
 

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) 
ግንቦት 5፣ 2005ዓም 

“በኢንቨስትመንት ስም የሚፈጸም የመሬት ነጠቃ፤ በኢትዮጵያ” 
ጥናት ትርጉም ይፋ ሆነ!! 

በኢንቨስትመንት ስም የአገር ሃብትና ትውሌዴን እየበሊ ስሊሇው የመሬት ነጠቃ አስመሌክቶ የኦክሊንዴ 
ተቋምና ዴርጅታችን ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ በጋራ ያዘጋጁት ጥናታዊ ዘገባ ይፋ ሆነ። የጋራ 
ንቅናቄያችን ዋና ዲይሬክተር ጥናቱ በትክክሇኛ ጭብጥ ሊይ ተመስርቶ እንዱዘጋጅ ሇህይወታቸው ሳይሳሱ 
መረጃ በመስጠት ሇተባበሩ ዜጎች “ታሊቅ ክብር ይሁንሊችሁ። አሁን አትታወቁም። ግን ከቶውንም 
አትረሱም። ክብር ሇማትታወቁት ግን ሇማትረሱት የአገር ጀግኖች” በማሇት ምስጋና አቅርበዋሌ። 

ኢህአዳግን በዯፈናው መቃወምን ዓሊማው ያሊዯረገው ይህ ጥናታዊ ዘገባ ዜጎችን ካዯጉበት፣ ከኖሩበት፣ 
ከቀያቸው፣ ከህሌውናቸው፣ ከርስታቸው፣ ወዘተ ያሇ አንዲች ውይይት፣ ምክክርና ንግግር በማፈናቀሌ 
ሇውጪ ኩባንያዎችና ሇራሱ ሇባሇጠመንጃው አገዛዝ ሰዎችና ባሇሟልች መሬት ማከፋፈለን በማስረጃ 
ያሳያሌ። የራሱ የኢህአዳግ አካሊትም በሪፖርቱ ውስጥ በአግባቡ ዴምጻቸው ተካትቷሌ። 
የሚጠቀሙባቸው አዋጆችና ህጎችም አሌተዘሇለም። 

“የውጪ ባሇሃብቶችና ኩባንያዎች ወዯ አገር ውስጥ መግባታቸው ሇቴክኖልጂ ዝውውር፣ በአገሪቱ ያሇውን 
የምግብ እጥረት ሇማስወገዴ ይረዲሌ” የሚለ ምክንያቶች እያቀረበ ያሇው ኢህአዳግ በተግባር ሲፈተሽ 
ተግባሩና ዓሊማው ምን እንዯሆነ የሚያመሇክተው ጥናቱ የስርዓቱ ሰሇባዎች፣ የኢህአዳግ ባሇስሌጣናት፣ 
ኢንቨስተሮች፣ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ክፍልች፣ የቅርብ ምስክሮች፣ የተሇያዩ ከዓሇምአቀፍ ተቋማት 
የተገኙ መረጃዎች፣ አገዛዙ ራሱ ይፋ ያዯረጋቸው መረጃዎችና ሇጥናቱ አስፈሊጊ የተባለ አኻዞች 
የተካተቱበት በመሆኑ እውነታውን ህዝብና ማናቸውም ወገኖች እውነቱን ሇመረዲት ያስችሊቸዋሌ ተብል 
በጉሌህ ታምኖበታሌ።  

በምሳላ ሇማሳያነት የተጠቀሰው የሳዑዱ ስታር ኩባንያ የሚያመርተውን ሩዝ ዯብረዘይት በገነባው ተቋሙ 
አማካይነት ሩዙን የመሇየትና ሇኤክስፖርት የማዘጋጀት ስራ ይሰራሌ። የተመረጠውና መሇኪያውን 
የሚያሟሊው ሩዝ ኤክስፖርት የሚዯረግ ሲሆን፣ ዯቃቃውና በሚሉሜትር ተሇክቶ ሇኤክስፖርት ዯረጃ 
የማይበቃው አገር ቤት እንዱቀር ይዯረጋሌ። ከዚህ አንጻር እንኳ ቢታይ የመሬት ኢንቨስትመንት 
የተባሇው ዓሇም ጠንቅቆ ሇሚያውቀው የአገራችን የምግብ እጥረት ችግር መፍትሄ ሉሆን አይችሌም። 
በጥናቱ ዝርዝር ጉዲዩ አሇ። 

