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የ80 ብሎኮች መታሰቢያ 

ስሜነህ 05-18-16 

ባለፈው ሰሞን  በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሬት ልማት እና ግንባታ ዘርፍ ጋር 

ተያይዞ  የኪራይ ሰብሳቢነት  ችግር ዋነኛው መሆኑን በተደጋጋሚ ብቻ ሳይሆን 

እስኪያሰለቸን ሰምተናል፡፡ መሰልቸታችንም በምክንያት ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ለረዘሙ 

አመታት ችግሩ እየተነገረን መፍትሄ ሊገኝለት አለመቻሉ ነው፡፡ እናም ከሰሞኑ ይህን 

ችግር በአሰራርና በዘመቻ እንደፍቃለን ተብሎ መንግስት እየኳተነ ነው ብለን 

የሚጠበቅብንን በመትጋት ላይ ሳለን ከሰሞኑ የሰማነው ዜና ተስፋ 

ባያስቆጥርምያሳምማል፡፡ ዜናውም የአዲስ አበባን የመኖሪያ ቤትና የግንባታ ፍላጎት 

ለማርካት የመሬት አቅርቦት ችግር ፈተና መሆኑን፣ መፍትሔውም መሬት አልምቶ 

ማቅረብ ብቻ እንደሆነ የቤቶችና የከተማ ልማት ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ 

መናገራቸውን የተመለከተ ነው፡፡   ቀጥሎ፣ በራሳቸው በሚኒስተሩ የቀረበውን መረጃ 

እንመልከት። 

በአዲስ አበባ ለባለዕድለኞች የተላለፉ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለማጣራት በተደረገው ቆጠራ 

4ሺ 177 ቤቶች በአግባቡ በሕጋዊነት ጥቅም ላይ ሳይውሉ መገኘታቸውን የተመለከተው 

የመጀመሪያው ሲሆን፣ 3ሺ 512 ለተጠቃሚዎች ሳይተላለፉ የቀሩ፣ በሕገወጥነት የተያዙ 

92፣ እንዲሁም ለመንግሥት አመራሮች ተላልፈው አመራሮቹ ለሦስተኛ ወገን 

ያከራዩዋቸው 286 ቤቶች ተገኝተዋል። በእርግጥስ አያሳምም? ከክልል የመጡ የፖለቲካ 

አመራሮችና የሕክምና ባለሙያዎች የተሰጡዋቸውን ቤቶች ለሦስተኛ ወገን ካስለተላፉት 

መካከል ዋነኞቹ መሆናቸው በመረጃው ተመልክቶ ሳለ እኒህ አመራሮች ምን እርምጃ 

እንደተወሰደባቸው አለመገለጹ ደግሞ “ሌላው ህመማችንን” (ብዙዎች እንደሚሉት) ጉዳዩን 

ያብሰዋል፡፡ 

ዘራፊዎች የሚለውን ስንፈትሽ የሚገኘው ውጤት ከዚህም የከፋ ሊሆን እንደሚችል 

አያጠራጥርም፡፡ 
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በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የኪራይ ቤቶች አፓርታማዎች ላይ እነማን እንዳሉ ዞር ዞር 

ብሉና ተመልከቱ፤ ለሶስተኛ ወገን ያልተላለፈ ቤት ማግኘት ሊከብዳችሁ እንደሚችል 

ራሳቸው ደላሎቹ ይነግሯችኋል፤ ሊያውም በ600 ብር ተከራይቶ በ150ሺ ብር ለሶስተኛ 

ወገን የተላለፈውን ቤቱ ይቁጠረው፡፡ አስተላላፊዎቹስ?  

ከፊሉ እዚሁ በአዲስ አበባ አይን የተባለ ቦታን ይዞ ማንንም ሳይፈራ ኪራይ እየሰበሰበ እና 

በሰበሰበውም ስለሌላ ኪራይ ሰብሳቢነት እየተጋ በመኖር ላይ ሲገኝ፤ ከፊሉም አከራይቶ 

ሃገር ለቆ እንኳ መሄዱ እየታወቀ ነው መልስ የሚለው የጠፋው ፡፡ 

ወደሌላው እና ድንቅ እንበለው እንጂ  ድንቁ ጉዳያችን ደግሞ እንለፍ፤  

በተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ 80 ‹‹የጠፉ›› የኮንዶሚኒየም ሕንፃዎች አሉ በማለት 

