሚያስችሌ ነባራዊ ሁኔታ እንዯላሇ ይታወቃሌ። በዙህም ሳቢያ 
ወሊጆች ሇአቅመ አዲም ሇዯረሱ ሌጆቻቸው ካሊቸው መሬት ከፍሇው የመስጠት 
ቤተሰባዊ ግዳታ ስሇሚወዴቅባቸው፣ በአሁኑ ጊዛ ሇሚታየው ከፍተኛ የመሬት 
መበጣጠስ ምክንያት እንዯሆነ ይገመታሌ። አሁን በሚታየው ሁኔታ ይህንን ሂዯት 
ሉገታ የሚችሌ በተግባር የተፈተሸና አማራጭ መንገዴ የሇም። በመሆኑም መሬትን 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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እያካፈለ የመቀጠለ ሂዯት፣ የማሣ ማነስና መራራቅ እየተባባሰ ሉሄዴ የሚችሌ 
ችግር መሆኑን መረዲት ያስፈሌጋሌ።  

በላሊ በኩሌ የማሣ መራራቅ መሬቱን ከማስተዲዯርና በሚገባ ሇማምረት 
ከሚያሳዴረው ጫና አኳያ በአለታዊ መሌኩ ቢታይም፣ እነዙህ የተበታተኑ ማሣዎች 
ምናሌባትም በሌምዴ እንዯሚታየው የአዯጋና ተዚማጅ ስጋቶችን ሇመቋቋም ሲባሌ 
በተሇያየ የግብርና ቀጣና ማሣዎችን አሰባጥሮ የመያዜ ውጤት ሉሆኑ ይችሊለ። 
አንዲንድች በሌማዴ እንዯሚዯረገው የተሇያዩ ማሣዎችን በተሇያዩ ቦታዎች መያዜ 
የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ ያግዚሌ ይሊለ (Erwin Knippenberg et al 2017)። 
ይሁን እንጂ በተሇያየ ቦታ የሚገኝ ማሣዎች በምን ዜቅተኛ የማሣ መጠንና በምን 
ዓይነት ሀገራዊ አውዴ እንዱሁም በምን ዓይነት የማሣዎች መራራቅ ይንን 
የተባሇውን አዎንታዊ ውጤት እንዯሚያስገኙ አያብራሩም። ይሌቅስ መዯምዯሚያቸው 
ከሰብሌ ተፈጥሯዊ ፍሊጎትና የስነ ህይዎታዊና ቁሳዊ ሁኔታዎችና የአዯጋ 
ተጋሊጭነትን ከመቀነስ አንፃር ብቻ ስሇሚመዜኑት ሀሳቡ ብዘም ተቀባይነት 
አይኖረውም። እንዱያውም በገበሬው ሊይ ከቤት ወዯ እርሻ የሚዯረግ ምሌሌስ ጫናና 
ግብዓትና ምርትን ከተበታተኑት ማሣዎች ወዯ መኖሪያ አካባቢዎች የማመሊሇስ 
ተጨማሪ ወጪን ይጠይቃሌ (Zewude Y. and Tamene L. 2020)፡፡ በዙሁ 
ጥናት እንዯታየው 75% የሚሆኑ አራሽ ቤተሰቦች የ ማሣ መበታተንን በአለታዊ 
ጎኑ ተመሌክተውታሌ። ስሇዙህ አነስተኛ ይዝታ ይዝ ማሣን በተሇያየ ቦታ እየበታተኑ 
መቀጠሌ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥን ሉዯግፍ እንዯማይችሌና የመሬት መበጣጠሱና 
ማነሱ አንዴ ተመራማሪ እንዯሚለት (Dessalegn R. 1994) የችጋር ማሣ 
(Starvation Plots) እየሆነ ከመሄዴ አያሌፍም።20  

የመሬት መበጣጠስና የተተበታተነ ስርጭት ሁሇት መሠረታዊ ተግዲሮት ይኖረዋሌ፡፡ 
የመጀመሪያው ተግዲሮት መሬቱ በመበጣጠሱ ምክንያት ውጤታማ ሉሆን 
በሚችሌበት ዯረጃ ሇማሌማት ከበቂ መጠን እያነሰ መሄደና በዙህም ሳቢያ የይዝታው 
ባሇቤት የሌፋቱን ያህሌ በሊቂነት ገቢ በማመንጨት የኑሮ ሁኔታውን በሊቂነት 
ሇመዯገፍ አሇመቻሌ ሲሆን፣ በሁሇተኛነት ዯግሞ የተበታተኑ ማሣዎችን በየዕሇቱ 
እየተጓዘ ማሌማት፣ ከሇማ በኋሊም ተግባሩ የሚጠይቀውን ያክሌ ሇመከታተሌና 
የሚጠበቀውን ውጤት ሇማግኘት አዴካሚና አንዲንዴ ጊዛም የማይቻሌ መሆኑ ነው። 

                            
20ከቅርብ ጊዛ ወዱህ በግብርና ሚኒስቴር በኩሌ የእርሻ ማሣዎችን በሰብሌ ሽፋን ዯረጃ በማዋሃዴ ማሣዎቹ 
በመበጣጠሳቸው የተፈጠረውን የምርታማነት ችግር የማሻሻሌ ወይም የመፍታት ጥረት እየተዯረገ መሆኑ 
ይዯመጣሌ። ይህ በአንዴ አካባቢ ያሇን የሰብሌ ምርት ዕዴሌ የማገናኘት መንገዴ እንዯ አንዴ አዱስ ጅምር 
የሚታይ ቢሆንም ከምርትና የእርሻ ስራው ከባሇ ይዝታው ከሚጠይቀው የጉሌበትና ጊዛ ዴግግሞሽ አንጻር 
የሚኖረውን ተዕዕኖ ወዯፊት የርፉ ባሇሙያዎች በሚያዯርጉት ጥናት የበሇጠ መረጃ ሲገኝ የሚመን 
ይሆናሌ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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በዙህም ምክንያት መሬቱ በይዝታነት ቢያዜም በሀብትነቱ የሚገባውን ያክሌ 
ውጤታማ ሉሆን አይችሌም።  

አሁን በሀገሪቱ እየተሞከረ ያሇውና በሰብሌ ሽፋን ዯረጃ በአጎራባች የሚገኙ 
ማሣዎችን በተመሳሳይ ሰብሌ በጋራ ሇማምረት የተጀመረው ጥረት ከምርትና 
ምርታማነት አንጻር ያሇውን ችግር ሉያቃሌሌ የሚችሌ እንዯሆነ መገመት ይቻሊሌ። 
በላሊ በኩሌ በተበታተኑና በተቆራረጡ ማሣዎች ባሇቤት የሆነ ቤተሰብ ማሣዎቹ 
በሚገኙባቸው የተሇያዩ ቦታዎች በሚመሰረቱ የተሇያዩ የሰብሌ ሽፋን ቅንጅቶች ሊይ 
በቂ ተሳትፎ ሇማዴረግ ያሇው ዕዴሌና ተያያዥ ጫና በጥሌቀት መታየት ያሇበት 
ጉዲይ ነው። በላሊ ቋንቋ የሰብሌ ሽፋን ቅንጅት ብቻውን አሁን ያሇውን የማሣ ማነስ፣ 
መቆራረጥና መበታተን ችግር ከምርትና ከባሇይዝታ አንጻር ሇመመሇስ በቂ እንዲሌሆነ 
መገንብ ያሻሌ። በመሆኑም የእርሻ መሬት መበጣጠስና መሬትን 
የማቀናጀት/ማዋሃዴ/ማዯራጀት ጉዲይ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ይበሌጥ 
በይሌቀት መጠናት የሚገባው ዕውነታ ነው (Yihenew Z. and Lulseged T. 
2020)።  

4.4 የመሬት አጠቃቀም ሽሚያ 

ላሊው አሳሳቢና ከመሬትና የምግብ ዋስትና ችግሮች ጋር ሉነሳ የሚገባው 
ምናሌባትም በተሇያዩ ሠነድች ሊይ በባሇሙያዎች ሲነሳ የሚስተዋሇውና መሠረታዊ 
በሆነ ሁኔታ የፖሉሲ ምሊሽ አሊገኘም ወይም ተግባራዊ መሆን አሌቻሇም የሚባሇው 
የመሬት አጠቃቀም ዕቅዴና ቁጥጥር ጉዲይ ነው። በተሇያዩ የሌማት ስራዎች 
ምክንያት፣ በከተሞች መስፋፋት፣ እንዱሁም በላልች የኢኮኖሚና ማህበራዊ ርፎች 
መስፋፋትና መሬት የመሻት ዕውነታ የተነሳ በርካታ መጠን ያሇው የእርሻ መሬት 
ከእርሻ ስራ እየወጣ እንዯሆነ ይታወቃሌ። የመሬት አጠቃቀም በፖሉሲና በዕቅዴ 
የሚመራ ባሇመሆኑ በተሇይ በከተሞችና ተቋማት መስፋፋት ምክንያት በመሬት 
ሽሚያ የሚዯርሰውን ጥፋት ሇመከሊከሌ አሌተቻሇም። ሁኔታው የእርሻ፣ የግጦሽ፣ 
የቁጥቋጦና ዯን መሬቶችን በሚታይ ዯረጃ እየተሻማ ይገኛሌ። የዙህ ዓይነቱ ሽሚያ 
ከፈጣን የህዜብ ቁጥር ዕዴገት ጋር ተዲምሮ በክሌለ በእርሻ መሬቶች ሊይ ያሇውን 
ጫና አባብሶታሌ።  

ይህንን ሁኔታ በክሌለ ያሇው የቡሬ ከተማንና ዘሪያውን እንዯምሣላ በመውሰዴ 
መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ ቀጥል ያሇው የአየር ሊይ ካርታ እንዯሚያመክተው በአራት 
ዓመታት ውስጥ የቡሩ ከተማ መስፋፋት በእርሻና ላልች የመሬት አገሌግልቶች ሊይ 
ከፍተኛ ጫና አሳዴሯሌ፡፡ ካርታዎቹ ሊይ ዋና ዋና መንገድቹን ተከትል በ500 ሜትር 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

መንበሩ አሇባቸው 
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ስፋት ብቻ በተጋጁት የቡሬ ከተማ የመሬት አጠቃቀም ካርታዎች ሊይ ሁኔታውን 
በሚገባ መረዲት ይቻሊሌ። 

 

ምስሌ 4፡ የመሬት አጠቃቀም ሇውጥ በቡሬ ከተማ ዘሪያ 2016 (በጸሀፊው የተጠናቀረ) 

 

ምስሌ 5፡ የመሬት አጠቃቀም ሇውጥ በቡሬ ከተማ ዘሪያ 2020 (በጸሃፊው የተጠናቀረ) 

 

 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ሠንጠረዥ 11፡ የመሬት አጠቃቀም በ500 ሜትር ሬዱየስ ከካርታዎቹ የተሰሊ ንፅፅር 2016 እና 2020 

