
   ከኮንዶሚኒየም ገመናዎች በስተጀርባ

  ስሜነህ 03-22-16

            የሃገሪቱ ርእሠ መዲና፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ፣ የዲፕሎማቶች መነኻሪያ ወዘተ በመሆኗ በምትታወቀው አዲስ አበባችን

               ከህዝብ ቁጥር የማያቋርጥ እድገትና የከተሜነት መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመኖሪያ ቤት ጉዳይ ቁልፍ ችግር ስለመሆኑ በርካታ

      ጥናቶች ያመለክታሉ። የከተማዋ አስተዳደርም ይህን በተደጋጋሚ አረጋግጧል፡፡

8               ዐ በመቶ የሚሆነው የከተማይቱ ነዋሪ በዝቅተኛ ገቢ የሚተዳደር መሆኑም ችግሩን በመፍታት ረገድ የሚደረገውን ጥረት

        ውስብስብ እና አስቸጋሪ እንደሚያደርገው የሚገልጸው የአለም አቀፉ ድርጅት (UN.  HABITAT 2008)  መረጃ፣

  በዚህም መነሾ ከ 7             ዐ በመቶ በላይ የሚሆነው የከተማው ነዋሪ ከደረጃ በታች የሆነና ንጽህናው ያልተጠበቀ ስፍራ የሚኖር

  መሆኑን ይገልፃል፡፡ 4             ዐ በመቶ የሚሆነው ነዋሪ ስራ አጥ በነበረበት ከተማ ኢኮኖሚውም በዚያው ልክ የነበረ መሆኑ

             እየጨመረ ለሚሄደው ነዋሪ አስፈላጊ የሆነውን የመኖሪያ ቤትና የከተማ አገልግሎት በመስጠት ረገድ ያለውን ሁኔታ አስቸጋሪ

    ያደረገው መሆኑንም ጨምሮ መረጃው ይገልጻል፡፡

            ስለሆነም የከተማው አስተዳደር ከፌዴራል መንግስትና ከሌሎችም ድጋፍ ሠጪ አካላት ጋር በመተባበር ውስብስቡ ችግር

     እንደተጠበቀ ሆኖም ባለፉት አመታት ብቻ ከ 100        ሺህ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤት በመገንባት ለተጠቃሚዎች አስተላልፏል፡፡

 በዚህም ከ 80               ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጐች የስራ እድል መፍጠር የተቻለ ሲሆን ሁሉ አቀፍ በሆነ መልክ የከተማ ልማትና

            አስተዳደር ልምድም ተቀምሯል፡፡ የቤት ኪራይ ዋጋን ማመጣጠን እና የተሟላ የከተማ አገልግሎት መስጠት ያስችለም

            ከመሆኑ በላይ ለድህነት ቅነሣ ፕሮግራሙ ስኬት የማይናይቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ዜጐች በቋሚነት ተረጋግተው በአንድ

            በተለይ ሠላሙና ፀጥታው በተጠበቀ ስፍራ ላይ እንዲኖሩ ያስቻለ ሲሆን የቁጠባ ባህልንም አበረታቷል። ንጽህናው
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              በተጠበቀና በአለም አቀፍ የከተማ ልማትና የመኖሪያ ቤት መለኪያ ደረጃን ባሟላ ስፍራ ላይ ዜጐች መኖር እንዲችሉ

            በማድረግም ጤናማና አምራች ዜጋን የማብዛቱን ስራ ወዘተ አቀላጥፎታል፡፡ የከተማይቱን ገጽታ በመለወጥ ረገድ ያደረገው

 አስተዋጽኦም ሳይዘነጋ፡፡

            እንግዲህ ከላይ የተገለጹቱ ጥቂት እና መሠል አገልግሎቶቹ እንደተጠበቁ ሆነው በዋናነት ግን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን

              ማረጋገጥ ዋና አላማው የሆነው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማትና ግንባታ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሠለባ መሆኑ ከሠሞኑ

