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መቅድም 

Iትዮጵያ ፈርጀ ብዙ የIኮኖሚና Eና ማኅበራዊ Eድገት ለማስመዝገብ የተለያዩ 

ፖሊሲዎችን ነድፋና ስትራቴጂዎችን ቀይሳ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኗ ይታወቃል። በዚህም 

በተለይ ባለፉት ሁለት Aስርተ-ዓመታት Aመርቂ ውጤቶችን ለማስመዝገብ ችላለች። 

ከ2000 Eስከ 2010 ባሉት Aስር ዓመታት የAገሪቱ Iኮኖሚ በAማካይ በዓመት 10.3 

በመቶ በማደግ Aገሪቱን በዓለም በፈጣን ሁኔታ ከሚያድጉ Iኮኖሚዎች ተርታ ለመሰለፍ 

Aስችሏታል። በተመሳሳይ ሁኔታ መሠረተ-ልማትን በማስፋፋትና ማኅበራዊ 

Aግልግሎቶችን በማዳረስ ረገድ መልካም ውጤቶች ተመዝግበዋል።  

ይሁን Eንጂ Eነዚህ መልካም ውጤቶች Aንደተጠበቁ ሆነው Aገሪቱ ዛሬም በEድገት 

ወደኋላ ከቀሩ Aገራት መደብ ለመውጣት Aልቻለችም። የIንዱስትሪውንና የAገልግሎት 

ዘርፎችን በማሳደግ ሥራ Aጥነትን ለመቀነስ የተደረገው ጥረትም የተሳካ ነው ለማለት 

Aያስደፍርም። በመሆኑም ዛሬም የAገሪቱ Iኮኖሚ በግብርናው ዘርፍ ላይ ጥገኛ Eንደሆነ 

ይገኛል። የግብርና ክፍለ-Iኮኖሚ ከAገራዊ የወጪ ምርቶች (xport tems) ውስጥ 84 

ከመቶ የሚሸፍን ሲሆን፤ በስራ ላይ ከተሠማራው የሰው ኃይል ውስጥ የ80 ከመቶ ያህል 

ድርሻ Aለው።  

በዝናብ ላይ በEጅጉ ጥገኛ የሆነው የግብርናው ክፍለ-Iኮኖሚ በበኩሉ የተለያዩ የተፈጥሮ፣ 

Aካባቢያዊ፣ የቴክኖሎጂ Eና መዋቅራዊ ችግሮች በስፋት ይስተዋሉበታል። የዝናብ 

Eጥረትና ወቅቱን Aለመጠበቅ፣ የAየር ንብረት ለውጥ Aሉታዊ ተፅEኖዎች፣ የመሬት 

መራቆትና የAፈር መሸርሸር ዋና ዋናዎቹ የተፈጥሮ ተግዳሮቶች ሲሆኑ፤ Aነስተኛ Aርሶ 

Aደሮችን በሚገባ ያላማከለ የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ፣ ወጥ የሆነና የተፈጥሮ ኃብት 

ስርጭትን ያገናዘበ የመሬት Aጠቃቀም ፖሊሲ Aለመኖር Eና ለAነስተኛ ገበሬዎች የሚሰጡ 

ድጋፎች መጠንና ጥራት Aጠያያቂ መሆን ክፍለ-Iኮኖሚውን Aንቀው ከያዙት መዋቅራዊ 

ችግሮች መካከል ይጠቀሳሉ። በAሁኑ ጊዜ በሁሉም ክልሎች የEርሻ መሬት Eጥረት 

በከፍተኛ ደረጃ የሚስተዋል ሲሆን፤ የነፍስ ወከፍ የEርሻ መሬት መጠን ከዓመት 

ወደዓመት Eየቀነሰ Eንደመጣ ጥናቶች ያመለክታሉ። የዚህ ችግር ዋና ሰለባዎች ደግሞ 

Aዲስ ወደስራ ዓለም የሚቀላቀሉት ወጣቶች Eንደሆኑ የታወቀ ነው።  

በመሆኑም ለዚህ በውስብስብ ችግሮች የተያዘ ክፍለ-Iኮኖሚ መፈትሔ መስጠት 

ምርትማነቱን በማሳደግ የተሻለ Aገር ለመፍጠር ለሚደረገው ጥረት ወሳኝ መሆኑ 
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Aያጠያይቅም። ክፍለ-Iኮኖሚው በሚመራባቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ 

በመወያየት ከወቅቱ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር የተገናዘቡ Aማራጮችን ማቅረብ 

Aስፈላጊነቱ Eጅግ ወሳኝ ነው።  

በመሆኑም ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ባለፉት ኃያ ዓመታት ሲያደርግ Eንደቆየው ሁሉ 

በዚህ Aንገብጋቢ ወቅታዊ ርEስ ላይ የሚያተኩር ‹‹በIትዮጵያ የዲሞክራሲያዊ ሽግግር 

የመሬትና የምግብ ዋስትና ጉዳይ›› (Land and food security in thiopia’s transition 

to a democratic society) ›› በሚል Aቢይ ርEስ ስር ሁሉም ባለድርሻ Aካላት 

የተሳተፉበት ዘጠኝ ሕዝባዊ የውይይት መድረክ Aዘጋጅቶ ነበር። ከነዚህ መካከል ሦስቱ 

ክልል Aቀፍ በሆኑ የመሬት ጉዳዮች ላይ በማተኮር በሦስት ክልሎች (በትግራይ፣ ሮሚያ 

Eና Aማራ) ሲካሄዱ ስድስቱ የውይይት መድረኮች ግን በብሔራዊ Aጠቃላይ ጉዳዮች ላይ 

በማተኮር በAዲስ Aበባ Eንዲካሄዱ የታቀዱ ነበሩ።  

በEነዚህ የውይይት መድረኮች የተለያዩ የፌዴራል Eና ክልላዊ መንግስታዊ ድርጅቶች 

ተወካዮች፣ በዘርፉ ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ምሁራን፣ የሲቪል ማኅበራት ተወካዮችና 

ሌሎችም ተሳትፈውበታል። ለውይይት መነሻ የሚሆኑ ጥናታዊ ፅሁፎችም በየዘርፉ ባሉ 

ምሁራን ቀርበዋል። መሬትን በተመለከተ የሚታዩ ለውጦች፣ ችግሮች Eና የወደፊት 

Aቅጣጫዎች ተተንትነዋል። Aሁን የሚታዩ ተግዳሮቶችን ለመፍታት ይጠቅማሉ የተባሉ 

የፖሊሲ ሀሳቦች ቀርበው ክርክርና ውይይት ተደርጎባቸዋል።  

ከዚህ ቀደም Eንደሚያደርገው ሁሉ፤ ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ በነዚህ የውይይት 

መድረኮች ላይ የቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፎች በመድረኮቹ ላይ ላልተሳተፉ የተለያዩ 

የሕብረተሰብ ክፍሎች Eንዲደርስ በማሰብ Eነሆ AርትOት ተደርጎባቸው Eና ታትመው 

ቀርበዋል።  

በዚህ ሂደት ውስጥ ጥናታዊ ጽሑፎቹን በማዘጋጀት ያቀረቡት ምሁራንን፣ የውይይት 

መሪዎችን መድረኩን Aዘጋጅ የነበሩትን የድርጅቱ ሠራተኞች Eንዲሁም የውይይቱን 

ተሳታፊዎች በሙሉ Eጅግ ላመሰግን Eወዳለሁ። መሬት፣ የመሬት Aጠቃቀምና የምግብ 

ዋስትና በIትዮጵያ የሚለውን የውይይትና የሕትመት ፕሮጀክት በገንዘብ የደገፈልንን 

የፕን ሶሳይቲ Iኒሼቲቭ ፎር Iስተርን Aፍሪካ (Open Society nitiative for astern 

frica) ድርጅትን በራሴና በፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ስም Aመሰግናለሁ። 

የራስወርቅ Aድማሴ 
ስራ Aስፈፃሚ ዳይሬክተር 
ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ 



VII

 

 

መግቢያ 

መሬት በIትዮጵያ Iኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ሕይወት ውስጥ ቁልፍ 

ቦታ ያለው የተፈጥሮ ሀብት ነው። በቤተሰብ Iኮኖሚ ረገድ መሬት ለግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ ዋና ግብዓት ሲሆን፤ ሰማንያ Aምስት በመቶ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብ 
ኑሮው በቀጥታ በግብርና Eና በመሬት ላይ የተመሠረተ መሆኑን መረጃዎች 

ያመለክታሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ በግብርና ላይ የተንጠለጠለው የAገሪቱ ብሔራዊ 
Iኮኖሚ ከመሬት ብዙ ይጠብቃል። ግብርና ወደ ውጭ ከሚላከው ምርት ሰማንያ 
Aምስት ከመቶ የሚሆነው የሚሸፍን ሲሆን ሰማንያ ከመቶ የሚሆነው የAገሪቱ የሰው 
ሀይልም የተሰማራው በዚሁ ክፍለ Iኮኖሚ ነው። Eድገቱ፣ ስፋቱና Aስተዋጽው 

ውስን የሆነው የAገር ውስጥ Iንዱስትሪም Aብዛኛው ግብዓቱ ከግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚና ከመሬት የሚመጣ ነው። 

በፖለቲካ ረገድ መሬት ዋና የፖለቲካ ማጠንጠኛ መሆኑን ያለፉት ዘመናት ያገራችን 
ታሪክ ያስረዳናል። የቅርቡን Eንኳን ብንመለከት ዘውዳዊው Aገዛዝ ላይ ሕዝባዊ 
ተቃውሞ Eንዲቀሰቀስና በመጨረሻም ስርዓቱ Eንዲገረሰስ ምክንያት ከሆኑት የብሶት 
ምክንያቶች መካከል Aንዱና ዋናው መሬትና የመሬት ስሪት ጉዳይ Eንደነበር የቅርብ 

ጊዜ ትዝታ ነው። መሬት በጥቂት ከበርቴዎች Eጅ መያዙና Aብዛኛው ለፍቶ Aዳሪ 
Aርሦ Aደር የመሬት ባለቤትነት መብት መነፈጉ በተራማጆችና ለውጥ ፈላጊዎች ዘንድ 
‹‹መሬት ላራሹ›› በሚል መፈክር ስር የተቃውሞ Eንቅስቃሴ Eንዲቀጣጠልና 
በመጨረሻም ስርዓቱ Eንዲወድቅ ማድረጉ ይታወቃል። የዘውድ Aገዛዝን Aስወግዶ 

በተራው ስልጣን ላይ የወጣው ወታደራዊ መንግስት ከወሰዳቸው Eርምጃዎች መካከል 
በየካቲት 1967 የታወጀውና ስር ነቀል የሚባለው የመሬት Aዋጅ ነበር። Aዋጁ 
ሁሉንም ዓይነት የግል የመሬት ባለቤትነትን Aጥፍቶ፤ መሬትን በመንግስት ቁጥጥር 
ስር Aዋለ።  

በጊዜው በነበረው የመደብ ክፍፍልና በዥባዥ የምርት ግንኙነት Aንፃር Eርምጃው ሰፊ 

ሕዝባዊ ድጋፍ Aንደነበረው Aያጠያይቅም። ይሁን Eንጂ ሒደት በሂደት በተከሰቱት 
የፖሊሲ፣ የIኮኖሚ፣ የስነ-ህዝብና የAካባቢ (environmental) ምክንያቶች ሳቢያ 
Aዋጁ የታሰበውን ለውጥ ሊያመጣና Aርሦ Aደሩን ከድህነት ኑሮ Aገሪቱንም ከኋላ 
ቀርነት ሊያላቅቅ Aላስቻለም። የመጀመሪያው የመሬት ክፍፍል ከተካሄደ በኋላ 

በከፍተኛ ደረጃ በሚጨምረው የAገሪቱ የህዝብ ቁጥር ሳቢያ በAብዛኛው የAገሪቱ 
ክፍሎች መሬት የሌላቸው Aዲስ መሬት ፈላጊዎች በብዛት ለመምጣት ጊዜ 
Aልፈጀባቸውም። የEነዚህን በAብዛኛው ወጣቶች የሆኑ Aዳዲስ መሬት ፈላጊዎችን 
ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ‹‹ያልተያዘ›› መሬት ባለመኖሩ ተደጋጋሚ የመሬት 
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ድልድል ማድረግ የተለመደ ሆነ። ይህም በበኩሉ በገበሬው ዘንድ ያለውን የመሬት 
ባለቤትነት መንፈስ በEጅጉ በመሸርሸር ገበሬው ነገ በሽግሽግ ሊወሰድብኝ ይችላል 

የሚለውን መሬት ለመንከባከብ ጉልበቱንና ገንዘቡን ለማውጣት ማመንታት ያዘ። 
ተገቢ የመሬት Eንክብካቤ በሌለበት ሁኔታ የAፈር መሸርሸር Eና የAካባቢ መራቆት 
ምርታማነትን Eጅግ Eንዲቀንስ በማድረግ የግብርናው ክፍለ-Iኮኖሚ Eንዳያድግ፤ 
Eንዲያውም ድርቅና የምግብ ዋስትና ችግር Eንዲፈጠር ምክንያት ለመሆን ችሏል። 

በሌላ በኩል ደርግ ይከተለው በነበረው ሶሻሊስታዊ የገጠር ልማት መርሕና የዚህ Aካል 
የሆኑት Eንደ Aምራቾች ህብረት ስራ ማኅበራት፣ የመንደር ምስረታና ምርትን 
ለመንግስት Eርሻ ሠብል ድርጅት በግዳጅ መንግስት በወሰነው ዋጋ መሸጥ የመሳሰሉ 
ፖሊሲዎች የግብርናው Iኮኖሚ ይበልጥ Eንዲዳከም ምክንያት ከመሆን ባሻገር 
ገበሬው በመሬቱ ላይ ያለውን የባለቤትነት ስሜት ይበልጥ የቀነሰ ነበር።  

የደርግ መውደቅን ተከትሎ ወደስልጣን በመጣው IህAዴግ መራሹ መንግስት 

ዘመንም የመሬት ጉዳይ Aነጋጋሪቱና Aከራካሪነቱ Eንደቀጠለ ነበር። በተለይ 
በመጀመሪያ ዓመታት መሬት በግል ተይዞ መሸጥ፤ መለወጥ Aለበት በሚለው Eና 
መሬት ካለው Iኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ስፍራ Aንጻር 
Eንደማንኛውም ‹‹ሸቀጥ›› ሊሸጥ ሊለወጠጥ Aይገባውም በሚሉ ሁለት ጽንፍ ሀሳቦች 

መካከል ሰፊ ክርክር ይታይ ነበር። IህAዲግም ሁለተኛውን ሀሳብ ከመደገፍ Aልፎ 
የመሬትን ጉዳይ የህጎች ሁሉ የበላይ በሆነው ህገ-መንግስት ‹‹የገጠርም ሆነ የከተማ 
መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግስትና የሕዝብ ብቻ ነው። መሬት 
የማይሸጥ የማይወጥ የIትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት 

ነው›› የሚል Aንቀጽ (40፡3) በማስገባት መሬት በመንግስት ቁጥጥር ውስጥ መቆየቱን 
Aፀና።  

በመቀጠልም መንግስት የፌዴራል የገጠር መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅ 
(ቁጥር 453/1997) በማውጣት የገጠር መሬት የሚገኝበትን፣ Aጠቃቀሙንና 
የሚተላለፍባቸውን ህጋዊ መንገዶች በህግ ደንግጓል። የዚህ ሂደት Aንዱ ዋና ውጤት 

የመሬት ምዝገባና ሠርተፊኬት ፕሮግራም ሲሆን፤ የመሬት ምዝገባና ሰርተፊኬት 
ፕሮግራም የEያንዳንዱ ገበሬ ማሣ ተለክቶና ድንበሩ ተለይቶ ለይዞታው የማረጋገጫ 
ሰርተፊኬት የሚሠጥበት ሂደት ነው። (የፕሮግራሙን Aካሄድ፣ ሁለተናዊ ጥንካሬና 
ድክመት በተመለከት በዚህ ቅፅ ውስጥ የደሳለኝ ራህመቶን Eና የ መሳይ ያሬድ 
ጽሑፎች ይመልከቱ)። 

የመሬት ባለቤትነት Aጠቃቀምና Aስተዳደር ዛሬም የIትዮጵያ Iኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ችግር መሆኑ ቀጥሏል። Eያደገ የሚሄደው የገጠር ሕዝብ ብዛትና Aዳዲስ የEርሻ 
መሬት ፈላጊ ወጣቶች ጥያቄን ለመመለስ የሚያስችል በቂ ‹‹ነፃ›› መሬት Aለመኖር፣ 
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በIንቨስትመንትና ልማት ሰበብ የገበሬዎች ከይዞታቸው መፈናቀል፣ የከተሞች 
መስፋፋትና በዙሪያቸው ያለውን የገጠር የEርሻ መሬት ወደ ከተማ መካለልና 

Eንዲሁም ዛሬም ጎልቶ የሚታየው የAካባቢ መራቆትና የAየር ንብረት ለውጥ Aሉታዊ 
ውጤቶች በAገራችን የገጠር መሬትን ጉዳይ Aነጋጋሪነቱ Eንዲቀጥል Aድርገውታል። 
ዛሬ Aገሪቱ በማካሄድ ላይ ያለችው ሪፎርም Eንዲመጣ ካስገደዱት ጉዳዮች መካከል 
የገበሬዎች በብዛት ከመሬታቸው በልዩ ልዩ ሠበቦች መፈናቀልና ለስራ Aጥነትና ለከፋ 
ለIኮኖሚ ችግር መጋለጥ መሆኑ ይታወሳል።  

ይህንን Aጠቃላይ ሁኔታ መሠረት በማድረግ ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ‹‹በIትዮጵያ 
የዲሞክራሲያዊ ሽግግር የመሬትና የምግብ ዋስትና ጉዳይ›› (Land and food 
security in thiopia’s transition to a democratic society) የሚል ልዩ ልዩ 
ክፍሎች ያሉት ፕሮጀክት ቀርፆ ተግብሯል። ከፕሮጀክቱ ክንውኖች መካከል Aንዱ 

ዘጠኝ የውይይት መድረኮች የተካሄዱበት የሕዝባዊ ውይይት ነበር። ከዘጠኙ መድረኮች 
ስድሰቱ በAገራዊ ጉዳዮች ላይ በማተኮር በAዲስ Aበባ የተካሄዱ ሲሆን፤ የቀሩት ሦስቱ 
በክልል (ትግራይ፣ ሮሚያና Aማራ) የመሬትና የምግብ ዋስትና ጉዳዮች ላይ 
በማተኮር የተካሄዱ ነበሩ። በፌዴራል የተካሄዱት የውይይት መድረኮች ላይ ስድስት 

የውይይት መነሻ የሚሆኑ የጥናት ጽሑፎች የቀረቡ ሲሆን Eነዚህ ጽሑፎችም 
በAስተያት ዳብረውና AርትOት ተደርጎባቸው Eነሆ በዚህ ቅጽ ለንባብ ቀርበዋል። 

በዚህም መሠረት በቅጹ በመጀመሪያ የቀረበው የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ፡- 
Aጠቃላይ ግምገማ የሚለውና በEውቁ የመሬት ተመራማሪ በAቶ ደሳለኝ ራህመቶ 
የቀረበው ጽሁፍ በIትዮጵያ በተለያዩ ስርዓተ-መንግስታት ስር የመሬት Aያያዝ፣ 

Aስተዳደርና Aጠቃቀም ምን ይመስል Eንደነበር ካብራራ በኋላ በዝባዥ፣ ኋላ-ቀርና I-
ፍትሀዊ የነበረው ዘውዳዊው የመሬት ስሪት ‹‹መሬት ላራሹ›› በሚል መሪ መፈክር 
ስር ለ1966ቱ Aብዮት መከሰት Aንዱ ዋና ምክንያት Eንደነበር ያመለክታል። 
የAብዮቱን መፈንዳትና የንጉሣዊውን ስርዓት መፍረስ ተከትሎ በ1967 የታወጀውና 

ስር-ነቀል ሊባል የሚችለው የመሬት Aዋጅ ማንኛውም ዓይነት የግል የመሬት 
ባለቤትነት Aስወግዶ ሁሉንም የገጠር መሬት በመንግስት ቁጥጥር ስር Eንዲውል 
በማድረግ የፊውዳሉን ስርዓት ከመሠረቱ Aስወግዷል። ምንም Eንኳን የገባርና ጪሰኛ 
ስርዓቶች ቢወገዱና ገበሬው በመሬት የመጠቀም መብት ቢሰጠውም የደርግ 

በተከተለው ሶሻሊስታዊ የገጠር ልማት ፖሊሲ Eና ፖሊሲው ባስከተላቸው ቀውሶች 
ሳቢያ የመሬት Aዋጁ Eንደታሰበው ለገበሬው ሙሉ ነፃነት Aለማገናፀፉን ያመለክታል። 
ደርግን የተካው የIህAዲግ መራሹ መንግስትም የመሬት ባለቤትነት በተመለከተ 
ምንም Aይነት መሠረታዊ ለውጥ ሳያደርግ Eንዲያውም መሬት የማይሸጥ 

የማይለውጥ ‹‹የIትዮጵያ መንግስትና ህዝብ›› መሆኑን በሕገ-መንግስቱ ላይ Aፀና። 
የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ በብዙ ደረጃ የሚያከራክር Eንደሆነ ፅሁፉ Aመልክቶ 
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የገበሬውን የመሬት ባለቤትነት ስሜትን ለማዳበር የመሬት ምዝገባና ሠርተፊኬት 
መስጠር ስራ መጀመሩንና ምንም Eንኳን የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢታዩበት በሁለት 

ዙሮች ለAርሶ Aደሮች የመሬት ባለቤትነት ሰርተፊኬቶች መሰጠታቸውን ያመለክታል። 
በማጠቃለያውም በAሁኑ ጊዜ የገጠር መሬትና Aጠቃቀም በተለያዩ የተፈጥሮ፣ 
የፖሊሲ Eና መዋቅራዊ ችግሮች የተተበተበ መሆኑንና Eነዚህም ችግሮች የመሬት 
Eጥረትና ጥበት፣ የመሬት መበጣጠስ፣ መሬት Aልባነትን ለመሳቸሉ ተግዳሮቶችን 
ማስከተላቸውን ያመለክታል።  

በዶ/ር ፋና ገብረሰንበት የተፃፈው ሉላዊነት፣ ሰፋፊ Iንቨስትመንቶችና የAካባቢ 
ነዋሪዎች ምላሽ የሚለው ሁለተኛው ጽሁፍ በመግቢያው ዓለም በሉላዊነት 
(globalization) ወደ Aንድ ተደጋጋፊ ስርዓት Eየመጣ ቢሆንም፤ በዚህ ስርዓት 
ውስጥ ተሳታፊ በሆኑ Aገራት መካከል ባለው ሀይል ሚዛን Aለመመጣጠን ሳቢያ 
Eንደ Iትዮጵያ ያሉ Aገራት የጥግ (peripheral) ተሳታፊ መሆናቸውን ያብራራል። 

በIትዮጵያ የሚካሄደው የሰፋፊ Eርሻዎች Iንቨስትመንቶች የዚሁ የሉላዊነት ቁርኝት 
Eና የAለም ዓቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ነፀብራቅ መሆኑን በምክንያት በመተንተን፤ 
Iትዮጵያም የውጭ Iንቨስትመንትን ለመሳብ በሚደረገው ውድድር ሌሎች ተወዳዳሪ 
Aገራትን ለማሸነፍ መሬትን በርካሽ ዋጋ፣ ውሀን በነፃ በማቅረብ Eንዲሁም ሌሎች 

የተለያዩ ማበረታቻዎችን በመስጠት የውጭ Iንቨስትመንትን በተወሰነ ደረጃ መሳብ 
ብትችልም ሂደቱ Aካባቢያዊ፣ ማኅበራዊ፣ Iኮኖሚያዊ ቀውስ በማስከተሉ 
በIንቨስትመንቱ ጉዳት የደረሰበት ህብረተሰብም ከዝምታ ተቃውሞ (passive 
resistance) Eስከ የሀይል ተቃውሞ (violent clashes) ማሳየቱን ያብራራል። 

በምክረ-ሀሳብም የሰፋፊ Eርሻዎች Iንቨስትመንቶች Aሁን የሚታዩባቸውን Aሉታዊ 
ጎኖች በመቀነስ ህብረተሰቡን ባሳተፈና ጥቅሙን በጠበቀ መልክ ሊካሄዱ Aንደሚገባ 
ያሳስባል።  

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት መብት በIትዮጵያ በሚለው የሴቶችን መሬት 
በባለቤትነት የመያዝ፣ የማስተዳደርና የመጠቀም መብቶች የሚመለከተውና በወ/ት 

መሳይ ያሬድ የቀረበው ሦስተኛው ጽሁፍ በAለም ዓቀፍና በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ 
የሴቶችን መብቶች የሚመለከቱ የፖሊሲ ፓኬጆችን ይመረምራል። በመቀጠልም 
የIትዮጵያ የሴቶች የመሬት ባለቤትነት ሁኔታ ምን Eንደሚመስል ጋብቻን ጨምሮ 
ከልዩ ልዩ ኩነቶች Aንፃር ይተነትናል። በAሁኑ ጊዜ በመተግበር ላይ የሚገኘው 

የመሬት ምዝገባና ሰርተፊኬት የመስጠት ፕሮግራም መሬትን በሚመለከት በባልና 
ሚስት መካከል ያለውን ግንኙነት በበጎ መቀየሩን ያመለክታል። Aፈጻጸሙ በAራቱ 
ሠፋፊ ክልሎች (ትግራይ፣ Aማራ፣ ሮሚያና ደቡብ) ምን Eንደሚመስል፤ ያላቸውን 
ተመሳሳይነት፣ ልዩነትና Aንድምታዎቻቸው ያብራራል። በመጨረሻም ምንም Eንኳን 

የመሬት ሠርተፊኬት Aሰጣጥን ጨምሮ ከፖሊሲና ከህግ Aንፃር የተወሰዱ የፖሊሲ 
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Eርምጃዎች Aበረታች ቢሆኑም፤ ዛሬም የሴቶች የመሬት ባለቤትነትና የመጠቀም 
መብት ሙሉ ለሙሉ በተግባር ላይ ውሏል ለማለት Aንደማይቻል ይጠቅሳል። 

በምክረ-ሀሳብ ደረጃም የስነ-ጾታ ግንዛቤ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሚገባ 
Eስካልሰረፀ ድረስ የሴቶችን Eኩልነት Eና በመሬት ላይ ያለቸውን መብትና Eኩል 
ተጠቃሚነትን ለማስከበር Aዳጋች ስለሚሆን የስነ-ፆታ ግንዛቤ Eንዲዳብር፣ ሴቶችም 
መብታቸውን Aውቀውና ተገንዝበው መጠየቅ Eንዲችሉ በIኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳይ 
ማብቃትና ተግባራዊ ተሳትፏቸውን ማጠናከር ይገባል ሲል ይደመድማል። 

መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ የሚለው በዶ/ር ፈቃዱ Aዱኛ የተጻፈው 
Aራተኛው ፅሁፍ ዛሬ በሁሉም የAገሪቱ ክልሎች በስፋት የሚስተዋለውን የወጣቶች 
የገጠር ስራ Aጥነት ችግር፣ መንስኤውንና ውጤቱን ይመለከታል። ጽሁፉ በAሁኑ 
ጊዜ በፈጣን የምጣኔ መጠን Eያደገ ባለው የህዝብ ብዛት ሳቢያ ለAዲስ መሬት 

ጠያቂዎች ሊሰጥ የሚችል ‹‹ነፃ›› መሬት ባለመኖሩ የገጠር መሬት Aልባነት በEጅጉ 
Eየተስፋፋ በመሄድ ላይ መሆኑን Aሀዞች በመጥቀስ ያመለክታል። በAሁኑ ጊዜ 
ለወጣት መሬት ፈላጊዎች ከወላጆች የሚሰጥ ስጦታ ዋነኛው የመሬት ማግኛ መንገድ 
መሆኑን፤ ነገር ግን ይህ ሂደት የመሬት መበጣጠስን በማስከተል Iኮኖሚያዊ 

Aዋጭነቱን ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ላይ መሆኑን ያመለክታል። መሬት Aልባነትና 
የገጠር ስራAጥነት Eንደ ስደትና ግጭት የመሳሰሉ ማህበራዊ ችግሮችን Eያስከተሉ 
መሆናቸውንና በማመልከት ችግሩን ለመፍታት ከግብርና ውጭ ያሉ ክፍለ-
Iኮኖሚዎችን በማስፋፋትና በማጠናከር ለወጣቱ የስራ Eድል Eንዲከፈት ማድረግ፣ 

ያለውን የመሬት ሀብት በAግባቡና በውጤታማነት ለመጠቀም Eንዲቻል ተገቢ 
የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ (land use plan) ሊወጣ Eንደሚገባ፤ Eንዲሁም የገጠር 
መሬት Eጦትና Eጥረት ከተለያዩ መዋቅራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ጋር የተቆራኙ 
በመሆናቸው በተለያዩ ደረጃዎች መልካም Aስተዳደርን ማስፈን Eንደሚገባ ይመክራል።  

በዶ/ር ፋና ገብረሰንበት Eና በዶ/ር ዘሪሁን መሐመድ የተፃፈውና መሬትና Aርብቶ 
Aደርነት በIትዮጵያ Aርብቶ የሚለው Aምስተኛው ፅሁፍ Aርብቶ Aደርነት 
በIትዮጵያ በተለያዩ መንግስታት Aገዛዝ ስር ተመሳሳይ በሚባል መልኩ የተረሳና ኋላ 
ቀር ተብሎ የሚቆጠር የኑሮ ዘይቤና ክፍለ -Iኮኖሚ Eንደሆነ በማመልከት በዚህም 
ሳቢያ Eምብዛም ትኩረት ስለማይሰጣቸው Eንደ ጤናና ትምህርት የመሳሰሉ ማህበራዊ 

Aገልግሎቶች ተደራሽነት Eስከ ዛሬም ውስን መሆኑን ያመለክታል። የAርብቶ Aደር 
የምርት ስርዓትን (production system) ኋላቀር፣ ጊዜው ያለፈበትና መቀየር ያለበት 
Aድርጎ የመመልከት ሁኔት በAሁኑ ጊዜም Aለመቀየሩን Eና ይህም በሚወጡት 
ፖሲዎችና የልማት Aቅጣጫዎች ላይ ሳይቀር ከፍተኛ ተፅEኖ Eደሚያሳደር ጽሁፉ 
ያትታል። ይህ Aዝማሚያ በሚገባ ከሚንፀባረቅባቸው ጉዳዮች መካከል በቆላማ የAገሪቱ 

Aካባቢዎች ያለው የመንግስት የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ መሆኑን ያመለክታል። 
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በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች Eየተስፋፋ የመጣው የንግድ ግንኙነት Eና የካፒታል ወደ 
Aካባቢዎቹ ዘልቆ መግባት፣ የAካባቢ የAየር ንብረት ለውጥና የወራሪ ተክሎች/Eፅዋት 
መስፋፋት፣ በውስን ደረጃም ቢሆን Eየተስፋፋ የመጣው መሠረተ-ልማት Eንዲሁም 

በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች በተወሰነ ደረጃ በመተግበር ላይ ያለው የመሬት ምዝገባና 
ሰርተፊኬት ፕሮግራም Aርብቶ Aደሮች ከመሬት ጋር ባላቸው ጉልህ ቁርኝት ላይ 
ተፅEኖ ያደረሱ ዋና ዋና ክስተቶች መሆናቸውን ፅሁፉ ያመለክታል። በተለይ 

በመንግስት ድጋፍ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚካሄዱ ሰፋፊ የመስኖ Eርሻዎች Eና 
የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ግድቦች በAርብቶ Aደሮችን ለኑሯቸው መሠረት በሆኑ 
የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ያላቸውን ተደራሽነት መገደባቸውን በመጥቀስ ሁኔታው 
መስተካከል Eንዳለበት ያሳስባል። በመጨረሻም ቀደም ሲል ተሞክረው ውጤት 

ያላመጡ ‹‹መፍትሔዎችን›› ዳግም መሞከርና ውጤት መጠበቅ የዋህነት በመሆኑ 
በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉ የልማት Eንቅስቃሴዎች በተለይም የተፈጥሮ 
ሀብት Aጠቃቀምን በሚመለከት የሚወጡ ፖሊሲዎች ራሳቸው Aርብቶ Aደሮቹ 
ሊሳተፉባቸውና ይሁንታቸውን ሊሰጧቸው ይገባል በማለት ይመክራል።  

የመጨረሻውና ስድስተኛ የሆነው የመሬትን የምግብ ዋስትና ቁርኝትን የሚመከተው 

የፕሮፌሰር ደገፋ ቶሎሳ ጽሁፍ የIትዮጵያን የመሬትና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን 
መጠንና ሁኔታ በAጭሩ በመዳሰስ ጀምሮ የምግብ ዋስትና ጽንሰ-ሀሳብንና የምግብ 
ዋስትና ምሰሶዎች ስለሚባሉት Aንኳር ነጥቦችን ያብራራል። በዚህም የAንድ ሰው 
ወይም ቤተሰብ የምግብ ዋስትናው ተሟልቷል የምንለው ‹‹በማንኛው ጊዜ በመጠንና 

በዓይነት በቂ፣ በባህሉ ተቀባይነት የሆነ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለውና ለጤንነቱ 
ተስማሚ ምግብ በቀጣይነት ሲያገኝ›› መሆኑን ያመለክታል። ጽሁፉ በመሬትና 
በምግብ ዋስትና መካከል ያለውን ቁርኝት ለመተንተን የሚረዱ ንድፈ-ሀሳቦችን 
ከመረመረ በኋላ በAሁኑ ጊዜ በIትዮጵያ የሚስተዋለው የምግብ ዋስትና ችግር ዋና 

ዋና ምክንያቶችን ይዘረዝራል። በማጠቃለያውም Aሁን Eየጨመረ ከሚሄደው የህዝብ 
ብዛት Eና ከሚታየው የEርሻ መሬት Eጥረት Aንፃር የAገሪቱን የምግብ ዋስትና 
ለማረጋገጥ Iኮኖሚው ላይ መዋቅራዊ ለውጥ ማድረግ፣ የAነስተኛ Aርሶ Aደሮችንና 
Aርብቶ Aደሮችን Eርሻና ከብት ርቢ ማዘመንና ከEርሻ ውጪ ያሉ የገጠር ገቢ ማግኛ 
ስራዎችን ማስፋፋትን በምክረ-ሀሳብነት ያቀርባል።  

Eነዚህ ፅሁፎች በየርEሳቸው የውይይት መንደርደሪያ Eንዲሆኑ ከመዘጋጃታቸው 
Aንፃር ያበቃላቸው ናቸው ለማለት ባያስደፍርም በመስኩ ለሚደረጉ ቀጣይ 
ውይይቶች፣ ጥናቶችና ምርምሮች ግብዓት በመሆን Aስተዋጽ Eንደሚያበረክቱ 
Eናምናለን። 

AርታIው  



 

 

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 

ደሳለኝ ራህመቶ  

መግቢያ  

በሀገራችን የመሬት ጥያቄ ረጅም Eድሜ ያለው ሲሆን በልዩ ልዩ መልክ ሲነሳና 
ሲያነጋግር ቆይቷል። ብዙም ወደኋላ ሳንሔድ E.ኤ.A Aቆጣጠር1 በ196Aዎቹ 
የነበረውን የተማሪዎች ንቅናቄ መመልከት ይበቃል። በነዚህ ዓመታት የነበረው 
የተማሪዎች Eንቅስቃሴ በጊዜው ከሚያነሳቸው ጉዳዮች መካከል የመሬት ጥያቄና 

የገበሬው ጭቆና ዋነኛው ነበር። በተለይም "መሬት ለAራሹ" በሚል መፈክር 
በ1968ዓ.ም በAዲስ Aበባ የተካሄደው የተማሪዎች ሰልፍ ለAብነት የሚጠቀስ ነው2።  

በጊዜው ተንሰራፍቶ የነበረው የመሬት ስሪት I-ፍትሐዊ፣ ጨቋኝ Eና የልማት ማነቆ 
ተብሎ በብዙዎች የተኮነነ ነበር። በተራማጅ ተማሪዎችና በሌሎችም Eይታ የሀገሪቱ 
የፖለቲካ ስርዓትና የመሬት ይዞታ የተቆራኙ ናቸው ተብሎ ይታመን ስለነበረ 
የፖለቲካውን ስርዓት ለማዘመን ስር ነቀል የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊነቱ Aያከራክርም 

ነበር። የመሬት ስሪቱ በAመዛኙ በጪሰኝነት ላይ የተገነባ ሆኖ ጪሰኛው ላይ 
የሚደርሰውን Aስከፊ በደል ብዙ መረጃዎች Aሳይተዋል።  

የመሬት ይዞታው Aጠቃላይ ገጽታ ይህን ይመስል ነበር፡-  

 ከፍተኛ ስፋት ያለው መሬት በAካባቢው በማይኖሩ መሳፍንትና መኳንንት 
የተያዘ ሆኖ በጪሰኞች የሚታረስ፣ 

 በAካባቢው ያሉ ባላባቶች ብዙ መሬት በመያዝ በጪሰኞች የሚያሳርሱ፣ 

 የሀገሪቱን Aንድ ሶስተኛ ያህል መሬት በመንግሥት ይዞታነት የተመዘገበ 
ወይም የሚታወቅ፣ 

                             
1በተለየ ካልተገለጸ በስተቀር በዚህ ፅሑፍ ውስጥ የተመለከቱት Aቆጣጠሮች በሙሉ Eንደ 
Aውሮፓውያን የቀን Aቆጣጠር ናቸው፡፡ 
2የዚህ ፅሁፍ ዋና ምንጮች ፀሀፊው ለብዙ ዓመታት ያካሔደው ገጠር-ተኮር የምርምር ውጤቶችና 
ያሳተማቸው ሥራዎች ናቸው፣ Eነዚህም ከዚህ ፅሁፍ መጨረሻ ተዘርዝረዋል፡፡ 
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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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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 በመጨረሻም በሰሜንና በመሀል Aገር Aነስተኛ ባለርስት Aራሾች 
የሚጠቀሙበት መሬት ተጠቃሽ ናቸው።  

Aንዳንድ መረጃዎች Eንደሚያመለክቱት ሃምሳ በመቶና ከዚያ በላይ የሚሆነው 

የሀገሪቱ የEርሻ መሬት በጪሰኞች ይታረስ Eንደነበረ ነው። ጪሰኝነት በAብላጫው 
በደቡብና በምEራብ Iትዮጵያ የተስፋፋ ሲሆን የሰሜን ክፍለ ሀገራት የተለየ “የርስት” 
ስርዓት Eንደነበራቸው ይታወቃል። በጪሰኞች ላይ ከሚደርሰው በደል መካከል 

Aንዳንዶቹን ለመጥቀስ ያህል፡-  

 ለባለመሬቱ የሚከፍሉት የኪራይ መጠን ከምርታቸው ግማሽ ወይም ከዚያ 
በላይ መሆኑ፣  

 Aብዛኛውን ጊዜ ኪራዩ በዓይነት (ወይም በሰብል) Eንጂ በጥሬ ገንዘብ 
Aለመሆኑ፣  

 የቃል ስምምነት Eንጂ በጽሁፍ የሰፈረ ውል Aለመኖሩ፣  

 የይዞታ ዋስትና Aለማግኘታቸውና በማንኛውም ጊዜ በቀላሉ መሬቱን ሊነጠቁ 
መቻላቸው፣  

 ከይዞታቸው ሲፈናቀሉ ላለሙት መሬት ምንም Aይነት ካሳ 
Eንደማይከፈላቸው፣  

 ከኪራይ በተጨማሪ የጉልበት ሥራና ሌሎችም ዓይነት “ድርጐ” Eንዲሰጡ 
ይጠበቁ Eንደነበረ የመሳሰሉት ይገኝባቸዋል።  

ቀደም ሲል፣ ማለትም የፋሺስት Iጣሊያ ወረራ ከወደቀና Aፄ ኃይለ ስላሴ ከስደት 
ከተመለሱ በኋላ ልዩ ልዩ ከመሬት ጋር ግንኙነት ያላቸው ለውጦች ተሞክረው ነበር። 

Eነዚህ ለውጦች የመሬት ይዞታ ለውጦች ሳይሆኑ የታክስና የታክስ Aሰባሰብ ለውጦች 
ነበሩ። የለውጦቹ ዋናው ዓላማ የመንግሥትን ገቢ ለማጐልበት ስለነበር የነበረውን 
የግብር Aከፋፈልና Aሰባሰብ ስርዓት በዘመናዊ ስርዓት መለወጥ Aስገዳጅ ነበር። 
በAዲሱ ስርዓት መሠረት ከመንግሥት በስተቀር ማንም Aካል ግብር Eንዳይሰበሰብ፣ 

በመንግሥት የተሾሙ ገዥዎችና ባለሥልጣናት ለመጀመሪያ ጊዜ በደሞዝ 
Eንዲተዳደሩ በማድረግ የጉልተኛ መብቶቻቸው Eንዲያበቃ ተደርጓል። በ195Aዎቹና 
ከዚያም በኋላ የተለያዩ Aዳዲስ ግብሮች ታውጀው በሥራ ላይ ውለዋል። ነገር ግን 
ምንም Eንኳ ከሕግ Aንፃር የግብር ለውጦቹ የሚመለከቱትና ግብር የመክፈሉ 

ኃላፊነት በባለመሬቱ ላይ ቢሆንም በተጨባጭ ሁኔታ የግብር ጫናው በጪሰኛው ላይ 
ሆኖ መገኘቱን ብዙ መረጃዎች ያመለክታሉ።  



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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

ደሳለኝ ራህመቶ 
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Aዳዲስ ከወጡት የግብር Aዋጆች መካከል ብዙ ውዝግብና Aመጽ ያስነሳው በመጨረሻ 
የወጣው Aዋጅ ቁጥር 255 ነበር። ይህ Aዋጅ የነበረውን የገቢ ታክስ በማሻሻል 

ማንኛውም ገበሬ በዓመት ከሚያገኘው ገቢ ላይ ግብር Eንዲከፍል የሚያስገድድ ነበር። 
Aዋጁ የጐጃም ገበሬን Aመጽ Eንዲሁም የወሎ ገበሬን Aመጽ ሊያስከትል ችሏል። 
የጐጃም Aመጽ በተለየ ስፋት ያለውና የከረረ በመሆኑ መንግሥት የጦር ኃይል 
በመላክ Eንቅስቃሴውን ሊያከሽፈው ችሏል። የጐጃምና የወሎ ገጠሬ ካበሳጨው ዋነኛ 

ጉዳይ የዓመታዊ ገቢን ለማስላት መሬት መለካት Aስፈላጊ በመሆኑ ነው። ብዙ 
ገበሬዎችና መለስተኛ ባለመሬቶች መሬት መለካቱን Aልወደዱትም ነበር።  

ተራማጅ ተማሪዎችና ሌሎች ተቆርቋሪዎች የመሬት ይዞታ ለውጥ መደረግ Aለበት 
ብለው ሲንቀሳቀሱ Eንደ ግብ ብለው ከሚያነሷቸው ውጤቶች ዋና ዋናዎቹ 

የሚከተሉት ነበሩ፡-  

 የመሬት ስሪቱ Aቢይ ጉድለቶች ተስተካክለው “ፍትሕ ለገጠሬው” Eንዲዳረስ፣  

 የሀገሪቱ ፖለቲካና Iኮኖሚ በዘመናዊ መንገድ Eንዲካሔድ፣  

 የገጠሬው Iኮኖሚ Eንዲዘምንና ፈጣን የልማት Eንቅስቃሴ Eንዲኖር፣  

 ኋላ ቀር የመሳፍንትና የነገሥታት Aገዛዝ Eንዲያከትም የሚሉት 
ይገኙበታል።  

በብዙዎቻቸው ዘንድ የሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓትና የመሬት ስሪት የተቆራኙ Eንደሆኑ 

ስለታመነበት ስርነቀል የይዞታ ለውጥ ሳይካሔድ ሀገሪቷን ለማዘመን የማይቻል ነው 
ተብሎ ታምኖ ነበር።  

በAንፃሩ የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት ምንም ዓይነት የይዞታ ለውጥ ለማድረግ ፈቃደኛ 
ስላልነበረ ትንሿንም የማስተካከያ Aማራጭ ለመቀበል ዝግጁ Aልነበረም። ለዚህም 
የባለመሬትና የጪሰኛን ግንኙነት ለማስተካከል የተደረገው ውጤት-Aልባ ሙከራ Eንደ 
Aብነት መጥቀስ ይበቃል። የዚህ ለውጥ ዓላማ የይዞታን ለውጥ ለማምጣት ሳይሆን 

የጪሰኞችን ሁኔታ ለማሻሻል ነበር። ማሻሻያው በመሬት ይዞታና Aስተዳደር ሚኒስቴር 
የተረቀቀ ሆኖ ይዘቱ የሚከተለው ነበር። በጪሰኛውና በባለመሬቱ መካከል ሕጋዊ 
ተቀባይነት ያለው ውል Eንዲኖር፣ በውሉ መሠረት የጪሰኛው መብት Eንዲጠቀስ፣ 
ጪሰኛው የሚከፍለው የኪራይ ክፍያ መጠኑም Aይነቱም በግልፅ Eንዲጠቀስ …ወዘተ 

ይገኙበታል። ይህ የለውጥ ሙከራ ለመጨረሻ ጊዜ በንጉሠ ነገሥቱ ውድቅ በሆነ 
ከጥቂት ወራት በኋላ የ1975ቱ Aብዮት ፈንድቶ የነገሥታት ስርዓትና የመሬት ስሪቱ 
በማያዳግም ሁኔታ ተገርስሶ ተጣለ።  



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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 
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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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

ደሳለኝ ራህመቶ 
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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  



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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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5ኛ የመሬት ክፍፍልና ድልድል Eንዲሁም የቀበሌ Aስተዳደር ጉዳይ በቀበሌ ኗሪዎችና 
ተመራጮች መሆኑ ቀርቶ ከመንግሥት ተሰሚነት ያላቸው ካድሬዎች ስለተተካ 
የገጠር ልማት ጉዳይ “ግብርና መር” መሆኑ ቀርቶ “ፖለቲካ መር” ሊሆን ችሏል።  

በዚህና በሌሎችም ምክንያት ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ የገበሬ ማኅበራት ከAንድ ጊዜ 
በላይ መሬት ማከፋፈልና ማደላደል ግድ ሆኖባቸው ነበር። ከዚህ በተጨማሪ መረሳት 
የሌለበት Aዋጁ ለገበሬዎች የሰጠው መብት ጠባብ ስለነበረ (መሬት ማውረስ፣ 
ማከራየት ስለከለከለ) መሬቱን ለማልማትና መልካም Eንክብካቤ ለማድረግ ተነሳሽነትን 
ገድቦ ነበር።  

ደርግ ሀገሪቷን ለመለወጥ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ ራሱንም ለመለወጥ በብዙ 
መንገድ ሞክሯል። የመሬት Aዋጅ በመሠረቱ ሕዝብ-Aቀፍ ርEዮተ-ዓለም (populist 
ideology) የሚያንፀባርቅ ውሳኔ ነበር። Aዋጁ ወጥቶ የማስፈፀሙ ሥራ ሳይገባደድ 
ደርግ ወደሶሻሊዝምና ወደ ጭፍን ኮሙኒዝም (ወይም EንደEኔ Aመለካከት ወደ 

ስታሊኒዝም) Eየገሰገሰ ይጓዝ ነበር። ለዚህም ምስክር የሚሆኑት ከመሬት Aዋጅ በኋላ 
የወጡት ገጠር ተኮር Aዋጆችና መመሪያዎች ናቸው። E.ኤ.A በ197Aዎቹ መገባደጃ 
የደርግ የግብርና ፖሊሲ የስታሊኒስት መሥመር የተከተለ ሆኖ Eናገኘዋለን። ለዚህ 
ፖሊሲ ለውጥ የተሰጠው ምክንያት የገበሬው Eርሻ የተበጣጠሰ በመሆኑና ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ መጠቀም ስለማይችል፣ በገበሬው ትከሻ ላይ ሆነን Aመርቂ የግብርና 
ምርታማነት ለማግኘት ስለማይቻል፣ የገበሬው የEርሻ ዘዴ ኋላ ቀር Eና የግብርናውን 
Iኮኖሚ ወደ ኋላ የሚጐትት ስለሆነ ሀገሪቷ ያላት Aማራጭ ወደሶሺያሊስት ግብርና 
መሸጋገር ነው የሚል ነበር። የሶሺሊስት ግብርና ማለት ሰፋፊ Eርሻና ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ መጠቀም ማለት ነው ተብሎ ታምኖበት ነበር። ለዚህ ገበሬው የያዘውን 
መሬት ማሰባሰብና በመንግሥት የሚተዳደር የመንግሥት Eርሻ ማቋቋም Eንደምርጫ 
ተወስደው ነበር።  

ከላይ በተጠቀሱት ዓመታት መጀመሪያ የመንግሥት Eርሻ ከብዙ ሺህ ሔክታር መሬት 
ጋር ሲቋቋም የገበሬዎች Aምራቾች ህብረት ሥራ ማኅበራት Eንዲደራጁ ተወሰነ። 
የAምራቾች ህብረት ሥራ ማኅበራት ሲመሰረቱ በAንድ Aካባቢ ያሉ ኩታ ገጠም የሆነ 

የገበሬዎች ማሳዎች ይቀላቀሉና በAንድ ላይ በመታረስ ምርታቸው በAንድ ላይ 
ይሰበሰባል። ማኅበራቱ ሲመሰረቱ መንግሥት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ Eንደሚያቀርብላቸው 
ተስፋ ቢሰጥም ለናሙና ከተመረጡ ጥቂቶች በስተቀር የግብርናው ሥራ በገበሬዎች 
መሣሪያና የEርሻ ዘዴ ሲካሔድ ቆይቷል። በገበሬዎች በኩል ማኅበራት ለመመስረት 

ፍላጐት Eንዳልነበራቸው ጥናታዊ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ነገር ግን በልዩ ልዩ 
Aስገዳጅ ምክንያቶች ለመሳተፍ ተገድደው ነበር።  
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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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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5ኛ የመሬት ክፍፍልና ድልድል Eንዲሁም የቀበሌ Aስተዳደር ጉዳይ በቀበሌ ኗሪዎችና 
ተመራጮች መሆኑ ቀርቶ ከመንግሥት ተሰሚነት ያላቸው ካድሬዎች ስለተተካ 
የገጠር ልማት ጉዳይ “ግብርና መር” መሆኑ ቀርቶ “ፖለቲካ መር” ሊሆን ችሏል።  

በዚህና በሌሎችም ምክንያት ቁጥራቸው ትንሽ የማይባሉ የገበሬ ማኅበራት ከAንድ ጊዜ 
በላይ መሬት ማከፋፈልና ማደላደል ግድ ሆኖባቸው ነበር። ከዚህ በተጨማሪ መረሳት 
የሌለበት Aዋጁ ለገበሬዎች የሰጠው መብት ጠባብ ስለነበረ (መሬት ማውረስ፣ 
ማከራየት ስለከለከለ) መሬቱን ለማልማትና መልካም Eንክብካቤ ለማድረግ ተነሳሽነትን 
ገድቦ ነበር።  

ደርግ ሀገሪቷን ለመለወጥ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ ራሱንም ለመለወጥ በብዙ 
መንገድ ሞክሯል። የመሬት Aዋጅ በመሠረቱ ሕዝብ-Aቀፍ ርEዮተ-ዓለም (populist 
ideology) የሚያንፀባርቅ ውሳኔ ነበር። Aዋጁ ወጥቶ የማስፈፀሙ ሥራ ሳይገባደድ 
ደርግ ወደሶሻሊዝምና ወደ ጭፍን ኮሙኒዝም (ወይም EንደEኔ Aመለካከት ወደ 

ስታሊኒዝም) Eየገሰገሰ ይጓዝ ነበር። ለዚህም ምስክር የሚሆኑት ከመሬት Aዋጅ በኋላ 
የወጡት ገጠር ተኮር Aዋጆችና መመሪያዎች ናቸው። E.ኤ.A በ197Aዎቹ መገባደጃ 
የደርግ የግብርና ፖሊሲ የስታሊኒስት መሥመር የተከተለ ሆኖ Eናገኘዋለን። ለዚህ 
ፖሊሲ ለውጥ የተሰጠው ምክንያት የገበሬው Eርሻ የተበጣጠሰ በመሆኑና ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ መጠቀም ስለማይችል፣ በገበሬው ትከሻ ላይ ሆነን Aመርቂ የግብርና 
ምርታማነት ለማግኘት ስለማይቻል፣ የገበሬው የEርሻ ዘዴ ኋላ ቀር Eና የግብርናውን 
Iኮኖሚ ወደ ኋላ የሚጐትት ስለሆነ ሀገሪቷ ያላት Aማራጭ ወደሶሺያሊስት ግብርና 
መሸጋገር ነው የሚል ነበር። የሶሺሊስት ግብርና ማለት ሰፋፊ Eርሻና ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ መጠቀም ማለት ነው ተብሎ ታምኖበት ነበር። ለዚህ ገበሬው የያዘውን 
መሬት ማሰባሰብና በመንግሥት የሚተዳደር የመንግሥት Eርሻ ማቋቋም Eንደምርጫ 
ተወስደው ነበር።  

ከላይ በተጠቀሱት ዓመታት መጀመሪያ የመንግሥት Eርሻ ከብዙ ሺህ ሔክታር መሬት 
ጋር ሲቋቋም የገበሬዎች Aምራቾች ህብረት ሥራ ማኅበራት Eንዲደራጁ ተወሰነ። 
የAምራቾች ህብረት ሥራ ማኅበራት ሲመሰረቱ በAንድ Aካባቢ ያሉ ኩታ ገጠም የሆነ 

የገበሬዎች ማሳዎች ይቀላቀሉና በAንድ ላይ በመታረስ ምርታቸው በAንድ ላይ 
ይሰበሰባል። ማኅበራቱ ሲመሰረቱ መንግሥት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ Eንደሚያቀርብላቸው 
ተስፋ ቢሰጥም ለናሙና ከተመረጡ ጥቂቶች በስተቀር የግብርናው ሥራ በገበሬዎች 
መሣሪያና የEርሻ ዘዴ ሲካሔድ ቆይቷል። በገበሬዎች በኩል ማኅበራት ለመመስረት 

ፍላጐት Eንዳልነበራቸው ጥናታዊ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ነገር ግን በልዩ ልዩ 
Aስገዳጅ ምክንያቶች ለመሳተፍ ተገድደው ነበር።  

ደሳለኝ ራህመቶ 
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በተጨማሪ በገበሬዎች ላይ የነበረው ጫና ይህ ብቻ Aልነበረም። ከAምራቾች 
መስፋፋት ጐን ለጐን Aዲስ የEህል ግብይት ፖሊሲ ወጥቶ ነበር። ይህ ፖሊሲ 

ገበሬው ያመረተውን ገበያ Aውጥቶ በገበያ ዋጋ Eንዳይሸጥ የሚከለክል ነበር። 
Eያንዳንዱ ገበሬ የተወሰነ የምርት ኮታ ለመንግሥት ከገበያ በታች በሆነ ዋጋ Eንዲሸጥ 
የሚያስገድድ መመሪያ ነበር። Eነዚህ ውሳኔዎች ገበሬው በመንግሥት ላይ የነበረውን 
Aዎንታዊ መንፈስ Eንዲሸረሽርና Eንዲያማርር ካደረጉት ምክንያቶች መካከል ዋናዎቹ 
ነበሩ ለማለት ይቻላል።  

የመንግሥት Eርሻ ድርጅት ከተመሠረተ ጀምሮ ደርግ Eስከወደቀበት ጊዜ ድረስ ምንም 
Aይነት Aመርቂ ውጤት ሳያሳይ የከሰመ ድርጅት ነው። ድርጅቱ ሲቋቋም የAገሪቱን 
የEርሻ Iኮኖሚ ያነቃቃል፣ ለገበሬውም ተምሳሌት ይሆናል ተብሎ ታምኖበት ነበር። 
ነገር ግን ብዙ ሀብት ቢፈስበትም፣ በብዙ ሺህ የሚገመት ለም መሬት ቢሰጠውም 
ከኪሳራ ሌላ ያሳየው ውጤት Aልነበረም።  

ለማጠቃለል ያህል የሚከተለውን ጥያቄ Eናንሳ፡- ስር ነቀል የነበረው የደርግ የመሬት 
ፖሊሲ ለገበሬውም ሆነ ለሀገሪቷ ምን ጥቅም Aመጣ? ምን ፍሬያማ ውጤት ነበረው?  