ተ.ቁ. የመሬት አገሌግልት 

መጠን 

2016 2020 

በሔክታር በመቶኛ በሔክታር በመቶኛ 

1.  የመኖሪያ ሠፈሮች  2,007 46.4% 2,307 53.7% 

2.  የእርሻ መሬት 1,533 35.4% 1,398 32.3% 

3.  መኖሪያና የጓሮ እርሻ መሬት 423 9.8% 274 6.3% 

4.  በሳር የተሸፈነ መሬት 269 6.2% 254 5.9% 

5.  ቁጥቋጦ የተሸፈነ መሬት 78 1.8% 78 1.8% 

6.  ወንዜ 16 0.4% 16 0.4% 

7.  የእንጨት መሬት (woodland) 3 0.1% 3 0.1% 

8.  ጠቅሊሊ 4,330 100% 4,330 100% 

ተዚማጅ ሠንጠረዡ እንዯሚያሳየው በአራት ዓመት ጊዛ ውስጥ የመኖሪያ ሰፈሮች 
ሽፋን ከ46% ወዯ 53% ሲያዴግ፣ የሇሙ/እርሻ ቦታዎች ከ35.4% ወዯ 32.3%፣ 
የገጠር ጓሮ መሬቶች ዯግሞ ከ10% ወዯ 6% ቀንሰዋሌ። በግሌጽ መረዲት 
እንዯሚቻሇው በከተሞች መስፋፋትም ይሁን ላልች መሬት የሚፈሌጉ የኢኮኖሚና 
ማህበራዊ ጉዲዮች የመጀመሪያው ዒሊማ የእርሻና የግጦሽ መሬቶች እንዱሁም 
በከተሞች ጥግ በገበሬ ጎጆዎች ዘሪያ የሚገኙ የጓሮ እርሻ መሬቶች ናቸው።  

በዙህ ሁኔታ በየጊዛው ከእርሻ ስራ የሚወጡ መሬቶች በላሊ የተጠናና የታሰበበት 
ምርታማነትን በሚጨምር መንገዴ ካሌተካከሰ የምግብ ዋስትና ችግሩን ያበሌጥ 
የሚያባብስ መሆኑ ዕሙን ነው። እዙህ ሊይ ቁም ነገሩ የመሬት መስፋፋትን ወይም 
ሇተሇያዩ ጉዲዮች መሬት መሻትን ማቆም መቻሌ አይዯሇም። ዋናዎቹ ጥያቄዎች 
ከተሞቻችንም ሆኑ ላልች የሌማት አጀንዲዎች ረጅም ያሇመ ዕቅዴ አሊቸው ወይ? 
ካሊቸው ያሇሙትን ሇመፈጸም በዕውቀት እየሰሩ ነው ወይ? እየሰሩም ከሆነ 
ተግባራቸው ከዕቅደ ጋር የተጣጣመ መሆኑን የመቆጣጠርና የመከታተሌ ተቋማዊ 
አቅም ፈጥረዋሌ ወይ? የሚለት ናቸው። በዙህ ረገዴ ሀገሪቷም ሆነች የአማራ ክሌሌ 
ሉመሰከርሇት የሚችሌ ዜግጅት አሊቸው ሇማሇት አያስዯፍርም።  

ከዙህ ጋር ተያይዝ መነሳት ያሇበት ከተሞች በተናጥሌ የሚከሌለትና ማስተር ፕሊን 
በሚሌ ሰፊ የገጠር መሬቶችን ወዯከተማ የሚያስገቡበት፣ ነገር ግን በተመሳሳይ 
ሁኔታ ያስገቡትን ባሇይዝታ እንዳት በከተማው ኢኮኖሚ ውስጥ ሚና ሉይዜና 
ኑሮውን ሉመራ እንዯሚችሌ የሚያሳይ ግሌጽ መንገዴ ያሇመያዚቸው ነው። 
በተሇይም መሬቱን እንዯዋና የከተሞች የገቢ ምንጭ መመሌከት እስካሌተገታ ዴረስ 



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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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በርካታ ሇም መሬቶች በከተሞች የማስተር ፕሊን ወሰን ውስጥ እየወዯቁ ወዯ መኖሪያ 
አምባነት መቀየራቸው የማይቀር ነው። ይህ ዯግሞ የምርት መሬትን ከእርሻ ስራ 
በማስወጣት በክሌለ ተንሰራፍቶ የሚታየውን የምግብ ዋስትና ችግር ማባባሱ 
የማይቀር ጉዲይ ነው።  

4.5 የመሬት ሀብት ክሇት 

በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የግብርና ሌማቱንና የምግብ ዋስትናን ከሚፈታተኑ ዋና 
ዋና ችግሮች ውስጥ አንደ የመሬት ክሇት ነው (Amsalu et al., 2006)። 
ሇዜቅተኛና እየቀነሰ ሇሚሄዴ የግብርና ምርታማነት፣ ሇገጠር ዴህነት፣ እንዱሁም 
ሇተከታታይ የምግብ ዋስትና ችግርም ዋነኛ ምክንያት ነው (WB, 2020, Berhan 
G. 2010)። የሀገሪቷን መካከሇኛ ከፍተኛ ቦታዎችና ተራራማ እንዱሁም ወጣ ገባ 
ተዲፋቶች በስፋት የሚይው የአማራ ክሌሌ ሇተሇያዩ የመሬት ሀብትና አፈር ክሇት 
ችግር የተጋሇጠ ነው። በአማራ ክሌሌ የመሬት ክሇት የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን 
በማስከተሌ ሇግብርና ምርት መቀነስ፣ ሇብዜሃ ህይወት ሀብት መመናመን፣ ሇውሀ 
ሀብት መቀነስ ምክንያት የሆነ፤ አሳሳቢ ችግር ነው (Desalewu, 2016)።  

በአማራ ክሌሌ በተሇይ የአፈር ክሇት ከላልች የተፈጥሮ ሀብት ውዴመት ዓይነቶች 
ዋነኛው ነው። በዙህ ረገዴ በስፋት ከተጠቁት ውስጥ ዋግ ኸምራ፣ ሰሜን ወል፣ 
ሰሜንና ዯቡብ ጎንዯር ምስራቃዊው የዯቡብ ወል ክፍሌ እና ሰሜናዊው የሰሜን ሸዋ 
ክፍሌ በዙሁ ውስጥ ይካተታለ። በእነዙህ አካባቢዎች አፈሩ ጥሌቀት አነስተኛና 
ሇምነቱም የተጎዲ ከመሆኑ ባሸገር በክሌለ ገዯሊ ገዯልች የተሇመደና መዯበኛ 
ክስተቶች ሆነዋሌ (Lakew et al., 2000)። እንዲሇመታዯሌ ሆኖ በሀገራችን ከመሬት 
ሀብት ክሇት ጋር የተያያዘ መረጃዎች በተጠና ሁኔታ በሚዯረግ ወቅታዊ ቅኝት 
የተዯራጁ አይዯለም። በየጊዛው እጅግ በጣም የተወሰኑና በጥቂት መሌከዓ-ምዴራዊ 
ሁኔታዎች የተገዯቡ የናሙና ጥናቶች እዙህም እዙያም የሚታዩ ቢሆንም ዚሬም 30 
እና 40 ዓመት ያሇፋቸው ጥናቶች የዲሰሱትን መረጃ የመጠቀም ግዳታ ውስጥ 
እንገኛሇን21። በክሌለም ዯረጃ ያሇው ዕውነትም ይኽው ነው።  

በኢትዮጵያ የመሬት ሀብት ክሇት ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ የዯረሰ ሲሆን የወዯፊት አገራዊ 
ሌማት ተስፋ ሊይ ጉሌህ አለታዊ ተፅዕኖ የሚያሳርፍ የዴህነታችን አንደ መሠረታዊ 
ምክንያት እንዯሆነ ይታወቃሌ (Samuel et al 2016, Temesgen Gashaw 

                            
21በዙህ ርፍ የተሻሇ መረጃ ያሊቸውና በብዚት ሲጠቀሱ የምናያችው Hurni, H. (1988) Degradation and 
Conservation of the Resources in the Ethiopian Highlands፤ FAO (1986) Highland 
Reclamation Study Ethiopia, Final Report Vol I and II, Rome, Italy፤ FAO (1999) The State of 
Food Insecurity in the World. Food and Agricultural Organization of the United Nations 
ናቸው። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 

37 
 

2015)። በአሁኑ ጊዛ በአገር አቀፍም ሆነ በክሌለ የሚታየው ዋናው የመሬት ክሇት 
ዓይነት የአፈር በውሀ መታጠብ ነው። በዙህ ረገዴ በአሁኑ ጊዛ ያሇው የአፈር ክሇት 
በዓመት ከ42 እስከ 300 ቶን በሔክታር እንዯሚዯርስ የሚገሌጹ ሪፖርቶች አለ 
(Samuel et al 2016) ። አማካኝ ዓመታዊ የአፈር ክሇት ግምቱ በዓመት 12 ቶን 
በሔክታር እንዯሚዯርስ ሲገመት፣ ይህ መጠን የአካባቢው መሌክዓ-ምዴር እጅግ 
ዲገታማ በሆኑባቸው አካባቢዎች እስከ 300 ቶን እንዯሚዯርስ ይገመታሌ። ሀገሪቷ 
አሇኝ ከምትሇው መሬት ውስጥ ወዯ 2 ሚሉዮን ሔክታር የሚጠጋው የአፈር 
ጥሌቀቱ የተጎዲና ከምርት ውጭ እንዯሆነ የሚታሰብ ነው። በአጠቃሊይ በሀገሪቱ 
የሚታየው የአፈር ክሇት መጠን 2 ቢሉዮን ቶን በዓመት እንዯሚዯርስ ሲገመት፤ 
ከጠቅሊሊ የሀገሪቱ ከፍተኛ ቦታዎች 50% ያህለ ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ በተሇያየ ዯረጃ 
በዙህ ችግር የተጎዲ፤ 25% ያህለ በጣም የተሸረሸረና የክሇት መጠኑ ከፍተኛ 
የሚባሌ፤ እንዱሁም 4% ያህለ እንዲይመሇስ ሆኖ የታጠበ ነው።  

ሁኔታውን የበሇጠ የከፋ የሚያዯርገውና በቀጥታ ከምግብ ዋስትና ጋር የተዚመዯው 
ዯግሞ ከእርሻ መሬት የሚታጠበው አፈር 130 ቶን በሔክታር እንዯሚዯርስ መገመቱ 
ነው (EHRS 1986)። ምንም እንኳን የእርሻ ቦታዎች መጠን ከጠቅሊሊው የመሬት 
ስፋት 13% ያህሌ ብቻ ዴርሻ ቢኖራቸውም 45% ያህሌ የሀገሪቷን የአፈር ክሇትን 
መጠን ዴርሻ ይይዚለ (Hurni 1988)። በዙህ ረገዴ በአፈር መከሊቱ የተነሳ በየዓመቱ 
120 ሺህ ቶን የእህሌ ምርት የሚታጣ ሲሆን፣ በ2005-2006 ዓመታዊ የመሬት 
ክሇት ጉዲት ኪሳራ ከሀገሪቷ ጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት ከ2-3 % እንዯሚሆን 
ተገምቷሌ (የሁኔታውን አስከፊነት የተሇያዩ ምንጮች የጠቀሱትን መረጃ ከአባሪ 
አንዴ ይመሌከቱ)።  

ይህ ሁኔታ በአማራ ክሌሌም ቢሆን የተሇየ መሌክ የሇውም። በክሌለ የሚታየው 
የአፈር ክሇት መጠን በዓመት በተሇያዩ ቦታዎች ከ9-300 ቶን በሔክታር እንዯሆነ 
ሲገመት(RCS, 1999)፣ ላሊ የቆየ የዲሰሳ ጥናት (Abegaz, 1995) ዯግሞ ከጠቅሊሊ 
የክሌለ መሬት 10% የሚሆነው በጣም ከፍተኛ፣ 29% ከፍተኛ እንዱሁም 31% 
መካከሇኛ የአፈር ክሇት አዯጋ እንዲሇበት ያመሇክታሌ (ምንጭ) ። ይህ መረጃ 
ምናሌባትም ሀገሪቷ በታሪኳ የመጀመሪያውን ሰፊ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራ በሰራች 
በአስረኛ ዓመቱ የተገሇጸ መሆኑ የሁኔታውን አሳሳቢነትና ውስብስብነት ያመሇክታሌ።  