ኢህአዳግ በፖሇቲካው ውዴማ ሊይ ቆሞ የሚያወራውና በተግባር የሚሆነውን እውነት ከሰሇባዎቹ አንዯበት 
በመቅዲት ሉስተባበሌ በማይችሌበት ዯረጃ ያቀረበው ጥናት፣ ዜጎች ከቀያቸው  ከመፈናቀሊቸው በፊት 
ምክክርና የስነሌቦና ዘግጅት እንዱዯረግ ጊዜ እንዯሚሰጥ በህግ የተዯነገገ ስሇመሆኑ፣ ነግር ግን እውነታው 
የተገሊቢጦሽ መሆኑንን ጥናቱ በማስረጃ ያትታሌ። ዜጎች ነገ ስሇሚሆነው እንኳ ሉያውቁ በማይችለበት 
ዯረጃ ማሇዲ ካረፉበት ሲነቁ ድዘር ማሳቸውን፣ የጓሮ አትክሌታቸውን፣ የኑሯቸው መሰረት የሆነውን 



ዯናቸውን፣ ቤታቸውን ሲጠርግ እንዯሚያዩ እነዚሁ መከረኞች ሇህይወታቸው ሳይሳሱ መናገራቸውን 
ጥናቱ ትኩረት ሰጥቶ አቅርቦታሌ። 

የመሬት ካሳ እንኳ ባግባቡ የማያገኙት ወገኖች በራሳቸው አንዯበት፣ በግብር የዯረሰባቸውንና ከፊት 
ሇፊታቸው ያሇውን አዯጋ አስመሌክቶ በዝርዝር ሚዛናዊ በማዴረግ ያቀረበው ጥናት ኢህአዳግ 
ሇማስተባበሌ ከፈሇገ በዜናና በተራ ጩኸት ሳይሆን በመረጃ የተዯገፈ፣ ሁለንም ወገኖች ያካተተ  ሚዛናዊ 
ሪፖርት ካቀረበ ብቻ ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ (አኢጋን) በማስተባበያነት እንዯሚቀበሇው 
አስቀዴሞ ሇመግሇጽ ይወዲሌ። 

በአገርና በግሇሰብ ዯረጃ መረጃ ሇማዲረስ፣ በተመሳሳይ ኢህአዳግ የሚያሰራጨውን የሃሰት ፕሮፓጋንዲ 
ማጋሇጥ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቱን ማሳየት፣ የተሳሳተውን ፖሉሲ ማስቀየር ዋናው የጥናቱ ዓሊማ ነው። 
በጥናቱ በቀረበው ጭብጥ መሰረት የዓሇም ባንክ፣ ወዲጅ አገሮች፣ አበዲሪ አገሮች ፖሉሲ አውጪዎች ወዘተ 
አካሄዲቸውን እንዱመረምሩ ሇማስቻሌ ሰፊ ስራ የተሰራ መሆኑንን በዚህ አጋጣሚ እንጠቁማሇን። በተሇያዩ 
አጋጣሚዎች የተሇያዩ የውጪና የአገር ውስጥ ሚዱያዎች እንዯዘገቡት ሰፊ ስራ የተሰራ ቢሆንም፣ 
በዋናነት የጉዲዩ ባሇቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እየተሰራ እንዯሆነ ሲረዲ ትግለን ማቅሇሌ፤ 
ውጤቱንም ማቅረብ ይቻሊሌ የሚሌ እምነት አሇን። 

በዚህና በላልችም ተዛማጅ ምክንያቶች በከፍተኛ የሃሊፊነት ስሜት፣ ረዥም ጊዜ ተወስድ የተሰራው 
የትርጉም ሰራ ሰውን የሚያክሌ ክቡር ፍጥረት ከማዯሪያው እንዱወጣ ተዯርጎ እንዳት ወዯ ጉዴጓዴ 
እንዯሚወረወር ሇመጪው ትውሌዴ በታሪክነት፣ አሁን ሊሇነው በመረጃነት፣ ከሁለም በሊይ ከጩኸትና 
ከመረጃ አሌባ ክስ የምናገኘው ጥቅም አሇመኖሩን በመረዲት አቋቋምን ሇማስተካከሌ ይረዲሌ፣ ታሊቅ 
ምሳላም ይሆናሌ ብሇን እናምናሇን።  

