
የቤልጅጉ  ን ጉሥ  ሊዎፖልድ 2ኛ   የአ ፍሪ ቃን  አህጉ ር  ለ መቀ ራመት  በ 1884 ዓ .ም የበርሉን ኮንፈረንስ እንዯጠሩ ይነገራሌ። በዚህ 
ኮንፈረንስ ዩናይትዴ ስቴትስ ስትቀር ላልች ታሊሊቅ የአውሮፓ መንግሥታት ተወካዮቻቸውን ሌከዋሌ። የበርሉን ኮንፈረንስ የምዴርን ወገብና የቻዴን 
ባህር ቋሚ ምሌክት በማዴረግ እንግሉዞች፣ ጣሉያኖች፣ ጀርመኖችና ፈረንሳዮች የአፍሪቃን መሌክዓ ምዴር ዕጣ ሲጣጣለበት አንዴም የአፍሪቃ መሪ 
በመሬት ሽንሽኑ ስብሰባ የተካፈሇ አሌነበረም። በዚህ ስብሰባ ሥምምነት መሠረት ከኢትዮጵያና ሊይቤሪያ በስተቀር የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች መሊውን 
አህጉር ሇዓመታት ሲመዘብሩት ኖሩ። 
 
ከበርሉኑ የመሬት መቀራመት ጠኔ ያመሇጠችው ኢትዮጵያ በቅርቡ የመሬት ሺሚያ ሌክፍት የመጀመሪያዋ ተጠቂ ሆና መገኘቷ ህዝቦቿን ብቻ ሳይሆን 
መሊውን ዓሇም ያዯናገጠ ትዕይንት ሆኗሌ።  ከበርሉኑ ኮንፈረንስ የመሬት ወረራ ሇዬት የሚያዯርገው 1ኛ ይህን አስመሌክቶ የተካሄዯ ምንም ዓይነት 
ዓሇም አቀፍ ስብሰባ አሌተሰማም። 2ኛ የኢትዮጵያ ገዥዎች ራሳቸው የመሬት ሽሚያ መሪ ተዋንያን መሆናቸው ነው። ሇወትሮው በአገራችን ፓሉሲ 
ነዴፎ በሥራ ሊይ ሇመዋሌ ሌክ ሌጅ ወሌድ እንዯማሳዯግ ጊዜ የሚጠይቅ ጉዲይ ነበር። የመሬት ሽያጭ ፖሉሲው ግን ከመቅፅበት ተረቆ በብርሃን 
ፍጥነት ገቢር እየሆነ ነው።  
 
በዚህ ዓመት መጀመሪያ ሊይ በሰብሌ አምራችነቱ ዕውቅና ያተረፈውን  በህንዴ የሚገኘውን የፑንጃብ ግዛት 40% የሚሆን ሇም መሬት ሇህንዴ 
ባሇሃብቶች ተሰጥቷሌ። የግብርና ሚ/ሩ ተፈራ ዯርበው ይህን አስመሌክቶ ሲናገሩ ምን እንዲስዯሰታቸው ባይታወቅም ሲቃ የያዛቸው ሇመሆኑ በህንዴ 
አገር ጉብኝታቸው ያሰፈሩት ዓረፍተ ነገር ያስረዲሌ። “...እስካሁን 307 ሽህ ሄክታር መሬት ሇአገር ውስጥና ሇውጭ ባሇሃብቶች አከፋፍሇናሌ። ከዚህ 
ውስጥ 79 በመቶ የሚሆነው በህንዴ ባሇሃብቶች ተይዟሌ። የሉዙ ሥምምነት 70 ዓመታት የሚዘሌቅ ነው። በቅርቡ 3.6 ሚሉዮን ሄክታር ሇውጭ 
አገር ባሇሃብቶች እንዱሰጥ ወስነናሌ። የህንድች ዴርሻ ከ50 በመቶ በሊይ እንዱሆን ፍሊጎት አሇን። ሇነገሩ ምን ያህሌ መሬት ሇህንድች እንዯሚሰጥ 
የሚወሰነው በባሇሃብቶቹ ፍሊጎት እንጅ በእኛ አይዯሇም። እንዯ እኛ ፍሊጎት ከሆነ ግን ሁለም መሬት ሇናንተ ቢሰጥ ዯስታውን አንችሇውም።”     

 
 