በAዎንታዊ ጐኑ ስንመለከተው የለውጡ ጠቃሚ ውጤቶች የሚከተሉት ናቸው 
ለማለት ይቻላል፡- 1ኛ የለውጡ የማይቀለበስ ትሩፋት የመሬት ጌትነትን 
(landlordism) ከገጠሪቷ Iትዮጵያ ገርስሶ ማስወገድ ነው። 2ኛ ለውጡ ውስብስብና 
የልማት ፕሮግራም ለመተግበር Aስቸጋሪ የነበረውን የመሬት ስሪት Aፈራርሶ Aንድ 
ወጥ በሆነ ስሪት መተካት ነው።  

በሌላ ጐኑ ስንመለከተው የደርግ ለውጥ Aያሌ ደካማና Aሉታዊ ውጤቶች ነበሩት። 
ከነዚህም ዋነኛ ነው ብዬ የምገምተው ለውጡ ያስከተለው የመሬት ስርዓት Aራሹን 
ገበሬ የተረጋገጠ የይዞታ ዋስትና የከለከለው ሆኖ መገኘቱ ነው። ገበሬው በይዞታው 
ላይ Eምነት Eንዳይኖረው ብዙ ወጥመዶች ተዘርግተውበት ነበር። ከዚህም Aንዳንዶቹን 

ለመጥቀስ ያህል፤ የተያዘን መሬት ደጋግሞ ማከፋፈል፣ ገበሬው ሳይፈልግ በAምራቾች 
ህብረት ሥራ ማኅበር ውስጥ Eንዲሳተፍ ማስገደድ፣ ያመረተውን ምርት Eንደፈለገው 
ገበያ Aውጥቶ Eንዳይሸጥ ማድረግ፣ በመንደር Eንዲሰበሰብ ማስገደድ ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው። ለውጡ የሥነ-ሕዝብን ሁኔታ ያላካተተ በመሆኑና ከግብርና ውጪ የሥራ 

Eድል ስላልተፈጠረ የመሬት Aልባነትና የሥራ Aጥነት ችግር Eየጨመረ መሔዱን 
የሚያሳዩ መረጃዎች ጥቂት Aይደሉም።  

የደርግ ለውጥ በግብርናው Iኮኖሚ ላይ ከባድ ጉዳት Eንዳደረሰ በጊዜው የወጡ 
የማEከላዊ ስታቲስቲክ ድርጅት የግብርና ጥናቶች ያሳያሉ። የመሬት Aዋጅ ከታወጀ 
በኋላ የመጀመሪያውን ሁለትና ሶስት ዓመታት የሀገሪቱ የግብርና ምርት ውጤት 



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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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መሻሻልን Aሳይቶ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን፣ በተለይም Eንደ Aምራቾች ህብረት ሥራ 
ማኅበራትን ማቋቋም የመሣሠሉ ፖሊሲዎች ተግባራዊ Eንዲደረጉ ከተወሰነ በኋላ 

የግብርና Iኮኖሚ Eየደከመ መሔዱን ዓመታዊ መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። በደርግ 
መንግሥት ጊዜ ሁለት የረሀብ ቸነፈር ገጠሬው Aስጨንቆ ነበር። Aንደኛውና 
Aነስተኛው 1978/79 በወሎና በሰሜን ምስራቅ Iትዮጵያ ሲከሰት ሁለተኛውና ከባድ 
የነበረው በሀገሪቱ በሙሉ በ1984/85 የተከሰተው ነው። በሁለተኛው ረሀብ ከግማሽ 

ሚሊዮን በላይ የሚሆን የገጠር ሕዝብ ያለቀበት Eንደሆነ ይታወቃል።3 ከዚህ ውጭ 
ሀገሪቷ ራሷን ለመመገብ በቂ ምርት ማምረት ስለተሳናት 15 Eስከ 2A በመቶ 
የሚሆነውን የምግብ ፍጆታ በEርዳታና በሌላም መልክ ከውጭ በሚገባ Eህል መሆኑን 
የዓለም Aቀፍ ድርጅቶች ያወጡት መረጃ ያመለክታል።  

ባጠቃላይ በደርግ ዘመን የሀገሪቷ Iኮኖሚ፣ በተለይም የገጠሩ Iኮኖሚ ክፉኛ 

መደቆሱን መንግሥት ራሱ ያወጣቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። መሠረታዊ የሆኑ 
የፍጆታ Eቃዎች (basic consumer goods) Eጥረት የከፋ ስለነበር የከተማ ኗሪዎች 
የኑሮ ደረጃ Aሽቆልቁሎ ነበር። የማምረቻ ድርጅቶች በመንግሥት ቁጥጥር ስር ከዋሉ 
በኋላ የማምረት Aቅማቸው Eየተዳከመ መሔዱን በፍጆታ Eቃዎች Eጥረት መገንዘብ 

ይቻላል። የውጭ ምንዛሬ Eጥረት Aሳሳቢ ደረጃ ደርሶ ስለነበረ የፍጆታም ሆነ 
የማምረቻ Eቃዎች ለማስመጣት የማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል።  

የደርግ የመሬት ለውጥ Aንደኛው ዓላማ የገጠሩ ሕዝብ የፍትሕ ተጠቃሚ Eንዲሆን 
ነበር። ነገር ግን ለውጡ ይዞት የመጣው ልዩ ልዩ መዘዝ ገበሬውን በከፋ ደረጃ 
Aስመርሮታል። Aንዳንድ ተንታኞች የደርግ የመሬት ለውጥ የመሳፍንቱንና የባላባቱን 

የመሬት ጌትነት በመንግሥት ተክቶ ራሱ መንግሥት የመሬት ጌታ ሆነ ብለው 
ይተቻሉ።  

በIሕAዴግ መንግሥት ጊዜ የተደረጉ ለውጦች 

IሕAዴግ የደርግን ጦር በታትኖ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ለመጀመሪያው ጥቂት 

ዓመታት ትኩረት ያደረገው የፖለቲካ ስርዓቱን መዘርጋት ነበር። የተዘረጋው የፖለቲካ 
ስርዓት ከበፊቱ ስርዓቶች በብዙ መልኩ የተለየ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቷ 
በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌደራላዊ መንግሥትና የAስተዳደር መዋቅር ተመሠረተ። 
የፌደራሉ መንግሥት በክልሎች የተዋቀረ ሆኖ ዘጠኝ ክልሎች ተለይተው ተሰየሙ። 

የፌዴራሉ መንግሥትና የክልሎች ሥልጣንና ኃላፊነት በሕግ Eንዲገለጽ ተደረገ። 
ከዚህ ሥልጣንና ኃላፊነት Aንዱ የመሬት መብትና Aስተዳደር ነው።  

                             
3 Dessalegn 1991 Eና 1994 ይመልከቱ፡፡ 
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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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የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 

4 
 

በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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መሻሻልን Aሳይቶ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን፣ በተለይም Eንደ Aምራቾች ህብረት ሥራ 
ማኅበራትን ማቋቋም የመሣሠሉ ፖሊሲዎች ተግባራዊ Eንዲደረጉ ከተወሰነ በኋላ 

የግብርና Iኮኖሚ Eየደከመ መሔዱን ዓመታዊ መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። በደርግ 
መንግሥት ጊዜ ሁለት የረሀብ ቸነፈር ገጠሬው Aስጨንቆ ነበር። Aንደኛውና 
Aነስተኛው 1978/79 በወሎና በሰሜን ምስራቅ Iትዮጵያ ሲከሰት ሁለተኛውና ከባድ 
የነበረው በሀገሪቱ በሙሉ በ1984/85 የተከሰተው ነው። በሁለተኛው ረሀብ ከግማሽ 

ሚሊዮን በላይ የሚሆን የገጠር ሕዝብ ያለቀበት Eንደሆነ ይታወቃል።3 ከዚህ ውጭ 
ሀገሪቷ ራሷን ለመመገብ በቂ ምርት ማምረት ስለተሳናት 15 Eስከ 2A በመቶ 
የሚሆነውን የምግብ ፍጆታ በEርዳታና በሌላም መልክ ከውጭ በሚገባ Eህል መሆኑን 
የዓለም Aቀፍ ድርጅቶች ያወጡት መረጃ ያመለክታል።  

ባጠቃላይ በደርግ ዘመን የሀገሪቷ Iኮኖሚ፣ በተለይም የገጠሩ Iኮኖሚ ክፉኛ 

መደቆሱን መንግሥት ራሱ ያወጣቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። መሠረታዊ የሆኑ 
የፍጆታ Eቃዎች (basic consumer goods) Eጥረት የከፋ ስለነበር የከተማ ኗሪዎች 
የኑሮ ደረጃ Aሽቆልቁሎ ነበር። የማምረቻ ድርጅቶች በመንግሥት ቁጥጥር ስር ከዋሉ 
በኋላ የማምረት Aቅማቸው Eየተዳከመ መሔዱን በፍጆታ Eቃዎች Eጥረት መገንዘብ 

ይቻላል። የውጭ ምንዛሬ Eጥረት Aሳሳቢ ደረጃ ደርሶ ስለነበረ የፍጆታም ሆነ 
የማምረቻ Eቃዎች ለማስመጣት የማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል።  

የደርግ የመሬት ለውጥ Aንደኛው ዓላማ የገጠሩ ሕዝብ የፍትሕ ተጠቃሚ Eንዲሆን 
ነበር። ነገር ግን ለውጡ ይዞት የመጣው ልዩ ልዩ መዘዝ ገበሬውን በከፋ ደረጃ 
Aስመርሮታል። Aንዳንድ ተንታኞች የደርግ የመሬት ለውጥ የመሳፍንቱንና የባላባቱን 

የመሬት ጌትነት በመንግሥት ተክቶ ራሱ መንግሥት የመሬት ጌታ ሆነ ብለው 
ይተቻሉ።  

በIሕAዴግ መንግሥት ጊዜ የተደረጉ ለውጦች 

IሕAዴግ የደርግን ጦር በታትኖ ሥልጣን ከያዘ በኋላ ለመጀመሪያው ጥቂት 

ዓመታት ትኩረት ያደረገው የፖለቲካ ስርዓቱን መዘርጋት ነበር። የተዘረጋው የፖለቲካ 
ስርዓት ከበፊቱ ስርዓቶች በብዙ መልኩ የተለየ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገሪቷ 
በብሔር ላይ የተመሠረተ ፌደራላዊ መንግሥትና የAስተዳደር መዋቅር ተመሠረተ። 
የፌደራሉ መንግሥት በክልሎች የተዋቀረ ሆኖ ዘጠኝ ክልሎች ተለይተው ተሰየሙ። 

የፌዴራሉ መንግሥትና የክልሎች ሥልጣንና ኃላፊነት በሕግ Eንዲገለጽ ተደረገ። 
ከዚህ ሥልጣንና ኃላፊነት Aንዱ የመሬት መብትና Aስተዳደር ነው።  

                             
3 Dessalegn 1991 Eና 1994 ይመልከቱ፡፡ 

ደሳለኝ ራህመቶ 
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በ1995 በወጣው ሕገ መንግሥት የገጠር Eና የከተማ መሬት ባለቤትነት መብት 
“የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ” ስለሆነ “የማይሸጥ የማይለወጥ የIትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች” ነው ተብሎ ተወሰነ (Aንቀጽ 4A/3)። የፌደራል መንግሥት 
ሥልጣን የመሬትና የተፈጥሮ ሀብት Aጠቃቀም ጥበቃን በተመለከተ በሁሉም ክልሎች 
ተፈጻሚነት ያለው ሕግ ማውጣት ሲሆን ክልሎች የፌዴራል መንግሥቱ ባወጣው 
ሕግ መሠረት በክልላቸው ያለውን መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የማስተዳደር ስልጣን 
ተሰጥቷቸዋል።  

በዚህ መሠረት የፌዴራል መንግሥት Eስካሁን ድረስ ሁለት የገጠር መሬት 
Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅና Aንድ የመሬት ይዞታ የሚለቀቅበትና ካሳ የሚከፈልበት 
ሁኔታን የሚወስን Aዋጅ Aውጥቷል። በAጠቃላይ Aነጋገር የAዲሱ መንግሥት 
የመሬት ፖሊሲ በሕገ መንግሥቱና በEነዚህ Aዋጆች የተገለጸው ሲሆን በይዘቱ 

Eምብዛም ከደርግ ፖሊሲ Aይለይም። ሁለቱም ፖሊሲዎች መሬት በመንግሥት 
ባለቤትነት መያዙን፣ የግል ሀብት Aለመሆኑን፣ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ 
Eንደሆነ ወስነዋል። የIሕAዴግ መንግሥት ለየት የሚልበት መሬት በተወሰነ መልኩ 
ማከራየት፣ ማውረስና በቅጥር ጉልበት ማሳረስ መፍቀዱ ነው። በተጨማሪ በደርግ 

ዘመን ያልታሰበበት ጉዳይ፣ ማለትም መሬት የመለካት፣ የመመዝገብና የይዞታ 
ማረጋገጫ ደብተር ለባለይዞታዎች መስጠት በ2AA5 በወጣው Aዋጅ ተካትቷል። 
በመጨረሻም መዘንጋት የሌለበት የባለሀብቶች ጉዳይ ነው። የደርግ Aዋጅ ባለሀብቶችን 
በሙሉ Aስወግዶ ንብረታቸውን ያለ ካሣ ወርሷል። Eርሱን የተካው መንግሥት ግን 

በግብርና ለመሳተፍ የሚፈልጉ ባለሀብቶች በመሬት የመጠቀም መብት Eንዳላቸው 
በሕግ ደንግጓል።  

ምንም Eንኳ በሕግ ወይም በመመሪያ መልክ ባይገለጽም የIሕAዴግ መንግሥት 
የመሬት ፖሊሲውን ከላይ በተጠቀሰው መልክ ማውጣቱን የሚደግፍ፣ በተለይም 
መሬት በመንግሥት ባለቤትነት መካተቱን የሚያብራሩ ምክንያቶች ከAንዳንድ ፖሊሲ 

Aውጪዎች Aካባቢ ተሰምቷል። የመንግሥት ዓላማዎች ሁለት ነበሩ ለማለት 
ይቻላል፣ Aንደኛው በገጠር ማኅበራዊ Eኩልነት (social equity) Eንዲሰፍንና፣ 
ሁለተኛው የይዞታ ዋስትና Eንዲረጋገጥ ነበሩ። በሚቀጥሉት ገጾች የቀረቡትን ሁለት 
ሠንጠረዦች ስንመለከት ምን Aይነት Eኩልነት Eንደተፈጠረ ለመገንዘብ Eንችላለን። 

መሬት በመንግሥት ባለቤትነት ይተዳደር ለተባለው የተሰጠው ምክንያት ገበሬውን 
ከባለሀብቶችና ከከተማ የመሬት ነጋዴዎች (land speculators) ለመታደግ Eንደሆነ 
ይወሳል። መሬት በገበሬው ባለቤትነት ቢሆን በቀላሉ ተታልሎ ይሸጣል ተብሎ 
ተፈርቶ Eንደሆነም ተነግሯል። Eንዲያውም Eኩልነትና የይዞታ ዋስትና ሊረጋገጥ 

የሚችለው መሬት በመንግሥት ባለቤትነት ሲሆን Eንጅ በግል ሲያዝ Aይደለም የሚል 
ጠንከር ያለ Eምነት በብዙ ፖሊሲ Aውጪዎች Aካባቢ ይንፀባረቅ ነበር።  
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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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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የይዞታ ዋስትና ማረጋገጫ ዋና መሣሪያ ሆኖ የተወሰደው የመሬት ምዝገባና የይዞታ 
ሰነድ ነበር። በመጨረሻ የወጣውና ከላይ የጠቀስነው የፌደራል የመሬት Aዋጅ 

ከመሬት ምዝገባ ጐን ለጐን የመሬት ቅየሳ ሥራ Eንደሚካሄድ ይጠቅሳል። ነገር ግን 
በተግባር ብዙ የቅየሳ ሥራ Aልተካሔደም። EስከAሁን ድረስ ሁለት ዙር ምዝገባና 
ሰነድ Eደላ ተካሒዷል፣ Eያንዳንዳቸውን Aጠር ባለ መልኩ ከዚህ በታች ለመግለጽ 
Eሞክራለሁ።  

የመጀመሪያው ዙር ከ2AA2 Eስከ 2AA5 Aካባቢ የተከናወነ ሲሆን ባጭር ጊዜና Aነስ 

ባለ ወጪ ሊገባደድ ችሏል። በብዙ ሀገራት የመሬት ምዝገባና የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ 
ረጅም ጊዜ የሚወስድና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ Eንደሆነ ብዙ መረጃዎች 
ያመለክታሉ። Eኛ ሀገር ግን በመጀመሪያ ዙር የተከናወነው የዚህ ተቃራኒ በሆነ 
ሁኔታ ነበር። ለዚህ ውጤት በዋነኛነት የሚጠቀሰው Aብዛኛው ሥራ በገበሬዎች 

ስለተከናወነ በመሆኑ ነው። ሥራውን የሠሩት የገበሬ ተወካዮች ምንም Aይነት ክፍያ 
ሳይከፈላቸው ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን በነፃና በታማኝነት Aበርክተዋል።  

ሥራው የተከናወነው በቀበሌ ደረጃ ሲሆን በያንዳንዱ ቀበሌ የመሬት Aስተዳደር ኮሚቴ 
በባለይዞታዎች ጠቅላላ ስብሰባ Eንዲመረጥ ተደርጓል። የኮሚቴው ሥራ Aድካሚ፣ 
Aወዛጋቢና ከባድ ኃላፊነት የተጣለበት ነበር። ከሥራቸው ውስጥ የሚከተሉት ዋነኛ 

ነበሩ፡- የያንዳንዱን ባለይዞታ መሬት (ወይም ከAንድ በላይ ማሳ ካለው የባለይዞታ 
ማሳዎች) መለየት፣ የማሳ ወይም ማሳዎቹን ድንበር ማረጋገጥ፣ የይዞታውን ስፋት 
መለካት፣ ይዞታውን በዚህ መልኩ መመዝገብ ይገኙበታል። በያንዳንዱ ተግባር ላይ 
ውዝግብ ወይም ተግዳሮት ገጥሟቸው ነበር። Aንዳንድ ጊዜ የባለይዞታን መሬት 

ወይም ማሳ መለየት ቀላል Aልነበረም፣ ምነው ቢባል ተቀናቃኞች የተቃውሞ ድምፅ 
ያሰሙ ስለነበር ነው። የይዞታ ድንበር ለማረጋገጥ Aስቸጋሪ ሁኔታ ያጋጥም ነበር 
(ድንበሮቹ ቋሚ ሳይሆን ጊዜያዊ ስለነበሩ)። ይዞታን ለመለካት በቂና Aስተማማኝ 
መለኪያ Aልነበረም። ብዙ ቦታ የመሬት ስፋት የተለካው በገመድ፣ በዱላ፣ በEግር 

ወይም በEርምጃ፣ በAይን ግምት የመሳሰሉ ባሕላዊ የመለኪያ ዘዴዎችን በመጠቀም 
ነበር። በዚህ ምክንያት የተመዘገበው የስፋት መጠን Aስተማማኝ Aልነበረም። 
በመጨረሻም የኮሚቴው መረጃዎች የተመዘገቡት የቀበሌው ጽሕፈት ቤት በያዘው 
“የባሕር መዝገብ” Eና በEጅ ጽሑፍ ነበር። በዚህ መንገድ ምዝገባው ከተገባደደ በኋላ 

ለባለይዞታው የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር (ወይም በነጭ ወረቀት የሰፈረ ሰርተፍኬት) 
ታድሏል። ይህ ደብተር ወይም ሰነድ የባለይዞታውን ቤተሰብ ስም (ወይም ቢያንስ 
ቢያንስ የባልና ሚስት ስም) ከነፎቶግራፋቸው የሚያሳይ ነው። ባለይዞታው ባል 
የሞተባት Eማወራ ከሆነች በርሷ ስም ይዘጋጃል።  



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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

ደሳለኝ ራህመቶ 

11 
 

የመጀመሪያ ዙር ሥራ በAጭር ጊዜ ውስጥ በመላው ገጠሪቷ Iትዮጵያ ቢጠናቀቅም 
ብዙ ድክመቶች ነበሩት። ከነዚህም ውስጥ ዋነኞቹ የሚከተሉት ናቸው። የይዞታ 

ድንበሮች ዘለቄታ ባለውና Aስተማማኝ በሆነ መንገድ ሊወሰኑ Aለመቻላቸው፣ የይዞታ 
ስፋት በትክክል ሊረጋገጥ Aለመቻሉ፣ የይዞታ ማረጋገጫ ሰነዱ የይዞታውን ካርታ 
Aለማሳየቱ፣ የመሬቱ መዝገብ የይዞታ ለውጥ ሲደረግ በቀላሉ ለመቀየር Aስቸጋሪ 
መሆኑ። በነዚህና በሌሎችም ምክንያቶች የመሬት ምዝገባና የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ 
የተጠበቀውን ያህል ፍሬያማ ሳይሆን ቀርቷል።  

የሁለተኛ ዙር የምዝገባና የሰነድ ዝግጅት ሥራ በ2AA7 የተጀመረ ሲሆን በብዙ 
መልኩ ከመጀመሪያው ዙር የተለየ ነው። በዋናነት የዚህ ዙር ተግባራት ሙሉ በሙሉ 
በላቀ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተካሔዱ ስለሆነ የገበሬው ተሳትፎ Aነስተኛ ነው። ሥራው 
Aሁንም Eየተካሄደ ሲሆን Eስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ 35 በመቶ የሚሆኑት የሀገሪቱ 

ገበሬዎች Aዲሱን የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር Aግኝተዋል። ሥራው ምን ያህል ረጅም 
ጊዜ Eንደሚፈጅ በዚህ መገንዘብ ይቻላል። ሁለተኛውን ዙር ከበፊቱ ለየት 
የሚያደርገው 1ኛ፣ የላቀ ቴክኖሎጂ ማለትም ጂ.ፒ.ኤስና (GPS) በሳተላይት የሚነሳ 
የመሬት ካርታ ስለሚያስፈልግ፣ 2ኛ የያንዳንዱ ይዞታ ደብተር የባለይዞታውን መሬት 

ካርታ ስለሚለጠፍበት፣ 3ኛ የመሬት ምዝገባው በዲጂታል መዝገብ ስለሆነና በቀላሉ 
ለመቀየር ስለሚቻል፣ 4ኛ Eያንዳንዱ የባለይዞታ መሬት ልዩ የዲጂታል ቁጥር 
ስለሚሰጠው መዝገብ ውስጥ ፈልጐ ለማግኘት Aመቺ መሆኑ ዋና ዋናዎቹ ናቸው።  

ሁለተኛው ዙር ረጅም ጊዜ የሚፈጅ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ስለሆነ 
የIትዮጵያ መንግሥት ብቻውን ሊተገብረው ባለመቻሉ Aብዛኛውን ሥራ በውጭ 

መንግሥታት Eርዳታና በዓለም ባንክ ድጋፍ Eየተካሔደ ይገኛል። Eስካሁን ድረስ 
የተከናወነውን ሥራ ስንመለከተውና የተገኘውን ስኬታማ ውጤት ስንመዝነው 
ሁለተኛው ዙር ሙሉ በሙሉ Eስኪገባደድ ቢያንስ ቢያንስ ተጨማሪ ከAሥር Eስከ 
Aሥራ Aምስት ዓመት የሚያስፈልግ ይመስለኛል።  

ባለፉት 2A ዓመታት የመሬት ይዞታን ዋስትና ለማረጋገጥ የተከናወኑት ተግባራት 
Eነዚህን ይመስላሉ፣ ሆኖም ባሁኑ ጊዜ ገበሬው ሙሉ በሙሉ የይዞታ ዋስትና 

Aግኝቷል ለማለት Aይቻልም። የመሬት ምዝገባና የይዞታ ማረጋገጫ ሰነድ ለገበሬው 
ብዙ ጠቀሜታ ይሰጣሉ ተብሎ ታስቦ ነበር፣ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል፡- 1ኛ ገበሬው 
መሬቱን በተሻለ መንገድ ለመንከባከብ ይነሳሳል፣ 2ኛ ከመሬት ጋር የተያያዙ 
ግጭቶችን ይቀንሳል፣ 3ኛ ባለይዞታዎች ከባንክ ብድር ለማግኘት የተሻለ Eድል 

ይኖራቸዋል፣ 4ኛ የመሬቱ ምርታማነትና ዋጋ ይጨምራል የሚሉት ዋነኛ ናቸው። 
ይሁንና በ2A ዓመት ውስጥ በሀገሪቷ የተካሔዱት ለውጦች በገበሬው ይዞታ ላይ 
ከፍተኛ ጫና ስላሳደሩ የታቀደው የይዞታ ዋስትና ማረጋገጫ ፕሮግራም የታሰበውን 
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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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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ውጤት ሊያመጣ Aልቻለም። ገበሬው Aሁንም በልዩ ልዩ መንገድ ከይዞታው 
Eየተፈናቀለ ነው።  

በገበሬው ይዞታ ላይ የተደቀነው ጫና ከዚህ በታች Aጠር ባለ መልክ Eንመልከተው።  

የመሬት Eጥረትና ጥበት፡- የገጠሩ የሕዝብ ብዛት በከፍተኛ ደረጃ Eየጨመረ 

መምጣቱን የማEከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ያወጣቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። 
የሕዝብ ብዛት የመጨመሩን ያህል የሚታረስ መሬት Eየሰፋ ስላልሔደ Aጣብቂኝ 
የሆነ የመሬት Eጥረትና ጥበት ይታያል። ከፍተኛ የሆነ የሕዝብ ብዛት ያለባቸው 
የገጠሩ ክፍሎች በሰሜንና በስምጥ ሸለቆ Aካባቢ ይገኛሉ። ባጠቃላይ Aነጋገር 8A 

ሚሊዮን የሚደርሰው የገጠር ሕዝብ የሚጠቀምበት መሬት የሀገሪቷን ቆዳ ስፋት 20-
25 በመቶ ብቻ የሚሸፍን ነው።  

የመሬት Eጥረት Aያሌ የሆኑ መዘዞችን Aስከትሏል። ለኑሮ የሚሆን መሬት ለማግኘት 
Aስቸጋሪ ስለሆነ የግጦሽ መሬት፣ ተዳፋት ያለው ቦታ፣ የደን መሬትና ለAካባቢያዊ 
Aደጋ ተጋላጭ የሆነ መሬት Eንዲታረስ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት የAፈር 
መሸርሸር፣ የውሀ ምንጮች መድረቅ፣ የመሬት ለምነት መቀነስ የመሳሰሉት ችግሮች 

Eየከፉ መጥተዋል። በመሬት Eጥረት ምክንያት በነፍስ ወከፍ የተያዘው የመሬት 
ስፋት Eየቀነሰ ሔዷል። ከዚህ በታች የቀረበው ሠንጠረዥ Eንደሚያሳየው 39 በመቶ 
የሚሆነው የገጠር ቤተሰብ የሚያርሰው መሬት ከግማሽ ሔክታር በታች ነው።  

ሠንጠረዥ 1፡ የቤተሰብ ይዞታ መጠን በመቶ (%) 

የይዞታ መጠን

(በሔክታር) 

በመላው Aገሪቱ ያሉ 
ቤተሰቦች (%) 

በሮሚያ ያሉ 
ቤተሰቦች (%) 

ከ0.10 በታች 9.9 5.8 

0.10 – 0.50 29.2 21.3 

0.51 – 1.00 22.8 24.6 

1.01 – 2.00 23.4 27.9 

2.01 – 5.00 12.9 19.7 

5.01 Eና በላይ 1.4 2.7 

ማስታወሻ: በግብርና የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ቁጥር 17,058,742 በመላው Aገሪቱ Eና 
6,138,027 በሮሚያ  

ምንጭ: CS 2016 
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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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 

ደሳለኝ ራህመቶ 
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ከዚህ ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት የEርሻ በሬ ይዞታ ነው። ሠንጠረዥ 2 
Eንደሚያሳየው 46.6 በመቶ የሚሆነው የAራሽ ቤተሰብ ምንም የEርሻ በሬ የሌለው 
ነው።  

ሠንጠረዥ 2፡ የEርሻ በሬ ይዞታ በቤተሰብ 

የበሬዎች ቁጥር የባለቤቶች ቁጥር (በሚሊዮን) ባለቤቶች (%) 

ምንም በሬ የሌለው 8.9 46.6 

1 በሬ 4.3 22.5 

2 በሬ 4.9 25.6 

3 በሬ 0.97 5.1 

ድምር 19.1 100 

ምንጭ፡ CS 2017, gricultural Sample Survey, Vol , Farm Management 
Practices. 

የመሬት መበጣጠስ፡- ሌላው በገጠሩ Iኮኖሚ ላይ የሚታየው ጫና የመሬት 

መበጣጠስ ነው። ችግሩ ብዙ መንስኤ ያለው ሲሆን ባጠቃላይ Aነጋገር የባሕላዊ 
ደንቦችና ግዴታዎች ናቸው ለማለት ይቻላል። የመሬት መበጣጠስ ማለትም ከAንድ 
በላይ ትናንሽ ማሳዎች ማረስ ጉልበት ከማባከን ሌላ የግለሰብና የመሬት ምርታማነት 
Eንደሚቀንስ ይታወቃል። በተጨማሪም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ Eንዳይስፋፋ የሚያግድ 

ይሆናል። በውርስ ጊዜ መሬት ከAንድ በላይ ለሆኑ ወራሾች ሲከፋፈል መበጣጠስን 
ያስከትላል። የነፍስ ወከፍ የይዞታ መጠን Aነስተኛ መሆኑ Aንዱ ምክንያት መሬት 
መበጣጠስ መሆኑ ግልጽ ነው።  

የመሬት Aልባነት መስፋፋት፡- በገጠር ውስጥ ካለፉት 2A ዓመታት ጀምሮ መሬት 
Aጥነት በከፋ ደረጃ Eየተስፋፋ ይገኛል። የመሬት Aልባነት ሰለባ የሆነው በAብላጫው 

ወጣቱ ትውልድ መሆኑ ግልጽ ነው። ምንም Eንኳ በሀገር ደረጃ የተገኘ መረጃ 
ባይኖርም በAንዳንድ ወረዳና ቀበሌዎች የተደረጉ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት የመሬት 
Aልባነት መጠን ከ2A Eስከ 28 በመቶ መሆኑን ይጠቁማሉ። መሬት Aጥነትና ገቢ 
Aጥነት ብዙ Aይነት ማኅበረሰባዊ ጥፋቶችን ይቀሰቅሳል፣ ያባብሳል። ፀብ፣ ግጭት፣ 

ረብሻ በመሬትና በሥራ Aጥነት ምክንያት ይፈጠራሉ። ወንጀል፣ ሥርዓት የጐደለው 
ፀባይና የማኅበረሰቡን የጋራና የተፈጥሮ Eሴቶች ማውደም በየጊዜው ይስተዋላል። 
በተጨማሪ መሬት Aልባ የሆኑ ወጣቶች ከቤተሰቦቻቸው ጋር የመነታረክና የመጋጨት 
Aዝማሚያ ይታይባቸዋል። ወጣቶቹ የሚያነሱት ጥያቄ መሬታችን ይሸንሸንና ይሰጠን 



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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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ሲሉ Aባትና Eናት ይቃወማሉ። በዚህ ምክንያት በልጆችና በወላጅ፣ Aንዳንዴም 
በልጆች መካከል Aምባጓሮ ይፈጠራል።  

ከዚህ ሌላ መሬት Aልባነት ከገጠር ወደሌላ ቦታና ወደሌላ Aገር ፍልሰትና ስደት 

Aስከትሏል። ባለፉት Aሥራ Aምስት ዓመታት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የገጠር 
ወጣቶች ወደ Aረብ Aገሮች፣ ደቡብ Aፍሪካና Aውሮፓ በሕገወጥ መንገድ ፈልሰዋል። 
ብዙዎች ወደ Eነዚህ Aገራት ለመሰደድ ሲሉ መንገድ ላይ ሕይወታቸው Aልፏል 
ወይም ተይዘው ከፍተኛ ስቃይ ደርሶባቸዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየዓመቱ በመቶ 

ሺህ የሚቆጠሩ Iትዮጵያውያን ከሳዲ Aረቢያና Aጐራባች Aገሮች ተባርረው Eነርሱን 
ወደAገራቸው ለመመለስ መንግሥት ከፍተኛ ጥረት Aድርጓል። በነዚህ Aገራት 
በAሥር ሺህ የሚቆጠሩ ዜጐች በሕገወጥ መንገድ ስለገቡ ተብሎ በEስር ቤት 
Eንደሚገኙ የዓለም የፍልሰት ድርጅት (IOM) የተባለው ዓለም Aቀፍ ድርጅት 
Aሳውቋል።  

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት በገበሬው ሕብረተሰብ ላይ ከመሬት ጋር በተገናኘ 
የሚደርሰውን ጫና የሚያሳዩ ናቸው። ይህ Aይነት ጫና ከመሬት ሥርዓቱ ውስጥ 
የመነጨ ነው ለማለት ይቻላል። Aሁን ደግሞ ከሌላ Aቅጣጫ ማለትም ከሥርዓቱ 
ውጭ የመነጨውን ጫና Eንመልከት። ባለፉት Aሥራ Aምስት ዓመታት ሀገሪቱ 

ተከታታይ የሆነ የIኮኖሚ Eድገት ማሳየቷ ይታወቃል። መጠኑ ምን ያህል ነው 
የሚለው Aወዛጋቢ ቢሆንም Eድገት መታየቱን ማንም Aይክድም። ከዚህ Eድገት ጋር 
ተያይዞ በመንግሥት Aነሳሽነት ብዛት ያለው የመሠረተ ልማትና የማምረቻ መዋEለ-
ንዋይ የፈሰሰባቸው የልማት ስራዎች ተሰርተዋል። Eነዚህም መንገዶች፣ ድልድዮች፣ 

የባቡር ፕሮጀክቶች፣ የኃይል ማመንጫ ግድቦችና ተያያዥ ግንባታዎች …. ወዘተ 
የመሳሰሉት ናቸው። Eነዚህ የመሠረተ ልማት Aውታሮች በከፍተኛ ደረጃ “መሬት 
የጠማቸው” ናቸው ለማለት ይቻላል። Eነርሱን ለመገንባትና ለመመስረት የተወሰደው 
መሬት በAብላጫው በገበሬ ይዞታ ያለ ወይም ገበሬው የሚጠቀምበት ነው። መሬቱ 

ሲወሰድ ካሣ ተከፍሏል፤ ነገር ግን ክፍያው በቂ Aይደለም በማለት ገበሬዎች 
ያማርራሉ።  

በተጨማሪ ለIንዱስትሪ ፓርኮች፣ ለግብርና ልማት ዞን፣ በመንግሥትና በግል 
ለተቋቋሙ ፋብሪካዎች፣ Eንዲሁም ለሰፋፊ Eርሻዎች መሬት ከገበሬው ተወስዷል። 
ሌላው መረሳት የሌለበት የከተሞች መስፋፋት ጉዳይ ነው። የIሕAዴግ መንግሥት 
ከተሞች ወደጐን Eንዲለጠጡ የፈቀደው በ199Aዎቹ ነበር። በዚህ መሠረት ብዙዎቹ 

ከተሞች Eስከ Aሥር ኪሎ ሜትር ድረስ ድንበራቸውን ለማስፋት ሞክረዋል። ይህም 
ማለት Aጐራባች የገበሬ ይዞታዎች በከተሞች Eንዲዋጡ ተደርጐ ነበር ማለት 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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በደርግ ሥልጣን ዘመን የተደረጉ ለውጦች 

በደርግ Aብዮት ዋዜማ የመሬት ጥያቄ በይፋ Aነጋጋሪ Eንደነበር ይታወቃል። 
በመንግሥት ሚዲያ፣ በተለይም በመንግሥት ጋዜጦች፣ የጊዜውን Aመቺ ሁኔታ 

በመጠቀም የተቋቋሙ የግል መጽሔቶች፣ Eንዲሁም በሕቡE በሚሰራጩ ወረቀቶች 
Aማካይነት ስለመሬት ጉዳይ ውይይት ተካሒዷል። Aብዛኛው የውይይት ተሳታፊ 
የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ መሆኑን ሲቀበል Aንዳንድ ሰዎች የተቃውሞ ድምፅ 
Aሰምተው ነበር።  

ለመጀመሪያው ጥቂት ሳምንታት ሥልጣን የያዘው ደርግ ወዴት Aቅጣጫ 

Eንደሚሔድና ምን ዓይነት ለውጦች Eንደሚያደርግ በግልጽ Aይታወቅም ነበር። ነገር 
ግን የይዞታ ለውጥ Aስፈላጊ Eንደሆነ የፖለቲካ ቀስቃሾችና ተራማጅ ኃይሎች 
ያመለክቱ ስለነበረ የመሬትን ጉዳይ ችላ ለማለት Aይቻልም ነበር። ስለሆነም ደርግ 
ሥልጣን በያዘ በስድስተኛው ወር ስርነቀል የሆነ የገጠር መሬት Aዋጅ Aወጀ። Aዋጁ 

በታወጀ ማግስት በAዲስ Aበባ ታይቶ የማይታወቅ ከመጠን በላይ ሕዝብ የተሳተፈበት 
የድጋፍ ሰልፍ ተደረገ። በሚከተሉት ሳምንታት ተመሳሳይ ሰልፎች በሌሎች ከተሞች 
ተካሔዱ። Eነዚህ ሰልፎች የሚያሳዩት በሕዝብ ዘንድ የይዞታ ለውጥ ምን ያህል 
ድጋፍ Eንደበረውና መሳፍንታዊው የAገዛዝ ስርዓት ምን ያህል Eንደተጠላ ነው። 

ይሁን Eንጂ Aብዛኛው የከተማም ሆነ የገጠር ሕዝብ የለውጡን ይዘት Aጣጥሞ 
ያወቀውና የተረዳው Aልነበረም።  

የደርግ የመሬት Aዋጅ ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው። የገጠር መሬት (በኋላም 
የከተማ መሬትና ትርፍ ቤት) የግል ሀብት መሆኑ ቀርቶ በመንግሥት ቁጥጥር ዋለ። 
Eያንዳንዱ Aራሽ የመጠቀም መብት Eንጂ የባለቤትነት መብት Aይኖረውም ተባለ። 
የጪሰኝነት ስርዓት ተወግዶ Eያንዳንዱ ጪሰኛ የያዘው መሬት የራሱ መተዳደሪያ 

Eንዲሆን ተደረገ። ማንም ሰው ለመተዳደሪያው የሚበቃ መሬት የማግኘት መብቱ 
Eንደተጠበቀ ሆኖ ሊይዘው የሚችለው የመሬት ስፋት ከAሥር ሔክታር Eንዳይበልጥ 
ተወሰነ። መሬት የማይሸጥ፣ የማይለወጥ፣ በወለድ Aገድ የማይያዝ፣ በኪራይ መልክ 
ወደሌላ የማይተላለፍ ሆኖ ተደነገገ። Aዋጁ የውርሱንም መብት ሙሉ በሙሉ 

ባይሽረውም Aጥብቆ Aግዶታል። መሬትን ማከራየት ከመከልከልም Aልፎ በቅጥር 
ጉልበት ማሳረስንም ይገድባል። Eያንዳንዱ ባለ ይዞታ መሬቱን በራሱ ጉልበት ብቻ 
መጠቀም Eንዳለበት ይወስናል፣ ሆኖም Aቅመ ደካማ የሆኑና ሴቶች ልዩ Aስተያየት 
Eንዲደረግላቸው ይወስናል። የመሳፍንትና የባላባቶች መሬትና የEርሻ ንብረት ያለካሳ 

ክፍያ ተወስዶ በመንግሥት ቁጥጥር ስር Eንዲውል ተደረገ። በAጭር Aነጋገር የደርግ 
Aዋጅ የመሬት ጌትነትን (landlordism) ከስሩ ፈንቅሎ ያጠፋ ነው ለማለት ይቻላል። 
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Eነዚህ ከላይ የተጠቀሱት Eንቅስቃሴዎች ገበሬዎች ይዞታቸውን Eንዲያጡና ወደሌላ 
Aካባቢ Eንዲፈልሱ ወይም ሌላ Aይነት የኑሮ ዘዴ Eንዲፈልጉ Aስገድዷቸዋል።  

ማጠቃለያ 

ባለፉት ስድሳ ዓመታት የመሬት ጥያቄ በምን Aይነት መልኩ Eንዳስተናገደና ምን 

ውጤት Eንዳስከተለ ለመዳሰስ ተሞክሯል። IሕAዴግን ጨምሮ ያለፉት ሦስት 
መንግሥታት ምን Aይነት የመሬት ፖሊሲ Eንደነበራቸው፣ የወጠኑትም ዓላማ ለምን 
Eንዳልተሳካ የሚያሳይ ዘገባ ቀርቧል። የደርግ መንግሥት የመሬት Aዋጁ ሲያውጅ 
Aንደኛው ተስፋ የነበረው የተጨቆነው የገጠር ሕዝብ ፍትሕ ያገኛል፣ ከጭቆናም 

ይላቀቃል የሚል ነበር። ነገር ግን በመሬት ለውጡ ማግሥት ያወጣቸው ፖሊሲዎችና 
ፕሮግራሞች I-ፍትሐዊ የገጠር Iኮኖሚ Eንዲፈጠር፣ ድህነት Eንዲስፋፋ፣ ገበሬው 
የይዞታ ዋስትና Eንዳይኖረውና በደርግ ላይ ክፉኛ Eንዲማረር Aድርጐታል። 
የIሕAዴግ መንግሥት በበኩሉ የነበረው ፍላጐት የይዞታ ዋስትና Eንዲረጋገጥና 

Eኩልነት Eንዲሰፍን ነበር። በተጨባጭ ሁኔታ ሲታይ ግን IሕAዴግ በAንድ Eጅ 
የይዞታ ዋስትና ማረጋገጫ ተግባር ሲተገብር በሌላ Eጁ ገበሬውን ከይዞታው 
የሚያፈናቅልና ያልተፈናቀለው ደግሞ በይዞታው ላይ ከፍተኛ ጫና የሚጥልና 
ለሥጋት የሚዳርግ ፕሮግራም ሲያስፋፋ ነበር።  

የመሬት ጥያቄ ዛሬም ቢሆን Aንገብጋቢ ጥያቄ ነው። ይሁንና በጥያቄው ውስጥ 
የሚካተቱት ጉዳዮች፣ Iላማዎችና የመፍትሔ ሀሳቦች ከብዙ Aንፃር ከበፊቱ የተለዩ 

ናቸው። ዛሬ በመሬትና በግብርና ላይ ያንዣበቡ ተግዳሮቶችና ስጋቶች ከመቼውም 
በላይ ስር የሰደዱና Aሳሳቢ የሆኑ ናቸው። በAንድ በኩል የመሬት Eጥረትና ጥበት፣ 
መሬት መመናመንና መበጣጠስ፣ የመሬት Aልባነት መስፋፋት፣ Eና የተፈጥሮ ሀብት 
መሸርሸር በሌላ በኩል የገበሬውን መሬት የሚሻሙ ኃይሎች (ማለትም መንግሥት፣ 

Iንቬስተሮችና ከተሞች) መበራከት በገበሬው ቤተሰብና ማኅበረሰብ ላይ ከፍተኛ ጫና 
Eና ፍርሀት Eያሳደሩ ይገኛሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ መረሳት የሌለበት የምግብ ዋስትና 
ችግር፣ የገጠር ድህነት፣ ግብርናችን የዝናብ ጥገኛ መሆኑ Eና የAየር ንብረት ለውጥ 
ያዘሏቸው Aደጋዎች ሁሉንም የገጠር ህዝብ የሚነኩ መሆናቸው 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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በመጨረሻ Aዋጁ የገበሬ ማኅበራት በየቀበሌው Eንዲደራጁና የመሬት ክፍፍልና 
የቀበሌያቸውን Aስተዳደራዊ ጉዳዮች Eንዲያስፈጽሙ ይደነግጋል።  

ደርግ Aዋጁን ሲያወጣ የAፈጻጸሙን ጉዳይ ታሳቢ Aድርጐ Aልነበረም። ከAዲስ Aበባ 

ውጪ የAዲሱ መንግሥት ወኪሎችና ደጋፊዎች Aልነበሩም። ውስብስብ በሆነው 
የገጠር ሁኔታ Aዋጁን ለማስፈጸም ከፍተኛ ተግዳሮቶች ነበሩ። በAንዳንድ Aካባቢዎች 
Aዋጁ በታወጀ ጥቂት ወራት የማስፈጸሙ Eንቅስቃሴ ይጀመር Eንጂ ብዙ ቦታ Aንድ 
ዓመትና ከዚያም በላይ ዘግይቶ ነበር። በAንዳንድ Aካባቢ የመሬት ጌቶች Aመጽ 

Aስነስተው ስለነበር ሠላምና መረጋጋት Aለመኖሩ ለመዘግየቱ ምክንያት ሆኗል። 
የመሬት ጌቶች (ወይም፣ በደርግ ቋንቋ “የመሬት ከበርቴዎች”) Eንደተፈራው ለውጡን 
ለማወክ ብሎም ለመቀልበስ ባይቻላቸውም Aንዳንድ Aካባቢ ሰላም Eንዲደፈርስ 
Aስተዋጽ Aድርገዋል። ለAዋጁ Aፈጻጸም ስኬታማነት የEድገት በሕብረት ዘማቾች 
ትልቅ ሚና ተጫውተዋል።  

ብዙ ቦታ ለውጡ የመሬት ክፍፍልና ሽግሽግ Aስከትሎ ነበር። ክፍፍል ሲደረግ 
ለሁሉም ፍትሐዊ Eንዲሆን፣ 1ኛ የቤተሰብ ብዛትን ታሳቢ በማድረግ፣ 2ኛ የመሬቱ 
ለምነት ግምት ውስጥ Eንዲገባ ጥረት በማድረግ ተከናውኗል። ይሁንና Aዋጁ 
ሁሉንም ገበሬ በEኩል Aላስደሰተም። ዋናው ተጠቃሚ የነበሩት ጪሰኞች Eና መሬት 

Aልባ የነበሩ ቤተሰቦች ሲሆኑ ተጐጂዎቹ Aነስተኛ መሬት በግል ይዞታነት የነበራቸው 
Aራሽ ገበሬዎች ከይዞታቸው ተቆርሶ የተወሰደባቸው ቤተሰቦች ናቸው። ይሁን Eንጂ 
የመጀመሪያው የገጠር መሬት Aዋጅ ከሞላ ጐደል በገጠሬው ሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት 
ነበረው ለማለት ይቻላል። ነገር ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ቀስ በቀስ ይህ Aዎንታዊ 

መንፈስ ወደ Aሉታዊ ዝንባሌ ተቀይሮ ወደመጨረሻ ለደርግ ውድቀት Aስተዋጽ 
Aድርጓል።  

የመሬት Aዋጁ ብዙ ድክመቶች ነበሩት፣ ከነዚህ ድክመቶች ጥቂቶቹን ብንጠቅሳቸው፣  

1ኛ የገበሬ ማኅበራት ድንበር ከሕዝብ ብዛት ጋር ያልተጣጣመ ስለነበር ብዙ ውዝግብ 
Aስነስቷል፣  

2ኛ መሬት በይዞታነት ለማግኘት በAንድ ገበሬ ማኅበር ኗሪ መሆንን ስለሚጠይቅ 
ሰዎች ተዘዋውረው መሬት የማግኘት Eድል Aልነበራቸውም፤ 

3ኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ መሬት መከራየትም ሆነ ማከራየት የተከለከለ ስለነበር ለስራ 
Aጥነት፣ ለድህነት Eና ለምርት መቀነስ Aስተዋጽ Aድርጓል፣  

4ኛ ለውጡ ራሱ የሕዝብ ብዛት Eድገትን ታሳቢ ያደረገ ስላልነበረ ከመሬት ክፍፍል 
በኋላ ለሚነሳው የመሬት ጥያቄ Aጥጋቢ መልስ ሊሠጥ Aልቻለም፣  

የገጠር መሬት ስሪት በIትዮጵያ Aጠቃላይ ግምገማ 
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ዋቢ መጻህፍትና ጽሑፎች 

ለዚህ ፅሁፍ ግብዓት የሆኑት መረጃዎች ከራሴ ሥራ የመነጩ ናቸው። ተጨማሪ 

መረጃዎች ወይም የተለየ Aመለካከት የሚሹ Aንባቢያን ሥራዬ ውስጥ የተዘረዘሩትን 
የፅሁፍ መረጃዎች መመልከት ይችላሉ።  
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ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና 
የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ  

ፋና ገብረሰንበት 

1 መግቢያ 

በIትዮጵያ ግብርና በዋነኝነት በዝናብ ላይ ጥገኛ ሆኖ፣ በብዙ ሚሊዮን Aነስተኛ Eርሶ 

Aደሮች ትናንሽ የቤተሰብ Eርሻዎች ላይ በበሬ ኃይል ተመርኩዞ ይካሄዳል። መንግስት 
ላለፋት ጥቂት ዓስርተ-ዓመታት የተለያዩ ድጋፎች ቢያደርግም የዘርፉ ምርት Eና 
ምርታማነት በሚጠበቀው መጠን Aልጨመረም። ስለሆነም Eስካሁን ድረስ በሀገር Eና 
በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የዳገት ላይ ሩጫ Eንደሆነ ቀጥሏል።  

ይህንን ጫና የመቀነስ Aቅሙ ከፍተኛ ቢሆንም በሀገሪቱ ያለው በመስኖ ሊለማ 

የሚችለው መሬት ትርጉም ባለው መንገድ ጥቅም ላይ Aልዋለም። በ2AAA ዓ.ም 
Aካባቢ የነበሩ የግብርና Iንቨስትመንት Eንቅስቃሴዎች ይህንን Eውነታ በተወሰነ 
መልኩ የመቀልበስ ህልም ያዘሉ ነበሩ። ዋናው መነሻው ግን የሀገር ውስጥ የምግብ 
Eና ለIንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑ የግብርና ምርቶችን ፍላጐት ለሟሟላት ሳይሆን 

በጊዜው በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የነበረውን ከፍተኛ ለግብርና የሚሆን መሬት ፍላጐት 
ጋር የተያያዘ ነው። ይህም ዓለም ዓቀፍ ፍላጐት የተለያዩ የAፍሪካ ሀገራትን ወደ 
ተመሳሳይ ሒደት Aስገብቶ ነበር። በጊዜው “የመሬት ወረራ” Eና “የሁለተኛው ዙር 
የAፍሪካ ቅርምት” የሚባል ስያሜም ተሰጥቶት ነበር።4 

በዚህ ምEራፍ የዚህን ዓለም ዓቀፍ ሒደት Eንደ Aንድ የሉላዊነት (globalization) 
መገለጫ በማየት ሉላዊነት Eና ሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንቶች በገጠሩ ነዋሪ ላይ 

የነበራቸውን Eንድምታ Aቀርባለሁ። ይህንንም የማደርገው ባለፉት Aስር ዓመታት 
በጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልል Eና በደቡብ ክልል በደቡብ ሞ ዞን ባደረኩት ሰፊ 
ጥናት ላይ በመመስረት ነው። በጋምቤላ የግል ባለሀብቶች (Iትዮጵያውያን ዲያስፖራ 
Eና የውጭ ዜጎች) በብዛት የግብርና መሬት ቢወሰዱም በደቡብ ሞ ግን ዋናው 
Aልሚ (በIትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን Aማካኝነት) መንግስት ራሱ ነው።  

                             
4ለምሳሌ የሚከተለውን የደሳለኝ ራሕመቶ ጽሁፍ ተመልከት፡፡ Dessalegn Rahmato (in The 
frica Report; http://www.theafricareport.com/News-nalysis/investigation-how-african-
politicians-gave-away-100bn-of-land.html. በዚህ ጽሁፍ ደሳለኝ Aብዛኛዎቹ የውጭ 
Iንቨስተሮች ሕንዶች በመሆናቸው ሂደቱን የሕንዶች የIትዮጵያ መቀራመት በሚል ይገልጹታል፡፡ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 

19 
 

የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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በቅርብ ምEተ-ዓመታት ግን ዓለም Aቀፋዊ የምርት Eና የግብይት ግንኙነቶች 
Aየጠነከሩ መጥተዋል። Eነዚህም World-System ይፈጥራሉ። ይህም በጣም 

ውስብስብ የሆነ ግንኙነት የፈጠረ ሲሆን ትኩረቱም በሚፈጠረው ገዢ ሕግ 
(systemic rules) ላይ ይሆናል። ውጤቱም ተጠቃሚነት (ወይም ጉዳቶች) 
ባልተመጣጠነ መልኩ በተለያዩ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዲከፋፈል ያደርጋል። 
የመጀመሪያው world-system መልክ ገጦ የወጣ የIምፔሪያል Eና Iምፖየር 

የመፍጠር ፍላጐት የነበረው ሲሆንበዚህም ምክንያት ዓለምAቀፍ Iምፓየሮች 
ተፈጥረው ነበር። ቀጥሎ የመጣው፣ Eስካሁን ድረስ ገዥ የሆነው ደግሞ world-
economy የመፍጠር ፍላጐትን ያነገበ ነው። ፍላጐቱ Iኮሚኖያዊ የሆነ ዓለምAቀፋዊ 
ስርዓት ሆኖ፣ ወጥ የሆነ የፖለቲካዊ Eና ባህላዊ Aሀድ የመፍጠር ፍላጐቱ የለም። 

ይህ ሲባል ግን Iኮኖሚክ ፍላጐቶች ከፖለቲካዊ ጫና ጋር ያላቸውን ቁርኝነት 
በመዘንጋት Aይደለም።  

Eንደዚህ Aይነት world-systems ዘላቂ የሆነ መዋቅር Eና ሒደቶች ይኖራቸዋል። 
በሚፈጠረው መዋቅራዊ ግንኙነት ስርዓታዊ ሕግጋት Eና የስራ ክፍፍሎች መሠረት 
ሀገራትን በሶስት ይመደባሉ። የመጀመሪያው ምድብ ማEከል (core) ተብሎ ሲጠራ 

በውስጡ በቁጥር ጥቂት የሆኑ ግን በIኮኖሚ ዋና ተጠቃሚ የሆኑ ሀገራትን በጊዜው 
ልEለ-ሀያል ከሆነው ሀገር ዙሪያ ይይዛል። የጥግ ሀገራት (peripheries) ደግሞ 
ሁለተኛውን ምድብ ይይዛሉ። Eነዚህ ደግሞ በቁጥር የበዙ Eያደጉ ያሉ ሀገራትን 
ያካትታሉ። በሁለቱ ምድቦች መካከል ያለው ደግሞ ከፊል-ጥግ (semi-periphery) 

ተብለው የሚመደቡ ሀገራት ሲሆኑ Eነዚህ ከማEከል Eየወረዱ ወይም ደግሞ ከጥግ 
ምድብ Eያደጉ ያሉትን ያካትታል (Wallerstein, 1974)።  

ይህ ስርዓታዊ ሕግ Eና መዋቅራዊ ግንኙነት ትርፎች (surplus) ጥግ ሀገራት 
በሚደረጉ የተለያዩ የብዝበዛ ሒደቶች ተፈጥረው ወደ ማEከል ተላልፈው 
Eንዲጠራቀሙ (accumulation) ያበረታታል። በዚህም ምክንያት ያለው I-ፍትሐዊ 

ሁኔታ የበለጠ Eንዲጠነክር, ያደርጋል። ከፊል-ጥግ ምድብ ያሉ ሀገራት የተሻለ Eድል 
ቢኖራቸውም ከመበዝበዝ Aይድኑም። በተጨማሪም በማEከል ባለው የገነነ ካፒታሊስት 
ስርዓት ያሉት ውስጣዊ ተቃርኖዎች የሚያመጧቸው መናጋቶች (crises) ዳፋቸው 
ወደ ጥግ ሀገራትም ይደርሳል (Harvey, 2003)።  

ከላይ የተብራራው በዋነኝነት የIማኑIል ዎለርሺን የጀመረው በኋላም በሌሎች 
የማኅበራዊ ሳይንስ ተመራማሪዎች የተስፋፋውን ሀሳብ Eንዳንዶች Aሁን ላለንበት ጊዜ 

Aይሰራም ብለው ይከራከራሉ። ዋና የመከራከሪያ ነጥባቸው የሚያተኩረው የምደባው 
Aላስፈላጊነት ላይ ሆኖ ለዚህም የሚሰጡት ምክንያትም ድንበር ዘለል የሆነ 
የካፒታሊስት መደብ መፈጠር ላይ ያጠነጠነ ነው። ይህ ድምበር ዘለል ካፒታሊስት 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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መደብ (transnational capitalist class) ጥግ Eና ማEከል ላይ ያሉትን ሀገራት 
ስለሚያቀናጅ ምደባው Aሮጌና ጊዜ ያለፈበት ነው ብለው ይከራከራሉ (Robinson, 
2011)።  

Eውነታው ሲታይ ግን ይህ Aይነቱ ግንኙነት በመጀመሪያ ደረጃ ሀገራዊ የሆነ 

ካታሊስት መደብ መፈጠርን Eንደ ቅድመ ሁኔታ ይወሰዳል። ይህን ሁኔታ በIትዮጵያ 
ተጨባጭ ሁኔታ Aንፃር ስንቃኘው በAገሪቱ Eየተፈጠረ ያለው ካፒታሊስት ይበልጥ 
ከብሔሩ የፖለቲካ ልሂቃን ጋር የተያያዘ Eንጂ ቋሚ ሀገራዊ ፍላጐት Eና ሙሉ 
የሀገሪቷን ግዛት የሸፈነ ፍላጐት ያለው Aይመስልም። ድንበር ዘለል ካፒታሊስት 

መደብ ተፈጥሯል ብለን ብናስብ Eንኳን በሶስቱ ምድቦች (ማEከል፣ጥግ Eና ከፊል-
ጥግ) መካከል የነበረውን መዋቅራዊ ግንኙነት ያጠፋል ብሎ ማሰብ Aስቸጋሪ ነው። 
Eንዲያውም Aሁን ባለው ባለው የስራ ክፍፍል (division of labour) Eና የስርዓታዊ 
ግንኙነቶች ሁኔታው ምደባውን የበለጠ የሚያጠናክር ነው የሚሆነው። የድምበር ዘለሉ 

ካፒታሊስት መደብ የራሱን ጥቅም Aሳዳጅ Eና የትርፍ ፍሳሹ ወደ ማEከሉ (surplus 
extraction from the periphery, and accumulation at the core) ሳይስተጓጐል 
መካሄዱን የሚያረጋግጡ ነው የሚሆነው።  

3 የIትዮጵያ የፖለቲካ ልሂቃን በነባራዊ ሉላዊ ሁኔታ Eና ሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች  

ከላይ በተገለጸው ትንታኔ መሠረት የIትዮጵያ ቦታ ጥግ በተባለው መደብ ውስጥ 
Eንደሆነ ግልፅ ነው። ከዚህም ተነስቶ የIትዮጵያ በሉላዊ የIኮኖሚ ግንኙነቶች ውስጥ 
መካተት ልናመልጠው የምንችለው ሁኔታ ካለመሆኑ በላይ ለብዝበዛ የሚያጋልጥም 
Eንደሆነ ግልፅ ነው። ይህንንም Eውነታ የIህAዴግ መንግስት በግልፅ ተገንዝቦት 

የነበረ ይመስላል። የልማታዊ መንግስት ዲስኩር፣ ፖሊሲዎች Eና ተያያዥ 
ትግበራዎች Eየገነኑ በመጡባቸው ዓመታት (ከ1994 በኋላ፣ በተለይም ከ1997 
ምርጫ በኋላ) የገበያ Aክራሪ ኃይሎች ተብለው የተሰየሙት ቡድኖች በፀረ-ልማትነት 
ተፈርጀው ነበር። በዓለም Aቀፍም ደረጃ Eነዚሁ የገበያ Aክራሪ ኃይሎች የሉላዊነት 

Aሳላጮችም ተደርገው ይወሰዳሉ። በጊዜው በነበረው መንግስት የገበያ Aክራሪዎችን 
መቃወም Eና ማለዘቡ የIኮኖሚ ፖሊስ ማውጣት Eና መተግበር (ensuring 
autonomous policy making) ዋና ቅድመ ሁኔታ Aድርጐ ይወስድ ነበር።  

ከዚህም ጋር ተያይዞ በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ በዓለም ላይ በሰፊው ተጠናክሮ ይታይ 
የነበረውን የሰፋፊ ግብርና Iንቨስትመንቶች ለመገለፅ ሰዎች በሰፊው ይጠቀሙበት 

የነበረውን “የመሬት ወረራ” የሚለውን ጽንሠ-ኃሣብ የIትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ  
የማይገልጽ ነው በማለት IህAዴግ Aጥብቆ ይከራከር የነበረ ሲሆን፤ ይህንንም 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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በሰፊው በመስከረም - ጥቅምት 2AA4 የAዲስ ራEይ በተሰኘው የIህAዴግ የንድፈ 
ሀሳብ መፅሔት Eትም ተተንትኖ ነበር። ፡ “የ‘መሬት ወረራ’ Eንቶ ፈንቶ ሲገለጥ” 

በሚል ርEስ ስር ጽሑፉ “የመሬት ወረራ” በገበያ Aክራሪዎች የሚፈፀም ሲሆን፣ 
በIትዮጵያ ያሉ የግብርና Iንቨስትመንቶች ግን በልማታዊ መንግስት Eሳቤዎች 
ውስጥ ሆነው የሚተገበሩ ስለሆነ ለAካባቢው ሰውም ሆነ ለAካባቢውም መልካም በሆነ 
መንገድ Eየተተገበሩ ስለሆነ የልማት ስራ ነው ብሎ ይከራከራል (Aዲስ ራEይ, 
2004)።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ ከ2AAA ዓ.ም ጀምሮ የነበሩ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንቶች 
በጊዜው ከነበረው ዓለምAቀፋዊ ሁኔታ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበራቸው። በIትዮጵያ 
በወቅቱ ለነበረው ሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንቶች መስፋፋት ሁለት ዓለምAቀፋዊ 
ነባራዊ ሁኔታዎች ዋና ምክንያቶች ነበሩ። Aንደኛው በ2AAAዎቹ Aካባቢ የታየው 

የዓለም ከፍተኛ የስኳር ዋጋ ሲሆን፤ በጊዜው የነበረው የስኳር ዋጋ በሩብ ክፍለ ዘመን 
ውስጥ ከታየው ከፍተኛው ነበር። ይህም የስኳር Iንቨስትመንት ሀሳቦችን Aትራፊ 
Aስመስሏቸው ነበር። ይህንንም Aጋጣሚ ለመጠቀም ይመስላል የIትዮጵያ 
የመጀመሪያው የEድገት Eና ትራንስፎርሜሽን Aንድ Eቅድ (Growth and 

Transformation Plan ) Aዘጋጆቹ ሰፊ የስኳር ልማትን በማበረታታት Aገሪቱን 
ከዓለም Aስር ከፍተኛ የሰኳር ላኪ Aገራት መካከል ለማስቀመጥ ያቀዱት። ለዚህም 
ይመስላል በዚህ የEድገት Eና ትራንስፎርሜሽን Eቅድ ዘመን ውስጥ ወደ 2AA,AAA 
ሔክታር ላይ የሸንኮራ Aገዳ Eርሻ ለማቋቋም ታቅዶ ነበር። ይኸው ዶክመንት በEቅድ 

ዘመኑ መጨረሻ ላይ ከስኳር በዓመት Eስከ 6AA,AAA ዶላር ለማመንጨት Eንደታቀደ 
ያትታል (MoFD, 2010)። Aንዳንድ ጥናቶች በጊዜው በነበሩ የስኳር 
Iንቨስትመንት፣ የምርት Eና ዋጋ ግምቶች መሠረት በዓመት Eስከ 1 ቢልየን ዶላር 
ድረስ ማመንጨት ይቻል Eንደነበር ገምተዋል (snake and Fana, 2A14)።  

ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በ1999-2000 ዓ.ም ከነበረው በEንግሊዝኛው triple-F 

crises (food, fuel and financial) ከተሰኘው የምግብ፣ የነዳጅና የፋይናንስ ሦስትዮሽ 
ተደራራቢ ዓለም Aቀፍ ቀውሶች ጋር የተያያዘ ነበር (Hall, 2011)። በዚህ ረገድ 
በAንድ በኩል Eየጨመረ የመጣው የAየር ንብረት ለውጥ Eና የማህበረሰብ ጭንቀት 
Aገራት (በተለይም የAውሮፓ ህብረት Aባል Aገራት) ወደ Aንድ Aምስተኛ የሚሆነውን 

የነዳጅ ፍጆታ ከተክል ምንጮች (biofuels) ለማግኘት Aቅደው የነበረ ሲሆን፡ ይህም 
ፖሊሲ ለጉሎ፣ ጃትሮፋ Eና ተመሳሳይ ተክሎች ማልሚያ የሚሆን መሬት በሰፊው 
Eንዲፈለግ ምክንያት ሆኗል (Kachika, 2010)። የIትዮጵያ መንግስትም ለዘህ ጥቅም 
የሚውል ብዛት ያለው መሬት ለማቅረብ ሞክሯል። በሌላ በኩል በተመሳሳይ ጊዜም 

የዓለም የምግብ ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ Aሳይቶ ነበር። ይህን ጭማሪ የፈጠረው የምግብ 
Eጥረትም ምግብ ሙሉ ለሙሉ ከዓለም ገበያ ገዝተው ለሚጠቀሙ (net importers) 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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Aገሮች ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። በዚህም ላይ ምግብን ያክል ወሳኝ የፍጆታ Eቃ 
በሻጭ ገበያ (sellers’ market) መርሆች መግዛት ለAገሮች Eና ማህበረሰቦች 
Aስጨናቂ ነበር። ይህም ሀገሮቹ (በተለይም ደቡብ ኮሪያ Eና የመካከለኛው ምስራቅ 

ሀገሮች Eና ባለሀብቶቻቸቸው) ምግብ ለማምረት የሚውል መሬት ፍለጋ ወደ Aፍሪካ 
Eንዲጐርፉ Aድርጓቸዋል። ይህ ሒደት በተመልካቾችም ሁለተኛው “የAፍሪካ ቅርምት” 
Eና “የመሬት ወረራ” Aስብሎታል። ሦስተኛው ምክንያት ደግሞ የሉላዊው የገንዘብ 
ነውጥ (financial crisis) ነበር። ይህም የግብርና Iንቨስትመንቶችን፣ በጊዜው 

ከነበረው የምግብ ቀውስ ጋር ተያይዞ፣ Aዋጭ Aድርጓቸዋል። የEነዚህ ሶስት ሁነቶች 
በAንድ ላይ መከሰት በታዳጊ የAፍሪካ Aገሮች ላይ የነበረውን የግብርና መሬት ፍላጐት 
Aንሮት ነበር።  

የነበረው የመሬት ፍላጐት ግን በሁሉም የAፍሪካ Aገራት ላይ በEኩል ደረጃ 
Aላነጣጠረም ነበር። Aገራቱም የተለያዩ የፋይናንስ Eና የፖሊሲ ማበረታቻዎችን 

በመጠቀም የበለጠ የግብር Iንቨስትመንት ለመሳብ ሲፎካከሩ ነበሩ። ይህም ፋክክር 
ወደታች የመሮጥ ውድድር (race-to-the-bottom) ነበር። የተለያዩ ማበረታቻዎች 
በዋነኝነት የሚያካትቱት የሀገራቱን ደረጃዎች (የAካባቢ ጥበቃ፣ የመሬት ኪራይ 
ክፍያ፣ የሰራተኛ ደሞዝ Eና ደህንነት ጥበቃ፣ የAካባቢ ህዝብ ላይ ያለ ተፅEኖ መቀነሻ 

ጥበቃ) ዝቅ ማድረግ ነበር። ደሳለኝ ራህመቶ Eንደሚሉት የIትዮጵያ መንግስትም 
የተለያዩ ማበረታዎቻችን በመጠቀም የውጭ መዋEለ ነዋይ ለመሳብ ሞክሯል 
(Dessalegn, 2011)፤ ሙከራውም የተሳካ ይመስላል። Aንድ ተመራማሪ Iትዮጵያን 
“የምግብ Eህል ለማምረት የሚደረገው ቅርምት ማEከል” ብሏታል (Kachika, 2010)።  

ሠንጠረዥ 1 በግልፅ Eንደሚያሳየው በግብርና መስክ ለሚደረግ Iንቨስትመንት 
የመዋEለ ነዋይ ፍሰት በሰፊው የጀመረው በ2AAA ዓ.ም ሲሆን ይኽም በወቅቱ 

ከነበረው ዓለም ዓቀፍ ሁኔታ Eና ሀገር Aቀፍ Aስቻይ ሁኔታዎች ጋር በሚገባ 
ይስማማል። በዓለም Aቀፍ ደረጃ ያለው የመሬት ፍላጐት በጨመረባቸው በ2AAA፣ 
2AA1 Eና 2AA2 ዓመታት የመሬት ኪራይ የተፈቀደላቸው ባለሀብቶች 14A፣ 1A7 
Eና 88 ነበሩ። Eነዚህም በጋምቤላ ክልል ባለፋት ዓስርተ ዓመታት ከተፈፀሙት 

(በተለይም ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ) 42A የመሬት ኪራይ ውሎች ውስጥ 80% ያህሉን 
ይሆናሉ። ይህም የIትዮጵያ መንግስት Aጋጣሚውን ለመጠቀም ሩጫ ውስጥ 
Eንደነበር ያሳያል።  

በተጨማሪም በሠንጠረዥ 1 የተመለከቱት መሬት ውሎች መካከል 35% የሚሆኑት 
የሚገኙት ጋምቤላ ዙሪያ በተባለው ወረዳ ነበር። ይህም የሚያሳየው የነበሩት 

ባለሀብቶች ከክልሉ ዋና ከተማ፣ ጋምቤላ ከተማ፣ ብዙም መራቅ የማይሹ ወይም 
የማይችሉ መሆኑን ነበር። Eነዚህም በAብዛኛው Iትዮጵያዊያን ባለሀብቶች የነበሩ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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ሲሆን የውጭ ባለሀብቶች ብዛት ከጠቅላላው 42A የመሬት ውሎች መካል 12ቱ ብቻ 
ነበሩ። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶቹም የAቅም ውስንነት ስላለባቸው የተከራዩዋቸው 

መሬቶች መጠን Aነስተኛ ነበሩ። በሰንጠረዥ 2 Eንደሚታየው ከ5,000 ሔክታር በላይ 
መሬት የተከራዩት ባለሀብቶች ስምንት ብቻ የነበሩ ሲሆን፤ ከነዚህም ውስጥ Aንዱ 
ብቻ (ባዜን የግብርና Iንቨስትመንት) ነበር በIትዮጵያዊ ባለሀብት የተያዘው። 
ከጋምቤላ Iንቨስትመንት ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ Eንደሚያሳየው በጥቂቶቹ የውጪ 

ባለሀብቶች የያዘው መሬት ከ4AA በላይ Iትዮጵያን ባለሀብቶች ከያዙት ድምር መሬት 
ጋራ ይመጣጠን ነበር።  

ሠንጠረዥ 1: የመሬት ውሎች ቁጥር በወረዳ Eና በበጀትዓመት 

ወረዳ 19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

200
1 

200
2 

20
03 

20
04 

20
05 

20
06 

የሌለ
ው 

ድምር 

ጋምቤላ ዙሪያ  2 10 86 18 24 2 - - 5 147 
Aቦቦ 3 2 1 5 15 25 23 6 - 1 3 84  
ላሬ    8 1 1 10 
ጐደሬ Eና 
መንገሺ 

  1 1 1 3 3 11 

ጐግ   3 3 32 1 1 3 43 
ዲማ  1  6 13 10 2 6 30 
Iታንግ ልዩ 
ወረዳ 

 2 19 41 14 4 13 93 

ድምር 3 2 1 8 28 140 107 88 8 1 5 34 420 

ምንጭ: ጋምቤላ Iንቨስትመንት ኤጀንሲ (2014)5 
 

ሠንጠረዥ 2: ከ5,AAA ሔክታር በላይ ይዞታ ያላቸው የመሬት ውሎች 

ቁጥር ባለሀብት ወረዳ የመሬት ይዞታ 
(በሔክታር) 

1 ካራቱሪ ግሎባል ጋምቤላ ዙሪያ Eና Iታንግ ልዩ ወረዳ 100,000 

2 ቢ.ኤች..ቢ.Aይ. Iታንግ ልዩ ወረዳ 27,000 

3 ሩቺ ጐባ 25,000 

4 ሳውዲስታር Aቦቦ 10,000 

5 ባዜን Aቦቦ 10,000 

6 ቶረን ጐግ 6,000 

7 ቴፒ ቡና ልማት ጐደሬ Eና መንገሺ 5,835.8 

8 ግሪን ቫሊ Aቦቦ 5,000 

ምንጭ: ጋምቤላ Iንቨስትመንት ኤጀንሲ (2014) 
 

                             
5 በክልሉ ያሉ 420 ከፍተኛ ኢንቨስትመንቶቸን ዝርዝር  የያዘ ያልታተመ ሰነድ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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በደቡብ ሞ ግን የነበረው የመሬት Iንቨስትመንት ሒደት ከጋምቤላ (Eንዲሁም 
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል) ልምድ በጣም ይለያል። በደቡብ ሞ ዞን ዋነኛው የመሬት 
Aልሚ መንግስት ራሱ ነበር። የIትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን በሀገር ዓቀፍ ደረጃ 

ሊያሰራ ካሰባቸው 1A የስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ Aምስቱ በደቡብ ብሔር ብሑረሰቦችና 
ሕዝቦች ክልል በደቡብ ሞ ነበሩ። በዞኑም ወደ 175,000 ሔክታር መሬት በሸንኮራ 
Aገዳ ለመሸፈን Eና ከ400,000 Eስከ 700,000 የስራ Eድል ለመፍጠር ታስቦ ነበር። 
ምንም የመሬት ውል Eና ኪራይ ባይኖርም ዋና Aስቻይ ሁኔታው ግን የሞ ወንዝ 

ፍሳሽ በጊቤ ሦስት ግድብ Aማካይነት ዓመት ሙሉ መመጠኑ (regulated flow) 
ነበር። በዞኑ ካሉ ወረዳዎች መካከል በሳላማጐ ሁለት ፋብሪካዎችን በማቋቋም ወደ 
50,000 ሔክታር መሬት በሸንኮራ Aገዳ ለመሸፈን ሲታቀድ፣ Aንዱ ፋብሪካ Eና 
25,000 ሔክታር Eርሻ በቤንች ማጂ ዞን፣ የቀረው 100,000 ሄክታር Eርሻ Eና 3 
ፋብሪካዎች ደግሞ በኛንጋቶም ወረዳ ታቅደው ነበር (Tewolde and Fana, 2014)።  

4 ምን ታቀደ፣ ምንስ Eንዴት ተሰራ? 