የሚናፈሱ መረጃዎችን በተመለከተ አንዳች መልስ ስንጠብቅ ዞር በሉ መባላችን ደግሞ 

የባሰውን ዘይገርም ያሰኛል፡፡ 

በእርግጥ  አንዳንድ የፓርላማ አባላትን ማስቆጣቱ እና፣ በራሳቸው ለማጣራት በሞከሩበት 

ወቅትም ለመገንባት ታቅደው ያልተገነቡ ሕንፃዎች መኖራቸውን በመግለጽ ጥርት ያለ 

ምርመራ ተደርጎ ሪፖርት እንዲደረግላቸው ሚኒስትሩን በመጠየቃቸው፤ ሚኒስትሩ አቶ 

መኩሪያ ኃይሌም በተቋም ደረጃ ማጣራት አድርገው ለሕዝቡ ይፋ እንደሚያደርጉ 

በማስታወቃቸው ብንጽናናም መቼ? የሚለው አለመቆረጡ ግን አሁንም የሚያሳስበን እና 

በድጋሜ ወግድ እንዳንባል የሚያሰጋን ጉዳይ ነው፡፡ 

ከዚህ ቀደም ማንኛውም የሕንፃ ግንባታ ለማከናወን ውል የገባ ኮንትራክተር በውል ሰነዱ 

መሠረት ግንባታው በሚከናወንበት ወቅት፣ በግንባታ ጥራትና በጥንቃቄ ጉድለት ሊደርስ 

ለሚችል ጉዳት ማካካሻ የሚሆን ዋስትና ማቅረብ  እንዳለበት ሰሚ ጠፍቶ የነበረውና 

የተለያዩ አቃቂሮች ወጥተውለት ተግባር ላይ እንዳይውል ሲደረግ የነበረ መሆኑን 

ስናስታውስና አሁን ግን ወደዚህ አሰራር ለመመለስ ደፋ ቀናው መጀመሩን መስማታችን 

አስቀድሞም የግንባታዎቹ ቆርጣሚና አስቆርጣሚዎቹ እነማን እንደሆኑ ለእውነታ የቀረበ 

ፍንጭ ይሰጠናል፡፡ 
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ደፋ ቀናው ደግሞ አሁንም ለቆርጣሚዎቹ የተመቸ ክፍተት የያዘ መሆኑም ስለመልካም 

አስተዳደርና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሲባል በደንብ ሊታይ ይገባዋል፡፡ ሕንፃ የሚገነቡ 

ኮንትራክተሮች ዋስትናውን ይዘው መቅረብ ያለባቸው ከፈቃድ ጥያቄ ጋር ተያይዞ መሆኑ 

አሪፍ ነገር ሆኖ ሳለ፡፡ ዋስትናው ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋላ ቢያንስ ለአንድ ዓመት 

ለሚቆይ የጉዳት ማካካሻ ነው የምትለዋ ግን እንኳንስ በድንጋይ በሸምበቆም የቆመ ቤት 

ለአንድ አመት የማያሰጋ መሆኑ በሚታወቅበት ሃገር ላይ፤ ይልቁንም ፈረሱ፣ ዘመሙ 

የተባሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶች የፈረሱት እና የዘመሙት ከአመትና ሁለት አመታት በኋላ 

መሆኑ በሚታወቅበት ሃገር የአንድ አመት ዋስትና ብሎ ነገር ቧልትና አሁንም ሰዎቹ 

እንዳልሞቱ የሚያረጋግጥ ነው፡፡   

የሕንፃ ግንባታዎችን የተመለከተው አዋጅ ግን ከሰባት ዓመታት በፊት ነው የወጣው፡፡ 

በተመሳሳይ፣ አዋጁን ለማስፈጸም የተለያዩ መመርያዎችና ደንቦችም  ወጥተው ሳለ 

እስካሁን መቆየቱ 80 ብሎኮች አይደለም 1080ም ቢጠፋ የተመቻመቸ ነገር አስቀድሞ 

ተገንብቷልና ቢያመንም አይገርመንም፡፡ በመመርያዎቹና በደንቦቹ ውስጥ ከተጠቀሱት 

አንቀጾች ውስጥ አንዱ ኮንትራክተሮች ዋስትና ማስያዝ እንዳለባቸው የሚያመለክተው 

ተጠቃሽ ነው፡፡ ይህ አንቀጽ ሥራ ላይ ሳይውል እነሆ እስካሁን ቆይቷል፡፡   

የሕንፃ አዋጁን ተከትለው በወጡ መመርያዎችና ደንቦች አንድ የሕንፃ ግንባታ መከናወን 

ያለበት በተመዘገበ ተቋራጭ ብቻ እንደሆነ ከመገለጹም በላይ፣ ኮንትራክተሩና አስገንቢው 

የሕንፃ አዋጁ ባስቀመጣቸው መሥፈርቶች መሠረት ስምምነት ላይ መድረሳቸው 

ማረጋገጫ ሊኖር ይገባል፡፡ ይህ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ከላይ የተመለከቱት የሚኒስትሩ 