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 

47 

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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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በዙህ ርፍ የቅርብ የሚባሌና በስፋት ሉወሰዴ የሚችሌ ጥናት የላሇ ቢሆንም፣ 
በተሇይ በግብርና ሚኒስቴር የሊቂ የመሬት ማኔጅመንት ፕሮጀክት ከአዱስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ የውሀና የመሬት ሀብት ፕሮጀክት ጋር ያጋጀው ሪፖርት (WLRC 
2018) የተሻሇ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ሉያመሇክት የሚችሌ ሠነዴ ነው። በዙያ ሠነዴ 
መሠረት በተሇያዩ የአፈርና ውሀ ጥበቃ እርከኖች የተሸፈነው የሀገሪቱ ክፍሌ 7.7 
ሚሉዮን ሔክታር ወይም መሸፈን ካሇበት 34 ሚሉዮን ሔክታር ውስጥ 23% ብቻ 
የሚይዜ ነው። 77% የሚሆነው መሬት ገና ወዯፊት በቁሳዊ የአፈርና ውሀ ጥበቃ 
ስራዎች መሸፈን የሚገባው ነው። 

ምንም እንኳን እርከን ከአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች መካከሌ አንደ ብቻ ቢሆንም፣ 
መረጃው በዙያ ርፍ ሇረጅም ጊዛ የተሰራው ስራ በጥሌቀት መታየት ያሇበትና 
የመሬት ሀብት ክሇት ጉዲይ ገና አሁንም ዋና ስጋት ሆኖ እንዯቀጠሇ መሆኑን 
ያመሇክታሌ። ተከታዩ ሠንጠረዥ ሀገራዊ ሁኔታውን በዜርዜር ያሳያሌ። 
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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 
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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 
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በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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ሠንጠረዥ 12፡ በእርከን የተሸፈነ መሬትና እርከን የሚሻ የመሬት መጠን በክሌሌ  

ተ.ቁ ክሌሌ ጠቅሊሊ ስፋት 
(ሔክታር) 

አፈርና ውሀ 
ጥበቃ ስራ 
የሚሻ ጠቅሊሊ 
ስፋት (ሄ) 

እርከን የተሰራበት 
የአፈርና ውሀ ጥበቃ 
እርከን የሚሻ 

ስፋት (ሄ) % ስፋት (ሄ) % 

1 አፋር 8,859,933.00 506,374.0 9,218.00  1.82 497,156.00  98.18  

2 አማራ 15,478,078.00 9,801,281.00 4,180,109.00  42.65  5,621,172.00  57.35  

3 ቤኒሻንጉሌ 
ጉምዜ  5,070,755.00  1,268,890.00 9,930.00  0.78  1,258,960.00  99.22  

4 ጋምቤሊ 2,975,938.00 17,384.00 171.00  0.98  17,213.00  99.02  

5 ኦሮሚያ 29,785,305.00 13,189,916.00  1,392,318.00  10.56  11,797,598.00  89.44 

6 ዯቡብ 10,542,926.00 3,540,064.00 169,586.00  4.79  3,370,478.00  95.21  

7 ሶማላ 34,840,019.00 2,505,890.00  15,563.00   0.62  2,490,327.00  99.38  

8 ትግራይ 5,142,732.00 3,082,969.00 1,921,308.00   62.32  1,161,661.00  37.68  

ማስታወሻ፡ አጠቃሊይ ስፋቱ አዱስ አበባን፣ ሀረሪን፣ ዴሬ ዲዋንና ውሀማ አካሊትን አይጨምርም።  

ምንጭ፡ Water and Land Resource Centre, Addis Ababa University (August 2018). 
Mapping Soil and Water Conservation 2016. Vol IV-A.  

በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክሌሌ በእርከን መሸፈን አሇበት ከሚባሇው 9.8 ሚሉዮን 
ሔክታር መሬት ውስጥ 42.6% እንዯተሸፈነ ሲታመን፣ 57.4% ያህለ ዯግሞ ገና 
ወዯፊት መሰራት እንዲሇበት ተመሌክቷሌ።  

በአጠቃሊይ በቁጥር ከሚገሇጽ የክሇት መረጃ የበሇጠ የሚከተለት ፎቶ ግራፎች 
ሁኔታውን የበሇጠ ያስረዲለ።  
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የሚሻ ጠቅሊሊ 
ስፋት (ሄ) 

እርከን የተሰራበት 
የአፈርና ውሀ ጥበቃ 
እርከን የሚሻ 

ስፋት (ሄ) % ስፋት (ሄ) % 

1 አፋር 8,859,933.00 506,374.0 9,218.00  1.82 497,156.00  98.18  

2 አማራ 15,478,078.00 9,801,281.00 4,180,109.00  42.65  5,621,172.00  57.35  

3 ቤኒሻንጉሌ 
ጉምዜ  5,070,755.00  1,268,890.00 9,930.00  0.78  1,258,960.00  99.22  

4 ጋምቤሊ 2,975,938.00 17,384.00 171.00  0.98  17,213.00  99.02  

5 ኦሮሚያ 29,785,305.00 13,189,916.00  1,392,318.00  10.56  11,797,598.00  89.44 

6 ዯቡብ 10,542,926.00 3,540,064.00 169,586.00  4.79  3,370,478.00  95.21  

7 ሶማላ 34,840,019.00 2,505,890.00  15,563.00   0.62  2,490,327.00  99.38  

8 ትግራይ 5,142,732.00 3,082,969.00 1,921,308.00   62.32  1,161,661.00  37.68  

ማስታወሻ፡ አጠቃሊይ ስፋቱ አዱስ አበባን፣ ሀረሪን፣ ዴሬ ዲዋንና ውሀማ አካሊትን አይጨምርም።  

ምንጭ፡ Water and Land Resource Centre, Addis Ababa University (August 2018). 
Mapping Soil and Water Conservation 2016. Vol IV-A.  

በተመሳሳይ ሁኔታ በአማራ ክሌሌ በእርከን መሸፈን አሇበት ከሚባሇው 9.8 ሚሉዮን 
ሔክታር መሬት ውስጥ 42.6% እንዯተሸፈነ ሲታመን፣ 57.4% ያህለ ዯግሞ ገና 
ወዯፊት መሰራት እንዲሇበት ተመሌክቷሌ።  

በአጠቃሊይ በቁጥር ከሚገሇጽ የክሇት መረጃ የበሇጠ የሚከተለት ፎቶ ግራፎች 
ሁኔታውን የበሇጠ ያስረዲለ።  

 

ምስሌ 6: ሰሜን ወል አካባቢ በጎርፍ የታጥየቡ የእርሻና የግጦሽ መሬቶች  



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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
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ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 

40 
 

 

ምስሌ 7፡ ሰሜን ሸዋ በጎርፍ እየተበሊ የሚገኝ የእርሻና የግጦሽ መሬት 

 

ምስሌ 8፡ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት 

  
ምዕራብ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት (ፎቶ በድ/ር ርፉ ኃይለ)

22  

                            
22ርፉ ኃይለ (ድ/ር) በግብርና፣ በዯን፣ ተፈጥሮ ሀብትና መሬት አስተዲዯር የረጅም ግዛ ሌምዴ ያካበተ 
ባሇሙያ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ በፊንሊንዴ መንግስት በሚዯገፈው የመሬት አስተዲዯር ፕሮጀክት (REILA) ውስጥ 
በመስራት ሊይ ይገኛሌ።  

መንበሩ አሇባቸው 
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በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 

41 
 

ከፎቶ ግራፎቹ የመሬት ሀብት ክሇት በተሇይም የአፈር ክሇት በየትኛውም አካባቢ 
ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ጉዲትን እያስከተሇ ያሇ ክስተት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። 
ይህም ሁኔታ በምርታማነት የሚታወቁትን አካባቢዎችን ክፉኛ በማጥቃት ሊይ ችግር 
ነው። ይህ ዯግሞ የመሬት ሀብት ክሇት የክሌለ አንዯኛውና ዋናው አሳሳቢ ጉዲይ 
መሆኑን ያመሇክታሌ።  

በላሊ በኩሌ የመሬት ሀብት ክሇት ቀሊሌ የማይባሌ ጫና ያሳዯረ ቢሆንም፣ በክሌለ 
የተሇያዩ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያ ጥረቶች እንዯሚዯረጉ መግሇጽም ተገቢ ነው። 
በተሇያዩ ጊዛያት በተሇያዩ የመንግስታትና በይነ መንግስታት ፕሮግራሞች23 በርካታ 
ጥረቶችም ተዯርገዋሌ። እነዙያ የመንግስትም ሆነ የተራድዖ ፕሮግራሞች ሉጠቀሱ 
የሚችለ መሌካም ተሞክሮዎችን እዙህም እዙያም አስገኝተዋሌ። የሚከተለት ፎቶ 
ግራፎች እንዯአብነት ሉወሰደ ይችሊለ።  

 

ምስሌ 9፡ በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (አዊ ዝን፣ ጓጉሳ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ አቶ እንዯግ 
ዴረስ) 

                            
23በWLRC -AAU report መሠረት Food-for-Work (FFW) (1973–2002), Managing Environmental 
Resources to Enable Transition to more sustainable livelihoods (MERET, 2003–2015), 
Productive Safety Net Programs (PSNP, 2005–present), Community Mobilization through 
free-labor days (1998–present), and the National Sustainable Land Management Project 
(SLMP I, II, 2008–2018) በሀገር ዓቀፍም ሆነ በክሌሌ ዯረጃ የተሇያዩ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች 
ተከናውነዋሌ። 



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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

መንበሩ አሇባቸው 
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ምስሌ 7፡ ሰሜን ሸዋ በጎርፍ እየተበሊ የሚገኝ የእርሻና የግጦሽ መሬት 

 

ምስሌ 8፡ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት 

  
ምዕራብ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት (ፎቶ በድ/ር ርፉ ኃይለ)

22  

                            
22ርፉ ኃይለ (ድ/ር) በግብርና፣ በዯን፣ ተፈጥሮ ሀብትና መሬት አስተዲዯር የረጅም ግዛ ሌምዴ ያካበተ 
ባሇሙያ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ በፊንሊንዴ መንግስት በሚዯገፈው የመሬት አስተዲዯር ፕሮጀክት (REILA) ውስጥ 
በመስራት ሊይ ይገኛሌ።  

መንበሩ አሇባቸው 
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ምስሌ 7፡ ሰሜን ሸዋ በጎርፍ እየተበሊ የሚገኝ የእርሻና የግጦሽ መሬት 

 

ምስሌ 8፡ ምስራቅ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት 

  
ምዕራብ ጎጃም አካባቢ በጎርፍ የተበሊ የእርሻና ግጦሽ መሬት (ፎቶ በድ/ር ርፉ ኃይለ)