መንግስት የግብርና Iንቨስትመንቶቹን ሲያበረታታ የተለያዩ Eቅዶች ነበሩት። ከነዚህ 
ውስጥ Aንዱ የመንግስትን Aስተዳደራዊ Eና የልማት ዓውታሮች (infrastructural) 

ተደራሽነት ጥግ ባሉ ቦታዎች (geographic peripheries) ማሻሻል Aንዱ ነበር። 
ለሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ሊሆኑ የሚችሉ መሬቶች በሀገራችን በዋነኝነት 
የሚገኙት ቆላ ቀመስ በሆኑ ከመሀል ራቅ ያሉ ስፍራዎች (lowland peripheries) 
ነው።  

Eነዚህ ቦታዎች ላይ መንግስትም ብዙም Aልደረሰም፤ ብዙ መዋEለ ነዋይም 

Aልፈሰሰም፤ ማኅበራዊ Aገልግሎትም Aልተዳረሰም። በሒደቱም በተወሰነ መልኩ 
መንግስት ወይም መዋEለ ነዋይ ወደ Aካባቢዎቹ ደርሶ የተወሰነ ልማት ወይም 
የልማት ዓውታሮች ትስስር Eንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ 
ጥግ ላይ ያሉትንና በከፊል Aርብቶ Aደርነት የሚተዳደሩትን ህብረተሰቦች ወይም ቆላ 

ቀመስ በሆኑ ከመህል ራቅ ያሉ ስፍራዎች መዋEለ ነዋይ ማEከል ወዳደረገ Aኗኗር 
ውስጥ Aስገድዶም ቢሆን Aስገብቷል።  

በሌላ በኩል ይህ ሒደት ያመጣው Aንዱ Aሉታዊ ነገር በEንግሊዝኛው 
‘infrastructural disarticulation’ የሚባለውና በAማርኛ “መዋቅራዊ የሆነ 
Aለመጣጣም” ልንለው የምንችለው ጉዳይ ነው (Shuvji, 2009)። ይህም Aገሪቱ 

በAንገብጋቢነት የሚያስፈልጋት መሠረታዊ የልማት ፍላጎት Aንድ ሆኖ፤ 
በIንቨስትመንቱ የሚገኘው ውጤትና ግብ በተቃራዊው ይህንን ፍላጎት የማያሟላ ሆኖ 
መገኘቱ ነው። በዚህ መሠረት በAንድ በኩል ያኔም ሆነ Aሁን ምግብ በጣም 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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መሠረታዊ የሚባል ነገር ቢሆንም በምግብ ራሳችንን Aልቻልንም። Eንደዛም ሆኖ ግን 
በIንቨስትመንቶቹ ይመረት የነበረው ምርት በዋነኝነት ለኤክስፖርት የታቀደ ነው። 

ይህንንም የመንግስት ድጋፍና ትኩረት በIትዮጵያ ውስጥ ለሚበላው ሳይሆን ሳውዲ 
Aረቢያ ወይም ሌላ Aገር ለሚበላው Eንደነበር በግልጽ ይታያል። ይኽ የመንግስት 
ለውጭ የማድላት ጉዳይ ደግሞ የሉላዊነት Aንዱ መገለጫ ነው። መዋቅራዊ የሆነ 
Aለመጣጣሙ የሚመረተው ምርት Aገር ውስጥ ለፍጆታ የሚቀርብ Aለመሆኑ ነው። 

ይኽም በጊዜው የነበረው የIትዮጵያ መንግስት በነበረውሉላዊ ሁኔታ (global 
condition) ውስጥ Eንደ Aቀባባይ ሲያገለግል ነበረ ወይ የሚል መሠረታዊ ጥያቄ 
Eንድናነሳ ያስገድደናል። ማለትም መንግስት በIትዮጵያ ጥጐች ጋር የነበሩትን 
የተፈጥሮ ሀብቶች ለውጭ Iንቨስተሮች ዝም ብሎ Eያቀበለ ነው የነበረው ወይስ 

የምር መሠረታዊ የሆኑ የሀገር ፍላጐቶች ላይ Aተኩሮ ነበር የሚለው ነው (ለምሳሌ 
Sassen, 2013)።  

ይህንንም ለመመለስ የተወሰኑ በEቅድ ተይዘው የነበሩ፣ በተወሰነ መልኩም የተሳኩ፣ 
ነገሮችን ማንሳት Eንችላለን። Aንደኛው ቀደም ሲል Eንደተገለጸው የIንቨስትመንቱ 
ዋናው Eቅድ የነበረው ከሒደቱ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ይቻላል የሚል ነበር። ከዘርፉ 

ምናልባትም የተወሰኑት የEርሻ ልማቶች ቢሳኩ ኖሮ፣ Eንደ Eቅዱ በቢልየን የሚቆጠር 
የAሜሪካን ዶላር ማግኘት ይቻል ነበር። ነገር ግን ምንም የተሳካ የውጭ ምንዛሪ ገቢ 
Aልነበረም።  

ሁለተኛው ደግሞ ተደጋግሞ የሚነሳው የሥራ Eድል መፍጠርን ነበር። ይሁን Eንጂ 
ይህ ሁኔታ በተለይ ከሰፋፊ Iንቨስትመንቶች ሌላ ዓላማ ከነበረው ሜካናይዜሽንን ጋር 

ይበልጥ ይጋጫል። Aንድ የዓለም ባንክ ጥናት Eንደሚያሳየው በሜካናይዝድ Eርሻ 
Iንቨስትመንት የሥራ Eድል ፈጠራው በAማካይ በ2A ሔክታር Aንድ ሰራተኛ 
የመቅጠር ነበር። ስለዚህ Eድሉ በጣም ዝቅተኛ የነበረና ያንንም ያክል የሥራ Eድልም 
ያልፈጠረ ነበር። ወደ ስኳር Iንቨስትመንቶቹ ስንመጣ ግን በጣም ሰፊ የሥራ Eድል 

ፈጠራ Eድሎች ነበሩት። በGTP ዶክመንቱ ላይ የነበረው Eቅድ በስኳር ልማት ላይ 
ለሚውለው ለEያንዳንዱ ሔክታር Aንድ የሥራ Eድል ይፈጠራል የሚል ነበር። በዚህ 
መሠረት በታቀደው 2AA ሺህ ሔክታር ልክ 2AA ሺ የሥራ Eድል ይፈጠራል ነበር። 
የተያዘው Eቅድ በደቡብ ክልል በደቡብ ሞ ዞን Eንዲሁም ሳላማጐ ወረዳ Aካባቢ 

(የስኳር ሥራዎች መጀመሪያ የተጀመሩባቸው ወረዳዎች) ላይ ስናየው ግን የነበሩት 
የሥራ Eድል ፈጠራ (ከስኳሩም ጋር ተጓዳኝ የሆኑ የAገልግሎት መስኮች፣ Eንደ 
ምግብ ቤቶች) ሲታሰብ ግን የዚህ Eጥፍ ሆኖ ተግኝቷል። በደቡብ ሞ ዞን ብቻ 
ይጠበቅ የነበረው በትንሹ 4AA ሺ የሥራ Eድል ይፈጠራል የሚል ነበር። የነበሩ 

ግምቶች Eስከ 7AA ሺ ይሉ ነበር (Tewolde and Fana, 2014)። በAገር Aቀፍ ደረጃ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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ስናየው  ቢያንስ ወደ 1 ሚሊየን Aካባቢ ሥራ በስኳር ዘርፍ ብቻ ሊፈጠር ይችል 
ነበር ማለት ነው።  

ሦስተኛው የታቀደው ነገር የቴክኖሎጂ ሽግግር ሲሆን ይኽም በዋነኝነት ሜካኔይዜሽን 
Eና የመስኖ ልማት ግብርናን ያበረታታል የሚል ነበር። የስኳር ልማት Eንቅስቃሴው 

በEርግጠኝነትም በሜካናይዤሽንን የተወሰነ ያህል ተጠቅሟል። Aብዛኛዎቹን 
በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የነበሩት ሰፋፊ Iንቨስትመንቶች ግን በዝናብ ላይ 
የተመረኮዙና ብሎም በበሬ የሚያርሱ ነበሩ። ስለዚህ በዚህ Aንፃር ያን ያክልም ስኬት 
Aልነበረም ማለት ይቻላል (Fana, 2016a)።  

Aራተኛው የፖሊሲ Eቅድ የነበረው የግብርናው ክፍለ Iኮኖሚ ከIንዱስትሪያል 
ፖሊሲው ጋር ቁርኝትን ያበረታታል የሚለው ነበር። መንግስት ይከተል የነበረው 

የልማታዊ መንግስት መርህ ከፍተኛ ቴክኖሎጂ፣ Eውቀት Eና ካፒታል ከማይጠይቁት 
ከዝቅተኛ Aይነት Iንዱስትሪዎች ጀምሮ ቀስ በቀስ ወደ ላይ የመውጣት (scaling the 
technological ladder, starting from a low base) ዓላማ ነበረው። ያም ደግሞ 
በዋነኝነት ከጨርቃ ጨርቅ Eና የቆዳ Iንዱስትሪው ጀምሮ ከፍ ወዳሉት ለመምጣት 

ያቀደ ነበር። ጨርቃ ጨርቅ ጋር ደግሞ የምናተኩር ከሆነ በቂ ጥጥ በAገር ውስጥ 
በማምረት Aገሪቱ በዘርፉ ያላትን ተፎካካሪነት መጨመር ያስፈልጋል። ለዚህም ሲባል 
በዚህ ዓላማ ስር የጅምላ ንግድና Aስመጪ ድርጅት (ጅንAድ) ወደ የIትዮጵያ 
Iንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት Iንተርኘራይዝ (ndustrial nputs Development 

nterprise)ተሸጋግሮ ነበር (Regulation No. 388/2014)። የIንተርኘራይዙ ዓላማ 
ለዘርፉ ብድር መስጠት፣ ብሎም ጥጥ በገፍ ገበያ ላይ ሲመጣ ገዝቶ ዋጋውን 
Aረጋግቶ ለIንዱስትሪዎች ማቀበል ነበር። በተጨማሪም የባዮሴፍቲ ሕጉ6 የተወሰነ 
Eንዲሻሻል ተደርጓል። የዘረ-መል ለውጥ የተካሄደባቸው የጥጥ ዘሮችን መጠቀም 

ተፈቅዶ ነበር። ይህም የተደረገው የጥጥ ምርታማነቱ በጣም ዝቅተኛ ስለነበር ያንን 
የተወሰነ ለማሳደግ Bt ቫራይቲስ (Bt-Varieties) መጠቀም Aለብን በሚል Eሳቤ 
መሠረት ነው (Proclamation No. 896/2015)።  

ከላይ የተዘረዘሩት በግልጽ ተጽፈው የነበሩ Eቅዶች ሲሆኑ በተጨማሪ ግን ለIትዮጵያ 
ሐገረ-መንግስት ግምባታ (state building) የራሱ የሆነ የተወሰነ AስተዋፅO ነበረው። 

የሐገረ-መንግስት ግንባታው Aለማለቅ የመንግስት ተቋሟትን Eና Aገልግሎቶችን 
                             
6ቀደም ሲል የነበረው የባዮሴፍቲ ሕግ በዘረ-መል የተሻሻሉ ዝርያዎችን (Genetically Modified 
species) ወደAገር ውስጥ ማስገባት Aይፈቅድም ነበር፡፡ የተሻሻለው ሕግ ግን ይህንን ከመፍቀዱ ባሻገር 
የመጀመሪያው በጥጥ ምርት ላይ የመጀመሪያው የላቦራቶሪና የመስክ ሙከራ ተጀምሯል፡፡ ለዚህም ዋናው 
ምክንያት ቀደም ሲል የነበሩት የጥጥ ዝርያዎች ያረጁ በመሆናቸው Aነስተኛ ምርት የሚሰጡና ለበሽታ በቀላሉ 
የሚጋለጡ በመሆናቸው ነው፡፡  



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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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ከማEከል ርቀው ላሉ Aካባቢዎች (geographic peripheries) ማቅረብ Aላስቻለም። 
Eነዚህ Iንቨስትመንቶች ሲመጡ መንግስት የAካባቢውን ነዋሪ ለማባበልም ሆነ ለሌላ 

ዓላማ የመንግስት Eና የሐገረ-መንግስቱ ምልክቶች ጠንክረው ታይተዋል። 
Eንደተቋምም ሆነ በምሳሌያዊ መልኩ (symbolic) መንግስት በተለያዩ መንገዶች 
ከሕዝቡ ጋር ያሉትን ግንኙነቶች Aጠናክሯል (Fana, 2016b)።  

Aብዛኞቹ Eቅዶች ባይሳኩም፣ መንግስት ‘Aቀባባይ’ የመሆን ዓላማ Eንደነበረው 
የሚያሳይ ማስረጃ የለም። ይልቁንም የበለጠ ልማታዊ ሆኖ ለIንዱስትሪያል ፖሊሲ 

Eና ለነበረው Eድገት Aስተዋጽ ማድረግ ፍላጐት የነበረው ይመስላል። ይህንንም 
ለማድረግ ወሳኝ ሊባሉ የሚችሉ Aራት Eርምጃዎች መንግስት ወስዶ ነበር። 
የመጀመሪያው ‘ሰው ያልሰፈረባቸው’ ወይም ’ማንም Eየተጠቀመበት ያልሆነ’ በጣም 
ብዙ መሬት Aለ የሚል ተደጋጋሚ ትርክት ነበር። የመሬቱን መጠን በተመለከተ 

የተለያዩ ግምቶች የነበሩ ሲሆን፤ 5A ሚሊዮን ሔክታር ነፃ መሬት Aለ ያለ 
የመንግስት ኃላፊም ነበር። ከዚያ ጋር ተያይዞ መንግስት “ነፃ” የሚባለውን መሬት 
መርጦ ወደ መሬት ባንክ በማስገባት ለIንቨስተሮች የማዘጋጀት ሂደት ይካሄድ ነበር። 
በተደራጀ መልኩ ወደ ፌዴራል የመሬት ባንክ የገባው መሬት የተውጣጣው ከሮሚያ 

(1.7 ሚሊዮን ሔክታር)፣ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ (1.4 ሚሊዮን ሔክታር)፣ ከጋምቤላ 
(1.2 ሚሊዮን ሔክታር) ነበር (Desslaegn, 2011)። ይሁን Eንጂ ከክልሎች ስፋት 
Aንፃር ሲታይ ወደ Iንቨስትመንት ባንክ የገባው ሠፊ መሬት የመጣው ከጋምቤላ 
ክልል ሲሆን፤ 42 ፐርሰንት የሚሆነው የክልሉ መሬት ስፋት ለIንቨስትመንት ዝግጁ 
ተደርጐ ነበር (Fana, 2016b)።  

ስለዚህ Aብዛኛዎቹ ለIንቨስትመንት የተመረጡት መሬቶች ከመሀል በራቁ ጥግ  
ቦታዎች (peripheral areas) ላይ ነው። የIንቨስትመንት ቦታዎቹ መረጣ 
የተከናወነው ተገቢ ጥናቶች ተደርገው Aልነበረም። በዋነኝነት የተደረገው የሳተላይት 
ምስሎችን በመጠቀም ነበር። ቦታው ላይ በAካል በመገኘት የማረጋገጥ (on-site 

validation) ስራም Aልተካሄደም። ይሁን Eንጂ በኋላ በተግባር Eንደታየው ሰው 
የለበትም ወደተባለው ቦታው ሲኬድ ሰው ይኖራል፣ ሰው ሲኖር ደግሞ መፈናቀል 
ይከተላል። ስለዚህ በዚህ ሂደት በAካባቢው ለነበረው ባህላዊ የመሬት Aጠቃቀም 
ስርዓትና ነዋሪዎች በባህል መወሰድ የነበረባቸው ግንዛቤዎች Eና ጥንቃቄዎች 

Aልተወሰዱም ነበር። ይህ ሁኔታ ደግሞ በስኳር Eርሻዎች ይብስ ነበር። ከሰው ንክኪ 
ነፃ የሆነው መሬት ሲመረጥ ወይ ወደ ፌዴራል የመሬት ባንክ Eንዲገባ ሲደረግ 
የAካባቢውን ፍላጐት ባሟላ መንገድ Aይደለም። ይህም በራሱ ለEቅዶቹ Aለመሳካታ 
የራሱ Aሉታዊ Aስተዋጽ ነበረው።  
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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ሁለተኛው ደግሞ ፍጥነት ነው። በነበረው የልማታዊ መንግስት Eሳቤ Eድገት ፈጣን 
መሆን Eና የሚታቀዱ ግቦች ከፍ ብለው የሚያስደነግጡ መሆን ነበረባቸው። ከዛም 
ጋር ተያይዞ፣ ምናልባትም ከሌሎች Aፍሪካ ሀገሮች ጋር ተወዳድሮ ብዙ መሬት 

Aከራይቶ ጥቅም ለማግኘት፣ በGTP ማEቀፍ በAምስት ዓመት ውስጥ 3.3 ሚሊዮን 
ሔክታር ለAልሚዎች ለማቅረብ ታቅዶ ነበር (MoFD, 2010)። ወደ ስኳር ልማት 
ስንመጣ 200 ሺ ሔክታር መሬት ለማቅረብ የታቀደው ወደ 400 ሺ Aንዲያድግ 
ተደርጎ ነበር (Dessalegn, 2014)። “ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል” Eንዲሉ፤ 
ፍጥነት ደግሞ በራሱ መንጠባጠብ ይዞ መጣ።  

ሦስተኛ የነበረው ደግሞ "ኪራይ ሰብሳቢ" Eና "ልማታዊ" የሚባለውን ባለሀብት 
ለመለየት የሚደረገው ጥረት ነበር። ካራቱሪና ሳውዲ ስታርስ በጣም ሰፋፊ መሬቶች 
ከወሰዱ (300 ሺ Eና 100ሺ ሔክታር) በኋላ፣ ብዙ ባለሀብቶች 1AAሺ ሔክታር Eና 
ከዛ በላይ ይጠይቁ ነበር። ያኔ የፌዴራል መንግስቱ ክልል ላይ (በተለይ ጋምቤላ Eና 

ቤንሻንጉል ጉሙዝ) የፖለቲካ ልሂቃን የተወሰነ ኪራይ ሊሰበስቡ ነው ብሎ በመፈረጅ 
ያንን በጣጥሶ የበለጠ መሬቱን "ልማታዊ” ለሆኑት Iንቨስተሮች Eንሰጣለን በማለት 
መሬትን የማከራየት (የማስተዳደር) ስልጣን ወደ ማEከል Aሰባሰበ። ለዚህ ሲባል 
በመጀመሪያ በግብርና ሚኒስቴር ውስጥ በዳይሬክተር ደረጃ የግብርና Iንቨስትመንት 

ድጋፍ ዳይሬክቶሬት (gricultural nvestment Support Directorate) ተብሎ 
ተቋቋመ። ከዚያም ወደ ኤጀንሲ Aደገና የIትዮጵያ ግብርናና Iንቨስትመንት መሬት 
Aስተዳደር ኤጀንሲ (thiopian gricultural nvestment Land dministration 
gency) ተባለ። ቀጥሎ ደግሞ የፌዴራል መሬት ባንክ ተቋቁሞ Eዚያ ውስጥ 

ክልሎቹ የመረጡትን “ነፃ” መሬት ‘ባንኩ' ውስጥ Aስገቡ ተባለ። ይህንንም የፌዴራል 
መንግስት ለሁሉም የውጪ ባለሀብቶች Eና ትላልቅ የሀገር ውስጥ Iንቨስተሮች 
(5,AAA ሔክታርና ከዚያ በላይ ለጠየቁ) ማከራየት/ማስተላለፍ ጀመረ።  

የፌዴራል መንግስቱ ክልሎች ለIንቨስትመንት የሚሆኑ መሬቶችን የማስተዳደርና 
የማስተላለፍ ስልጣን ከክልሎች የወሰደበት ሒደት ሕገ-መንግስቱን ያላከበረ ነበር። 
ከመሬት Aስተዳደር ጋር ተያይዞ ሕገ-መንግስቱ ለፌዴራልና ክልል መንግስታት 

ተደራራቢ ስልጣን (concurrent power) ይሰጣል። የፌዴራል መንግስት መሬትን 
በተመለከተ ሕጎች የማውጣት ስልጣን ሲኖረው ክልሎች ደግሞ ያስተዳድራሉ (Aንቀፅ 
51(5) Eና 52(2) ተመልከቱ; FDR 1995)። በዚህ ሒደት ግን ፌዴራል መንግስት 
የክልል መንግስታት ስልጣን ወደሆነው ማስተዳደር ገብቷል። ስለዚህ ከነበሩት 

ቅራኔዎች ወይም ክርክሮች ውስጥ Aንዱ ሒደቱ I-ሕገ መንግስታዊ ነው የሚለው 
ነበር። የስኳር Eርሻዎቹ ጋር ሲመጣ ደግሞ ሁኔታው ከዚህም የባሰ ነበር። ፌዴራል 
መንግስቱም የAካባቢውን ሰዎች Aወያይተን ነው መሬቱን የመረጥነው Aይልም። 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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በክልል፤ በዞንም በወረዳም ደረጃም ያሉ Aመራሮች ደግሞ ይህ የፌዴራል ኘሮጀክት 
ነው፤ የፌዴራል ኘሮጀክት ከሆነ ብዙም መቃወም ወይም የመከታተል ስልጣን የለንም 
ይሉ ነበር።  

ልማታዊ ባለሀብት ይመረጣል ቢባልም የነበረው ውጤት ብዙም “ልማታዊ” 
Aልነበረም። ተያይዘው ይመጡ የነበሩትን መልካም Aጋጣሚዎች ይተላለፉ የነበሩት 
ለተመረጡ “ደንበኞች” (preferred clients) ነበር። በጋምቤላ Eና በቤንሻንጉል ጉሙዝ 
Aብዛኛዎቹ Iንቨስተሮች በዋነኛነት የነበራቸው ፍላጐት መሬት ካገኙ በኋላ የባንክ 

ብድር ማግኘት ሲሆን፤ የብድሩን የመጀመሪያ ድርሻ (installment) በመውሰድ ሌላ 
ቦታ በሌላ ዘርፍ ላይ Iንቨስት ያደርጋሉ። ስለዚህ የነበረው Eውነተኛ ፍላጐት ግብርና 
ላይ መዋEለ ንዋይ ለማፍሰስ ሳይሆን ብድሩን Aግኝቶ ሌላ ነገር ማዋል ነበር። ከስኳር 
ጋር ተያይዞ የስኳር ኮርፖሬሽን የራሱ ውስብስብ ለነበሩት ችግሮች (ከሜቴክ ጋር 

ያለውም ነገር Aሁን በግልጽ) ይታወቃል (Fana and Kamski, 2020)። Eዚህ ላይ 
Eንደምናየው ባለሀብቱ ሥራውን መስራት የሚያስብም Aልነበረም።  

በ2AA8 ዓ.ም በመጨረሻው Aካባቢ በጠቅላይ ሚ/ር ቢሮ በኩል ጥናት ተደርጐ 
የነበረው Aካሄድ ሕገ-መንግስቱን Aልተከተለም በሚል የመሬት Aስተዳደር ስልጣን 
በመስከረም 2AA9 ሙሉ በሙሉ ለክልሎቹ  Eንዲመለስ ተደርጓል። ቀጥሎም 

በጋምቤላ የለማው መሬት ከተሰጠው ውስጥ ከ12-13% ያልበለጠ ሆኖ ስለተገኘ 
Aብዛኞቹ ባለሀብቶች በማስጠንቀቂያ ታልፈው፣ ጥቂቶቹ ፍቃዳቸውን ተቀምተዋል። 
በ2A12 ተጨማሪ ውሎች መክነዋል።7 በ2A1A በAገሪቱ የግብርና Iቨስትመንት ዋና 
ኘሮጀክት (flagship project) ተብሎ ሲወደስ የነበረው ካራቱሪ በቢሮክራሲው ተስፋ 
ቆርጫለው ብሎ ለቆ ወጥቷል።  

Aራተኛው ወሳኝ Eርምጃ፣ ለAካባቢው ማኅበረሰብ ደግሞ የበለጠ ተፅEኖ Eና 

ለተቃውሞዎች ዋና ምንጭ የነበረው፣ ሰዎችን ማንሳቱ ወይም ማፈናቀሉ ነው። 
መሬቱ ለIንቨስትመንት ሲፈለግ የAካባቢውን ነዋሪ Eንደተጠቃሚ ሳይሆን Eንደ 
ችግር የማየት ሁኔታ ነበር። ለማፈናቀል ደግሞ በደረቁ Eንዳይሆን በጥሩ ስም 
Eንዲካሄድ ተደርጓል፤ መንደር ማሰባሰብ በሚል ስም። ይኽም ከብዙ ጭቆና በኋላ 

የተወሰኑ ወረዳዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ተሳክቶ ነበር፣ ከጥቂት ዓመታት በኋላ 
ስኬቶቹ በAብዛኛው ቢተኑም (Fana, forthcoming)።  

                             
7ለዝርዝሩ ይህንን ድረ-ገፅ ይመልከቱ https://www.ethiopianreporter.com/index.php/article/18663 (last 
accessed on 9 May 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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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5 የAካባቢው ነዋሪዎች ቅሬታዎች 

ከሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች ጋር ተያይዘው ያሉ የAካባቢ ነዋሪዎች ቅሬታዎች 
በዋነኝነት የሚያጠነጥኑት በመንደር ማሰባሰብ ኘሮጀክት ላይ ነው። የመንደር ማሰባሰብ 
ኘሮጀክትን በዋነኝነት ያስተባብር የነበረው በጊዜው የነበረው የፌዴራል ጉዳዮች 
ሚኒስቴር (Aሁኑ የሰላም ሚኒስቴር) ነበር። በዚህ ሚኒስቴር መ/ቤት ውስጥ ታዳጊ 

ክልሎች የሚባሉትን (Aፋር፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ Eና ሱማሌ) የሚያግዝ 
በዋነኝነትም የመንደር ማሰባሰብ ኘሮጀክቶችን የሚተገብር የተመጣጣኝ ልማት 
ዳይሬክቶሬት ተቋቁሞ ነበር። በደቡብ ሞ ውስጥ ግን የመንደር ማሰባሰብ ኘሮጀክትን 
ያስተዳድር የነበረው ያደገ ክልል ተብሎ የተወሰደው የደቡብ ክልል ነበር።  

ይኽን ኘሮጀክት በተመለከተ የሚነሳው ዋናው ክርክር በAካባቢው ነዋሪዎች ፍቃደኝነት 
ጉዳይ ሲሆን፤ የነበረው Aሰራር በጋምቤላም ሆነ በደቡብ ሞ ፍቃደኝነት ላይ 

ተመስርቶ Aልነበረም። በዚህ ሒደት በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች 
ሁሉንም የገጠር ነዋሪ በመንደር ለማሰባሰብ የታቀደ ሲሆን ይኽም የሚከናወነው 
በAምስት ኪ.ሜ ክልል (radius) ውስጥ ያሉ ነዋሪዎችን በAንድ የመንደር ማEከል 
ላይ Aሰባስቦ የተለያዩ ማህበረሰብ ግልጋሎት ማEከሎችን በተለይም ጤና፣ ት/ቤት፣ 

መንገድ፣ ግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት መስጠት ነበር። በበሬ ማረስም Eንደ Aንድ 
የሚሰጥ ትምህርት ነበረ።  

ወደ ደቡብ ሞ ሲመጣ ይህ ሁኔታ ደረጃ በደረጃ ይደረጋል ተብሎ ታቅዶ የነበረ 
ሲሆን፤ የመጀመሪያው የመንደር ማሰባሰብ ስራ የተጀመረው የስኳር ልማት 
Eንቅስቃሴ በስፋት በነበረበት ሳላማጐ የተባለ ወረዳ ላይ ቦዲ የሚባሉ ማህበረሰቦች 

መኖሪያ ላይ ነው። የስኳር ልማት ጋር የተያያዙ Eንቅስቃሴዎችም ሆኑ የመንደር 
ማሰባሰቡ ስራ ሲጀምር ከፍተኛ የነበረው በቦዲ ማህበረሰቦች ላይ የነበረ ሲሆን ከዚያ 
በመቀጠል Eዚያው ወረዳ በሚገኙት በሙርሲ ማህበረሰቦች ተካሂዷል። ይሁን Eንጂ 
በሌሎቹ የደቡብ ሞ ዞን ወረዳዎች ያሉት Aርብቶ Aደሮች ብዙም Aልተነኩም። 

በAፋርና በሱማሌ ክልል ደግሞ ሂደቱ የበለጠ ቀዝቀዝ ያለ Eና ትግበራው ከ15 
ፐርሰንት በላይ Aልነበረም (Fana, forthcoming)።  

የፌዴራል መንግስቱ ይህ የሰፋፊ ግብርና Iንቨስትመንት Eና የመንደር ማሰባሰብ 
በAንድ ቦታ ማተኰር የAጋጣሚ ጉዳይ ነው፣ ሁለቱን የሚያያይዝ ነገር የለም ብሎ 
ይከራከራል። ነገር ግን በተግባር Eንደታየው መገጣጠሙ የAጋጣሚ ብቻ ሳይሆን 

መንደር ማሰባሰቡ ለIንቨስትመንቶቹ ቢያንስ ቢያንስ የሚያመጡትን ጉዳት ማለስለሻ 
ነበር (Mulugeta, 2014)። ቢበዛ ወደ ሌላ ጥግ Eንግፋ ከተባለ ደግሞ፣ ሰዎቹን 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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Aፈናቅሎ መሬቱን ለIንቨስትመንት ዝግጁ ለማድረግ ነበር (ለምሳሌ Human Rights 
Watch, 2012a)።  

በዚህ ሂደት ከAካባቢዎቹ ነዋሪዎች ጋር ምንም ምክክር (consultation) Aልነበረም። 

የማሳመን ሥራ (convincing campaign) ነበር መንግስት የሰራው። በተለያዩ ደረጃ 
ያሉ ሰዎች የሚሉት የማሳመን ሥራ ሰርተናል ነው፤ ማሳመን ማለት ደግሞ 
ከAካባቢው ነዋሪ በኩል የሚመጣ ሀሳብም ሆነ ተቃውሞ ብዙም ዋጋ ያለው 
Aልነበረም። በተጨማሪም በመንደር ማሰባሰብ ማኅበራዊ ግልጋሎቶችን መስጠት ብቻ 

ሳይሆን ማህበረሰብን ሙሉ በሙሉ Eንደ Aዲስ ማዋቀር (social engineering) ነበር 
የመጨረሻ ውጤቱ። Aንድ ማህበረሰብ Eንዴት ይኖራል፣ Eንዴት ያመርታል፣ ምን 
Aይነት ተክሎች ይመረታሉ ለሚሉት ጉዳዮች ብዙም ትኩረት ሳይደረግ Eንደ Aዲስ 
የማዋቀር ሂደት ውስጥ ተገብቷል (Fana, forthcoming)።  

Eሳቤው Aካባቢው ላይ ምንም ጠቃሚ ነገር የነበረ Aያስመስልም። ከመንግስት ፖሊሲ 

Aካሄድ Aንፃር ሲታይ ለምሳሌ በAዲስ ሙያ Aዲስ የስራ መስክ ላይ Eንዲሰማሩ ብቻ 
ሳይሆን› Aርብቶ Aደርነት በራሱ Eንደሙያ Aልታየም (Fana, 2016a)። የAሰፋፈሩም 
ሁኔታ በጣም ማEከል ላይ ታቅዶ ጥግ ላይ የሚተገበር ነበር። ይሄም ለቅራኔዎች 
መበራከት Aንዱ ምክንያት ነበር። ከታች የሚታየው የመንደር ኘላን ምስል ለጋምቤላ 

የመንደር ማሰባሰብ Eቅድ ተብሎ Aዲስ Aበባ ላይ የፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ር Aውጥቶት 
የነበረው የAሰፋፈር ኘላን ነው (Yonas and zra, 2014)። ቤቶች ስንት በስንት 
ሜትር ነው የሚሆኑት፣ መንገድ የቱ ነው፣ ቀበሌ ጽ/ቤት፣ ወፍጮ ቤት የትነው 
የሚሆነው የሚሉት ጉደዮች ሳይቀሩ ማEከል ላይ ታቅደው ጥግ ላይ ሄዶ የሚጫኑ 
ነበሩ።  

 
ምስል 1: በግምቤላ Aዲስ የሚመሰረቱ መንደሮችን Aመሠራረት የሚያሳይ የመመሪያ ንድፍ 

(ምንጭ: የመንደር ምስረታ Aስተባሪ ቢሮ (2013) cited in Yonas and zra, 
2014, p. 179). 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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የመንደር ማሰባሰብ Eና የግብርና Iንቨስትመንቶች Aዎንታዊ ተፅEኖዎች መካከል 
Aንዱ የመሠረተ-ልማት መስፋፋት ነው። ይኽ በተለይም በደቡብ ሞ ዞን በግልጽ 
የሚታይ ሲሆን በAካባቢው Aዳዲስ መንገዶች፣ ኤርፖርት Eና የተለያዩ Aይነት 
መሠረታዊ ልማቶች ተሰርተዋል። የAስተዳደራዊና የIኮኖሚ ቅንጅት 

(administrative and economic integration) ከመፈጠሩ በተጨማሪም ለAካባቢው 
ነዋሪዎች ምርቶች ሰፊ ገበያ ተፈጥሯል።  

የመንደር ማሰባሰብ Eና የግብርና Iንቨስትመንቶች ጉዳቶችን ስናይ ግን በጣም ብዙ 
Eና ማንነትን የሚነቀንቁ (destabilising) ሆነው Eናገኛቸዋለን። የመጀመሪያው ጉዳት 
የሚያጠነጥነው መሬት ምንድን ነው በሚለው መሠረታዊ ጥያቄ ላይ ነው። ለፌዴራል 
መንግስቱ፣ Eና Aዲስ Aበባ ወይም ማEከል ላይ ላለው ልሂቁ፣ መሬት የIኮኖሚው 

ግብዓት (a factor of production) ብቻ ሲሆን፤ በAካባቢው ላለው ማህበረሰብ ግን 
መሬት ከዚያም በላይ ነው። የማንነቱ ትርጉም የሚያጠነጥነው በመሬት ላይ ነው። 
መሬት ከሌለ ማንነቱ የለም። በመሆኑም የፌዴራል መንግስቱ ወይም ማEከል ላይ 
ያለው ልሂቅ ለዚህ የመሬት Eና የማንነት ግንኙነት ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገባ 

ነበር። በዚህ ትስስር ላይ ትኩረት በማድረግ ዓለም Aቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ 
ድርጅቶች Eነዚህን ማህበረሰቦች Eንደ ‘ቀደምት ሕዝቦች’ (ndigenous Peoples) 
በመውሰድ ተቃውሞ Aቅርበዋል (Human Rights Watch, 2012b)። የተወሰኑ 
ምሁራዊ ጥናቶችም ይህን ዲስኩር ተጠቅመዋል (dem, 2009; Seyoum, 2016)። 

የEነዚህ ማህበረሰቦች Eንደ ‘ቀደምት ሕዝቦች’ መወሰድ ደግሞ በቀላሉ መንግስት Aና 
Aልሚዎችን በዓለም Aቀፍ ተመልካች ፊት ጥፋተኛ Aድርጐ ያቀርባል፣ ከተለያዩ 
መንግስትን ከሚደግፉ ተቋሞችም ጫና Eንዲመጣ ያደርጋል።  

ሁለተኛው የፕሮግራሙ Aሉታዊ ጎኑ ደግሞ ቀድሞውኑ ደካማ የነበረውን የምግብ 
ዋስትና ሁኔታን ማባባስ ነው። ይህንን በጋምቤላ ጥናት ያደረገው የዓለም ባንክ ቡድን 

Aረጋግጧል (World Bank, 2014)። በደቡብ ሞም ተመሳሳይ ሁኔታ ተመዝግቧል። 
ቦዲና ሙርሲ የሚባሉት ማህበረሰቦችም ላይ የምግብ ዋስትና ችግር ተባብሷል (Fana, 
2020)። ሦስተኛው Aሉታዊ ተፅEኖ በAካባቢው ህብረተሰብ መካከል የሰፈነው ተስፋ 
መቁረጥ Eና በዚህ ሳቢያ ወደ Aልኮል ሱስ ውስጥ መግባት ነው። ይህ የበለጠ ጉልቶ 

የሚታየው ደቡብ ሞ ዞን ላይ ነው። Aራተኛ ደግሞ የመንግስትን የጭቆና Eጆች 
ቅርብ ማድረግ ነው። በAብዛኛዎቹ ጥግ ጥግ ቦታዎች ላይ በፊት መንግስት በብዙ 
መልኩ Aልነበረም (የለም) ማለት ይቻላል። Aሁን ግን Iንቨስትመንቶቹን ለመጠበቅ 
በሚል ስም Eና ግልጋሎት ላድርስ በሚል ሰበብ የመንግስት Aቅም በሚታይ መልኩ 

ጨምሯል። ተያይዞም የመንግስት ጭቆናው ቀደም ሲል ከነበረው Aድጓል። 
ፕሮግራሙን የተቃወሙ ብዙ ወንዶች ታስረዋል፣ በተለይ ከቦዲ Eና ከሙርሲ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  

34
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ማህበረሰብ። የወንዶቹ መታሰር በቤተሰብ ውስጥ ያለውን የግብርና ሥራ ክፍፍል 
Aፋልሶታል። ቀደም ሲል በባህል በወንዶች ይከናወኑ የነበሩ ስራዎችን ሴቶች Eንዲሰሩ 

ተገድደዋል። ይኽም ለምግብ ዋስትና መሸርሸርም የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። 
መረጃዎች Eንደሚያመለክቱት ቦዲ ለሚባለው ማህበረሰብ በልማት ስም የተደረጉ 
ሥራዎች ወደ ድህነት ከመግፋት በስተቀር ምንም Aይነት ወደ ሀብት 
Aልፈጠረላቸውም።  

ከላይ በተጠቀሱት Aሉታዊ ምክንያቶችና ውጤቶች ሳቢያ የAካባቢው ነዋሪዎች 

የነበሩትን የመንግስት Eና የባለሀብት ሥራዎች Aልደገፉም፤ Eንዲደግፉም 
Aይጠበቅም። በመሆኑም የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ‘የልማት ሥራዎቹን’ 
ለመቃወም Eና ለማስቆም የAቅማቸውን ሞክረዋል። ይሁን Eንጂ Aቅማቸው ውስን 
ስለነበረ Aብዛኛውን የተቃውሞ Eንቅስቃሴ በግልጽ ሳይሆን በድብቅ Aድርገውታል 

(Scott, 1985)። ብቸኛው በተሰባሰበ Eና ግልጽ በሆነ መንገድ ተቃውሞ ለማድረግ 
የተሞከረው ከማጃንግ ዞን (ከጋምቤላ) ነበር። የተወሰኑ የወረዳው Eና የዞኑ Aመራሮች 
Eና የAካባቢው ወጣቶች የተቃውሞ ደብዳቤ ጽፈው Aዲስ Aበባ ድረስ በመምጣት 
በጊዜው የነበሩትን ኘሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ Eና የAካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን 

ዳይሬክተርን Aነጋግረው ነበር። ይሁን Eንጂ ይህ ድርጊት ሰዎቹን ለEስር Eና 
ለሌሎች ችግሮች ዳረጋቸው Eንጂ የጠበቁትን ውጤት Aላስገኘላቸውም (Fana, 
2016a)።  

Aንደኛው በድብቅ Eና በቀላሉ የመቃወም ስትራቴጂ ማስመሰል ነው። የመንግስትን 
ልማታዊ የሚባሉትን ነገሮች የደገፉ Eያስመሰሉ ሥራዎችን ማደናቀፍ ወይም 

መለገም የተለመደ ነበረ። ይህንን ስትራቴጂ በAብዛኛው በስልጣን ላይ ያሉ የAካባቢው 
ሰዎች ሲተገብሩት ለተራው ሰው ግን ዋናው Aማራጭ መሸሽ Eና ጫካ ውስጥ 
መደበቅ ብሎም ስደተኛ መሆን ነበር። ቀጥሎ ያለው Aማራጭ ደግሞ Aሻጥር 
(sabotage) መፈፀም ነው። ይህ ደግሞ ተክሎችን መስረቅ፣ በከብት ማስበላት፣ 

ማበላሸት፣ ብሎም ማቃጠልን ያካትታል። ቀጥሎ በጣም Aስጊ በሆነ መልኩ የነበረው 
የመቃወም ሥራ የሽምቅ ጥቃቶች (ambushes) ነበሩ። ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት 
Aንድ ሰው ለደህነቱ ስጋት ሳያድርበት ከጂንካ ተነስቶ ሀና የሚባለው ከተማ (የስኳር 
Iንቨስትመንቶቹ በብዛት ያሉበት ቦታ) መድረስ Aይችልም ነበር (Fana, 2016a: 
204-230; Fana, 2020)።  

6 መደምደሚያ Eና የፖሊሲ ምክረ ሐሳቦች  

በAሁኑ ወቅት በሁሉም Aካባቢና Aገራት ሉላዊነት Eና ተያያዥ ሒደቶች 
Aድማሳቸው Eየሰፋ Eና ጥልቀታቸው Eየጨመረ ነው። Eንደ Aንድ ታዳጊ ሀገር 

ሉላዊነት መልካምም መጥፎምም Aጋጣሚ ይዞ Eንደሚመጣ ታውቆ፤ Aሉታዊ ጎኑን 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  

35

ፋና ገብረሰንበት 

35 
 

ቀንሶ Aዎንታዊውን ለመጨመር የተለያዩ የፖሊሲ መሣሪያዎችን መጠቀም 
ያስፈልጋል። ወደ ውጪ በማየት ላይ የተመሰረተ Iኮኖሚ (export-oriented 
economy) ለመገንባት Eየታሰበ Eና Eየተሰራበት ስላለ የሀገራችን Iኮኖሚ Eጣ 
ፈንታም በዓለም Aቀፋዊ ሒደቶች ጋር በጣም Eየተሳሰረ Eየመጣ ነው ።  

በዚህ ምEራፍ Eንደታየው ሉላዊ ሁነቶች Eና Aጋጣሚዎች በሀገር ውስጥ ካለው 
የፖለቲካ Iኮኖሚ ጉዳዮች ጋር በጣም መተሳሰራቸው Aይቀሬ ነው። የተፈጠሩ ዓለም 
Aቀፋዊ Aጋጣሚዎችን Iትዮጵያዊው የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቅ ለመጠቀም 
መሯሯጡ Aይቀሬ ነው። ይህም ሒደት በስርዓት ካልተመራ ለሙስና Eና ያልተገባ 

ሀብት ለማካበት የሚደረግ ሩጫን ማፋጠን ብቻ ይሆናል። ተያይዞም ዋና ውጤቱ  
የሀገርን ሀብት ማባከን Eና ተደማሪ የፖለቲካ ቁርሾዎችን መጨመር ይሆናል። 
በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ያጋጠመው የግብርና Iንቨስትመንትን የሚያበረታታ ዓለም 
ዓቀፋዊ ሁኔታ በAገራችን ጠባሳዎችን ትቶ Aልፏል። ኪሣራዎቹም ጐልተው 

(ምናልባትም በማይጠገን መልኩ) የሚታዩት የግብርና ልማቶቹ በሰፊው 
በተካሄደባቸው ቆላማ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ ነው።  

ይህ መጥፎ ውጤት ቢመዘገብም፣ Eነዚህ የሀገሪቱ ግዛቶች በተለያዩ Iኮኖሚያዊ Eና 
ፖለቲካዊ ክንዋኔ ከሀገሪቱ ማEከል ጋር መተሳሰራቸው (integration)፤ በዚህም 
ሒደት የሰፋፊ የግብርና ልማት መልሶ ወደ የሀገሪቱ የገጠር ልማት ፖሊሲ ማEከል 
መመለሱ Aይቀሬ ነው። ይህንን Aይቀሬነት (inevitability) ብሎም Aስፈላጊነት 

ለማሳየትም ከዚህ በታች የተነዘረዘሩትን Aራት ነጥቦችን ከግንዛቤ ማስገባት 
ያስፈልጋል።  

1. በሀገሪቱ በተለይም Aብዛኛው ህዝብ በሚኖርበት በሰሜኑ፣ ማEከላዊ Eና 
በደቡባዊ ደጋ Eና ወይናደጋ ቦታዎች ላይ ያለው የግብርና Iኮኖሚ መላሸቅ 
የሚታወቅ ነው። ለብዙ ምEተ-ዓመታት የታረሱት Eና የተሸረሸሩት መሬቶች 

ምርታማነት መጨመሪያ ግብዓቶች የማይመቹ ሆነዋል። በዚህም ምክንያት 
በEንደዚህ ዓይነት ቦታዎች ላይ በዋነኝነት ተመስርቶ ሀገር Aቀፍ የምግብ 
ዋስትናን ማሳካት ይቻላል ብሎ ማሰብ Aስቸጋሪ ነው። ከዚህ በተጨማሪ 
በሀገሪቱ የሚታየውን የምግብ Eህሎች ዋጋ መናርን ማስቀረት Aስቸጋሪ 
ያደርገዋል።  

2. በደጋና በወይና ደጋ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ የሆነ መሬት Aልባነት 
(landlessness)፣ በተለይም በወጣቱ ዘንድ፣ ይታያል። በከተማዎች ያለው 
የሥራ Aጥነት በዋነኝነት ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረግ ፍልሰት የተባባሰ 
ነው። በተጨማሪም ወጣቱ ወደተለያዩ ሀገራት መደበኛ ባልሆነ መንገድ 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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(irregular migration) Eየፈለሰ ይገኛል። የወጣቱ ሥራ Aጥነት Eና 
ተደራራቢ ጫናዎች ብሎም ተስፋ መቁረጥ ባለፋት ጥቂት ዓመታት ለታየው 

የፖለቲካ ቀውስም Aንዱ ዋና ምክንያቶች ተደርጎ ይጠቀሳል። ስለዚህ ወጣቱን 
ወደ ሥራ Eንዲገባ፣ ጥሩ ተስፋ Aለኝ ብሎ Eንዲያስብ ካልተደረገ በስተቀር 
ሀገሪቷን ከገባችበት የቁልቁል ጉዞ Eና Aዙሪት ለማውጣት Aዳጋች ይሆናል። 
ለዚሀም በቆላማ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚደረግ የግብርና ልማት የመፍትሔው 
Aካል ሊሆን ይችላል።  

3. የIትዮጵያ የIንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ በግብርና ላይ የተመሠረተ ነው። 
የተለያዩ ግብዓቶች ከግብርናው መስክ ተመርተው ለIንዱስትሪ ልማት 
መቅረብ Aለባቸው። በተጨማሪም ረከስ ያለ ምግብ በIንዱስትሪው መስክ 
ለሚሰራው ሠራተኛ ሀይል Aስፈላጊ ነው፣ በተለይም በIንዱስትሪዎች 

ያለውን ዝቅተኛ የደሞዝ ደረጃ ስናስበው። ስለዚህ የምግብም ሆነ የIንዱስትሪ 
ግብዓቶችን ለማምረት የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንቶችን ማገዝ 
ያስፈልጋል።  

4. ከ2A1A ዓ.ም በኋላ ያሉት ለውጦች ሀገሪቷን ለውጭ ባለሀብቶች Eና 
ጫናዎች የበለጠ ተጋላጭ Eያደረጉ ነው። በAንድ በኩል የውጭ ባለሀብቶች 

በለውጡ ሊጋበዙ ወይም ሊበረታቱ ይችላል ብሎ ማሰብ ይችላል። በሌላ በኩል 
ደግሞ ከውጭ ያሉ የሰብዓዊና የAካባቢ መብት ተቆርቋሪ ቡድኖች ጫና ከፍ 
ሊል ይችላል። ይህ ከባለፉት ዓመታት ስህተቶች ትምህርት ቀስሞ ወደፊት 
ሊደረጉ የሚችሉ የሰፋፊ ግብርና Iንቨስትመንቶች በጥንቃቄ Eና ጥርት ባለ 
መንገድ ማከናወንን ይጠይቃል።  

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ነጥቦች ወደ Eሳቤ Aስገብቶ፣ ብሎም ከ2AAA ዓ.ም በኋለ 

በዘርፉ የነበሩ ልምዶችን (በተለይም ስህተቶችን) በማገናዘብ ከታች የተዘረዘሩት 
የፖሊሲ ምክረ-ሀሳቦች ተሰጥተዋል።  

የሚደረጉ የሰፋፊ የግብርና ልማቶችን የAካባቢውን ነዋሪ ፍላጐት ማEከል ባደረገ 
መልኩ መተግበር፦ 

Eስካሁን ያለው ልምድ Eንደሚያሳየው የሚደረጉ የልማት Eንቅስቃሴዎች ከAካባቢው 
ነዋሪ ፍላጐት ጋር ከተጣረሱ ኪሣራው ለመንግስትም፣ ለAልሚውም፣ ለAካባቢው 

ነዋሪም ይሆናል። ሰፊ የግብርና ልማትን ከAካባቢው ነዋሪ ጠብቆ ማሳካት Aስቸጋሪ 
ነው። የAካባቢው ነዋሪ ወዳጅ መሆን Aለበት። ይህንንም ለማድረግ የAካባቢው 
ነዋሪዎችን ቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ (ባህላዊ ማንነት ጋር የተሳሰረ) ፍላጐቶችን መረዳት፣ 
ማክበር Eና ማጐልበት (recognize, protect and promote) ይጠይቃል። ይህም 
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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የAካባቢ ነዋሪን ድምጽ መስማት ይጠይቃል። ለዚህም ተግባራዊነት የተጠናከረ ነጻ 
የAካባቢ Aደረጃጀቶች መኖርን ብሎም የድጋፍ ሠጪ ሲቪል ማኅበራዊ ድርጅቶችን 
(CSOs) ተሳትፎ ይፈልጋል።  

1. በሚገባ የተጠና ሁሉን Aቀፍ የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ ማዘጋጀት፦ 

በሀገሪቱ Eስከ Aሁን ድረስ ዝርዝር የሆነ የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ (land use plan) 

የለም። ይህ በሌለበት ሁኔታ ነው ለAልሚው የሚሆን መሬት ሲለይ Eና ሲሰጥ 
የነበረው። በዚህም ሒደት የAካባቢው ነዋሪዎች፣Aልሚው Eና ወሳኝ የሆኑ የብዘሀ-
ሕይወት ጥበቃ ቦታዎች ለጉዳት ተጋልጠዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጋምቤላ 
ክልል የሙከራ ዝርዝር የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ (comprehensive land use 

planning) Eየተዘጋጀ ይገኛል። በEቅዱም የAካባቢ ነዋሪዎችን በተሻለ ሁኔታ 
በማሳተፍ የተለያዩ የመሬት Aጠቃቀሞችን (ለምሳሌ ለAነስተኛ ግብርና፣ ለሰፋፊ 
ግብርና፣ ለብዘሀ-ሕይወት ጥበቃ፣ ለከተማ ልማት…) ለይቷል። የባህላዊ Eና 
ለማንነታቸው ወሳኝ የሆኑ ቦታዎችን (ritual places) መጠበቅም Aስፈላጊ ይሆናል። 

ይህ Aስቀድሞ ከተደረገ Eና የAካባቢው ነዋሪዎች Aስፈላጊ በሆነ መንገድ ከተሳታፉ 
የጠላትነት ስሜትን በማስወገድ ህዝቡን ወሳኝ Aጋር ማድረግ Eና የሁሉንም ወገን 
ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይቻላል።  

2. Aልሚውን በጥንቃቄ መለየት፦ 

የባለፉት ዓመታት ልምድ Eንደሚያሳዩት Aልሚው በጥንቃቄ ካልተለየ ኪሣራው ሰፊ 

ይሆናል። በልየታ ሒደት ውስጥ የሚታዩ ፖለቲካዊ ጫናዎችን Eና የሙስና 
Aሰራሮችን ቀንሶ በተቻለ መጠን መረጣው በባለሙያዎች የሚደረግ ቢሆን ጥሩ 
ይሆናል። በልየታ ሒደትም ለማበረታቻም ቅድሚያ የሚሰጥበት ግልፅ Aሰራር 
መዘርጋት Aስፈላጊ ነው። በተቻለ መጠንም ከAካባቢው ማህበረሰብ ለሚመጡ 

Aልሚዎችን ቅድሚያ መስጠት Eና ማበረታታት በብዙ መልኩ Aስፈላጊ ይሆናል። 
በተጨማሪም ለሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ቅድሚያ መስጠት Eና ማበረታታትም የተሻለ 
ይሆናል። የውጭ ባለሀብቶችም ሲለዩ Eና መሬት ሲሰጣቸው ይዘውት የሚመጡ 
የቴክኖሎጂ ወይም ሌላ ጥቅም (ለምሳሌ የገበያ ትስስር) ሊኖር ይገባል። በተቻለ 

መጠንም የውጭ ባለሀብቶች ከIትዮጵያዊያን ጋር በትስስር Eንዲሰሩ ማበረታታትም 
ይገባል። በተጨማሪም በመጠን Aነስተኛ የሆኑ የግብርና መሬቶችን ከተለያዩ የሀገሪቱ 
ክፍል ለሚመጡ ወጣቶች በልዩ ኘሮግራሞች ለማከራየት ማሰብ Aዋጪ ይሆናል። 
በመጨረሻም የEሴት ጭመራ ስራዎች (value-creation) Eዚያው ቢከናወኑ 
ይመረጣል።  
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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 

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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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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የዚህ ፅሁፍ ይዘት Eንደሚያሳየው Iትዮጵያ Eንደ ሌሎች ታዳጊ ሀገሮች ሁሉ 
በሉላዊነት ሒደት ውጥ ተሳታፊ ብትሆንም፤ ያለችበት የIኮኖሚ Eና ጠቅላላ ቁሳዊ 

የሀይል ደረጃ የጥግ ተሳታፊ (periperhal) ያደርጋታል። ይህ ደረጃም የሉላዊነት 
ሒደት ዋና ተጠቃሚ ሳይሆን ተበዝባዥ፤ የሀብት Eና የመዋEለ ንዋይ Aጠራቃሚ 
ሳይሆን ትርፍ የሚወሰድባት ያደርጋታል።  

ይህ Eንዳለ ሆኖ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ያሉ ‘Eድሎችን’ የመጠቀም ፍላጐት በሀገር 
Aቀፍ ደረጃ ያሉትን የፖለቲካ Eና የንግድ ልሂቃንን ልብ ያማልላል። ከ2AAA ዓ.ም. 

ጀምሮ ባሉት ዓመታት በጋምቤላ Eና በደቡብ ሞ የታየው ይሄው ነበር። 
በሚቀጥሉት ገፆች ላይ Eንደሚታየው በጊዜው በነበረው ከፍተኛ የEርሻ መሬት 
ፍላጐት Eና ከፍተኛ በነበረውን የዓለም ዓቀፍ የስኳር ዋጋ ተገፋፍቶ የፌዴራል 
መንግስቱ ሰፋፊ መሬቶችን ለAልሚዎች Aስተላልፏል። Eነዚህ የግብርና 

Iንቨስትመንቶች በAሳዛኝ መልኩ ቢከስሩም በAካባቢው ነዋሪ ላይ ያላቸው መጥፎ 
Aንድምታ ግን ለረጅም ጊዜ የሚቆይ (lasting) ነው።  

ይህንን መግቢያ ሳይጨምር ይህ ምEራፍ በAራት ክፍሎች ተከፍሏል። የመጀመሪያው 
ሉላዊነት ምን Eንደሆነ Eና Eንዴት በ2AAA ዓ.ም Aካባቢ ገንኖ ከነበረው የሰፋፊ 
የግብርና Iንቨስትመንቶች ጋር Eንደሚገናኝ የሚተነትንነ ሲሆን፤ ሁለተኛው ክፍል 

ደግሞ የIትዮጵያ መንግስት ይህንን ‘Eድል’ Eንዴት Eንደተገነዘበው Eና ለመጠቀምም 
ምን Aይነት የፖሊሲ Aማራጮችን Eንደወሰደ Eንመለከታለን። በተጨማሪም ጥቅል 
መረጃዎች በተፈፀሙ የሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንት ውሎች ላይ ይቀርባል። Eነዚህ 
Iንቨስትመንቶች በAካባቢው ነዋሪ ላይ የነበራቸውን Aንድምታ ከነመሠረታዊ 

ምክንያቱ በሶስተኛው ክፍል ይቀርባሉ። የመጨረሻው ክፍል ደግሞ ከዚህ ያመለጠ 
Aጋጣሚ Eና ኪሳራ የምንማራቸውን ነገሮች በሦስት ፖሊሲ ሀሳቦች Aጠናቅሮ 
ያቀርባል።  

2 ሉላዊነት (Globalization) 

በማኅበራዊ ሳይንስ ጥናቶች ውስጥ የሉላዊነት ፅንሰ-ሀሳብ Eየገነነ ከመጣ ወደ Aራት 
Aስርተ-ዓመታት ይሆናል። ይህም በዋነኛነት የተነሳሳው ተከታታይ Eና ተደማሪ የሆኑ 
የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች የቁሳዊ Eና I-ቁሳዊ ልውውጦችን (exchanges) ፍጥነት 
በመጨመራቸው ሳቢያ ሲሆን በተጨማሪም የግንኙነቶች፣ ልውውጦች Eና 

መስተጋብሮች (interactions) Aድማስ Eየሰፋ Eና Eየጠለቀ መጥቷል። E.ኤ.A 
በ198A በጊዜው የነበረው መንፈስ የምEራቡ ዓለም ተፎካካሪውን የምስራቁን ሶሻሊስት 
ካምፕ Eያሸነፈ Eንደሆነ ግልፅ ማሳያዎች ነበሩ። ይህም ድል የካፒታሊዝምን 
ትክክለኝነት Eና ቀጣይነት ብሎም በሁሉም ሀገሮች ያሉ Aካባቢያዊ ልዩነቶች ወደ ጎን 
ተትተው መተግበር Eንዳለበት የምርት ግንኙነት ተደርጐ Eንዲወሰድ Aድርጓል።  
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  
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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 

ፋና ገብረሰንበት 
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የሉላዊነት በሚዲያ፣ በመንግስት Eና Aካዳሚክ ዲስኩሮች መግነን፣ Aንዳንዶች 
ሉላዊነትን Eንደ Aዲስ ፅንሰ ሀሳብ Eና ሒደት Eንዲመለከቱት Aድርጓል። የግንኙነት፣ 
ልውውጦች Eና መስተጋብሮች ዓይነት፣ ፍጥነት Eና ጥልቀት Eየጨመረ Eና 

Eየተለየ ቢመጣም፣ ሉላዊነት ግን ብዙዎች Eንደሚስማሙት Aዲስ ሒደት 
Aይደለም። ሉላዊነት Eንደ ቁሳዊ Eና ባህላዊ ልውውጦች Aድማስ መስፋት ከታየ፣ 
የተለያዩ የAርኪዮሎጂ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ለሺህ ዓመታት የቆየ ነው። Eንደ 
ካፒታሊስት የምርት ግንኙነት Aድማስ መስፋት Eና መጐልበት ከታየ ደግሞ 

ከAምስት መቶ ዓመታት በላይ Aስቆጥሯል ማለት ይቻላል (Robinson, 2011)። 
ስለዚህ የAሁኑ ዙር የሉላዊነት ሒደት Aዲስ ሳይሆን የቆየ ታሪካዊ ሒደት ሆኖ 
Aይነታዊ ለውጥ ሳያሳይ የፍጥነት፣ ጥልቀት Eና ስፋት መጨመር የታየበትነው።  

ከIትዮጰያ Aንፃር ስናየው በወሳኝ መልኩ ለውጪው ዓለም ዝግ ሆና የቆየች ሀገር 
ስለሆነች፣ ሉላዊነት ምህዋር ውስጥ መካተቱ Aንድ የሉላዊነት Aዳዲስ ግዛቶችን 

መቆጣጠር ሒደት ተደርጐ ሊታይ ይችላል። የሉላዊነት (በዋነኛነትም የካፒታሊዝም) 
መስፋፋት ይዟቸው የሚመጡ የምርት፣ ፍጆታ Eና ባህላዊ መዋጦች 
(homogenization) Aሉ። የባህል የIኮኖሚ Eና (መንግስታዊ) Aስተዳደራዊ ልዩነቶች 
Eየደበዘዙ፣ ከማEከል በሚላከው (ብሎም በሚጫነው) Aስተሳሰብ Eና ትግበራ 

ይተካሉ። ይህም ራሱን የቻለ ተቃርኖ ይፈጥራል። ተቃርኖውም ወደ የመከላከል 
Eርምጃዎች (ደም Aፋሳሽ ግጭቶችን ጨምሮ) የመጋበዝ Eድሉም ከፍተኛ ነው።  

Eዚህ ምEራፍ ላይ የተጠቀመኩት በዓለም Aቀፍ ደረጃ ወሳኝ ከሆኑ የማህበረሰባዊ 
ሳይንስ ጐምቱ ሳይንቲስቶች መካከል የሆነውን የIማኑኤል ዎለርሺን (mmanuel 

Wallerstein) ስራ ነው። ስራዎቹ በዋነኝነት በታሪካዊ ማኅበራሰባዊ መዋቅራዊ 
ግንኙነቶች (historical sociology)ላይ ያተኮሩ ናቸው። በዚህ Aስተሳሰብ መሠረትም 

በተወሰነ ሀገረ መንግስት ወይም ባሉ የመደብ ግንኙነቶች ላይ ብቻ ከመወሰን ይልቅ 
ዋናው ትኩረቱ ሰፋ ያሉ Aካባቢያዊ Eና ዓለም Aቀፋዊ ግንኙነቶች ላይ ነው 
(Wallerstein, 1974)።  

ይህም Aስተሳሰብ Eና የጥናት መንገድ ሀገሮች Eና የዓለም ክፍሎች Eንዴት 
Eንደሚቀናጁ ያሳያል። ይህም የሚፈጠሩ የስራ ክፍፍሎችን Eና ትኩረቶችን (division 

of labour and specialization) ያሳየናል። ይህ የስራ ክፍፍል በቅድመ Iንዱስትሪ 
ማህበረሰቦች ጐልቶ Aይወጣም። በEንደዚህ ዓይነት ስርዓት ሁሉም ሀገሮች በዋነኝነት 
የራሳቸውን ፍላጐት ማሟላት ላይ ያተኮረ ስርዓት የሚኖራቸው ሲሆን፤ ሰፋ ካለም 
ከቅርብ ጐረቤቶች ጋር ብቻ ነው ግንኙነቱ የሚኖራቸው። Eነዚህን ጥቃቅን ሲስተም 
Mini-System ይሏቸዋል (Wallerstein, 1974)።  

ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ በIትዮጵያ 
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የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት 
ሁኔታ በIትዮጵያ 

መሳይ ያሬድ 

መግቢያ 

ሴቶች በማሕበረሰብ ውስጥ በቤት ውስጥ Eና ከቤት ውጭ ባሉባቸው ተደራራቢ 
ኃላፊነቶች የተነሳ የEለት ተEለት ኑሯቸው በጫና የተሞላ ነው። ሴቶች በቤት ውስጥ 

ህፃናትንና Aዛውንትን መንከባከብ፣ ማገዶ መሰብሰብ፣ ውሀ መቅዳት፣ ምግብ ማብሰል 
Eና ማፅዳት ከEለት የስራ ድርሻዎቻቸው መካከል ጥቂቶቹ ሲሆኑ፤ ከቤት ውጭ 
በEርሻ Eና ሌሎች ገቢ በሚያስገኙ ስራዎች ላይ ተሳታፊዎች ናቸው። Eነዚህ ረጅም 
ሰዓት የሚወስዱ Eና Aድካሚ ስራዎች የሴቶችን ጉልበት የሚጨርሱ ቢሆንም 

ልፋታቸው በማሕበረሰቡ ዘንድ Eውቅናና ተገቢውን ዋጋ Aላገኘም። በገጠር Aካባቢ 
የሚኖሩ ሴቶች በቀን ውስጥ ከ13 Eስከ 18 ሰዓታት ያህል በስራ Eንደሚያሳልፉ 
በመስኩ የተደረጉ Aንዳንድ ጥናቶች ያመለክታሉ (thiopian Women 
Development Package, 1998)። ምንም Eንኳን ከቀደሙት ጊዜያት Aንፃር  

የሴቶች የማኅበራዊና Iኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ላይ Aንዳንድ መሻሻሎች የታዩ ቢሆንም 
ጥቅም ተጋሪነታቸው Aናሳ በመሆኑ በማሕበረሰብ ውስጥ ያላቸው ደረጃ ዛሬም 
ዝቅተኛ Eንዲሆን Aድርጎታል። 

Eንደሚታወቀው በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች Eንደ መሬት ያሉ 

በቂና Aስተማማኝ ሀብት የማግኘት Eድላቸው Aናሳ ነው። መሬት በዓለማችን 
ለAብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የኑሮ መሠረት ከመሆኑም በላይ ለብዙኃኑ የስራ Eድል 
የሚፈጥር፣ ዓመታዊ ጥቅል የAገር ውስጥ ምርት (GDP) የሚያስገባ Eና ለገጠሩ 
ነዋሪ ዋነኛ መተዳደሪያ ሀብት ነው። በሌላ በኩል ስንመለከት የሕዝብ ቁጥር 

መጨመር፣ የተፈጥሮ ሀብት መመናመን፣ ተደጋጋሚ የምግብ Eጥረት Eና ከግብርና 
ውጪ ያሉ የኑሮ Aማራጮች ውስን መሆን የመሬት ይዞታን ጉዳይ Aሳሳቢና 
ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ Eንዲሆን Aድርገውታል። የመሬት Eጥረት Eየተባባሰ 
በመጣ ቁጥር ለድህነት ተጋላጭ የሆነው የሕብረተሰብ ክፍል መሬት የማግኘት መብቱ 

Eየተዳከመ Eና Eየጠፋ ለበለጠ መገለል Eና ለከፋ ድህነት Eያጋለጠው ሄዷል። ከነዚህ 
ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ደግሞ ሴቶች ዋነኞቹ ናቸው። በተጨማሪም 
በሀገራቱ ያሉ ሴቶች መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም መብታቸው ከወንዶች Aንፃር 
ሲታይ ዝቅተኛ ነው። የተለያዩ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ሴቶች በመሬት ይዞታ፣ 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 



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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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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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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ከተገለፁት መግለጫዎች በተጨማሪ የባለይዞታዎች መብት Eና ግዴታ Eንዲሰፍር 
ያዛል (FDR, 2005)።  

በAለም-Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሴቶች መብትን የሚደግፉ የሕግ ማEቀፎች 

የምEተ-Aመቱ ዘላቂ ልማት ግብ (2016-2030) 

የስርዓተ ፆታ Eኩልነት Eና ሴቶችን Eና ልጃገረዶችን የማብቃት Aላማ በዘላቂ ልማት 
ግብ 2016-2030 በግብ 5 ላይ ሰፍሯል። በዚሁ ግብ ስር Eንዲሳካ ከተቀመጠው 

የትኩረት Aቅጣጫ ውስጥ የሴቶችን Iኮኖሚያዊ፣ በማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ 
ውጤታማ ተሳትፎ ማረጋገጥና በሁሉም ደረጃ በመሪነትም ይሁን በውሳኔ ሰጪነት 
ቦታ Eኩል Eድል Eንዲኖራቸው ማስቻልን ያካትታሉ።  

የቤጂንግ ፕላትፎርም ፎር Aክሽን ሠነድ (1995 E.ኤ.A) 

የቤጂንግ ፕላትፎርም ፎር Aክሽን ሠነድ የዓለም መንግስታት ሴቶች በIኮኖሚ፣ 
መሬት፣ ብድር፣ ሳይንስ Eና ቴክኖሎጂ፣ የሙያ ስልጠና፣ የመረጃ፣ መገናኛ Eና 
በገበያ Eኩል Eድል Eንዲኖራቸው በማረጋገጥ ለቀጣይ የሴቶች Iኮኖሚ መሻሻል Eና 

