
ስለ መሬት ሥሪት፤ ጥቂት የውይይት መቀስቀሻ ነጥቦች

ይኄይስ እውነቱ

የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ድኅረ የወያኔ አገዛዝ የመሬት ሥሪትና ፖሊስ ምን መሠረት
ይኑረው ለሚለው መሠረታዊ ጥያቄ ከወዲሁ የሚመለከታቸው ምሁራንና የተቃዋሚ
ፖለቲካ ማኅበራት በስፋት ተወያይተው ለአገርና ለሕዝብ የሚበጅ አማራጭ አሳቦችን
እንዲያቀርቡ ወይም ከዚህ በፊት በተለያዩ መድረኮች የቀረቡ ሥራዎችን ጊዜን የዋጁ
በማድረግ እንዲያቀርቡ ለመጋበዝ ያለመ ነው፡፡

የመሬት ሥሪት ሥርዓት ስንል ባጭሩ ሰዎች (በግልም ሆነ በቡድን) በሕግም ሆነ
በልማድ ከመሬት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይመለከታል፡፡ መሬትም ሲባል ሌጣው
መሬት ብቻ ሳይሆን በገጽም ሆነ በከርስ የያዘውን የተፈጥሮ ሀብት፣ ውኃ እንዲሁም
በላዩ የበቀሉ ዛፎችን ሊመለከት ይችላል፡፡ መሬት የተፈጥሮ ሥጦታ እንደመሆኑ መጠን
መጠኑም እንዲሁ በተፈጥሮ የተወሰነ ነው፡፡ የሰው ልጅ አምርቶ የሚፈጥረው ሀብት
አይደለም፡፡ ከዚህ አኳያ መሬት ውሱን፣ የማይለጠጥ፣ የማይታደስ ሀብት ነው፡፡
በመሆኑም የመሬት ሥሪት የአደላደሉም ሆነ የአጠቃቀሙ ሥርዓት በሕግ የሚመራ
ተቋም ነው፡፡ የመሬት ሥሪት ሕግ በዋናነት በመሬት ያለ የንብረት መብት በሕብረተሰብ
ውስጥ እንዴት መደላደል እንዳለበት፣ መሬትን የመጠቀም፣ የመቆጣጠር፣ የማስተላለፍ
መብቶች እንዲሁም ተያያዥነት ያላቸው ኃላፊነቶችና ገደቦችን የሚወስን ሕግ ነው፡፡
ባጠቃላይ የመሬት ሥሪት ይህንን ሀብት ማን፣ ለምን ያህል ጊዜ እና በምን ሁኔታ
መጠቀም እንዳለበት የሚደነግግ ሕግ ነው፡፡ የመሬት ሥሪት ሥርዓት የአንድ
ሕብረተሰብ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መዋቅር አካል በመሆኑ አንድ አገር
ከሚተዳደርበት የበላይ ሕግ (ሕገ መንግሥት) ጀምሮ በየደረጃው በሚወጡ ሕጎች
የሚመራ ተቋም ነው፡፡

የመሬት ሥሪት ዓይነቶች

እዚህ ላይ የምናነሳቸው በአንድ ኅበረተሰብ ውስጥ በአብዛኛው የምናገኛቸውን የመሬት
ይዞታ ቅርፆች ይሆናል፡፡ እነዚህም፡-

1ኛ/ የግል ይዞታ፤ ይህ የገጠርም ሆነ የከተማ ቦታን ሲመለከት ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣
ማኅበር (ለትርፍም ሆነ ያለ ትርፍ የሚቋቋም) ለመኖሪያ ቤት፣ ለድርጅት፣ ለእርሻ
ወ.ዘ.ተ. በተያዘ መሬት የሚኖረውን መብትን ይመለከታል፡፡

2ኛ/ የወል ይዞታ፤ ይህ ሥሪት በአገር በቀል ማኅበረሰብ ወይም በቡድን የተያዘና
በአመዛኙ በባህላዊ ወይም ልማዳዊ መልኩ የሚኖረውን የይዞታ መብትን ይመለከታል፡፡
ለምሳሌ፣ የጋራ የግጦሽ መሬት፤ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከበሩበት ቦታ፡፡