መረጃዎች፣ ሌላው ቢቀር እንኳ፣ በከፊል የሚታከሙበት እድል እንደሚኖር 

አያጠራጥርም፡፡ 

የሕንፃ አዋጁን ተከትለው በወጡት ደንብ ቁጥር 243/2003፣ መመርያ ቁጥር 5/2003 እና 

በሌሎች ተያያዥ መመርያዎች ተፈጻሚ መሆን የሚገባቸው ተግባራት እንዳሉ ቢታወቅም፣ 

አሁን ተፈጻሚ ይሆናል ተብሎ የተሠራጨው ማሳሰቢያ ግን ዋስትና ላይ ብቻ መሆኑም 

አሳሳቢ እና አሁንም እንደተለመደውና የነባሩ አሰራር አይነት እንዳይሆን የሚያሰጋ ነው፡፡ 
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ከግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ጀምሮ እስከ ግንባታ መጠናቀቅ ድረስ ተግባራዊ መሆን 

የሚገባቸው ሥራዎች ተፈጻሚነታቸው የሚረጋገጠው፣ በአዋጁና በመመርያዎቹ መሠረት  

መሆኑ ጥሩ ነገር ሆኖ ሳለ በተፈለገው ደረጃ ላይ ለመድረስ ግን አሁንም የአመራር 

ቁርጠኝነት እና ክትትል እስከሌለ ድረስ ብዙ መሸወጃ መንገዶች ስለመኖራቸው  ለጉዳዩ 

ቅርበት ያላቸው ባለሞያዎች የለት ተለት ሽኩሹካ ነው፡፡ በተለየ በኮንስትራክሽን እና 

በመሬት ልማት ዘርፍ እዚሁ ሰፈራችን ፈጠው የሚታዩ ሃይ ባይ የሌላቸው እና 

አንዳንዶቹም ክው የሚያደርጉ የኪራይ ሰብሳቢነት ወረርሽኞች ተበራክተዋልና ኧረ ጎበዝ 

ብንባባል ደግ ይመስለናል፡፡ 

ለሊዝ ጨረታ የሚወጡ ውስን መሬቶችን አስቀድሞ ባለማሳወቅ የተወሰኑ ባለሀብቶች 

እንዲጫረቱ ማድረግ፤ በሊዝ ጨረታ መሬት የሚገዛ ባለሃብት ከአመራር ጋር አስቀድሞ 

ተደራድሮ በጨረታው እንደሚሳተፍ ማድረግ፣ በህግ የታገደን መሬት በመጣስ ትርፍ 

መሬት ማካተት፤ ፋይሎችን ሆን ብሎ መደበቅ፤ ፍትሀዊ ባልሆነ መንገድ ለአጭር ጊዜ 

የቆዩ ነዋሪዎች በጉቦ የቤት ባለቤትነትና የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መስጠት ለረጅም ጊዜ 

የቆዩ ነዋሪዎችን ግን መከልከል፤ በአካባቢ ልጅነት፣ በሃይማኖት፣ በጎሳ፣ በዝምድና፣ 

በጥቅምና በሌሎች መንገድ መተሳሰር  የመሳሰሉትን እንደልጅ ጨዋታ ነገር ሁሌ የሚታዩ 

ማሳያዎች ናቸው ፡፡ 

ይህ የሀገር ሀብት፣ መበላቱ ብቻ ሳይሆን ስጋቱ ትውልድ አቆሽሾ እና ገድሎ ወደማለፍ 

ደረጃ መድረሱ ነው ይበልጥ የሚከፋው፡፡ 

የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ድርጊት መስፋፋት በሰራተኛውም ሆነ በሌላው ዜጋ ሰርቶ 

መለወጥን ሳይሆን አለአግባብ መሬት በመውሰድ በአቋራጭ የሚከብሩበትን መንገድ ብቻ 

የመፈለግ አመለካከት እንዲጨምር ማድረጉ ነው የመጀመሪያው ጭፍለቃ፡፡ ይህ 

አመለካከት ደግሞ ልማታዊ እና ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱን በመሸርሸር የኪራይ ሰብሳቢነት 

አስተሳሰብ የበላይነት እንዲኖረው በማድረግ የተወሰኑ ጥቂት ግለሰቦች ብቻ ተጠቃሚ 

እንዲሆኑና ፍትሃዊነትና እኩል ተጠቃሚነት እንዳይኖር በማድረግ የተጀመረውን ፈጣን 

ልማት የሚያደናቅፉ ሲሆን ህብረተሰቡም በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣና ስርዓት 

አልበኝነት እንዲሰፍን በማድረግ፤ በአጠቃላይ፣ ስርዓቱን አደጋ ላይ መጣሉ ነው ደግሞ 

ትውልድ ገዳይነት፡፡  ስለሆነም የ80 ብሎኮቹን ነገር ሰማንያቸው ደርሶ የ80 
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መታሰቢያቸውን እንድንዘክር ገዳዮቻቸውና አስገዳዮቻቸው በቶሎ ይፋ ይሁኑልን፤ ከዚህ 

በኋላ ላሽ (ወይም ወግድ) ማለትን አንሻም፡፡ 

 