ብቃት በዓለም Aቀፍ ደረጃ በትብብር ለመተግበር ያለመ ዓለም ዓቀፍ ስምምነት ነው። 
ከዚህም በተጨማሪ ሠነዱ ሴቶች በEነዚህ ሀብቶች ላይ ያገኙትን Eኩልነት በሚገባ 
የመጠቀም Aቅማቸው መጎልበቱን ለማረጋገጥ መንግስታት ቁርጠኛነታቸውን 
ያረጋገጡበት ነው። በሠነዱ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል ተብለው ከተቀመጡት ነጥቦች 

መካከል ሴቶች Eና Iኮኖሚ በሚለው ርEስ ስር የሴቶችን Iኮኖሚያዊ መብትና 
Eድልን በማጎልበት የሴቶቹን Eኩልነት Eና ነፃነት ማረጋገጥ Eንደሚቻል 
ያስቀምጣል። ይህንንም ለማሳካት መንግስታት የሕግ Eና የAስተዳደር ማሻሻያ 
ሊያደርጉ ከሚገባቸው ጉዳዮች መካከል Iኮኖሚ፤ መሬት፣ ብድር፣ ውርስ፣ ተፈጥሮ 

ሀብት Eና ተገቢ ቴክኖሎጂ ትግበራ ተካትተውበታል (Beijing Declaration and 
Platform for ction, 1995)። 

የሴቶች የመሬት ይዞታ ሁኔታ በIትዮጵያ 

የመሬት ይዞታ ማለት በAንድ መሬት ላይ የመጠቀም፣ የባለቤትነት ስም የማግኘት፣ 

ለመሸጥም ሆነ ለማከራየት የውሳኔ ሀሳብ የማስተላለፍ ስልጣን የማግኘት መብት 
ማለት ሲሆን፤ ይህም ከመሬቱ የሚገኘውን ጥቅም ከመጋራት ባሻገር በመሬቱ ዙሪያ 
ሊተላለፉ የሚችሉ ትላልቅ ውሳኔዎችን የማስተላለፍ ስርዓትን ያካትታል (Beatrice, 
2004)። መሬት Eና ሌሎች Aስፈላጊ የሀብት ምንጭ የሆኑ ንብረቶችን ማስገኘት Eና 

በEነርሱም ላይ ማዘዝ Eንዲችሉ ማገዝ የሴቶችን Eኩልነት ለማረጋገጥ Eና በቂ የሆነ 
የኑሮ ደረጃ Eንዲኖራቸው ለማስቻል ዋነኛ መሠረት ነው (UN HUMN RGHTS 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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and UN WOMN, 2013)። የሴቶች የመሬት ይዞታ ባለቤትነት መረጋገጥ ሴቶችን 
ለማብቃት ብሎም ጠንካራ ማሕበረሰብ ለመመስረት ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ Eንደሆነ 

ቢታመንበትም ፤ ይዞታን የማግኘት ጉዳይ ግን Aብዛኛውን ጊዜ Eርስ በEርሳቸው 
በሚጣረሱ መመሪያዎች፣ ሕጎች፣ ባሕላዊ ድርጊቶችና ግንዛቤዎች የተነሳ የተወሳሰበ 
ጉዳይ ሆኖ ይገኛል። 

ከቀደምት ጊዜያት Aንስቶ የመሬት Aስተዳደር ጉዳይ በግልፅ በተፃፉ ዘመናዊ ህጎች Eና 
ማሕበረሰቡ በሚጋራቸው Eሴቶችና ባሕሎች የተውጣጡ ያልተፃፉ ልማዳዊ ደንቦች 

ይዳኛል። Eነዚህ ልማዳዊ ሕጎች ደግሞ ለሴቶች የመሬት ይዞታ መብት የሚሰጡት 
ቦታ ከወንዱ ዝቅ ባለ ደረጃ ከመሆኑ በተጨማሪ በቤተሰቡ ውስጥ ባላቸው ቦታ 
(ሚስት ወይም ልጅ) Eንዲወሰኑ ያደርጋሉ። በAገራችን Iትዮጵያ የተስፋፋው 
የባሕላዊው የመሬት ይዞታ ስርዓትም የመሬት ይዞታ Eና በመሬት ዙሪያ የሚደረጉ 

ውሳኔዎችን ለወንዶች የሰጠ ሲሆን፤ ይህ በወንድ የዘር ግንድ ላይ የተመሠረተ 
የመሬት መብት የማስተላለፍ ስርዓት የሴት ልጆችን መብት በEጅጉ የሚገድብ ሆኖ 
ይገኛል።  

በIትዮጵያ ለሴቶች መሬትን የመጠቀም Eድል ከሚሰጡ ማህበራዊ ተቋማት መካከል 
Aንዱ ጋብቻ ነው። ይሁን Eንጂ በAብዛኛው የAገሪቱ Aካባቢዎች Eንደሚታየው 

የጋብቻ ግንኙነት ለሴቶች በሀብት Aኳያ ከባላቸው ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ መብት 
የሚሰጣቸው ቢመስልም ይህ መብት የትዳር ግንኙነቱ Eስከቀጠለ ጊዜ ድረስ ብቻ 
የሚቆይ ሲሆን ይታያል። ፍቺ ሲከሰት ወይም Aባወራው በመሬቱ ዙሪያ ያለው የስራ 
ፍላጎት ቢቀየር Eማወራዋ ከመሬቱ የምታገኘው ጥቅም ሙሉ በሙሉ የሚቋረጡበት 

ጊዜያቶች ብዙ ናቸው (velyn, 2014)። ሴት በጋብቻ ውስጥ ባለችበት ጊዜ የመሬት 
መብት Eንደሚደርሳት ቢታሰብም፤ በጥናቶች Eንደሚታየው ከሆነ በAብዛኛው የAገሪቱ 
ክፍል የሚገኙ ሴቶች በፍቺ በሚከሰትበት ጊዜ መሬት የማግኘት Eድላቸው Aናሳ ነው 
(Weldetensaye, 2007)። በተጨማሪም ጊዜያትን ያስቆጠረውና በAገሪቷ የሰፈነው 

ስርዓተ ፆታን መሠረት ያደረገ የስራ ክፍፍል ሀብት የማግኘት፣ በመጠቀም Eንዲሁ 
በሀብቱ ላይ የመወሰን Eድል ላይ በወንዶችና ሴቶች መካከል ከፍተኛ ልዩነት 
Aምጥቷል። በዚህ ሁኔታም በAብዛኛው ያገሪቱ ክፍል ያሉ ሴቶችን ለድህነት ተጋላጭ 
Eንዲሆኑ Aስተዋፅ Eያደረገ ይገኛል። 

ከላይ የተጠቀሱት ጉልህ ክፍተቶች ቢኖሩም፤ በቅርብ ጊዜያት ወዲህ Eየታዩ ያሉ 
ለውጦች በሴቶች የመሬት ይዞታ ባለቤትነት መብትና Aጠቃቀም ስርዓት ላይ 

መነቃቃት Eንደፈጠሩ ጥናቶች ያሳያሉ። በቅርብ ዓመታት በAገሪቱ በፌዴራል ደረጃ 
የታወጀው የመሬት Aዋጅ ላይ የመሬት ይዞታ ማረጋጫ ሰርተፍኬት የመስጠት 
ተግባር መካተቱ በAፍሪካ ከተደረጉ ለውጦች ውስጥ ዋነኛውና ብዙ Aዎንታዊ ጎኖችን 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ይዞ የመጣ ሆኖ ተገኝቷል። በተለይ በባልና ሚስት ስም በጋራ ሰርትፍኬት የመስጠቱ 
ሂደት በትዳር ላይ ላሉ ሴቶች የመሬት መብታቸውን Eንዲያውቁ ያደረገ ከመሆኑም 

ባሻገር ከባሎቻቸው በፍቺ Eና በባሎቻቸው ሞት ምክንያት ትዳራቸው ሲፈርስ መሬት 
የማግኘት መብታቸውን ለማስከበር Eንደዋነኛ መሣሪያ Eያገለገለ ይገኛል። Eርምጃው 
ሴቶች የመብት ጥያቄዎቻቸው Eንዲያድግ ከማድረጉም በላይ ይህንን መብታቸውን 
በመጠቀም የምግብ ዋስትናቸውን ማረጋገጥ የቻሉ ሴቶች ቁጥር በርካታ Eንደሆነ 
ጥናቶች ያመለክታሉ። 

በሌላ በኩል በዚህ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የመስጠት ሂደት Aተገባበር ላይ የታዩ 
Aንዳንድ Aበይት ችግሮችና ተግዳሮቶች ሴቶች መሬት የማግኘት፣ በባለቤትነት 
የመያዝና የማስተዳደር መብት መረጋገጥ ላይ የተፈለገውን ያክል ለውጥ Eንዳይመጣ 
Eንቅፋት ሆነዋል። ይህ ደግሞ የሴቶች የመሬት ይዞታ መብት በሕግ ተፅፎ ቢገኝም 

በማሕበረሰቡ ውስጥ Eውቅናና ተቀባይነት Eስካላገኘ ድረስ ከስም የዘለለ ጥቅም 
Eንደማይሰጥ ያመለክታል (Weldetensaye, 2007)። ሴቶችንና ሌሎች ተጋላጭ 
የህብረተሰብ ክፍሎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት Aስፈላጊ መሆኑን በመረዳት በ2019 
በAገሪቱ Aዲስ Aዋጅ የወጣ ሲሆን ይህ Aዋጅ በቀድሞው Aዋጅ የነበሩትን ክፍተቶች 

በመሙላት ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች መልካም ውጤት ያስገኛል ተብሎ 
ይጠበቃል። 

የመሬት ይዞታ ታሪክ በIትዮጵያ  

በIትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሁለት ዋና ዋና የመሬት ይዞታ Aዋጆች ሲኖሩ፤ 

Eነዚህም ከንጉሱ ስርዓት መውደቅ በኋላ የታወጀው የ1975ቱ የመሬት Aዋጅና Eና 
ከ1990ዎቹ የደርግ ስርዓት ለውጥ በኋላ የወጣው የመሬት Aዋጅ ናቸው። Eስከ 
1975 ሕዝባዊ ለውጥ ድረስ ፊውዳላዊ ስርዓትን መሠረት ያደረገ የመሬት Aስተዳደር 
ስርዓት የነበረ ሲሆን በዚህም Aብዛኛው የAገሪቱ መሬት በጥቂት ንጉሳዊ ቤተሰብ Eና 

የመሬት ባላባቶች Eጅ የነበረና በጭሰኛ የሚታረስ ነበር (Rahmato, 1984)። 
የ1975ቱ የመሬት Aዋጅ ይህን ስርዓት በመደምሰስና የግል የገጠር መሬት ይዞታን 
በማጥፋት የገጠር መሬት በህዝብና መንግስት ባለቤትነት ስር Eንዲሆኑ Aደረገ። 
Aዋጁ መሬትን መሸጥ፣ መለወጥ Eንዲሁም ማከራየትን በህግ የከለከለ ሲሆን የገጠር 

መሬት ለAርሶ Aደሮች Eንዲከፋፈል Aደረገ። ትላልቅ ይዞታዎች ወደ መንግስት 
Eርሻ፣ በሰፈራ ወይም ወደ ሕብረት ስራ ማሕበራት ንብረትነት ተዛውረውም ነበር 
(Bruce et.al. 1994)። በጊዜ ሂደትም የይዞታ ልዩነቶችን ለማጥበብና ለAዲስ የመሬት 
ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በየጊዜው የመሬት ሽንሻኖ/ማከፋፈልም ተደርጎ ነበር። 

ምንም Eንኳ Aዋጁ መሬትን በማዳረስ በኩል Aዎንታዊ ጎን ቢኖረውም የስርዓተ ፆታ 

Eኩልነትን ከማረጋገጥ Aንፃር ብዙ ክፍተቶች Eንደነበሩበት Eና የሴቶችን ፍላጎት፣ 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ይዞ የመጣ ሆኖ ተገኝቷል። በተለይ በባልና ሚስት ስም በጋራ ሰርትፍኬት የመስጠቱ 
ሂደት በትዳር ላይ ላሉ ሴቶች የመሬት መብታቸውን Eንዲያውቁ ያደረገ ከመሆኑም 

ባሻገር ከባሎቻቸው በፍቺ Eና በባሎቻቸው ሞት ምክንያት ትዳራቸው ሲፈርስ መሬት 
የማግኘት መብታቸውን ለማስከበር Eንደዋነኛ መሣሪያ Eያገለገለ ይገኛል። Eርምጃው 
ሴቶች የመብት ጥያቄዎቻቸው Eንዲያድግ ከማድረጉም በላይ ይህንን መብታቸውን 
በመጠቀም የምግብ ዋስትናቸውን ማረጋገጥ የቻሉ ሴቶች ቁጥር በርካታ Eንደሆነ 
ጥናቶች ያመለክታሉ። 

በሌላ በኩል በዚህ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ የመስጠት ሂደት Aተገባበር ላይ የታዩ 
Aንዳንድ Aበይት ችግሮችና ተግዳሮቶች ሴቶች መሬት የማግኘት፣ በባለቤትነት 
የመያዝና የማስተዳደር መብት መረጋገጥ ላይ የተፈለገውን ያክል ለውጥ Eንዳይመጣ 
Eንቅፋት ሆነዋል። ይህ ደግሞ የሴቶች የመሬት ይዞታ መብት በሕግ ተፅፎ ቢገኝም 

በማሕበረሰቡ ውስጥ Eውቅናና ተቀባይነት Eስካላገኘ ድረስ ከስም የዘለለ ጥቅም 
Eንደማይሰጥ ያመለክታል (Weldetensaye, 2007)። ሴቶችንና ሌሎች ተጋላጭ 
የህብረተሰብ ክፍሎችን ከግምት ውስጥ ማስገባት Aስፈላጊ መሆኑን በመረዳት በ2019 
በAገሪቱ Aዲስ Aዋጅ የወጣ ሲሆን ይህ Aዋጅ በቀድሞው Aዋጅ የነበሩትን ክፍተቶች 

በመሙላት ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች መልካም ውጤት ያስገኛል ተብሎ 
ይጠበቃል። 

የመሬት ይዞታ ታሪክ በIትዮጵያ  

በIትዮጵያ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ሁለት ዋና ዋና የመሬት ይዞታ Aዋጆች ሲኖሩ፤ 

Eነዚህም ከንጉሱ ስርዓት መውደቅ በኋላ የታወጀው የ1975ቱ የመሬት Aዋጅና Eና 
ከ1990ዎቹ የደርግ ስርዓት ለውጥ በኋላ የወጣው የመሬት Aዋጅ ናቸው። Eስከ 
1975 ሕዝባዊ ለውጥ ድረስ ፊውዳላዊ ስርዓትን መሠረት ያደረገ የመሬት Aስተዳደር 
ስርዓት የነበረ ሲሆን በዚህም Aብዛኛው የAገሪቱ መሬት በጥቂት ንጉሳዊ ቤተሰብ Eና 

የመሬት ባላባቶች Eጅ የነበረና በጭሰኛ የሚታረስ ነበር (Rahmato, 1984)። 
የ1975ቱ የመሬት Aዋጅ ይህን ስርዓት በመደምሰስና የግል የገጠር መሬት ይዞታን 
በማጥፋት የገጠር መሬት በህዝብና መንግስት ባለቤትነት ስር Eንዲሆኑ Aደረገ። 
Aዋጁ መሬትን መሸጥ፣ መለወጥ Eንዲሁም ማከራየትን በህግ የከለከለ ሲሆን የገጠር 

መሬት ለAርሶ Aደሮች Eንዲከፋፈል Aደረገ። ትላልቅ ይዞታዎች ወደ መንግስት 
Eርሻ፣ በሰፈራ ወይም ወደ ሕብረት ስራ ማሕበራት ንብረትነት ተዛውረውም ነበር 
(Bruce et.al. 1994)። በጊዜ ሂደትም የይዞታ ልዩነቶችን ለማጥበብና ለAዲስ የመሬት 
ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በየጊዜው የመሬት ሽንሻኖ/ማከፋፈልም ተደርጎ ነበር። 

ምንም Eንኳ Aዋጁ መሬትን በማዳረስ በኩል Aዎንታዊ ጎን ቢኖረውም የስርዓተ ፆታ 

Eኩልነትን ከማረጋገጥ Aንፃር ብዙ ክፍተቶች Eንደነበሩበት Eና የሴቶችን ፍላጎት፣ 

መሳይ ያሬድ 
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ሚና Eና ክህሎት ታሳቢ Eንዳላደረገ ታይቷል። በAዋጁ መሠረት የገጠር መሬት 
ለማግኘት ዋናውና ብቸኛው መስፈርት በAካባቢው ነዋሪነት Eና በቀበሌ ገበሬ ማሕበር 

Aባልነት ሲሆን የቀበሌ ገበሬ ማሕበር Aባል ሆነው የሚመዘገቡት ደግሞ Aባወራዎች 
መሆናቸው ለዚህ ክፍተት Eንደ ዋና ማሳያ ነበር። ከዚህም የተነሳ Aብዛኛው የመሬት 
ይዞታ በወንዱ ስም የነበረ ሲሆን ቤተሰቡ በEማወራ የሚመራ ሆኖ ከተገኘ ግን በቀበሌ 
ማሕበሩ ውስጥ በሴቷ ስም ሊመዘገብ Eንደሚችል ታይቷል (Zenebework, 2000)። 

በተመሳሳይ የI.ፌ.ድ.ሪ የ1995 የመሬት Aዋጅ የገጠር Eና የከተማ መሬትና 

የተፈጥሮ ሀብቶች ሁሉ የIትዮጵያ ሕዝቦች የጋራ ንብረት መሆናቸውንና፣ መሸጥ 
Eና መለወጥ Eንደማይቻል ሆኖም ማከራየት Eንደሚቻል ይደነግጋል። ከቀደመው 
የ1975ቱ Aዋጅ የሚለይበት ዋና ነጥብም የመሬት ኪራይን መፍቀዱ ነው። መሬት 
በመንግስት ስር መሆኑ ገበሬዎች መሬታቸውን ሸጠው ወይም Aስተላልፈው መሬት 

የለሽ ከመሆን Eና መሬት የAካባቢው ተወላጅ ባልሆኑ በተወሰኑ ባለሀብቶች Eጅ 
ወድቆ የAካባቢው ነዋሪ ጭሰኛ ከመሆን ይከላከላል ተብሎም ይታሰባል። በሌላ በኩል 
መሬት በመንግስት Eጅ ለመሆኑ የተሠጠው ሌላው መከራከሪያ ነጥብ መሬት በሽያጭ 
የሚተላለፍ ከሆነ በጊዜ ሂደት መሬቱን የሸጠው Aርሶ Aደር ከገጠር ወደ ከተማ 

ሊያደርግ የሚችለው ፍልሰት ሌሎች የIኮኖሚ ዘርፎች ባልዳበሩበት ሁኔታ 
ማህበራዊና ፖለቲካ Aለመረጋጋትን ይፈጥራል የሚል ነው (Belay and Manig, 
2004)። 

በተጨማሪም በመቀጠል የወጣው የፌዴራል የመሬት Aስተዳደርና ልማት Aዋጅ 

456/2005 ለግብርና ስራ ዘላቂ የሆነ በመሬት የመጠቀም መብት ሰጥቷል። Aዲሱ 
የመሬት Aስተዳደር ህግም የመሬት ይዞታን በመሬት ምዝገባ Eና የማረጋገጫ 
ሰርተፊኬት በመስጠት ማጠናከርንም ይደነግጋል። መንግስት Aስተማማኝ የመጠቀም 
መብት መስጠቱ በተለይ ተመዝግቦ ሰርተፊኬት መያዙ ለሴቶች መብት ተገቢውን 

ጥበቃ ያደርጋል ብሎ ይሞግታል። ለዚህ የተሰጠው ምክንያት ይህንን መብት የያዘች 
ሴት ከመሬት ውጭ ያሉ ለEርሻ ስራ Aስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ማለትም ጉልበት፣ በሬ፣ 
ወዘተ ባይኖራትም መሬቷን Aከራይታ ወይም ለEኩል Aራሽ ሰጥታ በገቢው መጠቀም 
ያስችላታል ተብሎ ስለሚታመን ነው (Lavers, 2014)። 

የመሬት ይዞታ ፖሊሲ Aወጣጥና Aፈፃፀም ከሴቶች Aኳያ 

በAብዛኛው የገጠር ሴቶች የመሬት ይዞታ ጉዳይ ተደራራቢ በሆኑ በቀን ተቀን 

ህይወታቸው ውስጥ ባሉ Aግላይ የማሕበረሰቡ ተግባራት፣ ፈጣን ምላሽ በማይሰጠው 
የሕግ ስርዓት፣ የIኮኖሚ Eና የውሳኔ ሰጪነት Aቅም ማጣት ውስጥ የተጋረደ ነው። 
የሚወጡ Aዋጆች Eና ፖሊሲዎች Eነዚህን ጉዳዮች በሚገባ ከግምት ባለማስገባታቸው 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ምክንያት የሴቶች የመሬት ይዞታ መብት ሲጓደል ይታያል (velyn, 2014)። 
በመሬት የመጠቀም Eና መሬትን የመቆጣጠር መብታቸውም በማኅበራዊና 

Iኮኖሚያዊ፣ በሕግ Eና በተቋማት ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ይስተጓጎላል 
(Weldetensaye, 2007)። 

Iትዮጵያ በመሬት ዙሪያ ሕጋዊ Eና ተቋማዊ Aደረጃጀትን ካሻሻሉ ሀገሮች መካከል 
Aንዷ ነች። የለውጡ ዓላማም ለመሬት መብት Eውቅና በመስጠት ለተጠቃሚው 
በAዲስ መልክ Eና በተሻለ መንገድ የይዞታ መብት ጥበቃ  ማስገኘት፤ Eንዲሁም 

የመሬት Aስተዳደርን፣ መሬትን የተመለከተ የግጭት Aፈታት ስርዓትን Eና የሴቶችን 
የመሬት ተጠቃሚነት መብትን ማሻሻል ነበር።  

የሴቶችን የመሬት ባለቤትነት መብት ለማረጋገጥና የተለያዩ ተያያዥ ችግሮችን 
ለመቅረፍ ከተወሰዱ የመፍትሔ ሀሳቦች መካከል የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬት መስጠት 
Aንዱ ነው። የመሬት ምዝገባና ሰርተፍኬት የመስጠት ስራ የAንድን የመሬት 

ባለይዞታ ማንነትና የመጠቀም መብት የሚገልፅ ህጋዊ መረጃ የመሰብሰብ Eና 
የማጠናቀር ሂደት ነው። ማንኛውም ባለ ይዞታ Aግባብ ባለው ባለስልጣን የሚዘጋጅና 
የመሬቱን ይዞታ መጠን፣ Aጠቃቀም ሽፋን፣ የለምነት ደረጃና Aዋሳኞቹን Eንዲሁም 
ሀላፊነትና ግዴታውን ያካተተ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር/ሠርተፊኬት ይሰጠዋል። 

መሬቱ የባልና የሚስት ወይም በሌሎች የጋራ የተያዘ ከሆነ የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተሩ/ሠርተፊኬቱ በሁሉም የጋራ ባለይዞታዎች ስም መዘጋጀት Eንዳለበት በመሬት 
Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጁ Aንቀፅ 6 ንስ Aንቀፅ 3 Eና 4 ላይ ተደንግጓል።  

ይህን መሬት የመጠቀም መብትን የሚያረጋግጠው ሰርተፊኬት Aሰጣጥ ሂደት 
ክልሎች የየራሳቸውን Aዋጅ Eና መመሪያ በማውጣት የሚያካሂዱት ሲሆን በዚህ 
መንገድ መሆኑ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ Eና ድክመት Aለው። ሂደቱ ከሚተችበት 

Aንዱና ዋነኛው ጉዳይ ማEከላዊ የሆነ Aስገዳጅ Aሰራር ባለመኖሩ በየክልሉ በተለያየ 
መንገድ በመካሄዱ ምክንያት በክልሎች መካከል ተመሳሳይ ውጤት Aለማምጣቱ ነው። 
ለምሳሌ በሰርተፊኬቱ ላይ የባለይዞታዎችን ስም ከማካተት Aኳያ በትዳር ውስጥ ያሉ 
ሴትና ወንድ ሁለቱንም የይዞታ ባለመብት ማድረግ ሲገባው በAንዳንድ ክልሎች 

በAንዱ ግለሰብ ብቻ (በተለይም በወንዱ ስም) የባለቤትነት ሠርተፊኬት የተሰጡበት 
የተገኘበት ጊዜያት ብዙ ሆነው ተገኝተዋል። የሰርትፊኬት Aሰጣጥ ሂደት ላይ 
ከተስተዋሉ ችግሮች ባሻገር Aካባቢውን ያማከለ፣ ከፍተኛ የሕዝብ ተሳትፎ ያለው Eና 
ተመሳሳይ መዋቅር ይዞ ታች ድረስ ከመውረዱ Aኳያ ጠቀሜታውን ማየት ተችሏል 

(Hogan, 2016)። በተጨማሪም በ2008 የተደረገ Aንድ ጥናት በIትዮጵያ Eየተካሄደ 
ያለው የመሬት ሰርተፊኬት የመስጠት Aገልግሎት፤ በሰርተፊኬቱ ላይ የሴቶቹ ስም 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ምክንያት የሴቶች የመሬት ይዞታ መብት ሲጓደል ይታያል (velyn, 2014)። 
በመሬት የመጠቀም Eና መሬትን የመቆጣጠር መብታቸውም በማኅበራዊና 

Iኮኖሚያዊ፣ በሕግ Eና በተቋማት ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ይስተጓጎላል 
(Weldetensaye, 2007)። 

Iትዮጵያ በመሬት ዙሪያ ሕጋዊ Eና ተቋማዊ Aደረጃጀትን ካሻሻሉ ሀገሮች መካከል 
Aንዷ ነች። የለውጡ ዓላማም ለመሬት መብት Eውቅና በመስጠት ለተጠቃሚው 
በAዲስ መልክ Eና በተሻለ መንገድ የይዞታ መብት ጥበቃ  ማስገኘት፤ Eንዲሁም 

የመሬት Aስተዳደርን፣ መሬትን የተመለከተ የግጭት Aፈታት ስርዓትን Eና የሴቶችን 
የመሬት ተጠቃሚነት መብትን ማሻሻል ነበር።  

የሴቶችን የመሬት ባለቤትነት መብት ለማረጋገጥና የተለያዩ ተያያዥ ችግሮችን 
ለመቅረፍ ከተወሰዱ የመፍትሔ ሀሳቦች መካከል የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬት መስጠት 
Aንዱ ነው። የመሬት ምዝገባና ሰርተፍኬት የመስጠት ስራ የAንድን የመሬት 

ባለይዞታ ማንነትና የመጠቀም መብት የሚገልፅ ህጋዊ መረጃ የመሰብሰብ Eና 
የማጠናቀር ሂደት ነው። ማንኛውም ባለ ይዞታ Aግባብ ባለው ባለስልጣን የሚዘጋጅና 
የመሬቱን ይዞታ መጠን፣ Aጠቃቀም ሽፋን፣ የለምነት ደረጃና Aዋሳኞቹን Eንዲሁም 
ሀላፊነትና ግዴታውን ያካተተ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር/ሠርተፊኬት ይሰጠዋል። 

መሬቱ የባልና የሚስት ወይም በሌሎች የጋራ የተያዘ ከሆነ የይዞታ ማረጋገጫ 
ደብተሩ/ሠርተፊኬቱ በሁሉም የጋራ ባለይዞታዎች ስም መዘጋጀት Eንዳለበት በመሬት 
Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጁ Aንቀፅ 6 ንስ Aንቀፅ 3 Eና 4 ላይ ተደንግጓል።  

ይህን መሬት የመጠቀም መብትን የሚያረጋግጠው ሰርተፊኬት Aሰጣጥ ሂደት 
ክልሎች የየራሳቸውን Aዋጅ Eና መመሪያ በማውጣት የሚያካሂዱት ሲሆን በዚህ 
መንገድ መሆኑ የራሱ የሆነ ጠቀሜታ Eና ድክመት Aለው። ሂደቱ ከሚተችበት 

Aንዱና ዋነኛው ጉዳይ ማEከላዊ የሆነ Aስገዳጅ Aሰራር ባለመኖሩ በየክልሉ በተለያየ 
መንገድ በመካሄዱ ምክንያት በክልሎች መካከል ተመሳሳይ ውጤት Aለማምጣቱ ነው። 
ለምሳሌ በሰርተፊኬቱ ላይ የባለይዞታዎችን ስም ከማካተት Aኳያ በትዳር ውስጥ ያሉ 
ሴትና ወንድ ሁለቱንም የይዞታ ባለመብት ማድረግ ሲገባው በAንዳንድ ክልሎች 

በAንዱ ግለሰብ ብቻ (በተለይም በወንዱ ስም) የባለቤትነት ሠርተፊኬት የተሰጡበት 
የተገኘበት ጊዜያት ብዙ ሆነው ተገኝተዋል። የሰርትፊኬት Aሰጣጥ ሂደት ላይ 
ከተስተዋሉ ችግሮች ባሻገር Aካባቢውን ያማከለ፣ ከፍተኛ የሕዝብ ተሳትፎ ያለው Eና 
ተመሳሳይ መዋቅር ይዞ ታች ድረስ ከመውረዱ Aኳያ ጠቀሜታውን ማየት ተችሏል 

(Hogan, 2016)። በተጨማሪም በ2008 የተደረገ Aንድ ጥናት በIትዮጵያ Eየተካሄደ 
ያለው የመሬት ሰርተፊኬት የመስጠት Aገልግሎት፤ በሰርተፊኬቱ ላይ የሴቶቹ ስም 

መሳይ ያሬድ 
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Eና ፎቶ Eንዲካተት መደረጉ ቀላል ግን ውጤታማ በሆነ መንገድ የሴቶቹን 
Iኮኖሚያዊና ማህበራዊ ደረጃ ማሻሻሉን ይገልፃል (Barne, 2010)። 

የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬት Aሰጣጥ ሂደት 

በAገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች Eንደታየው የሰርተፍኬት Aሰጠጥ ሂደቱ የሚጀመረው 
ከAካባቢው ህዝብ ጋር በሚደረግ ስብሰባ በAብላጫ ድምፅ በሚመረጡ የመሬት 
Aስተዳደር ኮሚቴ Aባላት Eና በትግበራው ከኮሚቴው የሚጠበቀውን ሀላፊነት በማሳወቅ 

Eና በመስክ ስራ ነው (Hogan, 2016)። ይህን መንገድ በመከተል የሚቋቋመው 
ኮሚቴ Aባል ብዛት በቀበሌ ደረጃ በAማካኝ 12 ሲሆን በAብዛኛው ስራውን በየቤቱ 
Eየተዘዋወሩ ለመስራት Eንዲያስችላቸው የሁለት ቀን ስልጠና ይወስዳሉ። ይህ ኮሚቴ 

ጠንካራ የሕዝብ ተሳትፎ በማረጋገጥ በኩል ጠቃሚ ሚና Eንዳለው ቢታመንም፤ 
በAብዛኛው የAፈፃፀም ሂደት Eና ኮሚቴው ሲዋቀር የሴቶች ተሳትፎ ደካማ Eንደሆነ 
ታይቷል። (Holden and Tefera, 2008)። 

በስልጠናው የተሳተፉ የኮሚቴው Aባላት በቀጣይ ስለ Eያንዳንዱ መሬቱ Aስፈላጊውን 
መረጃ የሚሰበስቡ ሲሆን መረጃው ሲጠናቀቅ ግልፅነትን ለመጨመር Eና ስህተትን 

ለመቀነስ የህዝብ ውይይት ከተደረገበት በኋላ በመዝገብ ተመዝግቦ ስም Eና ፎቶ 
ያለው የመጀመሪያ ደረጃ ሰርተፊኬት ለቤተሰቡ ይሰጣል (Hogan, 2016)። ይህ 
የመጀመሪያ ደረጃ ሰርተፊኬት Aሰጣጥ ሂደት በAጠቃላይ ፈጣን፣ Aነስተኛ ዋጋ 
የሚጠይቅ፣ ለማንም ያላደላ Eና በሕዝብ በተመረጡ ኮሚቴዎች የተመራ Eንደሆነም 

ጥናቶች ያሳያሉ። በAገሪቱም የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬት የመስጠት ሂደት ከ1998 
ጀምሮ የተካሄደ ሲሆን በሂደቱ ከ 5 ሚሊዮን በላይ ሰርተፊኬት ተሰጥቷል። ሂደቱ 
ጠንካራ የሕዝብ ተሳትፎ የነበረበት፣ Aብዛኛው ምዝገባ ስለድንበር ጉዳይ ለመወያየት 
ሁሉም Aዋሳኞች የተገኙበት ሲሆን ሕዝቡ ለሰርተፊኬቱ ዋጋ ሰጥቶ ለጠፋበት 

ሰርተፊኬት የሚጠበቅበትን ክፍያ ፈፅሞ ለመቀበል ፈቃደኛ የሆነበት ነበር (Hogan, 
2016)። ይህ በAጭር ጊዜ ውስጥ የተሰጠ የሰርተፊኬት ቁጥር ከሰሀራ በታች ባሉ 
ሀገራት ትልቁ ቁጥር በመሆንም ተመዝግቧል። በሌላ በኩልም ይህ የመሬት ይዞታ 
ሰርተፊኬት የመስጠት ሂደት በጋብቻ ተሳስረው Eየኖሩ ላሉ ባልና ሚስት Eንዲሁም 

ለሌሎች የህብረተሰቡ ክፍሉች የድሀውን ህብረተሰብ Aቅም የሚጨምርና የሕግ ድጋፍ 
የሚሰጥ Eንደሆነም Aሳይቷል።  

የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰርተፊኬት Aሰጣጥ Aፈፃፀም በተለያዩ ክልሎች 

በመሬት Aስተዳደሩ Aዋጅ 456/2005 Aንቀፅ 17/1 Eና 17/2 ላይ Eንደተገለፀው 
Eያንዳንዱ የክልል ምክር Aዋጁን ለማስፈፀም ቤት የሚያስፈልጉ ዝርዝር ድንጋጌዎችን 
የያዘ የገጠር መሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም ህግ Eንዲያወጣ ይህንን ስርዓት 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የሚያስፈፅሙ ድርጅታዊ መዋቅሮች በተዋረድ Eንዲያቋቁሙና የተቋቋሙትም 
Eንዲጠናከሩ ማድረግ Aለባቸው። በሕገ መንግስቱም Aንቀጽ 52/2 «መ» ለክልል 

መንግስታት መሬትን Eና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን የማስተዳደር ስልጣን 
ተሰጥቷቸዋል። በሌላ በኩል በAራት ክልሎች ማለትም በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ 
Eና ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ የመሬት ምዝገባ Eና ሰርተፊኬት Aሰጣጥ 
ሂደት ላይ የተደረገ Aንድ ጥናት በክልሎቹ መካከል በAፈፃፀም ደረጃ ተመሳሳይነትና 

ልዩነት ያላቸው ተግባራት Eንደተከናወኑ Aመልክቷል (Tesfaye, 2005; Deininger, 
et. al, 2007)። 

ሂደቱ ከሚመሳሰሉባቸው ነጥቦች መካከል በመጀመሪያዎቹ የስራው ሂደት 
የማሕበረሰብ ተሳትፎ ማካተቱ (ምንም Eንኳን የሴቶች ተሳፎ Aናሳ ቢሆንም፣ 
ለመሬት Aስተዳደር ኮሚቴዎች የሚሰጡት Aጭር ስልጠና Eና ኮሚቴዎቹ 

Aገልግሎቱን የሚሰጡት በነፃ መሆኑ ዋነኞቹ ሲሆኑ ክልሎቹን ካለያዩዋቸው ጉዳዮች 
ዋነኛ የሆነው ደግሞ በጋራ Eንዲሰጥ የታዘዘው መርህ በAንዳንድ ክልሎች ላይ 
ተግባራዊ Aለመሆኑ ነው። ለምሳሌ በAማራ ክልል Aጠቃላይ ከተሰጡት ሰርተፊኬቶች 
ውስጥ 9 በመቶ የሚሆነው Eንዲሁም በሮሚያ 58 በመቶ የወንዱን ስም ብቻ 

ተዘጋጅቶ ለባለቤቶቹ ተሰጥቷል (Weldetensaye, 2007)። በተጨማሪም በሮሚያ 
ክልል የተሰጡት ሰርተፊኬቶችም የይዞታ Aመልካች ፎቶ የAንድ ሰው ማንነት ብቻ 
የሚታይበት ሆኖ ተገኝቷል። 

በAጠቃላይ መልኩ ሲገመገም በAሰራር ሂደቱ ላይ በመሬት Aስተዳደር ኮሚቴ ውስጥ 
የሴቶች ውክልና Aናሳ Eንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። በሁሉም ክልሎች ከተቋቋሙ 

ኮሚቴዎች ውስጥ 20 በመቶ ብቻ የሚሆኑት ሴት Aባላትን ያካተቱ ሲሆን፤ 
በሮሚያ 8 በመቶ ብቻ የሚሆኑት የኮሚቴ Aባላቶች ሴቶች መሆናቸውን ያሳያል። 
በተጨማሪም በየክልሎቹ የሚገኙት የተለያዩ Aካባቢያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ስርዓቶች 
ትግበራው ላይ የተለያዩ ተፅEኖዎችንም Aድርሰዋል። ከ1998 ዓ.ም. ጀምሮ 

የተተገበረው ሰርተፊኬት የመስጠት መርሀ-ግብር Eንደ ሙከራ በተጀመረበት 
በትግራይ ክልል 88 ከመቶ ያህል የገጠር ነዋሪውን Aዳርሷል። በAማራ ክልል 
ምዝገባውን በሦስት ዓመታት ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ታቅዶ በሁለተኛው ዓመት 
መጨረሻ ላይ 79 ከመቶ መጠናቀቁ ሪፖርት ተደርጓል። በሮሚያ ከሚጠበቀው 4.1 

ሚሊዮን መካከል የ2.5 ሚሊዮኑ መረጃ የተሰበሰበ ቢሆንም በሰው ሀይል Eና በገንዘብ 
Eጥረት ምክንያት ሰርተፊኬቱን የማደል ሂደቱ መዘግየት ታይቶበታል። በደቡብ 
ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ ስራውን ሙሉ በሙሉ 1.8 ሚሊዮን 
ለሚገመት ቤተሰብ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ቢታሰብም ከAንድ ዓመት 

በኋላ 40 በመቶ የሚሆኑት ነዋሪዎች መረጃ ተሰብስቦ የተጠናቀቀ ሲሆን ሮሚያ 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 

51

መሳይ ያሬድ 

51 
 

ክልል ላይ Eንደታየው ሰርተፊኬቱን የማዳረስ ተመሳሳይ ችግር ነበረበት 
(Weldetensaye, 2007)።  

በAጠቃላይ ሲዳሰስ በሂደቱ በውሳኔ ሰጪነት ላይ ከፍተኛ የወንድ የበላይነት 
በሚታይበት መሆኑና ባህላዊው ተፅEኖ በመሬት Aስተዳደር ዙሪያ በሴቶች ላይ ጫና 
ማድረጉ የመሬት ሰርተፍኬት Aሰጣጥ ሂደቱ ያስመዘገበው ለውጥ ውስን Eንዲሆን 
Aድርጎታል። በተያያዥነትም ምንም Eንኳን ሕጉ ለሴቶች Eኩል ተጠቃሚነትና 

ባለቤትነት መብት Eውቅና ቢሰጥም ጎጂ ባሕላዊ ድርጊቶች Eና ለሴቶች በሚሰጠው 
ዝቅተኛ ግምት ሳቢያ ለፖሊሲው ውጤታማ ትግበራ Eና በAጠቃላይ በሴቶች መሬት 
የመያዝ Eና የመቆጣጠር መብት ላይ Aሉታዊ ተፅEኖ ተፈጥሯል። በሌላ በኩል 
የመሬት ሕጉ የመሬት ኪራይ ውል ለቀበሌው ማሳወቅና የቤተሰቡን ሙሉ ስምምነት 

የሚጠይቅ በመሆኑ ሂደቱ የሚከራየውን የመሬት መጠን Eንደቀነሰው ይታመናል 
(Tura 2014; Holden and Tefera 2008)። 

የትግራይ ክልላዊ መንግስት 

በትግራይ ክልል ተደጋጋሚ የመሬት ድልድል የተኪያሄደ ሲሆን፣ ይህም የመሬት 
ይዞታ ባላቸውን ሰዎች ዘንድ ቅሬታ የፈጠረ ነበር። ይህ ቅሬታም ከመሬት መበጣጠስ 
Eና ጥራት መውረድ ጋር የተያያዘ ሲሆን፤ ተጨማሪ ሽንሻኖ ላይ ፍራቻን ፈጥሯል። 
በAንፃሩ ድልድል የማድረጉ ተግባር መሬት ለሌላቸው ግለሰቦች መሬት የማግኘት 

Eድል የሰጠና በማንኛውም መንገድ መሬትን ለማዳረስ ያቻለ ነበር። በትግራይ ቀደም 
ብሎ የተጀመረው የመሬት ክፍፍል ሴቶች መሬት ለማግኘት Eንዲችሉና Eና በAሰራሩ 
ከወንድ Aቻዎቻቸው Eኩል ተሳታፊ Eንዲሆኑ ከማድረግ Aኳያ መልካም ጎን ያለው 
ሆኖ ተገኝቷል። ሂደቱ የሴቶችን ሀብት የማግኘት Eና የመጠቀም ህገ መንግስታዊ 

መብታቸውን Eንዲተገብሩ ያስቻለ ከመሆኑ በላይ የኑሮ ሁኔታቸውን የለወጠ ነበር 
(Tesfa, 2002)። 1998 ጀምሮ የመሬት ምዝገባ Eና ሰርተፊኬት መስጠት የጀመረው 
ክልሉ ከሌሎቹ ክልሎች Aንፃር ሲታይ የመጀመሪያ Eንዲሆን ቢያስችለውም 
የሰርተፍኬት Aሰጣጥ ትግበራው ላይ ግን የAንድ ግለሰብን ስም ብቻ Aካትቶ 

ተገኝቷል። ይህም የሆነበት ዋና ምክንያት የሰርትፍኬት Aሰጣጥ ትግበራው የጋራ 
ይዞታን ያፀደቀው የመሬት Aዋጅ ከመውጣቱ ቀደም ብሎ ስለነበር ነው። በመሆኑም 
Aብዛኛው የመሬት ይዞታ ምዝገባ በወንዱ/Aባወራው ስም ሊሆን ችሏል። ሕጉ 
ከተሻሻለም በኋላ ሰርተፊኬቱን በባል Eና ሚስት ስም Aሻሽሎ ለማውጣት በAስተዳደሩ 

በኩል ያለው መነሳሳት Aነስተኛ በመሆኑ ዛሬም የመሬት ይዞታ በAባወራው ስም ብቻ 
ተመዝግቦ ይገኛል። (Tesfa, 2002; Lavers, 2014)። 

የመሬት ይዞታው ተግባራዊ ከማድረግ Aንፃር ምንም Eንኳን በሰርትፊኬቱ ላይ 
የሰፈረው ይዞታ በAብዛኛው በወንዱ ስም ቢሆንም ባለትዳር የሆኑ ሴቶች ግን ከትዳር 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ጓደኞቻቸው Eኩል በመሬቱ ላይም ሆነ በምርቱ ላይ የመወሰን መብት Aላቸው። በፍቺ 
ጊዜም ሴቶች የሀብቱን 50 ከመቶ Eንደሚወስዱ ጥናቶች ያሳያሉ ። በሌላ በኩል 

ቀደም ብሎ በተሰበሰበ መረጃ Eንደታየው 35 ከመቶ የሚሆኑት ቤተሰቦች 
የወንድ/Aባወራ ጉልበት የሌላቸው በEማወራ የሚመሩ ቤተሰቦች በመሆናቸው 
መሬታቸውን ለምርት ለማብቃት Aብዛኛዎቹ ለEኩል Aራሽ ሲሰጡ Eና Aልፎ 
Aልፎም የጉልበት ሰራተኛ ቀጥረው በማሰራት ኑሯቸውን Eንደሚገፉ ተስተውሏል። 

የEኩል Aራሽ ሂደትን የሚጠቀሙ ሴቶች ለምርቱ የሚያስፈልገውን ግብዓት ማቅረብ 
ሲኖርባቸው ምርቱ በደረሰ ጊዜ ከAራሹ ጋር ምርቱን Eኩል የሚካፈሉ ይሆናል። 
ከዚህ በተጨማሪ ለEንስሳት መኖ የሚውለውን ተረፈ ምርት ሴቶቹ Eንዲወስዱ 
ይደረጋል (Tesfa, 2002; Lavers, 2014)።  

ምንም Eንኳን ጉልበት ሰራተኛ ቀጥሮ ማሰራት መሬትን ለEኩል Aራሽ ሰጥቶ 

ከማሰራት የተሻለ ጥቅም ቢያስገኝም ለግብርና ስራ የሚያስፈልጋቸውን ግብዓቶች 
በማጣታቸው ምክንያት Aብዛኛዎቹ ሴቶች በEኩሌታ ማሳረስን Eንደ ብቸኛ 
Aማራጫቸው ለመውሰድ ይገደዳሉ። የAራሽ ጉልበት፣ በሬ፣ ወይም ይህን ሊተካ 
የሚችል ቴክኖሎጂ፣ ብድር Eና ተመሳሳይ ግብዓቶች Eጥረት Eማወራዎች በወንዶች 

ላይ ጥገኛ Eንዲሆኑ ከማድረጉም በላይ ከመሬቶቻቸው የሚያገኙትም ጥቅም Aናሳ 
Eንዲሆን AስተዋፅO Aድርጓል። በመሆኑም ከመሬቱ የሚያገኙት ገቢ በተመሳሳይ 
Aንድ Aባወራ ያለው ቤተሰብ ከሚያገኘው ሲወዳደር ከግማሽ በታች ይሆናል (Lavers, 
2014)። 

Aማራ ክልላዊ መንግስት 

በ2000 ዓ.ም በወጣው የክልሉ የመሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም Aዋጅ 
(46/96/2000) መሠረት ክልሉ የመሬት ይዞታን የማከፋፈል ስርዓት ተግብሯል፤ 

Aዋጁን የማስፈፀሚያ ደንብ Eና መመሪያዎች በክልሉ የተፈጥሮ ሀብት Eና መሬት 
Aጠቃቀም ቢሮ ተረቆ ወጥቷል። የወጣው መመሪያም የEያንዳንዱን ባለድርሻ Aካላት 
ተግባርና ሀላፊነት ጨምሮ የመሬት የመጠቀም መብት፣ የውርስ መብት Eና በፍቺ 
ወቅት የመሬት ክፍፍል Eንዴት መምሰል Eንዳለበት ይዘረዝራል። የክልሉ የመሬት 

Aዋጅ ተጨማሪ የመሬት ሽንሻኖ የማይፈቀድ ሲሆን ያሉትን ይዞታዎች መጠን 
መለካት Eና ከነመለያቸው የመመዝገብ ስራዎችም ተካሂደዋል። ከዚህም በተጨማሪ 
Aዋጁ መሬትን የመያዝ፣ የመጠቀም፣ የማከራየት Eና የማሳረስ መብትን በግልፅ 
Aስቀምጧል። Aዋጁ ያሳካቸዋል ተብሎ ከተቀመጡት ዓላማዎች መካከል ምርታማነትን 

መጨመር፣ ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ፣ በመሬት ተጠቃሚዎች ዘንድ የይዞታ 
መተማመንን ማሳደግ Eና የEኔነት ስሜት በማስረፅ የAፈር ክለትን መከላከል 
ይገኙበታል።  



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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ጓደኞቻቸው Eኩል በመሬቱ ላይም ሆነ በምርቱ ላይ የመወሰን መብት Aላቸው። በፍቺ 
ጊዜም ሴቶች የሀብቱን 50 ከመቶ Eንደሚወስዱ ጥናቶች ያሳያሉ ። በሌላ በኩል 

ቀደም ብሎ በተሰበሰበ መረጃ Eንደታየው 35 ከመቶ የሚሆኑት ቤተሰቦች 
የወንድ/Aባወራ ጉልበት የሌላቸው በEማወራ የሚመሩ ቤተሰቦች በመሆናቸው 
መሬታቸውን ለምርት ለማብቃት Aብዛኛዎቹ ለEኩል Aራሽ ሲሰጡ Eና Aልፎ 
Aልፎም የጉልበት ሰራተኛ ቀጥረው በማሰራት ኑሯቸውን Eንደሚገፉ ተስተውሏል። 

የEኩል Aራሽ ሂደትን የሚጠቀሙ ሴቶች ለምርቱ የሚያስፈልገውን ግብዓት ማቅረብ 
ሲኖርባቸው ምርቱ በደረሰ ጊዜ ከAራሹ ጋር ምርቱን Eኩል የሚካፈሉ ይሆናል። 
ከዚህ በተጨማሪ ለEንስሳት መኖ የሚውለውን ተረፈ ምርት ሴቶቹ Eንዲወስዱ 
ይደረጋል (Tesfa, 2002; Lavers, 2014)።  

ምንም Eንኳን ጉልበት ሰራተኛ ቀጥሮ ማሰራት መሬትን ለEኩል Aራሽ ሰጥቶ 

ከማሰራት የተሻለ ጥቅም ቢያስገኝም ለግብርና ስራ የሚያስፈልጋቸውን ግብዓቶች 
በማጣታቸው ምክንያት Aብዛኛዎቹ ሴቶች በEኩሌታ ማሳረስን Eንደ ብቸኛ 
Aማራጫቸው ለመውሰድ ይገደዳሉ። የAራሽ ጉልበት፣ በሬ፣ ወይም ይህን ሊተካ 
የሚችል ቴክኖሎጂ፣ ብድር Eና ተመሳሳይ ግብዓቶች Eጥረት Eማወራዎች በወንዶች 

ላይ ጥገኛ Eንዲሆኑ ከማድረጉም በላይ ከመሬቶቻቸው የሚያገኙትም ጥቅም Aናሳ 
Eንዲሆን AስተዋፅO Aድርጓል። በመሆኑም ከመሬቱ የሚያገኙት ገቢ በተመሳሳይ 
Aንድ Aባወራ ያለው ቤተሰብ ከሚያገኘው ሲወዳደር ከግማሽ በታች ይሆናል (Lavers, 
2014)። 

Aማራ ክልላዊ መንግስት 

በ2000 ዓ.ም በወጣው የክልሉ የመሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም Aዋጅ 
(46/96/2000) መሠረት ክልሉ የመሬት ይዞታን የማከፋፈል ስርዓት ተግብሯል፤ 

Aዋጁን የማስፈፀሚያ ደንብ Eና መመሪያዎች በክልሉ የተፈጥሮ ሀብት Eና መሬት 
Aጠቃቀም ቢሮ ተረቆ ወጥቷል። የወጣው መመሪያም የEያንዳንዱን ባለድርሻ Aካላት 
ተግባርና ሀላፊነት ጨምሮ የመሬት የመጠቀም መብት፣ የውርስ መብት Eና በፍቺ 
ወቅት የመሬት ክፍፍል Eንዴት መምሰል Eንዳለበት ይዘረዝራል። የክልሉ የመሬት 

Aዋጅ ተጨማሪ የመሬት ሽንሻኖ የማይፈቀድ ሲሆን ያሉትን ይዞታዎች መጠን 
መለካት Eና ከነመለያቸው የመመዝገብ ስራዎችም ተካሂደዋል። ከዚህም በተጨማሪ 
Aዋጁ መሬትን የመያዝ፣ የመጠቀም፣ የማከራየት Eና የማሳረስ መብትን በግልፅ 
Aስቀምጧል። Aዋጁ ያሳካቸዋል ተብሎ ከተቀመጡት ዓላማዎች መካከል ምርታማነትን 

መጨመር፣ ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ፣ በመሬት ተጠቃሚዎች ዘንድ የይዞታ 
መተማመንን ማሳደግ Eና የEኔነት ስሜት በማስረፅ የAፈር ክለትን መከላከል 
ይገኙበታል።  
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የክልሉን የመሬት ይዞታ ሰርተፊኬት Aሰጣጥ በተመለከተ ሴቶች በተለይ ተግባር 
Aስፈፃሚ በሆኑት ኮሚቴዎች ውስጥ ከፍተኛ ተሳታፊነት Eንዲኖራቸው ቢታሰብም 

በተግባር ግን ተሳትፏቸው በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ተገኝቷል። ለዚህም Eንደ ዋና 
ምክንያት ከሚጠቀሱት ውስጥ በስብሰባዎች መሳተፍ የወንዶች ሀላፊነት Eንደሆነ 
ማሰብ፣ በAካባቢያቸው በሚከናወኑ ድርጊቶች የሴቶች ተሳትፎ ማነስ፣ በማኅበራዊና 
ፖለቲካዊ ጉዳዮች ያላቸው የተሳትፎ ደረጃ ዝቅተኛ መሆንና የሴቶች ለመሪነት ቦታ 

Aለመብቃት ይገኙበታል። ይህም በፖሊሲ የተቀመጠውን የሴቶችን ተሳትፎ 
የማረጋገጥ Aላማ ወደኋላ የሚያስቀር ሆኗል። ምንም Eንኳን የክልሉ የመሬት ይዞታ 
Aሰጣጥ ተግባር Aፈፃፀም ችግር Eንዳለው ቢታሰብም መሬቱን የመመዝገቡ ስራ ግን 
ሴቶች በመሬት ላይ ከወንዶች Eኩል መብት Eንዲኖራቸው Aስችሏል። ይህም ሴቶችን 

በመሬት የመጠቀም Eና መሬትን የመቆጣጠር ብሎም ውሳኔ የመስጠት Aቅምን 
Aሻሽሏል (Teklu, 2005)። በተጨማሪም በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች በተካሄዱ 
ጥናቶች የመሬት Aዋጁ ትግበራ ያመጣቸው መሻሻሎች በመሬት ዙርያ የሚነሱ 
ግጭቶች መርገባቸው፣ Aርሶ Aደሩ በይዞታው በመተማመኑ ምክንያት ለመሬቱ 

Eንክብካቤ Eና ጥበቃ ማድረግ መጀመሩ Aንዲሁም የምርታማነት መጨመር 
ይጠቀሳሉ (Barne, 2010)። 

በሌላ መልኩ ትኩረት የሚሹ Eንደ ሴቶች፣ Aካል ጉዳተኞች Eና Aቅመ ደካሞች 
የመሳሰሉ የህብረተሰብ ክፍሎች መሬታቸውን ራሳቸው ለማልማት ባለመቻላቸው 

ለEኩል Aራሽ የሚሰጡ ሲሆን፤ በAንዳንድ ቦታዎች ላይም መሬታቸውን በስማቸው 

ለማስመዝገብ ውጣ ውረዶች በመብዛታቸው ምክንያት ውጤታማ ሳይሆኑ ሲቀሩ 
ይታያል። በፍቺ ምክንያት ወይም በውርስ መብት ጥያቄ ሂደት ላይ ያለች ሴት ደግሞ 

መብቷ Aደጋ ላይ የወደቀ ሊሆን ይችላል (Kanji et al., 2005; Teklu, 2005)።  

ሌላው ቁልፍ ጉዳይ በAካባቢው መብቷን የምትጠይቅ ሴት Eንደ ችግር ፈጣሪ 
ስለምትቆጠር Eና በAስተዳደሩም ቀና Aቀባበል ስለማይደረግላት ብዙ ውጣ ውረዶች 
ሊደርስባት ይስተዋላል። በሌላ በኩል የመደበኛውን ፍትህ ስርዓት ለማግኘት የገንዘብ፣ 

የጊዜ Eና የመረጃ Eጥረት ስለሚጋጥማቸው Aብዛኛው የሴቶች ጉዳይ በAካባቢ 
ሽማግሌዎች የሚፈታ ሆኗል፤ ይህም ችግራቸው ተሸፋፍኖ ትክክለኛውን ፍትህ 
ሳያገኙ Eንዲቀሩ ይደርጋቸዋል (Teklu, 2005)።  

ከሕጉ ባሻገር በAማራ ክልል በማሕበረሰቡ ውስጥ ያለው ለሴቶች የሚሰጥ ዝቅተኛ 

ግምትና Aነስተኛ የቤተሰብ ድጋፍ ለይዞታ Aለመተማመን AስተዋፅO ሲያደርግ 
ይታያል። ስርዓተ ፆታን ማEከል ያደረገው የስራ ክፍፍል በወንድ Eና ሴት 
ባለመሬቶች መካከል በግልፅ የሚታይ የAጠቃቀም ልዩነት Aስከትሏል። ለምሳሌ 
ስርዓቱ ሴት በሬ ጠምዳ ሞፈር ጨብጣ ማረስን ነውር በማድረጉ ሴት ባለመሬቶች 

መሬታቸውን ከወንዶች ጋር የጋራ የማረስ ወይንም የማከራየት ስምምነት ውስጥ 
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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Eንዲገቡ ይገደዳሉ። በEነዚህና ሌሎች ተያያዥ ምክንያቶችም የተነሳ የሴቶች የመሬት 
Aጠቃቀም ምርጫ መገደቡና ከመሬቱ የሚያገኙት ጥቅም ማነሱ Aይቀሬ ሆኗል። 

በሌላ በኩል በፍቺ በተለያዩ የትዳር Aጋሮች መካከል የሚፈጠር የመሬት ምዝገባ 
ውዝግብ ነው። ይኸውም ለረጅም ግዜ ከቀድሞ ባለቤታቸው ጋር የEኩል ሲያሳርሱ 
የቆዩ ሴቶች በመሬት ምዝገባ ወቅት ትክክለኛው የይዞታ መጠን በስማቸው ሳይመዘገብ 
Eንደሚቀርና ከAጠቃላይ ይዞታ Aንድ Aራተኛውን የሚሆነውን ብቻ ማግኘታቸው 
ጥናቶች ያመለክታሉ (Teklu, 2005)።  

በሌላ በኩል በክልሉ በምስራቅ ጎጃም Eና ወሎ Aካባቢ የተደረገ ጥናት Eንዳመለከተው 
Eማወራ የሆኑ የመሬት ባለቤቶች መሬታቸውን ለባላቸው ወገኖች ለማከራየት 
Eንደሚገደዱና ከመሬቱ የሚያገኙት ጥቅም Aጥጋቢ ሆኖ ባያኙትም መሬቱን 
ማስለቀቅ ባለመቻላቸው ከይዞታቸው ተገቢውን ጥቅም ማግኘት ሳይችሉ ይቀራሉ 

(Holden and Bezabih, 2006)። ከዚህም ባለፈ የክልሉ የመሬት ሕግ Aንድ ባለመሬት 
ከይዞታው ግማሽ በላይ ማከራየት ባለመፍቀዱ ምክንያት Aስፈላጊው የምርት ግብዓት 

የሌላቸው ሴቶች Eና Aቅመ ደካሞች መሬታቸውን ሙሉ በሙሉ Aከራይተው 
የመጠቀም Eድልን ተነፍገዋል። በAንፃሩ የመሬት መብታቸውን በAግባቡ ያስከበሩ 

የህብረተሰብ ክፍሎች በዓመቱ የሚጠበቅባቸውን ግብር Eስከከፈሉ Eና መሬቱ 
Eስካሳረሱ ድረስ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በመዘዋወር ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን 
Eድል በመጠቀም Aቅመ ደካሞችና Eማወራዎች በየAካባቢያቸው Aቅራቢያ በሚገኙ 

ከተሞች በመንቀሳቀስ የIኮኖሚ ጉድለታቸውን ለማሟላት በሚያስችሉ Aነስተኛ የገቢ 
ማስገኛ ስራዎች ላይ ሲሳተፉ ማየት የተለመደ ሆኗል (Teklu, 2005)። 

ሮሚያ ክልላዊ መንግስት 

የሮሚያ የገጠር መሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር ደንብ ቁጥር 130/2007 ሴቶች 
ከወንድ Eኩል የገጠር መሬት የመያዝ፣ የመጠቀም Eና የማስተዳደር መብት 
Eንዳላቸው የገጠር መሬት ይዞታን የማከራየት፣ የማስተላለፍ Eና በይዞታው ላይ 

ንብረት ማሳረፍ Eንደሚችሉ ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ Aቅመ ደካሞች፣ Aካል 
ጉዳተኞች፣ ወላጅ Aልባ ልጆችና Eና ሴቶች በይዞታቸው ላይ ሰራተኛ በመቅጠር፣ 
በማከራየት ወይንም ገቢን በመጋራት ስምምነት መጠቀም Eንደሚችሉ ይደነግጋል። 
በክልሉ ከግማሽ በላይ የመሬት ይዞታን ማከራየት የማይፈቀድ ሲሆን፤ የኪራይ 
ስምምነት ህጋዊነት የሚኖረውም በግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ተረጋግጦ ሲመዘገብ 

ብቻ Eንደሆነ ይገልፃል። የገጠር መሬት ይዞታ መረጃ የባለይዞታውን ስም፣ ድንበር፣ 
መሬቱ ያለበት ሁኔታ፣ የመሬቱ ደረጃ የባለይዞታው መብት Eና ግዴታ በሮሚያ 
ግብርና Eና ገጠር ልማት ቢሮ ተመዝግቦ ጥቅም ላይ Eንዲውል ይደረጋል። 

የይዞታው ባለቤትም የመሬቱን Aጠቃላይ መረጃ ከመብትና ግዴታ ጋር ተያይዞ 



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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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Eንዲገቡ ይገደዳሉ። በEነዚህና ሌሎች ተያያዥ ምክንያቶችም የተነሳ የሴቶች የመሬት 
Aጠቃቀም ምርጫ መገደቡና ከመሬቱ የሚያገኙት ጥቅም ማነሱ Aይቀሬ ሆኗል። 

በሌላ በኩል በፍቺ በተለያዩ የትዳር Aጋሮች መካከል የሚፈጠር የመሬት ምዝገባ 
ውዝግብ ነው። ይኸውም ለረጅም ግዜ ከቀድሞ ባለቤታቸው ጋር የEኩል ሲያሳርሱ 
የቆዩ ሴቶች በመሬት ምዝገባ ወቅት ትክክለኛው የይዞታ መጠን በስማቸው ሳይመዘገብ 
Eንደሚቀርና ከAጠቃላይ ይዞታ Aንድ Aራተኛውን የሚሆነውን ብቻ ማግኘታቸው 
ጥናቶች ያመለክታሉ (Teklu, 2005)።  

በሌላ በኩል በክልሉ በምስራቅ ጎጃም Eና ወሎ Aካባቢ የተደረገ ጥናት Eንዳመለከተው 
Eማወራ የሆኑ የመሬት ባለቤቶች መሬታቸውን ለባላቸው ወገኖች ለማከራየት 
Eንደሚገደዱና ከመሬቱ የሚያገኙት ጥቅም Aጥጋቢ ሆኖ ባያኙትም መሬቱን 
ማስለቀቅ ባለመቻላቸው ከይዞታቸው ተገቢውን ጥቅም ማግኘት ሳይችሉ ይቀራሉ 

(Holden and Bezabih, 2006)። ከዚህም ባለፈ የክልሉ የመሬት ሕግ Aንድ ባለመሬት 
ከይዞታው ግማሽ በላይ ማከራየት ባለመፍቀዱ ምክንያት Aስፈላጊው የምርት ግብዓት 

የሌላቸው ሴቶች Eና Aቅመ ደካሞች መሬታቸውን ሙሉ በሙሉ Aከራይተው 
የመጠቀም Eድልን ተነፍገዋል። በAንፃሩ የመሬት መብታቸውን በAግባቡ ያስከበሩ 

የህብረተሰብ ክፍሎች በዓመቱ የሚጠበቅባቸውን ግብር Eስከከፈሉ Eና መሬቱ 
Eስካሳረሱ ድረስ በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል በመዘዋወር ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን 
Eድል በመጠቀም Aቅመ ደካሞችና Eማወራዎች በየAካባቢያቸው Aቅራቢያ በሚገኙ 

ከተሞች በመንቀሳቀስ የIኮኖሚ ጉድለታቸውን ለማሟላት በሚያስችሉ Aነስተኛ የገቢ 
ማስገኛ ስራዎች ላይ ሲሳተፉ ማየት የተለመደ ሆኗል (Teklu, 2005)። 

ሮሚያ ክልላዊ መንግስት 

የሮሚያ የገጠር መሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር ደንብ ቁጥር 130/2007 ሴቶች 
ከወንድ Eኩል የገጠር መሬት የመያዝ፣ የመጠቀም Eና የማስተዳደር መብት 
Eንዳላቸው የገጠር መሬት ይዞታን የማከራየት፣ የማስተላለፍ Eና በይዞታው ላይ 

ንብረት ማሳረፍ Eንደሚችሉ ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ Aቅመ ደካሞች፣ Aካል 
ጉዳተኞች፣ ወላጅ Aልባ ልጆችና Eና ሴቶች በይዞታቸው ላይ ሰራተኛ በመቅጠር፣ 
በማከራየት ወይንም ገቢን በመጋራት ስምምነት መጠቀም Eንደሚችሉ ይደነግጋል። 
በክልሉ ከግማሽ በላይ የመሬት ይዞታን ማከራየት የማይፈቀድ ሲሆን፤ የኪራይ 
ስምምነት ህጋዊነት የሚኖረውም በግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ተረጋግጦ ሲመዘገብ 

ብቻ Eንደሆነ ይገልፃል። የገጠር መሬት ይዞታ መረጃ የባለይዞታውን ስም፣ ድንበር፣ 
መሬቱ ያለበት ሁኔታ፣ የመሬቱ ደረጃ የባለይዞታው መብት Eና ግዴታ በሮሚያ 
ግብርና Eና ገጠር ልማት ቢሮ ተመዝግቦ ጥቅም ላይ Eንዲውል ይደረጋል። 

የይዞታው ባለቤትም የመሬቱን Aጠቃላይ መረጃ ከመብትና ግዴታ ጋር ተያይዞ 

መሳይ ያሬድ 
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የተዘጋጀውን ሰርተፊኬት በቢሮው Aማካኝነት ያገኛል። ባለይዞታው በመሬቱ Eስከ 
ህይወቱ ፍፃሜ ድረስ የመጠቀም መብት ሲኖረው፤ ባል Eና ሚስት ለጋራ ይዞታቸው 

የሁለቱንም ስም የያዘ ሰርተፊኬት በጋራ Eንዲሰጣቸው Eንዲሁም በይዞታቸው ላይ 
Eኩል የመጠቀም መብት Eንዳላቸው Aስቀምጧል። ከዚህም ባለፈ በEያንዳንዳቸው 
ስም የተያዘ የግል ይዞታ ካላቸውም ለየብቻቸው የይዞታ ሰርተፊኬት ሊኖራቸው 
Eንደሚችል ተደንግጓል (Oromia Rural Land Use and dministration 