3ኛ/ የመንግሥት ይዞታ፤ እንደ ሁኔታው ሥልጣኑ የማዕከላዊ መንግሥት ወይም
በፌዴራል ሥርዓት የአባል ግዛቶቹ የሚያዙበት ለሕዝብ/ለጋራ ጥቅም ሲባል መንግሥት
በሕግ የሚያስተዳድረው፣ የሚቆጣጠረው ይዞታ ነው፡፡ ለምሳሌ፤ ጥብቅ ደን፡፡
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የመሬት ሥሪት በአገራችን፤ እጅግ በጨረፍታ

ይህ ርእሰ ጉዳይ ጥናትን መሠረት አድርጎ በባለሙያ የሚቀርብ መሆኑ እንደተጠበቀ
ሆኖ፤እዚህ ለማንሳት የተፈለገው በቅርቦቹ ሦስት የአገዛዝ ሥርዓቶች የመሬት ሥሪት
ሥርዓቱ ምን ይዘት እንደነበረው/እንዳለው በጨረፍታና በጥቅሉ ለማሳየት ነው፡፡

1ኛ/ በዐፄ ኃይለሥላሴ ዘውዳዊ ሥርዓት

ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ እንኳን የኢትዮጵያን መሬት መላ አገሪቱንና ሕዝቡን የግል
ንብረታቸው አድርገው ይመለከቱ ስለነበር በችሮታ ለሚፈልጉት ከሚያድሉ በቀር መሬት
የሕዝብ ሀብት አልነበረም፡፡ በንጉሡ መልካም ፈቃድ የተሰጠው የ1948ቱ የተሻሻለው
ሕገ መንግሥት መሬትን ጨምሮ የተፈጥሮ ሀብቶች በሙሉ የንጉሠ ነገሥቱ
መንግሥት ንብረት እንደሆነ በአንቀጽ 130 ደንግጓል፡፡ ምንም እንኳን ማንኛውም ሰው
ንብረት የማበጀት መብት እንዳለው በአንቀጽ 44 ቢመለከትም፣ ምንም እንኳን መሬት
የሚሸጥና የሚለወጥ ንብረት የነበረ ቢሆንም በተግባር የባለቤትነት መብቱም ሆነ ከዚሁ
ጋር ተያያዥነት ያላቸው መብቶች በሙሉ የንጉሣዊው ቤተሰብ፣ የመኳንንቱና
የመሣፍንቱ ወይም የባለሟሎቻቸው ነበር፡፡ በመሆኑም ሥርዓቱ ጥቂቶችን ባለርስት
አድርጎ አብዛኛውን ሕዝብ ወይም ገበሬው ለባለርስቶች በጭሰኝነት እንዲያድር ያደረገ
ግፈኛ አገዛዝ ነበር፡፡ ለሥርዓቱ መውደቅም ከሚጠቀሱት ዐበይት ምክንያቶች አንዱ
ይኸው ሕዝቡን ከመሬት ባለቤትነት ያገለለ የመሬት ሥሪት ሥርዓት ነበር፡፡

2ኛ/ በወታደራዊው ደርግ ሥርዓት

የተማሪውን እንቅስቃሴና ጥያቄ ተከትሎ የፈነዳው ‹‹አብዮት›› ታላቅ ትሩፋት ከተባለ
የየካቲት 1967 ዓ.ም. ‹‹መሬት ላራሹ›› ዓዋጅ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ደርግ ይከተለው
በነበረው የዕዝ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ምክንያት መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ ንብረት
በመሆኑ ገበሬው የመሬቱ ባለቤት ሊሆን አልቻለም፡፡ የደርግ ሕገ መንግሥት መሬት፣
ማዕድናት፣ ውኃ እና ደን ሙሉ በሙሉ የመንግሥት ንብረቶች ናቸው (አንቀጽ
13)፤በማለት ሁሉንም የሕብረተሰብ ክፍል መሬት አልባ አድርጓል፡፡ ዘመኑ የግል
ንብረት ማፍራት እንደ ወንጀል የተቆጠረበትና ‹በአድሀሪነት›/ፀረ አብዮተኛነት
የሚያስፈርጅ ስለነበር የደርግ ‹‹ሶሻሊዝም›› ሁሉንም አስተካክሎ በማደህየት አልፏል፡፡
ለዚህም ይመስለኛል አንድ ጸሐፊ ‹‹እንደገና መሬት ላራሹ›› ያስፈልጋል በሚል
አስተያየታቸውን ያስነበቡን፡፡