22  

                            
22ርፉ ኃይለ (ድ/ር) በግብርና፣ በዯን፣ ተፈጥሮ ሀብትና መሬት አስተዲዯር የረጅም ግዛ ሌምዴ ያካበተ 
ባሇሙያ ሲሆን በአሁኑ ጊዛ በፊንሊንዴ መንግስት በሚዯገፈው የመሬት አስተዲዯር ፕሮጀክት (REILA) ውስጥ 
በመስራት ሊይ ይገኛሌ።  

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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ከፎቶ ግራፎቹ የመሬት ሀብት ክሇት በተሇይም የአፈር ክሇት በየትኛውም አካባቢ 
ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ጉዲትን እያስከተሇ ያሇ ክስተት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። 
ይህም ሁኔታ በምርታማነት የሚታወቁትን አካባቢዎችን ክፉኛ በማጥቃት ሊይ ችግር 
ነው። ይህ ዯግሞ የመሬት ሀብት ክሇት የክሌለ አንዯኛውና ዋናው አሳሳቢ ጉዲይ 
መሆኑን ያመሇክታሌ።  

በላሊ በኩሌ የመሬት ሀብት ክሇት ቀሊሌ የማይባሌ ጫና ያሳዯረ ቢሆንም፣ በክሌለ 
የተሇያዩ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያ ጥረቶች እንዯሚዯረጉ መግሇጽም ተገቢ ነው። 
በተሇያዩ ጊዛያት በተሇያዩ የመንግስታትና በይነ መንግስታት ፕሮግራሞች23 በርካታ 
ጥረቶችም ተዯርገዋሌ። እነዙያ የመንግስትም ሆነ የተራድዖ ፕሮግራሞች ሉጠቀሱ 
የሚችለ መሌካም ተሞክሮዎችን እዙህም እዙያም አስገኝተዋሌ። የሚከተለት ፎቶ 
ግራፎች እንዯአብነት ሉወሰደ ይችሊለ።  

 

ምስሌ 9፡ በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (አዊ ዝን፣ ጓጉሳ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ አቶ እንዯግ 
ዴረስ) 

                            
23በWLRC -AAU report መሠረት Food-for-Work (FFW) (1973–2002), Managing Environmental 
Resources to Enable Transition to more sustainable livelihoods (MERET, 2003–2015), 
Productive Safety Net Programs (PSNP, 2005–present), Community Mobilization through 
free-labor days (1998–present), and the National Sustainable Land Management Project 
(SLMP I, II, 2008–2018) በሀገር ዓቀፍም ሆነ በክሌሌ ዯረጃ የተሇያዩ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች 
ተከናውነዋሌ። 
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ከፎቶ ግራፎቹ የመሬት ሀብት ክሇት በተሇይም የአፈር ክሇት በየትኛውም አካባቢ 
ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ጉዲትን እያስከተሇ ያሇ ክስተት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። 
ይህም ሁኔታ በምርታማነት የሚታወቁትን አካባቢዎችን ክፉኛ በማጥቃት ሊይ ችግር 
ነው። ይህ ዯግሞ የመሬት ሀብት ክሇት የክሌለ አንዯኛውና ዋናው አሳሳቢ ጉዲይ 
መሆኑን ያመሇክታሌ።  

በላሊ በኩሌ የመሬት ሀብት ክሇት ቀሊሌ የማይባሌ ጫና ያሳዯረ ቢሆንም፣ በክሌለ 
የተሇያዩ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያ ጥረቶች እንዯሚዯረጉ መግሇጽም ተገቢ ነው። 
በተሇያዩ ጊዛያት በተሇያዩ የመንግስታትና በይነ መንግስታት ፕሮግራሞች23 በርካታ 
ጥረቶችም ተዯርገዋሌ። እነዙያ የመንግስትም ሆነ የተራድዖ ፕሮግራሞች ሉጠቀሱ 
የሚችለ መሌካም ተሞክሮዎችን እዙህም እዙያም አስገኝተዋሌ። የሚከተለት ፎቶ 
ግራፎች እንዯአብነት ሉወሰደ ይችሊለ።  

 

ምስሌ 9፡ በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (አዊ ዝን፣ ጓጉሳ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ አቶ እንዯግ 
ዴረስ) 

                            
23በWLRC -AAU report መሠረት Food-for-Work (FFW) (1973–2002), Managing Environmental 
Resources to Enable Transition to more sustainable livelihoods (MERET, 2003–2015), 
Productive Safety Net Programs (PSNP, 2005–present), Community Mobilization through 
free-labor days (1998–present), and the National Sustainable Land Management Project 
(SLMP I, II, 2008–2018) በሀገር ዓቀፍም ሆነ በክሌሌ ዯረጃ የተሇያዩ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች 
ተከናውነዋሌ። 
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ከፎቶ ግራፎቹ የመሬት ሀብት ክሇት በተሇይም የአፈር ክሇት በየትኛውም አካባቢ 
ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ጉዲትን እያስከተሇ ያሇ ክስተት መሆኑን መረዲት ይቻሊሌ። 
ይህም ሁኔታ በምርታማነት የሚታወቁትን አካባቢዎችን ክፉኛ በማጥቃት ሊይ ችግር 
ነው። ይህ ዯግሞ የመሬት ሀብት ክሇት የክሌለ አንዯኛውና ዋናው አሳሳቢ ጉዲይ 
መሆኑን ያመሇክታሌ።  

በላሊ በኩሌ የመሬት ሀብት ክሇት ቀሊሌ የማይባሌ ጫና ያሳዯረ ቢሆንም፣ በክሌለ 
የተሇያዩ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያ ጥረቶች እንዯሚዯረጉ መግሇጽም ተገቢ ነው። 
በተሇያዩ ጊዛያት በተሇያዩ የመንግስታትና በይነ መንግስታት ፕሮግራሞች23 በርካታ 
ጥረቶችም ተዯርገዋሌ። እነዙያ የመንግስትም ሆነ የተራድዖ ፕሮግራሞች ሉጠቀሱ 
የሚችለ መሌካም ተሞክሮዎችን እዙህም እዙያም አስገኝተዋሌ። የሚከተለት ፎቶ 
ግራፎች እንዯአብነት ሉወሰደ ይችሊለ።  

 

ምስሌ 9፡ በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (አዊ ዝን፣ ጓጉሳ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ አቶ እንዯግ 
ዴረስ) 

                            
23በWLRC -AAU report መሠረት Food-for-Work (FFW) (1973–2002), Managing Environmental 
Resources to Enable Transition to more sustainable livelihoods (MERET, 2003–2015), 
Productive Safety Net Programs (PSNP, 2005–present), Community Mobilization through 
free-labor days (1998–present), and the National Sustainable Land Management Project 
(SLMP I, II, 2008–2018) በሀገር ዓቀፍም ሆነ በክሌሌ ዯረጃ የተሇያዩ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ስራዎች 
ተከናውነዋሌ። 



የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ህዝባዊ ምርጫና የህዝብ ውክልና በኢትዮጵያ 

47 

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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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ምስሌ 10፡በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (ቡሬ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ በአቶ እንዯግ ዴረስ) 

ከፍ በል በተገሇጹት ፎቶ ግራፎች እንዯታየው በውስን የመሌክዓ ምዴር አካባቢዎች 
በየጊዛው እንዯምሳላ የሚወሰደ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያና ሌማት ተግባራት 
ቢከናወኑም፣ እነዙያ መሌካም ተሞክሮ የሚባለት ከተወሰኑ አካባቢዎች ውጭ 
ሇመስፋፋት ሇምን አሌቻለም? በተሇያዩ ቦታዎች ውጤታማ የሆኑ ቴክኖልጂዎች 
እየተቀመሩ ተመሳሳይ ሇሆኑ ላልች አካባቢዎች ጥቅም ሊይ እንዱውለ ተዯርገዋሌ 
ወይ? በአጠቃሊይ በሀገሪቱ ያለ ቴክኖልጂዎች ተተንትነው በሠነዴ ተጋጅተው 
ሇባሇሙያዎች ተዯራሽ ተዯርገዋሌ ወይ? የሚለት ጥያቄዎች የርፉን ባሇሙያዎች 
ሉያነጋግሩ የሚገባቸው ጉዲዮች ናቸው። ሇምሳላ በፎቶግራፍ 1, 2 እና 3 ሊይ 
የተመሇከቱት ዓይነት ጉዲቶች በቀሊለ በገበሬ ንቅናቄ ሉያገግሙ የሚችለ አይዯለም። 
ቢያገግሙ እንኳን በየጊዛው የተሰሩ ስራዎችን ሇመጠገን የገበሬው ጉሌበትና አቅም 
የሚችሇው አይዯሇም። ያንን ማዴረግ ካሌተቻሇ ዯግሞ በእንዯዙያ ዓይነት ተፋሰሶች 
ውስጥ ያለ አነስተኛ ተፋሰሶች እንዱያገግሙ ቢዯረግ እንኳን ተመሌሰው በትሌቁ 
ጉዲት የተነሳ መፍትረሳቸው ወይም የታሰበውን ውጤት አሇመስጠታቸው ግሌጽ 
ነው።  

በቅርቡ የተሰራው የዓሇም ባንክ ዲሰሳ WB (2020) ትሌሌቅ ገዯሊማ ቦታዎች አካባቢ 
የሊቂ መሬት እንክብካቤ ስራ ከፍተኛ የመስሪያ ሀብትና የጥገና ወጪ ስሇሚጠይቅ 
ስራው ሳይጠናቀቅ ፕሮግራሙ ማብቃቱንና ከዙያም በኋሊ በፕሮግራሙ ተፋሰስ 
አካባቢ አዲዱስ ገዯሊ ገዯልች መፈጠራቸውን ገሌጿሌ። እንዯ ዓሇም ባንክ ባለ አካሊት 

መንበሩ አሇባቸው 
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ምስሌ 10፡በአፈርና ውኃ ጥበቃ ስራ ያገገሙ ተፋሰሶች (ቡሬ ወረዲ) (ፎቶ ግራፍ በአቶ እንዯግ ዴረስ) 

ከፍ በል በተገሇጹት ፎቶ ግራፎች እንዯታየው በውስን የመሌክዓ ምዴር አካባቢዎች 
በየጊዛው እንዯምሳላ የሚወሰደ የተፈጥሮ ሀብት ማሻሻያና ሌማት ተግባራት 
ቢከናወኑም፣ እነዙያ መሌካም ተሞክሮ የሚባለት ከተወሰኑ አካባቢዎች ውጭ 
ሇመስፋፋት ሇምን አሌቻለም? በተሇያዩ ቦታዎች ውጤታማ የሆኑ ቴክኖልጂዎች 
እየተቀመሩ ተመሳሳይ ሇሆኑ ላልች አካባቢዎች ጥቅም ሊይ እንዱውለ ተዯርገዋሌ 
ወይ? በአጠቃሊይ በሀገሪቱ ያለ ቴክኖልጂዎች ተተንትነው በሠነዴ ተጋጅተው 
ሇባሇሙያዎች ተዯራሽ ተዯርገዋሌ ወይ? የሚለት ጥያቄዎች የርፉን ባሇሙያዎች 
ሉያነጋግሩ የሚገባቸው ጉዲዮች ናቸው። ሇምሳላ በፎቶግራፍ 1, 2 እና 3 ሊይ 
የተመሇከቱት ዓይነት ጉዲቶች በቀሊለ በገበሬ ንቅናቄ ሉያገግሙ የሚችለ አይዯለም። 
ቢያገግሙ እንኳን በየጊዛው የተሰሩ ስራዎችን ሇመጠገን የገበሬው ጉሌበትና አቅም 
የሚችሇው አይዯሇም። ያንን ማዴረግ ካሌተቻሇ ዯግሞ በእንዯዙያ ዓይነት ተፋሰሶች 
ውስጥ ያለ አነስተኛ ተፋሰሶች እንዱያገግሙ ቢዯረግ እንኳን ተመሌሰው በትሌቁ 
ጉዲት የተነሳ መፍትረሳቸው ወይም የታሰበውን ውጤት አሇመስጠታቸው ግሌጽ 
ነው።  