Proclamation No . 130 /2007)። 

የሰርፍኬት Aሰጣጥና የይዞታ ምዝገባው ከመጀመሩ በፊት በAለም ባንክ በተጠና ጥናት 
ላይ Eንደተመለከተው በክልሉ ያሉ ሴቶች በፍቺ ወቅት የሚደርሳቸው የተወሰነ 
ገንዘብ፣ Eህል ወይም ከብት ነው። ንብረት የመጠቀም Eድል ከማጣታቸው ባለፈ 

የደረሰ ወንድ ልጅ ካላቸው መሬት ሊያገኙ የሚችሉ ሲሆን ላቅመAዳም የደረሱ ልጆች 
የሌላቸው ግን Aካባቢውን ለቀው ወደ ትውልድ ስፍራቸው Eንዲመለሱ ይገደዳሉ። 
በሮሚያ ሃቴ Aንዶዴ በተባለ Aካባቢ የተጠና ጥናት በፍቺ ወቅት ሴቶች 
መሬታቸውን Eንደሚያጡ Eና የጋብቻ Aካባቢያቸውን ለቀው በመሰደድ ስራ የመቀጠር 

ወይንም ድጋሚ ለማግባት Eንደሚሞክሩ Aመልክቷል (Tesfa, 2002)። በሌላ በኩል 
Eንደ Aርሲ ባሉ Aካባቢዎች ለንብረትና ቤተሰብ ጥበቃ ሲባል ባላቸው የሞተባቸውን 
ሴቶች መሬቱንና ልጆቻቸውን ጨምሮ ከነጠቅላላ ንብረቱ የባል ወንድም 
Eንዲወርሳቸው ይደረጋል።  

በተቃራኒው ደግሞ በክልሉ የሴቶች የመሬት ባለቤትነትና ተጠቃሚነትን በተመለከተ 
በቅርብ Eየታዩ ያሉ ለውጦች Aበረታች መሆናቸውን የሚያመላክቱ የቅርብ ግዜ 
ጥናቶችም Aሉ። ከነዚህ መካከል በትዳር ምክንያት ከAካባቢያቸው ርቀው የሚገኙ 
ሴቶች ከቤተሰቦቻቸው የመሬት ድርሻቸውን ለማግኘት ጥያቄ ማቅረብ መጀመራቸው 

ይጠቀሳል። ይህም ለመሬት የሚሰጠው ቦታ ከፍ ማለቱና ያገቡት ሴቶች በሌሉበት 
ከሩቅ ሆኖ መሬትን ማስተዳደር መቻላቸውን ያሳያል (dugna, 2016)። በሮሚያ 
ክልል ኩዩ ቀበሌ በተደረገ ሌላ ጥናትም ሴቶች ከባሎቻቸው Eኩል በመሬት ላይ 
ማዘዝም ሆነ ይዞታውን ማስተዳደር መጀመራቸው ያላቸውን ብቃት ማሳያ Eንደሆነ 

ታይቷል። በቤተሰብ ውስጥ የሚደረግ የመሬት Aስተዳደር ውሳኔዎች የጋራ Eየሆኑ 
መምጣቻውም ለሴቶች ይሰጥ የነበረን ደረጃ Eያሳደገ ነው። ከዚህም ባለፈ በፍቺ 
ከትዳር Aጋሮቻቸው ጋር የተለያዩ ሴቶች ከባለፉት ጊዜያት በበለጠ መሬት የማግኘት 
መብታቸው የተከበረ በመሆኑ ያላቸውን ሀብት ማረጋገጥ ችለዋል። ባገኙት የመሬት 

ድርሻም በEኩሌታ በማሳረስም ሆነ መሬቱን በማከራየት ለኑሯቸው መተዳደሪያ 
የሚሆን ገቢን ማግኘት መቻላቸው Eንደ ትልቅ Eመርታ የሚታይ ነው። ለዚህም 
ውጤት መሳካት የመሬት ምዝገባ ሰርትፍኬት ትልቁን ድርሻ ይዟል።  
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች Eና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት 

በተለምዶ በደቡብ ክልል መሬት በወንድ የዘር ግንድ ተከትሎ የሚተላለፍ ሲሆን 
ወጣት ሴቶች ማንን Eና መቼ Eንደሚያገቡ የመወሰን መብታቸው ውስን ነው። ሴት 

ልጅ በቤተሰቧ ወይም በጎሳዋ ውሳኔ መሰረት ትዳር መስርታ ወደ ባሏ ጎሳና Aካባቢ 
ትቀላቀላለች። በመሆኑም ከቤተሰብ ምንም መሬት Aትወርስም ጥሎሽ Eና ስጦታ 
ለቤተሰቧ በመስጠት ሴቷ የባሏ Eና የጎሳው ንብረት ትሆናለች። ይህ ማለት ባል 
ሲሞት Eንኳ በትዳር ያፈሯቸውን ንብረቶች በሙሉ የጎሳው ሆኖ መቀጠል ስላለበት 

የባል ወንድምን Aግብታ በጎሳው ለመኖር ትገደዳለች (Holden and Tefera, 2008)። 

የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦቸ ሕዝቦች ክልላዊ መስተዳድር ምክር ቤት በAዋጁ Aንቀፅ 
18 ንስ Aንቀፅ 1 በተሰጠው ስልጣን መሰረት፤ የገጠር መሬት Aስተዳደር Eና 
Aጠቃቀም የAፈፃፀም ደንብ ቁጥር 66/2007 Aውጥቷል። በደንቡ መሠረት ባል Eና 

ሚስት በይዞታቸው Eኩል የመጠቀም መብት ያላቸው ሲሆን፤ መሬቱን ለግብርና 
Aገልግሎት የማዋል፣ ጉልበት ቀጥሮ የማሰራት፣ የማከራየት Eና የጋራ Eርሻ 
የማሳረስ መብትንም Aካቷል። ለገጠር መሬት ተጠቃሚዎች ይዞታቸው ተለክቶና 
ተመዝግቦ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር ይሰጣቸዋል። ይህ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር 

የባለ ይዞታውን ስም፣ የቤተሰብ ብዛት፣ Aዋሳኝ፣ የይዞታ መጠንና ሌሎች Aስፈላጊ 
መረጃዎችን የያዘ ይሆናል። የመሬት ይዞታው የባልና ሚስት የጋራ ንብረት ከሆነ 
ወይንም በሌሎች በጋራ የተያዘ ከሆነ ለይዞታቸው የጋራ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር 
ሊሰጥ Eንደሚገባ ይደነግጋል። በተጨማሪም ሴቶች፣ Aቅመ ደካሞችና ወላጅ Aልባ 

ልጆች ይዞታቸውን በሚያከራዩበት ጊዜ በየደረጃው ከሚገኙ Aካላት ጥበቃና ድጋፍ 
Eንዲደረግላቸው Aዋጁ ያዛል። 

ይህ የመሬት ምዝገባ ስርዓት ሁሉንም የህረተሰብ ክፍል ያማከለና ለሁሉም 
የህብረተሰብ ክፍል በተሰጠው መመርያ መሠረት ሰርተፊኬቱን የማግኘት Eድል 

Eንዲኖረው ያደረገ ነው። ይህም ተግባር ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች በይዞታ 
መተማመንን ከመጨመሩ ባሻገር የሴቶቹም ስም በሰርተፊኬቱ ላይ መስፈሩ መሬቱን 
ከፍቺ በኋላም ይዛ መቆየት Eንደምትችል ያላትን Eምነት Aሳድጓል። በAንድ ጥናት 
ላይ Aንደታየው 80 ከመቶ በላይ የሚሆኑት ሴቶች በሰርተፊኬቱ ላይ ስማቸውን Eና 

ፎቶግራፋቸው መኖሩን Eንደ ጥሩ ነገር የተቀበሉት ሲሆን በተጨማሪም በጥናቱ 
የመሬት ምዝገባው Eና ሰርተፊኬት መስጠቱ ይፈጠሩ የነበሩ የወሰንና የውርስ 
ግጭቶችን መቀነሱና Eና ዛፍ መትከልን Eንዳበረታታ ተመልክቷል (Holden and 

Tefera, 2008)። ከሌሎች ጊዜያት ባለፈ ከተስተዋሉ መልካም ለውጦች ውስጥም 
የመሬት ውርስ Aንዱና ዋንኛ ነው። በከምባታ ጠምባሮ Eና ወላይታ Aካባቢዎች 
በተደረጉ ጥናቶች ላይ Eንደሚታየው ወላጆች ካለፉት ጊዜያት በተለየ ለሴት 
ልጆቻቸው መሬት ማውረስ መጀመራቸውና በAካባቢው በማደግ ላይ ያለው የሴት 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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ልጆች የሀብት መብት ግንዛቤ ቀላል የማይባል Eንደሆነ ተመልክቷል። የተደረገው 
የፖሊሲ Eርምጃም ለነዚህ መሰል Aዎንታዊ ለውጦች መመዝገብ Aንዱ ዋና ምክንያት 

ሊሆን Eንሚችል ይታመናል። 

ከላይ ከታዩት ለውጦች ባሻገር በደቡብ ክልል የሚታዩ ጎጂ ባህላዊ ልምዶች የሴቶችን 
መብት Eና ብቃት መገደባቸው Aልቀረም። ከነዚህም ባህላዊ ክስተቶች ውስጥ Aንዱ 
ከAንድ በላይ ጋብቻ የመመስረት ልማድ ሲሆን ይህም የመሬት ይዞታ ላይ ውዥንብር 

ሲፈጥር ይታያል። ይህን Aይነት ትዳር የመሰረቱ ሴቶች Aኗኗራቸው በተለያዩ 
ቦታዎች ሲሆን የመሬት ባለይዞታም ሊሆኑ ይችላሉ። በመሬት ይዞታ ወቅት የትዳር 
Aጋሮቻቸው የመሬት ሰርተፊኬቱን ከመጀመሪያዋ ሚስት ጋር ብቻ ሊሰጠው ሲገባ 
ከሁሉም ሚስቶቹ ጋር ሰርተፊኬት Eንደሚቀበል Aረጋግጧል (Holden and Tefera, 

2016)። 

የሴቶች የመሬት ይዞታ መብት መረጋገጥ ያለው ጠቀሜታ  

የመሬት ይዞታ ማሻሻያ Aዋጆች የተለያዩ ዓላማዎችን ለማሳካት Eና ጠቀሜታ 
ለመስጠት ዋነኛ መሠረቶች ናቸው። በተለያዩ ጥናቶች Eንደታየው የመሬት ሽንሻኖ 
Eና የይዞታ መተማመኛ ማጣት የፈጠረው ስጋት መሬቱን በAግባቡ ለመጠቀም፣ 
ለመንከባከብ Eና በመሬቱ ላይ ዘላቂ ጥበቃ Eና ልማት ለማድረግ ተነሳሽነትን 

በመቀነስ ለመሬት መጎዳት ለስነ-ምህዳር ቀውስ Eና ምርታማነት መቀነስ ምክንያት 
ሆኗል። ምንም Eንኳ የመሬት ባለይዞታ መሆን መሬቱን በAግባቡ ለመያዝ ማረጋገጫ 
ባይሆንም፤ ገበሬው በይዞታው ላይ መተማመን Eንዲያድርበት Eና የመሬት ጥበቃ 
ስራዎችን ለመስራት መነሳሳት ከመፍጠሩ በተጨማሪ በመሬት ዙሪያ ያሉ ግጭቶችን 
ለመቀነስ ወሳኝ ጉዳይ ሆኖ ይታያል (Lavers, 2014)። 

የመሬት ይዞታ በፖሊሲው መረጋገጡ Eና መተግበሩ የገጠሩን የኑሮ ሁኔታ 
ለማሻሻል፣ ድሀ ተኮር Eድገት ለማምጣት፣ ዘላቂ የመሬት Aጠቃቀም ለመተግበር 
Eንዲሁም ለሰላም Eና Aብሮ ለመኖር Aስተዋፅኦ Aለው። ለመሬት መብት Eውቅና 

መስጠት የመሬት ወረራ ለመከላከል፣ በመሬቱ ላይ የማሻሻያ ስራ ለመስራት 
ከማነሳሳቱ Eና Aነስተኛ ብድር የማግኘት Eድል ከማሻሻሉም ባሻገር መብቱ 
ያልተሰጣቸው Aካላት በመሬቱ ዙሪያ ለሚደረገው ድርድር ተሳትፎ Eና መሬቱ 
ቢወሰድ የመሬት ባለይዞታው በመሬቱ ላይ ላሳረፈው ንብረት ካሳ የማግኘት Eድሉን 

Eውን ማድረግ ይችላል (Lavers, 2016)። 

መደበኛውም ሆነ መደበኛ ያልሆነው የመሬት ይዞታ Aሰራር ሴቶችን (በተለይ 
የገጠሯን ሴት) ያገለለ ሲሆን መሬትም ይሁን ሌሎች የሀብት ምንጭ የሆኑ 
ንብረቶችን ማፍራት Eና በንብረቱ የማዘዝ ወይም የመቆጣጠር መብትን ማረጋገጥ 
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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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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የሴቶችን Eኩልነት ለማረጋገጥ Eና በቂ የኑሮ ፍላጎቶችን ለማሳካት ወሳኝ ጉዳይ 
ነው። ይህ ሀብት ለሴቶቹ ለራሳቸውም ብሎም ለቤተሰባቸው Aስፈላጊውን የEለት 

ተEለት ፍላጎት ለማሟላት Eና Aስቸጋሪ የሆኑ የሕይወት ተግዳሮቶችን ለመወጣት 
ይጠቅማቸዋል (UN HUMN RGHTS and UN WOMN, 2013)። የመሬት 
ባለቤት መሆን መሬቱን በማከራየት ወይም ለብድር ዋስትና በማስያዝ ከመሬቱ 
ቀጥተኛ የIኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን ያስችላል። የይዞታ መብቷ የተረጋገጠላት ሴት 

Aማራጭ የችግር መወጫ ዘዴዎች ላይ በማተኮር በAረጋዊነት ወቅት፣ ባሏ በሞት 
ወይም በፍቺ ሲለያት ከIኮኖሚ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ችግሮች ተጋላጭነቷ 
ይቀንሳል (CRW, 2005; velyn 2014)። በተጨማሪም የመሬት Aስተማማኝ ይዞታ 
Eና የምግብ ዋስትና ስርዓተ-ምግብ መጠበቅ ያላቸው ጥብቅ ግንኙነት የሚጎላው 

የመሬቱ ባለይዞታ ሴቷ ስትሆን ነው (lemu, 2015)። የገጠሯ ሴት ያላት መሬት 
ለሽያጭ ከሚውል ይልቅ Aርሳ/Aሳርሳ ለፍጆታ የሚውል ሰብል ማምረት ወይም 
ያገኘችውን ገንዘብ ለቤተሰቡ ምግብ ወጪ ማድረግ የምትመርጥ በመሆኑ፤ የሴቶች 
የመሬት መብት መረጋገጥ ከቤተሰብ ምግብ ዋስትና ጋር ትስስሩ የጠበቀ ነው። 

የይዞታ መረጋገጥ ምን Eና የት ማምረት፣ ምን Aይነት ዘዴ መጠቀም Eንዳለባት Eና 
የቱን መሸጥ የቱን ለፍጆታ ማዋል Eንደሚገባት የመሳሰሉት ትላልቅ ውሳኔ ለማሳለፍ 
የሚያስችል ነው (velyn, 2014)። 

የመሬት ይዞታ መረጋገጥ ለሴቶች ካለው ሰፊ Iኮኖሚያዊ Eና ማኅበራዊ ጥቅም 
ባሻገር የሚሰጠው መንፈሳዊና ስነልቦናዊ ድጋፍ ከፍተኛ ዋጋ ያለውና ከማሕበረሰቡ 

ጋር በጥልቀት የሚያስተሳስር ነው። በመሬት ከመጠቀም ይልቅ የመቆጣጠር Aቅም 
ያላት ሴት በማሕበረሰቡ ውስጥ የሚኖራት ደረጃ Eና ተሰሚነት ከፍ ያለ በመሆኑ 
በማሕበረሰቡ ውስጥ በማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያላት ተሳትፎ Eና 
የመደራደር Aቅም ይጨምራል። ማሕበረሰቡን የማበረታታትና የመሠረታዊ 
Aገልግሎት ጥያቄዎችን የማስተባበር Aቅሟንም ያሻሽላል (velyn, 2014)። 

ለውጡን ለማሳካት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች Eና የAዲሱ Aዋጅ Aስተዋፅ 

ሴቶች መሬትን Eና ሌሎች የሀብት ምንጭ የሆኑ ንብረቶችን የማፍራትና 
የመቆጣጠር Aቅምን Eንዳያጎለብቱ ማነቆ ከሆኑት ነገሮች መካከል ዋነኞቹ፡- 

 በAገር Aቀፍ ደረጃም ይሁን በየAካባቢው በቂ የሆነ የሕግ ማEቀፍ Aለመኖር 
ወይም ሕጉ በAግባቡ Aለመተግበር፣ 

 Aግላይ የሆኑ ባሕላዊ Aስተሳሰቦችና Eና ድርጊቶች በተቋማት Eና 
በማሕበረሰቡ ውስጥ መስፈን Eና የሴቶችን ንቁ ተሳትፎ መገደብ፤  
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የሴቶችን Eኩልነት ለማረጋገጥ Eና በቂ የኑሮ ፍላጎቶችን ለማሳካት ወሳኝ ጉዳይ 
ነው። ይህ ሀብት ለሴቶቹ ለራሳቸውም ብሎም ለቤተሰባቸው Aስፈላጊውን የEለት 

ተEለት ፍላጎት ለማሟላት Eና Aስቸጋሪ የሆኑ የሕይወት ተግዳሮቶችን ለመወጣት 
ይጠቅማቸዋል (UN HUMN RGHTS and UN WOMN, 2013)። የመሬት 
ባለቤት መሆን መሬቱን በማከራየት ወይም ለብድር ዋስትና በማስያዝ ከመሬቱ 
ቀጥተኛ የIኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን ያስችላል። የይዞታ መብቷ የተረጋገጠላት ሴት 

Aማራጭ የችግር መወጫ ዘዴዎች ላይ በማተኮር በAረጋዊነት ወቅት፣ ባሏ በሞት 
ወይም በፍቺ ሲለያት ከIኮኖሚ ጋር ተያይዘው ለሚመጡ ችግሮች ተጋላጭነቷ 
ይቀንሳል (CRW, 2005; velyn 2014)። በተጨማሪም የመሬት Aስተማማኝ ይዞታ 
Eና የምግብ ዋስትና ስርዓተ-ምግብ መጠበቅ ያላቸው ጥብቅ ግንኙነት የሚጎላው 

የመሬቱ ባለይዞታ ሴቷ ስትሆን ነው (lemu, 2015)። የገጠሯ ሴት ያላት መሬት 
ለሽያጭ ከሚውል ይልቅ Aርሳ/Aሳርሳ ለፍጆታ የሚውል ሰብል ማምረት ወይም 
ያገኘችውን ገንዘብ ለቤተሰቡ ምግብ ወጪ ማድረግ የምትመርጥ በመሆኑ፤ የሴቶች 
የመሬት መብት መረጋገጥ ከቤተሰብ ምግብ ዋስትና ጋር ትስስሩ የጠበቀ ነው። 

የይዞታ መረጋገጥ ምን Eና የት ማምረት፣ ምን Aይነት ዘዴ መጠቀም Eንዳለባት Eና 
የቱን መሸጥ የቱን ለፍጆታ ማዋል Eንደሚገባት የመሳሰሉት ትላልቅ ውሳኔ ለማሳለፍ 
የሚያስችል ነው (velyn, 2014)። 

የመሬት ይዞታ መረጋገጥ ለሴቶች ካለው ሰፊ Iኮኖሚያዊ Eና ማኅበራዊ ጥቅም 
ባሻገር የሚሰጠው መንፈሳዊና ስነልቦናዊ ድጋፍ ከፍተኛ ዋጋ ያለውና ከማሕበረሰቡ 

ጋር በጥልቀት የሚያስተሳስር ነው። በመሬት ከመጠቀም ይልቅ የመቆጣጠር Aቅም 
ያላት ሴት በማሕበረሰቡ ውስጥ የሚኖራት ደረጃ Eና ተሰሚነት ከፍ ያለ በመሆኑ 
በማሕበረሰቡ ውስጥ በማኅበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያላት ተሳትፎ Eና 
የመደራደር Aቅም ይጨምራል። ማሕበረሰቡን የማበረታታትና የመሠረታዊ 
Aገልግሎት ጥያቄዎችን የማስተባበር Aቅሟንም ያሻሽላል (velyn, 2014)። 

ለውጡን ለማሳካት ማነቆ የሆኑ ጉዳዮች Eና የAዲሱ Aዋጅ Aስተዋፅ 

ሴቶች መሬትን Eና ሌሎች የሀብት ምንጭ የሆኑ ንብረቶችን የማፍራትና 
የመቆጣጠር Aቅምን Eንዳያጎለብቱ ማነቆ ከሆኑት ነገሮች መካከል ዋነኞቹ፡- 

 በAገር Aቀፍ ደረጃም ይሁን በየAካባቢው በቂ የሆነ የሕግ ማEቀፍ Aለመኖር 
ወይም ሕጉ በAግባቡ Aለመተግበር፣ 

 Aግላይ የሆኑ ባሕላዊ Aስተሳሰቦችና Eና ድርጊቶች በተቋማት Eና 
በማሕበረሰቡ ውስጥ መስፈን Eና የሴቶችን ንቁ ተሳትፎ መገደብ፤  

መሳይ ያሬድ 
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 የሴቶችን Aኩልነት ለማረጋገጥ የAስፈፃሚው Aካል ቁርጠኝነት Aናሳ መሆን፤  

 ፖሊሲዎች Eና ሕጎች የሴቶችን ሀብት የመያዝ የመጠቀም መብታቸውን 
ያስከበሩ ቢሆንም፤ በAብዛኛው መመሪያዎቹ ቀጥታ በጉዳዩ ዙሪያ ብቻ 

የሚያጠነጥኑ Eና ከስርዓተ-ፆታ Aኳያ መካተት ለሚገባቸው ጉዳዮች ትኩረት 
ስለማይሰጡ Eነዚህን ፖሊሲዎችና ሕጎችን ወደ መሬት Aውርዶ መተርጎም 
በጣም Aስቸጋሪ መሆኑ ይጠቀሳሉ።  

ከላይ የተጠቀሱትን Aበይት ተግዳሮቶች ለመፍታት ያስችል ዘንድ በ2019 Aዲስ Aዋጅ 
የተረቀቀ ሲሆን ይኸው Aዋጅም በቀደመው ህግ Aፈፃፀም ላይ የሴቶችን ተጠቃሚነት 

ከማረጋገጥ Aኳያ Aዳዲስ ነጥቦችን Aካትቶ ይዟል። የገጠር መሬት ምዝገባ መረጃ 
ጥራቱን በጠበቀ መልኩ ለማደራጀት Eና መንግስት Eና ተጠቃሚዎች Aስተማማኝ 
የሆነ መረጃ የሚያገኙበት ስርዓት መዘርጋት Eንዲሁም ለሴቶች Eና ድጋፍ ለሚሹ 
ሰዎች መብት መጠናከር የሚያስችል ስርዓት ከመፍጠር Aኳያም AስተዋፅO ይኖረዋል 
ተብሎ ይገመታል። 

በዝርዝሩ ከተቀመጡት ነጥቦች መካከል፡-  

 በየክልሉ የሚወጡ ሕጎች የመሬት ክፍፍል በሚደረግበት ጊዜ መሬት 

Aልባ ለሆኑ ሴቶች፣ ወጣቶች Eና ወላጆቻቸውን ላጡ ህፃናት ቅድሚያ 
ሊሰጡ Eንደሚገባ፤ 

 ይዞታቸውን ማልማት የማይችሉ Aቅመ ደካሞች፣ Eማወራዎች፣ ህፃናት 
ይዞታቸውን ሙሉ በሙሉ ለማከራየት Eንደማይከለከሉ፤ 

 የገጠር መሬት ይዞታን በማረጋገጥ ሂደት ከAቅም በላይ በሆነ ምክንያት 

በAካባቢው ያልተገኙ ዜጎች/ሴቶች በተለይ ሞግዚት የሌላቸው ህፃናት፣ 

Aካል ጉዳተኞች Eንዲሁም ሴቶች ይዞታ በሚረጋገጥበት ቦታ Eና ጊዜ 
ባለመገኘታቸው መብታቸውን Eንዳያጡ ማረጋገጥ፤ 

 የገንዘብ Aቅም የሌላቸውን ሴቶችና ድጋፍ የሚሹ ሰዎችን መብት 

ለማስከበር የሴቶች፣ ህፃናትና የማኅበራዊ ጉዳይ ተቋማት Eነርሱን 
ወክለው መከራከር Eንደሚገባ፤ 

 በየክልሉ የሚወጡ ሕጎች ለባህላዊ ተቋማት፣ ለባህላዊ መሬት Aጠቃቀምና 

Aያያዝ Eንዲሁም ለግጭት Aፈታት ስርዓት Eውቅና በመስጠት ድጋፍ 

Eና ክትትል ማድረግ Eንዲሁም Eነዚህ ስርዓቶች መሠረታዊ የሆኑ ሕገ-



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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 

60
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መንግስታዊ መብቶችንና የሴቶችን መብት የሚፃረሩ ከሆነ ተፈፃሚነት 
Eንዳይኖራቸው ማድረግ፤ 

 ከዚህ በተጨማሪ በፌደራል መንግስት Eና በክልሎቸ መካከል መኖር 
ስለሚገባው የመረጃ ልውውጥና ቅንጅት በረቂቅ Aዋጁ ሰፍሯል። 

Eነዚህ ነጥቦች Eስካሁን ሴቶችን በመሬት ይዞታቸው ሙሉ በሙሉ ተጠቃሚ 

Eንዳይሆኑ የሚገደቡትን የሕግ ማEቀፎች የሚያሻሽሉ Eና የሴቶችን መብት 

ለማስከበር ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ በAካባቢ ባሕል Eና 

ልማዶች ምክንያት ሴቶች Eያጡት ያሉትን ሀብት የማፍራት፣ በሀብቱ የመወሰን 

Eና የመጠቀም ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ Eንደሆኑ ይታመናል። በፌደራል 

መንግስትና ክልሎች መካከል ጠንካራ የመረጃ ልውውጥ Eና ቅንጅት ለመፍጠር 

መሞከርም በክልሎች መካከል የሚታየውን የAተገባበር ልዩነቶች ለማስወገድና 

ሁሉም የሀገሪቱ ሴቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ተጠቃሚ Eንዲሆኑ ለማድረግ 

AስተዋፅO ያበረክታል ተብሎም ይታሰባል። 

ማጠቃለያ 

የIትዮጵያ ሴቶች በIኮኖሚው ዘርፍ ያላቸው ተሳትፎ ዝቅተኛ Eና ተጠቀሚነታቸው 
Aናሳ ነው። በAገሪቱ የፌደራሉም ሆነ ክልላዊ የመሬት Aስተዳደር Aዋጆች የሴቶችን 
መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም መብት በህግ ቢደነግጉም በመሬት ዙሪያ ያሉትን 
የሴቶች ችግሮች Aጥጋቢ በሆነ መልኩ ፈትተዋል ለማለት Aያስደፍርም። በመሬት 

ይዞታ መብት Eና ስርዓተ-ፆታ ዙሪያ ያሉ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት በከፍተኛ ደረጃ ላይ 

የተቀመጡት የመንግስት የለውጥ Eሳቤዎች ታችኛው የAስተዳደር Eርከን ላይ 
ለማውረድና በትክክል ወደ ተግባር ለመለወጥ Aስቸጋሪ Eንደሆነ ይጠቅሳሉ። በተለያዩ 
ደረጃዎች የሚገኙት ልማዳዊና ባህላዊ Eሳቤዎችም ከዚህ የለውጥ ሀሳብ ጋር ሲጋጩ 

ይስተዋላል። በመሆኑም የAካባቢ ልማዳዊ ድርጊትን ለመቀየር ሕግ ማውጣት 
የመጀመሪያ Eርምጃ ቢሆንም ተግባራዊ ማድረጉ ግን ትልቅ ትግል የሚጠይቅ ነው። 
ፖሊሲው Eና ትግበራው የሚለያዩበትን ነጥብ ማግኘትም ወሳኝነት Aለው። 

የወንዶች በመሬት ዙሪያ ያላቸውን ውሳኔ የመስጠት የበላይነት ባሕል መቀየር ጊዜ 
የሚወስድ ቢሆንም፤ ለወንድና ሴት የጋራ የመሬት ይዞታ መብት መስጠቱ ጠቃሚ 
Eርምጃ ነው። በመሬት ምዝገባው ዙሪያ የተደረጉ ጥናቶች Eንደሚያሳዩት ሂደቱ 

የሴቶችን መሬት የማግኘትና የመጠቀም መብት መሻሻል ላይ Aዎንታዊ ለውጥ 
Aምጥቷል። ነገር ግን የሴቶች መሬት የማግኘት፣ የመቆጣጠርና የመጠቀም መብት 
በሕግ የተደነገገ ቢሆንም የሕጉን Aተረጓጎም በማሕበረሰቡ ማኅበራዊና ባሕላዊ 
ልማዶች ላይ የተመሠረተው የስርዓተ ፆታ ግንኙነቱ ከፍተኛ ጫና Aሳድሮበታል። 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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የሴቶች የመሬት መብት መከበር በማሕበረሰቡ ውስጥ ባሉ የስርዓተ-ፆታ ግንኙነት ላይ 
በተመሠረቱ የስራ ክፍፍሎች፣ የሴቶች በፖለቲካዊ Eና በየማሕበረሰብ ጉዳዮች 

ያላቸው ተሳትፎ Eና በዚሁ ፍትጊያ ውስጥ መብታቸውን ለማስከበር ባላቸው 
ቁርጠኝነት ይወሰናል። የሴቶች በመሬት መብታቸው ተጠቃሚ ከማያደርጓቸው ጉዳዮች 

ውስጥ የግብርና Aመራረት ዘዴው Eና የስራ ክፍፍሉ ስርዓተ-ፆታን የተተንተራሰ 
በመሆኑ በተለይም የሴት Eርሻ ማረስን በነውርነት የሚመለከት የAካባቢ ልማዳዊ 

ወጎች ሴቷን የወንድ ጉልበት ጠባቂ Aድርጓታል። በዚህም ሳቢያ ከመሬቷ ልታገኝ 
የምትችለውን ጥቅም Aሳንሶባታል። ፆታን ላማከለ የድህነት መጋለጥ Eንደ ዋነኛ 
ምክንያት የሚጠቀሱት ቁልፍ የሆኑ ለምርት ከመሬት ሌላበተጨማሪ Aስፈላጊ የሆኑ 

Eንደ በሬ Eና የወንድ ጉልበት የመሳሰሉትን ማግኘት Eና የመቆጣጠር ላይ ያሉ 

ልዩነቶች ናቸው። 

በመሬት Aስተዳደር Eና Aጠቃቀም Aዋጅ ቁጥር 456/2005 የተካተተው የመሬት 
ምዝገባ በራሱ የመጨረሻ ግብ ሳይሆን፤ ፍትሀዊነትን ለማረጋገጥ፣ በገጠሩን የኑሮ 
መሻሻልን ለማምጣት Eና ዘላቂ የገጠር ልማትን ለማረጋገጥ Eንደ Aንድ Eርምጃ 

የሚወሰድ ነው። በመሆኑም ውጤቱ መገምገም ያለበት በግብርናው ዘርፍ ካስገኘው 
የካፒታል ፍሰት Eና የምርት መሻሻል Eንዲሁም ካመጣቸው ፍትሀዊ የትርፍ 
ድልድል Aኳያ መሆን ይኖርበታል። በዚህ ረገድ ካሉት ተግዳሮቶች ውስጥ የስርዓተ-
ፆታ Eኩልነት Aለመኖር Eና የሴቶች ተሳትፎ Aናሳ መሆን ወይም ከነጭርሱ 
መጥፋት ናቸው። 

የፖሊሲ ምክረ ሀሳብ 

1. የስርዓተ ፆታ ጉዳዮችን ማስተዋወቅ 

በማሕበረሰቡ ውስጥ የAስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት Eና የሴቶች Eኩልነት Eና 
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በተለያየ ደረጃ የተቀናጀ ስርዓተ-ፆታ ግንዛቤን የማሳደግ ስራ 
ሊሰራ ይገባል። ከዚህም ውስጥ፡-  

 የመሬት Aስተዳደር Eና የግጭት ፈቺ ኮሚቴ Aባላት በሕግ ዙሪያ 
ያላቸውን Eውቀት ማጠናከር Eና የስርዓተ-ፆታ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን 
ግንዛቤ ከፍ ማድረግ፤ 

 የሴቶች የመሬት መብት Eና Aስፈላጊነቱ ጋር በተያያዘ ማሕበረሰቡን 
የሚያነቁ ጠንካራ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ለሚመለከታቸው Aካላት 
(ሴቶች ራሳቸውን ጨምሮ) መስጠት፤  
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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2. ሴቶችን የማብቃት ስራ 

መረጃ ማሰራጨት፣ የሴት ማሕበራትን ማደራጀት Eና ማንቀሳቀስ፣ ሴቶችን Eና 
ወንዶችን ማስተማር፣ የሕግ ድጋፍ በመስጠት ሴቶችን ማገዝ Eና ከወንዱ Eኩል 
ደረጃ Eንዲደርሱ ማስቻልን ይጨምራል። በዚህም፡- 

 ሴቶቹ Eንዲበቁ Eና መብታቸውን መጠየቅ Eንዲችሉ የሕግ 
Eውቀታቸውን ማሳደግ Eና ውጤታማ የሆነ የሕግ ድጋፍ ማድረግ፤ 

 ሴት ገበሬዎች ከግብርና ውጪ ባሉ ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ላይ 
መሰማራት Eንዲችሉ Eና ከመሀይምነት ችግር ለማላቀቅ መሠረታዊ 
ትምህርት Eና የሙያ ስልጠና መስጠት፤  

 ሴቶች በማኅበራዊ ፍትህ ስርዓት Aሰራር ውስጥ ንቁ ተሳታፊ Eንዲሆኑ 
ለማስቻል ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር Eና ለሴቶች መብት መከበር ድጋፍ 
Eንዲያደርጉ ማስቻል፤ 

3. የሴቶች ተግባራዊ ተሳትፎ 

ከመሬት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ Eና ግጭት መፍታት ሂደት ውስጥ የሴቶችን 
ተሳትፎ ማረጋገጥ። በመሆኑም፡- 

 በቀበሌ ደረጃ በሚቋቋመው የመሬት Aስተዳደር ኮሚቴ ውስጥ የሴቶችን 
ውክልና ማረጋገጥ። 

4. የፖሊሲ ትግበራ ውጤታማነት ላይ ክትትል ማድረግ 

 የመንግስት የፖለቲካ ቁርጠኝነት Eና በቂ በጀት በመመደብ የወጡ 
Aወጆችንና መመሪያዎችን ትግበራ ሊገመግም Eና Aስፈላጊውን የEርምት 
Eርምጃ በመውሰድ የተነሳበት ዓላማ መሳካቱን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል።  

5. ተጨማሪ ጥናት  

የሴቶች መብት መከበር ጉዳይ Eርስ በEርሱ በተያያዘ የማሕበረሰብ፣ 

የፖለቲካ Eና Iኮኖሚ ጉዳዮች፤ ከማሕበረሰቡ ንቃተ ሕሊና መዳበር Eና 
መብቱን የመጠየቅና የማስከበር/የማክበር ብቃት ጋር ተያያዥ የሆነ Eና 
በየጊዜው ተለዋዋጭ በመሆኑ፤ ሌሎች Aካባቢያዊ ጥናቶች ቢደረጉ 
የተገኙ መሻሻሎችን ለማስቀጠልና Eና ክፍተቶችን Eያዩ ውጤታማ 

ማሻሻያዎችን ለመተግበር ይረዳል።  



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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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2. ሴቶችን የማብቃት ስራ 

መረጃ ማሰራጨት፣ የሴት ማሕበራትን ማደራጀት Eና ማንቀሳቀስ፣ ሴቶችን Eና 
ወንዶችን ማስተማር፣ የሕግ ድጋፍ በመስጠት ሴቶችን ማገዝ Eና ከወንዱ Eኩል 
ደረጃ Eንዲደርሱ ማስቻልን ይጨምራል። በዚህም፡- 

 ሴቶቹ Eንዲበቁ Eና መብታቸውን መጠየቅ Eንዲችሉ የሕግ 
Eውቀታቸውን ማሳደግ Eና ውጤታማ የሆነ የሕግ ድጋፍ ማድረግ፤ 

 ሴት ገበሬዎች ከግብርና ውጪ ባሉ ገቢ የሚያስገኙ ስራዎች ላይ 
መሰማራት Eንዲችሉ Eና ከመሀይምነት ችግር ለማላቀቅ መሠረታዊ 
ትምህርት Eና የሙያ ስልጠና መስጠት፤  

 ሴቶች በማኅበራዊ ፍትህ ስርዓት Aሰራር ውስጥ ንቁ ተሳታፊ Eንዲሆኑ 
ለማስቻል ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር Eና ለሴቶች መብት መከበር ድጋፍ 
Eንዲያደርጉ ማስቻል፤ 

3. የሴቶች ተግባራዊ ተሳትፎ 

ከመሬት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ Eና ግጭት መፍታት ሂደት ውስጥ የሴቶችን 
ተሳትፎ ማረጋገጥ። በመሆኑም፡- 

 በቀበሌ ደረጃ በሚቋቋመው የመሬት Aስተዳደር ኮሚቴ ውስጥ የሴቶችን 
ውክልና ማረጋገጥ። 

4. የፖሊሲ ትግበራ ውጤታማነት ላይ ክትትል ማድረግ 

 የመንግስት የፖለቲካ ቁርጠኝነት Eና በቂ በጀት በመመደብ የወጡ 
Aወጆችንና መመሪያዎችን ትግበራ ሊገመግም Eና Aስፈላጊውን የEርምት 
Eርምጃ በመውሰድ የተነሳበት ዓላማ መሳካቱን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል።  

5. ተጨማሪ ጥናት  

የሴቶች መብት መከበር ጉዳይ Eርስ በEርሱ በተያያዘ የማሕበረሰብ፣ 

የፖለቲካ Eና Iኮኖሚ ጉዳዮች፤ ከማሕበረሰቡ ንቃተ ሕሊና መዳበር Eና 
መብቱን የመጠየቅና የማስከበር/የማክበር ብቃት ጋር ተያያዥ የሆነ Eና 
በየጊዜው ተለዋዋጭ በመሆኑ፤ ሌሎች Aካባቢያዊ ጥናቶች ቢደረጉ 
የተገኙ መሻሻሎችን ለማስቀጠልና Eና ክፍተቶችን Eያዩ ውጤታማ 

ማሻሻያዎችን ለመተግበር ይረዳል።  
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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 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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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 

የሴቶች የመሬት ባለቤትነት Eና Aጠቃቀም መብት ሁኔታ በIትዮጵያ 
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በግብርና ኤክስቴንሽን Aገልግሎት፣ ብድር Eና የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በማግኘት 
ተጠቀሚነታቸው Aናሳ ነው። 

በIትዮጵያ በተለያዩ ፖሊሲዎች ውስጥ የሰፈረው Eና ሴቶች Eንደ መሬት ያለ ሀብት 
የማፍራት ወይም የማግኘት Eንዲሁም በሀብቱ የማዘዝ መብት መጣስ የሚጀምረው 
ራሳቸው ሴቶቹ ከሚኖሩበት ቤተሰብ Eና የማሕበረሰብ ክፍል ነው። በቤጂንግ 
ፕላትፎርም ፎር Aክሽን 1995 Eንዲሁም በIትዮጵያ የሴቶች የልማት ፓኬጅ 1998 

Eንደተጠቀሰው፤ የሴቶች ድህነት የIኮኖሚ Aማራጭና ነፃነት፣ የIኮኖሚ ሀብት 
የማግኘትና የመቆጣጠር፣ ብድር፣ የመሬት ይዞታና ውርስ፣ ትምህርት፣ ሌሎች 
ማህበራዊ Aገልግሎት ከማጣት Eና በውሳኔ ሰጪነት ሂደት ውስጥ ተሳትፎAቸው 
Aናሳ ከመሆን ጋር ቀጥታ ግንኙነት Aለው። በተጨማሪም የሴቶች ድህነት በቤተሰብ 
ገቢ ላይ ከመወሰን Aቅም ማነስ ጋር ተያያዥነት Aለው።  

ይህ ጽሁፍ በAገራችን Iትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የታዩ ለውጦችን መሠረት 
በማድረግ የሴቶችን የመሬት ይዞታና Aጠቃቀም መብት፣ ድንጋጌዎች፣ ስርዓቶች 
Eንዲሁም ተግባራትን ይዳስሳል። ከዚህም በተጨማሪ በAገሪቱ ከሚገኙ ክልሎች 
ውስጥ የAራት ክልሎች ማለትም በደቡብ፣ ሮሚያ፣ Aማራና ትግራይ ላይ የታየውን 

የመሬት ይዞታ፣ Aጠቃቀምና የድንጋጌዎች Aፈፃፀም ምን Eንደሚመስል ለማሳየት 
ይሞክራል። ከዚሁ ከመሬት መብት ጋር ተያይዞ ሀገራዊና Aለም Aቀፋዊ ህጎችን 
በማጣቀስ የይዞታ መብታቸውና ተግዳሮቶቻቸው Eንዲሁም Eነዚህን ተግዳሮቶች 
ለመወጣት በምን ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማድረግ Eንደሚገባ የተለያዩ ምክረ-ሀሳቦችን 

ያቀርባል። ፅሁፉ በተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥናታዊ ፅሁፎችን መሠረት በማድረግ 
የተዘጋጀ ነው። 

ሕግ ማEቀፎች 

በዓለምና በAገር-Aቀፍ ደረጃ ባሉ የፖሊሲ ዶክመንቶች ስለ ሴቶች፣ መሬት Eና ሌሎች 

ሀብት የማግኘት Eንዲሁም በነዚህ ንብረቶች የመጠቀም መብቶቻቸው በግልፅ 
ተቀምጠው የሚገኙ ሲሆን በIትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ከወጡ ድንጋጌዎችና 
ህጎች በመነሳት በዓለም Aቀፍ ያሉ ማEቀፎች የሚከተሉትን ይመስላሉ። 

የሴቶች መብት የሚደግፉ በAገር Aቀፍ ደረጃ ያሉ የሕግ ማEቀፎች 

የIትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራቲክ ሪፑብሊክ የ1995 ሕገ-መንግስት 

የIትዮጵያ ሕገ-መንግስት Aንቀፅ 40/3 የገጠር፣ የከተማ መሬት Eና ሌሎች 
የተፈጥሮ ሀብቶች የIትዮጵያ ሕዝቦች Eና መንግስት Eንደሆኑ Eና የማይሸጡ 

መሳይ ያሬድ 
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የማይለወጡ መሆናቸውን ይደነግጋል። ከዚህም በተጨማሪ ከንብረት ማፍራትና 
ማስተዳደር ጋር በተያያዘ Aንቀፅ 35 ንስ Aንቀፅ 7 ሴቶች ሀብት የማግኘት፣ 

የማስተዳደር፣ የመቆጣጠር፣ የመጠቀም Eና የማስተላለፍ መብት Eንዳላቸው 
በተለይም በመሬት ዙሪያ ከወንዱ Eኩል መብት Eንዳላቸው ሲያስቀምጥ ውርስን 
በተመለከተ ከወንድ Eኩል Eንደሚስተናገዱ ይደነግጋል (FDR 1995)። 

የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ 1993 

በ1993 በወጣው የIትዮጵያ ሴቶች ፖሊሲ ከተካተቱት ዓላማዎች መካከል የሴቶችን 
Eኩልነት ለማረጋገጥ Aስፈላጊውን ሁኔታ በማመቻቸት ሴቶች በፖለቲካ፣ ማኅበራዊ 
Eና Iኮኖሚ ዘርፍ ከወንዶች Eኩል ተሳታፊ Eና ተጠቃሚ Eንዲሆኑ Eና ሀብት 

የመያዝ Eንዲሁም ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ የጉልበታቸውን ፍሬ ማጣጣም 
Eንዲችሉ፤ ከዚያም ባለፈ በሕዝባዊ መድረኮች ንቁ ተሳታፊ Eና ውሳኔ ሰጪ 
Eንዲሆኑ ማስቻል የሚል ይገኝበታል (National policy on thiopian 
women,1993)።  

የIትዮጵያ ሴቶች ልማት ፓኬጅ 1998 

ሴቶችን በሀገሪቱ የIኮኖሚ ልማት ውስጥ ተሳታፊ ለማድረግ Eና ከልማቱም Eኩል 
ተጠቃሚነታቸውን የማረጋገጥ Aላማ ይዞ የተነሳው ይህ ፓኬጅ የገጠር ሴቶች 

ያለባቸውን ተግዳሮቶች ተወጥተው በIኮኖሚ፣ ማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ንቁ 
ተሳታፊ Eንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ነው (FDR,1998)። ይህን Eውን ለማድረግ 
ያግዛሉ ተብለው ከተቀመጡ ተግባራት መካከል የሴቶችን የመሬት ይዞታ መብት 
ከወንዱ Eኩል ማረጋገጥ Eና ይዞታቸውን ለማቆየትም ሆነ በይዞታቸው ለመጠቀም 

Eንዲችሉ የይዞታ ሰርተፊኬት Eንዲያገኙ መርዳትና የይዞታቸውንም ምርታማነት 
በተቻለ Aቅም ማሳደግ የሚል ይገኝበታል። 

የፌደራል Eና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ 2005 

በግብርና ስራ መሰማራት የሚፈልጉ ሴቶች የገጠር መሬት የማግኘት Eና የመጠቀም 
መብት Eንዳላቸው በመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ በAንቀፅ 5/ሐ ላይ ሰ 
ፍሯል። በAዋጁ Aንቀፅ 6 በተለያየ ይዞታ ስር ያሉ መሬቶች መጠናቸው ተለክቶ፣ 
መሬቱ ለምን Aገልግሎት Eንደዋለ፣ የAፈር ለምነት ደረጃው፣ በማን ይዞታ ስር 

Eንደሚገኝ፣ ከማን መሬት ጋር Eንደሚዋሰን Eና ደረጃው ምን ዓይነት Eንደሆነ 
ተመዝግቦ በሚመለከተው ባለስልጣን የመረጃ ቋት Eንዲቀመጥ ይልና በመቀጠል፤ 
የይዞታ ድንበራቸውን የሚያሳይ ካርታ ተዘጋጅቶ ለባለ ይዞታዎች በጋራ በመሬቱ 
የመጠቀም መብት የሚያረጋግጥ ሰርተፊኬት Eንዲሰጥ፤ በሰርተፊኬቱ ላይም ከላይ 
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መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ 

ፈቃዱ Aዱኛ 

መግቢያ 

ለገጠር ገበሬዎች መሬት ብቸኛውና ዋነኛው የመተዳደሪያ ምንጭ ነው። የማEከላዊ 

ስታትስቲክስ ባለስልጣን ሪፖርት Eንደሚያመለክተው Aንድ መቶ ሚሊዮን ከሚጠጋው 
የIትዮጵያ ህዝብ ሰማንያ Aምስት በመቶ (85%) የሚሆነው መተዳደሪያው በመሬት 
ላይ የተመሠረተ ነው (CS, 2007)። ግብርና ሰማንያ Aምስት በመቶ (85%) 
የሚሆነውን ወደ ውጭ የሚላክ ምርት የሚሸፍን ሲሆን ሰባ በመቶ (7A%) የሚሆነው 

የAገር ውስጥ Eንዱስትሪ ግብዓትም የሚገኘው ከግብርና ውጤቶች ነው። ከሁሉም 
በላይ ግን ሰማንያ በመቶ (8A%) የሚሆነው ህዝብ መተዳደሪያው ግብርና ነው (NB, 
2015)። Aሁን Aሁን በርካታና ተፎካካሪ የሆኑ በመሬት ላይ ያሉ ፍላጐቶች በEርሻ 
መሬት ላይ ያለውን ጫና Aባብሰውታል። Eነዚህ ፍላጐቶች ሰፋፊ የግብርና 

Iንቨስትመንት (የመዋEለ ንዋይ ፍሰት)፣ Aነስተኛ ግን በከፍተኛ ሁኔታ የሚከናወኑ 
Eንደ Aበባ Eርሻ ያሉ የግብርና ምርት ንግድ፣ Eንደ ቢራ ፋብሪካ ያሉ የግብርና 
ምርቶችን Eንደ ጥሬ Eቃ የሚጠቀሙ ሌሎች Iንዱስትሪዎች፣ የIንዱስትሪዎች 
ግንባታና የከተማን መስፋፋትን ያካትታል።  

ከፍተኛ የሆነ የህዝብ Eድገት፣ ዝቅተኛ የሆነ የገጠር ልማት Eና የAፈር መሸርሸር 

Aንድ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነትን ያስከትላሉ። ይህ 
ሁኔታ በሁሉም ሰፊው የገጠር ማህበረሰብ ላይ Aሉታዊ ተፅEኖ የሚያሳድር ቢሆንም 
ወጣቱ የማህበረሰብ ክፍል በበለጠ ይጐዳል። ለዚህ ዋና ምክንያት በIትዮጵያ የመሬት 
ክፍፍል በስፋት የተደረገው የደርግ መንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ብቻ 

በመሆኑ ነው። ይህ ማለት የIህAዴግ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ 
የተመሰረቱት የገበሬ ቤተሰቦች የሚጠቀሙበትን መሬት በመሬት ክፍፍል ከቀበሌ 
ህጋዊ በሆነ መንገድ Aላገኙም ማለት ነው። ከመሬት ባለቤትነት የተገለለ ይህ 
የህብረተሰብ ክፍል በሚያሳዝን ሁኔታ የሥራ ሀይል የሆነውና ማኅበራዊም ሆነ 

ለፖለቲካዊ ተሳትፎው ከፍተኛ የሆነው ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ነው። ይህ መሆኑ 
ዘላቂና በርካታ የሆኑ ችግሮችን ያስከትላል። ለAብነትም ያህል Aነስተኛ ገቢ፣ የምግብ 
ዋስትና Aለመኖር፣ የድህነት ተገላጭነት፣ ከፍተኛ የሆነ የመሬት ባለቤትነት ፉክክር፣ 
ስደት Eንዲሁም ሁኔታው በጣም ሲባባስ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ Aለመረጋጋት 
ሊያስከትል ይችላል።  
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  



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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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Eነዚህ ክልሎች የተሻለ የመሬት መጠን Eንዳላቸው፤ወይም የመሬት ክፍፍል በቅርብ 

መደረጉን Aልያም ደግሞ በወራሾች ዘንድ መሬቱ Aስፈላጊ ሆኖ Aለመታየቱን ነው። 

በሌላ በኩል ዝቅተኛ መጠን ያለው ከቀበሌ በመሬት ክፍፍል የተገኘ Eና ከፍተኛ 
መጠን ያለው የውርስ መሬት በደቡብ ክልል ይታያል። ይህ የሚያመለክተው ከፍተኛ 
የሆነ የመሬት Eጥረት መኖሩንና መሬትም በከፍተኛ ሁኔታ Eንደተከፋፈለ ነው። 
ከጥናቱ Eንደምንረዳው በAንድ ክልል ውስጥ ከቦታ ቦታ፤ከወረዳ ወረዳ የተለያዩ 

መረጃዎች Aሉ። ለምሳሌም ያህል ለሮሚያ ክልል መሬት Aልባነት ከፍተኛ በሆነበት 
በሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኘው የኩዩ ወረዳ ውርስ Aርባ ነጥብ Aራት በመቶ (40.4%) 
ያህሉን ሲይዝ መሬት Eጥረት ባልተባባሰበት በAርሲ ዞን በሚገኘው የሊሙ ቢልቢሎ 
ወረዳ የውርስ መጠን Aስራ ስድስት በመቶ (16%)ብቻ ነው (Fekadu 2018)። Aሁን 

ባለው የመሬት Eጥረት ውርስ ከፍተኛ ሚና Eንዳለው ማየት የሚቻል ሲሆን 
የሚያመለክተውም ጉዳይ Aለ። ይህም Aንደኛ መሬት በAብዛኛው በትልልቅ ሰዎች 
(ሽማግሌዎች፣ ወላጆች) ባለቤትነት ስር ያለ መሆኑን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ውርስ 
ወጣቱ ትውልድ መሬትን የሚያገኝበት Aንዱ ዋነኛ መንገድ መሆኑን ነው። ይህ 
በተራው ከፍተኛ የሆነ የመሬት መበጣጠስን/መከፋፈልን Aምጥቷል።  

በዙ Eና ሆልደን (2014) ያጠኑት ጥናት Eንደሚያመለክተው ቤተሰብ የያዘው የመሬት 
መጠን በሔክታር ወራሾች ከሚወርሱት የመሬት መጠን ጋር ሲነፃፀር በደቡብ ክልል 
መጠኑ 0.09 ሔክታር ሲሆን በሮሚያ ደግሞ 0.114 ሔክታር ነው። ይህ 
የሚያመለክተው ገደብ ካልተጣለበት በስተቀር በውርስ የሚደረግ የመሬት ክፍፍል 

የመሬት መበጣጠስን በማምጣት ተከተል Aና መልሰው (E.ኤ.A 2A18፡-125) Aነስተኛ  
ባለቤትነት” ያሉትን (micro holding) ወይም ደሳለኝ (1994) “የረሀብ 
መሬት/starvation plot” ሲሉ የጠቀሱትን ድርሻን ያስከትላል። በውርስ የሚገኘው 
መሬት ለቀጣይ ትውልድ ማከፋፈል የማይቻል፤ ላለውም ቤተሰብ በቂ ያልሆነ ነው። 

በሌላ በኩል ግን ውርስ መሬትን የማግኛ ወሳኝ ሒደት በመሆኑ ሁኔታው በተለይም 
በቤተሰብ መካከል መሬት ተኮር ግጭቶች Eየተባባሱ Eንዲሄዱ ያደርጋል።  

የፌዴራልና የክልል የመሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር Aዋጅ ውርስን በተመለከተ 
ከፍተኛ የሆነ Eመርታ Aምጥቷል። በተለይም የሴቶችን የውርስ መብት በሚለከት 
ቀደም ሲል በባህል ምክንያት ሴት ልጆች በውርስ Eንዲካተቱ የማይደረግበትን ሁኔታ 
Aዋጁ ቀይሮታል። ለምሳሌም ያህል የሮሚያ የመሬት Aዋጅ (ORNS, 2007) ሴቶች 

ከወንድ Eኩል የገጠር መሬት የመያዝ ፣ የመጠቀምና የማስተዳደር መብት Aላቸው 
ይላል። ይህ የሴቶች መሬት የመውረስ መብት ላይ ከፍተኛ Aንድምታ ያለው ነው። 
በውጤቱም ሴቶች ወላጆቻቸው በሚያልፉ ጊዜ የውርስ መብታቸውን ይጠይቃሉ። ይህ 
Aሰራር የመሬት ዋጋ Eንዲሻሻል ማድረጉንና Aግብተው ሩቅ ቦታ ለሚኖሩ ሴቶች 

በውርስ የሚያገኙትን መሬት ድርሻ Eንዲጠይቁ Eድል ሰጥቷቸዋል። 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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ማከራየትና በጋራ መጠቀም ሕጋዊ ስርዓት መያዙ በተለይ Aግብተው ርቀው ለሚኖሩ 
ሴቶች በውርስ የማያገኙትን መሬት ለማስተዳደር Aመቺ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል። 

ሌላው መሬት የማግኛ መንገድ ደግሞ ስጦታ ነው። በAብዛኛው የIትዮጵያ ማህበረስብ 

ዘንድ ወንድ ልጅ በሚያገባበት ወቅት መሬት ቆርሶ የመስጠት (ቢያንስ ለቤት ለመስሪያ 
የሚሆን) የቆየ ልማድ Aለ። ሆኖም ግን ከቅርብ ግዜ ወዲህ (በተለይም ከ2005 
የመሬት Aዋጅ፤የመሬት ባለቤትነት ሰርተፍኬት Eደላና የስጦታ ህጋዊነት ማረጋገጫ 
በኋላ) በርካታ ቤተሰቦች ለልጆቻቸው የመሬት ስጦታ ከማድረግ ተቆጥበዋል። በዚህ 
ፋንታ ያገቡ ወንድ ልጆቻቸው የመሬት በለቤትነት መብት ሳይሰጧቸው Eነርሱ 

በሚኖሩበት ግቢ መኖሪያ ቤት Eንዲሰሩ ብቻ ይፈቅዱላቸዋል። ይህም የሆነበት 
ምክንያት ወላጆች Eንደሚሉት መሬት በልጆቹ ስም ከሆነ ልጆቹ ወላጆቻቸውን 
ለመርዳት የሚኖራቸው ፍላጎት ስለሚቀንስ ነው።  

መሬት Aልባነትና በቂ ያልሆነ መሬት በገጠሪቷ Iትዮጵያ 

በገጠር ለሚኖሩ Iትዮጵያውያን መሬት Aልባነትና የመሬት Eጥረት Aሳሳቢና 
የገበሬዎችን ኑሮ በከፍተኛ ሁኔታ Eየጎዳ ያለ ጉዳይ ነው። መሬት Aልባ የገጠር ነዋሪ 

ስንል በገጠር ቀበሌ Eየኖረ ነገርግን በመሬት ባለቤትነት ሰርተፍኬት የተደገፈ የመሬት 
መብት የሌለው ማለት ነው። Eነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች መሬትን በኪራይ Eና 
በEኩል Aራሽነት የሚጠቀሙትን Eንዲሁም በገጠር ቀበሌ Eየኖሩ ከግብርና ውጪ 
በሆነ ስራ የሚተዳደሩትን ያካትታል። በAጭሩ መሬት Aልባነት ስንል የመሬት 

ባለቤትነት መብት Aለመኖር ማለት ነው። Aብዛኞቹ መሬት Aልባ ገበሬዎች 
በቤተሰቦቻቸው ወይም በዘመዶቻቸው መኖሪያ ግቢ Aነስተኛ የመኖሪያ ቤት Eና Aንድ 
ወይም ሁለት በሬ የሚያሳድር ቦታ ተሰጥቷቸው በጥገኝነት የሚኖሩ ናቸው። Eነዚህ 
መሬት Aልባ ሰዎች ያለበሬ መሬት መከራየትም ሆነ ከሌላ ባለመሬት ጋር የEኩል 

መስራት ስለማይችሉ ለEነርሱ በሬ ወሳኝ ሀብት ነው። ይሁን Eንጂ ገበሬዎች 
የሚያርሱት መሬት ህጋዊ ባለቤቶች ባለመሆናቸው በማንኛውም ጊዜ ከሚኖሩበት 
ወይም ከሚያርሱት መሬት በቤተሰቦቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው ሊባረሩ ይችላሉ። 
በመሆኑም መሬት Aልባነት የሚያርሱት መሬት በመኖሩ ሳይሆን በመሬት ባለቤትነት 
መብት የሚተረጎም መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል።  

የመሬት Aልባ ቤተሰብን መጠን ለማወቅ ዋነኛው ተግዳሮት የቀበሌ Eና ወረዳ 
መስተዳደሮች መሬት የሌላቸው ነዋሪዎችን ዝርዝር Aለመያዛቸው ነው። Aብዛኛው 
ቀበሌዎች የሚመዘግቡት ግብር የሚከፍሉ የመሬት ባለቤት የሆኑ ቤተሰቦችን ብቻ 
ነው። በተወሰኑ የሴፍቲኔት (PSNP) ተጠቃሚ በሆኑ ቀበሌዎች ብቻ መሬት Aልባ 

የሆኑ ቤተሰቦች ተመዝግበዋል። Eነዚህም ቢሆኑ ሁሉንም መሬት Aልባ 
Aይመዘግቡም። የተወሰኑ መሬት Aልባ ቤተሰቦችንም የመዘገቡት የሴፍትኔት ተጠቃሚ 



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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ለመሆን መሬት Aልባነት Aንዱ መስፈርት በመሆኑ ነው። በመሆኑም የመሬት Aልባ 
ቤተሰቦችን መጠን ለማወቅ የዳሰሳ ጥናት ማድረግ Aስፈላጊ ነው። ይህንን መሠረት 

Aድርጎ በሮሚያ የተደረገ የዳስሳ ጥናት Eንዳመለከተው ጥናቱ በተደረገባቸው ሶስት 
ቀበሌዎች ሰላሳ ስምንት ነጥብ ሶስት በመቶ (38.3%) የሚሆኑት የገጠር ቤተሰቦች 
መሬት Aልባ ናቸው። በሌላ Aገላለጽ Aንድ ሶስተኛው የገጠር ማህበረሰብ መሬት Aልባ 
ነው Eንደማለት ነው (Fekadu, 2018)።  

ከዚህ በተጨማሪም የመሬት ባለቤት ከሆኑት ቤተሰቦች ውስጥ ቀላል 

የማይባሉትይዞታቸው ከግማሽ ሔክታር በታች ሆኖ ተገኝቷል። የIትዮጵያ መንግስት 
ከግማሽ ሔክታር በታች ለሆኑ ባለይዞታዎች የመሬት የባለቤትነት ማረጋገጫ 
Aይሰጥም። ይህም የሆነው የመሬት መበጣጠስን (በተለይም በውርስ) ለመቀነስ ነው። 
ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ በተመረጡ የሮሚያና ደቡብ ክልሎች የመሬት 
ባለቤትና የቤተሰብ መጠን ያሳያል።  

የይዞታ መጠን በቤተሰብ 
ሮሚያ ወረዳዎች ደቡብ ክልል ወረዳዎች

Aጠቃላይ Aርሲ
ነገሌ 

ሻሸመኔ ወንዶ ገነት ዳሞት ሶሬ 

ከግማሽ ሔክታር በታች 18 26 71 76 47.7 
ከ1.0 ሔክታር በታች 45 58 88 95 71.5 
Aሁን ያለ Aማካይ 7.5 7.9 7.3 6.1 7.2 

ምንጭ፡ Bezu and Holden, 2014: 263 

ከላይ ያለው ሠንጠረዥ የመሬት Eጥረት በሀገሪቱ ምን ያህል ከባድ ችግር Eንደሆነ 
ያሳያል። ለምሳሌ ያህል ከሰባ በመቶ (70%) በላይ የሆነው ቤተሰብ ይዞታቸው ከግማሽ 

ሔክታር በታች የሆኑት ወረዳዎች መሬትን የመተዳደሪያ ምንጭ ማድረጉ Aስቸጋሪ 
ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል። በተለይም ደግሞ የቤተሰብ ቁጥር ከፍተኛ በሆነበት 
ሁኔታ መሬት ያላቸውንም ገበሬዎች ቀረብ ብለን ስንመለከት የያዙት መሬት ከማነሱ 
የተነሳ ወደ መሬት Aልባነት Eየተጠጉ መሆኑን መረዳት ይቻላል።  

Aብዛኛው ገበሬ መሬቱን ለሶስት Aገልግሎት ይመድባል፡- ለመኖሪያ ቤት መስሪያ፣ 

ለEርሻና ለከብቶች ግጦሽ። ለማገዶና ለቤት ግንባታም Eንዲያገለግላቸው የባህር ዛፎችን 
በቤታቸው Aቅራቢያ ይተክላሉ። ድሮ ድሮ የAካባቢው ማህበረሰብ የጋራ የግጦሽ 
መሬት Eና ለማገዶና ለቤት ግንባታ ግብዓት የሚሆን የጋራ ደን የነበራቸው ሲሆን 
መሬታቸውን ለመኖሪያና ለEርሻ ብቻ ይጠቀሙ ነበር። በAሁኑ ግን የጋራ የሆነ ደን 

Eና የግጦሽ መሬት በከፍተኛ ሁኔታ Eየቀነሰ ከመምጣቱ ባሻገር በAንዳንድ ቦታዎች 
ጭራሹን የለም። በዚህም ምክንያት በሮሚያ Eንደታየው Aንድ ቤተሰብ ያለውን 
መሬት ለመኖሪያ፤ ለEርሻና ለከብቶች Aብቃቅተው ለመኖር ይገደዳሉ። Aብዛኛው 
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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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ቤተሰብ ለEርሻ የሚሆን Aንድ ጥማድ በሬ Eንዲሁም Aንድ ወይም ሁለት የወተት 
ላሞች ይኖሩታል። በዚህም ምክንያት የተወሰነ መሬታቸው ለከብቶቻቸው ግጦሽ 

ይከልላሉ። የራሳቸው የሆነ የግጦሽ መሬት ከሌላቸው ያላቸው ብቸኛ Aማራጭ 
ለግጦሽ የሚሆን መሬት መከራየት Aሊያም የከብት መኖ መግዛት ይሆናል። ይህ 
ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ከሌለ በስተቀር Aብዛኛው ማህበረሰብ መክፈል የማይችለው 
ተጨማሪ ወጪ ነው። በመሆኑም በጣም Aነስተኛ የሆነ መሬት ያላቸው ቤተሰቦች 

ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ሲሉ ተጨማሪ መሬት ይከራያሉ Aልያም ከሌሎች 
ቤተሰቦች ጋር በEኩል Aራሽነት ለመስራት ይገደዳሉ።  

መሬት Aልባነት Eና የመሬት Eጥረት ከፍተኛ ከሆነ የቤተሰብ መጠንና Aዝጋሚ ከሆነ 
የገጠር Eድገት ጋር ሲቀናጁ የሚያመጡትን ቀውስ የAገሪቱን ፖሊሲ Aውጪዎች 
ሊያሳስብ ይገባል። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ Aገሪቱ ከድህነት Eንዴት ልትወጣ 

ትችላለች? ከባሰ ደግሞ በዚህ Aሳሳቢ መሬት Aልባነትና የመሬት Eጥረት ባለበት 
ሁኔታ Eንዴት ነው ሰማንያ በመቶ (80%) የሚሆነው የAገሪቷ ህዝብ በግብርና 
መተዳደሩን የሚቀጥለው ለሚሉት ጥያቄች ምላሽ መስጠት የግድ ይላል።  

መሬት Aልባነት Eና የትውልድ ቅብብሎሽ  

የመሬት Aልባነት ይበልጥ ተጠቂ የሚሆነው ወጣቱ የማህበረሰብ ክፍል ነው። ይህም 
ማለት በሌላ መንገድ መሬት Aልባነት ከትውልድ ትውልድ ይለያያል Eንደማለት ነው። 