ጥናቱን በማሰራጨትና ዜጎች እጅ እንዱዯርስ በማዴረጉ በኩሌ የሁለም ወገኖች ያሌተቆጠበ ጥረት እጅግ 
አስፈሊጊ እንዯሆነ ሇመግሇጽ እንወዲሇን። በዚህ አጋጣሚ እናወጣዋሇን ብሇን ካሰብንበት ጊዜ በማሇፍ 
ተጨማሪ ሳምንታት በማዘግየታችን ታሊቅ ይቅርታ እንጠይቃሇን፡፡ በአገራችን ካሇው የመረጃ አፈና አኳያ 
የጥናቱ መጠን ሰብሰብና አጠር ባሇ መጠን በኢሜይሌ እንዯሚሰራጭ ሆኖ በአዱስ መሌክ ሲቀናበር 
ተጨማሪ ሳምንታትን መውሰደ የግዴ ሆኗሌ፡፡  

የጋራ ንቅናቄያችን ጽሁፉን የማሰራጨቱ ስራ በጨዋነት፣ ሇጽሁፉ ባሇቤቶች (ሇእንግሉዝኛው የኦክሊንዴ 
ተቋም ሇአማርኛው ዯግሞ አኢጋን) አስፈሊጊውን እውቅና በመስጠት እንዱሆን በዚህ አጋጣሚ አበክረን 
እንሳስባሇን። ከመሬት ነጠቃ በሊይ የከፋ ወንጀሌ የሇም። ዜጎችን በምዴራቸው ወዯ ባርነት 
የሚያሸጋግረው የመሬት ነጠቃ የአገሪቱን ሃብትና ንብረት እየበሊ ነው። ይህንን ወዯር የላሇው ወንጀሌ 
ሇማጋሇጥ፣ ሇመታገሌ፣ ሇመቃወምም ሆነ ተዛማጅነት ያሊቸው ተግባራት ሇማከናወን ሇሚፈሌጉ ተቋማት፣ 

ግሇሰቦችና ሚዱያዎች ይረዲ ዘንዴ (Land Grab - http://landgrabsmne.wordpress.com) የሚባሌ 

ብልግ እንዱሁም በፌስቡክ Land Grab/መሬት ነጠቃ መከፈቱን ሇማሳወቅ እንወዲሇን። በቅርቡ 
የሚሻሻሇው ይህ ብልግና የፌስቡክ ገጽ ከመሬት ወረራ ጋር በተያያዘ ሁለም ዓይነት ማስረጃዎች 
የሚታተሙበት ስሇሚሆን መረጃ ሇሚፈሌጉ ወገኖች ሁለ መሌካም አጋጣሚ ይሆናሌ። ጥናታዊ ዘገባውን 
ከዴረገጻችን ሊይ ሇማግኘት እዚህ ሊይ ይጫኑ፡፡ በኢሜይሌ ሇማግኘት የሚፈሌጉ በሙለ በሚከተሇው 
አዴራሻ (media@solidaritymovement.org) ቢጠይቁን በቀጥታ የምንሌክ መሆናችንን እናሳውቃሇን፡፡  

በመጨረሻም የጋራ ንቅናቄያችን ዋና ዲይሬክተር ሇተርጓሚው ከሁለም በሊይ ግን የስርዓቱ ሊንቃ ስር 
ሆነው የህይወት ዋጋ በመክፈሌ መረጃ ሇሰጡት ወገኖች የአክብሮት ምስጋና አቅርበዋሌ። አቶ ኦባንግ 
በመሌዕክታቸው "በቦታው ሊይ ሆናችሁ ሇህይወታችሁ ሳትፈሩ ይህንን መረጃ የሰጣችሁ ሁለ የአገር 

http://landgrabsmne.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Land-Grab-%E1%88%98%E1%88%AC%E1%89%B5-%E1%8A%90%E1%8C%A0%E1%89%83/182543255235797
mailto:media@solidaritymovement.org


ጀግኖች ናችሁ፤ አሁን አትታወቁም። አሁን ሌንገሌጻችሁ አንችሌም። ጊዜና ወቅት ጀግንነታችሁን 
እስኪገሌጹት ግን አትረሱም። ሌትረሱም አትችለም። ብዙ ባይነገርሊችሁና ባይዘመርሊችሁም ታሊቅ ስራ 
ሰርታችሁዋሌና ክብር ይሁንሊችሁ" ብሇዋሌ፡፡ 

ሇአዱሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ 
የሚዱያና ሕዝብ ግንኙነት ግብረኃይሌ  
********************************************************************************************************* 
ሇዚህ ዯብዲቤ ምሊሽም ሆነ ሇተጨማሪ መረጃ ዋና ዲይሬክተሩን ሇሚዱያ ክፍለ (media@solidaritymovement.org) 
በመጻፍ ወይም ዴረገጻችንን (www.solidaritymovement.org) በመጎብኘት ሇመረዲት ይችሊለ፡፡ 
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