       በተደረገው ቆጠራ ላይ በሚገባ ተረጋግጧል፡፡ መጋቢት 2    ዐ በሚጠናቀቀውና ወደ 1     ዐ በመቶ የሚቀረው ቆጠራ 2500

   የመረጃ ባለሙያዎች የተሠማሩበትና በ 1     ዐሩም ክፍለከተሞች ላይ በሚገኙ 4     ዐ ሣይቶች በርካታ ገመናዎች ተገልጠዋል፡፡

             የዚህ ጽሁፍ አላማም ገመናዎቹን በስፋት መተንተን ሣይሆን ከገመናዎቹ ጀርባ ያለውን እና ቆጠራውም እንደገና በኪራይ

             ሠብሣቢ ሃይሎች እንዳይጠለፍ የሚያሠጉ ነጥቦችን በማንሣት ልዩ ትኩረት የሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ማስመር ነው፡፡ ስለ

              ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሲባልና ከላይ ለተመለከቱት ወዘተ ምክንያቶች፤ ሊያውም በስንት ብድርና ድጐማ የተሠሩ የጋራ

            መኖሪያ ቤቶች ላይ ከሠሞኑ እየተደረገ በሚገኘው ቆጠራ የወጡትን ገመናዎች መጀመሪያ መመልከቱ ደግሞ ጀርባውን

 ለማሄስ ያስችላል፡፡

ይሄዉ ስራ ሙሉ በሙሉ እስከ መጋቢት 20  ቀን 2008  ዓ.ም የሚዘልቅ ቢሆንም ዉጤቱ ግን ከአሁኑ በርካታ ክፍት

ቤቶች መኖራቸዉንና የተለያዩ ቤቶችም በህገወጦች ስለመያዛቸዉ ማመላከቱን ይዟል። ይህ ስራ የሚከናወነዉ ከፖሊስ

አካላት ጋር በመተባበር በመሆኑ ቤቶቹን በህገወጥ መንገድ የሚገለገሉባቸዉን ሰዎችም ሆነ ቆጠራዉን ለማካሄድ መረጃን

አልሰጥም የሚሉ ግለሰቦችን ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ለማድረግ በፀጥታ አካላትና በባለሙያዎቹ የግንዛቤ ማስጨበጥ

ስራን የሚጠይቅ መሆኑ አንድ ነገር ነው።

ይሁንና ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ በቤቶቹ ቆጠራ ወቅት የተሟላና የጠራ ሰነድ ይዞ ያለመገኘት፣ ቁጥር የሌለዉ ካርታ ይዞ