3ኛ/ የወያኔ (ሕወሀት) አገዛዝ

ይህ በጎሣ የተደራጀ የወሮበሎች ቡድን ተምታቶበት የሚያምታታበትን
ማደናገሪያ/ማጭበርበሪያ ‹የገበያ መር አኮኖሚ ፖሊሲ›፣ ‹የአብዮታዊ ዲሞክራሲ›፣
‹የልማታዊ መንግሥት› ተረቶች ወደ ጎን ትተን በዚህ አገዛዝ፣ መሬት ሙሉ በሙሉ
በዘራፊው ቡድንና ለዚህ ቡድን መሣሪያ በሆኑ አገልጋዮቹ ቊጥጥር ሥር የዋለ ንብረት
ሆኗል፡፡ ለሕግ የማይገዛው ወያኔ ‹‹ቆሜለታለኹ›› ለሚለው ገበሬ የበሬ ግምባር
የምታህል መሬት ባለቤትነት እንኳ ሳይፈቅድለት መሬቱን መያዣ በማድረግ፣ መሬቱን
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ለተቆጣጠሩ ወሮበሎች በባርነት እንዲያድር ሆኗል፡፡ ወያኔ የኢትዮጵያን መሬት
በተግባር ‹‹ይሸጣል›› ‹‹ይለውጣል››፡፡ አልፎ ተርፎም አሁን እንደምንሰማው ለባዕዳን
አሳልፎ ሰጥቷል ወይም ለመስጠት በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡

ከፍ ብለን ያየናቸው የአገዛዝ ሥርዓቶች ነፃነት የሌለባቸው፣ ፈቃደ ሕዝብን መሠረት
ያደረገ የአስተዳደር ሥርዓትና የሕግ የበላይነት ያልሰፈነባቸው በመሆኑ ፍትሐዊ
የሀብት ሥርጭት አይጠበቅም፡፡

በዓለም ላይ በስማቸው የመሬት ባለቤትነት መብት (በግልም ሆነ በጋራ) ከሌላቸው
ጥቂት ሕዝቦች መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ አሁን ባለውና ዝርፊያን
የሙሉ ሰዓት ሥራው ካደረገው የጥቂቶች ዘረኞች የወያኔ ‹‹ሥርዓት›› ደግሞ ለመኖሪያ
ብቻ ሳይሆን ‹‹ኑሮ ካሉት…›› ዓይነቱን ሕይወት መርቶ ዐረፍተ ዘመኑ ሲገታ እንኳ
አስከሬኑን የሚያሳርፍበትም ቦታ እያጣ ይመስላል፡፡ ለ‹‹ሕዝብ ጥቅም››፣ ‹‹ለልማት››
በሚል የሐሰት ሽፋን በመሬት ነጠቃው ሂደት የተገደሉትን፣ ከመሬታቸው
የተነቀሉትን፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን፣ በረሃብና በችጋር የሚጠበሱትን፣
ከአገር የተሰደዱትን፣ በማጎሪያ ወህኒ ቤቶች የተወረወሩትን ኢትዮጵያውያን ቤት
ይቊጠራቸው፡፡ ባጠቃላይ ወያኔ በመሬት ሥሪት ረገድ በ‹‹ማኒፌስቶው/ሕገ
መንግሥቱ›› ካስቀመጠው ‹‹የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት
የመንግሥትና [የሕዝብ]* ብቻ ነው፡፡›› ከሚለው ድንጋጌ በተጨማሪ በሚከተለው አፍራሽ
‹‹ፖሊሲ›› እና በጭካኔ የተሞላ አፈጻጸም መሬት÷ በ‹‹መንግሥት›› ስም የተቀመጡ
ጥቂት ዘራፊዎችና አሽከሮቻቸው መበልጸጊያና ሥልጣን ማደላደያ÷ ብዙኀኑ ግን የበዪ
ተመልካች እንዲሆን የተገደደበት ሀብት ሆኗል፡፡ በዚህም ወያኔ አዲስ የ‹‹ጭሰኝነት››
ሥርዓት (በአገዛዙና በአብዛኛው ሕዝብ መካከል) ከመፍጠሩ ሌላ መሬት÷ ዘራፊው
አገዛዝ ከቆመባቸውና የጭቆና መሣሪያ ካደረጋቸው ምሰሶዎች ዋነኛው ለመሆን
በቅቷል፡፡ ይህ ቊልፍ ሀብት ለወሮበሎቹ ቡድን ሕገወጥ ብልጽግና፣ ሥልጣን ላይ
ተጣብቆ ለመቆየትና ህልውና መሠረት በመሆኑ ከሟች አለቃቸው ጀምሮ እስከ ኑዛዜ
አስፈጻሚዎቹ ድረስ የመሬት ፖሊሲ ጉዳይ ሲነሳ በመቃብራችን ላይ ካልሆነ እያሉ ቡራ
ከረዩ የሚሉበት ጉዳይ ሆኗል፡፡