ጎበዝ እኝህ ሚ/ር ማሰቢያቸው ተነክቷሌ ብሌ ማጋነን ይሆንብኛሌ? የመሬት ሽያጩ እንዱህ ያስፈነዯቀዎት ምንዴነው? ብዬ ብጠይቃቸው መቼም አፈ 
ዱዲ ምሊሰ ጎዲ መሆኔን ስሇተረደት “መሌሳቸው ሊይ ባፋጣኝ ከዴህነት ሇመውጣት” የሚሌ ታፔሊ ይሇጥፉበታሌ። ሇሚ/ሩ ወሇሌ ብል የታየው የ70 
ዓመት የመሬት ሽያጭ ፋይዲ እኔን ምነው ተሰወረብኝ? ጃጀሁ እንዳ? ሇነገሩ እኔም ሆንኩ እሳቸው ከዚህ በኋሊ ግፋ ቢሌ 20 ዓመት እንጅ 70 ዓመት 
ስሇማንኖር ማንኛችን ትክክሌ እንዯሆን ሇመወቃቀስ ዕዴሌ አናገኝም። ግን ማን ያውቃሌ? የሰሜን አፍሪካው የፖሇቲካ ሱናሚ....    

 
ሚ/ሩ በንግግራቸው መጨረሻ “በህንዴና ኢትዮጵያ መካከሌ ያሇው የውጭ ንግዴ  500 ሚሉዮን የአሜሪካ ድሊር ቢገመትም ኢትዮጵያ ከምትሌከው 
ሸቀጥ የምታስገባው ስሇሚያመዝን የተዛባ ግብይት ነው። ይህ የመሬት ሽያጭ ወዯውጭ የምንሌከውን ኮታ ስሇሚያጎሊብተው ሚዛኑን የጠበቀ የንግዴ 
ግንኙነት ሇመመሥረት ያስችሇናሌ” ብሇዋሌ። ጉዴ እኮ ነው። ህንድች ኢትዮጵያ ያመረቱትን ሰብሌ ወዯአገራቸው ሲያሻግሩት የኢትዮጵያ ህዝብ 
የሚከብርበት ምትሃት እንዯ ክቡር ሚ/ሩ ፍንትው ብል ቢታዬኝ ሌቤ በዯም ፋንታ ዯሥታ የረጨ መስል ይሰማኝ ነበር ።  ሸራተን ሆቴሌ ሲገነባ 
የሠፈሩን ኗሪዎች ከቀያቸው ከማፈናቀለና ሇነሱ መቅበጫ ከመሆኑ በስተቀር ሇተራው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠውን ፋይዲ እስቲ ያስረደኝ? 

 
 
ስሇሸራተን ሲነሳ አንዴ ነገር ትዝ አሇኝ። ሆቴለ አዱስ ሥራ እንዯጀመረ “ገብተን አየነው” በማሇት የአንዲንዴ ጓዯኞቼ ጉራ አሊስቀምጥ አሇኝ። እኔ 
ዯግሞ ሞዳሌ 6 አሌወስዴም እንጂ ዯሞዜ ወሩ ሲያሌቅ አብራ ታሌቃሇች። ታዱያ አንዴ አሜሪካ ይኖር የነበረ ጓዯኛዬ እንዲጋጣሚ አዱስ አበባ 
መጥቶ የት ሌጋብዝህ ሲሇኝ ቶል ብዬ “ሸራተን!” አሌኩት። አሁን አሜሪካ ከመጣሁ ግን መጠየቅ እንዲሌነበረብኝ ተሰማኝ። የሆደን በሆደ አዴርጎ 
የኮንትራት ታክሲ ሸራተን በር ሊይ ጥሊን ተመሇሰች። ሸራተን የሰው ነጭ ይታያሌ። የመኪናው ሞዳሌ ብዛት ያፈዛሌ። የተስተናጋጁን ብቻ ሳይሆን 
የፈታሹን ውበት ስመሇከት ከወትሮው የባሰ አመዲም ሆንኩኝ። ባሇመኪናዎቹን ወታዯራዊ ሠሊምታ እየሰጠ አሳሇፋቸው። እኔና ጓዯኛዬን ግን 
“እግረኛ አይገባም!” ሲሌ አምባረቀብን። ሇምን? ብሇን ጠየቅነው” ከምሽቱ 4፡00 ሰዓት ከሆነ መኪና ሊሊቸው ብቻ ነው የሚፈቀዯው አሇ። በሸቅን። 
ወዱያው አንዴ ሃሳብ መጣሌን። ወዯ ቤተመንግሥት በሚወስዯው መንገዴ ዲር ዯንበኞች የሚጠብቁ ታክሲዎች አዬን። መንገደን ተሻገርንና ሸራተን 
ሇመግባት ስንት ታስከፍሇናሇህ? አሌንው። ግራ በመጋባት “ሸራተን እኮ ዯርሳችኋሌ” አሇ። ግዳሇም ውስጥ ሇማስገባት ስንት ታስከፍሊሇህ? ስንሇው 
በ15 ብር ተስማማንና ይዞን ሲገባ “ ያው የመሇሰን ዘበኛ ሠሊምታ ሰጥቶ ወዯውስጥ ሲመሇከት ያባረረን ግሇሰቦች እንዯሆንን ሇይቶ አወቀን። ግን 
ስሇተናዯዴን ጥሌምያኮስ መስሇናሌ። “እናንተ ቅዴም የመሇስኳችሁ አይዯሊችሁም እንዳ?” አሇ። አዎ ነን። ሁሇት እግር አይገባም ብሇህ መሇስከን። 
አሁን በ4 እግር መጣንብህ ምን ትፈሌጋሇህ? በማሇት ቱግ አሌኩበት። ጓዯኛዬ ምዴሯ ተከፍታ ብትውጠው ወዯዯ። “መሌካም ውረደና ግቡ። ባሇ 
ታክሲ ሂሳብ እንዲታስከፍሊቸው” ሲሌ ቀጭን ትዕዛዝ ሰጠው።  ባሇታክሲው ዕጅ ነስቶ ወጣ። እኛም “የገነት” በር ተከፍቶሌን ሸራተን ገባን።  
 