ይህንንም መሬት Aልባነትን የሚያስከትሉ ጉዳዮችን በማየት መረዳት ይቻላል። የህዝብ 
ቁጥር መጨመር ዋነኛው የመሬት Aልባነት ምክንያት ነው። በሮሚያ ክልል ሰማንያ 
ሰባት ነጥብ ሰባት በመቶ (87.7%) የሚሆነው መሬት Aልባ ቤተሰቦች ወጣቶች 
ከ1983 በኋላ የተመሠረቱና ከደርግ ውድቀት በፊት በተደረገው የመጨረሻ የመሬት 

ድልድል የመጠቀም Eድል ያላገኙ ናቸው (Fekadu 2018)። በተመሳሳይ ሁኔታ 
በAማራ ክልል ጥናት ላይ ከተካተቱት መሬት Aልባዎች መካከል ሰማንያ Aራት በመቶ 
(84%) ያህሉ የህዝብ ቁጥር መጨመር ለመሬት Aልባነታቸው ምክንያት Eንደሆነ 
ገልጸዋል (Matebu, 2018)። Eንዲሁም በደቡብ ክልል የተደረገ ጥናት Eንደሚያሳየው 

ሰባ ሁለት ነጥብ ስድስት በመቶ (72.6%) የሚሆነው መሬት Aልባ ቤተሰብ ከ20-29 
የEድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ሀያ Aንድ በመቶ (21%) የሚሆኑት ደግሞ 
ከ40-59 የEድሜ ክልል ውስጥ ናቸው። ስድስት በመቶ (6%) የሚሆነው መሬት Aልባ 
ብቻ ከ60 ዓመት በላይ ነው (Teketel and Melisaw 2018)። Eነዚህ ጥናቶች በግልፅ 
የሚያሳዩት መሬት Aልባነት በስፋት የሚታየው በወጣቶች ላይ መሆኑን ነው።  

የህዝብ ቁጥር መጨመር በዋናነት መሬት Aልባነትን የሚያስከትል ቢሆንም 
Aስተዳደራዊና የፖሊሲ Aካሄዶችም ቀላል የማይባል ችግሮችን ሲፈጥሩና ግርታን 
ሲያስከትሉ ይታያሉ። ለምሳሌም በAንድ በኩል የመሬት Eጥረት ችግር ባለበት ሁኔታ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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የክልል የመሬት Aዋጆች የEርሻና Eንዲሁም የAርብቶና ከፊል Aርብቶ Aደሮች 
መሬቶች Eንዳይከፋፈሉ Eና Eንዳይበጣጠሱ ያግዳሉ። በሌላ በኩል ግን Aዋጆቹ መሬት 

ማግኘት የገጠር ነዋሪዎች ህጋዊ መብት Eንደሆነ ይደነግጋሉ። ለAብነት ያህልም 
የ1997ቱ የፌዴራል የገጠር መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጅ (456/1997) 
“በግብርና ሥራ ላይ ለሚተዳደሩ Aርሶ Aደር፣ ከፊል Aርብቶ Aደር Eና Aርብቶ Aደሮች 

የገጠር መሬት በነፃ Eንዲያገኙ ይደረጋል” ይላል (5፡1፡ሀ)።  

መሬት Aልባነት የሚያስከትሉ ሁለት ተጨማሪ ጉዳዮች  

Iንቨስትመንት Eና የመሬት ምርታማነት መቀነስ (መሸርሸር) ከህዝብ ቁጥር 
መጨመር ቀጥሎ የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነትን የሚያስከትሉ ጉዳዮች ናቸው። 
Aብዛኛዎቹ Iንቨስትመንቶች ለከተማ ቅርብ በሆኑ Eንደ Aዲስ Aበባና በዙሪያዋ ባሉ 
ከተሞች ቢገኙም በቆላማ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰፋፊ የግብርና Iንቨስትመንቶችም 

ይገኛሉ። Eዚህ ላይ ማንሳት የሚቻለው በAጠቃላይ በሀገሪቱ ያለው የIንቨስትመንት 
መጠን ዝቅተኛ ቢሆንም የመሬት Aጠቃቀም ፕላን Eና ከገበሬው ጋር የምክክር 
መድረክ Aለመኖሩ Eንደችግር ይታያል። ለምሳሌ በሮሚያ ክልል በAድA ወረዳ 
ከፍተኛ የጤፍ Aምራች የነበረው መሬት ለIንዱስትሪ መንደር፣ ፋብሪካዎችና የAበባ 

Eርሻ Eንዲውል በመደረጉ በAካባቢው የEርሻ ምርታማነት ላይ ከፍተኛ ተፅEኖ 
ፈጥሯል።  

የመሬት መሸርሸርና ሌላው የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት ምክንያት ነው። 
በትግራይ ክልል (Gebreyohannes et al 2018)፤ በAማራ ክልል በሰሜን ወሎና 
ሰሜን ሸዋ ዞኖች (Teferi, 1994; klilu and Tadesse, 1994) Aክሊሉ የተደረጉ 

ጥናቶች ይህንን ያረጋግጣሉ። ይህ ሁኔታ በሮሚያ ክልልም ቀስ በቀስ Eየሰፋ ያለ 
ችግር ሆኗል። ለምሳሌም ያህል E.ኤ.A. በ2006 ዘላቂ የመሬት Aስተዳደር 
(Sustainable Land Management-SLM) ለተሰኘው ፕሮጀክት የተጠናው ጥናት 
Eንደሚያሳየው Aስራ ስድስት በመቶ (16%) የሚሆነው መሬት የተሸረሸረና 

ቁልቁለታማ ነው። ይኽው ጥናት Eነዚህ የተሸረሸሩ ቁልቁለታማ መሬቶች E.ኤ.A በ 
1970 ሁለት በመቶ (2%) Eንደነበሩና E.ኤ.A. በ2000 ወደ (Aስራ ስድስት በመቶ 
(16%) Eንዳደጉ፤Eንዲሁም የግጦሽ መሬት ከሀያ ሰባት በመቶ (27%) ወደ Aምስት 
(5%) በተመሳሳይ ጊዜ Eንደቀነሰ ያሳያል (GZ 2006)። ይህ ጥናት መልክA ምድሮች 

በሚያስደነገጥ ፍጥነት Eየተሸረሸሩ መምጣታቸውን ያሳያል። Eውነታው ግን ከዚህም 
ቁጥሮቹ ከሚያሳዩት የከፋ ነው። የደን መሬት ተብለው የተያዙት መሬቶች በAብዛኛው 
የግለሰብ ይዞታዎች ከመሆናቸው ባሻገር የደንን ባህሪ የሚያሟሉ Aልነበሩም።  
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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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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የመሬት Aልባነት ጉዳቶች Eና Aንድምታዎች  

የመሬት Aልባነት ጉዳቶች  

ሀ. በችግር የተሞላ መተዳደሪያ 

የመሬት Aልባነት Aንዱ ዋና ጉዳት መሬት የሌላቸው የገጠር ቤተሰቦች የኑሮ 
የመተዳደሪያ Eጦት ነው። በገጠሪቷ Iትዮጵያ መሬት Aልባ ገበሬ መሆን በጣም ከባድ 
ነው። መሬት ዋነኛ የመተዳደርያ ምንጭ በመሆኑ የራስ መሬት Aለመኖር ለከፍተኛ 
ችግር ያጋልጣል። በሮሚያ ክልል የተደረገ የዳሰሳ ጥናት Eንደሚያሳየው ሰማንያ 
ሰባት ከሚሆኑ በመሬት Aልባነት በጣም ከተጎዱ ቤተሰቦች መካከል ሰባ ሁለቱ (72) 

ወይም ሰማንያ ሁለት ነጥብ ስምንት በመቶ (82.8%) ያህሉ የምግብ ድህነት/በቂ 
ምግብ/ የሌላቸው ሲሆን ሠላሳ ሰባት በመቶ (37%) ያህሉ ደግሞ በመሬት Aልባነት 
ምክንያት ህይወታቸውን በትክክል መምራት Eንዳልቻሉ ጠቅሰዋል። Eነዚህ ቤተሰቦች 

ምንም ያህል ጠንክረው ቢሰሩ ሀብት ለመያዝ ካለመቻላቸው በላይ ከመካከላቸው ውስጥ 
35.6% ያህሉ ልጆቻቸው ት/ቤት መላክ Eና 23% ደግሞ ልጆቻቸውን በAግባቡ 
ማልበስ Eንዳልቻሉ ይገልጻሉ። Eነዚህ ቤተሰቦች ለሚቀጥለው የEርሻ ወቅት መሬት 
የሚያገኙበት መንገድ (ማለትም በኪራይ ወይም በጋራ በማረስ) ያሳስባቸዋል፤ 

ያስጨንቃቸዋል። በAርሲ ዞን ሊሙ ቢልቢሎ ወረዳ ነዋሪ የሆነ Aንድ ወጣት መረጃ 
ሰጪ ሁኔታቸውን ሲያስረዳ “Eኛ ወጣቶች ነን፤ ነገር ግን ለመኖር በባለመሬቶች ላይ 
ጥገኞች ነን። ቤተሰባችንን ለማኖር ባለመሬቶች በጋራ ለመጠቀም የሚሰጡንን ፈቃድ 
Eንጠብቃለን” ብሏል።  

የመሬት Aልባነት ጉዳት በAብዛኛው ስፍራ የሚታይ ቢሆንም የችግሩ መጠን ከቦታ 

ቦታ፤ ከAካባቢ Aካባቢ ይለያያል። በኪራይና በEኩል ለማረስ የሚሆን መሬት መኖሩ፣ 
የመሬቱ ምርታማነት Eንዲሁም የመሬት Aልባው ቤተሰብ ከግብርና ውጪ በሆነ ስራ 
በመሰማራት ለመሬት ኪራይ ወይም የEኩል Eርሻ የሚሆን ገቢ የሚያገኝበት የስራ 
Eድልና የመሬት ኪራይ የመክፈል Aቅም በAንድ Aካባቢ ያለውን የመሬት Aልባነት 

ጉዳት መጠን ይወስናሉ። በዚህ ረገድ ለምሳሌ በጥናታችን በተካተቱት ሶስት ወረዳዎች 
የቤተሰብ የምግብ ዋስትና Aለመኖር ዋና ስጋት ቢሆንም ዘጠና Aራት ነጥብ ዘጠኝ 
በመቶ (94.9%) መሬት Aልባ ቤተሰቦች የምግብ ዋስትና የሌላቸው በሆኑበት ኩዩ 
ወረዳ ችግሩ Eጅግ የጠና መሆኑን መረዳት ተችሏል። ይህ ችግር በAድA ሰባ ስድስት 

በመቶ (76%) በሊሙ ቢልቢሎ ደግሞ ሠባ ሁለት ከመቶ (72%) ቤተሰቦችን 
የሚፈታተን ሆኖ ተገኝቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ ልጆችን ወደ ትምህርት ቤት መላክ 
Aለመቻል በሶስቱም ወረዳዎች የታየ ችግር ቢሆንም የችግሩ መጠን በኩዩ በከፍተኛ 
ሁኔታ የሚታይና ግማሽ ያህሉ መሬት Aልባ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ት/ቤት መላክ 

Aይችሉም። Eነዚህ ትምህርት ቤት የማይሄዱ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር የቀን ስራ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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በመስራት የሚያግዙ ሲሆን ካልሆነም ለተሻለ ቤተሰብ ከብት Eንዲያግዱ ይሰጣሉ። 
Aንዳንዶቹም የቤት ሰራተኛና ጥበቃ ሆነው Eንዲሰሩ ወደ ከተማ ይላካሉ/ ይሰደዳሉ። 

ከላይ Eንደተገለፀው መሬት Aልባ ቤተሰቦች Aስቸጋሪ የሆኑ ኑሮ Eንዲኖሩ ይገደዳሉ። 
ነገር ግን የችግሩ መጠን Eንደ Aካባቢውና ከግብርና ውጪ ያሉ የስራ Eድሎች መጠን 
Eንደሚለያይ ፖሊሲ Aውጪዎች ሊገነዘቡ ይገባል።  

ለ. ለመኖሪያ ቤት መስሪያ የሚሆን መሬት Aለመኖር  

ለመኖሪያ ቤት መስሪያ የሚሆን መሬት Eንኳን Aለማግኘት የመሬት Aልባነት Aስከፊ 
ገጽታን ይበልጥ ያመለክታል። Eነዚህ ቤተሰቦች በAብዛኛው ወላጆቻቸው መሬት Aልባ 

የነበሩና ከነርሱም መሬትን ሳይሆን መሬት Aልባነትን የወረሱ ናቸው። በAሁኑ ወቅት 

Eነዚህ መሬት Aልባነትን በወረሱ ልጆች የተመሠረቱ ቤተሰቦች ቁጥር ዝቅተኛ 
ቢሆንም (ከጠቅላላው መሬት Aልባ መካከል 2.3%) የEነርሱ ልጆች Eያደጉ ሲሄዱ 
ቁጥሩ በAጭር ጊዜ ውስጥ Eየጨመረ መሄዱ Aይቀሬ ነው። በጥናቱ ወቅት Aንዳንዶቹ 

EድሜAቸው ለትዳር ቢደርስም መሬት Aልባ በመሆናቸው ምክንያት ትዳር መመስረት 
Eንዳልቻሉ ገልጸዋል።  

መኖሪያ ቤት የማከራየት ልምድ በሌለበት የገጠሪቷ Iትዮጵያ ቤት መስርያ የሚሆን 
መሬት ከዘመዶቹ ማግኘት ያልቻለ ቤተሰብ ያለው Aማራጭ Aነስተኛ መሬት ተከራይቶ 
ቤት መስራት ነው። የመሬት ኪራይ በAብዛኛው ለAጭር ጊዜ መሆኑ መሬት 
ተከራይተው ቤት የሰሩ ቤተሰቦች መሬቱን Eንዲለቁ በሚጠየቁ ጊዜ የሰሩትን ቤት 

Aፍርሰው Eንዲሄዱ ይገደዳሉ፤ Aልያም ተጨማሪ ጊዜ ለማግኘት ተጨማሪ ብር 
ለመክፈል ይገደዳሉ። በዚህም ምክንያት የተረጋጋ ኑሮ ለመኖር ይሳናቸዋል። መሬት 
Aልባ ወጣቶች ለመኖሪያ Eንኳን የሚሆን ማረፊያ መሬት ማጣታቸው በማስመልከት 
“ወፍ Eንኳን በርራ በርራ ማረፊያ ዛፍ ይኖራታል። የሚያርፍበት መሬት ሳይኖረው 

የሰው ልጅ Eንዴት ሊኖር ይችላል?” ሲሉ ይጠይቃሉ10። በገጠር የመኖሪያ ቤት 

መስሪያ መሬት ማግኘት ያልቻሉ Aንዳንድ ሰዎች ከተወለዱበት መንደር በመውጣት 

ከተማ ቤት ተከራይተው በመኖር በኪራይ ወይም በEኩል የያዙትን መሬት በመመላለስ 
ለማረስ ይገደዳሉ። ይህም ቢሆን ቀላል ባለመሆኑ በስጦታ ወይም በረጅም ጊዜ 
ኮንትራት ሰበብ መሬት በመግዛት ቤት ለመስራት ይሞክራሉ። ይህ በበኩሉ ህጋዊ 

                             
10Aንድ Eድሜ ጠገብ ሰው Aሁን ያለውን መሬት Aልባነት በንጉሡ ዘመን ከነበረው ጋር በማነጻጸር Eንዲህ 

ብለዋል “Aሁን ያለው መሬት Aልባነት በዛን ዘመን ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ነው”፡፡ ተመልከቱ የመሬት Aልባው 
ቄጥር ከባለቤቱ በልጧል፡፡ Aንዳንድ ባለመሬቶች ከተማ ላይ ተቀምጠው መሬታቸውን ለጋራ Aራሾች ይሰጡና 

በጋራ የሚያርሱት ምርቱን ቤታቸው ድረስ ያመጣላቸዋል፡፡ ልዩነቱ በንጉሱ ዘመን ጢሰኞች በመሬቱ ላይ Eየኖሩ 

Aንድ Aራተኛውን ለጌቶች ሲሰጡ ያሁኑ ግን ግማሹን ምርት ባለመሬቶች ይወስዳሉ …”  
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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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ባለመሆኑ ዘወትር ስጋት ያለበት ነው። በዚህ መሠረት በAሁኑ ጊዜ መሬት Aላባ ሆኖ 
በገጠሪቱ Iትዮጵያ መኖር ምን ያህል ከባድ Eንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።  

ሐ. የግጦሽ መሬት ደንና የደን ውጤቶች Eጥረት 

መሬት Eና የገጠር ኑሮን በተመለከተ ሌላው Aንገብጋቢ ጉዳይ Eየጨመረ የመጣው 
የግጦሽ መሬት እጥረትና የደን መመናመን ነው። ይህ ጉዳይ በዚህ ጥናት በተካተቱ 

Aብዛኞቹ የሮሚያና Aማራ ክልሎች ታይቷል። የወረዳ ግብርና ባለሙያዎች ገበሬዎች 
ያላቸውን ከብቶች እንዲቀንሱ Eንዲሁም የመሬት Aጠቃቀማቸውን በማዘመን የግል 

የግጦሽ መሬት Eንዲኖራቸው ግፊት Eያደረጉ Eንደሆነ ግንዛቤ ተወስዷል። የጋራ 

የግጦሽ መሬትና ደን Aለመኖር በመሬት Aልባውና በጣም Aነስተኛ መሬት ባለው 
የህብረተሰብ ክፍል ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል። በAብዛኛው የገጠር ቀበሌዎች የወል 
መሬቶች በጊዜ ሒደት ተከፋፍለው ዛሬ በEያንዳንዱ ቀበሌ Eያንዳንዷ ቁራሽ መሬትና 
ዛፍ በግለሰብ ይዞታ ስር ናት። ለምሳሌ በኩዩ ወረዳ በEያንዳንዱ መኖሪያ ቤት ቅጥር 

ግቢ ገበሬዎች የባህር ዛፎች በመትከል ለቤት ግንባታ፣ለማገዶ፣Eንዲሁም በመሸጥ 
ገቢውን ይጠቀማሉ። መሬት Aልባ የሆኑ ቤተሰቦች ለቤት ግንባታም ሆነ ለማገዶ 
Eንጨት መግዛት Aለባቸው። መተዳደሪያቸውን የማገዶ Eንጨትና ከሰል በመሸጥ 
ያደረጉ ቤተሰቦችም የባህር ዛፎችን ገዝተው ወደ ማገዶ Eንጨትና ከሰል ቀይረው 
Aቅራቢያው ወዳለ ከተማ በመውሰድ ይሸጣሉ። በAሁኑ ግዜ በገጠር ቀበሌዎች Aንዱ 

የግጭት መንስኤ ከግለሰብ ዛፎች ለማገዶ Aገልግሎት ሲባሉ የሚቆረጡ ቅርንጫፎች 
ሆነዋል። ይህ የበዛ ግለኝነት የመቻቻል ባህሪን Eያጠፋ ይገኛል። መሬት Aልባዎችም 
የጎረቤቶቻቸውን ዛፎች ቅጠሎች፣ ቅርንጫፎችና የማገዶ Eንጨት በመስረቅ ይታማሉ።  

መ. ከገጠር የልማት Eንቅስቃሴዎች መገለል 

ሌላው የመሬት Aልባነት Aሳዛኝ ሁኔታ የመሬት Aልባ ገበሬዎች "ገበሬውን" 

ለመጥቀም ከተቀረጹ የተለያዩ ፕሮግራሞች መገለላቸው ነው። የግብርና ባለሙያዎችም 
ሆኑ የግብርና ፖሊሲው ለመሬት Aልባ ገበሬዎች ተገቢውን ትኩረት Aይሰጡም። 
በመሆኑም “ገበሬዎች”፤ “የገጠር ሴቶች” Eና “የገጠር ደሀ” የሚባሉት ፅንሠ-ሀሣቦች 

ሁሉንም ገበሬ በAንድ የሚያዩና በገበሬዎች መካከል ያለውን ልዩነት ግንዛቤ ውስጥ 
ያልከተቱ ናቸው። በውጤቱም Aንዳንድ የገበሬውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ተብለው 
የተቀረጹ ፕሮግራሞች መሬት Aልባ ገበሬው ላይ Aሉታዊ ተፅEኖ ሲያሳርፉ 
ታይተዋል። ለAብነት ያህልም በሊሙ ቢልቢሎ ወረዳ በሁለት የቢራ ፋብሪካዎች (ሜታ 

Eና ሀይኒከን) የተከናወኑ የልማት ተግባራትን ማየት በቂ ነው። Eነዚህ ፋብሪካዎች 
ቢያንስ ግማሽ ሔክታር መሬታቸውን ለገብስ ምርት ለማዋል ፈቃደኛ ከሆኑ ገበሬዎች 
ጋር ኮንትራት ተፈራርመው ወደ ስራ ገብተው ነበር። ይህ Aሰራር በመንግስትም ሆነ 

በፋብሪካዎቹ የገጠር ገበሬዎችን Eንደሚጠቅሙ ታምኖበት ነበር። ፋብሪካዎቹ ምርጥ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 

69 
 

የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ዘር፣ማዳበሪያ Eና ስልጠና ለገበሬዎቹ የሰጡ ሲሆን ምርታቸውንም በተሻለ ዋጋ 
ይረከቧቸዋል። በቂ መሬት ላላቸውና በዚህ ስምምነት ውስጥ ለታቀፉ ገበሬዎች ይህ 

Aይነት Aሰራር ተቀባይነት ቢያገኝም በተቃራኒው ይህ Aሰራር መሬት Aልባ ገበሬዎችን 
ከማግለሉም ባሻገር የመሬት Eጥረትንና የዋጋ ንረትን Aስከትሏል። በውጤቱም 
መተዳደሪያቸው በመሬት ኪራይና በጋራ Eርሻ ያደርጉ መሬት Aልባ ገበሬዎች 
ተጎድተዋል።  

ሠ. በEማወራዎች በሚመሩ ቤተሰቦች ላይ ያለ ተፅEኖ 

የመሬት Aልባ ገበሬዎችን የኑሮ ሁኔታ ከወረዳ ወረዳ የሚለያይ ቢሆንም በAንድ ወረዳ 
ውስጥ በAባወራ Eና በEማወራ በሚመሩ ቤተሰቦች መካከልም የኑሮ ልዩነት ይታያል። 

በEማወራ የሚተዳደሩ መሬት Aልባ ቤተሰቦች መሬት Aልባነትን ለመቋቋም የሚረዱ 
ሌሎች Eማራጮችን ለመጠቀም በEጅጉ ይቸገራሉ። መሬት Aልባ ገበሬዎች በAጠቃላይ 
መሬት በኪራይ Aልያም በጋራ በማረስ ለመተዳደር ቢሞክሩም ሁለቱም Aማራጮች 

ከAባወራዎች ይልቅ ለEማወራዎች ከባድ ናቸው። መሬትን በኪራይ በመውሰድ ለማረስ 
የሚሞክሩ መሬት Aልባ Eማወራዎች ለEርሻ ስራ የደረሰ ወንድ ልጅ ከሌላቸው 
ተጨማሪ የሰው ሀይል ለመቅጠር ይገደዳሉ። ይህ ደግሞ ከመሬት ኪራይና ከEርሻ 
ግብዓቶች በተጨማሪ Eማወራዎችን ለተጨማሪ ወጪ ይዳርጋቸዋል። በሌላ በኩል 

Aብዛኛው ባለ መሬቶች Eማወራዎች መሬትን በAግባቡ ይጠቀማሉ የሚል Eምነት 
ስለሌላቸው ከEማወራዎችጋር በጋራ ለማረስ ፍቃደኛ Aይሆኑም። በመሆኑም በመሬት 
Aልባነት ምክንያት በAባወራ ከሚመሩ ቤተሰቦች ይልቅ በEማወራ የሚመሩት በባስ 
Eንደሚጎዱ ለመገንዘብ ተችሏል።  

መሬት Aልባነት : Aመልካች ሁኔታዎች 

ሀ. በመሬት ምክንያት Eየተባባሰ የሚሄድ ግጭት  

መሬት Aልባነትና የመሬት Eጥረት በመሬት ላይ የነበሩ ግጭቶችን Eያባባሰ መጥቷል። 
ይህ መረጃ የAለም ባንክ ካስጠናቸው ጥናቶች ይቃረናል። ለምሳሌም ያህል ዴኒንገር 
Eና ባልደረቦቹ (2009) ባደረጉት ጥናት በቅርብ የተሰጠው የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ 

ሰርተፊኬት በመሬት ጉዳይ የነበሩ ግጭቶችን Eንደቀነሰ ያስረዳል። ነገር ግን ይህ 
ጥናት በተካሄደባቸው ሁሉም ወረዳዎች የነበሩ መረጃ ሰጪዎች Eንደገለጹት በመሬት 
ጉዳይ ላይ ያሉ ግጭቶች ከመቼውም ግዜ በበለጠ ከፍቷል። ከየAካባቢው ፍርድ ቤቶች 
የተሰበሰበም መረጃ ይህንን ያረጋግጣል። Aንደ ሰሜን ሸዋ ዞን ፍርድ ቤት መረጃ 

ሰጪም ገለፃ “Aብዛኛው የወንጀልም ሆነ የፍትሐብሄር ሙግት ጉዳዮች መሠረታቸው 
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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 

መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ 
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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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መሬትን መነሻ ያደረገ ግጭት ነው።”11 ይህንን መነሻ በማድረግ ከሮሚያ ከፍተኛ 

ፍርድ ቤት ዳኛ ጋር የተደረገ ውይይትም ይህንን ያረጋግጣል።12 በተጨማሪም መሬት 

Aልባነት ከመሬት መሸርሸርና ምርት Aልባነት ጋር በጋራ ለሚታዩበት ኩዩ ወረዳ 

ሰማኒያ በመቶ (80%) የሚሆኑት የፍርድ ቤት ሙግቶች በመሬት ጉዳይ መሆኑን 
የወረዳው ፍርድ ቤት ያደረገው ዳሰሳ ያስረዳል።  

ከመሬት ምዝገባና ሰርተፊኬት መስጠት በኋላ ያሉ የመሬት ግጭቶች ሁለት ዋና 
መልክ Aላቸው። Aንደኛው የመሬት ምዝገባ ከEርሻ መሬት Eና ድንበር ጋር ላሉ 

ግጭቶችን መፍትሔ ቢሰጥም በተቃራኒው ውርስን Eንዲሁም ኪራይና የጋራ Eርሻ 

ኮንትራት ስምምነትን መሠረት ያደረጉ ግጭቶች ጨምረዋል። ሁለተኛው በፊት 
ግጭቶች በAብዛኛው በጎረቤቶች መካከል የነበሩ ሲሆን፤ Aሁን ግን በAመዛኙ በቤተሰብ 
መካከል ሆኗል። Aብዛኛው ግጭቶች በወንድማማችና Eህትማማች፣ በባልና በሚስት፣ 
በልጆችና ቤተሰብ Eንዲሁም በAማቾች መካከል ሆኗል። ከሁሉም በላይ የመሬት 

ባለቤት በሆኑ ቤተሰቦችና መሬት Aልባ በሆኑ ልጆች መካከል ግጭት ተባብሷል። 
በሰሜን ሸዋ የሚገኝ Aንድ የመሬት Aልባ ልጅ ወላጅ Eንደገለጸው “ከቤተሰብ Aንዱ 
በሚሞትበት ጊዜ የቀብር ስነስርAቱ Aንኳን ሳይፈጸም ልጆች ከቀሪው የቤተሰብ Aባል 

ጋር መሬት በመከፋፈል ጉዳይ ላይ ግጭት ውስጥ ይገባሉ”። በሌላ በኩል ወጣቶቹ 

ብቸኛው መሬት የማግኛ መንገዳቸው ውርስ ብቻ Eንደሆነ ያስረዳሉ። በAርሲ ዞን 
የሚገኝ Aንድ ወጣት “ቁራጭ መሬት ለማግኘት የቤተሰቦቻችንን ሞት Eንጠብቃለን” 
ብሏል። ሌላ ወጣት በበኩሉ “ሰዎች ከመቶ ዓመት በላይ የሚኖሩበት ደጋማ ቦታ 
ቢሆን ያቺን ቁራጭ መሬት ለማግኘት ያን ያህል መጠበቅ Aለብኝ ማለት ነው” በማለት 

ገልጿል። ይህ በAንድ ቤተሰብ ውስጥ በትውልዶች መካከል መሬት Aልባነት Eና 
Eጥረት Eያስከተለ ያለውን ውጥረት ያሳያል።  

ለ. በሀገሪቱ ውስጥ ላለው የፖለቲካ Aለመረጋጋት Aስተዋጽ 

በገጠር ኑሮ መሬት Aልባነት ስራ Aጥነት Eንደማለት ነው። በከተሞች በርካታ ስራAጥ 
ወጣቶች ያሉ ሲሆን፤ Aብዛኞቹም ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከኮሌጆች Eና ቴክኒክና ሙያ 
ተቋማት የተመረቁ ናቸው። በከፍተኛ ሁኔታ Eየጨመረ የመጣው መሬት Aልባነትና 
የተማረ ስራAጥ ቁጥር በሀገሪቱ ላለው የፖለቲካ Aለመረጋጋት ከፍተኛ Aስተዋጽ 

Aበርክቷል። በሰሜን ሸዋ Aንድ መሬት Aልባ ወጣት “መሬት የለንም፤ ሰላም የለንም፤ 
ተስፋም የለንም” ብሏል። ይህ የሚያሳየው መሬት Aልባነትና ስራAጥነት ወጣቱ ተስፋ 

                             
11 በፍቼ ወረዳ ካለ ጠበቃ ጋር ተደረገ ውይይት E.ኤ.A. ህዳር ጥር 2016፡፡ 
7 ከሮሚያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጋር የተደረገ ውይይት፤ Aዲስ Aበባ፤ E.ኤ.A. ህዳር 2016፡፡ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 

69 
 

የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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Eንዲቆርጥ በማድረግ የተለያዩ Eንቅሰቃሴዎች ውስጥ በመሳተፍ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ 
Aለመረጋጋት Aንዲከሰት ያደርጋል።  

ሐ. ወጣቱን ከግብርና ማስወጣት  

ከዚህ በታች Eንደቀረበው መሬት Aልባነት ወጣቱን ከግብርና Eያስወጣው ይገኛል። 

ምንም Eንኳን የመሬት Eጥረትን ተከትሎ ወጣቱ ወደሌሎች ሴክተሮች ፊቱን ማዞሩ 

የሚበረታታ ቢሆንም በዘዴና በተቀናጀ መንገድ ካልሆነ ወዳልታሰበ ቀውስ ሊከትት 
ይችላል። ቃለ-መጠይቅ የተደረገላቸው Aብዛኞቹ ወጣቶች ግብርናን የህይወታቸው 
መሠረት Aድርገው Aይመለከቱትም። ይህ Aመለካከት ሌሎች Aማራጮች ኖረዋቸው 
ሳይሆን የመሬት Eጥረት በመኖሩና Aብዛኞቹም መሬት Aልባ በመሆናቸው ነው። 

ወጣቶቹም በቁጭት Eንዲህ ሲሉም ይደመጣሉ “…መሬት ቢኖረኝ ኖሮ ሽንኩርትና 
ድንች Aመርት ነበር … ጥራጥሬ ግን Aላመርትም፣ ኑሮዬንም በAጭር ግዜ Eለውጥ 
ነበር …” (ከጌትነት Eና Aስራት E.ኤ.A. 2018 የተወሰደ። ያላገቡ ወጣቶች መሬት 

በመከራየት Aልያም በጋራ ለማረስ ፍላጎት የላቸውም። ከዚህ በታች ያለው ሠንጠረዥ 
የወጣቶቹን የመተዳደሪያ Aማራጮች ያሳያል።  

 

የመተዳደሪያ Aማራጭ ወጣት ወንዶች
በመቶኛ (%)

ወጣት ሴቶች በመቶኛ
(%)

Aማካኝ 

Eርሻ 11.7 6.2 9.4 
ከEርሻ ውጪ የቅጥር ስራ  3.7 1.7 2.9 
የግል ስራ (ቢዝነስ) ንግድ 32.5 26 29.9 
በከተማ የደሞዝ ቅጥር 52.1 66.1 57.8 
Aጠቃላይ 100% 100% 100% 

ምንጭ፡-Bezu and Holden, 2014: 263 

ከላይ ከሠንጠረዡ Eንደሚታየው በግብርና መተዳደር የሚፈልገው ዘጠኝ ነጥብ Aራት 
በመቶ (9.4%) ብቻ የሚሆነው ወጣት ነው። Aብዛኛው ወጣት ግብርናን ትቶ ከግብርና 
ውጪ ያሉ የንግድ ስራዎችን Eና ተቀጥሮ ለመስራት መፈለጉ ጥሩ ቢሆንም ምን 

ያህሉ ወጣት ፍላጎቱን ለማሟላት የሚያስፈልገውን Eውቀትና ክህሎት Aሟልቷል 
የሚለውን መጠየቅ ተገቢ ነው። ይህ ፍላጎት የመነጨውም የመሬት Eጥረት በመኖሩ 
ብቻ መሆኑን መገንዘብ ግድ ይላል።  
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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 

መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ 
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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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መሬት Aልባ ቤተሰቦች መሬት Aልባነትን ለመቋቋም Eየተጠቀሙባቸው ያሉ 

Aማራጮች 

መሬት Aልባዎች መሬት Aልባነትን ለመቋቋም የተለያዩ Aማራጮችን ይጠቀማሉ። 
Eነዚህ Aማራጮች Eንደ መሬት Aልባው Aባወራ/Eማወራ Eድሜ፤ የጋብቻ ሁኔታና 

የትምህርት ደረጃ ይለያያሉ። ባለትዳርና የቤተሰብ ኃላፊ (Aንዳንዶችም ትልቅ የቤተሰብ 
ቁጥር ያላቸው) የሆኑ መሬት Aልባ ቤተሰቦች ግብርና ዋና Aማራጫቸው ነው። 
በመሆኑም መሬትን በመከራየት ወይም በጋራ በማረስ ይተዳደራሉ። ተጨማሪ ገቢም 
ለማግኘት በAካባቢው ባሉ Eርሻዎች ወይም የግል Iንቨስትመንቶች ይቀጠራሉ። 

Aንዳንዶቹም የEርሻ ወቅት ውጭ በሆኑ ጊዜያት ስራ ፍለጋ ወደሌላ Aካባቢዎች 
ይሰደዳሉ። በሌላ በኩል ወጣቶች፣ ያላገቡና የተማሩ (በAብዛኛ ከመጀመሪያ ደረጃ 
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በመሆኑም መሬትን በመከራየት ወይም በጋራ በማረስ ይተዳደራሉ። ተጨማሪ ገቢም 
ለማግኘት በAካባቢው ባሉ Eርሻዎች ወይም የግል Iንቨስትመንቶች ይቀጠራሉ። 

Aንዳንዶቹም የEርሻ ወቅት ውጭ በሆኑ ጊዜያት ስራ ፍለጋ ወደሌላ Aካባቢዎች 
ይሰደዳሉ። በሌላ በኩል ወጣቶች፣ ያላገቡና የተማሩ (በAብዛኛ ከመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት በላይ) ከሆኑ ዋነኛ የመቋቋሚያ Aማራጫቸው ወደ ከተሞች የሚደረግ 

ፍልሰት ነው። ከዚህ በታች ያለው ምስል የሚያሳየው በሮሚያ ክልል E.ኤ.A. 2016 
የተደረገ የዳሰሳ ውጤት ነው። ዳሰሳው ባለትዳር መሬት Aልባ ቤተሰቦችን 
ይመለከታል።  
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ሀ. የመሬት ኪራይ  

መሬት Aልባነትንና የመሬት Eጥረትን ለመቋቋም የመሬት ኪራይ ዋና Aማራጭ ነው 

(ህጋዊ Aሰራሩን በሚመለከት ዳንኤል 2015ን ይመልከቱ)። በጥናቱ ከተካተቱት መሬት 
Aልባ ቤተሰቦች መካል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኪራይን Eንደ መቋቋሚያ Aማራጭ 
ተጠቅመዋል። ከመሬት Aልባ Eና የመሬት Eጥረት ካለባቸው ቤተሰቦች በተጨማሪ 
ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም መሬትን ይከራያሉ። ከነዚህም መካከል የመንግስት 
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መሬት Aልባ ቤተሰቦች መሬት Aልባነትን ለመቋቋም Eየተጠቀሙባቸው ያሉ 

Aማራጮች 
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Eነዚህ Aማራጮች Eንደ መሬት Aልባው Aባወራ/Eማወራ Eድሜ፤ የጋብቻ ሁኔታና 

የትምህርት ደረጃ ይለያያሉ። ባለትዳርና የቤተሰብ ኃላፊ (Aንዳንዶችም ትልቅ የቤተሰብ 
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በመሆኑም መሬትን በመከራየት ወይም በጋራ በማረስ ይተዳደራሉ። ተጨማሪ ገቢም 
ለማግኘት በAካባቢው ባሉ Eርሻዎች ወይም የግል Iንቨስትመንቶች ይቀጠራሉ። 

Aንዳንዶቹም የEርሻ ወቅት ውጭ በሆኑ ጊዜያት ስራ ፍለጋ ወደሌላ Aካባቢዎች 
ይሰደዳሉ። በሌላ በኩል ወጣቶች፣ ያላገቡና የተማሩ (በAብዛኛ ከመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት በላይ) ከሆኑ ዋነኛ የመቋቋሚያ Aማራጫቸው ወደ ከተሞች የሚደረግ 

ፍልሰት ነው። ከዚህ በታች ያለው ምስል የሚያሳየው በሮሚያ ክልል E.ኤ.A. 2016 
የተደረገ የዳሰሳ ውጤት ነው። ዳሰሳው ባለትዳር መሬት Aልባ ቤተሰቦችን 
ይመለከታል።  

 

ምንጭ፡- Fekadu 2018 
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(ህጋዊ Aሰራሩን በሚመለከት ዳንኤል 2015ን ይመልከቱ)። በጥናቱ ከተካተቱት መሬት 
Aልባ ቤተሰቦች መካል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ኪራይን Eንደ መቋቋሚያ Aማራጭ 
ተጠቅመዋል። ከመሬት Aልባ Eና የመሬት Eጥረት ካለባቸው ቤተሰቦች በተጨማሪ 
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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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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ሰራተኞች Eና የከተማው ነዋሪዎች ይጠቀሳሉ። በቂ መሬት ያላቸው ገበሬዎችም 
ተጨማሪ መሬት በመከራየት ትርፍ በማምረት ለገበያ ያቀርባሉ (በተለይም ጥራጥሬ 

የመሳሰሉ ገበያ ላይ ተፈላጊነት ያላቸውን ምርቶች ለማምረት)። በርካታ በወረዳ 
ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞችና የከተማ ነዋሪዎች መሬት ተከራይተው 

የቅርብ ዘመዶቻቸውን Aሊያም ሌሎችን በመቅጠር ኑሮAቸውን ይደጉማሉ። በAርሲ 
የእርሻ ትራክተሮች Eና የምርት መሰብሰቢያ ማሽኖች በስፋት ጥቅም ላይ መዋላቸው 

የመንግስት ሰራተኞችና የከተማ ነዋሪዎች በቀላሉና በተቀላጠፈ መልኩ መሬት 
ተከራይተው Eንዲሰሩ መንገድ ከፍቶላቸዋል። የማሽኖቹም መኖር ለማረስና ምርት 
ለመሰብሰብ የሚወስደውን ጊዜ በEጅጉ ቀንሶታል። በሌላ በኩል ብርን በቀላሉ ማግኘት 

የሚችሉት "የከተማ ገበሬዎች" የገጠር መሬትን በመከራየት ከመሬት Aልባው Eና በቂ 
መሬት ከሌለው ጋር ውድድር ውስጥ ገብተዋል።  

የመሬት ኪራይ መኖር መሬት Aልባ ለሆነ Aባወራዎች/Eማወራዎች ከሚያውቁት 
ከግብርና ሙያ Eና ከኖሩበት Aካባቢ ሳይርቁ ኑሮAቸውን የሚገፉበትን መንገድ 
ከፍቶላቸዋል። በጋራ ከማረስ ይልቅ መሬትን መከራየት የተሻለ Aማራጭ ነው። 
መሬት Aልባ ገበሬዎች በጋራ ለማረስ Eንደ Aማራጭ የሚወስዱት የሚከራይ መሬት 

ሲጠፋ ወይም የመሬት ኪራይ ዋጋ ከAቅማቸው በላይ በሚሆንበት ጊዜ ብቻ ነው። 
Aሁን Aሁን ለግጦሽ የሚሆን መሬት ኪራይ በስፋት Eየታየ ይገኛል። በከብት 
Eርባታና የEንሰሳት ተዋፅO ምርት በሚታወቁ Aንዳንድ Aካባቢዎች የግጦሽ መሬት 
ኪራይ ከEርሻ መሬት ኪራይ የበለጠ ይወደዳል። ለምሳሌም ያህል በሰሜን ሸዋ አንድ 

ሔክታር የግጦሽ መሬት በ2000 ብር ሲከራይ ተመሳሳይ መጠን ያለው የEርሻ መሬት 
ግን በ1200 ብር ይከራያል። በዚህም ምክንያት Aከራዮች መሬታቸውን ከEርሻ ይልቅ 
ለግጦሽ ማከራየትን ይመርጣሉ። ነገር ግን ይህ የሚሆነው በዋጋ ልዩነት ብቻ ሳይሆን 

መሬትን ለAንድ ዓመት ከEርሻ በማሳረፍ ለግጦሸ ማዋል (መሬቱን ማሳደር) መሬቱ 
Eንዲያገግም ስለሚረዳውም ጭምር ነው።  

Aብዛኛው የመሬት ኪራይ ስምምነቶች የሚካሄዱት የAካባቢው ሽማግሌዎች በተገኙበት 
ሲሆን Aንዳንድ ጊዜ ስምምነቱ በቀበሌ Eንዲመዘገብ ይደረጋል። ይህ ማለት በ1997 
ከወጣው Aዋጅ በተቃራኒ Aብዛኛዎቹ የኪራይ ስምምነቶች በባህላዊ መንገድ 

ይከናወናሉ። Aዋጁ የኪራይ ስምምነቶች በግብርናና ገጠር ልማት ቢሮዎች ተደርገው 
በወረዳ መሬት Aሰስተዳደርና Aካባቢ ጥበቃ ቢሮዎች Eንዲመዘገቡ ይደነግጋል። 
በተጨማሪም Aከራይ የሆኑ ባል Eና ሚስት/ሚስቶች፣ መሬቱን የሚከራየው ግለሰብ 
Eና ሶስት ምስክሮች ወደ ወረዳ በመሄድ ስምምነቱን ህጋዊ Eንዲያደርጉ ያዝዛል። ይህ 

Aሰራር ለAካባቢው ነዋሪዎች Aድካሚ ስለሚሆንባቸው ህጋዊነት ባይኖረውም 
ስምምነቶችን የሚያደርጉትና የሚፈራረሙት በባህላዊ መንገድ 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 

መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ 
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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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ለ. በጋራ ማረስ 

ለመሬት Aልባ ቤተሰቦች በጋራ ማረስ በሁለተኛ ደረጃ መሬትን ለማግኘት 
የሚጠቀሙት Aማራጭ ነው። በጥናቱ ከተካተቱት መሬት Aልባዎች መካከል ግማሽ 

ያህሉ በጋራ ማረስን የመኖርያና የመተዳደሪያ Aማራጭ Aድርገዋል። በዚህ Aሰራር 
በጋራ ከሚያርሰው የበለጠ የመሬቱ ባለቤት ይበለጥ ተጠቃሚ ይሆናል። Eንደ መሬት 
ኪራይ ሁሉ በጋራ ማረስም ተለዋዋጭ ባህሪ ይታይበታል። መረጃ ሰጪዎቹ 
Eንደገለጹት በንጉሱ ዘመን ጪሰኞች የባለመሬቱን መሬት የሚያርሱት “Eርቦ” በሚባል 

Aሰራር ነበር። በዚህ Aሰራር ጭሰኞች በራሳቸውን ጉልበት Eና በሬ በባለመሬቱ መሬት 
ላይ ያመርታሉ። ባለመሬቱ Aንዳንድ ጊዜ ግማሽ ዘር ሊያዋጣ ይችላል። ጭሰኛውም 
የምርቱን ሩብ (1/4) ለባለመሬቱ ይሰጣል። ጭሰኛው በባለመሬቱ መሬት ላይ የሚኖር 
ከሆነ ደግሞ ለከብቶች ግጦሽም Eንዲከፍል ይደረጋል። ይህ የፊውዳል-ጪሰኛ ግንኙነት 

ከAብዮቱ በኋላ ተወግዷል። በዘመነ ደርግ ባለመሬቶች ራሳቸው Eንዲያርሱ ስለሚጠበቅ 
በጋራ ማረስ ህጋዊ ባልሆነ መልኩ ይካሄድ ነበር። በጋራ ሊያርሱ ሲገኙም የባለቤትነት 
መብታቸው Eስከመነጠቅ ይደርስ ነበር። ነገርግን ሲሶ የተባለ Aሰራር ገበሬው በስፋት 
ይጠቀም ነበር። ይኸውም መሬት Aልባውና ባለመሬቱ ስምምነት ውስጥ የሚገቡ 

ሲሆን በዚህም ስምምነት ባለመሬት መሬቱን፤ መሬት Aልባው ጉልበቱንና በሬ 
Aዋጥተው የቀረውን የEርሻ ግብዓቶች ወጪ በEኩል የሚጋሩበት Aሰራር ነው። ሲሶ 
የሚለው ቃል የምርት ክፍፍልን የሚያሳይ ሲሆን በዚህም ባለመሬቱ ሲሶውን (1/3) 
Eንዲያገኝ ይደረጋል።  

በAሁኑ ወቅት "ቂዜ" (Eኩል) የሚባል የጋራ ስምምነት በስፋት የሚታይ ሲሆን የባለ 
መሬቱ Eና በጋራ የሚያርሰው Aስተዋጽ ከቦታ ቦታ ይለያያል። Aብዛኛው ባለመሬት 

መሬቱን ብቻ የሚያዋጣ ሲሆን መሬት Aልባው የቀረውን በሙሉ Eንዲያዋጣ 
ይጠበቅበታል። ይህም ጉልበት፣ ከብት፣ Eንደ ዘር፣ ማዳበሪያ Eና ተባይ ማጥፊያ 
የመሳሰሉትን ግብዓቶች ያካትታል። ምርቱን በሚመለከት Eኩል ይካፈላሉ። በጋራ 
የሚያርሰው የሚያገኘው ተጨማሪ ጥቅም ለከብቶች ምግብ የሚሆን ተረፈ-ምርቶችን 

ነው። ይህ Aይነት Aሰራር በዋናነት የሚያመለክተው መሬት ከፍተኛ ዋጋ ያለው ሀብት 
Eየሆነ መምጣቱንና በዚህ ሳቢያ መሬት Aልባዎች ከፍተኛ ተፅEኖ Eየደረሰባቸው 
መሆኑን ነው።  

ሐ. የቀን ስራ  

የቀን ስራ ለገጠር ደሀ በዝቅተኛ ደረጃ የሚመረጥ ነገር ግን በስፋት የሚታይ 
የመተዳደርያ Aማራጭ ነው። የቀን ስራ በAካባቢው ባሉ Eርሻዎች፣ በግል 
Iንቨስትመንትና Aቅራቢያው ባሉ ከተሞች ይሰራል። የቀን ስራ ሌሎች የመተዳደሪያ 

Aማራጮችን በመደገፍ ከፍተኛ Aስተዋጽ ያደርጋል። ይህውም ከቀን ስራ የሚገኝ ገቢ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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የመሬት ኪራይ ለመክፈል፣ የግብርና ግብዓቶችን Eና ከብቶችን ለመግዛት Eንዲሁም 
የቤተሰብ Eለት ተEለት ወጪ ለመሸፈን ያገለግላል።  

መ. ፍልሰት 

ፍልሰት ሌላው መሬት Aልባ ቤተሰቦች የሚጠቀሙበት የመቋቋሚያ Aማራጭ ነው። 
በAጠቃላይ ሲታይ ሁለት Aይነት የፍልሰት ሁኔታዎች Aሉ። Aንደኛው ወቅታዊ 

ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዘላቂ ነው። ወቅታዊ ፍልሰት ማለት በተወሰኑ ወቅቶች ወደ 
ሌላ Aካባቢ በመፍለስ ከርሞ ወደ Aካባቢው መመለስ ሲሆን ዘላቂ ፍልሰት ደግሞ 
ከሚኖሩበት Aካባቢ በዘላቂነት የተሻለ ነው ወደሚሉት Aካባቢ በቋሚነት መሄድ ማለት 
ነው። Aንዳንድ መሬት Aልባ ወጣቶች ቅርብ ወዳሉ ከተሞች ሲፈልሱ ሌሎቹ ደግሞ 

ራቅ ወዳሉ ከተሞች ይጓዛሉ። ፍልሰት ለመሬት Aልባነት ችግር Eንደ ጥሩ መፍትሔ 
ሲወሰድ ይደመጣል። ለምሳሌ ያህል በAማራ ክልል በጥናቱ ከተካተቱት መካከል ስልሳ 
ሁለት በመቶ (62%) የሚሆኑ ወጣቶች ለመሬት Aልባነት ችግር መፍትሔው ፍልሰት 
Eንደሆነ ይናገራሉ (Taddese and Birhanu 2018)። በተመሳሳይ ሁኔታ በደቡብ 

ክልል ሰባ ዘጠኝ ነጥብ Aራት በመቶ (79.4%) የሚሆኑት የAገር ውስጥ ፈላሲያን 
EድሜAቸው ከ18-34 የሚሆኑ መሬት Aልባ ወጣቶች ናቸው (Teketel and 
Welenssa 2018)። በሰሜን ሸዋ ሮሚያ ክልል ሰላሳ በመቶ (30%) የሚሆኑት 
መሬት Aልባ ወጣቶች ይፈልሳሉ (በAብዛኛው ወቅታዊ ፍልሰት) (Fekadu 2018)። 

ለAብዛኛው መሬት Aልባና በቂ መሬት ለሌለው ገበሬ ወቅታዊ ፍልሰት የግብርና 
ግብዓት ወጪያቸውን የሚሸፍኑበትን ገቢ የሚያገኙበት መንገድ ነው። Aንዳንድ 
ወጣቶችም ከፍልሰት የሚያገኙትን ገቢ በመተማመን ከጓደኞቻቸው ገንዘብ 
ይበደራሉ13።  

መሬት Aልባነት ማለት ተስፋቢስነት ነው ወይ? 

ሲንግ የተባሉ ተመራማሪ (1982) ሲገልፁ በደቡብ ኤዥያ Aብዛኛው ደሀ የህብረተሰብ 

ክፍል መሬት Aልባ ገበሬ ነው። መሬት ዋና የመተዳደሪያ ምንጭ በሆነበት በግብርና 
የሚተዳደር ማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ መሬት Aልባ ወይም በቂ መሬት የሌላቸው 
Aብዛኛዎቹ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር ይሳናቸዋል። የመሬት መጠንና ጥራት 
የምግብ ምርት መጠንን ስለሚወስን የድህነት/ የሀብት Aመላካች ነው። ይህ ማለት 

                             
13 ኩዩ ከሌሎች ጥናቱ ቦታዎች ይለያል፡፡ በኩዩ ሁሉም ብድር ወለድ Aለው፡፡ የወለድ መጠኑም 
በAብዛኛው ሀያ በመቶ ነው፡፡ ይህ በሌላ ጥናት ሊታይ ይገባል፡፡ 
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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 

መሬት Aልባነት Eና ወጣቶች በIትዮጵያ 
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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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በሌላ መልኩ መሬትን በማግኘት መጠቀም መቻል Eና በገጠር ድህነት መካከል ጠንካራ 

ግንኙነት Aለ ማለት ነው።14  

ሆኖም ግን መሬት Aልባነት፣ ድህነት Eና ተስፋ መቁረጥ የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው 
ብሎ ብቻ መደምደም ነገሩን ማቃለል ይሆናል። መሬት በኪራይ Eና በEኩል Eርሻ 
ማግኘት በሚቻልበት Eንዲሁም በቤተሰብ ውስጥ በቂ የሰው ሀይል ባለበት ሁኔታ 
መሬት Aልባነት ብቻውን ድህነትን Aያስከትልም። ከግብርና ውጪ ካሉ የስራ Eድሎች 

የሚገኝ ገቢ የቤተሰብን የEለት ተEለት ፍላጎቶችን ሲደግፍ ከከብቶች ለመግዛት፣ 
መሬት ለመከራየት Eንዲሁም የግብርና ግብዓቶችን ለመግዛትም ያገለግላል። በኪራይ 
ወይም በጋራ ለሚያርስ ቤተሰብ የመሬት ለምነት ወሳኝ ነው። በAንድ ወቅት ያለ 
የግብርና ምርት መበላሸት የመሬት Aልባውን ሰው የመቋቋሚያ መንገድ ሙሉ በሙሉ 

ሊያዛባ ይችላል። በAየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችም መሬት 
ካለው ይልቅ መሬት Aልባውን በበለጠ ይጐዳሉ።  

በመሬት Aልባነትና ድህነት መካከል ያለው ግንኙነት በተለያዩ ጉዳዮች ይወሰናል። 
ከነዚህም ውስጥ ዋናዋቹ መሬትን በኪራይ ወይም በጋራ ለመጠቀም የማግኘት 
Eድል፣የመሬት ምርታማነት፣ በቂ የሰው ኃይል መኖር Eና ከግብርና ውጪ ያሉ 

የሥራ Eድሎች መኖር ይጠቀሳሉ። በሮሚያ ክልል የተጠና ጥናት 
Eንደሚያመለክተው (Fekadu 2018) በመሬት Aልባነትና ተስፋቢስነት መካከል 
ቀጥተኛ ግንኙነት የለም። በሁሉም የጥናት ቦታዎች Aንዳንድ በጣም የተሻሉ መሬት 
Aልባ ገበሬዎች ታይተዋል። በጥናቱ መሠረት ከ114 መሬት Aልባ ቤተሰቦች መካከል 

27ቱ (23.8 በመቶ የሚሆኑት) በAካባቢያቸው ካለው የኑሮ ሁኔታ Aንፃር የተሻለ ኑሮ 
Eንደሚኖሩ ገልጸዋል። ከEነዚህም ውስጥ 13ቱ (48.1 በመቶ ያህሉ) ከAድA፣ 10ሩ 
(37 በመቶ) ከሊሙ-ቢልሊሎ Eንዲሁም Aራቱ (14.8 በመቶ የሚሆኑት) ከኩዩ ወረዳ 
ናቸው። የEነዚህ ቤተሰቦችን የምግብ ዋስትናንም ስንመለከት ባለመሬት ከሆኑ 

ጐረቤቶቻቸው በተለየ ሁኔታ የባሰ Aይደለም። Eነዚህ ቤተሰቦች የራሳቸው በሬ Eና 
ላም ያላቸው ሲሆን ልጆቻቸውንም ት/ቤት ይልካሉ። Aብዛኞቹም የቆርቆሮ ጣሪያ 
ያለው ቤት Aላቸው።  

መሬት ለም በሆነበት በAድA Eና ሊሙ ቢልቢሎ የሚኖሩ ወጣት መሬት Aልባ 
ቤተሰቦች መሬት በመከራየት Eና በጋራ በመጠቀም ለቤተሰባቸው በቂ የሆነ ምርት 

ያመርታሉ። Aንዳንዶቹ መሬት ተከራይተው ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ ድንች Eና ነጭ 
ሽንኩርት በማምረት ለገበያ ያቀርባሉ። የገቢ ምንጫቸው በማስፋት ረገድ ወጣት 

                             
14 የድህነት ቅነሳ ስትራቴጂዎች የገበሬዎች መሬት የማግኘትና መጠቀም መብት Eንዲሁም የመሬት 
ሁኔታን ግንዛቤ ሊከቱ ይገባል፡፡ 
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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 

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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መሬት Aልባዎቹ የተሻሉ ናቸው። Eነዚህ ወጣቶች የተለያዩ ምርቶችን ከማምረት 
ባሻገር ከAንድ በላይ መሬትን በEኩል በማረስ ገቢያቸውን ለማስፋት ይጥራሉ። 

በተቃራኒው በኩዩ ወረዳ ያለው መሬት የተሸረሸረና ምርታማነቱንም የቀነሰ ነው። 
በመሆኑም የተሻለ ገቢ ለማግኘት ያለው Aማራጭ ውሱን ነው። Aብዛኛው መሬት 
Aልባ ቤተሰብ መሬት ለመከራየትም ሆነ Eንደ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ያሉ የግብርና 
ግብዓቶችን ለመግዛት ያለው Aቅም ውሱን ነው። በመሆኑም Aብዛኛው መሬት Aልባ 

ሰዎች Eየተጐዱም ቢሆን መሬትን በEኩል ያርሳሉ። በAጠቃላይ መሬት Aልባነት 
የድህነት Aንድ ምንጭ ቢሆንም የAንዳንድ ስራ ፈጣሪ መሬት Aልባ ወጣቶች ልምድ 
ባለድርሻ Aካላት የሚማሩበትና የሚያሳድጉበት መንገድ ሊሆን ይችላል።  

ምክረ-ሀሳብ  

1. በገጠሪቷ Iትዮጵያ የሚኖሩ መሬት Aልባ ቤተሰቦች Eየተጋፈጧቸው ያሉ ችግሮች 
ዘላቂ የሆነ መፍትሔ ይፈልጋሉ። መሬትን ብቻ ማዕከል ያደረገ መፍትሔም 

የመሬት Aልባነትን ችግር Aይፈታም። የህዝብ ቁጥር Eየጨመረ ከመሄዱ Aንፃር 
የመሬትን Aቅርቦት ማሳደግ Aይቻልም። በAንፃሩ Iንዱስትሪዎችና ከተሞችን 
ማስፋፋት Eና የAገልግሎት ዘርፉን ማስፋትና መደገፍ በከፍተኛ ሁኔታ Eየጨመረ 

ላለው ወጣት ሥራ Aጥ የስራ Eድል የሚፈጥር ይሆናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 
የስነ-ተዋልዶ Aገልግሎት በስፋት መስጠት ያስፈልጋል። Aሁን በሚታየው ሁኔታ 
መሬት Aልባ ቤተሰቦች ትልቅ የቤተሰብ ቁጥር ያላቸው በመሆኑ የመሬት Eጥረት 
Eና Aልባነት ተቋቁመው ከድህነት ለመውጣት የሚያደርጉትን ትግል ያከብደዋል። 

2. የገጠር ልማት ድጋፎች የመሬት Aልባ ሰዎችን ችግሮችና መሬት Aልባነት 
Eያስከተለ ያለውን ተፅEኖዎች ግንዛቤ ውስጥ ሊከትቱ ይገባል። የመሬት Aልባው 
ህዝብ ቁጥር ቀላል የማይባልና ከጊዜ ወደ ጊዜም Eየጨመረ ያለ ነው። በመሆኑም 
የAካባቢ መስተዳድሮች Aካባቢያቸው የሚገኙ መሬት Aልባ ቤተሰቦችን ቁጥር 

ሊያውቁ ይገባል። ይህም ተገቢውን Eቅድ ለማቀድ ይረዳቸዋል። በተጨማሪም 
የAካባቢ የልማት Eቅዶች፣ የግብርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ስልጠናዎችና የግብዓት 
ስርጭት ስርዓቶች መሬት Aልባዎችን የሚያካትቱበትን መንገድ ሊያመቻቹ 
ይገባል።  

3. ሌሎች የልማት ዘርፎች በEርሻ መሬት ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስ Eንዲችሉ 

ለማድረግ የመሬት Aጠቃቀም Eቅድ Aስፈላጊ ነው። በዚህ Eቅድ Aለመኖር ሳቢያ 
የIንዱስትሪ ዞኖች፣ የAበባ Eርሻዎች፣ ፋብሪካዎችና የተለያዩ የሥልጠና ተቋማት 
በEርሻ መሬት ላይ Eንዲቋቋሙና Eንዲሰሩ ሆነዋል። ለዚህ Aንዱ ማሳያ 
የሚሆነው በሮሚያ ምስራቅ ሸዋ ዞን AድA ወረዳ የሀገሪቱ ምርጥ ጤፍ 
የሚመረትበት መሬት ለሌሎች ሴክተሮች መሰጠቱ 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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  

ፈቃዱ Aዱኛ 
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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4. የመሬት Aልባነት ችግር በAገሪቷ ካሉ Eንደ የመልካም Aስተዳደር Eጦት፣ ሙስና 
Eና ሥራ Aጥነት የመሳሰሉ መዋቅራዊና መሠረታዊ ችግሮች ጋር በጥብቅ 

የተቆራኘ ነው። Eነዚህን ችግሮች ሳይፈቱ የመሬት Aልባነትን ችግር ለመቅረፍ 
Aዳጋች ነው። መሬት Aልባ ቤተሰቦች በAብዛኛው ደሀ በመሆናቸው ሙስናና 
የህዝብን ችግር ለመፍታት ቅንነት የሚጐድላቸው ባለስልጣናት የመሬት Aልባውን 
ችግር ለመቅረፍ ፈቃደኛ Aይደሉም። መሬት Aልባነት ድህነትን Eና ተስፋ 

መቁረጥን ያስከትላል። በሮሚያ የተደረገ ጥናት Eንዳመለከተው Aንድ Aራተኛ 
የሚሆነው መሬት Aልባ ያለምንም ተጨማሪ Eርዳታና ጥረት ኑሮውን ለመግፋት 
ይቸገራል። ምርታማ የሆነ መሬትን በኪራይ ማግኘት፤ መጠነኛ የሆነ የቤተሰብ 
ቁጥር Eና ከEርሻ ውጪ ያሉ የሥራ Eድሎች መኖር ለመሬት Aልባ ወሳኝ 

ጉዳዮች ናቸው (Fekadu, 2018)። በተጨማሪም መንግስት የመሬት ኪራይን 
በተመለከተ ደንቦችን ሊያለሳልስና በAማራ ክልል Eንደተደረገው መሬት Aልባው 
በተለያዩ የገጠር ልማት Eንቅስቃሴዎች ውስጥ Eንዲሳተፍና የግብርና 
ግብዓቶችንም Eንዲያገኝ ቢደረግ መልካም ነው።  

ማጠቃለያ 

ይህ ጥናት በIትዮጵያ ያለውን መሬት Aልባነትና የወጣቶች ሁኔታ በጥልቀት 
ተመልክቷል። መሬት በግብርና ለሚተዳደር ማህበረሰብ ወሳኝ ሀብት በመሆኑ Aብዛኛው 

መሬት Aልባና Aነስተኛ መሬት ያለው የማህበረሰብ ክፍል ደሀና ቤተሰቡንም በAግባቡ 
ማስተዳደር የማይችል ነው (Dekker 2005)። መሬት Aልባነት ከህዝብ ቁጥር Eድገት፣ 

ከፖለቲካ Eና Aካባቢያዊ ጉዳዮች ጋር የተሳሰረና ለገጠር ድህነት ዋና ምክንያት ነው። 
በመሆኑም የገጠር ድህነት ቅነሳ ስትራቴጂዎች የገበሬዎች መሬት የማግኘት Eድልን 
Eንዲሁም Aሁን ያለውን መሬት Aልባነት ከግንዛቤ ሊያስገቡ ይገባል። Aብዛኛው 
መሬት Aልባና Aነስተኛ መሬት ያለው ወጣትና ጐልማሳው የህብረተሰብ ክፍል ሲሆን፤ 

ያለው መሬት በEድሜ በገፉ ሰዎች Eጅ ይገኛል። ውርስ፣ በጋራ ማረስ Eና የመሬት 
ኪራይ መሬት በጊዜያዊና በቋሚነት የማግኛ መንገዶች ናቸው። ይህ የመሬት 
ምርታማነት መቀነስን ጨምሮ በርካታ Aንደምታዎች Aሉት። ዘገምተኛ የሆነ የገጠር 

Eድገት Eና በጣም ውስን የሆነ የሥራ Aማራጮች ባሉበት ሁኔታ የወጣቱ መሬት 
Aልባነት የማኅበራዊ Eና ፖለቲካዊ Aለመረጋጋትን ጨምሮ ሰፋ ያሉ ችግሮችን 
ያስከትላል።  
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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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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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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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Aንዳንድ ጥናቶች መሬት Aልባነት የሚያስከትለውን ችግሮች በዝርዝር Aመልክተዋል። 
ከነዚህም ጥናቶች መካከል Dessalegn (1994), Teferi (1994), Aklilu and Tadesse (1994) 
and Crewett and Korf (2008) ይጠቀሳሉ። Eንደ ደሳለኝ (1994) ጥናት ከፍተኛ የሆነ 
መሬት Aልባነት፣ ስራ Aጥነትና Eየተባባሰ የመጣው የገጠር ድህነት የIትዮጵያ 
ገበሬዎች Aየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ችግርን የመቋቋም Aቅማቸውን 
Eየሸረሸረው መጥቷል። ተፈሪ (1994) ያጠናው ጥናት Eንደሚያመለክተው በሰሜን 

ሸዋ ለቤተሰብ Aባላት የተደረገ የEርሻ መሬት ክፍፍል Eያነሰ ከመምጣቱ የተነሳ ካሁን 
በኋላ መከፋፈል የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። በተመሳሳይ መልኩ በሐረማያ ወረዳ 
ክሪዌት Eና ኮርፍ (2008) ያጠኑት ጥናት ከፍተኛ በሆነ የመሬት Eጥረት ሳቢያ 
ገበሬዎች ቤተሰባቸውን ማስተዳደር Eንዳልቻሉ ያመለክታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ 

የደሳለኝ (2018) የቅርብ ጊዜ ጥናት በAማራ፣ ሮሚያ፣ ደቡብና ትግራይ ክልሎች 
መሬት Aልባነትና ተያያዥ ጉዳዮችን በጥልቀት ተመልክቷል። ሆኖም ግን ከላይ 
የተጠቀሱት ጥናቶች መሬት Aልባነት በገጠር ወጣቶች ላይ ያስከተለው ጉዳት 
በተመለከተ በቂ ትኩረት Aልሰጡትም። በIትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የወጣት ኃይል ያለ 