መገኘትና ሌሎችም ጎደሎ መረጃዎች እንደሚቀርቡ ነው ሰሞኑን የወጡት መረጃዎች የሚያረጋግጡት።

በህገወጥ መንገድ ቤቶችን የያዙ እና መረጃን አልሰጥም የሚሉ እንዳሉ ሆነው በአንዳንድ የጋራ መኖሪያ ቤት መንደሮች ከዚህ

የባሱ ድርጊቶች መፈፀማቸውን ነው የአዲስ አበባ ቤቶች አስተዳደር ኤጀንሲ የጠቆመው

2



ለአብነት አንዳንዶች የሚኖሩበትን የጋራ መኖሪያ ቤት ሰዎች ካልገቡባቸው ቤቶች ጋር ውስጥ ለውስጥ በማገናኘት ቀላቅለው

ሲጠቀሙበት ተገኝተዋል። ከላይ ወደታችም ቀዶ ግራውንድ ሲደመር አንድ ቤትም በማድረግ በህንጻው እድሜ ላይ

የቀለደም መኖሩ ተሰምቷል።

ቤቱን ያከራየኝን አካል አላውቀውም፣ ደላላ ነው ያከራየኝ የሚሉ ምላሾችን የሚሰጡና የጥበቃ ሰራተኛ ያከራያቸው ሰዎች

ሳይቀሩ ተገኝተዋል ።ሌሎች ደግሞ ሁለትና ሶስት ቤት ያላቸዉ፣ ትዳር መስርተዉ ይኖሩ የነበሩ የጋራ የሆነን ንብረት

ከቆጠራዉ ለመሸሸግ ሲሉ ሰሞኑን ፍቺ የሚፈፅሙ በርካታ ግለሰቦች እንዳሉም ተደርሷል።

 በእርግጥ ሰዎች እጣ ከወጣላቸዉ በኋላ በህጋዊ መንገድ የጋራ መኖሪያ  ቤትንም ሆነ ሌላ የመኖሪያ ቤት ንብረትን ማፍራት

ይችላሉ።ነገር ግን እጣዉ ከመድረሱ ቀድመዉ ቤት ያላቸዉና ንብረት ያፈሩ ከሆነ በእጣዉ መሰረት የወጣላቸዉን የጋራ

መኖሪያ ቤት እንዲመልሱ ይደረጋል።

ይሁንና  ከላይ ከተመለከቱት ገመናዎች  በተጨማሪ ህገወጥ በሆነ መንገድ ቤቶቹን መኖሪያቸዉ ያደረጉ፣ ቤቶቹን  በህገወጥ

መንገድ ሲገለገሉባቸዉ ቆይተዉ ቆጠራው ሊጀመር መሆኑን ሲሰሙ ለቅቀዉ የጠፉ፣ እጅ ከፈንጅ የተያዙ፣ የመገልገያ

ቁሳቁሳቸዉንም ጥለዉ የተሰወሩም እንዳሉ ተጠቅሷል።

ይህን በተመለከተም  ኤጀንሲው በዚህ አይነቱ ህገወጥ ተግባር ላይ የተገኙትን ሰዎችም ሆነ መሰል ችግሮችን ከስር ከስር

እልባት ለመስጠት አስቦ ወደስራ መገባቱን  ይናገራል ።ነገር ግን ቤቶቹ አንድም ታሽገዉ አገልግሎት ሳይሰጡ የነበሩ እለፍ

ሲልም  ከተሰሩበት አላማ ዉጪ ለንግድ አገልግሎት በማዋልና መረጃዎችን ለሚጠይቁ የቤት ቆጠራ ባለሙያዎች የተሳሳተ

ሰነድም ማስመዝገብ እየተሞከረ ነዉና ቆጠራዉ ተጨማሪ የማጣራት ስራዎች ይኖሩታል ተብሏል ።

ቤቶቹ ተገንብተው ከተጠናቀቁ በኋላ ለባለእድለኞች ሲተላለፉ የነበረው አሰራር የዘመነ አለመሆኑ ችግሩን አባብሶታል

የሚለው ኤጀንሲ፥ ከቤቶቹ ቆጠራ ጎን ለጎን መረጃዎችን አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ወደ ተቋሙ የመረጃ ቋት

እንዲገቡ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ነው።

ክፍት ሆነው በእጣ ያልተካተቱና በህገወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩት ቤቶች የአጣሪው ግብረ ሀይል አባል በሆኑት በፖሊስና

በደንብ አባላት አማካኝነት ይታሸጋሉ፤ በቀጣይ በሚካሄደው 11 ኛው የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ውስጥ ይካተታሉ ተብሏል።

ከዚህ በተቃራኒ ላሉትና  የቤቱ ባለቤት ሆነዉ የተሟላ መረጃ ባይኖራቸዉ፤ ለአብነት ከባንክ ጋር የተዋወሉበት መረጃ

የጠፋባቸዉ ሰዎች ቢኖሩ ባለሙያዎቹ በሚሞሉት ቅፅ ላይ የተሟላ መረጃ እንዳልተሰጠ ተገልፆ በኤጀንሲዉ በሚሰራዉ

የማጣራት ስራ ህጋዊ ስለመሆናቸዉ ምስክር ይሆናቸዋል ።
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አስፈላጊው የቆጠራ እና የማጣራት ተግባር ከተጠናቀቀ በኋላም በህገወጥ መንገድ የተያዙ እና ክፍት ቤቶችን በከተማ