በቅርቡ የተሰራው የዓሇም ባንክ ዲሰሳ WB (2020) ትሌሌቅ ገዯሊማ ቦታዎች አካባቢ 
የሊቂ መሬት እንክብካቤ ስራ ከፍተኛ የመስሪያ ሀብትና የጥገና ወጪ ስሇሚጠይቅ 
ስራው ሳይጠናቀቅ ፕሮግራሙ ማብቃቱንና ከዙያም በኋሊ በፕሮግራሙ ተፋሰስ 
አካባቢ አዲዱስ ገዯሊ ገዯልች መፈጠራቸውን ገሌጿሌ። እንዯ ዓሇም ባንክ ባለ አካሊት 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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የሚዯገፉ ተፋሰሶች በዙህ ሁኔታ የሚቸገሩ ከሆነ፣ ላልቹን መዯበኛ ጥረቶች ምን 
ሉሆኑ እንዯሚችለ መገመት ይቻሊሌ።  

4.6 መሬት አሌባነት 

በቀዯመው ክፍሌ እንዯተመሇከትነው የመሬት ማነስና የህዜብ ቁጥር መጨመር 
በመሬት መጠቀም ሇሚፈሌግ ሁለ የመሬት ሀብት የማግኘት ዕዴሌን እንዯሚያጠብ 
ወይም እንዯሚያሳጣ ግሌጽ ነው። በላሊ አባባሌ የመሬት ሀብት ከህዜብ ቁጥር ጋር 
ሉሰፋ ወይም ሉጨምር የሚችሌበት ተፈጥሯዊ መንገዴ የሇም (Dessalegn, 
2004)። ቀዯም ባለት ክፍልች ሇማብራራት እንዯተሞከረው በአማራ ክሌሌ የቤተሰብ 
የመሬት ይዝታ መጠን የኑሮ ሁኔታን መዯገፍ ወዯማይችሌበት ዯረጃ እየዯረሰ 
ይገኛሌ። በመሆኑም አሁን በምናየው እየጨመረ በሚሄዯው የህዜብ ቁጥር እና 
የመሬት ዕጥረት አውዴ ውስጥ በርካታ መሬት አሌባ የገጠር ዛጎች በክሌለ 
እንዯሚገኙ ግሌጽ ነው። በመገኘታቸው ብቻ ሳይሆን፣ መሬት አሌባነቱ መሠረታዊና 
መፍትሔውም በቅርብ የማይታይ አሳሳቢ ጉዲይ ነው።  

በዙህ ረገዴ በሀገራችንም ይሁን በአማራ ክሌሌ ዯረጃ ስሊሇው የመሬት አሌባነት 
መጠን የተሟሊ መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ይሁን እንጂ በተሇያዩ ጊዛያት 
በተዯረጉ የናሙና ጥናቶች24 በተገኙ ውጤቶች ተመስርቶ የሁኔታውን አሳሳቢነት 
መረዲት ይቻሊሌ። ሇምሳላ በ2002 በምስራቅ አማራ በተዯረገ የዴህነት ዲሰሳ የናሙና 
ጥናት (IDS 2002) መሠረት በዙያ አካባቢ መሬት አሌባነቱ ዯረጃ 12.8% እንዯነበረ 
ተገምቷሌ። በቅርቡ በተዯረጉ ላልች ጥናቶች (BDU 2015, Tadesse A. and 
Birhanu G. 2018) ከተወሰዯው እያንዲንደ ናሙና ቢያንስ ከ2-3 የቤተሰቡ አባሌ 
ሇስራ የዯረሰ ነገር ግን ስራ አሌባ ነው። በገጠሩ አውዴ ስራ አሌባ ማሇት በመሠረቱ 
መሬት አሌባ ማሇት ነው። ይህ ቁጥር በግርዴፉ የመሬት አሌባውን ግምት 50% 
ያዯርሰዋሌ። በዙያው ጥናት ላሊው ቀሌብ የሚስበው መረጃ በየቀበላው ከመቶ በሊይ 
አዱስ መሬት ጠያቂ ወጣቶች እንዲለ መገመቱ ነው። ሇምሳላ በዲዋ ጨፋ ወረዲ 
ከ500 እስከ 600፣ በወገራ ወረዲ 1409 መሬት አሌባ ወጣቶች ተመዜግበው መሬት 
ሇማግኘት እየተጠባበቁ ነው። ይህ ሁኔታ በተወሰነ የናሙና ጥናት ከታየ፣ መሬት 
አሌባነቱ በክሌለ ዯረጃ ምን ያህሌ ሉገዜፍና ከቁጥጥር ሉወጣ እንዯሚችሌ በአጭሩ 
ያመሇክታሌ።  

በሰሜን ጎንዯር አንዴ ወረዲ በሦስት ዓመት (2004-2006 ዓ.ም) ውስጥ ከተመገበው 
72 የነፍስ ማጥፋት ወንጀሌ ውስጥ ሀምሳው (69%) ከመሬት ጋር የተያያ 

                            
24Dessalegn Rahmato (2004) የገሇጻቸውን የተሇያዩ በውስን አካባቢዎች የተዯረጉ ጥናቶችን መመሌከት 
ይቻሊሌ።  
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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እንዯነበር የባህርዲር ዩኒቨርሲቲው ጥናት አረጋግጧሌ (BDU, 2015):: ላሊው 
አስገራሚ መረጃ 66% የሚሆኑ መሬት አሌባ ወጣቶች መሬት ቢያገኙም ወዯ እርሻ 
ስራ የመሰማራት ፍሊጎት የላሊቸው መሆኑ ነው (Tadesse A. and Birhanu G. 
2018)። ይህ የተሇየ ጥሌቅ ጥናት የሚጠይቅ ቢሆንም፣ በአብዚኛው አሁን 
እንዯሚያዩት ሉዯርሳቸው በሚችሌ የተበጣጠሰ አነስተኛ ማሣ ህይወትን መምራት 
ይቻሊሌ ብሇው ባሇማመን ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ።  

በሀገራዊውም ሆነ በአማራ ክሌሌ ህገ መንግስት መሬት የማቅረብ ሃሊፊነት 
የመንግስት ሆኖ መዯንገጉ ኑሮውን በግብርና ርፍ ሊይ ሇመመስረት ሇወሰነ የገጠር 
ነዋሪ መሬት ማግኘትን ከመንግስት መጠበቁ አጠያያቂ አይዯሇም። በላሊ በኩሌ ዯግሞ 
አሁን ባሇው ሁኔታ፣ በተሇይ ከፍተኛ የህዜብ ቁጥር በሚገኝባቸው እንዯ አማራ 
ክሌሌ ባለ አካባቢዎች ሇወጣት ጎጆ ወጭዎችና መሬት ፈሊጊዎች ሉሰጥ የሚችሌ 
ባሇቤት የላሇው መሬት ባሇመኖሩ መንግስት ያንን የህገ መንግስት ግዳታ እንዱያሟሊ 
የሚያስችሌ አውዴ የሇም። ይህ አውዴ ሁሇት አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥሯሌ። 
አንዯኛ በተሇያየ ምክንያት መሬት የሚፈሌጉ አዱስ ጠያቂዎች መንግስት መሬት 
ይሰጠናሌ በሚሌ ተስፋ ቢጠባበቁም፣ ሉፈጸም የማይችሌ ተስፋ በመሆኑ በተሇያዩ 
ቦታዎች ያለ የቀበላና ወረዲ አመራሮች የማህበረሰቡን የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎችን 
(እንዯ ግጦሽ ያለ) እንዱያከፋፍሎቸው ግፊት ማሳዯር፣ ካሌተሳካም በወረራ የመያዜ 
ዜንባላ ውስጥ መግባታቸው ሲሆን25፤ ሁሇተኛው መሬት ፈሊጊ ወጣቶች 
ወሊጆቻቸውን ካሊቸው ይዝታ ሊይ እንዱያካፍሎቸው ማስገዯዴና በዙህም ተወዯዯም 
ተጠሊም የመሬት መበጣጠሱን ማባባስ ናቸው። እነዙህ ሁኔታዎች በክሌለ በይፋ 
የሚታዩ አሳሳቢ ክስተቶች ናቸው።  

በአጠቃሊይ መሬትን መሠረት ያዯረገ የገጠር ወንጀሌ፣ የመሬት ውዜግብ፣ የጋራና 
የመንግስት ይዝታ ወረራ፣ ከፍተኛ ስዯት፣ ፈጣን የሆነ የመሬት ሽፋን (ዯን፣ ግጦሽ፣ 
ረግረግ ወ..ተ) መዲከምና መጥፋት በመሬት አሌባነት ምክንያት የሚባባሱና ሇምግብ 
ዋስትናም ሆነ ሇመሬት ሀብት አጠቃቀምና አስተዲዯር መዚባት መሠረታዊ ምክንያት 
የሚሆኑ ጉዲዮች ናቸው። ስሇዙህ መሬት አሌባነትን እንዯዋና የሌማትና የምግብ 
ዋስትና አሳሳቢ ችግር አዴርጎ መመሌከትና ሁኔታውን ሇመሇወጥ መትጋት 
በክሌለም ሆነ በሀገር ዯረጃ ሇነገ የሚባሌ ጉዲይ አይዯሇም።  

                            
25ግፊቱን ሇመቋቋም በተሇያዩ የገጠር ቀበላዎች የስራ ዕዴሌ ፈጠራ በሚሌ የግጦሽ መሬቶች፣ ሇእርሻ 
የማይሆኑ ተራራማ ቦታዎች እየታዯለ እንዯሆነ ይታወቃሌ። 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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4.7 የምርምርና ስርጸት ዯካማነት 

የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥም ይሁን የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት መሠረት የሆነውን 
መሬት ሇመጠቀም በመጀመሪያ ስሇመሬት ሀብቱ በሚገባ ማወቅ ወሳኝ ነው። 
መጠኑ፣ ያሇው ዕምቅ አቅም፣ እየገጠመው ያሇው ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ችግር 
ጥሌቀት ካሌታወቀና ካሌተተነተነ ሀብቱን ሇመጠቀም የሚስማማ ተገቢ የሌማት 
መንገዴ ሇመቀየስ አይቻሌም። ይህ ካሌሆነ ዯግሞ ሀብቱን ተጠቅሞ የምግብ 
ዋስትናን ማረጋገጥ ቀርቶ ራሱን መሬቱንና የተፈጥሮ ሀብቱን ህይወትንና ኑሮን 
ሉዯግፍ በሚችሌ ዯረጃ ሇማቆየት የሚቻሌ አይሆንም። በዙህ ረገዴ ወቅታዊ መረጃ 
አሇመኖር፣ ያለት መረጃዎች ሇስህተት የተጋሇጡ መሆንና መረጃዎቹን መጠቀም 
ሇሚፈሌግ አካሌ ተዯራሽ አሇመሆን አሳሳቢ ጉዲይ መሆኑን መግሇጽ አስፈሊጊ ነው።  