ሲሆን ሰባ Aንድ ነጥብ Aንድ በመቶ (71.1%) የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ከሀያ 
ዘጠኝ (29) ዓመት በታች ነው (UNDP 2018)። በIትዮጵያ ያለው ክፍተኛ የሆነ 
የወጣቶች የመሬት Eጥረትና መሬት Aልባነት Aሳሳቢ የሆነ ጉዳይ Eየሆነ መጥቷል። 
የዚህ ጥናት ዋና ዓላማም በIትዮጵያ መሬት Aልባነትንና ወጣቶችን በተመለከተ 
ያለውን የEውቀት ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው።  

ለዚህ ጥናት መረጃ ለመሰብሰብ ሁለት ዓይነት መንገዶች ጥቅም ላይ ውለዋል፡- 
የመሰክ መረጃ መሰብሰብ Eና በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶችን ማጠናቀር። የመስክ 

መረጃ የተሰበሰበው E.ኤ.A በ2015 Eና 2016 በሮሚያ ክልል ሲሆን በዋናነት 
መሬት፤ መሬት Aልባነት Eና ድህነትን የሚመለከት ሲሆን ከፊሉ የዚህ ጥናት 

ውጤት ለህትመት በቅቷል (Fekadu, 2018)። ከዚህ በተጨማሪ E.ኤ.A በ2019 መሬት 
Eና ወጣቶችን በሚመለከት በAማራ ክልል መጠነኛ የመስክ መረጃ ተሰብስቧል። 
Eንዲሁም በጉዳዩ ላይ የተሰሩ ሌሎች ጥናቶች በጥልቀትና በስፋት ታይተዋል። ይህም 
ጥናቱ ከAማራ Eና ሮሚያ ክልል ባለፈ በሌሎች ክልሎች ያለውን ሁኔታ ለመገንዘብ 
Aስችሏል።  
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የጥናቱ ዋና ዋና ግኝቶች 

መሬት የማግኛ መንገዶች 

በAሁኑ ወቅት የመሬት ባለቤት8 የሆኑት በምን መንገድ Eንዳገኙት መረዳት የመሬት 

ባለቤትነትና Aስተዳደርን በተመለከተ በፊት ምን ዓይነት ስርዓት Eንደነበረና Aሁን 
በምን መልኩ Eየተከናወነ Eንደሆነ ለመረዳት በጣም ይረዳል። የመሬት ባለቤቶች ዛሬ 
የሚጠቀሙበትን መሬት ከሚከተሉት ሶስት መንገዶች በAንዱ ያገኙ ናቸው፡- በቀበሌ 

በተደረገ የመሬት ክፍፍል ፣ በውርስ Eና በስጦታ። ምንም Eንኳን ከክልል ክልል 
የተወሰነ ልዩነት ቢኖርም የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ መንገዶች ዋነኛ መሬት የማግኛ 
መንገዶች ናቸው። E.ኤ.A በ2006 በAማራ፣ ትግራይ፣ ሮሚያ የደቡብ ክልሎች ደጋ 

የግብርና Aምራች ክልሎች የተደረገ ጥናት የሚከተለውን መረጃ ያሳያል9። 

መሬት ያገኙበት መንገድ 
ብዛት (በመቶኛ) 

Aማራ ሮሚያ ደቡብ ትግራይ 

በቀበሌ ድልድል/ክፍፍል 58.8 61.5 20.6 88.4 

በውርስ 39.8 35.6 73.3 10.6 

ምንጭ፡- Teketel and Melsaw (2018:142) 

በቀበሌ የተደረገው ክፍፍል መሬት Aዋጅን ተከትሎ በ1967 ዓ.ም የተጀመረው 
የመሬት ክፍፍል ሲሆን ይህ ሒደት Eስከ የደርግ መንግስት ውድቀት ድረስ የቀጠለ 
ነበር (Dessalegn, 2008)። በAማራ ክልል E.E.A. በ1977 የተደረገው የመሬት 
ክፍፍል ከፍተኛ ውዝግብ የነበረበት ነበር። በAብዛኛው ገበሬ ዘንድ ድልድሉ ፖለቲካዊ 

ይዘት የነበረውና የቀደመውን መንግስት ሎሌዎች የጠቀመ Eንደሆነ ይታሰባል(Matebu 
2018)። ከላይ በሠንጠረዡ Eንደሚታየው በAማራ፣ ሮሚያና ትግራይ ክልሎች 

ከውርስ ይልቅ የቀበሌ የመሬት ክፍፍል ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል። ይህ የሚያሳየው 
                             
8 መሬት ባለቤት ስንል መሬትን በጊዜያዊነት በኪራይ ወይም በጋራ የሚያርሱትን ሳይሆን በዘላቂነት 
በባለቤትነት መያዝን ለማመልከት ነው፡፡ 
9 የህዝቡ ኑሮ በEርሻና ከብት ማርባት Eንዲሁም ከቦታ ወደ ቦታ በመዘዋወር በሚደረግ የEርሻ ስራ 
ላይ የተመሠረተባቸው የAፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ የጋምቤላ ሕዝቦችና ሶማሌ ክልሎች የመሬት 
ይዞታቸው መጠንና ስለመሬት ያለው Aመለካከት ከላይ ከተጠቀሱት Aራቱ Eርሻ በብዛት 
ከሚተገበርባቸው ክልሎች የተለየ ነው፡፡ ምንም Eንኳን የሮሚያ Eና የደቡብ ክልሎች ቀላል 
የማይባል Aርብቶ Aደርና ከፊል Aርብቶ Aደሮች ያላቸው ቢሆንም ይህ ጥናት በነዚህ ክልሎች ባሉ 
የEርሻ Aካባቢዎች ላይ ብቻ የሚያተኩር ነው፡፡  
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መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 

ፋና ገብረሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 

 

1. መግቢያ 

በAርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ ቆላማና ከፊል-ቆላማ Aካባቢዎች በተለይም በደቡብና 
በምሥራቅ የሀገሪቱ ጠረፍ Aካባቢዎች የሚገኝና ከቦታ ወደ ቦታ በመንቀሳቀስ Eንሠሣትን 

(የቀንድ ከብት፣ ግመል፣ በግና ፍየልን ጨምሮ) ማርባት ላይ የተመሠረተ የኑሮ ዘይቤ 
ነው። የAርብቶ Aደር Aካባቢዎች በተፈጥሯቸው ቆላማና ዝናብ Aጠር በመሆናቸው 
በዝናብ ላይ ለተመሠረተ የEርሻ ስራ Aመቺ Aይደሉም። Aርብቶ Aደሮችም ለሚያረቧቸው 
Eንሠሣት የሚሆን ምግብና ውሀ ፍለጋ ወቅትን ጠብቀው Eንስሳቶቻቸውን ይዘው ከቦታ 

ወደ ቦታ ይዘዋወራሉ። ይህ ወቅታዊ Eንቅስቃሴ በAካባቢዎቹ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት 
በተመጣጠነ ሁኔታ ለመጠቀም ከማስቻሉ በላይ Aርብቶ Aደሮቹ ለዘመናት የዘለቀ 
ውጤታማ የተፈጥሮ ሀብት Aጠቃቀምና Aያያዝ Eንዲያዳብሩ Aስችሏቸዋል። Eንዲሁም 
የAካባቢዎቹን የAየር ንብረትና ተያያዥ ችግሮችን መቋቋም የሚችሉ Eንሠሣት ዝርያዎች 

ማርባት ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። በቆላማ Aካባቢዎች ባለው ያልተመጣጠነ የተፈጥሮ 
ሀብት ስርጭት ሳቢያ በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚኖረው የሕዝብ ብዛት ከፍተኛ ዝናብ 
ከሚያገኙት ደጋና ወይና ደጋ Aካባቢዎች ጋር ሲነፃፀር ብዛቱ Aነስተኛ ነው። 

በIትዮጵያ Aርብቶ Aደሮች ከጠቅላላው ህዝብ ብዛት 15% (14.1 ሚሊዮን ገደማ) ያህል 

ሲሆኑ፣ ከAገሪቱ ጠቅላላ የመሬት ሽፋን ከግማሽ በላይ የሚሆነውን ክፍልም ይይዛሉ። 
ምንም Eንኳን Aገሪቱ ምን ያህል የEንሥሣት ሀብት Eንዳላት በውል ባይታወቅም፤ 
Iትዮጵያ በቀንድ ከብት በAፍሪካ ቀደምት መሆኗ ይታወቃል። ከዚህ ሀብት መካከል 
Aንድ ሦስተኛው የቀንድ ከብትና በጎች፣ 70 በመቶ የሚሆኑት ፍየሎች Eና ሁሉም 

ግመሎች የሚገኙትም በዚሁ የAርብቶ Aደሮች የምርት ስርዓት ውስጥ ነው። Iትዮጵያ 
ወደውጭ Aገር ከምትልከው የቁም ከብት መካከል 90 ከመቶ የሚሆነው (ከAገሪቱ ጠቅላላ 
የኤክስፖርት ሸቀጥ መካከል Aንድ Aምስተኛ የሚሆነው) ከAርብቶ Aደር የምርት ስርዓት 
የሚመጣ ነው። በተጨማሪም Aርብቶ Aደሮች ከAገሪቱ ዓመታዊ የወተት Aቅርቦት 

ውስጥ Aራት Aምስተኛውን ይሸፍናሉ። ይሁን Eንጂ በቆላማዎቹ Aካባቢዎች በተደጋጋሚ 
የሚከሰተው ድርቅ Eና ተያያዥ የምግብ ዋስትና ችግሮች ይህንን የAርብቶ Aደር ምርት 
ስርዓት ምርታማነት ጎልቶ Eንዳይታይ Aድርገዋል። 

ይሁን Eንጂ Aርብቶ Aደሮችና የኑሮ ዘይቤያቸው ለተለያዩ የተፈጥሮ፣ ሠው ሰራሽና 

የፖሊሲ ችግሮች የተጋለጡ ናቸው። የAየር ንብረት ለውጥና ተጓዳኝ ችግሮቻቸው በቆላማ 
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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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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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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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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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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 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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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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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ዳይሬክቶሬት ስር ይመራ የነበረ16 ሲሆን ይህ ጥረት በAገሪቱ ሕገ-መንግስት Aንቀጽ 89 
የተደነገገውን መሠረት በማድረግ በልማት ወደኋላ የቀሩ ክልሎች ልማት ለማፋጠን 

በሚል ሰበብ የሚካሄድም ነበር። ምንም Eንኳን ይህ ጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ 
የነበረው በ2010ቹ መጀመሪያ ዓመታት ላይ ቢሆንም፤ በ2020 የተረቀቀው የAርብቶ 
Aደሮች ፖሊሲ መንግስት በነዚህ Aካባቢዎች ሊከተል የሚፈልገው የልማት Aቅጣጫ 
ከቀድሞው የተለየ Eንዳልሆነ Aመልክቷል። 

ፖሊሲው የAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የልማት ስትራቴጂ የውሀ ሀብትን ማEከል Aድርጎ 
የተነደፈ Eንደሆነ የፖሊሲ ሠነዱ ያመለከታል። የፖሊሲው ዋና Eሳቤም በAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎች ‹‹ሠፊ፣ ለምግብ ሠብልም ሆነ ለከብቶች መኖ ሊሆን የሚችል በመስኖ ሊለማ 
የሚችል ለም ያልተነካ ሀብት Aለ የሚል ነው። ከAገሪቱ ደጋማ Aካባቢዎች ለም Aፈር 

Aጥበው የሚሄዱት ትላልቅ ወንዞችም Eነዚህን Aካባቢዎችም Aቋርጠው ይሄዳሉ። በዚህ 
Eሳቤ መሠረት የልማት ስትራቴጂው ዋና ዓላማ የEነዚህን ወንዞች የውሀ ሀብት 
በመጠቀም ገበያን ታሳቢ ያደረገ Aነስተኛና ከፍተኛ የመስኖ Eርሻ ማስፋፋት ነው። በቂ 
የወንዝና የከርሠ-ምድር ውሀ በሌለባቸው Aካባቢዎች ደግሞ ስትራቴጂው የAርብቶ 

Aደሩን ለችግር ተጋላጭነት በመቀነስ Eና Aቅሙን በማሳደግ ላይ ያተኮረ ነው። 

ይሁን Eንጂ ይህ መንግስት-መር የAርብቶ Aገር Aካባቢዎች የልማት ስትራቴጂ የAርብቶ 
Aደር የምርት ስርዓትን (production system) ግምት ውስጥ የማºስገባ፤ EንዲያውT 
Aርብቶ Aደርነትን Eንደ ኋላ ቀርነት የሚቆጥርና ለዘይቤው Eጅግ Aስፈላጊ የሆኑትን 

የተፈጥሮ ሀብቶች ከAርብቶ Aደሩ ቁጥጥር የሚያወጣና የመጠቀም Eድል የሚነፍግ 
ነው። Aካባቢዎቹን Aቋርጠው በሚፈሱት ትላልቅ ወንዞች ዳርቻ ያሉት ለም መሬቶች 
ደግሞ Aርብቶ Aደሮቹና ሠፋፊ Eርሻዎች Eጅግ የሚሻሟቸውና ለመቆጣጠር የሚጥሩት 
ዋናው የተፈጥሮ ሀብት ነው። Aርብቶ Aደሮቹ Eነዚህን መሬቶች በAነስተኛ ደረጃ 

ለሚያካሂዱት Eርሻና በበጋ ወራት ለከብቶቻቸው ግጦሽነት ሲጠቀሟቸው፤ ሠፋፊ 
Eርሻዎች ደግሞ ለገበያ የሚውል በAብዛኛው Aንድ Aይነት የሆነ ሠብል በመስኖ 
ለማምረት ይፈልጓቸዋል። መንግስት ስልጣኑን በመጠቀም Aብዛኛው ጊዜ ይህንን በጣም 
Aስፈላጊ የሆነ ሀብት ከAርብቶ Aደሮች በመነጠል ለሌላ Aገልግሎት ሲያውለው ይታያል። 

የዚህ Aካሄድ Aንዱና ዋናው Eሳቤ የEርሻ ስራ ከAርብቶ Aደርነት የተሻለ ነው በሚል 
Aስተሳሰብ የሚመራ መሆኑ Aያጠያይቅም።  

የAርብቶ Aደሮችና የመንግስት የልማት ራEይ፣ Eሳቤ Eና Aተገባበር ልዩነት (በተለይም 
ለም የሆኑትን የወንዞች ዳርቻ መሬቶችን በተመለከተ) ያስከተለው ውጤት ቢኖር 

Aካባቢውንና Aርብቶ Aደሩን ለባሰ ድህነት መዳረግ ብቻ ነው። Aርብቶ Aደሩም Eነዚህን 
የመንግስት ‹‹የልማት› ፕሮጀክቶች በሀይል ጭምር ሲቃወም ይታያል። Aርብቶ Aደሩን 

                             
16 ለዝርዝሩ Fana (2021) ይመልከቱ። 
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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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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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 

92 
 

Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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ከመሬቱና ከውሀ ሀብት መነጠል በ1960ዎቹ መጨረሻና 1970ዎቹ መጀመሪያ በAፋር፤ 
Eንዲሁም Aሁን በቅርቡ በታችኛው የሞ ሸለቆ በመንግስትና Aርብቶ Aደሮች በመካከል 

ለተፈጠረው ፍጥጫ ምክንያት ነው።  

ከ1990ዎቹ ወዲህ የብሔር ማንነትንና ቋንቋን መሠረት Aድርጎ የተዋቀረው የፌዴራል 
የፖለቲካ Aወቃቀር በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለውን ግጭት Aዲስ መልክ Aላብሶታል። 
ቀደም ሲል ወቅት ጠብቆ ግጦሽ Eና ውሀ ፍለጋ በሚደረግ Eንቅስቃሴ ውስጥ ይከሰት 

የነበረው ከመሬት ጋር ጋር የተያያዘ ግጭት Aሁን ግን መልኩንና ይዘቱን ቀይሮ ‹‹መሬቱ 
የኔ ነው›› በሚል መሬትን ከብሔር ባለቤትነት ጋር ባያያዘ ሁኔታ ግጭቶቹ የክልል 
ድንበር ላይ የተመሰረቱ ሆነዋል። Eንዲሁም በመቻቻልና በመደራደር በጋራ ጥቅም ላይ 
ይውሉ የነበሩት የተፈጥሮ ሀብቶች ዛሬ ብሔር ማንነት ላይ በተመሠረተው የክልል 

ድንበር የተነሳ የግል የማድረግና ሌሎችን የማግለል ዝንባሌ ተስፋፍቷል። በዚህም 
ሁኔታው ግጦሽና ውሀ በመሳሰሉ የተፈጥሮ ሀብቶች Aጠቃቀም ላይ ይከሰት የነበረው 
ግጭት መልኩን በመቀየር የብሔር ማንነትና በዚህም የተወሰነ Aካባቢንና ሀብትን የግል 
የማድረግ ጉዳይ ሆኗል። ዛሬ በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚታዩት ግጭቶች ከIኮኖሚና 

የተፈጥሮ ሀብት Aጠቃቀም Aልፈው ፖለቲካዊ ግጭቶች ሆነዋል። 

3. የAርብቶ Aደር Aካባቢዎች ልማትና የመሬት ጉዳይ 

ይህ ክፍል በIትዮጵያ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ባለፉት ጥቂት Aስርተ ዓመታት 
መሬትን በሚመለከት በተመለከተ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ለውጦችን ይመለከታል። 

በዚህም በተለይ በ1991 የተካሄደውን የፖለቲካ ለውጥ ተከትሎ የተከሰቱ ሂደቶችና 
ኩነቶች ላይ ያተኩራል። በነዚህ ዓመታት በAርብቶ Aደር Aካባቢ የተካሄዱትን ለውጦች 
በAራት Aቢይ ክፍሎች ከፍሎ መመልከት ይችላል። Eነዚህም፡- 

1ኛ) በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የንግድ Eንቅስቃሴዎችና ግንኙነቶች መዳበር 

Eንዲሁም የካፒታል ወደ Aካባቢዎቹ ዘልቆ መግባት፤ 

2ኛ) የAየር ንብረት Aሉታዊ ተፅEኖዎችና የወራሪ ተክሎች/Eፅዋት በAካባቢዎቹ 
መስፋፋት፤ 

3ኛ) የከተሞች Eና የትራንስፖርት መሠረተ-ልማት መስፋፋት Eና  

4ኛ) የመሬት ምዝገባና ሰርተፊኬት ፖሊሲ ያመጣቸው Eድሎች ናቸው።  

የካፒታሊዝም በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች ዘልቆ መግባትና መስፋፋት Aርብቶ Aደሮቹ 
የመሬት ጥገኝነት ላይ በሁለት መንገዶች ተፅEኖ Aሳድሯል። በIትዮጵያ ውስጥ በAርብቶ 
Aደር Aካባቢዎች የሚደረግ የካፒታል ፍሰት Eስከ 2000 ዓ.ም ድረስ በAዋሽ ወንዝ 

ተፋሰስ Aካባቢዎች በዋነኝነት ተወስኖ የቆየ ሲሆን፤ ከ2000 ዓ.ም ወዲህ ግን ሁኔታው 
ተቀይሮ ካፒታል ወደተለያዩ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች በስፋት ዘልቋል። መንግስት 
የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫ ግድቦችን የመገንባት Eቅዱን በስፋት መተግበሩ 
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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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 

96

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 

96 
 

(በተለይ የግቤ ሦስት ግድብ መገንባት)17 Eንዲሁም በAለም Aቀፍ ደረጃ የተፈጠረው 
Aመቺ ሁኔታ ቆላማ ወደሆኑት Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረገውን የካፒታል ፍሰት 

Aጠናክሮታል። የግቤ ሦስት ግድብ ዋና ዓላማ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት ቢሆንም 
የሞ ወንዝን ፍሰት ወጥ በማድረግ ውሀውን ለሠፋፊ Eርሻ ስራ Aመቺ የማድረግ 
Eቅድም ይዟል። ይሁን Eንጂ ይህ Eቅድ ወንዙን በተለያየ መልኩ በሚጠቀሙት Aርብቶ 
Aደሮች በተለይም የቦዲ፣ ሙርሲ፣ ካራ፣ ìèጋቶም Eና ዳሰነች ብሔረሰብ Aባላት ላይ 

ከፍተኛ Aሉታዊ ተፅEኖ ያደርሳል። Eነዚህ Aርብቶ Aደሮች ከፍተኛ መጠን ያለው 
ዓመታዊ የምግብ ፍጆታቸውን ከወንዙ ግራና ቀኝ ባሉት ለም መሬቶች ላይ ከKምሌ 
Eስከ መስከረም ባሉት ወራት በሚያካሂዱት የደለል ላይ Eርሻ (recession farming) 
የሚያገኙ ነበሩ። የAካባቢው መሬት ለሰፋፊ Eርሻ ከመዋሉ ቀድሞ Eንኳ የወንዙ 

የላይኛው ክፍል መገደብና ውሀው ወደግድቡ መግባቱ Aርብቶ Aደሮቹ የደለል 
Eርሻቸውንና የበጋ ወቅት የግጦሽ መሬቶቻቸው Eንዲያጡ Aድርጓቸዋል።  

ያለፉት Aስራ Aምስት ዓመታት በIትዮጵያ ሰፋፊ Eርሻዎች በከፍተኛ ደረጃ 
የተስፋፉባቸው ዓመታት ሲሆኑ፤ በAፋርና ደቡብ ሞ Aካባቢዎች የAዋሽ Eና ሞ 

ወንዞች ለተንዳሆ ግቤ ሦስት ግድቦች ሲባል ውሀዎቻቸው መከተራቸውና ፍሰታቸው ወጥ 
መደረጉ ሰፋፊ Eርሻዎች በAካባቢዎቹ Eንዲስፋፉ ምክንያት ሆኗል። ይሁን Eንጂ 
በሁለቱም Aካባቢዎች Eንደተስተዋለው ሂደቱ Aጅግ Aስፈላጊ የሆነውን ተፈጥሮ ሀብት - 
ማለትም መሬት - ከAርብቶ Aደሮቹ ነጥቆ ለሠፋፊ Eርሻ Iንቨስተሮች ሰጥቷል። 

በጋምቤላ ክልል ሰፋፊ Eርሻዎች ቢስፋፉም Aካባቢው ባለው በቂ የዝናብ Eና የርጥበት 
መጠን ሳቢያ ለEርሻ ስራ የሚውል ግድብ መገንባት Aላስፈለገም። 

በIትዮጵያ ለገበያ የሚል ሰብል ለሚያመርቱ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች መሬትን 
በገፍ የመስጠቱ ሂደት በAለም Aቀፍ ደረጃ ከ2008 Eስከ 2010 ባሉት ዓመታት ጣራ 

ነክቶ የነበረው ‹‹የAለም ዓቀፍ የመሬት ቅርምት›› (global land grabbing) Aካል 
ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል። ሂደቱ ለAርብቶ Aደሮች ህልውና Eጅግ Aስፈላጊ የሆነውን 
(በተለይ በበጋ ወቅት) የግጦሽ መሬቶችን በመንጠቅ የAርብቶ Aደሩን ክፍለ-Iኮኖሚ 
ይበልጥ Eንዲዳከም Aድርጓል።  

                             
17 መንግስት ከ2000ዎቹ ዓመታት ጀምሮ የተለያዩ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ግድቦችን ስራ ወጥኖ 
መተግበር ላይ ተሰማርቶ ነበር። ከነዚህ ግድቦች መካከል የተከዜ፤ የግቤ (Aንድ፣ ሁለት፣ ሦስትና Aራት) 
Eንዲሁም በAባይ ወንዝ ላይ በመገንባት ላይ የሚገኘው የታላቁ የIትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይጠቀሳሉ። 
ከነዚህ መካከል በAርብቶ Aደሮች ላይ ባደረሰው ተፅEኖ በዋናነት የሚጠቀሰው የግቤ ሦስት ግድብ 
ሲሆን፤ Aርብቶ Aደሮቹ ለኑሯቸው በስፋት ይጠቀሙበት በነበረውን የሞ ሸለቆ የደለል Eርሻ (recession 
farming) Eና ወቅታዊ (seasonal) የግጦሽ መሬት Aሳጥቷቸዋል። (ይህን ጉዳይ በተመለከተ በዚሁ 
መጽሀፍ ውስጥ ‹‹ሉላዊነት፣ ሰፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንቶች Eና የAካባቢው ነዋሪዎች ምላሽ 
በIትዮጵያ›› የሚለውን ምEራፍ ይመልከቱ)።  
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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 

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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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የሳዲ Aረቢያ መንግስት በAፍሪካ Aገራት ላይ ጥሎት የነበረው የቁም ከብት ንግድ 
Eገዳን በ2006 ካነሳ በኋላ በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች (በተለይ በሶማሌና ቦረና Aርብቶ 

Aደር Aካባቢዎች) የሚደረገው የቁም ከብቶች Eና ስጋ ኤክፖርት መጠን ጨምሯል። 
የንግዱ መጠን ከAስር ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ Eጅግ በማደጉ በAርብቶ Aደር ማህበረሰብ 
Aባላት መካከል ያለውን የሀብት መበላለጥ Aስፍቶታል። በማህበረሰቦቹ ውስጥ ያለው 
የሀብታም ቤተሰብ ቁጥር ቢቀንስም፤ ያሉት ውስን ሀብታሞች ያሏቸው የከብት መጠን 

ግን በEጅጉ ጨምሯል። የደሀ Aርብቶ Aደሮች ቁጥርና የድህነታቸው መጠንም በዚያው 
ልክ ጨምሯል። ይህ የሀብት ክፍፍል Aለመመጣጠን Aርብቶ Aደሮቹ ከመሬት ጋር 
በሚኖራቸው ግንኙነት ውስጥ ቢያንስ በሁለት መልኩ ተፅEኖ Aሳድሯል። 

በመጀመሪያ፣ በቂ ከብቶች የሌላቸውና ለድህነት የተዳረጉ Aርብቶ Aደሮች ምን ዓይነት 

የኑሮ Aማራጮች Aላቸው የሚለው ሲሆን፤ በሥነ-ህዝብ ለውጦች፣ በድርቅ፣ በንግድ Eና 
ምርታማ የሆነ የግጦሽ Aካባቢዎች ተደራሽነት ጋር በተያያዘ በIኮኖሚው ውስጥ ‹‹ወደ 
ላይ መውጣት› Eና ‹‹ከውስጥ ተገፍቶ መውጣት›› ሂደትን (Catley and lula, 2010)፣ 
ችግረኛ Aርብቶ Aደሮች ወደ ከተማ የሚºደርጉትን ፍልሰት Eንደ Aንድ ዋና የኑሮ 

Aማራጭ ሲወስዱት ይስተዋላል። ይሁን Eንጂ ይህንን ሁኔታ በለጋሾች የገንዘብ ድጋፍ 
በመንግስት የሚተገበረው የልማታዊ ሴፍቲ ኔት (Productive Safety Net) በኩል 
የሚደረገው የንብረት ግንባታ/ማፍራት (asset building) ፕሮግራም ይቃረነዋል (Yacob 
and Catley, 2010a: 42)። ላቭርስ (2013) የተባለ Aጥኚ በድርቅ ተጋላጭ በሆኑት 

የትግራይ Aካባቢዎች ተመሳሳይ ክስተት Eንደተመለከተ የገለጸ ሲሆን፤ የፒ.ኤስ.ኤን.ፒ. 
ዋናው የፖለቲካ Aመክንዮም ንብረት ግንባታ/ማፍራት ሳይሆን ይልቁንም ድሀ Aርሶ 
Aደሮችን በስፍራዎቻቸው ማቆየት Eና ፍልሰትን መገደብ ነው በሚል ይከራከራል። 
ይህም በቂ የሥራ Eድሎች ከመፈጠራቸው በፊት ወደ የከተማ ማEከላት የሚደረግ 

ፍልሰትን ለመቆጣጠር Eድል ከመስጠቱም በላይ መንግስት በገጠሩ ህዝብ ላይ ያለውን 
ቁጥጥር ለማጠናከር ይረዳዋል። ላቨርስ Eንደሚለው ስትራቴጂው በከተሞችም ሆነ በAገር 
Aቀፍ ደረጃ ሰላምንና የፖለቲካ መረጋጋትን ለማስፈን ያስችላል። የሴፍቲኔት ፕሮግራም 
ትግበራ ለAርብቶ Aደር Aካባቢዎችም ተመሳሳይ ሁኔታን ያሳድራል ማለት ይቻላል። 

ምንም Eንኳን ሴፍቲ ኔት በተግባር ለAርብቶ Aደር ንብረት ግንባታ/ማፍራት ያለው ሚና 
በጣም Aነስተኛ ቢሆንም፤ የመንግስት Aገልግሎት Aሰጣጥን ለማጠናከርና የድርቅ/ረሀብን 
ተፅEኖን ለመቀነስ ይረዳል። በመሆኑም ድሆች ወደ ከተሞች ከመሰደድ ይልቅ በገጠር 
Eንዲኖሩ ያበረታታል። ይሁን Eንጂ ይህንን በማድረግ በመሬት ባለቤትነትና Aጠቃቀም 
ላይ ተፅEኖ ማሳደሩ የማይቀር ነው።  

ሁለተኛው ተፅEኖ ከAርብቶ Aደርነት የሚወጡት ሰዎች የEርሻ ስራን (ብዙውን ጊዜ 
በመንግሥት ድጋፍ) በቀላሉ መቀላቀላቸው ነው። በፈንታሌ (ከረዩ) Eንደታየው Aንድ 
ቤተሰብ በሚይዘው ከብት መጠንና ጥራት Eና በቤተሰቡ የንግድ Eርሻ ሥራዎች ተሳትፎ 
መካከል ከፍተኛ Aሉታዊ ግንኙነት ይታያል (bdi, 2016)። ይህ የሚሆነው ከፍተኛ 
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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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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የከብት መጠን መያዝ ከፍተኛ ማህበራዊ Eና ባህላዊ Aዎንታ ያለው ቢሆንም፣ በቤተሰብ 
Aባላት ላይ ከፍተኛ የስራ ጫና በማሳደር። በዚህም በEርሻ ስራ ላይ የመሳተፍ Eድላቸው 

ያጠብባል። ሌላው ደሀ Aርሶ Aደሮች Eንደ Aማራጭ የሚወስዱት በከተሞች ዳርቻ 
ለሚገኙ Aርቢዎች የከብቶች መኖ ማቅረብ ነው። በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የከተሞች 
መስፋፋትን ተከትሎ የEንሰሳት መኖ ንግድ ለደሀ Aርሶ Aደሮች መልካም የገበያ Eድል 
Eየፈጠረ ይገኛል (Future gricultures, 2011) ። 

ከAርብቶ Aደሮች ጋር የተደረገ Aንድ ውይይት Eንዳመለከተው ሀብታም Aርብቶ Aደሮች 

የተሻሻሉ የከብት ዝርያዎችን በማርባትና ለከብቶቻቸው የተሻለና የበለጠ ግጦሽ በማቅረብ 
ራሳቸውን የበለጠ ለማበልፀግ Eንደሚጥሩ ገልፀዋል። በEርግጥም ሀብታም Aርብቶ 
Aደሮች የተሻለ የመሬት ተደራሽነት Eና Iኮኖሚያዊ Eና/ወይም የፖለቲካ ተፅEኖን 
በማጣመር የተሻለ የግጦሽ Aቅርቦት ሲኖራቸው ይስተዋላል። Eንዲሁም ሀብታም Aርብቶ 

Aደር ቤተሰቦች በAጥር የተከለሉ የግል የግጦሽ መሬቶችን የመያዝ Eድላቸው ሰፊ 
ሲሆን፤ ተጨማሪ መኖ ለከብቶቻቸው የሚጠቀሙ Aርብቶ Aደር ቤተሰቦችም ሀብታም 
ለመሆን ያላቸው Eድል ከፍተኛ ነው (PRM, 2014)። የወል የግጦሽ መሬቶችን ወደ 
ግል ይዞታ የማዘዋወር ሂደቶች በAርብቶ Aደር ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የIኮኖሚ 

መበላለጥ ይበልጥ ያሰፋው ሲሆን፤ በሂደቱም ደሀ Aርብቶ Aደሮች ይበልጥ Eየደሀዩ፤ 
ሀበታሞቹ ደግም ይበልጥ Eንዲበለፅጉ በር ከፍቷል (Napier and Solomon, 2011)። 
በቦረና Eና በጉጂ Aካባቢዎች Eንደሚስተዋለው የወል የግጦሽ መሬትን ወደግል ማዘዋወር 
Eንደሚባለው የEርሻ ስራ ለመስራት ብቻ ሳይሆን በመሬቱ ላይ የሚኖር ብቸኛ 

የባለቤትነት መብትን ለማጽናትና ሌሎች ተጠቃሚዎችን ለማግለል Eንደሆነ በስፋት 
ታይቷል። የወል ግጦሽ መሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ Eያነሰ በሄደበት ሂደት መሬትን ከልሎ 
በግል መያዝ Aስፈላጊ የኑሮ ስትራቴጂ ሆኖ መጥቷል። ሀብታምም ሆኑ ደሀ Aርብቶ 
Aደሮች ለAርብቶ Aደር የኑሮ ዘይቤ Eጅግ Aስፈላጊ የሆነውን መሬት ወደግል ይዞታ 

ለመቀየር የሚያደርጉት ሩጫ የAርብቶ Aደር Aካባቢዎች በድህነት Aዙሪት ውስጥ 
Eንዲወድቁ ºደርጋቸዋል። 

የከብትና የወተት ተዋጽ ንግድ መስፋፋት ከከብቶች ጋር ከቦታ ወደቦታ የሚደረግ 
Aንቅስቃሴን ከመገደቡና በAንድ Aካባቢ ሰፍሮ መቀመጥን ከማበረታታቱ ባሻገር፤ ሀብታም 
Aርብቶ Aደሮች Eንደ Aንድ ባለድርሻ የታጠሩ የግል መሬት ይዞታን Eንዲያስፋፉ ከፍተኛ 
ሚና ተጫውቷል። በዚህ ሂደት ተከላካይ የሌላቸው ደሀ ቤተሰቦች ተጠቂ ሆነዋል።  

በመንግስት፣ በIንቨስተሮችና በጎሳ ተዋናዮች Aማካይነት የሚደረገው የመሬት ይዞታ፣ 

ባለቤትነትና Aጠቃቀም ለውጥ በተመለከተ ሊትልና ባልደረቦቻቸው ከôስር Æመት በፊት 
ºሉትን ግን Eስካሁንም ትክክል የሆነ ጥቅስ ቀጥለን Eèመልከት (2010፡ 20)።  
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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 

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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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መንግስት ራሱ የሚያካሂዳቸውን የመስኖ ልማት Eቅዶችን ጨምሮ 
የAርብቶ Aደር መሬቶችን ከውጭ ፍላጎቶች ለመከላከል ፈቃደኛ ከሆነ፤ 

በAካባቢዎቹ በሀብታም Aርብቶ Aደሮች ፈጣን የIኮኖሚ ልማት 
ሊካሄድ Eንደሚችል መገመት ይቻላል። ባህላዊ የAርብቶ Aደር 
የመሬት Aስተዳደር ስርዓቶች ከንግድ ተፅEኖዎች ነፃ Aይደሉም። በመላ 
Aፍሪካ Eንደታየው የንግድ Eድሎች ለAካባቢው Aርብቶ Aደር 

ቁንጮዎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን የወል የተፈጥሮ ሀብቶች ወደ ግል 
Eንዲያዘዋውሩ ያበረታታሉ። የAርብቶ Aደር ምርቶች በገበያ ላይ 
የተሻለ ዋጋ ማውጣታቸው ሀብታም Aርብቶ Aደሮች ይህንን ውድና 
Eየቀነሰ የሚሄድ የጋራ የተፈጥሮ ሀብት በግላቸው ለመያዝ 
ለሚያደርጉት ጥረት የIኮኖሚ ማበረታቻ ይሆንላቸዋል። ይህ የጋራ 

ሀብትን በግል የመቀራመት ሂደት በመንግስት ቁጥጥር ሊገታ 
የሚገባው ቢሆንም Aሁን በተግባር Eንደሚታየው ግን በተለይ ከሠሀራ 

በታች ባሉ Aገራት ሲሆን Aይታይም። በተቃራኒው ሁኔታው በዚህ 
ከቀጠለ በቅርብ ዓመታት ብዙ የቀድሞ Aርብቶ Aደሮች በመንግስት 
በሚደገፉና በግል Iንቨስተሮች በሚካሄዱ ሠፋፊ Eርሻዎች ልማት 
መፈናቀላቸው Aይቀሬ ነው። Eነዚህ ተፈናቃይ Aርብቶ Aደሮች 

በመደበኛ ስራ ዘርፎች ተቀጥሮ ለመስራት በሚኖራቸው የተሻለ 
የትምህርት ሁኔታ፤ Eያደጉ በሚሄዱ ከተሞች Eና በሚያድገው 
ብሔራዊ Iኮኖሚ ውስጥ የሚፈጠሩ ስራ Eድሎች የሁኔታውን 
Aስከፊነት በመጠኑ ሊቀንሱ ይችላሉ። 

በAርብቶ Aደሮች የመሬት Eና የመሬት ሀብቶች ተደራሽነት ላይ ተፅEኖ የሚያሳድረው 
ሁለተኛው ዋና ጉዳይ የAየር ንብረት ለውጥ ተፅEኖ Eና ወራሪ ዝርያዎች መስፋፋት 

ነው። የAካባቢ የሙቀት መጠን መጨመር Eና የዝናብ ወቅቶች መለዋወጥ (በAጠቃላይ 
የዝናብ መጠን Eና የዝናብ ወቅቶች (cropping season) መቀነስ) Aርብቶ Aደር 
Aካባቢዎች ያሉ የግጦሽ መሬቶችን ምርታማነትና ጥራት Eንደሚቀንሰው ይታወቃል 
(Hoffman and Vogel, 2008)። በዚህም ሳቢያ Aካባቢዎቹ ሊይዟቸው የሚችሉት 

የከብት መንጋ መጠን ይቀንሳል። ለምሳሌ የኔAየሁ Eና ባልደረቦቹ (2020) በተልተሌ 
Aካባቢ ባደረጉት ጥናት በAየር ንብረት ለውጥ በተለይም በ1999 Eና በ2016 ከባድ ድርቅ 
ባስከተለው ኤሊኒኖ ተፅEኖ ሳቢያ በAካባቢው ያሉት የግጦሽ ሜዳዎች በከፍተኛ ሁኔታ 
ማሽቆልቆላቸውን፤ Eንዲሁም መካከለኛ የዝናብ መጠን ያገኙ የነበሩና መጠነኛ Eርሻ 

ያካሂዱ የነበሩ Aካባቢዎች ስፋት መቀነሱን በዚህም ማህበረሰቡም በከብት Eርባታ ላይ 
ይበልጥ ጥገኛ Eንዲሆን ማድረጉን ሪፖርት Aድርገዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ የዓለም ባንክ 
ዘገባ (2020) “የዝናብ መቀነስና ወቅትን Aለመጠበቅ በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች በተለይም 
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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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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በሮሚያ Eና በምEራብ ሶማሌ ክልሎች በEርሻ ስራና በከብት Eርባታ ላይ ከባድ 
Eንድምታ Eንደሚኖረው Aስጠንቅቋል” (11-12)። 

በተጨማሪም Aርብቶ Aደሮች በሚሊዮኖች ሔክታር የሚቆጠር መሬት በወራሪ የተክል 

ዝርያዎች Eያጡ ነው። የAየር ንብረት ለውጥ የወራሪ ተክሎችን ይበልጥ የሚያባብስ Eና 
ወደተለያዩ የAገሪቱ ክፍሎች የሚያስፋፋ ነው (Dejene, Gemedo and rbo, 2020; 
Hailu et al., 2019; Shiferaw et al., 2019)። ፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ ስለተባለው ወራሪ 
ተክል Aንድ የቅርብ ጊዜ ጥናት የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥቷል- 

በAፋር ክልል በፕሮሶፒስ ጁሊፍሎራ የተሸፈነው መሬት ወደ 1.17 

ሚሊዮን ሄክታር የሚገመት ሲሆን ወረራው በዓመት በ31,127 ሄክታር 
መጠን Eንደሚጨምር ይገመታል። ይህ ወራሪ ዝርያ በድሬዳዋ ከተማ 
Aስተዳደር ከ12,000 ሄክታር በላይ የሸፈነ ሲሆን፤ በተጨማሪም 
በሮሚያ ክልል ቆላማ Aካባቢዎች የሚገኙት Aብዛኛዎቹ የግጦሽ Eና 

የደን መሬቶች በዚህ ወራሪ የውጭ ዝርያ ተhፍነዋል። ጥናቶች 
Eንደሚያሳዩት ፕሮሲፒ ጁሊፍሎራ የግጦሽ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን 
በከፊል ቆላማና በቆላማ Aየር ንብረት ምህዳር ውስጥ የሚገኙትን 
የEርሻ ቦታዎችን Eና በሌሎች Eፅዋቶች የተሸፈኑ መሬቶች ላይ Aደጋ 

ጋርጧል። በቅርብ ጊዜ ወዲህ ፕሮሶፒስ Eንደ Aዋሽ Eና Aላይደጌ 
በመሳሰሉ ጥብቅ የዱር Eስሳት መጠበቂያ ክልሎች ውስጥ በፍጥነት 
በመስፋፋቱ በEነዚህ Aካባቢዎች በሚገኙ ብዝኃ ሕይወት ላይ Aሉታዊ 
ተጽEኖ በማድረስ ብሔራዊና ዓለም Aቀፋዊ Aሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል 
(Dejene, Gemedo and rbo, 2020: 2)። 

የAየር ንብረት ለውጥ Eና የወራሪ ዝርያዎች መስፋፋት ጥምር መስተጋብሮች በIትዮጵያ 

ውስጥ በAርብቶ Aደሮች ላይ የበለጠ ጫና Aሳድረዋል። ይህም በAርብቶ Aደሩ የምርት 
ስርዓት ላይ የበለጠ ተፅEኖ ያሳደረ ከመሆኑ በላይ፤ Aርብቶ Aደሮች የኑሮ ዘይቤን 
Aዋጭነት በራሱን ጥያቄ ውስጥ Aስገብቷል። መሬትን ለሠፋፊ የEርሻ Iንቨስትመንት 
በመስጠትና ወደግል ይዞታ በማዛወር ሒደቶች ከተፈጠረው የግጦሽ መሬት Eጥረት ጋር 

ተዳምሮ የAየር ንብረት ለውጥና የወራሪ ተክሎች መስፋፋት Aርብቶ Aደሩን ከቀን 
ወደቀን ôነስተì Eና ተስማሚ ባልሆኑ ቦታዎች ብቻ Eንዲወሰን Eያስገደደው ይገኛል። 
ከዚህ በተጨማሪ የግጦሽ መሬት Eጥረት Aርብቶ Aደሮችን ወደ ôጎራባች Aርሶ Aደሮች 
Aካባቢዎች Eንዲመለከቱ ሲያስገድዳቸው ይስተዋላል። ይህም በበኩሉ በAርብቶ Aደሮቹና 
በገበሬዎቹ መካከከል ግጭት ሊጋብዝ ይችላል። 

ከ1991 በኋላ በየጊዜው በተለያየ ደረጃ የተተገበሩት የመሬት ምዝገባና ማረጋገጫ 
ሠርተፍኬት የመስ÷ት መርሀ-ግብሮች በመደበኛነት የAርብቶ Aደሩን የመሬት 
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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 

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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 

92 
 

Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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ባለቤትነትና የመጠቀም መብቶችን ማረጋገጥ Aለመቻላቸው ሁኔታውን ይበልጥ 
Aባብሶታል። በዚህ Aመቺ ባልሆነ ፖሊሲ Eና ተከትሎ በተፈጠረው የመሬት ባለቤትነት 

ዋስትና Aለመረጋገጥ ሳቢያ Aርብቶ Aደሮቹ ራሳቸው ቀደም ሲል የወል መጠቀሚያ 
የነበሩትን የግጦሽ መሬቶች በማጠር Eና ወደ ግል ይዞታነት በመቀየር ሂደት ውስጥ ንቁ 
ተሳታፊ ሲሆኑ ይስተዋላል (McPeak and Little, 2018)። ይህን ችግር ለመቅረፍ 
ዩ.ኤስ.ኤ.ôæ.ዲ ‹‹የመሬት Aስተዳደር ለተፈጥሮ ልማት›› (Land dministration to 

Nurture Development- LND) በተሰኘው ፕሮጀክቱ ከሦስት ዓመታት የAድቮከሲ ስራ 
በኋላ በ2017 በሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በቦረና Aርብቶ Aደሮች መካከል ክልሉ 
ለAርብቶ Aደሮች የወል መሬት ይዞታ Eውቅና ለመስጠትና “የማህበረሰብ ባህላዊ ተቋማት 
Eነዚህን መሬቶች የማስተዳደር ኃላፊት Eንዲኖራቸው ለማድረግ ስምምነት ላይ 
ተደርሷል” (Solomon, 2017)። 

በተመሳሳይ ሁኔታ በሮሚያ ክልል በቦረና Eና በጉጂ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የAርብቶ 
Aደሮች የጋራ የመሬት መብቶች ምዝገባ ሥራ ተጀምሯል። የAርብቶ Aደሮችን ዘላቂ 
የመሬት ባለቤትነት ዋስትና ለማረጋገጥ በሚደረግ ጥረት ውስጥ ለባህላዊ የመሬት 
Aስተዳደር ተቋማት Eውቅና መስጠት Aንድ ትልቅ Eርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። 

በዚህ ረገድ ዩ.ኤስ.ኤ.ôæ.ዲ በ2014 በሮሚያ ክልል በሙከራ ደረጃ የጀመረው ፕሮጀክት 
ስራ Aድጎ ረቂቅ የገጠር መሬት Aስተዳደር ረቂቅ Aዋጅ ለመሆን በቅቷል። ረቂቅ Aዋጁ 
(I.ፌ.ዴ.ሪ. 2019) ከቀደሙት ተመሳሳይ Aዋጆች በተለየ ሁኔታ Aርብቶ Aደሮች በወል 
በተያዙ መሬቶች Aማካይነት በሰርተፊኬሽኑ ሒደት Eኩል ተጠቃሚ Eንዲሆኑ ያስችላል። 

የረቂቅ Aዋጁ ክፍል ሰባት በተለይ “በAርብቶ Aደሮች መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም” ላይ 
የሚያተኩር ሲሆን፣ በውስጡም የጋራ መሬቶች ወደ ግል Eንዳይዛወሩ የሚከለክለው 
ጨምሮ (Aንቀጽ 34)፣ ለባህላዊ ሕጎች Eውቅና የሚሰጥና (Aንቀጽ 35) Eና በወል 
የተያዙትን መሬቶች የማከራየት መብትን (Aንቀጽ 36) የሚደነግጉ Aንቀፆችን Aካትቷል። 

በመስኩ Eስካሁን የተወሰዱት Eነዚህ የፖሊሲ Eርምጃዎች ሁሉ በጎ ቢሆኑም በAርብቶ 

Aደር Aካባቢ የመሬት ባለቤትነት ይዞታ ሰርተፊኬት በስፋት ተሰጥቶ ሊመጣ የሚችለው 
ለውጥ ገና ወደፊት በሂደት የሚታይ ይሆናል። ነገር ግን Aንድ ከወዲሁ Aሳሳቢ የሆነ 
ጉዳይ ቢኖር Aርብቶ Aደሮች መሬታቸውን የማከራየት መብታቸውን ተጠቅመው ከፊል 
የወል ይዞታቸውን (ለውጪ) ባለሀብት ቢያከራዩ በዚህ ሳቢያ ሊከተል የሚችለው ጉዳይ 

ነው። ይህ ከፋፍሎ ማከራየት የወል ይዞታ በሆነው የግጦሽ መሬት ላይ የመሸንሸን 
(fragmentation) Aደጋ ከመጋረጡ ባሻገር መሬቱን በሚያስተዳደሩት ባህላዊ ተቋማት ላይ 
ህብረተሰቡ ያለውን Eምነት ሊሸረሽር ይችላል።  

ከላይ ከተብራሩት ነጥቦች በግልጽ መገንዘብ Eንደሚቻለው የAርብቶ Aደሮች የመሬት 
ባለቤትነትና የመጠቀም መብቶቻቸውን ለማስከበር የሚገጥሟቸው ተግዳሮቶች Aያሌ 
ናቸው። መሬት የማግኘት መብት ያላቸው በAብዛኛው ለገበያ የሚያመርቱ ገበሬዎች 
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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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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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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(commercial farmers) ጠንካራ የመንግስት ድጋፍ ተመርኩዘው Aዲስ የይገባኛል ጥያቄ 
ሊያቀርቡ ያችላሉ። በሶማሌና ቦረና Aካባቢዎች ቀደም ሲል በልማድና ባህላዊ መንገድ 

ይካሄድ የነበረው የAርብቶ Aደር የኑሮ ስትራቴጂ በፍጥነት Eያደገ በመጣው የEንሰሳት 
ገበያ በመታገዝ ሌሎችን በማግለል ላይ የተንተራሰ የግጦሽ መሬትን በAጥር ከልሎ በግል 
ወደመያዝ ተቀይሯል። በተጨማሪም የሀገሪቱ ብሄርንና ቋንቋን መሠረት ያደረገው 
የፌዴራል ስርዓት Aወቃቀር በመደበኛነት መሬትና የመሬት መብቶች ለየብቻ Eንዲያዙ 

Aበረታቷል። ይህ ሂደት የረቂቅ ገጠር መሬት Aስተዳደርና Aጠቃቀም Aዋጁ የAርብቶ 
Aደሮችን የጋራ መብቶች በማካተቱ ሊረግብ የሚችል ሲሆን በዚህም Aርብቶ Aደሮች 
ለወደፊቱ የመሬት መብታቸውን Eንዲያስጠብቁና Eና Eንዲረጋገጡ መደበኛ ህጋዊ 
መንገዶችን ይሰጣል። 

4. የመሬት መነጠቅን መቋቋም 

የAርብቶ Aደር ልማት Eና ሌሎች የመንግስት ፖሊሲዎች በAርብቶ Aደሮች Eና በAርብቶ 

Aደር የኑሮ ዘይቤ ላይ Aሉታዊ ተፅEኖ Eንደሚያሳድሩ ግልጽ ቢሆንም፤ Aርብቶ Aደሮች 
ራሳቸውም በAካባቢያቸው የሚፈጠሩ Eድሎችን በንቃት የሚጠቀሙ Eና ከመሬታቸው 
መፈናቀልን የሚከላከሉ/የሚያዘገዩ ንቁ ተሳታፊዎች መሆናቸውንም መገንዘብ ተገቢ ነው። 
Aርብቶ Aደሮች ብዙውን ጊዜ ለሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ Aደጋዎችና ውጥረቶች 

በሚሰጡት ምላሾች ጽኑና የማይበገሩ (resilient) Eንደሆኑ ይታሰባል (Nori and 
Scoones, 2019)። ፅናትና Aለመበገር በAጠቃላይ ከሚደርስ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ 
Aደጋዎችና ቀውስ የማገገም Eና ወደ ቀድሞ ደረጃ የማንሰራራትና የመመለስ Aቅም 
ማለት ነው (Norris et al., 2008)። የAርብቶ Aደሮች የAየር ንብረት ለውጥ Aሉታዊ 

ተፅEኖዎችና ሌሎች ቀውሶችን የመቋቋምና ከለውጦቹ ጋር የመላመድ Aቅምና ችሎታ 
ላይ የተሰሩ ጥናቶች ቀደም ሲል በነበሩ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ የተመረኮዙና የመቋቋም 
Aቅምን በሚወስኑ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ናቸው (Muluken, Jordaan and 
Yoseph, 2018)። ይሁን Eንጂ ችግሮቹ ይበልጥ Eየተስፋፉና Aዳዲስ ሌሎች ተግዳሮቶች 

Eየተፈጠሩ ሲሄዱ Eና የAርብቶ Aደሩ የመቋቋም Aቅም ተሟጦ ሲያልቅ ሊፈጠር 
የሚችለው ቀውስ ከወዲሁ ያሳስባል። 

ባለፈው ክፍል Eንደተመለከተው የAርብቶ Aደሩ የምርት ስርዓት Eና በመሬት ሀብቶች 
ላይ ያለው ጥገኝነት ከገበያ/መንግስት ኃይሎች Eና ከተፈጥሮ በሚደርስበት ከፍተኛ ጫና 
ሳቢያ Aደጋና ውጥረቶች ሲደርሱ ተቋቁሞ ወደቀድሞ ሁኔታው የመመለስ Aቅሙ 
Eየተሸረሸረ Eንደሚሄድ በቀላሉ ማየት ተችሏል። Eንደዚሁም ለሚደርሱት ችግሮችና 

ጫናዎች የሚሰጠው ምላሽ Aብዛኛው ጊዜ ከችግሩ ጋር Aብሮ ለመኖር ብቻ የሚያስችሉና 
ረጅም ርቀት የማያስኬዱ ናቸው። ይበልጥ የሚያሳስበው ደግሞ Eነዚህ የመቋቋም 
ዘዴዎች ቀጥሎ Eንደሚብራራው የባሰ የመሬት ሀብት መራቆት የሚያስከትሉና በAርብቶ 
Aደር የኑሮ ስርዓት ላይ Aሉታዊ ተጽEኖ የሚያሳድሩ 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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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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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ወጣት Aርብቶ Aደሮች የመሬት ወረራ Eና የግድብ ግንባታ በመሳሰሉ ምክንያቶች 
በሚከሰት የግጦሽ መሬት Eጥረት ሳቢያ ለሚደርስባቸው ጫና ከሚሰጡት ምላሽ መካከል 

Aንዱ ከሠል Aክስሎ መሸጥ ነው። ይህ ድርጊት ከAርብቶ Aደሮች ባህላዊ Eውቀትና 
ልማዳዊ ደንቦችን ተቃራኒ ነው። በውጤቱም፣ መንግሥት የከሰል ሥራን ለመግታት 
ጥረት ቢያደርግም ከሠል ማምረቱ በቆላማ Aካባቢዎችና በወንዞች ተፋሰሶች በሚገኙ 
ደኖች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ከማስከተሉ ባሻገር በAርብቶ Aደር ስርዓት ላይ ዘለቄታዊ ጉዳት 

Eንደሚያስከትል ግልፅ ነው (ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በAባያ ሸለቆ በሚገኙ የጉጂ 
ማህበረሰብ Aባላት ላይ ስለደረሰው ውስብስብ ችግር Aሰበ 2021ን ይመልከቱ)። 

ሌላው የመቋቋም ስትራቴጂ (coping strategy) በድንበር ተሻጋሪ ንግድ ውስጥ መሳተፍ 
ነው። በዚህ ረገድ የAርብቶ Aደር ማህበረሰቦች Iትዮጵያ ከAጎራባች Aገራት 
በምትዋሰንባቸው ድንበሮች Aካባቢ መገኘታቸው ጠቅሟቸዋል። በመሠረቱ Aርብቶ 

Aደሮቹን ከራሳቸው ዘመዶች ጋር የሚነጣጥላቸውን Aርቴፊሻል ድንበር በመሻገር 
Eቃዎችን በማምጣት በሚያገኙት የዋጋ Eና የታሪፍ ልዩነት ይጠቀማሉ (Dereje and 
Hoehne, 2008)። ይህ የድንበር ተሻጋሪ ንግድ የግብርና ምርቶችን ከIትዮጵያ ወደ 
ውጭ መላክን Eና በምላሹ በፋብሪካ የተመረቱ ምርቶችን ወደAገር ውስጥ ማስገባትን 

ያካትታል። መንግስት ድርጊቱን ‹ኮንትሮባንድ› Aድርጎ ስለሚቆጥረው ለመቆጣጠር ጥረት 
ቢያደርግም ቀጥሏል። ይህ የመቋቋሚያ ዘዴ የግዛት ድንበሮች ሠፊና ልል መሆንንና 
Eንዲሁም የመንግስትን የመቆጣጠር Aቅም ውስንነት በመጠቀም ከሌሎች ከተለያዩ ሕገ-
ወጥ Aካላት ጋር በመተባበር የሚካሄድ ነው። ይህ ሁኔታ Aዲስ Aበባን ከጅቡቲ Eና 

ከሶማሌላንድ ጋር በሚያገናኘው የትራንስፖርት መተላለፊያ ኮሪደር ላይ በIሳ Eና Aፋር 
ብሄረሰቦች መካከል በሚካሄደው ግጭት ውስጥ በጣም በግልፅ የሚታይ ጉዳይ ነው። 
ምንም Eንኳን በሁለቱ ብሄረሰቦች መካከል ያለው ቅራኔና ግጭት ለረጅም ዓመታት የቆየ 
ቢሆንም በቅርብ ዓመታት የታየው የግጭቱ ድግግሞሽና ከባድነት ከትርፋማው 

የኮንትሮባንድ ንግድ መጧጧፍ Eንዲሁም ከመንገዱ የፖለቲካ Iኮኖሚ Aስፈላጊነት ጋር 
የተያያዘ ነው። በEነዚህ መንገዶች ላይ ግጭቶች Eና Aለመረጋጋቶች መፈጠር ኮሪደሮቹ 
ለAርብቶ Aደሮች Aጠቃቀም ምቹ Eንዳይሆኑ Aድርጓቸዋል። በመሆኑም በነዚህ ግጭቶች 
ሳቢያ Aርብቶ Aደሮች ለደህንታቸው ሲሉ ድርሽ የማይሉባቸው Aካባቢዎች Eየተፈጠሩ 

ሲሆን ይህም ለAካባቢው የግጦሽ መሬት መከፋፈልና (rangeland fragmentation) ለስነ-
ምህዳር መራቆት ዳርጓል። 

ሦስተኛው የAርብቶ Aደሮች የመቋቋሚያ ስትራቴጂ በመሬቶቻቸው ላይ በተቋቋሙት 
ሠፋፊ Eርሻዎች ውስጥ በሠራተኛነት መቀጠር፤ ወይም በAቅራቢያው ወዳሉ የከተማ 
ማEከላት መፍለስ ነው። ይህ Aማራጭ ፍጹም ደሀ Eና ትምህርት-ቀመስ በሆኑ Aርብቶ 

Aደሮች ይበልጥ ይመረጣል (Buffavand, 2017; Buli, 2006; LaToskey 2021)። ምንም 
Eንኳን ይህ ስትራቴጂ ሰዎቹ በAርብቶ Aደርነት የኑሮ ዘይቤና በመሬት ላይ ያላቸውን 
ጥገኝነት ቢቀንስም፣ Aብዛኞቹ ከሚያገኟት Aነስተኛ ገቢ ላይ በመቆጠብ በገጠር ያላቸውን 
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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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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የከብት ብዛት ለማሳደግ ስለሚጥሩ በተዘዋዋሪ ሁኔታ በAካባቢው ያለው ጠቅላላ የከብት 
መጠን Eንዲጨምር ያደርጋል። ሠዎቹ የሚያገኙትን ገንዘብ በከብት ላይ ማዋላቸው 

መልካም የIኮኖሚ ምላሽ ያለው ቢሆንም (ከብት ገዝቶ ôቆæቶ መሸጥ የሚºስገíው 

|`ı ገንዘብን ባንክ በማስቀመጥ ከሚገኝ የወለድ ጥቅም ስለሚበልጥ) ድርጊቱ ተጨማሪ 
ከብቶችን ወደ ምህዳሩ በማስገባት በተፈጥሮ ሀብቱ ላይ ተጨማሪ ጫና ያስከትላል። 
በመሆኑም በAርብቶ Aደር ቆላማ Aካባቢዎች የከተሞች መስፋፋት በግጦሽ መሬቶች ላይ 

ያለውን ጫና ሲቀንስ Aይስተዋልም። ሂደቱ ሊኖረው የሚችለው ፋይዳ ቢኖር የAርብቶ 
Aደሩን የኑሮ መሠረቶች ማስፋት ብቻ ይሆናል። 

5. ማጠቃለያ Eና ምክረ-ሀሳብ 

በዚህ ጽሁፍ Aርብቶ Aደሮች Eያጋጠሟቸው ያሉትን መሠረታዊ የAካባቢ ጥበቃ Eና 
ፖሊሲ ነክ ችግሮች ለማሳየት ተሞክሯል። በዓመታት ውስጥ የተተገበሩ መልካም 
ያልሆኑ ፖሊሲዎችና ‹‹የልማት›› ጣልቃ ገብነቶች በቆላማ Aካባቢዎች ያሉትን Eምብዛም 

Aመቺ ያልሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶችን በብቃት የሚጠቀመውን የAርብቶ Aደር የኑሮ 

ስርዓት (pastoral production system) ዘላቂነት Aጠያያቂ Aድርገውታል። የAርብቶ 

Aደር Aካባቢዎችን ችግሮች ለመቅረፍ ቀደም ሲል ተሞክረው ውጤት ያላመጡትን 

‹‹መፍትሔዎች›› ዛሬም Eንደገና መሞከርና ውጤት መጠበቅ የዋህነት ይሆናል። 
በመሆኑም የAርብቶ Aደሮችን የኑሮ ሁኔታ በAዎንታዊ መልኩ ለመለወጥና የኑሮ 
ዘይቤውን ዘላቂነት ለማረጋገጥ በAዲስ Aመለካከት ላይ የተመሰረተ Aዲስ መፍትሔ 
መፈለግ ይገባል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ የሚከተሉት ምክረ-ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። 

1) Aሳታፊ የAርብቶ Aደር ልማት ፖሊሲ መቅረጽ፡- ከዚህ ቀደም የAርብቶ Aደር 

Aካባቢ ልማት Eሳቤዎችና ትግበራዎች በልሂቃን የሚቀረፁና የሚታቀዱ፤ 
Eንዲሁም በይዘታቸው የAርብቶ Aደር የኑሮ ዘይቤ የመጨረሻው የEድገት 
ደረጃው ላይ የደረሰና Eጣ ፈንታውም መለወጥ ነው በሚል Aመለካከት ላይ 
የተመሠረቱ ነበሩ። Eሳቤው በራሱ የባህል Aድልዎ (biase) ያለበት ሲሆን ይህም 

Aርሶ Aደሩን በመንደር ማሰባሰብና የሰፋፊ Eርሻዎች ልማት በመሳሰሉ 
ፖሊሲዎች ላይ ይንጸባረቃል። በመሆኑም ይህን ስር የሰደደ የተሳሳተ Aካሄድ 
ለመቀየር የመጀመሪያው Eርምጃ መሆን የሚገባው በፖሊሲ ማርቀቁ ስራ ላይ 
Aርብቶ Aደሮቹንና Eውነተኛ ተወካዮቻቸውን በፖሊሲ Aወጣጥ ሂደት ውስጥ 

ማሳተፍ ይሆናል። ይህ Aካሄድ ፖሊሲ Aውጪዎች ለAርብቶ Aደሮች ሳይሆን 
ከAርብቶ Aደሮች ጋር ፖሊሲ Eንዲያወጡ ይረዳቸዋል።  

2) የAርብቶ Aደር Aካባቢ የግጦሽ መሬቶችን ጥራት መጠበቅ፤ መጠኑ Eንዳይቀንስ 
ማድረግ፡- በAርብቶ Aደሮች Aካባቢዎች ከወራሪ ተክሎች Eስከ የAየር ንብረት 
ለውጥ፤ የወንዞች ፍሰቶችን ከመገደብ Eስከ የግጦሽ መሬቶችን ወደ ግል ሰፋፊ 
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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 

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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 

92 
 

Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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Eርሻ መሬቶች መቀየር በመሳሰሉ ምክንያቶች የAርብቶ Aደሮች የግጦሽ መሬት 
መጠንና ምርታማነት Eየቀነሰ መጥቷል። መሬት ለAርብቶ Aደር የምርት ስርዓት 

ያለውን ቁልፍ ስፍራ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይህ Aይነቱ Aሉታዊ ለውጥ 
በAርብቶ Aደሩ ኑሮና በምርት ሥርዓቱ ላይ የሚያስከትለው ከፍተኛ ችግር ልብ 
ሊባል ይገባል። ስለሆነም መንግስት Eና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የግጦሽ 
መሬቶች ማልማት Eንዲሁም የሰፋፊ Eርሻ ልማቶች በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 
በዘፈቀደ ከመስፋፋት Eንዲቆጠቡ በተገቢውን ሁኔታ መቀየስ ይኖርባቸዋል። 

የወራሪ ተክሎችን መስፋፋት የመቆጣጠሪያ ዘዴዎችም ሊበጁ ይገባል። 

3) የተሻለ የግጭት Aፈታት መንገዶችን መቀየስ፡- Aብዛኛዎቹ የAርብቶ Aደር 
ድንበሮች ከመንግስት ጥብቅ ቁጥጥር ውጭ ሆነው ይታያሉ። በመሆኑም 
መንግስት በነዚህ ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ህግና ስርዓትን በተገቢው 

ሁኔታ ለማስፈን ሲያዳግተው ይስተዋላል። ስለሆነም Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች 
የሚከሰቱ ግጭቶችን ለመከላከል Eና ለመፍታት መንግስት ከማህበረሰቦቹ ባህላዊ 
መሪዎችና ሽማግሌዎችጋር በትብብር መስራት ይኖርበታል። 

4) በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚሰጡትን ማህበራዊ Aገልግሎቶች ተደራሽነት፣ 
ጥራትና መጠን ማሻሻል፡- ትምህርት ቤት Eና የጤና ተቋማትን ጨምሮ 

በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው የዘመናዊ ማህበራዊ Aገልግሎቶች ተደራሽነት 
ደካማ ነው። ይህ ወጣቱ ወደ ዘመናዊው ዘርፍ በመቀላቀል Aርብቶ Aደር ምርት 
ስርዓት ላይ ያለውን ጥገኝነት የመቀነስ Eድል ያጠብበዋል። ስለሆነም የAርብቶ 
Aደር የምርት ስርዓትን ዘላቂነት ለማረጋገጥ Eንዲቻል የትምህርት Aገልግሎት 
የሚሻሻልበትን ዘዴ መዘርጋት Aስፈላጊ 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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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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 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 

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 

መሬትና Aርብቶ Aደርነት በIትዮጵያ 
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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 

107

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 

107 
 

Africa's Pastoral Drylands Jeremy Lind, Doris Okenwa, Ian Scoones (eds.) 
James Currey. 

Fana Gebresenbet. 2021. Villagization in Ethiopia’s Lowlands: Development vs. 
Facilitating Control and Dispossession. In: E.C. Gabbert, J.G. Galaty, Fana 
G. and G. Schlee (eds) Lands of the Future – Future of the Lands 
Anthropological Perspectives on Agro-Pastoralism, Land Deals and Land 
Use in Eastern Africa. New York: Berghahn. Pp: 344-373.  