አስተዳደሩ ውሳኔ ሲያገኝ ለልማት ተነሺዎችና ለ 11 ኛ ዙር የቤት ዕድለኞች እንደሚተላለፉ  ኤጀንሲው ገልጿል።

በቆጠራው ቁልፍ በመስበር እና አጠገብ ያሉ ሰው አልባ ቤቶችን መሃል ላይ ያለ መለያ ግድግዳ አፍርሶ በመቀላቀል በህገ

ወጥ መንገድ የተያዙ  ቤቶች መገኘታቸውንም አረጋግጧል። እስካሁን ከተቆጠሩት 44 ሺህ ቤቶች መካከል በ 1 ሺህ 239
ሰው አልባ ቤቶች መገኘታቸውም ተነግሯል።

የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በሚመቻቸው መንገድ ከፋፍለው የሚጠቀሙ የቤት ባለቤቶች ተጠያቂ እንደማይሆኑ የሚገልጸው

ኤጀንሲ፥ ከዚህ ውጭ የጋራ መተላለፊያ ኮሪደር ላይ አጥርን ጨምሮ ሌሎች ግንባታዎችን ያካሄዱ ግን ይጠየቃሉ ብሏል።

            በዚህ እና ከላይ ለተመለከተው ገመና ያለውን ምክንያት ለማሄስ ከላይ በተመለከቱት ህገወጥነቶች የከተማው አስተዳደር

  “       ”    እንደምክንያት የጠቀሠው በማስተላለፉ ሂደት የነበረው አሠራር ዘመናዊ አለመሆኑ ነው የሚለው ውሃ ቢያነሣም፣ ክፍት

           ሆነው በእጣ ያልተካተቱ የሚለው ነጥብ ግን በሚገባ መፈተሽ ያለበት ጉዳይ ነው፡፡

       ከላይ የተመለከቱት አይነት ህገወጦች የመኖራቸውን ያህል አሁንም 1  ሺህ 299     ቤቶች ሠው አልባ ሆነው መገኘታቸውና

     እነዚህም ህገወጥነት ከተፈፀመባቸው ቤቶች ጋር በ 11       ኛው ዙር ባለእጣ ተረኞች የሚተላለፉ መሆኑ ተገልጿል፡፡

በ 11           ኛው ዙር የሚተላለፉ ከሆነ አስቀድሞ ታዲያ ስለምን በእጣው ላይካተቱ ቻሉ?     የሚለው ጥያቄ ለጉዳያችን ወሣኝ

             ነው፡፡ የመኖሪያ ቤት ኪራይ በናረበትና አብዛኛው ነዋሪ ተፋፍጎ ወይም በረንዳ እያደረ እና የኮነዶሚኒየመ ቤቶቹ

             የመንግስትም ገንዘብ የወጣባቸው ሆኖ ሳለ እስከ ዛሬ ያለ አገልግሎት ባዶአቸውን ሲቀመጡ ኮሚቴው አያውቀውም ነበር?

   የሚለውም ጀርባውን የሚጠቁመን ነው፡፡

            እጣ ውስጥ ሳይካተቱ ለቀሩበት ምክንያት ካላቸው አሁንም ስለዛው ምክንያት ማሳወቅ የነበረባቸው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡

             አሁን ይተላለፋሉ ከተባለ ደግሞ አስቀድሞም ለኪራይ ሠብሳቢነት ተመቻችተው የነበረ መሆኑ ላይ እርግጠኛ መሆን

ይቻላል፡፡
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             አዎ ጉዳዩም ይህና አስቀድሞ ከላይ ከተመለከቱት ህገወጦች ጀርባም የአመራሩ ረጃጅም እጆች የነበረበት መሆኑን

             በመገንዘብ አስፈላጊው ጥናትና እርምጃውም በዚያው ልክ መርዘም ያለበት መሆኑን ማጤን እና ይህ የህዝብ ጥያቄም

  መሆኑን ማስመር ያስፈልጋል፡፡

"             ቆጠራውን በተመለከተ የአስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች ከላይ በተመለከተው መልኩ እንዳነሱት የጋራ መተላለፊያ ኮሪደር ላይ