በተሇይ የባዮ ፊዙካሌ መረጃዎችን በየወቅቱ መሰብሰብም ይሁን ወቅታዊ ማዴረግ 
አሁንም በጣም ጥቂት ጥረት ብቻ የሚታይበት ርፍ ነው። ዚሬም የአፈርና የመሬት 
ሀብት ክሇትን በሀገርም ይሁን በክሌልች ዯረጃ ሇመፈተሽ ከተበጣጠሱ ጥቂት 
የናሙና ጥናቶች ምናሌባትም ከአንዲንዴ የአካዲሚክ ወይም ውስን የፕሮጀክት 
ስራዎች በስተቀር ሀገር አቀፍም ሆነ ክሌሊዊ ሽፋን ያሊቸው ሠነድችን ማግኘት 
አስቸጋሪ ነው። ብዘዎቹ ከ30 እና 40 ዓመት በፊት የተሰሩ መረጃዎችን እየጠቀሱ 
የመነጋገር ግዳታ ውስጥ ስሇገቡ፣ መረጃዎቹ ከተጠናከሩበት ጊዛ በኋሊ የጉዲት 
መጠኑ ተባብሷሌ፣ ተሻሽሎሌ፣ ሇምን? የሚሇውን ወቅታዊ ሆነው ሇማስረዲት አቅም 
የሚያጥራቸው ናቸው።  

በሀገራችን ‘መናዊ የመሬት ማኔጅመንት ቴክኖልጂ’ ከተዋወቀ ከ40 ዓመት በሊይ 
ሆኖታሌ። አብዚኛው ሀገር በቀሌም ይሁን እንዯ አዱስ የተዋወቁት የመሬት ማሻሻያ 
ዳዎች ተከማችተው የሚገኙት፣ ዜቅተኛ ወይም የተቆራረጠ ዜናብ በሚያገኙና 
የመሬት መከሊት ባጠቃቸው እና ተዯጋጋሚ የምርት መቀነስና መታጣት 
በሚያጠቃቸው በዜቅተኛ እና መካከሇኛ ከፍተኛ ቦታዎች ነው። ይህም በመሆኑ 
በእነዙህ ቦታዎች የመነጩ ምርጥ ሌምድች መኖራቸውን ከማሳወቅ ባሇፈ ሇላልች 
አካባቢዎች ያሊቸውን ጠቀሜታና ውጤታማነትን የሚያመሇክት የተመገበ ማስረጃ 
የሇም (MoRAD,2010)። የቴክኖልጂ አማራጮችን የተመሇከተ የመረጃ ስርጸት 
መኖር ወይም አሇመኖር በአፈር ጥበቃ ውሳኔ ሊይ ዓብይ ተፅዕኖ እንዲሇው ዕሙን 
ነው (Abonesh T, 2013)። ነገር ግን ከበርካታ የግብርና ርፎች መካሌ ምናሌባትም 
የሚገባውን ያህሌ በተጨባጭ ምርምርና ስርጸት ያሌታገ ርፍ የተፈጥሮ ሀብትና 
አፈርና ውሀ ጥበቃ ነው ማሇት ያቻሊሌ። በዙህም ምክንያት በተሇያዩ ኪስ ቦታዎች 
የሚታዩና አስዯማሚ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራዎች በፍጥነት ወዯ ላልች 
ተመሳሳይ የግብርና ቀጠናዎች ሲስፋፉ አይታዩም። አንዲንድቹ ሀገር በቀሌ የተፈጥሮ 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 

መንበሩ አሇባቸው 

46 
 

ሀብት ጥበቃ ዳዎች ባሇሙያዎችን አፍ የሚያሲዘ ቢሆንም26 በክሌለም ይሁን 
በሀገር አቀፍ ዯረጃ የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ርፍ ተሰንዯው አይገኙም ወይም 
ተቀምረው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና እንክብካቤ የስርጸት አካሌ ሲሆኑ አይታዩም። 
አብዚኞቹ ዳዎች ከፕሮጀክቶች አጥር የወጡ አይዯለም ወይም ፕሮጀክቶች ሲያበቁ 
ቀጣይነት አይኖራቸውም። የአካባቢና የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ዳዎች በአብዚኛው 
ውጤታማና ከወጪ አንጻር ርካሽ ቢሆኑም የተነጉ ናቸው (Yeraswork 1995 as 
quoted in Desalegn 2009)::  

ስሇዙህ የመረጃ ዴርቅና ቆሞ ቀርነት እንዯ አንዴ አሳሳቢ ጉዲይ ሇክሌለም ሆነ 
በሀገር አቀፍ ዯረጃ መነሳት ያሇበት ጉዲይ ነው። ሇምሳላ በቅርብ ጊዛ የመሬት 
አስተዲዯር ስራን በመናዊ መንገዴ ሇማከናወን እንዱቻሌ በተሇይ በአማራ፣ 
ኦሮሚያ፣ ዯቡብና ትግራይ ክሌልች ወቅታዊ የአየር ፎቶግራፎችን መሠረት ያዯረገ 
ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። ይሁን እንጂ ያው መረጃ ወቅት ሳያሌፍበት ሇመሬት 
አጠቃቀም ዕቅዴ ዜግጅትና ቁጥጥር በስፋት ሲውሌ አይታይም። የመረጃ ተዯራሽነት 
አንዴ ጉዲይ ቢሆንም፣ በእጅ ያሇ መረጃን በተገቢው መንገዴ ሇመጠቀም አሇመቻሌም 
ላሊው አሳሳቢ ጉዲይ ነው። አንዲንዴ ጊዛ መረጃ ማመንጨት፣ የመነጨን መረጃ 
ተዯራሽ ማዴረግ፣ በተገኘ መረጃ የፖሉሲ መንገዴን ማፋፋትና ፖሉሲን በአዎንታዊ 
ጎኑ ማስተካከሌ ‘የፖሇቲካ ምርጫ’ (Political choice) ይመስሊሌ። ጉዲዩ ሰፊ ሀብት 
የሚጠይቅና የቴክኒክ ብቃትም የሚሻ ቢሆንም ጥረቱ አዜጋሚ መሆኑ ግሌጽ ነው። 
ከዙህ በተጨማሪ ሀገራዊ የመረጃ ባህለን ጥቅም አሌባ የሚያዯርገው በተሇይ 
የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን መረጃው በስፋት፣ በተሟሊና ጥራት ባሇው መሌክ 
አሇማግኘቱ ብቻ ሳይሆን፣ አሇ የሚባሇው መረጃ አብዚኛውን ጊዛ በግሇሰቦች ወይም 
ተዯራሽነቱን ውስን ማዴረግ በሚፈሌጉ ተቋማት እጅ መሆኑ ነው (WLRC, 2018)::  

ይህ ሁኔታ በመሬት አጠቃቀምና የመሬት ሽፋን መረጃዎች ብቻ ያሌተወሰነ መሆኑን 
መረዲት ያሻሌ። ስሇዙህ በየትኛውም የሀገራችን የምግብ ዋስትናም ሆነ የመሬት 
አስተዲዯርና ፖሉሲ ጉዲዮች ዘሪያ የመረጃ ማመንጨት፣ ወቅታዊነትና ተዯራሽነት 
አውዴ እንዯ አንዴ ትሌቅ አሳሳቢ የሌማት ጉዲይ መታየቱ አስፈሊጊና የገየ ጉዲይ 
ነው። ከዙህ ጋር በተያያ በተሇይም በመሬት አስተዲዯር ርፉ ምርምሩም ሆነ 
ስርጸቱ ተግባሩ የሚጠይቃቸው አራት ኃሊፊነቶች (የመሬት ይዝታ፣ የመሬት 

                            
26በዙህ ርፍ በተሇይ ሚሉዮን ዓሇማየሁ ያዯረጋቸውን ጥናቶች 1. Million Alemayehu, 2001, “ 
Indigenous Conservation Practices in Northern Shewa Administrative Zone, Amhara Regional 
State” In Zenebework Tadesse(ed.) In Environment and Development in Ethiopia: 
Proceedings of the Symposium of the Forum for Social Studies. Addis Ababa, 15-16 
September 2000. 2. 1996, “Traditional ditches in northern Shewa, Ethiopian Highlands”. In 
Reji et al (eds.) Sustaining the Soil: Indigenous Soil and Water Conservation in Africa. 
Earthscan Publications Ltd. London. መመሌከት ጠቃሚ ነው።  
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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ግመታ፣ የመሬት አጠቃቀምና ቁጥጥር እንዱሁም የመሬት ሌማት) ሊይ የተመሠረተ 
አዴማስ እንዱኖረው አዴርጎ መቃኘት ወሳኝ ነው። አሁን ባሇው ሁኔታ አሳሳቢነትን 
ከመንገር ያሇፈ መፍትሔ ሇማቅረብ የሚያስችሌ የምርምር ተግባር ወጥነት ባሇው 
መንገዴ እየተከወነ ነው ማሇት አይቻሌም። ተጨባጭና ሇፖሉሲ ውሳኔ መረጃ ሰጪ 
የሆነ የምርምር ሌምዴ አሇመኖርን በራሱ በምግብ ዋስትናም ይሁን በመሬት ርፍ፣ 
በሀገርም ይሁን በአማራ ክሌሌ ዯረጃ ከሚታዩ አሳሳቢ ጉዲዮች እንዯ አንደ አዴርጎ 
መረዲት ወሳኝ ነው።27  

5 ማጠቃሇያ 

ቀዯም ባለት ክፍልች እንዯተገሇጸው የአማራ ክሌሌ ከ2000 እስከ 2016 ባሇው ጊዛ 
ውስጥ ፍጹም ዴህነትን በ37.6% ሇመቀነስ የተቻሇ ቢሆንም የምግብ ዴህነትን 
መቀነስ የተቻሇው ግን በ3.7% ያህሌ ብቻ ነው። በዙህ ረገዴ በሀገሪቱ በአማካይ 
ከተዯረገው የ40% መሻሻሌና በላልች ተመሳሳይ ክሌልች በተመሳሳይ ጊዛ 
የተመገበው ዜቅተኛው መሻሻሌ ከ30% በሊይ መሆኑን ስንገነብ፣ ክሌለ በዙህ 
ረገዴ ገና ያሌተጀመረ መንገዴ እንዲሇበትና የምግብ ዋስትና ችግሩ ከፍተኛና አሁንም 
ያሌተሻገረው የሌማት ጉዲይ መሆኑን ያመሇክታሌ።  

የመሬት ፖሉሲውን ወዯተግባር ሇመሇወጥና ክሌሊዊ የመሬት አስተዲዯርና ስርዓት 
ግንባታን ከላልች ክሌልች በተሻሇ ሁኔታ መጀመሩ ዕሙን ነው። በዙህ ረገዴ በተሇይ 
ስራውን በጀመረባቸው ወቅቶች ሊስቀመጣቸው፣ የይዝታ ባሇቤትነት ስሜትን 
የመመሇስና መሬት ባሊቸው ገበሬዎች ንዴ የነበረውን የመነጠቅ ስጋት ማስቀረቱም 
ወይም ትርጉም ባሇው ሁኔታ መቀነሱም ግሌጽ ነው። ከዙህም በተጨማሪ በተሇያዩ 
ዲሰሳዎችና ጥናቶች እንዯተረጋገጠው በመጀመሪያው የሰርቲፊኬሽንና ተዚማጅ 
የመሬት አስተዲዯር ጥረት ተፈጥሯዊ ምሊሽ ሉባለ የሚችለ አዎንታዊ ውጤቶች 
ተመዜግበዋሌ። ሇምሳላ በይዝታ ሊይ ተጨማሪ ሀብት የማፍሰስና ምርትና 
ምርታማነትን የመጨመር ፍሊጎት ማዯግ፣ መሬቱ ይነጠቃሌ የሚሌ ስጋት 
                            