Fana Gebresenbet. 2021b (accepted). Sugar Industrialization and Distress Selling of 
Livestock among the Bodi Pastoralists in Ethiopia’s Lower Omo Valley. 
Pastoralism: Research, Policy and Practice  

FDRE. 1995. Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Addis 
Ababa. 

FDRE. 2019. Rural Land Administration and Use (Draft Proclamation). Addis Ababa.  

Firehiwot S. and Yonas A. 2015. The Ethiopian State and Pastoralism: Appraisal of 
praxis of pastoralist policies in the Afar National Regional State. In: Yohannes 
Aberra and Mahmmud Abdulahi (eds) The Intricate Road to Development: 
Government Development Strategies in Pastoral Areas. Addis Ababa: IPSS. 
Pp: 72-105.  

Future Agriculture. 2011. Innovation Works: pastoralists building secure livelihoods in 
the Horn of Africa. Policy Brief 38, Future Agricultures (March 2011). 

Gebrehiwot B. 2009. Government and Public Administration. Addis Ababa: Addis 
Ababa University Press. (Mengest-na Ye-hizb Astedader). 

Hagmann, T. and Alemmaya. 2008. Pastoral conflicts and state-building in the 
Ethiopian lowlands. Africa Spectrum 43(1): 19–37 

Hailu S., Scha, U., Woldeamlak B., Tena A., Gete Z., Demel T. and S. Eckert. 2019. 
Modelling the Current Fractional Cover of an Invasive Alien Plant and Drivers of 
its Invasion in a Dryland Ecosystem. Scientific Report 9, 1576. 
https://doi.org/10.1038/s41598-018-36587-7pp. 1–12. 

Hoffman, M and C. Vogel. 2008. Climate change impacts on Afrcian Rangelands. 
Rangelands 30(3): 12-17. 

J. Lind, D. Okenwa and I. Scoones (eds) Land, Investment & Politics: Reconfiguring & 
Politics Eastern Africa’s Pastoral Drylands. New York: James Currey. Pp: 
122-133 



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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
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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 
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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 

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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Aካባቢዎች ይበልጥ ጎልተው ይታያሉ። በዚህ ሳቢያ ለድርቅና ተያያዞ ለሚከሰተው 
የምግብ ዋስትና ችግር በተደጋጋሚ ሲጋለጡ ይስተዋላል። Aርብቶ Aደሮች በሚገኙባቸው 

ጠረፋማ Aካባቢዎች የፖለቲካ፣ የማኅበራዊና የፀጥታ Aጠባበቅ ተግዳሮቶች ምክንያት 
በተለያዩ መልኮችና ደረጃዎች የሚገለጹ ተደጋጋሚ ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። በፖለሲ 
ደረጃም በIትዮጵያ በተከታታይ ወደ ስልጣን የመጡት መንግስታት Aርብቶ Aደርነትን 
Eንደ ‹‹ኋላ ቀር›› የኑሮ ዘይቤ በመቁጠር ተገቢውን ትኩረት ነፍገውት ቆይተዋል። ዛሬም 

ይህ ሁኔታ በተለያየ መልኩ ሲንፀባረቅ ይታያል። 

ይህ ፅሁፍ ቆላና ቆላ ቀመስ በሆኑ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች የሚደረጉት ‹‹የልማት›› 
Eንቅስቃሴዎች በህብረተሰቡ ዘላቂ ኑሮ በተለይም በAርብቶ Aደሩ የመሬት ባለቤትነትና 
Aጠቃቀም ላይ ያሳደሩትን ተፅEኖ ይመለከታል። መንግስት በAርብቶ Aደር Aካባቢዎች 

በስፋት በሚያስፋፋቸው ሠፋፊ የመስኖ Eርሻዎች ልማትና የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 
ማመንጫ ግድቦች ሳቢያ በAርብቶ Aደሮች ኑሮ ላይ የደረሰውን ተግዳሮትና ህብረተሰቡም 
ለዚህ የሰጠውን ምላሽ ይዳስሳል። በመጨረሻም Aሁን የሚታየውን Aርብቶ Aደርነት ዝቅ 
Aድርጎ የመመልከት Aዝማሚያ ለመቀየርና Aርብቶ Aደሩ ከሚካሄደው ልማት Eኩል 

ተጠቃሚ Eንዲሆን ለማስቻል ሊወሰዱ ይገ ባቸዋል የሚላቸውን ምክረ-ሀሳቦች ያቀርባል። 

2. መንግስትና Aርብቶ Aደርነት፡- ልማት፣ ከይዞታ መገፋትና ግጭት 

መንግስት ከማEከል ርቀው በሚገኙት ቆላማ Aርብቶ Aደር Aካባቢዎች ያለው ተፅEኖ 
Eንደሌላው Aካባቢ ጠንካራ Eንዳልሆነ ይታወቃል። ለዚህ Aንዱ ዋና ምክንያት በታሪክ 

Eነዚህ Aካባቢዎች በAየር ንብረታቸው የተነሳ ከዘመናዊው የIትዮጵያ መንግስት ግዛት 
መስፋፋት ጋር ተያያዞ ለተስፋፋው የበሬ Eርሻ ስራ Eምብዛም Aመቺ Aለመሆናቸው 
ነው። የዚህ Aስተራረስ ቴክኖሎጂ ወደ ደቡባው የAገሪቱ ክፍል መስፋፋት ይበልጥ 
ከተጠኑት ሦስቱ የሰሜኑ ክፍል የባህል ተፅEኖ መገለጫ ከሆኑት የመሬት ስሪት፣ 

የAማርኛ ቋንቋ Eና የርቶዶክ ክርስትና መስፋፋት ይበልጥ ጠንካራ ማህበራዊ ለውጥና 
ስነ-ምህዳራዊ Aብዮት ያስከተ ነበር (McCann, 1995):: 

የሰሜኑ የደጋ ሠብሎች በደቡቡ ቆላማ Aካባቢዎች ማላመድ ካለመቻል በተጨማሪ 
የAካባቢዎቹ ሞቃታማ የAየር ንብረት፣ በስፋት የነበረው የወባ Eና ሌሎች ነፍሳት-ወለድ 

በሽታዎች ቆላማ Aካባቢዎቹን ከሰሜኑ ደጋ ክፍል የመጡትን የመንግስት ሹማምንት፣ 
ሰራተኞች፣ ሰፋሪዎች Eና የመንግስት Aቅኚ ወታደሮች ትኩረት Eንዳያገኝ ምክንያት 
ነበሩ። በንጉሣዊው Aስተዳደር ዘመናት ቆላማ ወደሆኑት ዳር Aገራት መመደብ Aንዱ 
የAስተዳደራዊ ቅጣት Aይነት የነበረ ሲሆን፤ በተለይ በንጉሡ ላይ Aሲረዋል ተብለው 

የሚጠረጠሩ ሰዎች የሚጋዙባቸው ቦታዎች ነበሩ (Markakis 2011: 153)። በAጠቃላይ 
ሲታይ በወቅቱ መንግሥት ቆላማ Aካባቢዎች በውስጣቸው የያዙትን Eምቅ ሀብት 
Eንዴት መጠቀም Eንዳለበት ያወቀበት ወቅት Aልነበረም ማለት ይቻላል።  
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 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 

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 

ፋና ወልደሰንበት Eና ዘሪሁን መሐመድ 
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Eንደ Eወቁ Iትዮጵያዊ ምሁር ገብረህይወት ባይከዳኝ Aመለካከት ዝቅተኛ/ቆላማ 

ስፍራዎች ይበልጥ ለም ናቸው (2009: 58-64)። ገብረህይወት Eንደሚሉት ይህ ሊሆን 

የቻለው የሰው ልጅ በቆላማ Aካባቢዎች ያለውን ጥቅጥቅ ቁጥቋጦ Eና ሌሎች Eፅዋትን 
ለመመንጠር የሚበቃ ብዛት ስላልነበረው መጀመሪያ የሰፈረው በተራራ ጥጋቶች ነበር። 
የሰው ልጅ ተባዝቶ ቆላማ Aካባቢዎችን ለመመንጠርና ለማልማት በቂ የሰው ሀይል 

ሲያገኝ ደግሞ ጦርነት ወይም የበሽታ ወረርሽኝ ይነሳና የሰው ልጅ ወደለመደው የተራራ 

ጥጋቱ ሸሽቶ ይሰፍራል። Eንደ ገብረህይወት Aመለካከት የIትዮጵያ ሕዝብ የAሰፋፈር 

ታሪክም በዚህ Aይነት የተካሄደ ነው። 

የIትዮጵያ መንግስት ለረጅም ዓመታት የቆላማ Aካባቢዎችን Eና ነዋሪዎቻቸውን 

በመተው በተቃራኒው ትኩረቱ ሁሉ በደጋ Aካባቢዎችና ነዋሪዎች ምርት ግንኙነት ላይ 

ነበር።15 Eንዲሁም መንግስት የበሬ Eርሻ በሚካሄድባቸው ደጋ ዳር Aገራት ከፍተኛ 
የIኮኖሚ ፍላጎትና ተፅEኖም ያሳድር ነበር። የAካባቢው የAየር ንብረት ከወይና ደጋ 

(ከ1,500 ከባህር ጠለል በላይ) Eየወረደ ሲሄድ ለበሬ Eርሻ ያለው ተስማሚነትና Aግባብ 

Eየቀነሰ ይሄዳል። በቀላሉ የበሬ Eርሻ ስርÆት የስነ-ምህዳር/ጂግራፊ ወሰኑ ላይ በመድረስ 
የመንግስትን ወደ ቆላማ ቦታዎች የሚያደርገውን ማስፋፋትና በዚህም ከAካባቢዎቹ 

የIኮኖሚ ሀብት የመጠቀም Eድሉን ገድቦታል። 

ከስነ-ምህዳር ተፅEኖው በተጨማሪ በቆላው Aካባቢ የነበረው Aነስተኛ የህዝብ ቁጥርም 

የመንግስት ተፅEኖ Eንዳይስፋፋ የራሱ Aስተዋጽ ነበረው። ባለፈው ክፍል Eንደተገለጸው 

በቆላማ Aካባቢዎች ያለው የህዝብ ብዛትና ስርጭት Aነስተኛ በመሆኑ የመሠረተ-ልማቶች 

መስፋፋትንና ሰላምና ደህንነት የሚያሰከብሩ የጸጥታ ሀይሎችን በAካባቢዎቹ ማሰማራትን 
Aያበረታታም። በዚህ ሳቢያ በቆላማ Aካባቢዎች ዛሬም Eንደ ትምህርት ቤት፣ የጤና 

ጣቢያ/ኬላ፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀ፣ መብራት የመሳሰሉ የAካባቢ Eድገት Aመልካች የሆኑ 

መሠረተ-ልማቶች ስርጭት Aነስተኛ ነው። በተከታታይ ወደስልጣን የመጡ መንግስታት 

ትኩረትም Eነዚህን Aካባቢዎች Eንዴት Eናልማ የሚል ሳይሆን ከAካባቢዎቹ ምን 
Iኮኖሚያዊ ጥቅም Eናግኝ የሚል ነበር። 

የቅርብ ዓመታትን ስንመለከት ቀደም ሲል የነበሩት መንግስታት የAርብቶ Aደር 
Aካባቢዎቸን ልማት በተመለከተ ይከተሉት የነበረው የተዛባ Aቅጣጫ በቅርብ ዓመታትም 

ቀጥሎ በተለይ E.ኤ.A ከ2010 ጀምሮ ባሉት ዓመታት ውስጥ ‹‹በፈቃደኝነት ላይ 

የተመሠረተ የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም›› በሚል ሠበብ Aርብቶ Aደሩን በAንድ Aካባቢ 

Eንዲሰፍር የማድረግ ጥረት ተጀምሯል። Aርብቶ Aደሩን በመንደር የማሰባሰብ ስራ 

ከ2011/12 ጀምሮ በጊዜው በነበረው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ስር በተመጣጣኝ ልማት 
                             
15 በንጉሣዊውና ደርግ ዘመነ-መንግስታት የነበረውን የግብርና ታሪክ ለማየት የሚከተለውን የማካን 
መፅሀፍ ተመልከት። McCann, C.J. 1995. People of the Plow: An Agricultural History of Ethiopia, 1800-
1990. Madison: University of Wisconsin Press. 
፨ በተለይ ካልተጠቀሱ በቀር በዚህ ፅሁፍ ውስጥ ያሉት ቀኖች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ናቸው፡፡ 
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የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 

ደገፋ ቶሎሳ 

መግቢያ 

መሬት ለሰው ልጆች የሚኖረው Iኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ፋይዳዎች 
ከሁሉም ሀብቶች በላይ የጎላ ነው። ይህም ማለት በማንኛውም የEድገት ደረጃ ባደጉም 
ይሁን በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት መሬት ለሰው ልጅ ሁለንተናው ነው። በተለይም 
በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራትን ስናይ መሬት በውስጧ Aምቃ የያዘቻቸውን ሌሎች 

ሀብቶች ጨምሮ ለAርሶ Aደሮች Eና ለAርብቶ Aደሮች የኑሮ ዘይቤ (Aኗኗር) መሠረት 
መሆኑን Eንገነዘባለን። የሠብል ምርት Eና የከብት Eርባታ ለማካሄድ የመሬት ተደራሽነት 
ሚና የላቀ ነው። Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት (FO) Aረዳድ የመሬት ተደራሽነት 
(access to land) በውስጡ ብዙ ጉዳዮችን የሚያቅፍ ሲሆን ዋና ዋናዎቹም መሬት 

ራሱንና ሌሎች Eምቅ የተፈጥሮ ሀብቶችን የመጠቀም፣ የተፈጥሮ ሀብቶችን የመቆጣጠር 
Eና በመሬት ላይ ያሉንን መብቶች የማስተላለፍ ችሎታን ያካትታል (UN/ FO 2002)። 
በተጨማሪም የመሬት ይዞታ መጠን፣ በመሬት ይዞታ ላይ ያለን ዋስትና፣ የመሬት 
ጥራት Eና መሬቱ የሚገኝበት ቦታ የAየር ጸባይ በግብርና ልማት ላይ ከፍተኛ ተEEኖ 
ያሳድራሉ። 

ሌላው በውል ሊጤን የሚገባው ጉዳይ በተፈጥሮ ሀብቶች Eና በሰው ልጆች መካከል 

ያለው ግንኙነት ሲሆን፤ ትስስሩም በሁለት መንገድ ይገለፃል። Aንደኛው ኅብረተሰብ 
ለመተዳደርያው የሚጠቀምባቸው ሀብቶች ሁኔታ Eንደ የኑሮ ዘይቤው ሁኔታ ከመሬት 
የሚገኙ ሀብቶችን ሊያሻሽሉ ወይም በይዞታና በመዳረስ Eጥረት ሲከሰት ማነቆ/Eንቅፋት 
ሊሆኑ ይችላሉ። መሬት Aልባነት Eና Aነስተኛ የመሬት ይዞታ ለድህነትና ለምግብ 

ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር ሊያጋልጥ ይችላል። ሁለተኛው የሰው ልጆች በተፈጥሮ 
ሀብት ላይ በሚኖራቸው ጣልቃ ገብነት የተፈጥሮ Aካባቢን የማራቆት Aደጋ ያስከትላሉ። 
በዚህም የደን መጨፍጨፍ፣ የAፈር መሸርሸር፣ የብዝሐ-ሕይወት ሀብት መሳሳት፣ የAየር 
ሙቀት መጨመር የመሳሰሉት ሊከሰቱ ይችላሉ። የተለያዩ የጥናት ግኝቶች 

Eንደሚያሳዩት Eነዚህ ክስተቶች ደግሞ ህብረተሰቡን ለከፋ ድህነት Eና ለምግብ ዋስትና 
Aለማረጋገጥ ችግሮች ያጋልጡታል። Iትዮጵያን ጨምሮ የብዙዎቹ በማደግ ላይ ያሉ 
ሀገሮች Eውነታ ይህንን በግልጽ ያሳያል። በሌላ በኩል መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ የሰው 
ልጅ Eውቀቱን፣ ቴክኖሎጂንና ክህሎቱን ተጠቅሞ የተፈጥሮ ሀብትን የማልማት፣ 

የመንከባከብ Aቅም Aለው። በዚህም ለተለያዩ Aደጋዎች (ለምሳሌ ለድርቅና ጎርፍ) 
ተጋላጭነትን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ይችላል። 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት 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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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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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 በራስ ወይም በቤተሰብ Eርሻ በማምረት፡- በዚህ ሒደት በAብዛኛው ራሳቸው 
Aምርተው ለሚጠቀሙ Aርሶ Aደሮችና Aርብቶ Aደሮች የመሬት ተደራሽነትና 

በቂ ይዞታ መኖር Eጅግ በጣም Aስፈላጊ ግብዓት ነው። 

 ከገበያ በመግዛት፡- ምግብን ከገበያ ለመግዛት በቂ ገቢና Aቅርቦት ያስፈልጋል። 

 ምግብን ከሌሎች በስጦታ በማግኘት፡- የምግብ ስጦታ በግለሰቦች፣ ከመንግስት Eና 
መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች በልገሣ የሚተላለፉ ናቸው። ይሁንና 
Eንደየሁኔታው የምግብ ስጦታው ከAንድ ከበለጠ ምንጭ ሊሆን ይችላል። 

ከAራቱ የምግብ ዋስትና ምሰሶዎችም በተጨማሪ ሊጤኑ የሚገባቸው ሌሎችም ከምግብ 
ዋስትና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ማንሳት ተገቢ ነው። ከነዚህም መካከል ዋና ዋናዎቹ፡- 

 በቤተሰብ Aባላት መካከል ያለው የAመጋገብ ልዩነት፡- በEድሜ፣ በባህል፣ በጤና 
ምክንያት የምግብ መጠን ልዩነት ሊኖር ይችላል። 

 በምግብ ዋስትና Eና በሥርዓተ-ምግብ ዋስትና መካከል ያለው ሚዛናዊነት፡- 

የሥርዓተ-ምግብ ዋስትና በምግብ Aጠቃቀም ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የጤና Eና 
የAካባቢ ንፅህና Aጠባበቅን፣ ስነ-ምግብ Aዘጋጃጀትና ምግብ ሳይበላሽ የማቆየት 
Eውቀትንና ክህሎትን ያካትታል። 

 የሰዎች የግል Aመለካከት Eና ባህላዊ Eሴቶች፡- የምግብ ዋስትና መረጋገጥ 
ወይም Aለመረጋገጥ በግለሰቦች ግላዊ Eይታ፣ የምግብ ባህል ልዩነቶች (ጥቅም 

ላይ በሚውሉና በማይውሉ፣ ከEምነት ጋር የተያያዙ የምግብ Aወሳሰድ 
በመሳሰሉት) ይለያያል። 

 በምግብና በኑሮ ዋስትና መካከል ያለ ቁርጠኝት (nterrelations between food 
and livelihood securities)፡- ሰዎች Eንደግለሰብም ሆነ Eንደቤተሰብ በምግብና 
በኑሮ (livelihood) ዋስትና መካከል መቻቻልን ለመፍጠር ይጥራሉ። በዚህም 

በተለያየ ጊዜና ምክንያት Aንዱን ከAንደኛው ሊያስቀድሙ ወይም ወደኋላ 
ሊያስቀሩ ይችላሉ። ለምሳሌ የAንድ ክረምትን የምግብ Eጥረት ለማሸፈን የEርሻ 
በሬ መሸጥ ወይንስ የችግር ጊዜውን Eንደምንም ብሎ ማለፍ የሚለው ምርጫ 
Eንደግለሰቡና Aንደቤተሰቡ Eንዲሁም Eንዳለው ንብረት (asset) ይወሰናል። 

 በተጋላጭነት Eና በመቋቋም Aቅም መካከል ያለ ሚዛን (Balance between 
sensitivity and resilience)፡- ይህም ማለት ሰዎች በግለሰብም ሆነ በቤተሰብ 

ደረጃ ለምግብ ዋስትና Aደጋ ተጋላጭነታቸውን Eና ችግሩን ለመቋቋም ያላቸውን 
Aቅም የሚመለከት ነው። 

 ብቃትና የወጪ ውጤታማነት (fficiency and cost effectiveness)።  
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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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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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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 በመጠንና በዓይነት በቂ ምግብ የማግኘት መብት (The right to food)፡- 
መንግሥታት የዜጎችን የምግብ ዋስትና ማክበር፣ መጠበቅ፣ ማሟላት Eና 

የማበረታታት ግዴታዎች Aሉባቸው። በዘርፉ ያሉ ዓለም Aቀፍ ስምምነቶችም 
ሀብታም ሀገሮች የምግብ Eርዳታ ለሚሹ Aገራት በወቅቱ ምላሽ Eንዲሰጡ 
ያስገድዷቸዋል። 

በመሬትና የምግብ ዋስትና መካከል ያሉ ትስስሮች  

የመሬት ይዞታ Eና የምግብ ዋስትና በየግላቸው ቀደም ሲል ሰፊ ጥናት የተደረገባቸው 
ጉዳዮች ቢሆኑም ሁለቱን Aስተሳስሮ የማጥናትና የመረዳት ብዙም የተመራማሪዎችን 
ትኩረት የሳበ ጉዳይ Aልነበረም። ይሁን Eንጂ የሁለቱን ጉዳዮች ቁርኝት ለማየት 
የሚሞክሩ ጥናቶች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል።  

ለወደፊት ዓለማችን የምግብ Aቅርቦት ዋስትና የመሬት ይዞታ ወሳኝ ጉዳይ በመሆኑ 

በሁለቱ መካከል ያለውን ትስስር በAግባቡ መረዳት ያስፈልጋል። በተለይ ከስልሳ በመቶ 
በላይ ህዝብ የራሱን ምግብ ራሱ Eያመረተ በሚተዳደርባቸውና ቀለቡን ለማሟላት 
በሚሞክርባቸው ታዳጊ ክፍለ-Aህጉራት የመሬት ስሪት ጉዳይ Eጅግ Aንገብጋቢ የምግብ 
ዋስትና ጉዳይ ሆኖ Eናገኘዋለን። 

የዚህ ፅሁፍ ዓላማም ከዚህ በፊት የተደረጉ ጥናትና ምርምር ውጤቶችን በመዳሰስና 

በመከለስ በIትዮጵያ የመሬት ይዞታና በምግብ ዋስትና መካከል ያለውን ቁርኝት መረዳት 
ነው። ስለዚህ ይህ ፅሁፍ የመሬት ይዞታ መጠንና ተደራሽነት በቤተሰብ የምግብ ዋስትና 

ላይ ምን ያህል ተፅEኖ ያሳድራል የሚለውን መሠረታዊ ጥያቄ ይዳስሳል። 

በመሬት ይዞታ Eና በምግብ ዋስትና መካከል ስላለው ትስስር ሁለት የተለያዩ Aስተሳሰቦች 

ይስተዋላሉ። የመጀመሪያውና በተለምዶ ‹‹ቀጥተኛ ትስስር›› በመባል የሚታወቀው 

ሲሆን፤ በዚህ Aስተሳሰብ መሬት Eና ምግብ በAንድ ላይ በግልፅ ፅንሰ-ሀሳብ ይሰባሰባሉ። 
ይህ Aስተሳሰብ በAጠቃላይ በመሬት ተደራሽነት በመጀመር Eና በዋናነት በማምረት፣ 
በገቢ ማስገኛ Eና በፍጆታ ወደ Aመጋገብ ሁኔታ በሚመጣ ቀጥተኛ ማEቀፍ ውስጥ 

ይወድቃሉ። በዚህ Aስተሳሰብ በቂ፣ ሰፊና ለም መሬት ያለው/የያዘ ቤተሰብ ያለምንም 
ጥርጥር የምግብ ዋስትናው የተረጋገጠ ይሆናል የሚል ድምዳሜ Aለው። 

ሁለተኛው Aስተሳሰብ ‹‹ተለዋዋጭ ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ ትስስር›› የሚባለው ሲሆን 
ይህ Aስተሳሰብ በመሬትና በምግብ ዋስትና መካከል ያለውን ቁርኝት ከAጠቃላይ የኑሮ 
ሁኔታ (Sustainable Livelihood Framework) Aንፃር ይመለከታል። መሬት በAንድ ወገን 

Eንደ ምርት ግብዓት ሆኖ ሊያገለግል የሚችል የተፈጥሮ ካፒታል Aካል ሲሆን፤ በሌላ 

በኩል ደግሞ ከሌሎቹ የግብዓት ዓይነቶች ጋር መለዋወጥ ስለሚችል Eንደ ካፒታል 
ሆኖም ሊያገለግል ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ የመሬት Aጠቃቀምን Eና 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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Iንቨስትመንትን ሊያሻሽሉ የሚችሉ በገንዘብ ካፒታል፣ ቁሳዊ ካፒታል ወይም ማህበራዊ 
ካፒታልን ሊያስገኝ ወይም ሊቀየርበት ያስችላል በሚለው ሀሳብ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። 

ይህ Aስተሳሳብ የሚያመለክተው የAንድ ቤተሰብ/ግለሰብ የምግብ ዋስትናን ሊያሻሽሉ 

ወይም ሊጎዱ የሚችሉ ብዙ ነገሮች መኖራቸውን ሲሆን ከነዚህ መካከል Aንዱ መሬት 
ነው። ይሁን Eንጂ ባለትልቅ መሬት ይዞታ ባለቤት መሆን ብቻውን የምግብ ዋስትናን 
Aያረጋግጥም፣ መሬት Aልባ መሆንም ረሀብተኛ Aያደርግም የሚል መደምደሚያ 
ያስጨብጣል። 

የIትዮጵያን የምግብ ዋስትና ሁኔታ 

በAሁኑ ጊዜ ወደ 25 ከመቶ የሚሆነው የIትዮጵያ ህዝብ የምግብ ዋስትናው 
ያልተረጋገጠ ሲሆን፤ በAገሪቱ የAንድ ሰው የነፍስ-ወከፍ የምግብ ፍጆታ ከ2,100 ካሎሪ 
በታች ሆኖ ይገኛል። በ2013 ዓመት በሴፍቲ ኔት ፕሮግራም የሚተዳደረው ህዝብ ብዛት 

ከ10 ሚሊዮን በላይ ሲሆን ከ7 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ ደግሞ በEርዳታ በሚከፋፈል 
ምግብ ላይ ኑሮውን በመግፋት ላይ ያለ ነው።  

የIትዮጵያ ምግብ ዋስትና ችግር ስር የሠደደ መሆኑንን የሕፃናትን ሁኔታ በመመልከት 
መረዳት ይቻላል። በAገሪቱ ካሉት ከAምስት ዓመት በታች ከሆኑት ሕፃናት መካከል 40 
በመቶ የሚሆኑት የቀነጨሩና (stunted) ቁመታቸው በዚህ Eድሜያቸው ሊሆን ከሚገባው 

በታች የሆነ፣ 9 በመቶው Eጅግ በጣም የከሱ (wasted) Eና 25 በመቶው ደግሞ ከክብደት 

በታች (underweight) መሆናቸው Aገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ የምግብ Eጥረት (malnutrition) 
ያለባት ለመሆኑ Aመላካች ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ባለፉት Aምስት Aስርተ-ዓመታት 
ውስጥ በየዓመቱ ወደ 4.5 ሚሊዮን የሚበልጥ ሕዝብ በምግብ Eጥረት ሰቆቃ ውስጥ 

ያለፈ ነበር። በAለም ዓቀፍ የምግብ ፖሊሲ ጥናት ተቋም (nternational Food Policy 
Research nstitute-FPR) ልኬት መሠረት ረሀብ Eና የተመጣጠነ ምግብ Eጦት 
በተመለከተ የIትዮጵያ ሁኔታ Aሁንም በዓለም Aቀፍ ደረጃ Aመላካች ወደ 33.4 
በመድረስ “ከባድ” (serious) ተብሏል። 

በIትዮጵያ ለምግብ ዋስትና Eና ለምግብ Aልሚነት Aለመረጋገጥ መንስኤዎች ብዙ 
ሲሆኑ፤ ከነዚህ መካከከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። 

ሀ. ድርቅና የጎርፍ Aደጋ፡- የድርቅ Aደጋ በIትዮጵያ ለምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ቁልፍ 
ከሆኑ ምክንያቶች ውስጥ Aንዱ ነው። ከE.ኤ.A. 1950 ወዲህ ከተከሰቱት የምግብ 
ዋስትና ችግሮች መካከል 13ቱ (ዋናዎቹን የ1966፣ 1972-74 Eና 1984/85ን 
ጨምሮ) በAብዛኛው በድርቅ ቀውስ ምክንያት የተከሰቱ ነበሩ። የጎርፍ Aደጋዎች 

በዋነኝነት የሚከሰቱት በዋና ዋና ወንዞች ሸለቆዎች ውስጥ ሲሆን Aልፎ Aልፎ 
በሌሎች Aካባቢዎችም ይከሰታል። 



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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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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ለ. የተፈጥሮ ሀብት መራቆት፡- በIትዮጵያ ያለው የEርሻ መሬት Aፈር መሸርሸር በዓመት 
ወደ 100 ቶን በሔክታር ያህል Eንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ (FO 1986)። 

በተመሳሳይ ሁኔታ 40% የነበረው የAገሪቱ የደን ሽፋን Aሁን ከ15% በታች 
Aሽቆልቁሏል። በAጠቃላይ ሲታይ በተፈጥሮ ሀብት መራቆት ምክንያት ወደ ሦስት 
ከመቶ የሚጠጋ የEርሻ Aጠቃላይ ምርት (GDP) ቅነሳ Eንዳስከተለ ይገመታል። 

ሐ. ድህነትና ከደህንነት ጋር የተያየዙ ችግሮች፡- ወደ Aንድ-Aራተኛ የሚሆነው የሀገራችን 
ሕዝብ ከድህነት ወለል በታች Eንደሚኖር መንግስታዊ መረጃዎች ያሳያሉ። 

በተባበሩት መንግስታት የልማት ድርጅት (UNDP) የሰው ሀብት ልማት Aመላካች 
Iንዴክስ (Human Development ndex) Iትዮጵያ 0.489 ስታመለክት ደረጃዋም 
ከ188 Aገራት 173ኛ ላይ ይገኛል (UNDP 2019)። ይህም የምግብ ዋስትና ዋና 
መሠረታዊ ምክንያት የሆነው ድህነት ምን ያህል ስር የሰደደ Eንደሆነ ያመለክታል። 

መ. የመልካም Aስተዳደር Eጦት፡- በደካማ ፖሊሲዎች ምክንያት Eና የቅድመ ዝግጅት 

Eና የተጠናከረ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ስርዓት Aለመኖር ሌላው ለምግብ ዋስትና 
Aለመረጋገጥ ምክንያት ነው። 

ሠ. ከፍተኛ የሕዝብ ብዛትና Eና ፈጣን Eድገት፡- በAሁኑ ጊዜ የIትዮጵያ ሕዝብ ብዛት 
112 ሚሊዮን ገደማ Eንደደረሰ ሲገመት፤ ዓመታዊ የEድገት መጠኑም ወደ 2.5 
በመቶ ገደማ ነው። በመሆኑም ይህ ከፍተኛ የሕዝብ ብዛትና ፈጣን Eድገት በገጠር 
Aካባቢዎች ከፍተኛ የመሬት Eጥረት Eና በከተሞች የወጣቶች ሥራ Aጥነትን 

Aስከትሏል። Eነዚህ ችግሮች ለድህነት Eና ለምግብ Eጥረት መባባስ የራሳቸው ድርሻ 
Aላቸው። 

ረ. በተለያዩ ምከንያቶች የሚከሰቱ ግጭቶች፡- በIትዮጵያ በAሁኑ ወቅት ዋነኛ የግጭት 
መንስኤዎች ተብለው የሚታወቁ የተፈጥሮ ሀብቶች ሽሚያና መቀራመት፣ በመሬት 
ላይ ያሉ መብቶች Eና የባለቤትነት ጥያቄዎች፣ ከድንበር Eንቅስቃሴዎች ጋር 

የተያያዙ ናቸው። ግጭቶችና ተከትለው የሚከሰቱ ከነባር የመኖሪያ Aካባቢና ቀዬ 
መፈናቀሎች መጠነ ሠፊ የምግብ Eጥረት Eያስከተሉ ይገኛሉ። ባለፉት ሁለትና 
ሦስት ዓመታት በምግብ Eርዳታ ሽፋን ስር ከነበሩት ሕዝቦች መካከል ትልቅ ቁጥር 
የሚይዙት በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው።  

በሌላ ዓለም ያሉ የጥናት ግኝቶች ምንን ያሳያሉ? 

በመሬትና በምግብ ዋስትና መካከል ያለውን ቀጥተኛ ትስስር የሚያመለክቱ የሌሎች ዓለም 
የጥናት ውጤቶችን በAራት ከፍሎ መመልከት ይቻላል። Eነዚህም በመሬት ይዞታ ዋስትና 
Eና በግብርና ምርታማነት፣ በEርሻ መሬት ስፋት Eና በምርታማነት፣ በግብርና ንግድ 
ልማት Eና በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ላይ ያተኮሩ 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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ሀ. በመሬት የይዞታ ዋስትና Eና የግብርና ምርታማነት 

Aንድ በAስተማማኝ የመሬት ይዞታና Eና በግብርና ምርታማነት መካከል ያለውን ቁርኝት 
የሚያሳይ በታይላንድ የተሰራ ጥናት ሁለት Aቢይ ግኝቶችን Aመልክቷል። (Feder  et 

al.1988)። የመጀመሪያው ግኝት Aርሶ Aደሮች በመሬት ይዞታቸው ላይ Aስተማማኝ 

ዋስትና ካላቸው ለመሬታቸው የሚያደርጉት Eንክብካቤና የሚጠቀሙት የግብዓት መጠንና 
ዓይነት ይጨምራል፤ በዚህም ምርታማነት በEጅጉ ያድጋል የሚል ነው። ሁለተኛው 
ግኝት ደግሞ Aስተማማኝ የመሬት ዋስትና ብድርን Eንደ ልብ ለማግኘት፤ Eንዲሁም 

Eንደ Aስፈላጊነቱም መሬትን መሸጥና መለዋጥ ያስችላል የሚል ነው (Feder  and 
Noronha,1987)። Eነዚህ ግኝቶች የሚያሳዩን በAስተማማኝ የመሬት ይዞታና የምግብ 

ዋስትና መካከል ቀጥተኛ ትስስር ያለ መሆኑን ነው። 

ለ. የEርሻ መሬት ስፋት Eና በምርታማነት 

በAነስተኛ ገበሬዎች Eይታ የEርሻ መሬት Eየሰፋ ሲሄድ በሔክታር የሚገኘው የምርት 
መጠን Eንደሚቀነስ ብዙ የጥናት ውጤቶች ያመላክታሉ። ይሁን Eንጂ Eርሻው በዘመናዊ 

መልክ የሚካሄድ Eንዲሁም በቂ መስኖና ሌሎች የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን በበቂ ሁኔታ 
የሚጠቀም ከሆነ ቁርኝቱ ወደ Aዎንታዊ ግንኙነት ሊለወጥ ይችላል።  

ሐ. ግብርና Eና ንግድ ልማት 

የዓለም Aቀፍ የምግብ ፖሊሲ ምርምር ተቋም (IFPRI) ጥናት ውጤት Eንደሚያሳየው 

የምርት መጨመር፣ የሥራ Eድሎች መስፋፋት፣ የገቢ መጨመር Eና የምግብና የተሻሻለ 
የAመጋገብ ስርዓት ሁሉም ከEርሻ ንግድ ጋር በቀጥታ የተሳሰሩ ናቸው። 

መ. ተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ 

መሬትና ተፈጥሮ ሀብት በግል ንብረትነት ሲያዙ ለጥበቃቸው የሚደረግ Eንክብካቤ 
ይጨምራል። በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀና የተሻሻለ መሬት ምርታማነቱ ከፍ ያለ 

Eንደሚሆንና የባለቤቶቹ/ባለይዞታዎቹ የምግብ ዋስትናም የተሻለ Eንደሚሆን ብዙ ጥናቶች 
ይጠቁማሉ።  

በIትዮጵያ ያሉ የቀደሙና የተለያዩ ጥናቶች ስለቁርኝቱ ምንን ያሳያሉ? 

በተለያዩ የገጠር Iትዮጵያ ክፍሎች በርካታ ቁጥር ያላቸው ጥናቶች የምግብ Eጥረት 
ምክንያቶች ከመሬት Eጥረት ጋር የተገናኙ መሆናቸውን ያሳያሉ። በሮሚያ ክልላዊ 
መንግስት በሙኔሳ ወረዳ በሦስት ቀበሌዎች ላይ የተደረገ Aንድ ጥናት Eንዳመለከተው 
መሬት Aልባ የሆኑ Aባ/Eማወራ ቤተሰቦች ለምግብ ዋስትና ችግር በጣም የተጋለጡ 

ናቸው። ይህ ጥናት Aነስተኛ መሬት ወይም ምንም መሬት የሌላቸው ቤተሰቦች ለምን 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ለምግብ Eጥረት Eንደሚጋለጡ Eና በመሬትና በምግብ ዋስትና መካከል ያለው ቁርኝት 
በሚከተለው ሁኔታ Aብራርቷል። 

Aንደኛ መሬት Aልባ Eና ትንሽ መሬት ያላቸው ድሀ Aባወራዎች ብዙውን 

ጊዜ የኑሮ ገቢያቸውን ለማግኘት ሲሉ መሬት ተከራይተዋል ወይም የሌላ 
ቤተሰቦችን መሬት በማረስ ምርቱን ለባለመሬቶቹ ያካፍላሉ። ባለመሬቱ 
ከምርቱ በምርት፣ በጥሬ ገንዘብ ወይም በAይነት ከፍተኛውን ድርሻ (Eስከ 
50 በመቶ) ይወስዳል። ሁለተኛ የመሬቱ Aለመኖር ማህበራዊ 

Aለመረጋጋትን Eንደፈጠረ የህብረተሰቡ Aባላት ያምናሉ። ይህ የሆነበት 
ምክንያት Aንዳንድ መሬት Aልባ ግለሰቦች ባልተፈለጉ ተግባራት (ለምሳሌ 
Eንደ ስርቆትና ዝረፍያ) ላይ በመሰማራታቸው ነው። ሦስተኛ በቂ የሆነ 
ከEርሻ ውጪ ሥራዎች Aለመኖርና Eና ሁሉም ሰው በተለመደው የገጠር 

የኑሮ ምንጮች ላይ ባተኮረው የሠብል ምርት Eና የከብት Eርባታ 
መሰማራቱ በAካባቢው ከሚታየው ፈጣን የሕዝብ ብዛት መጨመር ጋር 
ተዳምሮ የምግብ ዋስትና ችግርን Aባብሰውታል። Aራተኛ ብዙ መሬት Aልባ 
Aባ/Eማወራ ቤተሰቦች ለAንድ የምርት ወቅት በኪራይ በሚያገኙት መሬት 

ይዞታ ላይ ዋስትና Aይኖራቸውም (Degefa, 2003)። 

በሰሜን ምስራቅ Iትዮጵያ የተከናወነ Aንድ ሌላ ተመሳሳይ ጥናትም መሬት Aልባ ደሀ 
ገበሬዎች በቂ የመሬት ይዞታ ካላቸው Aርሶ Aደሮች ጋር ሲነፃፀሩ ዝቅተኛ የማምረት 
Aቅምና የምግብ Aቅርቦታቸው ዝቅተኛ መሆኑን Aመልክቷል (ደገፋ, 2005)። በተመሳሳይ 
ሁኔታ በየማህበረሰቡ ውስጥ ድሀ Eና Aጅግ በጣም ድሀ ተብለው የተለዩ ቤተሰቦች 

በAመዛኙ መሬት-Aልባ ሲሆኑ በተመሳሳይም በዚህ ችግር ሳቢያ Eነዚህ የሕብረተሰብ 
ክፍሎች Aብዛኛውን ጊዜ የምግብ Eጥረት ያጋጥማቸዋል። 

በሮሚያ፣ በAማራ Eና በደቡብ ክልል በስድስት ወረዳዎች (በEያንዳንዱ ሁለት 
ወረዳዎች) የተካሄደ Aንድ ጥናት የመሬት መጠን መጨመር ከምግብ ዋስትና ሁኔታ 
መሻሻል ጋር Eንደሚያያዝ Aመልክቷል። ከAንድ ሔክታር ያነሰ የመሬት መጠን ካላቸው 

ቤተሰቦች ጋር ሲነፃፀር ከAንድ Eስከ ሁለት ሔክታር መሬት ያላቸው ቤተሰቦች 59 ከመቶ 
የተሻለ የምግብ ዋስትና Eድል Eንዳላቸው ጥናቱ Aመልክቷል። በተመሳሳይም ከሁለት 
ሔክታር በላይ መሬት ያላቸው Aባ/Eማወራ ቤተሰቦች የምግብ ዋስትና Eድላቸው ከሁለት 
ሔክታር በታች መሬት ካላቸው ቤተሰቦች በ1.34 Eጥፍ ሆኖ ተገኝቷል። 

የመሬት ይዞታ መጠን ማነስ የምግብ ዋስትና Aለማረጋገጥ ችግርን በሁለት መንገዶች 
ይጨምራል። Aንደኛው Aነስተኛ የEርሻ መጠን ያላቸው ቤተሰቦች Aብዛኛውን ጊዜ ድሆች 

ስለሆኑና የተትረፈረፈ ምርት ስለሌላቸው የEርሻ ቴክኖሎጂዎችን Eና ሌሎች ግብዓቶችን 
ማግኘት Aይችሉም። በሁለተኛ ደረጃ የEነዚህ ቤተሰቦች መሬትን የመንከባከብ ጥረት 



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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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በሁለት መንገዶች ይገደባል። Aንደኛው በይዞታቸው ማነስ የተነሳ Eንደ መሬትን ማሳደር 
ያሉ ባህላዊ የመሬት Eንክብካቤ ተግባራትን ላለመተግበር ወይም ለመቀነስ ይገደዳሉ። 

ሁለተኛ Eነዚህ ድሀ Aርሶ Aደሮች የAፈር ጥበቃና ምርታማነትን ለማሳደግ የEህል 
ተረፈ-ምርትን Eና የEንስሳትን ፍግ የመሳሰሉትን በማሣቸው ከመጠቀም ይልቅ 
በድህነታቸው የተነሳ ገቢ ለማግኘት በAብዛኛው ሲሸጡ ይስተዋላል። (Degefa et al. 
2017)። 

በጥናቱ የተሳተፉ ሁለት Aባወራዎች የመሬት Eጥረት Eና መሬት Aልባነት Eንዴት 

ህይወትን በጣም ከባድ Eንደሚያደርጉት Eና በEነርሱ ላይ ለሚደርሰው ሥር የሰደደ 
የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር ምክንያት Eንደሆነ በሰፊው Aብራርተዋል። 

ሀ) በመሬት Eጥረት የተነሳ የምግብ ዋስትና ችግር የገጠመው Eማወራ ቤተሰብ 

ስሜ Aሴዴ ይባላል። በ20 ዓመቴ ትዳር የመሠረትኩ ሲሆን Aሁን ሁለት ልጆች Aሉኝ። 

የመጨረሻው ዳግም የመሬት ክፍፍል ሲደረግ ግማሽ ሔክታር መሬት ነበር ያገኘሁት። 

የመጀመሪያ ባለቤቴ መሬት የነበረው ቢሆንም በፍቺ ወቅት የመሬቱ የAካፍለኝ ጥያቄ 
Aላቀረብኩም። ሁለተኛ ባለቤቴንም መሬቱን Eንዲያካፍልኝ Aልጠየቅኩም። ምንም Eንኳን 
Aነስተኛ መሬት ቢኖረኝም በሬ የለኝም። ስለሆነም መሬቴን በሬ ካላቸው ገበሬዎች ጋር 
ለማጋራት ተገድጃለሁ። ባለፈው ከተመረተው የመኀር ምርት 3 ኩንታል ብቻ 

ተካፍያለሁ። ይህ የEኛን የቤተሰብ ቀለብ ለመሸፈን በቂ Aይደለም። ስለሆነም በAነስተኛ 
መሬት ምክንያት ሕይወት Aስቸጋሪ Eንደሆነ ይሰማኛል። በተጨማሪም በበሬ ችግር 
ምክንያት መሬቴን ለEኩል Aራሽ ለማከራየትና ምርቱን ለማካፈል ተገድጃለሁ። 

በደቡብ ክልል ጌዲ ዞን ውስጥ ካሉት ሁለት የጥናት ወረዳዎች Aንዱ በሆነው በወናጎ 
ወረዳ የገጠር Aካባቢዎች የተሰራ ጥናት መሬት Aልባነት ለምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ 
ዋና ምክንያት Eንደሆነ Aሳይቷል። የሚከተለው የቤተሰብ ታሪክ የመሬት Aልባ ቤተሰብ 
ድህንነት Eና የምግብ ዋስትና ሁኔታዎች በመጥፎ ሁኔታ ላይ Eንደነበሩ ያሳያል። 

(ለ) በመሬት Aልባነት ምክንያት የምግብ ዋስትናን ያጣ የቤተሰብ ሁኔታ 

ስሜ ዲቤቤ ሲሆን የ60 ዓመት Aዛውንት ነኝ። Aራት (ሦስት ወንዶች Eና Aንድ ሴት) 
ልጆች Aሉኝ። ነገር ግን ምንም የEርሻ መሬት የለኝም። ባለቤቴ ከ35 ዓመታት በፊት 
በሞት ተለይቶናል። Aንድ ሔክታር መሬት የነበረን ቢሆንም ይህ መሬት ለሁለቱ ወንዶች 
ልጆች ተሰጥቷል። መተዳደሪያችን በዋነኝነት ሴፍቲ ኔት በሚባል የምግብ ዋስትና 

ፕሮግራም ድጋፍ ላይ የተመሠረተ ነው። ድጋፉ በዓመት ለስድስት ወራት ገንዘብ Eና 
Eህል ይሰጠናል። በሌላ ጊዜ Eኔ የቀን ሥራ (የቡና ለቀማ) Eሰራለሁ። በመኖሪያ ቤቴ 
ዙሪያ በጣም ጥቂት የቡና Eና የEንሰት ዛፎች Aሉኝ። Aርጅቻለሁ፤ ነገር ግን ልጆቹን 
ለመመገብ መሥራት Aለብኝ። የጤና ችግር ቢኖርብኝም የልጆቹን የኑሮ ፍላጎት 
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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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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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ለማሟላት የበለጠ መሥራት Eፈልጋለሁ። ምንም Eንኳን ድጋፍ ቢኖርም ዓመቱን 
በሙሉ የምግብ Eጥረት ያጋጥመናል። በበጋው ወቅት Eጥረቱ በጣም ከባድ ነው። 

ሲቸግረን ገንዘብ በAራጣ Eንበደራለን። ገንዘቡን በከፍተኛ የወለድ መጠን Eመልሳለሁ። 
ገንዘቡን መመለስ በጣም ከባድ ነው። Aሁን በጣም ተስፋ የቆረጥኩ ሲሆን የልጆችን የኑሮ 
ሁኔታ ለማሻሻል ምን ማድረግ Eንዳለብኝ በትክክል Aላውቅም። 

በተመሳሳይ ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ (Forum for Social Studies) በማህበራዊ ሳይንስ 
ምርምር ዘዴ ላይ ተመርኩዞ በAራት ዋና ዋና ክልሎች ማለትም በAማራ፣ በሮሚያ፣ 

በደቡብ Eና በትግራይ ክልሎች የመሬት፣ የመሬት Eጥረት Eና ድህነትን በተመለከተ 
ባካሄደው ጥናት በሁሉም ክልሎች የመሬት Eጥረት Eየሰፋ መምጣቱንና የህዝብ ቁጥር 
ፈጣን Eድገትም ዋነኛው ምክንያት Eንደሆነ Aሳይቷል። የገጠር ወጣቶች ሥራ Aጥነት፣ 
ሰፊ ድህነት Eና ሥር የሰደደ የምግብ ዋስትና ችግር የመሬት Eጥረት Eና የመሬት 

Eጦት ያስከተሏቸው ችግሮች መሆናቸው በጥናቱ ተለይቷል (Dessalegne and 
Meheret 2017)። 

በAርብቶ Aደር ማህበረሰብ Aካባቢ ያለው የግጦሽ መሬት Eና የውሀ Aቅርቦት ማሽቆልቆል 
የAርብቶ Aደሩን የኑሮ ዘይቤ Eና የምግብ ዋስትናቸውን በEጅጉ ጎድቶታል። ይህ ሁኔታ 
በቅርብ ጊዜ በደቡብ Iትዮጵያ በቦረና Aርብቶ Aደሮች ዘንድ የተስተዋለ ጉዳይ ነው። 

የቦረና Aርብቶ Aደሮች ለወተት Eና የወተት ተዋጽዎች Eንዲሁም ለEህል Eጥረት 
የተጋለጡ መሆናቸውን ማስተዋል ተችሏል። ስለሆነም የምግብ ዋስትናው Eና የምግብ 
ተደራሽነት ከዓመታት ወዲህ Eየቀነሰ የሄደ ሲሆን ይህም በAያሌ ቤተሰቦች ውስጥ 
የምግብ ዋስትና Aለመኖር ስጋት ፈጥሯል። Aርብቶ Aደር Iኮኖሚው በበረሀማነት 

መስፋፋት፣ በመኖ Aቅርቦት በጥራት Eና በመጠን ማሽቆልቆል፣ በውሀ Eጥረት፣ ድርቅ 
Eና የAየር ንብረት መለዋወጥ፣ በከብት በሽታዎች Eና በህዝብ ብዛት (የሰው Eና የከብት) 
መጨመር Eና ከግብይት ጋር በተያያዙ ችግሮች ሳቢያ Eየቀነሰ መጥቷል። የምግብ ሰብል 
ለማምረት ጥረት ማድረግ የጀመሩ Aርብቶ Aደሮችም Eንደ ድርቅና የዝናብ ወቅት 

Aለመስተካከል፣ የAፈር ለምነት ማነስ ያሉ በርካታ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል። ምንም 
Eንኳን በAርብቶ Aደር Eና ደረቅ/በረሀማ Aካባቢዎች የጋራ የመሬት Aጠቃቀም ስርዓት 
ቢኖርም Eንደዚህ ጥናት ምልከታ በመሬት መጠን Eና በምግብ ዋስትና ሁኔታ መካከል 
ያለውን ቀጥረኛ ግንኙነት በግልጽ ይታያል (Degefa 2018)። 

ማጠቃለያ Eና የፖሊሲ ምክረ-ሀሳቦች 

የIትዮጵያ የምግብ ዋስትና ሁኔታዎች መሻሻል ቢያሳዩም ችግሩን ትርጉም ባለው መልኩ 
ለመቅረፍ Eጅግ ገና ብዙ መሰራት Eንዳለበት ግልጽ ነው። ችግሩን ከመሠረቱ ለማቃለል 
Eና ሀገሪቱ ህዝቦቿን በበቂ ሁኔታ ለመመገብ Eንድትችል በምን በምን ጉዳዮች ላይ 

ትኩረት ሊደረግ ይገባል የሚለው በብዙ ጥናቶች ተማላክቷል። የምግብ ዋስትና ችግር 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 
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የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ከተፈጥሮ Aደጋ ተጋላጭነት፣ ከማህበራዊ፣ Iኮኖሚያዊ፣ ሥነ-ሕዝብ፣ ፖለቲካዊና 
ፖሊሲ ቀውሶች ጋር የተያያዘ በመሆኑ የምግብ ዋስትናን በሀገር ደረጃ ለማረጋገጥ ዘርፈ-

ብዙ ጥረቶችን ይጠይቃል። ከዚህ Aኳያ Aንደ ሀገርም ሆነ Eንደ Aካባቢ ሁኔታዎችም 
ብዙ የመፍትሔ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። 

በዚህ Aጭር የዳሰሳ ጥናት መሬትና መሬት-ነክ ጉዳዮች ዙርያ ምን ቢደረግ የIትዮጵያን 
የምግብ ዋስትናን ማሻሻል ይቻላል በሚል የሚከተሉት የፖሊ ምክረ-ሀሳቦች 
ተሰንዝረዋል። 

Aንደኛ፤ የሀገርቱን Iኮኖሚ ከግብርና ወደ Iንዱስትሪ በማሸጋገር መሠረታዊ የIኮኖሚ 
መዋቅሩን መለወጥ Aስፈላጊ ነው። ይህ ትልቅ ጉዳይ ነው፤ ሂደቱም በጣም ሰፊ ነው። 

ሽግግሩ ከAስተሳሰብ ለውጥ ሊጀምር ይገባዋል። Aብዛኛውን የገጠር ሕዝብ ከመሬት 
ጠባቂነት ማላቀቅ ያስፈልጋል። Eንደ ቀድሞው ሠፊ መሬት ይዞ በሠፋፊ ማሣ Eህል 
Eያመረቱና ከብት Eያረቡ ኑሮን መግፋት Aለብኝ የሚለው Aስተሳሰብ መቀየር 
ይኖርበታል።  

ሁለተኛ፤ ለጊዜውም ቢሆን በAነስተኛ Aርሶ Aደሮች የሚካሄዱትን የግብርና ስራዎች 
ማዘመን (intensify)። ይህን ማድረግ ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል። 

ሦስተኛ፤ የከብት መኖ ዘርፉን ማሻሻልና የከብት ሀብት ልማት ምርታማነት Eንዲጨምር 
ማድረግ። 

Aራተኛ፤ የገጠሩን ሕዝብ የገቢ ማግኛ ምንጮች ማብዛትና ማስፋፋት ያስፈልጋል። 
ለምሳሌ ትናንሽ መሬቶችን ከሚፈልጉ ግብርና-ነክ ስራዎች ጀምሮ ጥቃቅን ንግዶችና 
የEደ-ጥበብ ምርቶች ላይ መሰማራት Aማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። Eነዚህ ተግባራት 

ደግሞ የገጠርንና የከተማ ተስስርን ይበልጥ ያጠናክራሉ፤ ቀስ በቀስም Aነስተኛ የከተማ 
ነክ Aገልግሎት የሚሰጡ ማEከላት በየቦታው ይፈጠራሉ። 
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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 

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 

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 

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 

የገጠር መሬትና የምግብ ዋስትና በIትዮጵያ 
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የIትዮጵያ መሬትና ከመሬት ጋር የተያያዙ ሀብቶች 

የIትዮጵያ የቆዳ ስፋት ወደ 1.1 ሚሊዮን ካሬ ኪ.ሜ ገደማ ሲሆን፤ሀገሪቷ የተለያዩ ስነ-
ምህዳሮችን፣ የAየር ንብረቶችን፣ የAፈርና የEፅዋት ዓይነቶችን፣ በEርሻ ሊለማ የሚችል 
መሬትን፣ በብዝሀ-ሕይወት Eና በውሀ ሀብት የታደለች ሀገር ነች። 

የተወሰኑትን Aካባቢያዊና ከመሬት ጋር የተገናኙ የተፈጥሮ ሀብቶችን ስንዳስስ በስነ-

ምሕዳር ረገድ በጣም ዝቅተኛ ከሆነው ዳሎል (126 ሜትር ከባህር ጠለል በታች) Aንስቶ 
Eስከ በጣም ከፍተኛ ተራራ Eስከሆነው ራስ ዳሸን ተራራ (4,550 ሜትር ከባህር ጠለል 

በላይ) ድረስ ይዛለች። የAየር ንብረቷ በስምንት ባህላዊ የAየር ንብረት ክልሎች ወይም 
Eንደ የዓለም Eርሻ ድርጅት ክፍፍል መሠረት በ18 የAየር ንብረት ዞኖች ይከፋፈላል። 

በተራራማ Aካባቢዎቿ ካሉት የተፈጥሮ ጥቅጥቅ ደኖች Eስከ የቆላ Eና በረሀ ቁጥቋጦች 
ድረስ ወደ ስድስት የሚጠጉ ዋና ዋና የደን ዓይነቶች Aሏት። የ12 ትላልቅ ወንዞች ሸለቆ 
Eና Aብዛኞቹ በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኙ የ24 ሐይቆች ባለቤትም ነች። በAገሪቱ 
የተለያዩ ክፍሎች ወደ 16 የሚደርሱ ዋና ዋና የAፈር ዓይነቶች ያሏት ሲሆን፤ የተለያዩ 
ብርቅዬ Eና ውበት ያላቸው የዱር Eንስሳት ባለጸጋ ሀገርም ነች። 

የIትዮጵያ የመሬት ይዞታ ሁኔታ 

Eንደሚታወቀው የIትዮጵያ Iኮኖሚ በAብዛኛው በግብርና ለይ የተመሠረተ ሲሆን 
ከ80% በላይ የሚሆነው የAገሪቱ ሕዝብም የሚተዳደረው በቀጥታ ከመሬት ጋር በተያያዙ 

ሥራዎች ላይ ተሰማርቶ ነው። ግብርና 39% Aገራዊ ጠቅላላ ምርት (Gross Domestic 
Product-GDP) Eና ከ80% ወደ ውጭ የሚላኩ ሸቀጦችን ይሸፍናል። የግብርናው ክፍለ-
Iኮኖሚ በAብዛኛው በAነስተኛ ገበሬዎች የተሸፈነ ሲሆን 90% የሚሆነው የEርሻ መሬት 
Eና ከ95% በላይ የሚሆነው የግብርና ምርት የሚገኘው ከነዚሁ Aነስተኛ ገበሬዎች ነው። 

Eነዚህ መረጃዎች በግልጽ የሚያመለክቱት መሬት ለIትዮጵያ Iኮኖሚና ህዝብ የጀርባ 
Aጥንት መሆኑን ነው። 

የሕዝብ ቁጥራችን Eጅግ Eየጨመረ በመሄዱ ምክንያት የነፍስ-ወከፍ የመሬት ይዞታ 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየቀነሰ በመሄድ በAሁኑ ጊዜ Aማካይ የመሬት ይዞታ በቤተሰብ 
ወደ 0.8 ሔክተር ገደማ ወርዷል (CS 2018)። የማEከላዊ ስታቲስትክስ ኤጀንሲ መረጃ 

Eንደሚያመለክተው በሀገራችን ከ15 ሚሊዮን በላይ Aርሶ Aደር ቤተሰቦች ሲኖሩ፤ በሰብል 
የተሸፈነ መሬትም ከ14 ሚሊዮን ሔክታር ይበልጣል። 

የመሬት Aልባነት ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ Eየጨመረ የመጣ ክስተት ሲሆን በAንዳንድ 
የሀገራችን Aካባቢዎች መሬት Aልባነት ወደ 50% ገደማ ደርሷል። የዚህ ችግር ዋና 
ተጎጂዎች ደግሞ ወጣቶች ሲሆኑ ችግሩ ወጣቶቹን ለከፍተኛ የሥራ-Aጥነት Eና ድህነት 
Eየዳረጋቸው ይገኛል። 

ደገፋ ቶሎሳ 

113 
 

የህዝብ ቁጥር መጨመር የሚያስከትለው ሌላው ጉዳይ ደግሞ የመሬት ከጊዜ ወደ ጊዜ 
መከፋፈልና የEርሻ መሬት መበጣጠስ ችግር ነው። ይህም Aነስተኛ Aርሶ Aደሮች ላይ 

የሚያስከትለው ችግር ከፍ ያለ ሲሆን ግብዓቶችን በAግባቡ ለመጠቀም Aያስችላቸውም፣ 
በባህላዊ መንገድ ከAንድ የEርሻ ማሣ ወደ ሌላ መጓጓዝ የሥራ ሠዓት ብክነትንም 
ያስከትላል። 

በገጠሪቱ Iትዮጵያ መሬት ለኑሮና የምግብ ዋስትና መሻሻል ያለው Aስተዋጾ ከፍተኛ 
ነው። ብዙ ጥናቶች Eንደሚያመለክቱት ከሌሎች ግብዓቶች ጋር በማጣመርና በAግባቡ 
በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር መሬት ከፍ ያለ ሚና Aለው። 

የምግብ ዋስትና ጽንሠ-ሀሳብ Eና ምሰሶዎቹ 

የምግብ ዋስትና ዘርፈ-ብዙና ሰፊ ጉዳይን ያካተተ ስለሆነ ትርጉሙ Aሻሚ ሆኖ 
Eናገኘዋለን። የምግብ ዋስትና Aለመረጋገጥ ችግር በዓለም ላይ ሠፊ ትኩረት ካገኘበት 

E.ኤ.A ከ1970ዎቹ መጀመርያ Aካባቢ ጀምሮ Eስከ Aሁን ድረስ ብዙ ባለሙያዎች Eንደ 
ስልጠናቸው በተለያዩ Aቅጣጫዎች ትርጉም ለመስጠት ሞክረዋል። የምግብ ዋስትና 
ጽንሠ-ሀሳብ የተለያዩ Eይታዎች ያሏቸው ከ300 በላይ ትርጉሞች Eንዳሉት ይታመናል። 

ይሁንና በዚህ ጽሑፍ በዓለም ላይ በሰፊው Aገልግሎት ላይ ያለው የምግብ ዋስትና 
ትርጉም ላይ Eናተኩራለን። በዚህ ትርጉም መሠረት ሁሉም ሰው በማንኛውም ጊዜ 

በመጠንና በዓይነት በቂ የሆነ፣ በባህሉ ተቀባይነት ያለው፣ Iኮኖሚያዊ ተደራሽነት ያለው 
Eና ለጤንነቱ ተስማሚ የሆነ ምግብ በቀጣይነት ማግኘት ሲችል የምግብ ዋስትናው 
ተረጋግጧል ማለት ይቻላል። በዚህ ትርጉም መሠረት የምግብ ዋስትና Aራት ዋና ዋና 
ምሰሶዎች Aሉት። Eነዚህም፡-  

 የምግብ በበቂ ሁኔታ መኖር (vailability)፡- 

 የምግብ ተደራሽነት (ccess to food)፡- ሁሉም ሰው በመግዛት Aቅምም ሆነ 
ምግብ በገበያ ላይ ተደራሽ ሆኖ ሲገኝ፤ 

 የምግብ Aጠቃቀም (Utilization)፡- ያለውን/የተገኘውን ምግብ በAግባቡ ንጽህናውን 
ጠብቆ፣ Aዘጋጅቶና Aመጣጥኖ መመገብ ሲቻል፤Eና  

 የምግብ Aቅርቦት ቀጣይነት (Sustanability)፡- ከዓመት ዓመት፣ ከወቅት ወቅት፣ 
ከወር ወር ቀጣይነት ያለው (የብቃት፣ ተደራሽነት Eና የAጠቃቀም በቀጣይነት 
መኖር) ናቸው። 

የAንድ የቤተሰብ ወይንም ግለሰብ የምግብ ዋስትና ምንጮች የሚከተሉት ናቸው:- 
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ጥናታዊ ጽሑፍ Aቅራቢዎች 

ደሳለኝ ራህመቶ ከ 1991-1998 የፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ሥራ Aስፈፃሚ ዳይሬክተር 
ሆነው ያገለገሉ ሲሆን በAሁኑ ሰዓት ከመሬት፣ ልማት Eና የምግብ ዋስትና ጋር 
የተያያዙ ጉዳዮች ላይ በAማካሪነት Eያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ 

ፋና ወልደሰንበት ጀርመን Aገር ከሚገኘው ሊይትዚግ ዩኒቨርሲቲ በግሎባል ኤንድ ኤሪያ 

ስተዲስ  የዶክትሬት ዲግሪቸውን የተቀበሉ ሲሆን በAዲሰ Aበባ ዩኒቨርሲቲ የሰላምና 
ደህንነት ጥናት ተቋም ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው፡፡ በጥናትና ምርምር ዝንባሌያቸው ውስጥ 
የልማት ፖለቲካ፣ ልማታዊ መንግስትነት፣ Aርብቶ Aደርነት Eና ስደት ይጠቀሳሉ፡፡ 
በበርካታ የጥናቶች ላይ የተሳተፉ ሲሆን የታተሙ በረካታ ፅሁፍችንም Aበርክተዋል፡፡  

መሳይ ያሬድ ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዲግሪያቸውን በገጠር ልማት ጥናት ያገኙ 
ሲሆን በሥነ-ፆታ፣ የገጠር ልማትና የምግብ ዋስትና Eንዲሁም Aርብቶ Aደርነት ላይ 
የተለያዩ ጥናቶችን Aድርገዋል፡፡ 

ፈቃዱ Aዱኛ ጀርመን ከሚገኘው ማርቲን ሉተር ዩኒቨርሲቲ በማክስ ፐላክ ሶሻል 
Aንትሮፖሎጂ Iንስቲትዩት የዶክትሬት ዲግሪቸውን ያገኙ ሲሆን በA.A.ዩ ሶሻል 
Aንትሮፖሎጂ ትምህርት ክፍል በተባባሪ ፕሮፌሰርነት Eያገለገሉ ይገኛሉ፡፡ በተጨማሪም 
የሶሺያል Aንትሮፖሎጂ ትምህርት ክፍልን ለሦስት Aመታት በኃላፊነት መርተዋል፡፡ 

በጥናትና ምርምር ዝንባሌያቸው ውስጥ መሬት Aጠቃቀምና Aስተዳደር፣ የድንበር 
መሬቶች Eና የማንነት ጉዳይ፣ ግጭትና የግጭተ Aፈታት፣ ስደት Eና የግዴታ 
መፈናቀል Eንዲሁም የስደተኞች ጉዳይ ይካተታሉ፡፡ 

ዘሪሁን መሐመድ የዶክትሬት ዲግሪቸውን Eንግሊዝ Aገር ከሚገኘው የካምብሪጅ 
ዩኒቨርሲቲ በሂውማን ጆግራፊ የተቀበሉ ሲሆን በAሁን ሰAት የመልካም Aስተዳደር 
Aፍሪካ Iስት Aፍሪካ ሥራ Aስፈፃሚ ናቸው፡፡ በፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ ከፍተኛ 

ተመራማሪ በመሆን ያገለገሉ ሲሆን የጥናትና ምርምር ትኩረትና ልምዳቸውም የስደት 
ጉዳዮች፣ ማኀበራዊ ግንኙነቶች፣ የሰው ልጆች Aኗኗራ Eና የተፈጥሮ ሀብት Aስተዳደርን 
ያካትታል፡፡ 

ደገፋ ቶሎሳ የዶክትሬት ዲግሪቸውን ከኖርዌይ የሳይንስ Eና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያገኙ 
ሲሆን Eውቅ በሆኑ ጆርናሎች ላይ የታተሙ በርካታ ፅሁፍችን Aበርክተዋል፡፡ 

Eንደዚሁም፤ የሀገር ልማት ኮሌጅ ዲንነትን ጨምሮ፤ በተለያዩ የAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ 
የAስተዳደር ኃላፊነት ቦታዎች Aገልግለዋል፡፡ 

 