ሸራተን መግባት ይህን ያክሌ አበሳ የሚያስጠፈጥፍ ከሆነ ህንዴ ያመረተው ሠብሌ ከሰማይ ሉርቅ እንዯሚችሌ መገመት አያዲግትም። ህንድች ዯግሞ 
የዋዛ አይዯለም። ከቀኝ ዕጃቸው የወዯቀ ንብረት ግራ እጃቸው ሊይ ያርፋሌ እንጅ መሬት አይወዴቅም:፡ ሸረኞችም ናቸው።፡የካሩቱሪ ዋና ሥራ 
አስኪያጅ በጋምቤሊ ሥነ ምህዲር ሊይ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ቀውስ ተጠይቆ ሲመሌስ “ጋምቤሊ ሊይ አረንጓዳውን አጥፍተን በአረንጓዳ ተካነው 
እንጅ ህንፃ አሌሠራንበትም” ሲሌ ተፈሊሰፈ። የጋምቤሊን አረንጓዳ በአረንጓዳ ከመተካት ሇምን የትግራይን በረሃ አረንጓዳ አያሇብሰውም? የተፈሇገው 
አፈር፣ ውሃ መሬት ነው። ሇነገሩ እኔ ሇምን ዯሜ ይንተከተካሌ 
። የጋምቤሊ መሬት 70 ዓመት ቀርቶ 20 ዓመት ሉታረስ እንዯማይችሌ የአፈር ሳይንስ ጠበብት ሳሆን በሠፈራ የሄደትን የወልና የትግራይ ገበሬዎች 
ቢጠይቅ በትክክሌ ያስረደት ነበር።  
 
በኔ ግምት ኢትዮጵያ በአሇፉት 20 ዓመታት የተከተሇችው ፖሉሲ መዘዙ ከእኛ አሌፎ መጭውን ትውሌዴ የሚጎዲ ነው። ግምቴ ስህተት እንዱሆን 
እፀሌያሇሁ። ያገሬን ሌማቷን እንጅ ጥፋቷን አሌመኝምና። ዕቡይ ገዥዎቻችን የባህር በር ጥያቄ የሚያነሳ ውሻ ነው፣ ፣ በዘር ሃረግ ተዯራጁ፣  
የምትነቅፉን ወዮሊችሁ እያለ በፍርሃት ሸብበው የኛን ዕዴሜ እንዯ ጨርቅ አስጨረሱን።  ተፈጥሮ ምሥጋና ይግባው እነሱንም ዕዴሜ እየተጫናቸው 
ነው። ይሁን እንጅ ግባ መሬት እስከሚባለ መጠበቅ ብሌህነት አይዯሇም። አዱሱ ትውሌዴ በቃ! ሉሊቸው ይገባሌ። 
 
ኢትዮጵያ ሇዘሊሇም ትኑር! 
 
በወርቁ ሇገሠ (3/5/11) 