27እንዯ ኤሮፓዊያኑ አቆጣጠር በታህሳስ ወር 2019 ‘መሬትና የምግብ ዋስትና’ በሚሌ አርዕስት በፎረም ፎር 
ሶሻሌ ስተዱስ በተጋጀ የውይይት መዴረክ ሊይ የምናከብራቸው አቶ ዯሳሇኝ ራህማቶ ሇውይይት መነሻ 
የሚሆን የመሬት ይዝታ ጉዲይን የተመሇከተ አጠቃሊይ ዲሰሳ አቅርበው ነበር። በዙያ ውይይት ሊይ ተዯጋጋሚ 
ይነሳ የነበረው ‘ሊቀረብክሌን ችግሮች የመፍትሄ ሀሳብ አሌነገርከንም’ የሚሌ ሀሳብ ነበር። በወቅቱ የአቶ ዯሳሇኝ 
መሌስ ‘እፈራሇሁ’ የሚሌ ነበር። አቶ ዯሳሇኝ ያንን ሲሌ የአካሌ ፍርሀትን ሳይሆን ችግሮችን ሇመረዲትና 
መወሰዴ የነበረባቸውን እርምጃዎች ዯረጃ በዯረጃ እንዯሀገር ባሇመውሰዲችን የመሬት ርፍ ከመወሳሰብ አሌፎ 
በፖሇቲካና ላልች ወቅት አመጣሽ አጀንዲዎች መተብተቡንና በአንዴ የዲሰሳ ጥናት ምሊሽ የማይገኝሇት ዯረጃ 
ሊይ መዴረሱን ሇማስረዲት እንዯተናገረው እገምታሇሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ በአንዴ ወቅት በአማራ ክሌሌ 
የመጀመሪያ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ሇባሇይዝታዎች መሰጠት ሲጀመር የክሌለ የመሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም 
ባሇስሌጣን ሰራተኞች ሰርቲፊኬት የተቀበለ ገበሬዎችን ስሜት ይጠይቁ ነበር። ከተጠያቂዎቹ አንደ ገበሬ ‘ምን 
ተሰማዎት?’ ሲባለ ‘እኔና መሬቴ የተዋወቅነው፣ እኔ ሳውቅ እሱ ሲያሌቅ’ እንዲለ ሰምቻሇሁ። ዯስ ብልኛሌ 
ግን ምን ዋጋ አሇው? ገያችሁ፣ ቀዯም ብትለ ኖሮ ሇማሇት እንዯሆነ በወቅቱ ተረዴቻሇሁ። አሁንም በመሬት 
ጉዲይ የገበሬውን አባባሌ ከመዴገም ውጭ የተጋጀ መፍትሔ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ይሆናሌ።  
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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መወገዴ፣ በማሣ ሊይ የአፈርና ውሀ ጥበቃ ተግባራትን ሇመስራትና ወጭም 
ሇማውጣት ፈቃዯኛ መሆን፣ ሇሚሰጠው ሰርቲፊኬት ክፍያ ቢኖር የመክፈሌ 
ፈቃዯኝነት፣ መሬቱን አስፈሊጊ ከሆነ ይወሰዲሌ ከሚሌ ስጋት ውጭ ሆኖ የማከራየት 
ስሜት፣ በተሇይ ዯግሞ የሁሇተኛ ዯረጃ ሰርቲፊኬት ከተጀመረ በኋሊ የመጠቀም 
መብትን ተጠቅሞ ብዴር የመውሰዴና የገቢ ምንጭን የማበራከት ዕዴሌ ሉጠቀሱ 
ይችሊለ። እነዙህ ዜንባላዎችና አውድች ስራው በተጀመረበት ወቅት ከነበሩ አስቸጋሪ 
አውድች አንጻርና በተሇይም በፌዳራሌ ዯረጃ ይህ ነው የሚባሌ ተቋማዊ አዯረጃጀትና 
ዴጋፍ ካሌነበረበት ሁኔታ ጋር ሲነጻጸሩ ከፍተኛ ውጤቶች ተዯረገው የሚወሰደ 
ናቸው።  

በክሌለ ሰፊ የሆነ የመሬት አስተዲዯርና ሰርቲፊኬሽን ስራ ቢከናወንም ክሌለ አሁንም 
የምግብ ዋስትናን በቤተሰብ ዯረጃ ሇማረጋገጥ እየታገሇ መገኘቱና በተፈጥሮ ሀብት 
ጥበቃና ላልች የሌማት ርፎች ችግር የሚታይበት ሇምንዴ ነው? የሚለና 
ሰርቲፊኬቱ ቢያንስ የተፈጥሮ ሀብት ጉዲት ተግዲሮቱን ማስወገዴ ነበረበት የሚለ 
ሀሳቦች ሲነሱ ይሰማሌ። ሀሳቡ መነሳቱ ተገቢ ቢሆንም፣ የመሬት አስተዲዯርና 
ሰርቲፊኬሽን ስራ ብቻውን የምግብ ዋስትና ችግርንና የመሬት ሀብትና አፈር ክሇትን 
ሇመከሊከሌ መዴሀኒት ሉሆን እንዯማይችሌ መረዲት ያሻሌ። የመሬት ርፉ ከላልች 
የሌማት ርፎች ጋር ያሇው ጥምረትና ተቀናጅቶና ተናብቦ የመስራት ሌምዴ 
ወሳኝነት አሇው ነ። ሇምሳላ የመሬት አሌባነት ችግር በመሬት አስተዲዯር ወይም 
መሬት በመስጠትና በመንሳት ስራ ብቻ ምሊሽ የሚያገኝ ጉዲይ አይዯሇም። አሁን 
ባሇው ሁኔታ የመሬት አሌባው ጉዲይ የኔ ሀሊፊነት ነው የሚሌ አንዴም ርፍ 
የሇም። ከዙያም በሊይ የችግሩን ስፋትና ጥሌቀት እንኳን ሇማወቅ ይህ ነው የሚባሌ 
ጥናት አሌተዯረገም። በዙህ ሁኔታ መሬት አሌባነት በምግብ ዋስትና ሊይ 
የሚያስከትሇው ጫናና ችግር በሰርቲፊኬሽን ስራ ይፈታሌ የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ 
ሉዯረስ አይችሌም።  

ከፍ ባሇለት ክፍልች ውስጥ አሳሳቢ ተብሇው የተገሇጹ ነጥቦችም የአንዴ ርፍ 
ጥረት ብቻ የሚፈታቸው ጉዲዮች እንዲሌሆኑ መረዲት ያስፈሌጋሌ። በብዘ ርፎች 
የማሻሻያ እርምጃ የሚባለት በተጨባጭ ጥናት እየተዯገፉ የሚከወኑ ናቸው ሇማሇት 
አይቻሌም። ሇምሳላ የምርት ኩታ ገጠም ሙከራ መሌካም መሆን አንዴ መንገዴ 
ብቻ ነው። ከመሬቱ ሁኔታና ከገበሬው አቅጣጫ አኳያ እየታየ ነው የሚሌ እምነት 
የሇም። በሀገራችን አሁን በግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ እየተሞከረ ያሇው 
የግብርና ሰብልች ኩታ ገጠም የምርት ዳ በአነስተኛ ገበሬዎች ንዴ ያሇን 
የአመራረት ውሳኔዎችን በማጣጣም መሬታቸውን ኩታ ገጠም በማዴረግ እንዱሳተፉ 
ማስቻሌ ነው። ይህ አንዴ ማሣን በቅርጽና በመጠን ሇማስተካከሌ እንዯመነሻ ሉረዲ 
ይችሊሌ (Zewude Y. and Tamene L. 2020)። ይሁን እንጂ አሁን ባሇው የማሣ 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 
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መበጣጠስ፣ መበታተንና ማነስ የትኛው የማጣጣም መንገዴ የተሻሇ ነው? ውጤቱስ 
ምን ሉሆን ይችሊሌ የሚለት ጥያቄዎች መሌስ ሉያገኙ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም 
የማሣ ማጣጣም ወይም ማዋሃዴና ማስተካከሌ ማመሌከቻ (Index) ምን ያህሌ ነው 
የሚሇው በጥሌቀት የተጠናና በተሇይ ሇፖሉሲ አውጭውና ውሳኔ ሰጭው አካሌ 
በሚረዲ መሌክ መረጃ የሇውም።  

ላሊው ሉሰመርበት የሚገባው ነጥብ፣ ከቅርብ ጊዛ ወዱህ የተሇያዩ ጥረቶች እየተዯረጉ 
ቢሆንም በተቋም ግንባታና ቀጣይ የመሬት አስተዲዯር ስራ ረገዴ ርፉ እንዯ 
አጀማመሩ የሚፈሇገውን ያህሌ ተቋማዊ ማሻሻያውን በፍጥነት ሰርቷሌ ሇማሇት 
አይቻሌም። በተሇይ የፖሇቲካ አካለ ቶል ቶል መቀያየርና ተግባሩን ከሰርቲፊኬት 
መስጠት በሊይ አዴርጎ ያሇመገንብ ዲተኝነት በጉሌህ የሚታይ የርፉ ተግዲሮት 
ነው።  

በመጨረሻ ምናሌባት ብዘዎች ሇተረሩ አሳሳቢ ጉዲዮች ቁርጥ ያሇ የመፍትሔ 
ሀሳብ ይጠብቁ ወይም ሇማንበብ ይመኙ ይሆናሌ። ሀሳቡ መሌካምና አዎንታዊ 
ቢሆንም በቀመር ዯረጃ እንዱህ ይሁን ሇማሇት የቀሇሇ ርፍ አሇመሆኑን መረዲት 
ያስፈሌጋሌ። በአንዴ ‘ብርማ ጥይት' (Silver Bullet) ሉወገዴ የሚችሌ የመሬትና 
የምግብ ዋስትና ችግር ጉዲይ ሉኖር አይችሌም። ሇመፍትሄ መግየታችን ሌክ 
የሇውም። ከ2000 ጀምሮ በየክሌለ የመሬት አስተዲዯርን ሇማሻሻሌ እንቅስቃሴ 
ሲዯረግ፣ በፌዳራሌ ዯረጃ ክሌልችን የሚዯግፍ አዯረጃጀት አስፈሊጊ እንዯሆነ 
ሇመገንብ ሇማቋቋም የተዯረገው ጥረት አስር ዓመታት ፈጅቷሌ። ቢሆንም ቢያንስ 
ዚሬ እንዯመነሻ የመሬት ጉዲይ የህዜብ አጀንዲ ሆኖ ሇውይይት ክፍት መዯረጉና 
ውይይቱና ክርክሩ ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባና ርፉ አይነኬ አጀንዲና በሬሳዬ ሊይ 
መባለ ማብቃት ይኖርበታሌ። ይህ ከሆነ የመሬትን አጀንዲ ሇሰፊ ውይይት፣ ክርክር፣ 
ምርምር መክፈት የመፍትሔው መጀመሪያ እርምጃ ይሆናሌ። 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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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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1.2 የጽሁፉ ዓሊማና ውስንነት 