ስለሆነም በነፃነት ማግስት በወያኔ መቃብር ላይ የሚመሠረተው የመሬት ሥሪት
ሥርዓት ምን ይሁን? በጽሑፌ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ርእሱ ለውይይት ክፍት
ሲሆን፣ መሠረቷ በፈቃደ ሕዝብና በሕግ የበላይነት ላይ የምትመሠረት ለሁላችን እኩል
የምትሆን ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ላይ ውሳኔ ከሚያሻቸው አንኳር ብሔራዊ
አጀንዳዎች አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ ትንተናና ዝርዝር ውስጥ ሳልገባ በእኔ የግል
አመለካከትና እምነት አዲሱ የመሬት ሥሪት ሥርዓት በፖሊሲም ሆነ ይህንኑ በተግባር
በሚተረጉመው ሕግ ውስጥ ቢያንስ የሚከተሉትን ቢያካትት ከፍትሐዊነት፣ ከኢኮኖሚ
ጠቀሜታም ሆነ ከአካባቢ ጥበቃ አንፃር ተገቢ ይመስለኛል፡፡

* በዚህ አንቀጽ ‹‹የሕዝብ›› የሚለው ቃል ወያኔ የባሕርይው ከሆነው ቅጥፈት አንዱ መገለጫ ሲሆን፣ ለኢትዮጵያ
ሕዝብ ያለውን የመጨረሻ ንቀት ካሳየበት ፌዝ አንዱ ነው፡፡
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አ/ የኢትዮጵያውያን ዜጎችን የመሬት ባለቤትነት መብት በግል፣ በወል እንዲሁም
በመንግሥት ደረጃ የሚያረጋግጥ፤ በተለይም በልማዳዊ/ባህላዊ መልኩ በአገር በቀል
ማኅበረሰብ ለተያዙ የወል ይዞታዎች ሕጋዊ ዕውቅናን የሚሰጥ፤

በ/ በመሬት ባለቤትነት ወይም ተያያዥ መብቶች ሴቶች እኩል መብት ያላቸው መሆኑን
የሚያረጋግጥ፤

ገ/ በዜጎች መካከል መሬት በገበያ ውስጥ የሚሸጥና የሚለወጥ ንብረት መሆኑን
የሚያረጋግጥ፤

ደ/ የመሬት ሥሪቱ መሬት የማግኘትን ወይም በመሬት የመጠቀምን ዕድል እንዲሁም
የይዞታ ዋስትናን የሚያረጋግጥ፤

ሀ/ የላቀና የጋራ ብሔራዊ ጥቅምን መሠረት አድርጎ መሬትን የሕዝብ ለማድረግ
ሲታሰብ በውሳኔው የሚጎዱ ወገኖችን በሙሉ የሚያሳትፍ፤ መልሶ መቋቋማቸውንና
ተመጣጣኝ ካሣ ክፍያ ማግኘታቸውን፤ ቅሬታቸውንም የሚያሰሙበት ሥርዓት
መኖሩን የሚያረጋግጥ፤

ወ/ ለኢንቨስትመንትም ሆነ በሕግ ለተወሰኑ ዓላማዎች ለውጭ ዜጎች የሚሰጥ መሬት
ሊዝን መሠረት ያደረገ፤ የጊዜ ገደቡም ዓላማውን መሠረት አድርጎ ዋስትና የሚሰጥ
እንጂ ያልተጋነነ መሆኑን፤ የባለቤትነትን መብት እንዲሁም መሬትን ለመሸጥና
ለመለወጥ የሚያስችል መብት የማይሰጥ መሆኑን የሚያረጋግጥ፡፡

ለማንኛውም በጋራ እንምከርበት፡፡

የኢትዮጵያ አምላክ የአገራችንን ነፃነት ያቅርብልን፡፡

ይኄይስ እውነቱ