     አጥርን ጨምሮ ሌላ ግንባታዎችን ያካሄደም ይጠየቃል"        የሚለው ሌላኛውና ከገመናዎቹ ጀርባ ያለውን የረዘመ እጅ

    ማፈላለጊያ የሚሆነን ሁነኛ አጀንዳ ነው፡፡

             ከገመናዎቹ በስተጀርባ ያሉት እና ዋነኞቹ መዘውሮች አመራሩን ጨምሮ የየሣይቶቹ ኮሚቴ አባላት የሚባሉት እና ደላሎች

           መሆናቸውን ልብ ማለት ያሻል፡፡ ኮሪደሩን በተመለከተ እንደሚያስጠይቅ ከላይ በተመለከተው መልኩ የገለጸ አስተዳደር

             የጋራ የሆኑ የማእድ ቤትና ሌሎች ግልጋሎት የመስጫ ህንፃዎች የተለየ ማሻሻያ ግንባታ ተከናውኖላቸው እና የአደባባይ

              ማስታወቂያ ተለጥፎላቸው ሆቴል፤ ቢሮ፤ ፀጉር ቤት፤ ሱቅ ወዘተ አድርጐ ያከራዩዋቸውን ባለቤቶች እና ማንነት ዝም ማለቱ

             ነው አጠያያቂው ነገር፡፡ በየንግድ ቤቱ ደጃፍ የሚገኙ የጋራ የሆኑ እና የልጆች መጫወቻ ቦታዎችን (  ግሪን ኤርያ) የተባሉትንስ

            አጥረው እና ወንበር ግጥም አድርገው የመጠጥ መነኻሪያ ያደረጉትንስ ዝም ማለት ቆጠራው አይመለከታቸውም ለማለት

ነው?        ወይስ ቆጠራውም በኪራይ ሠብሳቢው እጅ ላይ ወድቆ ይሆን?  የሚያሠኝ ነው፡፡

          ከህብረተሠቡ በየእለቱ የሚሠበሠበው የጽዳት፤ የጥበቃ ወዘተ የሚባለው ገንዘብ የት እየሄደ ነው?   ሌላ ነገር እስከማከራየት

               እና ከቤት ልማት ፕሮግራሙ ባሻገር እና መለኪያ መስፈርት ውጪ ቅጽር ግቢው የተጨናነቀ እና መፈናፈኛ ያጣ፤ ለመኖሪያ

             የማይመች እስኪሆን የት ነበሩ፡፡ የጥበቃ፤ የፀጥታ፤ የልማት ተብሎ ከተሰበሰበ ታዲያ ቤት ደርምሶ እስከማገናኘት

   እስኪደረስ ድረስ የት ነበሩ? ፡፡
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             እስከ ፍቺ የደረሱት ግለሠቦችም ሞራላቸው የላሸቀ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ አስፈላጊ እና መቀጣጫ እርምጃ መውሠድ

            የሚጠበቅ ቢሆንም አስፈላጊ የውል ሠነዶችን ላላሟሉ ግለሠቦች ቀጠሮ መስጠትም የሚወጡበትን እና ገመናውን

     የሚሸፍኑበት እድል ለማመቻቸት ያለመ ያስመስላልና አልገባንም፡፡

           ቤቱን ያከራየውን ባለቤት እስከ አለማወቅ የሚደርሱ ተከራዮች ራሳቸው የኪራይ ሠብሳቢነት ባህሪ የተፀናወታቸው

              መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የጋራ መኖሪያ ቤት የራሱ የሆነ አስተዳደርና ኃላፊነት ያለው ውል የተገባበት ሆኖ ለደላላ

           አስረክቦ ደላላው እንዳሻው እንዲፈነጭበት መፍቀድም ከአላማው ውጪ እንደሆነ እና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ከማደባየት

          ጀምሮ ወንጀል መሆኑም ተገልጾ የቅጣቱ አካል እንዲሆኑ ማድረግን የግድ የሚል ይሆናል፡፡

             አልያ ግን አሁንን ጨምሮ ቀጣይ በሆኑት በርካታ ቤቶች ላይ ከዚህ የበለጠ ማጭበርበሮች እደሚከሠቱ መገመት

            አይከብደንምና በዘመቻ ብቻ ሳይቆም በጥልቀት በማየት ከገመናዎቹ በስተጀርባ ያሉት ላይ ማነጣጠር ተገቢ ይሆናል፡፡
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