በዙህ ጽሁፍ ዋናው ዓሊማ በተሇይ በአማራ ክሌሌ ከመሬትና ምግብ ዋስትና ጋር 
የሚያያዘ አጠቃሊይ ገጽታዎችንና በተሇይም አሳሳቢ ጉዲዮችን ቀዯም ሲሌ ከተሰሩ 
ስራዎች፣ ከመንግስትና ዴጋፍ ሰጪ ተቋማት ሪፖርቶችና ከስራ ሌምዴ በመነሳት 
ሇማካፈሌ መሞከር ነው። በዙህ ጽሁፍ ውስጥ በቁጥር የሚጠቀሱ መግሇጫዎች 
አንዲንድቹ (የስነ-ህይወታዊና ቁሳዊ) ወቅታዊ መረጃ ያሌተጋጀሊቸው ወይም 
ተጋጅቶም ከሆነ ተዯራሽ ያሌሆኑ በመሆናቸው የተገኘውን የቅርብ ጊዛ መረጃ 
ሇመጠቀም ተሞክሯሌ። መረጃዎቹ የተጠቀሱበትን አውዴ ጥሌቀት ወይም ክብዯት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ከመግሇጽ ይሌቅ ዜንባላን፣ አቅጣጫንና የመሆን ዕዴሌን ወይም 
አጠቃሊይ ሁኔታን እንዯሚያሳዩ አዴርጎ መረዲት ይገባሌ። 

1.3 የአማራ ክሌሌ መገኛና አጠቃሊይ ገጽታ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የሚዲሰሰውን የመሬትም ሆነ የምግብ ዋስትና ጉዲዮች አውዴ 
በአግባቡ ሇመረዲት እንዱቻሌ በተሇይ የክሌለን ተፈጥሯዊና ሰብዓዊ ገጽታ በጥቅለም 
ቢሆን መመሌከት አስፈሊጊ ነው። የአማራ ብሔራዊ ክሌሌ በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት 
አንቀጽ 47 መሠረት በሀገሪቷ ከተመሰረቱት ጠኝ ክሌልች ውስጥ አንደ ሲሆን፣ 
ከ8° 45’ እስከ 13° 45’ ሰሜን እና ከ35° 46’ እስከ 40° 25’ ምስራቅ የሚገኝና 
በሰሜን ከትግራይ፣ በምስራቅ ከአፋር፣ በዯቡብ ከኦሮሚያ፣ በዯቡብ ምዕራብ 
ከቤኒሻንጉሌ ጉምዜ ብሔራዊ ክሌልች እንዱሁም በምዕራብ ከሱዲን ጋር የሚዋሰንና 
170,752 ኪ.ሜ2 በመሸፈን ከሀገሪቱ የቆዲ ስፋት 16% ያህሌ የሚይዜ ሰፊ ብሔራዊ 
ክሌሌ ነው። በየወቅቱ ቁጥሩ የሚቀያየር ቢሆንም ክሌለ በአሁኑ ጊዛ በ12 ዝን 
አስተዲዯሮች3፣ 169 ወረዲዎች እንዱሁም 3568 ቀበላዎች የተዋቀረ ነው።  

                                                                       
ጉዲይን እንዱመሇከትና እንዱመራ ራሱን የቻሇ ተቋም ሇመጀመሪያ ጊዛ የተቋቋመው በ1992 ዓ.ም የአማራ 
ክሌሌ የገጠር መሬት አስተዲዯርና አጠቃቀም ባሇስሌጣን ነው። 
3ቀዯም ሲሌ የነበረው አስር የዝን አስተዲዯር ሲሆን፣ በአሁኑ ጊዛ የሰሜን ጎንዯር አስተዲዯር ዝን ምዕራብ፣ 
ሰሜንና ማዕከሊዊ ጎንዯር በሚለ ዝን አስተዲዯሮች እንዱዋቀር ስሇተዯረገ የዝን አስተዲዯሮቹ ቁጥር ወዯ 12 
ከፍ ብሎሌ። 

በአማራ ክሌሌ የመሬትና ምግብ ዋስትና ዋና ዋና አሳሳቢ ጉዲዮች 
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አባሪ 1 

ሠንጠረዥ 13፡ የአፈር መከሊት ሂዯት ግምት በተሇያዩ ሁኔታዎችና ባሇሙያዎች እንዯቀረበው 

አጥኚ/ፀሀፊ28 ከእርሻ መሬቶች በዓመት የሚከሊ የአፈር 
መጠን ግምት (በቶን/ሔክታር/በዓመት) 

FAO/EHRS 1986 130  

Hurni 1988: soil conservation research 
project 

42 

Belay Tegene 1992  75  

Azene Bekele 1997  100  

Tamire Hawndo 1996 300 

Mechanism to Combat of Desertification of 
the UN (UNCCD) 

30,000 ha (Agricultural land Land) due 
to water erosion. 

National Review Report, 2002 2 million ha Degraded 

Dregne, H. E. (1991). Human activities 
and soil degradation. Semiarid Lands and 
Deserts: Soil Resource and Reclamation, 
19, 335. 

an irreversible soil productivity loss in 
about 20 % of Ethiopia agricultural land 
due to water erosion 

Berry, L. (2003). Land degradation in 
Ethiopia: Its extent and impact. A study 
commissioned by the GM with WB 
support. 

 1 billion tons of topsoil annually as 
a result of soil erosion alone 

 3% AGDP or $106 million (1994$). 

Yesuf, M., Mekonnen, A., Kassie, M., & 
Pender, J. (2005). Cost of land 
degradation in Ethiopia: A critical review of 
past studies. 
http://www.efdinitiative.org/sites/default/files/c
osts_of_land_ 
degradation_in_ethiopia_v2_final.pdf.. 
Accessed 11 Sep 2015. 

$23 million of forest as a result of 
deforestation and $10 million of 
livestock capacity are also reported 
annually 

Teketay, D. (2001). Deforestation, wood 
famine, and environmental degradation in 
Ethiopia’s highland ecosystems: Urgent 
need for action. Northeast African Studies, 
8(1), 53–76. 

grain production lost due to land 
degradation in 1990 would have been 
sufficient to feed more than four million 
people. 

Bojö, J., & Cassells, D. (1995). Land 
degradation and rehabilitation in Ethiopia: 
A reassessment. Working Paper No. 17, 

3 % of the agricultural gross domestic 
production 

                            
28በሉስቱ ሊይ የመጀመሪያዎቹ 5ቱ በምንጭነት በተጠቀሰው ሪፖርት እንዲሇ የቀረቡ ሲሆን፣ ላልቹ 
ከየምንጮቹ የተሰበሰቡ ናቸው።  



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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ዕጥረት፣ እንዱሁም ሇተፈጥሮ ስጋት ተጋሊጭነት ከፍተኛ መሆኑን ያሳያሌ። የዓሇም 
ባንክ በ4ኛው ዘር የሴፍቲኔት ፕሮግራም ማሻሻያ ሠነዴ ሊይ (World Bank, 2014) 
እንዲሰፈረው 46% የሆነው የገጠር ነዋሪ ሇከፍተኛ ዴህነት ተጋሊጭ ሲሆን፣ 29% 
የሚሆነው ህዜብ ስር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ እንዯሚገኝ ተገምቷሌ። በአሁኑ ጊዛ 
በጠቅሊሊው 27 ሚሉዮን ህዜብ ሇከባዴ ዴህነትና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ 
እንዯሆነ ተሇይቷሌ።  

እንዯ ኢትዮጵያ ሊለና የግብርና ርፍ ሇብሔራዊ ኢኮኖሚው ሞተር በሆነባቸው 
ሀገራት መሬት በጣም ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ነው (Amsalu et al. 
2006)። በተሇይ በሀገራችን የመሬት ጉዲይ ሇግብርና ወሳኝ ከመሆን አሌፎ በህዜቡ 
ባህሌና የፖሇቲካ አውዴ ውስጥ ትሌቅ ስፍራ የያ፣ የመንግስት ሇውጥን 
እስከማስከተሌ የዯረሰና እስከዚሬም በሀገሪቷ የፖሇቲካ ውጣ ውረዴ ውስጥ ጉሌህ 
ስፍራ ያሇው ሀብት ነው። አገራችን አሁን ባሇችበት ሁኔታ የግብርና ርፍ 
ውጤታማነትም ይሁን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ዓሊማ ከመሬት ሀብት ጋር 
ቀጥተኛ ቁርኝት አሊቸው። የምግብ ዋስትና ወሳኝ ምሰሶዎች የሚባለት የምግብ 
ተዯራሽነት፣ የምግብ ምርት መኖር፣ ምግብን የመጠቀም ዕዴሌ እና የአቅርቦቱ 
ሊቂነት በአንዴ ወይም በላሊ መሌኩ ከግብርና ሌማት ጋር ይያያዚለ። በአጠቃሊይ 
ሇተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አዯጋ ተጋሊጭ የሆነ ግብርና፣ በከፍተኛ ሁኔታ ሇተፈጥሮ 
አዯጋና የምግብ ዋስትና ችግር ተጋሊጭ የሆነ ሰፊ ማህበረሰብ ባሇበት ሁኔታ፣ 
በሀገሪቷም ሆነ በየክሌልቹ የምግብ ዋስትና ጉዲይ ትኩረት የሚሻና ቅዴሚያ 
የሚሰጠው የፖሉሲና ሌማት አጀንዲ መሆኑ ግሌጽ ነው።  

ስሇዙህም ግብርናን ቀዲሚ የኢኮኖሚ መሠረት ባዯረገችው ሀገራችን መሬት 
ሇኢኮኖሚው ባሇው የዕዴገትም ሆነ የውዴቀት አስተዋጽዖ የተነሳ ከመሬት ርፍ ጋር 
የተያያ የፖሉሲ ጉዲይ ሁሌጊዛም የህዜብ፣ የተሇያዩ ባሇሙያዎች፣ ፖሇቲከኞችና 
አሇፍ ሲሌም የሌማት ተባባሪዎች ዋና ጉዲይ ይሆናሌ። ግብርና-መር የሌማት 
አቅጣጫ ተከትል የህዜቡን የምግብ ዋስትና አረጋግጣሇሁ የሚሌ ሀገር፣ በሀገሪቱ 
ያሇውን የመሬት ሀብት ጉዲይ መሠረታዊ በሆነ ሁኔታ መመሌከት፣ ግሌጽ አቅጣጫ 
ማስቀመጥ፣ ሇሚፈሇገው የሌማት ግብ የሚስማማ አዴርጎ ማዋቀርና በሊቂነት 
የተረጋጋ ርፍ እንዱሆን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ። ከዙህ አንጻር በአማራ ክሌሌ፣ 
ምናሌባትም ከላልች የሀገሪቱ ክሌልች በቀዯመና በተሻሇ ሁኔታ ተቋማዊ ጥረቶች 
ቢዯረጉም2 በተሇይ በክሌለ የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ የሚዯረገውን ጥረት 
ሇማሳካት ብቻውን እንዯበቂ የፖሉሲና ተቋማዊ እርምጃ ተዯርጎ ሉወሰዴ አይችሌም። 

                            
2በሀገር አቀፍ ዯረጃ የነበረው የመሬት ይዝታ ማሻሻያና አስተዲዯር ሚኒስቴር (Ministry of Land Reforms 
and Administration (MLRA) ከፈረሰ በኋሊ በክሌሌ ዯረጃም ቢሆን ሉጠቀስ የሚችሌ የመሬት አስተዲዯር 
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